
การพัฒนาหลักสูตรคละอายุเพื่อส่งเสริมพัฒนาการของเด็กปฐมวัยใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
Developing Mixed-age Curriculum to Promote Early Childhood 
Development in Child Development Centers 

เกสร กอกอง1

Kesorn Kokong1

บทคัดย่อ
การวจัิยน้ีมวีตัถปุระสงค์ เพือ่พฒันาหลกัสตูรคละอายสุำาหรบัสง่เสรมิพฒันาการของเดก็ปฐมวยั 

ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และเพ่ือส่งเสริมพัฒนาการของเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 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
ศกึษาระดบัปฐมวยั อำาเภอเมอืง จงัหวดัลำาปาง สงักดัองคก์ารบรหิารสว่นตำาบล ทีม่ขีนาดเลก็ ขนาดกลาง 
และขนาดใหญ่ อย่างละ 1 ศูนย์ เครื่องมือที่ใช้ประกอบด้วย คู่มือและหลักสูตรคละอายุ แบบสอบถาม
สำาหรับผู้บริหาร และผู้ปกครอง แบบสอบถามสำาหรับครู แบบทดสอบเพื่อประเมินพัฒนาการของ 
เด็กปฐมวัย และแบบสังเกตพฤติกรรมของเด็กปฐมวัยจำานวน 2 ด้าน แต่ละชุดแยกตามพัฒนาการ 
วเิคราะห์ขอ้มลูโดยวธีิ หาค่าดัชนคีวามสอดคลอ้ง หาคา่เฉลีย่พืน้ฐาน และหาค่าความเบีย่งเบนมาตรฐาน

ผลการวิจัยพบว่า 1. ประสิทธิภาพของหลักสูตรคละอายุ จากครู ผู้บริหาร และผู้ปกครอง ใน
กลุม่เปา้หมาย พบว่า ผลการยอมรบัหลกัสตูรคละอายขุองครผููด้แูลเดก็ผูใ้ชห้ลกัสตูรคละอาย ุพบว่า ครผูู้
ใช้หลักสูตรคละอายุ จำานวน 7 คน ยอมรับหลักสูตรคละอายุ จำานวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ผลการ
วเิคราะหก์ารสอบถามผูบ้รหิาร พบวา่ มค่ีาคะแนนเฉลีย่ 4.20 ซึง่สงูกวา่เกณฑท์ีก่ำาหนดและอยูใ่นเกณฑ ์
เหมาะสมมากทีส่ดุ และผลการวเิคราะหก์ารสอบถามผูป้กครอง มค่ีาคะแนนเฉลีย่ 3.86 ซึง่สูงกว่าเกณฑ์
ท่ีกำาหนดและอยูใ่นเกณฑ ์เหมาะสมมาก สรปุไดว้า่ขอ้มลูจากกลุม่ขอ้มลูทัง้ 3 กลุม่ ผลประสทิธภิาพของ
หลักสตูรคละอายสุงูกวา่เกณฑท์ีก่ำาหนด แสดงใหเ้หน็วา่ หลักสูตรคละอายุมปีระสทิธภิาพ อยูใ่นระดบั ด ี 
2. ผลการวิเคราะห์พัฒนาการ 2 ด้านของเด็กปฐมวัยทั้ง 3 ช่วงอายุจากการสังเกตพัฒนาการของครูและ
ผู้วิจัย พบว่า เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการทั้ง 2 ด้าน คือ ด้านอารมณ์-จิตใจ และด้านสังคม สูงขึ้นหลังจาก
การใชห้ลกัสตูรคละอายุ และจากการทดสอบพัฒนาการดา้นรา่งกาย และดา้นสตปิญัญา ของเดก็ปฐมวัย
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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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บทนำา
การจัดการศึกษาวัยปฐมวัย มีความ

สำาคัญมาก เพราะเด็กปฐมวัยเป็นวัยเร่ิมต้นของ
ชีวิต และเป็นวัยท่ีสำาคัญเปรียบเหมือนรากแก้ว
ของชีวิต สำาหรับเด็กปฐมวัยเป็นวัยเริ่มต้นของ
การพัฒนา การส่งเสริมพัฒนาการและการสร้าง
ประสบการณ์ให้กับเด็กโดยวิธีการที่ถูกต้อง จะ
เป็นการสง่เสรมิใหเ้ด็กได้เรยีนรู ้สิง่ต่างๆ ทีอ่ยู่รอบ
ตัว และพัฒนาความสามารถในด้านต่างๆ เพื่อให้
เป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัว ชุมชน และประเทศ
ชาติ (เยาวพา เดชะคุปต์, 2542: 1) อีกนัยหนึ่ง 
นิตยา คชภักดี (2543: 3) และสำานักวิชาการ
และมาตรฐานการศึกษา (2549: 3) ได้กล่าวไว้
ว่า การเรียนรู้เริ่มต้นเมื่อเด็กเข้าสู่ระบบการศึกษา
ในโรงเรียนนั้น ไม่น่าจะถูกต้อง เพราะการเรียนรู้
และพัฒนาการของเด็กที่สำาคัญเกิดขึ้นตั้งแต่ 2–3 
เดอืนกอ่นเกดิ จนถงึอาย ุ3–4 ป ีกอ่นทีเ่ด็กจะเขา้
โรงเรียน การสร้างเซลล์สมองของทารกสูงสุดใน
ชว่งอาย ุ3–6 เดอืนในครรภม์ารดา การเตบิโตของ
สมองในช่วง 0–12 ปี เป็นการเติบโตทางปริมาณ
อย่างยิ่งยวด ทำาให้สมองมีขนาดร้อยละ 90–95 
ของวัยผู้ใหญ่ สถานศึกษาสำาหรับเด็กปฐมวัยมี
ความสำาคัญเป็นอย่างย่ิง โดยเฉพาะศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก เพราะศูนย์พัฒนาเด็กมีอยู่ทุกพื้นที่ และ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการจัดต้ังตามสังกัดต่างๆ 
ขึ้นอยู่กับแต่ละภาคส่วนที่มีการดำาเนินการจัดตั้ง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขึ้น มีหน้าที่ต้องดูแล พัฒนา 
และจัดการศึกษาให้กับเด็กปฐมวัยหลากหลาย
อาย ุทีม่อีายรุะหวา่ง 1 ขวบครึง่–3 ขวบ แตส่ภาพ
ความเป็นจรงิอาจจะมถีงึ 5 ขวบ สะทอ้นใหเ้หน็วา่ 
การพฒันาเดก็ในศนูยพ์ฒันาเดก็เล็กกำาลงัประสบ
ปัญหาในการพัฒนาเด็ก และจากการสำารวจของ
กรมอนามัย (กระทรวงสาธารณสขุ, 2553) พบวา่ 
เดก็อยูใ่นความดแูลของพ่อแมล่ดลง โดยสว่นใหญ่
จะถูกส่งเข้าสู่ศูนย์เด็กเล็กตั้งแต่อายุยังน้อย เด็ก

อายุ 1–2 ปี ถูกส่งไปโรงเรียนอนุบาล หรือศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก คิดเป็นร้อยละ 12 เด็กอายุ 3–5 
ป ีถกูสง่ไปโรงเรยีนอนบุาลหรอืศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็ 
คิดเป็นร้อยละ 76.3 เน่ืองจากสังคมครอบครัว
ปัจจุบันมีความเปลี่ยนแปลงจากครอบครัวใหญ่
เป็นครอบครัวเด่ียว พ่อ แม่ ผู้ปกครองต้องออก
ไปทำางาน ทำาไร่ ทำาสวนนอกบ้าน จึงจำาเป็นทำาให้
ตอ้งสง่บตุร หลาน ไปอยูศ่นูยพ์ฒันาเดก็เลก็ตัง้แต่
อายุ 1 ปี ขึ้นไป ซึ่งจากเดิมยังไม่ถึงเกณฑ์ และ
เมือ่เขา้ไปอยูใ่นศนูยพ์ฒันาเดก็เล็ก ซึง่มเีดก็ทีต่าม
เกณฑ์อยู่แล้วนั่นคือ อายุ 2 ปีครึ่ง–4 ปี จึงทำาให้
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีเด็กอายุที่แตกต่างกัน และ
เนื่องจากมีครู หรือผู้ดูแลเด็กน้อยจึงทำาให้ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กส่วนใหญ่นำาเด็กมาจัดกิจกรรมรวม
กัน จึงเป็นการจัดการศึกษาแบบคละชั้นหรือคละ
อายุ 

การนำาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 มาใช้กับเด็กคละอายุ
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ยังไม่สามารถตอบสนอง
ความแตกต่างของเด็กแบบคละอายุได้ เพราะ
เนื้อหาในหลักสูตรจากกระทรวง กล่าวถึงการ
พัฒนาเด็กแต่ละช่วงอายุ ถึงแม้จะแบ่งเน้ือหา
ตามช่วงอายุ เป็น 2 ช่วงคือ เด็กปฐมวัย ต่ำากว่า 
3 ขวบ และเด็กปฐมวัย 3–5 ขวบก็ตาม แต่อาจ
เปน็เรือ่งยากในการนำามาปรบัใชใ้นการพฒันาเดก็
หรือจัดการศึกษาสำาหรับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กพรอ้มกนัในความแตกตา่งกนัมากของชว่งอาย ุ
เนื่องจากครูไม่ทราบว่าจะนำาหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัยจากกระทรวงศึกษาธิการ มาปรับใช้และ
จัดกิจกรรมพัฒนาเด็ก คละอายุอย่างไร ครูผู้ดูแล
เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กจึงมีความต้องการหลักสูตร
สำาหรับเด็กคละอายุ เพราะหลักสูตรเป็นปัจจัย
หนึง่ทีส่ำาคัญ ซึง่เปรยีบเสมอืนเขม็ทศิทีจ่ะชีน้ำาทาง
ให้แต่ละคนหรือหน่วยงานต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับ
การศึกษาเดินไปในทิศทางที่ต้องการ และถูกต้อง
เหมาะสม จนถึงเป้าหมายที่ต้องการซึ่งเก่ียวข้อง
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กับครูและเด็กโดยตรง อีกทั้ง ไพจิตร์ วราชิต  
(2553: 1) ท่ีกล่าววา่ การทำางานด้านการดูแลเด็ก 
ต้องทำาแผนยุทธศาสตร์พัฒนาเด็กไทย รวมทั้งให้
นักวิชาการด้านพัฒนาการเด็กออกมาชี้นำาสังคม 
กระตุ้นผู้ปกครอง ครู ให้ความสำาคัญพัฒนาการ
เด็ก เน่ืองจากเด็กไทยขณะนี้มีสภาพน่าเป็นห่วง
ดังได้ชี้แจงเหตุผลมาข้างต้น 

ดงันัน้ ผูว้จิยัจึงมคีวามตระหนักและสนใจ
ถึงปัญหาดังกล่าวข้างต้น เพื่อให้การจัดการศึกษา
ในสถานศึกษาหรือศนูย์พัฒนาเด็กได้จดัการศกึษา
เพ่ือพฒันาเดก็ปฐมวยัได้อย่างมปีระสิทธิภาพ โดย
เฉพาะ ศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็ทีส่งักดัองค์การบรหิาร
ส่วนตำาบล จึงต้องมีการพัฒนาหลักสูตรเพ่ือส่ง
เสริมพัฒนาการของเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก เพื่อใช้ในการจัดการศึกษาปฐมวัยแบบคละ
อายุ และเป็นแนวทางในการพัฒนาครู นักศึกษา 
และผูท้ีเ่กีย่วขอ้งเพือ่จดัการศกึษาสำาหรบัเดก็คละ
อายุในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และหน่วยงานอื่นๆ ที่
มีการจัดการศึกษาสำาหรับเด็กปฐมวัยแบบคละ
อายุต่อไป 

วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อพัฒนาหลักสูตรคละอายุสำาหรับ

ส่งเสริมพัฒนาการของเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก

2. เพือ่สง่เสรมิพัฒนาการของเด็กปฐมวยั
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จากการใช้หลักสูตรคละ
อายุ

สมมติฐานการวิจัย
เด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มี

พัฒนาการทั้ง 4 ด้านคือ ด้านร่างกาย อารมณ์-
จิตใจ สังคม และสติปัญญา สูงขึ้นหลังการใช้
หลักสูตรคละอายุ

ขอบเขตการวิจัย
ประชากรที่กำาหนดเป็นกลุ่มเป้าหมายใช้

ในการวิจัยครั้งนี้มีจำานวน 2 กลุ่ม ดังนี้

1. เด็กปฐมวัยชาย-หญิงของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กที่รับเลี้ยงเด็กและจัดการศึกษาระดับ
ปฐมวัยที่มีเด็กอายุ ตั้งแต่อายุ 1 ขวบครึ่ง–3 ขวบ 
ในเขตอำาเภอเมือง จังหวัดลำาปาง สังกัดองค์การ
บริหารส่วนตำาบล โดยใช้ศูนย์ขนาดเล็ก จำานวน 1 
ศูนย์ ขนาดกลางจำานวน 1 ศูนย์ และขนาดใหญ่ 
จำานวน 1 ศูนย์ รวม 3 ศูนย์ โดยใช้วิธีการเลือก
แบบเจาะจง (Purposive random sampling)

2. ครู ผู้บริหาร และผู้ปกครอง ของเด็ก
คละอายุชาย-หญิงของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่รับ
เลี้ยงเด็กและจัดการศึกษาระดับปฐมวัยที่มีเด็ก
อายุ ตั้งแต่อายุ 1 ขวบครึ่ง–3 ขวบ ในเขตอำาเภอ
เมือง จังหวัดลำาปาง สังกัดองค์การบริหารส่วน
ตำาบล โดยใช้ศูนย์ขนาดเล็ก จำานวน 1 ศูนย์ ขนาด
กลางจำานวน 1 ศูนย์ และขนาดใหญ่ จำานวน 1 
ศูนย์ รวม 3 ศูนย์ โดยใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง 
(Purposive random sampling)

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อ

หาประสิทธิภาพของหลักสูตร ได้แก่ หลักสูตร
คละอายุ จำานวน 1 ฉบับ ประกอบด้วย แนวคิด
การจัดการศึกษาปฐมวัย ปรัชญาการศึกษา
ปฐมวัย หลักการการศึกษาปฐมวัย หลักการการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนสำาหรับเด็กคละอายุ
จุดหมาย คุณลักษณะตามวัย โครงสร้างหลักสูตร 
ตารางการวิเคราะห์คุณลักษณะที่พึงประสงค์
สำาหรับเด็ก 1-3 ขวบ กำาหนดเวลาเรียน ตาราง
กิจกรรมประจำาวัน เวลาที่ใช้ในการจัดกิจกรรม 
การจัดประสบการณ์ ตารางการวิเคราะห์เปรียบ
เทียบกิจกรรม ขอบข่ายของกิจกรรม 3 กิจกรรม
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ที่บูรณาการขึ้นใหม่ ตารางวิเคราะห์พัฒนาการ
กับกิจกรรม หน่วยการเรียนรู้ จำานวน 38 หน่วย 
การเขยีนแผนการจดักจิกรรม ส่ือประกอบการ จัด
กจิกรรม การประเมนิพัฒนาการ และการจดัสภาพ
แวดลอ้ม และคูม่อืการใช้หลกัสตูรคละอายุ จำานวน 
1 ฉบับ ประกอบด้วย คำาชี้แจง บทบาทของผู้ดูแล
เด็กหรือผู้สอนในการจัดกิจกรรมสำาหรับเด็กคละ
อายุ บทบาทเด็กคละอายุ หน่วยการเรียนรู้และ
ขอบข่ายเน้ือหาของหน่วยต่างๆ ตารางกิจกรรม
ประจำาวนั เวลาทีใ่ชใ้นการจดักจิกรรม รายละเอยีด
การจดัประสบการณท์ัง้ 3 กจิกรรม ได้แก ่หลกัการ
จัดกิจกรรม แนวทางการดำาเนินกิจกรรม บทบาท
ของพีก่บันอ้งในกจิกรรม รูปแบบการเขยีนแผนการ
จัดกิจกรรมสำาหรับเด็กคละอายุ สื่อประกอบการ
จัดกิจกรรม และการประเมินพัฒนาการโดยทั้ง
สองฉบับมีค่าความสอดคล้อง (IOC) อยู่ระหว่าง 
0.60- 1.00 

