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บทคัดย่อ

การวิจยั นีม้ วี ตั ถุประสงค์ เพือ่ พัฒนาหลักสูตรคละอายุส�ำ หรับส่งเสริมพัฒนาการของเด็กปฐมวัย
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และเพื่อส่งเสริมพัฒนาการของเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จากการใช้
หลักสูตรคละอายุ กลุ่มเป้าหมายที่ใช้แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ 1. เด็กปฐมวัยชาย-หญิง ที่มีอายุระหว่าง 1
ขวบครึ่ง-3 ขวบ และ 2. ครู ผู้บริหาร และผู้ปกครอง ของเด็กคละอายุชาย-หญิง ที่อยู่ในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก และจัดการศึกษาระดับปฐมวัย โดยใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจงจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และจัดการ
ศึกษาระดับปฐมวัย อำ�เภอเมือง จังหวัดลำ�ปาง สังกัดองค์การบริหารส่วนตำ�บล ทีม่ ขี นาดเล็ก ขนาดกลาง
และขนาดใหญ่ อย่างละ 1 ศูนย์ เครื่องมือที่ใช้ประกอบด้วย คู่มือและหลักสูตรคละอายุ แบบสอบถาม
สำ�หรับผู้บริหาร และผู้ปกครอง แบบสอบถามสำ�หรับครู แบบทดสอบเพื่อประเมินพัฒนาการของ
เด็กปฐมวัย และแบบสังเกตพฤติกรรมของเด็กปฐมวัยจำ�นวน 2 ด้าน แต่ละชุดแยกตามพัฒนาการ
วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยวิธี หาค่าดัชนีความสอดคล้อง หาค่าเฉลีย่ พืน้ ฐาน และหาค่าความเบีย่ งเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัยพบว่า 1. ประสิทธิภาพของหลักสูตรคละอายุ จากครู ผู้บริหาร และผู้ปกครอง ใน
กลุม่ เป้าหมาย พบว่า ผลการยอมรับหลักสูตรคละอายุของครูผดู้ แู ลเด็กผูใ้ ช้หลักสูตรคละอายุ พบว่า ครูผู้
ใช้หลักสูตรคละอายุ จำ�นวน 7 คน ยอมรับหลักสูตรคละอายุ จำ�นวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ผลการ
วิเคราะห์การสอบถามผูบ้ ริหาร พบว่า มีคา่ คะแนนเฉลีย่ 4.20 ซึง่ สูงกว่าเกณฑ์ทกี่ �ำ หนดและอยูใ่ นเกณฑ์
เหมาะสมมากทีส่ ดุ และผลการวิเคราะห์การสอบถามผูป้ กครอง มีคา่ คะแนนเฉลีย่ 3.86 ซึง่ สูงกว่าเกณฑ์
ทีก่ �ำ หนดและอยูใ่ นเกณฑ์ เหมาะสมมาก สรุปได้วา่ ข้อมูลจากกลุม่ ข้อมูลทัง้ 3 กลุม่ ผลประสิทธิภาพของ
หลักสูตรคละอายุสงู กว่าเกณฑ์ทกี่ �ำ หนด แสดงให้เห็นว่า หลักสูตรคละอายุมปี ระสิทธิภาพ อยูใ่ นระดับ ดี
2. ผลการวิเคราะห์พัฒนาการ 2 ด้านของเด็กปฐมวัยทั้ง 3 ช่วงอายุจากการสังเกตพัฒนาการของครูและ
ผู้วิจัย พบว่า เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการทั้ง 2 ด้าน คือ ด้านอารมณ์-จิตใจ และด้านสังคม สูงขึ้นหลังจาก
การใช้หลักสูตรคละอายุ และจากการทดสอบพัฒนาการด้านร่างกาย และด้านสติปญ
ั ญา ของเด็กปฐมวัย
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ทั้ง 3 ช่วงอายุ พบว่า เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการทั้ง 2 ด้านสูงขึ้นกว่าก่อนการทดลอง
คำ�สำ�คัญ: หลักสูตรคละอายุ การศึกษาปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

Abstract

The research entitled “A Development of Mixed-age Curriculum to Enhance Early
Childhood Development in Child Development Centers” aimed to 1) develop mixed-age
curriculum to enhance early childhood development in child development centers,
2) study development of early childhood development in child development centers by using
mixed-age curriculum. The target group of this research consisted of 2 groups of boy
and girl early childhood with aged between one year and a half to three years in 1 small,
1 medium and 1 large sized child development centers under the Sub-district Administration
Organizations in Muang district, Lam Pang province, teachers, administrators and guardians
of the targeted child development centers. The research instruments were a handbook, and
the mixed-age curriculum, a questionnaire for administrators and guardians, a questionnaire
for teachers, test of early childhood development, and observation form for early childhood
development in 2 aspects divided by the early childhood development. The data were
analyzed by using the Index of Item Objective Congruence, mean, and standard deviation.
The results of the study were found that ;
The result of the acceptance of the teachers who used the mixed-age curriculum
appeared that all 7 teachers or 100% accepted this curriculum. The analysis of the
administrators responses appeared that the mean was 4.20 which was higher than the criteria
set and it was in the most highly appropriate level. The analysis of the guardians’ responses
appeared that the mean was 3.86 which was higher than the criteria set and it was in the
highly appropriate level. The results of the efficiency of all three groups was higher than the
criteria which represented that the efficiency of mixed-age curriculum was at the good level.
The result of the analysis of the early childhood development in 2 aspects of 3 age
ranges appeared that from the observation of teachers and the researchers found that the
early childhood development in the emotion and mind and the society increased after using
the mixed-age curriculum. When considered, it was found that early childhood with aged
between one year and a half to two years had higher development than other age ranges. After
the test of the physical and intellectual development of the early childhood in 3 age ranges,
it appeared that the early childhood had higher development than before the experiment.
Keywords: Developing mixed-age curriculum, center early childhood education, child
development
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บทนำ�

