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The purposes of this research were to: 1) determine the components of administration early
childhood laboratory school of Rajabhat universities and 2) propose the administrative model for early
childhood laboratory school of Rajabhat universities . The samples of this study were 22 early childhood
laboratory school of Rajabhat universities . The respondents were school administrators, teachers, parents and
school committees totally 380 respondents. The research instruments were the semi-structured interview, the
opinionnaires, and the check list form. The statistics used for analyzing the data were content analysis,
frequency, percentage, mean, standard deviation, factor analysis ,canonical correlation analysis and
connoisseurship .
The findings of this research were:
1. The components of early childhood laboratory school administration of Rajabhat
universities were 1) learning management and innovation of early childhood education 2) management
structure and administration 3) professional early childhood teacher 4) professional leadership 5) parents and
community participation 6) co-produced graduates of Rajabhat universities agent 7) research in early
childhood education 8) academic service for local development and 9) maintain the arts and local culture
2. The application of the administrative model for early childhood laboratory school of
Rajabhat universities which comprised of 9 components were found appropriate, accurate, and accordance with
the research conception framework.

Department of Education Administration Graduate Silpakorn University Academic Year 2009
Student’s signature …………………………
Dissertation Advisors’ signature1………………..………………2………..……………………

จ

กิตติกรรมประกาศ
ดุษฎีนิพนธฉบับนี้สําเร็จไดดวยดีเนื่องจากการไดรับความกรุณาจาก ผูชวยศาสตราจารย
ดร. ประเสริฐ อินทรรักษ และผูชวยศาสตราจารย วาที่พันตรี ดร. นพดล เจนอักษร กรรมการที่
ปรึกษาดุษฎีนิพนธ รองศาสตราจารย ดร. ศิริชัย ชินะตังกูร ประธานกรรมการสอบ แหงภาควิชา
บริ ห ารการศึ ก ษา คณะศึ ก ษาศาสตร มหาวิ ท ยาลั ย ศิ ล ปากร และกรรมการผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ คื อ
รองศาสตราจารย ดร. ชนิตา รักษพลเมือง จากจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ที่ไดใหคําแนะนํา ชวยเหลือ
สนั บ สนุ น และแก ไ ขข อ บกพร อ งต า งๆ ตลอดระยะเวลาในการศึ ก ษาวิ จั ย ผู วิ จั ย จึ ง ขอกราบ
ขอบพระคุณในความกรุณาเปนอยางสูงไว ณ โอกาสนี้ พรอมทั้งขอกราบขอบพระคุณคณาจารยใน
ภาควิชาการบริหารการศึกษาทุกทานที่ไดใหความรู แนวคิด แนะแนวทางในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้
ขอขอบพระคุณ ทา นผูเ ชี่ย วชาญและผูทรงคุณ วุฒิทุก ทา นที่ไ ดก รุณ าใหขอมูล ในการ
สัมภาษณและตรวจสอบเครื่องมือในการวิจัย รวมถึงผูบริหารโรงเรียนสาธิตปฐมวัย ครูปฐมวัย
ผูปกครองเด็กปฐมวัย และคณะกรรมการสถานศึกษา ที่เปนกลุมตัวอยางในการศึกษาวิจัยทุกทานที่
ใหความรวมมือเปนอยางดี
ขอขอบคุ ณ นั ก ศึ ก ษาภาควิ ช าการบริ ห ารการศึ ก ษารุ น พี่ เพื่ อ นนั ก ศึ ก ษารุ น 3 ทุ ก คน
โดยเฉพาะอยางยิ่ง ดร.ชวนพิศ สิทธิ์ธาดา เพื่อนนักศึกษาปริญญาเอกรุน 3 ที่ใหความชวยเหลือ
สนับสนุน และเปนกําลังใจในการดําเนินการศึกษาวิจัย
ขอขอบคุณกําลังใจและการชวยเหลือจาก อาจารยชัยยศ เดชสุระและที่สําคัญที่สุดใน
ชีวิตของผูวิจัย คือ ขอกราบขอบพระคุณ คุณแมชุติมา สุรัตนกุลที่ใหกําลังใจอยางเปยมลนทุกสิ่งทุก
อยางตลอดเวลาในการทําดุษฎีนิพนธฉบับนี้ใหสําเร็จสมบูรณดวยดี

ฉ

สารบัญ
หนา
บทคัดยอภาษาไทย…………………………..................................................................
บทคัดยอภาษาอังกฤษ.....................................................................................................
กิตติกรรมประกาศ..........................................................................................................
สารบัญตาราง..................................................................................................................
สารบัญแผนภูมิ...............................................................................................................
บทที่
1 บทนํา...................................................................................................................
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา......................................................
ปญหาของการวิจัย......................................................................................
วัตถุประสงคของการวิจยั ............................................................................
ขอคําถามของการวิจัย.................................................................................
สมมติฐานการวิจัย......................................................................................
กรอบแนวคิดของการวิจยั ...........................................................................
นิยามศัพทเฉพาะ.........................................................................................
2 วรรณกรรมที่เกี่ยวของ.........................................................................................
แนวคิดทฤษฎีการบริหารการศึกษา.............................................................
ความหมายของการบริหารการศึกษา....................................................
องคประกอบของการบริหารการศึกษา.................................................
แนวคิดทฤษฎีทเี่ กี่ยวของกับการศึกษาปฐมวัย............................................
ความหมายการจัดการศึกษาปฐมวัย.....................................................

ช

ง
จ
ฉ
ฎ
ฏ
1
2
7
10
10
10
10
19
20
20
20
23
26
26

บทที่

หนา
ความสําคัญของการจัดการศึกษาปฐมวัย……………………………
วัตถุประสงคของการจัดการศึกษาปฐมวัย……………………….
แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการบริหารโรงเรียนสาธิต……………
แนวคิดโรงเรียนที่มีประสิทธิผลของปเตอร มอรติมอรและคณะ
(Peter Motimore and other).......................................................
แนวคิดการพัฒนาโรงเรียนอัจฉริยะของบารบารา (Barbara
MacGlichrist).............................................................................
แนวคิดการบริหารโรงเรียนสาธิตของมหาวิทยาลัยชิคาโก………..
แนวคิดการบริหารโรงเรียนสาธิตของวิทยาลัยออเรนท โคช.............
แนวคิดการบริหารโรงเรียนสาธิตปฐมวัยแหงวิทยาลัยโคโลราโด......
แนวคิดนวัตกรรมทางการศึกษาปฐมวัยการสอนแบบโครงการ..........
แนวคิดนวัตกรรมทางการศึกษาปฐมวัยการสอนภาษาแบบ
ธรรมชาติ....................................................................................
แนวคิดนวัตกรรมทางการศึกษาปฐมวัยการศึกษาวอลดอรฟ............
แนวคิดมาตรฐานตัวบงชี้ เกณฑการพิจารณาเพื่อการประเมิน
คุณภาพภายนอกระดับการศึกษาปฐมวัย..................................
แนวคิดโรงเรียนสาธิต.........................................................................
ความเปนมาของโรงเรียนสาธิต..........................................................
ความหมายและความสําคัญของโรงเรียนสาธิต..................................
สรุป....................................................................................................
3 การดําเนินการวิจัย......................................................................................
ขั้นตอนการดําเนินการวิจยั ....................................................................
ระเบียบวิธีการวิจัย................................................................................
แผนแบบการวิจัย..................................................................................
ประชากร..............................................................................................
กลุมตัวอยาง.........................................................................................
ผูใหขอมูล.............................................................................................
ซ

27
28
32
32
33
35
38
39
53
58
61
68
73
73
75
81
83
83
85
85
86
86
86

บทที่

หนา

ตัวแปรที่ศึกษา......................................................................................
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย......................................................................
การสรางและพัฒนาเครื่องมือ...............................................................
การเก็บรวบรวมขอมูล..........................................................................
การวิเคราะหขอ มูล...............................................................................
สถิติที่ใชในการวิจัย.............................................................................
สรุป.............................................................................................................
4 ผลการวิเคราะหขอมูล.......................................................................................
ตอนที่ 1 องคประกอบการบริหารโรงเรียนสาธิตปฐมวัยของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ …....................................................................................
ตอนที่ 2 รูปแบบการบริหารโรงเรียนสาธิตปฐมวัยของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏการยืนยันองคประกอบและการตรวจสอบรูปแบบ..........
5 สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และขอเสนอแนะ.................................................
สรุปผลการวิจัย.........................................................................................
อภิปรายผล................................................................................................
ขอเสนอแนะ.............................................................................................
ขอเสนอแนะทั่วไป...............................................................................
ขอเสนอแนะเพื่อการวิจยั ครัง้ ตอไป......................................................
บรรณานุกรม...................................................................................................................
ภาคผนวก........................................................................................................................
ภาคผนวก ก หนังสือขอความอนุเคราะหใหขอมูลการสัมภาษณ
แบบสัมภาษณผูเชี่ยวชาญและผูทรงคุณวุฒิ และรายชื่อผูเชี่ยวชาญและ
ผูทรงคุณวุฒิที่ใหสัมภาษณ............................................................................
ภาคผนวก ข หนังสือขอความอนุเคราะหตรวจเครื่องมือวิจัยและรายชื่อ
ผูเชี่ยวชาญและผูทรงคุณวุฒิที่ตรวจสอบเครื่องมือวิจัย.................................
ภาคผนวก ค หนังสือขอทดลองเครื่องมือและรายชื่อโรงเรียนที่ใชใน
การตรวจสอบเครื่องมือ.................................................................................

88
88
89
92
92
93
94
95

ฌ

96
190
194
196
207
237
237
239
240
251

252
256
259

บทที่
ภาคผนวก ง หนังสือขอความอนุเคราะหในการเก็บขอมูล.............................
ภาคผนวก จ หนังสือขอความอนุเคราะหผูเชี่ยวชาญและผูทรงคุณวุฒิ
ในการตรวจสอบผลการวิจัย แบบตรวจสอบผลการวิจัย
และรายชื่อผูเชี่ยวชาญและผูทรงคุณวุฒิในการตรวจสอบ
ผลการวิจัย.................................................................................
ภาคผนวก ฉ เครื่องมือที่ใชในการวิจัย (แบบสอบถาม)...................................
ภาคผนวก ช การวิเคราะหความเชื่อมั่นของเครื่องมือวิจัย................................
ประวัติผูวจิ ัย....................................................................................................................

ญ

หนา
262
264

270
283
289

สารบัญตาราง
ตารางที่
1
ตารางแนวคิดในการพัฒนาโรงเรียนอัจฉริยะ 9 ประการ ของบารบารา แมค
กิวคริส......................................................................................................
2
ตารางเปรียบเทียบมาตรฐานการศึกษาชาติ มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย...........
3
ตารางกลุมตัวอยาง ผูใหขอมูล..........................................................................
4
สรุปผลการวิเคราะหจากแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการบริหาร............
5
สรุปผลการวิเคราะหเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการบริหารโรงเรียน
สาธิตในตางประเทศ.................................................................................
6
สรุปผลการวิเคราะหเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการบริหารโรงเรียน
สาธิตในประเทศไทย.................................................................................
7
สรุปผลการวิเคราะหความคิดเห็นของผูเชีย่ วชาญและผูทรงคุณวุฒิ.................
8
สถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม......................................................
9
คาเฉลี่ย (x ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับของแตละตัวแปร
ที่เปนองคประกอบของรูปแบบการบริหารโรงเรียนสาธิตปฐมวัยของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ...................................................................................
10
แสดงผลที่ไดจากการสกัดองคประกอบ...........................................................
11
คาน้ําหนักองคประกอบและจํานวนกลุมองคประกอบ…….............................
12
องคประกอบที่ 1……………………………………………………………..
13
องคประกอบที่ 2……………………………………………………………..
14
องคประกอบที่ 3……………………………………………………………..
15
องคประกอบที่ 4……………………………………………………………...
16
องคประกอบที่ 5……………………………………………………………...
17
องคประกอบที่ 6……………………………………………………………..
18
องคประกอบที่ 7……………………………………………………………..
19
องคประกอบที่ 8……………………………………………………………..
20
องคประกอบที่ 9……………………………………………………………..
21
คาสัมประสิทธิสหสัมพันธภายในระหวางชุดตัวแปร...................................
22
คานัยสําคัญและคาสหสัมพันธคาโนนิคอลระหวางชุดตัวแปร.....................
ฎ

หนา
33
71
87
101
115
123
134
143

145
161
162
167
170
171
173
174
175
177
178
179
182
183

ตารางที่
23
คาสัดสวนความแปรปรวนในตัวแปรแตละชุด..............................................
24
แสดงคาเกินระหวางตัวแปรอิสระทั้งสองชุด..................................................
25
แสดงคาเกินระหวางตัวแปรตามทั้งสองชุด....................................................

ฏ

หนา
184
184
185

สารบัญแผนภูมิ
แผนภูมิที่
1
2
3
4
5
6
7
8

กรอบแนวคิดในวิจัย……………………………………………………….
แสดงขั้นตอนการวิจยั ...................................................................................
แผนผังของแผนแบบการวิจยั ........................................................................
โมเดลตั้งตนของสหสัมพันธคาโนนิคอลระหวางตัวแปรอิสระ……………
แสดงคาเกินระหวางตัวแปรอิสระทั้งสองชุด............................................
แสดงคาเกินระหวางตัวแปรทั้งสองชุด....................................................
รูปแบบการบริหารโรงเรียนสาธิตปฐมวัยของมหาวิทยาลัยชุดที่ 1..............
รูปแบบการบริหารโรงเรียนสาธิตปฐมวัยของมหาวิทยาลัยชุดที่ 2...............

ฐ

หนา
17
84
85
181
185
188
189
269

บทที่ 1
บทนํา
การจัดการศึกษาภาคบังคับเปนการจัดการศึกษาที่เริ่มตั้งแตระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย แตไมไดครอบคลุมการศึกษาสําหรับเด็กปฐมวัย เปนเพียงการศึกษาขั้น
พื้นฐานแตนักการศึกษาและนักจิตวิทยามีความคิดเห็นที่สอดคลองกันวาเด็กวัยแรกเกิดจนถึง 6 ป
เปนวัยที่สําคัญตอการวางรากฐานบุคลิกภาพและการพัฒนาศักยภาพทางสมอง การจัดการศึกษา
สําหรับเด็กปฐมวัยจึงมีความสําคัญตอการสงเสริมพัฒนาการเด็กในทุก ๆ ดานทั้งทางดานรางกาย
อารมณ – จิตใจ สังคมและสติปญญา เพื่อเปนการสงเสริมความพรอมในการที่จะเรียนรูในระดับ
ตอไป
การจั ด การศึ ก ษาปฐมวั ย ได มี นั ก การศึ ก ษา โดยเห็ น ความสํ า คั ญ ต อ การเจริ ญ เติ บ โต
พัฒนาการ และปญหาการอบรมเลี้ยงดูซึ่งการเรียนรูของเด็กไดอาศัยความเขาใจธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมของเด็กเปนสําคัญ บุคคลที่เปนผูนําแนวคิดตนแบบของการศึกษาปฐมวัย ไดแก เฟรด
ริค วิลเฮลม เพรอเบล (Ferderick Wilhelm Froebel) โจฮานน ไฮนริค เปสตาลอสซี่ (Johann
Heinrieh Pestalozzi) จอง จาค รุสโซ (Jean Jacque Rousseaw) จอน อาโมส โคมินิอุส (John
Amos Comonius) มาเรีย มอนเตสซอรี่ (Maria Montessori) จอง เพียเจต (Jean Piaget) จอนห
ดิวอี้ (John Dewey) ซึ่งนักการศึกษาเหลานี้ไดเสนอแนวคิดและวิธีการในการจัดการศึกษาปฐมวัย
ที่ห ลากหลายแต มี จุ ด รว มของแนวคิด ที่ เ หมือ นกั น คือ มุ งจั ด ประสบการณ เ พื่ อพั ฒ นาเด็ ก โดย
ตอบสนองพัฒนาการ ธรรมชาติ ความตองการ ความสนใจ โดยไดเสนอวิธีการและแนวการจัด
ประสบการณที่เหมาะสมกับเด็กปฐมวัย1
สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาไดจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาเด็ก อายุ 3-5 ป มี
นโยบายและแผนพัฒนาเด็กโดยใหความสําคัญกับการพัฒนาเด็กกอนประถมศึกษา ประกอบดวย
แผนยุทธศาสตร 3 แผน ยุทธศาสตรหลักคือ 1. แผนยุทธศาสตรการพัฒนาเด็กปฐมวัย 2. แผน
ยุทธศาสตรการสงเสริมพอแมและผูเกี่ยวของเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย 3. แผนยุทธศาสตรการสงเสริม
สภาพแวดลอมที่เอื้อตอการพัฒนาเด็กปฐมวัย ซึ่งความสําคัญของการจัดการศึกษาปฐมวัยนั้นมี
_____________________________
1
A.Godon and Browne, Beginings and Beyond (New York : Delmar, 1993),76-77.
1

2
ความสําคัญตอการพัฒนาทรัพยากรมนุษย เปนชวงการวางรากฐานและเตรียมตัวเพื่อชีวิตมีคา
สําคัญตอการเสริมสรางคุณลักษณะที่พึงประสงค มีความสําคัญตอกระบวนการจัดการศึกษา และ
สําคัญตอการวางรากฐานในการพัฒนาประเทศ ประเทศไทยมีหนวยงานที่จะชวยพัฒนาศักยภาพ
เด็กหลายหนวยงานซึ่งสถานศึกษาเพื่อพัฒนาเด็กมีรูปแบบการจัดการศึกษาตางๆ เชน สถานรับ
เลี้ยงเด็ก ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนอนุบาลทั้งของหนวยงานของรัฐบาลและเอกชน รวมทั้ง
โรงเรียนสาธิตปฐมวัยของมหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยราชภัฎ ซึ่งสถานศึกษาแตละแหงมีรูปแบบ
การบริหารและการดํา เนิน งานที่มีลัก ษณะเฉพาะที่แ ตกตางกัน แตมีจุด รว มเดีย วกัน เพื่อพัฒ นา
ศักยภาพเด็กใหมีคุณภาพ เพื่อสงผลตอการพัฒนาสังคมและประเทศตอไป2
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
โรงเรียนสาธิตสําหรับฝกหัดครูแหงแรกเกิดที่กรุงเบอรลิน ประเทศเยอรมัน เพื่อใหฝกหัด
ครูไดมีโอกาสสังเกตการสอนและไดฝกอบรมโดยมีอาจารยนิเทศในประเทศสหรัฐอเมริกาเริ่มมี
โรงเรียนสาธิตแหงแรกที่เมืองเล็กซิงตัน (Lexington) รัฐ แมซาซูเซตส (Massachusetts) ค.ศ.1859
ประเทศสหรัฐอเมริกาไดมีการประชุมโรงเรียนฝกหัดครูครั้งที่ 1 (First Annual Convention Of
American Normal School Association) ที่รัฐนิวเจอรซี่ (New Jersey) โดยมีขอตกลงวาการศึกษา
สําหรับครูที่เดิมมีแตภาคทฤษฎีเทานั้น ควรจะตองมีภาคปฏิบัติใหสามารถปฏิบัติไดดวย ดังนั้น
โรงเรียนควรที่จะใชสําหรับสังเกตและฝกสอนดวยซึ่งจุดมุงหมายของโรงเรียนสาธิตคือนําความรู
ใหมของการดําเนินงานแบบวิทยาศาสตร เขามาใชในการศึกษา3 โรงเรียนสาธิตปฐมวัยมีบทบาท
และภาระหนาที่ ดังนี้ 1. เปนสถานที่ฝกปฏิบัติตามเปาหมายและทิศทางในการผลิตบัณฑิตของ
คณะครุศาสตร / ศึกษาศาสตร 2. สาธิตและเผยแพรการศึกษาแนวใหมตามการเจริญเติบโตและ
ความงอกงามของการศึกษา 3. ประเมินแนวคิดใหมใหสอดคลองกับสภาพสังคมไทย 4. เปนแหลง
วิจัย และพัฒ นาเพื่ อสนั บสนุ นระบบการศึ ก ษา 5. เปน แหล งขอ มูล และเผยแพรผ ลงานให เ ป น
ประโยชนตอการศึกษาและสังคม 6. ใหการศึกษาแกเยาวชนตามเปาหมายของการพัฒนาเด็กในทุก
ดาน4

2

เกษม วัฒนชัย, การปฏิรปู การศึกษาไทย (กรุงเทพมหานคร:โรงพิมพ21 เซนจูรี่,2545), 41.
3
Goodlad J.L., How laboratory school go away ( London:The UCLA Education, 1980), 62.
4
ไพฑูรย สินลารัตน,โรงเรียนสาธิต : จุดมุงหมายบทบาทและทิศทาง (กรุงเทพมหานคร :
สํานักพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2531),1.

3
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 หมวด 1 มาตรา 3 การวางระบบ
โครงสรางและกระบวนการจัดการศึกษา (2) ระบุวามีการกระจายอํานาจไปสูเขตพื้นที่การศึกษา
สถานศึกษาและองคกรปกครองสวนทองถิ่นและมาตรา 60 (4) จัดสรรงบประมาณเปนคาใชจาย
ดําเนินการและงบลงทุนใหสถานศึกษาของรัฐตามนโยบาย แผนการศึกษาแหงชาติและภารกิจของ
สถานศึกษา โดยใหมีอิสระในการบริหารงานดานตาง ๆ ทั้งนี้ใหคํานึงถึงคุณภาพและความเสมอ
ภาคในโอกาสทางการศึ ก ษา สถานศึ ก ษาซึ่ ง เป น หน ว ยงานหนึ่ ง ที่ ดํ า เนิ น การจั ด การศึ ก ษา
จํ า เป น ต อ งมี ก ารบริ ห ารจั ด การอย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ดั ง นั้ น จึ ง จํ า เป น ต อ งมี ก ารเปลี่ ย นแปลง
กระบวนการจัดการบริหารเพื่อใหสอดคลองกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปและ
ตอบสนองความตองการของสังคม จึงจะถือไดวาสามารถจัดการศึกษาไดอยางมีคุณภาพ โดยสรุป
สาระสําคัญในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 ไดมีหลักการจัดการศึกษา 3 ประการ
คือ 1) เปนการศึกษาตลอดชีวิต 2) ใหสังคมมีสวนรวมในการจัดการศึกษา และ 3) การพัฒนา
สาระและกระบวนการเรียนรูใหเปนไปอยางตอเนื่อง5
ตาม พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 ตามมาตรา 4 ใหสถาบันราชภัฏที่จัดตั้งขึ้น
ตามพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ.2538 มีฐานะเปนมหาวิทยาลัยราชภัฏ ใหมหาวิทยาลัยแต
ละแหงเปนนิติบุคคล และเปนสวนราชการตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณในสังกัดงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษามาตรา 7 ใหมหาวิทยาลัยเปนสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนา
ทองถิ่นที่เสริมสรางพลังทางปญญาของแผนดิน ฟนฟูพลังการเรียนรู เชิดชูภูมิปญญาของทองถิ่น
สรางสรรคศิลปวิทยา เพื่อความเจริญกาวหนาอยางมั่นคงและยั่งยืนของปวงชน มีสวนรวมในการ
จัดการ การบํารุงรักษา การใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางสมดุลและ
ยั่งยืน โดยมีวัตถุประสงคใหการศึกษา สงเสริมวิชาการและวิชาชีพ ชั้น สูง ทําการสอน วิจัย
ใหบริการทางวิชาการแกสังคม ปรับปรุง ถายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี ทะนุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม ผลิตครูและสงเสริมวิทยฐานะครู ดังนั้นมหาวิทยาลัยราชภัฏจึงดําเนินจัดการศึกษาใน
ทุกระดับชั้นตั้งแตระดับปฐมวัยจนถึงระดับปริญญาเอก ซึ่งโรงเรียนสาธิตเปนหนวยงานหนึ่งใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏ โรงเรียนสาธิตมีภารกิจสําคัญในการจัดการศึกษาสําหรับเด็กนักเรียนตั้งแต
ระดับปฐมวัยจนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
โรงเรียนสาธิตในสถาบันฝกหัดครูตางๆ ใชชื่อภาษาอังกฤษวา Demonstration School หรือ
Laboratory school คลายกับจะมีความหมาย และลักษณะที่มีความสําคัญเปนพิเศษหลายๆ ประการ

จัทรานี สงวนนาม, ทฤษฎีและแนวปฏิบตั ิในการบริหารสถานศึกษา (กรุงเทพมหานคร :
บริษัทบุคพอยท จํากัด, 2546),16.
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แฝงอยูในชื่อ นั่นก็คือนาจะมีความหมายแตกตางออกไปจากโรงเรียนธรรมดา หรือทั่วๆ ไป และจะ
มีลักษณะพิเศษเปนของแตละโรงเรียน ในกลุมโรงเรียนสาธิตดวยกัน แตกตางกันออกไปตาม
วิธีการ และอุดมการณของโรงเรียน ทั้งนี้ก็เพราะวาในประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งเปนตนแบบของ
โรงเรียนประเภทนี้มีหลายชื่อตามความมุงหมายหรืออุดมการณ และวิธีการเฉพาะของแตละสถาบัน
อาทิเชน 1.Practice School หรือโรงเรียนฝกสอน เปนโรงเรียนที่ตั้งขึ้น เพื่อใชเปนที่ฝกสอนของ
นักศึกษาในสถาบันฝกหัดครู 2. Demonstration School หรือโรงเรียนสาธิต เปนโรงเรียนที่ตั้งขึ้น
เพื่อใชเปนสถานที่สําหรับสาธิตการเรียนการสอนใหนักศึกษาหรือครูอาจารยไดศึกษา สังเกตและ
นําไปใชเปนแบบอยางตอไป 3.Laboratory School หรือโรงเรียนปฏิบัติการทดลอง เปนโรงเรียนที่
ตั้งขึ้นเพื่อการปฏิบัติการทดลองทางการศึกษาโดยเนนทางดานจิตวิทยาพัฒนาการของนักเรียนเปน
หลัก 4.Experimental School หรือโรงเรียนทดลอง เปนโรงเรียนที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการทดลองในดาน
ตางๆ บางแหงจะไมเปดใหมีการฝกสอน หรือฝกงานใดๆ 5.Research and Development School
หรือโรงเรียนวิจัยและพัฒนาเปนโรงเรียนในมหาวิทยาลัยที่เนนการวิจัย และพัฒนาการของเด็ก
นักเรียนเปนหลัก 6.University School หรือโรงเรียนในมหาวิทยาลัย เปนโรงเรียนในมหาวิทยาลัย
ที่เ นน การสอนนัก เรี ย นให ดีที่สุด เทาที่ จ ะดีไ ด ต ามหลัก สูตร สว นหนาที่ก ารฝก สอน หรือ การ
ทดลองวิจัย เปนเรื่องรอง แตในประเทศไทย สถาบันฝกหัดครูทั้งในสังกัดทบวงมหาวิทยาลัย และ
สังกัดกระทรวงศึกษาธิการทุกแหง ลวนใชชื่อวาโรงเรียนสาธิต และเรียกทับศัพทในภาษาอังกฤษวา
“Demonstration School” ศัพทคํานี้เปนจุดสําคัญจุดหนึ่งของการศึกษาในครั้งนี้ โดยจะพิจารณาถึง
มิติตางๆ ของศัพทคํานี้เปนเบื้องตน6
โรงเรียนสาธิตปฐมวัยเปนโรงเรียนที่จัดการศึกษาในระดับปฐมวัยคือจัดการศึกษาสําหรับ
นักเรียนที่มีอายุระหวาง 2 ปครึ่ง - 5 ป 11 เดือน โดยมีปรัชญาในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนา
เด็กปฐมวัยเต็มศักยภาพสอดคลองกับพัฒนาการทางดานรางกาย ดานอารมณ – จิตใจ สังคม และ
ดานสติปญญา และเปนไปโดยธรรมชาติภายใตสิ่งแวดลอมที่เปนอิสระ ภารกิจของการดําเนินงาน
โรงเรียนสาธิตปฐมวัย คือ 1. พัฒนาเด็กปฐมวัยใหเต็มตามศักยภาพ ใหเปนไปโดยธรรมชาติ 2.
เปนแหลงฝกประสบการณวิชาชีพใหแกนักศึกษาโปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย 3. เปนแหลงการ
บริการวิชาการ คนควาวิจัยและพัฒนาขอมูลวิชาการทางดานการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนสาธิตมี
ภารกิจที่รับผิดชอบเชนเดียวกับโรงเรียนอื่น ๆ ไดแก งานวิชาการ งานบุคลากร งานกิจการนักเรียน
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5
งานธุรการและการเงิน งานอาคารสถานที่ และงานความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน การ
บริหารงานของโรงเรียนสาธิตสอดคลองกับแนวการดําเนินการดังกลาว สวนในเรื่องของการรับ
นักเรียน ผูบริหารตองยึดวัตถุประสงคหลักของโรงเรียนเปนสําคัญ และอาจเสริมวัตถุประสงคยอย
ซึ่งปรับเปลี่ยนไดตามความตองการพิเศษของโรงเรียนในแตละป วัตถุประสงคอื่น ๆ ตามความ
เหมาะสมของแตละแหง เชน บางโรงเรียนอาจเพิ่มวัตถุประสงคของการจัดโรงเรียนสาธิตใหเปน
สวัสดิการสําหรับผูที่ทํางานในสถาบันนั้น ๆ หรือบางโรงเรียนอาจมีความจําเปนตองใหบริการแกผู
ที่ทําประโยชนใหแกโรงเรียน คณะ หรือสถาบันนั้น ระดับชั้นที่เปดทําการสอน แตกตางกันไปตาม
สภาพความพรอมของแตละแหง เชน เปดรับตั้งแตระดับชั้นอนุบาล ถึง ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
บางแหงเปดตั้งแตระดับอนุบาลถึงเพียงระดับประถมศึกษาบางแหงเปดระดับมัธยมศึกษาปที่ 1 ถึง
ระดับมัธยมศึกษาปที่ 6 แตไมพบวามีโรงเรียนสาธิตใดเปดรับนักเรียนเฉพาะระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย ซึ่งลักษณะการจัดการศึกษาระดับนี้ของมหาวิทยาลัยสถาบันราชภัฏ มีสภาพปจจุบันใกลเคียง
กัน7
ปจจุบันไดมีการใหความสําคัญกับการดําเนินงานของโรงเรียนสาธิตในสถาบันอุดมศึกษา
เปนอยางมากโดยไดมีการตั้งสภาผูบริหารโรงเรียนสาธิตแหงประเทศไทยซึ่งที่มาของการจัดตั้งสภา
ผู บ ริ ห ารโรงเรี ย นสาธิ ต แห ง ประเทศไทยสื บ เนื่ อ งจากการประชุ ม สภาคณบดี ค ณะครุ ศ าสตร
ศึกษาศาสตรแหงประเทศไทย เรื่อง บทบาทของโรงเรียนสาธิตในการปฏิรูปการผลิตครู การพัฒนาครู และ
การศึกษาไทยที่จัดโดยสภาคณบดีคณะครุศาสตร/ศึกษาแหงประเทศไทย ณ หอง Auditorium มหาวิทยาลัย
บูรพา จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๐ ที่ประชุมไดมีมติใหจัดตั้งคณะทํางานจํานวน
12 คน เพื่อรางขอบังคับสภาผูบริหารโรงเรียนสาธิตแหงประเทศไทย สภาผูบริหารโรงเรียนสาธิต
แหงประเทศไทยใชชื่อยอวา ส.สธ.ท. มีวัตถุวัตถุประสงคของสภาผูบริหารโรงเรียนสาธิตแหง
ประเทศไทย มีดังนี้ 1. เพื่อประสานความรวมมือกับสภาคณบดีคณะครุศาสตร/ศึกษาศาสตรในการ
ผลิ ต ครู และการพั ฒ นาวิ ช าชี พ ครู 2. เพื่ อ ผนึ ก กํ า ลั ง ในการพั ฒ นานวั ต กรรมทางการศึ ก ษา
แลกเปลี่ยนเรียนรู และถายทอดองคความรูสูสังคม 3. เพื่อเปนศูนยกลางการเสนอแนะ นโยบาย
แผน และแนวทางการจัดการศึกษา การพัฒนามาตรฐานการจัดการศึกษา 4. เพื่อประสานกับ
องคกรของรัฐหรือเอกชนอื่น ในการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาของประเทศ 5. เพื่อดําเนินการ
ตามวัตถุประสงคอื่นๆ ตามที่สภาผูบริหารโรงเรียนสาธิตกําหนด ทั้งนี้ไมเกี่ยวของกับการเมือง
7
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อยางไรก็ตาม ตองมีการทําความเขาใจกับผูเกี่ยวของหลายฝาย ทั้งทางกระทรวงศึกษาธิการ
โรงเรียนสาธิต และผูปกครอง เนื่องจากบทบาทและสถานภาพของโรงเรียนสาธิตแตกตางจาก
โรงเรียนขั้นพื้นฐานทั่วไปดังที่ไดกลาวมาแลว และเพื่อรักษาคุณภาพและมาตรฐานในการจัดการ
เรียนการสอนของกลุมโรงเรียนสาธิต ซึ่งเปนโรงเรียนทางเลือกที่ผูปกครองยอมรับในคุณภาพของ
การจัดการเรียนการสอนมานาน ดังนั้น การดําเนินการตามนโยบายเรียนฟรี 15 ป ของกลุมโรงเรียน
สาธิตจึงอาจมีวิธีการ หรือกระบวนการที่แตกตางจากโรงเรียนขั้นพื้นฐานทั่วไป เพื่อยืนหยัดตาม
ปรัชญาและหลักการในการเปนแหลงสรางนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพมาตรฐาน
มีค วามเป น เลิ ศ ทางวิช าการตอ ไป นายสุ เ มธ แย มนุน เลขาธิ ก ารคณะกรรมการการอุด มศึก ษา
เปดเผยหลังจากการประชุมหารือเกี่ยวกับนโยบายเรียนฟรี 15 ป รวมกับผูอํานวยการโรงเรียนสาธิต
ในสั ง กั ด สํ า นั ก งานคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา ว า จากนโยบายของรั ฐ บาลดั ง กล า ว
กระทรวงศึกษาธิการจึงใหหนวยงานที่เกี่ยวของในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน รวมทั้งสํานักงาน
คณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา ซึ่ ง ดู แ ลโรงเรี ย นสาธิ ต เข า ร ว มโครงการด ว ย ดั ง นั้ น สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา จึงไดรวมหารือกับผูบริหารโรงเรียนสาธิตทั้งหมดเพื่อหาวิธีการ
กระบวนการในการดําเนินการตามนโยบายเรียนฟรี 15 ป ของรัฐบาล ใหมีประสิทธิภาพมากที่สุด
โดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ไดใหผูบริหารโรงเรียนสาธิตคํานึงถึงคุณภาพในการจัด
การศึกษา และความเปนเลิศทางวิชาการตามปรัชญาของโรงเรียนสาธิตเปนหลักสําคัญ จากการ
หารือในครั้งนี้มีขอสรุปในเบื้องตนวาโรงเรียนสาธิตจะเขารวมโครงการตาม รัฐบาล 2โดยขอรับ
การสนับสนุนจากรัฐบาลเพียง 4 รายการ จากทั้งหมด 5 รายการ คือ 1) คาเลาเรียน 2) คาหนังสือ
ตําราเรียน 3) คาอุปกรณการเรีย น และ 4) คาเครื่องแบบนักเรียน สวน ขอ 5) คาใชจายพัฒ นา
คุณภาพผูเรียน กลุมโรงเรียนสาธิตขอไมรับการสนับสนุน เนื่องจากโรงเรียนสาธิตมีการจัดการ
เรียนการสอนที่แตกตางจากโรงเรียนของ สพฐ. สถานภาพของโรงเรียนสาธิตเปนอุดมศึกษาที่มีการ
จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน นอกจากนี้โรงเรียนสาธิตยังเปนหองปฏิบัติการใหกับนักศึกษาคณะครุ
ศาสตร และคณะศึกษาศาสตร ซึ่งยังเปนแหลงสรางนวัตกรรมทางการศึกษา เพื่อใชเปนรูปแบบการ
จัดการเรียนการสอนใหกับโรงเรียนทั่วไปอีกดวย ในเรื่องวิธีการหรือกระบวนการดําเนินการตาม
นโยบายดังกลาว สกอ. โดย รองศาสตราจารยพินิติ รตะนานุกูล รองเลขาธิการคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา จะรวมหารือกับคณะทํางานของกระทรวงศึกษาธิการอีกครั้งหนึ่ง คณบดีโรงเรียนสาธิต
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ฝายประถม ในฐานะประธานสภาผูบริหารโรงเรียนสาธิตแหงประเทศไทย
รว มเพื ่อ ใหข อ มูล ในเชิง ลึก เกี ่ย วกับ การบริห ารจัด การศึก ษาของโรงเรีย นสาธิต กับ
คณะทํา งานดวย อยา งไรก็ต าม คงตอ งมีก ารทํา ความเขา ใจกับ ผูเ กี่ย วขอ งหลายฝา ย ทั้ง ทาง
กระทรวงศึกษาธิการ โรงเรียนสาธิต และผูปกครอง เนื่องจากบทบาทและสถานภาพของโรงเรียน
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สาธิ ต แตกต า งจากโรงเรี ย นขั้ น พื้ น ฐานทั่ ว ไปดั ง ที่ ไ ด ก ล า วมาแล ว และเพื่ อ รั ก ษาคุ ณ ภาพและ
มาตรฐานในการจัดการเรียนการสอนของกลุมโรงเรียนสาธิต ซึ่งเปนโรงเรียนทางเลือกที่ผูปกครอง
ยอมรับในคุณภาพของการจัดการเรียนการสอนมานาน ดังนั้น การดําเนินการตามนโยบายเรียนฟรี
15 ป ของกลุมโรงเรียนสาธิตจึงอาจมีวิธีการ หรือกระบวนการที่แตกตางจากโรงเรียนขั้นพื้นฐาน
ทั่วไป เพื่อยืนหยัดตามปรัชญาและหลักการในการเปนแหลงสรางนวัตกรรมการจัดการเรียนการ
สอนที่มีคุณภาพมาตรฐาน มีความเปนเลิศทางวิชาการตอไป การจัดการศึกษาในระดับปฐมวัย
นับวามีความสําคัญเปนอันดับแรก เนื่องจากเปนการวางรากฐานคุณภาพชีวิต การศึกษาใหแก
เยาวชน ซึ่งโรงเรียนสาธิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏมีบทบาทในการดําเนินงานดานการศึกษาปฐมวัย
การดําเนินงานและการบริหารโรงเรียนสาธิตปฐมวัยจึงเปนเรื่องสําคัญที่จะตองมีการบริหารจัดการ
ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล กลาวคือตองมีการบริหารงานที่มีรูปแบบหรือลักษณะชัดเจน
ถูกตองเหมาะสมกับบริบทของโรงเรียนสาธิตปฐมวัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 8
ปญหาของการวิจัย
ประเทศไทยมีนโยบายและแผนพัฒนาเด็กมาเปนเวลานานกวา 20 ป แตการดําเนินงานยัง
ขาดคุณภาพและขาดการบูรณาการที่มีประสิทธิภาพการจัดการบริหารไมมีการกํากับดูแลคุณภาพ
มาตรฐานอยางตอเนื่องและจากการที่ไดมีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติของโรงเรียนสาธิตและ
การทํางานของโรงเรียนสาธิต นักการศึกษายอมรับวาสาเหตุที่แทจริงของปญหาโรงเรียนสาธิตอยูที่
ตั ว คนกับ วิธีก ารจั ด การโรงเรี ย นสาธิต ซึ่ ง คนหมายถึง คนที่ มีใ จรัก เด็ก มี ใ จรั ก ศรั ท ธางานของ
โรงเรียนสาธิตที่อยูนอย วิธีการจัดการหมายถึง วิธีการจัดการที่ไมคํานึงถึงผลที่เกิดขึ้นกับตัวเด็ก
วิธีการจัดการที่ขาดการมีสวนรวมของผูมีสวนไดเสีย การดําเนินงานและการบริหารโรงเรียนสาธิต
ปฐมวัยจึงเปนเรื่องสําคัญที่จะตองมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล กลาวคือ
ตองมีการบริหารงานที่มีรูปแบบหรือลักษณะชัดเจน ถูกตองเหมาะสมกับบริบทของโรงเรียนสาธิต
ปฐมวัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏ มหาวิทยาลัยราชภัฏในปจจุบันมีทั้งหมด 40 แหง แตโรงเรียน
สาธิตปฐมวัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศที่จัดการศึกษาระดับปฐมวัยขณะนี้มีทั้งหมด 24
แหง ซึ่งมีแนวทางการบริหารโรงเรียนและการดําเนินงานที่แตกตางกันคือบางโรงเรียนอยูภายใต
การดูแลของมหาวิทยาลัย บางโรงเรียนอยูภายใตการดูแลของคณะคณะครุศาสตรบางโรงเรียนให
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สุเมธ แยมนุน,หนังสือพิมพขาวสด,ฉบับวันที่ 19 มกราคม 2552,10.
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บุคคลภายนอกเขามาดําเนินงาน บางโรงเรียนยังไมมีระบบโครงสรางการบริหารตาง ๆ ชัดเจน
โรงเรียนสาธิตมีปญหาตางๆในการบริหารและการดําเนินงานเชน การรับนักเรียนไมสามารถรับได
เป น จํ า นวนมาก การบริ ห ารของผู บ ริ ห ารโรงเรี ย นไม ส ามารถบริ ห ารงานได อ ย า งเต็ ม กํ า ลั ง
ความสามารถเนื่องจากผูบริหารมีหนาที่เปนอาจารยในมหาวิทยาลัยราชภัฏดวย การใชงบประมาณ
มีความลาชาเนื่องจากเกี่ยวของกับระบบของมหาวิทยาลัยราชภัฏทําใหตอง มีการเก็บคาธรรมเนียม
พิ เ ศษและค า ใช จ า ยอื่ น ๆ สู ง เนื่ อ งจากมี ป ญ หาอั ต รากํ า ลั ง ขาดแคลน ทางโรงเรี ย นต อ งจ า ง
อัตรากําลังเพิ่มขึ้น อาจารยในโรงเรียนสาธิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏมีภาระงานตางๆมาก เนื่องจาก
มีบทบาทในดานการสอน ดานการวิจัย ดานการบริการสังคม และดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม9
การนําบุตรหลานเขาเรียนโรงเรียนสาธิตเกิดปญหาขึ้นเนื่องจากผูปกครองบางรายมีความ
คาดหวังสูง คิดวาโรงเรียนสาธิตตองดีเลิศดีกวาโรงเรียนทั่วไป ซึ่งความจริงหาไดเปนเชนนั้นทุก
ประการไม บางโรงเรียนมีปญหาเรื่องอาคาร สถานที่ สิ่งแวดลอมบุคลากร สื่อการเรียนการสอน
หองปฏิบัติการ โรงเรียนสาธิตบางแหง ครู-อาจารยไมเพียงพอ ตองจางบุคลากรมาปฏิบัติหนาที่การ
สอนความสามารถและประสบการณอาจจะสูครูมืออาชีพไมได ขณะที่อาจารยประจําที่มีผลงานทาง
วิชาการบางมหาวิทยาลัย ก็ไมมีเวลาและไมพรอมที่จะลงไปสอนนักเรียนโรงเรียนสาธิตไดปญหา
ผูสอนก็เลยตามมาและแกปญหาไมสําเร็จ การบริหารงานของโรงเรียนสาธิต พบปญหา ที่พบ
ขอจํากัดในการดําเนินการของโรงเรียนสาธิต ที่สําคัญคือ โครงสรางการบริหารงานไมชัดเจน และ
การสนับสนุนทางดานทรัพยากรไมเพียงพอ สวนปญหาเกี่ยวกับบุคลากร ครูผูสอนสังกัดสาธิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏตาง ๆ ลงมาชวยปฏิบัติงานเปนครั้งคราวเพียงชั่วระยะหนึ่ง และมีจํานวนไม
เพียงพอ ทางโรงเรียนจึงแกปญหาดวยการใชครูอัตราจาง ซึ่งครูเหลานี้สวนใหญปฏิบัติงานอยูเพียง
ชั่วระยะ เมื่อมีโอกาสครูเหลานี้จะไปสอบบรรจุเปนขาราชการ ซึ่งปญหาดานบุคลากร มีปญหา
บุคลากรไมพอ บุคลากรมีสถานะแตกตางกันซึ่งสืบเนื่องมาจากการขาดแคลนบุคลากร โรงเรียน
ตองแกปญหาโดยการจางคนมาทํางานเพิ่มขึ้น ปญหาเรื่องความสัมพันธของบุคลากรระหวาง
อาจารยที่สอนประจําในโรงเรียนสาธิตเอง กับอาจารยที่สอนประจําในคณะวิชา หรือกับอาจารย
อัตราจาง และปญหาการจัดอาจารยเขาสอนโรงเรียนสาธิต10
จากผลการประเมิ น ของสํ า นั ก งานรั บ รองมาตรฐานและประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา
(องคการมหาชน ) พบวา คุณภาพของการดําเนินงานมหาวิทยาลัยราชภัฏและโรงเรียนสาธิตของ
9

ชินภัทร ภูมิรตั น,การจัดการความรูในการศึกษาไทย(กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพเอ็กซ
เปอรเน็ท จํากัด,2549),56-57.
10
ไพพรรณ เกียรติโชติชัย,กระบวนทัศนใหมแหงการจัดการศึกษาในศตวรรษที่21
(กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพการศึกษา จํากัด,2548),87.
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มหาวิทยาลัยราชภัฏยังตองมีการปรับปรุงเพิ่มขึ้น โรงเรียนสาธิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏแตละแหง
มีจุดเดนและจุดที่ตองรีบเรงในการพัฒนา รวมทั้งรูปแบบในการการบริหารและจัดการที่แตกตาง
กัน ไมมีรูปแบบการบริหารงานที่ชัดเจนและเปนระบบแนวทางที่มีมาตรฐานเดียวกัน บางแหงมี
รู ป แบบการบริ ห ารโดยกํ า หนดโครงสร า งการบริ ห ารโดยการควบคุ ม ดู แ ลของอธิ ก ารบดี
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ บางแห ง ควบคุ ม ดู แ ลโดยคณบดี ค ณะครุ ศ าสตร บางแห ง ควบคุ ม โดย
ผูอํานวยการโรงเรียนสาธิต ซึ่งปญหาของรูปแบบการบริหารที่พบคือ ความชัดเจนและระบบตางๆ
ที่เปนแบบแผนและแนวทางการปฏิบัติในเรื่องดังนี้ โครงสรางการบริหาร การบริหารหลักสูตรและ
การพัฒนาลักสูตร การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรหรือกิจกรรม
พิเศษ การวัดและการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน การเปนแหลงบริการวิชาการ
สําหรับชุมชน บทบาทหนาที่ของคณะกรรมการสถานศึกษา การเก็บคาธรรมเนียมในการเรียนและ
คาธรรมเนียมพิเศษอื่นๆ การรับอาจารยเขามาเปนบุคลากรในโรงเรียน และการบริหารทรัพยากร
ทางดานการเงินซึ่งโรงเรียนสาธิตปฐมวัยตองใชงบประมาณจํานวนมากในการดําเนินงาน เนื่องจาก
ตองเปนตนแบบใหสถานศึกษาตางๆที่อยูบริเวณใกลๆโรงเรียนสาธิต การบริหารโรงเรียนสาธิต
ปฐมวั ย ต อ งคํ า นึ ง ถึ ง ลั ก ษณะเฉพาะและภารกิ จ หลั ก ของโรงเรี ย นสาธิ ต ซึ่ ง ต อ งมี ก ารทดลอง
นวัตกรรมและกระบวนการจัดประสบการณในรูปแบบตางๆแตโรงเรียนสาธิตบางแหงไมไดมีการ
นํานวัตกรรมใหมมาใชสําหรับนักเรียน หลักสูตรที่ใชมีแนวทางที่แตกตางกัน โรงเรียนสาธิตตอง
เป น แหล ง ฝ ก ประสบการณ วิ ช าชี พ แต บ างแห ง มี จํ า นวนห อ งเรี ย นน อ ย ไม เ พี ย งพอต อ จํ า นวน
นักศึกษาที่จะเขามาฝกประสบการณ และการนิเทศการสอนของอาจารยในโรงเรียนสาธิตเปน
ปญหาในเรื่องของเวลาและระบบ ซึ่งภาระงานของอาจารยนิเทศกของมหาวิทยาลัยและอาจารย
นิเทศกของโรงเรียนมีมากไมสามารถนิเทศไดอยางเต็มความสามารถ จากปญหาตางๆดังกลาวสงผล
ใหรูปแบบในการบริหารโรงเรียนสาธิตขาดระบบและประสิทธิภาพ ซึ่งผลกระทบทั้งทางตรงและ
ทางออมจากการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคมในปจจุบันทําใหโรงเรียนสาธิตปฐมวัยแตละแหง
ตองมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบ บทบาทและภารกิจใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงในทุกดาน เพื่อ
ความอยูรอดขององคกรตามความคาดหวังของสังคม11

11

สหกรณการเกษตรแหงประเทศไทย, แนวทางการประกันคุณภาพของสถานศึกษา
( กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพชุมชนสหกรณเกษตรแหงประเทศไทย จํากัด,2549 ), 34-36.

10
จากเหตุผลดังกลาว ผูวิจัยจึงมีความสนใจศึกษาสรางองคประกอบและสรางรูปแบบ
ของรูปแบบการบริหารโรงเรียนสาธิตปฐมวัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ซึ่งผลของการวิจัยจะมี
คุ ณ ค า ต อ การจั ด การศึ ก ษาระดั บ ปฐมวั ย และมี แ นวทางการบริ ห ารโรงเรี ย นสาธิ ต ปฐมวั ย ที่ มี
ประสิทธิภาพเพื่อใหมีระบบการบริหารและการดําเนินงานที่มีมาตรฐาน เปนไปตามแนวทางภารกิจ
ของโรงเรียนสาธิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏ และเปนองคความรูทางวิชาการตอไป
วัตถุประสงคของการวิจัย
จากสภาพความเป น มาและป ญ หาของการวิ จั ย ดั ง ที่ ไ ด ก ล า วข า งต น ผู วิ จั ย กํ า หนด
จุดประสงคของการวิจัยไวดังนี้
1. เพื่อทราบองคประกอบการบริหารโรงเรียนสาธิตปฐมวัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
2. เพื่อนําเสนอรูปแบบการบริหารโรงเรียนสาธิตปฐมวัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ขอคําถามของการวิจัย
เพื่อใหสอดคลองกับวัตถุประสงคของการวิจัย และเปนแนวทางในการหาคําตอบ ผูวิจัย
จึงกําหนดขอคําถามของการวิจัย ดังนี้
1. การบริหารโรงเรียนสาธิตปฐมวัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏมีองคประกอบใดบาง
2. รูปแบบการบริหารโรงเรียนสาธิตปฐมวัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏเปนอยางไร
สมมติฐานการวิจัย
เพื่อ ใหเ ปน แนวทางในการวิจั ย และเปน พื้น ฐานในการวิ เ คราะหข อมูล ผูวิ จัย ไดตั้ ง
สมมติฐานในการวิจัยไวดังนี้
1. องคประกอบการบริหารโรงเรีย นสาธิตปฐมวัย ของมหาวิท ยาลัยราชภัฏเปน พหุ
องคประกอบ
2. รูปแบบการบริหารโรงเรียนสาธิตปฐมวัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏมีความสอดคลอง
กับกรอบแนวคิดทฤษฎีของการวิจัย
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กรอบแนวคิดของการวิจัย
การวิจัย เพื่อวิ เ คราะหองค ป ระกอบและนํ าเสนอรูป แบบการบริห ารโรงเรีย นสาธิ ต
ปฐมวัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏนี้ ผูวิจัยไดกําหนดกรอบแนวคิดในการวิจัยการศึกษาจากแนวคิด
ทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการบริหารการศึกษาในตางประเทศที่นํามาเปนแนวทางในการศึกษารูปแบบ
การบริหารโรงเรียนสาธิตปฐมวัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏในครั้งนี้มี แนวคิดที่สําคัญของนักการ
ศึกษาหลายทานดวยกันและที่มีสวนทําใหแนวคิดการบริหารโรงเรียนสาธิตปฐมวัยนํามาใชใหเกิด
ประโยชนและเปนที่รูจักกันอยางแพรหลายในดานการบริหารสถานศึกษาและการศึกษาปฐมวัย ดัง
รายละเอียดตอไปนี้
1. แนวคิดโรงเรียนที่มีประสิทธิผล (School effectiveness: the nouns and adjectives of
successful schooling) ของ ปเตอร มอรติมอร และคณะ (Peter Mortimore and other) โดยได
บรรยายถึงคํากําจัดความและองคประกอบคุณลักษณะของโรงเรียนที่ประสบความสําเร็จไว 12
ประการ ดังนี้ 1)การมุงสูความเปนผูนําของผูบังคับบัญชา (Purposeful leadership by head) 2)การ
รวมมือของสมาชิกหรือผูรักษาราชการแทน (Purposeful leadership by head) 3)การรวมมือของ
คณะครูผูสอน (Involvement of teachers) 4)การกลมกลืนกันของคณะครูผูสอน (Consistency
among teachers) 5) การวางโครงสรางการจัดการศึกษาในแตละภาคเรียน (Structured sessions) 6)
การใชสติปญญาในการทํางาน (Intellectually challenging) 7)การทํางานทามกลามภาวะ
สิ่งแวดลอม (Work-centered environment) 8)การวางขอบเขตการทํางานในแตละภาคเรียน
(Limited focus in sessions)9)ดําเนินงานดานการติดตอสื่อสารระหวางครูผูสอนและนักเรียนใหมาก
ที่สุด (Maximum communication between teachers and pupils)10)การรวมตัวของผูปกครอง
(Parental involvement)11) การเก็บรวบรวมหลักฐานตางๆ (Record keeping)12) การสรางแนวโนม
ทั่วไปของสังคมใหเปนแนวบวก (Positive climate)12
2. แนวคิดกรอบแนวคิดในการพัฒนาโรงเรียนอัจฉริยะ 9 ประการ (The nine intelligencesa framework for school improvement) ของ บาบารา แมคกิวคริส เค ไมเยอร และ เจ รีด (Barbara
MacGilchrist, K. Myers and J. Reed) โดยมีรายละเอียด ความคิดรวบยอด หลักการและเหตุผล ของ
แนวคิดในการพัฒนาโรงเรียนอัจฉริยะทั้ง 9 ประการ (The concepts, principles and attributes of the
nine intelligences) ดังนี้ 1. ความฉลาดดานคุณธรรมจริยธรรม 2. ความฉลาดดานความรูสึกนึกคิด
(Spiritual intelligence: SQ) 3. ความฉลาดดานบริบทของสิ่งแวดลอม (Contextual intelligence:
CQ) 4. ความฉลาดดานการปฏิบัติงาน (Operational intelligence: OQ) 5. ความฉลาดดานอารมณ
12

Peter Mortimore and other , Primary School Leadership in Context (London:the
United State of America: RoutledeFalmer, 2004),119-138.
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(Emotional intelligence: EQ) 6. ความฉลาดดานสถานศึกษา (Collegial intelligence: CoQ) 7.
ความฉลาดดานการมองมุมกลับ (Reflective intelligence: RQ) 8. ความฉลาดดานการจัดการศึกษา
(Pedagogical intelligence: PQ) 9. ความฉลาดดานระบบการทํางาน (Systemic intelligence: SyQ)13
3. แนวคิดการบริหารโรงเรียนสาธิตของมหาวิทยาลัยชิคาโก (University of
Chicago Laboratory School ) มีแนวคิดการบริหารทั้งหมด 13 ประการ ดังนี้1)พิจารณาการ
ใหบริการสําหรับนักเรียนโดยมีการเรียนที่แตกตางกัน 2)มีความสมบูรณแบบในการประเมิน
ตนเองที่นาเชื่อถือ 3)พัฒนา ปรับปรุง ตารางสําหรับการเรียนรูของนักเรียน 4)ดําเนินการพัฒนา
กิจกรรมใหมีความหลากหลาย 5)มีการเจรจาติดตอกับหนวยงานคณะตางๆ 6)มีโปรแกรมการ
บริการดานอาหารใหมๆ 7)สรางชุมชนใหมีความหมายสําหรับโรงเรียน 8)เรียนรูในการคิดมีทักษะ
การคิดและความคิดสรางสรรค 9)พัฒนาความเปนเลิศทางวิชาการ ศิลปะและกีฬา10)มุงผลสัมฤทธิ์
ในดานอารมณ-จิตใจ และความรูสึก เจตคติที่ดี 11)ใหความสําคัญกับความแตกตางของวัฒนธรรม
12)รับผิดชอบตอตนเองและชุมชน 13)พัฒนาการเรียนรูตลอดชีวิต14
4. แนวคิดการบริหารโรงเรียนสาธิตของวิทยาลัยออเรนท โคช (The Early Childhood Lab
school of Orange Coast College) แนวทางการบริหาร 15 ประการ ดังนี้ 1)เปนสวนหนึ่งในการ
บริหารงานของภาควิชาการศึกษาปฐมวัยของวิทยาลัยออเรนท โคช 2)มีจุดมุงหมายเพื่อเปนการ
บริการนักศึกษาไดศึกษาสังเกตและเรียนรู ฝกประสบการณเพื่อที่จะกาวสูการเปนครูของนักเรียน
ระดับปฐมวัย 3) ผูที่จะดํารงตําแหนงผูอํานวยการโรงเรียนและครูปฐมวัย ตองไดรับการสรรหา
คัดเลือก เนื่องจากตองเปนผูที่มีศักยภาพ 4)ครูควรตองมีคุณภาพสูงที่จะดําเนินการจัดกิจกรรมตางๆ
ใหนักเรียน 5) ผูบริหารโรงเรียนไดรับการฝกฝนเฉพาะดาน 6)พัฒนาความเปนมืออาชีพทางดาน
การศึกษาปฐมวัย 7)ผูใหญตองมีการตอบสนองความตองการของนักเรียนเปนรายบุคคล 8)เคารพ
ความหลากหลายทางวัฒนธรรม 9) วางแผนกิจกรรมการเรียนรูที่เหมาะสมสําหรับ ขั้นพัฒนาการ
ของนักเรียน โดยมีกิจกรรมการเลนบล็อก วาดภาพ การอานนิทาน เลานิทาน การแตงตัวตุกตา และ
กิจกรรมการเลนกลางแจง 10)จัดสิ่งแวดลอมที่ปลอดภัย สงเสริมสุขภาพ 11) จัดบริการทางดาน
โภชนาการที่เหมาะสมและเพียงพอสําหรับเด็ก 12) มีการติดตอสื่อสารสองทางกับผูปกครอง 13) มี

13

Barbara MacGilchrist, The Intelligent School( the United State of America: Paul
Chapman Publishing Ltd,2004), 108-149.
14
University of Chicago Laboratory School [Online], accessed 26 December 2008.
Available from http:// www..uaf.edu.
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ระบบการบริ ห ารที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ 14) ดํ า เนิ น งาน และจั ด ระบบการประเมิน ผลพั ฒ นาการที่
เหมาะสม 15) มีหลักสูตรที่ออกแบบมาเพื่อตอบสนองธรรมชาติของนักเรียน และเปนการกระตุน
สงเสริมภาษา พัฒนารางกาย ทักษะการคิด สติปญญา ความคิดสรางสรรคและจินตนาการ15
5. แนวคิดการบริหารโรงเรียนสาธิตปฐมวัยแหงวิทยาลัยโคโลราโด สเตท (The Early
Childhood Center Lab school of Colorado State University) มีแนวคิดการบริหาร 7 ประการ
ดังนี้ 1) จัดการศึกษาโดยรวมกับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และระดับปริญญาตรีในการใหเขามา
ศึกษาสังเกต และมีสวนรวมในการจัดประสบการณสําหรับนักเรียน 2) การบริการ – จัดบริการตาม
ความตองการของนักเรียนและของครอบครัวทั้งเต็มเวลา 1 วัน และ ครึ่งวัน 3) การวิจัย – ดําเนินการ
วิ จั ย 4) จั ด ประสบการณ ก ารศึ ก ษาที่ มี ค วามหมายสํ า หรั บ เด็ ก ในการวางแผนที่ จ ะจั ด เตรี ย ม
บรรยากาศสิ่งแวดลอมเพื่อพัฒนาการดานตางๆ 5) ผูปกครองเปนสวนหนึ่งในการกําหนดทิศทาง
และหลัก เกณฑใ นการจัด การศึก ษา ร ว มมือกัน กั บโรงเรี ย นสาธิต 6)โรงเรีย นสาธิต ปฐมวัย จั ด
โปรแกรมที่มีคุณภาพสําหรับนักเรียนหลักสูตรไดมีการสรางโดยสงเสริมกระบวนการเรียน เรียน
เพื่อ เปน การพัฒ นาในรูป แบบเฉพาะของเด็ ก ปฐมวัย 7) โรงเรีย นจึง มุงมั่ นสร า งความสัม พัน ธ
ระหวางเด็ก โรงเรียน ครอบครัว และชุมชน16
6. แนวคิดนวัตกรรมการสอนแบบโครงการ (The Project Approach) มีแนวคิด
เกี่ยวกับการจัดการเรียนรูแบบโครงการดังนี้1)เด็กศึกษาในเรื่องใดเรื่องหนึ่งอยางลุมลึกลงไป
ในรายละเอียดของเรื่องนั้น ๆ จนพบคําตอบที่ตองการ 2)เรื่องที่เด็กศึกษาเปนเรื่องที่เด็กเปนผู
เลือ กเองตามความสนใจ ประเด็น ที่ศึก ษาก็เ ปน ประเด็น ที่เ ด็ก ตั้ง คํา ถามขึ้น เอง 3)จัด กิจ กรรม
การเรียนการสอนที่มุงใหเด็กไดมีประสบการณตรงกับเรื่องที่ศึกษานั้น โดยการเปดโอกาสให
เด็กไดสังเกตอยางใกลชิด จากแหลงความรูเบื้องตน4)ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน จะ
ใชระยะที่ยาวนานอยางเพียงพอตามความสนใจของเด็ก เพื่อที่จะใหเด็กไดคนพบคําตอบ และ
คลี่คลายความสงสัยใครรู 5)จัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหเด็กไดประสบกับทั้งความสําเร็จ

15

The Early Childhood Lab school of Orange Coast College [Online], accessed 14
January 2008. Available from http:// www. oranecoastcollege.edu
16
The Early Childhood Center Lab school of Colorado State University [Online],
accessed 21 December 2008. Available from http:// www.colorado.edu
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และความลมเหลวในวิธีการแสวงหาความรูตามวิธีการของเด็กเอง 6)เมื่อเด็กไดคนพบคําตอบ
แลว เด็กจะนําความรูใหมที่ไดนั้นมาเสนอในรูปแบบตาง ๆ ตามความตองการของเด็ก17
7. แนวคิดนวัตกรรมการสอนภาษาแบบธรรมชาติ (Whole Language Approach) มี
วิธีการจัดหรือออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาแบบองครวม 6 ประการ คือ 1) ผูเรียน
เปนศูนยกลางการเรียนการสอนการจัดพื้นความรูของผูเรียน 2) ผูสอนจัดกิจกรรมการอานหนังสือ
เลาเรื่องที่นาสนใจใหผูเรียนฟงเสมอ 3) ผูเรียนมีโอกาสอานหนังสือทุกวัน โดยเฉพาะวรรณกรรมที่
ดีมีคุณคา 4)ใหผูเรียนไดมีโอกาสเขียนมากที่สุด โดยอาจเริ่มจากการเขียนเกี่ยวกับตนเอง 5)การ
เฝาดูพฤติกรรมของเด็กเพื่อเปนการเฝาดูพัฒนาการของเด็ก 6. การสอนภาษาแบบธรรมชาติรวม
มุงเนนใหผูเรียนรวมมือและชวยเหลือซึ่งกันและกัน18
8. แนวคิดนวัตกรรมการศึกษาวอลดอรฟ (Waldorf Education) กําหนด เปาหมายของการ
ดําเนินงานการศึกษา 7 ประการ 1) การทําซ้ํา 2) จังหวะที่สม่ําเสมอ 3) ความเคารพและการ
นอมรับคุณคาของทุกสิ่ง 4) ครูอนุบาลตามแนวคิดของวอลดอรฟนอกจากเปนแบบอยางของความ
มุงมั่นตั้งใจใหแกเด็ก 5) การจัดบรรยากาศภายในหองเรียน อาคารเรียนและบริเวณโรงเรียนจึงเปน
องคประกอบสําคัญของการศึกษาวอลดอรฟ 6) การจัดเนื้อหาสาระในรูปของประสบการณในการ
เลนและในการดําเนินชีวิต 7) กิจกรรมประจําวันของแตละโรงเรียนยอมแตกตางกันไปตามสภาพ
และวัฒนธรรมของทองถิ่น19
9. แนวคิดนวัตกรรมหลักสูตรไฮ/สโคป (High/ Scope Curriculum) มีแนวคิดการดําเนิน
งานการศึกษา 4 ประการ ดังนี้ 1) จัดสิ่งแวดลอมและกิจกรรมประจําวันสําหรับการเรียนรูดว ย
ตนเอง 2) สรางบรรยากาศสําหรับปฏิกิริยาทางสังคมที่พึงปรารถนากระตุนการกระทําตามเจตนา
การแกปญหา และการโตตอบดวยคําพูดของเด็ก 3) การสังเกตและแปลความหมายของการกระทํา

17

Katz L.and chard S., Engaging Children’s Mind: The project Approach (New
Jersey: Ablex, 1991),44-58.
18
Newman, J., Whole Langauge Theory in Use ( New Hampshire Heineman
Education Books, 1985),113-118.
19
Rudolf Steiner, The childs Changing Conseiousness and Walolf Education
Anthroposphic Press (New York and Rudolf Steiner Press. London, 1988),36-49.
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ตาง ๆ ของเด็กแตละคน 4) วางแผนประสบการณตาง ๆ ซึ่งอาศัยการกระทําและความสนใจตาง ๆ
ของเด็ก จัดสิ่งแวดลอมและกิจกรรมประจําวันสําหรับการเรียนรูดวยตนเอง20
10. แนวคิดมาตรฐาน ตัวบงชี้ และเกณฑการพิจารณาเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก
ระดับการศึกษาปฐมวัย รอบที่ 2 (พ.ศ.2549 – 2553) กําหนดมาตรฐาน 18 ประการ ดังนี้1)
มาตรฐานที่ 1 เด็กมีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงค 2) มาตรฐานที่ 2 เด็กมีจิตสํานึกใน
การอนุรักษและพัฒนาสิ่งแวดลอม 3) มาตรฐานที่ 3 เด็กสามารถทํางานจนสําเร็จ ทํางานรวมกับ
ผูอื่นได และมีความรูสึกที่ดีตออาชีพสุจริต 4) มาตรฐานที่ 4 เด็กสามารถคิดรวบยอด คิดแกปญหา
และคิดริเริ่มสรางสรรค 5)มาตรฐานที่ 5 เด็กมีความรูและทักษะเบื้องตน 6) มาตรฐานที่ 6 เด็กมี
ความสนใจใฝรู รักการอาน และพัฒนาตนเอง 7) มาตรฐานที่ 7 เด็กมีสุขนิสัย สุขภาพกาย และ
สุขภาพจิตที่ดี 8) มาตรฐานที่ 8 เด็กมีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัยดานศิลปะ ดนตรี และการ
เคลื่อนไหวมาตรฐานดานการจัดการเรียนรู 9) มาตรฐานที่ 9 ครูมีคุณธรรม จริยธรรม มีวุฒิ/ความรู
ความสามารถตรงกับงานที่รับผิดชอบ หมั่นพัฒนาตนเอง เขากับชุมชนไดดี และมีครูเพียงพอ 10)
มาตรฐานที่ 10 ครูมีความสามารถในการจัดประสบการณการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพและเนน
เด็ ก เป น สํ า คั ญ มาตรฐานด า นการบริ ห ารและการจั ด การศึ ก ษา 11) มาตรฐานที่ 11 ผู บ ริ ห ารมี
คุณธรรม จริยธรรม มีภาวะผูนํา และมีความสามารถในการบริหารจัดการศึกษา 12) มาตรฐานที่ 12
สถานศึกษามีการจัดองคกร โครงสราง ระบบการบริหารงานและพัฒนาองคกรอยางเปนระบบครบ
วงจร 13 ) มาตรฐานที่ 13 สถานศึกษามีการบริหารและจัดการศึกษาโดยใชสถานศึกษาเปนฐาน14)
มาตรฐานที่ 14 สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร และประสบการณการเรียนรูที่เนนเด็กเปนสําคัญ15)
มาตรฐานที่ 15 สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมสงเสริมคุณภาพเด็กอยางหลากหลาย 16) มาตรฐานที่
16 สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดลอมและการบริการที่สงเสริมใหเด็กพัฒนาตามธรรมชาติเต็ม
ศักยภาพ 17) มาตรฐานที่ 17 สถานศึกษามีการสนับสนุนและใชแหลงเรียนรูและภูมิปญญาใน
ทองถิ่น 18) มาตรฐานที่ 18 สถานศึกษามีการรวมมือกันระหวางบาน องคกรทางศาสนา สถาบัน
ทางวิชาการ และองคกรภาครัฐและเอกชน เพื่อพัฒนาวิถีการเรียนรูในชุมชน21

20

L.J. Schwehhart, High/ Scope Curriculum ( Paper Presented in NAEYC Annual
Conforence in Dallas Texas, U.S.A. 1997), 46-59.
21
สํานักรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน). มาตรฐาน
การศึกษา ตัวบงชี้ และเกณฑการพิจารณาเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอกระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐาน รอบที่ 2(พ.ศ.2549-2553)( ม.ป.ท., 2549),50-83.

16
นอกจากนี้ผูวิจัยยังใชแนวคิดจากงานวิจัยที่เกี่ยวของรวมถึงความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ
และผูทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับรูปแบบการบริหารโรงเรียนสาธิตปฐมวัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏมาศึกษา
ในการวิจัยครั้งนี้ดวย จากแนวคิด ทฤษฎีดังกลาว สามารถนํามาประกอบเปนกรอบแนวคิดที่ผูวิจัย
ใชเปนแนวทางในการวิจัยครั้งนี้โดยเขียนเปนแผนภูมิปรากฏในแผนภูมิที่ 1 ดังนี้
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แนวคิดโรงเรียนที่มีประสิทธิผล
(School effectiveness: the nouns
and adjectives of successful

schooling) ของ ปเตอร มอรติมอร

งานวิจัยที่เกี่ยวของกับรูปแบบการ
บริหารโรงเรียน
สาธิตปฐมวัยของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ

แนวคิดการพัฒนาโรงเรียนอัจฉริยะ 9
ประการ (The nine intelligences- a

แนวคิดนวัตกรรมการศึกษาปฐมวัย
การสอนภาษาแบบธรรมชาติ
( Whole Language ) ของนิวแมน
( Newman, J )

framework for school
improvement) ของ แมคกิวคริส
แนวคิดการบริหารโรงเรียนสาธิตของ
มหาวิทยาลัยชิคาโก (University of
Chicago Laboratory School )

รูปแบบการบริหาร
โรงเรียนสาธิต
ปฐมวัยของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ

แนวคิดการบริหารโรงเรียนสาธิตของ
วิทยาลัยออเรนท โคช (The Early
Childhood Lab school of Orange
Coast College)
แนวคิดการบริหารโรงเรียนสาธิต
ปฐมวัยแหงวิทยาลัยโคโลราโด สเตท
(The Early Childhood Center Lab
school of Colorado State
University)

แนวคิดนวัตกรรมการศึกษาปฐมวัย
การสอนแบบโครงการ
( The Project Approach )
ของเคทและชารท (Katz and chard)

แนวคิดนวัตกรรมการศึกษาปฐมวัย
การศึกษาวอลดอรฟ
( Waldorf Education ) ของรูดอรฟ
สไตลเนอร ( Rudolf Steiner)
แนวคิดนวัตกรรมการศึกษาปฐมวัย
หลักสูตรไฮ/สโคป
(High/Scope Curriculum ) ของ
( Schwehhart )

ความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญและ
ผูทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับรูปแบบ
การบริหารโรงเรียนสาธิต
ปฐมวัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

มาตรฐาน ตัวบงชี้ และเกณฑการ
พิจารณาเพื่อการประเมินคุณภาพ
ภายนอกระดับการศึกษาปฐมวัยของ
สํานักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมิน (สมศ.)
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Chapman Publishing Ltd,2004), 108-149.
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การศึกษา ตัวบงชี้ และเกณฑการพิจารณาเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอกระดับการศึกษาขั้น
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19
นิยามศัพทเฉพาะ
โรงเรียนสาธิตปฐมวัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏ หมายถึง หนวยงานที่จัดการศึกษาระดับ
กอนประถมศึกษา หรือระดับปฐมวัย จัดการศึกษาสําหรับเด็กอายุตั้งแต1 ป 8 เดือน -6 ปจํานวน 24
แห ง ซึ่ ง เป น หน ว ยงานหนึ่ ง ภายใต ม หาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ สั ง กั ด สํ า นั ก งานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา
รูปแบบการบริหารโรงเรียนสาธิตปฐมวัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏ หมายถึง โครงสราง
ความสัมพันธขององคประกอบการบริหารของโรงเรียนสาธิตปฐมวัย เพื่อเปนแนวทางในการ
ดําเนินการในการจัดโครงสรางองคกร การกําหนดนโยบายและแผนการดําเนินงานตามภารกิจของ
โรงเรียนสาธิตปฐมวัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

บทที่ 2
วรรณกรรมที่เกี่ยวของ
ในการวิจัยเรื่อง “รูปแบบการบริหารโรงเรียนสาธิตปฐมวัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏ”ครั้งนี้
ผูวิจัยไดศึกษาคนควาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของโดยมีสาระสําคัญเกี่ยวของกับแนวคิดทฤษฎี
การบริหารการศึกษา การศึกษาปฐมวัย โรงเรียนสาธิตปฐมวัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏ และงานวิจัย
ที่เกี่ยวของ โดยมีรายละเอียดดังนี้
แนวคิดทฤษฎีการบริหารการศึกษา
แนวคิ ด เรื่ อ งการบริ ห ารการศึ ก ษามี พื้ น ฐานมาจากแนวคิ ด การบริ ห ารจั ด การซึ่ ง มี
ความสําคัญในการพัฒนาองคกรใหบรรลุผลสัมฤทธิ์
ความหมายของการบริหารการศึกษา
การบริหารการศึก ษา (Education Administration) เปนการบริหารกิจ การตาง ๆ ที่
เกี่ย วของกับ การใหก ารศึก ษาแกเ ด็ก หรือ ประชาชน ซึ่งมีนัก การศึก ษาไดใ หค วามหมายแตล ะ
ทัศนะดังตอไปนี้ คือ
บานาด (Chester I. Barnard ) บิดาของการบริหาร เปนนักบริหารชาวอเมริกันซึ่ง เคยเปน
ประธานของบริษัทอเมริกันเทเลโฟนแอนด (New Jersey Bell Telephone Company) กลาววา การ
บริห าร หมายถึ ง การดํา เนิน งานขององคก ารซึ่ ง เป น ระบบของการร ว มแรงร ว มใจ เพื่อ จะทํ า
กิ จ กรรมอย า งใดอย า งหนึ่ ง ให สํ า เร็ จ ด ว ยความร ว มแรงร ว มใจดั ง กล า ว จะสามารถทํ า ให เ กิ ด
วัตถุประสงคอันเดียวกันในระหวางองคการและสมาชิก ความเต็มใจของสมาชิกจะทําใหเกิด
ความสําเร็จตามวัตถุประสงคไดนั้น สิ่ งที่สําคัญที่สุดคือ การติดตอสื่อสาร เพื่อความเขาใจใน
วัตถุประสงคสูแนวทางการปฏิบัติดวยการโนมนาวจิตใจเปนการจูงใจทางจิตใจมากกวาการจูงใจ

20

21
ทางดานวัตถุ ควร มีระบบสื่อสารที่มีประสิทธิภาพไวในองคการ มีการสงเสริมและโนมนาวจิตใจ
ใหคนสามารถปฏิบัติงานอยางดี และ มีการกําหนดเปาหมายในการปฏิบัติงานไวอยางชัดเจน39
ภารดี อนันตนาวี ไดสรุปความหมายการบริหารของ เฮนรี่ ฟาโยล (Henri Fayol) ดังนี้
การบริหาร หมายถึง การมีเปาหมายในการกําหนดวิธีการบริห ารเชิงวิทยาศาสตร มีจุด สนใจที่
งาน และประสิท ธิภ าพของงานที่ป ฏิบัติก ารศึก ษาจึง มีจุด มุง ถึง การกํา หนดหลัก เกณฑแ ละ
วิธีก ารที่เ กี่ย วกับ การปฏิบัติง านในโรงงาน มุงถึง การกํา หนดหลัก เกณฑแ ละวิธีก ารที่เ กี่ย วกับ
การปฏิบัติงาน ซึ่งลักษณะที่สําคัญของการบริหาร ในทัศนะของฟาโยล มีดังนี้คือ 1. ผูบริหาร
ควรรูจัก คนงานของตนเปน อยา งดี2. ผูบ ริห ารจะตอ งกํา จัด ความไรส มรรถภาพใหห มดไป2.
ผูบ ริห ารจะตอ งสรา งความสัม พัน ธอัน ดีร ะหวา งองคก ารกับ คนงาน 3.ผูบ ริห ารจะตอ งเปน
ตัว อยา งที่ดีแ กค นงาน 4.ผูบ ริห ารจะตอ งสรุป ผลงานขององคก ารเปน ระยะ ๆ และใชแ ผนภูมิ
แสดง 5.ผูบริหารจะตองจัดใหมีการประชุมหัวหนางานระดับผูชวยเพื่อใหมีความเขาใจตรงกัน
5. ผูบริหารจะตองกอใหเกิดความสามัคคี พลัง ความคิดริเริ่ม และความจงรักภักดีของคนงาน
ตอองคกร40
ปเตอร ดักเกอร (Peter F Drucker) กลาววา การบริหารหมายถึง ศิลปะในการทํางาน
ใหบรรลุเปาหมายรวมกับผูอื่น41
เฮอรเบิรท ไซมอน (Herbert A. Simon) กลาววา การบริหาร หมายถึง กิจกรรมที่บุคคล
ตั้งแต 2 คนขึ้นไป รวมมือกันดําเนินการใหบรรลุวัตถุประสงคอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง
รวมกัน42

39

Chester I. Barnard,School Leadership and management (London: Paul
Chapman,1997),15.
40
ภารดี อนันตนาวี,หลักการ แนวคิด ทฤษฎีทางการบริหารการศึกษา (ชลบุรี: สํานักพิมพ
มนตรี จํากัด,2552),23.
41
Peter F. Drucker ,Instructional Leadership: A Learning -Centered Guide( The
United States of America: Allyn & Bacon A person Education Company, 2006),27.
42
Herbert A. Simon, Educational Administration (Singapore: McGrawHillEducation,Asia, 2007).

22
ภิญโญ สาธร กลาววา การบริหารการศึกษา หมายถึง กิจกรรมตาง ๆ ที่บุคคลหลายคน
รวมมือกันดําเนินการเพื่อพัฒนาเด็ก เยาวชน ประชาชน หรือสมาชิกของสังคมในทุก ๆ ดาน
เชน ความสามารถ ทัศนคติ พฤติกรรม คานิยม และคุณธรรม รวมทั้งในดานสังคม การเมือง
และเศรษฐกิจ เพื่อใหบุคคลดังกลาวเปนสมาชิกที่ดี และมีประสิทธิภาพในสังคมโดยผาน
กระบวนการตาง ๆ ทั้งที่เปนระเบียบแบบแผนและไมเปนระเบียบแบบแผน43
นิรมล กิติกุล กลาววา การบริหารการศึกษา หมายถึง กิจกรรมตาง ๆ ที่บุคคลหลายคน
รวมมือกันดําเนินการเพื่อพัฒนาสมาชิกของสังคมในทุก ๆ ดาน นับตั้งแตบุคลิกภาพ ความรู
ความสามารถ พฤติกรรม และคุณธรรม เพื่อใหมีคานิยมตรงกันกับความตองการของสังคม
โดยกระบวนการตาง ๆ ที่อาศัยการควบคุมสิ่งแวดลอมใหมีผลตอบุคคล เพื่อใหบุคคลพัฒนา
ไปตรงตามเปาหมายของสังคมที่ตนดําเนินชีวิตอยู44
สมบูรณ พรรณาภพ กลาววา การบริหารการศึกษา หมายถึง การดําเนินการตาง ๆ
ของกลุมบุคคลที่มีสวนเกี่ยวของในการจัดการศึกษา เพื่อพัฒนาสมาชิกของสังคมใหมีความ
เจริญงอกงามในดานตาง
ๆ อยางเต็มที่ และ
เหมาะสมกับความแตกตางระหวางเอกัตบุคคล เพื่อใหเขาเปนสมาชิกที่ดีของสังคม45
จะเห็นไดวา ความหมายของการบริหารการศึกษาทั้งสามความหมายนี้ ได
กลาวถึงขอความที่คลาย ๆ กัน คือ

43

ภิญโญ สาธร ,การบริหารโรงเรียนยุคปฏิรปู การศึกษา (กรุงเทพมหานคร: บริษัทแอล.ที.
เพรส จํากัด, 2548),12.
44

นิรมล กิติกุล, องคการและการจัดการ ( กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพแหงจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย, 2549) ,31.
45
สมบูรณ พรรณาภพ , การพัฒนาองคการ ( กรุงเทพมหานคร :สํานักพิมพขาวฟาง จํากัด
, 2547),14.
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1. การดําเนินการของกลุมบุคคล
2. เพื่อพัฒนาสมาชิกของสังคมใหมีความเจริญงอกงามในดานตาง ๆ
3. เพื่อใหเปนสมาชิกที่ดีของสังคม
ดังนั้น การบริหารการศึกษา จึงหมายถึง การดําเนินการของกลุมบุคคล เพื่อพัฒนา
สมาชิกของสังคมใหมีความเจริญงอกงามในดานตาง ๆ เพื่อใหเปนสมาชิกที่ดีของสังคม หรือ
กิจกรรมตางๆ ที่บุคคลหลายคนรวมกันดําเนินการ เพื่อพัฒนาสมาชิกของสังคมในทุกๆ ดาน นับแต
บุคลิกภาพ ความรู ความสามารถ เจตคติ พฤติกรรม คุณธรรม เพื่อใหมีคานิยมตรงกันกับความ
ตองการของสังคม โดยกระบวนการตางๆ ที่อาศัยควบคุมสิ่งแวดลอมใหมีผลตอบุคคล และอาศัย
ทรัพยากร ตลอดจนเทคนิคตางๆ อยางเหมาะสม เพื่อใหบุคคลพัฒนาไปตรงตามเปาหมายของสังคม
ที่ตนดําเนินชีวิตอยู
องคประกอบการบริหาร
วิรัช สงวนวงศวาน ไดสรุปแนวคิดเกีย่ วกับองคประกอบการบริหารของ ฟาโยล
( Fayol ) ไวดงั นั้
1. วางแผน (To Plan) คือการกําหนดแนวทางการใชทรัพยากรและแนวการปฏิบัติงาน
ลวงหนา หรือการเลือกทางเลือกในการทํางานที่เห็นวาดีที่สุดจากหลาย ๆ ทางที่มีอยูซึ่งการวางแผน
จะเกี่ยวของกับการกําหนดระยะเวลาของกิจกรรมตาง ๆ เปนสําคัญ
2. จัดองคการ (To Organize) คือการกําหนดโครงสรางหรือสวนงานยอยขององคการ
วามีสวนอะไรบาง แตละสวนงานมีหนาที่ความรับผิดชอบใด และมีใครเปนผูปฏิบัติงานในสวน
งานนั้นบาง
3.บังคับบัญชาสั่งการ (To Command) คือการออกคําสั่ง การมอบหมายงาน การจูงใจ การ
ใชภาวะผูนํา และการสื่อสาร เพื่อใหบุคคลตาง ๆ ในองคการปฏิบัติงานไปตามแผน
4. ประสานงาน (To Co-ordinate) คือการกระทําใด ๆ ก็ตามเพื่อทําใหการปฏิบัติงานของ
สวนงานตาง ๆ ในองคการประสานสอดคลองกัน อาจจะเปนไปอยางมีแบบแผนหรือไมก็ตาม
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5. ควบคุม (To Control) คือการติดตามตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงานของสวน
งานและบุคคลตาง ๆ ในองคการใหเปนไปตามวัตถุประสงค เปาหมาย และมาตรฐานของแผนงาน
ซึ่งจะมีการควบคุมทั้งดานเวลา ดานปริมาณ และคุณภาพของการปฏิบัติงาน46
สายยุด ใจสําราญ ไดสรุปแนวคิดเกี่ยวกับ องคประกอบการบริหารของลูเธอรกูลิค
และลินดอลวเออรวิค (Luther H.Gulick & Lyndall Urwick) ไวดังนี้

องคประกอบและ

บริหารมี 7 ขั้นตอน ซึ่งประมวลเปนคํายอวา “POSDCORB” (พอสดคอรบ)
1. การวางแผน (Planning) หมายถึง การวางแผนหรือวางโครงการอยางกวาง ๆ วา มี
งานอะไรบางที่จะตองทําตามลําดับ พรอมทั้งวางแนววิธีปฏิบัติ กําหนดวัตถุประสงคของการ
ปฏิบัติงานนั้น ๆ กอนลงมือทํา
2. การจัดหนวยงาน (Organizing) หมายถึง การจัดรูปโครงการหรือเคาโครงของการ
บริหาร โดยกําหนดอํานาจหนาที่ของหนวยงานยอยหรือตําแหนงตาง ๆ ของหนวยงานใหชัดเจน
พร อ มด ว ยกํ า หนดลั ก ษณะและวิ ธี ก ารติ ด ต อ สั ม พั น ธ กั น ตามลํ า ดั บ ขั้ น แห ง อํ า นาจหน า ที่ สู ง ต่ํ า
ลดหลั่นกันไป
3. การจัดตัวบุคคล (Staffing)หมายถึง การบริหารงานอันเกี่ยวกับตัวบุคคล หรือ
เจาหนาที่ทุกประเภทของหนวยงาน การบริหารงานดังกลาวรวมตั้งแตการแสวงหาคนมาทํางาน
การบรรจุแตงตั้ง การฝกอบรมพัฒนาบุคคลที่บรรจุและแตงตั้งไวแลว การบํารุงขวัญ การเลื่อนขั้น
และลดขั้ น ตลอดจนการให พ น จากงานและการบํ า รุ ง รั ก ษาสภาพของการทํ า งานที่ ดี และมี
ประสิทธิภาพใหคงอยูตลอดไป
4. การอํานวยการ (Directing) หมายถึง การวินิจฉัยสั่งการ หลังจากไดวิเคราะหและ
พิจารณางานโดยรอบคอบแลว รวมทั้งการติดตามดูและใหมีการปฏิบัติตามคําสั่งนั้น ๆ ในฐานะ
ผูบริหารเปนผูบังคับบัญชาหนวยงาน
5. การประสานงาน (Coordinating) หมายถึ ง การประสานงานหรื อ สื่ อ สั ม พั น ธ
หนวยงานยอย หรือตําแหนงตาง ๆ ภายในองคการ หรือสํานักงานใหญ ๆ เพื่อกอใหเกิดการทํางาน
วิรชั สงวนวงสวาน, การจัดการและพฤติกรรมองคการ ( กรุงเทพมหานคร:บริษัทไทย
วัฒนาการพิมพ,2545),36.
46
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ที่มีประสิทธิภาพ ไมมีการซ้ําซอน หรือขัดแยงกันแตทุกหนวยงานทําประสานกลมกลืนกัน เพื่อ
วัตถุประสงคหลักขององคการหรือหนวยงานใหญรวมกัน การรายงาน (Reporting) หมายถึง การ
เสนอรายงานไปยังผูบังคับบัญชา หรือไปยังหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งเบื้องบนและเบื้องลาง การ
เสนอรายงานทํ า ให ผูบั ง คั บ บัญ ชาทราบความก า วหน า ของหน ว ยงานทุ ก ระยะ สะดวกแก ก าร
ประสานงานกับหนวยงานอื่นในขณะเดียวกันการเสนอรายงานใหผูรวมงานหรือผูบังคับบัญชาได
ทราบดวย จะเปนการสรางความเขาใจอันดีรวมกันและเปนการบํารุงขวัญไปในตัวการเสนอรายงาน
จําเปนตองมีการบันทึกหลักฐานเกี่ยวกับการปฏิบัติงานไวเปนระยะ ๆ มีการวิจัยประเมินผลการ
ตรวจสอบเปนระยะ ๆ จึงจะสามารถทํางานไดถูกตองและรัดกุมสมบูรณ
6. การงบประมาณ (Budgeting) หมายถึง การจัดทํางบประมาณการเงิน การ
วางแผนหรือโครงการใชจายเงิน การบัญชีและควบคุมดูแลการใชจายเงินโดยรอบคอบและรัดกุม47
พิบูล ทีปะปาน ไดสรุปแนวคิดเกี่ยวกับองคประกอบการบริหารของสมาคมผูบริหาร
การศึกษาแหงสหรัฐอเมริกา (The American Association of School Administration : AASA) ไวดังนี้
1. การวางแผน (Planning)
2. การจัดสรรทรัพยากรการบริหาร (Allocation)
3 . การเสริมกําลังบํารุง (Stimulation)
4 . การประสานงาน (Coordinating)
5. การประเมินผล (Evaluation)48
เซียรส (Sears) ไดสรุปแนวคิดเกี่ยวกับองคประกอบการบริหารไวดังนี้
1. การวางแผน (Planning)
2 .การจัดหนวยงาน (Organizing)
3. การอํานวยการ (Directing)
4. การประสานงาน (Coordinating)
5. การควบคุม (Controlling)49
47

สายยุด ใจสําราญ , การพัฒนาองคการ ( กรุงเทพมหานคร: โครงการศูนยหนังสือ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสติ , 2549),26.
48
พิบูล ทีปะปาน, การจัดการเชิงกลยุทธ ( กรุงเทพมหานคร :สํานักพิมพอมรการพิมพ, 2546),47.
49
Jesse B. Sears, Strategic Management in Action ( New Jersey : Prentice-Hall, Inc.,
2004), 41.
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เห็นไดวาแนวคิดเกี่ยวกับขั้นตอนกระบวนการบริหาร ดังกลาวมาแลว มีความ
แตกตางกันบาง แตละแนวคิดตางก็มุงเสนอขั้นตอนกระบวนการที่จะใหครอบคลุมภารกิจของการ
บริ ห ารทั้ ง หมดเช น กั น เพี ย งแต ก ารจั ด ลํ า ดั บ ความสํ า คั ญ ผิ ด แผกกั น ไปบ า งตามทั ศ นะ เพื่ อ
ประโยชนสูงสุดทางการศึกษาและเปนแนวเปรียบเทียบ กระบวนการบริหารการศึกษา 5 ขั้นตอน
ดังนี้
1.การวางแผน (Planning)
2. การจัดองคการ (Organizing)
3. การจัดคนเขาทํางาน (Staffing)
4. การประสานงาน (Coordinating)
5. การควบคุม (Controlling)
แนวคิดเกี่ยวกับการศึกษาปฐมวัย
ความหมายของการจัดการศึกษาปฐมวัย
การศึกษาระดับกอนประถมศึกษาตามแนวพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542
เปนการศึกษาที่เริ่มตั้งแตแรกเกิด -5 ป เปนการศึกษาทีม่ ุงอบรมเลี้ยงดูกอนการศึกษาภาคบังคับเพื่อ
เตรียมความพรอม การจัดการศึกษามีสามประเภทคือ การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 มาตรา 18 กลาววา การจัดการศึกษาระดับ
กอนประถมศึกษาและการศึกษาขั้นพืน้ ฐานใหจัดในสถานศึกษาดังตอไปนี้
1.สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ไดแก ศูนยเด็กเล็ก ศูนยพัฒนาเด็กกอนวัยเรียนของสถาบันศาสนา
ศูนยบริการชวยเหลือระยะเริม่ แรกของเด็กพิการและเด็กซึ่งมีความตองการพิเศษ
2.โรงเรียนไดแก โรงเรียนของรัฐ โรงเรียนเอกชน และโรงเรียนที่สังกัดสถาบันพุทธศาสนา
หรือศาสนาอื่น
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3.ศูนยการเรียนไดแก สถานที่เรียนที่หนวยงานจัดการศึกษานอกโรงเรียน บุคคล ครอบครัว
ชุมชน องคกรชุมชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น องคกรเอกชน สถาบัน องคกรวิชาชีพ สถาบัน
ศาสนา สถานประกอบการโรงพยาบาล สถาบันทางการแพทย สถานสงเคราะห และสถาบัน50
ความสําคัญของการจัดการศึกษาปฐมวัย
สมองของเด็กแรกเกิดที่คลอดครบกําหนด มีน้ําหนักประมาณ 500 กรัม จะมีเซลลประสาท
อยูประมาณ 1 แสนลานเซลล ซึ่งจะไมมีการสรางเพิ่มเติมหลังคลอด ถึงแมวาเซลลประสาท
บางสวนจะถูกทําลายจากการขาดเลือดมาเลี้ยงดูหรือถูกกระทบกระเทือนจากอุบัติเหตุก็จะไมมีการ
สรางเซลลประสาทขึ้นมาใหมแตเซลลประสาทที่เหลือจะพยายามทําหนาที่ชดเชยใหสมองหลัง
คลอดจะมีการเจริญเติบโตอยางรวดเร็วมากในชวง 2-3 ปแรก สมองของเด็ก 2-3 ป จะมีขนาด
ประมาณ 80% ของสมองผูใหญเพราะวาในชวง 2-3 ปแรกนี้ จะมีการสรางเสนใยประสาทและ
จุดเชื่อมตอหรือซีนแนปสขึ้นมามากมายและยังมีการสรางไขมันหรือมันสมองหุมลอมรอบเสนใย
ประสาทดวยในวัยนี้จึงเปนวัยที่สําคัญที่จะตองมอบสิ่งที่สรางสรรคใหแกพวกเขา51
เด็กเปนทรัพยากรที่มีคุณคาและจะเปนผูสืบทอดความเปนชาติในอนาคต ดังนั้นเด็กทุกคน
รวมทั้งเด็กดอยโอกาสในลักษณะตางๆเชนเด็กพิการ เด็กถูกทอดทิ้ง เด็กเรรอน เด็กถูกทารุณกรรม
เด็กที่ถูกใชแรงงานอยางผิดกฎหมาย เปนตน เด็กควรไดรับการเลี้ยงดูจากบิดามารดาบุคคลหรือ
ครอบครัวที่ใหความรักและความเขาใจ เพื่อเปนพื้นฐานในการสรางเสริมพัฒนาการทุกดาน ไดแก
การพัฒนาทางกาย จิตใจ สติปญญา สังคม อารมณ คานิยม และเจตคติ โดยเฉพาะเด็กวัยแรกเกิดถึง
6 ป ซึ่งเปนระยะที่สําคัญที่สุดในการวางรากฐานและเสริมสรางคุณภาพของคน ซึ่งจะเปนอนาคต
ของชาติ จะตองเริ่มตั้งแตปฏิสนธิจนถึงวัยกอนเขาเรียนในระดับประถมศึกษา ซึ่งอยูในวัย 0-6 ป
ทั้งนี้เนื่องจากเด็กในวัย 0-2 ป หรือที่เรียกกันวาวัยทารก ควรไดรับการเลี้ยงดู อบรมกลอมเกลาจาก
ครอบครัวอยางใกลชิด เพราะเปนชวงที่เด็กมีพัฒนาการอยางรวดเร็วทุกดาน เพื่อเปนรากฐานของ
การพัฒนาทางสติปญญาจิตใจ และบุคลิกภาพ ตลอดจนลักษณะนิสัยพื้นฐานตาง ๆ การพัฒนา
ดังกลาวจะตอเนื่องมาถึงวัยกอนเขาเรียน คือ ชวงอายุ 3-6 ป ซึ่งเปนวัยที่เด็กเริ่มออกจากบานไปสู
50

ศรีเรือน แกวกังวาน, จิตวิทยาพัฒนาการชีวิตทุกชวงวัย : แนวคิดเชิงทฤษฎีวัยเด็ก
ตอนกลาง. ( กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2549 ),36.
51
เกียรติวรรณ อมาตยกุล,สอนใหเปนอัจฉริยะ ตามแนวนีโอฮิวแมนนีส(กรุงเทพมหานคร
: สํานักพิมพ ที.พี.พริ้น จํากัด ,2545),67.
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สถานศึกษา ซึ่งการศึกษาระดับนี้เปนการศึกษาที่บุคคลไดรับในระยะตนของชีวิตเปนการจัด
การศึกษาเพื่อปูพื้นฐานชีวิตที่ดีใหแกเด็กใหมีโอกาสไดรับเสริมสรางพัฒนาในทุกๆดานเพื่อเตรียม
ความพรอมกอนเขาเรียนในระดับประถมศึกษาและเปนจุดเริ่มตนของการศึกษาในระดับตอไป
รวมทั้งเปนการเตรียมตัวที่จะเปนผูใหญที่มีคุณภาพตอไปในอนาคต52
ซิกมันต ฟรอยด (Freud) ซึ่งเปนนักจิตวิทยาไดกลาววา “วัยเริ่มตนของชีวิตมนุษย คือระยะ
5 ปแรกของอายุ ประสบการณตาง ๆ ที่เด็กไดรับในตอนตน ๆ จะมีอทิ ธิพลตอชีวิต53
เฮอรลอค (Hurlock) กลาววา วัยเด็กนับวาเปนวัยแหงวิกฤตกาลในการพัฒนาบุคลิกภาพ
เปนระยะสรางพื้นฐานจิตใจวัยผูใหญตอไป บุคลิกภาพในวัยผูใ หญแมจะมีความแตกตางไปจากวัย
เด็กมากเทาใดก็ตาม จะเปนความแตกตางที่ถือกําเนิดจากรากฐานในวัยเด็ก ซึ่งสอดคลองกับที่สปน
ทอลล (Spinthall) กลาววาในชวง 5 ปแรก ของมนุษยเปนชวงวิกฤตของชีวิตเปนระยะที่สําคัญที่สุด
ในการวางรากฐานของบุคลิกภาพ 54
ดุย (Dewey) กลาววา การศึกษาเพื่อพัฒนามนุษย คือ การทําใหทุกคนมีจิตสํานึกทางสังคม
เด็กจะถูกสถานการณทางสังคมกระตุนใหคอยๆลดการกระทําและความรูสึกที่ยึดตนเองเปน
ศูนยกลางและเพิ่มการกระทําและความรูสกึ เพื่อสังคมที่เขาอยู การศึกษานีจ้ ึงเปนกระบวนการทาง
สังคมที่ปลุกเราความรูสึกนึกคิด โรงเรียนจึงเปนชีวิตในชุมชนที่เด็กไดมีโอกาสแบงปนเสียสละ55
จากแนวคิดดังกลาว พอสรุปไดวา วัยหาปแรกของชีวิตเปนวัยที่สําคัญที่สุดของชีวิตเปนวัย
แหงการวางรากฐาน มีอิทธิพลตออนาคตของเด็กเปนอยางยิ่ง ดังนั้นการศึกษาในระดับกอน
ประถมศึกษาจึงเปนองคประกอบสําคัญที่จะชวยใหพัฒนาการของเด็กเจริญเติบโตสมวัยอยาง
แทจริง
วัตถุประสงคของการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย
เยาวพา เดชะคุปต กลาวถึง การศึกษาระดับอนุบาลมีจุดประสงคที่ตั้งอยูบ นพื้นฐานของ
ทิศนา แขมมณี , หลักการและรูปแบบการจัดการศึกษาปฐมวัยตามวิถีชีวิตไทย
(กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย,2545),45-46.
53
Sigmull Freud, Early childhood education (New York : Carnegie Carporation of
New York, 1996),66.
54
David E. Hurlock, Learning for child (New York : Ballantine Books,2004), 12.
55
John Dewey ,Child centered ( London : Wadsworth Publishing Company,2003),11.
52

