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 การวิจยัครัง้นี ้มีวตัถปุระสงค์เพ่ือศกึษาความสมัพนัธ์ระหวา่งปัจจยัทางการบริหาร ประกอบด้วย               
ภาวะผู้น าของผู้บริหาร การนิเทศภายใน และบรรยากาศองค์การ กับพฤติกรรมการสอนของครูปฐมวัย 
ประกอบด้วย การเป็นแบบอย่าง การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ การดูแลเด็ก และการจัดการชัน้เรียน                  
ในโรงเรียนอนุบาลเอกชน จงัหวัดกรุงเทพมหานคร กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครัง้นีไ้ด้แก่ ครูปฐมวัย              
ในโรงเรียนอนุบาลเอกชน จงัหวดักรุงเทพมหานคร จ านวน 373 คน โดยท าการสุ่มแบบหลายขัน้ตอน  
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นีเ้ป็นแบบสอบถามประมาณค่า 5 ระดบั จ านวน 65 ข้อ สถิติท่ีใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูลคือ สถิติร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และค่าสัมประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์แบบ
เพียร์สนั  
 ผลการวิจยัพบวา่ 
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จดัประสบการณ์การเรียนรู้ และด้านการดแูลเดก็ ตามล าดบั 
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และรายด้าน อยู่ในระดบัมาก ประกอบด้วย ด้านภาวะผู้น าของผู้บริหาร ด้านการนิเทศภายใน และด้าน
บรรยากาศองค์การ ตามล าดบั 
 3. ปัจจยัทางการบริหารกบัพฤติกรรมการสอนของครูปฐมวยัมีความสมัพนัธ์กนัเชิงบวกในระดบั
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 The purposes of this research were to study relationships between management 
factors such as leadership of management director, internal supervision, and organization 
environment against an early childhood teacher’s teaching behavioral in private kindergarten, 
Bangkok. For example, role model learning, knowledge management, child care, and 
classroom management. The sampling group comprised 373 teachers from private 
kindergarten in Bangkok. The instrument was 5 levels rating scale questionnaires. The statistics 
used for data analysis were percentage, mean, standard deviation and Pearson product 
moment correlation coefficient. 
 The results were as follows: 
 1. Teaching behavioral of private kindergarten in Bangkok was at high levels that are 
classroom management, role model learning, knowledge management and child care 
respectively. 
 2. Management Factors of private kindergarten in Bangkok were at high levels that are 
leadership of management director, internal supervision, and organization environment 
respectively. 
 3. Management Factors and teaching Behavioral of private kindergarten’s teacher                      
in Bangkok were positive correlated in average with statistical significance at .01 level. 
 
 
 
 
 
 





ประกาศคุณูปการ 
 

 สารนิพนธ์ฉบับนี ้ส าเร็จสมบูรณ์ได้ด้วยดี ด้วยความกรุณาและความอนุเคราะห์อย่างดียิ่ง               
จากผู้ ช่วยศาสตราจารย์ ดร . พวงรัตน์  เกษรแพทย์ ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร                   
อาจารย์ ดร.จารุวรรณ พลอยดวงรัตน์ อาจารย์ท่ีปรึกษาสารนิพนธ์ ท่ีได้ให้ค าปรึกษา ข้อเสนอแนะท่ีดี                    
ให้ความช่วยเหลือ และให้ข้อแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ ด้วยความเอาใจใส่ เป็นอย่างดีเสมอมา                              
ท าให้สารนิพนธ์ฉบบันีส้มบรูณ์ยิ่งขึน้ ผู้วิจยัรู้สกึทราบซึง้ในความกรุณา และขอขอบพระคณุเป็นอย่างสงูไว้  
ณ. ท่ีนี ้
 ขอขอบพระคณุท่านอาจารย์ ดร. นิตย์   โรจน์รัตนวาณิชย์ อาจารย์ ดร.  อภิธีร์  ทรงบณัฑิตย์ 
อาจารย์ ดร. วิไลลกัษณ์ ลงักา อาจารย์ ดร. ปรียานุช สถาวรมณี และอาจารย์ น า้ทิพย์ เสือสารัตน์                  
ท่ีได้กรุณาเป็นผู้ เช่ียวชาญตรวจ และให้ค าแนะน าในการปรับปรุงแก้ไขเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นีอ้ย่าง
ดียิ่ง ตลอดจนขอขอบพระคณุคณาจารย์คณะศกึษาศาสตร์ทกุท่าน ท่ีกรุณาอบรมสัง่สอนให้ความรู้ ท าให้
ผู้วิจยัส าเร็จการศึกษา และขอขอบพระคณุผู้บริหารโรงเรียนอนุบาลเอกชน จงัหวดักรุงเทพมหานคร  ท่ีให้
ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามในการวิจยัครัง้นี ้ 
 ขอขอบพระคุณทุกท่านท่ีมิได้กล่าวนามไว้ ณ ท่ีนี ้ท่ีมีส่วนช่วยให้การจัดท าสารนิพนธ์ฉบบันี ้
ส าเร็จลลุว่งไปด้วยดี 
 ขอขอบพระคุณ คุณพ่อ คุณแม่ และน้องสาว ท่ีเป็นก าลังใจส าคัญอย่างยิ่ง ท่ีให้ความรัก                             
ความเอาใจใส ่ให้การสง่เสริม สนบัสนนุ และชว่ยเหลือในทกุ ๆ ด้าน ซึง่คณุคา่และประโยชน์ของสารนิพนธ์
ฉบบันี ้ผู้วิจยัขอมอบเป็นเคร่ืองบชูาพระคณุของบพุการีทัง้สอง ด้วยความเคารพอยา่งสงูยิ่ง 
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บทน ำ 

 
ภูมิหลัง 
 การจัดการศึกษา เป็นพืน้ฐานท่ีจะน าไปสู่การพัฒนาตนเองของมนุษย์ และผู้ ท่ีได้รับ
การศกึษาอยา่งเหมาะสม คือ ผู้ ท่ีสามารถใช้ชีวิตได้อย่างถกูต้อง ด้วยเหตนีุ ้การศกึษาจึงเปรียบเสมือน
ปัจจยัในการด ารงชีวิตท่ีทุกคนต้องแสวงหา และเพิ่มพูนเพ่ือพฒันาตนเอง ครอบครัว หน้าท่ีการงาน 
ความก้าวหน้า และความมัน่คงของประเทศ ในยคุโลกาภิวฒัน์ ท่ีมีการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ และ
สงัคมอย่างรวดเร็ว การจัดการศึกษาถือเป็นปัจจยัส าคญัในการช่วยให้มนุษย์มีหลกัในการคิด รู้จัก
เลือกสรร สามารถปรับตวัเข้ากบัเหตกุารณ์ และสิ่งใหม่ ๆ ได้ ทัง้นีค้ณุภาพทรัพยากรมนษุย์เป็นหวัใจ
ส าคญัยิ่งในการพฒันาเศรษฐกิจและสงัคม โดยคณุภาพทรัพยากรมนุษย์ส่วนหนึ่งมาจากการศึกษา
ระดบัปฐมวยั ซึง่จ าเป็นต้องตอบสนองการพฒันาศกัยภาพของเด็กให้สอดคล้องกบัลกัษณะของสงัคม
ปัจจบุนั อนัเป็นท่ียอมรับกนัแล้ววา่ ศกัยภาพของมนษุย์ในสงัคม สามารถบง่บอกถึงสภาพความมัน่คง
ของสงัคมนัน้ได้  ดงันัน้ อนาคตของแตล่ะสงัคมจงึขึน้อยูก่บัความสามารถในการอบรมเลีย้งดเูด็กในรุ่น
ต่อ ๆ ไปให้มีสุขภาพและความเป็นอยู่ท่ีดี  ซึ่งอาจกล่าวได้ว่าเด็กในวนันี ้คือ พลเมืองผู้ประกอบการ
ท างานและผู้ปกครองต่อไปในอนาคต หากสังคมให้ความส าคญัในเร่ืองของครอบครัวและเด็กอย่าง
จริงจงัและชาญฉลาดแล้ว ในอนาคตเม่ือเด็กเหล่านัน้เจริญเติบโตขึน้สังคม ก็จะได้รับการตอบแทน
กลบัมาในรูปแบบของความอดุมสมบรูณ์ด้วยการเป็นพลเมืองท่ีมีความรับผิดชอบ (Nance. 2009: 17) 
 การศกึษาปฐมวยั จงึถือเป็นจดุเร่ิมต้นของการวางรากฐานชีวิตท่ีมีความส าคญัท่ีสดุ และเป็น
ช่วงของการรับการเรียนรู้ได้มากท่ีสดุในชีวิตซึ่งแนนซ์ (Nance. 2009: 7) ได้กล่าวอ้างถึง ข้อก าหนด
ของ National Association for the Education of Young Children (NAEYC) ว่าการศกึษาปฐมวยั 
ถือเป็นการวางรากฐานของการพัฒนาในทุกด้านของเด็กตัง้แต่แรกเกิดจนถึงอายุแปดปี จาก
พระราชบญัญตักิารศกึษาแหง่ชาต ิพทุธศกัราช 2545 หมวด 4 มาตรา 22 ท่ีระบไุว้ว่าการจดัการศกึษา
ต้องยึดหลกัผู้ เรียนทกุคนมีความสามารถเรียนรู้ และพฒันาตนเองได้ และถือว่าผู้ เรียนมีความส าคญั
ท่ีสุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้ เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติ และเต็มตาม
ศกัยภาพ ซึง่สอดคล้องกบัหลกัสตูรการศกึษาปฐมวยั พทุธศกัราช 2546 ท่ีระบวุ่าเป็นการจดัการศกึษา
ในลักษณะของการอบรมเลีย้งดูให้การศึกษา เด็กควรจะได้รับการพัฒนาทัง้ด้าน ร่างกาย อารมณ์ 
จิตใจ สงัคม และสติปัญญาตามวยัและความสามารถของแตล่ะบุคคล (กระทรวงศกึษาธิการ. 2546: 
3) การจดัการเรียนรู้เพ่ือพฒันาเด็กในวยันีจ้ะเป็นการวางพืน้ฐานทกุ ๆ ด้านซึ่งจะส่งผลต่อไปในการ
เรียนรู้และการพฒันาด้านต่าง ๆ ของเด็กในอนาคต (จิราพร นราศรี. 2550: 20) ทัง้นีก้ารปฏิรูปการ
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เรียนรู้อย่างมีคณุภาพ ต้องอาศัยครูท่ีมีคณุภาพเน่ืองจากครูเป็นกลไกส าคญัในการขบัเคล่ือนให้การ
ปฏิรูปการศกึษาประสบความส าเร็จ หน้าท่ีหลกัของครูคือการจดัการเรียนการสอนให้สอดคล้องกบัการ
ปฏิรูปการเรียนรู้ ดงันัน้ การพฒันาครูนอกจากจะมุ่งให้ครูพฒันาตนเองและพฒันาวิชาชีพแล้ว ยังต้อง
ปรับเปล่ียนทศันคต ิพฤตกิรรมการจดัประสบการณ์ และการจดัการเรียนการสอนอีกด้วย 
 การจดัการศกึษาปฐมวยั จึงควรจดัให้สอดคล้องกบัพฒันาการการเรียนรู้และความต้องการ              
ของเดก็แตล่ะวยัเป็นส าคญั ครูปฐมวยัจึงเป็นผู้ มีบทบาทโดยตรง ในการจดัการเรียนการสอนให้แก่เด็ก               
ซึ่งจากการศึกษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องสรุปได้ว่า พฤติกรรมการสอนของครูมี 4 ด้าน ได้แก่                         
ด้านการเป็นแบบอย่าง ด้านการดแูลเด็ก ด้านการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ และด้านการจดัการชัน้
เรียน ครูเป็นผู้ มีบทบาทในการเป็นต้นแบบ และการเป็นต้นแบบนีเ้ปรียบเสมือนเคร่ืองมือท่ีมี
ความส าคญัตอ่การเรียนรู้ของเด็กเป็นอย่างมาก (Gordon and Browne. 1995: 13) ทฤษฎีการเรียนรู้
ทางสงัคมเชิงพทุธิปัญญาของแบนดรูา (Social Cognitive Learning Theory) ชีใ้ห้เห็นว่าคณุลกัษณะ
ของต้นแบบมีความส าคญัต่อการเรียนรู้ของเด็ก ส่วนใหญ่เด็กจะเลียนแบบพฤติกรรมและรับทศันคติ
มาจากผู้ ใหญ่ท่ีใกล้ชิด ครูปฐมวัยเป็นผู้ ท่ีใกล้ชิดกับเด็กจึงจ าเป็นต้องมีบทบาทในด้านการเป็น
แบบอยา่งทัง้การปฏิบตัตินเป็นแบบอย่างของพฤติกรรมท่ีต้องการให้เด็กปฏิบตัิ และการปฏิบตัิตนเป็น
แบบอย่างด้านการควบคุมอารมณ์ของตนเอง (สุรางค์  โค้วตระกูล. 2544: 235-248) การเป็น
แบบอย่างของครู จึงถือเป็นอีกหนึ่งบทบาทส าคัญในการเรียน รู้ท่ีจะปฎิบัติตามของเด็กปฐมวัย 
นอกจากนัน้ ครูยังเป็นผู้ มีบทบาทในด้านการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้เด็กมีพฒันาการทัง้ด้าน
ร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สงัคม และสติปัญญา ดงันัน้ ครูควรจดัประสบการณ์ท่ีหลากหลายโดยให้เด็ก
ได้เรียนรู้ตามความสนใจ หรือให้เด็กได้แสดงออกในแนวทางท่ีเขาสนใจ  เด็กจะเรียนรู้ได้เต็มศกัยภาพ
เม่ือมีปฏิสมัพันธ์กับคนอ่ืน เด็กได้มีการเรียนรู้แบบร่วมมือเป็นกลุ่มเล็ก ๆ และเป็นรายบุคคล การให้
เด็กได้มีโอกาสแลกเปล่ียนความคิดเห็นกับบุคคลอ่ืนท าให้เด็กได้ตรวจสอบความคิดของตนด้วย 
(ส านกังานคณะกรรมการขัน้พืน้ฐาน. 2546: 23-47)  
 นอกจากนี ้ชว่งปฐมวยัเป็นชว่งท่ีเดก็สามารถเรียนรู้ทกัษะและพฤติกรรมทางสงัคมได้ดี ครูจึง
ควรจดัประสบการณ์การเรียนรู้ส าหรับเด็กเพ่ือให้เด็กเรียนรู้ท่ีจะพึ่งตนเอง เช่ือมัน่ในตนเอง ร่วมรับรู้
ความรู้สึกของผู้ อ่ืน แสดงออกทางอารมณ์อย่างเหมาะสม ปฏิบตัิตามมารยาทสงัคม และมีพฤติกรรม
แบบร่วมมือ (Gordon and Browne, 1995 : 214-216) การจดัประสบการณ์การเรียนรู้ให้แก่เด็กจึงมี
ความส าคญัอย่างยิ่งในการพฒันาเด็กปฐมวยัให้มีพฒันาการท่ีครบทกุด้าน และเกิดการเรียนรู้อย่าง
เตม็ศกัยภาพ นอกเหนือจากการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ให้แก่เด็กแล้ว ครูยงัเป็นผู้ มีบทบาทในด้าน
การดแูลเดก็ให้เตบิโตไปในทิศทางท่ีมีความรู้สกึท่ีดีตอ่ตนเอง โดยการสร้างความสมัพนัธ์ท่ีดีกบัเด็ก  ให้
ความรักและเอาใจใส่ และปฏิบตัิตอ่เด็กด้วยการยอมรับนบัถือให้โอกาสเด็กในการแสดงความคิดเห็น
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และตดัสินใจ สร้างข้อตกลงท่ีมีความหมายตอ่เด็ก ตอบสนองตอ่เด็ก เม่ือเด็กแสดงพฤติกรรมทัง้ท่ีเป็น
ท่ียอมรับและท่ีไม่ยอมรับ (Leatzow etal.1983: 19-35) ดงันัน้ หากครูปฐมวยัมีความเข้าใจความ
ต้องการของเด็กเป็นรายบุคคล ก็จะช่วยให้การจดัการเรียนการสอนนัน้เป็นไปได้ง่ายขึน้  เด็กจะเกิด
ความรู้สึกท่ีดีต่อครูมีความเข้าใจซึ่งกันและกนั อีกบทบาทหน้าท่ี ท่ีครูผู้สอนมีส่วนในการด าเนินงาน
อย่างใกล้ชิดคือ การจดัการชัน้เรียน ได้แก่ การจดัสภาพแวดล้อมในห้องเรียนให้มีระเบียบเรียบร้อย 
สะอาด ปลอดภยั มีบรรยากาศท่ีเอือ้ให้เด็กท าสิ่งตา่ง ๆ ด้วยตนเอง มีพืน้ท่ีพอเพียงในการจดักิจกรรม 
และมีสภาพแวดล้อมท่ีป้องกนัการเกิดปัญหาพฤติกรรม (Leatzow et al. 1983: 71) นอกจากนีก้าร
จดัการชัน้เรียนยงัรวมไปถึงกระบวนการตา่ง ๆ ท่ีครูวางแผนและเตรียมการล่วงหน้า แล้วน ามาปฏิบตัิ
ใช้ตามความจ าเป็น ไม่ว่าจะเก่ียวข้องกับสภาพห้องเรียน พฤติกรรมนกัเรียนหรือการสอนของครู โดย
ค านึงถึงความเหมาะสม และสอดคล้องกับพฒันาการรอบด้านของเด็กเล็ก ทัง้นี ้เพ่ือท าให้ห้องเรียน
หรือชัน้เรียน บรรลุเป้าหมายทางการเรียน หากครูมีการจัดการชัน้เรียนท่ีดีก็จะส่งผลให้เด็กมีความ
สนใจในการเรียนมากขึน้และท าให้การจดัการเรียนการสอนของครูมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึน้ด้วย 
(เกศราพรรณ คงเจริญ. 2555: 4) 
 ในการพฒันาครูผู้สอนปฐมวยัให้มีความรู้ความเข้าใจ และสามารถจดัการเรียนการสอนได้
อยา่งมีประสิทธิภาพนัน้ ผู้บริหารต้องมีภาวะผู้น าซึง่เป็นทกัษะท่ีมีความจ าเป็นอย่างยิ่งส าหรับผู้บริหาร
โรงเรียนในการบริหารงานโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพ (ณฐิณี เวชกลุ.2551: 37) โดยผู้บริหารโรงเรียน                                    
จะประสบความส าเร็จมากท่ีสดุ เม่ือให้ความสนใจกบัการสอนและการเรียน ซึ่งสองสิ่งนีมี้ความจ าเป็น                
แตย่งัไม่เพียงพอตอ่การพฒันาของโรงเรียน (Reithwood and Riehl. 2003: 7) ดงันัน้ ผู้บริหารจะต้อง
ท างานร่วมกบัครู รวมถึงการอ านวยความสะดวกในการพฒันาการเรียนการสอนท่ีสอดคล้องกบัความ
ต้องการของเด็ก และมีลกัษณะเป็นผู้ ให้ก าลงัใจ ให้แรงบนัดาลใจ และให้ผลสะท้อนกลบัท่ีได้จากการ
สงัเกต และงานวิจยัท่ีน่าเช่ือถือ อนัเป็นประโยชน์ในการปรับปรุงการจดัการเรียนการสอนของครู ซึ่ง
สามารถตรวจสอบโดยใช้กระบวนการประเมิน การเก็บรวบรวมข้อมลูในการประเมินประสิทธิภาพของ
การจดัการเรียนการสอนท่ีเป็นรูปธรรมอนัเหมาะสมในการพฒันา ปรับปรุงการเรียนการสอน และท่ี
ส าคญัคือ ผู้บริหารต้องท าให้ครูมีความมัน่ใจว่าครูสามารถขอความร่วมมือและความช่วยเหลือจาก
ผู้บริหารได้  (McEwan. 2003: 133-134, 146-149) ผู้บริหารโรงเรียน จึงถือว่าเป็นบคุคลท่ีส าคญัอย่าง
ยิ่ง ท่ีจะผลกัดนัการจดัการเรียนการสอนไปสู่ความส าเร็จ โดยการพัฒนาครูให้มีความรู้ความเข้าใจ 
ปรับเปล่ียนพฤติกรรมในกระบวนการการเรียนการสอน ส่งเสริมให้ครูได้ใช้เวลาในการจดักิจกรรมการ
เรียนการสอนอย่างเต็มเวลา สร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ รวมทัง้จัดหาส่ือการเ รียนการสอนให้
เพียงพอ และใช้ส่ือการเรียนการสอนได้เหมาะสมกบัวยัของเดก็ด้วย (ศกัดิส์ิทธ์ิ แร่ทอง. 2549: 62, 56) 
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 จุดมุ่งหมายของการจดัการศึกษาในระดบัปฐมวยั จ าเป็นต้องอาศยัปัจจัยทางการบริหาร                  
หลายด้าน ในการท่ีจะท าให้คณุภาพการเรียนการสอนเป็นไปตามท่ีมุ่งหวงัไว้ ซึ่งหนึ่งในปัจจัยท่ีส าคญั 
ก็คือการนิเทศภายใน ซึ่งมีบทบาทและกระบวนการท่ีมีจดุมุ่งหมายในการปรับปรุง แก้ไข และส่งเสริม
การพฒันาคณุภาพการเรียนการสอนของครู  การนิเทศภายในนัน้ มีความส าคญัและจ าเป็นอย่างยิ่งใน
การจัดการเรียนการสอนปฐมวัยซึ่งมีความละเอียดอ่อนมากกว่าการสอนในระดับอ่ืน เน่ืองจาก
เป้าหมายของการศกึษาปฐมวยัคือ การมุ่งพฒันาศกัยภาพของเด็กทัง้ทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ 
สงัคม และสติปัญญา การนิเทศภายในจึงถือเป็นกิจกรรมท่ีส าคญัท่ีสุดท่ีจะท าให้การจดักิจกรรมการ
เรียนการสอนของโรงเรียนด าเนินการไปอยา่งมีประสิทธิภาพ อีกทัง้ เป็นการส่งเสริมให้ผู้บริหารคณะได้
ปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนในชัน้เรียนของตนเองให้มีคุณภาพ เป็นไปตามจุดมุ่งหมายของ
หลกัสตูรท่ีก าหนดไว้ (พชัรินทร์  ชว่ยสิริ. 2554: 16) ผู้บริหารควรจดัการนิเทศภายใน โดยการให้ความรู้
ด้านการศึกษาปฐมวัยแก่ครูผู้ สอน ช่วยแนะน าการจัดการเรียนการสอน ให้ครูจัดกิจกรรมเสริม
ประสบการณ์ต่าง ๆ ให้แก่เด็กได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ และมีการใช้ส่ือการสอนได้อย่าง
เหมาะสม (เพ็ญจนัทร์  มีนะจรัส. 2551:10) ดงันัน้ การด าเนินงานนิเทศภายในโรงเรียน จึงเป็นงานท่ี
อยู่ในความรับผิดชอบโดยตรงของผู้บริหารโรงเรียนอนัเป็นผู้ ท่ีมีบทบาทส าคญัท่ีสุดต่อผลส าเร็จของ
การนิเทศภายในโรงเรียน นอกจากนีก้ารนิเทศภายในยังถือเป็นการสร้างขวัญและก าลังใจให้แก่
ครูผู้สอนอีกด้วย 
 นอกจากนี ้บรรยากาศองค์การ หรือสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน ก็เป็นอีกปัจจยัส าคญัท่ีมี
ผลตอ่พฤติกรรมการสอนของครูปฐมวยั จากงานวิจยัของสเตียร์และเพอร์เทอร์ (Steers and Porter. 
1979: 317) พบว่า ว่าองค์การท่ีมีบรรยากาศในการบริหารแบบใช้อ านาจมีผลท าให้บุคลากร ใน
องค์การนัน้เกิดความพึงพอใจในงานท าให้บรรลุผลส าเร็จ ส่วนบรรยากาศองค์การท่ีมุ่งท่ีคนซึ่ง
ประกอบด้วยการติดต่อส่ือสารชนิดเปิด การให้ความสนบัสนุนร่วมกัน และการกระจายอ านาจการ
ตดัสินใจจะน าไปสูก่ารปฏิบตัิงานท่ีดีของบคุลากร ลดการออกจากงาน ลดต้นทนุการผลิตและลดเวลา
ในการฝึกอบรม ดงันัน้การสร้างบรรยากาศองค์การ ท่ีเอือ้ตอ่การปฏิบตังิานจงึมีความส าคญัอย่างยิ่งใน
การเพิ่มประสิทธิผล และความพึงพอใจตอ่ผู้ปฏิบตัิหน้าท่ีและผู้บริหารขององค์การ ทัง้นี ้ผู้บริหารต้อง
สร้างวฒันธรรมและบรรยากาศร่วมกับครู เด็ก และผู้ปกครอง ในการสร้างความคาดหวงัผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียนของเด็กสูง  มีการจัดสรรและควบคุมเวลาท่ีใช้ในการเรียนการสอนท่ีชัดเจน และมี
ประสิทธิภาพ ผู้บริหารมีการสร้างเสริมขบวนการ กฎเกณฑ์ในการสร้างวฒันธรรม บรรยากาศ และ
ปรับปัญหาด้านพฤติกรรมไปพร้อมกนักบัครูและเด็กตามความเหมาะสม (McEwan. 2003: 149-154) 
โดยผู้บริหาร ควรมีการบริหารจดัการสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนท่ีดี เพ่ือให้ครูมีความสบายใจมี
ความกระตือลือล้นในการท างาน มีความสะดวกสบายตา่ง ๆ รวมถึงมีสภาพแวดล้อมตามธรรมชาติท่ี
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เหมาะสม ร่มร่ืน ปลอดภัย บรรยากาศแวดล้อมโรงเรียน มีความสัมพันธ์กับบทบาทหน้าท่ีของครู 
เน่ืองจากว่าหากครู มีความรู้สึกท่ีดีตอ่สภาพแวดล้อมของโรงเรียน ก็จะส่งผลให้เกิดความพึงพอใจใน
การปฎิบตัิงาน มีขวญัและก าลงัใจท่ีดีในการท างาน เกิดความพึงพอใจในการบริหารงานของผู้บริหาร 
สิ่งเหล่านี ้มีอิทธิพลท าให้ครูในโรงเรียนมีความเต็มใจในการปฎิบตัิหน้าท่ีการสอนให้มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึน้ (สวุรรณี   ทองค า. 2549: 68 )  
 การจดัการศกึษาส าหรับเด็กปฐมวยั มีโรงเรียนอนบุาลเป็นหน่วยงานหวัใจของการพฒันา
อนาคต การบริหารการศกึษาจะต้องเข้าใจและตระหนกัว่า เป็นสหวิทยาการท่ีต้องพึ่งความช านาญ
ของนกัวิชาชีพเฉพาะทาง ท่ีสานตอ่เช่ือมกนัอย่างสนิท ไม่ใช่ของบคุคลใดบคุคลหนึ่ง โดยผู้บริหารและ
ครูผู้สอนรวมถึงผู้ เก่ียวข้องทกุฝ่ายจะต้องร่วมมือกนัอย่างใกล้ชิดสมัพนัธ์กนั เพ่ือพฒันาการศกึษาให้มี
คณุภาพ (กุลยา ตนัติผลาชีวะ. 2542: 28-29) ส าหรับโรงเรียนอนบุาลเอกชน ในกรุงเทพมหานคร 
ปัจจบุนัมีจ านวน  320 โรงเรียน โดยมีหลกัในการจดัการศกึษาและดแูลเดก็เพ่ือเตรียมความพร้อม และ
พฒันาเด็กทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สงัคม และสติปัญญาให้เหมาะสมกบัวยัเป็นส าคญั ทัง้นี ้
พฤติกรรมการสอนของครูมีความส าคญัต่อการพฒันา และเสริมสร้างการเรียนรู้ของเด็กปฐมวยัเป็น
อย่างยิ่ง เน่ืองจากครูเป็นผู้ ท่ีใกล้ชิดกับเด็ก โดยเด็กจะเลียนแบบพฤติกรรมของครูผู้ สอน ดังนัน้ 
พฤตกิรรมการสอนของครูในด้าน การเป็นแบบอย่าง การจดัประสบการณ์การเรียนรู้ การดแูลเด็ก และ
การจดัการชัน้เรียน มีความเก่ียวข้องกบัเด็กปฐมวยัโดยตรง ผู้บริหารจึงควรส่งเสริม และสนบัสนุนให้
ครูปฐมวัยมีพฤติกรรมการสอนท่ีดี เพ่ือให้เด็กมีพฤติกรรมเหมาะสมกับวัย และเรียนรู้ได้อย่างเต็ม
ศกัยภาพ 

จากความส าคญัท่ีกล่าวมาข้างต้น ผู้วิจยัในฐานะผู้บริหารโรงเรียนอนบุาลเอกชน จึงให้ความ
สนใจในการศึกษาปัจจัยทางการบริหารท่ีมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการสอนของครูปฐมวัยใน
โรงเรียนอนบุาลเอกชน จงัหวดักรุงเทพมหานคร  โดยท าการศกึษาพฤติกรรมการสอนของครูทัง้ส่ีด้าน 
ท่ีประกอบด้วย การเป็นแบบอย่าง การจดัประสบการณ์การเรียนรู้ การดูแลเด็ก และการจัดการชัน้
เรียน และท าการศกึษาปัจจยัทางการบริหารท่ีสนบัสนนุพฤตกิรรมการสอนของครู ได้แก่ ภาวะผู้น าของ
ผู้บริหาร การนิเทศภายใน และบรรยากาศองค์การ เพ่ือให้ทราบพฤติกรรมการสอนของครูในส่ีด้านว่ามี
การปฎิบตัิ และมีความสมัพันธ์กันมากน้อยเพียงใด ซึ่งผลของการวิจัยในครัง้นีจ้ะเป็นประโยชน์ต่อ
ผู้บริหารในการพฒันาการบริหารงานเพ่ือสง่เสริมให้ครูมีพฤตกิรรมการสอนท่ีมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ 
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ควำมมุ่งหมำยของกำรวิจัย 
 1. เพ่ือศกึษาพฤตกิรรมการสอนของครูปฐมวยัได้แก่ การเป็นแบบอย่าง การจดัประสบการณ์
การเรียนรู้ การดแูลเดก็ และการจดัการชัน้เรียน ในโรงเรียนอนบุาลเอกชน จงัหวดักรุงเทพมหานคร  
 2. เพ่ือศึกษาปัจจัยทางการบริหาร ได้แก่ ภาวะผู้น าของผู้บริหาร การนิเทศภายใน และ
บรรยากาศองค์การ ในโรงเรียนอนบุาลเอกชน จงัหวดักรุงเทพมหานคร  
 3. เพ่ือศกึษาความสมัพนัธ์ระหวา่งปัจจยัทางการบริหารกบัพฤตกิรรมการสอนของครูปฐมวยั
ในโรงเรียนอนบุาลเอกชน จงัหวดักรุงเทพมหานคร 
 
ควำมส ำคัญของกำรวิจัย 
 ปัจจัยทางการบริหารท่ีสัมพันธ์กับพฤติกรรมการสอนของครูปฐมวัยในโรงเรียนอนุบาล
เอกชน จงัหวดักรุงเทพมหานคร นัน้ประกอบด้วยสาระส าคญั 3 หลกัการ ซึ่งผลจาการด าเนินการวิจยั
จะท าให้เกิดผลประโยชน์ดงันี ้
 1. ท าให้ทราบระดบัพฤตกิรรมการสอนของครูปฐมวยั เพ่ือให้ครูปฐมวยัได้น าไปปรับปรุงหรือ
พฒันาการจดัการเรียนการสอนของตนให้ดียิง่ขึน้ 
 2. ท าให้ทราบระดบัปัจจยัทางการบริหารเพ่ือเป็นข้อมลูให้ผู้บริหารโรงเรียนอนบุาล หรือผู้ ท่ี 
เก่ียวข้องใช้เป็นข้อมลูในการสง่เสริม หรือพฒันาพฤตกิรรมการสอนให้อยูใ่นระดบัท่ีสงูขึน้ตอ่ไป 
 3. ท าให้ทราบปัจจยัทางการบริหารท่ีมีความส าคญัและมีความสมัพนัธ์กับพฤติกรรมการ
สอนของครูปฐมวัย เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาการบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียนอนุบาล
เอกชนให้สามารถสง่เสริมพฤตกิรรมการสอนของครูปฐมวยัให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึน้ 
 
ขอบเขตของกำรวิจัย 

 ประชำกรท่ีใช้ในกำรวิจัย  
 ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาวิจัยครัง้นี ้ได้แก่ ครูระดบัชัน้ปฐมวัยในโรงเรียนอนุบาลเอกชน                   
จ านวน 320 โรงเรียน ปีการศกึษา 2555 จงัหวดักรุงเทพมหานคร จาก 50 เขตพืน้ท่ีกรุงเทพมหานคร 
 กลุ่มตัวอย่ำงที่ใช้ในกำรวิจัย 
 ครูระดบัชัน้ปฐมวยัจ านวน 373 คน ในโรงเรียนอนุบาลเอกชน จงัหวดักรุงเทพมหานคร                           
ปีการศกึษา 2555 ก าหนดกลุ่มตวัอย่างโดยใช้ตารางเครจซ่ี และมอร์แกน แล้วท าการสุ่มแบบหลาย
ขัน้ตอน (Multi-Stage Sampling) เพ่ือให้ได้จ านวนกลุม่ตวัอยา่งตามท่ีต้องการ 
 ตัวแปรที่ศึกษำ ประกอบด้วย 
 1. ปัจจยัทางการบริหาร ได้แก่ 
  1.1 ภาวะผู้น าของผู้บริหาร 
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  1.2 การนิเทศภายใน 
  1.3 บรรยากาศองค์การ 
 2. พฤตกิรรมการสอนของครูปฐมวยัใน 4 ด้าน ได้แก่                     
  2.1 การเป็นแบบอยา่ง  
  2.2 การจดัประสบการณ์การเรียนรู้  
  2.3 การดแูลเดก็  
  2.4 การจดัการชัน้เรียน 
 
นิยำมศัพท์เฉพำะ 
 1. ครู หมายถึง ครูผู้สอนระดบัชัน้ปฐมวยั ในระดบัชัน้อนบุาลปีท่ี 1 ถึงระดบัชัน้อนบุาลปีท่ี 3                   
ในโรงเรียนอนบุาลเอกชน จงัหวดักรุงเทพมหานคร ปีการศกึษา 2555 
 2. โรงเรียนอนุบำลเอกชน หมายถึง โรงเรียนอนุบาลเอกชน จงัหวัดกรุงเทพมหานคร                  
ท่ีเปิดสอนในระดบัก่อนประถมศกึษา ปีการศกึษา 2555 
 3. พฤติกรรมกำรสอนของครูปฐมวัย หมายถึง การแสดงออกของครูระดบัชัน้อนบุาลปีท่ี 
1-3 ท่ีเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่เด็ก มีการจดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ีส่งเสริมประสบการณ์การเรียนรู้ 
และพัฒนาการของเด็ก มีการเอาใจใส่ดูแลเด็กอย่างเหมาะสม และมีการจัดการชัน้เรียน สร้าง
สภาพแวดล้อมท่ีเอือ้ตอ่การเรียนรู้ของเดก็ โดยมีองค์ประกอบ 4 ด้าน ดงันี ้  
  3.1 กำรเป็นแบบอย่ำง หมายถึง การท่ีครูแสดงออกทางพฤติกรรม หรือทางอารมณ์                 
อย่างเหมาะสม โดยตัง้ใจแสดงออกเพ่ือเป็นตวัอย่างท่ีดีในการปฏิบตัิให้แก่เด็กดงันี ้ครูมีการแต่งกาย
สะอาด เหมาสมกบักาละเทศะ มีการจดัส่ืออปุกรณ์ ของใช้ตา่งๆอยา่งเป็นระเบียบ รู้จกักล่าวค าขอโทษ
และขอบคณุแก่เด็ก พูดกับเด็กด้วยน า้เสียงท่ีนุ่มนวล สุภาพ ใช้เสียงในระดบัท่ีพอดี ส่ือสารกบัเด็กได้
อยา่งชดัเจน มีสต ิและรู้จกัควบคมุอารมณ์ตนเอง  
  3.2 กำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ หมายถึง การกระท าท่ีครูกระตุ้น ส่งเสริมเด็ก              
ให้เกิดการเรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบตัิ การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีหลากหลาย ตามหลักสูตร
ก าหนด โดยการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ได้แก่ กิจกรรมเสรี กิจกรรมสร้างสรรค์ กิจกรรมเคล่ือนไหวและ
จงัหวะ เกมการศกึษา กิจกรรมกลางแจ้ง และกิจกรรมเสริมประสบการณ์ ท่ีพฒันาให้เด็กมีพฒันาการ
ครบทกุด้านทัง้ด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สงัคม และสติปัญญา ฝึกให้เด็กมีความเช่ือมัน่ในตนเอง มี
มารยาทและระเบียบวินยั รู้จกัวฒันธรรม ประเพณี มีความคิดสร้างสรรค์ รู้จักคิดแก้ไขปัญหา คิดอย่าง
มีเหตผุล รู้จกัรับฟังและมีความเข้าใจผู้ อ่ืน สามารถท างานและอยูร่่วมกบัผู้ อ่ืนได้ในชีวิตประจ าวนัอย่าง
มีความสขุ 
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  3.3 กำรดูแลเด็ก หมายถึง การสร้างความสมัพนัธ์ท่ีดีกับเด็กโดยการให้ค าตกัเตือน                     
แก่เดก็ มีการปฏิบตัติอ่เดก็ด้วยความยอมรับนบัถือ ได้แก่ การรับฟังความคิดเห็นของเด็ก เปิดโอกาสให้
เด็กได้มีการเลือกและตัดสินใจ สร้างข้อตกลงท่ีมีความหมายต่อเด็ก และตอบสนองต่อเด็กอย่าง
เหมาะสมตอ่พฤติกรรมของเด็ก เช่น การให้ก าลงัใจแก่เด็ก การให้ความส าคญักับเหตผุล สอนให้เด็ก
แก้ไขข้อผิดพลาดของตนเอง 
  3.4 กำรจัดกำรชัน้เรียน หมายถึง การท่ีครูผู้ สอนมีการจดัเตรียมสภาพห้องเรียนท่ี
สะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย และเอือ้ตอ่การเรียนรู้ของเด็ก มีการจดัเตรียมวสัด ุอปุกรณ์ และพืน้ท่ีให้
พอเพียงในการท ากิจกรรมของเดก็ รวมถึงการสร้างระเบียบวินยัในชัน้เรียน ครูและเด็กมีปฏิสมัพนัธ์ท่ีดี
ต่อกันเพ่ือรักษาสภาพบรรยากาศในชัน้เรียน และป้องกันการเกิดปัญหาพฤติกรรม รวมถึงการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนของครู โดยค านึงถึงความแตกตา่งระหว่างบคุคล การสร้างแรงจงูใจในการ
เรียนรู้ สนบัสนุนให้เด็กกล้าแสดงออก และมีส่วนร่วมในการจดักิจกรรม เพ่ือให้เด็กสามารถเรียนรู้ได้
อยา่งมีประสิทธิภาพ 
 4. ปัจจัยทำงกำรบริหำร หมายถึง การปฏิบตัิของผู้บริหารตามความคิดเห็นของครู เพ่ือ
สง่เสริม และสนบัสนนุ ให้ครูมีพฤตกิรรมการสอนท่ีสง่เสริมการเรียนรู้ของเด็กปฐมวยัได้อย่างเหมาะสม 
ในการวิจยัครัง้นี ้ได้ศกึษาปัจจยั 3 ด้าน คือ  
  4.1 ภำวะผู้น ำของผู้บริหำร หมายถึง พฤติกรรมการบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียน 
ได้แก่ ผู้บริหารมีวิสยัทศัน์ท่ีดี มีการก าหนดเป้าหมาย และวิธีการท าให้บรรลเุป้าหมาย เป็นตวัอย่างท่ีดี
ในการปฏิบตัิงาน ช่วยเหลือ และชีแ้นะครู อ านวยความสะดวก ให้ค าปรึกษาหารือ ให้โอกาสในการ
ท างานให้ก าลงัใจ รวมทัง้ท างานร่วมกันกับครูโดยไม่ถือความสมัพนัธ์ส่วนตวั สนบัสนุนให้ครูพฒันา
ตนเอง มีการน าแนวคดิใหมเ่ข้าสูโ่รงเรียนและห้องเรียน มีความสามารถในการถ่ายทอดงาน ร่วมมือกบั
คณะครูในการวางแผนตดัสินใจ ในการก าหนดวตัถปุระสงค์ แผนยุทธ์ศาสตร์ ในการพฒันาการเรียน
การสอน เพ่ือให้ครูปฏิบตัิการสอนได้บรรลุวตัถุประสงค์ของการจดัการศึกษาระดบัปฐมวยั รวมทัง้มี
ความรับผิดชอบตอ่หน้าท่ีมีระบบการบริหารท่ีตรวจสอบได้ 
  4.2 กำรนิเทศภำยใน หมายถึง การท่ีผู้บริหารสร้างคณุลกัษณะท่ีดีในการจดัการเรียน
การสอนของครู มีการวางแผน ก าหนดเป้าหมาย และระยะเวลาในการนิเทศภายใน แล้วด าเนินการ
ตามขัน้ตอนท่ีวางไว้ มีการก ากบัตดิตาม และประเมินผล ผู้บริหารให้ความช่วยเหลือครูโดยการเพิ่มพนู
ความรู้ ความเข้าใจในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและบทบาทหน้าท่ีของครู สนบัสนุนส่ือการ
เรียนการสอน ให้ค าแนะปรึกษา เพ่ือให้ครูมีการการพฒันาตนเอง และน าไปปรับปรุง แก้ไข การจดัการ
เรียนการสอนให้แก่เดก็ปฐมวยัได้อยา่งมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ 
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  4.3 บรรยำกำศองค์กำร หมายถึง การท่ีผู้บริหารมีการจดัสภาพแวดล้อมการท างาน
ภายในโรงเรียนได้อย่างเหมาะสม ได้แก่ สภาพห้องเรียน และสภาพแวดล้อมในโรงเรียน ผู้บริหารเปิด
โอกาสให้ครูมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน รับฟังความคิดเห็นของครู สร้างบรรยากาศในการปฎิบตัิงาน 
ให้มีบรรยากาศท่ีดี ท าให้ปฏิบตัิงานอย่างมีความสุข ส่งเสริมให้ครูได้ใช้เวลาในการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนอย่างเต็มเวลา   มีการจดัสรรและควบคมุเวลาท่ีใช้ในการเรียนการสอน ผู้บริหารส่งเสริม
และสนบัสนนุ ชว่ยเหลือครูในทกุด้าน มีการอ านวยความสะดวกในการจดัการเรียนการสอน การจดัหา
ส่ือการเรียนการสอน การจดัสถานท่ีภายในโรงเรียนให้สะอาด เหมาะสม และเอือ้ตอ่การเรียนรู้ของเด็ก 
รวมถึงสถานท่ีพกัผอ่นส าหรับบคุลากรอยา่งเหมาะสม และพอเพียง 
 
กรอบแนวคิดในกำรท ำวิจัย 
 ในการวิจยัครัง้นี ้ผู้วิจยัได้ท าการศกึษากรอบแนวคดิดงันี ้
 1. ผู้วิจยัได้ศกึษา พฤติกรรมการสอนของครูปฐมวยัใน 4 ด้าน ได้แก่  1) การเป็นแบบอย่าง 
2) การจดัประสบการณ์การเรียนรู้ 3) การดแูลเด็ก และ 4) การจดัการชัน้เรียน จากงานวิจยัของ                              
นฤมล เนียมหอม (2549.) โดยผู้วิจยัได้ศกึษาปัจจยัทางการบริหารท่ีมีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมของ
ครูเด็กปฐมวยัในโรงเรียนอนบุาลเอกชน จงัหวดักรุงเทพมหานคร โดยใช้แบบสอบถามกบัครูระดบัชัน้
ปฐมวยั ซึง่กลา่ววา่การเป็นแบบอยา่งของครูถือเป็นเคร่ืองมือในการสอนท่ีดีท่ีสดุ เน่ืองจากคณุลกัษณะ
ของตวัแบบมีความส าคญัตอ่การเรียนรู้ของเด็ก ครูต้องปฎิบตัิตนเป็นแบบอย่างท่ีดีให้กบัเด็กโดยรู้จกั
การควบคมุตนเองเพ่ือให้แสดงออกตอ่เดก็อยา่งเหมาะสมทัง้ในด้านการแตง่กาย การกระท า และวาจา 
ซึ่งสอดคล้องกบังานวิจยัของจิราพร  นราศรี (Culkin.1949: 104-107; อ้างอิงจากจิราพร  นราศรี. 
2550:119) ได้ให้ข้อเสนอแนะว่า ครูอนบุาลจะต้องมีลกัษณะอนัเป็นท่ีพึงประสงค์ของเด็ก เช่น ไม่พูด
เสียงดงัจนเกินไปเวลาสอน ใช้น า้เสียงให้เด็กฟังแล้วเกิดความอบอุ่น กิริยาท่าทางไม่รีบร้อน ไม่แสดงสี
หน้าเบื่อหนา่ยเดก็ให้เห็นมีความกระตือลือล้นในการท างาน แสดงความเป็นเพ่ือนกบัเด็ก มีทศันคติท่ีดี
ตอ่การท างาน และมีอารมณ์ร่าเริงแจม่ใสอยูเ่สมอ นอกจากนี ้พฤติกรรมการสอนของครูปฐมวยัในด้าน
การจดัประสบการณ์การเรียนรู้ ด้านการดแูลเด็ก และการจดัการชัน้เรียนได้ศกึษาแนวคิดจาก ลีทโซว์ 
และคณะ (Leatzow et al. 1983) ในด้านการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ ครูเป็นผู้ มีบทบาทส าคญัใน
การส่งเสริมให้เด็กเกิดการเรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบตัิ จากการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เช่น กิจกรรมเสรี 
กิจกรรมสร้างสรรค์ กิจกรรมเคล่ือนไหวและจงัหวะเกมการศกึษา กิจกรรมกลางแจ้งและกิจกรรมเสริม
ประสบการณ์ ท่ีพัฒนาให้เด็กมีพฒันาการครบทุกด้าน ทัง้ด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และ
สตปัิญญา ฝึกให้เดก็มีความเช่ือมัน่ในตนเอง มีมารยาทและระเบียบวินยั มีความคิดสร้างสรรค์ รู้จกัคิด
แก้ไขปัญหา คดิอยา่งมีเหตผุล รู้จกัรับฟังและมีความเข้าใจผู้ อ่ืน สามารถท างานและอยู่ร่วมกบัผู้ อ่ืนได้
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อย่างมีความสุข เด็กเรียนรู้ท่ีจะพึ่งตนเอง ปฎิบตัิตามมารยาทของสงัคม และมีพฤติกรรมแบบร่วมมือ
ในด้านการดแูลเด็ก ครู มีบทบาทส าคญัในการสร้างความสมัพนัธ์ท่ีดีกบัเด็ก ปฎิบตัิตอ่เด็กด้วยความ
ยอมรับนบัถือ และตอบสนองเดก็อยา่งเหมาะสม และในด้านการจดัการชัน้เรียน ครู เป็นผู้ มีบทบาทใน
การจดัชัน้เรียนให้สะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อยมีสภาพท่ีเอือ้ให้เด็กท ากิจกรรมตา่ง ๆ ได้ สร้างวินยัใน
ชัน้เรียนและสร้างสภาพแวดล้อมท่ีป้องกนัการเกิดปัญหาพฤตกิรรมรวมถึงการจดัการเรียนการสอนของ
ครูอยา่งมีประสิทธิภาพด้วย 
 2. ผู้วิจยัได้ ศึกษาปัจจยัทางการบริหารใน 3 ด้าน ได้แก่ ภาวะผู้น าของผู้บริหาร การนิเทศ
ภายใน และบรรยากาศองค์การ จากแนวคิดของสวีนเน่ (Sweeney. 1986: 349) ท่ีกล่าวว่า ปัจจยั
ภาวะผู้น าของผู้บริหาร การนิเทศภายใน และบรรยากาศองค์การ ส าคญัอย่างยิ่งในการผลกัดนัการ
จดัการเรียนการสอนไปสู่ความส าเร็จ ผู้บริหารสามารถท่ีจะพฒันาความเป็นผู้น าครูได้โดยการเป็นผู้ ท่ี
ชว่ยเหลือและชีแ้นะครู อ านวยความสะดวก ให้ค าปรึกษาหารือ ให้ก าลงัใจ มีการพฒันาครูให้ มีความรู้
ความเข้าใจ ปรับเปล่ียนพฤติกรรมในกระบวนการการเรียนการสอน  สนบัสนนุส่ือการเรียนการสอน มี
การแลกเปล่ียนความคิดเห็นในประเด็นการสอน ร่วมมือกับคณะครูในการวางแผนตดัสินใจในการ
พฒันาการเรียนการสอน รวมทัง้การสร้างบรรยากาศท่ีดีภายในโรงเรียน เพ่ือให้ครูมีความสบายใจใน
การท างานและปฎิบตัหิน้าท่ีได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ โดย ศกัดิ์สิทธ์ิ   แร่ทอง (2549: 101) ได้
ศกึษาตวัแปรท่ีสามารถพยากรณ์พฤติกรรมการสอนของครูท่ีเน้นผู้ เรียนเป็นส าคญั คือ ความเป็นผู้น า
ทางวิชาการของผู้บริหารสถานศกึษา ทัง้นี ้พชัรินทร์ ช่วยศิริ (2554: 119-120) ได้ศกึษาการด าเนินงาน
นิเทศภายในโรงเรียน พบว่า การด าเนินงานนิเทศภายในมีการด าเนินการ ดงันี ้การให้ความช่วยเหลือ
แก่ครูโดยตรงมีการส่งเสริมให้ครูมีความรู้และให้การสนับสนุนเคร่ืองมือ วัสดุอุปกรณ์  และวิธีการ
จดัการเรียนการสอน ด้านการพฒันาทกัษะการท างานกลุ่ม มีการพฒันาให้ครูมีทกัษะการท างานกลุ่ม 
เข้าใจบทบาทของตน รับผิดชอบหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายตามโครงสร้างการบริหารงาน  
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ตัวแปรที่ศึกษำ 
 
 
 
 
 
 
 
                    

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั 
 
สมมุตฐิำนในกำรวิจัย 
 ปัจจยัทางการบริหารมีความสมัพนัธ์เชิงบวกกบัพฤตกิรรมการสอนของครูปฐมวยัในโรงเรียน
อนบุาลเอกชน จงัหวดักรุงเทพมหานคร 

 
 
 

 

ปัจจัยทำงกำรบริหำร 
       1. ภาวะผู้น าของผู้บริหาร 
       2. การนิเทศภายใน 
       3. บรรยากาศองค์การ 

 

พฤตกิรรมกำรสอนของครูปฐมวัย 
       1. การเป็นแบบอย่าง  
       2. การจดัประสบการณ์การเรียนรู้  
       3. การดแูลเดก็  
       4. การจดัการชัน้เรียน 



บทที่ 2 
เอกสารและงานวจิัยที่เก่ียวข้อง 

 
 ในการวิจยัครัง้นี ้ผู้ วิจยัได้ศึกษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง และได้น าเสนอตามหวัข้อ
ตอ่ไปนี ้ 
 1. การบริหารจดัการศกึษาของโรงเรียนอนบุาลเอกชน 
  1.1 ประวตัคิวามเป็นมาของโรงเรียนอนบุาลเอกชน 
  1.2 แนวคดิการบริหารจดัการโรงเรียนเอกชน 
  1.3 โรงเรียนอนบุาลเอกชนในกรุงเทพมหานคร 
 2. การจดัการเรียนการสอนของครูปฐมวยั 
  2.1 ความหมายของการจดัการเรียนการสอน 
  2.2 จดุมุง่หมายของการจดัการเรียนการสอนให้แก่เด็กปฐมวยั 
  2.3 รูปแบบการสอนปฐมวยั 
  2.4 บทบาทหน้าท่ีของครูปฐมวยั 
 3. พฤตกิรรมการสอนของครูปฐมวยั 
  3.1 การเป็นแบบอยา่ง 
  3.2 การจดัประสบการณ์การเรียนรู้ 
  3.3 การดแูลเดก็ 
  3.4 การจดัการชัน้เรียน 
 4. ปัจจยัทางการบริหารท่ีมีความสมัพนัธ์กบัพฤตกิรรมการสอนของครูปฐมวยั 
  4.1 ภาวะผู้น าของผู้บริหาร 
  4.2 การนิเทศภายใน 
  4.3 บรรยากาศองค์การ 
 5. งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
  5.1 งานวิจยัในประเทศ 
  5.2 งานวิจยัตา่งประเทศ 
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1. การบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนอนุบาลเอกชน 
 1.1 ประวัตคิวามเป็นมาของโรงเรียนอนุบาลเอกชน  
 ในสมยัศตวรรษท่ี 3 นกัปรัชญา ชาวกรีก พลาโต (Plato) และอริสโตเติล (Aristotle) ได้ให้
ความส าคญัในการศกึษาของเด็กก่อนวยัเรียน พลาโต เช่ือว่า รัฐควรให้การดแูลเลีย้งดเูด็กตัง้แตก่่อน
วยัเรียน แนวคิดนีไ้ด้รับการสนับสนุนและส่งเสริม โดยอริสโตเติล ซึ่งคิดว่าเด็กในวยัก่อนอายุ 7 ขวบ 
ควรได้รับการเลีย้งดจูากบ้าน และให้การศกึษาเป็นกิจลกัษณะหลงัจากเด็กมีอายมุากกว่า 7 ขวบ ใน
สมยักลางระหว่างศตวรรษท่ี 4 ถึง ศตวรรษท่ี 16 ปีค.ศ.1483- 1546 ได้มีแนวคิดเก่ียวกบัการศกึษา
ของเด็กก่อนวยัเรียน โดยนกัการศกึษาช่ือมาติน ลเูธอร์ (Martin Luther) เน้นว่าสถาบนัครอบครัวเป็น
สถาบนัการศึกษาท่ีส าคญัท่ีสดุของเด็กก่อนวยัเรียน แนวคิดนีน้ าไปสู่การปฏิบตัิ ในศตวรรษตอ่มาโดย 
จอห์น เอมอส โคมินิอสุ (John Amos Comenius) เสนอวา่เดก็ทกุคนควรได้รับการศกึษาโดยท่ีเด็กก่อน
วยัเรียนถึงอาย ุ6 ขวบ ควรได้รับการศกึษาในโรงเรียนแม่ (Mother School) โดยเน้นท่ีความชดัเจนและ
เป็นรูปธรรมให้มากท่ีสุด เขาได้เขียนหนงัสือท่ีเต็มไปด้วยรูปภาพเพ่ือใช้สอนเด็กเป็นเล่มแรก โคมินิอุส
เห็นว่า สุขภาพท่ีสมบรูณ์ของเด็กจะเป็นส่ือท่ีส าคญัในการพฒันาสติปัญญา และอารมณ์ขนัจะเป็น
ตวักระตุ้นความสนใจ นอกจากนีก้ารศกึษาของเดก็ควรจะเป็นไปตามธรรมชาติ ไม่มีการบงัคบั แนวคิด
นีไ้ด้รับการยอมรับพฒันาโดยนกัปรัชญาในรุ่นหลงัต่อมา จนถึงสมยัประมาณศตวรรษท่ี 17 มีแนวคิด
ใหม่ ๆ ท่ีมองเห็นความส าคญัแห่งธรรมชาติมากขึน้  ในปีค.ศ.1712-1778 รุสโซ (Jean Jacques 
Rousseau) นกัปราชญ์ชาวฝร่ังเศสเป็นเร่ืองการให้เดก็ท ากิจกรรมการเรียนรู้ตามธรรมชาติ ไม่เน้นเร่ือง
ความจ า 
 นกัการศกึษาชาวสวิสช่ือ โจฮาน เปสตาลอสซี (Johann Pestalozzi) ตวัแทนของสญัลกัษณ์
ของการศึกษาเด็กเล็ก เขาต่อต้านการกักกันเด็กยากจนจากการให้การศึกษา การให้การศึกษาใน
ลกัษณะการเรียน แบบท่องจ าและการลงโทษเด็กอย่างรุนแรง และในปีค.ศ.1782-1852 นกัการศกึษา
ชาวเยอรมนัช่ือ เฟรดเดอริค  เฟรอเบล (Friedrieh Froebel) ได้รับการยกย่องว่าเป็นบิดาแห่งการ
อนบุาลศกึษา แนวคิดของเขาเป็นท่ียอมรับและนิยมกนัมากจนถึงปัจจบุนั เขาเช่ือว่าครูควรจะส่งเสริม
พฒันาการตามธรรมชาติ ของเด็กให้เจริญขึน้ ด้วยการกระตุ้นให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ เขาได้ตัง้
โรงเรียนอนบุาลขึน้ท่ีเมืองแบล็คเคนเบอร์ก ใน ค.ศ. 1837 เรียกว่า "Kindergarten" เป็น ภาษาเยอรมนั 
แปลวา่ สวนเดก็ มีหลกัในการจดักิจกรรมดงันี ้

