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บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้วัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสภาพและปัญหา การบริหารการจัดการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมพัฒนาการ
เด็กระดับปฐมวัยในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3และ 2) เปรียบเทียบสภาพและปัญหา  
การบริหารการจัดการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กระดับปฐมวัยในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเลย เขต 3 จำแนกตามตำแหน่งหน้าที่ ประสบการณ์ทำงาน และขนาดโรงเรียน กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 127 คน 
เครื่องมือเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .891  และ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าร้อย
ละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และโดยใช้สถิติทดสอบค่าที และสถิติทดสอบค่าเอฟ 
 ผลการวิจัยพบว่า 
   1) สภาพการบริหารการจัดการเรียนการสอนเพ่ือส่งเสริมพัฒนาการเด็กระดับปฐมวัยในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เรียงลำดับจากสูงสุดไปต่ำสุด คือ พัฒนาการด้านอารมณ์และ
จิตใจ พัฒนาการด้านสติปัญญา พัฒนาการด้านร่างกาย พัฒนาการด้านสังคม ตามลำดับ 
   2) ปัญหาการบริหารการจัดการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กระดับปฐมวัยในโรงเรียนสังกัดสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับน้อย เรียงลำดับจากสูงสุดไปต่ำสุดคือ พัฒนาการด้าน
ร่างกาย พัฒนาการด้านสติปัญญา พัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจ และพัฒนาการด้านสังคม ตามลำดับ 
  3) ผลการเปรียบเทียบสภาพการบริหารการจัดการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กระดบัปฐมวัยในโรงเรียน
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3  จำแนกตามตำแหน่งหน้าที่ ประสบการณ์ทำงาน และขนาดโรงเรียน   
มีความคิดเห็นไม่แตกตา่งกัน 
   4) ผลการเปรียบเทียบการบริหารการจัดการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กระดับปฐมวัยในโรงเรียนสังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 จำแนกตามตำแหน่งหน้าที่ ประสบการณ์ทำงาน  และขนาดโรงเรียนมีความ
คิดเห็นไม่แตกต่างกัน 
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Abstract 
 The purposes of this research were 1) to study The states and problem The  Instructional 

management for child  development promotion  experience under Loei Primary Educational Service Area 

Office 3, and 2)  to compare the  Instructional management  for child  development  promotion  experience 

under Loei Primary Educational Service Area Office 3 classified by positions, the experience and the size of 

school. The research sample  consisted of  the school administrators and the teachers at primary level 127 

persons. A rating scale questionnaire was used for data collection, the reliability of the issue was at .891. The 

Statistics applied for data analysis were percentage, mean, standard deviation and F-test. 

 The results of the study showed that : 

  1) The  Instructional management for child  development promotion experience  under Loei 

Primary Educational Service Area Office 3 was at a high level as a whole. From the highest to the lowest were 

emotional and mental development, cognitive development, development body and community 

development respectively. 

  2) The problems of the Instructional management for child development  promotion  experience 

under Loei Primary Educational Service Area Office 3 was at a low level as a whole. From the highest to the 

lowest level were development body, cognitive development, emotional and mental development  and 

social development , respectively. 

  3) The results of the comparison of the stating on the instructional management for child  

development  promotion  experience  under Loei Primary Educational Service Area Office 3 classified by the 

positions,  the experience  and the school sizes were not significantly different. 

  4) The results of comparison the problems of the Instructional management for child  

development   promotion  experience  under Loei Primary Educational Service Area Office 3 classified by the 

positions, the experience and the school sizes were not significantly different. 

 

Keywords : The  instructional management, The child  development  promotion  experience 

 

1. บทนำ 
 ในส ังคมป ัจจ ุบ ัน  ความต ้อ งการในการจ ัด
การศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัยเพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้เพราะการ
จัดการศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัยเป็นการศึกษาที่มุ ่งพัฒนา
ชุมชนเพื่อส ่งเสริมการศึกษาและความเป ็นอยู่ของคนใน
ช ุมชนให ้ด ีข ึ ้น ในย ุคป ัจจ ุบ ันจ ึงต ้องนำล ูกไปฝากไว ้ตาม
สถานรับเลี้ยงเด็ก หรือโรงเรียนอนุบาลเร็วขึ้น การศึกษา
เป็นพื้นฐานสำคัญของการพัฒนาตนและเป็นเครื่องมือชี้นำ