แบบสอบถ�ม 

แบบสอบถามเกี่ยวกับปัญหาและความ
ต้องการหลักสูตร สำาหรับผู้ปกครอง จำานวน 1 ชุด 
โดยแบบสอบถามมีลักษณะคือ มีประเด็นคำาถาม
ท้ังหมด 12 ข้อ ให้เขียนแสดงความคิดเห็นตาม
ประเด็นคำาถามในแต่ละข้อ 

แบบสอบถามเกี่ยวกับพัฒนาการของ
เด็กปฐมวัยจากการใช้หลักสูตร คละอายุสำาหรับ
ผู้ปกครอง จำานวน 1 ชุด โดยแบบสอบถามเป็น
ลักษณะให้ทำาเคร่ืองหมาย  ลงในช่องที่ตรง
กับความคิดเห็นของผู้ปกครองมากที่สุด และเป็น
แบบประมาณค่า 5 ระดับ พร้อมบันทึกข้อเสนอ
แนะเกี่ยวกับหลักสูตรแบบคละอายุ ประกอบด้วย 
2 ตอน คือ

ตอนที่  1  ข้ อมู ลทั่ ว ไปของผู้ ตอบ
แบบสอบถาม

ตอนท่ี 2 การใช้หลักสูตรแบบคละอายุ
เพื่อส่งเสริมพัฒนาการของเด็กคละอายุ

แบบสอบถามเก่ียวกับองค์ประกอบของ
หลักสูตรคละอายุ และพัฒนาการของเด็กปฐมวัย
จากการใช้หลักสูตรคละอายุสำาหรับผู้บริหาร 
จำานวน 1 ชุด โดยแบบสอบถามเป็นลักษณะให้
ทำาเคร่ืองหมาย  ลงในชอ่งทีต่รงกบัความคดิเหน็
ของผูบ้รหิารมากทีส่ดุ และเปน็แบบประมาณคา่ 5 
ระดบั พรอ้มบนัทกึขอ้เสนอแนะเกีย่วกบัหลกัสตูร
แบบคละอายุ ซึ่งประกอบด้วย 3 ตอน คือ

ตอนที่  1  ข้ อมู ลทั่ ว ไปของ ผู้ตอบ
แบบสอบถาม

ตอนที ่2 องคป์ระกอบของหลกัสตูรแบบ
คละอายุ

ตอนที่ 3 การใช้หลักสูตรแบบคละอายุ
เพื่อส่งเสริมพัฒนาการของเด็กคละอายุ

แบบสอบถามสำาหรับครูผู้ดูแลเด็กเก่ียว
กับหลักสูตรและการใช้หลักสูตรคละอายุ จำานวน 
1 ชุด โดยแบบสอบถามมีลักษณะเป็นประเด็น
คำาถามทั้งหมด 11 ข้อ แบบสอบถามเป็นลักษณะ
ให้เขียนแสดงความคิดเห็นตามประเด็นคำาถามใน
แต่ละข้อ

แบบสอบถามทั้ งสี่ ฉบับมีค่ าความ
สอดคล้อง (IOC) อยู่ระหว่าง 0.80- 1.00

เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยว
กบัการประเมินพฒันาการของเดก็ปฐมวยัจากการ
ใช้หลักสูตร ได้แก่

แบบทดสอบเพื่อประเมินพัฒนาการของ
เด็กปฐมวัยจำานวน 2 ด้าน รวมจำานวน 3 ชุด (1 
ชุด วัด 2 ด้าน/1 ช่วงวัย) ซึ่งใช้ทดสอบก่อนและ
หลังการใช้หลักสูตรคละอายุ โดยแบบทดสอบมี
ลักษณะเป็นแบบปฏิบัติ และเลือกตอบ จำาแนก
ตามการประเมินพัฒนาการรายด้านดังนี้

1. ด้านร่างกาย เป็นแบบทดสอบแบบ
ปฏิบัติ จำานวน 5 ข้อ
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2. ด้านสติปัญญา เป็นแบบทดสอบแบบ
ปฏิบัติ จำานวน 5 ข้อ

โดยจัดทำาแบบทดสอบจำานวน 3 ชุด 
สำาหรับเด็ก 3 ช่วงอายุๆ ละ 2 ด้านๆ ละ 5 ข้อ 
และกำาหนดเกณฑ์ใหส้อดคลอ้งและเหมาะสมตาม
แต่ละด้าน และแต่ละวัย

แบบสังเกตพฤติกรรมของเด็กปฐมวัย
จำานวน 2 ด้านๆ ละ 3 ชุด (แยกตามพัฒนาการ) 

โดยแบบสังเกตใช้ประกอบการสังเกต
พฤติกรรมของเด็กปฐมวัยในการใช้หลักสูตรคละ
อายุ ซึ่งผู้สังเกต ประกอบด้วย ครูผู้ดูแลเด็ก และ
ผู้วิจัย โดยสังเกตพฤติกรรมเป็นรายบุคคลตามจุด
หมาย และคุณลักษณะที ่พึงประสงคข์องหลกัสตูร
แกนกลาง ในขณะปฏิบัติกิจกรรมทั้ง 3 กิจกรรม
ตามหลักสูตรคละอายุ โดยสังเกตทั้งหมด จำานวน 
2 ดา้น คอื ดา้นอารมณ-์จติใจ และดา้นสงัคม โดย
แบบสงัเกตมคีา่ความสอดคล้อง (IOC) อยู่ระหวา่ง 
0.80- 1.00

ก�รรวบรวมข้อมูล

ผู้วิจัยและครูผู้ดูแลเด็กได้ร่วมกันจัดทำา
หลักสูตรคละอายุและคู่มือหลักสูตร โดยใช้ช่วง
เวลาหลงัเลกิงาน ของวนัองัคาร พุธ และพฤหสับดี 
ช่วงเวลา 16.30–18.00 น. เป็นเวลา 2 สัปดาห์

ตามขั้นตอนดังนี้ 

ขั้นที่ 1 ขั้นเตรียมการ

ในการศึกษาก่อนการพัฒนาหลักสูตรผู้
วิจัยได้ดำาเนินการศึกษาสภาพปัญหาที่เกิดข้ึนใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจากการสัมภาษณ์ครู และผู้
บริหารในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแบบไม่เป็นทางการ
ทีผู่วิ้จัยไดพ้บเจอทัง้ส่วนตวั และจากการสงัเกตใน
ชัน้เรยีนในศนูยฯ์ หรอืการประชมุตา่งๆ จงึทำาใหไ้ด้
ข้อมูล และประเด็นปัญหาต่างๆ 

ขั้นที่ 2 ขั้นจัดทำาหลักสูตรคละอายุ

ในขั้นนี้ผู้วิจัยและครูในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กในกลุ่มเป้าหมายได้มีการวางแผน และดำาเนิน
การศึกษาเอกสารที่เก่ียวกับการพัฒนาหลักสูตร 
และหลักสูตรแกนกลาง ข้อมูลที่เกี่ยวกับครูเด็ก 
และศูนย์พัฒนาเด็ก รวมถึงสะท้อนปัญหาที่เกิด
ขึ้นจากการสัมภาษณ์ครูศูนย์ต่างๆ รวมถึงการนำา
ขอ้มลูจากแบบสอบถามผู้ปกครองมาวิเคราะห์ร่วม
ด้วย ศึกษานวัตกรรม และวิธีการสอน แบบต่างๆ 
ที่เหมาะสมกับเด็กปฐมวัย กำาหนดจุดประสงค์
เกีย่วกบัการพฒันาหลกัสตูร คดัเลอืกเนือ้หาสาระ 
ออกแบบกิจกรรม ซึ่งมีการ บูรณาการกิจกรรม 6 
กจิกรรมทัว่ไป มาเปน็ 3 กจิกรรมในหลกัสตูรคละ
อายุ ดังภาพที่ 1 ดังนี้
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ภ�พที่ 1 แผนผังการบูรณาการกิจกรรมสำาหรับเด็กปฐมวัยทั่วไปมาเป็นกิจกรรมในหลักสูตรคละอายุ

