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รายงานการวิจยั 
  

ปัญหาในการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยตามความคิดเห็นของผู้ปกครองนักเรียน 
โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 

Problems In the Management of Early Childhood Education the Opinions of 
Parents, School MuangPathumThani 

 
                                                                                                                       กรรณิกา  ทองย้อย1 

 
บทคัดย่อ 
 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อ
หาระดับปัญหาในการจัดการศึกษาระดับ
ปฐมวัยตามความคิดเห็นของผู้ปกครองนักเรียน 
โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี และ 2) เพื่อ
เปรียบเทียบปัญหาในการจัดการศึกษาระดับ
ปฐมวัยตามความคิดเห็นของผู้ปกครองนักเรียน 
โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี  จ าแนกตาม
ระดับการศึกษากลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ปกครอง
นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่  1 ถึง อนุบาลปีที่  2 
โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี จ านวน 170คน
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็น
แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 
ระดับ  มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ .98  
สถิติที่ใชใ้นการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าร้อยละ  
ค่าเฉลี่ย  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ t–test 

ผลการศึกษาพบว่า 
1.ปัญหาในการจัดการศึกษาระดับ

ปฐมวัยตามความคิดเห็นของผู้ปกครองนักเรียน 
โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี  โดยรวมอยู่ใน
ระดับมากเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้าน

ที่มีปัญหาการด าเนินการสูงสุด คือ ด้านการบูร
ณาการการเรียนรู้  รองลงมาคือด้านหลักสูตรที่
เหมาะสม  ด้านกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการด้าน
การประเมินพัฒนาการ  ด้านความสัมพันธ์
ระหว่ างผู้ สอนและผู้ปกครอง  และด้ าน
สภาพแวดล้อมตามล าดับ 
 2.ผู้ปกครองที่มีระดับการศึกษาต่างกัน
มีปัญหาในการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยตาม
ความคิดเห็นของผู้ปกครองนักเรียน โดย
ภาพรวมไม่ต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 
พบว่า ด้านบูรณาการการเรียนรู้ ต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนด้านอื่นๆ 
ไม่ต่างกัน 

 
ค าส าคัญ : ปัญหาการจัดการศึกษา, การศกึษา
ระดับปฐมวัย 

 
Abstract 

The study aims 1) to identify the 
problems in the management of early 
childhood education as perceived by the 

1 มหาวิทยาลัยปทุมธานี 
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students' parents and 2) to compare the 
problems in the management of early 
childhood education as perceived by the 
students' parents in PathumThani School 
District. The sample of parents from 
Kindergarten 1 and Kindergarten 2 were170 
parents, to collect dataused rating scale level 
5. The reliability is equal to .98. The data 
were analyzed by percentage, mean and 
standard deviation and t - test. 

Results of this study are: 
1. At the primarylevel of education 

according to the opinions of parents. 
Northeastern School District Overall it was 
found that the most problematic operations is 
the integration of learning into the 
curriculum followed by appropriate 
curriculum, development activities, 
development assessment, relationship 
between teachers and parents, and 
environment respectively. 
 2. Parents with different levels of 
education, in the primary level,overall there 
is no differences. When considering in each 
aspect, it was found that the integration of 
learning has different significance statistic at 
level of .05. The other aspects do the same. 
 

Keywords : Problems In the Education 
Management, Management of Early 
Childhood Education 

 

บทน า 
การจัดการ เรี ยนการสอนระดับ

ปฐมวัยในปัจจุบัน พบว่าโรงเรียนส่วนใหญ่
ยังไม่มีการเตรียมความพร้อมอย่างจริงจัง 
ส่วนมากมุ่งเน้นในการสอนอ่านออกเขียนได้
เพื่อแข่งขันกับโรงเรียนอื่นๆโดยละเลย
พื้นฐานทางการศึกษาของเด็กปฐมวัย ซึ่งการ
กระท าดังกล่าวเป็นการฝืนธรรมชาติการ
เรียนรู้ของเด็กเนื่องจากเด็กในวัยนี้เป็นวัยที่มี
สมาธิในการเรียนรู้สั้น และการเรียนรู้ของเด็ก
จะอยู่ ในรูปของการเรียนปนเล่น การท า
กิจกรรมมากกว่า หากเด็กถูกบังคับจะท าให้
เ ด็ ก ไม่ ส าม า รถ เ รี ยนรู้ ไ ด้ ดี นอกจ ากนี้
ผู้ปกครองยังขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่อง
ของการจัดการศึกษา และการเตรียมความ
พร้อมของเด็ก คณะกรรมการการศึกษา
เ อ ก ช น , ( 2547:34) ซึ่ ง ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ
คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, (2544 : 1) 
กล่าวว่า หากเด็กได้รับการพัฒนาไม่ถูกทางจะ
ท าให้พัฒนาการล่าช้า และเกิดภาวะชะงักงัน
ได้ แม้จะได้รับการพัฒนาในระยะต่อมาก็ตาม 
ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาปัญหาในการ
จัดการศึกษาระดับปฐมวัยของผู้ปกครอง 
โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี  จังหวัด
ปทุมธานี จัดการศึกษาระดับปฐมวัย ใน6 ด้าน 
คือ 1) ด้านหลักสูตรที่เหมาะสม    2) ด้าน
กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการณ์ 3) ด้านการบูร
ณาการการเรียนรู้ 4) ด้านสภาพแวดล้อม 5) 
ด้านการประเมินพัฒนาการ 6) ด้านความส า
พันธ์ระหว่างผู้สอนและผู้ปกครองเพื่อเป็น
แนวทางที่จะพัฒนาการนักเรียนทั้งทางด้าน
ร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา 
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ตลอดจนสร้างบรรยากาศและสภาพแวดล้อม
ที่ดีให้เกิดขึ้นภายในโรงเรียน ประกอบกับ
หลักการจัดการศึกษาที่ดีนั้นควรค านึงถึง
ความคิดเห็นของผู้ปกครองด้วย เนื่องจาก
ผู้ปกครองเป็นผู้ที่มีบทบาทส าคัญ ในการ
ตัดสินใจเลือกโรงเรียนให้บุตรหลาน ซึ่ง
จ านวนนักเรียนที่เข้าเรียนในโรงเรียนย่อม
เป็นปัจจัยส าคัญต่อการอยู่รอดของโรงเรียน  

