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บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีจุดประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ ของการพัฒนาครู
ในการดูแลจัดประสบการณ์ และการเล่นของเด็กปฐมวัย (2) ศึกษาความต้องการจ�าเป็นของการพัฒนา
ครูในการดูแลจัดประสบการณ์และการเล่นของเด็กปฐมวัย และ (3) พัฒนาแนวทางการพัฒนาครูในการ
ดแูลการจดัประสบการณ์และการเล่นของเดก็ปฐมวยั สงักดัองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ จงัหวดันครพนม 
กลุ่มตัวอย่าง จ�านวน 252 คน ประกอบด้วย ผู้อ�านวยการกองการศึกษา นักวิชาการศึกษา และครู 
ก�าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยเทียบตารางของ Krejcie and Morgan ได้มาโดยการสุ่มแบ่งชั้น เครื่องมือ 
ท่ีใช้ในการวิจัย มีจ�านวน 4 ฉบับ คือ (1) แบบสอบถามสภาพปัจจุบันของการพัฒนาครูในการดูแล
จัดประสบการณ์และการเล่นของเด็กปฐมวัย มีค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่าง .80-1.00 มีค่าอ�านาจ
จ�าแนกรายข้อระหว่าง .58-.82 และมีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ เท่ากับ.93 (2) แบบสอบถามสภาพที ่
พึงประสงค์ของครูในการดูแลจัดประสบการณ์ และการเล่นของเด็กปฐมวัย มีค่าดัชนีความสอดคล้อง 
ระหว่าง .80-1.00 มีค่าอ�านาจจ�าแนกรายข้อระหว่าง .61-.88 และมีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ .95  
(3) แบบสมัภาษณ์แบบมโีครงสร้าง มค่ีาดชันคีวามสอดคล้อง เท่ากบั 1.00 ทกุข้อ (4) แบบประเมนิความ 
เหมาะสมและความเป็นไปได้ของแนวทางพัฒนาครูในการดูแลจัดประสบการณ์ และการเล่นของ 
เดก็ปฐมวัย มีค่าดัชนคีวามสอดคล้องรพะหว่าง 1.00 ทกุข้อ สถติทิีใ่ช้ ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่งเบน 
มาตรฐานและการวิเคราะห์การจัดล�าดับความส�าคัญความต้องการจ�าเป็น

ผลการวิจัย พบว่า (1) สภาพปัจจุบันของการพัฒนาครูในการดูแลจัดประสบการณ์ และการ
เล่นของเด็กปฐมวัย โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง และสภาพที่พึงประสงค์ของการพัฒนาครูในการดูแล
จัดประสบการณ์ และการเล่นของเด็กปฐมวัย โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (2) ความต้องการจ�าเป็น
ของการพัฒนาครูในการดูแลจัดประสบการณ์ และการเล่นของเด็กปฐมวัย 3 ล�าดับแรก คือ ด้านการ
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ส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญาภาษาและการสื่อสาร ด้านการดูแลและพัฒนาเด็กอย่างรอบด้าน ด้าน
การส่งเสรมิเดก็ในระยะเปล่ียนผ่านให้ปรบัตัวสู่การเชือ่มต่อในข้ันถดัไป (3) แนวทางการพฒันาครใูนการ
ดูแลจัดประสบการณ์ และการเล่นของเด็กปฐมวัย สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดนครพนม  
มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด และความเป็นไปได้อยู่ในระดับมาก

คำ�สำ�คัญ: การดูแลจัดประสบการณ์, การเล่น, แนวทางพัฒนา

Abstract

The purposes of this research were (1) to investigate current situations and desirable 
situations of teachers’ development in caring for experience and playing of young children, 
(2) to study needs assessment of teachers’ development in caring for experience and playing 
of young children,and (3) to develop guidelines for the guidelines for teachers’ development 
in caring for experience and playing of young children the Local Government Organization, 
Nakhon Phanom Province. The samples were 252 school administrators and teachers  
followed Krejcie & Morgan’s table, and they were selected by Stratified Random Sampling.  
The instruments used in this research were 4 five-rating scale questionnaires: (1) a questionnaire  
in current situations of teachers’ development in caring for experience and playing of 
young children with the index of item congruence (IC) between.80-1.00, the discrimination  
between.58-.82, and the reliability of.93 ; (2) a questionnaire in desirable situations of  
teachers’ developmentin caring for experience and playing of young children, with the index  
of item congruence (IC) between.80-1.00, the discrimination between.61-.88, and the  
reliability of.95 ; (3) a structured-interview with the consistency index equal (IC) of 1.00 ;  
and (4) a suitability and possibility assessment form of guidelines in of teachers’  
development in caring for experience and playing of young children with the consistency 
index equal (IC)of 1.00.The statistics used were percentage, mean, standard deviation  
and modified priority needs index.

The results revealed that (1) overall current situations of teachers’ development in 
caring for experience and playing of young children were at the moderate level, and overall  
desirable situations of teachers’ development in caring for experience and playing of 
young children were at the high level.(2) The first aspect of needs assessment of teachers’  
development in caring for experience and playing of young children was the guidelines for  
the promoting development of intelligence, language and communication. (3) Overall  
guidelines for developing in caring for experience and playing of young children the Local 
Government Organization, Nakhon Phanom Province.revealed the suitability at the highest 
level and possibility at the high level.

Keywords: Maintaining experience, The play, Development approach
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บทนำา

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พทุธศกัราช 2560 ได้ให้ความส�าคญักบัการพฒันา
เดก็ปฐมวยัไว้หลายมาตรา คอืมาตรา 54 วรรคสอง 
ก�าหนดว่ารัฐต้องด�าเนินการให้เด็กเล็กได้รับการ
ดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษา เพื่อพัฒนา
ร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา
ให้สมกับวัย (ส�านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ, 2562: 2)

แผนการศกึษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2597 
ในยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุก 
ช่วงวยัและการสร้างสงัคมแห่งการเรียนรู ้เป้าหมาย
ข้อ 3.3 สถานศึกษาทุกระดับการศึกษาสามารถ 
จดักจิกรรม กระบวนการเรยีนรูต้ามหลกัสตูรอย่าง
มีคุณภาพและมาตรฐานมีตัวชี้วัดที่ส�าคัญ เช่น  
ศูนย์เด็กเล็ก สถานศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา 
ที่จัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้คุณภาพและมาตรฐาน 
เพิ่มขึ้น สถานศึกษา สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยจัด
กจิกรรมท่ีสอดคล้องกบัหลกัสตูรปฐมวัยและสมรรถนะ
ของเดก็ทีเ่ชือ่มโยงกบัมาตรฐานคุณภาพเดก็ปฐมวยั
ของอาเซยีนเพิม่ขึน้ สถานศกึษาในระดบัการศกึษา
ขัน้พืน้ฐานทีจ่ดัการศกึษาตามหลกัสตูรทีมุ่ง่พฒันา
ผู้เรียนให้มีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 เพิ่มขึ้น (ส�านักงานเลขาธิการสภา
การศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, 2562: 2) 

