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Abstract

The purpose of this research was to study the self-assessment on early childhood
teachers’ characteristics of caregivers in the childcare centres under the jurisdiction of
the Local Administrative Organisation in Thailand. The samples were 284 caregivers
attending the training program provided by the Department of Local Administration during
the annual budget 2011, from 4 regions of Thailand – the Centre, the South, the North and the
Northeast The instrument used was a self-assessment form concerning early childhood
teachers’ characteristics comprised 3 parts : Part 1 the demographic information of the
samples ; Part 2 the five - point likert scale self – assessment on 5 characteristics:
1) Personality, 2) Teaching preparation, 3) Teaching Procedure, 4) Basic Knowledge for Good
Teachers, and 5) Human Relation and Interaction; and Part 3 two open – ended questions
on self development needed and ways to achieve expected goals on self development.
The data were statistically analysed by using frequency, percentage, mean and standard
deviation. The results of the study were as follows: Part 1 99.65% of caregivers were
female, 49.30% ages between 31 – 40 years , and 53.17% had a Bachelor’s Degree in
Early Childhood Education. Words that the samples used to express their attitudes
towards pedagogical profession; 3 words ranked by the most frequently used were:
“love”, “admire” and “proud”, respectively and the least used was “discouraged”.
Part 2 The samples possessed all 5 characteristics in high level ( X = 4.07)
The characteristic which came first was human relation and interaction, the next were
personality, basic knowledge for good teachers, teaching procedure, and teaching
preparation, respectively. Part 3 The first three issues for self development needed by the
caregivers were: developing school curriculum, writing lesson plans and organising
learning activities for children, respectively. The methods or ways to achieve the target
expected for self development planned by the samples were: self-study 50.35%
and attending the training program 21.13%
Key words: self-assessment, early childhood teachers’ characteristics,
caregivers, childcare centres, Local Administrative Organisation
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๒
บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาการประเมินตนเองดานคุณลักษณะครูปฐมวัย
ของผูดูแลเด็ก ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น กลุมตัวอยางเปนผูดูแลเด็ก
ที่เขารับการอบรมในโครงการอบรมพัฒนาการจัดประสบการณการจัดการศึกษาปฐมวัยผูดูแลเด็ก
จัดโดยกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ในปงบประมาณ ๒๕๕๔ จํานวน ๒๘๔ คน จาก ๔ ภาค
ของประเทศไทยคือ ภาคกลาง ภาคใต ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลคือ แบบประเมินตนเองดานคุณลักษณะครูปฐมวัย
ประกอบดวย ๓ ตอน คือ ตอนที่ ๑ ขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยาง ตอนที่ ๒ แบบประเมินตนเอง
ดวยมาตรประมาณคา ๕ ระดับ เกี่ยวกับคุณลักษณะครูปฐมวัย ๕ ดาน คือ ๑) ดานบุคลิกภาพ
๒) ดานการเตรียมตัวเพื่อการสอน ๓) ดานการสอน ๔) ดานความรูพื้นฐานเพื่อการเปนครูที่ดี และ
๕) ดานมนุษยสัมพันธ/การปฏิสัมพันธ ตอนที่ ๓ ขอเสนอแนะ ๒ ขอ เกี่ยวกับเรื่องที่ครูตองการ
พั ฒ นาตนเองมากที่ สุ ด และแนวทางในการพั ฒ นาตนเองในเรื่ อ งที่ ร ะบุ ลั ก ษณะเป น คํ า ถาม
ปลายเป ด สถิ ติ ที่ ใ ช ใ นการวิ เ คราะห ข อ มู ล คื อ ความถี่ ค า ร อ ยละ ค า มั ช ฌิ ม เลขคณิ ต และ
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัยพบวา
ตอนที่ ๑ ผูดูแลเด็กที่เปนกลุมตัวอยางเปนเพศหญิงรอยละ ๙๙.๖๕ ชวงอายุที่มีมากที่สุด
คือ ๓๑ – ๔๐ ป รอยละ ๔๙.๓๐ และมีวุฒิการศึกษามากที่สุดระดับปริญญาตรีทางการศึกษา
ปฐมวัย รอยละ ๕๓.๑๗
คํ า ที่ ใ ช เ พื่ อ แสดงทั ศ นคติ ต อ อาชี พ ครู พบว า คํ า ที่ ใ ช ม าก คื อ รั ก ชอบ และภู มิ ใ จ
ตามลําดับ คําที่ใชนอยที่สุด คือ ทอ
ตอนที่ ๒ ผูดูแลเด็กที่เปนกลุมตัวอยาง มีคุณลักษณะครูปฐมวัยทั้ง ๕ ดานในภาพรวม
อยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย ๔.๐๗) เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวาคุณลักษณะลําดับแรก คือ ดาน
มนุษยสัมพันธ/ปฏิสัมพันธ รองลงมาคือ ดานบุคลิกภาพ ดานความรูพื้นฐานเพื่อการเปนครูที่ดี
ดานการสอนและดานการเตรียมตัวเพื่อการสอน ตามลําดับ
ตอนที่ ๓ ประเด็นที่ครูปฐมวัยตองการพัฒนาตนเองมากที่สุด ๓ ลําดับแรกคือ การจัดทํา
หลั ก สู ต รสถานศึ ก ษา การเขี ย นบั น ทึ ก การสอน และการจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู สํ า หรั บ เด็ ก
ตามลําดับ วิธีการที่จะปฏิบัติในการพัฒนาตนเองคือ ศึกษาหาความรูดวยตนเองคิดเปนรอยละ
๕๐.๓๕ และเขารับการอบรมรอยละ ๒๑.๑๓
คําสําคัญ:

การประเมินตนเอง คุณลักษณะครูปฐมวัย ผูดูแลเด็ก ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น

๓
บทนํา
พระเทพวิสุทธิเมธี (๒๕๔๖: ๗๐,๗๔) ไดกลาวถึงครู วาเปนผูนําใหเกิดการกระทําที่ถูกตอง
ทั้งในฝายวัตถุรางกาย และในฝายจิตใจ ครูในอุดมคติ คือ ผูนํา เปนผูนําในทางวัตถุ ผูนําในทาง
วิญญาณ ครูโดยใจความสั้นๆ เปนผูอบรมสั่งสอนใหเกิดมรรยาท เกิดนิสัย เกิดคุณสมบัติตางๆ
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕
(๒๕๔๗: ๔) ไดกําหนดความหมายของครู คือ บุคลากรวิชาชีพ ซึ่งทําหนาที่หลักทางดานการเรียน
การสอน และการสงเสริมการเรียนรูของผูเรียนดวยวิธีการตางๆในสถานศึกษาของรัฐ และเอกชน
หนังสือวันครู ประจําป ๒๕๕๓ ของคณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (๒๕๕๓: ๑๐) ไดให
ความหมายของครู วา หมายถึง ผูอบรมสั่งสอน ผูถายทอดความรู ผูสรางสรรคภูมิปญญา และ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย เพื่อนําไปสู ความเจริญรุงเรืองของสังคม และประเทศชาติ
ความหมายของครูจากแหลงตางๆ ครอบคลุมถึงครูที่สอนอยูในทุกระดับการศึกษาทําให
มองเห็นไดวา ครูมีความสําคัญอยางยิ่งตอการพัฒนาคนในชาติ ดังที่ พระเทพวิสุทธิเมธี (๒๕๔๖: ๔๖)
ไดมีมุมมองเกี่ยวกับความสําคัญของครู โดยไดกลาวถึง ความมุงหมายของครู คือ สรางเด็กใหเปน
คนดี แลวเปนผูใหญที่เปนคนดี ครูผูสรางโลก คือ ครูสรางวิญญาณของเด็ก แลวเด็กโตขึ้นก็เปนคน
คนทั้งหมดรวมกั นก็คือโลก ครูจึ งอยูในฐานะสร างโลกโดยผานทางเด็ก โลกจะดีหรือจะงดงาม
นาอยู ก็เพราะโลกเต็มไปดวยคนดี ดังนั้นถาครูมีความรู ความสามารถ เสียสละและตั้งใจสอนสั่ง
ผูเรียนอยางเต็มความสามารถ จะชวยเสริมสรางใหเด็กไทยเติบโตขึ้นเปนพลเมืองดี เกง ฉลาด
มีศั กยภาพ มี ความสุ ข และสามารถแข งขั นกับทุ กประเทศไดอย างมี ประสิ ทธิ ภาพ (รุ ง แก วแดง,
๒๕๔๔: ๑๓๔)
ความสําคัญของครูในการเปนปจจัยหลักที่จะชวยขับเคลื่อนคนในชาติใหเติบโตขึ้นเปน
พลเมื อ งดี ไ ด นั้ น ก็ จ ะต อ งได รั บ การตระเตรี ย มให พ ร อ มเพี ย งพอ ที่ จ ะปฏิ บั ติ ต นได อ ย า งมี
ประสิ ท ธิ ภ าพ และเกิ ดประสิ ท ธิ ผ ล โดยไดชื่อ วาเปน ครูที่มีคุณ ภาพ The Association for
Childhood Education International (ACEI, 1998) ไดนําเสนอขอมูลเกี่ยวกับ คุณภาพของ
การเรียนรูของเด็กมีสวนสําคัญทั้งตออนาคต และตอชาติของตน ครูปฐมวัย จะตองมีความรูใน
เรื่องการเรียนรู และพัฒนาการของเด็ก มีทักษะ และการปฏิสัมพันธที่ดี ไมเพียงแตเด็ก แตรวมถึง
พอแม ผูปกครอง กลุมวิชาชีพตางๆ องคกรชุมชน และบุคคลอื่น มีการจัดการที่เหมาะสมกับความ
สนใจ และความต องการของเด็ กในสัง คมที่ห ลากหลาย ครูปฐมวัยที่มีคุณ ภาพไมวาจะอยูใ น
สถานศึกษารูปแบบใด ควรจะมีใบประกอบวิชาชีพครู และควรจะจบการศึกษาจากสถาบันที่ไดรับ
การรับรอง โปรแกรมการสอนควรชวยใหครูปฐมวัยมีความรูเกี่ยวกับการพัฒนาเด็ก เริ่มตั้งแตระยะ
กอนคลอด รวมถึงเด็กทารก เด็กเตาะแตะ ระดับกอนประถมศึกษา และระดับประถมศึกษา โดยมี

