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55252947: สาขาวชิาการบริหารการศึกษา  
คําสําคัญ: การบริหารการศึกษาปฐมวัย/ อนาคตภาพโรงเรียนอนุบาลฤทธิยะวรรณาลัย  
  สมพร  ยอดดําเนิน: อนาคตภาพโรงเรียนอนุบาลฤทธิยะวรรณาลัย. อาจารย1ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ1: 
ผศ.ดร.วรกาญจน1  สุขสดเขียว, ผศ. ว5าที่ พ.ต.ดร.นพดล  เจนอักษร และ ผศ.ดร.ประเสริฐ  อินทร1รักษ1.  271 หน8า. 
 

การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค1เพื่อทราบเกี่ยวกับโรงเรียนอนุบาลฤทธิยะวรรณาลัย ดังน้ี 1) ประวัติและ
สภาพป=จจุบัน 2) อนาคตภาพ และ 3) แนวทางปฏิบัติเพื่อให8เกิดผลที่เหมาะสมกับอนาคตภาพ ซ่ึงดําเนินการวิจัย 3 
ขั้นตอน คือ 1) เพื่อทราบประวัติและสภาพป=จจุบัน ใช8การวิเคราะห1เน้ือหาจากการศึกษาเอกสาร 2) เพื่อทราบอนาคต
ภาพ ใช8วิธีวิจัยแบบผสมสาน ในวิธีเชิงปริมาณ เก็บข8อมูลโดยใช8แบบสอบถามความคิดเห็นจาก ผู8บริหารระดับนโยบาย 
ผู8บริหารโรงเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา ครู  ผู8ปกครอง และครูสถานศึกษาอื่น ได8ขนาดตัวอย5างประชากร 291 คน 
วิเคราะห1ข8อมูลโดยการวิเคราะห1เน้ือหาและการวิเคราะห1องค1ประกอบเชิงสํารวจ ส5วนด8านเทคนิควิธีวิจัยEDFR 
(Ethnographic Delphi Futures Research)ใช8แบบสัมภาษณ1แบบกึ่งโครงสร8าง สัมภาษณ1เชิงลึกผู8เช่ียวชาญ จํานวน 
21 คน ประกอบด8วยกลุ5มผู8บริหารระดับนโยบาย ผู8บริหารโรงเรียน นักวิชาการ ครูผู8สอน ศิษย1เก5า ผู8ปกครองและชุมชน 
ใช8การวิเคราะห1เน้ือหาเพื่อหาความสอดคล8อง และ 3) แนวทางปฏิบัติเพื่อให8เกิดผลที่เหมาะสมกับอนาคตภาพ ใช8การ
ประชุมเชิงปฏิบัติการ โดยผู8ทรงคุณวุฒิทั้งภายในและภายนอกกองทัพอากาศ จํานวน 9 คน ผลการวิจัยพบว5า 

1. โรงเรียนอนุบาลฤทธิยะวรรณาลัยมีวิวัฒนาการ แบ5งได8ดังน้ี 1) ยุคก5อต้ังโรงเรียน ฤทธิยะวรรณาลัย 
(พ.ศ. 2490-พ.ศ. 2496) ไม5ปรากฎว5ามีการจัดการศึกษาปฐมวัย แต5มีระดับ ป.1 – ม.6 โรงเรียนมีฐานะเทียบเท5า
โรงเรียนรัฐบาล มีผู8จัดการบริหารงานทั่วไป และมีครูใหญ5บริหารงานวิชาการ 2) ยุคกําเนิดโรงเรียนอนุบาล    
ฤทธิยะวรรณาลัย (พ.ศ. 2498 - พ.ศ. 2520) พบว5ามีการจัดการศึกษาระดับอนุบาลโดยต้ังแผนกอนุบาลขึ้นมามีหัวหน8า
แผนกอนุบาลดูแล รับผิดชอบจัดการศึกษาระดับอนุบาล โรงเรียนมีฐานะเทียบเท5าโรงเรียนเอกชน 3) ยุคเปล่ียนแปลง 
(พ.ศ. 2520-ป=จจุบัน) พบว5ามีการเปล่ียนแปลงคร้ังใหญ5 คือแผนกมัธยมโอนไปอยู5สังกัดกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 
แผนกประถม โอนไปอยู5สังกัดกรุงเทพมหานคร ส5วนแผนกอนุบาลยังอยู5ในความดูแลของกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ 
และได8เปล่ียนช่ือเป_น “โรงเรียนอนุบาลฤทธิยะวรรณาลัย” มีฐานะเป_นโรงเรียนเอกชน โดยกรมยุทธศึกษาทหารอากาศเป_น
เจ8าของ เจ8ากรมยุทธศึกษาทหารอากาศเป_นผู8ลงนามรับใบอนุญาติโดยตําแหน5ง นับต้ังแต5 ปb พ.ศ.2521 เป_นต8นมา 

2. อนาคตภาพโรงเรียนมีองค1ประกอบสําคัญในการดําเนินกิจการประกอบด8วย 6 ด8าน คือ 1) ด8านนโยบาย
โรงเรียน 2) ด8านสิทธิและค5านิยมสําหรับเด็กปฐมวัย 3) ด8านครูและบุคลากร 4) ด8านการจัดสภาพแวดล8อม 5) ด8าน
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย และ 6) ด8านการบริหารจัดการ 

3. แนวทางปฏิบัติเพื่อให8เกิดผลที่เหมาะสมกับอนาคตภาพในแต5ละด8าน เร่ิมต้ังแต5 มีการกําหนดนโยบาย
ที่ชัดเจนในเปcาหมายที่จะเป_นโรงเรียนบ5มเพาะคนดี โดยคํานึงถึงกฎหมายที่เกี่ยวข8องกับสิทธิเด็กกับการปลูกฝ=งค5านิยมที่
สอดคล8องกับความเป_นคนไทย ที่สําคัญโรงเรียนต8องการ ครู และบุคลากรที่เป_นมืออาชีพ มีองค1ความรู8 จิตวิทยาเด็ก
ปฐมวัย พัฒนาตนอย5างต5อเน่ือง มีจิตใจและจรรยาบรรณที่ดีงาม นอกจากน้ีโรงเรียนยังต8องมีการจัดสภาพแวดล8อมที่
ส5งเสริมพัฒนาการของเด็กปฐมวัย สะดวก สะอาด ปลอดภัย เพียงพอเป_นไปตามมาตรฐานสากล ในด8านหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัยมีความเป_นมาตรฐาน สอดคล8องกับระบบการศึกษาและการพัฒนาคนของชาติ ใช8หลักวิชาการ
ที่เหมาะสมบนพื้นฐานงานวิจัยที่เกี่ยวข8อง โดยเน8นการพัฒนาเด็กในทุกๆ ด8าน ผ5านกระบวนการเล5นเป_นฐาน และสุดท8าย
ในการบริหารจัดการสําหรับอนาคต โรงเรียนต8องสามารถนํานโยบายโรงเรียนมาสู5ยุทธศาสตร1และนํายุทธศาสตร1ไปสู5การ
ปฏิบัติอย5างมีประสิทธิภาพ โดยคงความสําคัญอยู5ที่ผู8นําหรือผู8บริหารที่เป_นมืออาชีพ ใช8หลักการบริหารและเคร่ืองมือ
บริหารที่ทันสมัย ตอบสนองต5อการเปล่ียนแปลงของสภาพแวดล8อมได8อย5างเท5าทัน 
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This research aimed to determine the information concerning Rittiyawannalai kindergarten in the 

following areas: 1) the history and current status, 2) the future scenario, and 3) the guidelines of practices to 
achieve optimum results with the future. The research had three operationalized steps: 1) to determine the 
history and current status using content analysis of the papers 2) to determine the future scenario using mixed 
research methodology. In quantitative methods, data were collected by opinionnaires from 291 samples 
comprising; policy making level administrators, school administrators, school boards, teachers, parents, and the 
community delegates. The content analysis and exploratory factor analysis were used for data analysis. In term of 
EDFR, in-depth interviews were conducted with 21 specialists comprising policy making level administrators, 
school administrators, scholars, teachers, parents, alumni, and the community delegates. The content analysis 
was used to determine the consensus 3) the expert workshop was conducted to find the consensus of the 
guidelines of practices. The findings of the research were as follows: 

1. The Rittiyawannalai Kindergarten has evolved for over 69 years, summarized into three 
periods: 1) the founding period (1947- 1954) there was no early childhood education found, but Mattayom 1 - 6. 
The school was a public school equivalent. It had a manager as a general administrator while the principal 
worked as academic administration. 2) The origination period (1955 - 1957) found that early childhood education 
had been started by formulating a kindergarten division which responsible for pre-school education. The school 
had provided education from Kindergarten up to Mattayom 6 and was as a private school equivalent. 3) The 
change period (1977- present) found a major shift that High school division was transferred to the Department of 
Education, Ministry of Education and Primary Education Division was transferred to the Bangkok Metropolitan 
Administration while the Kindergarten Division was still remain in charge of the Directorate of Education and 
Training, and was renamed "Rittiyawannalai Kindergarten" as a private school. The Director of Directorate of 
Education and Training has been the school licensee since 1978 onwards. 

2. There were 6 factors (109 variables) for the future scenario of Rittiyawannalai kindergarten 
including; 1) School Policy, (21 variables) 2) Children's Rights and Values for Children (6 variables) 3) Teachers and 
Staff (18 variables) 4) Environmental Creating (17 variables) 5) Preschool Curriculum and Development (21 
variables) and 6) School Management (26 variables). 

3. There were guidelines of practices to achieve optimum results with the future scenario, starting 
with a clear policy goal to be a kindergarten for cultivating good children. To meet the goal, regarding to the law 
relating to children's rights is needed and the cultivating values must be consistent with Thailand expected 
citizen. Moreover, the kindergarten requires teacher and staff professionalism that is knowledgeable as well as 
Early Childhood Psychology. The teachers and staff will be developed continually and must be a good mind and 
ethics person. In addition, the school has to create environment that develop kindergarten readiness and 
maintain the hygienic and health services that meet international standards. In term of curriculum and 
development, the kindergarten needs learning standards that consistent with the educational system and the 
development of the nation and using the right theory based on related research such as play based learning 
which can develop children in all domains. Finally, the school must be able to imply policy to a strategy and 
implementing into practice effectively. The professional leaders who enable principles and tools of modern 
management that respond to changes are needed. 
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 วิทยานิพนธ�ฉบับนี้สําเร็จลุล�วงไปด�วยดี เพราะได�รับความกรุณาจากผู�ช�วยศาสตราจารย�
ดร.วรกาญจน�  สุขสดเขียว ผู �ช�วยศาสตราจารย� ว�าที่พันตรี ดร.นพดล เจนอักษร และ ผู�ช�วย
ศาสตราจารย� ดร.ประเสริฐ อินทร�รักษ� ซ่ึงเป2นอาจารย�ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ� ท่ีให�ความช�วยเหลือและ
ให�คําแนะนําท่ีเป2นประโยชน�อย�างยิ่งต�อผู�วิจัย รวมท้ัง ผู�ช�วยศาสตราจารย� ดร.มัทนา  วังถนอมศักด์ิ
ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ� และ นาวาอากาศเอก ดร.นภัทร�  แก�วนาค ผู�ทรงคุณวุฒิท่ีกรุณา
ให�คําปรึกษา คําแนะนําและข�อเสนอแนะท่ีเป2นประโยชน�แก�ผู�วิจัย ส�งผลให�วิทยานิพนธ�เล�มนี้
ถูกต�องและสมบูรณ�ยิ่งข้ึน ผู�วิจัยขอกราบขอบพระคุณในความกรุณาของทุกท�านเป2นอย�างสูง 

ขอกราบขอบพระคุณ พลอากาศโท ฌเณศ ชลิตภิรัติ เจ�ากรมยุทธศึกษาทหารอากาศ 
ตลอดจนผู�บังคับบัญชา ผู�บริหาร ทุกท�าน ท่ีกรุณาเป2นผู�เชี่ยวชาญและผู�ให�ข�อมูล ตลอดจนอํานวย
ความสะดวกให�การเก็บข�อมูลการวิจัยจากหน�วยงานในกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เป2นอย�างดียิ่ง 
ส�งผลให�ผู�วิจัยสามารถดําเนินการวิจัย จนสําเร็จลุล�วงด�วยดี   
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บทท่ี 1 
บทนํา 

 
 ประเทศท่ีมีความม่ันคงทางเศรษฐกิจให�ความสําคัญกับทุนมนุษย  เป !นอย#างมาก
โดยเฉพาะมนุษย ท่ีสามารถพัฒนาศักยภาพของตนเองให�มีประสิทธิภาพเพ่ือปรับตัวให�ทันกับการ
เปลี่ยนแปลงของโลกได�ป2จจุบันเป!นท่ียอมรับกันว#าศักยภาพของมนุษย ในสังคมนั้นจะบอกถึง
สถานภาพความม่ันคงของสังคมนั้น ศักยภาพของมนุษย อยู #ที่การทํางานของสมอง ประเทศใดให�
ความสําคัญในการพัฒนาสมองของคนหรือการคิดของคนในประเทศนั้นจะได�รับการพัฒนา  
 ช#วงระยะเวลาท่ีสําคัญท่ีสุดในการพัฒนาสมองสําหรับการเรียนรู�ของมนุษย คือ แรกเกิด
ถึง 7 ป8 จึงจะได�ผลดีดังนั้นหากส#งเสริมการพัฒนาสมองภายหลังจากวัยนี้แล�วถือได�ว#าเริ่มต�นสายเกินไป
เสียแล�ว เพราะการพัฒนาสมองของมนุษย ในช#วงวัยนี้สามารถพัฒนาไปถึง 70 % ควรจัดการเรียนรู�ให�
เหมาะสมกับวัยของเด็ก ให�เด็กเรียนรู�ผ#านการเล#น เรียนรู�อย#างมีความสุข จัดสภาพแวดล�อมให�เหมาะสม 
ดูแลด�านสุขนิสัยและโภชนาการเหมาะสม เด็กจึงจะพัฒนาศักยภาพสมองของเขาได�อย#างเต็ม
ความสามารถ สมองของเด็กเรียนรู�มากกว#าสมองของผู�ใหญ#เป!นพันๆ เท#า เด็กเรียนรู�ทุกอย#างท่ีเข�ามา
ปะทะสิ่งท่ีเข�ามาปะทะล�วนเป!นข�อมูลเข�าไปกระตุ�นสมองเด็กทําให�เซลล ต#างๆ เชื่อมโยงกันเป!นเครือข#าย
เส�นใยสมองและจุดเชื่อมต#อต#างๆ อย#างมากมายซ่ึงจะทําให�เด็กเข�าใจและเรียนรู�สิ่งต#างๆ ท่ีเกิดข้ึน 
สมองจะทําหน�าท่ีนี้ไปจนถึงอายุ 10 ป8จากนั้นสมองจะเริ่มขจัดข�อมูลท่ีไม#ได�ใช�ในชีวิตประจําวันท้ิงไป
เพ่ือให�ส#วนท่ีเหลือทํางานได�อย#างมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด 
 การจัดการศึกษาในระบบท่ีเหมาะสมกับศักยภาพทางสมองของวัยเด็กดังท่ีกล#าวมา คือ
การศึกษาปฐมวัยเด็กปฐมวัยเป!นวัยแห#งการเรียนรู�1 เป!นวัยแห#งความคิดสร�างสรรค  ต#างประเทศ เช#น 
ญ่ีปุ?น เยอรมัน ออสเตรเลีย หรืออีกหลาย ๆ ประเทศ ได�ให�ความสําคัญกับการศึกษาระดับปฐมวัยเป!น
อย#างมาก เพราะเขาเชื ่อว#า เด็ก คือ รากฐานของมนุษย  อยากให�ผู�ใหญ#หรือบุคคลในสังคม มี
คุณลักษณะหรือมีความสามารถอย#างไร ต�องปลูกฝ2งต้ังแต#เล็ก ๆ เหมือนท่ีเขาว#า ไม�อ#อนดัดง#าย ไม�แก#
ดัดยาก ซ่ึงป2จจุบันเราชอบบ#นกันว#า ทําไหมเด็กสมัยนี้ (เด็กระดับประถม มัธยม หรืออุดมศึกษา) ไม#
รู�จักคิด ไม#รู�จักพูด ไม#มีความคิดสร�างสรรค  ทําอะไรไม#เป!น ซ่ึงเราลืมมองย�อนกลับไปว#าตอนเด็กเล็กๆ 
เราปลูกฝ2งเขา หรือเราฝDกฝนเขาอย#างไร ซ่ึงจริง ๆ แล�วเด็กสามารถเรียนรู�ได�จากสิ่งแวดล�อมและป2จจัยอีก
มากมาย พัฒนาการ และพฤติกรรมท่ีเกิดข้ึนตอนโตสืบเนื่องมาจาก การเลี้ยงดู การปลูกฝ2ง การอบรม
สั่งสอน หรือการจัดการศึกษาให�กับเด็กปฐมวัย ซ่ึงสอดคล�องกับทฤษฎีของเพียเจต 2 กําหนดหลักของ
พัฒนาการไว� 3 หัวข�อ คือ 1) พัฒนาการของเด็กเป!นไปตามระดับวุฒิภาวะ (maturation) เป!น
กระบวนการท่ีแน#นอน นั่นคือ พัฒนาการวัยหลังอาจทํานายได�จากลักษณะของวัยตอนต�น 2)พัฒนาการ
                                                           

 1กาญจนา  เก้ือเส�ง และ สุนันทา  ดําแก�ว, การศึกษาระดับปฐมวัยสําคัญอย�างไร, เข�าถึงเม่ือ 
5 ธันวาคม 2557, เข�าถึงได�จาก  http://blog. eduzones.com/chomkwan/98422 
 2Piaget, อ�างถึงใน พรรณทิพย  ศิริวรรณบุศย , ทฤษฎีจิตวิทยาพัฒนาการ (กรุงเทพฯ: 
สํานักพิมพ จุฬาลงกรณ มหาวิทยาลัย, 2551). 
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ของเด็กเป!นไปตามการสะสมการเรียนรู� (learning) ท่ีได�จากประสบการณ กับสิ่งแวดล�อมและการปรับตัว
ให�เข�ากับสิ่งแวดล�อมของเขาและ 3) พัฒนาการของเด็กเกิดข้ึนจากการผสมผสานระหว#างทฤษฎีวุฒิภาวะ 
(maturational theory) และทฤษฎีการเรียนรู� (learning theory) 
 จึงกล#าวได�ว#าในการที่จะพัฒนาประเทศให�มีความเจริญก�าวหน�านั้น การพัฒนาคน 
จึงเป!นสิ่งท่ีสําคัญท่ีสุดโดยเฉพาะอย#างยิ่งการพัฒนาต้ังแต#วัยเด็ก เพราะพัฒนาสมองของมนุษย ในช#วง 
วัยนี้สามารถพัฒนาได�อย#างเต็มท่ี สอดคล�องกับนโยบายและแผนพัฒนาการศึกษาสําหรับเด็กปฐมวัย 
(0 – 5 ป8) พ.ศ.2555 - 2559 ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห#งชาติ ให�ความสําคัญของการ
พัฒนาเด็กปฐมวัยว#า3 “การพัฒนาคุณภาพมนุษย ที่ยั่งยืน และปlองกันป2ญหาสังคมในระยะยาว 
จําเป!นต�องเริ่มพัฒนาต้ังแต#ปฐมวัย โดยเน�นครอบครัวเป!นแกนหลักและชุมชนเป!นรากฐานท่ีมีส#วนร#วม
อย#างแท�จริงในการพัฒนาเลี้ยงเด็กทุกข้ันตอน” โดยให�ความสําคัญของการพัฒนาเด็กปฐมวัย ดังนี้ 
1) การพัฒนามนุษย อย#างมีประสิทธิภาพ จําเป!นต�องเริ่มต้ังแต#อยู#ในครรภ  ช#วงปฐมวัยและต#อเนื่อง
ตลอดชีวิต 2) หลักวิชาและการวิจัยได�แสดงว#าป2จจัยแวดล�อมและการเลี้ยงดูท่ีเหมาะสม สามารถ
เปลี่ยนโครงสร�างและประสิทธิภาพการทํางานของสมองมนุษย ได� เวลาท่ีสําคัญและจําเป!นท่ีสุดในการ
พัฒนาสมอง คือ ในช#วง 5 ป8แรก ของชีวิต 3)  การพัฒนามนุษย ท่ียั่งยืนและปlองกันป2ญหาสังคมใน
ระยะยาว จําเป!นต�องเริ่มพัฒนาต้ังแต#ปฐมวัย โดยเน�นให�ครอบครัวเป!นแกนหลักและชุมชนเป!นรากฐาน
ท่ีมีส#วนร#วมอย#างแท�จริงในการพัฒนาเลี้ยงดูเด็กทุกข้ันตอน 4) แนวคิดในการพัฒนาเด็กเพ่ือให�มี
พัฒนาการทุกด�านอย#างสมดุล นับต้ังแต#ปฏิสนธิจวบจนเจริญวัย จําเป!นต�องมีการต่ืนตัวและผนึกกําลัง
กันทุกฝ?าย ท้ังภาครัฐและเอกชนร#วมกันส#งเสริมครอบครัวให�พ#อแม#มีความรักและความรู� สามารถ
เลี้ยงดูบุตรหลานได�ถูกวิธี 5) ผู�ดูแลเด็ก ครู รวมถึงเจ�าหน�าท่ีสาธารณสุข มีบทบาทสําคัญยิ่งต#อการ
พัฒนาเด็กปฐมวัยให�เจริญเติบโตพัฒนาไปในทางท่ีพึงประสงค  บุคคลเหล#านี้ต�องมีหลักวิชาและทักษะ
ท่ีถูกต�องใน การเลี้ยงดูเด็ก4 
 จากแนวนโยบายของรัฐบาลซ่ึงเน�นการมีส#วนร#วมของทุกหน#วยในชุมชนให�มีส#วนร#วมใน
การพัฒนาเด็กปฐมวัย โดยเน�นความสําคัญไปท่ีครอบครัว โรงเรียนและครูเป!นสําคัญ ซ่ึงทุกหน#วยต�อง
มีการสานสัมพันธ กัน โดยนําความคิดเห็นของผู�ปกครองมาปรับปรุงพัฒนางาน และสร�างความเข�าใจ
แก#ผู�ปกครองอย#างต#อเนื่อง เพ่ือประสิทธิภาพในการบริหารงานของโรงเรียนและความสัมฤทธิ์ผล
ทางการเรียนเป!นสําคัญ การจัดการศึกษาตามนโยบายของรัฐบาลในยุคป2จจุบัน มีจุดมุ#งหมายท่ี
แตกต#างไปจากยุคก#อน โดย มุ#งเน�นเพ่ือการพัฒนาบุคคลให�เหมาะสมกับวัย กล#าวคือ การศึกษาในช#วง
ปฐมวัยเป!นการศึกษาท่ีมุ#งเน�นการอบรมดูแลและพัฒนาความพร�อมของเด็กเพ่ือการเรียนรู�ในข้ันต#อไป5 
โดย นโยบายและแผนการศึกษาสําหรับเด็กปฐมวัย (0 - 5 ป8) พ.ศ. 2555 -2559 ของสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาแห#งชาติ ได�กําหนดนโยบายในการจัดการศึกษาของเด็กปฐมวัย เพ่ือให�เด็ก
ทุกคนได�พัฒนาอย#างเต็มศักยภาพและมีคุณภาพ โดยให�ทุกส#วนของสังคมมีส#วนร#วมในการจัดบริการ

                                                           

 3สถาบันแห#งชาติเพ่ือการศึกษาสําหรับเด็กปฐมวัย, นโยบายและแผนการศึกษาสําหรับ
เด็กปฐมวัย (0 - 5 ป0) พ.ศ. 2555 – 2559 (กรุงเทพฯ: พริกหวานกราฟฟqค, 2544), 1. 
 4เรื่องเดียวกัน, 4. 
 5เยาวพา เดชะคุปต , การศึกษาปฐมวัย (กรุงเทพฯ:  สํานักพิมพ แม็ก, 25420), 48. 
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ให�สอดคล�องกับสภาพของท�องถ่ินและผู�รับบริการ ยุทธศาสตร  ดังนี้6 1) การพัฒนาเด็กอายุตํ่ากว#า 
3 ป8 ใช�หลักการ บ�านเป!นฐานในการเลี้ยงดู (Home-based approach) ซ่ึงบุคคลสําคัญ คือ พ#อแม# 
ผู�ปกครอง และสมาชิกในครอบครัว 2) เด็กอายุ 3 - 5 ป8 ใช�สถานพัฒนาเด็กหรือรูปแบบอ่ืนท่ีเป!นท้ัง
ในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย โดยให�ผู�ดูแลเด็ก ฯลฯ มีลักษณะเป!น “มืออาชีพ” และร#วมมือ
กับพ#อแม# ผู�ปกครองและครอบครัว 3) การพัฒนาเด็กอายุ 0 - 5 ป8 ท่ีดีและมีคุณภาพต�องมีระบบการ
ส#งต#อ เพ่ือเชื่อมโยงจากบ�านไปศูนย พัฒนาเด็กปฐมวัยและโรงเรียน 4) การพัฒนาความรู�และทักษะแก#
ผู�เก่ียวข�องกับเด็กอายุ 0 - 5 ป8 5) สร�างความพร�อมให�ชุมชนและท�องถ่ินสามารถดําเนินการจัด
การศึกษาและพัฒนาเด็กอย#างมีประสิทธิภาพ 6) สังคมร#วมรับผิดชอบในการพัฒนาเด็กปฐมวัยอย#าง
ครบวงจร ตั้งแต#การวางแผนปฏิบัติการ เฝlาระวัง ตรวจสอบ และประเมินผล 7) เม่ือชุมชนและ
ท�องถ่ินมีความเข�มแข็งพอ ท้ังด�านเศรษฐกิจและความรู� ความสามารถให�รัฐกระจายความรับผิดชอบ
ไปยังชุมชนท�องถ่ินดําเนินการเต็มท่ีในทุกด�าน รัฐจํากัดบทบาทของตนเองให�เป!นผู�กําหนดนโยบาย 
รูปแบบ การตรวจสอบมาตรฐาน การประเมินผลและการช#วยเหลือผู�ด�อยโอกาสกลุ#มต#าง ๆ 
 จากยุทธศาสตร ข�างต�น การจัดการศึกษาในยุคป2จจุบันจึงเน�นการประสานสัมพันธ 
ระหว#างบ�านและโรงเรียน สอดคล�องกับแนวคิดของทฤษฎีต#างประเทศ ที่มักจะพูดกันอยู#เสมอว#า
โรงเรียนควรมีการจัดการศึกษาโดยเน�นเด็กเป!นสําคัญ แนวคิดดังกล#าวเกิดจากการนําทฤษฎีท่ีเก่ียวข�อง
รวมเข�าด�วยกัน อาทิ ข้ันตอนการพัฒนาจิตและสังคม (Psychosocial Stages) ของ อีริคอีริคสัน 
(Erik Erikson)7 ทฤษฎีพัฒนาการทางสติป2ญญา (Cognitive Theory) ของ ฌอง เป8ยเจต  (Jean Piaget) 
ทฤษฎีมนุษย นิยม (Humanistic Theories) ท่ีว#าด�วยความต�องการจําเป!นของมนุษย  (Theory of 
Human Motivation) ของ อับราฮัม มาสโลว  (Abraham Maslow) เป!นต�น การจัดการศึกษาแนว
ใหม#จึงมีการบูรณาการทฤษฎีทั้งหลายเข�าด�วยกัน และสร�างกิจกรรมต#าง ๆ ให�เหมาะกับวัยและ
ความสามารถในการเรียนรู�ของเด็กรายบุคคลและรายกลุ#ม และประเมินผลการเรียนรู�ตามสภาพจริง 
และการสังเกตพฤติกรรม เพ่ือการปรับปรุงแนวทางการสอนครั้งต#อไป 
 จึงกล#าวได�ว#าในการท่ีจะพัฒนาประเทศให�มีความเจริญรุ#งเรืองได�นั้น ความสําคัญจึงอยู#ท่ี
การพัฒนาคนในประเทศนั้น ๆ และช#วงวัยของคนท่ีจะสามารถพัฒนาได�อย#างเต็มศักยภาพนั้นคือช#วง
ปฐมวัย ดังนั้นการบริหารจัดการศึกษาของการศึกษาปฐมวัยจึงนับได�ว#ามีความสําคัญอย#างยิ่งในการ
พัฒนาประเทศ ซึ่งการจัดการศึกษาปฐมวัย มีทั้งโรงเรียนในส#วนที่ดําเนินการโดยรัฐและท้ังท่ี
ดําเนินการโดยเอกชน 
 
 
 
 

                                                           

 6สถาบันแห#งชาติเพ่ือการศึกษาสําหรับเด็กปฐมวัย, นโยบายและแผนการศึกษาสําหรับ
เด็กปฐมวัย (0 - 5 ป0) พ.ศ. 2555 – 2559 (กรุงเทพฯ: พริกหวานกราฟฟqค, 2544), 12. 
 7H. Erikson, Identity and the life cycle : selected papers Psycholozical 
monographs (New York: International University Pres, 1967), 25. 
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ความเปKนมาและความสําคัญของปMญหา 
 การพัฒนาคนในประเทศนั้นต�องให�การศึกษาท่ีมีคุณภาพและจําเป!นต�องมีหน#วยงาน
การศึกษาท่ีสําคัญท่ีสุดคือโรงเรียน การปฏิบัติงานของโรงเรียนนั้นจะต�องจัดการเรียนการสอนให�
นักเรียนบรรลุเปlาหมายท่ีกําหนดไว�ในหลักสูตร ทั้งคุณภาพการศึกษา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค และสุขอนามัยท่ีดี โดยมีป2จจัยการบริหารงานท่ีสนับสนุนส#งเสริม ได�แก# ด�าน
วิชาการ ด�านกิจการนักเรียน ด�านบุคลากร ด�านธุรการการเงินและพัสดุ ด�านอาคารสถานท่ี และด�าน
สัมพันธ กับชุมชน ท้ังนี้การบริหารงานดังกล#าวจะช#วยให�โรงเรียนสามารถดําเนินการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน และกิจกรรมเสริมหลักสูตรต#าง ๆ เพ่ือให�นักเรียนสามารถบรรลุเปlาหมายตามท่ีหลักสูตร
ต�องการได�8 และตอบสนองต#อเปlาหมายการพัฒนาคนในประเทศนั้นได� 
 โรงเรียนอนุบาลเป!นการจัดการศึกษาสําหรับเด็กต้ังแต#วัยแรกเกิดจนถึงหกป8 เป!นการจัด
การศึกษาในช#วงก#อนเข�าเรียนตามเกณฑ การศึกษาภาคบังคับในระดับประถมศึกษา ซ่ึงการศึกษาใน
ระดับนี้เป!นการศึกษาท่ีบุคคลได�รับในระยะต�นของชีวิตเป!นการจัดการศึกษาเพ่ือปูพ้ืนฐานชีวิตท่ีดี
ให�แก#เด็ก ให�มีโอกาสได�รับการเสริมสร�างการพัฒนาท้ังทางด�านร#างกาย จิตใจ อารมณ  บุคลิกภาพและ
สังคม ซ่ึงเป!นป2จจัยท่ีสําคัญท่ีสุดในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ แต#อย#างไรก็ตามรัฐไม#
อาจรับภาระในการจัดการศึกษาให�ประชาชนได�ท่ัวถึงและเพียงพอ เพราะความจํากัดในด�านทรัพยากร รัฐ
จึงเปqดโอกาสให�เอกชนเข�ามาร#วมรับภาระในการจัดการศึกษาได� แต#ต�องอยู#ในขอบเขตท่ีรัฐกําหนด 
ดังนั้นรัฐจึงได�กําหนดออกมาในรูปแบบของแผนการศึกษาแห#งชาติ ซ่ึงท่ีผ#านมาในอดีตแผนการศึกษา
แห#งชาติพุทธศักราช 2520 หมวด 2 ข�อ 24 ได�ระบุไว�อย#างขัดเจนว#า รัฐพึงเปqดโอกาสให�เอกชนร#วม
รับภาระจัดการศึกษาได�ภายในขอบเขตท่ีรัฐกําหนด แต#รัฐจะต�องดูแลให�สถานศึกษาของเอกชนทุกระดับ
ทุกประเภท ท้ังท่ีจัดเป!นการศึกษาในระดับโรงเรียนและนอกโรงเรียนดําเนินงานให�สอดคล�องกับ
นโยบาย แผนงาน และโครงการทางการศึกษาของชาติ ดังนั้นการศึกษาท่ีเอกชนจัดนั้นจะต�องไม#
แสวงหาผลกําไรเกินควร9 
 ในแผนการศึกษาแห#งชาติพุทธศักราช 2535 หมวด 3 ข�อ 18 ได�ระบุว#า ส#งเสริมให�
เอกชนจัดการศึกษาทุกระดับเพ่ิมข้ึน ให�มีอิสระและความคล#องตัวในการบริหารและการจัดการ 
สามารถพ่ึงตนเองได� โดยรัฐให�การสนับสนุนด�านวิชาการ ทรัพยากร การอํานวยความสะดวกในการ
จัดการดําเนินงานและการรับรองมาตรฐานตลอดจนถึงป2จจุบันได�กําหนดไว�ในพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห#งชาติ พ.ศ. 2542 ซ่ึงได�บัญญัติการบริหารบุคลากรการจัดการศึกษาของเอกชนไว�
ในมาตรา 43 ว#าการบริหารและการจัดการศึกษาของเอกชนให�มีความเป!นอิสระโดยมีการกํากับ
ติดตามการประเมินคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาจากรัฐและต�องปฏิบัติตามหลักเกณฑ การประเมิน
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเช#นเดียวกับสถานศึกษาของรัฐ 

                                                           

 8สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน, รายงานผลการประเมินโรงเรียนศูนยO
เด็กปฐมวัยตPนแบบและโรงเรียนศูนยOเด็กปฐมวัยตPนแบบเครือข�าย ป0การศึกษา 2552 (กรุงเทพฯ: 
โรงพิมพ ชุมนุมสหกรณ การเกษตรแห#งประเทศไทย, 2553).   
 9สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, แผนการศึกษาแห�งชาติ ฉบับปรับปรุง (พ.ศ. 2552 - 
2559) ฉบับสรุป (กรุงเทพฯ: พริกหวานกราฟฟqค, 2553). 
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 มาตรา 44 บัญญัติไว�ว#าให�สถานศึกษาเอกชนเป!นนิติบุคคลและมีคณะกรรมการบริหาร
ประกอบด�วยผู�บริหารสถานศึกษาเอกชนผู�รับใบอนุญาตผู�แทนผู�ปกครองผู�แทนศิษย เก#าและ
ผู�ทรงคุณวุฒิจํานวนกรรมการคุณสมบัติหลักเกณฑ วิธีการสรรหาการเลือกประธานกรรมการและ
กรรมการวาระการดํารงตําแหน#งและการนับจากตําแหน#งให�เป!นไปตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวงส#วน
มาตรา 45 ให�สถานศึกษาเอกชนจัดการศึกษาได�ทุกระดับและทุกประเภทการศึกษาตามท่ีกฎหมาย
กําหนดโดยต�องกําหนดนโยบายและมาตรการท่ีชัดเจนเก่ียวกับการมีส#วนร#วมของเอกชนในด�าน
การศึกษาการกําหนดนโยบายและแผนการจัดการศึกษาของรัฐของเขตพ้ืนท่ีการศึกษาหรือองค การ
ปกครองส#วนท�องถ่ินให�คํานึงถึงผลกระทบต#อการจัดการศึกษาของเอกชนโดยให�รัฐมนตรีหรือ
คณะกรรมการการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมเขตพ้ืนท่ีหรือองค กรปกครองส#วนท�องถ่ินรับฟ2ง
ความคิดเห็นของเอกชนและประชาชนประกอบการพิจารณาด�วย 
 มาตรา 46 รัฐต�องให�การสนับสนุนด�านเงินอุดหนุนการลดหย#อนหรือการยกเว�นภาษีและ
สิทธิประโยชน อย#างอ่ืนท่ีเป!นประโยชน ในทางการศึกษาแก#สถานการศึกษาเอกชนตามความเหมาะสม
รวมท้ังการส#งเสริมและสนับสนุนด�านวิชาการให�สถานศึกษาเอกชนมีมาตรฐานและสามารถพ่ึงตนเองได�10 
 จะเห็นได�ว#ารัฐเน�นการเปqดโอกาสให�เอกชนท่ีมีความสามารถมีความเหมาะสมและ
เจตจํานงท่ีจะจัดการศึกษาเพ่ือประโยชน ส#วนรวมรับภาระในการจัดการศึกษาได�โดยไม#แสวงหาผล
กําไรเกินควรโดยรัฐจะต�องให�การส#งเสริมสถานศึกษาเอกชนให�มีความคล#องตัวในการดําเนินงานท้ัง
ทางด�านการบริหารและการพัฒนาทางวิชาการรวมท้ังส#งเสริมการปรับปรุงคุณภาพการจัดการศึกษา
เอกชนทุกระดับและทุกประเภทเพ่ือให�การจัดการศึกษาของเอกชนมีมาตรฐานทัดเทียมกับการจัด
การศึกษาของรัฐรัฐจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรทางการศึกษาเป!นพิเศษให�เหมาะสมและ
สอดคล�องกับความจําเป!นในการจัดการศึกษาสําหรับผู�เรียนท่ีมีความต�องการจัดสรรงบประมาณเป!น
ค#าใช�จ#ายในการดําเนินการและงบลงทุนให�สถานศึกษาตามนโยบายแผนพัฒนาการศึกษาแห#งชาติและ
ภารกิจของสถานศึกษาโดยให�มีอิสระในการบริหารงบประมาณของทรัพยากรทางการศึกษาให�
คํานึงถึงคุณภาพและความเสมอภาคในโอกาสทางการศึกษา 
 โรงเรียนอนุบาลฤทธิยะวรรณาลัย เป!นโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการส#งเสริม
การศึกษาเอกชนในสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ อยู#ในความอุปการะของกองทัพอากาศ มี
เจ�ากรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เป!นผู�ลงนามแทนตําแหน#ง ผู�รับใบอนุญาต มีข�าราชการจากกรมยุทธ
ศึกษาทหารอากาศ เป!นผู�บริหารงานท้ังหมด ต#อมาในป8การศึกษา 2545 ได�มีการเปลี่ยนแปลงให�มีการ
คัดเลือกบุคคลพลเรือนข้ึนมาเป!นผู�บริหารระดับหัวหน�างาน จํานวน 6 งานคือ งานวิชาการ งานกิจการ
นักเรียน งานบุคลากร งานธุรการการเงินและพัสดุ งานอาคารสถานท่ี และงานสัมพันธ ชุมชน ซ่ึงใน
การปฏิบัติงานท้ัง 6 งาน จะร#วมกันปฏิบัติงานภายใต� การกํากับดูแลของผู�บริหารท่ีเป!นข�าราชการทหาร 
โรงเรียนอนุบาลฤทธิยะวรรณาลัยจัดการศึกษาตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการกําหนด ดังนั้นทุกป8โรงเรียน
จะต�องจัดทํารายงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเพ่ือรายงานหน#วยงานต�นสังกัด และจาก

                                                           

 10“พระราชบัญญัติการศึกษาแห#งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแก�ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 
2545 และท่ีแก�ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2553,” ราชกิจจานุเบกษา เล#มท่ี 127, ตอนท่ี 45 ก 
(22 กรกฎาคม 2553): 3. 
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การศึกษารายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจําป8 2551 พบว#าโรงเรียนอนุบาลฤทธิยะวรรณาลัย
ยังมีจุดท่ีควรพัฒนาหลายประเด็น เช#น ระบบการบริหารท่ีอิงระบบราชการ  ทําให�การดําเนินงาน
เป!นไปด�วยความล#าช�า การพัฒนาระบบสารสนเทศให�สามารถใช�งานได�อย#างท่ัวถึงทุกอาคาร การพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอนในเชิงปฏิบัติการท่ีเน�นผู�เรียนเป!นสําคัญ  และการส#งเสริมการจัดกิจกรรมเพ่ือให�
ผู�เรียนได�คิดวิเคราะห  สังเคราะห อย#างต#อเนื่อง ซ่ึงทุกประเด็นมีความสําคัญต#อการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนเป!นอย#างมาก11 
 โรงเรียน ท่ีอยู#ในความอุปการะของกองทัพอากาศ ในอดีตยังมีโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
ประถมกับโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัยมัธยม ที่มีการบริหารจัดการโดย ข�าราชการทหารใน
กองทัพอากาศ มีนักเรียนท่ีเป!นบุตรหลานของข�าราชการทหารเป!นส#วนใหญ# ต#อมา มีการเปลี่ยนแปลง
โดยนักเรียนมีสัดส#วนของบุตรหลานของชุมชนภายนอกมากข้ึน นโยบายและแนวการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนก็เปลี่ยนแปลงไป กองทัพอากาศจึงโอน โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัยประถม ไปอยู#ในสังกัดของ
กรุงเทพมหานคร ส#วนโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัยมัธยมโอนให�กับกรมสามัญ นับว#าเป!นการเปลี่ยนแปลง
ครั้งใหญ#ของโรงเรียนที่อยู#ในความอุปการะของกองทัพอากาศ ในครั้งนั้น ป2จจุบันจึงมีโรงเรียน
อนุบาลฤทธิยะวรรณาลัยท่ีอยู#ในความอุปการะของกองทัพอากาศ และต�องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลง 
ทางสังคม แนวการจัดการศึกษาและบริบทอ่ืน ๆ อีกมากมาย เช#น โรงเรียนอนุบาลในบริเวณใกล�เคียง
ก็มีการปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร  การจัดการศึกษาของตนให�สามารถแข#งขันได� มีโรงเรียนอนุบาลสังกัด
กรุงเทพมหานครท่ีให�การศึกษาฟรีทําให� สัดส#วนของนักเรียนใน โรงเรียนอนุบาลฤทธิยะวรรณาลัย 
เปลี่ยนแปลงไป มีจํานวนบุตรหลานข�าราชการลดลง มีบุคคลภายนอก มากข้ึนเป!นเท#าตัว จากแนวโน�ม
ต#างๆ เหล#านี้ อนาคตของโรงเรียนอนุบาลฤทธิยะวรรณาลัย จึงเป!นสิ่งจําเป!นท่ีต�องศึกษาต#อไป 
 
ปMญหาของการวิจัย 
 นับต้ังแต# กระทรวงกลาโหม มีคําสั่งลงวันท่ี 1 ธันวาคม พ.ศ.2464 ให�แก�ชื่อ "กรม 
อากาศยานทหารบก" และ "กองบินใหญ#ทหารบก" เป!น "กรมอากาศยาน" และ "กองบินใหญ#"  
ป8เดียวกันในเวลาต#อมา กระทรวงกลาโหมแก�ไขการเรียกชื่อจาก กรมอากาศยานทหาร เป!น "กรม
อากาศยาน" และเป!น "กรมทหารอากาศ" ตามลําดับ และเม่ือวันท่ี 9 เมษายน พ.ศ.2480 
กระทรวงกลาโหมได�ยกฐานะ กรมทหารอากาศ เป!น กองทัพอากาศ12 กองทัพอากาศไทยมีหน�าท่ีใน
การเตรียมกําลังพลของกองทัพอากาศ ให�มีความพร�อม ที่จะต�องตอบสนองต#อภารกิจของ
กองทัพอากาศและประเทศชาติ เม่ือเกิดสงครามกําลังพลทุกคนต�องเสียสละแม�กระท่ังชีวิตของตนเอง
เพ่ือปกปlองประเทศชาติเอาไว�ให�ได� ซ่ึงสองป8ต#อมาหลังจากท่ีกรมทหารอากาศยกฐานะเป!นกองทัพอากาศ 
เป!นช#วงเวลาท่ีเกิดสงครามโลกครั้งท่ีสอง เริ่มข้ึนในป8 พ.ศ. 2482 ตรงกับรัชสมัยของ พระบาทสมเด็จ
พระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร รัชกาลท่ี 8 แห#งราชวงศ จักรี เม่ือเยอรมัน

                                                           

 11โรงเรียนมัธยมฤทธิยวรรณาลัย, “ประวัติโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย” (เอกสารรายงาน
การประเมินตนเอง โรงเรียนมัธยมฤทธิยวรรณาลัย, 2556) 
 12พิพิธภัณฑ ของกองทัพอากาศ, บันทึกประวัติความเปKนมาของกองทัพอากาศ, เข�าถึงเม่ือ 
5 ธันวาคม 2558, เข�าถึงได�จาก http://www.museum.rtaf.mi.th/index.php/en/ 
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โดย อดอล ฟ ฮิตเลอร  ได�ยกทัพบุกโปแลนด และอีกหลายประเทศในยุโรป และสถานการณ ทางเอเชีย 
ญี่ปุ?นเริ่มใช�นโยบายชาตินิยมและก#อสงครามมหาเอเชียบูรพาข้ึนท่ีจีนและภูมิภาคเอเชีย ระหว#าง
สงครามโลกครั้งท่ี 2 ญ่ีปุ?นได�เข�ายึดครองประเทศต#าง ๆ ท่ีเป!นอาณานิคม ของมหาอํานาจตะวันตกใน
เอเซีย อันได�แก# มลายู สิงคโปร  อินโดนีเซีย ฟqลิปปqนส  ตลอดจนพม#าและอินโดจีนของฝรั่งเศส คือ 
เวียดนาม ลาว และเขมร ใช�เวลาร#วมกว#า 6 ป8สงครามจึงค#อยสงบ ลงใน พ.ศ. 2488 
 จากผลของสงครามดังกล#าว กําลังพลของกองทัพอากาศทุกนาย จึงต�องอยู#ในภาวะ
เตรียมพร�อม อยู#ประจําท่ีต้ังพร�อมปฏิบัติหน�าท่ี จําต�องจากบ�านและครอบครัว ภรรยาและบุตรหลาน
อันเป!นท่ีรักยิ่ง ไม#มีเวลาในการดูแลทุกข สุขของครอบครัว ด�วยความห#วงใยของผู�บังคับบัญชาท่ีมีต#อ
กําลังพลทุกนาย มิให�มีความวิตกกังวล ห#วงใยกับบุตรหลานของตนเอง โดยเฉพาะอย#างยิ่งด�าน
การศึกษา อีกท้ังเพ่ือเป!นการสร�างขวัญและกําลังให�แก#กําลังพล ซ่ึงเป!นสิ่งสําคัญยิ่งในภาวะสงคราม 
พลอากาศโทหลวงเทวฤทธิ์พันลึก (กาพย  ทัตตานนท )13 อดีตผู�บัญชาการทหารอากาศ คนท่ี 3 
เล็งเห็นถึงความสําคัญดังท่ีกล#าวมา และมองไปในอนาคตอีกว#าจะไม#ให�กําลังพลทุกนายต�องวิตกกังวล
เก่ียวกับการให�การศึกษาแก#บุตรหลานของตนเอง และเพ่ือให�มีความคล#องตัวในการดําเนินการจึงได�
ก#อต้ังโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ข้ึนเม่ือวันท่ี 18 กันยายน พ.ศ. 2490 ณ บริเวณกองบิน 6 โดยมี
วัตถุประสงค เพ่ือให�เป!นสถานศึกษาเล#าเรียนของบุตรหลานของกําลังพลของกองทัพอากาศ ตลอดจน
บุตรหลานของประชาชน ท่ีอาศัยอยู#ในบริเวณใกล�เคียง จึงนับได�ว#าเป!นโรงเรียนอนุบาลฤทธิยะวรรณาลัย 
(รร.อ.ฤว.) เกิดข้ึนมาเกือบจะพร�อมกับกองทัพอากาศ เป!นโรงเรียนคู#บ�านคู#เมืองและมีประวัติยาวนาน
ควบคู#มากับกองทัพอากาศ ได�ผลิตนักเรียนออกไปเป!นบุคลากรสําคัญในระดับชาติมากมาย จึงถือว#า
เป!นแหล#งผลิตผู�นําของกองทัพอากาศ ตลอดจนของประเทศชาติแห#งหนึ่งท่ีสําคัญ ตัวอย#าง เช#น 
พล.อ.อ.สุกัมพล สุวรรณทัต อดีตรัฐมนตรีว#าการกระทรวงกลาโหม ศิษย เก#า ป8 2498 และ   พล.อ.อ. 
อิทธพร ศุภวงศ  อดีตผู�บัญชาการทหารอากาศ ศิษย เก#า ป8 2498 นอกจากนี้ยังมีศิษย เก#าอีกหลายคนท่ี
ประสบความสําเร็จได�เป!นผู�นําองค ระดับสูงและผู�นําองค การระดับประเทศ    
 ป2จจุบันโรงเรียนอนุบาลฤทธิยะวรรณาลัยยังอยู#ในความอุปการะของกองทัพอากาศใน
ฐานะเจ�าของโรงเรียน และจัดเป!นสถานศึกษาเอกชนแห#งหนึ่งตาม พระราชบัญญัติการศึกษาแห#งชาติ 
ด�วยความท่ีโรงเรียนอนุบาลฤทธิยะวรรณาลัยมีลักษณะพิเศษคือแม�จะเป!นสถานศึกษาท่ีข้ึนกับ
สํานักงานคณะกรรมส#งเสริมการการศึกษาเอกชน ท่ีนับว#าเป!นต�นสังกัด แต#มีเจ�าของท่ีเป!นนิติบุคคลซ่ึง
เป!นหน#วยงานของรัฐคือ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ ดังนั้นการจัดโครงสร�างการบริหารงานใน
โรงเรียนอนุบาลฤทธิยะวรรณาลัยจึงประกอบไปด�วยบุคลากรท่ีเป!นท้ังข�าราชการทหารท่ีไม#มีคุณวุฒิ
ทางด�านปฐมวัยซึ่งส#วนใหญ#จะดํารงตําแหน#งในฐานะผู�บริหาร ร#วมกับบุคลากรฝ?ายพลเรือนท่ีเป!น
ผู�สอนและเจ�าหน�าที่ต#างๆ การบริหารงานจัดการศึกษาในโรงเรียนอนุบาลฤทธิยะวรรณาลัย จึงมี
ลักษณะท่ีพิเศษ เม่ือเกิดการเปลี่ยนแปลงต#างๆ ในด�านการศึกษา การปรับตัวจึงเป!นไปอย#างล#าช�าด�วย
มีลักษณะองค การแบบราชการมาร#วมด�วยในขณะท่ีการจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชนต�องการ
ความรวดเร็วทันเหตุการณ และต�องแข#งขันกับโรงเรียนเอกชนด�วยกัน แม�โรงเรียนอนุบาลฤทธิยะวรรณาลัย 

                                                           

 13กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ, บันทึกประวัติกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ, เข�าถึงเม่ือ       
5 ธันวาคม 2557, เข�าถึงได�จาก http//www.educate.rtaf.mi.th/web/index.php/history   
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จะได�เปรียบในเชิงของสถานท่ีตั้งโรงเรียนเม่ือเทียบกับโรงเรียนในบริเวณเดียวกัน ได�เปรียบในเชิงของ
จํานวนผู�เข�าเรียนซ่ึงเป!นบุตรหลานของข�าราชการ แต#ป2จจุบันโรงเรียนอนุบาลฤทธิยะวรรณาลัย เผชิญ
กับการเปลี่ยนแปลง ทางสังคม แนวการจัดการศึกษาแบบใหม#ๆและบริบทอ่ืนๆอีก เช#น โรงเรียน
อนุบาลในบริเวณใกล�เคียงก็มีการปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร  การจัดการศึกษาของตนให�สามารถแข#งขันได� 
มีโรงเรียนอนุบาลสังกัดกรุงเทพมหานครท่ีให�การศึกษาฟรี และพบว#าสัดส#วนของนักเรียนใน โรงเรียน
อนุบาลฤทธิยะวรรณาลัย เปลี่ยนแปลงไป มีจํานวนบุตรหลานข�าราชการลดลง มีบุคคลภายนอกมากข้ึน 
นอกจากนี้ยังมีการเปลี่ยนแปลงท่ีเป!นแนวโน�มของโลกเช#นลักษณะการเรียนรู�ของเด็กในศตวรรษท่ี 21 
ท่ีมีความเป!นเด็กยุคดิจิตอล เรื่องของเทคโนโลยีทางการศึกษาท่ีเปลี่ยนแปลงไปรวมท้ังสภาพแวดล�อม
ทางการศึกษาในยุคใหม# ซ่ึงจากแนวโน�มต#างๆ เหล#านี้ โรงเรียนอนุบาลฤทธิยะวรรณาลัย จําเป!นต�อง
เตรียมพร�อมเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงท่ีจะเกิดข้ึน ผู�วิจัยในฐานะท่ีเป!นครูผู�สอนในโรงเรียน
อนุบาลฤทธิยะวรรณาลัย มาร#วม 20 ป8 และมีส#วนร#วมในความรับผิดชอบต#อการดําเนินกิจการของ
โรงเรียน มีความผูกพันและรักสถาบันแห#งนี้อย#างยิ่ง จึงสนใจท่ีจะศึกษาประเด็นดังท่ีกล#าวมาข�างต�นว#า 
อนาคตของโรงเรียนอนุบาลฤทธิยะวรรณาลัยจะเป!นอย#างไร หรือกล#าวอีกอย#างหนึ่งว#าการดําเนิน
กิจการของโรงเรียนอนุบาลฤทธิยะวรรณาลัยในอนาคตควรเป!นอย#างไร มีองค ประกอบและแนวปฏิบัติ
ท่ีเหมาะสมอย#างไร จึงเป!นสิ่งจําเป!นท่ีต�องศึกษา เพ่ือให�ได�ซ่ึงสารสนเทศใช�ประกอบในการกําหนด
นโยบายและการวางแผนการดําเนินกิจการของโรงเรียนในอนาคตต#อไป  
 
วัตถุประสงคOของการวิจัย 
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค  ดังนี้ 

1. เพ่ือทราบประวัติและสภาพป2จจุบันโรงเรียนอนุบาลฤทธิยะวรรณาลัย 
2. เพ่ือทราบอนาคตภาพโรงเรียนอนุบาลฤทธิยะวรรณาลัย 
3. เพ่ือทราบแนวทางปฏิบัติเพ่ือให�เกิดผลท่ีเหมาะสมกับอนาคตภาพโรงเรียนอนุบาล 

ฤทธิยะวรรณาลัย 
 

ขPอคําถามการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้มุ#งศึกษาอนาคตภาพโรงเรียนอนุบาลฤทธิยะวรรราลัยโดยมีคําถามการวิจัย
ดังนี้ 

1. ประวัติและสภาพป2จจุบันโรงเรียนอนุบาลฤทธิยะวรรณาลัยเป!นอย#างไร 
2. อนาคตภาพโรงเรียนอนุบาลฤทธิยะวรรณาลัยเป!นอย#างไร 
3. แนวทางปฏิบัติเพ่ือให�เกิดผลท่ีเหมาะสมกับอนาคตภาพโรงเรียนอนุบาลฤทธิยะวรรณาลัย

เป!นอย#างไร 
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สมมติฐานของการวิจัย 
 การศึกษาครั้งนี้มีสมมติฐานของการวิจัย ดังนี้ 

1. อนาคตภาพของโรงเรียนอนุบาลฤทธิยะวรรณาลัยตามความคิดเห็นของผู�มีส#วนเก่ียวข�อง
เป!นพหุองค ประกอบ 

2. แนวทางปฏิบัติเพ่ือให�เกิดผลท่ีเหมาะสมกับอนาคตภาพโรงเรียนอนุบาลฤทธิยะวรรณาลัย
เป!นเป!นพหุวิธี 
 
กรอบแนวคิดของการวิจัย 
 อนาคตภาพโรงเรียนอนุบาลฤทธิยะวรรณาลัย มีองค ประกอบสําคัญท่ีเก่ียวข�องกับการ
ดําเนินกิจการของโรงเรียนในการจัดการศึกษาปฐมวัยในอนาคต โดยใช�การศึกษาแบบผสมผสาน คือ
ส#วนหนึ่งศึกษามาจากการใช�วิธีวิจัยเชิงปริมาณและอีกส#วนหนึ่ง ศึกษาโดยใช�เทคนิคการวิจัยแบบ 
EDFR (Ethnographic Delphi Futures Research)โดยในส#วนแรกนั้นได�ข�อมูลองค ประกอบ ตัวแปร
จากการศึกษาเอกสาร งานวิจัยท่ีเก่ียวข�องและการสัมภาษณ ผู�เชี่ยวชาญและผู�ท่ีเก่ียวข�องกับการจัด
การศึกษาปฐมวัยของกองทัพอากาศ อันประกอบไปด�วย นโยบายและยุทธศาสตร การศึกษาปฐมวัย
พระราชบัญญัติการศึกษาแห#งชาติ พ.ศ. 2542 และแก�ไขเพ่ิมเติม 2545 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห#งชาติ ฉบับท่ี 11 แผนการศึกษาแห#งชาติฉบับท่ี 11 (พ.ศ. 2545 - 2559) นโยบายและ
แผนพัฒนาเด็กต#างๆ ทฤษฎีการจัดการศึกษาปฐมวัย แนวคิดการจัดการศึกษาปฐมวัย แนวคิดการจัด
เก่ียวกับหลักสูตรปฐมวัย ในส#วนท่ีสองนั้นได�ข�อมูลองค ประกอบ ตัวแปรจากการสัมภาษณ เชิงลึก จาก
ความคิดเห็นของผู�เชี่ยวชาญ ผู�ทรงคุณวุฒิด�านการศึกษาเด็กปฐมวัย ศิษย เก#า ผู�ปกครอง และชุมชน 
แล�วจึงนําข�อมูลท้ังสองส#วนมาวิเคราะห ร#วมกัน หลังจากนั้นสังเคราะห เป!นองค ประกอบตัวแปร
ท่ีเก่ียวข�องกับอนาคตภาพโรงเรียนอนุบาลฤทธิยะวรรณาลัย ซ่ึงประกอบด�วย 6 ด�าน คือ นโยบาย
โรงเรียน สิทธิและค#านิยมสําหรับเด็กปฐมวัย ครูและบุคลากร การจัดสภาพแวดล�อม หลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย และ การบริหารจัดการ  สามารถแสดงเป!นกรอบแนวคิดได� ดังภาพท่ี 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



10 

 
 
ภาพท่ี 1  กรอบแนวคิดการวิจัย 
ท่ีมา  : “รัฐธรรมนูญแห#งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550,” ราชกิจจานุเบกษา เล#มท่ี 124, 
ตอนท่ี 47 ก (24 สิงหาคม 2550): 23. 
  : สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, แผนการศึกษาแห�งชาติ ฉบับปรับปรุง (พ.ศ. 2552 - 
2559) ฉบับสรุป (กรุงเทพฯ: พริกหวานกราฟฟqค, 2553). 
 : สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, ขPอเสนอการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ี 2 (พ.ศ. 
2552 - 2561) (กรุงเทพฯ: พริกหวานกราฟฟqค, 2552). 
 : สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, นโยบายและยุทธศาสตรOการพัฒนาเด็กปฐมวัย (0 - 5 ป0) 
(กรุงเทพฯ: วี ที ซี คอมมิว นิเคชั่น, 2550). 
 : “แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห#งชาติ ฉบับท่ี 11 (พ.ศ. 2555 - 2559),” ราชกิจจานุเบกษา 
เล#มท่ี 128, ตอนพิเศษ 152 ง (14 ธันวาคม 2554): 75. 
 : โรงเรียนมัธยมฤทธิยวรรณาลัย, “ประวัติโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย” (เอกสารรายงานการ
ประเมินตนเอง โรงเรียนมัธยมฤทธิยวรรณาลัย, 2556). 
 : กุลยา ตันติผลาชวีะ, รูปแบบการเรียนการสอนปฐมวัยศึกษา (กรุงเทพฯ: เบรน-เบส บุ�ค, 2551), 
10.  
 : นภเนตร ธรรมบวร, หลักสูตรเพ่ือพัฒนาเด็กปฐมวัย ใน ประมวลสาระชุดวิชา การจัด
ประสบการณOสําหรับเด็กปฐมวัย หน�วยท่ี 3 (นนทบุรี: สํานักพิมพ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 
2549). 
 : สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน, “มาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและมาตรฐาน
การศึกษาปฐมวัย,” (เอกสารเพ่ือการประกันคุณภายในสถานศึกษา, กระทรวงศึกษาธิการ, 2554)  

อดีตและ 
สภาพ
�������� 

อนาคตภาพ 
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 : “พระราชบัญญัติการศึกษาแห#งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแก�ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 
และท่ีแก�ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553,” ราชกิจจานุเบกษา เล#มท่ี 127, ตอนท่ี 45 ก (22 
กรกฎาคม 2553): 3. 
 : วิจารณ พานิช, วิถีสรPางการเรียนรูPเพ่ือศิษยOในศตวรรษท่ี 21 (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ ถาตา
พับลิเคชั่นจํากัด, 2554). 
 : อรุณี หรดาล และคณะ, หลักการและแนวคิดทางการปฐมวัยศึกษา, พิมพ ครั้งท่ี 2 (นนทบุรี: 
สํานักพิมพ  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช,  2556). 
 : อัญชลี ไสยวรรณ, “การศึกษาปฐมวัยในอนาคต” (เอกสารประกอบการบรรยาย มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนคร, 4 กุมภาพันธ  2552). 
 : Hildebrand, 1991: 130, อ�างถึงใน กุลยา ตันติผลาชีวะ, รูปแบบการเรียนการสอนปฐมวัย
ศึกษา (กรุงเทพฯ: มิตรสัมพันธ กราฟฟqค, 2551). 
 
ขPอตกลงเบ้ืองตPน 
 ในการวิจัยครั้งนี้ ผู�วิจัยใช�คําว#าการศึกษาปฐมวัย ท่ีกล#าวถึงการจัดการศึกษาระดับอนุบาล 
แก#ผู�เรียนท่ีมีอายุ 3 - 5 ป8  
 
นิยามศัพทOเฉพาะ 

1. อนาคตภาพ หมายถึง การสร�างเรื่องราวหรือคําอธิบายของความเป!นไปได�ในอนาคต 
จากความเป!นจริงในป2จจุบันหรือจากการคาดการณ แนวโน�มท่ีน#าจะเกิดข้ึนในอนาคต ซ่ึงเป!น 
องค ประกอบของชุดความคิดเห็นของผู�เชี่ยวชาญและผู�เก่ียวข�อง ท่ีมีต#อการดําเนินกิจการของโรงเรียน
อนุบาลฤทธิยะวรรณาลัย และแนวทางปฏิบัติเพื่อให�เกิดผลที่เหมาะสมกับอนาคตภาพโรงเรียน
อนุบาลฤทธิยะวรรณาลัย ท่ีเป!นเทคนิค วิธีการดําเนินงานต#าง ๆ ซ่ึงเป!นข�อควรปฏิบัติในเรื่องใดเรื่อง
หนึ่งตามองค ประกอบ โดยเป!นความเห็นร#วมของผู�ทรงคุณวุฒิ  

2. โรงเรียนอนุบาลฤทธิยะวรรณาลัย หมายถึง สถานศึกษาที่จัดการศึกษาในระดับ
อนุบาลของกองทัพอากาศ ข้ึนกับสํานักงานคณะกรรมการส#งเสริมการศึกษาเอกชน มีเจ�าของเป!นนิติ
บุคคลซ่ึงเป!นหน#วยงานของกองทัพอากาศ คือ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ โดยมีเจ�ากรมยุทธศึกษา
ทหารอากาศ เป!นผู�รับใบอนุญาติโดยตําแหน#ง      
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บทท่ี 2 

วรรณกรรมท่ีเก่ียวข�อง 
 

การศึกษาวิจัยเรื่อง “อนาคตภาพโรงเรียนอนุบาลฤทธิยะวรรณาลัย” ผู'วิจัยได'ศึกษา
ค'นคว'าเอกสาร แนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวข'องกับหลักการแนวคิดท่ีเก่ียวข'องกับอนาคตภาพ
ของโรงเรียนอนุบาลฤทธิยะวรรณาลัย ประกอบด'วย ความเป1นมาและสภาพป2จจุบันของโรงเรียน
อนุบาลฤทธิยะวรรณาลัย แนวคิดทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข'องกับการจัดการศึกษาปฐมวัยใน
อนาคตมีรายละเอียด ดังต5อไปนี้ 

 

โรงเรียนอนุบาลฤทธิยะวรรณาลัย 
 

 การศึกษาประวัติและสภาพป2จจุบันโรงเรียนอนุบาลฤทธิยะวรรณาลัย ใช'การศึกษา
จากเอกสารบันทึกทางประวัติศาสตร8 และเทียบเคียงเหตุการณ8ช5วงเวลากับหน5วยงานอ่ืนๆ ทําให'
ทราบประวัติและสภาพป2จจุบันโรงเรียนอนุบาลฤทธิยะวรรณาลัยแบ5งได'เป1น 3 ยุคดังนี้ 
 
ยุคก�อตั้งโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย (พ.ศ. 2490 - พ.ศ. 2496) 
 กระทรวงกลาโหม มีคําสั่ง ลงวันท่ี 1 ธันวาคม พ.ศ.2464 ให'แก'ชื่อ "กรมอากาศยาน
ทหารบก" และ "กองบินใหญ5ทหารบก" เป1น "กรมอากาศยาน" และ "กองบินใหญ5" ปAเดียวกันในเวลา
ต5อมา กระทรวงกลาโหมแก'ไขการเรียกชื่อจาก กรมอากาศยานทหาร เป1น "กรมอากาศยาน" และเป1น 
"กรมทหารอากาศ" ตามลําดับ ภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองมาได'ระยะหนึ่ง เม่ือวันท่ี 9 
เมษายน พ.ศ.2480 กระทรวงกลาโหมได'ยกฐานะ กรมทหารอากาศ เป1น กองทัพอากาศ1 
กองทัพอากาศไทยมีหน'าท่ีในการเตรียมกําลังพลของกองทัพอากาศ ให'มีความพร'อม ที่จะต'อง
ตอบสนองต5อภารกิจของกองทัพอากาศและประเทศชาติ เม่ือเกิดสงครามกําลังพลทุกคนต'องเสียสละ
แม'กระท่ังชีวิตของตนเองเพ่ือปกปEองประเทศชาติเอาไว'ให'ได' ซ่ึงสองปAต5อมาหลังจากที่กรมทหาร
อากาศยกฐานะเป1นกองทัพอากาศ เป1นช5วงเวลาท่ีเกิดสงครามโลกครั้งท่ีสอง ซ่ึงเริ่มข้ึนในปA พ.ศ. 
2482 ตรงกับรัชสมัยของ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร 
รัชกาลท่ี 8 แห5งราชวงศ8จักรี เม่ือเยอรมันโดย อดอล8ฟ ฮิตเลอร8 ได'ยกทัพบุกโปแลนด8และอีกหลาย
ประเทศในยุโรป ด'านสถานการณ8ทางเอเชีย ญ่ีปุKนเริ่มใช'นโยบายชาตินิยมและก5อสงครามมหาเอเชีย
บูรพาข้ึนท่ีจีนและภูมิภาคเอเชีย ระหว5างสงครามโลกครั้งท่ี 2 ญ่ีปุKนได'เข'ายึดครองประเทศต5างๆ ท่ี
เป1นอาณานิคม ของมหาอํานาจตะวันตกในเอเซีย อันได'แก5 มลายู สิงคโปร8 อินโดนีเซีย ฟLลิปปLนส8 
ตลอดจนพม5าและอินโดจีนของฝรั่งเศส คือ เวียดนาม ลาว และเขมร ใช'เวลาร5วมกว5า 6 ปAสงครามจึง
ค5อยสงบลงใน พ.ศ. 2488 

                                                           

 1พิพิธภัณฑ8ของกองทัพอากาศ, บันทึกประวัติความเป,นมาของกองทัพอากาศ, เข'าถึงเม่ือ 
5 ธันวาคม 2558, เข'าถึงได'จาก http://www.museum.rtaf.mi.th/index.php/en/ 
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 จากผลของสงครามดังกล5าวกําลังพลของกองทัพอากาศทุกนายจึงต'องอยู5ในภาวะ
เตรียมพร'อม อยู5ประจําท่ีต้ังพร'อมปฏิบัติหน'าท่ี จําต'องจากบ'านและครอบครัว ภรรยาและบุตรหลาน
อันเป1นท่ีรักยิ่ง ไม5มีเวลาในการดูแลทุกข8สุขของครอบครัว ด'วยความห5วงใยของผู'บังคับบัญชาท่ีมีต5อ
กําลังพลทุกนาย มิให'มีความวิตกกังวล ห5วงใยกับบุตรหลานของตนเอง โดยเฉพาะอย5างยิ่งด'าน
การศึกษา อีกท้ังเพ่ือเป1นการสร'างขวัญและกําลังให'แก5กําลังพล ซ่ึงเป1นสิ่งสําคัญยิ่งในภาวะสงคราม 
พลอากาศโท หลวงเทวฤทธิ์พันลึก (กาพย8 ทัตตานนท8)2 อดีตผู'บัญชาการทหารอากาศ คนท่ี 3 
เล็งเห็นถึงความสําคัญดังท่ีกล5าวมาและมีวิสัยทัศน8ในอนาคตอีกว5าจะไม5ให'กําลังพลทุกนายต'องวิตก
กังวลเก่ียวกับการให'การศึกษาแก5บุตรหลานของตนเอง และเพ่ือให'มีความคล5องตัวในการดําเนินการจึง
ได'ก5อต้ังโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ข้ึนเม่ือวันท่ี 18 กันยายน พ.ศ. 2490 ณ บริเวณกองบิน 6 โดย โดย
มีวัตถุประสงค8เพ่ือให'เป1นสถานศึกษาเล5าเรียนของบุตรหลานของกําลังพลของกองทัพอากาศ 
ตลอดจนบุตรหลานของประชาชน ท่ีอาศัยอยู5ในบริเวณใกล'เคียง 
 

 
 
ภาพท่ี 2  รูปหล5อ พลอากาศโท หลวงเทวฤทธิ์พันลึก ผู'ก5อต้ังโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย 
ท่ีมา: วิ กิพีเดีย, โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย, เข'าถึงเม่ือ 5 ธันวาคม 2558, เข'าถึงได'จาก
https://th.wikipedia.org/wiki/โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย. 
 
 โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัยแต5เดิมนั้นกําเนิด3 เป1นโรงเรียนชาย แต5ได'ผ5อนผันให'รับ
นักเรียนหญิงได'บ'าง เป1นช5วงท่ีกองทัพอากาศอุปถัมภ8 และต5อมาก็ต'องขออนุญาตเปLดเป1นโรงเรียน
สหศึกษาตลอดปAโดยมีการจัดการเรียนการสอน ในปAแรก เปLดเรียน ป.1 ถึง ม.3 จํานวนนักเรียนท้ังสิ้น  
98 คน ครู 6 คน โดยมี พลอากาศโท หลวงเทวฤทธิ์พันลึก เป1นเจ'าของ นาวาอากาศตรี สมบูรณ8 พุกจินดา 
เป1นผู'จัดการ ขุนอักษรสิทธิ์ เป1นครูใหญ5 อีกหนึ่งปAต5อมา ได'เปLดเรียน ป.1 ถึง ม.4 จํานวนนักเรียน
ชายหญิง ท้ังสิ้น 320 คน ครู 11 คน และถัดมาอีกหนึ่งปAขยายไปเปLดชั้นเรียน ป.1 ถึง ม.5 จํานวน
นักเรียนท้ังชาย หญิง 441 คน ครู 19 คน ในช5วงเวลาหกปAนี้ (พ.ศ. 2490 - พ.ศ. 2496) นับได'ว5าเป1น
                                                           

 2กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ, บันทึกประวัติกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ, เข'าถึงเม่ือ 
5 ธันวาคม 2558, เข'าถึงได'จาก http//www.educate.rtaf.mi.th/web/index.php/history 
 3โรงเรียนฤทธิยวรรณาลัย, “ประวัติโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย” (เอกสารรายงานการ
ประเมินตนเอง โรงเรียนฤทธิยวรรณาลัย, 2556) 
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ระยะแรกของการพัฒนาท้ังในด'านอาคารเรียน ครูและบุคลากร ได'ขยายเปLดชั้นเรียน ป.1 ถึง ม.6 
จํานวนนักเรียน รวมทั้งสิ้น 598 คน  ครู 26 คน มีพลอากาศโท พ้ืน รณนภากาศฤทธาคนี เป1น
เจ'าของ นาวาอากาศโท สมบูรณ8 พุกจินดา เป1นผู'จัดการ นายท5วม แก'วกร เป1นครูใหญ5 จํานวน
นักเรียนเพิ่มขึ้นอย5างต5อเนื่องทุกปA เช5นเดียวกันกับจํานวนครู ปรับปรุงครูให'มีวุฒิครูมากขึ้น 
โอนครูสังกัด ยศ.ทอ. จาก รร.ช5างอากาศบํารุง เข'ามาทําการสอน  รวมท้ังมีการเปลี่ยนแปลงผู'บริหาร 
เช5น มี ผบ.ทอ.เป1นผู'อุปการะ นาวาอากาศเอก ละเอิบ ปLoนสุวรรณ เป1นเจ'าของ รองอํามาตย8โท 
ขุนสุทธิธรรมประภาษ เป1นผู'จัดการ นายประสิทธิ์ พิมล ป.ม.และ ร.ต.สุชาติ งามถ่ิน เป1นครูใหญ5
ตามลําดับ เรืออากาศตรี เล็ก ลัธธนันท8 เป1นผู'ช5วยครูใหญ5 ซ่ึงมีผลการศึกษาดีข้ึนทุกด'านเป1นลําดับ ใน
ส5วนของอาคารเรียนและสิ่งปลูกสร'างได'ย'ายสถานท่ีเรียนมาต้ังท่ีใหม5หลังโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช 
โดยสร'างอาคารเรียนเพิ่มขึ้น ได'รับการรับรองวิทยฐานะเทียบเท5าโรงเรียนรัฐบาล และได'รับเงิน
อุดหนุนจากกระทรวงศึกษาธิการ ต้ังแต5 พ.ศ. 2495 เป1นต'นมา 

 
ยุคกําเนิดโรงเรียนอนุบาลฤทธิยะวรรณาลัย (พ.ศ. 2497 - พ.ศ. 2520) 
 โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย เปLดชั้นเรียน ป.1 ถึง ม.6 จนถึง ปลายปA พ.ศ. 2497 ได'สร'าง
อาคารเรียนอนุบาลเป1นเรือนไม'ชั้นเดียว 1 หลัง ในปAนี้ได'รับเงินอุดหนุนประเภทโรงเรียนดีจาก
กระทรวงศึกษาธิการข้ึนอีกประเภทหนึ่ง ผู'จัดการได'เลื่อนเป1น ว5าท่ีนาวาอากาศเอก ขุนสุทธธรรมประภาษ 
ครูใหญ5ได'เลื่อนเป1น เรืออากาศโท สุชาติ งามถ่ิน เม่ืออาคารเรียนพร'อมสมบูรณ8 ใน พ.ศ. 2498 ให' 
น.ส.สุจิตรา  ถิระรณรงค8 เป1นผู'รักษาการหัวหน'าแผนกอนุบาล เริ่มเปLดชั้นเรียนอนุบาลปAท่ี 1 ถึง ม.6 
จํานวนนักเรียนท้ังสิ้น 1,328 คน ครู 74 คน ต5อมา กระทรวงศึกษาธิการได'ส5ง นายณรงค8 ศรเกษตริน 
ผู'ช5วยครูใหญ5โยธินมาเป1นครูใหญ5 นางศรีพิจิตร รุ5นประพันธ8 ครูใหญ5อนุบาลประจําจังหวัดลพบุรี มา
เป1นหัวหน'าแผนกอนุบาล ตามท่ีโรงเรียนรายงานขอไปเป1นทางการโดยไม5เจาะจง ได'รับโอนกิจการ 
รร.อนุบุตรศึกษาเข'าสมทบได'สร'างหอประดิษฐานพระพุทธรูปข้ึนคู5กับแท5นเสาธงชาติ ได'ต้ังแต5ง 
เรืออากาศตรี พรหม ไชยลาภ และ นายสําเนียง  กินทสุวรรณ เป1นผู'ช5วยครูใหญ5 
 โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ในระยะแรกก5อต้ังได'รับการรับรองเป1นโรงเรียนรัฐบาล ต5อมา
เปลี่ยนฐานะเป1นโรงเรียนเอกชนตามกฎหมาย มีกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ (ยศ.ทอ.) เป1นเจ'าของ 
เป1นนามนิติบุคคล ต้ังแต5 พ.ศ. 2499 เปLดเรียนชั้นอนุบาล 1 – ม.6 จํานวนนักเรียนท้ังหมด 1,694 คน 
ครู 71 คน พลอากาศตรี  หะริน หงสกุล เป1นเจ'าของ นาวาอากาศโท ธํารง เฟroองวุฒิ เป1นผู'จัดการ 
เรืออากาศเอก  ณรงค8 ศรเกษตริน เป1นครูใหญ5 เรืออากาศโท พรหมไชยลาภ เป1นผู'ช5วยครูใหญ5 
นายสําเนียง อินทรสุวรรณ เป1นผู'ช5วยครูใหญ5 โดยมีนักเรียนสอบเข'าโรงเรียนเตรียมทหารได' 2 คน 
จนถึง พ.ศ.2502 ได'ขยายชั้นเรียนถึงชั้นเตรียมอุดมศึกษาปAท่ี 1 แผนกวิทยาศาสตร8และอักษรศาสตร8 
แผนกละ 1 ห'องเรียน มีการสร'างโรงยาวข้ึนเป1นห'องประชุม เปLดการเรียนและฝsกวิชาทหารรักษาดินแดน 
ต5อมาอีกหนึ่งปA ก็ขยายชั้นเรียนชั้นเตรียมอุดมศึกษาปAท่ี 2 แผนกวิทยาศาสตร8 และอักษรศาสตร8 เพ่ิมข้ึน
อีกแผนกละ 1 ห'อง กิจการต5าง ๆ ของโรงเรียนได'พัฒนาออกไปทุกด'าน แบ5งหน'าท่ีการงานออกเป1น
ส5วนสัด โดยแต5งต้ังหัวหน'าบริหารรับผิดชอบเป1นเรื่องๆ ไป ต้ังแต5 พ.ศ. 2496 ถึง พ.ศ. 2503 โรงเรียน
ได'มีคณะกรรมการปรับปรุงโรงเรียนโดยตําแหน5ง ประกอบด'วย จก.ยศ.ทอ.เป1นประธานกรรมการ
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เจ'ากรมหรือรองเจ'ากรม อ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข'องร5วมเป1นกรรมการ ได'พัฒนาการศึกษาให'กว'างขวางข้ึนทุก ๆ 
ด'าน ตามแผนการศึกษาใหม5เป1นต'นไป 
 โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย เริ่มสร'างอาคารเรียนใหม5 ในปA พ.ศ. 2512 ณ ท่ีต้ังใหม5 
บริเวณช5องทางอินเดีย เป1นตึกทันสมัย 3 ชั้น 20 ห'องเรียน โรงอาหาร 1 หลัง เงิน 8 ล'านบาท โดยได'
งบประมาณจากกระทรวงศึกษาธิการ 2 ล'านบาท จากสํานักงานสลากกินแบ5งรัฐบาล 6 ล'านบาท 
และทําพิธีเปLดใน 23 พ.ค. พ.ศ. 2512 เริ่มขนย'ายส5วนอํานวยการวิชาการและแบ5งส5วนการบริหารข้ึนใหม5  
แยกเป1นแผนกอนุบาล แผนกประถม และแผนกมัธยม มี นาวาอากาศตรีหญิง ศรีพิจิตร รุ5นประพันธ8 
เป1นหัวหน'าแผนกอนุบาล นางสุนันท8 อยู5คงดี เป1นหัวหน'าแผนกประถม เรืออากาศตรีอนันต8 
วงศ8ว5องไว เป1นหัวหน'าแผนกมัธยม เจ'าของ ผู'จัดการ ครูใหญ5 ผู'ช5วยครูใหญ5 ไม5เปลี่ยนแปลง นักเรียนสอบเข'า
โรงเรียนเตรียมทหารได' 3 คน ในปAนี้มีนักเรียนท้ังสิ้น 2,225 คน ครูชาย 45 คน ครูหญิง 72 คน มี 65 
ห'องเรียน ในปAนี้เองทางโรงเรียนได'จัดกฐินสามัคคีนําไปทอดที่วัดหัวโปKง อ.บ'านโปKง จ.ราชบุรี 
การจัดการศึกษาดําเนินมาอย5างต5อเนื่องมีการเปลี่ยนแปลงบุคลากรตามระยะเวลา จนกระท่ังเดือน 
มี.ค. พ.ศ. 2517 กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เจ'าของโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ได'ย'ายครูท่ีเป1น
ข'าราชการสังกัด กองการศึกษา กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เข'ากรม 26 คน เปลี่ยนผู'จัดการใหม5เป1น 
พลอากาศตรี สิงห8  ศิริคุปค8 เม่ือ 22 มี.ค. 2517 ส5ง เรืออากาศเอก เครือ มาสุทธิธรรมบรรจุลูกจ'าง
รายวันมาช5วยงานสารบรรณให' นางสุนันท8 อยู5คงดี พ'นหน'าท่ีครูใหญ5 และให' นาวาอากาศโท สําเนียง  
อินทรสุวรรณ เป1นครูใหญ5แทน และบรรจุครูมาทําการสอน 17 คน สร'างห'องเรียนอนุบาลอีก 3 ห'อง 
พร'อมด'วยโรงอาหารและอาคารนอน 1 หลัง ขอรับนักเรียน 3 ขวบถึง 5 ขวบเปลี่ยนเจ'าของ 
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย จาก พลอากาศโท ประเสริฐ  ห5วงสุวรรณ เป1น พลอากาศตรี พโยม  เย็นสุดใจ 
ส5งมอบงานวันท่ี 24 ต.ค. 2517 ได'มีรายงานส5งเป1นหนังสือ ร.11 ถึงกระทรวงศึกษาธิการ ในวันท่ี 29 
ต.ค. 2517 
 
ยุคเปล่ียนแปลงสังกัดโรงเรียนอนุบาลฤทธิยะวรรณาลัย (พ.ศ. 2521 - ป6จจุบัน) 
 โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย แผนกมัธยมได'โอนไปอยู5สังกัดกรมสามัญศึกษา กระทรวง 
ศึกษาธิการ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัยแผนกประถม ได'โอนไปอยู5สังกัดกรุงเทพมหานคร ส5วนแผนก
อนุบาลได'เปลี่ยนชื่อเป1น “โรงเรียนอนุบาลฤทธิยะวรรณาลัย”4 โดยใช'อักษรย5อ รร.อ.ฤ.ว. ต้ังแต5ปA 
พ.ศ. 2521 เป1นต'นมา นับต้ังแต5เปลี่ยนชื่อเป1น โรงเรียนอนุบาลฤทธิยะวรรณาลัย ได'มีการพัฒนาด'าน
อาคารสถานท่ี มาเป1นระยะ ๆ ปA 2530 สร'างอาคารเรียนอนุบาล 3 ลักษณะเป1นอาคารคอนกรีต 2 
ชั้น 10 ห'องเรียน ปA 2532 สร'างอาคารประกอบอาหาร ปA 2537 สร'างอาคารเรียนอนุบาล 2 ลักษณะ
เป1นอาคารคอนกรีต 2  ชั้น 12 ห'องเรียน ปA 2540 สร'างอาคารอเนกประสงค8 (อาคารทองใหญ5) 
 ด'านการบริหารจัดการ ในปAการศึกษา 2545 กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ ได'มีนโยบาย
เปลี่ยนแปลงระบบการบริหารใหม5 โดยให'ข'าราชการทหารกลับเข'ากรมกองตามเดิม ให'คงเหลือไว'
เฉพาะผู'จัดการ 1 คน ผู'ช5วยผู'จัดการ 2 คน พยาบาลประจําโรงเรียน 1 คน ให'บุคคลพลเรือนเป1น

                                                           

 4โรงเรียนอนุบาลฤทธิยวรรณาลัย, “ประวัติโรงเรียนอนุบาลฤทธิยะวรรณาลัย” (เอกสาร 
รายงานการประเมินตนเอง โรงเรียนอนุบาลฤทธิยวรรณาลัย, 2556). 
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ครูใหญ5 และแต5งต้ังครูพลเรือนปฏิบัติหัวหน'าฝKาย มี 6 ฝKาย คือ ฝKายวิชาการ ฝKายบุคลากร ฝKายธุรการ 
ฝKายกิจการนักเรียน ฝKายอาคารสถานท่ี และฝKายสัมพันธ8ชุมชนซ่ึงได'ปฏิบัติหน'าท่ี ต้ังแต5 ปAการศึกษา 
2545 เป1นต'นมา และ ในปA 2550 โรงเรียนอนุบาลฤทธิยะวรรณาลัย ได'ถูกกําหนดให'เป1นโรงเรียนใน
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ เปLดชั้นอนุบาล 1, 2 และ 3 มี
เจ'ากรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เป1นผู'รับใบอนุญาตตามกฎหมาย การบริหารโรงเรียนอนุบาล 
ฤทธิยะวรรณาลัย ช5วงนี้กําหนดโครงสร'างตามรูปแบบโรงเรียนอนุบาลท่ัวไป มี 6 ฝKาย คือ ฝKายวิชาการ 
ฝKายบุคลากร ฝKายธุรการ ฝKายกิจการนักเรียน ฝKายอาคารสถานท่ี และฝKายสัมพันธ8ชุมชน ป2จจุบัน
โรงเรียนอนุบาลฤทธิยะวรรณาลัย จึงเป1นโรงเรียนในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน
ในสํานักงานปลัด กระทรวงศึกษา อยู5ในความอุปการะของกองทัพอากาศ มีเจ'ากรมยุทธศึกษาทหาร
อากาศ เป1นผู'รับใบอนุญาตโดยตําแหน5ง เปLดสอนชั้นอนุบาลปAท่ี 1 – อนุบาลปAท่ี 3 มีจํานวน  34  
ห'องเรียน มีนักเรียน 1,121 คน มีข'าราชการทหารอากาศทําหน'าท่ีบริหาร จํานวน 4 คน คือ ผู'จัดการ 
ผู'ช5วยผู'จัดการ 2 คน และผู'อํานวยการ 1 คนส5วนบุคลากรของโรงเรียนประกอบด'วยครูจํานวน 44 คน 
เป1นลูกจ'างของโรงเรียนแต5ได'รับการบรรจุเข'ากระทรวงศึกษาธิการ พ่ีเลี้ยง 53 คน เจ'าหน'าท่ี 5 คน 
แม5ครัว 10 คน และภารโรง 10 คนบรรจุเป1นลูกจ'างของโรงเรียน 
 โรงเรียนมีอาคารเรียน 6 หลัง อาคารอเนกประสงค8 อาคารประกอบอาหาร อาคาร
ธุรการ อาคารศูนย8กิจกรรม อาคารอนุบาล 1 อาคารอนุบาล 2 อาคารอนุบาล 3 มีสนามขนาดใหญ5และ
สวนหย5อม ใช'งบประมาณของโรงเรียนในการดูแลรักษาและซ5อมบํารุง กองทัพอากาศให'การสนับสนุน
ด'านสาธารณูปโภค เช5น น้ํา ไฟฟEา โทรศัพท8 ยานพาหานะ ฯลฯประชากรในเขตโดยรอบพ้ืนท่ีส5วน
ใหญ5เป1นข'าราชการ เนื่องจากทําเลท่ีตั้งอยู5ในพ้ืนท่ีของกองทัพอากาศ ซ่ึงกองทัพอากาศได'พัฒนาพ้ืนท่ี
ส5วนท่ีติดกับโรงเรียนด'านหนึ่ง เป1นสวนพันธุ8ไม'ไทย ด'านฝ2oงตรงข'ามเป1นโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช 
และสวนสุขภาพของกองทัพอากาศ นักเรียนของโรงเรียนอนุบาลฤทธิยะวรรณาลัย ส5วนใหญ5เป1นบุตร
ข'าราชการและลูกจ'างของกองทัพอากาศ บุตรบุคคลท่ัวไปในชุมชนประมาณร'อยละ 30 เม่ือเรียนจบ
จากอนุบาลฤทธิยะวรรณาลัยแล'วเด็กส5วนใหญ5จะไปเข'าชั้นประถม 1 ท่ีฤทธิยะวรรณาลัยประถม ซ่ึง
อยู5บริเวณใกล'เคียงกัน โรงเรียนสามารถรับเด็กเข'าเรียนชั้นอนุบาลปAท่ี 1 ได'ปAละประมาณ 360 คน ถ'า
มีจํานวนเด็กสมัครเกินกว5าจํานวนท่ีสามารถรับได'จะต'องมีการจับสลาก 
 

โรงเรียนอนุบาลฤทธิยะวรรณาลัยในป6จจุบัน (พ.ศ.2558) 
 
 โรงเรียนอนุบาลฤทธิยะวรรณาลัย มีนโยบายในการจัดการศึกษาคือ 1) เพื่อเป1น
สวัสดิการแก5บุตรหลานข'าราชการและลูกจ'างของกองทัพอากาศได'ศึกษาเล5าเรียนในโรงเรียนใกล'บ'าน 
2) จัดการศึกษาแก5เด็กระดับก5อนประถมศึกษา โดยเน'นการพัฒนาแบบองค8รวมหรือการพัฒนาท้ัง
ด'านร5างกาย อารมณ8 จิตใจ สังคม และสติป2ญญาไปพร'อม ๆ กัน 3) จัดการเรียนการสอนโดยเน'นเด็ก
เป1นสําคัญตรงตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช 2556 และสอดคล'องกับ พ.ร.บ.การศึกษา
แห5งชาติ พ.ศ. 2542 4) ส5งเสริมบุคลากรและนักเรียนให'มีคุณธรรม จริยธรรมและรักวัฒนธรรมไทย 
5) ส5งเสริมการพัฒนาคุณภาพของบุคลากรอย5างต5อเนื่อง 6) ประสานความร5วมมือระหว5างครอบครัว 
ชุมชน และโรงเรียน และ 7) ส5งเสริมการบํารุงรักษาสภาพแวดล'อม และการใช'ทรัพยากรอย5างคุ'มค5า 
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โดยกําหนดภารกิจเพ่ือจัดการศึกษาระดับปฐมวัย (ชั้นอนุบาลปAท่ี 1 – 3) ให'เด็กทุกคนมีสิทธิและมี
โอกาสเสมอกัน เน'นการจัดกิจกรรมให'เด็กได'เรียนรู'จากประสบการณ8จริงมากท่ีสุด ปลูกฝ2งคุณธรรม 
จริยธรรม ค5านิยมท่ีดีงาม ฝsกการคิดวิเคราะห8 คิดสังเคราะห8 คิดสร'างสรรค8 คิดแก'ป2ญหาและตัดสินใจ 
ตลอดจนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค8ตามหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา และจัดโครงสร'างการบริหาร
โดยแบ5งงานเป1น 6 ฝKาย คือ 1) วิชาการ 2) บุคลากร 3) กิจการนักเรียน 4) อาคารสถานท่ี 5) ธุรการ 
การเงินและพัสดุ และ 6) สัมพันธ8ชุมชน แสดงได'ตามภาพท่ี 3 

 

 
 
ภาพท่ี 3 โครงสร'างการบริหารงาน โรงเรียนอนุบาลฤทธิยะวรรณาลัย   
ท่ีมา: โรงเรียนอนุบาลฤทธิยวรรณาลัย, “ประวัติโรงเรียนอนุบาลฤทธิยะวรรณาลัย” (เอกสาร รายงาน
การประเมินตนเอง โรงเรียนอนุบาลฤทธิยวรรณาลัย, 2556). 
 
 โรงเรียนอนุบาลฤทธิยะวรรณาลัย  ได'จัดการศึกษาตามนโยบายของกรมยุทธศึกษาทหาร
อากาศ โดยจัดการเรียนการสอนตามแนวหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 ซ่ึงบุคลากร
ของโรงเรียนได'ร5วมกันกําหนดทิศทางการพัฒนาโรงเรียนไว'โดยมี วิสัย ทัศน8 ท่ีจะเป1นโรง เรียน
ต'นแบบแห5งการเรียนรู'ด'านการศึกษาปฐมวัยดีเด5นในปA 2558 และกําหนดพันธกิจไว' 5 ข'อคือ 1) พัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษาให'สอดคล'องกับการปฏิรูปการศึกษาและหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 2) พัฒนา
บุคลากรให'ขวัญกําลังใจและเพ่ิมทักษะความรู'สู5มาตรฐานวิชาชีพ 3) พัฒนาระบบการบริหารจัดการให'
มีประสิทธิภาพ 4) จัดการเรียนรู'โดยใช'เทคโนโลยีเป1นสื่อในการแสวงหาความรู' และ 5) ประชาสัมพันธ8
เชิงรุกให'มีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน นอกจากนี้โรงเรียนยังมีวัตถุประสงค8ท่ีเน'นให' โรงเรียน ครู และเด็ก มี
คุณภาพผ5านเกณฑ8มาตรฐานการศึกษาปฐมวัยกระทรวงศึกษาธิการ และเกณฑ8มาตรฐานการศึกษา 
อีกท้ังได'รับความร5วมมือจากชุมชนในการจัดการศึกษา ทั้งนี้มีเปEาหมายในการดําเนินกิจการด'าน
ผลผลิตคือ 1) เด็กทุกคนมีพัฒนาการในทุกด'านเหมาะสมตามวัยสามารถเรียนรู'อย5างเต็มตามศักยภาพ 
ได'ตามเกณฑ8มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย เป1นท่ีต'องการของโรงเรียนในระดับสูงข้ึน 2) บุคลากรทุกคน
มีความรู' ความสามารถ และมีทักษะในการปฏิบัติงานได'อย5างมีประสิทธิภาพ 3) ผู'ปกครองได'รับการ

ผู'รับใบอนุญาต/ เจ'าของโรงเรยีน 

ผู'จัดการ 

ผู'อํานวยการ 

วิชาการ บุคลากร กิจการ
นักเรียน 

อาคารสถานท่ี สัมพันธ8ชุมชน ธุรการ 

คณะอํานวยการบริหาร 
คณะกรรมการบรหิาร 

ผู'ช5วยผู'จัดการ 

ผู'ช5วยผู'อํานวยการ 
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พัฒนาความรู'ทักษะในการเลี้ยงดูเด็ก และมีความพึงพอใจในผลการเรียนรู'ของเด็ก และ 4) โรงเรียน
เป1นท่ียอมรับในด'านการจัดการศึกษาปฐมวัย และได'รับความร5วมมือ  สนับสนุนจากผู'ปกครอง
และชุมชนเป1นอย5างดี 
 จากความเป1นมาและสภาพป2จจุบันของโรงเรียนอนุบาลฤทธิยะวรรณาลัย จะเห็นได'ว5า 
ต้ังแต5อดีต กองทัพได'ให'ความสําคัญอย5างยิ่งกับการศึกษาของบุตรหลานของกําลังพลในกองทัพ ใน
กระทรวงกลาโหมมีการจัดการศึกษาปฐมวัยของทุกเหล5าทัพ กองทัพบกมีสถานศึกษาปฐมวัยท่ีจัดต้ัง
โดยหน5วยงานของกองทัพบกทั้งสิ้น 92 แห5ง มีทั้งโรงเรียนอนุบาลและศูนย8พัฒนาเด็กเล็ก มี
ผู'บังคับบัญชาของหน5วยงานเป1นผู'รับผิดชอบ กองทัพเรือมีสถานศึกษาปฐมวัย 16 แห5งมีกรมสวัสดิการ
ทหารเรือดูแลรับผิดชอบ กองทัพอากาศมีสถานศึกษาปฐมวัย 11 แห5ง ในต5างจังหวัดให'ผู'บังคับกองบิน
รับผิดชอบ ส5วนท่ีต้ังดอนเมืองมี โรงเรียนอนุบาลฤทธิยะวรรณาลัย โดยให' กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ
ดูแลรับผิดชอบ การจัดการศึกษาปฐมวัยในกลาโหมมีวัตถุประสงค8เหมือนกันคือ เพ่ือช5วยเหลือกําลังพล
ในการเลี้ยงดูบุตรหลานขณะออกปฏิบัติหน'าท่ีอันเป1นการสร'างขวัญและกําลังใจให'กับกําลังพลใน
หน5วยงาน สําหรับสถานศึกษาเองก็มีจุดมุ5งหมายเพ่ือดูแลส5งเสริมให'เด็กมีพัฒนาการท่ีเหมาะสม5 ส5วน
ในการดําเนินกิจการของโรงเรียนอนุบาลฤทธิยะวรรณาลัยต้ังแต5อดีตจนถึงป2จจุบันมีประเด็นสําคัญ 
สรุปได'คือ มีการกําหนดนโยบายและวัตถุประสงค8การจัดต้ังโรงเรียนไว'ชัดเจน มีการให'ความสําคัญใน
การพัฒนาเด็กเป1นเปEาหมายหลัก ต'องการให'ครูและบุคลากรมีความรู' และทักษะมาตรฐาน และให'
ความสําคัญกับผู'ปกครองและชุมชน 
 ในต5างประเทศการจัดการศึกษาปฐมวัยในหน5วยทหารก็มีเช5นเดียวกัน ในวิทยาลัยเสนาธิการ 
ทหารอากาศจีน มีโรงเรียนอนุบาลไว'ดูแลบุตรหลานของข'าราชการในหน5วยงานโดยได'รับการ
สนับสนุนจากหน5วยทหาร แต5การจัดการศึกษาให'พลเรือนดําเนินการ โดยสภาพจริงแล'วสถานเลี้ยง
เด็กก5อนวัยบางแห5งอํานวยการโดยสภาประชาชนแห5งท'องถ่ิน แต5ส5วนใหญ5แล'วจะดําเนินการโดยคอม
มูนต5าง ๆ ในชนบท โรงงานในเขตเมือง สํานักงานต5าง ๆ โรงงานอุตสาหกรรม หรือเขตท่ีอยู5อาศัย แต5      
ไม5ว5าจะดําเนินการโดยฝKายใดก็ตาม จะต'องปฏิบัติตามระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการท่ีออกมาบังคับ
ใช'ท้ังสิ้น คณะปฏิวัติ เป1นผู'ควบคุมดูแลจังหวัด เมือง โรงเรียน มหาวิทยาลัย คอมมูน กลุ5มวัฒนธรรม
และองค8การเกือบทุกประเภทในประเทศจีน คณะปฏิวัตินี้ประกอบด'วย กรรมการชาวนาในชนบท 
นักบริหาร และสมาชิกจากกองทัพประชาชน อย5างไรก็ดีกระทรวงศึกษาธิการก็ยังเป1นผู'ควบคุมเก่ียวกับ
สถานท่ีต้ัง การบริการต5าง ๆ ในสถานเลี้ยงเด็กและอนุบาล นอกจากนั้นยังดูแลควบคุมเก่ียวกับ
คุณสมบัติของครูและผู'บริหารโรงเรียนด'วยเช5นเดียวกัน6 
 ในอเมริกา มีกฎหมาย (Military Child Care Act, 1998) ท่ีต'องจัดให'มี ศูนย8พัฒนาเด็ก
เล็ก (Child Care Center: CDC) ในกองทัพอยู5ในความดูแลของกระทรวงกลาโหม (Department of 

                                                           

 5นันทิยา รักตประจิต, “การศึกษาความต'องการในการจัดการศึกษาปฐมวัย ในกองทัพอากาศ” 
(วิทยานิพนธ8ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการศึกษาปฐมวัย คณะศึกษาศาสตร8 มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ, 2548). 
 6การศึกษาปฐมวัยในประเทศจีน, เข'าถึงเม่ือ 16 ธันวาคม 2558, เข'าถึงได'จาก 
http://minneelovemin.blogspot.com/2012/12/blog-post.html 
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Defense: DoD) เพ่ือเป1นการให'การบริการแก5กําลังพลในกองทัพ ในปA 1994 พบว5ามี CDC อยู5 534 แห5ง 
ผ5านการประเมินรับรอง 254 แห5ง คิดเป1น 47 % แบ5งเป1นกองทัพอากาศ 154 แห5ง ทัพบก 69 แห5ง 
ทัพเรือ 24 แห5ง นาวิกโยธิน 3 แห5ง รายละเอียดดังตารางท่ี 17 
 

ตารางท่ี 1  ผลการประเมินรับรองศูนย8พัฒนาเด็กเล็กตามสังกัดกองทัพสหรัฐอเมริกา 
การประเมินรับรองตามสังกัดกองทัพ 

สังกัดกองทัพ ศูนย8พัฒนาเด็กเล็กท่ี
ได'รับการรับรอง 

จํานวนศูนย8พัฒนา
เด็กเล็กท้ังหมด 

ร'อยละของศูนย8พัฒนาเด็ก
เล็กท่ีได'รับการรับรอง 

กองทัพอากาศ 

กองทัพบก 
กองทัพเรือ 
นาวิกโยธิน 

154 
69 
24 
3 

179 
201 
125 
29 

86 
34 
19 
10 

รวม 250 534 47 
 

ท่ีมา: G. L. Zellman, A. S. Johansen, and J. Van Winkle, “Examining the Effects of 
Accreditation on Military Child Development Center Operations and Outcomes (No. 
RAND/MR-524-OSD),” (RAND CORP SANTA MONICA CA, 1994). 
 

 จะเห็นได'ว5า ในต5างประเทศโดยเฉพาะประเทศใหญ5 ๆ อย5าง จีน และอเมริกา กองทัพต5างๆก็
ให'ความสําคัญกับการให'การศึกษาปฐมวัย ท้ังนี้เพ่ือเป1นการบริการให'กับกําลังพล เป1นการสร'างขวัญ 
กําลังใจให'กับกําลังพล จึงสามารถกล5าวได'ว5าการจัดการศึกษาปฐมวัยในกองทัพมีความสําคัญเป1น
อย5างยิ่ง และมีการจัดการศึกษาไม5ว5าจะด'วยกองทัพเองหรือให'หน5วยงานภายนอกดําเนินการ จะต'อง
เป1นไปตามมาตรฐานการศึกษาในระดับสากล มีการกํากับ ประเมินผลการจัดการศึกษาโดยหน5วยงาน
ท่ีรับผิดชอบท่ีเก่ียวข'องในด'านต5าง ๆ เช5น คุณภาพการศึกษา สภาพแวดล'อม และสุขอนามัย เป1นต'น 
การจัดการศึกษาปฐมวัยในกองทัพมีวัตถุประสงค8เหมือนกันคือ เพ่ือช5วยเหลือกําลังพลในการเลี้ยงดู
บุตรหลานขณะออกปฏิบัติหน'าท่ีอันเป1นการสร'างขวัญและกําลังใจให'กับกําลังพลในหน5วยงาน สําหรับ
ตัวสถานศึกษาเองก็มีจุดมุ5งหมายเพื่อดูแลส5งเสริมให'เด็กมีพัฒนาการท่ีเหมาะสม มุ5งพัฒนาเด็กให'มี
ความสมบูรณ8ท้ังทางร5างกาย สังคม อารมณ8และสติป2ญญา   
 

การศึกษาปฐมวัยในอนาคต 
 

 การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข'องกับการศึกษาปฐมวัยในอนาคต เป1นการค'นหา
ประเด็นสําคัญในการจัดการศึกษาปฐมวัย ตามแนวคิดของกฎหมายท่ีเก่ียวข'องนโยบายและแผนต5างๆ
ของประเทศ ตลอดจนหลักการแนวคิด ทฤษฎีท่ีเก่ียวข'อง ดังต5อไปนี้  

                                                           

 7 G. L. Zellman, A. S. Johansen, and J. Van Winkle, “Examining the Effects 
of Accreditation on Military Child Development Center Operations and Outcomes 
(No. RAND/MR-524-OSD).” (RAND CORP SANTA MONICA CA, 1994). 
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กฎหมายท่ีเก่ียวข�อง นโยบายและแผนต�างๆ ของประเทศ  
 รัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักรไทย ปCพุทธศักราช 25508  
 ตามรัฐธรรมนูญแห5งราชอาณาจักรไทย ปAพุทธศักราช 2550 กําหนดนโยบายพ้ืนฐานแห5งรัฐ 
ด'านการศึกษาปฐมวัยในมาตรา 80 (1) ว5า คุ'มครองและพัฒนาเด็กเยาวชนสนับสนุนการอบรมเลี้ยงดู
และให'การศึกษาปฐมวัย ส5งเสริมความเสมอภาคของหญิงและชาย เสริมสร'างความเป1นปsกแผ5นของ
สถาบันครอบครัว และชุมชน รวมท้ังต'องสงเคราะห8และจัดสวัสดิการให'แก5ผู'สูงอายุ ผู'ยากไร' ผู'พิการ 
หรือทุพพลภาพและผู'อยู5ในสภาวะยากลําบากให'มีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน และพ่ึงพาตนเองได' และ (3) ว5า
พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษาในทุกระดับและทุกรูปแบบให'สอดคล'องกับการ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมและจัดให'มีแผนการศึกษาแห5งชาติ กฎหมายเพ่ือการศึกษาของชาติ
จัดให'มีการพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาให'ก'าวหน'าทันต5อการเปลี่ยนแปลงของโลก 
รวมท้ังปลูกฝ2งให'มีผู'เรียนมีจิตสํานึกของความเป1นไทย มีระเบียบวินัย คํานึงถึงประโยชน8ส5วนรวม และ
ยึดม่ันในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย8ทรงเป1นประมุข  
 สรุปสาระตามรัฐธรรมนูญแห5งราชอาณาจักรไทยดังกล5าว คือ มีนโยบายให'คุ'มครองและ
พัฒนาสนับสนุนการอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยตามสิทธิเด็กอีกท้ังการจัดการศึกษาต'องสอดคล'องกับการ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม มีการพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาให'ก'าวหน'า
ทันต5อการเปลี่ยนแปลงของโลก 
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ ฉบับท่ี 11 (พ.ศ. 2555-2559)9  
 ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห5งชาติ ฉบับท่ี 11 (พ.ศ. 2555-2559) กําหนด
วิสัยทัศน8 ไว'ว5าภายในปA พ.ศ. 2570 “คนไทยภาคภูมิใจในความเป1นไทย มีมิตรไมตรีบนวิถีชีวิตแห5ง
ความพอเพียงยึดม่ันในวัฒนธรรมประชาธิปไตย และหลักธรรมาภิบาล การบริการสาธารณะข้ันพ้ืนฐานท่ี
ท่ัวถึง มีคุณภาพสังคมมีความปลอดภัยและม่ันคง อยู5ในสภาวะแวดล'อมท่ีดี เก้ือกูลและเอ้ืออาทรซ่ึง
กันและกันระบบการผลิตเป1นมิตรกับสิ่งแวดล'อมมีความม่ันคงด'านอาหารและพลังงาน อยู5บนฐานทาง
เศรษฐกิจท่ีพึ่งตนเองและแข5งขันได'ในเวทีโลก สามารถอยู5ในประชาคมภูมิภาคและโลกได'อย5างมี
ศักด์ิศรี” และมียุทธศาสตร8การพัฒนาคนสู5สังคมแห5งการเรียนรู'ตลอดชีวิตอย5างยั่งยืน ตลอดจนการ
พัฒนาเด็กปฐมวัย โดยสร'างจิตสํานึกให'คนไทยมีความรับผิดชอบต5อสังคม เคารพกฎหมาย หลักสิทธิ
มนุษยชน และพัฒนาคนสู5สังคมแห5งการเรียนรู'ตลอดชีวิตอย5างยั่งยืน การพัฒนาคุณภาพคนไทยให'มี
ภูมิคุ'มกันต5อการเปลี่ยนแปลง มีการเรียนรู'สู5การปฏิบัติอย5างต5อเนื่อง มีการสั่งสมทุนทางป2ญญา 
เชื่อมโยงการค'นคว'าวิจัยและพัฒนาสู5การเสริมสร'างขีดความสามารถในการประกอบสัมมาชีพ และ
การดํารงชีวิตที่เหมาะสมในแต5ละช5วงวัย โดยเฉพาะอย5างยิ่งในการพัฒนาเด็กปฐมวัยให'พัฒนา
แบบองค8รวม ท้ังด'านสติป2ญญา อารมณ8 คุณธรรมและจริยธรรม มีแนวทางดังนี้ 1) เตรียมความพร'อม
ของพ5อแม5และผู'ดูแลในการเลี้ยงดูเด็กที่เหมาะสมกับพัฒนาการทางสมองสติป2ญญา ร5างกาย และ

                                                           

 8“รัฐธรรมนูญแห5งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550,”  ราชกิจจานุเบกษา เล5มท่ี 124, 
ตอนท่ี 47 ก (24 สิงหาคม 2550): 23.  
 9“แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห5งชาติ ฉบับท่ี 11 (พ.ศ. 2555 - 2559),” ราชกิจจา
นุเบกษา เล5มท่ี 128, ตอนพิเศษ 152 ง (14 ธันวาคม 2554): 75. 