 1. การเลน่เป็นการเรียนของเดก็ เดก็จะเกิดการพฒันาตวัเอง 
 2. เกมและเพลง ชว่ยให้เดก็เกิดประสบการณ์ในการเรียนด้วยตนเอง 
 3. การใช้วสัดอุปุกรณ์ เสริมสร้างให้เดก็เกิดความคดิริเร่ิมสร้างสรรค์ 
 4. การฝึกให้เดก็ได้ท างานตา่งๆ ท่ีชว่ยฝึกและพฒันาการทางนิสยัและการเรียนรู้ธรรมชาติ 
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 ในปีค.ศ. 1859 – 1952 จอห์น ดิวอี ้(John Dewey) นกัปรัชญาและนกัจิตวิทยาชาวอเมริกนั              
ได้ช่ือว่าเป็นนักปฏิรูปการศึกษาท่ีมีช่ือเสียงของสหรัฐอเมริกาแนวคิดของเขาคือการค านึงถึง
ความส าคญัของความมีอิสระทางปัญญา (Freedom of Intelligence) ของเด็ก ในขณะเดียวกนัก็ต้อง
เห็นความส าคญัของความมีอิสระทางกายภาพของเด็กด้วย ความมีอิสระทางกายภาพของเด็กจะเป็น
ส่ือน าไปสู่ความอิสระทางสติปัญญา ตอ่มาในปีค.ศ.1870-1952 แพทย์หญิงชาวอิตาลีคนแรก มาเรีย 
มอนเตสซอร่ี (Maria Montessori) ได้สร้างสถานเลีย้งเด็กขึน้เป็นครัง้แรกใน ค.ศ. 1907 ท่ีเมืองโรม 
ประเทศอิตาลี หลกัสตูรของมอนเตสซอร่ีถกูสร้างขึน้เพ่ือให้เหมาะกบัความต้องการของเด็กปฐมวยั ครู
ท่ีสอนมีหน้าท่ีเตรียมสภาพแวดล้อมเพ่ือเด็กจะได้พฒันาทกัษะและบคุคลิกภาพของตนได้อย่างเต็มท่ี 
หวัใจของการเรียนรู้ตามแนวความคิดนีคื้อ ปฏิกิริยาตอบโต้ซึ่งกันและกันของเด็ก และการเรียนรู้จาก
ส่ือการสอนท่ีจดัขึน้ 
 โรงเรียนเอกชนของไทย ได้เร่ิมมีบทบาทส าคญัตัง้แต่สมยักรุงสโุขทยั โดยจดัการศกึษาในวดั 
วงัจนคณะมิชชนันารีชาวอเมริกนัได้เข้ามาเผยแพร่ศาสนา และสอนหนงัสือให้กบัประชาชนท่ีสนใจ จึง
เป็นท่ีกล่าวถึงของคนไทยในสมยัรัชกาลท่ี 5 ได้น าระบบการศึกษาแบบตะวนัตกเข้ามาจดัในประเทศ
ไทยและเปิดโอกาสให้เอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา ในต้นรัชกาลท่ี 6 ได้เปล่ียนช่ือจาก
โรงเรียน “เชลยศกัดิ์” มาเป็น “โรงเรียนบคุคล” ซึ่งอยู่ในการควบคมุดแูลของกระทรวงศกึษาธิการ และ
ในปี 2561 ได้มีการประกาศพระราชบญัญัติโรงเรียนราษฎร์ฉบบัแรก และเปล่ียนช่ือจากโรงเรียน
เอกชน เป็นโรงเรียนราษฎร์ ตอ่มาในปี พ.ศ.2518 รัฐบาลได้ประกาศใช้พระราชบญัญัติโรงเรียนราษฎร์
ฉบบัท่ี 2 จนกระทัง่ถึงปี 2525 ก็มีการประกาศใช้พระราชบญัญัติโรงเรียนเอกชนซึ่งเป็นฉบบัท่ีใช้อยู่ใน
ปัจจุบนัและเปล่ียนช่ือเรียกจากโรงเรียนราษฎร์ เป็น โรงเรียนเอกชน จนถึงปัจจุบนั (วฒุิชยั มลูศิลป์. 
2531: online)  
 โรงเรียนอนบุาลเอกชนในปัจจบุนั มีการก าหนดประเภทระดบัของโรงเรียนเอกชนในประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการเม่ือ 25 พฤศจิกายน 2525 โดยอาศัยอ านาจตามความในมาตรา 15 แห่ง
พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ.2545 โดยโรงเรียนเอกชนท่ีจัดการศึกษาตามหลักสูตร
กระทรวงศึกษาธิการมีการจดัรูปแบบการศึกษาเป็น 2 แบบได้แก่ โรงเรียนท่ีจดัรูปแบบการศึกษาใน
ระบบโรงเรียนตามมาตรา 15(1) เป็นโรงเรียนประเภทสามัญศึกษา และโรงเรียนท่ีจัดเป็นรูปแบบ
การศึกษาสงเคราะห์ ซึ่งโรงเรียนทัง้ 2 รูปแบบนีจ้ะเปิดสอนในระดับอนุบาลและตามระเบียบ
กระทรวงศกึษาธิการวา่ด้วยการก าหนดมาตรฐานโรงเรียนอนบุาลเอกชน  พ.ศ.2531 และแก้ไข (ฉบบัท่ี 
2) พ.ศ.2544 และแก้ไข (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ.2545 (ส านกับริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา
เอกชน. 2548: 119-125 อ้างอิงจาก เหมวรรณ แตงอ่อน. 2550:13) ทัง้นี ้นโยบายในการจดัการศกึษา
ระดบัอนบุาลในโรงเรียนเอกชนมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้
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  1) เพ่ือเตรียมความพร้อมนกัเรียน อาย ุ3-5 ปี 
  2) เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมต้องจดัให้บูรณาการเหมาะสมกบัวยัของนกัเรียนทัง้ใน
ด้านร่างกาย อารมณ์ สงัคม สตปัิญญา และจิตใจ 
  3) เพ่ือให้การพฒันา การเตรียมความพร้อมของนกัเรียนได้รับการดแูลจากบุคลากรท่ีมี
ความรู้และประสบการณ์ 
  4) เพ่ือพัฒนาแนวการจดัประสบการณ์แผนการจดัประสบการณ์คู่มือครู ส่ือการเรียน
การสอนให้เหมาะสมกบัวยัของนกัเรียน 
 จากข้อมลูข้างต้นสรุปได้ว่า การศกึษาปฐมวยันัน้มีมายาวนาน โดยโรงเรียนเอกชนของไทย
ได้เร่ิม มีบทบาทส าคญัตัง้แต่สมยักรุงสุโขทยั ในปัจจุบนัโรงเรียนเอกชนท่ีจดัการศึกษาตามหลกัสูตร
กระทรวงศกึษาธิการมีการจดัรูปแบบการศึกษาเป็น 2 แบบ ได้แก่ โรงเรียนท่ีจดัรูปแบบการศึกษาใน
ระบบโรงเรียน ตามมาตรา 15(1) เป็นโรงเรียนประเภทสามัญศึกษาและโรงเรียนท่ีจัดเป็นรูปแบบ
การศกึษาสงเคราะห์ซึง่โรงเรียนทัง้ 2 รูปแบบ นีจ้ะเปิดสอนในระดบัอนบุาลด้วย   
 1.2 แนวคิดการบริหารจัดการโรงเรียนเอกชน 
 การจัดการศึกษาของโรงเ รียนเอกชนหลังจากท่ีไ ด้มีนโยบายปฏิรูปการศึกษาซึ่ ง
กระทรวงศกึษาธิการได้ถกูเปล่ียนแปลงเข้าสู่ระบบโครงสร้างใหม่ตามพระราชบญัญัติระเบียบบริหาร
ราชการกระทรวงศกึษาธิการ พ.ศ. 2546 และในส่วนของส านกังานคณะกรรมการการศกึษาเอกชน ซึ่ง
เป็นหนว่ยงานท่ีคอยก ากบัดแูลโรงเรียนเอกชนนัน้ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเม่ือวนัท่ี 20 พฤษภาคม 2545 
อนุมัติให้ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน เป็นหน่วยงานท่ีมีฐานะเทียบเท่ากรมสังกัด
ส านกังานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยไม่มีฐานะเป็นนิติบุคคล ส าหรับเป็นหน่วยงานกลางในการ
ส่งเสริมและประสานงานการศึกษาเอกชนในระดบัประเทศ รวมทัง้ได้เปล่ียนช่ือเป็นส านกับริหารงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน โดยตามกฎกระทรวงเร่ืองการแบ่งส่วนราชการส านักงาน
ปลดักระทรวง ศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 ลงวนัท่ี 7 กรกฎาคม 2547 ให้ส านกับริหารงานคณะกรรมการ
สง่เสริมการศกึษาเอกชน มีอ านาจหน้าท่ีดงันี ้(กระทรวงศกึษาธิการ. 2546: 61-62) 
 1) เป็นหน่วยงานในการส่งเสริมและประสานงานการศกึษาเอกชน และด าเนินการให้มีการ
ปฏิบตัติามกฎหมายเก่ียวกบัการศกึษาเอกชน 
 2) เสนอนโยบาย ยุทธศาสตร์แผนพฒันาการศึกษาเอกชน ก าหนดกฎระเบียบและเกณฑ์ 
มาตรฐานกลางในการจดัการศึกษาเอกชน รวมทัง้ส่งเสริมสนบัสนนุด้านวิชาการ การประกนัคณุภาพ 
การวิจยัและพฒันาเพื่อปรับปรุงคณุภาพการศกึษาเอกชน 
 3) ด า เนินการ เ ก่ียวกับกองทุนการศึกษาเอกชน การอุดหนุนการศึกษาเอกชน                               
การคุ้มครองการท างาน สิทธิประโยชน์ของครูบุคคลากรทางการศึกษาและผู้ เก่ียวข้องกับการจัด
การศกึษาเอกชน 
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 4) เป็นศูนย์ส่งเสริมสนับสนุนข้อมูลและทะเบียนกลางทางการศึกษาเอกชน ตลอดจน
ตดิตามตรวจสอบและประเมินผลการจดัการศกึษาเอกชน 
 5) ปฏิบตัิงานร่วมกนัหรือสนบัสนนุการปฏิบตัิงานของหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง  หรือท่ีได้รับ
มอบหมาย ซึ่งตามโครงสร้างใหม่นีใ้นส่วนภูมิภาคมีส านกังานเขตพืน้ท่ีการศึกษาด าเนินการในเร่ือง
ตา่ง ๆ รวมถึงด าเนินการในสว่นของการศกึษาเอกชนด้วย 
 จะเห็นได้ว่าตามโครงสร้างการบริหารจดัการของกระทรวงศกึษาธิการท่ีเปล่ียนแปลงใหม่นี ้
ท าให้หน่วยงานในส่วนกลางต้องลดบทบาทลง เหลือเพียงแค่คอยส่งเสริมสนบัสนนุ และประสานการ
จดัการศกึษาให้เป็นไปตามนโยบายเท่านัน้ โดยท่ีการบริหารงานด้านวิชาการ หรือการจดัการเรียนการ
สอนจะมุ่งเน้นไปท่ีโรงเรียนเป็นหลัก ดังนัน้โรงเรียนจึงมีอิสระท่ีจะบูรณาการด้านวิชาการหรือการ
จดัการเรียนการสอนในรูปแบบท่ีหลากหลายเพ่ือให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้ได้อย่างกว้างขวาง นบัว่าเป็น
โอกาสอันดีส าหรับโรงเรียนเอกชนท่ีต่อไปนีจ้ะมีบทบาทส าคัญ ต่อการจัดการศึกษาได้อย่าง
หลากหลาย สนองตอ่ความต้องการของผู้ เรียนอยา่งแท้จริง 
 ส าหรับแนวทางในการจดัการศกึษาเอกชนยงัใช้พระราชบญัญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2525 
ซึ่งเป็นกฎหมายหลักในการบริหารโดยในมาตรา 15 ได้แบ่งโรงเรียนเอกชนออกเป็น 3 ลักษณะ 
(กระทรวงศกึษาธิการ. 2546: 3) ดงันี ้ 
  1) โรงเรียนเอกชนท่ีจดัการศกึษาตามหลกัสูตรของกระทรวงศกึษาธิการ หรือหลกัสตูรท่ี 
ได้รับอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการ และจัดเป็นรูปแบบการศึกษาในระบบโรงเรียน มี 2 ประเภท 
ได้แก่ ประเภทสามญัศึกษาทัว่ไป (ก่อนประถมศึกษา ประถมศึกษา และมธัยมศึกษา) ประเภทการ
กศุล ได้แก่ (โรงเรียนท่ีส านกัพระราชวงัเป็นผู้ รับใบอนญุาต โรงเรียนสงเคราะห์เด็กยากจนตามพระราช
ประสงค์ โรงเ รียนในพระบรมราชูปถัมภ์และหรือพระราชูปถัมภ์โรงเรียนการกุศลของวัดใน
พระพทุธศาสนา โรงเรียนการศกึษาพิเศษ และโรงเรียนการศกึษาสงเคราะห์) และประเภทอาชีวศกึษา 
ได้แก่ (ปวช. และ ปวส.) 
  2) โรงเรียนท่ีจดัการศึกษาตามหลกัสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ หรือหลกัสูตรท่ีได้รับ
อนมุตั ิจากกระทรวงศกึษาธิการ และจดัเป็นรูปแบบการศกึษา นอกระบบโรงเรียน มี 7 ประเภท ได้แก่ 
การศกึษานอกโรงเรียน เฉพาะการ สอนศาสนา สง่ค าสอน กวดวิชา ศลิปศกึษา และอาชีวศกึษา 
  3) โรงเรียนท่ีจัดให้การศึกษาแก่บุคคลท่ีมีลักษณะพิเศษ หรือผิดปกติทางร่างกาย 
สตปัิญญา หรือจิตใจท่ีจดัเป็นรูปแบบการศกึษาพิเศษ หรือโรงเรียนท่ีจดัให้การศกึษาแก่บคุคล ผู้ยากไร้ 
หรือผู้ ท่ีเสียเปรียบทางการศกึษาในลกัษณะตา่งๆ ท่ีจดัเป็นรูปแบบการศกึษาสงเคราะห์ 
 แม้ว่า กฎหมายหลกัท่ีใช้ในการบริหารจดัการโรงเรียนเอกชน ยงัไม่ได้มีการเปล่ียนแปลงซึ่ง
อยูร่ะหวา่งการปรับปรุงแก้ไขนัน้ แตเ่ม่ือพิจารณาถึงภารกิจตามท่ีบญัญตัิได้ในพระราชบญัญัติโรงเรียน
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เอกชน พ.ศ. 2525 เดิมแล้ว ก็จะเห็นได้ทนัทีว่า ในส่วนของโรงเรียนเอกชนนัน้ ยงัมีบทบาทส าคญัต่อ
การจดัการศกึษาเหมือนเดมิ กลา่วคือ โรงเรียนเอกชนสามารถท่ีจะจดัการศกึษาให้มีความหลากหลาย 
และครอบคลุมกิจกรรมการศึกษาต่างๆ ตามแนวทางของการจัดการศึกษาตลอดชีวิต (Lifelong 
Education) ซึ่งเป็นแนวคิดในภาพรวมของการศึกษาทัง้หมดท่ีเกิดจากการผสมผสานระหว่าง
การศึกษาในระบบ (Formal Education) การศึกษานอกระบบ (Non-formal Education) และ
การศกึษาตามอธัยาศยั (Informal Education) ท่ีจดัให้แก่บคุคล ทกุช่วงวยัเพ่ือให้เกิดการเรียนรู้อย่าง
ตอ่เน่ืองตัง้แตเ่กิดจนตาย 
 จากข้อมูลข้างต้นของแนวคิดการบริหารจดัการโรงเรียนเอกชน สรุปได้ว่า โรงเรียนเอกชนมี
บทบาทในการจดัการศกึษามานานแล้ว และรัฐบาลสง่เสริมให้เอกชนสามารถจดัการศกึษาได้ทกุระดบั
และทุกประเภท และคอยส่งเสริมสนบัสนุน ประสานการจดัการศึกษาให้เป็นไปตามนโยบาย โดยรัฐ
ต้องค านึงถึงการจัดการศึกษาของเอกชนเพ่ือมิให้การจัดการศึกษาของรัฐส่งผลกระทบกับการ
ด าเนินการของเอกชน โดยโรงเรียนเอกชนสามารถท่ีจะจัดการศึกษาให้มีความหลากหลาย และ
ครอบคลมุกิจกรรมการศกึษาตา่งๆ ตามแนวทางของการจดัการศกึษาตลอดชีวิต 
 1.3 โรงเรียนอนุบาลเอกชนในกรุงเทพมหานคร 
 ปัจจุบนัโรงเรียนอนุบาลเอกชน ท่ีเปิดสอนในเขตพืน้ท่ีกรุงเทพมหานคร มีจ านวนทัง้หมด                         
320 โรงเรียน (ส านกังานคณะกรรมการการส่งเสริมการศกึษาเอกชน. 2554: online) การบริหารงาน                     
ในโรงเรียนอนบุาลเอกชน ผู้บริหารโรงเรียน มีบทบาทส าคญัอย่างยิ่งในการบริหารจดัการภารกิจตา่ง ๆ                
ในการจดัการศกึษา ตัง้แต ่แรกรับนกัเรียนเพ่ือเข้าเรียนไปจนถึงการจบการศกึษาของนกัเรียน รวมทัง้
จะต้องอาศยักฏหมายกฎระเบียบข้อบงัคบัต่างๆ  เพ่ือเป็นเคร่ืองมือในการบริหารงานด้านวิชาการ 
บริหารงานบคุลากร ฯลฯ และสร้างความพงึพอใจให้กบัทกุฝ่ายให้มากท่ีสดุ 
 โรงเรียนอนบุาลเอกชนมีหลกัสตูร และรูปแบบการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย โดยโรงเรียนอนบุาล
เอกชนในกรุงเทพมหานคร ได้มีการน าหลกัการของการจดัหลกัสตูรตา่ง ๆ มาปรับใช้ในโรงเรียนของตน 
ดงันัน้ครูปฐมวยัจะต้องเรียนรู้หลกัสตูรต่าง ๆ เพ่ือน ามาใช้ในการเรียนการสอนนกัเรียน ให้ตรงกับ
วตัถุประสงค์หลกัสูตรของแตล่ะโรงเรียน ท าให้ครูต้องมีการพฒันาตนเองในด้านความรู้ การพฒันา
หลักสูตร การจดัการเรียนการสอน การปรับการใช้ส่ือท่ีใช้ในการเรียนการสอน รวมทัง้ มีจิตส านึก
สาธารณะท่ีจะปฏิบตัภิารกิจอยา่งเตม็ก าลงัความสามารถ เต็มศกัยภาพ และมีการพฒันาตนเองอย่าง
ตอ่เน่ือง (ปองทิพย์  เทพอารีย์. 2551: 18) 
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2. การจัดการเรียนการสอนของครูปฐมวัย 
 การจดัการศึกษาปฐมวยันัน้ เป็นการจดัการศึกษาให้แก่เด็กท่ีมีอายุตัง้แต่แรกเกิด จนถึง 
แปดปีซึ่งเป็นการให้การศึกษาและดแูลเด็กเพ่ือเตรียมความพร้อมและพฒันาทางด้านร่างกาย จิตใจ 
อารมณ์ สงัคม และสตปัิญญาให้เหมาะสมกบัวยั  
 กระทรวงศกึษาธิการ (2546: 3-4) ได้มีแนวคดิในการจดัการศกึษาปฐมวยัดงันี ้
 1) แนวคิดเก่ียวกบัการพฒันาเด็ก เด็กแตล่ะคนจะเติบโตและมีลกัษณะพฒันาการแตกตา่ง
กนัไปตามวยั โดยท่ีพฒันาการเด็กบง่บอกถึงการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึน้ในตวัเด็กในแตล่ะวยั  เร่ิมตัง้แต่
วยัปฏิสนธิจนถึงอายุ 5 ปี ดงันัน้ ผู้สอนจึงต้องเข้าใจเด็ก สามารถอบรมเลีย้งด ูและจดัประสบการณ์ท่ี
เหมาะสมกับวยัและความแตกต่างของแตล่ะบุคคล ในอนัท่ีจะส่งเสริมให้เด็กพฒันาจนบรรลุผลตาม
เป้าหมายท่ีต้องการได้ชดัเจนขึน้ 
 2) แนวคิดเก่ียวกับการเรียนรู้ของมนุษย์ มีผลสืบเน่ืองมาจากประสบการณ์ต่าง ๆ ท่ีได้รับ                    
การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมเกิดขึน้จากกระบวนการท่ีผู้ เรียนมีปฏิสมัพันธ์กับบุคคลและสิ่ง แวดล้อม
รอบตวั โดยผู้ เรียนต้องเป็นผู้ กระท าให้เกิดขึน้ด้วยตนเอง และการเรียนรู้จะเป็นไปได้ดีถ้าผู้ เรียนใช้
ประสาทสมัผสัทัง้ห้า ได้เคล่ือนไหว ได้มีโอกาสคิดริเร่ิมตามความต้องการ และความสนใจของตนเอง 
รวมทัง้อยู่ในบรรยากาศท่ีเป็นอิสระ อบอุ่น และปลอดภัย ดงันัน้การจัดสภาพแวดล้อมท่ีเอือ้ต่อการ
เรียนรู้ จงึเป็นสิ่งส าคญัท่ีจะชว่ยส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็ก การจดัท าหลกัสตูรจึงยึดแนวคิดท่ีจะให้เด็ก
ได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงด้วยตนเอง ในสภาพแวดล้อม ท่ีเป็นอิสระ เอือ้ต่อการเรียนรู้ และจัด
กิจกรรมให้เหมาะสมกบัระดบัพฒันาการผู้ เรียนของแตล่ะคน 
 3) แนวคดิเก่ียวกบัการเลน่ของเด็ก การเล่นถือเป็นกิจกรรมท่ีส าคญัในชีวิตเด็กทกุคน เด็กจะ
รู้สึกสนกุสนาน เพลิดเพลิน ได้สงัเกต มีโอกาสท าการทดลอง สร้างสรรค์ คิดแก้ปัญหาและค้นพบด้วย
ตนเองการเล่นจะมีอิทธิพลและมีผลดีต่อการเจริญเติบโต ช่วยพฒันาร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สงัคม 
และสตปัิญญา การเลน่เป็นทางท่ีเด็ก จะสร้างประสบการณ์การเรียนรู้สิ่งแวดล้อม เรียนรู้ความเป็นอยู่
ของผู้ อ่ืน สร้างความสัมพันธ์อยู่ร่วมกับผู้ อ่ืน กับธรรมชาติรอบตวั ดงันัน้ หลกัสูตรการศึกษาปฐมวัย
ฉบบันี ้จงึถือ “การเลน่” อยา่งมีจดุหมาย เป็นหวัใจส าคญัของการจดัประสบการณ์ให้แก่เดก็ 
 4) แนวคิดเก่ียวกับวฒันธรรมและสังคม ผู้ สอนจ าเป็นต้องเข้าใจและยอมรับว่าวฒันธรรม
และสงัคมท่ีแวดล้อมตวัเดก็ มีอิทธิพลตอ่การเรียนรู้ การพฒันาศกัยภาพ และพฒันาการของเด็กแตล่ะ
คน ครูผู้สอนควรต้องเรียนรู้บริบททางสงัคม และวฒันธรรมของเด็กท่ีตนรับผิดชอบ เพ่ือช่วยให้เด็กได้
พฒันา  เกิดการเรียนรู้ และอยู่ในกลุ่มคนท่ีมากจากพืน้ฐานท่ีเหมือนหรือต่างจากตนได้อย่างราบร่ืน มี
ความสขุ 
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 จากแนวคิดท่ีกล่าวมานีพ้อสรุปได้ว่าการจัดการเรียนการสอนระดบัปฐมวัยนัน้  เน้นการ
พฒันาเด็กให้มีทกัษะพืน้ฐานทัง้ด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา โดยมีการเรียนรู้
ตามความสนใจของเด็ก ผ่านประสาทสัมผสัทัง้ห้า และมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ อ่ืน เด็กจะรู้สึกมีความสุข 
สนุกสนานเพลิดเพลิน และครูควรมีความเข้าใจ ในบริบททางสังคมและวัฒนธรรมของเด็ก เพ่ือ
สามารถพฒันาเดก็ได้อยา่งเตม็ศกัยภาพ 
  2.1 ความหมายของการจัดการเรียนการสอน 
  จากการศกึษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง มีนกัการศกึษาได้ให้ความหมายของการ
จดัการเรียนการสอนไว้ดงันี ้
  จิราพร นราศรี. (2550: 68) ได้สรุปความหมายของการจดัการเรียนการสอนให้แก่เด็ก
ปฐมวยัว่า หมายถึง เป็นการท่ีเด็กปฐมวยัได้รับการส่งเสริมให้เรียนตามความถนดั ความสนใจ อีกทัง้
ได้เรียนรู้จากสภาพท่ีเป็นจริง ได้ค้นพบความรู้ตา่ง ๆ ด้วยตนเองผู้ เรียนสามารถเรียนรู้ได้จากการปฎิบตั ิ
การมีส่วนร่วม การตอบสนองและความรู้ ท่ีได้ต้องมีความหมายต่อผู้ เ รียนสามารถน าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวนัได้ 
  โรงเรียนเทคโนโลยีสยาม. (2550:1) ได้กลา่วถึงความหมายของการจดัการเรียนการสอน
ว่าหมายถึง ขัน้ตอนท่ีผู้สอน ด าเนินการให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้ตามวตัถปุระสงค์ ด้วยวิธีการต่าง ๆ ท่ี
แตกตา่งกนัไปตามองค์ประกอบและขัน้ตอนส าคญั อนัเป็นลกัษณะเดน่หรือลกัษณะเฉพาะท่ีขาดไม่ได้
ของวิธีนัน้ ๆ 
  ณฐิณี เวชกุล (2551:31) ได้สรุปความหมายของการจดัการเรียนการสอนว่า หมายถึง                     
การจดัการเรียนการสอนอย่างหลากหลาย สนองต่อความต้องการของผู้ เรียน กระตุ้นให้ผู้ เรียนรู้จกัคิด
วิเคราะห์ คดิสงัเคราะห์ คดิสร้างสรรค์ คดิแก้ปัญหาและตดัสินใจได้ 
 จากความหมายข้างต้นสรุปได้วา่ การจดัการเรียนการสอน คือการมุ่งเน้นการจดักิจกรรมการ
เรียนการสอน เพ่ือให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างเต็มศกัยภาพในทกุด้าน สอดคล้องกบัความ
ต้องการ ความสนใจ และความถนดัของผู้ เรียนแต่ละคน โดยมีครูเป็นผู้สนับสนุน ชีแ้นะ และอ านวย
ความสะดวกในการเรียนรู้ของผู้ เรียนให้บรรลตุามเป้าหมายของการสอน 
  2.2 จุดมุ่งหมายของการจัดการเรียนการสอนให้แก่เดก็ปฐมวัย 
  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ปีพุทธศักราช 2542 หมวด 4 มาตรา 22 ระบุว่า 
การศึกษาต้องยึดหลกัว่าผู้ เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพฒันาตนเองได้ และถือว่าผู้ เรียนมี
ความส าคญัท่ีสดุ กระบวนการจดัการเรียนการสอนต้องสง่เสริมให้ผู้ เรียนสามารถพฒันาตามธรรมชาต ิ
และเต็มศกัยภาพ  มาตรา 24 ส่งเสริมสนบัสนุนให้ผู้สอนสามารถจดับรรยากาศ สภาพแวดล้อม ส่ือ
การเรียนและอ านวยความสะดวกเพ่ือให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้และมีความรอบรู้ รวมทัง้สามารถใช้การ
วิจยัเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ โดยจดัเนือ้หาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกบัความสนใจ 
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ความถนัดและความแตกต่างของผู้ เรียนฝึกทักษะ กระบวนการคิดการจัดการ การเผชิญและการ
ประยกุต์ใช้ ให้ผู้ เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง อนัจะก่อให้เกิดประโยชน์ตอ่การพฒันาคณุภาพ
ผู้ เรียนให้เป็นทรัพยากรบคุคลท่ีมีคณุภาพกระทรวงศกึษาธิการ (2546: 9) ได้กล่าวถึงการจดัการศกึษา
ปฐมวยัวา่ มีจดุมุง่หมายซึง่ถือเป็นมาตรฐานคณุลกัษณะท่ีพงึประสงค์ ดงัตอ่ไปนี ้
  1) ร่างกายเจริญเตบิโตตามวยั และมีสขุนิสยัท่ีดี 
  2) กล้ามเนือ้ใหญ่กล้ามเนือ้เล็กแข็งแรง ใช้ได้อยา่งคลอ่งแคลว่และประสานสมัพนัธ์กนั 
  3) มีสขุภาพจิตดี และมีความสขุ 
  4) มีคณุธรรม จริยธรรม และมีจิตใจท่ีดีงาม 
  5) ช่ืนชมและแสดงออกทางศลิปะ ดนตรี การเคล่ือนไหว และรักการออกก าลงักาย 
  6) ชว่ยเหลือตนเองได้เหมาะสมกบัวยั 
  7) รักธรรมชาต ิสิ่งแวดล้อมวฒันธรรมความเป็นไทย 
  8) อยู่ร่วมกบัผู้ อ่ืนได้อย่างมีความสขุ และปฏิบตัิตนเป็นสมาชิกท่ีดีของสงัคมในระบบ
ประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษัตริย์เป็นประมขุ 
  9) ใช้ภาษาส่ือสารได้เหมาะสมกบัวยั 
   10) มีความสามารถในการคดิ และแก้ปัญหาได้เหมาะสมกบัวยั 
  11) มีจินตนาการและความคดิสร้างสรรค์ 
   12) มีเจตคตท่ีิดีตอ่การเรียนรู้ และมีทกัษะในการแสวงหาความรู้ 
 เบญจา วงษ์ประเสริฐ (2549: 10-11) ได้กล่าวถึง จดุมุ่งหมายของการจดัการเรียนการสอน
ปฐมวยัคือ การมุ่งอบรมเลีย้งดเูป็นส่วนใหญ่เพ่ือให้เด็กได้พฒันาทัง้ด้านร่างกาย อารมณ์ สงัคม และ
สติปัญญาเพ่ือให้เด็กมีความสามารถในการช่วยเหลือตนเอง และปรับตวัให้อยู่ร่วมกับสงัคมอย่างมี
ความสขุ รวมถึงการเป็นสมาชิกท่ีดีของสงัคม โดยอาศยัความร่วมมือระหว่างบ้าน และโรงเรียนในการ
สง่เสริมพฒันาการเดก็ปฐมวยัไปพร้อมๆกนั 
 สวุรรณี ทองค า (2549: 23) ได้สรุปจดุมุ่งหมายของการจดัการเรียนการสอนปฐมวยัว่า เป็น
การมุ่งส่งเสริมพฒันาการของเด็กให้พร้อมท่ีจะด าเนินชีวิตในวยัท่ีเจริญเติบโตเป็นผู้ ใหญ่ การจดัการ
เรียนการสอนเดก็ในวยันี ้จงึเป็นการอบรมเลีย้งดเูพ่ือให้เดก็มีพฒันาการครบทกุด้าน 
 อญัชลี ไสยวรรณ (2552: 4-5) ได้กล่าวว่า การส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กปฐมวยัตามทฤษฎี
พหุปัญญานัน้ เด็กแต่ละคนมีฐานการเรียนรู้และสภาพแวดล้อมแตกต่างกัน ท าให้มีความสามารถ
ในทางสมองแตกต่างกัน แต่ทุกคนก็สามารถพฒันาศกัยภาพสูงสุดของตนได้ เด็กวยันีค้วรเรียนรู้ใน
ด้านตา่ง ๆ ดงันี ้ 
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  1) การเคล่ือนไหวของร่างกาย ฝึกการยืน เดนิ ว่ิง จบั ขว้าง กระโดด การเคล่ือนไหวไปใน
ทิศทางตา่ง ๆ ท่ีเราต้องการ หรือพวกนกักีฬาตา่ง ๆ 
  2) ภาษาและการส่ือสาร เป็นการใช้ภาษาส่ือสารโดยการปฏิบตัิจริงจากการพดู การฟัง 
การอ่าน และการเขียน เช่น ให้เด็กเล่าสิ่งท่ีเขาได้พบเห็น ได้ลงมือกระท า ฟังเร่ืองราวต่าง  ๆ ท่ีเด็ก
ต้องการเล่าให้ฟังด้วยความตัง้ใจ เล่านิทานให้ลูกฟังทุกวัน เล่าจบตัง้ค าถาม  หรือสนทนากับลูก
เก่ียวกบัเร่ืองราวในนิทาน   อ่านค าจากป้ายประกาศตา่ง ๆ ท่ีพบเห็น ให้เด็กได้วาดภาพสิ่งท่ีเขาได้พบ
เห็นหรือเขียนค าตา่ง ๆ ท่ีเขาได้พบเห็น 
  3) การรู้จกัการหาเหตผุล ฝึกให้เด็กเป็นคนช่างสงัเกต การเปรียบเทียบ จ าแนกแยกแยะ
สิ่งต่าง ๆ จดัหมวดหมู่สิ่งของท่ีมีอยู่ในชีวิตประจ าวนั เรียนรู้ขนาด ปริมาณ การเพิ่มขึน้ลดลง การใช้
ตวัเลข 
  4) มิติสมัพนัธ์และจินตนาการจากการมองเห็นให้เด็กได้สมัผสัวตัถตุา่ง ๆ ท่ีเป็นของจริง 
เรียนรู้สิ่งต่าง ๆ จากประสบการณ์ตรง เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่าง ระยะ ขนาด ต าแหน่ง และการ
มองเห็น สังเกตรายละเอียดของสิ่งต่างรอบตวัเข้าใจสิ่งท่ีมองเห็นได้สัมผัส สามารถน าสิ่งท่ีเข้าใจ
ออกมาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ 
  5) ดนตรีและจงัหวะ ให้เด็กได้ฟังดนตรี แยกแยะเสียงตา่ง ๆ ร้องเพลง เล่นเคร่ืองดนตรี 
ฝึกให้เดก็รู้จกัจงัหวะดนตรี 
  6) การมีปฏิสมัพนัธ์กับคนอ่ืน ฝึกให้เด็กอยู่ร่วมกับผู้ อ่ืนในด้านการช่วยเหลือ เอือ้เฟื้อ
แบ่งปัน เข้าใจผู้ อ่ืน เรียนรู้การท างานร่วมกับผู้ อ่ืน ปฏิสมัพนัธ์ในสงัคมของมนุษย์เป็นรากฐานส าคญั
ของการเรียนรู้และสตปัิญญา 
  7) การรู้จกัตนเอง รับรู้อารมณ์ความรู้สึกของตนเอง เข้าใจตนเอง จะท าให้ดแูลก ากับ
พฤตกิรรมตนเองได้อยา่งเหมาะสม 
  8) การปฏิสมัพนัธ์กบัธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม การอยูร่่วมกบัธรรมชาติ 
 ส าหรับจุดมุ่งหมายการการจัดการเรียนการสอนให้แก่เด็กปฐมวัยนัน้ กล่าวได้โดยสรุปคือ 
เป็นการพฒันาให้เด็กมีความพร้อมครบทกุด้าน ทัง้ด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สงัคม และสติปัญญา 
โดยให้เด็กได้มีการเรียนรู้ผ่านการเล่น และการท ากิจกรรมต่าง  ๆ ท่ีช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็ก 
รวมถึงการท่ีเดก็มีคณุธรรม จริยธรรม  อนัจะเป็นหนทางท่ีจะน าไปสู่การใช้ชีวิตในสงัคมร่วมกบัผู้ อ่ืนได้
อยา่งมีความสขุ 
  2.3 รูปแบบการสอนปฐมวัย 
  การเรียนการสอนปฐมวัย ควรเป็นการสอนท่ีเอือ้ต่อการพฒันาขีดความสามารถของ
ผู้ เรียนให้เต็มตามศกัยภาพ และสอดคล้อง เป็นไปตามจดุประสงค์ของการศกึษาแตล่ะระดบั โดยปรับ
ให้ผู้ เรียนเป็นศนูย์กลางการเรียนรู้ และปรับบทบาทครูจากผู้สัง่สอนถ่ายทอดความรู้มาเป็นผู้อ านวย