๔
การตระเตรี ย มครู ป ฐมวั ย ให มี ค วามรู ใ นเรื่ อ ง (๑) การศึ ก ษาทั่ ว ไป (General Education)
(๒) พื้นฐานทางการศึกษาปฐมวัย (Foundations of Early Childhood Education) (๓) พัฒนาการเด็ก
(Child Development) (๔) กระบวนการเรียนการสอน (Learning and Teaching Process) และ
(๕) การฝกประสบการณวิชาชีพ (Professional Laboratory Experience)
อุทุมพร จามรมาน และจีระพันธุ พูลพัฒน (๒๕๔๔) ไดมีขอเสนอแนะจากผลของการวิจัย
เรื่อง ระบบ กลไกและประสิทธิภาพของสถานเลี้ยงดูเ ด็กของภาครัฐและเอกชน เพื่อการจัดทํา
หลักสูตรสําหรับบุคลากรทางการศึกษาปฐมวัย วา ควรจะตองมีความรูเพื่อการจัดการดูแล และ
ความรู ใ นการทํ า งานกั บ เด็ ก ปฐมวั ย ในเรื่ อ ง จิ ต วิ ท ยาพั ฒ นาการ โภชนาการ สุ ข ภาพและ
ความปลอดภัย เขาใจหลักสูตร/แนวการจัดประสบการณการเรียนรู ฯลฯ
ชมพู นุ ช ร วมชาติ (๒๕๔๘) ได ทํ า การวิ จั ย เรื่ องอนาคตภาพของหลั กสู ตรวิ ช าชี พ ครู
ในทศวรรษหนา (พ.ศ.๒๕๕๐ – ๒๕๕๙) และได นํ า เสนอหลั ก สู ต รวิ ช าชี พ ครู ใ นอนาคตควรมี
ทางเลือกที่หลากหลาย โดยมีสาระดังนี้ (๑) การศึกษา และอัตลักษณของครูไทย (๒) ธรรมชาติ
ของผู เ รี ย นและการเรี ย นรู (๓) หลั ก สู ต รและการจั ด กระบวนการเรี ย นรู (๔) นวั ต กรรมและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ และ (๕) ความรูดานการวิจัยเกี่ยวกับการเรียนการสอนโดยใชโรงเรียนเปนฐาน
ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา โดยสํานักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา และ การสรุปสภาพปญหาของสังคมไทยในปจจุบันดานการศึกษาของ
สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (๒๕๔๘,๒๕๕๒) พบวา ครูมีปญหาดานคุณภาพการสอนและ
มีขอกําจัดอยูมาก ปญหาเนื่องจาก การผลิต การใชและการพัฒนาครูที่ขาดประสิทธิภาพทําใหมี
ข อ เสนอสํ า หรั บ การแก ไ ขป ญ หาด ว ยวิ ธี ก าร (๑) การปฏิ รู ป การผลิ ต ครู แ ละสถาบั น ผลิ ต ครู
(๒) การพั ฒ นาและส ง เสริ ม ครู คณาจารย แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา และ (๓) การพั ฒ นา
มาตรฐานวิชาชีพ และการควบคุมการประกอบวิชาชีพ
National Association for the Education of Young Children (NAEYC, 2008) ได
กํ า หนดมาตรฐาน สํ า หรั บ การรั บ รองโปรแกรมการศึ ก ษาปฐมวั ย ไว ๑๐ มาตรฐาน คื อ
(๑) ความสั ม พั น ธ (Relationships) (๒) หลั ก สู ต ร (Curriculum) (๓) การสอน (Teaching)
(๔) การประเมิน พั ฒ นาการเด็ ก (Assessment of Child Progress) (๕) สุขภาพ (Health)
(๖) ครู (Teachers) (๗) ครอบครั ว (Families) (๘) ความสั ม พั น ธ กั บ ชุ ม ชน (Community
Relationships) (๙) สภาพแวดล อ มทางกายภาพ (Physical Environment) (๑๐) ผู นํา และ
การจัดการ (Leadership and Management)

๕
ในส วนของมาตรฐานครู ไดมีขอกําหนดเกี่ยวกับการจางและสนับสนุน ผูส อนใหมีวุฒิ
การศึ กษามี ความรู และประสบการณท างวิช าชีพ ที่จํ าเปน สําหรั บการสง เสริม การเรีย นรูและ
พัฒนาการของเด็ก รวมถึงการสนับสนุนความแตกตางในความตองการ และความสนใจของแตละ
ครอบครัว
Council of Australian Governments (2009) ไดกําหนดมาตรฐานคุณภาพแหงชาติ
สํ า หรั บ การศึ ก ษาปฐมวั ย ไว ๗ ประการ คื อ (๑) โปรแกรมและการปฏิ บั ติ ท างการศึ ก ษา
(Educational program and practice) (๒) สุขภาพและความปลอดภัยของเด็ก (Children’s
health and safety) (๓) สภาพแวดลอมทางกายภาพ (Physical environment) (๔) การจัดสรร
คณะทํางาน (Staffing arrangements) (๕) ความสัมพันธกับเด็ก (Relationships with children)
(๖) การทํางานรวมกันกับครอบครัวและชุมชน (Collaborative partnerships with families and
communities) และ (๗) ผูนําและการจัดการบริการ (Leadership and service management)
คุณภาพดานการจัดสรรคณะทํางาน ไดกําหนดคุณสมบัติวามีทักษะและความรูที่จะชวยสงเสริม
การเรียนรูแ ละพัฒ นาการของเด็ก สรางความมั่นใจในดานสุขภาพ ความปลอดภัย และความ
เปนอยูที่ดีของเด็กเปนบุคคลที่ควรแกการเคารพนับถือ และมีคุณธรรมจริยธรรม
ชมพูนุช รวมชาติ (๒๕๔๘) ไดนําเสนอผลของการวิจัยที่พบวา คุณลักษณะของครูที่พึง
ประสงคในอนาคตมีองคประกอบ ๔ ดาน คือ (๑) ความรูอยางลึกซึ้งในสาขาวิชาที่สอนอยางนอย
๒ วิชา และมีความรูในวิชาชีพครู (๒) ทักษะเฉพาะในแตละสาขาวิชา (๓) คุณธรรม จริยธรรม
จรรยาบรรณและบุคลิกภาพของความเปนครู และ (๔) การมีสวนรวมและการพัฒนาชุมชนใน
ทองถิ่น
ม.ล.ปน มาลากุล (อางถึงใน จีระพันธุ พูลพัฒน, ๒๕๕๓) ไดประพันธบทรอยกรองเกี่ยว
กับวิสัยทัศนของครูไววา
ขาสองตองยืนหยัด
อยูในวัฒนธรรมไทย
ตาสองมองออกไป
ยังโลกใหญมโหฬาร
หูสองกองสดับ
สวนดีรับปรับกิจการ
มือสองตองทํางาน
รวมถึงดานการวิจัย
น้ําผึ้ง ทวีพรปฐมกุล (๒๕๕๑) ไดวิจัยเรื่องคุณลักษณะที่พึงประสงคของครูอนุบาลตาม
การรับรู ข องผู บริห ารและผู ปกครองในกรุง เทพมหานคร โดยสอบถามผูบริห าร ๓๐๐ คน และ
ผูปกครอง ๖๐๐ คน ใน ๔ ดาน พบวา (๑) ดานการสอน ครูควรมีความรูความเขาใจเรื่องการอบรม
เลี้ยงดูเด็กปฐมวัย ควรจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชกิจกรรมหลัก ๖ กิจกรรม ควรจัดทําสื่อ และ
อุปกรณไดเอง ควรมีการเก็บรวบรวมผลงานเด็กเพื่อดูความกาวหนาของพัฒนาการและควรมี
การสรุปผลการประเมินพัฒนาการเปนรายบุคคลตามกําหนดของโรงเรียน (๒) ดานบุคลิกภาพ