29
พัฒนาการที่มนุษย มีพัฒนาการตั้งแตปฏิสนธิตอเนื่องไปจนตลอดชีวิต พัฒนาการทางดานรางกาย
อารมณ-จิตใจ สังคม สติปญญา จะมีความสัมพันธและพัฒนาตอเนือ่ งเปนขั้นตอนไปพรอมกันทุก
ดาน การจัดการศึกษาจึงมีรายละเอียดแหงการพัฒนาดังนี้
1. ดานรางกาย
1.1 มีรางกายแข็งแรงสมบูรณ เด็กไทยจะตองไดรับการเลี้ยงดูจากแมใหไดบริโภค
อาหารที่ถูกสวน ตั้งแตแรกเกิดไปจนถึงตอนปลายของปฐมวัย เพื่อใหมีรางกายแข็งแรงสมบูรณ
และมีการพัฒนาการดานรางกายตามวัยเพิม่ มากขึ้นในแตละป
1.2 มีสุขภาพพลานามัยดี เด็กไทยจะตองไดรับการดูแล รักษา และปองกันโรคภัยไขเจ็บ
ตางๆในวัยเด็กโดยไดรับการฉีดวัคซีนปองกันโรคตางๆครบตามเกณฑและไดรับอาหารเสริมที่
เพียงพอตอการเจริญเติบโตทางรางกาย โดยเฉพาะนมและอาหารที่เปนผลิตภัณฑนม
1.3 มีรูปรางสมสัดสวน เด็กไทยจะตองมีรางกายสมสวนตามวัยและเกณฑ
มาตรฐานสากลไมอวนเกินไปไมผอมเกินไป และไมแคระแกรน จะตองมีรางกายและทรวดทรงดี
และเหมาะสม โดยไดรับการฝกฝนอบรมใหรูจักบริโภคอาหารที่ถูกสวน และพอดีกบั ความตองการ
ของรางกาย
1.4 มีรางกายสะอาด เด็กไทยจะตองมีรา งกายสะอาด โดยไดรับการอบรมสั่งสอนใหมี
สุขนิสัยในการรักษาความสะอาดทั่วทั้งรางกาย ตั้งแตศีรษะลงไปถึงแขนขา มือและเทา และมีวิธี
รักษาและปองกันรางกายของตนเองใหสะอาดอยูเสมอ
1.5 มีการแตงกายสะอาด เด็กไทยจะตองรูจักแตงตัวดี สะอาดเรียบรอยและไดรับการ
อบรมสั่งสอนใหรูจักดูแล และรักษาเครื่องแตงกายของตนใหสะอาดเรียบรอยเสมอ
1.6 มีความคลองแคลววองไว เด็กไทยจะตองเปนคนคลองแคลววองไว ไมเฉื่อยชา
ทั้งนี้จะตองมีพื้นฐานมาจากการมีรางกายแข็งแรงสมบูรณ มีสุขภาพพลานามัยดีและไดรับการ
ฝกอบรมทางดานการเคลื่อนไหวทางรางกายและกลามเนื้อทุกสวน
2. ดานสติปญญา
2.1 มีสติปญญาดี เด็กไทยจะตองไดรับการฝกอบรมใหมีการพัฒนาทางดานสมองตั้งแต
ปแรกของชีวิตจากพอแมและผูเลี้ยงดูอื่นๆ เพื่อเปนพื้นฐานของการมีสติปญญาดี โดยเฉพาะ
ทางดานการคิดเกีย่ วกับตัวเลขที่เปนการฝกสมอง และดานภาษาทีเ่ ปนสื่อกลางในการติดตอสื่อสาร
และคําศัพท เพื่อเปนพื้นฐานภาษาในการเสาะแสวงหาความรูจากการอานในวัยตอไป เพราะสมอง
มนุษยจะพัฒนาไดมากที่สุดในชวงหาปแรกของชีวิต
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2.2 มีความเกงหลายดาน ความเกงของมนุษยทยี่ อมรับกันมีอยางนอยดานไดแก ดาน
การเรียน ดานการคิดสรางสรรค ดานศิลปะดนตรี ดานศิลปะการแสดงและพลศึกษา ดานการเปน
ผูนํา และดานสังคม
2.3 มีความคิดริเริม่ สรางสรรค เด็กไทยจะตองไดรับการสงเสริมและฝกอบรมโดยการ
เลี้ยงดูใหเปนผูมีความคิดริเริ่มและสรางสรรค ฝกใหรจู กั คิดในหลายรูปแบบและหลายวิธี และคิด
กวางไกลหรือคิดเปนอเนกนัย จากกิจกรรมตางๆ ในชีวิตประจําวันเพื่อเปนพื้นฐานของการเปนคน
คิดกาวไกล เปนนักวิทยาศาสตรและนักประดิษฐคดิ คนในเรื่องตาง ๆ เมื่อเปนผูใหญ
2.4 มีเหตุผล เด็กไทยตองไดรับการเลี้ยงดูและฝกอบรมใหเปนคนมีเหตุผลและมีความคิด
เปนวิทยาศาสตรตั้งแตยังเด็กในวัยปฐมวัย ซึ่งจะเปนพืน้ ฐานของคุณลักษณะอื่น ๆ เมื่อโตเปนผูใหญ
ในสังคมประชาธิปไตย
3. ดานอารมณ
3.1 มีความมั่นคงทางอารมณ เด็กไทยจะตองเปนผูมีอารมณมั่นคง ไมเปนคนอารมณ
ฉุนเฉียว กาวราว โกรธแคน และอาฆาตผูอื่น คุณลักษณะนี้จะตองไดรับการอบรมเลี้ยงดูจากพอแม
และผูปกครองหรือผูเลี้ยงดูดว ยความรักและความอบอุนและความมีเมตตากรุณาตั้งแตเปนเด็ก
ปฐมวัย
3.2 ราเริงและยิ้มแยมแจมใส เด็กไทยจะตองเปนคนสดชื่น ราเริง และมีหนาตายิ้มแยม
แจมใส ทั้งนี้จะตองไดรับการอบรมเลี้ยงดูใหมีคุณลักษณะในขออื่นๆ ที่กลาวไปแลวในดานอื่น
โดยเฉพาะดานรางกายจะตองมีรางกายแข็งแรงสมบูรณ และมีสุขภาพพลานามัยดีและไมมีโรคภัย
ไขเจ็บจึงจะเปนคนราเริงและยิ้มแยมแจมใสได
3.3 กระตือรือรนและใฝรู เด็กไทยจะตองไดรับการอบรมเลี้ยงดูใหเปนคนอยากรูอ ยาก
เห็นและมีความกระตือรือรนในการเสาะแสวงหาความรู และประสบการณใหม ๆ ซึ่งคุณลักษณะ
ขอนี้จะตองไดรบั การปลูกฝงและอบรมมาตั้งแตเมื่อเริ่มพูดได และรูคาํ ศัพทมากพอที่จะสื่อ
ความหมายและซักถามได
3.4 มีความขยันหมัน่ เพียร เด็กไทยจะตองไดรับการฝกอบรมไมใหเปนคนที่เกียจคราน
และนอนตืน่ สาย ตองฝกอบรมใหเปนคนขยันหมัน่ เพียรในหนาที่ของตนเองในชีวติ ประจําวัน
ตั้งแตปฐมวัย ซึ่งจะเปนพืน้ ฐานในการพัฒนาคุณลักษณะนี้เมื่อโตเปนผูใหญ
3.5 มีความอดทน เด็กไทยจะตองไดรบั การฝกอบรมใหเปนคนมีความอดทน และความ
อดกลั้นตอความทุกขยากลําบากทั้งทางกายและทางจิตใจ
3.6 มีความเปนระเบียบเรียบรอย เด็กไทยจะตองไดรบั การฝกอบรมสั่งสอนใหเปนคนมี
ความเปนระเบียบเรียบรอยในการทํางานและการทํากิจกรรมตาง ๆ ในชีวิตประจําวันทั้งเด็กหญิง
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และเด็กชายจะตองไดรับการอบรมสั่งสอนใหรูจกั ความเปนระเบียบเรียบรอยตั้งแตเด็กจากผูใหญ
โดยเฉพาะจากแม
4. ดานสังคม
4.1 มีมารยาทดี เด็กไทยจะตองไดรับการฝกอบรมและสั่งสอนใหเปนผูมีมารยาทดี รูจัก
ปฏิบัติตนและแสดงพฤติกรรมไดเหมาะสมเมื่ออยูตอหนาผูอื่นตามประเพณีและวัฒนธรรมของไทย
4.2 มีสัมมาคารวะ เด็กไทยจะตองไดรับการฝกอบรมและสั่งสอนใหรูจักออนนอมถอม
ตน รูจักเคารพผูใหญหรือผูมีอาวุโสกวาตามมารยาทและวัฒนธรรมของไทย
4.3 มีจิตใจโอบออมอารี เด็กไทยจะตองไดรับการฝกอบรมและสั่งสอนใหรูจกั แบงปน
เอื้อเฟอเผื่อแผ และโอบออมอารีตอผูอื่น ซึ่งคุณลักษณะนีต้ องไดรับการปลูกฝงตั้งแตเด็กในปฐมวัย
4.4 มีจิตใจเมตตา เด็กไทยจะตองไดรับการฝกอบรมและสั่งสอนใหมจี ิตใจเมตตาสงสาร
ตอสัตวและเพือ่ นมนุษยผูตกทุกขไดยากใหรูจักรักและเอ็นดูสัตวเลีย้ งในบานและสัตวที่อยูต
ธรรมชาติในสภาพแวดลอม ซึ่งคุณลักษณะนี้จะตองไดรับการปลูกฝงตั้งแตเปนเด็กปฐมวัยจึงจะมี
คุณลักษณะนี้เมื่อโตเปนผูใหญ
4.5 มีอารมณขันตามวัย เด็กไทยจะตองไดรับการฝกอบรมและมีโอกาสฝกการมีอารมณ
ขันตามวัย และมีโอกาสผอนคลายอารมณจากการเลน การมีกิจกรรมการเลนกับผูอนื่ ในรุนราวคราว
เดียวกันหรือตางวัยกัน เพื่อจะกลายเปนคนมีอารมณขัน เยือกเย็นและไมเครงเครียดจนเกินไป
4.6 มีวินัยตนเอง เด็กไทยจะตองไดรบั การฝกอบรมและสั่งสอนใหรจู ักเคารพในกฎ
กติกา ระเบียบ และขอบังคับตาง ๆ เริ่มตั้งแตกฎระเบียบของบาน เชน การรับประทานอาหารการ
เขานอนและการตื่นนอน การทํากิจกรรมเกี่ยวกับหนาทีใ่ นชีวิตประจําวันและสุขนิสัยตาง ๆ ซึ่ง
คุณลักษณะนีจ้ ะตองเริ่มตนจากบานและไดรับการปลูกฝง และเห็นตัวอยางที่ดจี ากพอแมและ
สมาชิกอื่นในบาน และผูใหญอื่นที่เด็กเกี่ยวของ
4.7 รูจกั หนาที่และสิทธิ เด็กไทยจะตองไดรับการฝกอบรมและสั่งสอนใหรูจกั หนาที่
ของเด็กตามวัย และมีการพัฒนาหนาที่ขนึ้ เรื่อยๆ และรูจกั สิทธิที่ตามมาของหนาที่นนั้ ๆ ตั้งแตยัง
เปนเด็กปฐมวัย เชน หนาที่ในการดูแลรางกายและเครื่องใชของตนเอง หนาที่ในการเหลือและรับใช
พอแมในงานบาน และหนาที่อื่น ๆ ตอกฎระเบียบและขอบังคับอื่น ๆ ของบานและสังคม
4.8 มีความเปนไทย เด็กไทยจะตองไดรบั การฝกอบรมและสั่งสอนใหมีความเปนไทย
รูจักปฏิบัติใหเหมาะสมกับความเปนไทยตามขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมของไทยและ
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มีความรักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย ซึ่งคุณลักษณะนี้จะตองไดรบั การปลูกฝงและเห็น
ตัวอยางทีด่ ีงามจากพอแมและสมาชิกอื่นในบานตั้งแตเปนเด็กปฐมวัย56
แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการบริหารโรงเรียนสาธิต
แนวคิดโรงเรียนที่มีประสิทธิผล (School effectiveness: the nouns and adjectives of
successful schooling) ของ ปเตอร มอรตมิ อร และคณะ (Peter Mortimore and other)
ปเตอร มอรติมอร และคณะ (Peter Mortimore and other) โดยไดบรรยายถึงคํากําจัดความ
และองคประกอบคุณลักษณะของโรงเรียนที่ประสบความสําเร็จไวดังนี้
1. การมุงสูความเปนผูนําของผูบังคับบัญชา (Purposeful leadership by head)
2. การรวมมือของสมาชิกหรือผูรักษาราชการแทน (Purposeful leadership by head)
3. การรวมมือของคณะครูผูสอน (Involvement of teachers)
4. การกลมกลืนกันของคณะครูผูสอน (Consistency among teachers)
5. การวางโครงสรางการจัดการศึกษาในแตละภาคเรียน (Structured sessions)
6. การใชสติปญญาในการทํางาน (Intellectually challenging)
7. การทํางานทามกลามภาวะสิ่งแวดลอม (Work-centered environment)
8. การวางขอบเขตการทํางานในแตละภาคเรียน (Limited focus in sessions)
10. ดําเนินงานดานการติดตอสื่อสารระหวางครูผูสอนและนักเรียนใหมากที่สุด (Maximum
communication between teachers and pupils)
11. การมีสวนรวมของผูปกครอง (Parental involvement)
12. การเก็บรวบรวมหลักฐานตางๆ (Record keeping)
13. การสรางแนวโนมทั่วไปของสังคมใหเปนแนวบวก (Positive climate) 57

56

เยาวพา เดชะคุปต, การจัดการศึกษาสําหรับเด็กปฐมวัย (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ
แม็ค,2546), 56-59.
57
Peter Mortimore and other , Primary School Leadership in Context. (the United
State of America: RoutledeFalmer, 2004),119-138.
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แนวคิดในการพัฒนาโรงเรียนอัจฉริยะ 9 ประการ (The nine intelligences- a framework
for school improvement) ของ บารบารา แมคกิวคริส เค ไมเยอร และ เจ รีด (Barbara
MacGilchrist, K. Myers and J. Reed)
บารบารา แมคกิวคริส เค ไมเยอร และ เจ รีด (B. MacGilchrist, K. Myers and J. Reed) ได
เสนอแนวคิด ความคิดรวบยอด หลักการและเหตุผล ของแนวคิดในการพัฒนาโรงเรียนอัจฉริยะทั้ง
9 ประการ (The concepts, principles and attributes of the nine intelligences) ในตารางดังตอไปนี้
ตารางที่ 1 แสดงความคิดรวบยอด หลักการและเหตุผล ของแนวคิดในการพัฒนาโรงเรียนอัจฉริยะ9
ประการ (The concepts, principles and attributes of the nine intelligences by B. MacGilchrist, K.
Myers and J. Reed, 2004)
ตารางที่ 1 แนวคิดในการพัฒนาโรงเรียนอัจฉริยะ9 ประการ
รายการ
1. ความฉลาดดานคุณธรรมจริยธรรม
(Ethical intelligence: EthQ)

2. ความฉลาดดานความรูสึกนึกคิด (Spiritual
intelligence: SQ)

3. ความฉลาดดานบริบทของสิ่งแวดลอม
(Contextual intelligence: CQ)

4. ความฉลาดดานการปฏิบตั ิงาน
(Operational intelligence: OQ)

รายละเอียด
1. มีความยุติธรรม ( justice)
2.มีความเคารพซึ่งกันและกัน
(respect for persons)
3. มีการรวมตัวกัน (inclusion)
4. เปนสมาชิกที่ดีและมีความรับผิดชอบ (rights
and responsibilities)
1. การตรวจสอบวัตถุประสงคในการทํางาน
(search for meaning)
2. การคิดนอกกรอบ (transcendency)
3. การมีไหวพริบในการเขาสังคม (sense of
community)
4.การสัมพันธระหวางบุคล(interconnectedness)
1. สิ่งแวดลอมภายในโรงเรียน (internal)
2. รูทุกสถานที่ทุกแหงในโรงเรียน (local)
3. ความรูทั่วไปในประเทศ (national)
4. ความรูทั่วไปในโลก (global)
1. การคิดเชิงกลยุทธ (strategic thinking)
2. การวางแผนการพัฒนา (development
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ตารางที่ 1 (ตอ)
รายการ

5. ความฉลาดดานอารมณ
(Emotional intelligence: EQ)

6. ความฉลาดดานสถานศึกษา (Collegial
intelligence: CoQ)

7. ความฉลาดดานการสะทอนกลับ (Reflective
intelligence: RQ)

รายละเอียด
planning)
3. การเตรียมการในการบริการจัดการ
(management arrangements)
4. การมอบหมายความเปนผูนําในการทํางาน
(distributed leadership)
1. การตระหนักในตนเอง (self-awareness)
2. การตระหนักตอผูอื่น (awareness of others)
3. การจัดการภาวะทางอารมณ (managing
emotions)
4. การพัฒนาภาวะทางอารมณ (developing
emotional literacy)
1. การจัดแบงงานตามวัตถุประสงค
(commitment to a shared purpose)
2. องคความรูดานความคิดสรางสรรค
(knowledge creation)
3. การเรียนรูทหี่ ลากหลาย (multi-level
learning)
4. การสรางความนาเชื่อถือและความนาสนใจ
(trust and curiosity)
1. การครุนคิดดานเวลาในการทํางาน (creating
time for reflection)
2. การประเมินตนเอง (self-evaluation)
3. การเรียนรูเชิงลึก (deep learning)
4.ผลสะทอนกลับในการจัดการเรียนรู
(feedbackfor learning)
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ตารางที่ 1 (ตอ)
รายการ
รายละเอียด
8. ความฉลาดดานการจัดการศึกษา (Pedagogical 1. การแสดงวิสัยทัศนใหมๆ และเปาหมายใน
intelligence: PQ)
การจัดการเรียนรู (new visions and goals for
learning)
2. การจัดการเรียนการสอน (teaching for
learning)
3. การเปดกวางหรือใหอิสระในการจัดชั้นเรียน
(open classrooms)
4. การเดินหนาทํางานตอไป (going against the
grain)
9. ความฉลาดดานระบบการทํางาน
1. การจัดระบบรูปแบบการทํางาน (mental
(Systemic intelligence: SyQ)
models)
2. การจัดการคิดเชิงระบบ (systems thinking)
3. การจัดการระบบองคการ (self-organization)
4. การจัดวางระบบเครือขาย (networking) 58

แนวคิดการบริหารโรงเรียนสาธิตของมหาวิทยาลัยชิคาโก University of Chicago
Laboratory School
เริ่มตนจากการที่มีเด็กนักเรียน 1700คน เริ่มตั้งแตชั้นเตรียมอนุบาลจนถึงเกรด 12 เด็ก
นักเรียนจาก metropolitan Chicago
พันธกิจ
โรงเรียนมีผลสถิติการสอบเขามหาวิทยาลัยจํานวนมาก นักเรียนมีความรูโดยสามารถนํา
ความรูไปประยุกตใชในการทํางาน โปรแกรมการศึกษามีความเขมงวดแตก็ยังคงใหความสนใจใน
Barbara MacGilchrist, The Intelligent School( the United State of America: Paul
Chapman Publishing Ltd,2004), 108-149.
58
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การพัฒนาบุคลิกลักษณะ ในเรื่องผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา มีการเตรียมพรอมสําหรับการดําเนิน
ชีวิต โรงเรียนสาธิตเปนตัวอยางที่ดีที่สุดที่มีนักเรียนซึ่งมาจากพื้นฐานที่หลากหลาย เชื่อวาโรงเรียน
สาธิตตองการที่จะใหมีประสบการณเพื่อที่จะเกิดความพึงพอใจกับอนาคตของเด็กและครอบครัว
ที่มาเยี่ยมโรงเรียน
เปาหมายในการพัฒนาโปรแกรมการศึกษา
1. พิจารณาการใหบริการสําหรับนักเรียนโดยมีการเรียนที่แตกตาง
2. มีความสมบูรณแบบในการประเมินตนเองที่นาเชื่อถือ
3. พัฒนา ปรับปรุง ตารางสําหรับการเรียนรูของนักเรียน
4. ดําเนินการพัฒนากิจกรรมใหมีความหลากหลาย
เปาหมายในการพัฒนาที่เกี่ยวของกับการบริการ
1. มีการเจรจาติดตอกับหนวยงานคณะตางๆ
2. มีโปรแกรมการบริการดานอาหารใหมๆ
3. สรางชุมชนใหมีความหมายสําหรับโรงเรียน
พันธกิจ
โรงเรีย นสาธิ ต แหง มหาวิทยาลัย ชิค าโก จั ด ประสบการณ โดยเนน ผูเ รีย นเป น สํา คัญ มี
การศึกษาที่คํานึงถึงความหลากหลายของชุมชน วิเคราะหผูเรียนตามความตองการของเด็กแตละคน
ตามขั้นพัฒนาการ ตามความสนใจ โรงเรียนจะตองชวยนักเรียนแตละคนให
เรียนรูในการคิดมีทักษะการคิดและความคิดสรางสรรค
พัฒนาความเปนเลิศทางวิชาการ ศิลปะและกีฬา
มุงผลสัมฤทธิ์ในดานอารมณ-จิตใจ และความรูสึก เจตคติที่ดี
ใหความสําคัญกับความแตกตางของวัฒนธรรม
รับผิดชอบตอตนเองและชุมชน
พัฒนาการเรียนรูตลอดชีวิต
ในการดําเนินงานโรงเรียนตามพันธกิจตามแนวคิดของ จอหน ดิวอี้ เพื่อมุงมั่นในการเปน
โรงเรียนที่เปนตนแบบทางการจัดการศึกษาที่ดีที่สุด
แผนกตางๆ
โรงเรียนสาธิตใหสิทธิพิเศษสําหรับนักเรียนในการเรียนดนตรี ศิลปะ บริการวิชาการอื่นๆ
จัดบริการนักเรียนกอนเขาเรียน และมีกิจกรรมหลังโรงเรียนเลิกในทุกวันและจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนา
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สมรรถนะทางรางกาย ฝกฝนดานศิลปะ พัฒนาการคิดและความคิดสรางสรรคซึ่งชวยพัฒนาความ
รักในการที่รักเรียนรู
หลักสูตรของโรงเรียนสาธิต
โรงเรียนสาธิตของมหาวิทยาลัย ชิคาโก ไดคนควาเพื่อที่จะจัดการศึกษาที่ดีที่สุด ซึ่งเปนการ
ชวยนักเรียนแตละคนพัฒนาศักยภาพอยางเต็มศักยภาพสูงสุด หลักสูตรของโรงเรียนคํานึงถึงสังคม
และบริบทของทองถิ่น
ลักษณะโดยทั่วไปของชั้นเตรียมอนุบาลและโรงเรียนอนุบาล
นักเรียนตองมีการเรียนรูเพื่อการเลนและเลนเพื่อการเรียนรู ดังนั้นการจัดสภาพแวดลอม
ของหองเรียนตองเปดโอกาสใหเด็กไดมีการอาน เรียนรูศิลปะ การเลนเกม และดนตรี เพื่อเปนการ
พัฒนาพัฒนาการทางสติปญญา และทักษะทางสังคม หองเรียนแตละหองรับนักเรียนไดสูงสุด 22
คน ต อ ครู 1 คนและครู พี่ เ ลี้ ย ง 1 คน ซึ่ ง นั ก เรี ย นจะได เ รี ย นรู นิ ท าน ภาพวาด กิ จ กรรมศิ ล ปะ
สรางสรรค การเลนดนตรีและการสํารวจโลกรอบๆ ตัวนักเรียน เมื่อนักเรียนเริ่มเขาสูชั้นอนุบาล
กิจกรรมในหองเรียนจะมีการอภิปราย สนทนาและแสดงความคิดของตนเองเริ่มมีการสํารวจคนควา
สังเกตสัตวเลี้ยงและพืชตาง
การจัดการศึกษาในโรงเรียนสาธิตตองมีการสงเสริมความเชื่อมั่นในตนเองและความภูมิใจ
เห็นคุณคาของตนเอง นักเรียนตองไดรับการปลูกฝงจิตสํานึกสาธารณะและการตระหนักเกี่ยวกับ
สังคม ในระหวางวันนักเรียนจะมีสวนรวมในกิจกรรมทั้งกิจกรรมกลุมใหญ กิจกรรมกลุมเล็ก
กิจกรรมรายบุคคล เรียนรูการนําเสนอความคิด ความรูสึกการวางแผนและการรวมมือในกิจกรรม
ตางๆของโรงเรียน
คณะกรรมการบริหาร
โรงเรียนสาธิตของมหาวิทยาลัย ชิคาโก มีจํานวนคณะกรรมการบริหาร 24 คน ซึ่งดํารงตําแหนง
คณบดี จากคณะวิชาตางๆ เชน คณะนิติศาสตร ภาษาศาสตร แพทยศาสตร บริหารธุรกิจ และที่
ปรึกษาของโรงเรียนสาธิต 1 คน59
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แนวคิดการบริหารโรงเรียนสาธิตของวิทยาลัยออเรนท โคช (The Early Childhood Lab
school of Orange Coast College)
โรงเรียนสาธิตปฐมวัย แหงวิทยาลัยออเรนท โคช เปนสวนหนึ่งในการบริหารงานของ
ภาควิชาการศึกษาปฐมวัยของวิทยาลัยออเรนท โคช มีจุดมุงหมาย เพื่อเปนโรงเรียนสาธิต ในการ
บริการนักศึกษา ไดศึกษาสังเกตและเรียนรู ฝกประสบการณเพื่อที่จะกาวสูการเปนครูของนักเรียน
ระดับปฐมวัย ผูที่จะดํารงตําแหนงผูอํานวยการโรงเรีย น และครูปฐมวัย ตองไดรับการสรรหา
คัดเลือก เนื่องจากตองเปนผูที่มีศักยภาพ พื้นฐานดานการศึกษาที่ดี และมีประสบการณทางดาน
การศึกษาปฐมวัย พวกเขาตองแสดงใหเห็นถึงมาตรฐาน ในการมีปฏิสัมพันธกับผูใหญ และเด็กใน
เชิงสรางสรรค เนื่องจากผูปกครองตองมีการสังเกตการณนักเรียน การสอนของครู ซึ่งครูควรตองมี
คุณภาพสูงที่จะดําเนินการจัดกิจกรรมตางๆใหนักเรียน ผูบริหารโรงเรียน ครู เจาหนาที่ทุก
คนตองมีศักยภาพสูงในการอบรมเลี้ยงดูเด็กใหความอบอุน และทนุถนอมนักเรียน เพื่อชวยให
นักเรียนแตละคนไดรับการสงเสริมพัฒนาการ
โรงเรียนสาธิตปฐมวัย ของวิทยาลัยออเรนท โคช ไดรับการรับรองจากสถาบันการศึกษา
ปฐมวัยนานาชาติ (NAEYC’s National Academy of Early Childhood) ซึ่งมีคุณภาพสูงในการไดรับ
การรับรองจาก NAEYC โรงเรียนควรดําเนินการใหเห็นสิ่งตางๆ ดังนี้
1. ปฏิสัมพันธที่อบอุน นุมนวล ระหวางครูและนักเรียน
2. บริหารโรงเรียน และ ไดรับการฝกฝนเฉพาะดาน
3. พัฒนาความเปนมืออาชีพทางดานการศึกษาปฐมวัย
4. ผูใหญตองมีการตอบสนองความตองการของนักเรียนเปนรายบุคคล
5. เคารพความหลากหลายทางวัฒนธรรม
6. วางแผนกิจกรรมการเรียนรูที่เหมาะสมสําหรับ ขั้นพัฒนาการของนักเรียน โดยมี7.
กิจกรรมการเลนบล็อก วาดภาพ การอานนิทาน เลานิทาน การแตงตัวตุกตา และกิจกรรม
การเลนกลางแจง
7. จัดสิ่งแวดลอมที่ปลอดภัย สงเสริมสุขภาพ
8. จัดบริการทางดานโภชนาการที่เหมาะสมและเพียงพอสําหรับเด็ก
9. มีการติดตอสื่อสาร 2 ทางกับผูปกครองที่มาเยี่ยมโรงเรียนเปนปกติ กิจวัตร
10. มีระบบการบริหารที่มีประสิทธิภาพ
ดําเนินงาน และจัดระบบการประเมินผลพัฒนาการที่เหมาะสม โรงเรียนสาธิตปฐมวัย
เปดรับปริการนักเรียน อายุตั้งแต 2-5 ป ซึ่งมีหลักสูตรที่ออกแบบมาเพื่อตอบสนองธรรมชาติของ
นัก เรีย น และเปน การกระตุน สงเสริม ภาษา พัฒ นารา งกาย ทัก ษะการคิด สติปญญา ความคิ ด
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สรางสรรคและจินตนาการ สงเสริมความภาคภูมิใจในตนเองและการปฏิสัมพันธทางสังคม เนนการ
พั ฒ นาความสามารถในการแก ป ญ หา โดยผ า นกิ จ กรรมต า งๆดั ง นี้ คื อ ดนตรี และกิ จ กรรม
เคลื่อ นไหว วิท ยาศาสตร ทัก ษะทางภาษา การประกอบอาหาร การพัฒ นากล า มเนื้อ ใหญแ ละ
กลามเนื้อเล็ก ศิลปะสรางสรรค การแสดงบทบาทสมมติ การเลนละคร การทัศนศึกษา ซึ่งกิจกรรม
ตางๆ จัดดําเนินการภายใน 16 สัปดาหตอภาคเรียน ภาควิชาการศึกษาปฐมวัย เนนทั้งภาคทฤษฎี
และภาคปฏิบัติสําหรับเปนความรูในการทํางานกับเด็กๆ ซึ่งมีความหลากหลายตามอายุ ตามขั้น
พัฒนาการ ตามจิตวิทยาพัฒนาการเพื่อพัฒนาและสงเสริมศักยภาพของเด็กและการมีปฏิสัมพันธ
ระหวางกัน เมื่อสําเร็จการศึกษา นักศึกษาสามารถประกอบอาชีพใน day care หรือ โรงเรียนอนุบาล
โดยเป น ครู นั ก การศึ ก ษาปฐมวั ย ที่ ป รึ ก ษาเฉพาะทางสํา หรั บ เด็ ก ผู ดู แ ลเด็ ก ทารก และเด็ ก วั ย
เตาะแตะ ผูบริหารโรงเรียนหรือผูบริหารศูนยดูแลเด็กตางๆ60
แนวคิดการบริหารโรงเรียนสาธิตปฐมวัยแหงวิทยาลัยโคโลราโด (The Early Childhood
Center Lab school of Colorado State University )
โรงเรียนสาธิตปฐมวัยแหงวิทยาลัย โคโลราโด สเตท อยูภายใตการดูแลของคณะกรรมการ
พัฒนามนุษยและการศึกษาสําหรับครอบครัว
ปรัชญา
โรงเรียนสาธิตปฐมวัย มีการจัดโปรแกรมการศึกษา เพื่อที่จะสงเสริมความคิดตอตนเองใน
เชิงบวก เพื่อการเคารพนับถือตนเองตามความแตกตางระหวางบุคคลของนักเรียน โรงเรียนไดมีการ
วินิจฉัยแนวทางสําหรับสงเสริม ชวยเหลือครอบครัว คือ จัดประสบการณการศึกษาที่มีความหมาย
สําหรับเด็กในการวางแผนที่จะจัดเตรียมบรรยากาศ สิ่งแวดลอม เพื่อพัฒนาการดานตางๆ คือ
พัฒนาการทางดานรางกาย อารมณ สังคม และ สติปญญา รวมทั้งการเจริญเติบโตของเด็กแตละคน
มีการจัดการเลนเพื่อการเรียนรู โดยไมบล็อก ศิลปะ ดนตรี การเตรียมดานโภชนาการที่ดี การแสดง
การละคร การเลนน้ํา การเลนทราย การสังเกต ปรากฏการณทางธรรมชาติ ซึ่งกิจกรรมตางๆ เหลานี้
คํานึงถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรม โรงเรียนควรมีการกระตุนใหนักเรียนแสดงออก และมีการ
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รวมมือกันระหวางบานและโรงเรียน การศึกษาในระดับปฐมวัย นักเรียนควรพัฒนาสงเสริมสุขภาพ
อนามัย ความเปนตัวตน ความรับผิดชอบ การเรียนรูการแกปญหาและทักษะการตัดสินใจ
เปาหมาย
1.
จัดการศึกษาโดยรวมกับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และระดับปริญญาตรีในการ
ใหเขามาศึกษาสังเกต และมีสวนรวมในการจัดประสบการณสําหรับนักเรียน
2.
การบริการ – จัดบริการตามความตองการของนักเรียนและของครอบครัวทั้งเต็ม
เวลา 1 วัน และ ครึ่งวัน
3.
การวิจัย – ดําเนินการวิจัย
ความรวมมือกับผูปกครอง
ผูปกครองเปนสวนหนึ่งในการกําหนดทิศทางและหลักเกณฑในการจัดการศึกษา รวมมือ
กันกับโรงเรียนสาธิต โดยการบริจาคชวยเหลือ การแบงปนวัฒนธรรม เสนอแนวความคิดตางๆ
รวมทั้งเปดโอกาสใหผูปกครองเยี่ยมชมโรงเรียน หองเรีย น เพื่อเสนอแนะการดําเนินงานของ
โรงเรียนดวย
หลักสูตร
โรงเรียนสาธิตปฐมวัยจัดโปรแกรมที่มีคุณภาพสําหรับนักเรียนหลักสูตรไดมีการสรางโดย
สงเสริมกระบวนการเรียน เรียนเพื่อเปนการพัฒนาในรูปแบบเฉพาะของเด็กปฐมวัย มีการวางแผน
โครงสรางหลักสูตร กระบวนการจัดประสบการณโดยมีฐานของระดับขั้นพัฒนาการและความถนัด
ความสนใจของนักเรียน หลักสูตรตองเอื้อตอการจัดกิจกรรมที่เด็กไดเรียนรูดวยตนเองมากกวาการ
สอนโดยครูเทานั้น มีกิจกรรมทั้งกลุมใหญ และกลุมเล็กตองมีหลักสูตรที่นักเรียนไดมีกิจกรรม
เรียนรูสิ่ง แวดลอมทั้งในหองเรีย น ในโรงเรียน นอกหองเรียนและนอกโรงเรีย น เด็กควรไดมี
กิจกรรม ศิลปะ วิทยาศาสตร คณิตศาสตร การอาน ดนตรี ภาษา การเลนกิจกรรมกลางแจง การ
พัฒนากลามเนื้อใหญและกลามเนื้อเล็ก
โรงเรียนสาธิตปฐมวัย มีความเชื่อวาผูปกครองมีอิทธิพลตอการใชชีวิตของเด็ก ดังนั้น
โรงเรียนจึงมุงมั่นสรางความสัมพันธระหวางเด็ก โรงเรียน และครอบครัว จัดกิจกรรมรวมกันเพื่อ
ผูปกครองไดพบครูประจําชั้น ผูบริการโรงเรียนเพื่อรับทราบการดําเนินงานของโรงเรียน การจัด
ประสบการณสําหรับเด็ก เพื่อเปนการพัฒนานักเรียนรวมกัน
เปาหมายของหลักสูตรตามพื้นฐานความเชื่อ ดังนี้
1. นักเรียนมีความตองการเลนบล็อกเพื่อคนพบทักษะใหมๆ

41
2. เมื่อนักเรียนไดเลนตามความเชื่อ ความคิดของตนเอง จะเปนการพัฒนาจิตนาการของ
พวกเขาและพัฒนาความคิดสรางสรรค
3. นักเรียนพัฒนากลามเนื้อเล็กโดยการเลนภาพตัดตอ ตุกตา
4. ผูใหญมีสวนชวยนักเรียน ในการพัฒนาภาษาโดยการอาน การรองเพลง การเคลื่อนไหว
และมีกิจกรรมรวมกัน
โรงเรียนสาธิตปฐมวัยมีเปาหมายในการเรียนรูสําหรับเด็ก ดังนี้
1. การมีสวนรวมระหวางโรงเรียนและชุมชน
2. การพัฒนาทักษะทางสังคม โดยเปดโอกาสใหเด็กมีปฏิสัมพันธกับเพื่อนและครู
พัฒนาแนวคิด หลักการทางภาษาและคณิตศาสตร โดยใหเด็กแสดงความรูสึกและความคิด เรียนรู
ภาษาจากสัญลักษณ สงเสริมใหผูปกครอง ไดสอนทักษะการเรียนรูตางๆเมื่ออยูที่บาน โดยครูเปนที่
ปรึกษา 61
ลูเนนเบิรกและออสเตน (Lunenburg and Ormstein ) ไดศึกษาเกี่ยวกับประสิทธิผล
ของโรงเรียน และผลสรุปลักษณะการบริหารโรงเรียนที่มีประสิทธิผลพบวา มีลักษณะ 7
ประการ ดังนี้
1. จัดสภาพแวดลอมที่เปนระเบียบและปลอดภัยและไมเปนปญหา อุปสรรคสําหรับ
การเรียนการสอน
2. พันธกิจของโรงเรียนมีความชัดเจน คือบุคลากรมีสวนรวมในภาระผูกพันของ
เปาหมายการเรียนการสอนและกิจกรรมตางๆ และสามารถตรวจสอบได
3. มีภาวะผูนําทางวิชาการโดยผูบริหารควรมีความเขาใจและประยุกตใชคุณลักษณะ
ของงานวิชาการที่มีประสิทธิผล
4. มีบรรยากาศของความมุงหวังสูง โดยการที่ครูสามารถแสดงออกถึงความรอบรู
ตางๆ
5. มีความทุมเทการทํางาน ในการวางแผนการจัดการเรียนรู
6. ตรวจสอบ ประเมินความกาวหนาของนักเรียนอยางสม่ําเสมอ เพื่อนําผลมาปรับ
ปรุงตอไป
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The Early Childhood Center Lab school of Colorado State University [Online],
accessed 21 December 2008. Available from http:// www.colorado.edu.
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7. สรางความสัมพันธเชิงบวกกับผูปกครอง62
เดวิท สเนวโกรฟ( David Snelgrove) ไดศึกษารูปแบบการจัดการศึกษาของโรงเรียน
สาธิต โดยศึกษาความคิดเห็นของผูบริหารโรงเรียน ครูและผูปกครอง เกี่ยวกับการดําเนินงาน
ของโรงเรียนสาธิต ผลสรุปพบวา โรงเรียนควรมีการดําเนินงาน ดังนี้
1. จัดการศึกษาครบตามหลักสูตรที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนด
2. เรงพัฒนาใหเด็กมีความรู ทักษะ เจตคติ คุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงค ตามจุดมุงหมาย
ของหลักสูตร และมีคุณลักษณะตามความตองการของสังคมโดยมีแนวทางสําคัญ ดังนี้
2.1.ปรับปรุงประสิทธิภาพการเรียนการสอน โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญและใช
เทคโนโลยีประกอบการเรียนการสอนอยางเหมาะสม
2.2 จัดกิจกรรมเสริมสรางใหเด็กเกิดคุณลักษณที่พึงประสงค และมีสุขภาพ
อนามัยที่ดีสงเสริมสนับสนุนการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับความสามารถทางรางกาย สมองและ
จิตใจ พรอมทัง้ สงเสริมเด็กที่มีความสามารถ
2.3 ปรับปรุงการบริหาร และการนิเทศการศึกษาภายในโรงเรียน และ
สนับสนุนการคนควาวิจัย นํานวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม ๆ มาใชในการบริหารโรงเรียน
3. พัฒนาบุคลากรใหเพิ่มพูนความรูความสามารถในการปฏิบัติงานและยกยองเชิดชู
พันธกิจการบริหารโรงเรียนสาธิตที่มีประสิทธิผล มีดังนี้
คือ จัดการศึกษาขั้น
พื้นฐานและวิจัยทางการศึกษาที่มีคุณภาพ เปนแหลงฝกประสบการณวิชาชีพครู สงเสริมการจัด
กิจกรรมพัฒนาคุณธรรม เพื่อนําไปใชในชีวิตประจําวันพัฒนาการเรียนการสอนโดยใชเทคโนโลยี
สารสนเทศเนนการมีสวนรวมของผูปกครองและชุมชนในการดําเนินงานและสงเสริมการเรียน
ของเด็ก63
อีริน บูกาทเนอร (Erin Baumgartner) ศึกษาบทบาทของโรงเรียนสาธิตแหง
มหาวิทยาลัยฮารวาย โดยศึกษาจากผูบริหาร ครูโรงเรียนสาธิต พบวา บทบาทของโรงเรียนสาธิต
แหงมหาวิทยาลัย ควรมีแนวทางการบริหาร การดําเนินงาน ดังนี้ คือ
62

Lunenburg.Fred and C.Crnstein Allan,Education Administration :Concepts and
Practices(New York: Wadsworth Publishing Company,1998),36.
63
David Snelgrove, “Normal Model and Loboratory schools: Egal Harian education
University of central Oklahoma” Journal of Philosophy and history of education, Volume
57(2007):85-90.
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1. ศึกษา คนควา ทดลอง และวิจัย เพื่อนําไปสูการเปนตนแบบ
2. เปนผูนําดานการเรียนการสอน และการจัดการศึกษาใหกบั เยาวชน เพื่อการ
พัฒนาการเรียนการสอน
3. ผูเรียนใหทนั สมัย และสอดคลอง กับการเปลี่ยนแปลงของสังคมในยุคเทคโนโลยี
และสารสนเทศ
4. การศึกษาคือการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
5. โรงเรียนสาธิตเปนผูนําดานการบริหารจัดการดานการศึกษาระดับปฐมวัยจนถึง
ระดับมัธยมศึกษา
6. เปนสถานที่ปฏิบัติการเพื่อฝกประสบการณวิชาชีพครู ของนักศึกษาคณะ
ศึกษาศาสตร แหงมหาวิทยาลัยฮารวาย
7. มีการสนับสนุนและรวมมือกับคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยในการควบคุมดูแล
การนิเทศ และประเมินผลการปฏิบัติการฝกปฏิบัติการวิชาชีพครูและการฝกงานของนักศึกษาใน
มหาวิทยาลัย
8. มุงผลิตและพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะที่พึงประสงค ตามคุณสมบัติของนักเรียน
โรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยฮารวาย ทีม่ ีความรู เปนคนที่มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
ชาติ
ั นาศักยภาพของตนเองใหมีความเปนเลิศ ทั้ง
9.สนับสนุนและสงเสริมใหผูเรียนไดพฒ
ดานวิชาการ กีฬา ศิลปะ ดนตรี สุนทรียภาพ และเทคโนโลยี
10. ใหบริการทางวิชาการแกสังคม 64
คารซิเดย แซนเดียร (Cassiday Sanders) ศึกษาการพัฒนาโรงเรียนสาธิตปฐมวัยของ
มหาวิทยาลัยในศตวรรษที่ 21 พบวา การพัฒนาโรงเรียนสาธิตปฐมวัย ควรเริ่มจากการมีโครงสราง
หรือหนวยงานการบริหารงานที่ชัดเจน คือ
1 .การบริหารงานฝายวิชาการ คืองานหลักสูตร การจัดประสบการณสําหรับเด็ก
ปฐมวัย การฝกประสบการณวิชาชีพของนักศึกษาครุศาสตร
2. บริหารงานฝายสงเสริมวิชาการ คือ งานทะเบียนประวัตินักเรียน การวัดและการ
ประเมินผลผูเรียน การวิจัยในชั้นเรียนของครู
Erin Baumgarther and others, “The Role of the University of Hawaii Laboratory
school” Journal of Philosophy and history of education, Volume 62(2008):69-76.
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3. การบริหารงานทั่วไป คือ งานงบประมาณ งานธุรการ อาคารสถานที่ การ
ซอมบํารุง ความสัมพันธกับผูปกครองและชุมชน
4. การบริหารกิจการนักเรียน คือ การอนามัย สุขภาพ โภชนาการ การฉีด
วัคซีน
โรงเรียนสาธิตตองมุงพัฒนานักเรียน ใหเปนมนุษยที่สมบูรณทั้งดานรางกาย จิตใจ และ
สติปญญา โดยบริหารจัดการอยางมีประสิทธิภาพ มีกระบวนการจัดการเรียนการสอน และการวัด
ประเมินผลสอดคลองกับหลักการของหลักสูตร มีผูบริหารและครูที่มีวสิ ัยทัศน อุทิศตนเพื่อนักเรียน
และมีมนุษยสัมพันธอันดีกับผูปกครองและชุมชน เพื่อใหโรงเรียนสะอาด เปนระเบียบ
ปลอดภัย นักเรียนซึ่งเปนเปาหมายหลักของการพัฒนา พึงมีคุณลักษณะอันพึงประสงคดังนี้
1.รักการเรียนรู มีความคิดสรางสรรค มีความรูและทักษะในการใชภาษาและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อแสวงหาความรู และสรางองคความรูอยางเปนระบบดวยกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร สามารถพัฒนาการเรียนรูของตนเองอยางตอเนื่อง และเต็มศักยภาพ
2. ประพฤติตนเปนคนดี ขยัน มานะ อดทน ซื่อสัตย ประหยัด มีเมตตากรุณา มีวนิ ัย มี
ความรับผิดชอบ ทําประโยชนเพื่อครอบครัว โรงเรียน และชุมชน รวมอนุรักษและพัฒนา
สิ่งแวดลอม
3. รักและรูจ ักตนเอง พยายามปรับปรุงขอบกพรองของตนเอง มีความเชื่อมั่นกลา
แสดงออกอยางเหมาะสม สามารถพึ่งตนเองได
4. เขาใจผูอื่น เคารพสิทธิเสรีภาพของผูอื่น มีมนุษยสัมพันธ สามารถอยูรวมกับผูอนื่
อยางมีความสุ
5. มีสุขภาพดีทั้งรางกายและจิตใจ รูจักสงเสริมสุขภาพ โดยรวมกิจกรรมเลนศิลปะ ดนตรี
นาฏศิลปและกีฬา สามารถปองกันตนเองจากอุบัติเหตุ65
อูแบงคซ (Eubank) ศึกษาการจัดโครงสรางองคกรของโรงเรียนสาธิตในสถาบันผลิตครู
พบวา โรงเรียนสาธิตควรมีผูบริหารฝายตางๆ ดังนี้
Cassiday J. Sanders, “A University Laboratory school for the 21 st Century,”Journal
of Evaluation and Research , Volume 5(2008):43-48.
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1. ฝายบริหารงานนโยบายและแผน
2. ฝายบริหารงานวิชาการ
3. ฝายบริหารงานประกันคุณภาพการศึกษา
4. ฝายบริหารงานกิจการพิเศษ
5. ฝายบริหารงานความรวมมือของผูปกครองและความสัมพันธชุมชน
การดําเนินงานของโรงเรียนสาธิตในสถาบันผลิตครู มีดังนี้
1. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเชิงวิจัย
2. จัดเปนหองปฏิบัติการใหสําหรับนักศึกษาครุศาสตรหรือ ศึกษาศาสตร
3. เนนการสรางนวัตกรรมทางการศึกษา
4. จัดกิจกรรมนอกเหนือหลักสูตรเพื่อเปนการพัฒนาผูเรียนอยางตอเนื่อง
5. โรงเรียนเปนศูนยทดลองงานวิจัยทางการศึกษา66
โอวา (Jacky Owa) ศึกษาการบทบาทของโรงเรียนสาธิตของวิทยาลัยออเรนท โคช
พบวา โรงเรียนสาธิต มีความมุงมั่นในการใหการศึกษาขัน้ พื้นฐานแกเยาวชน โดยผานกระบวนการ
เรียนรูที่มีผูเรียนเปนศูนยกลาง ใหเปนผูที่มคี วามรูคูคุณธรรม โดยใชความรูที่มีอยู แสวงหาองค
ความรูใหมไดอยาง เหมาะสม และเปนที่ปฏิบัติการทดลอง คนควาทางดานศึกษาศาสตร
โรงเรียนสาธิตเปนสถานศึกษาที่พัฒนาบุคคลใหเจริญงอกงามทั้งดานรางกาย อารมณ
สังคม และสติปญญา สามารถอยูรวมกันในสังคม อยางมีความสุข จะเกิดขึ้นไดโดยจัดการศึกษา
ระดับพื้นฐานที่มีประสิทธิภาพแกเยาวชน เพื่อสงเสริมใหผูเรียนพัฒนาตนเอง เต็มตามศักยภาพ มี
ความรู ความสามารถ และทักษะเบื้องตน ในการประกอบอาชีพ และแสวงหาความรูอยางตอเนื่อง
ไมมีที่สิ้นสุด ตลอดจนมีจิตสํานึก ในการเปนสมาชิกที่ดี ซึ่งบทบาทที่สําคัญมี ดังนี้
1. พัฒนาผูเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ใหมีความเปนเลิศทางวิชาการและ
กิจกรรม เพื่อพัฒนาบุคลิกภาพใหมีความพรอมและทันตอความเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก
2. พัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพ คุณธรรม มีสุขภาพดี
3. รักษธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และสามารถอยูในสังคมอยางมีความสุข
4. มุงวิจัย สรางสรรค พัฒนานวัตกรรมเพื่อการเรียนรูและเผยแพรสูสังคม
5. รวมมือกับสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา ในการฝกประสบการณวิชาชีพครู เพื่อ
พัฒนา ความเปนครูคุณภาพ
Eubanks L.A.,The Organization of Laboratory schools in state Teachers Colleges
(Kirsuille MO:Missouri State,2007),87-93.
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6 . สงเสริมและรวมมือกับชุมชน เพื่อเพิ่มพูนพัฒนาการดานวิชาการและการประกอบ
อาชีพใหแกประชาคม67
ฮักซ (Hughes) ศึกษาบทบาทของโรงเรียนสาธิตในการเปนหองปฏิบัติการ พบวา
โรงเรียนสาธิตตองมีการสรางเอกลักษณที่เดนชัด ทั้งในดานการเรียนการสอน บุคลิกภาพของ
โรงเรียน ดานการสรางชื่อเสียงใหเปนที่ยอมรับของผูอื่น ดานจรรยาบรรณของโรงเรียน ดาน
การจัดสภาพแวดลอมทั้งในโรงเรียนและสิ่งแวดลอมบุคคล
บทบาทของโรงเรียนสาธิตที่ตองมีการวางแผนเพื่อการนําไปสูการปฏิบัติ ดังนี้
1. นักศึกษาไดรบั ความรูและประสบการณทดี่ ีจากการฝกปฏิบัติงานกับสภาพจริง และ
สามารถนําไปเปนแบบอยาง และแนวทางในการพัฒนาเพิ่มทักษะความรูความสามารถ เพื่อการ
ประกอบอาชีพตอไป
2. มีผลงานการศึกษาคนควา ทดลอง และวิจยั เพื่อนําไปพัฒนาการเรียนการสอน และ
การบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ตลอดจนเผยแพรเพื่อประโยชนทางการศึกษาตอไป
3. เพื่อใหผูเรียนที่จบการศึกษาชั้นประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนตน และตอนปลาย
สามารถสอบแขงขันเขาศึกษาตอในสถาบันอื่นๆ ในระดับที่สูงขึ้นได
4. สรางใหนักเรียนเปนผูมีชอื่ เสียงและความสามารถในการประกอบสัมมาอาชีวใน
อนาคต
5. สรางผูเรียนที่จบการศึกษาจากโรงเรียนสาธิต เปนเยาวชน และพลเมืองที่ดี มีคุณภาพ
โรงเรียนสาธิตเปนโรงเรียนตนแบบที่มุงเนนการจัดการศึกษาใหมีคุณภาพ ทันสมัย สอดคลองกับ
การเปลี่ยนแปลงของสังคมในยุคเทคโนโลยีสารสนเทศ
6. พัฒนาศักยภาพผูเรียนใหเปนคนเกง คนดี มีความสุข เปนที่พึงประสงคของสังคม
7. จัดการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ พัฒนาศักยภาพทางการคิด และการ
สรางวินัยในตนเอง
8. นําเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกตใชในการเรียนการสอน และการบริหารจัดการ

9. เปนแหลงปฏิบัตกิ ารดานการศึกษา คนควา ทดลอง และวิจัย
10. จัดสภาพแวดลอมในโรงเรียนใหถูกสุขลักษณะ และเอื้อตอการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอน

Jacky Owa, “The role of Orence coach labolatory school,” Journal of early
childhood education (March 2008): 32-37.
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11. จัดการประกันคุณภาพการศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ และใหเปนสวนหนึ่งของระบบ
การบริหารโรงเรียน68
ชารอน เพีย รส ัน (Sharon
Pierson) ศึก ษารูป แบบโรงเรีย นสาธิต มัธ ยมของ
มหาวิท ยาลัย อลาบามา สเตท พบวา โรงเรียนสาธิตมัธยม เปนตนแบบของการจัดการศึกษาที่
ทันสมัย เปนผูนําโรงเรียนอิเล็กทรอนิกส (E-School) ทั้งในดานการบริหารจัดการและการจัดการ
เรียนการสอน เพื่อพัฒนาความสามารถของนักเรียนใหเปนเยาวชนที่ประสบผลสําเร็จในชีวิต ดังนี้
1. เนนหลักสูตรและการจัดการเรียนรูที่มีความเปนเลิศ
2. มุงเนนการพัฒนาครูที่เปนครูตนแบบ
3. พัฒนาบทบาทผูบริหาร รวมทั้ง ผูอํานวยการโรงเรียน คณบดีและอธิการบดี
4. จัดสิ่งอํานวยความสะดวดหลากหลายใหกบั นักเรียน บุคลากรและผูปกครอง
โรงเรียนมีการพัฒนาการศึกษาเพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลง ดังนี้
1. สรางโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต
2. การพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันของประชาชนโดยใชความรูเปนฐาน
3. การปรับระบบบริหารจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน
4. การฝกทักษะดานอาชีพเพือ่ แกปญหาความยากจน
5. สงเสริมการถายทอดองคความรูเพื่อสรางจริยธรรม
6. ความรวมมือกับชุมชนและทองถิ่นเพื่อพัฒนาการศึกษาการจัดการเรียนการสอนได
โรงเรียนมีการสรางมาตรฐานในการจัดการศึกษา ดังนี้
1. เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง
2. นักเรียนมีความรู ตามคุณลักษณะของนักเรียนสาธิต
3. โรงเรียนมีสื่อการศึกษาที่ทนั สมัยและไดมาตรฐาน เพื่อเสริมสรางการเรียนรูของนักเรียน
4. โรงเรียนมีสภาพแวดลอมทางกายภาพทีด่ ี ปลอดภัย และเอื้อตอการเรียนรูของนักเรียน
5. โรงเรียนพัฒนาการวิจัยเพื่อสรางองคความรูที่สามารถตอบสนองตอการพัฒนาศักยภาพ
และคุณภาพของนักเรียน
6. โรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการและบริการที่มีประสิทธิภาพตาม
7. โรงเรียนมีงบประมาณเพือ่ ใชในการบริหารองคกรเพิม่ ขึ้น
Hughes O.,The Role of the campus Laboratory school ( Bloomington IN : Division
of Research and field services Indiana University, 2008),83-88.
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8. เสริมสรางศักยภาพใหบคุ ลากรทุกระดับมีความรูความสามารถและปฏิบัติงานแบบมือ
อาชีพ
9. โรงเรียนสงเสริมการใหบริการวิชาการแกชุมชนและสังคม ใหประชาชนไดรับความรู
ไปพัฒนาคุณภาพชีวติ
10. ผูปกครองและชุมชนมีสวนรวมที่เหมาะสม และพึงพอใจการดําเนินงานของโรงเรียน69
จอนหสัน (Johnston) ศึกษาทัศนคติของผูปกครองในดานการมีสวนรวมระหวางบาน
กับโรงเรียน พบวา ผูปกครองมีทัศนคติในดานความสัมพันธของผูปกครอง ดังนี้
1. ผูปกครองสามารถเขามามีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นหรือให
ขอเสนอแนะในการพัฒนาโรงเรียน
2. หลังจากผูปกครองไดเขามามีสวนรวมกับโรงเรียน สงผลใหผูปกครองมีเจตคติที่ดี
ตอตนเองและเจตคติตอโรงเรียนในทางที่ดีขึ้น
3. ผูปกครองมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับหลักการพัฒนาเด็ก การจัดหลักสูตร
หลักการอบรมเลี้ยงดูเด็ก ซึ่งสามารถนําความรูมาประยุกตใชกับบุตรหลานของตนเองได
4. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาการที่ดีขึ้น
5. ผูปกครองสามารถสรางความสัมพันธกับผูปกครองคนอื่นๆ ไดเพิ่มขี้น70
สมาคมโรงเรียนสาธิตแหงชาติ (Nation Association of Laboratory schools) ศึกษา
หนาที่ของโรงเรียนสาธิต พบวา โรงเรียนสาธิตควรมีหนาที่ตางๆ ดังนี้
1. เพื่อสงเสริมการเรียนรูและพัฒนาการทุกดานแกเยาวชน
2. เพื่อเปนแหลงสาธิตแกบุคคลทั่วไปในดานครุศาสตรหรือศึกษาศาสตร
3. เพื่อเปนแหลงแสวงหาองคความรูใหม และเปนที่ปฏิบัติการทางดานครุศาสตรหรือ
ศึกษาศาสตร
4. เพื่อสงเสริมสิ่งแวดลอมของสังคมโดยรวม
5. เพื่อสนับสนุนการผลิตบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบณ
ั ฑิตทางการศึกษา
Sharon G.Pierson, “A Model school Alabama state college laboratory high school: A
Study of African Americans’ Dedication to Educational Excellence During Segregation,”Journal
of Education (March 2007): 61-67.
70
Best J.H Johnston J.H.,”The new American family and the school”(Dissertation
,Columbus OH : national middle school association, 2004),Abstract.
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นอกจากนั้นยังพบวา โรงเรียนสาธิตตางๆควรตั้งสรรถนะของผูเรียนเพื่อเปนแนวทาง
ในการพัฒนานักเรียนตอไป สมรรถภาพ ดังนี้
1. ผลสัมฤทธิ์ตามหนาที่และวัตถุประสงคของโรงเรียน คือศิษยมภี าวะผูนําที่มีลักษณะ
เดนในการแสวงหาความรู
2. กลาคิด กลาแสดงออก และสามารถปรับปรุงตนเองไปสูความสําเร็จไดใน
หลายๆรูปแบบตามสถานการณจริง
3. ใชความรูความสามารถของตนอยางพอเหมาะพอสมกับสถานการณ พรอมทั้งมีเหตุผล
ที่เที่ยงตรง
4. คํานึงถึงประโยชนในทางสรางสรรคแกสวนรวมเปนสําคัญ ทั้งนี้ บนพืน้ ฐานแหง
คุณธรรม
5. มีบุคลิกภาพของความเปนผูนาํ และผูรวมงานที่ดี มีวินัย กลาคิด กลาทํา กลานําเสนอดวย
เหตุผล รูจักวางแผน
6. ดําเนินงานอยางเปนระบบ มีความสามารถในการพัฒนาตนเอง ประพฤติปฏิบัติตน ให
บังเกิดผลดีตอการดําเนินชีวติ เพื่อความเจริญ กาวหนาเปนประโยชนสุขแกสังคม และประสบ
ความสําเร็จดั่งที่มุงหวัง71
แคโรไลท เบาวชารท (Caroline Bouchard) ศึกษาการปฏิบัติงานของนัก
การศึกษาปฐมวัยในการสงเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยอายุ 4 ป ในโรงเรียนสาธิต พบวา นัก
การศึกษาปฐมวัยมีการปฏิบัติงานในโรงเรียนสาธิต ดังนี้
1. สงเสริมความพรอมของเด็กปฐมวัยทุกๆดาน เพื่อที่จะเตรียมพรอมสูการศึกษา
ในระดับประถมศึกษา
2. จัดสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรู โดยจัดบรรยากาศของโรงเรียนใหเปน
เหมือนบาน มีมุมเสริมประสบการณสําหรับเด็กไดสํารวจเรียนรู
3. จัดกิจกรรมสงเสริมใหเด็กรูจักฝกความรับผิดชอบตอตนเอง และรูจักอยู
รวมกับเพื่อนและผูอื่นได

Nation Association of Laboratory schools,What are the Function of Laboratory
school [Online], accessed 17 September 2007.Available from http://www.Edinbora.edu/
cwis/educationals.him
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4. สงเสริมใหเด็กไดมีความคิดริเริ่มสรางสรรค และกลาแสดงออก โดยจัดกิจกรรมที่มี
ทางเลือกที่หลากหลายสําหรับเด็กปฐมวัย
5. ทําวิจัยเพื่อแกปญหาพฤติกรรมเด็กและสงเสริมการเรียนรู
6. แสดงออกถึงความเอื้ออาทรตอเด็กทุกคน
7. ประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยดวยวิธีที่หลากหลายและใหผูปกครองมีสวนรวมใน
การประเมินพัฒนาการรวมทั้งรายงานพัฒนาการใหผูปกครองทราบอยางตอเนื่อง72
บุญเจริญ บํารุงชู ศึกษารูปแบบที่เหมาะสมในการบริหารโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร พบวา
1. วัตถุประสงคของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย ยังคงเปนแหลงคนควา ทดลอง และ
วิจัยทางการศึกษา
เปนแหลงพัฒนาหลักสูตรและเทคนิควิธีสอน
อีกทั้งเปนหนวยงาน
สนับสนุนการผลิตบัณฑิต เปนสถานที่ฝกงานของนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร ผลิต พัฒนา
เยาวชนที่มีคุณภาพแกสังคมและเผยแพรผลงานทางวิชาการแกสังคม
2. นโยบายของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรเนนในดานการสงเสริมให
เปนแหลงทดลอง ศึกษา คนควา วิจัยทางศึกษาศาสตร สงเสริมใหเปนแหลงฝกสอน ฝกงาน
ของนักศึกษา เผยแพรผลงานทางวิชาการแกสังคม ตลอดถึงสงเสริมในการผลิตนักเรียนดาน
ประชาธิปไตย คุณธรรม ศิลปวัฒนธรรมเพื่อเปนตัวอยางแกสังคม
3. สายการบริหารของโรงเรียนสาธิตกับคณะศึกษาศาสตรที่เปนอยูมีฐานะเทียบเทา
ภาควิชา มีศักดิ์และสิทธิ์เหมือนภาควิชาอื่นๆแตควรมีความเปนอิสระในการขยายงาน
4. คณะกรรมการบริหารโรงเรียนสาธิตควรมีหนาที่ในการเปนที่ปรึกษา เสนอแนะ ให
คําปรึกษาในดานการบริหารกิจการของโรงเรียนสาธิตแกผูอํานวยการ
5. คุณสมบัติของผูอํานวยการโรงเรียนสาธิตตองเปนผูที่มีความสามารถในการ
บริหารงานดานตางๆ ๆดแก งานวิชาการ งานกิจการนักเรียน งานบริหารงบประมาณ มีเหตุผล
มีความยุติธรรม เปนแบบอยางที่ดีของผูรวมงาน มีความรูความเขาใจปรัชญาการศึกษา เขาใจ
นโยบายของคณะศึกษาศาสตรและมหาวิทยาลัย มีความคิดริเริ่ม กลาตัดสินใจ อุทิศเวลาใหกับ
โรงเรียนสาธิต

Caroline Bouchard, “Early childhood Educator with Demonstration school ,” Journal
of Early Childhool Education (January 2008): 91-95.
72

51
6. อํานาจหนาที่ของผูอํานวยการ คือควบคุม ดูแล ประสานงาน รับผิดชอบงาน
ทั้งหมดของโรงเรียน เปนกรรมการคณะโดยตําแหนง ปฏิบัติงานตามแผน ติดตามการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานใหเปนไปตามระเบียบ
7. สถานภาพของอาจารยโรงเรียนสาธิต ดานความกาวหนาทางวิชาการนั้น ควรมี
ความกาวหนาทางวิชาการเชนเดียวกับคณาจารยในคณะ/มหาวิทยาลัยที่สอนระดับอุดมศึกษา
ไดรับการสงเสริมในการผลิตตํารา แบบเรียน เอกสารประกอบการสอน มีโอกาสเขารับการ
ฝกอบรม ดูงาน ลาศึกษาตอ
8. การบริหารงบประมาณของโรงเรียนสาธิต ซึ่งนอกจากงบประมาณแผนดินและเงิน
รายไดแลว โรงเรียนควรหางบประมาณสนับสนุนการเรียนการสอน โดยการจัดตั้งสมาคม
ผูปกครอง ครู นักเรียนและสมาคมศิษยเกา องคกรเอกชนและการจัดกิจกรรมเพื่อใหประชาชน
ไดมีสวนรวมในการสนับสนุนดวย73
ชาย หาญณรงค ศึกษาปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจของผูปกครองในการสงบุตรหลาน
เขาศึกษาตอ ณ โรงเรียนสาธิตพิบูลบําเพ็ญ มหาวิทยาลัยบูรพา ผลการวิจัยพบวา ปจจัยที่มีผล
ตอการตัดสินใจของผูปกครองในระดับมากที่สุดมี 4 ปจจัย ตามลําดับดังนี้คือ ความมีชื่อเสียง
ของโรงเรียน ความสามารถของครู การจัดการเรียนการสอน การอํานวยความสะดวกและการ
บริการ จากขอคนพบดังกลาว มีขอเสนอแนะดังนี้ เพื่อเปนการสรางความเชื่อมั่นและความ
ศรัทธาของผูปกครองตอโรงเรียน ผูบริหารจะตองรักษาระดับความนาเชื่อถือนี้ โดยพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอน พัฒนาครู นักเรียน มุงสูความเปนเลิศทางวิชาการในระดับประเทศ ควบคู
ไปกับการปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรม
ดูแลความปลอดภัยนักเรียนจากยาเสพติดและความ
รุนแรงไมใหเกิดขึ้นในโรงเรียน74

บุญเจริญ บํารุงชู , “รูปแบบที่เหมาะ สมในการบริหารโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร” (ปริญญานิพนธมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2545), บทคัดยอ.
74
ชาย หาญณรงค, “ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจของผูปกครองในการสงบุตรหลาน
เขาศึกษาตอ ณ โรงเรียนสาธิตพิบูลบําเพ็ญ มหาวิทยาลัยบูรพา” (ปริญญานิพนธมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา, 2546), บทคัดยอ.
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ไพโรจน มินสาคร ศึกษาความตองการมีสวนรวมในการบริหารงานโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
ซึ่งถามความคิดเห็นของบุคลากรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
รามคําแหงที่เปนอาจารยผูสอน และเจาหนาที่ปฏิบัติงานสนับสนุนการศึกษา พบวา
1. ความตองการมีสวนรวมในการบริหารโรงเรียนสาธิตโดยรวมอยูในระดับปานกลาง
และเมื่อพิจารณารายดานพบวา ตองการมีสวนรวมในการบริหารในดานกิจการนักเรียน
2. การเปรียบเทียบความตองการมีสวนรวมในการบริหารโรงเรียนสาธิต โดยอาจารย
ตองการมีสวนรวมในการบริหารงานวิชาการมากกวาเจาหนาที่ และเจาหนาที่ตองการมีสวน
รวมในการบริหารงานดานบริหารและธุรการมากกวาอาจารย75
สุภาวรรณ โชติผล ศึกษาการบริหารงานโรงเรียนในเครือภคินีคณะธิดาแมพระองค
อุปถัมภในประเทศไทย
มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาสภาพและปญหาการบริหารงานโรงเรียน
พบวา
1. งานนโยบายและการวางแผน บริหารงานโดยกําหนดนโยบายในการบริหารงาน
โรงเรียนยึดหลักความสอดคลองกับนโยบายการศึกษาชาติและนโยบายโรงเรียน
เนนการ
พัฒนาผูเรียนคานความรูคูคุณธรรม
2. งานวิชาการ บริหารงานโดยวิเคราะหและจัดหลักสูตรสถานศึกษาตามนโยบาย
ปฏิรูปการศึกษาชาติ จัดการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ
3. งานบุคลากร บริหารงานโดยพิจารณาคุณวุฒิ คัดสรรบุคลากรตามความถนัดและ
ความสามารถ สนับสนุน จัดสรรตามความเหมาะสม
4. งานกิจการนักเรียน บริหารงานโดยจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนทั้งดานรางกายและจิตใจ
5. งานธุรการและการเงิน โดยกําหนดบุคลากรผูรับผิดชอบ จัดทําระบบขอมูล
สารสนเทศ ใหบริการและประสานความรวมมือกับฝายตางๆ
6. งานอาคารสถานที่ วางแผนจัดสราง จัดระบบการใชสอย บํารุงรักษาและซอมแซม
เพื่อใหเอื้อตอการเรียนรูและคํานึงถึงความปลอดภัย เปดบริการแกชุมชนตามความเหมาะสม

ไพโรจน มินสาคร , “ ความตองการมีสวนรวมในการบริหารงานโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยรามคําแหง” (ปริญญานิพนธมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทวิโรฒ, 2550), บทคัดยอ.
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7. งานสรางความสัมพันธชุมชน รวมมือกับชุมชนในการพัฒนาผูเรียนและชุมชนตาม
โอกาสตามความเหมาะสม76
ไพโรจน ขาวสังข ศึกษาการบริหารงานโรงเรียนที่เปนนิติบุคคลในเขตพื้นที่การศึกษา
กระบี่ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความคิดเห็นของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษาที่มีตอสภาพ
การบริหารและจัดการโรงเรียนที่เปนนิติบุคคลและเพื่อศึกษาปญหาการบริหารและการจัดการ
โรงเรียนที่เปนนิติบุคคล พบวา การบริหารวิชาการ การบริหารงานงบประมาณการบริหารงาน
บุคคล และกรบริหารทั่วไปแตละดานมีระดับการปฏิบัติมาก แตเมื่อพิจารณารายขอพบวา มี
การปฏิบัติในระดับปานกลาง คือ จัดใหมีการนิเทศการใชหลักสูตรสถานศึกษา จัดระบบแนะ
แนวทางวิชาการและวิชาชีพแกนักเรียน จัดทําและพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการ
สอน จัดใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณระหวางชุมชนกับสถานศึกษา จัดเครือขาย
ผูปกครองเพื่อความรวมมือในการแกปญหาแกนักเรียน ควรมีการสงเสริมใหครูทําวิจัยในชั้น
เรียน นําเทคโนโลยีเพื่อการศึกษามาพัฒนางานฝายตางๆและจัดระบบฐานขอมูลใหสอดคลอง
และเชื่อมโยงกับเขตพื้นที่การศึกษา77
จาการศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับการบริหารในดานตางๆทั้งตางประเทศและในประเทศ
ไทย รวมถึงแนวคิดการบริหารโรงเรียนสาธิต และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการศึกษาวิจัยเรื่อง
รูปแบบการบริหารโรงเรียนสาธิตปฐมวัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ตอไปเปนการ
กลาวถึงประเด็นตางๆที่ครอบคลุมเนื้อหานวัตกรรมทางการศึกษาปฐมวัยซึ่งโรงเรียนสาธิต
ปฐมวัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏมีการนําหลักการ แนวคิดไปปรับใชในการบริหาร การจัดการ
เรียนรูสําหรับเด็กปฐมวัย เนื่องจากเปนนวัตกรรมที่เปนที่ยอมรับในการจัดการศึกษาปฐมวัย
รวมถึงงานวิจัยที่เกี่ยวของกับนวัตกรรมทางการศึกษาปฐมวัย ดังรายละเอียดตอไปนี้

สุภาวรรณ โชติผลนสาคร , “ การศึกษาการบริหารงานโรงเรียนในเครือภคินีคณะแม
พระองคอุปถัมภในประเทศไทย” (วิทยานิพนธมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิต
วิทยาลัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2547), บทคัดยอ.
77
ไพโรจน ขาวสังข , “การศึกษาการบริหารงานโรงเรียนที่เปนนิติบุคคลในเขตพื้นที่
การศึกษากระบี่” (วิทยานิพนธมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2547), บทคัดยอ.
76

54
แนวคิดการบริหารโรงเรียนปฐมวัยโดยนวัตกรรมทางการศึกษาปฐมวัยการสอนแบบ
โครงการ (The Project Approach)
คูมือ หลัก สูต รการศึก ษาปฐมวัย พุท ธศัก ราช 2546 สํา หรับ เด็ก 3-5 ป กรมวิช าการ
กระทรวงศึก ษาธิก าร ใชคํ า วา “โครงการ” และระบุว า การสอนแบบโครงการ (Project
Approach) คือ การที่เด็กศึกษาสืบคนลงลึกในเรื่องที่เด็กสนใจหรือทั้งผูสอนและเด็กสนใจ โดย
เด็ก เปน ผูลงมือปฏิบัติ สืบคน ขอมูลเพื่อหาคํา ตอบจากคําถามของตนเอง ภายใตการชว ยเหลือ
แนะนํา การอํานวยความสะดวกและการสนับสนุนจากครูผูสอน แบงเปน 3 ระยะ คือ ระยะ
เริ่มตนโครงการ ระยะพัฒนาโครงการ และระยะสรุปโครงการ ซึ่งแตละระยะจะประกอบดวย
การอภิปราย การออกภาคสนาม การสืบคน การนําเสนอ และจัดแสดง
โครงการ ความหมาย คือ การสืบ คน หาขอมูล อยา งลึก ตามหัว เรื่อ งที่เ ด็ก สนใจควรแก
การเรียนรู โดยปกติการสืบคนจะทําโดยเด็กกลุมเล็ก ๆ ที่อยูในชั้นเรียน หรือเด็กทั้งชั้นรวมกัน
หรือบางโอกาสอาจเปนเพียงเด็กคนใดคนหนึ่งเทานั้น จุดเดนของโครงการคือความพยายามที่
จะคนหาคําตอบจากคําถามที่เกี่ยวกับหัวเรื่องไมวาคําถามนั้นจะมาจากเด็ก จากครู หรือจากเด็ก
และครูรวมกันก็ตาม จุดประสงคของโครงการ คือ การเรียนรูเกี่ยวกับหัวเรื่อง มากกวาการเสาะ
แสวงหาคําตอบที่ถูก ตอง เพื่อตอบคําถามที่ครูเปนผูถาม การจัดประสบการณการเรียนรูโดย
การใชก ารสอนแบบโครงการเปน นวัต กรรมทางการศึก ษาที ่เ ปด โอกาสใหเ ด็ก ไดเ รีย นรู
ประสบการณตรงผานประสาทสัมผัส และการลงมือปฏิบัติ เปนการเรียนรูในลักษณะที่เด็กเปน
ศูนยกลางการสงเสริมพหุปญญา การเรียนรูภาษาแบบธรรมชาติ การเรียนรูแบบเด็กสรางองค
ความรูดวยกระบวนการวางแผน ลงมือทํา และเด็กสรุปความรูเอง
การจัดประสบการณการเรียนรูโดยการใชการสอนแบบโครงการ เปนนวัตกรรมทาง
การศึก ษาที่เ ปด โอกาสใหเ ด็ก ไดเ รีย นรูป ระสบการณต รงผา นประสาทสัม ผัส และการลงมือ
ปฏิบัติ เปน การเรีย นรูใ นลัก ษณะที่เ ด็ก เปน ศูน ยก ลางการสง เสริม พหุปญ ญา การเรีย นรูภ าษา
แบบธรรมชาติ การเรียนรูแบบเด็กสรางองคความรูดวยกระบวนการวางแผน ลงมือทํา และเด็ก
สรุปความรูเอง รูปแบบการสอนแบบโครงการเปนการจัดประสบการณที่เปดโอกาสใหเด็กได
ศึก ษาเรื่อ งใดเรื่อ งหนึ่ง อยา งลุม ลึก โดยเรื่อ งที่เ รีย น และประเด็น ปญ หาที่ศึก ษามาจากความ
สนใจของตัวเด็กเอง การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมุงใหเด็กมีประสบการณตรงกับเรื่องที่
ศึกษานั้น โดยการเปดโอกาสใหเด็กไดสังเกตอยางใกลชิด จากแหลงความรูเบื้องตน อาจจะใช
ระยะเวลาที่ยาวนานอยางเพียงพอตามความสนใจของเด็ก เพื่อที่จะใหเด็กไดคนพบคําตอบและ
คลี่ค ลายความสงสัย ใครรู ในการจัด กิจ กรรมเด็ก อาจประสบกับ ทั้ง ความสํา เร็จ และความ
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ลมเหลวในวิธีการแสวงหาความรูตามวิธีการของเด็กเอง และเมื่อเขาพบคําตอบ ก็จะนําความรู
ใหมที่ไดนั้นมาเสนอในรูปแบบตาง ๆ ตามความตองการของเด็กเอง อาจเปนงานเขียน งาน
วาดภาพระบายสี การสรางแบบจําลอง การเลนสมมติ ละคร การทําหนังสือ หรือรูปแบบอื่น ๆ
โดยจะนําเสนอความรูตอเพื่อน ๆ คุณครู ผูปกครองและคนอื่น ๆ ทําใหเด็กเกิดความภาคภูมิใจ
ในความสําเร็จนั้น
ลักษณะของการสอนแบบโครงการ/โครงงาน
การสอนแบบโครงการ/โครงงาน คือ การที่เด็กเปนรายบุคคลหรือเปนกลุม ศึกษาเรื่อง
ใดเรื่องหนึ่งจากความสนใจของเด็กเองอยางลุมลึกลงไปในรายละเอียดของเรื่องนั้นดวย
กระบวนการคิดและกระบวนการแกปญหาของกระบวนการทางวิทยาศาสตรหรือกระบวนการ
อื่นใดดวยเด็กเองจนพบคําตอบที่ตองการซึ่งประเด็นหรือเรื่องที่ศึกษาเกิดจากขอสงสัยหรือ
ปญหาของเด็กเอง เด็กจะเปนผูวางแผนการคนหาคําตอบดวยตนเอง เปนการเรียนรูผานการ
ปฏิบัติจริง ลงมือคนหาคําตอบเอง เด็กจะมีประสบการณตรงกับเรื่องที่ศึกษา โดยการสังเกต
อยางใกลชิดกับแหลงความรูเบื้องตน
แนวคิดเกี่ยวกับการสอนแบบโครงการ
1. เด็กศึกษาในเรื่องใดเรื่องหนึ่งอยางลุมลึกลงไปในรายละเอียดของเรื่องนั้น ๆ จน
พบคําตอบที่ตองการ
2. เรื่องที่เด็กศึกษาเปนเรื่องที่เด็กเปนผูเลือกเองตามความสนใจ ประเด็นที่ศึกษาก็
เปนประเด็นที่เด็กตั้งคําถามขึ้นเอง
3. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มุงใหเด็กไดมีประสบการณตรงกับเรื่องที่ศึกษานั้น
โดยการเปดโอกาสใหเด็กไดสังเกตอยางใกลชิด จากแหลงความรูเบื้องตน
4. ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน จะใชระยะที่ยาวนานอยางเพียงพอตามความ
สนใจของเด็ก เพื่อที่จะใหเด็กไดคนพบคําตอบ และคลี่คลายความสงสัยใครรู
5. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหเด็กไดประสบกับทั้งความสําเร็จและความ
ลมเหลวในวิธีการแสวงหาความรูตามวิธีการของเด็กเอง
6. เมื่อเด็กไดคนพบคําตอบแลว เด็กจะนําความรูใหมที่ไดนั้นมาเสนอในรูปแบบตาง ๆ
ตามความตองการของเด็กเอง อาจจะเปนงานเขียน งานวาดภาพระบายสี การสรางแบบจําลอง
การเลนสมมติ ละคร การทําหนังสือ หรือรูปแบบอื่น ๆ
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7. เด็กไดนําเสนอความรูตอเพื่อน ๆ และคนอื่น ๆ อันจะแสดงใหเห็นถึงความสําเร็จ
ของกระบวนการศึกษาของตน และเกิดความภาคภูมิใจในความสําเร็จนั้น78
หลักการสําคัญของการสอนแบบโครงการ เปนดังนี้
1. เด็กศึกษาเรื่องใดเรื่องหนึ่งอยางลุมลึกลงไปในรายละเอียดของเรื่องนั้นดวย
กระบวนการคิด และแกปญหาของเด็กเอง จนพบคําตอบที่ตองการ
2. เรื่องที่ศึกษากําหนดโดยเด็กเอง
3. ประเด็นที่ศึกษา เกิดจากขอสงสัยหรือปญหาของเด็กเอง
4. เด็กไดมีประสบการณตรงกับเรื่องที่ศึกษาโดยการสังเกตอยางใกลชิด จากแหลง
ความรูเบื้องตน
5. ระยะเวลาการสอนยาวนานอยางเพียงพอตามความสนใจของเด็ก
6. เด็กไดประสบทั้งความลมเหลวและความสําเร็จในการศึกษา ตามกระบวนการ
แกปญหาของเด็ก
7. ความรูใหมที่ไดจากกระบวนการศึกษาและการแกปญหาของเด็กเปนสิ่งที่เด็กใช
กําหนดประเด็นศึกษาขึ้นใหม หรือใชปฏิบัติกิจกรรมที่เด็กตองการ
8. เด็กไดนําเสนอกระบวนการศึกษาและผลงานตอคนอื่น
9. ครูไมใชผูถายทอดความรู หรือกําหนดกิจกรรมใหเด็กทํา แตเปนผูกระตุนใหเด็ก
ใชภาษาหรือสัญลักษณอื่น ๆ เพื่อจัดระบบความคิดและสนับสนุนใหเด็กใชความรู ทักษะที่มี
อยูคิดแกปญหาดวยตัวเอง
การประเมินผลการเรียนการสอน
1. การประเมินพัฒนาการของผูเรียน
การเรียนการสอนตามรูปแบบนี้เปนสวนหนึ่งของการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนตามปกติตามแนวของหลักสูตร ซึ่งมีจุดมุงหมายใหผูเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค และ
คุณลักษณะตามวัยดังกําหนดไวในหลักสูตร นอกจากนั้น รูปแบบการสอนนี้ยังมี
วัตถุประสงคหลักเพื่อใหผูเรียนสามารถพัฒนากระบวนการคิด สามารถลงมือปฏิบัติกิจกรรม
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ตามความสนใจของตน สามารถแกปญหาไดอยางเปนกระบวนการ และเพื่อเสริมสรางการเห็น
คุณคาใน
ตนเองของเด็กแตละคน ดังนั้นการประเมินผลการเรียนการสอนตามรูปแบบนี้จึง
เปนสวนหนึ่งของการประเมินพัฒนาการของผูเรียนตามหลักสูตร กระบวนการประเมินผลจึง
เปนกระบวนการสังเกตพฤติกรรมที่เกิดขึ้นตลอดเวลา
ในการจัดกิจกรรมตามกระบวนการ
เรียนการสอน ใชการบันทึกคําพูด และเก็บรวบรวมผลงานเด็ก มุงเนนที่ความตองการการ
ชวยเหลือและการประสบผลสําเร็จของผูเรียนแตละคน ไมใชการประเมินผลที่มุงใหคะแนน
จากผลการทํางาน และจัดลําดับที่เปรียบเทียบในกลุม
2. การประเมินโครงการ
การที่คุณครูจะตอบคําถามตนเองไดวา โครงการที่ไดรวมมือกับเด็ก ๆ คนหาคําตอบจนสําเร็จ
นั้นมีคุณคาเพียงใด เปนโครงการที่ดีหรือยัง ผูเขียนขอแนะนําใหประเมินโดยใชหลักการ 9
ประการของรูปแบบการเรียนการสอนนี้เปนเกณฑในการตรวจสอบ แตทั้งนี้ตองไมลืมวาการ
ประเมินนั้นมีวัตถุประสงคหลักเพื่อนําขอมูลมาปรับปรุงกิจกรรมในการทําโครงการกับเด็ก ๆ
ในครั้งตอไป
รูปแบบการเรียนการสอนนี้ไปใชใหเกิดผลตามจุดมุงหมายของรูปแบบการเรียนการ
สอน รายละเอียดเงื่อนไขสําคัญ มีดังตอไปนี้
1. เปนรูปแบบการเรียนการสอนที่ใชรวมกับระบบการสอนตามหลักสูตรปกติ โดย
โอกาสที่ครูจะใชรูปแบบการเรียนการสอนนี้
จะเกิดขึ้นภายใตสภาพการเรียนการสอน
ตามปกติ เมื่อครูสังเกตเห็นวาเด็กมีความสนใจในเรื่องหนึ่งเรื่องใดเปนพิเศษ และตองการจะ
ศึกษาเรื่องนั้นอยางลุมลึกตอไป และครูพิจารณาวาสามารถจัดกิจกรรมเพื่อใหเด็ก ๆ ศึกษาเรื่อง
นั้นได รวมทั้งมีแหลงทรัพยากรเพียงพอในการศึกษาเรื่องนั้น
2. การจัดการเรียนการสอนมุงที่ความสนใจของเด็กเปนหลัก เพื่อใหเด็กมีโอกาสได
ศึกษาเรื่องที่ตนสนใจในวิธีการของเด็ก ๆ เอง ดังนั้นจึงไมมีการวางแผนการสอนอยางชัดเจน
ไวลวงหนา ครูผูสอนจะคอยสังเกตจนพบความสนใจของเด็ก แลวจึงจะสามารถรวมกัน
วางแผนและกําหนดกิจกรรมการเรียนการสอนรวมกันกับเด็ก และจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนใหสอดคลองกับความตองการและความสนใจของเด็ก
3. รูปแบบการเรียนการสอนนี้เหมาะสําหรับกลุมเด็กกลุมเล็ก ๆ โดยตามทฤษฎี
จํานวนเด็กที่เหมาะมากที่สุดคือ จํานวน 7-9 คน เพราะจะเปนขนาดกลุมที่เด็กจะสามารถมี
ปฏิสัมพันธกันอยางลึกซึ้ง มีการแลกเปลี่ยนความรูซึ่งกันและกัน ทําใหเกิดการศึกษาอยางลุม
ลึกขึ้น แตอยางไรก็ดี ในทางปฏิบัติผูเขียนและคุณครูคนอื่น ๆ ที่เคยทําโครงการรวมกับเด็ก ๆ
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สามารถจัดกลุมเด็กได 20-30 คน แตทั้งนี้ครูจะตองสามารถจัดการกับกิจกรรมการเรียนการ
สอนตามความสนใจของเด็กได โดยการแบงกลุมเด็กออกเปนกลุมเล็ก แลวทําโครงการไปกับ
ครูทีละกลุม
4. รูปแบบการเรียนการสอนนี้ตองการครูที่มีคุณลักษณะสําคัญอยางยิ่ง คือ ตองเปนผู
ที่ยอมรับเด็กโดยแท เชื่อมั่นวาเด็กสามารถแสวงหาความรูไดดวยตนเอง โดยครูจะตองแสดง
บทบาทผูฟงที่ดีใหเขาใจอยางถองแทถึงความตองการความสนใจของเด็ก และจัดกิจกรรมตาม
ความสนใจของเด็กอยางแทจริง ตองไมแสดงบทบาทของผูถายทอดความรูใหกับเด็ก ไมเปนผู
กําหนดกิจกรรมใหเด็กทําตามความคิดของครู
เวลาในการปฏิบัติกิจกรรมตามโครงการของเด็กในแตละวันของการเรียนการสอนตามรูปแบบ
นี้ แมจะใชเวลาในการสอนวันละ 15-60 นาที แตกําหนดเวลาดังกลาวสามารถยืดหยุนไดตาม
ความสนใจของเด็ก รวมทั้งกําหนดเวลาในการเรียนการสอนโดยตลอดโครงการก็จะขึ้นอยูกับ
ความสนใจของเด็กเชนเดียวกัน79
แนวคิดการบริหารโรงเรียนปฐมวัยโดยนวัตกรรมการศึกษาปฐมวัยการสอนภาษา
แบบธรรมชาติ (Whole Language Approach)
ป รั ช ญ า แ ล ะ แ น ว คิ ด ก า ร เ รี ย น รู ภ า ษ า อ ย า ง ธ ร ร ม ช า ติ แ บ บ อ ง ค ร ว ม
ความเปนมาภาษาธรรมชาติ (Whole Language) เปนคําที่พบครั้งแรกในหนังสือภาพของเด็กที่เขียน
โดย จอหน อามอส โคมินิอุส ในยุคคริสตศตวรรษที่ 17 ซึ่งเปนหนังสือเลมเล็ก ๆ ที่เหมือนยอโลก
ไว และภาษาธรรมชาติ นั้ น เต็ ม ไปด ว ยภาพสิ่ ง ต า ง ๆ -ชื่ อ –
คํ า
อธิ บ ายสิ่ ง เหล า นั้ น
สวนความหมายของภาษาธรรมชาติของโคมินิอุส จะไมเหมือนความหมายในปจจุบันเสียทั้งหมด
แตก็ไดชี้ใหเห็นลักษณะเดนสําคัญที่คํานึงถึงวิธีการเรียนรูแบบเด็ก ๆ ดวยการใชภาษาเชนเดียวกัน
ปจจุบันที่เราใชนี้เอง โคมินิอุสเชื่อวา เด็กสามารถคนพบขอมูลใหม ๆ ไดดวยการนําเสนอ
ดวยสิ่งที่เด็กคุนเคยในชีวิตอยูแลว เด็กจะเขาใจสิ่งของที่เปนรูปธรรมไดโดยการใชภาษาถิ่นหรือ
ภาษาในชีวิตประจําวันของเด็ก นักการศึกษาในชวงระหวางคริสตศตวรรษที่ 17 – 20 ไดระบุวา
หลักการของการเรียนรูภาษาอยางธรรมชาติแบบองครวมในยุคนี้คลายกันกับแนวทางโคมินิอุส
วรนาถ รักสกุลไทย, “นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาปฐมวัย,” ประมวลสาระ
ชุ ด วิ ช าหลั ก การและแนวคิ ด ทางการศึ ก ษาปฐมวั ย ศึ ก ษา หน ว ยที่ 11 บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา สาขาวิ ช า
ศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2545, 64-67.
79
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ความรูจะเกิดขึ้นอยางพรั่งพรูจากกระบวนการเรียนรูและพัฒนาภาษาพูด ภาษาเขียน ซึ่งครูจะเห็น
ไดชัดเจนวาเด็ก ๆ นั้นอาศัยภาษาเปนสื่อในการแกปญหาตาง ๆ อยางมีความหมายในกระบวนการ
เรียนรูทั่ว ๆ ไปของเด็กในโรงเรียน สวนครูก็เชนกัน ครูใชภาษาทุกทักษะ ทุกดาน ฟง พูด อาน
เขียน แบบองครวมในทุกกิจกรรมในหองเรียน เชน การวิเคราะหเรื่องราว ตาง ๆ การแนะนําแนว
หลักสูตร การทําจดหมายขาว การเขียนบทความ หารเขียนหนังสือตาง ๆ ฯลฯ
รูปแบบเรียนรู ภาษาตามธรรมชาติ
1. เนนการสอนโดยตรงจากครู ซึ่งถูกควบคุมโดยหลักสูตรโปรแกรมการสอนที่กํากับอยู
2. มีพฤติกรรมที่เปนตนแบบของการเรียนรู
3. การเรียนรูเปนแนวทางที่ตองเริ่มตนจากงายไปหายากและซับซอน จากทักษะยอยไปสู
ทักษะใหญขึ้น
4. การเรียนพูด -เขียน ใหถูกตอง เปนสิ่งจําเปนทีต่ องสรางนิสัย ดังนั้นหากพูดหรือเขียนผิด
ตองแกไขใหถกู ตอง ถือวาคําผิดเปนสิ่งรายแรง
5.เมื่อถือวาความถูกตองเปนสิ่งสําคัญดังนั้นการปลอยใหเด็กทดลอง กลาทําอะไรนอก
รูปแบบ จึงเปนสิ่งไมพึงประสงค
6. ผูเรียนทุกคนตองเรียนและทําสิ่งที่ครูสอนใหได เหตุนี้เองเด็กจํานวนมากจึงตองประสบ
กับความลมเหลวอยูเสมอ
7. เนนการเรียนรูของผูเรียน ซึ่งไดรบั การแนะนําชวยเหลือ โดยครู แตไมใชถูกควบคุม แต
ครูเปนผูเรียนรูรวมกันไปพรอมกับเด็ก
หลักการสอนภาษาแบบองครวม
กูดแมน(Goodman)ไดเสนอแนะหลักการของการสอนภาษาแบบองครวมไดดังนี้
1.หลักการสอนอานและเขียนภาษาแบบองครวม
1.1.ผูอานจะตองเก็บขอมูลและทําความเขาใจความหมายของขอความที่อานในระหวางการ
อานโดยใชความรูและประสบการณเดิมของตนเขาชวยเพือ่ ใหเขาใจไดงา ยขึ้น มีงานวิจยั ดานการ
อานมากมายทีส่ นับสนุนแนวคิดที่วา ผูอา นที่มีประสบการณ หรือความรูเดิมในสาขานั้น ๆ จะ
สามารถอานไดดีและเขาใจเร็วกวาผูไมมีประสบการณ
1.2. ในระหวางการอาน ผูอานจะตองใชกลวิธีในการอาน ที่จะชวยใหเขาใจขอความที่อาน
ไดหรือที่เรียกวา กระบวนการอาน ซึ่งจะเกิดขึ้นกับผูอานไดหรือที่เรียกวา กระบวนการอาน ซึ่งจะ
เกิดขึ้นกับผูอานทุกคนในขณะที่อานเปนขั้นตอน
อันประกอบดวยการตั้งสมมติฐานหรือการ
คาดการณลวงหนา การเลือกสรรความหมายของคําหรือขอความ และสนับสนุนความหมายที่
ถูกตอง แตหากเกิดความผิดพลาดก็สามารถแกไขใหถูกตองไดดว ยตนเอง ทุกขั้นตอนดังกลาวจะ

60
เกิดขึ้นในขณะที่อานตลอดเวลา ทั้งผูที่มีความสามารถในการอานระดับสูงหรือผูที่เริ่มเรียนการอาน
1.3. ดานการเขียน แนวการสอนภาษาแบบองครวม จะเนนใหเห็นความสัมพันธระหวาง
การอานและการเขียน
ซึ่งจะเกิดขึ้นตอเนื่องกันตลอดเวลาผูอานมากจะมีขอมูลในการเขียนมาก
ดังนั้นในการเขียนควรฝกใหผูเขียนมีขอมูลหรือรายละเอียดที่เหมาะสมเพียงพอ สามารถผลิตงาน
เขียนที่มีผูอานเกิดความเขาใจสามารถรับสารของผูเขียนได
1.4. การเขียนตองคํานึงถึงระบบของภาษาซึ่งประกอบดวยตัวสัญลักษณและเสียง(grapho
phonic system) หลักเกณฑไวยากรณ (syntactic system) และการสื่อความหมาย ( semantic system)
ทั้งสามระบบตองมีความสัมพันธกันอยางถูกตองในการเขียนจึงจะทําใหผูอานสามารถตีความหมาย
และเขาใจขอความนั้นอยางถูกตอง
1.5. จุดมุงหมายหลักของการอานคือ ความหมายและความเขาใจในบทความที่อาน
(comprehend sion of meaning) สวนจุดมุง หมายในการเขียน คือ สื่อความหมายใหผูอานเขาใจตาม
จุดประสงคของผูเขียน80
2.หลักการจัดการเรียนการสอนภาษาแบบองครวม
2.1. สงเสริมการอานภายในโรงเรียน จัดหาหนังสือหรืออุปกรณสงเสริมการอานตาง ๆ ที่มี
ความหมายสงเสริมประสบการณในชีวิตประจําวัน ซึ่งจะชวยเพิ่มพูนความรู ความเพลิดเพลิน โดย
จัดให
หลากหลายสาขาและมีแบบแผนการเขียนทีแ่ ตกตางกัน
เปนแบบอยางการใชภาษา
2.2. สงเสริมใหรักการอาน โดยจัดเตรียมหนังสือพิมพตา ง ๆ ใหตอบสนอง ความตองการ
ของผูเรียนและสังคม จัดสภาพแวดลอมใหเหมาะแกการอาน มีหนังสือมากมายหลายประเภทให
เลือกซึ่งเปนการจูงใจใหผูเรียนอยากอานเองเพื่อความสนุกสนานและพอใจ มิใชการบังคับใหอาน
การอานดวยความพอใจและการอานโดยการบังคับใหผลตอการพัฒนาการอานตางกัน
2.3. ในการเรียนการสอนทั้งผูสอนและผูเรียนจะตองมีจดุ ประสงคยอยในสวนของตนเองที่
ตางกัน ผูสอนจะตองเนนการพัฒนาการใชภาษาของผูเรียนในการอานการเขียน สวนผูเรียนจะเนน
การนําภาษาไปใชในการอานและการเขียนเพื่อสื่อความหมายตามที่ตอ งการ ผูสอนควรพยายามให
ผูเรียนมีความกลาในการใชภาษารูปแบบใหม ๆ ที่หลากหลายโดยไมกลัวความผิดและพรอมที่จะ
แกไขไดเสมอซึ่งจะทําใหผูเรียนพัฒนาการเรียนรูไดรวดเร็วกวาผูที่ไมกลาใชภาษา เมื่อใชไดถูกตอง
ผูเรียนจะมีความมั่นใจและมีพลังการใชภาษา ไดอยางดี
Goodman , Y.M. ,“Roots of the Whole Language Movement” (The Elementary
School Journal, 1990),56-62.
80
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2.4. ผูสอนตองเนนใหผูเรียนรูจักใชกระบวนการอานไดอยางมีประสิทธิภาพและ
เกิดความชํานาญประกอบกับความรูเดิมพืน้ ฐานจะทําใหสามารถพัฒนาการอานไดอยางรวดเร็ว
การจัดหรือออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาแบบองครวม
1. ผูเรียนเปนศูนยกลางการเรียนการสอนการจัดพืน้ ความรูของผูเรียน เพื่อนํามา
เปนแนวการจัดการเรียนการสอน โดยการสัมภาษณผูเรียนใหผูเรียนเลาประสบการณสวนตัว เขียน
ประวัติสวนตัวหรือสมุดภาพเกี่ยวกับครอบครัวตลอดจนกิจกรรมตางๆที่ผูเรียนสนใจ
2. ผูสอนควรจัดกิจกรรมการอานหนังสือเลาเรื่องที่นาสนใจใหผูเรียนฟงเสมอ เลือกเรื่องที่
นาสนใจแฝงคติสอนใจหรือมีแบบแผนการใชภาษาทีด่ ี ในระหวางเลาหรืออานควรหยุดบางครั้ง
เพื่อเปดโอกาสใหผูเรียนไดติดตาม หรือเพิ่มเติมประสบการณของตนในสวนที่เกี่ยวของกับเรือ่ ง
ผูเรียนจะตื่นตัวตลอดเวลา การไดฟงตัวอยางภาษาที่ดีเปนประจํา ผูเรียนจะเกิดความเขาใจและ
นําไปใชในการเขียนหรือชวยในการทําความเขาใจในการอานตอไป
3. ผูเรียนควรมีโอกาสอานหนังสือทุกวัน โดยเฉพาะวรรณกรรมที่ดมี ีคุณคา บทความที่ดี
ตลอดจนสิ่งพิมพทุกชนิด เชน หนังสือพิมพ วารสาร โปสเตอร และหนังสือประเภทคาดเดาได81
แนวคิดการบริหารโรงเรียนปฐมวัยโดยนวัตกรรมการศึกษาปฐมวัยการศึกษาวอลดอรฟ
(Waldorf Education)
ผูกอตั้งนวัตกรรมการศึกษาปฐมวัยการศึกษาวอลดอรฟ คือ รูดอรฟ สไตเนอร (18611925 ) นักปรัชญาผูกอตั้งการศึกษาวอลลดอรฟ เกิดเมื่อป ค.ศ.1861 ในฮังการี การศึกษา ของเขา
ในชวงตนคือ วิทยาศาสตรและคณิตศาสตร ผลงานเขียนในระยะแรกเกี่ยวกับปรัชญาของคานท
( Kant ) ตอมาเขาไดศึกษาวิชาวิทยาศาสตรธรรมชาติ ปรัชญา และ วรรณคดี และศึกษางานของ
เกอเธอ อยางลึกซึ้งจนสามารถเปนบรรณาธิการงานเขียนทางวิทยาศาสตรของเกอเธและชิลเลอรนัก
ปรัชญาชาวเยอรมัน ที่มี ชื่อเสียง รูดอรฟ สไตเนอร พัฒนาปรัชญาของเขาตอมาอีก วิทยานิพนธ
ปริญญาเอกของเขาเปนเรื่องทฤษฏีวาดวยความรู ผลงานชิ้นสําคัญในชีวิต ของเขาไดรับการตีพมิ พ
ในชื่อ The Phiiosphy of Freedom ซึ่งแปลวาปรัชญาแหงความเปนอิสระและการหลุดพน งานของ
เขาตั้งแตนนั้ จนถึงวาระสุดทายนั้น ของชีวติ คือ การศึกษาเรื่องธรรมชาติของมนุษย การแสวงหา
ความจริง มนุษยปรัชญา (Anthroposophy) ซึ่งเขาพัฒนาขึ้น ถือเปนศาสตร แหงจิตวิญญาณ
Newman, J., Whole Langauge Theory in Use ( New Hampshire Heineman
Education Books, 1985),113-118.
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(Spiritual Science ) ที่กาวพนขอจํากัดของการแสวงหาความจริงเฉพาะจากการรับรูที่เปนรูปธรรม
ตามปรัชญาของคานท ไปสูการแสวงหาความจริงจากการรับรูทั้งกาย และจิต ทั้งที่เปนรูปธรรมและ
นามธรรม ความรูทางวิทยาศาสตรที่มิไดแยกจากความรูสึก แตอยูคูกนั อยางกลมกลืน จะนํามนุษย
ไปสูความเปนหนึ่งเดียวกับสรรพสิ่ง นั่นคืออิสระและการหลุดพน มนุษยปรัชญานี้เปนพื้นฐานของ
การศึกษาวอลดอรฟ โรงเรียนวอลดอรฟแหงแรกตั้งขึ้นในชวงเวลาแหงความยากลําบากของชาว
เยอรมันหลังสงครามโลกครั้งที่ 1 ชาวเยอรมันพยายามแสวงหาวิธี การเปลี่ยนแปลงสังคมที่โหดราย
ทารุณตอมนุษยชาติใหสิ้นไป เอมิล มอลท ผูอํานวยการโรงงานยาสูบ วอลดอรฟ แอสโทเรีย ที่สตุท
การท เปนนักอุตสาหกรรม ที่ตองการเปลี่ยนทิศทางสังคมเสียใหม ใน ค.ศ.1919 เขาไดเชิญสไต
เนอรไปบรรยายแนวคิดของเขาใหคนในโรงงานฟง และไดรับคําขอรองจากทางโรงงาน ใหเปด
โรงเรียนตามปรัชญาของเขาใหแกบุตรหลานของคนงาน รวมทั้งเปดหลักสูตรสําหรับการศึกษา
ผูใหญดวย การศึกษาวอลดอรฟ เปนสวนหนึ่งของการเคลื่อนไหวตามมนุษยปรัชญา (Anthroposophy )
เพื่อฟนฟูวัฒนธรรมใหสามารถพัฒนามนุษย ใหไดถึงสวนลึกที่สุดของจิตใจ การเคลื่อนไหวตาม
ปรัชญานี้กอใหเกิดการพัฒนาศาสตรการศึกษาวอลดอรฟไดแพรไปทัว่ โลก
ปจจุบันมีโรงเรียน
อนุบาล 1087 โรง โรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 640 โรง ศูนยบําบัดกวา 300 แหง และ
สถาบันฝกหัดครูกวา 50 แหง ใน 56ประเทศ เปาหมายของการศึกษาวอลดอรฟ คือ ชวยให
มนุษยบรรลุศกั ยภาพสูงสุดที่ตนมี และสามารถกําหนดจุดมุงหมายและแนวทางของชีวิตของตนเอง
ไดอยางมีอิสระ ตามกําลังความสามารถของตน แตมนุษยจะบรรลุศักยภาพสูงสุดไมได หลักการ
แนวคิด มี ดังนี้
1. การทําซ้ํา ( repetition) เด็กควรไดมีโอกาสทําสิ่งตางๆซ้ําแลวซ้ําเลาจนการกระทํานัน้
ซึมลึกลงไปในกายและจิตจนเปนนิสัย
2. จังหวะที่สม่ําเสมอ( rhythm )กิจกรรมในโรงเรียนตองเปนไปตามจังหวะสม่าํ เสมอ
เหมือนลมหายใจเขา – ออก ยามจิตใจสงบและผอนคลาย เด็กจะไดรูสึกมั่นคงและปลอดภัย
3.ความเคารพและการนอมรับคุณคาของทุกสิ่ง กิจกรรมและสื่อธรรมชาติที่จัดใหเด็ก
เพื่อใหเด็กเคารพและนอมรับคุณคาของสิ่งตางๆที่เกื้อหนุนชีวิตมนุษย ความเคารพและนอมรับ
คุณคาของสิ่งตางๆจะเปนแกนของจริยธรรมตลอดชีวิตของเด็ก82

