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บทคัดยอ 

 การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือทราบอนาคตภาพการบริหารจัดการศึกษาปฐมวัยตาม

ความตองการของชุมชน  โดยใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research) เปนการวิจัย

อนาคตโดยใชเทคนิคการวิจัยแบบ EDFR (Ethnographic Delphi Futures Research) เครื่องมือท่ี

ใชในการวิจัย ไดแก แบบสัมภาษณแบบไมมีโครงสรางและแบบสอบถามความคิดเห็น ผูใหขอมูล 

ไดแก ผูเชี่ยวชาญ จํานวน 21 คน สถิติท่ีใช ไดแก คาฐานนิยม คามัธยฐาน คาพิสัยระหวางควอไทล 

และการวิเคราะหเนื้อหา 

ผลการศึกษาพบวา  

องคประกอบของอนาคตภาพการบริหารจัดการศึกษาปฐมวัยตามความตองการของชุมชน  

ท่ีไดจากการศึกษาโดยใชเทคนิคการวิจัยแบบ EDFR มีท้ังสิ้น 10 องคประกอบ ไดแก 1) ดานการ

บริหารจัดการ 2) ดานการบริหารงานวิชาการ 3) ดานการบริหารงานงบประมาณ 4) ดานการพัฒนา

บุคลากร 5) ดานอาคารสถานท่ีและสภาพแวดลอม 6) ดานการมีสวนรวมของชุมชน 7) ดานการ

พัฒนาเด็กปฐมวัยและผูปกครอง 8) ดานการสงเสริมเครือขายการพัฒนา 9) ดานการตรวจสอบและ

ประเมินผล และ 10) ดานเด็กปฐมวัยในอนาคต 
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Abstract 

The purposes of this research were to study: the scenario of educational 

administration of early childhood according to community needs. The research 

methodology used Qualitative research, EDFR (Ethnographic Delphi Futures 

Research).  The instruments used to collect the data were non-structure interview 

1 นักศึกษาหลักสูตรปริญญาปรัชญาดุษฎบีัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร 
2 อาจารยที่ปรึกษา 

                                                 



2              JOURNAL  OF  NAKHONRATCHASIMA  COLLEGE              Vol.11  No.2  May – August  2017                . 

and opinionnaire. The key informants were 21 experts. The statistics used in this 

research were Mode, Median, Interquartile range and content analysis. 

The results were as follows: 

The components of the scenario of educational administration of early 

childhood according to community needs, which collected by Ethnographic Delphi 

Futures Research composed of 10 components, feature 1) school management        

2) academic management 3) budget management 4) personnel development          

5)  building and environment 6 ) participation of the community 7)  early childhood 

and parents development 8 )  development network promoting 9 )  checking and 

evaluation and 10) early childhood in the future. The median of these components 

were more than 3.5, with the interquartile range were between 0.25 - 1.0, and the 

different mode and median found at 0 - 0.50. 

 

Keywords :  the scenario, educational administration of early childhood, community 

needs 

 

บทนํา   

การจัดการศึกษาในระดับปฐมวัยซ่ึงเปนสถาบันการศึกษาแรกของชีวิต เปนสถานท่ีท่ีผู

ชํานาญในการเลี้ยงดูเด็ก เปนแหลงใหความรูข้ันพ้ืนฐานแกเด็กในดานสติปญญา รางกาย อารมณ 

สังคม เพราะเซลลสมองของเด็กประมาณรอยละ 70-80 จะพัฒนาอยางเต็มท่ีในชวงอายุ 3 ปแรก   

ของชีวิต และการศึกษาระดับปฐมวัยยังเปนจุดตอเนื่องระหวางบานกับสถาบันการศึกษา เพราะเปน

ภาวะท่ีเด็กตองเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอมจากบานท่ีคุนเคยไปสูสถานท่ีแปลกใหม ผูคน

แปลกหนา รวมท้ังกิจวัตรประจําวันท่ีไมเหมือนเดิม ในสังคมปจจุบันเด็กตองเขาโรงเรียนปฐมวัยตั้งแต

เล็กๆ โดยเฉลี่ยแลวตั้งแตอายุ 3 ปไปจนถึง 6 ป ผูปกครองควรมีการเตรียมการหลายดานเพ่ือใหการ