กิจกรรมเสริมประสบการณ์

กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ

กิจกรรมสร้างสรรค์

กิจกรรมเสรี

กิจกรรมกลางแจ้ง

กิจกรรมเกมการศึกษา

กิจกรรมการเรียนรู้

กิจกรรมทักษะชีวิต

กิจกรรมสังคมสัมพันธ์

ในขั้นตอนนี้ได้มีการจัดวิพากษ์หลักสูตร
คละอายุ โดยผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษาปฐมวัย 
ครูในกลุ่มเป้าหมาย ครูจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
อื่นๆ และนักวิชาการสังกัดกรมการปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินจงัหวัดลำาปาง รวมจำานวน 15 คน โดยการ
วิพากษ์ครั้งนี้ได้สนทนากลุ่มและวิพากษ์ตามองค์
ประกอบของหลกัสูตร และคู่มอืหลกัสตูรคละอายุ

2. การดำาเนินการทดลองใช้หลกัสตูรคละ
อายุ ซึ่งเป็นกระบวนการขั้นตอนในขั้นที่ 3 ดังนี้

ขั้นที่ 3 ขั้นดำาเนินการใช้หลักสูตร

2.1 ประชุม ช้ีแจง 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 
การไหว ้การทำาความเคารพผูใ้หญ ่หรอืการพดูจา
ที่ถูกกาลเทศะ การส่งเสริมความเป็นไทยในการ
อยู่ร่วมกันของเด็กคละอายุ เช่น ความอ่อนน้อม 
ความเอื้ออาทร การรู้จักช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
ของพี่กับน้อง หรือการรู้จักปฏิบัติกิจกรรมร่วมกับ
ผูอ้ืน่ทีม่อีายตุา่งจากตน เชน่ พี ่คร ูหรอืชมุชน รวม
ถึงชี้แจงบทบาทของผู้บริหาร และผู้ปกครองที่เข้า
มามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมร่วมกับเด็ก หรือ
การให้เด็กเข้าไปมีส่วนร่วมในชุมชนตามหลักสูตร
คละอายุ

2.2 ผู้วิจยัดำาเนนิการทดสอบเพือ่ประเมนิ
พัฒนาการของเด็กปฐมวัยก่อนการทดลอง โดยใช้
แบบประเมินที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น จำานวน 2 ด้าน คือ 
ด้านร่างกาย และด้านสติปัญญา

2.3 ผู้วิจัยร่วมกับผู้บริหาร ครูผู้ดูแลเด็ก 
และเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 3 แห่ง 

 - ดำาเนินการทดลองใช้หลักสูตรคละ
อายุ ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 ใช้เวลา
จำานวน 4 เดือน โดยเริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 
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ถึงเดือนกุมภาพันธ์ โดยจัดกิจกรรมตามหลักสูตร
คละอายุ สัปดาห์ละ 5 วันๆ ละ 5–6 ชั่วโมงโดย
ประมาณ เฉลีย่เดอืนละ 20 วนั รวมทัง้สิน้ 80 วนั

 - ครูผู้ดูแลเด็กจะสังเกตพฤติกรรม
ของเด็กพร้อมกับบันทึกพฤติกรรมลงบนแบบ
สงัเกตพฤติกรรมเปน็รายบคุคลตามจุดหมาย และ
คณุลกัษณะทีพ่งึประสงค ์ในขณะปฏิบัติกจิกรรม 3 
กจิกรรมตามหลกัสตูรคละอายุ ทัง้ 2 ด้าน คือ ด้าน
อารมณ–์จิตใจ และด้านสงัคม โดยสงัเกตเดือนละ 
1 ครั้ง รวมทั้งสิ้น 4 ครั้ง

 - ในระหว่างการทดลองผู้วิจัยเข้าไป
มีสว่นรว่มในกจิกรรม และเขา้ไปสงัเกตพฤตกิรรม
ของเดก็รายบุคคล และรายด้านทัง้ 2 ด้าน คือ ด้าน
อารมณ์-จิตใจ และด้านสังคม โดยสังเกตเดือนละ 
1 ครั้ง/ศูนย์ รวมเป็นจำานวนทั้งสิ้น 4 ครั้ง/ศูนย์

 - ในระหวา่งการใช้หลกัสตูร ผูบ้รหิาร 
และผู้ปกครองมบีทบาทในการเขา้มามสีว่นรว่มใน
การจัดกิจกรรมตามหลักสูตรคละอายุเป็นระยะ
ตามที่กิจกรรมกำาหนด

2.3 หลังจากทดลองใช้หลักสูตรคละ

อายุ ครบตามกำาหนด ผู้วิจัยดำาเนินการทดสอบ
เพื่อประเมินพัฒนาการของเด็ก จำานวน 2 ด้าน 
คือ ด้านร่างกาย และด้านสติปัญญา โดยใช้แบบ
ทดสอบชุดเดียวกับการทดสอบก่อนการทดลอง 

3. หลังจากเสร็จสิ้นกระบวนการในข้ันท่ี 
3 ก็เข้าสู่ขั้นที่ 4 ดังนี้

ขัน้ที ่4 ขัน้ประเมนิผลของการใชห้ลกัสูตร

3.1 ผู้วิจัยดำาเนินการแจกแบบสอบถาม
ให้แก่ผู้บริหาร ผู้ปกครองของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กทั้ง 3 แห่งของกลุ่มเป้าหมาย เพื่อตอบ
แบบสอบถามเกี่ยวกับหลักสูตรคละอายุ และการ
ใช้หลักสูตรคละอายุ และมีการจัดสนทนากลุ่ม 
กับครูผู้ดูแลเด็กในกลุ่มเป้าหมาย พร้อมกับแจก
แบบสอบถามเกีย่วกบัการใชห้ลกัสูตรคละอายขุอง
ครูผู้ดูแลเด็ก เพื่อหาประสิทธิภาพของหลักสูตร 

3.2 นำาข้อมูลที่ได้จากการเก็บรวบรวม
ข้อมูลด้วยเครื่องมือทั้งหมด มาวิเคราะห์ข้อมูลใน
กระบวนการข้ันตอนการพัฒนาหลักสูตรคละอายุ
และการดำาเนินการทดลอง ผู้วิจัยสามารถสรุปได้
ดังภาพที่ 2 ดังนี้
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สถิติที่ใช้ในก�รวิจัย

สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่  
การหาค่าเฉลี่ยพ้ืนฐาน หาค่าความเบ่ียงเบน
มาตรฐาน และหาค่าดัชนีความสอดคล้อง ของ
ข้อคำาถามกับกลุ่มพฤติกรรมและข้อคำาถามของ
แบบสอบถามของเครื่องมือ

ก�รวิเคร�ะห์ข้อมูล

1. การวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของ
หลักสูตรคละอายุ

1.1 วิเคราะห์จากแบบสอบถามผู้บริหาร 
ผู้ปกครอง และแบบสอบถามครูผู้ดูแลเด็กในกลุ่ม
เป้าหมาย ซึ่งเมื่อได้ข้อมูลแล้วนำาข้อมูลที่ได้แบ่ง
ออกเป็น 3 กลุ่มตามขนาดของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก เพ่ือนำาข้อมูลทั้ง 3 กลุ่มมาวิเคราะห์ และ
แปลผลต่อไป 

1.2 จากแบบสอบถาม และจากการ
สนทนากลุ่ม ครูผู้ดูแลเด็กในกลุ่มเป้าหมาย 
จำานวน 7 คน ประสทิธภิาพของหลกัสูตรคละอายุ

ที่สามารถยอมรับได้ หรือยอมรับว่าหลักสูตรคละ
อายุมีประสิทธิภาพ ครูผู้ดูแลเด็กมีการลงความ
คิดเห็นว่าหลักสูตรคละอายุมีประสิทธิภาพ 4 ใน 
7 คนขึ้นไป

2. การวิเคราะห์พัฒนาการของเด็ก จาก
การใช้หลักสูตรคละอายุ

วิเคราะห์ข้อมูลจาก 2 ส่วน ดังนี้

ส่วนที่ 1 วิเคราะห์จากแบบทดสอบ
พัฒนาการเด็กจำานวน 2 ด้าน คือ ด้านร่างกาย 
และด้านสติปัญญา ก่อน และหลังการทดลอง ซึ่ง
เปน็การเปรยีบเทยีบคา่คะแนนเฉลีย่ก่อน และหลงั
การใช้หลักสูตร 

