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บทสรุปผู้บริหาร 

 การวิจัย เรื่อง รูปแบบการน านโยบายการศึกษาปฐมวัยไปปฏิบัติของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด  
ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) มีวัตถุประสงค์ 
เพ่ือศึกษารูปแบบการน านโยบายการศึกษาปฐมวัยไปปฏิบัติของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด ส านักงานปลัด  
กระทรวงศึกษาธิการ กรอบแนวคิดการวิจัยตามแนวคิดของ Donald Van Meter &  Carl E.Van Horn 
(1975) Van Meter และ Van Horn (1975) ประกอบด้วย 6 ตัวแปร ดังนี้ 1) มาตรฐานและวัตถุประสงค์
ของนโยบาย (Policy Standard and Objectives)  2)  ทรั พยากรของนโยบาย (Policy Resources)  
3) การสื่อสารระหว่างองค์กรและการบังคับให้เป็นไปตามนโยบาย 4) ลักษณะของหน่วยงานที่น านโยบาย 
ไปปฏิบัติ 5) เงื่อนไขทางเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง 6) ทัศนคติของผู้ปฏิบัติที่มีต่อนโยบายมีผลต่อ 
การน านโยบายไปปฏิบัติ    
 ผู้ให้ข้อมูลส าคัญเป็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการน านโยบายการศึกษาปฐมวัยไปปฏิบัติของส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 4 กลุ่ม ดังนี้ กลุ่มที่ 1 ผู้บริหารส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัด จ านวน 6 คน กลุ่มที่ 2 คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด จ านวน 6 คน กลุ่มที่ 3 ผู้บริหาร จ านวน 
18 คน ครูปฐมวัย จ านวน 18 คน กลุ่มที่ 4 ผู้ปกครองเด็กปฐมวัย จ านวน 18 คน  
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบบันทึกข้อมูล (Record Form) แบบสัมภาษณ์เชิงลึก (Interview 
Guide) แบบบันทึกและประเด็นการสนทนากลุ่ม (Focus Group Guide) แบบสังเกต ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น 
 ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 
 ตอนที่ 1 ผลการวิจัยเอกสาร (Documentary Research) ระดับกระทรวงศึกษาธิการ พบว่า  
การขับเคลื่อนการจัดการศึกษาปฐมวัย กระทรวงศึกษาธิการได้ด าเนินการ ดังนี้ 1) ประกาศให้สถานศึกษา 
ได้ใช้หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 2) จัดท าคู่มือหลักสูตรการจัดการศึกษาปฐมวัย  
3) จัดประเมินพัฒนาการเด็กที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ปีการศึกษา 2561  
4) ประกาศกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 5) ประกาศกระทรวงศึกษาให้ใช้มาตรฐาน
การศึกษา ระดับปฐมวัย 2561 6) มาตรฐานการพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ 2562  7) ประกาศนโยบาย 
การจัดการศึกษาปฐมวัยทุกปีงบประมาณ ระดับส านักงานศึกษาธิการจังหวัด พบว่า ส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัด ได้ด าเนินงานตามนโยบายการจัดการศึกษาปฐมวัย ดังนี้ 1) จัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย
เชิงบูรณาการระดับจังหวัด 2) ได้จัดท าโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพ้ืนที่
ตามกรอบงานที่ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการก าหนด 3) จัดท าข้อมูลสารสนเทศเด็กปฐมวัยระดับ
จังหวัด 4) นิเทศติดตามการด าเนินงานนโยบายและจุดเน้นด้านปฐมวัย ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 
ทั้ง 6 แห่ง มีการขับเคลื่อนการด าเนินงานตามนโยบายการจัดการศึกษาปฐมวัยผ่านโครงการขับเคลื่อน 
การพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพ้ืนที่  และการขับเคลื่อนงานปฐมวัยของกลุ่มส่งเสริมการจัด
การศึกษาเอกชนในพ้ืนที่ โดยใช้งบประมาณของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชนในการพัฒนา 
ครูเอกชน  
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 ระดับสถานศึกษา พบว่า สถานศึกษาทุกแห่ง ใช้หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560  
ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย 2561 ด าเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามกฎกระทรวง 
การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ส าหรับสถานศึกษาท้องถิ่น (อปท.) ใช้มาตรฐานการพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยแห่งชาติ 2562 ในการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาในปัจจุบัน เพ่ือลดความซ้ าซ้อน 
ในการท างานของสถานศึกษา สถานศึกษาที่จัดการศึกษาปฐมวัยมีวิธีปฏิบัติที่ดีในการจัดการศึกษาปฐมวัย  
 ตอนที่ 2 ผลการวิจัย พบว่า ปัจจัยส าคัญที่ส่งผลต่อการน านโยบายการศึกษาปฐมวัยไปปฏิบัติ 
ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด ประกอบด้วย 7 ปัจจัย 1) มาตรฐานและวัตถุประสงค์ 2) ทรัพยากร 
ของนโยบาย 3) การสื่อสารระหว่างองค์กรและกิจกรรมส่งเสริมการน านโยบายไปปฏิบัติ 4) ลักษณะ 
ขององค์กรที่น านโยบายไปปฏิบัติ 5) เงื่อนไขและทรัพยากรทางเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง 6) ความร่วมมือ
หรือการตอบสนองของผู้น านโยบายไปปฏิบัติ และ 7) กลไกการขับเคลื่อนนโยบายการจัดการศึกษาปฐมวัย 
ไปปฏิบัติ  
 ข้อค้นพบการน านโยบายการศึกษาปฐมวัยไปปฏิบัติ พบว่า 1) รูปแบบการน านโยบายการศึกษา
ปฐมวัยไปปฏิบัติของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด ควรเป็นในลักษณะการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่าง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาปฐมวัยในระดับจังหวัดร่วมกัน และน าแผน
สู่การปฏิบัติตามแผนงาน/โครงการ โดยใช้กลุ่มเป้าหมาย/กลุ่มตัวอย่างร่วมกัน ลดความซ้ าซ้อนในการ
ด าเนินงาน เพ่ือประหยัดงบประมาณ และสร้างความรู้  ความเข้าใจให้ เป็นไปในทิศทางเดียวกัน  
2) แนวทางการน านโยบายการจัดการศึกษาปฐมวัยไปปฏิบัติของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด  พบว่า 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด ควรจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาเด็กปฐมวัยเชิงบูรณาการจังหวัด จัดท าสารสนเทศ
เด็กปฐมวัยที่มีประสิทธิภาพในระดับจังหวัด จัดท าโครงการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษาปฐมวัย 
โดยมีแนวทางเป็นไปตามความต้องการของจังหวัด ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาปฐมวัย สร้างกลไก
ความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน ภาคประชาชน สถาบันครอบครัวในการพัฒนาและดูแลเด็กปฐมวัย
ตั้งแต่แรกเกิดจนถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  
 ข้อเสนอแนะการน าผลการวิจัยไปใช ้
 1. ควรเน้นการด าเนินงานตามหลักสูตรการจัดการศึกษาปฐมวัยอย่างต่อเนื่อง  
 2. ควรส่งเสริม สนับสนุน ประสานงานการท างานกับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส านักงานต ารวจตระเวนชายแดน ส านักงานส่งเสริมการจัดการศึกษาเอกชน ฯลฯ 
ในการพัฒนาครูปฐมวัยร่วมกัน เพ่ือสร้างความเข้มแข็งทางการพัฒนาสถานศึกษาระดับปฐมวัยเป็นไป 
ในทิศทางเดียวกัน   
 3. ควรจัดท าโปรแกรมการเรียนรู้การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ปฐมวัยออนไลน์ เพ่ือการเข้าถึง  
ในการจัดประสบการณ์ให้เด็กปฐมวัยทุกหน่วยงาน 
 4. ควรมีการสร้างความเข้าใจในการใช้มาตรฐานศึกษาพัฒนาสถานศึกษาแห่งชาติ 2562 บูรณาการ
ในการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาในระดับปฐมวัย 
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 ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยต่อไป 
 ควรมีการศึกษาเชิงลึกในการศึกษาความแตกต่างของการน านโยบายการศึกษาปฐมวัยไปปฏิบัติในแต่ละ
ภูมิภาค และศึกษาแนวทางการปฏิบัติที่ดีในระดับปฐมวัยที่สามารถน าไปสู่ความเป็นเลิศด้านการจัดการศึกษา
ปฐมวัย 
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บทที่ 1 
บทน า 

1. ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
เด็กปฐมวัยเป็นวัยเริ่มต้นของชีวิตและพัฒนาการในทุกด้าน เป็นช่วงวัยที่พัฒนาการทางด้านต่าง  ๆ 

เป็นไปอย่างรวดเร็วที่สุดและเป็นฐานรากที่ส าคัญส าหรับพัฒนาการในช่วงวัยต่อ ๆ ไป เด็กในวัยนี้จึงเป็น
ทรัพยากรบุคคลที่มีความส าคัญอย่างยิ่งของประเทศ เด็กปฐมวัยที่ได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมตามช่วงวัย  
จะสามารถเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีมีคุณภาพและจะเป็นก าลังส าคัญของประเทศชาติต่อไปในอนาคต ดังค ากล่าว 
ของ ศ.ดร.เจมส์ เจ เอคแมน นักเศรษฐศาสตร์รางวัลโนเบล ปี พ.ศ. 2542 ที่ว่า “การลงทุนพัฒนาเด็กปฐมวัย 
เป็นการลงทุนที่คุ้มค่าให้ผลตอบแทนแก่สังคมที่ดีที่สุดในระยะยาว” ดังนั้น การพัฒนาเด็กปฐมวัยจึงเป็น
รากฐานที่มีผลต่อคุณภาพและประสิทธิภาพของคนตลอดชีวิตและเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าที่สุด กล่าวคือ   
เด็ก เยาวชน และผู้ใหญ่ที่มีสุขภาพดีมีความสามารถเรียนรู้  ท างานได้เก่ง และเป็นพลเมืองดีที่จะน า 
สู่ความส าเร็จในสังคมที่ท้าทายในศตวรรษที่ 21 ต้องได้รับโอกาสการพัฒนาอย่างรอบด้านในช่วงปฐมวัย  
แต่คุณภาพของเด็กปฐมวัยยังเป็นจุดอ่อนที่เข้าขั้นวิกฤตของประเทศไทย ที่จ าเป็นต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน  
รัฐและทุกภาคส่วน พ่อแม่ ผู้ปกครอง ครอบครัว ชุมชน สังคม บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข  
ครู/ผู้ดูแลเด็ก โรงเรียน องค์กรท้องถิ่นทุกระดับ บุคลากรพัฒนาสังคมทั้งภาครัฐ เอกชน ภาคศาสนา  
และภาคธุรกิจ จึงต้องมีความรู้ ความเข้าใจในความส าคัญของช่วงปฐมวัย ตระหนักในพันธกิจและลงมือช่วยกัน
ท าให้เด็กปฐมวัยมีโอกาสพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพในภาวะแวดล้อมที่ปลอดภัย “เด็กปฐมวัย” ตามระเบียบ
ส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2551 ได้ให้ความหมายของเด็กปฐมวัย ว่าเด็ก 
ซึ่งมีอายุยังไม่ครบหกปีบริบูรณ์ และให้หมายความรวมถึง ทารกในครรภ์มารดาด้วย (ส านักงานเลขาธิการ 
สภาการศึกษา, 2562) 

กระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศใช้หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ที่มีปรัชญา
การศึกษาปฐมวัย เป็นการพัฒนาเด็กตั้งแต่แรกเกิด ถึง 6 ปีบริบูรณ์ อย่างเป็นองค์รวมบนพ้ืนฐานการอบรม
เลี้ยงดูและการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ที่สนองต่อธรรมชาติ และพัฒนาการตามวัยของเด็กแต่ละคนให้  
เต็มตามศักยภาพ ภายใต้คุณภาพชีวิตให้เด็กพัฒนาไปสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ เกิดคุณค่าต่อตนเอง 
ครอบครัว ชุมชน สังคมและประเทศชาติ เด็กทุกคนมีสิทธิที่จะได้รับการอบรมเลี้ยงดูและการส่งเสริม
พัฒนาการตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก ตลอดจนได้รับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้อย่างเหมาะส ม  
ด้วยปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเด็กกับพ่อแม่ เด็กกับผู้สอน เด็กกับผู้เลี้ยงดูหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับการอบรมเลี้ยงดู 
การพัฒนาและให้การศึกษาแก่เด็กปฐมวัย เพ่ือให้เด็กมีโอกาสพัฒนาตนเองตามล าดับขั้นของพัฒนา 
การทุกด้านอย่างเป็นองค์รวม มีคุณภาพและเต็มตามศักยภาพ (ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน, 
2560)  

รายงานผลการประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560  
ปีการศึกษา 2561 (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน , 2562) ได้รายงานผลการประเมิน
พัฒนาการของนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียน 
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ในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ด าเนินการรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างนักเรียน 
จ านวน 14,852 คน จ านวน 2,395 โรงเรียน ในทุกเขตพ้ืนที่การศึกษา จ านวน 183 เขตพ้ืนที่   
โดยครอบคลุมโรงเรียนอนุบาลประจ าจังหวัด จ านวน 81 โรงเรียน โรงเรียนอนุบาลประจ าเขตพ้ืนที่การศึกษา 
จ านวน 183 โรงเรียน โรงเรียนศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบ จ านวน 734 โรงเรียน และโรงเรียนทั่วไปที่จัด
การศึกษาระดับปฐมวัย จ านวน 1,397 โรงเรียน พบว่า จากผลการประเมินพัฒนาการของเด็กปฐมวัย 
ในภาพรวมทุกด้านระดับประเทศ นักเรียนส่วนใหญ่มีพัฒนาการอยู่ในระดับดีสูงสุด คิดเป็นร้อยละ 87.00 
เท่านั้น ส่วนที่ เหลืออยู่ ในระดับพอใช้ร้อยละ 13.00 เมื่อจ าแนกตามระดับคุณภาพ รายพัฒนาการ
ระดับประเทศ นักเรียนส่วนใหญ่มีพัฒนาการด้านอารมณ์จิตใจ ในระดับดีสูงสุด ร้อยละ 95.96 รองลงมา คือ 
พัฒนาการด้านสังคม ร้อยละ 95.80 พัฒนาการด้านสติปัญญา ร้อยละ 76.12 และมีพัฒนาการด้านร่างกาย 
เพียงร้อยละ 74.69 เท่านั้น  

ผศ.ดร.ศศิลักษณ์ ขยันกิจ ประธานสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์  จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย กล่าวว่า จากผลการวิจัยและติดตามพัฒนาการของเด็กปฐมวัยของไทย พบว่า เด็กปฐมวัยก าลัง
ถูกเร่งรัดให้มีพัฒนาการที่เกินวัยอย่างไม่สมดุล ซึ่งจะส่งผลเสียต่อการพัฒนาทักษะด้านการเรียนรู้ของเด็ก 
ในอนาคต เช่น เร่งรัดพัฒนาการด้านวิชาการที่เกินวัย เพ่ือโอกาสในการเข้าเรียนต่อในโรงเรียนประถมชื่อดัง 
จึงเกิดปรากฏการณ์กวดวิชาตั้งแต่อนุบาล ทั้งในช่วงวันหยุดและวันปิดเทอม เร่งเรียนเขียนอ่าน เกินพัฒนาการเด็ก
ซึ่งเกิดจากความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนจากคาดหวังของผู้ปกครอง ที่ต้องการให้เด็กอนุบาลอ่านออกบวกลบเลขได้ 
ผู้บริหารสถานศึกษาที่ขาดความเข้าใจเกี่ยวกับพัฒนาการของเด็กในแต่ละช่วงวัย รวมถึงการวัดผล  
ด้วยการทดสอบความรู้ด้านเนื้อหาสาระ ท าให้ระบบการเรียนการสอนเด็กในระดับอนุบาลและประถมศึกษา
ตอนต้น มุ่งเน้นการท่องจ าความรู้ ซึ่งเป็นการสูญเสียโอกาสในการเรียนรู้จากหน้าต่างแห่งโอกาส เพราะเด็ก
ในช่วงปฐมวัยสมองจะเปิดรับการเรียนรู้ได้ดีที่สุด โดยเฉพาะทักษะด้านพฤติกรรม เช่น ทักษะการคิด
สร้างสรรค์ ทักษะทางอารมณ์ การพูดและการเคลื่อนไหว แต่เมื่อเด็กถูกพัฒนาทักษะเพียงด้านเดียวส่งผล  
ให้เด็กขาดแรงจูงใจการเรียนรู้ ขาดทักษะในการท างานร่วมกับคนอ่ืน และขาดทักษะความรับผิดชอบทั้งต่อ
ตนเองและผู้อ่ืน ซึ่งเป็นการเสียโอกาสที่มีอยู่อย่างจ ากัดในการสร้างทักษะทางด้านพฤติกรรม ซึ่งจะส่งผล 
ต่อคุณลักษณะความส าเร็จด้านการศึกษาและการท างานในอนาคตของเด็ก  (ส านักงานส่งเสริมสังคม 
แห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.), 2555) 
 สุริยา ฆ้องเสนาะ (2557) ได้กล่าวว่า ปัญหาส าคัญของการศึกษาปฐมวัย ประกอบด้วย 1) การขาด
ความรู้ ความเข้าใจของผู้ปกครองในการส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย เนื่องจากผู้ปกครองส่วนใหญ่ยังขาด
ความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการส่งเสริมพัฒนาการที่ส าคัญตามช่วงวัยของเด็ก จึงมีความคาดหวัง  
ที่ต้องการให้เด็กอ่านออกเขียนได้ จึงส่งลูกเข้าเรียนในโรงเรียนที่มีระบบการสอนแบบ “เร่งเรียนเขียนอ่าน” 
นอกจากนี ้การใช้สื่อเทคโนโลยีในการเลี้ยงดูเด็ก เช่น ไอแพต โทรศัพท์มือถือ หรือโทรทัศน์ ก็มีส่วนส าคัญท่ีท า
ให้เด็กมีความบกพร่องในการเรียนรู้มากยิ่งขึ้น 2) การขาดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในการจัดการศึกษา
ปฐมวัยของครู ผู้บริหารและสถานศึกษา การขาดแคลนความรู้และความเข้าใจที่ถูกต้อง เกี่ยวกับการส่งเสริม
พัฒนาการด้านสติปัญญาที่เหมาะสมกับวัย จึงท าให้ครูเน้นให้เด็กอ่านเขียนมากกว่าวัย และเน้นการสอน  
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ที่มีลักษณะให้เด็กท่องจ ามากกว่าทักษะด้านการคิด การตัดสินใจ ในขณะที่ผู้บริหารสถานศึกษาบางส่วน
บริหารงาน เพ่ือชื่อเสียงของโรงเรียนจึงเตรียมความพร้อมของเด็ก เพ่ือการสอบแข่งขันมากกว่าการศึกษา 
เพ่ือพัฒนาศักยภาพของเด็ก รวมถึงปัญหาสถานศึกษาไม่สามารถจัดการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียม 
และทั่วถึง จึงท าให้เกิดการเรียนเพ่ือสอบเข้าโรงเรียนที่มีชื่อเสียงตั้งแต่ระดับอนุบาล 3) ระบบการผลิต 
ครูปฐมวัยจากค่านิยมของการเข้ารับราชการที่มีสวัสดิการที่ดีและมีความมั่นคงในชีวิต จึงเกิดความต้องการ  
เพ่ิมคุณวุฒิด้านการศึกษาของครูให้สูงขึ้น แต่ระบบการผลิตครูในปัจจุบันยังขาดกลไกในการติดตาม 
และประเมินคุณภาพ เช่น การเปิดรับครูปฐมวัยจ านวนมาก ท าให้อัตราส่วนระหว่างอาจารย์กับจ านวน
นักศึกษาไม่สอดคล้องกัน ส่งผลต่อประสิทธิภาพในด้านการเรียนการสอน เนื่องจากกระบวนการพัฒนา 
ครูปฐมวัย ไม่สามารถท าได้ด้วยการบรรยายเท่านั้น แต่จ าเป็นต้องมีการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โดยมีอาจารย์
ที่เชี่ยวชาญด้านการศึกษาปฐมวัยมาดูแลอย่างใกล้ชิด 4) การให้ความส าคัญด้านเนื้อหาและการวัดผลมากกว่า 
การประเมินผลเพ่ือพัฒนาหลักสูตรและการวัดผลระดับประถมศึกษาต้อนต้น มุ่งเน้นให้เด็กท่องจ า ความรู้
จ านวนมาก ไม่สอดคล้องและเชื่อมโยงกับหลักสูตรของการศึกษาปฐมวัยที่เน้นการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก  
โดยค านึงถึงการพัฒนาการในทุกด้านอย่างสมดุล ได้แก่ ด้านร่างกาย สติปัญญา สังคม อารมณ์  และจิตใจ 
นอกจากนี้ครูในโรงเรียนอนุบาลและศูนย์เด็กเล็กส่วนใหญ่ เน้นการวัดผลด้านความจ า  โดยขาดการประเมิน
ตามสภาพความเป็นจริง รวมถึงหน่วยงานที่รับผิดชอบทางด้านการศึกษาของรัฐ ใช้หลักเกณฑ์ตัดสินมากกว่า
การประเมินเพ่ือพัฒนาผู้เรียน ท าให้ขาดแนวทางในการปรับปรุงผู้เรียนให้ดีขึ้น 

จากสภาพปัญหาการจัดการศึกษาปฐมวัย กระทรวงศึกษาธิการเป็นหน่วยงาน มีหน้าที่ก าหนด
นโยบาย และต้องท าให้หน่วยงานระดับล่างน านโยบายไปปฏิบัติ  ซึ่งได้ประกาศนโยบายทางการศึกษา 
ทุกปีงบประมาณ เพ่ือให้หน่วยงานทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการน านโยบายไปปฏิบัติ โดยวิธีการ 
ที่เหมาะสม ชรัส ปุณณัสสะ (2553) ได้กล่าวว่า การน านโยบายไปปฏิบัติเป็นกระบวนการด าเนินงาน 
ของบุคคล กลุ่มบุคคลหรือองค์การทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ที่เกี่ยวกับการน าทรัพยากร หรือปัจจัยทาง 
การบริหารขององค์การไปด าเนินงานให้บรรลุผลส าเร็จตามเป้าประสงค์ของนโยบายที่ก าหนดไว้ ส าหรับ
นโยบายการจัดการศึกษาปฐมวัยที่หน่วยงานทางการศึกษาน าไปปฏิบัติที่กระทรวงศึกษาธิการก าหนด  
เป็นการน านโยบายไปปฏิบัติจากบนลงล่าง (Top – down Theories of Implementation) ส านักงาน
ศึ กษาธิ การจั งหวั ดแต่ ละแห่ งสามารถน าน โยบายไปปฏิบัติ โ ดยมี วิ ธี ก ารปฏิบัติ ที่ แตกต่ า งกัน 
กระทรวงศึกษาธิการให้ความส าคัญกับการจัดการศึกษาปฐมวัย เพ่ือให้เด็กเล็กได้รับการพัฒนาร่างกาย จิตใจ 
วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมวัย จึงได้จัดท าแผนปฏิบัติการด้านการจัดการศึกษาปฐมวัย 
ของกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2563 - 2565 ขึ้นเพ่ือเป็นกรอบการพัฒนาจัดการศึกษาปฐมวัยตามบทบาท
ภารกิจการด าเนินงาน 2 ส่วน คือ 1) ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาปฐมวัยของหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ 2) สนับสนุนการจัดการศึกษาปฐมวัยของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย องค์กร  
หรือหน่วยงานนอกสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยส านักงานศึกษาธิการจังหวัดทุกแห่ง ต้องปฏิบัติภารกิจ 
การน านโยบายการจัดการศึกษาปฐมวัยสู่การปฏิบัติในจังหวัดตามภารกิจที่ กฎหมายก าหนดตามค าสั่งที่  
19/ 2560 การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ (ข้อ 7) ส่งเสริม สนับสนุน  
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และด าเนินการเกี่ยวกับงานด้านวิชาการ การนิเทศ และแนะแนวการศึกษาทุกระดับและทุกประเภท รวมทั้ง
ติดตามการด าเนินงานด้านวิชาการ การนิเทศ และแนะแนวการศึกษาทุกระดับและทุกประเภท รวมทั้งติดตาม
และประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา และ (ข้อ 11) ปฏิบัติภารกิจตามนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการ จากสภาพปัญหาการจัดการศึกษาปฐมวัยการด าเนินงานตามนโยบายการจัดการศึกษา
ปฐมวัย ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาการน านโยบายการศึกษาปฐมวัยไปปฏิบัติของส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด เพ่ือให้ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด สามารถน านโยบายการจัดการศึกษาปฐมวัยไปปฏิบัติ
ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นไป 

2. ค าถามการวิจัย 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ น านโยบายการศึกษาปฐมวัย  

ไปปฏิบัติมีผลการปฏิบัติงาน 6 ตัวแปรอย่างไร  

3. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
เพ่ือศึกษารูปแบบการน านโยบายการศึกษาปฐมวัยไปปฏิบัติของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 

ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  

4. กรอบแนวคิดการวิจัย 
ผู้ วิจัยได้น าแนวคิดของ Donald Van Meter &  Carl E.Van Horn (1975)  มาเป็นแนวทาง 

ในการศึกษาการน านโยบายการศึกษาปฐมวัยไปปฏิบัติติของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด ส านักงานปลัด 
กระทรวงศึกษาธิการ ประกอบด้วย 6 ตัวแปร ดังนี้ 1) มาตรฐานและวัตถุประสงคของนโยบาย (Policy 
Standard and Objectives) 2) ทรัพยากรของนโยบาย (Policy Resources) 3) การสื่อสารระหว่างองค์กร
และการบังคับให้เป็นไปตามนโยบาย  4) ลักษณะของหน่วยงานที่น านโยบายไปปฏิบัติ 5) เงื่อนไข 
ทางเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง 6) ทัศนคติของผู้ปฏิบัติที่มีต่อนโยบายมีผลต่อการน านโยบายไปปฏิบัติ     

5. ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย 
1. ได้ข้อค้นพบรูปแบบการน านโยบายการศึกษาปฐมวัยสู่การปฏิบัติของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 

ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
 2. ได้ข้อค้นพบ ข้อจ ากัดในการน านโยบายการศึกษาปฐมวัยสู่การปฏิบัติของส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัด เพ่ือรองรับการบริหารงานตามยุทธศาสตร์แห่งชาติด้านการจัดการศึกษาปฐมวัย  
 3. ได้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายการน านโยบายการศึกษาปฐมวัยสู่การปฏิบัติในระดับประเทศ   

6. ขอบเขตการวิจัย 
ระยะเวลาในการศึกษาค้นคว้า 1 กันยายน 2563 – 1 ธันวาคม 2563 
การวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ การน านโยบายการจัดการศึกษาปฐมวัยสู่การปฏิบัติ  

ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่เป็นตัวแทนของส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัด ที่เป็นตัวแทนภาค ทั้ง 6 ภาค ได้แก่ 1) ส านักงานศึกษาธิการภาคกลาง 2) ส านักงานศึกษาธิการ
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ภาคใต้ 3) ส านักงานศึกษาธิการภาคใต้ชายแดน 4) ส านักงานศึกษาธิการภาคตะวันออก 5) ส านักงาน
ศึกษาธิการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 6) ส านักงานศึกษาธิการภาคเหนือ โดยสุ่มส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
ในแต่ภาคเป็นตัวแทนพ้ืนที่ในการศึกษา ดังนี้  

1. ตัวแทนส านักงานศึกษาธิการจังหวัดภาคกลาง  ได้แก่ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี   
2. ตัวแทนส านักงานศึกษาธิการจังหวัดภาคใต้  ได้แก่ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดชุมพร 
3. ตัวแทนส านักงานศึกษาธิการภาคใต้ชายแดน  ได้แก่ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส 
4. ตัวแทนส านักงานศึกษาธิการภาคตะวันออก  ได้แก่ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดฉะเชิงเทรา 
5. ตัวแทนส านักงานศึกษาธิการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี  
6. ตัวแทนส านักงานศึกษาธิการจังหวัดภาคเหนือ  ได้แก่ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ 

7. นิยามศัพท์เฉพาะ 

เด็กปฐมวัย หมายถึง เด็กปฐมวัยในสถานศึกษาปฐมวัย มีอายุตั้งแต่ 3 ปี – 6 ปี ซึ่งต้องได้รับ 
การพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษาในระดับประถมศึกษาของทุกสังกัด ทุกจังหวัด 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด หมายถึง หน่วยงานปฏิบัติภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับ 
การบริหารและการจัดการศึกษาตามที่กฎหมายก าหนด (ข้อ 3 ) สั่งการ ก ากับดูแล เร่งรัด ติดตาม  
และประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการ หรือหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 
ให้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ มีจ านวน 77 จังหวัด 
 นโยบายการจัดการศึกษาปฐมวัย หมายถึง แนวทางการปฏิบัติงานการจัดการศึกษาปฐมวัย  
ของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ 2562 – ปัจจุบัน ที่ประกาศให้ทุกหน่วยงานทางการศึกษาน าไป
ปฏิบัติ 

รูปแบบการน านโยบายการศึกษาปฐมวัยไปปฏิบัติของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด ส านักงานปลัด  
กระทรวงศึกษาธิการ  หมายถึง การน านโยบายไปปฏิบัติจากบนลงล่าง (Top-down Theories of 
Implementation) ตามแนวคิด Donald Van Meter และ Carl E.Van Horn (1975) ในการเปลี่ยนแปลง
เพียงเล็กน้อยและเห็นด้วยกับจุดมุ่งหมายของนโยบายในระดับสูง ผลการปฏิบัติงาน 6 ตัวแปร 

ตัวแปรที่  1 วัตถุประสงค์ และมาตรฐานของนโยบาย (Policy Standard and Objectives)  
วัตถุประสงค์และมาตรฐานของนโยบาย มีความส าคัญต่อการน าไปก าหนดแนวทางปฏิบัติ เป็นปัจจัยก าหนด
รายละเอียดของเป้าหมายนโยบาย นโยบายต้องมีวัตถุประสงค์ทีเ่ป็นรูปธรรมและมีมาตรฐานที่ชัดเจน  

ตัวแปรที่ 2 ทรัพยากรนโยบาย (Policy Resources) คือ สิ่งอ านวยความสะดวกต่อการบริหาร
นโยบายความเพียงพอของทรัพยากรมีความส าคัญต่อความส าเร็จในการน านโยบายไปปฏิบัติ ทรัพยากร
นโยบายรวมถึงงบประมาณและสิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ เช่น งบประมาณหรือสิ่งจูงในอ่ืน ๆ ซึ่งต้อง 
มีเพียงพอ  

ตั วแปรที่  3 การสื่ อสารระหว่ า งองค์ ก ารและกิ จกรรมบั งคั บ ใช้  ( Inter-Organizational 
Communication and Enforcement Activities) คือ การสื่อสารเกี่ยวกับมาตรฐานงานและวัตถุประสงค์
ของนโยบาย ซึ่งการติดต่อสื่อสารระหว่างองค์การเป็นปัจจัยหนึ่งที่มีความส าคัญต่อการน านโยบายไปปฏิบัติ
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ช่วยให้ผู้ที่เกี่ยวข้องในการน านโยบายไปปฏิบัติมีความรู้  ความเข้าใจในความมุ่งหวังของนโยบายที่ตรงกัน  
เพ่ือให้การก าหนดแนวทางปฏิบัติมีความชัดเจนและเป็นมาตรฐานเดียวกัน ส่วนกิจกรรมบังคับใช้ในการน า
นโยบายไปปฏิบัติให้ประสบความส าเร็จจะต้องมีกลไกและกระบวนการ เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ระดับรัฐบาลกลาง
และระดับท้องถิ่นปฏิบัติให้สอดคล้องกับมาตรฐานนโยบาย ซึ่งหมายความว่า ความสัมพันธระหว่างองค์กร 
ได้แก่ ความสัมพันธ์ ระหว่างรัฐบาลกลาง และท้องถิ่นต้องเป็นไปอย่างมีคุณภาพ และเป็นไปตามหลัก 
ของการกระจายอ านาจสามารถสื่อสารกันเข้าใจและบังคับใช้นโยบายได้ 

ตัวแปรที่ 4 ลักษณะของหน่วยงานที่น านโยบายไปปฏิบัติ (Characteristics of the Implementing 
Agencies) คือ ลักษณะของหน่วยงานที่น านโยบายไปปฏิบัติเป็นองค์ประกอบใหญ่ ที่มีองค์ประกอบย่อยหลาย
ประการที่เป็นตัวก าหนดการปฏิบัติตามนโยบาย ศักยภาพของหน่วยงานที่น านโยบายไปปฏิบัติเป็นปัจจัย
ส าคัญปัจจัยหนึ่งที่มีผลต่อความส าเร็จ ซึ่งศักยภาพของหน่วยงานมีองค์ประกอบหลายประการ ได้แก่ 
ความสามารถของผู้ปฏิบัติหรือทีมงาน โครงสร้างองค์การความเพียงพอของทรัพยากรและความร่วมมือ
สนับสนุนจากฝ่ายต่าง ๆ เช่น จ านวนเจาหนาที่การควบคุมการบังคับบัญชา ความอยู่รอดขอองค์กร  
ความสัมพันธ์ที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการกับผู้ก าหนดนโยบาย  

ตัวแปรที่ 5 เงื่อนไขทางเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เป็นตัวแปรทางด้านสภาพแวดล้อมขององค์การ
ที่มีผลต่อการน านโยบายไปปฏิบัติ (Economic, Social, and Political Conditions) เช่น ลักษณะของ 
มติมหาชนและกลุ่มผลประโยชน์  

ตัวแปรที่ 6 ทัศนคติของผู้ปฏิบัติที่มีต่อนโยบายมีผลต่อการน านโยบายไปปฏิบัติ   (The Disposition 
of Implementers)  คือ ความตั้งใจของผู้ปฏิบัติโดยความรู้สึกนึกคิดของผู้ปฏิบัติ ได้แก่ 1) การรับรู้นโยบาย 
เช่น ความรู้ความเข้าใจนโยบาย 2) ทัศนคติต่อนโยบาย เช่น การยอมรับหรือปฏิเสธนโยบาย และ 3)  
ความเข้มข้นของทัศนคติในการตอบสนอง เช่น การยอมรับหรือปฏิเสธดังกล่าวมีระดับมากน้อยเพียงใด 
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บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการวิจัยเชิงคุณภาพ 
เรื่อง รูปแบบการน านโยบายการศึกษาปฐมวัยไปปฏิบัติของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด ส านักงานปลัด  
กระทรวงศึกษาธิการ ผู้วิจัยได้ศึกษา ค้นคว้าเอกสาร ต ารา งานวิจัยที่เกี่ยวข้องและได้น าเสนอสาระส าคัญต่าง ๆ 
เรียงล าดับหัวข้อ ดังนี้  
 ตอนที่ 1 แนวคิดการจัดการศึกษาปฐมวัย  
 1. พระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พุทธศักราช 2562  
 2. นโยบายการจัดการศึกษาปฐมวัย 
 3. การจัดการศึกษาปฐมวัยตามหลักสูตรการศึกษาระดับปฐมวัย พุทธศักราช 2560 
 4. มาตรฐานการศึกษาปฐมวัยแห่งชาติ พุทธศักราช 2562 
 ตอนที่ 2 แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการน านโยบายสู่การปฏิบัติ (Policy Implement) 
 1. ความหมายของการน านโยบายสู่การปฏิบัติ 
 2. การน านโยบายสู่การปฏิบัติ (Policy Implement) 
 3. ขั้นตอนการน านโยบายสู่การปฏิบัติ 
 4. ผู้เกี่ยวข้องในกระบวนการน านโยบายสู่การปฏิบัติ 
 5. ปัจจัยที่มีผลต่อการน านโยบายสู่การปฏิบัติ 
 6. รูปแบบการน านโยบายสู่การปฏิบัติ 
 ตอนที่  3  กลไกและแนวทางการขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
และการจัดการศึกษาปฐมวัยแบบร่วมมือและบูรณาการกรณีศึกษาจังหวัดระนอง 
 1. บริบทที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาเด็กปฐมวัยและการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพ้ืนที่ 
 2. การออกแบบกลไกและแนวทางการขับเคลื่อน “การยกระดับคุณภาพการพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยไปใช้ทักษะสมองส่วนการคิดเชิงบริหาร หรือ Executive Function (EF)” แบบร่วมมือและบูรณาการ” 
โดยใช้จังหวัดเป็นฐานรองรับยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ นโยบายรัฐบาลและแผนพัฒนาจังหวัด 
กรณีศึกษาจังหวัดระนอง 
 3. แนวทางการขับเคลื่อน “การยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาปฐมวัยแบบร่วมมือ 
และแบบบูรณาการ” ที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติที่ ๑๑ การพัฒนา
ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต แผนย่อยช่วงการตั้งครรภ์/ปฐมวัย แผนปฏิรูปประเทศ นโยบายรัฐบาล  
และแผนพัฒนาจังหวัดระนอง 
 4. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเกี่ยวกับการพัฒนาเด็กปฐมวัยและการจัดการศึกษาปฐมวัย  
ในระดับพ้ืนที ่
 ตอนที่ 4 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 1. งานวิจัยภายในประเทศ 
 2. งานวิจัยต่างประเทศ  
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ตอนที่  1 แนวคิดการจัดการศึกษาปฐมวัย  
 1. พระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พุทธศักราช 2562  
 “พระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2562” ประกาศใช้มีเหตุผล ดังนี้ เหตุผลในการ
ประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้  คือ โดยที่มาตรา 54 ประกอบกับมาตรา 258 จ.ด้านการศึกษา  
(1) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้รัฐมีหน้าที่  ด าเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแล 
และพัฒนาเพ่ือการพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัย  ดังนั้น สมควร 
ให้เด็กเล็ก ซึ่งเป็นเด็กปฐมวัยนั้น ได้รับการคุ้มครองและดูแลมีพัฒนาการที่ดีรอบด้านได้รับการศึกษาอย่างเป็น
ระบบต่อเนื่อง ทั่วถึงและเสมอภาค มีการส่งเสริมการเรียนรู้และเตรียมความพร้อมให้แก่เด็กปฐมวัยในช่วง
รอยต่อตั้งแต่ก่อนระดับอนุบาลจนถึงระดับประถมศึกษาอย่างเหมาะสม เพ่ือให้เติบโตขึ้นเป็นพลเมืองที่ดี 
และมีคุณภาพ รวมทั้งเพ่ือให้เกิดการบูรณาการการท างานร่วมกันของทุกภาคส่วนให้เป็นเอกภาพ  
และมีประสิทธิภาพ  
 พระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พุทธศักราช 2562 ที่เกี่ยวข้องในการน านโยบายการศึกษา
ปฐมวัยสู่การปฏิบัติมีจ านวน 5 มาตรา รายละเอียดดังนี้  
 มาตรา 5 การพัฒนาเด็กปฐมวัยตามพระราชบัญญัตินี้ มีวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้ (1) ให้มารดาได้รับ
การดูแลในระหว่างตั้งครรภ์เพ่ือให้บุตรที่อยู่ในครรภ์มีสุขภาวะและพัฒนาการที่ดี (2) ให้เด็กปฐมวัย 
อยู่รอดปลอดภัยและได้รับความคุ้มครองให้พ้นจากการล่วงละเมิดไม่ว่าในทางใด (3) ให้เด็กปฐมวัย 
มีพัฒนาการที่ดีรอบด้านทั้งทางร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัย เพ่ือให้เกิดทักษะ
พ้ืนฐานในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สามารถเรียนรู้อย่างสอดคล้องกับหลักการพัฒนาศักยภาพ  
ของแต่ละบุคคล และความต้องการจ าเป็นพิเศษ (4) สร้างคุณลักษณะให้เด็กปฐมวัยมีอุปนิสัยใฝ่ดี มีคุณธรรม 
มีวินัย ใฝ่รู้ มีความคิด สร้างสรรค์ และสามารถซึมซับสุนทรียะและวัฒนธรรมที่หลากหลายได้ (5) บ่มเพาะ 
เจตคติของเด็กปฐมวัยให้เคารพคุณค่าของบุคคลอ่ืน มีจิตวิญญาณของการอยู่ ร่วมกันในสังคมอย่างเสมอภาค 
และมีจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก (6) ให้ผู้ดูแลเด็กปฐมวัยได้รับความรู้ ทักษะและเจตคติ 
ที่ดีในการพัฒนาเด็กปฐมวัย  
 มาตรา 6 ให้หน่วยงานของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม  
ที่เกี่ยวข้อง มีภารกิจร่วมกันด าเนินการเพ่ือให้มีการพัฒนาเด็กปฐมวัย และด าเนินการให้เป็นไปตามมาตรฐาน 
และแนวปฏิบัติที่ดี เกี่ยวกับการพัฒนาเด็กปฐมวัยตามที่คณะกรรมการก าหนด รวมทั้ งเด็กปฐมวัยจัดให้เด็ก
ปฐมวัย ซึ่งอยู่ในความดูแลได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานและแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการพัฒนาเด็กปฐมวัย
ดังกล่าว  
 มาตรา ๗ บิดา มารดา และผู้ปกครองมีหน้าที่จัดให้เด็กปฐมวัย ซึ่งอยู่ในความดูแลได้รับการพัฒนา 
ตามแนวปฏิบัติที่ดีเก่ียวกับการพัฒนาเด็กปฐมวัย  
 มาตรา ๘ การจัดการเรียนรู้ของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยต้องเป็นไป  เพ่ือเตรียมความพร้อม  
ของเด็กปฐมวัย แต่ต้องไม่เป็นการจัดการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นการสอบแข่งขันระหว่างเด็กปฐมวัย 
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 มาตรา 20 แผนพัฒนาเด็กปฐมวัยตามมาตรา 19 ต้องก าหนดรายละเอียดเกี่ยวกับระยะเวลา  
การใช้บังคับแผนการบริหารและพัฒนาเด็กปฐมวัย วิธีปฏิบัติ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งระยะเวลาในการ
ด าเนินการให้ชัดเจนและอย่างน้อยต้องมีแนวทางการด าเนินการในเรื่อง ดังต่อไปนี้ (1) แผนงานและโครงการ
ของหน่วยงานของรัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการใช้งบประมาณด้านการพัฒนาเด็กปฐมวัย  
อย่างเป็นระบบ (2) การบูรณาการการท างานร่วมกันระหว่างหน่วยงานของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ภาคเอกชนและภาคประชาสังคม เพ่ือขับเคลื่อนการด าเนินการตามแผนพัฒนาเด็กปฐมวัย (3) การส่งเสริม
และสนับสนุนการด าเนินการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเด็กปฐมวัย  ให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน  
และมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับการพัฒนาเด็กปฐมวัย (4) การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดสภาพแวดล้อม
ในครอบครัวและชุมชนที่เอ้ือต่อการพัฒนาเด็กปฐมวัย รวมทั้งให้เด็กปฐมวัยอยู่รอดปลอดภัยและได้รับ  
ความคุ้มครองให้พ้นจากการล่วงละเมิดไม่ว่าในทางใด (5) การจัดให้มีการพัฒนาบุคลากรด้านการพัฒนา 
เด็กปฐมวัยให้มีความสามารถ ศักยภาพและคุณธรรม (6) การจัดท าฐานข้อมูลเด็กปฐมวัย 
 2. นโยบายการจัดการศึกษาปฐมวัย 
 คณะกรรมการพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ (ก.พ.ป.) ได้จัดท ามาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
แห่งชาติ เพ่ือเชื่อมต่อให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ยุทธศาสตร์ชาติ 
นโยบายและแผนพัฒนาต่าง ๆ ในการพัฒนาเด็กปฐมวัยของประเทศ และกรอบมาตรฐานคุณภาพปฐมวัย
อาเซียน ทั้งนี้ เพ่ือเป็นแนวทางการด าเนินงาน ส าหรับหน่วยงานทุกสังกัดทั้งในระดับนโยบายจนถึงระดับ
ปฏิบัติ ซึ่งจะท าให้การพัฒนาเด็กปฐมวัย เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เด็กปฐมวัยทุกคนได้รับการพัฒนาอย่างรอบ
ด้านเต็มตามศักยภาพ เป็นพ้ืนฐานของความเป็นพลเมืองคุณภาพ รวมทั้งมีมาตรฐานกลางของประเทศ  
เพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดบริการ ดูแล พัฒนา และจัดการศึกษาส าหรับเด็กปฐมวัยให้มีคุณภาพทัดเทียม  
ลดความเหลื่อมล้ า 
 แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2561 – 2564 ได้ก าหนดนโยบายด้านเด็กปฐมวัย 
ไว้ดังนี้ 1) เด็กปฐมวัยทุกคนต้องได้รับการพัฒนาอย่างรอบด้าน อย่างมีคุณภาพ ตามศักยภาพ ตามวัย  และ
ต่อเนื่อง 2) การพัฒนาเด็กตามข้อ 1 ต้องจัดให้เป็นระบบและมีความสัมพันธ์ระหว่างกัน โดยบูรณาการชัดเจน
ระหว่างหน่วยงานราชการ และที่ ไม่ ใช่ราชการ ระหว่างวิชาชีพที่สัมพันธ์ กับการพัฒนาเด็กปฐมวัย  
และระหว่างระดับต่าง ๆ ของการบริหารราชการแผ่นเดินจากระดับชาติ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วน
ท้องถิ่น 3) รัฐและทุกภาคส่วนต้องร่วมกันระดมทรัพยากรให้เพียงพอแก่การพัฒนาเด็กปฐมวัยตามนโยบาย 
ข้อ 1 นอกจากนี้ ได้ให้ความส าคัญกับการพัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัย โดยก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์ที่ 3  
การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการให้บริการที่พัฒนาเด็กปฐมวัย เป้าประสงค์ที่ 1 สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 
ทุกแห่งได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ และเป้าประสงค์ที่ 2 
คุณภาพของระบบบริการและระบบการพัฒนาเด็กปฐมวัยได้รับการปรับปรุงให้เป็นไปตามมาตรฐาน 
สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ 
 นโยบายและจุดเน้นการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ส านักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูล รวมทั้งบริบทที่เกี่ยวข้องกับการปฏิรูปการศึกษา เพ่ือน าไป
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ก าหนดเป็นนโยบายและจุด เน้นการจัดการศึกษา โดยยึดกรอบการปฏิ รูปการศึกษา น้อมน า  
พระราชกระแสของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ด้านการศึกษา ที่จะต้องมุ่งสร้างพ้ืนฐานให้เด็ก เยาวชน 
และผู้เรียนมีทัศนคติที่ถูกต้อง ในเรื่องสถาบันหลักของชาติ สร้างพ้ืนฐานชีวิต (อุปนิสัย) ที่เข้มแข็ง สร้างความรู้ 
ทักษะ เพ่ือให้มีอาชีพมีงานท าและได้น าเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561 - 2580) ด้านการ
เสริมสร้างศักยภาพและทรัพยากรมนุษย์ ที่มุ่งให้คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิถีชีวิต  
ในศตวรรษที่ 21 และยึดเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ที่ก าหนด
หลักการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเด็กเล็ก (ปฐมวัย) ที่ส าคัญได้ยึดวัตถุประสงค์ของการปฏิรูปการศึกษา 
ภายใต้แผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา ในประเด็นส าคัญคือ 1) ยกระดับคุณภาพการศึกษา 2) ลดความเหลื่อมล้ า 
ทางการศึกษา 3) มุ่งความเป็นเลิศและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 4) ปรับปรุงระบบ
การศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 
 นโยบายและจุดเน้นการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
 หลักการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีจ านวน 3 ข้อ ดังนี้  
 1) ประชาชนทุกกลุ่มทุกวัย ได้รับการศึกษาในระบบต่าง ๆ และการเรียนรู้ตลอดชีวิต  
 2) เด็ก เยาวชน ผู้เรียน มีทัศนคติที่ถูกต้อง มีพ้ืนฐานชีวิตที่เข้มแข็ง (สุขภาพและอุปนิสัย)  
 3) จัดการศึกษาให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศและการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก   

 จุดเน้นการจัดการศึกษาระดับก่อนอนุบาล ระดับอนุบาล ปีงบประมาณ พ.ศ.2562   
 1) ระดับก่อนอนุบาล เน้นประสานหน่วยงานอ่ืน ในการเตรียมความพร้อมผู้เรียนในด้านสุขภาพ 
และโภชนาการ 
 2) ระดับอนุบาล เน้นความร่วมมือ รัฐ ท้องถิ่น เอกชน พ่อแม่และผู้ปกครอง ในการจัดศึกษาระดับ
อนุบาล โดยมีจุดเน้น 1) พัฒนาผู้เรียนให้มีความพร้อมทางด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ และสังคม  
2) จัดประสบการณ ์การเรียนรู้ เน้นการเรียนปนเล่น เรียนรู้อย่างมีความสุข และสร้างกิจกรรมเสริม 