ทางสังคมและทรัพยากรมนุษย์จะมีประสิทธิภาพมากน้อย
เพ ียงใด ย่อมขึ้นอย ู่ก ับการจ ัดการศ ึกษา การศ ึกษาเป ็น
กระบวนการที่สำคัญในการช่วยให้คนพัฒนาตนเองอย่าง
เต็มศักยภาพ ทั้งในด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และ
จิตใจตลอดช่วยชีวิตตั้งแต่แรกเกิดไปจนถึงแห่งการพัฒนา
ศ ักยภาพ  และข ีดความสามารถ  ท ี่จะดำรงอาช ีพ  และ
ประกอบอาชีพมีรายได้เล ี้ยงตนเอง สร้างพลังครอบครัว 
ชุมชน และสังคม อย่างมีความสุข  เด็กปฐมวัย คือ เด็กที่มี
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อายุตั้งแต่แรกเกิดถึง 6 ปีบริบูรณ์ การอบรมและดูแลเด็ก
ปฐมวัยมีความสำคัญอย่างมาก เนื่องจากเด็กวัยนี้ต้องการ
เร ียนรู้ในส ิ่งแวดล้อมรอบๆตัว ผ่านประสาทสัมผ ัสท ั้ง 5 
ด้าน จากบิดา มารดา คนรอบข้างและสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะ
ส ่งผลให ้เก ิดพ ัฒนาการท ี่เป ็นรากฐานของบ ุคล ิกภาพ 
อุปนิสัย และการเจริญเติบโตทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ 
สมอง สติป ัญญา ความสามารถ  ซึ่งเด ็กปฐมวัยจะมีช ีว ิต
รอดและเติบโตได้ดีก็ด้วยการพึ่งพาพ่อแม่ และผู้ใหญ่ที่ช่วย
เล ี้ยงด ูเด ็กเพ ื่อให ้เด ็กม ีความพร ้อมจะตอบสนองความ
ต้องการพ ื้นฐานที่เปล ี่ยนไปตามวัยได ้อย ่างเหมาะสมให้
สมด ุลก ันท ั้งด ้านร ่างกาย จิตใจ อารมณ ์ สติป ัญญาและ
สังคมแล้ว เด็กจะเติบโตแข็งแรง แจ่มใส มีความมั่นคงทาง
ใจ รู้ภาษา ใฝ ่ร ู ้ และใฝ่ด ี พร้อมที่จะพ ัฒนาตนเองในขั้น
ต่อไปให้เป็นคนเก่งและคนดีอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
และม ีประโยชน ์พ ัฒนาการ Development) (ส ำน ัก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2546 : 8) การพัฒนา
คุณภาพของประชากรจำเป็นจะต้องเน้นการอบรมเลี้ยงดู
เด็กให้ถูกต้องและเหมาะสมโดยเฉพาะการอบรมเลี้ยงดูเด็ก
ซ ึ่งม ีอายุต ั้งแต่แรกเกิดจนถึง 6 ปี ทั้งน ี้ช ่วงอายุด ังกล่าว
เป็นช่วงสำคัญยิ่งของชีวิตมนุษย์ ผลของการอบรมเลี้ยงดู
และประสบการณ์ต่าง ๆ ที่เด็กได้รับในระยะต้นของชีวิตจะ
มีอิทธิพลต่อการวางรากฐานของการพัฒนาทั้งทางร่างกาย 
สติป ัญญา สังคมและบุคลิกภาพ (วิลาวัลย์ นาหนองตูม , 
2548 : 2)  
 ด ังน ั้น ก ารจ ัด ก ารศ ึกษ าให ้เด ็ก ระด ับ ก ่อน
ประถมศึกษา การเตรียมความพร้อมให้แก่เด็กระดับก่อน
ประถมศึกษา จะส ่งผลให ้การพ ัฒนาค ุณภาพการศ ึกษา 
และค ุณภาพของเด ็กส ูงข ึ้นซ ึ่งม ีความสำค ัญอย ่างย ิ่งต ่อ
อนาคตของประเทศชาต ิการจ ัดการเร ียนการสอนระดับ
ก่อนประถมศึกษา ได้มีการสร้างแนวทางและแผนการจัด
ประสบการณ์เป็นคู่มือครู มีการส่งเสริมพัฒนาการจัดการ
เร ียนการสอน  การต ิดตามประเม ินผล  ม ุ่งให ้โรงเร ียน
บริหารงานโรงเรียนให้มีคุณภาพและมาตรฐานโดยยึดหลัก
แห ่งประส ิทธ ิภาพและประส ิทธ ิผล การบริหารงานเพ ื่อ

