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บทคัดย่อ

 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์ประการแรกเพื่อศึกษาและวิเคราะห์สภาพปัจจุบันและปัญหาของ

ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนวชิรราชวิทยายน และประการที่สองเพื่อพัฒนารูปแบบศูนย์พัฒนาเด็กก่อน

วัยเรียน วชิรราชวิทยายน การวิจัยแบ่งเป็น 3 ระยะคือระยะที่ 1 การศึกษาและวิเคราะห์สภาพปัจจุบัน 

ด�าเนนิการโดย 1) การศึกษาวิเคราะห์สภาพปัญหาในการจัดการเรียนการสอน 2) จดัประชุมเพื่อระดมความ

คิดเห็นเก่ียวกับสภาพปัญหาและความต้องการในการจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน

วชิรราชวิทยายนจากอาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก 3)การสนทนากลุ่ม (Focus group) เพื่อศึกษาสภาพปัญหาและ

รูปแบบการเรียนการสอนจากผู้ที่เกี่ยวข้อง พบว่า มีปัญหาด้านสวัสดิการของบุคลากรมากที่สุด รองลงมา

คือปัญหาด้านการจัดรูปแบบการเรียนการสอนอยู่ในระดับมาก ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมโดยรอบของศูนย์

พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนที่ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น เสียงรบกวนจากชุมชนรอบข้าง อยู่ในระดับปานกลาง 

และด้านเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนรู้อยู่ในระดับน้อยที่สุด ระยะที่ 2 การสร้างและพัฒนารูป

แบบการเรียนการสอน ด�าเนินการโดยได้ร่างรูปแบบการเรียนการสอน ประกอบด้วยหลักการของรูปแบบ 

สาระการเรียนรู้ การจัดท�าแผนการเรียนรู้ และการประเมินพัฒนาการเด็ก การจัดการเรียนรู้ส�าหรับเด็กที่

มีความต้องการพิเศษอยู่ในระดับมากที่สุด ระยะที่ 3 การทดลองใช้รูปแบบการเรียนการสอนการเผยแพร่

รูปแบบการเรียนการสอน โดยน�ารูปแบบการเรียนการสอนที่ได้มาจัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับอาสาสมัคร

ผู้ดูแลเด็ก 34 คน แล้วน�ารูปแบบการเรียนการสอน ไปทดลองใช้กับเด็กปฐมวัย ด้วยกระบวนการวิจัยเชิง

ทดลอง ผลการวิจัยพบว่าค่าเฉลี่ยของคะแนนจากการสังเกตพัฒนาการของเด็กก่อนและหลังการจัดการ

เรียนด้วยรูปแบบการสอน แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จึงน�ารูปแบบบการสอนไป
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เผยแพร่เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน อาสาสมัครผู้ดูแลเด็กมีความคิด

เห็นว่ารูปแบบการสอนมีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด

ค�าส�าคัญ : การพัฒนารูปแบบ การจัดการเรียนการสอน ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน 

Abstract

 The objectives of this research were firstly to study and analyze the current 

condition and problems of the Watchiraratwittayayon pre-school children development 

center and secondly to develop a model for the Wachiraratwittayayon pre-school children 

development center. The research was divided into three phases. In Phase 1, the study 

and analysis of the current condition were carried out by 1) analyzing the problems in 

teaching and learning, 2) organizing a brain-storming meeting of the child-care volunteers 

concerning the condition, problems and needs in the teaching and learning management 

of the Watchiraratwittayayon pre-school children development center, and 3) setting up a 

focus group to study the problematic situation and the teaching and learning model from 

those involved. It was found that the problem of staff’s welfare was at the highest level, 

followed by the problem in managing the teaching and learning which was at a high level, 

the problem of environment around the center which was uncontrollable such as noises 

from the surrounding communities was at medium level and the technology to support the 

learning management was at the lowest level. In Phase 2, the creation and development 

of teaching and learning model were carried out by the drafting of teaching and learning 

models, consisting of model principles, learning material, learning plan and child development 

assessment ; the learning management for children with special needs which was at the highest level. 