21 

จิตใจ ผลักดันให'เกิดการเรียนรู'อย5างมีความสุขด'วยการกระตุ'นให'ได'คิดและลงมือทําด'วยตนเอง 
เชื่อมโยงสิ่งท่ีได'เรียนรู'เข'ากับชีวิตจริง และปฏิบัติตนเป1นต'นแบบท่ีดีด'านคุณธรรม และจริยธรรม 2) ส5งเสริม
และพัฒนาคุณภาพศูนย8เด็กเล็กท้ังในชุมชน สถานประกอบการและหน5วยงานภาครัฐให'มีมาตรฐาน
สอดคล'องกับภูมิสังคม โดยให'ความสําคัญกับคุณภาพของผู'ดูแลเด็กและการสนับสนุนให'ผู'สูงอายุท่ีมี
ศักยภาพมีส5วนร5วมในการเสริมสร'างพัฒนาการของเด็ก เพ่ือสร'างสัมพันธภาพท่ีดีระหว5างคนสามวัย 
3) พัฒนาเด็กวัยเรียนให'มีความรู'ทางวิชาการ และสติป2ญญาทางอารมณ8ท่ีเข'มแข็งสามารถศึกษาหา
ความรู'และต5อยอดองค8ความรู'ได'ด'วยตนเอง 4) พัฒนาหลักสูตรและปรับกระบวนการเรียนการสอนท่ี
เอ้ือต5อการพัฒนาผู'เรียนอย5างรอบด'านท่ีเชื่อมโยงกับภูมิสังคม โดยบูรณาการการเรียนรู'ให'หลากหลาย
ท้ังด'านวิชาการ ทักษะชีวิต และนันทนาการท่ีครอบคลุมท้ังศิลปะ ดนตรี กีฬา วัฒนธรรม ศาสนา 
ประชาธิปไตยความเป1นไทย  ให'ความสําคัญกับการเรียนรู'ในห'องเรียนและการเรียนรู'นอกห'องเรียน 
และสร'างนิสัยใฝKรู' มีทักษะในการคิด วิเคราะห8 แก'ป2ญหาเฉพาะหน'าและรับฟ2งความเห็นของผู'อ่ืน 
และการต5อยอดสู5ความคิดสร'างสรรค8 ตลอดท้ังการจัดกิจกรรมอาสาสมัครเพื่อสาธารณประโยชน8 
โดยเฉพาะกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี และอาสาสมัครดูแลผู'สูงอายุในชุมชน เป1นต'น 5) ส5งเสริมการใช'
และการอนุรักษ8ภาษาท'องถ่ิน การใช'ภาษาไทยอย5างถูกต'องควบคู5กับการเรียนรู'ภาษาอังกฤษเป1น
ภาษาต5างประเทศหลัก รวมท้ังการเรียนรู'ภาษาสากลอ่ืนท่ีเหมาะสมและภาษาประเทศเพ่ือนบ'าน ตลอดจน
การเรียนรู'วัฒนธรรม และสร'างความเข'าใจในวิถีชีวิตของคนในแต5ละประเทศ 6) เน'นครูผู'สอนให'มีวุฒิ
ตรงตามวิชาท่ีสอน มีระบบ กระบวนการผลิตและพัฒนาครูท่ีมีคุณภาพสามารถดึงดูดคนเก5งและดี มี
จิตวิญญาณความเป1นครู โดยให'ทุกภาคส5วนมีส5วนร5วมในการสนับสนุนและยกย5องครูเพ่ือศิษย8และ
หรือครูสอนดี เพ่ือเป1นต'นแบบให'แก5ครูอ่ืน ๆ จัดให'มีระบบจูงใจให'ครูพัฒนาตนเองอย5างต5อเนื่อง 
ควบคู5กับการปรับวิธีประเมินสมรรถนะท่ีสะท'อนประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนและการ
พัฒนาคุณภาพผู'เรียนเป1นสําคัญ รวมท้ังปรับระบบการส5งเสริมบทบาทภาคเอกชนในการจัดการศึกษา
ท่ีเน'นคุณภาพมาตรฐานอย5างจริงจัง 
 สรุปได'ว5า  ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห5งชาติ ฉบับท่ี 11 มีความต'องการพัฒนา
คนสู5สังคมแห5งการเรียนรู'ตลอดชีวิตอย5างยั่งยืนและสร'างจิตสํานึกให'คนไทยมีความรับผิดชอบต5อสังคม 
เคารพกฎหมาย หลักสิทธิมนุษยชนให'ความสําคัญการพัฒนาเด็กปฐมวัยอย5างเป1นองค8รวมท้ังด'าน
สติป2ญญา อารมณ8 คุณธรรมและจริยธรรมเตรียมความพร'อมของพ5อแม5และผู'ดูแลในการเลี้ยงดูเด็กท่ี
เหมาะสมกับพัฒนาการทางสมอง สติป2ญญา ร5างกาย และจิตใจ ผลักดันให'เกิดการเรียนรู'อย5างมี
ความสุขด'วยการกระตุ'นให'ได'คิดและลงมือทําด'วยตนเอง เชื่อมโยงสิ่งที่ได'เรียนรู'เข'ากับชีวิตจริง 
ตลอดจนส5งเสริมการใช'และการอนุรักษ8ภาษาท'องถิ่น การใช'ภาษาไทยอย5างถูกต'องควบคู5กับการ
เรียนรู'ภาษาอังกฤษเป1นภาษาต5างประเทศหลัก รวมท้ังการเรียนรู'ภาษาสากลอ่ืนท่ีเหมาะสมและภาษา
ประเทศเพื่อนบ'าน ตลอดจนการเรียนรู'วัฒนธรรม และสร'างความเข'าใจในวิถีชีวิตของคนในกลุ5ม
ประเทศต5างๆ  
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 แผนการศึกษาแห�งชาติ ฉบับปรับปรุง (พ.ศ. 2552 - 2559)10  
 ตามแผนการศึกษาแห5งชาติ ฉบับปรับปรุง (พ.ศ. 2552 - 2559) กําหนดวัตถุประสงค8 
แนวนโยบาย เปEาหมาย และกรอบการดําเนินงาน แนวโน'มและทิศทางการพัฒนาประเทศในอนาคตท่ี
เน'นการใช'ความรู'เป1นฐานในการพัฒนาท้ังด'านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ประชากรและสิ่งแวดล'อม 
วิทยาศาสตร8และเทคโนโลยีในวัตถุประสงค8 ข'อท่ี 1 พัฒนาคนอย5างรอบด'าน และสมดุลเพ่ือเป1นฐานหลัก
ของการพัฒนา โดยมีเปEาหมายรวมคือ คนไทยเป1นคนดี เก5ง มีความสุข มีความรู'เชิงวิชาการและ
สมรรถนะทางอาชีพ ใฝKเรียนรู'และแสวงหาความรู'ต5อเนื่องตลอดชีวิตดํารงชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมีสุขภาพกายและใจท่ีสมบูรณ8 มีความภูมิใจในความเป1นไทย สามารถประกอบ
อาชีพและอยู5กับผู'อ่ืนได'อย5างมีความสุข เพ่ือเป1นเปEาหมายและฐานหลักของการพัฒนาประเทศอย5าง
ยั่งยืนโดยได'กําหนดนโยบาย เปEาหมายคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู'ในทุกระดับและประเภทการศึกษา 
เปEาหมาย ผู'เรียนมีความรู'ความสามารถ มีสมรรถนะทั้งด'านการอ5านและการเขียนภาษาไทยและ
ภาษาต5างประเทศ การคิดคํานวณ คิดวิเคราะห8 แก'ป2ญหา คิดริเริ่ม สร'างสรรค8 รักการอ5าน มีนิสัยใฝKรู'
ใฝKเรียน สามารถเรียนรู'ด'วยตนเอง แสวงหาความรู'และพัฒนาตนเองอย5างต5อเนื่องตลอดชีวิตมีความรู'
เชิงวิชาการและสมรรถนะทางวิชาชีพ สามารถประกอบอาชีพและอยู5ร5วมกับผู'อ่ืนได'อย5างมีความสุข 
ดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยกําหนดกรอบการดําเนินงาน คือ 1) พัฒนาและ
เตรียมความพร'อมทุกด'านให'เด็กปฐมวัยอายุ 0 - 5 ปA ทุกคนก5อน เข'าเรียนระดับประถมศึกษา 
โดยเฉพาะการส5งเสริมให'องค8กรปกครองส5วนท'องถ่ิน หน5วยงานของรัฐ สํานักงานพระพุทธศาสนา
แห5งชาติ สถาบันศาสนา เอกชน และสถาบันการศึกษา ร5วมรับผิดชอบให'ความรู'แก5พ5อแม5 ผู'ปกครอง 
และผู'เตรียมตัวเป1นแม5 เพ่ือให'เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการตามวัยอย5างมีคุณภาพ มีความพร'อมในการศึกษา
และการเรียนรู'ในระดับสูงข้ึน 2) จัดหลักสูตรกระบวนการเรียนการสอน กิจกรรม การวัดและประเมินผล 
ทุกระดับทุกประเภทการศึกษา เพื่อให'เอื้อต5อการพัฒนาผู'เรียนอย5างรอบด'าน ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ให'สามารถคิดวิเคราะห8 แก'ป2ญหา คิดริเริ่มสร'างสรรค8 สามารถเรียนรู'ด'วยตนเอง 
และใฝKเรียนรู'ตลอดชีวิต มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงข้ึน รวมท้ังจัดบริการการศึกษาและการเรียนรู'
ด'วยรูปแบบท่ีเหมาะสมสําหรับบุคคลท่ีมีความสามารถและศักยภาพพิเศษด'านต5าง ๆ 
 สรุปแผนการศึกษาแห5งชาติ ฉบับปรับปรุง ได'วางแผนการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยใน
อนาคตเพ่ือให'เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการตามวัยทุกด'านอย5างมีคุณภาพมีความพร'อมในการศึกษาและ
การเรียนรู'ในระดับสูงข้ึน โดยส5งเสริมให'ทุกภาคส5วนเข'ามามีส5วนร5วมในการจัดการศึกษา และจัด
หลักสูตร กระบวนการพัฒนาเด็กอย5างรอบด'านให'สามารถคิดวิเคราะห8 แก'ป2ญหา คิดริเริ่มสร'างสรรค8 
สามารถเรียนรู'ด'วยตนเอง และใฝKเรียนรู'ตลอดชีวิต 
 
 
 
 

                                                           

 10สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, แผนการศึกษาแห�งชาติ ฉบับปรับปรุง (พ.ศ. 2552 - 
2559) ฉบับสรุป (กรุงเทพฯ: พริกหวานกราฟฟLค, 2553). 
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 พระราชบัญญัติการศึกษาแห�งชาติ11  
 ในมาตรา 6 กล5าวถึงการจัดการศึกษารวมถึงการศึกษาปฐมวัย ว5า “การจัดการ
ศึกษาต'องเป1นไปเพ่ือพัฒนาคนไทยให'เป1นมนุษย8ท่ีสมบูรณ8ท้ังร5างกาย จิตใจ สติป2ญญา ความรู' และ
คุณธรรม มีจริยธรรม และวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยู5ร5วมกับผู'อ่ืนได'อย5างมีความสุข” ใน
มาตรา 8 ว5า “ในการจัดการศึกษาจะยึดหลัก ดังนี้ 1) เป1นการศึกษาตลอดชีวิตสําหรับประชาชน 
2) ให'สังคมมีส5วนร5วมในการจัดการศึกษา 3) การพัฒนาการและกระบวนการเรียนรู'ให'เป1นไปอย5าง
ต5อเนื่อง” และในมาตรา 18 ว5า “การจัดการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาข้ันพ้ืนฐานให'จัดใน
สถานศึกษา ดังนี้ 1) สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ได'แก5 ศูนย8เด็กเล็ก ศูนย8พัฒนาเด็กเล็ก ศูนย8พัฒนาเด็ก
ก5อนเกณฑ8ของสถาบันศาสนา ศูนย8บริการช5วยเหลือระยะแรกเริ่มของเด็กพิการและเด็กซ่ึงมีความ
ต'องการพิเศษหรือสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยที่เรียกชื่ออย5างอื่น 2) โรงเรียน ได'แก5 โรงเรียนของรัฐ 
โรงเรียนเอกชน และโรงเรียนที่สังกัดสถาบันพุทธศาสนา หรือศาสนาอ่ืน 3) ศูนย8การเรียน ได'แก5 
สถานท่ีเรียนท่ีหน5วยงานจัดการศึกษานอกโรงเรียน บุคคล ครอบครัว ชุมชน องค8กรชุมชน องค8กร
ปกครองส5วนท'องถ่ิน องค8กรเอกชน องค8กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ โรงพยาบาล 
สถาบันทางการแพทย8 สถานสงเคราะห8 และสถาบันสังคมอ่ืนเป1นผู'จัด 
 สรุปว5า การจัดการศึกษาปฐมวัยต'องเป1นไปเพ่ือพัฒนาคนไทยให'เป1นมนุษย8ท่ีสมบูรณ8ท้ัง
ร5างกาย จิตใจ สติป2ญญา ความรู' และคุณธรรม มีจริยธรรม และวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถ
อยู5ร5วมกับผู'อ่ืนได'อย5างมีความสุข จัดการศึกษาจะยึดหลักการศึกษาตลอดชีวิตให'สังคมมีส5วนร5วมใน
การจัดการศึกษา และพัฒนากระบวนการเรียนรู'ให'เป1นไปอย5างต5อเนื่องและให'จัดการศึกษาใน
สถานศึกษาท้ังท่ีเป1นของรัฐและเอกชน 
 นโยบายและยุทธศาสตรFการพัฒนาเด็กปฐมวัย12  
 สํานักงานนโยบายและยุทธศาสตร8การพัฒนาเด็กปฐมวัย วางนโยบายไว'ว5าพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยช5วงอายุ 0 - 5 ปA ทุกคนอย5างมีคุณภาพ เต็มศักยภาพ มีครอบครัวเป1นแกนหลัก และผู'มีหน'าท่ี
ดูแลเด็ก และทุกภาคส5วนของสังคม โดยมีส5วนร5วมในการจัดบริการและสิ่งแวดล'อมท่ีดี เหมาะสม 
สอดคล'องกับสภาพของท'องถ่ิน และการพัฒนาเด็กตามวัย ท้ังนี้เนื่องจากว5าการพัฒนาเด็กปฐมวัย
ในช5วงอายุ 0 - 5 ปA เป1นช5วงเวลาสําคัญและจําเป1นที่ส ุดในการพัฒนาคุณภาพเด็กไทย และ
คณะรัฐมนตรีได'มีมติให'ความเห็นชอบกําหนดนโยบาย และยุทธศาสตร8การพัฒนาเด็กปฐมวัย เม่ือ 22 
พฤษภาคม พ.ศ. 2550 โดยมอบหมายให'กระทรวง ศึกษาธิการ กระทรวงพัฒนาสังคมและความม่ันคง
ของมนุษย8 กระทรวงสาธารณสุข กระทรวง มหาดไทย และหน5วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข'อง ร5วมรับผิดชอบใน
การนํานโยบายไปสู5การปฏิบัติอย5างเป1นรูปธรรม เพื่อใช'เป1นแนวทางในการพัฒนาเด็กปฐมวัยของ
ประเทศไทย โดยมีวิสัยทัศน8ในปA พ.ศ. 2559 เด็กปฐมวัยทุกคนได'รับและมีการพัฒนาท่ีดี และ

                                                           

 11“พระราชบัญญัติการศึกษาแห5งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแก'ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 
2545 และท่ีแก'ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2553,” ราชกิจจานุเบกษา เล5มท่ี 127, ตอนท่ี 45 ก 
(22 กรกฎาคม 2553): 3. 
 12สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, นโยบายและยุทธศาสตรFการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
(0 - 5 ปC) (กรุงเทพฯ: วี ที ซี คอมมิวนิเคชั่น, 2550): 19 - 38 
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เหมาะสมอย5างรอบด'านอย5างสมดุล เต็มศักยภาพ พร'อมท้ังเรียนรู'อย5างมีความสุข เติบโตตามวัยอย5าง
มีคุณภาพ เพื่อเป1นรากฐานอันสําคัญยิ่งในการพัฒนาเด็กในระยะต5อ ๆ ไป และมีวัตถุประสงค8ของ
นโยบายและยุทธศาสตร8ดังนี้ 1) เพ่ือให'มีแนวคิดและแนวทางร5วมกันท้ังระดับชาติ และทุกระดับใน
การส5งเสริม สนับสนุน เด็กปฐมวัยทุกคนให'มีพัฒนาการสูงสุดตามศักยภาพของตน 2) เพ่ือให'
กระทรวงและหน5วยงานท่ีเก่ียวข'องนํานโยบายและยุทธศาสตร8การพัฒนาเด็กปฐมวัย ไปดําเนินการ
จัดทําเป1นยุทธศาสตร8/แผนปฏิบัติการอย5างเป1นรูปธรรม เพ่ือการพัฒนาเด็กปฐมวัยอย5างมีประสิทธิภาพ 
3) เพ่ือเป1นแนวทางในการเก็บข'อมูล ข'อสนเทศ การวิจัย การติดตาม และประเมินผล และ 4) เพ่ือให'
การพัฒนาเด็กปฐมวัยเป1นส5วนสําคัญของการปฏิรูปการศึกษา และได'กําหนดยุทธศาสตร8และมาตรการใน
การพัฒนาเด็กปฐมวัย (0 - 5 ปA) ดังนี้ 
 ยุทธศาสตร8ท่ี 1 การส5งเสริมพัฒนาเด็กปฐมวัย 0 - 5 ปA มีมาตรการ คือ 1) ส5งเสริมและ
สนับสนุนการจัดบริการในสถานพัฒนาเด็กและสถานบริการในรูปแบบท่ีหลากหลาย อย5างท่ัวถึงและมี
คุณภาพ 2) สนับสนุนโครงการต5าง ๆ ท่ีมีจุดมุ5งหมายเพ่ือการพัฒนาเด็กปฐมวัย 3) เด็กปฐมวัยต'อง
ได'รับการตรวจร5างกาย และประเมินพัฒนาการเพ่ือค'นหาและเฝEาระวัง 4) รัฐต'องจัดบริการเพ่ือการ
พัฒนา และบริการทางการศึกษาที่ตอบสนองความต'องการจําเป1นของเด็กทุกคนโดยเฉพาะเด็กท่ีมี
ความสามารถพิเศษ และเด็กด'อยโอกาสกลุ5มต5างๆ 5) กําหนดหลักเกณฑ8และมาตรฐานแห5งชาติ        
6) ส5งเสริมให'สถานพัฒนาเด็กมีการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและภายนอก 7) พัฒนาระบบ
การมีส5วนร5วมในการเปลี่ยนผ5าน บริการตามวัย ระหว5างครอบครัวกับสถานรับเลี้ยงเด็ก/สถานพัฒนา
เด็ก/อนุบาลศึกษา 8) ส5งเสริมให'องค8กรภาครัฐ ภาคเอกชน ธุรกิจเอกชน ผลิตสื่อการเรียนรู'ท่ีเหมาะสม
กับเด็กปฐมวัย ในการพัฒนาทักษะในทุก ๆ ด'าน 
 ยุทธศาสตร8ที่ 2 การส5งเสริมพ5อแม5 และผู'ทําการเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย มีมาตรการ คือ 
1) จัดบริการเสริมความรู' ความเข'าใจ ตลอดจนฝsกทักษะพ5อแม5 ครอบครัว ผู'เลี้ยงดูเด็ก ฯลฯ ด'าน
จิตวิทยาเด็กปฐมวัยและวิธีการเลี้ยงดูเด็ก 2) สร'างแรงจูงใจ ส5งเสริม สนับสนุนให'มีการผลิตสื่อ เพ่ือให'
ความรู'ท่ีถูกต'องในการเลี้ยงดูเด็กแก5พ5อแม5 ผู'ปกครอง ผู'เลี้ยงดูเด็ก ฯลฯ 3) จัดให'มีแนวทางในการ
ประเมินพัฒนาการเด็ก และคู5มือในการสังเกตพัฒนาการเด็กแบบง5าย ๆ สําหรับพ5อแม5 ผู'เลี้ยงดูเด็ก  
4) ปฏิรูปกระบวนการผลิตผู'เลี้ยงดูเด็ก ผู'ดูแลเด็ก ครู และบุคลากรอ่ืน ๆ 5) พัฒนาบุคลากรทุกประเภท
ในสถานบริการ สถานศึกษาสําหรับเด็กปฐมวัยให'เป1นมืออาชีพ 6) ปรับปรุงค5าตอบแทน และสวัสดิการ
สําหรับบุคลากรท่ีทําหน'าท่ีดูแลและทํางาน ท่ีเก่ียวข'องกับเด็กปฐมวัย 7) ส5งเสริมสมรรถภาพเด็กและ
สร'างความเข'มแข็งให'สมาคมวิชาชีพด'านปฐมวัยและชมรมต5างๆ ท่ีเก่ียวข'อง 8) สนับสนุนให'มีการ
จัดต้ังชมรมผู'ปกครองเด็กปฐมวัย 
 ยุทธศาสตร8ท่ี 3 ส5งเสริมสภาพแวดล'อมท่ีเอ้ือต5อการพัฒนาเด็กปฐมวัย มี มาตรการท่ี 1 
ด'านการพัฒนาการมีส5วนร5วม คือ 1) สร'างกระแสชุมชนและสังคมให'มีส5วนร5วม 2) ส5งเสริมสนับสนุน
สถานศึกษา หน5วยงาน องค8กรท้ังภาครัฐและเอกชน จัดการศึกษาปฐมวัย 3) รณรงค8สร'างจิตสํานึกให'
ประชาชนตระหนักถึงความสําคัญของการมีส5วนร5วมและการพัฒนาเด็กปฐมวัย 4) สนับสนุนการขยาย
บทบาทสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยให'เป1นศูนย8วิทยาการชุมชน 5) ส5งเสริมให'มีแหล5งเรียนรู'ตามอัธยาศัย 
6) รณรงค8ให'ทุกรัฐบาลมีกลยุทธ8และมาตรการในการพัฒนาเด็กปฐมวัยอย5างต5อเนื่อง มาตรการที่ 2 
ด'านวิจัย พัฒนาและสร'างองค8ความรู' คือ 1) ส5งเสริม สนับสนุนให'มีการศึกษาวิจัย พัฒนาองค8ความรู'
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เก่ียวกับเด็กปฐมวัย 2) สนับสนุนการผลิตผลงานวิจัย สื่อเพ่ือการเรียนรู' และเพ่ือการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
3) ส5งเสริมการวิจัย เพ่ือพัฒนาวิชาชีพแก5ผู'ประกอบวิชาชีพพัฒนาเด็กปฐมวัย มาตรการท่ี 3 ด'าน
พัฒนาองค8กร กลไกการบริหารงาน ประสานงานและติดตามประเมินผล คือ 1) ให'มีคณะกรรมการด'าน
การพัฒนาเด็กปฐมวัยระดับชาติ 2) หน5วยงานในระดับสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา ทําหน'าท่ี
ฝKายเลขานุการคณะกรรมการฯ มาตรการท่ี 4 ด'านการระดมทรัพยากร คือ 1) รัฐสนับสนุนส5งเสริม
ด'านงบประมาณ  2) ปรับมาตรการด'านภาษี 3) ระดมทรัพยากรทุกภาคส5วน มาตรการท่ี 5 ด'านการ
ส5งเสริมบทบาทสื่อมวลชนต5อการพัฒนาเด็กปฐมวัย - สื่อมวลชนทุกรูปแบบเผยแพร5ความรู'การพัฒนา
เด็กปฐมวัย มาตรการท่ี 6 ด'านสนับสนุนการพัฒนาเด็กปฐมวัยโดยองค8กรปกครองส5วนท'องถ่ิน คือ 
1) ส5งเสริม สนับสนุนองค8กรปกครองส5วนท'องถิ่น จัดการศึกษาปฐมวัยในท'องถ่ินได'อย5างมีคุณภาพ 
2) องค8กรปกครองส5วนท'องถ่ิน จัดบุคลากรรับผิดชอบการพัฒนาเด็กปฐมวัยตามโครงสร'าง 3) องค8กร
ปกครองส5วนท'องถ่ิน ประชาสัมพันธ8 ประสานความร5วมมือจากชุมชนท'องถ่ิน ให'ตระหนักถึงความเป1น
เจ'าของศูนย8พัฒนาเด็ก/สถานศึกษา มาตรการท่ี 7 ด'านกฎหมาย คือ 1) ปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ 
การพัฒนาเด็กปฐมวัย และการปกปEองคุ'มครองเด็กให'สอดคล'องกับอนุสัญญาสิทธิเด็ก 2) สนับสนุนให'
มีการดําเนินงานตามกฎหมาย กฎ ระเบียบอย5างมีประสิทธิภาพ  
 สรุป นโยบายและยุทธศาสตร8การพัฒนาเด็กปฐมวัย (0 - 5 ปA) พ.ศ. 2550 – 2559 ได'ให'
ความสําคัญกําหนดนโยบาย ยุทธศาสตร8 มาตรการในการดําเนินการพัฒนาเด็กปฐมวัยคือ 1) การส5งเสริม
พัฒนาเด็กปฐมวัย 0 - 5 ปA เพ่ือการพัฒนาเด็กปฐมวัยในทุกด'านตามมาตรฐานชาติ 2) การส5งเสริมพ5อแม5 
และผู'ทําการเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยให'มีความรู'และทักษะด'านเด็กปฐมวัย พัฒนาบุคลากรทุกประเภท
ในสถานบริการ สถานศึกษาสําหรับเด็กปฐมวัยให'เป1นมืออาชีพและมีค5าตอบแทนท่ีเหมาะสม 3) ส5งเสริม
สภาพแวดล'อมท่ีเอ้ือต5อการพัฒนาเด็กปฐมวัย  
 ข�อเสนอการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ี 2 (พ.ศ. 2552 - 2561)13 
 การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ี 2 มุ5งเน'นให'คนไทยได'เรียนรู'ตลอดชีวิตอย5างมีคุณภาพ 
โดยมีเปEาหมายหลัก 3 ประการคือ 1) พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและการเรียนรู'ของคนไทย 
2) เพ่ิมโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู'อย5างท่ัวถึงและมีคุณภาพ และ 3) ส5งเสริมการมีส5วนร5วม
ของทุกภาคส5วนของสังคมในการบริหารและจัดการศึกษา มีกรอบแนวทางในการปฏิรูปการศึกษา 4 
ประการ คือ 1) พัฒนาคุณภาพคนไทยยุคใหม5 2) พัฒนาคุณภาพครูยุคใหม5 3) พัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษาและ 4) แหล5งเรียนรู'ยุคใหม5และพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการใหม5 และในส5วนของการ
พัฒนาคุณภาพคนไทยยุคใหม5 ท่ีมีนิสัยใฝKเรียนรู' เริ่มต้ังแต5ปฐมวัย สามารถเรียนรู'ด'วยตนเอง แสวงหา
ความรู'อย5างต5อเนื่องตลอดชีวิต มีความสามารถในการสื่อสาร สามารถคิด วิเคราะห8 แก'ป2ญหา คิด
ริเริ่มสร'างสรรค8 มีจิตสาธารณะ มีระเบียบวินัย คํานึงถึงประโยชน8ส5วนรวม สามารถทํางานเป1นกลุ5มได'
อย5างเป1นกัลยาณมิตร มีศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม ค5านิยม มีจิตสํานึกและความภูมิใจในความเป1นไทย 
ยึดม่ันการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย8เป1นทรงประมุข รังเกียจการทุกจริตและ
ต5อต'านการซ้ือสิทธิ์ขายเสียง สามารถก'าวทันโลก มีสุขภาพกาย สุขภาพใจท่ีสมบูรณ8 แข็งแรง เป1น

                                                           

 13 สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, ข�อเสนอการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ี 2 
(พ.ศ. 2552 - 2561) (กรุงเทพฯ: พริกหวานกราฟฟLค, 2552). 
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กําลังคนท่ีมีคุณภาพ มีทักษะความรู'พ้ืนฐานท่ีจําเป1น มีสมรรถนะ ความรู' ความสามารถ สามารถ
ทํางานได'อย5างมีประสิทธิภาพ รวมท้ังมีโอกาสเรียนรู'อย5างเท5าเทียมกัน เสมอภาค จึงกําหนดแนวทาง 
การปฏิรูป พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู'ในทุกระดับ/ทุกประเภทการศึกษาให'มีมาตรฐาน
ตามเกณฑ8 และมีมาตรการท่ีสําคัญในการพัฒนาเด็กปฐมวัย ดังนี้ 1) พัฒนาและเตรียมความพร'อม
ของเด็กปฐมวัยก5อนเข'าเรียนประถมศึกษา โดยเฉพาะการให'ความรู'แก5พ5อแม5 ผู'ปกครองรวมท้ัง    
ผู'เตรียมตัวเป1นพ5อแม5 เพื่อให'เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการตามวัยอย5างมีคุณภาพ และมีความพร'อมใน
การศึกษาและเรียนรู'ในระดับสูงข้ึน 2) จัดหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน กิจกรรมการวัดและ
ประเมินผลทุกระดับและประเภทการศึกษาท่ีมีคุณภาพเพ่ือเอ้ือต5อการพัฒนาผู'เรียนอย5างรอบด'าน ท้ัง
ด'านร5างกาย อารมณ8 สังคม สติป2ญญา ให'สามารถคิดวิเคราะห8 แก'ป2ญหา มีคุณธรรม จริยธรรม 
ค5านิยม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค8 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงข้ึนรวมท้ังจัดบริการการศึกษาและ
เรียนรู'ด'วยรูปแบบท่ีเหมาะสมสําหรับบุคคลท่ีมีความสามารถและศักยภาพพิเศษด'านต5าง ๆ 
 สรุปข'อเสนอการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ี 2 คือ พัฒนาและเตรียมความพร'อมของ
เด็กปฐมวัยก5อนเข'าเรียนประถมศึกษา โดยให'ความรู'แก5พ5อแม5 ผู'ปกครองรวมท้ังผู'เตรียมตัวเป1นพ5อแม5 
เพ่ือให'เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการตามวัยอย5างมีคุณภาพ และมีความพร'อมในการศึกษาและเรียนรู'ใน
ระดับสูงขึ้น อีกทั้งการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน กิจกรรมการวัดและประเมินผล      
ทุกระดับและประเภทการศึกษาท่ีมีคุณภาพเพ่ือเอ้ือต5อการพัฒนาผู'เรียนอย5างรอบด'าน ท้ังด'านร5างกาย 
อารมณ8 สังคม สติป2ญญา 

 
หลักการ แนวคิด และทฤษฎี การจัดการศึกษาปฐมวัย  
 การจัดการศึกษาปฐมวัย ตามแนวคิด หลักการทฤษฎีเก่ียวกับการจัดการศึกษาปฐมวัย
และทิศทางการจัดการศึกษาปฐมวัยในอนาคต มีดังนี้ 
 ความหมาย มีนักการศึกษาและนักวิชาการศึกษา ได'ให'ความหมายและความสําคัญของ
การจัดการศึกษาปฐมวัยไว'หลากหลายทัศนะ ดังนี้  
 “การจัดการศึกษาปฐมวัย (Early Childhood Education) เป1นการบริการดูแลและให'
การศึกษาแก5เด็กแรกเกิดถึงแปดขวบ โดยจัดเป1นระบบบูรณการระหว5างการดูแลและการให'การศึกษา
แก5เด็กเข'าด'วยกัน เรียกว5า Educare โดยการศึกษาปฐมวัยจะครอบคลุมถึงการดูแลเด็กทารก การ
ดูแลเด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาล สําหรับประเทศไทย การศึกษาปฐมวัยจัดให'แก5เด็กอายุแรกเกิดถึง 6 ขวบ”14 
 “การจัดการศึกษาปฐมวัย หมายถึง การจัดการศึกษาที่มีจุดมุ5งหมายเพ่ือให'เกิดการ
เปลี่ยนแปลงต5อพัฒนาการในเด็กต้ังแต5แรกเกิดถึง 8 ขวบ หรือชั้นประถมศึกษาปAท่ี 3 ท้ังการจัดแบบ
เป1นทางการและไม5เป1นทางการเพราะการเรียนรู'ของเด็ก ในช5วงวัยดังกล5าวเป1นรากฐานของการเรียนรู'
ในอนาคต”15 

                                                           

 14กุลยา ตันติผลาชีวะ, รูปแบบการเรียนการสอนปฐมวัยศึกษา (กรุงเทพฯ: เบรน-เบส บุ�ค, 
2551), 10. 
 15นภเนตร ธรรมบวร, การประเมินผลพัฒนาการเด็กปฐมวัย (กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ8
มหาวิทยาลัย, 2549), 4. 
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 “การจัดการศึกษาปฐมวัยเป1นการจัดการศึกษาให'กับเด็กท่ีมีอายุครอบคลุมต้ังแต5ปฏิสนธิ
ในครรภ8มารดา จนกระท่ังถึงอายุ 8 ปA เป1นวัยท่ีมีความเฉพาะ มีความสําคัญยิ่งยวด และมีความเชื่อว5า
ควรจัดการศึกษาให'กับเด็กปฐมวัย”16    
 “การจัดการศึกษาปฐมวัยเป1นการจัดการศึกษาสําหรับเด็กอายุตั้งแต5แรกเกิดจนถึง 6 ปA 
ซ่ึงมีลักษณะพิเศษที่แตกต5างจากระดับอื่น เพราะเด็กในวัยนี้ เป1นวัยท่ีสําคัญต5อการวางรากฐาน
บุคลิกภาพและการพัฒนาทางสมอง จึงมีชื่อเรียกท่ีแตกต5างกันออกไปแต5ละโปรแกรมจะมีวิธีการและ
ลักษณะในการจัดกิจกรรมท่ีมีจุดมุ5งหมายในการพัฒนาเด็กรูปแบบต5าง ๆ กัน”17 
 “การจัดการศึกษาปฐมวัยหมายถึง การจัดการศึกษาสําหรับเด็กท่ีมีอายุต้ังแต5แรกเกิดถึง 
6 ขวบ ซ่ึงการจัดการศึกษาดังกล5าวจะมีลักษณะพิเศษท่ีแตกต5างไปจากระดับอ่ืน ๆ ท้ังนี้เพราะเด็กใน
วัยนี้เป1นวันท่ีสําคัญต5อการวางรากฐานบุคลิกภาพและการพัฒนาสมอง”18 
 สรุปการจัดการศึกษาปฐมวัยคือการจัดการศึกษาโดยผู'มีส5วนเก่ียวข'องในการอบรมเลี้ยงดู
จะต'องมีความรู'ความเข'าใจธรรมชาติ พัฒนาการและความต'องการข้ันพ้ืนฐานของเด็ก ให'แก5เด็ก
ปฐมวัย เพ่ือส5งเสริมให'เด็กมีความพร'อมและพัฒนาการท้ังด'านร5างกาย จิตใจ อารมณ8 สังคม สติป2ญญา 
มีบุคลิกภาพท่ีเหมาะสมกับวัยซ่ึงเป1นการปูพ้ืนฐานท่ีสําคัญของชีวิต และพร'อมท่ีรับการการศึกษาใน
ระดับต5อไป โดยมีการพัฒนาในรูปแบบท่ีหลากหลาย 
 จุดหมาย ในการกําหนดจุดหมายการจัดการศึกษาปฐมวัยเพ่ือให'ผู'เรียนได'รับการพัฒนา
อย5างมีคุณภาพตามท่ีสังคมต'องการ การจัดการศึกษาต'องเป1นไปเพ่ือพัฒนาคนไทยให'เป1นมนุษย8ท่ี
สมบูรณ8ท้ังร5างกาย จิตใจ สติป2ญญา มีคุณธรรม จริยธรรม ในการดํารงชีวิต สามารถอยู5ร5วมกับผู'อ่ืนได'
อย5างมีความสุข19 และ ระบุว5ากระบวนการเรียนรู'ต'องมุ5งปลูกฝ2งจิตสํานึกท่ีถูกต'องเก่ียวกับการเมือง
การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย8ทรงเป1นประมุข รู'รักษาและส5งเสรมิสิทธ ิ หน'าท่ี 
เสรีภาพ เคารพกฎหมาย ความเสมอภาค และศักด์ิศรีความเป1นมนุษย8 มีความภาคภูมิใจในความเป1นไทย 
รู'จักรักษาผลประโยชน8 ส5วนรวมของประเทศชาติ รวมท้ังส5งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมของชาติ 
การกีฬา ภูมิป2ญญาไทย และความรู'อันเป1นสากล ตลอดจนอนุรักษ8ทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล'อม มีความสามารถในการประกอบอาชีพ รู'จักพ่ึงตนเอง มีความคิดสร'างสรรค8 ใฝKรู'และเรียนรู'
ด'วยตนเองอย5างต5อเนื่อง20  นอกจากนี้ยังมีนักวิชาการได'กําหนดจุดหมายการพัฒนาเด็กปฐมวัยไว'ดังนี้ 

                                                           

 16สิริมา ภิญโญอนันตพงษ8, การวัดและประเมินผลแนวใหม�: เด็กปฐมวัย (กรุงเทพฯ: 
ภาควิชาหลักสูตรและการสอนสาขาการศึกษาปฐมวัย คณะศึกษาศาสตร8 มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ, 
2545), 23. 
 17เยาวพา เดชะคุปต8, การจัดการศึกษาสาหรับเด็กปฐมวัย (กรุงเทพฯ: แม็ค, 2542), 14. 
 18E.B. Hymes, The Psychology and Pedagogy of Reading (New York: 
Macmillan, 1965), 65. 
 19“พระราชบัญญัติการศึกษาแห5งชาติ พ.ศ. 2542 ท่ีแก'ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 
และ ท่ีแก'ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2553,” ราชกิจจานุเบกษา เล5มท่ี 116, ครั้งท่ี 75 ก (19 สิงหาคม 
2542): 1-28. 
 20 เรื่องเดียวกัน. 
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 “การจัดการศึกษาปฐมวัย มีจุดหมายเพ่ือการดูแล (Care) และการศึกษา (Educate) 
เป1นภารกิจสําคัญของสถานศึกษาปฐมวัยเนื่องจากเด็กปฐมวัยยังต'องการการช5วยเหลือ เช5น การดูแล
ความปลอดภัย โภชนาการและสุขภาพ ควบคู5กับการให'การศึกษาเพ่ือส5งเสริมพัฒนาการและสร'างการ
เรียนรู'ให'แก5เด็กในการท่ีจะให'เด็กมีพัฒนาการเต็มตามศักยภาพ”21   
 “เป1นการจัดการศึกษาในลักษณะการอบรมเลี้ยงดูและให'การศึกษา เด็กแต5ละคนจะ
ได'รับการพัฒนาท้ังด'านร5างกาย อารมณ8 จิตใจ สังคม และสติป2ญญา ตามวัยและความสามารถ ตาม
จุดหมาย ดังนี้ 1) ร5างกายเจริญเติบโตตามวัย และมีสุขนิสัยท่ีดี 2) กล'ามเนื้อใหญ5และกล'ามเนื้อเล็ก
แข็งแรง ใช'ได'อย5างคล5องแคล5วและประสานสัมพันธ8กัน 3) มีสุขภาพจิตดี และมีความสุข 4) มีคุณธรรม 
จริยธรรม และมีจิตใจท่ีดีงาม 5) ชื่นชมและแสดงออกทางศิลปะ ดนตรี การเคลื่อนไหว และรักการ
ออกกําลังกาย 6) ช5วยเหลือตนเองได'อย5างเหมาะสมกับวัย 7) รักธรรมชาติ สิ่งแวดล'อม วัฒนธรรม 
และความเป1นไทย 8) อยู5ร5วมกับผู'อ่ืนได'อย5างมีความสุขและปฏิบัติตนเป1นสมาชิกที่ดีของสังคมใน
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย8ทรงเป1นประมุข 9)ใช'ภาษาสื่อสารได'เหมาะสมกับวัย 10) มี
ความสามารถในการคิดและการแก'ป2ญหาได'เหมาะสมกับวัย 11) มีจินตนาการและความคิดสร'างสรรค8 
12) มีเจตคติท่ีดีต5อการเรียนรู' และมีทักษะในการแสวงหาความรู'”22 
 กล5าวโดยสรุป จุดหมายของการจัดการศึกษาปฐมวัยเพ่ือพัฒนาคนให'เป1นมนุษย8ท่ี
สมบูรณ8ท้ังร5างกาย จิตใจ สติป2ญญา มีคุณธรรม จริยธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยู5ร5วมกับผู'อ่ืนได'
อย5างมีความสุขเป1นมนุษย8ท่ีสมบูรณ8พร'อมท่ีจะเรียนรู'ในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและในระดับสูงต5อไป  
 หลักการจัดการศึกษาปฐมวัย 
 หลักในการจัดการศึกษาปฐมวัย มีรากฐานแนวคิดจากนักปรัชญาการศึกษา นักจิตวิทยา 
พัฒนาการ และนักประสาทวิทยา โดยหลอมรวมแนวคิดต5าง ๆ เพ่ือกําหนดเปEาหมายและทิศทางใน
การจัดการศึกษาในระดับนี้ให'มีความชัดเจน ดังนี้ 
 กระทรวงศึกษาธิการ23 ได'ยึดหลักการศึกษาปฐมวัย คือ 1) การสร'างหลักสูตรท่ีเหมาะสม 
การพัฒนาหลักสูตรพิจารณาจากวัยและประสบการณ8ของเด็กโดยเป1นหลักสูตรท่ีมุ5งเน'นการพัฒนา
เด็กทุกด'าน ท้ังด'านร5างกาย อารมณ8 จิตใจ สังคม และสติป2ญญา โดยอยู5บนพ้ืนฐานของประสบการณ8
เดิมท่ีเด็กมีอยู5 และประสบการณ8ใหม5ที่เด็กจะได'รับต'องมีความหมายกับตัวเด็ก เป1นหลักสูตรท่ีให'
โอกาสท้ังเด็กปกติ เด็กด'อยโอกาส และเด็กพิเศษได'พัฒนา รวมท้ังยอมรับในวัฒนธรรมและภาษาของเด็ก 
พัฒนาเด็กให'รู'สึกเป1นสุขในป2จจุบัน มิใช5เพียงเพ่ือเตรียมเด็กสําหรับอนาคตข'างหน'าเท5านั้น 2) การสร'าง
สภาพแวดล'อมท่ีเอ้ือต5อการเรียนรู'ของเด็ก สภาพแวดล'อมท่ีเอื้อต5อการเรียนรู'จะต'องอยู5ในสภาพท่ี
สนองความต'องการความสนใจของเด็กท้ังภายในและภายนอกห'องเรียนผู'สอนจะต'องจัดสภาพแวดล'อมให'
เด็กได'อยู5ในท่ีท่ีสะอาดปลอดภัยอากาศสดชื่นผ5อนคลายไม5เครียด มีโอกาสออกกําลังกายและพักผ5อน 

                                                           

 21กุลยา ตันติผลาชีวะ, รูปแบบการเรียนการสอนปฐมวัยศึกษา (กรุงเทพฯ: เบรน-เบส บุ�ค, 
2551), 14. 
 22กระทรวงศึกษาธิการ, หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ8
คุรุสภาลาดพร'าว, 2548), 3. 
 23เรื่องเดียวกัน, 5-6. 
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มีสื่อวัสดุอุปกรณ8 มีของเล5นท่ีหลากหลายเหมาะสมกับวัย ให'เด็กมีโอกาสได'เลือกเล5น เรียนรู'เก่ียวกับ
ตนเองและโลกท่ีเด็กอยู5 รวมท้ังพัฒนาการอยู5ร5วมกับคนอ่ืนในสังคม ดังนั้น สภาพแวดล'อมท้ังภายใน
และภายนอกห'องเรียนจึงเป1นเสมือนหนึ่งสังคมท่ีมีคุณค5าสําหรับเด็กแต5ละคนจะเรียนรู'และสะท'อนให'
เห็นว5าบุคคลในสังคมเห็นความสําคัญของการอบรมเลี้ยงดูและให'การศึกษากับเด็กปฐมวัย 3) การจัด
กิจกรรมท่ีส5งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู'ของเด็ก ผู'สอนมีความสําคัญต5อการจัดกิจกรรมพัฒนาเด็ก
อย5างมาก ผู'สอนต'องเปลี่ยนบทบาทจากผู'บอกความรู'หรือสั่งให'เด็กทํามาเป1นผู'อํานวยความสะดวก ใน
การจัดสภาพแวดล'อมประสบการณ8และกิจกรรมส5งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู'ของเด็กท่ีผู'สอน
และเด็กมีส5วนท่ีจะริเริ่มท้ัง 2 ฝKาย โดยผู'สอนจะเป1นผู'สนับสนุน ชี้แนะ และเรียนรู'ร5วมกับเด็ก ส5วนเด็ก
เป1นผู'ลงมือกระทํา เรียนรู' และค'นพบด'วยตนเอง ดังนั้น ผู'สอนจะต'องยอมรับ เห็นคุณค5า รู'จักและ
เข'าใจเด็กแต5ละคนท่ีตนดูแลรับผิดชอบก5อน เพ่ือจะได'วางแผน สร'างสภาพแวดล'อม และจัดกิจกรรมท่ี
จะส5งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู'ของเด็กได'อย5างเหมาะสม นอกจากนี้ผู'สอนต'องรู'จักพัฒนาตนเอง 
ปรับปรุงใช'เทคนิคการจัดกิจกรรมต5างๆ ให'เหมาะกับเด็ก 4) การบูรณาการการเรียนรู' การจัด 
การเรียนการสอนในระดับปฐมวัยยึดหลักการบูรณาการท่ีว5า หนึ่งแนวคิดเด็กสามารถเรียนรู'ได'หลาย
กิจกรรม หนึ่งกิจกรรมเด็กสามารถเรียนรู'ได'หลายทักษะและหลายประสบการณ8สําคัญ ดังนั้น เป1น
หน'าท่ีของผู'สอนจะต'องวางแผนการจัดประสบการณ8ในแต5ละวันให'เด็กเรียนรู'ผ5านการเล5นท่ีหลากหลาย
กิจกรรม หลากหลายทักษะ หลากหลายประสบการณ8สําคัญ อย5างเหมาะสมกับวัยและพัฒนาการ 
เพ่ือให'บรรลุจุดหมายของหลักสูตรแกนกลางท่ีกําหนดไว' 5) การประเมินพัฒนาการและการเรียนรู'
ของเด็ก การประเมินเด็กระดับปฐมวัยยึดวิธีการสังเกตเป1นส5วนใหญ5 ผู'สอนจะต'องสังเกตและประเมิน
ท้ังการสอนของตนและพัฒนาการการเรียนรู'ของเด็กว5าได'บรรลุตามจุดประสงค8และเปEาหมายท่ีวางไว'
หรือไม5 ผลท่ีได'จากการสังเกตพัฒนาการ จากข'อมูลเชิงบรรยาย จากการรวบรวมผลงาน การแสดงออกใน
สภาพท่ีเป1นจริง ข'อมูลจากครอบครัวของเด็ก ตลอดจนการท่ีเด็กประเมินตนเองหรือผลงาน สามารถ
บอกได'ว5าเด็กเกิดการเรียนรู'และมีความก'าวหน'าเพียงใด ข'อมูลจากการประเมินพัฒนาการจะช5วย
ผู'สอนในการวางแผนการจัดกิจกรรม ชี้ให'เห็นความต'องการพิเศษของเด็กแต5ละคน ใช'เป1นข'อมูลใน
การสื่อสารกับพ5อแม5 ผู'ปกครองเด็ก และขณะเดียวกันยังใช'ในการประเมินประสิทธิภาพการจัดการศึกษา
ให'กับเด็กในวัยนี้ได'อีกด'วย 6) ความสัมพันธ8ระหว5างผู'สอนกับครอบครัวของเด็ก เด็กแต5ละคนมีความ
แตกต5างกัน ท้ังนี้ เนื่องจากสภาพแวดล'อมท่ีเด็กเจริญเติบโตข้ึนมา ผู'สอน พ5อแม5 และผู'ปกครองของ
เด็กจะต'องมีการแลกเปลี่ยนข'อมูล ทําความเข'าใจพัฒนาการและการเรียนรู'ของเด็กต'องยอมรับและ
ร5วมมือกันรับผิดชอบ หรือถือเป1นหุ'นส5วนที่จะต'องช5วยกันพัฒนาเด็กให'บรรลุเปEาหมายท่ีต'องการ
ร5วมกัน ดังนั้น ผู'สอนจึงมิใช5จะแลกเปลี่ยนความรู'กับพ5อแม5 ผู'ปกครองเก่ียวกับการพัฒนาเด็ก เท5านั้น 
แต5จะต'องให'พ5อแม5 ผู'ปกครอง มีส5วนร5วมในการพัฒนาด'วย ท้ังนี้ มิได'หมายความให' พ5อแม5 ผู'ปกครอง
เป1นผู'กําหนดเนื้อหาหลักสูตรตามความต'องการ โดยไม5คํานึงถึงหลักการจัดท่ีเหมาะสมกับวัยเด็ก  
 สรุปหลักในการจัดการศึกษาปฐมวัยของกระทรวงศึกษา ให'คํานึงถึงการสร'างหลักสูตรท่ี
เหมาะสม การสร'างสภาพแวดล'อมท่ีเอ้ือต5อการเรียนรู'ของเด็ก การจัดกิจกรรมท่ีส5งเสริมพัฒนาการ
และการเรียนรู'ของเด็ก การบูรณาการการเรียนรู' การประเมินพัฒนาการและการเรียนรู'ของเด็ก และ
ความสัมพันธ8ระหว5างผู'สอนกับครอบครัวของเด็ก 
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 ส5วนในการนํามาตรฐานการศึกษาปฐมวัยสู5การปฏิบัติ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ข้ันพ้ืนฐาน24 ได'ระบุถึงหลักการจัดการศึกษาปฐมวัยไว' 5 หลักการด'วยกัน ดังนี้ 1) หลักการพัฒนา
เด็กโดยองค8รวม โดยเริ่มจากการพัฒนาด'านร5างกายให'แข็งแรงสมบูรณ8 กระตุ'นให'สมองได'รับการพัฒนา
อย5างเต็มท่ี พัฒนาด'านจิตใจและอารมณ8ให'เป1นผู'มีความรู'สึกท่ีดีต5อตนเอง เชื่อม่ันในตนเอง ร5าเริง
แจ5มใส สามารถควบคุมอารมณ8ตนเองได' พัฒนาด'านสังคมโดยให'มีโอกาสปฏิสัมพันธ8กับบุคคล และ
สิ่งแวดล'อมรอบตัว มีมนุษย8สัมพันธ8ที่ดี สามารถดํารงชีวิตร5วมกับผู'อ่ืนได'อย5างมีความสุข รวมท้ัง
พัฒนาสติป2ญญา ส5งเสริมความคิดสร'างสรรค8 บนวิถีชีวิตของเด็กตามสภาพครอบครัว บริบทของ
ชุมชน สังคมและวัฒนธรรมไทย 2) หลักการจัดประสบการณ8ท่ียึดเด็กเป1นสําคัญ โดยจัดการอบรม
เลี้ยงดูด'วยความรัก ความเอาใจใส5 และจัดการเรียนรู'ผ5านการเล5นและกิจกรรมท่ีเหมาะสมกับวัย โดย
คํานึงถึงความแตกต5างระหว5างบุคคล เน'นเรียนให'สนุก เล5นให'มีความรู' และเกิดพัฒนาสมวัย อย5าง
สมดุล 3) หลักการเสริมสร'างความเป1นไทย โดยการปลูกฝ2งจิตสํานึกความเป1นคนไทย ความเป1นชาติไทย
ท่ีมีวัฒนธรรมอันดีงาม เคารพนับถือและมีความกตัญ�ูต5อบิดามารดา มีชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย8
เป1นศูนย8รวมจิตใจ ทําให'เกิดความรักและความภาคภูมิใจในตนเอง ครอบครัว ท'องถ่ิน และประเทศ
ไทย 4) หลักความร5วมมือ โดยครอบครัว ชุมชน และสถานศึกษา ร5วมมือกันในการอบรม เลี้ยงดู
พัฒนาเด็กให'มีพัฒนาการให'เหมาะสมกับวัย สามารถดํารงชีวิตประจําวันได'อย5างมีคุณภาพ และมี
ความสุข ตลอดจนพร'อมที่จะเรียนรู'ในการศึกษาขั้นพื้นฐานต5อไป 5) หลักแห5งความสอดคล'อง 
อุดมการณ8และมาตรฐานในการจัดการศึกษาปฐมวัยต'องสอดคล'องกับสาระบัญญัติในรัฐธรรมนูญแห5ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 พระราชบัญญัติการศึกษาแห5งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแก'ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553 นโยบายการศึกษาของรัฐบาลที่แถลงต5อรัฐสภา สอดคล'องกับ
มาตรฐานการศึกษาของชาติ และสัมพันธ8เชื่อมโยงกับมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 สรุปหลักการจัดการศึกษาปฐมวัย จะต'องมีการพัฒนาเด็กโดยองค8รวม จัดประสบการณ8
ท่ียึดเด็กเป1นสําคัญ เสริมสร'างความเป1นไทย ร5วมมือกันระหว5างครอบครัว ชุมชน และสถานศึกษา 
และสอดคล'องกับสาระในความต'องการของชาติ 
 ความสําคัญของการจัดการศึกษาปฐมวัย 
 ในป2จจุบันมีหน5วยงาน นักการศึกษา นักจิตวิทยา รวมท้ังผู'ท่ีเก่ียวข'องกับเด็กปฐมวัยให'
ความสําคัญต5อการจัดการศึกษาปฐมวัยมากข้ึนทุกขณะ ส5วนในภาครัฐได'กําหนดนโยบายพ้ืนฐานแห5งรัฐ 
ให'คุ'มครองและพัฒนาเด็กเยาวชนสนับสนุนการอบรมเลี้ยงดูและให'การศึกษาปฐมวัย25  โดยให'
ความสําคัญในการเลี้ยงดูเด็กท่ีเหมาะสมกับพัฒนาการทางสมองสติป2ญญา ร5างกาย และจิตใจ 
ผลักดันให'เกิดการเรียนรู'อย5างมีความสุขด'วยการกระตุ'นให'ได'คิดและลงมือทําด'วยตนเอง เชื่อมโยงสิ่ง

                                                           

 24สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, แนวการจัดการเรียนรู�สู�ประชาคม
อาเซียน (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ8ชุมนุมสหกรณ8การเกษตรแห5งประเทศไทย, 2550), 9 – 10. 
 25 “รัฐธรรมนูญแห5งราชอาณาจักรไทย ปAพุทธศักราช 2550,” ราชกิจจานุเบกษา  เล5ม
ท่ี 124, ตอนท่ี 47 ก (24 สิงหาคม 2550): 23.  
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ท่ีได'เรียนรู'เข'ากับชีวิตจริงและปฏิบัติตนที่ดีด'านคุณธรรม และจริยธรรม26 นอกจากนั้นยังให'
ความสําคัญการพัฒนาเด็กปฐมวัยว5าจําเป1นต'องเริ่มต้ังแต5ปฏิสนธิ และในช5วงปฐมวัยซ่ึงเป1นรากฐาน
ของการพัฒนาท้ังปวง เป1นการพัฒนาคุณภาพมนุษย8ท่ียั่งยืนและปEองกันป2ญหาสังคมในระยะยาวโดย
เน'นให'ครอบครัวเป1นแกนหลักในการพัฒนาเด็กและให'ชุมชน สังคมเป1นฐานท่ีมีส5วนร5วมอย5างแท'จริง
ในการพัฒนาเลี้ยงดูเด็กทุกขั้นตอน ป2จจัยแวดล'อมและการเลี้ยงดูท่ีเหมาะสมสามารถปรับเปลี่ยน
ลักษณะการพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพการทํางานของสมองมนุษย8ได'27 มุ5งเน'นให'คนไทยได'เรียนรู'
ตลอดชีวิตอย5างมีคุณภาพ โดยมีเปEาหมายพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและการเรียนรู'ของ
คนไทย เริ่มตั้งแต5ปฐมวัย สามารถเรียนรู'ด'วยตนเอง แสวงหาความรู'อย5างต5อเนื่องตลอดชีวิต มี
ความสามารถในการสื่อสาร สามารถคิด วิเคราะห8 แก'ป2ญหา คิดริเริ่มสร'างสรรค8 มีจิตสาธารณะ มี
ระเบียบวินัย คํานึงถึงประโยชน8ส5วนรวม สามารถทํางานเป1นกลุ5มได'อย5างเป1นกัลยาณมิตร มีศีลธรรม 
คุณธรรม จริยธรรม ค5านิยม มีจิตสํานึกและความภาคภูมิใจในความเป1นไทย ยึดม่ันการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย8เป1นทรงประมุข รังเกียจการทุกจริตและต5อต'านการซ้ือสิทธิ์
ขายเสียง สามารถก'าวทันโลก28 นอกจากนี้ยังมีนักจิตวิทยาและนักการศึกษา หลายท5านได'ให'
ความสําคัญของการจัดการศึกษาปฐมวัยเช5น Sigmund Freud อธิบายว5าวัยเริ่มต'นของชีวิตมนุษย8 
คือ ระยะ 5 ขวบปAแรก ประสบการณ8ต5าง ๆ ท่ีได'รับในช5วงนี้จะมีอิทธิพลต5อชีวิตของบุคคลนั้นตลอด
ชีวิต และ Erick Ericson มีความคิดเห็นสอดคล'องกับฟรอยด8เช5นกัน และอีริคสัน ได'ชี้ให'เห็นว5าเด็ก
อายุระหว5าง 3 - 6 ขวบ จะเริ่มพัฒนาความสามารถพร'อม ๆ กับความคิดสร'างสรรค8 และต'องการ
เรียนรู'สิ่งใหม5 ๆ ดังนั้นถ'าเด็กในวัยนี้ได'รับการส5งเสริมอย5างถูกต'องเหมาะสมก็จะส5งผลให'เด็กเติบโต
เป1นทรัพยากรท่ีมีค5าทางสังคม29 นักการศึกษาได'ให'ความสําคัญของเด็กปฐมวัยว5าพัฒนาการทางสมอง
ของมนุษย8เน'นให'ความสําคัญกับการศึกษาปฐมวัย โดยเฉพาะช5วง 5 ปAแรก ของชีวิต ว5าเป1นช5วงเวลา 
ท่ีดีท่ีสุด สําหรับการเรียนรู'และเด็กจําเป1นต'องได'รับการดูแลต้ังแต5แรกเกิดโดยการให'ความรัก การโอบกอด 
สัมผัส พูดคุยและเล5นกับเด็กเพ่ือให'สมองได'รับการพัฒนาอย5างเต็มท่ีตามศักยภาพ30  ในช5วง 5 ปAแรก 
ของชีวิต เป1นช5วงเวลาสําคัญมากในการวางรากฐานบุคลิกภาพของมนุษย8 ซ่ึงเป1นช5วงท่ีสมองของเด็ก

                                                           

 26 “แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห5งชาติ ฉบับท่ี 11 (พ.ศ. 2555 - 2559),” 
ราชกิจจานุเบกษา เล5มท่ี 128, ตอนพิเศษ 152 ง (14 ธันวาคม 2554): 75. 
 27สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, ได�กําหนดนโยบาย และยุทธศาสตรF การพัฒนา
เด็กปฐมวัย (0 - 5 ปC) ระยะยาว พ.ศ. 2550 – 2559 (กรุงเทพฯ: สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 
2550), 7 – 9. 
 28สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, ข�อเสนอการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ี 21 
(พ.ศ. 2552 –2561) (กรุงเทพฯ: พริกหวานกราฟฟLค, 2552). 
 29อรุณี หรดาล และคณะ, หลักการและแนวคิดทางการปฐมวัยศึกษา, พิมพ8ครั้งท่ี 2  
(นนทบุรี: สํานักพิมพ8มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช, 2556), 11. 
 30นภเนตร ธรรมบวร, หลักสูตรเพ่ือพัฒนาเด็กปฐมวัย ใน ประมวลสาระชุดวิชา การจัด
ประสบการณFสําหรับเด็กปฐมวัย หน�วยท่ี 3 (นนทบุรี: สํานักพิมพ8มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 
2549), 4. 



32 

กําลังเจริญเติบโตอย5างรวดเร็ว ดังนั้นการจัดการศึกษาปฐมวัย จึงควรคํานึงถึงการเสริมสร'าง
พัฒนาการทางด'านร5างกาย อารมณ8 สังคมและสติป2ญญา โดยการเปLดโอกาสให'เด็กได'รับการพัฒนา
ด'านกล'ามเนื้อใหญ5 กล'ามเนื้อเล็ก ได'รับอาหารท่ีมีคุณค5าทางโภชนาการและถูกสัดส5วน ได'รับการปลูกฝ2ง
เสริมสร'างพัฒนาการด'านอารมณ8 สังคม และสติป2ญญาอย5างเต็มท่ี เพ่ือให'เด็กเจริญเติบโตเป1นบุคคลท่ี
มีประสิทธิภาพและมีคุณค5าแก5สังคม31 
 กล5าวโดยสรุปความสําคัญของการจัดการศึกษาปฐมวัย จึงเป1นการจัดการศึกษาท่ีมี
ความสําคัญและจําเป1นท่ีสุดของชีวิต เนื่องจากสมองของเด็กอยู5ในช5วงของการเจริญเติบโตสูงสุด ผู'มี
ส5วนเก่ียวข'องในการอบรมเลี้ยงดูจะต'องมีความรู'ความเข'าใจธรรมชาติ พัฒนาการและความต'องการ
ข้ันพ้ืนฐานของเด็ก และการเจริญเติบโตโดยอาศัยหลักการและแนวทางอันดีงามของวัฒนธรรมไทย 
ในการอบรมเลี้ยงดู และให'การศึกษาจึงจะทําให'เด็กได'รับการพัฒนาอย5างเต็มศักยภาพ เพ่ือเติบโต
เป1นผู'ใหญ5ท่ีมีคุณภาพและเป1นพลังความสําคัญในการพัฒนาประเทศต5อไป 
 แนวคิดท่ีเก่ียวข�องกับการจัดการศึกษาปฐมวัย 
 แนวการจัดการศึกษาปฐมวัยของประเทศไทยในป2จจุบันแต5ละสถานศึกษาจะกําหนด
กฎเกณฑ8และรูปแบบแตกต5างกัน ทั้งนี้ขึ้นอยู5กับแต5ละสถานศึกษาจะยึดหลักการ แนวคิด รูปแบบ 
และหลักสูตรแบบใด อาจมีความหลากหลาย เน'นการเตรียมความพร'อมทางพัฒนาการท้ัง 4 ด'าน 
แนวคิดการนํานวัตกรรมการสอนจากตะวันตกมาใช'ในการพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษา เช5น แบบ
วอลดอร8ฟ แบบมอนเตสซอรี่ หรือแบบมุ5งประสบการณ8ภาษาธรรมชาติ เป1นต'น บางแห5งเน'นการจัด
โดยยึดเด็กเป1นศูนย8กลาง (Child-Centered) ท้ังนี้ การจัดต'องมีความเหมาะสมกับความแตกต5าง
ระหว5างบุคคล เพราะเด็กแต5ละคนมีลักษณะพิเศษเฉพาะตน การศึกษาปฐมวัยต'องจัดให'เหมาะสมกับ
ระดับอายุ คือ ต้ังแต5เด็กเล็ก อายุ 3 ถึง 5 ขวบ และเด็กอายุ 6 ถึง 8 ขวบ หลักการดังกล5าวนี้ แต5ละ
ช5วงวัยเพื่อส5งเสริมให'เด็กมีพัฒนาการในทุกด'าน ซึ่งโดยภาพรวมหลักการและแนวคิดในการจัด
การศึกษาปฐมวัยจะเน'นลักษณะคือ 1) หลักการจัดที่เน'นผู'เรียนเป1นสําคัญ 2) หลักการจัดท่ีเน'น
พัฒนาการและธรรมชาติของเด็กปฐมวัย 3) หลักการจัดที่เน'นการเรียนปนเล5น ซ่ึงสอดคล'องกับ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห5งชาติ พ.ศ. 2542 กล5าวว5า “การจัดการศึกษาท่ีเป1นไปเพ่ือพัฒนาคนไทย
ให'เป1นมนุษย8ท่ีสมบูรณ8ท้ังทางด'านร5างกาย สติป2ญญา ความรู' คู5คุณธรรม มีจริยธรรม และวัฒนธรรม 
ในการดํารงชีวิต สามารถอยู5ร5วมกับผู'อ่ืนได'อย5างมีความสุข”32 สําหรับการจัดการศึกษาปฐมวัยใน
ประเทศไทยได'นําแนวคิดการจัดการศึกษาปฐมวัยตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 
ได'พัฒนาข้ึนมาโดยอาศัยแนวคิด ดังนี้33 1) แนวคิดเก่ียวกับพัฒนาการเด็ก พัฒนาการของมนุษย8เป1น
การเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนในตัวมนุษย8 เริ่มต้ังแต5ปฏิสนธิต5อเนื่องไปจนตลอดชีวิต ซ่ึงครอบคลุมการ
เปลี่ยนแปลงในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ พัฒนาการทางด'านร5างกาย อารมณ8 จิตใจ สังคม และ
สติป2ญญาจะมีความสัมพันธ8และพัฒนาอย5างต5อเนื่องเป1นลําดับข้ันตอนไปพร'อมกันทุกด'าน เด็กแต5ละคน

                                                           

 31เยาวพา เดชะคุปต8, การศึกษาปฐมวัย (กรุงเทพฯ: เอบี กราฟฟLคส8ดีไซน8, 2542), 15. 
 32เรื่องเดียวกัน. 
 33กระทรวง ศึกษาธิการ, คู�มือหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 (สําหรับ
เด็กอายุ 3-5 ปC) (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ8คุรุสภาลาดพร'าว, 2547), 3 – 4. 
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จะเติบโตและมีลักษณะพัฒนาการท่ีแตกต5างกันไปตามวัย โดยท่ีพัฒนาการเด็กปฐมวัยบ5งบอกถึงการ
เปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนในตัวเด็กอย5างต5อเนื่องในแต5ละวัย เริ่มต้ังแต5ปฏิสนธิจนถึงอายุ 5 ปA พัฒนาการ
ของเด็กแต5ละด'านจะมีทฤษฎีเฉพาะอธิบายไว' และสามารถนํามาใช'ในการพัฒนาเด็ก ทฤษฎีพัฒนาการ
ทางร5างกายท่ีอธิบายการเจริญเติบโต และพัฒนาการของเด็กว5ามีลักษณะต5อเนื่องเป1นลาดับข้ัน เด็ก
จะพัฒนาถึงขั้นใดจะต'องเกิดวุฒิภาวะของความสามารถขั้นนั้นก5อน หรือทฤษฎีพัฒนาการทาง
สติป2ญญาท่ีอธิบายว5าเด็กเกิดมาพร'อมวุฒิภาวะ ซ่ึงจะพัฒนาข้ึนตามอายุ ประสบการณ8 ค5านิยมทาง
สังคม และสิ่งแวดล'อม หรือทฤษฎีพัฒนาการทางบุคลิกภาพ ท่ีอธิบายว5าเด็กจะพัฒนาได'ดีถ'าในแต5ละ
ช5วงอายุเด็กได'รับการตอบสนองในสิ่งที่ตนพอใจ ได'รับความรัก ความอบอุ5นอย5างเพียงพอจาก      
ผู'ใกล'ชิด มีโอกาสช5วยเหลือตนเอง ทํางานท่ีเหมาะสมกับวัยและมีอิสระท่ีจะเรียนรู'ในสิ่งท่ีตนอยากรู'
รอบๆ ตนเอง ดังนั้น แนวคิดเกี่ยวกับพัฒนาการเด็ก จึงเป1นเสมือนหนึ่งแนวทางให'ผู'สอนหรือ
ผู'เก่ียวข'องได'เข'าใจเด็ก สามารถอบรมเลี้ยงดูและจัดประสบการณ8ท่ีเหมาะสมกับวัยและความแตกต5าง
ของแต5ละบุคคลในอันท่ีจะส5งเสริมให'เด็กพัฒนาจนบรรลุผลได'ตามเปEาหมายท่ีต'องการได'ชัดเจนข้ึน  
2) แนวคิดเกี่ยวกับการเรียนรู'ของมนุษย8 เรามีผลสืบเนื่องมาจากประสบการณ8ต5าง ๆ ท่ีได'รับ การ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเกิดข้ึนจากกระบวนการท่ีเด็กมีปฏิสัมพันธ8กับบุคคลและสิ่งแวดล'อมรอบตัว 
โดยเด็กจะต'องเป1นผู'กระทําให'เกิดด'วยตนเอง และการเรียนรู'จะเป1นไปได'ดี ถ'าเด็กได'ใช'ประสาทสัมผัส
ท้ังห'า ได'เคลื่อนไหว มีโอกาสคิดริเริ่ม ตามความต'องการและความสนใจของเด็ก รวมท้ังอยู5ใน
บรรยากาศท่ีเป1นอิสระ อบอุ5นและปลอดภัย ดังนั้น การจัดสภาพแวดล'อมท่ีเอ้ือต5อการเรียนรู' จึงเป1น
สิ่งสําคัญท่ีจะช5วยส5งเสริมการเรียนรู' ของเด็ก และเนื่องจากการเรียนรู'นั้นเป1นพ้ืนฐานของพัฒนาการ
ในการจัดทําหลักสูตรจึงยึดแนวคิดท่ีจะให'เด็กได'เรียนรู' และจัดกิจกรรมให'เหมาะสมกับระดับพัฒนาการ
ของเด็กแต5ละคน 3) แนวคิดเก่ียวกับการเล5นของเด็ก การเล5นถือเป1นกิจกรรมท่ีสําคัญในชีวิตเด็กทุกคน 
เด็กจะรู'สึกสนุกสนาน เพลิดเพลิน ได'สังเกต มีโอกาสทําการทดลอง สร'างสรรค8 คิดแก'ป2ญหาและ
ค'นพบด'วยตนเอง การเล5นจะมีอิทธิพลและมีผลดีต5อการเจริญเติบโต ช5วยพัฒนาร5างกาย อารมณ8 
จิตใจ สังคม และสติป2ญญา จากการเล5นเด็กมีโอกาสเคลื่อนไหวส5วนต5าง ๆ ของร5างกาย ได'ใช'ประสาท
สัมผัสและการรับรู' ผ5อนคลายอารมณ8 และแสดงออกถึงตนเอง เรียนรู'ความรู'สึกของผู'อ่ืน การเล5นจึง
เป1นทางท่ีเด็กจะสร'างประสบการณ8การเรียนรู' สิ่งแวดล'อม เรียนรู'ความเป1นอยู5ของผู'อ่ืน กับธรรมชาติ
รอบตัว และ 4) แนวคิดเก่ียวกับวัฒนธรรมและสังคม บริบททางสังคมและวัฒนธรรมท่ีเด็กอาศัยอยู5
หรือแวดล'อมตัวเด็ก ทําให'เด็กแต5ละคนแตกต5างกันออกไป ผู'สอนจําเป1นต'องเข'าใจและยอมรับว5า
วัฒนธรรมและสังคมแวดล'อมตัวเด็กมีอิทธิพลต5อการเรียนรู' การพัฒนาศักยภาพ และพัฒนาการของ
เด็กแต5ละคน ผู'สอนควรต'องเรียนรู'บริบททางสังคมและวัฒนธรรมของเด็กท่ีตนรับผิดชอบ เพ่ือช5วยให'
เด็กได'พัฒนา เกิดการเรียนรู' และอยู5ในกลุ5มคนท่ีมาจากพ้ืนฐานเหมือนหรือต5างจากตนได'อย5างราบรื่น 
มีความสุข 
 สรุป การจัดการศึกษาปฐมวัยของประเทศไทยในป2จจุบันให'ความสําคัญกับความ
แตกต5างระหว5างบุคคลของเด็กเพ่ือส5งเสริมให'เด็กมีพัฒนาการในทุกด'าน โดยมีหลักการและแนวคิดใน
การจัดการศึกษาปฐมวัยท่ีเน'นผู'เรียนเป1นสําคัญ เน'นพัฒนาการและธรรมชาติของเด็กปฐมวัย การจัด
ท่ีเน'นการเรียนปนเล5น และอิทธิพลของวัฒนธรรม สังคมแวดล'อมท่ีมีต5อการเรียนรู'ของเด็ก 
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 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน34 ได'แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการศึกษา
ปฐมวัย โดยมีองค8ประกอบท่ีสําคัญในการขับเคลื่อนการศึกษาปฐมวัยให'บรรลุผลตามท่ีระบุไว'ใน
พระราชบัญญัติการศึกษาแห5งชาติ ประกอบด'วย 3 องค8ประกอบหลัก คือ 1) การพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา โดยพิจารณาจากวัยและประสบการณ8ของเด็ก หลักสูตรมุ5งพัฒนาเด็กทุกด'าน ท้ังด'าน
ร5างกาย อารมณ8 จิตใจ สังคม และสติป2ญญา ต้ังอยู5บนพ้ืนฐานของประสบการณ8ท่ีเด็กมีอยู5 และ
ประสบการณ8ใหม5ท่ีเด็กจะได'รับต'องมีความหมายกับตัวเด็ก หลักสูตรต'องเปLดโอกาสท้ังเด็กปกติและ
เด็กด'อยโอกาส และเด็กพิเศษได'รับการพัฒนาเต็มศักยภาพ รวมท้ังเข'าใจในวัฒนธรรม และภาษาของ
เด็ก คํานึงถึงการพัฒนาเด็กให'รู'สึกเป1นสุขในป2จจุบัน มิใช5เพียงเพ่ือเตรียมเด็กสําหรับอนาคตข'างหน'า
เท5านั้น 2) ระบบ กลไก การเสริมสร'างตระหนักรู' และความเข'าใจการจัดการศึกษาปฐมวัย โดยผู'มี
ส5วนร5วมทุกฝKายตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห5งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแก'ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) 
พ.ศ. 2545 และ ท่ีแก'ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2553 ได'กําหนดให'ชุมชนมีบทบาทในการมีส5วนร5วม
การจัดการศึกษา โดยให'มีการประสานความร5วมมือในการพัฒนาผู'เรียนตามศักยภาพ ดังนั้น
ชุมชนจึงมีบทบาทในการจัดการศึกษาปฐมวัย คือ มีส5วนร5วมในการบริหารการศึกษาในบทบาทของ
คณะกรรมการสถานศึกษา สมาคมชมรมผู'ปกครอง มีส5วนร5วมในการจัดทําและพัฒนาสถานศึกษา
เพ่ือเป1นแนวทางในการดําเนินการของสถานศึกษา เป1นศูนย8การเรียนรู' เครือข5ายการเรียนรู' ให'เด็กได'
เรียนรู'และมีประสบการณ8จริง ให'การสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนรู'ของสถานศึกษา ส5งเสริมให'มี
การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาตลอดจนเชิญวิทยากรภายนอกและภูมิป2ญญาท'องถ่ิน ร5วม
เสริมสร'างพัฒนาการของเด็กทุกด'าน ตลอดถึงการสืบสานจารีตประเพณี ศิลปวัฒนธรรมของท'องถ่ินและ
ของชาติ ประสานงานกับองค8กรท้ังภาครัฐและเอกชน เพ่ือให'สถานศึกษาเป1นแหล5งวิทยากรของชุมชน 
และมีส5วนร5วมในการพัฒนาชุมชน และท'องถ่ิน รวมถึงการตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา และ 3) สถานศึกษาต'องจัดสิ่งอํานวยความสะดวกท่ีจําเป1น เอ้ือประโยชน8และอํานวย
ความสะดวกต5อการพัฒนาเด็กท้ังด'านร5างกาย อารมณ8 จิตใจ สังคม และสติป2ญญา เช5น จัดให'มี
อุปกรณ8ของเล5น ของใช' เครื่องนอน เครื่องอํานวยความสะดวกต5าง ๆ ให'พอเพียงกับเด็กโดยจัดให'
เหมาะสม สะอาดและปลอดภัย จัดให'มีมุมหนังสือท่ีจําเป1นต5อการพัฒนาการของเด็กให'เพียงพอและ
เหมาะสมกับวัย จัดให'มีเครื่องเล5นสนาม เครื่องเล5นน้ํา เล5นทรายท่ีเหมาะสมและปลอดภัย จัดให'มี
พ้ืนท่ีสําหรับแปรงฟ2น ล'างมือ ทําความสะอาดร5างกาย ห'องน้ําห'องส'วมพร'อมอุปกรณ8ท่ีเหมาะสมกับ
เด็ก และจัดให'มีห'องพยาบาลท่ีเพียงพอสะอาด เหมาะสม เพ่ือเป1นการช5วยเหลือเด็กเบ้ืองต'น 
 สรุป การจัดการศึกษาปฐมวัยตามแนวทางของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐานให'ความสําคัญกับหลักสูตรสถานศึกษาตามวัยและประสบการณ8ของเด็ก มุ5งพัฒนาเด็กทุกด'าน 
ให'ชุมชนมีบทบาทในการมีส5วนร5วมการจัดการศึกษา และจัดสิ่งอํานวยความสะดวกท่ีจําเป1นเอ้ือประโยชน8
และอํานวยความสะดวกต5อการพัฒนาเด็ก 

                                                           

 34สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน, “มาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและ
มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย” (เอกสารเพ่ือการประกันคุณภายในสถานศึกษา, กระทรวงศึกษาธิการ, 
2554), 5 – 6. 
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 นอกจากนี้ยังมีนักการศึกษาหลายท5านได'เสนอแนวทางในการจัดการศึกษาปฐมวัย 
ประกอบด'วยงานหลักในการบริหารจัดการศึกษาปฐมวัย 6 งานซ่ึงแต5ละงานมีจุดมุ5งหมายแตกต5างกัน 
ประกอบด'วย35 1) งานบริหารด'านวิชาการ เป1นงานสําคัญท่ีสุด จุดหมายของการบริหารด'านวิชาการ
ท่ีเก่ียวข'องกับการศึกษาปฐมวัย คือ เพื่อวางโครงการในการดําเนินงานจัดชั้นเรียนเด็กเล็กของ
โรงเรียน เพ่ือจัดทําโครงการสอนให'เป1นไปตามหลักสูตรและปรับปรุงให'เหมาะสม เพ่ือจัดหาสื่อการ
เรียนการสอน เพ่ือส5งเสริมประสิทธิภาพของการจัดการเรียนการสอน เพ่ือนิเทศและควบคุมการสอน
ของครูให'เป1นไปตามโครงการ เพื่อจัดกิจกรรมต5าง ๆ ที่เป1นการส5งเสริมการเรียนการสอน เพ่ือ
ดําเนินการวัดและประเมินผลพัฒนาการของเด็กปฐมวัยได'ถูกต'องตามท่ีกําหนดไว'ในคู5มือ เพ่ือสนับสนุน
ให'มีการค'นคว'า ทดลอง ปรับวิธีการสอนให'ดีข้ึน และ เพ่ือจัดให'มีการอบรมครูในโรงเรียน 2) งานบริหาร
ด'านบุคลากร เป1นงานท่ีกําหนดแนวทางเก่ียวกับบุคคลท่ีจะต'องรับผิดชอบเก่ียวกับการเรียนการสอน
และการประสานสัมพันธ8กับฝKายต5างๆ ในโรงเรียนและดําเนินการควบคุมให'บุคลากรปฏิบัติงานเป1นไป
ตามแผนและนโยบายของโรงเรียนอย5างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 3) งานบริหารด'านกิจการ
นักเรียน เป1นงานท่ีเก่ียวข'องกับการดําเนินงานตามกฎระเบียบ ข'อบังคับ จัดหาและบริการโรงเรียน 
การประชาสัมพันธ8ให'ผู'ปกครองทราบเกี่ยวกับกฎระเบียบ การเปLด-ปLดของโรงเรียน ตลอดจน
การปฐมนิเทศผู'ปกครองและการบริการเรื่องสุขภาพ อาหารกลางวัน กิจกรรมต5าง ๆ ท่ีส5งเสริมให'เด็ก
มีคุณธรรม จริยธรรมท่ีดีงาม 4) งานบริหารด'านธุรการ การเงิน พัสดุ งานบริหารโรงเรียน เป1นงานท่ี
ช5วยบริการให'งานต5าง ๆ ในโรงเรียนดําเนินการไปด'วยดี ท้ังในด'านการเงิน งบประมาณ วัสดุครุภัณฑ8 
ตลอดจนอาคารสถานท่ี ขอบข5ายของงานธุรการในโรงเรียนท่ีเปLดสอนเด็กปฐมวัยจึงเพ่ิมข้ึนจากงาน
ธุรการปกติ 5) งานบริหารด'านสถานท่ี การจัดการศึกษาในด'านอาคารสถานท่ี เน'นท่ีการดูแลปรับปรุง
อาคารสถานท่ีต5างๆ ให'อยู5ในสภาพเรียบร'อย ตลอดจนการจัดหาอุปกรณ8ท่ีอํานวยต5อการเรียนการสอน
ของเด็กปฐมวัย 6) งานบริหารด'านความสัมพันธ8ระหว5างโรงเรียนกับชุมชน การจัดการศึกษาปฐมวัย
ในด'านความสัมพันธ8ระหว5างโรงเรียนและชุมชน เน'นท่ีการให'ชุมชนเกิดความรู'สึกว5าโรงเรียนเป1นส5วนหนึ่ง
ของชุมชนจะต'องให'ความร5วมมือช5วยเหลือในขณะเดียวกันชุมชนจะได'รับประโยชน8จากโรงเรียน
เช5นกัน การสอนระดับปฐมวัยไม5ใช5การเปลี่ยนพฤติกรรมเด็กอย5างมีเงื่อนไข แต5เป1นการเปลี่ยน
พฤติกรรมด'วยการเรียนรู' โดยการสอนนั้นต'องส5งเสริมพัฒนาการเด็กได'ครอบคลุมทุกด'าน ตรง
กับความต'องการของเด็ก มีความสุขกับการเรียน ในขณะเดียวกันการเรียนรู'นั้นต'องเป1นการวางพ้ืนฐาน 
ความรู' และเตรียมความพร'อมเพ่ืออนาคตเด็กอย5างน'อยเด็กจะได'เรียนรู'การมีเพ่ือน เรียนรู'การดูแล
ตนเอง เรียนรู'การเป1นผู'มีอารมณ8ท่ีดี ในแง5พุทธิป2ญญา (Cognitive Growth) เด็กควรได'รับการ
กระตุ'นให'รู'จักคิด รู'จักใช'เหตุผลสรุปผลประมวลตามสิ่งท่ีต'องการได' และสิ่งท่ีเด็กปฐมวัยควรต'อง
เรียนรู' คือ เข'าใจโลกรอบตัว เข'าใจคนและสิ่งต5าง ๆ เข'าใจร5างกายตนเองการรับรู'ความรู'สึกและรู'จัก
วิธีท่ีจะดูแล รู'จักท่ีจะใช'ภาษา และรูปแบบของการสื่อสารท่ีชัดเจน รู'จักเลือกและตัดสินใจอย5างเป1น
อิสระ รู'จักทําสิ่งท่ีถูกต'อง สอดคล'องกับค5านิยมท'องถ่ิน ชาติ และชุมชนโลก36 

                                                           

 35เยาวพา เดชะคุปต8, การศึกษาปฐมวัย (กรุงเทพฯ: เอบี กราฟฟLคส8ดีไซน8, 2542), 57 – 58. 
 36กุลยา ตันติผลาชีวะ, รูปแบบการเรียนการสอนปฐมวัยศึกษา (กรุงเทพฯ: มิตรสัมพันธ8
กราฟฟLค, 2551), 35-39. 
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 กล5าวโดยสรุป การจัดการศึกษาปฐมวัย เป1นการอบรมเลี้ยงดูและส5งเสริมกระบวนการ
เรียนรู'ท่ีสนองตอบต5อธรรมชาติของเด็กภายใต'บริบททางสังคมและสิ่งแวดล'อม ส5งเสริมความเป1นไทย 
ให'เด็กได'เกิดการเรียนรู' ควรกําหนดเนื้อหาสาระให'เด็กได'เรียนรู'เก่ียวกับตนเอง บุคคลและชุมชนท่ี
แวดล'อม สิ่งต5าง ๆ รอบตัว เรียนรู'ธรรมชาติรอบตัว พร'อมกับการเรียนรู'ภาษาและการสื่อสารใน
รูปแบบต5าง ๆ โดยผ5านกิจกรรมการเรียนรู'และประสบการณ8สําคัญเพ่ือให'สามารถปรับตัวเข'ากับสังคม 
วัฒนธรรม ประเพณีต5าง ๆ ในป2จจุบันและอนาคต โดยเน'นการมีส5วนร5วมของครอบครัว ชุมชน ท'องถ่ิน 
มีความสอดคล'องกันท้ังนโยบายและแนวปฏิบัติ เพ่ือเตรียมความพร'อมให'เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการท่ี
เหมาะสมทุกด'าน ท้ังทางร5างกาย อารมณ8 จิตใจ และสติป2ญญา อยู5ร5วมกับผู'อ่ืนในสังคมได'อย5างมี
ความสุข เป1นมนุษย8ท่ีสมบูรณ8พร'อมท่ีจะเรียนรู'ในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและในระดับสูงต5อไป 
  
ทิศทางการจัดการศึกษาปฐมวัยในอนาคต 
 ป2จจุบันความก'าวหน'าด'านงานวิจัยการศึกษาปฐมวัย เทคโนโลยีสมัยใหม5 รวมท้ังการ
เตรียมคุณลักษณะเด็กไทยในศตวรรษท่ี 21 ทําให'การศึกษาปฐมวัยต'องพัฒนาเด็กให'เจริญเติบโตเป1น
ผู'ใหญ5ท่ีดีของสังคม มีทักษะชีวิตท่ีส5งเสริมศักยภาพสูงสุดของเด็ก อันเป1นพลังการเรียนรู'ท่ีจะช5วยให'
เด็กเป1นคนดี เก5งและมีความสุข ภายใต'บริบทสังคม วัฒนธรรมไทยท่ีเด็กอาศัยอยู5 ดังเช5นการปฏิรูป
การศึกษารอบ 2 (พ.ศ. 2552 - 2561) ท่ีเน'นให'คนไทยได'เรียนรู'ตลอดชีวิตอย5างมีคุณภาพท5ามกลาง
ของโลกยุคสังคมใหม5ในคลื่นไร'พรมแดน กระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน และผู'เชี่ยวชาญด'านการจัดการศึกษาปฐมวัยได'กําหนดแนวทางในการจัดการศึกษาปฐมวัยใน
อนาคตไว'ดังนี้  
 กระทรวงศึกษาธิการ37 การจัดการศึกษาปฐมวัยมีมาตรการหลักในการส5งเสริมบทบาท
ของครอบครัวและสร'างความเข'มแข็งของครอบครัวในการพัฒนาการเรียนรู'ของบุตรหลานในทุก
ระดับประเภทการศึกษา โดยมีมาตรการคือ การพัฒนาและเตรียมความพร'อมของเด็กปฐมวัยก5อนเข'า
เรียนประถมศึกษา โดยเฉพาะการให'ความรู'แก5พ5อแม5 ผู'ปกครอง รวมท้ังผู'เตรียมตัวเป1นพ5อแม5 เพ่ือให'
เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการตามวัยอย5างมีคุณภาพ และมีความพร'อมในการศึกษาและเรียนรู'ในระดับสูงข้ึน 
ซ่ึงในส5วนนี้กระทรวงศึกษาธิการมีแนวทางทางท่ีจะปรับพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 
2546 ให'สอดคล'องกับหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 เพ่ือทําให'ระบบการศึกษาทุกระดับ
เชื่อมโยงกัน และมีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงทันกับสังคมโลก โดยมีเปEาหมายชัดเจนในการพัฒนาคน
สร'างพลเมืองยุคใหม5 ปลูกฝ2งให'เป1นพลเมืองดี เคารพกติกา มีวินัยต5อตนเอง เพราะฉะนั้นเม่ือจะสร'าง
คนตามคุณลักษณะนี้จะต'องเริ่มสร'างแต5ระดับปฐมวัย  
 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานจากการระดมความคิดเห็นจาก
ผู'ทรงคุณวุฒิและผู'เชี่ยวชาญด'านการศึกษาปฐมวัยจากหลายหน5วยงาน ท้ังภาครัฐ และเอกชนเพ่ือหา
ทิศทางพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 ให'สอดคล'องกับภาวะในป2จจุบันและ
สอดคล'องกับจุดหมายของหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 ท่ีได'กําหนดไว'ในจุดหมายข'อท่ี 4 

                                                           

 37สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, ข�อเสนอการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ี 2 
(พ.ศ. 2552 - 2561) (กรุงเทพฯ: พริกหวานกราฟฟLค, 2552). 
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เพ่ือให'นักเรียนมีความรักชาติ มีจิตสํานึกในความเป1นพลเมืองไทยและพลโลกนั้น ผู'ทรงคุณวุฒิได'สรุป
และกล5าวว5าหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 นี้ค5อนข'างสมบูรณ8 หลักสูตรเป1นเพียง
จุดเริ่มต'นของการวางมาตรฐานของเด็กปฐมวัย แต5การท่ีจะประสบผลสําเร็จยังมีองค8ประกอบอีก
หลายอย5าง การปรับคงจะเป1นการเพ่ิมเติมและแก'ไขตามการเปลี่ยนแปลง โดยศึกษาเทียบเคียง
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของประเทศต5าง ๆ เช5น นิวซีแลนด8 อังกฤษ สิงคโปร8สหรัฐอเมริกา เป1นต'น 
และนํางานวิจัยด'านสมรรถนะเด็กปฐมวัย พุทธศักราช 2546 รวมทั้งนโยบายที่สําคัญๆ มา
ประกอบการเพ่ิมเติมรายละเอียดในเอกสารคู5มือหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ให'มีความสมบูรณ8 อ5านแล'ว
เข'าใจง5าย เพื่อให'นําสู5การปฏิบัติของครูผู 'สอนมีความเข'าใจมากยิ่งข้ึน ส5วนประเด็นการสอน
ภาษาอังกฤษ สําหรับเด็กปฐมวัย คงต'องทบทวนเรื่องความพร'อมของบุคลากรท่ีเป1นต'นแบบการเรียน
การสอน เด็กต'องได'เรียนรู'อย5างถูกหลักวิธีการสอนภาษาอังกฤษต'องคํานึงถึงตามความสนใจ ความพร'อม
ของเด็กโรงเรียน และบริบทว5ามีความสอดคล'องสัมพันธ8กับการใช'ภาษาในชีวิตประจําวันของเด็ก
หรือทฤษฎีการสอนภาษาท่ีว5าการสอนภาษาให'เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ภาษาควรมีความหมายกับเด็ก 
ถ'าสอนให'เด็กคุ'นเคยกับภาษาอย5างมีความหมายโดยไม5บังคับว5าต'องอ5านให'ออกเขียนให'ได'แต5เป1นการ
จัดประสบการณ8ทางภาษาท่ีมีความหมาย เช5น เล5านิทานให'ฟ2งทุกวัน จะทําให'เกิดการเรียนรู'อย5างมี
ความสุข และการใช'ภาษาอังกฤษ จีน และภาษาต5างๆ ต'องมาจากการวางพ้ืนฐานท่ีถูกต'อง เค'า
โครงการออกเสียงเป1นกุญแจสําคัญในการใช'ภาษา เพราะฉะนั้นถ'าต'นฉบับการสอนภาษาผิดและ
ปล5อยปละ เด็กปฐมวัยจะไม5มีต'นแบบหรือแบบอย5างท่ีถูกต'อง เนื่องจากมีผลต5อการประสิทธิภาพของ
การสื่อสารของเด็กปฐมวัยในอนาคต เพ่ือให'เข'าใจได'ตรงกัน พ5อแม5 ผู'ปกครองและครูผู'สอนมีหน'าท่ี
ทําให'เด็กไทยพูดภาษาไทยซ่ึงเป1นภาษาประจําชาติให'สามารถสื่อสาร สื่อความหมาย เข'าใจภาษาและ
ออกเสียงได'ถูกต'องตามวัยเสียก5อน และประเด็นการใช'สื่อ ICT สําหรับเด็กปฐมวัย ข้ึนอยู5กับความ
เหมาะสมของแต5ละช5วงวัย ดูแล'วเด็กปฐมวัยมีวุฒิภาวะท่ีไม5เหมาะกับการใช'โดยลําพังแต5อาจใช'ในการ
เข'ามาเติมเต็มบางส5วน อย5างไรก็ตามเด็กปฐมวัยต'องการการเรียนรู'จากประสบการณ8ตรงโดยการ
ลงมือกระทาผ5านประสาทสัมผัสท้ัง 5 มากท่ีสุด 
 สรุป ในการปฏิรูปการศึกษาทศวรรษที่ 2 ต'องการให'เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการตามวัย
อย5างมีคุณภาพ และมีความพร'อมในการศึกษาและเรียนรู'ในระดับสูงข้ึน เรียนรู'ตลอดชีวิตอย5างมี
คุณภาพท5ามกลางของโลกยุคสังคมใหม5ในคลื่นไร'พรมแดน มีจิตสํานึกในความเป1นพลเมืองไทยและพลโลก 
โดยต'องมีความพร'อมของบุคลากรท่ีเป1นต'นแบบการเรียนการสอน 
 นอกจากนี้ ยังมีนักการศึกษาหลายท5าน ได'เสนอแนะแนวทางในการจัดการศึกษาปฐมวัย
ในอนาคต โดยกําหนดวิสัยทัศน8ประเทศไทย ปA 256038 ด'านการศึกษาไทยท่ีพึงปรารถนา ท่ีจะนําพา
ให'ประเทศก'าวสู5ศตวรรษท่ี 21 ควรมีหลักสูตรท่ีใช'ในการจัดการเรียนการสอนทุกระดับในยุคโลกาภิวัตน8
ประเทศไทยต'องติดต5อปฏิสัมพันธ8และแข5งขันประเทศต5าง ๆ ท่ัวโลก จําเป1นต'องเข'าใจถึงความเป1น
สากล เพราะทําให'เกิดความเข'าใจเรื่องแนวคิด วัฒนธรรม ประเพณีและอ่ืน ๆ ของประเทศต5าง ๆ ซ่ึง
จะส5งผลให'เข'าใจและสามารถสื่อสารกับชาวต5างประเทศได'อย5างมีประสิทธิภาพ สิ่งท่ีต'องเรียนรู'เช5น 

                                                           

 38เกรียงศักด์ิ เจริญวงศ8ศักด์ิ, มองฝ6นวันข�างหน�า: วิสัยทัศนFประเทศไทยปC 2560 
(กรุงเทพฯ: ซัคเซสมีเดีย, 2541), 174-186. 
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หลักสูตรที่มีเรื่องวัฒนธรรมประเพณีและความคิดคนต5างชาติ และต'องเร5งปฏิรูปการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษจนสามารถท่ีจะใช'การได'และเป1นการฝsกการใช'ภาษาต5างประเทศท่ีเป1นธรรมชาติ 
หลักสูตรต'องมีการสอนเก่ียวกับพัฒนาร5างกาย จิตใจและสติป2ญญาควบคู5กันไปอย5างเหมาะสมเพ่ือ
นักเรียนในอนาคตจะเป1นผู'ที่มีสุขภาพดี บุคลิกดีเหมาะสมกับยุคที่มีการแข5งขันสูงในอนาคต 
นอกจากนี้ครอบครัวเป1นสถาบันท่ีมีความสําคัญอย5างยิ่งต5อการเรียนรู'ของเด็กต้ังแต5แรกเกิด จนกระท่ัง
ตลอดชีวิตของเขา ครอบครัวท่ีให'การสนับสนุนส5งเสริมให'เกิดการเรียนรู'ข้ึนในครอบครัวนั้นก็จะทําให'
เด็กเป1นคนท่ีเอาใจใส5ในการเรียนรู'และได'รับการศึกษาอย5างดีซ่ึงจะส5งผลต5ออนาคตของเด็กและ
ประเทศชาติต5อไป แนวโน'มทิศทางการศึกษาสําหรับเด็กในสังคมใหม539 จะสร'างพลเมืองท่ีมีคุณภาพ
ในอนาคต การอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยมีความสําคัญต5อการสร'างรากฐานชีวิตท่ีสมบูรณ8ในช5วงต5อ ๆ ไป 
การศึกษาปฐมวัยมีสาระครอบคลุมท้ังด'านจิตวิทยาพัฒนาการ สังคมวิทยา วัฒนธรรม วิถีชีวิต และวิถี
การเรียนรู'วิทยาศาสตร8 สุขภาพอนามัย สุนทรียศาสตร8 ปรัชญา และจริยธรรม การศึกษาปฐมวัยจึง
เป1นการพัฒนาธรรมชาติของเด็กให'สัมผัสกับธรรมชาติ ด'วยวิธีการธรรมชาติ เพ่ือให'เด็กเติบโตตาม
ธรรมชาติของมนุษย8 การพัฒนาเด็กตามแนวทางโลกท่ีเหมาะสมสําหรับเด็ก มีคุณลักษณะของเด็กท่ี
พึงประสงค8ไว' ดังนี้ 1) มีความรักและความผูกพันกับครอบครัว 2) ชีวิตท่ีมีคุณภาพและได'รับการ
พัฒนารอบด'านเหมาะสมกับวัย 3) มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตดี มีวุฒิภาพทางอารมณ8 4) พัฒนา
สติป2ญญา และการคิดท่ีรู'จักเหตุผล การคิดแก'ป2ญหาและการคิดสร'างสรรค8 5) ใฝKรู'ตลอดชีวิตและ
สามารถพัฒนาตนต5อเนื่องเต็มศักยภาพ 6) ซาบซ้ึงด'านสุนทรียภาพของธรรมชาติและศิลปวัฒนธรรม 
7) มีจริยธรรมและคุณธรรม 8) มีค5านิยมและเจตคติที่ถูกต'องในการเตรียมตนหรือเตรียมประกอบ
อาชีพ 9) รู'จักปEองกันตนเองจากโรคภัยอันตราย อบายมุขและสารเสพติด 10) รู'จักปกปEองสิทธิตน
และเคารพสิทธิของผู'อ่ืน สามารถอยู5ร5วมในวัฒนธรรมท่ีหลากหลายและใฝKสันติ 11) รู'จักหน'าท่ีและ
ความรับผิดชอบ 12) รู'เท5าทันเหตุการณ8รอบ ๆ ตัวในส5วนท่ีเป1นสากล สามารถเข'าถึงเทคโนโลยีท่ี
เหมาะสมและทันสมัย 13) บําเพ็ญประโยชน8เป1นพลังสังคม ช5วยเหลือผู'อ่ืน และผู'ด'อยโอกาส ช5วยเหลือ
สังคมไทยโดยรวมและสังคมโลก รู'จักปรับเปลี่ยนชีวิตตามความเหมาะสมสําหรับอนาคต 14) ภูมิใจใน
ความเป1นไทย มีส5วนร5วมด'วยช5วยกันในทุกด'านมีผลกระทบถึงตนเอง 15) ซาบซ้ึงในสถาบันชาติ 
ศาสนา และพระมหากษัตริย8 บนพ้ืนฐานของความเป1นประชาธิปไตยอย5างมีความรับผิดชอบ ตาม
คุณสมบัติดังกล5าว วางแผนไว'สําหรับเด็กและเยาวชนต้ังแต5เกิดจนถึงอายุ 25 ปA คํานึงถึงสิทธิและชีวิต
ของเด็กอย5างเป1นองค8รวม ซ่ึงต'องพัฒนารากฐานของชีวิตตั้งแต5ปฐมวัยโดยผู'เกี่ยวข'องทุกฝKายต'อง
วางแผนปฏิบัติการเฝEาระวังดูแลปกปEองคุ'มครองและจัดกระบวนการเรียนรู'ให'เด็กพัฒนาเต็มศักยภาพ 
การปลูกฝ2งรากแก'วของชีวิตต้ังแต5ปฐมวัยจึงมีความสําคัญอย5างยิ่ง การพัฒนาเด็กจึงเป1นปฐมบทของ
การพัฒนามนุษย8 สําคัญและสัมพันธ8กับทุกย5างก'าวของชีวิต มีผลต5อความเจริญม่ันคงของสังคมและ
ประเทศชาติอย5างแท'จริง ในวิถีสร'างการเรียนรู'เพ่ือศิษย8ในศตวรรษท่ี 2140  มีคุณลักษณะ 8 ประการ

                                                           

 39สุมน อมรวิวัฒน8, รวมนวัตกรรมทฤษฎีการศึกษาปฐมวัยสู�การประยุกตFใช�ในห�องเรียน 
(กรุงเทพฯ: สาราเด็ก, 2551), 148-149. 
 40วิจารณ8พานิช, วิถีสร�างการเรียนรู�เพ่ือศิษยFในศตวรรษท่ี 21 (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ8
ถาตาพับลิเคชั่นจํากัด, 2554), 4 - 5, 10 – 20. 
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ของเด็กสมัยใหม5 คือ 1) มีอิสระท่ีจะเลือกสิ่งท่ีตนพอใจ แสดงความเห็น และลักษณะเฉพาะของตน     
2) ต'องการดัดแปลงสิ่งต5าง ๆ ให'ตรงความพอใจและความต'องการของตน (Customization 
and Personalization) 3)ตรวจสอบหาความจริงเบื้องหลัง (Scrutiny) 4) เป1นตัวของตัวเองและ
สร'างปฏิสัมพันธ8กับผู'อ่ืน 5) ความสนุกสนานและการเล5นเป1นส5วนหนึ่งของงาน การเรียนรู'และชีวิตทาง
สังคม 6) การร5วมมือ และความสัมพันธ8เป1นส5วนหนึ่งของทุกกิจกรรม 7) การร5วมมือ และ
ความสัมพันธ8เป1นส5วนหนึ่งของทุกกิจกรรม 8) ต'องการความเร็วในการสื่อสาร การหาข'อมูล และ
ตอบคําถามและ 9) สร'างนวัตกรรมทุกสิ่งทุกอย5างในชีวิต และกล5าวถึงความเข'าใจบทบาททาง
การศึกษาในศตวรรษท่ี 21 ของครูเพ่ือศิษย8 ครูไม5ต'องสอน แต5ต'องออกแบบการเรียนรู' และอํานวย
ความสะดวก (Facilitate) การเรียนรู'ให'นักเรียนเรียนรู'จากการเรียนแบบลงมือทํา หรือปฏิบัติแล'วการ
เรียนรู'ก็จะเกิดภายในใจและสมองของตน การเรียนรู'แบบนี้เรียกว5า PBL (Project-Based Learning) 
ครูเพ่ือศิษย8จึงต'องพัฒนาตนเองให'มีทักษะของการเรียนรู'ด'วยและขณะเดียวกันก็ต'องมีทักษะในการ
ทําหน'าท่ีครูในศตวรรษท่ี 21 ได'แก5 ทักษะการคิดอย5างมีวิจารณญาณ และทักษะการแก'ป2ญหา ทักษะ
ในด'านการสร'างสรรค8และนวัตกรรม ทักษะด'านความร5วมมือ การทํางานเป1นทีม และภาวะผู'นํา 
ทักษะด'านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู'เท5าทันสื่อ ทักษะด'านคอมพิวเตอร8และเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร ทักษะอาชีพและทักษะการเรียนรู' 
 สรุปการศึกษาปฐมวัยต'องมีหลักสูตรท่ีมีความเป1นสากล เพราะทําให'เกิดความเข'าใจเรื่อง
แนวคิด วัฒนธรรม ประเพณีและอ่ืน ๆ ของประเทศต5าง ๆ การศึกษาปฐมวัยต'องมีสาระครอบคลุมท้ัง
ด'านจิตวิทยาพัฒนาการ สังคมวิทยา วัฒนธรรม วิถีชีวิต และวิถีการเรียนรู'วิทยาศาสตร8 สุขภาพอนามัย 
สุนทรียศาสตร8 ปรัชญา และจริยธรรม การศึกษาปฐมวัยเป1นการพัฒนาธรรมชาติของเด็กให'สัมผัสกับ
ธรรมชาติ คํานึงถึงสิทธิและชีวิตของเด็กอย5างเป1นองค8รวม ซึ่งต'องพัฒนารากฐานของชีวิตต้ังแต5
ปฐมวัยโดยผู' เ ก่ียวข'องทุกฝKายต'องวางแผนปฏิบัติการเฝEาระวังดูแลปกปEองคุ'มครองและจัด
กระบวนการเรียนรู'ให'เด็กพัฒนาเต็มศักยภาพ นอกจากนี้ยังต'องการครู บุคลากรท่ีมีทักษะการคิด
อย5างมีวิจารณญาณ ทักษะการแก'ป2ญหา ทักษะในด'านการสร'างสรรค8และนวัตกรรม ทักษะด'านความ
ร5วมมือ การทํางานเป1นทีม ทักษะด'านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู'เท5าทันสื่อ ทักษะด'านคอมพิวเตอร8
และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ทักษะอาชีพ ทักษะการเรียนรู' และมีภาวะผู'นํา 
 การจัดการศึกษาปฐมวัยในอนาคต41 มีการปรับเปลี่ยนและพัฒนามาจากทฤษฎีและ
แนวคิดของนักทฤษฎีผู'ท่ีศึกษาและเข'าใจในธรรมชาติการเรียนรู'ของเด็กวัยแรกเกิดถึง 8 ปA มานานนับ
ศตวรรษ ต5อมาได'มีความคิดใหม5เกิดข้ึน และมีหลายแนวคิดท่ีสอดคล'องและมีความเห็นในหลักการ
พัฒนาเด็กตามที่เคยเชื่อถือและเคยปฏิบัติมาแต5เดิม จะเห็นได'ว5าการเปลี่ยนแปลงต5างๆ เกิดข้ึน
เนื่องจากอิทธิพลทางสังคม ความคาดหวังต5างๆ ท่ีทําให'นักการศึกษาหลายกลุ5มได'พยายามแสวงหา
แนวคิดและสร'างองค8ความรู'ใหม5 โดยอาศัยหลักความเชื่อ หลักทฤษฎีท่ีว5าด'วยพัฒนาการเด็กและการ
เรียนรู'เป1นฐาน นักการศึกษาหลายกลุ5มได'นํารูปแบบการสอนตามความเชื่อและเหตุผลเชิงทฤษฎีไป
ปฏิบัติติดตามผล มีรายงานการวิจัยเผยแพร5ในวงการศึกษาปฐมวัยซ่ึงกระตุ'นให'หน5วยงานท้ังภาครัฐ

                                                           

 41อัญชลี ไสยวรรณ, “การศึกษาปฐมวัยในอนาคต” (เอกสารประกอบการบรรยาย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร, 4 กุมภาพันธ8 2552). 
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และเอกชนต่ืนตัวในการจัดการศึกษาเพ่ือให'เด็กได'รับการพัฒนาด'านต5างๆ มากข้ึน การจัดการศึกษา
ปฐมวัยมีองค8ประกอบสําคัญ คือ เด็กปฐมวัย ผู'ปกครอง ชุมชนและสังคม ครูปฐมวัย การจัดหลักสูตร 
การจัดการเรียนรู' และการบริหารจัดการการศึกษาปฐมวัยในอนาคตเก่ียวข'องกับศึกษาอดีต ป2จจุบัน
และมองภาพข'างหน'าว5าจะเป1นอย5างไรท่ีจะทําให'การจัดการศึกษาปฐมวัยมีประสิทธิผลและ
ประสิทธิภาพในทุกด'าน การเรียนรู'ในแนวใหม5ต5างจากการสอนแบบเดิมท่ีเน'นการเรียนเนื้อหาวิชาท่ี
ครูสอนหรือถ5ายทอดให'เด็กปฐมวัยโดยตรง แนวทางใหม5เน'นให'เด็กท่ีได'รับประสบการณ8การเรียนรู'
อย5างเป1นกระบวนการ พัฒนากระบวนการคิดและทักษะการคิด การใช'ภาษา การแสดงออกทาง
สร'างสรรค8 การปรับตัวได'ดี มีความเชื่อม่ันและมีความรู'สึกท่ีดีต5อตัวเองสูง พัฒนาทักษะทางสังคมและ
เด็กอายุ 4 ปAข้ึนไปได'รับการส5งเสริมพฤติกรรมความร5วมมือ แนวคิดใหม5ปรับเปลี่ยนมโนคติ ทัศนคติ
และแนวปฏิบัติในเรื่องการจัดกระบวนการเรียนการสอน ได'นําแนวคิดและทฤษฎีต5างๆ มาสนับสนุน
และชี้นําแนวการสอนท่ีจะส5งผลดีต5อการพัฒนาเด็กตามท่ีเราต'องการการเรียนรู'ของเด็กปฐมวัยมี
ลักษณะเฉพาะตัวและจําเป1นต'องเรียนรู'ผ5านการเล5นและกิจกรรมท่ีเหมาะสมกับวัย การส5งเสริม
ศักยภาพของเด็กโดยเน'นการสร'างองค8ความรู' และการรับความรู'ให'ผลต5างกัน ผลจากการให'เด็ก
เรียนรู'จากการสร'างองค8ความรู'เป1นการสร'างพลังการเรียนรู'ท่ีแท'จริงอันจะนําไปสู5การศึกษาท่ีช5วยให'
เด็กเป1นคนเก5ง คนดี มีความสุข พัฒนาการจัดการเรียนรู'บนพ้ืนฐานการวิจัย จัดการศึกษาให'เด็กได'รับ
การพัฒนารอบด'านอย5างสมดุล เต็มตามศักยภาพสนับสนุนการบูรณาการทฤษฎีต5างๆตลอดจนการนํา
ผลการวิจัยท่ีเก่ียวข'องไปใช'จริงการท่ีเราพูดกันเสมอมาว5า ครูควรใช'แนวคิดในการจัดการ เรียนรู'โดย
เน'นเด็กเป1นศูนย8กลางจัดการเรียนรู'โดยการ บูรณาการทฤษฎีท่ีเก่ียวข'องเข'าด'วยกัน เช5น ทฤษฎีการพัฒนา
ทางจิตและสังคม (Psychosocial Stages) ของ Erikson ทฤษฎีพัฒนาการทางสติป2ญญา 
(Cognitive Theory) ของ Piaget ทฤษฎีการเรียนรู'เชิงสังคม (Social Cognitive Theory) ของ 
Bandura ทฤษฎีมนุษยนิยม (Humanistic Theories) ท่ีว5าด'วยความต'องการจําเป1นของมนุษย8 
(Theory of Human Motivation) ของ Maslow และการพัฒนาเหตุผลเชิงคุณธรรม (Stages of 
Moral Reasoning) ของ Kohlberg เป1นต'น กําหนดกรอบของหลักสูตรและการจัดการเรียนรู'ให'
เหมาะกับวัยของเด็กสอดคล'องกับนโยบายและแผนพัฒนาการศึกษาปฐมวัยของประเทศ การจัด
หลักสูตรและการจัดการเรียนรู'คํานึงถึงความสนใจของเด็กและตอบสนองความต'องการของเด็ก 
ความสามารถในการเรียนรู'ของเด็กรายบุคคล และรายกลุ5ม (Developmentally Appropriate 
Curriculum) ใช'วิธีประเมินผลการเรียนรู'ตามสภาพจริง (Authentic Assessment) และใช'ระบบ
สะท'อนข'อมูลการสอนจากการสังเกตบันทึกพฤติกรรมการเรียนรู'ของเด็กเพื่อการวางแผนการสอน
ในแต5ละครั้ง นํานวัตกรรมใหม5 ๆ หรือสร'างนวัตกรรมใหม5ด'านการจัดการเรียนรู'มาพัฒนาเด็ก
อย5างเหมาะสม การศึกษาปฐมวัยในอนาคตให'ความสําคัญในการพัฒนาสมองเพราะวัยนี้สมองมนุษย8
จะพัฒนาไปถึงร'อยละ 70 ต'องจัดการเรียนรู'ให'เหมาะสมกับวัยของเด็กโดยจัดกิจกรรมการเรียนจาก
ประสบการณ8ตรง เด็กได'ลงมือกระทําและมีปฏิสัมพันธ8กับบุคคลและสิ่งแวดล'อม ให'เด็กเรียนรู'ผ5าน
การเล5น เรียนรู'อย5างมีความสุข จัดสภาพแวดล'อมให'เหมาะสม ดูแลด'านสุขนิสัยและโภชนาการ
เหมาะสม เด็กจึงจะพัฒนาเต็มตามศักยภาพ การจัดการศึกษาปฐมวัยแสดงประสิทธิผลและประสิทธิภาพ
อย5างชัดเจนในด'าน การพัฒนาเด็ก การมีส5วนร5วมและการสร'างความรู'เข'าใจทางการศึกษาปฐมวัย 
แก5ผู'ปกครอง ชุมชนและสังคม การปรับเปลี่ยนบทบาทครูปฐมวัยและการพัฒนาครูอย5างต5อเนื่อง
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และมีคุณสมบัติความเป1นครูนักวิจัย การจัดหลักสูตรให'เหมาะสมกับระดับพัฒนาการของเด็กสอดคล'อง
กับนโยบายและแผนพัฒนาการศึกษาปฐมวัยของประเทศ การจัดการเรียนรู'แนวทางใหม5อยู5บนฐาน
แนวคิดและทฤษฎีเน'นให'เด็กท่ีได'รับประสบการณ8การเรียนรู'ด'วยการลงมือกระทํา พัฒนากระบวนการคิด
และทักษะการคิด การใช'ภาษา การแสดงออกทางสร'างสรรค8 การปรับตัวได'ดี มีความเชื่อม่ันและมี
ความรู'สึกท่ีดีต5อตัวเองสูง พัฒนาทักษะทางสังคม ส5งเสริมการเรียนรู'ด'วยทฤษฎีพหุป2ญญา พัฒนา
คุณภาพการบริหารจัดการให'ได'มาตรฐานตามเกณฑ8การประกันคุณภาพการศึกษา หรือเป1นการพัฒนา 
สู5ความเป1นเลิศด'วยวิธีการพัฒนาการศึกษาปฐมวัยอย5างก'าวกระโดดคือการเทียบเคียงสมรรถนะ เป1น
รูปแบบหนึ่งท่ีมีกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู'ประสบการณ8และวิธีการปฏิบัติท่ีเป1นเลิศ 
 สรุปการจัดการศึกษาปฐมวัยมีองค8ประกอบสําคัญ คือ เด็กปฐมวัย ผู'ปกครอง ชุมชนและ
สังคม ครูปฐมวัย การจัดหลักสูตร การจัดการเรียนรู' และการบริหารจัดการการศึกษาปฐมวัยใน
อนาคตเก่ียวข'องกับศึกษาอดีต ป2จจุบันและมองภาพข'างหน'าว5าจะเป1นอย5างไรที่จะทําให'การจัด
การศึกษาปฐมวัยมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพในทุกด'าน 
 กล5าวโดยสรุปทิศทางการจัดการศึกษาปฐมวัยในอนาคตตามแนวคิดของผู'เชี่ยวชาญ นัก
การศึกษา ต'องส5งเสริมบทบาทของครอบครัวและสร'างความเข'มแข็งของครอบครัวในการพัฒนาการ
เรียนรู'รวมท้ังผู'เตรียมตัวเป1นพ5อแม5ในการอบรมเลี้ยงดู ด'วยความรัก ความเอ้ืออาทร และความเข'าใจ
ทุกคน เพ่ือสร'างรากฐานคุณภาพชีวิต ให'เด็กพัฒนาไปสู5ความเป1นมนุษย8ท่ีสมบูรณ8แม5 ผู'ปกครองและ
ครูผู'สอนมีหน'าท่ีทําให'เด็กไทยพูดภาษาไทยซ่ึงเป1นภาษาประจําชาติให'สามารถสื่อสาร สื่อความหมาย 
เข'าใจภาษาและออกเสียงได'ถูกต'องตามวัยก5อนแล'วจึงสอนภาษาอังกฤษจนสามารถท่ีจะใช'การได'และ
เป1นการฝsกการใช'ภาษาต5างประเทศท่ีเป1นธรรมชาติให'ความสําคัญในการพัฒนาสมองของเด็กปฐมวัย 
การศึกษาปฐมวัยมีสาระครอบคลุมท้ังด'านจิตวิทยาพัฒนาการ สังคมวิทยา วัฒนธรรมวิถีชีวิต และวิถี
การเรียนรู'วิทยาศาสตร8 สุขภาพอนามัย สุนทรียศาสตร8 ปรัชญา และจริยธรรม ให'สัมผัสกับธรรมชาติ 
ด'วยวิธีการธรรมชาติ เพ่ือให'เด็กเติบโตตามธรรมชาติของมนุษย8 
 
การจัดการศึกษาเอกชน 
 ประวัติความเป,นมาในการจัดตั้งโรงเรียนเอกชน 
 การศึกษาเอกชนมีการพัฒนาการมายาวนานต้ังแต5สมัยกรุงศรีอยุธยา ในสมัยของสมเด็จ
พระนารายณ8มหาราช โดยบาทหลวงฝรั่งเศสนิกายโรมันคาทอลิกได'เข'ามาขอจัดต้ังโรงเรียนข้ึนหลาย
แห5งและบางแห5งได'ทรงจัดสรรงบประมาณช5วยสร'างโบสถ8และท่ีพักด'วยในเวลาเดียวกันนอกจากนั้น
ทรงให'พระโหราธิบดีแต5งตําราภาษาไทยเล5มแรกข้ึนชื่อหนังสือจินดามณี ในสมัยนี้ยังมีการจัดต้ัง
โรงเรียนสอนภาษาจีนข้ึน โดยเรียนท่ีศาลเจ'า สอนโดยผู'ดูแลศาลเจ'า42 การจัดการเรียนการสอนโดย
เอกชนดําเนินการ เรื่อยมาจนสมัยกรุงรัตนโกสินทร8 ท่ีมีการต้ังโรงเรียนราษฎร8 แห5งแรกเม่ือปA พ.ศ. 2395 
ซ่ึงเป1นโรงเรียนของนางมัททูน (Mrs.Mattoon) มิชชันนารีชาวอเมริกัน การศึกษาเอกชนก็ได'มีการ
พัฒนามาอย5างต5อเนื่องและป2จจุบันโรงเรียนเอกชนมีบทบาทสําคัญในการช5วยลดภาระของรัฐ ในการ

                                                           

 42สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน, วันการศึกษาเอกชน, พิมพ8ครั้งท่ี 5 (กรุงเทพฯ: 
ที.พี.พริ้น, 2537), 33. 
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จัดการศึกษาให'กับประชาชนป2จจุบันโรงเรียนเอกชนบางแห5งเป1นผู'นําทางวิชาการท่ีมีคุณภาพสูงและ
เป1นท่ียอมรับในระดับนานาชาติ ขณะเดียวกันบางแห5งการจัดการเรียนการสอนยังอยู5ในระดับท่ี
จะต'องปรับปรุงคุณภาพในสภาวะป2จจุบันโรงเรียนเอกชนเป1นองค8กรทางการศึกษาท่ีมีบทบาทหน'าท่ี
ในการจัดการศึกษาภายใต'การกํากับของรัฐ ตามที่กฎหมายกําหนด นอกจากนี้บทบัญญัติของ
รัฐธรรมนูญแห5งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ได'ให'ความสําคัญกับการจัดการศึกษาของ
เอกชนอย5างมาก เห็นได'จากบัญญัติในมาตรา 81 ท่ีกําหนดให'รัฐต'องส5งเสริมและสนับสนุนให'เอกชน 
จัดการศึกษาให'เกิดความรู'คู5คุณธรรม และรัฐบาลยังได'กําหนดนโยบายด'านการศึกษาสนับสนุนให'
เอกชน องค8กรวิชาชีพและองค8กรปกครองส5วนท'องถิ่นมีส5วนร5วมในการจัดการศึกษาส5งเสริมให'
สถาบันการศึกษาเอกชนมี อิสระในการบริหารการจัดการอย5างมีคุณภาพ โดยเน'นบทบาทของรัฐใน
การส5งเสริมและสนับสนุนและจะนําระบบคูปองการศึกษามาใช'เพื่ออุดหนุนการศึกษาเอกชน การ
ดําเนินกิจการของโรงเรียนเอกชนจะต'องมุ5งเน'นคุณภาพเป1นหลัก คือจะต'องจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนสอดคล'องกับความต'องการและความคาดหวังของผู'รับบริการคือผู'เรียน ผู'ปกครองและชุมชน 
ผู'รับบริการ มีความพึงพอใจสอดคล'องกับแนวนโยบายและแผน รวมท้ังหลักสูตรท่ีกําหนดในเรื่อง
ดังกล5าว กระทรวงศึกษาธิการ ได'ให'ความสําคัญ และออกระเบียบว5าด'วยการรับรองมาตรฐาน
คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2536 ซ่ึงเป1นจุดเริ่มต'นของการจัดการศึกษาเอกชนท่ีเน'น
คุณภาพเป1นหลักแม'ว5าภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจในป2จจุบันจะมีผลกระทบให'นักเรียนมีอัตราการ
ลาออกกลางคันของนักเรียนเพ่ิมมากข้ึน สถานศึกษาเอกชนขาดสภาพคล5องทางการเงินและรัฐต'อง
กําหนดมาตรการควบคุมค5าใช'จ5ายทําให'มีผลกระทบโดยตรงต5อความอยู5รอดของโรงเรียนเอกชนแต5
แรงผลักด'านอ่ืน ๆ จะเป1นพลังเสริมและเปLดโอกาสให'เอกชนมีเส'นทางของการจัดการศึกษาท่ีสดใสข้ึน 
โดยเฉพาะอย5างยิ่งบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญ ร5าง พ.ร.บ.การศึกษาแห5งชาติ และเง่ือนไขของธนาคาร
พัฒนาเอเซีย กระทรวงศึกษาธิการต'องมีหลักประกันการจัดการศึกษาของสถานศึกษาของรัฐ ท่ีจะไม5
ทําให'การศึกษาภาคเอกชนต'องล'มเลิกกิจการ เป1นการเปLดโอกาสให'เอกชนมีส5วนร5วมในการจัดการศึกษา
อย5างแท'จริง แต5สิ่งท่ีจะต'องคํานึงถึงและเป1นเง่ือนไขตรงกันของกระแสผลักดันคือ ”คุณภาพการศึกษา” 
โดยเน'นให'มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือเป1นหลักประกันว5าประชาชนจะได'รับการ ศึกษา
ท่ีมีคุณภาพอย5างทัดเทียมและเสมอภาค ไม5ว5ารัฐ องค8กรปกครองส5วนท'องถิ่น หรือเอกชนจัด
การศึกษา และสามารถจัดการเรียนการสอนตรงตามความต'องการของผู'มีส5วนได'เสีย(Stakeholders) 
ซ่ึงได'แก5 ผู'เรียน ผู'ปกครอง ชุมชน และสังคม รวมท้ังบุคลากรทางการศึกษา และผู'เก่ียวข'องดังกล5าวมี
ความพึงพอใจ ถ'าโรงเรียนเอกชนตระหนักและพัฒนาสู5แนวทางดังกล5าวก็เชื่อมั่นได'ว5าการศึกษา
เอกชนจะก'าวอย5างม่ันคงและยั่งยืนต5อไป43 
 สรุป การจัดการศึกษาเอกชนเริ่มมีในประเทศไทยต้ังแต5 พ.ศ.2395 เป1นการเปLดโอกาส
ให'เอกชนมีส5วนร5วมในการจัดการศึกษาโดยต'องคํานึงถึงเง่ือนไขของภาครัฐและจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 
 
 

                                                           

 43สมศักด์ิ ดลประสิทธิ์, สภาวะการศึกษาเอกชน: วิกฤตและโอกาส, เข'าถึงเม่ือ 7 มกราคม 
2558, เข'าถึงได'จาก http://www.moe.go.th/main2/article/advice.html 
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 การบริหารจัดการโรงเรียนเอกชน 
 การบริหารโรงเรียนเอกชนให'มีคุณภาพดีนั้นเป1นเรื่องท่ีมีความสําคัญอย5างยิ่ง โรงเรียนท่ี
จะประสบความสําเร็จในการจัดการศึกษาได'อย5างมีคุณภาพคือ โรงเรียนท่ีมีการบริหารอย5างมีหลักเกณฑ8 
ควรเน'นในเรื่อง ดังนี้44 1) เรื่องการจัดลําดับความสําคัญของโรงเรียน ผู'บริหารโรงเรียนจะต'องกําหนด
งานให'ชัดเจน และกําหนดลําดับความสําคัญของงาน เช5น กําหนดงานโรงเรียน 6 งาน คือ งาน
วิชาการงานกิจกรรมนักเรียน งานบุคลากร งานธุรการและการเงิน งานอาคารสถานท่ี และงาน
สัมพันธ8ชุมชน เม่ือกําหนดงานแล'วจะต'องกําหนดลําดับความสําคัญของงานว5า จะทําอะไรเป1นสิ่งแรก 
และทําโดยสมํ่าเสมอ ซึงถือว5าเป1นจุดเน'นของโรงเรียน โรงเรียนท่ีประสบความสําเร็จจะให'ความสําคัญ
กับงานวิชาการเป1นอันดับแรก รองลงมาคือ กิจกรรมนักเรียนหรือจะเรียกว5าเป1นงานส5งเสริมการเรียน
การสอน 2) เรื่องกําหนดหน'าท่ีความรับผิดชอบ ผู'บริหารโรงเรียนจะต'องกําหนดหน'าท่ีของบุคคล 
แต5ละด'านให'ชัดเจน เพ่ือให'การปฏิบัติงานอย5างมีเปEาหมายการดําเนินงานมีประสิทธิภาพไม5ซับซ'อน 
ก'าวก5ายกันการบริหารงานโรงเรียน จึงหมายถึง การสั่งการ ควบคุม ดูแล กิจกรรมต5าง ๆ เพ่ือให'
บริหารทางการศึกษาแก5เยาวชน โรงเรียนควรเน'นการบริหารงานวิชาการ กิจกรรมนักเรียน งานบุคคล 
ธุรการการเงิน อาคารสถานท่ี และงานสัมพันธ8กับชุมชน งานท่ีถือได'ว5าเป1นหัวใจสําคัญของการบริหาร
โรงเรียน คือ งานวิชาการ อันดับรองลงมาคิด งานกิจกรรมนักเรียน และเม่ือได'กําหนดงานเรียบร'อย
แล'ว สิ่งท่ีจะทําให'งานบรรลุเปEาประสงค8ได'นั้นก็คือ การกําหนดหน'าท่ีความรับผิดชอบของบุคคลแต5ละ
ด'านให'ชัดเจน ไม5ซํ้าซ'อน ท้ังนี้เม่ือผนวกท้ัง 2 ประการเข'าด'วยกันแล'ว ย5อมจะทําให'การดําเนินงานไป
อย5างมีเปEาหมายและมีประสิทธิภาพยิ่ง 
 หน'าท่ีความรับผิดชอบในการบริหารโรงเรียนของผู'บริหารมีดังนี้45 1) งานวิชาการ 
ประกอบด'วย งานเก่ียวกับตัวครู งานเก่ียวกับตัวนักเรียน งานด'านการจัดการเครื่องมืออุปกรณ8และ
เทคโนโลยีทางการศึกษา และงานด'านเก่ียวกับบุคลากรการสอน 2) งานด'านธุรการ ประกอบด'วย 
งานด'านการเงิน งบประมาณ ค5าธรรมเนียมการเรียนงานด'านการติดต5อกับองค8กรภายนอก งานด'าน
อาคารสถานท่ี งานด'านการบริการต5าง ๆ และงานด'านการปกครอง ควบคุมบุคลากรท่ีเก่ียวกับการ
สอน 3) งานด'านกิจการนักเรียน ประกอบด'วย งานด'านการควบคุมดูและความประพฤติระเบียบวินัย
ของนักเรียน งานด'านแนะแนว งานด'านบริการอาหารกลางวัน งานบริการด'านสุขภาพและงานด'าน
บริการรักษาความปลอดภัย กระทรวงศึกษาธิการ ได'กําหนดหลักการเพ่ือเป1นคู5มือบริหารสถานศึกษา
ข้ันพ้ืนฐานท่ีเป1นนิติบุคคล ซ่ึงจะต'องนําหลักการว5าด'วยการบริหารกิจการบ'านเมืองและสังคมท่ีดี ซ่ึง
เรียกโดยท่ัวไปว5า “ธรรมาภิบาล” มาบูรณาการในการบริหารและจัดการศึกษา เพ่ือเสริมสร'างความ
เข'มแข็งให'กับโรงเรียนในฐานะท่ีเป1นนิติบุคคลด'วยหลักการ 6 ประการดังนี้ 1) หลักนิติธรรม 2) หลัก
คุณธรรม 3) หลักความโปร5งใส 4) หลักการมีส5วนร5วม 5) หลักความรับผิดชอบ และ 6) หลักความ
คุ'มค5า โดยหลักธรรมาภิบาลดังกล5าวได'ถูกนํามาบูรณาการเข'ากับการดําเนินการด'านต5างๆ ของ
สถานศึกษาได'แก5งานด'านวิชาการ งบประมาณ บริหารงานบุคคล และบริหารท่ัวไป โดยมีเปEาหมายใน

                                                           

 44รุ5ง แก'วแดง, การบริหารโรงเรยีนเอกชน (กรุงเทพฯ: วารสารกองทุนสงเคราะห8การศึกษา
เอกชน, 2537), 3. 
 45พนัส หันนาคินทร8, หลักการบริหารโรงเรียน (กรุงเทพฯ: วัฒนาพานิช, 2529), 68 - 69. 
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การจัดการศึกษา คือ ทําให'ผู'เรียนเป1นคนดี เก5งและมีความสุข โดยสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาได'
กําหนดขอบข5ายและภารกิจการบริหารและจัดการสถานศึกษา ไว' 4 ด'าน คือ 1) การบริหารวิชาการ 
2) การบริหารงบประมาณ 3) การบริหารงานบุคคล 4) การบริหารท่ัวไป46 
 

 
 
ภาพท่ี 4  ขอบข5ายการบริหารสถานศึกษาท้ัง 4 ด'าน 
ท่ีมา: กระทรวงศึกษาธิการ, สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา, คู�มือการบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
ท่ีเป,นนิติบุคคล (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ8คุรุสภาลาดพร'าว, 2546), 31. 
 
 ขอบข5ายและภารกิจการบริหารและจัดการสถานศึกษา ใน 4 ด'าน ประกอบด'วยด'านการ
บริหารวิชาการมีองค8ประกอบหลักของงานประกอบด'วย งานด'านหลักสูตร ซ่ึงเป1นตัวกําหนดกิจกรรม
ในห'องเรียนและเป1นแนวทางให'ครูทํากิจกรมให'เป1นไปตามความต'องการของเด็กและบรรลุเปEาหมาย 
ท่ีวางไว' การจัดการหลักสูตรสําหรับเด็กอนุบาลควรจัดให'ครบทุกด'าน ท้ังด'านร5างกาย อารมณ8 จิตใจ 
สังคมและสติป2ญญา โดยคํานึงถึงวัยและความสามารถของบุคคล เพ่ือเป1นพ้ืนฐานในการดํารงชีวิต
อย5างมีความสุข ด'านการบริหารงบประมาณมุ5งเน'นความเป1นอิสระความคล5องตัว ความโปร5งใส 
ตรวจสอบได' ยึดหลักการบริหารมุ5งเน'นผลสัมฤทธิ์และบริหารงบประมาณแบบมุ5งเน'นผลงาน ให'มีการ
จัดการผลประโยชน8ทางการศึกษา รวมท้ังจัดหารายได'จากบริการมาใช'เพ่ือประโยชน8ทางการศึกษา 
ส5งผลให'เกิดคุณภาพท่ีดีต5อผู'เรียน ด'านการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา มุ5งส5งเสริมให'สถานศึกษา
สามารถปฏิบัติงานเพื่อตอบสนองภารกิจของสถานศึกษา บริหารงานบุคคลให'เกิดความคล5องตัว 
อิสระภายใต'กฎหมายระเบียบ ได'รับการพัฒนาให'มีความรู' ความสามารถ มีขวัญและกําลังใจ ได'รับ
การยกย5องเชิดชูเกียรติ มีความมั่นคงและก'าวหน'าในวิชาชีพ ซึ่งจะส5งผลต5อการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของผู'เรียนเป1นสําคัญ ด'านการบริหารท่ัวไปเก่ียวข'องกับการจัดระบบการบริหารองค8กร ให'
งานบริหารด'านอ่ืน ๆ ให'บรรลุผลตามมาตรฐาน เกิดคุณภาพ เป1นไปตามเปEาหมายท่ีกําหนด โดย
มีบทบาทหลักในการประสาน ส5งเสริม สนับสนุนและการอํานวยการ ความสะดวกต5าง ๆ ในการ
ให'บริการทุกรูปแบบ มุ5งพัฒนาสถานศึกษาให'ใช'นวัตกรรมและเทคโนโลยีอย5างเหมาะสม ส5งเสริมใน
การบริหารและจัดการศึกษาของสถานศึกษา ตามหลักการบริหารงานท่ีมุ5งเน'นผลสัมฤทธิ์ของงานเป1น
หลักโดยเน'นความโปร5งใส ความรับผิดชอบท่ีตรวจสอบได' ตลอดจนการมีส5วนร5วมของบุคคล ชุมชน

                                                           

 46กระทรวงศึกษาธิการ, สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา, คู�มือการบริหารสถานศึกษาข้ัน
พ้ืนฐานท่ีเป,นนิติบุคคล (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ8 ร.ส.พ., 2546),  31. 