ผลงานหร ือการเร ียนการสอนให ้ม ีความสำเร ็จอย ่างม ี
คุณภาพ จุดมุ่งหมายสร้างให้นักเรียนมีคุณภาพ มีความรู้ มี
จริยธรรมและมีคุณสมบัติตามที่ต้องการ ซึ่งปัจจุบัน สภาพ
การบริหารการจ ัดการเร ียนการสอนในแต่ละโรงเร ียนม ี
ความแตกต่างกันในด้านต่างๆ อาทิ ความพร้อมของการ
บริหารจัดการ  ความรู้ความเข้าใจของครูผ ู้สอนเกี่ยวกับ
หลักส ูตรการเร ียนการสอน การพ ัฒนางานวิชาการของ
โรงเรียน เพ ื่อให ้ม ีความพร้อมในบริหารจัดการเร ียนการ
สอนของนักเรียนระดับปฐมวัย และจากผลการนิเทศงาน
สภาพ การจัดการเรียนการสอนครูยังจัดการเรียนกาสอน
โดยยึดครูเป็นศูนย์กลาง เน้นการท่องจำ และเขียนมากกว่า 
จากสภาพแวดล้อมในสังคม ผู้บร ิหาร ครูผ ู้สอน รวมทั้ง
บุคลากรที่เก ี่ยวข้องกับการศึกษาบางส่วน ยังขาดความรู้
ความสามารถและทักษะในการจัดการเรียนรู้ ขาดจิตสำนึก
และจิตวิญญาณของความเป็นครู ในการจัดการเรียนการ
สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ บุคคลสำคัญที่จะช่วยให้การ
จ ัดการเร ียนการสอนประสบความสำเร ็จ  ค ือ  คร ู และ
ผู้บริหารโรงเรียน ในการการสภาพการเรียนรู้ให้นักเรียนได้
เรียนตามความสนใจ ความสามารถ ความถนัดและความ
ต้องการของนักเร ียนแต่ละคน นอกจากครูและผู้บร ิหาร
โรงเร ียนแล้วต ้องได ้ร ับความสนับสนุนและความร่วมมือ
จากทุกฝ่ายที่เกี่ยวกับการศึกษาเพื่อสร้างคนให้มีคุณภาพ 
และนำพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ไปสู่
จ ุดเปลี่ยนของการปฏิร ูปกระบวนการเรียนรู้อย่างจริงจัง 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2546: 4)  
 ท ี่ผ ่า น ม า ส ำน ัก ง า น เข ต พ ื้น ท ี่ก า ร ศ ึก ษ า
ประถมศึกษาเลย เขต 3 พบปัญหาการย้ายเข้าย้ายออกมี
การเปลี่ยนแปลงบ่อย จึงทำให้โรงเรียนบางแห่งมีครูผู้สอน
ที่จ ัดประสบการณ์ส ่งเสริมในระดับปฐมวัยได้ไม ่ต ่อเน ื่อง 
ครูยังขาดความรู้ในการจัดกิจกรรม ดังนั้นเพื่อการบริหาร
การจ ัดการเร ียนการสอนระด ับปฐมว ัย เป ็น ไปอย ่างม ี
ประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อนักเรียน ผู้วิจัยจึง
สนใจศ ึกษาการบร ิหารการจ ัดการเร ียนการสอนเพ ื่อ
ส ่งเสร ิมพ ัฒนาการเด ็กระด ับปฐมว ัยในโรงเร ียนส ังก ัด
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สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 ซึ่ง
นำผลการวิจัยไปสู่การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้นและเป็นข้อมูลในการกำหนดนโยบาย
และทิศทางโรงเรียนสู่การเตรียมการและวางแผนบริหาร
จ ัดการโรงเร ียน การพ ัฒนาปรับปร ุงการบร ิหารจ ัดการ
เร ียนการสอนเพ ื่อส ่งเสร ิมพ ัฒนาการเด ็กปฐมว ัยให ้ม ี
ประสิทธิภาพ และสนองตอบต่อนโยบาย ได้อย่างเหมาะสม 
 
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1.  เพื่อศึกษาสภาพและปัญหา การบริหารการ
จัดการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กระดับปฐมวัย
ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย 
เขต 3 
 2.  เพื่อเปรียบเทียบสภาพและปัญหา การบริหาร
การจัดการเรียนการสอนเพ่ือส่งเสริมพัฒนาการเด็กระดับปฐมวัย
ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย 
เขต 3 จำแนกตาม ตำแหน่งหน้าท่ี ประสบการณ์การทำงาน และ
ขนาดโรงเรียน 
 