 นโยบายและจุดเน้นการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563    
 หลักการปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีจ านวน 2 ข้อ ดังนี้  
 1) ให้ความส าคัญกับประเด็นคุณภาพและประสิทธิภาพในทุกมิติ ทั้งผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ข้าราชการพลเรือนและผู้บริหารทุกระดับ ตลอดจนสถานศึกษาทุกระดับทุกประเภท และเป็นการศึกษา
ตลอดชีวิต   
 2) บูรณาการการท างานร่วมกันระหว่างส่วนราชการหลัก องค์การมหาชนในก ากับของรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการให้มีความคล่องตัว รวมทั้งหน่วยงานสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในพ้ืนที่ภูมิภาคให้สามารถ
ปฏิบัติงานร่วมกับผู้อ่ืนได้ เพ่ือด าเนินการปฏิรูปการศึกษาร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน  
ตามนโยบายรัฐ  

 จุดเน้นการจัดการศึกษาระดับก่อนอนุบาล ระดับอนุบาล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 1) ระดับก่อนอนุบาล เน้นการประสานงานกับส่วนราชการ และชุมชนในการเตรียมความพร้อม
ผู้เรียนในด้านสุขภาพและโภชนาการ และจัดประสบการณ์เรียนรู้ที่เชื่อมโยงกับระบบโรงเรียนปกติ 



11 

 
 
 
 
 

 2) ระดับอนุบาล เน้นสร้างความร่วมมือกับพ่อแม่ ผู้ปกครอง และชุมชน เพ่ือออกแบบกิจกรรม 
การพัฒนาทักษะที่ส าคัญด้านต่าง ๆ เช่น ทักษะด้านสมอง ทักษะความคิดความจ า ทักษะการควบคุมอารมณ์ 
ทักษะการรู้จักประเมินตนเอง 

 นโยบายและจุดเน้นการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564    
 นโยบายการจัดการศึกษาปฐมวัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  
เรื่อง นโยบาย และแนวปฏิบัติในการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัย ประกาศ ณ วันที่  
7 สิงหาคม พ.ศ. 2563  ให้การจัดการศึกษาและการเรียนรู้ให้ยึดหลักพัฒนาการเด็กอย่างเป็นองค์รวม 
(Holistic  Development) ดังนี้  
 1) การพัฒนาเด็กให้มีพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน ตามหลักสูตรปฐมวัย พุทธศักราช 2560  
 2) เพ่ิมความส าคัญการพัฒนาด้านตัวตน (Self-Development)  
 3) เพ่ิมความส าคัญการพัฒนาทักษะสมอง (Executive Function) 

 เป้าหมาย “เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการสมวัยอย่างรอบด้านและสมดุล มีความเชื่อมั่น และมีความภูมิใจ  
ในตนเอง มีทักษะการคิด ก ากับตนเองได้ และมีความสุข” 
 ปัจจัยส าคัญในการส่งเสริมและพัฒนาเด็กปฐมวัย ได้แก่ สถานศึกษาพร้อมครูมืออาชีพ ครอบครัว
เข้มแข็ง 

 แนวปฏิบัติการจัดการศึกษาและเรียนรู้ส าหรับสถานศึกษา 
   1. เน้นเด็กเป็นส าคัญเปิดโอกาสให้เด็กได้เรียนรู้ ลงมือปฏิบัติโดยครูเป็นผู้สนับสนุน อ านวยความสะดวก 
และเรียนรู้ไปพร้อมกับเด็ก 
   2. จัดประสบการณ์ หรือกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการยืดหยุ่น เพ่ือให้เด็กมีพัฒนาการอย่างเป็น  
องค์รวม สมดุล และต่อเนื่อง 
 3. จัดหาสื่อหรือพัฒนาสื่อ วัสดุและอุปกรณ์ รวมถึงแหล่งเรียนรู้ตามธรรมชาติ เพ่ือให้เด็กได้เรียนรู้
ผ่านการเล่นที่หลากหลาย 
 4. จัดสภาพแวดล้อมและบรรยากาศการเรียนรู้เชิงบวก อบอุ่น ปลอดภัย เป็นมิตร มีอิสระ และท้าทาย 
เพ่ือให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
   5. ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูได้มีโอกาสในการพัฒนาตนเอง ให้มีความรู้ เท่าทันความก้าวหน้า 
และการเปลี่ยนแปลงของวิทยาการที่เก่ียวข้องฯ 
   6. ประสานความร่วมมือและสร้างความรู้ความเข้าใจร่วมกันระหว่าง สถานศึกษากับพ่อแม่ ครอบครัว 
และชุมชนในการดูแลพัฒนาและจัดการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาเด็กปฐมวัย  

   แนวปฏิบัติในการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ส าหรับครู 
  1. ครูมีอยู่จริง “ครูคุณภาพ ครูเพ่ือศิษย์” ครูที่มีจิตวิญญาณความเป็นครู เป็นแบบอย่างที่ดีเป็น 
ที่พ่ึงทางใจ 
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  2. เด็กมีอยู่จริง “เด็กได้คิด วางแผนท า แก้ปัญหาด้วยตนเอง และเป็นที่ยอมรับ” ครูเชื่อมั่นว่าเด็ก 
ทุกคนมีศักยภาพ เคารพในความรู้สึกนึกคิดของเด็กฯ 
  3. หลักสูตรมีอยู่จริง “ให้โอกาสการเรียนรู้และความส าเร็จแก่เด็ก” หลักสูตรสถานศึกษาต้อง
สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย สร้างโอกาสทางการเรียนรู้และประสบการณ์ที่ดีให้แก่เด็กฯ 
  4. ครอบครัวมีอยู่จริง “ครอบครัวอบอุ่น ปลอดภัย มีส่วนร่วมพัฒนาเด็ก” ครอบครัวที่เลี้ยงดูเด็ก 
ด้วยความรักและความเข้าใจ ต้องประสาน ความร่วมมือระหว่างครอบครัวและสถานศึกษาอย่างใกล้ชิด 
  5. เพ่ือนร่วมงานมีอยู่จริง “ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมแก้ปัญหา ร่วมพัฒนา ร่วมรับผิดชอบ” ครูจะต้อง
ท างานร่วมกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยเน้นเด็กเป็นส าคัญ ร่วมกันคิด ร่วมกันท า ร่วมกันแก้ปัญหา ร่วมกัน
รับผิดชอบและร่วมกันพัฒนาเด็ก 

  การขับเคลื่อนนโยบายและแนวปฏิบัติในการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัย 
 1. สร้างความรู้ความเข้าใจ : ประชุมชี้แจง จัดท าสื่อเผยแพร ่ประชาสัมพันธ์ 
 2. เตรียมความพร้อมบุคลากร : จัดท าหลักสูตร ก าหนดรูปแบบวิธีการอบรม/พัฒนา อบรมพัฒนา
บุคลากร ผู้บริหารสถานศึกษา ครูปฐมวัย ศึกษานิเทศก์ปฐมวัย 
 3. พัฒนาความก้าวหน้าในวิชาชีพครู ผู้บริหารสถานศึกษาปฐมวัย    
     3.1) ก าหนดสมรรถนะที่จ าเป็น 
     3.2) ก าหนด มาตรฐานวิชาชีพ 
 4. ก ากับติดตาม ประเมินผล : ก ากับติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการด าเนินงาน 
 5. บริหารจัดการองค์ความรู้ : วิจัย พัฒนา คลังองค์ความรู้ สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ  

 3 การจัดการศึกษาปฐมวัยตามหลักสูตรการศึกษาระดับปฐมวัย พุทธศักราช 2560  
 ค าสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สพฐ. 1223/2560 เรื่อง การให้ใช้หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
พุทธศักราช 2560 สั่งเมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2560 เพ่ือให้การจัดการศึกษาปฐมวัยที่ต้องพัฒนาเด็กตั้งแต่ 
แรกเกิด - 6 ปี ให้มีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์  จิตใจ สังคม และสติปัญญาที่ เหมาะสมกับวัย 
ความสามารถและความแตกต่างระหว่างบุคคล เป็นการเตรียมความพร้อมที่จะเรียนรู้และสร้างรากฐานชีวิต  
ให้พัฒนาเด็กปฐมวัยไปสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ เป็นคนดีมีวินัย ภูมิใจในชาติ  และมีความรับผิดชอบ 
ต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคมและประเทศชาติ ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2560 มาตรา 54  
 หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 มีหลักการ ดังนี้  
 1. ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาการที่ครอบคลุมเด็กปฐมวัยทุกคน 
  2. ยึดหลักการอบรมเลี้ยงดูและให้การศึกษาที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ โดยค านึ งถึงความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลและวิถีชีวิตของเด็ก ตามบริบทของชุมชน สังคม และวัฒนธรรมไทย 
 3. ยึดพัฒนาการและการพัฒนาเด็กโดยองค์รวม ผ่านการเล่นอย่างมีความหมาย และมีกิจกรรม 
ที่หลากหลาย ได้ลงมือกระท าในสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ เหมาะสมกับวัย และมีการพักผ่อนเพียงพอ 
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  4. จัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้เด็กมีทักษะชีวิตและสามารถปฏิบัติตนตามหลักปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นคนดี มีวินัย และมีความสุข  
 5. สร้างความรู้ ความเข้าใจ และประสานความร่วมมือในการพัฒนาเด็ก ระหว่างสถานศึกษา 
กับพ่อแม่ ครอบครัว ชุมชนและทุกฝ่ายทีเ่กี่ยวข้องกับการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
 หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ส าหรับเด็กอายุต่ ากว่า 3 ปี  
 หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ส าหรับเด็กอายุต่ ากว่า 3 ปี จัดขึ้นส าหรับพ่อแม่ ผู้เลี้ยงดู หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง 
กับการอบรมเลี้ยงดูและพัฒนาเด็ก เพ่ือใช้เป็นแนวทางการอบรมเลี้ยงดูและส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ 
อย่างเหมาะสมกับเด็กเป็นรายบุคคล  
 จุดหมายหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ส าหรับเด็กอายุต่ ากว่า 3 ปี มุ่งส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการ 
ด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญาที่เหมาะสมกับวัย ความสามารถ ความสนใจและความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล ดังนี้  
 1) ร่างกายเจริญเติบโตตามวัย แข็งแรงและมีสุขภาพดี  
 2) สุขภาพจิตดีและมีความสุข  
 3) มีทักษะชีวิตและสร้างปฏิสัมพันธ์กับบุคคลรอบตัว และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข  
 4) มีทักษะการใช้ภาษาสื่อสารและสนใจเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ  

 คุณลักษณะที่พึงประสงคหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยส าหรับเด็กอายุต่ ากว่า 3 ปี ได้ก าหนดคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์ ดังนี้  
 1) พัฒนาการด้านร่างกาย  
 1.1) ร่างกายเจริญเติบโตตามวัยและมีสุขภาพดี  
 1.2) ใช้อวัยวะของร่างกายได้ประสานสัมพันธ์กัน  
 2) พัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ  
 2.1) มีความสุขและแสดงออกทางอารมณ์ได้เหมาะสมกับวัย  
 3) พัฒนาการด้านสังคม  
 3.1) รับรู้และสร้างปฏิสัมพันธ์กับบุคคลและสิ่งแวดล้อมรอบตัว  
 3.2) ช่วยเหลือตนเองได้เหมาะสมกับวัย  
 4) พัฒนาการด้านสติปัญญา  
 4.1.) สื่อความหมายและใช้ภาษาได้เหมาะสมกับวัย  
 4.2.) สนใจเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ รอบตัว 

 หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ส าหรับเด็กอายุ 3 - 6 ปี  
 หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ส าหรับเด็กอายุ 3 - 6 ปี เป็นการจัดการศึกษาในลักษณะของ 
การอบรม เลี้ยงดูและให้การศึกษา เด็กจะได้รับการพัฒนาทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญา 
ตามวัยและความสามารถของแต่ละบุคคล  
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 จุดหมายหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ส าหรับเด็กอายุ 3 - 6 ปี มุ่งให้เด็กมีพัฒนาการตามวัย 
เต็มตามศักยภาพและมีความพร้อมในการเรียนรู้ต่อไป จึงก าหนดจุดหมายเพ่ือให้เกิดกับเด็กเมื่อจบการศึกษา
ระดับปฐมวัย ดังนี้  
 1) ร่างกายเจริญเติบโตตามวัย แข็งแรงและมีสุขนิสัยที่ดี  
 2) สุขภาพจิตดี มีสุนทรียภาพ มีคุณธรรม จริยธรรมและจิตใจที่ดีงาม  
 3) มีทักษะชีวิตและปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีวินัยและอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน 
ได้อย่างมีความสุข  
 4) มีทักษะการคิด การใช้ภาษาสื่อสารและการแสวงหาความรู้ได้เหมาะสมกับวัย 

 มาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ส าหรับเด็กอายุ 3 – 6 ปี ก าหนด
มาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ จ านวน 12 มาตรฐาน ประกอบด้วย  
 1. พัฒนาการด้านร่างกาย ประกอบด้วย 2 มาตรฐาน คือ 
  มาตรฐานที่ 1 ร่างกายเจริญเติบโตตามวัยและมีสุขนิสัยที่ดี 
  มาตรฐานที่ 2 กล้ามเนื้อใหญ่และกล้ามเนื้อเล็กแข็งแรง ใช้ได้อย่างคล่องแคล่วและประสาน
สัมพันธ์กัน 
 2. พัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ประกอบด้วย 3 มาตรฐาน คือ  
 มาตรฐานที่ 3 มีสุขภาพจิตดีและมีความสุข  
 มาตรฐานที่ 4 ชื่นชมและแสดงออกทางศิลปะ ดนตรีและการเคลื่อนไหว  
 มาตรฐานที่ 5 มีคุณธรรม จริยธรรมและมีจิตใจที่ดีงาม  
 3. พัฒนาการด้านสังคม ประกอบด้วย 3 มาตรฐาน คือ 
 มาตรฐานที่ 6 มีทักษะชีวิตและปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
  มาตรฐานที่ 7 รักธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรมและความเป็นไทย  
 มาตรฐานที่ 8 อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุขและปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม  
ในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
 4. พัฒนาการด้านสติปัญญา ประกอบด้วย 4 มาตรฐาน คือ 
 มาตรฐานที่ 9 ใช้ภาษาสื่อสารได้เหมาะสมกับวัย  
 มาตรฐานที่ 10 มีความสามารถในการคิดท่ีเป็นพื้นฐานในการเรียนรู้  
 มาตรฐานที่ 11 มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์  
 มาตรฐานที่ 12 มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ และมีความสามารถในการแสวงหาความรู้  
ได้เหมาะสมกับวัย 

 4. มาตรฐานการศึกษาปฐมวัยแห่งชาติ พุทธศักราช 2562  
 มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ เป็นมาตรฐานกลางของประเทศใช้แทนมาตรฐาน 
ศูนย์เด็กเล็กแห่งชาติ (ซึ่งเป็นมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2554) เพ่ือให้ทุกหน่วยงาน 
และสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ทั้งภาครัฐและเอกชนทั่วประเทศ ใช้เป็นแนวทางในการประเมินผลการด าเนินงาน 
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และยกระดับคุณภาพ รวมถึงใช้เป็นเครื่องมือประกันคุณภาพภายใน เพ่ือรองรับการตรวจประเมินจาก 
ต้นสังกัด และภายนอกจากส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) 
 มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ ถือเป็นมาตรฐานขั้นต้นที่จ าเป็นส าหรับการพัฒนาเด็กของ
ประเทศ และเป็นมาตรฐานเชิงคุณภาพ เพ่ือใช้ประโยชน์ในการด าเนินงานและจัดบริการให้เด็กปฐมวัยได้มี
โอกาสเริ่มต้นชีวิตอย่างมีคุณภาพและเท่าเทียมกัน เพ่ือลดความเหลื่อมล้ า เป็นการเพ่ิมคุณภาพทรัพยากร
มนุษย์ ที่ส าคัญที่สุดในการน าประเทศไทยสู่ความเจริญก้าวหน้า มั่นคง ยั่งยืน ท่ามกลางความท้าทายของโลก
ในศตวรรษท่ี 21  
 สาระของมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ พุทธศักราช 2562 
 มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติประกอบด้วยมาตรฐาน 3 ด้าน ได้แก่ มาตรฐาน 
ด้านที่ 1 การบริหาร จัดการ จ านวน 5 ตัวบ่งชี้/ 26 ข้อ มาตรฐานด้านที่ 2 กระบวนการดูแลจัดประสบการณ์ 
เรียนรู้และเล่น จ านวน 5 ตัวบ่งชี้/ 20 ข้อ มาตรฐานด้านที่ 3 คุณภาพเด็กปฐมวัย - 3 ก แรกเกิด ถึง 2 ปี  
(2 ปี 11 เดือน 29 วัน) จ านวน 2 ตัวบ่งชี้/ 7ข้อ - 3 ข 3 ปี ถึง 6 ปี (ก่อนเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1) 
จ านวน 7 ตัวบ่งชี้/ 22 ข้อ มีรายละเอียด ดังนี้  
 มาตรฐานด้านที่ 1 การบริหารจัดการ จ านวน 5 ตัวบ่งชี้/ 26 ข้อ 
 ตัวบ่งชี้ที่ 1.1. การบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ  
 ตัวบ่งชี้ย่อย 1.1.1 บริหารจัดการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยอย่างเป็นระบบ  
     ตัวบ่งชี้ย่อย 1.1.2 บริหารหลักสูตรสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย  
     ตัวบ่งชี้ย่อย 1.1.3 บริหารจัดการข้อมูลอย่างเป็นระบบ 
 ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 การบริหารจัดการบุคลากรทุกประเภทตามหน่วยงานที่สังกัด  
 ตัวบ่งชี้ย่อย 1.2.1 บริหารจัดการบุคลากรอย่างเป็นระบบ  
     ตัวบ่งชี้ย่อย 1.2.2 ผู้บริหารสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย/หัวหน้าระดับปฐมวัย/ผู้ด าเนิน
กิจการมีคุณวุฒิ/คุณสมบัติเหมาะสม และบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ  
      ตัวบ่งชี้ย่อย 1.2.3 ครู/ผู้ดูแลเด็กที่ท าหน้าที่หลักในการดูแลและพัฒนาเด็กปฐมวัย  
มีวุฒิการศึกษา/ คุณสมบัติเหมาะสม  
      ตัวบ่งชี้ย่อย 1.2.4 บริหารบุคลากรจัดอัตราส่วนของครู/ผู้ดูแลเด็กอย่างเหมาะสม
พอเพียงต่อจ านวนเด็กในแต่ละกลุ่มอายุ (ต่ ากว่า 1 ปี 1: 3 กลุ่มละไม่เกิน 6 คน ต่ ากว่า 2 ปี 1 : 5  
กลุ่มละไม่เกิน 10 คน ต่ ากว่า 3 ปี 1 : 10 กลุ่มละไม่เกิน 20 คน 3 ปี - ก่อนเข้า ป.1 1 : 15 กลุ่มละไม่เกิน 
30 คน)  
 ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 การบริหารจัดการสภาพแวดล้อมเพ่ือความปลอดภัย  
 ตัวบ่งชี้ย่อย 1.3.1 บริหารจัดการด้านสภาพแวดล้อม เพ่ือความปลอดภัยอย่างเป็น
ระบบ  
     ตัวบ่งชี้ย่อย 1.3.2 โครงสร้างและตัวอาคารมั่นคง ตั้งอยู่ในบริเวณและสภาพแวดล้อม
ที่ปลอดภัย   
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     ตัวบ่งชี้ย่อย 1.3.3 จัดการความปลอดภัยของพ้ืนที่เล่น/สนามเด็กเล่นและสภาพ 
แวดล้อมภายนอกอาคาร 
           ตัวบ่งชี้ย่อย 1.3.4 จัดการสภาพแวดล้อมภายในอาคาร ครุภัณฑ์ อุปกรณ์ เครื่องใช้ 
ให้ปลอดภัยเหมาะสมกับการใช้งานและเพียงพอ  

 ตัวบ่งชี้ย่อย 1.3.5 จัดให้มีของเล่นที่ปลอดภัยได้มาตรฐาน มีจ านวนเพียงพอ สะอาด 
เหมาะสมกับระดับพัฒนาการของเด็ก  

 ตัวบ่งชี้ย่อย 1.3.6 ส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยเดินทางอย่างปลอดภัย  
 ตัวบ่งชี้ย่อย 1.3.7 จัดให้มีระบบป้องกันภัยจากบุคคลทั้งภายในและภายนอกสถาน

พัฒนาเด็กปฐมวัย   
 ตัวบ่งชี้ย่อย 1.3.8 จัดให้มีระบบรับเหตุฉุกเฉิน ป้องกันอัคคีภัย/ภัยพิบัติตาม 

ความเสี่ยงของพ้ืนที ่  
 ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 การจัดการเพื่อส่งเสริมสุขภาพและการเรียนรู้  
     ตัวบ่งชี้ย่อย 1.4.1 มีการจัดการเพ่ือส่งเสริมสุขภาพ เฝ้าระวังการเจริญเติบโตของเด็ก 
และดูแลการเจ็บป่วยเบื้องต้น  
 ตัวบ่งชี้ย่อย 1.4.2 มีแผนและด าเนินการตรวจสุขอนามัยประจ าวัน ตรวจสุขภาพ
ประจ าปี และป้องกันควบคุมโรคติดต่อ  
 ตัวบ่งชี้ย่อย 1.4.3 อาคารต้องมีพ้ืนที่ใช้สอยเป็นสัดส่วนตามกิจวัตรประจ าวันของเด็ก
ที่เหมาะสม ตามช่วงวัยและการใช้ประโยชน์  
 ตัวบ่งชี้ย่อย 1.4.4 จัดให้มีพ้ืนที่/มุมประสบการณ์ และแหล่งเรียนรู้ในห้องเรียน 
และนอกห้องเรียน  
 ตัวบ่งชี้ย่อย 1.4.5 จัดบริเวณห้องน้ าห้องส้วม ที่แปรงฟัน/ล้างมือให้เพียงพอ สะอาด 
ปลอดภัยและเหมาะสมกับการใช้งานของเด็ก  
 ตัวบ่งชี้ย่อย 1.4.6 จัดการระบบสุขาภิบาลที่มีประสิทธิภาพ ครอบคลุมสถานที่ปรุง 
ประกอบอาหาร น้ าดื่มน้ าใช้ ก าจัดขยะ สิ่งปฏิกูลและพาหะน าโรค  
 ตัวบ่งชี้ย่อย 1.4.7 จัดอุปกรณ์ภาชนะและเครื่องใช้ส่วนตัวให้เพียงพอกับการใช้งาน
ของเด็กทุกคนและดูแลความสะอาดและปลอดภัยอย่างสม่ าเสมอ  
 ตัวบ่งชี้ที่ 1.5 การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชน  
 ตัวบ่งชี้ย่อย 1.5.1 มีการสื่อสารเพ่ือสร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีระหว่าง
พ่อแม่/ ผู้ปกครองกับสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยเกี่ยวกับตัวเด็กและการด าเนินงานของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย  
 ตัวบ่งชี้ย่อย 1.5.2 การจัดกิจกรรมที่พ่อแม่/ผู้ปกครอง/ครอบครัวและชุมชน มีส่วนร่วม  
 ตัวบ่งชี้ย่อย 1.5.3 ด าเนินงานให้สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยเป็นแหล่งเรียนรู้แก่ชุมชน 
ในเรื่องการพัฒนาเด็กปฐมวัย  
 ตัวบ่งชี้ย่อย 1.5.4 มีคณะกรรมการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 
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 มาตรฐานด้านที่ 2  กระบวนการดูแลจัดประสบการณ์ เรียนรู้ และเล่น จ านวน 5 ตัวบ่งชี้/ 20 ข้อ    
 ตัวบ่งชี้ที่  2.1 การดูแลและพัฒนาเด็กอย่างรอบด้าน  
 ตัวบ่งชี้ย่อย 2.1.1.มีแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่สอดคล้องกับหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัยมีการด าเนินงานและประเมินผล  
 ตัวบ่งชี้ย่อย 2.1.2. จัดพ้ืนที่/มุมประสบการณ์การเรียนรู้และการเล่นที่เหมาะสม 
อย่างหลากหลาย   
 ตัวบ่งชี้ย่อย 2.1.3.  จัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการทุกด้านอย่างบูรณาการ 
ตามธรรมชาติของเด็กที่เรียนรู้ด้วยประสาทสัมผัส ลงมือท าปฏิสัมพันธ์และการเล่น  
 ตัวบ่งชี้ย่อย 2.1.4. เลือกใช้สื่อ/อุปกรณ์ เทคโนโลยี เครื่องเล่นและจัดสภาพแวดล้อม
ภายใน - ภายนอก แหล่งเรียนรู้ที่เพียงพอ เหมาะสม ปลอดภัย  
 ตัวบ่งชี้ย่อย 2.1.5 เฝ้าระวังติดตามพัฒนาการเด็กรายบุคคลเป็นระยะ เพ่ือใช้ผล 
ในการจัดกิจกรรมพัฒนาเด็กทุกคนให้เต็มตามศักยภาพ  
 ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 การส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกายและดูแลสุขภาพ  
 ตัวบ่งชี้ย่อย 2.2.1 ให้เด็กอายุ 6 เดือนขึ้นไป รับประทานอาหารที่ครบถ้วนในปริมาณ
ที่เพียงพอและส่งเสริมพฤติกรรมการกินที่เหมาะสม  
 ตัวบ่งชี้ย่อย 2.2.2. จัดกิจกรรมให้เด็กได้ลงมือปฏิบัติอย่างถูกต้องเหมาะสม 
ในการดูแลสุขภาพความปลอดภัยในชีวิตประจ าวัน  
 ตัวบ่งชี้ย่อย 2.2.3 ตรวจสุขภาพอนามัยของเด็กประจ าวัน ความสะอาดของร่างกาย  
ฟันและช่องปาก เพ่ือคัดกรองโรคและการบาดเจ็บ 
 ตัวบ่งชี้ย่อย 2.2.4 เฝ้าระวังติดตามการเจริญเติบโตของเด็กเป็นรายบุคคล บันทึกผล
ภาวะโภชนาการอย่างต่อเนื่อง 
 ตัวบ่งชี้ย่อย 2.2.5 จัดให้มีการตรวจสุขภาพร่างกาย ฟันและช่องปาก สายตา หู  
ตามก าหนด  
 ตัวบ่งชี้ที่ 2.3. การส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญา ภาษาและการสื่อสาร 
 ตัวบ่งชี้ย่อย 2.3.1 จัดกิจกรรมส่งเสริมให้เด็กได้สังเกต สัมผัส ลองท า คิดตั้งค าถาม 
สืบเสาะหาความรู้ แก้ปัญหา จินตนาการ คิดสร้างสรรค์ โดยยอมรับความคิดและผลงานที่แตกต่างของเด็ก  
 ตัวบ่งชี้ย่อย 2.3.2 จัดกิจกรรมและประสบการณ์ทางภาษาที่มีความหมายต่อเด็ก  
เพ่ือการสื่อสารอย่างหลากหลาย ฝึกฟัง พูด ถาม ตอบ เล่าและสนทนาตามล าดับขั้นตอนพัฒนาการ  
 ตัวบ่งชี้ย่อย 2.3.3 จัดกิจกรรมปลูกฝังให้เด็กมีนิสัยรักการอ่านให้เด็กมีทักษะการดูภาพ 
ฟังเรื่องราว เล่า อ่าน วาด/เขียน เบื้องต้น ตามล าดับพัฒนาการ โดยครู/ ผู้ดูแลเด็กเป็นตัวอย่างของการพูด 
และการอ่านท่ีถูกต้อง 
 ตัวบ่งชี้ย่อย 2.3.4 จัดให้เด็กมีประสบการณ์เรียนรู้เกี่ยวกับตัวเด็ก บุคคล สิ่งต่าง ๆ 
สถานที่และธรรมชาติรอบตัวด้วยวิธีการที่เหมาะสมกับวัยและพัฒนาการ 
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 ตัวบ่งชี้ย่อย 2.3.5 จัดกิจกรรมและประสบการณ์ด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
เบื้องต้นตามวัย โดยเด็กเรียนรู้ผ่านประสาทสัมผัส และลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง 
 ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 การส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ - สังคม ปลูกฝังคุณธรรมและความเป็น
พลเมืองด ี
 ตัวบ่งชี้ย่อย 2.4.1 สร้างความสัมพันธ์ที่ดีและมั่นคงระหว่างผู้ใหญ่กับเด็ก จัดกิจกรรม
สร้างเสริมความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเด็กกับเด็ก และการแก้ไขข้อขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์  
 ตัวบ่งชี้ย่อย 2.4.2 จัดกิจกรรมส่งเสริมให้เด็กมีความสุข แจ่มใส ร่าเริง ได้แสดงออก
ด้านอารมณค์วามรู้สึกที่ดีต่อตนเอง โดยผ่านการเคลื่อนไหวร่างกาย ศิลปะ ดนตรี ตามความสนใจและความถนัด  
 ตัวบ่งชี้ย่อย 2.4.3 จัดกิจกรรมและประสบการณ์ ปลูกฝังคุณธรรมให้เด็กใฝ่ดี มีวินัย 
ซื่อสัตย์ รู้จักสิทธิ และหน้าที่รับผิดชอบของพลเมืองดี รักครอบครัว โรงเรียน ชุมชนและประเทศชาติ ด้วยวิธี  
ที่เหมาะสมกับวัยและพัฒนาการ  
 ตัวบ่งชี้ที่ 2.5 การส่งเสริมเด็กในระยะเปลี่ยนผ่านให้ปรับตัวสู่การเชื่อมต่อในขั้นถัดไป  
 ตัวบ่งชี้ย่อย 2.5.1 จัดกิจกรรมกับผู้ปกครองให้เตรียมเด็กก่อนจากบ้านเข้าสู่สถาน
พัฒนาเด็กปฐมวัย/ โรงเรียน และจัดกิจกรรมช่วงปฐมนิเทศให้เด็กค่อยปรับตัวในบรรยากาศที่เป็นมิตร  
 ตัวบ่งชี้ย่อย 2.5.2 จัดกิจกรรมส่งเสริมการปรับตัวก่อนเข้ารับการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น
แต่ละขั้น จนถึงการเป็นนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
 มาตรฐานด้านที่ 3 คุณภาพเด็กปฐมวัย  

 แรกเกิด ถึง 2 ปี (2 ปี 11 เดือน 29 วัน)   จ านวน 2 ตัวบ่งชี้/ 7 ข้อ   
 3 ปี ถึง 6 ปี (ก่อนเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1)  จ านวน 7 ตัวบ่งชี้/ 22 ข้อ            

 ส าหรับเด็กแรกเกิด - อายุ 2 ปี (2 ปี 11 เดือน 29 วัน)  
 ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 เด็กมีการเจริญเติบโตสมวัย  
 ตัวบ่งชี้ย่อย 3.1.1 เด็กมีน้ าหนักตัวเหมาะสมกับวัยและสูงดีสมส่วน ซึ่งมีบันทึกเป็น
รายบุคคล  
 ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 เด็กมีพัฒนาการสมวัย  
 ตัวบ่งชี้ย่อย 3.2.1 เด็กมีพัฒนาการสมวัยโดยรวม 5  ด้าน 
 ตัวบ่งชี้ย่อย 3.2.2 รายด้าน : เด็กมีพัฒนาการกล้ามเนื้อมัดใหญ่ (Gross Motor) 
 ตัวบ่งชี้ย่อย 3.2.3 รายด้าน : เด็กมีพัฒนาการด้านกล้ามเนื้อมัดเล็กและสติปัญญา
สมวัย (Fine Motor Adaptive)  
 ตัวบ่งชี้ย่อย 3.2.4 รายด้าน : เด็กมีพัฒนาการด้านการรับรู้และเข้าใจภาษา 
(Receptive Language)  
 ตัวบ่งชี้ย่อย 3.2.5 รายด้าน : เด็กมีพัฒนาการการใช้ภาษาสมวัย (Expressive Language)  
 ตัวบ่งชี้ย่อย 3.2.6 รายด้าน : เด็กมีพัฒนาการการช่วยเหลือตนเองและการเข้าสังคม 
(Personal Social) 
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 ส าหรับเด็ก อายุ 3 ปี – อายุ 6 ปี (ก่อนเข้าประถมศึกษาปีที่ 1)  
 ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 เด็กมีการเจริญเติบโตสมวัยและมีสุขนิสัยที่เหมาะสม  
 ตัวบ่งชี้ย่อย 3.1.1. เด็กมีน้ าหนักตัวเหมาะสมกับวัยและสูงดีสมส่วน ซึ่งมีบันทึกเป็น
รายบุคคล  
 ตัวบ่งชี้ย่อย 3.1.2 เด็กมีสุขนิสัยที่ดีในการดูแลสุขภาพตนเองตามวัย 
 ตัวบ่งชี้ย่อย 3.1.3 เด็กมีสุขภาพช่องปากดี ไม่มีฟันผุ  
 ตัวบ่งชี้ที่ 3.2  เด็กมีพัฒนาการสมวัย  
 ตัวบ่งชี้ย่อย 3.2.1 เด็กมีพัฒนาการสมวัยโดยรวม 5 ด้าน  
 ตัวบ่งชี้ที่ 3.3. เด็กมีพัฒนาการด้านการเคลื่อนไหว 
 ตัวบ่งชี้ย่อย 3.3.1 เด็กมีพัฒนาการด้านการใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่ สามารถเคลื่อนไหว
และทรงตัวได้ตามวัย  
 ตัวบ่งชี้ย่อย 3.3.2 เด็กมีพัฒนาการด้านการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก และการประสานงาน
ระหว่างตากับมือตามวัย 
 ตัวบ่งชี้ที่ 3.4  เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์จิตใจ  
 ตัวบ่งชี้ย่อย 3.4.1 เด็กแสดงออก ร่าเริง แจ่มใส รู้สึกมั่นคงปลอดภัย แสดงความรู้สึก
ที่ดีต่อตนเองและผู้อ่ืนได้สมวัย 
 ตัวบ่งชี้ย่อย 3.4.2 เด็กมีความสนใจและร่วมกิจกรรมต่าง ๆ อย่างสมวัย ซึ่งรวมการเล่น 
การท างาน ศิลปะ ดนตรี กีฬา 
 ตัวบ่งชี้ย่อย 3.4.3 เด็กสามารถอดทน รอคอย ควบคุมตนเอง ยับยั้งชั่งใจ ท าตาม
ข้อตกลง ค านึงถึงความรู้สึกของผู้อื่น มีกาลเทศะ ปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ใหม่ได้สมวัย  
 ตัวบ่งชี้ที่ 3.5  เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา เรียนรู้และสร้างสรรค์  
 ตัวบ่งชี้ย่อย 3.5.1 เด็กบอกเกี่ยวกับตัวเด็ก บุคคล สถานที่แวดล้อมธรรมชาติ  
และสิ่งต่าง ๆ รอบตัวเด็ก ได้สมวัย  
 ตัวบ่งชี้ย่อย 3.5.2 เด็กมีพ้ืนฐานด้านคณิตศาสตร์ สามารถสังเกต จ าแนก และ
เปรียบเทียบจ านวน มิติ สัมพันธ์ (พ้ืนที่/ระยะ) เวลา ได้สมวัย 
 ตัวบ่งชี้ย่อย.5.3 เด็กสามารถคิดอย่างมีเหตุผล แก้ปัญหาได้สมวัย  
 ตัวบ่งชี้ย่อย 3.5.4 เด็กมีจินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์ ที่แสดงออกได้สมวัย  
 ตัวบ่งชี้ย่อย 3.5.5 เด็กมีความพยายาม มุ่งม่ันตั้งใจ ท ากิจกรรมให้ส าเร็จสมวัย  
 ตัวบ่งชี้ที่ 3.6 เด็กมีพัฒนาการด้านภาษาและการสื่อสาร  
 ตัวบ่งชี้ย่อย 3.6.1 เด็กสามารถฟัง พูด จับใจความ เล่า สนทนา และสื่อสารได้สมวัย 
 ตัวบ่งชี้ย่อย 3.6.2 เด็กมีทักษะในการดูรูปภาพ สัญลักษณ์ การใช้หนังสือ รู้จักตัวอักษร  
 ตัวบ่งชี้ย่อย 3.6.3 เด็กมีทักษะการวาด การขีดเขียนตามล าดับขั้นตอนพัฒนาการสมวัย 
น าไปสู่การขีดเขียนค าท่ีคุ้นเคยและสนใจ  
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 ตัวบ่งชี้ย่อย 3.6.4 เด็กมีทักษะในการสื่อสารอย่างเหมาะสมตามวัย โดยใช้ภาษาไทย
เป็นหลักและมีความคุ้นเคยกับภาษาอ่ืนด้วย  
 ตัวบ่งชี้ที่ 3.7  เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม คุณธรรม มีวินัย และความเป็นพลเมืองดี  
 ตัวบ่งชี้ย่อย 3.7.1 เด็กมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ อ่ืนได้อย่างสมวัย และแสดงออกถึง 
การยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล 
 ตัวบ่งชี้ย่อย 3.7.2 เด็กมีความเมตตา กรุณา มีวินัย ซื่อสัตย์ รับผิดชอบต่อตนเอง 
และส่วนรวมและมีค่านิยมท่ีพึงประสงค์สมวัย  
 ตัวบ่งชี้ย่อย 3.7.3 เด็กสามารถเล่น และท างานร่วมกับผู้อ่ืนเป็นกลุ่ม เป็นได้ทั้งผู้น า
และผู้ตาม แก้ไขข้อขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์ 
 ตัวบ่งชี้ย่อย 3.7.4 เด็กภาคภูมิใจที่เป็นสมาชิกที่ดีในครอบครัว ชุมชน สถานพัฒนา
เด็กปฐมวัย และตระหนักถึงความเป็นพลเมืองดีของประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียน การคิดเขียนค า  
และการอ่านเบื้องต้นได้สมวัยและตามล าดับพัฒนาการ 

ตอนที่ 2 แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการน านโยบายสู่การปฏิบัติ (Policy Implement) 
   1. ความหมายของการน านโยบายสู่การปฏิบัติ 
       กล้า ทองขาว (2551) ได้สรุปว่า การน านโยบายไปปฏิบัติ หมายถึง การแสวงหาความรู้ 
ความเข้าใจ ปรากฏการณ์เป็นจริงที่เกิดขึ้นในกระบวนการน านโยบายไปปฏิบัติ เพ่ือเป็นบทเรียนและพัฒนา 
แนวทางสร้างกลยุทธ์ เพ่ือเพ่ิมพูนศักยภาพและความสามารถขององค์กรและกลุ่มบุคคลที่น านโยบายไปปฏิบัติ 
ให้สามารถจัดการและประสานกิจกรรมให้บรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของนโยบาย รวมทั้งสามารถ
หลีกเลี่ยงปัญหาที่เป็นอุปสรรคต่อการบรรลุผลส าเร็จของนโยบาย 
 วรเดช จันทรศร (2551)  ได้สรุปความหมายการน านโยบายไปปฏิบัติที่ วอลเตอร์ วิลเลี่ยม  
และ แวน ฮอร์น และ แวน มิเตอร์ เสนอไว้ว่า การน านโยบายไปปฏิบัติ เป็นเรื่องของการศึกษาว่าองค์การ
สามารถน าและกระตุ้นให้ทรัพยากรทางการบริหารทั้งมวลปฏิบัติงานให้บรรลุตามนโยบายขององค์การที่ระบุไว้ 
หรือไม่ แค่ไหน เพียงใด และได้ขยายความเกี่ยวกับการศึกษาการน านโยบายไปปฏิบัติว่าเป็นการแสวงหา
วิธีการและแนวทางปรับปรุงนโยบาย แผนงาน และการปฏิบัติงานในโครงการให้ดีขึ้น และสร้างกลยุทธ์
เพ่ือที่จะท าให้การน านโยบายไปปฏิบัติบังเกิดความส าเร็จ  
 ชรัส ปุณณัสสะ (2553) ได้สรุปว่า การน านโยบายไปปฏิบัติ หมายถึง กระบวนการด าเนินงาน 
ของบุคคล กลุ่มบุคคลหรือองค์การทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ที่เกี่ยวกับการน าทรัพยากร หรือปัจจัย  
ทางการบริหารขององค์การไปด าเนินงานให้บรรลุผลส าเร็จตามเป้าประสงค์ของนโยบายที่ก าหนดไว้ 
 สมบัติ ธ ารงธัญวงค์ (2555) ได้สรุปว่า การน านโยบายไปปฏิบัติของ Walter Williams ในการ
น านโยบายไปปฏิบัตินั้น ขึ้นอยู่กับสมรรถนะขององค์การในการปฏิบัติภารกิจที่ได้รับมอบหมายให้บรรลุผล  
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยจะมองที่ความสามารถขององค์การในการรวบรวมคนและทรัพยากร
ขององค์การให้มีเอกภาพ และกระตุ้นบุคลากรด้วยการก าหนดสิ่งจูง ใจแก่ผู้ปฏิบัติงานเพ่ือให้ ผู้ปฏิบัติงาน 
มีขวัญก าลังใจที่จะปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การ 
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 สรุปได้ว่า การน านโยบายไปปฏิบัติ คือ กระบวนการการปฏิบัติภารกิจให้บรรลุตามนโยบาย  
ที่มีความต่อเนื่อง มีขั้นตอนกลไกการด าเนินงานที่สัมพันธ์กัน เป็นการแสวงหาวิธี การและแนวทางปรับปรุง
นโยบาย แผนงานและการปฏิบัติงานในโครงการให้ดีขึ้น และสร้างกลยุทธ์เพ่ือที่จะท า ให้การน านโยบาย 
ไปปฏิบัติบังเกิดความส าเร็จ โดยกลุ่มบุคคลในภาครัฐหรือเอกชน  

 2. การน านโยบายสู่การปฏิบัติ (Policy Implement) 
 ศาสตราจารย์ ดร.วรเดช จันทรศร (2551) ได้ท าการศึกษาขั้นตอนของการน านโยบายไปปฏิบัติ 
และแบ่งการพิจารณาออกเป็น 2 ขั้นตอน ดังนี้  
 2.2.1 ขั้นตอนการน านโยบายไปปฏิบัติในระดับมหภาค (Macro) แบ่งออกเป็น 2 ขั้นตอนย่อย 
ได้แก่  
  2.2.1.1 ขั้นตอนการแปลงนโยบายสู่การปฏิบัติ แบ่งออกเป็นแนวทางปฏิบัติหรือออกมา
ในรูปของแผนงานหรือโครงการแล้วแต่กรณี โดยผู้มีหน้าที่ในการแปลงนโยบายจะต้องศึกษา วัตถุประสงค์  
ของนโยบายให้เข้าใจอย่างถ่องแท้ ความส า เร็จของการน านโยบายไปปฏิบัติจะขึ้นอยู่กับความชัดเจน 
ของนโยบายความสอดคล้องกัน ในเป้าหมายของนโยบาย ระดับความเข้าใจในวัตถุประสงค์ของนโยบาย 
และการให้ความร่วมมือของหน่วยงานที่รับผิดชอบ ความจริงใจในการน านโยบายนั้นไปปฏิบัติ 
  2.2.1.2 ขั้นตอนการยอมรับ (Adopt) ในการท าให้หน่วยงานในระดับภูมิภาค หรือท้องถิ่น
ยอมรับแนวทาง แผนงาน โครงการ หรือผลของการแปลงนโยบายนั้นไปปฏิบัติต่อไป ซึ่งขึ้นอยู่กับปั จจัย 
หลายอย่าง อาทิ ลักษณะของหน่วยงานในท้องถิ่นนั้นสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง 
ตลอดจนความขัดแย้งและประโยชน์ที่รัฐบาลจัดสรรให้หน่วยงานในท้องถิ่น ซึ่งถือเป็นเงื่อนไขส าคัญที่สร้าง
ความเต็มใจหรือไม่เต็มใจในการยอมรับนโยบายไปปฏิบัติ  
 2.2.2 ขั้นตอนการน านโยบายไปปฏิบัติในระดับจุลภาค (Micro) แบ่งออกเป็นขั้นตอนย่อย ได้แก่ 
  2.2.2.1 ขั้นการระดมพลัง (Mobilization) เป็นขั้นตอนที่หน่วยงานท้องถิ่นจะต้อง
ด าเนินการในสองกิจกรรม คือ การพิจารณารับนโยบายและการแสวงหาความสนับสนุนในนโยบายจากท้องถิ่น 
ในการพิจารณารับนโยบายไปปฏิบัตินั้นหน่วยงานท้องถิ่นจะดูถึงความเหมาะสม ความส าคัญเร่งด่วน 
สอดคล้องกับเป้าหมายและสามารถตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นได้เพียงใด ก็จะตัดสินใจยอมรับ
นโยบายไปปฏิบัติ ซึ่งจะน าไปสู่การแสวงหาความสนับสนุนจากสมาชิกในท้องถิ่น ต่อไป  
  2.2.2.2 ขั้นการปฏิบัติ (Deliverer Implementation) ซึ่งครอบคลุมถึงกระบวนการ  
ในการปรับเปลี่ยนโครงการที่ได้มีการยอมรับแล้วออกมาในรูปของการปฏิบัติจริง การสร้างความส าเร็จขึ้นอยู่
กับการแสวงหาวิธีการในการปรับแนวทางการปฏิบัติ ปรับโครงการหรือแผนงาน ให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของท้องถิ่นในแต่ละช่วงเวลา  
  2.2.2.3 ขั้นการสร้างความเป็นปึกแผ่นหรือความต่อเนื่อง ( Institutionalization or 
Continuation) ครอบคลุมถึงการแสวงหาวิธีการที่จะท าให้นโยบายนั้นถูกปรับเปลี่ยนและได้รับการยอมรับเข้า
เป็นหน้าที่ประจ าวันของผู้ปฏิบัติอย่างต่อเนื่องและสม่ า เสมอ โดยผู้บริหารระดับท้องถิ่นจะต้องเป็นผู้ชักจูง 
ให้ผู้ปฏิบัติเห็นความส าคัญของการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง และจะต้องหาทางแปลงนโยบายนั้น
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ให้เป็นภารกิจหลักประจ าวันของผู้ปฏิบัติโดยตลอด เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติมีความผูกพันและยอมรับต่อโครงการ 
หรือแผนงาน มีการน านโยบายไปปฏิบัติอย่างเต็มใจเสมือนเป็นภารกิจประจ าวันของตนเอง อันจะส่งผล 
ให้เกิดความต่อเนื่องในการปฏิบัติตลอดไป 

 3. ขั้นตอนการน านโยบายสู่การปฏิบัติ 
 การขับเคลื่อนนโยบายและจุดเน้นสู่การปฏิบัติ ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ณ วันที่ 27 
ธันวาคม 2562 เรื่อง นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ 2564 มีดังนี้  
 1. ให้ส่วนราชการ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการน านโยบายและจุดเน้นเป็นกรอบ
แนวทางมาใช้ในการวางแผนและจัดท างบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยค านึงถึงมาตรการ  
4 ข้อ ตามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้ให้แนวทางในการบริหารงบประมาณไว้ ดังนี้  
 1) งดดูงานต่างประเทศ 1 ปี ยกเว้นกรณีท่ีมีความจ าเป็นและเป็นประโยชน์ต่อกระทรวงศึกษาธิการ  
 2) ลดการจัดอบรมสัมมนาที่มีขนาดใหญ่และใช้งบประมาณมาก  
 3) ยกเลิกการจัดงาน Event  
 4) ทบทวนงบประมาณที่มีความซ้ าซ้อน 
 2. ให้มีคณะกรรมการติดตามประเมินผล และรายงานการขับเคลื่อนนโยบายและจุดเน้น 
สู่การปฏิบัติระดับพ้ืนที่ โดยให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน ส านักงานศึกษาธิการภาค 
และส านักตรวจราชการและติดตามประเมินผล สป. เป็นฝ่ายเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการตามล าดับ  
โดยมีบทบาทภารกิจในการตรวจราชการ ติดตามประเมินผลในระดับนโยบาย และจัดท ารายงานเสนอต่อ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษา
ของกระทรวงศึกษาธิการตามล าดับ  
 3.  กรณีมีปัญหาในเชิง พ้ืนที่หรือข้อขัดข้องในการปฏิบัติ งาน ให้ศึกษาวิ เ คราะห์ข้อมูล 
และด าเนินการแก้ไขปัญหาระดับพ้ืนที่ก่อน โดยใช้ภาคีเครือข่ายในการแก้ไขข้อขัดข้อง พร้อมทั้งรายงาน 
ต่อคณะกรรมการติดตามฯ ข้างต้น ปลัดกระทรวงศึกษาธิการและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 