๖
พบว า ครู ควรตรงต อเวลา แต ง กายตามระเบี ยบของโรงเรียน ครูควรมีอารมณขัน สนุกสนาน
ยิ้มแยมแจมใสและพูดจาสุภาพ ใชภาษาไทยถูกตอง (๓) ดานคุณธรรม จริยธรรม พบวาครูควรยึดมั่น
ในสถาบั น ชาติ ศาสนา และพระมหากษั ต ริ ย ครู ค วรมี ค วามเมตตากรุ ณ ากั บ เด็ ก ทุ ก คน
(๔) ด านมนุ ษยสั ม พั นธ พบว า ครู ควรใหความรักและความอบอุน กับ เด็กร วมกัน ปรึกษาและ
หาแนวทางแกปญหาตางๆ ของเด็กในโรงเรียนกับเพื่อนครู รวมมือกับผูปกครองในการพัฒนาเด็ก
อยางใกลชิด และสามารถปรับตัวใหเขากับบุคลากรอื่นๆในโรงเรียน และไดมีขอเสนอแนะให
หนวยงานที่เกี่ยวของ นําผลจากการวิจัยมาเปนสวนหนึ่งในการคัดเลือกครูอนุบาลเขามาทํางาน
และจัดใหมีการพัฒนาครูอนุบาลใหมีคุณลักษณะที่ดีในทุกๆ ดาน
Colker (2008) ไดศึกษา คุณลักษณะสิบสองประการของครูที่มีประสิทธิผล ผลจาก
การวิ เ คราะห เ ชิ ง คุ ณ ภาพจากการสํ า รวจการรั บ รู ข องผู ป ฏิ บั ติ ง านกั บ เด็ ก ปฐมวั ย เกี่ ย วกั บ
คุ ณ ลั ก ษณะของครู ป ฐมวั ย ที่ มี ป ระสิ ทธิ ผ ล จํ า นวน ๔๓ คน พบว า (๑) ความรู สึก ต อ สิ่ ง ที่ ทํ า
(Passion) (๒) ความพากเพียร (Perseverance) (๓) ความเต็มใจที่จะเสี่ยง (Willingness to take
risks) (๔) การปฏิ บั ติ ด วยการประนี ประนอมเพื่ อนํ าไปสู เป าหมาย (Pragmatism) (๕) ความอดทน
(Patience) (๖) ความยื ด หยุ น (Flexibility) (๗) การยอมรั บ ต อ ความหลากหลาย (Respect)
(๘) ความคิดสร างสรรค (Creativity) (๙) การตระหนักรูในตนและสิ่ง ที่จ ะปฏิบัติ (Authenticity)
(๑๐) การใฝรูใฝเรียน (Love of learning) (๑๑) การมีพลังสูง (High energy) และ (๑๒) การมี
อารมณขัน (Sense of humor)
ผูดูแลเด็กของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น เปนบุคลากรทาง
การศึ ก ษาปฐมวั ย อี ก กลุ ม หนึ่ ง ที่ ทํ า หน า ที่ ใ นการดู แ ล และให ก ารศึ ก ษาแก เ ด็ ก ปฐมวั ย
กระทรวงมหาดไทย (๒๕๕๓: ๑๖- ๑๗) มีการกําหนดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับการรับผูดูแลเด็ก
เขาทํางานที่นาสนใจสวนหนึ่ง คือ มีคุณวุฒิไมต่ํากวาปริญญาตรีทางการศึกษา ทุกสาขาวิชาเอก
และมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู มีการกําหนดบทบาท หนาที่ความรับผิดชอบไว ๑๗ รายการ
คือ (๑) ปฏิ บัติง านเกี่ยวกับการจัดประสบการณเ รียนรู และสง เสริมการเรียนรูของผูเรียนดวย
วิธีการที่หลากหลายโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ (๒) การจัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนา
ผูเรียนใหมีคุณลักษณะที่พึงประสงค และคุณลักษณะตามวัย (๓) ปฏิบัติงานวิชาการของศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก (๔) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบการดูแลชวยเหลือผูเรียน (๕) ปฏิบัติงานความ
รวมมือกับเครือขายการพัฒนาเด็กปฐมวัย (๖) อบรมเลี้ยงดูและจัดประสบการณการเรียนรูตาม
หลักสูตรกําหนด (๗) จัดทําหลักสูตรสถานศึกษาของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (๘) จัดทําแผนการจัด
ประสบการณ ก ารเรี ยนรู (๙) จั ด ทํ า วิ จั ยในชั้น เรี ยน (๑๐) จั ดหา/ผลิต สื่อ นวั ตกรรมการเรีย น
การสอน (๑๑) จัดทําเครื่องมือวัดและประเมินผล (๑๒) ประสานสัมพันธระหวางศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ ก กับ ผู ปกครอง ชุ ม ชน (๑๓) พั ฒ นาตนเองให มี ความก า วหน าทางวิ ช าการและเทคโนโลยี