ส่วนที่  2 วิเคราะห์จากแบบสังเกต
พฤติกรรมเด็กทั้ง 2 ชุด ได้แก่ จากครูผู้ดูแลเด็ก 
และจากผู้วิจัยเป็นผู้สังเกต โดยวิเคราะห์แบบ
สงัเกตพฤตกิรรมรายดา้น จำานวน 2 ดา้น คอื ดา้น
อารมณ–์จติใจ และดา้นสงัคม โดยนำาคะแนนจาก
การสังเกตของครูผู้ดูแลเด็กและของผู้วิจัยมารวม

 

 

 
 

ภาพประกอบที่ 2  แผนผังแสดงกระบวนการข้ันตอนการพฒันาหลักสูตรคละอายุ 

 

สถิติท่ีใชในการวิจัย 

     สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก การหาคาเฉลี่ยพื้นฐาน(Mean)  หาคาความเบี่ยงเบน

มาตรฐาน(Standard  deviation)   และหาคาดัชนีความสอดคลอง(IOC) ของขอคําถามกับกลุมพฤติกรรม

และขอคําถามของแบบสอบถามของเครื่องมือ 

การวิเคราะหขอมูล 

1.  การวิเคราะหหาประสิทธิภาพของหลักสูตรคละอาย ุ

 1.1   วิเคราะหจากแบบสอบถามผูบริหาร ผูปกครอง และแบบสอบถามครูผูดูแลเด็กใน 

กลุมเปาหมาย ซึ่งเมื่อไดขอมูลแลวนําขอมูลที่ไดแบงออกเปน  3  กลุมตามขนาดของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เพื่อ

นําขอมูลทั้ง  3  กลุมมาวิเคราะห และแปลผลตอไป  

                 1.2   จากแบบสอบถาม และจากการสนทนากลุม(Focus Group) ครูผูดูแลเด็กใน 

ภ�พที่ 2 แผนผังแสดงกระบวนการขั้นตอนการพัฒนาหลักสูตรคละอายุ
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กันในแต่ละขอ้ของแตล่ะคร้ัง แยกเป็น 4 ครัง้ ตาม
พัฒนาการทั้ง 2 ด้าน โดยแบ่งตามช่วงอายุ และ
ขนาดของศนูยพั์ฒนาเด็กเลก็ เพ่ือศึกษาพัฒนาการ
ระหว่างการใช้หลักสูตร โดยวิเคราะห์และศึกษา
พัฒนาการของเด็กปฐมวัย 2 ด้าน

ซึ่งเมื่อได้ข้อมูลแล้วนำาข้อมูลท่ีได้แบ่ง
ออกเป็น 3 กลุ่มตามขนาดของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก และแบ่งข้อมูลตามช่วงอายุ และตามด้าน
ของพัฒนาการท้ัง 4 ด้าน(ตามที่กำาหนดไว้) ซึ่ง
แต่ละกลุ่มแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ข้อมูลจากแบบ
ทดสอบพฒันาการเด็ก และ ขอ้มลูจากแบบสงัเกต
พฤติกรรมเด็ก เพื่อนำาข้อมูลทั้ง 3 กลุ่ม และ 2 
ส่วนมาวิเคราะห์ และแปลผล 

ผลการวิจัย
จากการเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์

ข้อมูลต่างๆ ผู้วิจัยสามารถผลการวิจัยได้ดังนี้

1. จากการศึกษาและจัดทำาหลักสูตร
คละอายุและคู่มือหลักสูตร พบว่าได้หลักสูตร
คละอายุและคู่มือหลักสูตรที่มีองค์ประกอบต่างๆ 
ได้แก่ แนวคิดการจัดการศึกษาปฐมวัย ปรัชญา
การศกึษาปฐมวยั หลกัการการศึกษาปฐมวยั หลัก
การการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสำาหรับเด็ก
คละอายุ จุดหมาย คุณลักษณะตามวัย โครงสร้าง
หลักสูตร ตารางการวิเคราะห์คุณลักษณะท่ีพึง
ประสงค์สำาหรับเด็ก 1-3 ขวบ กำาหนดเวลาเรียน 
ตารางกิจกรรมประจำาวัน เวลาที่ใช้ในการจัด
กิจกรรม การจัดประสบการณ์ประกอบด้วย 3 
กิจกรรมหลักจากการบูรณาการขึ้นใหม่ ตาราง
การวิเคราะห์เปรียบเทียบกิจกรรม ขอบข่ายของ
กิจกรรม 3 กิจกรรม ตารางวิเคราะห์พัฒนาการ
กับกิจกรรม หน่วยการเรียนรู้ จำานวน 38 หน่วย 
การเขียนแผนการจัดกิจกรรม สื่อประกอบการจัด
กจิกรรม การประเมนิพัฒนาการ และการจดัสภาพ
แวดลอ้ม และคูม่อืการใช้หลกัสตูรคละอายุ จำานวน 

1 ฉบับ ประกอบด้วย คำาชี้แจง บทบาทของผู้ดูแล
เด็กหรือผู้สอนในการจัดกิจกรรมสำาหรับเด็กคละ
อายุ บทบาทเด็กคละอายุ หน่วยการเรียนรู้และ
ขอบข่ายเนื้อหาของหน่วยต่างๆ ตารางกิจกรรม
ประจำาวนั เวลาทีใ่ชใ้นการจดักจิกรรม รายละเอยีด
การจัดประสบการณ์ทั้ง 3 กิจกรรม ประกอบ
ด้วย 1) กิจกรรมการเรียนรู้ คือ กิจกรรมที่เด็ก
ได้เรียนรู้เนื้อหา สาระ จากหน่วย เรื่องที่กำาหนด 
ซึ่งในกิจกรรมการเรียนรู้เด็กจะได้เรียนรู้เนื้อหา 
สาระต่างๆ เชิงลึก (แบบการเรียนการสอนแบบ
โครงการ แต่ไม่เป็นทางการหรือ เป็นระยะ เต็ม
รูป 3 ระยะ) โดยเด็กแต่ละช่วงวัยจะมีส่วนร่วมใน
กจิกรรมแบบเนน้การลงมอืปฏบิตัจิรงิ และเนน้การ
ใชป้ระสาทสมัผัสทัง้หา้ การค้นคว้าหาคำาตอบ และ
เรียนรู้ด้วยตัวเอง ทั้งในและนอกห้องเรียน และ
มีการสะท้อนการเรียนรู้ผ่านผลงานทางศิลปะ
สร้างสรรค์ การเล่าหรือการสะท้อนการเรียนรู้ ทั้ง
รายบุคคล กลุ่มย่อย และกลุ่มใหญ่ โดยกิจกรรม
การเรียนรู้จะช่วยส่งเสริมการเรียนรู้จากพี่ หรือ
เพือ่นตา่งวัยทกุช่วงวัย และเกดิความสมัพนัธ ์และ
การแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ของเด็กจาก
ช่วงอายุต่างๆ ซึ่งกันและกัน ส่งเสริมพัฒนาการ
ด้านสังคม คุณธรรม จริยธรรม เช่น การมีน้ำาใจ 
การรู้จักช่วยเหลือผู้อื่น การถ่ายทอดความรู้ สอน
หรือให้โอกาสผู้อ่ืนแสดงออก และการรู้จักปฏิบัติ
ตนในการทำากจิกรรมรว่มกบัผูอ้ืน่ทีม่อีายแุตกตา่ง
กัน 2) กิจกรรมสังคมสัมพันธ์ คือ กิจกรรมที่เด็ก
ไดป้ฏบิตัริว่มกนัเปน็กลุม่ยอ่ย หรอืกลุม่ใหญใ่นรปู
แบบการเล่นแบบอิสระ หรือการเล่นเกมประเภท
ต่างๆ และกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ โดย
กจิกรรมสงัคมสมัพนัธเ์ปน็การบรูณาการกจิกรรม
ต่างๆ ดังกล่าวเป็น 1 กิจกรรม เช่น นำาเกมการ
ศึกษามาเล่นเป็นเกม การเคลื่อนไหวประกอบ
เกมการศึกษาการเคลื่อนไหวประกอบเพลงร่วม
กับการเล่นเกม เล่นน้ำาเล่นทรายร่วมกัน การเล่น
เกมประกอบเครือ่งเล่นสนาน หรอืการนำาน้ำา ทราย
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มาประกอบการเล่นเกม เป็นต้น และ 3) กิจกรรม
ทักษะชีวิต คือ กิจกรรมที่เด็กได้ปฏิบัติในการช่วย
เหลือตนเองและผู้อื่น เช่น ช่วยน้องหรือเพื่อนแต่ง
ตัว เก็บของ อาบน้ำา ช่วยเหลือหรือแนะนำาผู้อื่น 
การปฏิบัติกิจวัตรในชีวิตประจำาวัน เช่น เก็บของ
เข้าที่ การประกอบอาหารง่ายๆ การรับประทาน
อาหาร การเกบ็กวาดสถานที ่การทำาความสะอาด
วสัดอุุปกรณต์า่งๆ การรบัผดิชอบหน้าทีข่องตนเอง 
การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และมารยาทไทย 
มารยาททางสงัคมทีเ่หมาะสมกบัวยั และประกอบ
ด้วย หลักการจัดกิจกรรม แนวทางการดำาเนิน
กิจกรรม บทบาทของพ่ีกับน้องในกิจกรรม รูป
แบบการเขยีนแผนการจัดกจิกรรมสำาหรบัเด็กคละ
อายุ สื่อประกอบการจัดกิจกรรมผลการยอมรับ