 22 

ความสะดวก ช่วยเหลือ ชีแ้นะ สนับสนุน และเอาใจใส่ให้เด็กได้เรียนรู้ อย่างเป็นกระบวนการด้วย
เทคนิคหรือยุทธศาสตร์การสอนท่ีเหมาะสมกับวัยส่งเสริมผู้ เรียน ให้สร้างองค์ความรู้โดยเรียนจาก
ประสบการณ์จริงและกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีเด็กได้สัมผัส ปฏิบตัิด้วยตนเอง ทัง้นีค้รูควรใช้วิธีการสอนท่ี
หลากหลายใช้แหล่งการเรียนรู้ท่ีนอกเหนือจากห้องเรียน โรงเรียน และหนงัสือเรียน เพ่ือให้เกิดความ
เหมาะสมสอดคล้องกบัความแตกตา่งของเด็กแตล่ะกลุ่มแตล่ะคน ตลอดจนบริบททางเศรษฐกิจสงัคม 
และวฒันธรรม (ภรณี ครุุรัตนะ และ วรนาท รักสกลุไทย. 2552: 1)  
 จากการรวบรวมทฤษฎีและหลักการเก่ียวกับพัฒนาการเด็ก และการจดัการศึกษาส าหรับ
เด็กปฐมวยัพบว่า ทฤษฎีและหลกัการท่ีใช้กนัอยู่ในประเทศไทย ส่วนใหญ่เป็นทฤษฎีและหลกัการของ
ต่างประเทศ ประเทศไทยเรายงัไม่มีทฤษฎีหรือหลกัการในการพฒันาเด็กท่ีพฒันาขึน้จากฐานข้อมูล
ท่ีมาจากเด็กไทยและบริบททางสังคมและวัฒนธรรมไทย ทัง้นีรู้ปแบบการสอนปฐมวยัมีรูปแบบการ
สอนท่ีหลากหลาย ดงัตอ่ไปนี ้ 
      2.3.1 การศึกษาแบบนีโอฮิวแมนนิส (Neo-Humanist Education) จุดเร่ิมของ
แนวคดินีม้าจากโยคีชาวอินเดียผู้ยิ่งใหญ่ พี. อาร์.ซาร์การ์ (P.R. Sarkar) ท่ีน าศาสตร์ทางตะวนัออกกบั
ความทันสมัยแบบตะวันตกมาผสมผสานเข้าด้วยกัน เช่น มีการให้เด็ก ๆ ฝึกสมาธิท าโยคะ 
ขณะเดียวกันก็ใช้เสียงเพลงและวิธีการสอนใหม่ ๆ รวมเข้าไปด้วย การศึกษาแบบนีโอฮิวแมนนิส มี
หลักการโดยเช่ือว่าความเก่ง ความฉลาด ซึ่งเป็นศกัยภาพท่ีมีอยู่ในตวัมนุษย์แต่มนุษย์ดึงศกัยภาพ
ดงักล่าวออกมาใช้แค่ 5-10 เปอร์เซ็นต์เท่านัน้ทัง้ ๆ ท่ีมนุษย์สามารถพฒันาศกัยภาพตวัเองได้สูงสุด
มากกวา่นี ้และเช่ือวา่ความเป็นคนท่ีสมบรูณ์นัน้เกิดจากศกัยภาพท่ีส าคญั 4 ด้าน คือ 
          1) ร่างกาย (PHYSICAL) จะต้องแข็งแรง 
          2) จิตใจ (MENTAL) ถ้ารูปร่างดีแข็งแรง แตจ่ิตใจไม่มีความเช่ือมัน่ในตวัเอง 
ตดัสินใจด้วยตวัเองไมไ่ด้ ไมมี่ความเป็นตวัของตวัเอง ไมมี่ความคดิสร้างสรรค์ ก็ไมมี่ประโยชน์ 
       3) ความมีน า้ใจ (SPIRITUAL) มีความรักให้กบัคนอ่ืนในวงกว้าง ช่วยเหลือคน
อ่ืนโดยท่ีไมห่วงัผลตอบแทน มีความเมตตาท่ียิ่งใหญ่ มีใจท่ีเปิดกว้าง 
       4) วิชาการ (ACADEMIC) ถ้าเราไม่มีวิชาการ ไม่มีความรู้ ก็ไม่มีทางท่ีเราจะมี
อะไรมาบ ารุงตวัเองทัง้ 4 ด้านคือ หลักการสู่ความเป็นคนท่ีสมบูรณ์ การศึกษาท่ีดีจะต้องจดัให้ครบ
ทัง้หมดนี ้  
    เพ่ือไปให้ถึงเป้าหมายความเป็นคนท่ีสมบูรณ์ กิจกรรมท่ีท าในโรงเรียนนีโอฮิวแมนนิส
จะต้องสอดคล้องกบัหลกั 4 ข้อ คือ คล่ืนสมองต ่า การประสานของเซลล์สมอง ภาพพจน์ตอ่ตวัเอง และ
การให้ความรัก ซึ่งต้องไปด้วยกัน เด็กจึงจะไปในทิศทางท่ีดี   บทบาทของครูจึงเป็นเร่ืองส าคัญ 
เน่ืองจากเช่ือวา่พฤตกิรรมของครู คือ บทเรียนท่ีดีท่ีสดุของเด็กเช่น ถ้าครูไม่กินผัก เด็กก็จะไม่กินผกั ถ้า
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ครูพูดจาไพเราะ เด็กก็จะพูดจาไพเราะ แนวคิดนีไ้ม่เช่ือว่าท าอย่างท่ีครูสอน แต่อย่าท าอย่างท่ีครูท า 
ดงันัน้ คนเป็นครูท่ีดีจึงต้องสมบรูณ์พร้อมทัง้พฤติกรรมส่วนตวั และเทคนิคการสอนด้วย เด็กจึงจะเป็น
คนท่ีสมบรูณ์แบบ (เกียรตวิรรณ อมาตยกลุ. 2552: 15-19)             
      2.3.2 การศกึษาวอลดอร์ฟ (Waldorf Education) รูดอล์ฟ สไตเนอร์ นกัปรัชญา ผู้ก่อตัง้
การศกึษาวอลดอร์ฟ เกิดเม่ือปี ค.ศ.1861 ในฮงัการี การศกึษาของเขาในช่วงต้น คือ วิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ ผลงานเขียนในระยะแรกเก่ียวกับปรัชญาของคานต์ (Kant) ต่อมาเขาได้ศึกษาวิชา
วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ ปรัชญา และวรรณคดี และศึกษางานของเกอเธต์อย่างลึกซึง้จนสามารถเป็น
บรรณาธิการงานเขียนทางวิทยาศาสตร์ของเกอเธต์และซิลเลอร์ งานของเขาคือ การศึกษาเร่ือง
ธรรมชาตขิองมนษุย์และ การแสวงหาความจริง มนษุยปรัชญา (Anthroposophy) ซึ่งเขาพฒันาขึน้ ถือ
เป็นศาสตร์แห่งจิตวิญญาณ (Spiritual Science) ท่ีก้าวพ้นความจ ากัดของการแสวงหาความจริง
เฉพาะจากการรับรู้ท่ีเป็นรูปธรรมตามปรัชญาของคานต์ไปสู่การแสวงหาความจริงจากการรับรู้ของทัง้
กายและจิต ทัง้ท่ีเป็นรูปธรรมและนามธรรม ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ท่ีมิได้แยกจากอารมณ์ความรู้สึก  
แตอ่ยูคู่ก่นัได้อยา่งกลมกลืนจะน ามนษุย์ไปสูค่วามเป็นหนึ่งเดียวกบัสรรพสิ่ง นัน่คืออิสระ และการหลดุ
พ้น มนษุยปรัชญานีเ้ป็นพืน้ฐานของการศกึษาวอลดอร์ฟ (บษุบง ตนัตวิงศ์. 2552 ) 
    โรงเรียนวอลดอร์ฟแห่งแรกตัง้ขึน้ หลังสงครามโลกครัง้ท่ี 1 ตลอดเวลา 80 ปีท่ีผ่านมา
นับตัง้แต่มีการก่อตัง้โรงเรียนวอลดอร์ฟแห่งแรกขึน้ การศึกษาวอลดอร์ฟได้แพร่หลายไปทั่วโลก 
ปัจจุบนัมีโรงเรียนอนุบาลตามแนวนี ้1087 โรง โรงเรียนประถมศึกษาและมธัยมศึกษา 640 โรง ศนูย์
บ าบดักวา่ 300 แหง่ และสถาบนัฝึกหดัครูกว่า 50 แห่ง ใน 56 ประเทศทัว่โลก เป้าหมายของการศกึษา
วอลดอร์ฟ คือ ช่วยให้มนุษย์บรรลุศักยภาพสูงสุดท่ีตนมีและสามารถก าหนดความมุ่งหมายและ
แนวทางแก่ชีวิตของตนได้อยา่งอิสระตามก าลงัความสามารถของตน แตม่นษุย์จะบรรลศุกัยภาพสงูสดุ
ของตนไม่ได้ ถ้าเขายังไม่มีโอกาสได้สัมผัสหรือค้นพบส่วนต่างๆ หลายส่วนในตนเอง ด้วยเหตุนี ้
การศกึษาวอลดอร์ฟ จึงเน้นการศึกษาเร่ืองมนษุย์ และความเช่ือมโยงของมนษุย์กบัโลกและจกัรวาล 
ทัง้นี ้การศกึษาวอลดอร์ฟ มุง่พฒันาเด็กให้เป็นมนษุย์ท่ีมีบคุลิกภาพท่ีสมดลุกลมกลืน และให้เด็กได้ใช้
พลงัทกุด้าน  ไม่ว่าจะเป็นด้านสติปัญญา ด้านศิลปะ และด้านการปฏิบตัิอย่างพอเหมาะ เนือ้หาสาระ
ในระดับปฐมวัย จะไม่มีการแบ่งเนือ้หาสาระเป็นวิชาแต่จะเป็นการจัดเนือ้หาสาระใน  รูปของ
ประสบการณ์ในการเล่น และในการด าเนินชีวิตการจัดการศึกษาต้องพัฒนามนุษย์ไปสู่ความเป็น
มนุษย์ท่ีสมบูรณ์ ด้วยการพัฒนาให้มนุษย์เข้าถึงสัจธรรม การศึกษาส าหรับเด็กปฐมวัยจึงยึดหลัก
ตอ่ไปนี ้
    1) การท าซ า้ (repetition) เด็กควรได้มีโอกาสท าสิ่งตา่ง ๆ ซ า้แล้วซ า้เล่าจนการกระท านัน้
ซมึลกึลงไปในกายและจิตจนเป็นนิสยั 
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       2) จงัหวะเวลาท่ีสม ่าเสมอ (rhythm) กิจกรรมในโรงเรียนต้องเป็นไปตามจงัหวะเวลาท่ี
สม ่าเสมอ เหมือนลมหายใจเข้า–ออก ยามจิตใจสงบและผอ่นคลาย เดก็จะได้รู้สกึมัน่คงปลอดภยั 
       3) ความเคารพและการน้อมรับคณุค่าของทุกสิ่ง กิจกรรมและส่ือธรรมชาติท่ีจัดให้เด็ก
เพ่ือให้เดก็เคารพและเห็นคณุคา่ของสิ่งตา่งๆ ท่ีเกือ้หนนุชีวิตมนษุย์ ความเคารพและน้อมรับคณุคา่ของ
สิ่งตา่ง ๆ จะเป็นแก่นของจริยธรรมตลอดชีวิตของเด็ก 
    บทบาทครูอนบุาล ตามแนววอลดอร์ฟ นอกจากเป็นแบบอย่างของความมุ่งมัน่ตัง้ใจให้แก่
เด็กแล้วยงัมีบทบาทส าคญัอ่ืน ๆ ได้แก่ การสงัเกตเด็กขณะท่ีเด็กเรียน ไตร่ตรองความเจริญก้าวหน้า
และปัญหาของเด็กหลงัสอนและก่อนสอน การท างานกบัพ่อแม่เพ่ือให้เกิดความเข้าใจกนัและกนั การ
ปฏิบตัสิมาธิ การท ากิจกรรมศลิปวฒันธรรมและกิจกรรมอ่ืนๆ เพ่ือพฒันาตนเองในแตล่ะวนั ครูอนบุาล
เป็นบคุคลท่ีส าคญัท่ีสดุในชีวิตของเดก็ขณะอยูท่ี่โรงเรียน ความคดิ ความรู้สกึและความมุ่งมัน่ตัง้ใจของ
ครูถ่ายทอดสู่เด็กโดยตรง ครูเป็นแบบอย่างของบุคคลท่ีพฒันาความเป็นมนุษย์ในตนเองตลอดเวลา 
ความมุ่งมัน่ตัง้ใจของครูจะเป็นรากฐานส าคญัในการพฒันากายและจิตวิญญาณของเด็กทัง้ในวยัเด็ก
และวยัผู้ใหญ่ 
    2.3.3 การสอนแบบมอนเตสซอร่ี ดร.มาเรีย มอนเตสซอร่ี ผู้ ริเร่ิมการสอนแบบมอนเตสซอร่ี               
เป็นผู้หญิงชาวอิตาลีคนแรกท่ีได้รับปริญญาแพทยศาสตร์บณัฑิตจาก University of Rome เม่ือจบ
การศกึษา ได้มีโอกาสท างานกบัเด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญาและทางจิตท่ีคลินิกจิตแพทย์ของ
มหาวิทยาลยั จากการท างานกบัเด็กเหล่านี ้มอนเตสซอร่ีเกิดแนวคิดและเกิดการเรียนรู้ว่า ถ้าเด็กได้มี
บางสิ่งบางอยา่งท่ีจะจบัต้องและบิด-หมนุด้วยมือ สมองย่อมท าหน้าท่ีตอบสนองได้ มอนเตสซอร่ีจึงได้
คิดวิธีการสอนขึน้มาจากความเช่ือในการจัดการ มอนเตสซอร่ีได้ศึกษางานของเอ็ดเวิร์ด (Edward 
Seguin) ผู้ ท่ีริเร่ิมในการพฒันาระบบการศึกษาส าหรับเด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญาและงาน
ของ Jean Itard ท่ีพฒันาระบบการศกึษาส าหรับคนหหูนวก ผนวกกบัการท่ีได้มีประสบการณ์ตรงใน
การท างานกบัเด็ก และพบว่าการท่ีจะให้เด็กได้เจริญเติบโตไปตามขัน้ตอนของความสามารถนัน้  ควร
จะต้องพัฒนาการสอนให้สัมพันธ์กับพัฒนาการความต้องการของเด็ก ท่ีต้องการจะเป็นอิสระใน
ขอบเขตท่ีก าหนดไว้ให้ ตลอดจนการจดัสิ่งแวดล้อมท่ีสมบรูณ์และพิถีพิถนั 
    ทัง้นีม้อร์ริสนั (Morrison.1998: 96 - 101) และบคุคลตา่ง ๆ ได้สงัเคราะห์แนวคิดและแนว
ปฏิบตัขิองมอนเตสซอร่ี สรุปเป็นหลกัการของการสอนได้ 5 ประเดน็ ดงันี ้
    1) เด็กจะต้องได้รับการยอมรับนับถือ (Respect for the child) เพราะเด็กแต่ละคน                             
มีลกัษณะเฉพาะของเขา ดงันัน้การจดัการศกึษาให้แก่เด็ก ควรจะเหมาะกบัเด็กแตล่ะคน มอนเตสซอร่ี
ยืนยันในความเช่ือของตนเองท่ีว่า ชีวิตของเด็กต้องได้รับการดูแลท่ีแตกต่างไปจากผู้ ใหญ่ ไม่จัด
การศกึษาให้แก่เดก็ ตามท่ีผู้ ใหญ่ต้องการให้เป็น โดยนกัการศกึษาและผู้ปกครองจะแสดงความเคารพ
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นบัถือเดก็ได้หลายวิถีทาง ชว่ยให้เดก็ท างานได้ด้วยตนเอง สง่เสริมความเป็นอิสระให้แก่เด็กและเคารพ
ความต้องการของเดก็แตล่ะคน 
    2) เดก็มีจิตท่ีซมึซาบได้ (The Absorbent Mind) มอนเตสซอร่ีเช่ือว่า เด็กคือผู้ ให้การศกึษา
แก่ตนเอง เราใช้จิตในการแสวงหาความรู้เด็กซึมซาบข้อมลูตา่งๆ เข้าไปในจิตของตนเองได้ กระบวนนี ้
เห็นได้ชดัจากการท่ีเด็กเรียนภาษาแม่ได้เองพฒันาการของจิตท่ีซึมซาบได้มี 2 ระดบัคืออายตุัง้แตแ่รก
เกิดถึง 3 ปี  เป็นช่วงท่ีจิตซึมซาบโดยไม่รู้สึกตวั(Unconscious absorbent mind) เป็นการพฒันา
ประสาทสัมผสัของ การมองเห็น (seeing) การได้ยิน (hearing) การชิมรส (tasting) การดมกลิ่น 
(smelling) และการสมัผสั(touching) เด็กจะซึมซาบทกุสิ่งทกุอย่างรอบตวัอาย ุ3-6 ปี เป็นช่วงท่ีจิตซึม
ซาบโดยรู้สึกตวั (consciousabsorbent mind) โดยเลือกสิ่งท่ีประทบัใจจากสิ่งแวดล้อม และพฒันา
ประสาทสมัผสัตา่ง ๆ การเลือกสรรมีความละเอียดละออเพิ่มขึน้ ในช่วงท่ีจิตซึมซาบโดยไม่รู้สึกตวั เม่ือ
อาย ุ3 ปีขึน้ไป เดก็จะพฒันาความสามารถในการท่ีจะแยกแยะ จบัคู ่และเรียงล าดบัสีได้ มอนเตสซอร่ี 
ได้ท้าทายให้ครูคิดเก่ียวกบัเร่ืองจิตท่ีซึมซาบได้ของเด็ก ว่าสิ่งท่ีเด็กเรียนรู้ส่วนใหญ่จะขึน้อยู่กบัคนท่ีอยู่
รอบตวั สิ่งท่ีคนเหลา่นัน้พดูและท า และปฏิกิริยาของคนเหลา่นัน้ 
       3) ช่วงเวลาหลกัของชีวิต (Sensitive Periods) วยั 3–6 ปี ช่วงเวลานี ้เด็กจะรับรู้ได้ไว และ
เรียนรู้ ทกัษะเฉพาะอย่างได้ดี ครูจึงต้องสงัเกตเด็กเพ่ือจดัการเรียนการสอนให้แก่เด็กได้สมบูรณ์ท่ีสุด 
ดังนัน้ครูของมอนเตสซอร่ี หรือผู้ ปกครองจ าเป็นจะต้องหาช่วงเวลาของเด็กจัดให้เด็กประสบ
ความส าเร็จได้สงูสดุ การสงัเกต จงึส าคญัส าหรับครูและผู้ปกครอง นกัการศกึษาหลายคนเช่ือว่า ข้อมลู
ท่ีได้จากการสงัเกตถกูต้องมากกวา่การใช้แบบสอบ 
       4) การตระเตรียมสิ่งแวดล้อม (The Prepared Environment)เด็กจะเรียนรู้ได้ดี ใน
สิ่งแวดล้อมท่ีได้ตระเตรียมเอาไว้ในสถานท่ีใดก็ตาม ไมว่า่จะเป็นห้องเรียน ห้องท่ีบ้าน ห้องเด็กเล็ก หรือ
สนามเดก็เลน่ จดุมุง่หมายเพียงเพื่อให้เดก็มีอิสระจากการควบคมุของผู้ใหญ่เป็นสถานท่ี ท่ีเด็กจะได้ท า
สิ่งตา่ง ๆ เพ่ือตนเอง ห้องเรียนในอดุมคติของมอนเตสซอร่ี คือ เด็กเป็นศนูย์กลางและมีส่วนร่วมในการ
เรียนในสิ่งแวดล้อมท่ีตระเตรียมไว้ เด็กจะเรียนได้ตามความต้องการตดัสินใจเลือกอุปกรณ์ท่ีต้องท า 
เม่ือเด็กมีอิสระภายในสิ่งแวดล้อม เลือกท าอุปกรณ์ด้วยตนเอง เขาจะซึมซาบสิ่งต่างๆ  จากตรงนัน้ 
ผู้ ใหญ่มกัจะกลวัว่าเด็กจะใช้อิสระไม่เป็น เด็กจะมีอิสระในการใช้อปุกรณ์ท่ีจดัไว้ ภายใต้กรอบในการ
เลือกท่ีครูได้จัดให้ การเลือก (Choice) คือ ผลผลิตของวินัยและการควบคุมตนเองท่ีจะได้รู้จาก
สิ่งแวดล้อม 
       5) การศึกษาด้วยตนเอง (Self-or Auto Education) มอนเตสซอร่ีเน้นความสนใจไป                               
ท่ีความสามารถของมนุษย์ ศิลปะของการสอนรวมถึงการตระเตรียมสิ่งแวดล้อม เพ่ือเด็กจะได้เข้าไป
ท างานและเรียนรู้ด้วยตนเอง เด็กสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองจากการท่ีเด็กมีอิสระในสิ่งแวดล้อมท่ี
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จดัเตรียมไว้อย่างสมบรูณ์ การมีอิสระนีม้อนเตสซอร่ีกล่าวว่า ไม่ใช่สญัลกัษณ์ของเสรีภาพเท่านัน้ แต่
หมายถึงเส้นทางไปสูก่ารศกึษา เดก็มีสิทธ์ิท่ีจะเรียนรู้ระเบียบวินยัของชีวิต ได้มีโอกาสแก้ไขข้อบกพร่อง
ของตนเอง สามารถควบคมุการเคล่ือนไหวของตนเองได้ 
    2.3.4 การศึกษาหลักสูตรไฮ/สโคป (High/Scope Curriculum ) ดร.เดวิด ไวคาร์ต 
(Dr.David Weikart) ประธานมูลนิธิวิจยัการศกึษาไฮ/สโคป (High/Scope Educational Research 
Foundation) เป็นผู้ ริเร่ิม และพัฒนาร่วมกับคณะนักวิชาการและนักวิจยั อาทิ แมร่ีโฮแมน (Marry 
Hohmann) และ ดร.แลร่ี ชไวฮาร์ต (Dr.Larry  Schweinhart) ขึน้จากโครงการเพอร่ี พรี สคูล (Perry 
PreSchoolProject) ตัง้แต่ พ.ศ.2505 ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการ Head Start เพ่ือช่วยเหลือเด็กด้อย
โอกาสให้มีการศกึษาท่ีเหมาะสม และประสบความส าเร็จในชีวิตโดยมลูนิธิวิจยัการศกึษาไฮ/สโคป  ได้
ศกึษาเปรียบเทียบเด็ก 3 กลุ่มประกอบด้วย (1) กลุ่มท่ีได้รับการสอนจากครูโดยตรง (Instruction)  (2) 
กลุ่มเนิร์สเซอร่ีแบบดัง้เดิม (Traditional Nursery)และ (3) กลุ่มท่ีได้รับประสบการณ์หลกัสตูรไฮ/สโคป 
ซึ่งจากการศึกษาติดตามเด็กเหล่านีต้ัง้แต่ระดับปฐมวัยจนถึงอายุ 29 ปี พบว่า กลุ่มท่ีเรียนด้วย
หลักสูตรไฮ/สโคปมีปัญหาพฤติกรรมทางสังคมอารมณ์ เช่น การถูกจับข้อหาลักขโมย ท าร้ายผู้ อ่ืน 
บกพร่องทางอารมณ์และล้ม เหลวในชีวิตน้อยกว่าอีก 2 กลุ่ม ดงันัน้ หลกัสูตรนีจ้ึงพิสูจน์ได้ว่าช่วย
ป้องกนัอาชญากรรม เพิ่มพนูความส าเร็จทางการศกึษาและผลผลิต ตลอดชีวิต) นอกจากนีม้ลูนิธิฯได้
พฒันาระบบการฝึกอบรมบคุลากรท่ีมีประสิทธิภาพ เรียนรู้ได้ง่าย เผยแพร่ในสหรัฐอเมริกาและประเทศ
ต่างๆทั่วโลก โดยเฉพาะในสหรัฐอเมริกาครูมากกว่า 33,000 คน ได้รับการฝึกอบรมในเร่ืองไฮ/สโคป 
และจากการส ารวจสมาชิกมากกว่า 200,000 คน ของสมาคมการศึกษาแห่งชาติ (NAEYC) พบว่า   
ร้อยละ 28 ของสมาชิกได้รับการฝึกอบรมในเร่ืองไฮ/สโคป และร้อยละ  44 ใช้หลกัสตูรไฮ/สโคป ในบาง
บริบทด้วย (Schweinhart.1997) 
    หลกัสตูรไฮ/สโคป เน้นความส าคญัของการเรียนรู้แบบลงมือกระท า ผ่านมมุประสบการณ์
หรือศนูย์การเรียนท่ีหลากหลาย ด้วยวสัดอุุปกรณ์และกิจกรรมท่ีเหมาะสมกบัพฒันาการของเด็ก การ
แก้ปัญหาอยา่งกระตือรือร้น ได้รับการสง่เสริมในขณะเดก็วางแผนแตล่ะวนั ว่าจะการเรียนรู้แบบ ลงมือ
กระท า การริเร่ิม ประสบการณ์ส าคญั การประเมินผลคณะท างาน บนัทึกประจ าวนัวางแผนกิจวตัร
ประจ าวนั การประเมินพฒันาการเด็ก ปฏิสมัพนัธ์ระหว่างผู้ ใหญ่-เด็ก กลยุทธ์ปฏิสมัพนัธ์ การกระตุ้น
และส่งเสริม การแก้ปัญหา วางแผนลงมือปฏิบตัิทบทวน กิจกรรมกลุ่มย่อย กิจกรรมกลุ่มใหญ่ กิจวตัร
ประจ าวนั พืน้ท่ี ส่ือ การเก็บการจดัสิ่งแวดล้อม ท าอย่างไร ปฏิบตัิตามท่ีวางแผนและทบทวนสิ่งท่ีพวก
เขาได้ท า ครูใช้การสอนกลุ่มย่อยเพ่ือกระตุ้นพัฒนาการ ใช้ค าถาม การสนับสนุนและการขยายการ
เรียนรู้ของเด็ก ๆ ไปพร้อม ๆ กบัการเพิ่มพนูทกัษะการส่ือสาร โดยครูใช้เทคนิคการสังเกตในการศกึษา
และเข้าใจการเล่นของเด็ก และผู้ปกครอง เป็นผู้ มีบทบาทส าคญัมากในการศึกษาแนวนี ้เพราะต้อง
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ปฏิบตัิต่อลกูของตนว่าเป็นผู้ เรียนรู้ ท่ีสามารถและกระตือรือร้น โดยทัง้ครูและผู้ปกครองมีฐานะเป็น
เพ่ือนร่วมงาน ท่ีต้องให้เกียรตซิึง่กนัและกนั (Gordon and Browne.1995.) 
    หลักการการจัดการเรียนการสอนคือ ครูและนักเรียนเรียนรู้ไปด้วยกัน การสอนและการ
เรียนต้องควบคูไ่ปด้วยกนั โดยให้ความส าคญักบัการเรียนรู้มากกว่าการสอน วตัถปุระสงค์ของการจดั
การศกึษาคือ การจดัสิ่งแวดล้อม และโอกาสให้เด็กได้คิดประดิษฐ์และค้นพบด้วยตนเอง การเรียนรู้ท่ีมี
คณุคา่ส าหรับเดก็ จงึเป็นการจดัสถานการณ์ท่ีก่อให้เกิดการเรียนรู้ การเรียนเป็นกญุแจส าคญัท่ีน าไปสู่
การสอนวิธีใหม่ ซึ่งครูเป็นแหล่งของการเรียนรู้ท่ีสมบูรณ์ โดยการน าเสนอทางเลือกท่ีหลากหลาย
ส าหรับการเสนอความคิดเห็น และเป็นแหล่งสนบัสนุนการเรียนรู้ โฮแมน และ เวคาร์ท (Hohmann 
and Weikart. 1995.) 
    2.3.5 การสอนแบบเรกจิโอ เอมิเลีย (Reggio Emilia Approach) ในปี ค.ศ.1945 หลงั
สงครามโลกครัง้ท่ี 2 คนกลุ่มหนึ่งในวิลลาเซลลา (Villa Cella) ซึ่งเป็นหมู่บ้านเล็ก ๆ ก าลงัร่วมมือกัน                    
จดัตัง้โรงเรียนส าหรับเด็ก ๆ ในหมู่บ้านเรกจิโอ เอมิเลีย เป็นเมือง ๆ หนึ่งทางตอนเหนือของประเทศ
อิตาลี) ลอริส มาลากซุซี (Loris Malaguzzi) ซึ่งเป็นครูสอนระดบัมธัยมศกึษาได้ถกูกลุ่มผู้ ก่อตัง้ชวน
ท างานก่อตัง้โรงเรียนนีด้้วยกัน เม่ือรู้ว่ามาลากุซซ่ีเป็นครู ชาวบ้านกลุ่มนีต้ัง้ใจท่ีจะก่อตัง้โรงเรียนด้วย
ตนเอง ปี 1963 จากความร่วมมือของกลุ่มผู้ปกครอง ครู และมาลากซุซ่ี โรงเรียนโรบินสนั เป็นโรงเรียน
แรกท่ีด าเนินการโดยเทศบาลเมือง และเป็นโรงเรียนขนาด 2 ห้องเรียน เด็กปฐมวยั 60 คน ผู้ปกครอง
ต้องการโรงเรียนปฐมวยัรูปแบบใหม่ท่ีมีคณุภาพดีขึน้นอกเหนือจากการท าหน้าท่ีเป็นเพียงผู้ดแูลเด็ก
เทา่นัน้ ความร่วมมือกนัอย่างมุ่งมัน่และสม ่าเสมอ ระหว่าง มาลากซุซ่ี ครูและกลุ่มผู้ปกครองก่อให้เกิด
วิวฒันาการรูปแบบ และแนวคิดการด าเนินการจดัการ การจดับรรยากาศ สิ่งแวดล้อมท่ีเหมาะสมกับ
เด็กปฐมวยั จนเป็นท่ีรู้จกัของนกัการศึกษาในกลุ่มประเทศยุโรป และอเมริกาเหนือ ตัง้แตปี่ค.ศ.1980 
เป็นต้นมา 
   ดงันัน้การด าเนินการจึงค านึงถึงองค์ประกอบทัง้ 3 คือ เด็ก ครอบครัว และครู การจดั
สภาพแวดล้อมในโรงเรียน จึงมุ่งจดัโรงเรียนท่ีให้ความรู้สึกอบอุ่นและเป็นมิตรส าหรับทกุคนท่ีได้เข้ามา
สมัผสัเหมือนอยู่ในบ้านท่ีเป่ียมไปด้วยไมตรีจิต (An amiable school) ครูและนกัเรียนเรียนรู้ไปด้วยกนั 
การสอนและการเรียนต้องควบคู่ไปด้วยกันโดยให้ความส าคัญกับการเรียนรู้มากกว่าการสอน 
วตัถุประสงค์ของการจดัการศึกษาคือการจดัสิ่งแวดล้อมและโอกาสให้เด็กได้คิดประดิษฐ์และค้นพบ
ด้วยตนเอง การเรียนรู้ท่ีมีคณุค่าส าหรับเด็กจึงไม่ใช่การสอนจากครูท่ีเป็นการบอกเล่าโดยตรง แต่เป็น
การจดัสถานการณ์ท่ีก่อให้เกิดการเรียนรู้ การเรียนเป็นกญุแจส าคญัท่ีน าไปสู่การสอนวิธีใหม่ ซึ่งครูเป็น
แหล่งของการเรียนรู้ท่ีสมบรูณ์  โดยการน าเสนอทางเลือกท่ีหลากหลายส าหรับการเสนอความคิดเห็น 
และเป็นแหลง่สนบัสนนุการเรียนรู้ (สจุินดา ขจรรุ่งศลิป์. 2540:  52-58)  
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    2.3.6 การสอนแบบโครงการ (The Project Approach) นกัการศกึษาปฐมวยัส่วนมาก 
กล่าวถึงการใช้โครงการกับเด็กบางคน แนะน าว่าการสอนแบบโครงการเป็นวิธีการหนึ่งในหลายวิธีท่ี
สามารถสง่เสริมให้เดก็รู้จกัตดัสินใจ เห็นผลการกระท าท่ีชดัเจนเป็นรูปธรรม และเด็กจะมีประสบการณ์
จากการปฏิสมัพนัธ์ กบับคุคล วตัถสุิ่งของ และสิ่งแวดล้อม แนวคิดท่ีจะให้เด็กเรียนรู้ผ่านโครงการนัน้ 
มีมานานนบัศตวรรษ เร่ิมจากความเคล่ือนไหวของนกัการศึกษากลุ่มพิพฒันนิยม (Progressive)ใน
ประเทศสหรัฐอเมริกาช่วงศตวรรษท่ี 19-20 จอห์น ดิวอี ้(John Dewey) ได้เขียนบทความและหนงัสือ
หลายเล่ม เก่ียวกบัการสร้างประสบการณ์ทางการศกึษาท่ีจะช่วยส่งเสริมให้เด็กเกิดความตระหนกัใน
ชุมชนร่วมกัน และได้น าโครงการ เข้าไปใช้ในโรงเรียนทดลองท่ีมีช่ือเสียงแห่งหนึ่ง ส่วนวิลเล่ียม คิล
แพทริก (William  Kilpatrick) ได้สอนบุคคลต่าง ๆ (ตอ่มาเป็นนกัการศึกษา) ถึงวิธีการใช้โครงการท่ี
เก่ียวข้องกบัประสบการณ์ในชีวิตจริง อนัเป็นรากฐานส าคญัทางการศกึษามากกว่าการเตรียมเด็กเพ่ือ
ชีวิตในอนาคต ในปี ค.ศ.1934 ลูซ่ี สปาร์ค มิทเชลล์ (Lucy Spraque Mitchell) ได้น านกัศึกษาของ
วิทยาลยัการศกึษาแบงก์สตรีท (The Bank Street College of Education) นครนิวยอร์ก ออกศกึษา
สิ่งแวดล้อม และนับตัง้แต่นัน้ก็ได้สอนครูให้รู้จักวิธีการใช้โครงการซึ่งวิธีสอนท่ีพัฒนาโดยวิทยาลัย
การศกึษาแบงก์สตรีทนี ้มีส่วนคล้ายคลึงอย่างมากกบัการสอนแบบโครงการ (Diffily.1996) ประโยชน์
ของการสอนแบบโครงการมีดงันี ้
  1) ชว่ยให้เดก็มีโอกาสท่ีจะประยกุต์ใช้ทกัษะท่ีมีอยู่และเพิ่มความช านาญในทกัษะนัน้ยิ่งขึน้ 
  2) แสดงให้เห็นถึงความสามารถและความถนดัของเดก็ 
 3) แสดงให้เห็นแรงจงูใจภายใน และความสนใจท่ีเกิดจากตวัเดก็ในงานและกิจกรรมท่ีท า 
 4) ส่งเสริมให้เด็กรู้จกัตดัสินใจว่าควรท าอะไร และผู้ ใหญ่ยอมรับในความต้องการของเด็ก
โดยท่ีเดก็มีความสามารถในการเรียนรู้ด้วยตนเอง มีครูเป็นผู้ ให้ค าแนะน า และเด็กเป็นผู้ตดัสินใจลงมือ
ท าด้วยตวัเดก็เอง (Katz and Chard. 1995) 
 2.4 บทบาทหน้าท่ีของครูปฐมวัย 
 ผู้ ท่ีมีบทบาทหน้าท่ี ในการจดัการศึกษาปฐมวยัส่วนใหญ่คือ ครูปฐมวยั ทัง้นี ้บทบาทหน้าท่ี
ของครูปฐมวัยเป็น พฤติกรรม หรือการกระท าของครูท่ีจัดการเรียนรู้ จัดกิจกรรม และประสบการณ์
ส าหรับเดก็ปฐมวยั โดยมีการวางแผนการสอนตามหลกัสตูร จดัเตรียมและพฒันาส่ือประกอบการสอน
เพ่ือให้เด็กเกิดการเรียนรู้อย่างมีความสุข และสนุกสนาน ประเมินพฒันาการของเด็ก เพ่ือตอบสนอง
ความต้องการ ความสามารถ ความถนดัของเดก็แตล่ะคนตามศกัยภาพ รวมทัง้ให้การดแูลเด็ก ส่งเสริม
ให้เดก็มีคณุธรรม จริยธรรม และมีนิสยัท่ีดี เพ่ือส่งเสริมพฒันาการเด็กในทกุๆ ด้านให้เหมาะสมตามวยั
ในระหวา่งท่ีเดก็อยูใ่นโรงเรียน (สวุรรณี   ทองค า. 2549:41)  
 เน่ืองจากเดก็ปฐมวยัมีความส าคญัและมีความแตกตา่งกบัเด็กในระดบัอ่ืน ทัง้ด้านพทุธพิสยั
เจตคตพิิสยัและทกัษะนิสยั  การเรียนรู้ของเด็กปฐมวยั มีอิทธิพลอย่างสงูตอ่การพฒันาเด็กท่ีจะเกิดขึน้
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ในอนาคต ครูปฐมวยัจงึมีบทบาทส าคญัท่ีสง่ผลตอ่การเรียนรู้ของเดก็ (จิรนนัท์   พาสนาวฒุิโชติ. 2553: 
online) ดงันี ้
 1) เป็นผู้ส่งเสริมพฒันาการทางร่างกาย ครูต้องจดักิจกรรมท่ีให้เด็กได้พฒันาความแข็งแรง
ของกล้ามเนือ้ใหญ่ การประสานสัมพันธ์ของกล้ามเนือ้เล็ก การปฏิบตัิตนตามสุขอนามัย การรักษา
ความปลอดภยัของตนเองและผู้ อ่ืนในกิจวตัรประจ าวนั 
 2) เป็นผู้ ส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจ ครูต้องจัดกิจกรรมให้เด็กได้ช่ืนชม
สร้างสรรค์สิ่งสวยงาม ให้เด็กได้เล่นอย่างอิสระ เล่นเป็นกลุ่ม เล่นในห้องเรียนและนอกห้องเรียน ร้อง
เพลง เลน่เคร่ืองดนตรีง่าย ๆ มีปฏิกิริยาโต้ตอบกบัเสียงดนตรี และมีคณุธรรมจริยธรรม 
 3) เป็นผู้สง่เสริมพฒันาการด้านสงัคม ครูต้องจดักิจกรรมให้เด็กเกิดการเรียนรู้ทางสงัคมการ
ปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันของตน การเล่น การท างานร่วมกับผู้ อ่ืน  การแก้ปัญหาในการเล่น การ
แลกเปล่ียนความคดิเห็น การเคารพความคดิเห็นของผู้ อ่ืน การปฏิบตัิตามวฒันธรรมท้องถ่ินท่ีอยู่อาศยั
อยูแ่ละความเป็นไทย  
 4) เป็นผู้ส่งเสริมพฒันาการด้านสติปัญญา ครูต้องจดักิจกรรมให้เด็กรู้จกัการคิด การสงัเกต                
การจ าแนก การเปรียบเทียบจ านวนมิติสมัพนัธ์ เวลา และการให้เด็กรู้จกัใช้ภาษาแสดงความรู้สึกด้วย
ค าพดู การพดูกบัผู้ อ่ืน การอธิบายเร่ืองราว การอา่นในหลายรูปแบบผา่นประสบการณ์ท่ีส่ือความหมาย
ตอ่เดก็อา่นภาพหรือสญัลกัษณ์จากหนงัสือนิทาน/เร่ืองราวท่ีสนใจ 
 5) เป็นผู้สร้างเสริมสมาธิ ครูต้องจดักิจกรรมให้เด็กได้มีสมาธิในการท ากิจกรรมตา่ง ๆ เช่น 
กิจกรรมสร้างสรรค ์การร้อยลกูปัด การวาดภาพสีน า้ สีเทียน กิจกรรมเลน่อิสระตามมมุตา่ง ๆ 
 นอกจากนี ้ครูปฐมวัยต้องมีความเข้าใจในธรรมชาติของเด็ก รู้ความต้องการของเด็ก และ
สามารถจดักิจกรรมและจดัชัน้เรียนให้เหมาะสมกบัเด็กด้วยโดย น า้ผึง้  ทวีพรปฐมกลุ (เยาวพา เดชะ
คปุต์ 2542; อ้างอิงจากน า้ผึง้  ทวีพรปฐมกลุ. 2551: 21-23) กล่าวว่าครูปฐมวยัมีบทบาทหน้าท่ีตา่ง ๆ 
ดงันี ้
 1. บทบาทหน้าท่ีทางวิชาการ 
    1.1) มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบัแนวและแผนการจดัประสบการณ์ปฐมวยั 
    1.2) มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบัการจดัการเรียนการสอน 
    1.3) มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบัการวดัและประเมินผล 
    1.4) มีความรู้ความเข้าใจในการจดัท าและดดัแปลงส่ือการสอน 
    1.5) มีการเตรียมตวัและการพฒันาตนเองของครู 
    1.6) สอนและพฒันาเดก็ให้มีความพร้อมทัง้ 4 ด้าน 
 2. บทบาทหน้าท่ีทางธุรการ 
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    2.1) ให้ค าแนะน าหรือชีแ้จงแก่ผู้ปกครองเก่ียวกบัการศกึษาปฐมวยั 
    2.2) จดัท าประวตันิกัเรียน 
    2.3) จดัท าบญัชีเรียกช่ือนกัเรียน 
    2.4) จดัท าสมดุประจ าชัน้เรียน 
    2.5) จดัท าสมดุรายงานประจ าตวันกัเรียน 
    2.6) จดัท าตารางกิจกรรมประจ าวนั 
    2.7) จดัท าใบตรวจสขุภาพ 
    2.8) จดัท าสมดุหมายเหตปุระจ าชัน้ 
    2.9) จดัท าบญัชีวสัดอุปุกรณ์ตลอดจนครุภณัฑ์ตา่ง ๆ ท่ีใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอน 
     2.10) จดับริเวณท่ีเลน่ของเดก็ให้อยูใ่นสภาพสะอาด เรียบร้อย และปลอดภยั 
    2.11) จดัท าเร่ืองอ่ืน ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมายจากผู้บงัคญัชา 
 3. บทบาทหน้าท่ีในการจดัชัน้เรียน 
 การจดัชัน้เรียนของเดก็ควรให้มีสภาพเป็นทัง้บ้านและท่ีเรียนของเด็กอีกทัง้เปรียบเสมือนเป็น
โลกของเดก็ ครูก็เหมือนสมาชิกคนหนึง่ของบ้าน ท าหน้าท่ีสัง่สอน อบรม ดแูล เลีย้งเด็ก การจดัชัน้เรียน
ให้เด็กต้องสอดคล้องกับสภาพของโรงเรียนด้วยเพ่ือให้เด็กมีความสุข สนุก สะดวก สบายตามความ
ต้องการของเด็ก เช่น ห้องมีแสงสว่างเพียงพอ มีอากาศเพียงพอ ปราศจากกลิ่นเหม็น มีความสะอาด 
ปลอดภยั  เป็นต้น 
 กล่าวโดยสรุปได้ว่า บทบาทหน้าท่ีของครูนัน้มีหลากหลาย ทัง้นี ้ครูจะต้องมีความเข้า
ใจความต้องการของเด็ก ให้ความอบอุ่นแก่เด็ก ครูเป็นผู้จดักิจกรรมเพ่ือสร้างเสริมประสบการณ์การ
เรียนรู้ให้แก่เด็ก แตเ่ม่ือเด็กมีปัญหาเด็กก็ต้องการค าแนะน าจากครูด้วยเช่นกัน ดงันัน้ อีกหนึ่งบทบาท
ของครู คือ เป็นผู้ให้ค าแนะน า เม่ือเดก็ต้องการ และให้การสนบัสนนุแก่เด็กอย่างเหมาะสมด้วย ครูควร
ให้เด็กได้เรียนรู้แบบบรูณาการ ซึ่งเป็นการเรียนรู้เก่ียวกบัเร่ืองราวท่ีเกิดขึน้ในชีวิตจริงเป็นตวัตัง้  มีการ
เช่ือมโยงหลากหลายสาขาวิชาอยา่งเหมาะสม เพ่ือเสริมสร้างการเรียนรู้ของเดก็ได้อยา่งเตม็ศกัยภาพ 
 
3. พฤตกิรรมการสอนของครูปฐมวัย 
  จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง มีนักการศึกษาได้ให้ความหมายของ
พฤตกิรรมการสอนและความส าคญัของพฤตกิรรมการสอนของครูไว้หลากหลายดงันี ้ ศกัดิ์สิทธ์ิ แร่ทอง 
(2549: 29) ได้สรุปความหมายของพฤติกรรมการสอนว่า หมายถึง การกระท า หรือการจดัด าเนินการ
ของครูในการจัดกิจกรรม หรือประสบการณ์ ให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้และมีความเจริญงอกงามทัง้
ทางด้านร่างกาย อารมณ์ สงัคม และสติปัญญา สอดคล้องตามจดุประสงค์ของหลกัสตูร ซึ่งสอดคล้อง
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กบั จิตราภรณ์ พงษ์มาลี (2550: 52) ท่ีให้ความหมายของพฤติกรรมการสอนว่า หมายถึง การกระท า 
หรือการแสดงออกของครูในขณะสอนท่ีเก่ียวข้องกบักิจกรรมการสอนท่ีสง่เสริมการเรียนรู้ให้นกัเรียน ได้
ฝึกคิด ได้ฝึกปฏิบตัิจริง และฝึกปรับปรุงตนเองด้วยการจดักิจกรรมกลุ่ม การใช้ค าถามในการกระตุ้น
และเสริมแรงให้เกิดการอยากเรียนรู้ การใช้แหล่งเรียนรู้และส่ือการสอนท่ีหลากหลายโดยเน้นผู้ เรียน
เป็นส าคญั การเช่ือมโยงประสบการณ์กบัชีวิตเพ่ือฝึกคดิการแก้ปัญหาแบบบรูณาการ การแสวงหาและ
ค้นพบความรู้ด้วยตนเอง การสงัเกตและประเมินพฒันาการของนกัเรียน นอกจากนี ้ อษุณี สร้างนา
นอก (2552:33) ได้กล่าวถึง ความหมายของพฤติกรรมการสอนว่า หมายถึง พฤติกรรมท่ีครูแสดงออก
ทุก ๆ พฤติกรรมเพ่ือให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้และมีผลสัมฤทธ์ิท่ีดี  และได้สรุปความส าคัญของ
พฤตกิรรมการสอนวา่ การแสดงออกทางด้านพฤตกิรรมการสอนของครูท่ีสอดคล้องกบัพฒันาการ และ
ความต้องการของผู้ เรียนจะส่งผลให้ผู้ เรียนเกิดความพอใจและศรัทธาในตวัครูผู้สอนซึ่งจะน า ไปสู่การ
ตัง้ใจเรียนท าให้นกัเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดีขึน้ ดงันัน้ พฤติกรรมของครูปฐมวยัจึงมีอิทธิพล
อย่างมากตอ่การเลียนแบบของเด็กในวยันี ้โดยครูเป็นผู้ ท่ีมีบทบาทส าคญัอย่างยิ่งในการสร้างวินยัใน
ตนเองให้แก่เด็กปฐมวยั เน่ืองจากครูเป็นผู้ เลือกวิธีการ แนวทาง หรือเทคนิคตา่งๆ มาใช้ให้เหมาะสม
กบัเด็ก โรงเรียน และชมุชน (Frazee and Rudnitski, 1995:177; อ้างอิงจาก Kindsvatter and Levine 
1980: 691) 
 จากความหมายและความส าคญัของพฤติกรรมการสอนของครูปฐมวยันัน้จะเห็นได้ว่า ครู
ปฐมวัย ถือได้ว่า เป็นหนึ่งในปัจจัยส าคัญของการจัดการศึกษาปฐมวัย ท่ีจะส่งผลให้เด็กได้มีการ
พฒันาอย่างเต็มศกัยภาพ เน่ืองจากพฤติกรรมการเรียนรู้ของเด็กวยันีมี้พฤติกรรมการเลียนแบบเป็น
ส่วนใหญ่ ทัง้นี ้พฤติกรรมการสอนของครูปฐมวัย จาการศึกษาผลงานวิจัยของ นฤมล  เนียมหอม 
(2549.)สามารถสรุปได้ 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการเป็นแบบอย่าง ด้านการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ ด้าน
การดแูลเดก็ และด้านการจดัการชัน้เรียน    ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้
 3.1 การเป็นแบบอย่าง 
 การเป็นแบบอย่างของครูถือเป็นเคร่ืองมือในการสอนท่ีดีท่ีสดุ เน่ืองจากคณุลกัษณะของตวั
แบบมีความส าคญัตอ่การเรียนรู้ของเด็ก ได้ให้ความหมายของการเป็นแบบอย่างของครูปฐมวยัว่า ครู 
คือผู้ประสาน และดแูลหน้าท่ีตา่ง ๆ ของตนเองได้แก่ ควบคมุ ดแูลพฤติกรรมการแสดงออกของตนเอง
ในด้านน า้เสียง การกระท า และการสร้างบรรยากาศในห้องเรียน เป็นผู้สงัเกตและเป็นผู้ ฟังท่ีดีของเด็ก 
เป็นผู้ ท่ีชว่ยฝึกเดก็ ให้ค าแนะน า ปรึกษาแก่เดก็ และส่ือสารกบัผู้ปกครอง (นฤมล  เนียมหอม. 2549.) 
 การเรียนรู้สว่นมากจะเป็นการเรียนรู้ด้วยการสงัเกต หรือการเรียนรู้จากตวัแบบ ดงัทฤษฎีการ
เรียนรู้เชิงพทุธิปัญญาของแบนดรูา (Social Cognitive Learning Theory) ซึ่งมีความคิดพืน้ฐานของ
ทฤษฎี ดงันี ้ (สรุางค์   โค้วตระกลู. 2544: 235-248) 