ไปโรงเรียนของเด็กๆ ราบรื่นและไดผลตามท่ีผูปกครองมุงหวัง (อิสรานุช กิจสมใจ, 2546: 2-3) ดังนั้น

ความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับผูปกครองถือเปนปจจัยพ้ืนฐานของการจัดการศึกษาระดับกอน

ประถมศึกษา เพราะพอแมคือครูคนแรกของเด็ก  

จะเห็นไดวารัฐใหความสําคัญกับการจัดการศึกษาของเด็กปฐมวัยมากข้ึน แตในขณะเดียวกัน

โรงเรียนก็ตองพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาในเด็กปฐมวัยโดยเฉพาะความสัมพันธระหวาง

ผูปกครองและโรงเรียน เพราะเด็กมีความผูกพันและเปนสวนหนึ่งของครอบครัว โรงเรียนจึงควรให

ความสําคัญกับครอบครัวของเด็ก เนื่องจากประสิทธิภาพและประสิทธิผลของโรงเรียนสวนหนึ่งยอม

ข้ึนกับความรวมมือของผูปกครองดวย (วนิดา สินลอยมา, 2547 : 2) 
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 ในปจจุบันการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยในประเทศไทย จัดอยูในการศึกษาภาคบังคับ      

แตการเรียนการสอนท่ีปรากฏโดยท่ัวไปยังข้ึนอยูกับแนวคิดและนโยบายของแตละโรงเรียนวาจะเนน

การสอนแบบใด โรงเรียนบางแหงจัดการสอนโดยเนนวิชาการ คือ การอาน การเขียน ท้ังภาษาไทย

และภาษาอังกฤษ ตลอดจนการคิดเลข แตอีกสวนหนึ่งจะมุงฝกการเตรียมความพรอมใหเด็กท้ังดาน

รางกาย อารมณ สังคม และสติปญญา แตไมวาจะเปนการจัดการศึกษาแบบใด ผูปกครองท่ีสงบุตร

หลานเขาเรียนในโรงเรียนเหลานั้นยอมมีเหตุผลตางกันไป เนื่องมาจากพ้ืนฐานของผูปกครองท่ี

ตองการสงบุตรหลานเขามาเรียนนั้นมีความตองการตางกัน ผูปกครองบางกลุมอาจตองการให

โรงเรียนเนนการเรียนการสอนแบบเตรียมความพรอม ในขณะท่ีผูปกครองบางกลุมอาจตองการให

โรงเรียนจัดการเรียนการสอนใหเด็กสามารถอานออกเขียนได ท้ังนี้อาจเนื่องมาจากผูปกครองมี

แนวคิดพ้ืนฐานท่ีแตกตางกัน (สนอง พ่ึงสาย.  2550 : 3) สอดคลองกับเพ็ญศิริ  จิระเดชะกุล (2550 : 

3-4) ไดกลาวถึงแนวคิดพ้ืนฐานของผูปกครองไวดังนี้ คือ 1) ผูปกครองไมเขาใจถึงจุดหมายของการจัด

การศึกษาในระดับปฐมวัย เนื่องมาจากขาดความรูความเขาใจถึงการเรียนรูท่ีถูกตอง 2) ระบบการจัด

การศึกษาในเรื่องการรับนักเรียนเขาเรียนตอชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 ของโรงเรียนท่ีมีชื่อเสียงเปนท่ีนิยม

ของผูปกครองในการนําบุตรหลานเขาเรียน อีกท้ังยังมีระบบการรับสมัครโดยการสอบคัดเลือก 3) 

ความคาดหวังในตัวเด็ก เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจและสังคมทําใหสังคมไทยในปจจุบันเปนครอบครัว

เดี่ยว ในแตละครอบครัวมักจะมีบุตร 1-2 คน ดังนั้น ผูปกครองจึงเกิดความคาดหวังในตัวบุตรในเรื่อง

การเรียนเพ่ือมุงประกอบอาชีพในอนาคต คานิยมในสังคมไทยปจจุบันผูปกครองโดยมากจะมีคานิยม

ใหลูกอานออกเขียนไดและคิดเลขเปนโดยเร็ว ถือเปนความชื่นชมและภาคภูมิใจของผูปกครองท่ีลูกมี