 4. ผู้เกี่ยวข้องในกระบวนการน านโยบายสู่การปฏิบัติ 
     การน านโยบายสาธารณะไปสู่การปฏิบัติ จึงมีผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ดังนี้ (Jantarasorn, 2011)  
 1. ฝ่ายการเมือง (Politics) หมายถึง คณะรัฐมนตรีครอบคลุมถึงระบบรัฐสภาโดยด าเนินการ
กระท าออกมาลักษณะการบัญญัติเป็นกฎหมาย เช่น พระราชบัญญัติ พระราชก าหนด พระราชกฤษฎีกา  
มติคณะรัฐมนตรี กฎกระทรวง ตลอดจนระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ เพ่ือให้หน่วยราชการที่เกี่ยวข้องรับไปปฏิบัติ 
โดยฝ่ายการเมืองมีบทบาทการใช้อ านาจในการควบคุม ก ากับ ติดตาม พิจารณาปรับปรุงนโยบาย ยุติหรือ 
ถ่ายโอนนโยบายสาธารณะ เป็นต้น  
 2. ระบบราชการ (Bureaucracy) หมายถึง หน่วยงานของรัฐ เช่น กระทรวง ทบวง กรม  
หรือหน่วยงาน เทียบเท่า โดยด าเนินการตามบทบาทหน้าที่เชื่อมประสานฝ่ายการเมืองกับบทบาทเป็น  
ผู้ปฏิบัติการการน านโยบายสาธารณะไปปฏิบัติ ซึ่งโดยประสิทธิภาพและประสิทธิผล การน านโยบายสาธารณะ
ไปปฏิบัติขึ้นอยู่กับปัจจัยต่าง ๆ เช่น สมรรถนะขององค์การ โครงสร้างขององค์การ จ านวนและคุณภาพ 
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ของบุคลากร งบประมาณสนับสนุน ระบบการติดต่อสื่อสาร วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ และสถานที่ท าเล
ที่ตั้ง ฯลฯ  
 3. ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ (Bureaucrats) หมายถึง บุคลากรซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
ถือว่าเป็นผู้ปฏิบัติการมีความส าคัญยิ่งต่อความส าเร็จและความล้มเหลวในการน านโยบายไปปฏิบัติ ซึ่งแบ่งออก 
เป็นหลายระดับ เช่น บทบาทผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหารระดับกลาง ผู้บริหารระดับต้น ตลอดจนผู้ ปฏิบัติงาน
ระดับล่าง โดยสมรรถนะของบุคคลเหล่านี้มักขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ (Goals) ค่านิยม (Values) แรงจูงใจ 
(Incentives) ตลอดจนพฤติกรรมการปฏิบัติงานที่แตกต่างกันออกไป เป็นต้น  
 4. ผู้ได้รับผลจากนโยบาย (People affected by policy) หมายถึง ประชาชนหรือผู้รับบริการ 
(Clients) ทั้งมติบุคคล (Individual) กลุ่ม (Groups) ตลอดจนหน่วยงานภาคเอกชน (Private Sector) ซึ่งเป็น
ผู้ได้รับผลกระทบจากการน านโยบายสาธารณะไปปฏิบัติ  ทั้งในแง่เชิงบวกหรือเชิงลบซึ่งอาจเรียกว่า ผู้ที่มี 
ส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) ในนโยบายสาธารณะนั้น ๆ นอกจากนั้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในลักษณะ 
กลุ่มผลประโยชน์ (Interest Group) อาจด าเนินการเรียกร้อง คัดค้าน สนับสนุน ลงประชามติ (Referendum) 
ประชาพิจารณ์ (Public Hearing) ต่อรอง (Bargain) กับฝ่ายกุมอ านาจในการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ 
เป็นต้น 
 บทบาทของผู้ที่เกี่ยวข้องการน านโยบายสู่การปฏิบัติ ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 
2560 ได้แก่ 1) พ่อแม่และผู้เลี้ยงดู 2) บทบาทบุคลากรในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 3) ผู้บริหารสถานศึกษา 
4) ครูผู้สอนปฐมวัย  มีรายละเอียดังนี้  
 1. บทบาทพ่อแม่และผู้เลี้ยงดู พ่อแม่และผู้เลี้ยงดู  มีบทบาทส าคัญในการเชื่อมต่อการพัฒนา 
เด็กปฐมวัย มีรายละเอียด ดังนี้  
 1.1 ต้องมีความพร้อมในการให้ข้อมูลพ้ืนฐานของเด็ก โดยให้รายละเอียดตามผลการบันทึก 
ในสมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็กของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุขหรือของหน่วยงานอื่น  
 1.2 เป็นแบบอย่างที่ดีของเด็กในการใช้ชีวิตครอบครัวอย่างอบอุ่น มั่นคง มีการสื่อสารทางบวก 
ระหว่างสมาชิกในครอบครัว มีการปฏิบัติต่อกันด้วยความรัก ความเอ้ืออาทร และการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 
มีการใช้เหตุผลในการแก้ปัญหาต่าง ๆ และมีคุณธรรมและจริยธรรมในการด าเนินชีวิต 
 1.3 ต้องพิจารณาเลือกสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ตามมาตรฐานการเลี้ยงดู  
เด็กอายุต่ ากว่า 3 ปี  
 1.4 ตระหนักถึงความส าคัญที่จะร่วมมือกับสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยในการส่งเสริมพัฒนาการ  
และการเรียนรู้ของเด็กตามวัย  
 1.5 ให้ความร่วมมือปฏิบัติตามค าแนะน าของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย เลี้ยงดูเด็กด้วยการให้ความรัก 
ความอบอุ่น ความเอ้ืออาทร ความปลอดภัย และส่งเสริมให้เด็กมีอิสระในการท าสิ่งต่าง ๆ ด้วยตนเอง ตลอดจน
ส่งเสริมให้เด็กมีจินตนาการและความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560  
 1.6 ประสานความร่วมมือระหว่างบ้านและสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยในการพัฒนาเด็ก ไปในทิศทาง
เดียวกัน  
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 1.7 สร้างความคุ้นเคยระหว่างเด็กกับสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยก่อนที่จะให้เด็กรับการอบรมเลี้ยงดู  
ในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย นอกจากนี้ พ่อแม่หรือผู้เลี้ยงดูจะสามารถเตรียมให้เด็กออกสู่โลกกว้างได้อย่างมั่นใจ 
เป็นคนดี คนเก่งและมีความสุขได้ ดังนี้ 1) ส่งเสริมให้เด็กฝกปฏิบัติการช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจ าวัน เช่น 
การบอกชื่อตนเอง การบอกความต้องการของตนเอง การแต่งกาย การรับประทานอาหาร 2) ส่งเสริมให้เด็ก
เชื่อมั่นในตนเอง ด้วยการเปิดโอกาสให้เด็กได้ท าอะไรด้วยตนเอง แม้จะสกปรก เลอะเทอะบ้าง ไม่ถูกใจพ่อแม่
หรือผู้เลี้ยงดูก็ตาม ควรหลีกเลี่ยงการบังคับ ขู่เข็ญ หรือต่อล้อต่อเถียง ท าโทษ รุนแรง แต่ใช้วิธีอบรมสั่งสอน
ด้วยความเข้าใจ สนใจ ชมเชยเมื่อเด็กท าสิ่งที่ควรและช่วยเหลือเมื่อเด็กต้องการ 3) ส่งเสริมให้เด็กรู้จักฟัง  
เรียบเรียงความคิด ฝึกการใช้ภาษา ด้วยการถามให้เด็กแสดงความคิดเห็น พูดถึงเรื่องราวหรือแสดงท่าทาง
ตามที่เด็กเข้าใจ หลังจากที่เด็กได้พบกับเหตุการณ์ต่าง ๆ หรือจากที่พ่อแม่หรือผู้เลี้ยงดูเล่านิทานให้ฟัง  
4) ส่งเสริมให้เด็กมีความรู้สึกที่ดีต่อตนเองด้วยการดูแลเอาใจใส่อย่างใกล้ชิด ด้วยความรักและเข้าใจ ซึ่งจะท า
ให้เด็กมีโอกาสโต้ตอบ สร้างความคุ้นเคย ท าให้เกิดความรัก ความผูกพันและรู้สึกได้รับความรัก 5) ส่งเสริม 
ให้เด็กรู้สึกสนุก มีความสุขกับการกระท าสิ่งที่สร้างสรรค์ ด้วยการเปิดโอกาสให้เด็กได้เรียนรู้ เล่นและฝกท า 
สิ่งต่าง ๆ ในสภาพแวดล้อมที่เป็นมิตรและปลอดภัย 6) ส่งเสริมให้เด็กเป็นผู้ที่มีความเป็นมิตร และเป็น 
ที่ยอมรับในสังคมได้ง่ายด้วยการยิ้มแย้ม สัมผัสเด็กอย่างอ่อนโยน คอยสังเกตการแสดงออกของเด็ก  
สนใจที่จะตอบค าถามและเล่าเรื่องต่าง ๆ ที่เหมาะสมกับเด็ก เพ่ือให้เด็กเรียนรู้ภาษาได้เร็วและมีก าลังใจ  
ใฝรู้ใฝเรียน 7) ส่งเสริมให้เด็กมีจิตใจมั่นคง ไม่สับสน ด้วยการอบรม เลี้ยงดูด้วยความรัก ความเมตตา  
เป็นแบบอย่างที่ดีงามในการใช้เหตุผลอย่างเสมอต้นเสมอปลาย ฝกให้เป็นคนรู้จักคิด มีน้ าใจและคุณธรรม 
หลีกเลี่ยงการท าโทษรุนแรงหรือละเลยทอดทิ้งเด็ก ใช้เวลาอย่างมีคุณภาพอยู่กับเด็ก ให้ความสนใจต่อกัน 
ปฏิบัติต่อกันด้วยความรัก ความเข้าใจ 8) ส่งเสริมให้เป็นเด็กใฝรู้ กล้าแสดงความคิดเห็นและความรู้สึก 
อย่างเหมาะสมตามกาลเทศะ ด้วยการให้ความสนใจในสิ่งที่เด็กก าลังท า ตอบค าถามของเด็ก ฝกให้เด็กสังเกต
สิ่งต่าง ๆ รอบตัว ให้โอกาสที่จะแสดงความรู้สึกนึกคิดของตนเองอย่างเต็มที่ เปิดโอกาสให้ลองผิดลองถูก 
ในโอกาสที่ไม่เสียหาย และเป็นอันตราย 9) ส่งเสริมให้เด็กเกิดแรงจูงใจที่จะท าสิ่งที่ดี ๆ ด้วยการให้ความสนใจ 
ชมเชยหรือให้รางวัล ตามสมควรทันทีที่เด็กมีพฤติกรรมที่พึงปรารถนา เช่น ไหว้ผู้ใหญ่ เล่นกับน้อง ช่วยหยิบ
ของ พูดเพราะ รับฟังและปฏิบัติตามค าแนะน าหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 10) ส่งเสริม
การใช้ภาษาของเด็ก ด้วยการพูดคุยกับเด็กด้วยภาษาที่ฟังเข้าใจง่ายและชัดเจน ด้วยท่าทางที่เป็นมิตร  
อาจใช้การเล่านิทาน อ่านหนังสือให้ฟัง เล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นให้ฟัง 11) เตรียมเด็กเข้าสถานพัฒนา 
เด็กปฐมวัย เมื่อเด็กอายุ 3 ปี ก็พร้อมที่จะเข้าสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย หรือไปรับบริการจากสถานที่ที่รับเลี้ยง
เด็กปฐมวัย เช่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก พ่อแม่หรือผู้เลี้ยงดูสามารถ ช่วยเตรียมความพร้อมให้เด็กที่จะไปเรียนรู้
โลกกว้างได้ ด้วยการสร้างทัศนคติที่ดีต่อสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ด้วยการเล่าเรื่องเกี่ยวกับสถานพัฒนา  
เด็กปฐมวัยให้ฟัง พาไปรู้จักกับสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ให้เด็ก ๆ ไปอยู่ในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยก่อนที่จะเข้า
เรียนไปเล่นเครื่องเล่นโดยไม่ขู่เด็กว่า ถ้าท าตัวไม่ดีจะทิ้งเด็กไว้ ที่สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย นอกจากนี้  
ควรสร้างทัศนคติที่ดีต่อผู้เลี้ยงดู ด้วยการพูดคุยกับเด็ก ถ้าเป็นไปได้ควรท าความคุ้นเคยรู้จักกับผู้เลี้ยงดูก่อน 
พาเด็กไปดูการจัดกิจกรรมในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 
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 2. บทบาทบุคลากรในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย  
 2.1 ผู้บริหารสถานศึกษา เป็นบุคคลส าคัญที่มีบทบาทเป็นผู้น าในการสร้างรอยเชื่อมต่อระหว่าง 
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยต้อง
ศึกษาหลักสูตรทั้งสองระดับ เพ่ือท าความเข้าใจและจัดระบบการบริหารงานด้านวิชาการที่จะเอ้ือต่อการสร้าง
รอยเชื่อมต่อการศึกษา โดยผู้บริหารสถานศึกษาควรด าเนินการ ดังนี้ 1) จัดประชุมผู้สอนระดับปฐมวัย 
และผู้สอนระดับประถมศึกษา ร่วมกันสร้างความเข้าใจรอยเชื่อมต่อของหลักสูตรทั้งสองระดับให้เป็น 
แนวปฏิบัติของสถานศึกษา เพ่ือผู้สอนทั้งสองระดับจะได้เตรียมการสอนได้สอดคล้องกับเด็กวัยนี้ 2) จัดท า
เอกสารหลักสูตรและเอกสารทางวิชาการของทั้งสองระดับ มาไว้ให้ผู้สอนและบุคลากรอ่ืน ๆ ได้ศึกษาท าความ
เข้าใจอย่างสะดวกและเพียงพอ 3) จัดกิจกรรมให้ผู้สอนทั้งสองระดับมีโอกาสแลกเปลี่ยนและเผยแพร่ 
ความรู้ใหม่ ๆ ร่วมกัน 4) จัดท าสื่อ วัสดุอุปกรณ์ และจัดสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมการสร้างรอยเชื่อมต่อ  
5) จัดกิจกรรมให้ความรู้กิจกรรมสัมพันธ์ในรูปแบบต่าง ๆ และจัดท าเอกสารเผยแพร่ให้กับ พ่อแม่ ผู้ปกครอง
อย่างสม่ าเสมอ เพ่ือให้พ่อแม่ ผู้ปกครองเข้าใจการศึกษาทั้งสองระดับ และให้ความร่วมมือในการช่วยเด็ก  
ให้สามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมใหม่ได้ดี ในกรณีที่สถานศึกษาไม่มีระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  
ในสถานศึกษาของตนเอง ผู้บริหาร สถานศึกษา ควรประสานกับสถานศึกษาที่คาดว่าเด็กจะไปเข้าเรียน  
เพ่ือสร้างความเข้าใจให้พ่อแม่ ผู้ปกครอง ในการช่วยเหลือเด็กให้สามารถปรับตัวเข้ากับสถานศึกษาใหม่ได้  
 2.2. ผู้สอนระดับปฐมวัย ผู้สอนระดับปฐมวัยต้องศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
การจัดการเรียนการสอน ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และสร้างความเข้าใจให้กับพ่อแม่ ผู้ปกครอง  
และบุคลากรอ่ืน ๆ รวมทั้ง ช่วยเหลือเด็กในการปรับตัวก่อนเลื่อนขึ้นระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยผู้สอน
ระดับปฐมวัยควรด าเนินการ ดังนี้ 1) เก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับตัวเด็กเป็นรายบุคคล เ พ่ือส่งต่อผู้สอน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ซึ่งจะท าให้ผู้สอนระดับประถมศึกษา สามารถใช้ข้อมูลนั้นช่วยเหลือเด็ก 
ในการปรับตัวเข้ากับการเรียนรู้ใหม่ต่อไป 2) พูดคุยกับเด็กถึงประสบการณ์ที่ดี ๆ เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ 
ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เพ่ือให้เด็กเกิดเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ 3) จัดให้เด็กได้มีโอกาสท าความรู้จัก 
กับผู้สอน ตลอดจนการส ารวจสภาพแวดล้อมและบรรยากาศของห้องเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 4) จัดสื่อ วัสดุอุปกรณ์ หนังสือที่เหมาะสมกับวัยเด็กที่ส่งเสริม
ให้ เด็กได้ เรียนรู้และมีประสบการณ์ พ้ืนฐานที่สอดคล้องกับการสร้างรอยเชื่อมต่อในการเรียนระดับ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
 2.3. ผู้สอนระดับประถมศึกษา ผู้สอนระดับประถมศึกษาต้องมีความรู้ ความเข้าใจในพัฒนาการ  
เด็กปฐมวัย และมีเจตคติที่ดีต่อการจัดประสบการณ์ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย เพ่ือน ามาเป็นข้อมูล 
การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ให้ต่อเนื่องกับการพัฒนาเด็กในระดับปฐมวัย  
โดยผู้สอนระดับประถมศึกษา ควรด าเนินการ ดังนี้ 1) จัดกิจกรรมให้เด็ก พ่อแม่และผู้ปกครอง มีโอกาสได้ท า
ความรู้จักคุ้นเคยกับผู้สอนและห้องเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ก่อนเปิดภาคเรียน 2) จัดสภาพห้องเรียน
ให้ใกล้เคียงกับห้องเรียนระดับปฐมวัย โดยจัดให้มีมุมประสบการณ์ภายในห้อง เพ่ือให้เด็กได้มีโอกาส  
ท ากิจกรรมได้อย่างอิสระ เช่น มุมหนังสือ มุมของเล่น มุมเกมการศึกษา เพ่ือช่วยให้เด็กชั้นประถมศึกษาปีที่  1 
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ได้ปรับตัวและเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง 3) จัดกิจกรรมร่วมกันกับเด็กในการสร้างข้อตกลงเกี่ยวกับการปฏิบัติตน 
4) จัดกิจกรรมช่วยเหลือ ส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับเด็กตามความแตกต่างระหว่างบุคคล 5) เผยแพร่ข่าวสาร
ด้านการเรียนรู้และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับเด็ก พ่อ แม่ ผู้ปกครอง และชุมชน  
 2.4. พ่อแม่ ผู้ปกครอง พ่อแม่ ผู้ปกครอง เป็นผู้มีบทบาทส าคัญในการอบรมเลี้ยงดูและส่งเสริม
การศึกษาของบุตรหลาน และเพ่ือช่วยบุตรหลานของตนเองในการศึกษาต่อชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 พ่อแม่ 
ผู้ปกครองควรด าเนินการ ดังนี้ 1) ศึกษาและท าความเข้าใจหลักสูตรของการศึกษาทั้งสองระดับ 2) จัดหา
หนังสือ อุปกรณ์ที่เหมาะสมกับวัยเด็ก 3) มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับบุตรหลาน ให้ความรัก ความเอาใจใส่ ดูแล 
บุตรหลานอย่างใกล้ชิด 4) จัดเวลาในการท ากิจกรรมร่วมกับบุตรหลาน เช่น เล่านิทาน อ่านหนังสือร่วมกัน 
สนทนา พูดคุย ซักถามปัญหาในการเรียน ให้การเสริมแรงและให้ก าลังใจ 5) ร่วมมือกับผู้สอนและสถานศึกษา 
ในการช่วยเตรียมตัวบุตรหลาน เพ่ือช่วยให้บุตรหลานของตนปรับตัวได้ดีขึ้น  
 บุคลากรในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยทุกคน มีความส าคัญในการช่วยเหลือการปรับตัวของเด็ก ในระยะ
เชื่อมต่อนี้โดยมีบทบาท ดังนี้ 1) รวบรวมข้อมูลพ้ืนฐานของเด็ก ซึ่งเป็นข้อมูลเกี่ยวกับการเจริญเติบโต 
ทางร่างกาย ข้อมูล ด้านพัฒนาการเด็ก ข้อมูลสุขภาพและประวัติการเจ็บป่วย ตลอดจนข้อมูลพ้ืนฐานส่วนตัว
ของเด็กและครอบครัว 2) บุคลากรทุกคนในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ต้องตระหนักในเรื่องการกลัวการพลัดพราก
ว่าเป็นเรื่องปกติ นอกจากนี้ ต้องสร้างบรรยากาศของความรัก ความอบอุ่น ความไว้วางใจ มีความเมตตา  
ต่อเด็กและช่วยส่งเสริมให้เด็กมีความไว้วางใจผู้ อ่ืน อันเป็นพ้ืนฐานส าคัญของการพัฒนาบุคลิกภาพ   
3) บุคลากรทุกคนในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ควรมีการปฏิบัติต่อเด็กอย่างอ่อนโยน เช่น สัมผัส โอบกอด 
สบตา ใช้ค าพูดที่ไพเราะ ตลอดจนเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเด็ก เช่น ใช้ภาษาท่ีสร้างสรรค์ มีกิริยามารยาทสุภาพ 
ใช้เหตุผลมากกว่าอารมณ์  4) จัดกิจกรรม ส่งเสริมให้เด็กเกิดความคุ้นเคยกับสิ่งแวดล้อมใหม่ ผู้เลี้ยงดูคนใหม่ 
และส่งเสริมการเรียนรู้ให้โอกาสเด็กได้ท ากิจกรรมด้วยตนเอง จัดเตรียมของเล่นและสื่อ เพ่ือการเล่นสิ่งใหม่ ๆ 
ทดลองสิ่งใหม่ ๆ ในที่ปลอดภัยตามล าพังบ้าง แต่สามารถสังเกตเห็นเด็กได้ ในระยะแรกอาจยินยอมให้เด็ก  
น าสิ่งของที่เด็กรักจากบ้านมาได้ 
 2.5 ปัจจัยท่ีมีผลต่อการน านโยบายสู่การปฏิบัติ  
 Edwards & Sharkansky (1978)  ได้ เ สนอปั จจั ยส าคัญที่ มี ผลกระทบต่อการน านโยบาย 
ไปสู่การปฏิบัติ 5 ปัจจัย ได้แก่ 1) ระบบการสื่อสารในประเด็นนี้ ผู้ท าหน้าที่ในการน านนโยบายไปสู่การปฏิบัติ
ต้องมีความเข้าใจว่าจะต้องท าอะไรบ้าง การสั่งงาน ตลอดจนค าสั่งต่าง  ๆ จะต้องสั่งให้ตรงจุด ตรงหน่วย  
และที่ส าคัญต้องชัดเจน และคงเส้นคงวาไม่ขัดแย้งกับค าสั่งอ่ืน งานจึงจะเดินหน้าไปด้วยดี  2) ทรัพยากร 
และอ านาจในการจัดสรรหรือแบ่งปันทรัพยากร ได้แก่ อัตราก าลังและความรู้ความสามารถของบุคลากร 
รวมทั้งข่าวสารข้อมูลตลอดจนอ านาจในการสั่งการที่จะต้องมอบให้กับผู้ที่ น านโยบายไปสู่การปฏิบัติ   
3) ลักษณะของหน่วยงานที่น านโยบายไปสู่การปฏิบัติมีลักษณะของ “การเมืองภายในระบบราชการ” หรือไม่ 
การแข่งขันระหว่างหน่วยงานเพ่ือขยายอาณาจักรของตนเป็นเช่นไร 4) มาตรฐานระเบียบเป็นวิธีการที่ใช้ 
ในการปฏิบัติงาน มาตรฐานของระเบียบเหล่านี้ บางครั้งอาจเป็นประโยชน์ในการท างานที่มีลักษณะเป็นงาน
ประจ า แต่อาจไม่เอ้ืออ านวยต่อการท างานในลักษณะใหม่ 5) การติดตามผลถือเป็นปัจจัยที่จ าเป็นหรือส าคัญ
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อย่างยิ่ง ทั้งนี้เพ่ือให้ทราบว่าได้มีการปฏิบัติงานตามแผนจริงหรือไม่ มีปัญหาและอุปสรรคหรือไม่อย่างไร  
และควรจะต้องหามาตรการในการแก้ไขและปรับปรุงวิธีการน านโยบายไปสู่การปฏิบัติ  เพ่ือให้ได้ผลดียิ่งขึ้น
หรือไม่อย่างไร  

 สมบัติ ธ ารงธัญวงศ์ (2555) ได้กล่าวถึงปัจจัยส าคัญที่มีผลต่อการน านโยบายไปปฏิบัติให้ประสบ-
ความส าเร็จ ได้แก่  
 1. แหล่งที่มาของนโยบาย โดยทั่วไปนโยบายอาจมีที่มาหรือผ่านกระบวนการ ก าหนดนโยบาย
จนกระทั่งปรากฏเป็นนโยบายในหลายลักษณะ เพ่ือน าไปปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ ซึ่งประเด็นนี้จะให้
ความส าคัญกับแหล่งที่มาของนโยบายว่าเป็นปัจจัยก าหนดที่มีผลต่อความส าเร็จในการน านโยบายไปปฏิบัติ
เนื่องจากว่าผู้ที่มีบทบาทส าคัญในการริเริ่มการก่อรูปนโยบายและการก าหนดนโยบายมีความหลากหลาย 
ทั้งในด้านอ านาจและหน้าที่ส่งผลต่อความสามารถในการก าหนด คัดเลือกและการบริหารนโยบาย อาทิ  
การแถลงการณ์หรือค าสั่งของฝ่ายบริหาร ลักษณะของนโยบาย ประเภทนี้อาจกระท าในรูปของการประกาศ
แถลงการณ์หรือมติคณะรัฐมนตรีที่มีต่อการแก้ปัญหาสาธารณะ ซึ่งหน่วยงานที่รับผิดชอบจะต้องน าไปปฏิบัติ
ให้ปรากฏเป็นจริง อย่างไรก็ดี นโยบายของรัฐบาลที่เป็นผลผลิตของระบบการเมืองนี้จะต้องมีความถูกต้อง  
ชอบธรรมและสอดคล้องกับค่านิยมของสังคม จึงจะสามารถน าไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิผล 
 2. ความชัดเจนของนโยบาย ถือเป็นรากฐานส าคัญของความมุ่งหมายของนโยบาย ทั้งที่เป็นทางการ
และไม่เป็นทางการ ทั้งวัตถุประสงค์และมาตรการในการปฏิบัติ ซึ่งความชัดเจนของวัตถุประสงค์  
และมาตรการจะขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ ได้แก่ การระบุสภาพปัญหานโยบาย อย่างครอบคลุม  
และครบถ้วน การก าหนดผู้เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาอย่างชัดเจน กลุ่ม เป้าหมายที่ได้รับผลกระทบ  
การประเมินทรัพยากรที่ต้องใช้ในการด าเนินการ สิ่งเหล่านี้ต่างมีบทบาทส าคัญ เพ่ือส่งเสริมการน านโยบาย 
ไปปฏิบัติให้บรรลุผลอย่างมีประสิทธิภาพ  
 3. การสนับสนุนนโยบาย เมื่อนโยบายถูกก าหนดแล้วจะถูกน าไปปฏิบัติได้อย่างไร หรือจะได้รับ 
การน าไปปฏิบัติจริงหรือไม่ ขึ้นอยู่กับการสนับสนุนนโยบายจากผู้ปฏิบัติและผู้ที่ได้รับผล จากการปฏิบัติ 
ตามนโยบายทั้งกลุ่มในรัฐบาล ได้แก่ นักการเมืองที่เกี่ยวข้อง องค์กร ราชการที่รับผิดชอบในการน านโยบาย 
ไปปฏิบัติ หรือผู้มีอ านาจในการจัดสรรงบประมาณ หรือกลุ่มนอกรัฐบาล ได้แก่ สมาชิกในเขตเลือกตั้ง 
ที่ เกี่ยวข้องกับปัญหา กลุ่มอิทธิพลและกลุ่มผลประโยชน์ ตลอดจนผู้ที่ ได้รับ ผลกระทบจากปัญหา  
หรือประชาชนทั่วไป  
 4. ความซับซ้อนในการบริหารงาน การน านโยบายไปปฏิบัติให้ประสบผลส า เร็จ มีความสัมพันธ์ 
อย่างใกล้ชิดกับโครงสร้างการบริหารงานขององค์การ ดังนั้น ผู้บริหารควรจะพิจารณาการบริหารนโยบาย  
ทั้งในมิติของแนวราบและแนวดิ่งควบคู่กันไป ทั้งการควบคุมติดตามและก ากับดูแล การท างานภายใน
หน่วยงานหรือในการประสานงานระหว่างองค์การต่าง ๆ ยิ่งมีจ านวนหน่วยงานหรือ องค์การเข้ามาเกี่ยวข้อง
กับการน านโยบายไปปฏิบัติมากเพียงใด ก็ยิ่งจะท าให้กระบวนการน านโยบายไปปฏิบัติมีความยุ่งยากซับซ้อนขึ้น 
ดังนั้น การมอบหมายให้หน่วยงานที่มีความเป็นเอกภาพและไม่มีความซับซ้อนในการบริหารงานมาก  
จะเป็นปัจจัยส าคัญในการส่งเสริมการน านโยบายไปปฏิบัติ ให้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ  
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 5. สิ่งจูงใจส าหรับผู้ปฏิบัติงาน การน านโยบายไปปฏิบัติจะประสบผลส าเร็จหรือไม่ นอกจากจะขึ้นอยู่
กับปัจจัยดังกล่าวแล้ว ยังรวมถึงการสร้างสิ่งจูงใจของฝ่ายบริหารต่อผู้ปฏิบัติ ซึ่งจะเกี่ยวข้องโดยตรงกับเรื่อง  
การท างานและปัจจัยกระตุ้นที่จะท าให้ผู้ปฏิบัติงานมีความมุ่งมั่นที่จะท างานให้ส าเร็จ ซึ่งสิ่งจูงใจอาจท าได้
หลายวิธี ได้แก่ การเลื่อนขึ้นเงินเดือน การเลื่อนต าแหน่ง หรือการลงโทษในกรณีที่ท าให้งานล้มเหลว  
 6. การจัดสรรทรัพยากร ทรัพยากรเป็นปัจจัยที่มีความส าคัญต่อความส าเร็จของการน านโยบาย 
ไปปฏิบัติ อาจกล่าวได้ว่าแผนงานหรือโครงการใด แม้จะมีปัจจัยอ่ืนครบถ้วน แต่หากขาดปัจจัยเรื่องทรัพยากร
ในการสนับสนุนแผนงานและโครงการอาจล้มเหลวโดยที่ยังไม่ได้เริ่ม ซึ่งทรัพยากรในการน านโยบายไปปฏิบัติ
รวมถึง เงินทุน เวลา และบุคลากรตลอดจนเทคโนโลยี และอุปกรณ์ที่จ าเป็นต่าง ๆ โดยจะต้องค านึง 
ถึงการจัดล าดับความส าคัญของแผนงานและโครงการในการจัดสรรทรัพยากร ตลอดจนการใช้กลยุทธ์ในการใช้
ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

 2.6 รูปแบบการน านโยบายสู่การปฏิบัติ 
 ทฤษฎีในการน านโยบายไปสู่การปฏิบัติ ซึ่งถือว่าเป็นกระบวนการท าความ ชัดเจนในภาคส่วน  
หรือเรียกว่า การน าเสนอวิธีการน านโยบายไปสู่การปฏิบัติที่สอดคล้องกับทฤษฎีหรือที่มีความเป็นไปได้  
ในเชิงทฤษฎี 
 ทฤษฎีการน านโยบายไปปฏิบัติจากบนลงล่าง (Top-down Theories of Implementation) 
 แนวทางตามทฤษฎีนี้ให้ความส าคัญกับความสามารถของผู้ก าหนดนโยบายในการก าหนด
วัตถุประสงค์ของนโยบายอย่างชัดเจน รวมไปถึงการติดตาม ก ากับดูแลและควบคุมการน านโยบายไปปฏิบัติ
ส าหรับสมมติฐานของ ทฤษฎีนี้ คือ (1) การน านโยบายไปปฏิบัติเริ่มต้นมาจากการตัดสินใจของรัฐบาลกลาง  
(2) เน้นที่กระบวนการทางการเมืองตามทฤษฎีระบบ (3) มักไม่สนใจผลกระทบของผู้น านโยบายไปปฏิบัติ 
ที่มีต่อการให้บริการตาม นโยบาย (4) นโยบายเป็นปัจจัยน าเข้า ( inputs) และการน านโยบายไปปฏิบัติ 
เป็นผลผลิต (outputs) และ (5) แนวการศึกษาที่เน้นบทบาทการใช้อ านาจของผู้น า 
 ทฤษฎีการน านโยบายไปปฏิบัติจากล่างขึ้นบน (Bottom-up Theories of Implementation)  
 ทฤษฎีนี้เน้นผู้ปฏิบัติเชิงพ้ืนที่ ในฐานะผู้ให้บริการและมองการน านโยบายไปปฏิบัติเป็นกระบวนการ
ต่อรองที่เกิดในเครือข่ายของผู้น านโยบายไปปฏิบัติ  ทฤษฎีนี้เกิดขึ้นช่วงปลายทศวรรษ 1970 ถึงทศวรรษ 
1980 สมมติฐานของทฤษฎีนี้ ได้แก่ (1) ผลลัพธ์ทางการที่เกิดขึ้นไม่จ าเป็นต้องเกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ของ
นโยบาย (2) การเชื่อมโยงเชิงสาเหตุและผลตามความเชื่อของทฤษฎีจากบนลงล่างก็อาจไม่เป็นจริงเสมอไป
หรืออาจไม่ได้ผลจริง บุคลิกภาพ ความรู้ความสามารถ สถานะ อ านาจ และทรัพยากรของหน่วยงาน จ านวน
หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง ความสามารถในการต่อรอง ผลของการน านโยบายไปปฏิบัติ การสนับสนุน  
จากสื่อมวลชน นักการเมือง หัวหน้าหน่วยงานอ่ืน กลุ่มอิทธิพล กลุ่มผลประโยชน์ บุคคลส าคัญ  
ตามวัตถุประสงค์ของนโยบาย (3) สนใจศึกษาสิ่งที่เกิดขึ้นจริงในระดับของการรับบริการและสาเหตุที่แท้จริง  
ที่มีผลต่อการปฏิบัติในระดับล่าง (4) การศึกษาจะเริ่มจากการระบุเครือข่ายของตัวแสดงในการให้บริการ 
ที่แท้จริงเป็นอย่างไร และ (5) ปฏิเสธแนวคิดนโยบาย เริ่มมาจากระดับบนและส่งนโยบายลงมาให้ผู้ปฏิบัติ 
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เพ่ือปฏิบัติตามจะให้ผลส าเร็จมากที่สุด แต่มีแนวคิดว่าการใช้ดุลพินิจการให้บริการระดับล่างเป็นปัญหา 
ที่แท้จริงมากกว่าการพิจารณาจากระดับบน 
 ตัวแบบการน านโยบายสู่การปฏิบัติจากนักวิชาการท่ีได้ศึกษาและพัฒนาเป็นตัวแบบตามทฤษฎี มีดังนี้  
 1. ตัวแบบ Van Meter และ Van Horn (1975)  ได้ก าหนดตัวแบบกระบวนการน านโยบาย 
ไปปฏิบัติ มีลักษณะเป็นการเปรียบเทียบง่าย ๆ โดยมองว่า การน านโยบายไปปฏิบัติเป็นกระบวนการกระท า 
ที่เกิดขึ้นทั้งจากภาครัฐและเอกชน โดยคณะบุคคลหรือปัจเจกบุคคลก็ได้  เพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ก าหนด
ไว้เป็นกระบวนการต่อเนื่อง ระหว่างนโยบายกับการปฏิบัติ  (Meter & Horn, 1975) และทั้งสองได้เสนอตัว
แบบที่เรียกว่า ตัวแบบ กระบวนการน านโยบายไปปฏิบัติ (A Model of the Policy Implementation 
Process) โดยให้ความสนใจ ความสัมพันธ์ของปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติตามนโยบาย ประกอบด้วย ตัวแปร
ภายนอก (External Variables) 2 ตัวแปร ได้แก่ มาตรฐานและวัตถุประสงค์ของนโยบาย และทรัพยากรตัวแปร
ภายใน (Internal Variables) 4 ตัวแปร ได้แก่ การสื่อสารระหว่างองค์การและการบังคับใช้กฎหมาย ลักษณะ 
หน่วยงานที่น านโยบายไปปฏิบัติ เงื่อนไขทางเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง และทัศนคติของผู้ปฏิบัติ  
(Meter & Horn, 1975) เขาเสนอว่า การวิเคราะห์การน านโยบายไปปฏิบัติต้องน าการเปลี่ยนแปลง  
และน าระดับของการเห็นพ้องกันมาร่วมพิจารณา โดยมีสมมติฐานว่า การน านโยบายไปปฏิบัติจะประสบ-
ความส าเร็จมากที่สุด เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อย และคนเห็นด้วยกับจุดมุ่งหมายของนโยบาย 
ในระดับสูง ตัวแบบดังกล่าวมาอธิบายการน านโยบายไปปฏิบัติมากกว่าสนใจ ให้ค าแนะน าแกผู่้ก าหนดนโยบาย 
ตัวแบบนี้มุ่งอธิบายตัวแปรที่เชื่อมโยง ระหว่างการน านโยบายไปปฏิบัติกับผลการปฏิบัติงานมีด้วยกัน 6 ตัวแปร 
ดังนี้ 
 1. วัตถุประสงค์และมาตรฐานของนโยบาย (Policy Standard and Objectives) วัตถุประสงค์ 
และมาตรฐานของนโยบาย มีความส าคัญต่อการน าไปก าหนดแนวทางปฏิบัติ เป็นปัจจัยก าหนดรายละเอียด
ของเป้าหมายนโยบาย นโยบายต้องมีวัตถุประสงค์ที่เป็นรูปธรรมและมีมาตรฐานที่ชัดเจน 
 2. ทรัพยากรนโยบาย (Policy Resources) คือ สิ่งอ านวยความสะดวกต่อการบริหารนโยบาย  
ความเพียงพอ ของทรัพยากรมีความส าคัญต่อความส าเร็จในการน านโยบายไปปฏิบัติ ทรัพยากรนโยบาย
รวมถึงงบประมาณและสิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ เช่น งบประมาณหรือสิ่งจูงในอ่ืน ๆ ซึ่งต้องมีเพียงพอ 
 3. การสื่อสารระหว่างองค์การและกิจกรรมบังคับใช้ (Inter-Organizational Communication and 
Enforcement Activities) คือ การสื่อสารเกี่ยวกับมาตรฐานงานและวัตถุประสงค์ของนโยบาย ซึ่งการติดต่อ 
สื่อสารระหว่างองค์การเป็นปัจจัยหนึ่งที่มีความส าคัญต่อการน านโยบายไปปฏิบัติ ช่วยให้ผู้ที่เก่ียวข้องในการน า
นโยบายไปปฏิบัติมีความรู้ความเข้าใจในความมุ่งหวังของนโยบายที่ตรงกัน เพ่ือให้การก าหนดแนวทางปฏิบัติ 
มีความชัดเจนและเป็นมาตรฐานเดียวกัน ส่วนกิจกรรมบังคับใช้ในการน านโยบายไปปฏิบัติให้ประสบ -
ความส าเร็จจะต้องมีกลไกและกระบวนการ เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ระดับรัฐบาลกลางและระดับท้องถิ่นปฏิบัติ  
ให้สอดคล้องกับมาตรฐานนโยบาย ซึ่งหมายความว่า ความสัมพันธ์ระหว่างองค์กร ได้แก่ ความสัมพันธ์ระหว่าง
รัฐบาลกลางและท้องถิ่นต้องเป็นไปอย่างมีคุณภาพ และเป็นไปตามหลักของการกระจายอ านาจสามารถสื่อสาร
กันเข้าใจและบังคับใช้นโยบายได ้
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 4.  ลักษณะของหน วยงานที่น านโยบายไปปฏิบัติ  (Characteristics of the Implementing 
Agencies)  คือ ลักษณะของหน่วยงานที่น านโยบายไปปฏิบัติ เป็นองค์ประกอบใหญ่ที่มีองค์ประกอบ  
ย่อยหลายประการที่เป็นตัวก าหนดการปฏิบัติตามนโยบาย ศักยภาพของหน่วยงานที่น านโยบายไปปฏิบัติ 
เป็นปัจจัยส าคัญ ปัจจัยหนึ่งที่มีผลต่อความส าเร็จ ซึ่งศักยภาพของหน่วยงานมีองค์ประกอบหลายประการ 
ได้แก่ ความสามารถของผู้ปฏิบัติหรือทีมงาน โครงสร้างองค์การความเพียงพอของทรัพยากรและความร่ วมมือ
สนับสนุนจากฝ่ายต่าง ๆ เช่น จ านวนเจ้าหน้าที่การควบคุมการบังคับบัญชา ความอยู่รอดขององค์กร  
ความสัมพันธ์ที่เปน็ทางการและไม่เป็นทางการกับผู้ก าหนดนโยบาย  
 5. เงื่อนไขทางเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เป็นตัวแปรทางด้านสภาพแวดล้อมขององค์การที่มีผล
ต่อการน านโยบายไปปฏิบัติ (Economic, Social, and Political Conditions) เช่น ลักษณะของมติมหาชน
และกลุ่มผลประโยชน์ 
 6. ทัศนคติของผู้ปฏิบัติที่มีต่อนโยบายมีผลต่อการน านโยบายไปปฏิบั ติ (The Disposition of 
Implementers) คือ ความตั้งใจของผู้ปฏิบัติโดยความรู้สึกนึกคิดของผู้ปฏิบัติ ได้แก่ 1) การรับรูนโยบาย เช่น 
ความรู้ ความเข้าใจนโยบาย 2) ทัศนคติต่อนโยบาย เช่น การยอมรับหรือปฏิเสธนโยบาย และ 3) ความเข้มข้น
ของทัศนคติในการตอบสนอง เช่น การยอมรับหรือปฏิเสธดังกลาวมีระดับมากนอยเพียงใด  
 ตัวแบบ Van Meter และ Van Horn จ าแนกตัวแปรออกตามปัญหาการน านโยบายไปปฏิบัติ   
และมีลักษณะเป็นการเปรียบเทียบง่าย ๆ เขาเสนอว่า การวิ เคราะห์การน านโยบายไปปฏิบัติต้องน า 
การเปลี่ยนแปลง และน าระดับของการเห็นพ้องกันมารวมพิจารณา โดยมีสมมติฐานว่า การน านโยบาย 
ไปปฏิบัติจะประสบความส าเร็จมากที่สุด เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อยและคนเห็นด้วยกับจุดมุ่งหมาย 
ของนโยบายในระดับสูง ตัวแบบดังกล่าวมาอธิบายการน านโยบายไปปฏิบัติมากกว่าสนใจใหค าแนะน า 
แก่ผู้ก าหนดนโยบาย 
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แผนภาพที่ 1  แผนภาพตัวแบบทางทฤษฎีการน านโยบายสู่การปฏิบัติ ของ Van Meter & Van Horn 
(1975) 

 2. ศาสตราจารย์ ดร.วรเดช จันทรศร (2551) ได้ประมวลตัวแบบของนักวิชาการที่ได ศึกษา  
เพ่ือสังเคราะหแนวคิดที่ไดจากการศึกษาและพัฒนาเปนตัวแบบทางทฤษฎี เพ่ือใชอธิบายวาองคกรตาง ๆ  
ที่สามารถน านโยบายแผนงาน โครงการไปปฏิบัติอยางมีประสิทธิภาพจะตองมีปจจัยอะไรที่เปนเงื่อนไขส าคัญ 
ที่จะท าใหนโยบาย แผนงาน โครงการด าเนินการส าเร็จบรรลุจุดมุงหมาย ซึ่งตัวแบบที่เอ้ืออ านวยตอการน า
นโยบายไปปฏิบัติรวม 6 ตัวแบบ 
 2.1. ตัวแบบที่ยึดหลักเหตุผล (Rational Model) ตัวแบบนี้มีแนวคิดวาการใชหลักด้านเหตุผล 
เปนสิ่งส าคัญที่สุดที่จะชี้วัดความส าเร็จหรือความลมเหลวของนโยบาย แผนงานหรือโครงการ องคกร 
หรือหนวยงานที่ปฏิบัติการนั้น จะตองมีคานิยมแบบยึดหลักเหตุผลเปนเหตุผลส าคัญในการตัดสินใจด าเนินการ
ตามขั้นตอนตาง ๆ ตองยึดหลักมีเหตุมีผลเปนสิ่งที่จะตองขยายผล ใหเกิดขึ้นอยางกวางขวางที่สุด นโยบาย
แผนงานหรือโครงการที่ จะประสบความส า เร็จ  จะต องมีการก าหนดวัตถุประสงค และภารกิจ 
อยางชัดเจน มีการมอบหมายงาน มีการก าหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน โดยหลักการที่มีเหตุผลชัดเจน  
อาจกลาวไดวา องคกรหรือหนวยงานจะมีองคประกอบในการด าเนินงานอยู 2 สวนใหญ่ ๆ คือ 1.1 นโยบาย
จะตองมีวัตถุประสงคที่ชัดเจน ซึ่งหนวยงานสามารถแปรวัตถุประสงคถายทอดไปสูการปฏิบัติไดอยางถูกตอง
และเหมาะสม 1.2 ความสามารถในการปฏิบัติงานไดอยางบรรลุผลใกลเคียงกับวัตถุประสงค และเปาหมาย 
ที่ก าหนดไวโดยทั่วไป ระดับความส าเร็จของการด าเนินนโยบายหรือโครงการไปสูการปฏิบัติจะขึ้นอยูกับปจจัย 
5 ประการ ดังนี้ ประการแรก ความชัดเจนในวัตถุประสงค ของนโยบายหรือโครงการ ประการที่สอง  
การก าหนดภารกิจและมอบหมายอย างชัดเจน ประการที่สามการก าหนดมาตรฐานในการปฏิบัติงาน  
ประการที่สี่ การสรางระบบประเมินผลที่เหมาะสม และประการที่หา การสรางมาตรฐานการจูงใจ (ใหคุณ 
ใหโทษ) ที่เหมาะสม 
 

 

 

 

 

 นโยบำย 

 

 

ผลกำร
ปฏิบัติตำม
นโยบำย 

วัตถุประสงค์และ
มำตรฐำนนโยบำย 

ทรัพยำกร 

นโยบำย 

กำรสื่อสำรระหว่ำงองค์กำรและ
กิจกรรมเสริมแรง 

ลักษณะหน่วยงำนท่ีน ำ
นโยบำยไปสู่กำรปฏิบตั ิ

เงื่อนไขทำงเศรษฐกิจ 

สังคมและกำรเมือง 

ทัศนคติของผู้ปฏิบัต ิ
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มาตรฐานในการปฏิบัติงาน ประการที่สี่ การสรางระบบประเมินผลที่เหมาะสม และประการที่หา 
การสร้างมาตรฐานการจูงใจ (ใหคุณใหโทษ) ที่เหมาะสม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

แผนภาพที่ 2 แผนภาพตัวแบบทางทฤษฎีการน านโยบายสู่การปฏิบัติที่ยึดหลักเหตุผล (Rational Model) 

 2.2. ตัวแบบดานการจัดการ (Management Model) ตัวแบบนี้จะใหความส าคัญในเรื่อง สมรรถนะ
ขององคกรเปนหลัก โดยถือวาความส าเร็จหรือความลมเหลวของการน านโยบาย แผนงาน หรือโครงการ  
ไปปฏิบัติจะขึ้นอยู กับหนวยงานที่รับผิดชอบในการน านโยบาย แผนงาน หรือโครงการไปปฏิบัติว า 
ขีดความสามารถที่จะปฏิบัติงานอยางสอดคลองกับความคาดหวังของหนวยงานเพียงใด องคกรจ าเปนตอง 
มีโครงสรางองคกรที่เหมาะสม มีบุคลากรที่มีความรู  ความสามารถทั้งทางดานการบริหารและทางเทคนิค 
อยางเพียงพอ มีการวางแผนเตรียมการหรือมีความพรอมเปนอยางดีทั้งทางดานวัสดุ อุปกรณ สถานที่ 
เครื่องมือ เครื่องใชและงบประมาณ ตัวแบบนี้มีความพยายามที่จะศึกษาหาทางแก ไขปญหาอุปสรรค 
ของการปฏิบัติงานตามแผนงานและนโยบายในอดีต เชน การแกไขปญหาการขาดแคลนงบประมาณ  
การขาดแคลน บุคลากรที่มีความรู ความสามารถ ความลาชาในการสรรหา บุคลากร ความลาชาในการสรรหา
บุคลากรที่มีความรู การก าหนดภารกิจ และการมอบหมาย การวางแผน และการควบคุม มาตรฐานในการ 
ปฏิบัติงาน ผลของการน านโยบายไปปฏิบัติ ระบบการวัดผล วัตถุประสงคของนโยบาย มาตรการในการ  
ใหคุณใหโทษ ความสามารถความลาชาในการจัดตั้งระบบงานการแกไขปญหาการประสานงาน 