๗
เพื่อพัฒนาผูเรียน (๑๔) จัดใหมีการประเมินพัฒนาการผูเรียน (๑๕) จัดระบบธุรการในชั้นเรียน
(๑๖) รวบรวมผลงานรายงานผลการปฏิ บั ติ ง านตามลํ า ดั บ (๑๗) ปฏิ บั ติง านอื่ น ตามที่ ไ ด รั บ
มอบหมาย
รายละเอียดตางๆที่กําหนดเปนคุณสมบัติที่สอดคลองกับเกณฑสําหรับครูปฐมวัย และ
งานของครูปฐมวัยที่ปฏิบัติงานอยูในโรงเรียนที่มีการสอนระดับอนุบาลศึกษา ตัวบงชี้หนึ่งของ
สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (๒๕๕๔: ๕๑) เกี่ยวกับประสิทธิภาพ
ของสถานศึกษาในการจัดใหมีครูหรือผูเลี้ยงดูเด็ก เพียงพอและมีคุณภาพไดกําหนดเกณฑการ
พิจารณาในเรื่องนี้ คือ
“...มีการคัดเลือกและพัฒนาครู หรือ ผูเลี้ยงดูเด็กใหมีความรูความสามารถตรงกับงานที่
รับผิดชอบ หมายถึง มีการบริหารจัดการใหครูหรือผูเลี้ยงดูเด็กอยางนอยรอยละ ๗๕
จบการศึกษาระดับปริญญาตรีทางการศึกษาปฐมวัย หรือ อนุบาลศึกษา หรือกําลังศึกษา
ระดับปริญญาตรีทางการศึกษาปฐมวัยที่ไดรับการศึกษามาแลวไมนอยกวา ๒ ป
หรือจบการศึกษาระดับปริญญาตรี และไดรับการอบรมใหสามารถเลี้ยงดู และ
พัฒนาเด็กปฐมวัยได...”
สํานักงานรับรองมาตรฐาน และประเมินคุณภาพการศึกษา (๒๕๕๔) ไดวิจัยเรื่องสภาพ
และปญหาการจัดการศึกษาศูนยพัฒนาเด็ก กลุมตัวอยางผูดูแลเด็กจํานวน ๒๖,๒๐๙ คน พบวา
ผูดูแลเด็กมีวุฒิการศึกษาในระดับปริญญาตรีทางการศึกษาปฐมวัยรอยละ ๓๐.๒๔ ปริญญาตรี
สาขาอื่นและสูงกวาปริญญาตรีรอยละ ๑๙.๗๑ ทําใหมองเห็นแนวโนมของคุณภาพการดูแลและให
การศึก ษาแก เ ด็ ก ปฐมวั ย น าจะดี ขึ้ น จากการได บุค ลากรที่ จ บตรงสาขาวิ ช ามาทํ างานมากขึ้ น
โดยเฉพาะในศูนยพัฒนาเด็ก
ขอกําหนดตางๆเกี่ยวกับการทํางานของผูดูแลเด็ก และผลจากการวิจัยเกี่ยวกับคุณวุฒิ
และคุณสมบัติของผูดูแลเด็ก ที่ตรงกับขอกําหนดของการปฏิบัติงานครูปฐมวัย ทําใหผูวิจัยสนใจที่
จะศึกษา เกี่ยวกับคุณลักษณะครูปฐมวัยของผูดูแลเด็ก ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นในประเทศไทย โดยใหผูดูแลเด็กประเมินตนเอง เพราะการประเมินตนเองจะชวยใหผู
ประเมินมองเห็นไดชัดเจนในสวนที่เปนจุดเดน และจุดที่ควรพัฒนาตนเอง อันจะนําไปสูการวาง
แผนการปฏิบัติงานที่จะนําไปสูความกาวหนาในวิชาชีพตอไป

๘
วัตถุประสงคการวิจัย
เพื่อศึกษาการประเมินตนเองดานคุณลักษณะครูปฐมวัย ของผูดูแลเด็กศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น ใน ๕ ดาน คือ ดานบุคลิกภาพ ดานการเตรียมตัวเพื่อสอน
ดานการสอน ดานความรูพื้นฐานเพื่อการเปนครูที่ดี และดานมนุษยสัมพันธ/การปฏิสัมพันธ
วิธีดําเนินการวิจัย
ประชากรและกลุมตัวอยาง
๑. ประชากร คือ ผูดูแลเด็กของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น ที่
เขารับการอบรมในโครงการอบรมพัฒนาการจัดประสบการณการจัดการศึกษาปฐมวัยผูดูแลเด็ก
จัดโดยกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ในปงบประมาณ ๒๕๕๔ จํานวน ๑,๐๗๘ คน
๒. กลุมตัวอยาง คือ ผูดูแลเด็กของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น
คํานวณขนาดของกลุมตัวอยาง โดยใชสูตรของ Krejcie & Morgan (๑๙๗๐, อางถึงใน สุวิมล ติรกานันท,
๒๕๔๖) ที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ ๙๕ และใหความคลาดเคลื่อน.๐๕ ไดจํานวนกลุมตัวอยาง
เทากับ ๒๘๔ คน รายละเอียดกลุมตัวอยางนําเสนอในตารางที่ ๑ ดังนี้
ตารางที่ ๑ จํานวนกลุมตัวอยางจําแนกตามภาค
ภาค
กลาง
ใต
เหนือ
ตะวันออกเฉียงเหนือ
รวม

ประชากร
๔๔๑
๑๗๓
๒๑๓
๒๕๑
๑๐๗๘

กลุมตัวอยาง
๑๑๖
๔๖
๕
๖๖
๒๘๔

รอยละ
๔๐.๙๑
๑๖.๐๕
๑๙.๗๖
๒๓.๒๘
๑๐๐

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่ องมื อที่ ใ ช ใ นการวิ จั ย คื อ แบบประเมิน ตนเอง ๑ ชุ ด ผู วิจัย สรางเองโดยมีขั้น ตอน
ในการสรางเครื่องมือดังนี้
๑. ศึ ก ษาเอกสาร บทความ และงานวิ จั ย เกี่ ย วกั บ มาตรฐานสํ า หรั บ โปรแกรม
ในการตระเตรียม ผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษาปฐมวัย ขอกําหนด/เกณฑสําหรับการตระเตรียม
ครู ป ฐมวั ย มาตรฐานด านครู กฎ ระเบี ยบ ข อบัง คับ เกณฑ สํา หรั บผู ประกอบวิ ช าชี พ ครู และ
คุณลักษณะที่พึงประสงคของครูปฐมวัย นําขอมูลมากําหนดกรอบในการสรางเครื่องมือ

๙
๒. สรางแบบประเมินตนเองตามกรอบที่กําหนด
๓. นําแบบประเมิน ตนเองใหผูทรงคุณ วุฒิพิจ ารณาความเหมาะสมของเนื้อหา และ
ปรับปรุงแกไข เพื่อนําไปใชในการเก็บรวบรวมขอมูลตอไป
ลักษณะของแบบประเมินประกอบดวย ๓ ตอน คือ
ตอนที่ ๑ ข อ มู ล ทั่ ว ไปของกลุ ม ตั ว อย า ง ได แ ก สถานที่ ทํ า งาน เพศ อายุ การศึ ก ษา
ประสบการณในการทํางานกับเด็กปฐมวัย และทัศนคติที่มีตอวิช าชีพ ครู ลักษณะเปน คําถาม
ปลายเปด
ตอนที่ ๒ คุณลักษณะของครูปฐมวัย ๕ ดาน คือ ๑) ดานบุคลิกภาพ ๒) ดานการเตรียมตัว
เพื่อสอน ๓) ดานการสอน ๔) ดานความรูพื้นฐานเพื่อการเปนครูที่ดี และ ๕) ดานมนุษยสัมพันธ/
การปฏิสัมพันธ แตละดานมี ๕ ขอยอย รวมทั้งหมด ๒๕ ขอ ลักษณะเปนแบบมาตรประมาณคา
๕ ระดับ คือ ระดับการปฏิบัติมากที่สุด มาก ปานกลาง นอยและนอยที่สุด
ตอนที่ ๓ ข อเสนอแนะ ๒ ข อ เกี่ยวกับ เรื่องที่ครูตองการพัฒ นาตนเองมากที่สุด และ
แนวทางในการพัฒนาตนเองในเรื่องที่ระบุ ลักษณะเปนคําถามปลายเปด
การเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูล และการนําเสนอขอมูล
๑. ผูวิจัยนําแบบประเมินตนเองไปแจกและเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยางดวยตนเอง
ในขณะที่มีการอบรมในโครงการฝกอบรมสําหรับผูดูแลเด็กทั่วประเทศที่ จัดโดยกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่นในปงบประมาณ ๒๕๕๔
๒. นําแบบประเมินตนเองมาตรวจสอบความถูกตองสมบู รณ ไดแบบประเมินตนเองที่
สมบูรณจํานวน ๒๘๔ ชุด นําไปวิเคราะหขอมูล โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปตอไป
๓. การวิเคราะหขอมูลในตอนที่ ๒ มีวิธีดําเนินการดังนี้
๓.๑ กําหนดคะแนนระดับการปฏิบัติในมาตรประมาณคา
ระดับการปฏิบัติมากที่สุด
=
๕
คะแนน
ระดับการปฏิบัติมาก
=
๔
คะแนน
ระดับการปฏิบัติปานกลาง
=
๓
คะแนน
ระดับการปฏิบัตินอย
=
๒
คะแนน
ระดับการปฏิบัตินอยที่สุด
=
๑
คะแนน
๓.๒ กําหนดเกณฑการแปลความหมายของคาเฉลี่ยของระดับการปฏิบัติ
คะแนนเฉลี่ย ๔.๕๐ – ๕.๐๐ หมายถึง ระดับการปฏิบัติมากที่สุด
คะแนนเฉลี่ย ๓.๕๐ – ๔.๔๙ หมายถึง ระดับการปฏิบัติมาก
คะแนนเฉลี่ย ๒.๕๐ – ๓.๔๙ หมายถึง ระดับการปฏิบัติปานกลาง