In Phase 3, organizing a workshop in the created model of learning and teaching for 34 child-care 

volunteers, and then apply it with the pre-school children through the experimental research process. 

 The results showed that the mean scores from observations of children’s 

development before and after school management with the teaching style differ signifi-

cantly at the statistical level of .05. Therefore, the teaching model was disseminated for 

use in teaching and learning management of pre-school children development centers. The 

child–care volunteers viewed the teaching model as the most appropriate for pre-school 

children.

Keywords: Development Model, Teaching Management, Pre-school Children Development Center
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บทน�ำ

	 เด็กเลก็หรอืเด็กปฐมวยัเป็นพืน้ฐานของชีวติและสงัคม	การพฒันาคุณภาพประชากรของชาติ	

เป็นสิ่งส�าคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาประเทศให้มีความเจริญก้าวหน้า	 ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ	 สังคม	

การเมอืงและการปกครอง	เพราะคุณภาพของคนในชาติย่อมหมายถงึก�าลงัส�าคัญในการพฒันาประเทศ	

ดังนัน้	การพฒันาคุณภาพประชากรของชาติจ�าเป็นส�าคัญอย่างยิง่	และต้องเริม่กระท�าต้ังแต่อยูใ่นวัยแรก

เริม่ของชีวติ	คือ	ต้ังแต่แรกเกดิถงึหกปี	ซ่ึงถอืว่าเป็นระยะทีส่�าคัญทีส่ดุของการพฒันาทางร่างกาย	จิตใจ	

อารมณ์	สงัคม	และสติปัญญา	การพฒันาทรพัยากรมนษุย์จึงมคีวามส�าคัญมาก	โจ	แอล	ฟรอสท์	(Joe	L.	

Frost)	ได้เสนอว่า	“เด็กในช่วง	4-5	ปีแรกของชีวิต	เป็นช่วงที่ความเจริญงอกงามทางด้านร่างกายและ

จิตใจเกดิขึน้อย่างรวดเรว็ทีส่ดุ	นอกจากนียั้งมคีวามรูส้กึทีไ่วต่ออิทธพิลของสิง่แวดล้อมภายนอก”	(อ้าง

ถึงใน	เยาวพา	เดชะคุปต์	2542:	13)	จึงต้องมีการวางแผนที่ดีมียุทธศาสตร์ในการด�าเนินการท�างาน

อย่างรวบรดัต่อเนือ่งและต้องใช้เวลาทีเ่หมาะสม	หน่วยงานทีม่หีน้าทีร่บัผิดชอบในการพฒันาทรพัยากร

มนุษย์ต้องมีความพร้อมในทุก	 ๆ	ด้าน	 ไม่ว่าเป็นด้านบุคคล	 งบประมาณ	หลักสูตร	และเครื่องมือที่

จะมาใช้	การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตั้งแต่ทารกที่อยู่ในครรภ์มารดาต้องให้ความรู้แก่พ่อแม่ของเด็กใน

การเตรียมตัวท�าหน้าที่เป็นพ่อและแม่ตั้งแต่ลูกที่อยู่ในครรภ์	และเมื่อลูกคลอดมาผู้เป็นพ่อและแม่จะ

ต้องมีความรู้มีทักษะในการเลี้ยงดูลูก	 เพราะเด็กทารกเปรียบเสมือนผ้าขาวที่สะอาดบริสุทธิ์	 พ่อแม่

และบคุคลรอบข้างต้องการให้ผ้าขาวผืนนีเ้ป็นอย่างไรก็เลอืกแต้มสลีงไป	สภาพแวดล้อมรอบตัวเด็กก็

มีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการเด็กทั้งด้านอารมณ์	สังคม	และสติปัญญา	ศูนย์พัฒนาเด็ก

ก่อนวัยเรียนจึงถือว่าเป็นสถานที่เริ่มแรกที่สังคมมีความคาดหวังที่จะให้เป็นสถานที่ในการเริ่มต้นการ

พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่เป็นระบบและเป็นไปด้วยหลักวิชาการ	ดังนั้นในการจัดการศึกษาปฐมวัย	จึง

มีปรัชญาอยู่ที่การให้ความรัก	ความอบอุ่น	ที่มุ่งเตรียมความพร้อมให้กับเด็ก	การจัดการศึกษาเด็กอายุ	

3-6	ปี	เกดิวุฒภิาวะทางกาย	อารมณ์	สงัคมและสติปัญญา	มพีฒันาการถงึระดับหน่ึงเพือ่เป็นพืน้ฐานใน

การเรียนรู้พฤติกรรมใหม่	ๆ 	ได้ง่ายขึ้น	(วิรัตน์	บัวขาว	2544:	34-35	และวราภรณ์	รักวิจัย	2535:53)

	 ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนวชิรราชวิทยายน	 แขวงบางไผ่	 เขตบางแค	 กรุงเทพมหานคร

เป็นศูนย์พฒันาเด็กก่อนวัยเรยีน	สงักัดส�านกัพฒันาสงัคม	กรงุเทพมหานคร	มจี�านวนเด็กก่อนวนัเรยีน

ทั้งสิ้น	400	คน	และประกอบไปด้วยบุคลากร	33	คน	เป็นศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนที่มีการพัฒนา

ตนเองในหลาย	ๆ 	ด้านรวมถงึด้านการส่งเสรมิการพฒันาบคุลากรให้ได้พฒันาตนเอง	ส่วนหนึง่ได้เข้ารบั

การศึกษาในระดับอนุปริญญา	สาขาการพัฒนาเด็กปฐมวัย	ที่วิทยาลัยพัฒนาชุมชนเมือง	มหาวิทยาลัย

นวมินทราธิราช	 ผู้วิจัยได้มีโอกาสเข้าส�ารวจพื้นที่ยังศูนย์ฯ	 แห่งนี้พบความน่าสนใจในหลายมิติที่จะ

สามารถท�าการศึกษาวจิยัเพือ่ประโยชน์ในการพฒันารปูแบบการสอนในศูนย์พฒันาเด็กก่อนวยัเรยีนอัน

จะน�ามาซ่ึงประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพการเรียนของศูนย์ฯ	 และการจัดการศึกษาในสาขาวิชาการ
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พัฒนาเด็กปฐมวัย	ของวิทยาลัยพัฒนาชุมชนเมืองต่อไป

วัตถุประสงค์ 

	 1.	เพือ่ศึกษาและวเิคราะห์สภาพปัจจุบนั	และปัญหาของศูนย์พฒันาเด็กก่อนวยัเรยีนวชิรราช

วิทยายน

	 2.	เพื่อพัฒนารูปแบบศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนวชิรราชวิทยายน

ขอบเขตกำรวิจัย

	 1.	ขอบเขตด้านเนือ้หา	การวิจยัครัง้นีใ้ช้วธิกีารวิจยัและพฒันา	(Research	and	development)

โดยพิจารณาจากเนื้อหาที่ได้มาจากการสนทนากลุ่ม	(Focus	group)	จากผู้เกี่ยวข้องในท้องถิ่น	และผู้

เกี่ยวข้องด้านการศึกษาปฐมวัย

	 2.	ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง	เป็นเด็กปฐมวัย	อายุ	2.5	-	4	ปี	ที่ก�าลังศึกษาอยู่

ในชั้นอนุบาล	จ�านวน	400	คน	ผู้บริหาร	และอาสาสมัครผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน

วชิรราชวิทยายน	จ�านวน	33	คน	ซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบเจาะจง	(Purposive	sampling)

เครื่องมือกำรวิจัย

	 1.	แบบบันทึกข้อมูล

	 2.	แบบประเมินรูปแบบการเรียนการสอนโดยผู้เชี่ยวชาญเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า	5	