 

 

 

 

การวางแผนและ
การควบคุม 

การก าหนดภารกิจและ
การมอบหมายงาน 

มาตรฐานในการ
ปฏิบัติงาน 

ผลของการน า
นโยบายไปปฏิบัต ิ

ระบบการวัดผล 

มาตรการในการ
ให้คุณให้โทษ 

วัตถุประสงค ์
ของนโยบาย 
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แผนภาพที่ 3 แผนภาพตัวแบบทางทฤษฎีการน านโยบายสู่การปฏิบัติด้านการจัดการ (Management 

Model) 

 2.3. ตัวแบบทางด้านการพัฒนาองค์กร (Organization Development model) แนวคิดตามตัว
แบบนี้ได้ให้ความส าคัญเฉพาะบุคลากรในหน่วยงานเป็นหลัก โดยมีแนวคิดว่า บุคลากรเป็นทรัพยากรที่ส าคัญ
ที่สุดในองค์กร จึงให้ความส าคัญกับการมีสมีส่วนร่วม ค านึงถึงการจูงใจ การใช้ผู้น าอยางเหมาะสม การสร้าง
ความรู้สึกรักผูกพันกับองค์กร การยอมรับ การพัฒนาทีมงาน มากกว่าการใช้ก าลังบังคับควบคุม ตัวแบบนี้ 
จงึใหค้วามส าคัญเพ่ิมเติมต่อกระบวนการสื่อสารสองทาง การมีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายของผู้ปฏิบัติงาน
ระดับล่าง ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง ในการสร้างความตระหนักและผูกพันกับนโยบาย แผนงาน  
หรือโครงการขณะที่การให้ผู้บริหารสมรรถนะขององค์การ โครงสราง บุคลากร งบประมาณ สถานที่ ผลของ
การน านโยบายไปปฏิบัติ วัสดุ/อุปกรณ/เครื่องมือ เครื่องใช้ ระดับสูงเป็นผูก าหนดนโยบายแต่เพียงล าพัง 
จะเปน็ผลเสีย และไม่สอดคลองกับฐานคติการพัฒนาองค์กรตามแนวคิด 
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นโยบำยไปปฏิบตั ิ
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แผนภาพที่ 4 แผนภาพตัวแบบทางทฤษฎีการน านโยบายสู่การปฏิบัติดานการพัฒนาองคกร  
(Organization Development model) 

 2.4. ตัวแบบทางดานกระบวนการของระบบราชการ (Bureaucratic Process Model) เป็นแนวคิด
ทางสังคมวิทยาที่อธิบายถึงองค์กรขนาดใหญ่ ซึ่งมีกฎระเบียบขั้นตอนค่อนข้างมาก มีแบบแผนความสัมพันธ์ 
ที่เป็นทางการและมีการก าหนดระบบคุณธรรมเอาไว้อย่างแน่นอนตายตัว อย่างไรก็ตามภายในองค์กร 
ขนาดใหญ่ก็ไม่ได้มีแบบแผนความสัมพันธ์อย่างเป็นทางการ (รูปนัย) เพียงอยางเดียว แต่จะประกอบด้วย 
แบบแผนความสัมพันธ์อย่างไม่เป็นทางการ แต่มักจะเป็นกรณีของข้าราชการระดับล่างทั้งสิ้น เพราะว่า 
ข้าราชการระดับล่างเป็นผู้ที่ใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด และเป็นผู้ที่ใช้วิจารณญาณของตนในการตัดสินใจ 
ให้บริการประชาชนทั้งสิ้น ผู้บังคับบัญชาไม่มีโอกาสที่จะติดตามไปควบคุมบัญชาตลอดเวลาได้ ดังนั้น สิ่งที่ 
จะวัดความส าเร็จหรือความล้มเหลวของนโยบาย จึงขึ้นอยู กับความพร้อมของผู น านโยบายแผนงาน  
หรือโครงการที่ไปปฏิบัติโดยตรงว่า ยินดีพร้อมทุ่มเทให้กับการปฏิบัติราชการหรือมีอุปสรรคข้อจ ากัดมากน้อย
ประการใด ความพร้อมในการน านโยบายไปปฏิบัติเกิดจากปัจจัย 2 ประการคือ ประการแรก ระดับ 
ความเข้าใจของผู้ก าหนดนโยบายต่อสภาพแวดล้อมความเป็นจริงของหน่วยงานและองค์กร สภาพปัญหา  
และข้อจ ากัดต่าง ๆ เช่น ปริมาณงานเกินก าลังการขาดแคลน บุคลากรที่มีความช านาญ เฉพาะเรื่องขาด
แรงจูงใจ ขาดขวัญก าลังใจที่เหมาะสมเพียงพอ เป็นต้น ประการที่สอง ระดับการยอมรับเห็นพองในนโยบาย
และการปรับนโยบายใหม่ ให้สอดคล้องกับภารกิจปกติหรือเป็นสวนหนึ่งในหนาที่ราชการของบุคลากร 
แตล่ะคน 
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การจูงใจ 

การมีส่วนร่วมของสมาชกิ 

ผลของการน า
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การท างานเป็นทีม 

ความผูกพันและการ
ยอมรับของสมาชิก 
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แผนภาพที่ 5 แผนภาพตัวแบบทางทฤษฎีการน านโยบายสู่การปฏิบัติดานกระบวนการของระบบราชการ 
(Bureaucratic Process Model) 

 
 2.5. ตัวแบบทางการเมือง (Political Model) ตัวแบบนี้ยึดหลักการว่า นโยบายเป็นการแบ่งสรรคุณค่า 
ในสังคม ดังนั้น นโยบายในเรื่องหนึ่ง ๆ จะมีผู้ที่ได้รับประโยชน์กับผู้ที่สูญเสียประโยชน์เสมอ และโดยปกติ
ในแตละฝ่ายจะใหคุณค่าของนโยบายแตกตางกัน และจะเน้นการรักษาผลประโยชนของตนไว้เป็นอันดับแรก 
ดังนั้น จึงเป็นการยากที่ทุกฝายจะเห็นชอบและปฏิบัติตามนโยบายอย่างเป็นเอกฉันท์ ตัวแบบนี้เห็นว่าจ านวน
ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นประเด็นที่ส าคัญในการเจรจาต่อรอง หากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีจ านวนน้อย
โอกาสที่จะสร้างความเห็นพ้องต้องกันก็มีมากกว่าในการเจรจาที่มีหน่วยงานมาก ๆ ความสามารถในการเจรจา 
ต่อรองของผู้เล่นจะเกี่ยวข้องกับบุคลิกภาพ ความรู้ ความสามารถ ความช านาญในการชักจูงต่อรอง สถานภาพ
ของผู้มีอ านาจและทรัพยากรขององค์กร ตลอดจนการสนับสนุนจากบุคคลและองค์กรตาง ๆ เช่น บุคคลส าคัญ 
หัวหนาหน่วยงานที่เก่ียวข้อง สื่อมวลชนและกลุ่มผลประโยชน์อ่ืน ๆ 
 
 
 
 
 
 
 

ระดับความเข้าใจสภาพความเป็นจริงใน
การให้บริการของผู้ก าหนดนโยบายหรือ
ผู้บริหารโครงการ 

ระดับของการยอมรับนโยบายเข้าเป็น
ส่วนหนึ่งของหน้าที่ประจ าวันของผู้
ปฏิบัต ิ

ผลของการน านโยบายไปปฏิบัต ิ



36 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

แผนภาพที่ 6 แผนภาพตัวแบบทางทฤษฎีการน านโยบายสู่การปฏิบัติตัวแบบทางการเมือง (Political 
Model) 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บุคลิกภาพ 

ความรู้ความสามารถ 

สถานะ อ านาจ และ
ทรัพยากรของหน่วยงาน 

จ านวนหน่วยงาน 

ที่เกี่ยวข้อง 

ความสามารถในการต่อรอง 

การสนับสนุน 

สื่อมวลชน 

นักการเมือง 

หัวหน้าหน่วยงานอื่น 

กลุ่มอิทธิพล 

กลุ่มผลประโยชน ์

บุคคลส าคัญ 

ผลของการน า
นโยบายสู่การปฏิบัต ิ
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 2.6. ตัวแบบเชิงบูรณาการ (Integrated Model) ตัวแบบนี้เปนตัวแบบที่รวบรวมจากแนวคิดของทั้ง 
5 ตัวแบบ โดยมุ่งแสวงหาผลกระทบของตัวแปรต่าง ๆ ที่มีผลต่อการน านโยบายไปปฏิบัติที่ประสบความส าเร็จ
ทั้งในมิติของผลผลิต ผลลัพธ์และประเทศชาติโดยรวมได้รับสวนตัวแปรอิสระที่น ามาพิจารณา ประกอบด้วย  
4 ปจจัย คือ สมรรถนะขององค์กร ประสิทธิภาพในการวางแผนและควบคุมภาวะผู้น าและความร่วมมือ 
และการเมือง และการบริหารสิ่งแวดล้อมภายนอก 
 

สิ่งแวดลอมภายนอก 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

แผนภาพที่ 7 แผนภาพตัวแบบทางทฤษฎีการน านโยบายสู่การปฏิบัติตัวแบบเชิงบูรณาการ 
(Integrated Model) 

 
  
 
 
 
 
 
 
 

ประสิทธิภาพในการวางแผนและการควบคุม 

ภาวะผู้น าและความร่วมมือ 

การเมอืงและการบริหารสภาพแวดล้อมภายนอก 

สมรรถนะขององค์กร  

คามส าเร็จของการน า 

นโยบายไปปฏิบัติ
.......................................... 

มิติท่ี1 
..........................................

.มิติท่ี2 
....................................... 

มิติท่ี 3 
....................................... 
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ตอนที่ 3 กลไกและแนวทางการขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการพัฒนาเด็กปฐมวัยและการจัด
การศึกษาปฐมวัยแบบร่วมมือและบูรณาการกรณีศึกษาจังหวัดระนอง 
 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้ด าเนินการรายงานผลการออกแบบ
กลไกและแนวทางการขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการพัฒนาเด็กปฐมวัยและการจัดการศึกษาปฐมวัยแบบ
ร่วมมือและบูรณาการ กรณีศึกษาจังหวัดระนอง มีรายละเอียดดังนี้ (กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ส านักงานปลัด  
กระทรวงศึกษาธิการ.2563) 
 1. บริบทท่ีเกี่ยวข้องในการพัฒนาเด็กปฐมวัยและการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพื้นที่ 
 1.1 บริบทตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและรูปแบบ “การพัฒนาเด็กปฐมวัย” รองรับยุทธศาสตร์ชาติ 
แผนการปฏิรูปประเทศ นโยบายรัฐบาลและแผนพัฒนาจังหวัดระนอง 
 1.1.1 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ มาตรา 57 ผู้ว่าราชการ
จังหวัด มีอ านาจหน้าที่ (4) ก ากับ ดูแลการปฏิบัติราชการอันมิใช่ราชการส่วนภูมิภาคของข้าราชการ  
ซึ่งประจ าอยู่ในจังหวัดนั้น ยกเว้นข้าราชการทหาร ข้าราชการฝ่ายตุลาการ ข้าราชการฝ่ายอัยการ ข้าราชการ
พลเรือนในมหาวิทยาลัย ข้าราชการในส านักงานตรวจเงินแผ่นดินและข้าราชการครู ให้ปฏิบัติราชการให้เป็นไป
ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือค าสั่งของกระทรวง ทบวง กรม หรือมติ ของคณะรัฐมนตรี หรือการสั่งการ
ของนายกรัฐมนตรีหรือยับยั้งการกระท าใด ๆ ของข้าราชการในจังหวัดที่ขัดต่อกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
หรือค าสั่งของกระทรวง ทบวง กรม มติของคณะรัฐมนตรี หรือการสั่งการของนายกรัฐมนตรี ไว้ชั่วคราวแล้ว
รายงานกระทรวง ทบวง กรมที่เกี่ยวข้อง (๘) ก ากับการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานองค์การของรัฐบาลหรือ
รัฐวิสาหกิจ ในการนี้ให้มีอ านาจท ารายงานหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการด าเนินงานขององค์การของ
รัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจต่อรัฐมนตรีเจ้าสังกัดองคก์ารของรัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจ 
 1.1.2 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. 
๒๕๕๑ มาตรา 10 คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) มีอ านาจหน้าที่ 

 (๑) วางแนวทางปฏิบัติและอ านวยการให้การบริหารงานแบบบูรณาการในจังหวัด
เป็นไปตามหลักการ นโยบาย และระบบตามที่ ก.น.จ. ก าหนด  

 (๒) จัดท าแผนพัฒนาจังหวัดเสนอตอที่ประชุมตามมาตรา ๑๙ เพ่ือรับฟังความ
คิดเหน็  

 (๓) สงเสริม ประสานความร่วมมือการพัฒนาระหว่างภาครัฐ ภาคประชาสังคมและ
ภาคธุรกิจ เอกชน เพ่ือสรางบรรยากาศให้เอ้ืออ านวยต่อการลงทุนและชักชวนภาคธุรกิจเอกชนมาลงทุน 
ในจังหวัดและใหมีการพัฒนาให้เป็นไปตามแผนพัฒนาจังหวัดอย่างยั่งยืน  

 (๔) จัดท าบันทึกความเข้าใจกับฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาที่ให้ความร่วมมือ
และสนับสนุนการด าเนินการตามแผนพัฒนาจังหวัด และแผนปฏิบัติราชการประจ าปของจังหวัด  

 (๕) วิเคราะห บูรณาการ และจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัดและค าขอ
งบประมาณจังหวัดก่อนน าเสนอต่อ ก.น.จ.  
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 (๖) ก ากับ ใหค าแนะน า ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามแผนพัฒนาจังหวัด
และแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัด และรายงาน ก.น.จ. 
 1.1.3 พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ ก าหนดให้มี
คณะกรรมการส่ง เสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่ งชาติ  (กดยช. ) และอนุกรรมการส่ง เสริม  
การพัฒนาเด็กปฐมวัยระดับจังหวัด มีอ านาจหน้าที่ 
 (๑) ก าหนดนโยบายการพัฒนาเด็กปฐมวัยระดับจังหวัด 
 (๒) สนับสนุนองค์ความรู้และทรัพยากรในการด าเนินงานด้านการพัฒนาเด็กปฐมวัย
กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับจังหวัด 
 (๓) ติดตามผลการด าเนินงานการพัฒนาเด็กปฐมวัยในระดับจังหวัด 
 (๔) จัดท ารายงานสถานการณ์เด็กปฐมวัยในระดับจังหวัด 
 (๕) รายงานผลการด าเนินงานต่อคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชน
แห่งชาติ (กดยช.) ปีละ ๑ ครั้ง 
 1.1.4 พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ ก าหนดให้มีสมัชชาสุขภาพจังหวัด  
เพ่ือพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพ่ือสุขภาพแบบมีส่วนร่วมในขอบเขตจังหวัด 
 1.1.5 พระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. ๒๕๖๒  
  มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตินี้ “เด็กปฐมวัย” หมายความว่า เด็กซ่ึงมีอายุต่ ากว่าหกปี
บริบูรณ์และให้หมายความรวมถึง เด็กซึ่งต้องได้รับการพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษาในระดับประถมศึกษา  
“การพัฒนาเด็กปฐมวัย” หมายความว่า การดูแล การพัฒนา และการจัดการเรียนรู้ส าหรับ เด็กปฐมวัย  
หญิงตั้งครรภ์หรือผู้ดูแลเด็กปฐมวัย “ผู้ดูแลเด็กปฐมวัย” หมายความว่า บิดา มารดา ผู้ปกครอง หรือผู้ซึ่งเลี้ยง
ดูเด็กปฐมวัย “สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย” หมายความว่า ศูนย์เด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศูนย์บริการช่วยเหลือ
ระยะแรกเริ่มของเด็กพิการหรือเด็กซึ่งมีความต้องการพิเศษ สถานรับเลี้ยงเด็ก และสถานสงเคราะห์  
ตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองเด็กซึ่งมีเด็กปฐมวัยอยู่ในความคุ้มครองดูแล หรือสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย  
ที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนรวมทั้งโรงเรียน ศูนย์การเรียน หน่วยงานการศึกษา หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐหรือเอกชน 
และสถาบันศาสนา 
  มาตรา ๕ การพัฒนาเด็กปฐมวัย มีวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้  
 (๑) ให้มารดาได้รับการดูแลในระหว่างตั้งครรภ์ เพ่ือให้บุตรที่อยู่ในครรภ์มีสุขภาวะ
และพัฒนาการที่ดี  

 (๒) ให้เด็กปฐมวัยอยู่รอดปลอดภัยและได้รับความคุ้มครองให้พ้นจากการล่วงละเมิด
ไม่ว่าในทางใด  

 (๓) ให้เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการที่ดีรอบด้านทั้งทางร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม 
และสติปัญญาให้สมกับวัย เพ่ือให้เกิดทักษะพ้ืนฐานในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สามารถเรียนรู้   
อย่างสอดคล้องกับหลักการพัฒนาศักยภาพของแต่ละบุคคลและความต้องการจ าเป็นพิเศษ  
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 (๔) สร้างคุณลักษณะให้ เด็กปฐมวัยมี อุปนิสัยใฝ่ดี  มีคุณธรรม มีวินัย ใฝ่รู้   
มีความคิดสร้างสรรค์ และสามารถซึมซับสุนทรียะและวัฒนธรรมที่หลากหลายได้  

 (๕) บ่มเพาะเจตคติของเด็กปฐมวัยให้เคารพคุณค่าของบุคคลอ่ืน มีจิตวิญญาณของ
การอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างเสมอภาค และมีจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก  

  (๖) ให้ผู้ดูแลเด็กปฐมวัยได้รับความรู้ ทักษะ และเจตคติที่ดีในการพัฒนาเด็กปฐมวัย
ที่มีวัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษาให้แก่เด็กปฐมวัย “คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการนโยบาย
การพัฒนาเด็กปฐมวัย 
 1.1.6 ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๙/๒๕๖๐ เรื่อง การปฏิรูปการศึกษา
ในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ  
  ข้อ ๒ ให้มีคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 
ในภูมิภาคโดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานกรรมการและปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
เป็นกรรมการและเลขานุการ  
  ข้อ ๕ ให้มีส านักงานศึกษาธิการภาค จ านวนสิบแปดภาค สังกัดส านักงาน
ปลัดกระทรวง  กระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือปฏิบัติภารกิจของ กระทรวงศึกษาธิการในระดับพ้ืนที่ ท าหน้าที่
ขับเคลื่อนการศึกษาในระดับภาคและจังหวัดโดยการ อ านวยการ ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการศึกษาแบบ
ร่วมมือและบูรณาการกับหน่วยงานในสังกัด กระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานอ่ืนหรือภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง  
ในพ้ืนที่นั้น ๆ  
  ข้อ ๗ ในแต่ละจังหวัด  ให้มีคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด  เรียกโดยย่อว่า “กศจ.”
ประกอบด้วย (๑) ผู้ว่าราชการจังหวัด หรือรองผู้ว่าราชการจังหวัดที่ได้รับมอบหมาย เป็นประธานกรรมการ  
(๒) ศึกษาธิการภาคในพ้ืนที่ที่รับผิดชอบ เป็นรองประธานกรรมการ ศึกษาธิการจังหวัด เป็นกรรมการ  
และเลขานุการ และรองศึกษาธิการจังหวัด เป็นผู้ช่วยเลขานุการ  
  ข้อ ๑๑ ให้มีส านักงานศึกษาธิการจังหวัด สั งกัดส านักงานปลัดกระทรวง 
กระทรวงศึกษาธิการเพ่ือปฏิบัติภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับการบริหารและการจัดการศึกษาตามที่
กฎหมายก าหนดการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ นโยบาย และยุทธศาสตร์ของส่วนราชการต่าง ๆ  
ที่มอบหมาย และให้มีอ านาจหน้าที่ในเขตจังหวัด เป็นต้น ส าหรับอ านาจหน้าที่คณะกรรมการศึกษาธิการ
จังหวัด “กศจ.” มีดังนี ้
 (๑) อ านาจหน้าที่ตามที่กฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ กฎหมายว่าด้วย
ระเบียบบริหารราชการ กระทรวงศึกษาธิการ และกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษาและ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษา 
 (๒) ก าหนดยุทธศาสตร์ แนวทางการจัดการศึกษา และการส่งเสริมสนับสนุนการ
จัดการศึกษาทุกระดับและทุกประเภท ประสานและส่งเสริมการบริหารและการจัดการศึกษาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นรวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาของบุคคล ครอบครัว องค์กรชุมชน องค์กร
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เอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอ่ืนที่จัดการศึกษาในรูปแบบที่
หลากหลาย 
 (๓) พิจารณาและให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาการศึกษา 
 (๔) พิจารณาและให้ความเห็นชอบกรอบการประเมินผลการปฏิบัติงานและ
ตัวชี้วัดในการด าเนินงานในลักษณะตัวชี้วัดร่วมของส่วนราชการหรือหน่วยงาน และสถานศึกษาในสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ 
 (๕) เสนอความเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาต่อคณะกรรมการขับเคลื่อนตามข้อ ๒ 
 (๖) ก ากับ เร่งรัด ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการหรือ
หน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 
 (๗) วางแผนการจัดการศึกษาและพิจารณาเสนอแนะการจัดสรรงบประมาณ
ให้แก่สถานศึกษา 
 (๘) เสนอคณะกรรมการขับเคลื่อนตามข้อ ๒ เพ่ือแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัดตามข้อ ๙ 
 (๙) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานตามความจ าเป็นเพ่ือช่วยเหลือการ
ปฏิบัติงานของ กศจ. ซึ่งอย่างน้อยต้องมีคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์และคณะอนุกรรมการ
เกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา โดยให้น าองค์ประกอบของ อกศจ. มาใช้บังคับ  โดยอนุโลมในการเสนอ 
และการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานตามวรรคหนึ่ง ต้องค านึงถึงวงเงินงบประมาณที่ได้รับ  
ความคุ้มค่า ความประหยัด ความรวดเร็วและไม่เป็นการเพ่ิมขั้นตอนในการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่จ าเป็น
 (๑๐) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่กฎหมายก าหนด หรือตามท่ีคณะกรรมการขับเคลื่อน
ตามข้อ ๒ มอบหมาย 

  3.1.7 รูปแบบการพัฒนาเด็กปฐมวัยของจังหวัดระนอง  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

รูปแบบการพัฒนาเด็กปฐมวัยของจังหวัดระนอง (เด็กอายุแรกเกิดจนถึง ๖ ขวบ) 
ภายใต้แนวคิด “๖ ส” (๑. สร้างตระหนัก ๒. สร้างเครือข่าย ๓. สร้างความรู้ ๔. สร้างข้อตกลง ๕. สร้างปฏิบัต ิ
สู่ความเป็นเลิศ ๖. สรา้งสบืสาน) 

 

กรอบความเชื่อ ๔ เชื่อ 
     (๑) เชื่อว่า “เด็ก”คือ ผู้รู้ความต้องการของตนเองและมีความสามารถที่จะซึมซับการเรียนรูจ้ากสิ่งแวดล้อมได้ 
     (๒) เชื่อว่า “เด็ก”สามารถสร้างความรู้ได้เองโดยใช้กระบวนการสร้างสรรค์การเรียนรู้                       
     (๓) เชื่อว่า”เด็ก”จะเรียนรู้จากการกระท าของตน 
     (๔)  เชื่อว่า”เด็ก” สามารถสร้างความรูไ้ด้ด้วยตนเองจากประสบการณ์ที่มีความหมาย 
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ปรัชญา : (๑) เด็ก ๖ ขวบแรก มีการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพด้วยการเรียนรู้ที่ถูกต้องแจ้งชัด ลักษณะการจัดการ
เรียนการสอน จึงมุ่งจ าเพาะไปที่พัฒนาเด็ก ใจเด็กและอนาคตเด็ก 
            (๒) เด็กมีจิตใจที่ซึมซับได้ : ซึ่งจะซึมซับข้อมูลจากสิ่งแวดล้อม   
            (๓) ช่วงเวลาหลักของชีวิต : คือช่างเวลาที่ส าคัญทีสุ่ดส าหรับการเรียนรู้ในระยะแรกเป็นชว่งพัฒนา
สติปัญญาและเด็กสามารถเรียนเฉพาะอย่างได้อย่างดี 
            (๔) การเตรียมสิ่งแวดล้อม : เด็กเรียนได้ดีที่สุดในสภาพการจัดสิ่งแวดล้อมทีไ่ด้ตระเตรียมเอาไว้อย่างมี
จุดมุ่งหมาย การจัดเตรียมสิ่งแวดล้อมเช่นนี้เพื่อให้เด็กได้อิสระจากการควบคุมของผู้ใหญ่ 
            (๕) เด็กสามารถเรียนได้ด้วยตนเองจากการที่เด็กอิสระจากสิ่งแวดล้อมที่จัดเตรียมไวอ้ย่างสมบูรณ ์
            (๖) ช่วยเหลือเด็กให้เด็กช่วยเหลือตนเองได้ 
  

แนวคิดส าคัญ : (๑) เน้นการเรียนรู้แบบลงมือกระท าผ่านมุมเลน่ที่หลากหลาย ด้วยสื่อและกิจกรรมที่เหมาะสมกับการ    
                        พัฒนาการของเด็กและการแก้ปัญหาอย่างกระตือรือร้น 
                    (๒) การจัดสภาพการเรียนรู้ยึด “เด็ก”เป็นศูนย์กลางและความแตกต่างระหวา่งบุคคล 
                        

 

การเรียนการสอน : การจัดประสบการณ์เรียนรู้ของเด็กปฐมวยัต้องเป็นไปตามมาตรฐานขั้นตอนการด าเนินงาน 
     (๑) เป็นการสร้างองค์ความรู้จากการที่เด็กได้ลงมือจัดกระท ากับอุปกรณ์ หรือสิ่งแวดล้อมซึ่งถือเป็นประสบการณ์ตรง  
โดยที่ครูจะเป็นคนเตรียมอุปกรณ์ให้กับเด็กและกระตุ้นให้เด็กพัฒนาและด าเนินกิจกรรม โดยใช้หลักปฏิบัติการที่เด็ก
ได้ลงมือท างานหรือกิจกรรมด้วยความสนใจจะท าให้เด็กสนุกกับการท างาน การท าตามขั้นตอนอย่าง เป็นระบบ 
ผลงานที่เกิดขึ้นนับเป็นความส าเร็จของเด็กในการลงมือท ากิจกรรมกับเพื่อนอย่างมีความสุข 
     (๒) จัดสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนให้เหมือนบ้าน 
     (๓) จัดสิ่งแวดล้อมและอุปกรณ์ให้เด็กได้ฝึกทักษะกลไก ผ่านประสาทสัมผัสทั้งห้า รู้จักควบคุมการท างาน  
ด้วยตัวเอง 
     (๔) การสอน : ให้ความส าคัญกับช่วงเวลาหลักของชีวิต การเจริญเติบโตทั้งทางสติปัญญาและจิตใจได้รับพลัง
อย่างเหมาะสม 
     (5) การสอน : ได้มาจากการสังเกตเด็กในสภาพที่เป็นจริงของเด็ก ไม่ใช่สภาพที่ผู้ใหญ่ต้องการให้เด็กเป็น  
จากการสังเกตเด็ก จึงได้พัฒนาวิธีการสอน การจัดเตรียมสิ่งแวดล้อม และอุปกรณ์การสอนต่าง ๆ ขึ้นมาใช้  
     (6) ค านึงถึงความสนใจ ความต้องการและความมุ่งมั่นตั้งใจในการเรียนรู้ รวมทั้งแก้ไขข้อผิดพลาดด้วยตนเอง  
ของเด็ก เพื่อให้เด็กเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างอิสระในขอบเขตที่ก าหนดไว้ให้มีการเตรียมสิ่งแวดล้อม   
จัดห้องเรียนให้เหมาะสมกับวัยของเด็ก ให้เด็กซึมซับสิ่งแวดล้อมรอบตัว จนเกิดความอยากรู้ อยากเห็น และแสวงหา
ความรู้อย่างมีสมาธิ มีวินัยในตนเอง ให้เด็กเกิดการพัฒนาการทุก ๆ ด้านไปในเวลาเดียวกัน 
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หลักสูตร  
     (๑) ออกแบบโดยการเลียนแบบชีวติจริง  จัดการเล่นปนเรียน สอดคล้องกับธรรมชาติการเรียนรู้ของเด็ก  
การเรียนแบบจัดกลุ่มเด็กหลายอายุ รวมกลุ่มกัน การเรียนที่มุ่งให้เด็กท ากิจกรรมจนส าเร็จด้วยตนเอง ไม่มีการแข่งขัน
เปรียบเทียบ 
     (๒) จุดมุ่งหมายในการให้การศึกษาในระยะแรกนั้น ไม่ใช่การเอาความรู้ไปบอกให้เด็ก แต่ควรเป็นการปลูกฝงั 
ให้เด็กได้เจริญเติบโตไปตามความต้องการตามธรรมชาติของเขา การที่จะช่วยให้เด็กได้เจริญเติบโตไปตามขั้นตอน 
ของความสามารถนัน้ ควรจะตอ้งพัฒนาการสอนให้สัมพันธ์กบัพัฒนาการความต้องการของเด็ก ที่ต้องการจะเป็น
อิสระในขอบเขตที่ก าหนดไว้ให้ ตลอดจนการจัดสิง่แวดล้อมอย่างสมบูรณ์และพิถีพิถัน 
             

 

การจัดสภาพแวดล้อม 
     ห้องเรียนแบบเปิด (Open Classroom) นั่งสบาย บรรยากาศเหมือนบ้าน มีเครื่องใช้อุปกรณ์ที่จัดอย่างมีระเบียบ 
ของใช้จะมีขนาดเหมาะสมกับเด็ก ติดกระดานในระดับที่เด็กสามารถใช้งานได้ มีพื้นที่ให้เด็กได้เคลื่อนไหวหรือท า
กิจกรรมบนพื้นได้ ชั้นวางของมคีวามสูงในระดับที่เด็กสามารถหยิบใช้งานได้ 

 

บทบาทคร ู: ครูทุกคนต้องท าหน้าที่เปน็ครูแนะแนว เพื่อน าการศึกษาเป็นเครื่องมือวางรากฐานในการพัฒนามนุษย์ 
      (๑) จัดสภาพแวดล้อมที่สมบูรณ์  
      (๒) เชื่อมโยงเดก็กับอุปกรณ์ โดยสาธิตการใช้อุปกรณ์ 
      (๓) มีความรักเด็ก ความรักเป็นพลังขับเคลื่อนชีวิต 
      (๔) ยอมรับนับถือเด็ก ให้อิสระในการเลือก คิด ท า 
      (๕) ให้เด็กศึกษาค้นพบด้วยตนเอง 
      (๖) ไม่ต าหนิ ท าโทษ หรือให้รางวัล ถ้าเด็กท าส าเร็จจะเห็นคุณค่าในตน และเป็นพลงัในการที่จะเรียนรู้ต่อไป 
      (๗) สังเกตพฤติกรรมเด็ก บันทึกข้อมูล เพื่อวางแผนพัฒนาเด็กเป็นรายบุคคล 
      (๘) พัฒนาอุปกรณ์ส่งเสริมพัฒนาการเด็กให้ถึงขีดสุดของศักยภาพของแต่ละบุคคล 
      (๙) เป็นแบบอย่างที่ดีทั้งกาย วาจาและจิตใจ 
      (๑๐) พบปะผูป้กครอง เพื่อร่วมกันส่งเสริมพัฒนาการเด็กเป็นระยะ 

 

บทบาทพ่อแม่ ผู้ปกครอง 
       กิจกรรมและอุปกรณ์การเรียนรู้มีลักษณะเสมือนของใช้จรงิในชีวิตของเด็กอยู่แล้ว เพียงแต่พ่อแม่ยอมรับว่า  
เด็กสามารถรับรู้ได้ เลียนแบบได้ง่าย จดจ าดี ให้เด็กเรียนรู้ หรือกระท าผ่านการเล่นอย่างอิสระภายใต้การท าแบบ 
อย่างที่ถูกต้องให้เด็ก หากในครอบครัวมีพี่น้อง เด็กจะได้รับโอกาสที่ดีทีจ่ะเรียนรู้ร่วมกันโดยมพีีเ่ป็นผู้ชว่ยดูแลและสาธิต
งานให้น้อง พ่อแม่ผู้ปกครองจัดหาอุปกรณ์มาให้ลูกเรียนที่บ้านได้ แต่ผู้ปกครองจะต้องศึกษาท าความเข้าใจ  
การสนับสนนุลูกดีกว่าให้เด็กท าแบบเดิมซ้ า ๆ เด็กจะขาดประสบการณ์และความคิดสร้างสรรค์ 
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 1.๒ กรอบแนวคิดการจัดท า  “กลไกและแนวทางการขับเคลื่ อนยุทธศาสตร์ชาติ 
และแผนปฏิรูปประเทศด้านการพัฒนาเด็กปฐมวัยแบบบูรณาการ” โดยใช้จังหวัดเป็นฐานภายใต้หลักการ 
เชิงเหตุและผล (XYZ)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ชาติ... 
เป้าหมาย... 

ตัวช้ีวัด... 
แผนแม่บทประเด็น... 

เป้าหมาย... 
ตัวช้ีวัด... 

ค่าเป้าหมาย... 
แผนแม่บทย่อยท่ี... 

เป้าหมาย... 
ตัวช้ีวัด... 

ค่าเป้าหมาย... 
 

Z 

Y2 

Y1 

พิจารณาหาปัจจัยสู่ความส าเร็จ 
ที่ส าคัญ (Critical Key Success 
Factors) ที่จะท าให้เกิดการ
บรรลคุ่าเป้าหมายของแผนย่อย
และหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ
ด าเนินการตามปัจจัยความส าเร็จ
ดังกล่าว (พิจารณาจาก) 

น าปัจจัยความส าเร็จที่ส าคัญที่จะ
ท าให้เกิดการบรรลุค่าเป้าหมาย 
ของแผนย่อย (Y1) มาจ าท ากลไก/
โครงการที่ตอบสนองต่อปัจจัย
ความส าเร็จทีส่ าคัญ (Critical Key 
Success Factors) ดังกล่าวท่ีส่งผล
ต่อการบรรลเุป้าหมายตามแผน
แม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติระดบั
ประเด็น (Y2) และเป้าหมาย
ยุทธศาสตร์ชาติ (Z) เพื่อขับเคลื่อน
เป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติและ
แผนปฏิรปูประเทศเชิงบูรณาการ
ด้านการพัฒนาเด็กปฐมวัย 

ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องน าชุดโครงการ
ดังกล่าวไปปฏิบัตภิายใต้แนวคดิ “Future 
Lab Policy Lab Government Lab”  
โดยแปลงเป็นโครงการที่ส าคญั Flagship 
Projects Big Rock แผนปฏิบตัิการเร่งรดั 
Quick Win จัดท าแผนปฏิบัติการ แผน
ระดับ 3 จัดท าค าของบประมาณประจ าปี 
และปฏิบตัิงานอย่างบูรณาการและมีความ
เป็นเอกภาพในการ “พัฒนาเด็กปฐมวัย” 
อันจะส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายตาม
ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนปฏิรูปประเทศ  

- มิติการพัฒนาระบบราชการ 4.0 
- แนวทางการพัฒนาตามแผนย่อย 
- แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 
- นโยบายและแผนความมั่นคง 
- แผนปฏิรูปประเทศ 
- นโยบายของรัฐบาลหรือค าแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรตี่อรัฐสภา 
- ผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่มีอยู่เพื่อสรุปว่าผลการด าเนินงานท่ีผ่านมานั้นยัง 
  ต่ ากว่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้มาก-น้อยเพียงใด โดยเฉพาะเป้าหมายที่ก าหนดไว ้
  ในระยะช่วงแรก (พ.ศ. 2561-2565) ของแผนแม่บท 
- ปัญหา/อุปสรรคต่อการไม่บรรลเุป้าหมายของหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ  
  เกี่ยวข้องตามห่วงโซ่แห่งคุณคา่ (Value Chains) เพื่อบูรณาการร่วมกัน 
  ในการแก้ไขปัญหาให้บรรลุเป้าหมาย 
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 1.2 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) 
 เป้าหมายที่ ๔ สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่า
เทียมและสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
   เป้าหมายย่อย : ๔.๒ สร้างหลักประกันว่าเด็กชายและเด็กหญิงทุกคนเข้าถึง 
การพัฒนาการดูแล และการจัดการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา ส าหรับเด็กปฐมวัยที่มีคุณภาพ ภายใน  
ปี 2573 เพ่ือให้เด็กเหล่านั้นมีความพร้อมส าหรับการศึกษาระดับประถมศึกษา  
   ตัวชี้วัดที่ (๑) : ร้อยละของเด็กอายุต่ ากว่า ๕ ปีที่มีพัฒนาการทางด้านสุขภาพ  
การเรียนรู้และพัฒนาการทางบุคลิกภาพตามวัย จ าแนกตามเพศ 
   ตัวชี้วัดที่ (๒) : อัตราการเข้าเรียนปฐมวัย (อย่างน้อย ๑ ปี ก่อนถึงเกณฑ์อายุเข้าเรียน
ประถมศึกษา) จ าแนกตามเพศ 
 1.๔. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติที่ ๑๑ การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตแผนย่อย
ช่วงการตั้งครรภ์/ปฐมวัย 
 เป้าหมาย : เด็กเกิดอย่างมีคุณภาพ มีการพัฒนาสมวัย สามารถเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพ
มากขึ้น 
   ตัวชี้วัด : ดัชนีพัฒนาการเด็กสมวัย 
   ค่าเป้าหมาย (ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) :ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐ 
 1.๕ แผนพัฒนาเด็กปฐมวัยกระทรวงศึกษาธิการ ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) 
   วิสัยทัศน์ “เด็กปฐมวัยทุกคนมีพัฒนาการสมวัย มีความพร้อมในการเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่อง” 
 1.6 แผนพัฒนาจังหวัดระนอง ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563-2565) 
   วิสัยทัศน์ “เป็นศูนย์กลางการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศฝั่งอันดามันที่ด ารงไว้ 
ซึ่งการเป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและสิ่งแวดล้อมที่น่าอยู่” 
 1.7 แผนพัฒนาเด็กปฐมวัยจังหวัดระนอง ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) 
   วิสัยทัศน์ “ภายในปี 2564 เด็กปฐมวัยระนองทุกคน มีพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน  
ตามมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของการศึกษาปฐมวัย มีวินัย ภูมิใจในถ่ิน โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาค
ส่วน”  
 2. การออกแบบกลไกและแนวทางการขับเคลื่อน “การยกระดับคุณภาพการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
ใช้ทักษะสมองส่วนการคิดเชิงบริหาร หรือ Executive Function (EF)” แบบร่วมมือและแบบบูรณาการ” 
โดยใช้จังหวัดเป็นฐานรองรับยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ นโยบายรัฐบาลและแผนพัฒนา
จังหวัด กรณีศึกษาจังหวัดระนอง 
 2.1 ก าหนดกลไกการขับเคลื่อน “การยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาปฐมวัย 
แบบร่วมมือและแบบบูรณาการ” โดยใช้จังหวัดเป็นฐาน รองรับยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศและแผน 
พัฒนาจังหวัด : กรณีศึกษาจังหวัดระนอง ประกอบด้วย ๓๐ กลไก ดังนี้ 



46 

 
 
 
 
 

กลไกการยกระดับคุณภาพ 
การการจัดการศึกษาปฐมวัยแบบร่วมมือและแบบบูรณาการ 

เจ้าภาพ/ 
ผู้รับผิดชอบ 

กลไกที่ ๑ : เตรียมความพร้อมพ่อแม่ก่อนการตั้งครรภ์ให้มีสุขภาวะ เจตคติ ความรู้  
และทักษะในการตั้งครรภ์ โดยใช้ทักษะสมองส่วนการคิดเชิงบริหาร หรือ Executive 
Function (EF) เป็นฐาน 

พม./สธ./ศธ./
อว./รง. 

กลไกที่ ๒ : ส่งเสริมอนามัยแม่และเด็กตั้งแต่เริ่มตั้งครรภ์ โดยใช้ทักษะสมองส่วนการคิด
เชิงบริหาร หรือ Executive Function (EF) เป็นฐาน  

สธ. 

กลไกที่ ๓ : จัดให้มีการให้บริการสุขภาพแก่มารดาและบุตรอย่างท่ัวถึง โดยให้บริการ
วางแผนครอบครัว การอนามัยเจริญพันธุ์ ให้บริการการสร้างเสริมภูมิคุ้มกัน การส่งเสริม
โภชนาการ การส่งเสริมพัฒนาการ และการส่งเสริมการให้นมมารดาแก่บุตรตั้งแต่แรกเกิด
อย่างน้อยหกเดือน โดยใช้ทักษะสมองส่วนการคิดเชิงบริหาร  
หรือ Executive Function (EF) เป็นฐาน  

สธ. 

กลไกที่ ๔ : ก าหนดมาตรการสร้างความสมดุลระหว่างชีวิตและการท างานให้พ่อแม่
สามารถเลี้ยงดูบุตรได้ด้วยตนเอง โดยใช้ทักษะสมองส่วนการคิดเชิงบริหาร  
หรือ Executive Function (EF) เป็นฐาน  

พม./รง. 

กลไกที ่๕ : การจูงใจให้สถานประกอบการจัดให้มีการจ้างงานที่ยืดหยุ่น  รง. 
กลไกที่ ๖ : รณรงค์ให้ผู้ชายตระหนักและมีส่วนร่วมในการท าหน้าที่ในบ้านและดูแลบุตร
มากขึ้น โดยใช้ทักษะสมองส่วนการคิดเชิงบริหาร หรือ Executive Function (EF) เป็นฐาน  

พม./วธ. 

กลไกที่ ๗ : พัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีสุขภาวะที่ดีและสมวัย โดยส่งเสริมและสนับสนุน 
ให้โรงพยาบาลทุกระดับและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินงานตามมาตรฐานงานอนามัยแม่
และเด็กสู่มาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ โดยใช้ทักษะสมองส่วนการคิด 
เชิงบริหาร หรือ Executive Function (EF) เป็นฐาน  

สธ./ศธ. 

กลไกที่ ๘ : ส่งเสริมและสนับสนุนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่และสารอาหารที่จ าเป็น 
ต่อสมองเด็ก โดยใช้ทักษะสมองส่วนการคิดเชิงบริหาร หรือ Executive Function (EF) 
เป็นฐาน 

สธ./รง./พม. 

กลไกที่ ๙ : พัฒนาหลักสูตรการสอนเด็กปฐมวัยให้มีพัฒนาการ สมรรถนะ  
และคุณลักษณะที่ดีที่สมวัยทุกด้านโดยใช้ทักษะสมองส่วนการคิดเชิงบริหาร  
หรือ Executive Function (EF) เป็นฐาน  

ศธ./มท./พม./
สธ. 

กลไกที่ ๑๐ : ปรับปรุงสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีคุณภาพตามมาตรฐานที่เน้นการ
พัฒนาทักษะส าคัญด้านต่าง ๆ อาทิ ทักษะทางสมอง ทักษะด้านความคิดความจ า ทักษะ
การควบคุมอารมณ์ ทักษะการวางแผนและการจัดระบบ ทักษะการรู้จักประเมินตนเอง 
โดยใช้ทักษะสมองส่วนการคิดเชิงบริหาร หรือ Executive Function (EF) เป็นฐาน  

พม./ศธ./มท./
สธ. 
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กลไกการยกระดับคุณภาพ 
การการจัดการศึกษาปฐมวัยแบบร่วมมือและแบบบูรณาการ 

เจ้าภาพ/ 
ผู้รับผิดชอบ 

กลไกที่ ๑๑ : ยกระดับบุคลากรในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีความพร้อมทั้งทักษะ 
ความรู้ จริยธรรม และความเป็นมืออาชีพ โดยใช้ทักษะสมองส่วนการคิดเชิงบริหาร  
หรือ Executive Function (EF) เป็นฐาน  

ศธ./สธ./มท./
พม./อว. 

กลไกที่ ๑๒ : เด็กปฐมวัยอยู่รอดปลอดภัยและได้รับความคุ้มครองให้พ้น 
จากการล่วงละเมิดไม่ว่าในทางใด  

ศธ/พม./สธ. 

กลไกที่ ๑๓ : เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการที่ดีรอบด้านทั้งทางร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ 
สังคมและสติปัญญาให้สมกับวัย เพื่อให้เกิดทักษะพื้นฐานในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
ตลอดชีวิต สามารถเรียนรู้อย่างสอดคล้องกับหลักการพัฒนาศักยภาพของแต่ละบุคคล
และความต้องการจ าเป็นพิเศษ โดยใช้ทักษะสมองส่วนการคิดเชิงบริหาร  
หรือ Executive Function (EF) เป็นฐาน   

พม./สธ./ศธ./
มท./อว. 

กลไกที่ ๑๔ : สร้างคุณลักษณะให้เด็กปฐมวัยมีอุปนิสัยใฝ่ดี มีคุณธรรม มีวินัย ใฝ่รู้   
มีความคิด สร้างสรรค์ และสามารถซึมซับสุนทรียะและวัฒนธรรมที่หลากหลายได้ 
โดยใช้ทักษะสมองส่วนการคิดเชิงบริหาร หรือ Executive Function (EF) เป็นฐาน  

พม./สธ./ศธ./
มท./อว./วธ. 

กลไกที่ ๑๕ : บ่มเพาะเจตคติของเด็กปฐมวัยให้เคารพคุณค่าของบุคคลอ่ืนมีจิตวิญญาณ
ของการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างเสมอภาค และมีจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทยและ
พลโลกโดยใช้ทักษะสมองส่วนการคิดเชิงบริหาร หรือ Executive Function (EF) เป็นฐาน  

พม./สธ./ศธ./
มท./อว./วธ. 

กลไกที่ ๑๖ : ให้ผู้ดูแลเด็กปฐมวัยได้รับความรู้ ทักษะ และเจตคติที่ดีในการพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย โดยใช้ทักษะสมองส่วนการคิดเชิงบริหาร หรือ Executive Function (EF) เป็นฐาน  

พม./สธ./ศธ./
มท./อว. 

กลไกที่ ๑๗ : ก าหนดสมรรถนะและตัวชี้วัดการพัฒนาเด็กปฐมวัย โดยใช้ทักษะสมองส่วน
การคิดเชิงบริหาร หรือ Executive Function (EF)เป็นฐาน  

พม./สธ./ศธ./
มท./อว. 

กลไกที่ ๑๘ : การจัดการเรียนรู้ของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยต้องเป็นไปเพื่อเตรียม 
ความพร้อมของเด็กปฐมวัยแต่ต้องไม่เป็นการจัดการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นการสอบแข่งขัน
ระหว่างเด็กปฐมวัยโดยใช้ทักษะสมองส่วนการคิดเชิงบริหาร หรือ Executive Function 
(EF) เป็นฐาน  

พม./สธ./ศธ./
มท. 

กลไกที่ ๑๙ : จัดเก็บข้อมูลสารสนเทศของเด็กปฐมวัยอย่างเป็นระบบ พม. 
กลไกที่ ๒๐ : ก าหนดหลักเกณฑ์เก่ียวกับการรับเด็กปฐมวัยเข้าศึกษาในระดับอนุบาล 
และระดับประถมศึกษา เพ่ือมิให้มีผลกระทบต่อพัฒนาการของเด็กปฐมวัย 

มท./ศธ. 

กลไกที่ ๒๑ : ศึกษาวิจัยและการสร้างนวัตกรรมที่เกี่ยวกับการพัฒนาเด็กปฐมวัย มท./ศธ./อว. 
กลไกที่ ๒๒ : จัดท าแผนงบประมาณและแผนการด าเนินงานประจ าปีแบบบูรณาการ 
ของหน่วยงานของรัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนาเด็กปฐมวัย 

มท./ศธ. 
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กลไกการยกระดับคุณภาพ 
การการจัดการศึกษาปฐมวัยแบบร่วมมือและแบบบูรณาการ 

เจ้าภาพ/ 
ผู้รับผิดชอบ 

กลไกที่ ๒๓ : จัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับการพัฒนาเด็กปฐมวัยโดยใช้ทักษะสมอง
ส่วนการคิดเชิงบริหาร หรือ Executive Function (EF)เป็นฐาน  

พม./สธ./ศธ./
มท. 