3. วิธีดำเนินการวิจัย 
 ประชากร และกลุ่มตัวอย่าง  
  ข ้าราชการคร ูและบ ุคลากรทางการศ ึกษา
ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอนในระดับ
ปฐมวัย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย 
เขต 3 ปีการศึกษา 2557 จำนวน 127 คน โดยใช้ตาราง 
Krejcie and Morgan 1970:  608) โดยการใช ้ว ิธ ีการส ุ่ม
ตัวอย่างแบบแบ่งชั้น(Stratified random sampling) 
 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
  เป็นแบบสอบถาม แบ่งเป็น 3 ตอน คือตอนที่ 
1 แบบสอบถามสถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ตอน

ที่ 2 เป็นแบบสอบถามความคิดเห็น เกี่ยวกับสภาพการบริหาร
การจัดการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กระดับ
ปฐมว ัยในโรงเร ียนส ังก ัดสำน ักงานเขตพ ื้นท ีก่ารศ ึกษา
ประถมศึกษาเลย เขต 3  และตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถาม
ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาการบริหารการจัดการเรียนการ
สอนเพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กระดับปฐมวัยในโรงเรียนสังกัด
สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  ผู้วิจัยทำหนังสือขออนุญาตจากบัณฑิตศึกษา
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เพื่อทำหนังสือขอ
ความร่วมมือบคุลากรทางการศึกษาในโรงเรียนสังกัดสำนักงาน
เขตพ ื้นท ี่การศ ึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3  ในการเก ็บ
รวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง และติดต่อประสานงาน และ
ขอความอนุเคราะห์ ผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อเก็บข้อมูลจาก
กลุ่มตัวอย่างที่เป็นข้าราชการครู โดยเก็บรวบรวมข้อมูลด้วย
ตนเองและส่งทางไปรษณีย ์
 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
  โดยใช ้โปรแกรมสำเร ็จร ูปสถ ิต ิท ี่ใช ้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูล คือ ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Stardard Deriation: S.D.) และ การ
ทดสอบค่า F – test เพ่ือหาความแตกต่างโดยใช้การทดสอบราย
คู่ โดยวิธีการของ ทดสอบรายคู่ (Scheffe' s method) 
 
4. สรุปผลการวิจัย 
 1. สภาพการบริหารการจัดการเรียนการสอนเพื่อ
ส ่งเสร ิมพ ัฒนาการเด ็กระด ับปฐมว ัยในโรงเร ียน  ส ังก ัด
สำนักงานเขตพื้นท ี่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 ใน
ภาพรวม พบว่าอยู่ในระดับมาก รายละเอียด ดังตาราง 1 
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ตารางที่ 1  สภาพการบริหารการจัดการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กระดับปฐมวัยในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3ในภาพรวม 

รายการ 
ระดับความคิดเห็น (n=127) 

X  S.D. แปลผล 

1. การส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย 
2. การส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์ และ จิตใจ 
3. การส่งเสริมพัฒนาการด้านสังคม 
4. การส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญา 

4.48 
4.54 
4.46 
4.49 

0.53 
0.48 
0.53 
0.44 

มาก 
มากที่สุด 
มาก 
มาก 

รวม 4.49 0.50 มาก 

 
 จากตารางที่ 1 สภาพการบริหารการจัดการเรียน
การสอนเพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กระดับปฐมวัยในโรงเรียน 
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 ใน
ภ าพ รวม  อย ู่ใน ระด ับ ม าก  ( X =4.49,S.D.=0.50) โด ย
เรียงลำดับจากมากไปหาน้อย พบว่า ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ การ
ส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์ และ จิตใจ ( X = 4.54,S.D.= 
0.48)  รองลงมาคือ การส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญา 

( X = 4.49,S.D.= 0.44)และการส ่งเสร ิมพ ัฒนาการด ้าน
ร่างกาย ( X = 4.48,S.D. = 0.52) ค ่าเฉล ี่ยต ่ำส ุด ค ือ การ
ส่งเสริมพัฒนาการด้านสังคม (X = 4.46,S.D.= 0.53)  
 2. ปัญหาการบริหารการจัดการเรียนการสอนเพื่อ
ส ่งเสร ิมพ ัฒนาการเด ็กระด ับปฐมว ัยในโรงเร ียน  ส ังก ัด
สำนักงานเขตพื้นท ี่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 ใน
ภาพรวมพบว่าอยู่ในระดับน้อย รายละเอียดดังตาราง 2 

 
ตารางที่  2  ปัญหาการบริหารการจัดการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กระดับปฐมวัยในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 ในภาพรวม 

รายการ 
ระดับความคิดเห็น (n=127) 

X  S.D. แปลผล 

1. การส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย 
2. การส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์ และ จิตใจ 
3. การส่งเสริมพัฒนาการด้านสังคม 
4. การส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญา 