การจัดประสบการณ์ส�าหรับเด็กอายุ 3-6 
ปี เป็นการจดักิจกรรมในลกัษณะการบรูณาการผ่าน
การเล่นด้วยการลงมือปฏิบัติจริง เพื่อให้เด็กได้รับ
ประสบการณ์ตรงอย่างหลากหลาย เกดิการเรยีนรู้
ได้พฒันาทัง้ด้านร่างกาย อารมณ์ จติใจ สงัคม และ
สติปัญญา การจัดประสบการณ์จะต้องครอบคลุม
ประสบการณ์ส�าคญัและสาระทีค่วรเรยีนรูท่ี้ก�าหนด
ในหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560  
การน�าแนวคิดจากนวัตกรรมการจัดการศึกษา
ปฐมวยัต่างๆ มาประยกุต์ใช้ในการจัดประสบการณ์ 

วัตกรรมการจัดการศึกษาปฐมวัยส่วนใหญ่ยึดเด็ก
เป็นส�าคัญ การลงมือปฏิบัติจริงด้วยตัวเด็ก จะ
เป็นหัวใจส�าคัญของการพัฒนาเด็กโดยองค์รวม 
(ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ, 2561: 61)

การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญ 
หมายถงึ การจดัการเรียนการสอนให้ผูเ้รยีนมบีทบาท
ส�าคญัในการเป็นผูเ้รยีนรู้ โดยพยามยามจดักิจกรรม
ให้ผู้เรยีนได้สร้างความรู ้ได้มีปฏสิมัพนัธ์กับบุคคล 
สือ่ และส่ิงแวดล้อมต่างๆ โดยใช้กระบวนการต่างๆ 
เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ (สุมาลี ศรีพุทธรินทร์, 
2562: 30)

ดังนั้น การจัดประสบการณ์การเรียนรู้
และการเล่น เป็นการจัดกิจกรรมตามแผนการจัด
ประสบการณ์และการจดัสภาพแวดล้อมทัง้ภายนอก
และภายในห้องเรยีนให้กบัเด็กปฐมวยั โดยให้ได้รบั 
ประสบการณ์ตรงจากการเล่น การลงมือปฏิบัติ  
ซึง่จะท�าให้เกิดการเรยีนรูไ้ด้ด ีโดยการจดัการศกึษา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างเป็นระบบ 
บทบาทของการจัดประสบการณ์การเรียนรู้และ 
การเล่น และมกีารจัดการระบบคณุภาพการศึกษา
ซึ่งมีองค์ประกอบ 5 ด้าน (ส�านักงานเลขาธิการ 
สภาการศึกษา, 2562: 43-73) 

การวิจัย หมายถึง กระบวนการแสวงหา
ความรู ้ความจรงิตามแบบแผนทีเ่ชือ่ถือได้และเป็น
ระบบมีเหตุผลมีความน่าเชื่อถือและมีจัดมุ่งหมาย 
ที่ชัดเจน เพื่อเพิ่มพูนความรู้ใหม่ๆ ที่เป็นประ
โชน์ต่อมนุษย์และสังคม (จารุวรรณ เขียวน�้าชุม,  
2563: 23)

จากเหตผุลดงักล่าว ผูว้จิยัจงึมคีวามสนใจ
ทีจ่ะศึกษาการพฒันาแนวทางพฒันาครูในการดแูล
จดัประสบการณ์ และการเล่นของเดก็ปฐมวัย สังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดนครพนม ให้มี
ประสิทธภิาพ ซึง่จะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารและ
การพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพต่อไป
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ความมุ่งหมายของการวิจัย

1. เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพ
ที่พึงประสงค์ ของการพัฒนาครูในการดูแลจัด
ประสบการณ์ และการเล่นของเด็กปฐมวัย สังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดนครพนม

2. เพื่อศึกษาความต้องการจ�าเป็นของ 
การพฒันาครใูนการดแูลจดัประสบการณ์และการ
เล่นของเด็กปฐมวัย สังกัดองค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่น จังหวัดนครพนม 

3. เพือ่พฒันาแนวทางการพฒันาครูในการ
ดูแลจัดประสบการณ์ และการเล่นของเด็กปฐมวัย 
สงักดัองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ จงัหวดันครพนม

วิธีดำาเนินการวิจัย

ระยะที ่1 การศกึษาสภาพปัจจบุนั สภาพ
ที่พึงประสงค์ และความต้องการจ�าเป็นของการ
พฒันาครใูนการดแูลจดัประสบการณ์และการเล่น
ของเดก็ปฐมวัย สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
จังหวัดนครพนม 

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

ประชากร ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาครูในการ
ดูแลการจัดประสบการณ์และการเล่นของเด็ก
ปฐมวัย สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัด
นครพนม (ผูอ้�านวยการกองการศกึษา นกัวิชาการ
ศกึษาและคร)ู ทีส่งักดัองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
จงัหวดันครพนม ในปีการศกึษา 2563 จ�านวน 85 
แห่ง จ�านวน 741 คน ประกอบด้วย ผู้อ�านวยการ 
กองการศึกษา 71 คน นักวิชาการศึกษา 98 คน 
และครู 572 คน 

กลุม่ตวัอย่างมจี�านวน 252 คน ประกอบ
ไปด้วย ผู้อ�านวยการกองการศกึษา นักวิชาการศกึษา 
ครู ก�าหนดและขนาดกลุม่ตวัอย่างโดยเทยีบตาราง
ของ Krejcie and Morgan (1970: 608-609) 

ได้มาโดยการสุม่แบบแบ่งช้ัน (Stratified Random 
Sampling) (บุญชุม ศรีสะอาด, 2556: 38) โดย
มีขั้นตอนการสุ่ม ต่อไปนี้

ขั้นที่ 1 แบ่งประชากร ออกเป็นกลุ่มตาม
เทศบาลต�าบลและองค์การบริหารส่วนต�าบล ใน
สงักดัองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่จังหวดันครพนม 
ทั้งสิ้น 85 แห่ง

ขัน้ที ่2 สุม่กลุม่ตวัอย่างโดยการจบัสลากมี
เทศบาลต�าบลและองค์การบรหิารส่วนต�าบลในสงักัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จงัหวดันครพนม เป็น
หน่วยการสุ่มจ�านวน 42 แห่ง เลือกกลุ่มตัวอย่าง
จากแต่ละแห่ง ประกอบด้วย ผูอ้�านวยการกองการ
ศึกษา 1 คน นักวิชาการศึกษา 1 คน และครู 4 
คน รวมเป็นจ�านวน 6 คน เพื่อให้ได้กลุ่มตัวอย่าง
ตามจ�านวนที่ก�าหนด

2. เครือ่งมอืทีใ่ช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมลู
เป็นแบบสอบถามสภาพปัจจบัุน สภาพท่ีพงึประสงค์
ของแนวทางพัฒนาครใูนการดแูลจัดประสบการณ์
และการเล่นของเด็กปฐมวัย เป็นแบบสอบถาม
มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั จ�านวน 4 ฉบับ คอื 

(1) แบบสอบถามสภาพปัจจุบันของการ
พฒันาครใูนการดแูลจดัประสบการณ์และการเล่น
ของเด็กปฐมวัย มีค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่าง 
.80-1.00 มีค่าอ�านาจจ�าแนกรายข้อระหว่าง .58-.82 
และมีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ เท่ากับ .93