 32 

  1) การเรียนรู้เป็นผลของปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ เรียนและสิ่งแวดล้อมโดยผู้ เรียนและ
สิ่งแวดล้อมมีอิทธิพลต่อกันและกัน ทัง้บุคคลท่ีต้องการจะเรียนรู้ และสิ่งแวดล้อมเป็นสาเหตุของ
พฤตกิรรม 
  2) การเรียนรู้ (Learning) แตกตา่งจากการกระท า (Performance) ความแตกตา่งนีถื้อ
เป็นเร่ืองส าคญัมากเพราะมนษุย์อาจเรียนรู้หลายอยา่ง แตอ่าจไมก่ระท าก็ได้ พฤติกรรมของมนษุย์แบง่
ออกเป็น 3 ประเภท คือ พฤติกรรมสนองตอบท่ีเรียนรู้ซึ่งแสดงออกสม ่าเสมอ พฤติกรรมท่ีเรียนรู้แตไ่ม่
คอ่ยแสดงออก และพฤตกิรรมท่ีไมเ่คยแสดงออก เพราไมเ่คยเรียนรู้จริง ๆ 
  3) พฤติกรรมท่ีเกิดขึน้จะไม่คงตวัอยู่สม ่าเสมอ เพราะสิ่งแวดล้อมเปล่ียนแปลงอยู่เสมอ
ทัง้สิ่งแวดล้อม และพฤตกิรรมมีอิทธิพลซึง่กนัและกนั ทัง้นี ้กระบวนการท่ีส าคญัของการเรียนรู้ด้วยการ
สงัเกต ประกอบด้วย 
   3.1) กระบวนการใส่ใจ (Attention process) ผู้ เรียนจะรับรู้ส่วนประกอบท่ีส าคญั
ของพฤติกรรมท่ีเป็นตวัแบบ โดยองค์ประกอบส าคญัของตวัแบบท่ีมีอิทธิพลตอ่ความใส่ใจของผู้ เรียน 
เช่น ความสามารถ บุคลิกลักษณะ การใช้อ านาจ ฯลฯ ในขณะเดียวกันคุณลักษณะของผู้ เรียนก็มี
ความส าคญักบักระบวนการใสใ่จ เชน่ วยั ความสามารถทางปัญญา ทกัษะทางกาย รวมทัง้ตวัแปรทาง
บคุลิกภาพ เชน่ การเห็นคณุคา่ของตนเอง ความต้องการ และทศันคต ิเป็นต้น 
   3.2) กระบวนการจดจ า (Retention process) ผู้ เรียนสามารถเลียนแบบได้ เพราะ
ผู้ เรียนบนัทกึสิ่งท่ีสงัเกตจากตวัแบบไว้ในความจ าระยะยาว ผู้ เรียนท่ีสงัเกตแล้วสามารถระลึกได้ถึงสิ่งท่ี
สงัเกตเป็นภาพในใจ (Vision imaginary) หรือสามารถเข้ารหสัด้วยค าพดูหรือถ้อยค า (Verbal coding) 
สามารถแสดงพฤติกรรมเลียนแบบจากตวัแบบได้แม้ว่าเวลาจะผ่านไปนานๆ และถ้าผู้ เรียนได้มีโอกาส
เห็นตวัแบบแสดงสิ่งท่ีต้องเรียนรู้ซ า้ จะชว่ยให้จ าดียิ่งขึน้ 
   3.3) กระบวนการแสดงพฤตกิรรมเหมือนกบัตวัแบบ (Reproduction process) เป็น 
กระบวนการท่ีผู้ เรียนแปรสภาพ (Transform) ภาพพจน์ในใจ หรือสิ่งท่ีจ าไว้เป็นการเข้าหวัเป็นถ้อยค า                      
แล้วแสดงออกมาเป็นการกระท า หรือแสดงพฤติกรรมเหมือนกบัตวัแบบ ปัจจัยส าคญัของกระบวนการ
นี ้ คือความพร้อมด้านร่างกายและทกัษะท่ีจ าเป็นต้องใช้ในการเลียนแบบของผู้ เรียน ถ้าผู้ เรียนไม่มี
ความพร้อมจะไมส่ามารถแสดงพฤติกรรมเลียนแบบได้ การเรียนรู้ด้วยการสงัเกต หรือเลียนแบบ ไม่ใช่
เป็นการลอกแบบอยา่งตรงไปตรงมาแตเ่ป็นกระบวนการทางพทุธิปัญญา และความพร้อมทางร่างกาย
ของผู้ เรียน การแสดงพฤติกรรมเหมือนตวัแบบของแตล่ะบคุคลจึงแตกตา่งกนัไป ผู้ เรียนบางคนอาจท า
ได้ดีกวา่ตวัแบบ บางคนอาจเลียนแบบได้เหมือนมาก บางคนอาจท าได้เพียงคล้ายคลึงกบัตวัแบบ บาง
คนบางส่วนเหมือน บางส่วนไม่เหมือนตวัแบบและบางคนจะไม่สามารถแสดงพฤติกรรมได้เหมือนตวั
แบบ 
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      3.4) กระบวนการจูงใจ (Motivation process) แรงจูงใจของผู้ เรียนท่ีจะแสดง
พฤติกรรมเหมือนตวัแบบ เน่ืองจากมีความคาดหวังว่าการเลียนแบบจะน าประโยชน์มาให้หรือจะ
สามารถท าให้หลีกเล่ียงปัญหาได้ ในห้องเรียนเวลาท่ีครูให้รางวัล หรือลงโทษนักเรียนคนใดคนหนึ่ง 
นกัเรียนทัง้ห้องจะเรียนรู้ด้วยการสงัเกตและเป็นแรงจงูใจให้แสดงหรือไมแ่สดงพฤตกิรรม 
       ทฤษฏีการเรียนรู้ทางสงัคมเชิงพทุธิปัญญาของแบนดรูาชีใ้ห้เห็นว่า คณุลกัษณะของตวั
แบบ  มีความส าคญัตอ่การเรียนรู้ของเด็ก เด็กเลียนแบบพฤติกรรม และทศันคติส่วนใหญ่จากผู้ ใหญ่ท่ี
ใกล้ชิด เชน่ พอ่แมแ่ละครู ดงันัน้ครูปฐมวยัจ าเป็นต้องมีบทบาทในการเป็นแบบอยา่ง ดงัตอ่ไปนี ้
    1) การปฏิบตัิตนเป็นแบบอย่างของพฤติกรรมท่ีต้องการให้เด็กปฏิบตัิ ครูควรตระหนกัว่า
พฤติกรรมทางกายและวาจาของครูเป็นแบบอย่างแก่เด็ก สิ่งท่ีครูกระท าส าคญักว่าสิ่ งท่ีครูสอน ถ้า
ห้องเรียนครูชอบตะโกนห้องเรียนนัน้ก็มีแนวโน้มท่ีจะมีเสียงอกึทกึ ห้องเรียนท่ีครูสงบห้องเรียนนัน้มกัจะ
สงบ หากครูแสดงให้เห็นว่าครูให้เกียรติเด็กและคนอ่ืน ๆ เด็กจะให้เกียรติผู้ อ่ืน นอกจากนีค้รูต้องมัน่ใจ
ว่าตนเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่เด็กตลอดเวลาท่ีอยู่กับเด็ก เช่น แต่งกายเหมาะสม จดัของใช้ส่วนตวัเป็น
ระเบียบเรียบร้อย รับประทานอาหารท่ีมีประโยชน์ ขอบคณุเม่ือได้รับความช่วยเหลือจากเด็ก ขอโทษ
เม่ือรู้วา่ตนท าผิดตอ่เดก็ พดูกบัเดก็ด้วยน า้เสียงท่ีนุ่มนวล พดูจาสภุาพ ใช้ระดบัเสียงท่ีดงัพอดี ประโยค
ท่ีพดูควรเป็นประโยคท่ีชดัเจน เป็นต้น 
    2) การปฏิบตัิตนด้านการเป็นแบบอย่างด้านการควบคมุอารมณ์ของตนเอง การควบคมุ
อารมณ์ของครูถือเป็นแบบอย่างท่ีส าคญัในการฝึกความมีระเบียบวินัยให้กับเด็ก ครูควรระมดัระวัง
ไม่ให้อารมณ์และความรู้สึกของตนเป็นส่วนหนึ่งท่ีก่อให้เกิดปัญหากบัเด็ก (Gordon and Browne. 
1995: 212) ขณะท่ีเดก็เรียนรู้ท่ีจะพฒันาความรู้สกึเป็นตวัของตวัเอง ครูจ าเป็นต้องมีความรู้สึกควบคมุ
ตวัเองได้เช่นกันเพราะเม่ือใดก็ตามท่ีครูมีความรู้สึกว่าสามารถควบคมุตนเองได้อย่างสมบูรณ์ ครูจะ
สามารถท างานภายใต้เง่ือนไขต่าง ๆ ได้ ครูจึงควรมีสติ รู้ตัว โดยเฉพพาะอย่างยิ่งเม่ือเด็กแสดง
พฤตกิรรมท่ีไมเ่ป็นท่ียอมรับหรือพฤตกิรรมท่ีเป็นปัญหา 
  การท่ีครูไม่เข้าใจตนเอง และไม่สามารถควบคมุตนเองจะน าไปสู่การสอนและการเป็น
แบบอย่างในทางท่ีไม่เหมาะสม เช่น การท่ีครูไม่อดทนต่อพฤติกรรมท่ีไม่เป็นท่ียอมรับของเด็กจึงเกิด
ความรู้สกึโมโหและลงโทษเดก็โดยขาดสต ิซึง่อาจเป็นการพดูปนใช้เสียงเกรีย้วกราดหรือตีเด็ก ล้วนเป็น
แบบอย่างในเร่ืองการไม่ควบคมุอารมณ์และการใช้ความรุนแรงในการจดัการกับปัญหาให้แก่เด็ก ทัง้
เด็กท่ีถูกลงโทษและเด็กอ่ืน ๆ ในห้องท่ีเฝ้าสงัเกตเหตกุารณ์ อย่างไรก็ตามครูก็เป็นมนุษย์ท่ีโกรธเป็น 
หงุดหงิดและอารมณ์เสียเป็น เม่ือใดก็ตามท่ีครูก าลังเร่ิมหมดความอดทนและมีโทสะกับเด็กครูจะ
ควบคมุตนเองน้อยลงและเร่ิมมีอารมณ์กบัเด็กมากขึน้ตามล าดบั (Hendrick. 1996: 291; อ้างอิงจาก 
Gordon and Browne. 1996: 14) 
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 จากการศึกษาพฤติกรรมการสอนของครูปฐมวยัด้านการเป็นแบบอย่างสรุปได้ว่า เป็นการ
แสดงออกของครูด้านการกระท า หรืออารมณ์ อยา่งเหมาะสม โดยครูตัง้ใจแสดงออกเพ่ือเป็นตวัอย่างท่ี
ดีในการปฏิบตัิตนให้แก่เด็กดงันี ้ครูมีการแต่งกายสะอาด สุภาพเรียบร้อย เหมาสมกับกาละเทศะ มี
การจดัส่ืออปุกรณ์ ของใช้ต่างๆอย่างเป็นระเบียบ รู้จกักล่าวค าขอโทษและขอบคณุแก่เด็ก พดูกบัเด็ก
ด้วยน า้เสียงท่ีนุ่มนวล สุภาพ ใช้เสียงในระดบัท่ีพอดี ส่ือสารกับเด็กได้อย่างชัดเจนมีอารมณ์ร่าเริง 
แจ่มใส มีสติ และรู้จักควบคุมอารมณ์ตนเอง เช่น ไม่แสดงสีหน้าท่ีเบื่อหน่ายเด็ก พูดกับเด็กด้วย
น า้เสียงท่ีรุนแรง เป็น 
 3.2 การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 
 การจดักิจกรรมประสบการณ์การเรียนรู้ของเด็ก เป็นองค์ประกอบท่ีส าคญัในการเรียนของ
เด็กปฐมวัยเพราะเด็กในวัยนีย้ังไม่สามารถอ่านออกเขียนได้ ยังไม่สามารถช่วยเหลือตวัเองได้ดีนัก 
รวมทัง้ยงัขาดพืน้ฐานทกัษะในด้านตา่ง ๆ อยู่อีกมาก  ทัง้นี ้ลีทโซว์ และคณะ (Leatzow et al. 1983: 
81) ได้ให้ความหมายของการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ว่า หมายถึง การจดักิจกรรมต่าง ๆ ท่ีช่วย
ส่งเสริมการเรียนรู้ และพฒันาการของเด็ก ช่วยเสริมสร้างความเป็นอิสระ และการควบคมุพฤติกรรม
ของเด็กได้ ท าให้เด็กมีโอกาสแสวงหาความรู้ และฝึกการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ท าให้เด็กมีความ
เช่ือมัน่ในตนเอง รู้จกัการยอมรับผู้ อ่ืนและมีวินยัในตนเอง  
 ครูมีบทบาทในการเสริมสร้างการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมโดยเด็กปฐมวยัเรียนรู้ผ่านการเล่น ครูจึง
ควรจดัให้มีประสบการณ์ท่ีหลากหลายโดยให้เด็กได้เรียนรู้ตามความสนใจ หรือให้เด็กได้แสดงออกใน
แนวทางท่ีเขาสนใจ เรียนรู้แบบปฏิบตัิจริง โดยการใช้ประสาทสมัผสักระท ากับวตัถุ ด้วยความอยากรู้
อยากเห็นได้ทดลองสร้างสิ่งใหม่ ๆ เดก็จะเรียนรู้ได้เตม็ศกัยภาพเม่ือ มีปฏิสมัพนัธ์กบัคนอ่ืน  เด็กได้การ
เรียนรู้แบบร่วมมือเป็นกลุม่เล็ก ๆ และเป็นรายบคุคล การให้เดก็ได้มีโอกาสแลกเปล่ียนความคิดเห็นกบั
บคุคลอ่ืนท าให้เดก็ได้ตรวจสอบความคิดของตนด้วย ทัง้นี ้ส านกังานคณะกรรมการขัน้พืน้ฐาน (2546: 
23-47) ได้เสนอกิจกรรมสง่เสริมประสบการณ์การเรียนรู้ของเด็กท่ีควรจดัเป็นประจ าทกุวนัดงันี ้
 1) กิจกรรมเสรี เป็นกิจกรรมท่ีเปิดโอกาสให้เด็กได้เล่นอิสระตามมุมการเล่น หรือมุม
ประสบการณ์หรือศนูย์การเรียนท่ีจดัไว้ภายในห้องเรียน เช่น มุมหนงัสือ มุมบล็อก มุมธรรมชาติ มุม
ตุ๊กตา เป็นต้น ซึ่งมุมต่าง ๆเหล่านีเ้ด็ก ๆ สามารถเลือกเล่นได้อย่างเสรีตามความสนใจ และความ
ต้องการของเดก็ทัง้เป็นรายบคุคลและเป็นกลุม่ 
 2) กิจกรรมสร้างสรรค์ เป็นกิจกรรมท่ีช่วยให้เด็กแสดงออกทางอารมณ์ ความรู้สึก ความคิด
ริเร่ิมสร้างสรรค์และจินตนาการโดยใช้ศิลปะ เช่น การวาดภาพระบายสี การปัน้ การฉีก การปะ การ
พิมพ์ภาพ  การประดษิฐ์ การร้อย เป็นต้น 
 3) กิจกรรมเคล่ือนไหวและจังหวะเป็นกิจกรรมท่ีจัดให้เด็กได้เคล่ือนไหวส่วนต่าง ๆ ของ
ร่างกายอย่างอิสระ โดยใช้เสียงเพลง ค าคล้องจอง เคร่ืองเคาะจังหวะ และอุปกรณ์อ่ืน  ๆ มา
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ประกอบการเคล่ือนไหวเพื่อสง่เสริมให้เดก็มีจินตนาการ ความคดิสร้างสรรค์ เรียนรู้จงัหวะ และควบคมุ
การเคล่ือนไหวของตนได้ 
 4) กิจกรรมเสริมประสบการณ์ เป็นกิจกรรมท่ีมุ่งเน้นให้เด็กเกิดการพฒันาทกัษะการเรียนรู้ 
ฝึกการท างาน และอยู่ด้วยกันเป็นกลุ่ม กิจกรรมท่ีจัดมุ่งฝึกให้เด็กได้มีโอกาสฟัง พูด สังเกต คิด
แก้ปัญหา ใช้เหตผุล และฝึกปฎิบตัิ เพ่ือให้เกิดความคิดรวบยอดเก่ียวกับเร่ืองท่ีเรียน ควรจดักิจกรรม
ตา่ง ๆ เช่น สนทนา อภิปราย สาธิต ทดลอง เล่านิทาน เล่นบทบาทสมมตุิ ร้องเพลง ท่องค าคล้องจอง 
ศกึษานอกสถานท่ี เชิญวิทยากรมาให้ความรู้ 
 5) เกมการศึกษา เป็นการเล่นท่ีช่วยพัฒนาสติปัญญามีกฎเกณฑ์และกติกาง่าย  ๆ เด็ก
สามารถเล่นคนเดียว และเล่นเป็นกลุ่มได้ ช่วยให้เด็กฝึกสงัเกต คิดหาเหตผุล และมีความคิดรวบยอด
เก่ียวกบั สี รูปร่าง จ านวน ประเภทและความสมัพนัธ์เก่ียวกบัพืน้ท่ี ระยะ เกมการศกึษาท่ีเหมาะกบัเด็ก
ปฐมวยั ได้แก่ เกมจบัคู ่แยกประเภท เรียงล าดบั โดมิโน ลอตโต ภาพตดัตอ่ ตอ่ตามแบบ 
 6) กิจกรรมกลางแจ้ง เป็นกิจกรรมท่ีจดัให้เด็กได้มีโอกาสออกไปนอกห้องเรียนเพ่ือออกก าลงั
กาย เคล่ือนไหวร่างกาย และแสดงออกอย่างอิสระ โดยยึดความสนใจ และความสามารถของเด็กแต่
ละคนเป็นหลกั 
 นอกจากนีย้ังต้องมีการจัดกิจกรรมสร้างนิสัยให้เด็กในเร่ืองความมีระเบียบวินัย เพ่ือ                                 
เป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ทกัษะและพฤติกรรมทางสังคมได้ดี ครูจึงควรจดัประสบการณ์การเรียนรู้
ให้แก่เดก็ ดงันี ้
  1) การจดัประสบการณ์เพ่ือให้เด็กเรียนรู้ท่ีจะพึ่งตนเองตามทฤษฎีของอีริคสนั ทัง้นี ้ลีทโซว์ 
และคณะ (2542: 26-27) กล่าวถึงความสมัพนัธ์ของการพึ่งตนเองของเด็กไว้ว่า เด็กท่ีสามารถท าสิ่ง
ตา่ง ๆ ด้วยตนเองจะรู้สกึวา่ตนมีความสามารถและเป็นคนท่ีควบคมุตนเองได้ในท่ีสดุ ส่วนเด็กท่ีรู้สึกว่า
ตนไม่ประสบความส าเร็จ ท าอะไรด้วยตนเองไม่ได้อยู่เสมอ จะรู้สึกว่าตนอ่อนแอ พึ่งตนเองไม่ได้และ
เกิดความสงสยัว่าตนจะท าอะไรตามล าพงัได้หรือไม่ ลกัษณะเช่นนีท้ าให้เด็กอยู่ในต าแหน่งของความ
สงสยัในตนเองและไมส่ามารถควบคมุตนเองได้ 
 ครูเป็นผู้ มีบทบาทส าคญัในการส่งเสริมให้เด็กเรียนรู้ท่ีจะพึ่งตนเองโดยผู้ ใหญ่เปรียบเสมือน 
"ผู้ให้ใบอนญุาต" ให้เดก็พฒันาการพึ่งตนเอง ถ้าปราศจากความช่วยเหลือจากผู้ ใหญ่เด็กคงเรียนรู้ท่ีจะ
พึ่งตนเองไม่ได้ เด็กควรได้ฝึกช่วยเหลือตนเองในกิจวตัรประจ าวนั เช่น การหยิบและเก็บของเล่นหรือ
ของใช้สว่นตวัการรับประทานอาหาร การใช้ห้องน า้ห้องส้วม การแตง่ตวั การปท่ีูนอน อย่างไรก็ตามครู
ควรพิจารณาวา่สิ่งท่ีฝึกให้เดก็ช่วยเหลือตนเองนัน้ต้องเหมาะสมกบัพฒันาการตามวยัของเด็ก (ลีทโซว์ 
และคณะ. 2542: 25) 
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 นอกจากนี ้ครูยงัมีหน้าท่ีท าให้เด็กเข้าใจว่าเด็กมีความสามารถในการแก้ปัญหาด้วยตนเอง
ด้วย เน่ืองจากเป้าหมายหนึ่งท่ีส าคญัในการศึกษาปฐมวยัคือ การพยายามให้เด็กตดัสินใจแก้ปัญหา
ด้วยตนเอง  เม่ือเด็กเผชิญกบัสถานการณ์ท่ีก่อให้เกิดความยุ่งยากตา่งๆ เด็กต้องการให้ครูเข้าใจ ท่าที
อนัสุขุมของครูท่ีตอบสนองค าพูดหรือความรู้สึกของเด็ก และช่วยสะท้อนให้เด็กเข้าใจสถานการณ์ท่ี
เผชิญอยู่เป็นการสนับสนุนให้เด็กสามารถหาวิธีแก้ปัญหาด้วยตนเองต่อไป เด็กอาจต้องการความ
ช่วยเหลือของครูดงันี ้ 1) ท าให้ความยุ่งยากท่ีเขาเผชิญอยู่ชดัเจนขึน้ว่าปัญหาท่ีแท้จริงเป็นอย่างไร 2) 
กระตุ้นให้ เด็กคิดหาวิธีท่ีเป็นไปได้ในการแก้ปัญหา 3) ร่วมกนัเลือกวิธีแก้ไขปัญหา และ 4) สนบัสนนุ
ให้เดก็แก้ปัญหาด้วยตนเองตามวิธีท่ีเลือกไว้  บางครัง้เด็กจะตกลงยอมรับวิธีแก้ปัญหาโดยไม่เข้าใจว่า
ต้องน าไปปฏิบตัอิยา่งไร ครูควรแสดงวิธีแก้ปัญหาร่วมกบัเด็ก ครูอาจน าประสบการณ์การแก้ปัญหามา
พูดคุยกับเด็กภายหลัง เพ่ือให้เด็กมองเห็นความส าเร็จและความสามารถของตน ซึ่งกระบวนการ
ดงักล่าวเป็นกระบวนการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ เด็กท่ีมีโอกาสคิดด้วยตนเอง พึ่งตนเอง แก้ปัญหา
ด้วยตนเองย่อมมีความรู้สึกตอ่ตนเองในทางท่ีดี ขณะเดียวกนัก็เรียนรู้ท่ีจะยอมรับความคิดเห็นของคน
อ่ืนด้วย (Gartrell. 1994: 73; อ้างอิงจาก Leatzow et al. 1983: 187) 
  2) การจดัประสบการณ์เพ่ือให้เด็กเรียนรู้ท่ีจะเช่ือมัน่ในตนเอง ความเช่ือมัน่ในตนเอง เป็น
คุณลักษณะส าคญัท่ีช่วยให้คนเรามีความเป็นตวัของตวัเอง กล้าคิด กล้าแสดงออก ปรับตวัเข้ากับ
สถานการณ์ได้อย่างเหมาะสม และสามารถเผชิญกับเหตกุารณ์ต่าง ๆ ด้วยความรู้สึกท่ีมัน่คง เด็กท่ี
เช่ือมัน่ในตนเองจะรู้จกัตนเอง  
 ครู เป็นผู้ ท่ีมีความส าคญัอย่างยิ่งในการส่งเสริมความเช่ือมัน่ในตนเองให้แก่เด็ก ปฏิสมัพนัธ์
ของครูต่อเด็กท่ีเหมาะสมทัง้ทางวาจา สีหน้า ท่าทาง ในขณะจดักิจกรรม และอยู่ร่วมกับเด็กมีผลต่อ
ความเช่ือมั่นในตนเองของเด็กทัง้สิน้ ปฏิสมัพนัธ์ทางบวกของครู เช่น การพูด ให้ก าลงัใจ การแสดง
ความช่ืนชม การยอมรับความคิดเห็นช่วยให้เด็กเกิดความรู้สึกอบอุ่นใจ มีความเช่ือมัน่ในตนเอง กล้า
คิด กล้าแสดงออก รู้ผลการกระท าของตนท่ีมีตอ่ผู้ อ่ืน และมีความสุขในการเรียนรู้ ในทางตรงกันข้าม
ปฏิสมัพนัธ์ทางลบ เช่น การเปรียบเทียบและต าหนิติเตียน การบงัคบัเด็กมากเกินไป หรือแม้แต่การ
ออกค าสัง่ตลอดเวลา ท าให้เด็กสญูเสียความเช่ือมัน่ในตนเอง ครูจึงควรปล่อยให้เด็กเป็นตวัของตวัเอง 
ได้เข้าร่วมกิจกรรมอย่างเสรี เลือกงานในห้องด้วยตนเองโดยมีครูช่วยแนะน าให้เด็กเลือกและท าเอง 
ทัง้นีค้รูควรช่วยให้เด็กประสบความส าเร็จเม่ือเด็กต้องท างานยากๆ ด้วยการแบง่งานเป็นขัน้ย่อย ๆ ท่ี
เดก็สามารถจะท าได้การชว่ยเหลือเดก็ด้วยความรักจะท าให้เด็กกลายเป็นคนรับผิดชอบการกระท าของ
ตนเอง สง่เสริมการเป็นตวัของตวัเอง และการนบัถือตนเอง พร้อมกบัชว่ยให้เด็กรู้สึกภาคภูมิใจท่ีได้ท าดี 
(Gordon and Browne. 1995: 214) 
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 3) การจัดประสบการณ์เพ่ือให้เด็กเรียนรู้ท่ีจะร่วมรับรู้ความรู้สึกของผู้ อ่ืน การร่วมรับรู้
ความรู้สึกของผู้ อ่ืน (Empathy) เป็นการตอบสนองตอ่ความรู้สึกซึ่งเหมาะสมกบัสถานการณ์ของผู้ อ่ืน
มากกว่าสถานการณ์ของตน เด็กอาย ุ2-3 ปีสามารถแยกการรับรู้ระหว่างตนเอง กบัผู้ อ่ืนและเม่ืออายุ 
3-4 ปี สามารถรับรู้และตอบสนองตอ่ความสขุ ความทกุข์ของผู้ อ่ืน ช่วงปฐมวยัเป็นช่วงท่ีมีการพฒันา
ด้านภาษาอย่างรวดเร็วท าให้เด็กเร่ิมรับรู้ความรู้สึกของผู้ อ่ืนได้มากยิ่งขึน้ แม้กระทัง่อารมณ์ท่ีมีความ
ซบัซ้อน เชน่ ผิดหวงั (Hoffman. 1982: 281, 288) 
 การสอนให้เด็กร่วมรับรู้ความรู้สึกของผู้ อ่ืนนัน้ ครูต้องช่วยให้เด็กรู้จกัค าพดูเก่ียวกบัอารมณ์
และความรู้สึก โดยเร่ิมต้นจากอารมณ์และความรู้สึกของตน แล้วจึงสงัเกต อารมณ์และความรู้สึกของ
ผู้ อ่ืนโดยการสอนเร่ืองนีอ้าจบูรณาการเข้าไปในการเรียนการสอน เช่น หลงัจากอ่านหนงัสือให้เด็กฟัง
แล้วอภิปรายร่วมกันเก่ียวกับอารมณ์และความรู้สึกของตัวละคร ท่องกลอนท่ีเก่ียวกับอารมณ์หรือ
ความรู้สึกให้เด็กสงัเกตปฏิกิริยาของผู้ อ่ืนท่ีแสดงอารมณ์และความรู้สึกต่าง ๆ ให้เด็กท าหน้ากาก ซึ่ง
แสดงอารมณ์ท่ีตา่งกนั เล่นละครสร้างสรรค์ หรือแสดงบทบาทสมมตุิ เป็นต้น (Gootman. 2001:  71-
72) 
 สิ่งท่ีจ าเป็นต้องสอนให้เด็กเข้าใจในเร่ืองนี ้คือ การคิดถึงใจเขาใจเรา โดยกระตุ้นให้เร่ิม                      
นึกถึงจิตใจของผู้ อ่ืน เช่น เม่ือเด็กไปดึงผมเพ่ือนเพ่ือนจะเจ็บ เม่ือแย่งของเล่นเพ่ือนเพ่ือนจะเสียใจ                        
(นวลสิริ เปาโรหิตย์. ม.ป.ป.: 146.) ในกรณีท่ีเด็กท าร้ายผู้ อ่ืนเช่นนี ้ครูอาจให้เด็กลองนึกว่าถ้าตนเอง
เป็นผู้ถูกกระท าบ้างจะรู้สึกอย่างไร การถามค าถามเช่นนีเ้ป็นการกระตุ้นให้เด็กนึกถึงจิตใจของผู้ อ่ืน 
(Hoffman. 1982: 306) วิธีการอ่ืน ๆ ท่ีสอนให้เด็กร่วมรับรู้ความรู้สึกของผู้ อ่ืน ได้แก่ การกระตุ้นให้เด็ก
แสดงพฤตกิรรมท่ีดีกบัเพ่ือน เชน่ ขอให้เดก็แบง่ดินสอสีให้เพ่ือน ช่วยเพ่ือนตอ่รูป หรือแม้แตส่อนให้เด็ก
รู้จกัขอความชว่ยเหลือจากผู้ อ่ืน เชน่ ขอให้เพ่ือนมาชว่ยยกของ ด้วยวิธีการเช่นนีเ้ด็กจะคอ่ย ๆ เรียนรู้ว่า
การท่ีคนเราอยู่ร่วมกันในสงัคมได้นัน้ต้องมีทัง้การให้และการรับไม่ใช่รับฝ่ายเดียว ครูควรสอนเด็กให้
เมตตาและเผ่ือแผ่ผู้ อ่ืนในเวลาเดียวกนั (นวลศิริ เปาโรหิตย์. ม.ป.ป.: 147.) ทัง้นี ้การท่ีเด็กได้รับความ
รัก ได้รับการปฏิบตัด้ิวยความอ่อนโยนและมีประสบการณ์ท่ีดี โดยไม่มีการลงโทษท าให้เด็กเรียนรู้เร่ือง
การร่วมรับรู้ความรู้สกึของผู้ อ่ืน ได้อยา่งเป็นธรรมชาต ิ(Hoffman. 1982: 306) 
 4) การจดัประสบการณ์เพ่ือให้เด็กเรียนรู้ท่ีจะแสดงออกทางอารมณ์อย่างเหมาะสม อารมณ์
เป็นสิ่งท่ีเก่ียวข้องกบัทกุประสบการณ์ของมนษุย์ ผู้ ใหญ่จ านวนมากต้องใช้ความพยายามในการระงบั
อารมณ์ของตนเอง การช่วยให้เด็กซึ่งมีประสบการณ์ท่ีจ ากดัแสดงออกทางอารมณ์อย่างเหมาะสมจึง
เป็นเร่ืองท่ีท้าทายอย่างยิ่ง ช่วงปฐมวัยเป็นช่วงท่ีเด็กเรียนรู้ท่ีจะรับมือหรือจัดการกับอารมณ์ของตน 
กิจกรรมจากการวิจยัของ บราวน์นิ่ง เดวิส และเรสต้า (Browning, Davis and Resta. 2000: 233-
234) ซึ่งใช้เพ่ือสอนให้เด็กแสดงออกทางอารมณ์อย่างเหมาะสม ได้แก่กิจกรรมวงล้อแห่งทางเลือก 
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(Wheel of choice) โดยครูจดัให้ มีการอภิปรายร่วมกบัเด็กเพ่ือคิดหาวิธีการปฏิบตัิท่ีเหมาะสมเม่ือเด็ก 
เกิดความคับข้องใจ หงุดหงิด หรือถูกท าให้โกรธหลังจากนัน้ครูได้แนะน าวงล้อแห่งทางเลือกซึ่ง
ประกอบไปด้วยการขอโทษ การบอกให้คูก่รณีหยดุ  การเดินไปท่ีอ่ืน และการพดูสะท้อนความรู้สึกของ
ตนเอง แล้วแนะน าให้เด็กลองปฏิบตัิโดยใช้บทบาทสมมติ ผลการวิจยัพบว่า พฤติกรรมการแสดงออก
ทางอารมณ์ท่ีไมเ่หมาะสมลดลง เดก็มีทกัษะการแก้ปัญหาสงูขึน้ และข้อสงัเกตจากการวิจยัชีใ้ห้เห็นว่า
ครูจะต้องชว่ยด้วยการเตือนเป็นระยะ ๆ 
 5) การจดัประสบการณ์เพ่ือให้เด็กเรียนรู้ท่ีจะปฏิบตัิตามมารยาทสงัคม มารยาทถือได้ว่า                                   
เป็นสว่นหนึง่ของการมีชีวิตร่วมกนัในสงัคม การสอนให้เด็กรู้จกัประพฤติตามมารยาทสงัคมเป็นเคร่ือง
แสดงถึงน า้ใจไมตรี และการเอือ้อาทรตอ่บคุคลรอบข้าง ซึ่งเป็นคณุสมบตัิท่ีดีงามท่ีควรปลกูฝังการสอน
มารยาทให้แก่ เด็กไม่สามารถคอยให้เด็กโตแล้วจึงสอน เพราะเด็กเ รียนรู้เ ร่ื องมารยาทจาก
ชีวิตประจ าวนั (นวลศริิ เปาโรหิตย์. ม.ป.ป.: 34-35.) 
 มารยาทท่ีควรสอนให้แก่เดก็ เชน่ การไหว้ และกลา่วสวสัดีเม่ือพบผู้ใหญ่ การพดูขอบคณุเม่ือ
มีคนชว่ยเหลือหรือให้ของ การขอโทษเม่ือท าผิดพลาดหรือท าให้ผู้ อ่ืนเสียใจ การช่วยเหลือผู้ อ่ืน  การพดู
ด้วยค าพดูท่ีสภุาพ เดนิก้มหลงัเม่ือผ่านผู้ ใหญ่ การไม่ยืนค า้ศีรษะหรือเล่นศีรษะของผู้ ใหญ่ การบอกให้
เดก็รู้วา่สถานการณ์ใดควรแสดงออกอยา่งไรจงึจะเหมาะสมโดย อธิบายเหตผุลให้เด็กฟังด้วยจึงเป็นวิธี
หนึ่งของการสอนมารยาททางสงัคมอย่างได้ผล ครูสามารถสอนมารยาทควบคู่ไปกับการท่ีเด็กต้อง
ปฏิบตัติามมารยาทนัน้ๆ เชน่ เม่ือสง่ของให้เดก็อาจพดูวา่ "ขอบคณุคณุครูก่อนคะ่ อย่ารับไปเฉยๆ" หรือ
ขณะท่ีรับประทานอาหารร่วมกัน ครูอาจบอกเด็กท่ีคยุเม่ืออาหารอยู่ในปากว่า "เคีย้วให้เสร็จก่อนค่ะ 
แล้วค่อยพูด เด๋ียวข้าวติดคอ" เป็นต้น วิธีท่ีดีท่ีสดุในการอบรมสัง่สอนมารยาทสงัคม คือ การท่ีครูเป็น
แบบอย่างท่ีดีให้แก่เด็ก ครูท่ีปฏิบตัิตอ่เด็กด้วยความอ่อนโยน เข้าใจ นุ่มนวล และมีมารยาททางสงัคม 
ท่ีเหมาะสม ประกอบกับการอบรมสั่งสอนของครู เด็กจะปฏิบตัิตามมารยาทสังคมได้โดยครูไม่ต้อง
เหน่ือยยากเลย (นฤมล  เนียมหอม. 2549: 32) 
 6) การจดัประสบการณ์เพ่ือให้เด็กเรียนรู้ท่ีจะมีพฤติกรรมแบบร่วมมือตามทฤษฎีของอีริคสนั
นัน้ ลีทโซว์และคณะ (Leatzow et al. 1983: 29-31) กล่าวถึง ภาระท่ีท้าทายของเด็กวยั 3-5 ปี ซึ่งเป็น
ช่วงท่ีเด็กพฒันาเพ่ือแก้ปัญหาวิกฤตของการริเร่ิมและความละอายไว้ว่า ช่วงนีเ้ป็นช่วงท่ีเด็กต้องสร้าง
ความสมดลุระหวา่งการยดึตนเองเป็นศนูย์กลางกบัความต้องการท่ีจะอยูร่่วมกบัคนอ่ืนในสงัคม เด็กวยั
นีท้ างานร่วมกับผู้ อ่ืนได้ดีและต้องการค าแนะน าจากผู้ ใหญ่ การเล่นของเด็กวยันีเ้ป็นการเล่นกับกลุ่ม
เพ่ือนซึ่งเด็กจะได้เรียนรู้ว่าเป้าหมายของเขา อาจไม่ตรงกับเป้าหมายหรือแผนการของคนอ่ืน หากเด็ก
ประสบความส าเร็จในการตดิตอ่สมัพนัธ์กบักลุม่เพ่ือน เดก็จะภาคภูมิใจในความสามารถของตน ถ้ารับ
ประสบการณ์ในทางตรงกนัข้ามจะพฒันาไปสู่ความรู้สึกผิดและละอายท่ีจะท าสิ่งตา่งๆ ความสามารถ
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ในการเข้ากบัผู้ อ่ืนเป็นทกัษะทางสงัคมท่ีเดก็จ าเป็นต้องพฒันา เพ่ือให้ประสบความส าเร็จและพึงพอใจ
กบัชีวิต ทกัษะส าคญัท่ีครูควรฝึกให้แก่เดก็มีดงัต่อไปนี ้
 1) การแสดงความคิดและความรู้สึกของตนตอ่ผู้ อ่ืน เด็กท่ีมีปัญหาการเข้ากบัคนอ่ืนมกัขาด
ทกัษะการพดูส่ือสาร เพราะเดก็มกัรู้แคเ่พียงความต้องการของตนท่ีมีตอ่คนอ่ืน ท าให้เด็กถกูปฏิเสธจาก
กลุม่เพ่ือน สง่ผลให้เดก็มีแนวโน้มท่ีจะเลน่กบัเพ่ือนอย่างไม่เหมาะสม จะเห็นได้จากเวลาท่ีเด็กต้องการ
เลน่กบัเพ่ือนแตไ่ม่รู้จกัวิธีพดู เด็กท่ีมีทกัษะทางสงัคมจะคอ่ย ๆ เข้าไปสร้างความคุ้นเคยและเร่ิมพดูว่า 
"น่าสนกุนะ" "เล่นยงัไง" "ขอเล่นด้วยคน" แตเ่ด็กท่ีขาดทกัษะจะเข้าไปขดัจงัหวะ หรือพดูในท านองท่ีว่า 
"แบบนีฉ้นัก็มี" "ฉนัเลน่ดีกวา่เธออีก" "ฉนั อยากจะเลน่ให้เล่นหน่อยสิ" ซึ่งท าให้ไม่เป็นท่ียอมรับของกลุ่ม 
ครูควรสงัเกตทกัษะด้านนีข้องเด็ก แล้วช่วยเหลือให้ค าแนะน ากับเด็ก เป็นรายบุคคล ด้วยการพูดคุย 
เป็นแบบอยา่งท่ีดีในการใช้ค าพดูส่ือสาร ควรหาชว่งเวลาในการพดูคยุกบัเด็กเป็นรายบคุคล การพดูคยุ
ท่ีดีควรมีความเป็นกนัเอง แลกเปล่ียนความเห็นและความรู้สึกได้ แบง่ปันประสบการณ์และความรู้สึก
เลา่ถึงปัญหาและวิธีการแก้ปัญหา หรือเลา่ความใฝ่ฝันของแตล่ะคน (นฤมล  เนียมหอม. 2549: 33) 
 2) การฟังและเข้าใจผู้ อ่ืน เดก็ท่ีขาดทกัษะการฟังมกัจะมีปัญหาในการติดตอ่สมัพนัธ์กบัผู้ อ่ืน 
เน่ืองจากการไม่ตัง้ใจฟังท าให้ไม่รู้ว่าผู้ อ่ืนคิดอย่างไร หรือหมายความว่าอย่างไร และมักจะท าให้มี
ความคิดตอ่ผู้ อ่ืนไม่ตรงตามความเป็นจริง ครูควรสอนให้เด็กรู้จกัฟัง อย่างตัง้ใจ รู้จกัสงัเกตภาษากาย
ของคูส่นทนาด้วย ตวัอยา่งกิจกรรมท่ีฝึกทกัษะการฟัง เช่น การใช้เกมการฟัง เช่น โทรศพัท์ เกมกระซิบ
ข้อความ การจดัช่วงเวลาส าหรับการเล่าเร่ืองให้เพ่ือนฟัง การน าสิ่งของมาแสดงและเล่าเร่ือง  (Show 
and tell) การน าเสนอผลงานของเด็ก การเล่นสมมติ หรือการเล่นละครสร้างสรรค์ เป็นต้น (Gootman. 
2001:77-78) 
 3) การประนีประนอมและเจรจาตกลง เป็นทกัษะท่ีจ าเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะเม่ือเกิดความ
ขดัแย้งระหวา่งเดก็ ตวัอยา่งกิจกรรมท่ีใช้สอนทกัษะนีใ้นโรงเรียนอนบุาล เช่น กิจกรรมเก้าอีข้องการพดู
และฟัง      (Talk and listen chairs) ซึ่งใช้เม่ือเด็กเกิดการโต้เถียงกนั ครูจะให้เด็กผลดักันใช้เก้าอี ้
ส าหรับพดู และเก้าอีส้ าหรับฟัง เพ่ือฝึกทกัษะการประนีประนอม และทกัษะการเจรจาตกลงให้แก่เด็ก 
(Gartrell. 1994: 74) 
 4) ความร่วมมือและการท างานในฐานะสมาชิกของกลุ่ม ครูควรจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือ เช่น การท ากิจกรรมตามโครงการร่วมกัน การท างานศิลปะแบบร่วมมือโดยเร่ิมต้นจากการ
มอบหมายให้เด็กท างานเป็นคู่ก่อน แล้วจึงค่อยฝึกการท างานร่วมกันเป็นกลุ่มเล็ก  ๆ การให้เด็กเล่น
ร่วมกับเพ่ือนก็เป็นส่ือท่ีจะท าให้เด็กรู้จักหน้าท่ี ความรับผิดชอบ และส่งเสริมพฤติกรรมแบบร่วมมือ
เชน่กนั (Gootman. 2001:79)  
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 จากพฤติกรรมของครู ในการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ให้แก่เด็กปฐมวยันัน้ สรุปได้ว่า เป็น
การกระท าท่ีครูกระตุ้น ส่งเสริมเด็ก ให้เกิดการเรียนรู้ผ่านการจดักิจกรรมตา่ง ๆ การจดัประสบการณ์
การเรียนรู้ท่ีหลากหลาย ตามหลกัสูตรก าหนด โดยการจดักิจกรรมต่าง ๆ ได้แก่ กิจกรรมเสรี กิจกรรม
สร้างสรรค์ กิจกรรมเคล่ือนไหวและจังหวะ เกมการศึกษา กิจกรรมกลางแจ้ง และกิจกรรมเสริม
ประสบการณ์ เพ่ือพฒันาให้เด็กมีพฒันาการครบทุกด้าน ทัง้ด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สงัคม และ
สติปัญญา รวมถึงการฝึกให้เด็กมีความเช่ือมั่นในตนเอง มีมารยาทและระเบียบวินัย มีความคิด
สร้างสรรค์ รู้จกัคิดแก้ไขปัญหา คิดอย่างมีเหตผุลรู้จกัคิดแก้ไขปัญหา คิดอย่างมีเหตผุล รู้จกัรับฟังและ
มีความเข้าใจผู้ อ่ืน สามารถท างานและอยูร่่วมกบัผู้ อ่ืนในชีวิตประจ าวนัได้อยา่งมีความสขุ  
 3.3 การดูแลเดก็ 
 การดแูลเด็ก เป็นบทบาทหน้าท่ีหนึ่งของครูปฐมวยั ทัง้นี ้ลีทโซว์ และคณะ (2542: 109)                        
ได้ให้ความหมายของการดแูลเด็กว่า เป็นการท่ีครูส่งเสริมและแสดงความไว้วางใจจะช่วยให้เด็กเข้าใจ
ตนเองและโลกรอบตวั โดยการปฎิบตัิกับเด็กด้วยการยอมรับนบัถือ การสร้างข้อตกลงท่ีมีความหมาย
ต่อเด็กและตอบสนองเด็กอย่างเหมาะสม ทัง้นี ้ครูปฐมวัยต้องมีความเข้าใจธรรมชาติและความ
ต้องการของเดก็ ดงัจะเห็นได้จากทฤษฎี พฒันาการทางบคุลิกภาพของอีริคสนั (Psychosocial theory 
of personality) ซึ่งกล่าวถึงความ ขัดแย้งทางอารมณ์และสังคมท่ีเกิดขึน้ในแต่ละช่วงพัฒนาการ
ตามปกติของมนุษย์ซึ่งท าให้เด็กมีโอกาสตดัสินใจเพ่ือสร้างบุคลิกภาพของตน โดยผู้ ใหญ่เป็นผู้ ท่ีมี
บทบาทส าคญั ในการส่งเสริมให้เด็กก้าวผ่านขัน้ต่าง ๆ ในการพัฒนาทางด้านบุคลิกภาพ ซึ่งลีทโซว์ 
และคณะ (2542: 19-35, 54) ได้น าเสนอพฒันาการ 3 ขัน้แรกท่ีอยูใ่นชว่งปฐมวยั ดงันี ้
 1) ความไว้วางใจ / ไม่ไว้วางใจ (Trust / Mistrust) อาย ุ0 - 1 ปี ปัญหาในการสร้างความ
ไว้วางใจหรือไมไ่ว้วางใจในตนเองและผู้ อ่ืน เป็นผลมาจากประสบการณ์ในชีวิตของเด็ก ความไว้วางใจ
นีเ้ป็นพืน้ฐานประการหนึ่งในการเรียนรู้และการด ารงชีวิต เป็นขัน้ตอนแรกสดุของการสร้างบคุลิกภาพ 
อยา่งไรก็ตามไมมี่สตูรตายตวั วา่จะพฒันาความไว้วางใจตนเองและผู้ อ่ืนให้เกิดขึน้ได้อย่างไร เพราะถ้า
จะไว้วางใจหรือไมไ่ว้วางใจเป็นผลมาจากประสบการณ์ท่ีเด็กแตล่ะคน ได้รับตา่ง ๆ กนัไป แตอ่าจกล่าว
ได้วา่ปัจจยัท่ีส าคญัท่ีสดุในการสร้างความไว้วางใจให้เกิดกบัเดก็ คือ การสง่เสริมจากผู้ใหญ่ 
 ประสบการณ์ท่ีเดก็ได้รับจากบคุคลส าคญัท่ีใกล้ชิด จะเป็นตวัก าหนดต าแหน่งระหว่างความ
ไว้วางใจและไม่ไว้วางใจท่ีเด็กมีต่อบุคคลอ่ืน ถ้าเด็กได้รับประสบการณ์ท่ีน่าไว้วางใจมาตลอดจะมี
ทัศนคติและแนวคิดท่ีเต็มไปด้วยความมั่นใจ ไว้วางใจตนเองและผู้ อ่ืน เด็กกลุ่มนีจ้ะจัดการกับโลก
ภายนอกด้วยความมัน่คงทางใจ เด็กจะพฒันาบุคลิกภาพทางจิตวิทยาในลกัษณะความไว้วางใจและ
แสดงออกในลกัษณะของผู้ ท่ีมีความน่าไว้วางใจด้วย ถ้าเด็กได้รับประสบการณ์ท่ีคนเลีย้งไม่ตอบสนอง
ความต้องการ เดก็จะสงสยัและไมไ่ว้วางใจในปฏิกิริยาของคนเลีย้ง มีทศันคติในทางท่ีไม่ไว้วางใจ และ
เคลือบแคลงตอ่ตนเองและโลกภายนอก 
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 2) การพึ่งตนเอง / ความสงสยัในตนเอง (Autonomy / Doubt) อาย ุ1 - 3 ปี การตอ่สู้วิกฤต                   
ในขัน้พฒันาการนีก็้เพ่ือให้เด็กรู้สึกว่าเขาสามารถควบคมุตนเองได้ พฒันาการในขัน้นีจ้ะเกิดขึน้เม่ือ
เดก็สร้างความไว้วางใจตนเองและผู้ อ่ืนได้แล้ว เด็กในวยั 2 ขวบมกัมีพฤติกรรมท่ีแสดงความเป็นอิสระ 
และแสดงความสามารถท่ีจะควบคุมสิ่งแวดล้อมได้ เด็กมักจะส ารวจและขยายขอบเขตการส ารวจ
กว้างออกทีละน้อย ปัจจยัส าคญัท่ีส่งผลให้เด็กพึ่งตนเอง หรือมีความสงสัยในตนเองได้นัน้อยู่ท่ีการ
ชว่ยเหลือของผู้ใหญ่ และประสบการณ์จากชว่งท่ีผา่นมา 
 ในช่วงนี ้เด็กจะต้องควบคมุร่างกายของตนเองและความรู้สึกกลวัให้ได้ก่อน จึงจะพึ่งตนเอง
ได้ และถ้าพฒันาการในขัน้ความไว้วางใจ/ไมไ่ว้วางใจของเดก็เป็นไปในทางบวก เด็กจะรู้สึกไว้วางใจใน
ตวัผู้ ใหญ่ และแน่ใจว่าผู้ ใหญ่จะช่วยให้เขาเป็นตวัของตวัเองได้เช่นกัน การท่ีเด็กจะพัฒนาไปอยู่ใน
ต าแหน่งของการพึ่งตนเองหรือความสงสยัในตนเองไม่ได้เกิดจากประสบการณ์เพียงครัง้เดียว แตเ่กิด
จากพฤติกรรมท่ีซ า้ ๆ จนเป็นแบบแผนของประสบการณ์ ในท่ีสุดเด็กจะรู้สึกว่าเขาควบคมุสิ่งต่าง ๆ 
รอบตวัเองได้ เขาสามารถท างานตา่ง ๆ ได้ด้วยตนเอง มีความเช่ือมัน่ในตนเองและจะก้าวไปสู่ต าแหน่ง
ปลายสดุของการพึ่งตนเองได้ ถ้าเด็กมีประสบการณ์ว่าตนไม่ประสบความส าเร็จไม่เป็นท่ีช่ืนชมซ า้ ๆ 
อยูเ่สมอก็จะเร่ิมรู้สกึวา่ตนออ่นแอ พึง่ตนเองไม่ได้ เด็กจะเกิดความสงสยัว่าตนจะท าอะไรตามล าพงัได้
หรือไม ่ซึง่เดก็จะเคล่ือนไปสูต่ าแหนง่ปลายสดุของความสงสยัในตนเอง 
 3) ความริเร่ิม / ความละอาย (Initiative / Guilt) อายุ 3 - 6 ปี เด็กมีความพร้อมท่ีจะท า
กิจกรรมตามล าพัง เป้าหมายของพัฒนาการขัน้นีคื้อ ความรู้สึกว่าตนมีจุดหมาย เด็กวัยนีท้ างาน
ร่วมกับผู้ อ่ืนได้ดี และต้องการค าแนะน าจากผู้ ใหญ่ เม่ือเด็กมีพฒันาการทางกายและปัญญามากขึน้ 
เดก็ก็จะรู้สกึวา่ตนมีพลงัความสามารถมากขึน้ และท ากิจกรรมใหม่ ๆ ได้มากขึน้ด้วย เด็กจะยตุิการเล่น
ท่ีไม่มีจุดหมาย เร่ิมสนใจกิจกรรมท่ีมีเป้าหมายบางอย่างและเร่ิมมีแผนท่ีจะให้ตนเองบรรลุเป้าหมาย
ด้วย แม้เด็กจะเปล่ียนเป้าหมายและแผนการแต่การกระท าก็ยงัมีจดุหมาย การเล่นของเด็กวยันีไ้ม่ใช่
การเล่นตามล าพังเพ่ือเรียนรู้ผ่านการสัมผัสแต่เป็นการเล่นกับกลุ่มเพ่ือน  ซึ่งเด็กจะได้เรียนรู้ว่า
เป้าหมายของเขาอาจไม่ตรงกบัเป้าหมายและแผนการของคนอ่ืน โดยปัจจยัท่ีก าหนดพฒันาการในขัน้
นีคื้อ การส่งเสริมจากผู้ ใหญ่ พัฒนาการท่ีผ่านมาโอกาสท่ีได้รับจากทางบ้าน โรงเรียน และชุมชน 
ตลอดจนอิทธิพลของกลุ่มเพ่ือน เด็กยงัคงต้องการการยอมรับและการช่วยเหลือจากผู้ ใหญ่ถ้าผู้ ใหญ่
ชว่ยให้เด็กเรียนรู้ท่ีจะจดัความต้องการในการใช้อ านาจ ให้สมดลุกบัการให้ความร่วมมือกบักลุ่มเพ่ือน
ในการเลน่ก็เทา่กบัชว่ยให้เดก็ค้นพบความริเร่ิม และการเป็นผู้น า ถ้าผู้ ใหญ่ปิดกัน้ความรู้สึกนึกคิดและ
แนวคิดใหม่ ๆ ของเด็ก จะท าให้เด็กเกิดความรู้สึกว่าความคิดริเร่ิมใหม่ ๆ ของเขาเป็นสิ่งผิด และเด็กก็
จะเกิดความรู้สกึผิดด้วย 
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  จากทฤษฎีพฒันาการทางบคุลิกภาพของอีริคสนัจะเห็นได้ว่า ผู้ ใหญ่เป็นผู้ ท่ีมีบทบาทส าคญั              
อย่างยิ่งในการดแูลเด็กให้เติบโตไปทิศทางท่ีมีความรู้สึกท่ีดีต่อตนเอง ดงันัน้ ครูท่ีจึงมีบทบาทในด้าน                 
การดแูลเดก็ ดงันี ้
 1) การสร้างความสมัพนัธ์ท่ีดีกบัเด็ก ต้องเร่ิมต้นจากความรักท่ีเด็กมีตอ่ครู ไปจนกระทัง่เป็น
ความผกูพนั และเคารพรัก ครูจงึควรสร้างความสมัพนัธ์ท่ีแน่นแฟ้นกบัเด็ก เม่ือเด็กและครูรักใคร่ผกูพนั
กนัดี เดก็ ๆ จะยดึเอาค าตกัเตือนของครูมาเป็นความรู้สกึของตนเอง กล่าวคือ แทนท่ีเด็กจะโกรธเม่ือครู
เตือน  เด็กท่ีรักครู จะไม่รู้สึกเช่นนัน้ เด็กจะรู้สึกว่าตนเองและครูอยู่ฝ่ายเดียวกนั เด็กจะรู้สึกว่าสิ่งท่ีตน
ท าไมเ่หมาะสมจริง ๆ และใช้ค าเตือนของครูเตือนตนเองในโอกาสตอ่ไป หมายความว่าค าเตือนของครู
กลายเป็นส่วนหนึ่งท่ีเด็กใช้เตือนตนเองในอนาคต เป็นจุดก าเนิดของวินยัในตนเองของเด็ก ท าให้เด็ก
เรียนรู้ท่ีจะอดทน อดกลัน้ หกัห้ามใจตนเอง เช่น เด็กไม่อยากเก็บของเล่นแตจ่ าท่ีครูอบรม สัง่สอนได้ว่า
เลน่แล้วต้องเก็บ เม่ือชัง่น า้หนกัระหว่างความขีเ้กียจเก็บกบัการท าให้ครูท่ีตนรักเสียใจ เด็กจะตดัสินใจ
เก็บของเป็นต้น ในทางตรงข้ามถ้าไมมี่ความผกูพนักนัอยา่งดีเดก็จะไมมี่ความรู้สึกว่าอยู่ข้างเดียวกบัครู 
ดงันัน้ไม่ว่าครูจะอบรมสั่งสอนหรือเตือนสักเท่าไรเด็กก็จะไม่เอาสิ่งท่ีได้รับการอบรมสั่งสอนมาเป็น
ความคดิของตน (นฤมล  เนียมหอม. 2549: 36) 
 2) การปฏิบตัิต่อเด็กด้วยความยอมรับนับถือ การให้การยอมรับนบัถือเด็กเป็นการปฏิบตัิท่ี
ตอบสนองความแตกตา่งระหว่างบคุคลของเด็ก เด็กจะต้องได้รับการยอมรับนบัถือในสภาพท่ีแตกตา่ง
ไปจากผู้ ใหญ่ ครูต้องยอมรับนบัถือเด็กในลกัษณะเฉพาะของเด็กแตล่ะคน เพราะเด็กจะเรียนรู้อย่าง
แตกต่างกัน ตามช่วงเวลาและอัตราท่ีแตกต่างกัน เด็กทุกคนต้องการการยอมรับ นับถือ การท่ีครู
ยอมรับนบัถือเด็กจะท าให้เด็กมีความรู้สึกในทางท่ีดีต่อตนเอง และแสดงการยอมรับ นบัถือบคุคลอ่ืน
ด้วย เทคนิคส าคญัท่ีท าให้ครูปฏิบตัิต่อเด็กด้วยความยอมรับนบัถือ ได้แก่ การฟังเด็กด้วยความตัง้ใจ 
ในทางทฤษฎีเป็นท่ียอมรับวา่เราควรฟังเด็ก แตใ่นทางปฏิบตัิกลบัมีครูน้อยคนท่ีรับฟังว่าเด็กอยากบอก
อะไรกบัเรา ด้วยความเข้าใจ และความตัง้ใจ ทัง้นี ้ลีทโซว์ และคณะ (2542: 194-201) ได้แนะน าให้ครู
ใช้การตอบสนองการส่ือสาร ท่ีดีกับเด็กด้วยเทคนิค 3 แบบ คือ 1) การตอบสนองท่ีต่อเน่ือง เป็นการ
ตอบสนองท่ีช่วยให้เด็กพดูตอ่ท าให้เด็กรู้สึกสบายใจ ท่ีจะได้ แสดงความคิดเห็น และมีความรู้สึกสนุก
กบัการสนทนานัน้ ครูท าได้โดยการออกเสียง หรือแสดงท่าทางยอมรับค าพดูของเด็กเป็นครัง้คราว เช่น 
ถกูแล้ว ครูเข้าใจ พยกัหน้า ยกมือให้เด็กแตะแขน  2) การตอบสนองตอ่เนือ้หา เป็นวิธีท่ีช่วยเร้าให้เด็ก
พดูตอ่และขบคดิปัญหาง่าย ๆ โดยอาศยัการท่ีครูพดูทวนสิ่งท่ีเดก็พดู เพ่ือให้เด็กรู้ว่าครูก าลงัฟัง และยงั
ท าให้ครูแนใ่จวา่ตนรับฟังเดก็ได้อยา่งถกูต้อง อีกทัง้ ยงัท าให้เดก็แน่ใจว่าครูเข้าใจตน 3) การตอบสนอง
ต่อความรู้สึก เป็นการแสดงให้เห็นความรู้สึกของเด็ก เป็นการสะท้อนความรู้สึกท่ีเด็กแสดงออก ใน
ท านองเดียวกับท่ีตอบสนองต่อเนือ้หาสาระ เน่ืองจากการตอบสนองเช่นนี ้แสดงถึงการยอมรับ
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ความรู้สกึของเดก็ ชว่ยให้เดก็เข้าใจความรู้สกึ ของตนโดยระบคุวามรู้สึกนัน้มา เช่น เม่ือครูพดูว่าครูรู้ว่า
หนโูกรธ เป็นการบอกให้เด็กรู้ว่า ความรู้สึกโกรธเป็นสิ่งท่ียอมรับได้ ในขัน้ต้นเด็กอาจยงั ไม่ตระหนกัว่า
ความรู้สึกอึดอัดขัดใจนี ้เรียกว่าความโกรธ การท่ีเด็กรู้ว่าครูเข้าใจและยอมรับความรู้สึกของตนจะ
กระตุ้นให้เด็กส่ือสารต่อไป การตอบสนองในการส่ือสารนี  ้ไม่เพียงแต่จะช่วยขยายแนวคิดให้ชัดเจน 
แสดงถึงการยอมรับ และความเข้าใจ ช่วยส่งเสริมให้เด็กพดู และพยายามหาวิธีแก้ปัญหาด้วยตนเอง
เทา่นัน้ แตย่งัเป็นสร้างให้เกิดความไว้วางใจระหวา่งครูกบัเด็กอย่างตอ่เน่ือง 
 ตวัอยา่งวิธีการอ่ืนๆ ท่ีครูปฏิบตัติอ่เดก็ด้วยความยอมรับนบัถือเชน่ 
  2.1) การพดูกบัเดก็โดยใช้น า้เสียงปกตท่ีิเหมือนกบัการพดูกบัคน อ่ืน ๆ ไม่เน้นเสียง ท าเสียง
สงู หรือพดูเสียงดงัเกินไป โดยใช้ระดบัความดงัของเสียงท่ีพอดีได้ยิน ครู ควรพดูกบัเด็กใกล้  ๆ อาจย่อ
ตวัหรือคกุเขา่เพ่ือพดูกบัเดก็ในระดบัสายตาของเดก็ (Gordon and Browne. 1995: 208)  
   2.2) การให้เด็กมีโอกาสเลือกและตดัสินใจทัง้การเลือกเล่น เลือกใช้ส่ือ เลือกสิ่งท่ีต้องการ
เรียนรู้ การปฏิบตัิตามข้อเสนอของเด็ก การประเมินความสนใจและ ความจ าเป็นของเด็กแล้ว  จัด
ประสบการณ์เพ่ือตอบสนองต่อความสนใจหรือความจ าเป็นนัน้ๆ (Frazee and Rudnitski, 1995: 
177) 
    2.3) การปฏิบตัิต่อเด็กอย่างให้เกียรติ เช่น เม่ือเด็กพูดค าหยาบ ครูอาจดึงเด็กไปพูดกัน
ตามล าพงัว่า "คนส่วนใหญ่ไม่ชอบการพูดแบบนี ้ถ้าหนูอยากพูดจริง ๆ หนูต้อง ไปหาท่ีท่ีไม่มีใครอยู่
และพดูคนเดียวนะจ๊ะ" แทนการตอ่วา่เดก็ตอ่หน้าผู้ อ่ืน กอร์ดอน และบราวน์ (นฤมล  เนียมหอม. 2549: 
38) 
    2.4) การสร้างข้อตกลงท่ีมีความหมายต่อเด็ก การจัดท าข้อตกลงในการปฏิบตัิตนใน
ห้องเรียนเป็นสิ่งจ าเป็นอย่างยิ่ง เน่ืองจาก ท าให้เด็กได้ทราบความคาดหวงัต่อพฤติกรรมของเด็ก ลีท
โซว์ และคณะ (2542:184) กล่าวว่าถ้าบรรยากาศในห้องเป็นแบบเข้มงวดจะสะกัดกัน้การแสดงออก
ของบุคคลแต่บรรยากาศแบบปล่อยปละละเลย อยากท าอะไรก็ท า ก็ก่อให้เกิดความสบัสนได้เช่นกัน 
บรรยากาศท่ีสร้างสรรค์จะมีขีดจ ากดับางอยา่งเพื่อเป็นแนวทางในการแสดงพฤตกิรรมท่ีดี  
 การก าหนดข้อตกลงท่ีดีควรเป็นการพิจารณาร่วมกนัระหวา่งครูและเด็ก ซึ่งท าได้โดยครูชีแ้จง
ให้เด็กเข้าใจว่าเราจ าเป็นต้องมีข้อตกลงบางอย่างท่ีทุกคนต้องปฏิบตัิในการอยู่ร่วมกัน นอกจากนี ้กู๊
ทแมน (Gootman. 2001: 43-45) แนะน าวิธีการในการสร้างข้อตกลงว่าครูอาจเลือกนิทานท่ี เก่ียวข้อง
กับการอยู่ร่วมกันในสังคมมาเล่าให้เด็กฟัง เพ่ือเป็นแนวทางในการก าหนดหัวข้อท่ีจะก าหนดเป็น
ข้อตกลง ให้เด็กเสนอข้อตกลง แล้วจัด ให้มีการอภิปรายร่วมกันโดยครูต้องคอยให้กระตุ้นให้เด็ก
พิจารณาวา่ข้อตกลงท่ีเดก็เสนอนัน้ สง่ผลดีตอ่เดก็ตอ่ห้องเรียนหรือไม ่ข้อตกลงท่ีเสนอนัน้จ าเป็นหรือไม่
อยา่งไร และปฏิบตัไิด้จริงหรือไม ่หลงัจากนัน้จงึให้เดก็ชว่ยกนัสร้างข้อตกลงของห้อง                          
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    2.5) การตอบสนองต่อเด็กอย่างเหมาะสม เม่ือเด็กแสดงพฤติกรรมท่ีไม่เป็นท่ียอมรับ                           
การตอบสนองของครูตอ่เด็กท่ีแสดงพฤติกรรมท่ีไม่เป็นท่ียอมรับนี  ้ครูต้องค านึงถึงผลกระทบระยะยาว
ท่ีมีตอ่การเห็นคณุคา่ในตนเองของเดก็ มากกวา่การค านึงถึงผลท่ีเกิดขึน้อย่างทนัทีทนัใด รวมทัง้ควรใช้
เป็นโอกาสสอนให้เด็กเรียนรู้การแก้ปัญหาด้วย โดยค าถามท่ีครูควรน ามาพิจารณาประกอบการ
ตดัสินใจของครูในการตอบสนองตอ่เด็ก คือ ตอบสนองอย่างเหมาะสมกับพฒันาการของเด็กหรือไม ่
ตอบสนองโดยการปฏิบตัิอย่างเป็นส่วนตวักบัเด็กท่ีแสดงพฤติกรรมหรือไม่ ตอบสนองโดยมีเป้าหมาย
เพ่ือช่วยให้เด็กสามารถควบคุมตนเองได้ดีขึน้หรือไม่ ตอบสนองบนพืน้ฐานของความรักและความ
หว่งใย แตไ่มย่อมรับเฉพาะการกระท าของเด็กหรือไม่ และ ตอบสนองโดยรู้ความเป็นมาท่ีเก่ียวข้องกบั
เด็กหรือไม่ บริวเวอร์ (Brewer. 2004: 174) การตอบสนองต่อเด็ก อย่างเหมาะสมเม่ือเด็กแสดง
พฤตกิรรมท่ีไมเ่ป็นท่ียอมรับ มีแนวปฏิบตัดิงันี ้
  2.5.1) เบี่ยงเบนความสนใจของเด็ก ก่อนท่ีเด็กจะแสดงพฤติกรรมท่ีไม่เป็นท่ียอมรับ                   
ครูไม่ควรรอให้พฤติกรรมนัน้ล่วงเลยเป็นพฤติกรรมท่ีไม่ยอมรับ หากเร่ิมสงัเกตเห็นสญัญาณท่ีบ่งบอก
ว่าอาจเกิดปัญหาก็เข้าไปแทรกแซง ไปร่วมเล่นกับเด็กและเปล่ียนทิศทางการเล่นไปเล็กน้อย เช่น 
ขณะท่ีเด็กเล่นสมมุติขบัรถด้วยกันและเร่ิมมีเสียงดงัขึน้ ครูอาจเข้าไปบอกว่า "เอ้า! จอดรถซือ้ของกัน
ก่อนดีไหม" เดก็จะหนัมาสนใจและไมล่ว่งเลยไปจนมีปัญหาพฤติกรรม หรือแม้ในกรณีท่ีเด็กทะเลาะกนั
ครูอาจหยิบหมวกต ารวจมาสวมและพดูว่า "ต ารวจมาแล้วครับ หยดุทะเลาะกันก่อนนะครับ ชาวบ้าน
แจ้งว่าหนวกห"ู เด็กจะหายเครียดและสนกุท่ีครูเข้ามาเล่นกบัเขา ด้วยวิธีการเช่นนีค้รูสามารถช่วยเด็ก
ได้โดยเดก็ไมต้่องต้องอบัอายหรือเสียหน้า และวิธีหนึ่งท่ีใช้ได้ผลเสมอในการตอบสนองตอ่สถานการณ์
เชน่นีคื้อ การแก้ไขปัญหาผา่นการเลน่ของเดก็ (นฤมล  เนียมหอม. 2549: 39) 
  2.5.2) การเพิกเฉย จะใช้ได้ดีในสถานการณ์ท่ีเด็กท าผิดโดยไม่เจตนา เช่น ลืม หรือ
ต่ืนเต้นตกใจจนท าบางอย่างผิดพลาด เม่ือปัญหานัน้ไม่รุนแรงหรืออนัตราย เม่ือเด็กท าผิดเป็นครัง้แรก
และพิจารณาแล้วว่าเด็กไม่คิดจะท าอีก เม่ือเด็กแสดงพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค์ เช่น  แผดเสียงร้องไห้ 
โดยไมมี่เหตผุล หรือเม่ือครูก าลงัหมดความอดทนกบัเด็กอยากเข้าไปจดัการ หรือตอ่ล้อตอ่เถียงกบัเด็ก 
การเพิกเฉยท าได้โดยไมใ่ห้ความสนใจไม่ว่าจะด้วยค าพดูหรือ การกระท ากบัการแสดงออกของเด็ก ใน
ระยะแรกเดก็อาจพยายามท าพฤตกิรรมเหลา่นีซ้ า้ ๆ อีก หากครูยงัยืนยนัไม่ให้ความสนใจ และเพิกเฉย
ให้ได้จริงๆ โดยไม่หนักลบัมายอมแพ้เด็กด้วยการลงโทษเด็กในท่ีสุด เด็กจะไม่ได้ความพอใจจากการ
แสดงพฤติกรรมดงักล่าว และหยุดแสดงพฤติกรรมในท่ีสุด ทัง้นีค้รูไม่ควรเพิกเฉยเม่ือเด็กก าลงัอยู่ใน
สถานการณ์ท่ีเป็นอนัตราย หรือเส่ียงต่ออนัตราย พฤติกรรมของเด็กเป็นการท าร้ายให้คนอ่ืนบาดเจ็บ 
หรือพฤติกรรมของเด็ก ท่ีแสดงการใช้อ านาจกบัครู เช่น การท่ีเด็กใช้เสียงกร้าวพดูว่า "หนไูม่ท า ถ้าครู
อยากให้หนูท า ก็ท าเองสิ" การเพิกเฉยเป็นวิธีท่ีได้ผลช้าแต่เป็นวิธีท่ีมีประสิทธิภาพในการลดปัญหา
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พฤติกรรม ครูจ าเป็นต้องใช้ความอดทนให้มาก เพราะการต้องเพิกเฉยต่อพฤติกรรม ท่ีไม่พึงประสงค์
เป็นเร่ืองท่ีท าได้ยากท่ีสดุ (นฤมล  เนียมหอม. 2549: 39-40) 
  2.5.3) การเสนอวิธีการทางบวกให้เด็กเลือกพฤติกรรมท่ีไม่เป็นท่ียอมรับของเด็ก ส่วน
ใหญ่จะแก้ไขโดยจดัทางเลือกอ่ืนให้ท า ถ้าครูเข้าใจเด็กได้ดีมากเท่าไร จะหาทางเลือกท่ีเหมาะสมกับ
เด็กได้มากขึน้เท่านัน้ เม่ือเด็กคบัข้องใจหรือไม่พอใจอะไรมักแสดงพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสม ถ้าครู
สามารถหากิจกรรมท่ีเดก็สนใจท าให้เขาสงบลง หรือคลายความเครียดได้บ้าง ครูมกัจะแก้ไขพฤติกรรม
ท่ีไม่เหมาะสมได้ส าเร็จ ทัง้ยงัดงึให้เขามาร่วมในกิจกรรมท่ีช่วยส่งเสริมให้เกิดทศันะตอ่ตนเองในทางดี
เพิ่มขึน้ด้วย ตวัอย่าง เช่น  การจดัมุมท่ีเด็กสนใจเพิ่มขึน้ ในกรณีท่ีครูไม่อาจจดักิจกรรมท่ีเหมาะกับ
ความสนใจเฉพาะของเดก็แตล่ะคนได้ครูอาจชว่ยให้เดก็สงบชว่ยระบาย ความเครียด และความรู้สึกไม่
มัน่คงของเดก็ได้โดยผา่นกิจกรรมหลายอยา่ง  เชน่ การเลน่น า้ การกอดตุ๊กตานิ่มๆ การปัน้แป้งโดย การ
ไปเดนิเลน่ การท างานศิลปะสร้างสรรค์ฯลฯ ดงันัน้การจดัหา ทางเลือกให้เด็กจึงสามารถท าได้ทกุเวลา
ถ้าครูใช้ความคดิอยา่งเหมาะสม (ลีทโซว์ และคณะ. 2542: 137) 
    2.5.4) การให้ข้อเสนอแนะท่ีชดัเจน โดยพยายามหาค าอ่ืนมาใช้ แทนค าปฏิเสธ เช่น อย่า 
ห้าม ไม่ได้ หรือ หยุดนะ เช่น ใช้ค าว่า "เดินไปปลอดภัยกว่า" แทน "ห้าม วิ่ง" "พูดเบา  ๆ ในห้องเรียน" 
แทน "หยดุตะโกนเด๋ียวนี"้ "ลองหาวิธีอ่ืนสิ" แทน "ห้ามท าอย่างนี"้ เม่ือเด็กปีนขึน้ไปท่ีสงู แทนท่ีครูจะพดู
ว่า "ปีนสงูเกินไปแล้ว" ควรเปล่ียนเป็น "ครูไม่ค่อยสบายใจ เลยพอหนูปีนสงู  ๆ อย่างนัน้ ลงมาข้างล่าง
ดีกว่านะ" หากเด็กท าสิ่งท่ีผิดพลาดไป ครูควรให้เด็กรู้และบอกให้ชดัเจนว่า เด็กท าผิดพลาดอย่างไร
และควรท าสิ่งใดแทน (นฤมล  เนียมหอม. 2549: 40) 
    2.5.5) การให้เด็กได้รับผลท่ีสัมพันธ์และสมเหตุสมผลกับการกระท า วิธีการของ 
Dreikurs ซึ่งเป็นนกัจิตวิทยาทางสงัคมท่ีได้เสนอวิธีปฏิสมัพนัธ์ของครู ให้เด็กรับผิดชอบต่อพฤติกรรม
ของตนเองด้วยเทคนิคการให้เด็กได้รับผลท่ีสัมพันธ์ และสมเหตุสมผลกับการกระท าด้วยเทคนิค 2 
เทคนิค (สมจิตต์  สวุรรณวงศ์. 2542: 32-34) ดงันี ้
      1) การให้เด็กได้ รับผลตามธรรมชาติจากพฤติกรรมท่ี เด็กกระท า (Natural 
consequences) เป็นการให้เดก็ได้รับประสบการณ์จากผลท่ีเกิดตามมาตามธรรมชาติ เทคนิคนีเ้ป็นวิธี
ท่ีเหมาะสมเม่ือผลตามธรรมชาตนิัน้ไมเ่ป็นอนัตรายตอ่เดก็ เชน่ เดก็ท าขนมตกเพราะไม่ระมดัระวงัก็อด
รับประทานขนม ดูเหมือนว่าการให้ผลตามธรรมชาติจะดูง่าย ๆ แต่เป็นวิธีท่ีครูต้องบงัคบัใจตนเอง 
เพราะครูต้องยอมให้เด็กเกิดความรู้สึกผิดหวงั โกรธ หรือไม่มีความสุข และต้องอดกลัน้ท่ีจะไม่พดูกับ
เดก็วา่ "ครูบอกหนแูล้วนะ"  
     2) การให้เด็กได้รับผลท่ีสัมพันธ์และสมเหตสุมผลกับพฤติกรรมท่ีเด็กกระท า (Logical 
consequences or related consequences) บางครัง้ครูอาจต้อง ตดัสินให้เด็กได้รับผลท่ีเกิดตามมา 
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เช่น ถ้าเด็กท าร้ายใครสกัคนอาจให้เด็กเสียโอกาสท่ีจะเล่นกับเด็กคนนัน้ หรืองดเล่นในบริเวณนัน้ การ
ใช้ผลท่ีเกิดตามมาในลักษณะนีต้้องต่อเน่ืองสัมพันธ์กับการกระท า สมเหตุสมผล ยุติธรรม และมี
ความสมัพนัธ์กบัการกระท านัน้อย่างชดัเจน ครูต้องใจเย็นไม่ใช้อารมณ์และสนทนากบัเด็กด้วยค าพูด
ง่าย ๆ เช่น "หนูปาหนงัสือออกจากชัน้หนูต้องเก็บหนงัสือกลบัมาไว้ท่ีชัน้ตามเดิม" หรือ "หนูท าน า้หก 
หนตู้องเอาผ้ามาเช็ด" เม่ือใดท่ีครูลงโทษเดก็เดก็จะคิดสนใจแตก่ารท่ีเขาถกูลงโทษ เด็กอาจรู้สึกอบัอาย
ท่ีถูกลงโทษ รู้สึกหมดหวัง ท้อถอย รู้สึกโกรธ หรือเป็นสุขเพราะได้รับความสนใจจากครู แต่ถ้าครู
ชีใ้ห้เห็นผลของการกระท า เด็กจะเข้าใจความสมัพนัธ์ระหว่างพฤติกรรมและการกระท าดงักล่าว ทัง้นี  ้
ความแตกตา่งท่ีส าคญัท่ีสดุของการให้เด็กได้รับผล ท่ีสมเหตสุมผลกบัการกระท ากบัการลงโทษเด็กคือ 
ทศันคตขิองครูท่ีมีตอ่พฤติกรรมดงักล่าว  
      2.5.6) การสอนให้เด็กแก้ไขความผิดพลาดของตนเองนอกจากจะสอนเด็กว่าพฤติกรรม
ใดควรท าพฤติกรรมใดไม่ควรท าแล้ว ควรสอนให้เด็กส านึกผิดและท าการ แก้ไขพฤติกรรมท่ีท าลงไป 
เป็นการสร้างพฤตกิรรมใหม ่ๆ แก้ไขความผิดพลาดของตน การฝึกให้เด็กมีพฤติกรรมแก้ไข เช่น เด็กท า
ของเล่นของเพ่ือนหลุด ก็ต้องขอโทษ และช่วยกันประกอบใหม่ให้ดี เด็กท าอาหารหกเลอะเทอะก็ต้อง
เช็ดท าความสะอาดเม่ือเดก็แก้ไขแล้ว ควรบอกให้เดก็รู้อีกครัง้วา่พฤตกิรรมท่ีไมดี่คืออะไร แนวทางแก้ไข
คืออะไร เม่ือท าเช่นนีบ้่อย ๆ ทีละน้อย เด็กจะซึมซบัความเข้าใจว่าการท าให้ผู้ อ่ืนเจ็บปวด การท าลาย
นัน้เป็นสิ่งท่ีไมค่วรท าถ้าพลัง้เผลอท าไปแล้วต้อง แสวงหาวิธีการแก้ไขเสมอ ความรู้สึกเช่นนีก็้จะติดตวั
ไปตลอด (นฤมล  เนียมหอม. 2549: 41) 
  2.5.7) การให้ความส าคญัตอ่เหตผุล ทกุคนต้องการมีความคิดตอ่ตนเองในด้านดี เด็กท่ี
มีพฤติกรรมขดัแย้งกับผู้ อ่ืนอยู่เสมอก็ไม่อาจพอใจในตนเองได้อย่างแท้จริง ดงันัน้ความคิดรวบยอด
เก่ียวกับตนเองและผู้ อ่ืนจึงเป็นสิ่งท่ีเช่ือมโยงกันตลอด ครูท่ีเห็นความส าคญัของการสร้างความคิดต่อ
ตนเองในทางดีนัน้ มกัไม่สนใจห้ามหรือยตุิพฤติกรรมเท่ากบัพยายามหา เหตผุลท่ีท าให้เกิดพฤติกรรม
ดังกล่าว เหตุผลนัน้อาจแจ่มแจ้งหรือคลุมเครือ แต่ครูท่ีพยายามสร้างความงอกงามให้แก่เด็กจะ
พยายามอย่างยิ่งเพ่ือหาสาเหตท่ีุซ่อนอยู่ภายใต้ปัญหาดงักล่าวครูอาจต้องตรวจสอบดเูง่ือนไขต่าง  ๆ 
ในโรงเรียนท่ีจะสง่เสริมเง่ือนไขในทางท่ีดีให้เกิดขึน้ ลีทโซว์ และคณะ (Leatzow et al. 1983:134-135) 
 การตอบสนองต่อเด็กอย่างเหมาะสมเม่ือเด็กแสดงพฤติกรรมท่ีเป็นท่ียอมรับ เทคนิคท่ีครู
สามารถน ามาใช้ในการตอบสนองต่อเด็กเม่ือเด็กแสดงพฤติกรรมท่ีเป็นท่ียอมรับ คือ การให้ก าลงัใจ 
จิตใจของเด็กต้องการก าลงัใจ เสมือนกบัท่ีร่างกายต้องการอาหาร การให้ก าลงัใจเด็ก หมายความว่า 
ครูศรัทธาในตวัเดก็และส่ือให้เขารู้วา่ ครูศรัทธาในคณุคา่ และความสามารถของเขา ครูจึงควรพยายาม
สงัเกตพฤติกรรมท่ีดีในตวัเด็ก อย่าเป็นครูท่ีคอยแต่จะจ้องจบัผิดเด็ก ทุกครัง้ท่ี เด็กท าดี อย่าปล่อยให้
การท าความดีของเขาผ่านไปโดยครูไม่สนใจ ครูอาจเพียงสบตา ยิม้ หรือพูด ช่ืนชมให้ก าลังใจต่อ
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พฤตกิรรมท่ีดีนัน้ ๆ วิธีการพดูช่ืนชมให้ก าลงัใจเด็กนัน้ไม่ควรแคพ่ดูชมว่าดี แตค่วรพดูให้เด็กรู้ทางอ้อม
ว่าเขาควรท า หรือไม่ควรท าอะไร โดยระบใุห้ชดัเจนเป็นเร่ือง ๆ ในสิ่งท่ีเด็ก ท าจริง พดูให้ตรงจดุ ไม่ยก
ยอเดก็ เชน่ พดูวา่ "พวกหนนูา่รักจงัท่ีเลน่ด้วยกนัดี ๆ ไม่แย่งของเล่นกนั" แทน "พวกหนนู่ารักจงั" พดูว่า 
"แหม! ระบบการท างานดีจริง หนสู่งบล็อกให้ปาล์ม แล้วปาล์มก็ เอาไปท าถนน ท างานให้ดีตอ่ไปนะ" 
แทน "ดีจงัเลย" พดูว่า "หนใูจดีมากเลยท่ีแบง่ดินน า้มนัให้ เพ่ือนเล่นด้วย" แทน "ใจดีจงั" พดูว่า "ขอบใจ
นะจ๊ะท่ีช่วยครูเก็บหนังสือ และหยิบหนงัสือเบา ๆ" แทน "เก่งจงัเลยท่ีช่วยครูเก็บหนงัสือ" พูดว่า "หนู
ระบายสีสดใสดีจงั" แทน "สวยจงั"   พดูว่า "คง ท ายากมากเลย หนตู้องอดทนมาก ๆ ถึงท าเสร็จ" แทน 
"เก่งจงั" เป็นต้น การกระตุ้นท่ีเป็นไปได้และเน้น ท่ีการท างานหรือพฤติกรรม ซึ่งเป็นการให้ก าลงัใจเช่นนี ้
ท าให้เดก็เข้าใจดีขึน้ถึงสิ่งท่ีเขา สามารถท าได้และชว่ยให้เดก็รู้สกึวา่ตนมีความสามารถด้วย ช่วยให้เด็ก
ท าพฤติกรรมท่ีดีบอ่ยครัง้ขึน้เม่ือเด็กท าบอ่ย ๆ จะเกิดความเคยชิน เด็กจะท าดีเพราะเขารู้สึกชอบท่ีจะ
ท าด้วยตนเอง (นฤมล  เนียมหอม. 2549: 42) 
     ข้อควรระวงัในการใช้ค าชม คือ เด็กไม่ควรมีลกัษณะเหมือนถงัรองรับค าชม ท่ีจะต้องได้ค า
ชมกับทุกอย่างท่ีเขาท า การท่ีครูแสดงพฤติกรรมท่ีดูจะไร้ความหมาย เช่น ยิม้ ชมเชย ลูบศีรษะเด็ก
พูดจาในท านอง "น่ารัก" "ดี" "สวย" "เก่ง" แต่เป็นการพูดแบบเล่ือนลอย ไม่ได้ตอบสนองเด็กแต่ละคน                                                   
แบบเฉพาะเจาะจง เป็นเพียงการแสดงตามบทบาทหน้าท่ี กลบัเป็นแบบอย่างท่ีแสดงถึงความไม่จริงใจ 
และความตืน้เขินทางปัญญาของครู) ครูควรส่งเสริมให้เด็กเกิดความพอใจในผลงานหรือการกระท า
ของตน โดยชีใ้ห้เด็กเห็นผลจากการกระท าของเด็ก เพ่ือให้เด็กมีทัศนะว่างานและการรับรู้ใน
ความส าเร็จของงานนัน้ท าให้เกิดความสุขในตนเอง และการใช้ค าชมควรใช้เป็นครัง้คราวและ
เฉพาะเจาะจง ครูควรรู้สกึและหมายความตามท่ีครูพดูจริง ๆ ไม่ใช่พดูชมเพ่ือบงัคบัให้เด็กท าอะไรหรือ
แกล้งชมเด็กคนหนึ่งเพ่ือให้อีกคนท าบ้าง เพราะเด็กทัง้คู่จะรู้สึกไม่ดีพอ ๆ กัน (นฤมล  เนียมหอม. 
2549: 43) 
 จากการศกึษาพฤตกิรรมของครูด้านการดแูลเดก็ สามารถสรุปได้ว่า เป็นการกระท าของครู ท่ี
ให้ค าตกัเตือนแก่เดก็ รวมถึง การสร้างความสมัพนัธ์ท่ีดีกบัเด็กโดยการเปิดโอกาสให้เด็กได้แสดงความ
คดิเห็นและรับฟัง ให้เดก็ได้มีโอกาสเลือกและตดัสินใจด้วยตนเองในการเรียนรู้ของเด็ก มีการปฏิบตัิตอ่
เดก็ด้วยความยอมรับนบัถือ สร้างข้อตกลงท่ีมีความหมายตอ่เดก็ และตอบสนองตอ่เด็กอย่างเหมาะสม
เช่น การให้ก าลงัใจแก่เด็ก การให้ความส าคญักับเหตผุล สอนให้เด็กแก้ไขข้อผิดพลาดของตนเองตอ่
พฤติกรรมของเด็ก ช่วยฝึกและส่งเสริมพัฒนาการของเด็กให้รู้จักรับผิดชอบ มีความมีระเบียบวินัย 
สามารถชว่ยเหลือตวัเองได้ในชีวิตประจ าวนั 
 3.4 การจัดการชัน้เรียน 
 ในการจดัการชัน้เรียนนัน้ครูมีภาระหน้าท่ีมากมายหลายด้าน ในการด าเนินการจดัการชัน้
เรียนให้แก่เดก็ ทัง้นี ้ลีทโซว์ และคณะ (2542: 183) ได้ให้ความหมายของการจดัการชัน้เรียนว่าเป็นการ
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จัดสภาพแวดล้อมในห้องเรียนให้แก่เด็กเพ่ือให้เด็กเกิดการเรียนรู้อย่างสร้างสรร ค์ โดยสร้าง
สภาพแวดล้อมทางกายภาพและบรรยากาศทางจิตใจท่ีดีให้แก่เดก็ ซึง่สอดคล้องกบั สรุางค์ โค้วตระกลู 
(2548: 436) ท่ีกลา่ววา่ การจดัการชัน้เรียน หมายถึง การสร้างและการรักษาสิ่งแวดล้อมของห้องเรียน
เพ่ือเอือ้ตอ่การเรียนรู้ของนกัเรียน นอกจากนี ้การจดัการชัน้เรียนยงัรวมไปถึง การจดัพฤติกรรมของเด็ก
ให้ได้รับการส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ แทนการไปท ากิจกรรมท่ีไม่มีประโยชน์ ซึ่งในทางปฏิบตัิแล้ว
เป้าหมายการจัดการชัน้เรียน ไม่ใช่เพียงแต่การควบคุมพฤติกรรมเฉพาะอย่างเท่านัน้ แต่เป็นการ
จดัเตรียมและด ารงสภาพห้องเรียนท่ีนกัเรียนให้ความร่วมมือในกิจกรรมการเรียนรู้  และกระบวนการ
ตา่ง ๆ ท่ีครูวางแผนและเตรียมการล่วงหน้าแล้วน ามาปฏิบตัิ ใช้ตามความจ าเป็นไม่ว่าจะเก่ียวข้องกับ
สภาพห้องเรียน พฤตกิรรมนกัเรียน หรือการสอนของครูโดยค านึงถึงความเหมาะสม และสอดคล้องกบั
พฒันาการรอบด้านของเดก็เล็ก ทัง้นีเ้พ่ือท าให้ห้องเรียนหรือชัน้เรียนบรรลเุป้าหมายทางการเรียน  
(เกศราพรรณ คงเจริญ. 2555: 4) 
 กระทรวงศึกษา (2546: 177) กล่าวถึงหลกัส าคญัในการจดัการชัน้เรียนว่า ต้องค านึงถึง
ความปลอดภัย ความสะอาด เป้าหมายการพัฒนาเด็ก ความเป็นระเบียบ ความเป็นตวัเองของเด็ก 
เพ่ือให้เดก็เกิดความรู้สึกอบอุ่น มัน่ใจ และมีความสขุ ซึ่งอาจจดัแบง่พืน้ท่ีให้เหมาะสมกบัการประกอบ
กิจกรรมตามหลกัสตูรได้ดงันี ้ 
 1) ต้องมีพืน้ท่ีอ านวยความสะดวกเพ่ือเดก็และผู้สอน เชน่ท่ีแสดงผลงานเดก็ ท่ีเก็บแฟ้ม 
ผลงานเดก็ ท่ีเก็บเคร่ืองใช้ของเดก็ และผู้สอน ป้ายนิเทศตามหนว่ยการสอนตา่ง ๆ 
 2) ต้องมีพืน้ท่ีในการปฎิบตักิิจกรรมและการเคล่ือนไหวอยา่งอิสระทัง้กลุม่เล็กและกลุม่ใหญ่ 
 3) ต้องมีพืน้ท่ีจดัมมุเลน่ และมมุประสบการณ์ตา่ง ๆ   
 สมจิต สวธนไพบูลย์ (2534: 14-21) ได้น าเสนอแนวคิดของการจัดการชัน้เรียน ซึ่งเป็น
พืน้ฐานท่ีส าคญัในการพัฒนาการสอนได้เป็นอย่างดี เพราะการจัดการชัน้เรียนเป็นการสร้างสรรค์
สถานภาพท่ีก่อให้เกิดการเรียนรู้มากท่ีสุดซึ่งจ าแนกการจัดการชัน้เรียนเป็น 8 ด้านมีรายละเอียด
ดงัตอ่ไปนี ้
 1. การจดัสิ่งแวดล้อมท่ีเอือ้ตอ่การเรียนรู้ หมายถึง บริเวณสถานท่ีท่ีใช้ในการจดัการเรียนการ
สอนซึ่งได้แก่ อาคารเรียน ห้องเรียน บรรยากาศโดยรอบสะอาด สวยงาม มีระเบียบ ปลอดภัย และมี
บรรยากาศท่ีเอือ้ต่อการเรียนรู้ ซึ่งเป็นสภาพท่ีมีอิทธิพลต่อผู้ เรียน ท าให้ผู้ เรียนสบายใจ มีความสุข 
ส่งผลต่อการเรียนรู้ของผู้ เรียน รวมทัง้การจัดรูปแบบทางโครงสร้างสิ่งของวัตถุ ตลอดจนการจัด
กิจกรรมตา่ง ๆ กระตุ้นให้เกิดขบวนการเรียนรู้ ซึ่งประกอบด้วยการเลือกสิ่งท่ีสนใจ การแก้ปัญหา และ
การค้นพบ 
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 2. การด าเนินการสอนอย่างเป็นระบบหมายถึง กระบวนการท่ีมุ่งให้เกิดการเปล่ียนแปลง
พฤติกรรมในตวัผู้ เรียนให้มีความรู้ ทกัษะและเจตคติท่ีดี โดยผู้สอนได้จดัเตรียมการวางแผน การสอน
อยา่งมีระบบ โดยผู้สอนมีกิจกรรม 5 ประการ คือ การเตรียมการสอน การประเมินผู้ เรียน การวางแผน
การสอน การสอน และการประเมินผล 
 3. บคุลิกภาพของผู้ เรียน หมายถึง ลกัษณะนิสยัท่ีรวมกนัเป็นแบบฉบบัเฉพาะตวัของแตล่ะ
บคุคล อนัได้แก่ ลกัษณะท่าที การแสดงออก รูปร่างหน้าตา ความรู้สึก และพฤติกรรมตา่ง ๆ กล่าวคือ 
บคุลิกภาพขึน้อยูก่บัปัจจยัท่ีเป็นตวัก าหนด ได้แก่ 1) ตวัก าหนดทางสรีระ ซึง่ได้รับการถ่ายพนัธุกรรมมา
แตก่ าเนิด  2) ตวัก าหนดทางด้านการเป็นสมาชิกกลุ่ม 3) ตวัก าหนดบทบาท 4) ตวัก าหนดทางด้าน
สถานการณ์หรือสภาวะแวดล้อม 5) การยอมรับของกลุม่ 
 4. การสร้างวินยัในชัน้เรียน หมายถึง หลักการควบคุมชัน้ โดยถือเอาความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างครูกับนกัเรียน การท่ีให้นกัเรียนทกุคนในชัน้เรียนรู้จกัปกครองตนเอง การกระท าตามระเบียบ
หรือข้อบงัคบัต่าง ๆ อนัเกิดจากความสมคัรใจของผู้ปฏิบตัิ โดยท่ีมองเห็นว่ามีคณุค่า และการปฏิบตัิ
ดงักลา่วจะท าให้เกิดความเรียบร้อยและความเสมอภาคแก่สมาชิกทกุคน 
 5. การค านงึความแตกตา่งระหวา่งบคุคล หมายถึง ลกัษณะและพฤติกรรมตา่ง ๆ ของบคุคล
นัน้ท่ีแสดงออกหรือตอบสนองท่ีสงัเกตเห็นได้ หรือความสามารถในเร่ืองใดเร่ืองหนึ่ง ซึ่งประกอบไปด้วย 
เชาวน์ปัญญา ความสนใจ ยทุธวิธีในการเรียน พืน้ฐานความรู้เดิม ทกัษะในการรับรู้  รูปแบบการเรียนรู้
ความสามารถในการจ า แรงจูงใจ ทัศนคติ และสิ่งแวดล้อมทางสังคม ซึ่งส่งผลให้แต่ละคนมี
รายละเอียดท่ีแตกต่างกันในหลายด้าน เช่น ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ ด้านความคิด ด้านสติปัญญา 
ความแตกตา่งดงักลา่วท าให้มีศกัยภาพไมเ่ทา่เทียมกนั 
 6.กระบวนการกลุ่ม (Group Process) คือ สภาพการเรียนการสอนในชัน้เรียนท่ีผู้ เรียนจะมี
จดุมุง่หมายเพ่ือสมัฤทธ์ิผลในการเรียนเหมือนกนั นอกจากนัน้ผู้ เรียนจะต้องมีปฏิสมัพนัธ์ซึ่งกนัและกนั 
ซึ่งมีครูผู้สอนอยู่ในฐานะผู้น า (Leadership) ทัง้นีน้กัจิตวิทยาเช่ือว่า กลุ่มท่ีมีปฏิสมัพันธ์ท่ีดีย่อมท า
กิจกรรมต่าง ๆ ได้อย่างประสบความส าเร็จมากกว่ากลุ่มท่ีขาดปฏิสัมพันธ์ท่ีดีต่อกัน ซึ่งเป็น
องค์ประกอบท่ีท าให้เกิดสมัฤทธ์ิผลในการเรียนได้มากย่ิงขึน้ 
 7. เทคนิคและกระบวนการคิด เป็นการเน้นกระบวนการคิด ค้นคว้าหาข้อเท็จจริงและการน า                    
ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวนั เพ่ือเป็นการปลกูฝังพฤติกรรมการคิดค้นคว้าหาความรู้และเทคโนโลยี
ใหม ่ๆ 
  8. การจดักิจกรรมให้นกัเรียนประสบความส าเร็จ เป็นการใช้ส่ือการเรียนการสอนแบบการ
เน้นบทบาทของนักเรียน และแบบเน้นบทบาทของครู ซึ่งเป็นแนวทางการจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้
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ประสบการณ์ตรง และนักเรียนเป็นผู้ คิดตามรูปแบบของนักเรียนแบบกระบวนการกลุ่มฝึกการคิด
แก้ปัญหา คดิสร้างสรรค์ คดิออกแบบ และคดิตดัสินใจ 
 ครูมีบทบาทในการจดัการชัน้เรียน เพ่ือชว่ยสง่เสริมการเรียนรู้ของเดก็ปฐมวยัได้ ดงัตอ่ไปนี ้
 1. การจดัสภาพแวดล้อมให้มีระเบียบเรียบร้อย การจดัห้องเรียนมีผลอย่างยิ่งต่อพฤติกรรม
ของครูและเด็ก ซึ่งลีทโซว์ และคณะ (2542: 71) กล่าวว่า ห้องเรียนควรมีบรรยากาศแบบสบาย ๆ ครู
ต้องจดัวตัถบุางอยา่งเพื่อช่วยสร้างบรรยากาศท่ีอ่อนโยนและอบอุ่น เช่น มีเก้าอีน้วม มีหมอนนิ่ม  ๆ ติด
รูปภาพหรือป้าย ฝาผนงับางสว่นควรปล่อยว่างไว้บ้าง บริเวณห้องเรียนแบง่ออกเป็นศนูย์การเรียนหรือ
มมุประสบการณ์ตา่ง ๆ และจดัวาง เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ หรือของเล่นเป็นหมวดหมู่ไว้ในแตล่ะศนูย์อย่าง
เป็นระเบียบเรียบร้อย ครูควรจดัให้ของทกุอย่างมีท่ีเก็บ ดแูลห้องเรียนให้สะอาด หากมีวสัดท่ีุช ารุดควร
ซ่อมแซมหรือน าออกไปให้พ้นมือเด็ก ไม่ปล่อยให้มีวัสดุอุปกรณ์ท่ีเป็นอันตรายต่อเด็กอยู่ในท่ี  ๆ เด็ก
หยิบถึง เชน่ ของท่ีมีปลาย แหลมคม น า้ยาท าความสะอาด การท่ีครูดแูลห้องเรียนให้เรียบร้อย สะอาด 
สวยงาม และปลอดภยั อยูเ่สมอ เดก็จะเห็นแบบอยา่งของความมีระเบียบเรียบร้อย และเรียนรู้จากการ
เลียนแบบพฤตกิรรมของครู  
 การจดัสภาพแวดล้อมท่ีเอือ้ให้เด็กท าสิ่งตา่ง ๆ ด้วยตนเอง อปุกรณ์ตา่ง ๆ ท่ีอยู่ในห้องเรียน
ควรเอือ้ให้เด็กท าสิ่งตา่งๆ ด้วยตนเอง ครูควรเลือกใช้โต๊ะ เก้าอี ้หรืออปุกรณ์อ่ืนๆ ท่ีเหมาะสมกบัขนาด
ของเด็กจดัวางอุปกรณ์ในชัน้เตีย้ ๆ ในระดบัสายตาเด็กเพ่ือให้เด็กมองเห็นได้ชดัเจนสามารถหยิบใช้
และจดัเก็บได้ด้วยตนเอง มีท่ีเก็บของส าหรับเด็ก เม่ือมีสิ่งของท่ีเด็กจะน ากลบับ้านจะน าไปไว้ในช่อง
ของเดก็ได้มีตะกร้าทิง้ขยะ วางไว้ในท่ีจะมีการทิง้ขยะเป็นประจ า จดัวางของเล่นของใช้ค านึงถึงการใช้
สอย เช่น ของต้องใช้ร่วมกันควรวางไว้ใกล้ ๆ กัน ของเล่นท่ีต้องมีการประกอบ หรือสร้างควรมีกล่อง
หรือตะกร้าส าหรับเก็บท่ีมีขนาดและน า้หนกัพอดี ไม่ใหญ่เกินไป หรือหนกัเกินไปท่ีเด็กจะเคล่ือนย้ายได้
ด้วยตนเอง ครูอาจจดัท าสัญลักษณ์ ท่ีมีความหมายต่อเด็ก เพ่ือช่วยให้เด็กเก็บของเข้าท่ีด้วยตนเอง 
โดยสญัลกัษณ์อาจท ามาจากส่ืออปุกรณ์ของจริง ภาพถ่ายหรือภาพส าเนา ภาพวาด ภาพโครงร่างหรือ
ภาพประจดุ หรือบตัรค าตดิคูก่บัสญัลกัษณ์อยา่งใดอย่างหนึ่งข้างต้น การจดัวางโดยให้เด็กหยิบใช้และ
เก็บได้เองท าให้เด็กเกิดความรู้สึกพึงพอใจในการท่ีจะมีอิสระในการพึ่งพาตนเอง  พชัรี ผลโยธิน และ
คณะ. (จีระพนัธุ์  พลูพฒัน์. 2547: 3-4; อ้างอิงจาก พชัรี ผลโยธิน และคณะ. 2543: 22-23)  
 บริวเวอร์ (Brewer. 2004: 76) กลา่วถึงแนวทางการจดัจดัสภาพแวดล้อมภายในห้องเรียนไว้ 
ดงันี ้
  1) พืน้ท่ีภายในห้องเรียนสามารถปรับใช้ได้หลายกิจกรรมเน่ืองจากห้องเรียนในโรงเรียน
บางแห่งมีพืน้ท่ีจ ากัด ดงันัน้พืน้ท่ีท่ีใช้ต้องสามารถจดักิจกรรมได้มากกว่าหนึ่งกิจกรรม เช่นมุมบล็อก 
สามารถใช้เป็นท่ีเลา่นิทานในชว่งเวลาอ่ืนได้ 
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  2) กิจกรรมท่ีใช้น า้ควรจดัให้อยู่ใกล้กบัแหล่งน า้มากท่ีสดุเท่าท่ีจะเป็นไปได้ ซึ่งรวมถึงมมุ
ศลิปะ  มมุวิทยาศาสตร์ มมุน า้ 
  3) กิจกรรมท่ีเงียบควรตัง้อยูบ่ริเวณเดียวกนัเพ่ือท่ีเดก็ต้องการท างานเงียบ ๆ สามารถเข้า
มาใช้ได้แตค่วามเงียบมิได้ความยถึงการท่ีเด็กไม่สามารถพดูได้ แตห่มายถึงกิจกรรมในมมุหนงัสือ มมุ
การเขียน มมุการฟัง ท่ีใช้เสียงในการท างานน้อยกวา่กิจกรรมในมมุอ่ืน 
 2. การสร้างวินัยในชัน้เ รียน เป็นสิ่งส าคัญมากในการบริหารจัดการห้องเรียน  ทัง้ นี ้
กระทรวงศกึษาธิการ (2546: 49-50) กล่าวถึงขัน้ตอนการสร้างระเบียบวินยัและขัน้ตอนการปฏิบตัิใน
ชัน้เรียนของนกัเรียน โดยครูจ าเป็นต้องสร้างระเบียบวินยัตามขัน้ตอนการปฏิบตัิดงัตอ่ไปนี ้การพดูคยุ  
การเป็นเจ้าของ การเดินไปมาในห้องเรียน การเดินออกไปนอกห้องเรียน การผลดักัน การเลือก การ
เล่นเกมเป็นทีม ระดบัเสียงในการพูดคยุ กิริยามารยาทการปฏิบตัิต่อผู้ ใหญ่ การดูแลรักษาเคร่ืองใช้ 
การเลือกเพ่ือนร่วมทีม การไปห้องสุขา เป็นต้น ซึ่ง วชิราภรณ์ ค าคล้าย (2551: 41) ได้กล่าวถึง
ความหมายของการสร้างวินยัในชัน้เรียนวา่ หมายถึง หลกัการควบคมุชัน้ โดยถือเอาความสมัพนัธ์อนัดี
ระหว่างครูกับนกัเรียน การท่ีให้นกัเรียนทกุคนในชัน้เรียนรู้จกัปกครองตนเอง การกระท าตามระเบียบ
หรือข้อบงัคบัต่าง ๆ อนัเกิดจากความสมคัรใจของผู้ปฏิบตัิ โดยท่ีมองเห็นว่า มีคณุค่าและการปฏิบตัิ
ดงักล่าวจะท าให้เกิดความเรียบร้อย และความเสมอภาคแก่สมาชิกทกุคน และเพ่ือให้เป็นแนวทางใน
การปฏิบตัิแนวทางเดียวกันครูต้องพิจารณาความจ าเป็นท่ีต้องมีกฎระเบียบในชัน้เรียนพร้อมเลือก
กฎระเบียบท่ีเหมาะสมกบัเดก็ เชน่ 
 1) เดก็ต้องท าตามค าแนะน าของครูผู้สอน 
   2) เดก็ต้องเคารพกฎระเบียบของโรงเรียน 
 3) เดก็ต้องแสดงความสภุาพตอ่ทกุคน 
 การจดัห้องเรียนท่ีดีจะช่วยส่งเสริมปฏิสมัพนัธ์ทางบวกระหว่างเด็กซึ่งเป็นการป้องกันไม่ให้
เกิดปัญหาพฤติกรรมได้การจดัแบ่งพืน้ท่ีต้องมีขนาดพอเหมาะและสมเหตสุมผล เช่น มีสถานท่ีกว้าง
เพียงพอ ส าหรับท ากิจกรรมกลุม่ใหญ่ได้โดย  ไม่เบียดเสียดกนั มมุเล่นมีขนาดกว้างพอสมควรท่ีเด็กจะ
เข้าไปเล่นร่วมกันเป็นกลุ่มได้  ถ้าศูนย์การเรียนใด มีเด็กแออัดอยู่เสมอครูควรขยายเนือ้ท่ีหรือ
ปรับเปล่ียนการใช้ เชน่ จ ากดัจ านวนเด็กท่ีจะเข้าไปเล่น ส่วนศนูย์ท่ีเด็กไม่สนใจเข้าไปท ากิจกรรมก็ควร
จดัให้ นา่สนใจยิ่งขึน้โดยการน าอปุกรณ์ใหมท่ี่เร้าความสนใจของเด็กเข้าไปจดัวาง การจดัพืน้ท่ีต้องเอือ้
ให้ เดก็สามารถเคล่ือนท่ีไปศนูย์ตา่ง ๆ ได้โดยไมต้่องเดนิผา่นกลางศนูย์ ใดศนูย์หนึ่ง จดัศนูย์การเรียนท่ี
ต้องการความสงบ ให้ห่างจากศูนย์ท่ีมีเสียงขณะท ากิจกรรม เช่น  ศนูย์หนงัสือ ห่างจากศนูย์บทบาท
สมมุติ และเม่ือแบ่งพืน้ท่ีแล้วครูควรมองดเูด็กได้อย่างทัว่ถึงตลอดเวลา การจดัห้องเรียน ไม่ปล่อยให้
พืน้ท่ีโล่งเกินไป จะเป็นการกระตุ้นให้เด็กวิ่งเพราะรู้สึกเหมือนสนาม วสัดอุปุกรณ์ท่ีจดัไว้ควรมีจ านวน
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เพียงพอส าหรับเด็ก แตไ่ม่ควรจดัไว้มากเกินความจ าเป็น นอกจากนีค้รูยงัควรจดัให้มีมุมสงบให้เด็กได้
มีเวลาไปนั่งสงบใจ โดยไม่มีใครรบกวนเม่ือเกิดอารมณ์เสีย ไม่พอใจหรือเป็นต้นเหตุให้เกิด ความ
วุน่วาย มมุนีต้้องไม่ใช่ท่ีท าโทษแตเ่ป็นการพกัสกัระยะหนึ่งให้สงบพอท่ีจะร่วมกิจกรรมตอ่ไปได้ รวมถึง
การจดับรรยากาศท่ีเอือ้ให้เด็กควบคมุตนเองได้ด้วย เช่น การเตือนเด็กก่อนท่ีจะเปล่ียนกิจกรรม การ
เล่นนิว้มือ ร้องเพลง ท่องค า คล้องจอง หรือใช้สญัญาณอ่ืนท่ีตกลงกับเด็กสร้างความต่อเน่ืองในการ
เปล่ียนกิจกรรม การใช้เสียงดนตรีหรือเพลงท่ีผ่อนคลายในห้องเรียนในขณะท่ีเด็กท างานหรือนอน
พักผ่อนและการด าเนินกิจวัตรประจ าวันตามช่วงจังหวะของกิจกรรมประจ าวันอย่างสม ่าเสมอ         
(Brewer. 2004:178-179) 
 3. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครู ในงานสอนซึ่งเป็นงานหนึ่งของผู้สอนนัน้ มี
กิจกรรมหลกัอยู่ 5 ประการ คือ การเตรียมการสอน การประเมินผู้ เรียน การวางแผนการสอน การสอน 
และการประเมินผล กิจกรรมทัง้หมดนีต้้องกระท าโดยรอบคอบโดยอาศยัความรู้ และระเบียบวิธีจาก
หลายวิชามาประกอบกนัเพ่ือมองให้เห็นภาพของสิ่งท่ีต้องท าให้ชดัเจนขึน้เพ่ือการด าเนินการสอน จะ
เป็นระบบตามขัน้ตอนครอบคลุมเนือ้หาและวิธีการตา่ง ๆ ดงันี ้(ชาติชาย พิทกัษ์ธนาคม. 2544: 180-
190) 
     3.1 การเตรียมการสอน กิจกรรมการเรียนการสอนนัน้เร่ิมตัง้แตก่่อนเข้าห้องเรียน โดยเร่ิม
จากการเตรียมการก่อนการเตรียมการสอนเป็นกระบวนการท่ีประกอบด้วย 3 ขัน้ตอน ได้แก่ การ
ก าหนดจุดมุ่งหมายของการสอน การก าหนดรายละเอียดของกระบวนการเรียนการสอน และการ
ก าหนดบพุภาคการเรียนรู้  
    3.2 การประเมินตวัเดก็ ครูผู้สอนจะต้องระบขุอบข่ายหรือระดบัความสามารถและลกัษณะ
ต่าง ๆ ของเด็ก ซึ่งจ าเป็นต่อการบรรลุถึงจุดมุ่งหมายของการสอนตามท่ีก าหนดไว้ ซึ่งถือว่าเป็นการ
ประเมินตวัเด็กในการประเมินตวัเด็กนี ้จะใช้บพุภาคการเรียนรู้ ซึ่งได้ก าหนดไว้ในการเตรียมการสอน
เป็นเกณฑ์ 
    3.3 การวางแผนการสอน หมายถึง การเตรียมรูปแบบของการสอนเพ่ือท่ีจะเช่ือมระหว่าง
ความสามารถเบือ้งต้นท่ีประเมินได้จากตวัเด็กกับความสามารถอันเกิดขึน้ใหม่ตามท่ีได้ก าหนดไว้                           
ในจุดมุ่งหมายของการสอน สิ่งท่ีระบุไว้ในแผนการจดัการเรียนรู้จะต้องชดัเจนเป็นรูปธรรม เร่ิมตัง้แต่
ก าหนดสิ่งท่ีเด็กจ าเป็นต้องรู้ ก าหนดกิจกรรมการเรียนการสอน ก าหนดอุปกรณ์ต่าง ๆ เพ่ืออ านวย
ความสะดวกแกเ่ดก็และการวดัผลและการประเมินผล 
    3.4 การสอน เป็นขัน้ท่ีครูผู้สอนกบัเด็กได้มีปฏิสมัพนัธ์กนัโดยตรง ผู้สอนต้องเจตคติท่ีดีตอ่
เด็กส่ือสารกับเด็ก เพ่ือให้เด็กเกิดความรู้ ความรู้สึก มีพฤติกรรมแบบร่วมมือ โดยจัดกิจกรรมให้
น่าสนใจ และสอดคล้องกบัหลกัสูตรปฐมวยั ฝึกให้เด็กรู้จกัการคิดสร้างสรรค์ และคิดแก้ปัญหา ใช้ส่ือ
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การสอนท่ีเหมาะสมกบัวยัของเด็ก ให้เด็กได้มีการท างานร่วมกนั ทัง้ครูผู้สอนควรมีความรู้ ทกัษะและ
ประสบการณ์ในการท างานสอนสงูถึงระดบัหนึง่จงึจ าเป็นตอ่การท่ีจะท าให้ครูด าเนินการสอนอย่างเป็น
ระบบและบรรลตุามเป้าหมาย 
    3.5 การประเมินผล กิจกรรมขัน้สุดท้ายของงานสอน ได้แก่ การประเมินผลการสอน เพ่ือ
ทราบวา่การสอน ประสบความส าเร็จตามความต้องการหรือไมอ่ยา่งไร และหากพบว่าการสอนไม่บรรลุ
ถึงจดุมุง่หมายท่ีตัง้ไว้ ก็จ าเป็นท่ีต้องวางแผนเพื่อปรับปรุงแก้ไขกระบวนการด าเนินการสอนตอ่ไป 
 จากข้อมูลการจดัการชัน้เรียนข้างต้น ผู้ วิจยัสรุปได้ว่า  การจดัการชัน้เรียนเป็นปัจจยัส าคญั
ของพฤตกิรรมการสอนของครูปฐมวยั โดยครูผู้สอนจะต้องมีการจดัเตรียมสภาพห้องเรียนให้มีระเบียบ
เรียบร้อย และเอือ้ต่อการเรียนรู้ของเด็ก มีการจดัเตรียมวสัด ุอุปกรณ์ และพืน้ท่ีให้พอเพียงในการท า
กิจกรรมของเด็กมีการสร้างระเบียบวินยัในชัน้เรียน นอกจากนี ้ครูและเด็กควรมีปฏิสมัพนัธ์ท่ีดีตอ่กัน 
เพ่ือรักษาสภาพบรรยากาศในชัน้เรียน และป้องกนัการเกิดปัญหาพฤตกิรรม รวมถึงการจดักิจกรรมการ
เรียนการสอนของครู โดยค านงึถึงความแตกตา่งระหวา่งบคุคล ท่ีสร้างแรงจงูใจในการเรียนรู้  สนบัสนนุ
ให้เด็กกกล้าแสดงออก และมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม  เพ่ือให้เด็กสามารถเรียนรู้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  
 