2.24 
2.13 
2.11 
2.23 

0.62 
0.61 
0.63 
0.63 

น้อย 
น้อย 
น้อย 
น้อย 

รวม 2.18 0.62 น้อย 

 
 ตารางที่  2  ปัญหาการบริหารการจัดการเรียน
การสอนเพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กระดับปฐมวัย ในโรงเรียน 
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 ใน
ภาพรวมอยู่ในระดับน้อย ( X =2.18,S.D=0.62) เมื่อพิจารณา

รายด้านเรียงลำดับจากมากไปหาน้อยพบว่า ค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ 
การส ่งเสร ิมพ ัฒนาการด ้านร ่างกาย ( X =2.24,S.D=0.62)  
รอ งล งม าค ือ  การส ่ง เส ร ิมพ ัฒ น าการด ้าน สต ิป ัญ ญ า 
( X =2.23,S.D=0.63) การส่งเสริมพ ัฒนาการด ้านอารมณ ์ 
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และ จิตใจ ( X =2.13,S.D=0.61) และค่าเฉลี่ยต่ำสุดคือ การ
ส่งเสริมพัฒนาการด้านสังคม (X =2.11, S.D=0.63)  
 3. เปรียบเทียบสภาพการบริหารการจัดการเรียน
การสอนเพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กระดับปฐมวัยในโรงเรียน 
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3  
จำแนกตามตำแหน่งหน้าท่ี ประสบการณ์ทำงาน ขนาดโรงเรียน  
พบว่า มีความคิดเห็นในภาพรวมและรายด้าน ไม่แตกต่างกัน
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 มีรายละเอียด ดังน้ี 
  3.1 การเปรียบเท ียบสภาพการบริหารการ
จัดการเรียนการสอนเพ่ือส่งเสริมพัฒนาการเด็กระดับปฐมวัย ใน
โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย 
เขต 3  จำแนกตามตำแหน่งหน้าที่ ผู้บริหารการศึกษา และ
ครูผู้สอนระดับปฐมวัย มีความคิดเห็นในภาพรวมและรายด้าน ไม่
แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
  3.2  การเปรียบเท ียบสภาพการบริหารการ
จัดการเรียนการสอนเพ่ือส่งเสริมพัฒนาการเด็กระดับปฐมวัย ใน
โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 
3 จำแนกตามประสบการณ์ทำงาน พบว่า ประสบการณ์ในการ
ทำงานแตกต่างกันมีความคิดเห็นในภาพรวมและรายด้าน ไม่
แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 4. เปรียบเทียบปัญหาการบริหารการจัดการเรียน
การสอนเพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กระดับปฐมวัยในโรงเรียน 
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 
จำแนกตามตำแหน่งหน้าท่ี ประสบการณ์ทำงาน ขนาดโรงเรียน 
พบว่า มีความคิดเห็นในภาพรวมและรายด้าน ไม่แตกต่างกัน
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 มีรายละเอียด ดังน้ี 
  4.1 การเปรียบเทียบปัญหาการบริหารการ
จัดการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กระดับปฐมวัย 
ในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เลย เขต 3 จำแนกตามตำแหน่งหน้าที่ ผู้บริหารการศึกษา 
และครูผู้สอนระดับปฐมวัย มีความคิดเห็นในภาพรวมและราย
ด้าน ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
  4.2 การเปรียบเทียบปัญหาการบริหารการจัดการ
เรียนการสอนเพ่ือส่งเสริมพัฒนาการเด็กระดับปฐมวัย ในโรงเรียน 