(2) แบบสอบถามสภาพท่ีพงึประสงค์ของ
ครใูนการดูแลจดัประสบการณ์ และการเล่นของเดก็
ปฐมวยั มค่ีาดชันคีวามสอดคล้องระหว่าง .80-1.00 
มีค่าอ�านาจจ�าแนกรายข้อระหว่าง .61-.88 และ 
มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ.95 

(3) แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง มีค่า
ดัชนีความสอดคล้อง เท่ากับ 1.00 ทุกข้อ 

(4) แบบประเมินความเหมาะสมและ
ความเป็นไปได้ของแนวทางพัฒนาครูในการดูแล
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จดัประสบการณ์ และการเล่นของเด็กปฐมวัย มีค่า
ดัชนีความสอดคล้อง เท่ากับ 1.00 ทุกข้อ สถิติที่
ใช้ ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
และการวิเคราะห์การจัดล�าดับความส�าคัญความ
ต้องการจ�าเป็น 

3. การวิเคราะห์ข้อมูลและการน�าเสนอ
ข้อมูลทีร่วบรวมได้จากแบบสอบถามโดยใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ส�าเรจ็รูปโดยแบ่งออกเป็น 3 ตอน ดงัน้ี 

ตอนท่ี 1 การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของ 
ผู้ตอบแบบสอบถาม น�าเสนอข้อมูลโดยการแสดง
ความถี่ และร้อยละ 

ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมูลข้อค�าถาม
เกี่ยวกับสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ใน
การพฒันาครใูนการดแูลจดัประสบการณ์และการ
เล่นของเด็กปฐมวัย โดยใช้วิธีประมวลผลทางสถิติ
เชิงพรรณนา น�าข้อมูลที่รวบรวมได้มาวิเคราะห์ 
หาค่าทางสถิติ และน�าเสนอข้อมูลโดยการแสดง 
ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ตอนท่ี 3 การวเิคราะห์ความต้องการจ�าเป็น 
โดยน�าข้อมลูผลการศกึษาสภาพปัจจบัุน และสภาพ
ทีพ่งึประสงค์ มาหาค่าดชันีความต้องการจ�าเป็นโดย
ใช้สูตร Priority Needs Index (PNI

Modified
) เพื่อจัด

ล�าดับความต้องการจ�าเป็น 

ระยะที่ 2 การพัฒนาแนวทางการพัฒนา
ครูในการดูแลจัดประสบการณ์ และการเล่นของ
เด็กปฐมวัย สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
จังหวัดนครพนม

1. กลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลักและผู้ทรงคุณวุฒิ

กลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key Informant)  
ผูใ้ห้ข้อมลูหลกัในการสมัภาษณ์ จ�านวน 3 คน ได้แก่ 
ผู้อ�านวยการกองการศึกษา นักวิชาการศึกษาและ
ครู จบการศึกษาปริญญาโททางการบริหารการ
ศึกษา ที่และมีผลงานด้านการพัฒนาครูในการ
ดูแลจัดประสบการณ์และการเล่นของเด็กปฐมวัย 

และเป็นที่ยอมรับทางด้านการส่งเสริมและการ
ร่วมกิจกรรมชุมชน เป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดีเด่น 
(Best Practice) ตามประกาศของกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น

ผูท้รงคณุวฒุ ิจ�านวน 5 คนในการตรวจสอบ
ความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของแนวทางการ
พฒันาครใูนการดแูลจดัประสบการณ์และการเล่น
ของเด็กปฐมวัย ที่ได้จากการสัมภาษณ์การพัฒนา
แนวทางการพฒันาครใูนการดแูลจดัประสบการณ์
และการเล่นของเด็กปฐมวยั สงักัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น จังหวัดนครพนม ซึ่งมีคุณสมบัติตาม
เกณฑ์ คือ 

 1. จบการศึกษาทางด้านการบริหาร
การศึกษาระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอกและ
มีประสบการณ์ในการบริหารจัดการในหน่วยงาน
ทางการศึกษา

 2. มวิีทยฐานะทางการบรหิารช�านาญ
การหรือช�านาญการพิเศษ และมีประสบการณ์ใน
การบริหารจัดการในหน่วยงานทางการศึกษา

 3. มปีระสบการณ์ทางด้านการพฒันาคร ู
ในการดูแลจัดประสบการณ์และการเล่นของเด็ก
ปฐมวัย ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ 
มีประสบการณ์เป็นผู้อ�านวยการกองการศึกษา  
นักวิชาการศึกษา และครู ในการบริหารจัดการ
อย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป ในหน่วยงานทางการศึกษา
ในการวจิยัครัง้นี ้ผูท้รงคณุวฒุทิีป่ระเมนิมคีณุสมบตัิ
อย่างน้อย 1 ข้อใน 3 ข้อ ตามเกณฑ์การพิจารณา
ที่ก�าหนด

2. เครือ่งมอืทีใ่ช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมลู
เป็นแบบสมัภาษณ์แบบมีโครงสร้าง มีค่าดชันีความ
สอดคล้องระหว่าง 1.00 ทุกข้อ ละแบบประมเมิน
ความเหมาะสมและเป็นไปได้ ของแนวทางการ
พฒันาครใูนการดแูลจดัประสบการณ์และการเล่น
ของเดก็ปฐมวยั มค่ีาดชันีความสอดคล้อง ระหว่าง 
1.00 ทุกข้อ 
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3. การวิเคราะห์ข้อมูลและการน�าเสนอ

ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมูลจากการ
สงัเคราะห์เอกสารงานวจิยัท่ีเก่ียวข้องบทท่ี 2 สัมภาษณ์ 
สรุปเน้ือหาท่ีได้จากการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ  
ร่างแนวทางพัฒนาครูในการดูแลจัดประสบการณ์
และการเล่นของเดก็ปฐมวยั สงักดัองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น จังหวัดนครพนม

ตอนที่ 3 การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบ
ประเมนิ โดยใช้โปรแกรมส�าเรจ็รปู วเิคราะห์คะแนน
ความเหมาะสมและความเป็นไปได้จากแบบประเมนิ
แนวทางการพฒันาครใูนการดแูลจดัประสบการณ์
และการเล่นของเดก็ปฐมวยั ด้วยวธิกีารทางสถิต ิซึง่
ประกอบด้วย ค่าเฉล่ีย และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน

ผลการวิจัย

ผลการวิจัยเรื่อง สภาพปัจจุบัน สภาพที่
พึงประสงค์และแนวทางพัฒนาการพัฒนาครูใน
การดูแลจัดประสบการณ์ และการเล่นของเด็ก

ปฐมวัย สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัด
นครพนม พบว่า 

1. สภาพปัจจบุนัของการพฒันาครูในการ
ดูแลจัดประสบการณ์ และการเล่นของเด็กปฐมวัย 
โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้านพบว่าอยู่ในระดับปานกลาง ด้านที่
มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ การส่งเสริมพัฒนาการด้าน
ร่างกาย และดูแลสุขภาพ และด้านที่มีค่าเฉลี่ย 
ต�า่สดุ คอื ด้านการส่งเสรมิพฒันาการด้านสตปัิญญา
ภาษาและการสื่อสาร