การจั ด การศึ ก ษาวั ย ปฐมวั ย มี ค วาม
สำ�คัญมาก เพราะเด็กปฐมวัยเป็นวัยเริ่มต้นของ
ชีวิต และเป็นวัยที่สำ�คัญเปรียบเหมือนรากแก้ว
ของชีวิต สำ�หรับเด็กปฐมวัยเป็นวัยเริ่มต้นของ
การพัฒนา การส่งเสริมพัฒนาการและการสร้าง
ประสบการณ์ให้กับเด็กโดยวิธีการที่ถูกต้อง จะ
เป็นการส่งเสริมให้เด็กได้เรียนรู้ สิง่ ต่างๆ ทีอ่ ยูร่ อบ
ตัว และพัฒนาความสามารถในด้านต่างๆ เพื่อให้
เป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัว ชุมชน และประเทศ
ชาติ (เยาวพา เดชะคุปต์, 2542: 1) อีกนัยหนึ่ง
นิตยา คชภักดี (2543: 3) และสำ�นักวิชาการ
และมาตรฐานการศึกษา (2549: 3) ได้กล่าวไว้
ว่า การเรียนรู้เริ่มต้นเมื่อเด็กเข้าสู่ระบบการศึกษา
ในโรงเรียนนั้น ไม่น่าจะถูกต้อง เพราะการเรียนรู้
และพัฒนาการของเด็กที่สำ�คัญเกิดขึ้นตั้งแต่ 2–3
เดือนก่อนเกิด จนถึงอายุ 3–4 ปี ก่อนทีเ่ ด็กจะเข้า
โรงเรียน การสร้างเซลล์สมองของทารกสูงสุดใน
ช่วงอายุ 3–6 เดือนในครรภ์มารดา การเติบโตของ
สมองในช่วง 0–12 ปี เป็นการเติบโตทางปริมาณ
อย่างยิ่งยวด ทำ�ให้สมองมีขนาดร้อยละ 90–95
ของวัยผู้ใหญ่ สถานศึกษาสำ�หรับเด็กปฐมวัยมี
ความสำ�คัญเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก เพราะศูนย์พัฒนาเด็กมีอยู่ทุกพื้นที่ และ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการจัดตั้งตามสังกัดต่างๆ
ขึ้นอยู่กับแต่ละภาคส่วนที่มีการดำ�เนินการจัดตั้ง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขึ้น มีหน้าที่ต้องดูแล พัฒนา
และจัดการศึกษาให้กับเด็กปฐมวัยหลากหลาย
อายุ ทีม่ อี ายุระหว่าง 1 ขวบครึง่ –3 ขวบ แต่สภาพ
ความเป็นจริงอาจจะมีถงึ 5 ขวบ สะท้อนให้เห็นว่า
การพัฒนาเด็กในศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กกำ�ลังประสบ
ปัญหาในการพัฒนาเด็ก และจากการสำ�รวจของ
กรมอนามัย (กระทรวงสาธารณสุข, 2553) พบว่า
เด็กอยูใ่ นความดูแลของพ่อแม่ลดลง โดยส่วนใหญ่
จะถูกส่งเข้าสู่ศูนย์เด็กเล็กตั้งแต่อายุยังน้อย เด็ก
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อายุ 1–2 ปี ถูกส่งไปโรงเรียนอนุบาล หรือศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก คิดเป็นร้อยละ 12 เด็กอายุ 3–5
ปี ถูกส่งไปโรงเรียนอนุบาลหรือศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก
คิดเป็นร้อยละ 76.3 เนื่องจากสังคมครอบครัว
ปัจจุบันมีความเปลี่ยนแปลงจากครอบครัวใหญ่
เป็นครอบครัวเดี่ยว พ่อ แม่ ผู้ปกครองต้องออก
ไปทำ�งาน ทำ�ไร่ ทำ�สวนนอกบ้าน จึงจำ�เป็นทำ�ให้
ต้องส่งบุตร หลาน ไปอยูศ่ นู ย์พฒ
ั นาเด็กเล็กตัง้ แต่
อายุ 1 ปี ขึ้นไป ซึ่งจากเดิมยังไม่ถึงเกณฑ์ และ
เมือ่ เข้าไปอยูใ่ นศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก ซึง่ มีเด็กทีต่ าม
เกณฑ์อยู่แล้วนั่นคือ อายุ 2 ปีครึ่ง–4 ปี จึงทำ�ให้
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีเด็กอายุที่แตกต่างกัน และ
เนื่องจากมีครู หรือผู้ดูแลเด็กน้อยจึงทำ�ให้ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กส่วนใหญ่นำ�เด็กมาจัดกิจกรรมรวม
กัน จึงเป็นการจัดการศึกษาแบบคละชั้นหรือคละ
อายุ
การนำ�หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 มาใช้กับเด็กคละอายุ
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ยังไม่สามารถตอบสนอง
ความแตกต่างของเด็กแบบคละอายุได้ เพราะ
เนื้อหาในหลักสูตรจากกระทรวง กล่าวถึงการ
พั ฒนาเด็ ก แต่ ล ะช่ ว งอายุ ถึ ง แม้ จ ะแบ่ ง เนื้ อ หา
ตามช่วงอายุ เป็น 2 ช่วงคือ เด็กปฐมวัย ต่ำ�กว่า
3 ขวบ และเด็กปฐมวัย 3–5 ขวบก็ตาม แต่อาจ
เป็นเรือ่ งยากในการนำ�มาปรับใช้ในการพัฒนาเด็ก
หรือจัดการศึกษาสำ�หรับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กพร้อมกันในความแตกต่างกันมากของช่วงอายุ
เนื่องจากครูไม่ทราบว่าจะนำ�หลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัยจากกระทรวงศึกษาธิการ มาปรับใช้และ
จัดกิจกรรมพัฒนาเด็ก คละอายุอย่างไร ครูผู้ดูแล
เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กจึงมีความต้องการหลักสูตร
สำ�หรับเด็กคละอายุ เพราะหลักสูตรเป็นปัจจัย
หนึง่ ทีส่ �ำ คัญ ซึง่ เปรียบเสมือนเข็มทิศทีจ่ ะชีน้ �ำ ทาง
ให้แต่ละคนหรือหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
การศึกษาเดินไปในทิศทางที่ต้องการ และถูกต้อง
เหมาะสม จนถึงเป้าหมายที่ต้องการซึ่งเกี่ยวข้อง
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กั บครู แ ละเด็ ก โดยตรง อีก ทั้ง ไพจิตร์ วราชิต
(2553: 1) ทีก่ ล่าวว่า การทำ�งานด้านการดูแลเด็ก
ต้องทำ�แผนยุทธศาสตร์พัฒนาเด็กไทย รวมทั้งให้
นักวิชาการด้านพัฒนาการเด็กออกมาชี้นำ�สังคม
กระตุ้น ผู้ปกครอง ครู ให้ความสำ�คัญพัฒนาการ
เด็ก เนื่องจากเด็กไทยขณะนี้มีสภาพน่าเป็นห่วง
ดังได้ชี้แจงเหตุผลมาข้างต้น
ดังนัน้ ผูว้ จิ ยั จึงมีความตระหนักและสนใจ
ถึงปัญหาดังกล่าวข้างต้น เพื่อให้การจัดการศึกษา
ในสถานศึกษาหรือศูนย์พฒ
ั นาเด็กได้จดั การศึกษา
เพือ่ พัฒนาเด็กปฐมวัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดย
เฉพาะ ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กทีส่ งั กัดองค์การบริหาร
ส่วนตำ�บล จึงต้องมีการพัฒนาหลักสูตรเพื่อส่ง
เสริมพัฒนาการของเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก เพื่อใช้ในการจัดการศึกษาปฐมวัยแบบคละ
อายุ และเป็นแนวทางในการพัฒนาครู นักศึกษา
และผูท้ เี่ กีย่ วข้องเพือ่ จัดการศึกษาสำ�หรับเด็กคละ
อายุในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และหน่วยงานอื่นๆ ที่
มีการจัดการศึกษาสำ�หรับเด็กปฐมวัยแบบคละ
อายุต่อไป

วัตถุประสงค์การวิจัย

1. เพื่อพัฒนาหลักสูตรคละอายุสำ�หรับ
ส่งเสริมพัฒนาการของเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก
2. เพือ่ ส่งเสริมพัฒนาการของเด็กปฐมวัย
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จากการใช้หลักสูตรคละ
อายุ

สมมติฐานการวิจัย

เด็ ก ปฐมวั ย ในศู น ย์ พั ฒ นาเด็ ก เล็ ก มี
พัฒนาการทั้ง 4 ด้านคือ ด้านร่างกาย อารมณ์จิตใจ สังคม และสติปัญญา สูงขึ้นหลังการใช้
หลักสูตรคละอายุ
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ขอบเขตการวิจัย

ประชากรที่กำ�หนดเป็นกลุ่มเป้าหมายใช้
ในการวิจัยครั้งนี้มีจำ�นวน 2 กลุ่ม ดังนี้
1. เด็กปฐมวัยชาย-หญิงของศูนย์พัฒนา
เด็ ก เล็ ก ที่ รั บ เลี้ ย งเด็ ก และจั ด การศึ ก ษาระดั บ
ปฐมวัยที่มีเด็กอายุ ตั้งแต่อายุ 1 ขวบครึ่ง–3 ขวบ
ในเขตอำ�เภอเมือง จังหวัดลำ�ปาง สังกัดองค์การ
บริหารส่วนตำ�บล โดยใช้ศูนย์ขนาดเล็ก จำ�นวน 1
ศูนย์ ขนาดกลางจำ�นวน 1 ศูนย์ และขนาดใหญ่
จำ�นวน 1 ศูนย์ รวม 3 ศูนย์ โดยใช้วิธีการเลือก
แบบเจาะจง (Purposive random sampling)
2. ครู ผู้บริหาร และผู้ปกครอง ของเด็ก
คละอายุชาย-หญิงของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่รับ
เลี้ยงเด็กและจัดการศึกษาระดับปฐมวัยที่มีเด็ก
อายุ ตั้งแต่อายุ 1 ขวบครึ่ง–3 ขวบ ในเขตอำ�เภอ
เมือง จังหวัดลำ�ปาง สังกัดองค์การบริหารส่วน
ตำ�บล โดยใช้ศูนย์ขนาดเล็ก จำ�นวน 1 ศูนย์ ขนาด
กลางจำ�นวน 1 ศูนย์ และขนาดใหญ่ จำ�นวน 1
ศูนย์ รวม 3 ศูนย์ โดยใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง
(Purposive random sampling)