ความสามารถ ดังนั้น จะเห็นไดวาการจัดการศึกษานั้นมักจะมีตัวแปรท่ีเกิดจากความตองการของ

ผูปกครองเขามาเก่ียวของคอนขางมาก โดยเฉพาะผูปกครองเปนบุคคลท่ีทางโรงเรียนควรยอมรับ

ความคิดเห็น เพราะการจัดการศึกษาของเด็กสวนหนึ่งตองมาจากความตองการของผูปกครองและ

ชุมชน เพราะหากโรงเรียนมีการดําเนินงานตรงความคิดเห็นและความตองการของผูปกครองและ

ชุมชนแลว ผูปกครองก็จะใหความรวมมือกับโรงเรียนในการสงเสริมใหเด็กระดับปฐมวัยมีการพัฒนา

ท้ังดานรางกาย อารมณ สังคม สติปญญา ตรงตามความมุงหมายในการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย 

 จากสภาพเศรษฐกิจในปจจุบันและสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงไป ทําใหความคาดหวังของผูปกครอง 

เม่ือลูกเขาเรียนในโรงเรียนอนุบาลแลว ลูกจะตองมีคุณสมบัติและความสามารถตางๆตามท่ีตองการ 

เชน สามารถอาน คัด เขียน คํานวณทางคณิตศาสตรได เปนตน ท้ังนี้ การจัดการศึกษาในระดับ

ปฐมวัย เปนการจัดการศึกษาท่ีมุงใหการศึกษาควบคูกับการใหการอบรมเลี้ยงดูเด็ก ใหมีพัฒนาการ

แบบองครวมท้ังทางดานรางกาย อารมณ จิตใจ สังคม และสติปญญา เปนไปตามวัยอยางเต็ม

ศักยภาพ ภายใตการบริหารจัดการดานหลักสูตรท่ีมีความเหมาะสมกับชวงวัยของเด็ก ซ่ึงตองอาศัย

ความรวมมือของครู ผูปกครอง และชุมชนเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษาใหกับเด็กในวัยนี ้

ผูปกครองเด็กปฐมวัยถือเปนบุคคลสําคัญท่ีสุดในการรวมมือกับครูและโรงเรียน เพ่ือเสริมสราง
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พัฒนาการของเด็กใหเปนไปตามมาตรฐานการเรียนรูในระดับปฐมวัย ดังนั้น ความรูความเขาใจ

เก่ียวกับลักษณะพัฒนาการการเรียนรูและความคาดหวังของผูปกครอง ถือเปนปจจัยสําคัญท่ีจะทําให

การจัดการศึกษาในวัยนี้ ประสบความสําเร็จตามเปาหมายไดอยางมีคุณภาพ  ดังนั้นผูวิจัยจึงมีความ

สนใจท่ีจะศึกษาการบริหารจัดการศึกษาปฐมวัยในอนาคต โดยศึกษาความตองการของผูปกครอง 

ชุมชนตอการบริหารการจัดการศึกษาปฐมวัย ท้ังนี้เพ่ือเปนแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ปฐมวัย กําหนดนโยบาย รวมถึงการวางแผนยุทธศาสตรในการยกระดับคุณภาพการศึกษาปฐมวัยใหมี

ประสิทธิภาพ สามารถจัดการศึกษาไดสอดคลองกับบริบทและความตองการของชุมชนอยางแทจริง 

 

ปญหาของการวิจัย 

 การบริหารจัดการศึกษาปฐมวัยท่ีสนองตอความตองการของชุมชน โดยใหชุมชนเขามามีสวน

รวมในการจัดการศึกษาเพ่ือใหสอดคลองกับบริบทของโรงเรียนและสอดคลองกับความตองการของ

เด็กปฐมวัยอยางแทจริง การบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพและสามารถตอบสนองความตองการของ

ชุมชนยอมสงผลตอการพัฒนาเด็กปฐมวัยใหไดรับการพัฒนาอยางเต็มศักยภาพ ซ่ึงเปนรากฐานอัน

สําคัญท่ีจะสงผลตอการพัฒนาทรัพยากรมนุษยให มี คุณภาพ เปนกําลังสําคัญในการพัฒนา

ประเทศชาติใหเจริญกาวหนาตอไป 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