ระดับ	(Rating	Scale)	โดยใช้มาตราส่วน	ประมาณค่าของลิเคิร์ท	(Likert)		

	 3.	แบบสอบถามความคิดเหน็ของผู้ดูแลเด็กต่อรปูแบบการเรยีนการสอนเป็นแบบมาตราส่วน

ประมาณค่า	5	ระดับ	(Rating	Scale)	โดยใช้มาตราส่วน	ประมาณค่าของลิเคิร์ท	(Likert)	

	 4.	แบบสังเกตพัฒนาการเด็ก	(ของกระทรวงศึกษาธิการ)

วิธีกำรด�ำเนินกำรวิจัย

 ระยะที่ 1 กำรศึกษำและกำรวิเครำะห์สภำพปัจจุบันและปัญหำ

 การศึกษาและการวิเคราะห์สภาพปัจจุบันและปัญหาในการจัดการเรียนการสอน	 โดยศึกษา

วิเคราะห์เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาปฐมวัย	 จากการประชุมเพื่อระดมความ

คิดเห็นถึงสภาพปัจจุบัน	 และปัญหาในการจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน

วชิรราชวิทยายน	 ซ่ึงกลุ ่มตัวอย่างเป็นอาสาสมัครผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน

วชิรราชวิทยายน	 จ�านวน	 33	 คน	 ซ่ึงเลือกแบบเจาะจงและจากการสนทนากลุ่ม	 (Fogus	 group)	
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เพือ่ศึกษาถงึสภาพปัจจุบนัและปัญหาในการจัดการเรยีนการสอน	และหารปูแบบการเรยีนการสอนของ

ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนวชิรราชวิทยายน

 ระยะที่ 2 กำรสร้ำงและพัฒนำรูปแบบกำรสอน

	 น�าข้อมูลจากระยะที่	 1	 มาจัดร่างรูปแบบการเรียนการสอน	 แล้วประเมินรูปแบบการเรียน

การสอน	 โดยประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการเรียนการสอนโดยให้ผู้เชี่ยวชาญจ�านวน	 5	 คน	

ตรวจสอบผลการประเมินโดยภาพรวมพบว่ามีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด	 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ	

4.80	ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ	1.26

 ระยะที่ 3 กำรทดลองใช้รูปแบบกำรเรียนกำรสอนและเผยแพร่รูปแบบกำรเรียนกำรสอน

	 แก้ไขปรบัปรงุตามค�าแนะน�าของผู้เช่ียวชาญน�ารปูแบบการเรยีนการสอนไปทดลองใช้กบัศูนย์

พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างเพื่อการปรับปรุงแก้ไขข้ันสุดท้าย	 หลังจากนั้นน�ามาสรุป

เพื่อปรับปรุงรูปแบบการเรียนการสอนให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

	 น�ารูปแบบการเรียนการสอนท่ีปรับปรุงแล้วน�ามาอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับอาสาสมัครผู้ดูแล

เด็กของศูนย์พฒันาเด็กก่อนวยัเรยีนวชิรราชวิทยายน	จ�านวน	33	คน	ผู้วจิยัเลอืกกลุม่ตัวอย่างมาแบบ

เจาะจง	(Purposive	sampling)

	 ผู้วิจัยได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการในการใช้รูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่ถูกพัฒนาขึ้น

ให้แก่อาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก	และน�าไปทดลองใช้กับเด็กปฐมวัย	ในศนูย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชน

สวนผัก	เขตจตุจักร	กรงุเทพมหานคร	จ�านวน	45	คน	ด้วยกระบวนการวจิยัเชิงทดลอง	(Experimental	

design)	จ�านวน	12	สัปดาห์	โดยสังเกตพัฒนาก่อนและหลังการทดลองด้วยแบบสังเกตความพร้อม	

โดยใช้วิธีการวิจัยแบบ	One	group	pretest-posttest	design	

	 จากนั้นน�ารูปแบบการสอนไปเผยแพร่แก่อาสาสมัครผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กก่อน