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อ
หาประสิทธิภาพของหลักสูตร ได้แก่ หลักสูตร
คละอายุ จำ�นวน 1 ฉบับ ประกอบด้วย แนวคิด
การจั ด การศึ ก ษาปฐมวั ย ปรั ช ญาการศึ ก ษา
ปฐมวัย หลักการการศึกษาปฐมวัย หลักการการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนสำ�หรับเด็กคละอายุ
จุดหมาย คุณลักษณะตามวัย โครงสร้างหลักสูตร
ตารางการวิ เ คราะห์ คุ ณ ลั ก ษณะที่ พึ ง ประสงค์
สำ�หรับเด็ก 1-3 ขวบ กำ�หนดเวลาเรียน ตาราง
กิจกรรมประจำ�วัน เวลาที่ใช้ในการจัดกิจกรรม
การจัดประสบการณ์ ตารางการวิเคราะห์เปรียบ
เทียบกิจกรรม ขอบข่ายของกิจกรรม 3 กิจกรรม
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ที่บูรณาการขึ้นใหม่ ตารางวิเคราะห์พัฒนาการ
กับกิจกรรม หน่วยการเรียนรู้ จำ�นวน 38 หน่วย
การเขียนแผนการจัดกิจกรรม สือ่ ประกอบการ จัด
กิจกรรม การประเมินพัฒนาการ และการจัดสภาพ
แวดล้อม และคูม่ อื การใช้หลักสูตรคละอายุ จำ�นวน
1 ฉบับ ประกอบด้วย คำ�ชี้แจง บทบาทของผู้ดูแล
เด็กหรือผู้สอนในการจัดกิจกรรมสำ�หรับเด็กคละ
อายุ บทบาทเด็กคละอายุ หน่วยการเรียนรู้และ
ขอบข่ายเนื้อหาของหน่วยต่างๆ ตารางกิจกรรม
ประจำ�วัน เวลาทีใ่ ช้ในการจัดกิจกรรม รายละเอียด
การจัดประสบการณ์ทงั้ 3 กิจกรรม ได้แก่ หลักการ
จัดกิจกรรม แนวทางการดำ�เนินกิจกรรม บทบาท
ของพีก่ บั น้องในกิจกรรม รูปแบบการเขียนแผนการ
จัดกิจกรรมสำ�หรับเด็กคละอายุ สื่อประกอบการ
จัดกิจกรรม และการประเมินพัฒนาการโดยทั้ง
สองฉบับมีค่าความสอดคล้อง (IOC) อยู่ระหว่าง
0.60- 1.00
แบบสอบถาม
แบบสอบถามเกี่ยวกับปัญหาและความ
ต้องการหลักสูตร สำ�หรับผู้ปกครอง จำ�นวน 1 ชุด
โดยแบบสอบถามมีลักษณะคือ มีประเด็นคำ�ถาม
ทั้งหมด 12 ข้อ ให้เขียนแสดงความคิดเห็นตาม
ประเด็นคำ�ถามในแต่ละข้อ
แบบสอบถามเกี่ ย วกั บ พั ฒนาการของ
เด็กปฐมวัยจากการใช้หลักสูตร คละอายุสำ�หรับ
ผู้ปกครอง จำ�นวน 1 ชุด โดยแบบสอบถามเป็น
ลงในช่องที่ตรง
ลักษณะให้ทำ�เครื่องหมาย
กับความคิดเห็นของผู้ปกครองมากที่สุด และเป็น
แบบประมาณค่า 5 ระดับ พร้อมบันทึกข้อเสนอ
แนะเกี่ยวกับหลักสูตรแบบคละอายุ ประกอบด้วย
2 ตอน คือ
ตอนที่ 1 ข้ อ มู ล ทั่ ว ไปของผู้ ต อบ
แบบสอบถาม
ตอนที่ 2 การใช้หลักสูตรแบบคละอายุ
เพื่อส่งเสริมพัฒนาการของเด็กคละอายุ
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แบบสอบถามเกี่ยวกับองค์ประกอบของ
หลักสูตรคละอายุ และพัฒนาการของเด็กปฐมวัย
จากการใช้ ห ลั ก สู ต รคละอายุ สำ � หรั บ ผู้ บ ริ ห าร
จำ�นวน 1 ชุด โดยแบบสอบถามเป็นลักษณะให้
ทำ�เครือ่ งหมาย ลงในช่องทีต่ รงกับความคิดเห็น
ของผูบ้ ริหารมากทีส่ ดุ และเป็นแบบประมาณค่า 5
ระดับ พร้อมบันทึกข้อเสนอแนะเกีย่ วกับหลักสูตร
แบบคละอายุ ซึ่งประกอบด้วย 3 ตอน คือ
ตอนที่ 1 ข้ อ มู ล ทั่ ว ไปของผู้ ต อบ
แบบสอบถาม
ตอนที่ 2 องค์ประกอบของหลักสูตรแบบ
คละอายุ
ตอนที่ 3 การใช้หลักสูตรแบบคละอายุ
เพื่อส่งเสริมพัฒนาการของเด็กคละอายุ
แบบสอบถามสำ�หรับครูผู้ดูแลเด็กเกี่ยว
กับหลักสูตรและการใช้หลักสูตรคละอายุ จำ�นวน
1 ชุด โดยแบบสอบถามมีลักษณะเป็นประเด็น
คำ�ถามทั้งหมด 11 ข้อ แบบสอบถามเป็นลักษณะ
ให้เขียนแสดงความคิดเห็นตามประเด็นคำ�ถามใน
แต่ละข้อ
แบบสอบถามทั้ ง สี่ ฉ บั บ มี ค่ า ความ
สอดคล้อง (IOC) อยู่ระหว่าง 0.80- 1.00
เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยว
กับการประเมินพัฒนาการของเด็กปฐมวัยจากการ
ใช้หลักสูตร ได้แก่
แบบทดสอบเพื่อประเมินพัฒนาการของ
เด็กปฐมวัยจำ�นวน 2 ด้าน รวมจำ�นวน 3 ชุด (1
ชุด วัด 2 ด้าน/1 ช่วงวัย) ซึ่งใช้ทดสอบก่อนและ
หลังการใช้หลักสูตรคละอายุ โดยแบบทดสอบมี
ลักษณะเป็นแบบปฏิบัติ และเลือกตอบ จำ�แนก
ตามการประเมินพัฒนาการรายด้านดังนี้
1. ด้านร่างกาย เป็นแบบทดสอบแบบ
ปฏิบัติ จำ�นวน 5 ข้อ

วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

2. ด้านสติปัญญา เป็นแบบทดสอบแบบ
ปฏิบัติ จำ�นวน 5 ข้อ
โดยจั ด ทำ � แบบทดสอบจำ � นวน 3 ชุ ด
สำ�หรับเด็ก 3 ช่วงอายุๆ ละ 2 ด้านๆ ละ 5 ข้อ
และกำ�หนดเกณฑ์ให้สอดคล้องและเหมาะสมตาม
แต่ละด้าน และแต่ละวัย
แบบสั ง เกตพฤติ ก รรมของเด็ ก ปฐมวั ย
จำ�นวน 2 ด้านๆ ละ 3 ชุด (แยกตามพัฒนาการ)
โดยแบบสั ง เกตใช้ ป ระกอบการสั ง เกต
พฤติกรรมของเด็กปฐมวัยในการใช้หลักสูตรคละ
อายุ ซึ่งผู้สังเกต ประกอบด้วย ครูผู้ดูแลเด็ก และ
ผู้วิจัย โดยสังเกตพฤติกรรมเป็นรายบุคคลตามจุด
หมาย และคุณลักษณะที่ พึงประสงค์ของหลักสูตร
แกนกลาง ในขณะปฏิบัติกิจกรรมทั้ง 3 กิจกรรม
ตามหลักสูตรคละอายุ โดยสังเกตทั้งหมด จำ�นวน
2 ด้าน คือ ด้านอารมณ์-จิตใจ และด้านสังคม โดย
แบบสังเกตมีคา่ ความสอดคล้อง (IOC) อยูร่ ะหว่าง
0.80- 1.00
การรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยและครูผู้ดูแลเด็กได้ร่วมกันจัดทำ�
หลักสูตรคละอายุและคู่มือหลักสูตร โดยใช้ช่วง
เวลาหลังเลิกงาน ของวันอังคาร พุธ และพฤหัสบดี
ช่วงเวลา 16.30–18.00 น. เป็นเวลา 2 สัปดาห์
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ตามขั้นตอนดังนี้
ขั้นที่ 1 ขั้นเตรียมการ
ในการศึกษาก่อนการพัฒนาหลักสูตรผู้
วิจัยได้ดำ�เนินการศึกษาสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจากการสัมภาษณ์ครู และผู้
บริหารในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแบบไม่เป็นทางการ
ทีผ่ วู้ จิ ยั ได้พบเจอทัง้ ส่วนตัว และจากการสังเกตใน
ชัน้ เรียนในศูนย์ฯ หรือการประชุมต่างๆ จึงทำ�ให้ได้
ข้อมูล และประเด็นปัญหาต่างๆ
ขั้นที่ 2 ขั้นจัดทำ�หลักสูตรคละอายุ
ในขั้นนี้ผู้วิจัยและครูในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กในกลุ่มเป้าหมายได้มีการวางแผน และดำ�เนิน
การศึกษาเอกสารที่เกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร
และหลักสูตรแกนกลาง ข้อมูลที่เกี่ยวกับครูเด็ก
และศูนย์พัฒนาเด็ก รวมถึงสะท้อนปัญหาที่เกิด
ขึ้นจากการสัมภาษณ์ครูศูนย์ต่างๆ รวมถึงการนำ�
ข้อมูลจากแบบสอบถามผูป้ กครองมาวิเคราะห์รว่ ม
ด้วย ศึกษานวัตกรรม และวิธีการสอน แบบต่างๆ
ที่เหมาะสมกับเด็กปฐมวัย กำ�หนดจุดประสงค์
เกีย่ วกับการพัฒนาหลักสูตร คัดเลือกเนือ้ หาสาระ
ออกแบบกิจกรรม ซึ่งมีการ บูรณาการกิจกรรม 6
กิจกรรมทัว่ ไป มาเป็น 3 กิจกรรมในหลักสูตรคละ
อายุ ดังภาพที่ 1 ดังนี้
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กิจกรรมเสริมประสบการณ์
กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ

กิจกรรมการเรียนรู้

กิจกรรมสร้างสรรค์
กิจกรรมเสรี
กิจกรรมกลางแจ้ง

กิจกรรมทักษะชีวิต
กิจกรรมสังคมสัมพันธ์

กิจกรรมเกมการศึกษา
ภาพที่ 1 แผนผังการบูรณาการกิจกรรมสำ�หรับเด็กปฐมวัยทั่วไปมาเป็นกิจกรรมในหลักสูตรคละอายุ

ในขั้นตอนนี้ได้มีการจัดวิพากษ์หลักสูตร
คละอายุ โดยผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษาปฐมวัย
ครูในกลุ่มเป้าหมาย ครูจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
อื่นๆ และนักวิชาการสังกัดกรมการปกครองส่วน
ท้องถิน่ จังหวัดลำ�ปาง รวมจำ�นวน 15 คน โดยการ
วิพากษ์ครั้งนี้ได้สนทนากลุ่มและวิพากษ์ตามองค์
ประกอบของหลักสูตร และคูม่ อื หลักสูตรคละอายุ
2. การดำ�เนินการทดลองใช้หลักสูตรคละ
อายุ ซึ่งเป็นกระบวนการขั้นตอนในขั้นที่ 3 ดังนี้
ขั้นที่ 3 ขั้นดำ�เนินการใช้หลักสูตร
2.1 ประชุม ชี้แจง สร้างความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการใช้หลักสูตรคละอายุใน ผ่าน
กิจกรรม 3 กิจกรรมใหม่ ให้แก่ ครูผู้ดูแลเด็ก ผู้
บริหาร และผู้ปกครอง โดยเฉพาะครูผู้ดูแลเด็ก
ซึ่งเป็นผู้ใช้หลักสูตร ซึ่งต้องรู้บทบาท หน้าที่ โดย
เริ่มจากการเข้าใจในหลักสูตรคละอายุ การเตรี
ยมกิจกรรม การเขียนแผน การเตรียมสื่อ การจัด
สภาพแวดล้อม โดยเฉพาะการจัดกิจกรรมใหม่
ที่มีการบูรณาการกิจกรรม 6 กิจกรรมหลัก มา
เป็น 3 กิจกรรม และการบูรณาการแนวคิดทฤษฎี
การสอนต่างๆ ไว้ใน 3 กิจกรรม โดยอยู่ภายใต้