ขอบข5ายและภารกิจการบริหารและจัดการสถานศึกษา 

การบริหารวิชาการ การบริหารงบประมาณ การบริหารงานบุคคล การบริหารท่ัวไป 
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และองค8กรท่ีเก่ียวข'อง เพ่ือให'การจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผล47 การบริหารงานท่ัวไป
ของโรงเรียนอนุบาลมีภารกิจหลัก 3 ด'าน คือ งานอาคารสถานท่ีและสภาพแวดล'อมในโรงเรียน งาน
บริการนักเรียน และงานความสัมพันธ8ระหว5างโรงเรียนและผู'ปกครอง ดังนี้ 
 สรุปได'ว5า การบริหารโรงเรียนเอกชนให'มีคุณภาพดีนั้น ต'องคํานึงถึงความเข'มแข็งของ
งานวิชาการ งานด'านงบประมาณ งานด'านผู'บริหาร ครู บุคลากร และการบริหารด'านอ่ืนๆ เช5นการ
จัดสภาพแวดล'อม เพ่ือประโยชน8ในการพัฒนาการศึกษาในโรงเรียนให'กับเด็กทุกคน มีบ'านหรือ
ครอบครัวเป1นส5วนท่ีมีความสําคัญต5อการอบรมเลี้ยงดู ผู'ปกครองและครูจะต'องประสานงานกัน มี
ความเข'าใจซ่ึงกันและกัน ต'องทราบข'อมูลข5าวสารท่ีเก่ียวกับเด็กร5วมกัน จึงทําให'เกิดความสัมพันธ8
ระหว5างบ'านกับโรงเรียน โดยโรงเรียนจะต'องมีการสร'างความสัมพันธ8อย5างใกล'ชิด เหมาะกับ
สภาพแวดล'อมของโรงเรียน ระดับการศึกษา และชุมชน โดยมีกิจกรรมต5างๆ ท่ีหลากหลาย เป1น
ประโยชน8ต5อเด็กด'านการพัฒนาและการจัดการศึกษา 
 

เทคนิคการวิจัยแบบ EDFR (Ethnographic Delphi Futures Research)48-49 
 
 EDFR เป1นคําย5อจากคําเต็มในภาษาอังกฤษว5า Ethnographic Delphi Futures Research 
เทคนิคการวิจัยแบบ EDFR นี้ จุมพล พูลภัทรชีวิน เริ่มพัฒนาข้ึนในฤดูใบไม'ร5วงปA พ.ศ.2522 ในขณะท่ี
กําลังศึกษาระดับปริญญาเอก ท่ีมหาวิทยาลัยมินนิโซต'า (University of Minnesota) จุดเริ่มต'นของ
การพัฒนาเทคนิคการวิจัยนี้ข้ึนมา มีเหตุจูงใจอยู5สองประการใหญ5ๆ คือ 1) การมีโอกาสได'ศึกษาวิชา
เก่ียวกับอนาคตศึกษา (Futures Studies) และการวิจัยอนาคต (Futures Research) ในระดับ
บัณฑิตศึกษาท่ีมหาวิทยาลัยมินนิโซต'า ทําให'จุมพล พูลภัทรชีวิน มีความสนใจในแนวคิดและระเบียบ
วิธีวิจัยของศาสตร8สาขานี้มาก โดยเฉพาะเทคนิคการวิจัยแบบเดลฟาย (Delphi) และเทคนิคการวิจัย
แบบ EFR (Ethnographic Futures Research) จากการศึกษาพบว5าเทคนิคการวิจัยรูปแบบเดิมของ
เดลฟาย และ EFR ยังไม5ตอบสนองต5อจุดมุ5งหมายและความเชื่อเบ้ืองต'นบางประการของการวิจัย
อนาคต น5าจะได'มีการคิดหาวิธีปรับปรุงหรือแก'ไข 2) จุมพล พูลภัทรชีวิน มีโอกาสได'พบและรู'จักกับ
ศาสตราจารย8 ดร. โรเบิร8ต บี เท็กซเตอร8 (Robert B. Textor) แห5งมหาวิทยาลัยสแตนฟอร8ด 
(Stanford University) ซ่ึงเป1นผู'พัฒนาเทคนิคการวิจัยอนาคตแบบ EFR ทําให'ได'มีโอกาสแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นเก่ียวกับเทคนิคการวิจัยอนาคตแบบต5างๆ โดยเฉพาะเทคนิคการวิจัยแบบ EFR ซ่ึงเป1น
ระเบียบวิธีท่ีน5าสนใจมาก แต5ยังมีบางจุดในระเบียบวิธีท่ีน5าจะได'รับการปรับปรุงแก'ไข ถ'าหากผู'วิจัย
ต'องการท่ีจะเพ่ิมความเป1นระบบและความน5าเชื่อถือของข'อมูล จุมพล พูลภัทรชีวิน ได'เสนอว5า หากมี

                                                           

 47กระทรวงศึกษาธิการ, สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา, คู�มือการบริหารสถานศึกษาข้ัน
พ้ืนฐานท่ีเป,นนิติบุคคล (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ8คุรุสภา, 2546), 31. 
 48จุมพล พูลภัทรชีวิน, “เทคนิคการวิจัยอนาคตแบบ EDFR,” วิจัยการศึกษา 10, 5 
(มิถุนายน – กรกฎาคม 2530): 16-23. 
 49จุมพล พลูภัทรชีวิน,  “ปฏิบัติการวิจัยอนาคตด'วย EDFR.”  วารสารบริหารการศึกษา 
มหาวิทยาลัยขอนแก�น  1, 2 (2548): 19 - 31. 
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การผสมผสานระเบียบวิธีระหว5างเทคนิคการวิจัยแบบ EFR และเทคนิคการวิจัยแบบเดลฟายเข'า
ด'วยกัน โดยปรับให'มีความเหมาะสมมากข้ึนแล'ว น5าจะได'วิธีการวิจัยอนาคตใหม5อีกวิธีการหนึ่ง ท่ี
นอกจากจะตอบสนองต5อจุดมุ5งหมายและความเชื่อพ้ืนฐานของการวิจัยอนาคตได'ดีแล'ว ยังเป1น
ระเบียบวิธีท่ีช5วยให'นักวิจัยได'มาซ่ึงข'อมูลท่ีเป1นระบบและน5าเชื่อถือมากข้ึน เพราะเทคนิคใหม5 (EDFR) นี้
นําจุดเด5นหรือข'อดีของท้ังเทคนิคการวิจัยแบบ EFR และเทคนิคการวิจัยแบบเดลฟายมารวมกัน ซ่ึง
จุดเด5นของท้ังสองวิธีช5วยลบหรือแก'จุดอ5อนของกันและกันได'เป1นอย5างดี ดร. เท็กซเตอร8 ก็สนใจและ
สนับสนุนให' จุมพล พูลภัทรชีวิน พัฒนาวิธีการวิจัยใหม5นี้ขึ้นมา นอกจากนี้ยังได'เชิญให' จุมพล  
พูลภัทรชีวิน เป1นผู'วิจารณ8 (Commentator) เทคนิคการวิจัยแบบ EFR ท่ีนําเสนอในการประชุมประจําปA
ครั้งท่ีสองของสมาคมอนาคตโลก (The Second Annual Conference of the World Future 
Society’s Education Section) ที่จัดขึ้นในเมืองมินนิอาโปลิส รัฐมินนิโซต'า (Minneapolis, 
Minnesota) ในวันท่ี 18 - 21 ตุลาคม พ.ศ. 2522  
 จากเหตุการณ8ดังกล5าว ทําให' จุมพล พูลภัทรชีวิน พัฒนาเทคนิคการวิจัยอนาคตแบบ 
EDFR ข้ึนและได'ทดลองใช'ครั้งแรกกับงานวิจัยเรื่อง “Alternative Futures of Thai University : 
An EDFR Study” ในปAถัดมา และต5อมาได'รับการตีพิมพ8ในวารสาร “Cultural and Educational 
Futures” ข้ันตอนของการวิจัยแบบ EDFR คล'ายคลึงกับเทคนิคการวิจัยแบบเดลฟาย โดยในรอบแรก
ของการวิจัย ใช'การสัมภาษณ8ตามแบบของเทคนิคการวิจัยแบบ EFR หลังจากการสัมภาษณ8รอบแรก 
นําข'อมูลท่ีได'มาวิเคราะห8และสังเคราะห8สร'างเป1นแบบสอบถาม ส5งไปให'ผู'เชี่ยวชาญตอบตามลักษณะ
การวิจัยแบบเดลฟาย เพ่ือกรองความคิดเห็นของผู'เชี่ยวชาญและหาฉันทามติ (Consensus) ซ่ึงมักจะ
ทํา 2 – 3 รอบ หลังจากนั้นนําข'อมูลมาวิเคราะห8หาแนวโน'มท่ีมีความเป1นไปได'และมีความสอดคล'อง
กันของผู'เชี่ยวชาญ เพ่ือเขียนสรุปเป1นภาพอนาคต มีข้ันตอนใหญ5ๆ ดังนี้ 1) กําหนดและเตรียมกลุ5ม
ผู'เชี่ยวชาญ ข้ันตอนนี้เป1นข้ันตอนท่ีมีความสําคัญและจําเป1นมาก หากได'กลุ5มผู'เชี่ยวชาญท่ีเชี่ยวชาญ
จริงๆ จะทําให'ผลการวิจัยน5าเชื่อถือมากข้ึน การเลือกผู'เชี่ยวชาญอาจใช'วิธีการเลือกโดยเจาะจงว5าจะ
เลือกใครเป1นผู'เชี่ยวชาญ ถ'าผู'วิจัยรู'ดีว5าใครเป1นผู'เชี่ยวชาญในเรื่องที่ศึกษา แต5หากไม5รู'ว5าใครเป1น
ผู'เชี่ยวชาญบ'าง อาจใช'วิธีการสุ5มตัวอย5างแบบสโนว8บอล (Snowball) โดยอาจเริ่มจากคนในหน5วยงาน
นั้น แล'วขอให'ระบุชื่อบุคคลท่ีคิดว5าเป1นผู'เชี่ยวชาญในเรื่องท่ีศึกษามา 3 - 5 คน แล'วผู'วิจัยก็ไปขอให'
คนเหล5านั้นบอกชื่อผู'เชี่ยวชาญอีก 3 - 5 คน แล'วตามไปเรื่อยๆ จนได'กลุ5มผู'เชี่ยวชาญกลุ5มหนึ่ง ผู'วิจัย
อาจเลือกผู'เชี่ยวชาญท่ีจะใช'ในการวิจัยโดยเลือกผู'เชี่ยวชาญท่ีมีผู'เชี่ยวชาญคนอ่ืนๆ เสนอชื่อบ5อยมากท่ีสุด
และเรียงลําดับลงไปจนครบตามจํานวนท่ีกําหนดไว' การเตรียมกลุ5มผู'เชี่ยวชาญเป1นเรื่องท่ีสําคัญมาก
ประการหนึ่งในการวิจัยแบบ EDFR เนื่องจากการวิจัยแบบ EDFR ใช'เวลามาก จึงต'องได'รับความร5วมมือ
จากผู'เชี่ยวชาญในการให'ข'อมูลทุกรอบ ผู'วิจัยต'องติดต5อผู'เชี่ยวชาญเป1นการส5วนตัวล5วงหน'า อธิบาย
จุดมุ5งหมาย ข้ันตอนและระเบียบวิธีวิจัย เวลาท่ีจะใช'โดยประมาณ อธิบายให'เห็นความสําคัญของ
การวิจัยว5ามีจุดมุ5งหมายและประโยชน8อย5างไร ชี ้ให'เห็นความจําเป1นและความสําคัญของ
ผู'เชี่ยวชาญ เพ่ือให'ผู'เชี่ยวชาญแต5ละคนรู'ว5าสามารถให'ความร5วมมือได'มากน'อยเพียงใด การให'ข'อมูล
เก่ียวกับวิธีการวิจัยแก5ผู'เชี่ยวชาญยังเป1นการเปLดโอกาสให'ผู'เชี่ยวชาญมีเวลาเตรียมตัว เตรียมข'อมูล 
จัดระบบความคิดล5วงหน'าถึงข'อมูลต5างๆ ท่ีจะให' 2) สัมภาษณ8 (EDFR รอบท่ีหนึ่ง) การสัมภาษณ8ใน
การวิจัยแบบ EDFR มีลักษณะและขั้นตอนคล'ายการสัมภาษณ8ของเทคนิคการวิจัยแบบ EFR แต5 
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EDFR มีความยืดหยุ5นกว5า ผู'วิจัยอาจใช'วิธีการสัมภาษณ8ตามแบบของการวิจัยแบบ EFR โดยเริ่ม
สัมภาษณ8จากภาพอนาคตทางบวก (Optimistic-Realistic Scenario) ตามด'วยภาพอนาคตทางลบ 
(Pessimistic- Realistic Scenario) และภาพอนาคตที่เป1นไปได'มากท่ีสุด (Most Probable 
Scenario) ตามลําดับ เพื่อให'ผู'เชี่ยวชาญคิดในหลายแง5หลายมุม หรืออาจเลือกสัมภาษณ8เฉพาะ
แนวโน'มท่ีผู'เชี่ยวชาญคาดว5าจะเป1นไปได'โดยไม5คํานึงถึงว5าแนวโน'มเหล5านั้นจะเป1นแนวโน'มทางบวก
หรือทางลบ การใช'การสัมภาษณ8ในรอบท่ีหนึ่งนี้เป1นการลดข'อจํากัดของเทคนิคการวิจัยแบบเดลฟาย
ท่ีการเก็บข'อมูลรอบแรกเริ่มด'วยแบบสอบถามหรือแบบสัมภาษณ8ท่ีมีโครงสร'างท่ีผู'วิจัยสร'างข้ึน ทําให'
อาจมีการละเลยแนวโน'มหรือประเด็นสําคัญอ่ืน ๆ ท่ีผู'วิจัยคาดไม5ถึงไป นอกจากนั้น การสัมภาษณ8ใน
การวิจัยแบบ EDFR ยังมีความยืดหยุ5นท่ีผู'วิจัยสามารถสัมภาษณ8ประเด็นต5าง ๆ ท่ีต'องการเพ่ิมเติมได' 
โดยผนวกเข'ากับการสัมภาษณ8ผู'เชี่ยวชาญลําดับต5อไป 3) วิเคราะห8/สังเคราะห8ข'อมูล นําข'อมูลท่ีได'
จากการสัมภาษณ8ผู'เชี่ยวชาญมาวิเคราะห8และสังเคราะห8เพ่ือเขียนเป1นแนวโน'มในแบบสอบถาม
สําหรับรวบรวมข'อมูลด'วยเทคนิคการวิจัยแบบเดลฟายต5อไป 4) สร'างเครื่องมือ นําประเด็นแนวโน'มท่ี
สังเคราะห8ได'จากการสัมภาษณ8สร'างเป1นแบบสอบถาม การเขียนแนวโน'มในแบบสอบถามควรมีลักษณะ 
ดังนี้ - ใช'ภาษาท่ีสั้น กะทัดรัดชัดเจน พยายามคงความหมายเดิมของผู'เชี่ยวชาญไว'ให'มากท่ีสุดเท5าท่ี
จะมากได' - ใช'ภาษาท่ีแสดงความเป1นกลางมากท่ีสุด หลีกเลี่ยงภาษาท่ีแสดงถึงทัศนคติ หรือความ
ลําเอียงของผู'วิจัย - เขียนแนวโน'มท่ีมีประเด็นแนวโน'มเดียวต5อ 1 ข'อ อย5าให'มีแนวโน'มย5อยๆ เพราะ
เราไม5รู'ว5าผู'เชี่ยวชาญตอบเพราะแนวโน'มย5อยแนวโน'มใด หรือเพราะหลายๆ แนวโน'มร5วมกัน ทําให'ตี
ค5าคะแนนท่ีแท'จริงลําบาก และ- หลีกเลี่ยงถ'อยคําท่ีคลุมเครือ เช5น ดีข้ึน เลวลง เพ่ิมข้ึน ลดลง 5. ใช'
วิธีการของเทคนิคการวิจัยแบบเดลฟาย(EDFR รอบท่ีสอง และรอบท่ีสาม) โดยการนําแบบสอบถามท่ี
สร'างข้ึนให'ผู'เชี่ยวชาญแต5ละท5านพิจารณาแนวโน'มต5างๆ ว5าถ'าเกิดข้ึนจริงจะเป1นอนาคตท่ีพึงประสงค8
หรือไม5พึงประสงค8 และโอกาสท่ีแนวโน'มเหล5านั้นจะเป1นไปได'ในช5วงเวลาท่ีกําหนดมีมากน'อยเพียงใด 
ในการทํา EDFR รอบท่ีสาม (แบบสอบถามรอบท่ีสอง) จะให'ข'อมูลปEอนกลับแก5ผู'เชี่ยวชาญแต5ละคน
เป1นข'อมูลเชิงสถิติโดยส5วนรวมของกลุ5ม ได'แก5 ค5ามัธยฐาน (Median) ค5าพิสัยระหว5างควอไทล8 (Inter-
Quartile Range) พร'อมท้ังให'คําตอบเดิมของผู'เชี่ยวชาญ เพ่ือให'ผู'เชี่ยวชาญพิจารณาทบทวนคําตอบใหม5 
จํานวนรอบในการทํา EDFR ข้ึนอยู5กับจุดมุ5งหมาย งบประมาณ เวลาของการวิจัย การท่ีจะหยุดท่ีรอบ
ใดรอบหนึ่งนั้นควรดูว5าคําตอบท่ีได'จากผู'เชี่ยวชาญมีความสอดคล'องเป1นเอกพันธ8 (Homogeneity) 
หรือมีฉันทามติ (Consensus) ของกลุ5มผู'เชี่ยวชาญในเรื่องท่ีศึกษามากพอหรือยัง ถ'ามีมากพอก็อาจ
หยุดในรอบท่ีสองเลยก็ได' ในเรื่องจํานวนรอบเคยมีผู'ศึกษาไว' พบว5า การทําจํานวน 3 รอบเป1นจํานวน
รอบท่ีพอดี ความคลาดเคลื่อนจะมีไม5มากนัก และถ'าทําจํานวนรอบมากกว5านี้ข้ึนไปผลท่ีได'จะแตกต5าง
อย5างไม5มีนัยสําคัญมากนัก การวิเคราะห8ข'อมูลของการวิจัยแบบ EDFR ใช'วิธีการเช5นเดียวกับการวิจัย
แบบเดลฟาย  6) เขียนภาพอนาคต การรายงานผลการวิจัยของการวิจัยแบบ EDFR อาจยึดผลท่ีสรุป
ได'จากการทําEDFR รอบท่ีสามเป1นเกณฑ8 โดยผู'วิจัยอาจเสนอภาพอนาคตท้ัง 3 ภาพ คือ ภาพอนาคต
ทางบวก ภาพอนาคตทางลบ และภาพอนาคตท่ีเป1นไปได'มากท่ีสุด หรืออาจเสนอภาพสุดท'ายภาพ
เดียวก็ได'แต5ต'องระบุให'ชัดเจนว5าเป1นภาพท่ีเป1นไปได'มากท่ีสุดตามเกณฑ8ท่ีผู'วิจัยต้ังไว' โดยท่ัวไปจะ
เลือกแนวโน'มที่มีความเป1นไปได'สูง คือ ค5ามัธยฐาน 3.5 ขึ้นไป และคําตอบของผู'เชี ่ยวชาญมี 
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ความสอดคล'องกันโดยพิจารณาจากค5าพิสัยระหว5างควอไทล8ไม5เกิน 1.5 จากแบบสอบถาม
มาตราส5วนประเมินค5า 5 ระดับ  
 สรุปได'ว5า EDFR เป1นเทคนิคการวิจัยท่ีมุ5งตอบสนองจุดมุ5งหมายและ ความเชื่อพ้ืนฐาน
ของการวิจัยอนาคตมากท่ีสุดวิธีหนึ่งในป2จจุบันเป1นการวิจัยท่ีรวมเอาเทคนิค EFR และ Delphi เข'า
ด'วยกัน ข้ันตอนต5าง ๆ ของ EDFR คล'ายกับ Delphi โดยข้ันตอนแรกเป1นการสัมภาษณ8แบบ EFR 
และนําข'อมูลท่ีได'มาวิเคราะห8 สังเคราะห8 แล'วสร'างเป1นเครื่องมือ ซ่ึงส5วนใหญ5มักจะเป1นแบบสอบถาม
แล'วส5งไปให'ผู'เชี่ยวชาญเพ่ือหาฉันทามติ (Consensus) ซ่ึงมักจะทํา 2-3 รอบ หลังจากนั้นนําคําตอบท่ี
ได'มาวิเคราะห8เพ่ือหาแนวโน'มท่ีมีความเป1นไปได'มากและมีความสอดคล'องทางความคิดระหว5างกลุ5ม
ผู'เชี่ยวชาญเพ่ือสรุปและเขียนเป1นภาพอนาคต EDFR มี 6 ข้ันตอนสําคัญคือ 1)  การกําหนดและ
เตรียมตัวกลุ5มผู'เชี่ยวชาญ ท่ีเป1นผู'ให'ข'อมูลท่ีน5าเชื่อถือ 2) สัมภาษณ8 ในประเด็นต5าง ๆ ท่ีต'องการ 
3) วิเคราะห8/ สังเคราะห8ข'อมูล ข'อมูลที่ได'จากการสัมภาษณ8มาวิเคราะห8และสังเคราะห8เพ่ือเขียน
แนวโน'มในแบบสอบถาม 4) สร'างเครื่องมือ โดยนําข'อมูลท่ีได'จากการสัมภาษณ8ผู'เชี่ยวชาญทุกคนมา
รวมกันสร'างเป1นแบบสอบถาม 5) ทํา EDFR รอบท่ี 2, 3 การนําแบบสอบถามไปสอบถามผู'เชี่ยวชาญ 
และนําแบบสอบถามมาวิเคราะห8ด'วยสถิติพ้ืนฐาน เพ่ือทําการจําแนกข'อมูลหาฉันทามติ (Consensus) 
และ 6.  เขียนภาพอนาคต โดยการนําผลการตอบแบบสอบถามของผู'เชี่ยวชาญมาวิเคราะห8ผลตาม
เกณฑ8ท่ีกําหนด และเขียนภาพอนาคต   
 

งานวิจัยท่ีเก่ียวข�อง 
 

งานวิจัยในประเทศ 
 โสภิตอนงค8 บุญช5วย ศึกษาสภาพการจัดการเรียนการสอนระดับก5อนประถมศึกษาใน
โรงเรียนเอกชน กรุงเทพมหานคร พบว5ายังเน'นเนื้อหาวิชามากกว5าการเตรียมความพร'อมโดยใช'แนว
การจัดประสบการณ8ท่ีโรงเรียนจัดทําข้ึนเอง เครื่องเล5นมีจํานวนไม5เพียงพอกับนักเรียน ครูมีเวลาจํากัด
ในการทดสอบเครื่องมือในการจัดและการประเมินผล ด'านกิจกรรมนักเรียนและบริการต5าง ๆ อาคาร 
สถานท่ีความสัมพันธ8ระหว5างโรงเรียนกับผู'ปกครองนั้นโรงเรียนจัดทําได'ดี ผู'ปกครองมีความต'องการให'
โรงเรียนจัดเตรียมความพร'อมให'กับนักเรียนมากข้ึน50 
 กุลกานต8 เล็กสกุล ศึกษาเรื่อง "ป2จจัยท่ีสัมพันธ8กับการเลือกโรงเรียนอนุบาลเอกชนของ
ผู'ปกครองในกรุงเทพมหานคร พบว5าผู'ปกครองส5วนใหญ5พิจารณาส5งบุตรหลานเข'าโรงเรียนท่ีต้ังอยู5ใกล'
บ'านเป1นลําดับแรก และเลือกโรงเรียนท่ีเน'นการเตรียมความพร'อมในทุก ๆ ด'านคือ ร5างกาย อารมณ8 
สังคม และสติป2ญญา มากกว5าโรงเรียนท่ีเน'นให'เด็กอ5านเขียน นอกจากนั้นยังคํานึงถึงคุณลักษณะของ
ผู'สอนมากกว5าผู'บริหารหรือพ่ีเลี้ยงเด็ก ผู'ปกครองยังให'ความสําคัญกับโรงเรียนท่ีมีการบริการอาหาร
กลางวัน อาหารว5าง และนมให'เด็ก ท่ีเพียงพอ มีคุณค5าทางโภชนาการและปลอดภัย ส5วนการจัด

                                                           

 50โสภิตอนงค8 บุญช5วย, การศึกษาท่ีดีควรเริ่มตั้งแต�ปฐมวัย, อ'างถึงใน นวลอนงค8 นวลเขียว, 
การศึกษาเหตุผลการตัดสินใจส�งบุตรหลานเข�าเรียนในโรงเรียนเอกชนสายสามัญในจังหวัดปทุมธานี 
(กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2537), 25. 
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การศึกษามุ5งเน'นการเตรียมความพร'อม ความรับผิดชอบ กล'าแสดงออก มีระเบียบวินัย รู'จัก
รับผิดชอบ และช5วยเหลือตนเองได' เพื่อช5วยพัฒนาเด็กให'พร'อมท่ีจะเรียนในระดับประถมศึกษา
ต5อไป51 
 ศุภร วัฒนพฤกษา ศึกษาความคิดเห็นของผู'ปกครองนักเรียนโรงเรียนวัฒนพฤกษา 
แผนกอนุบาล ต5อการจัดการเรียนการสอนท่ีพึงประสงค8 พบว5าการดําเนินการจัดการเรียนการสอน
ควรเน'นด'านวิชาการ รวมท้ังเรื่องลายมือและความถูกต'องในการอ5าน สื่อการเรียนการสอนควรมี
หลากหลาย และเห็นด'วยกับการจัดสอนคอมพิวเตอร8 ด'านอาคารสถานท่ี มีความแข็งแรง ปลอดภัย 
ห'องเรียนสะอาด มีการถ5ายเทอากาศท่ีดีและแสงสว5างเพียงพอ ด'านการดูแลเอาใจใส5 ตลอดจนการใช'
คําพูดและการปฏิบัติของครูอยู5ในเกณฑ8ดี อาหารที่โรงเรียนจัดควรมีคุณภาพและมีคุณค5าตาม
หลักโภชนาการ สภาพแวดล'อมบริเวณโรงเรียนควรปลูกต'นไม'ใหญ5 และจัดหาเครื่องเล5นให'มีปริมาณ
เพียงพอกับจํานวนนักเรียน ครูต'องเป1นผู'มีคุณธรรม มีประสบการณ8 หรือสําเร็จการศึกษาด'านปฐมวัย
โดยเฉพาะ52 
 เชาวรัตน8 โทณผลิณ ศึกษาป2จจัยในการตัดสินใจส5งบุตรหลานเข'าเรียนในโรงเรียนอนุบาล 
เขตจตุจักร พบว5าผู'ปกครองจะพิจารณาอัตราค5าธรรมเนียมการเรียนที่เหมาะสมเป1นข'อพิจาณา
ประการแรกและโรงเรียนไม5ควรเก็บเงินพิเศษอ่ืนๆเพ่ิมอีก53 
 สุวิมล เพ็ชรสุข ศึกษาป2จจัยท่ีมีผลต5อการตัดสินใจของผู'ปกครองในการเลือกโรงเรียน 
อนุบาลเอกชน ในจังหวัดสมุทรปราการ พบว5าป2จจัยที่มีผลต5อการเลือกโรงเรียนอนุบาลเอกชน 
มากที่สุด คือ 1) ตัวครูท่ีให'การบ'านอย5างสมํ่าเสมอและสามารถฝsกให'เด็กช5วยเหลือตัวเองได' 2) ท่ีต้ัง
ของโรงเรียนท่ีมีการรับส5งบุตรหลานสะดวกและอยู5ใกล'บ'าน 3) การวัดผลและการประเมินพัฒนาการ
ของนักเรียนที่มีการแจ'งการประเมินผลพัฒนาการให'ผู'ปกครองทราบอย5างสมํ่าเสมอ 4) การสอนท่ี
เน'นให'เด็กเตรียมความพร'อม ส5งเสริมให'อ5านออก เขียนได' คิดคํานวณได' 5) ความปลอดภัยท่ีมีการ
รับส5งอย5างปลอดภัยและมีครูดูแลใกล'ชิด54 

                                                           

 51กุลกานต8 เล็กสกุล, “ป2จจัยท่ีสัมพันธ8กับการเลือกโรงเรียนอนุบาลเอกชนของผู'ปกครอง
ในกรุงเทพมหานคร” (วิทยานิพนธ8ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร8, 2535), 23. 
 52ศุภร วัฒนพฤกษา, “ความคิดเห็นของผู'ปกครองนักเรียนโรงเรียนวัฒนพฤกษา แผนก
อนุบาลต5อการจัดการเรียนการสอนท่ีพึงประสงค8” (วิทยานิพนธ8ปริญญามหาบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร8, 2538), 28. 
 53เชาวรัตน8 โทณผลิณ, “ป2จจัยที่ผู'ปกครองนักเรียนตัดสินใจส5งบุตรหลานเข'าเรียนใน
โรงเรียนเอกชน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร” (วิทยานิพนธ8ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหาร
การศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร8, 2540), 34. 
 54สุวิมล เพ็ชรสุข, “ป2จจัยที่มีผลต5อการตัดสินใจของผู'ปกครองในการเลือกโรงเรียน
อนุบาลเอกชนสําหรับให'บุตรหลานเข'าเรียน อําเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ” 
(วิทยานิพนธ8ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร8, 
2540), 45. 
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 มนต8ชิตา บุปผาคํา ศึกษากลยุทธ8ทางการตลาดของโรงเรียนอนุบาลเอกชนในเขต
กรุงเทพมหานคร พบว5าผู'ปกครองส5งบุตรหลานเข'ามาเรียนในโรงเรียนจากการแนะนํากันปากต5อปาก 
และข้ึนกับคุณภาพการจัดการศึกษาท่ีตอบสนองความต'องการของผู'ปกครองและเด็ก ไม5ใช5การโฆษณา 
อย5างไรก็ตามกลยุทธ8ที่ใช'ส5งเสริมการตลาดที่มีผลต5อการตัดสินใจเป1นอย5างมาก คือ การติดต5อกับ
ผู'ปกครองอย5างสมํ่าเสมอ มีการสนับสนุนกิจกรรมท่ีนักเรียนและผู'ปกครองมีส5วนร5วม อํานวยความ
สะดวกในการให'ข'อมูลเก่ียวกับเด็กและข5าวสารของโรงเรียน รวมถึงความสัมพันธ8ระหว5างโรงเรียนกับ
ชุมชน55 
 สุชาดา อังศุจินดา ศึกษายุทธศาสตร8เชิงรุกในการจัดการ เพ่ือจูงใจผู'ปกครองนําเด็กก5อน
ประถมศึกษาเข'าโรงเรียนเอกชน ท่ีอําเภอบ'านโปKง จังหวัดราชบุรี พบว5าบุคลากรท่ีจัดการศึกษา
โรงเรียนอนุบาลต'องเป1นผู'ที่มีความรู'สูงและมีประสบการณ8สูง และถ'าเป1นโรงเรียนท่ีได'รับรางวัล
พระราชทาน หรือได'รับการรับรองมาตรฐานการศึกษา ก็จะเป1นสิ่งท่ีดีมากข้ึนท่ีทําให'ผู'ปกครอง
ตัดสินใจเลือกได'ง5ายขึ้น เนื่องจากสิ่งเหล5านี้เป1นเครื่องหมายของคุณภาพการศึกษา ด'านการจัด
สภาพแวดล'อมในโรงเรียน เครื่องแบบนักเรียน และกิจกรรมการเรียนการสอน นับว5าเป1นสิ่งสําคัญต5อ
ยุทธศาสตร8ของโรงเรียน อย5างไรก็ตามจะต'องสอดคล'องกับการพัฒนาการเด็กสามารถส5งเสริมให'เกิด
การเรียนรู' อีกท้ังโรงเรียนท่ีเป1นที่นิยมต'องให'ความสําคัญด'านความสัมพันธ8ระหว5างโรงเรียนและ
ผู'ปกครองซึ่งถือเป1นการบริการอย5างหนึ่ง ส5วนด'านค5าธรรมเนียมการเรียนมีผลต5อการจูงใจตํ่าใน
ผู'ปกครองท่ีรับราชการ ผู'ประกอบธุรกิจส5วนตัว และมีการศึกษาระดับปริญญาตรี เม่ือเทียบกับด'าน
สภาพแวดล'อมโรงเรียน กิจกรรมพัฒนาการ สื่อการสอนความปลอดภัย แลพการบริการท่ีดี56  
 เยาวพา เดชะคุปต8 ศึกษาและเสนอแนะหลักการจัดทําหลักสูตรสําหรับเด็กปฐมวัยควร 
1)เน'นสภาพชีวิตจริง จัดกิจกรรมให'เด็กคิดแก'ป2ญหา เปLดโอกาสให'เด็กได'แสดงความรู'สึกอย5างอิสระ
สร'างบรรยากาศท่ีเหมาะสมเพ่ือให'มีร5างกายท่ีสมบูรณ8และมีสุขภาพจิตท่ีดี 2. เน'นการปรับตัวของเด็ก 
เปLดโอกาสให'เด็กเล5นและทํางานร5วมกัน โดยการแลกเปลี่ยนสิ่งของ ของเล5น ของใช' ฝsกการรอคอย        
3) ควรจัดกิจกรรมเน'นพัฒนาการทางร5างกายให'มากท่ีสุดให'เด็กได'ใช'กล'ามเนื้อใหญ5 และกล'ามเนื้อเล็ก
อย5างประสานสัมพันธ8กัน 4) การจัดประสบการณ8และสิ่งแวดล'อมท่ีส5งเสริมพัฒนาการด'านสติป2ญญา
และการแก'ป2ญหา 5) การจัดประสบการณ8ควรเปLดโอกาสให'เด็กได'แสดงความรู'สึกนึกคิด ความคิด
สร'างสรรค8 โดยใช'เทคนิคหลายวิธี มากกว5าท่ีจะให'เด็กทําตามครูหรือเขียนอย5างเดียว 6) จัดสภาพใน
โรงเรียนให'เด็กเกิดความรู'สึกอบอุ5น ปลอดภัย และให'โอกาสเด็กได'ทํากิจกรรมต5าง ๆ เช5น การพูดคุย 
การร'องเพลง การเล5นและมีสถานท่ีให'พักผ5อนอย5างเพียงพอ 7) ตารางการจัดกิจกรรมในแต5ละวันควร
ยืดหยุ5นตามความสนใจและความต'องการของเด็ก 8) ครูผู'สอนในระดับปฐมวัยควรมีความรู'เก่ียวกับ
มนุษยวิทยา สังคมวิทยา พัฒนาการของเด็ก และจิตวิทยา 9) การให'การศึกษาแก5พ5อแม5 ผู'ปกครอง 

                                                           

 55มนต8ชิตา บุปผาคํา, “กลยุทธ8การตลาดของโรงเรียนเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานคร”
(วิทยานิพนธ8ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 
2544), 32. 
 56สุชาดา อังศุจินดา, การใช�ยุทธศาสตรFเชิงรุก ในการจัดการเพ่ือจูงใจผู�ปกครองนําเด็ก
ประถมศึกษาเข�าในโรงเรียนเอกชน  (กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2544), 45. 
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เป1นสิ่งสําคัญท่ีควรจัดรวมอยู5ในการจัดการศึกษาสําหรับเด็กปฐมวัย นอกจากนี้ยังเสนอว5าการจัดทํา
หลักสูตรควรให'เด็กได'มีโอกาสพัฒนาการด'านร5างกาย อารมณ8 สังคม และสติป2ญญา รวมท้ัง
พัฒนาการทางภาษา การปรับตัว การกล'าแสดงออก ความมีสุนทรียภาพ ความคิดสร'างสรรค8 
ตลอดจนการตอบสนองความต'องการของตนเอง57

  

 จารุวรรณ ศิลปะรัตน8 ศึกษาการพัฒนารูปแบบเสริมพลังการทํางานเพ่ือพัฒนาศักยภาพ
การเป1นนักวิจัยของครูอนุบาล พบว5า 1) รูปแบบท่ีใช'ในการพัฒนาครูด'วยการฝsกอบรมแบบเน'นผู'เข'า
อบรมเป1นศูนย8กลาง เพ่ือพัฒนาศักยภาพการเป1นนักวิจัยของครูอนุบาล มี 6 ด'านคือ ด'านการแสวงหา
ความรู' ด'านความรู'ความเข'าใจเก่ียวกับระเบียบวิธีการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน ด'านการคิด ด'านการ
รู'จักและเข'าใจตนเอง ด'านการจัดการเรียนการสอน และ ด'านการสื่อสาร 2) รูปแบบเสริมพลังการ
ทํางานเพ่ือพัฒนาศักยภาพการเป1นนักวิจัยของครูอนุบาลท่ีพัฒนาแล'ว มี 4 ประการ คือ ส5งเสริมให'ครู
รู'จักและเข'าใจตนเอง ส5งเสริมให'ครูสร'างทีมและทํางานเป1นทีม ส5งเสริมให'ครูเรียนรู'และพัฒนาตนเอง
ด'วยการลงมือทําวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนด'วยตนเอง และ ส5งเสริมให'ครูสะท'อนคิดการเรียนรู'ของ
ตนเอง 3) การส5งเสริมให'ครูสะท'อนคิดการเรียนรู'ของตนเอง มี 4 ข้ันตอนคือ ข้ันประสบการณ8 ข้ัน
นําเสนอ ข้ันอภิปรายสรุป และ ข้ันบันทึกการเรียนรู'58  
 คนึง สายแก'ว ศึกษาข'อเสนอแนะเชิงนโยบายการบริหารการศึกษาปฐมวัยในจังหวัด
สุรินทร8 มีข'อเสนอแนะเชิงนโยบายการบริหารจัดการศึกษาปฐมวัยในจังหวัดสุรินทร8ของการบริหาร
ดังนี้  ด'านการบริหารงานวิชาการ การบริหารงานบุคคล การบริหารงานงบประมาณ และ
การบริหารงานท่ัวไป แต5ละด'านมีตัวชี้วัด ดังนี้ 1) ตัวชี้วัดด'านการบริหารงานวิชาการ ประกอบด'วย 
เปEาหมายด'านการเรียนการสอน พัฒนาการจัดเตรียมความพร'อมให'เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการโดย
องค8รวมท้ังด'านร5างกาย อารมณ8 จิตใจ สังคม สติป2ญญา คุณธรรม จริยธรรมและค5านิยมท่ีพึงประสงค8 
ตลอดจนพัฒนาส5งเสริมทักษะการคิด ให'เด็กปฏิบัติและเรียนรู'วัฒนธรรมไทย เปEาหมายด'านหลักสูตร 
การพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยให'มีมาตรฐานเดียวกัน แต5มีความหลากหลายเน'นให'ผู'ปกครอง
และชุมชนมีส5วนร5วมในการกําหนดหลักสูตรท่ีสอดคล'องกับท'องถ่ิน มีกรรมการบริหารหลักสูตร มีการ
ทบทวนปรับปรุงหลักสูตรเป1นระยะ ๆ เน'นให'ครูมีความรู' ความเข'าใจเก่ียวกับหลักสูตร มีทักษะในการ
จัดประสบการณ8เป1นอย5างดีและสามารถจัดการเรียนการสอนโดยเน'นผู'เรียนเป1นสําคัญ เปEาหมายด'าน
การประเมินผลการเรียน พัฒนาให'สถานศึกษามีการวิเคราะห8มาตรฐานการเรียนการสอนและเลือกใช'
เครื่องมือการประเมินผลตามศักยภาพท้ัง 4 ด'าน คือ ด'านร5างกาย อารมณ8 สังคม และสติป2ญญาด'วย 
วิธีการท่ีหลากหลายและนําผลการประเมินไปใช'ในการพัฒนาแก'ไขข'อบกพร5องของเด็กปฐมวัยเป1น
รายบุคคลโดยใช'กระบวนการมีส5วนร5วม เปEาหมายด'านบริหารสื่อ อุปกรณ8และแหล5งเรียนรู' พัฒนาให'
สถานศึกษามีการผลิตสื่อ นวัตกรรม และจัดหาแหล5งเรียนรู'เพ่ือการเรียนการสอนระดับปฐมวัยโดย
ความร5วมมือกับผู'ปกครองในการพัฒนาสื่อที่ส5งเสริมพัฒนาการด'านต5าง ๆ และสื่อที่สอดคล'อง

                                                           

 57 เยาวพา เดชะคุปต8, การศึกษาปฐมวัย (กรุงเทพฯ: เอบี กราฟฟLคส8ดีไซน8, 2542). 
 58 จารุวรรณ ศิลปะรัตน8, “การพัฒนารูปแบบเสริมพลังการทํางานเพ่ือพัฒนาศักยภาพ
การเป1นนักวิจัยของครูอนุบาล” (วิทยานิพนธ8ปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 
บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, 2548). 
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กับหน5วยการเรียนรู' เปEาหมายด'านการบริหารงานวิจัยและพัฒนางานวิชาการ พัฒนาและสนับสนุน 
ให'ครูปฐมวัยสามารถทําวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือพัฒนาการเรียน การสอนโดยสถานศึกษาวิเคราะห8ป2ญหา
การเรียนการสอน ป2ญหาผู'เรียนและร5วมกันแสวงหาวิธีแก'ป2ญหา ตลอดจนสนับสนุนงบประมาณ 
สิ่งอํานวยความสะดวกและจัดให'มีเวทีเพ่ือแสดงผลงานของครู เปEาหมายด'านการบริหารงานประกัน
คุณภาพสถานศึกษา พัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยให'มีมาตรฐานการประกันคุณภาพโดยมีการจัดทํา
รายงานเสนอต5อสาธารณประจําปAมีการประเมินภายนอกจาก สมศ. บุคลากรทุกฝKายมีส5วนร5วมในการ
ประกันคุณภาพและมีการตรวจสอบติดตามการดําเนินงานโดยใช'วงจร PDCA และเปEาหมายด'านการ
บริหารงานนิเทศภายในสถานศึกษา พัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยโดยการบริหารงานนิเทศภายใน
สถานศึกษา โดยสถานศึกษามีการกําหนดรูปแบบและดําเนินการนิเทศ ติดตามประเมินผลการจัด
การศึกษาอย5างต5อเนื่องและเป1นการนิเทศแบบกัลยาณมิตรท่ีมีพ่ีเลี้ยงเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู'ซ่ึงกันและกัน 
2) ตัวชี้วัดด'านการบริหารงานบุคคล ประกอบด'วย พัฒนาให'มีการวางแผนอัตรากําลังครูปฐมวัยใน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาและหน5วยงานอ่ืนท่ีจัดการศึกษาปฐมวัย พัฒนาบุคลากรโดยการกําหนดนโยบายให'
ครูปฐมวัยได'สอนตรงตามวุฒิที่สําเร็จการศึกษา พัฒนาและสรรหาครูปฐมวัยและบุคลากรโดยมี
ระบบการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรท่ีมีความรู'ความสามารถและมีเจตคติตรงกับ สายงาน สามารถ
ปฏิบัติการสอนได'อย5างมีประสิทธิภาพ พัฒนาทรัพยากรบุคคลด'านการศึกษาปฐมวัยโดยกําหนด
แนวทางการพัฒนาท่ีสอดคล'องกับความต'องการของครู มีการจัดกองทุนเพ่ือพัฒนา เสริมสร'างจิตสํานึก 
และสร'างขวัญกําลังใจให'บุคลากร มีการเพ่ิมพูนความรู'ความสามารถ มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี 
และพัฒนาโครงสร'างการบริหารและการธํารงรักษาบุคลากรโดยส5งเสริมให'ผู'บริหารสร'างขวัญกําลังใจ 
มีการจัดสวัสดิการ กระบวนการตรวจติดตามผลการปฏิบัติงาน ให'ครูมีโอกาส มีส5วนร5วมในการบริหาร มี
กองทุนช5วยเหลือพัฒนาครู 3) ตัวชี้วัดด'านการบริหารงานงบประมาณ ประกอบด'วย พัฒนาการ
วิเคราะห8และการจัดสนองงบประมาณโดยส5งเสริมให'สถานศึกษามีการวิเคราะห8นโยบาย การจัดสรร
งบประมาณ การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการศึกษาปฐมวัยตามโครงสร'าง มุ5งเน'นผลงานและ
ตรวจสอบการใช'งบประมาณท่ีเป1นระบบ พัฒนาระบบการบริหารและการเบิกจ5ายงบประมาณโดย
สนับสนุนให'สถานศึกษาบริหารการเงิน บัญชีท่ีเป1นระบบตามแผน มีคณะกรรมการกําหนดเปEาหมาย 
จัดทําแผนงบประมาณตลอดจนการประชาสัมพันธ8การใช'จ5าย และพัฒนาระบบติดตามตรวจสอบการ
ใช'งบประมาณโดยส5งเสริมให'สถานศึกษานอกระบบการตรวจสอบการใช'จ5ายงบประมาณแบบมี        
ส5วนร5วมในรูปของคณะกรรมการโดยยึดระเบียบและการประหยัด 4) ตัวชี้วัดด'านการบริหารงานท่ัวไป 
ประกอบด'วย พัฒนาโครงสร'างและภารกิจการดําเนินงานของสถานศึกษาโดยมีการวิเคราะห8
โครงสร'าง มีการนําเทคโนโลยีมาใช'ในการบริหารจัดระเบียบการปฏิบัติงาน มีการประชาสัมพันธ8เผยแพร5
ข'อมูลสู5สาธารณชน พัฒนาการจัดสภาพแวดล'อมภายในและภายนอกโดยสถานศึกษาจัดหาวัสดุ 
สิ่งอํานวยความสะดวกท่ีเหมาะสมตามเกณฑ8มาตรฐานการศึกษาปฐมวัยและคํานึงถึงประโยชน8
ของผู'เรียน ส5งเสริมพัฒนาแหล5งเรียนรู'ท้ังภายในภายนอกสถานศึกษาและสอดคล'องกับความต'องการ
ของเด็กและหน5วยการเรียนรู' พัฒนาด'านประชาสัมพันธ8เพ่ือให'ผู'ปกครอง ชุมชนได'รับความรู'ความเข'าใจ
การจัดการศึกษาปฐมวัย โดยมีวิธีการท่ีหลากหลายเพ่ือประสานความร5วมมือ เผยแพร5ข'อมูล นําเสนอ
ผลงานการจัดการศึกษาและการใช'จ5ายงบประมาณของสถานศึกษา พัฒนางานด'านการบริหารงาน
ธุรการโดยการนําเทคโนโลยีมาใช'ในงานธุรการ มีระบบจัดเก็บท่ีสามารถนามาใช'ในการจัดการศึกษา
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ได'อย5างคล5องตัว และพัฒนาระบบเครือข5ายข'อมูลสารสนเทศเพื่อการศึกษาปฐมวัยในการใช'เป1น
ฐานข'อมูลท่ีทันสมัย เป1นป2จจุบัน สอดคล'อง สัมพันธ8กับฐานข'อมูลของเขตพื้นที่การศึกษาสะดวก
ในการนํามาใช'และแลกเปลี่ยนเรียนรู'59  
 สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ได'รายงานประเมินผลการพัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัย 
(3-5 ปA) ในปA พ.ศ.2550 กลุ5มตัวอย5างท่ีศึกษา ประกอบด'วย ศูนย8พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนอนุบาล
ท่ัวไป จําแนกตามภูมิภาค ได'แก5 กรุงเทพมหานคร ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง 
ภาคตะวันออก และภาคใต' ทั้งหมด จํานวน 74 แห5ง ผลการวิจัยพบว5า 1) ด'านคุณภาพเด็กจาก
การประเมินคุณภาพของเด็กปฐมวัยตามลักษณะท่ีพึงประสงค8ของเด็ก ตามมาตรฐานชาติ และหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย พ.ศ.2546 ในพัฒนาการท้ัง 4 ด'าน ได'แก5 พัฒนาการด'านร5างกาย พัฒนาการด'าน
อารมณ8-จิตใจ พัฒนาการด'านสังคม และพัฒนาการด'านสติป2ญญา พบว5า เด็ก อายุ 3-5 ปA ทุกภาคมี
พัฒนาการท้ัง 4 ด'าน ส5วนใหญ5อยู5ในระดับดีมาก 2) ด'านคุณภาพการจัดการเรียนรู' ด'านการจัด
หลักสูตร พบว5า สถานศึกษาส5วนใหญ5มีเปEาหมายของหลักสูตรท่ีสอดคล'องกับวิสัยทัศน8 และภารกิจใน
การจัดการศึกษาระดับปฐมวัย รวมท้ังมีความสอดคล'องกับจุดหมาย สาระการเรียนรู' และสอดคล'อง
กับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 ด'านการจัดกระบวนการเรียนรู' พบว5า สถานศึกษา
ส5วนใหญ5มีการจัดประสบการณ8พัฒนาเด็กในแต5ละช5วงอายุได'เหมาะสมกับวัย และวุฒิภาวะของเด็ก 
รวมท้ังตอบสนองความต'องการ และความสนใจของเด็ก รวมไปถึงสอดคล'องกับจิตวิทยาพัฒนาการ 
คือ เหมาะสมกับอายุ วุฒิภาวะ และระดับพัฒนาการ เพ่ือให'เด็กทุกคนได'พัฒนาเต็มตามศักยภาพ ซ่ึง
เป1นไปในรูปแบบบูรณาการ คือบูรณาการท้ังทักษะและสาระการเรียนรู' 3) ด'านการมีส5วนร5วมของ
ผู'ปกครอง และชุมชนในการพัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัย พบว5า ผู'ปกครอง มีส5วนร5วมในการจัดกิจกรรมกับ
ทางโรงเรียนน'อย เป1นการเข'าร5วมเฉพาะกิจกรรมที่จําเป1นเท5านั้น เช5น การประชุมประจําปA /
ภาคการศึกษา เพ่ือชี้แจงการจัดการเรียนการสอนของทางโรงเรียน ส5วนกิจกรรมท่ีทางโรงเรียนขอ
ความร5วมมือเป1นประจํา คือ การให'ความดูแลช5วยเหลือนักเรียนทํากิจกรรมท่ีได'รับมอบหมายขณะอยู5ท่ีบ'าน 
บางครั้งผู'ปกครองก็มีส5วนร5วมในการบริจาคเงิน เพ่ือจัดหาวัสดุอุปกรณ8ในการเรียนการสอน เป1นต'น60  
 สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ได'สรุปรายงานความก'าวหน'าการจัดการเรียนรู'ระดับ
ปฐมวัย ปA 2551-2552 โดยการศึกษาครั้งนี้ เป1นการติดตามความก'าวหน'าการจัด การเรียนรู'สําหรับ
เด็กปฐมวัย ในระหว5างปA 2551 – 2552 เพ่ือให'ทราบสถานภาพการดําเนินงาน การจัดการเรียนรู'ของ
เด็กปฐมวัย รวมทั้งป2ญหาและประเด็นที่ควรเร5งรัดดําเนินงาน จากการเก็บรวบรวมข'อมูลจาก
หน5วยงานท่ีเก่ียวข'อง ซ่ึงมีท้ังข'อมูลท่ีแสดงให'เห็นถึงกิจกรรมการวางแผน การดําเนินงานในแต5ละประเด็น 

                                                           

59 คนึง สายแก'ว และคนอ่ืนๆ, ข�อเสนอเชิงนโยบายการบริหารจัดการศึกษาปฐมวัยใน
จังหวัดสุรินทรF  (กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร8 สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ8 กระทรวงวิทยาศาสตร8และเทคโนโลยี กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล'อม กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงาน
คณะกรรมการวิจัยแห5งชาติ สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2550). 
 60 สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, รายงานความก�าวหน�าการจัดการเรียนรู�ระดับ
ปฐมวัย ปC 2551-2552 (กรุงเทพฯ:  เพลิน สตูดิโอ จํากัด, 2552), 7-9. 
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ผลการดําเนินงานท่ีชัดเจน โดยสรุปการรายงาน ดังนี้ 1) ด'านการจัดการเรียนรู' เด็กอายุ 3-5 ปA 
เน'นการจัดกิจกรรมพัฒนาพ5อแม5ผู'ปกครอง เพ่ือให'มีความสามารถ ในการอบรมเลี้ยงดูเด็กได'อย5างถูกต'อง 
นอกจากนี้ยังมีการอบรมครูผู'สอนให'มีความรู'เรื่องการออกแบบกิจกรรม การใช'สื่อการเรียนการสอน 
การเสริมสร'างความรู'ในการส5งเสริมพัฒนาการเด็ก และทักษะในการเสริมสร'างเด็กให'เก5ง ดี มีสุข ซ่ึง
สอดคล'องกับผลการประเมินของ สมศ. ท่ีพบว5า สถานศึกษาปฐมวัยมีหลักสูตรท่ีเหมาะสมกับผู'เรียน
และท'องถ่ิน มีสื่อการเรียนการสอนที่เอื้อต5อการเรียนรู'ส5วนการจัดกิจกรรมและการเรียนการสอน
ระดับปฐมวัยท่ีเน'นผู'เรียนเป1นสําคัญ พบว5า อยู5ในระดับดีมากร'อยละ 19.56 และระดับดีร'อยละ 
62.85 ส5วนผลการประเมินพัฒนาการนักเรียนท่ีจบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 
พบว5า พัฒนาการเด็กด'านสังคมจะมีพัฒนาการท่ีสูงสุด รองลงมาได'แก5 พัฒนาการทางด'านอารมณ8-
จิตใจ ส5วนด'านร5างกายอยู5ในระดับปานกลาง ส5วนด'านสติป2ญญามีพัฒนาการอยู5ในระดับดีน'อยท่ีสุด 
คือประมาณร'อยละ 50 ส5วนผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับปฐมวัย จากการประเมิน
ภายนอกรอบแรกโดยสํานักงานรับรองมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา (สมศ.) พบว5า 
การจัดการศึกษาปฐมวัยส5วนใหญ5ยังคงมีป2ญหา โดยเฉพาะด'านผู'เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห8   
คิดสังเคราะห8 คิดอย5างมีวิจารณญาณ มีความคิดสร'างสรรค8 คิดไตร5ตรอง และมีวิสัยทัศน8 ซ่ึงมีผลการ
ประเมินในระดับดีและดีมากน'อยท่ีสุด61  
 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ได'ดําเนินการประเมินพัฒนาการ นักเรียน
ท่ีจบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 ปAการศึกษา 2551 สรุปผล การประเมินพัฒนาการ
ในระดับประเทศ พบว5า พัฒนาการในภาพรวม นักเรียนส5วนใหญ5มีพัฒนาการทุกด'านอยู5ในระดับดี 
โดยมีพัฒนาการด'านสังคมสูงสุด ร'อยละ 98 รองลงมา คือ พัฒนาการ ด'านอารมณ8-จิตใจ ร'อยละ 
93.86 พัฒนาการด'านร5างกาย ร'อยละ 71.61 และพัฒนาการด'านสติป2ญญาตํ่าสุด ร'อยละ 59.17 เม่ือ
แยกเป1นรายด'าน พบว5า 1) พัฒนาการด'านร5างกาย ในภาพรวมนักเรียนในโรงเรียนศูนย8เด็กปฐมวัย
ต'นแบบ และเครือข5าย โรงเรียนท่ัวไปของ สพฐ. และโรงเรียนในสังกัด สช. นักเรียนส5วนใหญ5มี
พัฒนาการในระดับดีทุกๆ ด'าน ได'แก5 ด'านสุขนิสัย ความสามารถในการใช'กล'ามเนื้อ สุขภาพอนามัย
และการเจริญเติบโตตามลาดับ 2) พัฒนาการด'านอารมณ8-จิตใจในภาพรวมนักเรียนส5วนใหญ5มี
พัฒนาการอยู5ในระดับดีทุกด'าน ได'แก5 ด'านการชื่นชมและการแสดงออกทางศิลปะ ดนตรี การเคลื่อนไหว 
และออกกําลังกายสูงสุด รองลงมา คือ มีวินัยและความรับผิดชอบ ในตนเอง และร5าเริงสดชื่น แจ5มใส 
อารมณ8ดี ส5วนด'านท่ีตํ่าสุด คือ มีความม่ันใจในตนเองและกล'าแสดงออก 3) พัฒนาการด'านสังคม 
ในภาพรวมนักเรียนส5วนใหญ5มีพัฒนาการอยู5ในระดับดีทุกด'าน โดยด'านช5วยเหลือตนเองใน
กิจวัตรประจําวันสูงสุด รองลงมา คือ ปฏิบัติตนในการดูแลสิ่งแวดล'อมและรักธรรมชาติ และปฏิบัติ
ตามมารยาทและวัฒนธรรมไทย ตามลําดับ ส5วนด'านท่ีต่ําสุดคือ อยู5ร5วมกับผู'อ่ืนได'อย5างมีความสุขและ
ปฏิบัติตนเป1นสมาชิกที่ดีของสังคมในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย8ทรงเป1นประมุข 
4) พัฒนาการด'านสติป2ญญา ในภาพรวมนักเรียนส5วนใหญ5มีพัฒนาการอยู5ในระดับดีทุกด'าน โดยด'าน
ใช'ภาษาสื่อสารเหมาะสมกับวัยสูงสุด รองลงมา คือ มีจินตนาการและความคิดสร'างสรรค8 และมี
ความสามารถในการคิดและแก'ป2ญหาเหมาะสมกับวัย ส5วนด'านที่ตํ่าสุด คือ มีเจตคติที่ดีต5อการเรียนรู'
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และมีทักษะในการแสวงหาความรู' เม่ือพิจารณาตามมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค8ในหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช 2546 ในภาพรวมนักเรียนส5วนใหญ5มีพัฒนาการอยู5ในระดับดี      
ทุกมาตรฐาน โดยมาตรฐานท่ี 6 ช5วยเหลือตนเอง ได'เหมาะสมกับวัยสูงสุด รองลงมา คือ มาตรฐานท่ี 5  
ชื่นชมและแสดงออกทางศิลปะดนตรี การเคลื่อนไหว และรักการออกกําลังกาย และมาตรฐานท่ี 7 
รักธรรมชาติ สิ่งแวดล'อม วัฒนธรรม และความเป1นไทย ส5วนมาตรฐานท่ีตํ่าสุด คือ มาตรฐานท่ี 12        
มีเจตคติท่ีดีต5อการเรียนรู'และมีทักษะในการแสวงหาความรู'62  
 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได'รายงานผลการประเมินโรงเรียนศูนย8
เด็กปฐมวัยต'นแบบและโรงเรียนศูนย8เด็กปฐมวัยต'นแบบเครือข5าย ปAการศึกษา 2552 พบว5า ใน
ภาพรวมโรงเรียนศูนย8เด็กปฐมวัยต'นแบบและโรงเรียนศูนย8เด็กปฐมวัยต'นแบบเครือข5าย ส5วนใหญ5มี
ผลการประเมินในภาพรวมอยู5ในระดับดีมาก โดยโรงเรียนศูนย8เด็กปฐมวัยต'นแบบอยู5ในระดับดีมาก
ร'อยละ 69.53 ส5วนโรงเรียนศูนย8เด็กปฐมวัยต'นแบบเครือข5ายอยู5ในระดับ ดีมาก ร'อยละ 54.32 เม่ือ
พิจารณาตามองค8ประกอบท่ี 1-5 พบว5า โรงเรียนศูนย8เด็กปฐมวัยต'นแบบส5วนใหญ5มีผล การประเมิน
อยู5ในระดับดีมากทุกองค8ประกอบ โดยองค8ประกอบด'านการจัดสภาพแวดล'อมและแหล5งเรียนรู'มีค5า
ร'อยละสูงสุด คือ 82.14 รองลงมา คือ ด'านการให'บริการ ร'อยละ 80.92 และด'าน การใช'และพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา ร'อยละ 70.42 ตามลาดับ ส5วนด'านการพัฒนาเด็กทุกด'าน อย5างสมดุลตาม
ศักยภาพมีค5าร'อยละตํ่าสุด คือ 65.74 ส5วนโรงเรียนศูนย8เด็กปฐมวัยต'นแบบเครือข5ายส5วนใหญ5 พบว5า 
มีผลการประเมินอยู5ในระดับดีมากทุกองค8ประกอบเช5นเดียวกับโรงเรียนศูนย8เด็กปฐมวัยต'นแบบ โดย
องค8ประกอบด'านการจัดสภาพแวดล'อมและแหล5งเรียนรู' มีค5าร'อยละสูงสุด คือ 73.64 รองลงมา คือ 
ด'านการให'บริการ ร'อยละ 68.64 และด'านการใช'และการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ร'อยละ 57.39 
ตามลาดับ ส5วนด'านการบริหารจัดการมีค5าร'อยละตํ่าสุด คือ 54.32  
 พิณสุดา สิริธรังศรี วิจัยเรื่อง ภาพการศึกษาไทยในอนาคต 10-20 ปA และมีข'อเสนอเพ่ือ
การพัฒนาการศึกษาไทยในอนาคตให'เข'มแข็งอีก 10-20 ปA ข'างหน'าเป1นฐานพัฒนาคนไทยและพัฒนา
ประเทศไทยอย5างยั่งยืนในที่สุด ด'านภาพอนาคตคนไทยที่พึงประสงค8 การจัดการศึกษา หลักสูตร
กระกระบวนการจัดการเรียนการสอน การศึกษาในยุคเศรษฐกิจฐานความรู' และการจัดการศึกษา
ระดับปฐมวัย ดังนี้ 1) ภาพอนาคตคนไทยท่ีพึงประสงค8 คือ เป1นคนไทยท่ีม่ีความรับผิดชอบ มีคุณภาพ 
รู'จริง รู'ลึก รู'กว'าง รู'ภาษา รู'เทคโนโลยี รู'รักษาสุขภาพและมีคุณธรรม มีความสมบูรณ8ท้ังด'านร5างกาย 
จิตใจ สติป2ญญา อารมณ8 สังคม มีความรู'และทักษะมีความสามารถในการคิดวิเคราะห8 การสื่อสาร
ด'านภาษา ท้ังภาษาไทย ภาษาสากล โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ จีน และภาษาเพ่ือนบ'าน เพ่ือเป1น
ช5องทางแสวงหาและพัฒนาความรู'และอาชีพ การใช'เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการทํางาน การจัดการ
ตนเองและการจัดการความรู' ทักษะชีวิต มีความขยันหม่ันเพียร ซ่ือสัตย8 สุจริต มีวินัย อดทนและ
มุ5งม่ันในการทํางาน มีความสามัคคี รักใคร5กลมเกลียว เอ้ืออาทร และเก้ือกูลกันและกัน ดํารงตนตาม
ครรลองของศาสนา รู'จักแสวงหาความรู'และรักการเรียนรู'ตลอดชีวิต มีความสามารถในการจัดการ
ตนเอง และปรับตัวในการดําเนินชีวิตในยุคโลกาภิวัตน8 มีวิสัยทัศน8และความคิดริเริ่มสร'างสรรค8 
2) การบริหารจัดการและการสนับสนุนส5งเสริม โดยเน'นความสําคัญของเด็กต้ังแต5ก5อนวัยเรียน เยาวชน 
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สตรี ผู'สูงวัย/คนชรา และกลุ5มคนด'อยโอกาส ดังนี้ กระบวนการจัดการศึกษา เป1นกระบวนการท่ี
มุ5งพัฒนาสมองและสติป2ญญาเพ่ือการเรียนรู'ตลอดชีวิตของผู'เรียนทุกระดับทุกประเภท หลักสูตร เป1น
หลักสูตรท่ีมีสาระเก่ียวกับการเสริมสมองท้ังซีกซ'ายและซีกขวาในสัดส5วนท่ีเท5าเทียมกันเพ่ือสร'างความเป1น
มนุษย8ท่ีสมบูรณ8 มีวุฒิภาวะตามช5วงวัย การเสริมสมองควรมีสาระทั้งด'านภาษา ศิลปวัฒนธรรม 
สังคม ศีลธรรม คุณธรรมและจริยธรรม วิทยาศาสตร8 คณิตศาสตร8 สุขภาพและพลานามัย รวมท้ังเป1น
หลักสูตรท่ีบูรณาการเรื่องของห'องเรียนกับวิถีชีวิตนอกห'องเรียนเข'าด'วยกันท้ังโลกสถานศึกษาและ
โลกชีวิตจริงเป1นเรื่องเดียวกัน 3) กระบวนการจัดการเรียนการสอนในอนาคต มุ5งการวิจัยและพัฒนา
เป1นฐานของการเรียนรู' เป1นฐานของการคิดวิเคราะห8 และลงมือปฏิบัติจริงในทุกระดับทุกประเภทเพ่ือ
สร'างองค8ความรู'ใหม5และตอบสนองสติป2ญญาอย5างต5อเนื่อง ผู'บริหารและครูต'องให'ความสําคัญอย5าง
จริงจังและส5งเสริมกันอย5างเป1นระบบในทํานองเดียวกัน กระบวนการเรียนการสอนควรเป1นกระบวนการ
ท่ีปลุกเร'าและเสริมสมองสติป2ญญาของผู'เรียนตามช5วงวัยท่ีฝsกท้ังการคิดวิเคราะห8อย5างมีเหตุมีผลด'วย
กระบวนการทางวิทยาศาสตร8 ควบคู5กับความสุขท้ังผู'เรียนและผู'สอน 4) การประเมินผลการเรียน 
ควรเป1นกระบวนการท่ีวัดท้ังความรู' ความสามารถ ความจํา ทักษะ การคิด วิเคราะห8ท่ีลากหลาย
สอดคล'องกับเนื้อหาวิชา ดังนั้นวิธีการประเมินให'ผ5านไม5มีตกซํ้าชั้นและไร'คุณภาพ ควรต'องมีการทบทวน 
และไม5ควรมีกฎเกณฑ8การวัดผลที่ตายตัวในการวัดและประเมินผลผู'เรียน การศึกษาในยุคเศรษฐกิจ
ฐานความรู' การศึกษาเพ่ือการพัฒนาประเทศและสร'างความสามารถในการแข็งขันจะต'องมุ5งเน'นด'าน
วิทยาศาสตร8 คณิตศาสตร8 ภาษา และใช'เทคโนโลยีเป1นเครื่องมือ ควบคู5กับปรัชญา คุณธรรม จริยธรรม 
เพ่ือให'เกิดความลึกซ้ึงในวิธีการคิด จิตวิญญาณ และความเป1นมนุษย8อย5างรู'เท5าทันต5อกระแส
การเปลี่ยนแปลงในโลกไร'พรมแดนท่ีไร'ขีดจํากัด การศึกษาเป1นกลไกสร'างความรู'เพ่ือเป1นฐานการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม และการจัดการศึกษา ท้ังมวลต'องไม5ลืมพ้ืนฐานรากเหง'าของความเป1นไทย เช5น 
เอกลักษณ8 ประเพณี ศาสนาและวัฒนธรรม ประวัติศาสตร8 ความรัก ความสามัคคี ความเอ้ืออาทร 
และการอยู5ร5วมกันอย5าง สันติสุข การศึกษาจะต'องเป1นตัวนําปลูกฝ2งและถ5ายทอดสู5ผู'เรียนทุกระดับ 
ทุกประเภท การศึกษาต'องปลูกฝ2งแนวคิด “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”ไปสู5การปฏิบัติอย5างเป1น
รูปธรรมท่ัวทั้งสังคม การศึกษาต'องเป1นตัวช5วยปกปEองอนุรักษ8และพัฒนาสิ่งแวดล'อม ธรรมชาติ 
ศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีและวัฒนธรรม อันดีงาม 5) การจัดการศึกษาระดับปฐมวัย ควรต'องเป1น
การจัดการศึกษาท่ีเตรียมความพร'อมของสมองและสติป2ญญาของคนไทยในอนาคตท่ีต'องให'
ความสําคัญต้ังแต5อยู5ในครรภ8ของมารดา ดังนั้นรัฐบาลจะต'องลงทุนเสริมสมองของท้ังมารดาและบุตร
ท่ีจะเกิดมา การส5งเสริมครอบครัวอบอุ5นต้ังแต5เริ่มต'น รวมท้ังโครงสร'างพ้ืนฐานท้ังปวง เป1นสิ่งจําเป1นท่ี
จะทําให'เด็กพร'อมท่ีจะเรียนรู'ในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและเติบโตเป1นผู'ใหญ5คุณภาพของประเทศ
อย5างม่ังค่ัง โดยองค8กรระดับนโยบายและระดับปฏิบัติ องค8กรปกครองส5วนท'องถ่ิน รวมท้ังหน5วยงาน
สถานศึกษาควรต'องเร5งพัฒนาเพ่ือนําไปสู5การเตรียมความพร'อมรองรับการพัฒนาการศึกษาเด็ก
ปฐมวัยอย5างเร5งด5วนรวมทั้งครูและผู'ดูแลเด็ก ควรเป1นผู'ที่ผ5านการเรียนรู'และกระบวนการอบรม 
มาอย5างเชี่ยวชาญ มิใช5เอาใครมาเป1นครูผู'ดูแลเด็กดังเช5นป2จจุบัน63   

                                                           

 63พิณสุดา สิริธรังศรี, รายงายการวิจัยเรื่องภาพการศึกษาไทยในอนาคต 10-20 ปC, 
พิมพ8ครั้งท่ี 2 (กรุงเทพฯ: พิมพ8ดีการพิมพ8จํากัด, 2553), 125-153. 
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 ชวนคิด มะเสนะ ศึกษารูปแบบการจัดการศึกษาปฐมวัยท่ีสอดคล'องกับการพัฒนาสมอง 
พบว5าสถานศึกษาปฐมวัยต'องการการจัดการศึกษา ประกอบด'วย 1) ด'านปรัชญา วิสัยทัศน8 ด'าน
วิสัยทัศน8 เตรียมความพร'อมของเด็กด'วยการพัฒนาสมองอย5างเหมาะสม ส5วนวิสัยทัศน8 ต'องการเด็ก
ได'รับการพัฒนาให'เป1นผู'ใฝKรู'ใฝKเรียนด'วยกระบวนการจัดการเรียนท่ีใช'สมองเป1นฐานร5วมกับการใช'
เทคโนโลยีสารสนเทศ ภายใต'การมีส5วนร5วมบนพ้ืนฐานของความเป1นไทยและความเป1นสากล 2) ด'าน
จุดหมาย ต'องการให'เด็กมีความพร'อมอย5างมีคุณภาพทุกด'านได'แก5 ด'านร5างกาย ด'านอารมณ8 จิตใจ 
ด'านสังคมและด'านสติป2ญญา 3)  ด'านหลักสูตรการเรียนการสอน จัดตามสาระหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัย พุทธศักราช 2546 โดยกระบวนการจัดการเรียนรู'ท่ีใช'องค8ความรู'ด'านสมองเป1นฐาน มาบูรณาการ
จัดในรูปแบบกิจกรรมหลัก 6 กิจกรรม และนําเทคโนโลยีสารสนเทศเข'ามาบูรณาการจัด        
การเรียนรู' การประเมินพัฒนาการเน'นการประเมินตามสภาพจริงด'วยการสังเกต สอบถามและ
การจดบันทึก การเก็บสะสมผลงานในแฟEมผลงาน 4) ด'านการจัดประสบการณ8 จัดในรูปแบบ 6 กิจกรรม
โดยบูรณาการ กระบวนการจัดการเรียนรู'ท่ีใช'องค8ความรู'ด'านสมองเป1นฐานเพ่ือพัฒนาสองส5วนต5าง ๆ 
ดังนี้ ด'านการเคลื่อนไหวและจังหวะ การบริหารสมอง เคลื่อนไหวอิสระ เคลื่อนไหวประกอบเพลง ดนตรี 
ด'านอารมณ8 จิตใจ ใช'กิจกรรมโยคะ คําพูดเชิงบวก ไม5เครียด มีความสุข ด'านจิตนาการสร'างสรรค8 
ถ5ายทอดความคิด ความรู'สึกของตนออกผ5านผลงาน ผลงานศิลปะ สร'างสรรค8และจินตนาการด'วย
กิจกรรมศิลปะที่หลากหลาย ด'านภาษา การแสดงออกทางภาษาหลายรูปแบบท้ังภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ โดยใช'ทักษะด'านการฟ2ง พูด อ5านและเขียนไปด'วยกัน ด'านการคิด การพัฒนาการคิด 
ด'วยทักษะพ้ืนฐานทางคณิตสาสตร8 วิทยาศาสตร8 ด'วยการสังเกต การหาเหตุผล การแก'ป2ญหา และ
การเผชิญสถานการณ8 5) ด'านสื่อและแหล5งเรียนรู' มีแหล5งเรียนรู'ท่ีสอดคล'องกับวิถีชีวิต และนอกโรงเรียน
ท่ีศึกษาได'ท้ังนอกบริบทในเมืองและชนบท ทุกพ้ืนท่ีสามารถออกแบบเล5นเพ่ือพัฒนาสมองได' 6) ด'าน
สภาพแวดล'อม สภาพแวดล'อมทางกายภาพ และสภาพแวดล'อมทางจิต เน'นบรรยากาศให'อยู5
สะดวกสบายเหมือนบ'าน 7) ด'านการประเมินพัฒนาการ เน'นการประเมินตามสภาพจริงอย5างเป1น
ระบบจากกิจกรรมประจาวัน ด'วยวิธีการท่ีหลากหลายตามพัฒนาการท้ัง 4 ด'าน และตามจุดหมาย
ของหลักสูตร และ 8) ด'านเง่ือนไขความสําเร็จ ผู'บริหารใช'การบริหารแบบมีส5วนร5วมจากครู ผู'ปกครอง 
บุคลากร ผู'ปกครองและชุมชน กระจายอํานาจสู5การปฏิบัติ ครูมีประสบการณ8ในการสอนและสอนได'
ตรงวุฒิ ใช'ทุกพ้ืนท่ีเป1นแหล5งเรียนรู'64  
 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ได'รายงานการติดตามผลการดําเนินงาน
การจัดการศึกษาปฐมวัย ประจําปAงบประมาณ 2553 พบว5า 1) โรงเรียนท่ีจัดการศึกษาปฐมวัยด'าน
บุคลากร ครูปฐมวัยส5วนใหญ5มีวุฒิปริญญาตรี และจบการศึกษาศึกษาปฐมวัยร'อยละ 40.64 2) โรงเรียน
ได'การสนับสนุนด'านงบประมาณจากหน5วยงานอ่ืนมากท่ีสุด ได'แก5 สื่อ อุปกรณ8 หนังสือ ร'อยละ 19.90 
3) การดําเนินงานของโรงเรียนตามนโยบายโครงการเรียนฟรี เรียนดี 15 ปA อย5างมีคุณภาพ มากท่ีสุด
คือ แจกหนังสือเสริมประสบการณ8ให'เด็กไปใช'เรียนร'อนละ 63.45 รองลงมาคือ การจัดมุมประสบการณ8

                                                           

 64ชวนคิด มะเสนะ, “รูปแบบการจัดการศึกษาปฐมวัยท่ีสอดคล'องกับการพัฒนาสมอง.” 
(วิทยานิพนธ8ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุบลราชธานี, 2554), 201-208. 
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ในชั้นเรียน ร'อยละ 55.01 4) การจัดสภาพและการบริหารจัดการชั้นเรียน โรงเรียนส5วนใหญ5จัด
ห'องเรียนสภาพดี สะอาด เรียบร'อย น5าอยู5 น5าเรียน มีบรรยากาศดี จัดได'ตามหลักการศึกษาปฐมวัย 
และตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 ร'อยละ 44.84 5) สภาพการจัดประสบการณ8
ปฐมวัย โรงเรียนส5วนใหญ5จัดตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 ประกอบด'วย 6 
กิจกรรมหลัก การจัดประสบการณ8การเรียนรู'ที่สอดคล'องกับการทํางานของสมอง (BBL) ร'อยละ 
87.67 และการใช'หลักสูตรมอนเตสซอรี่ จัดตามหลักสูตรโดยบูรณาการวิทยาศาสตร8ปฐมวัยของ 
สสวท. การใช'นวัตกรรมการสอนแบบภาษาธรรมชาติ การสอนแบบไฮสโคป ร'อยละ 86.65 เป1นต'น  
6) การประเมินพัฒนาการของเด็กปฐมวัย ครูมีวิธีการประเมินพัฒนาการโดยมีการบันทึกข'อมูลโดยใช'
เอกสารประจําชั้น เช5น อบ. 01, อบ.02 มากท่ีสุด ร'อยละ 85.95 รองลงมา ได'แก5การจัดทําแฟEมสะสม
ผลงานของเด็ก ร'อยละ 85.95 และการบันทึกพัฒนาการเด็กเป1นรายบุคคลอย5างต5อเนื่องร'อยละ 
75.01 7) การทําวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือพัฒนาการเรียนรู'เด็กปฐมวัย โรงเรียนส5วนใหญ5มีการจัดทําวิจัยใน
ชั้นเรียน ร'อยละ 54.12 8) สื่ออุปกรณ8ปฐมวัย โรงเรียนส5วนใหญ5ร'อยละ 45.49 มีเครื่องเล5นสนามแต5
ชํารุดบางส5วนอุปกรณ8ท่ีขาดแคลน ได'แก5 สื่อสร'างสรรค8 อุปกรณ8วิทยาศาสตร8ระดับปฐมวัย หนังสือ
นิทาน เครื่องเล5นดนตรี สื่อ ICT อุปกรณ8เครื่องเล5นสนาม เป1นต'น 9) ด'านผู'ปกครองเด็กปฐมวัย 
โรงเรียนร'อยละ 98.55 มีการอบรมประชุมผู'ปกครอง การประชุมผู'ปกครองนักเรียนระดับปฐมวัย 
ส5วนใหญ5เก่ียวกับเรื่องการร5วมกิจกรรมต5าง ๆ ของโรงเรียน รองลงมาร'อยละ 83.85 การให'ความรู'
เรื่องการอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย ร'อยละ 67.58 ขอความช5วยเหลือในการพัฒนาโรงเรียน และ 
ร5วมกิจกรรมกับบุตรหลานในชั้นเรียน65 
 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได'ศึกษาประสิทธิภาพการจัดการศึกษา
ของโรงเรียนศูนย8เด็กปฐมวัยต'นแบบ พบว5า ประสิทธิภาพการจัดการศึกษาในภาพรวมของโรงเรียน
ศูนย8เด็กปฐมวัยต'นแบบ ดังนี้ 1) ด'านบริหารการศึกษา มีประสิทธิภาพมากท่ีสุดคือการวางแผนพัฒนา
คุณภาพและการดําเนินงานตามแผนอย5างเป1นระบบ รองลงมา คือ การนิเทศ กํากับติดตามและ
ประเมินผลการดําเนินงานของโรงเรียนศูนย8เด็กปฐมวัยต'นแบบอย5างต5อเนื่อง 2) ด'านการใช'และ
พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา มีประสิทธิภาพมากท่ีสุด คือ การพัฒนาและใช'สื่อการเรียนรู' นวัตกรรม 
ตลอดจนแหล5งเรียนรู'ท่ีเหมาะสมกับพัฒนาการ ความสนใจของเด็ก สอดคล'องกับบริบทและวัฒนธรรม
ของท'องถ่ิน 3) ด'านการจัดสภาพแวดล'อมและแหล5งเรียนรู' จัดสภาพสิ่งแวดล'อมภายในภายนอก
ห'องเรียน และแหล5งเรียนรู'ท่ีเหมาะสมกับเด็ก 4) ด'านคุณภาพการให'บริการ มีการให'บริการและเป1น
แหล5งค'นคว'า วิจัย ประสานความร5วมมือกับบุคคลหรือองค8กรต5าง ๆ อย5างมีประสิทธิภาพ 
 สรุปจากงานวิจัยในประเทศมีประเด็นที่เกี่ยวข'องกับการศึกษาในอนาคต ในด'าน
การกําหนดนโยบายหรือแผนการจัดการศึกษา ด'านกฎหมายท่ีเก่ียวกับสิทธิเด็ก ด'านการปลูกฝ2ง
ค5านิยมและคุณลักษณะของเด็ก ด'านผู'บริหาร ครูและบุคลากร ด'านการบริหารจัดการในสถานศึกษา 
ด'านการจัดสภาพแวดล'อมท่ีเอ้ือต5อการเรียนรู' 

                                                           

 65สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน,รายงานการติดตามการดําเนินงาน
การจัดการศึกษาปฐมวัยประจาปCงบประมาณ 2553 (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ8ชุมนุมสหกรณ8การเกษตร
แห5งประเทศไทย, 2554).   
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งานวิจัยต�างประเทศ 
 อาร8เธอร8 แมค อีวาน (Arthur MacEwan) ทําวิจัยให'กับสถาบันวิจัยการเมืองเศรษฐกิจ 
ของมหาวิทยาลัยแมสซาชูเซต รายงานวิจัยระบุว5าการท่ีรัฐบาลของรัฐสนับสนุนการศึกษาปฐมวัย
อย5างทั่วถึง เป1นสิ่งนําความพึงพอใจและมีคุณค5าต5อสังคมอย5างสูง เป1นการวางรากฐานระยะยาว
สําหรับการพัฒนาเศรษฐกิจของสหรัฐฯเพ่ือความก'าวหน'าทางเศรษฐกิจของสหรัฐฯ นอกจากนี้ยังมี
การบริการให'กับครอบครัวและการเสริมสร'างความเท5าเทียมกันของโอกาสของการศึกษาปฐมวัย66 
 เบคอนและอิชิกาวา (Bacon and Ichikawa) ได'ศึกษาถึงการเรียนรู'ระดับอนุบาลใน
ประเทศญ่ีปุKนจะต5างจากประเทศอ่ืน เพราะญ่ีปุKนเน'นการเรียนรู'แบบการอยู5ร5วมกันในสังคม เด็กเล็ก
จะถูกส5งเข'าโรงเรียนท่ีมีสภาพแวดล'อมเหมือนบ'าน เน'นเด็กเป1นศูนย8กลางการเรียนรู' เรียกระบบนี้ว5า 
“Education mothers” หรือ “kyoiku mamas” การเรียนรู'ในโรงเรียนนี้จะให'อิสระแก5เด็กในการ
คิดและกระทําในสิ่งท่ีเด็กต'องการโดยไม5มีการชี้นํา ผู'ปกครองของเด็กญ่ีปุKนจะไม5ได'คาดหวังผลของ
การศึกษาในตัวเด็ก สิ่งท่ีคาดหวัง คือ การท่ีเด็กสามารถอยู5ในสังคมได'อย5างมีความสุข เด็ก ๆ จะ
เรียนรู'ผลการกระทําของตนเองด'วยตนเอง ครูจะปล5อยให'เด็กทะเลาะ โต'เถียงกัน เพ่ือดูผลสิ้นสุดของ
การกระทําของเด็กเอง ถ'าเด็กทําความผิด ผลก็คือจะไม5มีใครเล5นด'วยสังคมไม5ยอมรับ แต5ถ'าทําความดี 
ผลของการกระทําก็จะดีตาม เครื่องเล5นของเด็กญ่ีปุKนจึงมักสร'างให'มีขนาดใหญ5กว5าปกติ เช5น ไม'บล�อก
ขนาดใหญ5 และหนักท่ีทําให'เด็กไม5สามารถเล5นคนเดียวได'ต'องเล5นด'วยกันกับเด็กคนอ่ืน ซ่ึงเด็กญ่ีปุKน
จากการวิจัยพบว5ามีความสามารถสูงกว5าเด็กอเมริกาเม่ือทําการทดสอบทางวิชาเลข และวิชาวิทยาศาสตร8 
ท้ังท่ีพ5อแม5และครูของเด็กญ่ีปุKนมีความคาดหวังด'านวิชาการตํ่ากว5าเด็กอเมริกา ซ่ึงจุมพล พูลภัทรชีวิน 
คาดว5าเด็กญ่ีปุKนเรียนจากชีวิตจริงด'วยความเข'าใจ ซ่ึงน5าจะเป1นผลดีกว5าการเรียนแบบเน'นวิชาการ67  
 บิลแมนและเชอร8แมน (Billman and Sherman) ได'ศึกษาลักษณะท่ีสําคัญในการ
พัฒนาเด็กปฐมวัย พบว5า ควรประกอบด'วยองค8ประกอบในด'านต5างๆ ดังนี้ 1) ด'านสิ่งแวดล'อมใน
ชั้นเรียน ควรมีมุมประสบการณ8ต5าง ๆ ควรมีการวางแผนอย5างรอบครอบ โดยคํานึงถึงพัฒนาการเด็ก
เป1นสําคัญ มุมประสบการณ8ควรมีการเปลี่ยนแปลงอย5างสมํ่าเสมอข้ึนอยู5กับความสนใจและความต'องการ
ของเด็ก 2) รูปแบบการจัดการเรียนรู' ควรมีความเหมาะสมและสอดคล'องกับพัฒนาการของเด็ก มี
ความหมายต5อตัวเด็กและสัมพันธ8กับความสนใจรวมท้ังความรู'เดิมของเด็ก 3) หลักสูตรควรมุ5งเน'นท่ี
ความสนใจ ความสามารถ รวมถึงการส5งเสริมให'เด็กสร'างสรรค8กิจกรรมต5างๆ เป1นผู'ลงมือปฏิบัติ
กิจกรรมต5างๆ ด'วยตนเอง 4) การจัดการเรียนรู'ควรอยู5บนฐานความเข'าใจอย5างดีเก่ียวกับทฤษฎี
พัฒนาการเด็ก 5) ผู'ปกครองมีส5วนร5วมในการจัดการหลักสูตรสําหรับเด็กปฐมวัย 6) มีแบบสอบ
มาตรฐาน (Standardized Tests) เป1นเครื่องมือชนิดหนึ่งในการประเมินจุดเด5นและจุดด'อยของเด็ก 

                                                           

 66Arthur MacEwan, “EARLY CHILDHOOD EDUCATION AS AN ESSENTIAL 
COMPONENT OF ECONOMIC EVELOPMENT” (Political Economy Research Institute. 
University of Massachusetts, Amherst , January 2013). 
 67William F. Bacon and Veronica Ichikawa, “Maternal Expectations, Classroom 
Experiences, and Achievement among Kindergartners,” the United States and Japan 
HumanDevelopment no. 31 (1988): 378 - 383. 
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7) การเรียนการสอนเน'นท่ีกระบวนการ (Process) มากกว5าผลผลิต (Product) 8) ครูมีบทบาทใน
ฐานะผู'อํานวยความสะดวก (Facilitator) มากกว5าสอน ใช'การส5งเสริมการเรียนรู'โดยจัดสิ่งแวดล'อมท่ี
เอ้ือต5อการเรียนรู' ใช'การถามกระตุ'นให'เกิดการคิด 9) ใช'กิจกรรมและรูปแบบการเรียนรู'ท่ีแตกต5าง 
หลากหลาย สอดคล'องกับพัฒนาการทางสติป2ญญา 10) ใช'การจัดการเรียนรู'เน'นท่ีความคิดสร'างสรรค8
ของเด็กหลีกเลี่ยงการสอนท่ีกดดันเด็ก 11) กิจกรรมประจําวันควรยึดหยุ5นได'และมีเวลาเพียงพอ
สําหรับการทํากิจกรรมต5าง ๆ ท่ีหลากหลาย 12) การจัดการเรียนรู'ควรเปLดโอกาสให'เด็กได'เรียนรู' และ
ทํางานร5วมกันเพ่ือให'เด็กได'เรียนรู'ทักษะทางสังคม 13) เด็กควรได'รับการส5งเสริมให'พูดคุย และ
ติดต5อสื่อสารกับเพ่ือน ครู รวมถึงได'ทดลองสิ่งใหม5ๆ 14) ครู บุคลากร ควรได'รับการอบรมเก่ียวกับ
ทักษะและความรู'ในการดูแลเด็กอย5างต5อเนื่อง สมํ่าเสมอ68  
 เบรดแคมป�และคอปเปLล (Bredekamp and Copple) เสนอแนะในการจัดหลักสูตร
สําหรับเด็กปฐมวัยในประเทศสหรัฐอเมริกา ว5า หลักสูตรปฐมวัยควรครอบคลุมพัฒนาการท้ัง 4 ด'าน
ของเด็ก ได'แก5 พัฒนาการ ด'านร5างกาย ด'านสังคม อารมณ8 และสุนทรียศาสตร8 ตลอดจนพัฒนาการ
สติป2ญญาและภาษา ด'านเนื้อหาวิชาควรเป1นแบบบูรณาการในสิ่งท่ีมีความหมายต5อตัวเด็ก บนพ้ืนฐาน
ของสิ่งที่เด็กรู'แล'วและสามารถทําได'หรือบนพื้นฐานความรู'เดิมของเด็กและส5งเสริมให'มีความคิด
รวบยอดใหม5ๆ ผ5านการวางแผนหลักสูตรท่ีบูรณาการวิชาต5างๆ เข'าด'วยกันให'เด็กเชื่อมโยงสัมพันธ8
ประสบการณ8ท่ีมีความหมายต5อตัวเด็ก โดยส5งเสริมพัฒนาการด'านความรู' ความเข'าใจ กระบวนการ 
ทักษะ สู5การปฏิบัติจริงและการแสวงหาความรู'ใหม5 ปลูกฝ2งความเชื่อ ค5านิยม ทัศนคติ และวัฒนธรรม 
ท่ีสะท'อนความเป1นจริงในสังคม สอดคล'องกับวัยและบริบทที่เด็กอาศัย และประการสุดท'ายนํา
เทคโนโลยีมาใช'ในการจัดการเรียนรู'โดยมีครูท่ีสามารถบูรณาการเทคโนโลยีให'เป1นส5วนหนึ่งของ
กิจกรรมตามหลักสูตรการเรียนรู'69  
 มิลเลอร8และแอลมอน (Miller and Almon)  ศึกษาเรื่อง “Crisis in the Kindergarten: 
Why Children Need to Play in School” เพ่ือศึกษาวิกฤตในการศึกษาปฐมวัยใช'กรณีศึกษา
สําหรับเพ่ิมการเล5นและลดความกดดัน พบว5า เม่ือเริ่มรณรงค8ในการส5งเสริมการเล5นในการศึกษา
ปฐมวัย ปรากฏว5ามีองค8กรอ่ืนๆ นอกโรงเรียนมุ5งม่ันท่ีจะส5งเสริมการเล5น บางองค8กรมีผลงานสําคัญ 
แต5ในบางองค8กรทําเพ่ือประโยชน8ของตนเอง ดูเหมือนเป1นภาพท่ีสมบูรณ8แบบของการส5งเสริมการเล5น
แบบคู5ขนานที่ยังไม5ได'ก'าวเข'าสู5ความสมบูรณ8ท่ีแท'จริง การเคลื่อนไหวปรากฏข้ึนในสังคมอย5าง
สมํ่าเสมอ ต5อเนื่องและขยายตัว เพ่ือเรียกร'องความร5วมมือของผู'ปกครอง, กุมารแพทย8, ผู'เชี่ยวชาญ
ด'านการพัฒนาเด็กและผู'กําหนดนโยบาย เพ่ือให'การส5งเสริมการเล5นเป1นไปเพ่ือ ความเพลิดเพลิน
ของเด็ก ให'เกิดสุขภาพดีและความคิดสร'างสรรค870   

                                                           

 68J. Billman, and J.A. Sherman, Observation and Participation in Early 
Childhood Setting : A Practicum Guide (Toronto: Allyn and Bacon, 1996), 216 – 217. 
 69S. Bredekamp, and C. Copple, Developmentally Appropriate Practice 
in Early Childhood Programs (Washington, DC: NAEYC, 1997), 20 – 21. 
 70 Edward Miller and Joan Almon, Crisis in the Kindergarten: Why Children 
Need to Play in School (College Park, MD: Alliance for Childhood, 2009) 
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 เอลิสันและเจนกินส8 (Eliason and Jenkins) ได'ศึกษาเก่ียวกับหลักสูตรเพ่ือการพัฒนา
เด็กปฐมวัย โดยให'ความหมายของหลักสูตรเพ่ือการพัฒนาเด็กปฐมวัย หมายรวมถึงทุกสิ่งท่ีเกิดข้ึนใน
ชั้นเรียนของเด็ก ท้ังท่ีครูวางแผนไว'ล5วงหน'าและไม5ได'วางแผน หลักสูตรเพ่ือการพัฒนาเด็กปฐมวัยถือ
ว5า เด็กเป1นหัวใจสําคัญของการจัดการหลักสูตรการเรียนการสอนโดยมองว5าเด็กทุกคนเป1นผู'ท่ีมี
ความสามารถเฉพาะตัวท่ีแตกต5างกันไปในแต5ละบุคคล ดังนั้น การเรียนรู'เกิดข้ึนจึงควรมีรากฐานมา
จากการจัดประสบการณ8ท่ีเหมาะสมกับพัฒนาการและพ้ืนฐานทางครอบครัวของเด็กแต5ละคน โดยมุ5ง
พัฒนาเด็กอย5างองค8รวมท้ังด'านร5างกาย สติป2ญญา ภาษา ความคิดสร'างสรรค8 รวมตลอดถึงพัฒนาการ
ทางสังคม อารมณ871  
 Fisk ได'วิจัยเก่ียวกับรูปแบบงานการบริหารสําหรับผู'ทําหน'าที่การบริหารบุคคลของ
โรงเรียนในรัฐแคโรไลน5าเหนือ สหรัฐอเมริกา พบว5า 1) การบริหารบุคคลในโรงเรียนยังล'าหลังกว5าการ
บริหารงานบุคคลของหน5วยงานอ่ืน 2) ผู'รับผิดชอบการบริหารงานบุคคล มีพ้ืนฐานความรู'ด'านงาน
วิชาการสูง แต5ไม5มีความพร'อมในด'านทักษะการบริหารงานบุคคล จึงควรได'รับการอบรมด'านนี้เป1น
พิเศษ 
 กอร8ดอนและวิลเลี่ยม (Gordon and Williams) ได'ให'ความหมายของหลักสูตรปฐมวัยว5า 
หมายถึงสิ่งท่ีได'วางแผนไว'ล5วงหน'าและสิ่งท่ีไม5ได'วางแผน ท้ังนี้โดยให'เหตุผลว5า เด็กปฐมวัยเปรียบเสมือน
ฟองน้ําท่ีพร'อมจะซึมซับทุกสิ่งทุกอย5างท่ีรอบตัวโลกสําหรับเด็กเป1นโลกท่ีสดใส และความแปลกใหม5ท่ี
น5าต่ืนตาต่ืนใจ ดังนั้น การเรียนรู'สําหรับเด็กปฐมวัยจึงไม5มีการแบ5งแยกระหว5างสิ่งท่ีครูเตรียม หรือ 
วางกรอบไว' แต5สิ่งท่ีไม5ได'เตรียมหรือเกิดข้ึนจริงในโรงเรียน เพราะสําหรับเด็กแล'วทุกสิ่งทุกอย5างคือ
การเรียนรู'72  
 ฮาร8เวย8 (Harvey) กล5าวว5าในการเป1นผู'นําด'านการให'การศึกษาเด็กปฐมวัยต'องมี
ความมุ5งม่ันท่ีจะมีสิ่งเหล5านี้ คือ คุณภาพการให'บริการการศึกษาปฐมวัย ตอบสนองความต'องการของ
ครอบครัว ชุมชน การจ'างครูผู'สอนท่ีมีคุณภาพและมีใบประกอบวิชาชีพ และผู'บริหารมืออาชีพและ
การดําเนินงานแบบมืออาชีพ73 
 เพโตรนีโอ (Petronio) ได'ศึกษาการเลือกโรงเรียนของผู'ปกครองนักเรียนอนุบาล พบว5า
แหล5งข'อมูลข5าวสารที่ใช'ในการตัดสินใจเลือกโรงเรียน คือ การปรึกษาเพื่อน และผู'คุ'นเคยที่มี
ประสบการณ8 และท'ายท่ีสุดจะเลือกโรงเรียนท่ีอยู5ใกล'บ'าน และเลือกโรงเรียนจากความม่ันใจการดูแล
เด็ก และการสอนของครู74 

                                                           

 71 C. Eliason, and J. Jenkins, A Practical Guide to Early Childhood Curriculum 
(New York: Macmillan College, 1994), 4. 
 72 A.M. Gordon, and K. Williams-Browne, Beginning and Beyond, 4thed. 
(New York: Delmar Publishers, 1995), 332. 
 73 Tanya Harvey, “Early Childhood Leadership” (Auckland Kindergarten 
Association, Wellesley St, Auckland, October 2006). 
 74 Nicole Petronio, “School Selection for Students in Out-of-Home Care” 
(A Joint Publication, The Legal Center for Foster Care, Fall 2009) 
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 คาแกน และ เคอร8ซ8 (Kagan and Kauerz) พบว5ามุมมองในสิ่งท่ีโรงเรียนอนุบาลควรจะ
เป1นและทําคือ 1) เด็ก โรงเรียนต'องทําให'เด็กรู'สึกอบอุ5นได'รับการต'อนรับอย5างดี มีเพ่ือนท่ีดี ครูท่ีดี
แม'ว5าจะมาจากพ้ืนฐานครอบครัวท่ีแตกต5างกัน 2) ผู'ปกครอง ต'องการให'ลูกของตนมีความพร'อมใน
การข้ึนสู5ชั้นประถมศึกษา ขณะท่ีผู'ปกครองเองก็ต'องการการต'อนรับพร'อมการเรียนรู'ด'านเด็กจาก
โรงเรียน 3) ครู ต'องการให'ผู'ปกครองและผู'กําหนดนโยบายรับรู'ว5าการพัฒนาเด็กผ5านการเล5นเป1นวิธี
สําหรับเด็กจะเรียนรู'และเพ่ือให'ได'มาตรฐาน และกําหนดให'ถูกต'องตามกฎหมาย อยากได'รับการสร'าง
แรงจูงใจและให'ความคิดสร'างสรรค8 ได'รับการยอมรับทางสังคมไม5เป1นเพียงการทํางานท่ีถูกต'องตาม
กฎหมาย ต'องการอิสระในการสร'างสรรค8ห'องเรียน 4) ครูใหญ5 ควรมีการดําเนินแบบร5วมมือกับพ5อแม5
ผู'ปกครองและชุมชนในฐานะหุ'นส5วนท่ีถูกต'องในการศึกษาของเด็ก จัดสรรเบ้ียเลี้ยง เงินทุนให'ครูและ
นักเรียนอนุบาลในฐานะสมาชิกของโรงเรียนชุมชน พ้ืนฐานเทียบเท5ากับเด็ก มีการเรียนการสอนเต็มวัน 
จัดการศึกษาท่ีมีมาตรฐานท้ังหลักสูตร การสอนและการประเมินผลท่ีมีความเหมาะสมและสอดคล'อง
กับเด็ก 5) ผู'กําหนดนโยบาย ต'องเติมเต็มช5องว5างความสําเร็จในหมู5เด็ก เน'นการปรับปรุงผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนและเตรียมความพร'อมเด็ก ให'ทุกคนมีส5วนร5วม รับรู'และสนับสนุนโรงเรียนอนุบาลท่ีเป1น
ส5วนหนึ่งในวงจรของการศึกษา ให'ความเท5าเทียมกับเด็ก ๆ ทุกคนโดยไม5คํานึงถึงภาษา วัฒนธรรม
หรือความสามารถมีโอกาสท่ีจะเข'าร5วมโรงเรียนอนุบาล75 
 ในภาพรวมของงานวิจัยในต5างประเทศ มีผลการศึกษาท่ีแสดงให'เห็นสาระสําคัญในการ
จัดการศึกษาปฐมวัยประกอบด'วย ความพึงพอใจและมีคุณค5าต5อสังคมเป1นการบริการให'กับครอบครัว
และการเสริมสร'างความเท5าเทียมกันของการศึกษาปฐมวัย เน'นการเรียนรู'แบบการอยู5ร5วมกันในสังคม 
ให'ทุกภาคส5วนมีส5วนร5วม โดยเฉพาะผู'ปกครองและชุมชน การจัดการท่ีดีมีประสิทธิภาพท่ียึดเด็กเป1น
สําคัญ มีการจัดการเรียนรู'ตามความพร'อมของเด็กผ5านกิจกรรมที่หลากหลายส5งเสริมพัฒนาการใน 
ทุกด'านท้ังร5างกาย จิตใจ ทักษะและความรู' ท่ีส5งผลต5อค5านิยมและวัฒนธรรมท่ีดีงามของสังคม 

  
สรุป 

 
 สรุป การจัดการศึกษาปฐมวัย ต'องให'ความสําคัญของเด็กต้ังแต5แรกเกิดจนถึง 6 ขวบ ใน
การจัดการเรียนรู'ท่ีคํานึงถึงสมอง ให'เด็กมีความพร'อมด'านร5างกาย อารมณ8 สังคม และสติป2ญญา มี
ความพร'อมด'านภาษา เตรียมความพร'อมของเด็กท่ีจะรับการการศึกษาในระดับชั้นต5อไป การจัดการ
ศึกษาระดับอนุบาลจึงกล5าวได'ว5า เป1นการเตรียมความพร'อมเพ่ือวางรากฐานของชีวิต ให'เป1นบุคคลท่ีมี
คุณภาพ เป1นบุคลากรท่ีสําคัญยิ่งของประเทศ การจัดการศึกษาระดับอนุบาลจึงมีองค8ประกอบต5าง ๆ 
มาเก่ียวข'องมากมายและมีการเปลี่ยนแปลงอย5างต5อเนื่องจากอดีตจนถึงป2จจุบัน สําหรับแนวโน'มใน
อนาคตมีแนวคิดท่ีได'จากการทบทวนวรรณกรรม นั้น พบว5ามีองค8ประกอบสําคัญต5ออนาคตของการ
จัดการศึกษาปฐมวัยสรุปได' ดังนี้ 1) ด'านตัวเด็กปฐมวัย เน'นด'านสิทธิเด็กและการคุ'มครองเด็กรวมท้ัง

                                                           

 75 Sharon L. Kagan, and Kristie Kauerz, "Making the most of kindergarten: 
Trends and policy issues" (K today: Teaching and learning in the kindergarten year, 
2006), 161-170. 
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จิตวิทยาสําหรับเด็ก 2) ด'านผู'มีส5วนได'ส5วนเสีย เป1นการจัดการศึกษาแบบร5วมมือกันของ
โรงเรียน ผู'ปกครอง ชุมชน และสังคม 3) ด'าน ผู'บริหาร ครูและบุคลากร ที่เน'นความเป1นมือ
อาชีพ 4) ด'านการจัดหลักสูตรและการจัดการเรียนรู'ที่เน'นการเรียนรู'โดยเด็ก สร'างเด็กปฐมวัย
ให'เป1นเด็กฉลาด ท้ังทางด'านร5างกาย สังคม อารมณ8 สติป2ญญา 5) ด'านสภาพแวดล'อมท่ีมีความเหมาะสม
และส5งเสริมการคิดของเด็ก 6) ด'านนโยบายตลอดจนการบริหารที่มีระบบโรงเรียนท่ีทันสมัยและใช'
เทคโนโลยีช5วยจัดการศึกษา 
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บทท่ี 3 

วิธีการดําเนินการวิจัย 
 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค�เพ่ือทราบประวัติ สภาพป!จจุบัน อนาคตภาพ และแนวทาง
ปฏิบัติเพ่ือให'เกิดผลท่ีเหมาะสมกับอนาคตภาพโรงเรียนอนุบาลฤทธิยะวรรณาลัย โดยใช'การวิจัยแบบ
ผสมผสาน (mixed methodology) ประกอบด'วยระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative 
research)  และเทคนิคการวิจัยแบบ EDFR (Ethnographic Delphi Futures Research) โดยใช'ผู'ให'
ข'อมูลเปKนหนLวยวิเคราะห� (Unit of analysis) ประกอบด'วยข้ันตอนการดําเนินการวิจัยและระเบียบ
วิธีวิจัยซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้ 

 
ข้ันตอนการดําเนินงานวิจัย 

 
 เพ่ือให'การวิจัยดําเนินการเปKนไปตามระเบียบวิธีวิจัย และสอดคล'องกับวัตถุประสงค�ของ
การวิจัยท่ีกําหนดไว' ผู'วิจัยจึงกําหนดข้ันตอนการดําเนินการวิจัยไว' 3 ข้ันตอน ดังนี้ 

 
ข้ันตอนท่ี 1 การจัดเตรียมโครงการวิจัย  
 ผู'วิจัยได'ทําการศึกษารวบรวม แนวคิด ทฤษฎี วรรณกรรม และประวัติความเปKนมาท่ี
กLอให'เกิดตัวแปรเก่ียวกับอนาคตภาพของโรงเรียนอนุบาลฤทธิยะวรรณาลัย จากเอกสาร ตํารา 
บทความวิชาการ วารสาร ข'อมูล สถิติ งานวิจัยของหนLวยงานท่ีเก่ียวข'อง โดยทําการวิเคราะห�เอกสาร
ท่ีเกี่ยวข'อง สัมภาษณ�ผู'มีสLวนเกี่ยวข'อง ซึ่งเปKนนักวิชาการที่เกี่ยวข'องกับการจัดการศึกษาและนัก
บริหารการศึกษาของกองทัพอากาศท้ังในระดับปฏิบัติการและระดับนโยบาย จากนั้นนําผลท่ีได'จาก
การศึกษามาจัดทําโครงรLางงานวิจัย โดยการรับคําปรึกษาจากอาจารย�ท่ีปรึกษา กรรมการควบคุม
วิทยานิพนธ� ผู'ทรงคุณวุฒิ ปรับปรุงแก'ไขและนําเสนอเพ่ือขออนุมัติโครงรLางวิทยานิพนธ�งานวิจัยจาก
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 
ข้ันตอนท่ี 2 การดําเนินการวิจัย 
 ผู'วิจัยดําเนินการศึกษาวิเคราะห�กําหนดกรอบแนวคิดเพ่ือสร'างและพัฒนาเครื่องมือ 
นําไปทดลองใช' ปรับปรุงคุณภาพ นําเครื่องมือท่ีสร'างและพัฒนาแล'วไปเก็บข'อมูลจากกลุLมตัวอยLาง 
และนําข'อมูลท่ีได'มาทดสอบความถูกต'อง วิเคราะห�ข'อมูลและแปลผลการวิเคราะห�ข'อมูลเพ่ือให'ได'
องค�ประกอบสําคัญ อนาคตภาพโรงเรียนอนุบาลฤทธิยะวรรณาลัย  มีรายละเอียดในการดําเนินการ
วิจัยดังตLอไปนี้ 
 ข้ันท่ี 1 การศึกษาประวัติ สภาพป!จจุบันและตัวแปรเก่ียวกับอนาคตภาพโรงเรียนอนุบาล 
ฤทธิยะวรรณาลัย ผู'วิจัยได'กําหนดวิธีการวิจัย ดังนี้ 
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1. ศึกษาประวัติและสภาพป!จจุบันโรงเรียนอนุบาลฤทธิยะวรรณาลัย ใช'การวิเคราะห� 
เนื้อหา (Content Analysis) แล'วนําข'อสรุป ท่ีได'มาสังเคราะห� เปKนบทความเพ่ือให'ทราบประวัติและ
สภาพป!จจุบันโรงเรียนอนุบาลฤทธิยะวรรณาลัย  

2. ศึกษาวิเคราะห�แนวคิดทฤษฎี และวรรณกรรมท่ีเกี่ยวข'องกับอนาคตภาพโรงเรียน
อนุบาลฤทธิยะวรรณาลัย จากเอกสาร ตํารา ข'อมูล บทความวิชาการ และจากการสัมภาษณ�
ผู'เชี่ยวชาญซ่ึงเปKนผู'บริหารระดับนโยบาย ผู'บริหารโรงเรียน นักวิชาการ ผู'ปกครอง ศิษย�เกLาและชุมชน
ท่ีมีความรู'ด'านการศึกษาและมีชื่อเสียง โดยใช'วิธีเลือกแบบเจาะจงโดยพิจารณาจากคุณวุฒิ ประสบการณ� 
ด'านการบริหารการศึกษา ด'านการบริหารงานโรงเรียน และเปKนท่ีรู'จักในแวดวงวิชาการ จํานวน 9 คน 
โดยใช'วิธีสัมภาษณ�แบบปฏิสัมพันธ� 

3. นําบทสรุปตัวแปรอนาคตภาพโรงเรียนอนุบาลฤทธิยะวรรณาลัย จากการวิเคราะห�
เอกสารและการสัมภาษณ�มาวิเคราะห�และสังเคราะห� (content synthesis) เพ่ือนําไปสร'างข'อคําถาม
ของแบบสอบถามความคิดเห็นและแบบสัมภาษณ�ผู'เชี่ยวชาญ 
 ข้ันท่ี 2 วิเคราะห�ตัวแปรอนาคตภาพโรงเรียนอนุบาลฤทธิยะวรรณาลัย ในขั้นตอนนี้
ผู'วิจัยแบLงเปKน 2 สLวนคือ สLวนท่ี1 การวิเคราะห�ตัวแปรอนาคตภาพโรงเรียนอนุบาลฤทธิยะวรรณาลัย 
โดยใช'ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ และสLวนที่ 2 การวิเคราะห�ตัวแปรอนาคตภาพโรงเรียนอนุบาล      
ฤทธิยะวรรณาลัยจากการสัมภาษณ�ผู'เชี่ยวชาญโดยใช'เทคนิคการวิจัยแบบ EDFR โดยมีรายละเอียด
ดังนี้ 
 สLวนท่ี 1 การวิเคราะห�ตัวแปรอนาคตภาพโรงเรียนอนุบาลฤทธิยะวรรณาลัย โดยใช'
ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ ดังนี้ 

1. นําตัวแปรท่ีเก่ียวข'องกับอนาคตภาพโรงเรียนอนุบาลฤทธิยะวรรณาลัย มาจัดทําเปKน
แบบสอบถามความคิดเห็น (Opinionnaire) เพื่อวัดระดับความคิดเห็นมีลักษณะเปKนมาตราสLวน
ประมาณคLา 5 ระดับ  (Likert scale) ในระดับผู'ปฏิบัติในโรงเรียน 

2. ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือการวิจัย โดยการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (content 
validity) ของแบบสอบถาม โดยหาคLาดัชนีความสอดคล'องรายข'อ ท่ีเรียกวLา IOC (index of  item-
objective congruence) นํามาปรับปรุงแก'ไขเครื่องมือ และทดลองใช'เครื่องมือ (try out) กับ
ประชากรท่ีไมLใชLตัวอยLางท่ีใช'ในการวิจัย และนํามาวิเคราะห�หาคLาความเท่ียง (reliability) โดยวิธีหา
คLาสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s alpha coefficient) 

3. นําแบบสอบถามฉบับสมบูรณ�ไปเก็บข'อมูลความคิดเห็นเก่ียวกับอนาคตภาพโรงเรียน
อนุบาลฤทธิยะวรรณาลัย จากหนLวยวิเคราะห� คือ ผู'บริหารระดับนโยบาย ผู'บริหารโรงเรียน 
คณะกรรมการสถานศึกษา ครู ผู'ปกครอง และ ครูในสถานศึกษาอ่ืน จํานวน 291 คน  

4. นําแบบสอบถามที่ได'กลับคืนมาวิเคราะห�องค�ประกอบเชิงสํารวจ (Exploratory 
Factor analysis) อนาคตภาพโรงเรียนอนุบาลฤทธิยะวรรณาลัย  
 สLวนท่ี 2 การวิเคราะห�อนาคตภาพโรงเรียนอนุบาลฤทธิยะวรรณาลัย จากการสัมภาษณ�
ผู'เชี่ยวชาญ โดย เทคนิคการวิจัยแบบ EDFR ดังนี้ 
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 ผู'วิจัยนําตัวแปรท่ีเก่ียวข'องกับอนาคตภาพโรงเรียนอนุบาลฤทธิยะวรรณาลัย มาจัดทํา
เปKนแบบสัมภาษณ�ก่ึงโครงสร'าง (Semi-structured-interview) และนําไปเก็บรวบรวมข'อมูลจาก
ผู'เชี่ยวชาญตามลําดับ ดังนี้ 
 รอบท่ี 1 นําแบบสัมภาษณ�แบบก่ึงโครงสร'าง ไปเก็บรวบรวมข'อมูลจากผู'เชี่ยวชาญจํานวน 
21 คน นําข'อมูลท่ีได'มาสังเคราะห�เนื้อหา (Content synthesis) และพัฒนาเปKนแบบสอบถามมาตรา
สLวนประมาณคLา (ratting scale) 
 รอบท่ี 2 นําแบบสอบถาม ไปเก็บรวบรวมข'อมูลจากผู'เชี่ยวชาญ นําข'อมูลท่ีได'มาวิเคราะห� 
สังเคราะห� และพัฒนาเปKนแบบสอบถามความคิดเห็น 
 รอบท่ี 3 นําแบบสอบถาม ไปเก็บรวบรวมข'อมูลจากผู'เชี่ยวชาญ ในรอบท่ี 3 และนํา
ข'อมูลท่ีได'มาสังเคราะห�เพ่ือทราบอนาคตภาพโรงเรียนอนุบาลฤทธิยะวรรณาลัย 
 ข้ันท่ี 3 การวิเคราะห�แนวทางปฏิบัติเพื่อให'เกิดผลที่เหมาะสมกับอนาคตภาพโรงเรียน
อนุบาลฤทธิยะวรรณาลัยเปKนข้ันตอนการนําผลวิจัยท่ีได'จากนําองค�ประกอบอนาคตภาพโรงเรียน
อนุบาลฤทธิยะวรรณาลัย ท่ีสังเคราะห�รLวมท้ังจากวิธีวิจัยเชิงปริมาณและเทคนิคการวิจัยแบบ EDFR 
(Ethnographic Delphi Futures Research)  มาทําการ ประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือระดมความคิดเห็น 
(workshop) โดยผู'ทรงคุณวุฒิท้ังภายในและภายนอกกองทัพอากาศ จํานวน 9 คนเพ่ือหาข'อคิดเห็น
รLวมกัน (consensus) เกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติเพื่อให'เกิดผลที่เหมาะสมกับอนาคตภาพโรงเรียน
อนุบาลอนุบาลฤทธิยะวรรณาลัย ในแตLละองค�ประกอบ โดยนําข'อคิดเห็นของผู'เข'ารLวมระดม
ความคิดเห็น มาจัดลําดับตามความถ่ีของความเห็นชอบแนวทางปฏิบัติของแตLละองค�ประกอบและใช'
แนวทางปฏิบัติท่ีมีความถ่ีของความเห็นชอบมากท่ีสุดมาเปKนแนวทางปฏิบัติ เพ่ือให'เกิดผลท่ีเหมาะสม
กับอนาคตภาพโรงเรียนอนุบาลฤทธิยะวรรณาลัยของแตLละองค�ประกอบ  
 
ข้ันตอนท่ี 3 การรายงานผลการวิจัย 
 ผู'วิจัยรวบรวมผลจากการวิเคราะห�ข'อมูล สรุปข'อค'นพบท่ีได'จากการวิจัย อภิปรายผล
และข'อเสนอแนะ จากนั้นจัดทํารLางรายงานผลการวิจัยเพ่ือนําเสนอตLอคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ�
ตรวจสอบความถูกต'อง ปรับปรุงแก'ไขข'อบกพรLองตามท่ีคณะกรรมการผู'ควบคุมวิทยานิพนธ�เสนอแนะ 
พิมพ� และสLงรายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณ�ตLอบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร เพ่ือขออนุมัติ
จบการศึกษา รายละเอียดและข้ันตอนการดําเนินการวิจัยข'างต'น สามารถสรุปตามภาพท่ี 5 
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ข้ันตอน                      กระบวนการ 

 
 
ภาพท่ี 5  ข้ันตอนการดําเนินการวิจัย 
 
 
 
 
 

ศึกษาเอกสาร วรรรกรรม ทฤษฎี 
งานวิจัยเกี่ยวกับอนาคตภาพ

โรงเรียนอนุบาลฤทธิยะวรรณาลัย 

สัมภาษณ+ผู-เชี่ยวชาญเกี่ยวกบั 
โรงเรียนอนุบาลฤทธิยะวรรณาลัย 

1. การศึกษาประวัติ 
สภาพป2จจบัุน 

และตัวแปรอนาคต
ภาพโรงเรียนอนุบาลฤ

ทธิยะวรรณาลัย 
 

ประวัต ิสภาพป2จจุบัน
และ 

ตัวแปรอนาคตภาพ
โรงเรียนอนุบาล 
ฤทธิยะวรรณาลัย 

 

2. การวิเคราะห+
อนาคตภาพโรงเรียน

อนุบาล 

สร-างแบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกับอนาคต
ภาพโรงเรียนอนุบาลฤทธิยะวรรณาลยั 

ตรวจสอบความตรง (IOC)  
และหาค<าความเทีย่ง (α– coefficient) 

เก็บรวบรวมข-อมูลจากกลุ<มตัวอย<าง 

วิเคราะห+องค+ประกอบ  
(Exploratory Factor Analysis) 

 

องค+ประกอบอนาคตภาพโรงเรียนอนุบาลฤทธิยะวรรณาลยั 

เทคนิควิธีวิจัย EDFR 
- รอบที่ 1 สัมภาษณ+ 
  ก่ึงโครงสร-าง 
-รอบที่ 2 แบบสอบถาม 
-รอบที่ 3 แบบสอบถาม 

 

องค+ประกอบอนาคตภาพโรงเรียน
อนุบาลฤทธิยะวรรณาลยัตามความ

คิดเห็นของผู-เชี่ยวชาญ 
 

3. การวิเคราะห+แนวทาง
ปฏิบตัิเพ่ือให-เกิดผลที่

เหมาะสมกับอนาคตภาพ
โรงเรียนอนุบาล 
ฤทธิยะวรรณาลัย 

 

 

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือทราบ
แนวทางปฏิบัติเพ่ือให-เกิดผลท่ี

เหมาะสมกับอนาคตภาพโรงเรียน
อนุบาลฤทธิยะวรรณาลัย 

 

แนวทางปฏบิัติเพ่ือให-เกิดผลที่
เหมาะสมกับอนาคตภาพโรงเรียน

อนุบาล 
ฤทธิยะวรรณาลัย 
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ระเบียบวิธีวิจัย 
 
 เพ่ือให'การวิจัยครั้งนี้เปKนไปตามวัตถุประสงค�ของการวิจัย ผู'วิจัยจึงได'กําหนดรายละเอียด
เก่ียวกับระเบียบวิธีวิจัย ซ่ึงประกอบด'วย แผนแบบงานวิจัย ประชากรและตัวอยLาง ตัวแปรท่ีศึกษา 
เครื่องมือท่ีใช'ในการวิจัย การสร'างและพัฒนาเครื่องมือวิจัย วิธีการเก็บรวบรวมข'อมูล การวิเคราะห�
ข'อมูลและสถิติท่ีใช'ในงานวิจัย ดังนี้ 
 
แผนแบบการวิจัย (research design)  
 การวิจัยครั้งนี้เปKนการวิจัยแบบผสมผสาน (mixed methodology) มีแผนแบบการวิจัย
แบบการวิจัยแบบสองกลุLมตัวอยLาง ตรวจสอบสภาวการณ�โดยไมLมีการทดลอง (the two–group, 
non-experimental, case study design) ผู'วิจัยได'กําหนดแผนแบบการวิจัยตามลักษณะของการ
เก็บรวบรวมข'อมูลในการวิจัย ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
ภาพท่ี 6  แผนแบบการวิจัยสองกลุLมตัวอยLาง ตรวจสอบสภาวการณ�โดยไมLมีการทดลอง (the two–

group, non-experimental, case study design) 
 
 เม่ือ R  หมายถึง  กลุLมตัวอยLางท่ีได'จากการสุLม 
   X  หมายถึง  ตัวแปรท่ีศึกษาได'แกLตัวแปรท่ีเปKนข'อมูลของผู'ตอบแบบสอบถามท่ี
เปKนอนาคตภาพโรงเรียนอนุบาลฤทธิยะวรรณาลัย 
   O1 หมายถึง  ข'อมูลท่ีได'จากการศึกษาของกลุLมตัวอยLาง 
 เม่ือ S  หมายถึง  กลุLมตัวอยLางท่ีได'จากการเลือกเพ่ือการวิจัยเทคนิคการวิจัยแบบ EDFR 
   X หมายถึง ตัวแปรท่ีศึกษาได'แกLตัวแปรท่ีเปKนข'อมูลของผู'ให'การสัมภาษณ�ท่ีเปKน
อนาคตภาพโรงเรียนอนุบาลฤทธิยะวรรณาลัย 
   O2 หมายถึง  ข'อมูลท่ีได'จากผู'เชี่ยวชาญ 
 

         O1 

 
  R                                   X                                         
   S                                                 X 
 
 
                                                     O2 
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ประชากรและตัวอย<าง 
 ประชากรและตัวอยLางท่ีใช'ในการวิจัยแบLงได'เปKน 2 สLวน ดังนี้ 
 ส<วนท่ี 1 ประชากรและตัวอย<างท่ีใช-ในการวิจัยโดยวิธีวิจัยเชิงปริมาณ 

1. การเก็บข'อมูลโดยวิธีการสัมภาษณ�ความคิดเห็นของผู'เชี่ยวชาญเพ่ือนํามาสรุปรวมกับ
หลักการแนวคิด ทฤษฎี ในการกําหนดตัวแปรท่ีศึกษา ประชากรได'แกLผู'เชี่ยวชาญ ท่ีมีความเชี่ยวชาญ
ในเรื่องเก่ียวกับอนาคตภาพโรงเรียนอนุบาลฤทธิยะวรรณาลัย ได'แกLผู'บริหารระดับนโยบาย ผู'บริหาร
โรงเรียน นักวิชาการ ผู'ปกครอง ศิษย�เกLาและ ชุมชน กลุLมตัวอยLางได'จากการเลือกแบบเจาะจง 
(Purposive samplings)  

2. การเก็บข'อมูลโดยใช'แบบสอบถาม ประชากร ได'แกL ผู 'บริหารระดับนโยบาย 
คณะกรรมการสถานศึกษา ผู'บริหาร ครูและบุคลากร  ผู'ปกครองและครูในสถานศึกษาอ่ืน รวมท้ังสิ้น 
1,220 คน ผู'วิจัยกําหนดขนาดกลุLมตัวอยLางโดยใช'ตารางขนาดตัวอยLางของ  Krejcie and Morgan 
ได'ขนาดตัวอยLางจํานวน 291 คน แล'วนํามาสุLมแบบแบLงประเภท สรุปได'ดังตารางท่ี 2 

 
ตารางท่ี 2 ประชากรและตัวอยLางของวิธีวิจัยเชิงปริมาณ 

ลําดับ ประชากร จํานวนประชากร จํานวนตัวอย<าง 
1 ผู'บริหาร 17  4 
2 คณะกรรมการสถานศึกษา 8  2 
3 ครู 200  48 
4 ผู'ปกครอง 805  192 
5 ครูในสถานศึกษาอ่ืน 190  45 

รวม 1,220  291 
 

 ส<วนท่ี 2 ผู-เช่ียวชาญท่ีใช-ในการวิจัยโดยใช-เทคนิคการวิจัยแบบ EDFR 
 ผู'เชี่ยวชาญท่ีใช'ในการวิจัย ได'แกL กลุLมผู'บริหารระดับนโยบาย ผู'บริหารโรงเรียน นักวิชาการ 
ครูผู'สอน ศิษย�เกLา ผู'ปกครองและชุมชน โดยผู'วิจัยกําหนดคุณสมบัติของผู'เชี่ยวชาญไว'กLอนดําเนินการ
เสนอชื่อ ดังนี้ 

1. ผู'บริหารระดับนโยบาย ผู'บริหารโรงเรียน เปKนผู'ท่ีดํารงตําแหนLงผู'บริหารท่ีเก่ียวข'องกับ
โรงเรียนอนุบาลฤทธิยะวรรณาลัยและมีประสบการณ�ในการดําเนินงานเก่ียวกับการบริหารจัด
การศึกษาอยLางน'อย 2 ปxข้ึนไป 

2. นักวิชาการเปKนผู'สําเร็จการศึกษาไมLตํ่ากวLาระดับปริญญาโท มีความรู'และประสบการณ�
ด'านการจัดการศึกษาปฐมวัย หรือเปKนผู'มีชื่อเสียงได'รับการยอมรับในแวดวงการศึกษา 

3. ครูผู'สอน ศิษย�เกLา และชุมชน เปKนผู'สําเร็จการศึกษาไมLตํ่ากวLาระดับปริญญาโท มี
ประสบการณ� และมีความเชี่ยวชาญหรือเปKนผู'มีชื่อเสียง ได'รับการยอมรับในแวดวงการศึกษา หรือ
ด'านการบริหารจัดการศึกษา  
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4. ผู'ปกครองเปKนผู'สําเร็จการศึกษาไมLตํ่ากวLาระดับตรี เปKนผู'ปกครองของเด็กโรงเรียน
อนุบาลฤทธิยะวรรณาลัย  
 ผู'เชี่ยวชาญท่ีใช'ในการวิจัยโดยเทคนิคการวิจัยแบบ EDFR ได'จากการเลือกแบบเจาะจง 
(Purposive samplings) สรุปได'ดังตารางท่ี 3  
 
ตารางท่ี 3 ผู'เชี่ยวชาญในการวิจัยโดยเทคนิคการวิจัยแบบ EDFR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวแปรท่ีศึกษา  
 ตัวแปรท่ีศึกษาวิจัยครั้งนี้ประกอบด'วยตัวแปรพ้ืนฐานและตัวแปรศึกษา ดังนี้ 

1. ตัวแปรพ้ืนฐาน คือตัวแปรท่ีเก่ียวกับสถานภาพสLวนตัวของผู'ให'ข'อมูล ได'แกL เพศ อายุ 
วุฒิการศึกษา ตําแหนLงหรือบทและประสบการณ�การทํางาน 

2. ตัวแปรศึกษา คือ ตัวแปรท่ีเก่ียวข'องกับอนาคตโรงเรียนอนุบาลฤทธิยะวรรณาลัยซ่ึงได'
จากสรุปผลการวิเคราะห�เอกสารและความคิดเห็นของผู'เชี่ยวชาญ  
 
เครื่องมือท่ีใช-ในการวิจัย  
 ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้  ผู'วิจัยได'ใช'เครื่องมือในแตLละข้ัน ดังนี้              
 ข้ันท่ี 1 การศึกษาตัวแปรเก่ียวกับอนาคตภาพโรงเรียนอนุบาลฤทธิยะวรรณาลัยผู'วิจัยใช'
แบบสัมภาษณ�ก่ึงโครงสร'างสัมภาษณ�ผู'เชี่ยวชาญ  
 ข้ันท่ี 2 การวิเคราะห�อนาคตภาพโรงเรียนอนุบาลฤทธิยะวรรณาลัย  
 สLวนท่ี 1 การวิเคราะห�อนาคตภาพโรงเรียนอนุบาลฤทธิยะวรรณาลัยโดยใช'วิธีวิจัยเชิง
ปริมาณ ผู'วิจัยใช'แบบสอบถามความคิดเห็น (Opinionnaires) สอบถามความคิดเห็นจากกลุLมผู'บริหาร
ระดับนโยบาย ผู'บริหารโรงเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา ครู ผู'ปกครอง และครูในสถานศึกษาอ่ืน                    
 สLวนท่ี 2 การวิเคราะห�อนาคตภาพโรงเรียนอนุบาลฤทธิยะวรรณาลัย โดยเทคนิคการวิจัย
แบบ EDFR ผู'วิจัยใช'แบบสัมภาษณ�ก่ึงมีโครงสร'างในรอบท่ี 1 และใช'แบบสอบถาม ในรอบท่ี 2 และ
รอบท่ี 3 
 

ผู-เช่ียวชาญ จํานวน (คน) 
     ผู'บริหารระดับนโยบาย 3 
     ผู'บริหารโรงเรียน 2 
     นักวิชาการ 3 
     ครูผู'สอน 3 
     ศิษย�เกLา 4 
     ชุมชน 3 
     ผู'ปกครอง 3 

รวม 21 
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การสร-างและพัฒนาเครื่องมือวิจัย 
 การสร'างและพัฒนาเครื่องมือท่ีใช'ในการวิจัยโดยใช'วิธีวิจัยเชิงปริมาณและเทคนิคการ
วิจัยแบบ EDFR  ดังนี้ 
 การสร-างและพัฒนาเครื่องมือท่ีใช-ในการวิจัยโดยใช-วิธีวิจัยเชิงปริมาณ 

1. การศึกษาตัวแปรเก่ียวกับอนาคตภาพโรงเรียนอนุบาลฤทธิยะวรรณาลัย เครื่องมือท่ีใช'
ในการวิจัยคือแบบสัมภาษณ�ก่ึงมีโครงสร'าง (semi-structured   interview) ผู'วิจัยดําเนินการ ดังนี้ 

1.1 ศึกษาวิเคราะห�หลักการแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข'องกับอนาคตภาพ
โรงเรียนอนุบาลฤทธิยะวรรณาลัยท้ังในและตLางประเทศ โดยการวิเคราะห�เนื้อหา (Content analysis) 
เพ่ือให'ได'กลุLมตัวแปรอนาคตภาพโรงเรียนอนุบาลฤทธิยะวรรณาลัย และนํามาสร'างแบบสัมภาษณ�ก่ึงมี
โครงสร'าง (semi-structured interview) ภายใต'การแนะนําของอาจารย�ท่ีปรึกษา 

1.2 นําแบบสัมภาษณ�ก่ึงมีโครงสร'าง (semi-structured interview) ท่ีได'รับความ
เห็นชอบจากอาจารย�ท่ีปรึกษาแล'ว ไปสัมภาษณ�ความคิดเห็นของผู'เชี่ยวชาญ จํานวน 9 คน โดยใช'วิธี
เลือกแบบเจาะจง 

2. การวิเคราะห�ตัวแปรอนาคตภาพโรงเรียนอนุบาลฤทธิยะวรรณาลัย เครื่องมือในการวิจัย  
ได'แกL แบบสอบถามความคิดเห็น (Opinionnaires) ผู'วิจัยดําเนินการสร'าง ดังนี้ 

2.1 สร'างแบบสอบถามความคิดเห็น (Opinionnaires) ให'ครอบคลุมตัวแปรท่ีเก่ียวข'อง
กับอนาคตภาพโรงเรียนอนุบาลฤทธิยะวรรณาลัยโดยใช'ข'อคําถามจากตัวแปรท่ีได'จากการสรุปผลการ
วิเคราะห�จากแนวคิดทฤษฎี งานวิจัยท่ีเก่ียวข'อง และข'อมูลท่ีได'จากการสัมภาษณ�ผู'เชี่ยวชาญในข้ันท่ี 1 
และนําเสนอให'อาจารย�ท่ีปรึกษาพิจารณา 

2.2 นําเสนอแบบสอบถามความคิดเห็นที่สร'างขึ้นให'ผู 'ทรงคุณวุฒิจํานวน 5 คน 
พิจารณาตรวจสอบความความตรง (content validity) แล'วนําไปหาคLาดัชนีความสอดคล'องรายข'อ  
ท่ีเรียกวLา  IOC (Index of Item-Objective Congruence) แล'วพิจารณาเลือกข'อคําถามท่ีมีคLา  IOC 
มากกวLา 0.5 ข้ึนไป และนํามาปรับปรุงแก'ไขแบบสอบถาม ตามข'อเสนอแนะของผู'เชี่ยวชาญ และ
คําแนะนําของอาจารย�ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ� 

2.3 นําแบบสอบถามความคิดเห็นไปทดลองใช'  (Try out) แล'วนําผลท่ีได'มาวิเคราะห�
เพ่ือหาคLาความเท่ียง (Reliability) ของแบบสอบถามท้ังฉบับ โดยใช'คLาสัมประสิทธิ์แอลฟาตามวิธีของ   
คอนบราค (Cronbach’s alpha coefficients) ผลการวิเคราะห�ข'อมูลพบวLาคLาความเท่ียงของ
แบบสอบถามท้ังฉบับมีคLาเทLากับ .971 

การสร-างและพัฒนาเครื่องมือท่ีใช-ในการวิจัยโดยเทคนิคการวิจัยแบบ EDFR 
เครื่องมือท่ีใช'ในการวิจัยโดยเทคนิคการวิจัยแบบ EDFR เพ่ือวิเคราะห�หาองค�ประกอบ 

อนาคตภาพโรงเรียนอนุบาลฤทธิยะวรรณาลัยได'แกL แบบสัมภาษณ�ก่ึงมีโครงสร'าง และแบบสอบถาม 
ผู'วิจัยดําเนินการ ดังนี้ 
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1. สร'างแบบสัมภาษณ�ก่ึงมีโครงสร'าง จากข'อสรุปท่ีได'จากการสรุปผลการวิเคราะห�ทฤษฎี
และงานวิจัยท่ีเก่ียวข'อง และข'อมูลท่ีได'จากการสัมภาษณ� ผู'เชี่ยวชาญในข้ันท่ี 1 สําหรับเก็บรวบรวม
ข'อมูล รอบท่ี 1 

2. สร'างแบบสอบถามรอบท่ี 2 โดยรวบรวมข'อมูลท่ีจากการสัมภาษณ�ความคิดเห็นของ
ผู'เชี่ยวชาญในประเด็นตLางๆ ในรอบที่ 1 มาสร'างเปKนแบบสอบถามแบบมาตราสLวนประมาณคLา 
(Rating Scale) 5 ระดับ สําหรับรวบรวมข'อมูลจากผู'เชี่ยวชาญในรอบท่ี 2 

3. สร'างแบบสอบถามรอบท่ี 3 โดยนําคําตอบจากแบบสอบถามในรอบท่ี 2 แตLละข'อมา
วิเคราะห�หาคLาฐานนิยม (Mode) คLามัธยฐาน (Median)และคLาพิสัยระหวLางควอไลท� (Interquartile 
Range) แล'วนํามาสร'างแบบสอบถามใหมL โดยใช'ข'อความเดียวกับแบบสอบถามรอบท่ี 1 และเพ่ิม
ตําแหนLงคLามัธยฐาน คLาพิสัยระหวLางควอไทล� และตําแหนLงคําตอบของผู'เชี่ยวชาญทLานนั้น ๆ พร'อม
ท้ังระบุเหตุผลสLวนท'ายของแตLละข'อความ 
 
การเก็บรวบรวมข-อมูล 

ในการเก็บรวบรวมข'อมูลครั้งนี้ผู'วิจัย ได'ดําเนินการเก็บข'อมูลโดย 
1. ผู'วิจัยทําหนังสือถึงภาควิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร เพ่ือออก

หนังสือขอความรLวมมือจากผู'เชี่ยวชาญในการสัมภาษณ� 
2. ผู'วิจัยทําหนังสือถึงภาควิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร เพ่ือออก

หนังสือขอความรLวมมือผู'ตอบแบบสอบถามความคิดเห็น เพ่ือทดลองเครื่องมือเพ่ือการวิจัย 
3. ผู'วิจัยทําหนังสือคําร'องถึงบัณฑิตวิทยาลัย ผLานทางภาควิชาการบริหารการศึกษา 

มหาวิทยาลัยศิลปากร เพ่ือออกหนังสือขอความรLวมมือจากโรงเรียนอนุบาลฤทธิยะวรรณาลัย และ
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัยสังกัดกรุงเทพมหานคร เพ่ือดําเนินการเก็บข'อมูล 

4. ในการเก็บข'อมูลผู'วิจัยได'ดําเนินการโดยสLงแบบสอบถามถึงกลุLมตัวอยLาง จํานวน 291 
คน โดยการเก็บข'อมูลได'ดําเนินการ ดังนี้ 

 4.1 การสัมภาษณ�ด'วยตนเอง 
 4.2 การสLงแบบสอบถามด'วยตนเอง 
 4.3 การเก็บข'อมูลด'วยตนเองจากผู'เชี่ยวชาญ และโรงเรียนกลุLมตัวอยLาง 

 
การวิเคราะห+ข-อมูล 

ในการวิเคราะห�ข'อมูลและสถิติท่ีใช'ในการวิจัยครั้งนี้มี ดังนี้ 
ส<วนท่ี 1 การวิเคราะห�ข'อมูลจากแบบสอบถามท่ีได'จากผู'ให'ข'อมูล โดยใช'วธิีวิจัยเชิงปริมาณ 
1. การวิเคราะห�ข'อมูลจากแบบสัมภาษณ�ผู'เชี่ยวชาญและผู'ทรงคุณวุฒิ ใช'การวิเคราะห�

เนื้อหาแบบมุLงประเด็น (content analysis) 
2. การวิเคราะห�องค�ประกอบเชิงสํารวจอนาคตภาพโรงเรียนอนุบาลฤทธิยะวรรณาลัย ใช'

สถิติ ดังนี้ 
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2.1 การวิเคราะห�สถานภาพของผู'ตอบแบบสอบถาม ใช'คLาความถ่ี (frequency) และ
คLาร'อยละ (percentage) 

2.2 การวิเคราะห�ระดับความคิดเห็นของผู'ตอบแบบสอบถามความคิดเห็น ใช'คLา
มัชฌิมเลขคณิต ( X ) และสLวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ท้ังนี้ในการวิเคราะห�ถือวLาคLาคLามัชฌิมเลข
คณิตของคะแนนท่ีได'จากการตอบแบบสอบถามของผู'ให'ข'อมูลตกอยูLในชLวงพฤติกรรมใดก็แสดงวLา
ลักษณะการปฏิบัติท่ีตรงตามสภาพท่ีเปKนจริงแบบนั้นโดยผู'วิจัยได'นํา คLาเฉลี่ยไปเปรียบเทียบกับเกณฑ�
ตามแนวคิดของ (Best)1 ซ่ึงมีรายละเอียด ดังนี้ 

 คLามัชฌิมเลขคณิต 4.50 – 5.00 แสดงวLา เห็นด'วยอยูLในระดับมากท่ีสุด 
 คLามัชฌิมเลขคณิต 3.50 – 4.49 แสดงวLา เห็นด'วยอยูLในระดับมาก 

  คLามัชฌิมเลขคณิต 2.50 – 3.49 แสดงวLา เห็นด'วยอยูLในระดับปานกลาง 
 คLามัชฌิมเลขคณิต 1.50 – 2.49 แสดงวLา เห็นด'วยอยูLในระดับน'อย 

  คLามัชฌิมเลขคณิต 1.00 – 1.49 แสดงวLา เห็นด'วยอยูLในระดับน'อยท่ีสุด 
  สําหรับการวิเคราะห�ข'อมูลท่ีได'จากข'อคําถามปลายเป�ด ใช'การวิเคราะห�เนื้อหา 

(content analysis) 
2.3 การวิเคราะห�องค�ประกอบเชิงสํารวจอนาคตภาพของโรงเรียนอนุบาล     

ฤทธิยะวรรณาลัย ใช'การวิเคราะห�เชิงสํารวจองค�ประกอบ (Exploratory Factor Analysis: EFA) 
ส<วนท่ี 2 การวิเคราะห�ข'อมูลท่ีได'จากผู'เชี่ยวชาญ โดยเทคนิคการวิจัยแบบ EDFR ดังนี้ 
1. ข'อมูลท่ีได'จากแบบสัมภาษณ�ก่ึงโครงสร'าง รอบท่ี 1 ใช'การวิเคราะห�เนื้อหา 
2. ข'อมูลท่ีได'จากแบบสอบถามมาตราสLวนประมาณคLา ในรอบที่ 2 และ 3 ใช'การ

คํานวณหาคLาฐานนิยม (Mode) คLามัธยฐาน (Median) และคLาพิสัยระหวLางควอไทล� (Interquartile 
Range) โดยใช'โปรแกรมคอมพิวเตอร�สําเร็จรูป แปลผลตามเกณฑ�คLาคะแนนกลาง (Mid-Point) ดังนี้ 

 2.1 คLามัธยฐาน 
  คLามัธยฐาน 4.50 – 5.00 หมายถึง กลุLมผู'เชี่ยวชาญเหน็ด'วยกับข'อความนั้นมากท่ีสุด 
  คLามัธยฐาน 3.50 – 4.49 หมายถึง กลุLมผู'เชี่ยวชาญเห็นด'วยกับข'อความนั้นมาก 
  คLามัธยฐาน 2.50 – 3.49 หมายถึง กลุLมผู'เชี่ยวชาญเห็นด'วยกับข'อความนั้นปานกลาง 
  คLามัธยฐาน 1.50 – 2.49 หมายถึง กลุLมผู'เชี่ยวชาญเห็นด'วยกับข'อความนั้นน'อย 
  คLามัธยฐานตํ่ากวLา 1.50 หมายถึง กลุLมผู'เชี่ยวชาญเห็นด'วยกับข'อความนั้นน'อยท่ีสุด 
 2.2 คLาพิสัยระหวLางควอไทล�  ได'จากการคํานวณหาคLาความแตกตLางของควอไทล�ท่ี 1 

และควอไทล�ที่ 3 ถ'าคLาพิสัยระหวLางควอไทล�ที่คํานวณได'มีคLาน'อยกวLาหรือเทLากับ 1.50 แสดงวLา
ความคิดเห็นของผู'เชี่ยวชาญมีความสอดคล'องกัน ถ'าคLาท่ีพิสัยระหวLางควอไทล�ท่ีคํานวณได'ในแตLละ
ข'อความมีคLามากกวLา 1.50 แสดงวLากลุLมผู'เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นแตLละข'อไมLสอดคล'องกัน 

 

                                                           

1 John W. Best, Research in Education (Englewood Cliffs, New Jersey: 
Prentice-Hall Inc., 1970), 190. 
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  เกณฑ�ในการสรุปผลการวิเคราะห�ข'อมูล โดยนําคําตอบในรอบสุดท'ายของการวิจัยท่ี
กลุLมผู'เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นในระดับมากท่ีสุด และมาก (คLามัธยฐาน 3.50 ข้ึนไป) และมีความ
สอดคล'องกัน (คLาพิสัยระหวLางควอไทล�เทLากับหรือน'อยกวLา 1.50) มาสรุปเปKนผลการวิจัย และ
นําเสนอการวิเคราะห�ผลการวิจัยในรูปของตารางประกอบคําบรรยาย 
 
สถิติท่ีใช-ในการวิจัย 

1. วิธีวิจัยเชิงปริมาณ ใช'โปรแกรมสําเร็จรูปในการวิเคราะห�สถิติ ประกอบด'วยการหา 
คLาความถ่ี (frequency) คLาร'อยละ (percentage) คLามัชฌิมเลขคณิต (arithmetic mean) และ
สLวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (standard deviation) ในการการวิเคราะห�อนาคตภาพโรงเรียนอนุบาล            
ฤทธิยะวรรณาลัย ใช'การวิเคราะห�องค�ประกอบเชิงสํารวจ (Exploratory Factor Analysis: EFA) 
และในสLวนท่ีเปKนข'อคิดเห็นจากการสัมภาษณ�ใช'การวิเคราะห�เนื้อหา (content analysis) 

2. เทคนิคการวิจัยแบบ EDFR (Ethnographic Delphi Futures Research) สถิติท่ีใช'
ในการวิเคราะห�ข'อมูล คือ คLาฐานนิยม (Mode)  คLามัธยฐาน (median)และคLาพิสัยระหวLางควอไทล� 
(interquartile range) 

 
สรุป 

 
วัตถุประสงค�ของการวิจัยครั้งนี้เพ่ือนทราบ 1) ประวัติและสภาพป!จจุบันโรงเรียนอนุบาล 

ฤทธิยะวรรณาลัย 2) อนาคตภาพโรงเรียนอนุบาลฤทธิยะวรรณาลัย 3) แนวทางปฏิบัติเพ่ือให'เกิดผลท่ี
เหมาะสมกับอนาคตภาพโรงเรียนอนุบาลฤทธิยะวรรณาลัย โดยใช'ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ 
(Quantitative research) และเทคนิคการวิจัยแบบ EDFR การดําเนินการวิจัยแบLงเปKน 3 ข้ัน คือ ข้ัน
ท่ี 1 การศึกษาประวัติ สภาพป!จจุบันและตัวแปรอนาคตภาพโรงเรียนอนุบาลฤทธิยะวรรณาลัย ข้ันท่ี 
2 การวิเคราะห�อนาคตภาพโรงเรียนอนุบาลฤทธิยะวรรณาลัย ขั้นที่ 3 การวิเคราะห�แนวทางปฏิบัติ
เพื่อให'เกิดผลที่เหมาะสมกับอนาคตภาพโรงเรียนอนุบาลฤทธิยะวรรณาลัย ในข้ันท่ี 1 การศึกษา
ประวัติ สภาพป!จจุบันและตัวแปรอนาคตภาพโรงเรียนอนุบาล ฤทธิยะวรรณาลัย เปKนการศึกษา
วิเคราะห�แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยเก่ียวข'อง และการสัมภาษณ�ความคิดเห็นของผู'เชี่ยวชาญท่ี
เก่ียวข'องและทราบประวัติความเปKนมากับโรงเรียนอนุบาลฤทธิยะ จํานวน 9 คน ประกอบด'วย 
ผู'บริหารระดับนโยบาย ผู'บริหารโรงเรียน นักวิชาการ ศิษย�เกLา ผู'ปกครองและชุมชน ข้ันท่ี 2 การ
วิเคราะห�อนาคตภาพโรงเรียนอนุบาลฤทธิยะวรรณาลัย เปKนการสร'างและพัฒนาเครื่องมือ การเก็บ
รวบรวมข'อมูลจากหนLวยวิเคราะห� และวิเคราะห�ข'อมูลท่ีได' โดยแบLงเปKน 2 สLวน คือ สLวนท่ี 1 การ
วิเคราะห�อนาคตภาพโรงเรียนอนุบาลฤทธิยะวรรณาลัย โดยใช'วิธีวิจัยเชิงปริมาณ เครื่องมือท่ีใช'ได'แกL 
แบบสอบถาม ตัวอยLางประชากรคือ ผู'บริหารระดับนโยบาย ผู'บริหารโรงเรียน คณะกรรมการ
สถานศึกษา ครู  ผู'ปกครอง และครูในสถานศึกษาอ่ืน จํานวน 291 คน สถิติท่ีใช'ในการวิเคราะห�
ข'อมูลได'แกL คLาความถี่ (frequency)คLาร'อยละ (percentage) คLามัชฌิมเลขคณิต (arithmetic 
mean) สLวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (standard deviation) และการวิเคราะห�องค�ประกอบเชิงสํารวจ 
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(EFA) ด'วยโปรแกรมสําเร็จรูป สLวนท่ี 2 การวิเคราะห�อนาคตภาพโรงเรียนอนุบาลฤทธิยะวรรณา
ลัยตามความคิดเห็นของผู'เชี่ยวชาญ โดยเทคนิคการวิจัยแบบ EDFR เครื่องมือท่ีใช'ได'แกL แบบ
สัมภาษณ�ก่ึงโครงสร'าง และแบบสอบถามความคิดเห็น ผู'ให'ข'อมูลได'แกLผู'เชี่ยวชาญ จํานวน 21 คน 
สถิติท่ีใช'ในการวิเคราะห�ข'อมูลได'แกL คLาฐานนิยม (Mode) คLามัธยฐาน (Median) คLาพิสัยระหวLางควอ
ไทล� (Interquartile Range) ข้ันท่ี 3 นําองค�ประกอบท่ีได'ข้ันท่ี 2 สLวนท่ี 1 และสLวนท่ี 2 มาวิเคราะห�
รLวมกันแล'วสังเคราะห�เปKนอนาคตภาพโรงเรียนอนุบาลฤทธิยะวรรณาลัย แล'วนําตัวแปรในแตLละ
องค�ประกอบไปหาแนวทางปฏิบัติเพ่ือให'เกิดผลท่ีเหมาะสมกับอนาคตภาพโรงเรียนอนุบาลฤทธิ
ยะวรรณาลัยโดยการเชิญผู'บริหารระดับนโยบาย นักวิชาการ ผู'ปกครองและชุมชนมาประชุมเชิง
ปฏิบัติการเพ่ือหาฉันทามิติ และจัดทํารายงานการวิจัย 
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บทท่ี 4 

การวิเคราะห�ข�อมูล 
 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค�เพื่อทราบ 1) ประวัติและสภาพป%จจุบันโรงเรียนอนุบาล 
ฤทธิยะวรรณาลัย 2) อนาคตภาพโรงเรียนอนุบาลฤทธิยะวรรณาลัย และ 3) แนวทางปฏิบัติเพ่ือให/
เกิดผลที่เหมาะสมกับอนาคตภาพโรงเรียนอนุบาลฤทธิยะวรรณาลัย ดังนั้นในการวิเคราะห�ข/อมูล
ในบทนี้ ผู/วิจัยจะนําเสนอผลการวิเคราะห�ข/อมูลตามวัตถุประสงค� ดังนี้  
 ตอนท่ี 1 การวิเคราะห�ข/อมูลเพ่ือทราบประวัติและสภาพป%จจุบันโรงเรียนอนุบาล 
ฤทธิยะวรรณาลัย 
 ตอนท่ี 2 การวิเคราะห�ข/อมูลเพ่ือทราบอนาคตภาพโรงเรียนอนุบาลฤทธิยะวรรณาลัย 
ผู/วิจัย ได/กําหนดวิธีดําเนินงานวิจัย เป6น 2 ส7วน คือ 

1. การวิเคราะห�ข/อมูลเพ่ือทราบอนาคตภาพโรงเรียนอนุบาลฤทธิยะวรรณาลัยโดยใช/
ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ  

  1.1 การวิเคราะห�ตัวแปรจากเอกสาร งานวิจัยท่ีเก่ียวข/อง และการสัมภาษณ�ผู/เชี่ยวชาญ 
  1.2 การวิเคราะห�ข/อมูลสถานภาพท่ัวไปของผู/ตอบแบบสอบถาม 

 1.3 การวิเคราะห�องค�ประกอบเชิงสํารวจ 
2. การวิเคราะห�ข/อมูลเพ่ือทราบอนาคตภาพโรงเรียนอนุบาลฤทธิยะวรรณาลัยโดยใช/

เทคนิคการวิจัยแบบ EDFR (Ethnographic Delphi Futures Research)ดังนี้ 
  2.1 การวิเคราะห�ข/อมูลจากการสัมภาษณผู/เชี่ยวชาญ รอบท่ี 1 

 2.2 การวิเคราะห�ข/อมูลจากแบบสอบถามเชี่ยวชาญ รอบท่ี 2 และรอบ 3 
 ตอนท่ี 3 การวิเคราะห�แนวทางปฏิบัติเพ่ือให/เกิดผลท่ีเหมาะสมกับอนาคตภาพโรงเรียน
อนุบาลฤทธิยะวรรณาลัย 
 ลําดับต7อไปนี้ ผู/วิจัยจะได/นําเสนอผลการวิเคราะห�ข/อมูลของการวิจัย โดยเรียงลําดับการ
นําเสนอ ดังนี้ 

 
ตอนท่ี 1 การวิเคราะห�ข�อมูลเพ่ือทราบประวัติและสภาพป!จจุบันโรงเรียนอนุบาลฤทธิยะวรรณาลัย 
 ผู/วิจัยได/ทําการศึกษา ประวัติและสภาพป%จจุบันโรงเรียนอนุบาลฤทธิยะวรรณาลัย ใช/การ
วิเคราะห�เนื้อหา (Content Analysis) แล/วนําข/อสรุป ท่ีได/มาสังเคราะห� เป6นบทความเพ่ือให/ทราบ
ประวัติและสภาพป%จจุบันโรงเรียนอนุบาลฤทธิยะวรรณาลัย แล/วนําบทความท่ีได/ไปให/ผู/ท่ีเคยปฏิบัติงาน 
ท่ีมีประสบการณ�และรู/ความเป6นมาเก่ียวกับการจัดต้ังโรงเรียนอนุบาลฤทธิยะวรรณาลัยท้ังในอดีตและ
ป%จจุบันอ7านและเพิ่มเติมประเด็นสําคัญอื่นๆตามความคิดเห็นของแต7ละบุคคล รวมท้ังช7วยแก/ไข
บทความให/มีความถูกต/องชัดเจนมากขึ้นในเชิงของภาษาและข/อความที่ใช/ในบทความ ที่ผู/วิจัย
สังเคราะห�ข้ึนมาจากการศึกษาเอกสารดังนี้ 
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 กิจการทหารภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองมาได/ระยะหนึ่ง มีเหตการณ�ท่ีสําคัญ
คือ เมื่อวันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2480 กระทรวงกลาโหมได/ยกฐานะ กรมทหารอากาศ เป6น 
กองทัพอากาศ1 มีหน/าท่ีในการเตรียมกําลังพลของกองทัพอากาศ ให/มีความพร/อม ท่ีจะต/องตอบสนอง
ต7อภารกิจของกองทัพอากาศและประเทศชาติ เม่ือเกิดสงคราม สองป[ต7อมาสงครามโลกครั้งท่ีสองก็
เริ่มข้ึนในป[ พ.ศ. 2482 เม่ือเยอรมันโดย อดอล�ฟ ฮิตเลอร� ได/ยกทัพบุกโปแลนด�และอีกหลายประเทศ
ในยุโรป ส7วนสถานการณ�ทางเอเชีย ญ่ีปุ̂นเริ่มใช/นโยบายชาตินิยมและก7อสงครามมหาเอเชียบูรพาข้ึน
ท่ีจีนและภูมิภาคเอเชีย ระหว7างสงครามโลกครั้งท่ี 2 ญ่ีปุ̂นได/เข/ายึดครองประเทศต7างๆ ท่ีเป6นอาณานิคม 
ของมหาอํานาจตะวันตกในเอเซีย อันได/แก7ประเทศในแถบมลายูของอังกฤษและสเปน คือ สิงคโปร� 
อินโดนีเซีย ฟ̀ลิปป̀นส� ตลอดจนพม7า และประเทศแถบอินโดจีนของฝรั่งเศส คือ เวียดนาม ลาว และ
เขมร  
 จากผลของสงครามดังกล7าว กําลังพลของกองทัพอากาศทุกนาย จึงต/องอยู7ในภาวะ
เตรียมพร/อม อยู7ประจําท่ีต้ังพร/อมปฏิบัติหน/าท่ี จําเป6นต/องจากบ/านและครอบครัว ภรรยาและบุตร
หลานอันเป6นท่ีรักยิ่ง ไม7มีเวลาในการดูแลทุกข�สุขของครอบครัว ด/วยความห7วงใยของผู/บังคับบัญชาท่ี
มีต7อกําลังพลทุกนาย ไม7ให/มีความวิตกกังวล ห7วงใยกับบุตรหลานของตนเอง โดยเฉพาะอย7างยิ่งด/าน
การศึกษา อีกท้ังเพ่ือเป6นการสร/างขวัญและกําลังให/แก7กําลังพล ซ่ึงเป6นสิ่งสําคัญยิ่งในภาวะสงคราม 
พลอากาศโท หลวงเทวฤทธิ์พันลึก (กาพย� ทัตตานนท�)2 อดีตผู/บัญชาการทหารอากาศ คนท่ี 3 
เล็งเห็นถึงความสําคัญดังท่ีกล7าวมา และมองไปในอนาคตอีกว7าจะไม7ให/กําลังพลทุกนายต/องวิตกกังวล
เก่ียวกับการให/การศึกษาแก7บุตรหลานของตนเอง และเพ่ือให/มีความคล7องตัวในการดําเนินการจึงได/
ก7อต้ังโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ข้ึนเม่ือวัน ท่ี 18 กันยายน พ.ศ. 2490 ณ บริเวณกองบิน 6 ดอนเมือง 
กรุงเทพฯ 
 โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัยจึงกําเนิดข้ึนโดยมีวัตถุประสงค�เพ่ือให/เป6นสถานศึกษาเล7าเรียน
ของบุตรหลานของกองทัพอากาศและชุมชนรอบท่ีต้ัง ซ่ึงยังไม7ปรากฏการศึกษาในระดับอนุบาล เดิม
ขออนุญาตเป̀ดเป6นโรงเรียนชาย3 ต7อมาขออนุญาตเป̀ดเป6นโรงเรียนสหศึกษาตลอดป[ ในป[แรกเป̀ดสอน
ในระดับชั ้น ป.1  ถึง ม.3 ต7อมาเป`ดสอนเพิ่มขึ้นเรื ่อย ๆ จนกระทั่งถึงระดับชั ้น ป.1 ถึง ม.6 
จํานวนนักเรียนเพิ่มขึ้นอย7างต7อเนื่องทุกป[ เช7นเดียวกันกับจํานวนครู นอกจากนี้ยังมีการพัฒนา
ปรับปรุงให/มีครูท่ีมีวุฒิครูมากข้ึนโดยโอนครูในสังกัด กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ จาก รร.ช7างอากาศ
บํารุง เข/ามาทําการสอนในโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ส7วนการบริหารงานท่ัวไปให/ผู/จัดการซ่ึงเป6น
ข/าราชการของกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เป6นผู/ดําเนินงาน และงานด/านการเรียนการสอนให/ครูใหญ7
เป6นผู/บริหารงานวิชาการ สําหรับเจ/าของโรงเรียนนั้นเริ่มแรก ผู/บัญชาการทหารอากาศเป6นผู/อุปการะ

                                           
 1 พิพิธภัณฑ�ของกองทัพอากาศ, บันทึกประวัติความเป+นมาของกองทัพอากาศ, เข/าถึง
เม่ือ 5 ธันวาคม 2558, เข/าถึงได/จาก http://www.museum.rtaf.mi.th/index.php/en/ 
 2 กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ, บันทึกประวัติกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ, เข/าถึงเม่ือ 5 ธันวาคม 
2558, เข/าถึงได/จาก http//www.educate.rtaf.mi.th/web/index.php/history 
 3  โรงเรียนฤทธิยวรรณาลัย, ประวัติโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย (เอกสารรายงานการประเมิน
ตนเอง โรงเรียนฤทธิยวรรณาลัย, 2556). 
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และเป6นเจ/าของ ต7อมาให/เจ/ากรมยุทธศึกษาทหารอากาศเป6นเจ/าของ ในส7วนของอาคารเรียนและ 
สิ่งปลูกสร/างได/ย/ายสถานท่ีเรียนจากกองบิน 6 มาต้ังท่ีใหม7หลังโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช โดยสร/าง
อาคารเรียนเพิ่มขึ้น ได/รับการรับรองวิทยฐานะเทียบเท7าโรงเรียนรัฐบาล และได/รับเงินอุดหนุน
จากกระทรวงศึกษาธิการ ตั้งแต7 พ.ศ. 2495 เป6นต/นมา การจัดการศึกษาในยุคก7อต้ังโรงเรียน 
ฤทธิยะวรรณาลัย สรุปได/ดังตารางท่ี 4 และ ตารางท่ี 5 
 

ตารางท่ี 4  ระดับชั้นเรยีน จาํนวนนักเรยีนและครู ของโรงเรยีนฤทธิยะวรรณาลัยยุคก7อต้ัง (พ.ศ. 2490 - 
พ.ศ. 2496) 

ป[การศึกษา ระดับชั้นเรียน 
จํานวนนักเรียน

(คน) 
จํานวนครู 

(คน) 
ฐานะ 

2490 ป.1 – ม.3 98 6 
โรงเรียนเอกชน 

 
2492 ป.1 – ม.4 320 11 
2494 ป.1 – ม.5 441 19 
2495 ป.1 – ม.6 598 26 เทียบเท7าโรงเรียนรัฐบาล 

 
ตารางท่ี 5 ลักษณะการบริหารงานของโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัยยุคก7อต้ัง (พ.ศ. 2490 - พ.ศ. 2496) 

ป[การศึกษา เจ/าของโรงเรียน 
ผู/จัดการ 

(บริหารท่ัวไป) 
ครูใหญ7 

(บริหารงานวิชาการ) 

2490 
พลอากาศโท 

หลวงเทวฤทธิ์พันลึก 
(ผบ.ทอ. คนท่ี 3) 

นาวาอากาศตรี 
สมบูรณ�  พุกจินดา 

ขุนอักษรสิทธิ์ 

2492 
พลอากาศโท 

พ้ืน รณนภากาศฤทธาคนี 
(ผบ.ทอ. คนท่ี 4) 

นาวาอากาศโท   
สมบูรณ�  พุกจินดา นายท7วม แก/วกร 

2494-2497 
นาวาอากาศเอก 

ละเอิบ ป̀sนสุวรรณ 
(จก.ยศ.ทอ. คนท่ี 2) 

รองอํามาตย�โท 
ขุนสุทธิธรรมประภาษ 

นายประสิทธิ์ พิมล ป.ม. 
และ 

ร.ต.สุชาติ งามถ่ิน 

 
 การจัดการศึกษาของโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย เป̀ดสอนชั้นเรียน ป.1 ถึง ม.6 จนถึง 
ปลายป[ พ.ศ. 2497 เริ่มปรากฎหลักฐานว7ามีการจัดการศึกษาในระดับอนุบาล เม่ือมีการสร/างอาคารเรียน
อนุบาลเป6นเรือนไม/ชั้นเดียว 1 หลัง เม่ืออาคารเรียนพร/อมสมบูรณ� ใน พ.ศ.2498  ให/ น.ส.สุจิตรา      
ถิระรณรงค�  เป6นผู/รักษาการหัวหน/าแผนกอนุบาล เริ่มเป̀ดชั้นเรียนอนุบาลป[ท่ี 1 ถึง ม.6 จํานวน 
นักเรียนท้ังสิ้น 1,328 คน ครู 74 คน ต7อมากระทรวงศึกษาธิการได/ส7ง นายณรงค�  ศรเกษตริน ผู/ช7วย
ครูใหญ7โยธินมาเป6นครูใหญ7 นางศรีพิจิตร  รุ7นประพันธู  ครูใหญ7อนุบาลประจําจังหวัดลพบุรี มาเป6น
หัวหน/าแผนกอนุบาล ตามที่โรงเรียนรายงานขอไปเป6นทางการโดยไม7เจาะจง ได/รับโอนกิจการ 



79 

รร.อนุบุตรศึกษาเข/าสมทบ การจัดการศึกษายุคกําเนิดโรงเรียนอนุบาลบาลฤทธิยะวรรณาลัย (พ.ศ. 2497 - 
พ.ศ. 2520) สรุปได/ดังแผนภาพท่ี 7 และตารางท่ี 6 

 

 
 

ภาพท่ี 7 การจัดองค�กรโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัยยุคกําเนิด โรงเรียนอนุบาลฤทธิยะวรรณาลัย  (พ.ศ. 
2498 - พ.ศ. 2520) 

 
ตารางท่ี 6 ระดับชั้นเรียน จํานวนนักเรียนและครูของโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัยยุคกําเนิดโรงเรียน      

อนุบาลฤทธิยะวรรณาลัย  (พ.ศ. 2498 - พ.ศ. 2520) 

ป[การศึกษา ระดับชั้นเรียน 
จํานวนนักเรียน

(คน) 
จํานวนครู 

(คน) 
ฐานะ 

2498 อนุบาลป[ท่ี 1 - ม.6 1,328 74 เทียบเท7าโรงเรียนรัฐบาล 

2499 - 2501 อนุบาลป[ท่ี 1 - ม.6 1,694 71 

โรงเรียนเอกชน 
  

2502 
อนุบาลป[ท่ี 1 - 

เตรียมอุดมศึกษาป[ท่ี 1 - - 
2503 - 2520 อนุบาลป[ท่ี 1 - ม.6 

 
 กิจการโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัยซึ่งมีฐานะเป6นโรงเรียนเอกชน โดยมีกรมยุทธศึกษา
ทหารอากาศเป6นเจ/าของมีเจ/ากรมยุทธศึกษาเป6นผู/ลงนามรับใบอนุญาต ใช/การบริหารโดยมีข/าราชการ
ในกรมยุทธศึกษาแต7งต้ังโดยเจ/ากรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เป6นผู/จัดการบริหารกิจการท่ัวไปรวมท้ัง
ด/านการเงิน อาคารสถานท่ี ส7วนงานวิชาการ ด/านการเรียนการสอน ให/ครูใหญ7 ซ่ึงเป6นครูวิชาชีพท่ี
ได/รับการโอนมาจากโรงเรียนรัฐบาล สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ แบ7งการจัดการศึกษาเป6นสามแผนก
คือ แผนกอนุบาล แผนกประถม และแผนกมัธยม  ได/จัดการศึกษาเรื่อยมาจนกระท่ังถึงป[ พ.ศ. 2520 
แผนกมัธยมได/โอนไปอยู7สังกัดกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ แผนกประถม ได/โอนไปอยู7สังกัด
กรุงเทพมหานคร ส7วนแผนกอนุบาลยังอยู7ในความดูแลของกรมยุทธศึกษาทหารอากาศและได/เปลี่ยน

โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย 

แผนกอนุบาล แผนกประถม แผนกมัธยม 

น.ส.สุจิตรา  ถิระรณรงค� 
รักษาการหัวหน/าแผนกอนุบาล 

นางศรีพิจิตร  รุ7นประพันธุ 
หัวหน/าแผนกอนุบาล 



80 

ชื่อเป6น “โรงเรียนอนุบาลฤทธิยะวรรณาลัย” ยังคงเป6นโรงเรียนเอกชน โดยมีกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ
เป6นเจ/าของ มีเจ/ากรมยุทธศึกษาเป6นผู/ลงนามรับใบอนุญาต ต้ังแต7ป[ พ.ศ. 2521 เป6นต/นมา  
 นับต้ังแต7เปลี่ยนชื่อเป6น โรงเรียนอนุบาลฤทธิยะวรรณาลัย4 ได/มีการพัฒนาด/านอาคาร
สถานท่ีมาเป6นระยะๆ ป[ 2530 สร/างอาคารเรียนอนุบาล 3 ลักษณะเป6นอาคารคอนกรีต 2 ชั้น 10 
ห/องเรียน ป[ 2532 สร/างอาคารประกอบอาหาร ป[ 2537 สร/างอาคารเรียนอนุบาล 2 ลักษณะเป6น
อาคารคอนกรีต 2 ชั้น 12 ห/องเรียน ป[ 2540 สร/างอาคารอเนกประสงค� (อาคารทองใหญ7) การ
จัดการศึกษายุคเปลี่ยนแปลงสังกัดโรงเรียนอนุบาลฤทธิยะวรรณาลัย (พ.ศ. 2521 - 2545) สรุปได/ดัง
ภาพท่ี 8 

 

 
 
ภาพท่ี 8  โครงสร/างการจัดองค�กรโรงเรียนอนุบาลฤทธิยะวรรณาลัยยุคเปลี่ยนแปลง (พ.ศ. 2521-

2545) 
 

 ในป[การศึกษา 2545 กรมยุทธศึษาทหารอากาศ ได/มีนโยบายเปลี่ยนแปลงระบบการ
บริหารใหม7  โดยให/ข/าราชการทหารกลับเข/ากรมกองตามเดิม ให/คงเหลือไว/เฉพาะผู/จัดการ 1 
คน  ผู/ช7วยผู/จัดการ 2 คน พยาบาลประจําโรงเรียน 1 คน ให/บุคคลพลเรือนเป6นครูใหญ7 และแต7งต้ังครู
พลเรือนปฏิบัติหน/าท่ีหัวหน/าฝ^ายมี 6 ฝ^าย คือ ฝ^ายวิชาการ ฝ^ายบุคลากร ฝ^ายธุรการ ฝ^ายกิจการ
นักเรียน ฝ^ายอาคารสถานท่ี และฝ^ายสัมพันธ�ชุมชนซ่ึงได/ปฏิบัติหน/าท่ี ต้ังแต7ป[การศึกษา 2545 เป6น

                                           
 4 โรงเรียนอนุบาลฤทธิยวรรณาลัย, “ประวัติโรงเรียนอนุบาลฤทธิยะวรรณาลัย”(เอกสาร 
รายงานการประเมินตนเอง โรงเรียนอนุบาลฤทธิยวรรณาลัย, 2556). 

โรงเรียนอนุบาลฤทธิยะวรรณาลัย 

ครูใหญ0 

แต0งต้ังโดย 
จก.ยศ.ทอ. 

ข�าราชการทหารอากาศสังกัด 
ยศ.ทอ. 

บริหารงานท่ัวไป การเงิน อาคาร
สถานท่ี และอ่ืนๆ 

ข�าราชการทหารอากาศสังกัด 
ยศ.ทอ. 

บริหารงานวิชาการ 



81 

ต/นมา และในป[ 2550 พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน 2550 กําหนดให/มีตราสารจัดต้ัง มีการ
เปลี่ยนเรียกครูใหญ7 เป6นผู/อํานวยการและได/กําหนดคุณสมบัติ ผู/จัดการ ผู/อํานวยการ และ
รองผู/อํานวยการ เป6นข/าราชการทหารเท7านั้น ส7วนระดับฝ^ายต7างยังเป6นพลเรือนเมือนเดิม  โรงเรียน
อนุบาลฤทธิยะวรรณาลัยเป6นโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชนในสํานักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป̀ดชั้นอนุบาล 1, 2 และ 3 โดยมีเจ/ากรมยุทธศึกษาทหารอากาศเป6นผู/ลงนาม
รับใบอนุญาตตามกฎหมาย การบริหารโรงเรียนอนุบาลฤทธิยะวรรณาลัย ช7วงนี้กําหนดโครงสร/างตาม
รูปแบบโรงเรียนอนุบาลท่ัวไป มี 6 ฝ^าย คือ ฝ^ายวิชาการ ฝ^ายบุคลากร ฝ^ายธุรการ ฝ^ายกิจการ
นักเรียน ฝ^ายอาคารสถานท่ี และฝ^ายสัมพันธ�ชุมชน การจัดการศึกษายุคเปลี่ยนแปลงสังกัดโรงเรียน
อนุบาลฤทธิยะวรรณาลัย (พ.ศ. 2545 - ป%จจุบัน) สรุปได/ดังแผนภาพท่ี 9 

 

 
 

ภาพท่ี 9  การจัดองค�กรโรงเรียนอนุบาลฤทธิยะวรรณาลัยยุคเปลี่ยนแปลง (พ.ศ. 2545 - ป%จจุบัน) 
 
 ป%จจุบันโรงเรียนอนุบาลฤทธิยะวรรณาลัย จึงเป6นโรงเรียนในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาเอกชนในสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษา อยู7ในความอุปการะของกองทัพอากาศ มีเจ/ากรม
ยุทธศึกษาทหารอากาศ เป6นผู/รับใบอนุญาตโดยตําแหน7ง เป̀ดสอนชั้นอนุบาลป[ท่ี 1 – อนุบาลป[ท่ี 3  มี
จํานวน  34  ห/องเรียน มีนักเรียน 1,120 คน มีข/าราชการทําหน/าท่ีบริหาร จํานวน 4 คน คือ 
ผู/จัดการ ผู/ช7วยผู/จัดการ 2 คน และผู/อํานวย  ส7วนบุคลากรของโรงเรียนประกอบด/วยครูจํานวน 41 คน
เป6นลูกจ/างของโรงเรียนแต7ได/รับการบรรจุเข/ากระทรวงศึกษาธิการ พ่ีเลี้ยง 53 คน เจ/าหน/าท่ี 5 คน 
แม7ครัว 10 คน และภารโรง 10 คน บรรจุเป6นลูกจ/างของโรงเรียน โรงเรียนมีอาคารเรียน 6 หลัง 
อาคารอเนกประสงค� อาคารประกอบอาหาร อาคารธุรการ อาคารศูนย�กิจกรรม อาคารอนุบาล 1 
อาคารอนุบาล 2 อาคารอนุบาล 3 มีสนามขนาดใหญ7และสวนหย7อม ใช/งบประมาณของโรงเรียนใน
การดูแลรักษาและซ7อมบํารุง กองทัพอากาศให/การสนับสนุนด/านสาธารณูปโภค เช7น น้ํา ไฟฟwา 

ผู�รับใบอนุญาต/ เจ�าของโรงเรียน 

คณะอํานวยการบริหาร 
คณะกรรมการบริหาร 

ผู�จัดการ 

ผู�อํานวยการ 

ผู�ช0วยผู�จัดการ 

ผู�ช0วยผู�อํานวยการ 

วิชาการ บุคลากร กิจการนกัเรียน อาคารสถานท่ี สัมพันธ�ชุมชน ธุรการ 
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โทรศัพท� ยานพาหานะ ฯลฯ ประชากรในเขตโดยรอบพ้ืนท่ีส7วนใหญ7เป6นข/าราชการ เนื่องจากทําเล
ท่ีตั้งอยู7ในพ้ืนท่ีของกองทัพอากาศ ซ่ึงกองทัพอากาศได/พัฒนาพ้ืนท่ีส7วนท่ีติดกับโรงเรียนด/านหนึ่ง เป6น
สวนพันธ�ไม/ไทย ด/านฝ%sงตรงข/ามเป6นโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดชและสวนสุขภาพของกองทัพอากาศ 
 นักเรียนของโรงเรียนอนุบาลฤทธิยะวรรณาลัยส7วนใหญ7  เป6นบุตรข/าราชการและลูกจ/าง
ของกองทัพอากาศ บุตรบุคคลท่ัวไปในชุมชนประมาณร/อยละ 30 เม่ือเรียนจบจากอนุบาลฤทธิยะวรรณาลัย
แล/วเด็กส7วนใหญ7จะไปเข/าชั้นประถม 1 ท่ีโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัยประถม ซ่ึงอยู7บริเวณใกล/เคียงกัน 
โรงเรียนสามารถรับเด็กเข/าเรียนชั้นอนุบาลป[ท่ี 1 ได/ป[ละประมาณ 360 คน ถ/ามีจํานวนเด็กสมัครเกิน
กว7าจํานวนท่ีสามารถรับได/จะต/องมีการจับสลาก 
 จากความเป6นมาและสภาพป%จจุบันของโรงเรียนอนุบาลฤทธิยะวรรณาลัย พบว7า ต้ังแต7
อดีตจนถึงป%จจุบันกองทัพอากาศได/ให/ความสําคัญอย7างยิ่งกับการศึกษาของบุตรหลานของกําลังพลใน
กองทัพอากาศ เช7นเดียวกับ เหล7าทัพอ่ืน ๆ ในกระทรวงกลาโหม ซ่ึงมีการจัดการศึกษาปฐมวัยของทุก
เหล7าทัพ เช7นกองทัพบกมีสถานศึกษาปฐมวัยท่ีจัดต้ังโดยหน7วยงานของกองทัพบกท้ังสิ้น 92 แห7ง มีท้ัง
โรงเรียนอนุบาลและศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก มีผู/บังคับบัญชาของหน7วยงานเป6นผู/รับผิดชอบ กองทัพเรือมี
สถานศึกษาปฐมวัย 16 แห7งมีกรมสวัสดิการทหารเรือดูแลรับผิดชอบ กองทัพอากาศมีสถานศึกษา
ปฐมวัย 11 แห7ง ในต7างจังหวัดให/ผู/บังคับกองบินรับผิดชอบ ส7วนท่ีตั้งดอนเมืองมี โรงเรียนอนุบาลฤทธิ
ยะวรรณาลัย โดยให/ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศดูแลรับผิดชอบการจัดการศึกษาปฐมวัยในกลาโหมมี
วัตถุประสงค�เหมือนกันคือ เพ่ือช7วยเหลือกําลังพลในการเลี้ยงดูบุตรหลานขณะออกปฏิบัติหน/าท่ีอัน 
เป6นการสร/างขวัญและกําลังใจให/กับกําลังพลในหน7วยงาน สําหรับสถานศึกษาเองก็มีจุดมุ7งหมายเพ่ือ
ดูแลส7งเสริมให/เด็กมีพัฒนาการท่ีเหมาะสม 5 
 ในส7วนของโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัยนั้นมีวิวัฒนาการต้ังแต7เริ่มก7อต้ังจนถึงป%จจุบัน สรุป
ได/เป6นสามยุค คือ 1) ยุคก7อต้ังโรงเรียนฤทธิยวรรณาลัย (พ.ศ. 2490 - พ.ศ. 2496) ในยุคนี้ยังไม7
ปรากฎว7ามีการให/การศึกษาเด็กปฐมวัย แต7มีการจัดการศึกษาระดับ ป.1 – ม.6 มีจํานวนนักเรียน 
598 คน ครู 26 โรงเรียนมีฐานะเทียบเท7าโรงเรียนรัฐบาล กําหนดให/ผู/จัดการบริหารงานท่ัวไป และ มี
ครูใหญ7บริหารงานวิชาการ 2) ยุคกําเนิดโรงเรียนอนุบาลฤทธิยวรรณาลัย (พ.ศ. 2498 - พ.ศ. 2520) 
ในยุคนี้พบว7ามีการให/การศึกษาเด็กปฐมวัย โดยกําหนดให/มีแผนกอนุบาลซ่ึงข้ึนอยู7กับโรงเรียนฤทธิยวรรณาลัย 
จัดการศึกษาระดับ อนุบาลป[ท่ี 1 - ม. 6 โรงเรียนมีฐานะเทียบเท7าโรงเรียนเอกชน มีหัวหน/าแผนก
อนุบาลดูแลการจัดการศึกษาให/กับเด็กปฐมวัย 3) ยุคเปลี่ยนแปลง (พ.ศ. 2520 - ป%จจุบัน) ในป[ พ.ศ. 
2520 เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ7 เม่ือแผนกมัธยมได/โอนไปอยู7สังกัดกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 
ส7วนแผนกประถม ได/โอนไปอยู7สังกัดกรุงเทพมหานคร และแผนกอนุบาลยังอยู7ในความดูแลของ     
กรมยุทธศึกษาทหารอากาศและได/เปลี่ยนชื่อเป6น “โรงเรียนอนุบาลฤทธิยะวรรณาลัย” ยังมีฐานะเป6น
เป6นโรงเรียนเอกชน โดยมีกรมยุทธศึกษาทหารอากาศเป6นเจ/าของ มีเจ/ากรมยุทธศึกษาเป6นผู/ลงนามรับ
ใบอนุญาต นับต้ังแต7 ป[  พ.ศ. 2521 เป6นต/นมา เป̀ดให/การศึกษาระดับชั้นอนุบาลป[ท่ี 1–อนุบาลป[ท่ี 3 

                                           
 5นันทิยา รักตประจิต, “การศึกษาความต/องการในการจัดการศึกษาปฐมวัย ในกองทัพอากาศ” 
(วิทยานิพนธ�ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการศึกษาปฐมวัย คณะศึกษาศาสตร� มหาวิทยาลัย  
ศรีนครินทรวิโรฒ, 2548). 



83 

มีจํานวน 34  ห/องเรียน มีนักเรียน 1,121 คน มีข/าราชการทหารอากาศทําหน/าท่ีบริหาร จํานวน 4 คน 
คือ ผู/จัดการ ผู/ช7วยผู/จัดการ 2 คน และผู/อํานวยการ 1 คน 

 
ตอนท่ี 2  การวิเคราะห�ข�อมูลเพ่ือทราบอนาคตภาพโรงเรียนอนุบาลฤทธิยะวรรณาลัย 
 การวิเคราะห�ข/อมูลเพ่ือทราบอนาคตภาพโรงเรียนอนุบาลฤทธิยะวรรณาลัย นั้น ผู/วิจัย
แบ7งข้ันตอนการวิเคราะห�ออกเป6น 2 ส7วนคือ ส7วนที่ 1 การวิเคราะห�อนาคตภาพโรงเรียนอนุบาล 
ฤทธิยะวรรณาลัย โดยใช/ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ และ ส7วนท่ี 2 การวิเคราะห�อนาคตภาพโรงเรียน
อนุบาลฤทธิยะวรรณาลัยจากการสัมภาษณ�ผู/เชี่ยวชาญโดยใช/เทคนิคการวิจัยแบบ EDFR โดยมี
รายละเอียดการดําเนินการ ดังนี้ 

1. การวิเคราะห�ข�อมูลเพ่ือทราบอนาคตภาพโรงเรียนอนุบาลฤทธิยะวรรณาลัย โดย
ใช�ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ 

 ผู/วิจัยได/ทําการศึกษาตัวแปรอนาคตภาพโรงเรียนอนุบาลฤทธิยะวรรณาลัย จาก
วรรณกรรมท่ีเก่ียวข/องกับการบริหารการศึกษา ทั้งในและต7างประเทศ อีกทั้งจากการสัมภาษณ�
ผู/ทรงคุณวุฒิภายในและภายนอกกองทัพอากาศ ท่ีมีความความรู/ในเรื่องเก่ียวกับอนาคตภาพโรงเรียน
อนุบาลฤทธิยะวรรณาลัยได/แก7 ผู/บริหารระดับนโยบาย ผู/บริหารโรงเรียน นักวิชาการ ผู/ปกครอง ศิษย�เก7า
และ ชุมชน จํานวน 9 คน หลังจากนั้นนําตัวแปรท่ีได/มาทําการวิเคราะห�เนื้อหา (Content Analysis) 
จากแหล7งท่ีมาแบ7งเป6น 2 รายการ คือ 1) แนวคิด ทฤษฎี เอกสาร งานวิจัยท่ีเก่ียวข/อง และ 2) การ
สัมภาษณ� ดังรายละเอียดต7อไปนี้ 
  1.1 แนวคิด ทฤษฎี เอกสาร งานวิจัย ท่ีเก่ียวข/อง 

  อนาคตภาพโรงเรียนอนุบาลฤทธิยะวรรณาลัย ต/องมีความสอดคล/องกับนโยบาย
และแผนต7าง ๆ ของรัฐบาลโดยเฉพาะนโยบายและแผนท่ีเก่ียวกับการศึกษา และเป6นไปตามหลักการ 
ทฤษฎีต7าง ๆ เช7นกัน ในข้ันตอนนี้ผู/วิจัยได/วิเคราะห�เอกสารเพ่ือค/นหาสาระ เจตนา และความมุ7งหวัง 
ท่ีปรากฏอยู7ตามแหล7งต7างๆ เพ่ือค/นหาตัวแปรท่ีเก่ียวข/อง เช7น นโยบายและยุทธศาสตร�การศึกษา
ปฐมวัย พระราชบัญญัติการศึกษาแห7งชาติ พ.ศ. 2542 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห7งชาติ ฉบับท่ี 
11 แผนการศึกษาแห7งชาติ (พ.ศ. 2545 - 2559) นโยบายและแผนพัฒนาเด็กต7าง ๆ ทฤษฎีการจัด
การศึกษาปฐมวัย แนวคิดการจัดการศึกษาปฐมวัยแนวคิดการจัดเก่ียวกับหลักสูตรปฐมวัย ตลอดจน
งานวิจัยท่ีเก่ียวข/องท้ังในและต7างประเทศ โดยพิจารณาในประเด็น สาระ และความมุ7งหวัง ของ
เอกสารเหล7านี้ พบตัวแปรท่ีเก่ียวข/อง ผู/วิจัยนําเสนอข/อมูลในตารางโดยกําหนดรหัสแทนชื่อเอกสาร
และชื่อนักวิชาการ ดังแสดงในตารางท่ี 7 และเสนอตัวแปรท่ีเก่ียวข/องในตารางท่ี 8 
 
ตารางท่ี 7  รหัสแทนชื่อเอกสารและชื่อนักวิชาการ 

ชื่อเอกสารหรือชื่อนกัวิชาการ รหัส 

รัฐธรรมนูญแห7งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 A 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห7งชาต ิพ.ศ. 2542 B 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห7งชาติ ฉบับท่ี 11 C 
แผนการศึกษาแห7งชาติ ฉบับปรับปรุง (พ.ศ. 2545-2559) D 
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ตารางท่ี 7  รหัสแทนชื่อเอกสารและชื่อนักวิชาการ (ต7อ) 
ชื่อเอกสารหรือชื่อนกัวิชาการ รหัส 

กระทรวงศึกษาธิการ E 
สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา F 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน G 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน H 
กษมา วรวรรณ ณ อยุธยา I 
กุลยา ตันตผิลาชีวะ J 
เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ�ศักดิ ์ K 
ชินภัทร ภูมิรตัน� L 
นภเนตร ธรรมบวร M 
พนัส หันนาคินทร� N 
เยาวพา เดชะคุปต� O 
รุ7ง แก/วแดง P 
วิจารณ� พานิช Q 
สมศักดิ์ ดลประสิทธ์ิ R 
สิริมา ภิญโญอนันตพงษ� S 
สุมน อมรวิวัฒน� T 
สุรินทร� พิศสุวรรณ U 
อรุณี หรดาล และคณะ V 
อัญชลี ไสยวรรณ W 

 
ตารางท่ี 8  วิเคราะห�เนื้อหา จากเอกสาร  แนวคิดทฤษฎี ท่ีเก่ียวข/อง 

ลําดับ ประเด็น/ ตัวแปร 
รหัส 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W 
1. พัฒนากลยุทธ�ของโรงเรียน 

ท่ีสามารถพร/อมรับต7อการ
เปลี่ยนแปลงใหม7 ๆ 

 √    √     √    √      √   

2. ผู/บริหารสามารถนําพาโรงเรียน
อนุบาลของตนให/อยู7ในฐานะผู/นํา
การเปลีย่นแปลงมองเห็นการ 
เปลี่ยนแปลงว7าเป6นโอกาสทราบ
วิธีการค/นหาการเปลี่ยนแปลงท่ี
ถูกต/อง และทราบวิธีท่ีจะสร/าง
การเปลีย่นแปลงอย7างมี
ประสิทธิผลท้ังจากภายนอกและ
ภายในโรงเรียนอนุบาล 

√   √   √     √    √        
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ตารางท่ี 8 วิเคราะห�เนื้อหา จากเอกสาร  แนวคิดทฤษฎี ท่ีเก่ียวข/อง (ต7อ) 

ลําดับ ประเด็น/ ตัวแปร 
รหัส 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W 
3. มีนโยบายการสร/างอนาคต

โรงเรียนอย7างเป6นระบบในการ
มองหาและคาดการณ�ถึงการ
เปลี่ยนแปลง 

 √   √   √      √      √  √  

4. กําหนดเปwาหมายแบบก/าวหน/า √   √    √   √  √           

5. ใช/โครงสร/างการบริหารแบบเพ่ือ
วัตถุประสงค�หรือความมุ7งหมาย
โดยเฉพาะ (Ad Hoc 
Organization) 

            √       √    

6. มีวิธีท่ีถูกต/องในการสร/างความ 
คุ/นเคยกับการเปลีย่นแปลงท้ัง
ภายในและภายนอกโรงเรยีน
อนุบาล 

     √         √         

7. มีนโยบายในการสร/างสมดุล
ระหว7างการเปลี่ยนแปลงกับ
ความต7อเน่ือง 

         √              

8. วางนโยบายเก่ียวกับนวัตกรรม
ต7างๆ ของโรงเรียนอนุบาลอย7าง
มีระบบ 

            √       √    

9. ผู/บริหารสามารถตัดสินใจเลือก
การจัดระบบข7าวสารข/อมลูของ
ตน เพ่ือให/สามารถนําไปใช/เป6น
ทรัพยากรหลักในการดําเนิน
กิจกรรมใดๆ ได/อย7างมี
ประสิทธิผล 

         √         √     

10. ป%จจัยสําคัญท่ีสดุซ่ึงผู/บริหาร
จําเป6นต/องสร/างข้ึนมาเพ่ือ
สนับสนุนการทํางานของตนคือ
การเพ่ิมผลิตภาพของงาน และ 
ครู บุคลากรท่ีใช/ความรู/
ความสามารถในการทํางาน 
(Productivity) และถือว7าเป6น
ทรัพย�สินท่ีมีค7ามากท่ีสดุของ
โรงเรียนอนุบาล 

              √   √   √  √ 
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ตารางท่ี 8  วิเคราะห�เนื้อหา จากเอกสาร  แนวคิดทฤษฎี ท่ีเก่ียวข/อง (ต7อ) 

ลําดับ ประเด็น/ ตัวแปร 
รหัส 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W 
11. ครู บุคลากรท่ีใช/ความรู/

ความสามารถในการทํางาน 
ถือว7าเป6นสินทรัพย�รายการหลัก
ของโรงเรียนอนุบาล 

√    √    √         √   √   

12. มีการบรหิารความเสีย่งอย7าง
เป6นระบบ 

√    √    √         √  √ √   

13. พัฒนาระบบและกลไกลงาน
คุณภาพการศึกษาอย7างต7อเน่ือง 

√    √    √         √      

14. มีระบบติดตามนักเรียนท่ีจบไป
แล/วเพ่ือนําข/อมูล มาปรับปรุง
หลักสตูรและการจัดการเรยีนรู/ 

√    √         √    √  √ √   

16. มีครูและผู/นําสถานศึกษาท่ีดี 
(GOOD TEACHERS AND 
SCHOOL LEADERS) 

√    √         √  √  √ √ √ √   

17. ผู/บริหารเน/นการบริหารเชิง
นโยบาย 

√    √    √         √   √   

18. ผู/บริหารต/องมสีมรรถนะและ
คุณสมบัติท่ีเหมาะสม 

√    √    √         √  √ √   

19. ครู บุคลากรท่ีใช/ความรู/ความ  
สามารถในการทํางานมีความ
ต/องการท่ีจะบริหารโรงเรยีน
และต/องการท่ีจะมีตาํแหน7ง 
ในจุดท่ีตนจะสามารถสร/างสรรค�
ประโยชน�แก7โรงเรยีนอนุบาล 
ได/สูงสุด 

√    √    √         √   √  

 

20. ครู บุคลากรท่ีใช/ความรู/ความ 
สามารถในการทํางานจําเป6น 
ต/องเรียนรู/เพ่ือพัฒนาโรงเรยีน 
และเรียนรู/ท่ีจะดูแลตัวเองให/มี
สุขภาพดีอยู7เสมอท้ังร7างกาย
และจิตใจ ตลอดชีวิตการทํางาน 

√    √         √    √  √ √  
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ตารางท่ี 8  วิเคราะห�เนื้อหา จากเอกสาร  แนวคิดทฤษฎี ท่ีเก่ียวข/อง (ต7อ) 

ลําดับ ประเด็น/ ตัวแปร 
รหัส 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W 
21. การพัฒนาบุคลากรให/เป6นผู/ท่ีมี

ความรู/ความสามารถและ
สามารถสร/างความแตกต7าง 
(จากโรงเรยีนอนุบาลอ่ืนๆ  
ในเชิงสร/างสรรค� และมี
ประสิทธิภาพ) 

√  √   √   √    √  √   √      

22. ผู/ทําหน/าท่ีดูแลและให/การศึกษา
แก7เด็กต/องมีความเป6นมืออาชีพ
และมีความรู/ทางการศึกษา
ปฐมวัย 

√  √   √  √   √    √        √ 

23. ครูได/รับความรู/ความเข/าใจ 
และมีทักษะในการอบรมดูแล 
จัดประสบการณ� และจัด 
สภาพแวดล/อมในเด็กอย7าง
เหมาะสมกับระดับพัฒนาการ 
โดยสามารถเข/าถึงความรู/จาก 
สื่อสิ่งพิมพ� นิตยสาร โปสเตอร�  
แผ7นพับ รายการวิทยุโทรทัศน� 
Website 

√   √   √   √   √  √   √      

24. ครูปฐมวัยทุกคนต/องมีความรู/
ทางการศึกษาปฐมวัย หรือ
สําเรจ็การ ศึกษาทางการศึกษา
ปฐมวัย และได/รับการอบรม/
สัมมนาป[ละไม7น/อยกว7า 2 ครั้ง 

            √   √  √   √ √ √ 

25. ครูสามารถปรับเปลี่ยนบทบาท
ของตนได/ทันทีโดยรวดเร็วจาก
ครูแบบเดมิกับแนวทางใหม7 

 √      √    √    √  √   √  √ 

26. ครูต/องเข/าใจว7าแนวคิดทางการ
ศึกษาปฐมวัยเกิดจากการบูรณา
การทฤษฎีท่ีเก่ียวข/องเข/าด/วยกัน

√      √     √   √   √  √  √ √ 

27. ครูมีวิสัยทัศน�ในการจัดการศึกษา
ปฐมวัยท่ีสามารถสร/างพลังการ
เรียนรู/ให/เกิดข้ึนภายในตัวผู/เรียน

√    √         √    √  √    

28. ผู/ทํางานในสถานศึกษาต/องมีใบ
ประกอบวิชาชีพคร ู

√    √         √  √   √ √    

29. ครูมีคณุสมบัติความเป6นนักวิจัย/
ครูนักวิจัย 

√    √    √         √    √  
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ตารางท่ี 8 วิเคราะห�เนื้อหา จากเอกสาร  แนวคิดทฤษฎี ท่ีเก่ียวข/อง (ต7อ) 

ลําดับ ประเด็น/ ตัวแปร 
รหัส 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W 
30. มีชมรม/สมาคมสําหรับครู

ปฐมวัย มีศูนย�การเรยีนรู/ 
ทางการศึกษาปฐมวัยให/บริการ
วิชาการได/ตลอดเวลา 

√    √    √            √   

31. มีการฝ�ก อบรม วิทยาการใหม7ๆ 
ให/ครูสามารถใช/หลักสูตรและ
ทรัพยากรอย7างมีประสิทธิภาพ 

   √       √    √         

32. คัดเลือกครู บุคลากรท่ีมี
ทัศนตคติ ท่ีดี รักเด็ก 

           √    √  √    √  

33. ครู บุคลากรมีความรู/ปฐมวัย √    √    √         √  √   √ 

34. ครู บุคลากรมี ทักษะ 
ประสบการณ�การสอนเด็ก
ปฐมวัย 

√    √    √         √    √  

35. ครูมีจิตใจท่ีดีประกอบควบคู7 
ไปกับการเรียนการสอน 

√    √    √         √  √   √ 

36. ครูต/องอ7อนโยนต/องเป6นผู/นํา √    √    √         √    √ √ 

37. เพ่ิมศักยภาพครูผู/สอน √    √         √    √  √    

38. เพ่ิมค7าตอบแทนครูพ่ีเลี้ยง 
ให/เหมาะสม 

√    √         √  √   √ √    

39. พัฒนาครูให/มีความรู/ความ 
สามารถในการบูรณาการความรู/
เพ่ือสอนให/เด็กรู/จักคิดและใช/ 
เทคนิคการสอนหลายรูปแบบ 

√    √         √    √  √    

40. บุคลากรในโรงเรยีนต/องได/รับ
การพัฒนาอย7างต7อเน่ือง 

√    √    √         √    √  

41. ส7งเสริมให/ครไูปศึกษาดูงาน 
ท้ังในและต7างประเทศ 

√    √    √         √  √  √ √ 

42. ครูต/องมีทักษะในการผลติ 
สื่อการสอน 

√    √    √         √    √ √ 

43. เด็กได/รับการดูแลและส7งเสริม
พัฒนาการทุกด/านคือพัฒนาการ
ทางสติป%ญญา ร7างกาย อารมณ� 
สังคม คุณธรรมจริยธรรม  
เรียนรู/วัฒนธรรมและภูมิป%ญญา 

√    √         √    √  √    
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ตารางท่ี 8  วิเคราะห�เนื้อหา จากเอกสาร  แนวคิดทฤษฎี ท่ีเก่ียวข/อง (ต7อ) 

ลําดับ ประเด็น/ ตัวแปร 
รหัส 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W 
44. เน/นสิทธิเด็กเพ่ือให/เด็กได/รับ 

การดูแลช7วยเหลือ ได/รับการ
ปกปwองคุ/มครองความปลอดภัย
ท้ังกายและจิตใจ 

√    √         √  √  √ √ √    

45. เด็กดําเนินชีวิตในสภาพแวดล/อม
ท่ีเหมาะสมและเอ้ือต7อการ
เรียนรู/ 

 √  √  √      √  √  √  √  √  √ √ 

46. เด็กได/รับบริการท่ีมีคณุภาพ 
ด/านสุขภาพทางกายและจิตใจ
อย7างสม่ําเสมอ ได/รับการ
แก/ป%ญหาข/อบกพร7องอย7าง
ถูกต/องและทันต7อสถานการณ� 

 √  √  √ √    √ √  √ √    √ √    

47. การรับเด็กเข/าเรียนให/เป6นไป
ตามเกณฑ� อายุและพัฒนาการ
ของเด็ก 

 √  √    √   √  √ √  √   √   √ √ 

48. ปลูกฝ%งให/เด็กมีความเท7าเทียม
กัน เด็กทุกคนต/องเข/าใจว7า 
ความเป6นมนุษย�ทุกคนเท7ากัน
กินเหมือนกัน อยู7เหมือนกัน  
เล7นเป6นเพ่ือนกันได/ 

√ √   √  √ √  √  √  √   √ √  √  √  

49. เน/นความเป6นอยู7ของเด็กท่ีมี
สุขลักษณะท่ีด ี

√    √         √    √  √    

50. เน/นความปลอดภัยของเด็ก 
ทุกด/าน 

√    √         √  √  √ √ √    

51. เน/นการปลูกฝ%งคุณลักษณะ 
ค7านิยม ให/กับเด็ก อย7างจริงจัง 

√    √    √         √    √  

52. เด็กต/องการได/รบัการต/อนรับ √    √    √            √   

53. เด็กต/องการท่ีอยู7ในท่ีท่ีซึ่งได/รับ
การยอมรับนับถือ ความซ่ือสตัย� 
ไม7ดูถูกเด็ก ไม7ว7าจะมาจากไหน 
ภูมิหลังเป6นอย7างไร 

   √       √    √         

54. เด็กต/องการมเีพ่ือนท่ีด ี            √    √  √    √  

55. ปลูกฝ%งนิสยัใฝ^รู/ตั้งแต7ปฐมวัย √    √    √         √    √ √ 

56. เด็กมีความมั่นใจ รู/สึกปลอดภัย 
เมื่ออยู7ในโรงเรียน 

√    √    √         √    √  

 



90 

ตารางท่ี 8 วิเคราะห�เนื้อหา จากเอกสาร  แนวคิดทฤษฎี ท่ีเก่ียวข/อง (ต7อ) 

ลําดับ ประเด็น/ ตัวแปร 
รหัส 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W 
57. เด็กสามารถเรียนรู/ด/วยตนเอง 

คิดวิเคราะห� คิดสร/างสรรค� 
√    √    √         √    √ √ 

58. เด็กมีความสามารถใน 
การสื่อสาร ก/าวทันโลก 

√    √    √         √     √ 

59. เด็กมลีักษณะท่ีคาํนึงถึง
ประโยชน�ส7วนรวม มสีุขภาพ
กายใจท่ีแข็งแรง 

√    √         √    √  √    

60. เด็กมีความสําเร็จ              √  √    √    

61. เด็กมีความสงบ                  √  √    

62. เด็กได/รับการเคารพและ
ยอมรับ 

             √  √    √    

63. เด็กมีความพร/อมในการเรียน √    √    √         √    √  

64. เด็กมีความรับผิดชอบสังคม √    √    √            √   

65. เด็กมีความเคารพต7ออุปกรณ�    √       √    √         

66. เด็กมีศลิปะและสุนทรียศาสตร�            √          √  

67. กิจกรรมพยายามให/เด็กได/ใช/
ประสาทสัมผัสหลายอย7าง
ร7วมกันให/เด็กได/พูดในสิ่งท่ีเขา
คิด และได/ลงมือกระทํา 

√    √    √         √    √  

68. ฝ�กให/เด็กใช/สมองมากๆ อย7างมี
ความสุข ไม7ให/เครยีด ผู/ใหญ7ต/อง
รับฟ%งในสิ่งท่ีเด็กพูดด/วยความ
ตั้งใจและพยายามเข/าใจเด็ก 

√    √    √         √  √  √ √ 

69. แนวทางใหม7เน/นให/เด็กท่ีได/รับ
ประสบการณ�การเรียนรู/อย7าง
เป6นกระบวนการ พัฒนา
กระบวนการคิด และทักษะการ
คิด การใช/ภาษา การแสดงออก
ทางสร/างสรรค� การปรับตัวได/ดี 
มีความเช่ือมั่นและมีความรู/สึก 
ท่ีดีต7อตัวเองสูง 

√    √    √         √    √ √ 

70. การเรยีนรู/ของเด็กปฐม วัยมี
ลักษณะเฉพาะตัวและจําเป6น 
ต/องเรียนรู/ผ7านการเล7นและ
กิจกรรมท่ีเหมาะสมกับวัย 

√    √         √    √  √    
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ตารางท่ี 8 วิเคราะห�เนื้อหา จากเอกสาร  แนวคิดทฤษฎี ท่ีเก่ียวข/อง (ต7อ) 

ลําดับ ประเด็น/ ตัวแปร 
รหัส 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W 
71. การส7งเสริมศักยภาพของเด็ก

โดยเน/นการสร/างองค�ความรู/ 
ผลจากการให/เด็กเรยีนรู/จาก
การสร/างองค�ความรู/เป6นการ
สร/างพลังการเรียนรู/ท่ีแท/จริง
อันจะนําไปสู7การศึกษาท่ีช7วย
ให/เด็กเป6นคนเก7ง คนดี  
มีความสุข 

                       

72. พัฒนาการจัดการเรยีนรู/ 
บนพ้ืนฐานการวิจัยจัดการศึกษา
ให/เด็กได/รับการพัฒนารอบด/าน
อย7างสมดลุ เตม็ตามศักยภาพ
สนับสนุนการบูรณาการทฤษฎี
ต7างๆตลอดจนการนําลการวิจัย
ท่ีเก่ียวข/องไปใช/จริง 

√    √    √         √  √  √  

73. กําหนดกรอบของหลักสูตรและ
การจัดการเรยีนรู/ให/เหมาะกับวัย
ของเด็กสอดคล/องกับนโยบาย
และแผนพัฒนาการศึกษา
ปฐมวัยของประเทศ 

√    √    √    √        √   

74. การจัดหลักสตูรและการจัดการ
เรียนรู/คํานึงถึงความสนใจของ
เด็กและตอบสนองความต/องการ
ของเด็ก ความสามารถในการ
เรียนรู/ของเด็กรายบุคคล และ
รายกลุ7ม (Developmentally 
Appropriate Curriculum) 

   √       √    √         

75. นํานวัตกรรมใหม7ๆ หรือสร/าง
นวัตกรรมใหม7ด/านการจัดการ
เรียนรู/มาพัฒนาเด็กอย7าง
เหมาะสม 

           √    √  √    √  

76. จัดการเรียนรู/หรือจัดสิ่งกระตุ/น
ให/มากพอท่ีสมองจะทํางานเป6น
กระบวนการ กิจกรรมท่ีเด็ก
ปฐมวัยได/ลงมือปฏิบัติด/วย
โรงเรียน 

√    √    √         √  √  √ √ 
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ตารางท่ี 8 วิเคราะห�เนื้อหา จากเอกสาร  แนวคิดทฤษฎี ท่ีเก่ียวข/อง (ต7อ) 

ลําดับ ประเด็น/ ตัวแปร 
รหัส 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W 
77 ส7งเสริมการเรียนรู/สาํหรับเด็ก

ปฐมวัยด/วยทฤษฎีพหุป%ญญา 
ซ่ึงเด็กแต7ละคนมีฐานการเรียนรู/
และสภาพแวดล/อมแตกต7างกัน 
ทําให/มีความสามารถในทาง
สมองแตกต7างกัน แต7ทุกคน 
ก็สามารถพัฒนาศักยภาพสูงสุด
ของตนได/ 

√    √    √         √    √  

78. จัดการเรียนรู/เพ่ือพัฒนาสมอง
โดยพยายามให/เด็กนําความรู/เดิม
ไปผสมผสานกับประสบการณ�
ใหม7 ให/เด็กได/ใช/สมองผสมผสาน
กันท้ังซีกซ/ายและซีกขวาโดยการ
ปฏิบัติผ7านการเล7น ให/เด็กเรียนรู/
อย7างมีความสุข 

√    √    √            √   

79. หาวิธีการพัฒนาการศึกษา
ปฐมวัยอย7างก/าวกระโดดคือ 
การเทียบเคียงสมรรถนะเป6น
รูปแบบหน่ึงท่ีมีกระบวนการ
แลกเปลีย่นเรยีนรู/ประสบการณ�
และวิธีการปฏิบัติท่ีเป6นเลิศจาก
โรงเรียนท่ีจดัการศึกษาปฐมวัย
อ่ืนๆ ภายใต/กฎกติกาสากล 

   √       √    √         

80. การศึกษาแบบองค�รวมและกว/าง
ตามความต/องการในอนาคต 

           √    √  √    √  

81. สร/างความได/เปรียบจากการ
เรียนการสอนสองภาษา 

√    √    √         √  √  √ √ 

82. มีหลักสูตรร7วมส7งเสริมทักษะ 
ด/าน 

√    √    √         √    √  

83. จัดการศึกษาแบบเป6นหุ/นส7วน
ร7วมกับผู/ปกครอง 

          √  √    √    √  √ 

84. สอนเด็กให/มีทักษะในการ
ช7วยเหลือตัวเองได/ก7อน 

√    √         √    √  √    

85. โปรแกรมและหลักสูตรการสอน
ให/สอดคล/องกับระบบการศึกษา
ของชาติในระดับประถมศึกษา 

√    √         √  √  √ √ √    
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ตารางท่ี 8 วิเคราะห�เนื้อหา จากเอกสาร  แนวคิดทฤษฎี ท่ีเก่ียวข/อง (ต7อ) 

ลําดับ ประเด็น/ ตัวแปร 
รหัส 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W 
86. การจัดการเรยีนรู/ต/องม ี

มาตรฐานดีกว7าหรือใกล/เคียงกับ 
รร.อนุบาลอ่ืนๆ ในระดับชาติ 
หรือนานาชาต ิ

√    √    √         √    √  

87. การจัดการศึกษาตอบ สนอง 
ต7อพัฒนาการของเด็ก และ
เปwาหมายท่ีโรงเรยีนกําหนด 

√    √    √            √   

88. มีหลักสูตรท่ีดี รองรับความ
ต/องการของผู/ปกครอง 

   √       √    √         

89. สนับสนุนเพ่ิมเตมิเรื่อง
ภาษาอังกฤษหรือภาษาเพ่ือน
บ/านในประชาคมอาเซ่ียน 

           √      √    √  

90. จัดกิจกรรมการเรียนรู/เก่ียวกับ
การใช/ชีวิตประจําวันสําหรับเด็ก 

√    √    √         √    √ √ 

91. ส7งเสริมด/านกีฬาเพ่ือปลูกฝ%ง
เก่ียวกับกติกาและการยอมรับ 

√    √    √         √      

92. พัฒนากิจกรรมต7างๆ ควร 
สอดคล/องกับสถาบันท่ีเด็ก
จะต/องไปศึกษาต7อในช้ันต7อไป 

√    √    √         √  √   √ 

93. มีหลักสูตรท่ีเน/นการพัฒนาเด็ก 
ในด/านการช7วยเหลือโรงเรียน 

√    √    √         √    √ √ 

94. มีหลักสูตรท่ีเน/นการพัฒนาเด็ก 
ในด/านการหาเหตผุล 

    √         √    √  √    

95. มีหลักสูตรท่ีเน/นการพัฒนาเด็ก 
ในด/านมิตสิัมพันธ� 

√    √           √    √    

96. มีหลักสูตรท่ีเน/นการพัฒนาเด็ก 
ในด/านดนตร/ีจังหวะ 

√    √    √         √    √  

97. มีหลักสูตรท่ีเน/นการพัฒนาเด็ก 
ในด/านปฏิสมัพันธ�กับคนอ่ืน 

√    √    √            √   

98. มีหลักสูตรท่ีเน/นการพัฒนาเด็ก 
ในด/านการรู/จักโรงเรียน 

   √       √    √         

99. มีหลักสูตรท่ีเน/นการพัฒนาเด็ก 
ในด/านการปฏสิัมพันธ�กับ
ธรรมชาติ สิ่งแวดล/อม 

           √    √  √    √  
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ตารางท่ี 8 วิเคราะห�เนื้อหา จากเอกสาร  แนวคิดทฤษฎี ท่ีเก่ียวข/อง (ต7อ) 

ลําดับ ประเด็น/ ตัวแปร 
รหัส 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W 
100. มีหลักสูตรท่ีเน/นการพัฒนาเด็ก 

ในด/านภาษาและการสื่อสาร  
ให/เป6นธรรมชาต ิ

√    √    √         √  √  √ √ 

101. โรงเรียนมีบทบาทสําคัญในการ
จัดกิจกรรมการให/การศึกษาแก7
พ7อ แม7และผู/ปกครองในรูปแบบ 
การประชุมกลุ7มใหญ7 กลุ7มเล็ก 
กิจกรรมสัมพันธ�บ/านกับโรงเรยีน 
แผ7นพับและจัดกิจกรรมแนะแนว
ความรู/ทางการศึกษาปฐมวัยแก7
ผู/ปกครอง ชุมชนและสังคม 

√    √    √         √    √  

102. ส7งเสริมให/ผู/ปกครองร7วม
ประเมินผลพัฒนาการเด็ก 

√    √    √            √   

103. ผู/ปกครอง ชุมชนและสังคม 
มีส7วนร7วมสนับสนุนกิจกรรม 
การเรยีนการสอนและพัฒนา
หลักสตูรสถานศึกษา 

√    √    √         √    √  

104. โรงเรียนระดับปฐมวัยมีชมรม
หรือสมาคมผู/ปกครองร7วมมือกับ
โรงเรียนเพ่ือส7งเสริมพัฒนาการ
เด็ก 

√    √    √            √   

105. สื่อมวลชนมีบทบาทสําคัญในการ
ปกปwองคุ/มครองสิทธิ เฝwาระวัง
และร7วมพัฒนาเด็กโดยวิธี
เผยแพร7ความรู/และทักษะ 
ในการอบรมเลี้ยงดูเด็ก กระตุ/น
ในสังคมเห็นความสําคัญของ 
การพัฒนาเด็ก 

√    √    √         √    √  

106. ผู/ปกครองต/องมีความร7วมมือ 
กับโรงเรยีนในด/านต7างๆ 

√    √    √            √   

107. ร7วมมือกับศิษย�เก7าเพ่ือหา
แนวทางในการจัดกิจกรรมด/านๆ 
ท่ีสร/างช่ือเสียงให/กับโรงเรียน 

   √       √    √         

108. มีกิจกรรมหลากหลายท่ีสะท/อน
และสร/างความสัมพันธ�ของสมอง
ซีกซ/ายและขวาอย7างต7อเน่ือง 
ในสภาพแวดล/อมเป̀ด 

           √    √  √    √  
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ตารางท่ี 8 วิเคราะห�เนื้อหา จากเอกสาร  แนวคิดทฤษฎี ท่ีเก่ียวข/อง (ต7อ) 

ลําดับ ประเด็น/ ตัวแปร 
รหัส 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W 
109. ห/องเรียนอนุบาลส7งเสริม

สภาพแวดล/อมท่ีให/เด็กเห็นและ
เกิดค7านิยมของเศรษฐกิจโลก 
การเมืองและวัฒนธรรม 

√    √    √         √  √  √ √ 

110. โรงเรียนควรเป6นแหล7งเรียนรู/ข้ัน
พ้ืนฐานท้ังทาง ด/านวิชาการและ
สภาพ แวดล/อม 

   √                √ √  √ 

111. เน/นท่ีสภาพแวดล/อมของโรงเรียน
ในด/านอาคารสถานท่ี สนาม 
เด็กเล7นให/มีความเหมาะสมและ
ปลอดภัย 

√    √    √         √    √  

112. จัดสภาพแวดล/อมให/ตรงกับ
ความต/องการของเด็ก 

√    √    √            √   

 
   ในการวิเคราะห�เนื้อหาจากงานวิจัยท่ีเก่ียวข/องผู/วิจัยใช/รหัสแทนชื่อนักวิจัยดัง

ตารางท่ี 9 แล/ววิเคราะห�เนื้อหาในตารางท่ี 10 
 

ตารางท่ี 9  รหัสแทนชื่อนักวิจัยจากงานวิจัยท่ีเก่ียวข/อง 
นักวิจัย รหัส 

กุลกานต�  เล็กสกุล A 
คนึง  สายแก/ว B 
จารุวรรณ  ศิลปะรตัน� C 
ชวนคิด  มะเสนะ D 
เชาวรัตน�  โทณผลณิ E 
พิณสุดา  สิริธรังศร ี F 
มนต�ชิตา  บุปผาคํา G 
เยาวพา  เดชะคุปต� H 
ศุภกร  วัฒนพฤกษา I 
สุชาดา  อังศุจินดา J 
สุวิมล  เพ็ชรสุข K 
โสภติอนงค�  บุญช7วย L 
Arthur MacEwan M 
Bacon and Ichikawa N 
Billman and Sherman O 
Bredekamp and Copple P 
Edward Miller and Joan Almon Q 
Eliason and Jenkins R 
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ตารางท่ี 9 รหัสแทนชื่อนักวิจัยจากงานวิจัยท่ีเก่ียวข/อง (ต7อ) 
นักวิจัย รหัส 

Fisk S 
Gordon and Williams-Browne T 
Panui U 
Petronio V 
Sharon L. Kagan & Kristie Kauerz W 

 
ตารางท่ี 10 การวิเคราะห�เนื้อหาจากงานวิจัยท่ีเก่ียวข/อง 

ลําดับ ประเด็น/ ตัวแปร 
รหัส 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W 
1. ผู/บริหารใช/งานเป6นเครื่องมือใน

การช้ีนําแนวทางให/บุคคลและ
กําหนดเปwาหมายของโรงเรียน
อนุบาลเพ่ือการสร/างผลิตภาพ 
ให/กับจุดแข็งและความรู/ความ 
สามารถของแต7ละบุคคล 

         √   √   √ √  √  √  √ 

2. การวางกลยุทธ�ในอนาคต
จําเป6นต/องเริ่มต/นด/วยการ
พิจารณาสภาพแวดล/อมด/าน
ประชากรศาสตร�โดยเฉพาะ
อย7างยิ่งการลดอัตราการเกิด 
ของประชากร 

√    √    √         √    √  

3. วางกลยุทธ�ปรับตัวให/เข/ากับ
แนวโน/มการกระจายรายได/และ
การเปลีย่น แปลงการกระจาย
รายได/ ผู/บริหารจึงจําเป6นต/อง
อาศัยท้ังข7าวสารข/อมลูในเชิง
ปริมาณและการวิเคราะห� 
ในเชิงคุณภาพ 

√    √    √            √   

4. กลยุทธ�การดาํเนินงานของ
โรงเรียนอนุบาลต/องวางอยู7บน
ฐานนิยามของคําว7า "ผลการ
ปฏิบัติงาน" 

   √       √    √         
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ตารางท่ี 10 การวิเคราะห�เนื้อหาจากงานวิจัยท่ีเก่ียวข/อง (ต7อ) 

ลําดับ ประเด็น/ ตัวแปร 
รหัส 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W 
5. การดําเนินงานของโรงเรียนต/อง

เทียบกับมาตรฐานท่ีถูกกําหนด 
ข้ึนโดยโรงเรียนช้ันนําด/านต7างๆ 
ซ่ึงจะอยู7แห7งหนใดในโลกก็ได/ 

           √    √  √    √  

6. พัฒนากลยุทธ�ของโรงเรียนท่ี
สามารถพร/อมรับต7อการ
เปลี่ยนแปลงใหม7ๆ 

√    √    √         √  √  √ √ 

7. ผู/บริหารสามารถนําพาโรงเรียน
อนุบาลของตนให/อยู7ในฐานะ
ผู/นําการเปลี่ยนแปลง มองเห็น
การเปลีย่นแปลงว7าเป6นโอกาส
ทราบวิธีการค/นหาการ
เปลี่ยนแปลงท่ีถูกต/องและทราบ
วิธีท่ีจะสร/างการเปลีย่นแปลง
อย7างมีประสิทธิผลท้ังจาก
ภายนอกและภายในโรงเรยีน
อนุบาล 

√    √    √         √    √ √ 

8. มีนโยบายการสร/างอนาคต 
โรงเรียนอย7างเป6นระบบ 
ในการมองหาและคาดการณ� 
ถึงการเปลี่ยนแปลง  

√    √    √            √  √ 

9. กําหนดเปwาหมายแบบก/าวหน/า    √       √    √         
10. ป%จจัยสําคัญท่ีสดุซ่ึงผู/บริหาร

จําเป6นต/องสร/างข้ึนมาเพ่ือ
สนับสนุนการทํางานของตน 
คือการเพ่ิมผลิตภาพของงาน 
และครู บุคลากรท่ีใช/ความรู/ 
ความ สามารถในการทํางาน 
(Productivity) และถือว7า 
เป6นทรัพย�สินท่ีมคี7ามากท่ีสุด 
ของโรงเรียนอนุบาล 

           √    √  √    √ √ 

11. คร ูบุคลากรท่ีใช/ความรู/
ความสามารถในการทํางานถือ
ว7าเป6นสินทรัพย�รายการหลัก 
ของโรงเรียนอนุบาล 

√    √    √         √  √  √ √ 
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ตารางท่ี 10 การวิเคราะห�เนื้อหาจากงานวิจัยท่ีเก่ียวข/อง (ต7อ) 

ลําดับ ประเด็น/ ตัวแปร 
รหัส 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W 
12. วางนโยบายการบริหาร  

งานบุคคลโรงเรียนอนุบาลและ
ใช/เครื่องมือเพ่ือดึงดูดใจและ
รักษาคร ูบุคลากรท่ีใช/ความรู/
ความสามารถในการทํางานให/ 
ได/ดีท่ีสุด สามารถสร/างผลงาน 
ให/โรงเรียนอนุบาลมากท่ีสุด 

√    √    √         √    √  

13. การบริหารจัดการทางการศึกษา
ปฐมวัย โรงเรียนจะต/องพัฒนา
คุณภาพการบริหารจัดการให/ได/
มาตรฐานตามเกณฑ�การประกัน
คุณภาพการศึกษา หรือเป6นการ
พัฒนาสู7ความเป6นเลิศ 

√    √    √            √   

14. ระบบบรหิารแบบมุ7งเน/นให/
ความสําคัญกับเด็ก (Child 
Center Management) 

   √       √    √         

15. ต/องยกระดับความจําเป6น หรือ
ความสําคัญของโรงเรยีนอนุบาล 
ให/เทียบเท7ากับการศึกษา 
ในระดับสูง 

           √    √  √    √ 

 

16. พัฒนาระบบและกลไกลงาน
คุณภาพการศึกษาอย7างต7อเน่ือง 

√    √    √         √  √  √ 
 

17. มีระบบติดตามนักเรียนท่ีจบ 
ไปแล/วเพ่ือนําข/อมลูมาปรับปรุง 
หลักสตูรและการจัดการเรยีนรู/ 

   √                √ √  
 

18. การบริหารจัดการสถานศึกษาให/
เป6นสถานศึกษาแห7งการเรยีนรู/ 

√    √    √         √    √ 
 

19. มีครูและผู/นําสถานศึกษาท่ีด ี
(GOOD TEACHERS AND 
SCHOOL LEADERS) 

√    √    √            √  
 

20. ผู/บริหารเน/นการบริหารเชิง
นโยบาย 

   √       √    √         

21 ผู/บริหารมืออาชีพและการ
ดําเนินงานแบบมืออาชีพ 

 √           √          √ 
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ตารางท่ี 10  การวิเคราะห�เนื้อหาจากงานวิจัยท่ีเก่ียวข/อง  (ต7อ) 

ลําดับ ประเด็น/ ตัวแปร 
รหัส 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W 
22. คร ูบุคลากรท่ีใช/ความรู/

ความสามารถในการทํางาน  
มีความต/องการท่ีจะบริหาร
โรงเรียนและต/องการท่ีจะมี
ตําแหน7งในจุดท่ีตนจะสามารถ
สร/างสรรค�ประโยชน�แก7โรงเรียน
อนุบาลได/สูงสดุ  

√    √    √            √   

23. คร ูบุคลากรท่ีใช/ความรู/
ความสามารถในการทํางาน
จําเป6นต/องเรยีนรู/เพ่ือพัฒนา
โรงเรียน และเรียนรู/ท่ีจะดูแล
ตัวเองให/มีสุขภาพดีอยู7เสมอ 
ท้ังร7างกายและจิตใจ  
ตลอดชีวิตการทํางาน 

   √       √    √         

24. การพัฒนาบุคลากรให/เป6นผู/ท่ีมี
ความรู/ความ สามารถและ
สามารถสร/างความแตกต7าง  
(จากโรงเรยีนอนุบาลอ่ืนๆ ในเชิง
สร/างสรรค�และมีประสิทธิภาพ)  

           √    √  √    √  

25. ผู/ทําหน/าท่ีดูแลและให/การศึกษา
แก7เด็กต/องมีความเป6นมืออาชีพ
และมีความรู/ทางการศึกษา
ปฐมวัย 

√    √    √         √  √  √ √ 

26. ครูได/รับความรู/ ความเข/าใจ 
และมีทักษะในการอบรมดูแล  
จัดประสบการณ�และจัด
สภาพแวดล/อมในเด็กอย7าง
เหมาะสมกับระดับพัฒนาการ 
โดยสามารถเข/าถึงความรู/จาก 
สื่อสิ่งพิมพ� นิตยสาร โปสเตอร� 
แผ7นพับ รายการวิทยุโทรทัศน�  

   √                √ √  √ 

27. ครูปฐมวัยทุกคนต/องมีความรู/
ทางการศึกษาปฐมวัยหรือสําเร็จ
การศึกษาทางการศึกษาปฐมวัย 
และได/รับการอบรม/สัมมนา 
ป[ละไม7น/อยกว7า 2 ครั้ง 

√    √    √         √    √  
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ตารางท่ี 10 การวิเคราะห�เนื้อหาจากงานวิจัยท่ีเก่ียวข/อง (ต7อ) 

ลําดับ ประเด็น/ ตัวแปร 
รหัส 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W 
28. ครูสามารถปรับเปลี่ยนบทบาท

ของตนได/ทันทีโดยรวดเร็วจาก 
ครูแบบเดมิกับแนวทางใหม7 

√    √    √            √   

29. ครูต/องเข/าใจว7าแนวคิดทางการ
ศึกษาปฐมวัยเกิดจากการบูรณา
การ ทฤษฎีท่ีเก่ียวข/องเข/า
ด/วยกัน  

   √       √    √         

30. ครูมีวิสัยทัศน�ในการจัดการศึกษา
ปฐมวัยท่ีสามารถสร/างพลังการ
เรียนรู/ให/เกิดข้ึนภายในตัวผู/เรียน

           √    √  √    √  

31. ผู/ทํางานในสถานศึกษาต/องม ี
ใบประกอบวิชาชีพครู 

√    √    √         √  √   √ 

32. ครูมีคณุสมบัติความเป6นนักวิจัย/
ครูนักวิจัย 

   √                √   √ 

33. มีชมรม/สมาคมสําหรับครู
ปฐมวัย มีศูนย�การเรยีนรู/ทาง
การศึกษาปฐมวัยให/บริการ
วิชาการได/ตลอดเวลา  

       √    √      √   √  √ 

34. มีการฝ�ก อบรม วิทยาการใหม7ๆ 
ให/ครูสามารถใช/หลักสูตรและ
ทรัพยากรอย7างมีประสิทธิภาพ 

        √    √       √  √ √ 

35. คัดเลือกคร ูบุคลากรท่ีมี
ทัศนตคติ ท่ีดี รักเด็ก 

    √               √   √ 

36. คร ูบุคลากรมีความรู/ปฐมวัย                  √     √ 

37. คร ูบุคลากร มีทักษะ 
ประสบการณ�การสอนเด็กปฐมวัย 

     √    √     √   √    √  

38. ครูมีจิตใจท่ีดีประกอบควบคู7 
ไปกับการเรียนการสอน 

      √    √    √         

39. ครูต/องอ7อนโยนต/องเป6นผู/นํา  √    √    √       √    √  √ 

40. เพ่ิมศักยภาพครูผู/สอน       √    √    √         

41. เพ่ิมค7าตอบแทนครูพ่ีเลี้ยงให/
เหมาะสม 

 √    √    √       √    √  √ 

42. พัฒนาครูให/มีความรู/
ความสามารถในการบูรณาการ
ความรู/เพ่ือสอนให/เด็กรู/จักคิด
และใช/เทคนิคการสอนหลาย
รูปแบบ 

√    √    √       √    √    
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ตารางท่ี 10 การวิเคราะห�เนื้อหาจากงานวิจัยท่ีเก่ียวข/อง (ต7อ) 

ลําดับ ประเด็น/ ตัวแปร 
รหัส 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W 
43. บุคลากรในโรงเรยีนต/องได/รับ

การพัฒนาอย7างต7อเน่ือง 
    √    √    √    √    √  

 

44. ส7งเสริมให/ครไูปศึกษา 
ดูงานท้ังในและต7างประเทศ 

     √    √    √         
 

45. ครูต/องมีทักษะในการผลติ 
สื่อการสอน 

√    √    √       √    √   
 

46. เด็กได/รับการดูแลและส7งเสริม
พัฒนาการทุกด/านคือพัฒนาการ
ทางสติป%ญญา ร7างกาย อารมณ� 
สังคม คุณธรรมจริยธรรม  
เรียนรู/วัฒนธรรมและภูมิป%ญญา 

    √   √   √  √  √ √       

 

47. เน/นสิทธิเด็กเพ่ือให/เด็กได/รับ 
การดูแลช7วยเหลือ ได/รับการ
ปกปwองคุ/มครองความปลอดภัย
ท้ังกายและจิตใจ 

 √    √    √       √    √  

 

48. เด็กดําเนินชีวิตในสภาพ 
แวดล/อมท่ีเหมาะสมและเอ้ือต7อ
การเรยีนรู/ 

     √    √    √    √    √ 
 

49. เด็กได/รับบริการท่ีมีคณุภาพ 
ด/านสุขภาพทางกายและจิตใจ
อย7างสม่ําเสมอ ได/รับการแก/ 
ป%ญหาข/อบกพร7องอย7างถูกต/อง
และทันต7อสถานการณ� 

   √   √   √  √  √ √        √ 

50. การรับเด็กเข/าเรียนให/เป6นไป 
ตามเกณฑ� อายุและพัฒนาการ
ของเด็ก 

√    √    √       √    √    

51. เน/นให/เด็กมีความสุข อยากมา
โรงเรียน 

    √    √    √    √    √   

52. ปลูกฝ%งให/เด็กมีความเท7าเทียม
กัน เด็กทุกคนต/องเข/าใจว7า 
ความเป6นมนุษย�ทุกคนเท7ากัน 
กินเหมือน กันอยู7เหมือนกัน  
เล7นเป6นเพ่ือนกันได/ 

     √    √    √         √ 
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ตารางท่ี 10 การวิเคราะห�เนื้อหาจากงานวิจัยท่ีเก่ียวข/อง (ต7อ) 

ลําดับ ประเด็น/ ตัวแปร 
รหัส 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W 
53. เน/นความเป6นอยู7ของเด็ก  

ท่ีมีสุขลักษณะท่ีด ี
√    √    √       √    √    

54. เน/นความปลอดภัยของเด็ก  
ทุกด/าน 

  √              √    √   

55. เน/นการปลูกฝ%งคุณลักษณะ 
ค7านิยม ให/กับเด็ก อย7างจริงจัง 

     √    √    √          

56. เด็กต/องการได/รบัการต/อนรับ √    √    √              √ 

57. เด็กต/องการท่ีอยู7ในท่ีท่ีซึ่งได/รับ
การยอมรับนับถือ ความซ่ือสตัย� 
ไม7ดูถูกเด็ก ไม7ว7าจะมาจากไหน  
ภูมิหลังเป6นอย7างไร 

  √          √    √       

58. เด็กต/องการมเีพ่ือนท่ีด ี              √    √      

59. ปลูกฝ%งนิสยัใฝ^รู/ตั้งแต7ปฐมวัย √    √                   

60. เด็กมีความมั่นใจ รู/สึกปลอดภัย 
เมื่ออยู7ในโรงเรียน 

 √    √                  

61. เด็กสามารถเรียนรู/ด/วยตนเอง 
คิดวิเคราะห� คิดสร/างสรรค�  

√      √     √   √   √  √  √ √ 

62. เด็กมีความสามารถในการ 
สื่อสาร ก/าวทันโลก 

        √    √    √       

63. เด็กมลีักษณะท่ีคาํนึงถึง
ประโยชน�ส7วนรวมมีสุขภาพกาย
ใจท่ีแข็งแรง   

            √    √    √   

64. เด็กมีความสําเร็จ              √    √    √  

65. เด็กมีความสงบ         √    √    √       

66. เด็กได/รับการเคารพและ
ยอมรับ 

  √    √    √             

67. เด็กมีความพร/อมในการเรียน     √    √               

68. เด็กมีความรับผิดชอบสังคม            √   √   √     √ 

69. เด็กมีความเคารพต7ออุปกรณ�          √        √       

70. เด็กมีศลิปะและสุนทรียศาสตร�             √    √    √   

71. กิจกรรมพยายามให/เด็กได/ใช/
ประสาทสัมผัสหลายอย7าง
ร7วมกัน ให/เด็กได/พูดในสิ่งท่ีเขา
คิด และได/ลงมือกระทํา 

             √    √    √  
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ตารางท่ี 10 การวิเคราะห�เนื้อหาจากงานวิจัยท่ีเก่ียวข/อง (ต7อ) 

ลําดับ ประเด็น/ ตัวแปร 
รหัส 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W 
72. ฝ�กให/เด็กใช/สมองมากๆ อย7างมี

ความสุข ไม7ให/เครยีด ผู/ใหญ7ต/อง
รับฟ%งในสิ่งท่ีเด็กพูดด/วยความ
ตั้งใจและพยายามเข/าใจเด็ก 

        √    √    √       

73. แนวทางใหม7เน/นให/เด็กท่ีได/รับ
ประสบการณ�การเรียนรู/อย7าง
เป6นกระบวนการพัฒนา
กระบวนการคิดและทักษะการ
คิด การใช/ภาษา การแสดงออก
ทางสร/างสรรค� การปรับตัวได/ดี 
มีความเช่ือมั่นและมีความรู/สึก 
ท่ีดีต7อตัวเองสูง 

√  √  √      √       √      

74. การเรยีนรู/ของเด็กปฐมวัยมี
ลักษณะเฉพาะตัวและเป6นต/อง
เรียนรู/ผ7านการเล7นและกิจกรรม
ท่ีเหมาะสมกับวัย  

                       

75. การส7งเสริมศักยภาพของเด็ก
โดยเน/นการสร/างองค�ความรู/  
ผลจากการให/เด็กเรยีนรู/จากการ
สร/างองค�ความรู/เป6นการสร/าง
พลังการเรยีนรู/ท่ีแท/จริงอันจะ
นําไปสู7การศึกษาท่ีช7วยให/เด็ก
เป6นคนเก7ง คนดี มีความสุข 

                       

76. พัฒนาการจัดการเรยีนรู/บน
พ้ืนฐานการวิจัย จัดการศึกษา 
ให/เด็กได/รับการพัฒนารอบด/าน
อย7างสมดลุ เต็มตามศักยภาพ
สนับสนุนการบูรณาการทฤษฎี
ต7างๆตลอดจนการนํา
ผลการวิจัยท่ีเก่ียวข/องไปใช/จริง 

 √     √      √    √    √   

77. กําหนดกรอบของหลักสูตรและ
การจัดการเรยีนรู/ให/เหมาะกับ
วัยของเด็กสอดคล/องกับ
นโยบายและแผนพัฒนา
การศึกษาปฐมวัยของประเทศ 

   √      √    √    √    √  
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ตารางท่ี 10 การวิเคราะห�เนื้อหาจากงานวิจัยท่ีเก่ียวข/อง (ต7อ) 

ลําดับ ประเด็น/ ตัวแปร 
รหัส 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W 
78. การจัดหลักสตูรและการจัดการ

เรียนรู/คํานึงถึงความสนใจของ
เด็กและตอบสนองความ
ต/องการของเด็ก ความสามารถ
ในการเรียนรู/ของเด็กรายบุคคล 
และรายกลุ7ม 

        √    √    √       

79. นํานวัตกรรมใหม7ๆ หรือสร/าง
นวัตกรรมใหม7ด/านการจัดการ
เรียนรู/มาพัฒนาเด็กอย7าง
เหมาะสม 

          √    √    √     

80. จัดการเรียนรู/หรือจัดสิ่งกระตุ/น
ให/มากพอท่ีสมองจะทํางานเป6น
กระบวนการกิจกรรมท่ีเด็ก
ปฐมวัยได/ลงมือปฏิบัติด/วย
ตนเอง 

              √    √    √ 

81. จัดการเรียนรู/เพ่ือพัฒนาสมอง
โดยพยายามให/เด็กนําความรู/เดิม
ไปผสม ผสานกับประสบการณ�
ใหม7ให/เด็กได/ใช/สมองผสมผสาน
กันท้ังซีกซ/ายและซีกขวาโดย
การปฏิบัตผิ7านการเล7น ให/เด็ก
เรียนรู/อย7างมีความสุข 

√  √   √  √ √  √  √  √   √     √ 

82. หาวิธีการพัฒนาการ ศึกษา
ปฐมวัยอย7างก/าวกระโดดคือ 
การเทียบเคียงสมรรถนะเป6น
รูปแบบหน่ึงท่ีมีกระบวนการ
แลกเปลีย่นเรยีนรู/ประสบการณ�
และวิธีการปฏิบัติท่ีเป6นเลิศจาก
โรงเรียนท่ีจดัการศึกษาปฐมวัย
อ่ืนๆ ภายใต/กฎกติกาสากล 

       √   √    √        √ 

83. การศึกษาแบบองค�รวมและ
กว/างตามความต/องการใน
อนาคต  

         √   √  √   √      

84. สร/างความได/เปรียบจากการ
เรียนการสอนสองภาษา  

            √     √   √  √ 
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ตารางท่ี 10 การวิเคราะห�เนื้อหาจากงานวิจัยท่ีเก่ียวข/อง (ต7อ) 

ลําดับ ประเด็น/ ตัวแปร 
รหัส 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W 
85. มีหลักสูตรร7วมส7งเสริมทักษะ

ด/าน ICT   
       √    √    √  √   √   

86. จัดการศึกษาแบบเป6นหุ/นส7วน
ร7วมกับผู/ปกครอง  

√  √   √  √ √  √  √  √   √      

87. สอนเด็กให/มีทักษะในการ
ช7วยเหลือตัวเองได/ก7อน 

√  √   √  √   √    √        √ 

88. โปรแกรมและหลักสูตรการสอน
ให/สอดคล/องกับระบบการศึกษา
ของชาติในระดับประถมศึกษา 

√   √   √   √   √  √   √      

89. การจัดการเรยีนรู/ต/องมี
มาตรฐานดีกว7าหรือใกล/เคียงกับ 
รร.อนุบาลอ่ืนๆ ในระดับชาติ 
หรือนานาชาต ิ

            √   √  √   √ √ √ 

90. การจัดการศึกษา ตอบสนอง 
ต7อพัฒนาการของเด็กและ
เปwาหมายท่ีโรงเรยีนกําหนด 

 √      √    √    √  √   √  √ 

91. มีหลักสูตรท่ีด ีรองรับความ
ต/องการของผู/ปกครอง 

√      √     √   √   √  √  √ √ 

92. สนับสนุนเพ่ิมเตมิเรื่อง
ภาษาอังกฤษหรือภาษาเพ่ือน
บ/านในประชาคมอาเซ่ียน 

        √    √    √       

93. จัดกิจกรรมการเรียนรู/เก่ียวกับ
การใช/ชีวิตประจําวันสําหรับเด็ก 

            √    √    √   

94. ส7งเสริมด/านกีฬาเพ่ือปลูกฝ%ง
เก่ียวกับกติกา และการยอมรับ 

             √    √    √  

95. พัฒนากิจกรรมต7างๆ ควร
สอดคล/องกับสถาบันท่ีเด็ก
จะต/องไปศึกษาต7อในช้ันต7อไป 

        √    √    √       

96. มีหลักสูตรท่ีเน/นการพัฒนาเด็ก 
ในด/านการช7วยเหลือโรงเรียน 

  √    √    √             

97. มีหลักสูตรท่ีเน/นการพัฒนาเด็ก 
ในด/านการหาเหตผุล 

√    √    √               

98. มีหลักสูตรท่ีเน/นการพัฒนาเด็ก 
ในด/านมิตสิัมพันธ� 

            √   √  √   √ √  

99. มีหลักสูตรท่ีเน/นการพัฒนาเด็ก 
ในด/านดนตร/ีจังหวะ 

 √      √    √    √  √   √   
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ตารางท่ี 10 การวิเคราะห�เนื้อหาจากงานวิจัยท่ีเก่ียวข/อง (ต7อ) 

ลําดับ ประเด็น/ ตัวแปร 
รหัส 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W 
100. มีหลักสูตรท่ีเน/นการพัฒนาเด็ก 

ในด/านปฏิสมัพันธ�กับคนอ่ืน 
√      √     √   √   √  √  √  

101. มีหลักสูตรท่ีเน/นการพัฒนาเด็ก 
ในด/านการรู/จักโรงเรียน 

        √    √    √       

102. มีหลักสูตรท่ีเน/นการพัฒนาเด็ก 
ในด/านการปฏสิัมพันธ�กับ
ธรรมชาติ สิ่งแวดล/อม 

            √    √    √   

103. มีหลักสูตรท่ีเน/นการพัฒนาเด็ก 
ในด/านภาษาและการสื่อสาร  
ให/เป6นธรรมชาต ิ

             √    √    √  

104. ส7งเสริมให/ผู/ปกครองร7วม
ประเมินผลพัฒนาการเด็ก 

        √    √    √      √ 

105. ผู/ปกครอง ชุมชนและสังคมมี
ส7วนร7วมสนับสนุนกิจกรรมการ
เรียนการสอนและพัฒนา
หลักสตูรสถานศึกษา 

  √    √    √             

106. โรงเรียนระดับปฐมวัยมีชมรม
หรือสมาคมผู/ปกครองร7วมมือกับ
โรงเรียนเพ่ือส7งเสริมพัฒนาการ
เด็ก 

√    √    √              √ 

107. สื่อมวลชนมีบทบาทสําคัญใน
การปกปwองคุ/มครองสิทธิ เฝwา
ระวังและร7วมพัฒนาเด็กโดยวิธี
เผยแพร7ความรู/และทักษะในการ
อบรมเลี้ยงดูเด็ก กระตุ/นใน
สังคมเห็นความสําคัญของการ
พัฒนาการเด็ก 

 √      √    √    √  √   √  √ 

108. ผู/ปกครองต/องมีความร7วมมือกับ
โรงเรียนในด/านต7างๆ 

            √   √  √   √ √  

109. สร/างสภาพแวดล/อมท่ีมีความ
หลากหลายทางวัฒนธรรม 

 √      √    √    √  √   √   

110. มีกิจกรรมหลากหลายท่ีสะท/อน
และสร/างความ สัมพันธ�ของ 
สมองซีกซ/ายและขวาอย7าง
ต7อเน่ืองในสภาพแวดล/อมเป̀ด  

√      √     √   √   √  √  √  
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ตารางท่ี 10 การวิเคราะห�เนื้อหาจากงานวิจัยท่ีเก่ียวข/อง (ต7อ) 

ลําดับ ประเด็น/ ตัวแปร 
รหัส 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W 
111. ห/องเรียนอนุบาลส7งเสริม

สภาพแวดล/อมท่ีให/เด็กเห็นและ
เกิดค7านิยมของเศรษฐกิจโลก 
การเมืองและวัฒนธรรม  

        √    √    √      √ 

112. โรงเรียนควรเป6นแหล7งเรียนรู/ข้ัน
พ้ืนฐานท้ังทาง ด/านวิชาการและ
สภาพแวดล/อม 

            √    √    √   

113. เน/นท่ีสภาพแวดล/อมของ
โรงเรียนในด/านอาคารสถานท่ี 
สนามเด็กเล7น ให/มีความ
เหมาะสม และปลอดภัย 

             √    √    √ √ 

114. จัดสภาพแวดล/อมให/ตรงกับ
ความต/องการของเด็ก  

        √    √    √      √ 

 
   จากตารางท่ี 8 การวิเคราะห�เนื้อหาจากเอกสารต7างๆ ท่ีเก่ียวข/อง และจากตาราง

ท่ี 10 การวิเคราะห�เนื้อหาจากงานวิจัยภายในประเทศและต7างประเทศ เป6นการวิเคราะห�เอกสารเพ่ือ
ค/นหาสาระ เจตนา และความมุ7งหวังท่ีปรากฏอยู7ตามแหล7งต7างๆ เพ่ือให/ได/ตัวแปรท่ีเก่ียวข/องกับ
อนาคตภาพโรงเรียนอนุบาลฤทธิยวรรณาลัย เช7น นโยบายและยุทธศาสตร�การศึกษาปฐมวัย 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห7งชาติ พ.ศ. 2542 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห7งชาติ ฉบับท่ี 11 
แผนการศึกษาแห7งชาติ (พ.ศ. 2545 - 2559) นโยบายและแผนพัฒนาเด็กต7างๆ ทฤษฎีการจัด
การศึกษาปฐมวัย แนวคิดการจัดการศึกษาปฐมวัยแนวคิดการจัดเก่ียวกับหลักสูตรปฐมวัย โดย
พิจารณาในประเด็น สาระ และความมุ7งหวัง ของเอกสารเหล7านี้ โดยผู/วิจัยนําตัวแปรท่ีปรากฎทุกตัว
โดยตัวแปรท่ีเหมือนกันท้ังสองแหล7งคิดเป6นตัวแปรเดียวกันส7วนตัวแปรท่ีปรากฎจากแหล7งท่ีต7างกัน
ผู/วิจัยก็นํามารวมกัน ปรากฎว7าพบตัวแปรท่ีเก่ียวข/องจํานวน 226 ตัวแปร ผู/วิจัยได/นําประเด็นตัวแปร
เหล7านี้เพ่ือใช/ในการวิเคราะห�ร7วมกับตัวแปรท่ีได/จากการสัมภาษณ� ในข้ันตอนต7อไป 

   ในข้ันตอนต7อไป ผู/วิจัยทําการศึกษาหาตัวแปรเพ่ิมเติมโดย หาข/อมูลจากการ
สัมภาษณ�ผู/เชี่ยวชาญหรือผู/มีส7วนเก่ียวข/อง ซ่ึงเป6นนักวิชาการท่ีเก่ียวข/องกับการจัดการศึกษาและนัก
บริหารการศึกษาของกองทัพอากาศท้ังในระดับปฏิบัติการและระดับนโยบาย ผู/ปกครอง และชุมชน 
โดยใช/วิธีเลือกแบบเจาะจงโดยพิจารณาจากคุณวุฒิ ประสบการณ� ด/านการบริหารการศึกษา ด/านการ
บริหารงานโรงเรียน และเป6นท่ีรู/จักในแวดวงวิชาการ จํานวน 9 คน โดยใช/วิธีสัมภาษณ�แบบปฏิสัมพันธ� 
ผลการวิเคราะห� สรุปได/ดังตารางท่ี 11 
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ตารางท่ี 11  การวิเคราะห�เนื้อหา จาการสัมภาษณ�ผู/เชี่ยวชาญหรือผู/มีส7วนเก่ียวข/อง 

ลําดับ ประเด็น/ ตัวแปร 

 ผ
ู/เชี่

ยว
ชา

ญค
นที่

 1
 

 ผ
ู/เชี่

ยว
ชา

ญค
นที่

 2
 

 ผ
ู/เชี่

ยว
ชา

ญค
นที่

 3
 

 ผ
ู/เชี่

ยว
ชา

ญค
นที่

 4
 

 ผ
ู/เชี่

ยว
ชา

ญค
นที่

 5
 

 ผ
ู/เชี่

ยว
ชา

ญค
นที่

 6
 

 ผ
ู/เชี่

ยว
ชา

ญค
นที่

 7
 

 ผ
ู/เชี่

ยว
ชา

ญค
นที่

 8
 

 ผ
ู/เชี่

ยว
ชา

ญค
นที่

 9
 

1 มีนโยบายการสร/างอนาคตโรงเรยีนอย7างเป6นระบบ
ในการมองหาและคาดการณ�ถึงการเปลีย่นแปลง  

√     √   √ 

2 กําหนดเปwาหมายแบบก/าวหน/า  √      √  

3 เป6นโรงเรียนช้ันนําใน กทม.ท่ีมีเอกลักษณ�โดดเด7นใน
ด/านความมรีะเบียบวินัยดเีด7น มีคณุธรรม จริยธรรม
ท่ีดีงาม 

√   √  √    

4 คร ูบุคลากรท่ีใช/ความรู/ความสามารถในการทํางาน 
ถือว7าเป6นสินทรัพย�รายการหลักของโรงเรียนอนุบาล 

√  √   √    

5 วางนโยบายการบริหารงานบุคคลโรงเรียนอนุบาล
และใช/เครื่องมือเพ่ือดึงดดูใจและรกัษาคร ูบุคลากร
ท่ีใช/ความรู/ความสามารถในการทํางานให/ได/ดีท่ีสุด 
สามารถสร/างผลงานให/โรงเรยีนอนุบาลมากท่ีสุด 

  √  √  √ √  

 ระบบบรหิารแบบมุ7งเน/นให/ความสําคัญกับเด็ก 
(Child Center Management) 

√  √   √  √  

7 ต/องยกระดับความจําเป6น หรือความสําคัญของ
โรงเรียนอนุบาล ให/เทียบเท7ากับการศึกษาใน
ระดับสูง 

 √   √    √ 

8 กลุ7มเปwาหมายเป6นบุตรหลาน ขรก.ทหารอากาศ และ
ให/บริการกับ ผู/ปกครอง ชุมชนรอบๆ โรงเรียน 

 √  √ √  √ √  

9 ใช/จุดแข็งของ กองทัพอากาศ มาช7วยดําเนิน
กิจการของโรงเรยีน 

√  √   √    

10 แก/ไขจุดอ7อน และเสริมสร/างจุดแข็งให/โดดเด7น     √  √  √ 
11 มีการบรหิารความเสีย่งอย7างเป6นระบบ  √    √  √  
12 พัฒนาระบบและกลไกลงานคุณภาพการศึกษา

อย7างต7อเน่ือง 
√   √   √  √ 

13 การบริหารจัดการสถานศึกษา ให/เป6นสถานศึกษา
แห7งการเรียนรู/ 

  √  √   √  

14 ปรับปรุง โครงสร/างอัตราครู และ บุคลากร ให/
เหมาะสม พอเพียง 

 √   √ √    

15 ปรับ ลด แก/ไขกฎระเบียบให/ทันสมัย เหมาะสมกับ
สภาพการณ� 

   √   √   

16 ให/ความสําคัญกับการพัฒนาบุคลากร ควบคู7กับ
การสวัสดิการ 

√  √  √     
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17 ปรับปรุง โครงสร/างอัตรา ค7าตอบแทนท่ี
เหมาะสม เป6นธรรม 

 √  √    √ √ 

18 ให/ความสําคัญ กับ ครู บุคลากร ทุกระดับ อย7าง
ยุติธรรม 

  √   √ √   

19 คร ูบุคลากรท่ีใช/ความรู/ความสามารถในการ
ทํางาน มีความต/องการท่ีจะบริหารโรงเรียน และ
ต/องการท่ีจะมตีําแหน7งในจุดท่ีตนจะสามารถ
สร/างสรรค�ประโยชน�แก7โรงเรียนอนุบาลได/สูงสดุ  

    √   √  

20 คร ูบุคลากรท่ีใช/ความรู/ความสามารถในการ
ทํางานจําเป6นต/องเรียนรู/เพ่ือพัฒนาโรงเรยีน และ
เรียนรู/ท่ีจะดูแลตัวเองให/มสีุขภาพดีอยู7เสมอท้ัง
ร7างกายและจิตใจ ตลอดชีวิตการทํางาน 

 √    √  √  

21 ผู/ทําหน/าท่ีดูแลและให/การศึกษาแก7เด็กต/องมี
ความเป6นมืออาชีพและมีความรู/ทางการศึกษา
ปฐมวัย 

√ √  √ √  √ √  

22 ครูต/องเข/าใจว7าแนวคิดทางการศึกษาปฐมวัยเกิด
จากการบูรณาการทฤษฎีท่ีเก่ียวข/องเข/าด/วยกัน  

 √   √  √   

23 มีชมรม/สมาคมสําหรับครูปฐมวัย มีศูนย�การ
เรียนรู/ทางการศึกษาปฐมวัยให/บรกิารวิชาการได/
ตลอดเวลา  

 √  √  √ √  √ 

24 มีการฝ�ก อบรม วิทยาการใหม7ๆ ให/ครูสามารถใช/
หลักสตูรและทรัพยากร 
อย7างมีประสิทธิภาพ 

 √ √  √  √ √  

25 คัดเลือกคร ูบุคลากรท่ีมีทัศนตคตท่ีิดี รักเด็ก √     √  √  

26 คร ูบุคลากรมีความรู/ปฐมวัย  √  √     √ 
27 คร ูบุคลากรมี ทักษะ ประสบการณ�การสอนเด็ก

ปฐมวัย 
√    √  √   

28 ครูมีจิตใจท่ีดีประกอบควบคู7ไปกับการเรยีน 
การสอน 

 √  √  √   √ 

29 ครูต/องอ7อนโยนต/องเป6นผู/นํา √    √   √  

30 เพ่ิมศักยภาพครูผู/สอน   √    √  √ 

31 เพ่ิมค7าตอบแทนคร ูพ่ีเลี้ยงให/เหมาะสม √   √    √  
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32 ระบบการคัดเลือกครเูข/ามาทํางาน พัฒนาความรู/
ความสามารถเป6นอันดับแรก  
ระบบอุปถัมเปwนอันดับรอง 

 √ √   √   √ 

33 พัฒนาครูให/มีความรู/ความสามารถในการบูรณา
การความรู/เพ่ือสอนให/เด็กรู/จักคิดและใช/เทคนิค
การสอนหลายรปูแบบ 

√    √  √  √ 

34 บุคลากรในโรงเรยีนต/องได/รับการพัฒนาอย7าง
ต7อเน่ือง 

 √  √  √  √  

35 ส7งเสริมให/ครไูปศึกษาดูงาน ท้ังในและต7างประเทศ    √   √   

36 ครูต/องมีทักษะในการผลติสื่อการสอน   √  √   √  

37 เด็กได/รับการดูแลและส7งเสริมพัฒนาการทุกด/าน
คือ พัฒนาการทางสติป%ญญา ร7างกาย อารมณ� 
สังคม คุณธรรมจริยธรรม เรียนรู/วัฒนธรรมและ 
ภูมิป%ญญา 

 √    √  √  

38 การรับเด็กเข/าเรียนให/เป6นไปตามเกณฑ� อายุและ
พัฒนาการของเด็ก 

 √   √   √  

39 เน/นให/เด็กมีความสุข อยากมาโรงเรียน    √  √  √  

40 เน/นความเป6น อยุ7ของเด็ก ท่ีมีสุขลกัษณะท่ีด ี        √  

41 เน/นความปลอดภัยของเด็ก ทุกด/าน √   √     √ 

42 เน/นการปลูกฝ%งคุณลักษณะ ค7านิยม ให/กับเด็ก 
อย7างจริงจัง 

    √  √   

43 ปลูดฝ%งนิสัยใฝรู̂/ตั้งแต7ปฐมวัย   √   √  √  

44 เด็กมลีักษณะท่ีคาํนึงถึงประโยชน�ส7วนรวม  
มีสุขภาพกายใจท่ีแข็งแรง 

    √   √  

45 เด็กมีศลิปะและสุนทรียศาสตร� √   √   √   

46 กิจกรรมพยายามให/เด็กได/ใช/ประสาทสัมผัส 
หลายอย7างร7วมกัน ให/เด็กได/พูดในสิ่งท่ีเขาคิด  
และได/ลงมือกระทํา 

 √   √    √ 

47 กําหนดกรอบของหลักสูตรและการจัดการเรยีนรู/
ให/เหมาะกับวัยของเด็กสอดคล/องกับนโยบายและ
แผนพัฒนาการศึกษาปฐมวัยของประเทศ 

√ √     √   

48 สร/างความได/เปรียบจากการเรียนการสอนสอง
ภาษา BILINGUAL ADVANTAGE 

  √    √ √  
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49 มีหลักสูตรร7วมส7งเสริมทักษะด/าน ICT   √   √  √    
50 จัดการศึกษาแบบเป6นหุ/นส7วนร7วมกับผู/ปกครอง   √      √  
51 สอนเด็กให/มีทักษะในการช7วยเหลอืตัวเองได/ก7อน √    √  √   
52 โปรแกรมและหลักสูตรการสอนให/สอดคล/องกับ

ระบบการศึกษาของชาติในระดับประถมศึกษา 
 √    √    

53 การจัดการเรยีนรู/ต/องมมีาตรฐานดีกว7าหรือ
ใกล/เคียงกับโรงเรียนอนุบาลอ่ืนๆ ในระดับชาติ 
หรือนานาชาต ิ

√    √   √  

54 การจัดการศึกษา ตอบสนองต7อพัฒนาการของเด็ก 
และเปwาหมาย ท่ีโรงเรียนกําหนด 

 √  √    √  

55 เตรียมพร/อมเด็กให/เข/า ป. ๑ ตามแนวทางของ
ประเทศ 

  √    √  √ 

56 มีหลักสูตรท่ีด ีรองรับความต/องการของผู/ปกครอง √      √   
57 สนับสนุนเพ่ิมเตมิเรื่องภาษาอังกฤษหรือภาษา

เพ่ือนบ/านในประชาคมอาเซ่ียน 
 √    √  √  

58 จัดกิจกรรมการเรยีนรู/เก่ียวกับการใช/ชีวิตประจําวัน 
สําหรับเด็ก 

    √   √ √ 

59 ส7งเสริมด/านกีฬาเพ่ือปลูกฝ%งเก่ียวกับกติกา และ
การยอมรับ 

   √  √ √   

60 พัฒนากิจกรรมต7างๆควรสอดคล/องกับสถาบันท่ี
เด็กจะต/องไปศึกษาต7อในช้ันต7อไป 

 √      √  

61 มีหลักสูตรท่ีเน/นการพัฒนาเด็กในด/านการช7วยเหลือ
โรงเรียน 

√  √    √  √ 

62 มีหลักสูตรท่ีเน/นการพัฒนาเด็กในด/านการ
ปฏิสัมพันธ�กับธรรมชาติ สิ่งแวดล/อม 

    √  √   

63 มีหลักสูตรท่ีเน/นการพัฒนาเด็กในด/านภาษาและ
การสื่อสาร ให/เป6นธรรมชาต ิ

√  √   √    

64 ควรมีการต7อยอดหลักสตูร EC  โดยเพ่ิมห/องเรียน
อัจฉริยะสําหรับนักเรียนท่ีมีศักยภาพ 

   √  √  √  

65 ส7งเสริมให/ผู/ปกครองร7วมประเมินผลพัฒนาการเด็ก  √   √   √ √ 
66 ผู/ปกครอง ชุมชนและสังคมมสี7วนร7วมสนับสนุน

กิจกรรมการเรียนการสอนและพัฒนาหลักสตูร
สถานศึกษา 

√ √  √ √  √ √  
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67 โรงเรียนระดับปฐมวัยมีชมรมหรือสมาคม
ผู/ปกครองร7วมมือกับโรงเรียนเพ่ือส7งเสริม
พัฒนาการเด็ก 

  √   √  √  

68 ผู/ปกครองต/องมีความร7วมมือกับโรงเรียนในด/าน
ต7างๆ 

√    √ √  √ √ 

69 เน/นท่ีสภาพแวดล/อมของโรงเรียนในด/านอาคาร
สถานท่ี สนามเด็กเล7น ให/มีความเหมาะสม และ
ปลอดภัย 

 √  √   √  √ 

70 จัดสภาพแวดล/อมให/ตรงกับความต/องการของเด็ก √  √    √ √  

 
  จากตารางท่ี 11 พบตัวแปรท่ีเก่ียวข/องกับอนาคตภาพโรงเรียนอนุบาลฤทธิยวรรณาลัย 

จํานวน 70 ตัวแปร หรือประเด็น อย7างไรก็ตามเม่ือนําประเด็นเหล7านี้ไปพิจารณาร7วมกับตัวแปรหรือ
ประเด็นท่ีได/จาก เอกสาร แนวคิดทฤษฎี ในตารางท่ี 8 และจากงานวิจัยท่ีเก่ียวข/อง ในตารางท่ี 10 
พบว7ามีหลายประเด็นท่ีเหมือนและต7างกัน ดังนั้นผู/วิจัยจึงนําประเด็นท่ีได/ท้ังหมดมาวิเคราะห�ร7วมกัน 
และปรับรายละเอียดของประเด็นท่ีเหมือนกันให/เป6นประเด็นเดียวกันซ่ึงยังคงสาระสําคัญในแต7ละ
ประเด็นได/ครบถ/วน สําหรับประเด็นที่ไม7เหมือนกัน ผู/วิจัยนํามาเป6นตัวแปรทุกรายการ แล/วนํามา
สังเคราะห�ใหม7เป6นรายการประเด็น ตัวแปรอนาคตภาพโรงเรียนอนุบาลฤทธิยะวรรณาลัย สรุปได/ดัง
ตารางท่ี 12 
 
ตารางท่ี 12  สังเคราะห� ตัวแปรอนาคตภาพโรงเรียนอนุบาลฤทธิยะวรรณาลัย จากเอกสารแนวคิด 
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1. กําหนดนโยบายการสร/างอนาคตโรงเรียนอย7างเป6นระบบ √ √  

2. พัฒนายุทธศาสตร�ของโรงเรียนท่ีสามารถพร/อมรับต7อการเปลี่ยนแปลงใหม7ๆ √ 
 

 

3. ยุทธศาสตร�โรงเรียนต/องมคีวามสมดุลระหว7างการเปลีย่นแปลงกับความต7อเน่ือง √ 
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4. ยุทธศาสตร�โรงเรียนในอนาคต พิจารณาจากสภาพแวดล/อมภายในและภายนอก 
รวมท้ังด/านประชากรศาสตร�โดยเฉพาะอย7างยิ่งการ เพ่ิม-ลด อัตราการเกิดของ
ประชากร 

√   

5. ยุทธศาสตร�โรงเรียนในอนาคตสอดคล/องกับกับแนวโน/มและการเปลี่ยนแปลงการ
กระจายรายได/โดยใช/ข/อมูลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 

√   

6. ยุทธศาสตร�โรงเรียนสอดคล/องกับมาตรฐานต7างๆ ท่ีเก่ียวข/อง √ √  

7. มีเปwาหมายเก่ียวกับนวัตกรรมต7างๆ ของโรงเรียนอย7างชัดเจน √   

8. กําหนดกลุ7มเปwาหมายผู/เรียนหลักเป6นบุตรหลานข/าราชการทหารอากาศ และ
ให/บริการกับบุตรหลานของชุมชนรอบๆ โรงเรียน 

√  √ 

9. กําหนดวิสัยทัศน�ให/เป6นโรงเรียนช้ันนํา ท่ีมีเอกลักษณ�โดดเด7นในด/านความ 
มีระเบียบวินัยดเีด7น มีคณุธรรม จริยธรรมท่ีดีงาม 

√  √ 

10. การดําเนินงานของโรงเรียนอนุบาลอยู7บนฐานนิยามของคําว7า "ผลการปฏิบัติงาน" 
(Performance based management) 

√   

11. ใช/โครงสร/างการบริหารแบบเพ่ือวัตถุประสงค�หรือความมุ7งหมายโดยเฉพาะ  
(Ad Hoc Organization) 

√   

12. ปรับปรุง โครงสร/างอัตราครู และ บุคลากร ให/เหมาะสม พอเพียง √ √ √ 
13. ปรับปรุง โครงสร/างอัตรา ค7าตอบแทนท่ีเหมาะสม เป6นธรรม  √ √ 
14. ปรับ ลด แก/ไขกฎระเบียบให/ทันสมัย เหมาะสมกับสภาพการณ�  √ √ 
15. ใช/จุดแข็งของ กองทัพอากาศ มาช7วยดําเนินกิจการของโรงเรยีน  √  
16. คร ูบุคลากรท่ีมีความรู/ความสามารถในการเพ่ิมผลติภาพของโรงเรียน 

(Productivity) ถือว7าเป6นสินทรัพย�รายการหลักของโรงเรียน 
√ √  

17. ผู/บริหารเข/าใจหลักการบริหาร และควบคุม กํากับตดิตาม ให/เกิดผลตามนโยบาย √ √  
18. ผู/บริหารมสีมรรถนะในการนําองค�การ √ √  
19. ผู/บริหารมีมนุษยสัมพันธ� เป6นนักประสาน สามารถทํางานร7วมกับทุกภาคส7วนได/

อย7างมีประสิทธิภาพ 
√ √  

20. ผู/บริหารให/ความสําคัญ กับ ครู บุคลากร ทุกระดับ อย7างยุติธรรม √ √ √ 
21. ผู/บริหารอยู7ในฐานะผู/นําการเปลี่ยนแปลง ท่ีมองเห็นการเปลี่ยนแปลงว7าเป6นโอกาส 

ค/นหาการเปลี่ยนแปลงท่ีเหมาะสม 
√ √  

22. ผู/บริหารมีวิธีท่ีถูกต/องในการสร/างความคุ/นเคยกับการเปลี่ยนแปลงท้ังภายในและ
ภายนอกโรงเรียนอนุบาล 

√ √  
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23. ผู/บริหารสามารถใช/ระบบข7าวสาร ข/อมูล เป6นทรัพยากรหลักในการดาํเนินกิจกรรม
ใดๆ ได/อย7างมีประสิทธิผล 

√ √  

24. ผู/บริหารใช/ข7าวสารข/อมลูช7วยให/ ครู บุคลากร สามารถปฏิบัติงานของตนได/ √ √  

25. ผู/บริหารใช/ผลงานเป6นเครื่องมือในการช้ีนําแนวทางให/ ครู บุคลากร สร/างผลิตภาพ 
ตามจุดแข็งและความรู/ความสามารถของแต7ละบุคคล 

√ √  

26. มีระบบติดตามนักเรียนท่ีจบไปแล/วเพ่ือนําข/อมูลมาปรับปรุง หลักสตูรและการ
จัดการเรียนรู/ 

√  √ 

27. มีแนวปฏิบัติเพ่ือเพ่ิมผลิตภาพของคร ูบุคลากรและเพ่ือเปลี่ยนจากผลิตภาพท่ี
เพ่ิมข้ึนให/กลายเป6นกําลังการผลิตของโรงเรียนอนุบาล 

√ √  

28. การบริหารจัดการทางการศึกษาปฐมวัย โรงเรยีนจะต/องพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการให/ได/มาตรฐานตามเกณฑ�การประกันคุณภาพการศึกษา หรือเป6นการพัฒนาสู7
ความเป6นเลิศ 

√ √  

29. ระบบบรหิารแบบมุ7งเน/นให/ความสําคัญกับเด็ก (Child Center Management) √ √  

30. ยกระดับความจําเป6น หรือความสาํคัญ ของโรงเรียนอนุบาล ให/เทียบเท7ากับ
การศึกษาในระดับสูง 