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 
จำแนกตามประสบการณ์ทำงาน พบว่า  ประสบการณ์ในการ
ทำงานแตกต่างกันมีความคิดเห็นในภาพรวมและรายด้าน  
ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
  4.3 การเปรียบเทียบปัญหาการบริหารการ
จัดการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กระดับปฐมวัย 
ในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เลย เขต 3 จำแนกตามขนาดโรงเรียน พบว่า ขนาดโรงเรียน
แตกต่างกันมีความคิดเห็นในภาพรวมและรายด้าน ไม่แตกต่าง
กันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
5. อภิปรายผล 
 1. สภาพการบริหารการจัดการเรียนการสอน
เพ ื ่อส ่ง เสร ิมพ ัฒนาการเด ็กระด ับปฐมว ัย ในโรงเร ียน 
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 
3 ในภาพรวม พบว ่าอย ู ่ในระด ับมาก ซ ึ ่งสอดคล ้องก ับ
งานวิจ ัยของนุชจ ิราภรณ์ กำจัด (2552 : 108-110) ได ้
ศ ึกษ าและ เป ร ียบ เท ียบสภาพการจ ัดป ระสบการณ ์
ส ่ง เสร ิมพ ัฒนาการเด ็กของคร ูผ ู ้สอนระด ับปฐมว ัยใน
โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาเลย เขต 1–2 
โดยภาพรวมอย ู ่ในระด ับปานกลาง และสอดคล ้องก ับ
งานวิจ ัยของศริยา แสงเล ิศ (2554 : 129-130) ได ้ว ิจ ัย
เร ื ่องสภาพปัญหาการจัดประสบการณ์ท ี ่เน ้นผู ้เร ียนเป็น
สำค ัญของเด ็กปฐมวัยในโรงเร ียนประถมศึกษา จังหว ัด
อ ุดรธาน ี สำน ักงานเขตพ ื ้นท ี ่การศ ึกษาประถมศ ึกษา
อุดรธานี ผลการวิจัยพบว่า สภาพการจัดประสบการณ์ที ่
เน ้นผู ้เร ียนเป็นสำคัญของเด็กปฐมวัยในจังหวัดอุดรธานี 
ตามความคิดเห ็นของครูผ ู ้สอนในโรงเร ียนประถมศึกษา 
โดยภาพรวมอยู ่ในระดับมาก ทั้งนี ้เน ื ่องมาจาก ผู ้บริหาร
และครูผู ้สอนเด็กปฐมวัยให้ความสำคัญในการพัฒนาการ
ด ้านร ่างกาย  ด ้านพ ัฒนาการด ้านส ังคม  ม ีการต ิดตาม
ป ระ เม ิน ผ ล ก า รป ฏ ิบ ัต ิง าน เก ี ่ย ว ก ับ ก ิจ ก ร รม ด ้า น
ประสบการณ์ การจัดทำแผนการจัดการศึกษาเพื ่อพัฒนา
ก ิจกรรมด ้านประสบการณ ์ทางส ังคม   รวมไปถ ึงการ
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พ ัฒนาส ื ่อ เพ ื ่อการจ ัดก ิจกรรมในการส ่งเสร ิมก ิจกรรม
พัฒนาด้าน 
 2. ปัญหาการบริหารการจัดการเรียนการสอน
เพ ื ่อส ่ง เสร ิมพ ัฒนาการเด ็กระด ับปฐมว ัย ใน โรงเร ียน 
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 
3 ในภาพรวมพบว่า อย ู ่ในระด ับน ้อย ซ ึ ่งสอดคล ้องก ับ 
นุชจิราภรณ์ กำจัด (2552 : 108-110)  ได้ศ ึกษาปัญหา
การจัดประสบการณ์ส่งเสริมพัฒนาการเด็กของครูผู ้สอน
ระด ับปฐมว ัย ใน โรง เร ียนส ังก ัด ส ำน ัก งาน เขตพ ื ้น ท ี ่
การศ ึกษาเลย  เขต  1–2 โดยภาพรวมอย ู ่ในระด ับปาน
ก ล า ง   ซ ึ ่ง จ ะ เห ็น ได ้ว ่า  ผ ู ้บ ร ิห า รส ถ าน ศ ึก ษ าแ ล ะ 
ครูผู ้สอนระดับปฐมวัยยังพบปัญหาในด้านพัฒนาการด้าน
การจัดทำแผนการจัดการศึกษา การจัดหาแนวทางในการ
จ ัดก ิจกรรมเพ ื ่อการจ ัดประสบการณ ์เพ ื ่อพ ัฒนาการ 
ด ้านสต ิป ัญญา  การสน ับสน ุนว ัสด ุอ ุปกรณ ์เคร ื ่องเล ่น
กลางแจ้งในการจัดประสบการณ์เพื ่อพัฒนาการด้านต่าง 
ๆ ดังนั ้น จึงมีข้อเสนอแนะจากงานวิจัยของ อุมาพร ภูศรี
โสม (2560) พบว่า การศ ึกษาว ิจ ัย เร ื ่องว ัฒนธรรมการ
เรียนการสอนตามแนววิถ ีพ ุทธของโรงเรียนสัตยาไส จังหวัด
ลพบุรี สามารถอภิปรายผล  ได ้ด ังน ี ้ ดร .อาจอง  ประสบ
ความสำเร ็จ ในการบร ิห ารโรง เร ียนส ัตยาไส  ให ้เป ็น
สถานที่ให้การศึกษาด้านวิชาการ  และบ่มเพาะมนุษย์ให้
ม ีค ุณค่า 5 ประการ อันได ้แก ่ การเป ็นคนที่ม ีความจริง  
ม ีความร ักความเมตตา ม ีความไม ่เบ ียดเบ ียน  ม ีความ
ประพฤติชอบ และมีความสงบสุข อันเป็นรากฐานที่ด ีใน
การดำเนินชีวิตอย่างเป็นประโยชน์สุขเพื ่อตนเองและเพื ่อ
สังคม   
 3. เปร ียบเท ียบสภาพการบร ิหารการจ ัดการ
เร ียนการสอนเพ ื ่อส ่งเสร ิมพ ัฒนาการเด ็กระด ับปฐมว ัย 
ใน โ ร ง เร ีย น  ส ัง ก ัด ส ำน ัก ง า น เข ต พ ื ้น ท ี ่ก า ร ศ ึก ษ า
ประถมศ ึกษาเลย  เขต  3 จำแนกตามตำแหน ่งหน ้าท ี ่
ประสบการณ์ทำงาน ขนาดโรงเรียน พบว่ามีความคิดเห็น
ในภาพรวมและรายด้าน ไม่แตกต่างกันอย่างมีน ัยสำคัญ
ทางสถิต ิท ี ่ระด ับ .05 ซึ ่งไม ่เป ็นไปตามสมมติฐานที ่ต ั ้งไว ้ 