จากที่กล่าวมาข้างต้น  ผู้ศึกษาจึงได้
ศึกษาปัญหาในการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย
ตามความคิดเห็นของผู้ปกครองนักเรียน 
โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี เพื่อให้ได้
ข้อมูลน าไปพัฒนาคุณภาพ 

 
วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค ์ดังนี้ 

1. เพื่อหาระดับปัญหาในการจัด
การศึกษาระดับปฐมวัยตามความคิดเห็นของ
ผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนเทศบาลเมือง
ปทุมธานี   

2. เพื่อเปรียบเทียบปัญหาในการจัด
การศึกษาระดับปฐมวัยตามความคิดเห็นของ
ผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนเทศบาลเมือง
ปทุมธานี  จ าแนกตามระดับการศึกษาของ
ผูป้กครอง   
 
สมมติฐานการศึกษา 
 ก า ร ศึ ก ษ า ค รั้ ง นี้  ผู้ ศึ ก ษ า ไ ด้
ตั้งสมมติฐาน ไว้ดังนี้ 

ผู้ ป ก ค ร อ ง นั ก เ รี ย น ที่ มี ร ะ ดั บ
การศึกษาต่างกัน มีปัญหาในการจัดการศึกษา
ระดับปฐมวัย 

ตามความคิดเห็นของผู้ปกครองนักเรียน
โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานีไม่แตกต่างกัน 
 
วิธีด าเนินการศึกษา 

การศึกษาครั้งนี้มุ่งศึกษาปัญหาใน
การจัดการศกึษาระดับปฐมวัยตามความ
คิดเห็นของผูป้กครองนักเรยีน โรงเรียน
เทศบาลเมืองปทุมธานี โดยมีรายละเอียดของ
วิธีการด าเนินการดังนี ้

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
1.ประชากร 

    ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ 
ได้แก่ ผู้ปกครองนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 ถึง 
อนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2557 ในโรงเรียน
เทศบาลเมืองปทุมธานี จ านวนทั้งหมด 280 
คน 
 2. กลุ่มตัวอย่าง 
     กลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ในการศึกษา 
ได้แก่ ผู้ปกครองนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1  ถึง  
อนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 
จ านวน 280 คน โดยใช้ตารางก าหนดขนาด
กลุ่มตัวอย่างของ ศิริชัย  กาญจนวาสี และ
คณะ(2537:106)โดยรวมได้  170 คน จากนั้น
ใช้วิธีการสุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratified random 
sampling) โดยใช้ระดับชั้นเรียนในการสุ่ม 
(Strata)ได้จ านวนคนในกลุ่มตัวอย่างแต่ละ
ระดับชั้นเรียน ดังนี้   ผู้ปกครองนักเรี ยน
ระดับชั้นอนุบาล 1  จ านวน 145 คน ได้กลุ่ม
ตัวอย่างจ านวน 85 คน และผู้ปกครอง
นักเรียนระดับชั้นอนุบาล 2 จ านวน  135  คน 
ได้กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 85 คน สุ่มผู้ปกครอง
นักเรียนในแต่ละระดับชั้นเรียน โดยวิธีการ
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สุ่มอย่างง่าย (Simple randomsampling) 
จ านวนประชากรและกลุ่มตัวอย่างปรากฏ ดัง
ตารางท่ี 2 
 
ตารางท่ี 2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ผู้ปกครองชั้น     ประชากร        กลุ่มตัวอย่าง 
อนุบาลปีที่ 1         145                  85 
อนุบาลปีที่ 2          135                    85 
รวม                     280                  170 
 

เครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษา 
 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ เป็น
แบบสอบถามที่ผู้ศึกษาสร้างข้ึน เพื่อใช้ในการ
สอบถามผู้ปกครองนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 
ถึงอนุบาลปีที่  2 โรง เรียนเทศบาลเมือง
ปทุมธานี แบ่งออกเป็น 2 ตอน คือ 
 ตอนที่ 1 สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับ
สถานภาพผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ตอนที่ 2 สอบถามเกี่ยวกับปัญหาใน
การจัดการศึกษาระดับปฐมวัยตามความ
คิดเห็นของผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียน
เทศบาลเมืองปทุมธานี มีลักษณะเป็นแบบ
มาตราประเมินค่า         (Rating scale) ตามวิธี
ของ  ลิเคิร์ท แบ่งออกเป็น 5 ระดับ คือ มาก
ที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด  

การสร้างและการทดสอบเครื่องมือ 
 1. ผู้ศึกษาได้ศึกษาและค้นคว้าแนว
ท า ง ก า ร ส ร้ า ง แ บ บ ส อบ ถ า ม โ ด ย ยึ ด
แบบสอบถามของ สุพรรณ  มณีฤทธิ์มา
ปรับปรุง และก าหนดประเด็นของค าถามให้
สอดคล้ อ งกั บวั ตถุ ประสงค์ และนิ ย าม
ปฏิบัติการของตัวแปรที่ศึกษา 

 2. น าแบบสอบถามเสนออาจารย์ที่
ปรึกษาสารนิพนธ์ เพื่อพิจารณาตรวจสอบ
ความถูกต้องสมบรูณ์ของแบบสอบถาม 
 3. ปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถามตาม
ข้อเสนอแนะของอาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ 
น า แ บบสอบถ ามที่ ส ร้ า ง ขึ้ น น า เ สน อ
ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 5 ท่าน ได้แก่ รศ.ดร.ทอง
หล่อ  วงษ์อินทร์ , นายด ารงค์  พันธ์สวัสดิ์  , 
นายวิชัย  ปาละศักดิ์ , นางจีรพงษ์  ศรีรุ้ง , นาย
สมาน  บุญ เหาะ   เพื่ อตรวจสอบความ
เที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) โดย
วิธีการค านวณหาค่าดัชนีความสอดคล้อง 
(Inaex of Iten Objective Congruence:IOC) 
ได้ค่า IOC ตั้งแต่.06 ถึง 1.00 
 4. น าแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไข
แล้วไปทดลองใช้ (Try out) กับกลุ่มตัวอย่างที่
ไม่ใช่ประชากรจ านวน 30 คน และน าข้อมูลที่
ได้มาวิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) 
ของแบบสอบถามโดยใช้ วิ ธี ก ารหาค่ า
สัมประสิทธิ์แอลฟาตามวิธีของครอนบาค 
(Cronbach‘s Alpha coefficient) ได้ค่าความ
เชื่อมั่น .98 
 5.  น า แ บบสอบถ าม ไป ใช้ เ ก็ บ
รวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างต่อไป  

วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การ เก็ บรวบรวมข้ อมู ลส าหรับ
การศึกษาครั้งนี้ ผู้ศึกษาเก็บข้อมูลด้วยตนเอง
โดยมีขั้นตอนในการด าเนินการดังนี้ 
 1.  ผู้ ศึ กษาติดต่อขอหนั งสือจาก
ส านักงานบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัย
ปทุมธานี ถึงผู้อ านวยการโรงเรียนเทศบาล
เมืองปทุมธาน ี
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 2. ผู้ศึกษาน าหนังสือจากส านักงาน
บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยปทุมธานี เสนอ
ต่อผู้ อ านวยการโรง เรี ยน เทศบาลเมือง
ปทุมธานี เพื่อขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูล
จากผู้ปกครองในการตอบแบบสอบถาม 
 3. ผู้ศึกษาน าแบบสอบถามไปพบ
ก ลุ่ ม ตั ว อ ย่ า ง ด้ ว ย ต น เ อ ง  เ พื่ อ ชี้ แ จ ง
วั ตถุ ประสงค์  และอธิบ ายวิ ธี ก ารตอบ
แบบสอบถาม และเก็บแบบสอบถามกลับคืน
ด้วยตนเอง 
 4.  ผู้ ศึ ก ษ า น า ข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ จ า ก
แบบสอบถามมาศึกษาตรวจสอบความถูกต้อง
และความครบถ้วนสมบูรณ ์

การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู้ศึกษาได้ตรวจสอบแบบสอบถาม 
เพื่อให้ได้แบบสอบถามที่มีความถูกต้อง
สมบูรณ์ และตรวจให้คะแนนตามเกณฑ์ที่
ก าหนด หลังจากนั้นผู้ศึกษาได้ด าเนินการ
วิเคราะห์ผลข้อมูลและทดสอบค่าสถิติโดยใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส า เร็จรูป ท าการ
วิเคราะห์ ดังนี้ 
 1. แบบสอบถาม ตอนที่ 1 สอบถาม
ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับแบบสอบสถานภาพ
ผู้ตอบแบบสอบถามได้น ามาวิเคราะห์โดยการ
แจกแจงความถี่ การหาค่าร้อยละ แล้วน าเสนอ
ในรูปตาราง และแปลผลด้วยการบรรยาย 
 2. แบบสอบถาม ตอนที่ 2 สอบถาม
ข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาปัญหาในการจัด
การศึกษาระดับปฐมวัยตามความคิดเห็นของ
ผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนเทศบาลเมือง
ปทุมธานี ผู้ศึกษาท าการวิ เคราะห์โดยหา

ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D.) 
(บุญชม ศรีสะอาด, 2545:102-103) 
 3. การเปรียบเทียบปัญหาในการจัด
การศึกษาระดับปฐมวัยตามความคิดเห็นของ
ผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนเทศบาลเมือง
ปทุมธานี จ าแนกตามระดับการศึกษาใช้สถิติ
เปรียบเทียบค่าเฉลี่ย โดยการทดสอบค่า (t-
test) เปรียบเทียบจ าแนกตามระดับการศึกษา  
 
สรุปผลการศึกษา 
 การศึกษาปัญหาในการจัดการศึกษา
ระดับปฐมวัยตามความคิดเห็นของผู้ปกครอง 
โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี ใน 6 ด้าน ผู้
ศึกษาได้สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลปรากฏผล  
ดังนี้ 

1. ด้านบูรณาการการเรียนรู้ในสภาพ
รวมอยู่ในระดับมาก  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 
พบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยเรียงล าดับ
ค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย คือจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ให้ เด็กคิดค้นหาค าตอบด้วยตนเอง  
รองลงมา คือ จัดกิจกรรมการเรียนรู้ ให้
เชื่อมโยงเนื้อหาวิชาต่างๆ จัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ให้เด็กแลกเปลี่ยนความคิดเห็น จัด
กิจกรรมการเรียนรู้ที่ให้เด็กมีส่วนร่วม จัด
กิจกรรมการเรียนรู้ตามความสนใจของเด็ก 
จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้วิธีเรียนปนเล่น
และจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ภูมิปัญญา
ท้องถ่ินตามล าดับ          

2. ด้านหลักสูตรที่เหมาะสมในสภาพ
รวมอยู่ในระดับมากเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ  
พบว่า  อยู่ในระดับมาก 7 ข้อ โดยเรียงล าดับ
ค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คือ จัดการศึกษา
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เพื่อพัฒนาการใช้ภาษาให้ถูกวิธีรองลงมา คือ 
จัดการศึกษาเพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม
จัดการศึกษาเพื่อให้เด็กอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมี
ความสุขจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ จัดการศึกษาเพื่อให้เด็กรู้จักการ
ช่วยเหลือผู้อื่น  จัดการศึกษาโดยให้เด็กลงมือ
กระท างานด้วยตนเองจัดการศึกษาให้เด็ก
พร้อมที่จะเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้น และ
จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาส่วนต่างๆของร่างกาย 
อยู่ในระดับปานกลาง ตามล าดับ 

3. ด้านกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการใน
สภาพรวมอยู่ในระดับมาก  เมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อ  พบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ โดย
เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คือจัด
กิจกรรมส่งเสริมทักษะการอ่านออกเขียนได้  
รองลงมา คือ จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศจัดกิจกรรมส่งเสริมให้เด็ก
คิดแก้ปัญหาด้วยตนเอง  จัดกิจกรรมส่งเสริม
ให้ เด็กเรียนรู้ ในการช่วยเหลือตนเองจัด
กิจกรรมที่ส่งเสริมสุขอนามัยของเด็กจัด
กิจกรรมส่งเสริมการกล้าแสดงออกของเด็ก
จัดกิจกรรมส่งเสริมให้เด็กเขียนหนังสือได้
ถูกต้องสวยงาม  จัดกิจกรรมส่งเสริมด้าน
ศิลปะ ดนตรี  กีฬา  จัดกิจกรรมส่งเสริม
วัฒนธรรมของชุมชนตามล าดับ 

4. ด้านการประเมินพัฒนาการ ใน
สภาพรวมอยู่ในระดับมาก   เมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อ  พบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ โดย
เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คือ มี
การประเมินพัฒนาการ โดยการสนทนากับ
ผู้ปกครองรองลงมา  มีการประเมินพัฒนาการ
ของ เ ด็ ก ให้ ผู้ ป กครองทร าบ  ประ เมิ น

พัฒนาการเด็กอย่างน้อยภาคเรียนละ 2 ครั้ง  
จัดป้ายนิเทศแสดงผลงานเด็กตรวจสุขภาพ
เด็ก เพื่อประเมินพัฒนาการด้านร่างกายจัด
บรรยากาศในห้องเรียนให้น่าเรียนรู้มีการ
ประเมินพัฒนาการเด็กเป็นรายบุคคล  จัด
พื้นที่ในห้องเรียนส าหรับเด็กท ากิจกรรม จัด
ห้องเรียนสะอาดสวยงามเป็นระเบียบ  และมี
การใช้วิธีการประเมินพัฒนาการเหมาะสม
ตามล าดับ       