วัยเรียนวชิรราชวิทยายน	 เพื่อประเมินผลการใช้รูปแบบการเรียนการสอน	 แผนการจัดประสบการณ์

ตามรูปแบบการจัดศูนย์การเรียนรู้	จ�านวน	52	แผนการจัดประสบการณ์	

กำรวิเครำะห์ข้อมูล

 การวิเคราะห์ข้อมูลได้ด�าเนินการดังนี้

	 1.	หาค่าสถิติพื้นฐาน	ได้แก่	ค่าเฉลี่ย	ส่วนเบี่ยงเบน	มาตรฐาน

	 2.	เปรยีบเทยีบคะแนนเฉลีย่ของพฒันาการของเด็กปฐมวยัก่อนการทดลองโดยใช้สตูร	t-test	
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เขตบางแค กรุงเทพมหานคร

สรุปผลกำรวิจัย

	 1.	ผลจากการศึกษาสภาพปัจจุบนัและปัญหาของศูนย์พฒันาเด็กก่อนวัยเรยีนวชิรราชวทิยายน

พบว่า	 มีปัญหาด้านสวัสดิการของบุคลากรมากที่สุด	 รองลงมาคือปัญหาด้านการจัดรูปแบบการเรียน

การสอนอยูใ่นระดับมาก	ปัญหาด้านสิง่แวดล้อมโดยรอบของศูนย์พฒันาเด็กก่อนวัยเรยีนทีไ่ม่สามารถ

ควบคุมได้	เช่น	เสยีงรบกวนจากชุมชนรอบข้าง	อยูใ่นระดับปานกลาง	และด้านเทคโนโลยเีพือ่สนับสนนุ

การจัดการเรยีนรูอ้ยู่ในระดับน้อยทีส่ดุ	ควรใช้สือ่การเรยีนการสอนทีค่รอบคลมุและส่งเสรมิพฒันาการ

เด็กตามช่วงวัยและรอบด้าน	ให้สอดคล้องกับแผนการเรียนรู้รายปีที่สถานศึกษาก�าหนดไว้	รวมถึงให้

ความส�าคัญกับกลุ่มเด็กที่มีพัฒนาการล่าช้าและผลการสร้างรูปแบบการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กก่อน

วัยเรียนวชิรราชวิทยายนมี	6	องค์ประกอบ	ได้แก่	1)	หลักการ	ประกอบด้วย	ขอบข่ายงานศูนย์พัฒนา

เด็กก่อนวัยเรียน	กระบวนการบริหาร	การมีส่วนร่วมของชุมชน	และการท�างานเป็นทีม	2)	จุดมุ่งหมาย	

เพือ่พฒันาศักยภาพผู้เรยีน	ให้มพีฒันาการทีส่มวยั	ในด้านร่างกาย	อารมณ์	จิตใจ	สงัคม	และสติปัญญา	

และเพือ่เป็นแนวทางให้ผู้บรหิารก�าหนดนโยบายสามารถน�ารปูแบบการบรหิารไปประยุกต์ใช้	3)	กลไก

การด�าเนินการ	 ประกอบด้วย	 ผู้บริหาร	 อาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก	 คณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็ก

ก่อนวัยเรียน	 4)	 การด�าเนินการตามขอบข่ายงานบริหารศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน	 ดังนี้	 ด้านการ

บริหารจัดการ	ด้านบุคลากร	ด้านวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร	ด้านอาคาร	สถานที่	สิ่งแวดล้อม	

และความปลอดภัย	 และ	 ด้านการมีส่วนร่วมและการสนับสนุนจากชุมชน	 ซ่ึงแต่ละด้านด�าเนินการ

ตามการบริหาร	คือ	การวางแผน	การจัดองค์การ	การอ�านวยการ	และการควบคุมงาน	5)	การประเมิน

ผลจากผลการประเมินผล	คุณภาพภายในสถานศึกษาในด้านร่างกาย	อารมณ์	–	จิตใจ	สังคม	และสติ