เพ่ือทราบอนาคตภาพการบริหารจัดการศึกษาปฐมวัยตามความตองการของชุมชน 

 

วิธีดําเนินการวิจัย 

1.  แบบของการวิจัยใชวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใชเทคนิคการวิจัยแบบ EDFR ท่ีมีการศึกษา

กลุมตัวอยางเดียว โดยศึกษาจากเอกสาร วรรณกรรมและทฤษฎีท่ีเก่ียวของ การสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ 

ศึกษาสภาวการณโดยไมมีการทดลอง (The One – Shot, Non – Experimental Case Study)  

2. ผูใหขอมูล จํานวน 21 คน แบงออกเปน 7 กลุม ไดแก กลุมผูบริหารจัดการศึกษาปฐมวัย

ระดับนโยบาย จํานวน 3 คน กลุมอาจารยผูสอนสาขาการศึกษาปฐมวัยในมหาวิทยาลัย จํานวน 3 คน 

กลุมผูบริหารสถานศึกษาปฐมวัย จํานวน 3 คน กลุมครูผูสอนระดับปฐมวัย จํานวน 3 คน กลุมผูแทน

สมาคมอนุบาลศึกษาแหงประเทศไทย จํานวน 3 คน กลุมผูแทนศาสนา องคกร ชุมชน จํานวน 3 คน 

และกลุมผูแทนผูปกครอง จํานวน 3 คน 

3.  เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลในครั้งนี้ มี 2 ชุด ไดแก  

1)  แบบสัมภาษณแบบไมมีโครงสราง จํานวน 1 ฉบับ 

2)  แบบสอบถามความคิดเห็น จํานวน 1 ฉบับ 
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 4. การเก็บรวบรวมขอมูล   

1)  จัดทําหนังสือถึงบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยศิลปากร เพ่ือขอใหออกหนังสือเพ่ือขอ

ความรวมมือในการใหสัมภาษณจากผูเชี่ยวชาญ 

2)  การสัมภาษณดวยตนเอง 

3)  การสงแบบสอบถามความคิดเห็นทาง e-mail 

4)  การเก็บขอมูลดวยตนเอง  

5.  การวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยวิเคราะหขอมูลตามลําดับ ดังนี้ 

ข้ันท่ี 1  การวิเคราะหขอมูลจากเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของใชการวิเคราะหเนื้อหา 

ข้ันท่ี 2  การวิเคราะหขอมูลท่ีไดจากผูเชี่ยวชาญ โดยใชเทคนิคการวิจยัแบบ EDFR ดังนี้ 

1. ขอมูลท่ีไดจากแบบสัมภาษณแบบไมมีโครงสราง รอบท่ี 1 ใชการวิเคราะหเนื้อหา 

2. ขอมูลท่ีไดจากแบบสอบถามความคิดเห็น (opinionnaire) มาตราสวนประมาณคา ใน

รอบท่ี 2 และ 3 ใชการคํานวณหาคามัธยฐาน (Median) และคาพิสัยระหวางควอไทล (Interquartile 

Range) โดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป แปลผลตามเกณฑคาคะแนนกลาง (Mid-Point) ดังนี้ 

2.1  คามัธยฐาน 

คามัธยฐาน 4.50 – 5.00 หมายถึง กลุมผูเชี่ยวชาญเห็นดวยกับขอความนั้นมากท่ีสุด 

คามัธยฐาน 3.50 – 4.49 หมายถึง กลุมผูเชี่ยวชาญเห็นดวยกับขอความนั้นมาก 

คามัธยฐาน 2.50 – 3.49 หมายถึง กลุมผูเชี่ยวชาญเห็นดวยกับขอความนั้นปานกลาง 

คามัธยฐาน 1.50 – 2.49 หมายถึง กลุมผูเชี่ยวชาญเห็นดวยกับขอความนั้นนอย 

คามัธยฐานต่ํากวา 1.50 หมายถึง กลุมผูเชี่ยวชาญเห็นดวยกับขอความนั้นนอยท่ีสุด 

2.2 คาพิสัยระหวางควอไทล  ไดจากการคํานวณหาคาความแตกตางของควอไทลท่ี 1 

และควอไทลท่ี 3 ถาคาพิสัยระหวางควอไทลท่ีคํานวณไดมีคานอยกวาหรือเทากับ 1.50 แสดงวาความ