5. ด้านความสัมพันธ์ระหว่างผู้สอน
และผู้ปกครองในสภาพรวมอยู่ในระดับมาก  
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับ
มากทุกข้อ โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไป
หาน้อย คือ มีการเชิญผู้ปกครองมาร่วม
ประชุมรับทราบเกี่ยวกับเด็กรองลงมา คือ 
เยี่ยมบ้านเด็กเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลของเด็กกับ
ผู้ปกครอง  ครูเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองมีส่วน
ร่วมในการพัฒนาเด็ก ครูเอาใจใส่เด็กอย่าง
ใกล้ชิด ประชาสัมพันธ์ข่าวสารของโรงเรียน
ให้ผู้ปกครองทราบจัดท าเอกสารเกี่ยวการ
อบรมเลี้ยงดูเด็กแก่ผู้ปกครองครูอุทิศเวลาให้
ผู้ปกครองและให้ค าปรึกษาอย่างเต็มที่ครูมี
ปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ปกครองผู้ปกครองมีส่วน
ร่วมในการสนับสนุนการเรียน ตามล าดับ 

6.  ด้ านสภาพแวดล้อม ในสภาพ
รวมอยู่ในระดับมาก   เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ  
พบว่า อยู่ในระดับมาก 6 ข้อ โดยเรียงล าดับ
ค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คือมีการจัดอาคาร
เรียนที่มั่นคงแข็งแรง ปลอดภัย  รองลงมาคือมี
การจัดเครื่องเล่นสนามที่แข็งแรงปลอดภัยมี
การจัดห้องเรียนที่มีอุปกรณ์การเรียนการสอน
เพียงพอมีการจัดสภาพแวดล้อมในโรงเรียน
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สะอาดปลอดภัยจัดศูนย์การเรียนรู้ส าหรับให้
เด็กท ากิจกรรมที่ เพียงพอ มีการจัดแหล่ง
เรียนรู้รอบๆ โรงเรียนอย่างเหมาะสมและมี
ก า ร จั ดห้ อ งน้ า  ห้ อ งส้ ว มที่ ส ะ อ าดถู ก
สุขลักษณะ อยู่ในระดับปานกลางตามล าดับ 

ก า ร ท ด ส อ บ ส ม ม ติ ฐ า น
ผล เปรี ยบ เที ยบระดับปัญหาในการจั ด
การศึกษาระดับปฐมวัยตามความคิดเห็นของ
ผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนเทศบาลเมือง
ปทุมธานี จ าแนกตามระดับการศึกษา พบว่า
ผู้ปกครองที่มีระดับการศึกษาต่างกัน  มีปัญหา
ในการจัดการศึกษาระดับปฐมวั ย  โดย
ภาพรวมไม่ต่างกัน  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน  
พบว่า ด้านการบูรณาการการเรียนรู้ ต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  ส่วน
ด้านอื่นๆ ไม่พบความต่างกัน 
 
อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 
 อภิปรายผล 
 ผลก า รศึ กษ าศึ กษ าปัญห าขอ ง
ผู้ปกครองที่มีต่อการจัดการศึกษาระดับ
ปฐมวัย โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี  
จังหวัดปทุมธานี มีประเด็นส าคัญที่น ามา
อภิปราย  ดังต่อไปนี้ 

1. ด้านการบูรณาการการเรียนรู้ ใน
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับการ
เรียนการสอนแบบบูรณาการ, (2552 : 
ออนไลน์)  เป็นการจัดการเรียนรู้โดยใช้
ความรู้  ความเข้าใจ  และทักษะในวิชาต่างๆ 
มากกว่าหนึ่งวิชาข้นไป  เพื่อแก้ปัญหาหรือ
แสวงหาความรู้  ความเขาใจเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
ท า ใ ห้ ผู้ เ รี ย น ไ ด้ ป ร ะ ยุ ก ต์ ใ ช้ ค ว า ม คิ ด  

ประสบการณ์  ความสามารถ  และทักษะ
ต่างๆ ในเวลาเดียวกัน  ท าให้ได้รับความรู้
ความเข้าใจลักษณะองค์รวมและสอดคล้อง
กับ  การสอนแบบบูรณาการ, (วรรณศิริ  
เหลืองถกลไทย , 2552 : ออนไลน์)  ได้กล่าว
ไว้ว่า การจัดการเรียนรู้โดยการเชื่อมโยง
เนื้อหาความรู้ที่เกี่ยวข้องจากศาสตร์ต่างๆของ
รายวิชาเดียวกันหรือรายวิชาต่างๆมาใช้ในการ
จัดการ เรี ยนรู้ เพื่ อให้ผู้ เ รี ยนสามารถน า
ความคิดรวบยอดของศาสตร์ต่างๆมาใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้ส าหรับการจัดการเรียนรู้
แบบบูรณาการ  หมายถึง  กระบวนการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ตามความสนใจ  
ความสามารถ  โดยเชื่อมโยงเนื้อหาสาระของ
ศาสตร์ต่างๆ  ที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กันให้ผู้เรียน
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสามารถน าความรู้  
ทักษะและเจตคติไปสร้างงานแก้ปัญหาและ
ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ด้วยตนเอง 