สภาพทีพ่งึประสงค์ของการพฒันาครใูนการ
ดูแลจัดประสบการณ์ และการเล่นของเด็กปฐมวัย 
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็น 
รายด้านพบว่าอยู่ในระดับมาก ด้านที่มีค่าเฉล่ีย
สูงสุด คอื ด้านการส่งเสรมิพัฒนาการด้านร่างกาย 
และดูแลสุขภาพและด้านที่มีค่าเฉลี่ยต�่าสุด คือ  
ด้านการส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญาภาษา
และการสื่อสาร รายละเอียดดังตารางที 1

ต�ร�ง 1 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการแปลผล ความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพปัจจุบันและ
สภาพที่พึงประสงค์การพัฒนาครูในการดูแลจัดประสบการณ์ และการเล่นของเด็กปฐมวัย
โดยรวมและจ�าแนกเป็นรายด้าน

ก�รดูแลจัด
ประสบก�รณ์ และ
ก�รเล่นของเด็ก

ปฐมวัย

สภ�พปัจจุบัน สภ�พที่พึงประสงค์

PNI 
Modified

ลำ�ดับคว�ม
ต้องก�ร
จำ�เป็นS.D. แปลผล S.D. แปลผล

1. ด้านการดูแลและ
พัฒนาเด็กอย่างรอบ
ด้าน

2.95 0.43 ปานกลาง 4.34 .38 มาก 0.471 2

2. ด้านการส่งเสริม
พัฒนาการด้านร่างกาย 
และดูแลสุขภาพ

3.87 0.61 มาก 4.66 .38 มากที่สุด 0.204 5

3. ด้านการส่งเสริม
พัฒนาการด้านสติ
ปัญญาภาษาและการ
สื่อสาร

2.89 0.36 ปานกลาง 4.30 .30 มาก 0.488 1
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2. ผลการศึกษาความต้องการจ�าเป็นของ
การพัฒนาครใูนการดแูลจัดประสบการณ์ และการ
เล่นของเดก็ปฐมวยั สงักดัองค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน่ จงัหวดันครพนม มค่ีาดชันคีวามต้องการจ�าเป็น 
(PNI

Modified
) และล�าดบัความต้องการจ�าเป็นของการ

พัฒนาครใูนการดแูลจดัประสบการณ์ และการเล่น
ของเดก็ปฐมวยั เมือ่พจิารณาเป็นรายด้าน โดยเรยีง
ล�าดับความต้องการจ�าเป็นจากมากไปหาน้อย คือ
(1) ด้านการส่งเสรมิพฒันาการด้านสตปัิญญาภาษา
และการสื่อสาร (2) ด้านการดูแลและพัฒนาเด็ก
อย่างรอบด้าน (3) ด้านการส่งเสริมเด็กในระยะ

เปลี่ยนผ่านให้ปรับตัวสู่การเชื่อมต่อในขั้นถัดไป 
(4) ด้านการส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์จิตใจ 
สงัคมปลกูฝังคุณธรรมและความเป็นพลเมอืงด ี(5) 
ด้านการส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย และดูแล
สุขภาพ ตามล�าดับ

3. สรุปแนวทางการพัฒนาครูในการดูแล
จดัประสบการณ์ และการเล่นของเดก็ปฐมวัย สังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ จงัหวัดนครพนม โดย
ภาพรวมมีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด และ
ความเป็นไปได้ในระดบัมาก รายละเอียดดงัตาราง 2

ก�รดูแลจัด
ประสบก�รณ์ และ
ก�รเล่นของเด็ก

ปฐมวัย

สภ�พปัจจุบัน สภ�พที่พึงประสงค์

PNI 
Modified

ลำ�ดับคว�ม
ต้องก�ร
จำ�เป็นS.D. แปลผล S.D. แปลผล

4. ด้านการส่งเสริม
พัฒนาการด้านอารมณ์
จิตใจ สังคมปลูกฝัง
คุณธรรมและความเป็น
พลเมืองดี

3.10 0.44 ปานกลาง 4.40 .30 มาก 0.414 4

5. ด้านการส่งเสริมเด็ก
ในระยะเปลี่ยนผ่านให้
ปรับตัวสู่การเชื่อมต่อ
ในขั้นถัดไป

3.09 0.47 ปานกลาง 4.42 .36 มาก 0.430 3

รวม 3.18 0.29 ป�นกล�ง 4.42 .26 ม�ก 0.401

ต�ร�ง 1 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการแปลผล ความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพปัจจุบันและ
สภาพที่พึงประสงค์การพัฒนาครูในการดูแลจัดประสบการณ์ และการเล่นของเด็กปฐมวัย
โดยรวมและจ�าแนกเป็นรายด้าน (ต่อ)
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(1) ด้านการดูแลและพัฒนาเด็กอย่าง
รอบดา้น ครูควรมแีผนจดัประสบการณ์การเรยีนรู ้
ท่ีสอดคล้องกับหลักสูตร มีการประเมินผลทุกวัน
อย่างเป็นระบบ จดัมุมประสบการณ์การเรยีนรู้และ
การเล่นที่เหมาะสมอย่างหลากหลายจัดกิจกรรม
ส่งเสริมพัฒนาการทุกด้านอย่างบูรณาการตาม
ธรรมชาตขิองเดก็ ทีเ่รยีนรูด้้วยประสาทสมัผสั ลงมอื
ท�า และการเล่น เลือกใช้สื่อ เทคโนโลยี เครื่องเล่น
และจดัสภาพแวดล้อมภายใน ภายนอกแหล่งเรยีนรู้
ทีเ่พยีงพอเหมาะสมเฝ้าระวังตดิตามพฒันาการเด็ก
รายบุคคลเป็นระยะ เพื่อใช้ผลในการจัดกิจกรรม
พัฒนาเด็กทุกคนให้เต็มศักยภาพ 

(2) ด้านการส่งเสรมิพฒันาการด้านร่างกาย 
และดูแลสุขภาพ ครูควรจัดให้เด็กได้รับประทาน
อาหารทีค่รบถ้วนในปริมาณทีเ่พียงพอ จดักจิกรรม

ให้เด็กได้ลงมือปฏิบัติอย่างถูกต้องเหมาะสม ใน
ด้านการดแูลสุขภาพ ความปลอดภยัในชีวติประจ�า
วัน มีการตรวจสุขภาพอนามัยเด็กประจ�าวันและ
ความสะอาดของร่างกาย จัดกิจกรรมที่เหมาะสม
กบัระดบัพฒันาการตามวยัของเดก็ สนบัสนุนหรอื
น�าพาเดก็ให้เจ้าหน้าทีป่ระเมนิคดักรองพฒันาการ
เด็กเมื่อเด็กอายุครบตามเกณฑ์

(3) ด้านการส่งเสริมพัฒนาการด้านสติ
ปัญญาภาษาและการสื่อสาร ครูควรจัดกิจกรรม
และประสบการณ์ทางภาษา เพ่ือการส่ือสารภาษา
พูด เหมาะสมตามวัย จดักจิกรรมและประสบการณ์
ด้านคณติศาสตร์และวทิยาศาสตร์เบือ้งต้นตามวยั  
มีแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ส่งเสริม
พื้นฐานทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ จัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ทางภาษาที่หลากหลาย