กลไกที่ ๒๔ : จัดสภาพแวดล้อมในครอบครัวและชุมชนที่เอ้ือต่อการพัฒนาเด็กปฐมวัย
โดยใช้ทักษะสมองส่วนการคิดเชิงบริหาร หรือ Executive Function (EF) เป็นฐาน 

พม./สธ./ศธ./
มท. 

กลไกที่ ๒๕ : การผลิตครูหรือพัฒนาครูด้านการพัฒนาเด็กปฐมวัยจัดให้มีการเรียน 
การสอน เพื่อเสริมสร้างจิตวิญญาณของความเป็นครู มีคุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะ 
และความสามารถในการจัดการเรียนการสอนเพ่ือดูแลและพัฒนาเด็กปฐมวัย 
ตามหลักการและปรัชญาของการพัฒนาเด็กปฐมวัย โดยใช้ทักษะสมองส่วนการคิด 
เชิงบริหาร หรือ Executive Function (EF) เป็นฐาน   

ศธ./มท./อว. 

กลไกที่ ๒๖ : จัดให้มีการส่งเสริมพัฒนาการของเด็กปฐมวัยที่เหมาะสมในช่วงรอยต่อ
ตั้งแต่ก่อนระดับอนุบาลจนถึงระดับประถมศึกษาอย่างต่อเนื่อง โดยใช้ทักษะสมอง 
ส่วนการคิดเชิงบริหาร หรือ Executive Function (EF) เป็นฐาน  

พม./สธ./ศธ./
มท./อว. 

กลไกที่ ๒๗ : จัดสวัสดิการและให้บริการด้านการคุ้มครองสิทธิแก่เด็กปฐมวัย   พม./ศธ./มท./
สธ. 

กลไกที่ ๒๘ : ติดตามดูแลเด็กปฐมวัยให้ได้รับสวัสดิการและบริการด้านการคุ้มครองสิทธิ
อย่างทั่วถึง 

พม./ศธ./มท./
สธ. 

กลไกที่ ๒๙ : จัดให้มีการคัดกรองที่เป็นระบบและได้มาตรฐานเพื่อค้นหาเด็กปฐมวัย 
ที่พิการหรือมีความบกพร่องทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม หรือสติปัญญา หรือเด็ก
ปฐมวัยที่ไม่มีผู้ดูแลหรือ ด้อยโอกาส หรือเด็กปฐมวัยที่มีความต้องการการพัฒนา 
เป็นพิเศษอย่างทันท่วงที 

พม./ศธ./มท./
สธ. 

กลไกที่ ๓๐ : จัดให้เด็กปฐมวัยเหล่านี้เข้าถึงสิทธิและได้รับโอกาสในการพัฒนา 
ที่มีคุณภาพเป็นพิเศษ  

พม./ศธ./มท./
สธ. 
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 2.๒ ก าหนดแนวทางการด าเนินงานตามกลไก องค์ประกอบ ปัจจัยความส าเร็จ 
และหน่วยงานรับผิดชอบในการขับเคลื่อน “การยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาปฐมวัยแบบร่วมมือ 
และแบบบูรณาการ” ที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติที่ ๑๑ การพัฒนา
ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต แผนย่อยช่วงการตั้งครรภ์/ปฐมวัย โดยใช้จังหวัดเป็นฐานภายใต้แนวคิด Value 
Chain มีจ านวนทั้งสิ้น ๓๒ แนวทาง โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

กลไก ปัจจัยความส าเร็จ แนวทางการด าเนินการ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

องค์ประกอบที่ 1 : บทบาทพ่อแม่ ผู้ปกครอง 
กลไกที่ 1 : เตรียมความพร้อม
พ่อแม่ก่อนการตั้งครรภ์  
ให้มีสุขภาวะ เจตคติ ความรู้ 
และทักษะในการตั้งครรภ์ 
โดยใช้ทักษะสมอง 
ส่วนการคิดเชิงบริหาร หรือ 
Executive Function (EF) 
เป็นฐาน 

ปัจจัยที่ 1 : พ่อแม่ก่อน
การตั้งครรภ์มีสุขภาวะ 
เจตคติ ความรู้ และทักษะ
ในการตั้งครรภ์ 

1. เตรียมความพร้อมพ่อแม่
ก่อนตั้งครรภ์ให้มีสุขภาพ  
เจตคติ ความรู้และทักษะ 
ในการตั้งครรภ์  

พม./สธ./
ศธ./อว./รง/ 

กลไกที่ 2 : ส่งเสริมอนามัยแม่
และเด็กตั้งแต่เริ่มตั้งครรภ์ 
โดยใช้ทักษะสมองส่วนการคิด
เชิงบริหาร หรือ Executive 
Function (EF) เป็นฐาน 
กลไกที ่7 : พัฒนาเด็ก 
ปฐมวัยให้มสีุขภาวะที่ดี 
และสมวัย โดยส่งเสริม 
และสนับสนุนให้โรงพยาบาล 
ทุกระดับและหน่วยงาน 
ที่เก่ียวข้องด าเนินงานตาม
มาตรฐานงานอนามัยแม่ 
และเด็กสู่มาตรฐานโรงพยาบาล
และบริการสุขภาพ โดยใช้
ทักษะสมองส่วนการคิด 
เชิงบริหาร หรือ Executive 
Function (EF) เป็นฐาน 

ปัจจัยที่ 2 : แม่และเด็ก
ตั้งแต่เริ่มตั้งครรภ์มี
คุณภาพและพัฒนาการ
สมวัย 

2. ส่งเสริมอนามัยแม่ 
และเด็กตั้งแต่เริ่มตั้งครรภ์ 

สธ. 

3. ส่งเสริมสนับสนุน 
ให้โรงพยาบาลทุกระดับ 
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ด าเนินการตามมาตรฐานงาน
อนามัยแม่และเด็ก 
สู่มาตรฐานโรงพยาบาล 
และบริการสุขภาพ 

สธ. 
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กลไก ปัจจัยความส าเร็จ แนวทางการด าเนินการ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

กลไกที่ 3 : จัดให้มีการ
ให้บริการสุขภาพแก่มารดา 
และบุตรอย่างทั่วถึง 
 โดยให้บริการวางแผน
ครอบครัว การอนามัยเจริญพันธุ์ 
ให้บริการการสร้างเสริม
ภูมิคุ้มกัน การส่งเสริม
โภชนาการ การส่งเสริม
พัฒนาการและการส่งเสริม 
การให้นมมารดาแก่บุตรตั้งแต่
แรกเกิดอย่างน้อยหกเดือน 
โดยใช้ทักษะสมองส่วนการคิด
เชิงบริหาร หรือ Executive 
Function (EF) เป็นฐาน 
กลไกที ่8 : ส่งเสริมและ
สนับสนุนการเลี้ยงลูกด้วยนม
แม่และสารอาหารที่จ าเป็นต่อ
สมองเด็ก โดยใช้ทักษะสมอง
ส่วนการคิดเชิงบริหาร หรือ 
Executive Function (EF) เป็นฐาน 

ปัจจัยที่ 3 : มารดาและ
เด็กหลังคลอดมีคุณภาพ
และพัฒนาการสมวัย 
ปัจจัยที่ 4 : พ่อแม่/
ผู้ปกครองเป็น “ครูคน
แรก” ในการดูแลบุตร 
 

4. ให้บริการสุขภาพแก่มารดา สธ. 
5. ให้บริการวางแผน
ครอบครัว 

สธ. 

6. ส่งเสริมภูมิคุ้มกัน/บริการ
สุขภาพเด็กหลังคลอดให้มี
พัฒนาการสมวัย 

สธ. 

7. ส่งเสริมสนับสนุน 
การให้นมมารดาแก่บุตร  
และสารอาหารที่จ าเป็นแก่
สมองเด็ก 

สธ. 

8. ปรับบทบาทพ่อแม่/
ผู้ปกครองเป็น “ครูคนแรก”  
ในการดูแลบุตร 

พม./สธ./
ศธ/อปท 

กลไกที่ 4 : ก าหนดมาตรการ 
สร้างความสมดุลระหว่างชีวิต
และการท างานให้พ่อแม่
สามารถเลี้ยงดูบุตรได้ด้วย
ตนเอง โดยใช้ทักษะสมองส่วน
การคิดเชิงบริหาร หรือ 
Executive Function (EF) 
เป็นฐาน 

ปัจจัยที่ 5 : พ่อแม่มีความ
สมดุลระหว่างชีวิต 
และการท างานให้สามารถ
เลี้ยงดูบุตรได้ด้วยตนเอง 

9. ก าหนดมาตรการการสร้าง
สมดุลระหว่างชีวิต 
และการท างานให้พ่อแม่
สามารถเลี้ยงดูบุตรได้ 

พม./รง. 

กลไกที่ 5 : การจูงใจให้สถาน
ประกอบการจัดให้มีการจ้าง
งานที่ยืดหยุ่น 

ปัจจัยที่ 6 : สถาน
ประกอบการมีการจ้างงาน
พ่อแม่ที่ยืดหยุ่น 

10. ก าหนดมาตรการจูงใจให้
สถานประกอบการจัดให้มีการ
จ้างงานพ่อแม่ที่ยืดหยุ่น 

พม./รง. 
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กลไก ปัจจัยความส าเร็จ แนวทางการด าเนินการ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

กลไกที ่6 : รณรงค์ให้ผู้ชาย
ตระหนักและมีส่วนร่วมในการ
ท าหน้าที่ในบ้านและดูแลบุตร
มากขึ้น โดยใช้ทักษะสมองส่วน
การคิดเชิงบริหาร หรือ 
Executive Function (EF) 
เป็นฐาน 

ปัจจัยที่ 7 : ผู้ชายมีส่วน
ร่วมในการท าหน้าที่ใน
บ้านและดูแลบุตร 

11. รณรงค์ให้ผู้ชายตระหนัก
และมีส่วนร่วม 
ในการท าหน้าที่ในบ้าน 
และดูแลบุตร 

พม./วธ 

องค์ประกอบที่ 2 : รูปแบบการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
กลไกที ่12 : เด็กปฐมวัย 
มีพัฒนาการที่ดีรอบด้านทั้งทาง
ร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ 
สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัย 
โดยใช้ทักษะสมองส่วนการคิด
เชิงบริหาร หรือ Executive 
Function (EF) เป็นฐาน 
เพ่ือให้เกิดทักษะพ้ืนฐานในการ
เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต  
สามารถเรียนรู้ อย่างสอดคล้อง
กับหลักการพัฒนาศักยภาพของ
แต่ละบุคคลและความต้องการ
จ าเป็นพิเศษโดยใช้ทักษะสมอง
ส่วนการคิดเชิงบริหาร หรือ 
Executive Function (EF) 
เป็นฐาน 
กลไกที ่14 : สร้างคุณลักษณะ
ให้เด็กปฐมวัยมีอุปนิสัยใฝ่ดี   
มีคุณธรรม  มีวินัย  ใฝ่รู้   
มีความคิด สร้างสรรค์   
และสามารถซึมซับสุนทรียะ
และวัฒนธรรมที่หลากหลายได้
โดยใช้ทักษะสมองส่วนการคิด

ปัจจัยที่ 1 : ปรัชญาและ
แนวคดิการพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยที่เน้นการเรียนรู้
แบบลงมือท าท่ีเหมาะกับ
การพัฒนาของเด็ก โดยใช้
ทักษะสมองส่วนการคิด
เชิงบริหาร หรือ 
Executive Function 
(EF) เป็นฐาน 
ปัจจัยที่ 2 : รูปแบบการ
พัฒนา “เด็กปฐมวัย” เน้น
การเรียนรู้แบบลงมือท า
โดยใช้ทักษะสมองส่วน
การคิดเชิงบริหาร หรือ 
Executive Function 
(EF) เป็นฐาน 
ปัจจัยที่ 3 : ห้องเรียน 
มีบรรยากาศเหมือนบ้าน 
ปัจจัยที่ 4 : หลักสูตร 
ที่เหมาะสมกับการพัฒนา 
ของเด็กปฐมวัย โดยใช้
ทักษะสมองส่วนการคิด
เชิงบริหาร หรือ Executive 
Function (EF) เป็นฐาน 

1๒. ศึกษาปรัชญาและ
แนวคิดการพัฒนาเด็กปฐมวัย
ที่เหมาะสมกับการพัฒนาของ
เด็ก 

ศธ. 

๑๓. เตรียมอุปกรณ์ให้กับเด็ก
และการกระตุ้นให้เด็กพัฒนา
และด าเนินกิจกรรมด้วยการ
ลงมือปฏิบัติจริง 

ศธ. 

๑๔. จัดสิ่งแวดล้อมในการ
พัฒนาเด็กปฐมวัยให้เหมือน
บ้าน 

ศธ. 

๑๕. จัดสิ่งแวดล้อมและ
อุปกรณ์ให้เด็กฝึกทักษะกลไก
ผ่านประสาทสัมผัส 
ทัง้ 5 

ศธ. 

๑๖. ปรับปรุงห้องเรียน 
แบบเปิด ที่เน้นการนั่งสบาย 
และมีบรรยากาศเหมือนบ้าน 

ศธ. 

๑๗. พัฒนาหลักสูตรเด็ก
ปฐมวัยที่มุ่งเน้น 
การเลียนแบบชีวิตจริง  
การจัดการเล่นปนเรียน 
ที่สอดคล้องกับธรรมชาติ 
การเรียนรู้ของเด็ก การเรียน 

ศธ. 
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กลไก ปัจจัยความส าเร็จ แนวทางการด าเนินการ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

เชิงบริหาร หรือ Executive 
Function (EF) เป็นฐาน 
กลไกที ่15 : บ่มเพาะเจตคติ
ของเด็กปฐมวัยให้เคารพคุณค่า
ของบุคคลอื่น มีจิตวิญญาณ 
ของการอยู่ร่วมกันในสังคม
อย่างเสมอภาค และมีจิตส านึก 
ในความเป็นพลเมืองไทย 
และพลเมืองโลก โดยใช้ทักษะ
สมองส่วนการคิดเชิงบริหาร 
หรือ Executive Function 
(EF) เป็นฐาน 
กลไกที ่26 : จัดให้มีการส่งเสริม
พัฒนาการของเด็กปฐมวัย 
ที่เหมาะสมในช่วงรอยต่อตั้งแต่
ก่อนระดับอนุบาลจนถึงระดับ
ประถมศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
โดยใช้ทักษะสมองส่วนการคิด
เชิงบริหาร หรือ Executive 
Function (EF) เป็นฐาน 
กลไกที ่9 : พัฒนาหลักสูตร 
การสอนเด็กปฐมวัยให้มี
พัฒนาการ สมรรถนะ  
และคุณลักษณะที่ดีที่สมวัย 
ทุกด้านโดยใช้ทักษะสมองส่วน
การคิดเชิงบริหาร หรือ 
Executive Function (EF) เป็นฐาน 
กลไกที ่18 : การจัดการเรียนรู้ 
ของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
ต้องเป็นไปเพื่อเตรียมความ
พร้อมของเด็กปฐมวัยแต่ต้อง 

ที่มุ่งเน้นเด็กท ากิจกรรม 
จนส าเร็จด้วยตนเอง ไม่มีการ
แข่งขันเปรียบเทียบแต่ 
อย่างใด 
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กลไก ปัจจัยความส าเร็จ แนวทางการด าเนินการ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ไม่เป็นการจัดการเรียนรู้ที่
มุ่งเน้นการสอบแข่งขันระหว่าง
เด็กปฐมวัย โดยใช้ทักษะสมอง
ส่วนการคิดเชิงบริหาร  
หรือ Executive Function 
(EF)เป็นฐาน 
องค์ประกอบที่ 3 : บทบาทครู   
กลไกที ่25 : การผลิตครูหรือ
พัฒนาครูด้านการพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยจัดให้มีการเรียน 
การสอน เพ่ือเสริมสร้าง 
จิตวิญญาณของความเป็นครู  
มีคุณธรรม จริยธรรม ความรู้ 
ทักษะและความสามารถใน 
การจัดการเรียนการสอน 
เพ่ือดูแลและพัฒนาเด็กปฐมวัย
ตามหลักการและปรัชญาของ 
การพัฒนาเด็กปฐมวัย 
โดยใช้ทักษะสมองส่วนการคิด
เชิงบริหาร หรือ  
Executive Function (EF) 
เป็นฐาน 

ปัจจัยที่ 1 : การผลิต
ผู้ดูแลเด็กปฐมวัยบนฐาน
สมรรถนะในยุคศตวรรษ 
ที่ 21 ตามหลักการ 
และปรัชญาของการ
พัฒนาเด็กปฐมวัย 
 
 

๑๘. ผลิตผู้ดูแลเด็กปฐมวัย 
บนฐานสมรรถนะ 
ในยุคศตวรรษที่ 21 
 
 
 
 

อว. 

กลไกที ่11 : ยกระดับ 
บุคลากรในสถานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยให้มคีวามพร้อมทั้ง
ทักษะ ความรู้ จริยธรรม 
และความเป็นมืออาชีพ โดยใช้
ทักษะสมองส่วนการคิดเชิง
บริหาร หรือ Executive 
Function (EF)เป็นฐาน 

ปัจจัยที่ 2 : ผู้ดูแลเด็ก
ปฐมวัยและครูปฐมวัย 
มีสมรรถนะที่สอดคล้อง 
กับทักษะยุคศตวรรษ 
ที่ 21 

๑๙. พัฒนาผู้ดูแลเด็กปฐมวัย
และครูปฐมวัยบนฐาน
สมรรถนะในยุคศตวรรษที่ 
21 

ศธ. อว. 
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กลไก ปัจจัยความส าเร็จ แนวทางการด าเนินการ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

กลไกที ่16 : ให้ผู้ดูแลเด็ก
ปฐมวัยได้รับความรู้ ทักษะ 
และเจตคติที่ดีในการพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย โดยใช้ทักษะสมองส่วน
การคิดเชิงบริหาร หรือ 
Executive Function (EF) 
เป็นฐาน 

ปัจจัยที่ 3 : บทบาทผู้ดูแล
เด็กปฐมวัยและครูปฐมวัย
ในการน าการศึกษา 
เป็นเครื่องมือวางรากฐาน
ในการพัฒนามนุษย์ 

๒๐. ปรับบทบาทผู้ดูแลเด็ก
ปฐมวัยและครูปฐมวัย 
ให้เป็น “นักจิตวิทยา”  
ในการพัฒนาเด็กปฐมวัย 

ศธ. 

องค์ประกอบที่ 4 : สภาพแวดล้อมการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
กลไกที่ 23 : จัดสภาพแวดล้อม
ที่เหมาะสมกับการพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยโดยใช้ทักษะสมองส่วน
การคิดเชิงบริหาร หรือ 
Executive Function (EF) 
เป็นฐาน 
กลไกที่ 24 : จัดสภาพแวดล้อม 
ในครอบครัวและชุมชนที่เอ้ือ 
ต่อการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
โดยใช้ทักษะสมองส่วนการคิด
เชิงบริหาร หรือ Executive 
Function (EF) เป็นฐาน 

ปัจจัยที่ 1 : 
สภาพแวดล้อม 
ในครอบครัว สถานพัฒนา
เด็กปฐมวัยและชุมชนที่
เอ้ือต่อเด็กปฐมวัย 

๒๑. จัดสภาพแวดล้อม 
ในครอบครัว สถานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย และชุมชนที่เอ้ือต่อ
การพัฒนาเด็กปฐมวัย 

พม./ศธ. 

กลไกที่ 10 : ปรับปรุงสถาน
พัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีคุณภาพ
ตามมาตรฐานที่เน้นการพัฒนา
ทักษะส าคัญด้านต่างๆ อาทิ 
ทักษะทางสมอง ทักษะด้าน
ความคิดความจ า ทักษะการ
ควบคุมอารมณ์ ทักษะ 
การวางแผนและการจัดระบบ 
ทักษะการรู้จักประเมินตนเอง 

ปัจจัยที่ 2 : สถานพัฒนา
เด็กปฐมวัยมีคุณภาพตาม
มาตรฐาน 

2๒. ปรับปรุงสถานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยตามมาตรฐานสากล 

ศธ./มท. 

กลไกที่ 12 : เด็กปฐมวัย 
อยู่รอดปลอดภัยและได้รับ
ความคุ้มครองให้พ้นจาก 
การล่วงละเมิดไม่ว่าในทางใด 

ปัจจัยที่ 3 : ระบบรักษา
ความปลอดภัยและการ
คุ้มครองเด็กปฐมวัย 
ตามมาตรฐาน 

๒3. รักษาความปลอดภัย 
และคุ้มครองเด็กปฐมวัย 
ให้พ้นจากการล่วงละเมิด 

พม./ศธ. 
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กลไก ปัจจัยความส าเร็จ แนวทางการด าเนินการ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

กลไกที่ 17 : ก าหนดสมรรถนะ 
และตัวชี้วัดการพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย โดยใช้ทักษะสมองส่วน
การคิดเชิงบริหาร หรือ 
Executive Function (EF) 
เป็นฐาน 

ปัจจัยที่ 4 : มีสมรรถนะ
และตัวชี้วัดการพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย 

๒4. ก าหนดสมรรถนะและ
ตัวชี้วัดการพัฒนาเด็กปฐมวัย 

ศธ./มท. 

กลไกที่ 19 : จัดเก็บข้อมูล
สารสนเทศของเด็กปฐมวัย 
อย่างเป็นระบบ 

ปัจจัยที่ 5 : มีข้อมูล
สารสนเทศของเด็กปฐมวัย
อย่างเป็นระบบ 

๒5. พัฒนาระบบข้อมูล
สารสนเทศของเด็กปฐมวัย 

ศธ./มท. 

กลไกที่ 20 : ก าหนด
หลักเกณฑ์เก่ียวกับการรับเด็ก
ปฐมวัยเข้าศึกษาในระดับ
อนุบาลและระดับประถมศึกษา 

ปัจจัยที่ 6 : มีหลักเกณฑ์
เกี่ยวกับการรับเด็กปฐมวัย
เข้าศึกษาในระดับอนุบาล
และระดับประถมศึกษา 

๒6. จัดท าหลักเกณฑ์เกี่ยวกับ
การรับเด็กปฐมวัยให้เข้าศึกษา
ในระดับอนุบาลและ
ประถมศึกษา 

ศธ./มท. 

กลไกที่ 21 : ศึกษาวิจัยและ
การสร้างนวัตกรรมที่เกี่ยวกับ
การพัฒนาเด็กปฐมวัย โดยใช้
ทักษะสมองส่วนการคิด 
เชิงบริหาร หรือ Executive 
Function (EF) เป็นฐาน 

ปัจจัยที่ 7 : มีนวัตกรรม
เกี่ยวกับการพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยยุคศตวรรษที่ 21 

๒7. ศึกษา วิจัยและสร้าง
นวัตกรรมเก่ียวกับการพัฒนา
เด็กปฐมวัยยุคศตวรรษที่ 21 
 
 

ศธ./มท. 

กลไกที่ 27 : จัดสวัสดิการ 
และให้บริการด้านการคุ้มครอง
สิทธิแก่เด็กปฐมวัย 

ปัจจัยที่ 8 : มีสวัสดิการ
และการคุ้มครองสิทธิ 
แก่เด็กปฐมวัยอย่างทั่วถึง 

๒8. จัดสวสัดิการ 
และให้บริการคุ้มครอง 
แก่เด็กปฐมวัย 

พม./ศธ./
มท. 

๒9. ติดตามดูแลเด็กปฐมวัย 
ที่ได้รับสวัสดิการและบริการ
คุ้มครองสิทธิแก่เด็กปฐมวัย 

พม./ศธ./
มท. 

กลไกที่ 28 : ติดตามดูแลเด็ก
ปฐมวัยให้ได้รับสวัสดิการ 
และบริการด้านการคุ้มครอง
สิทธิอย่างทั่วถึง 

ปัจจัยที่ 9 : มีการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน
และตัวชี้วัดในการ
ด าเนินงานในลักษณะ
ตัวชี้วัดร่วมของ “สถาน
พัฒนาเด็กปฐมวัย” 

๓0. จัดท ากรอบ 
การประเมินผลการปฏิบัติงาน
และตัวชี้วัดร่วมของ “สถาน
พัฒนาเด็กปฐมวัย” 

ศธ./มท. 
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กลไก ปัจจัยความส าเร็จ แนวทางการด าเนินการ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

กลไกที่ 22 : จัดท าแผน
งบประมาณและแผน 
การด าเนินงานประจ าปี 
แบบบูรณาการของหน่วยงาน
ของรัฐและองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นท่ีเกี่ยวข้อง 
กับการพัฒนาเด็กปฐมวัย 

ปัจจัยที่ 10 : มี
งบประมาณและแผน 
การด าเนินงาน 
แบบร่วมมือและบูรณาการ 
ทุกภาคส่วน 

๓1. จัดท าแผนพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยแบบร่วมมือและบูรณา
การภายใต้แนวคิด XYZ 

ศธ. 

กลไกที่ 29 : จัดให้มีการคัด
กรองที่เป็นระบบและได้
มาตรฐานเพ่ือค้นหาเด็กปฐมวัย
ที่พิการหรือมีความบกพร่อง
ทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ 
สังคม หรือสติปัญญา หรือเด็ก
ปฐมวัยที่ไม่มีผู้ดูแลหรือด้อย
โอกาส หรือเด็กปฐมวัยที่มี
ความต้องการการพัฒนา 
เป็นพิเศษอย่างทันท่วงที 
กลไกที่ ๓๐ : จัดให้เด็กปฐมวัย
เหล่านี้เข้าถึงสิทธิและได้รับ
โอกาสในการพัฒนาที่มีคุณภาพ
เป็นพิเศษ 

ปัจจัยที่ 11 : มีระบบการ
คัดกรองเด็กปฐมวัยที่ได้
มาตรฐาน 
ปัจจัยที่ 12 : เด็กปฐมวัย
ที่ผ่านการคัดกรองเข้าถึง
สิทธิและได้รับโอกาส 
ในการพัฒนาที่มีคุณภาพ
เป็นพิเศษ 

๓2. พัฒนาระบบการคัดกรอง
เด็กปฐมวัยตามมาตรฐาน 
 

ศธ./มท./สธ. 

  
 
 
 
 
 
 
 

 

หมายเหตุ 

     พม. =    กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย ์

     สธ. =    กระทรวงสาธารณสุข 

     ศธ. =     กระทรวงศึกษาธิการ 

     อว. =    กระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจยัและนวัตกรรม 

     รง. =    กระทรวงแรงงาน 

     วธ. =    กระทรวงวัฒนธรรม 
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 2.๓ การออกแบบกระบวนการท างานแบบร่วมมือและบูรณาการตามกลไก องค์ประกอบ 
ปัจจัยที่ส าคัญและหน่วยงานรับผิดชอบในการขับเคลื่อน“การยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาปฐมวัย 
แบบร่วมมือและแบบบูรณาการ” โดยใช้จังหวัดเป็นฐานในพื้นท่ีจังหวัดระนองภายใต้ Value Chain 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เป้าหมาย : พ่อแม่มีความรู้ ทักษะ 
และเจตคติทีด่ีในการพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย (พรบ.ปฐมวัย) 

 

เป้าหมาย : มีพัฒนาการที่ดีรอบ
ด้านทั้งทางร่างกาย จิตใจ วินัย 
อารมณ์ สังคม และ สติปญัญา 
ให้สมกับวัย (พรบ.ปฐมวัย แผนแม่บท ๑๑) 

เป้าหมาย : มีพัฒนาการที่ดีรอบ
ด้านทั้งทางร่างกาย จิตใจ วินัย 
อารมณ์ สังคม และสติปัญญา 
ให้สมกับวัย (พรบ.ปฐมวัย แผนแม่บท ๑๑) 

 

การเตรียมพร้อมพ่อแม ่
1. ก่อนตั้งครรภ์ 
2. ระหวา่งตั้งครรภ์ 
3. หลังคลอด 

เจ้าภาพ 
1. ส านักงานพัฒนาสังคมและความ   
    มั่นคงมนุษย์จังหวัดระนอง 
2. ส านักงานสาธารสุขจังหวัดระนอง 
3. ส านักงานแรงงานจังหวัดระนอง 
4. ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดระนอง 
  

เด็กแรกเกิด ถึง ๒ ขวบ 
เด็กอายุ 3 ขวบ ถึง  

อายุ 6 ขวบ 

เจ้าภาพ 
1. ส านักงานสาธารสุขจังหวัดระนอง 
2. ส านักงานพัฒนาสังคมและความ   
    มั่นคงมนุษย์จังหวัดระนอง 
3. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

 

เจ้าภาพ 
1. ส านักงานศึกษาธกิารจังหวัดระนอง 
2. ส านักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษา    
    จังหวัดระนอง 
3. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
4. ส านักงานพัฒนาสังคมและความ   
    มั่นคงมนุษย์จังหวัดระนอง 
 

ต้นน้ า กลางน้ า ปลายน้ า 
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 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (11) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต (พ.ศ. 2561-2580) 
 แผนย่อย 3.2 การพัฒนาเด็กตั้งแต่ช่วงตั้งครรภ์จนถึงปฐมวัย 
 เป้าหมาย เด็กเกิดอย่างมีคุณภาพ มีการพัฒนาการสมวัย สามารถเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพมากข้ึน 
 ตัวชี้วัด : ดัชนีพัฒนาการเด็กสมวัย ค่าเป้าหมาย : ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ต้นทาง กลางทาง ปลายทาง 

องค์ประกอบท่ี 4 : สภาพแวดล้อมการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
ปัจจัยที่ 1 ปัจจัยท่ี 2  ปัจจัยที่ 3  ปัจจัยท่ี 4 ปัจจัยที่ 5 ปัจจัยที่ 6  ปัจจัยท่ี 7  
 

 

ปัจจยัท่ี 11   

ปัจจยัท่ี 12 

 

 

องค์ประกอบท่ี 1 
บทบาทของพ่อ
แม่/ผู้ปกครอง 
ปัจจัยที่ 1 
ปัจจัยที่ 2 
ปัจจัยที่ 3 
 

 

 

 

 

องค์ประกอบท่ี 2  
รูปแบบการพัฒนา
เด็กปฐมวัย 
ปัจจัยที่ 1 
ปัจจัยที่ 2 
ปัจจัยที่ 3 
 

 

 

 

 

องค์ประกอบท่ี 3 
บทบาทครู 
ปัจจัยที่ 1 
ปัจจัยที่2 
ปัจจัยที่ 3 
 

 

 

 

 

 

 

เป้าหมาย : 
เด็กเกิดอยา่งมี
คุณภาพ  
มีการพัฒนาการ
สมวัย  
สามารถเข้าถึง
บริการที่มีคณุภาพ
มากขึ้น 
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 2.4 แนวทางการขับเคลื่อน “การยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาปฐมวัยแบบร่วมมือและแบบ
บูรณาการ” ที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติที่ ๑๑ การพัฒนาศักยภาพคน
ตลอดช่วงชีวิต แผนย่อยช่วงการตั้งครรภ์/ปฐมวัย แผนปฏิรูปประเทศ นโยบายรัฐบาล และแผนพัฒนาจังหวัด
ระนอง 
 2.4.๑ การก าหนดโครงการที่ส าคัญ กิจกรรม ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบและงบประมาณ 
ในการขับเคลื่อน“การยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาปฐมวัยแบบร่วมมือและแบบบูรณาการ” ที่ส่งผล 
ต่อการบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ที่  ๑๑ การพัฒนาศักยภาพคนตลอด 
ช่วงชีวิต แผนย่อยช่วงการตั้งครรภ์/ปฐมวัย แผนปฏิรูปประเทศ นโยบายรัฐบาลและแผนพัฒนาจังหวัดระนอง 

โครงการที่ส าคัญ ตัวช้ีวัด กิจกรรม หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

องค์ประกอบที่ 1 บทบาทพ่อแม่ ผู้ปกครอง 
1. โครงการเตรียม
ความพร้อมพ่อแม่ 
ก่อนตั้งครรภ์ให้มี
สุขภาพ เจตคติ ความรู้  
และทักษะในการ
ตั้งครรภ์ 

๑. ร้อยละของครอบครัว 
มีความเข็มแข็งตามมาฐาน
ครอบครัวเข้มแข็ง ๕ ด้าน 
๒. ร้อยละของพ่อแม่ก่อน
ตั้งครรภ์มีสุขภาพ เจตคติ 
ความรู้และทักษะในการ
ตั้งครรภ์ 

1. ประเมินการเป็นครอบครัวเข็มแข็ง 
ตามมาฐานครอบครัวเข้มแข็ง ๕ ด้าน ได้แก่
สัมพันธภาพ การท าบทบาทหน้าที่ 
ของครอบครัว การพ่ึงตนเอง ทุนทางสังคม  
และการหลีกเลี่ยงภาวะเสี่ยงและการปรับตัว
ในภาวะยากล าบาก 
๒. ประเมินความพร้อมของพ่อแม่ก่อน
ตั้งครรภ์ ทั้งทางด้านสุขภาพ เจตคติ ความรู้ 
และทักษะในการตั้งครรภ์ก่อนด าเนินกิจกรรม  
๓. ด าเนินการสร้างความพร้อมแก่พ่อแม่ 
ก่อนตั้งครรภ์ทั้งทางด้านสุขภาพ เจตคติ 
ความรู้ และทักษะในการตั้งครรภ์  
และครอบครัวเข้มแข็งตามมาฐานครอบครัว
เข้มแข็ง ๕ ด้าน 

พม./สธ./รง./พณ./ 
วธ. 

 

2. โครงการส่งเสริม
อนามัยแม่และเด็ก
ตั้งแต่เริ่มตั้งครรภ์ 

๑. ร้อยละของแม่และเด็ก
คลอดอย่างปลอดภัยและมี
พัฒนาการสมวัย 
 

1. รณรงค์เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับอนามัยแม่และเด็ก 
2. ให้บริการเก่ียวกับอนามัยแม่และเด็กตั้งแต่ 
เริ่มตั้งครรภ์ 
3. ด าเนินการตรวจประเมินสุขภาพแม่และ
เด็กตั้งแต่เริ่มตั้งครรภ์   

สธ. 
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3. โครงการส่งเสริม
สนับสนุนให้
โรงพยาบาลทุกระดับ
และหน่วยงาน 
ที่เก่ียวข้องด าเนินการ
ตามมาตรฐานงาน
อนามัยแม่และเด็ก 
สู่มาตรฐานโรงพยาบาล 
และบริการสุขภาพ 

๑. ร้อยละของโรงพยาบาล
ทุกระดับและหน่วยงาน 
ที่เก่ียวข้อง มีมาตรฐาน
งานอนามัยแม่และเด็ก 
สู่มาตรฐานโรงพยาบาล
และบริการสุขภาพ 

1. จัดประชุมชี้แจงเกี่ยวกับมาตรฐานงานอนามัย
แม่และเด็กแก่โรงพยาบาลทุกระดับและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสู่มาตรฐานโรงพยาบาล 
และบริการสุขภาพ 
๒. ด าเนินการพัฒนาโรงพยาบาลทุกระดับ 
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามมาตรฐานงาน
อนามัยแม่และเด็กสู่มาตรฐานโรงพยาบาล 
และบริการสุขภาพ 
3. ตรวจประเมินโรงพยาบาลทุกระดับ 
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการด าเนินการ 
ตามมาตรฐานงานอนามัยแม่และเด็ก 

สธ. 

4. โครงการให้บริการ
สุขภาพแก่มารดา 

ร้อยละของแม่หลังคลอด 
มีสุขภาพดีตามเกณฑ์ 
มาตรฐานที่ก าหนด 

1. ประชาสัมพันธ์การบริการสุขภาพแก่มารดา 
ในพ้ืนที่ 
2. ด าเนินการให้บริการสุขภาพแก่มารดา
กลุ่มเป้าหมาย 

สธ. 

5. โครงการให้บริการ
วางแผนครอบครัว 

ร้อยละของพ่อแม่สามารถ
วางแผนครอบครัว 
ได้สอดคล้องกับมาตรฐาน
ที่ก าหนด 

1. ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการให้บริการวางแผน
ครอบครัวแก่กลุ่มเป้าหมายในพ้ืนที่ผ่านช่องทาง
ต่าง ๆ 
2. ด าเนินการให้บริการวางแผนครอบครัว 
3. ติดตาม ประเมินผลการวางแผนครอบครัว 
ของกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ 

สธ. 

6. โครงการส่งเสริม
ภูมิคุ้มกัน/บริการ
สุขภาพเด็กหลังคลอด
ให้มีพัฒนาการสมวัย 

ร้อยละของเด็กหลังคลอด 
มีพัฒนาการสมวัยตาม
มาตรฐาน 

1. จัดโครงการให้ความรู้ เพ่ือเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน
แก่เด็กหลังคลอดให้มีพัฒนาการที่สมวัย  
2. ออกหน่วยบริการบริการสุขภาพเด็ก 
หลังคลอดให้มีพัฒนาการสมวัย 

สธ. 

7. โครงการส่งเสริม
สนับสนุนการให้นม
มารดาแก่บุตร  
และสารอาหาร 
ที่จ าเป็นแก่สมองเด็ก 

ร้อยละของบุตรที่ดื่มนมแม่
และสารอาหารที่จ าเป็นแก่
สมองเด็กมีพัฒนาการ
สมวัยตามมาตรฐาน 

1. จัดโครงการเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่
มารดาเก่ียวกับการให้นมและสารอาหารที่จ าเป็น
แก่สมองเด็ก 
๒. ด าเนินการให้สารอาหารที่จ าเป็นแก่สมองเด็ก 
๓. ติดตาม ประเมินผลเกี่ยวกับการให้นม 
และสารอาหารที่จ าเป็นแก่สมองเด็กกับ
กลุ่มเป้าหมายในพ้ืนที่ 

สธ. 
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8. โครงการปรับ
บทบาทพ่อแม่/
ผู้ปกครองเป็น “ครูคน
แรก” ในการดูแลบุตร 

๑.ร้อยละของพ่อแม่/
ผู้ปกครอง 
มีทักษะการดูแลบุตร
ตามมาฐาน 
๒.รอ้ยละของเด็กปฐมวัย 
มีพัฒนาการสมวัย 
ตามมาตรฐาน 

1. จัดประชุมปฏิบัติการเพ่ือสร้างความรู้ 
และปรับพฤติกรรมเพ่ือให้พ่อแม่/ผู้ปกครอง 
เป็น “ครูคนแรก” ในการดูแลบุตร  
๒. ด าเนินการปรับบทบาทพ่อแม่/ผู้ปกครองเป็น 
“ครูคนแรก” ในการดูแลบุตร 
3. ประเมินพฤติกรรมพ่อแม่/ผู้ปกครอง 
ในการเป็น “ครูคนแรก” ในการดูแลบุตร 

พม./สธ./มท./
ศธ./ 

9. โครงการก าหนด
มาตรการการสร้าง
สมดุลระหว่างชีวิตและ
การท างานให้พ่อแม่
สามารถเลี้ยงดูบุตรได้ 

ร้อยละของพ่อแมส่ามารถ
เลี้ยงดูบุตรได้สถานที่
ท างาน 

1. ก าหนดโครงการจัดสวัสดิการเพื่อคุณภาพชีวิต
และแรงงานครอบครัว 
2. ส่งเสริมการจัดตั้งศูนย์เลี้ยงเด็กในสถาน
ประกอบการ 
3. ส่งเสริมการจัดตั้งศูนย์นมแม่ในสถาน
ประกอบการ 
4. จัดโครงการสร้างงาน สร้างรายได้ให้กับคน 
ในชุมชน 
5. จัดโครงการฝึกอบรมพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน 

รง./พม./สธ./
ศธ./มท./พณ. 

10. โครงการก าหนด
มาตรการจูงใจให้สถาน
ประกอบการจัดให้มี
การจ้างงานพ่อแม่ 
ที่ยืดหยุ่น 

๑. ร้อยละของสถาน
ประกอบการจัดให้มีการ
จ้างงานพ่อแม่ที่ยืดหยุ่น 
๒. ร้อยละของเด็กปฐมวัย
มีพัฒนาการสมวัย 
ตามมาตรฐาน 

๑. ก าหนดก าหนดมาตรการจูงใจให้สถาน
ประกอบการจัดให้มีการจ้างงานพ่อแมท่ี่ยืดหยุ่น 
๒. ด าเนินการจ้างงานพ่อแม่ที่ยืดหยุ่น 
ตามาตรการจูงใจของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
๓. ประเมินผลการด าเนินงานตามมาตรการจูงใจ
ให้สถานประกอบการจัดให้มีการจ้างงานพ่อแม่ 
ที่ยืดหยุ่น 

รง. 

11. โครงการรณรงค์
ให้ผู้ชายตระหนัก 
และมีส่วนร่วมในการ
ท าหน้าที่ในบ้าน 
และดูแลบุตร 

ร้อยละของผู้ชายที่
ตระหนักและมีส่วนร่วม 
ในการท าหน้าที่ในบ้าน
และดูแลบุตร 

1. สร้างความตระหนักและปรับบทบาท 
พฤติกรรมและวิธีคิด ในการมีส่วนร่วมในการท า
หน้าที่ในบ้านและดูแลบุตรของผู้ชายในการดูแล
บุตร 
2. ประเมินพฤติกรรมของผู้ชายในการดูแลบุตร 
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องค์ประกอบที่ 2 รูปแบบการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
1. โครงการศึกษา
ปรัชญาและแนวคิด
การพัฒนาเด็กปฐมวัย
ที่เหมาะสมกับการ
พัฒนาของเด็ก 

ร้อยละของเด็กปฐมวัย 
มีการพัฒนาการสมวัย 
 

1. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับ
ปรัชญาและแนวคิดการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
ที่เหมาะสมกับการพัฒนาของเด็ก 
2. รวบรวม จัดเก็บ และเผยแพร่องค์ความรู้
เกี่ยวกับปรัชญาและแนวคิดการพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย 
3. ด าเนินการศึกษาปรัชญาและแนวคิด 
การพัฒนาเด็กปฐมวัยที่เหมาะสมกับการ
พัฒนาของเด็ก 

ศธ./มท./สธ 

2. โครงการเตรียม
อุปกรณ์ให้กับเด็ก 
และการกระตุ้นให้เด็ก
พัฒนาและด าเนิน
กิจกรรมด้วยการลงมือ
ปฏิบัติจริง 

ร้อยละอุปกรณ์ที่กระตุ้น
พัฒนาการเด็กสมวัย 
ร้อยละของเด็กปฐมวัย 
มีการพัฒนาการสมวัย 

จัดหาอุปกรณ์ในการกระตุ้นพัฒนาการเด็ก 
ที่เหมาะสมกับช่วงวัยให้เกิดความเพียงพอ 
และเหมาะสม 

ศธ./มท. 

3. โครงการจัด
สิ่งแวดล้อมในการ
พัฒนาเด็กปฐมวัย 
ให้เหมือนบ้าน 

๑. ร้อยละของสถาน
พัฒนาเด็กปฐมวัย 
มีสิ่งแวดล้อมในการพัฒนา
เด็กปฐมวัยให้เหมือนบ้าน 
๒. ร้อยละของเด็กปฐมวัย
มีการพัฒนาการสมวัย 

๑. สร้างมุมการเรียนรู้ต่างๆ เช่น มุมนิทาน 
เพ่ือให้เด็กเกิดความสนใจในการเรียนรู้ 
ตามความชอบของเด็กแต่ละคนมีสิ่งแวดล้อม
ในการพัฒนาเด็กปฐมวัยให้เหมือนบ้าน 
๒. ประเมินผลการจัดสิ่งแวดล้อมในการ
พัฒนาเด็กปฐมวัยให้เหมือนบ้าน 

ศธ./มท. 
 

4. โครงการจัด
สิ่งแวดล้อม 
และอุปกรณ์ให้เด็กฝึก
ทักษะกลไกผ่าน
ประสาทสัมผัสทั้ง 5 

๑. ร้อยละของสถาน
พัฒนาเด็กปฐมวัย 
มีสิ่งแวดล้อมและอุปกรณ์
ให้เด็กฝึกทักษะกลไก 
ผ่านประสาทสัมผัสทั้ง 5 
๒. ร้อยละของเด็กปฐมวัย
มีการพัฒนาการสมวัย 

๑. จัดฐานการเรียนรู้เพ่ือเป็นการฝึกทักษะ
ให้กับเด็กผ่านประสาทสัมผัสทั้ง 5 
๒. ประเมินผลการจัดสิ่งแวดล้อมและอุปกรณ์
ให้เด็กฝึกทักษะกลไกผ่านประสาทสัมผัสทั้ง 5 

ศธ./มท. 
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5. โครงการปรับปรุง
ห้องเรียนแบบเปิดที่
เน้นการนั่งสบายและมี
บรรยากาศเหมือนบ้าน 

๑. ร้อยละของสถาน
พัฒนาเด็กมีห้องเรียนแบบ
เปิดที่เน้นการนั่งสบายและ
มีบรรยากาศเหมือนบ้าน 
๒. ร้อยละของเด็กปฐมวัย
มีการพัฒนาการสมวัย 

1. ก าหนดมาตรฐาน เพ่ือการพัฒนาห้องเรียน 
ที่เน้นการนั่งสบายและมีบรรยากาศเหมือนบ้าน 
2. ส ารวจสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยที่ยังมีห้องเรียน 
ที่ยังไม่เป็นไปตามมาตรฐานดังกล่าว 
๓. ปรับปรุงและพัฒนาห้องเรียนที่เน้นบรรยากาศ 
ให้เหมือนบ้าน 
๔. ประเมินผลการปรับปรุงห้องเรียนแบบเปิดที่เน้น
การนั่งสบายและมีบรรยากาศเหมือนบ้าน 

ศธ./มท. 

6. โครงการพัฒนา
หลักสูตรเด็กปฐมวัย 
ที่มุ่งเน้นการเลียนแบบ
ชีวิตจริง การจัดการ
เล่นปนเรียน 
ทีส่อดคล้องกับ
ธรรมชาติ การเรียนรู้
ของเด็ก การเรียน 
ที่มุ่งเน้นเด็กท า
กิจกรรมจนส าเร็จด้วย
ตนเอง ไม่มีการแข่งขัน
เปรียบเทียบแต่อย่างใด 

๑. ร้อยละของหลักสูตร
เด็กปฐมวัยที่มุ่งเน้น 
การเลียนแบบชีวิตจริง 
การจัดการเล่นปนเรียน 
ที่สอดคล้องกับธรรมชาติ 
การเรียนรู้ของเด็ก  
การเรียนที่มุ่งเน้นเด็กท า
กิจกรรมจนส าเร็จด้วย
ตนเอง ไม่มีการแข่งขัน
เปรียบเทียบ 
๒. ร้อยละของเด็กปฐมวัย
มีการพัฒนาการสมวัย 

1. วิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐานเกี่ยวกับพฤติกรรมเด็ก 
โดยมุ่งเน้นการเลียนแบบชีวิตจริง การจัดการเล่น 
ปนเรียนที่สอดคล้องกับธรรมชาติ การเรียนรู้ 
ของเด็ก การเรียนที่มุ่งเน้นเด็กท ากิจกรรม 
จนส าเร็จด้วยตนเอง ไม่มีการแข่งขันเปรียบเทียบแต่
อย่างใด 
2. จัดท าเนื้อหาสาระของหลักสูตร 
และประสบการณ์ 
3. ก าหนดเกณฑ์การวัดและประเมินผลหลักสูตร  
4. ทดลองน าหลักสูตรไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างที่ก าหนด 
4. ปรับปรุงและทบทวนหลักสูตรให้สอดคล้องและ
เหมาะสม 
5. น าหลักสูตรไปใช้จริง 

ศธ./มท. 