คิดเห็นของผูเชี่ยวชาญมีความสอดคลองกัน ถาคาท่ีพิสัยระหวางควอไทลท่ีคํานวณไดในแตละ

ขอความมีคามากกวา 1.50 แสดงวากลุมผูเชี่ยวชาญมีความคิดเห็นแตละขอไมสอดคลองกัน 

2.3 คาความแตกตางระหวางมัธยฐานกับฐานนิยม ไดจากการคํานวณคา มัธยฐาน – 

คาฐานนิยม ตองมีคาไมเกิน 1.0 แสดงวา ความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญท่ีมีตอขอความนั้นสอดคลอง

กัน (ฉันทามติของกลุมผูเชี่ยวชาญ) แตความแตกตางระหวางมัธยฐานกับฐานนิยมท่ีคํานวณได

ขอความใดท่ีมีคาเกิน 1.0 แสดงวา ความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญท่ีมีตอขอความนั้นไมสอดคลองกัน  

เกณฑการสรุปผลการวิเคราะหขอมูล โดยนําคําตอบในรอบสุดทายของการวิจัยท่ีกลุม

ผูเชี่ยวชาญมีความคิดเห็นในระดับมากท่ีสุด และมาก (คามัธยฐาน 3.50 ข้ึนไป) และมีความสอดคลอง

กัน (คาพิสัยระหวางควอไทลเทากับหรือนอยกวา 1.50, คาความแตกตางระหวางมัธยฐานกับฐานนิยม

ไมเกิน 1.0 ) นําเสนอเปนผลการวิจยัเปนตารางประกอบคําบรรยาย  
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สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คาฐานนิยม (Mode) คามัธยฐาน (Median) 

และคาพิสัยระหวางควอไทล (Interquartile Range)  

 

สรุปผลการวิจัย   

องคประกอบของอนาคตภาพการบริหารจัดการศึกษาปฐมวัยตามความตองการของชุมชน   

ท่ีไดจากการศึกษาโดยใชเทคนิคการวิจัยแบบ EDFR มีท้ังสิ้น 10 องคประกอบ ไดแก 1) ดานการ

บริหารจัดการ 2) ดานการบริหารงานวิชาการ 3) ดานการบริหารงานงบประมาณ 4) ดานการพัฒนา

บุคลากร 5) ดานอาคารสถานท่ีและสภาพแวดลอม 6) ดานการมีสวนรวมของชุมชน 7) ดานการ

พัฒนาเด็กปฐมวัยและผูปกครอง 8) ดานการสงเสริมเครือขายการพัฒนา 9) ดานการตรวจสอบและ

ประเมินผล และ 10) ดานเด็กปฐมวัยในอนาคต 

 

อภิปรายผลการวิจัย  

จากผลการวิจัยเรื่อง อนาคตภาพการบริหารจัดการศึกษาปฐมวัยตามความตองการของ

ชุมชน จากการศึกษาโดยใชเทคนิคการวิจัยแบบ EDFR พบวา มีองคประกอบท่ีสําคัญท้ังสิ้น 10 

องคประกอบ ไดแก 1) ดานการบริหารจัดการ 2) ดานการบริหารงานวิชาการ 3) ดานการบริหารงาน

งบประมาณ 4) ดานการพัฒนาบุคลากร 5) ดานอาคารสถานท่ีและสภาพแวดลอม 6) ดานการมีสวน

รวมของชุมชน 7) ดานการพัฒนาเด็กปฐมวัยและผูปกครอง 8) ดานการสงเสริมเครือขายการพัฒนา 

9) ดานการตรวจสอบและประเมินผล และ 10) ดานเด็กปฐมวัยในอนาคต ซ่ึงสอดคลองกับผลการวิจัย

ของ อรุณี  สาธรพิทักษ (2557 : 235) เรื่องรูปแบบการบริหารจัดการศึกษาปฐมวัยในโรงเรียนเอกชน 

พบวา องคประกอบของการบริหารงานวิชาการการจัดการศึกษาปฐมวัยในโรงเรียนเอกชน

ประกอบดวย 7  องคประกอบ คือ 1) หลักสูตรและการนําหลักสูตรไปใช 2) การจัดประสบการณ

เรียนรู 3) การพัฒนาสื่อการเรียนการสอน 4) การวัดและประเมินผล 5) การนิเทศภายใน 6) การวิจัย

เชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา และ 7) การพัฒนาระบบการประกัน

คุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา นอกจากนี้ผลการวิจัยพบวา กระบวนการพัฒนาการ

บริหารงานวิชาการ 6 องคประกอบ ไดแก 1) การระบุเปาหมาย  2) การจัดทําแผนกลยุทธ 3) การ

ปฏิบัติตามแผนกลยุทธ 4) การสงเสริม สนับสนุน กํากับ ติดตาม นิเทศ 5) การตรวจสอบและ

ประเมินผล และ 6) การสะทอนผล รายงานผลการดําเนินงานและการนําผลการประเมินไปใช       

ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาวิจัยของ ไบรอัน (Bryant. 1995 : 1452-A) ศึกษาเก่ียวกับบทบาทผูนํา

สถานศึกษา ผลจากการท่ีผูบริหารโรงเรียนไดนํารูปแบบคุณภาพไปปฏิบัติทําใหเกิดสิ่งตางๆ ดังนี้ 1) มี

ความมุงม่ันท่ีจะสนองความตองการของผูรับบริการ 2) การมุงเนนผูเรียนและผูมีสวนไดเสีย ไดแก 

การกําหนดความตองการและความคาดหวังของนักเรียนและผูมีสวนไดเสีย การสรางความสัมพันธท่ีดี

และการจัดหาบริการลูกคาท่ีดีเยี่ยม 3) การวางแผนกลยุทธ ไดแก การตรวจสอบความตองการและ
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ความคาดหวังของนักเรียนและผูมีสวนไดเสีย การวัดผลการปฏิบัติงานเปาหมายและกลยุทธ การมุง

ไปในทิศทางเดียวกันของแผนกลยุทธของสถานศึกษาและการจัดสรรทรัพยากรตามแผนกลยุทธ      

4) การวางแผนกระบวนการสนับสนุนการศึกษา 5) ทรัพยากรบุคคล ไดแก การเพ่ิมขีดความสามารถ

ของบุคลากร การสนับสนุนชองทางการสื่อสาร ความรวมมือและการแบงปนความรู และ 6) ผลการ

ปฏิบัติงาน ไดแก ผลงานท่ีสอดคลองหรือเหนือกวาเปาหมายท่ีวางไว และสามารถเปนแบบอยางท่ีดี

ใหกับองคการอ่ืนได  และสอดคลองกับการศึกษาวิจัยของ กรรณิการ  กลิ่นหวาน (2556 : 118-119) 

เรื่องรูปแบบการจัดการศึกษาปฐมวัยสําหรับประเทศไทยในทศวรรษหนา ตามความคิดเห็นของ

ผูเชี่ยวชาญโดยใชเทคนิค EDFR รอบท่ี 3 พบวา รูปแบบการจัดการศึกษาปฐมวัยสําหรับประเทศไทย

ในทศวรรษหนา องคประกอบดานการวางแผน ประกอบดวย พันธกิจ เปาหมาย และแผนงาน 

องคประกอบดานการจัดองคการ ประกอบดวยการแบงงาน โครงสรางการบริหารงาน การบังคับ

บัญชา และการประสานงาน องคประกอบดานการนํา  ประกอบดวย การนิเทศ การเปนผูนําการ

เปลี่ยนแปลง การจัดการเรียนรูและนวัตกรรมการศึกษาปฐมวัย การติดตอสื่อสาร และการจูงใจ 

องคประกอบดานการควบคุม ประกอบดวย การกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน การวัดประเมินผล

การปฏิบัติงาน และการปรับปรุงแกไข และพบวาแตละองคประกอบควรใหความสําคัญ ดังนี้ 1) การ

วางแผน ควรใหความสําคัญกับคุณภาพของเด็กปฐมวัยโดยการจัดกิจกรรมท่ีสงเสริมพัฒนาการของ