บริบทความเป็นไทย ซึ่งต้องเสริมสร้าง และเน้น
วัฒนธรรมไทย การเน้นมารยาทแบบไทยๆ เช่น
การไหว้ การทำ�ความเคารพผูใ้ หญ่ หรือการพูดจา
ที่ถูกกาลเทศะ การส่งเสริมความเป็นไทยในการ
อยู่ร่วมกันของเด็กคละอายุ เช่น ความอ่อนน้อม
ความเอื้ออาทร การรู้จักช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
ของพี่กับน้อง หรือการรู้จักปฏิบัติกิจกรรมร่วมกับ
ผูอ้ นื่ ทีม่ อี ายุตา่ งจากตน เช่น พี่ ครู หรือชุมชน รวม
ถึงชี้แจงบทบาทของผู้บริหาร และผู้ปกครองที่เข้า
มามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมร่วมกับเด็ก หรือ
การให้เด็กเข้าไปมีส่วนร่วมในชุมชนตามหลักสูตร
คละอายุ
2.2 ผูว้ จิ ยั ดำ�เนินการทดสอบเพือ่ ประเมิน
พัฒนาการของเด็กปฐมวัยก่อนการทดลอง โดยใช้
แบบประเมินที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น จำ�นวน 2 ด้าน คือ
ด้านร่างกาย และด้านสติปัญญา
2.3 ผู้วิจัยร่วมกับผู้บริหาร ครูผู้ดูแลเด็ก
และเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 3 แห่ง
- ดำ�เนินการทดลองใช้หลักสูตรคละ
อายุ ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 ใช้เวลา
จำ�นวน 4 เดือน โดยเริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน
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ถึงเดือนกุมภาพันธ์ โดยจัดกิจกรรมตามหลักสูตร
คละอายุ สัปดาห์ละ 5 วันๆ ละ 5–6 ชั่วโมงโดย
ประมาณ เฉลีย่ เดือนละ 20 วัน รวมทัง้ สิน้ 80 วัน
- ครูผู้ดูแลเด็กจะสังเกตพฤติกรรม
ของเด็ ก พร้ อ มกั บ บั น ทึ ก พฤติ ก รรมลงบนแบบ
สังเกตพฤติกรรมเป็นรายบุคคลตามจุดหมาย และ
คุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์ ในขณะปฏิบตั กิ จิ กรรม 3
กิจกรรมตามหลักสูตรคละอายุ ทัง้ 2 ด้าน คือ ด้าน
อารมณ์–จิตใจ และด้านสังคม โดยสังเกตเดือนละ
1 ครั้ง รวมทั้งสิ้น 4 ครั้ง
- ในระหว่างการทดลองผู้วิจัยเข้าไป
มีสว่ นร่วมในกิจกรรม และเข้าไปสังเกตพฤติกรรม
ของเด็กรายบุคคล และรายด้านทัง้ 2 ด้าน คือ ด้าน
อารมณ์-จิตใจ และด้านสังคม โดยสังเกตเดือนละ
1 ครั้ง/ศูนย์ รวมเป็นจำ�นวนทั้งสิ้น 4 ครั้ง/ศูนย์
- ในระหว่างการใช้หลักสูตร ผูบ้ ริหาร
และผูป้ กครองมีบทบาทในการเข้ามามีสว่ นร่วมใน
การจัดกิจกรรมตามหลักสูตรคละอายุเป็นระยะ
ตามที่กิจกรรมกำ�หนด
2.3 หลั ง จากทดลองใช้ ห ลั ก สู ต รคละ
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อายุ ครบตามกำ�หนด ผู้วิจัยดำ�เนินการทดสอบ
เพื่อประเมินพัฒนาการของเด็ก จำ�นวน 2 ด้าน
คือ ด้านร่างกาย และด้านสติปัญญา โดยใช้แบบ
ทดสอบชุดเดียวกับการทดสอบก่อนการทดลอง
3. หลังจากเสร็จสิ้นกระบวนการในขั้นที่
3 ก็เข้าสู่ขั้นที่ 4 ดังนี้
ขัน้ ที่ 4 ขัน้ ประเมินผลของการใช้หลักสูตร
3.1 ผู้วิจัยดำ�เนินการแจกแบบสอบถาม
ให้ แ ก่ ผู้ บ ริ ห าร ผู้ ป กครองของศู น ย์ พั ฒนาเด็ ก
เล็ ก ทั้ ง 3 แห่ ง ของกลุ่ ม เป้ า หมาย เพื่ อ ตอบ
แบบสอบถามเกี่ยวกับหลักสูตรคละอายุ และการ
ใช้หลักสูตรคละอายุ และมีการจัดสนทนากลุ่ม
กับครูผู้ดูแลเด็กในกลุ่มเป้าหมาย พร้อมกับแจก
แบบสอบถามเกีย่ วกับการใช้หลักสูตรคละอายุของ
ครูผู้ดูแลเด็ก เพื่อหาประสิทธิภาพของหลักสูตร
3.2 นำ�ข้อมูลที่ได้จากการเก็บรวบรวม
ข้อมูลด้วยเครื่องมือทั้งหมด มาวิเคราะห์ข้อมูลใน
กระบวนการขั้นตอนการพัฒนาหลักสูตรคละอายุ
และการดำ�เนินการทดลอง ผู้วิจัยสามารถสรุปได้
ดังภาพที่ 2 ดังนี้
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ภาพที่ 2 แผนผังแสดงกระบวนการขั้นตอนการพัฒนาหลักสูตรคละอายุ
ภาพประกอบที
ฒนาหลักสูบตได้
รคละอายุ
สถิติที่ใช้ในการวิ
จัย ่ 2 แผนผังแสดงกระบวนการขั้นทีตอนการพั
่สามารถยอมรั
หรือยอมรับว่าหลักสูตรคละ
สถิ
ติ ที่ ใ ช้ ใ นการวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ได้ แ ก่ อายุมีประสิทธิภาพ ครูผู้ดูแลเด็กมีการลงความ
สถิติที่ใชในการวิจัย
การหาค่ า เฉลี่ ย พื้สถิ
น ฐาน
หาค่ า ความเบี่ ย งเบน คิดเห็นว่าหลักสูตรคละอายุมีประสิทธิภาพ 4 ใน
ติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก การหาคาเฉลี่ย พื้นฐาน(Mean) หาคาความเบี่ยงเบน
7 คนขึ้นไป
มาตรฐานมาตรฐาน(Standard
และหาค่าดัชนีdeviation)
ความสอดคล้
องาดัของ
และหาค
ชนีความสอดคลอง(IOC) ของขอคําถามกับกลุมพฤติกรรม
ข้อคำ�ถามกั
่มพฤติกรรมและข้อคำ่อ�งมืถามของ
2. การวิเคราะห์พัฒนาการของเด็ก จาก
และขบอกลุ
คําถามของแบบสอบถามของเครื
อ
แบบสอบถามของเครื
การใช้หลักสูตรคละอายุ
การวิเคราะหขอ่อ
มูลงมือ
1. การวิ
การวิเคราะห์
ข้อเคราะห
มูล หาประสิทธิภาพของหลักสูตรคละอายุ วิเคราะห์ข้อมูลจาก 2 ส่วน ดังนี้
1.1 วิเคราะหจากแบบสอบถามผูบริหาร ผูปกครอง และแบบสอบถามครูผูดูแลเด็กใน
1. การวิ เ คราะห์ ห าประสิ ท ธิ ภ าพของ
ส่ ว นที่ 1 วิ เ คราะห์ จ ากแบบทดสอบ
กลุมเปาหมาย ซึ่งเมื่อไดขอมูลแลวนําขอมูลที่ไดแบงออกเปน 3 กลุมตามขนาดของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เพื่อ
หลักสูตรคละอายุ
พัฒนาการเด็กจำ�นวน 2 ด้าน คือ ด้านร่างกาย
นําขอมูลทั้ง 3 กลุมมาวิเคราะห และแปลผลตอไป
านสติปัญญา ก่อน และหลังการทดลอง ซึ่ง
1.1 วิเคราะห์
ากแบบสอบถามผู
้บริหาร และด้
1.2 จจากแบบสอบถาม
และจากการสนทนากลุ
ม(Focus Group) ครูผูดูแลเด็กใน
ผู้ปกครอง และแบบสอบถามครูผู้ดูแลเด็กในกลุ่ม เป็นการเปรียบเทียบค่าคะแนนเฉลีย่ ก่อน และหลัง
เป้าหมาย ซึ่งเมื่อได้ข้อมูลแล้วนำ�ข้อมูลที่ได้แบ่ง การใช้หลักสูตร
ออกเป็น 3 กลุ่มตามขนาดของศูนย์พัฒนาเด็ก
ส่ ว นที่ 2 วิ เ คราะห์ จ ากแบบสั ง เกต
เล็ก เพื่อนำ�ข้อมูลทั้ง 3 กลุ่มมาวิเคราะห์ และ พฤติกรรมเด็กทั้ง 2 ชุด ได้แก่ จากครูผู้ดูแลเด็ก
แปลผลต่อไป
และจากผู้วิจัยเป็น ผู้สังเกต โดยวิเ คราะห์แบบ
1.2 จากแบบสอบถาม และจากการ สังเกตพฤติกรรมรายด้าน จำ�นวน 2 ด้าน คือ ด้าน
สนทนากลุ่ ม ครู ผู้ ดู แ ลเด็ ก ในกลุ่ ม เป้ า หมาย อารมณ์–จิตใจ และด้านสังคม โดยนำ�คะแนนจาก
จำ�นวน 7 คน ประสิทธิภาพของหลักสูตรคละอายุ การสังเกตของครูผู้ดูแลเด็กและของผู้วิจัยมารวม
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กันในแต่ละข้อของแต่ละครัง้ แยกเป็น 4 ครัง้ ตาม
พัฒนาการทั้ง 2 ด้าน โดยแบ่งตามช่วงอายุ และ
ขนาดของศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก เพือ่ ศึกษาพัฒนาการ
ระหว่างการใช้หลักสูตร โดยวิเคราะห์และศึกษา
พัฒนาการของเด็กปฐมวัย 2 ด้าน
ซึ่ ง เมื่ อ ได้ ข้ อ มู ล แล้ ว นำ � ข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ แ บ่ ง
ออกเป็น 3 กลุ่มตามขนาดของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก และแบ่งข้อมูลตามช่วงอายุ และตามด้าน
ของพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน(ตามที่กำ�หนดไว้) ซึ่ง
แต่ละกลุ่มแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ข้อมูลจากแบบ
ทดสอบพัฒนาการเด็ก และ ข้อมูลจากแบบสังเกต
พฤติกรรมเด็ก เพื่อนำ�ข้อมูลทั้ง 3 กลุ่ม และ 2
ส่วนมาวิเคราะห์ และแปลผล

ผลการวิจัย

จากการเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์
ข้อมูลต่างๆ ผู้วิจัยสามารถผลการวิจัยได้ดังนี้
1. จากการศึ ก ษาและจั ด ทำ � หลั ก สู ต ร
คละอายุ แ ละคู่ มื อ หลั ก สู ต ร พบว่ า ได้ ห ลั ก สู ต ร
คละอายุและคู่มือหลักสูตรที่มีองค์ประกอบต่างๆ
ได้แก่ แนวคิดการจัดการศึกษาปฐมวัย ปรัชญา
การศึกษาปฐมวัย หลักการการศึกษาปฐมวัย หลัก
การการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสำ�หรับเด็ก
คละอายุ จุดหมาย คุณลักษณะตามวัย โครงสร้าง
หลักสูตร ตารางการวิเคราะห์คุณลักษณะที่พึง
ประสงค์สำ�หรับเด็ก 1-3 ขวบ กำ�หนดเวลาเรียน
ตารางกิ จ กรรมประจำ � วั น เวลาที่ ใ ช้ ใ นการจั ด
กิจกรรม การจัดประสบการณ์ประกอบด้วย 3
กิจกรรมหลักจากการบูรณาการขึ้นใหม่ ตาราง
การวิเคราะห์เปรียบเทียบกิจกรรม ขอบข่ายของ
กิจกรรม 3 กิจกรรม ตารางวิเคราะห์พัฒนาการ
กับกิจกรรม หน่วยการเรียนรู้ จำ�นวน 38 หน่วย
การเขียนแผนการจัดกิจกรรม สื่อประกอบการจัด
กิจกรรม การประเมินพัฒนาการ และการจัดสภาพ
แวดล้อม และคูม่ อื การใช้หลักสูตรคละอายุ จำ�นวน