ต�ร�ง 2 การตรวจสอบประเมนิความเหมาะสมและความเปน็ไปไดข้องแนวทางการพฒันาครใูนการ
ดูแลจัดประสบการณ์ และการเล่นของเด็กปฐมวัย โดยรวมและจ�าแนกเป็นรายด้าน

ก�รพัฒน�ครูในก�รดูแล 
จัดประสบก�รณ์ และก�รเล่น 

ของเด็กปฐมวัย

คว�มเหม�ะสม คว�มเป็นไปได้

S.D. แปลผล S.D. แปลผล

1.ด้านการดูแลและพัฒนาเด็ก

 อย่างรอบด้าน

4.64 0.30 มากที่สุด 3.48  
0.46

มาก

2.ด้านการส่งเสริมพัฒนาการ

 ด้านร่างกายและดุแลสุขภาพ

4.48 0.11 มากที่สุด 3.68 0.46 มาก

3.ด้านการส่งเสริมพัฒนาการ

 ด้านสติปัญญา และการสื่อสาร

4.52 0.18 มากที่สุด 3.60 0.49 มาก

4.ด้านการส่งเสริมพัฒนาการ

 ด้านอารมณ์จิตใต-สังคม ปลูกฝัง 

 คุณธรรมและความเป็นพลเมืองดี 

4.44 0.22 มาก 3.52 0.33 มาก

5.ด้านการส่งเสริมเด็กในระยะเปลี่ยน 

 ผ่านให้ปรับตัวสู่การเชื่อมต่อในขั้น

 ถัดไป

4.48 0.30 มากที่สุด 3.44 0.52 ปานกลาง

รวม 4.51 0.12 ม�กที่สุด 3.54 0.45 ม�ก
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ผ่านประสบการณ์การเรียนรู้และการเล่น ส่งเสริม
ให้เดก็มนีสัิยรกัการอ่าน การสร้างความคุน้เคยและ
การเห็นคุณค่าของการอ่านและการเขียน

(4) ด้านการส่งเสริมพฒันาการด้านอารมณ์
จิตใจ สงัคมปลกูฝังคณุธรรมและความเป็นพลเมืองดี  
ครคูวรจดัประสบการณ์เรยีนรูเ้กีย่วกบัตวัเดก็ บคุคล 
สิง่ต่างๆ รอบตวั และกจิกรรมทีห่ลากหลายสอดคล้อง
กับการเรียนรู้ บริบทสังคม วัฒนธรรมท้องถิ่น  
จดักจิกรรมทีส่่งเสรมิและปลกูฝังให้เดก็มคีณุธรรม 
จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ให้กับเด็ก  
จัดแผนจัดประสบการณ์การเรียนรู้เพื่อปลูกฝังให้
เด็กมีคุณธรรม จริยธรรม จัดกิจกรรมเฉพาะเพื่อ
กระตุ้นให้เด็กเกดิพฤตกิรรมทีพึ่งประสงค์ในเรือ่งที่
ใกล้ตัวเด็ก กิจกรรมการเป็นผู้น�า ผู้ตาม รู้จักสิทธิ  
และหน้าท่ีตามวิถีประชาธิปไตยอันมีพระ 
มหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

(5) ด้านการส่งเสริมเด็กในระยะเปลี่ยน
ผ่านให้ปรับตัวสู่การเช่ือมต่อในขั้นถัดไป ครูควร
ศึกษาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอนในระดับ
ชัน้อนบุาลป่ีท่ี 1วางแผนจดักจิกรรมส่งเสรมิให้เดก็
คุน้เคย ปรบัตวักบัส่ิงแวดล้อม และสร้างทัศนคตกัิบ
เด็กในการมาโรงเรียน สือ่สารพร้อมทัง้ให้ค�าแนะน�า
เกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมของผู้ปกครองและ
เดก็ก่อนเข้าสูโ่รงเรยีนรวบรวมข้อมลูเก่ียวกบัตวัเดก็
และสมดุสขุภาพเดก็ทีจ่ะน�าไปโรงเรียนในระดบัช่วง
ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของเด็กเกี่ยวกับ
สขุภาพการเตบิโต พฒันาการและพฤตกิรรมของเดก็

อภิปรายผล

1. สภาพปัจจบุนัของการพฒันาครูในการ
ดูแลจัดประสบการณ์และการเล่นของเด็กปฐมวัย 
สงักดัองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ จงัหวดันครพนม 
โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะ 
ครูมกีารจดัประสบการณ์การเรยีนรูท้ีส่อดคล้องกบั
หลกัสตูรการศึกษาปฐมวยัจดัประสบการณ์ให้เดก็

โดยการผ่านการเล่น เป็นการพัฒนาการทั้งทาง
ด้านเนื้อหาสาระ และทักษะ กระบวนการผ่าน
การจัดกิจกรรม 6 กิจกรรม เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้
จากประสบการณ์ตรง เรยีนรูจ้ากการลงมอืกระท�า 
และเกดิพฒันาการทางด้าน ร่างกาย อารมณ์จติใจ 
สังคม และสติปัญญา จึงมีความจ�าเป็น ที่จะต้อง
จัดประสบการณ์ที่ เหมาะสมให้เด็กเพื่อกระตุ้น
ให้เกิดพัฒนาการอย่างเต็มศักยภาพของเด็กแต่
ละคนภัททิยา เพียรสดับ (2555:17) สอดคล้อง
กบังานวจัิยของจารณุ ีกลุศรวีนรตัน์ (2553:129) 
ได้ท�าการวิจัยเรื่อง การพัฒนาผู้ดูแลเด็กในการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ตามมาตรฐานการศึกษา
ศูนย์พฒันาเดก็เล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
องค์การบริหารส่วนต�าบลบางทรายน้อย อ�าเภอ
หว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร ผลการวิจัยพบว่า 
หลงัจากได้รบัการพฒันา ผูด้แูลเดก็มคีวามรูค้วาม
เข้าใจเกีย่วกบัการจดัประสบการณ์การเรยีนรูร้ะดบั 
ปฐมวัย คดิเป็นร้อยละ 28.90 พบว่า มคีวามเหมาะสม 
อยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของทอง
เสาร์ สุริยนต์ (2557: 84-85) ได้ท�าการวิจัยเรื่อง 
การพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กในการจัดท�าแผนการจัด
ประสบการณ์การเรยีนรูส้�าหรบัเดก็ปฐมวยั ผลการ
วจิยัพบว่า ครผููด้แูลเดก็ มรีะดบัคณุภาพของแผนการ
จัดประสบการณ์เรียนรู้ในระดับมาก หลังจากการ
พฒันาแล้วสามารถจดัท�าแผนการจดัประสบการณ์
การเรียนรู้ส�าหรับเด็กปฐมวัยอย่างมีคุณภาพได้ 