Rudolf Steiner, The childs Changing Conseiousness and Walolf Education
(New York and Rudolf Steiner Press. London, 1988), 57-60.
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บทบาทของครู
ครูอนุบาลตามแนวคิดของวอลดอรฟนอกจากเปนแบบอยางของความมุงมั่นตั้งใจใหแก
เด็ก แลว ยัง มีบ ทบาทสํา คัญ อื่น ๆไดแ ก การสัง เกตเด็ก ขณะที่เ ด็ก เรีย น ไตรต รองความ
เจริญกาวหนาและปญหาของเด็กหลังสอนและกอนสอนการทํางานกับพอแมเพื่อใหเกิดความเขาใจ
กันและกันในฐานะผูรวมกรุยทางชีวิตใหแกเด็ก การปฎิบัติสมาธิ การทํากิจกรรมศิลปวัฒนธรรม
และกิจกรรมอื่นๆเพื่อพัฒนาตนเอง ในแตละวัน ครูอนุบาลเปนบุคคลสําคัญที่สุดในชีวิตของเด็ก
ขณะอยูที่โรงเรียน ความคิด ความรูสึกและความมุงมั่นตั้งใจของครูถายทอดสูเด็กโดยตรงดวยพลัง
ทั้งหมดในตัวครู ไมใชเพียงผูอํานวยการ ความสะดวกในการเรียนรูดวยตนเองของเด็กครูมิใชเปนผู
เรียกรองหรือสรางกฎเกณฑการกระทําของเด็กแตครูเปนผูสงพลังความมุงมั่นที่มีในตัวทั้งหมด
ใหแกเด็กโดยการเปนแบบอยางของบุคคลที่พัฒนาความเปนมนุษยในตัวเองตลอดเวลาพลังความ
มุงมั่นตั้งใจของครูจะเปนรากฐานสําคัญในการพัฒนากายและจิตวิญญาณของเด็กทั้งในวัยเด็กและ
วัยผูใหญ
การจัดบรรยากาศ
เนื่องจากเด็กวัยแรกเกิดถึง 7 ป เปนวัยที่เรียนรูจากการเลียนแบบซึ่งการเลียนแบบนี้มิใช
เปนการเลียนแบบอยางผิวเผินเพียงแตทาทางหรือคําพูดแตเปนการเลียนแบบลึกลงไปถึงอารมณ
ความรูสึกนึกคิด สิ่งที่เด็กเลียนแบบไปในชวงนี้ฝงลึกลงไปในเด็กและจะหลอหลอมเด็กทั้งกายและ
จิตวญญาณ การเรียนรูของเด็กเปนการเรียนผานจิตใตสํานึกเพราะฉะนั้นสิ่งที่เด็กเรียนรูไปจะสงผล
ตอสุขภาพกาย กริยาทาทาง อารมณ ความรูสึกนึกคิด โดยไมรูตัวและจะฝงแนนไปจนโตการจัด
การศึกษาเพื่อเด็กตองคัดเลือกสิ่งที่ดีงามใหแกเด็กและปกปองเด็กจากสิ่งที่จะทําลายความบริสุทธิไ์ ร
เดียงสาซึ่งเปนความดีงามที่ติดตัวเด็กมา ดวยแนวคิดดังกลาวการจัดบรรยากาศภายในหองเรียน
อาคารเรียนและบริเวณโรงเรียนจึงเปนองคประกอบสําคัญของการศึกษาวอลดอรฟ ความงดงาม
ของธรรมชาติจะปรากฎอยูทั้งกลางแจงและภายในอาคาร ภาพศิลปะ งานปฏิมากรรม กลิ่นหอมของ
ธรรมชาติเ ปนสวนที่ทําใหบรรยากาศสงบและออนโยน ทฤษฎีเ กี่ยวกับสีของเกอเธตและ
สถาปตยกรรมตามแนวมนุษยปรัซญา เปนพื้นฐานในการจัดบรรยากาศการเรียนรูสําหรับเด็กใน
ศาสตรดานการศึกษา สีที่เหมาะสมกับเด็กแรกเกิดถึง 7 ปคือ สีสมอมชมพูเพราะเปนสีที่นุมนวลทํา
ใหเด็กรูสึกถึงความรักความอบอุนและชวยใหรางกายสดชื่นแจมใส ไมเครงเครียดออนลา83
พร พันธโอสถ, การเรียนรูของเด็กปฐมวัยไทยตามแนวคิดวอลดอรฟ (กรุงเทพมหานคร
: หางหุนสวนจํากัดภาพพิมพ, 2543),46-53.
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รัชฎาพร เกตานนท ศึกษาการศึกษาพัฒนาการทางภาษาของเด็กปฐมวัย โดยใชแนว
การสอนภาษาอยางธรรมชาติแบบองครวม การวิจัยในครั้งนี้เปนลักษณะการวิจัยเชิงทดลอง
ผลการวิจัยพบวาเด็กปฐมวัยภายหลังการไดรับการจัดกิจกรรมตามแนวการสอนภาษา
อยางธรรมชาติแ บบองคร วม มีพัฒ นาการทางดา นภาษาในทุก ดา นดีขึ้น กวากอนการไดรับจัด
กิจกรรมตามแนวการสอนภาษาอยางธรรมชาติแบบองครวมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
0.01 จากการวิจัยนี้มีขอเสนอแนะวา ควรมีการศึกษาการจัดประสบการณตามแนวการสอน
ภาษาอยา งธรรมชาติแ บบองคร วมที่สง เสริม พัฒ นาการทางดา นอื่น ๆ ของเด็ก ปฐมวัย เชน
ความเชื่อมั่นในตนเอง ความคิดสรางสรรค และควรมีการศึกษาอยางตอเนื่อง เพื่อติดตอผลของ
การจัด ประสบการณต ามแนวการสอนภาษาอยา งเปน ธรรมชาติแ บบองคร วมเพื่อ ประเมิน
ความกาวหนาของพัฒนาการทางดานภาษาของเด็กปฐมวัย84
จริยาภรณ สกุลพราหมณ ศึกษาการศึกษาการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการสอนของครู
อนุบาลที่ใ ชแ นวการสอนภาษาแบบธรรมชาติ : กรณีศึก ษา โรงเรีย นสังกัด สํานัก งานศึก ษา
เอกชน กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบวา
1. การเปลี่ยนแปลงพฤติการณสอนของครู
การแสวงหาวิธีการประยุกตใชแนวการสอนภาษาแบบธรรมชาติ
ระยะที่ 1 : ก ลักษณะการสอนที่ยึดเด็กเปนศูนยกลาง ใช 6 กิจกรรมหลักและหนวย
ตามแนวการจัดประสบการณของสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ
และ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชนเปนกรอบอยางเครงครัด ข. การสอนมุงเนนการ
สอดแทรกการเขียนในกิจกรรมที่มีอยูแลว ค. ครูมักถามคําถามในเรื่องของการสอนที่ยึดเด็ก
เปนศูนยกลางและแนวการสอนภาษาแบบธรรมชาติ
ระยะที่ 2 : ก. ลักษณะการสอนที่ยึดเด็กเปนศูนยกลาง ใช 6 กิจกรรมหลักและหนวย
เปนกรอบอยางยืดหยุน ข.การสอนเริ่มขยายจากการเขียนและอานจากสิ่งที่เขียนเปนการบูรณา
การการฟง พูด อาน เขียน ค. ครูแลกเปลี่ยนประสบการณซึ่งกันและกันเกี่ยวกับพัฒนาการของ
เด็ก ลักษณะการรับนวัตกรรม

รัชฎาพร เกตานนท ,”ศึกษาการศึกษาพัฒนาการทางภาษาของเด็กปฐมวัย โดยใช
แนวการสอนภาษาอยางธรรมชาติแบบองครวม” (ปริญญานิพนธมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา
ปฐมวัย,2547), บทคัดยอ.
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ระยะที่ 1 : ก. การรับนวัตกรรมของครูอยูในขั้นรับรูนวัตกรรมที่ผูบริหาร
ตัดสินใจรับ ข. ครูใชหรือปรับกิจกรรม สื่อ และสิ่งแวดลอมโดยอาศัยความรูจากการถายทอด
ของผูบริหาร การอบรมดูงานและการสังเกตการณสอนในหองทดลองของงานวิจัย ค. ครู 2 คน
ใชแนวการสอนภาษาแบบธรรมชาติ
ระยะที่ 2 : ก. การรับนวัตกรรมของครูอยูในขั้นตัดสินใจดวยตนเอง ข. ครูคิด
กิจกรรม สื่อ และสิ่งแวดลอมที่ตอบสนองการริเริ่มของเด็กโดยอาศัยความรูจากการถายทอด
ของผูบริหาร การอบรมดูงานและการเปนผูใหขอมูลและตัวอยางประชากร ค. ครูทั้ง 9 คนใช
แนวการสอนภาษาแบบธรรมชาติ
2. ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการสอนของครู
ระยะที่ 1 : ก. การสั่งสมความรูและประสบการณของครู ข. การนิเทศของผูบริหาร
ค. ความเชื่อมั่นในความเปนผูนําของผูบริหาร
ระยะที่ 2 : ก. การสั่งสมความรูและประสบการณอยางตอเนื่องและยาวนานของครู
ข. โอกาสในการตัดสินใจเกี่ยวกับการสอน ค. พฤติกรรมการเรียนรูของเด็ก ง. อิทธิพลจาก
เพื่อนรวมงาน85
สมสุดา มัธยมจันทร ศึกษาการศึกษาสภาพและปญหาการจัดประสบการณการเรียนรู
โดยการใชการสอนแบบโครงการในโรงเรียนอนุบาล สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
เอกชน
ผลการวิจัยสรุปไดดังนี้
1. ดานนโยบายการจัดการศึกษาของโรงเรียน ผูบริหารโรงเรียนไดเห็นความสําคัญ
และเปนผูริเริ่มนําการสอนแบบโครงการมาใชในโรงเรียน โดยเปดโอกาสใหครูเขามามีสวน
รวมในการกําหนดนโยบายและวัตถุประสงคในการสอนแบบโครงการ
2. แนวคิดและจุดมุงหมายหลักในการจัดการศึกษาของโรงเรียนปญหาดานนโยบาย
การจัดการศึกษาของโรงเรียนอยูในระดับนอย 2ดานนโยบายการจัดการศึกษาของโรงเรียน

จริยาภรณ สกุลพราหมณ,”ศึกษาการศึกษาการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการสอนของ
ครูอนุบาลที่ใชแนวการสอนภาษาแบบธรรมชาติ” : กรณีศึกษา โรงเรียนสังกัดสํานักงานศึกษา
เอกชน กรุงเทพมหานคร(ปริญญานิพนธมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย,2547),บทคัดยอ.
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ผูบริหารโรงเรียนไดเห็นความสําคัญและเปนผูริเริ่มนําการสอนแบบโครงการมาใชในโรงเรียน
โดยเปดโอกาสใหครูเขามามีสวนรวมในการกําหนดนโยบายและวัตถุประสงคในการสอน
แบบโครงการซึ่งมีความสอดคลองกับแนวคิดและจุดมุงหมายหลักในการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนปญหาดานนโยบายการจัดการศึกษาของโรงเรียนอยูในระดับนอย
3. ดานนโยบายการจัดการศึกษาของโรงเรียน ผูบริหารโรงเรียนไดเห็นความสําคัญ
และเปนผูริเริ่มนําการสอนแบบโครงการมาใชในโรงเรียน โดยเปดโอกาสใหครูเขามามีสวน
รวมในการกําหนดนโยบายและวัตถุประสงคในการสอนแบบโครงการซึ่งมีความสอดคลองกับ
แนวคิดและจุดมุงหมายหลักในการจัดการศึกษาของโรงเรียนปญหาดานนโยบายการจัด
การศึกษาของโรงเรียนอยูในระดับนอย
4. ดานการดําเนินการจัดประสบการณการเรียนรู
ครูสวนใหญเปดโอกาสใหเด็ก
ศึกษาหัวเรื่องที่สนใจอยางลุมลึก โดยยืดหยุนเวลาในการดําเนินโครงการตามความสนใจของ
เด็ก และใหเด็กไดดําเนินโครงการดวยตนเองทุกระยะดวยวิธีการที่หลากหลาย ครูมีบทบาทใน
การกระตุน การใหคําปรึกษา การใหความชวยเหลือและอํานวยความสะดวก ผูบริหารโรงเรียน
ผูปกครอง และเพื่อนรวมงานใหความรวมมืออยางเต็มที่ สภาพแวดลอมในหองเรียนมีความ
สอดคลองกับโครงการที่กําลังดําเนินอยูสวนการวัดแประเมินผลก็เกิดขึ้นทุกระยะของโครงการ
โดยใชวิธีการที่หลากหลาย ปญหาดานการดําเนินการจัดประสบการณการเรียนรูโดยการใช
การสอนแบบโครงการอยูในระดับนอย
5. ดานการติดตามความเคลื่อนไหวของการจัดประสบการณการเรียนรู
ผูบริหาร
โรงเรียนและครูใหความสนใจติดตามความเคลื่อนไหวของการสอนแบบโครงการ
โดย
ผูบริหารโรงเรียนเนนที่การศึกษาจากบทความ หนังสือ งานวิจัยและเอกสารทางวิชาการ สวน
ครูเนนที่การอบรมสัมมนา ปญหาดานการติดตามความเคลื่อนไหวของการจัดประสบการณ
การเรียนรูโดยการใชการสอนแบบโครงการอยูในระดับนอย86
นิพพิทา ถาวรเศรษฐ ศึกษาการเขียนของเด็กปฐมวัย : กรณีศึกษาในโรงเรียนที่ใชแนว
การศึกษาไฮสโคปและวอลดอรฟกรณีศึกษานี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการเขียนของเด็ก
สมสุดา มัธยมจันทร,”การศึกษาสภาพและปญหาการจัดประสบการณการเรียนรูโดย
การใชการสอนแบบโครงการในโรงเรียนอนุบาล สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
เอกชน” (วิทยานิพนธมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย,2546),บทคัดยอ.
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ปฐมวัยในโรงเรียนที่ใชแนวการศึกษาไฮสโคปและวอลดอรฟ ผูใชขอมูลคือ เด็กนักเรียนอายุ
3-8 ป ครู ผูบริหาร และผูปกครอง เก็บรวบรวมขอมูลโดยการสังเกตแบบเปนทางการและไม
เปนทางการ การสัมภาษณ และการศึกษาเอกสาร ผลการวิจัยมีดังนี้
แบบแผนการเขียนของเด็กปฐมวัย : พัฒนาการการรูหนังสือ
แบบแผนการเขียนของเด็กชวงวัย 3-6 ป มีขั้นตอนคือ 1) การขีดเขี่ยที่ไมสื่อ
ความหมายตามการรับรู สิ่งแวดลอม เนื่องจากเปนการเรียนรูการใชสื่ออุปกรณในการสราง
สัญลักษณของเด็ก 2) ภาพวาดที่มีความหมาย ภาพคนเปนภาพแรกที่เด็กสรางสรรคขึ้น ซึ่ง
สะทอนจากการเรียนรูสิ่งแวดลอมรอบตัว และ 3) การเขียนแบบสื่อสาร ซึ่งผานกิจกรรมการ
เขียนที่หลากหลายเพื่อมุงสูการเรียนรูการเขียนดวยตนเองของเด็ก
แบบแผนการเขียนของเด็กชวงวัย 6-8 ป มีขั้นตอนคือ 1) การเขียนเสน 13 เสน ซึ่งเปน
องคประกอยยอยของตัวอักษร และ 2) การประสมตัวอักษรเปนคํา โดยผานการเรียนรูแบบจํา
กฎการเขียนและการอาน
1. ปจจัยที่สงผลตอการเขียน มีดังนี้ 1) แนวการสอนที่เอื้ออํานวยตอกัน 2) การเรียนรู
ดวยการลงมือปฏิบัติผานกิจกรรมที่หลากหลาย 3) กิจกรรมการเขียนเกิดจากประสบการณ
ตรงที่มีความหมาย 4) การจัดประสบการณการเขียนโดยประเมินจากพัฒนาการเด็ก 5) การจัด
กิจกรรมที่ชวยเตรียมความพรอมดานการเขียน
6)
สภาพแวดลอมที่พรั่งพรอมอยางมี
ความหมาย 7) การเปนแบบอยางทางภาษาเพื่อการสื่อสาร และ 8) บรรยากาศที่เอื้อตอการ
เรียนรู โรงเรียนที่ใชแนวการศึกษาวอลดอรฟ
แบบแผนการเขียนของเด็กปฐมวัย : พัฒนาการการตระหนักรูตัวตนของตนเอง
แบบแผนการเขียนของเด็กชวงวัย 3-6 ป มีขั้นตอน คือ 1) การขีดเขี่ยวนเขาขางในเปน
วงกลม และภาพวงกลมที่มีสัญลักษณซึ่งสะทอนการรูจักตัวตนของเด็ก 2) การวาดลายเสน
ภาพบันได ตาราง เปนผลสะทอนจากประสบการณภายในและ 3) การภาพวาดคนใน
ลักษณะตาง ๆ และสิ่งแวดลอม เปนผลจากประสบการณและจินตนาการเปนสําคัญ
การศึกษาวอลดอรฟใหความสําคัญแกจิตสํานึกและธรรมชาติของเด็ก
สงเสริม
ประสบการณสุนทรียะใหแกเด็ก ผานกระบวนการสรางภาพในใจ ดวยกิจกรรมศิลปะที่
เลียนแบบความงามในธรรมชาติของความเปนมนุษย จัดสิ่งแวดลอมที่เปนธรรมชาติ เนน
บรรยากาศที่สงบ ใชสื่อที่เปนวัสดุธรรมชาติ
แบบแผนการเขียนของเด็กชวงวัย 6-8 ป คือ การเขียนที่เกิดจากความรูสึก พลังทาง
รางกายผานจินตนาการ ความจํา และความคิด ปจจัยที่สงผลตอการเรียน มีดังนี้ 1) ครูเปน
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แบบอยางของผูที่พัฒนาการตระหนักรูตัวตนของตนเองตามวัย 2) ครูใชภาษาเปนสื่อเพื่อเขาถึง
สัจธรรมและคุณธรรม 3) ครูใชภาษาถูกตองตามหลักเกณฑ เขาใจธรรมชาติและพลังของภาษา
และเขาถึงสุนทรียะ 4) การเฝาสังเกตและพิจารณาการตระหนักรูตัวตนของเด็ก 5) ความมุง
หมายของการศึกษาสูความสมดุล 6) การใชจินตนาการผานวัสดุปลายเปดที่ใชในชั้นเรียนจะ
คัดสรรใหมีนา้ํ หนัก ขนาดและรูปรางที่เหมาะสมกับมือเด็ก เหมาะสมกับการใชงานใน
กิจกรรมแตละประเภท ครูผูสอนจะทําการสังเกตความสนใจของผูเรียนที่มีตออุปกรณแตละ
ชนิด 7) ดานการวัดและการประเมินผล ใชวิธีการสังเกตในการประเมินผล ทําการประเมินผล
จากพัฒนาการในการทํากิจกรรมและการใชอุปกรณ ความมีระเบียบวินัยในการทํางาน ความ
ตั้งใจในการทํากิจกรรมและการใชอุปกรณ 8) ดานสิ่งแวดลอมทางการเรียน จัดใหมีหอง
สําหรับการปฏิบัติกิจกรรมศิลปะโดยเฉพาะ
มีการใชพื้นที่นอกหองเรียนสําหรับการปฏิบัติ
กิจกรรมศิลปะ จัดสิ่งอํานวยความสะดวกในการเรียนการสอนอยางพอเพียง 9) ดานผูปกครอง
ใหความรวมมือกับครูในการจัดการเรียนการสอน ครูมีการรายงานพฤติกรรมและพัฒนาการ
ใหผูปกครองทราบอยางนอยสัปดาหละ 1 ครั้ง และผูปกครองสามารถเขารวมสังเกตการสอน
ในชั้นเรียนตามวันและเวลาที่ทางโรงเรียนกําหนดขึ้น87
แนวคิดมาตรฐาน ตัวบงชี้ และเกณฑการพิจารณาเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก
ระดับการศึกษาปฐมวัย รอบที่ 2 (พ.ศ.2549 – 2553)
การบริหารงานและการดําเนินงานของโรงเรียนสาธิตปฐมวัย ตองมีการประกันคุณภาพ
การศึกษา โดยตองไดรับการประเมินและรับรองมาตรฐานการศึกษา ซึง่ โรงเรียนสาธิตปฐมวัยของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยึดถือแนวคิดของเกณฑมาตรฐาน ตัวบงชี้ และเกณฑการพิจารณาเพื่อการ
ประเมินคุณภาพภายนอกระดับการศึกษาปฐมวัยซึ่งมีมาตรฐานตางๆที่เกี่ยวของในประเด็นการ
บริหารโรงเรียนโดยสรุป ดังนี้
มาตรฐานที่ 10 ครูมีความสามารถในการจัดประสบการณการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ
และเนนเด็กเปนสําคัญ
ตัวบงชี้
10.1 มีความรูความเขาใจเปาหมายการจัดการศึกษาและหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
นิพพิทา ถาวรเศรษฐ ,” การเขียนของเด็กปฐมวัย: กรณีศึกษาโรงเรียนที่ใช”ไฮสโคป
และวอลดอรฟ”(วิทยานิพนธมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย,2546),บทคัดยอ.
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10.2 มีการวิเคราะหเด็กเปนรายบุคคล
10.3 มีความสามารถในการจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ
10.4 มีความสามารถในการใชสื่อที่เหมาะสมและสอดคลองกับการเรียนรูของเด็ก
10.5 มีการประเมินพัฒนาการของเด็กตามสภาพจริงโดยคํานึงถึงพัฒนาการตามวัย
10.6 มีการนําผลการประเมินพัฒนาการมาปรับเปลี่ยนการจัดประสบการณเพื่อพัฒนาเด็ก
ใหเต็มตามศักยภาพ
10.7 มีการวิจยั เพื่อพัฒนาการเรียนรูของเด็กและนําผลไปใชพัฒนาเด็ก
มาตรฐานดานการบริหารและการจัดการศึกษา
มาตรฐานที่ 11 ผูบริหารมีคุณธรรม จริยธรรม มีภาวะผูนํา และมีความสามารถในการบริหารจัด
การศึกษา
ตัวบงชี้
11.1 มีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ
11.2 มีความคิดริเริม่ มีวิสัยทัศน และเปนผูนําทางวิชาการ
11.3 มีความสามารถในการบริหารงานวิชาการและการจัดการ
11.4 มีการบริหารที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ผูเกี่ยวของพึงพอใจ
มาตรฐานที่ 12 สถานศึกษามีการจัดองคกร โครงสราง ระบบการบริหารงานและพัฒนาองคกรอยาง
เปนระบบครบวงจร
ตัวบงชี้
12.1 มีการจัดองคกร โครงสราง และระบบการบริหารงานที่มีความคลองตัวสูงและ
ปรับเปลี่ยนไดเหมาะสมตามสถานการณ
12.2 มีการจัดการขอมูลสารสนเทศอยางเปนระบบ ครอบคลุมและทันตอการใชงาน
12.3 มีระบบการประกันคุณภาพภายในทีด่ ําเนินงานอยางตอเนือ่ ง
12.4 มีการพัฒนาบุคลากรอยางเปนระบบและตอเนื่อง
12.5 ผูรับบริการและผูเกี่ยวของพึงพอใจการบริหารงานและการพัฒนาเด็ก
มาตรฐานที่ 13 สถานศึกษามีการบริหารและจัดการศึกษาโดยใชสถานศึกษาเปนฐาน
ตัวบงชี้
13.1 มีการกระจายอํานาจการบริหาร และการจัดการศึกษา
13.2 มีการบริหารเชิงกลยุทธ และใชหลักการมีสวนรวม
13.3 มีคณะกรรมการสถานศึกษารวมพัฒนาสถานศึกษา
13.4 มีการบริหารที่มุงผลสัมฤทธิ์ของงาน
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13.5 มีการตรวจสอบและถวงดุล
มาตรฐานที่ 14 สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร และประสบการณการเรียนรูที่เนนเด็กเปนสําคัญ
ตัวบงชี้
14.1 มีหลักสูตรที่เหมาะสมกับเด็กและทองถิ่น
14.2 มีการสงเสริมใหครูจัดทําแผนการจัดประสบการณการเรียนรูที่ตอบสนองความ
สนใจและเหมาะสมกับวัยของเด็ก
14.3 มีการสงเสริมและพัฒนานวัตกรรมการจัดประสบการณการเรียนรู และสื่ออุปกรณ
การเรียนที่เอื้อตอการเรียนรู
14.4 มี ก ารจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู โ ดยบู ร ณาการผ า นการเล น และเด็ ก ได เ รี ย นรู จ าก
ประสบการณตรง
14.5 มีการบันทึก การรายงานผล และการสงตอขอมูลของเด็กอยางเปนระบบ
14.6 มีการนิเทศและนําผลไปปรับปรุงการจัดกิจกรรม/ประสบการณอยางสม่ําเสมอ
14.7 มีการนําแหลงเรียนรูและภูมปิ ญญาทองถิ่นมาใชในการจัดประสบการณ
มาตรฐานที่ 17 สถานศึกษามีการสนับสนุนและใชแหลงเรียนรูและภูมิปญญาในทองถิ่น
ตัวบงชี้
17.1 มีการเชื่อมโยงและแลกเปลีย่ นขอมูลกับแหลงเรียนรูและภูมิปญญาในทองถิ่น
17.2 สนับสนุนใหแหลงเรียนรู ภูมิปญญา และแหลงชุมชนเขามามีสวนรวมในการจัดทํา
หลักสูตรระดับสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 18 สถานศึกษามีการรวมมือกันระหวางบาน องคกรทางศาสนา สถาบันทางวิชาการ
และองคกรภาครัฐและเอกชน เพื่อพัฒนาวิถีการเรียนรูใ นชุมชน
ตัวบงชี้
18.1 เปนแหลงวิทยาการในการแสวงหาความรูแ ละบริการชุมชน
18.2 มีการแลกเปลีย่ นเรียนรูรวมกัน
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ตารางที่ 2 เปรียบเทียบมาตรฐานการศึกษาการศึกษาของชาติ มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย
และมาตรฐานเพือ่ การประเมินคุณภาพภายนอก
มาตรฐานการศึกษา
ของชาติ
มาตรฐานที่ 1
คุณลักษณะของคน
ไทยที่พึงประสงคทั้ง
ในฐานะพลเมืองและ
พลโลก

มาตรฐานที่ 2
แนวการจัดการศึกษา

มาตรฐานเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก
การศึกษาปฐมวัย
มาตรฐานดานคุณภาพผูเรียน
มาตรฐานดานผูเรียน
มาตรฐานที่ 1 เด็กมีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึง มาตรฐานที่ 1 ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และ
ประสงค
คานิยมที่พึงประสงค (1, 2)
มาตรฐานที่ 2 เด็กมีจิตสํานึกในการอนุรักษและ
พัฒนาสิ่งแวดลอม
มาตรฐานที่ 3 เด็กสามารถทํางานจนสําเร็จ ทํางาน มาตรฐานที่ 2 ผูเรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกาย
รวมกับผูอื่นได และมีความรูสึกที่ดีตอ
และสุขภาพจิตที่ดี (7)
มาตรฐานที่ 4 เด็กสามารถคิดรวบยอด คิดแกปญหา มาตรฐานที่ 3 ผูเรียนมีสุนทรียภาพ และ
และคิดริเริ่มสรางสรรค
ลักษณะนิสัยดานศิลปะ ดนตรี และกีฬา (8)
มาตรฐานที่ 5 เด็กมีความรูและทักษะเบื้องตน
มาตรฐานที่ 4 ผูเรียนมีความสามารถในการ
มาตรฐานที่ 6 เด็กมีความสนใจใฝรู รักการอาน และ คิดวิเคราะห คิดสังเคราะห มีวิจารณญาณ มี
พัฒนาตนเอง
ความคิดสรางสรรค คิดไตรตรองและมี
มาตรฐานที่ 7 เด็กมีสุขนิสัย สุขภาพกาย และ วิสัยทัศน (4)
สุขภาพจิตที่ดี
มาตรฐานที่ 5 ผูเรียนมีความรูและทักษะที่
มาตรฐานที่ 8 เด็กมีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัย จําเปนตามหลักสูตร (5)
มาตรฐานที่ 6 ผูเรียนมีทักษะในการ
ดานศิลปะ ดนตรี และการเคลื่อนไหว
แสวงหาความรูดวย ตนเอง รักการ
เรียนรู และพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง (6)
มาตรฐานที่ 7 ผูเรียนมีทักษะในการทํางาน
รักการทํางาน สามารถทํางานรวมกับผูอื่น
ได และมีเจตคติที่ดีตออาชีพสุจริต (3)
มาตรฐานดานครู
มาตรฐานดานการเรียนการสอน
8
ครูมีคุณวุฒิ/ความรู
มาตรฐานที่ 2 ครูมีคุณธรรม จริยธรรม มีวุฒิ/ความรู มาตรฐานที่
ความสามารถตรงกับงานที่รับผิดชอบ หมั่นพัฒนา ความสามารถตรงกับงานที่รับผิดชอบและมี
ครูเพียงพอ (9)
ตนเอง เขากับชุมชนไดดี และมีครูเพียงพอ
มาตรฐานที่ 10 ครูมีความสามารถในการจัด มาตรฐานที่ 9 ครูมีความสามารถในการ
ประสบการณการเรียนรูไดอยางมีระสิทธิภาพและ จัดการเรียนการสอนอยางมีประสิทธิภาพ
เนนเด็กเปนสําคัญมาตรฐานดานการบริหารและการ และเนนผูเรียนเปน
จัดการศึกษา
มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย

72
ตารางที่ 2(ตอ)
มาตรฐานการศึกษา
ของชาติ

มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย
มาตรฐานที่ 11 ผูบริหารมีคุณธรรม จริยธรรม มี
ภาวะผูนํา และมีความสามารถในการบริหารจัด
การศึกษา
มาตรฐานที่ 12 สถานศึกษามีการจัดองคกร
โครงสราง ระบบการบริหารงานและพัฒนาองคกร
อยางเปนระบบครบวงจร
มาตรฐานที่ 13 สถานศึกษามีการบริหารและจัด
การศึกษาโดยใชสถานศึกษาเปนฐาน
มาตรฐานที่ 14 สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร
และประสบการณเรียนรูที่เนนเด็กเปนสําคัญ
มาตรฐานที่ 15 สถานศึกษามีการจัดกิจกรรม
สงเสริมคุณภาพเด็ก
มาตรฐานที่ 16 สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดลอม
และการบริการที่สงเสริมใหเด็กพัฒนาตาม
ธรรมชาติเต็มศักยภาพอยางหลากหลาย
มาตรฐานที่ 11 ผูบริหารมีคุณธรรม จริยธรรม มี
ภาวะผูนํา และมีความสามารถในการบริหารจัด
การศึกษา
มาตรฐานที่ 12 สถานศึกษามีการจัดองคกร
โครงสราง ระบบการบริหารงานและพัฒนาองคกร
อยางเปนระบบครบวงจร
มาตรฐานที่ 13 สถานศึกษามีการบริหารและจัด
การศึกษาโดยใชสถานศึกษาเปนฐาน
มาตรฐานที่ 14 สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร และ
ประสบการณเรียนรูที่เนนเด็กเปนสําคัญ
มาตรฐานที่ 15 สถานศึกษามีการจัดกิจกรรม

มาตรฐานเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก
การศึกษาปฐมวัย
สําคัญ (10)
มาตรฐานดานผูบริหาร
มาตรฐานที่ 10 ผูบริหารมีภาวะผูนําและมี
ความสามารถในการบริหารจัดการ (11)
มาตรฐานที่ 11 สถานศึกษามีการจัดองคกร
โครงสรางและการบริหารงานอยางเปน
ระบบครบวงจรใหบรรลุเปาหมายการศึกษา
(12, 13)
มาตรฐานที่ 12 สถานศึกษามีการจัด
กิจกรรมและการเรียนการสอนโดยเนน
ผูเรียนเปนสําคัญ (14, 15, 16)
มาตรฐานที่ 13 สถานศึกษามีหลักสูตรที่
เหมาะสมกับผูเรียนและทองถิ่น มีสื่อการ
เรียนการสอนที่เอื้อตอการเรียนรู (14)
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ตารางที่ 2 (ตอ)
มาตรฐานการศึกษา
ของชาติ
มาตรฐานที่ 3
แนวการสรางสังคม
แหงการเรียนรู/สังคม
แหงความรู

มาตรฐานเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก
การศึกษาปฐมวัย
มาตรฐานดานการพัฒนาชุมชนแหงการเรียนรู
มาตรฐานที่ 14 สถานศึกษาสงเสริม
มาตรฐานที่ 17 สถานศึกษามีการสนับสนุนและใช ความสัมพันธ และความรวมมือกับชุมชน
แหลงเรียนรูและภูมิปญญาในทองถิ่น
ในการพัฒนาการศึกษา (17, 18, 14.7)88
มาตรฐานที่ 18 สถานศึกษามีการรวมมือกันระหวาง
บาน องคกรทางศาสนา สถาบันทางวิชาการ และ
องคกรภาครัฐและเอกชน เพื่อพัฒนาวิถีการเรียนรู
ในชุมชน
มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย

แนวคิดโรงเรียนสาธิต
ความเปนมาของโรงเรียนสาธิต
ระบบการศึกษาไทยในอดีตมีสวนเกี่ยวของกันกับระบบการศึกษาในตางประเทศ การ
ฝกหัดครูไทยก็เปนระบบเชนเดียวกัน เนื่องจากวิทยาการความรูเกี่ยวกับการเรียนการสอนของไทย
ในขณะนั้นไมสามารถพึ่งตนเองตามระบบการศึกษาใหมของประเทศทางตะวันตกได ทําใหตอง
ส ง คนไปศึ ก ษาหาความรู จ ากต า งประเทศ รวมทั้ ง ขอความร ว มมื อ ในการก อ ตั้ ง สถาบั น ทาง
การศึกษา เชน โรงเรียนฝกหัดครูที่เกิดขึ้นครั้งแรกในป พ.ศ.2447 มีนายยี.เอช.กรินรอด ชาว
อังกฤษมาเปนอาจารยใหญ นักเรียนครูรุนแรกไดรับทุนการศึกษาจากกระทรวงธรรมการไปเรียน
ต อ ที่ ป ระเทศอั ง กฤษ แม แ ต ก ารตั้ ง คณะครุ ศ าสตร จุ ฬ าลงกรณ ก็ ไ ด รั บ ความช ว ยเหลื อ จาก
มหาวิทยาลัยอินเดียนา ประเทศสหรัฐอเมริกา เชนเดียวกันกับการมีโรงเรียนสาธิตเพื่อใชเปน
หองปฏิบัติการทางการเรียนการสอน ไดรับแนวคิดจากตางประเทศ สําหรับแนวความคิดที่วาควร
มีโรงเรียนสาธิตสําหรับเปนที่ฝกหัดสอนของนักเรียนฝกหัดครูซึ่งเกิดขึ้นมาเมื่อ 300 ปเศษมาแลว
ดุก ออฟ เออเนสต แหง โกธา ไดแสดงความคิดเห็นวานักเรียนฝกหัดครูควรไดมีโอกาสฝก

สํานักรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน), มาตรฐาน
การศึกษา ตัวบงชี้ และเกณฑการพิจารณาเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอกระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐาน รอบที่ 2(พ.ศ.2549-2553)( ม.ป.ท., 2549),50-83.
88
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ปฏิบัติการสอนจริงในเรื่องที่ตนจะตองทําการสอนในภาคหนา ในอีก 100 ปกวา ตอมาจึงไดมี
โรงเรียนสาธิต โรงเรียนแรกสําหรับการฝกหัดครูขึ้นที่กรุงเบอรลิน เมื่อราว ค.ศ.1788 89
โรงเรียนสาธิตในสถาบันฝกหัดครูตางๆ ใชชื่อภาษาอังกฤษวา Demonstration School
คลายกับจะมีความหมาย และลักษณะที่มีความสําคัญเปนพิเศษหลายๆ ประการแฝงอยูในชื่อ นั่นก็
คือนาจะมีความหมายแตกตางออกไปจากโรงเรียนธรรมดา หรือทั่วๆ ไป และหนาจะมีลักษณะ
พิเศษเปนของแตละโรงเรียน ในกลุมโรงเรียนสาธิตดวยกัน แตกตางกันออกไปตามวิธีการ และ
อุดมการณของโรงเรียน ทั้งนี้ก็เพราะวาในประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งเปนตนแบบของโรงเรียน
ประเภทนี้อยูหลายชื่อตามความมุงหมายหรืออุดมการณ และวิธีการเฉพาะของแตละสถาบัน อาทิ
เชน1.Practice School หรือโรงเรียนฝกสอน เปนโรงเรียนที่ตั้งขึ้น เพื่อใชเปนที่ฝกสอนของ
นักศึกษาในสถาบันฝกหัดครู 2. Demonstration School หรือโรงเรียนสาธิต เปนโรงเรียนที่ตั้งขึ้น
เพื่อใชเปนสถานที่สําหรับสาธิตการเรียนการสอนใหนักศึกษาหรือครูอาจารยไดศึกษา สังเกตและ
นําไปใชเปนแบบอยางตอไป 3.Laboratory School หรือโรงเรียนปฏิบัติการทดลอง เปนโรงเรียนที่
ตั้งขึ้นเพื่อการปฏิบัติการทดลองทางการศึกษาโดยเนนทางดานจิตวิทยาพัฒนาการของนักเรียนเปน
หลัก 4.Experimental School หรือโรงเรียนทดลอง เปนโรงเรียนที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการทดลองในดาน
ตางๆ บางแหงจะไมเปดใหมีการฝกสอน หรือฝกงานใดๆ 5.Research and Development School
หรือโรงเรียนวิจัยและพัฒนาเปนโรงเรียนในมหาวิทยาลัยที่เนนการวิจัย และพัฒนาการของเด็ก
นักเรียนเปนหลัก 6.University School หรือโรงเรียนในมหาวิทยาลัย เปนโรงเรียนในมหาวิทยาลัย
ที่เ นน การสอนนัก เรี ย นให ดีที่สุด เทาที่ จ ะดีไ ด ต ามหลัก สูตร สว นหนาที่ก ารฝก สอน หรือ การ
ทดลองวิจัย เปนเรื่องรอง แตในประเทศไทย สถาบันฝกหัดครูทั้งในสังกัดทบวงมหาวิทยาลัย และ
สังกัดกระทรวงศึกษาธิการทุกแหง ลวนใชชื่อวาโรงเรียนสาธิต และเรียนทับศัพทในภาษาอังกฤษวา
“Demonstration School” ศัพทคํานี้เปนจุดสําคัญจุดหนึ่งของการศึกษาในครั้งนี้ โดยจะพิจารณาถึง
มิติตางๆ ของศัพทคํานี้เปนเบื้องตน90
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ความหมายและความสําคัญของโรงเรียนสาธิต
แคสเวล (Caswell, H.) ไดใหนิยามศัพทคํานี้วา “โรงเรียนสาธิต” เปนโรงเรียนที่อยูในความ
ควบคุมดูแลของสถาบันฝกหัดครูเกือบทุกอยาง ตั้งอยูในบริเวณหรือนอกบริเวณของวิทยาลัย โดยมี
ความมุงหมายที่จะใชเพื่อการเตรียมครูโดยเฉพาะ พรอมทั้งมีคณะอาจารย และบริหารงานทุกอยาง
เพื่อใหความมุงหมายที่ตั้งไวบรรลุผล โรงเรียนประเภทนี้ในประเทศสหรัฐอเมริกา มีพัฒนาการมา
เปนระยะเวลาอันยาวนานนับตั้งแต ค.ศ.1838 (พ.ศ.2381) โดยไดรับเอาแนวความคิดสืบตอมาจาก
ยุโรปอีกทอดหนึ่ง บนพื้นฐานของความเชื่อที่วาอาชีพครูนั้น มีลักษณะของวิชาชีพ ซึ่งไมควรมีแต
ทฤษฎีเทานั้น จะตอง มีการปฏิบัติดวย โรงเรียนฝกหัดครู (Normal School) ทั้งหลาย จึงไดจัดใหมี
โรงเรียนที่จะใชสําหรับสังเกตและฝกหัดสอนขึ้นภายใตการควบคุมดแลมาตรฐานวิชาชีพจาก
สมาคมวิทยาลัยครู (The American Normal Schools Association) ในชวงป ค.ศ.1940-1949 (พ.ศ.
2483-2492) ไดมีการเนนการวิจัยทดลอง และมีการยอมรับกันวาภารกิจนี้ควรเปนหนาที่อีกประการ
หนึ่งของโรงเรียนสาธิต แตหลังจากป ค.ศ.1960 (พ.ศ.2503) เปนตนมา โรงเรียนประเภทนี้ กลับมี
แนวโนมที่จะลมเลิกไปหรือไมก็โอนภาระหนาที่ในการฝกหัดสอนออกไปใหโรงเรียนในชุมชน
โดยทั่ ว ไปแทนสํ า หรั บ ในประเทศไทยเองก็ ไ ด รั บ อิ ท ธิ พ ลทางความคิ ด ในเรื่ อ งนี้ ต อ มาจาก
สหรัฐอเมริกาโดยผสมผสานกับแนวความคิดเดิมที่มาจากยุโรป จึงทําใหเหตุผลและหลักการในการ
กอตั้งโรงเรียนสาธิตมีน้ําหนักและสอดคลองกันไดดี โดยเฉพาะทรรศนะของนักการศึกษาที่ไดรับ
การศึกษาจากประเทศสหรัฐอเมริกา ดูจะมีความคิด ความเชื่อ คลายคลึงและสอดคลองกันเปนอยาง
ดี โดยเฉพาะอยางยิ่งในเรื่องของอุดมการณของโรงเรี ยนสาธิต อาทิเ ชน สหรัฐอเมริก า ดูจ ะมี
ความคิด ความเชื่อ คลายคลึงและสอดคลองกันเปนอยางดีโดยเฉพาะในเรื่องของอุดมการณของ
โรงเรียนสาธิต91
วิจิตร ศรีสอาน ปลัดทบวงมหาวิทยาลัย ไดระบุวา โรงเรียนสาธิตตั้งขึ้นเพื่อ “เสริมบทบาท
หนาที่ของอาจารยมหาวิทยาลัย ดานการวิจัย คนควาทดลอง เพื่อที่จะเอาผลมาใชในการผลิตบัณฑิต
และเพื่อที่จะสงผลโดยตรงไปยังหนวยปฏิบัติการณทางการศึกษาอื่นๆ ที่จะเอาผลไปใชได”92
บุญถิ่น อัตถากร อดีตอธิบดีกรมการฝกหัดครู ไดกลาววา “โรงเรียนสาธิตมีความสําคัญใน
การปรั บ ปรุ ง วิ ช าชี พ ครู เป น แหล ง ศึ ก ษาค น คว า ทดลอง วิ ธี ก ารทางภาคปฏิ บั ติ ข องวิ ช าชี พ ครู
Caswell.H,The Plcce of the Campus Laboratory School in the Education of
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เชนเดียวกับโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแพทย ซึ่งทําหนาที่เปน Teaching research hospital
หมายความวา มิใชโรงพยาบาลธรรมดาๆ แตเปนโรงพยาบาลที่รักษาคนไข และสอนนักเรียนแพทย
ตลอดจนสรางสหวิทยาการแพทยใหมๆ ขึ้น โรงเรียนสาธิตก็ทําหนาที่ทํานองเดียวกันคือ สอนเด็ก
ขณะเดียวกันก็สอนนิสิต นักศึกษาฝกหัดครู และคนควาวิชาการ และวิธีสอนใหมๆ ไปดวย”93
สาโรช บัวศรี อดีตอธิการวิทยาลัยวิชาการศึกษา ประสารมิตร ไดกลาวถึงอุดมคติในการ
จัดตั้งโรงเรียนสาธิตในประเทศไทยวา
1.สําหรับเปนที่ฝกสอน ฝกงาน สังเกต และศึกษาของนิสิตวิทยาลัย หรือมหาวิทยาลัย
2.สําหรับเปนที่วิจัย ในเรื่องทฤษฎีการสอน การปกครอง การวัดผล การแนะแนว การทํา
หลักสูตร ฯลฯ เพื่อทําใหวิชาการศึกษา หรือที่เรียกกันวาวิชาครูไดกาวหนายิ่งขึ้นๆ ไป และได
ประโยชนแก นักเรียนสาธิตไปดวยในตัว
3.สําหรับเปนที่ “แสดงใหเห็น” แกบุคคลทั่วไป หรือที่เรียกสั้นๆ วา “สาธิต” ในเรื่องสําคัญ
ตางๆ ของการศึกษาเชน วิธีสอนตางๆ วิธีแนะแนว การทําโรงเรียนมัธยมแบบประสม การทํา
โรงเรียนประถมที่ถูกตอง การปกครองนักเรียนแบบประชาธิปไตย94
ไพฑูรย สินลารัตน ไดกลาวถึงจุดมุงหมายของโรงเรียนสาธิตตามความคาดหวังใน
ขอเขียนเรื่อง “ โรงเรียนสาธิต จุดมุงหมาย บทบาทและทิศทาง ” ไว 4 ประการ คือ
1. เปนสถานที่ฝกปฏิบัติงาน
2. เปนสถานที่สาธิตการจัดการศึกษาแนวใหม
3. เปนสถานที่วิจัย คนควาวิชาชีพชั้นสูง
4. เปนสถานที่ใหการศึกษาบุตร กุลธิดาของชาติ ดั ง นั้ น ในชั้ น นี้ จึ ง สรุ ป ได ว า
โดยหลักการแลว โรงเรียนสาธิตในประเทศไทย มีความสําคัญตอกระบวนการฝกหัดครู โดยจะทํา
หนาที่ประสานทฤษฎี และปฏิบัติเขาดวยกัน เสริมบทบาทดานการวิจัย ทดลองคนควาของอาจารย
ในสถาบันฝกหัดครู รวมทั้งเปนตัวอยาง แสดงใหเห็นความรูทางการศึกษาที่ไดคนพบอีกดวย หรือ
อีกนัยหนึ่งโรงเรียนสาธิตหรือ Demonstration School หมายความวา “โรงเรียนที่เปดสอนเพื่อที่จะ
แสวงหา วิ ธี ก ารสอน การเรี ย น และวิ ธีต า งๆ แก นั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษา ผู ที่ ศึ ก ษาอาชี พ การสอน”
นอกจากนี้ พจนานุกรมศัพททางการศึกษาก็ไดใหความหมายของศัพทคําวา “การสาธิต” หรือ
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“Demonstration” ไววา “เปนวิธีการสอนหรือแสดงขอเท็จจริงอยางหนึ่ง การแสดงแบบนี้อาจใช
อยางอื่นมาแสดงประกอบเพื่อใหเห็นหลักการ หรือขอเท็จจริงนั้นๆ ดวย”95
สุธนะ ติงศภัทย ศึกษาการบริหารกิจกรรมนักเรียนในโรงเรียนมัธยมสาธิตสังกัด
ทบวงมหาวิทยาลัย ในกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบวา การบริหารกิจกรรมนักเรียนใน
โรงเรียนมัธยมสาธิต มีการกําหนดวัตถุประสงค นโยบาย แนวทางปฏิบัติ โครงสรางการ
บริหารกิจกรรมนักเรียน การวางแผนการดําเนินงาน และการติดตามและประเมินผล ไวเปน
อยางดีทุกโรงเรียน โดยมีผูบริหารเปนผูกําหนดนโยบาย กรรมการกิจการนักเรียนเปนผู
ดําเนินงาน ใหนักเรียนไดดําเนินงานตามความสนใจ ติดตามและประเมินผลการจัดกิจกรรม
นักเรียน โดยการสังเกตและบันทึก และมีปญหาที่พบสวนใหญโรงเรียนมัธยมสาธิตมีปญหาอยู
ในระดับนอย
ยกเวนปญหาความเปนสัดสวนของสถานที่สําหรับนักเรียนที่ทํากิจกรรม
เนื่องจากสถานที่อันจํากัด และปญหาอาจารยในโรงเรียนไมเห็นความสําคัญของกิจกรรม จึงไม
เขารวมกิจกรรมหรือสงเสริมใหเขารวมกิจกรรม เนื่องจากการบริหารโรงเรียนมัธยมสาธิตยึด
หลักการบริหารของมหาวิทยาลัย ทําใหอาจารยบางสวนขาดความสนใจในกิจกรรมนักเรียน
ของโรงเรียน และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง มีปญหาโครงสรางการบริหาร
กิจกรรมนักเรียนอยูในระดับมาก ทําใหเกิดปญหาในการดําเนินงาน และการติดตามและ
ประเมินผลดวย96
เกตุฤดี ราชไชยา ศึกษาการสืบสอบแบบชื่นชมดานการจัดโอกาสการเรียนรูของพอแม
สําหรับผูเรียน
รูปแบบเสนอแนะจากการปฏิบัติที่ดีที่สุดของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
รามคําแหง ผลการวิจัยสรุปไดดังนี้ (1) พอแมแสดงบทบาทดานการอบรมเลี้ยงดู ดานการ
จัดการเรียนรูที่บานอยูในระดับมาก ดานการตัดสินใจ และดานการติดตอสื่อสารกับโรงเรียน
อยูในระดับปานกลาง
ดานการรวมมือรวมพลังในชุมชนและดานการอาสาสมัครชวยงาน
โรงเรียนอยูในระดับนอย
(2)
บทบาทและลักษณะของกิจกรรมที่พอแมจัดใหผูเรียนมี
ความสัมพันธกับผลการเรียนของผูเรียน (3) พอแมที่มีอายุและระดับการศึกษาตางกันจะมี
95

ไพฑูรย สินลารัตน,โรงเรียนสาธิต : จุดมุงหมายบทบาทและทิศทาง (กรุงเทพมหานคร :
คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย , 2531).
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สุธนะ ติงศภัทิย, “ การศึกษาการบริหารกิจการนักเรียนในโรงเรียนมัธยมสาธิต สังกัด
ทบวงมหาวิทยาลัยในกรุงเทพมหานคร” (ปริญญานิพนธครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการ
บริหารการศึกษา บณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2539).
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ระดับการจัดโอกาสการเรียนรูสําหรับผูเรียนแตกตางกัน (4) รูปแบบกิจกรรมที่ใชในการจัด
โอกาสการเรียนรูสําหรับผูเรียนที่ไดจากการปฏิบัติที่ดีที่สุดมี 5 รูปแบบ97
ปนิดา พุมแยม ศึกษาสภาพและปญหาการดําเนินงานประชาสัมพันธในโรงเรียนสาธิต
สังกัดทบวงมหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบวา สภาพและปญหาการดําเนินงาน
ประชาสัมพันธในโรงเรียนสาธิต สังกัดทบวงมหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร สวนใหญ (รอย
ละ 93) มีการดําเนินงาน 7 ดาน คือ 1) ความสัมพันธระหวางบุคลากรในโรงเรียน 2)
ความสัมพันธระหวางครูกับนักเรียน 3) ความสัมพันธระหวางศิษยเกาและโรงเรียน 4)
ความสัมพันธระหวางโรงเรียน ผูปกครองและชุมชน 5) ความสัมพันธระหวางสมาคม
ผูปกครองและครู สมาคมศิษยเกา สมาคมวิชาชีพตาง ๆ 6) กิจกรรมของนักเรียนและการ
บริการชุมชนของโรงเรียน 7) การใชเอกสารสิ่งพิมพและสื่อมวลชน สวนปญหาความสัมพันธ
ระหวางบุคลากรในโรงเรียน 2) ความสัมพันธระหวางครูกับนักเรียน 3) ความสัมพันธระหวาง
ศิษยเกาและโรงเรียน สวนนอย (รอยละ 34) มีปญหาการดําเนินงาน 4 ดาน ไดแก 1)
ความสัมพันธระหวางศิษยเกาและโรงเรียน 2) ความสัมพันธระหวางโรงเรียน ผูปกครอง และ
ชุมชน 3) ความสัมพันธระหวางสมาคมผูปกครองและครู สมาคมศิษยเกา สมาคมวิชาชีพตาง ๆ
4) การใชเอกสารสิ่งพิมพและสื่อมวลชน98
ภมร วิยะรัตน ศึกษาสภาพและปญหาการบริหารงานของโรงเรียนสาธิตสังกัด
ทบวงมหาวิทยาลัย ในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบวา 1) สภาพการบริหารงานของ
โรงเรียนสาธิตมีการปฏิบัติในระดับปานกลาง เรื่องการกําหนดนโยบายเพื่อพัฒนาแนวทางการ
สอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีใหสอดคลองกับสภาพการณปจจุบัน มีการวางแผนการใช
หองเรียนอยางเหมาะสม
การมอบหมายหนาที่การติดตอและตอนรับบุคคลภายนอกเปน
ทางการ อาจารยทุกคนไดรับมอบหมายการฝกปฏิบัติงานครูของนิสิต ตําแหนงทางวิชาการของ
เกตุฤดี ราชไชยา, “การสืบสอบแบบชื่นชมดานการจัดโอกาสการเรียนรูของพอแม
สําหรับ ผูเรียน รูปแบบเสนอแนะจากการปฏิบัติที่ดีที่สุดของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
รามคําแหง”(ปริญญนิพนธศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา,2554).
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ปนิดา พุมแยม,“การศึกษาสภาพและปญหาการดําเนินงานประชาสัมพันธใน
โรงเรียนสาธิต สังกัดทบวงมหาวิทยาลัย” (ปริญญานิพนธครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
บริหารการศึกษา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย,2544).
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อาจารยเปนไปตามกฎระเบียบของมหาวิทยาลัย มีนโยบาย ใหอาจารยมีสวนรวมในการ
วางแผนงานวิชาการ และสนับสนุนใหโรงเรียนเปนศูนยกลางเผยแพรความรูทางวิชาการแก
ชุมชน 2) ปญหาการบริหารงานของโรงเรียนสาธิตพบวา มีปญหาในระดับปานกลาง เรื่อง การ
ตัดสินใจในการปฏิบัติงานธุรการและการเงินของเจาหนาที่ การมีสวนรวมแสดงความคิดเห็น
ในการบริหารโรงเรียน การจัดอาคารสถานที่ซึ่งสงเสริมสภาพแวดลอม การใหอาจารยทําการ
วิจัย เขียนตํารา และเอกสารทางวิชาการ ความรวมมือ และรับผิดชอบเรื่องระเบียบวินัยของ
นักเรียน การจัดระบบสารสนเทศรวมกันของโรงเรียนและคณะ และปญหาการสนับสนุนใหมี
การสํารวจชุมชนในทองถิ่นเพื่อเปนแหลงวิทยาการ99
ตอตระกูล อุบลวัตร ศึกษาการเปดรับขาวสาร ความรู ทัศนคติ และการนํารูปแบบการ
สอนที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลางไปใชในการสอนของอาจารยโรงเรียนสาธิต กรุงเทพมหานคร
ผลการวิจัย พบวา 1.อาจารยที่มีเ พศ อายุ ระดับ การศึก ษา รายได ตํา แหนง ทางวิช าการ และ
ประสบการณทํา งานแตกตา งกัน มีก ารเปด รับ ขา วสารที่ไ มแ ตกตา งกัน แตมีค วามรู ทัศ นคติ
และการนํารูปแบบการสอนที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลางไปใชในการสอนแตกตางกันการเปดรับ
ขา วสารจากสื่อ มวลชน สื่อบุค คล และสื่อ เฉพาะกิจ ไมมีค วามสัมพัน ธกับ ความรูเ รื่องรูป แบบ
การสอนที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลางการเปดรับขาวสารจากสื่อมวลชน สื่อบุคคล และสื่อเฉพาะ
กิจ ไมมีค วามสัม พัน ธกับ ทัศ นคติตอ รูป แบบการสอนที่เ นน ผูเ รีย นเปน ศูน ยก ลางการเปด รับ
ขาวสารจากสื่อมวลชน สื่อบุคล และสื่อเฉพาะกิจมีความสัมพันธกับการนํารูปแบบการสอนที่
เนน ผูเ รีย นเปน ศูน ยก ลางไปใชใ นการสอนความรูเ กี่ย วกับ รูป แบบการสอนที่เ นน ผูเ รีย นเปน
ศูน ยก ลางมีค วามสัม พัน ธกับ ทัศ นคติตอ รูป แบบการสอนที่เ นน ผูเ รีย นเปน ศูน ยก ลางความรู
เกี่ยวกับรูปแบบการสอนที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลางมีความสัมพันธกับการนํารูปแบบการสอน
ที่เ นน ผูเ รีย นเปน ศูน ยก ลางไปใชใ นการสอนทัศ นคติตอ รูป แบบการสอนที่เ นน ผูเ รีย นเปน
ศูน ยก ลางมีค วามสัม พัน ธกับ การนํา รูป แบบการสอนที่เ นน ผูเ รีย นเปน ศูน ยก ลางไปใชใ นการ

ภมร วิยะรัตน , “สภาพและปญหาการบริหารงานของโรงเรียนสาธิตสังกัด
ทบวงมหาวิทยาลัย ในเขตกรุงเทพมหานคร” (ปริญญานิพนธมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย,2545),บทคัดยอ.
99

80
สอน ตัวแปรที่สามารถอธิบายการนํารูปแบบการสอนที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลางไปใชในการ
สอนไดดีที่สุดคือ ทัศนคติ100
อาคม อึ่ง พวง ไดศึกษาผลงานวิจัย เรื่อง ขอเสนอเพื่อสรางประสิทธิผลของโรงเรีย น
สาธิต มหาวิทยาลัยขอนแกน (มอดินแดง) ผลการวิจัยพบวาไดขอเสนอเพื่อเสริมสรางความมี
ประสิทธิผลของโรงเรียนฯ แตล ะดา นจํานวน 24 ขอ ดังนี้ (1) ควรเนนการบริห ารจัดการโดย
ใชโ รงเรีย นเปน ฐานอยา งชัด เจน (2) ควรนํา หลัก ธรรมาภิบ าลมาใชใ นการบริห ารอยา งเปน
รูปธรรม (3) มีระบบการพัฒนาผูบริหารมืออาชีพและมีการบมเพาะผูบริหารรุนใหม (4) ควรมี
การปรับ ปรุง โครงสรา งและระบบการบริห ารงานโรงเรีย นสาธิต ใหมีป ระสิท ธิภ าพ (5) ควร
เชื่อมประสานหลักสูตรแตละระดับชวงชั้นใหสัมพันธกัน (6) สงเสริมการจัดการเรียนการสอน
โดยผูเ รีย นเปน สํา คัญ ใหทั่ว ถึง ทุก เนื้อ หาวิช า (7) มีร ะบบการนิเ ทศติด ตามและใหคํา ปรึก ษา
ดา นการสอนแกค รูอ ยา งใกลชิด (8) ควรเนน การสรา งเสริม ระเบีย บวินัย ในการเรีย นใหแ ก
ผูเ รีย นในทุก ระดับ (9) ควรจัด สภาพแวดลอ มใหเ อื้อตอการจัดการเรียนการสอนและสงเสริม
ใหเกิดการเรียนรู (10) ควรมีมาตรการในการรักษาสภาพแวดลอมใหสะอาดอยูเสมอ (11) ควร
สรางเสริมความรูสึกของความเปนเจาขององคกรรวมกันใหเกิดแกบุคคล (12) ควรสรางสรรค
วัฒนธรรมการทํา งานที่มีม าตรฐานสูง (13) ควรตั้ง ความคาดหวังสูงสํา หรับทุก ฝาย (14) ควร
เนน ใหผูเ รีย นรูสิท ธิห นา ที่แ ละสรา งเสริม ความรับ ผิด ชอบใหแ กผูเ รีย นแตล ะคน (15) ควร
สงเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยใหนักเรียนโดยการปฏิบัติจริง (16) ควรมีระบบ
ฐานขอ มูล ของผูเ รีย นแตล ะคนโดยละเอีย ดและตอ เนื่อ งไปในทุก ระดับ ชั้น (17) ควรมีก าร
รายงานความกาวหนาของนักเรียนใหผูปกครองทราบอยางสม่ําเสมอ (18) ควรมีนโยบายการ
พัฒนาบุคลากรอยางมีทิศทางและมีเปาหมายที่ชัดเจน (19) ควรสงเสริมใหผูปกครองมีบทบาท
และมีสว นรว มกับ การดํา เนิน งานของโรงเรีย นอยา งแทจ ริง และจริง ใจ (20) ควรเรง ใหเ กิด
ชมรมหรือ สมาคมศิษ ยเ กา ของโรงเรีย นโดยเร็ว (21) ควรสง เสริม และสนับ สนุน ใหเ กิด เปน
ชุมชนวิชาการขึ้นในโรงเรียนโดยเร็ว (22) ควรมีระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลที่เหมาะสม
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ตอตะกลู อุบลวัตร, “การนํารูปแบบการสอนที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลางปริญญา
นิพนธครุศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย,2546),บทคัดยอ.
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(23) ควรมีเ สน ทางการพัฒ นาความกา วหนา ทางวิช าการของอาจารยที่เ หมาะสม (24) ควรมี
โครงการปรับปรุงโรงเรียนในแตละปอยางชัดเจน101
สรุป
การบริหารการศึกษา คือ การดําเนินการของกลุมบุคคลเพื่อพัฒนาสมาชิกของ
สังคมใหมีความเจริญงอกงามในดานตาง ๆ เพื่อใหเปนสมาชิกที่ดีของสังคม หรือกิจกรรมตางๆ
ที่บุคคลหลายคนรวมกันดําเนินการ เพื่อพัฒนาสมาชิกของสังคมในทุกๆ ดาน นับแต บุคลิกภาพ
ความรู ความสามารถ เจตคติ พฤติกรรม คุณธรรม เพื่อใหมีคานิยมตรงกันกับความตองการของ
สังคม โดยกระบวนการตางๆ ที่อาศัยควบคุมสิ่งแวดลอมใหมีผลตอบุคคล และอาศัยทรัพยากร
ตลอดจนเทคนิคตางๆ อยางเหมาะสม เพื่อใหบุคคลพัฒนาไปตรงตามเปาหมายของสังคมที่ตน
ดําเนินชีวิตอยู ซึ่งองคประกอบ กระบวนการบริหารการศึกษา มีดังนี้1.การวางแผน 2. การจัด
องคการ 3. การจัดคนเขาทํางาน 4. การประสานงาน5. การควบคุม และแนวความคิดที่ควรมี
โรงเรียนสาธิตสําหรับเปนที่ฝกหัดสอนของนักเรียนฝกหัดครูซึ่งเกิดขึ้นมาเมื่อ 300 ปเศษมาแลว
ดุก ออฟ เออเนสต แหง โกธา ไดแสดงความคิดเห็นวานักเรียนฝกหัดครูควรไดมีโอกาสฝก
ปฏิบัติการสอนจริงในเรื่องที่ตนจะตองทําการสอนในภาคหนา ในอีก 100 ปกวา ตอมาจึงไดมี
โรงเรียนสาธิต โรงเรียนแรกสําหรับการฝกหัดครูขึ้นที่กรุงเบอรลิน เมื่อราว ค.ศ.1788 บทบาท
ของโรงเรียนสาธิตเพื่อจุดมุงหมาย คือ สําหรับเปนที่ฝกสอน ฝกงาน สังเกตและศึกษาของนิสิต
/ นักศึกษาวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัย ผูซึงกําลังศึกษาเลาเรียนในวิชาการศึกษา สําหรับเปนที่วิจัยใน
เรื่องทฤษฎีการสอน การวัดผลและการประเมินผล การแนะแนว การจัดทําหลักสูตร ฯลฯ เพื่อทํา
ใหนักวิชาการศึกษาหรือที่เรียกวา วิชาครูไดกาวหนา ยิ่ง ๆ ขึ้นไป และไดประโยชนแกนักเรียน
สาธิตไปดวยในตัว .สําหรับเปนที่แสดงใหเห็นแกบุคคลทั่วไปหรือเรียกสั้น ๆ วา “ สาธิต ” ใน
เรื่องสําคัญตาง ๆ ของการศึกษา เชนวิธีการสอบตาง ๆ วิธีแนะนําการดําเนินงานโรงเรียนที่ถูกตอง
เปนสถานที่ฝกปฏิบัติงาน เปนสถานที่สาธิตการจัดการศึกษาแนวใหม เปนสถานที่วิจัย คนควา
วิชาชีพชั้นสูง เปนสถานที่ใหการศึกษาบุตร กุลธิดา เรียกสั้น ๆ วา “ สาธิต ” ในเรื่องสําคัญตาง ๆ
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อาคม อึ่งพวง,”ขอเสนอเพื่อสรางประสิทธิผลของโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยขอนแกน (มอดินแดง)”(ปริญญานิพนธมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
บัณฑิตวิยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแกน,2550), บทคัดยอ.

82
ของการศึกษา เชนวิธีการสอบตาง ๆ วิธีแนะนําการดําเนินงานโรงเรียนที่ถูกตอง เปนสถานที่ฝก
ปฏิบัติงาน เปนสถานที่สาธิตการจัดการศึกษาแนวใหม เปนสถานที่วิจัย คนควาวิชาชีพชั้นสูง เปน
สถานที่ใหการศึกษาบุตร กุลธิดาของชาติ การบริหารโรงเรียนสาสธิตมีการดําเนินงานในดานการ
จัดการศึกษาโดยรวมกับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และระดับปริญญาตรีในการใหเขามาศึกษา
สังเกต และมีสวนรวมในการจัดประสบการณสําหรับนักเรียน การบริการ จัดบริการตามความ
ตองการของนักเรียนและของครอบครัวทั้งเต็มเวลา 1 วัน และ ครึ่งวัน การวิจัย – ดําเนินการวิจัย
ความรวมมือกับผูปกครองซึ่งโรงเรียนสาธิตปฐมวัยตางๆไดนําแนวคิดนวัตกรรมทางการศึกษา
ปฐมวัยตางๆมาดําเนินงานดังนี้ การสอนแบบโครงการ (The Project Approach ) สอนภาษา
แบบธรรมชาติ (Whole Language Approach) การศึกษาวอลดอรฟ (Waldorf Education) หลักสูตร
ไฮ/สโคป (High/Scope curriculum) ซึ่งแตละแนวคิดมุงที่จะพัฒนาเด็กปฐมวัย ใหไดรับการจัด
การศึกษาในระบบโรงเรียนที่เปนการสงเสริมศักยภาพและพัฒนาการเด็กทั้ง 4 ดาน

บทที่ 3
การดําเนินการวิจัย
การวิจัย เรื่อง “รูป แบบการบริหารโรงเรี ย นสาธิต ปฐมวัย ของมหาวิท ยาลัยราชภัฏ ”
มีวัตถุประสงค 1) เพื่อทราบองคประกอบการบริหารโรงเรียนสาธิตปฐมวัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
และ 2) เพื่อนําเสนอรูปแบบการบริหารโรงเรียนสาธิตปฐมวัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏ งานวิจัยครั้ง
นี้เปนการวิจัยเชิงพรรณนา (descriptive research) โดยใชผูอํานวยการ รองผูอํานวยการ ครูปฐมวัย
ผูปกครองเด็กปฐมวัย และคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนสาธิตปฐมวัยมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เปนหนวยวิเคราะห (unit of analysis) ผูใหขอมูลโรงเรียนละ 20 คน 22 โรงเรียน คือ ผูอํานวยการ
โรงเรี ย นสาธิ ต ปฐมวั ย รองผู อํ า นวยการโรงเรี ย น ครู ป ฐมวั ย ผู ป กครองเด็ ก ปฐมวั ย และ
คณะกรรมการสถานศึกษา รวมผูใหขอมูลจํานวน 440 คน ประกอบดวยขั้นตอนการดําเนินการวิจัย
และระเบียบวิธีวิจัย โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้
ขั้นตอนดําเนินการวิจัย
เพื่อ ใหการดํา เนินการตามขั้นตอนการดํา เนิน การวิจัย ระเบีย บวิธี ผูวิจัย ไดกํา หนด
ขั้นตอนการดําเนินการวิจัยโดยแบงออกเปน 3 ขั้นตอน ดังตอไปนี้
ขั้นตอนที่ 1 จัดเตรียมโครงการวิจัย เปนขั้นตอนการจัดเตรียมโครงการตามระเบียบ
วิธีการดําเนินการวิจัย โดยศึกษาเรื่องการบริหารโรงเรียนจากเอกสาร ตํารา ขอมูล สถิติ การวิจัย
ของบุคคลและหนวยงานตางๆ รวมถึงวรรณกรรมที่เกี่ยวของกับรูปแบบการบริหารโรงเรียนสาธิต
ปฐมวัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อจัดทําโครงการการวิจัยโดยขอคําแนะนําความเห็นในการจัดทํา
โครงรางการวิจัยจากอาจารยที่ปรึกษาและนํามาปรับปรุงแกไขเพื่อเสนอขออนุมัติหัวขอดุษฎีนิพนธ
ขั้นตอนที่ 2 การดําเนินการวิจัย เปนขั้นตอนการศึกษาวิเคราะหกําหนดกรอบแนวคิด
เพื่อสรางและพัฒนาเครื่องมือ นําไปทดลองใช ปรับปรุงคุณภาพแลวสรุปขอมูลเกี่ยวกับรูปแบบการ
บริหารโรงเรียนสาธิตปฐมวัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏ วิเคราะหหาขอมูลที่เกี่ยวของ ตอมานํา
เครื่องมือที่สรางและพัฒนาแลวไปเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยาง และนําขอมูลที่ไดมาทดสอบความ
ถูกตอง วิเคราะหขอมูล และแปลผลการวิเคราะหขอมูลเพื่อสรางเปนรูปแบบและตรวจสอบความ
เหมาะสมพรอมทั้งเสนอรูปแบบ ซึ่งประกอบดวย 5 ขั้นตอนดังแผนภูมิแสดงขั้นตอนการวิจัย
ดังตอไปนี้
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ขั้นตอนดําเนินการ
ขั้นตอนที่ 1
ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี
และงานวิจัยเกี่ยวกับการ
บริหารโรงเรียนสาธิต
ปฐมวัยของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ

กระบวนการ
1. สรุปแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการบริหาร
โรงเรียนสาธิตปฐมวัย
2. นําขอมูลจากการสรุปไปสัมภาษณความคิดเห็นของ
ผูทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับองคประกอบการบริหารโรงเรียนสาธิต
ปฐมวัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

ผลที่ไดรับ
ไดแนวคิดทฤษฎีและขอมูล
จากการสัมภาษณเกี่ยวกับ
องคประกอบการบริหาร
โรงเรียนสาธิตปฐมวัยของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ขั้นตอนที่ 2
สรางและพัฒนา
เครื่องมือเพือ่ ใชใน
การศึกษาองคประกอบ
บริหารโรงเรียนสาธิต
ปฐมวัยของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ

1. สรางแบบสอบถามเพื่อศึกษาเกี่ยวกับองคประกอบการบริหาร
โรงเรียนสาธิตปฐมวัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
2. ผูทรงคุณวุฒิตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ (IOC)
3. หาคาความเชื่อมัน่ ของเครื่องมือโดยการทดลองใชกับ
โรงเรียนสาธิตปฐมวัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏที่ไมใชกลุม
ตัวอยาง แลวนํามาหาสัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบาค
(Cronbach)

ไดเครื่องมือที่มคี ุณภาพ
เพื่อใชในการศึกษา
องคประกอบการบริหาร
โรงเรียนสาธิตปฐมวัยของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ขั้นตอนที่ 3
การเก็บรวบรวมขอมูล

1. สงแบบสอบถามไปยังกลุมตัวอยางซึ่งเปนโรงเรียนสาธิต
ปฐมวัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
2. เก็บรวบรวมขอมูล

ไดขอมูลเกี่ยวกับ
องคประกอบการบริหาร
โรงเรียนสาธิตปฐมวัยของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ

2. วิเคราะหระดับการบริหารโรงเรียนสาธิตปฐมวัยของ

1. ไดระดับการบริหาร
โรงเรียนสาธิตปฐมวัยของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
2. ไดองคประกอบการ
บริหารโรงเรียนสาธิตปฐมวัย
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
3. ไดโครงรางรูปแบบการ
บริหารโรงเรียนสาธิตปฐมวัย
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

()

ขั้นตอนที่ 4
การวิเคราะหขอมูล

มหาวิทยาลัยราชภัฏโดยคํานวณคาเฉลี่ย x และสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.)
1. วิเคราะหองคประกอบการบริหารโรงเรียนสาธิตปฐมวัยของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏโดยการวิเคราะหองคประกอบหลัก (Factor
Analysis)
2.วิเคราะหสหสัมพันธคาโนนิคอล
(canonical correlation analysis)
3. นําองคประกอบการบริหารมาสรางเปนโครงรางรูปแบบการ
บริหารโรงเรียนสาธิตปฐมวัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

ขั้นตอนที่ 5
การวิเคราะห ปรับปรุง
แผนภูางรูมปิทแบบที
ี่ 2 แสดงขั
้
และสร
่
เหมาะสม
น

เสนอโครงรางรูปแบบการบริหารโรงเรียนสาธิตปฐมวัยของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏใหผูเชี่ยวชาญและผูทรงคุณวุฒิ พิจารณาโดย
ใชวิธีอางอิงผูทรงคุณวุฒิ ( Connoisseurship )

แผนภูมิที่ 2 แสดงขั้นตอนการวิจัย

นําเสนอรูปแบบการ
บริหารโรงเรียนสาธิต
ปฐมวัยของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ
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ขั้นตอนที่ 3 การรายงานผลการวิจัย เปนขั้นตอนการจัดทํารางรายงานผลการวิจัยเพื่อ
นําเสนอตอคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ ตรวจสอบความถูกตองปรับปรุงแกไขขอพกพรอง
ตามที่คณะกรรมการผูควบคุมวิทยานิพนธเสนอแนะ จัดพิมพ และสงรายงานผลการวิจัย ฉบับ
สมบูรณตอบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อขออนุมัติจบการศึกษา
ระเบียบวิธีการวิจัย
เพื่อ ใหการวิจัย ในครั้งนี้ดํา เนิน การไปตามวัตถุประสงคของการวิจัย ผูวิจัย กํา หนด
รายละเอียดตางๆ เกี่ยวกับระเบียบวิธีวิจัย ซึ่งประกอบดวยแผนแบบการวิจัย ประชากรและกลุม
ตัวอยาง ตัวแปรที่ศึกษา การสรางและพัฒนาเครื่องมือ การเก็บรวบรวมขอมูล และสถิติที่ใชในการ
วิจัย มีรายละเอียดดังนี้
แผนแบบการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงพรรณนา (descriptive research) ที่มีแผนแบบการวิจัย
ลักษณะกลุมตัวอยางเดียว ศึกษาสภาวการณไมมีการทดลอง (the one shot, non-experimental case
study design) สามารถแสดงเปนแผนผัง (diagram) ดังนี้

O

R
แผนภูมิที่ 3 แผนผังของแผนแบบการวิจัย
เมื่อ R หมายถึง กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย
X หมายถึง ตัวแปรที่ศึกษา
O หมายถึง ขอมูลที่ไดจากการศึกษา

X

86

ประชากร
ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก โรงเรียนสาธิตปฐมวัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
จํานวน 24 แหง
กลุมตัวอยาง
สําหรับกลุมตัวอยางในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยกําหนดกลุมตัวอยางโรงเรียนสาธิต
ปฐมวัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏโดยใชวิธีการเปดตาราง เครจซีและมอรแกน(Krejcie and Morgan)
ไดโรงเรียนสาธิตปฐมวัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏที่เปนตัวอยางจํานวน 22 โรงเรียน ดังรายละเอียด
ในตารางที่ 2
ผูใหขอมูล
ผูใหขอมูล คือ บุคลากรจากโรงเรียนสาธิตปฐมวัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏโรงเรียนละ 20
คน ประกอบดวย ผูอํานวยการโรงเรียนสาธิตปฐมวัย 1 คน รองผูอํานวยการโรงเรียนสาธิตปฐมวัย
4 คน ครูปฐมวัย 5 คนผูปกครองเด็กปฐมวัย 5 คน และคณะกรรมการสถานศึกษา 5 คน รวมผูให
ขอมูลทั้งสิ้น 440 คน แสดงไวดังตารางที่ 3
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ตารางที่ 3 กลุมตัวอยางและผูใหขอมูล

โรงเรียนสาธิตปฐมวัยมหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา

3

โรงเรียนสาธิตปฐมวัยมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ

4

โรงเรียนสาธิตปฐมวัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

5

โรงเรียนสาธิตปฐมวัยมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง

6

โรงเรียนสาธิตปฐมวัยมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ

7

โรงเรียนสาธิตปฐมวัยมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

8

โรงเรียนสาธิตปฐมวัยมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

9

โรงเรียนสาธิตปฐมวัยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค

10

โรงเรียนสาธิตปฐมวัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ

11

โรงเรียนสาธิตปฐมวัยมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

12

โรงเรียนสาธิตปฐมวัยมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

3

โรงเรียนสาธิตปฐมวัยมหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด

14

โรงเรียนสาธิตปฐมวัยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

15

โรงเรียนสาธิตปฐมวัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร

16

โรงเรียนสาธิตปฐมวัยมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

17

โรงเรียนสาธิตปฐมวัยมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร

18

โรงเรียนสาธิตปฐมวัยมหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง

19

โรงเรียนสาธิตปฐมวัยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

20

โรงเรียนสาธิตปฐมวัยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

21

โรงเรียนสาธิตปฐมวัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

22

โรงเรียนสาธิตปฐมวัยมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

รวมทั้งสิ้น

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
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รวม

2

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
22

คณะกรรมการ

โรงเรียนสาธิตอนุบาลละอออุทิศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

ผูปกครอง

1

ครูปฐมวัย

รายชื่อโรงเรียนสาธิตปฐมวัยของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ

รองผูอํานวยการ

ลําดับ
ที่

ผูอํานวยการ

ผูใหขอมูล

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
110

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
110

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
110

20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
440
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ตัวแปรที่ศึกษา
ตัวแปรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ประกอบดวยตัวแปรพื้นฐานและตัวแปรที่ศึกษา ซึ่งมี
รายละเอียดดังนี้
1. ตัวแปรพื้นฐาน เปนตัวแปรที่เกี่ยวกับสถานภาพสวนตัวของผูใหขอมูล ไดแก เพศ
อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณในการทํางาน และประสบการณการทํางานในตําแหนงปจจุบัน
2. ตัวแปรที่ศึกษา เปนตัวแปรที่เกี่ยวของกับการบริหารโรงเรียน จากการสรุปผลการ
วิเคราะหแนวคิด ทฤษฎี จํานวน 104 ตัวแปร งานวิจัยที่เกี่ยวของในตางประเทศจํานวน 62 ตัวแปร
งานวิจัยที่เกี่ยวของในประเทศไทยจํานวน 86 ตัวแปรและสรุปผลจากการสัมภาษณความคิดเห็น
ของผูเชี่ยวชาญและผูทรงคุณวุฒิจํานวน 84 ตัวแปร สรุปตัวแปรทั้งหมดที่ไดหลังจากการวิเคราะห
เนื้อหา (content analysis) ไดจํานวน 140 ตัวแปร
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดใชเครื่องมือในแตละขั้นตอน รวมทั้งหมด 3 ประเภทคือ
1. แบบสัมภาษณแบบกึ่งโครงสราง (semi-structured interview)
2. แบบสอบถามความคิดเห็น (opinionnaire)
3. แบบตรวจสอบรายการ (check list form)
ซึ่งเครื่องมือแตละประเภทไดใชเก็บรวบรวมขอมูลในแตละขั้นตอนของการวิจัยดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาวิเคราะหหลักการ แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการ
บริหารโรงเรียนโดยใชการวิเคราะหเนื้อหา (content analysis) เพื่อใหไดกรอบความคิดการบริหาร
โรงเรียนสาธิตปฐมวัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏ แลวนําไปสัมภาษณความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญและ
ผูทรงคุณวุฒิ แลวนํามาสรุปรวมกับหลักการแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยเพื่อใหไดกรอบแนวคิด
องคประกอบของการบริหารโรงเรียนสาธิตปฐมวัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ดังนั้นเครื่องมือที่ใชใน
การวิจัยของขั้นตอนนี้คือ แบบสัมภาษณแบบกึ่งโครงสราง (semi-structured interview) ใชเทคนิค
การสัมภาษณที่ไมถามชี้นําและสัมภาษณโดยใชแบบปฏิสัมพันธ (interactive interview)
ขั้นตอนที่ 2 การศึกษาวิเคราะหความเปนไปไดและองคประกอบการบริหารโรงเรียน
สาธิตปฐมวัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ในขั้นตอนนี้ผูวิจัยไดดําเนินการนําขอสรุปที่ไดจากการ
สังเคราะห หลักการแนวคิดทฤษฎี และสรุปความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญและผูทรงคุณวุฒิมาสรุป
เปนตัวแปรแลวสรางขอกระทงคําถามของแบบสอบถาม เพื่อนําไปสอบถามความคิดเห็นของกลุม
ตัวอยางโรงเรียนสาธิตปฐมวัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ซึ่งแบบสอบถามในครั้งนี้ใชสอบความ
คิดเห็นของจากผูอํานวยการโรงเรียนสาธิตปฐมวัย รองผูอํานวยการโรงเรียนสาธิตปฐมวัย ครู
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ปฐมวัย ผูปกครองเด็กปฐมวัยและคณะกรรมการสถานศึกษาที่ผูวิจัยสรางขึ้น จํานวน 1 ฉบับ แบง
ออกเปน 2 ตอน คือ ตอนที่ 1 มีลักษณะเปนแบบตรวจสอบรายการ (check list form) เพื่อสอบถาม
ขอมูลเกี่ยวกับสถานภาพทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ตอนที่ 2 มีลักษณะเปนแบบสอบถามชนิด
มาตราสวนประมาณคา (rating scale) 5 ระดับของไลเคิรท (Likert Scale) เกณฑการใหคะแนน
แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับพฤติกรรมหรือกิจกรรมที่ไดปฏิบัติในการบริหารโรงเรียน
สาธิตปฐมวัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏ มีดังนี้
ระดับ 5 หมายถึง พฤติกรรมหรือกิจกรรมที่ไดปฏิบัติตรงกับสภาพที่เปนจริงอยูในระดับ
มากที่สุด มีคาเทากับ 5 คะแนน
ระดับ 4 หมายถึง พฤติกรรมหรือกิจกรรมที่ไดปฏิบัติตรงกับสภาพที่เปนจริงอยูใ นระดับ
มาก มีคาเทากับ 4 คะแนน
ระดับ 3 หมายถึง พฤติกรรมหรือกิจกรรมที่ไดปฏิบัติตรงกับสภาพที่เปนจริงอยูใ นระดับ
ปานกลาง มีคาเทากับ 3 คะแนน
ระดับ 2 หมายถึง พฤติกรรมหรือกิจกรรมที่ไดปฏิบัติตรงกับสภาพที่เปนจริงอยูในระดับ
นอย มีคาเทากับ 2 คะแนน
ระดับ 1 หมายถึง หมายถึง พฤติกรรมหรือกิจกรรมที่ไดปฏิบัติตรงกับสภาพที่เปนจริง
อยูในระดับนอยที่สุด มีคาเทากับ 1 คะแนน
ขั้นตอนที่ 3 แบบตรวจสอบและสรางองคประกอบที่เหมาะสม ในขั้นตอนนี้ผูวิจัยได
นําองคประกอบที่ไดจากการวิเคราะหองคประกอบหลัก (Factor Analysis) โดยการวิเคราะหแบบ
องคประกอบเชิงสํารวจ (Exploratory Factor Analysis) ดวยวิธีสกัดปจจัย (Principal Component
Analysis: PCA) เพื่อใหไดตัวแปรที่สําคัญ แลวนําองคประกอบที่คนพบมาวิเคราะหหาสหสัมพันธ
คาโนนิคอล (canonical correlation analysis) เพื่อหาความสัมพันธระหวางองคประกอบแลว
กําหนดนําเสนอโครงรางรูปแบบการบริหารโรงเรียนสาธิตปฐมวัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏ แลว
นําไปใหผูเชี่ยวชาญและผูทรงคุณวุฒิพิจารณาเกี่ยวกับความถูกตอง ความเหมาะสม การนําไปใช
ประโยชนและขอคิดเห็นอื่นๆ โดยใชวิธีสัมมนาอางอิงผูทรงคุณวุฒิ ( Connoisseurship )เพื่อนํามา
สรุปและปรับปรุงเปน รูปแบบการบริหารโรงเรียนสาธิตปฐมวัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏฉบับ
สมบูรณแลวนําเสนอตอไป
การสรางและพัฒนาเครื่องมือ
ในการสรางและพัฒนาเครื่องมือเพื่อนําไปศึกษาวิจัยในแตละขั้นตอนมีรายละเอียด
ดังตอไปนี้
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1. การสรางเครื่องมือเพื่อสัมภาษณความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญและผูทรงคุณวุฒิ เพื่อให
ไดตัวแปรที่เปนกรอบแนวความคิดผูวิจัยไดดําเนินการดังนี้
1.1 วิเคราะหหลักการแนวคิดทฤษฎี วรรณกรรม และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับรูปแบบ
การบริหารโรงเรียนสาธิตปฐมวัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
1.2 นําขอสรุปที่ไดมาวิเคราะหเนื้อหา (content analysis) เปนความรูเกี่ยวกับรูปแบบ
การบริหารโรงเรียนสาธิตปฐมวัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อใชเปนกรอบในการสรางแบบกึ่ง
โครงสราง (semi-structured interview)
1.3 สรางแบบสัมภาษณแบบกึ่งโครงสราง (semi-structured interview) แลวนําเสนอ
แบบสัมภาษณใหอาจารยที่ปรึกษาพิจารณา
1.4 นําแบบสัมภาษณแบบกึ่งโครงสราง (semi-structured interview)ที่ไดรับความ
เห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษาแลว นําไปสัมภาษณผูเชี่ยวชาญและผูทรงคุณวุฒิจํานวน 12 คน ซึ่ง
ผูวิจัยใชวิธีการเลือกแบบเจาะจง (purposive method) โดยผูวิจัยไดกําหนดเกณฑในการคัดเลือก
ผูเชี่ยวชาญและผูทรงคุณวุฒิดังนี้
1.4.1 ผูบริหารระดับอธิการบดีที่มีหนาบริหารงานมหาวิทยาลัยราชภัฏ
1.4.2 ผูบริหารระดับคณบดีคณะครุศาสตรที่มีหนาที่บริหางานคณะครุศาสตร
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
1.4.3 ผูบริหารระดับผูอํานวยการการโรงเรียนสาธิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
1.5 นําบทสรุปองคประกอบของการสัมภาษณและขอสรุปจากการศึกษา หลักการ
แนวคิ ด ทฤษฎี และเอกสารงานวิ จั ย ในประเทศและต า งประเทศมาวิ เ คราะห เ นื้ อ หา (content
analysis) เพื่อสรุปเปนตัวแปร แลวนํามาสรางเปนขอกระทงคําถามแบบสอบถาม
2. การสร า งเครื่ อ งมื อ เพื่ อ ศึ ก ษาวิ เ คราะห ค วามเป น ไปได และรู ป แบบการบริ ห าร
โรงเรี ย นสาธิ ต ปฐมวั ย ของมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ในขั้ น ตอนนี้ ผู วิ จั ย ได กํ า หนดขั้ น ตอนในการ
ดําเนินการวิจัยไวในการสรางเครื่องมือเพื่อสอบถามความคิดเห็นของกลุมตัวอยาง ดังนี้
2.1 การสรางแบบสอบถามเพื่อถามความคิดเห็นของกลุมตัวอยาง โดยสรางขอ
กระทงคําถามจากตัวแปรที่ไดจากการสรุปผลการวิเคราะหแนวคิดทฤษฎี งานวิจัยที่เกี่ยวของ และ
ความคิดเห็นจากการสัมภาษณของผูเชี่ยวชาญและผูทรงคุณวุฒิ
2.2 นําขอคําถาม มาสรางเปนแบบสอบถามภายใตคําแนะนําของอาจารยที่ปรึกษา
และ ผูเชี่ยวชาญทางสถิติจํานวน 5 คน เพื่อหาคาความสอดคลองและความตรงเชิงเนื้อหา (Index of
Item Objective Congruence: IOC) ไดคา IOC ทุกรายขอ เทากับ 1.00
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2.3 นําแบบสอบถามไปทดลองใช (try out) เพื่อหาคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม
จากโรงเรียนสาธิตปฐมวัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ที่ไมใชกลุมตัวอยางในการวิจัยครั้งนี้ 2 โรงเรียน
โรงเรีย นละ 20 คน ซึ่งผูใ หขอมูลไดแ ก ผูอํานวยการโรงเรียนสาธิตปฐมวัย รองผูอํา นวยการ
โรงเรียนสาธิตปฐมวัย ครูปฐมวัย ผูปกครองเด็กปฐมวัย และคณะกรรมการสถานศึกษา รวม 40 คน
แล ว นํ า มาวิ เ คราะห เ พื่ อ หาค า ความเชื่ อ มั่ น (reliability) ของแบบสอบถามทั้ ง ฉบั บ โดยใช ค า
สัมประสิทธิ์แอลฟาตามวิธีของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient)102 ในการศึกษาครั้งนี้ได
คาสัมประสิทธิ์อัลฟาของแบบสอบถาม เทากับ 0.972
2.4 นํ า ไปสอบถามความคิด เห็ น ของกลุ ม ตั ว อย า ง และเมื่ อ ได รั บ แบบสอบถาม
กลับคืนมาแลว ผูวิจัยไดวิเคราะหขอมูลดวยการวิเคราะหองคประกอบหลัก (Factor Analysis) โดย
การวิเคราะหแบบองคประกอบเชิงสํารวจ (Exploratory Factor Analysis) ดวยวิธีสกัดปจจัย
(Principal Component Analysis: PCA) เพื่อใหไดองคประกอบที่สําคัญของรูปแบบการบริหาร
โรงเรียนสาธิตปฐมวัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
3. การสรางเครื่องมือเพื่อตรวจสอบและสรางรูปแบบที่เหมาะสม ในขั้นตอนนี้ผูวิจยั ได
นําองคประกอบที่ไดจากการวิเคราะหองคประกอบหลัก (Factor analysis) โดยการวิเคราะหแบบ
องคประกอบเชิงสํารวจ (Exploratory Factor Analysis) ดวยวิธีสกัดปจจัย (Principal Component
Analysis: PCA) จากนั้นนําองคประกอบที่คนพบมาวิเคราะหสหสัมพันธคาโนนิคอล (canonical
correlation analysis) เพื่อหาความสัมพันธระหวางองคประกอบแลวมาสรางเปนโครงรางรูปแบบ
การบริหารโรงเรียนสาธิตปฐมวัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
แลวนํามาตรวจสอบและเพิ่มความ
เชื่อถือของการสรางรูปแบบที่เหมาะสม โดยการนําเสนอโครงรางของรูปแบบ การบริหารโรงเรียน
สาธิตปฐมวัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏ โดยใหผูเชี่ยวชาญและผูทรงคุณวุฒิ พิจารณาโดยใชวิธีการ
สัมมนาอางอิงผูทรงคุณวุฒิ ( Connisseurship ) ซึ่งมีผูทรงคุณวุฒจิ ํานวน 5 คน ไดพจิ ารณาประเด็น
ดานความถูกตอง ความเหมาะสม และความเปนไปได และการนําไปใชประโยชน รวมถึงการให
ขอเสนอแนะ การวิพากษ เพือ่ ปรับปรุงใหไดรูปแบบที่เหมาะสม
4. การวิเคราะหปรับปรุงและเสนอรูปแบบ ในขั้นตอนนี้ผูวิจัยไดสรุปขอคิดเห็น ขอ
วิจารณ และขอเสนอแนะจากการประเมินและตรวจสอบโดยผูเชี่ยวชาญและผูทรงคุณวุฒิโดยใช

Lee J. Cronbach, Essentials of Psychological Testing, 4th ed. (New York: Harper
& Row, 1984), 161.
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วิธีการสัมมนาอางอิงผูทรงคุณวุฒิ ( Connisseurship ) เพื่อใหไดรูปแบบการบริหารโรงเรียนสาธิต
ปฐมวัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ฉบับสมบูรณของงานวิจัยในครั้งนี้
การเก็บรวบรวมขอมูล
ในการเก็บรวบรวมขอมูลครั้งนี้ผูวิจัย ไดดําเนินการเก็บขอมูลโดย
1. การสัมภาษณดวยตนเอง
2. การสงแบบสอบถามดวยตนเองและทางไปรษณีย
3. รวบรวมแบบสอบถามดวยตนเอง
การวิเคราะหขอมูล
ในการวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ดังนี้
1. การวิเคราะหสถานภาพของผูตอบแบบสอบถามในดานเพศ อายุ ระดับการศึกษา
ตําแหนงหนาที่ และประสบการณในการทํางาน ดวยการคํานวณคาความถี่ (frequency) คารอยละ
(percentage) โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป
2. การวิเคราะหคาระดับความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณ
คา 5 ระดับ โดยใชคาเฉลี่ย ( x ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ทั้งนี้ในการวิเคราะหถือวาเปน
คาเฉลี่ยของคะแนนที่ไดจากการตอบแบบสอบถามของผูใหขอมูลตกอยูในชวงพฤติกรรมหรือ
กิจกรรมใดก็แสดงวาลักษณะการปฏิบัติที่ตรงตามสภาพที่เปนจริงแบบนั้น โดยผูวิจัยไดกําหนด
เกณฑในการวิเคราะหตามแนวคิดของเบสท (Best)103 ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
คาเฉลี่ย 4.50 – 5.00 หมายถึง พฤติกรรมในการปฏิบัติงานอยูในระดับมากที่สุด
คาเฉลี่ย 3.50 – 4.49 หมายถึง พฤตกรรมในการปฏิบัติงานอยูในระดับมาก
คาเฉลี่ย 2.50 – 3.49 หมายถึง พฤติกรรมในการปฏิบัติงานอยูในระดับปานกลาง
คาเฉลี่ย 1.50 – 2.49 หมายถึง พฤติกรรมในการปฏิบัติงานอยูในระดับนอย
คาเฉลี่ย 1.00 – 1.49 หมายถึง สมรรถนะในการปฏิบัติงานอยูในระดับนอยที่สุด
3. การวิเคราะหองคประกอบหลัก (Factor Analysis) โดยการวิเคราะหแบบองคประกอบ
เชิงสํารวจ (Exploratory Factor Analysis) ดวยวิธีสกัดปจจัย (Principal Component Analysis: PCA)
เพื่อใหไดตัวแปรที่สําคัญซึ่งถือเกณฑการเลือกตัวแปรที่เขาอยูในองคประกอบตัวใดตัวหนึ่งโดย
John w. Best, Research in Education (Education Cliffs, New Jersey: Prentice Hall
Inc., 1970), 190.
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พิ จ ารณาจากค า ความแปรปรวนของตั ว แปร (eigenvalue) เท า กั บ 1 และถื อ เอาค า น้ํ า หนั ก
องคประกอบ (Factor Loading) ของตัวแปรแตละตัวขององคประกอบนั้นมีคาตั้งแต 0.5 ขึ้นไป ที่
บรรยายดวยตัวแปรตั้งแต 3 ตัวแปรขึ้นไป ตามวิธีของไกเซอร (Kaiser)104 จากนั้นนําองคประกอบที่
คนพบมาวิเคราะหสหสัมพันธคาโนนิคอล (canonical correlation analysis) เพื่อหาความสัมพันธ
ระหวางองคประกอบแลวนําเสนอรางรูปแบบการบริหารโรงเรียนสาธิตปฐมวัยของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ
4. การวิเคราะหเพื่อตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบการบริหารโรงเรียนสาธิตปฐมวัย
ของมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ใช ก ารวิ เ คราะห ด ว ยวิ ธี ก ารพิ จ ารณาโดยวิ ธี ก ารสั ม มนาอ า งอิ ง
ผูทรงคุณวุฒิ ( Connoisseurship )โดยผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 5 คน โดยนําเสนอรูปแบบรูปแบบ
บริหารโรงเรียนสาธิตปฐมวัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏใหผูเชี่ยวชาญและผูทรงคุณวุฒิไดพิจารณา
ประเด็นดานความถูกตอง ความเหมาะสม และความเปนไปได และการนําไปใชประโยชน และ
ใหขอเสนอแนะ การวิพากษ เพื่อปรับปรุงใหไดรูปแบบที่เหมาะสม
สถิติที่ใชในการวิจัย
สถิติที่ใชในการวิจัยมีดังนี้
1. การวิเคราะหเนื้อหา (content analysis)
2. สถิติพื้นฐานสําหรับวิเคราะหขอมูล ประกอบดวย คาความถี่ (frequency) คารอยละ
(percentage) คาเฉลี่ย (mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation)
3. การวิ เ คราะห อ งค ป ระกอบหลั ก (Factor
Analysis) โดยการวิ เ คราะห แ บบ
องคประกอบเชิงสํารวจ (Exploratory Factor Analysis) ดวยวิธีสกัดปจจัย (Principal Component
Analysis: PCA)
4.วิเคราะหสหสัมพันธคาโนนิคอล (canonical correlation analysis) เพื่อหา
ความสัมพันธระหวางองคประกอบ
5. การประเมินและตรวจสอบเนื้อหาดวยวิธีการพิจารณาโดยวิธีการสัมมนาอางอิง
ผูทรงคุณวุฒิ ( Connoisseurship )