หลักสูตรคละอายุของครูผู้ดูแลเด็กผู้ใช้หลักสูตร
คละอายุ พบว่า ครูผู้ใช้หลักสูตรคละอายุ จำานวน 
7 คน ยอมรับหลักสูตรคละอายุ จำานวน 7 คน คิด
เป็นร้อยละ 100 ผลการวิเคราะห์การสอบถามผู้
บริหาร พบว่า มีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.20 ซึ่งสูงกว่า
เกณฑ์ที่กำาหนดและอยู่ในเกณฑ์ เหมาะสมมาก
ทีส่ดุ และผลการวิเคราะหก์ารสอบถามผูป้กครอง 
มีค่าคะแนนเฉลี่ย 3.86 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำาหนด
และอยู่ในเกณฑ์ เหมาะสมมาก สรุปได้ว่าข้อมูล
จากกลุ่มข้อมูลทั้ง 3 กลุ่ม ผลประสิทธิภาพของ
หลักสูตรคละอายุสูงกว่าเกณฑ์ที่กำาหนด แสดงให้
เห็นว่า หลักสูตรคละอายุมีประสิทธิภาพ อยู่ใน
ระดับ ดี ดังปรากฏในตารางที่ 1 ดังนี้

ต�ร�งที่ 1 การสรุปผลประสิทธิภาพของหลักสูตรคละอายุจากครู ผู้บริหาร และผู้ปกครอง ในกลุ่ม 
เป้าหมาย

กลุ่มข้อมูล เกณฑ์ ผลประสิทธิภ�พ

ครูผู้ดูแลเด็ก ยอมรับได้ หรือยอมรับว่าหลักสูตรคละอายุมีประสิทธิภาพ 
โดยมีการลงความคิดเห็นว่าหลักสูตรคละอายุมี
ประสิทธิภาพ 4 ใน 7 คนขึ้นไป

ยอมรับ 7 คน
(100%)

ผู้บริหาร ยอมรับได้ หรือยอมรับว่าหลักสูตรคละอายุมีประสิทธิภาพ 
เหมาะสมระดับค่าเฉลี่ย 3.50 ขึ้นไป

ค่าเฉลี่ยของความคิดเห็นของ
กลุ่มผู้บริหาร เท่ากับ 4.20

ผู้ปกครอง ยอมรับได้ หรือยอมรับว่าหลักสูตรคละอายุมีประสิทธิภาพ 
เหมาะสมระดับค่าเฉลี่ย 3.50 ขึ้นไป

ค่าเฉลี่ยของความคิดเห็นของ
กลุ่มผู้ปกครอง เท่ากับ 3.86 

ผลการวเิคราะห์พัฒนาการทัง้ 2 ด้านของ
เดก็ปฐมวยัทัง้ 3 ชว่งอายุจากการสงัเกตพัฒนาการ
ของครูและผู้วิจัย พบว่า เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการ
ทั้ง 2 ด้าน คือ ด้านอารมณ์-จิตใจ และด้านสังคม 
สูงข้ึนหลังจากการใช้หลักสูตรคละอายุ และจาก

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

2-2 ขวบคร่ึง

2 ขวบคร่ึง-3

ระดับคาเฉล่ีย  3.50  ขึ้นไป 

ผูปกครอง ยอมรับได หรือยอมรับวาหลักสูตร

คละอายุมีประสิทธิภาพ เหมาะสม

ระดับคาเฉล่ีย 3.50  ขึ้นไป 

คาเฉล่ียของความคิดเห็นของกลุม

ผูปกครอง เทากับ   3.86  

 

 

3. ผลการวิเคราะหพัฒนาการทั้ง  2  ดานของเด็กปฐมวัยทั้ง  3  ชวงอายุจากการสังเกตพัฒนาการ 

ของครูและผูวิจัย พบวา เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการทั้ง  2  ดาน คือ ดานอารมณ-จิตใจ และดานสังคม สูงข้ึน

หลังจากการใชหลักสูตรคละอายุ และจากการทดสอบพัฒนาการดานรางกาย และดานสติปญญา ของเด็ก

ปฐมวัยทั้ง 3 ชวงอายุ พบวา เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการทั้ง 2 ดานสูงข้ึนกวากอนการทดลอง ดังภาพประกอบที่ 

3-6 ดังน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

                          

         

            ภาพประกอบที่ 3 การแสดงพฒันาการดานรางกายของเด็กปฐมวัยจากการ 

                                                      ทดสอบกอน – หลัง การใชหลักสูตรคละอายุ 

 

 

 

 

 

 

 ภ�พที่ 3 การแสดงพัฒนาการด้านร่างกายของเด็กปฐมวัยจากการทดสอบก่อน–หลัง  
การใช้หลักสูตรคละอายุ
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                            ภาพประกอบที่ 4  การแสดงพัฒนาการดานสติปญญาของเด็กปฐมวัยจากการ 

                                                          ทดสอบกอน – หลัง การใชหลักสูตรคละอายุ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

 

 

                    

                   ภาพประกอบที่ 5  การแสดงพฒันาการดานอารมณ-จิตใจของเด็กปฐมวัยจากกการ 

                                                  สังเกตของครูผูดูแลเด็กและผูวิจัย ทั้ง 4 ครั้ง 

 

 

 

ภ�พที่ 4 การแสดงพัฒนาการด้านสติปัญญาของเด็กปฐมวัยจากการทดสอบก่อน–หลัง  
การใช้หลักสูตรคละอายุ
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                            ภาพประกอบที่ 4  การแสดงพัฒนาการดานสติปญญาของเด็กปฐมวัยจากการ 

                                                          ทดสอบกอน – หลัง การใชหลักสูตรคละอายุ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

 

 

                    

                   ภาพประกอบที่ 5  การแสดงพฒันาการดานอารมณ-จิตใจของเด็กปฐมวัยจากกการ 

                                                  สังเกตของครูผูดูแลเด็กและผูวิจัย ทั้ง 4 ครั้ง 

 

 

 

ภ�พที่ 5 การแสดงพัฒนาการด้านอารมณ์-จิตใจของเด็กปฐมวัย 
จากกการสังเกตของครูผู้ดูแลเด็กและผู้วิจัย ทั้ง 4 ครั้ง

ภ�พที่ 6 การแสดงพัฒนาการด้านสังคมของเด็กปฐมวัย 
จากกการสังเกตของครูผู้ดูแลเด็กและผู้วิจัย ทั้ง 4 ครั้ง
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          ภาพประกอบที่ 6  การแสดงพัฒนาการดานสังคมของเด็กปฐมวัยจากกการสงัเกต  

                                                       ของครูผูดูแลเด็กและผูวิจัย ทัง้ 4 ครั้ง 

 

อภิปรายผล 

               จากผลการศึกษาการพัฒนาหลักสูตรคละอายุเพื่อสงเสริมพัฒนาการของเด็กปฐมวัยในศูนยพัฒนา

เด็กเล็ก ผูวิจัยสามารถอภิปรายไดดังน้ี 

       1. จากการสรุปผลการวิจัย พบวา ไดหลักสูตรคละอายุและคูมือหลักสูตร ที่ประกอบดวย

องคประกอบตางๆ อยางสมบูรณ และจากกลุมขอมูลทั้ง  3  กลุม ผลประสิทธิภาพของหลักสูตรคละอายุ      