4. ปัจจัยทางการบริหารที่มีความสัมพันธ์กับพฤตกิรรมการสอนของครูปฐมวัย 
 ในการวิจยัครัง้นี ้ผู้วิจยัตัง้สมมตุิฐานด้านปัจจยัทางการบริหารว่า จะมีผลเชิงบวกท่ีสมัพนัธ์
กับพฤติกรรมการสอนของครู โดยมีการศึกษาตวัแปรปัจจัยทางการบริหารใน 3 ด้าน ดงันี ้คือ ด้าน
ภาวะผู้น าของผู้บริหาร ด้านการนิเทศภายใน และด้านบรรยากาศองค์การ 
 4.1 ภาวะผู้น าของผู้บริหาร 
  “ภาวะผู้น า” เป็นค าท่ีแสดงถึง คุณสมบตัิด้านต่างๆของผู้น า เช่น สติปัญญา ความดีงาม 
ความรู้ความสามารถของบคุคลหรืออาจเรียกว่า “ความเป็นผู้น า” นัน่เอง (กาณจนธัช พุ่มโพธ์ิ. 2554: 
9; อ้างอิงจาก พจนานกุรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน. 2542) ภาวะผู้น าเป็นปัจจยัส าคญัตอ่ประสิทธิผล
ของโรงเรียน ทัง้นีเ้พราะการท่ีโรงเรียนจะมีประสิทธิผลหรือไม่นัน้ ย่อมขึน้อยู่กับสมรรถภาพในการน า 
และการใช้ภาวะผู้น าในการปรับเปล่ียนพฒันางานให้ดียิ่งขึน้ (ณฐิณี เวชกลุ. 2551: 36; อ้างอิงจาก 
Stewart. 1985: 62) 
     4.1.1 ความหมายของภาวะผู้น า 
     จากการท่ีผู้วิจยัได้ศกึษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องมีนกัการศึกษาได้ให้ความหมาย
ของภาวะผู้น าไว้หลากหลาย ดงันี ้ 
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    กัลยาณี สูงสมบัติ  (2550: online)  ไ ด้ให้ความหมายของภาวะผู้ น าว่า  หมายถึง 
กระบวนการหรือพฤติกรรมการใช้อิทธิพลเพ่ือควบคุม สั่งการ เกลีย้กล่อม จูงใจ ให้ผู้ตามหรือกลุ่ม 
ปฏิบตัติามเพื่อการบรรลเุป้าหมาย หรือความเป็นผู้น านัน้เอง 
    ธวชั บญุยมณี (2550:11) ได้ให้ความหมายของภาวะผู้น าว่า หมายถึง การกระท าระหว่าง
บุคคลโดยบุคคลท่ีเป็นผู้น าจะใช้อิทธิพล หรือการกระตุ้นให้บุคคลอ่ืน กระท าหรือไม่กระท าบางสิ่ง 
บางอยา่ง ตามเป้าหมายท่ีผู้น ากลุม่หรือองค์การก าหนดไว้ 
    ณฐิณี เวชกุล (2551:36) ได้ให้ความหมายของภาวะผู้ น าว่า  หมายถึง  พฤติ
กรรมการบริหารงาน ของผู้บริหารโรงเรียน ท่ีใช้ในการบริหารจัดการงานของโรงเรียนเพ่ือให้บรรลุ
เป้าหมายของโรงเรียน 
    ประชมุ โพธิกลุ (2553: online) ได้กล่าวถึง ความหมายของภาวะผู้น าว่า หมายถึง การท่ี
บคุคลคนหนึ่ง (ผู้น า) พยายามท่ีจะใช้ก าลังสมอง ก าลงักาย และก าลงัใจเพ่ือจงูใจ หรือดลใจเช่นนัน้  
จะต้องไมเ่ป็นการบงัคบั ตลอดจนต้องได้รับความยินยอมจากผู้ตามด้วย 
    กาณจนธัช พุ่มโพธ์ิ (2554:11) ได้ให้ความหมายของ ภาวะผู้น า ว่าหมายถึง การท่ีผู้น าใช้
อิทธิพลในการสัง่การหรือควบคมุตอ่ผู้ใต้บงัคบับญัชาให้ปฏิบตัติามท่ีตนต้องการเพ่ือให้บรรลเุป้าหมาย
ขององค์การ 
    พระมหาชินวุฒิ สายงาม (2554:11) ได้กล่าวถึง ความหมายของภาวะผู้น าว่า หมายถึง 
ความสามารถในการใช้กระบวนการ หรือยุทธวิธีในการบริหารงานภายในองค์กรเพ่ือให้บุคคลอ่ืน
ปฏิบตัิภาระกิจได้ตรงตามวตัถุประสงค์ขององค์กรท่ีตัง้ไว้อย่างกระตือลือล้น และมีประสิทธิภาพมาก
ท่ีสดุ 
    ดาฟท์ (Daft.1999:5) ได้ให้ความหมายของ ภาวะผู้น า ว่าหมายถึง  ความสมัพนัธ์ท่ีมี
อิทธิพลระหวา่งผู้น า และผู้ตาม ซึง่ท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงเพ่ือบรรลจุดุมุง่หมายร่วมกนั 
 จากข้อมูลข้างต้น ผู้ วิจัยขอสรุปความหมายของภาวะผู้ น าว่า หมายถึง การท่ีผู้ บริหาร                           
ใช้ความสามารถ หรือการกระตุ้น เพ่ือให้บคุลกรในองค์กรปฏิบตังิานตา่งๆ ได้ตรงตามวตัถปุระสงค์ของ
องค์กรอยา่งมีประสิทธิภาพมากท่ีสดุ 
    4.1.2. ความส าคญัของภาวะผู้น าของผู้บริหาร 
    ในการบริหารการศึกษานัน้ ผู้ บริหารจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องมี ภาวะผู้ น า เพ่ือบริหาร
จดัการบุคลากรให้ปฏิบตัิงานได้ตรงตามเป้าหมายขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
จากการท่ีผู้วิจยัได้ศกึษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง มีนกัวิชาการได้กลา่วถึงความส าคญัของภาวะ
ผู้น าของผู้บริหารไว้ ดงันี ้
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    สทุร โคตรบรรเทา (2551:14) กล่าวถึงความส าคญัของภาวะผู้น าว่า ในการบริหารจดัการ
งานใดให้ประสบความส าเร็จและบรรลุตามเป้าหมายจ าเป็นจะต้องมีผู้น า หรือหวัหน้า เพ่ือท าหน้าท่ี
วางแผน จดัการ ควบคมุดแูล และจงูใจหรือน าผู้ใต้บงัคบับญัชาให้ท างานลุลว่งตามเป้าหมาย 
     ประชุม โพธิกุล (2553: online) ได้กล่าวถึงความส าคัญของภาวะผู้ น าว่า เป็น
ขบวนการสร้างสิ่งเร้า ขบวนการพัฒนาและการท างานกับคนในองค์การ เป็นขวนการมุ่งคน การมุ่ง
สร้างแรงจงูใจให้กบัคนการใช้มนษุย์สมัพนัธ์หรือการปฏิสมัพนัธ์ในองค์การ การส่ือสารระหว่างบคุคล 
การสร้างบรรยากาศในองค์การ ความขดัแย้งระหว่างบคุคล ความเจริญและการพฒันา นอกจากนีย้งั
เป็นปัจจยัของมนษุย์ท่ีสง่เสริมการผลิตอีกด้วย 
    พระมหาชินวุฒิ สายงาม (2554:11) ได้สรุปความส าคญัของภาวะผู้น าว่า ภาวะผู้น า                      
มีความส าคญัตอ่องค์การ หรือหนว่ยงานตา่ง ๆ เพราะภาวะผู้น าสามารถก าหนดทิศทาง วางเป้าหมาย
ขององค์การสูค่วามส าเร็จได้ 
    สวีนเน ่(Sweeney.1986: 349) ได้สงัเคราะห์งานวิจยัเก่ียวกบัประสิทธิผลของผู้บริหาร 
โรงเรียน และพบว่า ผู้บริหารท่ีมีประสิทธิผล มีลกัษณะการบริหารงานท่ีเก่ียวข้องกบัด้านวิชาการ เน้น
ความส าเร็จโดยให้ความส าคญัตอ่กิจกรรมการสอน และอุปกรณ์ต่าง ๆ ก าหนดนโยบายการเรียนการ
สอนและให้ครูอาจารย์มีส่วนร่วมในการตดัสินใจเก่ียวกับวิธีการสอน อุปกรณ์ ตลอดจนกระบวนการ
ประเมินผล สร้างบรรยากาศในโรงเรียนให้เหมาะสมต่อการเรียนรู้ ประเมินผลความก้าวหน้าของ
นักเรียนอยู่เสมอ ประสานงานในด้านวิชาการและให้การสนับสนุนครู โดยจะมีการส่ือสารกับครู
เก่ียวกบัเป้าหมายและวิธีการด าเนินงาน จะช่วยเหลือสนบัสนุนครูในด้านตา่ง ๆ และส่งเสริมให้ครูได้
พฒันาทางด้านการเรียนการสอน 
    จากงานวิจยัของ ลาร์คิน (Larkin. 1992: 397-A., อ้างอิงจาก จิราพร   นราศรี. 2550: 
122.) ได้ท าการศกึษาวิจยัเร่ือง ภาวะผู้น าของผู้บริหารโรงเรียนก่อนประถมศกึษาในการจดัการศกึษา
ระดบัก่อนประถมศกึษาพบวา่ ภาวะผู้น าผู้บริหารโรงเรียนมีความส าคญัมากในการบริหารงาน มีหน้าท่ี                        
ท่ีรับผิดชอบมากมาย ได้แก่ การส่ือสารกับครูและผู้ปกครอง การบริหารงานบุคคล การแสวงหางบ
สนบัสนนุ และการพฒันาบคุลากร 
 จากข้อมลูข้างต้นผู้ วิจยัขอสรุปความส าคญัของภาวะผู้น าของผู้บริหารไว้ว่า ภาวะผู้น าของ
ผู้บริหารโรงเรียนมีส าคญัอย่างยิ่งในการบริหารงานให้ประสบความส าเร็จบรรลุตามเป้าหมายของ
องค์การเน่ืองจากผู้บริหารเป็นผู้วางแผน บริหารงาน ควบคมุดแูล สร้างความสมัพนัธ์อนัดีตอ่ผู้ ร่วมงาน 
และก าหนดทิศทางขององค์การให้เป็นไปตามเป้าหมายท่ีวางไว้ 
    4.1.3 บทบาทหน้าท่ีของภาวะผู้น า 
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    ผู้น า เป็นส่วนหนึ่งของการบริหารหรือการจัดการ ผู้จัดการหรือผู้ บริหารมีหน้าท่ีวางแผน
และจดัระเบียบให้งานด าเนินไปได้ด้วยความเรียบร้อย แตผู่้น า มีหน้าท่ีท าให้ผู้ อ่ืนตาม และการท่ีคนอ่ืน
ตามผู้น าก็ไมมี่ใครรับรองวา่ ผู้น าจะน าไปในทิศทางท่ีถกูต้องเสมอ เพราะฉะนัน้ คนท่ีเป็นผู้น าท่ีเข้มแข็ง 
ก็อาจจะไม่ใช่ผู้จดัการ หรือบริหารท่ีดีได้ หรือผู้บริหาร หรือผู้จดัการท่ีดี ก็อาจไม่ใช่ผู้น าท่ีดีก็ได้ ดงันัน้ 
ถ้าเป็นไปได้ องค์การหนึ่งองค์การใดท่ีต้องการประสบความส าเร็จ ก็ย่อมต้องการผู้ บริหาร หรือ
ผู้จดัการท่ีมีลกัษณะเป็นผู้น า (กลัยาณี   สงูสมบตั.ิ 2550: online) ดงันี ้ 
    1) ต้องมีความฉลาด (Intelligence) ผู้น าจะต้องมีระดบัความรู้และสติปัญญาโดยเฉล่ียสงู
กว่าบุคคลท่ีให้เขาเป็นผู้น า เพราะผู้น าจะต้องมีความสามารถในการวิเคราะห์ปัญหาต่าง ๆ บุคคลท่ี
ฉลาดเทา่นัน้ ท่ีจะสามารถจดัการกบัปัญหาตา่งๆ หรือเร่ืองราวตา่ง ๆ ได้ 
    2) ต้องมีวฒุิภาวะทางสงัคมและใจกว้าง (Social Maturity & Achievement Drive) คือ
จะต้องมีความสนใจสิ่งตา่งๆ รอบตวัอย่างกว้างขวาง มีวฒุิภาวะทางอารมณ์ ต้องยอมรับสภาพตา่ง ๆ 
ไม่ว่าแพ้หรือชนะ ไม่ว่าผิดหวงัหรือส าเร็จ ผู้น าจะต้องมีความอดทนตอ่ความคบัข้องใจตา่งๆ พยายาม
ขจดัความรู้สึกต่อต้านสงัคม หรือต่อต้านคนอ่ืนให้เหลือน้อยท่ีสุด เป็นคนมีเหตผุล เป็นคนเช่ือมัน่ใน
ตนเอง และนบัถือตนเอง 
    3) ต้องมีแรงจงูใจภายใน (Inner Motivation) ผู้น าจะต้องมีแรงขบัท่ีจะท าอะไรให้เดน่ ให้
ส าเร็จอยู่เร่ือย ๆ เม่ือท าสิ่งหนึ่งส าเร็จก็ต้องการท่ีจะท าสิ่งอ่ืนต่อไป เม่ือท าสิ่งใดส าเร็จก็จะกลายเป็น
แรงจูงใจท้าทายให้ท าสิ่งอ่ืนให้ส าเร็จต่อไป ผู้ น าจะต้องมีความรับผิดชอบอย่างสูง เพราะความ
รับผิดชอบจะเป็นบนัไดท่ีท าให้เขา มีโอกาสประสบความส าเร็จ  
    4) ต้องมีเจตคติท่ีดีเก่ียวกบัมนษุยสมัพนัธ์ (Human Relations Attitudes) ผู้น าท่ีประสบ
ความส าเร็จนัน้ เขายอมรับอยู่เสมอว่า งานท่ีส าเร็จนัน้มีคนอ่ืนช่วยท า ไม่ใช่เขาท าเอง ดังนัน้ เขา
จะต้องพฒันาความเข้าใจและทกัษะทางสงัคมท่ีจะท างานร่วมกบัผู้ อ่ืน ผู้น าจะต้องให้ความนบัถือผู้ อ่ืน
และจ าต้องระลึกอยู่เสมอว่า ความส าเร็จในการเป็นผู้น านัน้ ขึน้อยู่กับความร่วมมือกับผู้ อ่ืน และการ
ตดิตอ่กบับคุคลอ่ืนในฐานะท่ีเขาเป็นบคุคล ไมใ่ชใ่นฐานะท่ีเขาเป็นสว่นหนึง่ของการท างานเท่านัน้ ผู้น า
จะต้องยอมรับศกัดิศ์รีความเป็นมนษุย์ของคนอ่ืน และมีความสนใจร่วมกบัผู้ อ่ืน  
    ธีรศกัดิ ์ชนะบางแก้ว (ม.ป.ป.: online) กลา่วถึงบทบาทหน้าท่ีของผู้น าซึ่งแบง่อย่างกว้าง ๆ 
ออกเป็น 4 ประการ ได้แก่ 
    1) การก าหนดแนวทางหลกั (Pathfinding) ผู้น าควรเร่ิมต้นด้วยการก าหนดเป้าหมายและ
แนวความคดิท่ีชดัเจน บทบาทดงักลา่วจะช่วยให้ผู้น าสร้างแผนงานแม่แบบ (blueprint of action) ท่ีตัง้
อยู่บนพืน้ฐานของหลกัการก่อนจะลงมือปฏิบัติตามแผน และนอกจากนัน้ ไม่เพียงแต่ต้องรู้ถึงวิธีการ
ก าหนดทิศทางและเป้าหมายเท่านัน้ แตผู่้น าต้องได้รับการสนบัสนุนและความมุ่งมัน่จากพนกังานใน
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การบรรลถุึงเป้าหมายด้วย ผู้น าต้องมีความสามารถน าให้ผู้ อ่ืนมีสว่นร่วมในการสร้างพนัธกิจ (Mission) 
วิสยัทศัน์ (Vision) และส่ือสารอย่างชดัเจน ผู้น าต้องชีใ้ห้เห็นถึงผลประโยชน์ท่ีพนกังานจะได้รับจาก
ความส าเร็จในอนาคต  
    2) การสร้างระบบการท างานท่ีมีประสิทธิผล (Aligning) การสร้างระบบการท างาน                              
ท่ีมีประสิทธิผลหรือการท าให้องค์การด าเนินไปในทิศทางเดียวกัน คือ การลงมือสร้างแผนหลักท่ี
ก าหนดขึน้ในขัน้ตอนท่ีหนึ่ง ทุกระดบัชัน้ขององค์การ ควรมีการด าเนินการไปในทิศทางเดียวกันเพ่ือ
บรรลุวัตถุประสงค์เดียวกัน ผู้ น ายังต้องเปล่ียนแปลงระบบการท างาน ขัน้ตอนการท างาน และ
โครงสร้างองค์การท างานให้สอดคล้องกบัจดุมุง่หมายขององค์การท่ีได้วางไว้  
    3) การมอบอ านาจ (Empowering) หากผู้น ามีการมอบอ านาจให้แก่พนกังานอย่างจริงจงั
จะท าให้บรรยากาศในการท างานมีความไว้วางใจซึ่งกนัและกนั การส่ือสารระหว่างบคุคลและระหว่าง
กลุม่เกิดประสิทธิผลและเกิดผลลพัธ์ใหม่ ๆ ท่ีสร้างสรรค์ และพนกังานสามารถแสดงความคิดเห็นและ
ศกัยภาพของตนได้อย่างอิสระ ดงันัน้ผู้น าต้องสร้างสภาวะท่ีจะกระตุ้นการสร้างเสริมและปลดปล่อย
ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ ความสามารถพิเศษเฉพาะตวั ความสามารถและศกัยภาพท่ีมีอยู่ในบุคคล 
ทกุคน  
    4) การสร้างตวัแบบ (Modeling) ผู้น าต้องสร้างความน่าเช่ือถือต้องมีคุณสมบตัิของผู้น า              
ท่ีดีด้วย กล่าวคือต้องเข้าใจถึงความส าคญัของดลุยภาพระหว่างคณุลกัษณะ (Characteristics) กับ
ความรู้ความสามารถ (Competence)  
    จากข้อมลูบทบาทหน้าท่ีของภาวะผู้น าของผู้บริหาร ผู้วิจยัสรุปได้ว่า ผู้บริหารต้องสามารถ
บริหารจดัการงาน และบุคลากรในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยต้องมีความเข้าใจในงาน และ
หน้าท่ีท่ีรับผิดชอบ มีการใช้อ านาจ การสร้างแรงจงูใจและมีมนษุยสมัพนัธ์ท่ีดีตอ่บคุลากรในองค์กร ให้
ความช่วยเหลือ มีการวางแผนการปฎิบตัิงานร่วมกัน เพ่ือให้การท างานเป็นไปในทิศทางเดียวกนั และ
บรรลตุามวตัถปุระสงค์ขององค์กรท่ีได้ก าหนดไว้ 
 จากการศกึษาเอกสารและงานวิจยัข้างต้น ผู้ วิจยัสามารถสรุปได้ว่า ภาวะผู้น าของผู้บริหาร
โรงเรียน มีความสมัพนัธ์กับพฤติกรรมการสอนของครูปฐมวยัคือ ผู้บริหารสามารถผลกัดนัการจดัการ
เรียนการสอนไปสู่ความส าเร็จ โดยการพัฒนาครูให้มีความรู้ความเข้าใจ ปรับเปล่ียนพฤติกรรมใน
กระบวนการการเรียนการสอน ผู้ บริหารสามารถท่ีจะผู้พัฒนาความเป็นผู้ น าครูได้โดยการเป็นผู้ ท่ี
ช่วยเหลือ และชีแ้นะครู อ านวยความสะดวก ให้ค าปรึกษาหารือ ให้โอกาสในการท างานให้ก าลังใจ 
รวมทัง้ท างานร่วมกันกับครูโดยไม่ถือความสัมพันธ์ส่วนตวั มีการน าแนวคิดใหม่เข้าสู่โรงเรียนและ
ห้องเรียน มีการแลกเปล่ียนความคิดเห็นในประเด็นการสอน ร่วมมือกับคณะครูในการวางแผน
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ตดัสินใจในการพฒันาการเรียนการสอน ซึง่จะสง่ผลตอ่ประสิทธิภาพของครูผู้สอน ท าให้การปฏิบตัิงาน
ของครูผู้สอนประสบความส าเร็จมากย่ิงขึน้ 
 4.2 การนิเทศภายใน 
 การนิเทศภายในนัน้ ถือเป็นภารกิจ ท่ีผู้บริหารโรงเรียนจะต้องรับผิดชอบ และมีส่วนในการ
รับรู้ตอ่ความก้าวหน้าของครูในโรงเรียน เพ่ือปรับปรุงคณุภาพทางการจดัการสอนของครูให้ดียิ่งขึน้  
     4.2.1 ความหมายของการนิเทศภายใน 
     จากการท่ีผู้วิจยัได้ศกึษาเอกสาร และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องมีนกัการศกึษาได้ให้ความหมาย
ของการนิเทศภายในไว้ ดงันี ้
    ชุติกาญจน์ เบญจพรวัฒนา (2547:10) กล่าวถึงความหมายของการนิเทศภายในว่า 
หมายถึง การร่วมมือกันของบุคลากรภายในโรงเรียน เพ่ือปรับปรุงแก้ไขพัฒนาครูให้มีการสอนท่ีมี
คณุภาพและประสิทธิภาพ การนิเทศภายในโรงเรียนจึงเป็นการพฒันาครูให้มีทัง้คณุภาพ ทกัษะและ
ประสบการณ์ในการสอน รวมทัง้การสร้างขวัญในการท างาน  ทัง้นีเ้พ่ือให้มีก าลงัใจในการพัฒนา
นกัเรียน ซึง่เป็นหวัใจส าคญัของการศกึษา 
    กรองทอง จิรเดชากลุ (2550: 4) ได้ให้ความหมายว่า การนิเทศภายในโรงเรียน หมายถึง
การสง่เสริมสนบัสนนุ หรือให้ความชว่ยเหลือครูในโรงเรียนให้ประสบความส าเร็จในการปฎิบตัิงานตาม
ภารกิจหลกั ได้แก่การจดักิจกรรมการเรียนการสอน หรือการสร้างเสริมพฒันาการของนกัเรียนทกุด้าน
ทัง้ด้านร่างกาย อารมณ์ สงัคม จิตใจ และสตปัิญญา ให้เตม็ตามวยัและศกัยภาพ 
    นนัทพร ศภุะพนัธุ์ (2551: 49) กล่าวถึงความหมายของการนิเทศภายในว่า หมายถึง การ
บวนการพฒันา ปรับปรุง คณุภาพการศกึษาอย่างเป็นระบบตอ่เน่ืองโดยการท างานร่วมกนัของผู้นิเทศ
และผู้ รับการนิเทศ ซึ่งเป้าหมายหลกัเพ่ือพฒันากระบวนการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ ซึ่ งจะส่ง
ให้ผู้ เรียนได้รับการพฒันาในทกุๆ ด้านและบรรลตุามจดุมุง่หมายของหลกัสตูร 
    เพ็ญจันทร์ มีนะจรัส (2551: 9) ได้สรุปความหมายของ การนิเทศภายในว่าเป็น
กระบวนการนิเทศท่ีผู้บริหารและบคุลากรในโรงเรียนปฏิบตังิานร่วมกนัเพ่ือปรับปรุงการจดักิจกรรมการ
เรียนการสอนช่วยให้ครูมีความรู้ ความสามารถท่ีจะท าหน้าท่ีในการสอนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้
สง่ผลตอ่พฤตกิรรมของผู้ เรียน 
    พชัรินทร์ ชว่ยศริิ (2554: 12) ได้สรุปความหมายของ การนิเทศภายในว่า เป็นกระบวนการ
ท่ีบคุลากรในโรงเรียนกระท าตอ่บคุคลหรือสิ่งใดสิ่งหนึง่เพ่ือปรับปรุงการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ
สงูสดุ 
    จากความหมายข้างต้น ผู้ วิจัยขอสรุปความหมายของการนิเทศภายในว่า หมายถึง  การ
ปฎิบตัิงานร่วมกนัระหว่างผู้บริหารและครู เพ่ือช่วยเหลือ ปรับปรุง แก้ไข ให้ค าแนะน าแก่ครู เพ่ือให้ครู