Kaiser, quoted in Barbara G. Tabachnik, and Linda S. Fidell, Using Multivariate
Statistics (New York: Harper & Row, 1983.), 411.
104
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สรุป
การวิจัย เรื่อง “รูป แบบการบริหารโรงเรี ย นสาธิต ปฐมวัย ของมหาวิท ยาลัยราชภัฏ ”
มีวัตถุประสงค 1) เพื่อทราบองคประกอบการบริหารโรงเรียนสาธิตปฐมวัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
และ 2) เพื่อนําเสนอรูปแบบการบริหารโรงเรียนสาธิตปฐมวัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏ งานวิจัยครั้ง
นี้เปนการวิจัยเชิงพรรณนา (descriptive research) ใชบุคลากรในโรงเรียนสาธิตปฐมวัยของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ จํานวน 22โ รงเรียน เปนหนวยวิเคราะห (unit of analysis) ผูใหขอมูลโรงเรียน
ละ 20 คน คือ ผูอํานวยการโรงเรียนสาธิตปฐมวัย รองผูอํานวยการโรงเรียนสาธิตปฐมวัย ครูปฐมวัย
ผูปกครองเด็กปฐมวัย และคณะกรรมสถานศึกษา รวมทั้งสิ้น 440 คน โดยดําเนินการวิจัยตาม
ขั้นตอนใน 3 ขั้นตอน คือ การจัดเตรียมโครงการ การดําเนินการวิจัย และการรายงานการวิจัย ซึ่งใน
ขั้ น ตอนของการดํ า เนิ น การวิ จั ย นั้ น ได แ บ ง ออกเป น 5 ขั้ น ตอนย อ ย ขั้ น ตอนที่ 1 ดํ า เนิ น การ
สังเคราะห แนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวกับการบริหารโรงเรียนสาธิตปฐมวัยของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ ขั้นตอนที่ 2 สรางและพัฒนาเครื่องมือในการศึกษาหาองคประกอบการบริหารโรงเรียน
สาธิตปฐมวัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ขั้นตอนที่ 3 การเก็บรวบรวมขอมูล ขั้นตอนที่ 4 วิเคราะห
ขอมูล และขั้นตอนที่ 5 สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และใหขอเสนอแนะในการวิจัย สถิติที่ใชใน
การวิ จั ย คื อ การวิ เ คราะห เ นื้ อ หา (content
analysis) สถิ ติพื้ น ฐานสํา หรับ วิ เ คราะห ขอ มู ล
ประกอบดวย 1) คาความถี่ (frequency) 2) คารอยละ (percentage) 3) คาเฉลี่ย (mean) 4) สวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) สถิติเพื่อการจําแนกกลุมตัวแปร โดยใชเทคนิคการ
วิเคราะหองคประกอบหลัก (Factor Analysis) โดยการวิเคราะหแบบองคประกอบเชิงสํารวจ
(Exploratory Factor Analysis) ดวยวิธีสกัดปจจัย (Principal Component Analysis: PCA) เพื่อใหได
ตัวแปรที่สําคัญและวิเคราะหสหสัมพันธคาโนนิคอล (canonical correlation analysis) เพื่อหา
ความสัมพันธระหวางองคประกอบ ตอมาเปนการประเมินและตรวจสอบเนื้อหาโดยใชผูเชี่ยวชาญ
และผูทรงคุณวุฒิโดยวิธีการสัมมนาอางอิงผูเชี่ยวชาญ (Connoisseurship) แลวนําเสนอรูปแบบการ
บริหารโรงเรียนสาธิตปฐมวัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

บทที่ 4
ผลการวิเคราะหขอมูล
การวิจัย ครั้งนี้มีวัตถุประสงค 1) เพื่อทราบองคประกอบการบริหารโรงเรีย นสาธิต
ปฐมวัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏ และ 2) เพื่อนําเสนอรูปแบบการบริหารโรงเรียนสาธิตปฐมวัยของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ ผูวิจัยไดนําขอมูลมาวิเคราะหและเสนอผลการวิเคราะห โดยใชตารางประกอบ
คําบรรยายจําแนกออกเปน 2 ตอน ดังรายละเอียดตอไปนี้
ตอนที่ 1 องค ป ระกอบการบริ ห ารโรงเรี ย นสาธิ ต ปฐมวั ย ของมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
ประกอบดวย 2 ขั้นตอน ดังนี้
1. ผลการวิเคราะหกรอบแนวคิดของการวิจัยเพื่อหาองคประกอบการบริหารโรงเรียน
สาธิตปฐมวัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏดังนี้
1.1 การวิเคราะหจากแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการบริหารโรงเรียนสาธิตจาก
กรอบแนวคิดของการวิจัย จํานวน 10 แนวคิด
1.2 การวิเคราะหเอกสารจากผลงานวิจัยเกี่ยวของกับการบริหารและโรงเรียนสาธิต
ทั้งตางประเทศและในประเทศไทยรวมทั้งหมด 22 งานวิจัย
1.3 การสัมภาษณผูเชี่ยวชาญและผูทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับองคประกอบการบริหาร
โรงเรียนสาธิตปฐมวัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏ รวมทั้งสิ้น 12 คน
2. ผลการวิเคราะหองคประกอบการบริหารโรงเรียนสาธิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ประกอบดวย 3 ขั้นตอน ดังนี้
2.1 การวิเคราะหขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถามประกอบ
ดวย เพศ อายุ วุฒิการศึกษา ประสบการณในการทํางาน และประสบการณการทํางานในตําแหนง
ปจจุบัน
2.2 การวิเคราะหระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับตัวแปรที่เปนองคประกอบของรูปแบบ
การบริหารโรงเรียนสาธิตปฐมวัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
2.3 การวิเคราะหองคประกอบเชิงสํารวจ (Exploratory Factor Analysis) ความ
คิดเห็นของกลุมตัวอยางเพื่อสกัดตัวแปรใหเหลือตัวแปรประกอบที่สําคัญโดยการวิเคราะหดวยวิธี
สกัดปจจัย (Principal component Analysis: PCA) เพื่อใหไดตัวแปรที่สําคัญ และวิเคราะห
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สหสัมพันธคาโนนิคอล (canonical correlation analysis)เพื่อหาความสัมพันธขององคประกอบ
นํามาสรางโครงรางรูปแบบการบริหารโรงเรียนสาธิตปฐมวัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ตอนที่ 2 รูปแบบการบริหารโรงเรียนสาธิตปฐมวัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ผลการวิเคราะหตรวจสอบและการสรางรูปแบบการบริหารโรงเรียนสาธิตปฐมวัยของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อหารูปแบบที่เหมาะสมดวยวิธี โดยใหผูเชี่ยวชาญและผูทรงคุณวุฒิโดย
วิธีการสัมมนาอางอิงผูทรงคุณวุฒิ ( connoisseurship ) เพื่อสรุปเปนรูปแบบการบริหารโรงเรียน
สาธิตปฐมวัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ฉบับสมบูรณ
จากการจําแนกทั้ง 2 ตอน ดังกลาวสามารถแสดงรายละเอียดการวิเคราะหขอมูลในแต
ละขั้นตอนไดดังนี้
ตอนที่ 1 องค ป ระกอบการบริ ห ารโรงเรี ย นสาธิ ต ปฐมวั ย ของมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
ประกอบดวย 2 ขั้นตอน ดังนี้
1. ผลการวิเคราะหกรอบแนวคิดของการวิจัยเพื่อหาองคประกอบการบริหารโรงเรียน
สาธิตปฐมวัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ดังนี้
1.1 การวิเคราะหจากแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการบริหารและโรงเรียนสา
สาธิตจากกรอบแนวคิดของการวิจัย จํานวน 11 แนวคิด ดังนี้
แนวคิดที่ 1 แนวคิดโรงเรียนที่มีประสิทธิผล (School effectiveness: the nouns and
adjectives of successful schooling) ของ ปเตอร มอรติมอร และคณะ (Peter Mortimore and other)
แนวโนมทั่วไปของสังคมใหเปนแนวบวก (Positive climate)โดยไดบรรยายถึงคํากําจัดความและ
องคประกอบคุณลักษณะของโรงเรียนที่ประสบความสําเร็จไว 12 ประการ ดังนี้ 1)การมุงสูความ
เปนผูนําของผูบังคับบัญชา (Purposeful leadership by head) 2)การรวมมือของสมาชิกหรือผูรักษา
ราชการแทน (Purposeful leadership by head) 3)การรวมมือของคณะครูผูสอน (Involvement of
teachers) 4)การกลมกลืนกันของคณะครูผูสอน (Consistency among teachers) 5) การวาง
โครงสรางการจัดการศึกษาในแตละภาคเรียน (Structured sessions) 6)การใชสติปญญาในการ
ทํางาน (Intellectually challenging) 7)การทํางานทามกลามภาวะสิ่งแวดลอม (Work-centered
environment) 8)การวางขอบเขตการทํางานในแตละภาคเรียน (Limited focus in sessions)9)
ดํ า เนิ น งานด า นการติ ด ต อ สื่ อ สารระหว า งครู ผู ส อนและนั ก เรี ย นให ม ากที่ สุ ด (Maximum
communication between teachers and pupils)10)การรวมตัวของผูปกครอง (Parental
involvement)11) การเก็บรวบรวมหลักฐานตางๆ (Record keeping)12) การสรางแนวโนมทั่วไป
ของสังคมใหเปนแนวบวก (Positive climate)
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แนวคิดที่ 2 แนวคิดในการพัฒนาโรงเรียนอัจฉริยะ 9 ประการ (The nine
intelligences- a framework for school improvement) ของ บาบารา แมคกิวคริส เค ไมเยอร และ เจ
รีด (Barbara MacGilchrist, K. Myers and J. Reed) โดยมีรายละเอียด ความคิดรวบยอด หลักการ
และเหตุผล ของแนวคิดในการพัฒนาโรงเรียนอัจฉริยะทั้ง 9 ประการ (The concepts, principles and
attributes of the nine intelligences) ดังนี้ 1. ความฉลาดดานคุณธรรมจริยธรรม 2. ความฉลาดดาน
ความรูสึกนึกคิด (Spiritual intelligence: SQ) 3. ความฉลาดดานบริบทของสิ่งแวดลอม (Contextual
intelligence: CQ) 4. ความฉลาดดานการปฏิบัติงาน (Operational intelligence: OQ) 5. ความฉลาด
ดานอารมณ (Emotional intelligence: EQ) 6. ความฉลาดดานสถานศึกษา (Collegial intelligence:
CoQ) 7. ความฉลาดดานการมองมุมกลับ (Reflective intelligence: RQ) 8. ความฉลาดดานการจัด
การศึกษา (Pedagogical intelligence: PQ) 9. ความฉลาดดานระบบการทํางาน (Systemic
intelligence: SyQ)
แนวคิดที่ 3 การบริหารโรงเรียนสาธิตของมหาวิทยาลัยชิคาโก (University of
Chicago Laboratory School ) มีแนวคิดการบริหารทั้งหมด 13 ประการ ดังนี้1)พิจารณาการ
ใหบริการสําหรับนักเรียนโดยมีการเรียนที่แตกตางกัน 2)มีความสมบูรณแบบในการประเมิน
ตนเองที่นาเชื่อถือ 3)พัฒนา ปรับปรุง ตารางสําหรับการเรียนรูของนักเรียน 4)ดําเนินการพัฒนา
กิจกรรมใหมีความหลากหลาย 5)มีการเจรจาติดตอกับหนวยงานคณะตางๆ 6)มีโปรแกรมการ
บริการดานอาหารใหมๆ 7)สรางชุมชนใหมีความหมายสําหรับโรงเรียน 8)เรียนรูในการคิดมีทักษะ
การคิดและความคิดสรางสรรค 9)พัฒนาความเปนเลิศทางวิชาการ ศิลปะและกีฬา10)มุงผลสัมฤทธิ์
ในดานอารมณ-จิตใจ และความรูสึก เจตคติที่ดี 11)ใหความสําคัญกับความแตกตางของวัฒนธรรม
12)รับผิดชอบตอตนเองและชุมชน 13)พัฒนาการเรียนรูตลอดชีวิต
แนวคิดที่ 4 การบริหารโรงเรียนสาธิตของวิทยาลัยออเรนท โคช (The Early
Childhood Lab school of Orange Coast College) แนวทางการบริหาร 15 ประการ ดังนี้ 1)เปน
สวนหนึ่งในการบริหารงานของภาควิชาการศึกษาปฐมวัยของวิทยาลัยออเรนท โคช 2)มีจุดมุงหมาย
เพื่อเปนการบริการนักศึกษาไดศึกษาสังเกตและเรียนรู ฝกประสบการณเพื่อที่จะกาวสูการเปนครู
ของนักเรียนระดับปฐมวัย 3) ผูที่จะดํารงตําแหนงผูอํานวยการโรงเรียนและครูปฐมวัย ตองไดรับ
การสรรหาคัดเลือก เนื่องจากตองเปนผูที่มีศักยภาพ 4)ครูควรตองมีคุณภาพสูงที่จะดําเนินการจัด
กิจกรรมตางๆใหนักเรียน 5) ผูบริหารโรงเรียนไดรับการฝกฝนเฉพาะดาน 6)พัฒนาความเปนมือ
อาชีพทางดานการศึกษาปฐมวัย 7)ผูใหญตองมีการตอบสนองความตองการของนักเรียนเปน
รายบุคคล 8)เคารพความหลากหลายทางวัฒนธรรม 9) วางแผนกิจกรรมการเรียนรูที่เหมาะสม
สําหรับ ขั้นพัฒนาการของนักเรียน โดยมีกิจกรรมการเลนบล็อก วาดภาพ การอานนิทาน เลานิทาน
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การแตงตัวตุกตา และกิจกรรมการเลนกลางแจง 10)จัดสิ่งแวดลอมที่ปลอดภัย สงเสริมสุขภาพ 11)
จัดบริการทางดานโภชนาการที่เหมาะสมและเพียงพอสําหรับเด็ก 12) มีการติดตอสื่อสารสองทาง
กับผูปกครอง 13) มีระบบการบริหารที่มีประสิทธิภาพ 14) ดําเนินงาน และจัดระบบการประเมินผล
พัฒนาการที่เหมาะสม 15) มีหลักสูตรที่ออกแบบมาเพื่อตอบสนองธรรมชาติของนักเรียน และเปน
การกระตุ น ส ง เสริ ม ภาษา พั ฒ นาร า งกาย ทั ก ษะการคิ ด สติ ป ญ ญา ความคิ ด สร า งสรรค แ ละ
จินตนาการ
แนวคิดที่ 5 การบริหารโรงเรียนสาธิตปฐมวัยแหงวิทยาลัยโคโลราโด สเตท (The
Early Childhood Center Lab school of Colorado State University ) มีแนวคิดการบริหาร 7
ประการ ดังนี้ 1) จัดการศึกษาโดยรวมกับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และระดับปริญญาตรีในการ
ใหเขามาศึกษาสังเกต และมีสวนรวมในการจัดประสบการณสําหรับนักเรียน 2) การบริการ –
จัดบริการตามความตองการของนักเรียนและของครอบครัวทั้งเต็มเวลา 1 วัน และ ครึ่งวัน 3) การ
วิจัย – ดําเนินการวิจัย 4) จัดประสบการณการศึกษาที่มีความหมายสําหรับเด็กในการวางแผนที่จะ
จัดเตรียมบรรยากาศสิ่งแวดลอมเพื่อพัฒนาการดานตางๆ 5) ผูปกครองเปนสวนหนึ่งในการกําหนด
ทิศทางและหลักเกณฑในการจัดการศึกษา รวมมือกันกับโรงเรียนสาธิต 6)โรงเรียนสาธิตปฐมวัยจัด
โปรแกรมที่มีคุณภาพสําหรับนักเรียนหลักสูตรไดมีการสรางโดยสงเสริมกระบวนการเรียน เรียน
เพื่อ เปน การพัฒ นาในรูป แบบเฉพาะของเด็ ก ปฐมวัย 7) โรงเรีย นจึง มุงมั่ นสร า งความสัม พัน ธ
ระหวางเด็ก โรงเรียน ครอบครัว และชุมชน
แนวคิดที่ 6 นวัตกรรมการสอนแบบโครงการ (The Project Approach) มี
แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการเรียนรูแบบโครงการดังนี้1)เด็กศึกษาในเรื่องใดเรื่องหนึ่งอยางลุมลึก
ลงไปในรายละเอียดของเรื่องนั้น ๆ จนพบคําตอบที่ตองการ 2)เรื่องที่เด็กศึกษาเปนเรื่องที่เด็ก
เปน ผูเ ลือ กเองตามความสนใจ ประเด็น ที่ศ ึก ษาก็เ ปน ประเด็น ที่เ ด็ก ตั้ง คํา ถามขึ้น เอง 3)จัด
กิจ กรรมการเรีย นการสอนที่มุงใหเ ด็ก ไดมีป ระสบการณต รงกับ เรื่อ งที่ศึก ษานั้น โดยการเปด
โอกาสใหเ ด็ก ไดสัง เกตอยา งใกลชิด จากแหลง ความรูเ บื้อ งตน 4)ในการจัด กิจ กรรมการเรีย น
การสอน จะใชระยะที่ยาวนานอยางเพียงพอตามความสนใจของเด็ก เพื่อที่จะใหเด็กไดคนพบ
คําตอบ และคลี่คลายความสงสัยใครรู 5)จัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหเด็กไดประสบกับทั้ง
ความสํา เร็จ และความลม เหลวในวิธีก ารแสวงหาความรูต ามวิธีก ารของเด็ก เอง 6)เมื่อ เด็ก ได
คน พบคํา ตอบแลว เด็ก จะนําความรูใ หมที่ไ ดนั้น มาเสนอในรูป แบบตาง ๆ ตามความตอ งการ
ของเด็ก
แนวคิดที่ 7 นวัตกรรมการสอนภาษาแบบธรรมชาติ (Whole Language Approach)
มีวิธีการจัดหรือออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาแบบองครวม 6 ประการ คือ 1) ผูเรียน
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เปนศูนยกลางการเรียนการสอนการจัดพื้นความรูของผูเรียน 2) ผูสอนจัดกิจกรรมการอานหนังสือ
เลาเรื่องที่นาสนใจใหผูเรียนฟงเสมอ 3) ผูเรียนมีโอกาสอานหนังสือทุกวัน โดยเฉพาะวรรณกรรมที่
ดีมีคุณคา 4)ใหผูเรียนไดมีโอกาสเขียนมากที่สุด โดยอาจเริ่มจากการเขียนเกี่ยวกับตนเอง 5)การ
เฝาดูพฤติกรรมของเด็กเพื่อเปนการเฝาดูพัฒนาการของเด็ก 6. การสอนภาษาแบบธรรมชาติรวม
มุงเนนใหผูเรียนรวมมือและชวยเหลือซึ่งกันและกัน
แนวคิดที่ 8 นวัตกรรมการศึกษาวอลดอรฟ (Waldorf Education) กําหนด
เปาหมายของการดําเนินงานการศึกษา 7 ประการ 1) การทําซ้ํา 2) จังหวะที่สม่ําเสมอ 3) ความ
เคารพและการนอมรับคุณคาของทุก สิ่ง 4) ครูอนุบาลตามแนวคิดของวอลดอรฟนอกจากเปน
แบบอยางของความมุงมั่นตั้งใจใหแกเด็ก 5) การจัดบรรยากาศภายในหองเรียน อาคารเรียนและ
บริเวณโรงเรียนจึงเปนองคประกอบสําคัญของการศึกษาวอลดอรฟ 6) การจัดเนื้อหาสาระในรูป
ของประสบการณในการเลนและในการดําเนินชีวิต 7) กิจกรรมประจําวันของแตละโรงเรียนยอม
แตกตางกันไปตามสภาพและวัฒนธรรมของทองถิ่น
แนวคิดที่ 9 วัตกรรมหลักสูตรไฮ/สโคป (High/ Scope Curriculum) มี
แนวคิดการดําเนินงานการศึกษา 4 ประการ ดังนี้ 1) จัดสิ่งแวดลอมและกิจกรรมประจําวันสําหรับ
การเรียนรูดวยตนเอง 2) สรางบรรยากาศสําหรับปฏิกิริยาทางสังคมที่พึงปรารถนากระตุนการ
กระทํ า ตามเจตนา การแก ป ญ หา และการโต ต อบด ว ยคํ า พู ด ของเด็ ก 3) การสั ง เกตและแปล
ความหมายของการกระทําตาง ๆ ของเด็กแตละคน 4) วางแผนประสบการณตาง ๆ ซึ่งอาศัยการ
กระทําและความสนใจตาง ๆ ของเด็ก จัดสิ่งแวดลอมและกิจกรรมประจําวันสําหรับการเรียนรูดวย
ตนเอง
แนวคิดที่ 10 มาตรฐาน ตัวบงชี้ และเกณฑการพิจารณาเพื่อการประเมินคุณภาพ
ภายนอกระดับการศึกษาปฐมวัย รอบที่ 2 (พ.ศ.2549 – 2553) กําหนดมาตรฐาน 18 ประการ ดังนี้1)
มาตรฐานที่ 1 เด็กมีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงค 2) มาตรฐานที่ 2 เด็กมีจิตสํานึกใน
การอนุรักษและพัฒนาสิ่งแวดลอม 3) มาตรฐานที่ 3 เด็กสามารถทํางานจนสําเร็จ ทํางานรวมกับ
ผูอื่นได และมีความรูสึกที่ดีตออาชีพสุจริต 4) มาตรฐานที่ 4 เด็กสามารถคิดรวบยอด คิดแกปญหา
และคิดริเริ่มสรางสรรค 5)มาตรฐานที่ 5 เด็กมีความรูและทักษะเบื้องตน 6) มาตรฐานที่ 6 เด็กมี
ความสนใจใฝรู รักการอาน และพัฒนาตนเอง 7) มาตรฐานที่ 7 เด็กมีสุขนิสัย สุขภาพกาย และ
สุขภาพจิตที่ดี 8) มาตรฐานที่ 8 เด็กมีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัยดานศิลปะ ดนตรี และการ
เคลื่อนไหวมาตรฐานดานการจัดการเรียนรู 9) มาตรฐานที่ 9 ครูมีคุณธรรม จริยธรรม มีวุฒิ/ความรู
ความสามารถตรงกับงานที่รับผิดชอบ หมั่นพัฒนาตนเอง เขากับชุมชนไดดี และมีครูเพียงพอ 10)
มาตรฐานที่ 10 ครูมีความสามารถในการจัดประสบการณการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพและเนน
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เด็ ก เป น สํ า คั ญ มาตรฐานด า นการบริ ห ารและการจั ด การศึ ก ษา 11) มาตรฐานที่ 11 ผู บ ริ ห ารมี
คุณธรรม จริยธรรม มีภาวะผูนํา และมีความสามารถในการบริหารจัดการศึกษา 12) มาตรฐานที่ 12
สถานศึกษามีการจัดองคกร โครงสราง ระบบการบริหารงานและพัฒนาองคกรอยางเปนระบบครบ
วงจร 13 ) มาตรฐานที่ 13 สถานศึกษามีการบริหารและจัดการศึกษาโดยใชสถานศึกษาเปนฐาน14)
มาตรฐานที่ 14 สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร และประสบการณการเรียนรูที่เนนเด็กเปนสําคัญ15)
มาตรฐานที่ 15 สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมสงเสริมคุณภาพเด็กอยางหลากหลาย 16) มาตรฐานที่
16 สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดลอมและการบริการที่สงเสริมใหเด็กพัฒนาตามธรรมชาติเต็ม
ศักยภาพ 17) มาตรฐานที่ 17 สถานศึกษามีการสนับสนุนและใชแหลงเรียนรูและภูมิปญญาใน
ทองถิ่น 18) มาตรฐานที่ 18 สถานศึกษามีการรวมมือกันระหวางบาน องคกรทางศาสนา สถาบัน
ทางวิชาการ และองคกรภาครัฐและเอกชน เพื่อพัฒนาวิถีการเรียนรูในชุมชน
สรุปไดวาการวิเคราะหจากแนวคิดและทฤษฎีที่เกีย่ วของกับการบริหารโรงเรียน
สาธิตจากกรอบแนวคิดของการวิจัยทั้ง 10 แนวคิด มีปจจัยที่เปนองคประกอบการบริหารโรงเรียน
สาธิตปฐมวัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏมี 104 ปจจัยยอย ดังตาราง ในตารางที่ 4
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ประเด็น
1. การมุงสูความเปนผูนําของผูบังคับบัญชา
2. การรวมมือของสมาชิกหรือผูรักษาราชการแทน
3. การรวมมือของคณะครูผูสอน
4.การกลมกลืนกันของคณะครูผูสอน
5.การวางโครงสรางการจัดการศึกษาในแตละภาคเรียน
6. การใชสติปญญาในการทํางาน
7. การทํางานทามกลามภาวะสิ่งแวดลอม
8. การวางขอบเขตการทํางานในแตละภาคเรียน
9. ดําเนินงานดานการติดตอสื่อสารระหวางครูผูสอนและนักเรียนใหมากที่สุด
10. การมีสวนรวมของผูปกครอง

แนวคิดที่ 1
แนวคิดที่ 2
แนวคิดที่ 3
แนวคิดที่ 4
แนวคิดที่ 5
แนวคิดที่ 6
แนวคิดที่ 7
แนวคิดที่ 8
แนวคิดที่ 9
แนวคิดที่ 10

ตารางที่ 4 สรุปผลการวิเคราะหจากแนวคิดและทฤษฎีทเี่ กี่ยวของกับการบริหารโรงเรียนสาธิต
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ประเด็น
11. การเก็บรวบรวมหลักฐานตางๆ
12. การสรางแนวโนมทั่วไปของสังคมใหเปนแนวบวก
13. มีความฉลาดดานคุณธรรมจริยธรรม
14. การพัฒนาโรงเรียนอัจฉริยะ9 ประการ
15. มีความยุติธรรม
16. มีความเคารพซึ่งกันและกัน
17. มีการรวมตัวกัน
18. เปนสมาชิกที่ดีและมีความรับผิดชอบ
19. ความฉลาดดานความรูสึกนึกคิด
20. การตรวจสอบวัตถุประสงคในการทํางาน
21. การคิดนอกกรอบ
22. การมีไหวพริบในการเขาสังคม ความสัมพันธระหวางบุคล

แนวคิดที่ 1
แนวคิดที่ 2
แนวคิดที่ 3
แนวคิดที่ 4
แนวคิดที่ 5
แนวคิดที่ 6
แนวคิดที่ 7
แนวคิดที่ 8
แนวคิดที่ 9
แนวคิดที่ 10

ตารางที่ 4 (ตอ)
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ตัวแปร
23 .ความฉลาดดานบริบทของสิ่งแวดลอม
24. .ความฉลาดดานการปฏิบัติงาน
25 .การคิดเชิงกลยุทธ การวางแผนการพัฒนา)
26. การเตรียมการในการบริการจัดการ
27. การมอบหมายความเปนผูนําในการทํางาน
28.ความฉลาดดานอารมณ การตระหนักในตนเอง การตระหนักตอผูอื่น
29. ความฉลาดดานสถานศึกษาการจัดแบงงานตามวัตถุประสงค เชนองคความรูดานความคิดสรางสรรค การเรียนรูที่
หลากหลาย การสรางความนาเชื่อถือและความนาสนใจ
30.ความฉลาดดานการสะทอนกลับ การครุนคิดดานเวลาในการทํางาน การประเมินตนเอง การเรียนรูเชิงลึกและผล
สะทอนกลับในการจัดการเรียนรู
31.ความฉลาดดานการจัดการศึกษา เชนการแสดงวิสัยทัศนใหมๆ และเปาหมายในการจัดการเรียนรู
การจัดการเรียนการสอน การเปดกวางหรือใหอิสระในการจัดชั้นเรียน การเดินหนาทํางาน
32. ความฉลาดดานระบบการทํางาน เชน. การจัดระบบรูปแบบการทํางาน การจัดการคิดเชิงระบบ การจัดการระบบองคการ การ
จัดวางระบบเครือขาย
33. ใหความสนใจในการพัฒนาบุคลิกลักษณะ ในเรื่องผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา สําหรับการดําเนินชีวิต

แนวคิดที่ 1
แนวคิดที่ 2
แนวคิดที่ 3
แนวคิดที่ 4
แนวคิดที่ 5
แนวคิดที่ 6
แนวคิดที่ 7
แนวคิดที่ 8
แนวคิดที่ 9
แนวคิดที่ 10

ตารางที่ 4 (ตอ)
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ประเด็น
34. มีการเตรียมพรอมสําหรับการดําเนินชีวิต โรงเรียนสาธิตเปนตัวอยางที่ดีที่สุดที่มีนักเรียนซึ่งมาจากพื้นฐานที่
หลากหลาย
35.โรงเรียนสาธิตตองการที่จะใหมีประสบการณเพื่อที่จะเกิดความพึงพอใจกับอนาคตของเด็กและครอบครัวที่มาเยี่ยม
โรงเรียน
36. พิจารณาการใหบริการสําหรับนักเรียนโดยมีการเรียนที่แตกตาง
37.มีความสมบูรณแบบในการประเมินตนเองที่นาเชื่อถือ
38.พัฒนา ปรับปรุง ตารางสําหรับการเรียนรูของนักเรียน ดําเนินการพัฒนากิจกรรมใหมีความหลากหลาย
39.มีการเจรจาติดตอกับหนวยงานคณะตางๆ
40.มีโปรแกรมการบริการดานอาหารใหมๆ
41.สรางชุมชนใหมีความหมายสําหรับโรงเรียน
42.จัดประสบการณโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ มีการศึกษาที่คํานึงถึงความหลากหลายของชุมชน วิเคราะหผูเรียนตาม
ความตองการของเด็กแตละคน ตามขั้นพัฒนาการ ตามความสนใจ

แนวคิดที่ 1
แนวคิดที่ 2
แนวคิดที่ 3
แนวคิดที่ 4
แนวคิดที่ 5
แนวคิดที่ 6
แนวคิดที่ 7
แนวคิดที่ 8
แนวคิดที่ 9
แนวคิดที่ 10

ตารางที่ 4 (ตอ)
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ประเด็น
43.เรียนรูในการคิดมีทักษะการคิดและความคิดสรางสรรค
44.พัฒนาความเปนเลิศทางวิชาการ ศิลปะและกีฬา
45.มุงผลสัมฤทธิ์ในดานอารมณ-จิตใจ และความรูสึก เจตคติที่ดี
46.ใหความสําคัญกับความแตกตางของวัฒนธรรม
47.รับผิดชอบตอตนเองและชุมชน และพัฒนาการเรียนรูตลอดชีวิต
48.การดําเนินงานโรงเรียนตามพันธกิจตามแนวคิดของ จอหน ดิวอี้ เพื่อมุงมั่นในการเปนโรงเรียนที่เปนตนแบบ
ทางการจัดการศึกษาที่ดีที่สุด
49.หลักสูตรของโรงเรียนคํานึงถึงสังคมและบริบทของทองถิ่น
50.นักเรียนตองมีการเรียนรูเพื่อการเลนและเลนเพื่อการเรียนรู ดังนั้นการจัดสภาพแวดลอมของหองเรียนตองเปด
โอกาสใหเด็กไดมีการอาน เรียนรูศิลปะ การเลนเกม และดนตรี
51.มีคณะกรรมการบริหาร ซึ่งดํารงตําแหนงคณบดี จากคณะวิชาตางๆ เชน คณะนิติศาสตร
ภาษาศาสตร แพทยศาสตร บริหารธุรกิจ และที่ปรึกษาของโรงเรียนสาธิต

แนวคิดที่ 1
แนวคิดที่ 2
แนวคิดที่ 3
แนวคิดที่ 4
แนวคิดที่ 5
แนวคิดที่ 6
แนวคิดที่ 7
แนวคิดที่ 8
แนวคิดที่ 9
แนวคิดที่ 10

ตารางที่ 4 (ตอ)
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ประเด็น
52.โรงเรียนสาธิตปฐมวัย เปนสวนหนึ่งในการบริหารงานของภาควิชาการศึกษาปฐมวัยของวิทยาลัย
53.เพื่อเปนโรงเรียนสาธิต ในการบริการนักศึกษา ไดศึกษาสังเกตและเรียนรู ฝกประสบการณเพื่อที่จะกาวสูการเปนครู
ของนักเรียนระดับปฐมวัย
54.ผูที่จะดํารงตําแหนงผูอํานวยการโรงเรียน และครูปฐมวัย ตองไดรับการสรรหาคัดเลือก เนื่องจากตองเปนผูที่มี
ศั ก ยภาพ พื้ น ฐานด า นการศึ ก ษาที่ ดี และมี ป ระสบการณ ท างด า นการศึ ก ษาปฐมวั ย พวกเขาต อ งแสดงให เ ห็ น ถึ ง
มาตรฐาน
55.ครู เจาหนาที่ทุกคนตองมีศักยภาพสูงในการอบรมเลี้ยงดูเด็กใหความอบอุน และทะนุถนอมนักเรียน เพื่อชวยให
นักเรียนแตละคนไดรับการสงเสริมพัฒนาการ
56.โรงเรียนสาธิตปฐมวัยของวิทยาลัยไดรับการรับรองจากสถาบันการศึกษาปฐมวัยนานาชาติ
57.พัฒนาความเปนมืออาชีพทางดานการศึกษาปฐมวัย
58.จัดสิ่งแวดลอมที่ ปลอดภัย สงเสริม สุข ภาพ จั ดบริการทางดานโภชนาการที่เหมาะสมและเพี ยงพอสํ าหรับ เด็ ก
ดําเนินงาน และจัดระบบการประเมินผลพัฒนาการที่เหมาะสม
59.มีการติดตอสื่อสาร 2 ทางกับผูปกครองที่มาเยี่ยมโรงเรียนเปนปกติ
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60.มีระบบการบริหารที่มีประสิทธิภาพ
61.โรงเรียนสาธิตปฐมวัยอยูภายใตการดูแลของคณะกรรมการพัฒนามนุษยและการศึกษาสําหรับครอบครัว
62.โรงเรียนไดมีการวินิจฉัยแนวทางสําหรับสงเสริม ชวยเหลือครอบครัว คือ จัดประสบการณการศึกษาที่มีความหมาย
สําหรับเด็กในการวางแผนที่จะจัดเตรียมบรรยากาศ สิ่งแวดลอม เพื่อพัฒนาการดานตางๆ
63.จัดการศึกษาโดยรวมกับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และระดับปริญญาตรีในการใหเขามาศึกษาสังเกต และมีสวน
รวมในการจัดประสบการณสําหรับนักเรียน
64.การบริการ – จัดบริการตามความตองการของนักเรียนและของครอบครัวทั้งเต็มเวลา 1 วัน และ ครึ่งวัน
65.การดําเนินการวิจัยทางการศึกษา
66.ผูปกครองเปนสวนหนึ่งในการกําหนดทิศทางและหลักเกณฑในการจัดการศึกษา รวมมือกันกับโรงเรียนสาธิต โดย
การบริจาคชวยเหลือ การแบงปนวัฒนธรรม เสนอแนวความคิดตางๆ รวมทั้งเปดโอกาสใหผูปกครองเยี่ยมชมโรงเรียน
หองเรียน เพื่อเสนอแนะการดําเนินงานของโรงเรียน
67.มีการวางแผนโครงสรางหลักสูตร กระบวนการจัดประสบการณ
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68. การสอนแบบโครงการ (Project Approach) คือ การที่เด็กศึกษาสืบคนลงลึกในเรื่องที่เด็กสนใจหรือทั้งผูสอน
และเด็กสนใจ โดยเด็กเปนผูลงมือปฏิบัติ สืบ คนขอมูลเพื่อหาคําตอบจากคําถามของตนเอง ภายใตการชวยเหลือ
แนะนํา การอํานวยความสะดวกและการสนับสนุนจากครูผูสอน
69.การประเมิน ผลการเรีย นการสอนเปน สว นหนึ ่ง ของการประเมิน พัฒ นาการของผู เ รีย นตามหลัก สูต ร
กระบวนการประเมิน ผลจึง เปน กระบวนการสัง เกตพฤติก รรมที ่เ กิด ขึ ้น ตลอดเวลา ในการจัด กิจ กรรมตาม
กระบวนการเรียนการสอน ใชการบันทึกคําพูด และเก็บรวบรวมผลงานเด็ก มุงเนนที่ความตองการการชวยเหลือ
และการประสบผลสําเร็จของผูเรียนแตละคน
70.ครูไมใชผูถายทอดความรูหรือกําหนดกิจกรรมใหเด็กทําแตเปนผูกระตุนใหเด็กใชภาษาหรือสัญลักษณอื่นๆ
เพื่อจัดระบบความคิดและสนับสนุนใหเด็กใชความรูทักษะที่มีอยูคิดแกปญหาดวยตัวเอง
71.ปรัชญาและแนวคิดการเรียนรูภาษาอยางธรรมชาติแบบองครวมเต็มไปดวยภาพสิ่งตาง -ชื่อ – คํา อธิบายสิ่ง
เหลานั้น ไดชี้ใหเห็นลักษณะเดนสําคัญที่คํานึงถึงวิธีการเรียนรูแบบเด็ก ๆ ดวยการนําเสนอดวยสิ่งที่เด็กคุนเคยในชีวิต
อยูแลว เด็กจะเขาใจสิ่งของที่เปนรูปธรรมไดโดยการใชภาษาถิ่นหรือภาษาในชีวิตแระจําวันของเด็ก
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72.แนวการสอนภาษาแบบองครวม จะเนนใหเห็นความสัมพันธระหวางการอานและการเขียน ซึ่งจะเกิดขึ้นตอเนื่องกัน
ตลอดเวลาผูอานมากจะมีขอมูลในการเขียนมาก ดังนั้นในการเขียนควรฝกใหผูเขียนมีขอมูลหรือรายละเอียดที่
เหมาะสมเพียงพอ สามารถผลิตงานเขียนที่มีผูอานเกิดความเขาใจสามารถรับสารของผูเขียนได
73.การศึกษาวอลดอรฟ เปนสวนหนึ่งของการเคลื่อนไหวตามมนุษยปรัชญา เพื่อฟนฟูวัฒนธรรมใหสามารถพัฒนา
มนุษย ใหไดถึงสวนลึกที่สุดของจิตใจ
74.เด็กควรไดมีโอกาสทําสิ่งตางๆซ้ําแลวซ้ําเลาจนการกระทํานั้นซึมลึกลงไปในกายและจิตจนเปนนิสัย
กิจกรรมในโรงเรียนตองเปนไปตามจังหวะสม่ําเสมอ เด็กจะไดรูสึกมั่นคงและปลอดภัยและความเคารพและการนอม
รับคุณคาของทุกสิ่ง กิจกรรมและสื่อธรรมชาติที่จัดใหเด็กเพื่อใหเด็กเคารพและนอมรับคุณคาของสิ่งตางๆที่เกื้อหนุน
ชีวิตมนุษย ความเคารพและนอมรับคุณคาของสิ่งตางๆจะเปนแกนของจริยธรรมตลอดชีวิตของเด็ก
75. ครูอนุบาลนอกจากเปนแบบอยางของความมุงมั่นตั้งใจใหแกเด็กแลวยังมีบทบาทสําคัญอื่นๆไดแก การสังเกตเด็ก
ขณะที่เด็กเรียน ไตรตรองความเจริญกาวหนาและปญหาของเด็กหลังสอนและกอนสอนการทํางานกับพอแมเพื่อใหเกิด
ความเขาใจกันและกันในฐานะผูรวมกรุยทางชีวิตใหแกเด็ก
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76.การจัดบรรยากาศภายในหองเรียน อาคารเรียนและบริเวณโรงเรียนจึงเปนองคประกอบสําคัญของการศึกษา ความ
งดงามของธรรมชาติจะปรากฎอยูทั้งกลางแจงและภายในอาคาร ภาพศิลปะ งานปฏิมากรรม กลิ่นหอมของธรรมชาติ
เปนสวนที่ทําใหบรรยากาศสงบและออนโยน
77.จุด หมายหลัก ของการสอน คือ เด็ก จะเรีย นไดดีที่สุด โดยการอนุญ าตใหเ ด็ก ไดคน พบสิ่ง ตา ง ๆ ดว ยตนเอง
การฝกฝนทางดานประสาทสัมผัสดวยการทํางานดวยมือ เปนสิ่งสําคัญประการแรก
78.เด็ก จะตอ งไดรับ การยอมรับ นับ ถือ เด็ก จะตอ งไดรับ การยอมรับ นับ ถือ ในสภาพที่แ ตกตา งไปจากผูใ หญ เรา
ตองยอมรับนับถือเด็กในลักษณะเฉพาะของเด็กแตละคน
79.เด็กมีจิตที่ซึมซาบได มนุษ ยเรานี้เปนผูใหการศึกษาแกตนเอง และเปรียบจิตของเด็กเหมือนฟองน้ํา ซึ่งจะซึม
ซาบขอมูลจากสิ่งแวดลอม
80.ชว งเวลาหลัก ของชีวิต คือ ชว งเวลาที่สํ า คัญ ที่สุด สํา หรับ การเรีย นรู ใ นระยะแรก เปน ชว งของการพัฒ นา
สติปญญา และเด็กสามารถเรียนทักษะเฉพาะอยางไดอยางดี ครูจะตองชางสังเกต และใชประโยชนจากชวงเวลา
นี้ในการจัดการเรียนการสอนใหสมบูรณที่สุด
81.การเตรียมสิ่งแวดลอม เด็กเรียนไดดีที่สุดในสภาพการจัดสิ่งแวดลอมที่ไดตระเตรียมเอาไวอยางมีจุดมุงหมาย
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82.การศึก ษาดว ยตนเอง เด็ก สามารกเรีย นไดดว ยตนเองจากการที่เ ด็ก มีอิส ระในสิ่ง แวดลอ มที่จัด เตรีย มเอาไว
อยางสมบูรณ การมีอิสระนี้ไมใชสัญลักษณของเสรีภาพเทานั้น แตหมายถึงเสนทางไปสูการศึกษา เด็กมีสิทธิ์ที่จะ
เรียนรูระเบียบวินัยของชีวิต โดยการมีอิสรภาพในการทํางาน
83.ครู เรียกวา ผูนําทาง หรือผูอํานวยการสอน จะตองไดรับการฝกฝนและอบรมเปนพิเศษเกี่ยวกับวิธีการสอนจากศูนย
ฝกอบรมครูของ
84.หลักการสรางเสริมความเปนไทย โดยการปลูกฝงจิตสํานึกความเปนไทย ความเปนชาติไทยที่มีวัฒนธรรมอันดีงาม
เคารพนับถือและกตัญูกตเวทีตอบิดามารดา มีชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย เปนศูนยรวมจิตใจ ทําใหเกิดความรับและ
ความภาคภูมิใจในตนเอง ครอบครัว ทองถิ่น และประเทศไทย ยอมรับและอยูรวมกับความหลากหลายของวิถีชีวิตอื่น ๆ
85.หลักแหงความสอดคลอง อุดมการณและมาตรฐานในการจัดการศึกษาปฐมวัยตองสอดคลองกับสาระบัญญัติใน
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 และแกไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2545
86.เด็กมีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงค
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87.เด็กสามารถทํางานจนสําเร็จ ทํางานรวมกับผูอื่นได และมีความรูสึกที่ดีตออาชีพสุจริต
88.เด็กสามารถคิดรวบยอด คิดแกปญหา และคิดริเริ่มสรางสรรค
89.เด็กมีความสนใจใฝรู รักการอาน และพัฒนาตนเอง
90.ครูมีคุณธรรม จริยธรรม มีวุฒิ/ความรูความสามารถตรงกับงานที่รับผิดชอบ หมั่นพัฒนาตนเอง เขากับชุมชนไดดี
และมีครูเพียงพอ
91.ครูมีความสามารถในการจัดประสบการณการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพและเนนเด็กเปนสําคัญ
92.ผูบริหารมีคุณธรรม จริยธรรม มีภาวะผูนํา และมีความสามารถในการบริหารจัดการศึกษา
93.สถานศึกษามีการจัดองคกร โครงสราง ระบบการบริหารงานและพัฒนาองคกรอยางเปนระบบครบวงจร
94.สถานศึกษามีการบริหารและจัดการศึกษาโดยใชสถานศึกษาเปนฐาน
95.สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร และประสบการณการเรียนรูที่เนนเด็กเปนสําคัญ
96.สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดลอมและการบริการที่สงเสริมใหเด็กพัฒนาตามธรรมชาติเต็มศักยภาพ
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97.สถานศึกษามีการสนับสนุนและใชแหลงเรียนรูและภูมิปญญาในทองถิ่น
98.สถานศึกษามีการรวมมือกันระหวางบาน องคกรทางศาสนา สถาบันทางวิชาการ และองคกรภาครัฐและเอกชน เพื่อ
พัฒนาวิถีการเรียนรูในชุมชน
99.โรงเรียนฝกสอน เปนโรงเรียนที่ตั้งขึ้น เพื่อใชเปนที่ฝกสอนของนักศึกษาในสถาบันฝกหัดครู
100.โรงเรียนสาธิต เปนโรงเรียนที่ตั้งขึ้นเพื่อใชเปนสถานที่สําหรับสาธิตการเรียนการสอนใหนักศึกษาหรือครูอาจารย
ไดศึกษา สังเกตและนําไปใชเปนแบบอยางตอไป
101.โรงเรียนปฏิบัติการทดลอง เปนโรงเรียนที่ตั้งขึ้นเพื่อการปฏิบัติการทดลองทางการศึกษาโดยเนนทางดานจิตวิทยา
พัฒนาการของนักเรียนเปนหลัก
102.โรงเรียนวิจัยและพัฒนาเปนโรงเรียนในมหาวิทยาลัยที่เนนการวิจัย และพัฒนาการของเด็กนักเรียนเปนหลัก
103.โรงเรียนในมหาวิทยาลัย เปนโรงเรียนในมหาวิทยาลัย ที่เนนการสอนนักเรียนใหดีที่สุด
104.โรงเรียนสาธิตมีความสําคัญในการปรับปรุงวิชาชีพครู

แนวคิดที่ 1
แนวคิดที่ 2
แนวคิดที่ 3
แนวคิดที่ 4
แนวคิดที่ 5
แนวคิดที่ 6
แนวคิดที่ 7
แนวคิดที่ 8
แนวคิดที่ 9
แนวคิดที่ 10

ตารางที่ 4 (ตอ)
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1.2 การวิเคราะหเอกสารจากผลงานวิจัยเกี่ยวของกับการบริหารโรงเรียนสาธิตปฐมวัย
ทั้งตางประเทศและในประเทศไทยรวมทั้งหมด 22 งานวิจัย ดังนี้
1.2.1 การวิเคราะหเอกสารจากผลงานวิจัยเกี่ยวของกับการบริหารโรงเรียนสาธิต
ปฐมวัยจากการศึกษาวิจัยตางประเทศจํานวน 11 งานวิจัย ดังนี้
งานวิจัยเรื่องที่ 1 ลูเนนเบิรกและออสเตน (Lunenburg and Ormstein )
ศึก ษาเกี ่ย วกับ ประสิท ธิผ ลของโรงเรีย น และผลสรุป ลัก ษณะการบริห ารโรงเรีย นที ่มี
ประสิทธิผลมีลักษณะ 7 ประการ
งานวิจยั เรื่องที่ 2 เดวิท สเนวโกรฟ( David Snelgrove) ไดศึกษารูปแบบ
การจัดการศึกษาของโรงเรียนสาธิต โดยศึกษาความคิดเห็นของผูบริหารโรงเรียน ครูและ
ผูปกครอง เกี่ยวกับการดําเนินงานของโรงเรียนสาธิต
งานวิจยั เรื่องที่ 3 อีริน บูกาทเนอร (Erin Baumgartner) ศึกษาบทบาท
ของโรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยฮารวาย
งานวิจัยเรื่องที่ 4 คารซิเดย แซนเดียร (Cassiday Sanders) ศึกษาการพัฒนา
โรงเรียนสาธิตปฐมวัยของมหาวิทยาลัยในศตวรรษที่ 21
งานวิจยั เรื่องที่ 5 อูแบงคซ (Eubank) ศึกษาการจัดโครงสรางองคกรของ
โรงเรียนสาธิตในสถาบันผลิตครู
งานวิจยั เรื่องที่ 6 แจ็คกี้ โอวา (Jacky Owa) ศึกษาการบทบาทของ
โรงเรียนสาธิตของวิทยาลัยออเรนท โคช
งานวิจัยเรื่องที่ 7 ฮักซ (Hughes) ศึกษาบทบาทของโรงเรียนสาธิตใน
การเปนหองปฏิบัติการ
งานวิจัยเรื่องที่ 8 ชารอน เพีย รสัน (Sharon Pierson) ศึกษารูปแบบ
โรงเรียนสาธิตมัธยมของมหาวิทยาลัยอลาบามา สเตท
งานวิจัยเรื่องที่ 9 จอนหสัน (Johnston) ศึกษาทัศนคติของผูปกครองใน
ดานการมีสวนรวมระหวางบานกับโรงเรียน
งานวิจยั เรื่อง 10 สมาคมโรงเรียนสาธิตแหงชาติ (Nation Association of
Laboratory schools) ศึกษาหนาที่ของโรงเรียนสาธิต
งานวิจยั เรื่อง 11 แคโรไลท เบาวชารท (Caroline Bouchard) ศึกษาการ
ปฏิบัติงานของนักการศึกษาปฐมวัยในการสงเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยอายุ 4 ป ในโรงเรียนสาธิต
สรุปไดวาปจจัยที่ไดการวิเคราะหเอกสารจากผลงานวิจัยจากตางประเทศที่
เกี่ยวของมีจํานวน 62 ปจจัยยอย ดังรายละเอียดในตารางที่ 4
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1. จัดสภาพแวดลอมที่เปนระเบียบและปลอดภัยและไมเปนปญหา อุปสรรคสําหรับ
การเรียนการสอน
2. พันธกิจของโรงเรียนมีความชัดเจน คือบุคลากรมีสวนรวมในภาระผูกพันของ
เปาหมายการเรียนการสอนและกิจกรรมตางๆ และสามารถตรวจสอบได
3. มีภาวะผูนําทางวิชาการโดยผูบริหารควรมีความเขาใจและประยุกตใชคุณลักษณะ
ของงานวิชาการที่มีประสิทธิผล
4. มีบรรยากาศของความมุงหวังสูง โดยการที่ครูสามารถแสดงออกถึงความรอบรู
ตางๆ
5. มีความทุมเทการทํางาน ในการวางแผนการจัดการเรียนรู
6. ตรวจสอบ ประเมินความกาวหนาของนักเรียนอยางสม่ําเสมอ เพื่อนําผลมาปรับ
ปรุงตอไป
7. สรางความสัมพันธเชิงบวกกับผูปกครอง
8. จัดการศึกษาครบตามหลักสูตรที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนด
9. เรงพัฒนาใหเด็กมีความรู ทักษะ เจตคติ คุณลักษณะที่พึงประสงค ตามจุดมุงหมาย
ของหลักสูตร และมีคุณลักษณะตามความตองการของสังคม

3

3

งานวิจัยเรื่องที่ 11

งานวิจัยเรื่องที่ 10

3

3
3

3

3

3
3
3

งานวิจัยเรื่องที่ 9
3

3

3
3

งานวิจัยเรื่องที่ 8

งานวิจัยเรื่องที่ 7

3

งานวิจัยเรื่องที่ 6

3

งานวิจัยเรื่องที่ 5

3

งานวิจัยเรื่องที่ 4

3

งานวิจัยเรื่องที่ 3

งานวิจัยเรื่องที่ 2

ตัวแปร

งานวิจัยเรื่องที่ 1

ตารางที่ 5 สรุปผลการวิเคราะหเอกสารจากผลงานวิจยั เกี่ยวของกับการบริหารโรงเรียนสาธิตปฐมวัยในตางประเทศ

3
3

3

3

3
3
3

3

3

3

3
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10. ปรับปรุงประสิทธิภาพการเรียนการสอน โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญและใช
เทคโนโลยีประกอบการเรียนการสอนอยางเหมาะสม
11. จัดกิจกรรมเสริมสรางใหเด็กเกิดคุณลักษณที่พึงประสงค และมีสุขภาพ
อนามัยที่ดีสงเสริมสนับสนุนการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับความสามารถทางรางกาย
สมองและจิตใจ พรอมทั้งสงเสริมเด็กที่มีความสามารถ
12. ปรับปรุงการบริหาร และการนิเทศการศึกษาภายในโรงเรียน และ
สนับสนุนการคนควาวิจัย นํานวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม ๆ มาใชในการบริหารโรงเรียน
13. พัฒนาบุคลากรใหเพิ่มพูนความรูความสามารถในการปฏิบัติงานพรอมทั้งยกยองเชิดชู
เกียรติ
14. เปนผูนําดานการเรียนการสอน และการจัดการศึกษาใหกับเยาวชน เพื่อการ
พัฒนาการเรียนการสอน
15.ผูเรียนใหทันสมัย และสอดคลอง กับการเปลี่ยนแปลงของสังคมในยุคเทคโนโลยีและ
สารสนเทศ
16.การศึกษาคือการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
17.โรงเรียนสาธิตเปนผูนําดานการศึกษาระดับปฐมวัยจนถึงระดับมัธยมศึกษา

3

งานวิจัยเรื่องที่ 11

งานวิจัยเรื่องที่ 10

งานวิจัยเรื่องที่ 9

งานวิจัยเรื่องที่ 8

งานวิจัยเรื่องที่ 7

งานวิจัยเรื่องที่ 6

งานวิจัยเรื่องที่ 5

งานวิจัยเรื่องที่ 4

งานวิจัยเรื่องที่ 3

งานวิจัยเรื่องที่ 2

ตัวแปร

งานวิจัยเรื่องที่ 1

ตารางที่ 5 (ตอ)

3
3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3
3

3
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18.เปนสถานที่ปฏิบัติการเพื่อฝกประสบการณวิชาชีพครู ของนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร
19.มีการสนับสนุนและรวมมือกับคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยในการควบคุมดูแล การ
นิเทศ และประเมินผลการปฏิบัติการฝกปฏิบัติการวิชาชีพครูและการฝกงานของนักศึกษา
ในมหาวิทยาลัย
20.มุงผลิตและพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะที่พึงประสงค ตามคุณสมบัติของนักเรียน
โรงเรียนสาธิตที่มีความรู เปนคนที่มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ
21.สนับสนุนและสงเสริมใหผูเรียนไดพัฒนาศักยภาพของตนเองใหมีความเปนเลิศ ทั้งดาน
วิชาการ กีฬา ศิลปะ ดนตรี สุนทรียภาพ และเทคโนโลยี
22.ใหบริการทางวิชาการแกสังคม
23.การบริหารงานฝายวิชาการ คืองานหลักสูตร การจัดประสบการณ
สําหรับเด็กปฐมวัย
24.การบริหารงานฝายสงเสริมวิชาการ คือ งานทะเบียนประวัตินักเรียน การ
วัดและประเมินผลผูเรียน การวิจัยในชั้นเรียนของครู

3

3
3

3

3

3

3

3

3
3

งานวิจัยเรื่องที่ 11

3
3

3
3

งานวิจัยเรื่องที่ 10

งานวิจัยเรื่องที่ 9

งานวิจัยเรื่องที่ 8

งานวิจัยเรื่องที่ 7

งานวิจัยเรื่องที่ 6

งานวิจัยเรื่องที่ 5

งานวิจัยเรื่องที่ 4

งานวิจัยเรื่องที่ 3

งานวิจัยเรื่องที่ 2

ตัวแปร

งานวิจัยเรื่องที่ 1

ตารางที่ 5 ( ตอ )

3
3

3

3
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25.การบริหารกิจการนักเรียน คือ การอนามัย สุขภาพ โภชนาการ การฉีดวัคซีน
26.คุณลักษณะที่พึงประสงคของนักเรียน รักการเรียนรู มีความคิดสรางสรรค มีความรูและ
ทักษะในการใชภาษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อแสวงหาความรู และสรางองคความรู
อยางเปนระบบดวยกระบวนการทางวิทยาศาสตร สามารถพัฒนาการเรียนรูของตนเองอยาง
ตอเนื่อง และเต็มศักยภาพ
27.รักและรูจักตนเอง พยายามปรับปรุงขอบกพรองของตนเอง มีความเชื่อมั่นกลาแสดงออก
อยางเหมาะสม สามารถพึ่งตนเองได
28.เขาใจผูอื่น เคารพสิทธิเสรีภาพของผูอื่น มีมนุษยสัมพันธ สามารถอยูรวมกับผูอื่น
29.ฝายบริหารงานนโยบายและแผน
30.ฝายบริหารงานประกันคุณภาพการศึกษา
31. ฝายบริหารงานกิจการพิเศษ
32.ฝายบริหารงานความรวมมือของผูปกครองและความสัมพันธชุมชน
33.จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเชิงวิจัย
34.เนนการสรางนวัตกรรมทางการศึกษา

3

งานวิจัยเรื่องที่ 11

งานวิจัยเรื่องที่ 10

งานวิจัยเรื่องที่ 9

งานวิจัยเรื่องที่ 8

งานวิจัยเรื่องที่ 7

งานวิจัยเรื่องที่ 6

งานวิจัยเรื่องที่ 5

งานวิจัยเรื่องที่ 4

งานวิจัยเรื่องที่ 3

งานวิจัยเรื่องที่ 2

ตัวแปร

งานวิจัยเรื่องที่ 1

ตารางที่ 5 (ตอ)

3

3

3
3
3
3
3
3
3
3

3
3

3

3

3
3

3

3

3
3
3

3
3
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35.จัดกิจกรรมนอกเหนือหลักสูตรเพื่อเปนการพัฒนาผูเรียนอยางตอเนื่อง
36.โรงเรียนเปนศูนยทดลองงานวิจัยทางการศึกษา
37. โรงเรียนสาธิตเปนสถานศึกษาที่พัฒนาบุคคลใหเจริญงอกงามทั้งดานรางกาย อารมณ
สังคม และสติปญญา สามารถอยูรวมกันในสังคม อยางมีความสุข
38.พัฒนาผูเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ใหมีความเปนเลิศทางวิชาการและกิจกรรม เพื่อ
พัฒนาบุคลิกภาพใหมีความพรอมและทันตอความเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก
39.ร วมมื อ กั บ สถานศึ กษาระดั บ อุ ด มศึ กษา ในการฝ กประสบการณ วิช าชี พครู เพื่ อ
พัฒนา ความเปนครูคุณภาพ
3
40.รวมมือกับชุมชน เพื่อเพิ่มพูนพัฒนาการดานวิชาการและการประกอบอาชีพใหแก
ประชาคม
3
41.สรางใหนักเรียนเปนผูมีชื่อเสียงและความสามารถในการประกอบสัมมาอาชีพใน
อนาคต
42.จัดสภาพแวดลอมในโรงเรียนใหถูกสุขลักษณะ และเอื้อตอการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอน
43.เปนตนแบบของการจัดการศึกษาที่ทันสมัย เปนผูนําโรงเรียนอิเล็กทรอนิกส

3

งานวิจัยเรื่องที่ 11

งานวิจัยเรื่องที่ 10

งานวิจัยเรื่องที่ 9

งานวิจัยเรื่องที่ 8

งานวิจัยเรื่องที่ 7

งานวิจัยเรื่องที่ 6

งานวิจัยเรื่องที่ 5

งานวิจัยเรื่องที่ 4

งานวิจัยเรื่องที่ 3

งานวิจัยเรื่องที่ 2

ตัวแปร

งานวิจัยเรื่องที่ 1

ตารางที่ 5 (ตอ)

3
3

3

3

3

3
3

3

3
3

3

3
3

3

3
3
3

3

3
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งานวิจัยเรื่องที่ 11

งานวิจัยเรื่องที่ 9

งานวิจัยเรื่องที่ 8

งานวิจัยเรื่องที่ 7

งานวิจัยเรื่องที่ 6

งานวิจัยเรื่องที่ 5

งานวิจัยเรื่องที่ 4

งานวิจัยเรื่องที่ 3

งานวิจัยเรื่องที่ 10

44.เนนหลักสูตรและการจัดการเรียนรูที่มีความเปนเลิศ
45.มุงเนนการพัฒนาครูที่เปนครูตนแบบ
46.พัฒนาบทบาทผูบริหาร รวมทั้ง ผูอํานวยการโรงเรียน คณบดีและอธิการบดี
47.จัดสิ่งอํานวยความสะดวดหลากหลายใหกับนักเรียน บุคลากรและผูปกครอง
48.การพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันของประชาชนโดยใชความรูเปนฐาน
49.การปรับระบบบริหารจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน
50.การฝกทักษะดานอาชีพเพื่อแกปญหาความยากจน
51.สงเสริมการถายทอดองคความรูเพื่อสรางจริยธรรม
52.ความรวมมือกับชุมชนและทองถิ่นเพื่อพัฒนาการศึกษาการจัดการเรียนการสอนได
53.โรงเรียนมีสื่อการศึกษาที่ทันสมัยและไดมาตรฐาน เพื่อเสริมสรางการเรียนรูของนักเรียน
54.โรงเรียนมีงบประมาณเพื่อใชในการบริหารองคกรเพิ่มขึ้น
55. เสริมสรางศักยภาพใหบุคลากรทุกระดับมีความรูความสามารถและปฏิบัติงานแบบมือ
อาชีพ
56.หลังจากผูปกครองไดเขามามีสวนรวมกับโรงเรียน สงผลใหผูปกครองมีเจตคติที่ดี
ตอตนเองและเจตคติตอโรงเรียนในทางที่ดีขึ้น

งานวิจัยเรื่องที่ 2

ตัวแปร

งานวิจัยเรื่องที่ 1

ตารางที่ 5 (ตอ)

3

3

3
3
3
3
3

3

3
3

3

3
3
3
3
3
3

3
3

3

3
3
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57.ผูปกครองมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับหลักการพัฒนาเด็ก การจัดหลักสูตรหลักการ
อบรมเลี้ยงดูเด็ก ซึ่งสามารถนําความรูมาประยุกตใชกับบุตรหลานของตนเองได
58.ดําเนินงานอยางเปนระบบ มีความสามารถในการพัฒนาตนเอง ประพฤติปฏิบัติตน ให 3
บังเกิดผลดีตอการดําเนินชีวิต เพื่อความเจริญ กาวหนาเปนประโยชนสุขแกสังคม
59.ประเมินพัฒ นาการเด็ก ปฐมวัย ดวยวิธีที่ห ลากหลายและใหผูป กครองมีสวนรวมใน
การประเมินพัฒนาการรวมทั้งรายงานพัฒนาการใหผูปกครองทราบอยางตอเนื่อง
60.โรงเรีย นสาธิต ตอ งมีก ารสรา งเอกลัก ษณที ่เ ดน ชัด ทั ้ง ในดา นการเรีย นการสอน
บุคลิกภาพของโรงเรียน
3
61.เนนการสรางชื่อเสียงใหเปนที่ยอมรับของผูอื่น
3
62 ใหความสําคัญดานจรรยาบรรณของโรงเรียน

3

งานวิจัยเรื่องที่ 11

งานวิจัยเรื่องที่ 10

งานวิจัยเรื่องที่ 9

งานวิจัยเรื่องที่ 8

งานวิจัยเรื่องที่ 7

งานวิจัยเรื่องที่ 6

งานวิจัยเรื่องที่ 5

งานวิจัยเรื่องที่ 4

งานวิจัยเรื่องที่ 3

งานวิจัยเรื่องที่ 2

ตัวแปร

งานวิจัยเรื่องที่ 1

ตารางที่ 5 (ตอ)

3

3
3
3

3

3
3
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1.2.2 การวิเคราะหเอกสารจากผลงานวิจัยเกี่ยวของกับการบริหารโรงเรียนสาธิตปฐมวัย
จากการศึกษาวิจัยในประเทศไทยจํานวน 11 งานวิจัย ดังนี้
งานวิจยั เรือ่ งที่ 1 บุญเจริญ บํารุงชู ศึกษารูปแบบที่เหมาะสมในการบริหาร
โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
งานวิจยั เรือ่ งที่ 2 ชาย หาญณรงค ศึกษาปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจของ
ผูปกครองในการสงบุตรหลานเขาศึกษาตอ ณ โรงเรียนสาธิตพิบูลบําเพ็ญ มหาวิทยาลัยบูรพา
งานวิจัยเรื่องที่ 3 ไพโรจน มิน สาคร ศึก ษาความตอ งการมีสว นรว มในการ
บริหารงานโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง
งานวิจัยเรื่องที่ 4
สุภาวรรณ โชติผล ศึกษาการบริหารงานโรงเรียนในเครือ
ภคินีคณะธิดาแมพระองคอุปถัมภในประเทศไทย
งานวิจัยเรื่องที่ 5
ไพโรจน ขาวสังข ศึกษาการบริหารงานโรงเรียนที่เปนนิติ
บุคคลในเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
งานวิจัยเรื่องที่ 6 รัชฎาพร เกตานนท ศึกษาการศึกษาพัฒนาการทางภาษาของ
เด็กปฐมวัย โดยใชแนวการสอนภาษาอยางธรรมชาติแบบองครวม
งานวิจยั เรื่องที่ 7 สมสุดา มัธยมจันทร ศึกษาการศึกษาสภาพและปญหาการจัด
ประสบการณการเรียนรูโดยการใชการสอนแบบโครงการในโรงเรียนอนุบาล สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาเอกชน
งานวิจยั เรื่องที่ 8 นิพพิทา ถาวรเศรษฐ ศึกษาการเขียนของเด็กปฐมวัย :
กรณีศึกษาในโรงเรียนที่ใชแนวการศึกษาไฮสโคปและวอลดอรฟกรณี
งานวิจยั เรื่องที่ 9 จิรฎา จินตนาการ ศึกษาการศึกษาการจัดการเรียนการสอน
ศิลปะในระดับชั้นอนุบาลที่ใชแนวการศึกษามอนเตสซอรี่
งานวิจยั เรื่องที่ 10 สุธนะ ติงศภัทย ศึกษาการบริหารกิจกรรมนักเรียนในโรงเรียน
มัธยมสาธิตสังกัดทบวงมหาวิทยาลัย ในกรุงเทพมหานคร
งานวิจยั เรื่องที่ 11 ภมร วิยะรัตน ศึกษาสภาพและปญหาการบริหารงานของ
โรงเรียนสาธิตสังกัดทบวงมหาวิทยาลัย ในเขตกรุงเทพมหานคร
สรุปไดวาปจจัยที่ไดการวิเคราะหเอกสารจากผลงานวิจัยในประเทศไทยที่เกี่ยวของมี
จํานวน 86 ปจจัยยอย ดังรายละเอียดในตารางที่ 6
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1. วัตถุประสงคข องโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย ยังคงเปน แหลงคนควา ทดลอง และวิจัยทางการ
ศึกษา
2. เปนแหลงพัฒนาหลักสูตรและเทคนิควิธีสอน
3. เปนหนวยงานสนับสนุนการผลิตบัณฑิต
4.เปนสถานที่ฝกงานของนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร ผลิต พัฒนาเยาวชนที่มีคุณภาพแกสังคม
5. เผยแพรผลงานทางวิชาการแกสังคม
6. ถึงสงเสริมในการผลิตนักเรียนดานประชาธิปไตย คุณธรรม ศิลปวัฒนธรรมเพื่อเปนตัวอยางแก
สังคม
7.สายการบริหารของโรงเรียนสาธิตกับคณะศึกษาศาสตรที่เปนอยูมีฐานะเทียบเทาภาควิชา มีศักดิ์
และสิทธิ์เหมือนภาควิชาอื่นๆแตควรมีความเปนอิสระในการขยายงาน
8. คณะกรรมการบริหารโรงเรียนสาธิตควรมีหนาที่ในการเปนที่ปรึกษา เสนอแนะ ใหคําปรึกษาใน
ดานการบริหารกิจการของโรงเรียนสาธิตแกผูอํานวยการ
9. คุณ สมบัติข องผูอํา นวยการโรงเรีย นสาธิต ตอ งเปน ผูที่มีค วามสามารถในการบริห ารงานดา น
ตางๆ ๆดแก งานวิชาการ งานกิจการนักเรียน งานบริหารงบประมาณ

งานวิจัยเรื่องที่ 11

งานวิจัยเรื่องที่ 10

งานวิจัยเรื่องที่ 9

งานวิจัยเรื่องที่ 8

งานวิจัยเรื่องที่ 7

งานวิจัยเรื่องที่ 6

งานวิจัยเรื่องที่ 5

งานวิจัยเรื่องที่ 4

งานวิจัยเรื่องที่ 3

งานวิจัยเรื่องที่ 2

ตัวแปร

งานวิจัยเรื่องที่ 1

ตารางที่ 6 สรุปผลการวิเคราะหเอกสารจากผลงานวิจยั เกี่ยวของกับการบริหารโรงเรียนสาธิตในประเทศไทย
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10.ผูอํานวยการมีเหตุผล มีความยุติธรรม เปนแบบอยางที่ดีของผูรวมงาน มีความรูความเขาใจ
ปรัชญาการศึกษา เขาใจนโยบายของคณะศึกษาศาสตรและมหาวิทยาลัย มีความคิดริเริ่ม กลา
ตัดสินใจ อุทิศเวลาใหกับโรงเรียนสาธิต
11.อํานาจหนาที่ของผูอํานวยการ คือควบคุม ดูแล ประสานงาน รับผิดชอบงานทั้งหมดของ
โรงเรียน เปนกรรมการคณะโดยตําแหนง ปฏิบัติงานตามแผน ติดตามการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานใหเปนไปตามระเบียบ
12.สถานภาพของอาจารยโ รงเรีย นสาธิต ดา นความกา วหนา ทางวิช าการนั้น ควรมีค วามกา วหนา
ทางวิชาการเชนเดียวกับคณาจารยในคณะ/มหาวิทยาลัยที่สอนระดับอุดมศึกษา
13.อาจารยไดรับการสงเสริมในการผลิตตํารา แบบเรียน เอกสารประกอบการสอน มีโอกาสเขารับ
การฝกอบรม ดูงาน ลาศึกษาตอ
14.การบริห ารงบประมาณของโรงเรีย นสาธิต ซึ่ง นอกจากงบประมาณแผน ดิน และเงิน รายไดแ ลว
โรงเรีย นควรหางบประมาณสนับ สนุน การเรีย นการสอน โดยการจัด ตั ้ง สมาคมผู ป กครอง ครู
นัก เรีย นและสมาคมศิษ ยเ กา องคก รเอกชนและการจัดกิจ กรรมเพื่อ ใหป ระชาชนไดมีสว นรว มใน
การสนับสนุนดวย
15.โรงเรียน ผูบริหารจะตองรักษาระดับความนาเชื่อถือ

งานวิจัยเรื่องที่ 11

งานวิจัยเรื่องที่ 10

งานวิจัยเรื่องที่ 9

งานวิจัยเรื่องที่ 8

งานวิจัยเรื่องที่ 7

งานวิจัยเรื่องที่ 6

งานวิจัยเรื่องที่ 5

งานวิจัยเรื่องที่ 4

งานวิจัยเรื่องที่ 3

งานวิจัยเรื่องที่ 2

ตัวแปร

งานวิจัยเรื่องที่ 1

ตารางที่ 6 (ตอ)
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16.ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจของผูปกครองคือ ความมีชื่อเสียงของโรงเรียน ความสามารถของ
ครู การจัดการเรียนการสอน การอํานวยความสะดวกและการบริการ
17.มุงสูความเปนเลิศทางวิชาการในระดับประเทศ ควบคูไปกับการปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรม
18.ดูแลความปลอดภัยนักเรียนจากยาเสพติดและความรุนแรงไมใหเกิดขึ้นในโรงเรียน
19.ความตองการมีสวนรวมในการบริหารโรงเรียนสาธิต ตองการมีสวนรวมในการบริหารในดาน
กิจการนักเรียน
20.อาจารยตองการมีสวนรวมในการบริหารงานวิชาการมากกวาเจาหนาที่
21.งานนโยบายและการวางแผน บริหารงานโดยกําหนดนโยบายในการบริหารงานโรงเรียนยึด
หลักความสอดคลองกับนโยบายการศึกษาชาติและนโยบายโรงเรียน เนนการพัฒนาผูเรียนคาน
ความรูคูคุณธรรม
22.งานวิชาการ บริหารงานโดยวิเคราะหและจัดหลักสูตรสถานศึกษาตามนโยบายปฏิรูปการศึกษา
ชาติ จัดการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ
23.งานบุค ลากร บริหารงานโดยพิจารณาคุณวุฒิ คัดสรรบุคลากรตามความถนัดและความสามารถ
สนับสนุน จัดสรรตามความเหมาะสม

งานวิจัยเรื่องที่ 11

งานวิจัยเรื่องที่ 10

งานวิจัยเรื่องที่ 9

งานวิจัยเรื่องที่ 8

งานวิจัยเรื่องที่ 7

งานวิจัยเรื่องที่ 6

งานวิจัยเรื่องที่ 5

งานวิจัยเรื่องที่ 4

งานวิจัยเรื่องที่ 3

งานวิจัยเรื่องที่ 2

ตัวแปร

งานวิจัยเรื่องที่ 1

ตารางที่ 6 (ตอ)
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24.งานธุรการและการเงิน โดยกําหนดบุคลากรผูรับผิดชอบ จัดทําระบบขอมูลสารสนเทศ
ใหบริการและประสานความรวมมือกับฝายตางๆ
25.งานอาคารสถานที่ วางแผนจัดสราง จัดระบบการใชสอย บํารุงรักษาและซอมแซม เพื่อใหเอื้อ
ตอการเรียนรูและคํานึงถึงความปลอดภัย เปดบริการแกชุมชนตามความเหมาะสม
26.งานสรา งความสัม พัน ธชุม ชน รวมมือ กับ ชุม ชนในการพัฒนาผูเรีย นและชุม ชนตามโอกาสตาม
ความเหมาะสม
27.จัดใหมีการนิเทศการใชหลักสูตรสถานศึกษา
28.จัดระบบแนะแนวทางวิชาการและวิชาชีพแกนักเรียน
29.จัดทําและพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
30.จัดใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณระหวางชุมชนกับสถานศึกษา
31.จัดเครือขายผูปกครองเพื่อความรวมมือในการแกปญหาแกนักเรียน
32.มีการสงเสริมใหครูทําวิจัยในชั้น
33.นําเทคโนโลยีเพื่อการศึกษามาพัฒนางานฝายตางๆ
34.จัดระบบฐานขอมูลใหสอดคลองและเชื่อมโยงกับเขตพื้นที่การศึกษา
35.เด็ก ปฐมวัย ภายหลัง การไดรับ การจัด กิจ กรรมตามแนวการสอนภาษาอยา งธรรมชาติแ บบองค
รวม มีพัฒนาการทางดานภาษาในทุกดานดีขึ้นกอนจัดกิจกรรมการสอนภาษาอยางธรรมชาติ
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36. ควรมีก ารศึก ษาการจัด ประสบการณต ามแนวการสอนภาษาอยา งธรรมชาติแ บบองคร วมที่
สง เสริม พัฒนาการทางดานอื่น ๆ ของเด็กปฐมวัย เชน ความเชื่อ มั่นในตนเอง ความคิด สรา งสรรค
และควรมีการศึกษาอยางตอเนื่อง
37.ลักษณะการสอนที่ยึดเด็กเปนศูนยกลาง ใช 6 กิจกรรมหลักและหนวยเปนกรอบอยางยืดหยุน
38.การสอนเริ่มขยายจากการเขียนและอานจากสิ่งที่เขียนเปนการบูรณาการการฟง พูด อาน เขียน
39.ครูแลกเปลี่ยนประสบการณซึ่งกันและกันเกี่ยวกับพัฒนาการของเด็ก
40.ครูใชหรือปรับกิจกรรม สื่อ และสิ่งแวดลอมโดยอาศัยความรูจากการถายทอดของผูบริหาร การ
อบรมดูงานและการสังเกตการณสอนในหองทดลองของงานวิจัย
41.ดานนโยบายการจัดการศึกษาของโรงเรียน ผูบริหารโรงเรียนไดเห็นความสําคัญและเปนผูริเริ่ม
นําการสอนแบบโครงการมาใชในโรงเรียน โดยเปดโอกาสใหครูเขามามีสวนรวมในการกําหนด
นโยบายและวัตถุประสงคในการสอนแบบโครงการ
42.การสอนแบบโครงการซึ่งมีความสอดคลองกับแนวคิดและจุดมุงหมายหลักในการจัดการศึกษา
ของโรงเรียน
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43.ครูสว นใหญเปดโอกาสใหเด็กศึกษาหัวเรื่องที่ส นใจอยา งลุม ลึก โดยยืดหยุนเวลาในการดําเนิน
โครงการตามความสนใจของเด็ก และใหเ ด็ก ไดดํา เนิน โครงการดว ยตนเองทุก ระยะดว ยวิธีก ารที่
หลากหลาย
44.ผูบริหารโรงเรียนเนนที่การศึกษาจากบทความ หนังสือ งานวิจัยและเอกสารทางวิชาการ
45.ปจจัยที่สงผลตอการเขียน มีดังนี้ 1) แนวการสอนที่เอื้ออํานวยตอกัน 2) การเรียนรูดวยการลงมือ
ปฏิบัติผานกิจกรรมที่หลากหลาย 3) กิจกรรมการเขียนเกิดจากประสบการณตรงที่มีความหมาย 4)
การจัดประสบการณการเขียนโดยประเมินจากพัฒนาการเด็ก 5) การจัดกิจกรรมที่ชวยเตรียมความ
พรอมดานการเขียน 6) สภาพแวดลอมที่พรั่งพรอมอยางมีความหมาย 7) การเปนแบบอยางทาง
ภาษาเพื่อการสื่อสาร และ 8) บรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนรู โรงเรียนที่ใชแนวการศึกษาวอลดอรฟ
46.การจัด การเรีย นการสอนศิล ปะในระดับ ชั ้น อนุบ าลที ่ใ ชแ นวการศึก ษามอนเตสซอรี ่ ดา น
จุด ประสงคก ารเรีย นการสอนศิล ปะ ใหค วามสํา คัญ ตอ การปฏิบัติเ พื่อ สง เสริม พัฒ นาการ ดา น
หลัก สูต ร/เนื้อ หา/กิจ กรรม มีก ารใชเ นื้อ หาจากเรื่อ งที่งา ยไปสูเ รื่อ งที่ย าก ดา นวิธีส อนใชวิธีก าร
สาธิตวิธีการทําใหเด็กดูทีละขั้นตอน
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47.ผูสอนจะใหค วามสําคัญกับความแตกตางของผูเรียนแตละคน เนนการสังเกตเด็กเปนรายบุค คล
ใหความสําคัญกับการเตรียมสิ่งแวดลอมที่เหมาะสม ซึ่งจะชวยใหเด็กเรียนรูไดดี
48.ดา นการวัด และการประเมิน ผล ใชวิธ ีก ารสัง เกตในการประเมิน ผล ทํ า การประเมิน ผลจาก
พัฒ นาการในการทํา กิจ กรรมและการใชอุป กรณ ความมีร ะเบีย บวินัย ในการทํางาน ความตั้ง ใจใน
การทํากิจกรรมและการใชอุปกรณ
49.ครูมีการรายงานพฤติกรรมและพัฒนาการใหผูปกครองทราบ
50.อุดมการณของการจัดการศึกษาปฐมวัย เปนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับแรกเพื่อวางรากฐาน
ชีวิตของเด็กไทยใหเจริญเติบโตอยางสมบูรณ มีพัฒนาการสมวัยอยางสมดุล
51.การบริห ารกิจ กรรมนัก เรีย นในโรงเรีย นมัธ ยมสาธิต มีก ารกํ า หนดวัต ถุป ระสงค นโยบาย
แนวทางปฏิบัติ โครงสรางการบริหารกิจกรรมนักเรียน การวางแผนการดําเนินงาน และการติดตาม
และประเมินผล
52.เนื่องจากการบริหารโรงเรียนมัธยมสาธิตยึดหลักการบริหารของมหาวิทยาลัย
53.พอแมแสดงบทบาทดานการอบรมเลี้ยงดู ดานการตัดสินใจ ดานการติดตอสื่อสารกับโรงเรียน

งานวิจัยเรื่องที่ 11

งานวิจัยเรื่องที่ 10

งานวิจัยเรื่องที่ 9

งานวิจัยเรื่องที่ 8

งานวิจัยเรื่องที่ 7

งานวิจัยเรื่องที่ 6

งานวิจัยเรื่องที่ 5

งานวิจัยเรื่องที่ 4

งานวิจัยเรื่องที่ 3

งานวิจัยเรื่องที่ 2

ตัวแปร

งานวิจัยเรื่องที่ 1

ตารางที่ 6 (ตอ)

130

54.สภาพและปญ หาการดํา เนิน งานประชาสัม พัน ธใ นโรงเรีย นสาธิต มีก ารดํา เนิน งาน 7 ดา น คือ
1) ความสัม พัน ธร ะหวา งบุค ลากรในโรงเรีย น 2) ความสัม พัน ธร ะหวา งครูก ับ นัก เรีย น 3)
ความสัม พัน ธร ะหวา งศิษ ยเ กา และโรงเรีย น 4) ความสัม พัน ธร ะหวา งโรงเรีย น ผูป กครองและ
ชุม ชน 5) ความสัมพันธร ะหวางสมาคมผูปกครองและครู สมาคมศิษยเกา สมาคมวิชาชีพตาง ๆ 6)
กิจกรรมของนักเรียนและการบริการชุมชนของโรงเรียน 7) การใชเอกสารสิ่งพิมพและสื่อมวลชน
55.กํ า หนดนโยบายเพื ่อ พัฒ นาแนวทางการสอนวิท ยาศาสตรแ ละเทคโนโลยีใ หส อดคลอ งกับ
สภาพการณปจจุบัน
56.อาจารยทุกคนไดรับมอบหมายการฝกปฏิบัติงานครูของนิสิต
57.ตําแหนงทางวิชาการของอาจารยเปนไปตามกฎระเบียบของมหาวิทยาลัย มีนโยบาย ใหอาจารย
มีสวนรวมในการวางแผนงานวิชาการ
58.สนับสนุนใหโรงเรียนเปนศูนยกลางเผยแพรความรูทางวิชาการแกชุมชน
59.การมีภาวะผูนําของโรงเรียน
60. การสอนที่มีประสิทธิผล
61.การมีสิ่งแวดลอมทางการเรียนที่ดี
62.การมีวัฒนธรรมการทํางานที่ดี
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63.การมีความคาดหวังสูงของทุกฝาย
64.การเนนที่สิทธิและความรับผิดชอบของผูเรียน
65.การติดตามความกาวหนาของผูเรียนในทุกระดับ
66.การพัฒนาทักษะของบุคลากร
67.การเปนองคการแหงการเรียนรู
68.การมีศักยภาพและขวัญกําลังใจที่ดีของครู
69.ควรเนนการบริหารจัดการโดยใชโรงเรียนเปนฐานอยางชัดเจน
70.ควรนําหลักธรรมาภิบาลมาใชในการบริหารอยางเปนรูปธรรม
71.มีระบบการพัฒนาผูบริหารมืออาชีพและมีการบมเพาะผูบริหารรุนใหม
72.ควรมีการปรับปรุงโครงสรางและระบบการบริหารงานโรงเรียนสาธิตใหมีประสิทธิภาพ
73.ควรเชื่อมประสานหลักสูตรแตละระดับชวงชั้นใหสัมพันธกัน
74.มีระบบการนิเทศติดตามและใหคําปรึกษาดานการสอนแกครูอยางใกลชิด
75.ควรจัดสภาพแวดลอมใหเอื้อตอการจัดการเรียนการสอนและสงเสริมใหเกิดการเรียนรู

76.ควรสรางเสริมความรูสึกของความเปนเจาขององคกรรวมกันใหเกิดแกบุคคล
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77.ควรสรางสรรควัฒนธรรมการทํางานที่มีมาตรฐานสูง
78.ควรตั้งความคาดหวังสูงสําหรับทุกฝาย
79.ควรมีระบบฐานขอมูลของผูเรียนแตละคนโดยละเอียดและตอเนื่องไปในทุกระดับชั้น
80.ควรมีการรายงานความกาวหนาของนักเรียนใหผูปกครองทราบอยางสม่ําเสมอ
81.ควรสงเสริมและสนับสนุนใหเกิดเปนชุมชนวิชาการขึ้นในโรงเรียนโดยเร็ว
82.ควรมีเสนทางการพัฒนาความกาวหนาทางวิชาการของอาจารยที่เหมาะสม
83.ควรมีโครงการปรับปรุงโรงเรียนในแตละปอยางชัดเจน
84.ควรมีระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลที่เหมาะสม
85.ควรมีนโยบายการพัฒนาบุคลากรอยางมีทิศทางและมีเปาหมายที่ชัดเจน
86.ควรเนนใหผูเรียนรูสิทธิหนาที่และสรางเสริมความรับผิดชอบใหแกผูเรียนแตละคน
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งานวิจัยเรื่องที่ 7

งานวิจัยเรื่องที่ 6

งานวิจัยเรื่องที่ 5

งานวิจัยเรื่องที่ 4

งานวิจัยเรื่องที่ 3

งานวิจัยเรื่องที่ 2

ตัวแปร

งานวิจัยเรื่องที่ 1

ตารางที่ 6 (ตอ)

133

1.1.3 การสัมภาษณผูเชี่ยวชาญและผูทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับองคประกอบการบริหาร
โรงเรียนสาธิตปฐมวัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏ โดยสัมภาษณความคิดเห็นของผูบริหารระดับ
อธิการบดี จํานวน 4 คน ผูบริหารระดับคณบดีคณะครุศาสตร จํานวน 4 คน ผูบริหารระดับ
ผูอํานวยการโรงเรียนสาธิต จํานวน 4 คน รวมจํานวน 12 คน ดังนี้
ผูเชี่ยวชาญคนที่ 1 รองศาสตราจารย ดร.ศิโรจน ผลพันธิน ตําแหนง อธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสติ
ผูเชี่ยวชาญคนที่ 2 รองศาสตราจารย เปรือ่ ง กิจรัตนภร ตําแหนง อธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ผูเชี่ยวชาญคนที่ 3 รองศาสตราจารย ดร.ชวงโชติ พันธุเวช ตําแหนง อธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั ทา
ผูเชี่ยวชาญคนที่ 4 ผูชวยศาสตราจารยสมเดช นิลพันธุ ตําแหนง อธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ผูเชี่ยวชาญคนที่ 4 รองศาสตราจารย ดร. รสสุคนธ มกรมณี ตําแหนง คณบดี
คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ผูเชี่ยวชาญคนที่ 6 รองศาสตราจารย ดร. ประกฤติ พูลพัฒน ตําแหนง คณบดี
คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
ผูเชี่ยวชาญคนที่ 7 รองศาสตราจารย ดร.นันทิยา นอยจันทร ตําแหนง คณบดี
คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสววรค
ผูเชี่ยวชาญคนที่ 8 รองศาสตราจารย ดร.วิโฬฏฐ วัฒนานิมิตกูล ตําแหนง
คณบดีคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฎบานสมเด็จเจาพระยา
ผูเชี่ยวชาญคนที่ 9 รองศาสตราจารย ดร.จุไร โชคประสิทธิ์ ตําแหนง ผูอํานวยการ
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ
ผูเชี่ยวชาญคนที่ 10 ผูชวยศาสตราจารยวิมลัก สรรคพงษ ตําแหนง ผูอ ํานวยการ
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา
ผูเชี่ยวชาญคนที่ 11 ผูชวยศาสตราจารยสุพันธวดี ไวยรูป ตําแหนง ผูชว ย
ผูอํานวยการฝายวิชาการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ผูเชี่ยวชาญคนที่ 12 อาจารย ดร. สุภัทรา คงเรือง ตําแหนง ผูอํานวยการโรงเรียน
สาธิตปฐมวัยมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
สรุปไดวาปจจัยที่เปนองคประกอบการบริหารโรงเรียนสาธิตปฐมวัยของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏมี 84 ปจจัยยอย ดังรายละเอียดในตารางที่ 6
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ผูเชี่ยวชาญคนที่ 12

ผูเชี่ยวชาญคนที่ 11

ผูเชี่ยวชาญคนที่ 10

3

ผูเชี่ยวชาญคนที่ 9

3

ผูเชี่ยวชาญคนที่ 8

3

ผูเชี่ยวชาญคนที่ 7

3
3

ผูเชี่ยวชาญคนที่ 6

ผูเชี่ยวชาญคนที่ 5

ผูเชี่ยวชาญคนที่ 3

ผูเชี่ยวชาญคนที่ 4

1.โรงเรียนสาธิตควรมีรูปแบบการบริหารแบบเอกชน
2. โรงเรียนสาธิตควรมีความเปนอิสระ ฐานะเทียบเทาคณะในมหาวิทยาลัย ไม
อยูภายใตคณะครุศาสตร
3. โครงสรางการบริหารโรงเรียนเหมือนกับสพฐ.
4. มีการดําเนินการประกันคุณภาพโดย สมศ.
5. อธิการบดีตองเขาไปศึกษาโรงเรียน ลงลึกเพื่อใหการสนับสนุนไดเต็มที่
6. ประชาสัมพันธและสนับสนนใหชุมชนเขามามีสวนรวมในการดําเนินงาน
ของโรงเรียน
7. ใหความสําคัญกับการจัดสภาพแวดลอมภายในโรงเรียนใหเอื้อตอการเรียนรู
และมีความสวยงามอยูเสมอ
8. มีการประเมินการสอนของครูโดยผูปกครองและเพื่อนครู
9. ตองใหโบนัสครูทุกปเพื่อสรางขวัญและกําลังใจ
10. มีการจัดสวัสดิการเลี้ยงอาหารครูและบุคลากรทุกคนในทุกวัน

ผูเชี่ยวชาญคนที่ 2

ตัวแปร

ผูเชี่ยวชาญคนที่ 1

ตารางที่ 7 สรุปผลการวิเคราะหความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญและผูทรงคุณวุฒิ

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

3

3
3

3
3

3
3

3
3

3

3

3

3

3

3

3

3
3

3
3

3
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ผูเชี่ยวชาญคนที่ 10

ผูเชี่ยวชาญคนที่ 12

3
3

3

3
3

3

3
3

3
3

3

3

3
3

3

ผูเชี่ยวชาญคนที่ 9

3

ผูเชี่ยวชาญคนที่ 8

3

ผูเชี่ยวชาญคนที่ 7

3
3

ผูเชี่ยวชาญคนที่ 6

3
3

ผูเชี่ยวชาญคนที่ 5

3
3
3
3
3
3

ผูเชี่ยวชาญคนที่ 4

3

3

ผูเชี่ยวชาญคนที่ 3

3
3

ผูเชี่ยวชาญคนที่ 11

11. ผูบริหารควรบริหารงานโรงเรียนดวยความคิดสรางสรรค
12. การบริหารไมควรใชแตหลักการหรือทฤษฎีเทานั้นแตควรลงไปรับรูสภาพ
และปญหาจริงที่เกิดขึ้น
13. ผูบริหารตองรูจุดเดนและจุดออนของโรงเรียน
14. ผูบริหารและบุคลากรทุกคนควรมีการเรียนรูสิ่งใหมอยูตลอดเวลา
15.โรงเรียนตองเกิดการพัฒนาและมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
16. ผูบริหารตองเปนผูนําการเปลี่ยนแปลงเพื่อการพัฒนาของโรงเรียน
17.โรงเรียนควรมีการนิเทศการจัดประสบการณของครูที่เปนระบบ
18. การกําหนดพันธกิจของโรงเรียนตองมีความชัดเจน บุคลากรมีสวนรวมใน
การกําหนดภารกิจดวย
19.ใชรูปแบบการบริหารโรงเรียนเปนฐาน
20. โรงเรียนเปนศูนยกลาง มีอํานาจ คลองตัว ตัดสินใจภายใตความเห็นชอบ
ของสภามหาวิทยาลัย

ผูเชี่ยวชาญคนที่ 2

ตัวแปร

ผูเชี่ยวชาญคนที่ 1

ตารางที่ 7 (ตอ)

3

3

3
3

3

3
3

3
3

3

3

3

3
3

3

3
3
3
3

3
3

3

3
3
3
3
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3
3
3
3
3

3
3

33
3

3

3
3

3

3

3
3

3
3

3

3

3
3

3
3
3
3

3

ผูเชี่ยวชาญคนที่ 12

ผูเชี่ยวชาญคนที่ 10

ผูเชี่ยวชาญคนที่ 9

ผูเชี่ยวชาญคนที่ 8

ผูเชี่ยวชาญคนที่ 7

ผูเชี่ยวชาญคนที่ 6

ผูเชี่ยวชาญคนที่ 5

ผูเชี่ยวชาญคนที่ 4

ผูเชี่ยวชาญคนที่ 3

3

ผูเชี่ยวชาญคนที่ 11

21. ยึดหลักการตามพ.ร.บ. การศึกษาแหงชาติ ตามปรัชญาการศึกษาปฐมวัยและ
บริบทของโรงเรียน
22. ผูบริหารควรมีภาวะผูนําแบบเกื้อหนุน
23.โรงเรียนควรเปดโอกาสใหทุกฝายเขามามีสวนรวมในการดําเนินงาน
24. ผูบริหารสนับสนุนบุคลากรทุกคนใหมีความกาวหนาในอาชีพอยูเสมอ
25. ควรสรางแรงจูงใจใหบุคลากรทุกคนสนใจอยากเรียรูสิ่งใหมตลอดเวลา
26. พัฒนาคุณภาพผูเรียนใหเทาทันตอการเปลี่ยนแปลงของโลกโดยยังคง
เอกลักษณของวัฒนธรรมไทยและความเปนไทย
27 .พัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาปฐมวัยใหมๆที่เหมาะสมกับบริบทโรงเรียน
28. โรงเรียนตองเปนตนแบบเพื่อเปนแหลงเรียนรูใหแกบบุคคลหรือหนวยงาน
29. มีนโยบายเกี่ยวกับการติดตอสื่อสารเพื่อแลกเปลี่ยนขอมูลกับผูปกครองและ
ชุมชน
30. เปดโอกาสใหบุคลากร นักเรียน ผูปกครอง ชุมชนมีสวนรวมจัดการเรียนรู

ผูเชี่ยวชาญคนที่ 2

ตัวแปร

ผูเชี่ยวชาญคนที่ 1

ตารางที่ 7 (ตอ)

3

3

3
3

3

3

3

3

3

3

3

3

3
3

3

3

3

3
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3

3

3
3

3

3

3

3
3
3
3
3

3

3

3

3
3

3
3

3
3

3

3

3

ผูเชี่ยวชาญคนที่ 12

3

ผูเชี่ยวชาญคนที่ 11

ผูเชี่ยวชาญคนที่ 7

3

ผูเชี่ยวชาญคนที่ 10

ผูเชี่ยวชาญคนที่ 6

3

ผูเชี่ยวชาญคนที่ 9

3

3

ผูเชี่ยวชาญคนที่ 8

3

ผูเชี่ยวชาญคนที่ 5

ผูเชี่ยวชาญคนที่ 3

3

ผูเชี่ยวชาญคนที่ 4

31. โรงเรียนมีการประเมินตนเองและเตรียมพรอมใหหนวยงานภายนอก
ประเมินเพื่อประกันคุณภาพ
32. สงครูเขารับการอบรมสัมมนาทางดานการศึกษาอยูเสมอเพื่อการเรียนรู
33. กําหนดเปาหมายโดยมีจุดเนนที่คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน
34. สื่อสารเปาหมายและแนวทางการดําเนินงานใหคณะผูบริหาร ครู ชมรม
ผูปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษาเพื่อการสนับสนุนโรงเรียน
35. นิเทศการจัดการเรียนรูของครูอยางกัลยาณมิตร
36. บริหารหลักสูตรใหสอดคลองกับพัฒนาการเด็ก
37. บริหารสื่อเพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนรูของเด็กอยางมีประสิทธิภาพ
38. วางแผนการอัตรากําลังลวงหนาเสมอ
39. ครูโรงเรียนสาธิตฐมวัยสําเร็จการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิชา
การศึกษาปฐมวัย
40. ภาวะผูนําทางการศึกษาตองทําใหโรงเรียนมีความแตกตางในการพัฒนา

ผูเชี่ยวชาญคนที่ 2

ตัวแปร

ผูเชี่ยวชาญคนที่ 1

ตารางที่ 7 (ตอ)

3

3
3
3

3
3
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3
3

3

3
3

3

3

3

3
3

3
3

3
3

3
3
3

3
3

3

3

3
3

3

3
3
3

3

3
3

3

ผูเชี่ยวชาญคนที่ 12

3

ผูเชี่ยวชาญคนที่ 11

ผูเชี่ยวชาญคนที่ 10

3

ผูเชี่ยวชาญคนที่ 9

ผูเชี่ยวชาญคนที่ 7

ผูเชี่ยวชาญคนที่ 6

3
3

ผูเชี่ยวชาญคนที่ 5

3
3

ผูเชี่ยวชาญคนที่ 4

3

ผูเชี่ยวชาญคนที่ 3

3

ผูเชี่ยวชาญคนที่ 8

41.การบริหารใหโรงเรียมีความเจริญเติบโตตองทําใหทุกคนเขาใจปรัชญาและ
นโยบายตรงกัน
42.ควรมีการประชาสัมพันธโรงเรียนใหเปนที่รูจัก ยอมรับกับสังคม ชุมชน
43.ใหความสําคัญกับการเพิ่มคุณวุฒิของครูและบุคลากรทุกคน
44. สงเสริมใหครูผลิตและพัฒนาสื่อในการจัดการเรียนรูสําหรับเด็ก
45. ผูบริหารควรมีปฏิสัมพันธที่ดีตอครู เด็ก ผูปกครอง
46. ครูควรมีความเปนครูมืออาชีพ
47. ครูสามารถจัดกิจกรรมไดหลากหลาย
48. โรงเรียนสงเสริมใหมีการจัดนิทรรศการเพื่อแสดงผลงานของเด็กและครู
49. มีผลงานวิจัยทางการศึกษาเพื่อพัฒนา ปรับปรุงผูเรียน และเผยแพรกับ
สถานศึกษาตางๆไดแลกเปลี่ยนเรียนรู
50. มีการประเมินผลพัฒนาการเด็กโดยเทคนิควิธีที่หลากหลาย