√ √  

31. นําหลักการบริหารความเสี่ยงมาใช/ในการบริหารงาน √ √  
32. รักษาและพัฒนาคร ูบุคลากรท่ีใช/ความรู/ความสามารถในการทํางาน ให/มี

ความก/าวหน/า สามารถสร/างผลงานให/โรงเรียนมากท่ีสดุ 
√ √ 

 

33. ให/ความสําคัญกับการพัฒนาบุคลากร ควบคู7กับการสวัสดิการ √ √  
34. พัฒนาระบบและกลไกลงานคุณภาพการศึกษาอย7างต7อเน่ือง √ √  
35. มีระบบติดตามนักเรียนท่ีจบไปแล/วเพ่ือนําข/อมูลมาปรับปรุง หลักสตูรและการจัด 

การเรยีนรู/ 
√ √ 

√ 

36. กําหนดให/โรงเรียนเป6นองค�กรแห7งการเรยีนรู/ √ √  
37. มีกระบวนการคัดเลือกคร ูบุคลากร ท่ีเน/นความรู/ความสามารถเป6นสาํคัญ √ √  
38. ครู/ บุคลากร ต/องมีความเป6นมืออาชีพและมีความรู/ทางการศึกษาปฐมวัย √ √  
39. มีการพัฒนาคร/ู บุคลากรให/มีความรู/ความสามารถในการบูรณาการความรู/ 

เพ่ือสอนให/เด็กรู/จักคิดและใช/เทคนิคการสอนหลายรูปแบบ 
√ √ 

 

40. มีการพัฒนา ครู/บุคลากรให/เป6นผู/ท่ีมีความรู/ความสามารถและสามารถสร/าง 
ความแตกต7าง (จากโรงเรียนอนุบาลอ่ืนๆ ในเชิงสร/างสรรค�และมีประสิทธิภาพ) 

√ √ 
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41. มีการฝ�ก อบรม วิทยาการใหม7ๆ ให/ครูสามารถใช/หลักสูตรและทรัพยากร 
อย7างมีประสิทธิภาพ 

√ √  

42. ครู/ บุคลากร มีความรู/ ความเข/าใจ และมีทักษะในการอบรมดูแล  
จัดประสบการณ�และจัดสภาพแวดล/อมในเด็กอย7างเหมาะสมกับระดับพัฒนาการ 

√ √  

43. ครู/ บุคลากร มีทักษะในการเข/าถึงแหล7งความรู/ เช7น สื่อสิ่งพิมพ� นิตยสาร 
โปสเตอร� แผ7นพับ รายการวิทยโุทรทัศน� Website ฯลฯ 

√ √  

44. ครู/บุคลากร ได/รับการส7งเสริมให/มีประสบการณ�จากการศึกษาดูงาน ท้ังในและ
ต7างประเทศ 

√ √ √ 

45. ครูปฐมวัยทุกคนต/องมีความรู/ทางการศึกษาปฐมวัยหรือสําเร็จการศึกษาทาง 
การศึกษาปฐมวัย และได/รับการอบรม/สัมมนาป[ละไม7น/อยกว7า 2 ครั้ง 

√ √ √ 

46. ครูสามารถปรับเปลี่ยนบทบาทของตนได/ตามนโยบายการเปลีย่นแปลงจากคร ู
ตามแนวทางเดิมกับแนวทางใหม7 

√ √  

47. ครูสามารถบูรณาการทฤษฎีท่ีเก่ียวข/องกับการศึกษาปฐมวัยต7างๆ สู7การปฏิบัต ิ
เข/าด/วยกัน อย7างมีประสิทธิภาพ 

√   

48. ครูมีวิสยัทัศน�ในการจัดการศึกษาปฐมวัยท่ีสามารถสร/างพลังการเรยีนรู/ให/เกิดข้ึน
ภายในตัวผู/เรียน 

√  √ 

49. ครูมีความรู/ และทักษะในการทําวิจัย √   

50. คร ูบุคลากรท่ีมีทัศนตคติท่ีดี มีจติใจท่ีดีประกอบควบคู7ไปกับการเรียนการสอน √ √  

51. ครูมีความอ7อนโยน และมีความเป6นผู/นํา √ √ √ 

52. ครูมีความแม7นยํา เข/าใจเน้ือหา วางแผน ออกแบบการสอน เตรียมสื่อ วิเคราะห�
สื่อ เลือกใช/สื่อท่ีหลากหลาย เหมาะสมกับความสนใจ  ความต/องการ ตาม
จิตวิทยาของเด็ก 

√ √  

53. ครูมีทักษะเช่ียวชาญในการสังเกต สร/างและใช/สื่อเครื่องมือการประเมิน 
พัฒนาการของเด็กได/ด/วยตัวเองได/อย7าง แม7นยํา 

√ √  

54. ครู/ บุคลากรมสี7วนร7วมในการพัฒนาโรงเรยีน √ √ √ 

55. ครู/ บุคลากรให/ความสําคัญกับการดูแลตัวเองให/มีสุขภาพดีอยู7เสมอท้ังร7างกาย
และจิตใจ ตลอดชีวิตการทํางาน 

√ √  

56. เด็กทุกคนมีความเป6นมนุษย�เท7าเทียมกันต/องได/รับการปฏิบัติอย7างเท7าเทียมกัน √ √  

57. เด็กต/องได/รับการดูแลและส7งเสริมพัฒนาการทุกด/านคือ พัฒนาการทางสติป%ญญา 
ร7างกาย อารมณ� สังคม คุณธรรมจริยธรรม เรียนรู/วัฒนธรรมและภมูิป%ญญา 

√ √  
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58. เด็กต/องได/รับการดูแลช7วยเหลือตามสิทธิเด็ก ในการปกปwองคุ/มครองความ
ปลอดภัยท้ังร7างกายและจิตใจ และได/รับการแก/ป%ญหาข/อบกพร7องอย7างถูกต/อง
และทันต7อสถานการณ� 

√ √  

59. เด็กได/รับบริการท่ีมีคณุภาพ และสุขลักษณะท่ีด ี √ √  

60. การรับเด็กเข/าเรียนให/เป6นไปตามเกณฑ� อายุและพัฒนาการของเด็ก √ √ √ 

61. มุ7งเน/นให/เด็กมีความสุข มีสุขภาพจิตดีเมื่ออยู7ในโรงเรียนและต/องการมาโรงเรียน √ √ √ 

62. ปลูกฝ%งเด็กให/มีจิตอาสา รักช่ืนชมธรรมชาติและดูแลสิ่งแวดล/อม √ √  

63. เด็กปฐมวัยมีความรักวัฒนธรรม ประเพณีของชาติตนเอง และยอมรบั เรียนรู/
วัฒนธรรมอ่ืนปฏิบัติตนเป6นสมาชิกท่ี ดีของสังคม 

√ √  

64. เด็กปฐมวัย มีความอดทน อดกลั้น มีระเบียบวินัย รู/สิทธิหน/าท่ีของตนเอง ผู/อ่ืน
เคารพกฎเกณฑ�และข/อตกลง 

√ √ √ 

65. เด็กปฐมวัย มจิีนตนาการและ ความคิดสร/างสรรค�  แก/ป%ญหาได/เหมาะสมกับวัย √ √ √ 

66. กําหนดกรอบของหลักสูตรและการจัดการเรยีนรู/ให/เหมาะกับวัยของเด็กสอดคล/อง
กับนโยบายและแผนพัฒนาการศึกษาปฐมวัยของประเทศ 

√ √  

67. หลักสตูรท่ีมุ7งเน/นเตรยีมความพร/อมพัฒนาการเด็กทุกด/าน ท้ังด/านร7างกาย  
อารมณ�-จิตใจ  สังคม สติป%ญญา 

√ √  

68. หลักสตูรท่ีมุ7งเน/นการพัฒนาเด็กในด/านการช7วยเหลือตัวเอง รู/จักตนเอง การหา
เหตุผล มิตสิัมพันธ� ดนตร/ีจังหวะ และการมีปฏสิัมพันธ�กับผู/อ่ืน 

√ √  

69. หลักสตูรท่ีมุ7งเน/นพัฒนาทักษะการคิด การแสวงหาและสร/างความรู/ด/วยตนเอง 
ด/วย กระบวนการทางสังคม ผ7านประสบการณ�ตรง 

√ √  

70. จัดประสบการณ�สอดคล/องกับจิตวิทยาพัฒนาการพัฒนาเด็กเป6นรายบุคคล  
เต็มศักยภาพอย7างรอบด/าน  ให/เดก็สามารถสร/างองค�ความรู/ เรยีนรู/ด/วยตนเอง 
บูรณาการผ7าน การเล7น และเล7น ร7วมกันอย7างมีความสุข 

√ √  

71. จัดประสบการณ�ตรงให/เด็กได/ เรียนรู/เก่ียวกับการใช/วิถีชีวิตจริง เรียนรู/ จากของ
จริง ในสิ่งแวดล/อมท่ีสมบูรณ�ลงมอื ปฏิบัติกระทําด/วยตนเอง ผ7านประสาทสัมผัส
ท้ังหก (ตา หู จมูก  ลิ้น กาย ใจ) จากสิ่งท่ีใกล/ตัวไปสู7สิ่งท่ีไกลตัว จากง7ายไปหายาก 
จากความเป6นรูปธรรมให/สู7นามธรรม อย7างชัดเจน 

√ √  

72. จัดประสบการณ�ให/เด็กได/คิดริเริม่ วางแผน ตัดสินใจ สํารวจ สังเกต  สืบเสาะ 
สืบค/น ทดลอง ลงมือปฏิบัติจริง คิดแก/ป%ญหาด/วยตนเองและนําเสนอผลงานได/ 

√ √  
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73. จัดประสบการณ�ภายใต/บริบทของ ของเด็ก ให/เด็กมีปฏสิัมพันธ�กับผู/ใหญ7
สภาพแวดล/อมบรรยากาศท่ีอบอุ7น พูดคุย สนทนา และสอดแทรกสิ่งท่ีเด็กสนใจ
ด/วยสื่อ ต7าง ๆ ท่ีหลากหลายเหมาะสมกับวัย 

√ √  

74. จัดประสบการณ�การเรยีนรู/ท่ีท/าทาย สนุกสนานผสมผสานความหลากหลายทาง
สังคม วัฒนธรรม ประเพณี ความเป6นอยู7 การดํารงชีวิตท่ีเหมาะสมกับวัย
สอดแทรกเข/าไป ในหน7วยการจัดประสบการณ� 

√ √  

75. รู/จักเด็กเป6นรายบุคคลเข/าใจพ้ืนฐานโอกาสการเรียนรู/ ของเด็กจัดประสบการณ�ท่ีดี
เหมาะสมกับ เด็กอย7างสม่าํเสมอ 

√ √  

76. ฝ�กให/เด็กใช/สมองมากๆอย7างมีความสุข ไม7ก7อให/เกิดความเครยีด โดยผู/ใหญ7ต/องรับ
ฟ%งในสิ่งท่ีเด็กพูดด/วยความตั้งใจ และพยายามเข/าใจเด็ก 

√ √  

77. เน/นให/เด็กท่ีได/รับประสบการณ�การเรียนรู/อย7างเป6นกระบวนการ พัฒนา
กระบวนการคิดและทักษะการคิด การใช/ภาษา การแสดงออกทางสร/างสรรค�  
การปรับตัวได/ดี มีความเช่ือมั่นและมีความรู/สึกท่ีดตี7อตัวเองสูง 

√ √ √ 

78. การส7งเสริมศักยภาพของเด็กโดยเน/นการสร/างองค�ความรู/ ผลจากการให/เด็กเรียนรู/
จากการสร/างองค�ความรู/เป6นการสร/างพลังการเรียนรู/ท่ีแท/จริงอันจะนําไปสู7
การศึกษาท่ีช7วยให/เด็กเป6นคนเก7ง คนดี มีความสุข 

√ √  

79. พัฒนาการจัดการเรยีนรู/บนพ้ืนฐานการวิจัย จัดการศึกษาให/เด็กได/รบัการพัฒนา
รอบด/านอย7างสมดลุ เต็มตามศักยภาพสนับสนุนการบูรณาการทฤษฎีต7างๆ
ตลอดจนการนําผลการวิจัยท่ีเก่ียวข/องไปใช/จริง 

√ √  

80. การจัดหลักสตูรและการจัดการเรยีนรู/คํานึงถึงความสนใจของเด็กและตอบสนอง
ความต/องการของเด็ก ความสามารถในการเรยีนรู/ของเด็กรายบุคคล และรายกลุ7ม 
(Developmentally Appropriate Curriculum) 

√ √  

81. ใช/วิธีประเมินผลการเรียนรู/ตามสภาพจริง (authentic assessment)และใช/ระบบ
สะท/อนข/อมูลการสอนจากการสังเกตบันทึกพฤติกรรมการเรียนรู/ของเด็กเพ่ือการ
วางแผนการสอนในครั้งต7อไป 

√ √  

82. นํานวัตกรรมใหม7ๆหรือสร/างนวัตกรรมใหม7ด/านการจัดการเรยีนรู/มาพัฒนาเด็ก
อย7างเหมาะสม 

√ √ √ 

83. จัดการเรียนรู/หรือจัดสิ่งกระตุ/นให/มากพอท่ีสมองจะทํางานเป6นกระบวนการ 
กิจกรรมท่ีเด็กปฐมวัยได/ลงมือปฏบัิติด/วยโรงเรียน 

√ √  

84. ส7งเสริมการเรียนรู/สาํหรับเด็กปฐมวัยด/วยทฤษฎีพหุป%ญญาซ่ึงเด็กแต7ละคนมีฐาน
การเรยีนรู/และสภาพแวดล/อมแตกต7างกัน ทําให/มีความสามารถในทางสมอง
แตกต7างกัน แต7ทุกคนก็สามารถพัฒนาศักยภาพสูงสุดของตนได/ 

√ √  
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85. จัดการเรียนรู/เพ่ือพัฒนาสมองโดยพยายามให/เด็กนําความรู/เดมิไปผสมผสานกับ
ประสบการณ�ใหม7 ให/เด็กได/ใช/สมองผสมผสานกันท้ังซีกซ/ายและซีกขวาโดยการ
ปฏิบัติผ7านการเล7น ให/เด็กเรียนรู/อย7างมีความสุข 

√ √ 

 

86. หาวิธีการพัฒนาการศึกษาปฐมวัยอย7างก/าวกระโดดคือการเทียบเคียงสมรรถนะ
เป6นรูปแบบหน่ึงท่ีมีกระบวนการแลกเปลีย่นเรยีนรู/ประสบการณ�และวิธีการปฏิบัติ
ท่ีเป6นเลิศจากโรงเรียนท่ีจัดการศึกษาปฐมวัยอ่ืนๆภายใต/กฎกติกาสากล 

√ √  

87. การศึกษาแบบองค�รวมและกว/างตามความต/องการในอนาคต (BROAD-BASED 
AND HOLISTIC EDUCATION) 

√ √  

88. สร/างความได/เปรียบจากการเรียนการสอนสองภาษา BILINGUAL ADVANTAGE √ √  

89. สนับสนุนเพ่ิมเตมิเรื่องภาษาอังกฤษหรือภาษาเพ่ือนบ/านในประชาคมอาเซ่ียน √ √  

90. มีหลักสูตรร7วมส7งเสริมทักษะด/าน ICT  (ICT-INFUSED CURRICULUM) √ √  

91. จัดการศึกษาแบบเป6นหุ/นส7วนร7วมกับผู/ปกครอง PARTNERSHIP WITH PARENTS √ √  
92. โปรแกรมและหลักสูตรการสอนให/สอดคล/องกับระบบการศึกษาของชาติในระดับ

ประถมศึกษา 
√ √  

93. พัฒนากิจกรรมต7างๆท่ีสอดคล/องกับการศึกษาในระดับประถมศึกษา √ √  

94. การจัดการเรยีนรู/ต/องมมีาตรฐานดีกว7าหรือใกล/เคียงกับ รร.อนุบาลอ่ืนๆ ใน
ระดับชาติ หรือนาๆ ชาต ิ

√ √  

95. การจัดการศึกษา ตอบสนองต7อพัฒนาการของเด็กและเปwาหมายท่ีโรงเรียนกําหนด √ √  

96. มีหลักสูตรท่ีด ีรองรับความต/องการของผู/ปกครอง √ √  

97. ส7งเสริมด/านกีฬาเพ่ือปลูกฝ%งเก่ียวกับกติกา และการยอมรับ √ √ √ 
98. ควรมีการต7อยอดหลักสตูร EC  โดยเพ่ิมห/องเรียนอัจฉริยะสําหรับนักเรียนท่ีมี

ศักยภาพ 
√ √ 

√ 

99. มีการจัดกิจกรรมการให/การศึกษาแก7พ7อ แม7และผู/ปกครองในรูปแบบ การประชุม
กลุ7มใหญ7 กลุ7มเล็ก กิจกรรมสมัพันธ�บ/านกับโรงเรยีน แผ7นพับและจัดกิจกรรมแนะ
แนวความรู/ทางการศึกษาปฐมวัยแก7ผู/ปกครอง ชุมชนและสังคม 

√  √ 
 

100. ส7งเสริมให/ผู/ปกครองร7วมประเมินผลพัฒนาการเด็ก √ √  

101. มีชมรมหรือสมาคมผู/ปกครองร7วมมือกับโรงเรยีนเพ่ือส7งเสรมิพัฒนาการเด็ก √ √  

102. 
ผู/ปกครอง ชุมชนและสังคมมสี7วนร7วมสนับสนุนกิจกรรมการเรยีนการสอนและ
พัฒนาหลักสตูรสถานศึกษา 

√ √  
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103. มีเครือข7ายโรงเรียนระดับปฐมวัย √ √ √ 

104. ร7วมมือกับศิษย�เก7า เพ่ือหาแนวทาง ในการจัดกิจกรรมด/านๆท่ีสร/างช่ือเสียงให/กับ
โรงเรียน 

√ √  

105. ครูมีเครือข7าย จัดการความรู/ แลกเปลี่ยนเรียนรู/ซึ่งกันและกันท้ังในและต7างประเทศ √ √  

106. มีชมรม/สมาคมสําหรับครูปฐมวัย มีศูนย�การเรียนรู/ทางการศึกษาปฐมวัยให/บริการ
วิชาการได/ตลอดเวลา 

√ √ √ 

107. สื่อมวลชนมีบทบาทสําคัญในการปกปwองคุ/มครองสิทธิ เฝwาระวังและร7วมพัฒนาเด็ก
โดยวิธีเผยแพร7ความรู/และทักษะในการอบรมเลี้ยงดเูด็ก กระตุ/นในสงัคมเห็น
ความสําคัญของการพัฒนาเด็ก 

√ √  

108. สร/างสภาพแวดล/อมท่ีมีความหลากหลายทางวัฒนธรรม √ √  

109. มีกิจกรรมหลากหลายท่ีสะท/อนและสร/างความสมัพันธ�ของสมองซีกซ/ายและขวา 
อย7างต7อเน่ืองในสภาพแวดล/อมเป̀ด 

√ √  

110. ห/องเรียนอนุบาลส7งเสริมสภาพแวดล/อมท่ีให/เด็กเห็นและเกิดค7านิยมของเศรษฐกิจ
โลก การเมืองและวัฒนธรรม 

√ √  

111. ใช/สื่อของจริงท่ีเป6นรูปธรรม มีความ ชัดเจน มีเหตุมผีล ท่ีหลากหลาย สัมผสัได/ 
ส7งเสริมกระบวนการคิด  การแก/ป%ญหา สอดคล/องกับความสนใจและต/องการตาม 
จิตวิทยาของเด็กปฐมวัย 

√ √  

112. สื่อหนังสือนิทานประกอบภาพท่ีม ีเน้ือเรื่องท่ีส7งเสริมการสร/างเจตคติ/ทัศนคติท่ีดี 
การอยู7ร7วมกันทางสังคม 

√ √  

113. มีสื่อเทคโนโลยี่สารสนเทศและคอมพิวเตอร� ( ICT)  ท่ีสามารถ สื่อสารได/สองทาง
ระหว7างผู/ใช/กับอุปกรณ� (Interactive). 

√ √  

114. สื่อมัลติมีเดีย วีดีทัศน� สื่อ เคลื่อนไหว ให/เห็นได/หลายมิตผิลติจําลอง ของจริงและ
ให/เห็น วิถีชีวิตวัฒนธรรม ประเพณ ีเน/นความเป6นไทย 

√ √  

115. บรรยากาศ สภาพสิ่งแวดล/อม ภายในและภายนอกห/องเรียนเสมือนบ/าน มีความ
เป6นธรรมชาติ สะอาด อากาศสดช่ืน ถ7ายเทสะดวก ปลอดภยัท้ังในด/านจิตใจ 
กายภาพ ลดโอกาสท่ีจะเกิดอุบัติเหตุต7างๆ 

√ √  

116. มีสื่อวัสดุอุปกรณ�เหมาะสมกับวัย สีสันสวยงามสะดดุตา จัดเป6นระบบ ระเบียบ
เรียงลําดับการใช/ จากง7ายไปหายาก เป6นหมวดหมู7 

√ √ √ 
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ตารางท่ี 12  สังเคราะห� ตัวแปรอนาคตภาพโรงเรียนอนุบาลฤทธิยะวรรณาลัย จากเอกสารแนวคิด 
 ทฤษฎี งานวิจัยท่ีเก่ียวข/อง และจากการสัมภาษณ�ผู/เชี่ยวชาญ (ต7อ) 

ลําดับ ตัวแปรท่ีศึกษา 

แหล7งท่ีมา 

 เอ
กส

าร
 แ

นว
คิด

ทฤ
ษฎ

 ี

 งา
นวิ

จัย
ที่เ

กี่ย
วข

/อง
 

 ก
าร

สัม
ภา

ษณ
� 

117. บรรยากาศสภาพแวดล/อมใน ห/องเรียนสอดคล/องกับเรื่องท่ีจัด ประสบการณ�การ
เรียนรู/ ท่ีอบอุ7น ผ7อนคลาย ยืดหยุ7น ครูแสดงการยอมรับใน ความสามารถของเด็ก 

√ √  

118. เน/นท่ีสภาพแวดล/อมของโรงเรียนในด/านอาคารสถานท่ี สนามเด็กเล7น ให/มีความ
เหมาะสม และปลอดภัย 

√ √ √ 

119. โรงเรียนควรเป6นแหล7งเรียนรู/ท้ังทางด/านวิชาการและสภาพแวดล/อมสําหรับ
การศึกษาปฐมวัย 

√ √  

 
  จากตารางท่ี 12 ตัวแปรท่ีได/จากการศึกษาเอกสารแนวคิดทฤษฎี งานวิจัยท่ีเก่ียวข/อง

และจากการสัมภาษณ�ผู/เชี่ยวชาญ  ผู/วิจัยได/นํามาวิเคราะห�ประเด็นสําคัญเหล7านั้นแล/ว มีบางรายการ
ท่ีมีประเด็นสาระ ความสําคัญซํ้ากันและมีบางรายการท่ีไม7ซํ้ากัน ซ่ึงผู/วิจัยใด/นําประเด็นท่ีซํ้ากันมา
รวมกันเป6นประเด็นเดียวกัน ส7วนรายการใดท่ีไม7ซํ้ากันก็แยกรายการเพ่ิมไว/ แล/วสังเคราะห�เป6นข/อคําถาม
เพ่ือใช/เป6นแบบสอบถามความคิดเห็น สามารถสังเคราะห�เป6นจํานวน 119 รายการ แล/วนําไปเก็บ
ข/อมูลกับกลุ7มตัวอย7าง เพ่ือนําไปวิเคราะห�อนาคตภาพในลําดับต7อไป 

  ในการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือซ่ึงเป6นแบบสอบถามความคิดเห็น เนื่องจาก
ข/อมูลท่ีได/จากการวิเคราะห�เอกสาร แนวคิดทฤษฎี งานวิจัยที่เกี่ยวข/องและจากการสัมภาษณ�
ผู/เชี่ยวชาญมีความสอดคล/องกันหลายประเด็น ผู/วิจัยจึงได/นํามาบูรณาการเข/าด/วยกัน และนํามาจัดทํา
เป6นข/อคําถาม และหาค7าดัชนีความสอดคล/องตามวัตถุประสงค� (index of item-objective 
congruence: IOC) ของเครื่องมือวิจัย พบว7า ได/ค7าดัชนีความสอดคล/องรายข/อ 0.60 ข้ึนไปและ
ผู/ทรงคุณวุฒิได/เสนอให/ปรับแก/ไขข/อคําถามบางข/อ ผู/วิจัยได/ดําเนินการปรับแก/ จนกระท่ังข/อคําถาม
ทั้ง 119 ข/อ มีคุณภาพตามเก็ณฑ�ที่กําหนด หลังจากนั้นนําไปทดลองใช/กับประชากรท่ีไม7ใช7กลุ7ม
ตัวอย7าง จํานวน 30 คน และหาค7าความเชื่อม่ันของแบบสอบถาม (reliability) โดยใช/ค7าสัมประสิทธิ์
แอลฟ̂าของครอนบาค (Cronbach’s alpha coefficient) พบว7าได/ค7าความเชื่อม่ันเท7ากับ .971 สรุป
ได/ว7า แบบสอบถามดังกล7าวจึงมีความเหมาะสมสําหรับการนําไปใช/เก็บข/อมูลจากกลุ7มตัวอย7างต7อไป 
  1.2 การวิเคราะห�ข/อมูลตามแบบสอบถามความคิดเห็น 

  การวิจัยในส7วนนี้ ผู/วิจัยเก็บข/อมูลจากกลุ7มตัวอย7าง ซ่ึงเป6น ผู/บริหาร คณะกรรมการ
สถานศึกษา ครู บุคลากร ผู /ปกครอง และครูในสถานศึกษาอ่ืน รวมท้ังสิน 291 คน โดยส7ง
แบบสอบถามท่ีมีข/อคําถามจํานวน 119 ข/อต7อฉบับไปยังกลุ7มตัวอย7าง และได/รับแบบสอบถามกลับคืน
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มา 291 ฉบับ คิดเป6นร/อยละ 100 ซึ่งเป6นแบบสอบถามท่ีมีความสมบูรณ�ท้ังหมด ผู/วิจัยได/นํา
แบบสอบถามท่ีมีความสมบูรณ�มาวิเคราะห�ผล ดังนี้ 

  ตอนท่ี 1 ข/อมูลท่ัวไปของผู/ตอบแบบสอบถาม พิจารณาตาม เพศ อายุ ระดับ
การศึกษาตําแหน7งหรือบทบาท และประสบการณ� โดยใช/การแจกแจงความถ่ี (frequency) และหา
ค7าร/อยละ(percentage) รายละเอียดดัง ตารางท่ี 13 

 
ตารางท่ี 13  ข/อมูลท่ัวไปของผู/ตอบแบบสอบถาม 

คุณสมบัติ จํานวน ร�อยละ 
เพศ   
        ชาย 
        หญิง 

 
59 
232 

 
20.27 
79.73 

               รวม 291 100 
อายุ 

ไม7เกิน 30 ป[ 
30-40 ป[ 
41-50 ป[ 
51 ป[ข้ึนไป 

 
47 
118 
84 
42 

 
16.15 
40.55 
28.87 
14.43 

รวม 291 100.0 
วุฒิการศึกษาป!จจุบัน 

ตํ่ากว7าปริญญาตรี 
ปริญญาตรี 
ปริญญาโท 
ปริญญาเอก 

 
- 

246 
42 
3 

 
- 

84.54 
14.43 
1.03 

รวม 291 100.0 

ตําแหน0งหรือบทบาท 
ผู/บริหาร 
คณะกรรมการสถานศึกษา 
ครูและบุคลากร 
ผู/ปกครอง 
ครูในสถานศึกษาอ่ืน 
อ่ืนๆ โปรดระบุ 

 
4 
2 
48 
192 
45 
- 

 
1.37 
0.69 
16.49 
65.99 
15.46 

- 

รวม 291 100.0 
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ตารางท่ี 13  ข/อมูลท่ัวไปของผู/ตอบแบบสอบถาม (ต7อ) 
คุณสมบัติ จํานวน ร�อยละ 

ประสบการณ� 
ไม7เกิน 5 ป[ 
6 – 10 ป[ 
11 – 15 ป[ 
16 – 20 ป[ 
20 ป[ข้ึนไป 

 
43 
83 
53 
44 
68 

 
14.78 
28.52 
18.21 
15.12 
23.37 

รวม 291 100.0 
 
  จากตารางท่ี 13 พบว7า มีผู/ตอบแบบสอบถามจํานวน 291 คน เป6นเพศชายน/อย

กว7าเพศหญิงและมีอายุในช7วง 30 - 40 ป[จํานวนมากที่สุด ด/านระดับการศึกษาพบว7าส7วนใหญ7มี
การศึกษาในระดับปริญญาตรี ด/านตําแหน7งหรือบทบาทผู/ตอบแบบสอบถามเป6นผู/ปกครองจํานวน
มากท่ีสุด และมีประสบการณ�การทํางานช7วง 6 - 10 ป[มีจํานวนมากท่ีสุด  
   ตอนท่ี 2  การวิเคราะห�ข/อมูลเก่ียวกับอนาคตภาพโรงเรียนอนุบาลฤทธิยะวรรณาลัย 

  ผู/วิจัยดําเนินการวิเคราะห�อนาคตภาพโรงเรียนอนุบาลฤทธิยะวรรณาลัยตาม
ข้ันตอน ดังนี้ 

  การวิเคราะห�ตัวแปรเก่ียวกับอนาคตภาพโรงเรียนอนุบาลฤทธิยะวรรณาลัยผู/วิจัย
ได/วิเคราะห�จากค7ามัชฌิมเลขคณิต(x�) และส7วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) โดยนําค7ามัชฌิมเลขคณิต 
ท่ีได/มาเทียบกับเกณฑ�ตามแนวคิดของเบสท� (Best) รายละเอียดดังตารางท่ี 14 

 
ตารางท่ี 14  ค7ามัชฌิมเลขคณิต ส7วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของแต7ละตัวแปร 
 ท่ีเป6นอนาคตภาพโรงเรียนอนุบาลฤทธิยะวรรณาลัย  

(n=291) 

ข/อท่ี รายการ 
ค7ามัชฌิม 
เลขคณิต 

(x�) 

ส7วน 
เบ่ียงเบน 
มาตรฐาน 

(S.D.) 

ระดับ 
ความ
คิดเห็น 

1. กําหนดนโยบายการสร/างอนาคตโรงเรียนอย7างเป6น
ระบบ  

4.22 .771 มาก 

2. พัฒนายุทธศาสตร�ของโรงเรียนท่ีสามารถพร/อมรับ 
ต7อการเปลี่ยนแปลงใหม7ๆ  

3.98 .961 มาก 

3. ยุทธศาสตร�โรงเรียนต/องมีความสมดุลระหว7างการ
เปลี่ยนแปลงกับความต7อเนื่อง  

4.32 .689 มาก 
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ตารางท่ี 14  ค7ามัชฌิมเลขคณิต ส7วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของแต7ละตัวแปร 
 ท่ีเป6นอนาคตภาพโรงเรียนอนุบาลฤทธิยะวรรณาลัย (ต7อ) 

ข/อท่ี รายการ 
ค7ามัชฌิม 
เลขคณิต 

(x�) 

ส7วน 
เบ่ียงเบน 
มาตรฐาน 

(S.D.) 

ระดับ 
ความ
คิดเห็น 

4. ยุทธศาสตร�โรงเรียนในอนาคต พิจารณาจาก
สภาพแวดล/อมภายในและภายนอก รวมท้ังด/าน
ประชากรศาสตร�โดยเฉพาะอย7างยิ่งการ เพ่ิม-ลด 
อัตราการเกิดของประชากร 

4.34 .727 มาก 

5. ยุทธศาสตร�โรงเรียนในอนาคตสอดคล/องกับกับ
แนวโน/มและการเปลี่ยนแปลงการกระจายรายได/ 
โดยใช/ข/อมูลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 

4.11 .799 มาก 

6. ยุทธศาสตร�โรงเรียนสอดคล/องกับมาตรฐานต7างๆ  
ท่ีเก่ียวข/อง 

4.22 .821 มาก 

7. มีเปwาหมายเก่ียวกับนวัตกรรมต7างๆ ของโรงเรียน 
อย7างชัดเจน 

4.07 .950 มาก 

8. กําหนดกลุ7มเปwาหมายผู/เรียนหลักเป6นบุตรหลาน
ข/าราชการทหารอากาศ และให/บริการกับบุตรหลาน
ของชุมชนรอบๆ โรงเรียน 

4.01 .830 มาก 

9. กําหนดวิสัยทัศน�ให/เป6นโรงเรียนชั้นนํา ท่ีมีเอกลักษณ� 
โดดเด7นในด/านความมีระเบียบวินัยดีเด7น มีคุณธรรม 
จริยธรรมท่ีดีงาม 

4.25 .726 มาก 

10. การดําเนินงานของโรงเรียนอนุบาลอยู7บนฐานนิยาม
ของคําว7า "ผลการปฏิบัติงาน" (Performance based 
management) 

4.22 .727 มาก 

11. ใช/โครงสร/างการบริหารแบบเพ่ือวัตถุประสงค�หรือ
ความมุ7งหมายโดยเฉพาะ (Ad Hoc Organization) 

4.25 .749 มาก 

12. ปรับปรุง โครงสร/างอัตราครู และ บุคลากร ให/
เหมาะสม พอเพียง 

4.05 .778 มาก 

13. ปรับปรุง โครงสร/างอัตรา ค7าตอบแทนท่ีเหมาะสม  
เป6นธรรม 

4.09 .793 มาก 

14. ปรับ ลด แก/ไขกฎระเบียบให/ทันสมัย เหมาะสมกับ
สภาพการณ� 

4.05 .780 มาก 
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ตารางท่ี 14  ค7ามัชฌิมเลขคณิต ส7วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของแต7ละตัวแปร 
 ท่ีเป6นอนาคตภาพโรงเรียนอนุบาลฤทธิยะวรรณาลัย (ต7อ) 

ข/อท่ี รายการ 
ค7ามัชฌิม 
เลขคณิต 

(x�) 

ส7วน 
เบ่ียงเบน 
มาตรฐาน 

(S.D.) 

ระดับ 
ความ
คิดเห็น 

15. ใช/จุดแข็งของ กองทัพอากาศ มาช7วยดําเนินกิจการ
ของโรงเรียน 

4.14 .762 มาก 

16. ครู บุคลากรท่ีมีความรู/ความสามารถในการเพ่ิมผลิต
ภาพของโรงเรียน (Productivity) ถือว7าเป6นสินทรัพย�
รายการหลักของโรงเรียน 

4.24 .782 มาก 

17. ผู/บริหารเข/าใจหลักการบริหาร และควบคุม กํากับ
ติดตาม ให/เกิดผลตามนโยบาย 

4.10 .786 มาก 

18. ผู/บริหารมีสมรรถนะในการนําองค�การ 4.10 .761 มาก 
19. ผู/บริหารมีมนุษยสัมพันธ� เป6นนักประสาน สามารถ

ทํางานร7วมกับทุกภาคส7วนได/อย7างมีประสิทธิภาพ 
4.16 .752 มาก 

20. ผู/บริหารให/ความสําคัญ กับ ครู บุคลากร ทุกระดับ  
อย7างยุติธรรม 

4.21 .836 มาก 

21. ผู/บริหารอยู7ในฐานะผู/นําการเปลี่ยนแปลง ท่ีมองเห็น 
การเปลี่ยนแปลงว7าเป6นโอกาส ค/นหาการเปลี่ยนแปลง 
ท่ีเหมาะสม 

3.74 .952 มาก 

22. ผู/บริหารมีวิธีท่ีถูกต/องในการสร/างความคุ/นเคยกับการ
เปลี่ยนแปลงท้ังภายในและภายนอกโรงเรียนอนุบาล 

4.29 .826 มาก 

23. ผู/บริหารสามารถใช/ระบบข7าวสาร ข/อมูล เป6น
ทรัพยากรหลักในการดําเนินกิจกรรมใดๆ ได/อย7างมี
ประสิทธิผล  

4.12 .659 มาก 

24. ผู/บริหารใช/ข7าวสารข/อมูลช7วยให/ ครู บุคลากร สามารถ
ปฏิบัติงานของตนได/  

3.90 .810 มาก 

25. ผู/บริหารใช/ผลงานเป6นเครื่องมือในการชี้นําแนวทาง 
ให/ครู บุคลากร สร/างผลิตภาพ ตามจุดแข็งและความรู/
ความสามารถของแต7ละบุคคล 

3.88 .700 มาก 

26. มีระบบติดตามนักเรียนท่ีจบไปแล/วเพ่ือนําข/อมูลมา
ปรับปรุง หลักสูตรและการจัดการเรียนรู/ 

3.94 .757 มาก 
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27. มีแนวปฏิบัติเพ่ือเพ่ิมผลิตภาพของครู บุคลากรและ
เพ่ือเปลี่ยนจากผลิตภาพท่ีเพ่ิมข้ึนให/กลายเป6นกําลัง
การผลิตของโรงเรียนอนุบาล 

4.02 .799 มาก 

28. การบริหารจัดการทางการศึกษาปฐมวัย โรงเรียน
จะต/องพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการให/ได/
มาตรฐานตามเกณฑ�การประกันคุณภาพการศึกษา 
หรือเป6นการพัฒนาสู7ความเป6นเลิศ  

4.02 .902 มาก 

29. ระบบบริหารแบบมุ7งเน/นให/ความสําคัญกับเด็ก (Child 
Center Management) 

3.82 .905 มาก 

30. ยกระดับความจําเป6น หรือความสําคัญ ของโรงเรียน
อนุบาล ให/เทียบเท7ากับการศึกษาในระดับสูง 

4.12 .787 มาก 

31. นําหลักการบริหารความเสี่ยงมาใช/ในการบริหารงาน 4.03 .756 มาก 
32. รักษาและพัฒนาครู บุคลากรท่ีใช/ความรู/ความสามารถ

ในการทํางาน ให/มีความก/าวหน/า สามารถสร/างผลงาน
ให/โรงเรียนมากท่ีสุด 

4.06 .811 มาก 

33. ให/ความสําคัญกับการพัฒนาบุคลากร ควบคู7กับการ
สวัสดิการ 

3.70 .833 มาก 

34. พัฒนาระบบและกลไกลงานคุณภาพการศึกษาอย7าง
ต7อเนื่อง 

3.81 .889 มาก 

35. มีระบบติดตามนักเรียนท่ีจบไปแล/วเพ่ือนําข/อมูลมา
ปรับปรุง หลักสูตรและการจัดการเรียนรู/ 

4.09 .731 มาก 

36. กําหนดให/โรงเรียนเป6นองค�กรแห7งการเรียนรู/ 3.74 .969 มาก 
37. มีกระบวนการคัดเลือกครู บุคลากร ท่ีเน/นความรู/

ความสามารถเป6นสําคัญ 
4.07 .708 มาก 

38. ครู/ บุคลากร ต/องมีความเป6นมืออาชีพและมีความรู/
ทางการศึกษาปฐมวัย 

3.95 .782 มาก 

39. มีการพัฒนาครู/ บุคลากรให/มีความรู/ความสามารถใน
การบูรณาการความรู/เพ่ือสอนให/เด็กรู/จักคิดและใช/
เทคนิคการสอนหลายรูปแบบ 

4.02 .699 มาก 
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40. มีการพัฒนา ครู/บุคลากรให/เป6นผู/ท่ีมีความรู/
ความสามารถและสามารถสร/างความแตกต7าง 
(จากโรงเรียนอนุบาลอ่ืนๆ ในเชิงสร/างสรรค�และ 
มีประสิทธิภาพ) 

3.91 .790 มาก 

41. มีการฝ�ก อบรม วิทยาการใหม7ๆ ให/ครูสามารถใช/
หลักสูตรและทรัพยากรอย7างมีประสิทธิภาพ 

3.90 .833 มาก 

42. ครู/ บุคลากร มีความรู/ ความเข/าใจ และมีทักษะใน
การอบรมดูแล จัดประสบการณ�และจัดสภาพแวดล/อม
ในเด็กอย7างเหมาะสมกับระดับพัฒนาการ 

3.96 .784 มาก 

43. ครู/ บุคลากร มีทักษะในการเข/าถึงแหล7งความรู/ เช7น 
สื่อสิ่งพิมพ� นิตยสาร โปสเตอร� แผ7นพับ รายการวิทยุ
โทรทัศน� Website ฯลฯ 

3.96 .691 มาก 

44. ครู/บุคลากร ได/รับการส7งเสริมให/มีประสบการณ�จาก
การศึกษาดูงาน ท้ังในและต7างประเทศ 

4.05 .660 มาก 

45. ครูปฐมวัยทุกคนต/องมีความรู/ทางการศึกษาปฐมวัย
หรือสําเร็จการศึกษาทางการศึกษาปฐมวัย และได/รับ
การอบรม/สัมมนาป[ละไม7น/อยกว7า 2 ครั้ง 

3.87 .873 มาก 

46. ครูสามารถปรับเปลี่ยนบทบาทของตนได/ตามนโยบาย
การเปลี่ยนแปลงจากครูตามแนวทางเดิมกับแนวทาง
ใหม7 

3.91 .687 มาก 

47. ครูสามารถบูรณาการทฤษฎีท่ีเก่ียวข/องกับการศึกษา
ปฐมวัยต7างๆ สู7การปฏิบัติเข/าด/วยกัน อย7างมี
ประสิทธิภาพ 

3.97 .804 มาก 

48. ครูมีวิสัยทัศน�ในการจัดการศึกษาปฐมวัยท่ีสามารถ
สร/างพลังการเรียนรู/ให/เกิดข้ึนภายในตัวผู/เรียน 

4.01 .770 มาก 

49. ครูมีความรู/ และทักษะในการทําวิจัย 4.03 .796 มาก 
50. ครู บุคลากรท่ีมีทัศนตคติท่ีดี มีจิตใจท่ีดีประกอบควบคู7

ไปกับการเรียนการสอน 
3.77 .871 มาก 
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51. ครูมีความอ7อนโยน และมีความเป6นผู/นํา 4.09 .716 มาก 

52. ครูมีความแม7นยํา เข/าใจเนื้อหา วางแผน ออกแบบการ
สอน เตรียมสื่อ วิเคราะห�สื่อ เลือกใช/สื่อท่ีหลากหลาย 
เหมาะสมกับความสนใจ ความต/องการ ตามจิตวิทยา
ของเด็ก 

3.64 .927 มาก 

53. ครูมีทักษะเชี่ยวชาญในการสังเกต สร/างและใช/สื่อ
เครื่องมือการประเมิน พัฒนาการของเด็กได/ด/วยตัวเอง 
ได/อย7าง แม7นยํา 

4.06 .719 มาก 

54. ครู/ บุคลากรมีส7วนร7วมในการพัฒนาโรงเรียน 3.95 .743 มาก 

55. ครู/ บุคลากรให/ความสําคัญกับการดูแลตัวเองให/มี
สุขภาพดีอยู7เสมอท้ังร7างกายและจิตใจ ตลอดชีวิต 
การทํางาน 

4.02 .645 มาก 

56. เด็กทุกคนมีความเป6นมนุษย�เท7าเทียมกันต/องได/รับ 
การปฏิบัติอย7างเท7าเทียมกัน 

3.71 .972 มาก 

57. เด็กต/องได/รับการดูแลและส7งเสริมพัฒนาการทุกด/าน
คือ พัฒนาการทางสติป%ญญา ร7างกาย อารมณ� สังคม 
คุณธรรมจริยธรรม เรียนรู/วัฒนธรรมและภูมิป%ญญา 

4.06 .664 มาก 

58. เด็กต/องได/รับการดูแลช7วยเหลือตามสิทธิเด็ก ในการ
ปกปwองคุ/มครองความปลอดภัยท้ังร7างกายและจิตใจ 
และได/รับการแก/ป%ญหาข/อบกพร7องอย7างถูกต/องและ
ทันต7อสถานการณ� 

3.91 .858 มาก 

59. เด็กได/รับบริการท่ีมีคุณภาพ และสุขลักษณะท่ีดี 4.01 .705 มาก 

60. การรับเด็กเข/าเรียนให/เป6นไปตามเกณฑ� อายุและ
พัฒนาการของเด็ก 

4.00 .763 มาก 

61. มุ7งเน/นให/เด็กมีความสุข มีสุขภาพจิตดีเม่ืออยู7ใน
โรงเรียนและต/องการมาโรงเรียน 

4.05 .703 มาก 

62. ปลูกฝ%งเด็กให/มีจิตอาสา รักชื่นชมธรรมชาติและดูแล
สิ่งแวดล/อม 

3.30 1.233 มาก 
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63. เด็กปฐมวัยมีความรักวัฒนธรรม ประเพณีของชาติ
ตนเองและยอมรับเรียนรู/วัฒนธรรมอ่ืนปฏิบัติตนเป6น
สมาชิกท่ีดีของสังคม 

3.35 1.198 มาก 

64. เด็กปฐมวัย มีความอดทน อดกลั้น มีระเบียบวินัย รู/
สิทธิหน/าท่ี ของตนเอง ผู/อ่ืนเคารพกฎเกณฑ�และ
ข/อตกลง 

3.86 .782 มาก 

65. เด็กปฐมวัย มีจินตนาการและ ความคิดสร/างสรรค�  
แก/ป%ญหาได/เหมาะสม กับวัย 

3.61 .995 มาก 

66. กําหนดกรอบของหลักสูตรและการจัดการเรียนรู/ให/
เหมาะกับวัยของเด็กสอดคล/องกับนโยบายและ
แผนพัฒนาการศึกษาปฐมวัยของประเทศ 

3.89 .716 มาก 

67. หลักสูตรท่ีมุ7งเน/นเตรียมความพร/อมพัฒนาการเด็กทุก
ด/าน  ท้ังด/านร7างกาย  อารมณ�-จิตใจ  สังคม 
สติป%ญญา 

3.88 .620 มาก 

68. หลักสูตรท่ีมุ7งเน/นการพัฒนาเด็กในด/านการช7วยเหลือ
ตัวเอง รู/จักตนเอง การหาเหตุผล มิติสัมพันธ� ดนตรี/
จังหวะ และการมีปฏิสัมพันธ�กับผู/อ่ืน 

3.87 .723 มาก 

69. หลักสูตรท่ีมุ7งเน/นพัฒนาทักษะการคิด การแสวงหา
และสร/างความรู/ด/วยตนเองด/วยกระบวนการทางสังคม  
ผ7านประสบการณ�ตรง 

3.91 .756 มาก 

70. จัดประสบการณ�สอดคล/องกับจิตวิทยาพัฒนาการ
พัฒนาเด็กเป6นรายบุคคล เต็มศักยภาพอย7างรอบด/าน  
ให/เด็กสามารถสร/างองค�ความรู/ เรียนรู/ด/วยตนเอง 
บูรณาการผ7านการเล7นและเล7นร7วมกันอย7างมีความสุข 

3.75 .618 มาก 

71. จัดประสบการณ�ตรงให/เด็กได/ เรียนรู/เก่ียวกับการใช/วิถี
ชีวิตจริง  เรียนรู/ จากของจริง ในสิ่งแวดล/อมท่ีสมบูรณ�
ลงมือ ปฏิบัติกระทําด/วยตนเอง ผ7านประสาทสัมผัสท้ัง
หก (ตา หู จมูก  ลิ้น กาย ใจ) จากสิ่งท่ีใกล/ตัวไปสู7สิ่งท่ี
ไกลตัว จากง7ายไปหายาก จากความเป6นรูปธรรมให/สู7
นามธรรม อย7างชัดเจน 

3.79 .620 มาก 
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72. จัดประสบการณ�ให/เด็กได/คิดริเริ่ม วางแผน ตัดสินใจ  
สํารวจ สังเกต  สืบเสาะ สืบค/น ทดลอง ลงมือปฏิบัติ
จริง คิดแก/ป%ญหาด/วยตนเองและนําเสนอผลงานได/ 

3.82 .789 มาก 

73. จัดประสบการณ�ภายใต/บริบทของ ของเด็ก ให/เด็กมี
ปฏิสัมพันธ�กับผู/ใหญ7สภาพแวดล/อมบรรยากาศท่ี
อบอุ7น พูดคุย สนทนา และสอดแทรกสิ่งท่ีเด็กสนใจ
ด/วยสื่อต7าง ๆ ท่ีหลากหลายเหมาะสมกับวัย 

3.76 .830 มาก 

74. จัดประสบการณ�การเรียนรู/ท่ีท/าทาย สนุกสนาน
ผสมผสานความหลากหลายทางสังคม วัฒนธรรม 
ประเพณี ความเป6นอยู7 การดํารงชีวิตท่ีเหมาะสมกับวัย
สอดแทรกเข/าไป ในหน7วยการจัดประสบการณ� 

3.77 .817 มาก 

75. รู/จักเด็กเป6นรายบุคคลเข/าใจพ้ืนฐานโอกาสการเรียนรู/ 
ของเด็กจัดประสบการณ�ท่ีดีเหมาะสมกับ เด็กอย7าง
สมํ่าเสมอ 

3.58 .759 มาก 

76. ฝ�กให/เด็กใช/สมองมากๆอย7างมีความสุข ไม7ก7อให/เกิด
ความเครียด โดยผู/ใหญ7ต/องรับฟ%งในสิ่งท่ีเด็กพูดด/วย
ความต้ังใจ และพยายามเข/าใจเด็ก 

3.83 .764 มาก 

77. เน/นให/เด็กท่ีได/รับประสบการณ�การเรียนรู/อย7างเป6น
กระบวนการ พัฒนากระบวนการคิดและทักษะการคิด 
การใช/ภาษา การแสดงออกทางสร/างสรรค� การปรับตัว
ได/ดี มีความเชื่อม่ันและมีความรู/สึกท่ีดีต7อตัวเองสูง 

3.93 .800 มาก 

78. การส7งเสริมศักยภาพของเด็กโดยเน/นการสร/างองค�
ความรู/ ผลจากการให/เด็กเรียนรู/จากการสร/างองค�
ความรู/เป6นการสร/างพลังการเรียนรู/ท่ีแท/จริงอันจะนํา 
ไปสู7การศึกษาท่ีช7วยให/เด็กเป6นคนเก7ง คนดี มีความสุข 

3.95 .777 มาก 

79. พัฒนาการจัดการเรียนรู/บนพ้ืนฐานการวิจัย จัด
การศึกษาให/เด็กได/รับการพัฒนารอบด/านอย7างสมดุล 
เต็มตามศักยภาพสนับสนุนการบูรณาการทฤษฎีต7างๆ
ตลอดจนการนําผลการวิจัยท่ีเก่ียวข/องไปใช/จริง 

3.89 .809 มาก 
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ความ
คิดเห็น 

80. การจัดหลักสูตรและการจัดการเรียนรู/คํานึงถึงความ
สนใจของเด็กและตอบสนองความต/องการของเด็ก 
ความสามารถในการเรียนรู/ของเด็กรายบุคคล และ 
รายกลุ7ม (Developmentally Appropriate 
Curriculum) 

3.98 .714 มาก 

81. ใช/วิธีประเมินผลการเรียนรู/ตามสภาพจริง (authentic 
assessment)และใช/ระบบสะท/อนข/อมูลการสอนจาก
การสังเกตบันทึกพฤติกรรมการเรียนรู/ของเด็กเพ่ือการ
วางแผนการสอนในครั้งต7อไป 

4.10 .779 มาก 

82. นํานวัตกรรมใหม7ๆหรือสร/างนวัตกรรมใหม7ด/านการ
จัดการเรียนรู/มาพัฒนาเด็กอย7างเหมาะสม 

4.15 .778 มาก 

83. จัดการเรียนรู/หรือจัดสิ่งกระตุ/นให/มากพอท่ีสมองจะ
ทํางานเป6นกระบวนการ กิจกรรมท่ีเด็กปฐมวัยได/ลงมือ
ปฏิบัติด/วยโรงเรียน 

3.95 .777 มาก 

84. ส7งเสริมการเรียนรู/สําหรับเด็กปฐมวัยด/วยทฤษฎี 
พหุป%ญญาซ่ึงเด็กแต7ละคนมีฐานการเรียนรู/และ
สภาพแวดล/อมแตกต7างกัน ทําให/มีความสามารถ
ในทางสมองแตกต7างกัน แต7ทุกคนก็สามารถพัฒนา
ศักยภาพสูงสุดของตนได/ 

4.05 .693 มาก 

85. จัดการเรียนรู/เพ่ือพัฒนาสมองโดยพยายามให/เด็กนํา
ความรู/เดิมไปผสมผสานกับประสบการณ�ใหม7 ให/เด็ก
ได/ใช/สมองผสมผสานกันท้ังซีกซ/ายและซีกขวาโดยการ
ปฏิบัติผ7านการเล7น ให/เด็กเรียนรู/อย7างมีความสุข 

4.16 .749 มาก 

86. หาวิธีการพัฒนาการศึกษาปฐมวัยอย7างก/าวกระโดดคือ
การเทียบเคียงสมรรถนะเป6นรูปแบบหนึ่งท่ีมี
กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู/ประสบการณ�และ
วิธีการปฏิบัติท่ีเป6นเลิศจากโรงเรียนท่ีจัดการศึกษา
ปฐมวัยอ่ืนๆ ภายใต/กฎกติกาสากล 

4.00 .786 มาก 
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87. การศึกษาแบบองค�รวมและกว/างตามความต/องการ 
ในอนาคต (BROAD-BASED AND HOLISTIC 
EDUCATION) 

4.03 .723 มาก 

88. สร/างความได/เปรียบจากการเรียนการสอนสองภาษา 
BILINGUAL ADVANTAGE 

4.16 .656 มาก 

89. สนับสนุนเพ่ิมเติมเรื่องภาษาอังกฤษหรือภาษาเพ่ือน
บ/านในประชาคมอาเซ่ียน 

3.81 .700 มาก 

90. มีหลักสูตรร7วมส7งเสริมทักษะด/าน ICT  (ICT-INFUSED 
CURRICULUM) 

4.09 .723 มาก 

91. จัดการศึกษาแบบเป6นหุ/นส7วนร7วมกับผู/ปกครอง 
PARTNERSHIP WITH PARENTS 

3.81 .757 มาก 

92. โปรแกรมและหลักสูตรการสอนให/สอดคล/องกับระบบ
การศึกษาของชาติในระดับประถมศึกษา 

4.00 .722 มาก 

93. พัฒนากิจกรรมต7างๆท่ีสอดคล/องกับการศึกษาในระดับ
ประถมศึกษา 

3.85 .741 มาก 

94. การจัดการเรียนรู/ต/องมีมาตรฐานดีกว7าหรือใกล/เคียง
กับ รร.อนุบาลอ่ืนๆ ในระดับชาติ หรือนาๆ ชาติ 

3.99 .766 มาก 

95. การจัดการศึกษา ตอบสนองต7อพัฒนาการของเด็ก 
และ เปwาหมายของโรงเรียนก 

3.78 .681 มาก 

96. มีหลักสูตรท่ีดี รองรับความต/องการของผู/ปกครอง 3.88 .778 มาก 
97. ส7งเสริมด/านกีฬาเพ่ือปลูกฝ%งเก่ียวกับกติกาและการ

ยอมรับ 
4.14 .801 มาก 

98. ควรมีการต7อยอดหลักสูตร EC  โดยเพ่ิมห/องเรียน
อัจฉริยะสําหรับนักเรียนท่ีมีศักยภาพ 

3.82 .854 มาก 

99. มีการจัดกิจกรรมการให/การศึกษาแก7พ7อ แม7และ
ผู/ปกครองในรูปแบบ การประชุมกลุ7มใหญ7 กลุ7มเล็ก 
กิจกรรมสัมพันธ�บ/านกับโรงเรียน แผ7นพับและจัด
กิจกรรมแนะแนวความรู/ทางการศึกษาปฐมวัยแก7
ผู/ปกครอง ชุมชนและสังคม 

3.56 1.030 มาก 
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เลขคณิต 

(x�) 

ส7วน 
เบ่ียงเบน 
มาตรฐาน 

(S.D.) 

ระดับ 
ความ
คิดเห็น 

100. ส7งเสริมให/ผู/ปกครองร7วมประเมินผลพัฒนาการเด็ก 3.57 1.126 มาก 
101. มีชมรมหรือสมาคมผู/ปกครองร7วมมือกับโรงเรียนเพ่ือ

ส7งเสริมพัฒนาการเด็ก 
3.58 .900 มาก 

102. ผู/ปกครอง ชุมชนและสังคมมีส7วนร7วมสนับสนุน
กิจกรรมการเรียนการสอนและพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา 

3.84 .911 มาก 

103. มีเครือข7ายโรงเรียนระดับปฐมวัย 4.12 .704 มาก 
104. ร7วมมือกับศิษย�เก7า เพ่ือหาแนวทาง ในการจัดกิจกรรม

ด/านๆท่ีสร/างชื่อเสียงให/กับโรงเรียน 
3.71 .875 มาก 

105. ครูมีเครือข7าย จัดการความรู/ แลกเปลี่ยน เรียนรู/ซ่ึงกัน
และกันท้ังในและ ต7างประเทศ 

3.34 1.234 ปานกลาง 

106. มีชมรม/สมาคมสําหรับครูปฐมวัย มีศูนย�การเรียนรู/
ทางการศึกษาปฐมวัยให/บริการวิชาการได/ตลอดเวลา 

3.99 .814 มาก 

107. สื่อมวลชนมีบทบาทสําคัญในการปกปwองคุ/มครองสิทธิ  
เฝwาระวังและร7วมพัฒนาเด็กโดยวิธีเผยแพร7ความรู/และ
ทักษะในการอบรมเลี้ยงดูเด็ก กระตุ/นในสังคมเห็น
ความสําคัญของการพัฒนาเด็ก 

4.15 .767 มาก 

108. สร/างสภาพแวดล/อมท่ีมีความหลากหลายทางวัฒนธรรม 
(built environment in a variety of different 
cultural contexts.) 

2.41 1.238 น/อย 

109. มีกิจกรรมหลากหลายท่ีสะท/อนและสร/างความสัมพันธ�
ของสมองซีกซ/ายและขวา อย7างต7อเนื่องใน
สภาพแวดล/อมเป̀ด (A variety of activities-
reflective and collaborative, right-brain and 
left-brain-happen simultaneously in an open 
environment) 

2.64 1.319 ปานกลาง 

110. ห/องเรียนอนุบาลส7งเสริมสภาพแวดล/อมท่ีให/เด็กเห็น
และเกิดค7านิยมของเศรษฐกิจโลก การเมืองและ
วัฒนธรรม 

2.88 1.135 ปานกลาง 
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111. ใช/สื่อของจริงท่ีเป6นรูปธรรม มีความ ชัดเจน มีเหตุมีผล  
ท่ีหลากหลาย สัมผัสได/ ส7งเสริมกระบวนการคิด  
การแก/ป%ญหา สอดคล/องกับความสนใจและต/องการ 
ตาม จิตวิทยาของเด็กปฐมวัย 

2.93 1.422 ปานกลาง 

112. สื่อหนังสือนิทานประกอบภาพท่ีมี เนื้อเรื่องท่ีส7งเสริม 
การสร/างเจตคติ/ทัศนคติ ท่ีดี การอยู7ร7วมกันทางสังคม 

3.18 1.226 ปานกลาง 

113. มีสื่อเทคโนโลยี่สารสนเทศและคอมพิวเตอร� ( ICT)   
ท่ีสามารถ สื่อสารได/สองทางระหว7างผู/ใช/กับอุปกรณ� 
(Interactive). 

3.14 .947 ปานกลาง 

114. สื่อมัลติมีเดีย วีดีทัศน� สื่อ เคลื่อนไหว ให/เห็นได/หลาย 
มิติ ผลิตจําลอง ของจริงและให/เห็น วิถีชีวิตวัฒนธรรม 
ประเพณี เน/นความเป6นไทย 

3.45 .831 ปานกลาง 

115. บรรยากาศ สภาพสิ่งแวดล/อม ภายในและภายนอก
ห/องเรียนเสมือนบ/าน มีความเป6นธรรมชาติ สะอาด 
อากาศสดชื่น ถ7ายเทสะดวก ปลอดภัยท้ังในด/านจิตใจ 
กายภาพ ลดโอกาสท่ีจะเกิดอุบัติเหตุต7างๆ 

3.34 .960 ปานกลาง 

116. มีสื่อวัสดุอุปกรณ�เหมาะสมกับวัย สีสันสวยงามสะดุดตา 
จัดเป6นระบบ ระเบียบเรียงลําดับการใช/ จากง7ายไปหา
ยาก เป6นหมวดหมู7 

2.62 1.324 ปานกลาง 

117. บรรยากาศสภาพแวดล/อมใน ห/องเรียนสอดคล/องกับ
เรื่องท่ีจัด ประสบการณ�การเรียนรู/ ท่ีอบอุ7น ผ7อน คลาย  
ยืดหยุ7น ครูแสดงการยอมรับใน ความสามารถของเด็ก 

3.38 1.125 ปานกลาง 

119. โรงเรียนควรเป6นแหล7งเรียนรู/ท้ังทางด/านวิชาการและ
สภาพแวดล/อมสําหรับการศึกษาปฐมวัย 

3.36 1.019 ปานกลาง 

118. เน/นท่ีสภาพแวดล/อมของโรงเรียนในด/านอาคาร
สถานท่ี สนามเด็กเล7น ให/มีความเหมาะสม และ
ปลอดภัย 

3.55 .809 มาก 

119. โรงเรียนควรเป6นแหล7งเรียนรู/ท้ังทางด/านวิชาการและ
สภาพแวดล/อมสําหรับการศึกษาปฐมวัย 

3.36 1.019 ปานกลาง 
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   จากตารางท่ี 14 พบว7าโดยภาพรวมข/อคําถามท้ัง 119 ข/อ มีค7ามัชฌิมเลขคณิต (x�) 
อยู7ระหว7าง 2.41 – 4.34 แสดงว7า ผู/ให/ข/อมูลมีความคิดเห็นเก่ียวกับค7าระดับของตัวแปรโดย มัชฌิม
เลขคณิตต้ังแต7ระดับน/อยถึงมาก ส7วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) อยู7ระหว7าง .618 - 1.422 แสดงว7า 
กลุ7มตัวอย7างมีความคิดเห็นต7อตัวแปรค7อนข/างแตกต7างกัน โดยมีตัวแปรท่ีมีค7ามัชฌิมเลขคณิต (x�) 
มากที่สุด คือตัวแปรที่ 4 ยุทธศาสตร�โรงเรียนในอนาคต พิจารณาจากสภาพแวดล/อมภายในและ
ภายนอก รวมท้ังด/านประชากรศาสตร�โดยเฉพาะอย7างยิ่งการ เพ่ิม-ลด อัตราการเกิดของประชากร มี
ค7ามัชฌิมเลขคณิต (x�)  4.34 ส7วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) .727 แสดงว7าผู/ให/ข/อมูลมีความคิดเห็น
แตกต7างกันในระดับมาก รองลงมา คือ ตัวแปรท่ี 22 ผู/บริหารมีวิธีท่ีถูกต/องในการสร/างความคุ/นเคย
กับการเปลี่ยนแปลงท้ังภายในและภายนอกโรงเรียนอนุบาล มีค7ามัชฌิมเลขคณิต (x�) 4.29 ส7วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (S.D.) .826 แสดงว7าผู/ให/ข/อมูลมีความคิดเห็แตกต7างกันในระดับมาก และตัวแปรท่ีมีค7า
มัชฌิมเลขคณิตน/อยท่ีสุด คือ ตัวแปรท่ี 108 สร/างสภาพแวดล/อมท่ีมีความหลากหลายทางวัฒนธรรม 
(built environment in a variety of different cultural contexts.) มีค7ามัชฌิมเลขคณิต (x�) 
2.41 ส7วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 1.238 แสดงว7าผู/ให/ข/อมูลมีความคิดเห็นแตกต7างกันอยู7ในระดับ
น/อย เม่ือพิจารณาจํานวนของระดับของข/อเท็จจริง พบว7า ข/อเท็จจริงอยู7ในระดับน/อย 1 ข/อ คิดเป6น
ร/อยละ 0.84 ระดับปานกลาง 11ข/อ คิดเป6นร/อยละ 9.24 และระดับมาก 107 ข/อ คิดเป6นร/อยละ 
89.92 
  1.3 การวิเคราะห�องค�ประกอบเชิงสํารวจ 

   ในการวิเคราะห�อนาคตภาพโรงเรียนอนุบาลฤทธิยะวรรณาลัยเป6นการวิเคราะห�
องค�ประกอบเชิงสํารวจ (exploratory factor analysis) โดยใช/โปรแกรมสําเร็จรูป ข/อตกลงเบ้ืองต/น
ท่ีสําคัญ คือ การตรวจสอบความเหมาะสมของข/อมูลในการวิเคราะห�องค�ประกอบ ในการตรวจสอบ
จํานวนแบบสอบถามท่ีเหมาะสมท่ีในการวิเคราะห�องค�ประกอบนั้น โคมเรย� และลี (Comrey and 
Lee) เสนอแนวทางในการพิจารณาจํานวนตัวอย7างท่ีเพียงพอต7อการวิเคราะห�องค�ประกอบว7า จํานวน
ตัวอย7าง 50 ตัวอย7าง ไม7เหมาะสมอย7างยิ่ง จํานวนตัวอย7าง100 ตัวอย7าง ไม7เหมาะสม จํานวนตัวอย7าง 
200 ตัวอย7าง พอใช/ จํานวนตัวอย7าง 300 ตัวอย7าง ดีจํานวนตัวอย7าง 500 ตัวอย7าง ดีมาก และจํานวน
ตัวอย7างมากกว7า 1,000 ตัวอย7าง ดีท่ีสุด ซ่ึงสอดคล/องกับ ทาบาชนิค และไฟเดล (Tabachnick and 
Fidell) ที่ยืนยันว7า การวิเคราะห�องค�ประกอบ ต/องมีตัวอย7างจํานวนอย7างน/อย 300 ตัวอย7าง 
ซ่ึงงานวิจัยนี้เก็บแบบสอบถามได/จํานวน 291 ฉบับ จึงมีความเหมาะสมในระดับดี สามารถท่ีจะนําไป
วิเคราะห�องค�ประกอบต7อไป 

   นอกจากนั้นยังมีการตรวจสอบโดยใช/สถิติทดสอบ ซ่ึงในท่ีนี้ใช/การตรวจสอบโดย
สถิติตัวแปรมีความสัมพันธ�กันโดยพิจารณาจากค7า KMO and Bartlett’s Test โดยค7า Kaiser-
Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy (MSA) อยู7ระหว7าง 0 ถึง 1 และสถิติทดสอบ 
Bartlett’sTest of Sphericity ใช/ทดสอบตัวแปรต7าง ๆ ว7ามีความสัมพันธ�กันหรือไม7 จากการ
วิเคราะห�องค�ประกอบ ได/ผลดังตารางท่ี 15 
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ตารางท่ี 15  ค7า KMO-Meyer-Olkin and Bartlett’s Test 
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy (MSA) .836 
Bartlett’s Test of Sphericity Approx. Chi-Square 36722.023 
 df 7021 
 Sig. .000 

 
   จากตารางท่ี 15 ผลการทดสอบ KMO ของข/อมูลชุดท่ีเก็บได/จากการวิจัย ได/เท7ากับ 

.836 ซ่ึง ไคเซอร�และไรซ� (Kaiser and Rice) ได/ทําการศึกษาค7า KMO (Kaiser – Meyer – 
Olkinmeasure of sampling adequace) ในการวัดความเหมาะสมของข/อมูลว7าควรใช/เทคนิคการ
วิเคราะห�องค�ประกอบหรือไม7 และได/สรุปว7า ถ/าค7า KMO ≥ 0.8 แสดงว7าข/อมูลชุดนั้นสามารถใช/การ
วิเคราะห�องค�ประกอบได/ดี ดังนั้นข/อมูลชุดนี้จึงมีความเหมาะสมท่ีจะใช/การวิเคราะห�องค�ประกอบได/ดี 
การทดสอบความสัมพันธ�ระหว7างตัวแปรโดยค7าสถิติทดสอบ Bartlett’s Sphericity Test มีนัยสําคัญ
ทางสถิติ sig < 0.05 แสดงว7าเมทริกซ�สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ�ของตัวแปรต7างๆ มีความสัมพันธ�กัน ผล
การวิเคราะห�พบว7าข/อมูลชุดนี้ มีค7า Bartlett’s Sphericity Test มีนัยสําคัญทางสถิติ sig = .000 
ดังนั้นข/อมูลท่ีได/จึงมีความเหมาะสมท่ีจะนําไปวิเคราะห�องค�ประกอบต7อไป 

   การวิเคราะห�ในข้ันตอนนี้ใช/การสกัดองค�ประกอบ (factor extraction) ด/วยวิธี
วิเคราะห�องค�ประกอบหลัก (Principal Component Analysis: PCA) ด/วยการหมุนแกนแบบต้ังฉาก
(orthogonal rotation) และการหมุนแกนด/วยวิธีวาริแมกซ� (varimax rotation) โดยข/อตกลง
เบ้ืองต/น ในการศึกษาครั้งนี้ใช/เกณฑ�ในการเลือกองค�ประกอบดังนี้ 1) มีค7าน้ําหนักองค�ประกอบต้ังแต7 
0.50 ข้ึนไป ตามท่ี แฮร�และคณะ (Hair et.al.) กล7าวว7า น้ําหนักองค�ประกอบท่ี 0.50 ข้ึนไปเป6นค7า
น้ําหนักท่ีมีนัยสําคัญในทางปฏิบัติ (practically significant) 2) มีค7าไอเก็น (eigenvalues) มากกว7า 
1 ตามเกณฑ�ของไคเซอร� (Kaiser's criterion) และ 3) มีตัวแปรอธิบายองค�ประกอบ มากกว7า 3 ตัวข้ึนไป 
(Hatcher) เม่ือพิจารณาตามเกณฑ�ดังกล7าว ได/ จํานวนองค�ประกอบและค7าความแปรปรวนของ         
ตัวแปรดังตารางท่ี 16 
 
ตารางท่ี 16  องค�ประกอบ ค7าไอเกน ค7าร/อยละของความแปรปรวน ค7าร/อยละของความ แ ป ร ป ร ว น

สะสมของอนาคตภาพโรงเรียนอนุบาลฤทธิยะวรรณาลัย 
Total Variance Explained 

Component 
Initial Eigenvalues 

Extraction Sums of Squared 
Loadings 

Rotation Sums of Squared 
Loadings 

Total 
% of 

Variance 
Cumulative 

% 
Total 

% of 
Variance 

Cumulative 
% 

Total 
% of 

Variance 
Cumulative   

% 
1 39.076 32.837 32.837 39.076 32.837 32.837 19.921 16.740 16.740 

2 8.291 6.968 39.804 8.291 6.968 39.804 14.306 12.022 28.762 
3 6.209 5.217 45.022 6.209 5.217 45.022 10.345 8.693 37.455 
4 3.463 2.910 47.931 3.463 2.910 47.931 7.842 6.590 44.045 
5 2.988 2.511 50.443 2.988 2.511 50.443 5.809 4.882 48.927 
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   จากตารางท่ี 16 แสดงจํานวนอนาคตภาพโรงเรียนอนุบาลฤทธิยะวรรณาลัยเม่ือ
พิจารณาตามเกณฑ�การคัดเลือกองค�ประกอบท่ีมีค7าน้ําหนักองค�ประกอบต้ัง แต7 0.50 ข้ึนไป มีค7าไอเก็น 
(eigenvalues) มากกว7า 1 และมีตัวแปรอธิบายองค�ประกอบมากกว7า 3 ตัวข้ึนไป พบว7ามีเพียง 5 
องค�ประกอบท่ีมีคุณสมบัติเป6นไปตามเกณฑ�ท่ีกําหนด เมื่อหมุนแกนแล/วอธิบายความแปรปรวนได/
ท้ังหมดร/อยละ 48.927 องค�ประกอบท่ีมีคุณสมบัติตามเกณฑ� 5 องค�ประกอบ เม่ือหมุนแกนแล/ว
องค�ประกอบท่ี 1 มีค7าไอเกน สูงสุดเท7ากับ 19.921สามารถอธิบายความแปรปรวนท้ังหมดได/ร/อยละ 
16.740 องค�ประกอบท่ี 2 มีค7าไอเกน 14.306 สามารถอธิบายความแปรปรวนท้ังหมดได/ร/อยละ 
12.022 องค�ประกอบท่ี 3 มีค7าไอเกน 10.345 สามารถอธิบายความแปรปรวนท้ัง หมดได/ร/อยละ 
8.693 องค�ประกอบท่ี 4 มีค7าไอเกน 7.842 สามารถอธิบายความแปรปรวนท้ัง หมดได/ร/อยละ 6.590 
องค�ประกอบท่ี 5 มีค7าไอเกน 5.809 สามารถอธิบายความแปรปรวนท้ังหมดได/ร/อยละ 4.882 น้ําหนัก
องค�ประกอบและตัวแปรท่ีอธิบายในแต7ละองค�ประกอบหลังหมุนแกน แสดงไว/ในตารางท่ี 17 
 
ตารางท่ี 17 ค7าน้ํา หนักองค�ประกอบและตัวแปรท่ีอธิบายในแต7ละองค�ประกอบหลังหมุนแกน 

ตัวแปร 
ค7าน้ําหนักองค�ประกอบ 

กลุ7มท่ี 1 กลุ7มท่ี 2 กลุ7มท่ี 3 กลุ7มท่ี 4 กลุ7มท่ี 5 
X6 .768     
X18 .759     
X8 .757     
X19 .748     
X9 .746     
X10 .737     
X16 .723     
X7 .709     
X17 .703     
X12 .703     
X5 .692     
X11 .688     
X28 .671     
X15 .671     
X14 .670     
X1 .657     
X4 .653     
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ตารางท่ี 17 ค7าน้ํา หนักองค�ประกอบและตัวแปรท่ีอธิบายในแต7ละองค�ประกอบหลังหมุนแกน (ต7อ) 

ตัวแปร 
ค7าน้ําหนักองค�ประกอบ 

กลุ7มท่ี 1 กลุ7มท่ี 2 กลุ7มท่ี 3 กลุ7มท่ี 4 กลุ7มท่ี 5 
X3 .652     
X2 .643     
X30 .593     
X29 .587     
X 20 .581     
X 22 .543     
X 27 .539     
X 32 .510     
X 66  .777    
X 67  .746    
X 68  .717    
X 69  .713    
X 70  .703    
X 71  .693    
X 72  .628    
X 73  .627    
X 76  .615    
X 79  .598    
X 81  .591    
X 91  .583    
X 82  .581    
X 85  .580    
X 86  .562    
X 87  .543    
X 88  .524    
X 89  .521    
X 92  .517    
X 93  .516    
X 38   .649   
X 39   .562   
X 40   .560   
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ตารางท่ี 17 ค7าน้ํา หนักองค�ประกอบและตัวแปรท่ีอธิบายในแต7ละองค�ประกอบหลังหมุนแกน (ต7อ) 

ตัวแปร 
ค7าน้ําหนักองค�ประกอบ 

กลุ7มท่ี 1 กลุ7มท่ี 2 กลุ7มท่ี 3 กลุ7มท่ี 4 กลุ7มท่ี 5 
X 42   .548   
X 43   .536   
X 45   .532   
X 46   .505   
X 47   .501   
X 108    .821  
X 109    .763  
X 116    .738  
X 110    .710  
X 111    .641  
X 112    .612  
X 113    .587  
X 115    .582  
X 117    .571  
X 114    .547  
X 58     .678 
X 62     .666 
X 63     .633 
X 56     .579 
X 57     .545 
X 64     .530 

 
   จากตารางท่ี 17 พบว7า อนาคตภาพโรงเรียนอนุบาลฤทธิยะวรรณาลัยตามเกณฑ�

การคัดเลือกองค�ประกอบ มี 5 องค�ประกอบ คือ องค�ประกอบท่ี 1 จํานวน 25 ตัวแปร องค�ประกอบ
ท่ี 2 จํานวน 20 ตัวแปร องค�ประกอบท่ี 3 จํานวน 8  ตัวแปร องค�ประกอบท่ี 4 จํานวน 10 ตัวแปร 
และองค�ประกอบที่ 5 จํานวน 6 ตัวแปร โดยผู/วิจัยได/สรุปองค�ประกอบ และมีรายละเอียดแต7ละ
องค�ประกอบ ดังตารางท่ี 18 
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ตารางท่ี 18 องค�ประกอบอนาคตภาพโรงเรียนอนุบาลฤทธิยะวรรณาลัย 

ลําดับท่ี องค�ประกอบ 
จํานวน 
ตัวแปร 

ค7าน้ําหนักองค�ประกอบ 
(factor loading) 

1 องค�ประกอบท่ี 1 25 .510 - .768 
2 องค�ประกอบท่ี 2 20 .516 - .777 
3 องค�ประกอบท่ี 3 8 .501 - .649 
4 องค�ประกอบท่ี 4 10 .547 - .821 
5 องค�ประกอบท่ี 5 6 .530 - .678 

รวม 69 .501 - .821 
 

   จากตารางท่ี18 พบว7า องค�ประกอบมีคุณสมบัติตามเกณฑ�ท่ีกําหนดมีจํานวน 5 
องค�ประกอบ โดยองค�ประกอบท่ี 1 มีจํานวนตัวแปรอธิบายองค�ประกอบ 25 ตัวแปร มีค7าน้ําหนัก
องค�ประกอบอยู7ระหว7าง .510 - .768 องค�ประกอบท่ี 2 มีจํานวนตัวแปรท่ีอธิบายองค�ประกอบ 20 
ตัวแปร มีค7าน้ําหนักองค�ประกอบอยู7ระหว7าง .516 - .777 องค�ประกอบท่ี 3 มีจํานวนตัวแปรท่ีอธิบาย
องค�ประกอบ 8 ตัวแปร มีค7าน้ําหนักองค�ประกอบอยู7ระหว7าง .501 - .649 องค�ประกอบท่ี 4 มีจํานวน
ตัวแปรท่ีอธิบายองค�ประกอบ 10 ตัวแปร มีค7าน้ําหนักองค�ประกอบอยู7ระหว7าง .547 - .821 และ
องค�ประกอบที่ 5 มีจํานวนตัวแปรที่อธิบายองค�ประกอบ 6 ตัวแปร มีค7าน้ําหนักองค�ประกอบอยู7
ระหว7าง .530 - .678  ผู/วิจัยได/สรุปตัวแปรอธิบายองค�ประกอบแต7ละองค�ประกอบ มีรายละเอียดดัง
ตารางท่ี 19 - 23 
 
ตารางท่ี 19  องค�ประกอบท่ี 1 

ตัวแปร ข/อความ 
น้ําหนัก

องค�ประกอบ 

X6 ยุทธศาสตร�โรงเรียนสอดคล/องกับมาตรฐานต7างๆ ท่ีเก่ียวข/อง .768 
X18 ผู/บริหารมีสมรรถนะในการนําองค�การ .759 
X8 กําหนดกลุ7มเปwาหมายผู/เรียนหลักเป6นบุตรหลานข/าราชการทหารอากาศ 

และให/บริการกับบุตรหลานของชุมชนรอบๆ โรงเรียน 
.757 

X19 ผู/บริหารมีมนุษยสัมพันธ� เป6นนักประสาน สามารถทํางานร7วมกับ 
ทุกภาคส7วนได/อย7างมีประสิทธิภาพ 

.748 

X9 กําหนดวิสัยทัศน�ให/เป6นโรงเรียนชั้นนํา ท่ีมีเอกลักษณ�โดดเด7นในด/าน
ความมีระเบียบวินัยดีเด7น มีคุณธรรม จริยธรรมท่ีดีงาม 

.746 

X10 การดําเนินงานของโรงเรียนอนุบาลอยู7บนฐานนิยามของคําว7า  
"ผลการปฏิบัติงาน" (Performance based management) 

.737 
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ตารางท่ี 19  องค�ประกอบท่ี 1 (ต7อ) 

ตัวแปร ข/อความ 
น้ําหนัก

องค�ประกอบ 

X16 ครู บุคลากรท่ีมีความรู/ความสามารถในการเพ่ิมผลิตภาพของโรงเรียน 
(Productivity) ถือว7าเป6นสินทรัพย�รายการหลักของโรงเรียน 

.723 

X7 มีเปwาหมายเก่ียวกับนวัตกรรมต7างๆ ของโรงเรียนอย7างชัดเจน .709 
X17 ผู/บริหารเข/าใจหลักการบริหาร และควบคุม กํากับติดตาม ให/เกิดผล 

ตามนโยบาย 
.703 

X12 ปรับปรุง โครงสร/างอัตราครู และ บุคลากร ให/เหมาะสม พอเพียง .703 
X5 ยุทธศาสตร�โรงเรียนในอนาคตสอดคล/องกับกับแนวโน/มและการ

เปลี่ยนแปลงการกระจายรายได/โดยใช/ข/อมูลในเชิงปริมาณและ 
เชิงคุณภาพ 

.692 

X11 ใช/โครงสร/างการบริหารแบบเพ่ือวัตถุประสงค�หรือความมุ7งหมาย
โดยเฉพาะ (Ad Hoc Organization) 

.688 

X28 การบริหารจัดการทางการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนจะต/องพัฒนาคุณภาพ
การบริหารจัดการให/ได/มาตรฐานตามเกณฑ�การประกันคุณภาพ
การศึกษา หรือเป6นการพัฒนาสู7ความเป6นเลิศ 

.671 

X15 ใช/จุดแข็งของ กองทัพอากาศ มาช7วยดําเนินกิจการของโรงเรียน .671 
X14 ปรับ ลด แก/ไขกฎระเบียบให/ทันสมัย เหมาะสมกับสภาพการณ� .670 
X1 กําหนดนโยบายการสร/างอนาคตโรงเรียนอย7างเป6นระบบ .657 
X4 ยุทธศาสตร�โรงเรียนในอนาคต พิจารณาจากสภาพแวดล/อมภายในและ

ภายนอก รวมท้ังด/านประชากรศาสตร�โดยเฉพาะอย7างยิ่งการ เพ่ิม-ลด 
อัตราการเกิดของประชากร 

.653 

X3 ยุทธศาสตร�โรงเรียนต/องมีความสมดุลระหว7างการเปลี่ยนแปลงกับความ
ต7อเนื่อง 

.652 

X2 พัฒนายุทธศาสตร�ของโรงเรียนท่ีสามารถพร/อมรับต7อการเปลี่ยนแปลง
ใหม7ๆ 

.643 

X30 ยกระดับความจําเป6น หรือความสําคัญ ของโรงเรียนอนุบาล ให/
เทียบเท7ากับการศึกษาในระดับสูง 

.593 

X29 ระบบบริหารแบบมุ7งเน/นให/ความสําคัญกับเด็ก (Child Center 
Management) 

.587 

X 20 ผู/บริหารให/ความสําคัญ กับ ครู บุคลากร ทุกระดับ อย7างยุติธรรม .581 
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ตารางท่ี 19  องค�ประกอบท่ี 1 (ต7อ) 

ตัวแปร ข/อความ 
น้ําหนัก

องค�ประกอบ 

X 22 ผู/บริหารมีวิธีท่ีถูกต/องในการสร/างความคุ/นเคยกับการเปลี่ยนแปลงท้ัง
ภายในและภายนอกโรงเรียนอนุบาล 

.543 

X 27 มีแนวปฏิบัติเพ่ือเพ่ิมผลิตภาพของครู บุคลากรและเพ่ือเปลี่ยนจากผลิต
ภาพท่ีเพ่ิมข้ึนให/กลายเป6นกําลังการผลิตของโรงเรียนอนุบาล 

.539 

X 32 รักษาและพัฒนาครู บุคลากรท่ีใช/ความรู/ความสามารถในการทํางาน ให/
มีความก/าวหน/า สามารถสร/างผลงานให/โรงเรียนมากท่ีสุด 

.510 

ค7าความแปรปรวนของตัวแปร (eigenvalues) 
ค7าร/อยละของความแปรปรวน (percent of variance) 

19.921 
16.740 

 
   จากตารางท่ี 19 พบว7า องค�ประกอบท่ี 1 มีตัวแปรอธิบายจํานวน 25 ตัวแปร 

หลังหมุนแกนมีค7าน้ําหนักตัวแปรในองค�ประกอบ (factor loading) อยู7ระหว7าง .510- .768 มีค7า
ความแปรปรวนของตัวแปรเท7ากับ 19.921 และค7าร/อยละของความแปรปรวนเท7ากับ 16.740 ซ่ึงเม่ือ
เทียบค7าความปรปรวนของตัวแปรกับองค�ประกอบอ่ืนๆ พบว7า องค�ประกอบนี้ความสําคัญเป6นอันดับ 
1 กล7าวคือ ตัวแปรอธิบายท้ัง 25 ตัวแปร เป6นตัวแปรท่ีร7วมกันอธิบายองค�ประกอบนี้ได/ดีท่ีสุดและเม่ือ
แยกพิจารณาเป6นรายข/อ พบว7า ตัวแปร ยุทธศาสตร�โรงเรียนสอดคล/องกับมาตรฐานต7างๆ ท่ีเก่ียวข/อง 
มีค7าน้ําหนักองค�ประกอบมากท่ีสุดคือ .725 สําหรับตัวแปร “รักษาและพัฒนาครู บุคลากรท่ีใช/ความรู/
ความสามารถในการทํางาน ให/มีความก/าวหน/า สามารถสร/างผลงานให/โรงเรียนมากท่ีสุด” พบว7า มีค7า
น้ําหนักองค�ประกอบน/อยท่ีสุด คือ .510 และผู/วิจัยจึงต้ังชื่อองค�ประกอบนี้ว7า “การบริหารจัดการ” 
 
ตารางท่ี 20 องค�ประกอบท่ี 2 

ตัวแปร ข/อความ 
น้ําหนัก

องค�ประกอบ 

X 66 กําหนดกรอบของหลักสูตรและการจัดการเรียนรู/ให/เหมาะกับวัยของ
เด็กสอดคล/องกับนโยบายและแผนพัฒนาการศึกษาปฐมวัยของประเทศ 

.777 

X 67 หลักสูตรท่ีมุ7งเน/นเตรียมความพร/อมพัฒนาการเด็กทุกด/าน ท้ังด/าน
ร7างกาย  อารมณ�-จิตใจ  สังคม สติป%ญญา 

.746 

X 68 หลักสูตรท่ีมุ7งเน/นการพัฒนาเด็กในด/านการช7วยเหลือตัวเอง รู/จักตนเอง 
การหาเหตุผล มิติสัมพันธ� ดนตรี/จังหวะ และการมีปฏิสัมพันธ�กับผู/อ่ืน 

.717 

X 69 หลักสูตรท่ีมุ7งเน/นพัฒนาทักษะการคิด   การแสวงหาและสร/างความรู/
ด/วยตนเอง ด/วย กระบวนการทางสังคม ผ7านประสบการณ� ตรง 

.713 

 



142 

ตารางท่ี 20 องค�ประกอบท่ี 2 (ต7อ) 

ตัวแปร ข/อความ 
น้ําหนัก

องค�ประกอบ 

X 70 จัดประสบการณ�สอดคล/องกับจิตวิทยาพัฒนาการพัฒนาเด็กเป6น
รายบุคคล เต็มศักยภาพอย7างรอบด/าน  ให/เด็กสามารถสร/างองค�ความรู/ 
เรียนรู/ด/วย ตนเอง บูรณาการผ7าน การเล7น และเล7น ร7วมกันอย7างมี
ความสุข 

.703 

X 71 จัดประสบการณ�ตรงให/เด็กได/ เรียนรู/เก่ียวกับการใช/วิถีชีวิตจริง  เรียนรู/ 
จากของจริง ในสิ่งแวดล/อมท่ีสมบูรณ�ลงมือ ปฏิบัติกระทําด/วยตนเอง 
ผ7านประสาทสัมผัสท้ังหก (ตา หู จมูก  ลิ้น กาย ใจ) จากสิ่งท่ีใกล/ตัว
ไปสู7สิ่งท่ีไกลตัว จากง7ายไปหายาก จากความเป6นรูปธรรมให/สู7นามธรรม 
อย7างชัดเจน 

.693 

X 72 จัดประสบการณ�ให/เด็กได/คิดริเริ่ม วางแผน ตัดสินใจ ส ารวจ สังเกต  
สืบเสาะ สืบค/น ทดลอง ลงมือปฏิบัติจริง คิดแก/ป%ญหาด/วยตนเองและ
นําเสนอผลงานได/ 

.628 

X 73 จัดประสบการณ�ภายใต/บริบทของ ของเด็ก ให/เด็กมีปฏิสัมพันธ�กับ
ผู/ใหญ7สภาพแวดล/อมบรรยากาศท่ีอบอุ7น พูดคุย สนทนา และ
สอดแทรกสิ่งท่ีเด็กสนใจด/วยสื่อ ต7าง ๆท่ีหลากหลายเหมาะสมกับวัย 

.627 

X 76 ฝ�กให/เด็กใช/สมองมากๆอย7างมีความสุข ไม7ก7อให/เกิดความเครียด โดย
ผู/ใหญ7ต/องรับฟ%งในสิ่งท่ีเด็กพูดด/วยความต้ังใจ และพยายามเข/าใจเด็ก 

.615 

X 79 พัฒนาการจัดการเรียนรู/บนพ้ืนฐานการวิจัย จัดการศึกษาให/เด็กได/รับ
การพัฒนารอบด/านอย7างสมดุล เต็มตามศักยภาพสนับสนุนการบูรณา
การทฤษฎีต7างๆตลอดจนการนําผลการวิจัยท่ีเก่ียวข/องไปใช/จริง 

.598 

X 8 5 จัดการเรียนรู/เพ่ือพัฒนาสมองโดยพยายามให/เด็กนําความรู/เดิมไป
ผสมผสานกับประสบการณ�ใหม7 ให/เด็กได/ใช/สมองผสมผสานกันท้ังซีก
ซ/ายและซีกขวาโดยการปฏิบัติผ7านการเล7น ให/เด็กเรียนรู/อย7างมี
ความสุข 

.580 

X 86 หาวิธีการพัฒนาการศึกษาปฐมวัยอย7างก/าวกระโดดคือการเทียบเคียง
สมรรถนะเป6นรูปแบบหนึ่งท่ีมีกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู/
ประสบการณ�และวิธีการปฏิบัติท่ีเป6นเลิศจากโรงเรียนท่ีจัดการศึกษา
ปฐมวัยอ่ืนๆภายใต/กฎกติกาสากล 

.562 

X 87 การศึกษาแบบองค�รวมและกว/างตามความต/องการในอนาคต 
(BROAD-BASED AND HOLISTIC EDUCATION) 

.543 
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ตารางท่ี 20 องค�ประกอบท่ี 2 (ต7อ) 

ตัวแปร ข/อความ 
น้ําหนัก

องค�ประกอบ 

X 88 สร/างความได/เปรียบจากการเรียนการสอนสองภาษา BILINGUAL 
ADVANTAGE 

.524 

X 89 สนับสนุนเพ่ิมเติมเรื่องภาษาอังกฤษหรือภาษาเพ่ือนบ/านในประชาคม
อาเซ่ียน 

.521 

X 92 โปรแกรมและหลักสูตรการสอนให/สอดคล/องกับระบบการศึกษาของ
ชาติในระดับประถมศึกษา 

.517 

X 93 พัฒนากิจกรรมต7างๆท่ีสอดคล/องกับการศึกษาในระดับประถมศึกษา .516 

ค7าความแปรปรวนของตัวแปร (eigenvalues) 
ค7าร/อยละของความแปรปรวน (percent of variance) 

14.306 
12.022 

 
   จากตารางท่ี 20 พบว7า องค�ประกอบท่ี 2 มีตัวแปรอธิบายจํานวน 20 ตัวแปร

หลังหมุนแกนมีค7าน้ําหนักตัวแปรในองค�ประกอบ (factor loading) อยู7ระหว7าง .516 - .777 มีค7า
ความแปรปรวนของตัวแปรเท7ากับ 14.306 และค7าร/อยละของความแปรปรวนเท7ากับ 12.022 ซ่ึงเม่ือ
เทียบค7าความแปรปรวนของตัวแปรกับองค�ประกอบอ่ืนๆ พบว7า องค�ประกอบนี้มีความสําคัญเป6น
อันดับ 2 กล7าวคือ ตัวแปรท้ัง 20 ตัวแปร เป6นตัวแปรท่ีร7วมกันอธิบายองค�ประกอบนี้ได/ดีท่ีสุดและเม่ือ
แยกพิจารณาเป6นรายข/อ พบว7า ตัวแปร “กําหนดกรอบของหลักสูตรและการจัดการเรียนรู/ให/เหมาะ
กับวัยของเด็กสอดคล/องกับนโยบายและแผนพัฒนาการศึกษาปฐมวัยของประเทศ ”  มีค7าน้ําหนัก
องค�ประกอบมากที่สุดคือ .777 สําหรับตัวแปร “พัฒนากิจกรรมต7างๆท่ีสอดคล/องกับการศึกษา
ในระดับประถมศึกษา” พบว7า มีค7าน้ําหนักองค�ประกอบน/อยท่ีสุด คือ .516 และผู/วิจัยจึงต้ังชื่อ
องค�ประกอบนี้ว7า “หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย” 
 
ตารางท่ี 21 องค�ประกอบท่ี 3  

ตัวแปร ข/อความ 
น้ําหนัก

องค�ประกอบ 

X 38 ครู/ บุคลากร ต/องมีความเป6นมืออาชีพและมีความรู/ทางการศึกษาปฐมวัย .649 
X 39 มีการพัฒนาครู/ บุคลากรให/มีความรู/ความสามารถในการบูรณาการ

ความรู/เพ่ือสอนให/เด็กรู/จักคิดและใช/เทคนิคการสอนหลายรูปแบบ 
.562 

X 40 มีการพัฒนา ครู/บุคลากรให/เป6นผู/ท่ีมีความรู/ความสามารถและสามารถ
สร/างความแตกต7าง (จากโรงเรียนอนุบาลอ่ืนๆ ในเชิงสร/างสรรค�และมี
ประสิทธิภาพ 

.560 
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ตารางท่ี 21 องค�ประกอบท่ี 3 (ต7อ) 

ตัวแปร ข/อความ 
น้ําหนัก

องค�ประกอบ 

X 42 ครู/ บุคลากร มีความรู/ ความเข/าใจ และมีทักษะในการอบรมดูแล  
จัดประสบการณ�และจัดสภาพแวดล/อมในเด็กอย7างเหมาะสมกับระดับ
พัฒนาการ 

.548 

X 43 ครู/ บุคลากร มีทักษะในการเข/าถึงแหล7งความรู/ เช7น สื่อสิ่งพิมพ� นิตยสาร 
โปสเตอร� แผ7นพับ รายการวิทยุโทรทัศน� Website ฯลฯ 

.536 

X 45 ครูปฐมวัยทุกคนต/องมีความรู/ทางการศึกษาปฐมวัยหรือสําเร็จการศึกษา
ทางการศึกษาปฐมวัย และได/รับการอบรม/สัมมนาป[ละไม7น/อยกว7า  
2 ครั้ง 

.532 

X 46 ครูสามารถปรับเปลี่ยนบทบาทของตนได/ตามนโยบายการเปลี่ยนแปลง
จากครูตามแนวทางเดิมกับแนวทางใหม7 

.505 

X 47 ครูสามารถบูรณาการทฤษฎีท่ีเก่ียวข/องกับการศึกษาปฐมวัยต7างๆ สู7การ
ปฏิบัติเข/าด/วยกัน อย7างมีประสิทธิภาพ 

.501 

ค7าความแปรปรวนของตัวแปร (eigenvalues) 
ค7าร/อยละของความแปรปรวน (percent of variance) 

10.345 
8.693 

 
   จากตารางท่ี 21 พบว7า องค�ประกอบท่ี 3 มีตัวแปรอธิบายจํานวน 8 ตัวแปรหลัง
หมุนแกนมีค7าน้ําหนักตัวแปรในองค�ประกอบ (factor loading) อยู7ระหว7าง .501 - .649 มีค7าความ
แปรปรวนของตัวแปรเท7ากับ10.345 และค7าร/อยละของความแปรปรวนเท7ากับ 8.693 ซ่ึงเม่ือเทียบค7า
ความแปรปรวนของตัวแปรกับองค�ประกอบอ่ืนๆ พบว7า องค�ประกอบนี้มีความสําคัญเป6นอันดับ 3 
กล7าวคือ ตัวแปรทั้ง 8 ตัวแปร เป6นตัวแปรที่ร7วมกันอธิบายองค�ประกอบนี้ได/ดีท่ีสุดและเม่ือแยก
พิจารณาเป6นรายข/อ พบว7า ตัวแปร “ครู/ บุคลากร ต/องมีความเป6นมืออาชีพและมีความรู/ทาง
การศึกษาปฐมวัย” มีค7าน้ําหนักองค�ประกอบมากท่ีสุดคือ .725สําหรับตัวแปร “ครูสามารถบูรณาการ
ทฤษฎีท่ีเก่ียวข/องกับการศึกษาปฐมวัยต7างๆ สู7การปฏิบัติเข/าด/วยกัน อย7างมีประสิทธิภาพ” พบว7า  
มีค7าน้ําหนักองค�ประกอบน/อยท่ีสุด คือ .501 และผู/วิจัยจึงต้ังชื่อองค�ประกอบนี้ว7า “ครูและบุคลากร” 
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ตารางท่ี 22 องค�ประกอบท่ี 4 

ตัวแปร ข/อความ 
น้ําหนัก

องค�ประกอบ 

X 108 สร/างสภาพแวดล/อมท่ีมีความหลากหลายทางวัฒนธรรม (built 
environment in a variety of different cultural contexts.) 

.821 

X 109 มีกิจกรรมหลากหลายท่ีสะท/อนและสร/างความสัมพันธ�ของสมอง
ซีกซ/ายและขวา อย7างต7อเนื่องในสภาพแวดล/อมเป̀ด (A variety 
of activities--reflective and collaborative, right-brain 
and left-brain--happen simultaneously in an open 
environment) 

.763 

X 116 มีสื่อวัสดุอุปกรณ�เหมาะสมกับวัย สีสันสวยงามสะดุดตา จัดเป6น
ระบบ ระเบียบเรียงลําดับการใช/ จากง7ายไปหา ยาก เป6น
หมวดหมู7 

.738 

X 110 ห/องเรียนอนุบาลส7งเสริมสภาพแวดล/อมท่ีให/เด็กเห็นและเกิด
ค7านิยมของเศรษฐกิจโลก การเมืองและวัฒนธรรม 

.710 

X 111 ใช/สื่อของจริงท่ีเป6นรูปธรรม มีความ ชัดเจน มีเหตุมีผล ท่ี
หลากหลาย สัมผัสได/ ส7งเสริมกระบวนการคิด  การแก/ป%ญหา 
สอดคล/องกับความสนใจและต/องการตาม จิตวิทยาของเด็ก
ปฐมวัย 

.641 

X 112 สื่อหนังสือนิทานประกอบภาพท่ีมี เนื้อเรื่องท่ีส7งเสริมการสร/างเจต
คติ/ทัศนคติ ท่ีดี การอยู7ร7วมกันทางสังคม 

.612 

X 113 มีสื่อเทคโนโลยี่สารสนเทศและคอมพิวเตอร� ( ICT)  ท่ีสามารถ 
สื่อสารได/สองทางระหว7างผู/ใช/กับอุปกรณ� (Interactive). 

.587 

X 115 บรรยากาศ สภาพสิ่งแวดล/อม ภายในและภายนอกห/องเรียน
เสมือนบ/าน มีความเป6นธรรมชาติ สะอาด อากาศสดชื่น ถ7ายเท
สะดวก ปลอดภัยท้ังในด/านจิตใจ กายภาพ ลดโอกาสท่ีจะเกิด
อุบัติเหตุต7างๆ 

.582 

X 117 บรรยากาศสภาพแวดล/อมใน ห/องเรียนสอดคล/องกับเรื่องท่ีจัด 
ประสบการณ�การเรียนรู/ ท่ีอบอุ7น ผ7อน คลาย  ยืดหยุ7น ครูแสดง
การยอมรับใน ความสามารถของเด็ก 

.571 

X 114 สื่อมัลติมีเดีย วีดีทัศน� สื่อ เคลื่อนไหว ให/เห็นได/หลายมิติผลิต
จําลอง ของจริงและให/เห็น วิถีชีวิตวัฒนธรรม ประเพณี เน/นความ
เป6นไทย 

.547 

ค7าความแปรปรวนของตัวแปร (eigenvalues) 
ค7าร/อยละของความแปรปรวน (percent of variance) 

7.842 
6.590 
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   จากตารางท่ี 22 พบว7า องค�ประกอบท่ี 4 มีตัวแปรอธิบายจํานวน 10 ตัวแปร
หลังหมุนแกนมีค7าน้ําหนักตัวแปรในองค�ประกอบ (factor loading) อยู7ระหว7าง .547- .821 มีค7า
ความแปรปรวนของตัวแปรเท7ากับ 7.842 และค7าร/อยละของความแปรปรวนเท7ากับ 6.590 ซ่ึงเม่ือ
เทียบค7าความแปรปรวนของตัวแปรกับองค�ประกอบอ่ืนๆ พบว7า องค�ประกอบนี้มีความสําคัญเป6น
อันดับ 4 กล7าวคือ ตัวแปรท้ัง 10 ตัวแปร เป6นตัวแปรท่ีร7วมกันอธิบายองค�ประกอบนี้ได/ดีท่ีสุดและเม่ือ
แยกพิจารณาเป6นรายข/อ พบว7า ตัวแปร “สร/างสภาพแวดล/อมท่ีมีความหลากหลายทางวัฒนธรรม 
(built environment in a variety of different cultural contexts.) ” มีค7าน้ําหนักองค�ประกอบ
มากท่ีสุดคือ .821 สําหรับตัวแปร “สื่อมัลติมีเดีย วีดีทัศน� สื่อ เคลื่อนไหว ให/เห็นได/หลายมิติผลิต
จําลอง ของจริงและให/เห็น วิถีชีวิตวัฒนธรรม ประเพณี เน/นความเป6นไทย” พบว7า มีค7าน้ําหนัก
องค�ประกอบน/อยท่ีสุด คือ .547 และผู/วิจัยจึงต้ังชื่อองค�ประกอบนี้ว7า “การจัดสภาพแวดล/อม” 
 
ตารางท่ี 23 องค�ประกอบท่ี 5 

ตัวแปร ข/อความ 
น้ําหนัก

องค�ประกอบ 

X 58 เด็กต/องได/รับการดูแลช7วยเหลือตามสิทธิเด็ก ในการปกปwองคุ/มครอง
ความปลอดภัยท้ังร7างกายและจิตใจ และได/รับการแก/ป%ญหา
ข/อบกพร7องอย7างถูกต/องและทันต7อสถานการณ� 

.678 

X 62 ปลูกฝ%งเด็กให/มีจิตอาสา รักชื่นชมธรรมชาติและดูแลสิ่งแวดล/อม .666 

X 63 เด็กปฐมวัยมีความรักวัฒนธรรม ประเพณีของชาติตนเอง และยอมรับ 
เรียนรู/วัฒนธรรมอ่ืนปฏิบัติตนเป6นสมาชิกท่ี ดีของสังคม 

.633 

X 56 เด็กทุกคนมีความเป6นมนุษย�เท7าเทียมกันต/องได/รับการปฏิบัติอย7างเท7า
เทียมกัน 

.579 

X 57 เด็กต/องได/รับการดูแลและส7งเสริมพัฒนาการทุกด/านคือ พัฒนาการทาง
สติป%ญญา ร7างกาย อารมณ� สังคม คุณธรรมจริยธรรม เรียนรู/วัฒนธรรม
และภูมิป%ญญา 

.545 

X 64 เด็กปฐมวัย มีความอดทน อดกลั้น มีระเบียบวินัย รู/สิทธิหน/าท่ี ของ
ตนเอง ผู/อ่ืนเคารพกฎเกณฑ�และข/อตกลง 

.530 

ค7าความแปรปรวนของตัวแปร (eigenvalues) 
ค7าร/อยละของความแปรปรวน (percent of variance) 

5.809 
4.882 

 
   จากตารางท่ี 23 พบว7า องค�ประกอบท่ี 5 อธิบายด/วยตัวแปรสําคัญจํานวน 6 ตัวแปร

หลังหมุนแกนมีค7าน้ําหนักตัวแปรในองค�ประกอบ (factor loading) อยู7ระหว7าง .530 - .678 มีค7า
ความแปรปรวนของตัวแปรเท7ากับ 5.809 และค7าร/อยละของความแปรปรวนเท7ากับ 4.882 ซ่ึงเม่ือ
เทียบค7าความแปรปรวนของตัวแปรกับองค�ประกอบอ่ืนๆ พบว7า องค�ประกอบนี้มีความสําคัญเป6น
อันดับ 5 กล7าวคือ ตัวแปรท้ัง 6 ตัวแปร เป6นตัวแปรท่ีร7วมกันอธิบายองค�ประกอบนี้ได/ดีท่ีสุดและเม่ือ
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แยกพิจารณาเป6นรายข/อ พบว7า ตัวแปร “เด็กต/องได/รับการดูแลช7วยเหลือตามสิทธิเด็ก ในการปกปwอง
คุ/มครองความปลอดภัยท้ังร7างกายและจิตใจ และได/รับการแก/ป%ญหาข/อบกพร7องอย7างถูกต/องและทัน
ต7อสถานการณ�”  มีค7าน้ําหนักองค�ประกอบมากท่ีสุดคือ .678 สําหรับตัวแปร “เด็กปฐมวัย มีความ
อดทน อดกลั้น มีระเบียบวินัย รู/สิทธิหน/าท่ี ของตนเอง ผู/อ่ืนเคารพกฎเกณฑ�และข/อตกลง” พบว7า  
มีค7าน้ําหนักองค�ประกอบน/อยท่ีสุด คือ .530 และผู/วิจัยจึงต้ังชื่อองค�ประกอบนี้ว7า “สิทธิและค7านิยม
สําหรับเด็กปฐมวัย” 

  จากการวิเคราะห�องค�ประกอบเชิงสํารวจ (exploratory factor analysis) เพ่ือ
สกัดตัวแปรให/เหลือตัวแปรองค�ประกอบท่ีสําคัญโดยการวิเคราะห�ด/วยวิธีวิเคราะห�ภาวะน7าจะเป6น
สูงสุด(Maximum Likelihood) เพ่ือให/ได/ตัวแปรท่ีสําคัญ ซ่ึงปรากฏว7าได/องค�ประกอบ อนาคตภาพ
โรงเรียนอนุบาลฤทธิยะวรรณาลัยมาท้ังหมด 5 องค�ประกอบ 69 ตัวแปร ผู/วิจัยจึงได/สรุปองค�ประกอบ
ได/ดังตารางท่ี 24 และภาพท่ี 10 
 
ตารางท่ี 24  สรุปจํานวนองค�ประกอบและตัวแปรอนาคตภาพโรงเรียนอนุบาลฤทธิยะวรรณาลัยจาก 
 การวิเคราะห�โดยวิธีวิจัยเชิงปริมาณ 

ลําดับ องค�ประกอบ จํานวนตัวแปร 

1. ด/านการบริหารจัดการ  25 

2. ด/านหลักสูตรการศีกษาปฐมวัย  20 

3. ด/านครูและบุคลากร  8 

4. ด/านการจัดสภาพแวดล/อม  10 

5. ด/านสิทธิและค7านิยมสําหรับเด็กปฐมวัย 6 

 รวม 69 
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ภาพท่ี 10 องค�ประกอบอนาคตภาพโรงเรียนอนุบาลฤทธิยะวรรณาลัยจากการวิเคราะห�โดยวิธีวิจัยเชิง

ปริมาณ 
 
   จากตารางที่ 24 และ ภาพที่ 8 สรุปได/ว7าองค�ประกอบอนาคตภาพโรงเรียน
อนุบาลฤทธิยะวรรณาลัยท่ีได/จากการวิเคราะห�โดยวิธีวิจัยเชิงปริมาณประกอบด/วย 5 องค�ประกอบ 
ดังนี้ องค�ประกอบท่ี 1 ด/านการบริหารจัดการ ประกอบด/วย 25 ตัวแปร องค�ประกอบท่ี 2 ด/าน
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ประกอบด/วย 20 ตัวแปร องค�ประกอบท่ี 3 ด/านครูและบุคลากร 
ประกอบด/วย 8 ตัวแปร องค�ประกอบที่ 4 ด/านการจัดสภาพแวดล/อม ประกอบด/วย 10 ตัวแปร 
องค�ประกอบท่ี 5 ด/านสิทธิและค7านิยมสําหรับเด็กปฐมวัย ประกอบด/วย 6 ตัวแปร  

2. การวิเคราะห�ข�อมูลเพ่ือทราบอนาคตภาพโรงเรียนอนุบาลฤทธิยะวรรณาลัยจากการ
สัมภาษณ�ผู�เช่ียวชาญโดยใช�เทคนิควิธีวิจัย EDFR 

 การวิเคราะห�ข/อมูลเพ่ือทราบอนาคตภาพโรงเรียนอนุบาลฤทธิยะวรรณาลัยจากการ
สัมภาษณ�ผู/เชี่ยวชาญ ในส7วนนี้ผู/วิจัยใช/เทคนิคการวิจัยแบบ EDFR โดยวิเคราะห�ข/อมูลท่ีได/จากแบบ
สัมภาษณ� ในรอบท่ี 1 ด/วยการวิเคราะห�เนื้อหา (content analysis) สรุปประเด็นสําคัญแล/วนําไป
สร/างเป6นแบบสอบถามนํากลับไปถามผู/เชี่ยวชาญอีกครั้งหนึ่งเป6นรอบท่ี 2 แล/วจึงนําแบบสอบถามมา
วิเคราะห�ข/อมูลโดยใช/ค7าสถิติประกอบด/วยค7าฐานนิยม ค7ามัธยฐาน และค7าพิสัยระหว7างควอไทล� เพ่ือ
หาความสอดคล/องและความคิดเห็นท่ีเป6นเอกฉันท� (Consensus) โดยนําข/อมูลท่ีมีค7ามัธยฐานท่ีมากกว7า 
3.50 และมีค7าพิสัยควอไทล�น/อยกว7า 1.50 มาสรุปเป6นอนาคตภาพโรงเรียนอนุบาลฤทธิยะวรรณาลัย

อนาคตภาพ
โรงเรียนอนุบาล 
ฤทธิยะวรรณาลัย

ด/านการ
บริหารจัดการ 
25 ตัวแปร

ด/านหลักสูตร
การศีกษา

ปฐมวัย 

20 ตัวแปร

ด/านครูและ
บุคลากร  

8 ตัวแปร

ด/านการจัด
สภาพแวดล/อม 

10 ตัวแปร

ด/านสิทธิและ
ค7านิยมสําหรับ

เด็กปฐมวัย 
6 ตัวแปร
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เม่ือพบว7าประเด็นใดมีผู/เชี่ยวชาญมีความเห็นไม7สอดคล/องผู/วิจัยได/นําแบบสอบถามพร/อมค7าสถิตินํา
กลับไปถามผู/เชี่ยวชาญอีกครั้งเพ่ือยืนยันความคิดเห็น เป6นรอบท่ี 3 โดยดําเนินการตามลําดับ ดังนี้ 
  2.1 การวิเคราะห�ข/อมูลจากการสัมภาษณ�ในรอบท่ี 1 

  ในรอบนี้ผู/วิจัยได/ดําเนินการสัมภาษณ�ผู/เชี่ยวชาญแบบก่ึงโครงสร/าง (semi-
structure interview) จํานวน 21 คน แบ7งออกเป6น 7 กลุ7ม ได/แก7 กลุ7มผู/บริหารระดับนโยบาย 3 คน 
กลุ7มผู/บริหารระดับโรงเรียน จานวน 2 คน กลุ7มครูผู/สอน 3 คน กลุ7มชุมชน 3 คน กลุ7มนักวิชาการ 3 คน 
กลุ7มศิษย�เก7า 4 คน และกลุ7มผู/ปกครอง 3 คน ซ่ึงในรอบนี้ผู/วิจัยได/ใช/เครื่องมือเป6นแบบสัมภาษณ�แบบ
ไม7มีโครงสร/าง ใช/การสัมภาษณ�แบบเชิงลึกเพ่ือให/ผู/เชี่ยวชาญแสดงความคิดเห็นได/มากท่ีสุด หลังจาก
นั้นผู/วิจัยได/บันทึกเทปการสัมภาษณ�แล/วนํากลับมาถอดเสียงสัมภาษณ�เป6นความเรียง แล/วนําข/อมูลท่ี
ได/จากการถอดเทปของผู/เชี่ยวชาญทุกท7านมาทําการวิเคราะห�เนื้อหาโดยจับประเด็นท่ีเก่ียวข/องกับ
อนาคตภาพโรงเรียนอนุบาลฤทธิยวรรณาลัยเท7านั้น จากการวิเคราะห�เนื้อหาจากการสัมภาษณ�พบว7า
มีประเด็นท่ีเก่ียวข/องอยู7 5 องค�ประกอบ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

   องค�ประกอบด�านนโยบายโรงเรียน ผู/เชี่ยวชาญแต7ละกลุ7มให/ความเห็นท่ีเป6นไป
ในทิศทางเดียวกันและมีความเห็นสอดคล/องกัน คือ ควรจะยึดวัตถุประสงค�เพ่ือเป6นสวัสดิการของบุตร
ข/าราชการทหารอากาศ และบริการบุตรหลานของชุมชนรอบท่ีตั้ง  มีการกําหนดเอกลักษณ�ให/เป6น
โรงเรียนอนุบาลขนาดใหญ7ของกองทัพอากาศท่ีมีคุณภาพ  มีเอกลักษณ�โดเด7นในด/านการปลูกฝ%งความ
มีระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน  มีอาคารเรียน สิ่งสนับสนุนและมีบุคลากรท่ีมี
ความสามารถสูง  เป6นแหล7งการเรียนรู/ สําหรับเด็กปฐมวัย ครู  ผู/ปกครอง ชุมชนและบุคคล
ท่ัวไป เป6นผู/นําในการจัดการศึกษาปฐมวัยให/กับโรงเรียนในชุมชนใกล/เคียง เป6นโรงเรียนท่ีมีมาตรฐาน  
เป6นแหล7งบ7มเพาะคนดีโดยไม7เน/นการแข7งขันด/านการเรียนรู/แต7เน/นการพัฒนาเด็ก (ด/านร7างกาย 
อารมณ� สังคม สติป%ญญา) และความปลอดภัย มุ7งพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพ่ือให/เด็ก รักการอ7านและ 
เรียนรู/รอบตัวตามความสามารถของเด็ก มีการบริหารจัดการอย7างมืออาชีพ ใช/ผู/ท่ีมีประสบการณ� มี
ความชํานาญ ท่ีเป6นข/าราชการทหารหรือบุคลากรฝ^ายพลเรือน ใช/การบริหารงานแบบมีส7วนร7วม ยึด
หลักธรรมาภิบาล สร/างความไว/วางใจให/กับผู/ปกครองทหารอากาศในการส7งบุตรหลานมาเรียนมากยิ่งข้ึน มี
การจัดการศึกษาท่ีเน/นผู/เรียนเป6นศูนย�กลางโดยการมีส7วนร7วมของทุกภาคส7วน มีการบริหารงบประมาณ
โดยยึดผู/เรียน เป6นศูนย�กลาง เน/นการมีส7วนร7วมของผู/ปกครอง ชุมชนและทุกภาคส7วน ครู บุคลากร 
ผู/ปกครองและทุกภาคส7วนมีส7วนร7วมในการกําหนดเปwาหมาย อัตลักษณ�และ เอกลักษณ�ของโรงเรียน 
มีระบบติดตามความสําเร็จของศิษย�เก7า เพ่ือเป6นฐานข/อมูลติดการประเมินผลผลิตของโรงเรียน 
สถานศึกษาได/รับการรับรองมาตรฐาน สํานักงานการศึกษาเอกชน และสํานักรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา พัฒนาคุณภาพการบริหารใหม7 เช7นการบริหารความเสี่ยงและการบริหาร
การเปลี่ยนแปลง นํากําไรจากผลประกอบการ ไปใช/ เพ่ือการพัฒนาคุณภาพบุคลากรและสวัสดิการท่ี
เหมาะสม จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ท่ีทันสมัยและนําไปใช/ประโยชน�อย7าง
เต็มประสิทธิภาพ ส7งเสริมให/ผู/ปกครอง มีการสนับสนุนและช7วยเหลือในการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนา
เด็ก และส7งเสริมศิษย�เก7าให/สร/างชื่อเสียงให/กับโรงเรียน 
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   องค�ประกอบด�านครูและบุคลากร ผู/เชี่ยวชาญแต7ละกลุ7มให/ความเห็นท่ีเป6นไปใน
ทิศทางเดียวกันและมีความสอดคล/องกัน ได/แก7 ครูและบุคลากรของโรงเรียนทุกคนถือว7ามี
ความสําคัญมากเพราะฉะนั้นในการปฏิบัติงานในโรงเรียนแห7งนี้ครูและบุคลากรต/องมีความภาคภูมิใจ
และรักโรงเรียน ครูและบุคลากรมีขวัญกําลังใจดี ครูและบุคลากรมีความสุข มีรายได/ท่ีเพียงพอ ครูมี
ความรู/ด/านบริหารจัดการ โรงเรียนอนุบาลเป6นอย7างดี ครูและบุคลากร มีภาวะผู/นํา มีคุณธรรม และ
จริยธรรม ครูใช/หลักการ เข/าใจ เข/าถึง ในการพัฒนาเด็ก  มีการส7งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรให/
มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพอย7างต7อเนื่อง  ส7งสนับสนุนให/ครู บุคลากรท่ีสามารถพัฒนาตนเองได/
ดี มีความรู/ความสามารถ  รักและผูกพัน เข/าใจสภาพโรงเรียนอย7างแท/จริง และมีความก/าวหน/าสูงข้ึน
ตามความรู/ความสามารถของแต7ละบุคคล ครูและบุคลากรต/องมีความรักและเอาใจใส7 เด็กนักเรียนใน
ทุกกิจกรรมการเรียนรู/ มีการสรรหาและพัฒนายกระดับครูและบุคลากร ให/เป6นระดับมืออาชีพ มีการ
พัฒนาครู ให/เป6นครูยุคใหม7 เป6นบุคคลวิชาชีพท่ีมีคุณค7า ท่ีมุ7งม่ันให/เด็กเกิดการเรียนรู/ มีการพัฒนาครู
ให/มีความรู/ความสามารถในการบูรณาการความรู/เพ่ือสอนให/เด็กรู/จักคิดและสามารถใช/เทคนิคการสอน
หลายรูปแบบ  มีการพัฒนาครูให/สามมารถทําวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือให/ได/นวัตกรรมเก่ียวกับการเรียนการสอน
เป6นประโยชน�ต7อการเรียนรู/ของนักเรียน ครูสอนพลศึกษาควรมีจํานวนท่ีเหมาะสม เพ่ือให/สามารถ
ปฏิบัติงานสนับสนุนครูประจําชั้นและทําหน/าท่ีครูปกครองกํากับดูแลด/านความปลอดภัยและอ่ืนๆ มี
ครูและครูผู/ช7วยประจําชั้นด/านปฐมวัยโดยตรง และเข/ารับการฝ�กอบรม หรือศึกษาเพ่ิมเติมตาม
ระยะเวลาท่ีเหมาะสม จัดให/มีระบบการคัดเลือกครู บุคลากรโดยยึดหลักความรู/ความสามารถ และ
ประสบการณ�เป6นอันดับแรก และให/มีระบบอุปถัมภ�น/อยท่ีสุด 

   องค�ประกอบด�านการจัดสภาพแวดล�อม ผู/เชี่ยวชาญแต7ละกลุ7มให/ความเห็นท่ี
เป6นไปในทิศทางเดียวกันและมีความสอดคล/องกัน คือ โรงเรียนอนุบาลเป6นการจัดการศึกษาสําหรับ
เด็กต้ังแต7อายุ 3 – 6 ป[ ดังนั้นการจัดสภาพแวดล/อมภายในโรงเรียนนับมีความสําคัญมาก โรงเรียน
ควรมีผู/ตรวจตราบริเวณภายในโรงเรียน ในเรื่องความเป6นระเบียบเรียบร/อย ความปลอดภัยของเครื่อง
เล7นและอุปกรณ�ไฟฟwาและจัดหาวิธีการหรืออุปกรณ�ปwองกันท่ีเหมาะสมมีการซ7อมบํารุงเครื่องเล7นต7างๆ 
ตามมาตรฐานความปลอดภัย  มีระบบดูแลเด็กเม่ือเด็กเจ็บป̂วย หรือเกิดอุบัติเหตุ โดยมีเงินสํารองจ7าย
ค7ารักษาพยาบาล มีห/องปฐมพยาบาล และบุคลากรท่ีเหมาะสมทําหน/าท่ีปฐมพยาบาลเบ้ืองต/นหรือ
สามารถตัดสินใจใกรณีท่ีต/องส7งแพทย� มีสภาพแวดล/อมท่ีส7งเสริมการเรียนรู/ ท่ีเหมาะสมกับจํานวน
และพัฒนาการของเด็ก มีอาคารสถานท่ี และพ้ืนท่ีในการจัดกิจกรรม อย7างเพียงพอตามมาตรฐาน 
บรรยากาศห/องเรียนมีชีวิต ชีวาแต7เป6นระเบียบเรียบร/อยมีมาตรการรักษาความปลอดภัยท่ีดีท้ังในและ
นอกโรงเรียนรวมท้ังการจราจร 

   องค�ประกอบด�านหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ผู/เชี่ยวชาญแต7ละกลุ7มให/ความเห็น
ท่ีเป6นไปในทิศทางเดียวกันและมีความสอดคล/องกัน ได/แก7 มีมาตรฐานในด/านวิชาการสูงในระดับสากล   
มีหลักสูตรและกิจกรรมท่ีส7งเสริม พัฒนาการทางด/านร7างกาย อารมณ� จิตใจ สังคมและสติป%ญญา   
การจัดกิจกรรมการเรียนรู/ท่ีใช/สภาพแวดล/อมการเล7นเป6นฐาน (Teaching and learning in a play-
based environment) เสริมสร/างความคิดสร/างสรรค� พัฒนาทักษะความรู/ด/านภาษาไทยและ
ภาษาต7างประเทศ เป6นไปตามวัยของเด็กปฐมวัย   มีเทคนิคการการจัดกิจกรรมท่ีครูใช/หลักวิชาการใน
การพัฒนา เป̀ดโอกาสให/เด็กแสดงออกอย7างเต็มท่ีภายใต/สิ่งแวดล/อมท่ีอบอุ7น การจัดการกิจกรรมให/
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เด็กได/เรียนรู/อย7างลึกซึ้งในสิ่งที่สนใจ  มีอัตราส7วนเด็ก: ห/อง: ครูอย7างเหมาะสม มีหลักสูตร
ภาษาอังกฤษท่ีเรียนรู/กับครุชาวต7างชาติเจ/าของภาษา  การเรียนแบบถูกต/องตามหลักการพัฒนาเด็ก
ให/เป6นคนดี คนเก7งของสังคม มีกิจกรรมเสริมทักษะให/กับเด็กในการพัฒนาท้ังทางกาย อารมณ� จิตใจ 
สังคม และสติป%ญญา พัฒนานักเรียนให/เป6นกําลังคนท่ีมีคุณภาพ เป6นคนไทยยุคใหม7ท่ีมีนิสัยใฝ^รู/ใฝ^
เรียนสามารถเรียนรู/ด/วยตนเอง และมีสุขภาพท่ีแข็งแรง จัดกิจกรรมการเรียนการสอท่ีมีผู/ปกครองมี
ส7วนร7วม การจัดกิจกรรมการเรียนรู/ ท่ีมุ7งประสิทธิผลการจัดประสบการณ�การเรียนรู/ท่ีเน/นเด็กเป6น
สําคัญ ตามหลัก Active Learning เด็กต/องมีมารยาทงดงามตามแบบฉบับคนไทย พัฒนาทักษะการ
สื่อสารความคิดของเด็กผ7านงานศิลปะสร/างสรรค� เช7น วาดภาพแล/วเล7าเรื่องถ7ายทอดความคิด ตาม
จินตนาการของตนเอง การจัดกิจกรรมการเรียนรู/ที่ครูได/จัดทําแผนการจัดประสบการณ�เรียนรู/
ให/เหมาะสมกับหลักสูตร และนําแผนสู7การปฏิบัติจริง การจัดกิจกรรมการเรียนรู/ ท่ีมีการประเมิน
พัฒนาการเด็กอย7างสมํ่าเสมอ เพื่อการพัฒนาเด็กเป6นรายบุคคล และพัฒนาการจัดประสบการณ�
เรียนรู/ให/มีประสิทธิภาพมากข้ึน สร/างหลักสูตรท่ีก7อให/เกิดความสามัคคี พร/อมใจกันเป6นหนึ่งเดียวใน
กิจกรรม/สันทนาการต7าง ๆ สร/างหลักสูตรท่ีก7อให/เกิดวินัยในตนเอง การตรงต7อเวลา ซ่ีอสัตย� รับผิดชอบ
ในบทบาทของตนเอง การจัดกิจกรรมการเรียนรู/ที่มีส7งเสริมสุขนิสัยที่ดีในการรักษาความสะอาด 
ปwองกันโรค และความปลอดภัยของเด็ก การจัดกิจกรรมการเรียนรู/ท่ีต7อยอดหลักสูตร EC  (English 
course)สําหรับนัก เรียนที่มีความพร/อมและมีศักยภาพ การจัดกิจกรรมการเรียนรู/ท่ีไม7เน/น       
การเร7งเรียนเขียนอ7านเกินวัย การจัดกิจกรรมการเรียนรู/ท่ีให/ความสําคัญกับการนํานวัตกรรมการสอน
มาใช/ และการจัดกิจกรรมการเรียนรู/ตามระดับพัฒนาการเรียนรู/ของเด็ก 

   องค�ประกอบด�านการบริหารจัดการ ผู/เชี่ยวชาญแต7ละกลุ7มให/ความเห็นท่ีเป6นไปใน
ทิศทางเดียวกันและมีความสอดคล/องกัน กล7าวคือ ใช/การบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร�เพ่ือการพัฒนา
โรงเรียนอนุบาลซ่ึงประกอบด/วยการจัดทําแผนยุทธศาสตร� การนํายุทธศาสตร� สู7การปฏิบัติและการ
ควบคุมกําหนดยุทธศาสตร�การพัฒนาอนุบาลท่ีถูกต/องตามหลักวิชาการ มีการส7งเสริม สนับสนุนของ
หน7วยงานต/นสังกัดและผู/บังคับบัญชาระดับสูงให/มีส7วนร7วมในการบริหารจัดการศึกษา การกํากับ 
ติดตาม ดูแลการดําเนินงานของโรงเรียนจากหน7วยงานต/นสังกัดอย7างจริงจังและต7อเนื่อง การทบทวน
วิสัยทัศน� พันธกิจ ค7านิยมของโรงเรียน เม่ือมีการเปลี่ยนแปลงทางสภาพแวดล/อมท่ีเก่ียวข/องกับ
การศึกษา การบริหารงานให/ความสําคัญผู/อุปถัมภ�หรือผู/มีอุปการคุณแก7โรงเรียน รวมไปถึงคณะกรรมการ
สถานศึกษา ผู/ปกครอง ชุมชนและสังคม การสร/างแรงจูงใจให/ศิษย�เก7าและภาคีต7าง ๆ เข/าร7วมพัฒนา
โรงเรียนในรูปแบบท่ีหลากหลายเพ่ือเป6น การประชาสัมพันธ�โรงเรียนผ7านตัวบุคคล การให/ความสําคัญ
กับการให/การสนับสนุนการจัดการศึกษาของภาคส7วนต7าง ๆ ได/แก7 สมาคมผู/ปกครอง และครู เป6นต/น 
การให/ทุนการศึกษาเรียนฟรี สําหรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี โดยไม7มีข/อผูกมัดใด ๆ การสร/าง
แรงจูงใจ และการช7วยเหลือสังคมโดยการให/ทุนการศึกษาเรียนฟรี สําหรับนักเรียนท่ีมีผลการเรียนดี 
โดยไม7มีข/อผูกมัดใด ๆ การสร/างเครือข7ายในการส7งต7อเด็กเข/าเรียนต7อในระดับชั้นประถมป[ท่ี 1 ใน
โรงเรียนท่ีเป6นเลิศ การสนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากร ในเรื่องการศึกษาต7อในระดับท่ีสูงข้ึน การ
พัฒนาครูและบุคลากรของโรงเรียนตามระยะเวลา การสร/างความสัมพันธ�กับโรงเรียนอนุบาลท่ีมี
ชื่อเสียง โอนโรงเรียนให/อยู7ในสังกัด กทม.หรือหน7วยงานของรัฐเพ่ือความม่ันคงและสวัดิการแก7ครูและ
บุคลากร การมีอิสระในการบริหารตนเองของโรงเรียนอย7างเต็มรูปแบบ (ระบบเอกชน) โดยมีระบบ
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การบริหารและการจัดการท่ีมีแนวโน/มลดความเป6นระบบราชการลงการกําหนดวิธีหรือแนวทางเฉพาะ
ในการสรรหาบุคคลท่ีจะดํารงตําแหน7งผู/บริหารโรงเรียน ครู/พี่เลี้ยง การใช/ระบบคุณธรรมในการ
บริหารงานบุคคลท่ีเป6นรูปธรรม การปรับค7าใช/จ7าย (ค7าธรรมเนียมทางการศึกษา/ค7าเทอม) ให/มีความ
เหมาะสมและมีความคุ/มค7า เพ่ือเพ่ิมโอกาสในการตัดสินใจของผู/ปกครอง นักเรียน ในการเข/ามาศึกษา 
มีระบบบริหารจัดการห/องสมุดและแหล7งเรียนรู/อย7างมีประสิทธิภาพ 

   ในลําดับต7อไปผู/วิจัยนําประเด็นสาระท่ีเก่ียวข/องกับอนาคตภาพโรงเรียนอนุบาล 
ฤทธิยวรรณาลัยท่ีได/จากการวิเคราะห�เนื้อหาจากการสัมภาษณ�ท้ัง 5 องค�ประกอบไปทําเป6น
แบบสอบถามความคิดเห็นเพ่ือนํากลับไปให/ผู/เชี่ยวชาญยืนยันคําตอบอีกครั้ง ดังแสดงในการวิเคราะห�
ข/อมูลจากแบบสอบถามในรอบท่ี 2 
  2.2 การวิเคราะห�ข/อมูลจากแบบสอบถามในรอบท่ี 2 

   ในรอบนี้ผู/วิจัยได/นําข/อมูลท่ีได/จากการสัมภาษณ�ในรอบท่ี 1 ด/วยการวิเคราะห�
เนื้อหา (content analysis) สรุปประเด็นสําคัญแล/วนําไปสร/างเป6นแบบสอบถามนํากลับไปถาม
ผู/เชี่ยวชาญอีกครั้งหนึ่งเป6นรอบที่ 2 แล/วจึงนําแบบสอบถามมาวิเคราะห�ข/อมูลโดยใช/ค7าสถิติ
ประกอบด/วยค7าฐานนิยม ค7ามัธยฐาน และค7าพิสัยระหว7างควอไทล� เพ่ือหาความสอดคล/องและความ
คิดเห็นท่ีเป6นเอกฉันท� (Consensus) โดยนําข/อมูลท่ีมีค7ามัธยฐานท่ีมากกว7า 3.50 และมีค7าพิสัยควอ
ไทล�น/อยกว7า 1.50 มาสรุปเป6นอนาคตภาพโรงเรียนอนุบาลฤทธิยะวรรณาลัยเม่ือพบว7าประเด็นใดมี
ผู/เชี่ยวชาญมีความเห็นไม7สอดคล/องผู/วิจัยได/นําแบบสอบถามพร/อมค7าสถิตินํากลับไปถามผู/เชี่ยวชาญ
อีกครั้งเพ่ือยืนยันความคิดเห็น เป6นรอบท่ี 3 โดยดําเนินการตามลําดับ ดังนี้     

  การวิเคราะห�ข/อมูลในรอบท่ี 2 เป6นการวิเคราะห�ข/อมูลที่ได/จากแบบสอบถาม
ความคิดเห็นของผู/เชี่ยวชาญ ผู/วิจัยนํามาวิเคราะห�เพ่ือหาค7าความสอดคล/องและความคิดเห็นท่ีเป6น
ฉันทามติโดยมีผลการวิเคราะห�ความคิดเห็นของผู/เชี่ยวชาญ ดังตารางท่ี 25 ดังนี้ 
 
ตารางท่ี 25 ค7าฐานนิยม (Mode) ค7ามัธยฐาน (Median) ค7าพิสัยระหว7างควอไทล� (I.R.: Interquartile 

Range)   

ข/อท่ี รายการ 
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1. ยึดวัตถุประสงค�เพ่ือเป6นสวัสดิการของบุตร
ข/าราชการทหารอากาศ และบริการบุตร
หลานของชุมชนรอบท่ีตั้ง 

5.0 5.0 0 1 มาก
ท่ีสุด 

สอด 
คล/อง 

2. กําหนดเอกลักษณ�ให/เป6นโรงเรียนอนุบาล
ขนาดใหญ7ของกองทัพอากาศท่ีมีคุณภาพ  

5.0 5.0 0 1 มาก
ท่ีสุด 

สอด 
คล/อง 

3. มีเอกลักษณ�โดเด7นในด/านการปลูกฝ%งความมี
ระเบียบวินัย คุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน 

5.0 4.0 1 1 มาก สอด 
คล/อง 
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ตารางท่ี 25 ค7าฐานนิยม (Mode) ค7ามัธยฐาน (Median) ค7าพิสัยระหว7างควอไทล� (I.R.: Interquartile 
Range) (ต7อ) 

ข/อท่ี รายการ 

ฐา
นน

ิยม
 (M

o.
) 

มัธ
ยฐ

าน
 (M

d.
) 

ฐา
นิย

ม 
– 

มัธ
ยฐ

าน
 

(M
o.