๑๐
คะแนนเฉลี่ย ๑.๕๐ – ๒.๔๙ หมายถึง ระดับการปฏิบัตินอย
คะแนนเฉลี่ย ๑.๐๐ – ๑.๔๙ หมายถึง ระดับการปฏิบัตินอยที่สุด
๔. สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล คือ ความถี่ รอยละ คามัชฉิมเลขคณิต สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และการวิเคราะหเนื้อหาในสวนของคําถามปลายเปด ตอนที่ ๓
๕. นํ าเสนอผลการวิ เ คราะห ขอมูล เปน ๓ ตอน คื อ ตอนที่ ๑ ขอมูล ทั่วไป ตอนที่ ๒
คุณลักษณะครูปฐมวัย และตอนที่ ๓ ขอเสนอแนะจากคําถามปลายเปด โดยการบรรยายประกอบ
ตาราง
ผลการวิจัย
ผลการวิจัยเรื่องการประเมินตนเองดานคุณลักษณะครูปฐมวัยของผูดูแลเด็ก ศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่นในประเทศไทย นําเสนอเปน ๓ ตอน ดังนี้
ตอนที่ ๑ ขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยางพบวาผูดูแลเด็กที่เปนกลุมตัวอยางจํานวน ๒๘๔ คน
ทํางานในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ภาคกลาง รอยละ ๔๐.๙๑ ภาคใต รอยละ๑๖.๐๕ ภาคเหนือ
รอยละ ๑๙.๗๖ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รอยละ ๒๓.๒๘ เปนเพศหญิง รอยละ ๙๙.๖๕
ชวงอายุที่มีมากที่สุดคือ ๓๑ – ๔๐ ป รอยละ ๔๙.๓๐ นอยที่สุด ๕๑ – ๖๐ ป รอยละ ๒.๑๑ ระดับ
การศึ ก ษามากที่ สุ ด คื อ ปริ ญ ญาตรี ท างการศึ ก ษาปฐมวั ย ร อ ยละ ๕๓.๑๗ น อ ยที่ สุ ด คื อ
อนุปริญญา/ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง รอยละ๗.๓๙ ประสบการณในการทํางานกับเด็ก
ปฐมวัย จํานวนปที่มากที่สุด คือ ๒๖ ปขึ้นไป รอยละ๑.๔๑ จํานวนปที่นอยที่สุดเทากัน ๒ ชวง คือ
๖ – ๑๐ ป และต่ํากวา ๕ ป รอยละ ๓๒.๓๙
สําหรับทัศนคติตอวิชาชีพครู โดยรวม พบวา คําที่ใชมากเปนลําดับแรก คือ รัก ชอบ และ
ภูมิใจ ตามลําดับ คําที่ใชลําดับสุดทาย คือ ทอ ภาคเหนือ จะใชคําวา รัก และชอบมากกวาภาคอื่น
ภาคใตจะใชคําวา ภูมิใจมากกวาภาคอื่น และภาคกลางจะใชคําวา ทอ มากกวาภาคอื่น
ตอนที่ ๒ คุณลักษณะครูปฐมวัย ตามการประเมินตนเองของกลุมตัวอยางในภาพรวม
และแตละดานจําแนกตามภาคที่สังกัด นําเสนอในตารางที่ ๒-๗ ดังนี้

๑๑
ตารางที่ ๒ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคุณลักษณะครูปฐมวัย ที่เปนกลุมตัวอยาง
จําแนกตามคุณลักษณะ ๕ ดาน
คุณลักษณะ
ดานบุคลิกภาพ
ดานการเตรียมตัวเพื่อสอน
ดานการสอน
ดานความรูพื้นฐานเพื่อการเปนครูที่ดี
ดานมนุษยสัมพันธ/การปฏิสัมพันธ
รวม

คาเฉลี่ย
๔.๓๐
๓.๗๒
๓.๙๐
๔.๐๑
๔.๔๓
๔.๐๗

สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
๐.๔๔
๐.๕๓
๐.๕๓
๐.๕๓
๐.๔๓
๐.๓๙

ระดับการปฏิบัติ
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

จากตารางที่ ๒ พบวา ผูดูแลเด็กประเมินคุณลักษณะครูปฐมวัย ในภาพรวมทุกดานอยูใน
ระดั บ การปฏิ บั ติ ม าก (ค า เฉลี่ ย ๔.๐๗) ลํ าดั บ แรก คื อ ด า นมนุ ษ ยสั ม พัน ธ / การปฏิ สั ม พั น ธ
(คาเฉลี่ย ๔.๔๓) รองลงมา คือ ดานบุคลิกภาพ (คาเฉลี่ย ๔.๓๐) ดานความรูพื้นฐานเพื่อการเปน
ครูที่ดี (คาเฉลี่ย ๔.๐๑) และดานการสอน(คาเฉลี่ย ๓.๙๐) ลําดับสุดทาย คือ ดานการเตรียมตัว
เพื่อสอน (คาเฉลี่ย ๓.๗๒)
ตารางที่ ๓ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คุณลักษณะครูปฐมวัย ดานบุคลิกภาพ
จําแนกตามภาคที่สังกัด
ภาค

คาเฉลี่ย

กลาง
ใต
เหนือ
ตะวันออกเฉียงเหนือ
รวม

๔.๑๗
๔.๔๒
๔.๔๑
๔.๓๕
๔.๓๐

สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
๐.๔๖
๐.๓๖
๐.๓๘
๐.๔๖
๐.๔๔

ระดับการปฏิบัติ
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

จากตารางที่ ๓ พบว า ผู ดูแ ลเด็กประเมิ น คุณ ลั กษณะครูป ฐมวั ย ในภาพรวมทุ กภาค
ดานบุคลิกภาพอยูในระดับการปฏิบัติมาก (คาเฉลี่ย ๔.๓๐) ลําดับแรก คือ ผูดูแลเด็กในภาคใต
(ค า เฉลี่ ย ๔.๔๒) รองลงมา คื อ ผู ดู แ ลเด็ ก ในภาคเหนื อ (ค า เฉลี่ ย ๔.๔๑) และผู ดู แ ลเด็ ก
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (คาเฉลี่ย ๔.๓๕) ลําดับสุดทาย คือ ผูดูแลเด็กในภาคกลาง (คาเฉลี่ย ๔.๑๗)

๑๒
ตารางที่ ๔ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คุณลักษณะครูปฐมวัยดานการเตรียมตัวเพื่อสอน
จําแนกตามภาคที่สังกัด
ภาค

คาเฉลี่ย

กลาง
ใต
เหนือ
ตะวันออกเฉียงเหนือ
รวม

๓.๖๓
๓.๗๙
๓.๙๒
๓.๖๖
๓.๗๒

สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
๐.๕๔
๐.๔๗
๐.๕๒
๐.๕๑
๐.๕๓

ระดับการปฏิบัติ
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

จากตารางที่ ๔ พบวา ผูดูแลเด็กประเมินคุณลักษณะครูปฐมวัยในแตละภาคในภาพรวม
ทุกภาคในดานการเตรียมตัวเพื่อสอนอยูในระดับการปฏิบัติมาก (คาเฉลี่ย ๓.๗๒) ลําดับแรก คือ
ผูดูแลเด็กในภาคเหนือ (คาเฉลี่ย ๓.๙๒) รองลงมา คือ ผูดูแลเด็กในภาคใต (คาเฉลี่ย ๓.๗๙) และ
ผู ดู แ ลเด็ ก ในภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ (ค า เฉลี่ ย ๓.๖๖) ลํ า ดั บ สุ ด ท า ย คื อ ผู ดู แ ลเด็ ก
ในภาคกลาง (คาเฉลี่ย ๓.๖๓)
ตารางที่ ๕ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คุณลักษณะครูปฐมวัยดานการสอน
จําแนกตามภาคที่สังกัด
ภาค