 59 

สามารถจดัการเรียนการสอนได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ มีพฤติกรรมการสอนท่ีเหมาะสม ซึ่งจะส่งผล
ตอ่คณุภาพของผู้ เรียน 
    4.2.2 ความส าคญัของการนิเทศภายใน 
    การนิเทศภายในนัน้ มีความส าคญัในการบริหารจดัการหลกัสตูรปฐมวยั เพราะเป็นส่วน
หนึง่ในกระบวนการบริหารการศกึษาเพ่ือพฒันาคณุภาพการศกึษาปฐมวยั ซึ่งจากการท่ีผู้วิจัยได้ศกึษา
เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องมีนกัการศกึษาได้กล่าวถึงความส าคญัของการนิเทศภายในไว้ ดงันี ้
    เพ็ญจนัทร์ มีนะจรัส (2551:10) กล่าวถึงความส าคญัของการนิเทศภายในว่า การนิเทศ
ภายใน  มีความส าคัญทัง้ด้านบริหารและพัฒนาคุณภาพของการจัดการศึกษาปฐมวัย ซึ่งถือเ ป็น
ภารกิจอย่างหนึ่งท่ีผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องช่วย ในการพัฒนาการเรียนการสอนของครูในระดบั
ปฐมวัยมีความกระตือรือร้นในการท าหน้าท่ีการสอนให้มีประสิทธิภาพมากขึน้ และยังช่วยให้ครูมี
ความคดิท่ีก้าวไกล 
    พชัรินทร์  ช่วยศิริ (2554: 16) กล่าวถึงการนิเทศภายในโรงเรียนว่า มีความส าคญัต่อการ
สง่เสริมคณุภาพการเรียนการสอน การนิเทศภายในเป็นกิจกรรมท่ีส าคญัท่ีสดุท่ีจะท าให้การจดักิจกรรม
การเรียนการสอนของโรงเรียนด าเนินการไปอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นการส่งเสริมให้ผู้บริหาร คณะได้
ปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนในชัน้เรียนของตนเองให้มีคุณภาพ เป็นไปตามจุดมุ่งหมายของ
หลกัสตูรท่ีก าหนดไว้ 
    จากงานวิจัยของประนอม ทรงสะอาด (2545:60) จะเห็นถึงความส าคัญของการนิเทศ
ภายในจากการศึกษาผลของการใช้กระบวนการนิเทศภายในแบบมีส่วนร่วมท่ีมีต่อการพัฒนาการ
จดัการเรียนการสอนของครูปฐมวยั พบว่า ผลส าเร็จของการร่วมพฒันาจดัการเรียนการสอนของผู้วิจยั
และคณะครู เน่ืองมาจากผู้วิจยัเป็นผู้บริหารท่ีส่งเสริมการร่วมกันท างานแบบกัลยาณมิตรจึงท าให้ครู
พร้อมท่ีจะร่วมกระบวนการนิเทศภายในแบบมีส่วนร่วม จึงท าให้การพฒันาการจดัการเรียนการสอน
ภายในโรงเรียนดีขึน้ สง่ผลให้เดก็ได้พฒันาตนเองเตม็ตามศกัยภาพ 
    จากงานวิจยัของ สวสัดิ์ เดชกัลยา; อรสา โกศลานนัทกลุ; และ จไุร โชคประสิทธ์ิ (2550: 
70) กลา่วถึงความส าคญัของการนิเทศภายในไว้ดงันี ้
    1. พฒันาคน การนิเทศการศกึษาเป็นการให้ค าแนะน าช่วยเหลือเม่ือนิเทศแล้วบคุลากร                       
ในหนว่ยงานได้รับความรู้ และมีความสามารถในการปฏิบตังิานมากขึน้ 
    2. พฒันางาน การนิเทศการศกึษาเป็นการสร้างสรรค์วิธีท างาน ให้มีประสิทธิภาพขึน้ 
    3. ประสานสมัพนัธ์ การนิเทศการศกึษาเป็นการสร้างความร่วมมือ สร้างความเข้าใจใน
การท างานร่วมกนั 
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    4. การสร้างขวญัและก าลงัใจ การนิเทศการศกึษาเป็นการสร้างความมัน่ใจ ความสบายใจ
และ มีก าลงัใจในการท างาน 
 จากความส าคญัของการนิเทศภายในข้างต้นผู้ วิจัยกล่าวโดยสรุปได้ว่า การนิเทศภายใน                      
มีความส าคญัในการจดัการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ การนิเทศภายในช่วยพฒันาการสอนของ
ครูและการจดัการศึกษาให้มีคณุภาพมากขึน้ รวมทัง้สร้างความร่วมมือ ร่วมใจในการท างานระหว่าง
ผู้บริหารและครู ให้เป็นไปตามจดุมุง่หมายของการจดัการศกึษาอย่างมีประสิทธิภาพ 
 ดงันัน้ การนิเทศภายในจงึมีความสมัพนัธ์กบัพฤตกิรรมการสอนของครูปฐมวยั เน่ืองจากการ
นิเทศภายใน เป็นกระบวนการท่ีสง่ผลให้เกิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมการสอนของครูให้เป็นไปอย่าง                             
มีประสิทธิภาพ โดยผู้บริหารจะต้องมีการด าเนินงานท่ีหลากหลาย   เช่น การประชมุชีแ้จงให้ครูทกุคน
ได้รู้และเข้าใจในบทบาทหน้าท่ีของตนเอง ต้องมีการประสานและส่งเสริมให้ครูมีการท างานเป็นทีม 
รู้จกัการใช้กระบวนการกลุ่มในการปฏิบตัิงานให้มากขึน้ มีการจดัท ารายละเอียดในการนิเทศติดตาม
ช่วยเหลือ การรายงานผล และการประสานสมัพนัธ์เพ่ือสร้างขวญัและก าลงัใจแก่ครูในโรงเรียน เพ่ือ
พัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้นวัตกรรมและส่ือต่าง ๆ โดยผู้ บริหารโรงเรียน จะต้องมีการก ากับ
ตดิตามให้มีการด าเนินงานอยา่งตอ่เน่ือง ท าให้การบริหารจัดการมีความชดัเจน และส่งผลตอ่คณุภาพ
การเรียนรู้ของเดก็ด้วย 
 4.3 บรรยากาศองค์การ 
 บรรยากาศองค์การเป็นอีกหนึ่งปัจจยัส าคญัท่ีช่วยพฒันา และส่งเสริมบคุคลากรในองค์การ
ให้ปฎิบตัิงานได้ตรงตามเป้าหมายขององค์การอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล ซึ่งผู้ วิจัยได้
ศกึษาเอกสาร และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบับรรยากาศองค์การ ดงัตอ่ไปนี ้
    4.3.1 ความหมายของบรรยากาศองค์การ 
     จากการท่ีผู้วิจยัได้ศกึษาเอกสาร และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องมีนกัการศกึษาได้ให้ความหมาย
เก่ียวกบับรรยากาศองค์การไว้อย่างหลากหลาย ดงัตอ่ไปนี ้
     บงัอร ไชยเผือก (2550: 37) บรรยากาศองค์การหมายถึง ความรู้สึกในการปฏิบตัิงาน
ร่วมกันระหว่างผู้น ากับสมาชิกขององค์การเป็นการแสดงออกตามความรู้สึกนึกคิดต่อพฤติกรรมของ
สมาชิกเอง และของผู้น าท่ีปฏิบตังิานร่วมกนั 
     ศิรินันท์ แสงสิงห์ (2550: 22) บรรยากาศองค์การ หมายถึง องค์ประกอบของ
สภาพแวดล้อมภายในองค์การ ทัง้ท่ีเกิดขึน้จากการปฏิสมัพนัธ์ระหว่างบุคคลในองค์การ ความเข้าใจ 
หรือการรับรู้ท่ีบคุคลใดบคุคลหนึ่งมีตอ่องค์การและสิ่งแวดล้อมตา่ง ๆ ภายในองค์การ ซึ่งมีอิทธิพลต่อ
บคุคล เชน่ พฤตกิรรมของบคุคล ขวญัก าลงัใจและความพงึพอใจในการปฏิบตังิานของบคุลากรเป็นต้น 
     วิภาวี มหารักขกะ (2550: 27) บรรยากาศองค์การ หมายถึง ลกัษณะขององค์ประกอบ
ต่างๆ ภายในองค์กรท่ีแวดล้อมตัวผู้ ปฏิบัติงานและก่อให้เกิดการรับรู้ทางตรงและทางอ้อม เป็น



 61 

ความรู้สกึของพนกังานท่ีมีตอ่สภาพแวดล้อมในการท างาน อนัจะมีผลตอ่พฤติกรรมของผู้ปฏิบตัิงานใน
การท างานซึง่บรรยากาศองค์กรนี ้จะท าให้องค์กรหนึง่แตกตา่งกบัอีกองค์กรหนึง่ 
      ยุรดา อรรถธนสาร (2552: 45) บรรยากาศองค์การหมายถึง การรับรู้เก่ียวกับ
สภาพแวดล้อมโดยรวม ซึง่รวมทัง้ตวับคุคล อาคารสถานท่ี และสถานท่ีตัง้ภายในโรงเรียน ซึ่งเป็นสภาพ
ท่ีผู้บริหารเปิดโอกาสให้ครูแสดงความคดิเห็นหรือข้อเสนอแนะ และให้ความเป็นอิสระในการปฏิบตัิงาน
ใช้ภาวะผู้ น าแบบผู้ ช่วยเหลือส่งเสริมและสนับสนุนมากกว่าการควบคุมอย่างเข้มงวดแบบระบบ
ราชการ ครูจะมีความเป็นมิตรให้ความร่วมมือ และมีความผกูพนักบัการท างาน ซึ่งคณุลกัษณะภายใน
องค์การเหลา่นี ้เป็นผลมาจากพฤตกิรรมของผู้บริหารกบัครูผู้สอน 
  รัตนชยั เตียวิเศษ (2554:19) ได้สรุปความหมายของบรรยากาศองค์การว่า บรรยากาศ
องค์การเป็นสิ่งท่ีเกิดขึน้จากปฏิสมัพนัธ์ของบคุคลกรกบัสิ่งแวดล้อมตา่งๆภายในองค์การ ซึ่งมีอิทธิพล
ตอ่ขวญัก าลงัใจ ความพงึพอใจในการปฏิบตังิานของบคุคลากรในองค์การ โดยแตล่ะแห่งอาจมีสภาวะ
ท่ีแตกตา่งกนั 
  สตริงเกอร์ (Stringer. 2002: 68) กล่าวว่า บรรยากาศองค์กร คือ การรับรู้ท่ีเกิดขึน้จาก
ความ นึกคิด หรือความรู้สึกของบุคลากรท่ีมีตอ่สภาพแวดล้อมในการท างานปัจจบุนั ซึ่งเป็นส่วนหนึ่ง
ของการจงูใจการท างานในองค์กร 
  จากการท่ีมีผู้ ให้ความหมายของบรรยากาศองค์การไว้นัน้  ผู้วิจยัสรุปได้ว่า บรรยากาศ
องค์การ หมายถึง องค์ประกอบของสภาพสิ่งแวดล้อมท่ีส่งผลตอ่การรับรู้ของบุคคลในองค์การในด้าน
พฤตกิรรม ทศันคต ิและความพงึพอใจของผู้ปฏิบตังิาน โดยท่ีแตล่ะองค์การอาจมีบรรยากาศองค์การท่ี
แตกแตง่กนั 
  4.3.2 ความส าคญัของบรรยากาศองค์การ 
  บรรยากาศองค์การนัน้มีความส าคญัต่อการบริหารงานทัง้ผู้บริหาร และบุคคลากรใน
องค์กรซึง่มีนกัวิชาการได้กลา่วถึงความส าคญัของบรรยากาศองค์การไว้ดงัตอ่ไปนี ้
  จากงานวิจยัของ สุวรรณี ทองค า (2549: 68) ได้สรุปความส าคญัของบรรยากาศใน
โรงเรียนว่ามีความสัมพันธ์กับการปฎิบัติตามบทบาทหน้าท่ีของครู หากครูมีความรู้สึกท่ีดีต่อ
สภาพแวดล้อมในโรงเรียนเกิดความรู้สกึพงึพอใจ มีขวญัและก าลงัใจท่ีดี สบายใจท่ีจะปฎิบตัิหน้าท่ีของ
ตน พอใจในการบริหารงานของผู้บริหาร สิ่งเหล่านีล้้วนมีอิทธิพลในการท าให้ครูมีความเต็มใจและ
ความพยายามท่ีจะปฎิบตังิานให้ส าเร็จ สง่ผลให้โรงเรียนเกิดสมัฤทธ์ิผล 
  จากงานวิจยัของบงัอร ไชยเผือก (2550: 37-38) ได้สรุปความส าคญัของบรรยากาศ
องค์การไว้ดงันี ้
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   1) บรรยากาศบางอย่างท าให้ผลการปฏิบตัิงานอย่างใดอย่างหนึ่งโดยเฉพาะดีกว่า
บรรยากาศอ่ืน ๆ ดงัการศกึษาของ นิวเวล (Newell, 1978: 19) พบว่า บรรยากาศแบบปิดท าให้สมาชิก
ในกลุ่ม มีความพึงพอใจในการงานท่ีได้รับมอบหมายน้อย ตรงกันข้ามกับบรรยากาศแบบเปิดที
ผู้ปฏิบัติงานมีขวัญก าลังใจสูง ร่วมมือกันปฏิบัติงานด้วยความสนิทสนมกลมเกลียวจะมีผลท าให้
สมาชิกในกลุม่มีความพงึพอใจในงานท่ีได้รับมอบหมายมากกวา่ 
   2) ผู้บริหารองค์กรมีอิทธิพลตอ่บรรยากาศภายในองค์การ โดยเฉพาะอย่างยิ่งแผนกงาน
ภายในองค์การ ดงัท่ี ดบูริน (Dubrin.1973: 334-340) ได้สรุปไว้ว่า ปัจจยัอย่างหนึ่งท่ีมีอิทธิพลต่อ
บรรยากาศองค์การ คือ แบบของความเป็นผู้ น า  ทัศนคติและวิ ธีการของผู้ บ ริหาร ท่ีใ ช้กับ
ผู้ ใต้บงัคบับญัชา มีผลกระทบต่อบรรยากาศองค์การโดยเฉพาะแบบของความเป็นผู้น าของผู้บริหาร
ระดบัสูงขององค์การซึ่งมีความส าคญัมาก เพราะแบบของความเป็นผู้น าของผู้บริหารระดบัสูงจะถูก
ปฏิบตัติามโดยผู้บริหารระดบัรองลงมาท่ีมีความเข้าใจว่าเป็นแนวทางท่ีถกูต้องในการปฏิบตัิ 
  3) ความเหมาะสมระหว่างบุคคลและองค์การมีความส าคญัต่อการก าหนดผลการ
ปฏิบัติงานและความพอใจของบุคคลหนึ่งภายในองค์การ สเตียร์ และเพอร์เทอร์ (Steers; & 
Porter,1979: 317) ได้สรุปผลการศกึษาของ ลิทวินและสตริงเกอร์ (Litwin & Stringer, 1967) ท่ีพบว่า 
องค์การท่ีมีบรรยากาศ ในการบริหารแบบใช้อ านาจ คือ อ านาจการตดัสินใจอยู่กบัส่วนกลาง บคุลากร
ในองค์การต้องปฏิบตัิตามระเบียบอย่างเคร่งครัด บรรยากาศแบบนีจ้ะท าให้ผลผลิตต ่า บุคลากรใน
องค์การมีความรู้สึกไม่พึงพอใจในงาน  ไม่เกิดความคิดริเร่ิม และมีทัศนคติท่ีไม่พึงประสงค์ต่อกลุ่ม
ผู้ปฏิบตังิาน องค์การท่ีมีบรรยากาศร่วมประสานสมัพนัธ์และเน้นความสมัพนัธ์ท่ีดีตอ่กนัในหมู่สมาชิก
ขององค์การจะมีผลท าให้บุคลากรในองค์การเกิดความพึงพอใจในงาน มีทัศนคติท่ีดีต่อบุคลากรใน
องค์การ เกิดความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์แต่ผลงานยังอยู่ในระดับต ่าและในองค์การท่ีมีบรรยากาศมุ่ง
ผลส าเร็จของงาน บุคลากรมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์และมีผลผลิตสูง บรรยากาศองค์การแบบนีจ้ึงมี
ผลท าให้บคุลากรในองค์การ เกิดความพึงพอใจ ในงาน ท าให้บรรลผุลส าเร็จ  ส่วนบรรยากาศองค์การ
ท่ีมุ่งท่ีคน ซึ่งประกอบด้วยการติดต่อส่ือสารชนิดเปิด การให้ความสนับสนุนร่วมกันและการกระจาย
อ านาจการตดัสินใจจะน าไปสู่การปฏิบตัิงานท่ีดีของบคุลากร ลดการออกจากงาน ลดต้นทนุการผลิต 
และลดเวลาในการฝึกอบรม 
  บรรยากาศองค์การมีอิทธิพลตอ่ประสิทธิภาพขององค์การ สเตียร์ส (Steers, 1977, pp.  
104-109) คือ 
  1) บรรยากาศองค์การเป็นการรับรู้ของพนักงาน ทัง้ในระดบับุคคลและกลุ่ม ซึ่งเป็น
พฤติกรรมองค์การดงันัน้การก าหนดรูปแบบการบริหารองค์การจึงต้องพิจารณาถึงความต้องการของ
พนกังานทัง้ในระดบับคุคล และกลุม่ด้วย 
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  2)  บรรยากาศองค์การ ซึ่งเหมาะสมตอ่องค์การหนึ่ง อาจจะเหมาะสม หรือไม่เหมาะสม
ตอ่อีกองค์การหนึง่นัน้ ผู้บริหารจะต้องพิจารณาถึงเป้าหมายและความพยายามตา่ง ๆ ท่ีจะน าไปสู่การ
สร้างสรรค์บรรยากาศท่ีเอือ้อ านวยตอ่องค์การของงานและสอดคล้องกบัเป้าหมายของพนกังานของตน
ด้วย โดยบรรยากาศแบบเน้นผลส าเร็จตามเป้าหมายขององค์การจะเหมาะสมตอ่องค์การท่ีเน้นตอ่ผล
การปฏิบัติงานขององค์การ ในขณะท่ีบรรยากาศแบบเน้นความอบอุ่น และความเป็นอันหนึ่งอัน
เดียวกนัจะเหมาะสมตอ่องค์การท่ีเน้นความพงึพอใจ 
  3) บรรยากาศองค์การจะมีผลตอ่ทศันคติ และพฤติกรรมการขาดงานของพนกังาน แตก็่                
ไม่สามารถคาดหวังได้ว่า บรรยากาศองค์การจะมีอิทธิพลต่อผลการปฏิบัติงานของพนักงาน ทัง้นี ้
ผู้บริหารต้องสร้างวฒันธรรมและบรรยากาศร่วมกบัครู นกัเรียน และผู้ปกครอง ในอนัท่ีจะสร้างความ
คาดหวงัสงูในผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียน มีการจดัสรรและควบคมุเวลาท่ีใช้ในการเรียนการ
สอนท่ีชัดเจนมีประสิทธิภาพ ผู้บริหารมีการสร้างและส่งเสริมขบวนการ และกฎเกณฑ์ในการสร้าง
วฒันธรรมและบรรยากาศ และปรับปัญหาด้านพฤติกรรมไปพร้อมกันกับครูและนกัเรียน ตามความ
เหมาะสม ทุกสิ่งทุกอย่าง ท่ีเกิดขึน้ในโรงเรียน มุ่งไปท่ีเป้าหมายเดียว คือ การเรียนรู้ การใช้เวลาไป
อย่างมีประสิทธิภาพมีโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีเอือ้อ านวยต่อการเรียนรู้ ไม่มีสิ่งใดเป็นอุปสรรค
ขดัขวางการไปสู่จุดมุ่งหมาย (McEwan. 2003:149-154) บรรยากาศโรงเรียน เป็นสิ่งท่ีมีอิทธิพลต่อ
ความรู้สกึของบคุลากรทกุฝ่ายในโรงเรียน บรรยากาศท่ีดีจะท าให้โรงเรียนน่าอยู่ ส่วนบรรยากาศท่ีไม่ดี
จะท าให้โรงเรียนน่าเบื่อหน่าย (อมัพร จกัรกรวย; สุวรรณา โชติสกุานต์; และ อรสา โกศลานนัทกุล. 
2552: 12) 
  จากข้อมูลข้างต้น ผู้วิจยัสรุปได้ว่า บรรยากาศองค์การ หรือบรรยากาศภายในโรงเรียน
นัน้มีความสมัพนัธ์กบัพฤตกิรรมการสอนของครูปฐมวยั เน่ืองจากบรรยายกาศภายในโรงเรียนจะส่งผล
ตอ่ทศันคติ และพฤติกรรมในการสอนของครู หากผู้บริหารสามารถบริหารโรงเรียนให้มีบรรยากาศท่ีดี 
ก็จะชว่ยให้ครูมีแนวทางในการสอนท่ีสง่เสริมการเรียนรู้และพฤตกิรรมของเด็กได้อย่างเหมาะสม และมี
ประสิทธิภาพ เช่น สภาพห้องเรียน และสภาพแวดล้อมในโรงเรียน บรรยากาศในการปฎิบัติงาน 
ผู้บริหารมีการจัดสรรและควบคุมเวลาท่ีใช้ในการเรียนการสอน ส่งเสริมให้ครูได้ใช้เวลาในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนอย่างเต็มเวลา ส่งเสริมและสนบัสนนุให้ครูมีพฤติกรรมการสอนท่ีเหมาะสม
ในการจัดการเรียนการสอนให้แก่เด็กปฐมวยั ได้แก่ การอ านวยความสะดวกในการจดัการเรียนการ
สอน การจัดหาส่ือการเรียนการสอน เป็นต้น เพ่ือให้เด็กได้เกิดการเรียนรู้ท่ีดีและมีพฤติกรรมท่ี
เหมาะสม  
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6. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 ผู้วิจยัได้ศกึษางานวิจยัทัง้ในประเทศและตา่งประเทศท่ีเก่ียวกบัความสมัพนัธ์ระหว่างปัจจยั
ทางการบริหารกบัพฤตกิรรมการสอนของครู ดงัตอ่ไปนี ้
 6.1 งานวิจัยในประเทศ 
 ประนอม ทรงสะอาด (2545: บทคดัย่อ) ได้ท าวิจยัเร่ือง ผลของการใช้การนิเทศภายในแบบ                 
มีส่วนร่วมท่ีมีต่อการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของครูปฐมวัย วัตถุประสงค์ของการวิจัยเพ่ือ
ศกึษาผลของการใช้การนิเทศภายในแบบมีส่วนร่วมท่ีมีต่อการพฒันาการจดัการเรียนการสอนของครู
ปฐมวยักลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจัย คือ ครูปฐมวัยระดบัชัน้อนุบาลปีท่ี 1-3 จ านวน 12 คน ของ
โรงเรียนอนุบาลมณียา สงักัดส านกังานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน อ าเภอเมือง จงัหวดันนทบุรี 
เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้การสงัเกตและการบนัทึก และแบบประเมินพฒันาการการจดัการเรียนการ
สอนของครูปฐมวยั ผลการวิจยัพบวา่  ครูปฐมวยัทกุระดบัชัน้ท่ีได้รับการนิเทศภายในแบบมีส่วนร่วม มี
ความแตกตา่งอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ระหว่างการพฒันาการจดัการเรียนการสอนในช่วงระยะเวลา
ก่อนและขณะท่ีได้รับการนิเทศภายในแบบมีส่วนร่วม โดยการพฒันาการจดัการเรียนการสอน มีการ
เปล่ียนแปลงไปในทิศทางบวกตลอดระยะเวลาของการนิเทศภายในแบบมีสว่นร่วม 
 สุชนินธ์ิ บณัฑุนนัทกุล (2548: บทคดัย่อ) ได้ท าวิจยัเร่ือง กรณีศึกษาภาระงานครูอนุบาล              
ในโรงเรียนเอกชนขนาดใหญ่ท่ีมีการปฏิรูปการเรียนรู้ทัง้โรงเรียน วตัถุประสงค์ของการวิจยั เพ่ือศกึษา                
ภาระงานครูอนบุาลในโรงเรียนเอกชนขนาดใหญ่ท่ีมีการปฏิรูปการเรียนรู้ทัง้โรงเรียนในด้านภาระงาน
หลัก ภาระงานพิเศษ และภาระงานอ่ืน ๆ ผู้ มีส่วนร่วมในการวิจัยประกอบด้วย ผู้ บริหารของแผนก
อนบุาล 1 คน ครูอนบุาล 21 คน และผู้ช่วยครู 21 คน เก็บรวบรวมข้อมลูโดยการสงัเกตแบบมีส่วนร่วม 
การสมัภาษณ์แบบเป็นทางการ การศึกษาเอกสาร การถ่ายภาพ และการบนัทึกเทป วิเคราะห์ข้อมูล
ด้วยการลงรหสั และจดัหมวดหมู่ข้อมลู เพ่ือให้ได้ แบบแผนของภาระงานครูอนบุาล ผลการวิจยัมีดงันี ้
ปัจจัยเกือ้หนุนท่ีก่อให้เกิดความส าเร็จต่อการท างานของครูอนุบาล ได้แก่ 1) ปัจจัยด้านผู้บริหาร 2) 
ปัจจยัด้านการบริหารจดัการ 3) ปัจจยัด้านครู 4) ปัจจยัด้านผู้ปกครองและชมุชน ในด้านการวางแผน
คือ ครูอนบุาลมีการแตรียมความพร้อมในการปฏิบตัิงานอย่างตอ่เน่ือง รวมทัง้มีความทุ่มเทเสียสละใน
การปฏิบตัิงานต่าง ๆ โดยค านึงถึงความส าคญัของงานท่ีได้รับมอบหมายเป็นหลักและในด้านการ
ส่งเสริมการปฏิบตัิภาระงานครูปฐมวยัและผู้บริหาร คือโรงเรียนและผู้บริหารส่งเสริมการปฏิบตัิภาระ
งานครูอนุบาลในการด าเนินงานท่ีมีแนวคิดและนโยบายสนับสนุนการด าเนินงานตามแนวทางการ
ปฏิรูปการเรียนรู้ทัง้โรงเรียน และด้านจิตใจท่ีให้การสนับสนุน เป็นแรงใจและก าลังใจในการจัด
สวสัดกิาร รวมถึงการบริหารงานแบบเป็นกลัยาณมิตรกบับคุคล 

 นฤมล  เนียมหอม (2549) ได้ศึกษาเร่ืองการพฒันากระบวนการส่งเสริมพฤติกรรมของครู                      
ในการสร้างวินัยในตนเองให้แก่เด็กปฐมวัยโดยใช้แนวคิดการสะท้อนความคิดและการเรียนรู้ท่ี
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ก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงภายใน โดยศึกษากลุ่มประชากร กลุ่มตวัอย่างคือ ครูประจ าชัน้อนุบาล 8 
คน และ นักเรียน ชัน้อนุบาล 207 คน ของโรงเรียนพระสมุทร สังกัดส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษา
สมุทรสงครามจากผลการวิจยัพบว่า กระบวนการส่งเสริมพฤติกรรมของครูในการสร้างวินยัในตนเอง
ให้แก่เดก็ปฐมวยั โดยใช้แนวคดิการสะท้อนความคดิและการเรียนรู้ท่ีก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงภายใน 
มีสาระส าคญัประกอบด้วย แนวคิดพืน้ฐานของกระบวนการฯ วัตถุประสงค์ของกระบวนการฯ สาระ
การเรียนรู้ของกระบวนการฯการด าเนินการตามกระบวนฯ และการประเมินผลการด าเนินการตาม
กระบวนการฯ พฤติกรรมของครูในการสร้างวินยัในตนเองให้แก่เด็กปฐมวยัในด้านการเป็นแบบอย่าง 
การจัดประสบการณ์การเรียนรู้เพ่ือการสร้างวินัยในตนเองให้แก่เด็ก การดูแลเด็ก และการจัด
สภาพแวดล้อม หลงัการทดลองสงูกวา่ก่อนการทดลองอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 3.คะแนน
พฤติกรรมการมีวินยัในตนเองของเด็กปฐมวยัในด้านความอดทน อดกลัน้ ความรับผิดชอบตอ่ตนเอง 
ความรับผิดชอบตอ่ส่วนรวม และการปฏิบตัิตามมารยาทสงัคมหลงัการทดลองสงูกว่าก่อนการทดลอง
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 
 ศกัดิ์สิทธ์ิ แร่ทอง (2549: บทคดัย่อ) ได้ท าวิจยัเร่ือง ตวัแปรท่ีพยากรณ์พฤติกรรมการสอน
ของครูท่ีเน้นผู้ เรียนเป็นส าคญัในสถานศึกษาสงักัดส านกังานเขตพืน้ท่ีการศึกษาชุมพร วตัถุประสงค์
ของการวิจยัเพ่ือศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างตวัแปรพยากรณ์ ได้แก่ ประสบการณ์การสอนของครู การ
ได้รับการฝึกอบรมของครู เจตคติต่อวิชาชีพครู การสนับสนุนทางสังคมของครู ความเป็นผู้ น าทาง
วิชาการของผู้บริหารสถานศกึษากบัพฤติกรรมการสอนของครูท่ีเน้นผู้ เรียนเป็นส าคญั และเพ่ือค้นหา
ตวัแปรท่ีสมารถพยากรณ์พฤติกรรมการสอนของครูท่ีเน้นผู้ เรียนเป็นส าคญั กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการ
วิจยั เป็นครูผู้สอนในสถานศกึษา สงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาชมุพร ปีการศกึษา 2548 จ านวน 
352 คน ซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบแบ่งชัน้ เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม 
วิเคราะห์ข้อมลูโดยการหาค่าคะแนนเฉล่ียคา่ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน คา่สมัประสิทธิสหสมัพนัธ์ของ
เพียร์สนั และการวิเคราะห์การถดถอยพหคุณูแบบแต่ละขัน้ตอน  ผลการวิจยัพบว่า ตวัแปรท่ีสามารถ
พยากรณ์พฤติกรรมการสอนของครูท่ีเน้นผู้ เรียนเป็นส าคญั คือความเป็นผู้น าทางวิชาการของผู้บริหาร
สถานศกึษา และเจตคตติอ่วิชาชีพครู  ซึ่งตวัแปรทัง้สองสามารถอธิบายความแปรปรวนของพฤติกรรม
การสอนของครูท่ีเน้นผู้ เรียนเป็นส าคญัได้ร้อยละ 56.40 โดยตวัแปรท่ีมีอ านาจพยากรณ์ท่ีดีท่ีสุดคือ 
ความเป็นผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศกึษา 
 สุวรรณี ทองค า (2549: บทคัดย่อ) ได้ท าวิจัยเร่ือง ตวัแปรท่ีสัมพันธ์กับการปฎิบัติตาม
บทบาทหน้าท่ีของครูปฐมวยั โรงเรียนอนุบาลเอกชน กรุงเทพมหานคร วตัถุประสงค์ของการวิจยัเพ่ือ
ศกึษาระดบัการปฎิบตัหิน้าท่ีของครูปฐมวยั โรงเรียนอนบุาลเอกชน กรุงเทพมหานคร ใน 4 บทบาท คือ 
บทบาทในฐานะผู้ เสริมสร้างการเรียนรู้ บทบาทในฐานะผู้ ดูแลเด็ก บทบาทในฐานะนักพัฒนา
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เทคโนโลยีการสอน และบทบาทในฐานะผู้บริหารหลกัสตูร และศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างตวัแปรด้าน
โรงเรียนซึ่งได้แก่ บรรยากาศแวดล้อมในโรงเรียน และตวัแปรด้านครู ได้แก่ ประสบการณ์ในการสอน 
เงินเดือน และสวสัดิการ การเห็นคุณค่าในตนเอง ลักษณะของงานท่ีท า กับการปฎิบตัิตามบทบาท
หน้าท่ีของครู และศึกษาตวัแปรด้านครูท่ีส่งผลตอ่การปฎิบตัิตามบทบาทหน้าท่ีของครู กลุ่มตวัอย่างท่ี
ใช้ ในการวิจัยคือ ครูปฐมวัย จ านวน 296 คน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการใช้แบบสอบถาม วิเคราะห์
ข้อมูลโดยการหาค่าเฉล่ีย  ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและ สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ของเพียร์สนั และ
การวิเคราะห์การถดถอยพหุคณูแบบแต่ละขัน้ตอน ผลการวิจยัพบว่า การปฎิบตัิหน้าท่ีของครูปฐมวยั 
โรงเรียนอนุบาลเอกชนโดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณาแต่ละบทบาทพบว่า บทบาทใน
ฐานะผู้ เสริมสร้างการเรียนรู้ และบทบาทในฐานะผู้ดแูลเด็กอยู่ในระดบัมาก และบรรยากาศแวดล้อม
ของโรงเรียนมีความสมัพนัธ์เชิงบวกกบัการปฎิบตัิตามบทบาทหน้าท่ีของครูปฐมวยั 
 สุพล อนามัย (2549: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาการจัดสภาพแวดล้อมท่ีเอือ้ต่อการเ รียนรู้ของ
นักเรียนโรงเรียนเอกชน สังกัดส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาเพชรบุรี เขต 1 ใน 2 ด้าน ได้แก่ 1) 
สภาพแวดล้อมด้านกายภาพ ซึ่งประกอบด้วย สภาพแวดล้อมภายในห้องเรียน และสภาพแวดล้อม
ภายนอกห้องเรียน และ 2) สภาพแวดล้อมด้านวิชาการ ซึ่งประกอบด้วย บรรยากาศในชัน้เรียน และ
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือเปรียบเทียบการจัดสภาพแวดล้อมท่ีเอือ้ต่อการเรียนรู้ของนักเรียน 
จ าแนกตามโรงเรียนเอกชน ประสบการณ์ในการสอน และกลุ่มสาระการเรียนรู้พบว่า การจัด
สภาพแวดล้อมท่ีเอือ้ต่อการเรียนรู้ของนักเรียนในภาพรวมและรายด้าน ได้แก่  สภาพแวดล้อมด้าน
กายภาพและสภาพแวดล้อมด้านวิชาการมีการปฏิบตัอิยู่ในระดบัมาก  
 จิราพร นราศรี (2550: บทคดัย่อ) ได้ท าวิจยัเร่ือง การศกึษาการด าเนินงานการจดัการเรียนรู้                
ท่ีช่วยพฒันาเด็กปฐมวยัของโรงเรียนในสงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาราชบรีุเขต 1 วตัถปุระสงค์
ของการวิจัย เพ่ือศึกษาระดับของการด าเนินงานการจัดการเรียนรู้ท่ีช่วยพัฒนาเด็กปฐมวัย กลุ่ม
ตวัอย่างท่ีใช้ ในการวิจยัคือ ผู้บริหาร จ านวน 127คน ครูผู้สอนระดบัปฐมวยั จ านวน 127 คน และ
ผู้ปกครอง จ านวน 127 คน ของโรงเรียนในสงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาราชบรีุเขต 1 ซึ่งได้จาก
การสุ่มตวัอย่างแบบง่ายเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการใช้แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยการแจกแจง
ความถ่ี หาค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า การด าเนินงานการ
จดัการเรียนรู้ท่ีช่วยพฒันาเด็กปฐมวยัของโรงเรียนในสงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาราชบรีุเขต 1 
ในภาพรวม และรายด้านมีการปฎิบตัิอยู่ในระดบัมากอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบันยัส าคญั .05 
โดยด้านท่ีมีค่าเฉล่ียของการปฎิบัติมากท่ีสุดคือ การจัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็ก
ปฐมวยั และรองลงมาคือการจดัสภาพแวดล้อมท่ีเอือ้ตอ่การเรียนรู้ของเดก็ปฐมวยั 
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 น า้ผึง้ ทวีพรปฐมกุล (2551:บทคดัย่อ) ได้ท าวิจยัเร่ือง คุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์ของครู
อนุบาลตามการรับรู้ของผู้บริหาร และผู้ปกครองในกรุงเทพมหานคร วัตถุประสงค์ของการวิจัยเพ่ือ
ศึกษา คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของครูอนุบาลตามการรับรู้ของผู้ บริหาร และผู้ ปกคร องใน
กรุงเทพมหานคร 4 ด้าน คือ ด้านการสอน ด้านบุคลิกภาพ ด้านคุณธรรม จริยธรรม และด้านมนุษย
สมัพนัธ์ กลุม่ตวัอยา่งท่ีใช้ในการวิจยัคือ ผู้บริหาร จ านวน 300 คน และผู้ปกครอง จ านวน 600 คน ของ
โรงเรียนท่ีมีการจดัการศกึษาระดบัอนบุาล  สงักดัส านกัการศกึษา กรุงเทพมหานคร เก็บรวบรวมข้อมลู
โดยการใช้แบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์ วิเคราะห์ข้อมูลโดยการแจกแจงความถ่ี หาค่าร้อยละ 
คา่เฉล่ีย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ซึ่งผลการวิจยัสรุปได้ดงันี ้ตามการรับรู้ของผู้บริหารในด้านการ
สอนนัน้ ครูควรมีความรู้ความเข้าใจเร่ืองการอบรมเลีย้งดเูด็กปฐมวยั ควรจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ 
6 กิจกรรมหลัก ควรจัดท าส่ือและอุปกรณ์ได้เอง ควรมีการสรุปผลการประเมินพัฒนาการเป็น
รายบุคคลตามก าหนดโรงเรียน ในด้านบุคลิกภาพ ครูควรตรงต่อเวลาและแต่งกายตามระเบียบของ
โรงเรียน ในด้านคณุธรรม จริยธรรม ครูควรยึดมัน่ในสถาบนัชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ และใน
ด้านมนษุยสมัพนัธ์ครูควรให้ความรักและความอบอุ่นกับเด็กร่วมกนัปรึกษาและหาทางแก้ปัญหาของ
เดก็ในโรงเรียนกบัเพ่ือนครู ร่วมมือกบัผู้ปกครองในการพฒันาเดก็อยา่งใกล้ชิด 
 วชิราภรณ์ ค าคล้าย. (2551: บทคดัย่อ). ได้ศกึษาเร่ือง การศกึษาการจดัการชัน้เรียนของครู
โรงเรียนเอกชน สงักัดส านกังานเขตพืน้ท่ีการศึกษาเพชรบุรี เขต 1 การวิจยัครัง้นีมี้วตัถุประสงค์ เพ่ือ
การจดัการชัน้เรียนของครูโรงเรียนเอกชน สงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ี การศกึษาเพชรบรีุ เขต 1 ใน 5 ด้าน 
คือ ด้านการจัดสิ่งแวดล้อมท่ีเอือ้ต่อการเรียนรู้ ด้านการด าเนินการสอนอย่างเป็นระบบ ด้านการจัด
กิจกรรมให้นกัเรียนประสบความส าเร็จ ด้านการสร้างวินยัในชัน้เรียน กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยัครัง้
นีคื้อ ครูผู้สอนระดบัประถมศกึษาปีท่ี 4-6 จ านวน 110 คน ก าหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างโดยใช้ตารางของ
เครจซีและมอร์แกน (Krejcie & Morgan) และสุ่มแบบแบ่งชัน้ (Stratified Random Sampling) 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณคา่ 5 ระดบั มีค่าความเช่ือมัน่ทัง้ฉบบั
เท่ากบั .98 สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู ได้แก่ ค่าร้อยละ คา่เฉล่ีย คา่ความเบี่ยงเบนมาตรฐานการ
ทดสอบค่าที (t-test) การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One – Way ANOVA) และการ
ทดสอบเป็นรายคูโ่ดยวิธีการของเชฟเฟ่ (Scheffe’s test) ผลการวิจยัพบว่า  การจดัการชัน้เรียนของ
ครูผู้สอนโรงเรียนเอกชน สงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาเพชรบรีุ เขต 1 ในด้านการจดัสิ่งแวดล้อมท่ี
เอือ้ต่อการเรียนรู้ ด้านการด าเนินการสอนอย่างเป็นระบบ ด้านการจัดกิจกรรมให้นักเรียนประสบ
ความส าเร็จ ด้านการสร้างวินยัในชัน้เรียน และด้านการค านึงความแตกตา่งระหว่างบคุคล ในภาพรวม
และรายด้านอยูใ่นระดบัดี 
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 อมัพร จกัรกรวย; สวุรรณา โชติสกุานต์; และ อรสา โกศลานนัทกลุ. (2552: บทคดัย่อ) ได้
ศกึษาเร่ือง ความคิดเห็นของครูเก่ียวกบับรรยากาศภายในโรงเรียนสงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษา
ปทุมธานีการวิจยัครัง้นีมี้วตัถุประสงค์ เพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบระดบัความคิดเห็นของครูเก่ียวกับ
บรรรยากาศภายในโรงเรียนกดัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาปทมุธานี กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการศกึษามี
จ านวนทัง้สิน้ 362 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามมีค่าความเช่ือมัน่ทัง้
ฉบบัเท่ากับ .96 สถิติท่ีใช้ ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ การหาคา่ความถ่ี ค่าร้อยละค่าเฉล่ีย และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติการทดสอบคา่ที (t – test) ผลการวิจยัพบว่า ครูส่วนใหญ่มีความคิดเห็น
ตอ่บรรยากาศของโรงเรียนในภาพรวมอยู่ในระดบัมากเม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทกุด้านอยู่ใน
ระดบัมาก โดยด้านท่ีมีคา่เฉล่ียสงูท่ีสดุมี 4 ด้านคือ ด้านการยอมรับนบัถือ ด้านการเติบโตทางวิชาการ
และสงัคมอยา่งตอ่เน่ือง ด้านการผนกึก าลงัเหนียวแนน่ และด้านความเอือ้อาทรตอ่กนั  
 พชัรินทร์ ช่วยศิริ (2554: บทคดัย่อ) ได้ท าวิจยัเร่ือง การศกึษาการด าเนินงานนิเทศภายใน
ของโรงเรียนวัดประดู่ฉิมพลี วัตถุประสงค์ของการวิจัยเพ่ือศึกษาการด าเนินงานนิเทศภายในและ
ปัญหาข้อเสนอแนะการนิเทศภายในของโรงเรียนวัดประดู่ฉิมพลีใน 5 ด้าน ได้แก่ ด้านการให้ความ
ช่วยเหลือแก่ครูโดยตรง ด้านการพัฒนาทกัษะการท างานกลุ่ม ด้านการพฒันาทางวิชาชีพ ด้านการ
พฒันาหลกัสตูร และด้านการวิจยั เชิงปฏิบตักิารในชัน้เรียน กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยัคือ ผู้บริหาร
และครูจ านวน 20 คน เก็บรวบรวมข้อมลูโดยการใช้แบบสมัภาษณ์มีโครงสร้าง วิเคราะห์ข้อมลูโดยการ
พรรณาความเชิงเนือ้หาซึ่งผลการวิจยัพบว่า การด าเนินงานนิเทศภายในของโรงวดัประดูฉิ่มพลีใน 5 
ด้าน มีการด าเนินการดงันี  ้ 1) การให้ความช่วยเหลือแก่ครูโดยตรงมีการส่งเสริมให้ครูมีความรู้และให้
การสนับสนุนเคร่ืองมือ วัสดอุุปกรณ์ และวิธีการจัดการเรียนการสอน 2) ด้านการพฒันาทักษะการ
ท างานกลุ่ม มีการพฒันาให้ครูมีทกัษะการท างานกลุ่ม เข้าใจบทบาทของตนรับผิดชอบหน้าท่ีท่ีได้รับ
มอบหมายตามโครงสร้างการบริหารงาน 3) ด้านการพัฒนาทางวิชาชีพครู มีการอบรมเพ่ือพัฒนา
วิชาชีพครูทัง้ด้านเทคนิคการสอน และสง่เสริมให้มีทศันคตท่ีิดีตอ่วิชาชีพครู 4) ด้านการพฒันาหลกัสตูร 
ให้ครูมีส่วนร่วมในการพฒันาหลกัสตูรสถานศึกษา โดยผู้บริหารสนนัสนนุอปุกรณ์ และการจดัประชุม
อบรม ตดิตามและประเมินหลกัสตูร 5) ด้านการวิจยัเชิงปฎิบตัิการในชัน้เรียน ควรให้ความรู้และความ
เข้าใจในการท าวิจยัท่ีถกูต้อง แก่ครู 
 6.2 งานวิจัยต่างประเทศ 
 สวีนเน่ (Sweeney.1986: 349) ได้สงัเคราะห์งานวิจัย ท่ีเก่ียวกับประสิทธิผลของผู้บริหาร
โรงเรียนและพบว่า ผู้บริหารท่ีมีประสิทธิผล มีลกัษณะการบริหารงานท่ีเก่ียวข้องกบัด้านวิชาการ ดงันี ้                               
1) เน้นความส าเร็จโดยให้ความส าคญัต่อกิจกรรมการสอน และอุปกรณ์ต่างๆ ซึ่งท าให้การศึกษา                   
ประสบความส าเร็จ รวมทัง้มีสว่นร่วมในกิจกรรมของโรงเรียน และในห้องเรียน 2) ก าหนดนโยบายการ
เรียนการสอน และให้ครูอาจารย์มีส่วนร่วมในการตดัสินใจ เก่ียวกับวิธีการสอน อุปกรณ์ ตลอดจน
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กระบวนการประเมินผล โดยผู้บริหารจะคิดแผนงานในการแก้ปัญหาการเรียนรู้ของนกัเรียน 3) สร้าง
บรรยากาศในโรงเรียนให้เหมาะสมตอ่การเรียนรู้ ประเมินผลความก้าวหน้าของนกัเรียนอยู่เสมอ จะมี
การติดตามผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน และทราบถึงความสามารถของนักเรียนว่า อยู่ใน
เกณฑ์ใดเม่ือเทียบกับนักเรียนโรงเรียนอ่ืน 4) ประสานงานในด้านวิชาการ คือ การจัดการในด้าน
เนือ้หาวิชา วสัดอุปุกรณ์   การจดัชัน้เรียน สนบัสนนุแผนงานโครงการวิชาการตา่งๆ ในโรงเรียน 5) ให้
การสนับสนุนครูโดยจะมีการส่ือสารกับครูเก่ียวกับเป้าหมาย และวิธีการด าเนินงาน จะช่วยเหลือ
สนบัสนนุครูในด้านตา่ง ๆ และสง่เสริมให้ครูได้พฒันาทางด้านการเรียนการสอน 
 คลัก๊ิน (Culkin.1949:104-107; อ้างอิงจาก จิราพร นราศรี. 2550:119) ได้ท าการศกึษาใน
เร่ืองการสอนเด็กเล็ก ซึ่งได้ให้ข้อเสนอแนะว่าครูอนุบาลจะต้องเข้าใจเด็ก เข้าใจกฎของความ
เจริญเติบโต ต้องมีลกัษณะอนัเป็นท่ีพึงประสงค์ของเด็ก เช่น ไม่พูดเสียงดงัจนเกินไป เวลาสอน ใช้
น า้เสียงให้เด็กฟังแล้วเกิดความอบอุ่น กิริยาท่าทางไม่รีบร้อน ไม่แสดงสีหน้าเบื่อหน่ายเด็กให้เห็นมี
ความกระตือลือล้นในการท างาน แสดงความเป็นเพ่ือนกับเด็ก มีทัศนคติท่ีดีต่อการท างาน และมี
อารมณ์ร่างเริงแจม่ใสอยูเ่สมอโดยเฉพาะต้องเป็นคนรักเด็กด้วยจงึจะเป็นครูอนบุาลท่ีดีได้ 
 เรทท์วู๊ด และ เรล (Reithwood and Riehl. 2003: 2-6) ได้สรุปงานวิจยัเก่ียวกบัการประสบ
ความส าเร็จของผู้น าโรงเรียนไว้ว่า ความเป็นผู้น ามีส่วนส าคญัต่อการเรียนของเด็ก ตามมาด้วยการ               
มีผลต่อคุณภาพของหลักสูตรการเรียน รวมไปถึงลักษณะการสอนของครู  การประสบความส าเร็จ               
ของผู้ น าโรงเรียนสามารถตอบสนองความท้าทาย และโอกาสซึ่งเกิดจากประโยชน์ของการจัดการ
นโยบายการท างาน นอกจากนี ้การประสบความส าเร็จของผู้น าโรงเรียน สามารถท าให้เกิดโอกาส และ
ความท้าทายในการสอนกลุม่นกัเรียนท่ีมีอยู่หลายแบบอีกด้วย หน้าท่ีของความเป็นผู้น าสามารถน ามา
ปรับใช้ได้หลายแบบขึน้อยูก่บัตวัผู้น านัน้ ๆ วา่จะน าไปใช้ในรูปแบบไหน 
 จากการประมวลแนวคิด และทฤษฎี รวมทัง้งานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่าง                  
ปัจจัยทางการบริหารกับพฤติกรรมการสอนของครูทัง้ในประเทศ และต่างประเทศ โดยตัวแปรท่ี
พยากรณ์พฤตกิรรมการสอนของครูสามารถสรุปได้วา่ พฤตกิรรมการสอนของครูปฐมวยัในด้านการเป็น
แบบอย่าง การจดัประสบการณ์การเรียนรู้ การดแูลเด็ก และการจดัการชัน้เรียนมีความส าคญักับการ
จดัการเรียนการสอนให้แก่เด็ก โดยมีปัจจัยทางการบริหาร ได้แก่ ภาวะผู้น าของผู้บริหาร การนิเทศ
ภายใน และบรรยากาศองค์การ นัน้มีผลตอ่พฤตกิรรมการสอนของครูด้วยเชน่กนั 
 
 
 
 



บทที่ 3 
วธีิด ำเนินกำรวจิัย 

 
 การศึกษาปัจจัยทางการบริหารท่ีมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการสอนของครูปฐมวัย                   
ในโรงเรียนอนบุาลเอกชน จงัหวดักรุงเทพมหานคร ในการวิจยัครัง้นี ้ผู้วิจยัได้ด าเนินการตามขัน้ตอน
ดงันี ้
 1. การก าหนดประชากรและการเลือกกลุม่ตวัอยา่ง 
 2. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมลู 
 3. การสร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั 
 4. การเก็บรวบรวมข้อมลู 
 5. การจดักระท าข้อมลูและการวิเคราะห์ข้อมลู 
 6. สถิตท่ีิใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู 
 