สูงกวาเกณฑที่กําหนด แสดงใหเห็นวา หลักสูตรคละอายุมีประสิทธิภาพ อยูในระดับ ดี อาจเน่ืองมาจากการ   

เขามามีสวนรวมในการพัฒนาหลักสูตรของครูผูดูแลเด็ก การบูรณาการกิจกรรมในการพัฒนาหลกัสตูรคละอายุ

มีการบูรณาการกิจกรรมจาก  6  กิจกรรมหลักของการจัดการศึกษาปฐมวัยเปน  3 กิจกรรม ประกอบดวย 1) 

กิจกรรมการเรียนรู  2) กิจกรรมสังคมสัมพันธ  และ 3) กิจกรรมทักษะชีวิต  ดังน้ันครูจึงมีวิธีการจัดการ

เกี่ยวกับกิจกรรมมากข้ึน และสามารถยืดหยุนเวลาที่ เหลือให เด็กดําเนินกิจกรรมไดตามสภาพจริง           

เพราะสวนใหญเปนกิจกรรมที่มีการลงมือปฏิบัติเรียนรู  และเด็กกําลังสนุกสนาน เพลิดเพลินในขณะทํา

กิจกรรม เด็กจึงจําเปนตองใชเวลาใน การดําเนินกิจกรรม  สอดคลองกับเกณฑการคัดเลือกเน้ือหาของทาบา 

(Taba, 1962; cited in Lunenburg and Ornstein, 2000: pp.448 – 449) เสนอเกณฑในการเลือกเน้ือหา

หลักสูตร 5 ประการ ไดแก 1) ความรู 2) เน้ือหาพื้นฐานที่ตองรู 3) ขอบขายที่มีความกวาง ความลึก 

ครอบคลุมขอบเขตของวิชา  4) ลําดับข้ันตอนการจัดลําดับความรู และความตองการในการแบงระดับความรู 

และ 5) การบูรณาการที่เนนความสัมพันธระหวาง  ขอบขายเน้ือหา ช่ือเรื่อง และหนวยการเรียน การบรูณา

การชวยอธิบายวาเน้ือหาในวิชาหน่ึง สัมพันธกับเน้ือหาในวิชาอยางไร ดังแผนผังการบูรณาการฯ ตอไปน้ี 
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อภิปรายผล
จากผลการศึกษาการพัฒนาหลักสูตร

คละอายุเพือ่สง่เสรมิพัฒนาการของเดก็ปฐมวยัใน
ศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็ ผูว้จิยัสามารถอภปิรายได้ดังนี้

1. จากการผลการวจิยั พบวา่ ได้หลกัสตูร
คละอายุและคู่มือหลักสูตร ที่ประกอบด้วยองค์
ประกอบต่างๆ อย่างสมบูรณ์ และจากกลุ่ม
ข้อมูลทั้ง 3 กลุ่ม ผลประสิทธิภาพของหลักสูตร
คละอายุ สูงกว่าเกณฑ์ที่กำาหนด แสดงให้เห็นว่า 
หลักสูตรคละอายุมีประสิทธิภาพ อยู่ในระดับ 
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
สามารถยดืหยุน่เวลาทีเ่หลอืใหเ้ด็กดำาเนนิกจิกรรม
ได้ตามสภาพจริง เพราะส่วนใหญ่เป็นกิจกรรมที่มี
การลงมือปฏิบัติเรียนรู้ และเด็กกำาลังสนุกสนาน 
เพลิดเพลินในขณะทำากิจกรรม เด็กจึงจำาเป็นต้อง
ใชเ้วลาใน การดำาเนนิกจิกรรม สอดคลอ้งกบัเกณฑ์
การคัดเลือกเน้ือหาของทาบา (Taba, 1962 ;  
cited in Lunenburg and Ornstein, 2000: 
448–449) เสนอเกณฑ์ในการเลือกเนื้อหา
หลักสูตร 5 ประการ ได้แก่ 1) ความรู้ 2) เนื้อหา
พื้นฐานที่ต้องรู้ 3) ขอบข่ายที่มีความกว้าง ความ
ลึก ครอบคลุมขอบเขตของวิชา 4) ลำาดับขั้น
ตอนการจัดลำาดับความรู้ และความต้องการใน
การแบ่งระดับความรู้ และ 5) การบูรณาการท่ี
เน้นความสัมพันธ์ระหว่าง ขอบข่ายเนื้อหา ช่ือ
เรื่อง และหน่วยการเรียน การบรูณาการช่วย
อธิบายว่าเนื้อหาในวิชาหน่ึง สัมพันธ์กับเน้ือหา
ในวิชาอย่างไร ดังแผนผังการบูรณาการฯ ต่อไป

นี้ (Taba, 1962 ; cited in Luneburg and 
Ornstein. 2000: 448–449) และสอดคล้อง
กับ เสาวรัตน์ เมฆจันทร์ (2558)การศึกษาความ
สัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำาการเปลี่ยนแปลงของ 
ผู้บริหารกับประสิทธิผลศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
องคก์ารบรหิารส่วนตำาบล จงัหวดัสรุาษฏรธ์าน ีผล
การวิจัย พบว่า ระดับภาวะผู้นำาการเปลี่ยนแปลง
ของผู้บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหาร
สว่นตำาบลจงัหวดัสรุาษฎรธ์าน ีโดยภาพรวมอยูใ่น
ระดับปานกลาง เรียงตามลำาดับคือ การคำานึงถึง
ความเป็นปัจเจกบุคคล การสร้างและการสื่อสาร
วิสัยทัศน์ การกระตุ้นทางปัญญา และการสร้าง
แรงบันดาลใจ

หลักสูตร และกิจกรรมสอดคล้องกับ
บริบทการพัฒนาหลักสูตรคละอายุ ซึ่งได้คำานึงถึง
สภาพสังคม และความเป็นอยู่ของเด็กปฐมวัยใน
กลุ่มเป้าหมาย และสภาพปัญหาปัจจุบันที่เกิดขึ้น  
คือ เด็กเรียนรู้และเลียนแบบวัฒนธรรมตะวันตก 
จากกิจกรรมการเรียนการสอน จากสื่อและ
แหล่งต่างๆ มาก และเกิดพฤติกรรมต่างๆ ท่ีไม่ 
พึงประสงค์ เช่น กล้าแสดงออกมากเกินไป
จนแสดงถึงความก้าวร้าว ไม่มีความอ่อนน้อม 
ทักษะการอยู่ร่วมกัน การช่วยเหลือซึ่งกันและ
กัน หรือทำาให้ทักษะมารยาทความเป็นไทยที่ดี
งามขาดหายไป ดังน้ันหลักสูตรคละอายุจึงมุ่งส่ง
เสริมพัฒนาการตามบริบทความเป็นไทย และ
เนื่องจากเด็กปฐมวัยเป็นวัยแห่งการเรียนรู้ ได้
มีโอกาสเรียนรู้และเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ เช่น 
ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ลอยกระทง ตาน 
ก๋วยฉลาก หรือได้รับการฝึกไหว้ ฝึกการพูดจา 
รวมทั้งได้ฝึกมารยาทต่างๆ โดยผ่านการทำากิจกร
รมบ่อยๆ ซ้ำาๆ และกิจกรรมนั้นเป็นสิ่งที่ใกล้ตัว
เด็กจึงทำาให้เด็กเกิดการเรียนรู้ และพัฒนาได้ดี
ขึ้นซึ่งสอดคล้องกับเสาวนีย์ เลวัลย์ (2536: 45)  
ท่ีกล่าวว่า หลักสูตรมีความสำาคัญ ในฐานะ
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ท่ี เป็นเครื่องมือกำาหนด ทิศทางการพัฒนา 
ผู้เรยีนหลักสตูรทีด่คีวรมลีกัษณะทีส่ือ่ความหมาย 
ให้ผู้นำาหลักสูตรไปใช้ เข้าใจในแนวทางปฏิบัติ   มี
ความสอดคล้องกับสภาพของสังคม ตรงความ
ต้องการและความถนัดของผู้เรียน ยืดหยุ่นตาม
สภาพของท้องถิ่นของผู้เรียนที่แตกต่างกันไปตาม
สภาพการดำาเนินชวีติ  การประกอบอาชีพ  ความรู ้ 
และประสบการณ์ท่ีผู้เรียนได้รับจากหลักสูตร 
ผู้เรียนนำาไปใช้ในการดำารงชีวิตได้ ทั้งนี้การสร้าง
หรือปรับปรุงหลักสูตร   ควรมีส่วนร่วมจากบุคคล
หลายฝ่าย ควรเปดิโอกาสใหผู้เ้รยีนได้สำารวจความ
ถนัดเป็นรายบุคคลด้วย