คาเฉลี่ย

กลาง
ใต
เหนือ
ตะวันออกเฉียงเหนือ
รวม

๓.๘๑
๓.๙๔
๔.๐๓
๓.๙๐
๓.๙๐

สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
๐.๕๕
๐.๔๙
๐.๔๘
๐.๕๒
๐.๕๓

ระดับการปฏิบัติ
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

จากตารางที่ ๕ พบวา ผูดูแลเด็กประเมินคุณลักษณะครูปฐมวัย ในภาพรวมทุกภาคใน
ดานการสอน อยูในระดับการปฏิบัติมาก (คาเฉลี่ย ๓.๙๐) ลําดับแรก คือ ผูดูแลเด็กในภาคเหนือ
(ค า เฉลี่ ย ๔.๐๓) รองลงมา คื อ ผู ดู แ ลเด็ ก ในภาคใต (ค า เฉลี่ ย ๓.๙๔) และผู ดู แ ลเด็ ก
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (คาเฉลี่ย ๓.๙๐) ลําดับสุดทาย คือ ผูดูแลเด็กในภาคกลาง (คาเฉลี่ย ๓.๘๑)

๑๓
ตารางที่ ๖ คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คุณลักษณะครูปฐมวัยดานความรูพื้นฐาน
การเปนครูที่ดี จําแนกตามภาคที่สังกัด
ภาค

คาเฉลี่ย

กลาง
ใต
เหนือ
ตะวันออกเฉียงเหนือ
รวม

๓.๙๒
๓.๙๔
๔.๒๐
๔.๐๖
๔.๐๑

สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
๐.๕๔
๐.๕๐
๐.๔๘
๐.๕๓
๐.๕๓

ระดับการปฏิบัติ
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

จากตารางที่ ๖ พบวา ผูดูแลเด็กประเมินคุณลักษณะครูปฐมวัย ในภาพรวมทุกภาคใน
ดานความรู พื้น ฐานการเป นครูที่ ดีอยู ในระดับการปฏิบัติมาก (คาเฉลี่ย ๔.๐๑) ลําดับแรก คือ
ผูดูแ ลเด็กในภาคเหนื อ (ค าเฉลี่ ย ๔.๒๐) รองลงมาคือ ผูดูแลเด็กในภาคตะวัน ออกเฉียงเหนือ
(ค า เฉลี่ ย ๔.๐๖) และผู ดู แ ลเด็ ก ในภาคใต (ค า เฉลี่ ย ๓.๙๔) ลํ า ดั บ สุ ด ท า ย คื อ ผู ดู แ ลเด็ ก
ในภาคกลาง (คาเฉลี่ย ๓.๙๒ )
ตารางที่ ๗ คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คุณลักษณะครูปฐมวัยดานมนุษยสัมพันธ/
ปฏิสัมพันธ จําแนกตามภาคที่สังกัด
ภาค

คาเฉลี่ย

กลาง
ใต
เหนือ
ตะวันออกเฉียงเหนือ
รวม

๔.๓๑
๔.๔๒
๔.๕๕
๔.๕๔
๔.๔๓

สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
๐.๔๗
๐.๓๙
๐.๓๕
๐.๔๐
๐.๔๓

ระดับการปฏิบัติ
มาก
มาก
มากที่สุด
มากที่สุด
มาก

จากตารางที่ ๗ พบว า ผู ดูแ ลเด็กประเมิ น คุณ ลั กษณะครูป ฐมวั ย ในภาพรวมทุ กภาค
ในดานมนุษยสัมพันธ/การปฏิสัมพันธ อยูในระดับการปฏิบัติมาก (คาเฉลี่ยเทากับ ๔.๔๓) คาเฉลี่ย
อยูในระดับการปฏิบัติมากที่สุดมี ๒ รายการ คือ ลําดับแรก คือ ผูดูแลเด็กภาคเหนือ (คาเฉลี่ย
๔.๕๕) รองลงมาคือ ผูดูแลเด็กในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (คาเฉลี่ย ๔.๕๔) คาเฉลี่ยอยูในระดับ

๑๔
การปฏิบัติมากมี ๒ รายการ คือ ผูดูแลเด็กในภาคใต (คาเฉลี่ย ๔.๔๒) ลําดับสุดทาย คือ ผูดูแลเด็ก
ในภาคกลาง (คาเฉลี่ย ๔.๓๑)
สรุปผลของการวิเคราะหขอมูล ตอนที่ ๒ เมื่อพิจารณาคุณลักษณะของเด็กปฐมวัย ในแต
ละดานของผูดูแลเด็กจําแนกตามภาค พบวา ผูดูแลเด็กทุกภาคมีคุณลักษณะของครูปฐมวัย ใน
ระดับมาก ลําดับแรก คือ ผูดูแลเด็กในภาคเหนือ รองลงมา คือ ภาคใต ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
และภาคกลาง ตามลําดับ
ตอนที่ ๓ ขอเสนอแนะเกี่ยวกับเรื่องที่ครูตองการพัฒนาตนเองมากที่สุด และแนวทางในการพัฒนา
ตนเองในเรื่องนั้น
นําเสนอในตารางที่ ๘ – ๙ ดังนี้
ตารางที่ ๘ จํานวนและรอยละของเรื่องที่ผูดูแลเด็กตองการพัฒนาตนเองมากที่สุด
เรื่องที่ตองการพัฒนา
การจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา
การเขียนบันทึกการสอน
การจัดกิจกรรมการเรียนรูสําหรับเด็ก
การจัดทําสื่อ
การประเมินพัฒนาการและการเรียนรู

ความถี่
๑๑๐
๙๑
๕๔
๔๗
๑๑

รอยละ
๓๘.๗๓
๓๒.๐๔
๑๙.๐๑
๑๖.๕๕
๓.๘๗

จากตารางที่ ๘ แสดงวา กลุมตัวอยางตองการพัฒนาตนเองในเรื่องการจัดทําหลักสูตร
สถานศึกษามากที่สุด รอยละ ๓๘.๗๓ รองลงมา คือ การเขียนบันทึกการสอน รอยละ ๓๒.๐๔
การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู สําหรั บเด็ กรอยละ ๑๙.๐๑ การจัดทําสื่อ รอยละ ๑๖.๕๕ และ
การประเมินพัฒนาการ และการเรียนรู รอยละ ๓.๘๗

๑๕
ตารางที่ ๙ จํานวนและรอยละของผูดูแลเด็ก จําแนกตามแนวทางในการพัฒนาตนเองในเรื่องที่ระบุ
แนวในการพัฒนา
พัฒนาดวยตนเอง
ตองการใหจัดการอบรม
พัฒนาดวยตนเอง และจัดการอบรมให
อื่นๆ
ไมระบุ