ปัญญา	และคู่มือการใช้รูปแบบของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง	และ	6)	เงื่อนไขความส�าเร็จผู้บริหารท้องถิ่นมี

วิสัยทัศน์	 มีภาวะผู้น�า	 และมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาการศึกษาอย่างต่อเนื่องอีกทั้งครูผู้ดูแลเด็ก	 มี

ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน	 มีประสบการณ์ในการท�างานด้านดูแลเด็ก	 และมีความต้องการที่

จะพัฒนาการจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่อง

	 2.	การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนวชิรราชวิทยา	 มี	 3	

ขั้นตอน	คือ	ระยะที่	1	การศึกษาวิเคราะห์สภาพปัจจุบันและปัญหา	ระยะที่	2	การสร้างและพัฒนา

รูปแบบการสอน	 โดยประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการเรียนการสอนโดยผู้เชี่ยวชาญจ�านวน	5	

คน	ผลการศึกษาพบว่ามีความเหมาะสมมากที่สุด	มีค่าเฉลี่ย	4.65	ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	0.60	

	 3.	ผลจากการพฒันาและทดลองใช้รปูแบบการเรยีนการสอนตามแผนประสบการณ์	ค่าเฉลีย่

ของคะแนนจากการสังเกตพัฒนาการของเด็กก่อนการจัดประสบการณ์เท่ากับ	 60.68	 คะแนน	 จาก

คะแนนเต็ม	100	คะแนน	คิดและได้ค่าเฉลี่ยหลังจัดประสบการณ์ด้วยรูปแบบการสอนโดยใช้	Brain	

based	learning	เท่ากับ	73.48	คะแนน	จากคะแนนเต็ม	100	คะแนน	ซึ่งประเมินก่อนและหลังการ
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จัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบการสอนโดยใช้	Brain	based	learning	แตกต่างกันอย่างมีค่าส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน	1.17

กำรอภิปรำยผลกำรวิจัย

	 1.	จากการศึกษาสภาพและปัญหาการจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน

วชิรราชวิทยายน	พบว่า	มีปัญหาในประเด็นต่าง	 ๆ	หลายด้านคือ	ด้านการจัดการศึกษาพบว่าขาดรูป

แบบการจัดการศึกษาทีม่คุีณภาพ	เช่น	ขาดรปูแบบทีเ่ป็นระบบ	การจัดกิจกรรมการเรยีนรูไ้ม่หลากหลาย	

อาสาสมคัรผู้ดูแลเด็กจัดการเรยีนรูไ้ม่ครอบคลมุพฒันาการทกุด้าน	สือ่	อุปกรณ์	เครือ่งเล่นต่าง	ๆ 	ไม่เพยีง

พอและไม่เอ้ือต่อการเรยีนรูข้องเด็ก	มบีคุลากรเพยีงบางส่วนทีส่�าเรจ็การศึกษาระดับปรญิญาตรใีนสาขา

การศึกษาปฐมวัย	แนวทางในการแก้ปัญหา	การจัดการศึกษาโดยภาพรวม	คือ	ควรจัดสรรงบประมาณ

ในการจัดหาวัสดุ	ครุภัณฑ์เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนที่เพียงพอต่อความต้องการ	ด้านการ

จดัการเรยีนการสอน	ควรจัดเตรยีมสือ่	วสัดุ	อุปกรณ์	เครือ่งเล่นส�าหรบัเด็กให้เพยีงพอและครอบคลมุ

ถึงเด็กที่มีพัฒนาการล่าช้า	 และเด็กที่มีความต้องการพิเศษ	 ควรมีการจัดฝึกอบรม	 หรือให้การศึกษา

กับอาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก	 เพื่ออาสาสมัครผู้ดูแลเด็กจะได้มีความรู้ที่ถูกต้องในการน�าไปส่งเสริม

พฒันาการเด็ก	ทัง้สีด้่านอย่างถกูต้อง	และสร้างขวัญก�าลงัใจให้อามาสมคัรผู้ดูแลเด็กในด้านความมัน่คง