28

ปีที่ 11 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม - กันยายน พ.ศ. 2560

1 ฉบับ ประกอบด้วย คำ�ชี้แจง บทบาทของผู้ดูแล
เด็กหรือผู้สอนในการจัดกิจกรรมสำ�หรับเด็กคละ
อายุ บทบาทเด็กคละอายุ หน่วยการเรียนรู้และ
ขอบข่ายเนื้อหาของหน่วยต่างๆ ตารางกิจกรรม
ประจำ�วัน เวลาทีใ่ ช้ในการจัดกิจกรรม รายละเอียด
การจัดประสบการณ์ทั้ง 3 กิจกรรม ประกอบ
ด้วย 1) กิจกรรมการเรียนรู้ คือ กิจกรรมที่เด็ก
ได้เรียนรู้เนื้อหา สาระ จากหน่วย เรื่องที่กำ�หนด
ซึ่งในกิจกรรมการเรียนรู้เด็กจะได้เรียนรู้เนื้อหา
สาระต่างๆ เชิงลึก (แบบการเรียนการสอนแบบ
โครงการ แต่ไม่เป็นทางการหรือ เป็นระยะ เต็ม
รูป 3 ระยะ) โดยเด็กแต่ละช่วงวัยจะมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมแบบเน้นการลงมือปฏิบตั จิ ริง และเน้นการ
ใช้ประสาทสัมผัสทัง้ ห้า การค้นคว้าหาคำ�ตอบ และ
เรียนรู้ด้วยตัวเอง ทั้งในและนอกห้องเรียน และ
มี ก ารสะท้ อ นการเรี ย นรู้ ผ่ า นผลงานทางศิ ล ปะ
สร้างสรรค์ การเล่าหรือการสะท้อนการเรียนรู้ ทั้ง
รายบุคคล กลุ่มย่อย และกลุ่มใหญ่ โดยกิจกรรม
การเรียนรู้จะช่วยส่งเสริมการเรียนรู้จากพี่ หรือ
เพือ่ นต่างวัยทุกช่วงวัย และเกิดความสัมพันธ์ และ
การแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ของเด็กจาก
ช่วงอายุต่างๆ ซึ่งกันและกัน ส่งเสริมพัฒนาการ
ด้านสังคม คุณธรรม จริยธรรม เช่น การมีน้ำ�ใจ
การรู้จักช่วยเหลือผู้อื่น การถ่ายทอดความรู้ สอน
หรือให้โอกาสผู้อื่นแสดงออก และการรู้จักปฏิบัติ
ตนในการทำ�กิจกรรมร่วมกับผูอ้ นื่ ทีม่ อี ายุแตกต่าง
กัน 2) กิจกรรมสังคมสัมพันธ์ คือ กิจกรรมที่เด็ก
ได้ปฏิบตั ริ ว่ มกันเป็นกลุม่ ย่อย หรือกลุม่ ใหญ่ในรูป
แบบการเล่นแบบอิสระ หรือการเล่นเกมประเภท
ต่างๆ และกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ โดย
กิจกรรมสังคมสัมพันธ์เป็นการบูรณาการกิจกรรม
ต่างๆ ดังกล่าวเป็น 1 กิจกรรม เช่น นำ�เกมการ
ศึกษามาเล่นเป็นเกม การเคลื่อนไหวประกอบ
เกมการศึกษาการเคลื่อนไหวประกอบเพลงร่วม
กับการเล่นเกม เล่นน้ำ�เล่นทรายร่วมกัน การเล่น
เกมประกอบเครือ่ งเล่นสนาน หรือการนำ�น้�ำ ทราย
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มาประกอบการเล่นเกม เป็นต้น และ 3) กิจกรรม
ทักษะชีวิต คือ กิจกรรมที่เด็กได้ปฏิบัติในการช่วย
เหลือตนเองและผู้อื่น เช่น ช่วยน้องหรือเพื่อนแต่ง
ตัว เก็บของ อาบน้ำ� ช่วยเหลือหรือแนะนำ�ผู้อื่น
การปฏิบัติกิจวัตรในชีวิตประจำ�วัน เช่น เก็บของ
เข้าที่ การประกอบอาหารง่ายๆ การรับประทาน
อาหาร การเก็บกวาดสถานที่ การทำ�ความสะอาด
วัสดุอปุ กรณ์ตา่ งๆ การรับผิดชอบหน้าทีข่ องตนเอง
การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และมารยาทไทย
มารยาททางสังคมทีเ่ หมาะสมกับวัย และประกอบ
ด้วย หลักการจัดกิจกรรม แนวทางการดำ�เนิน
กิจกรรม บทบาทของพี่กับน้องในกิจกรรม รูป
แบบการเขียนแผนการจัดกิจกรรมสำ�หรับเด็กคละ
อายุ สื่อประกอบการจัดกิจกรรมผลการยอมรับ
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หลักสูตรคละอายุของครูผู้ดูแลเด็กผู้ใช้หลักสูตร
คละอายุ พบว่า ครูผู้ใช้หลักสูตรคละอายุ จำ�นวน
7 คน ยอมรับหลักสูตรคละอายุ จำ�นวน 7 คน คิด
เป็นร้อยละ 100 ผลการวิเคราะห์การสอบถามผู้
บริหาร พบว่า มีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.20 ซึ่งสูงกว่า
เกณฑ์ที่กำ�หนดและอยู่ในเกณฑ์ เหมาะสมมาก
ทีส่ ดุ และผลการวิเคราะห์การสอบถามผูป้ กครอง
มีค่าคะแนนเฉลี่ย 3.86 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำ�หนด
และอยู่ในเกณฑ์ เหมาะสมมาก สรุปได้ว่าข้อมูล
จากกลุ่มข้อมูลทั้ง 3 กลุ่ม ผลประสิทธิภาพของ
หลักสูตรคละอายุสูงกว่าเกณฑ์ที่กำ�หนด แสดงให้
เห็นว่า หลักสูตรคละอายุมีประสิทธิภาพ อยู่ใน
ระดับ ดี ดังปรากฏในตารางที่ 1 ดังนี้

ตารางที่ 1 การสรุปผลประสิทธิภาพของหลักสูตรคละอายุจากครู ผู้บริหาร และผู้ปกครอง ในกลุ่ม
เป้าหมาย
กลุ่มข้อมูล
ครูผู้ดูแลเด็ก

เกณฑ์
ยอมรับได้ หรือยอมรับว่าหลักสูตรคละอายุมีประสิทธิภาพ
โดยมีการลงความคิดเห็นว่าหลักสูตรคละอายุมี
ประสิทธิภาพ 4 ใน 7 คนขึ้นไป

ผลประสิทธิภาพ
ยอมรับ 7 คน
(100%)

ผู้บริหาร

ยอมรับได้ หรือยอมรับว่าหลักสูตรคละอายุมีประสิทธิภาพ
เหมาะสมระดับค่าเฉลี่ย 3.50 ขึ้นไป
ยอมรับได้ หรือยอมรับว่าหลักสูตรคละอายุมีประสิทธิภาพ
เหมาะสมระดับค่าเฉลี่ย 3.50 ขึ้นไป

ค่าเฉลี่ยของความคิดเห็นของ
กลุ่มผู้บริหาร เท่ากับ 4.20
ค่าเฉลี่ยของความคิดเห็นของ
กลุ่มผู้ปกครอง เท่ากับ 3.86

ผู้ปกครอง

ผลการวิเคราะห์พฒ
ั นาการทัง้ 2 ด้านของ
เด็กปฐมวัยทัง้ 3 ช่วงอายุจากการสังเกตพัฒนาการ
ของครูและผู้วิจัย พบว่า เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการ
ทั้ง 2 ด้าน คือ ด้านอารมณ์-จิตใจ และด้านสังคม
สูงขึ้นหลังจากการใช้หลักสูตรคละอายุ และจาก