ผูเชี่ยวชาญคนที่ 2

ตัวแปร

ผูเชี่ยวชาญคนที่ 1

ตารางที่ 7 (ตอ)

3

3

3

3

3
3

3

3

3

3
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3

3

3
3

3
3

3
3

3
3
3
3
3

3
3

3
3
3
3
3

3

ผูเชี่ยวชาญคนที่ 10

ผูเชี่ยวชาญคนที่ 9

ผูเชี่ยวชาญคนที่ 8

ผูเชี่ยวชาญคนที่ 7

ผูเชี่ยวชาญคนที่ 6

ผูเชี่ยวชาญคนที่ 5

ผูเชี่ยวชาญคนที่ 4

ผูเชี่ยวชาญคนที่ 3
3

3
3
3
3
3

3
3

3

3

3

3
3
3

3

3
3

3
3

3
3

ผูเชี่ยวชาญคนที่ 12

3
3

ผูเชี่ยวชาญคนที่ 11

51.มุงเนนการพัฒนา EQ และMQ ของผูเรียนเปนสําคัญ
52. หลักการบริหารโรงเรียนควรใชแนวคิด ทฤษฎีหลากหลายและประยุกตใช
53.โรงเรียนสาธิตควรเปนแหงจัดสวัสดิการใหบุตรหลานบุคลากรในองคกร
54. นักศึกษาครุศาสตรทุกคนตองมีโอกาสสังเกตการจัดการเรียนรูของครู
55.โรงเรียนควรจัดโครงการสรางสัมพันธระหวางบานกับโรงเรียนอยูเสมอ
56. ผูบริหารและครูควรมีโอกาสศึกษาดูงานในสถานศึกษาตางๆ
57. ผูบริหารยกยองและใหเกียรติบุคลากรในโรงเรียนทุกคน3
58. โรงเรียนจัดการเรียนรูใหเด็กโดยใชการสอนแบบโครงการ
59. สรางบรรยากาศทางวิชาการใหเกิดขึ้นในโรงเรียน
60. ผูบริหารเปนแบบอยางที่ดีในดานความประพฤติและบุคลิกภาพ

ผูเชี่ยวชาญคนที่ 2

ตัวแปร

ผูเชี่ยวชาญคนที่ 1

ตารางที่ 7 (ตอ)

3
3

3

3
3

3
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3

3

3

3

3

ผูเชี่ยวชาญคนที่ 10

ผูเชี่ยวชาญคนที่ 9

ผูเชี่ยวชาญคนที่ 8

3

3

3
3

3

3
3

3

3
3

3

3
3
3

3

3
3

ผูเชี่ยวชาญคนที่ 7

ผูเชี่ยวชาญคนที่ 6

ผูเชี่ยวชาญคนที่ 5

3
3

ผูเชี่ยวชาญคนที่ 12

3

3
3

ผูเชี่ยวชาญคนที่ 11

3
3

ผูเชี่ยวชาญคนที่ 4

3
3
3
3
3

ผูเชี่ยวชาญคนที่ 3

61. สรางอัตลักษณของโรงเรียนใหเปนที่ประจักษกับบุคคลภายนอก
62. ผูบริหารตองเตรียมรับกับปญหาตางๆและแกไขปญหาเฉพาะหนาได
63. คํานึงการรักษาความปลอดภัยในโรงเรียนอยางเขมงวด
64. ตระหนักถึงความรับผิดชอบในการตัดสินใจรวมกัน
65. การบริหารงานโปรงใส ตรวจสอบได
66. มีการประเมินการปฏิบัติงานของครูตอเนื่องเพื่อสงผลใหครูมีคุณภาพ
67.โรงเรียนควรจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรทองถิ่น
68. ผลักดันใหครูโรงเรียนสาธิตบรรจุเปนขาราชการหรือพนักงานมหาวิทยาลัย
69. โรงเรียนสาธิตควรมีลักษณะเปน Best Practice
70. โรงเรียนควรจัดใหมีศูนยสื่อและนวัตกรรมทางการศึกษาปฐมวัยเพื่อบริการ

ผูเชี่ยวชาญคนที่ 2

ตัวแปร

ผูเชี่ยวชาญคนที่ 1

ตารางที่ 7 (ตอ)

3

3
3

3

3
3

3
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ตารางที่ 7 (ตอ)

3
3

3

3

3

3
3

3
3

3

3

ผูเชี่ยวชาญคนที่ 12

3

ผูเชี่ยวชาญคนที่ 11

ผูเชี่ยวชาญคนที่ 10

ผูเชี่ยวชาญคนที่ 9

ผูเชี่ยวชาญคนที่ 8

ผูเชี่ยวชาญคนที่ 7

3

ผูเชี่ยวชาญคนที่ 6

3

ผูเชี่ยวชาญคนที่ 5

ผูเชี่ยวชาญคนที่ 4

3

ผูเชี่ยวชาญคนที่ 3

71. มีเปาหมายเพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีความพรอมอยางองครวมและสงเสริม
กระบวนการคิด
72. โครงสรางการบริหารมีฝายวิชาการ ฝายบริหาร ฝายกิจการนักเรียนและฝาย
นโยบายและแผน
73. จัดกิจกรรมสงเสริมวัฒนธรรมไทย
74. โรงเรียนควรใหสถานศึกษาตางๆไดเขามาศึกษาดูการดําเนินงานและการ
จัดการเรียนการสอนของโรงเรียนเพื่อเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกันและกัน
75.อาจารยในโปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัยควรเขามารวมบริหารโรงเรียน
สาธิตปฐมวัย เนื่องจากมีความชํานาญในศาสตรที่เฉพาะ
76.มีการปฐมนิเทศผูปกครองสม่ําเสมอเพื่อความเขาการจัดการศึกษาที่ตรงกัน

ผูเชี่ยวชาญคนที่ 2

ตัวแปร

ผูเชี่ยวชาญคนที่ 1

ตารางที่ 7 (ตอ)

3

3
3

3

3

ผูเชี่ยวชาญคนที่ 6

ผูเชี่ยวชาญคนที่ 7

ผูเชี่ยวชาญคนที่ 8

ผูเชี่ยวชาญคนที่ 9

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3
3
3

3

3

3

3

3

3
3

3

3

ผูเชี่ยวชาญคนที่ 12

ผูเชี่ยวชาญคนที่ 5

3

ผูเชี่ยวชาญคนที่ 11

ผูเชี่ยวชาญคนที่ 4

3

ผูเชี่ยวชาญคนที่ 10

ผูเชี่ยวชาญคนที่ 3

77. โรงเรียนควรใหนักศึกษาทั้งคณะครุศาสตรและคณะอื่นๆไดฝก
ประสบการณวิชาชีพและจัดกิจกรรมตางๆใหเด็กปฐมวัย
78. คณาจารยคณะครุศาสตรควรเขามามีสวนรวมในโรงเรียนเชนการสอน วิจัย
และพัฒนาเด็กปฐมวัย
79. สื่อและอุปกรณที่ใชกับเด็กในโรงเรียนควรสงเสริมพัฒนาการ ปลอดภัย
เนนวัสดุที่เปนธรรมชาติ
80. ดําเนินงานดานโภชนาการที่ถูกสุขลักษณะเพื่อสุขภาวะอนามัยที่ดีของเด็ก
81. จัดบริการแนะแนวการศึกษาตอในระดับประถมศึกษา
82. สงเสริมใหครูสามารถออกใหความรู บริการทางวิชาการในชุมชน
83. การจัดประสบการณสําหรับเด็กไมควรเนนการอานเขียนแตเปนการ
สงเสริมพัฒนาการทางดานรางกาย อารมณ จิตใจ สังคมและสติปญญา
84.โรงเรียน ชมรมผูปกครองและคณะกรรมการสถานศึกษาวางแผนรวมกันใน
การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนสาธิตปฐมวัย

ผูเชี่ยวชาญคนที่ 2

ตัวแปร

ผูเชี่ยวชาญคนที่ 1
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3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3
3

3

3

3
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2. ผลการวิเคราะหองคประกอบการบริหารโรงเรียนสาธิตปฐมวัยของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ ประกอบดวย 3 ขั้นตอน ดังนี้
จากการวิเ คราะหขอมู ล ตามความคิด เห็ น ของกลุมตั ว อยา งที่เ ป น โรงเรีย นสาธิ ต
ปฐมวัย โดยมีกลุมตัวอยางในการทําวิจัยครั้งนี้จํานวน 22 โรงเรียน จํานวนแบบสอบถาม 440 ฉบับ
ปรากฏวาไดรับแบบสอบถามกลับคืนมาจาก 19โรงเรียน จํานวนแบบสอบถาม 380 ฉบับ คิดเปน
รอยละ 86.36 แลวนํามาวิเคราะหและเสนอผลการวิเคราะหโดยใชตารางประกอบคําบรรยายดังนี้
2.1. วิเคราะหสถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก สถานภาพสวนตัว
ของผูตอบแบบสอบถามซึ่งเปนผูอํานวยโรงเรียนสาธิตปฐมวัย รองผูอํานวยการโรงเรียนสาธิต
ปฐมวัย ครูปฐมวัย ผูปกครองเด็กปฐมวัย และคณะกรรมการสถานศึกษา ประกอบดวย เพศ อายุ วุฒิ
การศึ ก ษา ประสบการณ ใ นการทํ า งาน และประสบการณ ก ารทํ า งานในตํ า แหน ง ป จ จุ บั น ดั ง
รายละเอียดในตารางที่ 8
ตารางที่ 8 สถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม
สถานภาพ

รวม
จํานวน

รอยละ

78
302
380

20.53
79.47
100.00

รวม

109
152
83
36
380

28.69
40.00
21.84
9.47
100.00

วุฒิการศึกษา
1. ปริญญาตรี
2. ปริญญาโท
3. ปริญญาเอก

268
78
9

70.53
20.52
2.37

เพศ
1. ชาย
2. หญิง
รวม
อายุ
1. ไมเกิน 30 ป
2. 31-40 ป
3. 41-50 ป
4. 51 ปขึ้นไป
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ตารางที่ 8 (ตอ)
สถานภาพ
4. อื่นๆ
รวม
ตําแหนง
1.ผูอํานวยการโรงเรียนสาธิตปฐมวัย
2 รองผูอํานวยการโรงเรียนสาธิตปฐมวัย
3.ครูปฐมวัย
4.ผูปกครองเด็กปฐมวัย
5. คณะกรรมการสถานศึกษา
รวม
ประสบการณการทํางาน
1. ไมเกิน 10 ป
2. 11-20 ป
3. 21-30 ป
4. 31 ปขึ้นไป
รวม

รวม
จํานวน
25
380

รอยละ
6.58
100.00

19
76
95
95
95
380

5.00
20.00
25.00
25.00
25.00
100.00

69
234
72
5
380

18.16
61.58
18.94
1.32
100.00

จากตารางที่ 8 พบวา ผูตอบแบบสอบถามรวมทั้งสิ้น 380 คน สวนใหญเปนเพศหญิงมี
จํานวน 302 คน คิดเปนรอยละ 79.47 ผูตอบแบบสอบถามที่มีอายุ 31-40 ป มีมากที่สุด มีจํานวน
152 คน คิดเปนรอยละ 40.00 รองลงมาอยูในชวงอายุไมเกิน30 ป มีจํานวน 109 คน คิดเปนรอยละ
28.68 นอยที่สุดคืออายุ 51 ปขึ้นไป มีจํานวน 36 คน คิดเปนรอยละ 9.47 วุฒิการศึกษาของผูตอบ
แบบสอบถามสวนใหญ อยูระดับปริญญาตรี มีจํานวน 268 คน คิดเปนรอยละ 70.53 รองลงมาคือ
ระดับปริญญาโท มีจํานวน 78 คน คิดเปนรอยละ 20.53 และนอยที่สุดคือ ระดับปริญญาเอก จํานวน
9 คน คิดเปนรอยละ 2.37 ตําแหนงของผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ ตําแหนงครูปฐมวัย มีจาํ นวน
95 คน คิดเปนรอยละ 25.00 ผูปกครองเด็กปฐมวัย มีจํานวน 95 คน คิดเปนรอยละ 25.00 และ
คณะกรรมการสถานศึกษา มีจํานวน 95 คน คิดเปนรอยละ 25.00 ประสบการณทํางานของผูตอบ
แบบสอบถาม สวนใหญ 11-20 ป มีจํานวน 234 คน คิดเปนรอยละ 61.58 รองลงมาอายุไมเกิน 10 ป
มีจํานวน 69 คน คิดเปนรอยละ 18.16และนอยที่สุดคือ 31ปขึ้นไปมีจํานวน 5 คน คิดเปนรอยละ
1.32
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2.2 การวิเคราะหระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับตัวแปรที่เปนองคประกอบของรูปแบบการ
บริหารโรงเรียนสาธิตปฐมวัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ในการวิเคราะหระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ตัวแปรที่เปนองคประกอบของรูปแบบการบริหารโรงเรียนสาธิตปฐมวัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ซึ่งเปนความคิดเห็นของผูอํานวยการโรงเรียนสาธิตปฐมวัย รองผูอํานวยการโรงเรียนสาธิตปฐมวัย
ครูปฐมวัย ผูปกครองเด็กปฐมวัย และคณะกรรมการสถานศึกษา โดยพิจารณาจากคาเฉลี่ย (x ) และ
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ดังรายละเอียดในตารางที่ 9
ตารางที่ 9 คาเฉลี่ย (x ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับของแตละตัวแปรที่เปน
องคประกอบของรูปแบบการบริหารโรงเรียนสาธิตปฐมวัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

ลําดับที่

ขอความ

คาเฉลี่ย

1

โรงเรียนสาธิตปฐมวัยแตงตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาโดย
เชิ ญ ผู ท รงคุณ วุ ฒิ แ ละผู ที่มี ค วามเชี่ย วชาญทางด า นการจั ด
การศึกษาและการสนับสนุนการศึกษา
โรงเรีย นสาธิต ปฐมวัยเปดโอกาสใหผูป กครองเขามารวม
รับทราบปญหา อุปสรรคในการบริหารและการดําเนินงาน
ของโรงเรี ย นเพื่ อ ระดมความคิ ด เห็ น ที่ ห ลากหลายในการ
แกปญหา
โรงเรียนสาธิตปฐมวัย คณะกรรมการสถานศึกษา ชมรม
ผูปกครองและครูมีการประชุมวางแผนรวมกันในการบริหาร
การดําเนินงาน การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาและเรื่อง
อื่นๆสม่ําเสมอ
โรงเรี ย นสาธิ ต ปฐมวั ย จั ด กิ จ กรรมส ง เสริ ม การทํ า นุ บํ า รุ ง
ศิ ล ปวั ฒ นธรรม เช น ทั ศ นศึ ก ษาวั ด แหล ง โบราณสถาน
พิพิ ธ ภั ณฑ และส ง เสริ ม ใหผู บ ริ ห าร ครู เด็ก ปฐมวั ย และ
บุคลากรแตงกายชุดผาไทยในบางโอกาสเพื่อปลูกจิตสํานึก
รักษความเปนไทย
โรงเรียนสาธิตปฐมวัยเปนแหลงรวมผลิตและสนับสนุนการ
ผลิตบัณฑิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

4.12

สวน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน
(S.D.)
0.48

4.36

0.51

มาก

4.52

0.57

มากที่สุด

4.31

0.53

มาก

4.36

0.52

มาก

2

3

4

5

(x )

คาระดับ
การปฏิบัติ
มาก
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6

โรงเรียนสาธิตปฐมวัยนํานวัตกรรมทางการศึกษาปฐมวัยทั้ง
ทฤษฏีตางทั้งของตางประเทศและของไทยๆมาปรับใชใน
การจัดประสบการณสําหรับเด็กปฐมวัย
ครูโรงเรียนสาธิตปฐมวัยมีผลงานวิจัยทางการศึกษาปฐมวัย
เพื่อการพัฒนา การแกปญหา ปรับปรุงคุณภาพการสอนของ
ครูและผลสัมฤทธิ์ของเด็กปฐมวัย
โรงเรี ย นสาธิ ต ปฐมวั ย ยึ ด หลั ก การจั ด การศึ ก ษาตาม
พระราชบั ญ ญั ติ ก ารศึ ก ษาแห ง ชาติ ปรั ช ญาการศึ ก ษา
พัฒนาการเด็กปฐมวัย และบริบทของโรงเรียน
โรงเรี ย นสาธิ ต ปฐมวั ย มี ร ะบบและกลไกในการส ง เสริ ม
ความสั ม พั น ธ แ ละความร ว มมื อ กั บ ชุ ม ชนในการพั ฒ นา
การศึกษาโดยวางแผน จั ดทําแผนงาน ประเมินระบบและ
กลไกรวมทั้งนําผลการประเมินมาใชตัดสินใจและปรับปรุง
ระบบ และกลไกตางๆ
โรงเรียนสาธิตปฐมวัยสงเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ
ความรู ความชํ า นาญกั บ ผู เ ชี่ ย วชาญและผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ ทั้ ง
ภายในและภายนอกโรงเรียน
โรงเรียนสาธิตปฐมวัยจัดปฐมนิเทศผูปกครองเด็กเพื่อสราง
ความเขาใจ ใหความรูเกี่ยวกับนโยบาย การจัดการศึกษา การ
มีส วนร ว มของผู ป กครองและการเตรี ย มพรอ มผูป กครอง
กอนเปดภาคการศึกษาโดยเนนกิจกรรมการมีสวนรวม
โรงเรียนสาธิตปฐมวัยจัดตั้งชมรมผูปกครองและครูโรงเรียน
สาธิ ต เพื่ อ เกิ ด การแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู แ ละสนั บ สนุ น การ
ดําเนินงานของโรงเรียน
โรงเรี ย นสาธิ ต ปฐมวั ย จั ด ทํ า สื่ อ สารสั ม พั น ธ สํ า หรั บ
ผูปกครองเพื่อเปนสื่อกลางในการติดตอสื่อสารการบริหาร
การดําเนิน งาน การเรีย นรูข องเด็ก และกิจ กรรมต างๆของ
โรงเรียน

4.71

สวน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน
(S.D.)
0.64

3.85

0.47

ปานกลาง

4.42

0.52

มาก

4.43

0.51

มาก

4.36

0.52

มาก

4.23

0.51

มาก

3.86

0.48

ปานกลาง

4.11

0.49

มาก

7

8

9

10

11

12

13

(x )

คาระดับ
การปฏิบัติ
มากที่สุด
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14

โรงเรียนสาธิตปฐมวัยเปดโอกาสใหนักศึกษาโปรแกรมวิชา
การศึกษาปฐมวัยไดดําเนินงานวิจัยในโรงเรียนสาธิตเพื่อการ
พัฒนาและเรียนรูรวมกัน
โรงเรี ย นสาธิ ต ปฐมวั ย จั ด กิ จ กรรมส ง เสริ ม ความสั ม พั น ธ
ระหวางโรงเรียนสาธิตปฐมวัยมหาวิทยาลัยราชภัฏตางๆ เพื่อ
แลกเปลี่ยนเรียนรูทางวิชาการ
โรงเรียนสาธิตปฐมวัยมีการพัฒนาสูความเปนเลิศในดานการ
บริ ห าร การดํ า เนิ น งาน การจั ด ประสบการณ สํ า หรั บ เด็ ก
ปฐมวัย พัฒนาการและผลสัมฤทธิ์ผูเรียน การประกันคุณภาพ
และความสัมพันธผูปกครอง ชุมชน
นักศึกษาคณะครุศาสตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏมีโอกาสฝก
ปฏิบัติการวิชาชีพครูในโรงเรียนสาธิตปฐมวัย
โรงเรียนสาธิตปฐมวัยจัดกิจกรรมตามเทศกาลและประเพณี
ตางๆในโรงเรียน เพื่อใหเด็ก ครู บุคลากรและผูปกครองไดมี
สวนรวม
โรงเรี ย นสาธิ ต ปฐมวั ย สนั บ สนุ น ให เ ด็ ก ปฐมวั ย และครู
ปฐมวั ย ได มี โ อกาสเข า ร ว มกิ จ กรรมแสดงความสามารถ
ทางดานศิลปวัฒนธรรมไทยในชุมชน
โรงเรียนสาธิตปฐมวัยเรียนเชิญผูมีความสามารถทางดาน
ดนตรีไทยและศิลปะการแสดงพื้นบานไทยมาจัดแสดงใน
โรงเรียน
โรงเรี ย นสาธิ ต ปฐมวั ย จั ด อบรมให ค วามรู กั บ ผู ป กครอง
ชุมชน นักเรียนในชุมชนในดานที่เกี่ยวของกับการอนุรักษ
ศิลปวัฒนธรรมทองถิ่น เชน การประกอบอาหาร ของหวาน
ดนตรีและนาฏศิลปประจําทองถิ่น
โรงเรี ย นสาธิ ต ปฐมวั ย จั ด กิ จ กรรมส ง เสริ ม ความสั ม พั น ธ
ระหวางบานกับโรงเรียน เชน กิจกรรมวันสําคัญทางศาสนา
เทศกาล และงานแขงกีฬาอยางตอเนื่อง

4.42

สวน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน
(S.D.)
0.53

4.28

0.46

มาก

4.72

0.59

มากที่สุด

4.42

0.47

มาก

4.43

0.52

มาก

4.36

0.51

มาก

4.28

0.49

มาก

4.57

0.58

มาก

4.34

0.59

มาก

15

16

17
18

19

20

21

22

(x )

คาระดับ
การปฏิบัติ
มาก
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โรงเรียนสาธิตปฐมวัยพัฒนาคุณภาพของเด็กปฐมวัยใหเทา
ทันตอการเปลี่ยนแปลงของโลก โดยยังคงรักษาวัฒนธรรม
ไทยอันดีงามไว
ผูบริหารเสริมพลังอํานาจใหกับครู บุคลากรทุกคน มีการยก
ยอง และใหเกียรติอยางสม่ําเสมอ
ผูบริหารสรางแรงจูงใจใหบุคลากรในโรงเรียนมีความสุข
ตองการทํางาน ใฝรูสิ่งใหมอยูเสมอโดยการเสริมแรง เชนให
รางวัล ชมเชย ขึ้นเงินเดือน เลื่อนตําแหนง
โรงเรียนสาธิตปฐมวัยจัดระบบการบริหารสื่อ อุปกรณ ของ
เล น และเครื่ อ งเล น สนามเพื่ อ การจั ด การเรี ย นรู อ ย า งมี
ประสิทธิภาพ เชนมีสื่อเพียงพอกับจํานวนเด็ก สื่อหลากหลาย
เด็กไดเรียนรูโดยมีสื่อ อุปกรณ มีการตรวจสอบคุณภาพและ
ความปลอดภัยของสื่อตลอดเวลา
ผูบริหารสามารถแกปญหาที่เกิดขึ้นเฉพาะหนาโดยคํานึงผลดี
ผลเสียที่จะเกิดขึ้นกับโรงเรียน
โรงเรียนสาธิตปฐมวัยจัดระบบรักษาความปลอดภัยทั้งใน
บริเวณโรงเรียนและในหองเรียนตางๆ เชน มีพนักงานรักษา
ความปลอดภัย รวมกับสถานีตํารวจ มีโทรทัศนวงจรปด มี
ถังดับเพลิง และตรวจสอบความพรอมการใชงานอยูเสมอ
โรงเรียนสาธิตปฐมวัยจัดสภาพแวดลอมโดยมีทั้งพื้นที่ทาง
วิชาการและพื้นที่ธรรมชาติเพื่อการเรียนรูที่สอดคลอง สมดุล
กับสภาพความเปนจริง
ผูบริหารโรงเรียนสาธิตปฐมวัยเปนผูนําการเปลี่ยนแปลง โดย
มีการละลายพฤติกรรม เขา สูกระบวนการเปลี่ยนแปลงและ
การทําใหการเปลี่ยนแปลงคงทน เพื่อผลักดันใหโรงเรียนเกิด
การพัฒนาและลดการตอตานจากบุคลากร
โรงเรียนสาธิตปฐมวัยสงเสริมการเคารพและใหเกียรติซึ่งกัน
และกัน ระหวางผูบริหารกับครู ครูกับครู ครูกับเด็ก เด็กกับ
เด็ก ครูกับผูปกครอง และอื่นๆ

4.29

สวน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน
(S.D.)
0.52

4.18

0.51

มาก

4.16

0.49

มาก

4.28

0.48

มาก

4.43

0.49

มาก

2.44

0.47

นอย

2.45

0.48

นอย

4.27

0.51

มาก

3.72

0.47

ปานกลาง
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27
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30

31

(x )
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คณาจารยในมหาวิทยาลัยราชภัฏใชโรงเรียนสาธิตปฐมวัย
เปนแหลงการเรียนรูและจัดการเรียนรูสําหรับนักศึกษาโดย
จัดเปนสวนหนึ่งในรายวิชา
โรงเรียนสาธิตปฐมวัยเปดโอกาสใหนักศึกษาคณะวิชาตางๆไดเขา
มาจัดกิจกรรมสงเสริมการเรียนรูของเด็กปฐมวัยอยางตอเนื่อง
โรงเรี ย นสาธิ ต ปฐมวั ย วางระบบการบริ ห ารโดยนํ า
เทคโนโลยีส ารสนเทศเขามาชวยเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด
นักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏอื่นๆมีโอกาสสังเกตการ
จั ด การเรี ย นรู แ ละฝ ก ประสบการณวิ ช าชีพ ครู ในโรงเรี ย น
สาธิตปฐมวัย
โรงเรียนสาธิตปฐมวัยสงเสริมใหคณาจารยคณะวิชาตางๆเขา
มามีสวนรวมในการจัดการเรียนรู การวิจัย และการพัฒนา
นักศึกษาและเด็กปฐมวัย
นักศึกษาคณะครุศ าสตรข องมหาวิทยาลัยราชภัฏ มีโอกาส
สังเกตการจัดการเรียนรูของครูในโรงเรียนสาธิต
โรงเรี ย นสาธิ ต ปฐมวั ย สร า งวั ฒ นธรรมโรงเรี ย นเชิ ง
สรางสรรคโดยมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูวิสัยทัศน ทัศนคติ จัด
ระเบียบสภาพแวดลอมและใหความสําคัญกับการเสริมแรง
การปฏิบัติงาน การมีสวนรวมของบุคลากรทุกฝาย

4.31

สวน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน
(S.D.)
0.51

4.37

0.52

มาก

3.72

0.48

ปานกลาง

4.19

0.49

มาก

4.37

0.55

มาก

4.17

0.48

มาก

3.79

0.48

ปานกลาง

33
34

35

36

37
38

(x )

คาระดับ
การปฏิบัติ
มาก

39

โรงเรีย นสาธิต ปฐมวั ย กระตุ น ใหบุ ค ลากรสามารถแกป ญ หาที่
เกิดขึ้นเฉพาะหนาโดยคํานึงผลดี ผลเสียที่จะเกิดขึ้นกับโรงเรียน

2.26

0.43

นอย

40

ผูบริหารกําหนดปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ และนโยบายของ
โรงเรี ย นร ว มกั บ คณะครู คณะกรรมสถานศึ ก ษา และ
คณะกรรมการชมรมผูปกครองและครู
โรงเรียนสาธิตปฐมวัยพัฒนาเด็กปฐมวัยใหมีทักษะการคิด
วิเคราะห คิดสั งเคราะห มีวิ จ ารณญาณ คิ ดไตร ต รองและ
แกป ญ หาได เ หมาะสมกั บ วั ย โดยผ านกิ จ กรรมตา งๆทั้ ง ใน
หองเรียนและนอกหองเรียน

3.72

0.47

ปานกลาง

4.18

0.53

มาก

41
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โรงเรี ย นสาธิ ต ปฐมวั ย นํ า หลั ก การ แนวคิ ด การสอน
ภาษาธรรมชาติมาสงเสริมพัฒนาการทางภาษาที่เนนทั้ง การ
ฟง การพูด การอานและการเขียนเพื่อการเรียนรูภาษาอยางมี
ความหมายและมีความสุข
โรงเรียนสาธิตปฐมวัยเปดโอกาสใหเด็กไดเรียนรูโดยการ
ทดลองสิ่งตางๆเพื่อคนหาคําตอบดวยตนเอง
โรงเรี ย นสาธิ ต ปฐมวั ย นํ า หลั ก การ แนวคิ ด การศึ ก ษาวอ
ลดอรฟมาปรับใชเพื่อการพัฒนาเด็กอยางสมดุลกับธรรมชาติ
เพื่อใหเปนมนุษยที่สมบรูณ
โรงเรียนสาธิตปฐมวัยสงเสริมใหเด็กปฐมวัยมีสุนทรียภาพ
และลักษณะนิสัยดานศิลปะ ดนตรี โดยบูรณาการในกิจกรรม
ตางๆของโรงเรียน
โรงเรียนสาธิตปฐมวัยสงเสริมใหเด็กมีจิ ตสํานึ กในการอนุรั กษ
สิ่งแวดลอม เชนมีกิจกรรมปลูกตนไม ปลูกผักรดน้ําพรวนดิน
โรงเรียนสาธิตปฐมวัยจัดประสบการณแบบบูรณาการโดย
เน น กิ จ กรรมต า งๆ เช น กิ จ กรรมเคลื่ อ นไหวและจั ง หวะ
ดนตรี กิจกรรมศิลปสรางสรรค กิจกรรมเสริมประสบการณ
กิจกรรมเสรี กิจกรรมกลางแจง/การละเลนพื้นบานไทยและ
กิจกรรมเกมการศึกษา เพื่อพัฒนาเด็กโดยองครวม
โรงเรียนสาธิตปฐมวัยประเมินผลพัฒนาการเด็กปฐมวัยดวย
วิธีที่หลากหลาย เชน การสังเกตพัฒนาการ การสัมภาษณ
บันทึกพฤติกรรม การทําสังคมมิติ จัดเก็บแฟมสะสมผลงาน
และอื่นๆ
โรงเรียนสาธิตปฐมวัยจัดพื้นที่ที่เปนธรรมชาติสําหรับเด็ก
ปฐมวั ย ครู แ ละบุ ค ลากรในโรงเรี ย นได โ อกาสได ใ กล ชิ ด
ธรรมชาติ
โรงเรียนสาธิตปฐมวัยมีการนําแนวคิด หลักการ และทฤษฎี
ทางการบริหารที่หลากหลายมาปรับใชในการดําเนินงานให
เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน

4.34

สวน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน
(S.D.)
0.59

4.27

0.49

มาก

4.42

0.47

มาก

4.40

0.51

มาก

4.43

0.56

มาก

4.25

0.47

มาก

4.49

0.62

มาก

4.17

0.54

มาก

4.28

0.56

มาก
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ครูโรงเรียนสาธิตปฐมวัยจัดประสบการณสําหรับเด็กปฐมวัย
โดยมีหลักทฤษฎีทางการศึกษาและผลงานวิจัยทางการศึกษา
เปนฐาน
โรงเรียนสาธิตปฐมวัยคํานึงถึงการยอมรับนับถือในตัว
เด็ก โดยหลักการ แนวคิดการจัดการเรียนการสอนใหเด็ก
แตละบุคคล และใหเด็กไดทํางานไปตามลําดับความยากงาย และเปนไปตามความสามารถของเด็กปฐมวัย
โรงเรี ย นสาธิ ต ปฐมวั ย นํ า หลั ก การ แนวคิ ด การสอนแบบ
โครงการมาพั ฒ นาเด็ ก ให มี โ อกาสศึ ก ษาเชิ ง ลึ ก เน น
กระบวนการทางวิทยาศาสตร และแกปญหา
ผูบริหารกระตุนใหครูและบุคลากรเกิดความรัก ความสามัคคี
ใหเกิดขึ้นในโรงเรียนสาธิตปฐมวัย
ผู บ ริ ห ารมี ค วามคิ ด ริ เ ริ่ ม สร า งสรรค แ ละมี วิ สั ย ทั ศ น ที่
กว า งไกล โดยปฏิ บั ติ สิ่ ง ที่ ใ หม แตกต า งจากเดิ ม เป น
ประโยชนตอการพัฒนาโรงเรียน
โรงเรี ย นสาธิ ต ปฐมวั ย จั ด เตรี ย มสื่ อ การจั ด ประสบการณ
สํ า หรั บ เด็ ก ปฐมวั ย ที่ เ น น วั ส ดุ ธ รรมชาติ แ ละสื่ อ มี ค วาม
หลากหลาย
โรงเรียนสาธิตปฐมวัยประเมินตนเองและเตรียมพรอมให
หนวยงานภายนอกประเมินเพื่อการประกันคุณภาพ
ครู โ รงเรี ย นสาธิ ต ปฐมวั ย มี คุ ณ วุ ฒิ ท างการศึ ก ษาระดั บ
ปริญญาตรีขึ้นไปทางดานการศึกษาปฐมวัยโดยเฉพาะ
โรงเรีย นสาธิ ตปฐมวัย สง เสริม ให ค รู ป ฐมวั ย มี โ อกาสเป น
ผูเชี่ยวชาญหรือผูทรงคุณวุฒิในการทําวิจัยใหกับครูในชุมชน
ครูโรงเรียนสาธิตปฐมวัยไดรับการนิเทศการปฏิบัติงานและ
การจัดประสบการณสําหรับเด็กปฐมวัยจากผูบริหาร เพื่อน
ครูและผูปกครองแบบกัลยาณมิตรอยางตอเนื่อง
ครูโรงเรียนสาธิตปฐมวัยไดรับการบรรจุเปนขาราชการหรือ
พนักงานมหาวิทยาลัยเพื่อความมั่นคงในวิชาชีพ

4.28

สวน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน
(S.D.)
0.51

3.71

0.46

ปานกลาง

4.43

0.49

มาก

4.18

0.48

มาก

4.57

0.59

มากที่สุด

4.39

0.51

มาก

4.1

0.57

มาก

4.21

0.52

มาก

4.19

0.52

มาก

4.28

0.53

มากที่สุด

4.37

0.51

มาก
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ครูโรงเรียนสาธิตปฐมวัยมีความเชี่ยวชาญในดานการเขียน
แผนการจัดประสบการณ เทคนิคการจัดประสบการณที่เนน
ผูเรียนเปนสําคัญ และการประเมินผลพัฒนาการเด็กปฐมวัย
โรงเรียนสาธิตปฐมวัยพัฒนาครูตนแบบทั้งในดานคุณภาพ
และปริมาณเพื่อเปนแบบอยางในการพัฒนาการจัดการเรียนรู
ให มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและเป น แบบอย า งที่ ดี สํ า หรั บ ครู แ ละ
นักศึกษาที่เขาฝกประสบการณวิชาชีพครู
ครูป ฐมวัย รั ก เมตตาศิษ ย โดยใหค วามเอาใจใสชวยเหลื อ
สงเสริมใหกําลังใจในการศึกษาแกศิษยโดยเสมอกัน
ครูโรงเรียนสาธิตปฐมวัยมีปฏิสัมพันธที่ดีกับผูบริหาร เด็ก
เพื่อนครู ผูปกครองและบุคคลที่เกี่ยวของกับโรงเรียน
ครูโรงเรียนสาธิตปฐมวัยดําเนินงานเพื่อใหไดรับใบประกอบ
วิชาชีพครูจากคุรุสภาทุกคน
ครู โ รงเรี ย นสาธิ ต ปฐมวั ย ได รั บ ผลรายงานการจั ด
ประสบการณของตนจากการนิเทศ เพื่อนําขอมูลมาพัฒนา
ปรับปรุง แกไขการปฏิบัติงานของตนเองอยูเสมอ
ครูโรงเรียนสาธิตปฐมวัยปฏิบัติกับเด็กปฐมวัยอยางเอื้ออาทร
ใหความรัก ความเอาใจใส ดูแลเด็กทุกคนอยางเสมอภาคทั้ง
เด็กปกติและเด็กพิเศษ
โรงเรียนสาธิตปฐมวัยจัดบริการแนะแนวทางการศึกษาตอใน
ระดับชั้นประถมศึกษาใหกับผูปกครองและเด็กปฐมวัย
ครูโรงเรียนสาธิตปฐมวัยมีสวนรวมในการตัดสินใจในดาน
ตางๆ เชน นโยบาย หลักสูตร วิธีการจัดการเรียนรู การพัฒนาครู
ความสัมพันธระหวางครูกับผูปกครองการใชทรัพยากรของโรงเรียน
โรงเรี ย นสาธิ ต ปฐมวั ย เป ด โอกาสให ค ณะกรรมการ
สถานศึกษารวมพิจารณาความประพฤติและการปฏิบัติงาน
ของครูปฐมวัยตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู
ครูโรงเรียนสาธิตปฐมวัยผลิตสื่อและพัฒนาสื่อ อุปกรณอยาง
มีคุณภาพเพื่อจัดประสบการณสําหรับเด็กปฐมวัย

4.28

สวน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน
(S.D.)
0.49

4.29

0.48

มาก

4.41

0.49

มาก

4.27

0.52

มาก

4.36

0.54

มาก

4.41

0.52

มาก

4.18

0.53

มาก

4.19

0.49

มาก

4.28

0.48

มาก

4.44

0.52

มาก

4.41

0.50

มาก
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ผู บ ริ ห ารดํ า เนิ น งานตามหลั ก การบริ ห ารเชิ ง กลยุ ท ธ โดย
จัดทําแผนกลยุทธ แผนปฏิบัติการประจําปที่สอดคลองกับ
หลักการจัดการศึกษาของชาติและหลักการศึกษาปฐมวัย
โรงเรี ย นสาธิ ต ปฐมวั ย จั ด ประสบการณ ก ารเรี ย นรู ที่ เ น น
ผูเรียนเปนสําคัญ โดยตอบสนองพัฒนาการ ความถนัด ความ
สนใจ เรี ย นรู ผ า นการเล น ประสบการณ ต รงและมี
ปฏิสัมพันธกับสิ่งแวดลอม
ครูโรงเรียนสาธิตปฐมวัยมีความเปนครูมืออาชีพ โดยผาน
การฝกอบรม การพัฒนาตนเองในดานตางๆอยางตอเนื่อ ง
เช น การจั ดการศึ ก ษาปฐมวั ย ทั ก ษะการคิด ทัก ษะการจั ด
ประสบการณ และทักษะการทําวิจัย
โรงเรียนสาธิตปฐมวัยปลูกฝงจิตสํานึกในดานจรรยาบรรณ
วิชาชีพครูของครูปฐมวัยในโรงเรียน โดยใหถือเปนแนวปฏิบัติ
โรงเรียนสาธิตปฐมวัยสงเสริมและผลักดันใหครูสามารถออก
ใหความรูในดานการอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยและการจัดการ
เรียนรู บริการวิชาการใหกับชุมชนภายนอกโรงเรียน
ผูบ ริห ารมีคุ ณ ธรรม จริย ธรรม ซื่อ สัต ย มีความมุงมั่น และ
อุทิศตนในการทํางาน
โรงเรียนสาธิตปฐมวัยมีระบบการบริหารจัดการความรู
( Knowlege management ) โดยผูบริหาร คณะครู เด็ก
ผูปกครอง และชุมชนมีสวนรวมในการจัดการความรู
โรงเรี ย นสาธิ ต ปฐมวั ย เป น แหล ง จั ด สวั ส ดิ ก ารสํ า หรั บ
คณาจารยและบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
โรงเรียนสาธิตปฐมวัยดําเนินงานจัดระบบดานโภชนาการ
อยางเปนระบบ เชนมีนักโภชนาการดูแล มีพยาบาล
จัดบริการอาหารทั้ง 3 มื้อคือ อาหารวางเชา (นม) อาหาร
กลางวัน และอาหารวางบาย
ผูบริหารเปนผูสรางแรงบันดาลใจในการปฏิบัติงานของครู
และบุคลากร

3.70

สวน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน
(S.D.)
0.48

4.38

0.48

มาก

4.41

0.46

มาก

4.27

0.50

มาก

4.39

0.51

มาก

3.76

0.46

ปานกลาง

3.74

0.47

ปานกลาง

4.38

0.51

มาก

4.19

0.56

มาก

3.32

0.49

ปานกลาง
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โรงเรียนสาธิตปฐมวัยสงเสริมใหเด็กรูจักการวางแผนในการ
เรียนรู การปฏิบัติสิ่งที่วางแผน การทบทวน การเลาสะทอน
ความคิด ความรูสึก ตามแนวคิดหลักสูตรไฮ/สโคป
ผูบริหารโรงเรียนสาธิตปฐมวัยมีทักษะในการประสานความ
รวมมือกับสถานศึกษาและองคกรตางๆในชุมชนเพื่อเอื้อตอ
การดําเนินงานของโรงเรียน
โรงเรียนสาธิตปฐมวัยจัดสวัสดิการใหครูและบุคคลากรโดย
ใหโบนัสประจําป เลี้ยงอาหารกลางวัน เพิ่มรายไดพิเศษจาก
การปฏิบัติงานอื่นๆนอกจากหนาที่ เพื่อสรางขวัญ กําลังใจใน
การปฏิบัติงาน
โรงเรียนสาธิตปฐมวัยเปดโอกาสใหผูปกครองมีสวนรวมใน
การประเมินผลการปฏิบัติงานของผูบริหาร ครูและบุคคลากร
ในโรงเรียนสาธิตปฐมวัย
โรงเรียนสาธิตปฐมวัยเปดโอกาสใหผูปกครองเปนวิทยากร
พิ เ ศษร ว มจั ด กิ จ กรรมกั บ เด็ ก ปฐมวั ย หรื อ เป น วิ ท ยากรให
ความรูครูและบุคลากรในโรงเรียน
โรงเรียนสาธิตปฐมวัยจัดสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรู
ของครู นักเรียน บุคลากรและผูปกครอง
โรงเรียนสาธิตปฐมวัยเปนชุมชนแหงการเรียนรู โดยขยายขีด
ความสามารถของบุคลากรทุกคนในโรงเรียนและชุมชนเพื่อ
ตอบสนองการเรียนรูสูอนาคต
โรงเรียนสาธิตปฐมวัยมีระบบการบริหารสารสนเทศและนํา
เทคโนโลยีมาเอื้ออํานวยประโยชนในการบริหารจัดการและ
การดําเนินงาน
โรงเรียนสาธิตปฐมวัยสรางอัตลักษณของโรงเรียนใหเปนที่
ประจักษเดนชัดกับบุคคลภายนอก
โรงเรียนสาธิตปฐมวัยมีมุมมองในอนาคตที่มีความสัมพันธ
และความเปนไปไดในการพัฒนาโรงเรียนภายใตบริบทของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ

4.38

สวน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน
(S.D.)
0.51

4.45

0.49

มาก

2.27

0.42

นอย

4.38

0.48

มาก

4.21

0.51

มาก

4.28

0.52

มาก

3.42

0.44

ปานกลาง

2.24

0.42

นอย

4.70

0.62

มากที่สุด

4.39

0.52

มาก

84

85

86

87

88
89

90

91
92

(x )

คาระดับ
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มาก
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โรงเรี ย นสาธิ ต ปฐมวั ย มี ค วามเป น อิ ส ระในการบริ ห าร มี
ฐานะเที ย บเท า คณะวิ ช าหนึ่ ง ในมหาวิ ท ยาลั ย และ ไม อ ยู
ภายใตการกํากับดูแลของคณะครุศาสตร
โรงเรี ย นสาธิ ต ปฐมวั ย น อ มนํ า แนวคิ ด ปรั ช ญาเศรษฐกิ จ
พอเพียงมาปรับใชในการบริหารและการดําเนินงานทั้งระบบ
โรงเรียนสาธิตปฐมวัยมีลักษณะการดําเนินงานเปนศูนยกลาง
มี อํ า นาจ คล อ งตั ว สามารถตั ด สิ น ใจได เ องโดยอยู ภ ายใต
ความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย
โรงเรียนสาธิตปฐมวัยดําเนินงานจัดระบบดานโภชนาการ
อย า งเป น ระบบ เช น มี นั ก โภชนาการดู แ ล มี พ ยาบาล
จัดบริการอาหารทั้ง 3 มื้อคือ อาหารวางเชา (นม) อาหาร
กลางวันและอาหารวางบาย
โรงเรียนสาธิตปฐมวัยมีระเบียบ กฎเกณฑและขอบังคับที่ใช
ในการดําเนินงานของโรงเรียนโดยเฉพาะ
ผูบริหารดําเนินงานบริหารโรงเรียนโดยคํานึงหลักการมีสวน
รวม คือการใหบุคลากรและผูที่มีสวนเกี่ยวของกับโรงเรียน
ตัดสินใจ เสนอแนวทางปฏิบัติที่ดี
โรงเรี ย นสาธิ ต ปฐมวั ย และชุ ม ชนมี วิ สั ย ทั ศ น ร ว ม (Share
vision) โดยสงเสริมใหทุกคนไดเปนผูรับประโยชนจากการ
จัดการศึกษา รวมกําหนดความตองการเพื่อ/สรางคุณภาพ
โรงเรี ย นสาธิ ต ปฐมวั ย ส ง เสริ ม ให เ ด็ ก ปฐมวั ย มี สุ ข นิ สั ย
สุขภาพกายและสุขภาพจิตดี คือมีน้ําหนัก สวนสูงตามเกณฑ
มาตรฐาน การดูแ ลสุขภาพอนามัย มีค วามราเริงแจม ใส มี
มนุษยสัมพันธที่ดีตอเพื่อน ครูและผูอื่น
โรงเรียนสาธิตปฐมวัยมีความเปนโรงเรียนอัจฉริยะ
( Intelligence school ) คือมีความสามารถเปนเลิศในการ
ดํ า เนิ น งานทุ ก ด า น เช น ด า นบริ บ ท ด า นกลยุ ท ธ ด า นการ
วิเคราะหไตรตรอง ดานวิธีสอน

4.38

สวน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน
(S.D.)
0.50

4.37

0.44

มาก

2.41

0.49

ปานกลาง

4.39

0.51

มาก

4.42

0.53

มาก

4.24

0.50

มาก

3.71

0.46

ปานกลาง

4.26

0.54

มาก

4.29

0.49

มาก

94
95

96

97
98

99

100

101

(x )
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มาก
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ครูโ รงเรีย นสาธิตปฐมวัยไดรับการสงเสริมใหดําเนินงาน
เพื่อใหไดรับตําแหนงทางวิชาการ เชน ผูชวยศาสตราจารย
รองศาสตราจารย
โรงเรียนสาธิตปฐมวัยวางแผนอัตรากําลังครูและบุค ลากร
อยางมีประสิทธิภาพ
โรงเรียนสาธิตปฐมวัยมีการจัดองคกร โครงสรางการบริหาร
และระบบการบริ ห ารที่ มี ค วามคล อ งตั ว สู ง ยื ด หยุ น
ปรับเปลี่ยนไดตามความเหมาะสม
ผูบริหารดําเนินงานโดยทําใหบุคลากรทุกคนเขาใจปรัชญา
และนโยบายตรงกัน
โรงเรียนสาธิตปฐมวัยมีขอบขายการบริหารงานตามพันธกิจ
ของมหาวิทยาลัย คือ ดานการเรีย นการสอน ดานการวิจัย
ดานการบริการวิชาการและดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
ผูบริหารมีภาวะผูนําแบบเกื้อหนุน สนับสนุนบุคลากร มีความ
เอื้ออาทร รับฟงความคิดเห็นและใหคําปรึกษากับบุคลากร
ผูบริหารโรงเรียนสาธิตปฐมวัยมีผลงานในการรวมพัฒนา
การศึกษาทองถิ่น

2.25

สวน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน
(S.D.)
0.43

2.26

0.45

นอย

3.41

0.47

ปานกลาง

3.71

0.46

ปานกลาง

4.57

0.59

มากที่สุด

4.58

0.57

มากที่สุด

4.28

0.52

มาก

109

ผูบริหารบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล คือมีความโปรงใส
สามารถให ม หาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ และสภามหาวิ ท ยาลั ย ร ว ม
ตรวจสอบการดําเนินงานไดแและรวมรับผิดชอบ

4.41

0.49

มาก

110

โรงเรี ย นสาธิ ต ปฐมวั ย จั ด ทํ า หลั ก สู ต รสถานศึ ก ษาและ
หลั ก สู ต รท อ งถิ่ น โดยความร ว มมื อ ของครู บุ ค ลากร
ผูปกครองและคณะกรรมการสถานศึกษา
โรงเรียนสาธิตปฐมวัยสงเสริมการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
โดยบูรณาการในกิจกรรมทุกกิจกรรมของโรงเรียน
โรงเรียนสาธิตปฐมวัยจัดสภาพแวดลอมในหองเรียนของเด็ก
ปฐมวั ย ให มี บ รรยากาศเหมื อ นบ า น มี ค วามเป น ระเบี ย บ
เรียบรอย สวยงามและสะอาดอยูเสมอเพื่อเกิดการเรียนรูที่
คุนเคยและมีความสุข

4.28

0.51

มาก

4.38

0.54

มาก

4.37

0.52

มาก

103
104

105
106

107
108

111
112

(x )

คาระดับ
การปฏิบัติ
นอย
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โรงเรียนสาธิตปฐมวัยพัฒนาเด็กโดยคํานึงถึงวีถีชีวิตไทยเพื่อ
การพัฒนาที่สมดุล
โรงเรียนสาธิตปฐมวัยจัดประสบการณสําหรับเด็กปฐมวัยทั้ง
ในหองเรียน ภายในโรงเรียนและนอกโรงเรียนอยางสมดุล
โรงเรียนสาธิตปฐมวัยประสานงานสรางเครือขายกับศิษยเกา
และผูปกครองศิษยเกาโดยมีกิจกรรมของโรงเรียน
โรงเรียนสาธิตปฐมวัยสงเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงคของ
เด็กปฐมวัยตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย
โรงเรียนสาธิตปฐมวัยใชแนวคิดการบริหารโรงเรียนเปนฐาน
เนนการกระจายอํานาจ
โรงเรียนสาธิตปฐมวัยพัฒนาเด็กโดยคํานึงถึงวีถีชีวิตไทยเพื่อ
การพัฒนาที่สมดุล
โรงเรียนสาธิตปฐมวัยนําหลักการและแนวคิดการสอน
แบบโครงการที่ใชรวมกับระบบการสอนตามหลักสูตร
ปกติ โดยโอกาสที่ครูจะใชรูปแบบการเรียนการสอนนี้ จะ
เกิดขึ้นภายใตสภาพการเรียนการสอนตามปกติ เมื่อครู
สังเกตเห็นวาเด็กมีความสนใจในเรื่องหนึ่งเรื่องใดเปน
พิเศษ
โรงเรียนสาธิตปฐมวัยมีระบบการกํากับ ติดตามการบริหารงาน
และการปฏิบัติงานของแตละฝายอยางตอเนื่อง สม่ําเสมอ
โรงเรียนสาธิตปฐมวัยดําเนินการเพื่อไปใหถึงเปาหมายความ
เปนคนที่สมบูรณของเด็กปฐมวัยโดยกิจกรรมที่ทําตาม
แนวคิดนีโอฮิวแมนนิสจะตองสอดคลองกับหลัก 4 ขอ คือ
คลื่นสมองต่ํา การประสานของเซลลสมอง ภาพพจนตอ
ตัวเอง และการใหความรัก ซึ่งตองไปดวยกัน เด็กจึงจะไปใน
ทิศทางที่ดี
ผูบ ริห ารและครูใ นโรงเรีย นสาธิต ปฐมวั ย ศึกษา วิเ คราะห
สั ง เคราะห ผ ลงานวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ เด็ ก ปฐมวั ย เพื่ อ เป น
แนวทางในการพัฒนาโรงเรียน

4.41

สวน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน
(S.D.)
0.51

4.42

0.49

มาก

2.26

0.42

นอย

3.40

0.47

ปานกลาง

4.17

0.54

มาก

4.38

0.47

มาก

4.28

0.49

มาก

3.72

0.47

ปานกลาง

3.69

0.49

ปานกลาง

4.58

0.59

มากที่สุด

114
115
116
117
118
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120
121

122

(x )
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ครู ป ฐมวั ย ดํ า เนิ น งานวิ จั ย ร ว มกั บ คณาจารย แ ละครู ใ น
สถานศึกษาตางๆในชุมชนในดานการจัดการศึกษาสําหรับ
เด็กปฐมวัย
โรงเรียนสาธิตปฐมวัยนําผลการวิจัยของโรงเรียนเผยแพรตอ
สาธารณชน
โรงเรียนสาธิตปฐมวัยสงเสริม และเปดโอกาสใหครูปฐมวัย
เป น วิ ท ยากรอบรมให ค วามรู ใ นการทํ า วิ จั ย ทางการศึ ก ษา
ปฐมวัยใหกับชุมชน
โรงเรียนสาธิตปฐมวัยกําหนดมาตรการในการกํากับ ควบคุม
การประพฤติ ปฏิบัติงานของครูอยางเครงครัด
โรงเรียนสาสาธิตปฐมวัยเปดโอกาสใหผูปกครองมีสวนรวม
ในการดําเนินงานวิจัยทางการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียน
โรงเรียนสาธิตปฐมวัยบริหารความเสี่ยง โดยการวิเคราะหความ
เสี่ยงที่มีผลกระทบ และกําหนดแนวทางในการควบคุมความเสี่ยง
โรงเรี ย นสาธิ ตปฐมวั ย เป นแหลง เผยแพร ง านวิจั ย ทางการ
ศึกษาปฐมวัย เพื่อใหครูและชุมชนไดแลกเปลี่ยนเรียนรู
โรงเรียนสาธิตปฐมวัยจัดอบรม สัมมนาใหความรูในดานการ
วิจัยในชั้นเรียนสําหรับครูปฐมวัยในโรงเรียน

3.44

สวน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน
(S.D.)
0.49

4.39

0.54

มาก

4.41

0.51

มาก

3.74

0.48

ปานกลาง

4.52

0.53

มาก

2.25

0.43

นอย

4.37

0.52

มาก

4.41

0.51

มาก

โรงเรี ย นสาธิ ตปฐมวั ย มี ห อ งกิ จ กรรมต า งๆเพื่อ จั ด กิ จ กรรมจั ด
เสริมพิเศษใหกับเด็กปฐมวัยทั้งในหองเรียนและนอกหองเรียน
เชน หองเลนดนตรีไทยและดนตรีสากล หองนาฏศิลปไทย หอง
นาฏศิลปสากล สระวายน้ํา สนามกีฬาตางๆ
ครูปฐมวัยรวมอบรมใหความรูทางการจัดการเรียนรูส ําหรับเด็ก
ปฐมวัยรวมกับคณาจารยในโปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย

4.18

0.59

มาก

4.18

0.52

มาก

โรงเรียนสาธิตปฐมวัย จัดนิท รรศการแสดงผลงานของครู
ปฐมวัย เด็กปฐมวัยเพื่อใหครูในโรงเรียนตางๆที่อยูในชุมชน
ไดแลกเปลี่ยนเรียนรู
โรงเรียนสาธิตปฐมวัยออกพัฒนาโรงเรียนตางๆในชุมชน
รวมกับผูปกครอง

4.19

0.51

มาก

4.30

0.53

มาก

124
125

126
127
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129
130
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132
133

134

(x )
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โรงเรียนสาธิตปฐมวัยเปนสถานศึกษาเพื่อการพัฒนาชุมชน
ทองถิ่นตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
โรงเรี ย นสาธิ ต ปฐมวั ย เป ด โอกาสให ผู บ ริ ห าร ครู แ ละ
บุคลากรจากสถานศึกษาตางๆเขามาศึกษาดูงานการบริหาร
และการจัดการเรียนรู เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู
โรงเรี ย นสาธิ ต ปฐมวั ย มี ห อ งศู น ย สื่ อ และนวั ต กรรมทาง
การศึ ก ษาเพื่ อ บริ ก ารครู บุ ค ลากร ผู ป กครอง และ
บุคคลภายนอก
โรงเรีย นสาธิต ปฐมวัย จัด บริก ารหอ งสมุดที่ร วบรวมตํารา
งานวิจัยเกี่ยวกับศาสตรการสอนตางๆเพื่อครูและบุคลากรใน
ชุมชนไดศึกษาคนควา
โรงเรียนสาธิตปฐมวัยเปดโอกาสใหนักศึกษาโปรแกรมวิชา
การศึกษาปฐมวัยไดดําเนินงานวิจัยในโรงเรียนสาธิตเพื่อการ
พัฒนาและเรียนรูรวมกัน
โรงเรียนสาธิตปฐมวัยปลูกฝงความรูสึกเปนเจาของโรงเรียน
รวมกัน

4.44

สวน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน
(S.D.)
0.49

4.28

0.48

มาก

4.38

0.49

มาก

4.28

0.51

ปานกลาง

4.68

0.67

มากที่สุด

2.22

0.44

นอย

136

137

138

139

140

(x )

คาระดับ
การปฏิบัติ
มาก

จากตารางที่ 9 พบวา โดยภาพรวมตัวแปรทั้ง 140 ขอ มีคาเฉลี่ย (x ) อยูระหวาง 2.22-4.72
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) อยูระหวาง 0.42-0.67 แสดงวา ผูใหขอมูลมีความคิดเห็นเกี่ยวกับคา
ระดับปฏิบัติของตัวแปรโดยเฉลี่ยตั้งแตนอยถึงมากที่สุด โดยมีคาเฉลี่ย (x ) ของตัวแปรที่อยูใน
ระดับมากที่สุด คือ ตัวแปรที่ 16 โรงเรียนสาธิตปฐมวัยมีการพัฒนาสูความเปนเลิศในการบริหาร
การดําเนินงาน การจัดประสบการณสําหรับเด็กปฐมวัย พัฒนาการและผลสัมฤทธิ์ของผูเรียน การ
ประกันคุณภาพและความสัมพันธกับผูปกครองและชุมชนโดยมีคาเฉลี่ย (x ) เทากับ 4.72 รองลงมา
คือ ตัวแปรที่ 6 โรงเรียนสาธิตปฐมวัยนํานวัตกรรมทางการศึกษาปฐมวัยทั้งทฤษฏีตางทั้งของ
ตางประเทศและของไทยๆมาปรับใชในการจัดประสบการณสําหรับเด็กปฐมวัยโดยมีคาเฉลี่ย (x )
เทากับ 4.71 และตัวแปรที่มีคาเฉลี่ย (x ) อยูในระดับนอยที่สุด คือ ตัวแปรที่ 140 คือ โรงเรียน
สาธิตปฐมวัยปลูกฝงความรูสึกเปนเจาของโรงเรียนรวมกัน โดยมีคาเฉลี่ย (x ) เทากับ 2.22
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รองลงมาคือ ตัวแปรที่ 90 โรงเรียนสาธิตปฐมวัยมีระบบการบริหารสารสนเทศและนําเทคโนโลยี
มาเอื้ออํานวยประโยชนในการบริหารจัดการและการดําเนินงานโดยมีคาเฉลี่ย (x ) เทากับ 2.24
2.3 การวิเคราะหองคประกอบเชิงสํารวจ (Exploratory Factor Analysis) ความคิดเห็น
ของกลุมตัวอยางเพื่อสกัดตัวแปรใหเหลือตัวแปรประกอบที่สําคัญโดยการวิเคราะหดวยวิธีสกัด
ปจจัย (Principal Component Analysis: PCA) เพื่อใหไดตัวแปรที่สําคัญ พบวา ได 9 องคประกอบ
และการวิเ คราะหสว นประกอบด ว ยการหมุ น แกนแบบตั้ง ฉาก (Orthogonal
rotation) ดว ย
วิธี ก ารใช แ วริ แ มกซ (Varimax
rotation) โดยพิ จ ารณาจากค า ความแปรปรวนของตั ว แปร
(eigenvalues) เทากับ 1 การเลือกองคประกอบจากจํานวนตัวแปรในแตละองคประกอบตองมีตัว
แปรบรรยายองคประกอบนั้นๆ ตั้งแต 3 ตัวแปรขึ้นไป ตามวิธีของไกเซอร (Kaiser) และมีคาน้ําหนัก
องคประกอบ (Factor Loading) ในแตละตัวแปรเทากับ 0.45 ขึ้นไป แตเนื่องจากการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัย
ไดเลือกกําหนดคาน้ําหนักองคประกอบ (Factor Loading)ในแตละตัวแปรเทากับ 0.5 ขึ้นไปเพื่อให
ไดตัวแปรที่มีความสําคัญ พบวา ไดองคประกอบ 9 องคประกอบ ดังรายละเอียดในตารางที่ 9
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ตารางที่ 10 แสดงผลที่ไดจากการสกัดองคประกอบหลัก

Total Variance Explained

Initial Eigenvalues
Compo
% of Cumul
nent
Varian ative
Total
ce
%
1
73.026 52.161 52.161
2
9.783 6.988 59.150
3
5.412 3.866 63.015
4
4.668 3.335 66.350
5
3.865 2.761 69.110
6
2.973 2.124 71.234
7
2.766 1.976 73.210
8
2.142 1.530 74.739
9
1.845 1.318 76.058

Extraction Sums of
Squared Loadings
% of Cumul
Varian ative
Total
ce
%
73.026 52.161 52.161
9.783 6.988 59.150
5.412 3.866 63.015
4.668 3.335 66.350
3.865 2.761 69.110
2.973 2.124 71.234
2.766 1.976 73.210
2.142 1.530 74.739
1.845 1.318 76.058

Rotation Sums of Squared
Loadings
% of
Varian Cumula
Total
ce
tive %
21.171 15.122 15.122
15.250 10.893 26.015
14.254 10.182 36.197
13.380 9.557 45.754
12.765 9.118 54.872
11.529 8.235 63.107
6.768 4.834 67.941
5.983 4.273 72.214
4.701 3.358 75.572

*องคประกอบที่มีจํานวนตัวแปร ตั้งแต 3 ตัวแปรขึ้นไป และมีคาน้ําหนักองคประกอบ (Factor Loading) เทากับ
0.5 ขึ้นไป

จากตารางที่ 10 แสดงจํานวนองคประกอบ (component) และคาความแปรปรวนของตัว
แปรองคประกอบการบริหารโรงเรียนสาธิตปฐมวัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏ เมื่อพิจารณาคาความ
แปรปรวนของตัวแปร (eigenvalues) เทากับ 1 พบวา มี 9 องคประกอบ และองคประกอบที่ 1-9
สามารถอธิบายความแปรปรวนสะสมทั้งหมดไดเทากับรอยละ 75.572
เมื่อพิจารณาคาความแปรปรวนของตัวแปร (eigenvalues) เทากับ 1 การเลือกองคประกอบ
จากจํานวนตัวแปรในแตละองคประกอบตองมีตัวแปรบรรยายองคประกอบนั้นๆ ตั้งแต 3 ตัวแปร
ขึ้นไป ตามวิธีของไกเซอร (Kaiser) และมีคาน้ําหนักองคประกอบ (Factor Loading) ในแตละตัว
แปรเท า กั บ 0.5 ขึ้ น ไป พบว า มี 9 องค ป ระกอบเท า นั้ น ที่ เ ป น ไปตามเกณฑ ก ารพิ จ ารณา คื อ
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องค ป ระกอบที่ 1 องคป ระกอบที่ 2 องค ป ระกอบที่ 3 องคป ระกอบที่ 4 และองค ป ระกอบที่ 5
องคประกอบที่ 6 องคประกอบที่ 7 องคประกอบที่ 8 องคประกอบที่ 9 มีตัวแปรทั้งหมด 109 ตัว
แปร เนื่องจากมีการตัดตัวแปรที่ถูกสกัดออกจํานวน 31 ตัวแปร
ตารางที่ 11 คาน้ําหนักองคประกอบและจํานวนกลุมองคประกอบ

ตัวแปร
Q44
Q45
Q49
Q48
Q51
Q46
Q42
Q43
Q47
Q23
Q29
Q41
Q26
Q116
Q83
Q111
Q114
Q119
Q52
Q53
Q112

คาน้ําหนักองคประกอบ
กลุมที่ 1 กลุมที่ 2 กลุมที่ 3 กลุมที่ 4 กลุมที่5
.782
.766
.759
.756
.745
.744
.740
.705
.700
.668
.658
.624
.622
.621
.598
.597
.593
.583
.583
.577
.561

กลุมที่6

กลุมที่7

กลุมที่8

กลุมที่9
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ตารางที่ 11 (ตอ)
คาน้ําหนักองคประกอบ

ตัวแปร

กลุมที่ 1 กลุมที่ 2 กลุมที่ 3 กลุมที่ 4 กลุมที่5
Q110

.560

Q88

.558

Q86

.543

Q56

.529

Q89

.522

Q118

.518

Q113

.508

Q91

.884

Q92

.881

Q98

.881

Q97

.880

Q94

.880

Q96

.876

Q93

.875

Q95

.871

Q106

.829

Q101

.824

Q16

.823

Q80

.823

Q63

.646

Q62

.645

Q64

.634

Q65

.628

Q60

.619

Q66

.611

Q61

.609

กลุมที่6

กลุมที่7

กลุมที่8

กลุมที่9
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ตารางที่ 11 (ตอ)
คาน้ําหนักองคประกอบ

ตัวแปร

กลุมที่ 1 กลุมที่ 2 กลุมที่ 3 กลุมที่ 4 กลุมที่5
Q59

.608

Q67

.592

Q74

.579

Q58

.570

Q70

.566

Q68

.564

Q77

.561

Q71

.555

Q75

.541

Q72

.523

Q76

.520

Q84

.879

Q108

.876

Q27

.866

Q54

.861

Q82

.859

Q24

.858

Q55

.856

Q30

.854

Q25

.846

Q109

.614

Q107

.522

Q69

.883

Q11

.878

Q13

.878

Q3

.876

Q9

.874

กลุมที่6

กลุมที่7

กลุมที่8

กลุมที่9
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ตารางที่ 11 (ตอ)

ตัวแปร
Q12
Q22
Q1
Q2
Q87
Q10
Q17
Q15
Q36
Q14
Q37
Q5
Q32
Q35
Q33
Q124
Q123
Q122
Q130
Q129
Q125
Q127
Q135
Q136
Q134
Q137

คาน้ําหนักองคประกอบ
กลุมที่ 1 กลุมที่ 2 กลุมที่ 3 กลุมที่ 4 กลุมที่5
.874
.873
.870
.869
.868
.525

กลุมที่6

กลุมที่7

กลุมที่8

.883
.883
.883
.882
.878
.878
.872
.870
.867
.656
.655
.620
.614
.603
.598
.534
.730
.662
.640
.605

กลุมที่9
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ตารางที่ 11 (ตอ)
คาน้ําหนักองคประกอบ

ตัวแปร

กลุมที่ 1 กลุมที่ 2 กลุมที่ 3 กลุมที่ 4 กลุมที่5

กลุมที่6

กลุมที่7

Q139
Q138
Q133
Q132
Q4
Q19
Q21
Q20
Q18
รวมทั้งสิ้น
109 ตัวแปร

กลุมที่8
.550
.536
.511
.504

กลุมที่9

.807
.806
.805
.798
.795
28

12

18

11

11

9

7

8

5

จากตารางที่ 11 พบวา องคประกอบการบริหารโรงเรียนสาธิตปฐมวัยของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏมี 9 องคประกอบ คือ องคประกอบที่ 1 จํานวน 28 ตัวแปร องคประกอบที่ 2 จํานวน 12 ตัว
แปร องคประกอบที่ 3 จํานวน 18 ตัวแปร องคประกอบที่ 4 จํานวน 11 ตัวแปร องคประกอบที่ 5
จํา นวน 11 ตัว แปร องคประกอบที่ 6 จํา นวน 9 ตัว แปร องคประกอบที่ 7 จํา นวน 7 ตัว แปร
องคประกอบที่ 8 จํานวน 8 ตัวแปร องคประกอบที่ 9 จํานวน 5 ตัวแปร
จากผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงสํารวจ (Exploratory Factor Analysis) ความคิดเห็น
ของกลุมตัวอยางเพื่อสกัดตัวแปรใหเหลือตัวแปรประกอบที่สําคัญโดยการวิเคราะหดวยวิธีสกัด
ปจจัย (Principal Component Analysis: PCA) แลวไดองคประกอบที่สําคัญทั้ง 9 องคประกอบนี้
สอดคลองกับการวิเคราะหเอกสารและผลงานวิจัยเกี่ยวกับแนวคิดทฤษฎี รวมถึงความคิดเห็นของ
ผูเชี่ยวชาญและผูทรงคุณวุฒิ ผูวิจัยจึงไดนํามากําหนดเปนองคประกอบการบริหารโรงเรียนสาธิต
ปฐมวัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏ โดยจําแนกตัวแปรดังรายละเอียดในตารางที่ 12-20
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ตารางที่ 12 องคประกอบที่ 1
ตัวแปร

ขอความ

44

โรงเรียนสาธิตปฐมวัยนําหลักการ แนวคิดการศึกษาวอลดอรฟมาปรับใชเพื่อการ
พัฒนาเด็กอยางสมดุลกับธรรมชาติเพื่อใหเปนมนุษยที่สมบรูณ
โรงเรียนสาธิตปฐมวัยสงเสริมใหเด็กปฐมวัยมีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัยดาน
ศิลปะ ดนตรี โดยบูรณาการในกิจกรรมตางๆของโรงเรียน
โรงเรียนสาธิตปฐมวัยจัดพื้นที่ที่เปนธรรมชาติสําหรับเด็กปฐมวัย ครูและบุคลากร
ในโรงเรียนไดโอกาสไดใกลชิดธรรมชาติ
โรงเรียนสาธิตปฐมวัยประเมินผลพัฒนาการเด็กปฐมวัยดวยวิธีที่หลากหลาย เชน
การสังเกตพัฒนาการ การสัมภาษณ บันทึกพฤติกรรม การทําสังคมมิติ จัดเก็บแฟม
สะสมผลงาน และอื่นๆ
ครูโรงเรียนสาธิตปฐมวัยจัดประสบการณสําหรับเด็กปฐมวัยโดยมีหลักทฤษฎีทาง
การศึกษาและผลงานวิจัยทางการศึกษาเปนฐาน
โรงเรียนสาธิตปฐมวัยสงเสริมใหเด็กมีจิตสํานึกในการอนุรักษสิ่งแวดลอม เชนมี
กิจกรรมปลูกตนไม ปลูกผัก รดน้ํา พรวนดิน
โรงเรียนสาธิตปฐมวัยนําหลักการ แนวคิดการสอนภาษาธรรมชาติมาสงเสริม
พัฒนาการทางภาษาที่เนนทั้ง การฟง การพูด การอานและการเขียนเพื่อการเรียนรู
ภาษาอยางมีความหมายและมีความสุข
โรงเรียนสาธิตปฐมวัยเปดโอกาสใหเด็กไดเรียนรูโดยการทดลองสิ่งตางๆเพื่อ
คนหาคําตอบดวยตนเอง
โรงเรียนสาธิตปฐมวัยจัดประสบการณแบบบูรณาการโดยเนนกิจกรรมตางๆ เชน
กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ ดนตรี กิจกรรมศิลปสรางสรรค กิจกรรมเสริม
ประสบการณ กิจกรรมเสรี กิจกรรมกลางแจง/การละเลนพื้นบานไทยและกิจกรรม
เกมการศึกษา เพื่อพัฒนาเด็กโดยองครวม
โรงเรียนสาธิตปฐมวัยพัฒนาคุณภาพของเด็กปฐมวัยใหเทาทันตอการเปลี่ยนแปลง
ของโลก โดยยังคงรักษาวัฒนธรรมไทยอันดีงามไว
โรงเรี ย นสาธิ ต ปฐมวั ย จั ด สภาพแวดล อ มโดยมี ทั้ ง พื้ น ที่ ท างวิ ช าการและพื้ น ที่
ธรรมชาติเพื่อการเรียนรูที่สอดคลอง สมดุลกับสภาพความเปนจริง
โรงเรียนสาธิตปฐมวัยพัฒนาเด็กปฐมวัยใหมีทักษะการคิดวิเคราะห คิดสังเคราะห
มีวิจารณญาณ คิดไตรตรองและแกปญหาไดเหมาะสมกับวัยโดยผานกิจกรรม
ตางๆทั้งในหองเรียนและนอกหองเรียน

45
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51
46
42

43
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23
29
41

คาน้ําหนัก
องคประกอบ
0.782
0.766
0.759
0.756

0.745
0.744
0.740

0.705
0.700

0.668
0.658
0.624
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ตารางที่ 12 (ตอ)
ตัวแปร

ขอความ

26

โรงเรียนสาธิตปฐมวัยจัดระบบการบริหารสื่อ อุปกรณ ของเลนและเครื่องเลน
สนามเพื่อการจัดการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ เชนมีสื่อเพียงพอกับจํานวนเด็ก
สื่อหลากหลาย เด็กไดเรียนรูโดยมีสื่อ อุปกรณ มีการตรวจสอบคุณภาพและความ
ปลอดภัยของสื่อตลอดเวลา
โรงเรี ย นสาธิ ต ปฐมวั ย ส ง เสริ ม คุ ณ ลั ก ษณะที่ พึ ง ประสงค ข องเด็ ก ปฐมวั ย ตาม
มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย

116

คาน้ําหนัก
องคประกอบ
0.622

0.621

83

โรงเรียนสาธิตปฐมวั ยสงเสริมใหเด็กรูจักการวางแผนในการเรียนรู การปฏิบัติสิ่ง ที่
วางแผน การทบทวน การเลาสะทอนความคิด ความรูสึก ตามแนวคิดหลักสูตรไฮ/สโคป

0.598

111

โรงเรียนสาธิตปฐมวัยสงเสริมการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมโดยบูรณาการใน
กิจกรรมทุกกิจกรรมของโรงเรียน
โรงเรียนสาธิตปฐมวัยจัดประสบการณสําหรับเด็กปฐมวัยทั้งในหองเรียน ภายใน
โรงเรียนและนอกโรงเรียนอยางสมดุล
โรงเรียนสาธิตปฐมวัยนําหลักการและแนวคิดการสอนแบบโครงการที่ใช
รวมกับระบบการสอนตามหลักสูตรปกติ โดยโอกาสที่ครูจะใชรูปแบบการ
เรียนการสอนนี้ จะเกิดขึ้นภายใตสภาพการเรียนการสอนตามปกติ เมื่อครู
สังเกตเห็นวาเด็กมีความสนใจในเรื่องหนึ่งเรื่องใดเปนพิเศษ
โรงเรียนสาธิตปฐมวัยคํานึงถึงการยอมรับนับถือในตัวเด็ก โดยหลักการ
แนวคิดการจัดการเรียนการสอนใหเด็กแตละบุคคล และใหเด็กไดทํางานไป
ตามลําดับความยาก-งาย และเปนไปตามความสามารถของเด็กปฐมวัย
โรงเรียนสาธิตปฐมวัยนําหลักการ แนวคิดการสอนแบบโครงการมาพัฒนาเด็กให
มีโอกาสศึกษาเชิงลึก เนนกระบวนการทางวิทยาศาสตร และแกปญหา
โรงเรี ย นสาธิ ต ปฐมวั ย จั ด สภาพแวดล อ มในห อ งเรี ย นของเด็ ก ปฐมวั ย ให มี
บรรยากาศเหมือนบาน มีความเปนระเบียบเรียบรอย สวยงามและสะอาดอยูเสมอ
เพื่อเกิดการเรียนรูที่คุนเคยและมีความสุข
โรงเรียนสาธิตปฐมวัยจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรทองถิ่น โดยความ
รวมมือของครู บุคลากร ผูปกครองและคณะกรรมการสถานศึกษา
โรงเรี ย นสาธิ ต ปฐมวั ย จั ด สภาพแวดล อ มที่ เ อื้ อ ต อ การเรี ย นรู ข องครู นั ก เรี ย น
บุคลากรและผูปกครอง
โรงเรียนสาธิตปฐมวัยเปดโอกาสใหผูปกครองมีสวนรวมในการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของผูบริหาร ครูและบุคลากรในโรงเรียนสาธิตปฐมวัย

0.597
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53
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110
88
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0.593
0.583

0.583

0.577
0.561

0.560
0.558
0.543
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ตารางที่ 12 (ตอ)
ตัวแปร

ขอความ

56

โรงเรียนสาธิตปฐมวัยจัดเตรียมสื่อการจัดประสบการณสําหรับเด็กปฐมวัยที่เนน
วัสดุธรรมชาติและสื่อมีความหลากหลาย
โรงเรียนสาธิตปฐมวัยเปนชุมชนแหงการเรียนรู โดยขยายขีดความสามารถของ
บุคลากรทุกคนในโรงเรียนและชุมชนเพื่อตอบสนองการเรียนรูสูอนาคต
โรงเรียนสาธิตปฐมวัยพัฒนาเด็กโดยคํานึงถึงวีถีชีวิตไทยเพื่อการพัฒนาที่สมดุล
โรงเรียนสาธิตปฐมวัยมีการจัดการเรียนรูที่มีลักษณะเปน Best practice คือมีความ
เปนเลิศและเปนตนแบบในการจัดการศึกษาที่ดี

89
118
113

คาความแปรปรวนของตัวแปร (eigenvalues)
คารอยละของความแปรปรวน (percent of variance)

คาน้ําหนัก
องคประกอบ
0.529
0.522
0.518
0.508

73.026
52.161

จากตารางที่ 12 พบวา องคประกอบที่ 1 ซึ่งบรรยายดวยตัวแปรสําคัญ จํานวน 28 ตัว
แปร มีคาน้ําหนักตัวแปรในองคประกอบ (Factor Loading) อยูระหวาง 0.508- 0.782 มีคาความ
แปรปรวนของตัวแปร (eigenvalues) เทากับ 73.026 และคารอยละของความแปรปรวน (percent of
variance) เทากับ 52.161 และองคประกอบนี้สามารถอธิบายความแปรปรวนของพฤติกรรมไดรอย
ละ 52.161 ซึ่งเมื่อเทียบคาความแปรปรวนของตัวแปร (eigenvalues) กับองคประกอบอื่นๆ แลว
องคประกอบนี้มีความสําคัญเปนอันดับ 1โดยผูวิจัยกําหนดชื่อองคประกอบวา องคประกอบดาน
การจัดการเรียนรูและนวัตกรรมทางการศึกษาปฐมวัย ( learning management and innovation of
early childhood education )

170

ตารางที่ 13 องคประกอบที่ 2
ตัวแปร

ขอความ

91

โรงเรียนสาธิตปฐมวัยมีความเปนอิสระในการบริหาร มีฐานะเทียบเทาคณะวิชา
หนึ่งในมหาวิทยาลัยและ ไมอยูภายใตการกํากับดูแลของคณะครุศาสตร
โรงเรียนสาธิตปฐมวัยมีมุมมองในอนาคตที่มีความสัมพันธและความเปนไปไดใน
การพัฒนาโรงเรียนภายใตบริบทของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
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98
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106
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16

80

ผู บ ริ ห ารดํ า เนิ น งานบริ ห ารโรงเรี ย นโดยคํ า นึ ง หลั ก การมี ส ว นร ว ม คื อ การให
บุคลากรและผูที่มีสวนเกี่ยวของกับโรงเรียนตัดสินใจ เสนอแนวทางปฏิบัติที่ดี
โรงเรียนสาธิตปฐมวัยมีระเบียบ กฎเกณฑและขอบังคับที่ใชในการดําเนินงานของ
โรงเรียนโดยเฉพาะ
โรงเรียนสาธิตปฐมวัยนอมนําแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใชในการ
บริหารและการดําเนินงานทั้งระบบ
โรงเรียนสาธิตปฐมวัยสรางอัตลักษณของโรงเรียนใหเปนที่ประจักษเดนชัดกับ
บุคคลภายนอก
โรงเรี ย นสาธิ ต ปฐมวั ย มี ก ารนํ า หลั ก การ แนวคิ ด และทฤษฎี ท างการบริ ห ารที่
หลากหลายมาปรับใชในการดําเนินงานใหเหมาะสมกับบริบทของโรงเรียนสาธิตปฐมวัย
โรงเรียนสาธิตปฐมวัยมีลักษณะการดําเนินงานเปนศูนยกลาง มีอํานาจ คลองตัว
สามารถตัดสินใจไดเองโดยอยูภายใตความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย
โรงเรียนสาธิตปฐมวัยมีขอบขายการบริหารงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย คือ
ดานการเรียนการสอน ดานการวิจัย ดานการบริการวิชาการและดานทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม
โรงเรียนสาธิตปฐมวัยมีความเปนโรงเรียนอัจฉริยะ
( Intelligence school ) คือมีความสามารถเปนเลิศในการดําเนินงานทุกดาน เชน
ดานบริบท ดานกลยุทธ ดานการวิเคราะหไตรตรอง ดานวิธีสอน
โรงเรี ย นสาธิ ต ปฐมวั ย มี ก ารพั ฒ นาสู ค วามเป น เลิ ศ ในด า นการบริ ห าร การ
ดําเนินงาน การจัดประสบการณสําหรับเด็กปฐมวัย พัฒนาการและผลสัมฤทธิ์
ผูเรียน การประกันคุณภาพ และความสัมพันธผูปกครอง ชุมชน
โรงเรียนสาธิตปฐมวัยเปนแหลงจัดสวัสดิการสําหรับคณาจารยและบุคลากรของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
คาความแปรปรวนของตัวแปร (eigenvalues)
คารอยละของความแปรปรวน (percent of variance)

คาน้ําหนัก
องคประกอบ
0.884
0.881

0.881
0.880
0.880
0.876
0.875
0.871
0.829

0.824

0.823

0.823
9.783
6.988

171

จากตารางที่ 13 พบวา องคประกอบที่ 2 ซึ่งบรรยายดวยตัวแปรสําคัญ จํานวน 12 ตัวแปร มี
คาน้ําหนักตัวแปรในองคประกอบ (Factor Loading) อยูระหวาง 0.884- 0.823 มีคาความแปรปรวน
ของตัวแปร (eigenvalues) เทากับ 9.783 และคารอยละของความแปรปรวน (percent of variance)
เทากับ 6.988 และองคประกอบนี้สามารถอธิบายความแปรปรวนของพฤติกรรมไดรอยละ 6.988 ซึ่ง
เมื่อเทียบคาความแปรปรวนของตัวแปร (eigenvalues) กับองคประกอบอื่นๆ แลวองคประกอบนี้มี
ความสําคัญเปนอันดับ 2 โดยผูวิจยั กําหนดชื่อองคประกอบวา องคประกอบดานโครงสรางการ
บริหารและหลักการบริหารจัดการ (management structure and administration)
ตารางที่ 14 องคประกอบที่ 3
ตัวแปร

ขอความ

63

โรงเรียนสาธิตปฐมวัยพัฒนาครูตนแบบทั้งในดานคุณภาพและปริมาณเพื่อเปน
แบบอยางในการพัฒนาการจัดการเรียนรูใหมีประสิทธิภาพและเปนแบบอยางที่ดี
สําหรับครูและนักศึกษาที่เขาฝกประสบการณวิชาชีพครู
ครู โ รงเรี ย นสาธิ ต ปฐมวั ย มี ค วามเชี่ ย วชาญในด า นการเขี ย นแผนการจั ด
ประสบการณ เทคนิ ค การจั ด ประสบการณ ที่ เ น น ผู เ รี ย นเป น สํ า คั ญ และการ
ประเมินผลพัฒนาการเด็กปฐมวัย
ครูปฐมวัยรัก เมตตาศิษย โดยใหความเอาใจใสชวยเหลือสงเสริมใหกําลังใจใน
การศึกษาแกศิษยโดยเสมอกัน
ครูโรงเรียนสาธิตปฐมวัยมีปฏิสัมพันธที่ดีกับผูบริหาร เด็ก เพื่อนครู ผูปกครองและ
บุคคลที่เกี่ยวของกับโรงเรียน
ครูโรงเรียนสาธิตปฐมวัยไดรับการนิเทศการปฏิบัติงานและการจัดประสบการณ
สําหรับเด็กปฐมวัยจากผูบริหาร เพื่อนครูและผูปกครองแบบกัลยาณมิตรอยาง
ตอเนื่อง
ครูโรงเรียนสาธิตปฐมวัยดําเนินงานเพื่อใหไดรับใบประกอบวิชาชีพครูจากคุรุสภาทุกคน
ครูโรงเรียนสาธิตปฐมวัยไดรับการบรรจุเปนขาราชการหรือพนักงานมหาวิทยาลัย
เพื่อความมั่นคงในวิชาชีพ
โรงเรี ย นสาธิ ต ปฐมวั ย ส ง เสริ ม ให ค รู ป ฐมวั ย มี โ อกาสเป น ผู เ ชี่ ย วชาญหรื อ
ผูทรงคุณวุฒิในการทําวิจัยใหกับครูในชุมชน
ครูโรงเรียนสาธิตปฐมวัยไดรับผลรายงานการจัดประสบการณของตนจากการ
นิเทศ เพื่อนําขอมูลมาพัฒนา ปรับปรุง แกไขการปฏิบัติงานของตนเองอยูเสมอ

62

64
65
60

66
61
59
67

คาน้ําหนัก
องคประกอบ
0.646

0.645

0.634
0.628
0.619

0.611
0.609
0.608
0.592
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ตารางที่ 14 (ตอ)
ตัวแปร

ขอความ

74

โรงเรียนสาธิตปฐมวัย จัดประสบการณการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ โดย
ตอบสนองพัฒนาการ ความถนัด ความสนใจ เรียนรูผานการเลน ประสบการณตรง
และมีปฏิสัมพันธกับสิ่งแวดลอม
ครูโรงเรียนสาธิตปฐมวัยมีคุณวุฒิทางการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปทางดาน
การศึกษาปฐมวัยโดยเฉพาะ
ครูโรงเรียนสาธิตปฐมวัยมีสวนรวมในการตัดสินใจในดานตางๆ เชน นโยบาย
หลั ก สู ต ร วิ ธี ก ารจั ด การเรี ย นรู การพั ฒ นาครู ความสั ม พั น ธ ร ะหว า งครู กั บ
ผูปกครอง การใชทรัพยากรของโรงเรียน
ครูโรงเรียนสาธิตปฐมวัยปฏิบัติกับเด็กปฐมวัยอยางเอื้ออาทร ใหความรัก ความเอา
ใจใส ดูแลเด็กทุกคนอยางเสมอภาคทั้งเด็กปกติและเด็กพิเศษ
โรงเรียนสาธิตปฐมวัยสงเสริมและผลักดันใหครูสามารถออกใหความรูในดานการอบรมเลี้ยงดู
เด็กปฐมวัยและการจัดการเรียนรู บริการวิชาการใหกับชุมชนภายนอกโรงเรียน
โรงเรียนสาธิตปฐมวัยเปดโอกาสใหคณะกรรมการสถานศึกษารวมพิจารณาความ
ประพฤติและการปฏิบัติงานของครูปฐมวัยตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู
ครูโรงเรียนสาธิตปฐมวัยมีความเปนครูมืออาชีพ โดยผานการฝกอบรม การพัฒนา
ตนเองในด านตา งๆอย า งตอ เนื่ อ ง เชน การจัด การศึ กษาปฐมวัย ทั กษะการคิ ด
ทักษะการจัดประสบการณ และทักษะการทําวิจัย
ครูโรงเรียนสาธิตปฐมวัยผลิตสื่อและพัฒนาสื่อ อุปกรณอ ยางมีคุณภาพเพื่อจัด
ประสบการณสําหรับเด็กปฐมวัย
โรงเรี ย นสาธิ ต ปฐมวั ย ปลูก ฝ ง จิ ต สํา นึ ก ในด า นจรรยาบรรณวิ ช าชี พ ครู ข องครู
ปฐมวัยในโรงเรียน โดยใหถือเปนแนวปฏิบัติ
คาความแปรปรวนของตัวแปร (eigenvalues)
คารอยละของความแปรปรวน (percent of variance)

58
70

68
77
71
75

72
76

คาน้ําหนัก
องคประกอบ
0.579

0.570
0.566

0.564
0.561
0.555
0.541

0.523
0.520
5.412
3.866

จากตารางที่ 14 พบวา องคประกอบที่ 3 ซึ่งบรรยายดวยตัวแปรสําคัญ จํานวน 18 ตัว
แปร มีคาน้ําหนักตัวแปรในองคประกอบ (Factor Loading) อยูระหวาง 0.646 - 0.520 มีคาความ
แปรปรวนของตัวแปร (eigenvalues) เทากับ 5.412 และคารอยละของความแปรปรวน (percent of
variance) เทากับ 3.866 และองคประกอบนี้สามารถอธิบายความแปรปรวนของพฤติกรรมไดรอย
ละ 3.866 ซึ่งเมื่อเทียบคาความแปรปรวนของตัวแปร (eigenvalues) กับองคประกอบอื่นๆ แลว

173

องคประกอบนี้มีความสําคัญเปนอันดับ 3 โดยผูวิจัยกําหนดชื่อองคประกอบวา องคประกอบดานครู
ปฐมวัยมืออาชีพ (professional early childhood teacher)
ตารางที่ 15 องคประกอบที่ 4
ตัวแปร

ขอความ

84

ผู บ ริ ห ารโรงเรี ย นสาธิ ต ปฐมวั ย มี ทั ก ษะในการประสานความร ว มมื อ กั บ
สถานศึกษาและองคกรตางๆในชุมชนเพื่อเอื้อตอการดําเนินงานของโรงเรียน
ผูบริหารโรงเรียนสาธิตปฐมวัยมีผลงานในการรวมพัฒนาการศึกษาทองถิ่น
ผูบ ริห ารสามารถแกป ญ หาที่เกิด ขึ้น เฉพาะหนา โดยคํ านึง ผลดี ผลเสีย ที่จ ะเกิ ด
ขึ้นกับโรงเรียน
ผู บ ริ ห ารกระตุ น ให ค รู แ ละบุ ค ลากรเกิ ด ความรั ก ความสามั ค คี ใ ห เ กิ ด ขึ้ น ใน
โรงเรียนสาธิตปฐมวัย
ผูบริหารเปนผูสรางแรงบันดาลใจในการปฏิบัติงานของครูและบุคลากร
ผูบริหารเสริมพลังอํานาจใหกับครู บุคลากรทุกคน มีการยกยอง และใหเกียรติ
อยางสม่ําเสมอ
ผูบริหารมีความคิดริเริ่มสรางสรรคและมีวิสัยทัศนที่กวางไกล โดยปฏิบัติสิ่งที่ใหม
แตกตางจากเดิม เปนประโยชนตอการพัฒนาโรงเรียน
ผู บ ริ ห ารโรงเรี ย นสาธิ ต ปฐมวั ย เป น ผู นํ า การเปลี่ ย นแปลง โดยมี ก ารละลาย
พฤติกรรม เขา สูกระบวนการเปลี่ยนแปลงและการทําใหการเปลี่ยนแปลงคงทน
เพื่อผลักดันใหโรงเรียนเกิดการพัฒนาและลดการตอตานจากบุคลากร
ผูบริหารสรางแรงจูงใจใหบุคลากรในโรงเรียนมีความสุข ตองการทํางาน ใฝรูสิ่ง
ใหมอยูเสมอโดยการเสริมแรง เชนใหรางวัล ชมเชย ขึ้นเงินเดือน เลื่อนตําแหนง
ผูบ ริ ห ารบริ ห ารงานโดยยึ ด หลั กธรรมาภิ บ าล คื อ มี ค วามโปร ง ใส สามารถให
มหาวิทยาลัยราชภัฏและสภามหาวิทยาลัยรวมตรวจสอบการดําเนินงานไดแและ
รวมรับผิดชอบ
ผูบริหารมีภาวะผูนําแบบเกื้อหนุน สนับสนุนบุคลากร มีความเอื้ออาทร รับฟง
ความคิดเห็นและใหคําปรึกษากับบุคลากร
คาความแปรปรวนของตัวแปร (eigenvalues)
คารอยละของความแปรปรวน (percent of variance)

108
27
54
82
24
55
30

25
109

107

คาน้ําหนัก
องคประกอบ
0.879
0.876
0.866
0.861
0.859
0.858
0.856
0.854

0.846
0.614

0.522
4.668
3.335
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จากตารางที่ 15 พบวา องคประกอบที่ 4 ซึ่งบรรยายดวยตัวแปรสําคัญ จํานวน 11 ตัว
แปร มีคาน้ําหนักตัวแปรในองคประกอบ (Factor Loading) อยูระหวาง 0.879 - 0.522 มีคาความ
แปรปรวนของตัวแปร (eigenvalues) เทากับ 4.668 และคารอยละของความแปรปรวน (percent of
variance) เทากับ 3.335 และองคประกอบนี้สามารถอธิบายความแปรปรวนของพฤติกรรมไดรอย
ละ 3.335 ซึ่งเมื่อเทียบคาความแปรปรวนของตัวแปร (eigenvalues) กับองคประกอบอื่นๆ แลว
องคประกอบนี้มีความสําคัญเปนอันดับ 4 โดยผูวิจัยกําหนดชื่อองคประกอบวา องคประกอบดาน
ผูบริหารมืออาชีพ (professional leadership)
ตารางที่ 16 องคประกอบที่ 5
ตัวแปร

ขอความ

69

โรงเรี ย นสาธิ ต ปฐมวั ย จั ด บริ ก ารแนะแนวทางการศึ ก ษาต อ ในระดั บ ชั้ น
ประถมศึกษาใหกับผูปกครองและเด็กปฐมวัย
โรงเรียนสาธิตปฐมวัยจัดปฐมนิเทศผูปกครองเด็กเพื่อสรางความเขาใจ ใหความรู
เกี่ย วกั บ นโยบาย การจัด การศึ ก ษา การมีสว นร วมของผู ป กครองและการ
เตรียมพรอมผูปกครองกอนเปดภาคการศึกษาโดยเนนกิจกรรมการมีสวนรวม
โรงเรียนสาธิตปฐมวัยจัดทําสื่อสารสัมพันธสําหรับผูปกครองเพื่อเปนสื่อกลางใน
การติดตอสื่อสารการบริหาร การดําเนินงาน การเรียนรูของเด็กและกิจกรรมตางๆ
ของโรงเรียน
โรงเรียนสาธิตปฐมวัย คณะกรรมการสถานศึกษา ชมรมผูปกครองและครูมีการ
ประชุมวางแผนรวมกันในการบริหาร การดําเนินงาน การระดมทรัพยากรเพื่อ
การศึกษาและเรื่องอื่นๆสม่ําเสมอ

11

13

3

คาน้ําหนัก
องคประกอบ
0.883
0.878

0.878

0.876

9

โรงเรียนสาธิตปฐมวัยมีระบบและกลไกในการสงเสริมความสัมพันธและความรวมมือ
กับชุมชนในการพัฒนาการศึกษาโดยวางแผน จัดทําแผนงาน ประเมินระบบและกลไก
รวมทั้งนําผลการประเมินมาใชตัดสินใจและปรับปรุงระบบ และกลไกตางๆ

0.874

12

โรงเรียนสาธิตปฐมวัยจัดตั้งชมรมผูปกครองและครูโรงเรียนสาธิตเพื่อเกิดการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูและสนับสนุนการดําเนินงานของโรงเรียน
โรงเรียนสาธิตปฐมวัยจัดกิจกรรมสงเสริมความสัมพันธระหวางบานกับโรงเรียน
เชน กิจกรรมวันสําคัญทางศาสนา เทศกาล และงานแขงกีฬาอยางตอเนื่อง
โรงเรียนสาธิตปฐมวัยแตงตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาโดยเชิญผูทรงคุณวุฒิและผู
ที่มีความเชี่ยวชาญทางดานการจัดการศึกษาและการสนับสนุนการศึกษา

0.874

22
1

0.873
0.870

175

ตารางที่ 16 (ตอ)
ตัวแปร

ขอความ

2

โรงเรียนสาธิตปฐมวัยเปดโอกาสใหผูปกครองเขามารวมรับทราบปญหา อุปสรรค
ในการบริหารและการดําเนินงานของโรงเรียนเพื่อระดมความคิดเห็นที่หลากหลาย
ในการแกปญหา
โรงเรียนสาธิตปฐมวัยเปดโอกาสใหผูปกครองเปนวิทยากรพิเศษรวมจัดกิจกรรม
กับเด็กปฐมวัยหรือเปนวิทยากรใหความรูครูและบุคลากรในโรงเรียน

87

10

โรงเรียนสาธิตปฐมวัยสงเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ ความรู ความชํานาญ
กับผูเชี่ยวชาญและผูทรงคุณวุฒิทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน
คาความแปรปรวนของตัวแปร (eigenvalues)
คารอยละของความแปรปรวน (percent of variance)

คาน้ําหนัก
องคประกอบ
0.869

0.868

0.525
3.865
2.761

จากตารางที่ 16 พบวา องคประกอบที่ 5 ซึ่งบรรยายดวยตัวแปรสําคัญ จํานวน 11 ตัว
แปร มีคาน้ําหนักตัวแปรในองคประกอบ (Factor Loading) อยูระหวาง 0.883- 0.525 มีคาความ
แปรปรวนของตัวแปร (eigenvalues) เทากับ 3.865 และคารอยละของความแปรปรวน (percent of
variance) เทากับ 2.761 และองคประกอบนี้สามารถอธิบายความแปรปรวนของพฤติกรรมไดรอย
ละ 2.761 ซึ่งเมื่อเทียบคาความแปรปรวนของตัวแปร (eigenvalues) กับองคประกอบอื่นๆ แลว
องคประกอบนี้มีความสําคัญเปนอันดับ 5 โดยผูวิจัยกําหนดชื่อองคประกอบวา องคประกอบดาน
การประสานความรวมมือกับผูปกครองและชุมชน ( (parents and community participation)
ตารางที่ 17 องคประกอบที่ 6
ตัวแปร

ขอความ

17

นักศึกษาคณะครุศาสตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏมีโอกาสฝกปฏิบัติการวิชาชีพครู
ในโรงเรียนสาธิตปฐมวัย
โรงเรียนสาธิตปฐมวัยจัดกิจกรรมสงเสริมความสัมพันธระหวางโรงเรียนสาธิต
ปฐมวัยมหาวิทยาลัยราชภัฏตางๆ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูทางวิชาการ
โรงเรียนสาธิตปฐมวัยสงเสริมใหคณาจารยคณะวิชาตางๆเขามามีสวนรวมในการ
จัดการเรียนรู การวิจัย และการพัฒนานักศึกษาและเด็กปฐมวัย
โรงเรียนสาธิตปฐมวัยเปดโอกาสใหนักศึกษาโปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัยได
ดําเนินงานวิจัยในโรงเรียนสาธิตเพื่อการพัฒนาและเรียนรูรวมกัน

15
36
14

คาน้ําหนัก
องคประกอบ
0.883
0.883
0.883
0.882

176

ตารางที่ 17 (ตอ)
ตัวแปร

ขอความ

37

นักศึกษาคณะครุศาสตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏมีโอกาสสังเกตการจัดการเรียนรู
ของครูในโรงเรียนสาธิต
โรงเรี ย นสาธิ ต ปฐมวั ย เป น แหล ง ร ว มผลิ ต และสนั บ สนุ น การผลิ ต บั ณ ฑิ ต ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
คณาจารยในมหาวิทยาลัยราชภัฏใชโรงเรียนสาธิตปฐมวัยเปนแหลงการเรียนรูและ
จัดการเรียนรูสําหรับนักศึกษาโดยจัดเปนสวนหนึ่งในรายวิชา