และความก้าวหน้าในอาชีพ	ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างพ่อ	แม่	ผู้ปกครอง	อาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก	ใน

การทีจ่ะร่วมกนัสนบัสนนุและส่งเสรมิการจดัการเรยีนรูเ้พือ่พฒันาเด็ก	การจัดกจิกรรมทีส่่งเสรมิทกัษะ

กระบวนการคิดของเด็กต้องใช้สือ่ทีเ่หมาะสมมาประกอบการสอน	เพือ่ทีจ่ะได้สร้างบรรยากาศให้น่าต่ืน

เต้น	 เร้าใจ	 ประกอบกับเด็กได้มีโอกาสได้เล่น	 หรือท�ากิจกรรมโดยมีสื่อ	 เครื่องมือและวัสดุอุปกรณ์

เข้ามาใช้ท�าให้เด็กอยากที่จะเข้ามาท�ากิจกรรม	 ครูมีหน้าที่คอยเลือกหรือจัดหาสิ่งต่าง	 ๆ	 เหล่านี้ให้

เหมาะสมกับเด็กและเหมาะสมกับลักษณะทางความคิดท่ีต้องการ	 ในการเลือกวัสดุอุปกรณ์	 เหล่าน้ี	

มีหลักการในการพิจารณาหลายอย่างด้วยกัน	(วิมลักษณ์	ขวัญมงคล,	2545)

	 2.	การพฒันารปูแบบการเรยีนการสอนศูนย์พฒันาเด็กก่อนวยัเรยีนวชิรราชวิทยายน	โดยการ

ประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการเรียนการสอน	 พบว่ามีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด	

ทั้งนี้เนื่องจากรูปแบบการสอนที่ได้มาจากการพัฒนารูปแบบที่มีขั้นตอนต่าง	 ๆ	 ที่เช่ือถือได้	 ต้ังแต่

การศึกษาและวิเคราะห์สภาพความต้องการจ�าเป็นจากการวิเคราะห์เอกสาร	 สภาพปัญหาและความ

ต้องการในการจัดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนจากการสนทนากลุ่มเพื่อระดมความ

คิดเห็นจากอาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก	 ผู้เก่ียวข้องกับการจัดการศึกษาปฐมวัย	 แล้วน�าข้อมูลต่าง	 ๆ	 ที่ได้

มาพัฒนารูปแบบการสอนที่ประกอบไปด้วยส่วนต่าง	ๆ	ได้แก่	หลักการ	จุดประสงค์	สาระการเรียนรู้	

ประสบการณ์	 การเรียนรู้	 สื่อ	 และการประเมินผล	 จากน้ันน�ารูปแบบการสอนที่ได้ไปให้ผู้เช่ียวชาญ
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เขตบางแค กรุงเทพมหานคร

ด้านการศึกษาปฐมวัย	ด้านหลักสูตรและการสอนประเมินความเหมาะสมของรูปแบบ	จึงท�าให้รูปแบบ

การสอนที่ได้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ	 สถานศึกษา

ที่มีคุณภาพและมาตรฐานนั้นจ�าเป็นจะต้องมีการน�าหลักสูตรการศึกษา	 พุทธศักราช	 2560	 ลงสู่การ

ปฏิบัติ	 เพื่อสร้างรากฐานคุณภาพชีวิตให้เด็กปฐมวัยพัฒนาไปสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์	 เกิดคุณค่า

ต่อตนเอง	ครอบครัว	ชุมชน	สังคมและประเทศชาติต่อไป	(หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย	พุทธศักราช	

2560,	2560	:	1)

ข้อเสนอแนะ

 ข้อเสนอแนะในกำรน�ำไปใช้

	 ควรจัดให้มีการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีพัฒนาการ

รอบด้าน	 สมวัยของผู้เรียน	 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการพัฒนาและส่งเสริมเด็กปฐมวัยได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ
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