การทดสอบพัฒนาการด้านร่างกาย และด้านสติ
ปัญญา ของเด็กปฐมวัยทั้ง 3 ช่วงอายุ พบว่า เด็ก
ปฐมวัยมีพัฒนาการทั้ง 2 ด้านสูงขึ้นกว่าก่อนการ
ทดลอง ดังภาพที่ 3-6 ดังนี้

งจากการใชหลักสูตรคละอายุ และจากการทดสอบพัฒนาการดานรางกาย และดานสติปญญา ของเด็ก
มวัยทั้ง 3 ชวงอายุ พบวา เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการทั้ง 2 ดานสูงขึ้นกวากอนการทดลอง ดังภาพประกอบที่
ดังนี้
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ปรายผล

วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

อภิปรายผล

จากผลการศึ ก ษาการพั ฒนาหลั ก สู ต ร
คละอายุเพือ่ ส่งเสริมพัฒนาการของเด็กปฐมวัยใน
ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก ผูว้ จิ ยั สามารถอภิปรายได้ดงั นี้
1. จากการผลการวิจยั พบว่า ได้หลักสูตร
คละอายุและคู่มือหลักสูตร ที่ประกอบด้วยองค์
ประกอบต่ า งๆ อย่ า งสมบู ร ณ์ และจากกลุ่ ม
ข้อมูลทั้ง 3 กลุ่ม ผลประสิทธิภาพของหลักสูตร
คละอายุ สูงกว่าเกณฑ์ที่กำ�หนด แสดงให้เห็นว่า
หลั ก สู ต รคละอายุ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ อยู่ ใ นระดั บ
ดี อาจเนื่องมาจากการ เข้ามามีส่วนร่วมในการ
พัฒนาหลักสูตรของครูผู้ดูแลเด็ก การบูรณาการ
กิจกรรมในการพัฒนาหลักสูตรคละอายุมีการบู
รณาการกิจกรรมจาก 6 กิจกรรมหลักของการ
จัดการศึกษาปฐมวัยเป็น 3 กิจกรรม ประกอบ
ด้วย 1) กิจกรรมการเรียนรู้ 2) กิจกรรมสังคม
สัมพันธ์ และ 3) กิจกรรมทักษะชีวิต ดังนั้นครู
จึงมีวิธีการจัดการเกี่ยวกับกิจกรรมมากขึ้น และ
สามารถยืดหยุน่ เวลาทีเ่ หลือให้เด็กดำ�เนินกิจกรรม
ได้ตามสภาพจริง เพราะส่วนใหญ่เป็นกิจกรรมที่มี
การลงมือปฏิบัติเรียนรู้ และเด็กกำ�ลังสนุกสนาน
เพลิดเพลินในขณะทำ�กิจกรรม เด็กจึงจำ�เป็นต้อง
ใช้เวลาใน การดำ�เนินกิจกรรม สอดคล้องกับเกณฑ์
การคัดเลือกเนื้อหาของทาบา (Taba, 1962 ;
cited in Lunenburg and Ornstein, 2000:
448–449) เสนอเกณฑ์ ใ นการเลื อ กเนื้ อ หา
หลักสูตร 5 ประการ ได้แก่ 1) ความรู้ 2) เนื้อหา
พื้นฐานที่ต้องรู้ 3) ขอบข่ายที่มีความกว้าง ความ
ลึ ก ครอบคลุ ม ขอบเขตของวิ ช า 4) ลำ � ดั บ ขั้ น
ตอนการจัดลำ�ดับความรู้ และความต้องการใน
การแบ่งระดับความรู้ และ 5) การบูรณาการที่
เน้นความสัมพันธ์ระหว่าง ขอบข่ายเนื้อหา ชื่อ
เรื่ อ ง และหน่ ว ยการเรี ย น การบรู ณ าการช่ ว ย
อธิบายว่าเนื้อหาในวิชาหนึ่ง สัมพันธ์กับเนื้อหา
ในวิชาอย่างไร ดังแผนผังการบูรณาการฯ ต่อไป
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นี้ (Taba, 1962 ; cited in Luneburg and
Ornstein. 2000: 448–449) และสอดคล้อง
กับ เสาวรัตน์ เมฆจันทร์ (2558)การศึกษาความ
สัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำ�การเปลี่ยนแปลงของ
ผู้ บ ริ ห ารกั บ ประสิ ท ธิ ผ ลศู น ย์ พั ฒ นาเด็ ก เล็ ก
องค์การบริหารส่วนตำ�บล จังหวัดสุราษฏร์ธานี ผล
การวิจัย พบว่า ระดับภาวะผู้นำ�การเปลี่ยนแปลง
ของผู้บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหาร
ส่วนตำ�บลจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยภาพรวมอยูใ่ น
ระดับปานกลาง เรียงตามลำ�ดับคือ การคำ�นึงถึง
ความเป็นปัจเจกบุคคล การสร้างและการสื่อสาร
วิสัยทัศน์ การกระตุ้นทางปัญญา และการสร้าง
แรงบันดาลใจ
หลั ก สู ต ร และกิ จ กรรมสอดคล้ อ งกั บ
บริบทการพัฒนาหลักสูตรคละอายุ ซึ่งได้คำ�นึงถึง
สภาพสังคม และความเป็นอยู่ของเด็กปฐมวัยใน
กลุ่มเป้าหมาย และสภาพปัญหาปัจจุบันที่เกิดขึ้น
คือ เด็กเรียนรู้และเลียนแบบวัฒนธรรมตะวันตก
จากกิ จ กรรมการเรี ย นการสอน จากสื่ อ และ
แหล่งต่างๆ มาก และเกิดพฤติกรรมต่างๆ ที่ไม่
พึ ง ประสงค์ เช่ น กล้ า แสดงออกมากเกิ น ไป
จนแสดงถึงความก้าวร้าว ไม่มีความอ่อนน้อม
ทักษะการอยู่ร่วมกัน การช่วยเหลือซึ่งกันและ
กัน หรือทำ�ให้ทักษะมารยาทความเป็นไทยที่ดี
งามขาดหายไป ดังนั้นหลักสูตรคละอายุจึงมุ่งส่ง
เสริมพัฒนาการตามบริบทความเป็นไทย และ
เนื่องจากเด็กปฐมวัยเป็นวัยแห่งการเรียนรู้ ได้
มีโอกาสเรียนรู้และเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ เช่น
ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ลอยกระทง ตาน
ก๋วยฉลาก หรือได้รับการฝึกไหว้ ฝึกการพูดจา
รวมทั้งได้ฝึกมารยาทต่างๆ โดยผ่านการทำ�กิจกร
รมบ่อยๆ ซ้ำ�ๆ และกิจกรรมนั้นเป็นสิ่งที่ใกล้ตัว
เด็กจึงทำ�ให้เด็กเกิดการเรียนรู้ และพัฒนาได้ดี
ขึ้นซึ่งสอดคล้องกับเสาวนีย์ เลวัลย์ (2536: 45)
ที่ ก ล่ า วว่ า หลั ก สู ต รมี ค วามสำ � คั ญ ในฐานะ
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ที่ เ ป็ น เครื่ อ งมื อ กำ � หนด ทิ ศ ทางการพั ฒ นา
ผูเ้ รียนหลักสูตรทีด่ คี วรมีลกั ษณะทีส่ อื่ ความหมาย
ให้ผู้นำ�หลักสูตรไปใช้ เข้าใจในแนวทางปฏิบัติ มี
ความสอดคล้องกับสภาพของสังคม ตรงความ
ต้องการและความถนัดของผู้เรียน ยืดหยุ่นตาม
สภาพของท้องถิ่นของผู้เรียนที่แตกต่างกันไปตาม
สภาพการดำ�เนินชีวติ การประกอบอาชีพ ความรู้
และประสบการณ์ ที่ ผู้ เ รี ย นได้ รั บจากหลั ก สู ต ร
ผู้เรียนนำ�ไปใช้ในการดำ�รงชีวิตได้ ทั้งนี้การสร้าง
หรือปรับปรุงหลักสูตร ควรมีส่วนร่วมจากบุคคล
หลายฝ่าย ควรเปิดโอกาสให้ผเู้ รียนได้ส�ำ รวจความ
ถนัดเป็นรายบุคคลด้วย
2. ผลการวิเคราะห์พัฒนาการทั้ง 2 ด้าน
ของเด็ ก ปฐมวั ย ทั้ ง 3 ช่ ว งอายุ จ ากการสั ง เกต
พัฒนาการของครูและผู้วิจัย พบว่า เด็กปฐมวัยมี
พัฒนาการทั้ง 2 ด้าน คือ ด้านอารมณ์-จิตใจ และ
ด้านสังคม สูงขึน้ หลังจากการใช้หลักสูตรคละอายุ
เมื่อพิจารณาแล้วพบว่า เด็กช่วงอายุ 1 12 - 2 ขวบ
มีพัฒนาการสูงขึ้นชัดเจนกว่าช่วงอายุอื่น และ
จากการทดสอบพัฒนาการด้านร่างกาย และด้าน
สติปัญญา ของเด็กปฐมวัยทั้ง 3 ช่วงอายุ พบว่า
เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการทั้ง 2 ด้านสูงขึ้นกว่าก่อน
การทดลอง อาจเนื่องมาจาก เด็กปฐมวัยแบบ
คละอายุได้เรียนรู้จากการมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคม
กันแล้วเชื่อมโยงไปสู่การพัฒนาในด้านอื่นๆ เช่น
ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ และด้านสติปัญญา
จากการที่เด็กมีปฏิสัมพันธ์กันระหว่างพี่-น้อง มี
การช่วยเหลือ ดูแลซึ่งกันและกัน ซึ่งจากเดิมต่าง
คนต่างเล่น ต่างคนต่างอยู่ ต่างคนต่างเรียนรู้ แต่
เมื่อทำ�กิจกรรมร่วมกันตามกิจกรรมในหลักสูตร
คละอายุพี่จะฝึกและมีบุคลิกความเป็น ผู้นำ�มาก
ขึ้น สามารถเป็นแบบอย่างให้น้อง และสอนน้อง
ในการทำ�กิจกรรมต่างๆ ได้ น้องก็จะเรียนรู้จากพี่
เลียนแบบจากพี่ นอกจากนีเ้ ด็กก็ได้พดู คุย สนทนา
ซักถาม ซึ่งกันและกัน เป็นการฝึกด้านภาษา การ
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สื่อสารกับผู้อื่น ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีการเรียนรู้
ด้วยสังคม (Social learning theory) ของ แบน
ดูรา (A. Bandura, 1997 ; อ้างใน Jiraphorn1,
2006) เน้นความสำ�คัญของการสังเกตและแบบ
อย่าง ทั้งทัศนคติ และอารมณ์ความรู้สึกที่มีต่อผู้
อื่น แบนดูรากล่าวว่า
……..“ถ้าหากว่าคนเราจะเรียนรู้จากผล
ของการกระทำ�ของตนเองอย่างเดียว การเรียนรู้
อาจเป็นเรื่องที่ต้องอาศัยความมานะบากบั่นเป็น
อย่างมาก โดยทีย่ งั ไม่ตอ้ งไปพูดถึงเรือ่ งความเสีย่ ง
ในการเรียนรู้ ยังดีที่เราเรียนรู้พฤติกรรมต่างๆ
โดยการสังเกตผ่านตัวอย่าง จากการสังเกตคน
อื่น ทำ�ให้เราเกิดความคิดว่าจะแสดงพฤติกรรม
ใหม่ๆ อย่างไร และในโอกาสอื่นๆ ต่อมา เราก็ใช้
ข้อมูลที่ได้เรียนรู้พวกนี้ มาเป็นไกด์ในการแสดง
พฤติกรรม”………
ทฤษฎี ก ารเรี ย นรู้ ด้ ว ยสั ง คม อธิ บ าย
พฤติกรรมมนุษย์จากการมีปฏิสมั พันธ์ระหว่างกัน
อย่างต่อเนือ่ งระหว่าง ความคิด พฤติกรรม และสิง่
แวดล้อม กระบวนการต่างๆ ประกอบด้วย 1) การ
ให้ความสนใจ (Attention) ได้แก่ กิจกรรมซึง่ เลียน
แบบตัวอย่าง (เป็นสิง่ ทีโ่ ดดเด่น ปรากฏอยูท่ วั่ ไป มี
คุณค่าพอทีจ่ ะนำ�ไปใช้ตอ่ ) และลักษณะการสังเกต
(ศักยภาพในการรับรู้ ระดับความตืน่ ตัว มุมมอง สิง่
ที่ตอกย้ำ�ในอดีต) 2) การเก็บรักษา (Retention)
การตีความและกำ�หนดความหมายของคำ�พูดและ
สัญลักษณ์ต่างๆ การจัดระเบียบข้อมูลในสมอง
การซ้อมใช้ค�ำ พูดและสัญลักษณ์ รวมทัง้ การสัง่ งาน
ทางประสาทสัมผัสทั้ง 5 ด้วย 3) การสั่งงานทาง
ระบบประสาทให้ทำ�ซ้ำ� (Motor reproduction)
ศักยภาพทางกายภาพ การสังเกตการทำ�ซ้ำ�ของ
ตนเอง การโต้ตอบที่แม่นยำ� และ 4) แรงจูงใจ
(Motivation) เป็นเรื่องภายนอก ประสบการณ์ที่
เกิดจากการจินตนาการด้วยการดูหรืออ่านเกีย่ วกับ
คนอื่นและตอกย้ำ�ด้วยตนเอง
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ผู้ วิ จั ย ขอขอบพระคุ ณ สำ � นั ก บริ ห าร
โครงการส่ ง เสริ ม การวิ จั ย ในอุ ด มศึ ก ษาและ
พัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ สำ�นักงานคณะ
กรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ทีใ่ ห้การสนับสนุน
ทุนอุดหนุนการวิจัยในครั้งนี้