องค์ประกอบที่ 3 บทบาทครู 
1. โครงการผลิตผู้ดูแล
เด็กปฐมวัยบนฐาน
สมรรถนะในยุค
ศตวรรษท่ี 21 
 
 
 
 
 
 

๑. ร้อยละของผู้ดูแลเด็ก
ปฐมวัยที่ผ่านการศึกษา 
ทุกระดับมีสมรรถนะในยุค
ศตวรรษท่ี 21 
ที่สอดคล้องกับสมรรถนะ
ของผู้ดูแลเด็กปฐมวัยบน
ฐานสมรรถนะในยุค
ศตวรรษท่ี 21 
๒. ร้อยละของเด็กปฐมวัย
มีการพัฒนาการสมวัย 

1. พัฒนาหลักสูตรการผลิตผู้ดูแลเด็กปฐมวัยบนฐาน
สมรรถนะในยุคศตวรรษที่ 21 
2. จัดการเรียนการสอนผู้ดูแลเด็กปฐมวัยบนฐาน
สมรรถนะในยุคศตวรรษที่ 21 
3. ประเมินผู้ดูแลเด็กปฐมวัยตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
 
 
 
 
 

อว. 
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2. โครงการพัฒนา
ผู้ดูแลเด็กปฐมวัย 
และครูปฐมวัยบนฐาน
สมรรถนะในยุค
ศตวรรษท่ี 21 

๑. ร้อยละของผู้ดูแลเด็ก
ปฐมวัยและครูปฐมวัย 
มีสมรรถนะในยุคศตวรรษ 
ที่ 21 
๒. ร้อยละของเด็กปฐมวัย
มีการพัฒนาการสมวัย 

1. ประเมินศักยภาพผู้ดูแลเด็กปฐมวัยและครูปฐมวัย
บนฐานสมรรถนะในยุคศตวรรษที่ 21 ก่อนฝึกอบรม 
2. ออกแบบแนวทาง วิธีการ และหลักสูตรในการ
พัฒนาผู้ดูแลเด็กปฐมวัยและครูปฐมวัยบนฐาน
สมรรถนะในยุคศตวรรษที่ 21  
3. พัฒนาผู้ดูแลเด็กปฐมวัยและครูปฐมวัยบนฐาน
สมรรถนะในยุคศตวรรษที่ 21 
4. ประเมินผู้ดูแลเด็กปฐมวัยและครูปฐมวัย 
หลังฝึกอบรมตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

ศธ./อว. 

3. โครงการปรับ
บทบาทผู้ดูแลเด็ก
ปฐมวัยและครูปฐมวัย
ให้เป็น “นักจิตวิทยา” 
ในการพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย 

๑. ร้อยละของผู้ดูแลเด็ก
ปฐมวัยและครูปฐมวัยเป็น 
“นักจิตวิทยา” ในการ
พัฒนาเด็กปฐมวัย 
๒. ร้อยละของเด็กปฐมวัย
มีการพัฒนาการสมวัย 

1. ด าเนินการปรับบทบาทผู้ดูแลเด็กปฐมวัยและครู
ปฐมวัยให้เป็น “นักจิตวิทยา” ในการพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย 
2. ประเมินพฤติกรรมผู้ดูแลเด็กปฐมวัยและครู
ปฐมวัยตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 

ศธ. 

องค์ประกอบที่ 4 สภาพแวดล้อมการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
1. โครงการจัด
สภาพแวดล้อม 
ในครอบครัว  
สถานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย และชุมชน 
ที่เอ้ือต่อการพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย 

๑.ร้อยละของการจัด
สภาพแวดล้อม 
ในครอบครัว สถานพัฒนา
เด็กปฐมวัย และชุมชน 
ที่เอ้ือต่อการพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย 
๒.ร้อยละของเด็กปฐมวัย 
มีการพัฒนาการสมวัย 

๑. ประเมินสภาพแวดล้อม 
ในครอบครัว สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย และชุมชน 
ที่เอ้ือต่อการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
๒. เพ่ือสร้างความรู้ในการเตรียมสภาพแวดล้อม 
ในครอบครัว สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย และชุมชน 
ให้เอ้ือต่อการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
๓.ด าเนินการปรับสภาพแวดล้อมในครอบครัว  
สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย และชุมชนที่เอ้ือต่อการ
พัฒนาเด็กปฐมวัย 
๔. ประเมินสภาพแวดล้อมในครอบครัว  
สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย และชุมชนเพ่ือให้มีการเอ้ือ
ต่อการพัฒนาเด็กปฐมวัย 

พม./ศธ. 
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2. โครงการปรับปรุง
สถานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย 
ตามมาตรฐานสากล 

๑. ร้อยละของสถาน
พัฒนาเด็กปฐมวัยที่
ปรับปรุงสถานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยตามมาตรฐาน 
๒. ร้อยละของเด็กปฐมวัย
มีการพัฒนาการสมวัย 

๑. ส ารวจและประเมินมาตรฐานสถานพัฒนา
เด็กปฐมวัยตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๒. ด าเนินการปรับปรุงสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 
ตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ
พ.ศ.๒๕๖๒ มาตรฐานประกอบด้วยด้านที่ ๑  
การบริหารจัดการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย  
มาตรฐานด้านที่ ๒ ครู/ผู้ดูแลเด็กให้การดูแล 
และจัดประสบการณ์ การเรียนรู้และการเล่น
เพ่ือพัฒนาเด็กปฐมวัย มาตรฐานด้านที่ ๓ 
คุณภาพของเด็กปฐมวัย 

ศธ./มท. 

3. โครงการรักษาความ
ปลอดภัยและคุ้มครอง
เด็กปฐมวัยให้พ้นจาก
การล่วงละเมิด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑. ร้อยละของสถาน
พัฒนาเด็กปฐมวัย 
มีความปลอดภัย 
และคุ้มครองเด็กปฐมวัย 
ให้พ้นจากการล่วงละเมิด 
๒. ร้อยละของเด็กปฐมวัย
มีการพัฒนาการสมวัย 

๑. ก าหนดมาตรการ แนวทางรักษาความ
ปลอดภัยและคุ้มครองเด็กปฐมวัยให้พ้นจาก
การล่วงละเมิด 
๒. จัดประชุมชี้แจง และก าหนดช่องทางในการ
สื่อสารเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยและ
คุ้มครองเด็กปฐมวัยให้พ้นจากการล่วงละเมิด 
๓. รักษาความปลอดภัยและคุ้มครองเด็ก
ปฐมวัยให้พ้นจากการล่วงละเมิด  
โดยด าเนินการ 
   - บริหารจัดการด้านสภาพแวดล้อม 
เพ่ือความปลอดภัยอย่างเป็นระบบ   - 
โครงสร้างและตัวอาคารมั่นคง ตั้งอยู่ในบริเวณ
และสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย 
   - จัดการความปลอดภัยของพื้นที่เล่น/สนาม
เด็กเล่น และสภาพแวดล้อมภายนอกอาคาร 
   - จัดการสภาพแวดล้อมภายในอาคาร 
ครุภัณฑ์อุปกรณ์ เครื่องใช้ให้ปลอดภัย
เหมาะสมกับการใช้งานและเพียงพอ 
   - จัดให้มีของเล่นที่ปลอดภัยได้มาตรฐาน  
มีจ านวนเพียงพอ สะอาด เหมาะสมกับระดับ 
พัฒนาการของเด็ก 

พม./ศธ. 
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   - ส ารวจการเดินทางของเด็กและวางแผน 
การด าเนนิงานเพ่ือให้เกิดความปลอดภัย  
ในการเดินทางของเด็ก 
   - สร้างความตระหนักและให้ความรู้กับ
ผู้ปกครองและชุมชน เพ่ือร่วมกันสนับสนุน  
ให้เด็กเดินทางได้อย่างปลอดภัย 
๓. ติดตาม ประเมินผล และจัดท าฐานข้อมูล 
ผลการด าเนินการเกี่ยวกับการรักษา 
ความปลอดภัยและคุ้มครองเด็กปฐมวัย 
ให้พ้นจากการล่วงละเมิด 

4. โครงการก าหนด
สมรรถนะและตัวชี้วัด
การพัฒนาเด็กปฐมวัย 

๑. ระดับความส าเร็จของ
การก าหนดสมรรถนะ 
และตัวชี้วัดการพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย 

๑. ศึกษา วิจัย และออกแบบสมรรถนะ 
ที่เหมาะสมในการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
๒. ศึกษา วิเคราะห์ และออกแบบตัวชี้วัด 
การพัฒนาเด็กปฐมวัย 
๓. ด าเนินการประเมินสมรรถนะและตัวชี้วัด 
ในการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
๔. ทบทวนและปรับปรุงสมรรถนะ 
และตัวชี้วัดในการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
เพ่ือให้มีประสิทธิภาพ 

ศธ./มท. 
 

5. โครงการพัฒนา
ระบบข้อมูลสารสนเทศ
ของเด็กปฐมวัย 

๑. ร้อยละของข้อมูล
สารสนเทศของเด็กปฐมวัย
ที่เชื่อมโยงกับหน่วยงาน
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่ 
๒. ร้อยละของเด็กปฐมวัย
มีการพัฒนาการสมวัย 

๑. ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลที่จ าเป็นและส าคัญ 
ในการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
๒. พัฒนาระบบเพื่อจัดเก็บข้อมูลที่จ าเป็นและ
ส าคัญในการพัฒนาเด็กปฐมวัยอย่างเป็นระบบ  
โดยเชื่อมโยงกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
ในพ้ืนที่ 
๓. ใช้ข้อมูลในการตัดสินใจเชิงนโยบายและเชิง
ปฏิบัติเพื่อให้เกิดการบรรลุเป้าหมายในการ
พัฒนาเด็กปฐมวัยในพ้ืนที่ 

ศธ./มท. 

 
 
 



67 

 
 
 
 
 

โครงการที่ส าคัญ ตัวช้ีวัด กิจกรรม หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

5. โครงการพัฒนา
ระบบข้อมูลสารสนเทศ
ของเด็กปฐมวัย 

๑. ร้อยละของข้อมูล
สารสนเทศของเด็กปฐมวัย
ที่เชื่อมโยงกับหน่วยงาน
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่ 
๒. ร้อยละของเด็กปฐมวัย
มีการพัฒนาการสมวัย 

๑. ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลที่จ าเป็นและส าคัญ 
ในการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
๒. พัฒนาระบบเพื่อจัดเก็บข้อมูลที่จ าเป็น 
และส าคัญในการพัฒนาเด็กปฐมวัยอย่างเป็น
ระบบ โดยเชื่อมโยงกับหน่วยงานต่าง ๆ  
ที่เก่ียวข้องในพ้ืนที่ 
๓. ใช้ข้อมูลในการตัดสินใจเชิงนโยบาย 
และเชิงปฏิบัติเพื่อให้เกิดการบรรลุเป้าหมาย 
ในการพัฒนาเด็กปฐมวัยในพ้ืนที่ 

ศธ./มท. 

6. โครงการจัดท า
หลักเกณฑ์เก่ียวกับการ
รับเด็กปฐมวัยให้เข้า
ศึกษาในระดับอนุบาล
และประถมศึกษา 

ระดับความส าเร็จของการ
จัดท าหลักเกณฑ์เกี่ยวกับ
การรับเด็กปฐมวัยให้เข้า
ศึกษาในระดับอนุบาลและ
ประถมศึกษา 

๑. จัดท าหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการรับเด็กปฐมวัย
ให้เข้าศึกษาในระดับอนุบาลและประถมศึกษา 
๒. ชี้แจง ประกาศและประชาสัมพันธ์
หลักเกณฑ์ผ่านช่องทางต่าง ๆ อย่างเหมาะสม
เพ่ือให้เข้าถึงผู้ปกครองกลุ่มเป้าหมายอย่าง
ทั่วถึง 
๓. ด าเนินการตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการรับ
เด็กปฐมวัยให้เข้าศึกษาในระดับอนุบาล 
และประถมศึกษา 

ศธ./มท. 
 

7. โครงการศึกษา วิจัย 
และสร้างนวัตกรรม
เกี่ยวกับการพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยยุคศตวรรษ 
ที่ 21 

๑. ร้อยละของวิจัย  
และนวัตกรรมเกี่ยวกับ 
การพัฒนาเด็กปฐมวัยยุค
ศตวรรษท่ี 21 ที่น าไป
ปฏิบัติจริง 
๒. ร้อยละของเด็กปฐมวัย
มีการพัฒนาการสมวัย 

๑. ศึกษา วิเคราะห์เพ่ือสร้างนวัตกรรมเกี่ยวกับ
การพัฒนาเด็กปฐมวัยยุคศตวรรษท่ี 21 
๒. จัดท าโครงการวิจัยเพ่ือสร้างนวัตกรรม
เกี่ยวกบัการพัฒนาเด็กปฐมวัยยุคศตวรรษที่ 21 
๓. น านวัตกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
ยุคศตวรรษที่ 21 ไปทดลองใช้กับ
กลุ่มเป้าหมายที่ก าหนด 
๔. เผยแพร่นวัตกรรมเพ่ือน าไปใช้ในการพัฒนา
เด็กปฐมวัยยุคศตวรรษที่ 21 

ศธ./มท. 
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8. โครงการจัด
สวัสดิการและ
ให้บริการคุ้มครอง 
แก่เด็กปฐมวัย 

๑. ร้อยละของเด็กปฐมวัย
ที่ได้รับสวัสดิการ 
และให้บริการคุ้มครอง
ตามท่ีกฎหมายก าหนด 
๒. ร้อยละของเด็กปฐมวัย
มีการพัฒนาการสมวัย 

๑. ศึกษาความจ าเป็นและความต้องการ
เกี่ยวกับการจัดการสวัสดิการแก่เด็กปฐมวัย 
รวมถึงการจัดสวัสดิการที่กฎหมายก าหนด 
๒. ชี้แจง สื่อสารและประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับ
สวัสดิการของเด็กปฐมวัยผ่านช่องทางสื่อสาร
ต่าง ๆ อย่างครอบคลุม 
๓. ด าเนินการจัดสวัสดิการแก่เด็กปฐมวัยตาม
ความต้องการและความจ าเป็นอย่างเหมาะสม 
๔. ก าหนดมาตรการเกี่ยวกับการให้บริการ 
และคุ้มครองเด็กปฐมวัย 

พม./ศธ./มท. 

9. โครงการติดตาม
ดูแลเด็กปฐมวัยที่ได้รับ
สวัสดิการและบริการ
คุ้มครองสิทธิ 
แก่เด็กปฐมวัย 

๑. ร้อยละของเด็กปฐมวัย
ที่ได้รับสวัสดิการและ
ให้บริการคุ้มครอง 
ตามท่ีกฎหมายก าหนด 
๒. ร้อยละของเด็กปฐมวัย
มีการพัฒนาการสมวัย 

ติดตาม ประเมิน และจัดท ารายงานผลการดูแล
เด็กปฐมวัยที่ได้รับสวัสดิการและบริการ
คุ้มครองสิทธิแก่เด็กปฐมวัย 

พม./ศธ./มท. 

10. โครงการจัดท า
กรอบการประเมินผล
การปฏิบัติงาน 
และตัวชี้วัดร่วมของ 
“สถานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย” 

ระดับความส าเร็จ 
ของการจัดท ากรอบการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน
และตัวชี้วัดร่วมของ 
“สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย” 

๑. สังเคราะห์ข้อมูลที่จ าเป็นและส าคัญในการ
จัดท ากรอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
และตัวชี้วัดร่วมของ “สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย” 
๒. ด าเนินการจัดท ากรอบการประเมินผล 
การปฏิบัติงานและตัวชี้วัดร่วมของ  
“สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย” 
๓. จัดท าคับรองการปฏิบัติราชการตามกรอบ
การประเมินผลการปฏิบัติงานและตัวชี้วัดร่วม
ของ “สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย” 
๔. ติดตามและประเมินผลตามค ารับรอง 
การปฏิบัติราชการตามกรอบการประเมินผล
การปฏิบัติงานและตัวชี้วัดร่วมของ  
“สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย” 

ศธ./มท. 
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โครงการที่ส าคัญ ตัวช้ีวัด กิจกรรม หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

11. โครงการจัดท า
แผนพัฒนาเด็กปฐมวัย
แบบร่วมมือและบูรณา
การภายใต้แนวคิด 
XYZ 

๑. ร้อยละของแผนงาน/
โครงการของแผนพัฒนา
เด็กปฐมวัยแบบร่วมมือ
และบูรณาการของ
สถานศึกษาท่ีเชื่อมโยง 
ต่อแผนยุทธศาสตร์ชาติ 
แผนปฏิรูปประเทศและ
แผนพัฒนาจังหวัด 

จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท า/ทบทวน
แผนพัฒนาเด็กปฐมวัยแบบร่วมมือ 
และบูรณาการภายใต้แนวคิด XYZ 

ศธ. 

12. โครงการพัฒนา
ระบบการคัดกรองเด็ก
ปฐมวัยตามมาตรฐาน 

๑. ระดับความส าเร็จการ
พัฒนาระบบการคัดกรอง
เด็กปฐมวัยตามมาตรฐาน 
๒. ร้อยละของเด็กปฐมวัย
มีการพัฒนาการสมวัย 

๑. วางแผนการคัดกรองเด็กปฐมวัย 
ตามมาตรฐาน 
๒. ออกหน่วยงานให้บริการคัดกรองเด็ก 
ตามสถานพัฒนาเด็กในพ้ืนที่ 
๓. ประเมินผลการคัดกรองเด็กปฐมวัยในพ้ืนที่ 
๔. จัดท าฐานข้อมูลผลการคัดกรองเด็กปฐมวัย
ในพ้ืนที่ 

ศธ./มท./สธ. 
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 3.๒ การจัดโครงสร้างการบริหารแบบร่วมมือและบูรณาการใน “การพัฒนาเด็กปฐมวัยแบบ 
บูรณาการ” รองรับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศและแผนพัฒนาจังหวัดระนอง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้ว่าราชการจังหวัด 

คณะกรรมการบริหารงานจังหวัด
แบบบูรณาการ 

อนุกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยระดับจังหวัด 

คณะกรรมการศึกษาธกิารจังหวัด “กศจ” 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 

ภารกิจสนับสนุน 
1. การแนะแนว 
2. การนิเทศการศึกษา 
3. การบริหารและพัฒนา
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 
4. การลูกเสือ ยุวกาชาด  
และกิจการนักเรียน 
5. การพัฒนาการศึกษา 
6. นโยบายและแผน 
7. การประกันคุณภาพการศึกษา 
8. การตรวจราชการ 
9. การติดตามและประเมินผล 
10. เทคโนโลยีสารสนเทศ 
11. การประชาสัมพันธ ์
 

สถานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยสังกัด สพป.

ระนอง 

สถานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยสังกัด /

สาธารณสุขจังหวัด
ระนอง/อปท. 

สถานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยสังกัด 
พมจ.ระนอง/
วิทยาลยัชุมชน 

ภารกิจหลัก : การพัฒนาเด็กปฐมวัย 

ภารกิจสนับสนุน : ออกแบบกระบวนการแบบบูรณาการ 
ในเชิงภารกิจของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสนับสนุน 

การพัฒนาเด็กปฐมวัยในพื้นที่จังหวัดระนอง 

สมัชชาสุขภาพจังหวัด 

สถานพัฒนาเด็ก

ปฐมวัย
ภาคเอกชน 

หมายเหตุ : เจ้าหน้าท่ีท่ีปฏิบัติงานภายใต้โครงสร้างนี้ มีลักษณะดังน้ี 
1. มีผู้บังคับบัญชา 2 คน ประกอบด้วย ผู้ว่าราชการจังหวัด และผู้บังคับบัญชาต้นสังกัด 
2. การรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนพัฒนาเด็กปฐมวัยต้องรายงานผู้บังคับบัญชาตามโครงสร้าง 
3. โครงสร้างนี้จะต้องก าหนดผู้ประสานงานของแต่ละหน่วยงาน 
4. ควรออกแบบระบบการประสานงานเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นเอกภาพและบรรลุเป้าหมาย 
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 3.3 ออกแบบกระบวนการท างานแบบบูรณาการภายใต้โครงสร้างการบริหารแบบร่วมมือ  
แบบและบูรณาการในพ้ืนที่จังหวัดระนอง กรณี “การพัฒนาผู้ดูแลเด็กปฐมวัย” โดยใช้ทักษะสมองส่วนการคิด
เชิงบริหาร หรือ Executive Function (EF) เป็นฐาน 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3.4 น า “ระบบนิเทศการศึกษาแบบบูรณการ” มาใช้ในการพัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัย 
ให้มีประสิทธิภาพตามมาตรฐานที่ก าหนด ของ “สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย” สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 
หน่วยงานภาครัฐอ่ืน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชนที่มีวัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษาให้แก่  
เด็กปฐมวัยในจังหวัดระนอง 
 
 

อนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด 

ส านักงานพัฒนา
สังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์
จังหวัดระนอง 

ส านักงาน
สาธารณสุข 

จังหวัดระนอง 

ส านักงาน
ศึกษาธกิารจังหวัด

ระนอง 

วิทยาลยัชุมชน
จังหวัดระนอง 

ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษา

ประถมศึกษา
ระนอง 

หน่วยงานในสังกัด
องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นในพื้นที่
จังหวัดระนอง 

พัฒนาศักยภาพ 
“ผู้ดูแลเด็ก
ปฐมวัย”  

บนพื้นฐาน
สมรรถนะ 

ในศวรรษตที่ 21 
ในพื้นที่ 

จังหวัดระนองโดย
ใช้ทักษะสมองส่วน
การคิดเชิงบริหาร 
หรือ Executive 
Function (EF) 

เป็นฐาน ก าหนดสมรรถนะ ประเมินสมรรถนะ 
จัดท าแผนพัฒนา
ศักยภาพผู้ดูแลเด็ก

ปฐมวัย 
ด าเนินการพัฒนา 

ประเมินผล 
การพัฒนา 

คณะกรรมการศึกษาธกิารจังหวัด “กศจ” 
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 3.5 น า “ระบบระบบตรวจราชการ ระบบตรวจสอบภายใน” มาใช้ในการ “พัฒนาคุณภาพ 
เด็กปฐมวัย” ให้มีประสิทธิภาพตามมาตรฐานที่ก าหนดของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 
หน่วยงานภาครัฐอ่ืน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และภาคเอกชนที่มีวัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษาให้แก่
เด็กปฐมวัยในจังหวัดระนอง 
 3.6 กรอบการประเมินผลการปฏิบัติงานและตัวชี้วัดในการด าเนินงานในลักษณะตัวชี้วัดร่วมของ 
“สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย” สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ หน่วยงานภาครัฐอ่ืน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
และภาคเอกชนที่มีวัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษาให้แก่เด็กปฐมวัยในจังหวัดระนอง ภายใต้ตัวแบบที่ยึดหลัก
เหตุผลและตามเกณฑ์คุณภาพ การบริหารจัดการภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ (PMQA ๒๕๖๒) คุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ ๔.๐ 
 มิติที่ ๑ ผลลัพธ์ด้านประสิทธิผลและการบรรลุพันธกิจ 
 ตัวชี้วัด : ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของโครงการที่ส าคัญที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย 
ตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิรูปประเทศ นโยบายรัฐบาลและแผนพัฒนาจังหวัดระนอ ง
ด าเนินการได้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด 
 มิติที่ ๒ ผลลัพธ์ด้านการให้ความส าคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 ตัวชี้วัด : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยจังหวัดระนอง   
 มิติที่ ๓ ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นบุคลากร   
 ตัวชี้วัด : ร้อยละของผู้ดูแลเด็กปฐมวัยมีสมรรถนะในศตวรรษที่ 21 โดยใช้ทักษะสมอง
ส่วนการคิดเชิงบริหาร หรือ Executive Function (EF)  
 มิติที่ ๔ ผลลัพธ์ด้านการน าองค์การและการก ากับดูแล  
 ตัวชี้วัด : ร้อยละของผู้น าองค์การมีสมรรถนะในศตวรรษที่ 21 ในการพัฒนาเด็กปฐมวัย
โดยใช้ทักษะสมองส่วนการคิดเชิงบริหาร หรือ Executive Function (EF)  
 ตัวชี้ วัด  :  ระดับความส าเร็จในการน าองค์กรตามหลักนิติธรรม ความโปร่งใส  
และจริยธรรม (ITA)  
 มิติที่ 5 ผลลัพธ์ด้านงบประมาณ และการเงิน  
 ตัวชี้วัด : ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณในการขับเคลื่อนโครงการที่ส าคัญที่ส่งผล 
ต่อการบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิรูปประเทศ นโยบายรัฐบาลและแผนพัฒนา
จังหวัดระนองด าเนินการได้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด 
 มิติที่ 6 ผลลัพธ์ด้านประสิทธิผลของกระบวนการและการจัดการเครือข่ายอุปทาน  
 ตัวชี้วัด : ร้อยละความส าเร็จการปรับปรุงกระบวนการและการจัดการเครือข่ายแบบบูรณา
การผ่านระบบดิจิทัล 
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 3.7 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเกี่ยวกับการพัฒนาเด็กปฐมวัยและการจัดการศึกษาปฐมวัย 
ในระดับพ้ืนที ่
 ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการออกแบบแนวทางการขับเคลื่อนการจัด
การศึกษาปฐมวัยเชิงบูรณาการในพ้ืนที่จังหวัดระนอง เมื่อวันที่ 12-13 พฤศจิกายน 2563 ณ โรงแรม 
เดอะกาลล่า อ าเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง เพ่ือร่วมกันก าหนดเป้าหมายที่ส าคัญในการจัดการศึกษา
ปฐมวัยในพ้ืนที่จังหวัดระนอง ออกแบบการท างานร่วมกันของหน่วยงานในพ้ืนที่ภายใต้เป้าหมายที่ส าคัญ 
ออกแบบตัวชี้วัดร่วม (Joint KPIs) ในการจัดการศึกษาปฐมวัยเชิงบูรณาการในพ้ืนที่ที่เชื่อมโยงตามเป้าหมาย
การจัดการศึกษาปฐมวัยตามยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง และจัดท าข้อเสนอแนะในการยกระดับคุณภาพการจัด
การศึกษาปฐมวัยแบบบูรณาการ เพ่ือใช้เป็นแนวทางการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาปฐมวัย โดยลักษณะ 
การประชุมเป็นการแบ่งกลุ่ม เพ่ือระดมความคิดเห็นจากกลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาและจัด
การศึกษาปฐมวัยในพ้ืนที่จังหวัดระนอง โดยผู้เข้าร่วมประชุมได้สะท้อนความคิดเห็นและฝ่ายเลขานุการ  
ได้สรุปเป็นข้อเสนอแนะได้ดังนี้ 
 ๑. จัดให้มี “แผนพัฒนาเด็กปฐมวัยและโครงการที่ส าคัญ” โดยใช้ทักษะสมองส่วนการคิด
เชิงบริหาร หรือ Executive Function (EF) เป็นฐานในการขับเคลื่อนที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายตามแผน
แม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิรูปประเทศ นโยบายรัฐบาล แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดและแผนพัฒนา
จังหวัดทุกจังหวัด 
 ๒. จัดให้มีโครงสร้างและระบบการบริหารแบบเชิงบูรณาการในการ “พัฒนาเด็กปฐมวัย”  
ที่สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดทุกจังหวัด 
 3. จัดให้มีการพัฒนาบทบาทและคุณลักษณะของผู้บริหารทุกระดับที่เกี่ยวกับ “การพัฒนา
เด็กปฐมวัย” ทุกจังหวัดโดยใช้ทักษะสมองส่วนการคิดเชิงบริหาร หรือ Executive Function (EF) เป็นฐาน 
 4. จัดให้มี”การพัฒนาผู้ดูแลเด็กปฐมวัย”ให้มีสมรรถนะในศวรรษตที่ ๒๑ โดยใช้ทักษะ
สมองส่วนการคิดเชิงบริหาร หรือ Executive Function (EF) ทุกจังหวัด 
 5. จัดให้มีแนวทางและคู่มือการปฏิบัติงานเกี่ ยวกับการบริหาร การประสานงาน  
การด าเนินงาน การตรวจราชการ การนิเทศ การแนะแนว  การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลใน” 
การพัฒนาเด็กปฐมวัย” ภายใต้โครงสร้างการบริหารแบบเชิงบูรณาการทุกจังหวัดที่สอดคล้องกับเป้าหมาย  
การพัฒนาจังหวัด 
 6. จัดให้มีกรอบการประเมินผลการปฏิบัติงานและตัวชี้วัดในการด าเนินงานในลักษณะ
ตัวชี้วัดร่วมของ “สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย” สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ หน่วยงานภาครัฐอ่ืน องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนที่มีวัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษาให้แก่เด็กปฐมวัยในทุกจังหวัด และจัดท า  
ค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
 7. ส่งเสริมให้จังหวัดเป็นพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา เพ่ือการกระจายอ านาจและเพ่ิม 
ความอิสระคล่องตัวในการบริหารและการจัดการศึกษาในระดับพ้ืนที่ 
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ตอนที่  4  งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 1. งานวิจัยภายในประเทศ 
 กรรณิการ์  กลิ่นหวาน (2556). ได้ศึกษาวิจัย เรื่อง รูปแบบการจัดการศึกษาปฐมวัยส าหรับ
ประเทศไทยในทศวรรษหน้า มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาปฐมวัยส าหรับประเทศไทย  
ในทศวรรษหน้า ผลการวิจัย พบว่า รูปแบบการจัดการศึกษาปฐมวัยส าหรับประเทศไทยในทศวรรษหน้า  
มีความเหมาะสม มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ รูปแบบการจัดการศึกษาปฐมวัย มี 4 องค์ประกอบ 
ได้แก่ 1) การวางแผน ให้ความส าคัญกับคุณภาพของเด็กปฐมวัยโดยการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาการ  
ของเด็กปฐมวัย การให้ความรู้ผู้ปกครองและการมีส่วนร่วมของชุมชน 2) การจัดองค์กรควรให้ความส าคัญ 
กับโครงสร้างที่เรียบง่าย มีความยืดหยุ่นและการท างานเป็นทีม 3) การน าควรให้ความส าคัญกับการพัฒนาครู 
พัฒนาผู้บริหาร พัฒนานวัตกรรมการศึกษาปฐมวัยและการสร้างแรงจูงใจ 4) การควบคุม ให้ความส าคัญ 
กับการประกันคุณภาพภายใน การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร และการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา 
 เบญจนารถ อมรประสิทธ์ (2556). ได้ศึกษาวิจัย เรื่อง รูปแบบการบริหารสู่ความเป็นเลิศของ
โรงเรียนอนุบาลประจ าจังหวัด.  มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนารูปแบบการบริหารสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียน
อนุบาลประจ าจังหวัด ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบการบริหารสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนอนุบาลประจ าจังหวัด 
ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) หลักการบริหารสู่ความเป็นเลิศ 2) คณะกรรมการบริหารสู่ความเป็นเลิศ 
3) ขอบข่ายบริหารงานสู่ความเป็นเลิศ 4) แนวทางการบริหารสู่ความเป็นเลิศ โดยที่รูปแบบการบริหาร 
สู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนอนุบาลประจ าจังหวัดมีความเหมาะสม และสามารถน าไปใช้ในโรงเรี ยนอนุบาล
ประจ าจังหวัดได้ในระดับมาก  
 บุณยกุล หัตถกี (2556) ได้ศึกษาวิจัย เรื่อง รูปแบบการบริหารคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ 
ของโรงเรียนขนาดเล็ก มีวัตถุประสงค์ 1) วิเคราะห์องค์ประกอบการบริหารคุณภาพสู่ความเป็นเลิศ 
ของโรงเรียนขนาดเล็ก 2) สร้างรูปแบบการบริหารคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนขนาดเล็ก 
ผลการวิจัยพบว่า 1) องค์ประกอบการบริหารคุรภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนขนาดเล็ก 
ประกอบด้วย 7 ด้าน ด้านภาวะผู้น า ด้านการจัดการกระบวนการ ด้านการวางแผนเชิงกลยุทธ์ ด้านการสร้าง
ทีมงาน ด้านการประเมินตนเอง ด้านการมุ่งเน้นนักเรียนผู้ปกครองและชุมชน และด้านสารสนเทศ 
และเทคโนโลยี 2) รูปแบบเรื่อง รูปแบบการบริหารคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนขนาดเล็ก 
ที่เหมาะสมกับสังคมไทย ได้แก่ ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง การใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม การจัด
กระบวนการเรียนรู้ร่วมกับชุมชน มีมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาชัดเจน ใช้กระบวนการปฏิบัติงาน 
อย่างมีคุณภาพตามวงจร เดมิ่ง PDCA การใช้หลักธรรมภิบาล การบริหารงานแบบมีส่วนรว่ม ก าหนดวิสัยทัศน์ 
การสร้างวัฒนธรรมองค์กร การสร้างบรรยากาศในการท างาน การส่งเสริมพัฒนาครู การประเมินผลสัมฤทธิ์
กระบวนการจัดการเรียนการสอน การประกันคุณภาพการศึกษา ความพึงพอใจของนักเรียน ผู้ปกครอง  
และชุมชนในการจัดการศึกษา การจัดการความรู้คู่คุณธรรมและทักษะชีวิต การสร้างบรรยากาศการเรียนรู้  
ที่เอ้ือต่อการพัฒนาศักยภาพของนักเรียน การสร้างความผูกพัน ผู้บริหารโรงเรียนใช้เทคโนโลยีในการบริหาร
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จัดการและจัดการเรียนการสอน การใช้เทคโนโลยีจัดเก็บสารสนเทศของโรงเรียน และการน าเทคโนโลยี  
มาให้ความรู้บริการชุมชน  
 ปิยนุช ลอยเลิศหล้า (2559) ได้ศึกษาวิจัย เรื่อง การน านโยบายสู่การปฏิบัติของโรงเรียน
มัธยมศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีวัตถุประสงค์เพ่ือทราบองค์ประกอบการน า
นโยบายสู่การปฏิบัติของโรงเรียนมัธยมศึกษาและมีผลการยืนยันมีความเหมาะสม ความเป็นไปได้ ถูกต้อง  
และเป็นประโยชน์  สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ผลการวิจัยพบว่า องค์ประกอบการน า
นโยบายสู่การปฏิบัติของโรงเรียนมัธยมศึกษา ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ ได้แก่   
 องค์ประกอบที่ 1) การจัดระบบบริหารจัดการที่ดี มี 15 ตัวแปร ดังนี้ 1.1 ) มีความเอาใจใส่ 
อย่างต่อเนื่องการน านโยบายสู่การปฏิบัติ 1.2) มีการเผยแพร่ข้อมูลในการน านโยบายสู่การปฏิบัติ 1.3) มกีาร
จัดเก็บข้อมูลอยา่งเป็นระบบ 1.4) มีการจัดท าตารางการปฏิบัติงานไว้อย่างชัดเจน 1.5) มีการตรวจสอบข้อมูล
ความพร้อมของโรงเรียนก่อนน านโยบายสู่การปฏิบัติ 1.6) มีการชี้แจงเป้าหมายและวิธีการปฏิบัติ 
ให้บรรลุตามเป้าหมายในการน านโยบยสู่การปฏิบัติ 1.7 )มีการฝึกอบรมให้กับผู้น านโยบายสู่การปฏิบัติ  
1.8) มีกระบวนการที่เป็นแนวทางในการด าเนินงาน 1.9) มีการท างานร่วมกันในการน านโยบายสู่การปฏิบัติ 
1.10) มีงบประมาณที่ใช้ในการน านโยบายสู่การปฏิบัติที่เพียงพอ 1.11) มีการกระตุ้นให้มีนวัตกรรมในการน า
นโยบายสู่การปฏิบัติให้กับโรงเรียน 1.12) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีการก าหนดแนวทางการน านโยบาย 
สู่การปฏิบัติให้กับโรงเรียน 1.13) มีการน าผลงานวิจัยมาใช้ในการก าหนดยุทธ 1.14) มีการเปรียบเทียบข้อดี 
ข้อเสียของทางเลือกต่าง ๆ ที่จะใช้ในการน านโยบายสู่การปฏิบัติ 1.15) มีการกระตุ้น เสริมแรงและจูงใจ 
ในการปฏิบัติงาน  
 องค์ประกอบที่ 2) การเสริมสร้างความเป็นผู้น าของผู้บริหาร มี 17 ตัวแปร  ดังนี้ 1) ผู้บริหาร 
มีวิสัยทัศน์  2.2) ผู้บริหารมีพลังสร้างสรรค์ 2.3) ผู้บริหารมีมนุษยสัมพันธ์ 2.4) ผู้บริหารมีวุฒิภาวะทาง
อารมณ์ 2.5) ผู้บริหารอ านวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ ให้กับครูในการปฏิบัติตามนโยบาย 2.6) ผู้บริหาร 
มีความเข้าใจในจิตวิทยาการบริหาร 2.7) ผู้บริหารมีความรอบคอบในการน านนโยบายสู่การปฏิบัติ  
2.8) ผู้บริหารมีการปรับตัวได้ทันต่อเหตุการณ์ที่ไม่อาจคาดคิดไว้ก่อน 2.9) ผู้บริหารมีการพัฒนาตนเอง 
อยู่เสมอ 2.10) ผู้บริหารมีศาสตร์และศิลป์ในการท างาน 2.11) ผู้บริหารมีภาวะผู้น า 2.12) ผู้บริหาร 
มีเป้าหมายในการท างาน 2.13) ผู้บริหารมีการสื่อข้อความที่ชัดเจน ครบถ้วน สมบูรณ์  2.14) ผู้บริหาร
วิเคราะห์ความคุ้มค่าในการน านโยบายสู่การปฏิบัติทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 2.15) ผู้บริหารมีความ
จริงจังในการน านโยบายสู่การปฏิบัติ 2.16) ผู้บริหารมีความเข้าใจที่ดีเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของโลก  
2.17) ผู้บริหารมีความกล้าหาญ 
 องค์ประกอบที่ 3) การจัดกระบวนการการบริหารนโยบาย มีตัวแปร 10 ตัวแปร ดังนี้ 3.1) 
นโยบายมีมาตรฐานและวัตถุประสงค์ชัดเจน 3.2) นโยบายที่น าสู่การปฏิบัติสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
และวิสัยทัศน์ของโรงเรียน  3.3) นโยบายมีขอบเขตและกรอบชัดเจน 3.4) นโยบายมีเป้าหมายที่ชัดเจน  
3.5) มีการให้ความส าคัญกับความชัดเจนของเป้าหมาย 3.6) มีการก าหนดนโยบายโดยหน่วยงาน 3.7) มีการ
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ประกาศวัตถุประสงค์ของนโยบาย 3.8) มีการจัดล าดับความส าคัญของวัตถุประสงค์นโยบาย 3.9) มีกระบวนการ
แปลงนโยบายสู่การปฏิบัติ 3.10) มีการยึดเป้าหมายของนโยบายในการปฏิบัติติ 
 องค์ประกอบที่ 4) การจัดระบบบริหารแบบมีส่วนร่วม มีตัวแปร 5 ตัวแปร ดังนี้ 4.1) ได้รับ 
การสนับสนุนทางการเมืองในการน านโยบายสู่การปฏิบัติ 4.2) บริบททางการเมืองส่งผลต่อการน านโยบาย 
สู่การปฏิบัติ 4.3) การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนต่าง ๆ ในการก าหนดนโยบาย 4.4) ผู้ปกครองและชุมชน 
มีส่วนร่วมในการน านโยบายสู่การปฏิบัติ 4.5) มีการวิเคราะห์สภาพเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและการเมือง
ท้องถิ่น 
 ณฐาภรณ์ ซื่อมาก (2559) ได้ศึกษาวิจัย เรื่อง การพัฒนาตัวบ่งชี้ความสุขในที่ท างานของ 
ครูปฐมวัยในโรงเรียน สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1) เพ่ือพัฒนา
ตัวบ่งชี้ความสุขในที่ท างานของครูปฐมวัยในโรงเรียน สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
2) เพ่ือตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลการวัดตัวบ่งชี้ความสุขในที่ท างานของครูปฐมวัย 3) สร้างเกณฑ์ 
การประเมินความสุขในที่ท างานของครูปฐมวัย ผลการวิจัยพบว่า ตัวบ่งชี้ความสุขในที่ท างานของครูปฐมวัย 
ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบหลัก 15  องค์ประกอบย่อย และ 64 ตัวบ่งชี้  ได้แก่ 1) ความคิดเชิงบวก 
มี 3 องค์ประกอบย่อย 16 ตัวบ่งชี้ 2) ความสัมพันธ์ทางสังคมที่ดี มี 3 องค์ประกอบย่อย 8 ตัวบ่งชี้ 3) การเห็น
คุณค่าในตัวเอง มี 3 องค์ประกอบย่อย 16 ตัวบ่งชี้ 4) การรับรู้การสนับสนุนจากองค์กร มี 3 องค์ประกอบ
ย่อย 14 ตัวบ่งชี้ และ 5) การรับรู้ความสามารถและเชี่ยวชาญของตน มี 3 องค์ประกอบยอ่ ย 10 ตัวบ่งชี้ 
ส่วนผลการวิจัยเชิงปริมาณ พบว่า โมเดลการวัดตัวบ่งชี้ความสุขในที่ท างานของครูปฐมวัยที่พัฒนาขึ้น 
จากทฤษฎีมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์  
 ปัทมนันท์ หิรัญธีรวัฒน์ (2560) ได้ศึกษาวิจัย เรื่อง รูปแบบการบริหารครูผู้มีสมรรถนะสูง 
ในศตวรรษที่ 21 ส าหรับโรงเรียนเอกชนคาทอลิกในภาคตะวันออก มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาลักษณะ 
การบริหารครูผู้มีสมรรถนะสูง พัฒนารูปแบบ การบริหารและตรวจสอบระดับการยอมรับรูปแบบการบริหาร
ครูในศตวรรษที่ 21 ส าหรับโรงเรียนเอกชนคาทอลิก ในภาคตะวันออกโดยใช้การวิจัยแบบผสม (Mixed 
method) ระหว่างการวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพ ผลการวิจัยพบว่า 1) ผลการศึกษาลักษณะ 
การบริหารครูผู้มีสมรรถนะสูงในศตวรรษที่ 21 ของโรงเรียนเอกชนคาทอลิกในภาคตะวันออก อยู่ในระดับมาก 
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านเรียงตามล าดับค่าเฉลี่ย ดังนี้ด้านการประเมินศักยภาพ ด้านการอบรมและพัฒนา 
และด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน การสรรหา การธ ารงรักษา การวางแผน อัตราก าลังการบริหาร
ค่าตอบแทนและผลประโยชน์ การวางแผนการสืบทอดต าแหน่ง และการคัดเลือกบุคลากร ตามล าดับ 2)  
ผลการพัฒนารูปแบบครูผู้มีสมรรถนะสูงสังกัดโรงเรียนเอกชน พบว่าผู้เชี่ยวชาญส่วนใหญ่ มีแนวคิดว่า  
การบริหารค่าตอบแทน ทั้งท่ีเป็นตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงินมีความส าคัญต่อการรักษาผู้มีสมรรถนะสูง ล าดับต่อมา
คือ การธ ารงรักษาบุคลากรการสร้างวัฒนธรรมองค์กร และการสร้างความสมดุลในชีวิตตลอดจนด้านการ
ประเมินศักยภาพหรือพรสวรรค์ ความรับผิดชอบ การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง และการมีมนุษย์สัมพันธ์
ตามล าดับ 3. ผลการตรวจสอบระดับการยอมรับรูปแบบการบริหารครูผู้มีสมรรถนะสูงในศตวรรษที่ 21  
ของโรงเรียนเอกชนในภาคตะวันออกพบว่าอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านเรียงล าดับค่าเฉลี่ย 
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ดังนี้ การบริหารค่าตอบแทน รองลงมาคือ การธ ารงรักษาบุคลากร การประเมินศักยภาพ การวางแผนการสืบทอด 
ต าแหน่ง การอบรมและการพัฒนา การสรรหาบุคลากร การวางแผนอัตราก าลัง การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
และการคัดเลือกตามล าดับ 
 นายสันติชัย ใจชุ่มชื่น (2561) ได้ศึกษาวิจัย เรื่อง รูปแบบการบริหารนวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศ 
ของโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญ มีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างและตรวจสอบรูปแบบการบริหารนวตักรรม 
สู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญสังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
ผลการวิจัยพบว่า  
 1. รูปแบบการบริหารนวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญ สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน มีองค์ประกอบ 7 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านการพัฒนาผู้เรียนโดยมุ่งเน้น
ผลลัพธ์ มี 50 ประเด็น 2) ด้านการพัฒนาภาวะผู้น าและธรรมาภิบาลของผู้บริหาร มี 45 ประเด็น 3) ด้าน
การพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากร มี 45 ประเด็น 4) ด้านการพัฒนาหลักสูตร และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
มี 45 ประเด็น 5) ด้านการพัฒนาระบบการบริหารจัดการของโรงเรียน มี 45 ประเด็น 6) ด้านการพัฒนา
สภาพแวดล้อมที่เกื้อหนุนต่อการเรียนรู้และนวัตกรรม มี 45 ประเด็น และ 7) ด้านการพัฒนาความร่วมมือ 
กับเครือข่ายในการจัดการศึกษา มี 45 ประเด็น โดยในองค์ประกอบ แต่ละด้านมีกระบวนการบริหารจัดการ
ตามหลักวงจรคุณภาพ 4 ขั้นตอน และ 15 ขั้นย่อย ประกอบด้วย 1) การวางแผน มี 6 ขั้นย่อย 2) การน า 
กลยุทธ์สู่การปฏิบัติ มี 4 ขั้นย่อย 3) การตรวจสอบผลการด าเนินงาน มี 2 ขั้นย่อย และ 4 ) การแก้ไขพัฒนา
ระบบ มี 3 ขั้นย่อย รวมทั้งหมด 320 ประเด็น  
 2. ผลการตรวจสอบรูปแบบการบริหารนวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนเอกชนประเภท
สามัญ สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน พบว่า รูปแบบที่สร้างขึ้นมีความเหมาะสม  
และเป็นไปได้ในการน าไปปฏิบัติและมีขั้นตอนเหมือนกับรูปแบบที่สร้างขึ้น ตามความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 

 2. งานวิจัยต่างประเทศ  
 Tummers, Lars Bekkers, Victor (2014) ได้ศึกษาการด าเนินการตามนโยบายระบบ
ราชการระดับถนนและความส าคัญของดุลพินิจ ข้าราชการระดับถนนที่ด าเนินนโยบายสาธารณะมีอิสระ 
ในระดับหนึ่งหรือดุลยพินิจในการท างาน การติดตามการพูดคุย การใช้ดุลพินิจได้รับความสนใจอย่างกว้างขวาง
ในเอกสารการด าเนินนโยบาย อย่างไรก็ตามนักวิชาการยังไม่ได้พัฒนากรอบทฤษฎีเกี่ยวกับผลของการใช้  
ดุลยพินิจ ซึ่งได้รับการทดสอบโดยใช้กลุ่มตัวอย่างขนาดใหญ่ การศึกษานี้จึงพัฒนากรอบทางทฤษฎีเกี่ยวกับ
ผลกระทบหลักสองประการของดุลพินิจ : ความหมายของลูกค้าและความเต็มใจที่จะด าเนินการ ความสัมพันธ์
ได้รับการทดสอบ โดยใช้แบบส ารวจจากผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลสุขภาพ 1,300 คนที่ใช้นโยบายใหม่ ผลลัพธ์ 
เน้นย้ าความส าคัญของการใช้ดุลพินิจมีการแสดงผลกระทบของการค้นพบและวาระการวิจัยในอนาคต 
 Romane Viennet & Beatriz Pont. (2017) ได้ศึกษาการทบทวนวรรณกรรมนี้  มุ่งเน้น 
ไปที่การด าเนินนโยบายการศึกษาค าจ ากัดความกระบวนการและตัวก าหนด มีวัตถุประสงค์เพ่ือชี้แจงว่า  
การด าเนินนโยบายเกี่ยวข้องกับอะไร ระบบการศึกษาที่ซับซ้อน เพ่ือสนับสนุนงานนโยบายการสร้าง
วรรณกรรมและตัวอย่างประเทศ บทน าจะเจาะลึกถึงสาเหตุที่จ าเป็นต้องอัพเดตแนวคิดของการด าเนินนโยบาย
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การศึกษาซึ่งก าหนดไว้เป็นจุดมุ่งหมายและกระบวนการเปลี่ยนแปลงหลายทิศทาง มีเป้าหมายเพ่ือน านโยบาย  
ที่เฉพาะเจาะจงไปสู่การปฏิบัติและส่งผลกระทบต่อระบบการศึกษาในหลายระดับ เอกสารจะวิเคราะห์ปัจจัย  
ที่ขัดขวางหรืออ านวยความสะดวกในกระบวนการและจัดกลุ่มตามสี่มิติ ซึ่งสนับสนุนการน าไปใช้อย่าง  
มีประสิทธิภาพ การออกแบบนโยบาย การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย บริบทที่เอ้ือและสอดคล้องกัน  
กลยุทธ์การด าเนินการ น าเสนอข้อมูลทั่วไปตามขนาดเหล่านี้กรอบและชุดค าถามและหลักการเสริมส าหรับ  
การด าเนินการที่สามารถท าได้ แนะน าผู้ก าหนดนโยบายในการออกแบบวิเคราะห์ และด าเนินนโยบาย
การศึกษาของตนกระบวนการด าเนินการ 
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บทที่  3 
วิธีด าเนินการวิจัย 