1. กำรก ำหนดประชำกรและกำรเลือกกลุ่มตัวอย่ำง 
 ประชำกร 
 ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาวิจัยครัง้นี ้ได้แก่ ครูระดบัชัน้ปฐมวัยในโรงเรียนอนุบาลเอกชน                   
จ านวน 320 โรงเรียน ปีการศกึษา 2555 จงัหวดักรุงเทพมหานคร จาก 50 เขตพืน้ท่ีกรุงเทพมหานคร  
 กำรเลือกกลุ่มตัวอย่ำง 
 วิ ธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างท่ีใ ช้ในการศึกษาวิจัยครั ง้นี  ้ ไ ด้แก่  การสุ่มตัวอย่างแบบ                      
หลายขัน้ตอน (Multi-stage Sampling) โดยมีขัน้ตอนการสุม่ตวัอยา่งดงันี ้                                    
    1) ผู้ วิจยัได้ท าการก าหนดกลุ่มตวัอย่างโดยการเปิดตารางของ เครจซ่ี และมอร์แกน จาก
งานของ ธีรวุฒิ เอกะกุล (Krejcie & Morgan. 1970. อ้างอิงจาก ธีรวุฒิ เอกะกลุ. 2543.) ท่ีจ านวน
ประชากร 7,000 คน จะได้จ านวนกลุ่มตวัอย่าง 364 คน ดงันัน้ จากจ านวนครูปฐมวัยในโรงเรียน
อนบุาลเอกชน จงัหวดักรุงเทพมหานคร ทัง้หมด 6,824 คน จะได้จ านวนของกลุ่มตวัอย่างเท่ากบั 364 
คน เป็นอยา่งน้อย  
    2) ผู้ วิจยัได้ท าการก าหนดจ านวนเขตท่ีใช้ในการวิจยั ในกรุงเทพมหานครทัง้หมด 50 เขต
พืน้ท่ีกรุงเทพมหานคร โดยสุ่มเลือกเขตมาร้อยละ 30 ของลินแมน เมเรนดา และโกลด์ (Lindeman, 
Merenda; & Gold. 1980:63) จากนัน้ใช้วิธีการสุ่มแบบง่าย (Simple Random Sampling) ด้วยการ
จบัฉลากได้กลุม่ตวัอยา่ง จ านวน 15 เขต  
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    3) ผู้ วิจยัได้ท าการก าหนดกลุ่มตวัอย่างจากโรงเรียนอนุบาลเอกชนท่ีเปิดสอนระดบัก่อน
ประถมศกึษา ในกรุงเทพมหานคร จ านวน 320 โรงเรียน มาร้อยละ 30 ของลินแมน เมเรนดา และโกลด์ 
(Lindeman, Merenda; & Gold. 1980:163)โดยใช้วิธีการสุ่มแบบง่าย (simple random sampling) 
ด้วยการจบัฉลากได้กลุม่ตวัอยา่ง จ านวน 96 โรงเรียน และสุม่จ านวนครูปฐมวยัจากโรงเรียนท่ีเป็นกลุ่ม
ตวัอยา่ง โรงเรียนละ 4 คน ได้จ านวนกลุม่ตวัอยา่งทัง้สิน้ 373 คน ดงัตาราง 1 
 
ตาราง 1 กลุม่ตวัอยา่งท่ีใช้ในการวิจยั 
 

เขตพืน้ท่ี 
กรุงเทพมหานคร 

จ านวนโรงเรียน 
อนบุาลเอกชน 

จ านวครู    
ปฐมวยั 

  1.เขตลาดกระบงั            7           28 

  2. เขตประเวศ  5           20 

  3. เขตสวนหลวง  9           36 

  4. เขตบางกะปิ  8           32 

  5. เขตบงึกุ่ม  6           18 

  6. เขตลาดพร้าว  8           32 

  7. เขตจตจุกัร  5           15 
  8. เขตดอนเมือง  6           24 

  9. เขตบางเขน  6           24 

 10. เขตวฒันา  6           24 

 11. เขตพระโขนง  5           20 

 12. เขตคลองเตย  6           24 

 13. เขตราชเทวี  6           24 

 14. เขตพญาไท  7           28 

 15. เขตสาทร  6           24 

                รวม           96          373 
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2. เคร่ืองมือที่ใช้ในกำรเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมลูครัง้นี ้เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัพฤติกรรมการสอน
ของครูปฐมวยัในโรงเรียนอนุบาลเอกชน จงัหวัดกรุงเทพมหานคร โดยแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 2
ตอน คือ 
 ตอนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับข้อมูลพฤติกรรมการสอนของครูปฐมวัยใน 4 ด้าน 
ลกัษณะแบบสอบถามเป็นมาตราส่วนประมาณคา่ (Rating Scale) 5 ระดบั ได้ก าหนดคา่คะแนนแต่
ละระดบั ดงันี ้
   1 หมายถึง  ระดับการปฏิบัติ ของค รูในการสอนเด็กปฐมวัย มีการปฏิบัติ                             
น้อยมาก ให้ 1 คะแนน 
    2 หมายถึง  ระดับการปฏิบัติของครูในการสอนเด็กปฐมวัยมีการปฏิบัติ                          
นาน ๆ ครัง้ ให้ 2 คะแนน 
   3 หมายถึง  ระดับการปฏิบัติของค รูในการสอนเด็กปฐมวัย มีก ารปฏิบัติ                        
เม่ือมีโอกาส ให้ 3 คะแนน 
   4 หมายถึง  ระดับการปฏิบัติของค รูในการสอนเด็กปฐมวัย มีการ ปฏิบัต ิ                  
บอ่ยครัง้ ให้ 4 คะแนน 
   5 หมายถึง ระดับการปฏิบัติของครูในการสอนเด็กปฐมวัย มีการปฏิบัติอย่าง
สม ่าเสมอ ให้ 5 คะแนน 
 ตอนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับปัจจัยทางการบริหาร ลักษณะแบบสอบถามเป็น                
มาตราสว่นประมาณคา่ (Rating Scale) 5 ระดบั ได้ก าหนดคา่การให้คะแนนแตล่ะระดบั ดงันี ้
   1 หมายถึง ระดับการปฏิบัติของผู้ บริหารตามความคิดเห็นของครูน้อยท่ีสุด                            
ให้ 1 คะแนน 
   2 หมายถึ ง  ระดับการปฏิบัติของผู้ บ ริหารตามความคิด เห็นของ ครู น้อย                           
ให้ 2 คะแนน 
   3 หมายถึง ระดับการปฏิบัติของผู้ บริหารตามความคิดเห็นของครูปานกลาง                           
ให้ 3 คะแนน 
   4 หมายถึ ง  ระดับการปฏิบัติ ของผู้ บ ริหารตามความคิด เห็นของ ครูมาก                                     
ให้ 4 คะแนน 
   5 หมายถึง ระดับการปฏิบัติของผู้ บริหารตามความคิดเห็นของครูมากท่ีสุด                            
ให้ 5 คะแนน  
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3. กำรสร้ำงเคร่ืองมือที่ใช้ในกำรวิจัย 
 การศึกษาปัจจัยทางการบริหารท่ีมีความสมัพนัธ์กับพฤติกรรมการสอนของครูปฐมวยัของ
โรงเรียนอนบุาลเอกชน จงัหวดักรุงเทพมหานคร ผู้วิจยัได้ด าเนินการสร้างเคร่ืองมือตามขัน้ตอนตอ่ไปนี ้
 3.1 ศึกษาต ารา เอกสาร และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัปัจจยัด้านผู้บริหาร และพฤติกรรมการ
สอนของครูปฐมวยั 
 3.2 สร้างแบบสอบถามตามโครงสร้างเนือ้หา และรูปแบบตามท่ีก าหนดไว้ 
 3.3 ศกึษาวิธีการสร้างเคร่ืองมือเพ่ือการวิจยั 
 3.4 ด าเนินการสร้างเคร่ืองมือเพ่ือการวิจยั ให้ตรงตามความมุง่หมายของการวิจยั 
 3.5 น าแบบสอบถามท่ีสร้างขึน้ไปเสนออาจารย์ท่ีปรึกษา เพ่ือพิจารณาและปรับปรุงแก้ไข
ตามข้อเสนอแนะ 
 3.6 แบบสอบถามท่ีปรับปรุงตามค าแนะน าของอาจารย์ท่ีปรึกษาสารนิพนธ์แล้วส่งให้
ผู้ ทรงคุณวุฒิจ านวน 5 ท่าน เพ่ือตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือด้านความตรงเชิงเนือ้หา (Content 
Validity) ของแบบสอบถาม โดยตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกบัจดุมุ่งหมายท่ีต้องการ
วดั (Item Objective Congruence: IOC) ความครอบคลมุของข้อค าถามและความชดัเจนของภาษา 
คา่ดชันี IOC ท่ีได้เป็นคา่เฉล่ียท่ีได้จากความคิดเห็นของกลุ่มผู้ทรงคณุวฒุิ โดยคา่ดชันี IOC มี 3 ระดบั 
ได้แก่ คะแนน 1 (สอดคล้อง) คะแนน 0 (ไม่แน่ใจ) และคะแนน -1 (ไม่สอดคล้อง) ถ้าดชันี IOC มีคา่
เท่ากับ 1 แสดงว่าผู้ ทรงคุณวุฒิมีความเห็นว่าสอดคล้อง ค่าดัชนี IOC มีค่าเท่ากับ -1 แสดงว่า
ผู้ทรงคณุวุฒิมีความเห็นว่าไม่มีความสอดคล้อง คา่ดชันี IOC มีคา่เท่ากับ 0 แสดงว่าผู้ทรงคณุวุฒิมี
ความเห็นว่าไม่แน่ใจ ทัง้นี ้หลกัเกณฑ์ในการวิเคราะห์คณุภาพด้านความตรงเชิงเนือ้หาของข้อค าถาม
ในแบบสอบถามครัง้นี ไ้ด้ค่าระหว่าง 0.60 -1.00 (ดังภาคผนวก ข) โดยผู้ ทรงคุณวุฒิ 5 ท่าน มี
คณุสมบตัดิงันี ้
    3.6.1 จบการศกึษาระดบัปริญญาโทสาขาการบริหารการศกึษา หรือมีประสบการณ์ในการ
บริหารโรงเรียนอนบุาลไมต่ ่ากวา่ 10 ปี จ านวน 2 ทา่น 
    3.6.2 ผู้ มีประสบการณ์ด้านปฐมวยัจ านวน 1 ทา่น 
                3.6.3 ผู้ มีประสบการณ์ด้านประเมินและวดัผล จ านวน 1 ทา่น 
         3.6.4 ผู้ มีประสบการณ์ด้านการบริหารการศกึษา จ านวน 1 ทา่น 
  3.7 ปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถามตามท่ีผู้ทรงคณุวฒุิเสนอแนะ 
  3.8 น าแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแก้ไขแล้วไปทดลองใช้ (Try – out) กบัครูผู้สอนระดบัปฐมวยั            
ท่ีไมใ่ชก่ลุม่ตวัอยา่ง จ านวน 30 คน ของโรงเรียนอนบุาลเธียรประสิทธ์ศาสตร์ จงัหวดักรุงเทพมหานคร 
สงักัดส านกังานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน แล้วน าไปหาค่าความเช่ือมัน่ (Reliability)                              
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ของแบบสอบถามทัง้ฉบับ โดยการหาค่าสัมประสิทธ์ิอัลฟ่าของครอนบาค (Cronbach’s Alpha 
Coefficient) ได้คา่ความเช่ือมัน่เทา่กบั 0.96  
    เม่ือพิจารณาพฤติกรรมการสอนของครูปฐมวยัใน 4 ด้าน พบว่า ด้านการเป็นแบบอย่าง             
มีค่าความเช่ือมั่นเท่ากับ 0.96 ด้านการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ มีค่าความเช่ือมั่นเท่ากับ1.06                
ด้านการดแูลเด็ก มีคา่ความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.96 และด้านการจดัการชัน้เรียน มีคา่ความเช่ือมัน่เท่ากบั 
0.96 
    เม่ือพิจารณาปัจจยัทางการบริหารใน 3 ด้าน พบวา่ ด้านภาวะผู้น าของผู้บริหาร มีคา่ความ
เช่ือมัน่เท่ากบั 0.96 ด้านการนิเทศภายใน มีคา่ความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.96 และด้านบรรยากาศองค์การ                    
มีคา่ความเช่ือมัน่เทา่กบั 0.96 
  3.9 จดัพิมพ์แบบสอบถามฉบบัจริงเพ่ือน าไปสอบถามกลุม่ตวัอย่างท่ีใช้ในการท าวิจยัตอ่ไป 
 
4. กำรเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 การเก็บรวบรวมข้อมลูโดยใช้แบบสอบถามผู้วิจยัได้เก็บรวบรวมโดยมีขัน้ตอนดงัตอ่ไปนี ้
 4.1 น าหนงัสือจากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ถึงผู้บริหารโรงเรียน
อนบุาลเอกชน จงัหวดักรุงเทพมหานคร สงักดัส านกับริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศกึษาเอกชน 
เพ่ือขออนญุาตและขอความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมลู 
 4.2 ผู้วิจยัน าแบบสอบถามจ านวน 373 ฉบบั พร้อมส าเนาหนงัสือขออนญุาต เพ่ือขอความ
อนุเคราะห์จากผู้บริหารโรงเรียนเอกชน จังหวดักรุงเทพมหานคร โดยส่งแบบสอบถามถึงครูปฐมวัย 
ผู้วิจยัส่งแบบสอบถามทางไปรษณีย์ โดยก าหนดวนัส่งคืนทางไปรษณีย์ ผู้ วิจยัติดตามการยืนยนัการ
ตอบแบบสอบถามโดยทางโทรศพัท์ และหลงัจากนัน้ 2 สปัดาห์ ผู้วิจยัติดตามความคืบหน้าในการตอบ
แบบสอบถาม และรับแบบสอบถามกลบัคืน 300 ฉบบั คดิเป็นร้อยละ 80.56  
 
5. กำรจัดกระท ำข้อมูลและกำรวิเครำะห์ข้อมูล 
 หลงัจากผู้ วิจยัได้ด าเนินการรวบรวมแบบสอบเรียบร้อยแล้ว ได้มีการด าเนินการตรวจสอบ
ความสมบูรณ์ของแบบสอบถามท่ีได้รับคืนมา และเลือกเฉพาะแบบสอบถามท่ีสมบูรณ์เพ่ือท าการ
วิเคราะห์ข้อมลูโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป ดงันี ้
 1. การวิเคราะห์แบบสอบถามเก่ียวกบัพฤติกรรมการสอนของครูปฐมวยัในโรงเรียนอนบุาล
เอกชน จงัหวดักรุงเทพมหานคร   เป็นแบบมาตราส่วนประมาณคา่ (Rating Scale) 5 ระดบัตามแบบ
ของลิเคิร์ท (LiKert Scale) มีการแปลความหมายของคะแนน ใช้เกณฑ์ค่าเฉล่ียของ วิเชียร เกตสุิงห์ 
(2538:9) มีรายละเอียดดงันี ้ 
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 คา่เฉล่ียตัง้แต ่ 1.00 – 1.49   หมายความวา่ ระดบัการแสดงออกของครูปฐมวยัน้อยท่ีสดุ 
 คา่เฉล่ียตัง้แต ่ 1.50 – 2.49   หมายความวา่ ระดบัการแสดงออกของครูปฐมวยัน้อย 
 คา่เฉล่ียตัง้แต ่ 2.50 – 3.49   หมายความวา่ ระดบัการแสดงออกของครูปฐมวยัปานกลาง 
 คา่เฉล่ียตัง้แต ่ 3.50 – 4.49   หมายความวา่ ระดบัการแสดงออกของครูปฐมวยัมาก 
 คา่เฉล่ียตัง้แต ่ 4.50 – 5.00   หมายความวา่ ระดบัการแสดงออกของครูปฐมวยัมากท่ีสดุ 
 2. การวิเคราะห์แบบสอบถามด้านปัจจยัทางการบริหารท่ีส่งเสริมพฤติกรรมการสอนของ                
ครูปฐมวยั ลกัษณะแบบสอบถามเป็นมาตราส่วนประมาณคา่ (Rating Scale) 5 ระดบั ตามแบบของ               
ลิเคิร์ท (LiKert Scale) มีการแปลความหมายของคะแนน ใช้เกณฑ์ค่าเฉล่ียของ วิเชียร เกตสุิงห์ 
(2538:9) มีรายละเอียดดงันี ้
 คา่เฉล่ียตัง้แต ่ 1.00 – 1.49 หมายความวา่  ระดบัปฏิบตัทิางการบริหารน้อยท่ีสดุ 
 คา่เฉล่ียตัง้แต ่ 1.50 – 2.49 หมายความวา่  ระดบัปฏิบตัทิางการบริหารน้อย 
 คา่เฉล่ียตัง้แต ่ 2.50 – 3.49 หมายความวา่  ระดบัปฏิบตัทิางการบริหารปานกลาง 
 คา่เฉล่ียตัง้แต ่ 3.50 – 4.49 หมายความวา่  ระดบัปฏิบตัทิางการบริหารมาก 
 คา่เฉล่ียตัง้แต ่ 4.50 – 5.00 หมายความวา่  ระดบัปฏิบตัทิางการบริหารมากท่ีสดุ 
 3. การวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหว่างปัจจัยทางการบริหารกับพฤติกรรมการสอนของครู
ปฐมวยัในโรงเรียนอนบุาลเอกชน จงัหวดักรุงเทพมหานคร โดยใช้คา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ของเพียร์
สนั (r) ซึง่คา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ จะมีคา่ระหวา่ง -1 < r < +1 ความหมายของคา่ r คือ 
 1) ถ้า r เป็นบวก และมีคา่ใกล้ 1 หมายถึง ตวัแปร X และ Y มีความสมัพนัธ์กนัมาก และ                  
มีความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกนั 
 2) ถ้า r เป็นลบ หรือมีคา่ใกล้ -1 หมายถึง ตวัแปร X และ Y มีความสมัพนัธ์กันมาก แต่                   
ในทิศทางตรงกนัข้าม 
 3) ถ้า r มีคา่เข้าใกล้ศนูย์ หมายถึง ตวัแปร X และ Y มีความสมัพนัธ์กนัน้อย 
 4) ถ้า r มีคา่เทา่กบั 0 หมายถึง ตวัแปร X และ Y ไมมี่ความสมัพนัธ์กนัเลย 
 การแปลความหมายคา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ (ชศูรี วงศ์รัตนะ. 2541: 324) มีรายละเอียด 
ดงันี ้
 คา่ r = 0.91 - 1.00 หมายความวา่ ข้อมลูมีคา่ความสมัพนัธ์สงูมาก 
 คา่ r = 0.71 - 0.90 หมายความวา่ ข้อมลูมีคา่ความสมัพนัธ์สงู 
 คา่ r = 0.31 - 0.70 หมายความวา่ ข้อมลูมีคา่ความสมัพนัธ์ปานกลาง  
 คา่ r = 0.01 - 0.30 หมายความวา่ ข้อมลูมีคา่ความสมัพนัธ์ต ่า 
 คา่ r = 0.00   หมายความวา่ ข้อมลูไมมี่ความสมัพนัธ์กนั 
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6. สถติทิี่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ข้อมูลในการท าวิจัยครัง้นี ้ ผู้ วิจัยได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้เคร่ือง
คอมพิวเตอร์โปรแกรมส าเร็จรูปโดยใช้สถิติ ดงันี ้ 
 1. คา่สถิตท่ีิใช้ในหาคณุภาพของเคร่ืองมือ ได้แก่ 
                  1.1 หาคา่ความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หาของแบบสอบถาม (Content Validity) โดยหาคา่ IOC 
(พวงรัตน์ ทวีรัตน์ 2540: 117) 
                  1.2 หาค่าความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม (Reliability) โดยใช้ค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา 
(Alpha –Coefficient) ตามวิธีการของครอนบาค (Cronbach, 1990: 169)    
  2. สถิตท่ีิใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู 
     2.1 สถิตพืิน้ฐาน 
        2.2 คา่ร้อยละ (Percentage)           
                  2.3 คา่เฉล่ีย (Mean)                 
          2.4 คา่สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
  3. สถิตท่ีิใช้ในการทดสอบสมมตุฐิาน 
 การทดสอบสมมุติฐานระหว่างตวัแปรปัจจัยทางการบริหารท่ีมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับ
พฤติกรรมการสอนของครูปฐมวัยในโรงเรียนอนุบาลเอกชน จังหวดักรุงเทพมหานคร ใช้การหาค่า
สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ของเพียร์สนั (Pearson Product Moment Correlation Coefficient) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



บทที่ 4 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 
 การวิจัยเร่ืองปัจจัยทางการบริหารท่ีมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการสอนของครูปฐมวัย                      
ในโรงเรียนอนุบาลเอกชน จงัหวดักรุงเทพมหานคร ผู้ วิจยัได้ก าหนดสญัลกัษณ์ท่ีใช้แทนความหมาย
ของข้อมลู และการแปรผล ดงันี ้
 
สัญลักษณ์และอักษณย่อที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
   n  แทน  จ านวนครูปฐมวยั (กลุม่ตวัอยา่งผู้ตอบแบบสอบถาม) 
 X  แทน  คา่เฉล่ีย 

 S.D. แทน  คา่สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
  **  แทน  คา่ระดบันยัส าคญัทางสถิตท่ีิ .01   
  p  แทน  คา่ความนา่จะเป็น (probability) คา่สถิตท่ีิใช้ทดสอบ 
  X  แทน  ปัจจยัทางการบริหาร 
  X1  แทน  ภาวะผู้น าของผู้บริหาร 
  X2  แทน  การนิเทศภายใน 
  X3  แทน  บรรยากาศองค์การ 
  Y  แทน  พฤตกิรรมการสอนของครูปฐมวยั   
  Y1  แทน  พฤตกิรรมด้านการเป็นแบบอย่าง  
  Y2  แทน  พฤตกิรรมด้านการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ 
  Y3  แทน  พฤตกิรรมด้านการดแูลเดก็ 
  Y4  แทน  พฤตกิรรมด้านการจดัการชัน้เรียน 
 
การน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 การศกึษาวิจยัในครัง้นี ้ผู้วิจยัได้น าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมลูตามล าดบัขัน้ตอนดงัตอ่ไปนี ้
 1. การศึกษาระดบัพฤติกรรมการสอนของครูปฐมวัยในโรงเรียนอนุบาลเอกชน จังหวัด
กรุงเทพมหานคร 
 2. การศึกษาระดับปัจจัยทางการบริหารของผู้ บริหารโรงเรียนอนุบาลเอกชน จังหวัด
กรุงเทพมหานคร 
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 3. ผลการวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหว่างปัจจยัทางการบริหารกบัพฤติกรรมการสอนของครู
ปฐมวยัในโรงเรียนอนบุาลเอกชน จงัหวดั กรุงเทพมหานคร 
 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ตอนที่  1 การศึกษาระดบัพฤติกรรมการสอนของครูปฐมวัย ในโรงเรียนอนุบาลเอกชน 
จงัหวดักรุงเทพมหานคร การวิเคราะห์ในตอนนี ้ผู้ วิจยัได้น าคะแนนของแบบสอบถามพฤติกรรมการ
สอนของครูปฐมวยัมาวิเคราะห์เป็นสองสว่น คือ 
  1. ผู้วิจยัได้วิเคราะห์พฤติกรรมการสอนของครูปฐมวยั โดยรวมและรายด้าน มาหาคา่เฉล่ีย
และคา่สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานได้ผล ดงัแสดงในตาราง 2 
 
ตาราง 2 คา่เฉล่ีย คา่สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดบัพฤติกรรมการสอนของครูปฐมวยั โดยรวมและ  
     เป็นรายด้าน 
 

พฤตกิรรมการสอนของครูปฐมวยั 
 

ระดบัการแสดงออก 

X S.D. แปลผล 
1. ด้านการเป็นแบบอยา่ง 
2. ด้านการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ 
3. ด้านการดแูลเด็ก 
4. ด้านการจดัการชัน้เรียน 

4.23 
4.22 
4.21 
4.32

0.45 
0.48 
0.52 
0.46 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

รวม 4.15 0.42 มาก 

 
 ผลการวิเคราะห์ตาราง 2 พบว่า พฤติกรรมการสอนของครูปฐมวัยในแต่ละด้านอยู่ในระดบั
มาก โดยมีคา่เฉล่ียเรียงล าดบัจากมากไปหาน้อย ดงันี ้คือ ด้านการจดัการชัน้เรียน (x = 4.32) ด้าน
การเป็นแบบอย่าง (X = 4.23) ด้านการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ (X = 4.22) และด้านการดแูลเด็ก 
(X = 4.21) 
 2. ผู้ วิจัยได้วิเคราะห์พฤติกรรมการสอนของครูปฐมวัยใน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการเป็น
แบบอย่าง ด้านการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ ด้านการดแูลเด็ก และด้านการจดัการชัน้เรียน มาหา
คา่เฉล่ียและสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน ดงัแสดงในตาราง 3-6 
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ตาราง 3 ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับพฤติกรรมการสอนของครูปฐมวัยด้าน                     
การเป็นแบบอยา่ง เป็นรายข้อ 
 

พฤตกิรรมการสอนของครูปฐมวยั 
ด้านการเป็นแบบอย่าง 

ระดบัการแสดงออก 

x S.D. แปลผล 

1. ทา่นแตง่กายสะอาด 4.39 0.60 มาก 

2. ทา่นแตง่กายเหมาะสมกบักาลเทศะ 4.35 0.62 มาก 

3. ทา่นจดัส่ืออปุกรณ์ ของใช้สว่นตวัเป็นระเบียบเรียบร้อย 4.13 0.65 มาก 

4. ทา่นขอโทษเม่ือรู้ตวัวา่ท าผิดตอ่เดก็ 4.25 0.63 มาก 

5. ทา่นกลา่วขอบคณุเม่ือได้รับการช่วยเหลือจากเดก็ 4.32 0.65 มาก 

6. ทา่นใช้น า้เสียงท่ีนุม่นวล สภุาพ และใช้ระดบัเสียง   
พอประมาณกบัเด็ก 

 
4.04 

 
0.65 

 
มาก 

7. ทา่นใช้ประโยคในการส่ือสารกบัเดก็ได้อย่างชดัเจน 4.13 0.66 มาก 

8. ทา่นยิม้แย้ม แจม่ใส และมีปฏิสมัพนัธ์ท่ีดีกบัเดก็ 4.32 0.63 มาก 

9. ทา่นรู้จกัควบคมุอารมณ์ตนเองอยา่งเหมาะสม 4.12 0.64 มาก 

รวม 4.23 0.45 มาก 

 
 ผลการวิเคราะห์ตาราง 3 พบว่า พฤติกรรมการสอนของครูปฐมวัยด้านการเป็นแบบอย่าง 
โดยรวมอยู่ในระดบัมาก โดยมีคา่เฉล่ียท่ี x = 4.23 เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า มีคา่เฉล่ียอยู่ใน
ระดบัมากทกุข้อ โดยมีคา่เฉล่ียอยูร่ะหวา่ง x = 4.04 – 4.39 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



80 
 

ตาราง 4 ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับพฤติกรรมการสอนของครูปฐมวัยด้าน                   
การจดัประสบการณ์การเรียนรู้ เป็นรายข้อ 
 

พฤตกิรรมการสอนของครูปฐมวยั                                             
ด้านการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ 

ระดบัการแสดงออก 

x S.D. แปลผล 

1. ทา่นจดัประสบการณ์การเรียนรู้ตามท่ีหลกัสตูรก าหนด 4.27 0.66 มาก 
2. ทา่นจดัประสบการณ์การเรียนรู้ กิจกรรมท่ีหลากหลาย  
เหมาะสมกบัวยั และตรงตามความต้องการของเด็ก 

 
4.21 

 
0.63 

 
มาก 

3. ทา่นจดักิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้ 6 กิจกรรมหลกั     4.30    0.64 มาก 

4. ทา่นจดัประสบการณ์สง่เสริมให้เดก็เรียนรู้ท่ีจะพึง่ตนเอง 4.14 0.59 มาก 

5. ทา่นจดัประสบการณ์สง่เสริมให้เดก็เกิดความเช่ือมัน่               
ในตนเอง 

 
4.17 

 
0.64 

 
มาก 

6. ทา่นจดัประสบการณ์สง่เสริมให้เดก็เรียนรู้ ท่ีจะรับรู้ความ      
รู้สกึของผู้ อ่ืน 

 
4.07 

 
0.68 

 
มาก 

7. ทา่นจดัประสบการณ์ สง่เสริมให้เดก็เรียนรู้ท่ีจะแสดงออก  
ทางอารมณ์อยา่งเหมาะสม 

 
4.17 

 
0.62 

 
มาก 

8. ทา่นจดัประสบการณ์การเรียนรู้ สง่เสริมกระบวนการคิด 
แก้ปัญหา โดยเรียนรู้จากการปฏิบตัจิริง 

 
4.16 

 
0.64 

 
มาก 

9. ทา่นจดัประสบการณ์ กิจกรรมสง่เสริมให้เดก็เรียนรู้ท่ีจะ
ปฏิบตัิตามมารยาท สงัคม วฒันธรรม ประเพณี 

 
4.30 

 
0.62 

 
มาก 

10. ทา่นจดัประสบการณ์ สง่เสริมให้เดก็สามารถชว่ยเหลือ
ตวัเองได้ในกิจวตัรประจ าวนั  

 
  4.48 

 
   0.63 

 
      มาก 

รวม   4.23 0.48 มาก 

 
 ผลการวิเคราะห์ตาราง 4 พบว่า พฤติกรรมการสอนของครูปฐมวยัด้านการจดัประสบการณ์             
การเรียนรู้ โดยรวมอยู่ในระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ียท่ี x = 4.23 เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า มี

คา่เฉล่ียอยูใ่นระดบัมากทกุข้อ โดยมีคา่เฉล่ียอยูร่ะหวา่งx = 4.07 – 4.48 
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ตาราง 5 ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับพฤติกรรมการสอนของครูปฐมวัยด้าน                    
การดแูลเดก็ เป็นรายข้อ 
 

 พฤตกิรรมการสอนของครูปฐมวยั 
                 ด้านการดแูลเดก็                                                                                                                                  

ระดบัการแสดงออก 
   x             S.D.           แปลผล 

1.ทา่นสร้างความสมัพนัธ์ท่ีดีกบัเด็ก 4.44 0.61 มาก 
2. ทา่นเปิดโอกาสให้เดก็เลือกและตดัสินใจ เพื่อตอบสนอง
ความสนใจของเด็ก 

 
4.19 

 
0.66 

 
มาก 

3. ทา่นและเด็กร่วมสร้างข้อตกลงท่ีมีความหมายตอ่เดก็ 4.19 0.65 มาก 
4. ทา่นตอบสนองตอ่เดก็อย่างเหมาะสม เม่ือเดก็แสดง
พฤตกิรรมท่ีไมเ่ป็นท่ียอมรับ 

 
4.10 

 
0.74 

 
มาก 

5. ทา่นตอบสนองตอ่เดก็อย่างเหมาะสม เม่ือเดก็แสดง
พฤตกิรรมท่ีเป็นท่ียอมรับ 

 
4.21 

 
0.60 

 
มาก 

6. ทา่นให้เหตผุลกบัเด็ก เม่ือเดก็มีพฤติกรรมท่ีเป็นท่ียอมรับ 
และท่ีไมเ่ป็นท่ียอมรับ 

 
4.19 

 
0.64 

 
มาก 

รวม 4.22 0.52 มาก 

 
 ผลการวิเคราะห์ตาราง 5 พบว่า พฤติกรรมการสอนของครูปฐมวยัด้านการดแูลเด็ก โดยรวม                 
อยู่ในระดบัมาก โดยมีคา่เฉล่ียท่ีx = 4.22 เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า มีคา่เฉล่ียอยู่ในระดบัมาก

ทกุข้อ โดยมีคา่เฉล่ียอยูร่ะหวา่งx = 4.10 – 4.44 
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ตาราง 6 ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับพฤติกรรมการสอนของครูปฐมวัยด้าน                  
การจดัการชัน้เรียน เป็นรายข้อ 
 

พฤตกิรรมการสอนของครูปฐมวยั 
ด้านการจดัการชัน้เรียน 

ระดบัการแสดงออก 
   x                S.D.         แปลผล 

1. ทา่นจดับรรยากาศในชัน้เรียนให้เกิดความอบอุ่น 4.32 0.63 มาก 

2. ทา่นจดับรรยากาศในชัน้เรียนให้สะอาด มีระเบียบ 4.39 0.59 มาก 

3. ทา่นจดับรรยากาศในชัน้เรียนให้มีความปลอดภยัแก่เดก็ 4.45 0.57 มาก 

4. ทา่นจดัสภาพแวดล้อมตา่งๆ ท่ีเอือ้ต่อการให้เดก็ได้ 
เรียนรู้สิ่งตา่งๆ ด้วยตนเอง 

 
4.24 

 
0.58 

 
มาก 

5. ทา่นจดัพืน้ท่ีในชัน้เรียน ให้สามารถปรับใช้ได้หลาย
กิจกรรม 

   4.29    0.63       มาก 

6. ทา่นจดัห้องเรียนให้มีมมุตา่งๆ ให้เด็กได้เลน่ และเรียนรู้ 4.31 0.66 มาก 

7. ทา่นและเด็กมีปฏิสมัพนัธ์ท่ีดีต่อกนั มีความเป็นกนัเอง 4.39 0.59 มาก 

8. ทา่นสง่เสริมให้เด็ก รู้จกัปกครองตนเองโดยการสร้าง
ข้อตกลง กฎระเบียบตา่งๆในห้องเรียนร่วมกนั 

 
4.19 

 
0.62 

 
มาก 

9. ทา่นมีการชมเชย และสนบัสนนุให้เดก็กล้าแสดงออก 4.49 0.59 มาก 

10. ทา่นสง่เสริมให้เดก็ มีสว่นร่วมในการจดักิจกรรมอยา่ง
เสมอภาค 

 
4.24 

 
0.69 

 
มาก 

11. ทา่นจดักิจกรรมการเรียนการสอน ค านงึถึงความ
แตกตา่งระหวา่งบคุคลของเดก็เป็นส าคญั 

 
4.21 

 
0.64 

 
มาก 

รวม 4.32 0.46 มาก 

  
 ผลการวิเคราะห์ตาราง 6 พบว่า พฤติกรรมการสอนของครูปฐมวยัด้านการจดัการชัน้เรียน                    
โดยรวมอยู่ในระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ียท่ีx = 4.32 เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า มีค่าเฉล่ียอยู่ใน
ระดบัมากทกุข้อ โดยมีคา่เฉล่ียอยูร่ะหวา่ง x = 4.19 – 4.49 
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ตอนที่  2 การศึกษาระดับปัจจัยทางการบริหารของผู้ บริหารโรงเรียนอนุบาลเอกชน จังหวัด
กรุงเทพมหานคร 
 การวิเคราะห์ในตอนนี ้ผู้ วิจัยได้วิเคราะห์ระดบัปัจจัยทางการบริหารของผู้บริหารโรงเรียน
อนบุาลเอกชน มาวิเคราะห์เป็นสองสว่น คือ 
 1. ผู้วิจยัได้วิเคราะห์ระดบัปฏิบตัิทางการบริหาร โดยรวมและเป็นรายด้าน มาหาค่าเฉล่ีย
และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน ดงัแสดงในตาราง 7 
 
ตาราง 7 คา่เฉล่ีย คา่สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดบัปฏิบตัทิางการบริหาร โดยรวมและเป็นรายด้าน 
 

ปัจจยัทางการบริหาร X S.D. ระดบัปฏิบตัิ 

1. ด้านภาวะผู้น าของผู้บริหาร 
2. ด้านการนิเทศภายใน 
3. ด้านบรรยากาศองค์การ 

4.28 
4.19 
4.18 

 

0.53 
0.61 
0.50 

มาก 
มาก 
มาก 

รวม 4.21 0.50 มาก 

 
 ผลการวิเคราะห์ตาราง 7 พบว่า ปัจจยัทางการบริหาร โดยรวมอยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย                     
ท่ี (X = 4.21) และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน ปรากฎว่า มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมากเช่นกัน คือ                           
ด้านภาวะผู้น าของผู้บริหาร (X = 4.28) ด้านการนิเทศภายใน (X = 4.19) และด้านบรรยากาศ
องค์การ (X = 4.18) 
 2. ผู้ วิจัยได้น าคะแนนของแบบสอบถามระดบัปฏิบตัิทางการบริหารใน 3 ด้าน ได้แก่                             
ด้านภาวะผู้น าของผู้บริหาร ด้านการนิเทศภายใน และด้านบรรยากาศองค์การ มาหาค่าเฉล่ียและ                   
สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน ดงัแสดงในตาราง 8-10 
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ตาราง 8 คา่เฉล่ีย คา่สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดบัปฏิบตัทิางการบริหารด้านภาวะผู้น า                      
     ของผู้บริหาร เป็นรายข้อ 
 

ปัจจยัทางการบริหาร 
ด้านภาวะผู้น าของผู้บริหาร                         

ระดบัปฏิบตัิ 

   x               S.D.            แปลผล 

1. ผู้บริหารมีวิสยัทศัน์ท่ีดี 4.33 0.64 มาก 

2. ผู้บริหารมีความสามารถในการตดัสินใจ 4.39 0.66 มาก 

3. ผู้บริหารมีความสามารถในการก าหนดเป้าหมายของ
งาน และวิธีการท าให้บรรลเุป้าหมาย 

 
4.34 

 
0.65 

 
มาก 

4. ผู้บริหารมีความสามารถในการถ่ายทอด และสอนงาน 4.28 0.64 มาก 

5. ผู้บริหารมีความอดทนในการท างาน ไมย่อ่ท้อตอ่
อปุสรรค และปัญหา เป็นตวัอยา่งท่ีดีในการปฏิบตังิาน 

 
4.37 

 
0.65 

 
มาก 

6. ผู้บริหารสนบัสนนุ และด าเนินการให้ครูได้พฒันา
ทกัษะ ความสามารถอยา่งเทา่เทียม 

 
4.29 

 
0.67 

 
มาก 

7. ผู้บริหารให้ความสม ่าเสมอ และเหมาะสมในการ
ส่ือสาร หรือ แจ้งข้อมลูท่ีจ าเป็น และเป็นประโยชน์              
ในการท างานแก่ครูผู้สอน 

 
 

4.25 

 
 

0.66 

 
 

มาก 
8. ผู้บริหารมีระบบบริหารจดัการท่ีมีหลกัการ และตรวจ            
สอบได้ 

 
4.22 

 
0.69 

 
มาก 

9. ผู้บริหารมีความสามารถในการจงูใจ กระตุ้น และให้
ก าลงัใจแก่ครูผู้สอน 

 
4.11 

 
0.73 

 
มาก 

10. ผู้บริหารมีความรับผิดชอบตอ่หน้าท่ี และยอมรับผล
การกระท าทัง้ผิด และชอบ 

 
4.21 

 
0.70 

 
มาก 

11. ผู้บริหารร่วมกบัครู ก าหนดวตัถปุระสงค์การจดั
การศกึษาปฐมวยั ตลอดจนก าหนดยทุธศาสตร์ 

 
4.23 

 
0.65 

 
มาก 

รวม 4.28 0.53 มาก 
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  ผลการวิเคราะห์ตาราง 8 พบว่า ภาวะผู้ น าของผู้ บริหาร โดยรวมอยู่ในระดับมาก มี
คา่เฉล่ียท่ีx = 4.28 เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า มีคา่เฉล่ียอยู่ในระดบัมากทกุข้อ โดยมีคา่เฉล่ียอยู่
ระหวา่งx = 4.11 – 4.39 
 
ตาราง 9 คา่เฉล่ีย คา่สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานของ ระดบัปฏิบตัทิางการบริหารด้านการนิเทศภายใน                   
เป็นรายข้อ 
 

ปัจจยัทางการบริหาร 
ด้านการนิเทศภายใน 

ระดบัปฏิบตัิ 

x S.D.  แปลผล 
1. ผู้บริหารมีการนิเทศภายในท่ีสร้างคณุลกัษณะท่ีดี ในการ
จดัการเรียนการสอนของครูให้แก่เด็ก 

 
4.23 

 
0.63 

 
มาก 

2. วตัถปุระสงค์ และเป้าหมายของการนิเทศภายในมีความ
เหมาะสม และสอดคล้องกนั 

 
4.23 

 
0.62 

 
 มาก 

3. ผู้บริหารมีการวางแผน ก าหนดเป้าหมาย วิธีด าเนินการ              
และระยะเวลาในการนิเทศภายในมีความเหมาะสมและ              
ปฏิบตัจิริงได้ 

 
 

4.39 

 
 

2.38 

 
 

 มาก 
4. ผู้บริหารมีการประสานงานระหวา่งบคุคลากร ท าให้เกิด 
ความร่วมมือในการด าเนินการนิเทศภายใน 

 
4.19 

 
0.64 

  
มาก 

5. ผู้บริหารมีการศกึษาสภาพปัญหา และความต้องการ            
ในการพฒันาครู 

 
4.16 

 
0.68 

 
 มาก 

6. ผู้บริหารด าเนินการนิเทศ เป็นไปตามขัน้ตอนท่ีก าหนดไว้               
ทกุระยะ 

 
4.10 

 
0.71 

 
 มาก 

7. ผู้บริหารมีการนิเทศก ากบั ตดิตาม การด าเนินการนิเทศ
ภายในตามขัน้ตอนท่ีก าหนดไว้ทกุระยะ 

 
4.11 

 
0.73 

 
 มาก 

8. ทา่นได้รับการประเมินผลการจดัการเรียนรู้จากผู้บริหาร
อยา่งตอ่เน่ือง 

 
4.14 

 
0.67 

 
 มาก 

9. ผู้บริหารและครู ร่วมวิเคราะห์ ผลการประเมินการจดัการ
เรียนรู้ เพ่ือน ามาพฒันาการนิเทศภายในให้มีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึน้                     

 
   4.17 

 
   0.63 

 
      มาก 

รวม 4.19 0.61  มาก 
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 ผลการวิเคราะห์ตาราง 9 พบว่า ด้านการนิเทศภายในใน โดยรวมอยู่ในระดับมาก                       
มีคา่เฉล่ียท่ีx = 4.19 เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า มีคา่เฉล่ียอยู่ในระดบัมากทกุข้อ โดยมีคา่เฉล่ีย                  

อยูร่ะหวา่งx = 4.10 – 4.39 
 
ตาราง 10 คา่เฉล่ีย คา่สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดบัปฏิบตัิทางการบริหารด้านบรรยากาศองค์การ     
     เป็นรายข้อ 
 

ปัจจยัทางการบริหาร 
ด้านบรรยากาศองค์การ 

ระดบัปฏิบตัิ 

x S.D. แปลผล 

1. ผู้บริหารเปิดโอกาสให้ท่านมีสว่นร่วมในการตดัสินใจ และ
ก าหนดทิศทางในการด าเนินงานของโรงเรียน 

 
4.13 

 
0.69 

 
มาก 

2. ผู้บริหารรับฟังความคิดเห็นของทา่น และน าไปประกอบ              
การตดัสินใจ 

 
4.07 

 
0.68 

 
มาก 

3. ทา่นมีโอกาส และได้รับการสนบัสนนุให้เข้าร่วมการอบรม 
ศกึษางาน สมันา และศกึษาตอ่เพ่ือเพิ่มพนูความรู้หรือ
ประสบการณ์ 

 
 

4.32 

 
 

0.64 

 
 

มาก 
4. ผู้บริหารมีความเป็นกนัเอง ยอมรับฟังความคิดเห็น และ
ข้อเสนอแนะตา่งๆ จากผู้ ร่วมงานเป็นอยา่งดี 

 
4.23 

 
0.68 

 
มาก 

5. ผู้บริหารยินดีให้ความชว่ยเหลือ เม่ือทา่นมีปัญหาทัง้ใน                
เร่ืองงาน และเร่ืองสว่นตวั 

 
4.12 

 
0.73 

 
มาก 

6. บคุลากรในโรงเรียน มีความสมัพนัธ์ท่ีดีตอ่กนัทัง้ใน และ
นอกเวลางาน 

 
4.15 

 
0.64 

 
มาก 

7. ในโรงเรียน มีบรรยากาศแหง่ความเป็นมิตร ปรากฎอยู่
ทัว่ไป ท าให้สามารถปฏิบตังิานอย่างมีความสขุ 

 
4.20 

 
0.66 

 
มาก 

8. สถานท่ีภายในโรงเรียนมีความเป็นระเบียบ เรียบร้อย 
สะอาด เหมาะสม และเอือ้ตอ่การเรียนรู้ของเดก็ 

 
4.35 

 
0.62 

 
มาก 

9. ภายในโรงเรียน มีสถานท่ีพกัผอ่น จดัเตรียมไว้ให้
บคุลากรอยา่งเหมาะสม และเพียงพอ 

 
4.02 

 
0.73 

 
มาก 

รวม 4.18 0.50 มาก 
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 ผลการวิเคราะห์ตาราง 10 พบว่า บรรยากาศองค์การ โดยรวมอยู่ในระดบัมาก โดย                              
มีคา่เฉล่ียท่ีx = 4.18 เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า มีคา่เฉล่ียอยู่ในระดบัมากทกุข้อ โดยมีคา่เฉล่ีย
อยูร่ะหวา่งx = 4.02 – 4.35 
 
 ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหวา่งปัจจยัทางการบริหารกบัพฤติกรรมการสอน
ของครูปฐมวยัในโรงเรียนอนบุาลเอกชน จงัหวดักรุงเทพมหานคร ดงัแสดงในตาราง 11 
 
ตาราง 11 คา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ของปัจจยัทางการบริหารกบัพฤตกิรรมการสอนของครูปฐมวยั 
 
         ปัจจัยทางการบริหาร            X1                       X2                    X3                    X 
พฤติกรรม                             ( ภาวะผู้น า             (การนิเทศ          (บรรยากาศ         TOTAL 
การสอนของครู                       ของผู้บริหาร)            ภายใน)             องค์การ)               
 Y1 (การเป็นแบบอย่าง)                .404**                      
 Y2 (การจัดประสบการณ์)             .546**                       .500** 
 Y3 (การดูแลเดก็)                       .479**                        .483**                    .531** 
 Y4 (การจัดการชัน้เรียน)              .549**                        .529**                    .580**                .608** 

 Y TOTAL                                  .544**                       .524**                    .602**                .612** 

 
** มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01 

 
  จากตาราง 11 พบว่า ปัจจัยทางการบริหารกับพฤติกรรมการสอนของครูปฐมวัย                  
ในโรงเรียนอนุบาลเอกชน จังหวัดกรุงเทพมหานคร มีความสัมพันธ์กันเชิงบวกในระดบัปานกลาง                                   
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 โดยปัจจัยทางการบริหารและพฤติกรรมของครูปฐมวัย                       
มีความสัมพันธ์กันมาก และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน เม่ือพิจารณาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์                    
ของปัจจยัทางการบริหารกับพฤติกรรมการสอนของครูปฐมวัย พบว่า มีค่าสัมประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์
เทา่กบั .612  

 

 
 

 



บทที่ 5 
สรุปผล อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
 ผู้วิจยัได้ สรุปผล และอภิปรายผลการวิจยัเร่ือง ปัจจยัทางการบริหารท่ีมีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมการสอนของครูปฐมวัยในโรงเรียนอนุบาลเอกชน จังหวัดกรุงเทพมหานคร รวมทัง้
ข้อเสนอแนะ  ในการน าผลการวิจยัไปใช้ และข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจยัครัง้ต่อไป โดยจะน าเสนอใน
ประเดน็ตอ่ไปนี ้
 
ความมุ่งหมายในการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการสอนของครูปฐมวัย ได้แก่ การเป็นแบบอย่าง การจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ การดูแลเด็ก และการจัดการชัน้เรียน ในโรงเรียนอนุบาลเอกชน จังหวัด
กรุงเทพมหานคร  
 2. เพ่ือศึกษาปัจจัยทางการบริหาร ได้แก่ ภาวะผู้น าของผู้บริหาร การนิเทศภายใน และ
บรรยากาศองค์การ ในโรงเรียนอนบุาลเอกชน จงัหวดักรุงเทพมหานคร  
 3. เพ่ือศกึษาความสมัพนัธ์ระหวา่งปัจจยัทางการบริหารกบัพฤตกิรรมการสอนของครูปฐมวยั   
ในโรงเรียนอนบุาลเอกชน จงัหวดักรุงเทพมหานคร 
 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาวิจัยครัง้นี ้ได้แก่ ครูระดบัชัน้ปฐมวัยในโรงเรียนอนุบาลเอกชน                   
จ านวน 320 โรงเรียน ปีการศกึษา 2555 จงัหวดักรุงเทพมหานคร จาก 50 เขตพืน้ท่ีกรุงเทพมหานคร 
 กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครัง้นี ้คือ ครูระดับชัน้ปฐมวัย จ านวน 373 คน ในโรงเรียน
อนบุาลเอกชน จงัหวดักรุงเทพมหานคร ปีการศกึษา 2555 ก าหนดกลุ่มตวัอย่างโดย ใช้ตารางเครจซ่ี 
และมอร์แกน แล้วท าการสุม่แบบหลายขัน้ตอน (Multi-Stage Sampling)  
 
สมมตฐิานการวิจัย 
 ในการศึกษาวิจัยครัง้นีผู้้ วิจัยได้ตัง้สมมติฐานการวิ จัยไว้ว่า “ปัจจัยทางการบริหาร                          
มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับพฤติกรรมการสอนของครูปฐมวัยในโรงเรียนอนุบาลเอกชน จังหวัด
กรุงเทพมหานคร” 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยค รั ง้ นี  ้ผู้ วิ จัย ไ ด้ด า เนินการ เ ก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่าง ข้าง ต้น  โดยการ                           
ส่งแบบสอบถามไปจ านวน 373 ฉบบั และได้รับแบบสอบถามคืน จ านวน 300 ฉบบั คิดเป็นร้อยละ 
80.56 
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมลูครัง้นี ้เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัพฤติกรรมการสอน
ของครูปฐมวยัในโรงเรียนอนุบาลเอกชน จงัหวัดกรุงเทพมหานคร โดยแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 2 
ตอน คือ 
 ตอนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับข้อมูลพฤติกรรมการสอนของครูปฐมวัยใน 4 ด้าน 
ลกัษณะแบบสอบถามเป็นมาตราส่วนประมาณคา่ (Rating Scale) 5 ระดบั จ านวน 36 ข้อ มีคา่ความ
เช่ือมัน่เทา่กบั 0.96 
 ตอนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัทางการบริหาร ลกัษณะแบบสอบถามเป็นมาตรา
สว่นประมาณคา่ (Rating Scale) 5 ระดบั จ านวน 29 ข้อ มีคา่ความเช่ือมัน่เทา่กบั 0.96 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู้วิจยัได้ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมลู ดงันี ้
  1. แบบสอบถามตอนท่ี 1 เป็นข้อค าถามเก่ียวกับพฤติกรรมการสอนของครูปฐมวยัใน                  
4 ด้าน ได้แก่ ด้านการเป็นแบบอย่าง ด้านการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ ด้านการดแูลเด็ก และด้าน               
การจดัการชัน้เรียน เม่ือผู้วิจยัท าการวิเคราะห์ข้อมลู และตรวจให้คะแนนเป็นรายข้อแล้วน าคะแนนท่ีได้   
มาหาค่าเฉล่ีย (X ) คา่ส่วนเบี่งเบนมาตรฐาน (S.D.) และเสนอการวิเคราะห์ในรูปตารางประกอบค า
บรรยาย 
  2. แบบสอบถามตอนท่ี 2 เป็นข้อค าถามเก่ียวกับปัจจยัทางการบริหารใน 3 ด้าน ได้แก่ 
ด้านภาวะผู้ น าของผู้ บริหาร ด้านการนิเทศภายใน และด้านบรรยากาศองค์การ เม่ือผู้ วิจัยท าการ
วิเคราะห์ข้อมูล และตรวจให้คะแนนเป็นรายข้อแล้ว น าคะแนนท่ีได้มาหาคา่เฉล่ีย (X )  คา่ส่วนเบี่ง
เบนมาตรฐาน (S.D.) และเสนอการวิเคราะห์ในรูปตารางประกอบค าบรรยาย 
  3. การวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหวา่งปัจจยัทางการบริหารกบัพฤติกรรมการสอนของครู
ปฐมวัยโดยใช้การวิเคราะห์สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Person Product Moment 
Correlation Coefficient) และเสนอการวิเคราะห์ในรูปตารางประกอบค าบรรยาย 
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สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ในการวิจยัครัง้นี ้ผู้วิจยัได้ศกึษาปัจจยัทางการบริหารท่ีมีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการสอน                
ของครูปฐมวยัในโรงเรียนอนบุาลเอกชน จงัหวดักรุงเทพมหานคร ผลการวิเคราะห์น าเสนอตามล าดบั 
ดงันี ้
 1. การศึกษาพฤติกรรมการสอนของครูปฐมวัยในโรงเ รียนอนุบาลเอกชน จังหวัด
กรุงเทพมหานคร โดยรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือจ าแนกเป็นรายด้านพบว่า ด้านการเป็นแบบอย่าง การ
จดัประสบการณ์การเรียนรู้ การดแูลเดก็ และการจดัการชัน้เรียน อยูใ่นระดบัมากเชน่เดียวกนั 
 2. การศึกษาปัจจัยทางการบริหารในโรงเรียนอนุบาลเอกชน จังหวัดกรุงเทพมหานคร                        
โดยรวมพบว่า อยู่ในระดบัมาก และเม่ือจ าแนกเป็นรายด้านพบว่า ด้านภาวะผู้น าของผู้บริหาร การ
นิเทศภายใน และบรรยากาศองค์การ อยูใ่นระดบัมากเชน่เดียวกนั 
 3. ผลของการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่าง  ปัจจยัทางการบริหารท่ีมีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมการสอนของครูปฐมวัยในโรงเรียนอนุบาลเอกชน จังหวัดกรุงเทพมหานคร  พบว่า ปัจจัย
ทางการบริหารกับพฤติกรรมการสอนของครูปฐมวัย มีความสัมพนัธ์กันเชิงบวกในระดบัปานกลาง
อยา่งมีนยัส าคทัทางสถิตท่ีิระดบั  01  
 