สภาพทีพ่งึประสงค์ของแนวทางการพัฒนา
ครใูนการดูแลจัดประสบการณ์และการเล่นของเด็ก
ปฐมวัย สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัด
นครพนม พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมากทุกด้าน 
ท้ังนี้อาจเป็นเพราะ ครูมีแผนการจัดประสบการ์
เรียนรู้โดยยึดตามหลักสูตรปฐมวัย พุทธศักราช 
2546 หลักส�าคัญในการจัดการศึกษาปฐมวัย 
ต้องค�านงึถงึความสนใจและความต้องการ ของเดก็ 
ทุกคนโดยจดักจิกรรมท่ีหลากหลายบรูณาการผ่าน
การเล่นและกิจกรรมที่เป็นประสบการณ์ ตรงผ่าน
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ประสาทสัมผัสทั้งห้าเหมาะสมกับวัยและความ 
แตกต่างระหว่างบคุคลด้วยปฏสิมัพนัธ์ทีด่รีะหว่าง 
เด็กกับพ่อแม่เพื่อให้เด็กพัฒนาทั้งด้านร่างกาย
อารมณ์จิตใจสังคมและสติปัญญาอย่างสมดุล
(ชฎาพร หนองพุดซา, 2557: 27) สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ LAM Pui Ching (2018: 67) ได้
วิจัยเร่ือง ความเช่ือและการปฏิบัติที่เป็นตัวอย่าง
การศึกษาข้อเสนอแนะของครูผู้สอนภาษาฮ่องกง
โรงเรียนอนุบาล ในหวัข้อ“ การเรยีนรูผ่้านการเล่น” 
และการน�า “เล่น” มาใช้ในการแสดง ผลการวิจัย
พบว่า ความส�าคญัของเวลาในการเล่นส�าหรับเดก็
ปฐมวยัหรอืเวลาเล่นอย่างอสิระ การให้ความส�าคัญ
กับการเล่น และจ�ากัดเวลามีผลกระทบเชิงบวก 
ต่อพัฒนาการในวัยเด็กและดังนั้นการเรียนรู้ด้วย
การเล่นจึงมีคุณค่าในด้านการศึกษาปฐมวัย

2. การศึกษาความต้องการจ�าเป็นของ
การพฒันาครใูนการดแูลจดัประสบการณ์และการ
เล่นของเด็กปฐมวัย สังกัดองค์กรปกครองส่วน 
ท้องถ่ิน จังหวัดนครพนม พบว่า ด้านที่มีความ
ต้องการจ�าเป็นอันดับแรก คือ ด้านการส่งเสริม
พฒันาการด้านสตปัิญญาภาษาและการสือ่สาร การ
ดแูลและพฒันาเด็กอย่างรอบด้าน ด้านการส่งเสริม
เด็กในระยะเปลีย่นผ่านให้ปรบัตวัสูก่ารเชือ่มต่อใน
ขัน้ถดัไป ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะ ครไูด้จดัประสบการณ์
พฒันาศกัยภาพทางการเรียนรูเ้ดก็ในระดบัปฐมวยั 
ส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้ภาษา ให้ความส�าคัญ
ตัง้แต่ระดบัปฐมวยั จะท�าให้นกัเรยีนมคีวามรูค้วาม
สามารถมากยิ่งขึ้น คณิตศาสตร์พื้นฐานก็เป็นส่วน
หนึ่งที่ใช้ในชีวิตประจ�าวัน การสอนคณิตศาสตร์
ส�าหรบัเด็กปฐมวัย ควรเปิดโอกาสให้เดก็ได้ทดลอง
ท�าลงมือปฏิบัติจริงโดยครูจัดประสบการณ์ให้เด็ก
ได้ฝึกคิดหาเหตุผลในการแก้ปัญหาต่างๆ (ธนทร  
ฐานะพรรณดร, 2558: 322) สอดคล้องกบังานวจิยั
ของพรรณ์พมิล แสนศร ี(2557: 47) ได้ท�าการวจิยั
เรือ่ง การพฒันาบคุลากรในการจดักจิกรรมการเรียนรู้ 
ของเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนา เด็กเล็กบบ้านหนอง 

จะบก อ�าเภอสดีา จงัหวดันครราชสมีา ผลการวจิยั
พบว่า ครผููด้แูลเดก็มกีารเปลีย่นแปลง พฤตกิรรมการ
สอนในด้านการเตรยีมการสอนท้ังเนือ้หาสาระและ
วธีิการ การจดักจิกรรมและสถานการณ์ให้นกัเรยีน
ได้แสดงออกและคิดอย่างสร้างสรรค์

3. แนวทางการพัฒนาครูในการดูจัด
ประสบการณ์ และกรเล่นของเด็กปฐมวัย สังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดนครพนม 

(1) ด้านการดูแลและพัฒนาเด็กอย่าง 
รอบดา้น ครูควรมแีผนจดัประสบการณ์การเรยีนรู้
ที่สอดคล้องกับหลักสูตร มีการประเมินผลหลังจัด
ประสบการณ์ และจัดมุมประสบการณ์การเรียนรู้ 
และการเล่นที่เหมาะสมอย่างหลากหลาย จัด
กจิกรรมส่งเสริมพฒันาการทกุด้านอย่างบรูณาการ
ตามธรรมชาติของเด็กที่เรียนรู้ด้วยประสาทสัมผัส  
ลงมือท�า และการเล่น เลือกใช้ส่ือ เทคโนโลย ี 
เครือ่งเล่นจดัสภาพแวดล้อมภายใน ภายนอกแหล่ง
เรยีนรูท้ีเ่พยีงพอเหมาะสม เฝ้าระวงัตดิตามพัฒนาการ
เดก็รายบคุคลเป็นระยะ เพือ่ใช้ผลในการจดักจิกรรม
พัฒนาเด็กทุกคนให้เต็มศักยภาพ สอดคล้องกับ
งานวิจัยของวิภาดา ทองรอด (2555:122-123) 
ได้ท�าการวิจัยเรื่อง การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็น
ฐานกับการจัดประสบการณ์ส�าหรับเด็กปฐมวัยใน
สถานศกึษาสงักดัเทศบาล กลุม่การศึกษท้องถิน่ที ่1 
ผลการวจิยัพบว่า สถานศกึษามคีวามรู ้ความเข้าใจ
ในการจัดประสบการณ์ส�าหรับเดก็ปฐมวยัท่ีถกูต้อง 
และเหมาะสม อีกทั้งยังมีกิจกรรมเรียนรู้ที่หลาก
หลายซ่ึงสอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
พุทธศักราช 2546 สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
ปริชมน กาลพัฒน์ (2558: 200-201) ได้ท�าการ
วิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณ์
การเรียนรู้เพื่อเสริมสร้าง ทักษะทางภาษาแบบ
องค์รวม ส�าหรบัเดก็ปฐมวยั ผลการวจิยัพบว่า เดก็
ปฐมวยัทีไ่ด้รบัการจดัประสบการณ์การเรยีนรู้ตาม
รปูแบบ มคีวามพงึพอใจต่อประสบการณ์การเรยีนรู้ 
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โดยรวมอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจัย 
ของศริญญา พละพงค์ (2561: 314) ได้ท�าการ
วิจัยเรื่อง รูปแบบการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กด้านการ
จัดประสบการณ์ส�าเด็กปฐมวัย ของศูนย์ พัฒนา
เดก็เลก็ สงักดัองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ผลการ
วจิยัพบว่า การจดัประสบการณ์ส�าหรบัเด็กปฐมวยั
ของศนูย์พฒันาเดก็เลก็ สงักดัองค์กร ปกครองส่วน
ท้องถิน่ พบว่า ด้านความเหมาะสม ความเป็นไปได้  
อยูใ่นระดบัมากทีส่ดุ สอดคล้องกับงานวจัิยของกร
แก้ว ทัพมาลัย (2561: 17) ได้ท�าการวิจัยเรื่อง  
การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก
ปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จังหวัดสุพรรณบุรี 
ผลการวิจัยพบว่า การฝึกอบรมแก่กลุ่มครูพี่เลี้ยง
เด็กและให้ไปด�าเนินการ ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก
ตามรูปแบบดังกล่าวเป็น ระยะเวลา 6 เดือน การ
พัฒนาศักยภาพครูพี่เลี้ยงเด็กในการด�าเนินงาน 
ส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็ก โดยการมีส่วนร่วมคิดในการออกแบบ
หลกัสตูรชดุกจิกรรมส่งเสรมิพฒันาการเดก็ปฐมวยั
ในศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก มีการมีส่วนร่วมวางแผน
จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ Lillard, Angeline S., Matthew D. 
Lerner, (2012: 137) ได้ท�าการวิจัยเรื่อง การ
เรียนรู้ที่สนุกสนานและการศึกษามอนเตสซอร่ี  
ผลการวจิยัพบว่า การสอนวธิกีารทีเ่หมาะสมส�าหรบั
เดก็โตในสภาพแวดล้อมก่อนวยั ผลการวจิยัพบว่า 
การเรียนรู้ของมนุษย์แสดงให้เห็นประสิทธิภาพ  
ในปัจจุบนันกัการศกึษาหลายคนเรียกร้องให้มีการ
เรยีนรู้ทีส่นกุสนานเป็นทางเลอืกท่ีเหมาะสมในการ
พัฒนาส�าหรับการสอนการสอน