2. ด้านหลักสูตรที่ เหมาะสม ใน
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับ  กรม
วิชาการ, (2546 : 5 - 9) ได้กล่าวไว้ว่า  การ
สร้างหลักสูตรที่เหมาะสมพิจารณาจากวัยและ
ประสบการณ์ของเด็ก  โดยเป็นหลักสูตรที่
มุ่งเน้นการพัฒนาเด็กทุกด้าน ทั้งด้านร่างกาย  
อารมณ์ จิตใจ  สังคม  และสติปัญญา  โดยอยู่
บนพื้นฐานของประสบการณ์เดิมที่เด็กมีอยู่  
และประสบการณ์ใหม่ที่ เด็กจะได้รับต้องมี
ความหมายกับตัวเด็ก  เป็นหลักสูตรที่ให้
โอกาสทั้งเด็กปกติ  เด็กด้อยโอกาส  และเด็ก
พิเศษได้พัฒนา  รวมทั้งยอมรับในวัฒนธรรม
และภาษาของเด็ก  พัฒนาเด็กให้รู้สึกเป็นสุข
ในปัจจุบัน มิใช้เพียงเพื่อเตรียมเด็กส าหรับ
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อนาคตข้างหน้าเท่านั้น  และสอดคล้องกับ 
ส าลี  รักสุทธี,  (2544 : 10) ได้กล่าวถึง
ความหมายของหลักสูตรว่ า   เป็นมวล
ประสบการณ์ หรือกิจกรรมที่จัดให้ผู้เรียนทั้ง
ในและนอกห้องเรียน  อันจะส่งเสริมให้
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้เปลี่ยนแปลพฤติกรรม 
ความรู้ ความคิด  เจตคิต  และการปฏิบัติใน
ทิศทางท่ีพงึประสงค์  

3. ด้านกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการ 
ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก  มีการส่งเสริมให้
เด็กได้ท ากิจกรรมต่าง ๆ เพื่อพฒันาพัฒนาการ 
สามารถช่วยเหลือตนเองและแก้ไขปัญหาได้ 
สอดคล้องกับ บูฟอร์ด,  (Buford, 1997 : 5688 
- 4;อ้างถึงในกนกรัตน์  เชษฐเจริญรัตน์, 2551 
: 44)  ได้ศึกษาเรื่องทัศนะของผู้ปกครองที่มี
ต่อการเรียนการสอนระดับปฐมวัย  พบว่า
สถานภาพของเด็กก่อนวัยเรียน  จ าเป็นต้อง
เริ่มพัฒนาโปรแกรมการเรียนอนุบาล  การ
สอนในระดั บปฐมวั ย   ค วรจะได้ เ น้ น
พัฒนาการทางอารมณ์ จิตวิทยาเด็กเป็นสิ่ง
ส าคัญที่สุด  และล าดับต่อไปคือพัฒนาการ
ทางด้านร่างกาย  ควรมีกิจกรรมที่จะช่วยให้
เด็กมีความรู้สึกที่ดีต่อตนเองให้มากที่สุด 

4. ด้านการประเมินพัฒนาการ ใน
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับ นภ
เนตร  ธรรมบวร, (2549 : 17)  กล่าวไว้ว่า  
การประเมินพัฒนาการของเด็ก  หมายถึง  
กระบวนการสังเกตการณ์บันทึก และรวบรวม
ข้อมูลจากผลงานและวิธีการที่นักเรียนท า เพื่อ
เป็นพื้นฐานส าหรับการตัดสินใจในการศึกษา
ถึงผลกระทบต่อนัก เรียนเหล่านั้น   การ
ประเมินผลจากสภาพจริงจะไม่เน้นเฉพาะการ

ประ เมินทักษะพื้นฐาน  แต่ จะ เน้นการ
แสดงออก  ที่ เกิดจากการปฏิบัติงานตาม
สภาพจรอง  นอกจากนั้นยังเน้นการประเมิน
พัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนที่เกิดจากการให้
นักเรียนเป็นผู้ค้นพบข้อความรู้   สร้างองค์
ความรู้ด้วยตนเองและร่วมจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน  การประเมินพัฒนาการทาง
สังคมของเด็ก  เป็นการเล่นของเด็กแต่ละ
เหตุการณ์อาจจะให้เรื่องราวน้อยมากเกี่ยวกับ
ตัวเด็ก  อย่างไรก็ตามรูปแบบที่เกิดขึ้นซ้ าๆ 
กันจากการสังเกตหลายๆ ครั้ง  จะช่วยให้ครู
ทราบถึงพัฒนาการทางอารมณ์ จิตใจ และ
สั ง คมของ เ ด็ ก ในก ารประ เ มิ นผลก า ร
พัฒนาการทางสังคมของเด็ก  ครูควรท าการ
สังเกตเด็กในขณะที่เด็กก าลังมีปฏิสัมพันธ์กับ
เพื่อน  หรือขณะเล่นกลางแจ้ง  มากกว่าการ
เลือกสังเกตเด็กในขณะที่ เด็กเล่นคนเดียว  
นอกจากนั้นครูควรเอาใจใส่กับค าพูดที่เด็ก
แสดงออกเกี่ยวกับความรู้สึกระหว่างเพื่อน 