5
32

35
33

นักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏอื่นๆมีโอกาสสังเกตการจัดการเรียนรูและฝก
ประสบการณวิชาชีพครูในโรงเรียนสาธิตปฐมวัย
โรงเรียนสาธิตปฐมวัยเปดโอกาสใหนักศึกษาคณะวิชาตางๆไดเขามาจัดกิจกรรม
สงเสริมการเรียนรูของเด็กปฐมวัยอยางตอเนื่อง
คาความแปรปรวนของตัวแปร (eigenvalues)
คารอยละของความแปรปรวน (percent of variance)

คาน้ําหนัก
องคประกอบ
0.878
0.878
0.872

0.870
0.867
2.973
2.124

จากตารางที่ 17 พบวา องคประกอบที่ 6 ซึ่งบรรยายดวยตัวแปรสําคัญ จํานวน 9 ตัวแปร มี
คาน้ําหนักตัวแปรในองคประกอบ (Factor Loading) อยูระหวาง 0.883- 0.867 มีคาความแปรปรวน
ของตัวแปร (eigenvalues) เทากับ 2.973 และคารอยละของความแปรปรวน (percent of variance)
เทากับ 2.124 และองคประกอบนี้สามารถอธิบายความแปรปรวนของพฤติกรรมไดรอยละ 2.124
ซึ่งเมื่อเทียบคาความแปรปรวนของตัวแปร (eigenvalues) กับองคประกอบอื่นๆ แลวองคประกอบนี้
มีความสําคัญเปนอันดับ 6 โดยผูวจิ ัยกําหนดชื่อองคประกอบวา องคประกอบดานการเปนหนวย
รวมผลิตบัณฑิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ( co-produced graduates of Rajabhat universities agent )
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ตารางที่ 18 องคประกอบที่ 7
ตัวแปร

ขอความ

124
123

โรงเรียนสาธิตปฐมวัยนําผลการวิจัยของโรงเรียนเผยแพรตอสาธารณชน
ครูปฐมวัยดําเนินงานวิจัยรวมกับคณาจารยและครูในสถานศึกษาตางๆในชุมชนใน
ดานการจัดการศึกษาสําหรับเด็กปฐมวัย
ผูบริหารและครูในโรงเรียนสาธิตปฐมวัยศึกษา วิเคราะห สังเคราะหผลงานวิจัยที่
เกี่ยวของกับเด็กปฐมวัย เพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาโรงเรียน
โรงเรีย นสาธิต ปฐมวัย จัด อบรม สั ม มนาให ค วามรู ใ นด านการวิจั ย ในชั้น เรี ย น
สําหรับครูปฐมวัยในโรงเรียน
โรงเรียนสาธิตปฐมวัยเปนแหลงเผยแพรงานวิจัยทางการศึกษาปฐมวัย เพื่อใหครู
และชุมชนไดแลกเปลี่ยนเรียนรู
โรงเรียนสาธิตปฐมวัยสงเสริม และเปดโอกาสใหครูปฐมวัยเปนวิทยากรอบรมให
ความรูในการทําวิจัยทางการศึกษาปฐมวัยใหกับชุมชน

122
130
129
125

127

โรงเรียนสาสาธิตปฐมวัยเปดโอกาสใหผูปกครองมีสวนรวมในการดําเนินงานวิจัย
ทางการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียน
คาความแปรปรวนของตัวแปร (eigenvalues)
คารอยละของความแปรปรวน (percent of variance)

คาน้ําหนัก
องคประกอบ
0.656
0.655
0.620
0.614
0.603
0.598

0.534
2.766
1.976

จากตารางที่ 18 พบวา องคประกอบที่ 7 ซึ่งบรรยายดวยตัวแปรสําคัญ จํานวน 7 ตัวแปร มีคาน้ําหนัก
ตัวแปรในองคประกอบ (Factor Loading) อยูระหวาง 0.656- 0.534 มีคาความแปรปรวนของตัวแปร
(eigenvalues) เทากับ 2.766 และคารอยละของความแปรปรวน (percent of variance) เทากับ 1.976
และองคประกอบนี้สามารถอธิบายความแปรปรวนของพฤติกรรมไดรอยละ1.976 ซึ่งเมื่อเทียบคา
ความแปรปรวนของตัวแปร (eigenvalues) กับองคประกอบอื่นๆ แลวองคประกอบนีม้ ีความสําคัญ
เปนอันดับ 7 โดยผูวจิ ัยกําหนดชื่อองคประกอบวา องคประกอบดานการวิจัยทางการศึกษาปฐมวัย
( research in early childhood education)
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ตารางที่ 19 องคประกอบที่ 8
ตัวแปร

ขอความ

135

โรงเรียนสาธิตปฐมวัยเปนสถานศึกษาเพื่อการพัฒนาชุมชน ทองถิ่นตามพันธกิจ
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
โรงเรียนสาธิตปฐมวัยเปดโอกาสใหผูบริหาร ครูแ ละบุคลากรจากสถานศึกษา
ตางๆเขามาศึกษาดูงานการบริหารและการจัดการเรียนรู เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู
โรงเรียนสาธิตปฐมวัยออกพัฒนาโรงเรียนตางๆในชุมชนรวมกับผูปกครอง
โรงเรียนสาธิตปฐมวัยมีหองศูนยสื่อและนวัตกรรมทางการศึกษาเพื่อบริการครู
บุคลากร ผูปกครอง และบุคคลภายนอก
โรงเรียนสาธิตปฐมวัยเปดโอกาสใหนักศึกษาโปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัยได
ดําเนินงานวิจัยในโรงเรียนสาธิตเพื่อการพัฒนาและเรียนรูรวมกัน
โรงเรียนสาธิตปฐมวัยจัดบริการหองสมุดที่รวบรวมตํารา งานวิจัยเกี่ยวกับศาสตร
การสอนตางๆเพื่อครูและบุคลากรในชุมชนไดศึกษาคนควา
โรงเรีย นสาธิ ต ปฐมวั ย จั ดนิ ท รรศการแสดงผลงานของครูป ฐมวั ย เด็ กปฐมวั ย
เพื่อใหครูในโรงเรียนตางๆที่อยูในชุมชนไดแลกเปลี่ยนเรียนรู

136
134
137
139
138
133

132

ครูปฐมวัยรวมอบรมใหความรูทางการจัดการเรียนรูสําหรับเด็กปฐมวัยรวมกับ
คณาจารยในโปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย
คาความแปรปรวนของตัวแปร (eigenvalues)
คารอยละของความแปรปรวน (percent of variance)

คาน้ําหนัก
องคประกอบ
0.730
0.662
0.640
0.605
0.550
0.536
0.511

0.504
2.142
1.530

จากตารางที่ 19 พบวา องคประกอบที่ 8 ซึ่งบรรยายดวยตัวแปรสําคัญ จํานวน 8 ตัวแปร
มีคาน้ําหนัก ตัวแปรในองคประกอบ (Factor Loading) อยูระหวาง 0.730- 0.504 มีคาความ
แปรปรวนของตัวแปร (eigenvalues) เทากับ 2.142 และคารอยละของความแปรปรวน (percent of
variance) เทากับ 1.530 และองคประกอบนี้สามารถอธิบายความแปรปรวนของพฤติกรรมไดรอย
ละ1.530 ซึ่งเมื่อเทียบคาความแปรปรวนของตัวแปร (eigenvalues) กับองคประกอบอื่นๆ แลว
องคประกอบนี้มีความสําคัญเปนอันดับ 8 โดยผูวิจัยกําหนดชื่อองคประกอบวา องคประกอบดาน
การบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาทองถิ่น (academic service for local development)
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ตารางที่ 20 องคประกอบที่ 9
ตัวแปร

ขอความ

4

โรงเรียนสาธิตปฐมวัยจัดกิจกรรมสงเสริมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม เชน ทัศน
ศึกษาวัด แหลงโบราณสถาน พิพิธภัณฑ และสงเสริมใหผูบริหาร ครู เด็กปฐมวัย
และบุคลากรแตงกายชุดผาไทยในบางโอกาสเพื่อปลูกจิตสํานึกรักษความเปนไทย
โรงเรียนสาธิตปฐมวัยสนับสนุนใหเด็กปฐมวัยและครูปฐมวัยไดมีโอกาสเขารวม
กิจกรรมแสดงความสามารถทางดานศิลปวัฒนธรรมไทยในชุมชน
โรงเรียนสาธิตปฐมวัยจัดอบรมใหความรูกับผูปกครอง ชุมชน นักเรียนในชุมชน
ในดานที่เกี่ยวของกับการอนุรักษศิลปวัฒนธรรมทองถิ่น เชน การประกอบอาหาร
ของหวาน ดนตรีและนาฏศิลปประจําทองถิ่น
โรงเรียนสาธิตปฐมวัยเรียนเชิญผูมีความสามารถทางดานดนตรีไทยและ
ศิลปะการแสดงพื้นบานไทยมาจัดแสดงในโรงเรียน
โรงเรีย นสาธิต ปฐมวัย จัด กิจ กรรมตามเทศกาลและประเพณีตางๆในโรงเรีย น
เพื่อใหเด็ก ครู บุคลากรและผูปกครองไดมีสวนรวม
คาความแปรปรวนของตัวแปร (eigenvalues)
คารอยละของความแปรปรวน (percent of variance)

19
21

20
18

คาน้ําหนัก
องคประกอบ
0.807

0.806
0.805

0.798
0.795
1.845
1.318

จากตารางที่ 20 พบวา องคประกอบที่ 9 ซึ่งบรรยายดวยตัวแปรสําคัญ จํานวน 5 ตัวแปร มี
คาน้ําหนักตัวแปรในองคประกอบ (Factor Loading) อยูระหวาง 0.807- 0.795 มีคาความแปรปรวน
ของตัวแปร (eigenvalues) เทากับ 1.845 และคารอยละของความแปรปรวน (percent of variance)
เทากับ 1.318 และองคประกอบนี้สามารถอธิบายความแปรปรวนของพฤติกรรมไดรอยละ1.318
ซึ่งเมื่อเทียบคาความแปรปรวนของตัวแปร (eigenvalues) กับองคประกอบอื่นๆ แลวองคประกอบนี้
มีความสําคัญเปนอันดับ 9 โดยผูวจิ ัยกําหนดชื่อองคประกอบวา องคประกอบดานการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมทองถิ่น (maintain the art and culture)
จากผลการจากผลการศึกษาวิจัยสามารถสรุปไดวา องคประกอบของการบริหาร
โรงเรียนสาธิตปฐมวัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ประกอบดวย 9 องคประกอบ คือ
1. การบริหารดานการจัดการเรียนรูและนวัตกรรมทางการศึกษาปฐมวัย (learning
management and innovation of early childhood )
2. การบริหารดานโครงสรางการบริหารและหลักการบริหารจัดการ (management
structure and administration)

180

3. การบริหารดานการพัฒนาครูปฐมวัยมืออาชีพ (professional early childhood
teacher)
4. การบริหารดานผูบริหารมืออาชีพ (professional leadership )
5. การบริหารดานการประสานความรวมมือกับผูปกครองและชุมชน (parents
and community participation)
6. การบริหารดานการเปนหนวยรวมผลิตบัณฑิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ( coproduced graduates of Rajabhat universities agent )
7. การบริหารดานการวิจัยทางการศึกษาปฐมวัย (research in early childhood
education)
8. การบริหารดานการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาทองถิ่น (academic service for
local development)
9. การบริหารดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมทองถิ่น ( maintain the arts
and local culture )
การวิเคราะหสหสัมพันธคาโนนิคอลระหวางองคประกอบ 9 องคประกอบที่คนพบ
จากตั้งสมมติฐานทางการวิจัยพบวามีองคประกอบที่เปนตัวแปรอิสระจํานวน 9 องคประกอบไดแก
การจัดการเรียนรูและนวัตกรรมทางการศึกษาปฐมวัย (X1) โครงสรางการบริหารและหลักการ
บริหารจัดการ (X2) การพัฒนาครูปฐมวัยมืออาชีพ (X3) ผูบริหารมืออาชีพ (X4) การประสานความ
รวมมือกับผูปกครองและชุมชน (X5) การเปนหนวยรวมผลิตบัณฑิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏ (X6)
การวิจัยทางการศึกษาปฐมวัย (X7) การบริการวิชาการเพื่อพัฒนาทองถิ่น (X8) การทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมทองถิ่น (X9) ซึ่งไดโมเดลตั้งตนกลุมตัวแปรอิสระดังแสดงในแผนภูมิที่ 4
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การจัดการเรียนรู
และนวัตกรรมทาง
การศึกษาปฐมวัย
(X1)
การพัฒนาครูปฐมวัย
มืออาชีพ(X3)

โครงสราง
การบริหาร
และหลักการ
บริหารจัดการ
(X2)

ผูบริหารมืออาชีพ
(X4)

การประสานความ
รวมมือ กับผูปกครอง
และชุมชน(X5)

การวิจัยทาง
การศึกษาปฐมวัย
(X7)
การบริการวิชาการเพื่อ
พัฒนาทองถิ่น (X8)

การทํานุบํารุง
ศิลปวัฒธรรม
ทองถิ่น(X9)

การเปนหนวย
รวมผลิต
บัณฑิตของ
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ
(X6)

แผนภูมิที่ 4 โมเดลตั้งตนของสหสัมพันธคาโนนิคอลของตัวแปรอิสระ
จากการวิเคราะหสหสัมพันธ เพื่อสรางรูปแบบความสัมพันธของการบริหารโรงเรียน
สาธิตปฐมวัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏ โดยวิเคราะหความสัมพัน ธคาโนนิคอล (canonical
correlation analysis) ผูวิจัยนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลและแปลความหมายตามลําดับดังนี้
1. ค า สั ม ประสิ ท ธิ์ ส หสั ม พั น ธ ภ ายในระหว า งตั ว แปรป จ จั ย ค า สั ม ประสิ ท ธิ์
สหสัมพันธภายในกลุม และคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธภายในขามกลุม ระหวางกลุมตัวแปรอิสระ
9 องคประกอบ โดยทําการวิเคราะห correlation matrix ระหวางตัวแปร 2 ชุด
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2. คาสหสัมพันธคาโนนิคอลระหวางตัวแปรอิสรและการทดสอบนัยสําคัญของ
สหสัมพันธระหวางตัวแปรคาโนนิคอลแตละคู
3. คาสัดสวนโดยเฉลี่ยของคาแปรปรวนของตัวแปรเดิมในแตละชุด ที่มีสวนใน
ตัวแปรคาโนนิคอล (proportion of variance)
4. คาเกิน (redundancy) คือ คาที่ใชวัดปริมาณคาแปรปรวนของตัวแปรเดิมชุด
หนึ่ง ที่สามารถพยากรณคาตัวแปรคาโนนิคอลจากตัวแปรเดิมอีกชุดหนึ่ง
5. คาน้ําหนักมาตรฐานของคาโนนิคอลระหวางชุดตัวแปรอิสระและการจัดกลุม
ตัวแปรในแตละรูปแบบความสัมพันธ
ตารางที่ 21 คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธภายในระหวางชุดตัวแปร

X1
X2
X3
X4
X5
X6
X7
X8
X9

X1
1.000
.784(**)
.978(**)
.767(**)
.775(**)
.785(**)
.809(**)
.967(**)
.815(**)

X2
1.000
.798(**)
.869(**)
.896(**)
.902(**)
.922(**)
.909(**)
.965(**)

X3

1.000
.791(**)
.809(**)
.823(**)
.827(**)
.961(**)
.834(**)

X4

1.000
.972(**)
.969(**)
.880(**)
.846(**)
.896(**)

X5

1.000
.982(**)
.909**)
.863(**)
.922(**)

X6

1.000
.930(**)
.869(**)
.944(**)

X7

1.000
.885(**)
.986(**)

X8

1.000
.906(**)

X9

.
1.000

** p < .01
จากตารางที่ 21 พบวาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธภายในระหวางตัวแปรอิสระชุดที่ 1 มี
คาอยูระหวาง 0.776-0.978 ซึ่งสัมพันธกันทางบวกทุกดาน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 คา
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธภายในระหวางตัวแปรอิสระชุดที่ 2 มีคาอยูระหวาง 0.845-972 ซึ่งสัมพันธ
กันทางบวกทุกดานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 เมื่อพิจารณาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ
ภายในขามกลุม ระหวางตัวแปรอิสระพบวามีคาอยูระหวาง 0.777- 0.964 ซึ่งสัมพันธกันทางบวกทุก
ดานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และพบวาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธขามกลุมระหวาง
ตัว แปรไมมีคา เปน 0 บางตัว แสดงว าตัว แปรทั้ง สองกลุมมีค วามสัม พัน ธขา มกลุมกัน มีค วาม
เหมาะสมสําหรับการวิเคราะหคาโนนิคอลในขั้นตอไปได
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ตารางที่ 22 คานัยสําคัญและคาสหสัมพันธคาโนนิคอลระหวางชุดตัวแปร
ชุดที่ eigenvalues
1
2

0.589
0.023

canonical
correlation
0.664
0.114

wilk’s lamda

chi-square

Λ

χ

.672
.798

445.535
5.130

df

Sig

10.000
4.000

0.00
0.115

2

จากตารางที่ 22 พบวาการคํานวณสหสัมพันธคาโนนิคอลระหวางชุดตัวแปรอิสระ ซึ่ง
ประกอบดวย การจัดการเรียนรูและนวัตกรรมทางการศึกษาปฐมวัย(X1) โครงสรางการบริหารและ
หลักการบริหารจัดการ (X2) การพัฒนาครูปฐมวัยมืออาชีพ (X3) ผูบริหารมืออาชีพ (X4) การ
ประสานความรว มมื อ กั บผู ป กครองและชุม ชน
(X5) การเป น หน ว ยร ว มผลิ ต บัณ ฑิ ต ของ
มหาวิ ท ยาลัย ราชภั ฏ (X6) การวิ จัย ทางการศึ ก ษาปฐมวั ย (X7) การบริ ก ารวิช าการเพื่อ พัฒ นา
ทองถิ่น (X8) และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมทองถิ่น (X9) จะไดตัวแปรคาโนนิคอล จํานวน 2
ชุด โดยชุดที่ 1 มีคา eigenvalues เทากับ 0.589 และ ชุดที่ 2 มีคา eigenvalues เทากับ 0.023 อธิบาย
ความแปรปรวนรวมไดรอยละ 58.9 รอยละ 1.0 ตามลําดับ โดยแตละชุด มีความเปนอิสระซึ่งกัน
และกัน โดยชุดที่ 1 จะมีความแปรปรวนรวมกันมากที่สุด และชุดที่ 2 จะสามารถอธิบายสหสัมพันธ
คาโนนิคอล ระหวางกลุมตัวแปรไดนอยลงตามลําดับ
ผลการทดสอบสมมติฐานสหสัมพันธคาโนนิคอล ระหวางชุดตัวแปรพบวามีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.01 จํานวน 1 ชุด และมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จํานวน 1 ชุด สอดคลอง
กับคา wilk’s lamda ที่มีคาต่ํา (0< wilk’s lamda <1) โดยมีคาเทากับ .672 และ .798 ตามลําดับ
แสดงวาชุดตัวแปรคาโนนิคอลมีความสัมพันธกัน โดยชุดที่ 1 มีคาสหสัมพันธคาโนนิคอลมากที่สุด
โดยมีคาสหสัมพันธคาโนนิคอล 0.624 ดังนั้น ตัวแปรคาโนนิคอลชุดที่ 1 มีคาการผันแปรรวมกัน
สูงมาก (eigenvalues 0.589) หมายความวา ชุดตัวแปรมีการผันแปรรวมกันซึ่งอธิบายโดยตัวแปรคา
โนนิคอลชุดที่ 1 ไดรอยละ 58.9 สวนตัวแปรคาโนนิคอลชุดที่ 2 มีคาสหสัมพันธคาโนนิคอล
เทากับ 0.114 อธิบายการผันแปรรวมกันระหวางตัวแปรที่เหลือจากการอธิบายจากตัวแปรชุดที่ 1 ได
รอยละ 1.0 (eigenvalues 0.023) และตัวแปรคาโนนิคอล โดยแตละชุดมีความเปนอิสระซึ่งกันและ
กัน จะเห็นไดวาชุดที่ 1 จะมีความแปรปรวนรวมกันมากที่สุด และชุดที่ 2 จะอธิบายไดนอยลง
ตามลําดับ

184

ตารางที่ 23 คาสัดสวนความแปรปรวน (Proportion of variance) ในตัวแปรแตละชุด
ตัวแปร
CV (X1)
CV (X2)
CV (X 3)
CV (X 6)

Proportion of variance
0.815
0.318
0.388
0.009

CV = Canonical Variates ใน Domain ตัวเอง ของสหสัมพันธคาโนนิคอลแตละชุด
จากตารางที่ 23 พบวา คาสัดสวนความแปรปรวนกลุมตัวแปรอิสระในชุดที่ 1 CV (X1)
มีคาเทากับ 0.815 และ ชุดที่ 2 CV (X2) มีคาเทากับ 0.318 ตามลําดับ แสดงวา ความแปรปรวนของ
กลุมตัวแปรอิสระ รอยละ 81.5 อธิบายไดดวยตัวแปรปจจัยชุดที่ 1 (Canonical Variates X1) และ
รอยละ 31.9 อธิบายไดดว ยตัวแปรปจจัยชุดที่ 2 (Canonical Variates X2)
คาสัดสวนความแปรปรวนใดๆ ในกลุมตัวแปรอิสระ ชุดที่ 3 CV (X 1) มีคาเทากับ
0.388 และ ชุดที่ 4 CV (X 2 ) มีคาเทากับ 0.09 ตามลําดับ ดังนั้นแสดงวา ความแปรปรวน ของกลุม
ตัวแปรตาม รอยละ 38.8 อธิบายไดดวยตัวแปรชุดที่ 1 (Canonical Variates X 1) และ รอยละ 0.9
อธิบายไดดวยตัวแปรตาม ชุดที่ 2 (Canonical Variates X 2)
ตารางที่ 24 แสดงคาเกิน (Redundancy) ระหวางตัวแปรอิสระ ทั้ง 2 ชุด CV (X1) และ CV (X2)
ตัวแปรคาโนนิคอลคูที่

คาเกิน
สัดสวนคาเกิน
(Redundancy)
สะสม
CV (X1)
.470
.470
CV (X2)
.083
.553
CV = Canonical Variates ระหวางตัวแปรของทั้ง 2 Domain CV (X1) และ CV (X2),
ของสหสัมพันธคาโนนิคอลแตละชุด
จากตารางที่ 24 พบวาคาเกิน (Redundancy) ของตัวแปรคาโนนิคอลที่เปนตัวแปรอิสระ
คือปจจัยทั้ง 2 ชุด เทากับ 0.470 และ 0.083 ตามลําดับ หมายความวาตัวแปรคาโนนิคอล ซึ่งเปน
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ฟงกชั่นเชิงเสนของตัวแปรอิสระชุดที่ 1 (X1) มีความสามารถในการพยากรณคาของตัวแปรเดิม ได
รอยละ 47.0 ตัวแปรคาโนนิคอลชุดที่ 2 (X2) มีความสามารถในการพยากรณคาของตัวแปรเดิม ได
รอยละ 8.3 และเมื่อพิจารณาตัวแปรคาโนนิคอลทั้ง 2 คูพบวา คาเกินทั้งหมดประมาณรอยละ 55.3
กลุมตัวแปรอิสระ

CV (X1)

47.0%

CV (X2)

8.3%

แผนภูมิที่ 5 แสดงคาเกิน (Redundancy) ระหวางตัวแปรอิสระทั้ง 2 ชุด
ตารางที่ 25 คาน้ําหนักมาตรฐานคาโนนิคอลระหวางชุดตัวแปรอิสระ

ประเภทตัวแปร

ชื่อตัวแปร

ตัวแปรอิสระ

การจัดการเรียนรูและนวัตกรรมทาง
การศึกษาปฐมวัย (X1)
โครงสรางการบริหารและหลักการ
บริหารจัดการ(X2)
การพัฒนาครูปฐมวัยมืออาชีพ (X3)
ผูบริหารมืออาชีพ (X4)

คาน้ําหนักความสําคัญ
คาโนนิคอล
Canonical
Loading
ชุดที่ 1
ชุดที่ 2
-.890

-.497

-.693

.486

-.634
-.608

.562
.098
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ตารางที่ 25 (ตอ)

ประเภทตัวแปร

ชื่อตัวแปร

การประสานความรวมมือกับ
ผูปกครองและชุมชม (X5)
การเปนหนวยรวมผลิตบัณฑิตของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ (X6)
ตัวแปรอิสระ
การวิจยั ทางการศึกษาปฐมวัย (X7)
การบริการวิชาการเพื่อพัฒนาทองถิ่น
(X8)
การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมทองถิ่น
(X9)
สหสัมพันธคาโนนิคอล (canonical correlation)
สัมประสิทธิ์การพยากรณ (eigenvalues)
wilk’s lamda (Λ)

คาน้ําหนักความสําคัญ
คาโนนิคอล
Canonical
Loading
ชุดที่ 1

ชุดที่ 2

-.770

-.313

-.705

-.555

-.893
-.911

-.289
-.288

-.783

.672

.665**
0.587
.672

.118
0.023
.801

ชุดที่ 1 เปนมิติที่มีคาสหสัมพันธคาโนนิคอลระหวางตัวแปรสูงสุด คือ 0.665 ซึ่งเปนคา
สหสัมพันธที่อยูในระดับสูง คา wilk’s lamda เทากับ 0.672 แสดงวาชุดตัวแปรอิสระเหลานี้สงผล
ตอกลุมตัวแปรตามซึ่งความสัมพันธดังกลาวเปนความสัมพันธเชิงเสนตรงอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ
0.01 และตัวแปรเหลานี้ สามารถอธิบายตัวแปรไดถึงรอยละ 58.7 (eigenvalues เทากับ 0.586) โดย
ความสัมพันธของตัวแปรเปนไปในลักษณะเดียว คือมีความสัมพันธในทางลบ ซึ่งตัวแปรที่ไดรับ
อิทธิพลอยูในระดับมาก คือ การจัดการเรียนรูและนวัตกรรมทางการศึกษาปฐมวัย (X1) โครงสราง
การบริหารและหลักการบริหารจัดการ (X2) การพัฒนาครูปฐมวัยมืออาชีพ (X3) ผูบริหารมืออาชีพ
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(X4) การประสานความรวมมือกับผูปกครองและชุมชน (X5) การเปนหนวยรวมผลิตบัณฑิตของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ (X6) การวิจัยทางการศึกษาปฐมวัย (X7) การบริการวิชาการเพื่อพัฒนาทองถิ่น
(X8) และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมทองถิ่น (X9) มีคาน้ําหนักเทากับ -.890, -.693, -.634,-.608 .770 , -.705 ,893 และ-.911 ตามลําดับ โดยพิจารณาจากคาน้ําหนักคาโนนิคอลที่มีคา ρ 0.30 ขึ้นไป
แสดงวาเปนตัวเลขที่มีนัยสําคัญทางสถิต108
ิ ซึ่งถือไดวามีคาน้ําหนักมาก ดังนั้น ในชุดที่ 1 พบวา ตัว
แปรอิสระไดแก การจัดการเรียนรูและนวัตกรรมทางการศึกษาปฐมวัย (X1) โครงสรางการบริหาร
และหลักการบริหารจัดการ (X2) การพัฒนาครูปฐมวัยมืออาชีพ (X3) ผูบริหารมืออาชีพ (X4) การ
ประสานความร ว มมือ กับผู ป กครองและชุม ชน
(X5) การเป น หน ว ยรว มผลิ ตบัณ ฑิ ต ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ (X6) การวิจัยทางการศึกษาปฐมวัย (X7) การบริการวิชาการเพื่อพัฒนาทองถิ่น
(X8) และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมทองถิ่น (X9) มีความสัมพันธซึ่งกันและกัน อภิปรายความ
ไดวาเมื่อโรงเรียนสาธิตปฐมวัยมีการจัดการเรียนรูและนวัตกรรมทางการศึกษาปฐมวัย มีการพัฒนา
ครูปฐมวัยมืออาชีพ ผูบริหารมืออาชีพ มีการประสานความรวมมือกับผูปกครองและชุมชนภายใน
ทองถิ่น มีการดําเนินงานวิจัยทางการศึกษาปฐมวัย มีการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาทองถิ่น และมี
การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมทองถิ่น ก็จะสงผลใหโครงสรางการบริหารและการบริหารจัดการดี
และการเปนหนวยรวมผลิตบัณฑิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏที่มีคุณภาพดีขึ้นไปดวย และในทาง
เดียวกัน ถาโรงเรียนมีโครงสรางการบริหารและการบริหารจัดการและมหาวิทยาลัยราชภัฏที่ดีและ
เปนหนวยรวมผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพก็จะสงผลใหการจัดการเรียนรูและนวัตกรรมทางการศึกษา
ปฐมวัย การพัฒนาครูปฐมวัยมืออาชีพ ผูบริหารมืออาชีพ การประสานความรวมมือกับผูปกครอง
และชุมชนภายในทองถิ่น การดําเนินงานวิจัยทางการศึกษาปฐมวัย การบริการวิชาการเพื่อพัฒนา
ทองถิ่น และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมทองถิ่นที่มีคุณภาพเพิ่มขึ้นดวย
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Elazar J. Pedhazur, Multiple Regression in Beheavioral Research (Texas:
Explanation and Prediction Harcourt Brace College Publishers, 1997), 993.
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ดังรูปแบบที่แสดงในแผนภูมิที่ 6
การจัดการเรียนรู
และนวัตกรรมทาง
การศึกษาปฐมวัย
(X1)
การพัฒนาครูปฐมวัย
มืออาชีพ(X3)

โครงสราง
การบริหาร
และหลักการ
บริหารจัดการ
(X2

ผูบริหารมืออาชีพ
(X4)
การประสานความ
รวมมือกับ
ผูปกครองและ
ชุมชน (X5)

การวิจัยทาง
การศึกษาปฐมวัย
(X7)
การบริการวิชาการเพื่อ
พัฒนาทองถิ่น (X8)

ดานการเปน
หนวยรวม
ผลิตบัณฑิต
ของ
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ (X6)

การทํานุบํารุง
ศิลปวัฒธรรมทองถิ่น
(X9)

แผนภูมิที่ 6 รูปแบบการบริหารโรงเรียนสาธิตปฐมวัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ชุดที่ 1
ชุดที่ 2 เปนมิติที่มีคาสหสัมพันธคาโนนิคอลระหวางตัวแปรสูงสุด คือ 0.118 ซึ่งเปนคา
สหสัมพันธที่อยูในระดับต่ํา คา wilk’s lamda เทากับ 0.801 แสดงวาชุดตัวแปรอิสระเหลานี้สงผล
ตอกันและเหลานี้ สามารถอธิบายตัวแปรอิสระไดรอยละ 1.0 (eigenvalues )เทากับ 0.010) โดย
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ความสัมพันธของตัวแปรเปนไปในลักษณะสองทางคือมีความสัมพันธในทั้งในทางบวกทางลบ ซึ่ง
ตัวแปรที่ไดรับอิทธิพลอยูในระดับมาก คือ การจัดการเรียนรูและนวัตกรรมทางการศึกษาปฐมวัย
(X1) โครงสรางการบริหารและหลักการบริหารจัดการ (X2) การพัฒนาครูปฐมวัยมืออาชีพ (X3)
และ การเปนหนวยรวมผลิตบัณฑิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏ (X 6)ซึ่งมีคาน้ําหนักเทากับ .497 , .486
,.562, .555 ตามลําดับโดยพิจารณาจากคาน้ําหนักคาโนนิคอลที่มีคา ρ 0.30 ขึ้นไป แสดงวาเปน
ตัวเลขที่มีนัยสําคัญทางสถิติ ดังนั้น ในชุดที่ 2 พบวา โครงสรางการบริหารและหลักการบริหาร
จัดการ (X2) การพัฒนาครูปฐมวัยมืออาชีพ (X2) และการจัดการเรียนรูและนวัตกรรมทางการศึกษา
ปฐมวัย (X1) และ การเปนหนวยรวมผลิตบัณฑิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏ (X 6) มีความสัมพันธซึ่ง
กันและกัน อภิปรายความไดวาเมื่อ โรงเรียนสาธิตปฐมวัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏมีโครงสรางการ
บริหารและหลักการบริหารจัดการที่ดี มีการพัฒนาครูปฐมวัยมืออาชีพ ก็จะสงผลใหการจัดการ
เรียนรูและนวัตกรรมทางการศึกษาปฐมวัยและการเปนหนวยรวมผลิตบัณฑิตของมหาวิทยาลัยราช
ภัฏดีขึ้นไปดวย และในทางเดียวกัน เมื่อมีการจัดการเรียนรูและนวัตกรรมทางการศึกษาปฐมวัยและ
การเปนหนวยรวมผลิตบัณฑิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏที่ดีก็จะสงผลใหโครงสรางการบริหารและ
หลักการบริหารจัดการที่ดี การพัฒนาครูปฐมวัยมืออาชีพที่ดีเพิ่มขึ้นดวย ดังรูปแบบที่แสดงใน
แผนภูมิที่ 8
การจัดการเรียนรูและ
นวัตกรรมทางการศึกษา
ปฐมวัย (X1)

โครงสรางการบริหารและ
หลักการบริหารจัดการ
(X2)

การพัฒนาครูปฐมวัยมือ
อาชีพ (X3)

การเปนหนวยรวมผลิต
บัณฑิตของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ (X6)

แผนภูมิที่ 8 รูปแบบการบริหารโรงเรียนสาธิตปฐมวัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ชุดที่ 2
จากแผนภูมิที่ 8 จะพบวามีองคประกอบ 5 องคประกอบที่ไมปรากฏในรูปแบบที่ 2 ซึ่ง
ประกอบดวย ผูบริหารมืออาชีพ (X4) การประสานความรวมมือกับผูปกครองและชุมชน (X5) การ
วิจัย ทางการศึกษาปฐมวัย (X7) การบริการวิชาการเพื่อพัฒนาทองถิ่น (X8) และการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมทองถิ่น (X9) ทั้งนี้ หากพิจารณาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธภายในระหวางชุดตัว
แปรดังรายละเอียดที่ปรากฏในตารางที่ 18 พบวาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธภายในระหวางตัวแปร
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อิสระ มีคา อยูร ะหว าง 0.767-0.976 ซึ่งแสดงว าองคป ระกอบทุก ตัว ในกลุ มตัว แปรอิส ระนั้น มี
ความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่งหมายถึงวาแมองคประกอบทั้ง 5 จะไมได
ปรากฏในรูปแบบที่ 2 แตเนื่องจากวาองคประกอบทุกตัวในกลุมตัวแปรอิสระมีความสัมพันธกัน
ดั ง นั้ น รู ป แบบการบริ ห ารโรงเรี ย นสาธิ ต ปฐมวั ย ของมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ จึ ง ต อ งคํ า นึ ง ถึ ง
องคประกอบดาน ผูบริหารมืออาชีพ การประสานความรวมมือกับผูปกครองและชุมชน การวิจัย
ทางการศึกษาปฐมวัย การบริการวิชาการเพื่อพัฒนาทองถิ่น และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
ทองถิ่นที่มีคุณภาพดวย แมวาองคประกอบทั้ง 5 นี้จะไมไดปรากฏในรูปแบบก็ตาม
ตอนที่ 2 การยืนยันองคประกอบและการตรวจสอบรูปแบบการบริหารโรงเรียนสาธิตปฐมวัยของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ผลการวิเคราะหตรวจสอบและการสรางรูปแบบเพื่อหารูปแบบการบริหารโรงเรียนสาธิต
ปฐมวัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏที่เหมาะสมดวยวิธี โดยใหผูเชี่ยวชาญและผูทรงคุณวุฒิพิจารณาโดย
วิธีการสัมมนาอางอิงผูทรงคุณวุฒิ ( Conniosseurship) โดยมุงที่จะจําแนก บรรยาย วิเคราะห ตีความ
และวินิจฉัยภาพลักษณและความปรารถนาอยากใหเปนจริงตามความตองการของบุคคลในลักษณะ
ที่สอดคลองกับภาพรวมและผูรวมสัมมนา โดยเปดโอกาสใหผูใหสัมภาษณมีบทบาทในการแสดง
ความคิดเห็น และผูสัมภาษณตองเปนผูฟงที่เขาใจความคิด ความรูสึกของผูรวมสัมมนา คอยกระตุน
ทางออมและจดบันทึกการแสดงความคิดเห็นอยางพินิจพิเคราะหเพื่อความชัดเจน ครอบคลุม ได
บริบทที่ตอเนื่องและสอดคลอง และที่สําคัญที่สุด ผูสัมภาษณตองระมัดระวังในการถามคําถามโดย
หลีกเลี่ยงคําถามที่มีลักษณะถามนําหรือหวานลอมทั้งในเรื่องของเนื้อหาและรูปแบบ109
ในขั้นตอนนี้ผูวิจัยไดนํารางองคประกอบของรูปแบบการบริหารโรงเรียนสาธิตปฐมวัย
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏมาตรวจสอบและเพิ่มความนาเชื่อถือในการสรางรูปแบบที่เหมาะสมให
ผูเชี่ยวชาญและผูทรงคุณวุฒิซึ่งผูวิจัยคัดเลือกจากเกณฑการเปนผูเชี่ยวชาญและผูทรงคุณวุฒิในดาน
การบริหารทางการศึกษาปฐมวัยและโรงเรียนสาธิตปฐมวัยจํานวน 5 คน ซึ่งผูเชี่ยวชาญและ
ผูทรงคุณวุฒิมีความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบการบริหารโรงเรียนสาธิตปฐมวัยของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏดานความเหมาะสม ความเปนไปได ความถูกตอง และการนําไปใชประโยชน ดังนี้
Robert B. Textor, อางถึงใน จุมพล พูลภัทรชีวิน, การวิจัยเชิงอนาคต [ออนไลน],
เขาถึงเมื่อ 7 กุมภาพันธ 2551. เขาถึงไดจาก http://www.futurovenezuela.orh/curso/16-normativ.pdf
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จากผลงานวิจัยที่คนพบโดยใชสถิติการวิเคราะหองคประกอบหลัก (Factor Analysis) และ
การวิเคราะหสหสัมพันธคาโนนิคอลระหวางองคประกอบทั้ง 9 องคประกอบแลว พบวา มีความถูก
ตอง ตามหลักการวิจัย องคประกอบทุกองคประกอบ มีความสําคัญในการบริหารโรงเรียนสาธิต
ปฐมวัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏเปนอยางมาก เนื่องจากการดําเนินงานของโรงเรียนมีรูปแบบการ
บริหารที่มีความเฉพาะตัว ตองมีความสอดคลองกับการบริหารงานและพันธกิจของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ คือ การจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการและการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
ซึ่ง รู ป แบบที่ ค น พบนี้ มี ค วามเหมาะสม สอดคล อ งกับ พั น ธกิจ และลั ก ษณะของโรงเรีย นสาธิ ต
องค ป ระกอบที่ มี ค วามสํ า คั ญ มากคื อ องค ป ระกอบด า นการจั ด การเรี ย นรู แ ละนวั ต กรรมทาง
การศึกษาปฐมวัย เนื่องจากการจัดการในศึกษาในระดับปฐมวัยมีความสําคัญในการวางรากฐาน
ใหกับเด็ก ซึ่งตองมีการจัดการเรียนรู และนํานวัตกรรมทางการศึกษาปฐมวัยมาประยุกตใชเพื่อใหมี
ความเหมาะสมกับบริบทของโรงเรียนสาธิตปฐมวัยมหาวิทยาลัยราชภัฏตางๆรูปแบบเฉพาะ พิเศษ
ซึ่งทั้ง 9 องคประกอบหากนํามาประยุกตในการดําเนินกิจการของโรงเรียนสาธิตปฐมวัยจะสามารถ
นําพาใหโรงเรีย นสาธิตปฐมวัย เปนแหลงวิชาการ เปน ที่พึ่งพึงของชุมชนทองถิ่น ได เนื่องจาก
โรงเรียนสาธิตปฐมวัยเปนหนวยงานหนึ่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ดังนั้น ควรนํารูปแบบการบริหาร
เหลานี้ไปใชใหเกิดประโยชนสูงสุด
องคประกอบทั้ง 9 องคประกอบที่พิจารณาในเบื้องตนอาจจะมากเกินไปสําหรับการ
บริหารงาน แตเมื่อพิจารณาอยางรอบคอบ พบวา มีความครอบคลุม เหมาะสมกับภาระหนาที่ของ
โรงเรียนสาธิตปฐมวัยซึ่งอยูภายใตการบริหารของมหาวิทยาลัยราชภัฏ เปนองคประกอบที่อยูในวิถี
การดําเนินชีวิตของโรงเรียนสาธิตอยูแลว เนื่องจาก โรงเรียนสาธิตตองมีการบริหารงานที่มาก พิเศษ
จากโรงเรียนปกติทั่วไป จึงจะสามารถดําเนินการเพื่อสูความเปนเลิศทางวิชาการและความเปนเลิศ
ในทุกๆองคประกอบ ความสัมพันธของ 9 องคประกอบลวนมีความสําคัญและเปนสวนหนึ่งของ
กันและกัน หากองคประกอบใดองคประกอบหนึ่งไมสามารถดําเนินงานใหเกิดประสิทธิผลไดนั้น
จะสงผลตอระบบ โครงสราง และการยอมรับเชื่อถือของโรงเรียนสาธิตปฐมวัยเปนอยางมาก และ
ไมเพียงสงผลตอโรงเรียนสาธิตปฐมวัยเทานั้น แตสงผลถึงมหาวิทยาลัยราชภัฏนั้น อาจไมมีความ
เชื่อมโยง การประสานงาน การวางแผนในการบริหารงานที่ดี ดังนั้นหากโรงเรียนสาธิตปฐมวัยของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏแหงใดจะนํารูปแบบการบริหารนี้ ไปปรับใชในการบริหารยอมเปนไปได แต
ตองวางแผนกําลังคนที่จะเปนผูบริหารในแตละองคประกอบใหชัดเจน เมื่อพิจารณาการดําเนิน
งานวิจัยตลอดจนผลการวิจัยที่ไดรูปแบบการบริหารโรงเรียนสาธิตปฐมวัยทั้ง 9 องคประกอบนั้น มี
ความชัดเจน ถูกตอง ครอบคลุม เหมาะสมในการนําไปใช เนื่องจากทั้ง 9 องคประกอบ สามารถ
สงผลใหการบริหารโรงเรียนสาธิตปฐมวัยมีความเดนในทุกๆดาน สามารถเปนโรงเรียนที่เปน Best
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practiceที่สามารถเปนตนแบบการจัดการศึกษาสําหรับเด็กปฐมวัยซึ่งมีความละเอียดออนและมี
ความหลากหลาย องคประกอบทั้ง 9 องคประกอบนั้น ตองมีการจัดการอยางรอบคอบและเปนการ
จัดการอยางตอเนื่อง โดยประสานงานกับผูบริหารของมหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อการจับมือกันเดิน
เพื่อการสรางทรัพยากรมนุษยที่มีคุณภาพตอไป
องคประกอบที่ควรเนนเปนพิเศษคือ องคประกอบดานการพัฒนาครูปฐมวัย มืออาชีพ
เนื่องจากการจัดการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียนสาธิต มีความลึกซึ้งในปรัชญาและการปฏิบัติ การ
จัดการศึกษาปฐมวัยที่ดี ควรเนนเรื่องการพัฒนาครูใหมีความเกง เชี่ยวชาญ เพื่อการพัฒนาเด็ก
ปฐมวั ย ที่ มี คุ ณ ภาพต อ ไป แต อ งค ป ระกอบอื่ น ๆย อ มมี ค วามสํ า คั ญ เช น กั น มี ค วามหวั ง ว า
องคประกอบที่ผูวิจัยไดศึกษาและพัฒนาขึ้นนั้นจะถูกนําไปใชใหเกิดประโยชนกับโรงเรียนสาธิต
ปฐมวัยอยางเปนรูปธรรม จากการศึกษารูปแบบการบริหารโรงเรียนสาธิตปฐมวัยของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏของผูวิจัยนั้น เปนเรื่องใหมที่ในวงการการศึกษาปฐมวัยยังไมไดมีการศึกษาในดานการ
บริหารงานอยางจริงจัง และเมื่อพิจารณาการดําเนินงานวิจัยตลอดจนผลการวิจัยที่ไดรูปแบบการ
บริหารโรงเรียนสาธิต
การนําองคประกอบการบริหารตางๆทั้ง 9 องคประกอบมาปรับใชในการบริหารงาน
โรงเรียน ตองคํานึงถึงการดําเนินงานเพื่อการตอบสนองชุมชนทองถิ่น เนื่องจากโรงเรียนสาธิต
ปฐมวัยเปนหนวยงานหนึ่งในมหาวิทยาลัยราชภัฏ ดังนั้นการดําเนินงานในทุกดานควรสอดคลอง
ตามแนวนโยบายที่เปนไปในทิศทางเดียวกัน วางระบบใหโรงเรียนเปนแหลงทดลองจัดการศึกษา
การวิจัยเพื่อการพัฒนาทองถิ่น การบริการวิชาการเพื่อพัฒนาทองถิ่น การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
ทองถิ่นและเปนหนว ยรวมผลิตบัณฑิตโดยเปดโอกาสใหนัก ศึก ษาครุศาสตรฝกประสบการณ
วิชาชีพครู เพื่อคุณภาพของผูเรียนในทุกๆระดับ
จากผลการศึกษาวิจัย พบวา ไดคนพบองคประกอบของรูปแบบการบริหารโรงเรียน
สาธิตปฐมวัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 9 องคประกอบ มีความครอบคลุม และสอดคลองกับหลักการ
บริหารการศึกษา สอดคลองกับการจัดการศึกษาสําหรับเด็กปฐมวัยและการบริหารโรงเรียนสาธิต
ปฐมวัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
จากการตรวจสอบความสั ม พั น ธ ข องรู ป แบบการบริ ห ารโรงเรี ย นสาธิ ต ปฐมวั ย ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พบวา รูปแบบมีความสัมพันธกันเปนอยางมากโดยการบริหารงานแตละดานมี
ความอิสระตอกัน เนื่องจากในการบริหารโรงเรียนสาธิตปฐมวัยควรเริ่มตนการจากการมีการวาง
ระบบโครงสรางการบริหารและหลักการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและภารกิจของโรงเรียน
สาธิตปฐมวัยนั้นเปนหนวยรวมผลิตบัณฑิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏดังนั้นจึงตองมีการเตรียมความ
พรอมในการจัดการเรียนรูและใชนวัตกรรมทางการศึกษาปฐมวัยที่เหมาะสมกับผูเรียน ควรมี
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คัดเลือกครูปฐมวัยที่มีวุฒิการศึกษาปฐมวัยเพื่อไดครูที่มีความรู ทักษะในการจัดการเรียนรูสําหรับ
เด็กปฐมวัยโดยเฉพาะ ควรมีการพัฒนาความเชี่ยวชาญของครูดวยวิธีการที่หลากหลาย อยางตอเนื่อง
นอกจากนั้นผูบริหารโรงเรียนควรมีการพัฒนาตนเองเพื่อเตรียมพรอมในการบริหารงาน ในดานการ
ประสานความรวมมือกับผูปกครองและชุมชน การวิจัยทางการศึกษาปฐมวัยมีความสําคัญเปนอยาง
มากสําหรับการเปนโรงเรียนสาธิตปฐมวัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏซึ่งเปนมหาวิทยาลัยทองถิ่น
ดั ง นั้ น การบริ ก ารวิ ช าการเพื่ อ ท อ งถิ่ น การทํ า นุ บํ า รุ ง ศิ ล ปวั ฒ นธรรมจึ ง มี ค วามสั ม พั น ธ กั บ ทุ ก
องคประกอบ เนื่องจากโรงเรียนตองดําเนินงานเพื่อตอบสนองชุมชน ทองถิ่น โดยภาพรวมรูปแบบ
การบริหารดังกลาวจากผลการศึกษา มีความสัมพันธกันเชื่อมโยงกันในทุกๆดาน ซึ่งแตละดานมี
ความสําคัญอยางเทาเทียมกันในการรวมดําเนินงานเพื่อใหเกิดการพัฒนาการศึกษาเพื่อการพัฒนา
ทองถิ่นอยางยั่งยืน

บทที่ 5
สรุปผลการวิจยั อภิปรายผล และขอเสนอแนะ
การวิจัย ครั้งนี้มีวัตถุประสงค 1) เพื่อทราบองคประกอบการบริหารโรงเรีย นสาธิต
ปฐมวัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏ และ 2) เพื่อนําเสนอรูปแบบการบริหารโรงเรียนสาธิตปฐมวัยของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ โดยดําเนินการวิจัยตามขั้นตอนใน 3 ขั้นตอน คือ การจัดเตรียมโครงการ การ
ดําเนินการวิจัย และการรายงานการวิจัย ซึ่งในขั้นตอนของการดําเนินการวิจัยนั้นไดแบงออกเปน 5
ขั้นตอนยอย ดังนี้ 1) ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของเพื่อกําหนดกรอบแนวคิดในการ
วิจัย 2) สรางและพัฒนาเครื่องมือ 3) การเก็บรวบรวมขอมูล 4) การวิเคราะหขอมูล 5) การวิเคราะห
ปรับปรุง และสรางรูปแบบที่เหมาะสม ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ
ผูวิจัยไดศึกษาศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการบริหารสถานศึกษา
และแนวคิดโรงเรียนสาธิตปฐมวัย จากนั้นผูวิจัยนําขอมูลมาวิเคราะหเนื้อหา (content analysis) เพื่อ
เปนแนวทางในการสัมภาษณความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญและผูทรงคุณวุฒิซึ่งเปนแบบสัมภาษณ
แบบกึ่งโครงสราง (semi-structured interview) เกี่ยวกับองคประกอบของรูปแบบการบริหาร
โรงเรียนสาธิตปฐมวัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏ จํานวน 12 คน แลวสรุปการวิเคราะหเอกสารและ
ความคิดเห็นจากการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญและผูทรงคุณวุฒิ เพื่อนํามาสรางเปนตัวแปรไดดังนี้ 1)
การวิเคราะหแนวคิด ทฤษฎี จํานวน 104 ตัวแปร 2) งานวิจัยที่เกี่ยวของในตางประเทศ จํานวน
62 ตั ว แปร และในประเทศไทย จํ า นวน 86 ตั ว แปร และ 3)การสั ม ภาษณ ค วามคิ ด เห็ น ของ
ผูเชี่ยวชาญและผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 84 ตัวแปร
ขั้นตอนที่ 2 สรางและพัฒนาเครื่องมือ
ผูวิจัยไดนําสรุปตัวแปรจากตัวแปรที่ไดในขั้นตอนที่ 1 ไดตัวแปรที่สําคัญจํานวน 140
ตัวแปร เพื่อมาสรางเปนขอคําถามแบบประมาณคาระดับของลิเคิรท (Likert Scale) แลวนําไปหาคา
ความสอดคลองและความตรงเชิงเนื้อหา (Index of Item Objective Congruence: IOC) ภายใต
คําแนะนําของอาจารยที่ปรึกษาและผูเชี่ยวชาญทางสถิติจํานวน 5 คน ไดคา IOC ทุกรายขอเทากับ
1.00 ตอมานําแบบสอบถามไปทดลองใช (try out) กับโรงเรียนสาธิตปฐมวัยของมหาวิทยาลัยราช
ภัฏที่เปนประชากรแตไมใชกลุมตัวอยางในการวิจัยครั้งนี้จํานวน 2 โรงเรียน ซึ่งผูใหขอมูลคือ
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บุคลากรจากโรงเรียนสาธิตปฐมวัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏโรงเรียนละ 20 คน ประกอบดวย
ผูอํานวยการโรงเรียนสาธิตปฐมวัย 1 คนรองผูอํานวยการโรงเรียนสาธิตปฐมวัย4 คน ครูปฐมวัย 5
คน ผูปกครองเด็กปฐมวัย 5 คนและคณะกรรมการสถานศึกษา 5 คน รวมผูใหขอมูลทั้งสิ้น 40 คน
แล ว นํ า มาวิ เ คราะห เ พื่ อ หาค า ความเชื่ อ มั่ น (reliability) ของแบบสอบถามทั้ ง ฉบั บ โดยใช ค า
สัมประสิทธิ์แอลฟาตามวิธีของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) ในการศึกษาครั้งนี้ไดคา
สัมประสิทธิ์อัลฟาของแบบสอบถาม เทากับ 0.972
ขั้นตอนที่ 3 การเก็บรวบรวมขอมูล
ผูวิจัยนําแบบสอบถามไปสอบถามความคิดเห็นของกลุมตัวอยางจากบุคลากรโรงเรียน
สาธิตปฐมวัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏ จํานวน 22 โรงเรียน ผูใหขอมูล คือ บุคลากรจากโรงเรียน
สาธิตปฐมวัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏ โรงเรียนละ 20 คน ประกอบดวย ผูอํานวยการโรงเรียนสาธิต
ปฐมวัย 1 คนรองผูอํานวยการโรงเรียนสาธิตปฐมวัย4 คน ครูปฐมวัย 5 คน ผูปกครองเด็กปฐมวัย 5
คนและคณะกรรมการสถานศึกษา 5 คน รวมผูใหขอมูลทั้งสิ้น 440 คน ไดรับแบบสอบถาม
กลับคืนมาจาก 19 โรงเรียน จํานวนแบบสอบถาม 380 ฉบับ คิดเปนรอยละ 86.36
ขั้นตอนที่ 4 การวิเคราะหขอมูล
ผูวิจัยวิเคราะหขอมูลสถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถามและวิเคราะหระดับการ
บริหารโดยคํานวณคาเฉลี่ย (x ) และ สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) พบวา ผูใหขอมูลซึ่งเปน
ผูอํานวยการโรงเรียนสาธิตปฐมวัย รองผูอํานวยการโรงเรียนสาธิตปฐมวัย ครูปฐมวัย ผูปกครองเด็ก
ปฐมวัย และคณะกรรมการสถานศึกษา มีความคิดเห็นเกี่ยวกับคาระดับปฏิบัติของตัวแปรโดยเฉลี่ย
ตั้งแตมากถึงมากที่สุด ตอมานําแบบสอบถามมาวิเคราะหองคประกอบหลัก (Factor Analysis) โดย
การวิเคราะหแบบองคประกอบเชิงสํารวจ (Exploratory Factor Analysis) ดวยวิธีสกัดปจจัย
(Principal component Analysis: PCA) เพื่อใหไดตัวแปรที่สําคัญ ซึ่งผลการวิเคราะหได 9
องคประกอบ หลังจากนั้นนําผลการวิเคราะหที่ไดทั้ง 9 องคประกอบมาสรุปเพื่อนิยามความหมาย
ของแตละองคประกอบจากนั้นวิเคราะหสหสัมพันธคาโนนิคอล (canonical correlation analysis)
ระหว า งองค ป ระกอบที่ ค น พบเพื่ อ พั ฒ นาเป น รู ป แบบการบริ ห ารโรงเรี ย นสาธิ ต ปฐมวั ย ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ขั้นตอนที่ 5 การวิเคราะห ตรวจสอบรูปแบบ ปรับปรุง และสรางรูปแบบที่เหมาะสม
ในขั้นตอนนี้ผูวิจัยไดนํารางรูปแบบการบริหารโรงเรียนสาธิตปฐมวัยของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏที่คนพบจากการวิเคราะหสหสัมพันธคาโนนิคอล (canonical correlation analysis) ไปให
ผูเชี่ยวชาญและผูทรงคุณวุฒิจํานวน 5 คน ตรวจสอบความถูกตอง ความเหมาะสม ความเปนไปได
และการนําไปใชประโยชนของรูปแบบการบริหารโรงเรียนสาธิตปฐมวัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

196
โดยวิธีการพิจารณาดวยวิธีการสัมมนาผูทรงคุณวุฒิ ( Connosseurship)ใน ผลการพิจารณา พบวา
รูปแบบการบริหารโรงเรียนสาธิตปฐมวัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏมีความถูกตอง มีความเหมาะสม
มีความเปนไปได และสามารถนําไปใชประโยชนได ผูวิจัยจึงนําขอมูลมาสรุปและสรางรูปแบบการ
บริหารโรงเรียนสาธิตปฐมวัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏและรายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณ
สรุปผลการวิจยั
สรุปผลการวิจัย
จากผลการศึ ก ษาวิ จั ย รู ป แบบองค ป ระกอบการบริ ห ารโรงเรี ย นสาธิ ต ปฐมวั ย ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ ในครั้งนี้ ผูวิจัยสามารถสรุปผลได ดังนี้ คือ
1. องคประกอบการบริหารโรงเรียนสาธิตปฐมวัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
จากผลการศึกษา องคประกอบการบริหารโรงเรียนสาธิตปฐมวัยของจากการศึกษาวิจัย
พบวาองคประกอบมีจํานวน 9 องคประกอบ ไดแก 1) การบริหารดานการจัดการเรียนรูและ
นวัตกรรมทางการศึกษาปฐมวัย 2) การบริหารดานโครงสรางการบริหารและหลักการบริหาร
จัดการ 3) การบริหารดานการพัฒนาครูปฐมวัยมืออาชีพ 4) การบริหารดานผูบริหารมืออาชีพ 5)
การบริหารดานการประสานความรวมมือกับผูปกครองและชุมชน 6) การบริหารดานการเปนหนวย
รวมผลิตบัณฑิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 7) การบริหารดานการวิจัยทางการศึกษาปฐมวัย 8) การ
บริหารดานการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาทองถิ่น 9) การบริหารดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
ทองถิ่น ดังรายละเอียดตอไปนี้
องคประกอบที่ 1 “การบริหารดานการจัดการเรียนรูและนวัตกรรมทางการศึกษาปฐมวัย” มี
ตัวแปรที่จําเปนตอรูปแบบการบริหารโรงเรียนสาธิตปฐมวัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้งหมด 28 ตัว
แปร มีคาน้ําหนักตัวแปรในองคประกอบอยูระหวาง 0.508 ถึง 0.782 มีคาความแปรปรวนของตัว
แปร (eigenvalues) เทากับ 73.026 และคารอยละของความแปรปรวนเทากับ 52.161 ซึ่งเปน
องคประกอบที่มีระดับความจําเปนเปนอันดับที่ 1 รายละเอียดแตละตัวแปรเรียงลําดับคาน้ําหนัก
องคประกอบจากมากไปหานอยประกอบดวย
1. โรงเรียนสาธิตปฐมวัยนําหลักการ แนวคิดการศึกษาวอลดอรฟมาปรับใชเพื่อการ
พัฒนาเด็กอยางสมดุลกับธรรมชาติเพื่อใหเปนมนุษยที่สมบรูณ
2. โรงเรียนสาธิตปฐมวัยสงเสริมใหเด็กปฐมวัยมีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัยดาน
ศิลปะ ดนตรี โดยบูรณาการในกิจกรรมตางๆของโรงเรียน
3. โรงเรียนสาธิตปฐมวัยจัดพื้นที่ที่เปนธรรมชาติสําหรับเด็กปฐมวัย ครูและบุคลากร
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ในโรงเรียนไดโอกาสไดใกลชิดธรรมชาติ
4. โรงเรียนสาธิตปฐมวัยประเมินผลพัฒนาการเด็กปฐมวัยดวยวิธีที่หลากหลาย เชน
การสังเกตพัฒนาการ การสัมภาษณ บันทึกพฤติกรรม การทําสังคมมิติ จัดเก็บแฟมสะสมผลงาน
และอื่นๆ
5. ครูโรงเรียนสาธิตปฐมวัยจัดประสบการณสําหรับเด็กปฐมวัยโดยมีหลักทฤษฎีทาง
การศึกษาและผลงานวิจัยทางการศึกษาเปนฐาน
6. โรงเรียนสาธิตปฐมวัยสงเสริมใหเด็กมีจิตสํานึกในการอนุรักษสิ่งแวดลอม เชนมี
กิจกรรมปลูกตนไม ปลูกผัก รดน้ํา พรวนดิน
7. โรงเรียนสาธิตปฐมวัยนําหลักการ แนวคิดการสอนภาษาธรรมชาติมาสงเสริม
พัฒนาการทางภาษาที่เนนทั้ง การฟง การพูด การอานและการเขียนเพื่อการเรียนรูภาษาอยางมี
ความหมายและมีความสุข
8. โรงเรียนสาธิตปฐมวัยเปดโอกาสใหเด็กไดเรียนรูโดยการทดลองสิ่งตางๆเพื่อคนหา
คําตอบดวยตนเอง
9. โรงเรียนสาธิตปฐมวัยจัดประสบการณแบบบูรณาการโดยเนนกิจกรรมตางๆ เชน
กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ ดนตรี กิจกรรมศิลปสรางสรรค กิจกรรมเสริมประสบการณ
กิจกรรมเสรี กิจกรรมกลางแจง/การละเลนพื้นบานไทยและกิจกรรมเกมการศึกษา เพื่อพัฒนาเด็ก
โดยองครวม
10. โรงเรียนสาธิตปฐมวัยพัฒนาคุณภาพของเด็กปฐมวัยใหเทาทันตอการเปลี่ยนแปลง
ของโลก โดยยังคงรักษาวัฒนธรรมไทยอันดีงามไว
11. โรงเรียนสาธิตปฐมวัยจัดสภาพแวดลอมโดยมีทั้งพื้นที่ทางวิชาการและพื้นที่
ธรรมชาติเพื่อการเรียนรูที่สอดคลอง สมดุลกับสภาพความเปนจริง
12. โรงเรียนสาธิตปฐมวัยพัฒนาเด็กปฐมวัยใหมีทักษะการคิดวิเคราะห คิดสังเคราะห
มี วิ จ ารณญาณ คิ ด ไตร ต รองและแก ป ญ หาได เ หมาะสมกั บ วั ย โดยผ า นกิ จ กรรมต า งๆทั้ ง ใน
หองเรียนและนอกหองเรียน
13. โรงเรียนสาธิตปฐมวัยจัดระบบการบริหารสื่อ อุปกรณ ของเลนและเครื่องเลน
สนามเพื่อการจัดการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ เชนมีสื่อเพียงพอกับจํานวนเด็ก สื่อหลากหลาย
เด็กไดเรียนรูโดยมีสื่อ อุปกรณ มีการตรวจสอบคุณภาพและความปลอดภัยของสื่อตลอดเวลา
14. โรงเรียนสาธิตปฐมวัยสงเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงคของเด็กปฐมวัยตาม
มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย
15. โรงเรียนสาธิตปฐมวัยสงเสริมใหเด็กรูจักการวางแผนในการเรียนรู การปฏิบัติสิ่งที่
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วางแผน การทบทวน การเลาสะทอนความคิด ความรูสึก ตามแนวคิดหลักสูตรไฮ/สโคป
16. โรงเรียนสาธิตปฐมวัยสงเสริมการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมโดยบูรณาการใน
กิจกรรมทุกกิจกรรมของโรงเรียน
17. โรงเรียนสาธิตปฐมวัยจัดประสบการณสําหรับเด็กปฐมวัยทั้งในหองเรียน ภายใน
โรงเรียนและนอกโรงเรียนอยางสมดุล
18. โรงเรียนสาธิตปฐมวัยนํา หลัก การและแนวคิด การสอนแบบโครงการที่ใ ช
รว มกับ ระบบการสอนตามหลัก สูต รปกติ โดยโอกาสที่ครูจ ะใชรูปแบบการเรีย นการสอนนี้
จะเกิด ขึ้น ภายใตส ภาพการเรีย นการสอนตามปกติ เมื่อครูสัง เกตเห็น วา เด็ก มีค วามสนใจใน
เรื่องหนึ่งเรื่องใดเปนพิเศษ
19. โรงเรีย นสาธิต ปฐมวัย คํา นึง ถึง การยอมรับ นับ ถือ ในตัว เด็ก โดยหลัก การ
แนวคิดการจัดการเรียนการสอนใหเด็กแตละบุคคล และใหเด็กไดทํางานไปตามลําดับความ
ยาก-งาย และเปนไปตามความสามารถของเด็กปฐมวัย
20. โรงเรียนสาธิตปฐมวัยนําหลักการ แนวคิดการสอนแบบโครงการมาพัฒนาเด็กใหมี
โอกาสศึกษาเชิงลึก เนนกระบวนการทางวิทยาศาสตร และแกปญหา
21. โรงเรียนสาธิตปฐมวัยจัด สภาพแวดลอ มในหอ งเรียนของเด็ก ปฐมวัย ใหมี
บรรยากาศเหมือนบาน มีความเปนระเบียบเรียบรอย สวยงามและสะอาดอยูเสมอเพื่อเกิดการ
เรียนรูที่คุนเคยและมีความสุข
22. โรงเรียนสาธิตปฐมวัยจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรทองถิ่น โดยความ
รวมมือของครู บุคลากร ผูปกครองและคณะกรรมการสถานศึกษา
23. โรงเรียนสาธิตปฐมวัยจัดสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรูของครู นักเรียน
บุคลากรและผูปกครอง
24. โรงเรียนสาธิตปฐมวัยเปดโอกาสใหผูปกครองมีสวนรวมในการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของผูบริหาร ครูและบุคคลากรในโรงเรียนสาธิตปฐมวัย
25. โรงเรียนสาธิตปฐมวัยจัดเตรียมสื่อการจัดประสบการณสําหรับเด็กปฐมวัยที่เนน
วัสดุธรรมชาติและสื่อมีความหลากหลาย
26. โรงเรียนสาธิตปฐมวัยเปนชุมชนแหงการเรียนรู โดยขยายขีดความสามารถของ
บุคลากรทุกคนในโรงเรียนและชุมชนเพื่อตอบสนองการเรียนรูสูอนาคต
27. โรงเรียนสาธิตปฐมวัยพัฒนาเด็กโดยคํานึงถึงวีถีชีวิตไทยเพื่อการพัฒนาที่สมดุล
28. โรงเรียนสาธิตปฐมวัยมีการจัดการเรียนรูที่มีลักษณะเปน Best practice คือมีความ
เปนเลิศและเปนตนแบบในการจัดการศึกษาที่ดี
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องคประกอบที่ 2 “การบริหารดานโครงสรางการบริหารและหลักการบริหารจัดการ” มีตัว
แปรที่จําเปนตอรูปแบบการบริหารโรงเรียนสาธิตปฐมวัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้งหมด 12 ตัว
แปร มีคาน้ําหนักตัวแปรในองคประกอบอยูระหวาง 0.823 ถึง 0.884 มีคาความแปรปรวนของตัว
แปร (eigenvalues) เทากับ 9.783 และคารอยละของความแปรปรวนเทากับ 6.988 ซึ่งเปน
องคประกอบที่มีระดับความจําเปนเปนอันดับที่ 2 รายละเอียดแตละตัวแปรเรียงลําดับคาน้ําหนัก
องคประกอบจากมากไปหานอยประกอบดวย
1. โรงเรียนสาธิตปฐมวัยมีความเปนอิสระในการบริหาร มีฐานะเทียบเทาคณะวิชาหนึ่งใน
มหาวิทยาลัยและ ไมอยูภายใตการกํากับดูแลของคณะครุศาสตร
2. โรงเรียนสาธิตปฐมวัยมีมุมมองในอนาคตที่มีความสัมพันธและความเปนไปไดในการ
พัฒนาโรงเรียนภายใตบริบทของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
3. ผูบริหารดําเนินงานบริหารโรงเรียนโดยคํานึงหลักการมีสวนรวม คือการใหบุคลากร
และผูที่มีสวนเกี่ยวของกับโรงเรียนตัดสินใจ เสนอแนวทางปฏิบัติที่ดี
4. โรงเรียนสาธิตปฐมวัยมีระเบียบ กฎเกณฑและขอบังคับที่ใชในการดําเนินงานของ
โรงเรียนโดยเฉพาะ
5. โรงเรียนสาธิตปฐมวัยนอมนําแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใชในการบริหาร
และการดําเนินงานทั้งระบบ
6. โรงเรียนสาธิตปฐมวัยสรางอัตลักษณของโรงเรียนใหเปนที่ประจักษเดนชัดกับ
บุคคลภายนอก
7. โรงเรียนสาธิตปฐมวัยมีการนําหลักการ แนวคิดและทฤษฎีทางการบริหารที่หลากหลาย
มาปรับใชในการดําเนินงานใหเหมาะสมกับบริบทของโรงเรียนสาธิตปฐมวัย
8. โรงเรียนสาธิตปฐมวัยมีลักษณะการดําเนินงานเปนศูนยกลาง มีอํานาจ คลองตัว
สามารถตัดสินใจไดเองโดยอยูภายใตความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย
9. โรงเรียนสาธิตปฐมวัยมีขอบขายการบริหารงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย คือ ดาน
การเรียนการสอน ดานการวิจัย ดานการบริการวิชาการและดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
10. โรงเรียนสาธิตปฐมวัยมีความเปนโรงเรียนอัจฉริยะ ( Intelligence school ) คือมี
ความสามารถเปนเลิศในการดําเนินงานทุก ดาน เชน ดานบริบท ดานกลยุทธ ดานการวิเ คราะห
ไตรตรอง ดานวิธีสอน
11. โรงเรียนสาธิตปฐมวัยมีการพัฒนาสูความเปนเลิศในดานการบริหาร การดําเนินงาน
การจัดประสบการณสําหรับเด็กปฐมวัย พัฒนาการและผลสัมฤทธิ์ผูเรียน การประกันคุณภาพ และ
ความสัมพันธผูปกครอง ชุมชน
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12. โรงเรียนสาธิตปฐมวัยเปนแหลงจัดสวัสดิการสําหรับคณาจารยและบุคลากรของ
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ
องคประกอบที่ 3 “การบริหารดานการพัฒนาครูปฐมวัยมืออาชีพ” มีตัวแปรที่จําเปนตอ
รูปแบบการบริหารโรงเรียนสาธิตปฐมวัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้งหมด 18 ตัวแปร มีคาน้ําหนัก
ตัวแปรในองคประกอบอยูระหวาง 0.520 ถึง 0.646 มีคาความแปรปรวนของตัวแปร (eigenvalues)
เทากับ 5.412 และคารอยละของความแปรปรวนเทากับ 3.866 ซึ่งเปนองคประกอบที่มีระดับความ
จําเปนเปนอันดับที่ 3 รายละเอียดแตละตัวแปรเรียงลําดับคาน้ําหนักองคประกอบจากมากไปหานอย
ประกอบดวย
1. โรงเรียนสาธิตปฐมวัยพัฒนาครูตนแบบทั้งในดานคุณภาพและปริมาณเพื่อเปน
แบบอยางในการพัฒนาการจัดการเรียนรูใหมีประสิทธิภาพและเปนแบบอยางที่ดีสําหรับครูและ
นักศึกษาที่เขาฝกประสบการณวิชาชีพครู
2. ครูโรงเรียนสาธิตปฐมวัยมีความเชี่ยวชาญในดานการเขียนแผนการจัดประสบการณ
เทคนิคการจัดประสบการณที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ และการประเมินผลพัฒนาการเด็กปฐมวัย
3. ครูปฐมวัยรัก เมตตาศิษย โดยใหความเอาใจใสชวยเหลือสงเสริมใหกําลังใจใน
การศึกษาแกศิษยโดยเสมอกัน
4. ครูโรงเรียนสาธิตปฐมวัยมีปฏิสัมพันธที่ดีกับผูบริหาร เด็ก เพื่อนครู ผูปกครองและ
บุคคลที่เกี่ยวของกับโรงเรียน
5. ครูโรงเรียนสาธิตปฐมวัยไดรับการนิเทศการปฏิบัติงานและการจัดประสบการณ
สําหรับเด็กปฐมวัยจากผูบริหาร เพื่อนครูและผูปกครองแบบกัลยาณมิตรอยางตอเนื่อง
6. ครูโรงเรียนสาธิตปฐมวัยดําเนินงานเพื่อใหไดรับใบประกอบวิชาชีพครูจากคุรุสภาทุก
คน
7. ครูโรงเรียนสาธิตปฐมวัยไดรับการบรรจุเปนขาราชการหรือพนักงานมหาวิทยาลัยเพื่อ
ความมั่นคงในวิชาชีพ
8. โรงเรียนสาธิตปฐมวัยสงเสริมใหครูปฐมวัยมีโอกาสเปนผูเชี่ยวชาญหรือผูทรงคุณวุฒิ
ในการทําวิจัยใหกับครูในชุมชน
9. ครูโรงเรียนสาธิตปฐมวัยไดรับผลรายงานการจัดประสบการณของตนจากการนิเทศ
เพื่อนําขอมูลมาพัฒนา ปรับปรุง แกไขการปฏิบัติงานของตนเองอยูเสมอ
10. โรงเรียนสาธิตปฐมวัยจัดประสบการณการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ โดย
ตอบสนองพัฒนาการ ความถนัด ความสนใจ เรียนรูผานการเลน ประสบการณตรงและมีปฏิสัมพันธ
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กับสิ่งแวดลอม
11. ครูโรงเรียนสาธิตปฐมวัยมีคุณวุฒิทางการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปทางดาน
การศึกษาปฐมวัยโดยเฉพาะ
12. ครูโรงเรียนสาธิตปฐมวัยมีสวนรวมในการตัดสินใจในดานตางๆ เชน นโยบาย
หลักสูตร วิธีการจัดการเรียนรู การพัฒนาครู ความสัมพันธระหวางครูกับผูปกครอง การใชทรัพยากร
ของโรงเรียน
13. ครูโรงเรียนสาธิตปฐมวัยปฏิบัติกับเด็กปฐมวัยอยางเอื้ออาทร ใหความรัก ความเอาใจ
ใส ดูแลเด็กทุกคนอยางเสมอภาคทั้งเด็กปกติและเด็กพิเศษ
14. โรงเรียนสาธิตปฐมวัยสงเสริมและผลักดันใหครูสามารถออกใหความรูในดานการ
อบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยและการจัดการเรียนรู บริการวิชาการใหกับชุมชนภายนอกโรงเรียน
15. โรงเรียนสาธิตปฐมวัยเปดโอกาสใหคณะกรรมการสถานศึกษารวมพิจารณาความ
ประพฤติและการปฏิบัติงานของครูปฐมวัยตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู
16. ครูโรงเรียนสาธิตปฐมวัยมีความเปนครูมืออาชีพ โดยผานการฝกอบรม การพัฒนา
ตนเองในด า นต า งๆอย า งต อ เนื่ อ ง เช น การจั ด การศึ ก ษาปฐมวั ย ทั ก ษะการคิ ด ทั ก ษะการจั ด
ประสบการณ และทักษะการทําวิจัย
17. ครูโรงเรียนสาธิตปฐมวัยผลิตสื่อและพัฒนาสื่อ อุปกรณอยางมีคุณภาพเพื่อจัด
ประสบการณสําหรับเด็กปฐมวัย
18. โรงเรียนสาธิตปฐมวัยปลูกฝงจิตสํานึกในดานจรรยาบรรณวิชาชีพครูของครูปฐมวัย
ในโรงเรียน โดยใหถือเปนแนวปฏิบัติ
องคประกอบที่ 4 “การบริหารดานผูบริหารมืออาชีพ” มีตัวแปรที่จําเปนตอรูปแบบการ
บริหารโรงเรียนสาธิตปฐมวัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ทั้งหมด 11 ตัวแปร มีคาน้ําหนักตัวแปรใน
องคประกอบอยูระหวาง 0.522 ถึง 0.879 มีคาความแปรปรวนของตัวแปร (eigenvalues) เทากับ
4.668 และคารอยละของความแปรปรวนเทากับ 3.335 ซึ่งเปนองคประกอบที่มีระดับความจําเปน
เปนอันดับที่ 4 รายละเอียดแตละตัวแปรเรียงลําดับคาน้ําหนักองคประกอบจากมากไปหานอย
ประกอบดวย
1. ผูบริหารโรงเรียนสาธิตปฐมวัยมีทักษะในการประสานความรวมมือกับสถานศึกษาและ
องคกรตางๆในชุมชนเพื่อเอื้อตอการดําเนินงานของโรงเรียน
2. ผูบริหารโรงเรียนสาธิตปฐมวัยมีผลงานในการรวมพัฒนาการศึกษาทองถิ่น
3. ผูบริหารสามารถแกปญหาที่เกิดขึ้นเฉพาะหนาโดยคํานึงผลดี ผลเสียที่จะเกิดขึ้นกับ
โรงเรียน
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4. ผูบริหารกระตุนใหครูและบุคลากรเกิดความรัก ความสามัคคีใหเกิดขึ้นในโรงเรียน
สาธิตปฐมวัย
5. ผูบริหารเปนผูสรางแรงบันดาลใจในการปฏิบัติงานของครูและบุคลากร
6. ผูบริหารเสริมพลังอํานาจใหกับครู บุคลากรทุกคน มีการยกยอง และใหเกียรติอยาง
สม่ําเสมอ
7. ผูบริหารมีความคิดริเริ่มสรางสรรคและมีวิสัยทัศนที่กวางไกล โดยปฏิบัติสิ่งที่ใหม
แตกตางจากเดิม เปนประโยชนตอการพัฒนาโรงเรียน
8. ผูบริหารโรงเรียนสาธิตปฐมวัยเปนผูนําการเปลี่ยนแปลง โดยมีการละลายพฤติกรรม
เขา สูกระบวนการเปลี่ยนแปลงและการทําใหการเปลี่ยนแปลงคงทน เพื่อผลักดันใหโรงเรียนเกิดการ
พัฒนาและลดการตอตานจากบุคลากร
9. ผูบริหารสรางแรงจูงใจใหบุคลากรในโรงเรียนมีความสุข ตองการทํางาน ใฝรูสิ่งใหม
อยูเสมอโดยการเสริมแรง เชนใหรางวัล ชมเชย ขึ้นเงินเดือน เลื่อนตําแหนง
10. ผูบริห ารบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล คือมีความโปรงใส สามารถให
มหาวิทยาลัยราชภัฏและสภามหาวิทยาลัยรวมตรวจสอบการดําเนินงานไดแและรวมรับผิดชอบ
11. ผูบริหารมีภาวะผูนําแบบเกื้อหนุน สนับสนุนบุคลากร มีความเอื้ออาทร รับฟงความ
คิดเห็นและใหคําปรึกษากับบุคลากร
องคประกอบที่ 5 “การบริหารดานการประสานความรวมมือกับผูปกครองและชุมชน” มีตัว
แปรที่จําเปนตอรูปแบบการบริหารโรงเรียนสาธิตปฐมวัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ทั้งหมด 11 ตัว
แปร มีคาน้ําหนักตัวแปรในองคประกอบอยูระหวาง 0.525 ถึง 0.883 มีคาความแปรปรวนของตัว
แปร (eigenvalues) เทากับ 3.865 และคารอยละของความแปรปรวนเทากับ 2.761 ซึ่งเปน
องคประกอบที่มีระดับความจําเปนเปนอันดับที่ 5 รายละเอียดแตละตัวแปรเรียงลําดับคาน้ําหนัก
องคประกอบจากมากไปหานอยประกอบดวย
1. โรงเรียนสาธิตปฐมวัยจัดบริการแนะแนวทางการศึกษาตอในระดับชั้นประถมศึกษา
ใหกับผูปกครองและเด็กปฐมวัย
2. โรงเรียนสาธิตปฐมวัยจัดปฐมนิเทศผูปกครองเด็กเพื่อสรางความเขาใจ ใหความรู
เกี่ยวกับนโยบาย การจัดการศึกษา การมีสวนรวมของผูปกครองและการเตรียมพรอมผูปกครองกอน
เปดภาคการศึกษาโดยเนนกิจกรรมการมีสวนรวม
3. โรงเรียนสาธิตปฐมวัยจัดทําสื่อสารสัมพันธสําหรับผูปกครองเพื่อเปนสื่อกลางในการ
ติดตอสื่อสารการบริหาร การดําเนินงาน การเรียนรูของเด็กและกิจกรรมตางๆของโรงเรียน
4. โรงเรียนสาธิตปฐมวัย คณะกรรมการสถานศึกษา ชมรมผูปกครองและครูมีการประชุม
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วางแผนรวมกันในการบริห าร การดําเนินงาน การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาและเรื่องอื่น ๆ
สม่ําเสมอ
5. โรงเรียนสาธิตปฐมวัยมีระบบและกลไกในการสงเสริมความสัมพันธและความรวมมือ
กับชุมชนในการพัฒนาการศึกษาโดยวางแผน จัดทําแผนงาน ประเมินระบบและกลไกรวมทั้งนําผล
การประเมินมาใชตัดสินใจและปรับปรุงระบบ และกลไกตางๆ
6. โรงเรียนสาธิตปฐมวัยจัดตั้งชมรมผูปกครองและครูโรงเรียนสาธิตเพื่อเกิดการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูและสนับสนุนการดําเนินงานของโรงเรียน
7. โรงเรียนสาธิตปฐมวัยจัดกิจกรรมสงเสริมความสัมพันธระหวางบานกับโรงเรียน เชน
กิจกรรมวันสําคัญทางศาสนา เทศกาล และงานแขงกีฬาอยางตอเนื่อง
8. โรงเรียนสาธิตปฐมวัยแตงตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาโดยเชิญผูทรงคุณวุฒิและผูที่มี
ความเชี่ยวชาญทางดานการจัดการศึกษาและการสนับสนุนการศึกษา
9. โรงเรียนสาธิตปฐมวัยเปดโอกาสใหผูปกครองเขามารวมรับทราบปญหา อุปสรรคใน
การบริหารและการดําเนินงานของโรงเรียนเพื่อระดมความคิดเห็นที่หลากหลายในการแกปญหา
10. โรงเรียนสาธิตปฐมวัยเปดโอกาสใหผูปกครองเปนวิทยากรพิเศษรวมจัดกิจกรรมกับ
เด็กปฐมวัยหรือเปนวิทยากรใหความรูครูและบุคลากรในโรงเรียน
11. โรงเรียนสาธิตปฐมวัยสงเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ ความรู ความชํานาญกับ
ผูเชี่ยวชาญและผูทรงคุณวุฒิทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน
องคประกอบที่ 6 “การบริหารดานการเปนหนวยรวมผลิตบัณฑิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏ”
มีตัวแปรที่จําเปนตอรูปแบบการบริหารโรงเรียนสาธิตปฐมวัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ทั้งหมด 9
ตัวแปร มีคาน้ําหนักตัวแปรในองคประกอบอยูระหวาง 0.883 ถึง 0.867 มีคาความแปรปรวนของตัว
แปร (eigenvalues) เทากับ 2.973 และคารอยละของความแปรปรวนเทากับ 2.124 ซึ่งเปน
องคประกอบที่มีระดับความจําเปนเปนอันดับที่ 6 รายละเอียดแตละตัวแปรเรียงลําดับคาน้ําหนัก
องคประกอบจากมากไปหานอยประกอบดวย
1. นักศึกษาคณะครุศาสตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏมีโอกาสฝกปฏิบัติการวิชาชีพครูใน
โรงเรียนสาธิตปฐมวัย
2. โรงเรียนสาธิตปฐมวัยจัดกิจกรรมสงเสริมความสัมพันธระหวางโรงเรียนสาธิตปฐมวัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏตางๆ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูทางวิชาการ
3.โรงเรียนสาธิตปฐมวัยสงเสริมใหคณาจารยคณะวิชาตางๆเขามามีสวนรวมในการจัดการ
เรียนรู การวิจัย และการพัฒนานักศึกษาและเด็กปฐมวัย
4. โรงเรียนสาธิตปฐมวัยเปดโอกาสใหนักศึกษาโปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัยไดดําเนิน
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งานวิจัยในโรงเรียนสาธิตเพื่อการพัฒนาและเรียนรูรวมกัน
5. นักศึกษาคณะครุศาสตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏมีโอกาสสังเกตการจัดการเรียนรูของ
ครูในโรงเรียนสาธิต
6.โรงเรี ย นสาธิ ต ปฐมวั ย เป น แหล ง ร ว มผลิ ต และสนั บ สนุ น การผลิ ต บั ณ ฑิ ต ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
7. คณาจารยในมหาวิทยาลัยราชภัฏใชโรงเรียนสาธิตปฐมวัยเปนแหลงการเรียนรูและ
จัดการเรียนรูสําหรับนักศึกษาโดยจัดเปนสวนหนึ่งในรายวิชา
8. นักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏอื่นๆมีโอกาสสังเกตการจัดการเรียนรูและฝก
ประสบการณวิชาชีพครูในโรงเรียนสาธิตปฐมวัย
9. โรงเรียนสาธิตปฐมวัยเปดโอกาสใหนักศึกษาคณะวิชาตางๆไดเขามาจัดกิจกรรม
สงเสริมการเรียนรูของเด็กปฐมวัยอยางตอเนื่อง
องคประกอบที่ 7 “การบริหารดานการวิจัยทางการศึกษาปฐมวัย” มีตัวแปรที่จําเปนตอ
รูปแบบการบริหารโรงเรียนสาธิตปฐมวัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ทั้งหมด 7 ตัวแปร มีคาน้ําหนักตัว
แปรในองคประกอบอยูระหวาง 0.534 ถึง 0.656 มีคาความแปรปรวนของตัวแปร (eigenvalues)
เทากับ 2.766 และคารอยละของความแปรปรวนเทากับ 1.976 ซึ่งเปนองคประกอบที่มีระดับความ
จําเปนเปนอันดับที่ 7 รายละเอียดแตละตัวแปรเรียงลําดับคาน้ําหนักองคประกอบจากมากไปหานอย
ประกอบดวย
1. โรงเรียนสาธิตปฐมวัยนําผลการวิจัยของโรงเรียนเผยแพรตอสาธารณชน
2. ครูปฐมวัยดําเนินงานวิจัยรวมกับคณาจารยและครูในสถานศึกษาตางๆในชุมชนในดาน
การจัดการศึกษาสําหรับเด็กปฐมวัย
3. ผูบริหารและครูในโรงเรียนสาธิตปฐมวัยศึกษา วิเคราะห สังเคราะหผลงานวิจัยที่
เกี่ยวของกับเด็กปฐมวัย เพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาโรงเรียน
4. โรงเรียนสาธิตปฐมวัยจัดอบรม สัมมนาใหความรูในดานการวิจัยในชั้นเรียนสําหรับครู
ปฐมวัยในโรงเรียน
5. โรงเรียนสาธิตปฐมวัยเปนแหลงเผยแพรงานวิจัยทางการศึกษาปฐมวัย เพื่อใหครูและ
ชุมชนไดแลกเปลี่ยนเรียนรู
6. โรงเรียนสาธิตปฐมวัยสงเสริม และเปดโอกาสใหครูปฐมวัยเปนวิทยากรอบรมให
ความรูในการทําวิจัยทางการศึกษาปฐมวัยใหกับชุมชน
7. โรงเรียนสาสาธิตปฐมวัยเปดโอกาสใหผูปกครองมีสวนรวมในการดําเนินงานวิจัย
ทางการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียน
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องคประกอบที่ 8 “การบริหารดานการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาทองถิ่น” มีตัวแปรที่จําเปน
ตอรูปแบบการบริหารโรงเรียนสาธิตปฐมวัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ทั้งหมด 8 ตัวแปร มีคา
น้ําหนักตัวแปรในองคประกอบอยูระหวาง 0.504 ถึง 0.730 มีคาความแปรปรวนของตัวแปร
(eigenvalues) เทากับ 2.142 และคารอยละของความแปรปรวนเทากับ 1.530 ซึ่งเปนองคประกอบที่
มีระดับความจําเปนเปนอันดับที่ 8 รายละเอียดแตละตัวแปรเรียงลําดับคาน้ําหนักองคประกอบจาก
มากไปหานอยประกอบดวย
1. โรงเรียนสาธิตปฐมวัยเปนสถานศึกษาเพื่อการพัฒนาชุมชน ทองถิ่นตามพันธกิจของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
2. โรงเรียนสาธิตปฐมวัยเปดโอกาสใหผูบริหาร ครูและบุคลากรจากสถานศึกษาตางๆเขา
มาศึกษาดูงานการบริหารและการจัดการเรียนรู เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู
3. โรงเรียนสาธิตปฐมวัยออกพัฒนาโรงเรียนตางๆในชุมชนรวมกับผูปกครอง
4. โรงเรียนสาธิตปฐมวัยมีหองศูนยสื่อและนวัตกรรมทางการศึกษาเพื่อบริการครู
บุคลากร ผูปกครอง และบุคคลภายนอก
5. โรงเรียนสาธิตปฐมวัยเปดโอกาสใหนักศึกษาโปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัยไดดําเนิน
งานวิจัยในโรงเรียนสาธิตเพื่อการพัฒนาและเรียนรูรวมกัน
6. โรงเรียนสาธิตปฐมวัยจัดบริการหองสมุดที่รวบรวมตํารา งานวิจัยเกี่ยวกับศาสตรการ
สอนตางๆเพื่อครูและบุคลากรในชุมชนไดศึกษาคนควา
7. โรงเรียนสาธิตปฐมวัยจัดนิทรรศการแสดงผลงานของครูปฐมวัย เด็กปฐมวัยเพื่อใหครู
ในโรงเรียนตางๆที่อยูในชุมชนไดแลกเปลี่ยนเรียนรู
8. ครูปฐมวัยรวมอบรมใหความรูทางการจัดการเรียนรูสําหรับเด็กปฐมวัยรวมกับ
คณาจารยในโปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย
องคประกอบที่ 9 “การบริหารดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมทองถิ่น” มีตัวแปรที่จําเปน
ตอรูปแบบการบริหารโรงเรียนสาธิตปฐมวัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ทั้งหมด 5 ตัวแปร มีคา
น้ําหนักตัวแปรในองคประกอบอยูระหวาง 0.795 ถึง 0.807 มีคาความแปรปรวนของตัวแปร
(eigenvalues) เทากับ 1.845 และคารอยละของความแปรปรวนเทากับ 1.318 ซึ่งเปนองคประกอบที่
มีระดับความจําเปนเปนอันดับที่ 8 รายละเอียดแตละตัวแปรเรียงลําดับคาน้ําหนักองคประกอบจาก
มากไปหานอยประกอบดวย
1. โรงเรียนสาธิตปฐมวัยจัดกิจกรรมสงเสริมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม เชน ทัศน
ศึกษาวัด แหลงโบราณสถาน พิพิธภัณฑ และสงเสริมใหผูบริหาร ครู เด็กปฐมวัย และบุคลากรแตง
กายชุดผาไทยในบางโอกาสเพื่อปลูกจิตสํานึกรักษความเปน
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2. โรงเรียนสาธิตปฐมวัยสนับสนุนใหเด็กปฐมวัยและครูปฐมวัยไดมีโอกาสเขารวม
กิจกรรมแสดงความสามารถทางดานศิลปวัฒนธรรมไทยในชุมชน
3. โรงเรียนสาธิตปฐมวัยจัดอบรมใหความรูกับผูปกครอง ชุมชน นักเรียนในชุมชนในดาน
ที่เกี่ยวของกับการอนุรักษศิลปวัฒนธรรมทองถิ่น เชน การประกอบอาหาร ของหวาน ดนตรีและ
นาฏศิลปประจําทองถิ่น
4. โรงเรียนสาธิตปฐมวัยเรียนเชิญผูมีความสามารถทางดานดนตรีไทยและศิลปะการแสดง
พื้นบานไทยมาจัดแสดงในโรงเรียน
5. โรงเรียนสาธิตปฐมวัยจัดกิจกรรมตามเทศกาลและประเพณีตางๆในโรงเรียน เพื่อให
เด็ก ครู บุคลากรและผูปกครองไดมีสวนรวม
2.รูปแบบการบริหารโรงเรียนสาธิตปฐมวัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
จากการพิ จ ารณาของผู เ ชี่ ย วชาญและผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ จํ า นวน 5 คน ตรวจสอบความ
เหมาะสม เปนไปได ความถูกตอง และการนําไปใชประโยชนไดของรูปแบบการบริหารโรงเรียน
สาธิตปฐมวัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏ โดยวิธีการพิจารณาโดยวิธีการสัมมนาอางอิงผูทรงคุณวุฒิ
และผูเชี่ยวชาญ (Connoisseurship) ผลการพิจารณา พบวา รูปแบบการบริหารโรงเรียนสาธิตปฐมวัย
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ มีความเหมาะสม เปนไปได ความถูกตอง และสามารถนําไปใชประโยชน
ได และแตะละองคประกอบมีความสัมพันธกันโดยมีความคิดเห็นวารูปแบบการบริหารโรงเรียน
สาธิตปฐมวัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ประกอบดวยองคประกอบ 9 องคประกอบ ที่สรุปไดดังนี้
องคประกอบที่ 1 การบริหารดานการจัดการเรียนรูและนวัตกรรมทางการศึกษาปฐมวัย(learning
management and innovation of early childhood education) องคประกอบที่ 2 การบริหารดาน
โครงสรางการบริหารและหลักการบริหารจัดการ (management structure and administration )
องคประกอบที่ 3 การบริหารดานการพัฒนาครูปฐมวัยมืออาชีพ (professional early childhood
teacher) องคประกอบที่ 4 การบริหารดานผูบริหารมืออาชีพ (professional leadership )
องคประกอบที่ 5 การบริหารดานการประสานความรวมมือกับผูปกครองและชุมชน (parents and
community participation) องคประกอบที่ 6 การเปนหนวยรวมผลิตบัณฑิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
(co-produced graduates agent of Rajabhat universities agent ) องคประกอบที่ 7 การบริหารดาน
การวิจัยทางการศึกษาปฐมวัย (research in early childhood education) องคประกอบที่ 8 การบริหาร
ดานการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาทองถิ่น (academic service for local development) และ
องคประกอบที่ 9 การบริหารดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมทองถิ่น (maintain the arts and local
culture )
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รูปแบบการบริหารมีความสัมพันธกันคือ เมื่อมีการบริหารดานการจัดการเรียนรูและ
นวัตกรรมทางการศึกษาปฐมวัย การบริหารดาน การพัฒนาครูปฐมวัยมืออาชีพ การบริหารดาน
ผูบริหารมืออาชีพ การบริหารดานการประสานความรวมมือกับผูปกครองและชุมชน การบริหาร
ดานการวิจัยทางการศึกษาปฐมวัย การบริหารดาน การบริหารดานการบริการวิชาการเพื่อพัฒนา
ทองถิ่น และการบริหารดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมที่ดีจะสงผลตอการบริหารดานโครงสราง
การบริหารและหลักการบริหารจัดการ และการบริหารดานการเปนหนวยรวมผลิตบัณฑิตของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ และเมื่อโรงเรียนสาธิตปฐมวัยมีการบริหารดานโครงสรางการบริหารและ
หลั ก การบริ ห ารจั ด การที่ มี คุ ณ ภาพและการบริ ห ารด า นการเป น หน ว ยร ว มผลิ ต บั ณ ฑิ ต ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏที่มีคุณภาพจะสงผลตอการบริหารดานการจัดการเรียนรูและนวัตกรรมทาง
การศึกษาปฐมวัย การบริหารดาน การพัฒนาครูปฐมวัยมืออาชีพ การบริหารดานผูบริหารมืออาชีพ
การบริหารดานการประสานความรวมมือกับผูปกครองและชุมชน การบริหารดานการวิจัยทาง
การศึกษาปฐมวัย การบริหารดาน การบริหารดานการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาทองถิ่น และการ
บริหารดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมที่มีคุณภาพดวย
อภิปรายผล
จากขอคนพบในการวิจัยเรื่องรูปแบบการบริหารโรงเรียนสาธิตปฐมวัยของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ แบงเปน 9 องคประกอบ ไดแก การบริหารดานการจัดการเรียนรูและนวัตกรรมทาง
การศึกษาปฐมวัย องคประกอบที่ 2 การบริหารดานโครงสรางการบริหารและหลักการบริหาร
จัดการ องคประกอบที่ 3 การบริหารดานการพัฒนาครูปฐมวัยมืออาชีพ องคประกอบที่ 4 การ
บริหารดานผูบริหารมืออาชีพ องคประกอบที่ 5 การบริหารดานการประสานความรวมมือกับ
ผูปกครองและชุมชน องคประกอบที่ 6 การเปนหนวยรวมผลิตบัณฑิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
องคประกอบที่ 7 การบริหารดานการวิจัยทางการศึกษาปฐมวัย องคประกอบที่ 8 การบริหารดาน
การบริการวิชาการเพื่อทองถิ่น และองคประกอบที่ 9 การบริหารดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
เมื่อพิจารณาตามลําดับขององคประกอบทั้ง 7 องคประกอบ สามารถอภิปรายผลในแตละ
องคประกอบดังนี้
องคประกอบที่ 1 การบริหารดานการจัดการเรียนรูและนวัตกรรมทางการศึกษาปฐมวัย
(learning management and innovation of early childhood education) เปนองคประกอบที่มี
ความสําคัญตอการบริหารโรงเรียนสาธิตปฐมวัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏที่สอดคลองกับฮาส (Hass)
ไดสรุปขอเสนอแนะในการจัดการเรียนรู ดังนี้1.การพัฒนาครูดานการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่
เนนผูเรียนเปนสําคัญ โดยใชกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการขอสําคัญจะตองใหบุคลากรทุกคน
มีสว นรวมในการดํา เนิน การทุกขั้นตอนจึงจะเกิด การปฏิบัติที่เปน รูปธรรมและเกิดการพัฒ นา
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รวมกันที่ยั่งยืน 2.การประชุมเชิงปฏิบัติการเปนการดําเนินการและขั้นตอนที่มีรายละเอียดมาก
ดังนั้นจะตองจัดเวลาใหเหมาะสมกับสาระเนื้อหาและกิจกรรม 3.ควรจัดใหมีนําไปปรับปรุงใน
โอกาสตอไป 3.การศึกษาดูงานควรแบงหนาที่หรือกรอบการศึกษาดูงานใหบุคลากรแตละคน
และเวลาควรจะจัดใหเหมาะสมเพื่อจะไดศึกษาขอมูลเชิงลึก สามารถขยายผลไปสูการปฏิบัติที่
ชัด เจน 4.โรงเรีย นควรกํา หนดนโยบายและแนวปฏิบ ัต ิที ่ชัด เจนเกี ่ย วกับ การนิเ ทศภายใน
โรงเรียนที่เปนระบบและตอเนื่องสม่ําเสมอ สอดคลองกับ จีรศักดิ์ สุภา ศึกษาสภาพและปญหา
การจัดกิจกรรมการเรียนรูในโรงเรียนอนุบาลวารีจังหวัดเชียงใหม พบวาสภาพการจัดกิจกรรมการ
เรียนรูของโรงเรียนอนุบาลวารีในภาพรวมครูผูสอนไดจัดกิจกรรมการเรียนรูไดสอดคลองกับแนว
ทางการจัดการศึกษาของโรงเรียนอนุบาลวารี จังหวัดเชียงใหมในระดับมากเกือบทั้งหมด สําหรับ
กิจกรรมการเรียนรูที่จัดมากที่สุด ไดแก การใหนักเรียนมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนรู การใชสื่อ
ที่สอดคลองกับกิจกรรมการเรียนรู การวางแผนโดยใหผูเรียนมีสวนรวมในการเลือกหัวเรื่อง การ
วางแผนโดยใหผูเรียนมีสวนรวมไดนําเสนอความคิดและตั้งคําถามเกี่ยวกับเรื่องที่สนใจ มีการจัด
กิจกรรมที่หลากหลายเหมาะสมกับบูรณาการของผูเรียน การจัดกิจกรรมใหผูเรียนไดศึกษาคนควา
แสวงหาคําตอบจากแหลงการเรียนรูที่หลากหลาย การจัดกิจกรรมใหผูเรียนไดฝกทักษะการคิด การ
สังเกต รวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูล และการลงมือปฏิบัติจริง ผานกระบวนการเรียนรูแบบ
ตางๆ การจัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมพัฒนาการดานรางกาย อารมณ จิตใจ สังคม และสติปญญา การ
ใหผูเรียนไดทํางานเปนกลุม ตามลําดับ จากสภาพการจัดกิจกรมการเรียนรูของครูผูสอน เห็นไดวา
ครูผูสอนไดจัดกิจกรรมเพื่อใหเด็กไดรับการพัฒนาทุกดาน ทําใหรางกาย อารมณ จิตใจ สังคมและ
สติปญญาอยางสมดุล ผูเรียนไดมีสวนรว มและมีบทบาทในกิจกรรมการเรียนรู ทําใหผูเรียนมี
ประสบการณ ที่หลากหลายเหมาะสมกับวัย และความแตกตางระหวางบุคคล จัดสอดคลองกับ
จิตวิทยาพัฒนาการและการเรียนรูของเด็ก โดยเนนเด็กเปนสําคัญเพื่อสนองความตองการของเด็ก
จั ด สภาพแวดล อ มที่ เ อื้ อ อํ า นวยต อ การเรี ย นรู มี บ รรยากาศที่ อ บอุ น เพื่ อ ให เ ด็ ก มี ค วามสุ ข และ
ปลอดภัยจัดกิจกรรมในรูปแบบบูรณาการคํานึงถึงพัฒนาการทุกดาน โดยจัดประสบการณตรงให
เด็กเรียนรูจากประสาทสัมผัสทั้ง 5 ดาน เชน การสํารวจ เลน คิดคน ทดลอง แกไข สอดคลองกับ
สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ ไดเสนอหลักการเกี่ยวกับการประเมินพัฒนาการ
ระดับ ปฐมวั ย ไว ส อดคลองกั บ หลั ก สูต รการศึ ก ษาปฐมวั ย พุท ธศัก ราช 2546 ดังนี้ 1.เป น การ
ประเมินความสามารถและความสามารถของเด็กแตละคน โดยครอบคลุมทั้งดานรางกาย อารมณจิตใจ สังคม และสติปญญา 2.เปนกระบวนการตอเนื่อง และเปนกิจกรรมปกติตามตารางกิจกรรม
ประจํ า วั น 3.ควรใช วิ ธี ก ารสั ง เกตและบั น ทึ ก ความสามารถของเด็ ก อย า งสม่ํ า เสมอเพื่ อ สรุ ป
พัฒนาการและนําขอมูลมาจัดประสบการณใหเหมาะสม สอดคลองกับความสามารถของเด็กแตละ
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คน 4. ไมมุงนําผลการประเมินมาตัดสินการเลื่อนชั้นของเด็ก ทั้งนี้เพราะเด็กแตละคนมีพัฒนาการ
เร็วหรือชาตางกัน และสามารถพัฒนาไปตามระดับชั้นของพัฒนาการโดยไดรับการกระตุนและการ
ส ง เสริ ม อย า งเหมาะสม 5.ช ว ยให ค รู มี ข อ มู ล พื้ น ฐานเกี่ ย วกั บ เด็ ก อย า งเพี ย งพอในการจั ด
ประสบการณใหสอดคลองกับพัฒนาการของเด็กแตละคน 6.เปนหนาที่ของครูผูสอนที่ตองประเมิน
เด็กแตละคนอยางตอเนื่องทุกระยะ เพื่อดูการเปลี่ยนแปลงการพัฒนาของเด็กแตละคนแลวนําไปใช
เปนแนวทางในการจัดกิจกรรมเสริมพัฒนาการหรือแกไขขอบกพรองของเด็กแตละคนใหดียิ่งขึ้น
เสนอผลการพัฒนาการของเด็กใหผูปกครองทราบ พรอมทั้งใหความรูแนวทางการพัฒนาเด็กและ
ขอความรวมมือจากผูปกครองในการสงเสริมใหเด็กมีพัฒนาการทุกดานหรือแกไขขอบกพรองของ
เด็ก เปนรายบุคคล เพื่อ ใหเ ด็กไดมีพัฒนาการสูงสุดตามศัก ยภาพและพรอมที่จ ะเรีย นในระดับ
ประถมศึกษาตอไป นอกจากนี้ หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 สําหรับเด็กอายุ 3-5 ป
มุ ง ให เ ด็ ก มี พั ฒ นาการด า นร า งกาย อารมณ จิ ต ใจ สั ง คม และสติ ป ญ ญา ที่ เ หมาะสมกั บ วั ย
ความสามารถและความแตกตางระหวางบุคคล จึงกําหนดจุดหมายซึ่งถือเปนมาตรฐานคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค ดังนี้ 1.รางกายเจริญเติบโตตามวัย และมีสุขนิสัยที่ดี 2.กลามเนื้อใหญและกลามเนื้อเล็ก
แข็งแรง ใชไดอยางคลองแคลวและประสานสัมพันธกัน 3.มีสุขภาพจิตดี และมีความสุข 4. มีคุณธรรม
จริยธรรม และมีจิตใจที่ดีงาม 5. ชื่นชมและแสดงออกทางศิลปะ ดนตรี การเคลื่อนไหว และรักการ
ออกกําลังกาย 6. ชวยเหนือตนเองไดเหมาะสมกับวัย 7. รักธรรมชาติ สิ่งแวดลอม วัฒนธรรม และ
ความเปนไทย 8. อยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุขและปฏิบัติตนเปนสมาชิกที่ดีของสังคมใน
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 9.ใชภาษาสื่อสารไดเหมาะสมกับวัย
10. มีความสามารถในการคิดและการแกปญหาไดเหมาะสมกับวัย 11.มีจินตนาการและความคิด
สรางสรรค 12.มีเจตคติที่ดีตอการเรียนรู และมีทักษะในการแสวงหาความรูสอดคลองกับ โรงเรียน
วัดนาค อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยาไดสรุปวาการจัดการศึกษาตามแนวปฏิบัติที่ดีเลิศ มีดังนี้
Best ของผูบริหารดวยเทคนิคการบริหารแบบ "การบริหารคนตองใชศาสตรใหเปนศิลป”ใชวิกฤต
ใหเปนโอกาสและวิสัยทัศนที่มองไกล เริ่มจากการทําตนเองใหเปนตัวอยางดานการทําความสะอาด
ปรับภูมิทัศน ตัดหญา เก็บกวาดเอง จนกระทั้ง เจาอาวาสวัด พระลูกวัด และครูตองลงมาทําตาม ใช
เวลาเปนปๆกวาจะสรางศรัทธาตรงนี้ แลวมาเริ่มตอยอกดวยการสรางความรับผิดชอบจนเปนนิสัย
ใหรักการทําความสะอาด ตอดวยการพัฒนาเด็กปฐมวัยโดยเลือกครูที่ดีที่สุดใหเปนแมที่สองของ
เด็กๆซื้อใจครูดวยการอยูอยางพอกับลูกหรือพี่กับนองไมบนไมดาไมวา แตสอนดวยมธุรสวาจา
Best นิทราเปนสุข โดยเด็กปฐมวัย จะไดรับการฝกนิสัยใหหลับอยางมีความสุข ไดหลับลึก อิ่มกับ
การพักผอนอยางเต็มที่ ดวยการพัฒนาจิต สวดมนตไหวพระ ฝกสมาธิกอนนอนกลางวัน สราง
บรรยากาศการนอนที่เงียบสงบ หามครูดุ /ไมพูดหรือสงเสียงรบกวน ไมกลาวคําที่เปนลบที่จะทําให
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เด็กผวา/กลัว ใหนอนตัวตรง มือขวาทับมือซายวางบนหนาอก หายใจเขาออก ยาวๆชา ๆ เปดเพลง
เบาๆ
ที่ มี เ สี ย งบรรเลง
ครู จํ า เป น ต อ งทํ า การประเมิ น ผลอย า งต อ เนื่ อ งเพื่ อ ทราบถึ ง
พัฒนาการ ความกาวหนาของเด็ก นอกจากนั้น ครูยังสามารถนําขอมูลที่ไดจากการประเมินผลมา
ใชในการปรับปรุงการเรียนการสอนใหเหมาะสมกับความสนใจและความตองการของเด็กได
ตลอดเวลา 3. ผลการประเมินเด็กแตละคนควรเก็บเปนความลับไมควรนําไปเปดเผยแกผูไม
เกี่ยวของ 4. การเลือกวิธีการประเมินผลตองเลือกใหเหมาะสมกับวัตถุประสงคของเรื่องที่จะ
ประเมิน 5. ในการเปรียบเทียบระดับพัฒนาการเด็กกับเกณฑ ตองใชเกณฑมาตรฐานซึ่งใชกับเด็ก
วัยเดียวกัน หรือใชเครื่องมือที่มีความยากงาย ระดับเดียวกันกับเด็กวัยเดียวกัน 6. ในการประเมิน
พฤติกรรม ครูควรประเมินหลาย ๆ ครั้งกอนที่จะสรุปผล 7. การเลือกพฤติกรมที่จะประเมิน ควร
พิจารณาวัตถุประสงคของการประเมินใหสอดรับกัน เชน เมื่อสังเกตเห็นวาเด็กมีปญหาเกิดขึ้น
คือ การติดผาหมควรเฝาติดตามประเมินพฤติกรรมดังกลาวไปสักระยะหนึ่ง โดยเนนพฤติกรรมที่
โดดเด น ซึ่ ง สั ง เกตเห็ น ได พ ฤติ ก รรมเดี ย ว
สอดคล อ งกั บ แมคคาฟ (Macaefee)สรุ ป
เทคนิควิธีการประเมินผลพัฒนาการเด็กปฐมวัยมีแตกตางกันหลาย วิธีในที่นี้จะกลาวถึงวิธีตาง ๆ
ดั ง ต อ ไปนี้ 1.1 การสั ง เกตพฤติ ก รรมเด็ ก 1.2 การสั ม ภาษณ 1.3 การเขี ย นบั น ทึ ก เกี่ ย วกั บ ตั ว
เด็ก 1.4 แฟมผลงานเด็ก 1.5 การใชแบบประเมินผลพัฒนาการ 1.6 การเขียนบันทึก 1.7 การทํา
สังคมมิติ 1.8 การใชแบบทดสอบ ซึ่งควรมีความระมัดระวังอยางยิ่งเพราะแบบทดสอบมีอํานาจที่
จะเปลี่ยนแปลงทัศนคติ และการรับรูของครูและเด็กที่มีตอตัวเด็กเอง หลักสูตรทองถิ่น หมายถึง
หลักสูตรที่สรางขึ้นจากสภาพปญหาและความตองการของผูเรียน หลักสูตรทองถิ่นจะสอดคลอง
เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมของทองถิ่นนั้นๆ เปนการเรียนรูจากภูมิปญญาที่มีอยูใน
ทองถิ่น ผูเรียนแสวงหาองคความรูที่ตอบสนองกับวิถีชีวิตของตนเอง ปรับตนเองใหทันกับการ
เปลี่ยนแปลงของโลกในยุคโลกาภิวัตน ผูเรียนจะเรียนรูตามสภาพจริงของตนเอง สามารถนํา
ความรูไปใชการพัฒนาตนเอง ครอบครัว และชุมชนได สอดคลองกับกองพัฒนาการศึกษานอก
โรงเรียน สรุปหลักการพัฒนาหลักสูตรทองถิ่น หลักสูตรทองถิ่น มีหลักในการพัฒนาที่สงผลให
กลุมเปาหมายไดเกิดปญญา หรือเกิดการเรียนรู ดังนี้ 1. การเรียนรูเพื่อสรางองคความรู มีเปาหมาย
มุงที่การเรียนรูสภาพปญหา วิธีการแกปญหา และการปรับปรุงอยางลึกซึ่ง คือ ใหรูและเขาใจอยาง
กระจางวาที่เปนอยูในปจจุบันจนสามารถวิเคราะหและสังเคราะหเปนองคความรูของตนเองได
2. การเรียนรูเพื่อพัฒนาความสามารถในการปฏิบัติจริง มีเปาหมายมุงที่การเรียนรูในการวิเคราะห
สถานการณ เ พื่ อการปฏิ บัติ จ ริ ง จนเกิ ด ความชํ า นาญและสามารถปฏิบั ติไ ดใ นทุ ก สถานการณ
3. การเรียนรูเพื่อการอยูรวมกัน มีเปาหมายมุงที่การเรียนรู เพื่อเปนผูมีคุณธรรม จริยธรรมดวยการ
มีความเชื่อ และตระหนักวามนุษยทุกคนตองรวมมือกัน พึ่งพาอาศัยกันและอยูดวยกันอยางมีความ
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สุ ข 4. การเรียนรูเพื่อการพัฒนาศักยภาพ เปาหมายมุงที่การเรียนรู เพื่อพัฒนาตนเองใหมีชีวิตที่
งอกงาม ปรับปรุงบุคลิกภาพอยางมั่นใจ เนนการมีเหตุผลและมีวิสัยทัศน สอดคลองกับ สุภาพร บุพ
โต สรุปวา ความสําคัญของหลักสูตรทองถิ่น หลักสูตรทองถิ่น เปนหลักสูตรบูรณาการที่ผูเรียน
ชุมชนและครูรวมกันสรางขึ้น เพื่อมุงเนนใหผูเรียน เรียนจากชีวิต เรียนแลวเกิดการเรียนรูสามารถ
นําความรูไปใชในชีวิตอยางมีคุณภาพและเปนสมาชิกที่ดีของสังคมอยางมีความสุข การเรียนการ
สอนจะสอนตามความตองการของผูเรียน โดยครูเปนผูคอยใหคําแนะนํา ผูเรียนเปนผูคนควาหา
ความรูดวยตนเอง หลักสูตรทองถิ่นจึงมีความสําคัญ ดังตอไปนี้ 1. เปนหลักสูตรที่ตอบสนอง
การเรียนรูของรูเรียนเฉพาะเนื้อหาสาระของหลักสูตรสอดคลองกับความตองการของผูเรียนตาม
สภาพปญหาที่เปนจริง 2. ทําใหกิจกรรมการเรียนรูมีความหมายตอผูเรียน เพราะผูเรียนสามารถ
นําความรูไปประยุกตใชในชีวิตจริงได 3. ผูเรียนไดเรียนรูวิธีการแสวงหาความรู เพื่อที่จะมาใช
เปนขอมูลในการแกปญหาในชีวิตจริงของตนเองในวันขางหนา รวมทั้งวิธีวิเคราะห สังเคราะห
ขอมูล เพื่อการตัดสินใจที่เหมาะสมกับการดําเนินชีวิตของตนเอง 4. ชุมชนและภูมิปญญาใน
ชุมชน มีโอกาสมีสวนรวมในการจัดการศึกษาใหกับผูเรียน ซึ่งเปนสมาชิกของชุมชน สอดคลอง
กับ กรมวิชาการ สรุปวา หลักการจัดประสบการณการเรียนรูสําหรับเด็กปฐมวัยจะตองจัดในรูปของ
กิจกรรมบูรณาการผานการเลน โดยที่การเลนดังกลาวตองไมใชการเลนโดยไมมีจุดมุงหมาย และ
ไมใชการยัดเยียดเนื้อหาของระดับประถมศึกษาใหแกเด็ก การจัดประสบการณที่เหมาะสมสําหรับ
เด็กปฐมวัย ครูจะตองเขาใจการเรียนรูที่เด็ก และสรางเสริมประสบการณและธรรมชาติการเรียนรู
ใหแกเด็ก ดังหลักการสําคัญในการจัดประสบการณสําหรับเด็กปฐมวัยตามหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัยพุทธศักราช 2546 ดังนี้ 1. จัดประสบการณการเลนและการเรียนรูเพื่อพัฒนาเด็กโดยองค
รวมอยางตอเนื่อง 2. เนนเด็กเปนสําคัญ สนองความตองการ ความสนใจ ความแตกตางระหวาง
บุคคลและบริบทของสังคมที่เด็กอาศัยอยู 3. จัดใหเด็กไดรับการพัฒนาโดยใหความสําคัญทั้งกับ
กระบวนการและผลผลิ 4. จัดการประเมินพัฒนาการใหเปนกระบวนการอยางตอเนื่องและเปน
สวนหนึ่งของการจัดประสบการณ 5. ใหผูปกครองและชุมชนมีสวนรวมในการพัฒนาเด็ก
สอดคลองกับคานและคาน(Caine and Caine) สรุปวาการจัดประสบการณการเรียนรูสําหรับเด็ก
ปฐมวัยที่สอดคลองกับหลักการทํางานของสมอง ดังนี้ สมองของเด็กเล็กไดรับความสนใจในชวง
ประมาณ 20 ปที่ผานมา เราไดเรียนรูวาสมองถูกออกแบบมาเพื่อการเรียนรู คําอธิบายเกี่ยวกับเรื่อง
ของสมองของเด็กเล็กชี้ชัดวาการเชื่อมตอของเซลสสมองของเด็กปฐมวัยมีพัฒนาการอยางรวดเร็ว
เครือขายเซลสสมองที่เชื่อมตอกันนี้มีความสําคัญมากตอการเรียนรู ประสบการณตางๆ ที่เด็กไดรับ
จะถูกปอนเขาสูสมองของเด็ก และเปนตัวกระตุนใหเกิดการเชื่อมตอของเสนใยประสาท เสนใย
ประสาทและจุดเชื่อมตอที่ทํางานอยูเสมอจะมีการสรางไขมันลอมรอบ ทําใหการเคลื่อนไหวของ
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กระแสไฟฟาในเสนใยประสาทเปนไปอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ และเปนการปองกันไมให
เครือขายเสนใยประสาทถูกกําจัดไป ดังนั้น การที่จะทําใหเด็กเกิดการเรียนรู จึงตองใหเด็กไดรับ
ประสบการณตางๆ อยางเหมาะสม โดยการจัดการเรียนรูบนฐานของหลักการเรียนรูของสมองและ
จิต สอดคลองกับเบรกและลูลา ( Berk,Laura E.) พบวา การจัดการเรียนรูบนฐานขององคความรู
ดังกลาวจึงเปนการจัดการเรียนรูที่มีลักษณะ ดังนี้ 1. จัดการเรียนรูโดยไมแยกเปนสวนๆ ให
สอดคลองกับธรรมชาติของสมองมนุษย ซึ่งสามารถทํางานไดหลายอยางในเวลาเดียวกัน และการ
เรียนรูเกี่ยวของกับสรีระทั้งหมดของรางกาย 2. จัดการเรียนรูโดยใหเด็กไดมีปฏิสัมพันธกับ
สิ่งแวดลอม 3. จัดการเรียนรูโดยตอบสนองตอความตองการพื้นฐานตามธรรมชาติในการคนหา
ความหมายดวยการใหเด็กไดสํารวจและเรียนรูสิ่งตางๆ 4. จัดการเรียนรูโดยเปดโอกาสใหผูเรียน
ไดกําหนดรูปแบบในการเรียนรูและทําความเขาใจของตนเอง เนื่องจากสมองจะทั้งรับรูและทํา
ความเขาใจรูปแบบตางๆ ที่เกิดขึ้น แตสมองจะสรางและแสดงออกดวยรูปแบบของตัวเอง 5. จัด
บรรยากาศที่เหมาะสมซึ่งเอื้อใหเกิดการเรียนรู เนื่องจากอารมณและการเรียนรูเปนสิ่งที่แยกจากกัน
ไมได และอารมณมีผลตอรูปแบบการเรียนรู 6. จัดการเรียนรูทั้งการเรียนรูที่เปนภาพรวมและที่
เปนสวนยอย เพื่อตอบสนองตอขอความรูที่วาสมองจะทําการแบงขอมูลออกเปนสวนๆ และทํา
ความเขาใจโดยภาพรวม สมองทั้งสองซีกจะทํางานอยางสัมพันธกันในทุกๆ กิจกรรม 7. จัดการ
เรี ย นรูโ ดยใส ใ จต อสิ่ ง แวดล อ มในการเรี ย นรู ใ นทุ ก แง มุ ม
เพราะการเรี ย นรูข องสมองจะ
ประกอบดวยจุดสนใจหลักและรับรูสิ่งตางๆรอบตัวไปพรอมๆ กัน 8. ออกแบบการจัดการเรียนรู
ซึ่งเอื้อใหผูเรียนไดคอยๆ ตอเติมแนวคิด ทักษะ และประสบการณ จนกระทั่งเขาใจและเกิดการ
เรียนรู เพราะการเรียนรูอาจเกิดขึ้นโดยที่ตระหนักในสิ่งที่กําลังเรียนรู และไมไดตระหนักวาเกิดการ
เรียนรู การเรียนรูอาจไมไดเกิดขึ้นอยางทันทีแตตองใชเวลาที่คอยๆ เกิดขึ้น 9. จัดการเรียนรูจากสิ่ง
ที่มีความหมายตอผูเรียน เนื่องจากการเรียนรูที่อยางมีความหมายตอผูเรียนเปนผลมาจากทั้งระบบ
การจําเปนมิติ และการทองจํา 10. จัดการเรียนรูใหเหมาะสมกับหนาตางโอกาสของการเรียนรู
(Windows of opportunity) และสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต 11. จัดบรรยากาศที่ปราศจากความ
กลัว และมีความทาทายใหตองการเรียนรู เนื่องจากความทาทายจะชวยกระตุนใหตองการเรียนรู
สวนความกลัวจะยับยั้งการเรียนรู 12. จัดการเรียนรูใหเหมาะสมกับความแตกตางของเด็กเปน
รายบุคคล เนื่องจากสมองของแตละคนลวนแตกตางกัน ซึ่งเกิดจากพันธุกรรมและสิ่งแวดลอมที่
แตกตางกันซึ่งแนวคิดดังกลาวขางตนแสดงใหเห็นวา การจัดประสบการณการเรียนรูอยาง
สอดคลองกับหลักการทํางานของสมองเปนการจัดการเรียนรูที่เนนเด็กเปนศูนยกลาง กลาวคือ เปน
การจัดประสบการณการเรียนรูที่เด็กมีอิสระในการเลือกเรียนตามความสนใจ และความสามารถ ได
ฝกคิด วิเคราะห วางแผน ปฏิบัติจริง และสรางความรูดวยตนเอง มีโอกาสไดปฏิสัมพันธและเรียนรู
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จากบุคคลอื่น ไดทํากิจกรรมที่ทาทายและเกิดความสําเร็จ ไดเรียนรูในบรรยากาศที่ผอนคลาย
อบอุน และยอมรับ และมีโอกาสนําความรูที่เรียนไปใชอยางมีความหมาย ซึ่งสอดคลองกับ กอร
ดอน( Gordon, A. M. and K. W. Brown ) สรุปวา แนวทางในการจัดประสบการณ6 กิจกรรมหลัก
แบบบูรณาการในระดับปฐมวัยที่สอดคลองกับหลักการทํางานของสมอง 1. กิจกรรมเสรี เปน
กิจกรรมที่เปดโอกาสใหเด็กเลนกับสื่อและเครื่องเลนอยางอิสระตามมุมเลน หรือมุมประสบการณ
หรือศูนยการเรียนที่จัดไว โดยใหเด็กมีโอกาสเลือกเลนไดอยางเสรีตามความสนใจและความ
ตองการของเด็ก ทั้งเปนรายบุคคลและเปนกลุม ลักษณะของการเลนของเด็กมีหลายลักษณะ เชน
การเลนบทบาทสมมติและเลนเลียนแบบ ในมุมบาน มุมหมอ มุมรานคา มุมวัด มุมเสริมสวย ฯลฯ
การอานหรือดูภาพในมุมหนังสือ การเลน สรางในมุมบล็อก การสังเกตและทดลองในมุม
วิทยาศาสตรหรือมุมธรรมชาติ การเลนฝกทักษะตางๆ ในมุมเครื่องเลนสัมผัส หรือมุมของเลน หรือ
มุ ม เกมการศึ ก ษาเป น ต น การจั ด กิ จ กรรมเสรี ห ากครู จั ด มุ ม เล น โดยจั ด วางวั ส ดุ อุ ป กรณ ที่ ไ ม
เหมาะสมกับวัย ไมทาทาย หรือไมเคยเปลี่ยนแปลงอะไรเลยยอมทําใหเด็กเสียโอกาสในการเรียนรู
เพราะสมองจะเรียนรูไดดีเมื่อมีสิ่งจูงใจที่ชักนําใหสมองสนใจผลิตความรู สมองจะมีกระบวนการ
เลือกคัดกรองเฉพาะสิ่งที่นาสนใจเทานั้นเขาสูการรับรูของสมอง ทั้งนี้ การจัดมุมเลนที่ดีที่สามารถ
สงเสริมจึงควรจัดสื่อที่ตรงกับความสนใจของเด็ก เหมาะสมกับระดับพัฒนาการ จัดอุปกรณให
เพียงพอกับเด็ก และจัดวางใหเด็กหยิบใชและเก็บเองได จัดใหนาสนใจ และดึงดูดใหเด็กเขาไปเลน
โดยมีการเปลี่ยนแปลงสื่อที่จัดไวอยางสม่ําเสมอตามหัวขอที่เด็กสนใจและกําลังเรียนรูตามหลักสูตร
เพื่อกระตุนใหเด็กตองการเรียนรู ทั้งนี้ครูอาจใหเด็กมีสวนรวมในการจัดมุมเลนดวยก็ได สิ่งสําคัญ
คือตองจัดเวลาใหเด็กมีโอกาสไดเลน หรือจัดกระทํากับสื่อตางๆ อยางเพียงพอ 2. กิจกรรม
สรางสรรค เปนกิจกรรมที่ชวยใหเด็กไดแสดงออกทางอารมณ ความรูสึก ความคิดริเริ่มสรางสรรค
และจินตนาการโดยใชศิลปะ เชน การเขียนภาพ การปน การฉีกปะ ตัดปะ การพิมพภาพ การรอย
การประดิษฐ หรือวิธีการอื่นๆ ที่เด็กไดคิดสรางสรรค ไดรับรูเกี่ยวกับความงาม และไดแสดงออก
ทางความรูสึก และความสามารถของตนเอง การจัดกิจกรรมสรางสรรคควรจัดใหเด็กทําทุกวัน โดย
อาจจัดวันละ 3-5 กิจกรรม ใหเด็กเลือกทําอยางนอย 1-2 กิจกรรมตามความสนใจ การจะพัฒนาดาน
ศิลปะและการสรางสรรคใหเด็กตองเขาใจวา ศิลปะคือกระบวนการที่สมองถอดความคิดออกมา
เปนภาพ และชิ้นงานตางๆ กระบวนการพัฒนาศิลปะและการสรางสรรคของเด็กจึงเนนใหเด็กคิด
และลงมือทําออกมา เมื่อเด็กทํางานศิลปะเด็กจะเกิดการเชื่อมโยงในสมอง คิดจินตนาการ และผล
โดยตรงที่เด็กไดรับ คือ ความรูสึกพอใจ มีความสุข และไดสัมผัสสุนทรียะของโลกตั้งแตวัยเยาว
การแสดงออกทางศิลปะจึงเปรียบเสมือนการสรางจินตนาการเปนรูปรางภายนอกแลวปอนกลับเขา
สูสมอง เปนการทําใหสมองไดจัดการกับจินตนาการตางๆ ใหชัดเจนยิ่งขึ้น ยิ่งทํา ยิ่งจัดระบบ
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ความคิดไดดีขึ้น ในการใชกิจกรรมสรางสรรคเพื่อพัฒนาสมอง ครูจึงควรใหเด็กมีเวลาเต็มที่ในการ
ทํางานศิลปะ ใหเด็กมีประสบการณทางประสาทสัมผัส มีโอกาสทดลองใชวัสดุ และเครื่องมือที่
หลากหลาย ไดพูดคุยเกี่ยวกับงานของตนเองหรือใหเด็กไดจัดแสดงและนําเสนอผลงาน ศิลปะของ
เด็กไมควรเนนการลอกเลียนแบบ หรือการทําใหเหมือนของจริง 3. กิจกรรมเคลื่อนไหวและ
จังหวะ เปนกิจกรรมที่จัดใหเด็กไดเคลื่อนไหวสวนตางๆ ของรางกายอยางอิสระตามจังหวะ โดยใช
เสียงเพลง คําคลองจอง เครื่องเคาะจังหวะ หรืออุปกรณอื่นๆมาประกอบการเคลื่อนไหว เพื่อ
สงเสริมใหเด็กเกิดจินตนาการ ความคิดสรางสรรค เด็กวัยนี้รางกายกําลังอยูในระหวางพัฒนา การ
ใชสวนตางๆ ของรางกายยังไมผสมผสานหรือประสานสัมพันธกันอยางสมบูรณ การทํากิจกรรม
เคลื่อนไหวและจังหวะชวยใหเด็กเรียนรูจังหวะและควบคุมการเคลื่อนไหวของตนเองได 4.
กิจกรรมเสริมประสบการณ เปนกิจกรรมที่มุงเนนใหเด็กไดพัฒนาทักษะการเรียนรู ฝกการทํางาน
และอยูรวมกันเปนกลุมทั้งกลุมยอยและกลุมใหญ กิจกรรมที่จัดมุงฝกใหเด็กไดมีโอกาสฟง พูด
สังเกต คิดแกปญหา ใชเหตุผล และฝกปฏิบัติเพื่อใหเกิดความคิดรวบยอดเกี่ยวกับเรื่องที่เรียน โดย
จัดกิจกรรมดวยวิธีตางๆ เชน สนทนา อภิปราย เลานิทาน สาธิต ทดลอง ศึกษานอกสถานที่ เลน
บทบาทสมมติ รองเพลง เลนเกม ทองคําคลองจอง ประกอบอาหาร เชิญวิทยากรมาพูดคุยกับเด็ก
ฯลฯ กระบวนการใหสมองเรียนรูที่จะใหความหมายสิ่งที่เห็น สิ่งที่เผชิญ ตีความ และสรางความ
เชื่อมโยงระหวางสิ่งตางๆ ที่รับรูมา เปนการพัฒนากระบวนการคิดของเด็ก ซึ่งตองอาศัยขอมูลจาก
การรับรูของสมองจํานวนมาก ถาไมมีขอมูลในความทรงจํา ก็ไมสามารถคิดอะไรออกมาได ดังนั้น
กระบวนการพัฒนาการคิดของของเด็กจึงตองมุงเนนใหเด็กไดมีประสบการณที่ตองใชประสาท
สัมผัสทั้งหา สิ่งที่กอรูปในการคิดของเด็กเริ่มตนที่การจับตอง สัมผัส และมีประสบการณโดยตรง
สมองรับรูผานประสาทสัมผัสทั้งหา แลวกอรูปเปนวงจรแหงการคิดขึ้นมาในสมอง ประสบการณ
ของเด็กผานการสัมผัส การชิม การดมกลิ่น การไดยิน และการเห็น จึงเปนพื้นฐานของการสราง
ความหมายใหแกสิ่งตางๆ ครูจึงควรออกแบบกิจกรรมเสริมประสบการณใหเด็กเรียนรูแบบลงมือ
กระทําซึ่งจะทําใหเด็กมีโอกาสใชประสาทสัมผัสทั้งหา รวมทั้งจัดใหเด็กมีประสบการณใน
สถานการณจําลองทุกอยางที่เปนไปได เพื่อกระตุนใหเด็กคิดสิ่งที่ซับซอนขึ้นตามลําดับ เด็กจะได
เคยชินกับการใชความคิด และคิดเปนในที่สุด 5. กิจกรรมกลางแจง เปนกิจกรรมที่จัดใหเด็กไดมี
โอกาสออกไปนอกหองเรียนเพื่อออกกําลัง เคลื่อนไหวรางกายและแสดงออกอยางอิสระ โดยยึด
ความสนใจและความสามารถของเด็กแตละคนเปนหลัก มีความสอดคลองกับ เคทและชารท
(Katz, L.and chard S. ) สรุปวา
การจัดประสบการณการเรียนรูโดยการใชการสอนแบบ
โครงการ เปน นวัต กรรมทางการศึก ษาที่เ ปด โอกาสใหเ ด็ก ไดเ รีย นรูป ระสบการณต รงผา น
ประสาทสัมผัส และการลงมือปฏิบัติ เปนการเรียนรูในลักษณะที่เด็กเปนศูนยกลางการสงเสริม