ข้อเสนอแนะ

1. ข้อเสนอแนะในการนำ�หลักสูตรคละ
อายุไปใช้
1.1 ครูผู้ดูแลเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ควรศึกษาหลักสูตรคละอายุและคู่มือหลักสูตรให้
ละเอียดและเข้าใจก่อนนำ�ไปใช้
1.2 ครูผู้ดูแลเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สามารถปรับและประยุกต์กิจกรรม หรือเวลาให้
สอดคล้องและเหมาะสมกับสภาพของเด็กในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
1.3 ครูผู้ดูแลเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ควรให้โอกาส และเวลาเด็กในการเรียนรู้ และ

เอกสารอ้างอิง

34

ปีที่ 11 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม - กันยายน พ.ศ. 2560

ปฏิบัติกิจกรรมร่วมกัน และปฏิบัติกิจกรรมด้วย
ตัวของเด็กเองโดยเชื่อในความสามารถของเด็ก
และให้เด็กปฏิบัติกิจกรรมตามหลักสูตรคละอายุ
บ่อยๆ ซ้ำ�ๆ
1.4 ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับการ
ศึกษาปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กควรให้การ
สนับสนุนและช่วยเหลือครูในการพัฒนาเด็ก และ
การใช้หลักสูตรคละอายุโดยเฉพาะศูนย์เด็กเล็กที่
มีเด็กปฐมวัยแบบคละอายุ
2. ข้อเสนอแนะในวิจัยครั้งต่อไป
2.1 ควรมี ก ารศึ ก ษาหรื อ วิ จั ย โดยใช้
หลักสูตรคละอายุที่เน้นการส่งเสริมพัฒนาการ
ด้านสังคมรายด้านแต่ละด้าน เพือ่ เป็นการส่งเสริม
และศึกษาพัฒนาการด้านสังคมให้ชัดเจนและมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น
2.2 ควรมีการศึกษาเพือ่ เปรียบเทียบโดย
ใช้หลักสูตรคละอายุที่เน้นการส่งเสริมพัฒนาการ
ด้ า นร่ า งกายด้ า นอารมณ์ – จิ ต ใจ หรื อ ด้ า นสติ
ปั ญ ญา กั บ หลั ก สู ต รสถานศึ ก ษาทั่ ว ไปที่ จั ด 6
กิจกรรม เพือ่ เป็นการส่งเสริมและศึกษาพัฒนาการ
ที่มีความสัมพันธ์กันอย่างชัดเจน
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