ความถี่
๑๔๓
๖๐
๓๙
๗
๓๕

รอยละ
๕๐.๓๕
๒๑.๑๓
๑๓.๗๓
๒.๔๖
๑๒.๓๒

จากตารางที่ ๙ แสดงวา ผูดูแลเด็กมีแนวทางในการพัฒนาตนเองในเรื่องที่ระบุดวยตนเอง
มากที่สุด รอยละ ๕๐.๓๕ รองลงมา ตองการใหจัดการอบรม รอยละ ๒๑.๑๓ พัฒนาตนเองและ
จัดอบรมให รอยละ ๑๓.๗๓ อื่นๆ รอยละ ๒.๔๖ และไมระบุแนวทาง รอยละ ๑๒.๓๒
อภิปรายผล
ผลการวิจัยเกี่ยวกับขอมูลทั่วไปพบวา ผูดูแลเด็กเปนเพศหญิงรอยละ ๙๙.๖๕ มีผูชายเขา
มาทํ าหน า ที่ ผู ดูแ ลเด็ กร อยละ ๐.๓๕ ทํา ใหเ ด็กปฐมวัยทั้ง เพศชายและเพศหญิง ไดแบบอยา ง
การประพฤติ ต นของเพศหญิ ง เป น ส ว นใหญ การที่ เ พศหญิ ง สนใจในการทํ า หน า ที่ ผู ดู แ ลเด็ ก
ดูแลเด็กวัย ๒-๖ ป เชนนี้ คงเปนดวยความเปนเพศของผูทําหนาที่แมซึ่งในสังคมไทย แมคือผูดูแล
ทุกสิ่งทุกอยางที่ดําเนินการภายในครอบครัวและการดูแลบุตรทุกคน สวนพอทํางานนอกบานหา
เงินมา เจือจุนครอบครัว ความคุนเคยในวิถีชีวิตประจําวันเพศหญิงจึงสามารถทําหนาที่ในการดูแล
เด็ กได ดีกว าเมื่ อต องไปปฏิ บัติหนาที่ ข องผูดูแลเด็ก แตนาเสียดาย เพราะเด็กทั้ง เพศหญิง และ
เพศชาย ควรจะไดเห็นแบบอยางทั้งสองเพศ และเด็กชายนาจะมีโอกาสไดหลอหลอมแบบอยาง
ของเพศชาย ที่ เ หมาะสมตามเพศจากผู ดู แ ลเด็ ก เพศชาย ที่ มี พ ฤติ ก รรมเป น แบบอย า งที่ ดี
ไดตรงตามเพศ
การศึกษาของผูดูแลเด็กสวนใหญ ผลการวิจัยพบวาจบปริญญาตรีทางการศึกษาปฐมวัย
นับวาเปนแนวโนมที่ดีที่จะไดบุคลากรที่จบตรงสาขาวิชามาดูแล และจัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมการ
เรียนรูใหแกเด็กปฐมวัยที่ เปนไปตามมาตรฐานสากล ผูดูแลเด็กจะไดเกิดขวัญ กําลังใจมีความ
มั่นคงในการทํางาน เพราะคุณสมบัติทางดานการศึกษา เปนขอกําหนดที่ชัดเจนในการคัดเลือก
ผู ดู แ ลเด็ ก เข า ทํ า งาน รวมทั้ ง สอดคล อ งกั บ ตั ว บ ง ชี้ ห นึ่ ง ของการประเมิ น ภายนอก เกี่ ย วกั บ
ประสิทธิภาพของสถานศึกษาที่จะตองบริหารจัดการใหมีครูหรือผูดูแลเด็กอยางนอยรอยละ ๗๕
จบปริ ญ ญาตรี ท างการศึ กษาปฐมวั ย การประเมิ น คุ ณ ภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. ๒๕๕๔-

๑๖
๒๕๕๘) ระดั บการศึ กษาปฐมวั ย (๒-๕ ป ) จะมี การประเมิน โดยใชม าตรฐานเดี ยวกัน สําหรั บ
ส ถ า น ศึ ก ษ า ป ฐ ม วั ย ทั้ ง ห ม ด ค ร อ บ ค ลุ ม ทั้ ง โ ร ง เ รี ย น แ ล ะ ศู น ย พั ฒ น า เ ด็ ก
ในสวนนี้จะทําใหผูปฏิบัติหนาที่ดูแลเด็กปฐมวัยในสถานศึกษาปฐมวัยประเภทใดก็ตาม มีศักดิ์และ
สิทธิ์แหงความเปนครูปฐมวัย ที่ควรแกการไดรับการดูแลในเรื่องความกาวหนา และสวัสดิการ
ตางๆ อยางเทาเทียมกัน
ผูดูแลเด็กสวนใหญแสดงทัศนคติตออาชีพครูพบวาคําที่ใชมาก คือ รัก ชอบ และภูมิใจ
พิจารณาแลวนาจะมีความสอดคลองกับการที่ผูดูแลเด็กสวนใหญรอยละ ๕๓.๑๗ จบการศึกษา
ระดับปริญญาตรีทางการศึกษาปฐมวัย โปรแกรมการศึกษาตลอดหลักสูตรทั้งในสวนของวิชาการ
และปฏิบัติการคงจะเปนสวนหนึ่งที่ชวยหลอหลอมใหผูดูแลเด็กมีจิตวิญญาณของความเปนครูและ
มีทัศนคติที่ดีตอวิช าชีพครู จึงไดแ สดงออกดวยคําสามคําดังกลาวและนาจะแสดงใหเห็น ไดวา
ผูดูแลเด็กมีความตั้งใจที่จะประกอบวิชาชีพครู ชอบที่จะทํางานครู และภูมิใจที่จะแสดงตนวาเปน
ครู มีสวนนอยที่ใชคําวา ทอ เปนคําที่จะเกิดขึ้นได หากมีปญหาในการทํางานกับบุคลากรระดับ
ต างๆ ซึ่ ง ถ าพบว าใครใช คํานี้ ผู ที่ เ กี่ ยวของตองใหการดู แล เอาใจใส หาสาเหตุและช วยแกไ ข
สถานการณใหเกิดความรูสึกที่ดีตอวิชาชีพตอไป
คุณลักษณะครูปฐมวัยของผูดูแลเด็ก ผลการวิจัยพบวาอยูในระดับการปฏิบัติมากลําดับ
แรก คือ ดานมนุษยสัมพันธ/การปฏิสัมพันธ ลําดับสุดทาย คือ ดานการเตรียมตัวเพื่อสอน สําหรับ
ดานมนุษยสัมพันธ/ การปฏิสัมพันธ ครอบคลุมประเด็นของการทักทายเด็ก ผูปกครอง และบุคลากร
ทุ กครั้ งที่ พบ การดู แลพฤติ กรรมเด็ ก การดู แ ลเด็ ก ในการทํ า กิ จ กรรมประจํ า วั น และช ว ยเหลื อ
เมื่อตองการจัดกิจกรรมรวมกันกับบานและชุมชน รวมถึงจัดโอกาสใหผูปกครองไดเขามาพูดคุย
เกี่ยวกับการเรียนของบุตรหลาน คําตอบของผูดูแลเด็กสวนใหญอยูในระดับปฏิบัติมากที่สุด และ
มาก ซึ่ ง ตรงกั บ ความเป น จริ ง ของการปฏิ บั ติง านครู โดยเฉพาะรายละเอี ยดของการปฏิ บั ติ ที่
จํ า เป น ต อ งปฏิ บั ติ อ ย า งยิ่ ง สํ า หรั บ การทํ า งานในระดั บ การศึ ก ษาปฐมวั ย และสอดคล อ งกั บ
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช ๒๕๔๒ แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕
เกณฑการประเมิน ภายนอกรอบสาม (พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๘) ระดับการศึกษาปฐมวัย (๒-๕ ป )
ขอบังคับคุรุสภาวาดวยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๔๘ และขอตกลง
กฎ ระเบียบของแตละสถานศึกษาที่กําหนดใหผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษารวมมือกับผูอื่นใน
สถานศึกษา ในชุมชนอยางสรางสรรคตองรัก เมตตา เอาใจใสชวยเหลือใหกําลังใจแกศิษยและ
ผูรับบริการ พึงชวยเหลือเกื้อกูลกันสงเสริมความสัมพันธทางบวกกับเด็กและครอบครัว ขอกําหนด
เหลานี้ตรงกับลักษณะนิสัยคนไทยตามกรอบของวัฒนธรรมและประเพณีไทยที่คนไทยสวนใหญจะ
เปนผูมีความเอื้อเฟอเผื่อแผ มีน้ําใจ ชวยเหลือเกื้อกูลกันมาตั้งแตโบราณกาล จะพบไดจากการ
รวมมือกันในการลงแขกเกี่ยวขาว ของชุมชนตางๆ ที่มีการทํานาตามวิถีดั้งเดิม