5. ด้านความสัมพันธ์ระหว่างผู้สอน
และผู้ปกครอง  ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
สอดคล้องกับเยาวพา  เดชะคุปต์,  (2542 : 118 
- 119) ได้กล่าวถึงบทบาทหน้าที่ของครู
ปฐมวัยกับผู้ปกครองไว้ดังต่อไปนี้  เพื่อให้
ผู้ปกครองเข้าใจลูกของตนเองได้ดีขึ้น และ
เข้าใจเกี่ยวกับการเรียนการสอนชั้นเด็กเล็ก
ของครูเป็นอย่างดี การติดต่อผู้ปกครองจึงเป็น
เรื่องที่ต้องเตรียมการ ซึ่งครูอาจท าในลักษณะ
ต่อไปนี ้

1. ก่อนจะรับเด็ก  ควรให้ความรู้แก่
ผู้ปกครองเกี่ยวกับนโยบาย  วัตถุประสงค์ 
และแนวการเรียนการสอนชั้นเด็กเล็ก 
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2. พยายามหาโอกาสพูดคุยสนทนา
กับผู้ปกครองทั้งอย่างเป็นทางการและไม่เป็น
ทางการ  ถึงลักษณะพฤติกรรมทั้งที่ เป็น
ปัญหาและไม่เป็นปัญหาของเด็ก  ในขณะที่
อยู่ที่โรงเรียนและอยู่ที่บ้าน  การพูดคุยอย่าง
ไม่ เ ป็ นท า ง ก า ร อ า จ จ ะช่ ว ยพบปะกั บ
ผู้ปกครองตอนเช้าหรือตอนเย็นเมื่อผู้ปกครอง
มาส่งและรับนักเรียน  ส่วนการพูดคุยอย่าง
เป็นทางการ  คือการจัดประชุมผู้ปกครองเป็น
กลุ่มย่อยๆ อาจท าในช่วงปิดเทอมแล้วหรือ
ระหว่างเทอมก็ได้ 

3. จั ด เ ว ล า แ ล ะ ห า โ อ ก า ส ใ ห้
ผู้ปกครองได้เข้าสังเกตการณ์การเรียนการ
สอน 

4. จัดกิจกรรมให้ผู้ปกครองที่มีอาชีพ
และประสบการณ์ที่มีคุณค่าทางการศึกษาและ
สนใจมาพูดคุยเล่าประสบการณ์ให้นักเรียน
ฟัง  เช่น ผู้ปกครองที่ เป็นต ารวจ พ่อครัว 
แม่ค้า หรือคนกวาดถนน เป็นต้น 

5. จัดผู้ปกครองอาสาสมัครเข้ามา
ช่วยเหลือกิจกรรมในโรงเรียนตามความถนัด  
เช่น ช่วยเลี้ยงดูเด็ก ปรุงอาหาร หรือท าของ
เล่นให้เด็ก 

6. จัดท า เอกสารหรื อสิ่ งพิ มพ์ที่
เกี่ยวกับการเรียนการสอนชั้นเด็กเล็กให้กับ
ผู้ปกครอง 

7. ไป เ ยี่ ย มบ้ าน เ ด็ ก เ พื่ อพบปะ
สนทนากับผู้ปกครองของเด็กในยามปกติ  
ตลอดจนในยามเจ็บป่วยหรือเดือดร้อน 

8. ด้านสภาพแวดล้อม ในภาพรวม
อยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับ กรมวิชาการ, 
(2540 : 101)  ได้กล่าวว่าการจัด

สภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนระดับก่อน
ประถมศึกษา มีความส าคัญต่อเด็กเนื่องจาก
ธรรมชาติของเด็กวัยนี้   สนใจจะเรียนรู้ 
ค้นคว้ า  ทดลอง และต้องการสัมผัสกับ
สิ่งแวดล้อมรอบตัว  ดังนั้นการจัดเตรียม
สิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสมตามความต้องการ
ของเด็ก  จึงมีความส าคัญที่ เกี่ยวข้องกับ
พฤติกรรมการเรียนรู้ของ เด็กมาก  เด็ก
ส า ม า ร ถ เ รี ย น รู้ จ า ก ก า ร เ ล่ น ที่ เ ป็ น
ประสบการณ์ตรงที่ เกิดจากการรับรู้ด้วย
ประสาทสัมผัสทั้ง 5 จึงจ าเป็นต้องจัด
สิ่งแวดล้อมในโรงเรียนให้สอดคล้องกับ
สภาพ และจุดมุ่งหมายของหลักสูตร  เพื่อ
ส่งผลให้บรรลุจุดมุ่งหมายในการพัฒนาเด็ก  
โดยในการจัดสภาพแวดล้อมจะต้องค านึงถึง
สิ่งต่อไปนี้ 