-M
d)

 
ค7า

พิส
ัยร

ะห
ว7า

ง 
คว

อไ
ทล

� (I
.R

.) 

ระ
ดับ

คว
าม

คิด
เห

็น 

คว
าม

สอ
ดค

ล/อ
ง 

4. มีอาคารเรียน สิ่งสนับสนุนและมีบุคลากรท่ี
มีความสามารถสูง 

5.0 5.0 0 1 มาก
ท่ีสุด 

สอด 
คล/อง 

5. เป6นแหล7งการเรียนรู/ สําหรับเด็กปฐมวัย  
ครู  ผู/ปกครอง ชุมชนและบุคคลท่ัวไป 

4.0 4.0 0 1 มาก สอด 
คล/อง 

6. เป6นผู/นําในการจัดการศึกษาปฐมวัยให/กับ
โรงเรียนในชุมชนใกล/เคียง 

4.0 4.0 0 1 มาก สอด 
คล/อง 

7. เป6นโรงเรียนท่ีมีมาตรฐาน เป6นแหล7งบ7มเพาะ
คนดีโดย ไม7เน/นการแข7งขัน ด/านการเรียนรู/
แต7เน/นการพัฒนาเด็ก(ด/านร7างกาย อารมณ� 
สังคม สติป%ญญา) และความปลอดภัย 

4.0 4.0 0 1 มาก สอด 
คล/อง 

8. มุ7งพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพ่ือให/เด็ก 
รักการอ7านและ เรียนรู/รอบตัวตาม
ความสามารถของเด็ก 

4.0 4.0 0 1 มาก สอด 
คล/อง 

9. มีการบริหารจัดการอย7างมืออาชีพ ใช/ผู/ท่ีมี
ประสบการณ� มีความชํานาญ ท่ีเป6น
ข/าราชการทหารหรือบุคลากรฝ^ายพลเรือน 

4.0 4.0 0 1 มาก สอด 
คล/อง 

10. ใช/การบริหารงานแบบมีส7วนร7วม ยึดหลัก 
ธรรมาภิบาล 

4.0 4.0 0 1 มาก สอด 
คล/อง 

11. สร/างความไว/วางใจให/กับผู/ปกครองทหาร
อากาศในการส7งบุตรหลานมาเรียนมากยิ่งข้ึน 

4.0 4.0 0 1 มาก สอด 
คล/อง 

12. จัดการศึกษาท่ีเน/นผู/เรียนเป6นศูนย�กลางโดย
การมีส7วนร7วมของทุกภาคส7วน 

4.0 4.0 0 .5 มาก สอด 
คล/อง 

13. มีการบริหารงบประมาณโดยยึดผู/เรียน เป6น
ศูนย�กลาง เน/นการมีส7วนร7วมของผู/ปกครอง 
ชุมชนและทุกภาคส7วน 

3.0 4.0 1 1 มาก สอด 
คล/อง 

14. ครู บุคลากร ผู/ปกครองและทุกภาคส7วน 
มีส7วนร7วมในการกําหนดเปwาหมาย อัตลักษณ�
และเอกลักษณ�ของโรงเรียน 

4.0 4.0 0 1.5 มาก สอด 
คล/อง 
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ตารางท่ี 25 ค7าฐานนิยม (Mode) ค7ามัธยฐาน (Median) ค7าพิสัยระหว7างควอไทล� (I.R.: Interquartile 
Range) (ต7อ) 
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15. ระบบติดตามความสําเร็จของศิษย�เก7า  
เพ่ือเป6นฐานข/อมูลติดการประเมินผลผลิต 
ของโรงเรียน 

4.0 4.0 0 1 มาก สอด 
คล/อง 

16. สถานศึกษาได/รับการรับรองมาตรฐาน 
สํานักงานการศึกษาเอกชน และสํานักรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 

4.0 4.0 0 1 มาก สอด 
คล/อง 

17. พัฒนาคุณภาพการบริหารใหม7 เช7น การ
บริหารความเสี่ยงและการบริหารการ
เปลี่ยนแปลง 

4.0 4.0 0 1 มาก สอด 
คล/อง 

18. นํากําไรจากผลประกอบการ ไปใช/ เพ่ือการ
พัฒนาคุณภาพบุคลากรและสวัสดิการท่ี
เหมาะสม 

4.0 4.0 0 1 มาก สอด 
คล/อง 

19. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
(ICT) ท่ีทันสมัยและนําไปใช/ประโยชน�อย7าง
เต็มประสิทธิภาพ 

4.0 4.0 0 1 มาก สอด 
คล/อง 

20. ส7งเสริมให/ผู/ปกครอง มีการสนับสนุนและ
ช7วยเหลือในการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาเด็ก 

4.0 4.0 0 1 มาก สอด 
คล/อง 

21. ส7งเสริมศิษย�เก7าให/สร/างชื่อเสียงให/กับ 
โรงเรียน 

4.0 4.0 0 1.5 มาก สอด 
คล/อง 

22.  ครูและบุคลากรมีความภาคภูมิใจและรัก
โรงเรียน 

5.0 4.0 1 1 มาก สอด 
คล/อง 

23. ครูและบุคลากรมี สวัสดิการ ขวัญ กําลังใจ 
ท่ีดี 

4.0 4.0 0 1 มาก สอด 
คล/อง 

24. ครูและบุคลากรทํางานมีความสุข มีรายได/ 
ท่ีเพียงพอ 

3.0 4.0 1 1 มาก สอด 
คล/อง 

25. ครูมีความรู/ด/านบริหารจัดการ โรงเรียน
อนุบาลเป6นอย7างดี 

5.0 4.0 1 1 มาก สอด 
คล/อง 

26. ครูและบุคลากร มีภาวะผู/นํา มีคุณธรรม และ
จริยธรรม 

5.0 5.0 0 1 มาก สอด 
คล/อง 
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27. ครูใช/หลักการ เข/าใจ เข/าถึง ในการพัฒนาเด็ก 4.0 4.0 0 1.5 มาก สอด 
คล/อง 

28. มีการส7งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรให/มี
สมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพอย7างต7อเนื่อง 

5.0 4.0 1 1 มาก สอด 
คล/อง 

29. ส7งสนับสนุนให/ครู บุคลากรท่ีสามารถพัฒนา
ตนเองได/ดี มีความรู/ความสามารถ  รักและ
ผูกพัน เข/าใจสภาพโรงเรียนอย7างแท/จริง  
และมีความก/าวหน/าสูงข้ึนตามความรู/
ความสามารถของแต7ละบุคคล 

4.0 4.0 0 1 มาก สอด 
คล/อง 

30. ครูและบุคลากรต/องมีความรักและเอาใจใส7 
เด็กนักเรียนในทุกกิจกรรมการเรียนรู/ 

5.0 5.0 0 1 มาก
ท่ีสุด 

สอด 
คล/อง 

31. มีการสรรหาและพัฒนายกระดับครูและ
บุคลากร ให/เป6นระดับมืออาชีพ  

4.0 4.0 0 1 มาก สอด 
คล/อง 

32. มีการพัฒนาครู ให/เป6นครูยุคใหม7 เป6นบุคคล
วิชาชีพท่ีมีคุณค7า ท่ีมุ7งม่ันให/เด็กเกิดการ
เรียนรู/ 

5.0 4.0 1 1.5 มาก สอด 
คล/อง 

33. มีการพัฒนาครูให/มีความรู/ความสามารถใน
การบูรณาการความรู/เพ่ือสอนให/เด็กรู/จักคิด
และสามารถใช/เทคนิคการสอนหลายรูปแบบ 

5.0 4.0 1 1 มาก สอด 
คล/อง 

34. มีการพัฒนาครูให/สามมารถทําวิจัยในชั้นเรียน
เพ่ือให/ได/นวัตกรรมเก่ียวกับการเรียนการสอน
เป6นประโยชน�ต7อการเรียนรู/ของนักเรียน 

4.0 4.0 0 1 มาก สอด 
คล/อง 

35. ครูสอนพลศึกษาควรมีจํานวนท่ีเหมาะสม 
เพ่ือให/สามารถปฏิบัติงานสนับสนุนครูประจํา
ชั้นและทําหน/าท่ีครูปกครองกํากับดูแลด/าน
ความปลอดภัยและอ่ืนๆ 

4.0 4.0 0 1 มาก สอด 
คล/อง 

36. มีครูและครูผู/ช7วยประจําชั้นด/านปฐมวัย
โดยตรง และเข/ารับการฝ�กอบรม หรือศึกษา
เพ่ิมเติมตามระยะเวลาท่ีเหมาะสม 

5.0 4.0 1 1 มาก สอด 
คล/อง 
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37. จัดให/มีระบบการคัดเลือกครู บุคลากรโดยยึด
หลักความรู/ความสามารถและประสบการณ�
เป6นอันดับแรก และ ให/มีระบบอุปถัมภ�น/อย
ท่ีสุด 

5.0 4.0 1 1.5 มาก สอด 
คล/อง 

38. มีผู/ตรวจตราบริเวณภายในโรงเรียน ในเรื่อง
ความเป6นระเบียบเรียบร/อย ความปลอดภัย
ของเครื่องเล7นและอุปกรณ�ไฟฟwาและจัดหา
วิธีการหรืออุปกรณ�ปwองกันท่ีเหมาะสม 

5.0 5.0 0 1 มาก
ท่ีสุด 

สอด 
คล/อง 

39. มีการซ7อมบํารุงเครื่องเล7นต7างๆตามมาตรฐาน
ความปลอดภัย 

5.0 5.0 0 1 มาก
ท่ีสุด 

สอด 
คล/อง 

40. มีระบบดูแลเด็กเม่ือเด็กเจ็บป̂วย หรือเกิด
อุบัติเหตุ โดยมีเงินสํารองจ7ายค7า
รักษาพยาบาล 

5.0 5.0 0 1 มาก
ท่ีสุด 

สอด 
คล/อง 

41. มีห/องปฐมพยาบาล และบุคลากรท่ีเหมาะสม
ทําหน/าท่ีปฐมพยาบาลเบ้ืองต/นหรือสามารถ
ตัดสินใจใกรณีท่ีต/องส7งแพทย� 

5.0 5.0 0 1 มาก
ท่ีสุด 

สอด 
คล/อง 

42. มีสภาพแวดล/อมท่ีส7งเสริมการเรียนรู/ ท่ี
เหมาะสมกับจํานวนและพัฒนาการของเด็ก 

4.0 4.0 0 1 มาก สอด 
คล/อง 

43. มีมาตรการรักษาความปลอดภัยท่ีดีท้ังในและ
นอกโรงเรียนรวมท้ังการจราจร 

5.0 5.0 0 1 มาก
ท่ีสุด 

สอด 
คล/อง 

44. มีอาคารสถานท่ี และพ้ืนท่ีในการจัดกิจกรรม 
อย7างเพียงพอตามมาตรฐาน 

5.0 5.0 0 1 มาก
ท่ีสุด 

สอด 
คล/อง 

45. บรรยากาศห/องเรียนมีชีวิต ชีวาแต7เป6น
ระเบียบเรียบร/อย 

4.0 4.0 0 0 มาก สอด 
คล/อง 

46. มีมาตรฐานในด/านวิชาการสูงในระดับสากล 5.0 4.0 1 1 มาก  
47. มีหลักสูตรและการจัดกิจกรรมท่ีส7งเสริม 

พัฒนาการทางด/านร7างกาย อารมณ� จิตใจ 
สังคมและสติป%ญญา 

4.0 4.0 0 1 มาก สอด 
คล/อง 
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48. การจัดกิจกรรมการเรียนรู/ท่ีใช/สภาพแวดล/อม
การเล7นเป6นฐาน (Teaching and learning 
in a play-based environment) 

5.0 4.0 1 1 มาก สอด 
คล/อง 

49. เสริมสร/างความคิดสร/างสรรค� พัฒนาทักษะ
ความรู/ด/านภาษาไทยและภาษาต7างประเทศ 
เป6นไปตามวัยของเด็กปฐมวัย 

4.0 5.0 1 1 มาก
ท่ีสุด 

สอด 
คล/อง 

50. มีเทคนิคการจัดกิจกรรมการเรียนรู/ท่ีครูใช/
หลักวิชาการในการพัฒนา 

5.0 4.0 1 1 มาก สอด 
คล/อง 

51. เป̀ดโอกาสให/เด็กแสดงออกอย7างเต็มท่ีภายใต/
สิ่งแวดล/อมท่ีอบอุ7น 

4.0 5.0 1 1 มาก
ท่ีสุด 

สอด 
คล/อง 

52. การจัดกิจกรรมการเรียนรู/ให/เด็กได/เรียนรู/
อย7างลึกซ้ึงในสิ่งท่ีสนใจ 

4.0 4.0 0 1 มาก สอด 
คล/อง 

53. มีอัตราส7วนเด็ก : ห/อง : ครูอย7างเหมาะสม   4.0 4.0 0 1 มาก สอด 
คล/อง 

54. มีหลักสูตรภาษาอังกฤษท่ีเรียนรู/กับครุ
ชาวต7างชาติเจ/าของภาษา 

5.0 5.0 0 1 มาก
ท่ีสุด 

สอด 
คล/อง 

55. การเรียนแบบถูกต/องตามหลักการพัฒนาเด็ก
ให/เป6นคนดี คนเก7งของสังคม 

4.0 4.0 0 1 มาก สอด 
คล/อง 

56. จัดกิจกรรมเสริมทักษะให/กับเด็กในการพัฒนา
ท้ังทางกาย อารมณ� สังคม และสติป%ญญา 

5.0 5.0 0 1 มาก
ท่ีสุด 

สอด 
คล/อง 

57. พัฒนานักเรียนให/เป6นกําลังคนท่ีมีคุณภาพ 
เป6นคนไทยยุคใหม7ท่ีมีนิสัยใฝ^รู/ใฝ^เรียนสามารถ
เรียนรู/ด/วยตนเอง และมีสุขภาพท่ีแข็งแรง 

4.0 4.0 0 1 มาก สอด 
คล/อง 

58. จัดกิจกรรมการเรียนรู/ท่ีมีผู/ปกครอง 
มีส7วนร7วม 

4.0 4.0 0 .5 มาก สอด 
คล/อง 

59. การจัดกิจกรรมการเรียนรู/ท่ีมุ7งประสิทธิผล
การจัดประสบการณ�การเรียนรู/ท่ีเน/นเด็ก 
เป6นสําคัญ ตามหลัก Active Learning 

4.0 4.0 0 1 มาก สอด 
คล/อง 
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60. เด็กต/องมีมารยาทงดงามตามแบบฉบับ 
คนไทย 

5.0 5.0 0 1 มาก
ท่ีสุด 

สอด 
คล/อง 

61. พัฒนาทักษะการสื่อสารความคิดของเด็ก 
ผ7านงานศิลปะสร/างสรรค� เช7น วาดภาพแล/ว
เล7าเรื่องถ7ายทอดความคิด ตามจินตนาการ
ของตนเอง 

5.0 5.0 0 1 มาก
ท่ีสุด 

สอด 
คล/อง 

62. การจัดกิจกรรมการเรียนรู/ท่ีครูได/จัดทํา
แผนการจัดประสบการณ�เรียนรู/ให/เหมาะสม
กับหลักสูตร และนําแผนสู7การปฏิบัติจริง  

5.0 5.0 0 1 มาก
ท่ีสุด 

สอด 
คล/อง 

63. การจัดกิจกรรมการเรียนรู/ท่ีมีการประเมิน
พัฒนาการเด็กอย7างสมํ่าเสมอ เพ่ือการพัฒนา
เด็กเป6นรายบุคคล และพัฒนาการจัด
ประสบการณ�เรียนรู/ให/มีประสิทธิภาพมากข้ึน 

4.0 4.0 0 1 มาก สอด 
คล/อง 

64. สร/างหลักสูตรท่ีก7อให/เกิดความสามัคคี  
พร/อมใจกันเป6นหนึ่งเดียวในกิจกรรม/ 
สันทนาการต7างๆ 

4.0 4.0 0 1 มาก สอด 
คล/อง 

65. สร/างหลักสูตรท่ีก7อให/เกิดวินัยในตนเอง  
การตรงต7อเวลา ซ่ีอสัตย� รับผิดชอบใน
บทบาทของตนเอง 

5.0 5.0 0 1 มาก
ท่ีสุด 

สอด 
คล/อง 

66. การจัดกิจกรรมการเรียนรู/ท่ีมีส7งเสริมสุขนิสัย
ท่ีดีในการรักษาความสะอาด ปwองกันโรค  
และความปลอดภัยของเด็ก 

5.0 5.0 0 1 มาก
ท่ีสุด 

สอด 
คล/อง 

67. การจัดกิจกรรมการเรียนรู/ท่ีต7อยอดหลักสูตร 
EC  (English course)สําหรับนักเรียนท่ีมี
ความพร/อมและมีศักยภาพ 

5.0 5.0 0 1 มาก
ท่ีสุด 

สอด 
คล/อง 

68. การจัดกิจกรรมการเรียนรู/ท่ีไม7เน/นการ 
เร7งเรียนเขียนอ7านเกินวัย 

5.0 5.0 0 1 มาก
ท่ีสุด 

สอด 
คล/อง 
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69. การจัดกิจกรรมการเรียนรู/ท่ีให/ความสําคัญ 
กับการนํานวัตกรรมการสอนมาใช/ 

5.0 5.0 0 1 มาก
ท่ีสุด 

สอด 
คล/อง 

70. การจัดกิจกรรมการเรียนรู/ตามระดับ
พัฒนาการเรียนรู/ของเด็ก 

5.0 5.0 0 1 มาก
ท่ีสุด 

สอด 
คล/อง 

71. การบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร�เพ่ือการ
พัฒนาโรงเรียนอนุบาลซ่ึงประกอบด/วยการ
จัดทําแผนยุทธศาสตร� การนํายุทธศาสตร� สู7
การปฏิบัติและการควบคุมกําหนดยุทธศาสตร�
การพัฒนาอนุบาลท่ีถูกต/องตามหลักวิชาการ 

4.0 4.0 0 1 มาก สอด 
คล/อง 

72. การส7งเสริม สนับสนุนของหน7วยงานต/นสังกัด
และผู/บังคับบัญชาระดับสูงให/มีส7วนร7วมใน
การบริหารจัดการศึกษา 

5.0 5.0 0 1 มาก
ท่ีสุด 

สอด 
คล/อง 

73. การกํากับ ติดตาม ดูแลการดําเนินงานของ
โรงเรียนจากหน7วยงานต/นสังกัดอย7างจริงจัง
และต7อเนื่อง 

5.0 5.0 0 1 มาก
ท่ีสุด 

สอด 
คล/อง 

74. มีการทบทวนวิสัยทัศน� พันธกิจ ค7านิยมของ
โรงเรียน เม่ือมีการเปลี่ยนแปลงทาง
สภาพแวดล/อมท่ีเก่ียวข/องกับการศึกษา 

5.0 4.0 1 1 มาก สอด 
คล/อง 

75. การบริหารงานให/ความสําคัญผู/อุปถัมภ�หรือผู/
มีอุปการคุณแก7โรงเรียน รวมไปถึง
คณะกรรมการสถานศึกษา ผู/ปกครอง ชุมชน
และสังคม 

4.0 4.0 0 1.5 มาก สอด 
คล/อง 

76. สร/างแรงจูงใจให/ศิษย�เก7าและภาคีต7างๆ เข/า
ร7วมพัฒนาโรงเรียนในรูปแบบท่ีหลากหลาย
เพ่ือเป6นการประชาสัมพันธ�โรงเรียนผ7าน 
ตัวบุคคล 

4.0 4.0 0 1 มาก สอด 
คล/อง 

77. ให/ความสําคัญกับการให/การสนับสนุนการจัด
การศึกษาของภาคส7วนต7างๆ ได/แก7 สมาคม
ผู/ปกครอง และครู เป6นต/น 

4.0 4.0 0 1 มาก สอด 
คล/อง 
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ตารางท่ี 25 ค7าฐานนิยม (Mode) ค7ามัธยฐาน (Median) ค7าพิสัยระหว7างควอไทล� (I.R.: Interquartile 
Range) (ต7อ) 
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78. การให/ทุนการศึกษาเรียนฟรี สําหรับนักเรียน
ท่ีมีผลการเรียนดี โดยไม7มีข/อผูกมัดใดๆ 

4.0 4.0 0 1 มาก สอด 
คล/อง 

79. การสร/างแรงจูงใจ และการช7วยเหลือสังคม
โดยการให/ทุนการศึกษาเรียนฟรี สําหรับ
นักเรียนท่ีมีผลการเรียนดี โดยไม7มีข/อผูกมัด
ใดๆ 

4.0 4.0 0 1 มาก สอด 
คล/อง 

80. การสร/างเครือข7ายในการส7งต7อเด็กเข/าเรียนต7อ
ในระดับชั้นประถมป[ท่ี 1 ในโรงเรียนท่ีเป6นเลิศ 

4.0 4.0 0 1 มาก สอด 
คล/อง 

81. การสนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากร ใน
เรื่องการศึกษาต7อในระดับท่ีสูงข้ึน  

5.0 5.0 0 1 มาก
ท่ีสุด 

สอด 
คล/อง 

82. การพัฒนาครูและบุคลากรของโรงเรียนตาม
ระยะเวลา 

4.0 4.0 0 1 มาก สอด 
คล/อง 

83. การสร/างความสัมพันธ�กับโรงเรียนอนุบาล 
ท่ีมีชื่อเสียง  

4.0 4.0 0 1 มาก สอด 
คล/อง 

84. โอนโรงเรียนให/อยู7ในสังกัด กทม. หรือ
หน7วยงานของรัฐเพ่ือความม่ันคงและสวัดิการ
แก7ครูและบุคลากร 

4.0 4.0 0 2 มาก ไม7สอด 
คล/อง 

85. การมีอิสระในการบริหารตนเองของโรงเรียน
อย7างเต็มรูปแบบ (ระบบเอกชน) โดยมีระบบ
การบริหารและการจัดการท่ีมีแนวโน/มลด
ความเป6นระบบราชการลง 

5.0 4.0 1 1 มาก สอด 
คล/อง 

86. การกําหนดวิธีหรือแนวทางเฉพาะในการ 
สรรหาบุคคลท่ีจะดํารงตําแหน7งผู/บริหาร
โรงเรียน ครู/พ่ีเลี้ยง  

5.0 5.0 0 1.5 มาก
ท่ีสุด 

สอด 
คล/อง 

87. การใช/ระบบคุณธรรมในการบริหารงานบุคคล
ท่ีเป6นรูปธรรม 

5.0 5.0 0 1 มาก
ท่ีสุด 

สอด 
คล/อง 
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ตารางท่ี 25 ค7าฐานนิยม (Mode) ค7ามัธยฐาน (Median) ค7าพิสัยระหว7างควอไทล� (I.R.: Interquartile 
Range) (ต7อ) 
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88. การปรับค7าใช/จ7าย (ค7าธรรมเนียมทางการ
ศึกษา/ค7าเทอม) ให/มีความเหมาะสมและ 
มีความคุ/มค7า เพ่ือเพ่ิมโอกาสในการตัดสินใจ
ของผู/ปกครอง นักเรียน ในการเข/ามาศึกษา 

4.0 4.0 0 1 มาก สอด 
คล/อง 

89. มีระบบบริหารจัดการห/องสมุดและแหล7ง
เรียนรู/อย7างมีประสิทธิภาพ 

4.0 4.0 0 1 มาก สอด 
คล/อง 

90. มีระบบบริหารจัดการอาหารกลางวันสําหรับ
นักเรียนและบุคลากรท่ีมีประสิทธิภาพ 

5.0 5.0 0 1 มาก
ท่ีสุด 

สอด 
คล/อง 

91. มีสถานท่ี อุปกรณ�กีฬาไว/บริการ เช7น  sport 
club ลานกีฬาหรืออาคารอเนกประสงค�  
สระว7ายน้ํา ให/ผู/ปกครอง ครู และบุคลากร 
ได/ออกกําลังกายร7วมกัน 

5.0 5.0 0 1 มาก
ท่ีสุด 

สอด 
คล/อง 

92. การบริหารจัดการแหล7งน้ําเพ่ือการ
สาธารณูปโภคและระบบการกําจัดขยะ 

5.0 5.0 0 1 มาก
ท่ีสุด 

สอด 
คล/อง 

93. การมีระบบ ICT ท่ีทันสมัย ท่ีผู/ปกครอง
สามารถเข/าถึงข/อมูล ความรู/และการสื่อสาร
กับครูผู/สอนโดยใช/สัญญาณอินเตอร�เน็ตผ7าน
โทรศัพท� SMART PHONE ได/ทุกท่ีทุกเวลา 

4.0 4.0 0 2 มาก ไม7สอด 
คล/อง 

94. การมีระบบช7องทางการสื่อสารของโรงเรียน
กับสังคมอย7างมีระสิทธิภาพ เช7น facebook 
Line Instragram เป6นต/น 

5.0 5.0 0 1 มาก
ท่ีสุด 

สอด 
คล/อง 

95. ปรับหลักสูตรของโรงเรียนตามวัตถุประสงค� 
ในการก7อต้ังและต/องมีความสอดคล/อง
ทันสมัยกับสภาพสังคมท่ีเปลี่ยนแปลง โดยใช/
ภาษาต7างประเทศเป6นภาษาหลักในการสอน 

5.0 5.0 0 1 มาก
ท่ีสุด 

สอด 
คล/อง 
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ตารางท่ี 25 ค7าฐานนิยม (Mode) ค7ามัธยฐาน (Median) ค7าพิสัยระหว7างควอไทล� (I.R.: Interquartile 
Range) (ต7อ) 
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96. การจัดสรรอัตรากําลังครูให/เหมาะสมกับ
ปริมาณและสภาพของงานในโรงเรียนและ 
มีอัตราส7วนของจํานวนครูต7อจํานวนนักเรียน
สูง เนื่องจากเป6นโรงเรียนอนุบาลต/องมีครู 
ดูแลนักเรียนเกือบตลอดเวลาและอย7างท่ัวถึง 

5.0 5.0 0 1 มาก
ท่ีสุด 

สอด 
คล/อง 

97. การกําหนดแนวทางการคัดเลือกครูผู/สอน 
และพ่ีเลี้ยง ในกรณีการจ/างงาน ท่ีมีวัยวุฒิ
คุณวุฒิ/มีความรู/ ความสามารถสูง และมี
ความอดทน เสียสละ ทุ7มเทในการปฏิบัติงาน
หรือมีประสบการณ�ในการปฏิบัติงานใน
โรงเรียน 

5.0 4.0 1 1 มาก สอด 
คล/อง 

98. คุณภาพทางการศึกษาของโรงเรียนต/อง 
สูงกว7าโรงเรียนท่ัวไป เนื่องจากมีข/อได/เปรียบ
ในการได/รับการสนับสนุนกําลังพลในการ
พัฒนาโรงเรียนจากหน7วยงานต/นสังกัด
(กองทัพอากาศ)  

5.0 5.0 0 1 มาก
ท่ีสุด 

สอด 
คล/อง 

 
   จากตารางท่ี 25 การวิเคราะห�ในรอบท่ี 2 พบว7าจากค7าสถิติส7วนใหญ7ผู/เชี่ยวชาญ 
มีความเห็นสอดคล/อง โดยมีค7าสถิติเป6นไปตามเก็ณฑ�ท่ีกําหนดคือ ค7ามัธยฐาน (Median) ต้ังแต7 3.5 
ข้ึนไป ค7าพิสัยระหว7างควอไทล (I.R.) ไม7เกิน 1.5 อย7างไรก็ตามพบว7ามีข/อท่ีผู/เชี่ยวชาญ 5 คนมีความ
คิดเห็นไม7สอดคล/องใน 2 รายการ คือรายการท่ี 84 โอนโรงเรียนให/อยู7ในสังกัดกทม.หรือหน7วยงาน
ของรัฐเพ่ือความม่ันคงและสวัดิการแก7ครูและบุคลากร (Median=4.00 I.R.= 2) รายการท่ี 93 การมี
ระบบ ICT ท่ีทันสมัย ท่ีผู/ปกครองสามารถเข/าถึงข/อมูล ความรู/และการสื่อสารกับครูผู/สอนโดยใช/
สัญญาณอินเตอร�เน็ตผ7านโทรศัพท� SMART PHONE ได/ทุกท่ีทุกเวลา (Median=4.00 I.R.=2)   
   ในรอบท่ี 3 ผู/วิจัยจึงสรุปผลการวิเคราะห�จัดทําเป6นแบบสอบถามท่ีแสดงค7าสถิติ
ผลการวิเคราะห� นํากลับไปให/ผู/เชี่ยวชาญยืนยันความคิดเห็นหรือเปลี่ยนความคิดเห็นให/สอดคล/องกับ
กลุ7มผู/เชี่ยวชาญส7วนใหญ7 ผลการวิเคราะห�ในรอบท่ี 3 พบว7าผู/เชี่ยวชาญยืนยันความคิดเห็นในส7วนท่ี
สอดคล/องกับความคิดเห็นของกลุ7มและเปลี่ยนความคิดเห็นที่แตกต7างจากกลุ7มในรอบท่ี 2 ให/
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สอดคล/องกับกลุ7มผู/เชี่ยวชาญส7วนใหญ7 โดยในรายการที่ 84 โอนโรงเรียนให/อยู7ในสังกัดกทม.หรือ
หน7วยงานของรัฐเพ่ือความม่ันคงและสวัดิการแก7ครูและบุคลากร (Median= 4 I.R.=1 ) รายการท่ี 93 
การมีระบบ ICT ท่ีทันสมัย ท่ีผู/ปกครองสามารถเข/าถึงข/อมูล ความรู/และการสื่อสารกับครูผู/สอนโดยใช/
สัญญาณอินเตอร�เน็ตผ7านโทรศัพท� SMART PHONE ได/ทุกท่ีทุกเวลา (Median= 4 I.R.= 1 )   

   จากผลการวิเคราะห�โดยใช/เทคนิคการวิจัยแบบ EDFR สรุปอนาคตภาพโรงเรียน
อนุบาลฤทธิยะวรรณาลัยประกอบด/วย 5 องค�ประกอบ ดังตารางท่ี 26 
 
ตารางท่ี 26 สรุปอนาคตภาพโรงเรียนอนุบาลฤทธิยะวรรณาลัยโดยใช/เทคนิค EDFR 

ลําดับ อนาคตภาพ จํานวนตัวแปร 

1 ด/านนโยบายโรงเรียน 21 

2 ด/านครูและบุคลากร 16 

3 ด/านการจัดสภาพแวดล/อม 8 

4 ด/านหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 25 

5 ด/านการบริหารจัดการ 28 

 รวม 98 
 

  จากตารางที่ 26 พบว7าอนาคตภาพโรงเรียนอนุบาลฤทธิยะวรรณาลัยท่ีได/
จากการศึกษาโดยใช/เทคนิคการวิจัยแบบ EDFR มีท้ังสิ้น 5 องค�ประกอบ 98 ตัวแปร ประกอบด/วย
องค�ประกอบท่ี 1) ด/านนโยบายโรงเรียน มีตัวแปรจํานวน 21 ตัวแปร 2) ด/านครูแลบุคลากร มีตัวแปร
จํานวน 16 ตัวแปร 3) ด/านการจัดสภาพแวดล/อม มีตัวแปรจํานวน 8 ตัวแปร 4) ด/านหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย มีตัวแปรจํานวน 25 ตัวแปร และ 5) ด/านการบริหารจัดการ มีตัวแปรจํานวน 28 
ตัวแปร 

  การวิเคราะห�เพื่อตอบวัตถุประสงค�ข/อที่ 2 อนาคตภาพโรงเรียนอนุบาล  
ฤทธิยะวรรณาลัย โดยใช/การวิเคราะห�ข/อมูลเพ่ือทราบอนาคตภาพโรงเรียนอนุบาลฤทธิยะวรรณาลัย
โดยใช/ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ ตามข/อ 2.1 และใช/การวิเคราะห� ข/อมูลเพ่ือทราบอนาคตภาพ
โรงเรียนอนุบาลฤทธิยะวรรณาลัยโดยใช/ เทคนิคการวิจัยแบบ EDFR ตามข/อ 2.2 ผู/วิจัยสามารถทราบ
องค�ประกอบและตัวแปร ท่ีเก่ียวข/องกับอนาคตภาพโรงเรียนอนุบาลฤทธิยะวรรณาลัย ดังแสดงใน
ตารางท่ี 27   
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ตารางท่ี 27  เปรียบเทียบจํานวนตัวแปรอนาคตภาพโรงเรียนอนุบาลฤทธิยะวรรณาลัย ท่ี ไ ด/ จ ากวิ ธี
วิจัยเชิงปริมาณกับจากเทคนิคการวิจัยแบบ EDFR   

ลําดับ 
องค�ประกอบ 

(จากวิธีเชิงปริมาณ) 
จํานวน 
ตัวแปร 

อนาคตภาพ 
(จากเทคนิค EDFR) 

จํานวน 
ตัวแปร 

1 ด/านการบริหารจัดการ  25 ด/านนโยบายโรงเรียน 21 

2 ด/านหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  20 ด/านครูและบุคลากร  16 

3 ด/านครูและบุคลากร  8 ด/านการจัดสภาพแวดล/อม 8 

4 ด/านการจัดสภาพแวดล/อม  10 ด/านหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 25 

5 ด/านสิทธิและค7านิยมเด็กปฐมวัย 6 ด/านการบริหารจัดการ 28 

 รวม 69 รวม 98 
 
   จากตารางท่ี 27 พบว7าอนาคตโรงเรียนอนุบาลฤทธิยะวรรณาลัย ท่ีได/จากวิธีวิจัย
เชิงปริมาณกับจากเทคนิคการวิจัยแบบ EDFR มีจํานวนเท7ากันคือ 5 องค�ประกอบเม่ือพิจารณาสาระ
ของตัวแปรแต7ละองค�ประกอบพบว7ามีสาระขององค�ประกอบท่ีสอดคล/องกันจํานวน 4 องค�ประกอบ
คือ องค�ประกอบท่ี 1 ของวิธีวิจัยเชิงปริมาณ (ด/านการบริหารจัดการ) สอดคล/องกับองค�ประกอบท่ี 5 
จากเทคนิคการวิจัยแบบ EDFR (ด/านการบริหารจัดการ)   องค�ประกอบท่ี 2 ของวิธีวิจัยเชิงปริมาณ 
(ด/านหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย) สอดคล/องกับองค�ประกอบท่ี 4 จากเทคนิคการวิจัยแบบ EDFR ด/าน
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย) องค�ประกอบที่ 3 ของวิธีวิจัยเชิงปริมาณ (ด/านครูและบุคลากร) 
สอดคล/องกับองค�ประกอบท่ี 2 จากเทคนิคการวิจัยแบบ EDFR (ด/านครูและบุคลากร) องค�ประกอบท่ี 
4 ของวิธีวิจัยเชิงปริมาณ (ด/านการจัดสภาพแวดล/อม) สอดคล/องกับองค�ประกอบท่ี 3 จากเทคนิคการ
วิจัยแบบ EDFR (ด/านการจัดสภาพแวดล/อม) อย7างไรก็ตามมี องค�ประกอบท่ี 5 ของวิธีวิจัยเชิงปริมาณ 
“ด/านสิทธิและค7านิยมสําหรับเด็กปฐมวัย” มีสาระที่ไม7สอดคล/องกับสาระในองค�ประกอบใด
ของเทคนิคการวิจัยแบบ EDFR เช7นเดียวกับองค�ประกอบท่ี 1 จากเทคนิคการวิจัยแบบ EDFR ด/าน 
“นโยบายโรงเรียน” ก็ไม7มีความสอดคล/องกับสาระในองค�ประกอบใดของวิธีวิจัยเชิงปริมาณ ผู/วิจัยจึง
กําหนดให/ท้ังสององค�ประกอบเป6นองค�ประกอบอนาคตภาพโรงเรียนอนุบาลฤทธิยะวรรณาลัย ดังนั้น
องค�ประกอบท้ังหมดจึงมีจํานวนท้ังสิ้น 6 องค�ประกอบ หลังจากนั้นผู/วิจัยได/วิเคราะห�เปรียบเทียบ 
ตีความสาระสําคัญของตัวแปรในแต7ละองค�ประกอบ ท้ัง 6 องค�ประกอบ ท่ีมีตัวแปรจากวิธีวิจัยเชิง
ปริมาณ 69 ตัวแปร จากเทคนิคการวิจัยแบบ EDFR จํานวน 98 ตัวแปร รวม 167 ตัวแปร เม่ือ
พิจารณารายละเอียดสาระของตัวแปรร7วมกันแล/ว จึงสังเคราะห�ตัวแปรท่ีมีความสอดคล/องและซํ้ากัน
ข้ึนใหม7 และจัดลําดับองค�ประกอบตามความเหมาะสม สรุปเป6นองค�ประกอบและตัวแปรท่ีเก่ียวกับ
อนาคตภาพโรงเรียนอนุบาลฤทธิยะวรรณาลัย ได/ดังตารางท่ี 28 และภาพท่ี 11 
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ตารางท่ี 28  จํานวนองค�ประกอบและจํานวนตัวแปรท่ีสังเคราะห�  

ลําดับ องค�ประกอบ 
จํานวนตัวแปร จํานวนตัวแปร 

ท่ีสังเคราะห�  ปริมาณ EDFR 
1 ด/านนโยบายโรงเรียน - 21  21 

2 ด/านสิทธิและค7านิยมสําหรับเด็กปฐมวัย 6 - 6 

3 ด/านครูและบุคลากร 8 16 18 

4 ด/านการจัดสภาพแวดล/อม 10 8 17 

5 ด/านหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 20 25 21 

6 ด/านการบริหารจัดการ 25 28 26 

 รวม 69 98 109 
 
 

 
 
 
ภาพท่ี 11  องค�ประกอบและตัวแปรอนาคตภาพโรงเรียนอนุบาลฤทธิยะวรรณาลัย 

  
 
 

อนาคตภาพ
โรงเรียนอนุบาล
ฤทธิยะวรรณาลัย

ด�านนโยบาย
โรงเรียน 

21 ตัวแปร
ด�านสิทธิและ
ค0านิยมสําหรับ

เด็กปฐมวัย

6 ตัวแปร

ด�านครูและ
บุคลากร

8 ตัวแปร

ด�านการจัด
สภาพแวดล�อม

17 ตัวแปร

ด�านหลักสูตร
การศึกษา
ปฐมวัย

21 ตัวแปร

ด�านการ
บริหารจัดการ 
26 ตัวแปร
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   จากตารางท่ี 28 และภาพท่ี 11 สรุปได/ว7าเม่ือนําตัวแปรจากสองส7วนคือจากวิธี
วิจัยเชิงปริมาณและจากการใช/เทคนิคการวิจัยแบบ EDFR มาวิเคราะห�และสังเคราะห�ตัวแปรข้ึนมา
พบว7า อนาคตภาพโรงเรียนอนุบาลฤทธิยวรรณาลัยมีท้ังสิ้น 6 องค�ประกอบ 109 ตัวแปร ดังนี้ 
องค�ประกอบท่ี 1) ด/านนโยบายโรงเรียน จํานวน 21 ตัวแปร 2) ด/านสิทธิและค7านิยมเด็กปฐมวัย 
จํานวน 6 ตัวแปร 3) ด/านครูและบุคลากร จํานวน 18 ตัวแปร 4) ด/านการจัดสภาพแวดล/อม จํานวน 
17 ตัวแปร 5) ด/านหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย จํานวน 21 ตัวแปรและ 6) ด/านการบริหารจัดการ 
จํานวน 26 ตัวแปร รายละเอียดแต7ละองค�ประกอบดังตารางท่ี 29 ถึง 34 
 
ตารางท่ี 29  องค�ประกอบและตัวแปรด/านนโยบายโรงเรียน  

ข/อ รายการ 

1. ยึดวัตถุประสงค�เพ่ือเป6นสวัสดิการของบุตรข/าราชการทหารอากาศ และบริการบุตรหลาน 
ของชุมชนรอบท่ีตั้ง 

2. กําหนดเอกลักษณ�ให/เป6นโรงเรียนอนุบาลขนาดใหญ7ของกองทัพอากาศท่ีมีคุณภาพ  
3. มีเอกลักษณ�โดเด7นในด/านการปลูกฝ%งความมีระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน 
4. มีอาคารเรียน สิ่งสนับสนุนและมีบุคลากรท่ีมีความสามารถสูง 
5. เป6นแหล7งการเรียนรู/ สําหรับเด็กปฐมวัย ครู  ผู/ปกครอง ชุมชนและบุคคลท่ัวไป 
6. เป6นผู/นําในการจัดการศึกษาปฐมวัยให/กับโรงเรียนในชุมชนใกล/เคียง 
7. เป6นโรงเรียนท่ีมีมาตรฐาน เป6นแหล7งบ7มเพาะคนดีโดย ไม7เน/นการแข7งขัน ด/านการเรียนรู/ 

แต7เน/นการพัฒนาเด็ก(ด/านร7างกาย อารมณ� สังคม สติป%ญญา) และความปลอดภัย 
8. มุ7งพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพ่ือให/เด็ก รักการอ7านและ เรียนรู/รอบตัวตามความสามารถ 

ของเด็ก 
9. มีการบริหารจัดการอย7างมืออาชีพ ใช/ผู/ท่ีมีประสบการณ� มีความชํานาญ ท่ีเป6นข/าราชการ

ทหารหรือบุคลากรฝ^ายพลเรือน 
10. ใช/การบริหารงานแบบมีส7วนร7วม  ยึดหลักธรรมาภิบาล 
11. สร/างความไว/วางใจให/กับผู/ปกครองทหารอากาศในการส7งบุตรหลานมาเรียนมากยิ่งข้ึน 
12. จัดการศึกษาท่ีเน/นผู/เรียนเป6นศูนย�กลางโดยการมีส7วนร7วมของทุกภาคส7วน 
13. มีการบริหารงบประมาณโดยยึดผู/เรียน เป6นศูนย�กลาง เน/นการมีส7วนร7วมของผู/ปกครอง 

ชุมชนและทุกภาคส7วน 
14. ครู บุคลากร ผู/ปกครองและทุกภาคส7วนมีส7วนร7วมในการกําหนดเปwาหมาย อัตลักษณ�และ 

เอกลักษณ�ของโรงเรียน 
15. ระบบติดตามความสําเร็จของศิษย�เก7า เพ่ือเป6นฐานข/อมูลติดการประเมินผลผลิตของโรงเรียน 
16. สถานศึกษาได/รับการรับรองมาตรฐาน สํานักงานการศึกษาเอกชน และสํานักรับรอง

มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
17. พัฒนาคุณภาพการบริหารใหม7 เช7นการบริหารความเสี่ยงและการบริหารการเปลี่ยนแปลง 
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ตารางท่ี 29  องค�ประกอบและตัวแปรด/านนโยบายโรงเรียน (ต7อ)  

ข/อ รายการ 

18. นํากําไรจากผลประกอบการ ไปใช/ เพ่ือการพัฒนาคุณภาพบุคลากรและสวัสดิการท่ีเหมาะสม 
19. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ท่ีทันสมัยและนําไปใช/ประโยชน�อย7าง

เต็มประสิทธิภาพ 
20. ส7งเสริมให/ผู/ปกครอง มีการสนับสนุนและช7วยเหลือในการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาเด็ก 
21. ส7งเสริมศิษย�เก7าให/สร/างชื่อเสียงให/กับโรงเรียน 

 
ตารางท่ี 30 องค�ประกอบและตัวแปรด/านสิทธิและค7านิยมสําหรับเด็กปฐมวัย 

ข/อ รายการ 

1. เด็กได/รับการดูแลช7วยเหลือตามสิทธิเด็ก  
2. เด็กได/รับการปฏิบัติอย7างเท7าเทียมกัน 
3. เด็กได/รับการดูแลและส7งเสริมพัฒนาการทุกด/าน  
4. เด็กมีจิตอาสา รักชื่นชมธรรมชาติและดูแลสิ่งแวดล/อม    
5. เด็กรักวัฒนธรรม ประเพณีของชาติตนเอง และยอมรับ เรียนรู/วัฒนธรรมอ่ืนปฏิบัติตนเป6น

สมาชิกท่ี ดีของสังคม    
6. เด็กมีความอดทน อดกลั้น มีระเบียบวินัย รู/สิทธิหน/าท่ี ของตนเอง ผู/อ่ืนเคารพกฎเกณฑ�และ

ข/อตกลง 
 
ตารางท่ี 31  องค�ประกอบและตัวแปรด/านครูและบุคลากร 

ข/อ รายการ 

1. ครู บุคลากร มีความเป6นมืออาชีพและมีความรู/ทางการศึกษาปฐมวัย 
2. มีการพัฒนาครู บุคลากรให/มีความรู/ความสามารถในการบูรณาการความรู/เพ่ือสอนให/เด็ก

รู/จักคิดและใช/เทคนิคการสอนหลายรูปแบบ 
3. มีการพัฒนา ครูบุคลากรให/เป6นผู/ท่ีมีความรู/ความสามารถและสามารถสร/างความแตกต7าง  

(จากโรงเรียนอนุบาลอ่ืนๆ ในเชิงสร/างสรรค�และมีประสิทธิภาพ)  
4. ครู บุคลากร มีความรู/ ความเข/าใจ และมีทักษะในการอบรมดูแล จัดประสบการณ�และ 

จัดสภาพแวดล/อมในเด็กอย7างเหมาะสมกับระดับพัฒนาการ  
5. ครู บุคลากร มีทักษะในการเข/าถึงแหล7งความรู/ เช7น สื่อสิ่งพิมพ� นิตยสาร โปสเตอร� แผ7นพับ 

รายการวิทยุโทรทัศน� Website ฯลฯ  
6. ครูสามารถปรับเปลี่ยนบทบาทของตนได/ตามนโยบายการเปลี่ยนแปลงจากครูตามแนวทาง

เดิมกับแนวทางใหม7 
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ตารางท่ี 31  องค�ประกอบและตัวแปรด/านครูและบุคลากร (ต7อ) 

ข/อ รายการ 

7. ครูสามารถบูรณาการทฤษฎีท่ีเก่ียวข/องกับการศึกษาปฐมวัยต7างๆ สู7การปฏิบัติเข/าด/วยกัน  
อย7างมีประสิทธิภาพ 

8. ครูและบุคลากรมีความภาคภูมิใจและรักโรงเรียน 
9. ครูและบุคลากรมี สวัสดิการ ขวัญ กําลังใจท่ีดี 
10. ครูและบุคลากรทํางานมีความสุข มีรายได/ท่ีเพียงพอ 
11. มีความรู/ด/านบริหารจัดการ โรงเรียนอนุบาลเป6นอย7างดี 
12. ครูและบุคลากร มีภาวะผู/นํา มีคุณธรรม และจริยธรรม 
13. สนับสนุนให/ครู บุคลากรท่ีสามารถพัฒนาตนเองได/ดี มีความก/าวหน/าสูงข้ึนตามความรู/

ความสามารถของแต7ละบุคคล 
14. ครูและบุคลากรต/องมีความรักและเอาใจใส7 เด็กนักเรียนในทุกกิจกรรมการเรียนรู/ 
15. มีการพัฒนาครูให/สามารถทําวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือให/ได/นวัตกรรมเก่ียวกับการเรียนการสอน

เป6นประโยชน�ต7อการเรียนรู/ของนักเรียน 
16. ครูสอนพลศึกษาควรมีจํานวนท่ีเหมาะสม เพ่ือให/สามารถปฏิบัติงานสนับสนุนครูประจําชั้น

และทําหน/าท่ีครูปกครองกํากับดูแลด/านความปลอดภัยและอ่ืนๆ 
17. มีครูและครูผู/ช7วยประจําชั้นด/านปฐมวัยโดยตรง และเข/ารับการฝ�กอบรม หรือศึกษาเพ่ิมเติม

ตามระยะเวลาท่ีเหมาะสม 
18. จัดให/มีระบบการคัดเลือกครู บุคลากรโดยยึดหลักความรู/ความสามารถ และประสบการณ�

เป6นอันดับแรก และ ให/มีระบบอุปถัมภ�น/อยท่ีสุด 
 
ตารางท่ี 32 องค�ประกอบและตัวแปรด/านการจัดสภาพแวดล/อม 

ข/อ รายการ 

1. สร/างสภาพแวดล/อมท่ีมีความหลากหลายทางวัฒนธรรม   
2. มีกิจกรรมหลากหลายท่ีสะท/อนและสร/างความสัมพันธ�ของสมองซีกซ/ายและขวา  
3. มีสื่อวัสดุอุปกรณ�เหมาะสมกับวัย สีสันสวยงามสะดุดตา จัดเป6นระบบ ระเบียบ 
4. ส7งเสริมสภาพแวดล/อมท่ีให/เด็กเห็นและเกิดค7านิยมของเศรษฐกิจโลก การเมืองและ

วัฒนธรรม  
5. ใช/สื่อของจริงท่ีเป6นรูปธรรม มีความ ชัดเจน มีเหตุมีผล  
6. สื่อหนังสือนิทานประกอบภาพท่ีมี เนื้อเรื่องท่ีส7งเสริมการสร/างเจตคติ/ทัศนคติ ท่ีดี การอยู7

ร7วมกันทางสังคม 
7. มีสื่อเทคโนโลยี่สารสนเทศและคอมพิวเตอร� ( ICT)   
8. บรรยากาศ สภาพสิ่งแวดล/อม ภายในและภายนอกห/องเรียนเสมือนบ/าน มีความเป6น

ธรรมชาติ สะอาด   
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ตารางท่ี 32 องค�ประกอบและตัวแปรด/านการจัดสภาพแวดล/อม (ต7อ) 

ข/อ รายการ 

9. บรรยากาศสภาพแวดล/อมใน ห/องเรียนสอดคล/องกับเรื่องท่ีจัด ประสบการณ�การเรียนรู/  
ท่ีอบอุ7น ผ7อน คลาย    

10. สื่อมัลติมีเดีย วีดีทัศน� สื่อ เคลื่อนไหว ให/เห็นได/หลายมิติ  
11. มีผู/ตรวจตราบริเวณภายในโรงเรียน ในเรื่องความเป6นระเบียบเรียบร/อย ความปลอดภัยของ

เครื่องเล7นและอุปกรณ�ไฟฟwา  
12. มีการซ7อมบํารุงเครื่องเล7นต7างๆตามมาตรฐานความปลอดภัย 
13. มีระบบดูแลเด็กเม่ือเด็กเจ็บป̂วย หรือเกิดอุบัติเหตุ   
14. มีห/องปฐมพยาบาล และบุคลากรท่ีเหมาะสมทําหน/าท่ีปฐมพยาบาลเบ้ืองต/น  
15. มีสภาพแวดล/อมท่ีเหมาะสมและเพียงพอต7อการเรียนรู/และพัฒนาการของเด็ก  
16. มีมาตรการรักษาความปลอดภัยท่ีดีท้ังภายในและภายนอกโรงเรียน 
17. มีอาคารสถานท่ี และพ้ืนท่ีในการจัดกิจกรรม อย7างเพียงพอตามมาตรฐาน 

  
 
ตารางท่ี 33 องค�ประกอบและตัวแปรด/านหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 

ข/อ รายการ 

1. กําหนดกรอบของหลักสูตรและการจัดการเรียนรู/ให/เหมาะกับวัยของเด็กสอดคล/องกับ
นโยบายและแผนพัฒนาการศึกษาปฐมวัยของประเทศ 

2. หลักสูตรท่ีมุ7งเน/นเตรียมความพร/อมพัฒนาการเด็กทุกด/าน ท้ังด/านร7างกาย อารมณ� จิตใจ  
สังคม สติป%ญญา   

3. หลักสูตรท่ีมุ7งเน/นการพัฒนาเด็กในด/านการช7วยเหลือตัวเอง รู/จักตนเอง การหาเหตุผล  
มิติสัมพันธ� ดนตรี/จังหวะ และการมีปฏิสัมพันธ�กับผู/อ่ืน 

4. หลักสูตรท่ีมุ7งเน/นพัฒนาทักษะการคิด   การแสวงหาและสร/างความรู/ด/วยตนเอง  
ด/วยกระบวนการทางสังคม ผ7านประสบการณ�ตรง  

5. จัดประสบการณ�สอดคล/องกับจิตวิทยาพัฒนาการพัฒนาเด็กเป6นรายบุคคล เต็มศักยภาพ
อย7างรอบด/าน  ให/เด็กสามารถสร/างองค�ความรู/ เรียนรู/ด/วย ตนเอง บูรณาการผ7าน การเล7น 
และเล7น ร7วมกันอย7างมีความสุข 

6. จัดประสบการณ�ตรงให/เด็กได/ เรียนรู/เก่ียวกับการใช/วิถีชีวิตจริง  เรียนรู/ จากของจริง ใน
สิ่งแวดล/อมท่ีสมบูรณ�ลงมือ ปฏิบัติกระทําด/วยตนเอง ผ7านประสาทสัมผัสท้ังหก (ตา หู จมูก  
ลิ้น กาย ใจ) จากสิ่งท่ีใกล/ตัวไปสู7สิ่งท่ีไกลตัว จากง7ายไปหายาก จากความเป6นรูปธรรมให/สู7
นามธรรม อย7างชัดเจน  

7. จัดประสบการณ�ให/เด็กได/คิดริเริ่ม วางแผน ตัดสินใจ ส ารวจ สังเกต  สืบเสาะ สืบค/น 
ทดลอง ลงมือปฏิบัติจริง คิดแก/ป%ญหาด/วยตนเองและนําเสนอผลงานได/ 
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ตารางท่ี 33 องค�ประกอบและตัวแปรด/านหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย (ต7อ) 

ข/อ รายการ 

8. จัดประสบการณ�ภายใต/บริบทของ ของเด็ก ให/เด็กมีปฏิสัมพันธ�กับผู/ใหญ7สภาพแวดล/อม
บรรยากาศท่ีอบอุ7น พูดคุย สนทนา และสอดแทรกสิ่งท่ีเด็กสนใจด/วยสื่อ ต7าง ๆ 
ท่ีหลากหลายเหมาะสมกับวัย 

9. พัฒนาการจัดการเรียนรู/บนพ้ืนฐานการวิจัย นําผลการวิจัยท่ีเก่ียวข/องไปใช/จริง ให/เด็กได/รับ
การพัฒนารอบด/านอย7างสมดุล เต็มตามศักยภาพสนับสนุนการบูรณาการทฤษฎีต7างๆ 

10. ใช/วิธีประเมินผลการเรียนรู/ตามสภาพจริง (authentic assessment)และใช/ระบบสะท/อน
ข/อมูลการสอนจากการสังเกตบันทึกพฤติกรรมการเรียนรู/ของเด็กเพ่ือการวางแผนการสอน
ในครั้งต7อไป 

11. จัดการศึกษาแบบเป6นหุ/นส7วนร7วมกับผู/ปกครอง PARTNERSHIP WITH PARENTS 
12. นํานวัตกรรมใหม7ๆหรือสร/างนวัตกรรมใหม7ด/านการจัดการเรียนรู/มาพัฒนาเด็กอย7าง

เหมาะสม 
13. หาวิธีการพัฒนาการศึกษาปฐมวัยอย7างก/าวกระโดด (Bench mark/ Best practice) คือ

การเทียบเคียงสมรรถนะเป6นรูปแบบหนึ่งท่ีมีกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู/ประสบการณ�
และวิธีการปฏิบัติท่ีเป6นเลิศจากโรงเรียนท่ีจัดการศึกษาปฐมวัยอ่ืนๆภายใต/กฎกติกาสากล 

14. จัดการศึกษาแบบองค�รวมและกว/างตามความต/องการในอนาคต (BROAD-BASED AND 
HOLISTIC EDUCATION) 

15. สร/างความได/เปรียบจากการเรียนการสอนสองภาษา BILINGUAL ADVANTAGE 
16. มีมาตรฐานในด/านวิชาการสูงในระดับสากล 
17. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีใช/สภาพแวดล/อมการเล7นเป6นฐาน (Teaching and 

learning in a play-based environment) 
18. มีอัตราส7วนเด็ก : ห/อง : ครูอย7างเหมาะสม 
19. มีหลักสูตรภาษาอังกฤษท่ีเรียนรู/กับครูชาวต7างชาติเจ/าของภาษา 

20. 
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีมีการประเมินพัฒนาการเด็กอย7างสมํ่าเสมอ เพ่ือการ
พัฒนาเด็กเป6นรายบุคคล และพัฒนาการจัดประสบการณ�เรียนรู/ให/มีประสิทธิภาพมากข้ึน 

21. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีส7งเสริมสุขนิสัยท่ีดีในการรักษาความสะอาด ปwองกันโรค 
และความปลอดภัย 

 
ตารางท่ี 34 องค�ประกอบและตัวแปรด/านการบริหารจัดการ 

ข/อ รายการ 

1. กําหนดนโยบายการสร/างอนาคตโรงเรียนอย7างเป6นระบบ 
2. มีการทบทวนวิสัยทัศน� พันธกิจ ค7านิยมของโรงเรียน เม่ือมีการเปลี่ยนแปลงทาง

สภาพแวดล/อมท่ีเก่ียวข/องกับการศึกษา 
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ตารางท่ี 34 องค�ประกอบและตัวแปรด/านการบริหารจัดการ 

ข/อ รายการ 

3. ยุทธศาสตร�โรงเรียนสอดคล/องกับมาตรฐานต7างๆ ท่ีเก่ียวข/อง 
4. ยุทธศาสตร�โรงเรียนในอนาคตสอดคล/องกับกับแนวโน/มและการเปลี่ยนแปลงการกระจาย

รายได/โดยใช/ข/อมูลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
5. ยุทธศาสตร�โรงเรียนในอนาคต พิจารณาจากสภาพแวดล/อมภายในและภายนอก รวมท้ัง

ด/านประชากรศาสตร�โดยเฉพาะอย7างยิ่งการ เพ่ิม-ลด อัตราการเกิดของประชากร 
6. ยุทธศาสตร�โรงเรียนต/องมีความสมดุลระหว7างการเปลี่ยนแปลงกับความต7อเนื่อง 
7. ยุทธศาสตร�ของโรงเรียนท่ีสามารถพร/อมรับต7อการเปลี่ยนแปลงใหม7ๆ 
8. มีเปwาหมายเก่ียวกับนวัตกรรมต7างๆ ของโรงเรียนอย7างชัดเจน 
9. ผู/บริหารมีสมรรถนะในการนําองค�การ 
10. ผู/บริหารมีมนุษยสัมพันธ� เป6นนักประสาน สามารถทํางานร7วมกับทุกภาคส7วนได/อย7างมี

ประสิทธิภาพ 
11. ผู/บริหารเข/าใจหลักการบริหาร และควบคุม กํากับติดตาม ให/เกิดผลตามนโยบาย 
12. ผู/บริหารมีวิธีท่ีถูกต/องในการสร/างความคุ/นเคยกับการเปลี่ยนแปลงท้ังภายในและภายนอก

โรงเรียนอนุบาล 
13. การดําเนินงานของโรงเรียนอนุบาลอยู7บนฐานนิยามของคําว7า "ผลการปฏิบัติงาน" 

(Performance based management) 
14. ครู บุคลากรท่ีมีความรู/ความสามารถในการเพ่ิมผลิตภาพของโรงเรียน (Productivity)  

ถือว7าเป6นสินทรัพย�รายการหลักของโรงเรียน 
15. ปรับปรุง โครงสร/างอัตราครู และ บุคลากร ให/เหมาะสม พอเพียง 
16. ใช/โครงสร/างการบริหารแบบเพ่ือวัตถุประสงค�หรือความมุ7งหมายโดยเฉพาะ (Ad Hoc 

.Organization) 
17. ใช/จุดแข็งของ กองทัพอากาศ มาช7วยดําเนินกิจการของโรงเรียน 
18. ปรับ ลด แก/ไขกฎระเบียบให/ทันสมัย เหมาะสมกับสภาพการณ� 
19. ยกระดับความจําเป6น หรือความสําคัญ ของโรงเรียนอนุบาล ให/เทียบเท7ากับการศึกษาใน

ระดับสูง 
20. ผู/บังคับบัญชาระดับสูงให/การส7งเสริม สนับสนุน และมีส7วนร7วมในการบริหารจัดการศึกษา 
21. มีการกํากับ ติดตาม ดูแลการดําเนินงานของโรงเรียนจากหน7วยงานต/นสังกัดอย7างจริงจัง

และต7อเนื่อง 
22. การปรับค7าใช/จ7าย (ค7าธรรมเนียมทางการศึกษา/ค7าเทอม) ให/มีความเหมาะสมและมีความ

คุ/มค7า เพ่ือเพ่ิมโอกาสในการตัดสินใจของผู/ปกครอง นักเรียน ในการเข/ามาศึกษา 
23. มีระบบบริหารจัดการห/องสมุดและแหล7งเรียนรู/อย7างมีประสิทธิภาพ 
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ตารางท่ี 34 องค�ประกอบและตัวแปรด/านการบริหารจัดการ (ต7อ) 

ข/อ รายการ 

24. มีระบบบริหารจัดการอาหารกลางวันสําหรับนักเรียนและบุคลากรท่ีมีประสิทธิภาพ 
25. มีสถานท่ี อุปกรณ�กีฬาไว/บริการ เช7น  sport club ลานกีฬาหรืออาคารอเนกประสงค�  

สระว7ายน้ํา ให/ผู/ปกครองครูและบุคลากรได/ออกกําลังกายร7วมกัน 
26. การบริหารจัดการแหล7งน้ําเพ่ือการสาธารณูปโภคและระบบการกําจัดขยะ 

 
ตอนท่ี 3 การวิเคราะห�แนวทางปฏิบัติเพ่ือให�เกิดผลท่ีเหมาะสมกับอนาคตภาพโรงเรียนอนุบาล  
ฤทธิยะวรรณาลัย 
 เพ่ือตอบวัตถุประสงค�ข/อท่ี 3 ของการวิจัย ผู/วิจัยใช/การวิเคราะห�แนวทางปฏิบัติเพ่ือให/
เกิดผลท่ีเหมาะสมกับอนาคตภาพโรงเรียนอนุบาลฤทธิยะวรรณาลัยโดยนําองค�ประกอบอนาคตภาพ
โรงเรียนอนุบาลฤทธิยะวรรณาลัย ท่ีสังเคราะห�ร7วมท้ังจากวิธีวิจัยเชิงปริมาณและเทคนิคการวิจัยแบบ 
EDFR ตามตารางที่ 35 ตามภาพที่ 10 ด/วยการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมความคิดเห็น 
(brainstorming) โดยผู/ทรงคุณวุฒิด/านการบริหารระดับนโยบาย จํานวน 1 คน ผู/บริหารโรงเรียน
จํานวน 2 คน  ผู/บริหารโรงเรียนที่มีประสบการณ�ในการจัดการศึกษาปฐมวัยจํานวน 1 คน 
นักวิชาการท่ีมีความรู/ด/านการจัดการศึกษาสําหรับเด็กปฐมวัย จํานวน 3 คน ชุมชนจํานวน 1 คน และ
ผู/ปกครองจํานวน 1 คน รวม 9 คนเพ่ือหาข/อคิดเห็นร7วมกัน (consensus) เก่ียวกับแนวทางปฏิบัติ
เพ่ือให/เกิดผลท่ีเหมาะสมกับอนาคตภาพโรงเรียนอนุบาลฤทธิยะวรรณาลัยในแต7ละองค�ประกอบ โดย
นําข/อคิดเห็นของผู/เข/าร7วมระดมความเห็น มาจัดลําดับตามความถ่ีของความเห็นชอบแนวทางปฏิบัติ
ของแต7ละองค�ประกอบและใช/แนวทางปฏิบัติท่ีมีความถ่ีของความเห็นชอบมากท่ีสุดมาเป6นแนวทาง
ปฏิบัติ ดังข้ันตอนดังต7อไปนี้ 
 จากการท่ีได/จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อระดมความคิดเห็นของผู/ทรงเชี่ยวชาญ 
นักวิชาการเพ่ือทราบแนวทางปฏิบัติเพ่ือให/เกิดผลท่ีเหมาะสมกับอนาคตภาพโรงเรียนอนุบาล       
ฤทธิยะวรรณาลัยโดยมีรายละเอียด การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการดังนี้  

1. ผู/วิจัยได/ติดต7อสื่อสารกับผู/ทรงคุณวุฒิ นักวิชาการทางโทรศัพท�เพ่ือขอความอนุเคราะห�
เป6นผู/ทรงคุณวุฒิเข/าร7วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือระดมความคิดเห็นเก่ียวกับแนวทางปฏิบัติ
เพื่อให/เกิดผลที่เหมาะสมกับอนาคตภาพโรงเรียนอนุบาลฤทธิยะวรรณาลัย จํานวน 9 คน เม่ือ
ผู/ทรงคุณวุฒิตอบรับยินดีในการเป6นผู/ทรงคุณวุฒิแล/ว ผู/วิจัยจึงส7งเอกสารท่ีจะประชุมเชิงปฏิบัติการ
ทาง Email ซ่ึงเป6นเอกสารเก่ียวกับองค�ประกอบอนาคตภาพโรงเรียนอนุบาลฤทธิยะวรรณาลัยเพ่ือให/
ผู/ทรงคุณวุฒิได/ศึกษาและทําความเข/าใจก7อนการประชุมเชิงปฏิบัติการ 

2. ก7อนวันเชิงปฏิบัติการ 15 วัน ผู/วิจัยโดยมหาวิทยาลัยศิลปากร ได/ทําหนังสือราชการ
เชิญผู/ทรงคุณวุฒิ นักวิชาการ พร/อมส7งเอกสารให/กับผู/เข/าร7วมประชุมเชิงปฏิบัติการ 

3. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือระดมความคิดเห็นเก่ียวกับแนวทางปฏิบัติเพ่ือให/เกิดผลท่ี
เหมาะสมกับอนาคตภาพโรงเรียนอนุบาลฤทธิยะวรรณาลัย ในวันท่ี 6 พฤษภาคม 2559 เวลา 13.00 - 
16.00 น. ณ ห/องประชุมกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ  ดอนเมือง กรุงเทพฯ มีผู/เข/าร7วมประชุม
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เชิงปฏิบัติการ ประกอบด/วย ผู/บริหารระดับนโยบายจากกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ อาจารย�จาก
มหาวิทยาลัย ผู/บริหารโรงเรียน ผู/บริหารสถานศึกษาที่จัดการศึกษาปฐมวัย ครูผู/สอนผู/แทน
จากโรงเรียนในชุมชนท่ีจัดการศึกษาปฐมวัย และผู/ปกครอง จํานวน 9 คน และผู/สังเกตการณ�จํานวน 
1คนคือผู/ทรงคุณวุฒิของผู/วิจัย ในการประชุมเชิงปฏิบัติการผู/วิจัยมีข้ันตอนการดําเนินการ คือ  

4. ข้ันตอนการดําเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการทุกท7านพร/อมกันท่ีห/องประชุมกรมยุทธ
ศึกษาทหารอากาศ ในเวลา 13.00 – 16.00 น. ดําเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการตามกําหนดการ 
โดย พลอากาศโท ฌเณศ ชลิตภิรัติ เจ/ากรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เป6นประธานในการประชุมเชิง
ปฏิบัติการและ นาวาอากาศโท ดร.เสน7ห�  ฎีกาวงค� รองหัวหน/ากองการศึกษาโรงเรียนจ7าอากาศเป6น 
ผู/ดําเนินรายการในการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือระดมความคิดเห็นเพ่ือทราบแนวทางปฏิบัติท่ีเหมาะสม
กับอนาคตภาพโรงเรียนอนุบาลฤทธิยะวรรณลัย ผู/เข/าร7วมประชุมเชิงปฏิบัติการได/ ร7วมแสดง
ความคิดเห็นอย7างหลากหลาย พร/อมให/ข/อเสนอแนะเก่ียวกับแนวทางปฏิบัติเพ่ือให/เกิดผลท่ีเหมาะกับ
อนาคตภาพโรงเรียนอนุบาลฤทธิยะวรรณาลัยครบทุกองค�ประกอบและตัวแปร  

 ผลการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
 ผลการประชุมเชิงปฏิบัติการ จากผู/เชี่ยวชาญ ประกอบด/วยผู/บริหารระดับนโยบายจาก

กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ  อาจารย�จากมหาวิทยาลัย ผู/บริหารโรงเรียน  ผู/บริหารสถานศึกษาท่ีจัด
การศึกษาปฐมวัย ครูผู/สอนผู/แทนจากโรงเรียนในชุมชนท่ีจัดการศึกษาปฐมวัย และผู/ปกครอง จํานวน 
9 คน และผู/สังเกตการณ�จํานวน 1 คน คือผู/ทรงคุณวุฒิของผู/วิจัย นักวิชาการมีความคิดเห็นและ
ข/อเสนอแนะเก่ียวกับแนวทางปฏิบัติเพ่ือให/เกิดผลท่ีเหมาะกับอนาคตภาพโรงเรียนอนุบาลฤทธิ
ยะวรรณาลัย ท้ัง 6 ประกอบ คือ 

 องค�ประกอบด/านนโยบายโรงเรียนจํานวนตัวแปรท้ังหมด 21 แปรได/แนวทางปฏิบัติ
เพ่ือให/เกิดผลท่ีเหมาะสมกับอนาคตภาพโรงเรียนอนุบาลฤทธิยะวรรณาลัยจํานวน 64 แนวปฏิบัติ  
องค�ประกอบด/านสิทธิและค7านิยมสําหรับเด็กประถมวัยจํานวน 6 ตัวแปรได/แนวทางปฏิบัติเพ่ือให/
เกิดผลท่ีเหมาะสมกับอนาคตภาพโรงเรียนอนุบาลฤทธิยะวรรณาลัย จํานวน 18 แนวปฏิบัติ 
องค�ประกอบด/านครูและบุคลากรจํานวน 18 ตัวแปรได/แนวทางปฏิบัติเพ่ือให/เกิดผลท่ีเหมาะสมกับ
อนาคตภาพโรงเรียนอนุบาลฤทธิยะวรรณาลัย จํานวน 53 แนวปฏิบัติ องค�ประกอบด/านการจัด
สภาพแวดล/อมจํานวน 17 ตัวแปรได/แนวทางปฏิบัติเพ่ือให/เกิดผลท่ีเหมาะสมกับอนาคตภาพโรงเรียน
อนุบาลฤทธิยะวรรณาลัย จํานวน 51 แนวปฏิบัติ องค�ประกอบด/านหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยจํานวน 
21 ตัวแปรได/แนวทางปฏิบัติเพ่ือให/เกิดผลท่ีเหมาะสมกับอนาคตภาพโรงเรียนอนุบาลฤทธิยะวรรณาลัย 
จํานวน 63 แนวปฏิบัติ  และองค�ประกอบด/านการบริหารจัดการจํานวน 26 ตัวแปรได/แนวทางปฏิบัติ
เพ่ือให/เกิดผลท่ีเหมาะสมกับอนาคตภาพโรงเรียนอนุบาลฤทธิยะวรรณาลัย จํานวน 78 แนวปฏิบัติ ดัง
ตารางท่ี 35 - 40 
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ตารางท่ี 35  สรุปแนวทางปฏิบัติเพ่ือให/เกิดผลท่ีเหมาะสมกับอนาคตภาพโรงเรียนอนุบาลฤทธิยะวรรณาลัย 
องค�ประกอบด/านนโยบายโรงเรียน 

ข/อ 
องค�ประกอบด/านนโยบาย

โรงเรียน 
แนวปฏิบัติท่ี 1 แนวปฏิบัติท่ี 2 แนวปฏิบัติท่ี 3 

1. ยึดวัตถุประสงค�เพ่ือ 
เป6นสวัสดิการของบุตร
ข/าราชการทหารอากาศ 
และบริการบุตรหลานของ
ชุมชนรอบท่ีตั้ง 

คณะผู/บริหารกําหนด
วัตถุประสงค�ไว/ใน 
แผนกลยุทธ� 

ประชุมช้ีแจง
วัตถุประสงค�ให/ครูและ
บุคลากรทุกคนเข/าใจ 

ประชาสมัพันธ�
วัตถุประสงค�โดยวิธีการ
ท่ีหลากหลาย 

2. กําหนดเอกลักษณ�ให/เป6น
โรงเรียนอนุบาลขนาด
ใหญ7ของกองทัพอากาศท่ี
มีคุณภาพ  

คณะผู/บริหารกําหนด
เอกลักษณ�การเป6น
โรงเรียนอนุบาล 
ขนาดใหญ7ของ
กองทัพอากาศท่ีมีคุณภาพ 

ประชุมช้ีแจงให/ครูและ
บุคลากรทุกคนเข/าใจ
เก่ียวกับเอกลักษณ�การ
เป6นโรงเรียนอนุบาล
ขนาดใหญ7ของ
กองทัพอากาศท่ีมี
คุณภาพ 

ระดมความคิดกําหนด
แผนกลยุทธ�ในการ
ขับเคลื่อนเอกลักษณ�
การเป6นโรงเรียน
อนุบาลขนาดใหญ7 
ของกองทัพอากาศ 
ท่ีมีคุณภาพ 

3. มีเอกลักษณ�โดดเด7นใน
ด/านการปลูกฝ%งความมี
ระเบียบวินัย คุณธรรม 
จริยธรรมของนักเรียน 

คณะผู/บริหารกําหนด
เอกลักษณ�ท่ีชัดเจนด/าน
การปลูกฝ%งความมรีะเบียบ
วินัย คุณธรรม จรยิธรรม
ของนักเรียน 

ประชุมช้ีแจงเอกลักษณ�
ท่ีชัดเจนด/านการปลูกฝ%ง
ความมีระเบียบวินัย 
คุณธรรม จรยิธรรมของ
นักเรียนให/ครูและ
บุคลากรทุกคนเข/าใจ 

ระดมความคิดกําหนด
แผนกลยุทธ�ในการ
ขับเคลื่อนเอกลักษณ�
ด/านการปลูกฝ%งความมี
ระเบียบวินัย คุณธรรม 
จริยธรรมของนักเรียน 

4. มีอาคารเรียน  
สิ่งสนับสนุนและ 
มีบุคลากรท่ีมี
ความสามารถสูง 

จัดให/มีอาคารเรยีน สิ่ง
สนับสนุนท่ีเพียงพอ และ
คัดเลือกบุคลากรท่ีมี
ความรู/ความสามารถ
ปฐมวัย 

พัฒนาบุคลากรให/มี
ความรู/ความสามารถ
ด/านสอนระดับปฐมวัย 

 

5. เป6นแหล7งการเรียนรู/ 
สําหรับเด็กปฐมวัย คร ู 
ผู/ปกครอง ชุมชนและ
บุคคลท่ัวไป 

คณะผู/บริหารมีการกําหนด
นโยบายให/โรงเรียนเป6น
แหล7งการเรียนรู/ สําหรบั
เด็กปฐมวัย คร ู ผู/ปกครอง 
ชุมชนและบุคคลท่ัวไป 

พัฒนาโรงเรียนเป6น
แหล7งการเรียนรู/พัฒนา
แหล7งเรียนรู/ให/
หลากหลาย สําหรับเด็ก
ปฐมวัย คร ู ผู/ปกครอง 
ชุมชนและบุคคลท่ัวไป 

พัฒนาแหล7งเรียนรู/ 
ให/หลากหลาย 

6. เป6นผู/นําในการจัด
การศึกษาปฐมวัยให/กับ
โรงเรียนในชุมชน
ใกล/เคียง 

กําหนดเปwาหมายการเป6น
ผู/นําในการจัดการ ศึกษา
ปฐมวัยให/กับโรงเรียนใน
ชุมชนใกล/เคียงอย7าง
ชัดเจน 

สร/างเครือข7ายกับ
โรงเรียนในชุมชน
ใกล/เคียง 

เป6นผู/นําในการจัด
กิจกรรมทางวิชาการ
และกิจกรรมอ่ืนๆ 
โดยเชิญโรงเรียน
เครือข7ายเข/าร7วม 
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ตารางท่ี 35  สรุปแนวทางปฏิบัติเพ่ือให/เกิดผลท่ีเหมาะสมกับอนาคตภาพโรงเรียนอนุบาลฤทธิยะวรรณาลัย 
องค�ประกอบด/านนโยบายโรงเรียน (ต7อ) 

ข/อ 
องค�ประกอบด/านนโยบาย

โรงเรียน 
แนวปฏิบัติท่ี 1 แนวปฏิบัติท่ี 2 แนวปฏิบัติท่ี 3 

7. เป6นโรงเรียนท่ีมีมาตรฐาน 
เป6นแหล7ง 
บ7มเพาะคนดีโดยไม7เน/นการ
แข7งขัน ด/านการเรียนรู/แต7
เน/นการพัฒนา เด็ก (ด/าน
ร7างกาย อารมณ� สังคม 
สติป%ญญา) และความ
ปลอดภัย 

คณะผู/บริหารมีนโยบาย
ให/โรงเรียนเป6นแหล7งบ7ม
เพาะคนดโีดย ไม7เน/นการ
แข7งขัน ด/านการเรียนรู/
แต7เน/นการพัฒนาเด็ก
(ด/านร7างกาย อารมณ� 
สังคม สตปิ%ญญา) และ
ความปลอดภัย 

ประชุมช้ีแจงการ
กําหนดให/เป6นโรงเรียนท่ีมี
มาตรฐาน เป6นแหล7งบ7ม
เพาะคนดโีดย ไม7เน/นการ
แข7งขัน ด/านการเรียนรู/แต7
เน/นการพัฒนาเด็กท่ี
ชัดเจนให/ครูและบุคลากร
ทุกคนเข/าใจ 

ระดมความคิดกําหนด
แผนกลยุทธ�การ
โรงเรียนมาตรฐาน ท่ี
เป6นแหล7งบ7มเพาะคน
ดีโดย ไม7เน/นการ
แข7งขัน ด/านการ
เรียนรู/แต7เน/นการ
พัฒนาเด็ก 

8. มุ7งพัฒนาเพ่ือให/เด็ก รัก
การอ7านและ เรียนรู/รอบตัว
ตามความสามารถของเด็ก 

คณะผู/บริหารมีนโยบาย
ให/โรงเรียนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาเพ่ือให/
เด็ก รักการอ7านและ 
เรียนรู/รอบตัวตาม
ความสามารถของเด็ก 

ระดมความคิดในการจัด
กิจกรรมเพ่ือให/เด็ก รัก
การอ7านและ เรียนรู/
รอบตัวตาม
ความสามารถของเด็ก 

จัดทําแผนกลยุทธ�สู7
การปฏิบัต ิ

9. มีการบรหิารจัดการอย7างมือ
อาชีพ ใช/ผู/ท่ีมีประสบการณ� 
มีความ ชํานาญท่ีเป6น
ข/าราชการทหารหรือบุคลากร
ฝ^ายพลเรือน 

การคัดเลือกผู/บริหารจาก
ข/าราชการทหารควรเลือก
ผู/ท่ีมีประสบการณ�การ
บริหารงานทางด/าน
การศึกษาและสามารถ
พัฒนาตนเองให/มีความรู/
ความเข/าใจ เก่ียวกับการ
จัดการศึกษาปฐมวัย 
 
 
 

การคัดเลือกผู/บริหารท่ี
เป6นบุคลากรฝ^ายพลเรือน
ควรเลือกผู/ท่ีมี
ประสบการณ�การบริหาร
สถานศึกษาและมีความรู/
ความเข/าใจ เก่ียวกับการ
จัดการศึกษาปฐมวัย และ
ต/องเป6นผู/ท่ีม ี
ใบประกอบวิชาชีพ
ผู/บริหารสถานศึกษา 

 

10. ใช/การบริหารงาน 
แบบมีส7วนร7วม   
ยึดหลักธรรมาภิบาล 

ผู/บริหารเป6นผู/นําการ
บริหารจัดการ สามารถ
วางแผนกลยุทธ�บริหารแบบ
มีส7วนร7วม เป6นผู/นําการ
เปลี่ยนแปลง สามารถ
บริหารความขัดแย/ง 

ผู/บริหารใช/หลัก
บริหารงานแบบ 
มีส7วนร7วม และยดึหลัก
ธรรมาภิบาลในการ
บริหารโรงเรยีน 

ให/ครู ผู/ปกครอง 
ชุมชนเข/ามามีส7วนร7วม
ในการแสดงความ
คิดเห็น 

11. สร/างความไว/วางใจให/กับ
ผู/ปกครองทหารอากาศใน
การส7งบุตรหลานมาเรียน
มากยิ่งข้ึน 

จัดให/มีการประกัน
คุณภาพภายในอย7าง
สม่ําเสมอ 

จัดทําเอกสารสรุป ผลการ
ปฏิบัติงานประจําป[
เผยแพร7ให/ผู/ปกครอง 
 

เผยแพร7ผลการ
ประเมินคุณภาพ
ภายนอกให/ผู/ปกครอง
รับทราบ 
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ตารางท่ี 35  สรุปแนวทางปฏิบัติเพ่ือให/เกิดผลท่ีเหมาะสมกับอนาคตภาพโรงเรียนอนุบาลฤทธิยะวรรณาลัย 
องค�ประกอบด/านนโยบายโรงเรียน (ต7อ) 

ข/อ 
องค�ประกอบด/านนโยบาย

โรงเรียน 
แนวปฏิบัติท่ี 1 แนวปฏิบัติท่ี 2 แนวปฏิบัติท่ี 3 

12. จัดการศึกษาท่ีเน/นผู/เรียน
เป6นศูนย�กลาง โดยการมี
ส7วนร7วมของทุกภาคส7วน 

จัดทําหลักสูตร
สถานศึกษาท่ีเน/นผู/เรียน
เป6นศูนย�กลางโดยการมี
ส7วนร7วมของทุกภาคส7วน 

จัดอบรมครู เพ่ือให/
สามารถนําหลักสูตร
ไปใช/ได/ 

ประเมินผลการใช/
หลักสตูร 

13. มีการบรหิารงบประมาณ
โดยยดึผู/เรียนเป6น
ศูนย�กลาง เน/นการมีส7วน
ร7วมของผู/ปกครอง ชุมชน
และทุกภาคส7วน 

ระดมความคิดผู/เก่ียวข/อง
ทุกฝ^ายเสนอแผนงาน 
และงบประมาณ 

จัดอบรมเชิง
ปฏิบัติการ ทบทวน
การจัดทําแผน
งบประมาณประจําป[ 

ติดตามการใช/
งบประมาณให/ดําเนินไป
ตามแผนการดําเนินงาน
ตามไตรมาส 

14. ครู บุคลากร ผู/ปกครอง
และทุกภาคส7วนมสี7วนร7วม
ในการกําหนดเปwาหมาย 
อัตลักษณ�และ เอกลักษณ�
ของโรงเรียน 

สํารวจความคิดเห็นใน
การกําหนดอัตลักษณ�
และ เอกลักษณ�ของ
โรงเรียน 

ศึกษาข/อมูลจากการ
วิเคราะห�ป%ญหาเพ่ือ
กําหนดเปwาหมายและ
ทิศทางของโรงเรียน 

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ
กําหนดเปwาหมาย อัต
ลักษณ�และ เอกลักษณ�
ของโรงเรียน 

15. มีระบบติดตามความสําเร็จ
ของศิษย�เก7า เพ่ือเป6น
ฐานข/อมูลติดการประเมิน
ผลผลติของโรงเรียน 

จัดทําแบบสํารวจ 
ศิษย�เก7า 

จัดทําทะเบียน 
ศิษย�เก7า 

จัดตั้งชมรมศิษย�เก7า 

16. ได/รับการรับรองมาตรฐาน
คุณภาพสถานศึกษาจาก 
สํานักงานการศึกษาเอกชน 
และสาํนักรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพ
การศึกษา 

จัดทํารายงานประเมิน
ตนเอง 

จัดให/มีการประกัน
คุณภาพภายในอย7าง
เป6นระบบและ
ต7อเน่ือง 

นําผลการประเมิน
คุณภาพมาปรับปรุง 
พัฒนาสถานศึกษาให/มี
คุณภาพตามมาตรฐาน 

17. พัฒนาคุณภาพการบริหาร
ใหม7  เช7น การบริหารความ
เสี่ยงและการบริหารการ
เปลี่ยนแปลง 

จัดทําแบบสํารวจความ
เสี่ยงท่ีอาจเกิดข้ึน 

วิเคราะห�ความเสี่ยงท่ี
อาจเกิดข้ึน 

ศึกษาข/อมูลจากการ
วิเคราะห�ความเสี่ยงท่ี
อาจเกิดข้ึนและเตรียม
แนวทางแก/ไข 

18. นํากําไรจากผลประกอบการ 
ไปใช/ 
เพ่ือการพัฒนาคุณภาพ
บุคลากรและการสวัสดิการ
ท่ีเหมาะสม  

สอบถามความคิดเห็น
เก่ียวกับการนํากําไรจาก
ผลประกอบการ ไปใช/ 
เพ่ือการพัฒนาคุณภาพ
บุคลากรและสวัสดิการท่ี
เหมาะสม 

ประชุมคณะ 
กรรมการบริหาร 
เพ่ือพิจารณาเก่ียวกับ
การนํากําไรจากผล
ประกอบการ ไปใช/เพ่ือ
การพัฒนาคุณภาพ
บุคลากรและสวัสดิการ
ท่ีเหมาะสม 

จัดทําแผนการพัฒนา
คุณภาพบุคลากรและ
สวัสดิการ 
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ตารางท่ี 35  สรุปแนวทางปฏิบัติเพ่ือให/เกิดผลท่ีเหมาะสมกับอนาคตภาพโรงเรียนอนุบาลฤทธิยะวรรณาลัย 
องค�ประกอบด/านนโยบายโรงเรียน (ต7อ) 

ข/อ 
องค�ประกอบด/าน
นโยบายโรงเรยีน 

แนวปฏิบัติท่ี 1 แนวปฏิบัติท่ี 2 แนวปฏิบัติท่ี 3 

19. จัดระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 
(ICT) ท่ีทันสมัยและ
นําไปใช/ประโยชน�อย7าง
เต็มประสิทธิภาพ 

จัดให/มีจัดระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 
(ICT) ท่ีทันสมัยและ
นําไปใช/ประโยชน�อย7างเต็ม
ประสิทธิภาพ 

มอบหมายผู/รับผิดชอบ
ด/านการจัดระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร 

จัดเตรียมสื่อ อุปกรณ�
สําหรับการจัดระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร 

20. ส7งเสริมให/ผู/ปกครอง มีการ
สนับสนุนและช7วยเหลือใน
การจัดการศึกษาเพ่ือ
พัฒนาเด็ก 

จัดให/มีการประชุม
ผู/ปกครองอย7างน/อย 
ป[ละ 2 ครั้ง 

เชิญผู/ปกครองเข/าร7วม
กิจกรรมของโรงเรียน 
 
 

จัดทําสารสมัพันธ�โรงเรยีน
กับผู/ปกครอง 

21. ส7งเสริมศิษย�เก7าให/สร/าง
ช่ือเสียงให/กับโรงเรียน 

เชิญศิษย�เก7าท่ีสร/างช่ือเสียง
ให/กับโรงเรียนเข/าร7วม
กิจกรรมสําคัญของโรงเรียน 

จัดทําทําเนียบศิษย�เก7า
ท่ีสร/างช่ือเสียงให/กับ
โรงเรียน 

มอบเกียรติบัตรชมเชยให/
ศิษย�เก7าท่ีสร/างช่ือเสียง
ให/กับโรงเรียน 

 
ตารางท่ี 36 สรุปแนวทางปฏิบัติเพ่ือให/เกิดผลท่ีเหมาะสมกับอนาคตภาพโรงเรียนอนุบาลฤทธิยะวรรณาลัย 

องค�ประกอบด/านสิทธิและค7านิยมสําหรับเด็กปฐมวัย 

ข/อ 
องค�ประกอบด/านสิทธิและ
ค7านิยมสาํหรับเด็กปฐมวัย 

แนวปฏิบัติท่ี1 แนวปฏิบัติท่ี2 แนวปฏิบัติท่ี3 

1. เด็กได/รับการดูแล
ช7วยเหลือตามสิทธิเด็ก  

-กําหนดในกฎหมาย 
ว7าด/วยสิทธิ และการ
คุ/มครองเด็ก 
-พัฒนาครูและบุคลากรทุก
คนให/มีความตระหนักใน
สิทธิเด็กและเคารพในสิทธิ
เด็ก 

กําหนดในระเบียบและ
ข/อบังคับและแนวปฏิบัติ
ของสถานศึกษาท่ีจัด
การศึกษาระดับปฐมวัย
เก่ียวกับสิทธิ และการ
คุ/มครองเด็ก 

มีระบบการตรวจสอบ 
ทบทวนปรับปรุงการ
ดําเนินงานของโรงเรยีน
ให/เป6นไปเพ่ือสิทธิเด็ก
อย7างต7อเน่ือง สม่ําเสมอ 

2. เด็กได/รับการปฏิบัติอย7าง
เท7าเทียมกัน 

มีการกําหนดนโยบายและ
เปwาหมายในการ
ดําเนินการไว/อย7างชัดเจน
ว7าเป6นไปเพ่ือเด็กทุกคน
อย7างเท7าเทียมกันทาง
การศึกษา 

กําหนดเป6นข/อปฏิบัติ
เก่ียวกับบทบาทและ
หน/าท่ีครูปฐมวัย 

ร7างข/อเสนอเชิงนโยบาย
การศึกษาปฐมวัย 

3. เด็กได/รับการดูแลและ
ส7งเสริมพัฒนาการทุกด/าน 

กําหนดเป6นจุดประสงค�ใน
การเขียนแผนการจัด
ประสบการณ�ให/
ครอบคลมุ 

กําหนดเป6นเปwาประสงค�
ของหลักสูตรสถานศึกษา
ระดับปฐมวัย 

จัดกิจกรรมท่ีส7งเสรมิ
พัฒนาการของเด็ก 
ทุกด/าน 
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ตารางท่ี 36 สรุปแนวทางปฏิบัติเพ่ือให/เกิดผลท่ีเหมาะสมกับอนาคตภาพโรงเรียนอนุบาลฤทธิยะวรรณาลัย 
องค�ประกอบด/านสิทธิและค7านิยมสําหรับเด็กปฐมวัย (ต7อ) 

ข/อ 
องค�ประกอบด/านสิทธิและ
ค7านิยมสาํหรับเด็กปฐมวัย 

แนวปฏิบัติท่ี1 แนวปฏิบัติท่ี2 แนวปฏิบัติท่ี3 

4. เด็กมีจติอาสา รักช่ืนชม
ธรรมชาติและดูแล
สิ่งแวดล/อม    

ระบุเพ่ิมเติมมาตรฐาน
คุณลักษณะอันพึงประสงค� 
12 ข/อ ท่ีสอดคล/องกับ
หลักการจัดการศึกษา
ปฐมวัย 

กําหนดเป6นอัตลักษณ�
ระดับปฐมวัยของ
สถานศึกษา 

ระบุในหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย 

5. เด็กรักวัฒนธรรม 
ประเพณีของชาติตนเอง 
และยอมรับ เรียนรู/
วัฒนธรรมอ่ืนปฏิบัติตน
เป6นสมาชิกท่ีดีของสังคม   

ระบุเพ่ิมเติมมาตรฐาน
คุณลักษณะอันพึงประสงค� 
12 ข/อ ท่ีสอดคล/องกับ
หลักการจัดการศึกษา
ปฐมวัย  

จัดทําหลักสูตรอาเซียน
ระดับปฐมวัย และ
หลักสตูรท/องถ่ินระดบั
ปฐมวัย 

จัดกิจกรรมส7งเสรมิ 
ให/เด็กรักวัฒนธรรม 
ประเพณีของไทย 

6. เด็กมีความอดทน  
อดกลั้น มีระเบียบวินัย รู/
สิทธิหน/าท่ี ของตนเอง 
ผู/อ่ืนเคารพกฎเกณฑ�และ
ข/อตกลง 

จัดทํา/สร/างสื่อ นวัตกรรม
เพ่ือปลูกฝ%งและส7งเสรมิให/
เด็กมีคณุลักษณะอันพึง
ประสงค�ตามท่ีกําหนด 

ระบุเป6นประสบการณ�
สําคัญในแผนการจัด
ประสบการณ� 

กําหนดเป6นข/อตกลงของ
ห/องเรียน 
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องค�ประกอบด/านครูและบุคลากร 

ข/อ 
องค�ประกอบ 

ด/านครู และบุคลากร 
แนวปฏิบัติท่ี 1 แนวปฏิบัติท่ี 2 แนวปฏิบัติท่ี 3 

1. คร ูบุคลากร มีความเป6น
มืออาชีพและมีความรู/ทาง
การศึกษาปฐมวัย 

ครูและบุคลากรท่ี
เก่ียวข/องควรได/รับ
ความรู/จากการฝ�กอบรม
รูปแบต7างๆ เพ่ือให/มี
ความรู/มากข้ึน และมี
การกํากับติดตามการนํา
องค�ความรู/ท่ีได/รับมาใช/
ให/เกิดประสิทธิผล 

เรียนรู/ในการพัฒนา
ตนเองอยู7เสมอ เช7น จาก
การการอ7านเอกสาร 
ตํารา งานวิจัยท่ีเก่ียวข/อง 
จากการสนทนาพูดคุยกับ
ผู/เช่ียวชาญด/านการจัด
การศึกษาปฐมวัย หรือ
เพ่ือนครูท่ีมีประสบการณ�
ใหม7ๆ เป6นต/น 

ศึกษาแนวการจัดการเรยีนรู/
ปฐมวัยรูปแบบอ่ืนๆ เช7น 
การศึกษาดูงาน หรือการลง
สังเกตการณ�ในห/องเรยีน 
เป6นต/น 

2. มีการพัฒนาคร ูบุคลากร
ให/มีความรู/ความสามารถ
ในการบูรณาการความรู/
เพ่ือสอนให/เด็กรู/จักคิดและ
ใช/เทคนิคการสอนหลาย
รูปแบบ 

การส7งครเูข/ารับการ
อบรมเพ่ือให/ได/พัฒนา
ตนเอง และนํากลับมาใช/
ให/เป6นประโยชน� 

เชิญวิทยากรหรือ
ผู/เช่ียวชาญมาให/ความรู/ท่ี
โรงเรียน 

ครูและบุคลากรได/มีโอกาส
ไปศึกษาดูงานในโรงเรียนท่ี
จัดการศึกษาด/านการศึกษา
ปฐมวัยท่ีดีท้ังในประเทศ
และต7างประเทศ 
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องค�ประกอบด/านครูและบุคลากร (ต7อ) 

ข/อ 
องค�ประกอบ 

ด/านครู และบุคลากร 
แนวปฏิบัติท่ี 1 แนวปฏิบัติท่ี 2 แนวปฏิบัติท่ี 3 

3. มีการพัฒนา ครูบุคลากร
ให/เป6นผู/ท่ีมีความรู/
ความสามารถและสามารถ
สร/างความแตกต7าง (จาก
โรงเรียนอนุบาลอ่ืนๆ ใน
เชิงสร/างสรรค�และมี
ประสิทธิภาพ) 

ศึกษาดูงานนอกสถานท่ี 
และนําความรู/ท่ีได/รับ
กลับมาใช/ พร/อมท้ังมี
การกํากับติดตามการใช/
ความรู/ให/เป6นไปในทิศทา
เดียวกันและมี
ประสิทธิภาพ 

ระดมสมองร7วมกัน 
ในการเลือกรูปแบบใน
การจัดการศึกษาเพ่ือให/มี
ประสิทธิภาพ 

หาอาสาสมัครหรือ 
แกนนําในการพัฒนา
รูปแบบการจัดการเรียนรู/ท่ี
ดีและมีประสิทธิภาพ 
เพ่ือให/เป6นตัวอย7างก7อน
นําไปขยายผลตาม
ห/องเรียนอ่ืนๆ 

4. ครู บุคลากร มีความรู/ 
ความเข/าใจ และมีทักษะ
ในการอบรม 
ดูแล จัดประสบการณ�และ
จัดสภาพแวดล/อมในเด็ก
อย7างเหมาะสมกับระดับ
พัฒนาการ 

ประชุมครเูพ่ือศึกษา
สภาพป%ญหาหรือทํา
SWOT เพ่ือนําข/อมูลมา
ใช/ในการพัฒนาครูให/มี
ทักษะท่ีดีในการอบรม 
ดูแล และจัด
ประสบการณ�ให/กับ 
เด็กปฐมวัย 

นิเทศติดตามการจัดการ
เรียนรู/ของครโูดย
ผู/บริหาร ผู/เช่ียวชาญ 
หรือเพ่ือนครูด/วยกันเพ่ือ
พัฒนาทักษะให/กับครู 

ครูและบุคลากรได/ฝ�กฝน
การสังเกตพฤติกรรมเด็ก 
อย7างสม่ําเสมอ และนําสิ่งท่ี
ได/สังเกตมาพูดคุยสนทนา
แลกเปลีย่นประสบการณ�ซ่ึง
กันและกัน 

5. ครู บุคลากร มีทักษะใน
การเข/าถึงแหล7งความรู/ 
เช7น สื่อสิ่งพิมพ� นิตยสาร 
โปสเตอร� แผ7นพับ 
รายการวิทยโุทรทัศน� 
Website ฯลฯ 

โรงเรียนจัดซ้ือ/หาสื่อ
ต7างๆ ท่ีเป6นองค�ความรู/ท่ี
เก่ียวข/องกับการจัด
การศึกษาปฐมวัย และ
เป̀ดโอกาสใหครไูด/ใช//
ศึกษาค/นคว/าได/อย7าง
อิสระ 

ครูและบุคลากรได/มีการ
รวมกลุ7มกันเพ่ืออ7าน/
ศึกษาองค�ความรู/ท่ี
เก่ียวข/องกับการศึกษา
ปฐมวัยตามท่ีสนใจ เช7น 
อาจเป6นช7วงเช/าก7อนเข/า
ห/อง หรือเป6นช7วงบ7าย  

โรงเรียนมีกลุ7มท่ีจัดทําองค�
ความรู/และส7งข/อความเข/า
เครื่องมือสื่อสารคล/ายข7าวท่ี
น7าสนใจตามเพจ ต7างๆ 
หรือส7งในLine สวัสดียาม
เช/า เป6นต/น 

6. ครูสามารถปรับเปลี่ยน
บทบาทของตนได/ตาม
นโยบายการเปลีย่นแปลง
จากครูตามแนวทางเดิม
กับแนวทางใหม7 

หาอาสาสมัครผู/นําการ
เปลี่ยนแปลง ถ/าประสบ
ความสําเร็จ ควรให/ได/รับ
การช่ืนชม และถ/าพบ
ป%ญหาอุปสรรคควารให/
ได/รับการช7วยเหลือจาก
ผู/เช่ียวชาญอย7างเป6น
กัลยาณมิตร 

ขยายเครือข7ายจากครู
ผู/นําการเปลี่ยนแปลงท่ี
ประสบความสําเรจ็และ
เป̀ดโอกาสให/ทุกคนได/
แสดงความสามารถของ
ตนเองพร/อมท้ังคนใหม7ท่ี
ควรได/รับการช่ืนชม 

พัฒนาและเปลี่ยนแปลง
บทบาทครูทุกคนให/เป6นครู
แนวทางใหม7ท้ังโรงเรียน
และร7วมมือกันเมื่อพบกับ
ป%ญหาอุปสรรคท่ีเกิดข้ึน 
(ร7วมฝ^าฟ%นไปพร/อมกันท่ีละ
ข้ัน) 
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องค�ประกอบด/านครูและบุคลากร (ต7อ) 

ข/อ 
องค�ประกอบ 

ด/านครู และบุคลากร 
แนวปฏิบัติท่ี 1 แนวปฏิบัติท่ี 2 แนวปฏิบัติท่ี 3 

7. ครูสามารถบูรณาการ
ทฤษฎีท่ีเก่ียวข/องกับ
การศึกษาปฐมวัยต7างๆ 
สู7การปฏิบัติเข/าด/วยกัน 
อย7างมีประสิทธิภาพ 

ครูได/รับการฝ�กอบรม/
ศึกษาดูงาน/แลกเปลีย่น
ความรู/ จากท่ีต7างๆ โดยไม7
เสียค7าใช/จ7าย และทํา
สัญญาร7วมกันในการท่ีจะ
นําองค�ความรู/และ
ประสบการณ�ท่ีได/รับมา
พัฒนาการจัดการศึกษา
ปฐมวัยของโรงเรียน 

มีผู/นําในการส7งเสริมให/ครู
ได/พัฒนาการจัดการเรียนรู/
ด/วยการวิจัยในช้ันเรียน 
โดยจัดทําเป6นคู7  
ถ/าเกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลท่ีดจีนเสามา
รถเป6นตัวอย7างท่ีดีเลิศ  
ก็ควรมีขวัญและกําลังใจ
ให/เป6นการตอบแทน 

หาอาสาสมัครในการ
จัดการเรียนรู/ตามแนวคิด
ใหม7ๆ เพ่ือพัฒนารูปแบบ
ในการจัดการเรัยนรู/ท่ี
เหมาะสมกับเด็ก และเมื่อ
เกิดป%ญหา ก็มีผู/ร7วมช7วย
คิดหาหนทางในการแก/ไข
ป%ญหาร7วมกัน 
 

8. ครูและบุคลากรมีความ
ภาคภูมิใจและรัก
โรงเรียน 

จัดทําผลงานท่ีภาคภมูิใจ
ประจําป[ 

ประเมินผลการปฏิบัติงาน จัดแสดงผลงานท่ี
ภาคภูมิใจ 

9. ครูและบุคลากรมี 
สวัสดิการขวัญ กําลังใจท่ี
ดี 

ทําแผนจัดสวัสดิการ 
ท่ีเหมาะสมให/บุคลากร 

การพิจารณาความดี
ความชอบ 

การพิจารณามอบรางวัล
บุคคลดเีด7น 

10. ครูและบุคลากรทํางานมี
ความสุข มรีายได/ 
ท่ีเพียงพอ 

ปรับฐานเงินเดือนตาม
ความเหมาะสม 

สร/างบรรยากาศ แบบ
กัลยาณมิตรภายใน
โรงเรียน 

จัดกิจกรรมท่ีให/บุคลากร
ได/มโีอกาสสังสรรค� ป[ละ 1 
ครั้ง 

11. มีความรู/ด/านบริหาร
จัดการ โรงเรียนอนุบาล
เป6นอย7างด ี

เลือกผู/ท่ีมีประสบการณ�
การบริหาร ทํางานด/าน 
การบริหารจัดการฝา̂ย
ต7างๆ ตามความเหมาะสม 

เลือกคนให/ถูกกับงาน ประเมินผลการปฏิบัติงาน 

12. ครูและบุคลากร มีภาวะ
ผู/นํา มีคณุธรรม และ
จริยธรรม 

จัดอบรมคุณธรรม และ
จริยธรรม 
ป[ละ 1 ครั้ง 

หรือไปปฏิบัติธรรม ณ วัด
ต7างๆ 

ประเมินผลการปฏิบัติงาน 

13. สนับสนุนให/ครู บุคลากร
ท่ีสามารถพัฒนาตนเอง
ได/ด ี 
มีความก/าวหน/าสูงข้ึน
ตามความรู/
ความสามารถของ 
แต7ละบุคคล 

ประกาศนโยบายการ 
สนับสนุนให/ครู และ
บุคลากรศึกษาต7อ 

กําหนดเกณฑ�การ 
ไปศึกษาต7อให/ชัดเจน 

ให/ทุนการศึกษาสําหรับครู
และ บุคลากรท่ีไปศึกษา
ด/านการศึกษาปฐมวัย 

14. ครูและบุคลากรต/องมี
ความรักและเอาใจใส7 
เด็กนักเรยีนในทุก
กิจกรรมการเรียนรู/ 

ประชุมครูและบุคลากรให/
มีความรักและเอาใจใส7 
เด็กอย7างสม่าํเสมอ 

จัดนิเทศการสอน ชมเชย มอบเกียรติบัตรให/
ครูและบุคลากรท่ี
ผู/ปกครองพึงพอใจ 
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องค�ประกอบด/านครูและบุคลากร (ต7อ) 

ข/อ 
องค�ประกอบ 

ด/านครู และบุคลากร 
แนวปฏิบัติท่ี 1 แนวปฏิบัติท่ี 2 แนวปฏิบัติท่ี 3 

15. มีการพัฒนาครูให/สาม
มารถทําวิจัยในช้ันเรยีน
เพ่ือให/ได/นวัตกรรม
เก่ียวกับการเรียนการสอน
เป6นประโยชน�ต7อการ
เรียนรู/ของนักเรียน 

อบรมบุคลากร  
“วิจัยในช้ันเรียน” 

ครูจัดทําวิจัย 
ในช้ันเรียน 

โครงการสนับสนุน 
ทุนวิจัย 

16. ครูสอนพลศึกษาควรมี
จํานวนท่ีเหมาะสม เพ่ือให/
สามารถปฏิบัติงาน
สนับสนุนครูประจําช้ัน
และทําหน/าท่ีครูปกครอง
กํากับดูแลด/านความ
ปลอดภัยและอ่ืนๆ 

อัตราการสอนไม7เกิน 18 
คาบต7อสัปดาห� และควร
จะมีครผูู/ช7วยสอน
เน่ืองจากเป6นเด็กปฐมวัย 

มอบหมายครูพลศึกษา
ให/ทําหน/าท่ีครูปกครอง
กํากับดูแลด/านความ
ปลอดภัย 

ส7งเสริมสนับสนุนในการ
จัดส7งแข7งขันกีฬานอก
สถานท่ีเพ่ือให/เด็กได/แสดง
ความสามารถและเพ่ือเป6น
การเช่ือมความสัมพันธ�กับ
ชุมชน 

17. มีครูและครผูู/ช7วยประจํา
ช้ันด/านปฐมวัยโดยตรง 
และเข/ารับการฝ�กอบรม 
หรือศึกษาเพ่ิมเติมตาม
ระยะเวลาท่ีเหมาะส 

รับครูท่ีจบด/านปฐมวัย 
และครผูู/ช7วยมี
ประสบการณ�การดูแลเด็ก
ปฐมวัย 

จัดอบรมให/ความรู/ด/าน
การดูแลเด็กปฐมวัยแก7 
ครูและผู/ช7วยคร ู

สนับสนุนให/ครู และผู/ช7วย
ครูศึกษาเพ่ิมเติมตาม
ระยะเวลาท่ีเหมาะสม 

18. จัดให/มีระบบการคัดเลือก
คร ูบุคลากรโดยยึดหลัก
ความรู/ความสามารถ และ
ประสบการณ�เป6นอันดับ
แรก และให/มรีะบบ
อุปถัมภ�น/อยท่ีสุด 

จัดทําเกณฑ�การคัดเลือก
คร ูบุคลากร โดยยึดหลัก
ความรู/ความสามารถ และ
ประสบการณ� 

ให/คณะกรรมการบริหาร
สถานศึกษามีมติ
เห็นชอบเกณฑ�การ
คัดเลือก 

แต7งตั้งคณะกรรมการ การ
คัดเลือกโดยเชิญ
ผู/ทรงคุณวุฒิด/าน
การศึกษาปฐมวัยเป6น
กรรมการสมัภาษณ� 

 
ตารางท่ี 38 สรุปแนวทางปฏิบัติเพ่ือให/เกิดผลท่ีเหมาะสมกับอนาคตภาพโรงเรียนอนุบาลฤทธิยะวรรณาลัย 

องค�ประกอบด/านการจัดสภาพแวดล/อม 

ข/อ 
องค�ประกอบด/าน 

การจัดสภาพแวดล/อม 
แนวปฏิบัติท่ี 1 แนวปฏิบัติท่ี 2 แนวปฏิบัติท่ี 3 

1. สร/างสภาพแวดล/อม 
ท่ีมีความหลากหลายทาง
วัฒนธรรม   

จัดมุมวัฒนธรรม ภายใน
อาคารเรยีน หรือบรเิวณ
ภายนอกอาคารเรียน  
วัฒนธรรม ประเพณไีทย 
 4 ภาค 

จัดทําสวนดอกไม/
อาเซียน 

จัดสภาพแวดล/อมภายใน–
ภายนอกห/องเรียนให/เป6น 
ไทย-อาเซียน เช7น มุม
นิทาน การแต7งกาย ภาษา 
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ตารางท่ี 38 สรุปแนวทางปฏิบัติเพ่ือให/เกิดผลท่ีเหมาะสมกับอนาคตภาพโรงเรียนอนุบาลฤทธิยะวรรณาลัย 
องค�ประกอบด/านการจัดสภาพแวดล/อม (ต7อ) 

ข/อ 
องค�ประกอบด/าน 

การจัดสภาพแวดล/อม 
แนวปฏิบัติท่ี 1 แนวปฏิบัติท่ี 2 แนวปฏิบัติท่ี 3 

2. มีกิจกรรมหลากหลายท่ี
สะท/อนและสร/าง
ความสัมพันธ�ของ 
สมองซีกซ/ายและขวา  

จัดกิจกรรมดนตรสีําหรับ 
เด็กปฐมวัย 

จัดกิจกรรมนาฏลลีา
สําหรับเด็กปฐมวัย 

จัดกิจกรรมกีฬาและเกม
กลางแจ/ง 

3. มีสื่อวัสดุอุปกรณ�
เหมาะสมกับวัย สีสัน
สวยงามสะดดุตา จัดเป6น
ระบบ ระเบียบ 

จัดอบรมการผลิต 
สื่อ วัสดุอุปกรณ� 
ท่ีเหมาะสมกับเด็กปฐมวัย 

จัดระบบสื่อ อุปกรณ�
การเรยีงลําดับ 
การใช/จากง7ายไปหา 
ยาก เป6นหมวดหมู7 

โครงการประกวดสื่อ 
อุปกรณ�สาํหรับเด็กปฐมวัย

4. ส7งเสริมสภาพแวดล/อมท่ี
ให/เด็กเห็นและเกิดค7านิยม
ของเศรษฐกิจโลก 
การเมืองและวัฒนธรรม  

จัดมุมเศรษฐกิจพอเพียง 
เช7น 
มุมการออม 

จัดมุมวัฒนธรรม ท่ี
เปลี่ยนแปลงไปตามวัน
สําคัญ 

จัดทําโครงการธนาคาร
ความด ี

5. ใช/สื่อของจริงท่ีเป6น
รูปธรรม มีความ ชัดเจน มี
เหตุมผีล  

จัดกิจกรรมการสาธิต 
ทดลองทางวิทยาศาสตร� 

จัดกิจกรรม 
“cooking”ตามหน7วย
การเรยีนรู/ท่ีเหมาะสม 

ประกวดโครงการทาง
วิทยาศาสตร� 

6. สื่อหนังสือนิทานประกอบ
ภาพท่ีม ีเน้ือเรื่องท่ี
ส7งเสริมการสร/างเจตคติ/
ทัศนคติ ท่ีดี การอยู7
ร7วมกันทางสังคมร7วมกัน 
ทางสังคม 

จัดหาหนังสือนิทาน
ประกอบภาพท่ีม ี 
เน้ือเรื่องท่ีส7งเสริมการ
สร/างเจตคต/ิทัศนคติ ท่ีดี 
การอยู7ร7วมกัน 
ทางสังคม 

จัดทําหนังสือนิทาน BIG 
BOOK 

จัดหาหนังสือนิทาน
ประกอบภาพ 
ท่ีมี เน้ือเรื่องท่ีส7งเสริมการ
สร/างเจตคติ/ทัศนคติ ท่ีดี
การอยู7ร7วมกันทางสังคม 
ท่ียรรยายเป6นภาษาไทย
และอังกฤษ 

7. มีสื่อเทคโนโลยี่สารสนเทศ
และคอมพิวเตอร� ( ICT)   
 

จัดเตรียมห/อง
คอมพิวเตอร� 

จัดหาสื่อ ICT ท่ีสามารถ 
สื่อสารได/สองทาง
ระหว7างผู/ใช/กับอุปกรณ� 
เช7น บทสนทนา
ภาษาอังกฤษ 

จัดหาสื่อ ICT ท่ีเป6นนิทาน 
เด็กสามารถสนทนากับตัว
ละครได/ 

8. บรรยากาศ สภาพ
สิ่งแวดล/อม ภายในและ
ภายนอกห/องเรียนเสมือน
บ/าน มีความเป6นธรรมชาติ 

จัดสภาพแวดล/อมให/มี
บรรยากาศเสมือนบ/าน 

ปรับภูมิทัศน�ให/มีความ
ร7มรื่น สวยงามและ
ปลอดภัย 

จัดทําโครงการ โรงเรียน
คือบ/าน 

9. บรรยากาศ สภาพ 
แวดล/อมใน ห/องเรียน
สอดคล/องกับเรื่องท่ีจัด 
ประสบการณ�การเรียนรู/ท่ี
อบอุ7น ผ7อนคลาย    

จัดปwายนิเทศให/สอดคล/อง
กับเรื่องท่ีเรียน 

จัดมุมประสบการณ�ให/
สอดคล/องกับเรื่องท่ี
เรียน 

จัดมุมแสดงผลงานของ
เด็ก 
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ตารางท่ี 38 สรุปแนวทางปฏิบัติเพ่ือให/เกิดผลท่ีเหมาะสมกับอนาคตภาพโรงเรียนอนุบาลฤทธิยะวรรณาลัย 
องค�ประกอบด/านการจัดสภาพแวดล/อม (ต7อ) 

ข/อ 
องค�ประกอบด/าน 

การจัดสภาพแวดล/อม 
แนวปฏิบัติท่ี 1 แนวปฏิบัติท่ี 2 แนวปฏิบัติท่ี 3 

10. สื่อมัลติมีเดีย วีดีทัศน� สื่อ 
เคลื่อนไหว ให/เห็นได/
หลายมติ ิ 

จัดทําสื่อ จําลอง จัดหาสื่อของจริงให/
สอดคล/องกับ 
เรื่องท่ีเรียน 

จัดหาสื่อมัลติมีเดีย  
วีดีทัศน� สื่อเคลื่อนไหวให/
สอดคล/องกับเรื่องท่ีเรียน 

11. มีผู/ตรวจตราบรเิวณ
ภายในโรงเรียน ในเรื่อง
ความเป6นระเบียบ
เรียบร/อย ความปลอดภัย
ของเครื่องเล7นและ
อุปกรณ�ไฟฟwา  

สํารวจบริเวณภายใน
โรงเรียน ในเรื่องความเป6น
ระเบียบเรียบร/อย ความ
ปลอดภัยของเครื่องเล7น
และอุปกรณ�ไฟฟwา  

มอบหมายผู/รับผิดชอบ 
ดูแลตรวจตรา 

จัดทําแผนการดูแล 
บริเวณภายในโรงเรียน ใน
เรื่องความเป6นระเบียบ
เรียบร/อย ความปลอดภัย
ของเครื่องเล7นและ
อุปกรณ�ไฟฟwา  

12. มีการซ7อมบํารุงเครื่องเล7น
ต7างๆตามมาตรฐานความ
ปลอดภัย 

มอบหมายผู/รับผิดชอบ
สํารวจเครื่องเล7นต7างๆเป6น
ประจํา 

จัดให/มีการซ7อมบํารุง
เครื่องเล7นต7างๆ 
ตามมาตรฐานความ
ปลอดภัย 

จัดหาเครื่องเล7นท่ีทันสมัย 
ส7งเสริมพัฒนาการเด็ก 
และมีความปลอดภัยกับ
เด็ก 

13. มีระบบดูแลเด็กเมื่อเด็ก
เจ็บป̂วย หรือเกิดอุบัติเหต ุ 

มีพยาบาลหรือครูพยาบาล 
และห/องพยาบาลสําหรับ
การปฐมพยาบาลเบ้ืองต/น 

ครูประจําช้ัน รายงาน
ผู/บริหารและนําส7ง
โรงพยาบาล 

ครูประจําช้ันรายงาน
ผู/ปกครอง 

14. มีห/องปฐมพยาบาล และ
บุคลากรท่ีเหมาะสมทํา
หน/าท่ีปฐมพยาบาล
เบ้ืองต/น 

จัดให/มีพยาบาลหรือ 
ครูพยาบาล และห/อง
พยาบาลสําหรับการปฐม
พยาบาลเบ้ืองต/น 

จัดให/มี ยา อุปกรณ�
สําหรับการปฐม
พยาบาลเบ้ืองต/น  

สํารวจยาและอุปกรณ�
สําหรับการปฐมพยาบาล
เบ้ืองต/น  
ไม7ให/หมดอาย ุ

15. มีสภาพแวดล/อมท่ี
เหมาะสมและเพียงพอต7อ
การเรยีนรู/และพัฒนาการ
ของเด็ก  

จัดสภาพแวดล/อมท่ี
เหมาะสมและเพียงพอต7อ
การเรยีนรู/และพัฒนาการ
ของเด็ก 

จัดให/มีสวนไม/ดอก ไม/
ประดับ 

จัดให/มีสวนครัว 
รั้วกินได/ 

16. มีมาตรการรักษาความ
ปลอดภัยท่ีดีท้ังภายใน
และภายนอกโรงเรียน 

ผู/ปกครองลงช่ือรับ ส7ง
นักเรียน 

เป̀ด ป̀ด ประตูเป6นเวลา จัดเวรดูแลบริเวณประตู
เข/าออกตลอดเวลา 

17. มีอาคารสถานท่ี และพ้ืนท่ี
ในการจัดกิจกรรม อย7าง
เพียงพอตามมาตรฐาน 

จัดให/มีห/องจัดกิจกรรม
สําหรับนักเรียนกลุ7มย7อย 

จัดให/มีห/องจัดกิจกรรม
ขนาดใหญ7สําหรับ
นักเรียนกลุ7มใหญ7 

จัดให/มีพ้ืนท่ีกลางแจ/ง
สําหรับการจัดกิจกรรม 
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ตารางท่ี 39  สรุปแนวทางปฏิบัติเพ่ือให/เกิดผลท่ีเหมาะสมกับอนาคตภาพโรงเรียนอนุบาลฤทธิยะวรรณาลัย 
องค�ประกอบด/านหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 

ข/อ 
องค�ประกอบด/านหลักสตูร

การศึกษาปฐมวัย 
แนวปฏิบัติท่ี 1 แนวปฏิบัติท่ี 2 แนวปฏิบัติท่ี 3 

1. กําหนดกรอบของหลักสูตร
และการจัด การเรียนรู/ให/
เหมาะกับวัยของเด็ก
สอดคล/องกับนโยบายและ
แผน พัฒนาการศึกษา
ปฐมวัยของประเทศ 