เด็กปฐมวัย การใหความรูผูปกครองและการมีสวนรวมของชุมชน 2) การจัดองคการ ควรให

ความสําคัญกับโครงสรางท่ีเรียบงาย มีความยืดหยุนและการทํางานเปนทีม 3) การนํา ควรให

ความสําคัญกับการพัฒนาครู พัฒนาผูบริหาร พัฒนานวัตกรรมการศึกษาปฐมวัย และการสราง

แรงจูงใจ และ4) การควบคุม ควรใหความสําคัญกับการประกันคุณภาพภายใน การประเมินผลการ

ปฏิบัติงานบุคลากร และการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา   

ท้ังนี้จะเห็นไดวาการศึกษาระดับปฐมวัยเปนการศึกษาท่ีมุงอบรมเลี้ยงดูเด็ก เพ่ือสงเสริม

พัฒนาการเด็กใหมีการเตรียมความพรอมท้ัง 4 ดาน ไดแก ดานรางกาย ดานอารมณ ดานสังคม และ

ดานสติปญญา ใหไดรับการพัฒนาไปพรอมๆ กันอยางเหมาะสมและพรอมท่ีจะเขารับการศึกษาใน

ระดับประถมศึกษาตอไปอยางมีคุณภาพ รวมท้ังคุณลักษณะเด็กไทยในศตวรรษท่ี 21 มีทักษะชีวิต 

เปนคนดี คนเกง และมีความสุข เจริญเติบโตเปนผูใหญท่ีดีของสังคม สอดคลองกับบริบทของสังคม

และวัฒนธรรมไทย และการเตรียมเด็กเขาสูประชาคมอาเซียน ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาวิจัยของ

สวาสฎิพร  แสนคํา (2557 : 258) ผลการศึกษาความเปนไปไดในการจัดการศึกษาปฐมวัยในบริบท

ประชาคมอาเซียน พบวา อนาคตภาพการจัดการศึกษาปฐมวัยในบริบทประชาคมอาเซียน จากการ

ประมาณคาแนวโนมมีความเปนไปไดของกลุมผูเชี่ยวชาญท้ัง 19 คน มีแนวโนมความเปนไปไดใน

ระดับมากท่ีสุดและระดับมาก 12 ดาน โดยมีแนวโนมความเปนไปไดในระดับมากท่ีสุด จํานวน 9 ดาน 

ไดแก 1) ดานแนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับการจัดการศึกษาปฐมวัย 2) ดานหลักการจัดการศึกษาปฐมวัย 3) 

ดานปรัชญา/วิสัยทัศน การจัดการศึกษาปฐมวัย 4) ดานจุดหมายการจัดการศึกษาปฐมวัย 5) ดาน
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หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 6) ดานการจัดประสบการณ 7) ดานสื่อและแหลงเรียนรู 8) ดานการจัด

บรรยากาศและสภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอการเรียนรู และ 9) ดานบทบาทพอแมผูปกครอง สวนท่ีมี

แนวโนมความเปนไปไดในระดับมาก จํานวน 3 ดาน ไดแก 1) ดานการประเมินพัฒนาการ 2) ดาน

บทบาทครูผูสอน และ 3) ดานคุณลักษณะของเด็กปฐมวัยในบริบทประชาคมอาเซียน  และสอดคลอง

กับผลการวิจัยของ คนึง  สายแกว (2549) เก่ียวกับขอเสนอเชิงนโยบายการบริหารจัดการศึกษา

ปฐมวัยในจังหวัดสุรินทรจากผลการวิจัยไดชุดของเปาหมาย กลยุทธ และตัวชี้วัด ท้ังการบริหารโดย

ภาพรวมและจําแนกเปนรายดาน คือ ดานการบริหารวิชาการ การบริหารงานบุคคล การบริหารงาน

งบประมาณ และการบริหารงานท่ัวไป โดยมีรายละเอียดหลายประการท่ีมุงจะกอใหเกิดผลสําเร็จตาม

วิสัยทัศนและพันธกิจท่ีกําหนดไว 

 

ขอเสนอแนะ   

 1.  ขอเสนอแนะในทางวิชาการ 

1.1 ควรจัดต้ังกรมปฐมวัยทําหนาท่ีในการดูแลการบริหารจัดการศึกษาปฐมวัยโดยตรง 

เพ่ือใหเกิดการพัฒนาเด็กปฐมวัยท่ีมีประสิทธิภาพอยางเปนระบบและยั่งยืน 

1.2  รัฐควรสงเสริม สนับสนุนใหชุมชนเขามาจัดหรือมีสวนรวมในการจัดการศึกษา

ปฐมวัยใหสอดคลองกับบริบททองถ่ินอยางแทจริง ท้ังในแงการใหอํานาจหนาท่ี องคความรู เทคนิค