215
พหุปญญา การเรียนรูภาษาแบบธรรมชาติ การเรียนรูแบบเด็กสรางองคความรูดวยกระบวนการ
วางแผน ลงมือ ทํ า และเด็ก สรุป ความรู เ อง รูป แบบการสอนแบบโครงการเปน การจัด
ประสบการณที่เ ปด โอกาสใหเ ด็ก ไดศึก ษาเรื่อ งใดเรื่อ งหนึ่ง อยา งลุม ลึก โดยเรื่อ งที่เ รีย น และ
ประเด็นปญหาที่ศึกษามาจากความสนใจของตัวเด็กเอง การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมุงให
เด็ก มีป ระสบการณต รงกับ เรื่อ งที่ศึก ษานั้น โดยการเปด โอกาสใหเ ด็ก ไดสัง เกตอยา งใกลชิด
จากแหลงความรูเบื้องตน อาจจะใชระยะเวลาที่ยาวนานอยางเพียงพอตามความสนใจของเด็ก
เพื่อ ที่จ ะใหเ ด็ก ไดคน พบคํา ตอบและคลี่ค ลายความสงสัย ใครรู ในการจัด กิจ กรรมเด็ก อาจ
ประสบกับทั้ง ความสํา เร็จ และความลม เหลวในวิธีก ารแสวงหาความรูต ามวิธีก ารของเด็ก เอง
และเมื่อเขาพบคําตอบ ก็จะนําความรูใหมที่ไดนั้นมาเสนอในรูปแบบตาง ๆ ตามความตองการ
ของเด็ก เอง สอดคลองกับ กรรณิการ สุสม ศึกษาการจัดประสบการณแบบโครงการที่มีผลตอ
ความคิดสรางสรรคของเด็กปฐมวัย การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุงหมายเพื่อเปรียบเทียบความคิดสรางสรรค
ของเด็ ก ปฐมวั ย ที่ ไ ด รั บ การจั ด ประสบการณ แ บบโครงการกั บ เด็ ก ปฐมวั ย ที่ ไ ด รั บ การจั ด
ประสบการณตามแผนการจัดประสบการณของสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ
ผลการวิจัย พบวา เด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดประสบการณแบบโครงการ มีความคิดสรางสรรคดาน
ความคิดคลองแคลว ความคิดริเริ่ม ความคิดละเอียดลออ และความคิดยืดหยุน สูงกวาปฐมวัยที่
ได รั บ การจั ด ประสบการณ ต ามแผนการจั ด ประสบการณ ข องสํ า นั ก งานคณะกรรมการการ
ประถมศึกษาแหงชาติ ทั้งนี้เนื่องจาก การจัดประสบการณแบบโครงการเปนกระบวนการเรียนรูที่
เนนผูเรียนเปนสําคัญ (Child centered) เด็กเรียนรูดวยการปฏิบัติจริง โดยใชประสาทสัมผัสทั้งหาใน
การสังเกต จําแนก แยกแยะขอมูลตางๆ นอกจากนี้ การจัดประสบการณแบบโครงการยังสงเสริมให
เด็กเปนผูริเริ่มสิ่งที่ตองการเรียนรู เปดโอกาสใหเด็กริเริ่มกิจกรรมอยางอิสระดวยตนเอง เด็กมี
โอกาสตั้งคําถามที่ตองการเรียนรู เสนอแหลงเรียนรู แหลงคนควาหาคําตอบรวมกับเพื่อน รวมกับ
ครู โดยครูยอมรับภายใตบรรยากาศที่เคารพความคิดเห็นและความรูสึกของเด็ก ดังนั้นจะเห็นไดวา
ผลการจัดประสบการณแบบโครงการ ทําใหเด็กกลาคิด กลาแสดงออก เกิดความเชื่อมั่น ยอมรับฟง
ความคิดเห็นของผูอื่นมากขึ้น เด็กวัย 3-6 ป ซึ่งอยูในชั้นของการพัฒนาความคิดสรางสรรค ถาเด็ก
ไดรับการสนับสนุนสงเสริมใหมีสวนรวมในการแสดงความคิด การกระทําสิ่งตางๆ อยางเสรี จะทํา
ให เ ด็ ก พั ฒ นาความคิ ด สร า งสรรค ไ ด สอดคล อ งกั บ ทอร แ รนซ ( Torrance) กล า วว า ความคิ ด
สรางสรรคสามารถพัฒนาดวยการสอน การฝกฝน การฝกปฏิบัติที่ถูกวิธี และควรสงเสริมความคิด
สรางสรรคใหกับเด็กตั้งแตเยาววัยไดเทาใดก็จะเปนผลดีกับเด็กมากเทานั้น โดยในชวง 6 ปแรกของ
ชีวิตเปนระยะที่เด็กมีจินตนาการสูง ศักยภาพดานความคิดสรางสรรคกําลังพัฒนาสูง นอกจากนี้ การ
จัดประสบการณแบบโครงการ ยังเปดโอกาสใหเด็กไดแลกเปลี่ยนเรียนรู ความรู ความคิดเห็นซึง่ กัน
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และกัน ทําใหมีปฏิสัมพันธระหวางเพื่อนกับสื่อและวัสดุอุปกรณที่ใชทํากิจกรรม ซึ่งชวยใหเกิด
ความคิดที่หลากหลาย มีความกระตือรือรนในการทํากิจกรรม เกิดความสนุกสนานไมเบื่อหนาย
และมีความสุขในการทํากิจกรรมตลอดเวลา บทบาทของครูในการจัดประสบการณแบบโครงการ
นั้น ครูจะตองเตรียมตัวอยูตลอดเวลา ตองเรียนรูไปพรอมๆ กับเด็ก ตองดูแลเด็กอยางใกลชิด คอย
สังเกตความสนใจและพัฒนาการดานตางๆ เพื่อจัดสภาพแวดลอมใหมีบรรยากาศที่นาสนใจ เอื้อตอ
การเรียนรู ครูตองเปดโอกาสใหเด็กลงมือปฏิบัติอยางอิสระ รับฟงและยอมรับความคิดเห็นของเด็ก
เพื่อใหเด็กไดคนหาคําตอบดวยตนเองจากการทํากิจกรรม เด็กและครูตองเกิดการเรียนรูรวมกัน
เนื่องจากการดําเนินกิจกรรมในแตละระยะของโครงการ จะมีการแลกเปลี่ยนประสบการณตางๆ ซึ่ง
กันและกัน เด็กแตละคนมีชวงเวลาในการเรียนรูที่ตางกัน อันเกิดจากเชื่อมโยงประสบการณเดิม
และประสบการณใหม ดังนั้น ครูตองใหโอกาสและเวลาทุกคนที่จะเรียนรูรวมกัน ระหวางเพื่อน
และครูดวยความเต็มใจ โดยไมเรงรัดจะทําใหเด็กพัฒนาความคิดสรางสรรค บทบาทของผูปกครอง
ที่มีตอการทําประสบการณแบบโครงการ ครูจะตองประสานความรว มมือจากผูปกครอง ใหมี
ความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการจัดประสบการณแบบโครงการ ใหผูปกครองมีสวนรวมในการ
สะทอนความรูสึก ความคิดเห็น เพื่อเปนประโยชนตอการจัดกิจกรรมและการจัดประสบการณแบบ
โครงการต อ ไป สอดคล อ งกั บ สมสุด า มัธ ยมจัน ทร ศึก ษาสภาพและปญ หาการจัด
ประสบการณการเรียนรูโดยการใชการสอนแบบโครงการในโรงเรียนอนุบาลสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาเอกชน ผลการวิจัย สรุป ไดดังนี้ 1. ดานนโยบายการจัดการศึกษาของ
โรงเรีย น ผูบริหารโรงเรีย นไดเ ห็นความสําคัญและเปน ผูริเ ริ่มนําการสอนแบบโครงการมาใช
ในโรงเรียน โดยเปดโอกาสใหครูเขามามีสวนรวมในการกําหนดนโยบายและวัตถุประสงคใน
การสอนแบบโครงการนอย 2. ดานการดําเนินการจัดประสบการณการเรียนรู ครูสวนใหญเปด
โอกาสใหเ ด็ก ศึก ษาหัว เรื่อ งที่ส นใจอยา งลุม ลึก โดยยืด หยุน เวลาในการดํา เนิน โครงการตาม
ความสนใจของเด็ก และใหเด็กไดดําเนินโครงการดวยตนเองทุกระยะดวยวิธีการที่หลากหลาย
ครูมีบ ทบาทในการกระตุน การใหคํา ปรึก ษา การใหค วามชว ยเหลือ และอํา นวยความสะดวก
ผูบริหารโรงเรียน ผูปกครอง และเพื่อนรวมงานใหความรวมมืออยางเต็มที่ สภาพแวดลอมใน
หองเรียนมีความสอดคลองกับโครงการที่กําลังดําเนินอยู สวนการวัดแประเมินผลก็เกิดขึ้นทุก
ระยะของโครงการโดยใชวิธีการที่หลากหลาย 3. ดานการติดตามความเคลื่อนไหวของการจัด
ประสบการณการเรียนรู ผูบริหารโรงเรียนและครูใ หความสนใจติดตามความเคลื่อนไหวของ
การสอนแบบโครงการ โดยผูบ ริห ารโรงเรีย นเนน ที่ก ารศึก ษาจากบทความ หนังสือ งานวิจัย
และเอกสารทางวิช าการ สว นครูเ นน ที่ก ารอบรมสัม มนา งานวิจัย ของ อัธยา ศาลยาชีวิน ได
ศึกษาการจัดสุนทรียศึกษาสําหรับเด็กปฐมวัยในโรงเรียนที่ใชแนวการศึกษาวอลดอรฟและเรก
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จิโอ เอมิเลีย ผลการวิจัยพบวาผูบริหารและครูของทั้งสองโรงเรียน มีการรับรูเกี่ยวกับสุนทรีย
ศึกษาแตกตางกันในสวนของการบรรยายใหภาพเกี่ยวกับสุนทรียศึกษา แตสิ่งสําคัญที่ทําใหการ
จัด สุน ทรีย ศึก ษาของทั้ง สองโรงเรีย นมีค วามแตกตา งกัน คือ ภาพลัก ษณเ กี่ย วกับ เด็ก ในฐานะ
มนุษ ยผูม ีมิต ิท างจิต วิญ ญาณ อัน มีฐ านมาจากมนุษ ยปรัช ญาและแนวคิด ทางการศึก ษาของ
Steiner และภาพลักษณเกี่ยวกับเด็กในฐานะมนุษยผูมีมิติทางสติปญญาและสังคม อันมีฐานมา
จากแนวคิด ประสบการณนิย มของ Dewey และแนวคิด ปฏิรัง สรรคนิย มของ Vygotskyซึ่ง
นําไปสูความแตกตางทางดานเปาหมายของศิลปะหรือสุนทรียศึกษาที่มความสัมพันธกับทฤษฎี
ศิลปะที่แตกตางกัน การจัดสุนทรียศึกษาสําหรับเด็กปฐมวัยในโรงเรียนที่ประยุกตใชแนวคิด
ทางการศึก ษาวอลดอรฟ ใหค วามสํ า คัญ แกจ ิต สํ า นึก และธรรมชาติข องเด็ก มีก ารสง เสริม
ประสบการณส ุน ทรีย ะใหแ กเ ด็ก ผา นกระบวนการสรา งภาพในใจ ดว ยกิจ กรรมศิล ปะที่
เลีย นแบบความงามในธรรมชาติข องความเปน มนุษ ย จัด สิ่ง แวดลอ มที่เ ปน ธรรมชาติ เนน
บรรยากาศที ่ส งบ ใชสื ่อ ที ่เ ปน วัส ดุธ รรมชาติ ครูม ีบ ทบาทในการเปน ผู นํ า กิจ กรรม เปน
แบบอยา งของมนุษ ยที ่ง ดงาม และเปน ผู ป กปอ งเด็ก จากสิ ่ง ที ่ทํ า ลายธรรมชาติข องเด็ก
สอดคลองกับ กูดแมน(Goodman) ไดเสนอแนะหลักการจัดการเรียนการสอนภาษาแบบองครวม
ดังนี้ 1. สงเสริมการอานภายในโรงเรียน จัดหาหนังสือหรืออุปกรณสงเสริมการอานตาง ๆ ที่มี
ความหมายสงเสริมประสบการณในชีวิตประจําวัน ซึ่งจะชวยเพิ่มพูนความรู ความเพลิดเพลิน โดย
จัดให หลากหลายสาขาและมีแบบแผนการเขียนที่แตกตางกัน เปนแบบอยางการใชภาษา 2.
สงเสริมใหรักการอาน โดยจัดเตรียมหนังสือพิมพตาง ๆ ใหตอบสนอง ความตองการของผูเรียน
และสังคม จัดสภาพแวดลอมใหเหมาะแกการอาน มีหนังสือมากมายหลายประเภทใหเลือกซึ่งเปน
การจูงใจใหผูเรียนอยากอานเองเพื่อความสนุกสนานและพอใจ มิใชการบังคับใหอาน การอานดวย
ความพอใจและการอานโดยการบังคับใหผลตอการพัฒนาการอานตางกัน 3. ในการเรียนการสอน
ทั้งผูสอนและผูเรียนจะตองมีจุดประสงคยอยในสวนของตนเองที่ตางกัน ผูสอนจะตองเนนการ
พัฒนาการใชภาษาของผูเรียนในการอานการเขียน สวนผูเรียนจะเนนการนําภาษาไปใชในการอาน
และการเขียนเพื่อสื่อความหมายตามที่ตองการ ผูสอนควรพยายามใหผูเรียนมีความกลาในการใช
ภาษารูปแบบใหม ๆ ที่หลากหลายโดยไมกลัวความผิดและพรอมที่จะแกไขไดเสมอซึ่งจะทําให
ผูเรียนพัฒนาการเรียนรูไดรวดเร็วกวาผูที่ไมกลาใชภาษา เมื่อใชไดถูกตองผูเรียนจะมีความมั่นใจ
และมีพลังการใชภาษา ไดอยางดี4. ผูสอนตองเนนใหผูเรียนรูจักใชกระบวนการอานไดอยางมี
ประสิทธิภาพและเกิดความชํานาญประกอบกับความรูเดิม
องคประกอบที่ 2 การบริหารดานโครงสรางการบริหารและหลักการบริหาร
จัดการ ((management structure and administration ) มีความสําคัญในการวางระบบการบริหาร
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โรงเรียนซึ่งสอดคลองกับ อุทัย บุญประเสริฐ ไดกลาววา การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน เปน
รูปแบบและแนวคิดในการบริหารที่จะตองกระจายอํานาจการบริหาร ทําใหสถานศึกษามีอํานาจ
และความรับผิด ชอบในการบริห าร มีความคลองตัว และมีค วามอิสระมากขึ้น ในการตัด สิน ใจ
สอดคลองกับผลการวิจัยของ วอชสเต็ทเตอร ( Wohlstetter )พบวาปจจัยหรือกลยุทธที่ทําใหการ
บริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานประสบความสําเร็จ ไดแก 1 การกระจายอํานาจอยางแทจริง 2 เนน
การบริ ห ารแบบมี ส ว นร ว ม 3. มุ ง พั ฒ นาบุ ค ลากร 4. สร า งเป า หมายโรงเรี ย นให ชั ด เจน 5.
ประชาสัมพันธกับผูเ กี่ยวของเขาใจ 6. สรรหาและพัฒนาคณะกรรมการโรงเรียนใหมีคุณภาพ
สอดคลองกับบราวด บรูซ โรเบิรท (Robert) พบวา การบริหารโรงเรียนควรเปดโอกาสใหผูมีสวน
รวมที่เกี่ยวของมีสวนในการจัดการศึกษา เปนการทําใหขวัญ กําลังใจ ของครู บุคลากรดีขึ้น เกิด
ความรูสึกรักและเปนเจาของโรงเรียนรวมกัน รวมทั้งกอใหเกิดความคิดสรางสรรคในการบริหาร
จัดการ การบริหารมีประสิทธิภาพสูงขึ้น โปรงใส ตรวจสอบได และการบริหารโรงเรียนควรมี
ปจจัยที่สนับสนุนในดานการประกันคุณภาพ สอดคลองกับ เก็จกนก เอื้อวงศ ที่พบวา ปจจัยที่
สงเสริมการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา ในกลุมปจจัยภายในไดแก การที่ผูบริหารมี
ความมุงมั่ น ทุ ม เท สนใจใฝ รู มีก ารบริห ารแบบมีสว นรว มและมีวัฒ นธรรมองคก รที่ดี มีแ บบ
แผนการทํางานเปนทีม มีตัวแบบการเปนครูที่ดี เห็นคุณคาของการประเมินและเชื่อวาการประกัน
คุณภาพการศึกษานําไปสูการพัฒนาคุณภาพการศึกษา นอกจากนั้นโครงสรางการบริหารและการ
ประสานงานที่คลองตัว มีบุคลากรหรือคณะทํางานที่รับผิดชอบงานประกันคุณภาพเปนปจจัยเสริม
สวนปจจัยภายนอกไดแกการที่กฎหมาย /นโยบายตนสังกัดผลักดันใหโรงเรียนดําเนินการประกัน
คุณภาพ การบริหารงานโรงเรียนควรมีการพัฒนาใหมีความเปนเลิศในการบริหารงานทุกๆดาน
สอดคลองกับ แมคกิวริส (B. MacGilchrist,K.Myers and J. Reed) สรุปวา การพัฒนาใหเปน
โรงเรียนอัจฉริยะ 9 ประการ คือ 1.ความฉลาดดานคุณธรรมจริยธรรม 2. ความฉลาดดานความรูสึก
นึกคิด ความฉลาดดานบริบทของสิ่งแวดลอม 4.ความฉลาดดานการปฏิบัติงาน 5. ความฉลาดดาน
อารมณ 6. ความฉลาดดานสถานศึกษา 7.ความฉลาดดานการมีมุมมองสะทอนกลับ 8. ความฉลาด
ดานการจัดการศึกษา 9.ความฉลาดดานระบบการทํางาน สอดคลองกับอาคม อึ่งพวง สรุปวาการ
สรา งประสิท ธิภ าพของโรงเรีย น ดัง นี้ 1.ควรเนน การบริห ารจัด การโดยใชโ รงเรีย นเปน ฐาน
อยางชัดเจน 2. ควรนําหลักธรรมาภิบาลมาใชในการบริห ารอยางเปน รูปธรรม 3. มีระบบการ
พัฒ นาผูบ ริห ารมือ อาชีพ และมีก ารบม เพาะผูบริห ารรุน ใหม 4. ควรมีก ารปรับ ปรุง โครงสรา ง
และระบบการบริหารงานโรงเรียนสาธิตใหมีประสิทธิภ าพ 5. ควรเชื่อมประสานหลักสูตรแต
ละระดับชว งชั้น ใหสัม พัน ธกัน 6. สง เสริม การจัด การเรีย นการสอนโดยผูเ รีย นเปน สํา คัญ ให
ทั่ว ถึง ทุก เนื้อ หาวิช า 7. มีร ะบบการนิเ ทศติด ตามและใหคํา ปรึก ษาดา นการสอนแกค รูอ ยา ง
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ใกลชิด 8.ควรเนนการสรางเสริมระเบีย บวินัยในการเรียนใหแ กผูเรียนในทุกระดับ 9. ควรจัด
สภาพแวดลอ มใหเ อื้อ ตอ การจัด การเรีย นการสอนและสง เสริม ใหเ กิด การเรีย นรู 10. ควรมี
มาตรการในการรัก ษาสภาพแวดลอ มใหส ะอาดอยูเ สมอ 11. ควรสรา งเสริม ความรูสึก ของ
ความเปนเจาขององคก รรวมกันใหเกิดแกบุคคล 12. ควรสรางสรรควัฒนธรรมการทํางานที่มี
มาตรฐานสูง 13. ควรตั้ง ความคาดหวัง สูง สํา หรับ ทุก ฝา ย 14. ควรเนน ใหผูเ รีย นรูสิท ธิห นา ที่
และสรางเสริมความรับผิดชอบใหแกผูเรียนแตละคน 15. ควรสงเสริมการปกครองในระบอบ
ประชาธิป ไตยใหนัก เรีย นโดยการปฏิบัติจ ริง 16. ควรมีร ะบบฐานขอ มูล ของผูเ รีย นแตล ะคน
โดยละเอีย ดและตอเนื่อ งไปในทุก ระดับชั้น 17. ควรมีก ารรายงานความกา วหนาของนัก เรีย น
ใหผูปกครองทราบอยางสม่ําเสมอ 18. ควรมีน โยบายการพัฒ นาบุคลากรอยางมีทิศ ทางและมี
เปา หมายที่ชัด เจน 19. ควรสง เสริม ใหผูป กครองมีบ ทบาทและมีสว นรว มกับ การดํา เนิน งาน
ของโรงเรียนอยางแทจริงและจริงใจ 20. ควรเรงใหเกิดชมรมหรือสมาคมศิษยเกาของโรงเรียน
โดยเร็ว 21. ควรสง เสริม และสนับ สนุน ใหเ กิด เปน ชุม ชนวิช าการขึ้น ในโรงเรีย นโดยเร็ว 22.
ควรมีร ะบบการบริห ารทรัพ ยากรบุค คลที ่เ หมาะสม 23. ควรมีเ สน ทางการพัฒ นา
ความกาวหนาทางวิชาการของอาจารยที่เหมาะสม 24.ควรมีโครงการปรับปรุงโรงเรียนในแต
ละปอยางชัดเจน โดยใชกลยุทธในการบริหารงาน
องคประกอบที่ 3 การบริหารดานการพัฒนาครูปฐมวัยมืออาชีพ (professional early
childhood teacher) ซึ่งโรงเรียนสาธิตปฐมวัยเปนตนแบบในการจัดการศึกษา ดังนั้นจึงตองมีครู
ปฐมวัยที่มีคุณภาพในทุกๆดานซึ่งมีความสอดคลองกับ วิรัช คุมกลาง ไดศึกษา การพัฒนาครู
ดานการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ พบวา หลังจากที่ไดดําเนินการพัฒนาครู
ดานการจัดกิจกรมการเรียนรูอยางตอเนื่องโดยใชกลยุทธ 3 ดาน คือ การประชุมเชิงปฏิบัติการ
การศึก ษาดูงาน และการนิเ ทศ แลว ทําใหครูแ ละกลุม เปาหมายเกิด การปรับ เปลี่ย นพฤติก รรม
ตามกรอบการศึก ษาคน ควา คือ 1) ดา นพฤติก รรมการสอนของครู พบวา ผูรว มการศึก ษา
คน ควา ทั้ง 4 คน มีค วามรูค วามเขา ใจ และสามารถเขีย นแผนการเรีย นรูไ ดล ะเอีย ด ถูก ตอ ง
ชัดเจนทุกขั้นตอน ใชเทคนิควิธีสอนและสื่อการเรียนรูที่หลากหลาย สรางบรรยากาศการเรียน
เพื่อกระตุน เราใจใหนักเรียนเกิดการเรียนรูอยางมีความสุข และสงเสริมใหนักเรียนมีสวนรวม
ในการจัดกิจกรรมฝกคิด ฝกปฏิบัติ ฝกการแกปญหา ดานพฤติกรรมการสอนของครู ตัวบงชี้ที่
3 ครูสรางบรรยากาศการเรียนเพื่อกระตุน เราใจใหนักเรียนเกิดการเรียนรูอยางมีความสุข ดาน
พฤติก รรมการเรีย นของนัก เรีย น พบวา นัก เรีย นกลา ซัก ถามและแสดงความคิด เห็น อยา ง
สรา งสรรคแ ละมีเ หตุผ ล นัก เรีย นสนใจใฝรู มีสว นรว มในการเรีย นรูอ ยา งมีค วามสุข มีค วาม
กระตือรือรนในการเรียนและรับผิดชอบในการทํางานจนเสร็จ และมีปฏิสัมพันธที่ดีตอครูและ
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เพื่อ นทํา งานรว มกับ ผูอื่น ได ดา นความรูค วามเขา ใจในการเขีย นแผนการเรีย นรู และการจัด
กิจ กรรมการเรีย นรู ที ่เ นน ผู เ รีย นเปน สํ า คัญ โดยใชก ลยุท ธก ารประชุม เชิง ปฏิบ ัต ิก าร
(Workshop) และการศึก ษาดูง าน ซึ่ง การประชุม เชิง ปฏิบัติก ารเปน การใหค วามรูแ ละการ
ปฏิบัติการเขียนแผนการเรียนรู และการฝกปฏิบัติจัดกิจกรรมการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
ทํา ใหค รูมีค วามรูค วามเขา ใจในการเขีย นแผนการเรีย นรูไ ดค รบองคประกอบและครอบคลุม
กรอบการศึกษาคนควา ซึ่งทําใหไดรับผลเกินความคาดหวัง ก็คือ ผูรวมศึกษาคนความีความพึง
พอใจ กระตือรือรน และตั้งใจในการประชุมเปนอยางยิ่ง ใหความรวมมือแกวิทยากรเปนอยาง
ดี กลา ซัก ถาม แลกเปลี ่ย นเรีย นรู อ ยา งหลากหลายดว ยความสนใจ อีก ทั ้ง วิท ยากรเปน
ผูเ ชี่ย วชาญ สามารถใหค วามชว ยเหลือ แนะนํา ตอบขอ ซัก ถามแกผูรว มศึก ษาคน ควา ไดเ ปน
อยางดี ซึ่งสอดคลองกับ ทองสุข ชาภักดี พบวาควรแกปญหาโดยการนิเทศปรับปรุง ใหขอมูล
ยอ นกลับ ดว ยเทคนิค การพูด ใหกํา ลัง ใจ การยกยอ งชมเชย เปด โอกาสใหแ สดงความคิด เห็น
และระบายความรูสึกของตนเองอยางเต็มที่ รวมทั้งรวมกันวิเคราะหจุดเดน จุดดอย อยางจริงจัง
และตอเนื่อ ง ผลจากการนิเ ทศ ทํา ใหผูรว มศึก ษาคน ความีก ารพัฒ นาตนเองดียิ่ง ขึ้น โดยมีก าร
เตรีย มการเขีย นแผนการเรีย นรูอ ยา งละเอีย ด ถูก ตอ งชัด เจนทุก ขั้น ตอน มีเ ทคนิค วิธีก ารสอน
และสื่อ การเรีย นรูที่ห ลากหลาย มีก ารสรา งบรรยากาศเพื่อ กระตุน เรา ใจใหนัก เรีย นเกิด การ
เรีย นรูอ ยา งมีค วามสุข และสง เสริม ใหนัก เรีย นมีสว นรว มในการจัด กิจ กรรม สอดคลองกับ
โทมัส และมอนตโกเมรี่ (Thomas Montgomery)ไดศึกษาวิจัย เรื่องการเปนครูที่ดี ; ผลสะทอนจาก
การปฏิบัติงานของครูใ นทัศนะของเด็กนักเรียน เปนการวิจัยโดยใชวิธีการสังเกตเกี่ยวกับการ
ปฏิ บั ติ ง านของครู ใ นการจั ด การเรี ย นการสอน และสั ม ภาษณ ความคิ ด เห็ น ของเด็ ก เกี่ ย วกั บ
คุณลักษณะของครูที่ดีควรมีอะไรบาง จากการสัมภาษณเด็กไดขอสรุปวา ครูจะเปนครูดีไดตองมี
คุณลักษณะ 4 ประการคือ มีความสุภาพออนโยน ตองสนใจและเอาใจใสดูแลเด็ก ตองมีความเขาใจ
เด็ก ตองมีอารมณสนุกสนานและรักเด็ก จะสงผลใหผูเรียนเกิดความสุขในการเรียนรู
องคประกอบที่ 4 การบริหารดานผูบริหารมืออาชีพ (professional leadership ) เปน
องคประกอบที่มีความสําคัญตอการบริหารโรงเรียนสาธิตปฐมวัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏ เมื่อ
พิจารณาดานองคประกอบของการบริหารดานผูบริหารมืออาชีพ มีความสอดคลองกับ Vroom และ
Arthur G. Jago ซึ่งเรียกกันวา โมเดล Vroom-Yetton-Jago (Vroom-Yetton-Jago model) สรุปวา
ผูนําจะวิเคราะหปจจัยสถานการณเพื่อตัดสินใจวารูปแบบของการตัดสินใจแบบใดมีประสิทธิผล
มากที่สุดซึ่งมีปจจัยสําคัญที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจ ดังนี้1. คุณภาพของการตัดสินใจ (Decision
quality เปนลักษณะการตัดสินใจที่มีวัตถุประสงคที่ทําใหเกิดผลดีตอการปฏิบัติงานของบุคคลและ
กลุ ม เพราะการตั ด สิ น ใจที่ มี คุ ณ ภาพสู ง จะขึ้ น อยู กั บ การเลื อ กทางเลื อ กในการตั ด สิ น ใจที่ มี
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ประสิทธิผลซึ่งจะตองมีขอมูลและมีความตั้งใจของสมาชิกของกลุมที่จะรวมมือกับผูนําในการ
ตัดสินใจที่ดีดวย2.การยอมรับการตัดสินใจ (Decision acceptance) เปนความผูกพันของสมาชิก
ของกลุมเพื่อการตัดสินใจมีประสิทธิผล และจะเกี่ยวของกับความนาจะเปนที่พนักงานจะยอมรับ
การตัดสินใจ และยอมรับการปฏิบัติการพนักงานโดยทั่วไปจะยอมรับการตัดสินใจถาเขาอยูใน
สภาพเตรียมพรอมกับกระบวนการตัดสินใจ 3.การมุงความสําคัญที่การพัฒนาพนักงาน (Concern
for employee development) เปนความสนใจของผูบริหารที่จะชวยปรับปรุงเทคนิคและทักษะการ
ตัดสินใจของพนักงาน และการใหคําแนะนําเกี่ยวกับกระบวนการตัดสินใจ ถือเปนการใหโอกาส
พนักงานไดเรียนรูทักษะใหม ๆ ซึ่งจะชวยใหเกิดความเชี่ยวชาญในกระบวนการตัดสินใจ 4. การมุง
ความสําคัญที่เวลา (Concern for time) เปนการมุงที่เวลาของสมาชิกของกลุม ซึ่งจะสัมพันธกับ
ประสิทธิผลของการตัดสินใจของผูนําอยางมากเพราะการตัดสินใจของผูนําจะอยูในความสนใจ
ของสมาชิกของกลุม สอดคลองกับ สุมน อมรวิวัฒน ไดกลาวถึงภารกิจของผูบริหารสถานศึกษา
ยุคปฏิรูปไวดังนี้ภารกิจที่ผูบริหารสถานศึกษาควรดําเนินการ อันเปนผลมาจากการเปลี่ยนแปลงทาง
การศึกษามีอยู 4ประการ ดังนี้ 1.สํารวจ รวบรวม และจัดทําขอมูลเกี่ยวกับแหลงเรียนรูในชุมชน
ทองถิ่น จากการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญทางการศึกษาที่เรากําลังเผชิญอยูนี้ ขอใหผูบริหาร
สถานศึกษาทุกทานไดจัดกระทําขอมูลอยางเปนระบบ เกี่ยวกับการสํารวจขอมูลแหลงเรียนรูและ
การทํามาหากิน แหลงวิถีวัฒนธรรมของชุมชนที่โรงเรียนตั้งอยู อาจจะเปนเรือกสวน ไรนา การทํา
มาหากิน อาชีพตางๆ ผลผลิตในหมูบาน พิพิธภัณฑ หองสมุด หรือแหลงเรียนรูอื่น ๆ ควรมีการ
สํารวจอยางเปนระบบ และเปนขอมูลที่โรงเรียนของทานสามารถแสดงตอผูที่ตองการทราบไดทันที
จุดนี้จะเปนจุดที่ทําใหโรงเรียนของทานเขมแข็งตอไป 2 บริหารจัดการใหโรงเรียนเปนแหลงรวม
ภูมิปญญาทุกสาขาเพื่อใหโรงเรียนเปนโรงรู และโรงรื่นเริงของชุมชน ผูบริหารสถานศึกษาตอง
แสดงฝมือของทานเกี่ยวกับกลวิธีที่จะดึงชุมชนเขามาสูโรงเรียน มีกลวิธีอะไรบางที่ทําใหชุมชน
เขามาสูโรงเรียน แลวเปลี่ยนโรงเรียนใหเปนโรงรูสําหรับชุมชน คือ ชุมชนอยากรูอะไรใหเขามา
ศึกษาเรียนรู ชุมชนของเรานั่นคือโรงเรียนของเราจะกลายเปนแหลงรวบรวมภูมิปญญาของชุมชน
นั้น 3. สงเสริมการใชสื่อสิ่งพิมพสื่ออิเล็กทรอนิกส สื่อโสตทัศน และสื่อธรรมชาติเพื่อการเรียนรู
ผูบริหารสถานศึกษาควรไดแสดงความสามารถในการจัดการที่จะนําสื่อสิ่งพิมพ สื่ออิเล็กทรอนิกส
สื่อโสตทัศน และสื่อธรรมชาติ ทั้ง4 อยาง มาสรางการเรียนรูใหแกนักเรียน และตองมีวิธีการ
จัดการสื่อเหลานี้ใหเสริมคุณภาพ หรือใชปองกันความเสี่ยงของนักเรียนเปนอยางดี 4. เอาใจใส
สงเสริมนักเรียนตามความถนัดและความสามารถ รวมทั้งการดูแลเฝาระวังนักเรียนกลุมเสี่ยง ทาน
บอกไดหรือไมวานักเรียนของทานกลุมไหนมีแววอะไรและกลุมไหนมีความเสี่ยงอะไร นั่นก็คือ
ทานผูบริหารสถานศึกษาจะไมเปนหัวหนางานที่มุงอยูกับเอกสารและงานธุรการ แตจะเริ่มหันมา
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มองนักเรียนมากขึ้น และสามารถบอกไดวานักเรียนในโรงเรียนกลุมไหนที่มีแววทางดนตรี กลุม
ไหนที่มีแววทางกีฬา กลุมไหนที่มีแววทางศิลปะ กลุมไหนที่มีแววทางวิชาการ สอดคลองกับ อาคม
วัด ไธสง สรุป วา บทบาทและหนา ที่เ ป น ป จ จั ย ที่ สํา คัญ อย า งหนึ่ง ตอ ความสํา เร็จ ในการบริห าร
ผูบริหารศึกษาตองแสดงบทบาทของตนใหเหมาะสมและปฏิบัติหนาที่ของตนอยางสมบูรณ เพือ่ ให
ผูใตบังคับบัญชามีความมุงมั่นและรวมมือกันปฏิบัติอยางเต็มความสามารถ โดยยึดวัตถุประสงค
ขององคกรเปนหลัก ถาผูบริหารแสดงบทบาทหนาที่ของตนอยางเหมาะสมถูกตอง จะทําให
องคกรประสบความสําเร็จอยางมีประสิทธิภาพ และผูใตบังคับบัญชามีความสุขดวย มีการนิเทศ
ครูอยูเสมอ ซึ่งสอดคลองกับ เอ็ดเวริ์ด ปาจัก (Edward Pajak) ไดศึกษาเกี่ยวกับแนวทางในการทํา
หนาที่ที่ผูนิเทศที่มีประสิทธิภาพ พบวาควรมีดังนี้ 1. ดานการติดตอสื่อสาร ซึ่งหมายถึงการ
ติดตอสื่อสารที่เปดเผยระหวางบุคคลหรือกลุมโดยผานองคการ ซึ่งควรมีความรูในเรื่องเหลานี้
ความรูเรื่องกลยุทธในการแกขอขัดแยง 2. ดานการพัฒนาเจาหนาที่ เปนการพัฒนาและสนับสนุน
และเปดโอกาสสําหรับความกาวหนาในวิชาชีพ เชนความสนใจที่จะใหความชวยเหลือสนับสนุน
3. ดานการจัดการเรียนการสอน เปนการสนับสนุนและการประสานงานเพื่อการปรับปรุง
โปรแกรมการศึกษา 4. การวางแผนและการเปลี่ยนแปลง เปนการริเริ่มและนํากลยุทธในการมีสวน
รวมเพื่อการปรับปรุงที่ตอเนื่อง 5. การจูงใจและการจัดองคกร เปนการชวยบุคคลเพื่อการ
พัฒนาการแบงปนวิสัยทัศนและเปาหมายรวมกัน โดย เชื่อในการสรางวิสัยทัศนรวมกัน 6. การ
สังเกตและการประชุมเพื่อปรึกษาหารือ เปนการใหขอมูลยอกลับแกครูที่ไดจากการสังเกตการ
สอนในชั้นเรียน 7. หลักสูตร เปนการประสานและบูรณาการพัฒนาหลักสูตรและการ 8. การ
แกปญหาและการตัดสินใจ เปนการใชกลยุทธที่หลากหลายในการทําความกระจางในการวิเคราะห
ปญหาและการตัดสินใจ 9. การใหบริการแกครู เปนการจัดหาวัสดุ อุปกรณ ทรัพยากร เพื่อชวยใน
การสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน 10. การพัฒนาบุคลากร (Personal development) เปนการ
ยอมรับและสะทอนถึงความเชื่อของแตละบุคคล รวมทั้งความสามารถและการปฏิบัติการ 11.
ความสัมพันธกับชุมชน ซึ่งหมายถึงการสรางและคงไวซึ่งสัมพันธภาพระหวางโรงเรียน 12. การ
วิจัยและการประเมินผลโปรแกรมการจัดการศึกษา ผูบริหารปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีในดาน
คุณธรรม จริยธรรม ดานการจูงใจเพื่อสรางแรงดลใจ คือ ผูบริหารแสดงความเชื่อมั่นใหกําลังใจและ
ทําใหผูรวมงานมุงมั่นในการทํางานใหประสบความสําเร็จตามเปาหมายและผูบริหารกลาวถึง
อนาคตของสถานศึ ก ษาอยา งคนที่ม องโลกในแงดี ดา นการกระตุน การใชป ญ ญา คือ ผู บริ ห าร
สงเสริมบุคลากรใหแสดงความคิดเห็นในการปฏิบัติงาน สอดคลองกับวรภาส ประสมสุข ไดศึกษา
หลักการบริหารการศึกษาตามแนวพุทธธรรม พบวา หลักธรรมที่สอดคลองกับหลักการบริหาร
การศึก ษามีจํ า นวน 21 หลัก ธรรม แยกตามหลัก การครองตน การครองคน และการครองงาน
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สอดคลองกับ 19 หลักพุทธธรรม ไดแก กัลยาณมิตตา โยนิโสมนสิการ ธรรมคุมครองโลก2 ธรรม
ทําใหงาม2 ธรรมมีอุปการะมาก2 กุศลมูล3 สันโดษ3 สุจริต3 อธิปไตย3 ฆราวาสธรรม4 พรหม
วิหาร4 สัคหะวัตถุ4 อธิษฐานธรรม4 เบญธรรม พละ5 กัลยาณมิตรธรรม7 สัปปุริสธรรม7 อริยทรัพย
7และทศพิธราชธรรม ซึ่งจากการศึกษาของสตีเฟน วารด คิงส (Stephen Ward King) ภาวะผูนําที่มี
ประสิทธิผลสําหรับความสําเร็จที่มีคุณภาพและการเรียนรูขององคการ พบวาศึกษาภาวะผูนําที่มี
ประสิทธิผลสําหรับความสําเร็จที่มีคุณภาพและการเรียนรูขององคการ พบวา พฤติกรรมภาวะผูนํา
แบบเปลี่ยนสภาพมีความสัมพันธทางบวกกับการทํางานเปนทีม การเนนที่ลูกคาเปนสําคัญและ
พันธะสัญญาที่จะปรับปรุงอยางตอเนื่องและหลักการฝกปฏิบัติขององคการแหงการเรียนรูดาน
วิ สั ย ทั ศ น ร ว ม รู ป แบบการจั ด การแบบแผนทางความคิ ด ส ว นภาวะผู นํ า แบบตามสบายมี
ความสัมพัน ธท างลบกับ การเนน ที่ลูก คา เปน สํา คัญ และการบริ ห ารแบบวางเฉยเชิงรุก มีค วาม
เกี่ยวของเชิงบวกกับวีการควบคุมกระบวนการ การใชวิธีการควบคุมกระบวนการไดสะทอนกลับมา
เพิ่มกระบวนการยอนกลับตอสมาชิกของทีม ซึ่งไดสงเสริมหรือใหกําลังใจแกหลักการฝกปฏิบัติ
ของการเรียนรูขององคการแหงการเรียนรูทั้ง 2 ดาน คือ ดานการเรียนรูของทีม และดานความรูสึก
สวนบุคคลของความเชี่ยวชาญของบุคคล
องคประกอบที่ 5 การบริหารดานการประสานความรวมมือกับผูปกครองและชุมชน
(parents and community participation)เปนองคประกอบที่มีความสําคัญตอการบริหารโรงเรียน
สาธิตปฐมวัย ของมหาวิท ยาลัยราชภัฏ เมื่อพิจ ารณาดานองคประกอบของการบริหารดา นการ
ประสานความรวมมือกับผูปกครองและชุมชน มีความสอดคลองกับ หวน พินธุพันธ สรุปวา การ
บริหารสถานศึกษาดานการสรางความสัมพันธกับชุมชน หมายถึงการดําเนินงานของกลุมบุคคลใน
สถานศึกษาในการสรางความสัมพันธกับชุมชน เชน ครอบครัว องคกรชุ มชน องคกรวิชาชีพ
สถาบันศาสนา สถานประกอบการ สถานที่ราชการ องคกรเอกชน และสถาบันสังคมอื่นๆ เปนตน
การดําเนินงานในการสรางความสัมพันธกับชุมชนจะดําเนินงานไดหลากหลายดังนี้ 1. การสอนให
ผูเรียนนําความรูไปใชในครอบครัวและชุมชน เชน การละเวนจากยาเสพติด การลดละเลิกอบายมุข
การลดละเลิกใชยาฆาแมลง การใชเครื่องใชไฟฟา การปลูกผักปลอดสารพิษ การปลูกปารักษา
ธรรมชาติสิ่งแวดลอม ฯลฯ เนื้อหาวิชาเหลานี้เมื่อผูเรียนเรียนในสถานศึกษาแลว ผูสอนจะย้ําให
ผูเรียนนําไปใชในครอบครัวและชุมชน และติดตอประสานงานกับผูปกครองใหอบรมดูแลวาผูเรียน
วานําความรูไปใชหรือไมอยางไรอีกดวย การออกเยี่ยมเยียนผูปกครอง และผูเรียนตามบาน เชน เมื่อ
ผูเรียนเจ็บปวย หรือผูสอนไปแนะนําผูเรียนทําแปลงเกษตรที่บาน รวมทั้งการเขารวมกิจกรรมของ
ชุ ม ชน เช น ร ว มงานการทอดกฐิ น ที่ วั ด ร ว มงานมงคลในชุ ม ชน เป น ต น การประชาสั ม พั น ธ
สถานศึกษา เชนจัดใหมีสิ่งพิมพเพื่อเผยแพรขาวสารของสถานศึกษา อาจทําในรูปของจดหมายขาว
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วารสาร จัดใหมีเจาหนาที่ประชาสัมพันธเพื่อใหขอมูลแกผูมาติดตอสอบถามหรือใหความสะดวก
แก ผู ม าติ ด ต อ สถานศึ ก ษา การเชิ ญ ผู ป กครองและประชาชนในชุ ม ชนมาประชุ ม เช น ในวั น
ปฐมนิเทศนักเรียนใหม วันเปดเรียนในภาคเรียนแรกของปการศึกษา เปนตน การรายงานผลการ
เรียนและอื่นๆใหผูปกครองทราบ เชน การรายงานเปนประจําวัน หรือการทําสมุดพกประจําตัว
นักเรียน ซึ่งจะมีทั้งผลการเรียน ความประพฤติ สุขภาพ และอื่นๆ สอดคลองกับ โกรลนิค และ
สโลวเวซิค (Grolnick & Slowiaczek) โกรลนิค และ สโลว สรุปวา การมีสวนรวมเปนการของผูแก
ครอง คือการอุทิศทรัพยากรโดยผูปกครองใหกับเด็ก ว การมีสวนรวมของผูปกครองในการจัด
การศึกษา คือ การที่ผูปกครองมีสวนรวมในโรงเรียน โดยการสนับสนุนดานความคิดเห็นตัดสินใจ
สละแรงงาน และเวลาใหโรงเรียนในการวางแผน การกําหนดนโยบาย การติดตอสื่อสารระหวาง
บานและโรงเรียน การแกปญหา พัฒนาสนับสนุนดานการเงินและการประเมินผล สอดคลอง
กับโชรเบ็ลโล (Sorbello) สรุปวาความสําคัญของผูปกครองในการมีสวนรวมในการจัดการศึกษา
ของโรงเรียน1. พอแมเปนผูใหกําเนิดชีวิตแตละชีวิต ทารกที่เกิดใหมไมสามารถชวยตัวเองได ตอง
พึ่งพาพอแมผูปกครองเปนระยะเวลายาวนาน การอบรมเลี้ยงดูลูกเปนโอกาสใหพอแมกับลูกคลุกคลี
กันในแบบที่มีการใหและการรับ การคลุกคลีกันนี้ยอมเกิดผลเปนพิเศษในการสรางความสัมพันธ
พอแม คือ ตนเหตุของความสุข ความทุกขทั้งปวงของเด็ก ความสัมพันธจะนําไปสูการพัฒนา
ศักยภาพในตัวเด็กนักเรียนที่ยั่งยืน 2. พอแมเปนครูคนแรก3. พอแมเปนบุคคลที่ใกลชิดกับเด็กมาก
ที่สุด เมื่อพิจารณานิเวศวิทยาของผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ พบวา ครอบครัวอยูใกลชิดและลอมรอบ
ตัวเด็กนักเรียนมากที่สุด พอแมจึงมีความสําคัญอยางยิ่งตอผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของเด็กนักเรียน
4. พอแมเปนครูที่ดีที่สุดในโลก 5. เปนยุทธศาสตรสังคมแหงการเรียนรู พอแมผูปกครองมี
บทบาทสําคัญในการจัดกระบวนการเรียนรูและการเสริมสรางการเรียนรู ทั้งที่บาน โรงเรียน และ
แหลงเรียนรูตางๆ การมีสวนรวมของผูปกครองในการจัดการศึกษาจะทําใหสังคมมีแหลงการเรียนรู
เกิดขึ้นมากมายเพื่อทําใหเกิดสังคมแหงการเรียนรูหรือสังคมแหงปญญา ที่ผูเรียนสามารถแสวงหา
ความรูดวยตนเองไดตลอดเวลา 6. เปนยุทธศาสตรการศึกษาตลอดชีวิต สรางลักษณะนิสัยในการ
เรียนรูใหแกเด็ก เปนสังคมแหงการเรียนรูและเกิดการเรียนรูตลอดชีวิต7. เปนยุทธศาสตรการระดม
ทรัพยากรทุกสวนของสังคมเพื่อการจัดการศึกษา ผูปกครอง คือ แหลงทรัพยากรของโรงเรียน
หากมี ก ารจั ด การและประสานงานที่ เ หมาะสมก็ จ ะนํ า พลั ง ที่ ซ อ นเร น เหล านี้ อ อกมาก อ ให เ กิ ด
ประโยชนตอบุตรหลานและโรงเรียนอัน สอดคลองกับ เอฟสทีน(Epstein) พบวา กิจกรรมการมี
สวนรวมของผูปกครองในการจัดการศึกษาของโรงเรียนในการเรียนรูที่บานนั้น ไดเสนอตัวอยาง
เพื่อนําไปปฏิบัติ ดังนี้ 1. โรงเรียนไดจัดเตรียมขอมูลขาวสารเพื่อเพิ่มทักษะของครอบครัวในทุก
วิชาทุกระดับชั้น 2. โรงเรียนไดมีขอมูลขาวสารเกี่ยวกับนโยบายและการติดตามการบานที่บาน
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3. โรงเรียนไดมีขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการชวยเหลือเด็กในการปรับปรุงทักษะในแตละชั้น และ งาน
ที่โรงเรียนมอบหมาย 4. โรงเรียนไดจัดใหมีการบานที่ใหเด็กตองปรึกษาหรือปฏิสัมพันธกับ
ครอบครัวเปนประจํา เพื่อใหครอบครัวรูวาเด็กไดเรียนอะไรบาง 5. โรงเรียนไดจัดใหมีปฏิทิน
กิจกรรมใหผูปกครองและนักเรียนเรียนที่บาน 6. โรงเรียนไดจัดใหมีกิจกรรมการอาน คณิตศาสตร
วิทยาศาสตร ที่บาน 7. โรงเรียนไดจัดใหมีการเรียนรูและกิจกรรมในชวงปดเทอม 8. โรงเรียนได
จัดใหผูปกครองมีสวนรวมในการตั้งเปาหมายของนักเรียนและโรงเรียนทุกป สอดคลองกับโคเฮน
และอัฟฮอฟ (Cohen & Uphoff) ไดแบงชนิดของการมีสวนรวมไววามี 4 ชนิด คือ1. การมีสวน
รวมในการตัดสินใจ (Decision making) ประกอบดวย 3 ขั้นตอน คือ ริเริ่มตัดสินใจ ดําเนินการ
ตัดสินใจ และการตัดสินใจปฏิบัติการ 2. การมีสวนรวมในการปฏิบัติงาน (Implementation)
ประกอบดวย 3 ขั้นตอน คือ ทรัพยากร การบริหาร และการประสานของความชวยเหลือ 3. การมี
สวนรวมในการรับผลประโยชน (Benefits) ไมวาจะเปนผลประโยชนทางวัตถุ ผลประโยชนทาง
สังคม หรือผลประโยชนสวนบุคคล 4. การมีสวนรวมในการประเมินผล (Evaluation) สอดคลอง
กับ เฮิรฟเฟอรแมน (Hefferman) ไดวิจัยเรื่องการรับรูของการมีสวนรวม ของผูปกครอง และ
สมาชิกในชุมชนในการมีสวนรวมเปนคณะกรรมการรวมการตัดสินใจ ผลการวิจัยพบวา ผูบริหาร
เปนกุญแจสําคัญในการสนับสนุนสงเสริมใหผูปกครองและสมาชิกในชุมชนเขามามีสวนรวม สวน
ในระดับชาติ รัฐ และทองถิ่นไดพยายามดําเนินการปรับปรุงใหผูปกครองและสมาชิกในชุมชนมี
สวนรวมในคณะกรรมการ ปญหาสําคัญ พบวาบทบาทของกลุมเกี่ยวกับความไมชัดเจน ของ
บทบาทและความรับผิดชอบของผูปกครองและสมาชิกในชุมชน โรงเรียน ผูปกครอง และชุมชน
จําตองเปลี่ยนทัศนคติ ทักษะความรูเกี่ยวกับการมีสวนรวมในการเปนคณะกรรมการตัดสินใจของ
ผูปกครองและสมาชิกในชุมชน สอดคลองกับบารนส (Barnes) ไดศึกษาการมีสวนรวมในการ
เรียนการสอนของผูปกครองนักเรียนพบวา การมีสวนรวมกับการเรียนการสอนของโรงเรียน โดย
อุดมคติแลวผูปกครองตอง มีบทบาทที่โรงเรียนหรือในชั้นเรียน แมวาจริง ๆ แลวการมีสวนรวม
ของพวกเขาจะไมเปนไปตามอุดมคติดังกลาว และไดพบวาผูปกครองยังมีสวนรวมในกิจกรรมตาง
ๆ ที่เกี่ยวของกับโรงเรียนที่บานดวย การศึกษาครั้งนี้ใหหลักฐานเพิ่มเติมวาบิดามารดาชาวอเมริกันมี
ความประสงคที่จะมีสิทธิ์มีเสียงเกี่ยวกับการเรียนการสอนลูกๆ ของตน ซึ่งบงชี้วาบิดามารดาชาว
อเมริกันเห็นคุณคาของการศึกษา และเห็นวาโรงเรียนจําเปนตองตระหนักถึงความคาดหวังดาน
การศึกษาและวัฒนธรรมของผูปกครองดวย สอดคลองกับ กริฟฟช (Griffith) พบวาการสื่อสาร
ระหวางผูปกครองกับโรงเรียน และสภาวะแวดลอมของโรงเรียนมีผลโดยตรงตอความพึงพอใจ
ของผูปกครองมากที่สุด รองลงมาไดแกการใหอํานาจแกผูปกครอง อยางไรก็ตามสวนที่ไมมี
ความสัมพันธตอ ความพึงพอใจของพอแม คือสภาวะแวดลอมตลอดจนใหขอมูลขาวสารแกผูปกครอง
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นอกจากนี้ยังพบวาความสัมพันธระหวางการมีสวนรวมของผูปกครองตอความพึงพอใจขึ้นอยูกับ
คุณภาพของการรับรูขอมูลจากโรงเรียนของผูปกครอง การใหอํานาจแกผูปกครอง การใหผูปกครอง
มีสวนรวมกับโรงเรียน และการรับรูตอสภาวะของโรงเรียน ซึ่งแวนคาวาลา (Vankawala) ไดศึกษา
ความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับความรวมมือ ระหวางโรงเรียนกับครอบครัว พบวา อุปสรรคที่ขัดขวาง
การมีสวนรวมของผูปกครองและโรงเรียน คือ พื้นฐานทางการศึกษาของผูปกครอง ซึ่งครูจะตอง
ใชกลยุทธในการทํางานรวมกับครอบครัวเด็กเพื่อเปนการสรางความสัมพันธระหวางครอบครัวและ
โรงเรียน ซึ่งไดใหขอเสนอแนะดังนี้1.สถานศึกษาควรเปดโอกาสใหคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานมีสวนรวมในการประชุม วางแผนการบริหารจัดการดานการบริหารงานบุคคลอยาง
ตอ เนื่อ งและจริง จัง เชน เสนอแนะหรือ แนะนํา ผูมีคุณ สมบัติที่ดีใ นการเขา มาบรรจุรับ เขา มา
ทํา งาน2.สถานศึก ษาควรใหค ณะกรรมการสถานศึก ษาขั้น พื้น ฐานมีสว นรว มในการพัฒ นา
บุคลากรในการสง เสริมความรูและประสบการณวิชาชีพ สงเสริมสนับสนุนบุคลากรใหมีก าร
พัฒนาผลงานทางวิชาการ เพื่อเลื่อนระดับใหตําแหนงสูงขึ้น โดยสงเขารวมอบรมการผลิตสื่อ
การเรีย นการสอนดวยเทคโนโลยีใ หม ๆ 3.สถานศึก ษาควรใหคณะกรรมการสถานศึก ษาขั้น
พื้น ฐานมีสว นรว มในการจัด ทํา เกณฑม าตรฐานตา ง ๆ ในโรงเรีย น ดา นการจัด การศึก ษาให
สอดคลอ งกับ มาตรฐานการศึก ษาขั้น พื้น ฐาน และตามเกณฑม าตรฐานของสํา นัก งานรับ รอง
มาตรฐานการศึกษา เพื่อเตรียมรับการประเมินคุณภาพการศึกษาตอไป
องคประกอบที่ 6 การบริหารดานการเปนหนวยรวมผลิตบัณฑิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
(unit co-produced graduates) เปนองคประกอบที่มีความสําคัญตอการบริหารโรงเรียนสาธิตปฐมวัย
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ เมื่อพิจารณาดานองคประกอบของการเปนหนวยรวมผลิตบัณฑิตของ
มหาวิทยาลัย ราชภัฏมีความสอดคลองกับ อารี โสตถิพัน ธ ศึก ษาพฤติกรรมภายใตการฝก
ประสบการณวิชาชีพครูเต็มเวลา พบวาสภาพของปญหาการจัดประสบการณวิชาชีพไว ดังนี้คือ 1.
นั ก ศึ ก ษายั ง ความเชื่ อ มั่ น ในการที่ จ ะปฏิ บั ติ ห น า ที่ ค รู ใ ห เ ป น ไปตามวั ต ถุ ป ระสงค ข อง
หลักสูตรทั้งในขณะที่กําลังศึกษา และเมื่อออกไปปฏิบัติหนาที่ครูเมื่อจบการศึกษาแลว 2.ขาดการ
ประสานสัมพันธระหวางภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ จึงทําใหนักศึกษาครูไมสามารถจะนําหลักการ
ลงไปสูการปฏิบัติไดและไมสามารถเลือกวิธีการตางๆ ไดอยางเหมาะสม3. การขาดการฝกปฏิบัติที่
เพียงพอในสถานการณจริงทําใหขาดการสรางเสริมเจตคติที่ดีตอวิชาชีพครู 4.นักศึกษายังขาด
โอกาสที่จะเรียนรูเกี่ยวกับตนเองและพัฒนาตนเองไปทีละขั้นตอน เพราะวิทยาลัยมักจะจัดการฝก
ปฏิบัติการสอนในโรงเรียนในตอนสุดทายของชวงการเรียนทําใหขาดขั้นตอนที่วินิจฉัยหาขอดี
ขอเสียเพื่อแกไขปรับปรุงขอบกพรองตางๆ ไดอยางตอเนื่องและจริงจัง ยิ่งกวานั้นระยะเวลาของการ
ฝกปฏิบัติก็ยังสั้น ไมเพียงพอที่จะทําใหเกิดการเรียนรูไดเทาที่ควร 5.ในระบบการเรียนการสอนของ
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วิทยาลัยครู บุคลากรที่เกี่ยวของกับการผลิตครู ยังขาดการตระหนักในความสําคัญของงานฝกสอน
และนิเทศการสอน อีกทั้งผูที่ทําหนาที่เกี่ยวกับงานประสบการณวิชาชีพครู ยังขาดประสบการณใน
การเรียนการสอนในโรงเรียนหรือขาดการติดตาใหทันตอสภาพการณตางๆ ของโรงเรียนทําให
ความหยั่งรูและการดําเนินการเรียนการสอน การจัดกิจกรรม การนิเทศและอื่นๆ หางไกลจากสภาพ
และเนื้อหาสาระที่จะพึงเตรียมใหนักศึกษาไดเรียนรู 6.หนวยเขาสังกัดและโรงเรียนที่เปนแหลงฝก
ประสบการณวิชาชีพ ยังขาดการตระหนักวาตนเองเปนหนวยที่ตองมีภาระรวมรับผิดชอบในการฝก
ประสบการณวิชาชีพครูรวมกับวิทยาลัยใหตรงตามเปาหมายอยางจริงจัง เพื่อเสริมสรางคุณภาพของ
นักศึกษาครู 7.การจัดเตรียมนักศึกษาครู ใหมีความสามารถตอบสนองความตองการของแตละ
สถานศึ ก ษาในทองถิ่น ตางๆ โดยตรง ยอ มเปน ไปไมไ ด เพราะสภาพทองถิ่น ที่สนับ สนุน และ
ขีดจํากัดทางการศึกษาของแตละแหงไมเหมือนกัน อีกทั้งนักศึกษาเองแตละคนก็ยอมมีบุคลิกภาพ
เฉพาะคนแตกตางกันไป 8.ระบบการบริหารงานประสบการณวิชาชีพครู ยังไมเอื้ออํานวยตอการ
จัดการเตรียมการนิเทศการสนับสนุน การรวมมือระหวางหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของทั้งภายในและ
ภายนอกวิทยาลัยเพื่อขจัดปญหาตางๆ ใหนอยลง จึงไดมีการศึกษาเพื่อหาแนวทางที่จะพัฒนาการฝก
ประสบการณวิชาชีพครูขึ้น แนวทางหนึ่งที่นาศึกษา คือ กระบวนการฝกประสบการณวิชาชีพเต็ม
เวลา 4 ขั้นตอน นั้น จําเปนหรือไมที่จะตองเริ่มตนขั้นตอนที่ 1 ในชั้นปที่ 1 ซึ่งเปนปแรกของการ
เริ่มตนเขาเรียนในสถาบันหากจะเริ่มตนขั้นตอนที่ 1 ในชั้นปที่ 3 ซึ่งเปนปแรกของการเริ่มตนเขามา
เรียนในสถาบันหากจะเริ่มตนขั้นตอนที่ 1 ในชั้นปที่ 3 ซึ่งเปนปที่นักศึกษาไดเรียนวิชาพื้นฐาน
วิชาชีพครูมาแลวพอสมควร นาจะทําใหนักศึกษาครูมีความพรอมและมั่นใจกวานี้ สอดคลองกับ
ประทุม อัตชู ที่ศึกษาผลของกระบวนการจัดการสังเกตและฝกปฏิบัติงานครูตอการนําไปใชในการ
ฝกประสบการณวิชาชีพครูของนิสิตคณะศึกษาศาสตรผลการวิจัย พบวา 1.ดานวิชาชีพครู นิสิตสวน
ใหญนําไปใชในระดับมากที่สุด คือ เห็นความสําคัญของอาชีพครู นําไปใชในระดับมากคือ ความรัก
และศรัทธาในอาชีพครู และความมั่นใจในการออกไปประกอบอาชีพครู2.ดานบุคลิกภาพความเปน
ครู นิสิตสวนใหญนําไปใชในระดับมากที่สุด คือ การแตงกายเหมาะสมกับความเปนครูและความ
รับผิดชอบ นําไปใชในระดับมากคือ การรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น การบริหารเวลา การใชภาษา
และการพูดสื่อความหมาย ความกระตือรือรน การปฏิบัติตอนักเรียนไดเหมาะสม การมีมนุษย
สัมพันธกับบุคคลอื่น ความมั่นใจในตนเอง และความคิดริเริ่มสรางสรรค3.ดานบทบาทหนาที่ของ
ครู นิสิตสวนใหญนําไปใชในระดับมากที่สุด คือ การรวมกิจกรรมตางๆ ของโรงเรียน นําไปใชใน
ระดับมากคือ เทคนิคการปกครองนักเรียน การปฏิบัติหนาที่ครูตามจรรยาบรรณวิชาชีพ การเขาใจ
ปญหานักเรียน จิตวิทยาการใหแรงเสริม การชวยแกปญหานักเรียนการเขียนบันทึกและขอความใน
การสื่อสาร การดูแลนักเรียนในฐานะอาจารยประจําชั้น และการจัดกิจกรรมโฮมรูม นําไปใชใน
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ระดับปานกลางคือ การจัดปายนิเทศ 4.ดานการสอนสาขาวิชาเอก นิสิตสวนใหญนําไปใชในระดับ
มากที่สุดคือ การแกปญหาเฉพาะหนา นําไปใชระดับมากคือ ความรูความเขาในเกี่ยวกับหลักสูตร
การจัดแผนการเรียนรูระยะยาว การจัดทําแผนการเรียนรูรายคาบ การจัดทําสื่อการสอน การใชสื่อ
การสอน เทคนิควิธีสอน การสงเสริมนักเรียนที่เรียนเกง การชวยเหลือนักเรียนที่เรียนออน การ
สรางแบบฝกหัด การสรางขอสอบ การวัดผลและประเมินผล นําไปใชในระดับปานกลางคือ การจัด
กิจกรรมวิชาการ สอดคลองกับ สุนทรียา ชัดแชม ศึกษา ความคิดเห็นของนิสิตที่มีตอการสังเกต
และฝกปฏิบัติงานครูในโรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ผลการวิจัย พบวา 1.ดานการ
ปฐมนิเทศ นิสิตสวนใหญมีความคิดเห็นในระดับมาก คือ เอกสารมีรายละเอียดเพียงพอตอการ
นําไปใชในการสังเกตและฝกปฏิบัติงานครู และการชี้แจงของอาจารยในวันปฐมนิเทศ ทําใหทราบ
แนวทางในการสังเกตอยางชัดเจน 2. ดานการจับกลุมนิสิต 3 คน กอนการฝก นิสิตสวนใหญมีความ
คิดเห็นในระดับมาก คือ การจัดกลุมนิสิต 3 คน กอนการฝกมีประโยชนทําใหสะดวกและคลองตัว
ในการสั ง เกตและฝก ปฏิ บั ติ ง านครู 3. ด า นประโยชน จ ากการเขี ย นรายงานการสั ง เกตและฝ ก
ปฏิบัติงานครู นิสิตสวนใหญมีความคิดเห็นในระดับมาก 4. ดานเวลาที่ใชในการฝก นิสิตสวนใหญ
มีความคิดเห็นในระดับมาก คือ เวลาที่ใชในการฝกปฏิบัติงานประจําชั้น และงานวิชาเอก 6 สัปดาห
มีความเหมาะสม5.ดานการใชแบบบันทึกการสังเกตและฝกปฏิบัติงานครู งานประจําชั้นและงาน
วิ ช าเอกนิ สิ ต ส ว นใหญ มี ค วามคิ ด เห็ น ในระดั บ มาก คื อ รายการในแบบบั น ทึ ก ครอบคลุ ม
วัตถุประสงคในการฝกปฏิบัติงานครู แบบบันทึกมีรูปแบบเหมาะสม แบบบันทึกสะดวกตอการใช
งาน แบบบันทึกชวยใหนิสิตทราบแนวทางและมีความพรอมในการฝกปฏิบัติงานครู 5 .ดานการ
สังเกตและฝกปฏิบัติงานประจําชั้น นิสิตสวนใหญมีความคิดเห็นในระดับมากที่สุด คือ นิสิตได
เรียนรูวิธีการจัดกิจกรรมโฮมรูม นิสิตมีสวนรวมในการดูแลนักเรียนในหนาที่อาจารยประจําชั้น
การเขาแถว สวดมนต รับประทานอาหาร ทําความสะอาดหองเรียน อาจารยใหกําลังใจ คําแนะนํา
คําปรึกษา มีความเปนกันเองกับนิสิตสวนนิสิตมีความคิดเห็นในระดับมาก ไดแก นิสิตไดเรียนรู
เกี่ยวกับการอบรมคุณธรรม จริยธรรมแกนักเรียน นิสิตรับทราบขอมูลเกี่ยวกับระเบียนขอบังคับ
ตางๆ ในโรงเรียน และขอตกลงระหวางครูกับนักเรียนในชั้นเรียน 6. ด า น ก า ร สั ง เ ก ต แ ล ะ ฝ ก
ปฏิบัติงานวิชาเอก นิสิตสวนใหญมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการสังเกตและฝกปฏิบัติงานวิชาเอกใน
ระดับมากที่สุด คือ นิสิตไดสังเกตและเรียนรูวิธีการสอนของอาจารย นิสิตไดเรียนรูและฝกทํา
แผนการสอน นิสิตไดเรียนรูวิธีการคุมชั้นเรียนสวนนิสิตมีความเห็นในระดับมาก ไดแก นิสิตได
เรียนรูวิธีการจัดและประเมินผลวิชาเอก นิสิตไดเรียนรูการใชจิตวิทยาการเรียนการสอน และนิสิต
ไดศึกษาหลักสูตรและเอกสารประกอบการสอน 7.ดานบุคลิกภาพของความเปนครู นิสิตสวนใหญ
แสดงความคิดเห็นระดับมากที่สุด คือ ความรับผิดชอบ การใชภาษาและการสื่อความหมาย ความ
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มั่นใจในตนเอง และความกระตือรือรนสวนนิสิตแสดงความคิดเห็นระดับมาก ไดแก การแสดง
ความคิดเห็น การมีมนุษยสัมพันธและความคิดสรางสรรค8..ดานความคิดเห็นตอวิชาชีพครู นิสิต
สวนใหญมีความคิดเห็นในระดับมากที่สุด คือ นิสิตเห็นความสําคัญของอาชีพครู มีความรักและ
ศรัทธาในอาชีพครูสวนนิสิตมีความคิดเห็นตอวิชาชีพครูในระดับมาก คือ นิสิตมีความมั่นใจในการ
ออกไปประกอบอาชีพครู
องคประกอบที่ 7 การบริหารดานการวิจัยทางการศึกษาปฐมวัย (research in early
childhood education) เปนองคประกอบที่มีความสําคัญตอการบริหารโรงเรียนสาธิตปฐมวัยของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ เมื่อพิจารณาดานองคประกอบของการบริหารดานการวิจัย ทางการศึก ษา
ปฐมวัย มีความสอดคลองกับ วิมลลักษณ ไกรวงษ ศึกษาการวิจัยในชั้นเรียนของครูโรงเรียน
อนุบาลเอกชน พบวา ครูโรงเรียนอนุบาสลเอกชน มีความรู และทักษะในการทําวิจัยอยูในระดับ
ปานกลาง แตครูโรงเรียนอนุบาลเอกชน ความต อ งการในการทํ า วิ จั ย ในชั้ น เรี ย นของครู ใ น
โรงเรียนอนุบาลเอกชน มีอยูในระดับ มาก ไดแก การสนับสนุนดานงบประมาณ วัสดุอุปกรณ
ผูเชี่ยวชาญใหคําปรึกษาเกี่ยวกับการวิจัย และแหลงศึกษาคนควางานวิจัย ซึ่งการปฏิรูปการศึกษา
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 กําหนดแนวทางในการจัดการศึกษาไวประการ
หนึ่งวา ในการจัดกระบวนการเรียนรูใหยึดผูเ รียนเปนศูน ยกลางทั้งนี้ตองสงเสริมใหผูสอนจัด
บรรยากาศและสิ่งแวดลอม ที่เอื้อตอการเรียนใชการวิจัย เปนสวนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู
ผูสอนและผูเรียนอาจเรียนไปพรอมกัน จากแหลงทรัพยากรการเรียนรูตางๆ ทั้งในโรงเรียนและใน
ชุมชน สอดคลองกับ ผองพรรณ ตรัยมงคลกูล สรุปวา ครูจะมีเสรีในการจัดการเรียนการสอนมาก
ขึ้น ขณะเดียวกันถูกคาดหมายใหเปลี่ยนบทบาทครูผูสอนหนังสือ มาเปนครูผูสอนวิธีการเรียนรูและ
ทักษะในการแสวงหาความรู ซึ่งการที่จะทําบทบาทใหมนี้ได ครูจําเปนตองปฏิรูปมโนทัศนในเรื่อง
วิธีการเรียนรูของตนเองเสียกอน โดยเปนการผสมบทบาทของครูในสองสถานะ กลาวคือ 1. ครูใน
ฐานะผูปฏิบัติการสอนซึ่งเปนบทบาทหลัก และ 2 .ครูในฐานะนักวิจัยเชิงปฏิบัติการ ซึ่งเปนบทบาท
เสริม โดยนัยนี้โลกของการสอนและโลกของการวิจัยจะไมใชโลกที่จะแปลกแยกจากกันสําหรับครู
ดังที่เคยเปน หากแตจะผสานเขาหากันมากขึ้น สอดคลองกับ วิวสัน ( Wilson, S., Floden ) พบวา
การทําวิจัยในชั้นเรียนนั้นจะชวยใหครูมีวิถีชีวิตของการทํางานอยางเปนระบบ เห็นภาพของงาน
ตลอดแนวมีการตัดสินใจที่มีคุณภาพ เพราจะมองเห็นทางเลือกตางๆ ไดกวางขวางและลึกซึ้งขึ้น
แลวจะตัดสินใจเลือกทางเลือกนั้นอยางมีเหตุผลและสรางสรรค ครูนักวิชัยจะมีโอกาสมากขึ้นใน
การคิดใครครวญเกี่ยวกับเหตุผลของการปฏิบัติงานและครูจะสามารถบอกไดวา งานการจัดการ
เรียนการสอนที่ปฏิบัติไปนั้นไดผลหรือไม เพราะอะไร นอกจากนั้นครูที่ใชกระบวนการวิจัยในการ
พัฒนากระบวนการเรียนการสอนนี้จะสามารถ ควบคุมกํากับ และพัฒนาการปฏิบัติงานของตนเอง
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ไดเปนอยางดี เพราะการทํางานและผลการทํางานนั้นลวนมีความหมาย และคุณคาสําหรับการ
พัฒนานักเรียน ผลจากการทําวิจัยในชั้นเรียนจะชวยใหครูไดตัวบงชี้ ที่เปนรูปธรรมของผลสําเร็จใน
การปฏิบัติงานของครูอันจะนํามาซึ่งความรูในงาน และความปติสุขในการปฏิบัติงานที่ถูกตองของ
ครู สอดคลองกับ แฮส (Has) สรุปวา ประโยชนของการวิจัยในชั้นเรียน จะชวยปรับปรุงดานวิชาชีพ
ครู และครูผูสอนที่ทําการศึกษา และทดลองงานวิจัยกันอยางจริงจังแลว จะทําใหเกิดความกาวหนา
ในการสอน ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ รวมทั้งเกิดความรูและความคิดริเริ่มสรางสรรคใหมๆ
อยางตอเนื่อง นอกจากนี้ยังเปนการสรางภาพลักษณที่ดีตอวงการศึกษาเพราะคุณคาหรือผลการ
คิดคนนวัตกรรมการศึกษาขึ้นมาใชไดผลนั้น จะกอใหเกิดประโยชนตอบุคลากรและหนวยงาน
ทางการศึกษา ดังนี้ 1.นักเรียนในชั้นเรียนมีความรูความสามารถพื้นฐานแตกตางกัน บางคนเรียนรู
ไดเร็วก็ไมสรางปญหากับครูผูสอน แตนักเรียนที่เรียนชาและครูยังใชการสอนแบบเดียวกันแลว
นักเรียนกลุมนี้จะเรียนตามไมทัน และอาจสรางปญหากับครูโรงเรียนและสังคมสวนรวม การที่ครู
ไมวางเฉยแตพยายามวิเคราะหหาสาเหตุของปญหาจนกระทั่งถึงการแกปญหา โดยทําการวิจัยในชั้น
เรียนตั้งแตเริ่มคิดปญหาการวิจัย หาทางแกปญหาจนกระทั่งถึงการนําปญหาที่พบไปใชเมื่อครูได
ผลการวิจัยและนําไปใชในชั้นเรียน ผลดีที่ไดจะตกอยูกับนักเรียนที่ไดรับการแกไขปญหาทําให
นักเรียนมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น เติบโตกาวหนาเปนบุคคลที่มีคุณภาพของสังคมตอไป 2.ครูมีการ
วางแผนการทํางานอยางเปนระบบ คือ การวางแผนการทํางานประจําไดแก วางแผนการสอน เลือก
วิชาสอนที่เหมาะสม ประเมินการทํางานเปนระยะ โดยมีเปาหมายชัดเจน จะทําอะไร กับใคร เมื่อไร
ดวยเหตุผลอะไรและทําใหทราบผลการกระทําวาบรรลุเปาหมายเพียงใด ไดอยางไร โดยการทําวิจัย
ในชั้นเรียน ครูจะสังเกตวาผลการวิจัยนั้นแกปญหาไดหรือไม ทําใหครูเพิ่มความระมัดระวังตอการ
สอนของตนเอง ไดเรียนรูวาทฤษฎีการสอนซึ่งนําไปสูการปฏิบัติงานเปนอยางไร สิ่งเหลานี้เปนการ
พัฒนาการสอนของครู ใหเปนบุคคลที่มีความสามารถในการสอนอยางมีประสิทธิภาพและการ
พิจารณาการปฏิบัติงานตนเองยางเปนระบบ โดยใชกระบวนการวิจัยสามารถพัฒนาการทํางานไปสู
ความเป น ครูมือ อาชีพ 3. ในโรงเรีย นจะมีค วามสั มพัน ธร ะหวา งกลุ มครูมากขึ้น ทั้ง ในรูป และ
ความสัมพันธระหวางบุคคลภายในหมวดวิชา และระหวางหมวดวิชา ตั้งแตการรวมกันคิดหาปญหา
การวิเคราะหหาสาเหตุการเขียนรายงาน เพราะครูในโรงเรียนมีความถนัดหรือความชํานาญตางกัน
ถาไดระดมสรรพกําลังจากความถนัดของแตละคนแลว ก็จะทําใหงานวิจัย มีคุณภาพยิ่งขึ้น ครู
คณิตศาสตรมีความถนัดในการคํานวณการนําเสนอขอมูลการวิเคราะหขอมูลครูบรรณารักษ ชวย
การเขียนบรรณานุกรม ครูภาษาไทยชวยตรวจสอบการสะกดคํา ครูภาษาอังกฤษชวยดานการอาน
เอกสาร ตํารา งานวิจัย จากตางประเทศ เปนตน 4.วงการศึกษา ผลงานการวิจัยในชั้นเรียนที่ดี จะ
ได รั บ การเผยแพร โดยทั่ ว ไปแล ว จะเป น การกระตุ น ให มี ก ารพั ฒ นางานวิ จั ย อย า งไม ห ยุ ด ยั้ ง
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ภาพลักษณของผูมีอาชีพครูจะดีเปนที่ยอมรับอยางกวางขวางจากการทํางานเปนระบบ สอดคลอง
กับ เคนเน็ท (Kenneth) ไดศึกษาเรื่องการพัฒนาครูนักวิจัยในโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ของ
รัฐเพนซิลวาเนียร ตอนเหนือ พบวามีบทสรุปเกี่ยวกับการวิจัย ของครูทั้งหมด 6 ขอ ใหญๆ แต
ขอสรุปที่ 3-6 สะทอนถึงความคิดของผูเขารวมในประเด็นการวิจัยของครู ถึงขั้นตอนการพัฒนา
บุคลากรโดยขอสรุปที่ 3 คือ การสนับสนุนใหความรวมมือจากฝายบริหารที่มีความสําคัญอยางยิ่ง
ตอความพยายาม ทําวิจัยของครู ขอสรุปที่ 4 คือ การพิจารณาความคิดเห็นโดยผูเขารวมวาดวยการ
วิจัยในบานะที่เปนเครื่องมือพัฒนาวิชาชีพที่ไดผล ขอสรุปที่ 5 อธิบายอุปสรรคเดนๆ 2 อยาง ตอ
งานวิจัยของครู คือ เวลาและทัศนคติ ขอสรุปที่ 6 คือ การสงเสริมการวิจัยของครูในโรงเรียนของรัฐ
เพนซิลวาเนียร เพื่อพัฒนาบุคลากร เปนสิ่งที่เปนไปได อยางไรก็ดีตองทําดวยความสมัครใจทําเปน
ระบบและรวมมือรวมใจกัน สอดคลองกับ เอเดว (Adele ) ไดศึกษาเรื่อง ครูในฐานะนักวิจัย กับ
แนวทางที่แ ตกต างกัน ในการรอบรู พบวา เขตการศึ ก ษาต องใหโอกาสครู เข ารว มในการวิจั ย
ขอแนะนําสําหรับนโยบายการพัฒนาบุคลากรเนนการใชโปรแกรมครูนักวิจัย พรอมทั้งจัดใหมีการ
สนับสนุนจากเพื่อน และยอมรับบทบาทซึ่งกันและกัน ครูประสบปญหาซึ่งเกิดจากเวลาไมเพียงพอ
ความไมแนนอน ความไมสนใจของผูบริหาร แตถาเพื่อนใหการสนับสนุน ก็จะทําใหแกปญหา
บางอยางได
องคประกอบที่ 8 การบริหารดานการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาทองถิ่น (academic service
for local development) เปนองคประกอบที่มีความสําคัญตอการบริหารโรงเรียนสาธิตปฐมวัยของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ เมื่อพิจารณาดานองคประกอบของการบริหารดานการบริการวิชาการ มีความ
สอดคลองกับ สุทิน ประเสริฐสุนทร พบวา มหาวิท ยาลัย ควรมีการสํารวจ รวบรวมกิจกรรมดา น
การบริหารทางวิชาการแกสังคมที่หนวยงานตาง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยไดดําเนินการไปแลวใน
อดีต และทํา การจัด กลุม ของรูป แบบการใหบ ริก ารทางวิช าการแกสัง คมวา แตล ะรูป แบบของ
การใหบริการแตละปมีจํานวนเทาใด และหนวยใดบางทําหนาที่ดําเนินการ โดยกําหนดรูปแบบ
การใหบริการทางวิชาการไว 6 รูปแบบ การบริการในรูปแบบใดมีการจัดกิจกรรมนอย ควรเรง
ใหความสนับสนุนเพื่อใหมีการบริการวิชาการแกสังคมใหมีความครอบคลุมในทุก ๆ รูปแบบ
เพื่อการเปนมหาวิทยาลัยที่สมบูรณ จํานวนกิจกรรมที่ดําเนินการมาแลวในอดีตจะเปนดัชนีชี้วัด
ถึง ศัก ยภาพและความตอ งการของชุม ชนไดใ นระดับ หนึ่ง ซึ่ง สามารถนํา มาใชใ นการกํา หนด
ทิศ ทาง พัน ธกิจ วัต ถุป ระสงคข องหนว ยงานการบริก ารทางวิช าการแกสัง คมที่จ ะจัด ตั้ง ใน
อนาคตได 1. มหาวิทยาลัย ควรมีการสํารวจศักยภาพของอาจารย บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย
ในดา นการบริก ารทางวิช าการแกสัง คม สํา รวจความตอ งการของชุม ชนในการเขา รับ การ
บริการทางวิชาการของมหาวิทยาลัยวามีความตองการในดานใดบาง และมีการหาความรวมมือ
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กับหนวยงานภายนอกมหาวิทยาลัยเพื่อเปนตัวแทนในการถายทอดความรู มหาวิทยาลัยตองมี
การเตรียมความพรอมในการใหบริการทางวิชาการแกสังคมที่จะจัดขึ้นในอนาคต ไดแก ความ
พรอมดานบุคลากร ดานสถานที่ที่จะใหเปนที่ติดตอและดําเนินงาน ดานสิ่งอํานวยความสะดวก
ในการดําเนินกิจกรรมรวมถึงมีการออกกฎ ระเบียบปฏิบัติที่ใชในการบริการทางวิชาการในแต
ละรูป แบบใหชัด เจนและสะดวกตอ ผูป ฏิบัติง าน 2. การบริก ารทางวิช าการแกสัง คมจะเปน
หนว ยงานยอ ยหนว ยงานหนึ่ง ในหนว ยงานระดับ สํา นัก /ศูน ย/ สถาบัน โรงเรีย นสาธิต เชน
สํา นัก วิจัย และสํา นัก วิจัย จะทํา หนา ที่ดา นการวิจัย ภายในมหาวิท ยาลัย และทํา หนา ที่ดา นการ
บริการทางวิชาการแกสังคมดว ย ในขณะที่ค ณะวิชา ศูนย สํานัก ภายในมหาวิท ยาลัย ทํา หนาที่
สนับสนุนดานวิชาการหรือทําหนาที่บริการวิชาการดวยหนวยงานของตนเองดวย สอดคลอง
กับ เบเวอรรี่ ทอม ( Beverly , Tom) พบวา งานบริการวิช าการแกสัง คม ประกอบดว ยงาน
ดังตอไปนี้ 1. การจัดฝกอบรมและสัมมนา หมายถึง การเผยแพรความรูทางวิชาการใหแกสังคม
ทางดา นตา ง ๆ ที่เ นน การใหค วามรูเ ฉพาะทางในระยะเวลาสั้น ๆ ใหกับ กลุม บุค คลที่มีค วาม
ตองการหรือสนใจที่จะเพิ่มพูนความรูในเรื่องที่ตองการที่จะอบรมและสัมมนาเปนการเฉพาะ
2. การเปน วิท ยากรบรรยายพิเ ศษ หมายถึง การที ่บ ุค ลากรของสถาบัน ที ่ม ีอ งคค วามรู
ความสามารถ ความชํานาญเฉพาะดานในสาขาวิชาตาง ๆ ไดรับเชิญจากหนวยงานภายนอกทั้ง
ภาครัฐ บาลและภาคเอกชนเพื ่อ ไปเปน วิท ยากรบรรยายพิเ ศษเปน การเผยแพรค วามรู ท าง
วิชาการแกสังคม 3. การเปนกรรมการหรือที่ปรึกษา หมายถึง การที่บุคคลของสถาบันที่มีองค
ความรู ความสามารถ ความชํา นาญเฉพาะดา นในสาขาวิช าตา ง ๆ ไดรับ เชิญ จากหนว ยงาน
ภายนอกทั้ง ภาครัฐ บาล และภาคเอกชน เพื่อไปเปน กรรมการหรือ ที่ป รึก ษาของหนว ยงาน 4.
การศึก ษาดูง านกิจ การของสถาบัน หมายถึง การที่ห นว ยงานภายนอกทั ้ง ภาครัฐ บาลและ
ภาคเอกชน ใหค วามสนใจที่จ ะมาศึก ษาดูง านกิจ การในดา นตา ง ๆ ของสถาบัน ซึ่ง เปน แหลง
รวมขอมูล องคความรูทางวิชาการ การบริหารงานทางดานตาง ๆ เพื่อที่จะนํามาประยุกตใชใน
การทํา งานของหนว ยงานที่เ ขา รับ การศึก ษาดูง าน 5. การใหคํา ปรึก ษาและบริก ารดา นอื่น ๆ
หมายถึง การที่หนวยงานภายนอกทั้งภาครัฐบาลและภาคเอกชนมาขอรับคําปรึกษาทางวิชาการ
จากบุค ลากรของสถาบัน ในดา นตา ง ๆ รวมถึง การใหบ ริก ารวิช าการอื่น ๆ สอดคลอ งกับ
สุภ รณ ศรีพ หล สรุป วา จัดกิจกรรมตางของโรงเรียนในการบริการสังคม ใหชุมชนเขามามี
บทบาทกั บ ทางโรงเรี ย น เช น จั ด นิ ท รรศการ การแสดงละคร การกี ฬ า การเป ด โอกาสให
ประชาชนเขาชมกิจการของโรงเรียน การใหบริการแนะแนวอาชีพและการศึกษาตอ ใหโรงเรียน
เป น ศู น ย ก ลางของชุ ม ชน เพื่ อ กิ จ กรรมทางสั ง คม เช น การทํ า บุ ญ ตั ก บาตร การจั ด เทศกาล
กิจกรรมที่เกี่ยวของกับประเพณีและวัฒนธรรม การประชุมเพื่อสรางความกาวหนาใหแกสังคม
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สอดคลองกับ มิดเจย (Midgley) ใหคําอธิบายลักษณะงานที่เปน การพัฒนาสังคมวา1. มีลักษณะ
เปนกระบวนการ 2. เปนกระบวนการที่มีความสัมพันธเชื่อมโยงกับกระบวนการพัฒนาเศรษฐกิจ
อยางแยกไมออก 3. ดําเนินการบนพื้นฐานความเปนสหวิทยาการ 4. มีธรรมชาติการเปลี่ยนแปลง
เชิงกาวหนา 5. นักพัฒนาสังคมมีลักษณะการดําเนินการแบบเขาแทรกแซง คือ ไมปลอยใหเปนไป
ตามยถากรรม 6. ใชยุทธศาสตรการทํางานที่หลากหลาย7. ครอบคลุมประชากรทังหมด และ8. เปน
การสงเสริมสวัสดิการสังคม สอดคลองกับมงคล รุณธาตุพบวาปญหาการบริหารสถานศึกษาดาน
การสรางความสัมพันธกับชุมชน ในภาพรวมคือ ครูอาจารยมีชั่วโมงสอนมากไมมีเวลาใหบริการ
ชุมชน, แหลงทรัพยากรทองถิ่นมีนอย, ผูปกครองในชุมชนยากจนไมใหความรวมมือกับ
สถานศึกษา และขาดวัสดุครุภัณฑในการเผยแพรเกียรติประวัติของสถานศึกษา เปนตนจะเห็นไดวา
ในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ไดกําหนดใหสถานศึกษามีความสัมพันธกับชุมชน
ดวย ซึ่งกําหนดไวหลายมาตราดวยกัน ดังนั้นการบริหารสถานศึกษาดานการสรางความสัมพันธกับ
ชุมชนจึงควรไดรับความสําคัญมากขึ้นกวาเดิม โดยบริหารงานทั้ง 5 ดานคือ งานวิชาการ งานธุรการ
งานบุคคล งานกิจ การนัก เรีย น และงานดานการสรางความสัมพัน ธกับชุมชน ใหเ ทา เทีย มกัน
โดยเฉพาะอยางยิ่งการบริหารสถานศึกษาดานการสรางความสัมพันธกับชุมชน จะดําเนินงานได
หลากหลาย ถาหากผูบริหารสถานศึกษาจะดําเนินการอยางจริงจังและจริงใจ ก็จะชวยแกปญหาการ
บริหารสถานศึกษาดานการสรางความสัมพันธกับชุมชนไดรับการปฏิบัตินอยกวาการบริหารงาน
ดานอื่นได สอดคลองกับ วินเกท จิม (Wingat, Jim) พบวา คุณสมบัติของวิทยากรที่ดี คือ มั่นใจใน
ตนเอง เตรียมพรอม ซอมดี มีสื่อและวิธีการ ที่เหมาะสม เปนคนชางสังเกต คอยสังเกตพฤติกรรม
ทางกาย วาจา ตลอดจนกระบวนการกลุมของผูเขารับการอบรม
มีความคิดริเริ่มสรางสรรค
แกปญหาเฉพาะหนาเกง มีการวางแผนที่ดี ทั้งเนื้อหาและลําดับขั้นตอนการนําเสนอรวมทั้งสื่อและ
เครื่องมือการสื่อสาร มีมนุษยสัมพันธที่ดีและประสานงานเกง มีบุคลิกภาพที่ดี มีความเปน
กัลยาณมิตร ยิ้มแยม แจมใส เปนกันเอง คอยชวยเหลือดวยน้ําใจ มีความเมตตา ยอมรับในความ
แตกตางระหวางบุคคลและมีความเห็นใจของผูเขารับกรอบรม เปนนักประชาธิปไตย มีความ
ยืดหยุน รับฟงความคิดเห็นของผูอื่น ไมสรุปตัดบทงาย ๆ เมื่อมีผูเสนอความคิดเห็นที่แตกตาง
ออกไป มีความจิรงใจในการถายทอดความรู ปฏิบัติตนตอผูเขารับการอบรมอยางเสมอภาค
ทัดเทียม วางตนเหมาะสมกับทุกคน มีแบบฉบับลีลาที่เปนของตนเองยอมรับจุดเดนและจุดดอยของ
ตนและ มีความภูมิใจและเขาใจ ในบุคลิกภาพของตนเอง และใชใหเกิดประโยชนตอ การเปน
วิทยากร ตองรูจริง ตองเปนคนรอบรู ศึกษาหาความรูอยูเสมอ . ตองรูรายละเอียดในเรื่องนั้นอยาง
เพียงพอ ตองเขาใจเหตุผลของรายละเอียดนั้น ตองรูสมมติฐานหรือความเปนมาของสิ่งนั้น ตอง
สามารถประยุกตสิ่งนั้นใหเห็นเปนจริงได ถายทอดเปน มีเทคนิคตาง ๆ เชน การบรรยาย การนํา
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อภิปราย การสัมมนา กรณีศึกษา การจัดกิจกรรม ฯลฯ เพื่อทําใหเกิดความรู เขาใจงาย ไดสาระ พูด
เปน คือ พูดแลวทําใหผูฟงเขาใจตามที่พูดไดอยางรวดเร็ว สามารถพูดเรื่องยาก ซับซอนใหเขาใจงาย
ฟงเปน คือ ตั้งใจฟง ฟงใหตลอด ขณะที่ฟงตองควบคุมอารมณ ขณะที่ฟงอยาคิดคําตอบทันที และ
เทอฟง จงฟง เอาความหมายมากกวาถอยคํา นําเสนอเปนประเด็นปละสรุปประเด็นใหชัดเจน มี
อารมณขัน สรางบรรยากาศในการอบรมไดอยางเหมาะสม มีประสิทธิภาพในการอบรม สามารถ
เชื่อมโยงทฤษฎีเขากับการปฏิบัติไดดี มองเห็นเปนรูปธรรม สอดคลองกับทวีป อภิสิทธิ์ สรุปวา
จรรยาบรรณของวิทยากร มีดังนี้1. เมื่อจะสอนตองมั่นใจวามีความรูจิรงในเรื่องที่จะสอน 2. ตองมุง
ประโยชนของผูฟงเปนที่ตั้ง 3. ไมควรฉกฉวยโอกาสในการเปนวิทยากรเพื่อแสวงหาผลประโยชน
สวนตัว 4. ความประพฤติและการปฏิบัติตนของวิทยากร ควรจะสอดคลองกับเรื่องที่สอน
สอดคลองกับสมคิด อิสระวัฒน มีขอเสนอแนะที่สําคัญในการเปนวิทยากรที่ควรเสนอไวเพิ่มเติม
อีกดวยวาวิทยากรที่ดีควรมีลักษณะดังนี้ 1. ตองมีกิจกรรมมากกวาการบรรยาย 2. ตองมีการเตรียม
ตัวที่ดี 3. ตองมีสื่อชวยใหเกิดการเรียนรูไดดี 4. ตองมีกิจกรรมที่สอดคลองกับเนื้อหา เวลา และตรง
เวลา 5. ศึกษาขอมูลแตละประเภท พยายามจับประเด็นและหักมุมนําเขาในเรื่องที่จะเสนอใหได
องคประกอบที่ 9 การบริหารดาน การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมทองถิ่น( maintain the arts
and culture ) เปนองคประกอบที่มีความสําคัญตอการบริหารโรงเรียนสาธิตปฐมวัยของ
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เมื่ อ พิ จ ารณาด า นองค ป ระกอบของการบริ ห ารด า นการทํ า นุ บํ า รุ ง
ศิ ล ปวั ฒ นธรรม มี ค วามสอดคล อ งกั บ เรื อ นแก ว ภั ท รานุ ป ระวั ติ
ศึ ก ษาบทบาทของศู น ย
ศิลปวัฒนธรรมในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนกับการพัฒนาวัฒนธรรมไทย พบวา รูปแบบกิจกรรมที่
ดําเนินงานโดยศูนยศิลปวัฒนธรรม ในสถาบันตางๆ มีทั้งที่เปนสวนของกิจกรรมที่คลายคลึงและ
เหมื อ นกั น ขณะเดี ย วกั น กิ จ กรรมบางกิ จ กรรมก็ มี ลั ก ษณะเฉพาะเป น สั ญ ลั ก ษณ ข อง
สถาบันอุดมศึกษาเฉพาะแหง จากการจําแนกกลุมสถาบันโดยพิจารณาจากกิจกรรมหลักๆ สวน
ใหญ แบงกลุมกิจกรรมได 3 กลุม คือ 1.กลุมสถาบันที่เนนการจัดกิจกรรมทางดานศาสนา หรือ
กิจกรรมที่สถาบันจัดสวนใหญเปนกิจกรรมเกี่ยวกับวันสําคัญทางศาสนาและกิจกรรมเกี่ยวกับวัน
สําคัญของสถาบัน กษัตริย 2.กลุมสถาบัน ที่เ นน การจัด กิจ กรรมดา นวิช าการ อาทิ การบรรยาย
สัมมนา สาธิต และฝกอบรมศิลปวัฒนธรรมที่มีคุณคาของไทย โดยมีจุดมุงหมายเพื่ออนุรักษและสืบ
สานวัฒนธรรมไทยที่สําคัญๆ 3.กลุมสถาบันที่มีการจัดกิจกรรมทางศิลปวัฒนธรรมที่หลากหลาย
ทั้งดานที่สะทอนใหเห็นถึงวิถีชีวิตไทย ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย วันสําคัญทางศาสนา วัน
สําคัญของสถาบันกษัตริย กิจกรรมทางวิชาการ การวิจัย กิจกรรมที่ศูนยจัดโดยมีจุดมุงหมายให
เฉพาะกลุมนัก ศึก ษา บุคลากร และคณาจารยภายในสถาบันและโรงเรียนสาธิต หรือที่เ รียกวา
กิจกรรมระดับสถาบัน อยางไรก็ตามสามารถสรุปบทบาทของศูนยศิลปวัฒนธรรมในการมีสวน
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รวมกับชุมชน ไดจากกิจกรรมตอไปนี้ วันสําคัญทางศาสนาและวันสําคัญของสถาบันกษัตริย เชน
วันแมแหงชาติ วันพอแหงชาติ วันเขาพรรษา วันวิสาขบูชา เปนตน กิจกรรมอนุรักษประเพณีไทย
และศิลปวัฒนธรรมที่จัดโดยศูนยศิลปวัฒนธรรมของสถาบันอุดมศึกษาบางแหง นอกจากนั้นก็เปน
กิจกรรมที่จัดรวมกันระหวางสถาบันอุดมศึกษาเอกชนตางๆ กับทบวงมหาวิทยาลัย เชน กิจกรรม
เอเชี่ยนเกมส สาเหตุที่ทําใหการจัดกิจกรรมหรือบทบาทของศูนย ในการมีสวนรวมกับชุมชนในการ
พัฒนาวัฒนธรรมไทยมีนอย มีหลายประการที่สําคัญ ไดแก เปาหมายการจัดกิจกรรมของศูนยสวน
ใหญ เ น น ที่ นั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษา บุ ค ลากรและคณาจารย ภ ายในสถาบั น เป น หลั ก มิ ใ ช เ พื่ อ สั ง คม
ภายนอก ซึ่งมีขอเสนอแนะ 1.ศูนยศิลปวัฒนธรรมควรมีโครงสรางการบริหารที่ชัดเจน 2.การ
ดําเนินงานทางวัฒนธรรมควรมีการระบุเปนแผนงานและนโยบายที่ชัดเจน 3.มีการสรางเครือขาย
ความสัมพันธระหวางหนวยงานหรือองคกรตางๆ ที่ดําเนินทางวัฒนธรรมทั้งในนาสนใจ รวมทั้งมี
การประชาสัมพันธใหทั่วถึง สอดคลองกับ โสภณ จงสมจิต ศึกษาการศึกษาศิลปวัฒนธรรมและวิถี
ชีวิตทองถิ่นภาคกลาง การสรางความตระหนักในการอนุรักษและพัฒนาสิ่งแวดลอม สําหรับเด็ก
และเยาวชนในสถานศึกษา สิ่งแวดลอมเปนเรื่องที่เยาวชนมีความตระหนักใหความสําคัญมากกวา
ปญหาศิลปวัฒนธรรมและเยาวชนเห็นวาโรงเรียนควรจัดนิทรรศการสิ่งแวดลอมในสถานศึกษา จัด
กิจกรรมสําหรับเด็กและเยาวชนไดไปศึกษาสิ่งแวดลอมทางธรรมชาติ แลวนํามาอภิปราย ดังนั้น
การสรางความตระหนักจึงเปนหนาที่ของผูบริหาร ครู-อาจารย บุคลากรในโรงเรียนจะตองใหการ
เรียนรู เสริมสรางใหเกิดความคิด ความเขาใจ และจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร จัดการเรียนการสอน
โดยใชสื่อ วัสดุ เทคโนโลยีโสตทัศนศึกษาอยางเหมาะสมและมีขอเสนอแนะตอรัฐบาล คือ 1.ควร
สงเสริม ปลูกฝงศิลปวัฒนธรรม แกเด็กและเยาวชนตั้งแตเยาววัย และผูใหญจะตองทําตัวเปน
ตัวอยางที่ดีดวย 2.ครอบครัวเปนสถาบันแรกที่จะฝกอบรมสรางกิจนิสัยรวมกับโรงเรียน ดังนั้น เมื่อ
โรงเรียนจัดกิจกรรมศิลปวัฒนธรรม สิ่งแวดลอมควรประสานสัมพันธกับผูปกครองครอบครัวของ
นั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษาด ว ย 3.กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร ทบวงมหาวิ ท ยาลั ย ควรจั ด หลั ก สู ต รด า นฯ
ศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม ทุกหลักสูตร เพื่อใหการพัฒนาการศึกษาอยูบนฐานของวัฒนธรรม
และสิ่งแสดลอมของประเทศไทย ที่เราแตกตางกับชาติอื่น แตมิใชปฏิเสธสิ่งที่ดีของชาติตางๆ แต
เปนการรูจักเลือกนํามาประยุกตใชอยางเหมาะสม 4.ใหรัฐบาลออกกฎหมายมาลงโทษอยางหนักตอ
ผู ทํ า ลายสิ่ ง แวดล อ ม ตั ด ไม ทํ า ลายป า ฯลฯ 5.ให รั ฐ บาลส ง เสริ ม ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรมและ
สิ่ง แวดล อ มอยา งตอเนื่อ ง 6.สง เสริ ม ให สื่อ มวลชน เสนอรายการเกี่ ย วกับศิ ลปวั ฒ นธรรมและ
สิ่งแวดลอมของชาติใหมากขึ้น ขอเสนอแนะตอสถานศึกษา ดังนี้ 1.จิตวิทยากร อบรมทางดาน
สิ่งแวดลอมและศิลปวัฒนธรรมใหแกสถานศึกษา 2.แขงขันกิจกรรมทางดานศิลปวัฒนธรรมสิ่งแวดลอม จัดนิทรรศการ อภิปราย สัมมนา ฯลฯ 3.จัดทัศนศึกษาที่สําคัญของชาติ เชน อุทยาน
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ประวัติศาสตรสุโขทัย อุทยานประวัติศาสตรอยุธยา ฯลฯ 4.จัดโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม
ระหวางภาค (ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต) 5.เปดเขาคายภาคฤดูรอนของ
เด็ก-เยาวชน ใหมีกิจกรรมรวมกัน สอดคลองกับ จารุพงศ พลเดช สรุปวาคุณคาของภูมิปญญาไทย
ไดแก ประโยชนและความสําคัญของภูมิปญญา ที่บรรพบุรุษไทยไดสรางสรรค และสืบทอดมา
อยางตอเนื่องจากอดีตสูปจจุบัน ทําใหคนในชาติเกิดความรักและความภาคภูมิใจ ที่จะรวมแรงรวม
ใจสืบสานตอไปในอนาคต เชน โบราณสถาน โบราณวัตถุ สถาปตยกรรม ประเพณีไทย การมีน้ําใจ
ศักยภาพในการประสานผลประโยชน เปนตน ภูมิปญญาไทยจึงมีคุณคาและความสําคัญดังนี้ 1. ภูมิ
ปญญาไทยชวยสรางชาติใหเปนปกแผน 2. สรางความภาคภูมิใจ และศักดิ์ศรี เกียรติภูมิแกคนไทย
คนไทยในอดี ต ที่ มี ค วามสามารถปรากฏในประวั ติ ศ าสตร มี ม าก เป น ที่ ย อมรั บ ของนานา
อารยประเทศ 2.สามารถปรับประยุกตหลักธรรมคําสอนทางศาสนาใชกับวิถีชีวิตไดอยางเหมาะสม
คนไทยสวนใหญนับถือศาสนาพุทธ โดยนําหลักธรรมคําสอนของศาสนามาปรับใชในวิถีชีวิตได
อยางเหมาะสม ทําใหคนไทยเปนผูออนนอมถอมตน เอื้อเฟอเผื่อแผ ประนีประนอม รักสงบ ใจเย็น
มีความอดทน ใหอภัยแกผูสํานึกผิด ดํารงวิถีชีวิตอยางเรียบงายปกติสุข ทําใหคนในชุมชนพึ่งพากัน
ได 3. สรางความสมดุลระหวางคนในสังคมและธรรมชาติไดอยางยั่งยืน ภูมิปญญาไทยมีความ
เดนชัดในเรื่องของการยอมรับนับถือ และใหความสําคัญแกคน สังคม และธรรมชาติอยางยิ่ง มี
เครื่องชี้ที่แสดงใหเห็นไดอยางชัดเจนมากมาย เชน ประเพณีไทย 12 เดือนตลอดทั้งป ลวนเคารพ
คุณ คาของธรรมชาติ 4.เปลี่ย นแปลงปรับปรุง ไดตามยุคสมัย แมวา กาลเวลาจะผา นไป ความรู
สมัยใหมจะหลั่งไหลเขามามาก แตภูมิปญญาไทยก็สามารถคงอยู
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ขอเสนอแนะ
จากผลการวิจัย ผูวิจัยมีขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนาการบริหารโรงเรียนสาธิตปฐมวัย
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ผูวิจัยมีขอเสนอแนะทั่วไปและขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งตอไป
ดังตอไปนี้
ขอเสนอแนะทั่วไป
จากผลการศึกษาวิจัย ผูวิจัยมีขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนาการบริหารโรงเรียนสาธิต
ปฐมวัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ดังตอไปนี้
1. การบริหารดานการจัดการเรียนรูและนวัตกรรมทางการศึกษาปฐมวัย (learning
management and innovation of early childhood education) ผูบริหาร ครูปฐมวัย ผูปกครองและ
คณะกรรมการสถานศึกษาควรรวมกันวางแผนและดําเนินการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาหรือ
หลักสูตรทองถิ่นรวมกันทุกป และบุคลากรทางการศึกษาควรนําวิธีการจัดการเรียนที่หลากหลายมา
พัฒนาเด็กปฐมวัยโดยยึดองคความรูการใชสมองเปนฐานในการจัดการเรียนรู รวมทั้งศึกษาและ
วิจัยเกี่ยวกับนวัตกรรมทางการศึกษาปฐมวัยเพื่อนํามาปรับใชใหเหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน
2. การบริหารดานการบริหารดานโครงสรางการบริหารและหลักการบริหารจัดการ
(management structure and administration ) ควรไดรับการพัฒนาและใหความสําคัญกับการ
ปรับเปลี่ยนโครงสรางการบริหารใหมีความเปนอิสระ คลองตัวบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน มี
โครงสรางการบริหารที่สอดคลองพันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏและขอบขายงานของโรงเรียน
สาธิตรวมทั้งควรนําหลักการ แนวคิดทางการบริหารการศึกษาทั้งของตางประเทศและประเทศไทย
มาปรับใชใหเหมาะสมกับบริบทของโรงเรียนสาธิตปฐมวัยแตละแหง
3. การบริหารดานการพัฒนาครูปฐมวัยมืออาชีพ (professional early childhood
teacher) ครูปฐมวัยในโรงเรียนสาธิตปฐมวัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ควรไดรับการพัฒนาและให
ความสําคัญในเรื่องนวัตกรรมทางการศึกษาปฐมวัย การประเมินผลพัฒนาการเด็กปฐมวัย การวิจัย
ในชั้นเรียน รวมทั้งพัฒนาตนเองในการศึกษาตอ การเขารับการอบรม สัมมนาทางการศึกษาปฐมวัย
อยางตอเนื่อง
4. การบริหารดานผูบริหารมืออาชีพ (professional leadership ) ผูบริหารโรงเรียนสาธิต
ปฐมวัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏควรไดรับการพัฒนาทักษะการบริหารในดานตางๆและพัฒนา
ตนเองใหปรับเปลี่ยนเปนผูนําการเปลี่ยนแปลง รวมทั้งพัฒนาทักษะการประสานความรวมมือใน