และสอดคล้องงานวิจ ัยของนุชจิราภรณ์ กำจัด  (2552 : 
108-110)  ได ้ศ ึกษาเปร ียบเท ียบสภาพป ัญหาการจ ัด
ประสบการณ์ส ่งเสริมพัฒนาการเด็กของครูผ ู ้สอนระดับ
ปฐมวัยในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาเลย 
เขต  1–2 ม ีความค ิด เห ็นโดยภาพรวมและรายด ้านไม ่
แตกต่างกัน ซึ ่งนี ้อาจเนื ่องจากผู ้บริหารและครูผู ้สอนเด็ก
ปฐมวัยที ่มีประสบการณ์ต่างกัน ขนาดโรงเรียนต่างกัน 
 4. เปร ียบเท ียบปัญหาการบริหารการจ ัดการ
เร ียนการสอนเพ ื ่อส ่งเสร ิมพ ัฒนาการเด ็กระด ับปฐมว ัย 
ใน โ ร ง เร ีย น  ส ัง ก ัด ส ำน ัก ง า น เข ต พ ื ้น ท ี ่ก า ร ศ ึก ษ า
ประถมศ ึกษาเลย  เขต  3 จำแนกตามตำแหน ่งหน ้าท ี ่ 
ประสบการณ ์ทำงาน  ขนาดโรงเร ียน  พบว ่า  ม ีความ
ค ิดเห ็นในภาพรวมและรายด ้าน ไม ่แตกต ่างก ันอย ่างม ี
นัยสำคัญทางสถิติที ่ระดับ.05 ซึ ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐาน
ท ี ่ต ั ้ง ไว ้ และสอดคล ้องก ับงานว ิจ ัยของ  น ุชจ ิราภรณ ์ 
กำจัด  (2552 : 108-110) ได ้ศ ึกษาเปร ียบเท ียบสภาพ
ป ัญหาการจ ัดประสบการณ ์ส ่งเสร ิมพ ัฒนาการเด ็กของ
คร ูผ ู ้สอนระด ับปฐมว ัยในโรงเร ียนส ังก ัดสำน ักงานเขต
พ ื ้น ท ี ่ก า รศ ึกษ า เล ย  เข ต  1 –2  ม ีค ว ามค ิด เห ็น  โด ย
ภาพรวมและรายด้านไม ่แตกต่างก ัน ซึ ่งน ี ้อาจเน ื ่องจาก
ผ ู ้บ ร ิห ารและคร ูผ ู ้สอน เด ็กปฐมว ัยท ี ่ม ีป ระสบการณ ์
ต ่างก ัน ขนาดโรงเร ียนต่างก ัน แต่พบปัญหาที ่ใกล ้เค ียง
กันคือ ความรู ้ความสามารถของครูในการพัฒนาการจัด
ก ิจกรรมเสริมประสบการณ์เพ ื ่อพ ัฒนาด้านร่างกายของ
เด ็ก   การจ ัดท ำแผนการจ ัดการศ ึกษ า เพ ื ่อ ก ารด ้าน
อารมณ ์และจ ิตใจ การจ ัดประสบการณ ์เพ ื ่อพ ัฒนาการ
ด ้านส ังคม การจ ัดก ิจกรรมก ิจกรรมเสร ิมประสบการณ ์
เพื ่อพัฒนาด้านสังคมของเด็กของชุมชนและหน่วยงานที่
เก ี ่ยวข้อง การจัดหาแนวทางในการจัดกิจกรรมเพื ่อการ
จัดประสบการณ์เพื ่อพัฒนาการด้านสติปัญญา 
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6. ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัย 
  1.1 การบริหารการจัดการเรียนการสอนเพื่อ
ส ่งเสร ิมพ ัฒนาการเด ็กระด ับปฐมว ัยในโรงเร ียน  ส ังก ัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 ควรให้
สำคัญในการจดักิจกรรมที่พัฒนาด้านสติปัญญา การจัดอาหาร
ให้เด็กครบ 5 หมู่  การให้นักเรียนช่วยเตรียมอุปกรณ์ต่าง ๆ 
กิจกรรมที่ส่งเสริมการพัฒนาด้านร่างกายโดยควรการพิจารณา
ประชุมจัดทำแผนการจัดการศึกษาเพ ื่อพ ัฒนาการเด็กให ้
เหมาะสม 
  1.2 ปัญหาการบริหารการจัดการเรียนการ
สอนเพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กระดับปฐมวัยในโรงเรียน สังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 ส่วน
ใหญ  ่ควรการส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย การส่งเสริม
พัฒนาการทางด้านร่างกายของเด็กควรให้ความสำคัญต่อการ
จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่ตอบสนองธรรมชาติด้านต่าง
ของเด็ก ภาวะโภชนาการ การดูสภาพจิตของเด็กอันส่งผลต่อ
สุขภาพกายที่แข็งแรง ซึ่งส่งผลในการเรียนรู้อันเป็นเป้าหมาย
สำคญัของการจัด การศึกษา การส่งเสริมพ ัฒนาการด้าน
อารมณ ์ควรสอนให้เด็กเข้าใจถึงอารมณ์ การ รับรู้ ตลอดจน
การช่วยเหลือเด็กที่ปัญหาทางอารมณ์ เพื่อให้เด็กสามารถปรับ
พฤติกรรมการแสดงออกทาง อารมณ์ให้เป็นที่ยอมรับของผู้อื่น 
อันจะช่วยให ้เด ็กอยู่ร ่วมก ับผ ู้อ ื่นได ้อย ่างม ีความสุข  การ
ส่งเสริมพัฒนาการด้านสังคม เพื่อเข้าใจถึงพฤติกรรมที่เป็นที่
ยอมรับกับพฤติกรรมที่สังคมไม่ยอมรับ อันจะเป็นหนทางที่นำ
เด็กไปสู่การอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขในอนาคต การ
ส่งเสริมพัฒนาการทางสติปัญญา ควรมีการเสาะหา แสวงหา 
สืบค้น ความรู้ที่เด็กสนใจด้วยวิธีการที่หลากหลาย เพื่อนำไป
พัฒนาสื่อและสร้างองค์ความรู้ด้วย ตนเอง ทั้งนี้ผลจากการจัด
ก ิจกรรมท ี่ให ้เด ็กปฏ ิบ ัต ิเพ ื่อสร ้างความร ู้ด ้วยตนเองน ั้น 
นอกจากจะเกิดผลต่อการ เรียนรู้ในสิ่งนั้น ๆ แล้ว ยังเป็นการ
สร้างพื้นฐานการเป็นผู้ที่มีความใฝ่รู้ใฝ่เรียนให้กับเด็กอีกทาง
หนึ่งด้วย 