(2) การส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย
และดูแลสุขภาพ ครูควรจัดให้เด็กได้รับประทาน
อาหารที่ครบถ้วนในปริมาณที่เพียงพอ และจัด
กิจกรรมให้เด็กได้ลงมือปฏบิตัอิย่างถูกต้องเหมาะสม 
ในด้านการดูแลสุขภาพ ความปลอดภัยในชีวิต
ประจ�าวัน ตรวจสุขภาพอนามัยเด็กและความ

สะอาดของร่างกาย และจัดกิจกรรมที่เหมาะสม
กบัระดบัพฒันาการตามวยัของเดก็ สนบัสนุนหรอื
น�าพาเดก็ให้เจ้าหน้าทีป่ระเมนิคดักรองพฒันาการ
เด็กเมื่อเด็กอายุครบตามเกณฑ์ สอดคล้องกับงาน
วิจัยของจันทริษฎ์ สุคะโต (2553: 59) ได้ท�าการ
วิจัยเรื่อง การใช้กิจกรรมการละเล่นของไทยเพื่อ
เสริมพัฒนาการด้านร่างกาย ของเด็กปฐมวัย 
โรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัราชภฏัชยัภมู ิผลการวจิยั
พบว่า การละเล่นของเด็กส่งเสริมทางด้าน ร่างกาย
ช่วยให้ร่างกายแข็งแรง สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
Charles Nyarko (2017: 30) ได้ท�าการวิจัยเรื่อง 
การเรยีนรูต้ามกจิกรรมในโรงเรียนอนบุาลห้องเรยีน
ข้อมูลเชิงลึกจากมุมมองของครู ผลการวิจัยพบว่า 
การมส่ีวนร่วมของเดก็ๆ ในห้องเรยีนจะช่วยให้เดก็
เกิดการเรียนรู้และพัฒนาเด็กได้ 

(3) การส่งเสรมิพฒันาการด้านสตปัิญญา
ภาษาและการสือ่สาร ครูจดักิจกรรมและประสบการณ์
ทางภาษา เพือ่การส่ือสารภาษาพดูทีเ่หมาะสมตาม
วยั จดักจิกรรมเสริมประสบการณ์ด้านคณติศาสตร์
และวิทยาศาสตร์เบื้องในการท�ากิจวัตรประจ�าวัน  
มีแผนการจัดประสบการณ์การเรยีนรูที้ส่่งเสรมิพ้ืนฐาน
ทางคณติศาสตร์และวทิยาศาสตร์ จดัประสบการณ์
การเรยีนรูท้างภาษาทีห่ลากหลายผ่านประสบการณ์
การเรียนรู้และการเล่นผ่านกิจกรรมประจ�าวันทั้ง 
6 หลัก สอดคล้องกับงานวิจัยของมาลินี ป้อมเขต  
(2559: 103) ได้ท�าการวิจัยเร่ือง ผลการจัด
ประสบการณ์ที่เสริมสร้างจิตพิสัยโดยใช้การเล่น
นิทานประกอบหนังสือภาพ ที่มีต่อความมีวินัยใน
ตนเองของเดก็ปฐมวยั ผลการวจิยัพบว่า เดก็ปฐมวยั
ที่ได้รับการจัดประสบการณ์ที่เสริมสร้างจิตพิสัย
โดยใช้การเล่านิทาน ประกอบหนังสือภาพที่มีต่อ
ความมีวินัยในตนเองของเด็กปฐมวัย พบว่าเด็กมี
พฤตกิรรมความมวิีนัยในตนเองด้านความรับผดิชอบ  
สูงกว่าก่อนได้รับการจัดประสบการณ์ อย่างมีนัย
ส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคล้องกับงานวิจัย
ของ Kelly Van Lowe (2011: 113) การวจัิยเรือ่ง
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การพัฒนาการเรียนการสอนที่เน้นความแตกต่าง  
ระหว่างบคุคลในรายวิชาคณิตศาสตร์ส�าหรับครู เร่ือง
จ�านวนเต็มและเศษส่วน ผลการวิจัยพบว่า บุคคล
มพีฒันาการในการเรยีนรูส้งูกว่าการเรยีนการสอน
แบบปกติและผลจากการส�ารวจพบว่า นกัเรยีนบาง
คนไม่ได้พึงพอใจในวิธีการจดการเรียนการสอนที่ 
เน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ Roy, Brandon C. (2011: 93) ได้
ท�าการวจิยัเร่ือง ผลสมัฤทธิข์องการเรยีนรูค้�าแรกๆ 
และการสร้างภาษาทางสงัคมตามธรรมชาต ิผลการ
วิจัยพบว่า ประเด็นส�าคัญของการศึกษา คือ การ
เรยีนรูค้�าได้รับการส่งเสรมิอย่างมากจากโครงสร้าง
กิจกรรมทางสังคมระหว่างเด็กและผู้ดูแล เพื่อ
คนหาโครงสร้างและกระบวนการที่ส่งเสริม การ
เรียนรู้ค�าแรกๆ ของเด็กตามธรรมชาติ สอดคล้อง
กับงานวิจัยของ Polk, K. (2011: 96) ได้ท�าการ
วจิยัเรือ่ง ทกัษะเบือ้งต้นของการรูเ้รือ่งภาษา ได้แก่ 
ทักษะภาษาพูดการออกเสียง และความรู้เกี่ยวกับ
การเขยีน ผลการวจิยัพบว่า ซึง่จะบ่งบอกถงึทกัษะ
การรูเ้รือ่งภาษาและผลลพัธ์ผลวิจยัหลายเรือ่งก่อน
หน้าน้ีได้มีการบันทึกไว้ว่าเด็กอนุบาลขาดความรู้
และทกัษะ ในการปฏบิตัจิ�าเป็นทีจ่ะส่งเสรมิภาษา
และการพัฒนาความรู้ 