2. ผลการวิเคราะห์พัฒนาการทั้ง 2 ด้าน
ของเด็กปฐมวัยท้ัง 3 ช่วงอายุจากการสังเกต
พัฒนาการของครูและผู้วิจัย พบว่า เด็กปฐมวัยมี
พัฒนาการทั้ง 2 ด้าน คือ ด้านอารมณ์-จิตใจ และ
ดา้นสงัคม สงูขึน้หลงัจากการใช้หลกัสตูรคละอาย ุ
เมื่อพิจารณาแล้วพบว่า เด็กช่วงอายุ 1 2

1 - 2 ขวบ 
มีพัฒนาการสูงขึ้นชัดเจนกว่าช่วงอายุอื่น และ
จากการทดสอบพัฒนาการด้านร่างกาย และด้าน
สติปัญญา ของเด็กปฐมวัยทั้ง 3 ช่วงอายุ พบว่า 
เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการทั้ง 2 ด้านสูงขึ้นกว่าก่อน
การทดลอง อาจเนื่องมาจาก เด็กปฐมวัยแบบ
คละอายุได้เรียนรู้จากการมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคม
กันแล้วเชื่อมโยงไปสู่การพัฒนาในด้านอื่นๆ เช่น 
ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ และด้านสติปัญญา 
จากการที่เด็กมีปฏิสัมพันธ์กันระหว่างพ่ี-น้อง มี
การช่วยเหลือ ดูแลซึ่งกันและกัน ซึ่งจากเดิมต่าง
คนต่างเล่น ต่างคนต่างอยู่ ต่างคนต่างเรียนรู้ แต่
เม่ือทำากิจกรรมร่วมกันตามกิจกรรมในหลักสูตร
คละอายุพี่จะฝึกและมีบุคลิกความเป็นผู้นำามาก
ข้ึน สามารถเป็นแบบอย่างให้น้อง และสอนน้อง
ในการทำากิจกรรมต่างๆ ได้ น้องก็จะเรียนรู้จากพี่ 
เลยีนแบบจากพี ่นอกจากนีเ้ด็กก็ได้พูดคยุ สนทนา
ซักถาม ซึ่งกันและกัน เป็นการฝึกด้านภาษา การ

สื่อสารกับผู้อื่น ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีการเรียนรู้
ด้วยสังคม (Social learning theory) ของ แบน
ดูรา (A. Bandura, 1997 ; อ้างใน Jiraphorn1, 
2006) เน้นความสำาคัญของการสังเกตและแบบ
อย่าง ทั้งทัศนคติ และอารมณ์ความรู้สึกที่มีต่อผู้
อื่น แบนดูรากล่าวว่า

……..“ถ้าหากว่าคนเราจะเรียนรู้จากผล
ของการกระทำาของตนเองอย่างเดียว การเรียนรู้
อาจเป็นเรื่องที่ต้องอาศัยความมานะบากบั่นเป็น
อยา่งมาก โดยทีย่งัไมต่อ้งไปพดูถงึเรือ่งความเสีย่ง
ในการเรียนรู้ ยังดีที่เราเรียนรู้พฤติกรรมต่างๆ 
โดยการสังเกตผ่านตัวอย่าง จากการสังเกตคน
อ่ืน ทำาให้เราเกิดความคิดว่าจะแสดงพฤติกรรม
ใหม่ๆ อย่างไร และในโอกาสอื่นๆ ต่อมา เราก็ใช้
ข้อมูลที่ได้เรียนรู้พวกนี้ มาเป็นไกด์ในการแสดง
พฤติกรรม”………

ทฤษฎีการเรียนรู้ ด้วยสังคม อธิบาย
พฤตกิรรมมนษุยจ์ากการมปีฏสิมัพนัธร์ะหวา่งกนั
อย่างตอ่เนือ่งระหว่าง ความคดิ พฤตกิรรม และสิง่
แวดลอ้ม กระบวนการตา่งๆ ประกอบดว้ย 1) การ
ใหค้วามสนใจ (Attention) ไดแ้ก ่กจิกรรมซ่ึงเลยีน
แบบตวัอยา่ง (เปน็สิง่ทีโ่ดดเดน่ ปรากฏอยูท่ัว่ไป มี
คณุคา่พอท่ีจะนำาไปใชต้อ่) และลักษณะการสงัเกต 
(ศกัยภาพในการรบัรู ้ระดบัความต่ืนตวั มมุมอง สิง่
ที่ตอกย้ำาในอดีต) 2) การเก็บรักษา (Retention) 
การตคีวามและกำาหนดความหมายของคำาพดูและ
สัญลักษณ์ต่างๆ การจัดระเบียบข้อมูลในสมอง 
การซอ้มใชค้ำาพดูและสญัลกัษณ ์รวมทัง้การสัง่งาน
ทางประสาทสัมผัสทั้ง 5 ด้วย 3) การสั่งงานทาง
ระบบประสาทให้ทำาซ้ำา (Motor reproduction) 
ศักยภาพทางกายภาพ การสังเกตการทำาซ้ำาของ
ตนเอง การโต้ตอบที่แม่นยำา และ 4) แรงจูงใจ 
(Motivation) เป็นเรื่องภายนอก ประสบการณ์ที่
เกิดจากการจนิตนาการดว้ยการดหูรอือา่นเก่ียวกับ 
คนอื่นและตอกย้ำาด้วยตนเอง 
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กิตติกรรมประกาศ
ผู้ วิจัยขอขอบพระคุณสำานักบริหาร

โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษาและ
พัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ สำานักงานคณะ
กรรมการการอดุมศกึษา (สกอ.) ทีใ่หก้ารสนับสนุน
ทุนอุดหนุนการวิจัยในครั้งนี้

ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะในก�รนำ�หลักสูตรคละ

อ�ยุไปใช้

1.1 ครูผู้ดูแลเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ควรศึกษาหลักสูตรคละอายุและคู่มือหลักสูตรให้
ละเอียดและเข้าใจก่อนนำาไปใช้

1.2 ครูผู้ดูแลเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สามารถปรับและประยุกต์กิจกรรม หรือเวลาให้
สอดคล้องและเหมาะสมกับสภาพของเด็กในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

1.3 ครูผู้ดูแลเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ควรให้โอกาส และเวลาเด็กในการเรียนรู้ และ

ปฏิบัติกิจกรรมร่วมกัน และปฏิบัติกิจกรรมด้วย
ตัวของเด็กเองโดยเช่ือในความสามารถของเด็ก 
และให้เด็กปฏิบัติกิจกรรมตามหลักสูตรคละอายุ
บ่อยๆ ซ้ำาๆ   

1.4 ผู้บริหาร หรือผู้ที่เก่ียวข้องกับการ
ศึกษาปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กควรให้การ
สนับสนุนและช่วยเหลือครูในการพัฒนาเด็ก และ
การใช้หลักสูตรคละอายุโดยเฉพาะศูนย์เด็กเล็กท่ี
มีเด็กปฐมวัยแบบคละอายุ

2. ข้อเสนอแนะในวิจัยครั้งต่อไป

2.1 ควรมีการศึกษาหรือวิจัยโดยใช้
หลักสูตรคละอายุท่ีเน้นการส่งเสริมพัฒนาการ
ดา้นสงัคมรายดา้นแตล่ะดา้น เพือ่เปน็การสง่เสรมิ 
และศึกษาพัฒนาการด้านสังคมให้ชัดเจนและมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น

2.2 ควรมกีารศกึษาเพือ่เปรยีบเทยีบโดย
ใช้หลักสูตรคละอายุที่เน้นการส่งเสริมพัฒนาการ
ด้านร่างกายด้านอารมณ์–จิตใจ หรือด้านสติ
ปัญญา กับหลักสูตรสถานศึกษาทั่วไปที่จัด 6 
กิจกรรม เพือ่เปน็การส่งเสรมิและศกึษาพฒันาการ
ที่มีความสัมพันธ์กันอย่างชัดเจน
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