    1.3 ควรมีการแผนในการจัดทำแผนการจัด
การศึกษาในการจัดประสบการณ์ให้ครอบคลุมในการพัฒนา
พัฒนาการเด็ก ด้านอารมณ์ และ จิตใจ ด้านสติปัญญา ด้าน
ร่างกาย ด้านสังคม โดยเน้นการมีส ่วนร่วมของชุมชนและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
 2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยต่อไป 
  2.1 ควรมีการศึกษาการจัดประสบการณ์ส่งเสริม
พัฒนาการเด็กระดับปฐมวัยของโรงเรียนในจังหวัดเลย จาก
บุคคลอื่น ๆ ให้ครบถ้วนได้แก่ผู้ปกครอง ผู้นำชุมชน ผู้บริหาร
ท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ใน
พื้นที่นำมาเป็นข้อมูลและแนวทางในการ พัฒนาปรับปรุงให้มี
ประสิทธิผลยิ่งขึ้น 
   2.2 ควรศึกษาในการจัดการสอนแบบศูนย์กา
ราเร ียนรู้หร ือแบบพห ุป ัญญาเพ ื่อเป ็นแนวทางในการจ ัด
ประสบการณ์ส่งเสริมพัฒนาการเด็กระดับปฐมวัยให้เกิดการ
เรียนรู้ต่อไป 
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