(4) การส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์
จิตใจ สงัคมปลกูฝังคณุธรรมและความเป็นพลเมืองดี  
ครูควรจัดประสบการณ์เรียนรู้เกี่ยวกับตัวเด็ก 
บคุคล สิง่ต่างๆ รอบตัว และกิจกรรมทีห่ลากหลาย
สอดคล้องกับการเรียนรู้ บริบทสังคม วัฒนธรรม
ท้องถ่ิน ท่ีส่งเสริมและปลูกฝังให้เด็กมีคุณธรรม 
จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ให้กับเด็ก จัด
แผนการจดัประสบการณ์การเรยีนรูป้ลกูฝังให้เดก็มี
คณุธรรม จรยิธรรม เพือ่กระตุน้ให้เดก็เกดิพฤตกิรรม
ที่พึงประสงค์ในเรื่องที่ใกล้ตัวเด็ก การเป็นผู้น�า  
ผู้ตาม รู้จักสิทธิ และหน้าที่ตามวิถีประชาธิปไตย

อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข สอดคล้อง
กับงานวิจัยของศุภิสรา ฉิมนอก (2562:118) ได้
วิจัยเร่ือง การศึกษาผลการเรียนรู้และการคิดแก้
ปัญหาของนักเรียนช้ันอนุบาลปีที่ 3 จากการจัด
ประสบการณ์ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา ซึ่งผลการ
วจิยัพบว่า การจดักจิกรรมท่ีปลกูฝังให้เดก็มีคุณธรรม 
จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ สอดคล้องกับ
งานวิจัยของจินดา น้าเจริญ และอภิญญา มนูศิลป์ 
(2562:220) ได้ท�าการวจิยัเรือ่ง ครปูฐมวยักบัการ
พฒันาเดก็ตามศาสตร์พระราชา ผลการวจัิยพบว่า 
การจดัสภาพแวดล้อมทัง้ภายใน ภายนอกทีเ่อือ้ต่อ
การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
การจัดกิจกรรมควรยึดเด็กเป็นส�าคัญ เปิดโอกาส
ให้เด็กเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านการลงมือปฏิบัติโดย
ใช้ประสาทสัมผัสทั้ง 5 

(5) การส่งเสรมิเดก็ในระยะเปลีย่นผ่านให้
ปรบัตวัสูก่ารเชือ่มต่อในขัน้ ครคูวรศกึษาหลกัสูตร
การจดัการเรยีนการสอนในระดบัชัน้อนบุาลปีที ่1 
วางแผนจัดกิจกรรมส่งเสริมให้เด็กคุ้นเคย ปรับตัว
กบัสิง่แวดล้อม สร้างทศันคตกิบัเดก็ในการมาโรงเรยี 
ส่ือสารและให้ค�าแนะน�าเก่ียวกับการเตรียมความ
พร้อมของผู้ปกครองและเด็กก่อนเข้าสู่โรงเรียน 
รวบรวมข้อมลูเกีย่วกบัตัวเด็ก และสมดุสุขภาพเดก็ 
ทีจ่ะน�าไปโรงเรยีนในระดบัช่วงชัน้อนบุาลปีที ่1 และ
รวบรวมข้อมลูพืน้ฐานของเดก็เกีย่วกบัสขุภาพการ
เติบโต พัฒนาการและพฤติกรรมของเด็ก

สอดคล้องกบังานวจัิยของ ยศวรย์ี สายฟ้า 
(2557: 157-158) ได้ท�าการวิจัย เรื่องรอยเชื่อม
ต่อการเรียนรู้ระหว่างชั้นเรียนอนุบาลและประถม
ศึกษาก้าวย่างที่ส�าคัญของเด็กประถมศึกษา ผล
การวิจัยพบว่า “การปรับตัว” ของเด็กในช่วงรอย 
เช่ือมต่อจึงเป็นหัวใจส�าคัญของการก้าวข้ามช่วง
รอยเชื่อม 
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ข้อเสนอแนะ

1. ข้อเสนอเพื่อนำ�ผลก�รวิจัยไปใช้

1.1 จากการวิจัยความต้องการจ�าเป็น
และล�าดับความต้องการจ�าเป็นของการพัฒนาครู
ในการดูแลจัดประสบการณ์ และการเล่นของเด็ก
ปฐมวัย สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัด
นครพนม พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยต�่าสุ และมีดัชนี
ความต้องการจ�าเป็นล�าดับแรก คือ ด้านการ 
ส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญาภาษาและการ
สือ่สาร ครคูวรมแีผนการจดัประสบการณ์การเรียนรู้
ท่ีส่งเสรมิพืน้ฐานทางคณติศาสตร์และวทิยาศาสตร์ 
ประสบการณ์การเรียนรู้ทางภาษาที่หลากหลาย
ผ่านการเล่น จัดกิจกรรมและประสบการณ์ทาง
ภาษา เพือ่การสือ่สารภาษาพดู ทีเ่หมาะสมตามวยั 

1.2 จากการวจิยัสภาพปัจจบุนัและสภาพ
ที่พึงประสงค์ของการพัฒนาครูในการดูแลจัด
ประสบการณ์ และการเล่นของเด็กปฐมวัย สังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดนครพนม  
พบว่าสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของ
การพัฒนาครใูนการดแูลจัดประสบการณ์ และการ
เล่นของเด็กปฐมวัย ด้านการส่งเสริมพัฒนาการ

ด้านสติปัญญาภาษาและการส่ือสาร อยู่ในระดับ
ต�่าสุดและมีความต้องการสูงสุด ดังนั้นครูควรจัด
กิจกรรมสนับสนุนให้เด็กเรียนรู้สิ่งต่างๆ รอบตัว
ผ่านการมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม บุคคล และ
สื่อต่างๆ ด้วยกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย 
เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กพัฒนาการใช้ภาษา สามารถ
ใช้ภาษาสือ่สารความคดิของตนเองจะส่งผลให้เดก็
พัฒนาความคิด และพัฒนาการด้านคณิตศาสตร์
และความเป็นเหตุเป็นผล ได้รับประสบการณ์วุฒิ
ภาวะเพิ่มขึ้นจนท�าให้เด็กปฐมวัยสามารถสร้าง
ความรู้ด้วยตนเองได้

2. ข้อเสนอแนะในก�รวิจัยครั้งต่อไป 

2.1 ควรมกีารวจิยัรูปแบบการพฒันาครูใน
การดูแลการจัดประสบการณ์และการเล่นของเด็ก
ปฐมวัย สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัด
นครพนม 

2.2 ควรวจัิยความพงึพอใจของผูป้กครอง
ต่อการพัฒนาครูในการดูแลการจัดประสบการณ์
และการเล่นของเด็กปฐมวยั สงักัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น จังหวัดนครพนม
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