ศึกษาเอกสาร 
นโยบายการพัฒนา
การศึกษาปฐมวัย
ของชาติ 

ศึกษาหลักสตูร
การศึกษาปฐมวัย
แกนกลาง 

จัดสัมมนา เพ่ือร7วมกัน
กําหนดกรอบของหลักสูตร
สถานศึกษา 

2. หลักสตูรท่ีมุ7งเน/นเตรยีม
ความพร/อมพัฒนาการเด็ก
ทุกด/าน  ท้ังด/านร7างกาย  
อารมณ�-จิตใจ สังคม 
สติป%ญญา   

ศึกษาหลักสตูร
การศึกษาปฐมวัย
แกนกลาง 

อบรมบุคลากร 
“การจัด
ประสบการณ�การ
เรียนรู/สําหรับเด็ก
ปฐมวัย” 

ระดมความคิด วางแผนการ
จัดกิจกรรมการเตรียมความ
พร/อมสําหรับเด็กปฐมวัย 

3. หลักสตูรท่ีมุ7งเน/นการ
พัฒนาเด็กในด/านการ
ช7วยเหลือตัวเองรู/จักตนเอง 
การหาเหตุผล มิตสิัมพันธ� 
ดนตร/ีจังหวะ และการมี
ปฏิสัมพันธ�กับผู/อ่ืน 

ศึกษาหลักสตูร
การศึกษาปฐมวัย
แกนกลาง 

อบรมบุคลากร 
“การจัด
ประสบการณ�การ
เรียนรู/สําหรับเด็ก
ปฐมวัย” 

ระดมความคิด วางแผนการ
จัดกิจกรรมการพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยด/านการช7วยเหลือ
ตัวเอง รู/จักตนเอง การหา
เหตุผล มิตสิัมพันธ� ดนตร/ี
จังหวะ และการมีปฏสิัมพันธ� 

4. หลักสตูรท่ีมุ7งเน/นพัฒนา
ทักษะการคิด   การ
แสวงหาและสร/างความรู/
ด/วยตนเอง ด/วย 
กระบวนการทางสังคม 
ผ7านประสบการณ� ตรง  

ศึกษาหลักสตูร
การศึกษาปฐมวัย
แกนกลาง 

อบรมบุคลากร 
“การพัฒนาทักษะ
การคิดสําหรับเด็ก
ปฐมวัย” 

ระดมความคิด วางแผนการจัด
กิจกรรมการพัฒนาทักษะ 
การคิด การแสวงหาและสร/าง
ความรู/ด/วยตนเอง ด/วย
กระบวนการทางสังคมผ7าน
ประสบการณ�ตรง 

5. จัดประสบการณ�สอดคล/อง
กับจิตวิทยาพัฒนาการ
พัฒนาเด็กเป6นรายบุคคล  
เต็มศักยภาพอย7างรอบด/าน 
ให/เด็กสามารถสร/างองค�
ความรู/ เรียนรู/ด/วยตนเอง 
บูรณาการผ7านการเล7น และ
เล7นร7วมกันอย7างมีความสุข 

ศึกษาหลักสตูร
การศึกษาปฐมวัย
แกนกลาง 

ระดมความคิด วาง
แผนการจัดกิจกรรม
การเตรียมความ
พร/อมสําหรับเด็ก
ปฐมวัย 

จัดการเรียนรู/แบบโครงการ
เพ่ือให/เด็กสามารถสร/างองค�
ความรู/ เรียนรู/ด/วย ตนเอง 
บูรณาการผ7าน การเล7น และ
เล7น ร7วมกันอย7างมีความสุข 
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ตารางท่ี 39  สรุปแนวทางปฏิบัติเพ่ือให/เกิดผลท่ีเหมาะสมกับอนาคตภาพโรงเรียนอนุบาลฤทธิยะวรรณาลัย 
องค�ประกอบด/านหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย (ต7อ) 

ข/อ 
องค�ประกอบด/านหลักสตูร

การศึกษาปฐมวัย 
แนวปฏิบัติท่ี 1 แนวปฏิบัติท่ี 2 แนวปฏิบัติท่ี 3 

6. จัดประสบการณ�ตรง 
ให/เด็กได/ เรียนรู/เก่ียวกับ
การใช/วิถีชีวิตจริง เรียนรู/ 
จากของจริง ใน
สิ่งแวดล/อมท่ีสมบูรณ�ลง
มือปฏิบัติกระทําด/วย
ตนเองผ7านประสาทสัมผัส
ท้ังหก (ตา หู จมูก  ลิ้น 
กาย ใจ) จากสิ่งท่ีใกล/ตัว
ไปสู7สิ่งท่ีไกลตัว จากง7าย
ไปหายาก จากความเป6น
รูปธรรมให/สู7นามธรรม
อย7างชัดเจน  

พัฒนาบุคลากรด/าน “การ
จัดประสบการณ�การ
เรียนรู/สําหรับเด็กปฐมวัย” 

วางแผนการจัด
กิจกรรมเพ่ือให/เด็ก 
ได/ เรียนรู/เก่ียวกับการ
ใช/วิถีชีวิตจริง  เรียนรู/ 
จากของจริง ใน
สิ่งแวดล/อมท่ีสมบูรณ�
ลงมือปฏิบัติกระทํา
ด/วยตนเอง ผ7าน
ประสาทสัมผัสท้ังหก 
(ตา หู จมูก  ลิ้น กาย 
ใจ) จากสิ่งท่ีใกล/ตัวไปสู7
สิ่งท่ีไกลตัว จากง7าย 
ไปหายาก จากความ
เป6นรูปธรรมให/สู7
นามธรรมอย7างชัดเจน 

จัดการเรียนรู/เพ่ือให/เด็กได/
เรียนรู/เก่ียวกับ การใช/วิถี
ชีวิตจริง   

 ทัศนศึกษาทดลอง 
 โครงการ 

7. จัดประสบการณ�ให/เด็ก
ได/คิดริเริ่ม วางแผน 
ตัดสินใจ  
สํารวจ สังเกต  สืบเสาะ 
สืบค/น ทดลอง ลงมือ
ปฏิบัติจริง คิดแก/ป%ญหา
ด/วยตนเองและนําเสนอ
ผลงานได/ 

อบรมบุคลากร “การจัด
ประสบการณ�การเรียนรู/
แบบโครงการสําหรับ
เด็กปฐมวัย” 

วางแผนการจัดทํา
กรอบกิจกรรมเพ่ือให/
เด็กได/คิดริเริม่ 
วางแผน ตัดสินใจ 
สํารวจ สังเกต  
สืบเสาะ สืบค/น 
ทดลอง ลงมือปฏิบัติ
จริง คิดแก/ป%ญหาด/วย
ตนเองและนําเสนอ
ผลงานได/ 

จัดการเรียนรู/เพ่ือให/เด็ก
ได/เรียนรู/ 
เก่ียวกับกาคิดริเริม่ 
วางแผน ตัดสิน ใจ สาํรวจ 
สังเกต  สืบเสาะ สืบค/น 
ทดลอง ลงมือปฏิบัตจิริง 
คิดแก/ ป%ญหา 
ด/วยตนเองและนําเสนอ
ผลงานได/  
- การเรียนรู/แบบโครงการ 

8. จัดประสบการณ�ภายใต/
บริบทของ ของเด็ก ให/
เด็กมีปฏสิัมพันธ�กับ
ผู/ใหญ7สภาพแวดล/อม
บรรยากาศท่ีอบอุ7น 
พูดคุย สนทนา และ
สอดแทรกสิ่งท่ีเด็กสนใจ
ด/วยสื่อ ต7าง ๆท่ี
หลากหลายเหมาะสมกับ
วัย 

ประชุมผู/ปกครอง จัดทําห/องสมดุ “มุม
เรียนรู/ด/วยใจกับพ7อ-
แม7” 

จัดกิจกรรม “แม7ลูก 
ผูกพัน” 
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ตารางท่ี 39  สรุปแนวทางปฏิบัติเพ่ือให/เกิดผลท่ีเหมาะสมกับอนาคตภาพโรงเรียนอนุบาลฤทธิยะวรรณาลัย 
องค�ประกอบด/านหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย (ต7อ) 

ข/อ 
องค�ประกอบด/านหลักสตูร

การศึกษาปฐมวัย 
แนวปฏิบัติท่ี 1 แนวปฏิบัติท่ี 2 แนวปฏิบัติท่ี 3 

9. พัฒนาการจัดการเรยีนรู/
บนพ้ืนฐานการวิจัย นํา
ผลการวิจัยท่ีเก่ียวข/อง
ไปใช/จริง ให/เด็กได/รับ
การพัฒนารอบด/าน
อย7างสมดลุ เต็มตาม
ศักยภาพสนับสนุนการ 
บูรณาการทฤษฎีต7างๆ 

อบรมบุคลากร  
“วิจัยในช้ันเรียน” 

ครูจัดทําวิจัยใน 
ช้ันเรียน 

โครงการสนับสนุนทุน
วิจัย 

10. ใช/วิธีประเมินผลการ
เรียนรู/ตามสภาพจริง 
(authentic 
assessment) และ 
ใช/ระบบสะท/อนข/อมลูการ
สอนจากการสังเกตบันทึก
พฤติกรรมการเรียนรู/ของ
เด็กเพ่ือการวางแผนการ
สอนในครั้งต7อไป 

อบรมบุคลากร “การ
ประเมินพัฒนาการเด็ก
ปฐมวัย และการจัดทําสาร
นิทัศน�” 

จัดทําแฟwมสะสมผลงาน
สําหรับเด็กปฐมวัย 

จัดทําสารนิทัศน� 

11. จัดการศึกษาแบบเป6น
หุ/นส7วนร7วมกับผู/ ปกครอง
PARTNERSHIP WITH 
PARENTS 

ประชุมผู/ปกครอง 
ช้ีแจงวัตถุประสงค� 

ระดมความคิด  
วางแผนการจัด
การศึกษาแบบเป6น
หุ/นส7วน 

จัดทําโครงการ 
“PARTNERSHIP WITH 
PARENTS” 

12. นํานวัตกรรมใหม7ๆ 
หรือสร/างนวัตกรรมใหม7
ด/านการจัดการเรียนรู/มา
พัฒนาเด็กอย7างเหมาะสม 

ศึกษาดูงานโรงเรียน 
ท่ีมีนวัตกรรมท่ีน7าสนใจ 

จัดอบรมเก่ียวกับ 
“นวัตกรรมการ 
ศึกษาปฐมวัย” 

ระดมความคิดเก่ียวกับ 
กรอบหัวเรื่องท่ีจะนําไปใช/
กับนวัตกรรม 

13. หาวิธีการพัฒนาการ 
ศึกษาปฐมวัยอย7าง 
ก/าวกระโดด (Bench 
mark/ Best practice) คือ
การเทียบเคียงสมรรถนะ
เป6นรูปแบบหน่ึงท่ีมี
กระบวนการแลกเปลี่ยน
เรียนรู/ประสบ การณ�และ
วิธีการปฏิบัติท่ีเป6นเลิศ
จากโรงเรียนท่ีจัดการ 
ศึกษาปฐมวัยอ่ืนๆภายใต/
กฎกติกาสากล 

ศึกษาดูงานโรงเรียน
อนุบาลต/นแบบ 

ทํา MOU กับโรงเรียน
ต/นแบบ 

ดําเนินการพัฒนารูปแบบ
การจัดการศึกษาตาม
โรงเรียนต/นแบบ 
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ตารางท่ี 39  สรุปแนวทางปฏิบัติเพ่ือให/เกิดผลท่ีเหมาะสมกับอนาคตภาพโรงเรียนอนุบาลฤทธิยะวรรณาลัย 
องค�ประกอบด/านหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย (ต7อ) 

ข/อ 
องค�ประกอบด/านหลักสตูร

การศึกษาปฐมวัย 
แนวปฏิบัติท่ี 1 แนวปฏิบัติท่ี 2 แนวปฏิบัติท่ี 3 

14. จัดการศึกษาแบบ 
องค�รวมและกว/าง 
ตามความต/องการ 
ในอนาคต (BROAD-
BASED AND HOLISTIC 
EDUCATION) 

สํารวจความต/องการ 
ในการจัดการศึกษา ของ
ครู ผู/ปกครอง 
และชุมชน 

สัมมนาบุคลากรและ
ผู/เก่ียวข/องทุกฝ^าย เพ่ือ
กําหนดวิสัยทัศน� พันธ
กิจและเปwาหมายในการ
จัดการศึกษา 

จัดทําแผนพัฒนา
สถานศึกษา 
ระยะยาว 

15. สร/างความได/เปรียบจาก
การเรยีนการสอนสอง
ภาษา BILINGUAL 
ADVANTAGE 

สํารวจความต/องการ 
ในการจัดการเรียนการ
สอนสองภาษา 
BILINGUAL 
ADVANTAGE ของ
ผู/ปกครองและชุมชน 

ศึกษาแนวทางการ
จัดการเรียนการสอน
สองภาษาและศึกษาดู
งานโรงเรียนต/นแบบ 

เตรียมความพร/อม ด/าน
อาคาร สถานท่ี ห/องเรียน 
สื่อ วัสดุอุปกรณ� ครู
ต7างชาติ 

16. มีมาตรฐานในด/านวิชาการ
สูงในระดับสากล 

นําเสนอผลงานทาง
วิชาการ หลากหลาย
ช7องทาง 

นําผลงานทางวิชาการ 
ไปเผยแพร7 ในงานทาง
วิชาการระดับท/องถ่ิน 

นําผลงานทางวิชาการ ไป
เผยแพร7 ในงานทาง
วิชาการระดับชาต ิ

17. การจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนท่ีใช/
สภาพแวดล/อมการเล7น
เป6นฐาน (Teaching and 
learning in a play-
based environment) 

จัดให/มี สื่อ อุปกรณ� ของ
เล7นภายในห/องเรียน 

จัดฐานการเรียนรู/เพ่ือใช/
ในการจัดการเรียนการ
สอน 

จัดห/องสื่อการเรียนรู/
สําหรับเด็กปฐมวัย 

18. มีอัตราส7วนเด็ก : ห/อง : 
ครูอย7างเหมาะสม   

ผู/บริหารควรจัดครูและ
เด็กให/มีอัตราส7วนตามท่ี
กระทรวงศึกษาธิการ
กําหนด 
 

อัตราส7วนระหว7างคร ู
เด็กอายุ 3- 6 ป[ อัตรา 
1: 15 หรือ 1ห/องเรียน
ไม7ควรเกิน 30 คน ครู 2 
คน 

พิจารณาการเป̀ดห/องเรียน
ให/เหมาะสมกับจํานวนครู
ท่ีมีอยู7โดยคํานึงถึง
อัตราส7วนคร:ูเด็กตาม
มาตรฐานท่ีกําหนด 

19. มีหลักสูตรภาษาอังกฤษท่ี
เรียนรู/กับครูชาวต7างชาติ
เจ/าของภาษา 

จัดให/มีภาษาอังกฤษ
สัปดาห�ละ 1 ครั้งโดยครู
ชาวต7างชาติเจ/าของภาษา
สําหรับห/องเรียนปกต ิ

จัดให/มีภาษาอังกฤษ
สัปดาห�ละ 5 ครั้งโดยครู
ชาวต7างชาติเจ/าของ
ภาษา สําหรับห/องเรียน 
EP 

จัดให/มีภาษาอังกฤษ
สัปดาห�ละ 8 ครั้ง 
โดยครูชาวต7างชาติเจ/าของ
ภาษา สําหรับห/องเรียน 
BILINGUAL 
ADVANTAGE 
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ตารางท่ี 39  สรุปแนวทางปฏิบัติเพ่ือให/เกิดผลท่ีเหมาะสมกับอนาคตภาพโรงเรียนอนุบาลฤทธิยะวรรณาลัย 
องค�ประกอบด/านหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย (ต7อ) 

ข/อ 
องค�ประกอบด/านหลักสตูร

การศึกษาปฐมวัย 
แนวปฏิบัติท่ี 1 แนวปฏิบัติท่ี 2 แนวปฏิบัติท่ี 3 

20. การจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนท่ีมีการประเมิน
พัฒนาการเด็กอย7าง
สม่ําเสมอ เพ่ือการพัฒนา
เด็กเป6นรายบุคคลและ
พัฒนา การจัด
ประสบการณ�เรยีนรู/ให/มี
ประสิทธิภาพมากข้ึน 

ประเมินพัฒนาการ
พัฒนาการเด็กอย7าง
สม่ําเสมอ โดยใช/แบบ
สังเกต 

ประเมินพัฒนาการ
พัฒนาการเด็กอย7าง
สม่ําเสมอ โดยใช/แบบ
บันทึกพฤติกรรม 

ประเมินพัฒนาการ
พัฒนาการเด็กอย7าง
สม่ําเสมอ โดยใช/แฟwม
สะสมงาน 

21. การจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนท่ี 
ส7งเสริมสุขนิสัยท่ีด ี
ในการรักษาความสะอาด 
ปwองกันโรค และความ
ปลอดภัย 

ครูตรวจสุขภาพเด็ก ตอน
เช/าทุกวัน 

เชิญคุณหมอมาตรวจ
สุขภาพเด็กภาคเรียน
และ  1 ครั้ง 

จัดกิจกรรมส7งเสรมิสุข
นิสัยท่ีดีในการรักษาความ
สะอาด ปwองกันโรค และ
ความปลอดภัย 

 
ตารางท่ี 40 สรุปแนวทางปฏิบัติเพ่ือให/เกิดผลท่ีเหมาะสมกับอนาคตภาพโรงเรียนอนุบาลฤทธิยะวรรณาลัย 

องค�ประกอบด/านการบริหารจัดการ 

ข/อ 
องค�ประกอบด/านการ

บริหารจัดการ 
แนวปฏิบัติท่ี 1 แนวปฏิบัติท่ี 2 แนวปฏิบัติท่ี 3 

1. กําหนดนโยบายการสร/าง
อนาคตโรงเรียนอย7างเป6น
ระบบ 

ศึกษานโยบายการจัด
การศึกษาของชาติและ
นโยบายของ 
คณะกรรมการบรหิาร
สถานศึกษา 

(swot) วิเคราะห�
สภาพแวดล/อมภายใน
และวิเคราะห�
สภาพแวดล/อมภายนอก
ของสถานศึกษา 

ระดมความคิด 
เพ่ือจัดทําโครงการ 
กิจกรรม พัฒนา 
จุดแข็ง จุดอ7อน 
โอกาส และอุปสรรค 

2. มีการทบทวนวิสัยทัศน� 
พันธกิจ ค7านิยมของ
โรงเรียน เมื่อมีการ
เปลี่ยนแปลงทาง
สภาพแวดล/อมท่ีเก่ียวข/อง
กับการศึกษา 

ประชุมทบทวนวิสัยทัศน� 
พันธกิจ ค7านิยมของ
โรงเรียน 

นําเสนอวิสยัทัศน� พันธ
กิจ ค7านิยมของโรงเรยีน
ต7อคณกรรมการบริหาร
สถานศึกษา 

ระดมความคิดเพ่ือเตรียม
ความพร/อมในการจัดทํา
แผนกลยุทธ� 
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ตารางท่ี 40 สรุปแนวทางปฏิบัติเพ่ือให/เกิดผลท่ีเหมาะสมกับอนาคตภาพโรงเรียนอนุบาลฤทธิยะวรรณาลัย 
องค�ประกอบด/านการบริหารจัดการ (ต7อ) 

ข/อ 
องค�ประกอบด/านการ

บริหารจัดการ 
แนวปฏิบัติท่ี 1 แนวปฏิบัติท่ี 2 แนวปฏิบัติท่ี 3 

3. ยุทธศาสตร�โรงเรียน
สอดคล/องกับมาตรฐาน
ต7างๆ ท่ีเก่ียวข/อง 

ศึกษามาตรฐานการศึกษา
ของหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัย มาตรฐานการ
ประกันคุณภาพระดับ
การศึกษาปฐมวัยและ
มาตรฐานการศึกษา 
ของชาติ 

ระดมความคิดจัดทํา
ยุทธศาสตร�โรงเรียนให/
สอดคล/องกับมาตรฐาน
ต7างๆ ท่ีเก่ียวข/อง 

ระดมความคิดเพ่ือจัดทํา
โครงการ กิจกรรม ให/
สอดคล/องกับยุทธศาสตร� 

4. ยุทธศาสตร�โรงเรียนใน
อนาคตสอดคล/องกับกับ
แนวโน/มและการ
เปลี่ยนแปลงการกระจาย
รายได/โดยใช/ข/อมูลในเชิง
ปริมาณและเชิงคุณภาพ 

ศึกษาข/อมูลเก่ียวกับ
แนวโน/มและการ
เปลี่ยนแปลงการกระจาย
รายได/โดยใช/ข/อมูลในเชิง
ปริมาณและเชิงคุณภาพ 

ระดมความคิดจัดทํา
ยุทธศาสตร�โรงเรียนให/
สอดคล/องกับแนวโน/ม
และการเปลีย่นแปลง
การกระจายรายได/โดย
ใช/ข/อมูลในเชิงปริมาณ
และเชิงคุณภาพ 

ระดมความคิดเพ่ือจัดทํา
โครงการ กิจกรรม ให/
สอดคล/องกับยุทธศาสตร� 

5. ยุทธศาสตร�โรงเรียนใน
อนาคต พิจารณาจาก
สภาพแวดล/อมภายในและ
ภายนอก รวมท้ังด/าน
ประชากรศาสตร�
โดยเฉพาะอย7างยิ่งการ 
เพ่ิม-ลด อัตราการเกิดของ
ประชากร 

ศึกษาข/อมูลเก่ียวกับ
สภาพแวดล/อมภายในและ
ภายนอก รวมท้ังด/าน
ประชากรศาสตร�
โดยเฉพาะอย7างยิ่งการ 
เพ่ิม-ลด อัตราการเกิดของ
ประชากร 

ระดมความคิดจัดทํา
ยุทธศาสตร�โรงเรียนให/
สอดคล/องกับ
สภาพแวดล/อมภายใน
และภายนอก รวมท้ัง
ด/านประชากรศาสตร�
โดยเฉพาะอย7างยิ่งการ
เพ่ิม-ลด อัตราการเกิด
ของประชากร 

ระดมความคิดเพ่ือจัดทํา
โครงการ กิจกรรม ให/
สอดคล/องกับยุทธศาสตร� 

6. ยุทธศาสตร�โรงเรียนต/องมี
ความสมดุลระหว7างการ
เปลี่ยนแปลงกับความ
ต7อเน่ือง 

ศึกษาการเปลี่ยนแปลงกับ
ความต7อเน่ืองของ
การศึกษาปฐมวัย 

จัดทํายุทธศาสตร�
โรงเรียนให/มีความสมดุล
ระหว7างการ
เปลี่ยนแปลงกับความ
ต7อเน่ือง 

ใช/หลักการบริหารการ
เปลี่ยนแปลงมาดําเนินการ
ตามยุทธศาสตร� 

7. ยุทธศาสตร�ของโรงเรยีนท่ี
สามารถพร/อมรับต7อการ
เปลี่ยนแปลงใหม7ๆ 

ศึกษาการเปลี่ยนแปลง
ใหม7ๆทางการศึกษา 

จัดทํายุทธศาสตร�
โรงเรียนท่ีสามารถพร/อม
รับต7อการเปลี่ยนแปลง
ใหม7ๆ 

นํายุทธศาสตร�สู7การปฏิบัต ิ

8. มีเปwาหมายเก่ียวกับ
นวัตกรรมต7างๆ ของ
โรงเรียนอย7างชัดเจน 

ศึกษานวัตกรรมทาง
การศึกษาปฐมวัย 

เลือกนวัตกรรมท่ี
เหมาะสมกับบริบทของ
โรงเรียน 

ประชุมเพ่ือลงมติเลือกใช/
นวัตกรรมท่ีเหมาะสมกับ
บริบทของโรงเรียน 
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องค�ประกอบด/านการบริหารจัดการ (ต7อ) 

ข/อ 
องค�ประกอบด/านการ

บริหารจัดการ 
แนวปฏิบัติท่ี 1 แนวปฏิบัติท่ี 2 แนวปฏิบัติท่ี 3 

9. ผู/บริหารมสีมรรถนะใน
การนําองค�การ 

เลือกผู/บริหารท่ีมี
ประสบการณ�ในการ
บริหารงานด/านการศึกษา 

ผู/บริหารต/องศึกษาและ
ทําความเข/าใจเก่ียวกับ
การบริหารจัดการ
สถานศึกษาปฐมวัย 

ผู/บริหารควรเป6นผู/นําเข/า
ร7วมอบรม สัมมนากับ
หน7วยงานท้ังของรัฐและ
เอกชน 

10. ผู/บริหารมีมนุษยสัมพันธ� 
เป6นนักประสาน สามารถ
ทํางานร7วมกับทุกภาคส7วน
ได/อย7างมีประสิทธิภาพ 

เลือกผู/บริหารมีมนุษย
สัมพันธ� เป6นนักประสาน 
สามารถทํางานร7วมกับทุก 
ภาคส7วนได/อย7างมี
ประสิทธิภาพ 

ส7งผู/บริหารเข/ารับการ
อบรมด/านการสร/าง
มนุษยสัมพันธ�ในองค�กร 

จัดประชุมช้ีแจงโดยเชิญ
ทุกภาคส7วนเข/าร7วม 

11. ผู/บริหารเข/าใจหลัก 
การบริหาร และควบคุม 
กํากับติดตาม ให/เกิดผล
ตามนโยบาย 

เลือกผู/บริหารควรท่ีมี
ความรู/ความเข/าใจใน
หลักการบริหาร และ
ควบคุม กํากับติดตาม ให/
เกิดผลตามนโยบาย 

ติดตามผลการ
ปฏิบัติงานท่ีมี
ประสิทธิภาพ 

สร/างขวัญและกําลังใจ
ให/กับบุคลากรท่ีปฏบัติ
หน/าดีและเกิดผลตาม
นโยบาย 

12. ผู/บริหารมีวิธีท่ีถูกต/องใน
การสร/างความคุ/นเคยกับ
การเปลีย่นแปลงท้ังภายใน
และภายนอกโรงเรียน
อนุบาล 

เลือกผู/บริหารท่ีมีวิธีท่ี
ถูกต/องในการสร/าง
ความคุ/นเคยกับการ
เปลี่ยนแปลงท้ังภายใน
และภายนอกโรงเรียน 

ติดตามผลการ
ปฏิบัติงานท่ีมี
ประสิทธิภาพ 

จัดกิจกรรมกลุ7มสมัพันธ�
ภายในและภายนอก
องค�กรโดยเชิญทุกภาค
ส7วนเข/าร7วมกิจกรรม 

13. การดําเนินงานของ
โรงเรียนอนุบาลอยู7บนฐาน
นิยามของคําว7า "ผลการ
ปฏิบัติงาน" 
(Performance based 
management) 

การควบคุมคุณภาพ
การศึกษา 

การติดตาม ตวจสอบ 
คุณภาพการศึกษา 

การปรับปรุงคุณภาพ
การศึกษา 

14. คร ูบุคลากรท่ีมีความรู/
ความสามารถในการเพ่ิม
ผลิตภาพของโรงเรียน 
(Productivity) ถือว7าเป6น
สินทรัพย�รายการหลักของ
โรงเรียน 

เลือกคร ูบุคลากรท่ีมี
ความรู/ความสามารถใน
การปฏิบัติงาน 

พัฒนาครู บุคลากรให/มี
ความรู/ความสามารถใน
การปฏิบัติงานอย7าง
สม่ําเสมอ 

ยกย7อง ชมเชยให/รางวัล
แก7 ครู บุคลากรท่ีมี
ความสามารถดเีด7น 

15. ปรับปรุง โครงสร/างอัตรา
ครู และบุคลากร ให/
เหมาะสม พอเพียง 

จัดทําแผนอัตรากําลังรยะ
ยาว 

สํารวจ ตดิตาม อัตราครู 
และ บุคลากร ให/
เหมาะสม พอเพียง 

บรรจุครูและบุคลากรให/
ตรงกับความต/องการของ
โรงเรียน 
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องค�ประกอบด/านการบริหารจัดการ (ต7อ) 

ข/อ 
องค�ประกอบด/านการ

บริหารจัดการ 
แนวปฏิบัติท่ี 1 แนวปฏิบัติท่ี 2 แนวปฏิบัติท่ี 3 

16. 
ใช/โครงสร/างการบริหาร
แบบเพ่ือวัตถุประสงค�หรือ 
ความมุ7งหมายโดยเฉพาะ 
(Ad Hoc Organization) 

ประชาสมัพันธ�โครงสร/าง
การบริหารแบบเพ่ือ
วัตถุประสงค�หรือความมุ7ง
หมายโดยเฉพาะ 
 

มอบหมายหน/าท่ีตาม
โครงสร/างการบรหิารให/
เหมาะสมชัดเจน 

นําการบริหารแบบเพ่ือ
วัตถุประสงค�หรือความมุ7ง
หมายไปทดลองใช/ 

17. ใช/จุดแข็งของ 
กองทัพอากาศ มาช7วย
ดําเนินกิจการของโรงเรียน 

ประสานความร7วมมือกับ
หน7วยงานของ
กองทัพอากาศในการ
สนับสนุนการจัดการศึกษา 

วางแผนการใช/แหล7ง
เรียนรู/ของ
กองทัพอากาศ 

ขอรับรับการสนับสนุน
กําลังพลของ
กองทัพอากาศในการการ
พัฒนาโรงเรียน 

18. ปรับ ลด แก/ไขกฎระเบียบ
ให/ทันสมัย เหมาะสมกับ
สภาพการณ� 

ศึกษา กฎระเบียบของการ
จัดการศึกษาของทาง
ราชการ 

พิจารณา ปรับ ลด แก/ไข
กฎระเบียบให/ทันสมัย 
เหมาะสมกับสภาพการณ� 

ลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน
ท่ีเป6นระบบราชการให/
น/อยลง 

19. ยกระดับความจําเป6น 
หรือความสําคัญ ของ
โรงเรียนอนุบาล ให/
เทียบเท7ากับการศึกษา
ในระดับสูง 

มีนโยบายท่ีชัดเจนใน
การให/ความสําคัญกับ
โรงเรียนอนุบาล 

ให/การสนับสนุนการ
ปฏิบัติในโรงเรียน
อย7างเท7าเทียม 

ส7งเสริมและพัฒนาครู
และบุคลากรให/มี
การศึกษาท่ีสูงข้ึน 

20. ผู/บังคับบัญชาระดับสูง
ให/การส7งเสริม 
สนับสนุน และมสี7วน
ร7วมในการบรหิารจัด
การศึกษา 

ผู/บังคับบัญชาระดับสูงมี
นโยบายท่ีชัดเจนในการ
ให/การส7งเสริม 
สนับสนุน และมสี7วน
ร7วมในการบรหิารจัด
การศึกษา 

ผู/บังคับบัญชาระดับสูง
รับฟ%งความคิดเห็น 
จากครู บุคลากรและ
ผู/เก่ียวข/องทุกฝ^ายด/วย
ความเป6นธรรม 
 

ส7งเสริมสนับสนุนครูและ
บุคลากรท่ีพัฒนาตนเอง
ให/มีตําแหน7งหน/าท่ีท่ี
สูงข้ึนตามความ
เหมาะสม 

21. มีการกํากับ ตดิตาม 
ดูแลการดําเนินงานของ
โรงเรียนจากหน7วยงาน
ต/นสังกัดอย7างจริงจัง
และต7อเน่ือง 

แต7งตั้ง มอบหมาย
คณะกรรมการกํากับ 
ติดตาม ดูแลการ
ดําเนินงานของโรงเรยีน 
 

จัดทําแผนการติดตาม 
ดูแลการดําเนินงาน
ของโรงเรียน 

ดําเนินการติดตาม ดูแล
การดําเนินงานของ
โรงเรียนและนําผลการ
ติดตามมาปรับปรุง
แผนการดาํเนินงานในป[
ต7อไป 

22. การปรับค7าใช/จ7าย 
(ค7าธรรมเนียมทางการ
ศึกษา/ค7าเทอม) ให/มี
ความเหมาะสมและมี
ความคุ/มค7า เพ่ือเพ่ิม
โอกาสในการตัดสินใจ
ของผู/ปกครอง นักเรียน 
ในการเข/ามาศึกษา 

ศึกษาค7าใช/จ7ายให/มี
ความเหมาะสมและ 
มีความคุ/มค7า 

สํารวจค7าใช/จ7าย
โรงเรียนในเขตพ้ืนท่ี ท่ี
จัดการศึกษาใกล/เคียง
กัน 

ดําเนินการปรับ
ค7าใช/จ7าย ตามความ
เหมาะสมและมคีวาม
คุ/มค7า 
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ข/อ 
องค�ประกอบด/านการ

บริหารจัดการ 
แนวปฏิบัติท่ี 1 แนวปฏิบัติท่ี 2 แนวปฏิบัติท่ี 3 

23. มีระบบบริหารจัดการ
ห/องสมุดและแหล7ง
เรียนรู/อย7างมี
ประสิทธิภาพ 

ดําเนินการสํารวจ
จํานวนหนังสือและ
แหล7งเรียนรู/ 

จัดหาหนังสือและ
แหล7งเรียนรู/ให/
เพียงพอและเหมาะสม
กับจํานวนเด็ก 

ดําเนินการปรับปรุง
ห/องสมุดและแหล7ง
เรียนรู/ให/ทันสมัยอย7าง
สม่ําเสมอ 

24. มีระบบบริหารจัดการ
อาหารกลางวันสําหรับ
นักเรียนและบุคลากรท่ีมี
ประสิทธิภาพ 

จัดให/มีนักโภชนาการ
กําหนดอาหาร 

แต7งตั้งคณะกรรมการ ดูแล
การจัดการอาหาร กลางวัน
สําหรับนักเรียนและ
บุคลากร 

สอบถามความ 
พึงพอใจ 

25. มีสถานท่ี อุปกรณ�กีฬา
ไว/บริการ เช7น  sport 
club ลานกีฬาหรือ
อาคารอเนกประสงค� 
สระว7ายนํ้า ให/ผู/ปกครอง
ครูและบุคลากรได/ออก
กําลังกายร7วมกัน 

สํารวจความต/องการ
ผู/ปกครอง ครูและ
บุคลากรเก่ียวกับการ
บริการสถานท่ีออกกําลัง
กาย 

จัดหาอุปกรณ�กีฬา
และจัดเตรียมสถานท่ี
ตามความต/องการ 

สอบถามความ 
พึงพอใจ 

26. การบริหารจัดการแหล7ง
นํ้าเพ่ือการ
สาธารณูปโภคและ
ระบบการกําจัดขยะ 

แต7งตั้งคณะกรรมการท่ี
มีหน/าท่ีดูแลแหล7งนํ้า
เพ่ือการสาธารณูปโภค
และระบบการกําจัดขยะ 

ติดต7อสํานักงานเขต
และหน7วยงาน
สาธารณสุขมาให/
ความรู/กับครูและ
บุคลากรของโรงเรียน 

จัดทําโครงการเรื่อง
แหล7งนํ้าเพ่ือการ
สาธารณูปโภคและ
ระบบการกําจัดขยะแล/ว
ประชาสมัพันธ�ให/ผู/มี
ส7วนเก่ียวข/องทราบ 

 
   จากตารางท่ี 35 ถึง ตารางท่ี 40 สามารถสรุปได/ว7าอนาคตภาพโรงเรียนอนุบาล 
ฤทธิยะวรรณาลัยมี 6 องค�ประกอบ และมีแนวทางปฏิบัติท่ีเหมาะสมกับอนาคตภาพโรงเรียนอนุบาล 
ฤทธิยะวรรณาลัย รวมท้ังสิ้น 327 แนวปฏิบัติ โดยแยกตามองค�ประกอบ ดังนี้องค�ประกอบท่ี 1) ด/าน
นโยบายโรงเรียน จํานวน 63 แนวปฏิบัติ 2) ด/านสิทธิและค7านิยมสําหรับเด็กปฐมวัย จํานวน 18 แนวปฏิบัติ 
3) ด/านครูและบุคลากร จํานวน 54 แนวปฏิบัติ 4) ด/านการจัดสภาพแวดล/อม จํานวน 51 แนวปฏิบัติ 
และ 5) ด/านหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย จํานวน 63 แนวปฏิบัติ และ 6) ด/านการบริหารจัดการ 
จํานวน 78 แนวปฏิบัติ สรุปได/ดังภาพท่ี 12 
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ภาพท่ี 12 องค�ประกอบและแนวทางปฏิบัติเพ่ือให/เกิดท่ีเหมาะสมกับอนาคตภาพโรงเรียนอนุบาล   

ฤทธิยะวรรณาลัย 
 

 จากผลการวิเคราะห�ข/อมูลท้ังหมด สรุปได/ดังนี้ 
 องค�ประกอบด�านนโยบายโรงเรียน 
 ในการดําเนินกิจการของโรงเรียนอนุบาลฤทธิยะวรรณาลัยในอนาคตนั้นจะยังคงใช/
นโยบายตามเจตจํานงค� ตั้งแต7ยุคก7อตั้งโรงเรียนคือ มีวัตถุประสงค�เพื่อเป6นสวัสดิการของบุตร
ข/าราชการทหารอากาศ และบริการบุตรหลานของชุมชนรอบที่ตั้ง ซึ่งลักษณะของโรงเรียนจะเป6น
โรงเรียนอนุบาลขนาดใหญ7ของกองทัพอากาศท่ีมีคุณภาพ มีมาตรฐาน ได/รับการรับรองมาตรฐาน จาก
สํานักงานการศึกษาเอกชน และสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา มุ7งพัฒนา
คุณภาพการศึกษาเพ่ือให/เด็ก รักการอ7านและ เรียนรู/รอบตัวตามความสามารถของเด็ก เป6นแหล7งบ7มเพาะ
คนดีโดย ไม7เน/นการแข7งขัน ด/านการเรียนรู/แต7เน/นการพัฒนาเด็ก ด/านร7างกาย อารมณ� สังคม 
สติป%ญญา และมีความปลอดภัย มีเอกลักษณ�โดดเด7นในด/านการปลูกฝ%งความมีระเบียบวินัย คุณธรรม 
จริยธรรมของเด็ก นอกจากนี้ยังเป6นแหล7งการเรียนรู/ สําหรับเด็กปฐมวัย ครู  ผู/ปกครอง ชุมชนและ
บุคคลท่ัวไป และเป6นผู/นําในการจัดการศึกษาปฐมวัยให/กับโรงเรียนในชุมชนใกล/เคียง 
 

อนาคตภาพโรงเรียน
อนุบาล

ฤทธิยะวรรณาลัย

ด�านสิทธิและ
ค0านิยมสําหรับ

เด็กปฐมวัย

18 แนวปฏิบัติ

ด�านครูและ
บุคลากร

54 แนวปฏิบัติ

ด�านการจัด
สภาพแวดล�อม

51 แนวปฏิบัติ

ด�านหลักสูตร
การศึกษา
ปฐมวัย

63 แนวปฏิบัติ

ด�านการบริหาร
จัดการ 78  
แนวปฏิบัติ
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 ในอนาคตโรงเรียนควรกําหนดนโยบายด/านอาคารเรียนสิ่งสนับสนุนที่ชัดเจน เน/น
ความสําคัญด/านบุคลากรให/มีความสามารถสูงเพ่ือสร/างความไว/วางใจให/กับผู/ปกครองทหารอากาศใน
การส7งบุตรหลานมาเรียนมากยิ่งข้ึน และควรนํากําไรจากผลประกอบการไปใช/เพ่ือการพัฒนาคุณภาพ
ครูและบุคลากรและให/การสวัสดิการท่ีเหมาะสม 
 นโยบายเชิงบริหารเน/นการบริหารจัดการอย7างมืออาชีพ โดยใช/ผู/ท่ีมีประสบการณ� มี
ความชํานาญในการบริหารการศึกษา ท่ีเป6นข/าราชการทหารหรือบุคลากรฝ^ายพลเรือน ใช/การบริหารงาน
แบบมีส7วนร7วม  ยึดหลักธรรมาภิบาล มีการบริหารงบประมาณโดยยึดผู/เรียน เป6นศูนย�กลาง เน/นการ
มีส7วนร7วมของผู/ปกครอง ชุมชนและทุกภาคส7วน เป̀ดโอกาสให/ ครู บุคลากร ผู/ปกครองและทุกภาค
ส7วนมีส7วนร7วมในการกําหนดเปwาหมาย อัตลักษณ�และ เอกลักษณ�ของโรงเรียน ใช/เครื่องมือบริหาร
แนวใหม7 เช7นการบริหารความเสี่ยงและการบริหารการเปลี่ยนแปลง นําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร (ICT) ท่ีทันสมัยมาใช/ประโยชน�อย7างเต็มประสิทธิภาพ มีระบบติดตามความสําเร็จของ
ศิษย�เก7า เพื่อเป6นฐานข/อมูลติดตามการประเมินผลผลิตของโรงเรียน และส7งเสริมศิษย�เก7าให/สร/าง
ชื่อเสียงให/กับโรงเรียน 
 องค�ประกอบด�านสิทธิและค0านิยมสําหรับเด็กปฐมวัย 
 การดําเนินกิจการของโรงเรียนเป6นกิจการประเภทท่ีเก่ียวข/องกับเด็กโดยตรง ซ่ึงแนวโน/ม
ความซับซ/อนทางกฎหมายจะมีมากข้ึนในอนาคต ดังนั้นโรงเรียนจึงต/องคํานึงถึง การดูแลช7วยเหลือ
ตามสิทธิเด็ก การปฏิบัติต7อเด็กอย7างเท7าเทียมกัน และเด็กต/องได/รับการดูแลและส7งเสริมพัฒนาการ
ทุกด/าน เม่ืออยู7ในโรงเรียน ซ่ึงถือเป6นความรับผิดชอบโดยตรงตามกฎหมาย ในขณะเดียวกันโรงเรียนมี
หน/าท่ีทีจะต/องปลูกฝ%งเด็กให/มีคุณลักษณะประชากรตามความต/องการของชาติ ในอนาคตค7านิยมคน
ไทยท่ีสอดคล/องกับแผนพัฒนาด/านต7างๆ ของชาติคือ รักวัฒนธรรม ประเพณีของชาติตนเอง ยอมรับ 
เรียนรู/วัฒนธรรมของชาติอ่ืนๆ และปฏิบัติตนเป6นสมาชิกท่ี ดีของสังคม   เด็กต/องมีจิตอาสา รักชื่นชม
ธรรมชาติและดูแลสิ่งแวดล/อม และเด็กมีความอดทน อดกลั้น มีระเบียบวินัย รู/สิทธิหน/าท่ี ของตนเอง
และผู/อ่ืน เคารพกฎเกณฑ�และข/อตกลงของสังคม 
 องค�ประกอบด�านครูและบุคลากร 
 ในด/านนี้ แนวโน/มในอนาคตจะให/ความสําคัญกับความเป6นวิชาชีพสูงเพ่ิมข้ึน โรงเรียน
ต/องคํานึงถึงคุณลักษณะของครูและบุคลากรในประเด็นความเป6นมืออาชีพ มีความรู/ทางการศึกษา
ปฐมวัย และมีทักษะในการอบรมดูแล จัดประสบการณ�และจัดสภาพแวดล/อมในเด็กอย7างเหมาะสม
กับระดับพัฒนาการ มีทักษะในการเข/าถึงแหล7งความรู/ เช7น สื่อสิ่งพิมพ� นิตยสาร โปสเตอร� แผ7นพับ 
รายการวิทยุโทรทัศน� Website เป6นต/น นอกจากนี้ยังต/องสามารถปรับเปลี่ยนบทบาทของตนได/ตาม
นโยบายการเปลี่ยนแปลงจากครูตามแนวทางเดิมกับแนวทางใหม7 สามารถบูรณาการทฤษฎีท่ีเก่ียวข/องกับ
การศึกษาปฐมวัยต7างๆ สู7การปฏิบัติเข/าด/วยกัน อย7างมีประสิทธิภาพ 
 ประเด็นการพัฒนาครู บุคลากร ในอนาคต ต/องพัฒนาครูให/มีความรู/ความสามารถใน
การบูรณาการความรู/เพื่อสอนให/เด็กรู/จักคิดและใช/เทคนิคการสอนหลายรูปแบบ ครูและครูผู/ช7วย
ประจําชั้นต/องมีความรู/ด/านปฐมวัยโดยตรง และเข/ารับการฝ�กอบรมหรือศึกษาเพ่ิมเติมตามระยะเวลา
ท่ีเหมาะสม ให/เป6นผู/ท่ีมีความรู/ความสามารถสร/างความแตกต7าง จากโรงเรียนอนุบาลอ่ืนๆ ในเชิง
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สร/างสรรค�และมีประสิทธิภาพ สามารถทําวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือให/ได/นวัตกรรมเก่ียวกับการเรียนการสอน
เป6นประโยชน�ต7อการเรียนรู/ของนักเรียน ให/มีความรู/ด/านบริหารจัดการโรงเรียนอนุบาล โดยโรงเรียน
ต/องสนับสนุนให/ครู บุคลากรท่ีสามารถพัฒนาตนเองได/ดี มีความก/าวหน/าสูงข้ึนตามความรู/ความสามารถ
ของแต7ละบุคคล เพ่ือให/ได/ครูและบุคลากรมีคุณสมบัติดังท่ีกล7าวมา โรงเรียนต/องมีความจริงจังและ
เข/มแข็งในการคัดเลือกและกําหนดความต/องการจํานวนครูท่ีเหมาะสม โดยจัดให/มีระบบการคัดเลือกครู 
บุคลากรท่ียึดหลักความรู/ความสามารถและประสบการณ�เป6นอันดับแรกให/มีระบบอุปถัมภ�น/อยท่ีสุด มี
จํานวนครูในจํานวนที่เหมาะสมตามอัตราส7วนของครูต7อเด็ก และครูพลศึกษาจํานวนเหมาะสมท่ี
สอดคล/องกับชนิดกีฬาท่ีโรงเรียนต/องการพัฒนาเด็ก และเพื่อให/สามารถปฏิบัติงานสนับสนุนครู
ประจําชั้นและทําหน/าท่ีครูปกครองกํากับดูแลด/านความปลอดภัยและอ่ืนๆ 
 ในด/านทัศนคติและจิตใจท่ีมีต7อโรงเรียน โรงเรียนต/องการครูและบุคลากรมีความ
ภาคภูมิใจและรักโรงเรียน มีภาวะผู/นํา มีคุณธรรม และจริยธรรม มีความรักและเอาใจใส7 เด็กนักเรียน
ในทุกกิจกรรมการเรียนรู/ โดยโรงเรียนจะจัดสวัสดิการ สร/างขวัญ กําลังใจท่ีดี ให/ครู บุคลากรมีรายได/
ท่ีเพียงพอและทํางานอย7างมีความสุข  
 องค�ประกอบด�านการจัดสภาพแวดล�อม 
 สภาพแวดล/อมการเรียนรู/ของเด็กส7งผลต7อพัฒนาการของเด็กโดยตรงและโดยอ/อม ดังนั้น
สภาพแวดล/อมภายในห/องเรียน โรงเรียนต/องจัดให/มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม เนื่องจากต7อไป
ในอนาคตเด็กต/องเผชิญกับสังคมแบบหลากหลายวัฒนธรรม มีกิจกรรมหลากหลายท่ีสะท/อนและสร/าง
ความสัมพันธ�ของสมองซีกซ/ายและขวาสอดคล/องกับเรื่องท่ีจัดประสบการณ�การเรียนรู/ ภายใต/
บรรยากาศท่ีอบอุ7น ผ7อนคลาย เหมาะสมและเพียงพอต7อการเรียนรู/และพัฒนาการของเด็ก   
 สื่อ อุปกรณ� มีสื่อวัสดุอุปกรณ�เหมาะสมกับวัย สีสันสวยงามสะดุดตา จัดเป6นระบบ 
ระเบียบใช/สื่อของจริงท่ีเป6นรูปธรรม มีความ ชัดเจน มีเหตุมีผล  สื่อหนังสือนิทานประกอบภาพท่ีมี 
เนื้อเรื่องท่ีส7งเสริมการสร/างเจตคติ/ทัศนคติ ท่ีดี การอยู7ร7วมกันทางสังคม มีสื่อเทคโนโลยี่สารสนเทศ
และคอมพิวเตอร� ( ICT)  สื่อมัลติมีเดีย วีดีทัศน� สื่อ เคลื่อนไหว ให/เห็นได/หลายมิติ สภาพแวดล/อม
ภายนอกห/องเรียน ส7งเสริมสภาพแวดล/อมท่ีให/เด็กเห็นและเกิดค7านิยมของเศรษฐกิจโลก การเมือง
และวัฒนธรรม บรรยากาศ สภาพสิ่งแวดล/อม เสมือนบ/าน มีความเป6นธรรมชาติ สะอาด น7าอยู7ท่ัวทุก
พ้ืนท่ีในโรงเรียน 
 สุขภาพและความปลอดภัย โรงเรียนต/องจัดให/มีระบบดูแลเด็กเม่ือเด็กเจ็บป̂วย หรือเกิด
อุบัติเหตุ  มีห/องปฐมพยาบาล และบุคลากรท่ีเหมาะสมทําหน/าท่ีปฐมพยาบาลเบ้ืองต/น มีมาตรการ
รักษาความปลอดภัยท่ีดีท้ังภายในและภายนอกโรงเรียน จัดผู/ตรวจตราบริเวณภายในโรงเรียน ในเรื่อง
ความเป6นระเบียบเรียบร/อย ความปลอดภัยของเครื่องเล7นและอุปกรณ�ไฟฟwา มีการซ7อมบํารุงเครื่อง
เล7นต7างๆตามมาตรฐานความปลอดภัย มีอาคารสถานท่ี และพ้ืนท่ีในการจัดกิจกรรม อย7างเพียงพอ
ตามมาตรฐานสากล 
 
 



196 

 องค�ประกอบด�านหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
 ในการกําหนดกรอบของหลักสูตรและการจัดการเรียนรู/ ต/องให/เหมาะกับวัยของเด็ก
สอดคล/องกับนโยบายและแผนพัฒนาการศึกษาปฐมวัยของประเทศ เป6นหลักสูตรท่ีมุ7งเน/นเตรียม
ความพร/อมพัฒนาการเด็กทุกด/าน  ท้ังด/านร7างกาย  อารมณ�-จิตใจ  สังคม สติป%ญญา พัฒนาเด็กใน
ด/านการช7วยเหลือตัวเอง รู/จักตนเอง การหาเหตุผล มิติสัมพันธ� ดนตรี/จังหวะ และการมีปฏิสัมพันธ�
กับผู/อ่ืน พัฒนาทักษะการคิด การแสวงหาและสร/างความรู/ด/วยตนเอง ด/วย กระบวนการทางสังคม 
ผ7านประสบการณ�ตรง  
 ในการจัดประสบการณ�การเรียนรู/ต/องสอดคล/องกับจิตวิทยาพัฒนาการพัฒนาเด็กเป6น
รายบุคคล เต็มศักยภาพอย7างรอบด/าน  ให/เด็กสามารถสร/างองค�ความรู/ เรียนรู/ด/วย ตนเอง บูรณาการ
ผ7าน การเล7น และเล7น ร7วมกันอย7างมีความสุข ให/เด็กได/ เรียนรู/เก่ียวกับการใช/วิถีชีวิตจริง เรียนรู/ จาก
ของจริง ในสิ่งแวดล/อมท่ีสมบูรณ�ลงมือ ปฏิบัติกระทําด/วยตนเอง ผ7านประสาทสัมผัสท้ังหก (ตา หู 
จมูก  ลิ้น กาย ใจ) จากสิ่งที่ใกล/ตัวไปสู7สิ่งที่ไกลตัว จากง7ายไปหายาก จากความเป6นรูปธรรมให/สู7
นามธรรม อย7างชัดเจน ให/เด็กได/คิดริเริ่ม วางแผน ตัดสินใจ ส ารวจ สังเกต  สืบเสาะ สืบค/น ทดลอง 
ลงมือปฏิบัติจริง คิดแก/ป%ญหาด/วยตนเองและนําเสนอผลงานได/ ภายใต/บริบทของเด็ก ให/เด็กมี
ปฏิสัมพันธ�กับผู/ใหญ7ในบรรยากาศท่ีอบอุ7น พูดคุย สนทนา และสอดแทรกสิ่งท่ีเด็กสนใจด/วยสื่อต7าง ๆ  
ท่ีหลากหลายเหมาะสมกับวัย การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีใช/สภาพแวดล/อมการเล7นเป6นฐาน 
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ส7งเสริมสุขนิสัยท่ีดีในการรักษาความสะอาด ปwองกันโรค และ
ความปลอดภัย 
 ในการพัฒนาการจัดการเรียนรู/ต/องอยู7บนพ้ืนฐานการวิจัย การนําผลการวิจัยท่ีเก่ียวข/อง
ไปใช/จริง ให/เด็กได/รับการพัฒนารอบด/านอย7างสมดุล เต็มตามศักยภาพสนับสนุนการบูรณาการทฤษฎี
ต7างๆ นํานวัตกรรมใหม7ๆหรือสร/างนวัตกรรมใหม7ด/านการจัดการเรียนรู/มาพัฒนาเด็กอย7างเหมาะสม 
หาวิธีการพัฒนาการศึกษาปฐมวัยอย7างก/าวกระโดด (Bench mark/ Best practice) คือการ
เทียบเคียงสมรรถนะเป6นรูปแบบหนึ่งท่ีมีกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู/ประสบการณ�และวิธีการ
ปฏิบัติท่ีเป6นเลิศจากโรงเรียนท่ีจัดการศึกษาปฐมวัยอ่ืนๆภายใต/กฎกติกาสากล จัดการศึกษาแบบเป6น
หุ/นส7วนร7วมกับผู/ปกครอง จัดการศึกษาแบบองค�รวมและกว/างตามความต/องการในอนาคต สร/าง
ความได/เปรียบจากการเรียนการสอนสองภาษา มีหลักสูตรภาษาอังกฤษท่ีเรียนรู/กับครูชาวต7างชาติ
เจ/าของภาษา 
 การประเมินผลการเรียนรู/ ใช/การประเมินผลการเรียนรู/ตามสภาพจริง (authentic 
assessment) และใช/ระบบสะท/อนข/อมูลการสอนจากการสังเกตบันทึกพฤติกรรมการเรียนรู/ของเด็ก
เพ่ือการวางแผนการสอนในครั้งต7อไป มีการประเมินพัฒนาการเด็กอย7างสมํ่าเสมอเพ่ือการพัฒนาเด็ก
เป6นรายบุคคล และพัฒนาการจัดประสบการณ�เรียนรู/ให/มีประสิทธิภาพมากข้ึน มีมาตรฐานในด/าน
วิชาการสูงในระดับสากล  
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 องค�ประกอบด�านการบริหารจัดการ 
 การบริหารจัดการสําหรับอนาคตนั้นโรงเรียนต/องกําหนดนโยบายการสร/างอนาคต
โรงเรียนอย7างเป6นระบบ มีการทบทวนวิสัยทัศน� พันธกิจ ค7านิยมของโรงเรียน เม่ือมีการเปลี่ยนแปลง
ทางสภาพแวดล/อมท่ีเก่ียวข/องกับการศึกษา  
 การกําหนดยุทธศาสตร�โรงเรียนสอดคล/องกับมาตรฐานต7างๆ ที่เกี่ยวข/องสอดคล/อง
กับกับแนวโน/มและการเปลี่ยนแปลงการกระจายรายได/โดยใช/ข/อมูลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
พิจารณาจากสภาพแวดล/อมภายในและภายนอก รวมท้ังด/านประชากรศาสตร�โดยเฉพาะอย7างยิ่งการ 
เพ่ิม-ลด อัตราการเกิดของประชากร มีความสมดุลระหว7างการเปลี่ยนแปลงกับความต7อเนื่อง พร/อม
รับต7อการเปลี่ยนแปลงใหม7ๆ มีเปwาหมายเก่ียวกับนวัตกรรมต7างๆ ของโรงเรียนอย7างชัดเจน 
 ด/านผู/บริหารโรงเรียนต/องมีผู/บริหารที่มีสมรรถนะในการนําองค�การ มีมนุษยสัมพันธ� 
เป6นนักประสาน สามารถทํางานร7วมกับทุกภาคส7วนได/อย7างมีประสิทธิภาพ เข/าใจหลักการบริหาร 
และควบคุม กํากับติดตาม ให/เกิดผลตามนโยบาย มีวิธีท่ีถูกต/องในการสร/างความคุ/นเคยกับการ
เปลี่ยนแปลงท้ังภายในและภายนอกโรงเรียนอนุบาล เน/นการดําเนินงานของโรงเรียนอนุบาลอยู7บน
ฐานนิยามของคําว7า "ผลการปฏิบัติงาน" 
 ในเชิงบริหารทรัพยากร โรงเรียนต/องมอง ครู บุคลากรท่ีมีความรู/ความสามารถในการ
เพ่ิมผลิตภาพของโรงเรียนถือว7าเป6นสินทรัพย�รายการหลักของโรงเรียน ต/องปรับปรุง โครงสร/างอัตรา
ครู และ บุคลากร ให/เหมาะสม พอเพียง สามารถใช/โครงสร/างการบริหารแบบเพ่ือวัตถุประสงค�หรือ
ความมุ7งหมายโดยเฉพาะ Ad Hoc Organization ใช/จุดแข็งของกองทัพอากาศ มาช7วยดําเนินกิจการ
ของโรงเรียน ปรับ ลด แก/ไขกฎระเบียบให/ทันสมัย เหมาะสมกับสภาพการณ� ยกระดับความจําเป6น 
หรือความสําคัญ ของโรงเรียนอนุบาล ให/เทียบเท7ากับการศึกษาในระดับสูงผู/บังคับบัญชาระดับสูงให/
การส7งเสริม สนับสนุน และมีส7วนร7วมในการบริหารจัดการศึกษา มีการกํากับ ติดตาม ดูแลการ
ดําเนินงานของโรงเรียนจากหน7วยงานต/นสังกัดอย7างจริงจังและต7อเนื่อง 
 ค7าธรรมเนียมและการบริการควรมีความสอดคล/องกัน ด/านค7าเล7าเรียนควรมีการพิจาณา
ปรับค7าใช/จ7าย (ค7าธรรมเนียมทางการศึกษา/ค7าเทอม) ให/มีความเหมาะสมและมีความคุ/มค7า เพ่ือเพ่ิม
โอกาสในการตัดสินใจของผู/ปกครอง นักเรียน ในการเข/ามาศึกษา มีการบริการห/องสมุดและแหล7ง
เรียนรู/อย7างมีประสิทธิภาพ มีระบบบริหารจัดการอาหารกลางวันสําหรับนักเรียนและบุคลากรท่ีมี
ประสิทธิภาพ มีสถานท่ี อุปกรณ�กีฬาไว/บริการ เช7น  sport club ลานกีฬาหรืออาคารอเนกประสงค� 
สระว7ายน้ํา ให/ผู/ปกครองครูและบุคลากรได/ออกกําลังกายร7วมกัน และมีการบริหารจัดการแหล7งน้ํา
เพ่ือการสาธารณูปโภคและระบบการกําจัดขยะ 
 อนาคตภาพโรงเรียนอนุบาลฤทธิยะวรรณาลัย 
 ผู/วิจัยนําข/อมูลจากการวิเคราะห�มาประมวลร7วมกันแล/วสังเคราะห�เป6นแนวทางการ
ดําเนินกิจการของโรงเรียนอนุบาลฤทธิยะวรรณาลัยในอนาคต สังเคราะห�เป6นอนาคตภาพของ
โรงเรียนอนุบาลฤทธิยะวรรณาลัยได/ดังนี้ การดําเนินกิจการของโรงเรียนอนุบาลในอนาคตนั้น
เริ่มต้ังแต7มีการกําหนดนโยบายของโรงเรียนท่ีชัดเจนในด/านเปwาหมายและวัตถุประสงค�ของโรงเรียน 
โดยคํานึงถึงกฎหมายท่ีเก่ียวข/องกับสิทธิเด็กและมีการปลูกฝ%งค7านิยมท่ีสอดคล/องกับความเป6นคนไทย 
โดยมีหัวใจอยู7ท่ี ครู บุคลากร ท่ีมีความเป6นมืออาชีพ มีองค�ความรู/ จิตวิทยาเด็กปฐมวัย พัฒนาตน
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อย7างต7อเนื่อง มีจิตใจจรรยาบรรณที่ดีงาม นอกจากนี้โรงเรียนยังต/องมีการจัดสภาพแวดล/อมท่ีมี
บรรยากาศส7งเสริมการเรียนรู/ของเด็ก สะดวก สะอาด ปลอดภัย เพียงพอเป6นไปตามมาตรฐานสากล 
ในด/านหลักสูตรและการสอนมีความเป6นมาตรฐานและสอดคล/องกับระบบการศึกษาและพัฒนาคน
ของชาติ ใช/หลักวิชาการท่ีเหมาะสมบนพ้ืนฐานงานวิจัยท่ีเก่ียวข/อง โดยเน/นพัฒนาเด็กในทุกๆ ด/าน 
ผ7านกระบวนการเล7นเป6นฐาน และสุดท/ายในการบริหารจัดการสําหรับอนาคต โรงเรียนต/องสามารถ
นํานโยบายโรงเรียนมาสู7ยุทธศาสตร�และนํายุทธศาสตร�ไปสู7การปฏิบัติอย7างมีประสิทธิภาพ โดยคง
ความสําคัญอยู7ท่ีผู/นําหรือผู/บริหารท่ีเป6นมืออาชีพ ใช/หลักการบริหารและเครื่องมือบริหารท่ีทันสมัย 
ตอบสนองต7อการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล/อมได/อย7างเท7าทัน อนาคตภาพของโรงเรียนอนุบาล 
ฤทธิยะวรรณาลัย สรุปได/ดังนี้ 

1. “เป6นแหล7งบ7มเพาะคนดี ศรีกองทัพอากาศ” (มีนโยบายชัดเจนกําหนดเป6นธรรมนูญ
โรงเรียนให/โรงเรียนเป6นแหล7งบ7มเพาะคนดีของกองทัพอากาศ ปลูกฝ%งให/เด็กมีคุณธรรม จริยธรรมและ
ความกตัญ�ู โรงเรียนมีคุณภาพได/มาตรฐานในทุกด/าน) 

2. “ตระหนักสิทธิเด็กตามกฎหมาย สร/างค7านิยมเปwาหมายสําหรับคนไทยในอนาคต” 
(การดําเนินกิจการท่ีมีการดูแลช7วยเหลือเด็กตามสิทธิพ้ืนฐานทางกฎหมาย ปฏิบัติต7อเด็กอย7างเท7าเทียม 
ดูแลส7งเสริมพัฒนาการทุกด/าน ปลูกฝ%งให/เด็กมีคุณลักษณะและค7านิยมคนไทยในอนาคต เช7น มี
ระเบียบวินัย จิตอาสา รักวัฒนธรรมไทย สิ่งแวดล/อม ใช/ชีวิตร7วมกับผู/อ่ืนในสังคมหลายวัฒนธรรม) 

3. “ครู บุคลากรชั้นเซียน เพ่ือพัฒนาผู/เรียนให/เป6นเลิศ” (มีครูและบุคลากรมืออาชีพ 
พัฒนาตนสมํ่าเสมอ มีความรู/ เป6นผู/นํา มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณสูง) 

4. “สร/างบรรยากาศการเรียนรู/ ครูช7วยส7งเสริม เต็มเติมด/วยสภาพแวดล/อม” (จัด
สภาพแวดล/อมท้ังภายในและภายนอกให/มีความน7าอยู7 ส7งเสริมพัฒนาการท้ังทางด/าน อารมณ� จิตใจ 
สังคม และสติป%ญญา) 

5. “หลักสูตรเตรียมความพร/อม ตอบสนองพัฒนาการ มาตรฐานสากล” (มีหลักสูตร
เตรียมความพร/อมตามพัฒนาการเด็กเป6นรายบุคคล ท่ีส7งเสริมพัฒนาการท้ังทางด/าน อารมณ� สังคม 
สติป%ญญาและสุขภาพร7างกาย มีมาตรฐานเป6นสากล) 

6. “บริหารเชิงอนาคต กําหนดยุทธศาสตร� บริหารจัดการฐานผลปฏิบัติงาน หลักการ
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล” (มีการนํานโยบาย ธรรมนูญโรงเรียน มาทําแผนยุทธศาสตร�เชิงอนาคต 
บริหารจัดการด/วยหลักการฐานผลการปฏิบัติงาน (Performance based management) ท่ี
ก7อให/เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผล)  
 ผู/วิจัยสังเคราะห�อนาคตภาพของโรงเรียนอนุบาลฤทธิยะวรรณาลัยและสร/างเป6นตัวแบบ
ใช/ชื่อว7า  ตัวแบบอนาคตภาพการจัดการโรงเรียนอนุบาลฤทธิยะวรรณาลัย (The Future 
scenario of Rittiyawannalai Kindergarten Management) แสดงได/ดังภาพท่ี 13 
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ตัวแบบอนาคตภาพการจัดการโรงเรียนอนุบาลฤทธิยะวรรณาลัย  
(The Future scenario of Rittiyawannalai Kindergarten Management) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 13 อนาคตภาพการจัดการโรงเรียนอนุบาลฤทธิยะวรรณาลัย 
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หลักการประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล
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บทท่ี 5 

สรุป อภิปรายผล และข�อเสนอแนะ 
 

 การวิจัยเรื่อง อนาคตภาพโรงเรียนอนุบาลฤทธิยะวรรณาลัย มีวัตถุประสงค$ เพื่อทราบ 
1)ประวัติและสภาพป(จจุบันโรงเรียนอนุบาลฤทธิยะวรรณาลัย 2) อนาคตภาพโรงเรียนอนุบาล       
ฤทธิยะวรรณาลัยและ 3) แนวทางปฏิบัติเพ่ือให-เกิดผลท่ีเหมาะสมกับอนาคตภาพโรงเรียนอนุบาล
อนุบาลฤทธิยะวรรณาลัย โดยใช-ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสมผสาน (mixed research methodology) 
ข้ันตอนแรกทําการศึกษา ประวัติและสภาพป(จจุบันโรงเรียนอนุบาลฤทธิยะวรรณาลัย ใช-การวิเคราะห$
เนื้อหา (Content Analysis) แล-วนําข-อสรุป ท่ีได-มาสังเคราะห$ เปKนบทความเพ่ือให-ทราบประวัติและ
สภาพป(จจุบันโรงเรียนอนุบาลฤทธิยะวรรณาลัย แล-วนําบทความท่ีได-ไปให-ผู-ท่ีเคยปฏิบัติงาน ท่ีมี
ประสบการณ$และรู-ความเปKนมาเก่ียวกับการจัดต้ังโรงเรียนอนุบาลฤทธิยะท้ังในอดีตและป(จจุบันอMาน
และเพ่ิมเติมประเด็นสําคัญอ่ืนๆตามความคิดเห็นของแตMละบุคคล รวมท้ังชMวยแก-ไขบทความให-มีความ
ถูกต-องชัดเจนมากข้ึนในเชิงของภาษาและข-อความท่ีใช-ในบทความ ในข้ันตอนตMอมาใช-วิธีวิจัยเชิงปริมาณ 
(quantitative research method) ในการวิเคราะห$ข-อมูลโดยการนําตัวแปรองค$ประกอบท่ีศึกษา
จากเอกสาร งานวิจัยท่ีเก่ียวข-องและจากการสัมภาษณ$ผู-เชี่ยวชาญท่ีรับผิดชอบด-านการจัดการศึกษา
ของกองทัพอากาศในฐานะหนMวยเจ-าของโรงเรียนอนุบาลฤทธิยะวรรณาลัยไปสร-างแบบสอบถาม
ความคิดเห็นแบบประมาณคMา (Rating Scale) 5 ระดับตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือด-วยการวิเคราะห$
ความตรง (Validity) ใช-คMาดัชนีความสอดคล-องตามวัตถุประสงค$ (index of item-objective 
congruence: IOC) ของเครื่องมือวิจัย พบวMาการวิเคราะห$ความเห็นของผู-ทรงคุณวุฒิ 5 คนได-คMาดัชนี
ความสอดคล-อง ของข-อคําถามทุกข-อ มีคMาต้ังแตM 0.60 ข้ึนไปซ่ึงเปKนไปตามเกณฑ$ท่ีกําหนด หลังจาก
นั้นนําไปการวิเคราะห$ความเชื่อม่ัน (reliability) หาคMาสัมประสิทธิ์แอลฟา (coefficient) ด-วยสูตร
สัมประสิทธิ์แอลฟgาของครอนบาค (Cronbach’s alpha coefficient) พบวMาแบบสอบถามท้ังฉบับมี
คMาสัมประสิทธิ์แอลฟgาของครอนบาค เทMากับ .971 ซ่ึงเปKนไปตามเกณฑ$ท่ีกําหนด หลังจากนั้นจึงนําไป
เก็บข-อมูลกับตัวอยMางประชากรซ่ึงเปKน ผู-บริหาร คณะกรรมการสถานศึกษา ครู บุคลากร ผู-ปกครอง 
และชุมชน รวมท้ังสิ้น 291 คน แล-วนําข-อมูลมาทําการวิเคราะห$องค$ประกอบเชิงสํารวจ เพ่ือทราบ
องค$ประกอบอนาคตภาพโรงเรียนอนุบาลฤทธิยะวรรณาลัย เปKนชุดท่ี 1 ในการตอบวัตถุประสงค$ข-อนี้
นอกจากใช-วิธีวิจัยเชิงปริมาณแล-วผู-วิจัยยังใช-เทคนิคการวิจัยแบบ EDFR (Ethnographic Delphi 
Futures Research) มาทําการศึกษา ตัวแปรองค$ประกอบอนาคตภาพโรงเรียนอนุบาลฤทธิยะวรรณาลัย 
จากการสัมภาษณ$ผู-เชี่ยวชาญด-านการศึกษาปฐมวัยท้ังจากของกองทัพอากาศและจากสถานศึกษาอ่ืนๆ 
รวมจํานวน 21 คน หลังการสัมภาษณ$นําข-อมูลท้ังหมดมาวิเคราะห$เนื้อหา ได-องค$ประกอบอนาคต
ภาพโรงเรียนอนุบาลฤทธิยะวรรณาลัยอีก 1 ชุด แล-วจึงนําองค$ประกอบอนาคตภาพโรงเรียนอนุบาลฤ
ทธิยะวรรณาลัย ท่ีได-จากวิธีวิจัยเชิงปริมาณและจากเทคนิคการวิจัยแบบ EDFR ท้ัง 2 ชุดมาวิเคราะห$
รวมกันแล-วจึงสังเคราะห$เปKนองค$ประกอบอนาคตภาพโรงเรียนอนุบาลฤทธิยะวรรณาลัย ท่ีมีชุดตัวแปร
บรรจุอยูMในองค$ประกอบแตMละองค$ประกอบท่ีมีความสอดคล-องกัน และในข้ันตอนสุดท-ายนําองค$ประกอบ
อนาคตภาพโรงเรียนอนุบาลฤทธิยะวรรณาลัย ท่ีสังเคราะห$รMวมจากท้ัง 2 ชุดดังกลMาว มาพิจารณาในท่ี
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ประชุมเชิงปฏิบัติการ (workshop) โดยผู-ทรงคุณวุฒิด-านการบริหารจัดการศึกษาปฐมวัยท้ังภายใน
และภายนอกกองทัพอากาศ จํานวน 9 คน เพ่ือหาข-อคิดเห็นรMวมกัน (consensus) เก่ียวกับแนวทาง
ปฏิบัติเพื่อให-เกิดผลที่เหมาะสมกับอนาคตภาพโรงเรียนอนุบาลอนุบาลฤทธิยะวรรณาลัย ในแตMละ
องค$ประกอบเพ่ือตอบวัตถุประสงค$วิจัยข-อท่ี 3 โดยนําข-อคิดเห็นของผู-เข-ารMวมระดมความเห็นท่ีมีมติ
เปKนเอกฉันท$หรือเปKนเสียงสMวนใหญMมาเปKนแนวทางปฏิบัติเพ่ือให-เกิดผลท่ีเหมาะสมกับอนาคตภาพ
โรงเรียนอนุบาลฤทธิยะวรรณาลัย  
 

สรุปผลการวิจัย 
 

 การวิจัยครั้งนี้ผู-วิจัยสามารถสรุปผลการวิจัยตามวัตถุประสงค$การวิจัย ดังนี้ 
1. ประวัติและสภาพป(จจุบันโรงเรียนอนุบาลฤทธิยะวรรณาลัย ท่ีได-จากการวิเคราะห$การ

วิเคราะห$เนื้อหา (Content Analysis) แล-วนําข-อสรุป ที่ได-มาสังเคราะห$ เปKนบทความ ดังนี้ความ
เปKนมาและสภาพป(จจุบันของโรงเรียนอนุบาลฤทธิยะวรรณาลัย พบวMา ต้ังแตMอดีตจนถึงป(จจุบัน
กองทัพอากาศได-ให-ความสําคัญอยMางยิ่งกับการศึกษาของบุตรหลานของกําลังพลในกองทัพอากาศ 
เชMนเดียวกับ เหลMาทัพอ่ืนๆในกระทรวงกลาโหม ซ่ึงมีการจัดการศึกษาปฐมวัยของทุกเหลMาทัพ เชMน
กองทัพบกมีสถานศึกษาปฐมวัยท่ีจัดต้ังโดยหนMวยงานของกองทัพบกท้ังสิ้น 92 แหMง มีท้ังโรงเรียน
อนุบาลและศูนย$พัฒนาเด็กเล็ก มีผู -บังคับบัญชาของหนMวยงานเปKนผู-รับผิดชอบ กองทัพเรือมี
สถานศึกษาปฐมวัย 16 แหMงมีกรมสวัสดิการทหารเรือดูแลรับผิดชอบ กองทัพอากาศมีสถานศึกษา
ปฐมวัย 11 แหMง ในตMางจังหวัดให-ผู-บังคับกองบินรับผิดชอบ สMวนท่ีต้ังดอนเมืองมี โรงเรียนอนุบาล 
ฤทธิยะวรรณาลัย โดยให- กรมยุทธศึกษาทหารอากาศดูแลรับผิดชอบ ซ่ึงการจัดการศึกษาปฐมวัยใน
กระทรวงกลาโหมมีวัตถุประสงค$เหมือนกันคือ เพ่ือชMวยเหลือกําลังพลในการเลี้ยงดูบุตรหลานขณะ
ออกปฏิบัติหน-าท่ีอันเปKนการสร-างขวัญและกําลังใจให-กับกําลังพลในหนMวยงาน สําหรับสถานศึกษาเอง
ก็มีจุดมุMงหมายเพ่ือดูแลสMงเสริมให-เด็กมีพัฒนาการท่ีเหมาะสม ในสMวนของโรงเรียนอนุบาลฤทธิยะวรรณาลัย
นั้นมีวิวัฒนาการตั้งแตMเริ่มกMอตั้งจนถึงป(จจุบัน สรุปได-เปKนสามยุค คือ 1) ยุคกMอตั้งโรงเรียน 
ฤทธิยวรรณาลัย (พ.ศ. 2490-พ.ศ. 2496) ในยุคนี้ยังไมMปรากฎวMามีการให-การศึกษาเด็กปฐมวัย โดยมี
การจัดการศึกษาระดับ ป.1 – ม.6 มีจํานวนนักเรียน 598 คน ครู 26 โรงเรียนมีฐานะเทียบเทMา
โรงเรียนรัฐบาล กําหนดให-ผู-จัดการบริหารงานท่ัวไป และ มีครูใหญMบริหารงานวิชาการ 2) ยุคกําเนิด
โรงเรียนอนุบาลฤทธิยวรรณาลัย (พ.ศ. 2498 - พ.ศ. 2520) ในยุคนี้พบวMาเริ่มมีการให-การศึกษาเด็ก
ปฐมวัย โดยเริ่มจัดต้ังแผนกอนุบาลซ่ึงข้ึนอยูMกับโรงเรียนฤทธิยวรรณาลัย จัดการศึกษาระดับ อนุบาลปv
ท่ี 1 - ม.6 โรงเรียนมีฐานะเทียบเทMาโรงเรียนเอกชน ประกอบด-วย แผนกมัธยม แผนกประถม และ
แผนกอนุบาลที่มีหัวหน-าแผนกอนุบาลดูแลการจัดการศึกษาให-กับเด็กปฐมวัย 3) ยุคเปลี่ยนแปลง 
(พ.ศ. 2520-ป(จจุบัน) ในปv พ.ศ.2520 เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญM เม่ือแผนกมัธยมได-โอนไปอยูMใน
สังกัดกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สMวนแผนกประถม ได-โอนไปอยูMในสังกัดกรุงเทพมหานคร 
สMวนแผนกอนุบาลยังอยูMในความดูแลของกรมยุทธศึกษาทหารอากาศและได-เปลี่ยนชื่อเปKน “โรงเรียน
อนุบาลฤทธิยะวรรณาลัย”  ยังมีฐานะเปKนโรงเรียนเอกชน โดยมีกรมยุทธศึกษาทหารอากาศเปKนเจ-าของ 
มีเจ-ากรมยุทธศึกษาเปKนผู-ลงนามรับใบอนุญาต นับต้ังแตM ปv  พ.ศ.2521 เปKนต-นมา เปyดให-การศึกษา
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ระดับชั้นอนุบาลปvท่ี 1 – อนุบาลปvท่ี 3  ป(จจุบันมีจํานวน 35 ห-องเรียน มีนักเรียน 1,127 คน มีครู
และบุคลากรท้ังสิ้นจํานวน 105 คน มีข-าราชการทหารอากาศทําหน-าท่ีในการบริหารจัดการ จํานวน 
2 คน คือ ผู-จัดการ และผู-อํานวยการ  

2. อนาคตภาพโรงเรียนอนุบาลฤทธิยะวรรณาลัย จากวิธีวิจัยเชิงปริมาณ (quantitative 
research method) ซ่ึงเปKนข-อมูลท่ีได-จากเอกสารงานวิจัยและการสัมภาษณ$ผู-เชี่ยวชาญภายในและ
ภายนอกกองทัพอากาศแล-วนําข-อมูลมารวบรวม เรียบเรียง วิเคราะห$ สังเคราะห$เปKนแบบสอบถาม
ความคิดเห็นแล-วนําไปวิเคราะห$องค$ประกอบเชิงสํารวจ ทําให-ทราบอนาคตภาพโรงเรียนอนุบาลฤทธิ
ยะวรรณาลัย ในชุดท่ี 1 มีจํานวน 5 องค$ประกอบ 69 ตัวแปร ดังนี้ องค$ประกอบท่ี 1 ด-านการบริหาร
จัดการ ประกอบด-วย 25 ตัวแปร องค$ประกอบท่ี 2 ด-านหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ประกอบด-วย 20 
ตัวแปร องค$ประกอบท่ี 3 ด-านครูและบุคลากร ประกอบด-วย 8 ตัวแปร องค$ประกอบท่ี 4 ด-านการจัด
สภาพแวดล-อม ประกอบด-วย 10 ตัวแปร องค$ประกอบท่ี 5 ด-านสิทธิและคMานิยมสําหรับเด็กปฐมวัย 
ประกอบด-วย 6 ตัวแปร ตMอมาจากเทคนิคการวิจัยแบบ EDFR (Ethnographic Delphi Futures 
Research) ซ่ึงเปKนข-อมูลจากการสัมภาษณ$ผู-เชี่ยวชาญด-านการศึกษาปฐมวัยท้ังจากของกองทัพอากาศ
และจากสถานศึกษาอ่ืนๆ รวมจํานวน 21 คน มาวิเคราะห$สังเคราะห$ อนาคตภาพโรงเรียนอนุบาล 
ฤทธิยะวรรณาลัยอีก 1 ชุด พบวMามี 5 องค$ประกอบ 98 ตัวแปร ประกอบด-วยองค$ประกอบ 1.) ด-าน
นโยบายโรงเรียน มีตัวแปรจํานวน 21 ตัวแปร 2) ด-านครูแลบุคลากร มีตัวแปรจํานวน 16 ตัวแปร 
3) ด-านการจัดสภาพแวดล-อม มีตัวแปรจํานวน 8 ตัวแปร 4.) ด-านหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย มีตัวแปร
จํานวน 25 ตัวแปร และ 5.) ด-านการบริหารจัดการ มีตัวแปรจํานวน 28 ตัวแปร  
  เม่ือนําตัวแปรและองค$ประกอบจากสองสMวนคือจากวิธีวิจัยเชิงปริมาณและจากการใช-
เทคนิคการวิจัยแบบ EDFR มาวิเคราะห$และสังเคราะห$ตัวแปรพบวMา อนาคตภาพโรงเรียนอนุบาล 
ฤทธิยวรรณาลัยมีท้ังสิ้น 6 องค$ประกอบ 109 ตัวแปร ดังนี้องค$ประกอบท่ี 1) ด-านนโยบายโรงเรียน 
จํานวน 21 ตัวแปร 2) ด-านสิทธิและคMานิยมสําหรับเด็กปฐมวัย จํานวน 6 ตัวแปร 3) ด-านครูและ
บุคลากร จํานวน 18 ตัวแปร 4) ด-านการจัดสภาพแวดล-อม จํานวน 17 ตัวแปร 5) ด-านหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย จํานวน 21 ตัวแปรและ 6) ด-านการบริหารจัดการ จํานวน 26 ตัวแปร 

3. แนวทางปฏิบัติเพ่ือให-เกิดผลท่ีเหมาะสมกับอนาคตภาพโรงเรียนอนุบาลอนุบาล       
ฤทธิยะวรรณาลัย ผู-วิจัยนําองค$ประกอบอนาคตภาพโรงเรียนอนุบาลฤทธิยะวรรณาลัย ท่ีสังเคราะห$
รMวมท้ังจากวิธีวิจัยเชิงปริมาณและเทคนิคการวิจัยแบบ EDFR ท่ีได-ในข-อ 2 มาทําการประชุมเชิง
ปฏิบัติการเพ่ือระดมความคิดเห็น (workshop) โดยผู-ทรงคุณวุฒิท้ังภายในและภายนอกกองทัพอากาศ 
รวม 9 คนเพ่ือหาข-อคิดเห็นรMวมกัน (consensus) เก่ียวกับแนวทางปฏิบัติเพ่ือให-เกิดผลท่ีเหมาะสม
กับอนาคตภาพโรงเรียนอนุบาลฤทธิยะวรรณาลัยในแตMละองค$ประกอบ โดยนําข-อคิดเห็นของ
ผู-เข-ารMวมระดมความเห็น มาจัดลําดับตามความถ่ีของความเห็นชอบแนวปฏิบัติของแตMละองค$ประกอบ
และใช-แนวปฏิบัติ ที่มีความถี่ของความเห็นชอบมากที่สุดมาเปKนแนทางปฏิบัติสรุปได-ดังนี้
องค$ประกอบท่ี 1) ด-านนโยบายโรงเรียน  จํานวน 63 แนวปฏิบัติ 2) ด-านสิทธิและคMานิยมสําหรับ 
เด็กปฐมวัย จํานวน 18  แนวปฏิบัติ 3) ด-านครูและบุคลากร จํานวน 54 แนวปฏิบัติ 4) ด-านการจัด
สภาพแวดล-อม จํานวน 51 แนวปฏิบัติ และ 5.) ด-านหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย จํานวน 63 แนวปฏิบัติ 
และ 6) ด-านการบริหารจัดการ จํานวน 78 แนวปฏิบัติ 
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การอภิปรายผล 
 

 ประเด็นสําคัญท่ีได-ค-นพบจากผลการวิจัยในเรื่องนี้ ผู-วิจัยได-นํามาอภิปรายเพ่ือสรุปเปKน
อนาคตภาพโรงเรียนอนุบาลฤทธิยะวรรณาลัย ดังนี้ 

1. จากความเปKนมาและสภาพป(จจุบันของโรงเรียนอนุบาลฤทธิยะวรรณาลัย จะเห็นได-วMา 
กองทัพไทยได-ให-ความสําคัญอยMางยิ่งกับการศึกษาของบุตรหลานของกําลังพลในกองทัพ ไมMเฉพาะแตM
ในกองทัพอากาศ ดังท่ี นันทิยา รักตประจิต สรุปไว-วMา ในกองทัพบกมีสถานศึกษาปฐมวัยท่ีจัดต้ังโดย
หนMวยงานของกองทัพบกท้ังสิ้น 92 แหMง มีผู-บังคับบัญชาของหนMวยงานเปKนผู-รับผิดชอบ กองทัพเรือมี
สถานศึกษาปฐมวัย 16 แหMงมีกรมสวัสดิการทหารเรือดูแลรับผิดชอบ สําหรับกองทัพอากาศมี
สถานศึกษาปฐมวัย 11 แหMง ในตMางจังหวัดให-ผู-บังคับกองบินรับผิดชอบ สMวนท่ีต้ังดอนเมืองมี โรงเรียน
อนุบาลฤทธิยะวรรณาลัย โดยให- กรมยุทธศึกษาทหารอากาศดูแลรับผิดชอบ ซ่ึงโรงเรียนอนุบาล    
ฤทธิยะวรรณาลัย มีประวัติความเปKนมาที่ยาวนานควบคูMกับกองทัพอากาศ มีการเปลี่ยนแปลงเกิด
ข้ึนกับโรงเรียนตลอดเวลาตามยุคตMางๆ อยMางมีวิวัฒนาการ ผลิตเด็กให-เปKนบุคลากรท่ีมีสําคัญของ
กองทัพอากาศและประเทศชาติหลายทMาน เชMน พลอากาศเอกสุกัมพล สุวรรณทัต อดีตรัฐมนตรีวMาการ
กระทรวงกลาโหม และ พล.อ.อ.อิทธพร อดีตผู-บัญชาการทหารอากาศ เปKนต-น การจัดการศึกษา
ปฐมวัยในกระทรวงกลาโหมมีวัตถุประสงค$เหมือนกันคือ เพ่ือชMวยเหลือกําลังพลในการเลี้ยงดูบุตรหลาน
ขณะออกปฏิบัติหน-าท่ีอันเปKนการสร-างขวัญและกําลังใจให-กับกําลังพลในหนMวยงาน สําหรับสถานศึกษา
เองก็มีจุดมุMงหมายเพ่ือดูแลสMงเสริมให-เด็กมีพัฒนาการท่ีเหมาะสม  ซ่ึงสอดคล-องกับกองทัพในตMางประเทศ 
เชMน ในวิทยาลัยเสนาธิการทหารอากาศจีน มีโรงเรียนอนุบาลไว-ดูแลบุตรหลานของข-าราชการใน
หนMวยงานโดยได-รับการสนับสนุนจากหนMวยทหาร แตMการจัดการศึกษาให-พลเรือนดําเนินการแตMไมMวMา
จะดําเนินการโดยฝgายใดก็ตาม จะต-องปฏิบัติตามระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการท่ีออกมาบังคับใช-
ท้ังสิ้น มีคณะปฏิวัติ เปKนผู-ควบคุมดูแลจังหวัด เมือง โรงเรียน มหาวิทยาลัย คอมมูน กลุMมวัฒนธรรม
และองค$การเกือบทุกประเภทในประเทศจีน เชMนเดียวกันกับประเทศอเมริกา มีกฎหมาย (Military 
Child Care Act, 1998) ท่ีต-องจัดให-มี ศูนย$พัฒนาเด็กเล็ก Child Care Center: CDC) ในกองทัพอยูM
ในความดูแลของกระทรวงกลาโหม (Department of Defense: DoD) เพ่ือเปKนการให-การบริการแกM
กําลังพลในกองทัพในด-านการจัดการศึกษาปฐมวัยและเด็กกMอนวัยเรียน ในปv 1994 Zellman และ
คณะได-เข-าไปทําการประเมินเพ่ือรับรองคุณภาพ พบวMามี CDC อยูM 534 แหMง ผMานการประเมินรับรอง 
254 แหMง คิดเปKน 47%  แบMงเปKน กองทัพอากาศ 154 แหMง ทัพบก 69 แหMง ทัพเรือ 24 แหMง นาวิกโยธิน 
3 แหMง  
  จึงสามารถกลMาวได-วMากองทัพบก กองทัพเรือและกองทัพอากาศไทย รวมท้ังกองทัพใน
ประเทศตMางๆ นั้นให-ความสําคัญกับการให-การศึกษาปฐมวัย ท้ังนี้เพ่ือเปKนการบริการ เปKนการสร-าง
ขวัญกําลังใจให-กับกําลังพล ท้ังนี้การจัดการศึกษาไมMวMาจะด-วยกองทัพเองหรือให-หนMวยงานภายนอก
ดําเนินการ จะต-องเปKนไปตามมาตรฐานการศึกษาท่ีกําหนด มีการกํากับ ประเมินผลการจัดการศึกษา
โดยหนMวยงานท่ีรับผิดชอบท่ีเก่ียวข-องในด-านตMางๆ เชMน คุณภาพการศึกษา สภาพแวดล-อม และ 
สุขอนามัย เปKนต-น และมีการเปลี่ยนแปลงเกิดข้ึนกับสถานศึกษาปฐมวัยอยMางเปKนวิวัฒนาการการจัด
การศึกษาปฐมวัยในกองทัพมีวัตถุประสงค$เหมือนกันคือ เพ่ือชMวยเหลือกําลังพลในการเลี้ยงดูบุตรหลาน
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ขณะออกปฏิบัติหน-าที่อันเปKนการสร-างขวัญและกําลังใจให-กับกําลังพลในหนMวยงาน สําหรับตัว
สถานศึกษาเองก็มีจุดมุMงหมายเพ่ือดูแลสMงเสริมให-เด็กมีพัฒนาการท่ีเหมาะสม มุMงพัฒนาเด็กให-มีความ
สมบูรณ$ท้ังทางรMางกาย สังคม อารมณ$และสติป(ญญา   

2. จากผลการวิจัยอนาคตภาพโรงเรียนอนุบาลฤทธิยะวรรณาลัย มีสิ่งสําคัญที่ต-อง
ดําเนินการหรือนําไปปฏิบัติประกอบด-วย 6 องค$ประกอบสําคัญ คือองค$ประกอบท่ี 1) ด-านนโยบาย
โรงเรียน 2) ด-านสิทธิและคMานิยมสําหรับเด็กปฐมวัย 3) ด-านครูและบุคลากร 4) ด-านการจัด
สภาพแวดล-อม 5) ด-านหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย และ 6) ด-านการบริหารจัดการ ซ่ึงสอดคล-องกับ 
ชวนคิด มะเสนะ ท่ีได-ศึกษารูปแบบการจัดการศึกษาปฐมวัยท่ีสอดคล-องกับการพัฒนาสมอง พบวMา 
สถานศึกษาปฐมวัยต-องการการจัดการศึกษาท่ีประกอบด-วย 1) ด-านปรัชญา วิสัยทัศน$ 2) ด-านจุดหมาย 
ในสองด-านนี้สอดคล-องกับด-านนโยบายโรงเรียนของงานวิจัยนี้ 3) ด-านหลักสูตรการเรียนการสอน        
4) ด-านการจัดประสบการณ$ 5) ด-านการประเมินพัฒนาการ ในสามด-านนี้สอดคล-องกับด-านหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัยตามงานวิจัยนี้ 6) ด-านสภาพแวดล-อม 7) ด-านสื่อและแหลMงเรียนรู- ในสองด-านนี้
สอดคล-องกับด-านการจัดสภาพแวดล-อมตามงานวิจัยนี้และ 8) ด-านเง่ือนไขความสําเร็จสอดคล-องกับ
ด-านการบริหารจัดการตามงานวิจัยนี้ เชMนเดียวกับ Billman and Sherman  ศึกษาลักษณะท่ีสําคัญ
ในการพัฒนาเด็กปฐมวัย พบวMา ควรประกอบด-วย ด-านสิ่งแวดล-อมในชั้นเรียน ด-านรูปแบบการจัดการ
เรียนรู- ด-านหลักสูตรการจัดการเรียนรู- ด-านผู-ปกครองมีสMวนรMวมในการจัดการหลักสูตรสําหรับเด็กปฐมวัย 
ด-านแบบสอบมาตรฐาน (Standardized Tests) ด-านการเรียนการสอนเน-นท่ีกระบวนการ (Process) 
มากกวMาผลผลิต (Product) ด-านครูมีบทบาทในฐานะผู-อํานวยความด-านการใช-กิจกรรมและรูปแบบ
การเรียนรู-ท่ีแตกตMาง ครู บุคลากร ควรได-รับการอบรมเก่ียวกับทักษะและความรู-ในการดูแลเด็กอยMาง
ตMอเนื่อง สมํ่าเสมอ เปKนต-น ท้ังนี้อาจเนื่องมาจากโรงเรียนอนุบาลฤทธิยะวรรณาลัยมีลักษณะพิเศษคือ
เปKนสถานศึกษาระดับปฐมวัยของกองทัพอากาศซ่ึงเปKนองค$การภาครัฐโดยท่ีมีกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ
เปKนเจ-าของ แตMในขณะเดียวกันเปKนโรงเรียนปฐมวัยประเภทโรงเรียนเอกชนท่ีมีต-นสังกัดคือสํานักงาน
คณะกรรมการสMงเสริมการศึกษาเอกชน ดังนั้นการดําเนินกิจการของโรงเรียนอนุบาลในอนาคตนั้นเริ่ม
ต้ังแตMมีการกําหนดนโยบายของโรงเรียนท่ีชัดเจนในด-านเป�าหมายและวัตถุประสงค$ของโรงเรียน โดย
คํานึงถึงกฎหมายท่ีเก่ียวข-องกับสิทธิเด็กและมีการปลูกฝ(งคMานิยมท่ีสอดคล-องกับความเปKนคนไทย โดย
มีหัวใจอยูMท่ี ครู บุคลากร ท่ีมีความเปKนมืออาชีพ มีองค$ความรู- จิตวิทยาเด็กปฐมวัย ครูมีประสบการณ$
ในการสอนและสอนได-ตรงวุฒิ ใช-ทุกพ้ืนท่ีเปKนแหลMงเรียนรู- พัฒนาตนอยMางตMอเนื่อง มีจิตใจ จรรยาบรรณ
ท่ีดีงาม นอกจากนี้โรงเรียนยังต-องมีการจัดสภาพแวดล-อมท่ีมีบรรยากาศสMงเสริมการเรียนรู-ของเด็ก 
สะดวก สะอาด ปลอดภัย เพียงพอเปKนไปตามมาตรฐานสากล ในด-านหลักสูตรและการสอนมีความ
เปKนมาตรฐานและสอดคล-องกับระบบการศึกษาและการพัฒนาคนของชาติ ใช-หลักวิชาการท่ีเหมาะสม
บนพ้ืนฐานงานวิจัยท่ีเก่ียวข-อง โดยเน-นพัฒนาเด็กในทุกๆ ด-าน ผMานกระบวนการเลMนเปKนฐาน และ
สุดท-ายในการบริหารจัดการสําหรับอนาคตภาพโรงเรียนต-องสามารถนํานโยบายโรงเรียนมาสูM
ยุทธศาสตร$และนํายุทธศาสตร$ไปสูMการปฏิบัติอยMางมีประสิทธิภาพ โดยคงความสําคัญอยูMท่ีผู-นําหรือ
ผู-บริหารท่ีเปKนมืออาชีพ ใช-หลักการบริหารและเครื่องมือบริหารท่ีทันสมัย ตอบสนองตMอการเปลี่ยนแปลง
ของสภาพแวดล-อมได-อยMางเทMาทัน ผู-บริหารใช-การบริหารแบบมีสMวนรMวมจากครู ผู-ปกครอง บุคลากร 
ผู-ปกครองและชุมชน กระจายอานาจสูMการปฏิบัติ  
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  นอกจากนี้ผลการวิจัยครั้งนี้ยังสอดคล-องกับงานวิจัยอีกหลายๆเรื่องและสอดคล-องกับ
การดําเนินการด-านการควบคุมกํากับดูแลการจัดการศึกษาของรัฐ แม-จะมีองค$ประกอบไมMเหมือนกัน
ท้ังหมดแตMสMวนใหญMจะมีลักษณะสาระขององค$ประกอบไปในทิศทางเดียวกัน เชMน พิณสุดา สิริธรังศรี  
รายงานการวิจัยเรื่องภาพการศึกษาไทยในอนาคต 10-20 ปv แสดงอนาคตภาพคนไทยท่ีพึงประสงค$
ประกอบด-วย คุณลักษณะท่ีพึงประสงค$ของคนไทย การบริหารจัดการ กระบวนการจัดการศึกษา และ
การประเมินผล สุวิมล เพ็ชรสุข ศึกษาป(จจัยท่ีมีผลตMอการตัดสินใจของผู-ปกครองในการเลือกโรงเรียน
อนุบาลเอกชน ในจังหหวัดสมุทรปราการ พบวMาป(จจัยท่ีมีผลตMอการเลือกโรงเรียนอนุบาลเอกชน
มากท่ีสุด คือ ครู ท่ีต้ังของโรงเรียน การวัดผลและการประเมินพัฒนาการของนักเรียน การสอน และ
ความปลอดภัย Arthur MacEwan ทําวิจัยให-กับสถาบันวิจัยการเมืองเศรษฐกิจ ของหาวิทยาลัย 
แมสซาชูเซต ระบุวMาการท่ีรัฐบาลของรัฐสนับสนุนการศึกษาปฐมวัยอยMางท่ัวถึง เปKนสิ่งนําความพึงพอใจ
และมีคุณคMาตMอสังคมอยMางสูง เปKนการวางรากฐานระยะยาวสําหรับการพัฒนาเศรษฐกิจของสหรัฐฯ
เพ่ือความก-าวหน-าทางเศรษฐกิจของสหรัฐฯ นอกจากนี้ยังมีการบริการให-กับครอบครัวและการเสริมสร-าง
ความเทMาเทียมกันของโอกาสของการศึกษาปฐมวัย Bredekamp and Copple เสนอแนะหลักสูตร
สําหรับเด็กปฐมวัยในประเทศสหรัฐอเมริกา วMาควรครอบคลุมพัฒนาการท้ัง 4 ด-านของเด็ก คือด-าน
รMางกาย ด-านสังคม อารมณ$ และสุนทรียศาสตร$ ตลอดจนพัฒนาการสติป(ญญาและภาษา สMงเสริม
พัฒนาการด-านความรู- ความเข-าใจ กระบวนการ ทักษะ สูMการปฏิบัติจริงและการแสวงหาความรู-ใหมM 
ปลูกฝ(งความเชื่อ คMานิยม ทัศนคติ และวัฒนธรรม ท่ีสะท-อนความเปKนจริงในสังคม สอดคล-องกับวัย
และบริบทท่ีเด็กอาศัย และนําเทคโนโลยีมาใช-ในการจัดการเรียนรู-โดยมีครูที่สามารถบูรณาการ
เทคโนโลยีให-เปKนสMวนหนึ่งของกิจกรรมตามหลักสูตรการเรียนรู- Panui กลMาววMาในการเปKนผู-นําด-าน
การให-การศึกษาเด็กปฐมวัยต-องมีความมุMงม่ันท่ีจะมีสิ่งเหลMานี้ คือ คุณภาพการให-บริการการศึกษา
ปฐมวัย ตอบสนองความต-องการของครอบครัว ชุมชน การจ-างครูผู-สอนท่ีมีคุณภาพและมีใบประกอบ
วิชาชีพ และผู-บริหารมืออาชีพและการดําเนินงานแบบมืออาชีพ 
  ในการประเมินผลการพัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัย (3-5 ปv) ของสํานักงานเลขาธิการ
สภาการศึกษา  ได-กําหนดเกณฑ$การประเมินผลสามด-านคือ ด-านคุณภาพเด็ก ด-านคุณภาพการจัดการ
เรียนรู- การจัดหลักสูตร และด-านการมีสMวนรMวมของผู-ปกครอง และชุมชนในการพัฒนาคุณภาพเด็ก
ปฐมวัย เชMนเดียวกับสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ศึกษาประสิทธิภาพการจัดการศึกษา
ของโรงเรียนศูนย$เด็กปฐมวัยต-นแบบ พบวMา ประสิทธิภาพการจัดการศึกษาในภาพรวมของโรงเรียน
ศูนย$เด็กปฐมวัยต-นแบบ ประกอบด-วย ด-านบริหารการศึกษา ด-านการใช-และพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
ด-านการจัดสภาพแวดล-อมและแหลMงเรียนรู- และด-านคุณภาพการให-บริการ สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาเอกชนระบุวMาการบริหารโรงเรียนเอกชนให-มีคุณภาพดีนั้น ต-องคํานึงถึงความเข-มแข็งของ
งานวิชาการ งานด-านงบประมาณ งานด-านผู-บริหาร ครู บุคลากร และการบริหารด-านอ่ืนๆ เชMนการ
จัดสภาพแวดล-อม เพื่อประโยชน$ในการพัฒนาการศึกษาในโรงเรียนให-กับเด็กทุกคน มีบ-านหรือ
ครอบครัวเปKนสMวนท่ีมีความสําคัญตMอการอบรมเลี้ยงดู ผู-ปกครองและครูจะต-องประสานงานกัน มี
ความเข-าใจซ่ึงกันและกัน ต-องทราบข-อมูลขMาวสารท่ีเก่ียวกับเด็กรMวมกัน จึงทําให-เกิดความสัมพันธ$
ระหวMางบ-านกับโรงเรียน โดยโรงเรียนจะต-องมีการสร-างความสัมพันธ$อยMางใกล-ชิด เหมาะกับ
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สภาพแวดล-อมของโรงเรียน ระดับการศึกษา และชุมชน โดยมีกิจกรรมตMางๆ ท่ีหลากหลาย เปKน
ประโยชน$ตMอเด็กด-านการพัฒนาและการจัดการศึกษา 
 สําหรับองค$ประกอบในแตMละองค$ประกอบอภิปรายผลได-ดังนี้ 
 
ด�านนโยบายโรงเรียน 
 ในการดําเนินกิจการของโรงเรียนอนุบาลฤทธิยะวรรณาลัยในอนาคตนั้นจะยังคงใช-
นโยบายตามเจตจํานงค$ ตั้งแตMยุคกMอตั้งโรงเรียนคือ มีวัตถุประสงค$เพื่อเปKนสวัสดิการของบุตร
ข-าราชการทหารอากาศ และบริการบุตรหลานของชุมชนรอบท่ีต้ัง ซ่ึงลักษณะของโรงเรียนจะเปKน
โรงเรียนอนุบาลขนาดใหญMของกองทัพอากาศท่ีมีคุณภาพ มีมาตรฐาน ได-รับการรับรองมาตรฐาน จาก
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน และสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา มุMงพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพ่ือให-เด็ก รักการอMานและ เรียนรู-รอบตัวตามความสามารถ
ของเด็ก เปKนแหลMงบMมเพาะคนดีโดย ไมMเน-นการแขMงขัน ด-านการเรียนรู-แตMเน-นการพัฒนาเด็ก ด-าน
รMางกาย อารมณ$ สังคม สติป(ญญา และมีความปลอดภัย มีเอกลักษณ$โดดเดMนในด-านการปลูกฝ(งความ
มีระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรมของเด็ก นอกจากนี้ยังเปKนแหลMงการเรียนรู- สําหรับเด็กปฐมวัย ครู  
ผู-ปกครอง ชุมชนและบุคคลท่ัวไป และเปKนผู-นําในการจัดการศึกษาปฐมวัยให-กับโรงเรียนในชุมชน
ใกล-เคียง ซ่ึงสอดคล-องกับ พิณสุดา สิริธรังศรี ฉายภาพการศึกษาไทยในอนาคต 10-20 ปv ข-างหน-า
เปKนการพัฒนาคนไทยและพัฒนาประเทศไทยอยMางยั่งยืนใน เปKนการศึกษาในยุคเศรษฐกิจฐานความรู- 
การจัดการศึกษาระดับปฐมวัย รัฐบาลจะต-องลงทุนเสริมสมองของท้ังมารดาและบุตรท่ีจะเกิดมา การ
สMงเสริมครอบครัวอบอุMนต้ังแตMเริ่มต-น รวมท้ังโครงสร-างพ้ืนฐานท้ังปวง เปKนสิ่งจําเปKนท่ีจะทําให-เด็ก
พร-อมท่ีจะเรียนรู-ในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและเติบโตเปKนผู-ใหญMคุณภาพของประเทศอยMางม่ังค่ัง 
โดยองค$กรระดับนโยบายและระดับปฏิบัติ องค$กรปกครองสMวนท-องถ่ิน รวมท้ังหนMวยงานสถานศึกษา
ควรต-องเรMงพัฒนาเพ่ือนาไปสูMการเตรียมความพร-อมรองรับการพัฒนาการศึกษาเด็กปฐมวัยอยMางเรMงดMวน
รวมท้ังครูและผู-ดูแลเด็ก ควรเปKนผู-ท่ีผMานการเรียนรู-และกระบวนการอบรมมาอยMางเชี่ยวชาญดังนั้นใน
อนาคตโรงเรียนควรกําหนดนโยบายด-านอาคารเรียนสิ่งสนับสนุนท่ีชัดเจน เน-นความสําคัญด-าน
บุคลากรให-มีความสามารถสูงเพ่ือสร-างความไว-วางใจให-กับผู-ปกครองทหารอากาศในการสMงบุตรหลาน
มาเรียนมากยิ่งข้ึน และควรนํากําไรจากผลประกอบการไปใช-เพ่ือการพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากร
และให-การสวัสดิการท่ีเหมาะสม Arthur MacEwan จากสถาบันวิจัยการเมืองเศรษฐกิจ ของหา
วิทยาลัยแมสซาชูเซต เสนอตMอรัฐบาลของรัฐให-กําหนดนโยบายสนับสนุนการศึกษาปฐมวัยอยMางท่ัวถึง 
ซ่ึงเปKนสิ่งท่ีนําความพึงพอใจและมีคุณคMาตMอสังคมอยMางสูง เปKนการวางรากฐานระยะยาวสําหรับการพัฒนา
เศรษฐกิจเพ่ือความก-าวหน-าทางเศรษฐกิจของสหรัฐฯ และยังเปKนการบริการให-กับครอบครัวและการ
เสริมสร-างความเทMาเทียมกันของโอกาสของการศึกษาปฐมวัย 
 นโยบายเชิงบริหารเน-นการบริหารจัดการอยMางมืออาชีพ โดยใช-ผู-ท่ีมีประสบการณ$ มี
ความชํานาญในการบริหารการศึกษา ท่ีเปKนข-าราชการทหารหรือบุคลากรฝgายพลเรือน ใช-การบริหารงาน
แบบมีสMวนรMวม  ยึดหลักธรรมาภิบาล มีการบริหารงบประมาณโดยยึดผู-เรียน เปKนศูนย$กลาง เน-นการ
มีสMวนรMวมของผู-ปกครอง ชุมชนและทุกภาคสMวน เปyดโอกาสให- ครู บุคลากร ผู-ปกครองและทุกภาค
สMวนมีสMวนรMวมในการกําหนดเป�าหมาย อัตลักษณ$และ เอกลักษณ$ของโรงเรียน ใช-เครื่องมือบริหาร
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แนวใหมM เชMนการบริหารความเสี่ยงและการบริหารการเปลี่ยนแปลง นําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร (ICT) ท่ีทันสมัยมาใช-ประโยชน$อยMางเต็มประสิทธิภาพ มีระบบติดตามความสําเร็จของ
ศิษย$เกMา เพ่ือเปKนฐานข-อมูลติดตามการประเมินผลผลิตของโรงเรียน และสMงเสริมศิษย$เกMาให-สร-าง
ชื่อเสียงให-กับโรงเรียน สอดคล-องกับ สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กําหนดนโยบายและ
ยุทธศาสตร$การพัฒนาเด็กปฐมวัย (0 - 5 ปv) พ.ศ. 2550 – 2559 ท่ีให-ความสําคัญตMอมาตรการและ
เง่ือนไขสูMความสําเร็จในการดําเนินการพัฒนาเด็กปฐมวัยคือเด็กปฐมวัยทุกคนได-รับและมีการพัฒนาท่ีดี 
และเหมาะสมอยMางรอบด-าน อยMางสมดุล เต็มศักยภาพ พร-อมท้ังเรียนรู-อยMางมีความสุข เติบโตตามวัย
อยMางมีคุณภาพจัดการศึกษาโดยการมีสMวนรMวมให-พMอแมM ผู-ปกครอง ครู ผู-เลี้ยงดู และผู-เก่ียวข-องกับเด็ก
ปฐมวัย มีความรู- ความเข-าใจ และตระหนักถึงความสําคัญของการเลี้ยงดู การสร-างประสบการณ$ การ
สMงเสริมและสนับสนุน ให-เด็กปฐมวัยเกิดการเรียนรู- และพัฒนาได-เต็มศักยภาพ เชMนเดียวกับ Panui ท่ี
พบวMาการเปKนผู-นําด-านการให-การศึกษาเด็กปฐมวัยต-องมีความมุMงม่ันท่ีจะให-เกิดคุณภาพการให-บริการ
การศึกษาปฐมวัยท่ีตอบสนองความต-องการของครอบครัว ชุมชน และโรงเรียนต-องการครูผู-สอนท่ีมี
คุณภาพและมีใบประกอบวิชาชีพ มีผู-บริหารมืออาชีพและมีการดําเนินงานแบบมืออาชีพ  
 
ด�านสิทธิและค!านิยมสําหรับเด็กปฐมวัย 
 การดําเนินกิจการของโรงเรียนเปKนกิจการประเภทท่ีเก่ียวข-องกับเด็กโดยตรง ซ่ึงแนวโน-ม
ความซับซ-อนทางกฎหมายจะมีมากข้ึนในอนาคต ดังนั้นโรงเรียนจึงต-องคํานึงถึง การดูแลชMวยเหลือ
ตามสิทธิเด็ก การปฏิบัติตMอเด็กอยMางเทMาเทียมกัน และเด็กต-องได-รับการดูแลและสMงเสริมพัฒนาการ
ทุกด-าน เม่ืออยูMในโรงเรียน ซ่ึงถือเปKนความรับผิดชอบโดยตรงตามกฎหมาย ดังสรุปไว-ใน พระราชบัญญัติ
การศึกษาแหMงชาติ พ.ศ.2542 ท่ีแก-ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 และท่ีแก-ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3) 
พ.ศ. 2553 การจัดการศึกษาต-องเปKนไปเพ่ือพัฒนาคนไทยให-เปKนมนุษย$ท่ีสมบูรณ$ท้ังรMางกาย จิตใจ 
สติป(ญญา ความรู- และคุณธรรม มีจริยธรรม และวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยูMรMวมกับผู-อ่ืน
ได-อยMางมีความสุข จัดการศึกษาจะยึดหลักการศึกษาตลอดชีวิตให-สังคมมีสMวนรMวมในการจัดการศึกษา 
และพัฒนากระบวนการเรียนรู-ให-เปKนไปอยMางตMอเนื่อง สอดคล-องกับ สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 
กําหนดยุทธศาสตร$และมาตรการในการพัฒนาเด็กปฐมวัย (0-5 ปv) ในยุทธศาสตร$ท่ี 3 มาตรการท่ี 7 
ด-านกฎหมาย ให-มีการปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ การพัฒนาเด็กปฐมวัย และการปกป�องคุ-มครอง
เด็กให-สอดคล-องกับอนุสัญญาสิทธิเด็ก อีกท้ัง สนับสนุนให-มีการดําเนินงานตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ
อยMางมีประสิทธิภาพ ในขณะเดียวกันโรงเรียนมีหน-าท่ีทีจะต-องปลูกฝ(งเด็กให-มีคุณลักษณะประชากร
ตามความต-องการของชาติ ในอนาคตคMานิยมคนไทยท่ีสอดคล-องกับแผนพัฒนาด-านตMางๆ ของชาติคือ 
รักวัฒนธรรม ประเพณีของชาติตนเอง ยอมรับ เรียนรู-วัฒนธรรมของชาติอ่ืนๆ และปฏิบัติตนเปKน
สมาชิกท่ีดีของสังคม  เด็กต-องมีจิตอาสา รักชื่นชมธรรมชาติและดูแลสิ่งแวดล-อม และเด็กมีความ
อดทน อดกลั้น มีระเบียบวินัย รู-สิทธิหน-าท่ี ของตนเองและผู-อ่ืน เคารพกฎเกณฑ$และข-อตกลงของ
สังคม กระทรวงศึกษาธิการ ได-กําหนดหลักการเพ่ือเปKนคูMมือบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานท่ีเปKนนิติ
บุคคล ซ่ึงจะต-องนําหลักการวMาด-วยการบริหารกิจการบ-านเมืองและสังคมท่ีดี ซ่ึงเรียกโดยท่ัวไปวMา 
“ธรรมาภิบาล” มาบูรณาการในการบริหารและจัดการศึกษา เพ่ือเสริมสร-างความเข-มแข็งให-กับโรงเรียน
ในฐานะท่ีเปKนนิติบุคคลด-วยยึดหลักนิติธรรม  คุณธรรม ความโปรMงใส พิณสุดา สิริธรังศรี กลMาววMา
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การศึกษาในยุคเศรษฐกิจฐานความรู- เปKนการศึกษาเพ่ือการพัฒนาประเทศและสร-างความสามารถใน
การแข็งขันแม-จะต-องมุMงเน-นด-านวิทยาศาสตร$ คณิตศาสตร$ ภาษา และใช-เทคโนโลยีเปKนเครื่องมือ แตM
ก็ควรควบคูMกับปรัชญา คุณธรรม จริยธรรม เพ่ือให-เกิดความลึกซ้ึงในวิธีการคิด จิตวิญญาณ และความ
เปKนมนุษย$อยMางรู-เทMาทันตMอกระแสการเปลี่ยนแปลงในโลกไร-พรมแดนท่ีไร-ขีดจํากัด และการจัด
การศึกษา ท้ังมวลต-องไมMลืมพ้ืนฐานรากเหง-าของความเปKนไทย เชMน เอกลักษณ$ ประเพณี ศาสนาและ
วัฒนธรรม ประวัติศาสตร$ ความรัก ความสามัคคี ความเอ้ืออาทร และการอยูMรMวมกันอยMาง สันติสุข 
การศึกษาต-องเปKนตัวชMวยปกป�องอนุรักษ$และพัฒนาสิ่งแวดล-อม ธรรมชาติ ศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณี
และวัฒนธรรมอันดีงาม 
 
ด�านครูและบุคลากร 
 ในด-านนี้ แนวโน-มในอนาคตจะให-ความสําคัญกับความเปKนวิชาชีพสูงเพ่ิมข้ึน โรงเรียน
ต-องคํานึงถึงคุณลักษณะของครูและบุคลากรในประเด็นความเปKนมืออาชีพ มีความรู-ทางการศึกษา
ปฐมวัย และมีทักษะในการอบรมดูแล จัดประสบการณ$และจัดสภาพแวดล-อมในเด็กอยMางเหมาะสม
กับระดับพัฒนาการ มีทักษะในการเข-าถึงแหลMงความรู- เชMน สื่อสิ่งพิมพ$ นิตยสาร โปสเตอร$ แผMนพับ 
รายการวิทยุโทรทัศน$ Website เปKนต-น นอกจากนี้ยังต-องสามารถปรับเปลี่ยนบทบาทของตนได-ตาม
นโยบายการเปลี่ยนแปลงจากครูตามแนวทางเดิมกับแนวทางใหมM สามารถบูรณาการทฤษฎีท่ีเก่ียวข-องกับ
การศึกษาปฐมวัยตMางๆ สูMการปฏิบัติเข-าด-วยกัน อยMางมีประสิทธิภาพ ดังท่ี เยาวพา เดชะคุปต$ กลMาววMา
ครู ในระดับชั้นอนุบาล จําเปKนต-องเลือกสรรครูท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสม เพราะอาชีพครูใช-ทักษะและ
คุณสมบัติท่ีแตกตMางจากอาชีพอ่ืนๆ คือ ต-องเปKนนักวิชาการ เปKนผู-มีคุณธรรม เปKนนักวิจัยและเปKนนัก
ประเมินผล รวมถึงเปKนผู-ให-บริการและผู-ถMายทอดวัฒนธรรม ครูจึงเปKนศูนย$กลางการเรียนรู-ของเด็ก
เปKนแบบอยMางแกMเด็ก ครูจึงจําเปKนท่ีจะต-องมีคุณลักษณะท่ีดี อาทิ มีบุคลิกภาพดี วาจาสุภาพ ยิ้มแย-ม
แจMมใส อารมณ$ดี รักเด็กใจเย็น มีความเปKนระเบียบ สะอาด ขยัน อดทน ยุติธรรม สุขภาพดี และรู-
ธรรมชาติของเด็ก เชMนไมMชอบอยูMนิ่ง มีความสนใจระยะสั้น เปKนต-น รู-ความต-องการของเด็ก ท่ีต-องการ
ความรัก ความปลอดภัยการยอมรับวMาตนเองเปKนคนสําคัญ ต-องการการแนะนําเอาใจใสMให-กําลังใจ 
อยากรู-อยากเห็นต-องการเลียนแบบผู-ใหญM ต-องการความอบอุMนและการแสดงความรักอยMางจริงใจ เม่ือ
ครูรู-ธรรมชาติและความต-องการของเด็ก จะทําให-ครูสามารถจัดกิจกรรมและประสบการณ$เรียนรู-ท่ี
เหมาะสมกับการพัฒนาการของเด็กได- สอดคล-องกับ สุวิมล เพ็ชรสุข ได-ศึกษาป(จจัยท่ีมีผลตMอการ
ตัดสินใจของผู-ปกครองในการเลือกโรงเรียนอนุบาลเอกชน ในจังหหวัดสมุทรปราการ พบวMาป(จจัยท่ีมี
ผลตMอการเลือกโรงเรียนอนุบาลเอกชนมากท่ีสุดคือป(จจัยเก่ียวกับตัวครู ผู-ปกครองจะม่ันใจโรงเรียน
เม่ือทราบวMาครูในโรงเรงเรียนมีความรู- ประสบการณ$และจิตวิญญาณครู สามารถฝ�กให-เด็กชMวยเหลือ
ตัวเองได- เตรียมความพร-อมสMงเสริมให-อMานออก เขียนได- คิดคํานวณได-ตามวัยและความพร-อมของเด็ก
กุลกานต$ เล็กสกุล ศึกษาป(จจัยที่สัมพันธ$กับการเลือกโรงเรียนอนุบาลเอกชนของผู-ปกครองใน
กรุงเทพมหานคร สรุปวMา ผู-ปกครองสMวนใหญMพิจารณาโรงเรียนท่ีต้ังอยูMใกล-บ-านเปKนลําดับแรก และ
คํานึงถึงอัธยาศัยของครูผู-สอน คํานึงถึงตัวผู-สอนมากกวMาผู-บริหารหรือพ่ีเลี้ยงเด็ก ท่ีมุMงเน-นการเตรียม
ความพร-อม ท้ังสี่ด-าน ความรับผิดชอบ กล-าแสดงออก มีระเบียบวินัย รู-จักรับผิดชอบ และชMวยเหลือ
ตนเองได- เพ่ือชMวยพัฒนาเด็กให-พร-อมท่ีจะเรียนในระดับตMอไป  
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 ประเด็นการพัฒนาครู บุคลากร ในอนาคต ต-องพัฒนาครูให-มีความรู-ความสามารถใน
การบูรณาการความรู-เพื่อสอนให-เด็กรู-จักคิดและใช-เทคนิคการสอนหลายรูปแบบ ครูและครูผู-ชMวย
ประจําชั้นต-องมีความรู-ด-านปฐมวัยโดยตรง และเข-ารับการฝ�กอบรม หรือศึกษาเพ่ิมเติมตามระยะเวลา
ท่ีเหมาะสม ให-เปKนผู-ที่มีความรู-ความสามารถสร-างความแตกตMาง จากโรงเรียนอนุบาลอ่ืนๆ ในเชิง
สร-างสรรค$และมีประสิทธิภาพ สามารถทําวิจัยในชั้นเรียนเพื่อให-ได-นวัตกรรมเก่ียวกับการเรียน
การสอนเปKนประโยชน$ตMอการเรียนรู-ของนักเรียน ให-มีความรู-ด-านบริหารจัดการโรงเรียนอนุบาล โดย
โรงเรียนต-องสนับสนุนให-ครู บุคลากรท่ีสามารถพัฒนาตนเองได-ดี มีความก-าวหน-าสูงข้ึนตามความรู-
ความสามารถของแตMละบุคคล เพ่ือให-ได-ครูและบุคลากรมีคุณสมบัติดังท่ีกลMาวมา โรงเรียนต-องมีความ
จริงจังและเข-มแข็งในการคัดเลือกและกําหนดความต-องการจํานวนครูท่ีเหมาะสม โดยจัดให-มีระบบ
การคัดเลือกครู บุคลากรท่ียึดหลักความรู-ความสามารถและประสบการณ$เปKนอันดับแรกให-มีระบบ
อุปถัมภ$น-อยที่สุด มีจํานวนครูในจํานวนที่เหมาะสมตามอัตราสMวนของครูตMอเด็ก และครูพลศึกษา
จํานวนเหมาะสมท่ีสอดคล-องกับชนิดกีฬาท่ีโรงเรียนต-องการพัฒนาเด็ก และเพ่ือให-สามารถปฏิบัติงาน
สนับสนุนครูประจําชั้นและทําหน-าที่ครูปกครองกํากับดูแลด-านความปลอดภัยและอ่ืนๆ เพราะ
ครูผู-สอนถือเปKนบุคคลท่ีสําคัญยิ่งในโรงเรียน เพราะเปKนคนท่ีใกล-ชิดกับเด็ก เปKนตัวแทนของพMอ แมMใน
ขณะท่ีเด็กอยูMท่ีโรงเรียน ดังนั้น เด็กอนุบาลจะมีความสุข สนุกสนานเพลิดเพลินใจ พร-อมท่ีจะเรียนรู- 
และพัฒนาการดีจะขึ้นอยูMกับครูผู-สอน ครูจึงต-องได-รับการพัฒนาให-มีมาตรฐานวิชาชีพ ตามท่ี
กระทรวงศึกษาธิการได-กําหนดเกณฑ$มาตรฐานวิชาชีพครูของคุรุสภา พ.ศ. 2539 และสอดคล-องกับ 
พ.ร.บ การศึกษาแหMงชาติ 2542 ดังนี้ มาตรฐานที่ 1 ปฏิบัติกิจกรรมวิชาการเก่ียวกับการพัฒนา
วิชาชีพครูอยูMเสมอ มาตรฐานท่ี 2 ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมตMาง ๆ โดยคํานึงผลท่ีจะเกิดข้ึนกับผู-เรียน 
มาตรฐานท่ี 3 มุMงม่ันพัฒนาผู-เรียนเต็มศักยภาพ มาตรฐานท่ี 4 พัฒนาแผนการสอนให-สามารถปฏิบัติ
ให-เกิดผลจริง มาตรฐานท่ี 5 พัฒนาสื่อการเรียนการสอนให-มีประสิทธิภาพอยูMเสมอ มาตรฐานท่ี 6 จัด
กิจกรรมการเรียนการสอน โดยเน-นผลถาวรท่ีเกิดแกMผู-เรียน มาตรฐานท่ี 7 รายงานผลการพัฒนา
คุณภาพของผู-เรียนอยMางเปKนระบบ มาตรฐานท่ี 8 ปฏิบัติตนเปKนแบบอยMางท่ีดีแกMผู-เรียนมาตรฐานท่ี 9 
รMวมมือกับผู-อ่ืนในสถานศึกษาอยMางสร-างสรรค$ มาตรฐานที่ 10 รMวมมือกับผู-อื่นอยMางสร-างสรรค$ใน
ชุมชน มาตรฐานท่ี 11 แสวงหาและใช-ข-อมูลขMาวสารในการพัฒนา มาตรฐานท่ี 12 สร-างโอกาสในการ
พัฒนาผู-เรียนได-ทุกสถานการณ$ นอกจากนี้ โรงเรียนยังต-องการครูและบุคลากรมีความภาคภูมิใจและ
รักโรงเรียน มีภาวะผู-นํา มีคุณธรรม และจริยธรรม มีความรักและเอาใจใสM เด็กนักเรียนในทุกกิจกรรม
การเรียนรู- โดยโรงเรียนจะจัดสวัสดิการ สร-างขวัญ กําลังใจท่ีดี ให-ครู บุคลากรมีรายได-ท่ีเพียงพอและ
ทํางานอยMางมีความสุข Sharon L. Kagan & Kristie Kauerz  พบวMามุมมองในสิ่งท่ีโรงเรียนอนุบาล
ควรจะเปKนและทําในด-านครูคือ ครูต-องการให-ผู-ปกครองและผู-กําหนดนโยบายรับรู-วMาการพัฒนาเด็ก
ผMานการเลMนเปKนวิธีสําหรับเด็กจะเรียนรู-และเพ่ือให-ได-มาตรฐาน และกําหนดให-ถูกต-องตามกฎหมาย 
ครูอยากได-รับการสร-างแรงจูงใจและให-ความคิดสร-างสรรค$ ได-รับการยอมรับทางสังคมไมMเปKนเพียง
การทํางานท่ีถูกต-องตามกฎหมาย ต-องการอิสระในการสร-างสรรห-องเรียน ครูใหญM ควรมีการดําเนิน
แบบรMวมมือกับพMอแมMผู-ปกครองและชุมชนในฐานะหุ-นสMวนท่ีถูกต-องในการศึกษาของเด็ก จัดสรรเบ้ียเลี้ยง 
เงินทุนให-ครูและนักเรียนอนุบาลในฐานะสมาชิกของโรงเรียนและชุมชน Billman and Sherman  
ได-ศึกษาลักษณะท่ีสําคัญในการพัฒนาเด็กปฐมวัย พบวMาครูมีบทบาทในฐานะผู-อํานวยความสะดวก 
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สMงเสริมการเรียนรู-โดยจัดสิ่งแวดล-อมท่ีเอ้ือตMอการเรียนรู- ใช-การถามกระตุ-นให-เกิดการคิด ใช-กิจกรรม
และรูปแบบการเรียนรู-ท่ีแตกตMาง หลากหลาย สอดคล-องกับพัฒนาการทางสติป(ญญา ใช-การจัดการ
เรียนรู-เน-นท่ีความคิดสร-างสรรค$ของเด็กหลีกเลี่ยงการสอนท่ีกดดันเด็ก ให-เด็กได-พูดคุย และติดตMอสื่อสาร
กับเพ่ือน ครู รวมถึงได-ทดลองสิ่งใหมMๆ เสนอวMา ครู บุคลากร ควรได-รับการอบรมเก่ียวกับทักษะและ
ความรู-ในการดูแลเด็กอยMางตMอเนื่อง สมํ่าเสมอ สอดคล-องกับ คนึง สายแก-ว ได-ศึกษาข-อเสนอแนะเชิง
นโยบายการบริหารการศึกษาปฐมวัยในจังหวัดสุรินทร$ และมีข-อเสนอแนะเชิงนโยบายการบริหารจัด
การศึกษาปฐมวัยในจังหวัดสุรินทร$ในเป�าหมายด-านการบริหารงานวิจัยและพัฒนางานวิชาการ พัฒนา
และสนับสนุน ให-ครูปฐมวัยสามารถทําวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือพัฒนาการเรียน การสอนโดยสถานศึกษา
วิเคราะห$ป(ญหาการเรียนการสอน ป(ญหาผู-เรียนและรMวมกันแสวงหาวิธีแก-ป(ญหา ตลอดจนสนับสนุน
งบประมาณ สิ่งอานวยความสะดวกและจัดให-มีเวทีเพ่ือแสดงผลงานของครู เชMนเดียวกับ จารุวรรณ 
ศิลปะรัตน$ พัฒนารูปแบบเสริมพลังการทํางานเพ่ือพัฒนาศักยภาพการเปKนนักวิจัยของครูอนุบาล พบ
รูปแบบเสริมพลังการทํางาน เพ่ือพัฒนาศักยภาพการเปKนนักวิจัยของครูอนุบาลท่ีพัฒนาแล-ว โดย
สMงเสริมให-ครูรู-จักและเข-าใจตนเอง สMงเสริมให-ครูสร-างทีมและทํางานเปKนทีม สMงเสริมให-ครูเรียนรู-และ
พัฒนาตนเองด-วยการลงมือทําวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนด-วยตนเอง และ สMงเสริมให-ครูสะท-อนแนวคิด
การเรียนรู-ของตนเอง และตามยุทธศาสตร$การพัฒนาเด็กปฐมวัย (0 - 5 ปv) พ.ศ. 2550 – 2559 ได-ให-
ความสําคัญกําหนดนโยบาย พัฒนาบุคลากรทุกประเภทในสถานบริการ สถานศึกษาสําหรับเด็ก
ปฐมวัยให-เปKนมืออาชีพและมีคMาตอบแทนท่ีเหมาะสม 
 