238
การดําเนินงานตางๆกับหนวยงานในชุมชมเพื่อการเอื้อประโยชนกับโรงเรียนและเกิดประโยชน
สูงสุดกับผูเรียน
5. การบริหารดานการประสานความรวมมือกับผูปกครองและชุมชน (parents and
community participation) โรงเรียนสาธิตปฐมวัยประสานความรวมมือกับผูปกครองและชุมชนดวย
รูปแบบที่หลากหลาย เชน การใหความรูผูปกครอง ชุมชน การจัดกิจกรรมในโรงเรียน การทัศน
ศึก ษา การบํา เพ็ ญ ประโยชนแ ละอื่ น ๆ โดยมีก ารประเมิน ผลการบริห ารด า นความสัม พั น ธ กั บ
ผูปกครองแลชุมชนอยางตอเนื่อง
6. การบริหารดานการเปนหนวยรวมผลิตบัณฑิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ( co-produced
graduates of Rajabhat universities agent ) โรงเรียนสาธิตปฐมวัยควรมีการพัฒนาระบบการฝก
ประสบการณวิชาชีพครูรวมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อวางแผนการจัดนักศึกษา การจดกิจกรรม
การนิเทศจากคณาจารยในคณะครุศาสตรและครูปฐมวัยในโรงเรียนสาธิตใหเปนไปในทิศทาง
เดียวกัน
7. การบริหารดานการวิจัยทางการศึกษาปฐมวัย (research in early childhood education)
โรงเรียนสาธิตปฐมวัยควรสงเสริมใหบุคลากรที่เกี่ยวของกับโรงเรียนสาธิตปฐมวัยของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏไดดําเนินงานวิจัยในโรงเรียนสาธิตปฐมวัยเพื่อการสงเสริมและการปรับปรุงการเรียนรู มี
การวางแผนการวิจัยตั้งแตตนน้ํา กลางน้ําและปลายน้ําใหเกิดประสิทธิภาพรวมทั้งนําผลการวิจัยมา
ใชประโยชนในการดําเนินงานของโรงเรียนอยางตอเนื่อง
8. การบริหารดานการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาทองถิ่น (academic service for local
development) โรงเรียนสาธิตปฐมวัยควรดึงศักยภาพของบุคลากรที่เกี่ยวของกับโรงเรียนรวมกัน
วางแผน ดําเนินงานและประเมินผลการบริการวิชาการโดยคํานึงถึงผลประโยชนที่จะเกิดขึ้นกับ
ชุมชน สังคมมากที่สุด
9. การบริหารดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม (maintain the arts and local culture)
โรงเรียนสาธิตปฐมวัยควรจัดกิจกรรมทางดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมโดยนําผูปกครอง
ชุมชน และปราชญภูมิปญญาทองถิ่นมาประสานความรวมมืออยางตอเนื่องเพื่อการตระหนักของ
ผูเรียนอยางยั่งยืน
10.
จากผลการศึ ก ษาวิ จั ย เรื่ อ ง รู ป แบบการบริ ห ารโรงเรี ย นสาธิ ต ปฐมวั ย ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏในครั้งนี้ พบวา การบริหารโรงเรียนสาธิตปฐมวัยทั้ง 9 องคประกอบ มีเนื้อหาที่
ครอบคลุมขอบขายการบริหารงานสถานศึกษาและพันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏ และภารกิจ
รูปแบบเฉพาะของโรงเรียนสาธิต ซึ่งการบริหารงานและดําเนินงานของโรงเรียนสาธิตควรเปน
ลักษณะเฉพาะที่มุงเนนการทดลองการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ เปนแหลงจัดสวัสดิการบุคลากรใน
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มหาวิทยาลัย เปนหนวยรวมผลิตบัณฑิตของมหาวิทยาลัย เปนแหลงฝกประสบการณวิชาชีพครู
ของนักศึกษาคณะครุศาสตร ดังนั้นการบริหารงานโรงเรียนสาธิตควรเปนสถานศึกษาที่มีความเลิศ
ในทุก ๆดานโดยเปนการรวมพลังของมหาวิทยาลัย โรงเรียนสาธิตและบุคลากรที่เกี่ยวของกับ
โรงเรียนสาธิตทุกฝาย จึงสามารถนําผลการวิจัยในครั้งนี้ไปปรับใชในการบริหารโรงเรียนสาธิต
ปฐมวั ย ของมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ โดยนํ า องค ป ระกอบทั้ ง 9 องค ป ระกอบจากผลการวิ จั ย ไป
ดําเนินงานโดยมีผีรับผิดชอบงานแตละดานอยางชัดเจนและเปนระบบเพื่อการเปนสถานศึกษาที่มี
ความเปนเลิศในทุกๆดาน สอดคลองกับพันธกิจการบริหารและดําเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพื่อยังประโยชนใหผูเรียนไดรับการพัฒนาอยางเต็มตามศักยภาพตอไป
ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งตอไป
เพื่อในการทําการศึกษาวิจัยเชิงลึกในครั้งตอไป ผูวิจัยมีขอเสนอแนะเพิ่มเติมดังนี้
1. ควรศึกษาวิจัยรูปแบบการบริหารของสถานศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัยใน
หนวยงานตางๆ เชน โรงเรียนสังกัดสํานักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลเอกชน ศูนย
พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลและศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคการบริหารสวนตําบล (อบต.)
2. ควรศึกษาวิจัยปจจัยที่สงผลตอการบริหารโรงเรียนสาธิตของสถาบันอุดมศึกษาที่มี
ประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล
3. ควรศึกษาเปรียบเทียบความแตกตางของรูปแบบการบริหารโรงเรียนสาธิตที่สังกัด
สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาที่ ต า งกั น เช น โรงเรี ย นสาธิ ต ของมหาวิ ท ยาลั ย และโรงเรี ย นสาธิ ต ของ
มหาวิทยาลัยราภัฏ
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ภาคผนวก

ภาคผนวก ก
หนังสือขอความอนุเคราะหใหขอมูลการสัมภาษณ
แบบสัมภาษณผูเชี่ยวชาญและผูทรงคุณวุฒิ และรายชื่อผูเชี่ยวชาญและ
ผูทรงคุณวุฒทิ ี่ใหสัมภาษณ
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แบบสัมภาษณความคิดเห็นผูท รงคุณวุฒิ
งานวิจัยเรื่อง รูปแบบการบริหารโรงเรียนสาธิตปฐมวัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ชื่อผูใหสัมภาษณ
ชื่อผูสัมภาษณ
วัน/เดือน/ที่สมั ภาษณ

...............................................................ตําแหนง.....................................
นางนริสานันท เดชสุระ
..............................................................

ประเด็นที่ใชในการสัมภาษณผูทรงคุณวุฒิ
1. รูปแบบการบริหารโรงเรียนสาธิตปฐมวัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏในปจจุบันควรมีลักษณะ
เปนอยางไร
……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..
2. องคประกอบของรูปแบบการบริหารโรงเรียนสาธิตปฐมวัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏควร
ประกอบดวยองคประกอบใดบาง
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
3. โครงสรางการจัดองคกรและโครงสรางการบริหารโรงเรียนสาธิตปฐมวัยของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏควรมีลักษณะเปนอยางไร
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
4. แนวทางในการบริหารและดําเนินงานใหโรงเรียนสาธิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลควรมีแนวทางอยางไรบาง
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
ขอขอบพระคุณอยางสูง
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รายชื่อผูทรงคุณวุฒิสัมภาษณเพื่อสรางเครื่องมือวิจัย
1. รองศาสตราจารย ดร.ศิโรจน ผลพันธิน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
2. รองศาสตราจารย เปรื่อง กิจรัตนภร
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
3. รองศาสตราจารย ดร.ชวงโชติ พันธุเวช
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั ทา
4. รองศาสตราจารย ดร. รสสุคนธ มกรมณี
คณบดีคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
5. ผูชวยศาสตราจารยสมเดช นิลพันธุ
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
6. รองศาสตราจารย ดร. ประกฤติ พูลพัฒน
คณบดีคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
7. รองศาสตราจารย ดร.นันทิยา นอยจันทร
คณบดีคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสววรค
8. รองศาสตราจารย ดร.วิโฬฏฐ วัฒนานิมิตกูล
คณบดีคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฎบานสมเด็จเจาพระยา
9. รองศาสตราจารย ดร.จุไร โชคประสิทธิ์
ผูอํานวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ
10. ผูชวยศาสตราจารยวิมลัก สรรคพงษ
ผูอํานวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา
11.ผูชวยศาสตราจารยสุพันธวดี ไวยรูป
ผูชวยผูอํานวยการฝายวิชาการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
12. อาจารย ดร. สุภัทรา คงเรือง
ผูอํานวยการโรงเรียนสาธิตปฐมวัยมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ภาคผนวก ข
หนังสือขอความอนุเคราะหตรวจเครื่องมือวิจัยและรายชื่อ
ผูเชี่ยวชาญและผูทรงคุณวุฒทิ ี่ตรวจสอบเครื่องมือวิจัย
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รายชื่อผูเชี่ยวชาญในการตรวจเครื่องมือที่ใชในการวิจัย
1.รองศาสตราจารย ดร.ดวงกมล ไตรวิจิตรกุล
หัวหนาภาควิชาและจิตวิทยาการศึกษา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
2.รองศาสตราจารย ดร. นันทิยา นอยจันทร
คณบดีคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
3.รองศาสตราจารย ดร.ฤาเดช เกิดวิชัย
ผูอํานวยการสถาบันวิจยั และพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
4.รองศาสตราจารย ดร.วิโฬฏฐ วัฒนานิมติ กูล
คณบดีคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฎบานสมเด็จเจาพระยา
5.อาจารย ดร.สุภัทรา คงเรือง
ผูอํานวยการโรงเรียนสาธิตปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา
และรองคณบดีคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา

ภาคผนวก ค
หนังสือขอทดลองเครื่องมือและรายชื่อโรงเรียนที่ใชใน
การตรวจสอบเครื่องมือ
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รายชื่อโรงเรียนสาธิตปฐมวัยที่ใชในการทดลอง
1. โรงเรียนสาธิตปฐมวัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
2. โรงเรียนสาธิตปฐมวัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ภาคผนวก ง
หนังสือขอความอนุเคราะหในการเก็บขอมูล

ภาคผนวก จ
หนังสือขอความอนุเคราะหผูเชี่ยวชาญและผูทรงคุณวุฒิ
ในการตรวจสอบผลการวิจัย แบบตรวจสอบผลการวิจัย และรายชื่อผูเชีย่ วชาญและ
ผูทรงคุณวุฒิในการตรวจสอบผลการวิจัย
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รายชื่อผูเชี่ยวชาญ
1. ดร.วรนาถ รักสกุลไทย
ผูอํานวยการโรงเรียนเกษมพิทยา (ฝายปฐมวัย)
2. ผูชวยศาสตราจารยอุทิศ นวลเจริญ
อดีตคณบดีคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
3 .ผูชวยศาสตราจารยศุภกุล เกียรติสุนทร
อาจารยโปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลอลงกรณในพระ
บรมราชูปถัมภ
4 .ผูชวยศาสตราจารยพนิดา ชาดายาภา
อาจารยโปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลอลงกรณในพระ
บรมราชูปถัมภ
5. ผูชวยศาสตราจารยวิจิตรา เงินบาท
อาจารยโปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง
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แบบสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ เพื่อประกอบการพิจารณารูปแบบการบริหารโรงเรียนสาธิตปฐมวัย
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ชื่อผูเชี่ยวชาญ.......................................................................................................................................
ตําแหนง...............................................................................................................................................
สถานที่ทํางาน.....................................................................................................................................
คําชี้แจง
ภายหลังจากที่ทานไดพิจารณาองคประกอบของรูปแบบการบริหารโรงเรียนสาธิตปฐมวัย
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ฉบับรางที่ผูวิจัยไดสรางขึ้น ในฐานะที่ทานเปนผูเชี่ยวชาญ ทานมีความคิด
เห็นตอองคประกอบของรูปแบบการบริการโรงเรียนสาธิตปฐมวัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏอยางไร
บาง
ตอนที่ 1 แบบแสดงความคิ ด เห็น ด า นความเหมาะสม ความเปน ไปได ความถู ก ต อง และการ
นําไปใชประโยชนไดจริง
โปรดทําเครื่องหมาย 3 ลงในชองที่ทานมีความเห็นตอองคประกอบรูปแบบตอไปนี้

รายการ
องคประกอบ
ของรูปแบบ

ความเหมาะสม
เหมาะสม
ไม
เหมาะสม

ความคิดเห็น
(ผูเชี่ยวชาญ 5 คน)
ความเปนไปได
ความถูกตอง
การใชประโยชน
เปนไป เปนไป ถูกตอง
ไม
เปน
ไมเปน
ได
ไมได
ถูกตอง ประโยชน ประโยชน
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ความคิดเห็นและขอเสนอแนะ
1. จากรางองคประกอบการบริหารโรงเรียนสาธิตปฐมวัย ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ทานมีความคิด
เห็นวาองคประกอบที่นํามาเปนรูปแบบมีความเหมาะสมมากนอยเพียงใด เพราะเหตุใด
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
2. จากรางรูปแบบการบริหารโรงเรียนสาธิตปฐมวัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ทานมีความคิดเห็นวา
รูปแบบมีความสัมพันธกัน มีความเหมาะสมมากนอยเพียงใด เพราะเหตุใด
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
3. ขอเสนอแนะเพิ่มเติมที่มเี กีย่ วกับรูปแบบการบริหารโรงเรียนสาธิตปฐมวัยของมหาวิทยาลัยราช
ภัฏ
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................

การจัดการเรียนรู
และนวัตกรรมทาง
การศึกษาปฐมวัย
(X1)
การพัฒนาครูปฐมวัย
มืออาชีพ(X3)

269
โครงสรางการ
บริหารและ
หลักการบริหาร
จัดการ
(X2

ผูบริหารมืออาชีพ
(X4)
การประสานความ
รวมมือกับ
ผูปกครองและ
ชุมชน(X5)

การวิจัยทาง
การศึกษาปฐมวัย
(X7)
การบริการวิชาการ
เพื่อทองถิ่น (X8)

ดานการเปน
หนวยรวม
ผลิตบัณฑิต
ของ
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ (X6)

การทํานุบํารุง
ศิลปวัฒธรรม(X9)

การจัดการเรียนรูและ
นวัตกรรมทางการศึกษา
ปฐมวัย (X1)
การพัฒนาครูปฐมวัยมือ
อาชีพ (X3)

โครงสรางการบริหารและ
หลักการบริหารจัดการ
(X2)
การเปนหนวยรวมผลิต
บัณฑิตของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ (X6)

แผนภูมิรปู แบบการบริหารโรงเรียนสาธิตปฐมวัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ชุดที่ 2

ภาคผนวก ฉ
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย (แบบสอบถาม)..
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แบบสอบถามเพื่อการวิจัย
เรื่อง
รูปแบบการบริหารโรงเรียนสาธิตปฐมวัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
คําชี้แจง
1. แบบสอบถามฉบับนี้สําหรับผูบริหารโรงเรียนสาธิตปฐมวัย ครูปฐมวัย ผูปกครอง และ
คณะกรรมการสถานศึกษา เพื่อเปนเครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูลการวิจัยเรื่อง รูปแบบ
การบริหารโรงเรียนสาธิตปฐมวัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
2. แบบสอบถามฉบับนี้ โดยมีวตั ถุประสงคเพื่อศึกษาความคิดเห็นที่มตี อรูปแบบการบริหาร
และองคประกอบการบริหารโรงเรียนสาธิตปฐมวัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏ จึงขอความ
กรุณาจากทานไดโปรดตอบคําถามตามความเปนจริงที่ปรากฏในโรงเรียนสาธิตปฐมวัย
ของทาน ซึ่งคําตอบเหลานี้จะไมเปนผลกระทบตอการปฏิบัติงานของทานแตประการใด
3. แบบสอบถามฉบับนี้มีทั้งหมด 2 ตอน ไดแก
ตอนที่ 1 เปนขอมูลเกี่ยวกับสถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 เปนขอมูลเกี่ยวกับโรงเรียนสาธิตปฐมวัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
4. ขอความกรุณาสงแบบสอบถามที่เรียบรอยแลวคืนไดที่ผูประสานงานหรือหากตองการ
รายละเอียดเพิม่ เติม ติดตอไดที่เบอรโทรศัพท
ผูวิจัยขอขอบพระคุณคณะผูต อบแบบสอบถามทุกทานเปนอยางสูงที่กรุณาใหความรวมมือ
ในการตอบแบบสอบถามมา ณ โอกาสนี้

นางนริสานันท เดชสุระ
นักศึกษาปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
ภาควิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร
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ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
คําชี้แจง โปรดเขียนเครื่องหมาย 3 ลงในชอง

หนาขอที่ตรงกับสถานภาพของทาน

1. เพศ
c ชาย

c หญิง

2. อายุ
c ไมเกิน 30 ป
c 41- 50
3. วุฒิการศึกษา
c ปริญญาตรี
c ปริญญาเอก

c 31- 40
c 51 ขึ้นไป
c ปริญญาโท
c อื่นๆ ( โปรดระบุ……………..)

4. สาขาวิชาที่สําเร็จการศึกษาขั้นสูงสุด............................................................................
5. ตําแหนงปจจุบัน
c ผูบริหารโรงเรียนสาธิตปฐมวัย
c ครูปฐมวัย
c คณะกรรมการสถานศึกษา
6. ประสบการณการทํางาน
c ไมเกิน 10 ป
c 21- 30 ป

c รองผูบริหารโรงเรียนสาธิตปฐมวัย
c ผูปกครองเด็กปฐมวัย

c 11- 20 ป
c 31 ขึ้นไป
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ตอนที่ 2 รูปแบบการบริหารโรงเรียนสาธิตปฐมวัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
คําชี้แจง โปรดพิจารณาขอความแตละขอตามสภาพความเปนจริงเกีย่ วกับโรงเรียนสาธิตปฐมวัย
ของทานวาอยูใ นระดับใดแลวทําเครื่องหมาย 3 ลงใน ที่ตรงกับระดับความคิดเห็นของทาน
โดยมีเกณฑการพิจารณา ดังนี้
ระดับ 5 หมายถึง พฤติกรรมหรือกิจกรรมที่ไดปฏิบัติตรงกับสภาพที่เปนจริงมากทีส่ ุด
ระดับ 4 หมายถึง พฤติกรรมหรือกิจกรรมที่ไดปฏิบัติตรงกับสภาพที่เปนจริงมาก
ระดับ 3 หมายถึง พฤติกรรมหรือกิจกรรมที่ไดปฏิบัติตรงกับสภาพที่เปนจริงปานกลาง
ระดับ 2 หมายถึง พฤติกรรมหรือกิจกรรมที่ไดปฏิบัติตรงกับสภาพที่เปนจริงนอย
ระดับ 1 หมายถึง พฤติกรรมหรือกิจกรรมที่ไดปฏิบัติตรงกับสภาพที่เปนจริงนอยทีส่ ุด

ขอที่

รายการ

1

โรงเรียนสาธิตปฐมวัยแตงตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาโดยเชิญผูทรงคุณวุฒิ
และผูที่มีความเชี่ยวชาญทางดานการจัดการศึกษาและการสนับสนุนการศึกษา
โรงเรี ย นสาธิ ต ปฐมวั ย เป ด โอกาสให ผู ป กครองเข า มาร ว มรั บ ทราบป ญ หา
อุปสรรคในการบริหารและการดําเนินงานของโรงเรียนเพื่อระดมความคิดเห็นที่
หลากหลายในการแกปญหา
โรงเรียนสาธิตปฐมวัย คณะกรรมการสถานศึกษา ชมรมผูปกครองและครูมีการ
ประชุมวางแผนรวมกันในการบริหาร การดําเนินงาน การระดมทรัพยากรเพื่อ
การศึกษาและเรื่องอื่นๆสม่ําเสมอ
โรงเรียนสาธิตปฐมวัยจัดกิจกรรมสงเสริมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม เชน
ทัศนศึกษาวัด แหลงโบราณสถาน พิพิธภัณฑ และสงเสริมใหผูบริหาร ครู เด็ก
ปฐมวัย และบุคลากรแตงกายชุดผาไทยในบางโอกาสเพื่อปลูกจิตสํานึกรักษ
ความเปนไทย
โรงเรียนสาธิตปฐมวัยเปนแหลงรวมผลิตและสนับสนุนการผลิตบัณฑิตของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
โรงเรียนสาธิตปฐมวัยนํานวัตกรรมทางการศึกษาปฐมวัยทั้งทฤษฏีตางทั้งของ
ตางประเทศและของไทยๆมาปรับใชในการจัดประสบการณสําหรับเด็กปฐมวัย
ครูโรงเรียนสาธิตปฐมวัยมีผลงานวิจัยทางการศึกษาปฐมวัยเพื่อการพัฒนา การ
แกปญหา ปรับปรุงคุณภาพการสอนของครูและผลสัมฤทธิ์ของเด็กปฐมวัย
โรงเรียนสาธิตปฐมวัยยึดหลักการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ ปรัชญาการศึกษา พัฒนาการเด็กปฐมวัย และบริบทของโรงเรียน

2

3

4

5
6
7
8

5

ระดับการปฏิบัติ
4 3 2

1

ขอที่

รายการ

9

โรงเรียนสาธิตปฐมวัยมีระบบและกลไกในการสงเสริมความสัมพันธและความ
รวมมือกับชุมชนในการพัฒนาการศึกษาโดยวางแผน จัดทําแผนงาน ประเมิน
ระบบและกลไกรวมทั้งนําผลการประเมินมาใชตัดสินใจและปรับปรุงระบบ และ
กลไกตางๆ
โรงเรียนสาธิตปฐมวัยสงเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ ความรู ความชํานาญ
กับผูเชี่ยวชาญและผูทรงคุณวุฒิทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน
โรงเรียนสาธิตปฐมวัยจัดปฐมนิเทศผูปกครองเด็กเพื่อสรางความเขาใจ ใหความรู
เกี่ยวกับนโยบาย การจัดการศึก ษา การมีสวนรวมของผูปกครองและการ
เตรียมพรอมผูปกครองกอนเปดภาคการศึกษาโดยเนนกิจกรรมการมีสวนรวม
โรงเรียนสาธิตปฐมวัยจัดตั้งชมรมผูปกครองและครูโรงเรียนสาธิตเพื่อเกิดการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูและสนับสนุนการดําเนินงานของโรงเรียน
โรงเรียนสาธิตปฐมวัยจัดทําสื่อสารสัมพันธสําหรับผูปกครองเพื่อเปนสื่อกลางในการ
ติดตอสื่อสารการบริหารการดําเนินงานการเรียนรูของเด็กและกิจกรรมตางๆของโรงเรียน
โรงเรียนสาธิตปฐมวัยเปดโอกาสใหนักศึกษาโปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัยได
ดําเนินงานวิจัยในโรงเรียนสาธิตเพื่อการพัฒนาและเรียนรูรวมกัน
โรงเรียนสาธิตปฐมวัยจัดกิจกรรมสงเสริมความสัมพันธระหวางโรงเรียนสาธิต
ปฐมวัยมหาวิทยาลัยราชภัฏตางๆ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูทางวิชาการ
โรงเรี ย นสาธิ ต ปฐมวั ย มี ก ารพั ฒ นาสู ค วามเป น เลิ ศ ในด า นการบริ ห าร การ
ดําเนินงาน การจัดประสบการณสําหรับเด็กปฐมวัย พัฒนาการและผลสัมฤทธิ์
ผูเรียน การประกันคุณภาพ และความสัมพันธผูปกครอง ชุมชน
นักศึกษาคณะครุศาสตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏมีโอกาสฝกปฏิบัติการวิชาชีพครู
ในโรงเรียนสาธิตปฐมวัย
โรงเรียนสาธิตปฐมวัยจัดกิจกรรมตามเทศกาลและประเพณีตางๆในโรงเรียน
เพื่อใหเด็ก ครู บุคลากรและผูปกครองไดมีสวนรวม
โรงเรียนสาธิตปฐมวัยสนับสนุนใหเด็กปฐมวัยและครูปฐมวัยไดมีโอกาสเขารวม
กิจกรรมแสดงความสามารถทางดานศิลปวัฒนธรรมไทยในชุมชน
โรงเรียนสาธิตปฐมวัยเรียนเชิญผูมีความสามารถทางดานดนตรีไทยและ
ศิลปะการแสดงพื้นบานไทยมาจัดแสดงในโรงเรียน
โรงเรียนสาธิตปฐมวัยจัดอบรมใหความรูกับผูปกครอง ชุมชน นักเรียนในชุมชน
ในดา นที่ เกี่ ย วขอ งกั บ การอนุรั กษ ศิล ปวั ฒ นธรรมท อ งถิ่น เชน การประกอบ
อาหาร ของหวาน ดนตรีและนาฏศิลปประจําทองถิ่น
โรงเรียนสาธิตปฐมวัยจัดกิจกรรมสงเสริมความสัมพันธระหวางบานกับโรงเรียน
เชน กิจกรรมวันสําคัญทางศาสนา เทศกาล และงานแขงกีฬาอยางตอเนื่อง
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โรงเรียนสาธิตปฐมวัยพัฒนาคุณภาพของเด็กปฐมวัยใหเทาทันตอการเปลี่ยนแปลง
ของโลก โดยยังคงรักษาวัฒนธรรมไทยอันดีงามไว
ผูบริหารเสริมพลังอํานาจใหกับครู บุคลากรทุกคน มีการยกยอง และใหเกียรติ
อยางสม่ําเสมอ
ผูบริหารสรางแรงจูงใจใหบุคลากรในโรงเรียนมีความสุข ตองการทํางาน ใฝรูสิ่ง
ใหมอยูเสมอโดยการเสริมแรง เชนใหรางวัล ชมเชย ขึ้นเงินเดือน เลื่อนตําแหนง
โรงเรียนสาธิตปฐมวัยจัดระบบการบริหารสื่อ อุปกรณ ของเลนและเครื่องเลน
สนามเพื่อการจัดการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ เชนมีสื่อเพียงพอกับจํานวนเด็ก
สื่อหลากหลาย เด็กไดเรียนรูโดยมีสื่อ อุปกรณ มีการตรวจสอบคุณภาพและความ
ปลอดภัยของสื่อตลอดเวลา
ผูบ ริห ารสามารถแกปญหาที่เกิดขึ้นเฉพาะหนาโดยคํานึงผลดี ผลเสีย ที่จะเกิด
ขึ้นกับโรงเรียน
โรงเรียนสาธิตปฐมวัยจัดระบบรักษาความปลอดภัยทั้งในบริเวณโรงเรียนและใน
ห อ งเรี ย นต า งๆ เช น มี พ นั ก งานรั ก ษาความปลอดภั ย ร ว มกั บ สถานี ตํ า รวจ มี
โทรทัศนวงจรปด มีถังดับเพลิง และตรวจสอบความพรอมการใชงานอยูเสมอ
โรงเรี ย นสาธิ ต ปฐมวั ย จั ด สภาพแวดลอ มโดยมี ทั้ ง พื้น ที่ ท างวิ ช าการและพื้ น ที่
ธรรมชาติเพื่อการเรียนรูที่สอดคลอง สมดุลกับสภาพความเปนจริง
ผู บ ริ ห ารโรงเรี ย นสาธิ ต ปฐมวั ย เป น ผู นํ า การเปลี่ ย นแปลง โดยมี ก ารละลาย
พฤติกรรม เขา สูกระบวนการเปลี่ยนแปลงและการทําใหการเปลี่ยนแปลงคงทน
เพื่อผลักดันใหโรงเรียนเกิดการพัฒนาและลดการตอตานจากบุคลากร
โรงเรียนสาธิตปฐมวัย สงเสริมการเคารพและใหเกียรติซึ่งกันและกัน ระหวาง
ผูบริหารกับครู ครูกับครู ครูกับเด็ก เด็กกับเด็ก ครูกับผูปกครอง และอื่นๆ
คณาจารยในมหาวิทยาลัยราชภัฏใชโรงเรียนสาธิตปฐมวัยเปนแหลงการเรียนรู
และจัดการเรียนรูสําหรับนักศึกษาโดยจัดเปนสวนหนึ่งในรายวิชา
โรงเรียนสาธิตปฐมวัยเปดโอกาสใหนักศึกษาคณะวิชาตางๆไดเขามาจัดกิจกรรม
สงเสริมการเรียนรูของเด็กปฐมวัยอยางตอเนื่อง
โรงเรียนสาธิตปฐมวัยวางระบบการบริหารโดยนําเทคโนโลยีสารสนเทศเขามา
ชวยเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
นักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏอื่นๆมีโอกาสสังเกตการจัดการเรียนรูและฝก
ประสบการณวิชาชีพครูในโรงเรียนสาธิตปฐมวัย
โรงเรียนสาธิตปฐมวัยสงเสริมใหคณาจารยคณะวิชาตางๆเขามามีสวนรวมในการ
จัดการเรียนรู การวิจัย และการพัฒนานักศึกษาและเด็กปฐมวัย
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นักศึกษาคณะครุศาสตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏมีโอกาสสังเกตการจัดการเรียนรู
ของครูในโรงเรียนสาธิต
โรงเรี ย นสาธิ ต ปฐมวั ย สร า งวั ฒ นธรรมโรงเรี ย นเชิ ง สร า งสรรค โ ดยมี ก าร
แลกเปลี่ ย นเรี ย นรู วิ สั ย ทั ศ น ทั ศ นคติ จั ด ระเบี ย บสภาพแวดล อ มและให
ความสําคัญกับการเสริมแรงการปฏิบัติงาน การมีสวนรวมของบุคลากรทุกฝาย

38

39

โรงเรียนสาธิตปฐมวัยกระตุนใหบุคลากรสามารถแกปญหาที่เกิดขึ้นเฉพาะหนาโดย
คํานึงผลดี ผลเสียที่จะเกิดขึ้นกับโรงเรียน

40

ผูบริหารกําหนดปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ และนโยบายของโรงเรียนรวมกับ
คณะครู คณะกรรมสถานศึกษา และคณะกรรมการชมรมผูปกครองและครู
โรงเรี ย นสาธิ ต ปฐมวั ย พั ฒ นาเด็ ก ปฐมวั ย ให มี ทั ก ษะการคิ ด วิ เ คราะห คิ ด
สังเคราะห มีวิจารณญาณ คิดไตรตรองและแกปญหาไดเหมาะสมกับวัยโดยผาน
กิจกรรมตางๆทั้งในหองเรียนและนอกหองเรียน
โรงเรียนสาธิตปฐมวัยนําหลักการ แนวคิดการสอนภาษาธรรมชาติมาสงเสริม
พัฒนาการทางภาษาที่ เนน ทั้ง การฟง การพูด การอานและการเขี ยนเพื่ อ การ
เรียนรูภาษาอยางมีความหมายและมีความสุข
โรงเรียนสาธิตปฐมวัยเปดโอกาสใหเด็กไดเรียนรูโดยการทดลองสิ่งตางๆเพื่อ
คนหาคําตอบดวยตนเอง
โรงเรียนสาธิตปฐมวัยนําหลักการ แนวคิดการศึกษาวอลดอรฟมาปรับใชเพื่อการ
พัฒนาเด็กอยางสมดุลกับธรรมชาติเพื่อใหเปนมนุษยที่สมบรูณ
โรงเรียนสาธิตปฐมวัยสงเสริมใหเด็กปฐมวัยมีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัยดาน
ศิลปะ ดนตรี โดยบูรณาการในกิจกรรมตางๆของโรงเรียน
โรงเรียนสาธิตปฐมวัยสงเสริมใหเด็กมีจิตสํานึกในการอนุรักษสิ่งแวดลอม เชนมี
กิจกรรมปลูกตนไม ปลูกผัก รดน้ํา พรวนดิน
โรงเรียนสาธิตปฐมวัยจัดประสบการณแบบบูรณาการโดยเนนกิจกรรมตางๆ
เชน กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ ดนตรี กิจกรรมศิลปสรางสรรค กิจกรรม
เสริมประสบการณ กิจกรรมเสรี กิจกรรมกลางแจง/การละเลนพื้นบานไทยและ
กิจกรรมเกมการศึกษา เพื่อพัฒนาเด็กโดยองครวม
โรงเรียนสาธิตปฐมวัยประเมินผลพัฒนาการเด็กปฐมวัยดวยวิธีที่หลากหลาย เชน
การสังเกตพัฒนาการ การสัมภาษณ บันทึกพฤติกรรม การทําสังคมมิติ จัดเก็บ
แฟมสะสมผลงาน และอื่นๆ
โรงเรี ย นสาธิ ต ปฐมวั ย จั ด พื้ น ที่ ที่ เ ป น ธรรมชาติ สํ า หรั บ เด็ ก ปฐมวั ย ครู แ ละ
บุคลากรในโรงเรียนไดโอกาสไดใกลชิดธรรมชาติ
โรงเรียนสาธิตปฐมวัยมีการนําแนวคิด หลักการ และทฤษฎีทางการบริหารที่
หลากหลายมาปรับใชในการดําเนินงานใหเหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน
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ครูโรงเรียนสาธิตปฐมวัยจัดประสบการณสําหรับเด็กปฐมวัยโดยมีหลักทฤษฎี
ทางการศึกษาและผลงานวิจัยทางการศึกษาเปนฐาน
โรงเรียนสาธิตปฐมวัยคํานึงถึงการยอมรับนับถือในตัวเด็ก โดยหลักการ
แนวคิดการจัดการเรียนการสอนใหเด็กแตละบุคคล และใหเด็กไดทํางานไป
ตามลําดับความยาก-งาย และเปนไปตามความสามารถของเด็กปฐมวัย
โรงเรียนสาธิตปฐมวัยนําหลักการ แนวคิดการสอนแบบโครงการมาพัฒนาเด็ก
ใหมีโอกาสศึกษาเชิงลึก เนนกระบวนการทางวิทยาศาสตร และแกปญหา
ผูบ ริ ห ารกระตุ น ให ค รู แ ละบุ ค ลากรเกิด ความรั ก ความสามั ค คีใ ห เ กิ ด ขึ้ น ใน
โรงเรียนสาธิตปฐมวัย
ผูบริหารมีความคิดริเริ่มสรางสรรคและมีวิสัยทัศนที่กวางไกล โดยปฏิบัติสิ่งที่
ใหม แตกตางจากเดิม เปนประโยชนตอการพัฒนาโรงเรียน
โรงเรียนสาธิตปฐมวัยจัดเตรียมสื่อการจัดประสบการณสําหรับเด็กปฐมวัยที่เนน
วัสดุธรรมชาติและสื่อมีความหลากหลาย
โรงเรียนสาธิตปฐมวัยประเมินตนเองและเตรียมพรอมใหหนวยงานภายนอก
ประเมินเพื่อการประกันคุณภาพ
ครูโรงเรียนสาธิตปฐมวัยมีคุณวุฒิทางการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปทางดาน
การศึกษาปฐมวัยโดยเฉพาะ
โรงเรี ย นสาธิ ต ปฐมวั ย ส ง เสริ ม ให ค รู ป ฐมวั ย มี โ อกาสเป น ผู เ ชี่ ย วชาญหรื อ
ผูทรงคุณวุฒิในการทําวิจัยใหกับครูในชุมชน
ครูโรงเรียนสาธิตปฐมวัยไดรับการนิเทศการปฏิบัติงานและการจัดประสบการณ
สําหรับเด็กปฐมวัยจากผูบริหาร เพื่อนครูและผูปกครองแบบกัลยาณมิตรอยางตอเนื่อง
ครู โ รงเรี ย นสาธิ ต ปฐมวั ย ได รั บ การบรรจุ เ ป น ข า ราชการหรื อ พนั ก งาน
มหาวิทยาลัยเพื่อความมั่นคงในวิชาชีพ
ครู โ รงเรี ย นสาธิ ต ปฐมวั ย มี ค วามเชี่ ย วชาญในด า นการเขี ย นแผนการจั ด
ประสบการณ เทคนิค การจั ดประสบการณที่ เ นน ผูเ รีย นเปน สํ าคั ญ และการ
ประเมินผลพัฒนาการเด็กปฐมวัย
โรงเรียนสาธิตปฐมวัยพัฒนาครูตนแบบทั้งในดานคุณภาพและปริมาณเพื่อเปน
แบบอยางในการพัฒนาการจัดการเรียนรูใหมีประสิทธิภาพและเปนแบบอยางที่
ดีสําหรับครูและนักศึกษาที่เขาฝกประสบการณวิชาชีพครู
ครูปฐมวัยรัก เมตตาศิษย โดยใหความเอาใจใสชวยเหลือสงเสริมใหกําลังใจใน
การศึกษาแกศิษยโดยเสมอกัน
ครูโรงเรียนสาธิตปฐมวัยมีปฏิสัมพันธที่ดีกับผูบริหาร เด็ก เพื่อนครู ผูปกครอง
และบุคคลที่เกี่ยวของกับโรงเรียน
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5
ครูโรงเรียนสาธิตปฐมวัยดําเนินงานเพื่อใหไดรับใบประกอบวิชาชีพครูจากคุรุ
สภาทุกคน
ครูโรงเรียนสาธิตปฐมวัยไดรับผลรายงานการจัดประสบการณของตนจากการ
นิเทศ เพื่อนําขอมูลมาพัฒนา ปรับปรุง แกไขการปฏิบัติงานของตนเองอยูเสมอ
ครูโรงเรียนสาธิตปฐมวัยปฏิบัติกับเด็กปฐมวัยอยางเอื้ออาทร ใหความรัก ความ
เอาใจใส ดูแลเด็กทุกคนอยางเสมอภาคทั้งเด็กปกติและเด็กพิเศษ
โรงเรี ย นสาธิ ต ปฐมวั ย จั ด บริ ก ารแนะแนวทางการศึ ก ษาต อ ในระดั บ ชั้ น
ประถมศึกษาใหกับผูปกครองและเด็กปฐมวัย
ครูโรงเรียนสาธิตปฐมวัยมีสวนรวมในการตัดสินใจในดานตางๆ เชน นโยบาย
หลั ก สู ต ร วิ ธี ก ารจั ด การเรี ย นรู การพั ฒ นาครู ความสั ม พั น ธ ร ะหว า งครู กั บ
ผูปกครอง การใชทรัพยากรของโรงเรียน
โรงเรียนสาธิตปฐมวัยเปดโอกาสใหคณะกรรมการสถานศึกษารวมพิจารณา
ความประพฤติและการปฏิบัติงานของครูปฐมวัยตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู
ครูโรงเรียนสาธิตปฐมวัยผลิตสื่อและพัฒนาสื่อ อุปกรณอยางมีคุณภาพเพื่อจัด
ประสบการณสําหรับเด็กปฐมวัย
ผู บ ริ ห ารดํ า เนิ น งานตามหลั ก การบริ ห ารเชิ ง กลยุ ท ธ โดยจั ด ทํ า แผนกลยุ ท ธ
แผนปฏิบัติการประจําปที่สอดคลองกับหลักการจัดการศึกษาของชาติและหลัก
การศึกษาปฐมวัย
โรงเรียนสาธิตปฐมวัยจัดประสบการณการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ โดย
ตอบสนองพัฒนาการ ความถนัด ความสนใจ เรียนรูผานการเลน ประสบการณ
ตรงและมีปฏิสัมพันธกับสิ่งแวดลอม
ครูโรงเรียนสาธิตปฐมวัยมีความเปนครูมืออาชีพ โดยผานการฝกอบรม การ
พัฒนาตนเองในดานตางๆอยางตอเนื่อง เชน การจัดการศึกษาปฐมวัย ทักษะการ
คิด ทักษะการจัดประสบการณ และทักษะการทําวิจัย
โรงเรียนสาธิตปฐมวัยปลูกฝงจิตสํานึกในดานจรรยาบรรณวิชาชีพครูของครู
ปฐมวัยในโรงเรียน โดยใหถือเปนแนวปฏิบัติ
โรงเรียนสาธิตปฐมวัยสงเสริมและผลักดันใหครูสามารถออกใหความรูในดานการอบรม
เลี้ยงดูเด็กปฐมวัยและการจัดการเรียนรู บริการวิชาการใหกับชุมชนภายนอกโรงเรียน
ผูบริหารมีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย มีความมุงมั่นและอุทิศตนในการทํางาน
โรงเรียนสาธิตปฐมวัยมีระบบการบริหารจัดการความรู ( Knowlege management )
โดยผูบริหาร คณะครู เด็ก ผูปกครอง และชุมชนมีสวนรวมในการจัดการความรู
โรงเรียนสาธิตปฐมวัยเปนแหลงจัดสวัสดิการสําหรับคณาจารยและบุคลากรของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
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5
โรงเรียนสาธิตปฐมวัยดําเนินงานจัดระบบดานโภชนาการอยางเปนระบบ เชนมี
นักโภชนาการดูแล มีพยาบาล จัดบริการอาหารทั้ง 3 มื้อคือ อาหารวางเชา (นม)
อาหารกลางวัน และอาหารวางบาย
ผูบริหารเปนผูสรางแรงบันดาลใจในการปฏิบัติงานของครูและบุคลากร
โรงเรียนสาธิตปฐมวัยสงเสริมใหเด็กรูจักการวางแผนในการเรียนรู การปฏิบัติ
สิ่ง ที่ ว างแผน การทบทวน การเล า สะท อ นความคิด ความรู สึ ก ตามแนวคิ ด
หลักสูตรไฮ/สโคป
ผู บ ริ ห ารโรงเรี ย นสาธิ ต ปฐมวั ย มี ทั ก ษะในการประสานความร ว มมื อ กั บ
สถานศึกษาและองคกรตางๆในชุมชนเพื่อเอื้อตอการดําเนินงานของโรงเรียน
โรงเรียนสาธิตปฐมวัยจัดสวัสดิการใหครูและบุคคลากรโดยใหโบนัสประจําป
เลี้ยงอาหารกลางวัน เพิ่มรายไดพิเศษจากการปฏิบัติงานอื่นๆนอกจากหนาที่ เพื่อ
สรางขวัญ กําลังใจในการปฏิบัติงาน
โรงเรียนสาธิตปฐมวัยเปดโอกาสใหผูปกครองมีสวนรวมในการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของผูบริหาร ครูและบุคคลากรในโรงเรียนสาธิตปฐมวัย
โรงเรี ย นสาธิ ต ปฐมวั ย เป ด โอกาสให ผู ป กครองเป น วิ ท ยากรพิ เ ศษร ว มจั ด
กิจกรรมกับเด็กปฐมวัยหรือเปนวิทยากรใหความรูครูและบุคลากรในโรงเรียน
โรงเรียนสาธิตปฐมวัยจัดสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรูของครู นั กเรีย น
บุคลากรและผูปกครอง
โรงเรียนสาธิตปฐมวัยเปนชุมชนแหงการเรียนรู โดยขยายขีดความสามารถของ
บุคลากรทุกคนในโรงเรียนและชุมชนเพื่อตอบสนองการเรียนรูสูอนาคต
โรงเรี ย นสาธิ ต ปฐมวั ย มี ร ะบบการบริ ห ารสารสนเทศและนํ า เทคโนโลยี ม า
เอื้ออํานวยประโยชนในการบริหารจัดการและการดําเนินงาน
โรงเรียนสาธิตปฐมวัยสรางอัตลักษณของโรงเรียนใหเปนที่ประจักษเดนชัดกับ
บุคคลภายนอก
โรงเรียนสาธิตปฐมวัยมีมุมมองในอนาคตที่มีความสัมพันธและความเปนไปได
ในการพัฒนาโรงเรียนภายใตบริบทของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
โรงเรียนสาธิตปฐมวัยมีความเปนอิสระในการบริหาร มีฐานะเทียบเทาคณะวิชา
หนึ่งในมหาวิทยาลัยและ ไมอยูภายใตการกํากับดูแลของคณะครุศาสตร
โรงเรียนสาธิตปฐมวัยนอมนําแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใชในการ
บริหารและการดําเนินงานทั้งระบบ
โรงเรียนสาธิตปฐมวัยมีลักษณะการดําเนินงานเปนศูนยกลาง มีอํานาจ คลองตัว
สามารถตัดสินใจไดเองโดยอยูภายใตความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย
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โรงเรียนสาธิตปฐมวัยดําเนินงานจัดระบบดานโภชนาการอยางเปนระบบ เชนมี
นักโภชนาการดูแล มีพยาบาล จัดบริการอาหารทั้ง 3 มื้อคือ อาหารวางเชา (นม)
อาหารกลางวันและอาหารวางบาย
โรงเรียนสาธิตปฐมวัยมีระเบียบ กฎเกณฑและขอบังคับที่ใชในการดําเนินงาน
ของโรงเรียนโดยเฉพาะ
ผูบริหารดําเนินงานบริหารโรงเรียนโดยคํานึงหลักการมีสวนรวม คือการให
บุคลากรและผูที่มีสวนเกี่ยวของกับโรงเรียนตัดสินใจ เสนอแนวทางปฏิบัติที่ดี
โรงเรียนสาธิตปฐมวัยและชุมชนมีวิสัยทัศนรวม (Share vision) โดยสงเสริมให
ทุกคนไดเปนผูรับประโยชนจากการจัดการศึกษา รวมกําหนดความตองการเพื่อ/
สรางคุณภาพ
โรงเรี ย นสาธิ ต ปฐมวั ย ส ง เสริ ม ให เ ด็ ก ปฐมวั ย มี สุ ข นิ สั ย สุ ข ภาพกายและ
สุขภาพจิตดี คือมีน้ําหนัก สวนสูงตามเกณฑมาตรฐาน การดูแลสุขภาพอนามัย
มีความราเริงแจมใส มีมนุษยสัมพันธที่ดีตอเพื่อน ครูและผูอื่น
โรงเรียนสาธิตปฐมวัยมีความเปนโรงเรียนอัจฉริยะ ( Intelligence school ) คือมี
ความสามารถเปนเลิศในการดําเนินงานทุกดาน เชนดานบริบท ดานกลยุทธ ดาน
การวิเคราะหไตรตรอง ดานวิธีสอน
ครูโรงเรียนสาธิตปฐมวัยไดรับการสงเสริมใหดําเนินงานเพื่อใหไดรับตําแหนง
ทางวิชาการ เชน ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย
โรงเรียนสาธิตปฐมวัยวางแผนอัตรากําลังครูและบุคลากรอยางมีประสิทธิภาพ
โรงเรียนสาธิตปฐมวัย มีการจัดองคกร โครงสรางการบริหารและระบบการ
บริหารที่มีความคลองตัวสูง ยืดหยุน ปรับเปลี่ยนไดตามความเหมาะสม
ผูบริหารดําเนินงานโดยทําใหบุคลากรทุกคนเขาใจปรัชญาและนโยบายตรงกัน
โรงเรียนสาธิตปฐมวัยมีขอบขายการบริหารงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย
คือ ดานการเรียนการสอน ดานการวิจัย ดานการบริการวิชาการและดานทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรม
ผูบริหารมีภาวะผูนําแบบเกื้อหนุน สนับสนุนบุคลากร มีความเอื้ออาทร รับฟง
ความคิดเห็นและใหคําปรึกษากับบุคลากร
ผูบริหารโรงเรียนสาธิตปฐมวัยมีผลงานในการรวมพัฒนาการศึกษาทองถิ่น
ผูบริหารบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล คือมีความโปรงใส สามารถให
มหาวิทยาลัยราชภัฏและสภามหาวิทยาลัยรวมตรวจสอบการดําเนินงานไดแและ
รวมรับผิดชอบ
โรงเรียนสาธิตปฐมวัยจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรทองถิ่น โดย
ความรวมมือของครู บุคลากร ผูปกครองและคณะกรรมการสถานศึกษา
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โรงเรียนสาธิตปฐมวัยสงเสริมการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมโดยบูรณาการใน
กิจกรรมทุกกิจกรรมของโรงเรียน
โรงเรี ย นสาธิ ต ปฐมวั ย จั ด สภาพแวดล อ มในห อ งเรี ย นของเด็ ก ปฐมวั ย ให มี
บรรยากาศเหมือนบาน มีความเปนระเบียบเรียบรอย สวยงามและสะอาดอยู
เสมอเพื่อเกิดการเรียนรูที่คุนเคยและมีความสุข
โรงเรียนสาธิตปฐมวัยพัฒนาเด็กโดยคํานึงถึงวีถีชีวิตไทยเพื่อการพัฒนาที่สมดุล
โรงเรี ย นสาธิ ต ปฐมวั ย จั ด ประสบการณ สํ า หรั บ เด็ ก ปฐมวั ย ทั้ ง ในห อ งเรี ย น
ภายในโรงเรียนและนอกโรงเรียนอยางสมดุล
โรงเรียนสาธิตปฐมวัยประสานงานสรางเครือขายกับศิษยเกาและผูปกครองศิษย
เกาโดยมีกิจกรรมของโรงเรียน
โรงเรียนสาธิตปฐมวัยสงเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงคของเด็กปฐมวัยตาม
มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย
โรงเรียนสาธิตปฐมวัยใชแนวคิดการบริหารโรงเรียนเปนฐาน เนนการกระจายอํานาจ
โรงเรียนสาธิตปฐมวัยพัฒนาเด็กโดยคํานึงถึงวีถีชีวิตไทยเพื่อการพัฒนาที่สมดุล
โรงเรียนสาธิตปฐมวัยนําหลักการและแนวคิดการสอนแบบโครงการที่ใช
รวมกับระบบการสอนตามหลักสูตรปกติ โดยโอกาสที่ครูจะใชรูปแบบการ
เรียนการสอนนี้ จะเกิดขึ้นภายใตสภาพการเรียนการสอนตามปกติ เมื่อครู
สังเกตเห็นวาเด็กมีความสนใจในเรื่องหนึ่งเรื่องใดเปนพิเศษ
โรงเรี ย นสาธิ ต ปฐมวั ย มี ร ะบบการกํ า กั บ ติ ด ตามการบริ ห ารงานและการ
ปฏิบัติงานของแตละฝายอยางตอเนื่อง สม่ําเสมอ
โรงเรียนสาธิตปฐมวัยดําเนินการเพื่อไปใหถึงเปาหมายความเปนคนที่สมบูรณ
ของเด็กปฐมวัยโดยกิจกรรมที่ทําตามแนวคิดนีโอฮิวแมนนิสจะตองสอดคลอง
กับหลัก 4 ขอ คือ คลื่นสมองต่ํา การประสานของเซลลสมอง ภาพพจนตอตัวเอง
และการใหความรัก ซึ่งตองไปดวยกัน เด็กจึงจะไปในทิศทางที่ดี
ผูบริหารและครูในโรงเรียนสาธิตปฐมวัยศึกษา วิเคราะห สังเคราะหผลงานวิจัย
ที่เกี่ยวของกับเด็กปฐมวัย เพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาโรงเรียน
ครูปฐมวัยดําเนินงานวิจัยรวมกับคณาจารยและครูในสถานศึกษาตางๆในชุมชน
ในดานการจัดการศึกษาสําหรับเด็กปฐมวัย
โรงเรียนสาธิตปฐมวัยนําผลการวิจัยของโรงเรียนเผยแพรตอสาธารณชน
โรงเรียนสาธิตปฐมวัยสงเสริม และเปดโอกาสใหครูปฐมวัยเปนวิทยากรอบรม
ใหความรูในการทําวิจัยทางการศึกษาปฐมวัยใหกับชุมชน
โรงเรี ย นสาธิ ต ปฐมวั ย กํ า หนดมาตรการในการกํ า กั บ ควบคุ ม การประพฤติ
ปฏิบัติงานของครูอยางเครงครัด

112

113
114
115
116
117
118
119

120
121

122
123
124
125
126

5
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1

ขอที่

รายการ

127

โรงเรียนสาธิตปฐมวัยเปดโอกาสใหผูปกครองมีสวนรวมในการดําเนินงานวิจัย
ทางการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียน
โรงเรี ย นสาธิ ต ปฐมวั ย บริ ห ารความเสี่ ย ง โดยการวิ เ คราะห ค วามเสี่ ย งที่ มี
ผลกระทบ และกําหนดแนวทางในการควบคุมความเสี่ยง
โรงเรียนสาธิตปฐมวัยเปนแหลงเผยแพรงานวิจัยทางการศึกษาปฐมวัย เพื่อใหครู
และชุมชนไดแลกเปลี่ยนเรียนรู
โรงเรียนสาธิตปฐมวัยจัดอบรม สัมมนาใหความรูในดานการวิจัยในชั้นเรียน
สําหรับครูปฐมวัยในโรงเรียน

128
129
130
131

132
133
134
135
136

137
138
139
140
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โรงเรียนสาธิตปฐมวัยมีหองกิจกรรมตางๆเพื่อจัดกิจกรรมจัดเสริมพิเศษใหกับเด็ก
ปฐมวัยทั้งในหองเรียนและนอกหองเรียน เชน หองเลนดนตรีไทยและดนตรีสากล
หองนาฏศิลปไทย หองนาฏศิลปสากล สระวายน้ํา สนามกีฬาตางๆ
ครูปฐมวัยรวมอบรมใหความรูทางการจัดการเรียนรูส ําหรับเด็กปฐมวัยรวมกับ
คณาจารยในโปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย

โรงเรียนสาธิตปฐมวัยจัดนิทรรศการแสดงผลงานของครูปฐมวัย เด็กปฐมวัย
เพื่อใหครูในโรงเรียนตางๆที่อยูในชุมชนไดแลกเปลี่ยนเรียนรู
โรงเรียนสาธิตปฐมวัยออกพัฒนาโรงเรียนตางๆในชุมชนรวมกับผูปกครอง
โรงเรียนสาธิตปฐมวัยเปนสถานศึกษาเพื่อการพัฒนาชุมชน ทองถิ่นตามพันธกิจ
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
โรงเรียนสาธิตปฐมวัยเปดโอกาสใหผูบริหาร ครูและบุคลากรจากสถานศึกษา
ตางๆเขามาศึกษาดูงานการบริหารและการจัดการเรียนรู เพื่อการแลกเปลี่ยน
เรียนรู
โรงเรียนสาธิตปฐมวัยมีหองศูนยสื่อและนวัตกรรมทางการศึกษาเพื่อบริการครู
บุคลากร ผูปกครอง และบุคคลภายนอก
โรงเรี ย นสาธิ ต ปฐมวั ย จั ดบริ ก ารห อ งสมุ ด ที่ ร วบรวมตํ า รา งานวิ จั ย เกี่ ย วกั บ
ศาสตรการสอนตางๆเพื่อครูและบุคลากรในชุมชนไดศึกษาคนควา
โรงเรียนสาธิตปฐมวัยเปดโอกาสใหนักศึกษาโปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัยได
ดําเนินงานวิจัยในโรงเรียนสาธิตเพื่อการพัฒนาและเรียนรูรวมกัน
โรงเรียนสาธิตปฐมวัยปลูกฝงความรูสึกเปนเจาของโรงเรียนรวมกัน

ขอเสนอแนะอื่นๆ
……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
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Cronbach's Alpha
0.972

Reliability Statistics
Cronbach ' s Alpha Based on
Standardized Items
0.975

N of Items
140

N Of cases = 40

ขอที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Scale Mean if Item
Deleted
651.1321
651.1375
651.1429
651.1483
651.1537
651.1591
651.1645
651.1622
651.1599
651.1576
651.1553
651.1537
651.1507
651.1484
651.1461
651.1438
651.2185
651.2932
651.3679
651.4426
651.5173

Scal Variance if Item Corrected item-Total
Deleted
Correlation
0.635
3,461.457
0.657
3,461.452
0.687
3,511.487
0.651
3,461.442
0.689
3,461.397
0.687
3,461.352
0.651
3,461.307
0.638
3,461.262
0.672
3,513.217
0.637
3,461.172
0.659
3,512.134
0.682
3,461.642
0.689
3,461.877
0.651
3,461.392
0.683
3,461.387
0.721
3,461.382
0.557
3,461.377
0.582
3,461.372
0.654
3,461.367
0.711
3,461.362
0.798
3,461.357

Cronbach's Alpha if
Item Deleted
0.978
0.975
0.987
0.975
0.978
0.975
0.974
0.972
0.973
0.981
0.975
0.981
0.974
0.974
0.982
0.985
0.974
0.973
0.974
0.974
0.982
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22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52

651.5912
651.6667
651.7414
651.8161
651.2671
650.7181
650.1691
649.6201
649.0711
648.5221
647.9731
647.4241
646.8751
646.3261
645.7771
645.2281
644.6791
644.6301
644.5811
644.5321
644.4831
644.4341
644.3851
644.3361
644.2871
644.2381
644.1891
644.1401
644.0911
644.0421
643.9931

3,461.352
3,461.347
3,461.372
3,461.397
3,461.422
3,461.447
3,461.472
3,461.497
3,461.522
3,461.307
3,461.302
3,461.297
3,461.292
3,461.287
3,461.282
3,461.277
3,461.172
3,461.067
3,460.962
3,460.857
3,460.752
3,461.347
3,461.362
3,461.377
3,461.392
3,461.407
3,461.422
3,461.437
3,461.452
3,461.467
3,461.482

0.501
0.678
0.635
0.809
0.637
0.693
0.776
0.775
0.848
0.821
0.724
0.624
0.775
0.703
0.697
0.789
0.845
0.672
0.746
0.514
0.345
0.628
0.587
0.742
0.563
0.693
0.466
0.542
0.612
0.674
0.742

0.976
0.977
0.982
0.984
0.973
0.975
0.967
0.986
0.974
0.976
0.974
0.973
0.984
0.975
0.974
0.984
0.972
0.967
0.987
0.976
0.963
0.874
0.978
0.976
0.972
0.974
0.978
0.981
0.984
0.975
0.974
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53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83

643.9441
643.8951
643.8443
643.7935
643.7427
643.6919
643.6411
643.5903
643.5395
643.4887
643.4379
643.3871
643.3363
643.2855
643.2347
643.1839
651.4993
651.5047
651.5101
651.5155
651.5209
651.5263
651.5317
651.5371
651.5425
651.5479
651.5533
651.5423
651.5313
651.5203
651.5093

3,461.197
3,461.192
3,461.187
3,461.182
3,461.177
3,461.169
3,461.161
3,461.153
3,461.145
3,461.137
3,461.129
3,461.121
3,461.113
3,461.105
3,461.097
3,461.089
3,461.081
3,461.073
3,461.065
3,461.057
3,461.049
3,461.041
3,461.033
3,461.082
3,461.131
3,461.180
3,461.229
3,461.278
3,461.327
3,461.376
3,461.425

0.586
0.593
0.635
0.449
0.576
0.634
0.557
0.611
0.573
0.448
0.536
0.425
0.753
0.616
0.718
0.566
0.637
0.544
0.729
0.594
0.589
0.621
0.776
0.693
0.735
0.477
0.266
0.542
0.532
0.635
0.452

0.977
0.978
0.984
0.977
0.974
0.899
0.974
0.975
0.972
0.975
0.976
0.974
0.978
0.977
0.976
0.973
0.976
0.974
0.975
0.972
0.974
0.977
0.978
0.975
0.971
0.973
0.976
0.972
0.974
0.984
0.985
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84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114

651.4983
651.4873
651.4763
651.4653
651.4543
651.6073
651.6127
651.6181
651.6235
651.6289
651.6343
651.6397
651.6451
651.6505
651.6559
651.6613
651.6667
651.6721
651.6775
651.6829
651.6883
651.6937
651.6991
651.7045
651.7099
651.7153
651.7207
651.7261
651.7375
651.7369
651.7363

3,461.474
3,461.037
3,460.600
3,460.163
3,459.726
3,459.289
3,458.852
3,458.415
3,457.978
3,457.541
3,457.104
3,456.667
3,456.230
3,455.793
3,455.356
3,454.919
3,454.482
3,454.045
3,453.608
3,453.171
3,452.734
3,452.297
3,451.860
3,451.423
3,450.986
3,460.917
3,470.848
3,480.779
3,490.710
3,500.641
3,510.572

0.611
0.487
0.601
0.567
0.745
0.722
0.621
0.452
0.542
0.535
0.562
0.627
0.354
0.652
0.423
0.623
0.256
0.365
0.452
0.685
0.542
0.422
0.426
0.672
0.524
0.665
0.674
0.633
0.542
0.586
0.567

0.974
0.978
0.984
0.985
0.973
0.973
0.977
0.973
0.954
0.987
0.976
0.972
0.974
0.982
0.975
0.974
0.973
0.975
0.973
0.973
0.978
0.974
0.973
0.974
0.984
0.985
0.987
0.976
0.976
0.972
0.988
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115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140

651.7357
651.7351
651.7345
651.7339
651.7333
651.7327
651.7321
651.7315
651.7309
651.7303
651.7297
651.7291
651.7285
651.7279
651.7273
651.7267
651.7261
651.8395
651.9529
652.0663
652.1797
652.2931
652.4065
652.5199
652.6333
651.8827

3,520.503
3,530.434
3,540.365
3,550.296
3,560.227
3,570.158
3,580.089
3,580.020
3,579.951
3,579.882
3,579.813
3,579.744
3,579.675
3,579.606
3,579.537
3,579.468
3,579.399
3,579.330
3,579.261
3,579.192
3,579.123
3,579.054
3,578.985
3,578.916
3,578.847
3,578.778

0.509
0.484
0.674
0.389
0.567
0.456
0.603
0.578
0.652
0.543
0.623
0.563
0.481
0.521
0.801
0.576
0.542
0.512
0.536
0.552
0.581
0.521
0.674
0.741
0.503
0.522

0.979
0.974
0.976
0.974
0.975
0.872
0.982
0.987
0.972
0.986
0.974
0.974
0.984
0.897
0.879
0.874
0.987
0.974
0.973
0.974
0.973
0.988
0.975
0.968
0.957
0.976
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ประวัติผูวิจัย
ชื่อ –ชื่อสกุล
ที่อยู
สถานที่ทํางาน

ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2542

พ.ศ. 2545
พ.ศ. 2548
ประวัติการทํางาน
พ.ศ. 2546- ปจจุบัน

นางนริสานันท เดชสุระ
70/32 หมู3 ต.บางกระเบา อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
73120
คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ตําบลประตูชัย อําเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 13000
สําเร็จการศึกษาครุศาสตรบัณฑิต (คบ.)
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ( เกียรตินิยม)
จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
สําเร็จการศึกษาครุศาสตรมหาบัณฑิต (คม.)
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย จากจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ศึกษาตอระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด)
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร
อาจารยประจําโปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
รองผูอํานวยการโรงเรียนสาธิตปฐมวัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
รองผูอํานวยการสถาบันซี.เอ็นซี.สงเสริมศักยภาพผูนํา