1. ความสะอาดปลอดภัย 
2. ความมีอิสระอย่างมีขอบเขตใน

การเล่น 
3. ความสะดวกในการท ากิจกรรม 
4. ความพร้อมของอาคารสถานที่  

เช่น ห้องเรียน ห้องน้ าห้องส้วม สนามเด็กเล่น  
5. ความเพียงพอเหมาะสมในเรื่อง

ขนาด น้ าหนัก จ านวน สีของสื่อและเครื่อง
เล่น 

6. บรรยากาศในการเรียนรู้ การจัด
และมุมประสบการณ์ต่างๆ 

7. ผลเปรียบเทียบระดับปัญหาใน
การจัดการศึกษาระดับปฐมวัยตามความ
คิดเห็นของผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียน
เทศบาลเมืองปทุมธานี จ าแนกตามระดับ
ก ารศึ กษา  พบว่ า  ผู้ ปกครองที่ มี ร ะดั บ
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การศึกษาต่างกัน  มีปัญหาในการจัดการศึกษา
ระดับปฐมวัย โดยภาพรวมไม่ต่างกัน เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน  พบว่า ด้านการบูรณา
การการเรียนรู้ ต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05  ส่วน ด้านอื่นๆ ไม่พบความ
ต่างกันสอดคล้องกับ กัญญนัช  แย้มประยูร, 
(2549)  ได้ศึกษาปัญหาการจัดการศึกษา
ปฐมวัยในสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาชลบุรี  เขต 2 โดยจ าแนกตาม
ขนาดโรงเรียนพบว่างานบริหารงบประมาณ  
และงานบริหารงานบุคคลแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

ข้อเสนอแนะ 
1. ข้อเสนอแนะในการน าไปใช้ 

จากการศึกษาปัญหาในการศึกษา
ระดับปฐมวัยตามความคิดเห็นของผู้ปกครอง
นักเรียน โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี  ผู้
ศึกษาค้นคว้ามีประเด็นเสนอแนะในการ
น าไปใช้ดังนี้ 

1.1.   ด้านการบูรณาการการ
เรียนรู้ พบว่า ข้อที่มีปัญหาการด าเนินการมาก
ที่สุดคือ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้เด็ก
คิดค้นหาค าตอบด้วยตนเอง  ควรให้มีการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ให้เด็กได้เคลื่อนไหว  เล่น  
ส ารวจ  สังเกต  ค้นคว้า  คิดค้นหาค าตอบด้วย
ตนเองและจัดงบประมาณในการจัดหาส่ือการ
เรียนการสอนที่หลากหลาย 

1.2.  ด้านหลักสูตรที่เหมาะสม  
พบว่า ข้อที่มีปัญหาการด าเนินการมากที่สุดคือ  
การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาการใช้ภาษาให้ถูก
วิธีควรจัดกิจกรรมที่หลากหลายเน้นการใช้
ภาษาอย่างถูกวิธี และเหมาะสมกับวัยให้แก่เด็ก  

จัดให้มีการอบรมหลักสูตรใหม่ ๆ ให้กับครูอยู่
เสมอ 

1.3.  ด้านกิจกรรมส่งเสริม
พัฒนาการ พบว่า ข้อที่มีปัญหาการด าเนินการ
มากที่สุดคือ จัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะการ
อ่านออกเขียนได้  ควรจัดงบประมาณในการ
สั่งหนังสือส าหรับเด็ก  ให้เด็กได้อ่านและ
ส่งเสริมทักษะการเขียนต่อไป  

1.4.  ด้านการประเมินพัฒนาการ
พบว่า ข้อที่มีปัญหาการด าเนินการมากที่สุดคือ 
การประเมินพัฒนาการ  โดยการสนทนา
ผู้ปกครอง ควรมีการประเมินพัฒนาการของ
เด็ก  โดยการสนทนากับผู้ปกครอง  เพื่อ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้ปกครอง และมี
การแจ้งผลการประเมินพัฒนาการของเด็กให้
ผู้ปกครองทราบพัฒนาการของเด็กว่าได้บรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้หรือไม่  

1.5.  ด้านความสัมพันธ์ระหว่าง
ผู้สอนและผู้ปกครอง พบว่า ข้อที่มีปัญหาการ
ด าเนินการมากที่สุดคือ การเชิญผู้ปกครอง
มาร่วมประชุมรับทราบเกี่ยวกับเด็ก  เพราะ
ผู้ปกครองต้องท างานหาเลี้ยงครอบครัว ไม่มี
เวลามาร่วมประชุม  ควรจัดให้ผู้ปกครองมี
บทบาทกับทางโรงเรียนให้มากขึ้น  ครูมีการ
เยี่ ยมบ้ าน เด็ กอยู่ เป็นประจ า  เพื่ อสร้ า ง
ความสัมพันธ์ระหว่างครูและผู้ปกครอง  

1.6.  ด้านสภาพแวดล้อมพบว่า 
ข้อที่มีปัญหาการด าเนินการมากที่สุดคือ การ
จัดอาคารเรียนที่มั่นคงแข็งแรง  ปลอดภัย  
ควรจัดสรรงบประมาณเพิ่มในการสร้าง
อาคารเรียนที่แข็งแรง  ปลอดภัยกับเด็ก 



                                       วารสารวิทยาลัยนครราชสีมา ฉบับพิเศษ  “กา้วสู่ทศวรรษที ่2 ของวทิยาลัยนครราชสีมา”  
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2. ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้ง
ต่อไป 

      2.1.  ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับปัญหา
ในการศึกษาระดับปฐมวัยตามความคิดเห็น
ของผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนเทศบาลเมือง
ปทุมธานี  เพื่อให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาการ

จัดการศึกษาระดับปฐมวัยอย่างกว้างขวางมาก
ยิ่งขึ้น 

2.2.  ควรศึกษาความคาดหวังของ
ผู้ปกครองนักเรียนต่อการจัดการศึกษาระดับ
ปฐมวัย 
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