ด�านการจัดสภาพแวดล�อม 
 สภาพแวดล-อมการเรียนรู-ของเด็กสMงผลตMอพัฒนาการของเด็กโดยตรงและโดยอ-อม ดังนั้น 
สภาพแวดล-อมภายในห-องเรียน โรงเรียนต-องจัดให-มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม เนื่องจากตMอไป
ในอนาคตเด็กต-องเผชิญกับสังคมแบบหลากหลายวัฒนธรรม มีกิจกรรมหลากหลายท่ีสะท-อนและสร-าง
ความสัมพันธ$ของสมองซีกซ-ายและขวา สอดคล-องกับเรื่องที่จัดประสบการณ$การเรียนรู- ภายใต-
บรรยากาศท่ีอบอุMน ผMอนคลาย เหมาะสมและเพียงพอตMอการเรียนรู-และพัฒนาการของเด็ก อีกต-องมี
สื่อวัสดุอุปกรณ$เหมาะสมกับวัย สีสันสวยงามสะดุดตา จัดเปKนระบบ ระเบียบใช-สื่อของจริงท่ีเปKน
รูปธรรม มีความ ชัดเจน มีเหตุมีผล  สื่อหนังสือนิทานประกอบภาพท่ีมี เนื้อเรื่องท่ีสMงเสริมการสร-าง
เจตคติ/ทัศนคติ ท่ีดี การอยูMรMวมกันทางสังคม มีสื่อเทคโนโลยี่สารสนเทศและคอมพิวเตอร$ ( ICT)  สื่อ
มัลติมีเดีย วีดีทัศน$ สื่อ เคลื่อนไหว ให-เห็นได-หลายมิติ สอดคล-องกับนโยบายและยุทธศาสตร$การ
พัฒนาเด็กปฐมวัย (0 - 5 ปv) พ.ศ. 2550 – 2559 ได-ให-ความสําคัญกําหนดนโยบาย ยุทธศาสตร$ 
มาตรการในการดําเนินการพัฒนาเด็กปฐมวัยคือ ให-การสMงเสริมพัฒนาเด็กปฐมวัยในทุกด-านตาม
มาตรฐานชาติ สMงเสริมสภาพแวดล-อมท่ีเอ้ือตMอการพัฒนาเด็กปฐมวัย เชMนเดียวกับ B.S. Bloom กลMาววMา 
วัยเด็กจะเปKนชMวงท่ีมีการพัฒนาด-านการเรียนรู-มากท่ีสุด และหากได-รับการสMงเสริมจากสภาพแวดล-อม
ท่ีสามารถสMงเสริมการเรียนรู-ของเด็ก จะทําให-เด็กเกิดการเรียนรู-ท้ังในเรื่องท่ัว ๆ ไปและเรื่องเฉพาะได-
เปKนอยMางดี ดังนั้น การจัดการสภาพแวดล-อมจึงเปKนสิ่งท่ีสําคัญตMอชีวิตมาก โดยสามารถแบMงการจัด
สภาพแวดล-อมทางการเรียนออกเปKน 2 ด-าน คือ สภาพแวดล-อมภายในห-องเรียน และสภาพแวดล-อม
ภายนอกห-องเรียน เชMนเดียวกับ เบญจา แสงมลิ กลMาววMา ห-องเรียนเปKนสถานท่ีครูและนักเรียนจะต-อง
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ทํางานรMวมกัน อยูMรวมกัน ควรจัดสภาพให-เหมาะสมกับกิจกรรมศึกษา การจัดมุมในห-องเรียนสําคัญ
ตMอเด็กมาก ทําให-เด็กอยากมาโรงเรียนเพราะอยากเลMนเครื่องเลMน และทําให-เด็กเรียนรู-จากสิ่งของ
เหลMานี้ และ ประภาพรรณ เอ่ียมสุภาษิต กลMาววMา การจัดสภาพแวดล-อมในห-องเรียนควรจะต-องจัด
เพ่ือให-สนองพัฒนาการด-านรMางกาย อารมณ$ และ กิจกรรมตMางๆควรให-สนองความต่ืนตัวทางรMางกาย
และสติป(ญญาของเด็ก Bacon and Ichikawa ได-ศึกษาถึงการเรียนรู-ระดับอนุบาลในประเทศญ่ีปุgนจะ
ตMางจากประเทศอ่ืน เพราะญ่ีปุgนเน-นการเรียนรู-แบบการอยูMรMวมกันในสังคม เด็กเล็กจะถูกสMงเข-าโรงเรียน
ท่ีมีสภาพแวดล-อมเหมือนบ-าน เน-นเด็กเปKนศูนย$กลางการเรียนรู- เรียกระบบนี้วMา “Education 
mothers” หรือ “kyoiku mamas” การเรียนรู-ในโรงเรียนนี้จะให-อิสระแกMเด็กในการคิดและกระทํา
ในสิ่งท่ีเด็กต-องการโดยไมMมีการชี้นํา ผู-ปกครองของเด็กญ่ีปุgนจะไมMได-คาดหวังผลของการศึกษาในตัวเด็ก 
สิ่งท่ีคาดหวัง คือ การท่ีเด็กสามารถอยูMในสังคมได-อยMางมีความสุข เด็ก ๆ จะเรียนรู-ผลการกระทําของ
ตนเองด-วยตนเอง 
 ในสMวนของสภาพแวดล-อมภายนอกห-องเรียน โรงเรียนต-องสMงเสริมสภาพแวดล-อมท่ีให-
เด็กเห็นและเกิดคMานิยมของเศรษฐกิจโลก การเมืองและวัฒนธรรม บรรยากาศ สภาพสิ่งแวดล-อม 
เสมือนบ-าน มีความเปKนธรรมชาติ สะอาด นMาอยูMทั่วทุกพื้นที่ในโรงเรียน การจัดสภาพแวดล-อม
ภายนอกห-องเรียนนี้มีความสําคัญสําหรับเด็กชั้นอนุบาลศึกษามาก ซ่ึง ราศี ทองสวัสด์ิ กลMาววMา การ
จัดสภาพแวดล-อมภายนอกห-องเรียน ได-แกM การจัดเลMนภายนอกห-องเรียนเพ่ือการพัฒนาของรMางกาย 
และฝ�กพัฒนาการประสาทสัมผัสระหวMางตากับมือ สMวน จินตนา หมูMผึ้ง กลMาววMา เด็กๆมิได-พอใจแตM
ภายในห-องเรียนเทMานั้น เขาต-องการท่ีจะออกไปเลMนกลางแจ-ง เชMน การออกไปวิ่งแขMง ดังนั้นครูต-องหา
วัสดุเครื่องเลMนเพ่ือเปKนการออกกําลังกายของเด็ก สอดคล-องกับกรมวิชาการ ท่ีวMาการจัดสภาพแวดล-อมใน
โรงเรียนระดับกMอนประถมศึกษา มีความสําคัญตMอเด็กเนื่องจากธรรมชาติของเด็กในวัยนี้สนใจท่ีจะ
เรียนรู- ค-นคว-า ทดลองและต-องการสัมผัสกับสิ่งแวดล-อมรอบๆตัว ดังนั้น การจัดเตรียมสิ่งแวดล-อม
อยMางเหมาะสมตามความต-องการของเด็กจึงมีความสําคัญท่ีเก่ียวข-องกับพฤติกรรมและการเรียนรู-ของ
เด็กมาก เด็กสามารถเรียนรู-จากการเลMนท่ีเปKนประสบการณ$ตรงท่ีเกิดจากการรับรู-ด-วยประสาทสัมผัส
ท้ัง 5 จึงจําเปKนต-องจัดสิ่งแวดล-อมในโรงเรียนให-สอดคล-องกับสภาพและจุดมุMงหมายของหลักสูตร เพ่ือ
สMงผลให-บรรลุจุดมุMงหมายในการพัฒนาเด็ก Gordon and Williams-Browne กลMาววMาเด็กปฐมวัย
เปรียบเสมือนฟองน้ําที่พร-อมจะซึมซับทุกสิ่งทุกอยMางท่ีรอบตัวโลกสําหรับเด็กเปKนโลกท่ีสดใส และ
ความแปลกใหมMท่ีนMาต่ืนตาต่ืนใจ ดังนั้น การเรียนรู-สําหรับเด็กปฐมวัยจึงไมMมีการแบMงแยกระหวMางสิ่งท่ี
ครูเตรียม หรือวางกรอบไว- แตMสิ่งที่ไมMได-เตรียมหรือเกิดขึ้นจริงในโรงเรียนหรือสภาพแวดล-อมใน
โรงเรียน มีความสําคัญตMอเด็กโดยตรงและอ-อม เพราะสําหรับเด็กแล-วทุกสิ่งทุกอยMางคือการเรียนรู- 
Billman and Sherman  ได-ศึกษาลักษณะท่ีสําคัญในการพัฒนาเด็กปฐมวัย พบวMา ด-านสิ่งแวดล-อม
ในชั้นเรียน ควรมีมุมประสบการณ$ตMาง ๆ ควรมีการวางแผนอยMางรอบครอบ โดยคํานึงถึงพัฒนาการ
เด็กเปKนสําคัญ มุมประสบการณ$ควรมีการเปลี่ยนแปลงอยMางสมํ่าเสมอข้ึนอยูMกับความสนใจและความ
ต-องการของเด็ก 
 สุขภาพและความปลอดภัย โรงเรียนต-องจัดให-มีระบบดูแลเด็กเม่ือเด็กเจ็บปgวย หรือเกิด
อุบัติเหตุ  มีห-องปฐมพยาบาล และบุคลากรที่เหมาะสมทําหน-าท่ีปฐมพยาบาลเบ้ืองต-น มีมาตรการ
รักษาความปลอดภัยท่ีดีท้ังภายในและภายนอกโรงเรียน จัดผู-ตรวจตราบริเวณภายในโรงเรียน ในเรื่อง
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ความเปKนระเบียบเรียบร-อย ความปลอดภัยของเครื่องเลMนและอุปกรณ$ไฟฟ�า มีการซMอมบํารุงเครื่อง
เลMนตMางๆตามมาตรฐานความปลอดภัย มีอาคารสถานท่ี และพ้ืนท่ีในการจัดกิจกรรม อยMางเพียงพอ
ตามมาตรฐานสากล ซ่ึงสอดคล-องกับสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน ท่ีกําหนดงานบริการ
นักเรียนให-เปKนสMวนหนึ่งของงานกิจกรรมนักเรียน การจัดบริการให-นักเรียนวัยอนุบาลควรมีจุดประสงค$
เ พื่อ เ อื้อ อํานวยความสะดวก ปลอดภัย  และให-มีผล เต็ม ที่ตMอการ เ พิ่มพูนความสมบูรณ$
และประสบการณ$ชีวิตโดยตรงแกMนักเรียนเปKนอยMางดีและท่ัวถึงนอกจากกิจกรรมการเรียนการสอน   
โรงเรียนควรจะจัดบริการในด-านตMางๆ เชMน การจัดบริการสุขภาพอนามัยถือวMาเปKนสMวนหนึ่งของการ
จัดการศึกษาท่ีมุMงหมายเพ่ือพัฒนาให-นักเรียนเจริญเติบโตท้ังด-านรMางกาย อารมณ$-จิตใจ สังคม และ
สติป(ญญา สอดคล-องกับ Brownell กลMาววMา การจัดสุขภาพอนามัยแกMนักเรียนและผู-ปกครองเปKนการ
สMงเสริมการเยียวยารักษาสุขภาพ วางโครงการชMวยเหลือเด็กพิการ ป�องกันและควบคุมโรคภัยไข-เจ็บ 
และการให-การปฐมพยาบาลแกMนักเรียนท่ีเจ็บปgวยฉุกเฉินประจําวัน นอกจากนี้ โรงเรียนควรจะ
จัดบริการสุขภาพอนามัยให-กับนักเรียนในรูปแบบตMางๆ เชMน บริการตรวจสุขภาพบริการวัคซีนป�องกัน
โรคระบาด เปKนต-น สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา  กําหนดการประเมินผลการพัฒนาคุณภาพ
เด็กปฐมวัย (3-5 ปv) ในปv พ.ศ.2550 ให-ประเมินด-านคุณภาพเด็กจากพัฒนาการด-านรMางกาย 
พัฒนาการด-านอารมณ$-จิตใจ พัฒนาการด-านสังคม และพัฒนาการด-านสติป(ญญา ท้ังนี้เพ่ือให-โรงเรียน
ตระหนักถึงความสําคัญของสภาพแวดล-อมและการสMงเสริมสุขภาพและความปลอดภัย คนึง สายแก-ว 
เสนอแนะเชิงนโยบายการบริหารการศึกษาปฐมวัยในจังหวัดสุรินทร$ กําหนดตัวชี้วัดด-านการ
บริหารงานท่ัวไป ให-มีการพัฒนาการจัดสภาพแวดล-อมภายในและภายนอกโดยสถานศึกษาจัดหาวัสดุ 
สิ่งอํานวยความสะดวกท่ีเหมาะสมตามเกณฑ$มาตรฐานการศึกษาปฐมวัยและคํานึงถึงประโยชน$ของ
ผู-เรียน สMงเสริมพัฒนาแหลMงเรียนรู-ท้ังภายในภายนอกสถานศึกษาและสอดคล-องกับความต-องการของ
เด็กและหนMวยการเรียนรู-   
 
ด�านหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
 ในการกําหนดกรอบของหลักสูตรและการจัดการเรียนรู- ต-องให-เหมาะกับวัยของเด็ก
สอดคล-องกับนโยบายและแผนพัฒนาการศึกษาปฐมวัยของประเทศเปKนหลักสูตรท่ีมุMงเน-นเตรียม 
ความพร-อมพัฒนาการเด็กทุกด-าน  ท้ังด-านรMางกาย  อารมณ$-จิตใจ  สังคม สติป(ญญา พัฒนาเด็กใน
ด-านการชMวยเหลือตัวเอง รู-จักตนเอง การหาเหตุผล มิติสัมพันธ$ ดนตรี/จังหวะ และการมีปฏิสัมพันธ$
กับผู-อ่ืน พัฒนาทักษะการคิด การแสวงหาและสร-างความรู-ด-วยตนเอง ด-วยกระบวนการทางสังคม 
ผMานประสบการณ$ตรง ในการจัดประสบการณ$การเรียนรู-ต-องสอดคล-องกับจิตวิทยาพัฒนาการพัฒนา
เด็กเปKนรายบุคคล เต็มศักยภาพอยMางรอบด-าน  ให-เด็กสามารถสร-างองค$ความรู- เรียนรู-ด-วย ตนเอง 
บูรณาการผMาน การเลMน และเลMน รMวมกันอยMางมีความสุข ให-เด็กได- เรียนรู-เก่ียวกับการใช-วิถีชีวิตจริง  
เรียนรู- จากของจริง ในสิ่งแวดล-อมท่ีสมบูรณ$ลงมือ ปฏิบัติกระทําด-วยตนเอง ผMานประสาทสัมผัสท้ังหก 
(ตา หู จมูก  ลิ้น กาย ใจ) จากสิ่งท่ีใกล-ตัวไปสูMสิ่งท่ีไกลตัว จากงMายไปหายาก จากความเปKนรูปธรรมให-
สูMนามธรรม อยMางชัดเจน ให-เด็กได-คิดริเริ่ม วางแผน ตัดสินใจ สํารวจ สังเกต  สืบเสาะ สืบค-น ทดลอง 
ลงมือปฏิบัติจริง คิดแก-ป(ญหาด-วยตนเองและนําเสนอผลงานได- ภายใต-บริบทของเด็ก ให-เด็กมี
ปฏิสัมพันธ$กับผู-ใหญMในบรรยากาศท่ีอบอุMน พูดคุย สนทนา และสอดแทรกสิ่งท่ีเด็กสนใจด-วยสื่อ ตMาง ๆ 
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ท่ีหลากหลายเหมาะสมกับวัย การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีใช-สภาพแวดล-อมการเลMนเปKนฐาน 
(Teaching and learning in a play-based environment) การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ี
สMงเสริมสุขนิสัยท่ีดีในการรักษาความสะอาด ป�องกันโรค และความปลอดภัย สอดคล-องกับ ชวนคิด 
มะเสนะ เสนอรูปแบบการจัดการศึกษาปฐมวัยท่ีสอดคล-องกับการพัฒนาสมอง ด-านหลักสูตรการเรียน
การสอน จัดการเรียนรู-ท่ีใช-องค$ความรู-ด-านสมองเปKนฐาน มาบูรณาการจัดในรูปแบบกิจกรรมหลัก 6 
กิจกรรม และนําเทคโนโลยีสารสนเทศเข-ามาบูรณาการจัดการเรียนรู- การประเมินพัฒนาการเน-นการ
ประเมินตามสภาพจริงด-วยการสังเกต สอบถามและการจดบันทึก การเก็บสะสมผลงานในแฟ�มผลงาน 
Gordon and Williams-Browne กลMาววMาหลักสูตรปฐมวัยหมายถึงสิ่งท่ีได-วางแผนไว-ลMวงหน-าและสิ่ง
ท่ีไมMได-วางแผน ท้ังนี้โดยให-เหตุผลวMาเด็กปฐมวัยเปรียบเสมือนฟองน้ําท่ีพร-อมจะซึมซับทุกสิ่งทุกอยMาง
ท่ีรอบตัว โลกสําหรับเด็กเปKนโลกท่ีสดใส และความแปลกใหมMท่ีนMาต่ืนตาต่ืนใจ ดังนั้น การเรียนรู-สา
หรับเด็กปฐมวัยจึงไมMมีการแบMงแยกระหวMางสิ่งท่ีครูเตรียม หรือวางกรอบไว- แตMสิ่งท่ีไมMได-เตรียมหรือ
เกิดข้ึนจริงในโรงเรียน เพราะสําหรับเด็กแล-วทุกสิ่งทุกอยMางคือการเรียนรู-  
 ในการพัฒนาการจัดการเรียนรู-ต-องอยูMบนพ้ืนฐานการวิจัย การนําผลการวิจัยท่ีเก่ียวข-อง
ไปใช-จริง ให-เด็กได-รับการพัฒนารอบด-านอยMางสมดุล เต็มตามศักยภาพสนับสนุนการบูรณาการทฤษฎีตMางๆ 
นํานวัตกรรมใหมMๆหรือสร-างนวัตกรรมใหมMด-านการจัดการเรียนรู-มาพัฒนาเด็กอยMางเหมาะสม 
หาวิธีการพัฒนาการศึกษาปฐมวัยอยMางก-าวกระโดด (Bench mark/ Best practice) คือการเทียบเคียง
สมรรถนะเปKนรูปแบบหนึ่งท่ีมีกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู-ประสบการณ$และวิธีการปฏิบัติท่ีเปKนเลิศ
จากโรงเรียนท่ีจัดการศึกษาปฐมวัยอ่ืนๆภายใต-กฎกติกาสากล จัดการศึกษาแบบเปKนหุ-นสMวนรMวมกับ
ผู-ปกครอง PARTNERSHIP WITH PARENTS จัดการศึกษาแบบองค$รวมและกว-างตามความต-องการ
ในอนาคต (BROAD-BASED AND HOLISTIC EDUCATION) สร-างความได-เปรียบจากการเรียนการสอน
สองภาษา BILINGUAL ADVANTAGE มีหลักสูตรภาษาอังกฤษท่ีเรียนรู-กับครูชาวตMางชาติเจ-าของ
ภาษา การประเมินผลการเรียนรู- ใช-การประเมินผลการเรียนรู-ตามสภาพจริง (authentic assessment) 
และใช-ระบบสะท-อนข-อมูลการสอนจากการสังเกตบันทึกพฤติกรรมการเรียนรู-ของเด็กเพ่ือการวาง
แผนการสอนในครั้งตMอไป มีการประเมินพัฒนาการเด็กอยMางสมํ่าเสมอเพ่ือการพัฒนาเด็กเปKนรายบุคคล 
และพัฒนาการจัดประสบการณ$เรียนรู-ให-มีประสิทธิภาพมากข้ึน มีมาตรฐานในด-านวิชาการสูงในระดับ
สากล สอดคล-องกับสาระหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 โดยกระบวนการจัดการเรียนรู-ท่ี
ใช-องค$ความรู-ด-านสมองเปKนฐาน มาบูรณาการจัดในรูปแบบกิจกรรมหลัก 6 กิจกรรม และนํา
เทคโนโลยีสารสนเทศเข-ามาบูรณาการจัดการเรียนรู- การประเมินพัฒนาการเน-นการประเมินตาม
สภาพจริงด-วยการสังเกต สอบถามและการจดบันทึก การเก็บสะสมผลงานในแฟ�มผลงาน Eliason 
and Jenkins ได-ศึกษาเก่ียวกับหลักสูตรเพ่ือการพัฒนาเด็กปฐมวัย หมายรวมถึงทุกสิ่งท่ีเกิดข้ึนในชั้น
เรียนของเด็ก ท้ังท่ีครูวางแผนไว-ลMวงหน-าและไมMได-วางแผน หลักสูตรเพ่ือการพัฒนาเด็กปฐมวัยถือวMา 
เด็กเปKนหัวใจสาคัญของการจัดการหลักสูตรการเรียนการสอนโดยมองวMาเด็กทุกคนเปKนผู- ท่ีมี
ความสามารถเฉพาะตัวท่ีแตกตMางกันไปในแตMละบุคคล ดังนั้น การเรียนรู-เกิดข้ึนจึงควรมีรากฐานมา
จากการจัดประสบการณ$ท่ีเหมาะสมกับพัฒนาการและพ้ืนฐานทางครอบครัวของเด็กแตMละคน โดย 
มุMงพัฒนาเด็กอยMางองค$รวมท้ังด-านรMางกาย สติป(ญญา ภาษา ความคิดสร-างสรรค$ รวมตลอดถึง
พัฒนาการทางสังคม อารมณ$ สอดคล-องกับ Bredekamp and Copple เสนอแนะการจัดหลักสูตร
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สาหรับเด็กปฐมวัยในประเทศสหรัฐอเมริกา วMาหลักสูตรปฐมวัยควรครอบคลุมพัฒนาการท้ัง 4 ด-าน
ของเด็ก ด-านรMางกาย ด-านสังคม อารมณ$ และสุนทรียศาสตร$ รวมตลอดถึงพัฒนาการสติป(ญญาด-าน
ภาษา หลักสูตรปฐมวัยควรบูรณาการกับเนื้อหาวิชาตMางๆเข-าด-วยกันและมีความหมายตMอตัวเด็ก 
หลักสูตรปฐมวัยควรสร-างข้ึนบนพ้ืนฐานของสิ่งท่ีเด็กรู-แล-วและสมารถทําได-หรือบนพ้ืนฐานความรู-เดิม
ของเด็กและสMงเสริมให-มีความคิดรวบยอดใหมMๆ การวางแผนหลักสูตรท่ีมีประสิทธิภาพควรบูรณาการ
วิชาตMางๆ เข-าด-วยกัน เพ่ือชMวยให-เด็กเชื่อมโยงสัมพันธ$ท่ีมีความหมายตMอตัวเด็ก หลักสูตรควรสMงเสริม
พัฒนาการด-านความรู- ความเข-าใจ กระบวนการ ทักษะ และควรสMงเสริมนําไปสูMการปฏิบัติ และการ
แสวงหาความรู-ใหมM หลักสูตรควรสMงเสริมความเชื่อ ทัศนคติ และวัฒนธรรมทางบ-านของเด็ก 
จุดมุMงหมาย หรือเป�าหมายของหลักสูตร ควรสะท-อนความเปKนจริงในสังคม สัมพันธ$กับอายุของเด็กท่ี
ต-องการใช- และสอดคล-องกับบริบทท่ีเด็กอาศัยอยูM และ เม่ือมีการนําเทคโนโลยีมาใช-ในการเรียนการสอน 
ครูควรบูรณาการเทคโนโลยีให-เปKนสMวนหนึ่งของชั้นเรียน พิณสุดา สิริธรังศรี  เสนอภาพการศึกษาไทย
ในอนาคต 10-20 ปv และมีข-อเสนอ กระบวนการจัดการเรียนการสอนในอนาคต มุMงการวิจัยและ
พัฒนาเปKนฐานของการเรียนรู- เปKนฐานของการคิดวิเคราะห$ และลงมือปฏิบัติจริงในทุกระดับทุกประเภท
เพ่ือสร-างองค$ความรู-ใหมMและตอบสนองสติป(ญญาอยMางตMอเนื่อง ผู-บริหารและครูต-องให-ความสําคัญ
อยMางจริงจังและสMงเสริมกันอยMางเปKนระบบในทํานองเดียวกัน กระบวนการเรียนการสอนควรเปKน
กระบวนการท่ี ปลุกเร-าและเสริมสมองสติป(ญญาของผู-เรียนตามชMวงวัยท่ีฝ�กท้ังการคิดวิเคราะห$อยMางมี
เหตุมีผลด-วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร$ ควบคูMกับความสุขท้ังผู-เรียนและผู-สอน Edward Miller 
and Joan Almon   ศึกษาเรื่อง “Crisis in the Kindergarten: Why Children Need to Play in 
School”เพื่อศึกษาวิกฤตในการศึกษาปฐมวัยใช-กรณีศึกษาสําหรับเพ่ิมการเลMนและลดความ
กดดัน พบวMา เม่ือเริ่มรณรงค$ในการสMงเสริมการเลMนในการศึกษาปฐมวัย ปรากฎวMามีองค$กรอ่ืนๆ นอก
โรงเรียนมุMงม่ันท่ีจะสMงเสริมการเลMน บางองค$กรมีผลงานสําคัญ แตMในบางองค$กรทําเพ่ือประโยชน$ของ
ตนเอง ดูเหมือนเปKนภาพท่ีสมบูรณ$แบบของการสMงเสริมการเลMนแบบคูMขนานท่ียังไมMได-ก-าวเข-าสูMความ
สมบูรณ$ท่ีแท-จริง การเคลื่อนไหวปรากฏขึ้นในสังคมอยMางสมํ่าเสมอ ตMอเนื่องและขยายตัว เพ่ือ
เรียกร-องความรMวมมือของผู-ปกครอง กุมารแพทย$ ผู-เชี่ยวชาญด-านการพัฒนาเด็กและผู-กําหนดนโยบาย 
เพ่ือให-การสMงเสริมการเลMนเปKนไปเพื่อ ความเพลิดเพลินของเด็ก ให-เกิดสุขภาพดีและความคิด
สร-างสรรค$ 
 
ด�านการบริหารจัดการ 
 การบริหารจัดการสําหรับอนาคตนั้นโรงเรียนต-องกําหนดนโยบายการสร-างอนาคต
โรงเรียนอยMางเปKนระบบ มีการทบทวนวิสัยทัศน$ พันธกิจ คMานิยมของโรงเรียน เม่ือมีการเปลี่ยนแปลง
ทางสภาพแวดล-อมท่ีเก่ียวข-องกับการศึกษา การกําหนดยุทธศาสตร$โรงเรียนสอดคล-องกับมาตรฐาน
ตMางๆ ท่ีเก่ียวข-องสอดคล-องกับกับแนวโน-มและการเปลี่ยนแปลงการกระจายรายได-โดยใช-ข-อมูลในเชิง
ปริมาณและเชิงคุณภาพ พิจารณาจากสภาพแวดล-อมภายในและภายนอก รวมท้ังด-านประชากรศาสตร$
โดยเฉพาะอยMางยิ่งการ เพ่ิม-ลด อัตราการเกิดของประชากร มีความสมดุลระหวMางการเปลี่ยนแปลง
กับความตMอเนื่อง พร-อมรับตMอการเปลี่ยนแปลงใหมMๆ มีเป�าหมายเก่ียวกับนวัตกรรมตMางๆ ของโรงเรียน
อยMางชัดเจน ซ่ึงตามคูMมือการบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานท่ีเปKนนิติบุคคล กระทรวงศึกษาธิการ การ
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บริหารท่ัวไปเปKนงานท่ีเก่ียวข-องกับการจัดระบบการบริหารองค$กร ให-งานบริหารด-านอ่ืน ๆ บรรลุผล
ตามมาตรฐาน มีคุณภาพและตามเป�าหมายที่กําหนด โดยมีบทบาทหลักในการประสาน สMงเสริม 
สนับสนุนและการอํานวยการ ความสะดวกตMาง ๆ ในการให-บริการทุกรูปแบบ มุMงพัฒนาสถานศึกษา
ให-ใช-นวัตกรรมและเทคโนโลยีอยMางเหมาะสม สMงเสริมในการบริหารและจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
ตามหลักการบริหารงานท่ีมุMงเน-นผลสัมฤทธิ์ของงานเปKนหลักโดยเน-นความโปรMงใส ความรับผิดชอบท่ี
ตรวจสอบได- ตลอดจนการมีสMวนรMวมของบุคคล ชุมชนและองค$กรท่ีเก่ียวข-อง เพ่ือให-การจัดการศึกษา
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  การบริหารงานท่ัวไปของโรงเรียนอนุบาลมีภารกิจหลัก 3 ด-าน คือ 
งานอาคารสถานท่ีและสภาพแวดล-อมในโรงเรียน งานบริการนักเรียน และงานความสัมพันธ$ระหวMาง
โรงเรียนและผู-ปกครอง เปKนไปตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ได-ศึกษาประสิทธิภาพ
การจัดการศึกษาของโรงเรียนศูนย$เด็กปฐมวัยต-นแบบ พบวMา ประสิทธิภาพการจัดการศึกษาใน
ภาพรวมของโรงเรียนศูนย$เด็กปฐมวัยต-นแบบด-านบริหารการศึกษา มีประสิทธิภาพมากท่ีสุดคือการ
วางแผนพัฒนาคุณภาพและการดําเนินงานตามแผนอยMางเปKนระบบ รองลงมา คือ การนิเทศ กํากับ
ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของโรงเรียนศูนย$เด็กปฐมวัยต-นแบบอยMางตMอเนื่อง สอดคล-อง
กับ Fisk สํารวจรูปแบบงานการบริหารสําหรับผู-ทําหน-าท่ีการบริหารบุคคลของโรงเรียนในรัฐแคโรไลนMา
เหนือ สหรัฐอเมริกา พบวMา การบริหารบุคคลในโรงเรียนยังล-าหลังกวMาการบริหารงานบุคคลของ
หนMวยงานอ่ืน ผู-รับผิดชอบการบริหารงานบุคคล มีพ้ืนฐานความรู-ด-านงานวิชาการสูง แตMไมMมีความ
พร-อมในด-านทักษะการบริหารงานบุคคล จึงควรได-รับการอบรมด-านนี้เปKนพิเศษ แสดงให-เห็นวMาความ
จําเปKนต-องมีการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ ท่ีเปKนไปตามแผนท่ีกําหนด 
 ด-านผู-บริหารโรงเรียนต-องมีผู-บริหารที่มีสมรรถนะในการนําองค$การ มีมนุษยสัมพันธ$ 
เปKนนักประสาน สามารถทํางานรMวมกับทุกภาคสMวนได-อยMางมีประสิทธิภาพ เข-าใจหลักการบริหาร 
และควบคุม กํากับติดตาม ให-เกิดผลตามนโยบาย มีวิธีที่ถูกต-องในการสร-างความคุ-นเคยกับการ
เปลี่ยนแปลงท้ังภายในและภายนอกโรงเรียนอนุบาล เน-นการดําเนินงานของโรงเรียนอนุบาลอยูMบน
ฐานนิยามของคําวMา "ผลการปฏิบัติงาน" (Performance based management) ในเชิงบริหาร
ทรัพยากร โรงเรียนต-องมอง ครู บุคลากรท่ีมีความรู-ความสามารถในการเพ่ิมผลิตภาพของโรงเรียน 
(Productivity) ถือวMาเปKนสินทรัพย$รายการหลักของโรงเรียน ต-องปรับปรุง โครงสร-างอัตราครู และ 
บุคลากร ให-เหมาะสม พอเพียง สามารถใช-โครงสร-างการบริหารแบบเพ่ือวัตถุประสงค$หรือความมุMง
หมายโดยเฉพาะ (Ad Hoc Organization)  ใช-จุดแข็งของกองทัพอากาศ มาชMวยดําเนินกิจการของ
โรงเรียน ปรับ ลด แก-ไขกฎระเบียบให-ทันสมัย เหมาะสมกับสภาพการณ$ ยกระดับความจําเปKน หรือ
ความสําคัญ ของโรงเรียนอนุบาล ให-เทียบเทMากับการศึกษาในระดับสูง ผู-บังคับบัญชาระดับสูงให-การ
สMงเสริม สนับสนุน และมีสMวนรMวมในการบริหารจัดการศึกษา มีการกํากับ ติดตาม ดูแลการดําเนินงาน
ของโรงเรียนจากหนMวยงานต-นสังกัดอยMางจริงจังและตMอเนื่อง ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการได-ประกาศ
เกณฑ$มาตรฐานผู-บริหารการศึกษา พ.ศ 2542 สรุปวMา ผู-บริหารโรงเรียนอนุบาลประกอบไปด-วย
เจ-าของโรงเรียน ผู-จัดการโรงเรียนและผู-อํานวยการ(ครูใหญM) เปKนผู-รับผิดชอบในการจัดการ ดูแล
บุคลากรและเด็กในสถานศึกษา ต-องมีมาตรฐานดังนี้ มาตรฐานท่ี 1 ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการ
เก่ียวกับการพัฒนาวิชาชีพการบริหารการศึกษา มาตรฐานท่ี 2 ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมตMาง ๆ โดย
คํานึงถึงผลท่ีจะเกิดข้ึนกับการพัฒนาบุคลากร ผู-เรียนและชุมชน มาตรฐานท่ี 3 มุMงม่ันพัฒนาผู-รMวมงาน
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ให-สามารถปฏิบัติงานได-เต็มศักยภาพ มาตรฐานท่ี 4 พัฒนาแผนงานขององค$กรให-สามารถปฏิบัติงาน
ได-เกิดผลจริง มาตรฐานท่ี 5 พัฒนาและใช-นวัตกรรมการบริหารจนเกิดผลงานท่ีมีคุณภาพสูงข้ึนเปKน
ลําดับ มาตรฐานท่ี 6 ปฏิบัติงานขององค$กรโดยเน-นผลถาวร มาตรฐานท่ี 7 รายงานผลการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาได-อยMางเปKนระบบ มาตรฐานท่ี 8 ปฏิบัติตนเปKนตัวอยMางท่ีดี มาตรฐานท่ี 9 รMวมมือ
กับชุมชนและหนMวยงานอ่ืนอยMางสร-างสรรค$  มาตรฐานท่ี 10 แสวงหาข-อมูลขMาวสารในการพัฒนา 
มาตรฐานท่ี 11 เปKนผู-นําและสร-างผู-นํา มาตรฐานท่ี 12 สร-างโอกาสในการพัฒนาในทุกสถานการณ$ 
นอกจากนี้ มาตรฐานผู-บริหารท่ีคุรุสภากําหนด ผู-บริหารควรมีคุณสมบัติอ่ืน ๆ ท่ีเหมาะสม อาทิ รัก
เด็ก ให-ความอบอุMนแกMเด็ก เมตตากรุณา อารมณ$ดี ใจเย็น อดทน ยิ้มแย-มแจMมใสสุขภาพดี แตMงกายดี 
วาจาสุภาพไพเราะ กิริยามารยาทดี กิริยามารยาทดี มีมนุษย$สัมพันธ$ดีนอกจากนั้นยังควรท่ีจะมีความรู-
เก่ียวกับการพัฒนาเด็กตามข้ันการพัฒนาตMาง ๆ อบรมครูและสMงเสริมให-ครูพัฒนาตนเอง รวมถึงการ
ติดตMอกับผู-ปกครองของเด็กเพ่ือชMวยให-พMอ แมMและผู-ท่ีเก่ียวข-องเข-าใจเด็กของตนเองได-ดีข้ึน กลMาวคือ
ผู-บริหารโรงเรียนอนุบาลจะต-องมีบทบาทหน-าท่ีครบท้ัง 3 ด-าน คือเปKนครูของครู เปKนครูของเด็ก และ
เปKนครูของพMอ แมMผู-ปกครองเด็ก จึงจะเปKนผู-บริหารท่ีมีประสิทธิภาพและประสบความสําเร็จได- สอดคล-อง
กับ รุMง แก-วแดง กลMาววMาการบริหารโรงเรียนเอกชนให-มีคุณภาพดีนั้นเปKนเรื่องท่ีมีความสําคัญอยMางยิ่ง 
โรงเรียนท่ีมีการบริหารอยMางมีหลักเกณฑ$ ผู-บริหารโรงเรียนจะต-องกําหนดงานให-ชัดเจน และกําหนด
ลําดับความสําคัญของงาน เชMน กําหนดงานโรงเรียน 6 งาน คือ งานวิชาการงานกิจกรรมนักเรียน งาน
บุคลากร งานธุรการและการเงิน งานอาคารสถานท่ี และงานสัมพันธ$ชุมชน เม่ือกําหนดงานแล-ว
จะต-องกําหนดลําดับความสําคัญของงานวMาจะทําอะไรเปKนสิ่งแรกและทําโดยสมํ่าเสมอ ซ่ึงถือวMาเปKน
จุดเน-นของโรงเรียน เรื่องกําหนดหน-าท่ีความรับผิดชอบ ผู-บริหารโรงเรียนจะต-องกําหนดหน-าท่ีของ
บุคคล แตMละด-านให-ชัดเจน เพ่ือให-การปฏิบัติงานอยMางมีเป�าหมายการดําเนินงานมีประสิทธิภาพไมM
ซับซ-อนก-าวกMายกัน การบริหารงานโรงเรียนจึงหมายถึง การสั่งการ ควบคุม ดูแล กิจกรรมตMาง ๆ 
เพ่ือให-บริหารทางการศึกษาแกMเยาวชน โรงเรียนควรเน-นการบริหารงานวิชาการ กิจกรรมนักเรียน 
งานบุคคล ธุรการการเงิน อาคารสถานท่ี และงานสัมพันธ$กับชุมชน งานท่ีถือได-วMาเปKนหัวใจสําคัญของ
การบริหารโรงเรียน คือ งานวิชาการ อันดับรองลงมาคิด งานกิจกรรมนักเรียน และเม่ือได-กําหนดงาน
เรียบร-อยแล-ว สิ่งท่ีจะทําให-งานบรรลุเป�าประสงค$ได-นั้นก็คือ การกําหนดหน-าท่ีความรับผิดชอบของ
บุคคลแตMละด-านให-ชัดเจน ไมMซํ้าซ-อน ท้ังนี้เม่ือผนวกท้ัง 2 ประการเข-าด-วยกันแล-ว ยMอมจะทําให-การ
ดําเนินงานไปอยMางมีเป�าหมายและมีประสิทธิภาพยิ่ง 
 คMาธรรมเนียมและการบริการควรมีความสอดคล-องกัน ด-านคMาเลMาเรียนควรมีการพิจาณา
ปรับคMาใช-จMาย (คMาธรรมเนียมทางการศึกษา/คMาเทอม) ให-มีความเหมาะสมและมีความคุ-มคMา เพ่ือเพ่ิม
โอกาสในการตัดสินใจของผู-ปกครอง นักเรียน ในการเข-ามาศึกษา มีการบริการห-องสมุดและแหลMง
เรียนรู-อยMางมีประสิทธิภาพ มีระบบบริหารจัดการอาหารกลางวันสําหรับนักเรียนและบุคลากรท่ีมี
ประสิทธิภาพ มีสถานท่ี อุปกรณ$กีฬาไว-บริการ เชMน  sport club ลานกีฬาหรืออาคารอเนกประสงค$ 
สระวMายน้ํา ให-ผู-ปกครองครูและบุคลากรได-ออกกําลังกายรMวมกัน และมีการบริหารจัดการแหลMงน้ํา
เพ่ือการสาธารณูปโภคและระบบการกําจัดขยะ สอดคล-องกับ เชาวรัตน$ โทณผลิณ ได-ศึกษาป(จจัยใน
การตัดสินใจสMงบุตรหลานเข-าเรียนในโรงเรียนอนุบาล เขตจตุจักร ในสMวนของคMาธรรมเนียมการเรียน 
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ผู-ปกครองจะพิจารณาอัตราคMาธรรมเนียมการเรียนท่ีเหมาะสมเปKนข-อพิจาณาประการแรก และ
โรงเรียนไมMควรมีการเก็บเงินพิเศษอ่ืนๆเพ่ิมอีก  
 

อนาคตภาพโรงเรียนอนุบาลฤทธิยะวรรณาลัย 
 

 จากแนวทางปฏิบัติเพ่ือให-เกิดผลท่ีเหมาะสมกับอนาคตภาพโรงเรียนอนุบาลอนุบาล       
ฤทธิยะวรรณาลัย 327 แนวปฏิบัติ จําแนกตามองค$ประกอบ ได-แกM 1) ด-านนโยบายโรงเรียน  จํานวน 
63 แนวปฏิบัติ 2) ด-านสิทธิและคMานิยมสําหรับเด็กปฐมวัย จํานวน 18  แนวปฏิบัติ 3) ด-านครูและ
บุคลากร จํานวน 54 แนวปฏิบัติ 4) ด-านการจัดสภาพแวดล-อม จํานวน 51 แนวปฏิบัติ และ 5) ด-าน
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย จํานวน 63 แนวปฏิบัติ และ 6) ด-านการบริหารจัดการ จํานวน 78 ผู-วิจัย
นํามาประมวลรMวมกันแล-วสังเคราะห$เปKนแนวทางการดําเนินกิจการของโรงเรียนอนุบาลฤทธิยะวรรณาลัยใน
อนาคต โดยสังเคราะห$เปKนอนาคตภาพโรงเรียนอนุบาลฤทธิยะวรรณาลัยได-ดังนี้ อนาคตภาพโรงเรียน
อนุบาลฤทธิยะวรรณาลัย สรุปได-ดังนี้ 

1. “เปKนแหลMงบMมเพาะคนดี ศรีกองทัพอากาศ” ด-วยโรงเรียนอนุบาลฤทธิยะวรรณาลัย
เปKนสถานศึกษาเอกชน แตMมีกองทัพอากาศโดยกรมยุทธศึกษาทหารอากาศเปKนเจ-าของ จึงสMงข-าราชการ
ในสังกัดมาบริหารจัดการโรงเรียน และข-ารราชการท่ีมาบริหารงานในโรงเรียนมีการสับเปลี่ยนหมุนเวียน
บMอยครั้งทําให-การดําเนินการขาดความตMอเนื่องท้ังเชิงนโยบายและการปฏิบัติ ดังนั้นการมีนโยบายท่ี
ชัดเจนโดยกําหนดเปKนธรรมนูญโรงเรียนให-โรงเรียนเปKนแหลMงบMมเพาะคนดีของกองทัพอากาศ ปลูกฝ(ง
ให-เด็กมีคุณธรรม จริยธรรมและความกตัญ�ู โรงเรียนมีคุณภาพได-มาตรฐานในทุกด-าน และด-านอ่ืนๆ 
ก็จะทําให-ข-าราชการท่ีมาบริหารงานมีแนวทางการดําเนินงานท่ีตMอเนื่องสอดคล-องกัน 

2. “ตระหนักสิทธิเด็กตามกฎหมาย สร-างคMานิยมเป�าหมายสําหรับคนไทยในอนาคต” 
ด-วยแนวทางในอนาคตจะมีกฎหมาย ข-อบังคับตMางๆเข-ามากํากับการดําเนินงานของโรงเรียนดังนั้นการ
ดําเนินกิจการต-องมีการดูแลชMวยเหลือเด็กตามสิทธิพ้ืนฐานทางกฎหมาย ปฏิบัติตMอเด็กอยMางเทMาเทียม 
ดูแลสMงเสริมพัฒนาการทุกด-าน นอกจากนี้ยังมีแผนระดับประเทศตMางๆระบุคMานิยมในคนไทยไว-ดังนั้น
หน-าท่ีสําคัญของโรงเรียนอีกด-านคือปลูกฝ(งให-เด็กมีคุณลักษณะและคMานิยมคนไทยในอนาคต เชMน มี 
ระเบียบวินัย จิตอาสา รักวัฒนธรรมไทย สิ่งแวดล-อม ใช-ชีวิตรMวมกับผู-อ่ืนในสังคมหลายวัฒนธรรม  

3. “ครู บุคลากรชั้นเซียน เพ่ือพัฒนาผู-เรียนให-เปKนเลิศ” ครูนับวMาเปKนผู-ท่ีอยูMใกล-ชิดเด็ก
มากท่ีสุดเมื่ออยูMในโรงเรียน ดังนั้นครูจะสMงผลโดยตรงตMอพัฒนาการของเด็ก ดังนั้นการมีครูและ
บุคลากรมืออาชีพ พัฒนาตนสมํ่าเสมอ มีความรู- เปKนผู-นํา มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณสูง
เชื่อได-วMาจะสามารถพัฒนาเด็กได-อยMางมีประสิทธิภาพ 

4. “สร-างบรรยากาศการเรียนรู- ครูชMวยสMงเสริม เต็มเติมด-วยสภาพแวดล-อม” การจัด
สภาพแวดล-อมท้ังภายในและภายนอกให-มีความนMาอยูM สามารถสMงเสริมพัฒนาการท้ังทางด-านรMางกาย 
อารมณ$ จิตใจ สังคม และ สติป(ญญา ของเด็กท้ังทางตรงและทางอ-อม ดังนั้นโรงเรียนต-องมีการ
ดําเนินการด-านนี้อยMางจริงจังและเปKนไปตามหลักการจัดการศึกษาปฐมวัย 
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5. “หลักสูตรเตรียมความพร-อม ตอบสนองพัฒนาการ มาตรฐานสากล” โรงเรียนมี
ปรัชญาการศึกษาสําหรับเด็กโดยยึดหลักพัฒนยาการของเด็กดังนั้นต-องมีหลักสูตรเตรียมความพร-อม
ตามพัฒนาการเด็กเปKนรายบุคคล ท่ีสMงเสริมพัฒนาการท้ังทางด-าน รMางกาย อารมณ$ จิตใจ สังคม 
สติป(ญญา และมีมาตรฐานเปKนสากล 

6. “บริหารเชิงอนาคต กําหนดยุทธศาสตร$ บริหารจัดการฐานผลปฏิบัติงาน หลักการ
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล” ใช-หลักธรรมาภิบาลมาบริหารงาน มีการนํานโยบาย ธรรมนูญโรงเรียน 
มาทําแผนยุทธศาสตร$เชิงอนาคต บริหารจัดการด-วยหลักการฐานผลการปฏิบัติงาน (Performance 
based management) ท่ีกMอให-เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผล 
 ผู-วิจัยสังเคราะห$อนาคตภาพของโรงเรียนอนุบาลฤทธิยะวรรณาลัยและสร-างเปKนตัวแบบ
ใช-ชื่อวMา The Future scenario of Rittiyawannalai Kindergarten Management ได-ดังภาพท่ี 14 

 
อนาคตภาพการจัดการโรงเรยีนอนุบาลฤทธิยะวรรณาลัย 

The Future scenario of Rittiyawannalai Kindergarten Management 

 
 
ภาพท่ี 14 อนาคตภาพการจัดการโรงเรียนอนุบาลฤทธิยะวรรณาลัย 
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ข�อเสนอแนะการวิจัย 
 

ข�อเสนอแนะและการนําผลการวิจัยไปใช�  
 ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ผู-วิจัยมีข-อเสนอแนะเพ่ือนําผลการศึกษาไปใช-ประโยชน$ในการ
ดําเนินกิจการโรงเรียนอนุบาลฤทธิยวรรณาลัยของกองทัพอากาศ ดังนี้ 

1. งานวิจัยนี้จะเปKนประโยชน$ตMอโรงเรียนอนุบาลฤทธิยวรรณาลัยของกองทัพอากาศ เม่ือ
ผู-บริหารระดับสูงรวมถึงเจ-าของโรงเรียน ผู-จัดการ และผู-อํานวยการนําผลการวิจัยนี้ไปประกอบการ
ทบทวนนโยบายของโรงเรียน ให-มีทิศทางท่ีชัดเจน ตอบสนองตMอแนวโน-มในอนาคต และนํานโยบาย
ดังกลMาวไปสูMแผนยุทธศาสตร$ในระดับตMางๆ ของโรงเรียน  

2. จัดให-มีท่ีปรึกษาโรงเรียนทางด-านกฎหมายสิทธิเด็ก จิตวิทยาเด็ก เพื่อการดําเนิน
กิจการในอนาคตจะลดการเกิดป(ญหาขัดแย-งทางด-านกฎหมาย กับผู-ปกครอง หนMวยงานตMางๆ ท่ีดูแล
เรื่องสิทธิเด็ก อีกท้ังมีการกําหนดแนวทางการปลูกฝ(งคMานิยมท่ีเหมาะสมสอดคล-องกับความต-องการ
ของชาติและเปKนไปตามหลักวิชา  

3. ออกแบบระบบการคัดเลือก พัฒนา ครู บุคลากร ท่ีเหมาะสม เปKนธรรม ยึดหลักธรรมาภิบาล 
และสอดรับกับนโยบายและยุทธศาสตร$ของโรงเรียน   

4. โรงเรียนต-องให-ความสําคัญกับการจัดสภาพแวดล-อม อาคาร สิ่งปลูกสร-าง สิ่งอํานวย
ความสะดวก โดยเน-นพัฒนาการของเด็กเปKนสําคัญ และมีความทันสมัย ตอบสนองตMอความต-องการ
ของ ครู บุคลากร และผู-ปกครอง 

5. ออกแบบหลักสูตรโรงเรียนโดยยึดหลักการทฤษฎีการเรียนรู-ของเด็กปฐมวัยเปKนสําคัญ 
และสามารถสนองตอบตMอแผนพัฒนาคน แผนการศึกษา ตลอดจนแผนอ่ืนๆท่ีเก่ียวข-องของชาติ และมี
เอกลักษณ$ อัตลักษณ$ของตนเอง อีกท้ังตอบสนองตMอความต-องการของผู-ปกครอง และชุมชน 

6. มีการบริหารจัดการสําหรับอนาคต ที่เน-นความเปKนมืออาชีพ ใช-เครื่องมือและ
นวัตกรรมการบริหารท่ีแก-ป(ญหาและพัฒนาโรงเรียนได-ทันตMอการเปลี่ยนแปลงท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต 
 
ข�อเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งต!อไป 

จากผลการวิจัยทําให-ได-สารสนเทศในการวิจัยครั้งตMอไป ดังนี้ 
1. การวิจัยเพ่ือจัดทํานโยบายและยุทธศาสตร$รองรับอนาคตของโรงเรียนอนุบาล 

ฤทธิยวรรณาลัยของกองทัพอากาศ 
2. วิจัยเพ่ือออกแบบหลักสูตรของสถานศึกษาเพ่ือผลิตเด็กให-มีคุณลักษณะและคMานิยม

ตามแผนการศึกษาของชาติฉบับท่ี 12 (ปv 2560-2574) 
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รายช่ือผู�ทรงคุณวุฒิและผู�เช่ียวชาญท่ีให�สัมภาษณ� 
 

1. พลอากาศเอกสุกําพล  สุวรรณทัต อดีตรัฐมนตรีว�าการกระทรวงกลาโหม 
2. พลอากาศเอกอิทธิพร  ศุภวงศ"   อดีตผู%บัญชาการทหารอากาศ  
3. พลอากาศโทชัชวาล  ธิกุลวงษ�  ผู�ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ  

4. พลอากาศเอกประภาส  เจียมฉวี  ผู%ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ 
5. พลอากาศเอกชนัท  รัตนอุบล อดีตผู%ช�วยผู%บัญชาการทหารอากาศ   

  6. พลอากาศโท ดร.วิริยะ  มีศิริ ผู%อํานวยการคลังสมองกองทัพอากาศ อดีตผู%จัดการ 
                                             โรงเรียนอนุบาลฤทธิยะวรรณาลัย 
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รายช่ือผู�เช่ียวชาญ 
ในการศึกษาโดยเทคนิคการวิจัยแบบ EDFR (Ethnographic Delphi Futures Research) 
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3.  พลอากาศตรี กัลชาญ หอมไกรลาศ  เสนาธิการกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ  
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  สํานักงานปลัดบัญชีทหารอากาศ 
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10. น.อ.วัชรพงษ"  นาคสิงห"  รองผู%อํานวยการกองนโยบายและแผนสํานัก 
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   ราชภัฎพระนคร 
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15. ดร.ชัยพร นิ่มนวล  ครูวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ  
16. ดร.กัญวัญญ"  ธารีบุญ  ครูวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ 
17. อาจารย"นันทิยา รักตประจิต อาจารย�ประจําหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 

   มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ� 
   ในพระบรมราชูปถัมภ� 

18. อาจารย"วรรณา แตงเพชร  ผู%อํานวยการโรงเรียนอนุบาลกองบิน๗ 
19. อาจารย"ปHทมา  จันทรประสาท  ครูผู%สอนโรงเรียนอนุบาลฤทธิยะวรรณาลัย 

20. ��.�����	 ��������� �������	�������ก�� ����������������  

   �������������  

21. คุณปฐมพงษ"  สุพรรโณภาส   วิศวกรโลโลจิสติกส"โครงการท�าเรือน้ําลึก  
    บริษัทอิตาเลียนไทยดีเวล็อปเมนต" 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาคผนวก ข 

หนังสือขอความอนุเคราะห�ตรวจเครื่องมือวิจัย 
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รายช่ือผู�ทรงคุณวุฒิตรวจเครื่องมือวิจัย 
 

1. ผศ.ดร. เสวียน  เจนเขว�า  อาจารย�ประจําหลักสูตรคุรุศาสตร�มหาบัณทิตสาขาการ 
บริหารการศึกษาบัณทิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
พระนคร 

2. ผศ.ดร.รัฐดาว พิศาลพงศ�  อาจารย�ประจําสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏนครปฐม 

3. ดร.ณํฐพล ชุมวรฐายี  ผู�อํานวยการสํานักส/งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
4. ดร.เตือนใจ  รักษาพงศ�  ผู�อํานวยการวัดศรีโลหะราษฎร�บํารุง 
5. ดร.วรลักษณ�  จันทร�ผา  ผู�อํานวยการโรงเรียนบ�านทองมงคล 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ค 
หนังสือขอความอนุเคราะห�ทดลองเครื่องมือวิจัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



237 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ง 
หนังสือขอความอนุเคราะห�ในการเก็บรวบรวมข�อมูล 
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ภาคผนวก จ 
หนังสือขอความอนุเคราะห�เป�นผู�เช่ียวชาญประชุมเชิงปฏิบัติการ 
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รายช่ือผู�เช่ียวชาญในการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
 
1. พลอากาศโท ฌเณศ ชลิตภิรัติ    เจ�ากรมยุทธศึกษาทหารอากาศ  

2. น.อ.วิทยา  บุญล�อม    ผู�จัดการโรงเรียนโรงเรียนอนุบาลฤทธิยะวรรณาลัย 

3. น.ท.ดร.เสน,ห-  ฎีกาวงค-  รองหัวหน�ากองการศึกษาโรงเรียนจ,าอากาศ 

4. ผศ.ดร.สุภัทรา คงเรือง   ผู�อํานวยการสาธิตปฐมวัยมหาวิทยาลัยราช 

พระนครศรีอยุธยา  

5. ดร.เตือนใจ รักษาพงศ-    ผู�อํานวยการวัดศรีโลหะราษฎร-บํารุง จังหวัดกาญจนบุรี   

6. ดร. ศศิธร  จันทมฤก   ผู�อํานวยการสํานักส,งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ-ในพระบรมราชูปถัมภ-  

7. ดร.จินดา  น�าเจริญ     อาจารย-ประจําหลักสูตรการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ 

วไลยอลงกรณ-ในพระบรมราชูปถัมภ-  

8. ดร.กัญวัญญ-  ธารีบุญ    ครูวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ  

9. อาจารย-นันทิยา รักตประจิต  อาจารย-ประจําหลักสูตรปฐมวัยมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

                                                    วไลยอลงกรณ-ในพระบรมราชูปถัมภ-   

 

 

 

 

 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาคผนวก ฉ 
เครื่องมือท่ีใช�ในการวิจัย 
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แบบสอบถามความคิดเห็นเพ่ือการวิจัย 
เรื่อง    

อนาคตภาพโรงเรียนอนุบาลฤทธิยวรรณาลัย 
(The Future Scenario of Rittiyawannalai Kindergarten) 

................................................................... 
คําช้ีแจง 

1. แบบสอบถามความคิดเห็นนี้สร�างขึ้นจากการศึกษาเอกสาร วรรณกรรม ทฤษฎี 
งานวิจัยท่ีเก่ียวข�องท้ังในและต,างประเทศ รวมท้ังการสัมภาษณ/ผู�ทรงคุณวุฒิด�านต,างๆ ท่ีเก่ียวข�องใน
เรื่อง อนาคตภาพโรงเรียนอนุบาลฤทธิยวรรณาลัย สําหรับใช�ในการเก็บข�อมูลการวิจัย 

2. การเก็บรวบรวมข�อมูลครั้งนี้มีวัตถุประสงค/เพ่ือนําความคิดเห็นของท,านนําไปวิเคราะห/
องค/ประกอบอนาคตภาพโรงเรียนอนุบาลฤทธิยะวรรณาลัย โดยแบบสอบถามความคิดเห็นนี้ แบ,งออกเป<น 
2 ตอน คือ 
 ตอนท่ี 1 ข�อมูลเก่ียวกับสถานภาพของผู�ตอบแบบสอบถามความคิดเห็น 
 ตอนท่ี 2 ข�อมูลเก่ียวกับอนาคตภาพโรงเรียนอนุบาลฤทธิยะวรรณาลัย 

3. ข�อมูลท่ีท,านตอบจะเป<นความคิดเห็นท่ีมีประโยชน/ต,อการกําหนดทิศทางอนาคตภาพ
โรงเรียนอนุบาลฤทธิยะวรรณาลัยเป<นอย,างยิ่ง ผู�วิจัยรับรองว,าจะนําข�อมูลท่ีได�รับจากท,านมาวิเคราะห/
ผลและนําเสนอเป<นภาพรวมของงานวิจัยเท,านั้น 
 ผู�วิจัยขอขอบพระคุณท,านท่ีกรุณาสละเวลาอันมีค,าให�ความร,วมมือในการตอบแบบสอบถาม
ความคิดเห็นครั้งนี้ 
 
 
 
             นาง สมพร ยอดดําเนิน 
     นักศึกษาปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

    สาขาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย  
                                                                      มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 
 
 
หมายเหตุ : หากท,านมีข�อสงสัยประการใดกรุณาติดต,อผู�วิจัย  
โทร. 085-1727977 
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ตอนท่ี 1 ข�อมูลเก่ียวกับสถานภาพของผู�ตอบแบบสอบถามความคิดเห็น 
คําช้ีแจง โปรดทําเครื่องหมาย √ ลงใน (   )  หน�าข�อความท่ีตรงกับความเป<นจริงของท,าน 

 
ข�อ สถานภาพของผู�ตอบแบบสอบถามความคิดเห็น 
1. เพศ  
 (   )   ชาย (   )   หญิง 

2. อายุ  
 (   )   ไม,เกิน 30 ปJ (   )   31-40 ปJ 
 (   )   41-50 ปJ (   )   51 ปJข้ึนไป 

3. วุฒิการศึกษาปKจจุบัน  
 (   )   ตํ่ากว,าปริญญาตรี (   )   ปริญญาตรี 
 (   )   ปริญญาโท (   )   ปริญญาเอก 

4. ตําแหน,งหรือบทบาท 
 (   ) ผู�บริหาร (   )  คณะกรรมการสถานศึกษา 
 (   ) ครูและบุคลากร (   )  ผู�ปกครอง 
 (   ) ครูในสถานศึกษาอ่ืน (   )  อ่ืนๆ (โปรดระบุ) 

.................................................. 
5. ประสบการณ/การทํางาน 
 (   )  ไม,เกิน 5 ปJ (   )  6-10 ปJ 
 (   )   11-15 ปJ (   )  16-20 ปJ 
 (   )   20 ปJข้ึนไป  
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ตอนท่ี 2 ข�อมูลเก่ียวกับอนาคตภาพโรงเรียนอนุบาลฤทธิยวรรณาลัย 
คําช้ีแจง โปรดทําเครื่องหมาย √ ลงในช,องหลังข�อความ ให�ตรงกับระดับความคิดเห็นของท,าน ตัวเลข
แต,ละช,องมีความหมายดังนี้ 

5 หมายถึง ท,านเห็นด�วยกับข�อความนั้นอยู,ในระดับมากท่ีสุด 
4 หมายถึง ท,านเห็นด�วยกับข�อความนั้นอยู,ในระดับมาก 
3 หมายถึง ท,านเห็นด�วยกับข�อความนั้นอยู,ในระดับปานกลาง 
2 หมายถึง ท,านเห็นด�วยกับข�อความนั้นอยู,ในระดับน�อย 

 1 หมายถึง ท,านเห็นด�วยกับข�อความนั้นอยู,ในระดับน�อยท่ีสุด 
 

ลําดับ รายการ 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 

1 กําหนดนโยบายการสร�างอนาคตโรงเรียนอย,างเป<นระบบ            

2 
พัฒนายุทธศาสตร/ของโรงเรียนท่ีสามารถพร�อมรับต,อการ
เปลี่ยนแปลงใหม,ๆ  

          

3 
ยุทธศาสตร/โรงเรียนต�องมคีวามสมดุลระหว,างการเปลีย่นแปลงกับ
ความต,อเน่ือง  

          

4 
ยุทธศาสตร/โรงเรียนในอนาคต พิจารณาจากสภาพแวดล�อม
ภายในและภายนอก รวมท้ังด�านประชากรศาสตร/โดยเฉพาะอย,าง
ยิ่งการ เพ่ิม-ลด อัตราการเกิดของประชากร 

          

5 
ยุทธศาสตร/โรงเรียนในอนาคตสอดคล�องกับกับแนวโน�มและการ
เปลี่ยนแปลงการกระจายรายได�โดยใช�ข�อมูลในเชิงปริมาณและเชิง
คุณภาพ 

          

6 ยุทธศาสตร/โรงเรียนสอดคล�องกับมาตรฐานต,างๆ ท่ีเก่ียวข�อง           
7 มีเปNาหมายเก่ียวกับนวัตกรรมต,างๆ ของโรงเรียนอย,างชัดเจน           

8 
กําหนดกลุ,มเปNาหมายผู�เรียนหลักเป<นบุตรหลานข�าราชการทหาร
อากาศ และให�บริการกับบุตรหลานของชุมชนรอบๆ โรงเรียน 

          

9 
กําหนดวิสัยทัศน/ให�เป<นโรงเรียนช้ันนํา ท่ีมีเอกลักษณ/โดดเด,นใน
ด�านความมรีะเบียบวินัยดเีด,น มีคณุธรรม จริยธรรมท่ีดีงาม 

          

10 
การดําเนินงานของโรงเรียนอนุบาลอยู,บนฐานนิยามของคําว,า  
"ผลการปฏิบัติงาน" (Performance based management) 

          

11 
ใช�โครงสร�างการบริหารแบบเพ่ือวัตถุประสงค/หรือความมุ,งหมาย
โดยเฉพาะ (Ad Hoc Organization) 

          

 
 
 



248 
 

ลําดับ รายการ 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 

12 ปรับปรุง โครงสร�างอัตราครู และ บุคลากร ให�เหมาะสม พอเพียง           
13 ปรับปรุง โครงสร�างอัตรา ค,าตอบแทนท่ีเหมาะสม เป<นธรรม           

14 ปรับ ลด แก�ไขกฎระเบียบให�ทันสมัย เหมาะสมกับสภาพการณ/           

15 ใช�จุดแข็งของ กองทัพอากาศ มาช,วยดําเนินกิจการของโรงเรยีน           

16 
คร ูบุคลากรท่ีมีความรู�ความสามารถในการเพ่ิมผลติภาพของ
โรงเรียน (Productivity) ถือว,าเป<นสินทรัพย/รายการหลักของ
โรงเรียน  

          

17 
ผู�บริหารเข�าใจหลักการบริหาร และควบคุม กํากับตดิตาม ให�
เกิดผลตามนโยบาย 

          

18 ผู�บริหารมสีมรรถนะในการนําองค/การ           

19 
ผู�บริหารมีมนุษยสัมพันธ/ เป<นนักประสาน สามารถทํางานร,วมกับ
ทุกภาคส,วนได�อย,างมีประสิทธิภาพ 

          

20 ผู�บริหารให�ความสําคัญ กับ ครู บุคลากร ทุกระดับ อย,างยุติธรรม           

21 
ผู�บริหารอยู,ในฐานะผู�นําการเปลี่ยนแปลง ท่ีมองเห็นการ
เปลี่ยนแปลงว,าเป<นโอกาส ค�นหาการเปลีย่นแปลงท่ีเหมาะสม  

          

22 
ผู�บริหารมีวิธีท่ีถูกต�องในการสร�างความคุ�นเคยกับการเปลี่ยนแปลง
ท้ังภายในและภายนอกโรงเรียนอนุบาล  

          

23 
ผู�บริหารสามารถใช�ระบบข,าวสาร ข�อมูล เป<นทรัพยากรหลักใน
การดําเนินกิจกรรมใดๆ ได�อย,างมปีระสิทธิผล  

          

24 
ผู�บริหารใช�ข,าวสารข�อมลูช,วยให� ครู บุคลากร สามารถปฏิบัติงาน
ของตนได�  

          

25 
ผู�บริหารใช�ผลงานเป<นเครื่องมือในการช้ีนําแนวทางให� ครู 
บุคลากร สร�างผลิตภาพ ตามจุดแข็งและความรู�ความสามารถของ
แต,ละบุคคล 

          

26 
มีระบบติดตามนักเรียนท่ีจบไปแล�วเพ่ือนําข�อมูลมาปรับปรุง 
หลักสตูรและการจัดการเรยีนรู� 

          

27 
มีแนวปฏิบัติเพ่ือเพ่ิมผลิตภาพของคร ูบุคลากรและเพ่ือเปลี่ยนจาก
ผลิตภาพท่ีเพ่ิมข้ึนให�กลายเป<นกําลังการผลิตของโรงเรียนอนุบาล 

          

28 
การบริหารจัดการทางการศึกษาปฐมวัย โรงเรยีนจะต�องพัฒนา
คุณภาพการบริหารจัดการให�ได�มาตรฐานตามเกณฑ/การประกัน
คุณภาพการศึกษา หรือเป<นการพัฒนาสู,ความเป<นเลศิ  

          

29 
ระบบบรหิารแบบมุ,งเน�นให�ความสําคัญกับเด็ก (Child Center 
Management) 
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ระดับความคิดเห็น 
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30 
ยกระดับความจําเป<น หรือความสาํคัญ ของโรงเรียนอนุบาล ให�
เทียบเท,ากับการศึกษาในระดับสูง 

          

31 นําหลักการบริหารความเสี่ยงมาใช�ในการบริหารงาน           

32 
รักษาและพัฒนาคร ูบุคลากรท่ีใช�ความรู�ความสามารถในการทํางาน ให�
มีความก�าวหน�า สามารถสร�างผลงานให�โรงเรยีนมากท่ีสดุ 

          

33 ให�ความสําคัญกับการพัฒนาบุคลากร ควบคู,กับการสวัสดิการ           
34 พัฒนาระบบและกลไกลงานคุณภาพการศึกษาอย,างต,อเน่ือง           

35 
มีระบบติดตามนักเรียนท่ีจบไปแล�วเพ่ือนําข�อมูลมาปรับปรุง 
หลักสตูรและการจัดการเรยีนรู� 

          

36 กําหนดให�โรงเรียนเป<นองค/กรแห,งการเรยีนรู�           

37 
มีกระบวนการคัดเลือกคร ูบุคลากร ท่ีเน�นความรู�ความสามารถ
เป<นสําคัญ 

          

38 
ครู/ บุคลากร ต�องมีความเป<นมืออาชีพและมีความรู�ทางการศึกษา
ปฐมวัย 

          

39 
มีการพัฒนาคร/ู บุคลากรให�มคีวามรู�ความสามารถในการบูรณาการ
ความรู�เพ่ือสอนให�เด็กรู�จักคิดและใช�เทคนิคการสอนหลายรูปแบบ 

          

40 
มีการพัฒนา ครู/บุคลากรให�เป<นผู�ท่ีมีความรู�ความสามารถและ
สามารถสร�างความแตกต,าง (จากโรงเรียนอนุบาลอ่ืนๆ ในเชิง
สร�างสรรค/และมีประสิทธิภาพ)  

          

41 
มีการฝmก อบรม วิทยาการใหม,ๆ ให�ครูสามารถใช�หลักสูตรและ
ทรัพยากรอย,างมีประสิทธิภาพ 

          

42 
ครู/ บุคลากร มีความรู� ความเข�าใจ และมีทักษะในการอบรมดูแล 
จัดประสบการณ/และจัดสภาพแวดล�อมในเด็กอย,างเหมาะสมกับ
ระดับพัฒนาการ  

          

43 
ครู/ บุคลากร มีทักษะในการเข�าถึงแหล,งความรู� เช,น สื่อสิ่งพิมพ/ 
นิตยสาร โปสเตอร/ แผ,นพับ รายการวิทยุโทรทัศน/ Website ฯลฯ  

          

44 
ครู/บุคลากร ได�รับการส,งเสริมให�มีประสบการณ/จากการศึกษาดู
งาน ท้ังในและต,างประเทศ 

          

45 
ครูปฐมวัยทุกคนต�องมีความรู�ทางการศึกษาปฐมวัยหรือสําเร็จ
การศึกษาทางการศึกษาปฐมวัย และได�รับการอบรม/สัมมนาปJละ
ไม,น�อยกว,า 2 ครั้ง 

          

46 
ครูสามารถปรับเปลี่ยนบทบาทของตนได�ตามนโยบายการ
เปลี่ยนแปลงจากครตูามแนวทางเดิมกับแนวทางใหม, 

          

47 
ครูสามารถบูรณาการทฤษฎีท่ีเก่ียวข�องกับการศึกษาปฐมวัยต,างๆ 
สู,การปฏิบัติเข�าด�วยกัน อย,างมีประสิทธิภาพ 

  
   

  



250 
 

ลําดับ รายการ 
ระดับความคิดเห็น 
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48 
ครูมีวิสยัทัศน/ในการจัดการศึกษาปฐมวัยท่ีสามารถสร�างพลังการ
เรียนรู�ให�เกิดข้ึนภายในตัวผู�เรียน 

          

49 ครูมีความรู� และทักษะในการทําวิจัย           

50 
คร ูบุคลากรท่ีมีทัศนตคติท่ีดี มีจติใจท่ีดีประกอบควบคู,ไปกับการ
เรียนการสอน 

          

51 ครูมีความอ,อนโยน และมีความเป<นผู�นํา           

52 
ครูมีความแม,นยํา เข�าใจเน้ือหา วางแผน ออกแบบการสอน เตรียม
สื่อ วิเคราะห/สื่อ เลือกใช�สื่อท่ีหลากหลาย เหมาะสมกับความสนใจ  
ความต�องการ ตามจิตวิทยาของเดก็ 

          

53 
ครูมีทักษะเช่ียวชาญในการสังเกต สร�างและใช�สื่อเครื่องมือการ
ประเมิน พัฒนาการของเด็กได�ด�วยตัวเองได�อย,าง แม,นยํา  

          

54 ครู/ บุคลากรมสี,วนร,วมในการพัฒนาโรงเรยีน            

55 
ครู/ บุคลากรให�ความสําคัญกับการดูแลตัวเองให�มีสุขภาพดีอยู,
เสมอท้ังร,างกายและจิตใจ ตลอดชีวิตการทํางาน 

          

56 
เด็กทุกคนมีความเป<นมนุษย/เท,าเทียมกันต�องได�รับการปฏิบัติอย,าง
เท,าเทียมกัน 

          

57 
เด็กต�องได�รับการดูแลและส,งเสริมพัฒนาการทุกด�านคือ 
พัฒนาการทางสติปKญญา ร,างกาย อารมณ/ สังคม คุณธรรม
จริยธรรม เรียนรู�วัฒนธรรมและภมูิปKญญา 

          

58 
เด็กต�องได�รับการดูแลช,วยเหลือตามสิทธิเด็ก ในการปกปNอง
คุ�มครองความปลอดภยัท้ังร,างกายและจิตใจ และได�รบัการ
แก�ปKญหาข�อบกพร,องอย,างถูกต�องและทันต,อสถานการณ/ 

          

59 เด็กได�รับบริการท่ีมีคณุภาพ และสุขลักษณะท่ีด ี           

60 การรับเดก็เข�าเรียนให�เป<นไปตามเกณฑ/ อายแุละพัฒนาการของเด็ก           

61 
มุ,งเน�นให�เด็กมีความสุข มีสุขภาพจิตดีเมื่ออยู,ในโรงเรียนและ
ต�องการมาโรงเรียน 

          

62  ปลูกฝKงเด็กให�มีจิตอาสา รักช่ืนชมธรรมชาติและดูแลสิ่งแวดล�อม              

63 
เด็กปฐมวัยมีความรักวัฒนธรรม ประเพณีของชาติตนเอง และ
ยอมรับ เรียนรู�วัฒนธรรมอ่ืนปฏิบัติตนเป<นสมาชิกท่ี ดีของสังคม    

          

64 
เด็กปฐมวัย มีความอดทน อดกลั้น มีระเบียบวินัย รู�สิทธิหน�าท่ี 
ของตนเอง ผู�อ่ืนเคารพกฎเกณฑ/และข�อตกลง 

          

65 
เด็กปฐมวัย มจิีนตนาการและ ความคิดสร�างสรรค/  แก�ปKญหาได�
เหมาะสม กับวัย 
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66 
กําหนดกรอบของหลักสูตรและการจัดการเรยีนรู�ให�เหมาะกับวัย
ของเด็กสอดคล�องกับนโยบายและแผนพัฒนาการศึกษาปฐมวัย
ของประเทศ 

          

67 
หลักสตูรท่ีมุ,งเน�นเตรยีมความพร�อมพัฒนาการเด็กทุกด�าน  ท้ัง
ด�านร,างกาย  อารมณ/-จิตใจ  สังคม สติปKญญา   

          

68 
หลักสตูรท่ีมุ,งเน�นการพัฒนาเด็กในด�านการช,วยเหลือตัวเอง รู�จัก
ตนเอง การหาเหตุผล มิตสิัมพันธ/ ดนตร/ีจังหวะ และการมี
ปฏิสัมพันธ/กับผู�อ่ืน 

          

69 
หลักสตูรท่ีมุ,งเน�นพัฒนาทักษะการคิด   การแสวงหาและสร�าง
ความรู�ด�วยตนเอง ด�วย กระบวนการทางสังคม ผ,านประสบการณ/ ตรง  

          

70 

จัดประสบการณ/สอดคล�องกับจิตวิทยาพัฒนาการพัฒนาเด็กเป<น
รายบุคคล เต็มศักยภาพอย,างรอบด�าน  ให�เด็กสามารถสร�างองค/
ความรู� เรียนรู�ด�วย ตนเอง บูรณาการผ,าน การเล,น และเล,น 
ร,วมกันอย,างมีความสุข 

          

71 

จัดประสบการณ/ตรงให�เด็กได� เรียนรู�เก่ียวกับการใช�วิถีชีวิตจริง  
เรียนรู� จากของจริง ในสิ่งแวดล�อมท่ีสมบูรณ/ลงมือ ปฏิบัติกระทํา
ด�วยตนเอง ผ,านประสาทสัมผสัท้ังหก (ตา หู จมูก  ลิ้น กาย ใจ) 
จากสิ่งท่ีใกล�ตัวไปสู,สิ่งท่ีไกลตัว จากง,ายไปหายาก จากความเป<น
รูปธรรมให�สู,นามธรรม อย,างชัดเจน  

          

72 
จัดประสบการณ/ให�เด็กได�คิดริเริม่ วางแผน ตัดสินใจ ส ารวจ 
สังเกต  สืบเสาะ สืบค�น ทดลอง ลงมือปฏิบัติจริง คิดแก�ปKญหา
ด�วยตนเองและนําเสนอผลงานได� 

          

73 
จัดประสบการณ/ภายใต�บริบทของ ของเด็ก ให�เด็กมีปฏสิัมพันธ/กับ
ผู�ใหญ,สภาพแวดล�อมบรรยากาศท่ีอบอุ,น พูดคุย สนทนา และ
สอดแทรกสิ่งท่ีเด็กสนใจด�วยสื่อ ต,าง ๆท่ีหลากหลายเหมาะสมกับวัย 

          

74 

จัดประสบการณ/การเรยีนรู�ท่ีท�าทาย สนุกสนานผสมผสานความ
หลากหลายทางสังคม วัฒนธรรม ประเพณี ความเป<นอยู, การ
ดํารงชีวิตท่ีเหมาะสมกับวัยสอดแทรกเข�าไป ในหน,วยการจัด
ประสบการณ/ 

          

75 
รู�จักเด็กเป<นรายบุคคลเข�าใจพ้ืนฐานโอกาสการเรียนรู� ของเด็กจัด
ประสบการณ/ท่ีดีเหมาะสมกับ เดก็อย,างสม่ําเสมอ 

          

76 
ฝmกให�เด็กใช�สมองมากๆอย,างมีความสุข ไม,ก,อให�เกิดความเครยีด 
โดยผู�ใหญ,ต�องรับฟKงในสิ่งท่ีเด็กพูดด�วยความตั้งใจ และพยายาม
เข�าใจเด็ก 

          

77 

เน�นให�เด็กท่ีได�รับประสบการณ/การเรียนรู�อย,างเป<นกระบวนการ 
พัฒนากระบวนการคิดและทักษะการคิด การใช�ภาษา การ
แสดงออกทางสร�างสรรค/ การปรบัตัวได�ดี มีความเช่ือมั่นและมี
ความรู�สึกท่ีดีต,อตัวเองสูง 
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78 

การส,งเสริมศักยภาพของเด็กโดยเน�นการสร�างองค/ความรู� ผลจาก
การให�เด็กเรียนรู�จากการสร�างองค/ความรู�เป<นการสร�างพลังการ
เรียนรู�ท่ีแท�จริงอันจะนําไปสู,การศึกษาท่ีช,วยให�เด็กเป<นคนเก,ง คนดี มี
ความสุข 

          

79 

พัฒนาการจัดการเรยีนรู�บนพ้ืนฐานการวิจัย จัดการศึกษาให�เด็ก
ได�รับการพัฒนารอบด�านอย,างสมดุล เต็มตามศักยภาพสนับสนุน
การบูรณาการทฤษฎตี,างๆตลอดจนการนําผลการวิจยัท่ีเก่ียวข�อง
ไปใช�จริง 

          

80 

การจัดหลักสตูรและการจัดการเรยีนรู�คํานึงถึงความสนใจของเด็ก
และตอบสนองความต�องการของเด็ก ความสามารถในการเรียนรู�
ของเด็กรายบุคคล และรายกลุ,ม (Developmentally 
Appropriate Curriculum) 

          

81 

ใช�วิธีประเมินผลการเรียนรู�ตามสภาพจริง (authentic 
assessment) และใช�ระบบสะท�อนข�อมูลการสอนจากการสังเกต
บันทึกพฤติกรรมการเรยีนรู�ของเดก็เพ่ือการวางแผนการสอนใน
ครั้งต,อไป 

          

82 
นํานวัตกรรมใหม,ๆหรือสร�างนวัตกรรมใหม,ด�านการจัดการเรยีนรู�
มาพัฒนาเด็กอย,างเหมาะสม 

          

83 
จัดการเรียนรู�หรือจัดสิ่งกระตุ�นให�มากพอท่ีสมองจะทํางานเป<น
กระบวนการ กิจกรรมท่ีเด็กปฐมวัยได�ลงมือปฏิบัติด�วยโรงเรยีน 

          

84 

ส,งเสริมการเรียนรู�สาํหรับเด็กปฐมวัยด�วยทฤษฎีพหุปKญญาซ่ึงเด็ก
แต,ละคนมีฐานการเรียนรู�และสภาพแวดล�อมแตกต,างกัน ทําให�มี
ความสามารถในทางสมองแตกต,างกัน แต,ทุกคนก็สามารถพัฒนา
ศักยภาพสูงสุดของตนได� 

          

85 

จัดการเรียนรู�เพ่ือพัฒนาสมองโดยพยายามให�เด็กนําความรู�เดมิไป
ผสมผสานกับประสบการณ/ใหม, ให�เด็กได�ใช�สมองผสมผสานกันท้ัง
ซีกซ�ายและซีกขวาโดยการปฏิบัตผิ,านการเล,น ให�เด็กเรียนรู�อย,างมี
ความสุข 

          

86 

หาวิธีการพัฒนาการศึกษาปฐมวัยอย,างก�าวกระโดดคือการ
เทียบเคียงสมรรถนะเป<นรูปแบบหน่ึงท่ีมีกระบวนการแลกเปลี่ยน
เรียนรู�ประสบการณ/และวิธีการปฏิบัติท่ีเป<นเลิศจากโรงเรียนท่ีจัด
การศึกษาปฐมวัยอ่ืนๆภายใต�กฎกติกาสากล 

          

87 
การศึกษาแบบองค/รวมและกว�างตามความต�องการในอนาคต 
(BROAD-BASED AND HOLISTIC EDUCATION) 

          

88 
สร�างความได�เปรียบจากการเรียนการสอนสองภาษา BILINGUAL 
ADVANTAGE 

          

89 
สนับสนุนเพ่ิมเตมิเรื่องภาษาอังกฤษหรือภาษาเพ่ือนบ�านใน
ประชาคมอาเซ่ียน 
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ลําดับ รายการ 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 

90 
มีหลักสูตรร,วมส,งเสริมทักษะด�าน ICT  (ICT-INFUSED 
CURRICULUM) 

          

91 
จัดการศึกษาแบบเป<นหุ�นส,วนร,วมกับผู�ปกครอง PARTNERSHIP 
WITH PARENTS 

          

92 
โปรแกรมและหลักสูตรการสอนให�สอดคล�องกับระบบการศึกษา
ของชาติในระดับประถมศึกษา 

          

93 
พัฒนากิจกรรมต,างๆท่ีสอดคล�องกับการศึกษาในระดับ
ประถมศึกษา 

          

94 
การจัดการเรยีนรู�ต�องมมีาตรฐานดีกว,าหรือใกล�เคียงกับ รร.
อนุบาลอ่ืนๆ ในระดับชาติ หรือนาๆ ชาติ 

          

95 
การจัดการศึกษา ตอบสนองต,อพัฒนาการของเด็ก และ เปNาหมาย
ของโรงเรียนก 

          

96 มีหลักสูตรท่ีด ีรองรับความต�องการของผู�ปกครอง           

97 ส,งเสริมด�านกีฬาเพ่ือปลูกฝKงเก่ียวกับกติกา และการยอมรับ           

98 
ควรมีการต,อยอดหลักสตูร EC  โดยเพ่ิมห�องเรียนอัจฉริยะสําหรับ
นักเรียนท่ีมีศักยภาพ 

          

99 

มีการจัดกิจกรรมการให�การศึกษาแก,พ,อ แม,และผู�ปกครองใน
รูปแบบ การประชุมกลุ,มใหญ, กลุ,มเล็ก กิจกรรมสัมพันธ/บ�านกับ
โรงเรียน แผ,นพับและจัดกิจกรรมแนะแนวความรู�ทางการศึกษา
ปฐมวัยแก,ผู�ปกครอง ชุมชนและสงัคม 

          

100 ส,งเสริมให�ผู�ปกครองร,วมประเมินผลพัฒนาการเด็ก           

101 
มีชมรมหรือสมาคมผู�ปกครองร,วมมือกับโรงเรยีนเพ่ือส,งเสรมิ
พัฒนาการเด็ก 

          

102 
ผู�ปกครอง ชุมชนและสังคมมสี,วนร,วมสนับสนุนกิจกรรมการเรยีน
การสอนและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 

          

103 มีเครือข,ายโรงเรียนระดับปฐมวัย           

104 
ร,วมมือกับศิษย/เก,า เพ่ือหาแนวทาง ในการจัดกิจกรรมด�านๆท่ี
สร�างช่ือเสียงให�กับโรงเรยีน 

          

105 
ครูมีเครือข,าย จัดการความรู� แลกเปลี่ยน เรียนรู�ซ่ึงกันและกันท้ัง
ในและ ต,างประเทศ  

          

106 
มีชมรม/สมาคมสําหรับครูปฐมวัย มีศูนย/การเรียนรู�ทางการศึกษา
ปฐมวัยให�บริการวิชาการได�ตลอดเวลา  

          

107 
สื่อมวลชนมีบทบาทสําคัญในการปกปNองคุ�มครองสิทธิ เฝNาระวัง
และร,วมพัฒนาเด็กโดยวิธีเผยแพร,ความรู�และทักษะในการอบรม
เลี้ยงดเูด็ก กระตุ�นในสังคมเห็นความสําคัญของการพัฒนาเด็ก 
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ลําดับ รายการ 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 

108 
สร�างสภาพแวดล�อมท่ีมีความหลากหลายทางวัฒนธรรม (built 
environment in a variety of different cultural contexts.) 

          

109 

มีกิจกรรมหลากหลายท่ีสะท�อนและสร�างความสมัพันธ/ของสมอง
ซีกซ�ายและขวา อย,างต,อเน่ืองในสภาพแวดล�อมเป�ด (A variety 
of activities--reflective and collaborative, right-brain and 
left-brain--happen simultaneously in an open 
environment) 

          

110 
ห�องเรียนอนุบาลส,งเสริมสภาพแวดล�อมท่ีให�เด็กเห็นและเกิด
ค,านิยมของเศรษฐกิจโลก การเมืองและวัฒนธรรม  

          

111 

ใช�สื่อของจริงท่ีเป<นรูปธรรม มีความ ชัดเจน มีเหตุมผีล ท่ี
หลากหลาย สมัผสัได� ส,งเสริมกระบวนการคิด  การแก�ปKญหา 
สอดคล�องกับความสนใจและต�องการตาม จิตวิทยาของเด็ก
ปฐมวัย 

          

112 
สื่อหนังสือนิทานประกอบภาพท่ีม ีเน้ือเรื่องท่ีส,งเสริมการสร�างเจต
คติ/ทัศนคติ ท่ีดี การอยู,ร,วมกันทางสังคม 

          

113 
มีสื่อเทคโนโลยี่สารสนเทศและคอมพิวเตอร/ ( ICT)  ท่ีสามารถ 
สื่อสารได�สองทางระหว,างผู�ใช�กับอุปกรณ/ (Interactive). 

          

114 
สื่อมัลติมีเดีย วีดีทัศน/ สื่อ เคลื่อนไหว ให�เห็นได�หลายมิตผิลติ
จําลอง ของจริงและให�เห็น วิถีชีวิตวัฒนธรรม ประเพณ ีเน�นความ
เป<นไทย 

          

115 

บรรยากาศ สภาพสิ่งแวดล�อม ภายในและภายนอกห�องเรียน
เสมือนบ�าน มีความเป<นธรรมชาติ สะอาด อากาศสดช่ืน ถ,ายเท
สะดวก ปลอดภัยท้ังในด�านจิตใจ กายภาพ ลดโอกาสท่ีจะเกิด
อุบัติเหตตุ,างๆ 

          

116 
มีสื่อวัสดุอุปกรณ/เหมาะสมกับวัย สีสันสวยงามสะดดุตา จัดเป<น
ระบบ ระเบียบเรียงลาํดับการใช� จากง,ายไปหา ยาก เป<นหมวดหมู, 

          

117 
บรรยากาศสภาพแวดล�อมใน ห�องเรียนสอดคล�องกับเรื่องท่ีจัด 
ประสบการณ/การเรียนรู� ท่ีอบอุ,น ผ,อน คลาย  ยืดหยุ,น ครูแสดง
การยอมรับใน ความสามารถของเด็ก 

          

118 
เน�นท่ีสภาพแวดล�อมของโรงเรียนในด�านอาคารสถานท่ี สนามเด็ก
เล,น ให�มีความเหมาะสม และปลอดภัย 

          

119 
โรงเรียนควรเป<นแหล,งเรียนรู�ท้ังทางด�านวิชาการและ
สภาพแวดล�อมสําหรับการศึกษาปฐมวัย 
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ความคิดเห็นเพ่ิมเติม 
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…………………………………………………………………………………………………………………………………..…………
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ขอขอบคุณทุกท,านท่ีให�ความอนุเคราะห/ในการตอบแบบสอบถามความคิดเห็น 
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แบบบันทึกประกอบการสัมภาษณLผู�เช่ียวชาญ 
------------------------------------ 

การวิจัยเรื่อง “อนาคตภาพโรงเรียนอนุบาลฤทธิยะวรรณาลัย”มีวัตถุประสงค/เพ่ือ 
1. เพ่ือทราบอนาคตภาพโรงเรียนอนุบาลฤทธิยะวรรณาลัย 
2. เพ่ือทราบแนวปฏิบัติให�เกิดผลท่ีเหมาะสมกับ อนาคตโรงเรียนอนุบาลฤทธิยะวรรณาลัย 

 

ตอนท่ี 1 ข�อมูลสOวนบุคคลของผู�ให�สัมภาษณL 
     1. ผู�ให�สัมภาษณ/...............................................................ตําแหน,ง.................................................. 
     2. อายุ...........................ปJ  
     3. ประสบการณ/การทํางานในตําแหน,งปKจจุบัน........................ปJ 
     4. การศึกษา ................................................................................................................................... 
     5. เบอร/โทรศัพท// e-mail................................................................................................................ 
 

ตอนท่ี 2 ข�อมูลเก่ียวกับอนาคตภาพโรงเรียนอนุบาลฤทธิยะวรรณาลัย 
1. ท,านคิดว,าอนาคตภาพโรงเรียนอนุบาลฤทธิยะวรรณาลัยควรเป<นอย,างไร 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 
2. ท,านคิดว,าโรงเรียนอนุบาลฤทธิยะวรรณาลัยต�องปฏิรูปในเรื่องใดบ�าง 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 
3. ท,านมีข�อเสนอแนะอ่ืนใดเพ่ือการปฏิบัติให�เหมาะสมกับอนาคตภาพโรงเรียนอนุบาล 

ฤทธิยะวรรณาลัย 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลงชื่อ .................................................... ผู�สัมภาษณ/ 
       ( .........................................................)                      
       .................../..................../.................... 
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แบบสอบถาม 
เก่ียวกับ 

อนาคตภาพโรงเรียนอนุบาลฤทธิยวรรณาลัย 
(The Future Scenario of Rittiyawannalai Kindergarten) 

................................................................... 
ข�อมูลท่ีท,านตอบจะเป<นความคิดเห็นท่ีมีประโยชน/ต,อการกําหนดทิศทางอนาคตภาพโรงเรียน

อนุบาลฤทธิยะวรรณาลัยเป<นอย,างยิ่ง ผู�วิจัยรับรองว,าจะนําข�อมูลท่ีได�รับจากท,านมาวิเคราะห/ผลและ
นําเสนอเป<นภาพรวมของงานวิจัยเท,านั้น 
 ผู�วิจัยขอขอบพระคุณท,านท่ีกรุณาสละเวลาอันมีค,าให�ความร,วมมือในการตอบแบบสอบถาม
ความคิดเห็นครั้งนี้ 
 
 
         นาง สมพร ยอดดําเนิน 
     นักศึกษาปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
                                                       สาขาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย  
                                                                  มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ : หากท,านมีข�อสงสัยประการใดกรุณาติดต,อผู�วิจัย  
โทร. 085-172-7977  , 31540 
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รอบท่ี 2 

แบบสอบถาม 
อนาคตภาพโรงเรียนอนุบาลฤทธิยวรรณาลัย 

(The Future Scenario of Rittiyawannalai Kindergarten) 
 
ชื่อผู�ตอบ ....................................................................................……..……………………………………… 
 
คําช้ีแจงในการวิจัย 
 

 การวิจัยเรื่องอนาคตภาพโรงเรียนอนุบาลฤทธิยวรรณาลัย ครั้งนี้  มีวัตถุประสงค/เพ่ือ
ทราบอนาคตภาพโรงเรียนอนุบาลฤทธิยะวรรณาลัยและแนวทางปฏิบัติเพ่ือให�เกิดผลท่ีเหมาะสมกับ
อนาคต จากการเก็บรวบรวมข�อมูลด�วยการสัมภาษณ/ผู�ทรงคุณวุฒิ จํานวน 21 ท,านในรอบท่ี 1 และ
ผู�วิจัยได�ทําการวิเคราะห/เนื้อหาแล�วสรุปประเด็นสําคัญท่ีเก่ียวข�องกับอนาคตภาพโรงเรียนอนุบาล 

 ฤทธิยะวรรณาลัย รวม 5 ประเด็นโดยมีสาระสําคัญของแต,ละประเด็นรวมท้ังสิ้น 98 
สาระสําคัญ  

 จุดมุ,งหมายของการตอบแบบสอบถามในรอบนี้ เป<นการสอบถามผู�ทรงคุณวุฒิเพ่ือ
พิจารณาลงความเห็นเก่ียวกับประเด็นสําคัญท่ีเก่ียวข�องกับ อนาคตภาพโรงเรียนอนุบาลฤทธิยวรรณาลัย 
ท้ัง 5 ประเด็นมีสาระสําคัญรวมท้ังสิ้น 98 สาระสําคัญท่ีได�จากการสัมภาษณ/ในรอบท่ี 1  ขอให�ท,าน
ทําเครื่องหมาย √ ลงในช,องหลังข�อความ ให�ตรงกับระดับความคิดเห็นของท,าน ตัวเลขแต,ละช,องมี
ความหมายดังนี้ 

 
 5 หมายถึง ท,านเห็นด�วยกับข�อความนั้นอยู,ในระดับมากท่ีสุด 
 4 หมายถึง ท,านเห็นด�วยกับข�อความนั้นอยู,ในระดับมาก 
 3 หมายถึง ท,านเห็นด�วยกับข�อความนั้นอยู,ในระดับปานกลาง 
 2 หมายถึง ท,านเห็นด�วยกับข�อความนั้นอยู,ในระดับน�อย 
 1 หมายถึง ท,านเห็นด�วยกับข�อความนั้นอยู,ในระดับน�อยท่ีสุด 
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ลําดับ รายการ 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 
ด�านนโยบายโรงเรียน 

1 
ยึดวัตถุประสงค/เพ่ือเป<นสวัสดิการของบุตรข�าราชการทหาร
อากาศ และบริการบุตรหลานของชุมชนรอบท่ีตั้ง 

     

2 
กําหนดเอกลักษณ/ให�เป<นโรงเรียนอนุบาลขนาดใหญ,ของ
กองทัพอากาศท่ีมีคุณภาพ       

3 
มีเอกลักษณ/โดเด,นในด�านการปลูกฝKงความมีระเบียบวินัย 
คุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน      

4 มีอาคารเรียน สิ่งสนับสนุนและมีบุคลากรท่ีมีความสามารถสูง           

5 
เป<นแหล,งการเรียนรู� สําหรับเด็กปฐมวัย ครู  ผู�ปกครอง ชุมชน
และบุคคลท่ัวไป           

6 
เป<นผู�นําในการจัดการศึกษาปฐมวัยให�กับโรงเรียนในชุมชน
ใกล�เคียง           

7 
เป<นโรงเรียนท่ีมีมาตรฐาน เป<นแหล,งบ,มเพาะคนดีโดย ไม,เน�น
การแข,งขัน ด�านการเรียนรู�แต,เน�นการพัฒนาเด็ก(ด�านร,างกาย 
อารมณ/ สังคม สติปKญญา) และความปลอดภัย      

8 
มุ,งพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพ่ือให�เด็ก รักการอ,านและ เรียนรู�
รอบตัวตามความสามารถของเด็ก           

9 
มีการบริหารจัดการอย,างมืออาชีพ ใช�ผู�ท่ีมีประสบการณ/ มีความ
ชํานาญ ท่ีเป<นข�าราชการทหารหรือบุคลากรฝ�ายพลเรือน           

10 ใช�การบริหารงานแบบมีส,วนร,วม  ยึดหลักธรรมาภิบาล           

11 
สร�างความไว�วางใจให�กับผู�ปกครองทหารอากาศในการส,งบุตร
หลานมาเรียนมากยิ่งข้ึน           

12 
มีการจัดการศึกษาท่ีเน�นผู�เรียนเป<นศูนย/กลางโดยการมีส,วนร,วม
ของทุกภาคส,วน           

13 
มีการบริหารงบประมาณโดยยึดผู�เรียน เป<นศูนย/กลาง เน�นการมี
ส,วนร,วมของผู�ปกครอง ชุมชนและทุกภาคส,วน           

14 
ครู บุคลากร ผู�ปกครองและทุกภาคส,วนมีส,วนร,วมในการกําหนด
เปNาหมาย อัตลักษณ/และ เอกลักษณ/ของโรงเรียน           

15 
ระบบติดตามความสําเร็จของศิษย/เก,า เพ่ือเป<นฐานข�อมูลติดการ
ประเมินผลผลิตของโรงเรียน           
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16 
สถานศึกษาได�รับการรับรองมาตรฐาน สํานักงานการศึกษา
เอกชน และสํานักรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา 

     

17 
พัฒนาคุณภาพการบริหารใหม, เช,นการบริหารความเสี่ยงและ
การบริหารการเปลี่ยนแปลง 

     

18 
นํากําไรจากผลประกอบการ ไปใช� เพ่ือการพัฒนาคุณภาพ
บุคลากรและสวัสดิการท่ีเหมาะสม 

     

19 
จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ท่ีทันสมัย
และนําไปใช�ประโยชน/อย,างเต็มประสิทธิภาพ 

     

20 
ส,งเสริมให�ผู�ปกครอง มีการสนับสนุนและช,วยเหลือในการจัด
การศึกษาเพ่ือพัฒนาเด็ก 

     

21 ส,งเสริมศิษย/เก,าให�สร�างชื่อเสียงให�กับโรงเรียน      
                                   ด�าน ครู และบุคลากร 

22  ครูและบุคลากรมีความภาคภูมิใจและรักโรงเรียน      
23  ครูและบุคลากรมี สวัสดิการ ขวัญ กําลังใจท่ีดี      
24 ครูและบุคลากรทํางานมีความสุข มีรายได�ท่ีเพียงพอ      
25 ครูมีความรู�ด�านบริหารจัดการ โรงเรียนอนุบาลเป<นอย,างดี      
26 ครูและบุคลากร มีภาวะผู�นํา มีคุณธรรม และจริยธรรม      
27 ครูใช�หลักการ เข�าใจ เข�าถึง ในการพัฒนาเด็ก      
28 มีการส,งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรให�มีสมรรถนะตาม

มาตรฐานวิชาชีพอย,างต,อเนื่อง 
     

29 ส,งสนับสนุนให�ครู บุคลากรท่ีสามารถพัฒนาตนเองได�ดี มีความรู�
ความสามารถ  รักและผูกพัน เข�าใจสภาพโรงเรียนอย,างแท�จริง 
และมีความก�าวหน�าสูงข้ึนตามความรู�ความสามารถของแต,ละ
บุคคล 

     

30 ครูและบุคลากรต�องมีความรักและเอาใจใส, เด็กนักเรียนในทุก
กิจกรรมการเรียนรู� 

     

31 มีการสรรหาและพัฒนายกระดับครูและบุคลากร ให�เป<นระดับมือ
อาชีพ  

     

32 มีการพัฒนาครู ให�เป<นครูยุคใหม, เป<นบุคคลวิชาชีพท่ีมีคุณค,า ท่ี
มุ,งม่ันให�เด็กเกิดการเรียนรู� 
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33 มีการพัฒนาครูให�มีความรู�ความสามารถในการบูรณาการความรู�

เพ่ือสอนให�เด็กรู�จักคิดและสามารถใช�เทคนิคการสอนหลาย
รูปแบบ 

     

34 มีการพัฒนาครูให�สามมารถทําวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือให�ได�นวัตกรรม
เก่ียวกับการเรียนการสอนเป<นประโยชน/ต,อการเรียนรู�ของ
นักเรียน 

     

35 ครูสอนพลศึกษาควรมีจํานวนท่ีเหมาะสม เพ่ือให�สามารถ
ปฏิบัติงานสนับสนุนครูประจําชั้นและทําหน�าท่ีครูปกครองกํากับ
ดูแลด�านความปลอดภัยและอ่ืนๆ 

     

36 มีครูและครูผู�ช,วยประจําชั้นด�านปฐมวัยโดยตรง และเข�ารับการ
ฝmกอบรม หรือศึกษาเพ่ิมเติมตามระยะเวลาท่ีเหมาะสม 

     

37 จัดให�มีระบบการคัดเลือกครู บุคลากรโดยยึดหลักความรู�
ความสามารถ และประสบการณ/เป<นอันดับแรก และ ให�มีระบบ
อุปถัมภ/น�อยท่ีสุด 
 

     

ด�านการจัดสภาพแวดล�อม 

38 
มีผู�ตรวจตราบริเวณภายในโรงเรียน ในเรื่องความเป<นระเบียบ
เรียบร�อย ความปลอดภัยของเครื่องเล,นและอุปกรณ/ไฟฟNาและ
จัดหาวิธีการหรืออุปกรณ/ปNองกันท่ีเหมาะสม 

     

39 มีการซ,อมบํารุงเครื่องเล,นต,างๆตามมาตรฐานความปลอดภัย      

40 
มีระบบดูแลเด็กเม่ือเด็กเจ็บป�วย หรือเกิดอุบัติเหตุ โดยมีเงิน
สํารองจ,ายค,ารักษาพยาบาล 

     

41 
มีห�องปฐมพยาบาล และบุคลากรท่ีเหมาะสมทําหน�าท่ีปฐม
พยาบาลเบ้ืองต�นหรือสามารถตัดสินใจใกรณีท่ีต�องส,งแพทย/ 

     

42 
มีสภาพแวดล�อมท่ีส,งเสริมการเรียนรู� ท่ีเหมาะสมกับจํานวนและ
พัฒนาการของเด็ก 

     

43 
มีมาตรการรักษาความปลอดภัยท่ีดีท้ังในและนอกโรงเรียนรวมท้ัง
การจราจร 

     

44 
มีอาคารสถานท่ี และพ้ืนท่ีในการจัดกิจกรรม อย,างเพียงพอตาม
มาตรฐาน 

     

45 บรรยากาศห�องเรียนมีชีวิต ชีวาแต,เป<นระเบียบเรียบร�อย      
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ด�านหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 

46 มีมาตรฐานในด�านวิชาการสูงในระดับสากล      

47 
มีหลักสูตรท่ีส,งเสริม พัฒนาการทางด�านร,างกาย อารมณ/ จิตใจ 
สังคมและสติปKญญา 

     

48 
การจัดกิจกรรมการเรียนรู�ท่ีใช�สภาพแวดล�อมการเล,นเป<นฐาน 
(Teaching and learning in a play-based environment) 

     

49 
เสริมสร�างความคิดสร�างสรรค/ พัฒนาทักษะความรู�ด�านภาษาไทย
และภาษาต,างประเทศ เป<นไปตามวัยของเด็กปฐมวัย 

     

50 มีเทคนิคการจัดกิจกรรมท่ีครูใช�หลักวิชาการในการพัฒนา      
51 เป�ดโอกาสให�เด็กแสดงออกอย,างเต็มท่ีภายใต�สิ่งแวดล�อมท่ีอบอุ,น      
52 การจัดกิจกรรมการเรียนรู�ให�เด็กได�เรียนรู�อย,างลึกซ้ึงในสิ่งท่ีสนใจ      
53 มีอัตราส,วนเด็ก : ห�อง : ครูอย,างเหมาะสม        
54 มีหลักสูตรภาษาอังกฤษท่ีเรียนรู�กับครุชาวต,างชาติเจ�าของภาษา      

55 
จัดกิจกรรมถูกต�องตามหลักการพัฒนาเด็กให�เป<นคนดี คนเก,งของ
สังคม 

     

56 
มีกิจกรรมเสริมทักษะให�กับเด็กในการพัฒนาท้ังทางกาย อารมณ/ 
จิตใจ สังคม และสติปKญญา 

     

57 
พัฒนาเด็กให�เป<นกําลังคนท่ีมีคุณภาพ เป<นคนไทยยุคใหม,ท่ีมีนิสัย
ใฝ�รู�ใฝ�เรียนสามารถเรียนรู�ด�วยตนเอง และมีสุขภาพท่ีแข็งแรง  

     

58 จัดกิจกรรมการเรียนรู�ท่ีผู�ปกครองมีส,วนร,วม      

59 
การจัดกิจกรรมการเรียนรู�ท่ีมุ,งประสิทธิผลการจัดประสบการณ/
การเรียนรู�ท่ีเน�นเด็กเป<นสําคัญ ตามหลัก Active Learning 

     

60 เด็กต�องมีมารยาทงดงามตามแบบฉบับคนไทย      

61 
พัฒนาทักษะการสื่อสารความคิดของเด็กผ,านงานศิลปะ
สร�างสรรค/ เช,น วาดภาพแล�วเล,าเรื่องถ,ายทอดความคิด ตาม
จินตนาการของตนเอง 
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62 
การจัดกิจกรรมการเรียนรู�ท่ีครูได�จัดทําแผนการจัดประสบการณ/
เรียนรู�ให�เหมาะสมกับหลักสูตร และนําแผนสู,การปฏิบัติจริง  

     

63 
การจัดกิจกรรมการเรียนรู�ท่ีมีการประเมินพัฒนาการเด็กอย,าง
สมํ่าเสมอ เพ่ือการพัฒนาเด็กเป<นรายบุคคล และพัฒนาการจัด
ประสบการณ/เรียนรู�ให�มีประสิทธิภาพมากข้ึน 

     

64 
สร�างหลักสูตรท่ีก,อให�เกิดความสามัคคี พร�อมใจกันเป<นหนึ่งเดียว
ในกิจกรรม/สันทนาการต,างๆ 

     

65 
สร�างหลักสูตรท่ีก,อให�เกิดวินัยในตนเอง การตรงต,อเวลา ซ่ีอสัตย/ 
รับผิดชอบในบทบาทของตนเอง 

     

66 
การจัดกิจกรรมการเรียนรู�ท่ีมีส,งเสริมสุขนิสัยท่ีดีในการรักษา
ความสะอาด ปNองกันโรค และความปลอดภัยของเด็ก 

     

67 
การจัดกิจกรรมการเรียนรู�ท่ีต,อยอดหลักสูตร EC  (English 
course)สําหรับนักเรียนท่ีมีความพร�อมและมีศักยภาพ 

     

68 การจัดกิจกรรมการเรียนรู�ท่ีไม,เน�นการเร,งเรียนเขียนอ,านเกินวัย      

69 
การจัดกิจกรรมการเรียนรู�ท่ีให�ความสําคัญกับการนํานวัตกรรม
การสอนมาใช� 

     

70 การจัดกิจกรรมการเรียนรู�ตามระดับพัฒนาการเรียนรู�ของเด็ก      
ด�านการบริหารจัดการ 

71 

การบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร/เพ่ือการพัฒนาโรงเรียนอนุบาล
ซ่ึงประกอบด�วยการจัดทําแผนยุทธศาสตร/ การนํายุทธศาสตร/ สู,
การปฏิบัติและการควบคุมกําหนดยุทธศาสตร/การพัฒนาอนุบาล
ท่ีถูกต�องตามหลักวิชาการ 

     

72 
การส,งเสริม สนับสนุนของหน,วยงานต�นสังกัดและผู�บังคับบัญชา
ระดับสูงให�มีส,วนร,วมในการบริหารจัดการศึกษา 

     

73 
การกํากับ ติดตาม ดูแลการดําเนินงานของโรงเรียนจาก
หน,วยงานต�นสังกัดอย,างจริงจังและต,อเนื่อง 

     

74 
การทบทวนวิสัยทัศน/ พันธกิจ ค,านิยมของโรงเรียน เม่ือมีการ
เปลี่ยนแปลงทางสภาพแวดล�อมท่ีเก่ียวข�องกับการศึกษา 
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75 
การบริหารงานให�ความสําคัญผู�อุปถัมภ/หรือผู�มีอุปการคุณแก,
โรงเรียน รวมไปถึงคณะกรรมการสถานศึกษา ผู�ปกครอง ชุมชน
และสังคม 

     

76 
การสร�างแรงจูงใจให�ศิษย/เก,าและภาคีต,างๆ เข�าร,วมพัฒนา
โรงเรียนในรูปแบบท่ีหลากหลายเพ่ือเป<นการประชาสัมพันธ/
โรงเรียนผ,านตัวบุคคล 

     

77 
การให�ความสําคัญกับการให�การสนับสนุนการจัดการศึกษาของ
ภาคส,วนต,างๆได�แก, สมาคมผู�ปกครอง และครู เป<นต�น 

     

78 
การให�ทุนการศึกษาเรียนฟรี สําหรับนักเรียนท่ีมีผลการเรียนดี 
โดยไม,มีข�อผูกมัดใดๆ 

     

79 
การสร�างแรงจูงใจ และการช,วยเหลือสังคมโดยการให�ทุนการศึกษา
เรียนฟรี สําหรับนักเรียนท่ีมีผลการเรียนดี โดยไม,มีข�อผูกมัดใดๆ 

     

80 
การสร�างเครือข,ายในการส,งต,อเด็กเข�าเรียนต,อในระดับชั้น
ประถมปJท่ี 1ในโรงเรียนท่ีเป<นเลิศ 

     

81 
การสนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากร ในเรื่องการศึกษาต,อใน
ระดับท่ีสูงข้ึน  

     

82 การพัฒนาครูและบุคลากรของโรงเรียนตามระยะเวลา      
82 การสร�างความสัมพันธ/กับโรงเรียนอนุบาลท่ีมีชื่อเสียง       

84 
โอนโรงเรียนให�อยู,ในสังกัดกทม.หรือหน,วยงานของรัฐเพ่ือความ
ม่ันคงและสวัดิการแก,ครูและบุคลากร 

     

85 
การมีอิสระในการบริหารตนเองของโรงเรียนอย,างเต็มรูปแบบ 
(ระบบเอกชน) โดยมีระบบการบริหารและการจัดการท่ีมี
แนวโน�มลดความเป<นระบบราชการลง 

     

86 
การกําหนดวิธีหรือแนวทางเฉพาะในการสรรหาบุคคลท่ีจะดํารง
ตําแหน,งผู�บริหารโรงเรียน  ครู/พ่ีเลี้ยง  

     

86 การใช�ระบบคุณธรรมในการบริหารงานบุคคลท่ีเป<นรูปธรรม      

88 
การปรับค,าใช�จ,าย (ค,าธรรมเนียมทางการศึกษา/ค,าเทอม) ให�มี
ความเหมาะสมและมีความคุ�มค,า เพ่ือเพ่ิมโอกาสในการตัดสินใจ
ของผู�ปกครอง นักเรียน ในการเข�ามาศึกษา 

     

89 
มีระบบบริหารจัดการห�องส มุดและแหล, ง เรียนรู� อย, าง มี
ประสิทธิภาพ 

     

 
 
 



265 
 

ลําดับ รายการ 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 

90 
มีระบบบริหารจัดการอาหารกลางวันสําหรับนักเรียนและบุคลากรที่มี
ประสิทธิภาพ 

     

91 
มีสถานท่ี อุปกรณ/กีฬาไว�บริการ เช,น  sport club ลานกีฬาหรือ
อาคารอเนกประสงค/ สระว,ายน้ํา ให�ผู�ปกครองครูและบุคลากรได�
ออกกําลังกายร,วมกัน 

     

92 
การบริหารจัดการแหล,งน้ําเพ่ือการสาธารณูปโภคและระบบการ
กําจัดขยะ 

     

93 
การมีระบบ ICT ท่ีทันสมัย ท่ีผู�ปกครองสามารถเข�าถึงข�อมูล 
ความรู�และการสื่อสารกับครูผู�สอนโดยใช�สัญญาณอินเตอร/เน็ต
ผ,านโทรศัพท/ SMART PHONE ได�ทุกท่ีทุกเวลา 

     

94 
การมีระบบช,องทางการสื่อสารของโรงเรียนกับสังคมอย,างมีระ
สิทธิภาพ เช,น facebook Line Instragram เป<นต�น 

     

95 
ปรับหลักสูตรของโรงเรียนตามวัตถุประสงค/ในการก,อต้ังและต�อง
มีความสอดคล�องทันสมัยกับสภาพสังคมท่ีเปลี่ยนแปลง โดยใช�
ภาษาต,างประเทศเป<นภาษาหลักในการสอน 

     

96 

การจัดสรรอัตรากําลังครูให�เหมาะสมกับปริมาณและสภาพของ
งานในโรงเรียนและมีอัตราส,วนของจํานวนครูต,อจํานวนนักเรียน
สูง เนื่องจากเป<นโรงเรียนอนุบาลต�องมีครูดูแลนักเรียนเกือบ
ตลอดเวลาและอย,างท่ัวถึง 

     

97 

การกําหนดแนวทางการคัดเลือกครูผู�สอนและพ่ีเลี้ยง ในกรณีการ
จ�างงาน ท่ีมีวัยวุฒิคุณวุฒิ/มีความรู� ความสามารถสูง และมีความ
อดทน เสียสละ ทุ,มเทในการปฏิบัติงานหรือมีประสบการณ/ในการ
ปฏิบัติงานในโรงเรียน 

     

98 
คุณภาพทางการศึกษาของโรงเรียนต�องสูงกว,าโรงเรียนท่ัวไป 
เนื่องจากมีข�อได�เปรียบในการได�รับการสนับสนุนกําลังพลในการ
พัฒนาโรงเรียนจากหน,วยงานต�นสังกัด(กองทัพอากาศ)  
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ความคิดเห็นเพ่ิมเติม 
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267 
 

Reliability 
 
Scale: ALL VARIABLES 
 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases 

Valid 30 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 30 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 
 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of Items 

.971 119 

 

 

Item Statistics Item-Total Statistics 

  Mean 
Std. 

Deviation N   

Scale 
Mean if 

Item 
Deleted 

Scale 
Variance 

if Item 
Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Cronbach's 
Alpha if 

Item 
Deleted 

x1 4.3333 .71116 30 x1 504.0000 3617.310 .647 .971 

x2 4.2667 .63968 30 x2 504.0667 3621.030 .671 .971 

x3 4.1000 .66176 30 x3 504.2333 3612.461 .757 .971 

x4 4.1000 .75886 30 x4 504.2333 3619.840 .577 .971 

x5 4.2667 .69149 30 x5 504.0667 3612.616 .722 .971 

x6 4.2000 .66436 30 x6 504.1333 3614.257 .731 .971 

x7 4.3333 .60648 30 x7 504.0000 3624.621 .659 .971 

x8 4.3667 .85029 30 x8 503.9667 3617.826 .534 .971 

x9 4.4333 .67891 30 x9 503.9000 3618.093 .668 .971 

x10 4.3000 .70221 30 x10 504.0333 3624.240 .572 .971 

x11 4.2667 .73968 30 x11 504.0667 3603.237 .781 .971 

x12 4.4000 .62146 30 x12 503.9333 3612.064 .812 .971 

x13 4.4000 .67466 30 x13 503.9333 3616.478 .693 .971 

x14 4.3000 .74971 30 x14 504.0333 3604.033 .761 .971 
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  Mean Std. 
Deviation N 

  

Scale 
Mean if 

Item 
Deleted 

Scale 
Variance 

if Item 
Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Cronbach's 
Alpha if 

Item 
Deleted 

x15 4.2667 .69149 30 x15 504.0667 3630.823 .502 .971 

x16 4.4333 .67891 30 x16 503.9000 3607.955 .793 .971 

x17 4.4667 .62881 30 x17 503.8667 3613.637 .782 .971 

x18 4.2667 .73968 30 x18 504.0667 3609.582 .709 .971 

x19 4.4000 .72397 30 x19 503.9333 3603.857 .791 .971 

x20 4.4000 .72397 30 x20 503.9333 3604.547 .783 .971 

x21 6.1000 9.06813 30 x21 502.2333 3426.737 .155 .993 

x22 4.2333 .72793 30 x22 504.1000 3610.852 .706 .971 

x23 4.4000 .62146 30 x23 503.9333 3621.789 .681 .971 

x24 4.2333 .67891 30 x24 504.1000 3624.507 .589 .971 

x25 4.1667 .64772 30 x25 504.1667 3617.592 .707 .971 

x26 4.2667 .63968 30 x26 504.0667 3621.375 .667 .971 

x27 4.1667 .59209 30 x27 504.1667 3620.075 .740 .971 

x28 4.3667 .61495 30 x28 503.9667 3621.275 .695 .971 

x29 4.3667 .66868 30 x29 503.9667 3607.137 .816 .971 

x30 4.1333 .73030 30 x30 504.2000 3625.821 .532 .971 

x31 4.0667 .69149 30 x31 504.2667 3621.926 .609 .971 

x32 4.2333 .62606 30 x32 504.1000 3632.783 .529 .971 

x33 4.3667 .61495 30 x33 503.9667 3622.585 .678 .971 

x34 4.3667 .66868 30 x34 503.9667 3611.826 .757 .971 

x35 4.1667 .69893 30 x35 504.1667 3611.730 .725 .971 

x36 4.3333 .71116 30 x36 504.0000 3602.276 .824 .971 

x37 4.3000 .70221 30 x37 504.0333 3604.792 .805 .971 

x38 4.3667 .66868 30 x38 503.9667 3603.137 .866 .970 

x39 4.3000 .59596 30 x39 504.0333 3616.033 .792 .971 

x40 4.3667 .61495 30 x40 503.9667 3610.171 .847 .971 

x41 4.3667 .61495 30 x41 503.9667 3607.895 .878 .971 

x42 4.3333 .66089 30 x42 504.0000 3614.966 .726 .971 

x43 4.1333 .62881 30 x43 504.2000 3632.234 .534 .971 

x44 4.1333 .73030 30 x44 504.2000 3611.614 .695 .971 

x45 4.2667 .63968 30 x45 504.0667 3618.685 .702 .971 

x46 4.2333 .67891 30 x46 504.1000 3607.748 .796 .971 

x47 4.2000 .66436 30 x47 504.1333 3610.257 .782 .971 

x48 4.2667 .73968 30 x48 504.0667 3603.237 .781 .971 

x49 4.2000 .66436 30 x49 504.1333 3622.189 .631 .971 

x50 4.3333 .75810 30 x50 504.0000 3609.448 .693 .971 
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 Mean Std. 
Deviation N 

  

Scale 
Mean if 

Item 
Deleted 

Scale 
Variance 

if Item 
Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Cronbach's 
Alpha if 

Item 
Deleted 

x51 4.3000 .74971 30 x51 504.0333 3602.861 .774 .971 

x52 4.2667 .73968 30 x52 504.0667 3607.926 .728 .971 

x53 4.2667 .69149 30 x53 504.0667 3607.995 .778 .971 

x54 4.5000 .62972 30 x54 503.8333 3617.799 .725 .971 

x55 4.3000 .74971 30 x55 504.0333 3600.240 .804 .970 

x56 4.3000 .65126 30 x56 504.0333 3620.792 .662 .971 

x57 4.4000 .67466 30 x57 503.9333 3606.616 .815 .971 

x58 4.4000 .56324 30 x58 503.9333 3623.651 .725 .971 

x59 4.2667 .69149 30 x59 504.0667 3617.168 .667 .971 

x60 4.3667 .61495 30 x60 503.9667 3612.723 .812 .971 

x61 4.3333 .71116 30 x61 504.0000 3606.621 .773 .971 

x62 4.3333 .66089 30 x62 504.0000 3607.655 .819 .971 

x63 4.2000 .48423 30 x63 504.1333 3634.740 .653 .971 

x64 4.1333 .73030 30 x64 504.2000 3620.234 .596 .971 

x65 4.0333 .66868 30 x65 504.3000 3616.769 .695 .971 

x66 4.1333 .68145 30 x66 504.2000 3613.131 .727 .971 

x67 4.4000 .72397 30 x67 503.9333 3607.306 .751 .971 

x68 4.4000 .56324 30 x68 503.9333 3621.306 .760 .971 

x69 4.2667 .63968 30 x69 504.0667 3611.168 .801 .971 

x70 4.3333 .60648 30 x70 504.0000 3618.897 .738 .971 

x71 4.4000 .56324 30 x71 503.9333 3616.685 .828 .971 

x72 4.2333 .67891 30 x72 504.1000 3621.334 .628 .971 

x73 4.1667 .69893 30 x73 504.1667 3607.316 .778 .971 

x74 4.2000 .71438 30 x74 504.1333 3602.051 .823 .970 

x75 4.1667 .69893 30 x75 504.1667 3609.247 .755 .971 

x76 4.3000 .59596 30 x76 504.0333 3620.585 .728 .971 

x77 4.3000 .53498 30 x77 504.0333 3626.309 .722 .971 

x78 4.1333 .57135 30 x78 504.2000 3624.510 .702 .971 

x79 4.1667 .53067 30 x79 504.1667 3629.040 .685 .971 

x80 4.2333 .62606 30 x80 504.1000 3616.438 .748 .971 

x81 4.2667 .58329 30 x81 504.0667 3624.133 .693 .971 

x82 4.2000 .61026 30 x82 504.1333 3628.671 .600 .971 

x83 4.1000 .66176 30 x83 504.2333 3603.909 .866 .970 

x84 4.1000 .66176 30 x84 504.2333 3608.530 .807 .971 
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 Mean Std. 
Deviation N 

  

Scale 
Mean if 

Item 
Deleted 

Scale 
Variance 

if Item 
Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Cronbach's 
Alpha if 

Item 
Deleted 

x85 4.2000 .66436 30 x85 504.1333 3608.671 .802 .971 

x86 4.1667 .69893 30 x86 504.1667 3618.902 .639 .971 

x87 4.1667 .59209 30 x87 504.1667 3625.799 .659 .971 

x88 4.1000 .66176 30 x88 504.2333 3616.944 .700 .971 

x89 4.2000 .66436 30 x89 504.1333 3619.430 .666 .971 

x90 4.1333 .86037 30 x90 504.2000 3601.062 .691 .971 

x91 4.1667 .79148 30 x91 504.1667 3609.937 .658 .971 

x92 4.2333 .62606 30 x92 504.1000 3620.576 .692 .971 

x93 4.3000 .70221 30 x93 504.0333 3612.309 .715 .971 

x94 4.2000 .71438 30 x94 504.1333 3605.499 .782 .971 

x95 4.3333 .71116 30 x95 504.0000 3601.379 .835 .970 

x96 4.2667 .73968 30 x96 504.0667 3598.202 .838 .970 

x97 4.3000 .70221 30 x97 504.0333 3609.689 .746 .971 

x98 4.4000 .56324 30 x98 503.9333 3614.547 .860 .971 

x99 4.1667 .69893 30 x99 504.1667 3617.937 .651 .971 

x100 4.1667 .59209 30 x100 504.1667 3632.282 .567 .971 

x101 4.1333 .73030 30 x101 504.2000 3614.372 .663 .971 

x102 4.1667 .69893 30 x102 504.1667 3608.557 .763 .971 

x103 4.1667 .69893 30 x103 504.1667 3611.592 .727 .971 

x104 4.1667 .79148 30 x104 504.1667 3599.040 .774 .970 

x105 4.1333 .73030 30 x105 504.2000 3614.234 .665 .971 

x106 4.1333 .62881 30 x106 504.2000 3627.338 .599 .971 

x107 4.2000 .76112 30 x107 504.1333 3602.257 .769 .971 

x108 4.0667 .69149 30 x108 504.2667 3620.271 .629 .971 

x109 4.1667 .79148 30 x109 504.1667 3593.247 .835 .970 

x110 3.9667 .66868 30 x110 504.3667 3622.516 .623 .971 

x111 4.2000 .61026 30 x111 504.1333 3614.878 .789 .971 

x112 4.4000 .67466 30 x112 503.9333 3610.340 .769 .971 

x113 4.2667 .63968 30 x113 504.0667 3611.720 .793 .971 

x114 4.2333 .62606 30 x114 504.1000 3627.610 .598 .971 

x115 4.2667 .63968 30 x115 504.0667 3620.202 .682 .971 

x116 4.2667 .73968 30 x116 504.0667 3607.651 .731 .971 

x117 4.2333 .77385 30 x117 504.1000 3601.610 .764 .971 

x118 4.3667 .76489 30 x118 503.9667 3597.620 .817 .970 

x119 4.3333 .75810 30 

 

x119 504.0000 3598.414 .815 .970 
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