๑๗
ด านการเตรี ยมตั ว เพื่ อ สอน ผลการวิ จัย พบว าอยูใ นลํ าดั บสุ ดท าย มีป ระเด็ น ประเมิ น
ในเรื่ องของศึ กษาหลั กสูตรก อนการวางแผนการสอน ทําแผนการสอนประจําวันทุกครั้ง ที่ส อน
การจั ดเตรี ยมสื่อให สอดคลองกั บกิ จกรรมที่กําหนด ทดลองใชสื่อ ติดตอแหลงเรียนรูกอนสอน
จัดสภาพแวดลอมใหสอดคลองกับสิ่งที่เด็กจะไดเรียนรู ผูดูแลเด็กประเมินตนเองในระดับปฏิบัติ
มาก และปานกลาง เปนสวนใหญ ในดานนี้การประเมินจะตรงตามสภาพจริงที่เปนอยูในปจจุบัน
ผูดูแลเด็กใชแผนการจัดประสบการณการเรียนรูการศึกษาปฐมวัย สําหรับศูนยพัฒ นาเด็กเล็ก
สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น ที่จัดทําโดยกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น เปนคูมือในการ
สอน สวนใหญจึงไมไดมีการจัดทําหลักสูตรสําหรับใชในสถานศึกษา ทําใหไมไดศึกษาหลักสูตร
กอนการวางแผนการสอน และทําใหเขาใจวาไมตองทําแผนการสอนประจําวัน สามารถใชแผนที่สง
มาจากกรมเปนแนวทางในการสอนประจําวันไดเลย แผนแจกใหใชสําหรับผูดูแลเด็กทั้งประเทศ
ถาไมมีการนําไปปรับการจัดประสบการณการเรียนรูใหแกเด็กก็จะไมสอดคลองกับบริบทในแตละ
ทองถิ่ น สําหรั บการจัดสภาพแวดล อมใหสอดคลองกับสิ่ง ที่เ ด็กจะไดเรียนรู ผูดูแลเด็กที่มีศูน ย
พัฒนาเด็กที่มีอาณาบริเวณที่เปนสัดสวนจะสามารถทําได แตศูนยบางแหงตองอาศัยหองเรียนของ
โรงเรียน หรือสถานที่ของหนวยงานตางๆ จะมีความลําบากในการดําเนินการทําใหการประเมิน
ตนเองในขอยอยนี้อยูในระดับการปฏิบัติปานกลาง
การสอบถามผูดูแลเด็กเกี่ยวกับเรื่องที่ครูตองการพัฒนาตนเอง พบวา มากที่สุดตองการ
พัฒนาตนเองในเรื่อง การจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา และการเขียนบันทึกการสอน ขอมูลตรงกับ
คุณลักษณะครูปฐมวัยของผูดูแลเด็กที่ประเมินตนเองอยูในลําดับสุดทาย คือ ดานการเตรียมตัว
เพื่อสอนในหัวขอเรื่องศึกษาหลักสูตร และการเขียนแผนการสอนประจําวัน และแนวทางที่นําเสนอ
เพื่อการพัฒนาตนเอง คือ การพัฒนาดวยตนเองมากที่สุด รองลงมา คือ ตองการใหจัดการอบรม
หน ว ยงานที่ เ กี่ ย วข อ งคงต อ งพิ จ ารณาผลจากการวิ จั ย เพื่ อ นํ า ไปสู ก ารพั ฒ นาบุ ค ลากรให มี
ความสามารถในการเตรียมตัวเพื่อสอนใหมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลตอไป
ขอเสนอแนะ
1. เมื่อเกณฑการประเมินกําหนดใหผูดูแลเด็กจบปริญญาตรีทางการศึกษาปฐมวัย หรือ
จบปริญญาตรีอื่น และไดรับการอบรมใหสามารถเลี้ยงดู และพัฒนาเด็กปฐมวัยได หนวยงานที่
เกี่ยวของคงตองดําเนินการพัฒนาบุคลากรอยางตอเนื่องโดยใหมีโอกาสไดศึกษาตอทั้งในสวนของ
การไดรับทุนจากตนสังกัด และการใชทุนสวนตัว เพื่อใหทุกคนที่มุงหวังจะทํางานเปนครูปฐมวัย
ได มี วุ ฒิ ก ารศึ ก ษาตรงตามสายงานที่ ป ฏิ บั ติ อ ยู สํ า หรั บ ปริ ญ ญาตรี ส าขาอื่ น คงต อ งจั ด ให มี
การอบรมเพื่อพัฒนาความรู ความสามารถใหทํางานกับเด็กปฐมวัยที่รับผิดชอบไดอยางเหมาะสม
และสงเสริมใหศึกษาตอทางการศึกษาปฐมวัย ถาตองการอยูในสายงานทางดานการศึกษาปฐมวัย
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ตอไป ผูดูแลเด็กทุกคนควรไดรับการอบรมไมต่ํากวาปละ ๒๐ ชั่วโมง เปนประจําทุกป (สํานักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา, ๒๕๕๔ : ๕๑)
2. มี ก ารจั ด การอบรมปฏิ บั ติ ก าร ในเรื่ อ งของการจั ด ทํ า หลั ก สู ต รสถานศึ ก ษาและ
การเขียนแผนการจัดประสบการณ ใหเปนการเรงดวนเพื่อผูดูแลเด็กจะไดมีสมรรถนะทางดาน
การสอน ดวยการมีหลักสูตรเปนแมบทนําไปสูการเขียนแผนสําหรับจัดประสบการณใหแกเด็กได
อยางเหมาะสมและมีทิศทางตอไป
3. การนิ เ ทศการสอน มี ค วามสํ า คั ญ ต อ การพั ฒ นาการจั ด การเรี ย นการสอน ควรมี
การนิเทศการสอน สําหรับผูดูแลเด็กที่ไมไดจบตรงสาขาวิชา ผูดูแลเด็กที่เขามาปฏิบัติงานใหม
จะได ป ฏิ บัติง านได ตรงเป าหมายของการจั ดการศึ กษาปฐมวั ย พรอมทั้ง จัดเวลาในการนิเ ทศ
การสอนแกผูดูแลเด็กใหครบถวนทุกคน
4. หลั ก สู ต รเพื่ อ การตระเตรี ย มครู ใ นโปรแกรมการศึ ก ษาปฐมวั ย ควรมี ก ารกํ า หนด
รายวิ ช าต า งๆ ให ค รอบคลุ ม ที่ จ ะทํ า งานได กั บ เด็ ก ตั้ ง แต แ รกเกิ ด ถึ ง ๘ ป มี ค วามสมดุ ล
ในการกําหนดเวลาเรียนในแตละรายวิชาที่จะมีการเรียนรูสาระ และการนําไปสูการปฏิบัติ เพื่อให
ผูเรียนจบมาแลวสามารถปฏิบัติงานครูในสถานศึกษาปฐมวัยไดทันที สําหรับสถานศึกษาปฐมวัยที่
ใชนวัตกรรมทางการศึกษาปฐมวัย ผูสอนสามารถไปเพิ่มเติมความรู ใหทํางานไดอยางเหมาะสม
ในภายหลังไดโดยตอยอดจากรายวิชาที่เรียนในระดับปริญญาตรี ที่ควรมีรายวิชา นวัตกรรมทาง
การศึกษาปฐมวัย
5. คุ ณ ลั กษณะครู ปฐมวั ยจากผลการวิ จั ย น าจะได นํ ามาใช ป ระโยชน ใ นการพั ฒ นา
หลักสูตรการผลิตครู และการกําหนดเกณฑคัดเลือกครูทํางานในสถานศึกษาปฐมวัย
ครูปฐมวัย เปนผูที่รับชวงตอจากบิดามารดาที่เปนครูคนแรกของเด็ก จึงมีความสําคัญที่
จะต องทํ างานรว มกัน กับทางบ านและชุ ม ชน เพื่อดู แลใหเ ด็ กได เ จริ ญ เติ บโตตามวัย คํานึ ง ถึ ง
ความแตกตางระหวางบุคคล มีการเชื่อมโยงความรูของศาสตรทางการศึกษาปฐมวัยมาสงเสริม
พัฒนาการเด็กทุกดาน และเต็มตามศักยภาพ คุณธรรม จริยธรรม ทักษะตางๆเพื่อการดํารงชีวิต
รวมถึงพื้นฐานทักษะทางวิชาการตางๆ นาจะไดนํามาบูรณาการจัดประสบการณการเรียนรูใหแก
เด็กไดอยางมีสมดุล และคํานึงถึงขอกําหนดตางๆ ตามกฎหมาย มาตรฐานการศึกษา ขอบังคับ
และระเบียบที่เกี่ยวของเพื่อวางพื้นฐานเชื่อมตอสงเด็กไปในระดับประถมศึกษาไดอยางตอเนื่อง
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