วิธีการทํางาน การจัดสรรงบประมาณสนับสนุน และการรวมกํากับตรวจสอบการปฏิบัติงานใหไดตาม

มาตรฐานเด็กปฐมวัยท่ีกําหนดไว 

2.  ขอเสนอแนะในการนําไปใช  

2.1 การสงเสริมการจัดการศึกษาปฐมวัยควรนอมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

มาใชในการบริหารและการจัดประสบการณ  ผูบริหารควรเนนการจัดประสบการณมุงเนนเปาหมาย

คุณธรรมควบคูกับการจัดประสบการณดานความรู  และคํานึงถึงเรื่องสิทธิเด็กเพ่ือใหไดรับการดูแล

ชวยเหลือแกปญหาขอบกพรองอยางถูกตองทันตอสถานการณ ผูปกครองชุมชนมีสวนในการจัดการ

เรียนรู และมีศูนยใหความรูผูปกครองในเรื่องการจัดการศึกษาปฐมวัยและการเลี้ยงดูอยางถูกวิธี

สอดคลองกับทฤษฎีพัฒนาการและจิตวิทยาเด็กปฐมวัย 

2.2 ผูบริหารสถานศึกษาปฐมวัย ควรสงเสริมการจัดกิจกรรมทางวิชาการ การจัดทํา 

หลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรทองถ่ิน โดยความรวมมือของครู ผูปกครอง และคณะกรรมการ

สถานศึกษา เพ่ือสงเสริมและพัฒนาการจัดประสบการณสําหรับเด็กปฐมวัยโดยยึดหลักการทางการศึกษา

ปฐมวัย ใชงานวิจัยเปนฐานในการพัฒนาเด็กปฐมวัย โดยบูรณาการทุกกิจกรรม  และประเมินพัฒนาการ

เด็กปฐมวัยดวยวิธีการท่ีหลากหลายรวมกับพอแมผูปกครองและชุมชน 

2.3 การบริหารจัดการศึกษาปฐมวัย ตองใหความสําคัญกับเด็กตั้งแตแรกเกิดจนถึง      

6 ขวบ การจัดการเรียนรูโดยคํานึงถึงพัฒนาการเด็ก จิตวิทยาพัฒนาการและการทํางานของสมอง
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(BBL) ใหเด็กมีความพรอมท้ังดานรางกาย จิตใจอารมณ สังคม และสติปญญา นอกจากนี้ใหเด็กมี

ความพรอมในการเปนพลเมืองอาเซียนและพลเมืองโลก โดยรูจักประเทศและเรื่องราวท่ีเก่ียวกับ

ประเทศเพ่ือนบานในอาเซียนดวยกระบวนการเรียนรูท่ีสอดคลองกับวัย ปลูกฝงใหมีทักษะความเปน

พลโลก มีความรับผิดชอบทางสังคมดวยทักษะการเรียนรูท่ีเหมาะสมกับวัย มีความภูมิใจในความเปน

ไทย / ความเปนอาเซียน มีความรับผิดชอบและตระหนักในความเปนอาเซียนอยางเหมาะสมกับวัย 

2.4 ผูบริหารสถานศึกษาปฐมวัย มีทักษะในการบริหารเชิงบูรณาการ ท่ีเนนเทคโนโลยีท่ีมี

ประสิทธิภาพ ทันสมัย รวดเร็ว ครอบคลุม และท่ัวถึง เปนฐานในการจัดการ   

3.  ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 

3.1 ควรศึกษารูปแบบการบริหารจัดการศึกษาปฐมวัยท่ีสอดคลองกับบริบทสังคมไทยใน

อนาคต 

3.2 ควรศึกษารูปแบบสถานศึกษาปฐมวัยท่ีเหมาะสมกับบริบทสังคมไทย 

3.3 ควรศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอการบริหารจัดการศึกษาปฐมวัยท่ีมีประสิทธิภาพ 

3.4 ควรศึกษากลยุทธในการสงเสริมการบริหารจัดการศึกษาปฐมวัยท่ีเปนเลิศสําหรับ

ประเทศไทยในอนาคต   
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