 การวิจัย เรื่อง  “รูปแบบการน านโยบายการศึกษาปฐมวัยไปปฏิบัติของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 
ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ” ใช้รูปแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ผู้วิจัยได้ใช้
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้  

 วิธีการที่ศึกษา 
 1. การวิจัยเอกสาร (Documentary Research) เป็นการศึกษาจากเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจัด
การศึกษาระดับปฐมวัยของกระทรวงศึกษาธิการ หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 รายงานผล  
การประเมินพัฒนาการเด็กที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ปีการศึกษา 2561 รายงาน  
การวิจัย บทความวิชาการ บทความวิจัยที่เกี่ยวข้อง และเอกสารการด าเนินงานการจัดการศึกษาปฐมวัย  
ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด และสถานศึกษาระดับปฐมวัย 
 2. การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) เป็นการสัมภาษณ์เชิงลึก กลุ่มผู้ปฏิบัติและผู้ได้รับผล
จากการน านโยบายการจัดการศึกษาปฐมวัยไปปฏิบัติโดยตรง ประกอบด้วย กลุ่มที่ 1 กลุ่มผู้บริหารส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กลุ่มที่ 2 คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด กลุ่มที่ 3 
ผู้บริหาร ครูปฐมวัย กลุ่มที่ 4 ผู้ปกครองเด็กปฐมวัย เพ่ือรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการแปลง
นโยบายการศึกษาปฐมวัยของกระทรวงศึกษาธิการสู่การปฏิบัติกลไกขับเคลื่อนการน านโยบายการศึกษา
ปฐมวัยไปปฏิบัติ ผลการด าเนินงาน ปัญหา อุปสรรคและแนวทางแก้ไข  
 3. การสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) เป็นการสนทนากลุ่มผู้บริหารส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดกลุ่มเป้าหมาย 6 ภูมิภาค ที่ท าหน้าที่ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยของสถานศึกษา  
ในจังหวัด ในประเด็นรูปแบบการน านโยบายการศึกษาปฐมวัยไปปฏิบัติของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด  
และข้อเสนอแนะในการก าหนดนโยบาย 
 4. การสังเกต (Observation) เป็นการสังเกตสภาพแวดล้อมของสถานศึกษาระดับปฐมวัยหลังจาก
การสัมภาษณ์เสร็จ โดยผู้วิจัยได้สังเกตการณ์จัดห้องเรียน ห้องอาหาร ห้องน้ า ห้องนอน สนามเด็กเล่น  
การดูแลปฏิบัติต่อเด็ก การท าอาหาร การเตรียมอาหาร การรับเด็กก่อนเข้าสถานศึกษา การส่งเด็กกลับบ้าน 

 การเลือกพื้นที่ศึกษา  
 1. ผู้วิจัยรวบรวมรายชื่อส านักงานศึกษาธิการภาค จ านวน 6 ภาค เป็นหน่วยงานภายในสังกัด
ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  ได้แก่ 1) ส านักงานศึกษาธิการภาคกลาง 2) ส านักงานศึกษาธิการภาคใต้ 
3) ส านักงานศึกษาธิการภาคใต้ชายแดน 4) ส านักงานศึกษาธิการภาคตะวันออก 5) ส านักงานศึกษาธิการภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 6) ส านักงานศึกษาธิการภาคเหนือ โดยสุ่มส านักงานศึกษาธิการจังหวัดในแต่ภาคเป็น
ตัวแทนพ้ืนที่ในการศึกษา ดังนี้    
 1.1 ตัวแทนส านักงานศึกษาธิการจังหวัดภาคกลาง   ได้แก่ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี   
 1.2. ตัวแทนส านักงานศึกษาธิการจังหวัดภาคใต้  ได้แก่ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดชุมพร 
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 1.3 ตัวแทนส านักงานศึกษาธิการภาคใต้ชายแดน  ได้แก่ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส 
 1.4 ตัวแทนส านักงานศึกษาธิการภาคตะวันออก  ได้แก่ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดฉะเชิงเทรา 
 1.5 ตัวแทนส านักงานศึกษาธิการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
อุดรธานี  
 1.6 ตัวแทนส านักงานศึกษาธิการจังหวัดภาคเหนือ  ได้แก่  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ 
 ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informant)  
 การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ก าหนดผู้ให้ข้อมูลส าคัญเป็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการน านโยบายการศึกษา
ปฐมวัยไปปฏิบัติของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ พบว่า มีผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องประกอบด้วย 4 กลุ่ม ดังนี้ กลุ่มที่ 1 ผู้บริหารส านักงานศึกษาธิการจังหวัด จ านวน 6 คน กลุ่มที่ 2 
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด จ านวน 6 คน กลุ่มที่ 3 ผู้บริหาร จ านวน 18 คน ครูปฐมวัย จ านวน 18 คน 
กลุ่มท่ี 4 ผู้ปกครองเด็กปฐมวัย จ านวน 18 คน  
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย  
 1. แบบบันทึกข้อมูล (Record Form) ใช้ในการบันทึกข้อมูลที่ได้จากการวิจัย  
 2. แนวค าถามส าหรับการสัมภาษณ์เชิงลึก ( Interview Guide) ใช้ส าหรับเป็น แนวทางในการ
สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ กลุ่มท่ี 1 ผู้บริหารส านักงานศึกษาธิการจังหวัด ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ที่ท าหน้าที่ก ากับดูแลการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยของสถานศึกษา กลุ่มที่ 2 คณะกรรมการศึกษาธิการ
จังหวัด มีหน้าที่ก าหนดยุทธศาสตร์ แนวทางการจัดการศึกษา และการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา 
ทุกระดับทุกประเภท และก ากับ เร่งรัด ติดตาม และประเมินผลส่วนราชการหรือหน่วยงานและสถานศึกษา  
ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการลักษณะของข้อค าถามเป็นแบบปลายเปิด  
 3. แนวค าถามส าหรับการสัมภาษณ์เชิงลึก ( Interview Guide) ใช้ส าหรับเป็นแนวทางในการ
สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ กลุ่มที่ 3 ผู้บริหารโรงเรียน ครูปฐมวัย บุคลากรที่เกี่ยวข้อง มีหน้าที่โดยตรงในการ
น านโยบายการจัดการศึกษาปฐมวัยไปปฏิบัติ กลุ่มที่ 4 ผู้ปกครองเด็กปฐมวัย เป็นกลุ่มที่ได้รับผลจากการ  
น านโยบายการศึกษาปฐมวัยของกระทรวงศึกษาธิการลักษณะของข้อค าถามเป็นแบบปลายเปิด 
 4. แนวค าถามส าหรับการสนทนากลุ่ม (Focus Group Guide) ใช้ส าหรับเป็นแนวทางในการสนทนา    
กลุ่มผู้ให้ข้อมูลส าคัญ กลุ่มท่ี 1 ผู้บริหารส านักงานศึกษาธิการจังหวัด กลุ่มเป้าหมาย 6 ภูมิภาค 
 5. แบบสังเกต ใช้เป็นแนวทางการสังเกตสถานศึกษาในการน านโยบายการจัดการศึกษาปฐมวัย 
ไปปฏิบัติในสถานศึกษา 
 การสร้างเครื่องมือและการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ  
 1. ผู้วิจัยศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องจากนั้นน ามาสร้างเป็นกรอบแนวทางในการ
สร้างเครื่องมือทั้ง 4 ประเภท ได้แก่ แบบสัมภาษณ์เชิงลึก ฉบับที่  1 แบบสัมภาษณ์เชิงลึก ฉบับที่ 2 แบบ
สังเกตสถานศึกษาปฐมวัย ฉบับที่ 3 แบบสนทนากลุ่ม ฉบับที่ 4  
 2. น าเครื่องมือทั้ง 4 ประเภท ไปให้ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 5 คน พิจารณา ตรวจสอบความตรง  
เชิงเนื้อหา (Content Validity)  
 3. ผู้วิจัยด าเนินการแก้ไข เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญ 
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 การตรวจสอบข้อมูล  
 ผู้วิจัยได้ท าการตรวจสอบข้อมูล โดยใช้และผสมผสานวิธีการวิจัยที่เรียกว่า Multiple Triangulation 
(Yin, 2009) ด้าน Data Triangulation คือ การใช้แหล่งข้อมูลที่แตกต่างกันในการศึกษาปรากฏการณ์
เดียวกัน ส าหรับการวิจัยในครั้งนี้ผู้วิจัยใช้แหล่งข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาในหลายแหล่ง ได้แก่ การศึกษาเอกสาร 
การสัมภาษณเ์ชิงลึก การสนทนากลุ่ม และการสังเกต 

 การวิเคราะห์ข้อมูล  
 ข้อมูลเชิงคุณภาพที่ได้จากการวิเคราะห์ศึกษาเอกสาร การสัมภาษณ์เชิงลึก ( In-depth Interview)  
การสังเกต การสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) และข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) จะถูก
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธี วิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) แบบหน่วยบริบท (Contextual Unit) 
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บทที่ 4 
ผลการวิจัย 

 การวิจัยเรื่อง รูปแบบการน านโยบายการศึกษาปฐมวัยไปปฏิบัติของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 
ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ผู้วิจัยได้สังเคราะห์ผลการศึกษาเอกสาร ผลการสัมภาษณ์ ผลการสังเกต  
สรุปผลการศึกษา ออกเป็น  5 ตอน ดังนี้ 

 ตอนที่  1 การวิจัยเอกสาร (Documentary Research)   
  1.1 ด้านหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
  1.2 ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา   
  1.3 ด้านประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย   
  1.4 ด้านนโยบายการจัดการศึกษาปฐมวัย ของกระทรวงศึกษาธิการ  
  1.5 ด้านการด าเนินงานการจัดการศึกษาปฐมวัยของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด  

 ตอนที่ 2 ผลการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview)   
  ผลการสังเคราะห์สรุปข้อค้นพบ การน านโยบายการจัดการศึกษาปฐมวัยไปปฏิบัติ กลุ่มที่ 1 
กลุ่มผู้บริหารส านักงานศึกษาธิการจังหวัด ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กลุ่มที่ 2 คณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัด กลุ่มท่ี 3 ผู้บริหาร ครูปฐมวัย กลุ่มท่ี 4 ผู้ปกครองเด็กปฐมวัย 

 ตอนที่ 3  ผลการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) 
  ผลการสังเคราะห์สรุปข้อค้นพบรูปแบบการน านโยบายการจัดการศึกษาปฐมวัยไปปฏิบัติ 
ประกอบด้วย ผู้บริหารส านักงานศึกษาธิการจังหวัด กลุ่มเป้าหมาย 6 ภูมิภาค  

 ตอนที่ 4 ผลการสังเกต  (Observation)  
  ผลสรุปข้อสังเกตสภาพแวดล้อมของสถานศึกษาระดับปฐมวัยหลังจากการสัมภาษณ์ 
เสร็จ โดยผู้วิจัยได้สังเกตการณ์จัดห้องเรียน ห้องอาหาร ห้องน้ า ห้องนอน สนามเด็กเล่น การดูแลปฏิบัติต่อเด็ก 
การท าอาหาร การเตรียมอาหาร การรับเด็กก่อนเข้าสถานศึกษา การส่งเด็กกลับบ้าน 

 ตอนที่ 5 ผลการด าเนินงานการขับเคลื่อนโยบายไปปฏิบัติ  
  ด้านคุณภาพของเด็ก ด้านการบริหารจัดการศึกษา ด้านการจัดประสบการณ์ ด้านสภาพแวดล้อม
ของสถานศึกษา ด้านการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง 
 
 
 
 
 
 



84 

 
 
 
 
 

ตอนที่ 1  การวิจัยเอกสาร (Documentary Research)  
  เป็นการศึกษาจากเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยของกระทรวงศึกษาธิการ 
ได้แก่ หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 รายงานผลการประเมินพัฒนาการเด็กที่จบหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ปีการศึกษา 2561 รายงานการวิจัยบทความวิชาการ บทความวิจัย  
ที่ เกี่ยวข้อง และเอกสารการด าเนินงานการจัดการศึกษาปฐมวัยของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด  
และสถานศึกษาระดับปฐมวัย 
  ผลการวิจัยเอกสาร ได้แบ่งการวิจัยเอกสารเป็น 3 ระดับ ได้แก่ ระดับกระทรวงศึกษาธิการ ระดับ
ศึกษาธิการจังหวัด และระดับสถานศึกษา พบว่า การขับเคลื่อนนโยบายการจัดการศึกษาปฐมวัยของ
กระทรวงศึกษาธิการ มีดังนี้ 
 ระดับกระทรวงศึกษาธิการ 
 1.1 ด้านหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  
 กระทรวงศึกษาธิการ ได้มีค าสั่งที่ สพฐ.1223 / 2560 เรื่อง ให้ใช้หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
พุทธศักราช 2560 เพ่ือให้สถานศึกษาหรือสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยทุกสังกัด น าหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
แทนหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 เพ่ือให้สถานศึกษาหรือสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยทุกสังกัด 
น าหลักสูตรไปใช้ปรับปรุงให้เหมาะสมกับเด็กและสภาพท้องถิ่น โดยเริ่มตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป 
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยก าหนดหลักการไว้ ดังนี้ 1) ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาการที่ครอบคลุม
เด็กปฐมวัยทุกคน 2) ยึดหลักการอบรมเลี้ยงดูและให้การศึกษาที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ โดยค านึงถึงความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลและวิถีชีวิตของเด็ก ตามบริบทของชุมชน สังคมและวัฒนธรรมไทย 3) ยึดพัฒนาการและการ
พัฒนาเด็กโดยองค์รวม ผ่านการเล่นอย่างมีความหมายและมีกิจกรรมที่หลากหลายได้ลงมือกระท า 
ในสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ เหมาะสมกับวัยและมีการพักผ่อนเพียงพอ 4) จัดประสบการณ์  
การเรียนรู้ให้เด็กมีทักษะชีวิต และสามารถปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นคนดี มีวินัย  
และมีความสุข 5) สร้างความรู้ ความเข้าใจและประสานความร่วมมือในการพัฒนาเด็ก ระหว่างสถานศึกษา 
กับพ่อแม่ ครอบครัว ชุมชนและทุกฝ่ายที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
 หลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย เป็นหลักสูตรของสถานศึกษาที่เปดสอนระดับปฐมวัย แต่ละแห่งวางแผน 
หรือก าหนดแนวทางการจัดการศึกษา เพ่ือส่งเสริมให้เด็กบรรลุมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตัวบ่งชี้  
และสภาพที่พึงประสงค์ ตามที่หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยก าหนด สถานศึกษาต้องค านึงถึงวิสัยทัศน์ จุดเน้น 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น สภาพบริบทและความต้องการของชุมชนมาออกแบบหลักสูตรสถานศึกษา ดังนี้  
 1. จุดหมายของหลักสูตรสถานศึกษา สถานศึกษาต้องด าเนินการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา  
บนพ้ืนฐานหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย โดยสถานศึกษาต้องเชื่อมโยงมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์  
ในหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยไปสู่การจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา และสะท้อนให้เห็นหลักการของหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย เช่น การประสานความร่วมมือระหว่างครอบครัว ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้สอน
ปฐมวัย และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการพัฒนาเด็ก  
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 2. การสร้างหลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรสถานศึกษาจะต้องสนองต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม 
เศรษฐกิจ และปรับเปลี่ยน ให้สอดคล้องกับธรรมชาติและการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย การสร้างหลักสูตร
สถานศึกษาควรด าเนินการ ดังนี้ หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 
 2.1 ศึกษาท าความเข้าใจหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย คู่มือหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย และเอกสาร
ประกอบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย รวมทั้งศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับตัวเด็กและครอบครัว สภาพปัจจุบัน สภาพต่าง ๆ 
ที่เป็นปัญหา จุดเด่น ภูมิปัญญาท้องถิ่น ความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น  
 2.2 จัดท าหลักสูตรสถานศึกษา โดยก าหนดปรัชญาการศึกษา วิสัยทัศน์ ภารกิจหรือพันธกิจ 
เป้าหมาย มาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตัวบ่งชี้ สภาพที่พึงประสงค์ โดยโครงสร้างหลักสูตรประกอบด้วย 
การวิเคราะห์สาระการเรียนรู้รายปี เพ่ือก าหนดประสบการณ์ส าคัญและสาระที่ควรเรียนรู้ในแต่ละช่วงอายุ 
ระยะเวลาเรียน การจัดประสบการณ์ การสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ สื่อและแหล่งการเรียนรู้ การประเมิน 
พัฒนาการและการบริหารจัดการหลักสูตร ซึ่งสถานศึกษาอาจก าหนดโครงสร้างหลักสูตรได้ตามความเหมาะสม 
และความจ าเป็นของสถานศึกษาแต่ละแห่ง  
 2.3 ประเมินหลักสูตรของสถานศึกษาปฐมวัย แบ่งออกเป็น การประเมินก่อนน าหลักสูตรไปใช้เป็น
การประเมินเพ่ือตรวจสอบคุณภาพของหลักสูตร องค์ประกอบของหลักสูตรหลังจากที่ได้จัดท าแล้ว โดยอาศัย
ความคิดเห็นจากผู้ใช้หลักสูตร ผู้มีส่วนร่วมในการจัดท าหลักสูตร ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิในด้านต่าง  ๆ  
การประเมินระหว่างการด าเนินการใช้หลักสูตรเป็นการประเมิน เพ่ือตรวจสอบว่าหลักสูตรสามารถน าไปใช้ 
ได้ดีเพียงใด ควรมีก ารปรับปรุงแก้ไขในเรื่องใด และการประเมินหลังการใช้หลักสูตรเป็นการประเมิน  
เพ่ือตรวจสอบหลักสูตรทั้งระบบหลังจากที่ใช้หลักสูตรครบแต่ละช่วงอายุ เพ่ือสรุปผลว่าหลักสูตรที่จัดท า  
ควรมีการปรับปรุงหรือพัฒนาให้ดีขึ้นอย่างไร 
 1.2 ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา   
 กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561  
ให้ไว้เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 การประกันคุณภาพการศึกษา หมายความว่า การประเมินผล  
และการติดตามตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐานของสถานศึกษาแต่ละระดับและประเภทการศึกษา  
โดยมีกลไกในการควบคุมตรวจสอบระบบการบริหารคุณภาพการศึกษาที่สถานศึกษาจัดขึ้น เ พ่ือให้เกิดการ
พัฒนาและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและสาธารณชนว่า สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้
อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และบรรลุเป้าประสงค์ของหน่วยงานต้นสังกัด หรือหน่วยงานที่ก ากับ
ดูแล 
      1.2.1 มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐาน
การศึกษา ระดับปฐมวัย เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2561 เพ่ือเป็นหลักในการเทียบเคียงส าหรับสถานศึกษา 
หน่วยงานต้นสังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาในการพัฒนาสนับสนุน ก ากับดูแลและติดตามตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษา มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย พ.ศ. 2561 มีจ านวน 3 มาตรฐาน ได้แก่ มาตรฐาน 
ที่ 1 คุณภาพเด็ก มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารจัดการ มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็ก  
เป็นส าคัญ มีรายละเอียดดังนี้  
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 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก  
      1.1 มีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้  
      1.2 มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได้  
      1.3 มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม  
      1.4 มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพ้ืนฐาน และแสวงหาความรู้ได้  
 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  
      2.1 มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น  
      2.2 จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน  
      2.3 ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์  
      2.4 จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้อย่างปลอดภัย และเพียงพอ  
      2.5  ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพ่ือสนับสนุนการจัดประสบการณ์  
      2.6 มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม  
 มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นส าคัญ  
      3.1จัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ  
      3.2 สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข  
      3.3 จัดบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ใช้สื่อและเทคโนโลยี ที่เหมาะสมกับวัย  
      3.4 ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและน าผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุง  
การจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 

      1.2.2 มาตรฐานการศึกษาชาติระดับปฐมวัย คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ มาตรฐานการพัฒนา
เด็กปฐมวัยแห่งชาติ (National Standard for Early Childhood Care, Development and  Education 
Thailand) เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2562 วัตถุประสงค์ของมาตรฐานการศึกษาชาติระดับปฐมวัย  เพ่ือพัฒนา
คุณภาพการบริการดูแลพัฒนา และจัดการศึกษาและการด าเนินงานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยทุกสังกัดที่ดูแล
เด็กในเวลากลางวัน ช่วงอายุตั้งแต่แรกเกิด ถึง อายุ 6 ปีบริบูรณ์ หรือก่อนเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  
ที่สามารถน าไปใช้ประเมินการด าเนินงานของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยในทุกสังกัด  เพ่ือพัฒนาคุณภาพ 
การจัดบริการและความต่อเนื่องของการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
 คณะกรรมการพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ (ก.พ.ป.) ได้จัดท ามาตรฐานสถานศึกษาพัฒนาเด็กปฐมวัย
แห่งชาติขึ้น เป็นมาตรฐานกลางให้ทุกหน่วยงานใช้ร่วมกันประเมิน เพ่ือพัฒนาคุณภาพการบริการดูแลพัฒนา 
และจัดการศึกษาส าหรับเด็กตั้งแต่แรกเกิดถึงก่อนเข้าประถมศึกษา เป็นการปรับกระบวนทัศน์ให้ใช้เด็ก 
เป็นที่ตั้งของการก าหนดมาตรฐาน มาตรฐานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติเป็นมาตรฐานกลางให้ใช้เป็นหลัก
ประเมินการด าเนินงานให้เป็นแนวเดียวกัน ตอบสนองต่อการบูรณาการงานพัฒนาเด็กปฐมวัยของ 4 กระทรวงหลัก 
ได้แก่ 1) กระทรวงศึกษาธิการ 2) กระทรวงมหาดไทย 3) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง  
ของมนุษย์ 4) กระทรวงสาธารณสุข หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันด าเนินการได้แก่ กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวง 
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การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ส านักงานกรุงเทพมหานคร ส านักงานรับรองมาตรฐาน  
และประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) 
 มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ เป็นเครื่องมือในการประเมินคุณภาพของการด าเนินงาน
สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยทุกสังกัดที่ดูแลเด็กในเวลากลางวัน ช่วงอายุตั้งแต่แรกเกิดถึงอายุ 6 ปีบริบูรณ์  
หรือก่อนเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  1 ซึ่งใช้ได้กับทุกบริบทโดยได้มีการเทียบเคียงกับมาตรฐาน 
ของทุกหน่วยงานที่มีอยู่แล้ว ร่วมกับมาตรฐานคุณภาพของภูมิภาคอาเซียนฯ ทั้งนี้ หากสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
ที่มีศักยภาพการให้บริการพัฒนาเด็กอย่างมีคุณภาพสูงกว่ามาตรฐานนี้ สามารถพิจารณาเพ่ิมเติมเกณฑ์
ดังกล่าวได้ตามบริบท เช่น สถานรับเลี้ยงและพัฒนาเด็กเอกชน สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยที่มีความต้องการ 
พิเศษ โรงเรียนอนุบาลทั้งรัฐและเอกชน โรงเรียนอนุบาลนานาชาติ ฯลฯ 
 สาระของมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ 
 มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติประกอบด้วยมาตรฐาน 3 ด้าน ได้แก่  
 มาตรฐานด้านที่ 1 การบริหารจัดการ จ านวน 5 ตัวบ่งชี้/ 26 ข้อ  
 มาตรฐานด้านที่ 2 กระบวนการดูแลจัดประสบการณ์ เรียนรู้ และเล่น จ านวน 5 ตัวบ่งชี้/ 20 ข้อ  
มาตรฐานด้านที่ 3 คุณภาพเด็กปฐมวัย - 3 ก แรกเกิด ถึง 2 ปี (2 ปี 11 เดือน 29 วัน) จ านวน 2 ตัวบ่งชี้/ 
7 ขอ้ - 3 ข 3 ปี ถึง 6 ปี (ก่อนเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1) จ านวน 7 ตัวบ่งชี้/ 22 ข้อ 
      1.2.3 การเปรียบเทียบมาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย และมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
แห่งชาติ มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย 2561 มีจ านวน 3 มาตรฐาน 14 ประเด็นการพิจารณา  
การประเมินตามมาตรฐานเป็นไปตามหลักการตัดสินโดยอาศัยความเชี่ยวชาญ (Expert Judgment)  
การตรวจทานผลการประเมิน โดยคณะกรรมการประเมินในระดับเดียวกัน (Peer Review) โดยเทียบกับเกณฑ์
หรือมาตรฐานที่ก าหนดไว้ ใช้การประเมินแบบองค์รวม (Holistic Assessment) การประเมินหลักฐาน 
เชิงประจักษ์ (Evidence–Based Assessment) เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ มี 5 ระดับ ระดับยอดเยี่ยม  
(5) ระดับดีเลิศ (4) ระดับดี (3) ระดับปานกลาง (2) ระดับก าลังพัฒนา (1) มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
แห่งชาติ มีจ านวน 3 มาตรฐาน 17 ตัวบ่งชี้  และประเด็นการพิจารณา 68 ข้อ ใช้วิธีการประเมิน  
เป็น Analytic ใช้ข้อมูลประกอบการพิจารณและหลักฐานเชิงประจักษ์ การประเมินเพ่ือพัฒนาคุณภาพที่เน้น
การดูแลพัฒนาและการจัดการศึกษาให้เหมาะกับเด็กปฐมวัยเป็นรายบุคคล พิจารณาตามรายตัวบ่งชี้เป็นราย
ข้อย่อย 4 ระดับคะแนน คือ ไม่ผ่าน (0) ผ่านขั้นต้น (1) ดี (2) และดีมาก (3) น าคะแนนมาตรฐานแต่ละด้าน 
คิดเป็นร้อยละแล้วน ามารวมกัน 3 ด้าน เฉลี่ยเป็นคะแนนรวม เกณฑ์สรุปผลการประเมินสถานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย มีระดับ 4 ระดับ ได้แก่ ดีมาก (A) คะแนนเฉลี่ย ร้อยละ 80 ขึ้นไป ดี (B) คะแนนเฉลี่ย ร้อยละ 60 - 
79.99 ผ่านเกณฑ์ขั้นต้น (C) คะแนนเฉลี่ย ร้อยละ 40 - 59.99 ต้องปรับปรุง (D) คะแนนเฉลี่ยต่ ากว่า  
ร้อยละ 40 สรุปตารางเปรียบเทียบมาตรฐานการศึกษาท้ัง 2 ประเภทได้ดังนี้  
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 ตารางที่ 1 ตารางการเปรียบเทียบมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย & มาตรฐานสถานศึกษาพัฒนา
เด็กปฐมวัยแห่งชาติ 

อายุ 3 ปี ถึง 6 ปี (ก่อนเข้าเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 1) อายุ 3 ปี ถึง 6 ปี (ก่อนเขา้เรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 1) 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก (จ านวน 4 ประเด็น) 
1.1 มีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี 

และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ 
1.2 มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม  

และแสดงออกทางอารมณ์ได้ 
1.3 มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง  

และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม 
1.4 มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะ

การคิดพ้ืนฐาน และแสงหาความรู้ได้ 
 

มาตรฐานด้านที่ 3 คุณภาพของเด็กปฐมวัย  
(จ านวน 7 ตัวบ่งช้ี 22 ข้อ) 
3.1 เด็กมีการเจริญเติบโตสมวัยและมีสุขนิสัยที่เหมาะสม 
3.2 เด็กมีพัฒนาการสมวัย 
3.3 เดก็มีพัฒนาการด้านการเคลื่อนไหว 
3.4 เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์จิตใจ 
3.5 เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา เรียนรู้และสร้างสรรค์ 
3.6 เด็กมีพัฒนาการด้านภาษาและการสื่อสาร 
3.7 เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม คุณธรรม มีวินัย  

และความเป็นพลเมืองดี 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
(จ านวน 6 ประเด็น) 
2.1 มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน 

สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น 
2.2 จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน 
2.3 สง่เสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัด

ประสบการณ์ 
2.4 จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้ 

เพ่ือสนับสนุนการจัดประสบการณ์ 
2.5 ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อ 

การเรียนรู้เพ่ือสนับสนุนการจัดประสบการณ์ 
2.6 มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้อง

ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 

มาตรฐานด้านที่ 1 การบริหารจัดการสถานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย (จ านวน 5 ตัวบ่งช้ี 26 ข้อ) 
1.1 การบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ 
1.2 การบริหารจัดการบุคลากรทุกประเภทตามหน่วยงาน

ที่สังกัด  
1.3 การบริหารจัดการสภาพแวดล้อมเพ่ือความปลอดภัย 
1.4 การจัดการเพ่ือส่งเสริมสุขภาพและการเรียนรู้ 
1.5 การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชน 

มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็น
ส าคัญ (จ านวน 4 ประเด็น) 
3.1 จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการ 

ทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ 
3.2 สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง  

เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข 
3.3 จัดบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ใช้สื่อ 

และเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย 

มาตรฐานด้านที่ 2 ครู/ผู้ดูแลเด็ก และให้การดูแล  
จัดประสบการณ์การเรียนรู้และการเล่น เพื่อพัฒนา 
เด็กปฐมวัย (จ านวน 5 ตัวบ่งช้ี 20 ข้อ) 
2.1 การดูแลและพัฒนาเด็กอย่างรอบด้าน 
2.2 การส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกายและดูแลสุขภาพ 
2.3 การส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์จิตใจ-สังคม 

ปลูกฝังคุณธรรมและความเป็นพลเมืองดี 
2.4 การส่งเสริมเด็กในระยะเปลี่ยนผ่านให้ปรับตัว 

สู่การเชื่อมต่อในขั้นถัดไป 
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อายุ 3 ปี ถึง 6 ปี (ก่อนเข้าเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 1) อายุ 3 ปี ถึง 6 ปี (ก่อนเขา้เรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 1) 
3.4 ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและน าผล

การประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัด
ประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 

 มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศให้สถานศึกษาระดับปฐมวัย 
ใช้ปีการศึกษา 2561 มี จ านวน 3 มาตรฐาน 14 ประเด็น ส่วนมาตรฐานสถานศึกษาพัฒนาเด็กปฐมวัย
แห่งชาติ คณะรัฐมนตรีเห็นชอบ 2 มกราคม 2562 มีจ านวน 3 มาตรฐาน 17 ตัวบ่งชี้ ใช้เทียบเคียงในการ
พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาปฐมวัย ความแตกต่างของมาตรฐาน ได้แก่  ล าดับของมาตรฐาน รายละเอียด 
วิธีการประเมินตามมาตรฐาน มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัยตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2561 
สถานศึกษาใช้เป็นหลักเทียบเคียงประเมินตนเอง ในการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาและเขียน
รายงานประจ าปี ส่วนมาตรฐานสถานศึกษาพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ เป็นการประเมินตนเองของสถานศึกษา
ในระบบออนไลน์ ผลการประเมินแบ่งออกเป็น 4 ระดับ ได้แก่ ระดับดีมาก ระดับดี ระดับผ่านเกณฑ์ขั้นต้น 
ระดับต้องปรับปรุง มาตรฐานการพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ  เป็นการขับเคลื่อนการด าเนินงานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยเป็นรูปธรรม และบูรณาการระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเด็กปฐมวัย ส่งเสริม 
และสนับสนุนการจัดบริการให้เด็กปฐมวัยทุกคนในพื้นที่ ได้รับการพัฒนาตามวัยอย่างรอบด้านอย่างมีคุณภาพ
และต่อเนื่อง ปรับปรุงการพัฒนาเด็กปฐมวัยทุกรูปแบ และจัดเก็บข้อมูลเด็กปฐมวัยให้เป็นปัจจุบัน มาตรฐาน 
การพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมด าเนินการ ได้แก่ กรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่น 
กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง 
ของมนุษย์ ส านักงานกรุงเทพมหานคร ส านักงานรับรองมาตรฐานและการประเมินคุณภาพการศึกษา 
(องค์การมหาชน)  
 ความแตกต่างของมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัยตามประกาศกระทรวงศึกษา และมาตรฐาน
สถานศึกษาพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ ในด้านการจัดเก็บข้อมูลและการใช้ข้อมูลเพ่ือพัฒนามีความแตกต่างกัน 
สถานศึกษาทุกแห่งต้องด าเนินการใช้มาตรฐานทั้ง 2 ประเภท ซึ่งเป็นภารงานของสถานศึ กษาในการ
ประเมินผลการจัดการศึกษาปฐมวัย สภาพปัญหา พบว่า ครูระดับปฐมวัยส่วนใหญ่ขาดความรู้ความเข้าใจ  
ในการใช้มาตรฐานการพัฒนาเด็กปฐมวัย การรายงานเข้าระบบการประเมินออนไลน์ของกระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พมจ.) ที่เข้าระบบได้ยาก ระบบไม่สามารถรองรับการเข้าถึงของสถานศึกษา
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ การจัดเก็บข้อมูลการจัดการศึกษาปฐมวัยจึงไม่ครอบคลุมในระดับประเทศ  

 1.3. ด้านการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย   
  การประเมินพัฒนาการเด็กอายุ 3 - 6 ปี เป็นการประเมินพัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์ 
จิตใจ สังคมและสติปัญญาของเด็กตามหลักสูตรการจัดการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2561 การประเมิน
พัฒนาการนั้น เป็นกระบวนการต่อเนื่องและเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมปกติที่จัดให้เด็กในแต่ละวัน ผลที่ได้ 
จากการสังเกตพัฒนาการเด็ก ต้องน ามาจัดท าสารนิทัศน์ หรือจัดท าข้อมูลหลักฐาน หรือเอกสารอย่างเป็นระบบ 
ด้วยการรวบรวมผลงานส าหรับเด็กเป็นรายบุคคลที่สามารถบอกเรื่องราวหรือ ประสบการณ์ที่เด็กได้รับว่าเด็ก
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เกิดการเรียนรู้และมีความก้าวหน้าเพียงใด ทั้งนี้ ให้น าข้อมูลผลการประเมิน พัฒนาการเด็กมาพิจารณา
ปรับปรุง วางแผนการจัดกิจกรรมและส่งเสริมให้เด็กแต่ละคนได้รับการพัฒนา ตามจุดหมายของหลักสูตร 
อย่างต่อเนื่อง การประเมินพัฒนาการควรยึดหลัก ดังนี้ 1) วางแผนการประเมินพัฒนาการอย่างเป็นระบบ  
2) ประเมินพัฒนาการเด็กครบทุกด้าน 3) ประเมินพัฒนาการเด็กเป็นรายบุคคลอย่างสม่ าเสมอต่อเนื่อง  
ตลอดปี 4) ประเมินพัฒนาการตามสภาพจริง จากกิจกรรมประจ าวันด้วยเครื่องมือและวิธีการที่หลากหลาย  
ไม่ควรใช้แบบทดสอบ 5) สรุปผลการประเมิน จัดท าข้อมูลและน าผลการประเมินไปใช้พัฒนาเด็ก ส าหรับวิธีการ
ประเมินที่เหมาะสมและควรใช้กับเด็กอายุ 3 - 6 ปี ได้แก่ การสังเกต การบันทึก พฤติกรรม การสนทนากับเด็ก 
การสัมภาษณ์ การวิเคราะห์ข้อมูลจากผลงานเด็กท่ีเก็บอย่างมีระบบ 
 ส านักวิ ชาการและมาตรฐานการศึ กษา ส านั กงานคณะกรรการการศึ กษาขั้ น พ้ืนฐ าน
กระทรวงศึกษาธิการได้ประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยในปีการศึกษา 2561  
โดยประเมินพัฒนการนักเรียนทั้ง 4 ด้านตามมาตรฐานคุณลักษณะที่พึ งประสงค์ของหลักสูตรปฐมวัย 
พุทธศักราช 2560 ซึ่งด าเนินการประเมินนักเรียนสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
ในโรงเรียนอนุบาลประจ าจังหวัด โรงเรียนอนุบาลประจ าเขตพ้ืนที่การศึกษา โรงเรียนศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบ 
และโรงเรียนทั่วไปที่จัดการระดับปฐมวัย ผลการประเมินพัฒนาการระดับประเทศ พบว่า ผลการประเมิน
พัฒนาการในภาพรวมทุกด้านระดับประเทศ เด็กส่วนใหญ่มีพัฒนาการอยู่ในระดับดีสูงสุด คิดเป็นร้อยละ 
87.00 ส่วนที่เหลืออยู่ในระดับพอใช้ ร้อยละ 13.00 
 เมื่อจ าแนกตามระดับคุณภาพรายพัฒนาการระดับประเทศ เด็กส่วนใหญ่มีพัฒนาการด้านอารมณ์ 
จิตใจ ระดับดีสูงสุด ร้อยละ 95.96 รองลงมา คือ พัฒนาการด้านสังคม ร้อยละ 95.80 พัฒนาการด้าน
สติปัญญาร้อยละ 76.12 และพัฒนาการด้านร่างกาย ร้อยละ 74.69 ตามล าดับ 
 ข้อเสนอแนะ จากผลการประเมินพัฒนาการของเด็กที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช  
2560 ในระดับสถานศึกษา ควรสร้างความตระหนักและความรู้ความเข้าใจให้แก่ครูปฐมวัย ผู้ปกครองและผู้ที่
เกี่ยวข้องในจ านวน 6 เรื่องดังนี้   
 1) การจัดประสบการณ์พัฒนาเด็กปฐมวัยแบบองค์รวมอย่างเต็มตามศักยภาพโดยเน้นการบูรณาการ 
 2) การส่งเสริมสุขอนามัยของเด็ก ได้แก่ การรักษาความสะอาดมือและเล็บมือ เท้าและเล็บเท้า  
ปาก ลิ้น ฟัน การล้างมือหลังจากการใช้ห้องน้ า ห้องส้วม เป็นต้น  
 3) ส่งเสริมการฝึกทักษะการสื่อสาร การคิด และ การแสวงหาความรู้ การพัฒนาความคิดรวบยอด                      
คิดเชิงเหตุผลสังเกตจ าแนกเปรียบเทียบ จัดหมวดหมู่ เรียงล าดับเหตุการณ์แก้ปัญหาและมิติสัมพันธ์ 
อย่างต่อเนื่อง  
 4) การส่งเสริมจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ ควรให้เด็กได้พัฒนาความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  
ได้ถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึก และเห็นความสวยงามของสิ่งต่าง ๆ รอบตัวโดยใช้กิจกรรมสร้างสรรค์ และดนตรี
เป็นสื่อใช้การเคลื่อนไหวและจังหวะตามจินตนาการ ให้ประดิษฐ์สิ่งต่าง ๆ อย่างอิสระตามความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ของเด็ก  
 5) การให้โอกาสเด็กได้เล่น ท างานร่วมกันเป็นกลุ่ม โดยเน้นให้มีการวางแผน เลือก ตัดสินใจและลง
มือปฏิบัติ  
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 6) การประเมินพัฒนาการเด็ก ควรด าเนินการอย่างเป็นระบบและต่อเนื่ อง ตลอดจนน าผล 
การประเมินมาใช้ในการจัดกิจกรรมหรือประสบการณ์พัฒนาเด็กให้เต็มตามศักยภาพของแต่ละคน  
 7) ส่งเสริมให้พ่อแม่ ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังภาวะทุพโภชนาการและภาวะโภชนาการ
เกินเกณฑ์ 
 1.4. นโยบายการจัดการศึกษาปฐมวัยของกระทรวงศึกษาธิการ  
  กระทรวงศึกษาธิการได้ก าหนดนโยบายการจัดการศึกษาปฐมวัยของกระทรวงศึกษาธิการ สรุปได้
ดังนี้  

 ตารางท่ี 2  นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ปีการศึกษา 2562 – 2564 

ปีการศึกษา นโยบายและจุดเน้นการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประกาศ 
2562 ระดับก่อนอนุบาล เน้นประสานหน่วยงานอ่ืน ในการเตรียม 

ความพร้อมผู้เรียนในด้านสุขภาพและโภชนาการ 
ระดับอนุบาล เน้นความร่วมมือ รัฐ ท้องถิ่น เอกชน พ่อแม่ 
และผู้ปกครอง ในการจัดศึกษาระดับอนุบาล โดยมีจุดเน้น 
1)  พัฒนาผู้ เรียนให้มีความพร้อมทางด้านร่างกาย จิตใจ 
สติปัญญา อารมณ์ และสังคม  
2) จัดประสบการณ์การเรียนรู้ เน้นการเรียนปนเล่น เรียนรู้ 
อย่างมีความสุข และสร้างกิจกรรมเสริม 

ประกาศ ณ วันที่  
28 มกราคม 2562 
 

2563 ระดับก่อนอนุบาล เน้นการประสานงานกับส่วนราชการ  
และชุมชนในการเตรียมความพร้อมผู้เรียนในด้านสุขภาพ  
และโภชนาการ และจัดประสบการณ์เรียนรู้ที่เชื่อมโยงกับระบบ
โรงเรียนปกต ิ
ระดับอนุบาล เน้นสร้างความร่วมมือกับพ่อแม่ ผู้ปกครอง  
และชุมชน เพ่ือออกแบบกิจกรรมการพัฒนาทักษะที่ส าคัญ 
ด้านต่าง ๆ เช่นทักษะด้านสมอง ทักษะความคิดความจ า ทักษะ
การควบคุมอารมณ์ ทักษะการรู้จักประเมินตนเอง 

ประกาศ ณ วันที่  
21 สิงหาคม 2562 

2564 จัดการศึกษาและการเรียนรู้ให้ยึดหลักพัฒนาการเด็ก 
อย่างเป็นองค์รวม (Holistic  Development )  ดังนี้  
1) การพัฒนาเด็กให้มีพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน ตามหลักสูตรปฐมวัย 
พุทธศักราช 2560    
2) เพ่ิมความส าคัญการพัฒนาด้านตัวตน (Self-Development)  
3) เพ่ิมความส าคัญการพัฒนาทักษะสมอง (Executive 
Function) 
เป้าหมายความส าเร็จ :  เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการสมวัย 
อย่างรอบด้านและสมดุล มีความเชื่อม่ัน และมีความภูมิใจใน
ตนเอง 

ประชุมทางไกล 
มอบนโยบายและแนวทาง
ปฏิบัติการจัดการศึกษาและ
การเรียนรู้เด็กปฐมวัย ณ วันที่ 
23 กันยายน 2563 
และประกาศ ณ วันที่   
7 สิงหาคม 2563 
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นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ด้านการจัดการศึกษาปฐมวัย ตั้งแต่ปีการศึกษา 2562 -2564 
เน้นการจัดการศึกษาปฐมวัยให้เด็กมีความพร้อม และมีพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน ตามหลักสูตรการศึกษาระดับ
ปฐมวัย พุทธศักราช 2560 การขับเคลื่อนนโยบายและจุดเน้นสู่การปฏิบัติ สรุปได้ดังนี้ 
 1.ให้ส่วนราชการ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ น านโยบายและจุดเน้นเป็นกรอบ
แนวทางมาใช้ในการวางแผนและจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2564 
 2. ให้มีคณะกรรมการติดตาม ประเมินผล และรายงานการขับเคลื่อนนโยบายและจุดเน้น  
สู่การปฏิบัติในพ้ืนที่ โดยให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน ส านักงานศึกษาธิการภาค  
และส านักตรวจราชการและติดตามประเมินผล ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นเลขานุการ 
และผู้ช่วยเลขานุการ โดยมีบทบาทภารกิจในการตรวจราชการ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล 
การจดัการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 
 3. กรณีมีปัญหาในเชิงพ้ืนที่หรือขัดข้องในการปฏิบัติงาน ให้ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลและด าเนินการ
แก้ไขในระดับพ้ืนที่ก่อน โดยใช้ภาคีเครือข่ายในการแก้ไขข้อขัดข้อง พร้อมทั้งรายงานต่อคณะกรรมการติดตาม 
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ตามล าดับ 