อภปิรายผล 
 จากการศกึษา ปัจจยัทางการบริหารท่ีมีความสมัพนัธ์กับพฤติกรรมการสอนของครูปฐมวยั                    
ในโรงเรียนอนบุาลเอกชน จงัหวดักรุงเทพมหานคร สามารถอภิปรายผลได้ดงันี ้
 1. พฤติกรรมการสอนของครูปฐมวยัใน 4 ด้าน พบว่าอยู่ในระดบัมากทุกด้าน โดยเฉพาะ                
ด้านการจดัการชัน้เรียน ส่วนการเป็นแบบอย่าง การจดัประสบการณ์การเรียนรู้ และการดแูลเด็ก ครูมี
การแสดงออกบอ่ยครัง้อยู่ในระดบัท่ีใกล้เคียงกนั ทัง้นีอ้าจเน่ืองมาจากครูปฐมวยัตระหนกัและ เห็นถึง
ความส าคทัของบทบาทหน้าท่ีทางการสอน ซึง่สอดคล้องกบัแนวคิดของ สวุรรณี   ทองค า. (2549: 41)              
ท่ีกล่าวว่า บทบาทหน้าท่ีของครูปฐมวัยเป็นพฤติกรรม หรือการกระท าของครูท่ีจัดการเรียนรู้ จัด
กิจกรรม และประสบการณ์ส าหรับเด็กปฐมวยั โดยมีการวางแผนการสอนตามหลกัสตูร จดัเตรียมและ
พัฒนาส่ือประกอบการสอนเพ่ือให้เด็กเกิดการเรียนรู้อย่างมีความสุข และสนุกสนาน ประเมิน
พัฒนาการของเด็ก เพ่ือตอบสนองความต้องการ ความสามารถ  ความถนัดของเด็กแต่ละคนตาม
ศักยภาพ รวมทัง้ให้การดูแลเด็ก ส่งเสริมให้เด็กมีคุณธรรม จริยธรรม และมีนิสัยท่ีดี เพ่ือส่งเสริม
พฒันาการเดก็ในทกุ ๆ ด้าน  ให้เหมาะสมตามวยัในระหว่างท่ีเด็กอยู่ในสถานศกึษา เม่ือพิจารณาเป็น
รายข้อ มีรายละเอียดตา่ง ๆ ดงันี ้
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 ด้านการเป็นแบบอย่างแม้ว่าค่าเฉล่ียจะอยู่ในระดบัมากทุกข้อ แต่จะเห็นได้ว่าการท่ีครูใช้
น า้เสียงท่ีนุม่นวล สภุาพ และใช้ระดบัเสียงพอประมาณกบัเดก็ มีคา่เฉล่ียเป็นล าดบัสดุท้าย รวมถึงการ
รู้จกัควบคมุอารมณ์ของครู การใช้ประโยคส่ือสารกบัเด็ก และการจดัส่ือ อปุกรณ์ ของใช้ส่วนตวัให้เป็น
ระเบียบ ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะเด็กมีจ านวนมาก คยุกันเสียงดงั หรือเล่นกันโดยไม่ฟังคณุครู รวมทัง้ครู
อาจจะเหน่ือยหรือเครียดจากการจดัการเรียนการสอน จึงไม่สามารถพดูกบัเด็กด้วยน า้เสียงท่ีนุ่มนวล 
และพอประมาณได้ท าให้เกิดการส่ือสารกบัเด็กไม่ตรงกบัเจตนาท่ีต้องการส่ือสาร และขาดการควบคมุ
อารมณ์ได้ และในบางครัง้ครูอาจจะท าการสอน จัดกิจกรรมต่าง ๆ ให้แก่เด็กจนไม่มีเวลาจัดส่ือ 
อปุกรณ์ ของใช้ส่วนตวัให้เป็นระเบียบ ซึ่งสิ่งเหล่านีเ้ป็นพฤติกรรมการเป็นแบบอย่างท่ีไม่เหมาะสมกับ
เด็กได้ ดงันัน้ ผู้บริหารควรมีการจดัอบรม และให้ความรู้แก่ครู ในด้านการเป็นแบบอย่าง เพ่ือให้ครู
ตระหนักถึงความส าคัทในการเป็นแบบอย่างมากขึน้ เน่ืองจากเด็กปฐมวัยนัน้เป็นวัยแห่งการ
ลอกเลียนแบบ จากทฤษฎีการเรียนรู้เชิงพุทธปัททาของแบนดูรา (Social Cognitive Learning 
Theory) เน้นให้ครูตระหนกัว่า พฤติกรรมทางกายและวาจาของครูเป็นแบบอย่างแก่เด็ก ครูจึงต้อง
มัน่ใจวา่ตนเป็นแบบอยา่งท่ีดีให้กบัเด็กตลอดเวลา 
 ด้านการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ แม้ว่าค่าเฉล่ียจะอยู่ในระดบัมากทุกข้อ แตจ่ะเห็นได้ว่า
การจดัประสบการณ์ให้เด็กเรียนรู้ท่ีจะรับรู้ความรู้สึกของผู้ อ่ืน มีค่าเฉล่ียเป็นล าดบัสุดท้าย ทัง้นีอ้าจ
เน่ืองมาจาก การจดัประสบการณ์ให้เดก็เรียนรู้ท่ีจะรับรู้ความรู้สกึของผู้ อ่ืนนัน้ เป็นการจดัประสบการณ์
ทางด้านอารมณ์ท่ีท าได้ค่อนข้างยาก และครูอาจจะไม่ให้ความส าคทัมากเท่าท่ีควร นอกจากนี ้ครู
ส่งเสริมให้เด็กเรียนรู้ ท่ีจะพึ่งตนเอง ส่งเสริมกระบวนการคิดแก้ปัทาหา โดยการเรียนรู้จาก
ประสบการณ์จริง ส่งเสริมให้เด็กเกิดความเช่ือมัน่ในตนเอง และส่งเสริมให้เด็กเรียนรู้ท่ีจะแสดงออก
ทางอารมณ์อยา่งเหมาะสม ก็มีคา่เฉล่ียต ่ากวา่ด้านอ่ืนในระดบัท่ีใกล้เคียงกนั ซึ่งอาจเป็นเพราะครูคอย
ชีน้ าเด็กในด้านต่าง ๆ มากเกินไป ไม่ให้เวลาเด็กในการคิดหาค าตอบ หรือเรียนรู้จากส่ือท่ีเป็นรูปภาพ
อยา่งเดียว ไมมี่การเรียนรู้จากสถานท่ีจริง หรือการปฏิบตัิ ทดลองจริง ท าให้เด็กบางคนไม่เข้าใจเนือ้หา
เท่าท่ีควร หรือเกิดการเรียนรู้ไม่เต็มศกัยภาพ  ครูคอยให้ความช่วยเหลือแก่เด็กในทกุด้าน ทัง้ท่ีความ
จริงบางอยา่งเดก็สามารถท าเองได้ จงึท าให้เดก็ไมอ่ยากท าอะไรเอง ขาดความเช่ือมัน่ในตนเอง ในการ
ท่ีจะพึ่งตนเอง โดยปราศจากครูคอยช่วยเหลือ รวมทัง้เม่ือเด็กแสดงออกทางอารมณ์ไม่เหมาะสม ครู
อาจไมค่อ่ยตกัเตือนหรือให้เหตผุลท่ีถกูต้อง จากข้อมลูท่ีกลา่วมานี ้ผู้บริหารจึงควรให้ครูได้รับการอบรม
ในด้านการจดัประสบการณ์ให้แก่เด็กปฐมวยัมากขึน้ รวมทัง้จดัการนิเทศภายในอย่างสม ่าเสมอ เพ่ือ
เสนอแนะ แก้ไขข้อบกพร่องในการสอนของครู และส่งเสริมให้ครูมีการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีดี
ยิ่งขึน้ 
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 ด้านการดูแลเด็ก แม้ว่าค่าเฉล่ียจะอยู่ในระดับมากทุกข้อแต่จะเห็นได้ว่า  ครูสร้าง
ความสมัพนัธ์ท่ีดีกบัเดก็เป็นล าดบัแรก เน่ืองจากเด็กปฐมวยัต้องความรักและเอาใจใส่จากครูมาก การ
ท่ีครูสร้างความสมัพนัธ์ท่ีดีกบัเดก็ ท าให้เดก็รักและเช่ือฟังครูมากขึน้ แตเ่ม่ือเด็กแสดงพฤติกรรมไม่เป็น
ท่ียอมรับ ครูยงัมีการตอบสนองเด็กท่ีไม่เหมาะสม ทัง้นีอ้าจเน่ืองมาจาก ครูไม่สามารถควบคมุอารมณ์
ของตนเองได้ บางครัง้สถานการณ์ในเวลานัน้ ท าให้ครูตดัสินใจรวดเร็ว โดยมิได้ไตร่ตรองว่าสมควรพดู 
หรือท าสิ่งไหน ซึ่งผลของการตอบสนองนีอ้าจจะท าให้เด็กเสียความรู้สึกท่ีดีตอ่ครู หรืออบัอายเพ่ือน ๆ 
ได้ ทัง้นี ้ลีทโซว์ และคณะ (2542: 127) ได้ให้แนวทางว่า หากเด็กท าสิ่งท่ีผิดพลาดไป ครูควรให้เด็กรู้ 
และบอกให้ชดัเจนวา่เดก็ท าผิดพลาดอยา่งไร และควรท าสิ่งใดแทน  
 ด้านการจดัการชัน้เรียน แม้ว่าคา่เฉล่ียจะอยู่ในระดบัมากทกุข้อ แต่จะเห็นได้ว่า ครูส่งเสริม
ให้เด็กรู้จกัปกครองตนเอง โดยการสร้างข้อตกลง กฏระเบียบตา่งๆในห้องเรียนร่วมกนั  มีคา่เฉล่ียเป็น
ล าดบัสุดท้าย ทัง้นีอ้าจเน่ืองมาจากครูจะเป็นผู้สร้างข้อตกลง กฏระเบียบต่างๆในห้องเรียนไว้ให้เด็ก
มากกวา่    แล้วให้เดก็ปฏบตัติาม เพ่ือจะให้ชัน้เรียนนัน้มีระเบียบวินยัไปในทิศทางเดียวกนั 
 2. ปัจจยัทางการบริหารในโรงเรียนอนบุาลเอกชน จงัหวดักรุงเทพมหานคร ตามความคิดเห็น 
ของครู โดยรวมของทุกด้าน อยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาแยกเป็นรายด้านและรายข้อ พบว่า อยู่ใน
ระดบัมากเช่นเดียวกนั โดยเรียงล าดบัจากระดบัการปฏิบตัิของผู้บริหารจากระดบัการปฏิบตัิมากท่ีสดุ
ไปหาระดบัการปฏิบตัท่ีิน้อยสดุ ดงันี ้
    2.1 ด้านภาวะผู้ น าของผู้บริหาร พบว่า ระดบัปฏิบัติภาวะผู้น าของผู้ บริหาร โดยรวม                       
อยู่ในระดับมากเป็นไปตามแนวคิดของสวีนเน่ (Sweeney. 1986: 349) ได้กล่าวว่า ผู้ บริหาร                              
ท่ี มีประสิทธิผลควรมีลักษณะการบริหารงาน ท่ีเ ก่ียวข้องกับด้านวิชาการ เ น้นความส า เ ร็จ                                     
โดยให้ความส าคทัตอ่กิจกรรมการสอน และอปุกรณ์ตา่ง ๆ ก าหนดนโยบายการเรียนการสอน และให้
ครูมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ และให้การสนบัสนนุครูโดยจะมีการส่ือสารกบัครูเก่ียวกบัเป้าหมาย และ
วิธีการด าเนินงาน ทัง้นี ้ตามความคิดเห็นของครู ผู้ บริหารมีการจูงใจ กระตุ้น และให้ก าลังใจแก่
ครูผู้สอนมีคา่เฉล่ียเป็นล าดบัสดุท้าย ผู้บริหารจึงควรสร้างแรงจงูใจ และให้ก าลงัใจแก่ครูในการท างาน
มากขึน้ ซึง่ตรงกบัแนวคิดของสทุร โคตรบรรเทา. (2551: 14) ท่ีกล่าวว่าในการบริหารจดัการงานใด ให้
ประสบความส าเร็จและบรรลุตามเป้าหมายจ าเป็นจะต้องมีผู้น าหรือหัวหน้าเพ่ือท าหน้าท่ีวางแผน
จดัการ ควบคมุดแูลและจงูใจหรือน าผู้ ใต้บงัคบับทัชาให้ท างานลลุ่วงตามเป้าหมาย  อนัส่งผลให้ระดบั
ปฏิบตัิภาวะผู้น าของผู้บริหาร ตามความคิดเห็นของครูอยู่ในระดบัมาก ทัง้นีอ้าจเน่ืองมาจากครูเห็น
ความส าคทัและเช่ือถือในความสามารถทางการบริหารงานของผู้บริหารท่ีจะสามารถวางเป้าหมาย
และน าพาไปสูค่วามส าเร็จได้ 
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    2.2 ด้านการนิเทศภายใน พบว่าระดบัปฏิบตัิการนิเทศภายในโดยรวมอยู่ในระดบัมาก 
เป็นไปตามแนวคิดของสวีนเน่ (Sweeney.1986: 349) ได้กล่าวว่า ผู้บริหารต้องให้การสนบัสนุนและ
ชว่ยเหลือครูในทกุๆด้าน รวมทัง้มีการประเมินผลสร้างบรรยากาศในโรงเรียนให้เหมาะสมตอ่การเรียนรู้ 
และประเมินความก้าวหน้าของนักเรียนอยู่เสมอ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของเพ็ทจันทร์ มีนะจรัส. 
(2551: 10) ท่ีกล่าวว่าการนิเทศภายในมีความส าคทั ทัง้ด้านบริหารและพฒันาคณุภาพของการจดั
การศกึษาปฐมวยั ซึง่ถือเป็นภารกิจอย่างหนึ่งท่ีผู้บริหารสถานศกึษาจะต้องช่วยในการพฒันาการเรียน
การสอนของครูในระดบัปฐมวยั มีความกระตือรือร้นในการท าหน้าท่ีการสอนให้มีประสิทธิภาพมากขึน้ 
และยงัชว่ยให้ครูมีความคดิท่ีก้าวไกล ซึง่สง่ผลให้ระดบัปฏิบตัิการนิเทศภายในตามความคิดเห็นของครู
อยูใ่นระดบัมาก ทัง้นีอ้าจเน่ืองมาจาก ผู้บริหารมีการจดันิเทศภายในอยู่บอ่ยครัง้ ช่วยให้ครูจดัการเรียน
การสอนอยา่งมีคณุภาพมากยิ่งขึน้ และเป็นไปตามวตัถปุระสงค์ของหลกัสตูรท่ีก าหนดไว้ 
    2.3 ด้านบรรยากาศองค์การ พบว่า ระดบัปฏิบตัิบรรยากาศองค์การ โดยรวมอยู่ในระดบั
มาก เป็นไปตามแนวคิดของสวีนเน่ (Sweeney.1986: 349) ได้กล่าวว่า ผู้บริหารท่ีจะเป็นผู้น าครูได้ 
นอกจากจะช่วยเหลือ ชีแ้นะครู พฒันาครูให้มีความรู้ความเข้าใจในการจดัการเรียนการสอนแล้ว ยงั
ต้องสร้างบรรยากาศท่ีดีภายในโรงเรียน เพ่ือให้ครูมีความสบายใจในการท างาน และปฏิบตัิหน้าท่ีได้
อยา่งมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึน้ ซึ่งสอดคล้องกบัแนวคิดของ แมคอีแวน. (McEwan.2003: 149-154) ท่ี
กล่าวว่า ผู้บริหารต้องสร้างวฒันธรรมและบรรยากาศร่วมกับครู นกัเรียน และผู้ปกครอง ในอนัท่ีจะ
สร้างความคาดหวงัสงูในผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียน มีการจดัสรรและควบคมุเวลาท่ีใช้ในการ
เรียนการสอน ท่ีชดัเจน  มีประสิทธิภาพ ผู้บริหารมีการสร้างและส่งเสริมขบวนการ และกฎเกณฑ์ใน
การสร้างวฒันธรรมและบรรยากาศ และปรับปัทหาด้านพฤติกรรมไปพร้อมกนักบัครูและนกัเรียน ตาม
ความเหมาะสม ทุกสิ่งทกุอย่างท่ีเกิดขึน้ในโรงเรียน มุ่งไปท่ีเป้าหมายเดียว คือ การเรียนรู้ การใช้เวลา
ไปอยา่งมีประสิทธิภาพมีโครงการและกิจกรรมตา่ง ๆ ท่ีเอือ้อ านวยตอ่การเรียนรู้ ไม่มีสิ่งใดเป็นอปุสรรค
ขดัขวางการไปสูจ่ดุมุง่หมาย จากแนวความคดิข้างต้นอาจสง่ผลให้บรรยากาศองค์การอยูใ่นระดบัมาก 
 3. การศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างปัจจยัทางการบริหารท่ีมีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการ
สอนของครูปฐมวยัในโรงเรียนอนุบาลเอกชน จังหวัดกรุงเทพมหานคร พบว่า ปัจจยัทางการบริหาร                            
ท่ีมีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการสอนของครูปฐมวยัมีความสมัพนัธ์เชิงบวกในระดบัปานกลาง ทัง้นี ้
อาจเน่ืองมาจาก ปัจจยัทางการบริหารตามความคดิเห็นของครูปฐมวยันัน้ เห็นว่า ผู้บริหารมีการปฏิบตัิ
ตนด้านภาวะผู้น า การนิเทศภายใน และการจดับรรยากาศในโรงเรียน ยงัไม่ทัว่ถึง หรือไม่สม ่าเสมอ 
โดยเฉพาะด้านภาวะผู้น ามีความสมัพนัธ์กบัพฤตกิรรมการสอนของครู ด้านการเป็นแบบอย่าง ด้านการ                                
จัดประสบการณ์การเรียนรู้ ด้านการดูแลเด็ก และด้านการจัดการชัน้เรียน โดยเฉพาะการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ ซึ่งตรงกบัแนวคิดของศกัดิ์สิทธ์ิ แร่ทอง. (2549: 62,65) ท่ีกล่าวว่า ผู้บริหาร
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โรงเรียน เป็นบคุคลท่ีส าคทัอย่างยิ่ง ในการผลกัดนัการจดัการเรียนการสอนไปสู่ความส าเร็จ โดยการ
พฒันาครูให้มีความรู้ความเข้าใจ ปรับเปล่ียนพฤตกิรรมในกระบวนการการเรียนการสอน ส่งเสริมให้ครู
ได้ใช้เวลาในการจดักิจกรรมการเรียนการสอนอย่างเต็มเวลา สร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ รวมทัง้
จดัหาส่ือการเรียนการสอนให้เพียงพอ และใช้ส่ือการเรียนการสอนได้เหมาะสมกบัวยัของเด็ก  ในด้าน
การนิเทศภายในมีความสมัพนัธ์กบัการจดัการชัน้เรียน และการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ ซึ่งมีระดบั
การปฏิบตัิท่ีใกล้เคียงกัน ทัง้นีอ้าจเน่ืองมาจาก การนิเทศภายในนัน้มีความส าคทัและจ าเป็นอย่างยิ่ง
ในการจัดการเรียนการสอนปฐมวัยซึ่งมีความละเอียดอ่อนมากกว่าการสอนในระดบัอ่ืน เน่ืองจาก
เป้าหมายของการศกึษาปฐมวยัคือการมุ่งพฒันาศกัยภาพของเด็ก ทัง้ทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ 
สงัคม และสติปัททา การนิเทศภายในจึงถือเป็นกิจกรรมท่ีส าคทัท่ีสดุ ท่ีจะท าให้การจดักิจกรรมการ
เรียนการสอนของโรงเรียนด าเนินการไปอย่างมีประสิทธิภาพ อีกทัง้ เป็นการส่งเสริมให้ผู้บริหาร  ได้
ปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนในชัน้เรียนให้มีคุณภาพ เป็นไปตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตรท่ี
ก าหนดไว้ (พชัรินทร์ ช่วยสิริ 2554:16) และในด้านบรรยากาศองค์การมีความสมัพนัธ์กบัการจดัการ
ชัน้เรียน และการดแูลเด็ก ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะบรรยากาศองค์การช่วยเพิ่มประสิทธิผล และความพึง
พอใจให้กบัครูผู้สอน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของสวุรรณี ทองค า  (2549: 68 ) ท่ีกล่าวว่า บรรยากาศ
แวดล้อมภายในโรงเรียนมีความสมัพนัธ์กบับทบาทหน้าท่ีของครู เน่ืองจากวา่ หากครูมีความรู้สึกท่ีดีตอ่
สภาพแวดล้อมของโรงเรียนก็จะส่งผลให้เกิดความพึงพอใจในการปฎิบตัิงานมีขวทัและก าลงัใจท่ีดีใน
การท างาน เกิดความพงึพอใจในการบริหารงานของผู้บริหาร สิ่งเหล่านีมี้อิทธิพลท าให้ครูในโรงเรียน  มี
ความเตม็ใจในการปฎิบตัหิน้าท่ีการสอนให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึน้  
 
ข้อเสนอแนะ 
 เพ่ือให้เกิดประโยชน์ท่ีได้จากการวิจยัครัง้นี ้ผู้วิจยัจงึขอเสนอแนะเพื่อน าผลการวิจยัไปใช้และ 
ข้อเสนอแนะในการวิจยัตอ่ไป 
 ข้อเสนอแนะเพื่อน าการผลวิจัยไปใช้ 
 1  จากผลการวิจยัพฤติกรรมการสอนของครูปฐมวยั ผู้บริหารโรงเรียนควรมีการจดัอบรมเชิง
ปฏิบตัิการ และมีการให้ข้อมลูอย่างละเอียดเก่ียวกับพฤติกรรมการสอนของครูปฐมวยั เพ่ือให้ครูได้รับ
ความรู้ท่ีชดัเจน โดยเฉพาะ ด้านการเป็นแบบอย่างแก่เด็ก และการรู้จกัควบคมุอารมณ์ตนเอง ซึ่งเป็น
พฤตกิรรมท่ีเดก็สามารถลอกเลียนแบบจากครูผู้สอนได้ 
 2  จากผลการวิจยัปัจจยัทางการบริหาร ผู้บริหารโรงเรียนควรสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีกับครู                   
โดยการจดัประชุมครู เพ่ือให้ครูได้มีโอกาสแลกเปล่ียนเรียนรู้กัน ทัง้นี ้ผู้บริหารควรรับฟังความคิดเห็น
ของครูมากขึน้ด้วย เพ่ือให้เกิดความเข้าใจในการปฏิบตัิงานท่ีชดัเจน รวมถึงการสร้างแรงกระตุ้น หรือ
แรงจงูใจในการปฏิบตังิาน ท าให้ครูเกิดความเตม็ใจ และพงึพอใจในการพฒันาตนเองด้วย 
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 3  จากผลการวิจัยพบว่า ภายในโรงเรียนเรียนมีสถานท่ีพักผ่อน จัดเตรียมไว้ให้บุคลากร
อย่างเหมาะสมและเพียงพอนัน้ แม้จะมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก แต่ มีการปฏิบตัิเป็นล าดบัสุดท้าย 
ดงันัน้ ผู้บริหารควรจดัเตรียมสถานท่ีพักผ่อนภายในโรงเรียนให้เพียงพอต่อครู หรือบุคลากร เพ่ือให้
สร้างบรรยากาศท่ีดีในการท างานมากขึน้ 
 
 ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยต่อไป 
 จากผลของการศึกษาปัจจยัทางการบริหารท่ีมีความสมัพันธ์กับพฤติกรรมการสอนของครู
ปฐมวัย ในโรงเรียนอนุบาลเอกชน จังหวัดกรุงเทพมหานคร ผู้ วิจัยมีข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครัง้
ตอ่ไป ดงันี ้
 1. ควรมีการศึกษาวิจยัเชิงทดลองในเร่ืองพฤติกรรมการสอนของครูท่ีส่งเสริมพัฒนาการ
เรียนรู้ของเดก็ปฐมวยั 
 2. ควรมีการศกึษาวิจยัเก่ียวกบัการปฏิบตังิานร่วมกนัระหวา่งผู้บริหารและครูเพ่ือสง่เสริมการ 
จดัการเรียนการสอนของครูปฐมวยั 
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ค่าดรรชนีความสอดคล้อง (IOC) 
แบบสอบถามพฤตกิรรมการสอนของครูปฐมวัย 

 

 

แบบสอบถามพฤตกิรรมการสอนของครูปฐมวัย 

ผลการพจิารณาความสอดคล้อง  

รวม 

 

IOC  

คนที่
1 

 

คนที่
2 

 

คนที่
3 

 

คนที่
4 

 

คนที่ 
5 

1.การเป็นแบบอยา่ง 
1.1 ทา่นแตง่กายสะอาด  

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
5 

 
1 

1.2 ทา่นแตง่กายเหมาะสมกบักาลเทศะ +1 +1 +1 +1 +1 5 1 

1.3 ทา่นจดัส่ืออปุกรณ์ ของใช้สว่นตวัเป็นระเบียบ
เรียบร้อย 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 

1.4 ทา่นขอโทษเม่ือรู้ตวัวา่ท าผิดตอ่เดก็ +1 +1 +1 +1 +1 5 1 

1.5 ทา่นกลา่วขอบคณุเม่ือได้รับการชว่ยเหลือจากเด็ก +1 +1 +1 +1 +1 5 1 

1.6 ทา่นใช้น า้เสียงท่ีนุม่นวล สภุาพ และใช้ระดบัเสียง
พอประมาณกบัเด็ก 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 

1.7 ทา่นใช้ประโยคในการส่ือสารกบัเด็กได้อยา่งชดัเจน +1 +1 +1 +1 +1 5 1 

1.8 ทา่นยิม้แย้ม แจม่ใส และมีปฏิสมัพนัธ์ท่ีดีกบัเดก็ +1 +1 +1 +1 +1 5 1 
1.9 ทา่นรู้จกัควบคมุอารมณ์ตนเองอยา่งเหมาะสม +1 +1 +1 +1 +1 5 1 
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ค่าดรรชนีความสอดคล้อง (IOC) 
แบบสอบถามพฤตกิรรมการสอนของครูปฐมวัย 

 

 

แบบสอบถามพฤตกิรรมการสอนของครูปฐมวัย 

ผลการพจิารณาความสอดคล้อง  

รวม 

 

IOC  

คนที่
1 

 

คนที่
2 

 

คนที่
3 

 

คนที่
4 

 

คนที่ 
5 

2.การจดัประสบการณ์การเรียนรู้ 
2.1 ทา่นจดัประสบการณ์การเรียนรู้ตามท่ีหลกัสตูร
ก าหนด 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

5 

 

1 

2.2  ท่านจดัประสบการณ์การเรียนรู้ กิจกรรมท่ี
หลากหลาย  เหมาะสมกบัวยั และตรงตามความ
ต้องการของเดก็ 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

5 

 

1 

2.3 ทา่นจดักิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้ 6 กิจกรรมหลกั 
ได้แก่ กิจกรรมเสรี กิจกรรมสร้างสรรค์ กิจกรรม
เคล่ือนไหวและจงัหวะ กิจกรรมเสริมประสบการณ์ 
กิจกรรมกลางแจ้ง กิจกรรมเกมการศกึษา 

 

 

+1 

 

 

+1 

 

 

+1 

 

 

+1 

 

 

+1 

 

 

5 

 

 

1 

2.4 ทา่นจดัประสบการณ์สง่เสริมให้เดก็เรียนรู้ท่ีจะ
พึง่ตนเอง 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 

2.5 ทา่นจดัประสบการณ์สง่เสริมให้เดก็เกิดความ
เช่ือมัน่ในตนเอง 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 

2.6 ทา่นจดัประสบการณ์สง่เสริมให้เดก็เรียนรู้ ท่ีจะรับรู้
ความรู้สกึของผู้ อ่ืน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 

2.7 ทา่นจดัประสบการณ์ สง่เสริมให้เดก็เรียนรู้ท่ีจะ
แสดงออกทางอารมณ์อยา่งเหมาะสม 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 
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ค่าดรรชนีความสอดคล้อง (IOC) 
แบบสอบถามพฤตกิรรมการสอนของครูปฐมวัย 

 

 
 
 

 

แบบสอบถามพฤตกิรรมการสอนของครูปฐมวัย 

ผลการพจิารณาความสอดคล้อง  

รวม 

 

IOC  

คนที่
1 

 

คนที่
2 

 

คนที่
3 

 

คนที่
4 

 

คนที่ 
5 

2.การจดัประสบการณ์การเรียนรู้ 
2.8 ทา่นจดัประสบการณ์การเรียนรู้ สง่เสริม
กระบวนการคดิ แก้ปัญหา โดยเรียนรู้จากการปฏิบตัจิริง 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
5 

 
1 
 

2.9 ทา่นจดัประสบการณ์ กิจกรรมสง่เสริมให้เดก็เรียนรู้
ท่ีจะปฏิบตัิตามมารยาท สงัคม วฒันธรรม ประเพณี 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
5 

 
1 

2.10 ทา่นจดัประสบการณ์ ส่งเสริมให้เดก็สามารถ
ชว่ยเหลือตวัเองได้ในกิจวตัรประจ าวนั เชน่  การหยิบ 
เก็บของเลน่ ของใช้สว่นตวั การรับประทานอาหาร  
เป็นต้น 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 

5 

 
 

1 

3. การดแูลเดก็ 
3.1 ทา่นสร้างความสมัพนัธ์ท่ีดีกบัเดก็ 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
0 

 
4 

 
0.8 

 
3.2 ทา่นเปิดโอกาสให้เดก็เลือกและตดัสินใจ เพ่ือ
ตอบสนองความสนใจของเด็ก 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 

3.3 ทา่นและเดก็ร่วมสร้างข้อตกลงท่ีมีความหมายตอ่
เดก็ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 

3.4 ทา่นตอบสนองตอ่เด็กอยา่งเหมาะสม เม่ือเด็กแสดง
พฤตกิรรมท่ีไมเ่ป็นท่ียอมรับ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 
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ค่าดรรชนีความสอดคล้อง (IOC) 
แบบสอบถามพฤตกิรรมการสอนของครูปฐมวัย 

 

 
 

 
แบบสอบถามพฤตกิรรมการสอนของครูปฐมวัย 

ผลการพจิารณาความ
สอดคล้อง 

 
รวม 

 
IOC 

 
คนที่

1 

 
คนที่

2 

 
คนที่

3 

 
คนที่

4 

 
คนที่ 

5 

3. การดแูลเดก็ 
3.5 ทา่นตอบสนองตอ่เด็กอยา่งเหมาะสม เม่ือเด็กแสดง
พฤตกิรรมท่ีเป็นท่ียอมรับ 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 
5 

 
1 

3.6 ทา่นให้เหตผุลกบัเดก็ เม่ือเดก็มีพฤตกิรรมท่ีเป็นท่ี
ยอมรับ และท่ีไมเ่ป็นท่ียอมรับ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 

4.การจดัการชัน้เรียน 
4.1 ทา่นจดับรรยากาศในชัน้เรียนให้เกิดความอบอุน่  

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 
5 

 
1 

4.2 ทา่นจดับรรยากาศในชัน้เรียนให้สะอาด มีระเบียบ +1 +1 +1 +1 +1 5 1 

4.3 ทา่นจดับรรยากาศในชัน้เรียนให้มีความปลอดภยั
แก่เดก็ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 

4.4 ทา่นจดัสภาพแวดล้อมตา่งๆ ท่ีเอือ้ตอ่การให้เด็กได้ 
เรียนรู้สิ่งตา่งๆ ด้วยตนเอง 

+1 -1 +1 +1 +1 3 0.6 

4.5 ทา่นจดัพืน้ท่ีในชัน้เรียน ให้สามารถปรับใช้ได้หลาย
กิจกรรม 

+1 -1 +1 +1 +1 3 0.6 

4.6 ทา่นจดัห้องเรียนให้มีมมุตา่งๆ ให้เดก็ได้เล่น และ
เรียนรู้ 

+1 -1 +1 +1 +1 3 0.6 

4.7 ทา่นและเดก็มีปฏิสมัพนัธ์ท่ีดีตอ่กนั มีความเป็น
กนัเอง 

+1 -1 +1 +1 +1 3 0.6 
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ค่าดรรชนีความสอดคล้อง (IOC) 
แบบสอบถามพฤตกิรรมการสอนของครูปฐมวัย 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แบบสอบถามพฤตกิรรมการสอนของครูปฐมวัย 

ผลการพจิารณาความสอดคล้อง  
รวม 

 
IOC  

คนที่
1 

 
คนที่

2 

 
คนที่

3 

 
คนที่

4 

 
คนที่ 

5 

4.การจดัการชัน้เรียน 
4.8 ทา่นสง่เสริมให้เดก็ รู้จกัปกครองตนเองโดยการ
สร้างข้อตกลง กฎระเบียบตา่งๆในห้องเรียนร่วมกนั 

 
+1 

 
-1 

 

 +1 

 

+1 

 

+1 

 
3 

 
0.6 

4.9 ทา่นมีการชมเชย และสนบัสนนุให้เดก็กล้า
แสดงออก 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 

4.10ทา่นสง่เสริมให้เด็ก มีสว่นร่วมในการจดักิจกรรม
อยา่งเสมอภาค 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 

4.11 ทา่นจดักิจกรรมการเรียนการสอน ค านงึถึงความ
แตกตา่งระหวา่งบคุคลของเดก็เป็นส าคญั 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 
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แบบสอบถามปัจจัยทางการบริหาร 

 
 
 
 
 
 

 
แบบสอบถามปัจจัยทางการบริหาร 

ผลการพจิารณาความสอดคล้อง  
รวม 

 
IOC  

คนที่
1 

 
คนที่

2 

 
คนที่

3 

 
คนที่

4 

 
คนที่ 

5 

1.ภาวะผู้น าของผู้บริหาร 
1.1 ผู้บริหารมีวิสยัทศัน์ท่ีดี 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

5 

 

1 

1.2 ผู้บริหารมีความสามารถในการตดัสินใจ +1 +1 +1 +1 +1 5 1 

1.3 ผู้บริหารมีความสามารถในการก าหนดเป้าหมาย
ของงาน และวิธีการท าให้บรรลเุป้าหมาย 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 

1.4 ผู้บริหารมีความสามารถในการถ่ายทอด  
และสอนงาน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 

1.5 ผู้บริหารมีความอดทนในการท างาน ไมย่อ่ท้อตอ่
อปุสรรค และปัญหา เป็นตวัอยา่งท่ีดีในการปฏิบตังิาน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 

1.6 ผู้บริหารสนบัสนนุ และด าเนินการให้ครูได้พฒันา
ทกัษะ ความสามารถอยา่งเทา่เทียม 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 

1.7 ผู้บริหารให้ความสม ่าเสมอ และเหมาะสมในการ
ส่ือสาร หรือ แจ้งข้อมลูท่ีจ าเป็น และเป็นประโยชน์ ใน
การท างานแก่ครูผู้สอน 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

5 

 

1 

1.8 ผู้บริหารมีระบบบริหารจดัการท่ีมีหลกัการ                 
และตรวจสอบได้ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 

1.9 ผู้บริหารมีความสามารถในการจงูใจ กระตุ้น และให้
ก าลงัใจแก่ครูผู้สอน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 
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แบบสอบถามปัจจัยทางการบริหาร 
 

 
 
 
 
 

 
แบบสอบถามปัจจัยทางการบริหาร 

ผลการพจิารณาความสอดคล้อง  
รวม 

 
IOC  

คนที่
1 

 
คนที่

2 

 
คนที่

3 

 
คนที่

4 

 
คนที่ 

5 

1.ภาวะผู้น าของผู้บริหาร 
1.10 ผู้บริหารมีความรับผิดชอบตอ่หน้าท่ี และยอมรับ
ผลการกระท าทัง้ผิด และชอบ 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

5 

 

1 

1.11 ผู้บริหารร่วมกบัครู ก าหนดวตัถปุระสงค์การจดั
การศกึษาปฐมวยั ตลอดจนก าหนดยทุธศาสตร์ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 

2.การนิเทศภายใน 
2.1 ผู้บริหารมีการนิเทศภายในท่ีสร้างคณุลกัษณะท่ีดี 
ในการจดัการเรียนการสอนของครูให้แก่เด็ก 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

5 

 

1 

2.2 วตัถปุระสงค์ และเป้าหมายของการนิเทศภายในมี
ความเหมาะสม และสอดคล้องกนั 

+1 +1 0 +1 +1 4 0.8 

2.3 ผู้บริหารมีการวางแผน ก าหนดเป้าหมาย 
วิธีด าเนินการ และระยะเวลาในการนิเทศภายในมีความ
เหมาะสมและปฏิบตัจิริงได้ 

+1 +1 0 +1 +1 4 0.8 

2.4 ผู้บริหารมีการประสานงานระหวา่งบคุคลากร ท าให้
เกิดความร่วมมือในการด าเนินการนิเทศภายใน 

+1 +1 0 +1 +1 4 0.8 

2.5 ผู้บริหารมีการศกึษาสภาพปัญหา และความ
ต้องการในการพฒันาครู 

+1 +1 0 +1 +1 4 0.8 
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แบบสอบถามปัจจัยทางการบริหาร 
 

 
 
 

 
แบบสอบถามปัจจัยทางการบริหาร 

ผลการพจิารณาความสอดคล้อง  
รวม 

 
IOC  

คนที่
1 

 
คนที่

2 

 
คนที่

3 

 
คนที่

4 

 
คนที่ 

5 

2.การนิเทศภายใน 
2.6 ผู้บริหารด าเนินการนิเทศ เป็นไปตามขัน้ตอน                  
ท่ีก าหนดไว้ทกุระยะ 

 

+1 

 

+1 

 
0 

 

+1 

 

+1 

 

4 

 

0.8 

2.7 ผู้บริหารมีการนิเทศก ากบั ติดตาม การด าเนินการ
นิเทศภายในตามขัน้ตอนท่ีก าหนดไว้ทกุระยะ 

+1 +1 0 +1 +1 4 0.8 

2.8 ทา่นได้รับการประเมินผลการจดัการเรียนรู้จาก
ผู้บริหารอยา่งตอ่เน่ือง 

+1 +1 0 +1 +1 4 0.8 

2.9 ผู้บริหารและครู ร่วมวิเคราะห์ ผลการประเมินการ
จดัการเรียนรู้ เพ่ือน ามาพฒันาการนิเทศภายในให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึน้                     

 

+1 

 

+1 

 
0 

 

+1 

 

+1 

 

4 

 

0.8 

3.บรรยากาศองค์การ 
3.1  ผู้บริหารเปิดโอกาสให้ท่านมีสว่นร่วมในการ
ตดัสินใจ และก าหนดทิศทางในการด าเนินงานของ
โรงเรียน 

 

 

+1 

 

 

-1 

 

 

+1 

 

 

+1 

 

 

+1 

 
 

3 

 
 

0.6 

3.2 ผู้บริหารรับฟังความคดิเห็นของท่าน และน าไป
ประกอบการตดัสินใจ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 

3.3 ทา่นมีโอกาส และได้รับการสนบัสนนุให้เข้าร่วมการ
อบรม ศกึษางาน สมันา และศกึษาตอ่เพ่ือเพิ่มพนู
ความรู้หรือประสบการณ์ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 
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แบบสอบถามปัจจัยทางการบริหาร 

 
 

 
แบบสอบถามปัจจัยทางการบริหาร 

ผลการพจิารณาความสอดคล้อง  
รวม 

 
IOC  

คนที่
1 

 
คนที่

2 

 
คนที่

3 

 
คนที่

4 

 
คนที่ 

5 

3.บรรยากาศองค์การ 
3.4 ผู้บริหารมีความเป็นกนัเอง ยอมรับฟังความคิดเห็น 
และข้อเสนอแนะตา่งๆ จากผู้ ร่วมงานเป็นอยา่งดี 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

5 

 

1 

3.5 ผู้บริหารยินดีให้ความชว่ยเหลือ เม่ือทา่นมีปัญหา
ทัง้ในเร่ืองงาน และเร่ืองสว่นตวั 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 

3.6 บคุลากรในโรงเรียน มีความสมัพนัธ์ท่ีดีตอ่กนั ทัง้ใน 
และนอกเวลางาน 

+1 +1 0 +1 +1 4 0.8 

3.7 ในโรงเรียน มีบรรยากาศแหง่ความเป็นมิตร ปรากฎ
อยูท่ัว่ไป ท าให้สามารถปฏิบตังิานอยา่งมีความสขุ 

+1 +1 0 +1 +1 4 0.8 

3.8 สถานท่ีภายในโรงเรียนมีความเป็นระเบียบ 
เรียบร้อย สะอาด เหมาะสม และเอือ้ตอ่การเรียนรู้          
ของเดก็ 

 

+1 

 

+1 

 

0 

 

+1 

 

+1 

 
4 

 
0.8 

3.9ภายในโรงเรียน มีสถานท่ีพกัผอ่น จดัเตรียมไว้ให้
บคุลากรอยา่งเหมาะสม และเพียงพอ 

 

+1 

 

+1 

 

0 

 

+1 

 

+1 

 
4 

 
0.8 



        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค 
แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 
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แบบสอบถามเพื่อการวจิัย 
เร่ือง ปัจจัยทางการบริหารที่มีความสัมพันธ์กับพฤตกิรรมการสอนของครูปฐมวัย

ในโรงเรียนอนุบาลเอกชน จังหวัดกรุงเทพมหานคร 
 
ค าแนะน าในการตอบแบบสอบถาม 
 1. แบบสอบถามนี ้มีวัตถุประสงค์เพ่ือรวบรวมข้อมูลเก่ียวกับปัจจัยทางการบริหารท่ีมี
ความสมัพนัธ์กับพฤติกรรมการสอนของครูปฐมวยัในโรงเรียนอนบุาลเอกชน จงัหวดักรุงเทพมหานคร 
เพ่ือเป็นแนวทางในการพฒันาการบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียน ให้ส่งเสริมพฤติกรรมการสอนของ
ครูปฐมวยัให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึน้ 
 2. แบบสอบถามแบง่ออกเป็น 2 ตอน ดงันี ้
  ตอนที่ 1 แบบสอบถามเก่ียวกบัพฤตกิรรมการสอนของครูปฐมวยัใน 4 ด้าน ได้แก่ 
     1. ด้านการเป็นแบบอยา่ง (จ านวน 9 ข้อ) 
     2. ด้านการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ (จ านวน 10 ข้อ) 
     3. ด้านการดแูลเดก็ (จ านวน 6 ข้อ) 
     4. ด้านการจดัการชัน้เรียน (จ านวน 11 ข้อ) 
  ตอนที่ 2 แบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัทางการบริหารใน 3 ด้าน ได้แก่ 
     1. ภาวะผู้น าของผู้บริหาร (จ านวน 11 ข้อ) 
     2. การนิเทศภายใน (จ านวน 9 ข้อ) 
     3.บรรยากาศองค์การ (จ านวน 9 ข้อ) 
 3. กรุณาอา่นค าชีแ้จงให้เข้าใจ ก่อนตอบแบบสอบถาม และกรุณาตอบค าถามให้ครบทกุข้อ 
เน่ืองจากค าตอบของทา่น จะเป็นประโยชน์อยา่งยิ่งในการน าไปประมวลผลข้อมลูเพื่อการพฒันาการ
บริหารของผู้บริหารโรงเรียนให้สง่เสริมพฤตกิรรมการสอนของครูปฐมวยัให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึน้ 
ผู้วิจยั หวงัเป็นอย่างยิ่งวา่  จะได้รับความกรุณาจากท่านในการตอบแบบสอบถาม และขอขอบคณุใน
ความร่วมมือของท่านมา ณ โอกาสนีด้้วย 
           ขอแสดงความนบัถืออยา่งสงู                                         
    
           นางสาว ระวิยา  อิสมาแอล 
                         ผู้วิจยั 
 
 



124 
 

ตอนที่ 1 
พฤตกิรรมการสอนของครูปฐมวัย 

 
ค าชีแ้จง  
 แบบสอบถามนีเ้ก่ียวกับพฤตกิรรมการสอนของครูปฐมวัย ในโรงเรียนอนุบา เอกชน 
จังหวัดกรุงเทพมหานคร ใน 4 ด้านได้แก่  ด้านการเป็นแบบอย่าง ด้านการดูแลเด็ก ด้านการ
จัดประสบการณ์การเรียนรู้   ด้านการจัดการชัน้เรียน 
 
 ขอให้ท่าน ท าเคร่ืองหมาย  ลงในช่องท่ีตรงกับระดบัการแสดงออกของท่านในการสอน
เพียงค าตอบเดียว 
   1 = น้อยท่ีสดุ หมายถึง มีการแสดงออกน้อยมาก 
   2  =  น้อย      หมายถึง  มีการแสดงออกนานๆ ครัง้ 
   3  =  ปานกลาง หมายถึง  มีการแสดงออกเม่ือมีโอกาส 
   4  =  มาก         หมายถึง  มีการแสดงออกบอ่ยครัง้ 
   5  =  มากท่ีสดุ     หมายถึง            มีการแสดงออกสม ่าเสมอ 
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ข้อ 

 

พฤตกิรรมการสอนของครูปฐมวัย 

ระดับการแสดงออก 
1 2 3 4 5 

 1. การเป็นแบบอย่าง      

 1.1 ทา่นแตง่กายสะอาด       

 1.2 ทา่นแตง่กายเหมาะสมกบักาลเทศะ      

 1.3 ทา่นจดัส่ืออปุกรณ์ ของใช้สว่นตวัเป็นระเบียบเรียบร้อย      

 1.4 ทา่นขอโทษเม่ือรู้ตวัวา่ท าผิดตอ่เดก็      

 1.5 ทา่นกลา่วขอบคณุเม่ือได้รับการชว่ยเหลือจากเด็ก      

 1.6 ทา่นใช้น า้เสียงท่ีนุม่นวล สภุาพ และใช้ระดบัเสียง

พอประมาณกบัเด็ก 

     

 1.7 ทา่นใช้ประโยคในการส่ือสารกบัเด็กได้อยา่งชดัเจน      

 1.8 ทา่นยิม้แย้ม แจม่ใส และมีปฏิสมัพนัธ์ท่ีดีกบัเดก็      

 1.9 ทา่นรู้จกัควบคมุอารมณ์ตนเองอยา่งเหมาะสม      

 2. การจัดประสบการณ์การเรียนรู้      

 2.1 ทา่นจดัประสบการณ์การเรียนรู้ตามท่ีหลกัสตูรก าหนด      

 2.2  ท่านจดัประสบการณ์การเรียนรู้ กิจกรรมท่ีหลากหลาย  

เหมาะสมกบัวยั และตรงตามความต้องการของเด็ก 

     

 2.3 ทา่นจดักิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้ 6 กิจกรรมหลกั ได้แก่ 

กิจกรรมเสรี กิจกรรมสร้างสรรค์ กิจกรรมเคล่ือนไหวและ

จงัหวะ กิจกรรมเสริมประสบการณ์ กิจกรรมกลางแจ้ง 

กิจกรรมเกมการศกึษา 
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ข้อ 

 

พฤตกิรรมการสอนของครู 

ระดับการแสดงออก 

1 2 3 4 5 

 2.4 ทา่นจดัประสบการณ์สง่เสริมให้เดก็เรียนรู้ท่ีจะพึง่ตนเอง      

 2.5 ทา่นจดัประสบการณ์สง่เสริมให้เดก็เกิดความเช่ือมัน่ใน
ตนเอง 

     

 2.6 ทา่นจดัประสบการณ์สง่เสริมให้เดก็เรียนรู้ ท่ีจะรับรู้
ความรู้สกึของผู้ อ่ืน 

     

 2.7 ทา่นจดัประสบการณ์ สง่เสริมให้เดก็เรียนรู้ท่ีจะ
แสดงออกทางอารมณ์อยา่งเหมาะสม 

     

 2.8 ทา่นจดัประสบการณ์การเรียนรู้ สง่เสริมกระบวนการคดิ 
แก้ปัญหา โดยเรียนรู้จากการปฏิบตัจิริง 

     

 2.9 ทา่นจดัประสบการณ์ กิจกรรมสง่เสริมให้เดก็เรียนรู้ท่ีจะ
ปฏิบตัิตามมารยาท สงัคม วฒันธรรม ประเพณี 

     

 2.10 ทา่นจดัประสบการณ์ ส่งเสริมให้เดก็สามารถชว่ยเหลือ
ตวัเองได้ในกิจวตัรประจ าวนั เชน่  การหยิบ เก็บของเลน่ 
ของใช้สว่นตวั การรับประทานอาหาร เป็นต้น 

     

 3. การดูแลเดก็      

 3.1 ทา่นสร้างความสมัพนัธ์ท่ีดีกบัเดก็      

 3.2 ทา่นเปิดโอกาสให้เดก็เลือกและตดัสินใจ เพ่ือตอบสนอง
ความสนใจของเด็ก 

     

 3.3 ทา่นและเดก็ร่วมสร้างข้อตกลงท่ีมีความหมายตอ่เดก็      

 3.4 ทา่นตอบสนองตอ่เด็กอยา่งเหมาะสม เม่ือเด็กแสดง
พฤตกิรรมท่ีไมเ่ป็นท่ียอมรับ 
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ข้อ 

 
พฤตกิรรมการสอนของครูปฐมวัย 

ระดับการแสดงออก 
1 2 3 4 5 

 3.5 ทา่นตอบสนองตอ่เด็กอยา่งเหมาะสม เม่ือเด็กแสดง
พฤตกิรรมท่ีเป็นท่ียอมรับ 

     

 3.6 ทา่นให้เหตผุลกบัเดก็ เม่ือเดก็มีพฤตกิรรมท่ีเป็นท่ี
ยอมรับ และท่ีไมเ่ป็นท่ียอมรับ 

     

 4. การจัดการชัน้เรียน      

 4.1 ทา่นจดับรรยากาศในชัน้เรียนให้เกิดความอบอุน่       

 4.2 ทา่นจดับรรยากาศในชัน้เรียนให้สะอาด มีระเบียบ      

 4.3 ทา่นจดับรรยากาศในชัน้เรียนให้มีความปลอดภยัแก่เดก็      

 4.4 ทา่นจดัสภาพแวดล้อมตา่งๆ ท่ีเอือ้ตอ่การให้เด็กได้ 
เรียนรู้สิ่งตา่งๆ ด้วยตนเอง 

     

 4.5 ทา่นจดัพืน้ท่ีในชัน้เรียน ให้สามารถปรับใช้ได้หลาย
กิจกรรม 

     

 4.6 ทา่นจดัห้องเรียนให้มีมมุตา่งๆ ให้เดก็ได้เล่น และเรียนรู้      

 4.7 ทา่นและเดก็มีปฏิสมัพนัธ์ท่ีดีตอ่กนั มีความเป็นกนัเอง      

 4.8 ทา่นสง่เสริมให้เดก็ รู้จกัปกครองตนเองโดยการสร้าง
ข้อตกลง กฎระเบียบตา่งๆในห้องเรียนร่วมกนั 

     

 4.9 ทา่นมีการชมเชย และสนบัสนนุให้เดก็กล้าแสดงออก      

 4.10ทา่นสง่เสริมให้เด็ก มีสว่นร่วมในการจดักิจกรรมอยา่ง
เสมอภาค 

     

 4.11 ทา่นจดักิจกรรมการเรียนการสอน ค านงึถึงความ
แตกตา่งระหวา่งบคุคลของเดก็เป็นส าคญั 
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ตอนที่ 2 
ปัจจัยทางการบริหาร 

 
ค าชีแ้จง    
 แบบสอบถามนีเ้ก่ียวกับปัจจัยทางการบริหารของผู้บริหารโรงเรียนอนุบาล เอกชน 
จังหวัดกรุงเทพมหานคร ใน 3 ด้าน ได้แก่ ภาวะผู้น าของผู้บริหาร การนิเทศภายใน
บรรยากาศองค์การ 
 
 ขอให้ท่าน ท าเคร่ืองหมาย  ลงในช่องท่ีตรงกับความคิดเห็น มุมมองของท่านในการ
ปฏิบตังิานของผู้บริหาร เพียงค าตอบเดียว 
  1 =  น้อยท่ีสดุ  หมายถึง  มีการปฏิบตังิานน้อยมาก 
  2  =  น้อย   หมายถึง  มีการปฏิบตังิานนาน ๆ ครัง้ 
  3  =  ปานกลาง  หมายถึง  มีการปฏิบตังิานเม่ือมีโอกาส 
  4  =  มาก   หมายถึง  มีการปฏิบตังิานบอ่ยครัง้ 
  5  =  มากท่ีสดุ      หมายถึง  มีการปฏิบตังิานสม ่าเสมอ 
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ข้อ 

 

ปัจจัยทางการบริหาร 

ระดับการปฏิบัติ 

1 2 3 4 5 

 

  

 1.11 ผู้บริหารร่วมกบัครู ก าหนดวตัถปุระสงค์การจดั

การศกึษาปฐมวยั ตลอดจนก าหนดยทุธศาสตร์ 

     

2. การนิเทศภายใน      

  2.1 ผู้บริหารมีการนิเทศภายในท่ีสร้างคณุลกัษณะท่ีดี ใน

การจดัการเรียนการสอนของครูให้แก่เดก็ 

     

 2.2 วตัถปุระสงค์ และเป้าหมายของการนิเทศภายในมีความ

เหมาะสม และสอดคล้องกนั 

     

 2.3 ผู้บริหารมีการวางแผน ก าหนดเป้าหมาย วิธีด าเนินการ 

และระยะเวลาในการนิเทศภายในมีความเหมาะสมและ

ปฏิบตัจิริงได้ 

     

 2.4 ผู้บริหารมีการประสานงานระหวา่งบคุคลากร ท าให้เกิด

ความร่วมมือในการด าเนินการนิเทศภายใน 

     

 2.5 ผู้บริหารมีการศกึษาสภาพปัญหา และความต้องการใน

การพฒันาครู 

     

 2.6 ผู้บริหารด าเนินการนิเทศ เป็นไปตามขัน้ตอนท่ีก าหนด

ไว้ทกุระยะ 

     

 2.7 ผู้บริหารมีการนิเทศก ากบั ติดตาม การด าเนินการนิเทศ

ภายในตามขัน้ตอนท่ีก าหนดไว้ทกุระยะ 

     

 2.8 ทา่นได้รับการประเมินผลการจดัการเรียนรู้จากผู้บริหาร

อยา่งตอ่เน่ือง 
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ข้อ 

 

ปัจจัยทางการบริหาร 

ระดับการปฏิบัติ 

1 2 3 4 5 

  

 

 

2.9 ผู้บริหารและครู ร่วมวิเคราะห์ ผลการประเมินการ

จดัการเรียนรู้ เพ่ือน ามาพฒันาการนิเทศภายในให้มี

ประสิทธิภาพยิ่งขึน้                     

     

3. บรรยากาศองค์การ      

 3.1 ผู้บริหารเปิดโอกาสให้ทา่นมีสว่นร่วมในการตดัสินใจ 

และก าหนดทิศทางในการด าเนินงานของโรงเรียน 

     

 3.2 ผู้บริหารรับฟังความคดิเห็นของทา่น และน าไป

ประกอบการตดัสินใจ 

     

 3.3 ทา่นมีโอกาส และได้รับการสนบัสนนุให้เข้าร่วมการ

อบรม ศกึษางาน สมันา และศกึษาตอ่เพ่ือเพิ่มพนูความรู้

หรือประสบการณ์ 

     

 3.4 ผู้บริหารมีความเป็นกนัเอง ยอมรับฟังความคิดเห็น 

และข้อเสนอแนะตา่งๆ จากผู้ ร่วมงานเป็นอยา่งดี 

     

 3.5 ผู้บริหารยินดีให้ความชว่ยเหลือ เม่ือทา่นมีปัญหาทัง้

ในเร่ืองงาน และเร่ืองสว่นตวั 

     

 3.6 บคุลากรในโรงเรียน มีความสมัพนัธ์ท่ีดีตอ่กนั ทัง้ใน 

และนอกเวลางาน 

     

 3.7 ในโรงเรียน มีบรรยากาศแหง่ความเป็นมิตร ปรากฎ

อยูท่ัว่ไป ท าให้สามารถปฏิบตังิานอยา่งมีความสขุ 

     

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ง 
หนังสือขอความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถาม 
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