 1.5 การด าเนินงานตามนโยบายการจัดการศึกษาปฐมวัย ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด  
 ระดับศึกษาธิการจังหวัด 
 ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดท าโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษา
ปฐมวัยในระดับพ้ืนที่ (ภาคและจังหวัด) ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดทุกแห่ง ได้รับงบประมาณในการส่งเสริม 
สนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย โดยส านักงานศึกษาธิการจังหวัดจัดท าโครงการ
ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยในพ้ืนที่จังหวัด เพ่ือให้รองรับและสอดคล้องกับนโยบาย
ดังกล่าว ซึ่งก าหนดวัตถุประสงค์ไว้ ดังนี้ 1) เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน และนิเทศ ติดตามการด าเนินงาน 
ด้านการจัดการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษาในพ้ืนที่จังหวัด ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย 
ที่ก าหนดไว้ 2) เพ่ือทบทวน ตรวจสอบการจัดท าข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาปฐมวัย แผนที่ตั้งของ
สถานศึกษาระดับปฐมวัย (School map) และแผนพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยเชิงบูรณาการระดับจังหวัด 
3) เพ่ือพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับการจัดการศึกษาปฐมวัยให้แก่ ผู้บริหาร ครูและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง  
4) เพ่ือคัดเลือกและขยายผลรูปแบบ/วิธีปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย น าเสนอผลงาน 
ในระดับภาคและระดับประเทศ 
 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดทุกจังหวัด ได้จัดท าโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษา
ปฐมวัยในระดับพ้ืนที่ตามกรอบงานที่ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการก าหนด จัดท าข้อมูลสารสนเทศ  
เด็กปฐมวัยระดับจังหวัด แผนพัฒนาการจัดการศึกษาเด็กปฐมวัยเชิงบูรณาการระดับจังหวัด จัดท าโครงการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาปฐมวัยในพ้ืนที่จังหวัด มีกิจกรรมการจัดท าระบบสารสนเทศด้านเด็กปฐมวัย 
การประชุม/อบรมพัฒนาบุคลากรด้านปฐมวัย มีการนิเทศ ติดตามการด าเนินงานตามนโยบายและจุดเน้น 
ด้านปฐมวัย มีกิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย สภาพปัญหาการขับเคลื่อนการด าเนินการตามมมาตรฐาน
สถานศึกษาพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ ได้แก่ ระบบการบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศ สถานพัฒนาเด็ก
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ปฐมวัยตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ ความเข้าใจของสถานศึกษาในการบันทึกข้อมูล ระบบ
การบันทึกข้อมูลไม่สามารถรองรับการด าเนินงานของสถานศึกษาทุกแห่ง ขาดความเชื่อมโยงในการประเมิน
เด็กปฐมวัยกับงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
 การน านโยบายจัดการศึกษาปฐมวัยสู่การปฏิบัติ ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด  ตัวแทน 
ทั้ง 6 ภาค ของประเทศ โดยศึกษาจากรายงานผลการนิเทศติดตามเพ่ือส่งเสริมการประกันคุณภาพการศึกษา 
ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ระดับปฐมวัย  ประเด็นการนิเทศ ได้แก่  
1) สถานศึกษามีการก าหนดมาตรฐานการศึกษาและประกาศค่าเป้าหมาย 2) สถานศึกษามีการจัดท า
แผนพัฒนาการจัดการศึกษา 3) สถานศึกษามีการด าเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
4) สถานศึกษามีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 5) สถานศึกษามีการ
ติดตามผลการด าเนินการเพ่ือพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 6) สถานศึกษาจัดท า
รายงานผลการประเมินตนเองและจัดส่งให้หน่วยงานต้นสังกัดหน่วยงานที่ก ากับดูแล ดังนี้  
  1. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี (จังหวัดภาคกลาง) 
           ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ได้นิเทศติดตามเพ่ือส่งเสริมการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในสถานศึกษาเอกชน ระดับปฐมวัย ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561  
โรงเรียนเอกชนในความรับผิดชอบ จ านวน 24 โรงเรียน โรงเรียนเอกชนมีนวัตกรรม/แบบอย่างที่ดี 
(Innovation/Best Practice) ระดับปฐมวัย ดังนี้ มาตรฐานที่ 1 ด้านคุณภาพเด็ก ได้แก่ สื่อมัลติมีเดีย 
ในการฝึกพูด Conversation Documentary สารคดีภาษาอังกฤษ (โรงเรียนสารสาสน์วิเทศกาญจนบุรี) 
กิจกรรม Project Approach (โรงเรียนสารสาสน์วิเทศท่ามะกา) แนวทางการสอนแบบ”เรกจิโอ เอมิเดีย”
(โรงเรียนต้นกล้าแห่งปัญญา) เซียมซีตัวเลข (โรงเรียนอ านวยวิทย์กาญจนบุรี) หุ่นมือประกอบการเล่านิทาน 
(โรงเรียนฐิติวิทยา) มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารจัดการ ได้แก่ การบริหารหลักสูตรแนวนีโอฮิวแมนนิส 
(โรงเรียนบ้านอุ่นรัก) Project Approach, Morning Activity  (โรงเรียนดรุณากาญจนบุรี)การบริหารงาน 
แบบ MICS (โรงเรียนต้นกล้าแห่งปัญญา) Project Vinai Education Online, zoom (โรงเรียนวินัยนุกูล) การ
บริหารจัดการแบบพหุปัญญา (โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต) มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็น
ส าคัญ ได้แก่ เกมกระโดดตามรอยเท้า,นุ่มนิ่มหนูท าได้ (โรงเรียนถาวรวิทยา) กิจกรรมสองภาษาพาสนุก 
(โรงเรียนสารสาสน์วิเทศท่ามะกา) แนวทางการสอนแบบ “เรกจิโอ เอมิเดีย” (โรงเรียนต้นกล้าแห่งปัญญา) 
Card fruit (โรงเรียนฐิติวิทยา) การจัดประสบการณ์แบบพหุปัญญา (โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต) 
 2. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดชุมพร (จังหวัดภาคใต้) 
 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดชุมพร ได้นิเทศติดตามเพ่ือส่งเสริมการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในสถานศึกษาเอกชน ระดับปฐมวัย ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 โรงเรียน
เอกชนในความรับผิดชอบ จ านวน 26 โรงเรียน โรงเรียนเอกชนมีนวัตกรรม/ แบบอย่างที่ดี (Innovation/Best 
Practice)  ระดับปฐมวัย ดังนี้ มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารจัดการ ได้แก่  บ้านสีคุณธรรม (โรงเรียน
นิรมลชุมพร) มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่ เน้นเด็กเป็นส าคัญ ได้แก่ ชุดกิจกรรมสร้างสรรค์เน้น
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กระบวนการกลุ่ม เพ่ือพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และทักษะทางสังคมส าหรับเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 2 (โรงเรียน
อนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร) 
 3. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส (จังหวัดภาคใต้ชายแดน) 
 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส ได้นิเทศติดตามเพ่ือส่งเสริมการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในสถานศึกษาเอกชน ระดับปฐมวัย ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 โรงเรียน
เอกชนในความรับผิดชอบ จ านวน 91 โรงเรียน โรงเรียนเอกชนมีนวัตกรรม/ แบบอย่างที่ดี (Innovation/Best 
Practice) ระดับปฐมวัย ดังนี้ มาตรฐานที่ 1 ด้านคุณภาพเด็ก ได้แก่ โครงการพัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัยเพ่ือให้
เด็กมีพัฒนาการครบทั้ง 4 ด้าน/ละหมาดดุอาฮ์/ท่องบทสวด มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารจัดการ ได้แก่ 
สื่อนวัตกรรมเพ่ือการเรียนรู้/การกล่าวสลาม/การไหว้ มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 
ได้แก่ กิจกรรมคณิตคิดสนุก  
 4. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดฉะเชิงเทรา (จังหวัดภาคตะวันออก) 
            ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้นิเทศติดตามเพ่ือส่งเสริมการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในสถานศึกษาเอกชน ระดับปฐมวัย ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 โรงเรียน
เอกชนในความรับผิดชอบ จ านวน 28 โรงเรียน โรงเรียนเอกชนมีนวัตกรรม/ แบบอย่างที่ดี ( Innovation / 
Best Practice) ระดับปฐมวัย ดังนี้ มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารจัดการ ได้แก่ ด้านการบริหารจัดการ
การศึกษาปฐมวัยโดยใช้ 3 กิจกรรม 9 ผลสัมฤทธิ์ 3 Activities 9 Achievement ปี 2561 มาตรฐานที่ 3 
การจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นส าคัญ ได้แก่ ด้านการจัดการเรียนการสอน 6 ศูนย์สร้างสมอง ปี 2562 
 5. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี (จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) 
 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี ได้นิเทศติดตามเพ่ือส่งเสริมการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในสถานศึกษาเอกชน ระดับปฐมวัย ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 โรงเรียน
เอกชนในความรับผิดชอบ จ านวน 60 โรงเรียน โรงเรียนเอกชนมีนวัตกรรม/ แบบอย่างที่ดี ( Innovation 
/Best Practice)  ระดับปฐมวัย ดังนี้ มาตรฐานที่ 1 ด้านคุณภาพเด็ก ได้แก่ หมู่บ้านคุณธรรม หนูน้อยนักออม 
หนู้น้อยไหว้สวย สื่อสร้างสรรค์พัฒนาการ 4 ด้าน มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารจัดการ ได้แก่ การบริหาร
แบบมีส่วนร่วม ระบบบริหารแบบ SPS (Salesian Preventive System)  มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์
ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ ได้แก่ การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning การพัฒนากิจกรรมการสอนแบบ Project 
Approach ตลาดพอเพียง พ่อแม่ช่วยสอนลูก บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย  
 6. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ (จังหวัดภาคเหนือ) 
         ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ ได้นิเทศติดตามเพ่ือส่งเสริมการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในสถานศึกษาเอกชน ระดับปฐมวัย ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 โรงเรียน
เอกชนในความรับผิดชอบจ านวน 130 โร งเรียน โรงเรียนเอกชนมีนวัตกรรม/ แบบอย่างที่ ดี  
(Innovation/Best Practice)  ระดับปฐมวัย ดังนี้ มาตรฐานที่ 1 ด้านคุณภาพเด็ก ได้แก่ ห้องเรียน Studio/
การ เ รี ยนการสอนแบบโครงการ  ( Project Approach) /Smart Flower Model /We love stories/ 
การบริหารจัดการเรียนรู้ทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษระดับปฐมวัย มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารจัดการ 
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ได้แก่ การท าวิจัยทีมชั้นและวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือส่งเสริมด้านพฤติกรรมระเบียบวินัยและด้านพัฒนาการเด็ก  
ให้เกิดการพัฒนาที่เหมาะสมตามวัยตามหลักปรัชญาและอัตลักษณ์ของโรงเรียน/โปรแกรมข้อมูลนักเรียน/
ระบบสื่อมัลติมีเดียภายในห้องเรียน/ห้องเรียน Online โดยระบบ Google Classroom มาตรฐานที่ 3 การจัด
ประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นส าคัญ  ได้แก่  กิจกรรมทักษะ EF (Executive Functions) 

 สรุปผลการวิจัยเอกสาร (Documentary Research)  
 ระดับกระทรวงศึกษาธิการ พบว่า การขับเคลื่อนการจัดการศึกษาปฐมวัย กระทรวงศึกษาธิการ  
ได้ด าเนินการ ดังนี้ 1) ประกาศให้สถานศึกษาได้ใช้หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 2) จัดท า
คู่มือหลักสูตรการจัดการศึกษาปฐมวัย 3) จัดประเมินพัฒนาการเด็กที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
พุทธศักราช 2560 ปีการศึกษา 2561 4) ประกาศกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.  2561 
5) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย 2561 6) มาตรฐานการพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยแห่งชาติ 2562 7) ประกาศนโยบายการจัดการศึกษาปฐมวัยทุกปีงบประมาณ  
 ระดับส านักงานศึกษาธิการจังหวัด พบว่า ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด ได้ด าเนินงานตามนโยบาย  
การจัดการศึกษาปฐมวัย ดังนี้ 1) จัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยเชิงบูรณาการระดับจังหวัด  
2) ได้จัดท าโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพื้นที่ ตามกรอบงานที่ส านักงานปลัด 
กระทรวงศึกษาธิการก าหนด 3) จัดท าข้อมูลสารสนเทศเด็กปฐมวัยระดับจังหวัด 4) นิเทศติดตาม 
การด าเนินงานตามนโยบายและจุดเน้นด้านปฐมวัย ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดทั้ง 6 แห่ง มีการขับเคลื่อน 
การด าเนินงานตามนโยบายการจัดการศึกษาปฐมวัยผ่านโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษา
ปฐมวัยในระดับพ้ืนที่และการขับเคลื่อนงานปฐมวัยของกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาเอกชนในพ้ืนที่ โดยใช้
งบประมาณของส านักงานคณะกรรมการศึกษาเอกชนในการพัฒนาครูเอกชน  
 ระดับสถานศึกษา พบว่า สถานศึกษาทุกแห่ง ใช้หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560  
ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย 2561 ด าเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามกฎกระทรวง
การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ส าหรับสถานศึกษาท้องถิ่น (อปท.) ใช้มาตรฐานการพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยแห่งชาติ 2562 ในการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาในปัจจุบัน เพ่ือลดความซ้ าซ้อนในการ
ท างานของสถานศึกษา สถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาปฐมวัยมีวิธีปฏิบัติที่ดีในการจัดการศึกษาปฐมวัย  

ตอนที่ 2  ผลการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview)  
 ประกอบด้วย กลุ่มที่ 1 กลุ่มผู้บริหารส านักงานศึกษาธิการจังหวัด ส านักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ กลุ่มท่ี 2 คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด กลุ่มท่ี 3 ผู้บริหาร ครูปฐมวัย กลุ่มท่ี 4 ผู้ปกครองเด็ก
ปฐมวัย เพ่ือรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการแปลงนโยบายการศึกษาปฐมวัยของกระทรวงศึกษาธิการ 
สู่การปฏิบัติกลไกขับเคลื่อนการน านโยบายการศึกษาปฐมวัยไปปฏิบัติ ตลอดจนปัญหา อุปสรรค และแนวทาง 
แก้ไข 
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 ผลการน านโยบายการศึกษาปฐมวัยไปปฏิบัติของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 
 1. ด้านวัตถุประสงคและมาตรฐานของนโยบาย (Policy Standard and Objectives)  
 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด ด าเนินงาน ดังนี้ 1) มีนโยบายการจัดการศึกษาปฐมวัยให้มีคุณภาพ 
ตามมาตรฐาน และมีวัตถุประสงค์ในการด าเนินงานตามนโยบาย เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนให้เด็กปฐมวัยทุกคน 
ได้รับการดูแลและพัฒนาในการจัดการศึกษาปฐมวัยอย่างทั่วถึงและมีพัฒนาการสมวัย ส่งผลต่อการพัฒนา
สถานศึกษา/สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ   
2) มีแผนพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยที่จัดท าโดยองค์คณะบุคคลที่มีความรู้ และประสบการณ์ในการจัด
การศึกษาปฐมวัย ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและองค์กรชุมชน โดยในส่วนของภาครัฐมีกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงศึกษาธิการ เป็นหน่วยงานหลัก 
3) มีโครงการฯ เกี่ยวกับการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับจังหวัดที่ผ่านความเห็นชอบ 
จากคณะกรรมการ กศจ. 4) มีมาตรฐานของนโยบาย และมีมาตรการการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยในระดับ
จังหวัด โดยก าหนดเป้าหมาย/ตัวชี้วัด ที่ชัดเจน 
 สภาพปัญหาการด าเนินงานและนวทางแก้ไขปัญหา 
 สภาพปัญหา พบว่า ในระดับจังหวัดมีปัญหาความเหลื่อมล้ าในการเข้าถึงบริการปฐมวัยและคุณภาพ
การจัดบริการ  พ่อแม่ ผู้ปกครอง ขาดความรู้ความเข้าใจและขาดทักษะการดูแลเลี้ยงดูที่ถูกต้องตามวัย  
ขาดการเตรียมความพร้อมระหว่างรอยเชื่อมต่อปฐมวัยไปยังระดับประถมศึกษา รวมถึงปัญหาการเร่งเรียน
เขียนอ่านในเด็กปฐมวัยของสถานศึกษาเอกชน 
 สรุปได้ว่า มาตรฐานและวัตถุประสงค์ของนโยบายการจัดการศึกษาปฐมวัยเป็นปัจจัยส าคัญ 
ในการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษาปฐมวัย มาตรฐานที่ใช้ขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษาปฐมวัย 
ได้แก่ มาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน และมาตรฐานสถานศึกษาพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ ผลการศึกษา
พบว่า นโยบายการจัดการศึกษาปฐมวัยมีความชัดเจน แต่ยังไม่สอดคล้องกับการปฏิบัติจริงของสถานศึกษา 
ที่น านโยบายไปปฏิบัติ เนื่องจากมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัยตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการที่ใช้  
ในการประเมินคุณภาพภายในตามกฎกระทรวงว่าด้วยการประกันคุณภาพการศึกษา 2561 และมาตรฐาน
สถานศึกษาพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ มีความแตกต่างกันในด้านการประเมินและจัดเก็บข้อมูล  

 2. ทรัพยากรนโยบาย (Policy Resources) 
 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด ได้รับจัดสรรงบประมาณในการขับเคลื่อนนโยบาย จากส านักงานปลัด  
กระทรวงศึกษาธิการ  มีการจัดท าโครงการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย  และจัดกิจกรรมก ารนิเทศ 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ จัดประชุมจัดท าสารสนเทศปฐมวัย  ตามกรอบ/ขอบเขตการด าเนินงาน  มีสิ่งอ านวยความ
สะดวกในการด าเนินงาน เพียงพอ สามารถด าเนินการได้ครบถ้วน บรรลุตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์  
ที่ก าหนด 
 กิจกรรมที่ด าเนินการภายในโครงการ ได้แก่ 1) จัดประชุม/อบรมพัฒนาครูและบุคลากรด้านปฐมวัย
ในพ้ืนที่ 2) สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยจังหวัดจัดท าข้อมูลสารสนเทศเด็กปฐมวัยจังหวัดในระบบออนไลน์  
3) นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาเด็กปฐมวัยและประชุมรายงานผลการนิเทศ /วิเคราะห์
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ข้อมูล/สรุปและอภิปรายผลการนิเทศ 4) ประชุมปฏิบัติการส่ง เสริมการจัดการศึกษาด้านปฐมวัยในพ้ืนที่
จังหวัด เพื่อคัดเลือกรูปแบบ/แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) ในการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
 สรุปได้ว่า การน านโยบายการจัดการศึกษาปฐมวัยไปปฏิบัติ ด้านทรัพยากรของนโยบาย ผลการศึกษา
พบว่า ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดสรรงบประมาณการด าเนินงานโครงการขับเคลื่อน 
การพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพ้ืนที่ (ภาคและจังหวัด) ให้ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดทุกแห่ง  
มีงบประมาณเพียงพอต่อการด าเนินงาน เนื่องจาการด าเนินงานการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับภูมิภาค  
ของหน่วยงานทางการศึกษาระดับจังหวัดได้มีงบประมาณในการส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาปฐมวัย
จากต้นสังกัดของตนเอง 

 สภาพปัญหาการด าเนินงานและนวทางแก้ไขปัญหา 
           ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด และสถานศึกษาขาดการสร้างความรับรู้และความเข้าใจในการจัดท า
ข้อมูลสารสนเทศด้านเด็กปฐมวัยร่วมกับหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง เพ่ือให้สามารถใช้ข้อมูลร่วมกันได้สะดวก 
รวดเร็ว มีข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน ยังไม่สามารถด าเนินการได้ครบทุกหน่วยงาน ต้องแก้ปัญหา  
โดยขยายระยะเวลาในการด าเนินงานในการจัดเก็บข้อมูล และออกแบบสอบถามให้สถานศึกษาระดับปฐมวัย
และสถานพัฒนาเด็กได้รายงานทางไลน์ได้อีกช่องทางหนึ่ง เพ่ือความสะดวกรวดเร็วในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

 3. การสื่อสารระหว่างองค์การและกิจกรรมบังคับใช้ (Inter-Organizational Communication and 
Enforcement Activities) 
 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด มีการจัดสื่อสารการด าเนินงานตามนโยบายให้หน่วยงานทางการศึกษา
ภายในจังหวัด สถานศึกษา ผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยวิธีการ ต่อไปนี้  1) การประชุมชี้แจงคณะท างาน/คณะกรรมการ
ด าเนินงานจัดการศึกษาปฐมวัย  2) ประชุมสร้างการรับรู้นโยบายและแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ระดับปฐมวัย 3) ประชุมปฏิบัติการส่งเสริมการจัดการศึกษาด้านปฐมวัยในพ้ืนที่จังหวัด เพ่ือคัดเลือกรูปแบบ/
แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) ในการพัฒนาเด็กปฐมวัย 4) จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์/กลุ่มไลน์/
FACEBOOK 5) รายงานผลการด าเนินงานทางเอกสาร เว็บไซต์ และสื่อออนไลน์ 6) ก าหนดแนวทางปฏิบัติ  
ในระดับจังหวัด เพ่ือขับเคลื่อนงานนโยบายตามขอบเขตที่หน่วยงานต้นสังกัดก าหนดให้ โดยเน้นการสร้าง
เครือข่ายการมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน เป็นปัจจัยให้การขับเคลื่อนโยบายสู่ความส าเร็จได้ตามเป้าหมาย  
และวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ 
 สรุปได้ว่า การน านโยบายไปปฏิบัติ หน่วยงานทางการศึกษาทุกหน่วยงานได้รับทราบแนวทาง 
การด าเนินงานตามนโยบายที่กระทรวงศึกษาธิการประกาศทุกปีงบประมาณ การติดต่อสื่อสารเพ่ือน านโยบาย
การจัดการศึกษาปฐมวัยไปสู่การปฏิบัติของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด เป็นการสื่อสารอย่างเป็นทางการ  
และไม่เป็นทางการ ผู้ปฏิบัติงานขับเคลื่อนงานนโยบายในระดับส านักงานศึ กษาธิการจังหวัด ใช้วิธีการ
ประสานงานเชิญประชุม แต่งตั้งคณะท างานและใช้การสื่อสารโดยใช้โปรแกรม CONFERENCE ,LINE , 
FACEBOOK ระหว่างสถานศึกษาเพ่ือความสะดวกรวดเร็วในการด าเนินงาน 
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 สภาพปัญหาการด าเนินงานและนวทางแก้ไขปัญหา 
          ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดไม่พบปัญหาในการด าเนินงาน 
 4. ลักษณะของหน วยงานที่น านโยบายไปปฏิบัติ  (Characteristics of the Implementing 
Agencies)   
 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด น านโยบายการจัดการศึกษาปฐมวัยไปปฏิบัติตามที่ส านักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการก าหนด ได้แก่ การขับเคลื่อนงานการจัดการศึกษาปฐมวัยโดยศึกษานิเทศก์ 
ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดในแต่ละแห่ง ศึกษานิเทศก์มีศักยภาพเพียงพอในการปฏิบัติงาน หน่วยงาน
ทางการศึกษาในพ้ืนที่มีการบูรณาการการท างานร่วมกันในการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย ผู้บริหาร
ครูผู้สอนและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาปฐมวัย มีศักยภาพในการจัดประสบการณ์เด็กปฐมวัย
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ส าหรับสถานศึกษาระดับปฐมวัย มีการนิเทศภายใน ก ากับ ติดตามตรวจสอบ และน าผลไปปรับปรุง
การจัดประสบการณ์อย่างสม่ าเสมอ 

 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด หน่วยงานที่รับผิดชอบการจัดการศึกษาปฐมวัย สถานศึกษาท่ีน านโยบาย
ไปปฏิบัติ ผลการศึกษา พบว่า การจัดการศึกษาระดับปฐมวัยของสถานศึกษาทุกแห่งในระดับภูมิภาค  
มีการมอบหมายหน่วยงานที่รับผิดชอบที่มีโครงสร้างอย่างเป็นทางการ โดยเริ่มตั้งแต่ประกาศนโยบายของ 
แต่ละหน่วยงานทางการศึกษาท่ีจัดการศึกษาระดับปฐมวัย ได้แก่ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฯลฯ โดยมีผู้รับผิดชอบท าหน้าที่ควบคุมและก ากับการจัดการศึกษาในระดับ
ปฐมวัย ชัดเจนสามารถแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ  ์ระหว่างบุคคลและต าแหน่งภายในหน่วยงาน  
และสถานศึกษาที่จัดการศึกษาระดับปฐมวัยได้ด าเนินงานตามนโยบายตามที่ประกาศได้ตามบริบทของ
สถานศึกษา  
 สภาพปัญหาการด าเนินงานและนวทางแก้ไขปัญหา 
 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดไม่พบปัญหาในการน านโยบายไปปฏิบัติ 

 5. เงื่อนไขทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง เป็นตัวแปรทางด้านสภาพแวดล้อมขององค์การที่มีผล
ต่อการน านโยบายไปปฏิบัติ (Economic, Social, and Political Conditions) เชน ลักษณะของมติมหาชน
และกลุมผลประโยชน  
 สภาพแวดล้อมของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด มีโครงสร้างการปฏิบัติงานที่ชัดเจน มีการท างาน
ร่วมกับทุกหน่วยงานทางการศึกษาของจังหวัด ศึกษาธิการจังหวัดเข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ 
ของจังหวัด ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดได้ส่ งเสริมการจัดการศึกษาด้านปฐมวัยในพ้ืนที่จั งหวัด  
ผ่านคณะอนุกรรมการพัฒนาการศึกษา น าวาระเพ่ือทราบและพิจารณาเข้าที่ประชุมคณะกรรมการการศึกษา
จังหวัด (กศจ.) เพ่ือด าเนินงานขับเคลื่อนนโยบายการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับจังหวัด  
 สรุปได้ว่า ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดทั้ง 6 ภาค มีทรัพยากรทางเศรษฐกิจที่เพียงพอ กล่าวคือ ได้รับ
งบประมาณสนับสนุนการด าเนินงานขับเคลื่อนการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับภูมิภาค ซึ่งระดับจังหวัด  
ยังมีหน่วยงานทางการศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้สนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายการจัดการศึกษา
ปฐมวัยจากต้นสังกัดของตนเอง ท าให้สถานศึกษาแต่ละสังกัดได้รับการสนับสนุนอุปกรณ์ที่จ าเป็นในการจัด
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การศึกษาระดับปฐมวัย เด็กปฐมวัยได้รับการดูแลและพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี ตามมาตรฐานการศึกษาระดับ
ปฐมวัย และมาตรฐานสถานศึกษาพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ ส าหรับสถานศึกษาเอกชนที่จัดการศึกษา 
ในระดับปฐมวัยบางแห่ง ยังขาดการได้รับการสนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ท่ีจ าเป็นเนื่องจากเป็นสถานศึกษาเอกชน  
 สภาพปัญหาการด าเนินงานและนวทางแก้ไขปัญหา 
 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดไม่พบปัญหาในการน านโยบายไปปฏิบัติ 
 6. ทัศนคติของผู้ปฏิบัติที่มีต่อนโยบายมีผลต่อการน านโยบายไปปฏิบัติ  (The Disposition of 
Implementers)    
 ผู้รับผิดชอบโครงการจัดการศึกษาปฐมวัยของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด รับนโยบายไปปฏิบัติ 
กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีความตั้งใจในการรับรูนโยบายในการจัดการศึกษาปฐมวัย จากการประชุมสัมมนา  
และอบรมพัฒนาตนเอง มีความรู้ความเข้าใจนโยบายการจัดการศึกษาปฐมวัยเป็นอย่างดี ยอมรับและน า
นโยบายสู่การปฏิบัติ โดยการบูรณาการให้เหมาะสมกับสภาพการปฏิบัติงาน 
 สรุปได้ว่า ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดมีการรับรู้และเข้าใจนโยบายการจัดการศึกษาปฐมวัย  
โดยส านักงานศึกษาธิการจังหวัดทั้ง 6 ภาค ได้ด าเนินงานตามโครงการฯเป็นแนวทางเดียงกันให้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการฯ นอกจากนี้ ได้มีการประสานความร่วมมือในการน าโยบายปฐมวัยไปปฏิบัติระหว่าง
หน่วยงานทางการศึกษาในระดับภูมิภาค เพ่ือขับเคลื่อนงานจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับจังหวัด เนื่องจาก
นโยบายการจัดการศึกษาปฐมวัยมีความส าคัญ เป็นเป้าหมายของการด าเนินงานในฐานะหน่วยงาน  
ที่ต้องท างานแบบบูรณาการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานทางการศึกษาทุกหน่วยงาน หน่วยงานทางการ
ศึกษาในระดับภูมิภาคที่ได้ร่วมมือในการด าเนินงานแบบบูรณาการ ได้แก่ หน่วยงานองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น อปท. ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พมจ.) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา (สพป.) 
ส านักงานต ารวจตระเวนชายแดน (ตชด.) ทุกหน่วยงานทางการศึกษาในระดับภูมิภาคมีความเข้าใจต่อนโยบาย 
เกิดการยอมรับและสามารถตอบสนองต่อนโยบายได้เป็นอย่างดี มีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานตามนโนยาย 
ให้ความร่วมมือในการด าเนินงาน 
 สภาพปัญหาการด าเนินงานและแนวทางแก้ไขปัญหา 
 การจัดท าข้อมูลสารสนเทศด้านปฐมวัยเป็นปัญหาในระดับจังหวัด หน่วยงานทางการศึกษาในระดับ
จังหวัดยังขาดการสร้างการรับรู้ในการจัดท าสารสนเทศระดับปฐมวัยกับสถานศึกษาระดับปฐมวั ย แนวทาง 
การแก้ปัญหา หน่วยงานระดับกระทรวง/กรม ควรจัดประชุมการสร้างความรับรู้และความเข้าใจในการจัดท า
ข้อมูลสารสนเทศด้านเด็กปฐมวัย  ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ควรจัดประชุมหัวหน้าส่วน/หัวหน้าหน่วยงาน
ระดับจังหวัด  

 การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ข้อค้นพบปัจจัยส าคัญที่ส่งผลต่อการน านโยบายการศึกษาปฐมวัยไปปฏิบัติ 
ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด ประกอบด้วย 7 ปัจจัย 1) มาตรฐานและวัตถุประสงค์ 2) ทรัพยากรของ
นโยบาย 3) การสื่อสารระหว่างองค์กรและกิจกรรมส่งเสริมการน านโยบายไปปฏิบัติ 4) ลักษณะขององค์กร  
ที่น านโยบายไปปฏิบัติ 5) เงื่อนไขและทรัพยากรทางเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง 6) ความร่วมมือหรือ 
การตอบสนองของผู้น านโยบาย 7) กลไกการขับเคลื่อนนโยบายการจัดการศึกษาปฐมวัยไปปฏิบัติ 
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แผนภาพที่ 8 รูปแบบการน านโยบายการศึกษาปฐมวัยไปปฏิบัติของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 
ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

7. กลไกการขับเคลื่อนนโยบายการจัดการศึกษาปฐมวัยไปปฏิบัติ 
    กลไกการขับเคลื่อนนโยบายการจัดการศึกษาปฐมวัยไปปฏิบัติ ผลการศึกษาพบว่า การน านโยบาย

การศึกษาปฐมวัยไปปฏิบัติของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด ได้มีการด าเนินงานโครงการบรรลุตามเป้าหมาย 
กล่าวคือ ได้ด าเนินงานตามโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพ้ืนที่ (ภาค  
และจังหวัด) โดยขับเคลื่อนตามกรอบงานท่ีส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการก าหนด ได้แก่ 1) นิเทศ ติดตาม 
การด าเนินงานด้านการจัดการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษาในพ้ืนที่จังหวัดให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาปฐมวัยที่ก าหนดไว้ 2) ทบทวน ตรวจสอบการจัดท าข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาปฐมวัย  
แผนที่ตั้งของสถานศึกษาระดับปฐมวัย (School map) และแผนพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยเชิงบูรณาการ
ระดับจังหวัด 3) พัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับการจัดการศึกษาปฐมวัย ให้แก่ ผู้บริหาร ครูและบุคลากร 
ที่เกี่ยวข้อง 4) คัดเลือกและขยายผลรูปแบบ/วิธีปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย น าเสนอ
ผลงานในระดับภาคและระดับประเทศ 

    7.1 การสนับสนุนให้ความร่วมมือของหน่วยงานทางการศึกษาระดับจังหวัด 
          การจัดการศึกษาระดับปฐมวัยระดับจังหวัด มีหน่วยงานของส านักงานพัฒนาสังคม 

และความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด (พมจ.) ให้ความร่วมมือขับเคลื่อนการจัดการศึกษาปฐมวัยระดับจังหวัด  
การขับเคลื่อนตามนโยบายการจัดการศึกษาปฐมวัยของหน่วยงานต้นสังกัดของตนเอง และยังให้ความร่วมมือ
กับส านักงานศึกษาธิการจังหวัดในการพัฒนาครูปฐมวัยทุกสังกัด ซึ่งเป็นการท างานบูรณาการร่วมกันในระดับ
จังหวัด ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดจัดกิจกรรมการนิเทศติดตามการจัดการศึกษาปฐมวัย ส าหรับสถานศึกษา
ระดับปฐมวัยทุกสังกัดที่เข้าร่วมโครงการฯ ตามความสมัครใจ และได้จัดกิจกรรมการประกวดวิธีปฏิบัติที่ดี 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการศึกษาระดับปฐมวัยระดับจังหวัด ระดับภูมิภาค  
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     7.2 การด าเนินงานการจัดการศึกษาปฐมวัยบูรณาการ 
           การจัดการศึกษาปฐมวัย จะมีประสิทธิภาพในระดับจังหวัดตามเป้าหมายนั้น จ าเป็นต้อง 

มีการประสานงานท างานแบบบูรณาการร่วมกันทั้งจังหวัด ผลการศึกษาพบว่า หน่วยงานที่รับผิดชอบการน า
นโยบายการจัดการศึกษาปฐมวัยไปปฏิบัติ ได้แก่ สพฐ./สช./อปท./ตชด./พมจ. โดยน านโยบายการจัด
การศึกษาปฐมวัยไปปฏิบัติ มุ่งเน้นด้านการด าเนินงานตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 
ขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษาปฐมวัย โดยใช้การประกันคุณภาพการศึกษาตามกฎกระทรวงศึกษาธิการ 
2561 ท าให้สถานศึกษาที่จัดการศึกษาปฐมวัยสะท้อนตนเอง และพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาปฐมวัย
อย่างต่อเนื่อง  

ตอนที่ 3 ผลการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion)  
ผู้บริหารส านักงานศึกษาธิการจังหวัด ที่ท าหน้าที่ส่งเสริมสนับสนุการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย 

ของสถานศึกษาในจังหวัด  
3.1 รูปแบบการน านโยบายการศึกษาปฐมวัยไปปฏิบัติของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 

รูปแบบการน านโยบายการศึกษาปฐมวัยไปปฏิบัติของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด ควรเป็น  
ในลักษณะการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาปฐมวัยในระดับจังหวัดร่วมกัน และน าแผนสู่การปฏิบัติตามแผนงาน/โครงการ โดยใช้กลุ่มเป้าหมาย/
กลุ่มตัวอย่างร่วมกัน ลดความซ้ าซ้อนในการด าเนินงาน เพ่ือประหยัดงบประมาณ และสร้างความรู้ความเข้าใจ
ให้เป็นไปในทศิทางเดียวกัน 

3.2 แนวทางการน านโยบายการจัดการศึกษาปฐมวัยไปปฏิบัติของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 
แนวทางการน านโยบายการจัดการศึกษาปฐมวัยไปปฏิบัติของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด ควรจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาเด็กปฐมวัยเชิงบูรณาการจังหวัด จัดท าสารสนเทศ 
เด็กปฐมวัยที่มีประสิทธิภาพในระดับจังหวัด จัดท าโครงการชับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษาปฐมวัย  
โดยมีแนวทางเป็นไปตามความต้องการของจังหวัด ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาปฐมวัย สร้างกลไก
ความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน ภาคประชาชน และสถาบันครอบครัวในการพัฒนาและดูแลเด็ก
ปฐมวัยตั้งแต่แรกเกิดจนถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  1  

3.3 ข้อเสนอแนะการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในอนาคต 
      3.3.1 สร้างกลไกความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน ภาคประชาชนและสถาบันครอบครัว

ในการพัฒนาและดูแลเด็กปฐมวัย ตั้งแต่แรกเกิดจนถึงเข้าศึกษาระดับประถมศึกษาปีที่ 1 
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ตอนที่  4 ผลการสังเกต (Observation)  
  สรุปผลการสังเกตสภาพแวดล้อมของสถานศึกษาปฐมวัยแต่ละขนาด พบว่า สถานศึกษา 
มีความพร้อมด้านอาคารสถานที่ ห้องเรียน สนามเด็กเล่น ห้องพักครูปฐมวัย ห้องสุขา สิ่งอ านวยความสะดวก
ของเด็กมีแตกต่างกัน มีรายละเอียดดังนี้  
 1. ด้านวัตถุประสงคและมาตรฐานของนโยบาย (Policy Standard and Objectives) 

    สถานศึกษาระดับปฐมวัยมีการรับรู้และเข้าใจ วัตถุประสงค์และมาตรฐานของนโยบายการศึกษา
ปฐมวัยของกระทรวงศึกษาธิการ น าไปสู่การวางแผนงาน/โครงการให้มีความสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล 
โดยสังเกตจากการท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาแผนปฏิบัติการของสถานศึกษา และน านโยบายสู่การปฏิบัติ
ตามแผนปฏิบัติการ ด าเนินการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย  
โดยมีการบูรณาการให้เหมาะสมกับสภาพบริบทของโรงเรียน 
 2. ทรัพยากรนโยบาย (Policy Resources) 

    สถานศึกษาระดับปฐมวัยขนาดใหญ่ ขนาดกลางและขนาดเล็ก ได้รับงบประมาณในการจัด
การศึกษาปฐมวัยแตกต่างกันตามจ านวนค่าตอบแทนรายหัวของเด็ก ซึ่งในสถานศึกษาขนาดใหญ่มีงบประมาณ
อย่างพอเพียง สถานศึกษาด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการที่ก าหนด และมีการประชุม นิเทศ แลกเปลี่ยน
เรียนรู้แบบ PLC  และด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมให้บรรลุผลตามที่ก าหนด โดยใช้งบประมาณ  
อย่างคุ้มค่า 
 3. การสื่อสารระหว่างองค์การและกิจกรรมบังคับใช้ ( Inter-Organizational Communication 
and Enforcement Activities)   

    สถานศึกษาระดับปฐมวัยทุกขนาด มีการจัดสื่อสารการด าเนินงานตามนโยบายให้ครู ผู้ปกครอง  
มีการสื่อสารหลากหลายช่องทาง เช่น ประชุมครู ผู้ปกครอง เอกสารประชาสัมพันธ์ กลุ่มไลน์ facebool 

    สถานศึกษาระดับปฐมวัยทุกขนาด จัดกิจกรรมประสานความร่วมมือระหว่างครู ผู้ปกครอง  
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กีฬาสัมพันธ์ เปิดบ้านปฐมวัย ค่ายสายใยสัมพันธ์ ฯลฯ 

    สถานศึกษาระดับปฐมวัยทุกขนาด จัดกิจกรรมขับเคลื่อนนโยบายการจัดการศึกษาปฐมวัย  
ตามโครงการของหน่วยงานต้นสังกัด เช่น กิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย หนูน้อยนักคิด เข้าร่วมแข่งขัน
ทักษะทางวิชาการและการประกวดผลงานด้านปฐมวัย 
 4. ลักษณะของหน วยงานที่น านโยบายไปปฏิบัติ (Characteristics of the Implementing 
Agencies)   

    สถานศึกษาระดับปฐมวัย ได้รับการประชุมมอบนโยบายจากต้นสังกัดสู่การปฏิบัติอย่างเป็น
รูปธรรม โดยการมอบหมายภารกิจให้บุคลากรฝ่ายบริหารระดับปฐมวัย หัวหน้าสายชั้ นและครูประจ าชั้น
ตามล าดับ 

    สถานศึกษาระดับปฐมวัย ขนาดกลาง/ขนาดเล็ก มีบุคลากรไม่ครบชั้น ครูผู้สอนบางคนจบไม่ตรง
วิชาเอก จึงส่งเสริมให้เข้ารับการอบรมพัฒนาจากหน่วยงานอื่น ๆ  

    ทรัพยากร สื่อ สิ่งอ านวยความสะดวกในสถานศึกษาระดับปฐมวัยเอกชน มีไม่เพียงพอในการจัด
ประสบการณ์ส าหรับเด็กปฐมวัย  
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 5. เงื่อนไขทางเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เป็นตัวแปรทางด้านสภาพแวดล้อมขององค์การที่มี
ผลต่อการน านโยบายไปปฏิบัติ (Economic, Social, and Political Conditions)   

    สภาพแวดล้อมขององค์การ (เศรษฐกิจ สังคมและการเมือง) ไม่มีผลต่อการน านโยบายการจัด
การศึกษาปฐมวัยไปปฏิบัติ ส าหรับโรงเรียนในสังกัด สพฐ. เนื่องจากผู้บริหารมีอ านาจในการตัดสินใจ   
แต่ถ้าเป็นสถานพัฒนาเด็กในสังกัดท้องถิ่น อาจมีปัญหาเรื่องการเมืองเข้ามาแทรกแซง มีผลต่อการน านโยบาย
การจัดการศึกษาปฐมวัยไปปฏิบัติได้ไม่เต็มที่ 

    สถานศึกษาระดบัปฐมวัย ขนาดกลาง/ขนาดเล็ก ได้รับจัดสรรงบประมาณไม่เพียงพอในการบริหาร
จัดการ และพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามแผนงานที่ก าหนด สถานศึกษาระดับปฐมวัยบางแห่งระดมทุน 
ทางการศึกษาจากหน่วยงานภายนอก ทั้งด้านบุคลากร ทรัพยากรและงบประมาณ 
 6. ทัศนคติของผู้ปฏิบัติที่มีต่อนโยบายมีผลต่อการน านโยบายไปปฏิบัติ (The Disposition of 
Implementers)    

    ผู้บริหารโรงเรียนระดับปฐมวัย รับนโยบายไปปฏิบัติในสถานศึกษา ส่วนใหญ่มีความตั้งใจในการ 
รับรูนโยบายในการจัดการศึกษาปฐมวัย จากการประชุมสัมมนาและอบรมพัฒนาตนเอง มีความรู้ความเข้าใจ
นโยบายการจัดการศึกษาปฐมวัยเป็นอย่างดี ยอมรับและน านโยบายสู่การปฏิบัติ โดยการบูรณาการให้
เหมาะสมกับสภาพบริบทของโรงเรียน 

ตอนที่ 5 ผลการน านโยบายการศึกษาปฐมวัยของกระทรวงศึกษาธิการไปปฏิบัติของสถานศึกษา  
ผลการศึกษาผลการน านโยบายการศึกษาปบมวัยไปปฏิบัติของสถานศึกษา ซึ่งได้ศึกษาแบ่งออกเป็น 

5 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านคุณภาพของเด็ก 2) ด้านการบริหารจัดการศึกษา 3) ด้านการจัดประสบการณ์ 4) ด้าน
สภาพแวดล้อมของสถานศึกษา 5) ด้านการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง สรุปได้ดังนี้  

ด้านคุณภาพของเด็ก 
สถานศึกษาระดับปฐมวัยได้จัดการศึกษาให้กับเด็กปฐมวัย ตามหลักสูตรการจัดการศึกษาปฐมวัย 

พุทธศักราช 2560 สรุปได้ดังนี้ 1) เด็กมีพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 
2560 2) เด็กปฐมวัยทุกคนได้รับการประเมินพัฒนาการตามช่วงวัยและมีผลการประเมินอยู่ในระดับดี  
3) เด็กปฐมวัยได้เรียนรู้จากการปฏิบัติจริง เรียนรู้ผ่านการเล่น ครูสอนตามหลักสูตร/แผนการจัดประสบการณ์
ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญท าให้เด็กมีพัฒนาการที่ดี 

ด้านการบริหารจัดการศึกษา  
ผู้บริหารสถานศึกษาระดับปฐมวัย โดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 

พุทธศักราช 2560 ด าเนินงานตามกฎกระทรวงว่าด้วยการประกันคุณภาพการศึกษา พุทธศักราช 2561
ประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาเพ่ือพัฒนาตนเองและรายงานประจ าส่งหน่วยงานต้นสังกัด การบริหาร
จัดการสถานศึกษาในสถานการณ์โรคระบาดโควิด – 19  (COVID – 19) เนื่องจากการจัดกิจกรรม
ประสบการณ์ให้เด็กปฐมวัยในช่วงสถานการณ์นั้น บางโรงเรียนปิดการเรียนการสอนใช้ระบบการสอนออนไลน์ 
และเปิดสอนครึ่งวัน  
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ด้านการจัดประสบการณ์  
ครูปฐมวัยของสถานศึกษาทุกขนาด ด าเนินการจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญสอดคล้อง  

ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 จัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการของเด็ก เช่น กิจกรรม 
ตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย จินตคณิต วาดภาพ ปั้นดินน้ ามัน ร้อยลูกปัด ฝึกทักษะกล้ามเนื้อ 
มัดเล็ก แข่งขันกีฬาระดับอนุบาล ฯลฯ ครูปฐมวัยยังสร้างวินัยเชิงบวก โดยใช้สื่อนิทาน เพลง เกม/การละเล่น
ต่าง ๆ พร้อมทั้งประเมินพัฒนาการเด็ก   

ด้านสภาพแวดล้อมของสถานศึกษา  
สภาพแวดล้อมของสถานศึกษาระดับปฐมวัยขนาดใหญ่ มีความพร้อมด้านอาคารสถานที่ห้องเรียน 

สนามเด็กเล่น ห้องพักครูปฐมวัย ห้องสุขา สิ่งอ านวยความสะดวกของเด็ก สถานศึกษาระดับปฐมวัย ขนาดเล็ก 
มีงบประมาณไม่เพียงพอในการพัฒนาด้านอาคารสถานที่ สื่อและสิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ และสถานศึกษา
สังกัดเอกชนส่วนใหญ่ยังต้องพัฒนาเรื่องการจัดห้องเรียน ป้ายนิเทศ/มุมประสบการณ์ต่าง ๆ ให้เป็นแหล่ง
เรียนรู้ที่หลากหลายส าหรับเด็กปฐมวัย 

เนื่องด้วยสถานการณ์โควิด – 19 (COVID – 19)  ท าให้ เกิดผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม 
ในการด าเนินงานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูปฐมวัย และการท ากิจกรรมของเด็ก เช่น การจ ากัด
พ้ืนที่และการรักษาระยะห่าง ซึ่งท าได้ยากในเด็กเล็กขัดต่อหลักการจัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมทักษะทางสังคม 
แต่ก็มีผลดีในเรื่องของการจัดระเบียบวินัย การดูแลเรื่องความสะอาด ความปลอดภัย ท าให้เด็กมีความ
ระมัดระวังในการเล่นและการรักษาสุขภาพอนามัยเพ่ิมข้ึน 

ด้านการมีส่วนร่วมของพ่อแม่ผู้ปกครอง  
สถานศึกษาจัดการประชุมผู้ปกครองให้มีความรู้ในการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก และส่งเสริม 

ให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมที่สถานศึกษาจัดขึ้น ผู้ปกครองมีการรับรู นโยบายผ่านการประชุม  
และผ่านสื่อต่าง ๆ  ผู้ปกครองมีความรู้ความเข้าใจนโยบายการจัดการศึกษาปฐมวัยพอสมควร ยอมรับนโยบาย
ของรัฐบาลและให้ความร่วมมือแก่สถานศึกษาในการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยตามก าลังความสามารถ   
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บทที่ 5 
สรุปผล อภิปรายและข้อเสนอแนะ 

การวิจัย เรื่อง รูปแบบการน านโยบายการศึกษาปฐมวัยไปปฏิบัติของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด  
ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) มีวัตถุประสงค์ 
เพ่ือศึกษารูปแบบการน านโยบายการศึกษาปฐมวัยไปปฏิบัติของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด ส านักงานปลัด 
กระทรวงศึกษาธิการ กรอบแนวคิดการวิจัยตามแนวคิดของ Donald Van Meter &  Carl E.Van Horn  
( 1975) ประกอบด้วย 6 ตัวแปร ดังนี้ 1) มาตรฐานและวัตถุประสงคของนโยบาย (Policy Standard and 
Objectives) 2) ทรัพยากรของนโยบาย (Policy Resources) 3) การสื่อสารระหวางองคกรและการบังคับ 
ใหเปนไปตามนโยบาย 4) ลักษณะของหนวยงานที่น านโยบายไปปฏิบัติ 5) เงื่อนไขทางเศรษฐกิจ สังคม 
และการเมือง 6) ทัศนคติของผู้ปฏิบัติที่มีต่อนโยบายมีผลต่อการน านโยบายไปปฏิบัติ    

การเลือกพ้ืนที่ศึกษาในครั้งนี้ 1) ตัวแทนส านักงานศึกษาธิการจังหวัดภาคกลาง ได้แก่ ส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 2) ตัวแทนส านักงานศึกษาธิการจังหวัดภาคใต้ ได้แก่ ส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดชุมพร 3) ตัวแทนส านักงานศึกษาธิการภาคใต้ชายแดน ได้แก่ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส  
4) ตัวแทนส านักงานศึกษาธิการภาคตะวันออก ได้แก่ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดฉะเชิงเทรา 5) ตัวแทน
ส านักงานศึกษาธิการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี 6) ตัวแทน
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดภาคเหนือ ได้แก่ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ 

ผู้ให้ข้อมูลส าคัญเป็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการน านโยบายการศึกษาปฐมวัยไปปฏิบัติของส านั กงาน
ศึกษาธิการจังหวัด ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 4 กลุ่ม ดังนี้ กลุ่มที่ 1 ผู้บริหารส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัด จ านวน 6 คน กลุ่มที่ 2 คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด จ านวน 6 คน กลุ่มที่ 3 ผู้บริหาร จ านวน  
18 คน ครูปฐมวัย จ านวน 18 คน กลุ่มที่ 4 ผู้ปกครองเด็กปฐมวัย จ านวน 18 คน  

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบบันทึกข้อมูล (Record Form) แบบสัมภาษณ์เชิงลึก (Interview 
Guide) แบบบันทึกและประเด็นการสนทนากลุ่ม (Focus Group Guide) แบบสังเกต ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น 

สรุปผลการวิจัย 
ผลการศึกษารูปแบบการน านโยบายการศึกษาปฐมวัยไปปฏิบัติของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด  

ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ แบ่งเป็น 3 ตอน ดังนี้  
ตอนที่ 1 ผลการวิจัยเอกสาร  
ตอนที่ 2 ผลการน านโยบายการศึกษาปฐมวัยไปปฏิบัติองส านักงานศึกษาธิการจังหวัด ส านักงานปลัด 

กระทรวงศึกษาธิการ   
ตอนที่ 3 ข้อค้นพบการน านโยบายการศึกษาปฐมวัยไปปฏิบัติ 
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ตอนที่ 1 ผลการวิจัยเอกสาร (Documentary Research)  
ผู้วิจัยได้ศึกษาจากเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยของกระทรวงศึกษาธิการ 

หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 รายงานผลการประเมินพัฒนาการเด็กที่จบหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ปีการศึกษา 2561 รายงานการวิจัย บทความวิชาการ  บทความวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
และเอกสารการด าเนินงานการจัดการศึกษาปฐมวัยของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด และสถานศึกษาระดับ
ปฐมวัย ผลการศึกษา พบว่า เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการน านโยบายการศึกษาปฐมวัยไปสู่ การปฏิบัติ 
แบ่งออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่ 1) ระดับกระทรวงศึกษาธิการ 2) ระดับส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 3) ระดับ
สถานศึกษา สรุปได้ดังนี้  

 ระดับกระทรวงศึกษาธิการ พบว่า การขับเคลื่อนการจัดการศึกษาปฐมวัย กระทรวงศึกษาธิการ  
ได้ด าเนินการดังนี้ 1) ประกาศให้สถานศึกษาได้ใช้หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 2) จัดท า
คู่มือหลักสูตรการจัดการศึกษาปฐมวัย 3) จัดประเมินพัฒนาการเด็กที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
พุทธศักราช 2560 ปีการศึกษา 2561 4) ประกาศกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 
5) ประกาศกระทรวงศึกษาให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย 2561 6) มาตรฐานการพัฒนาเด็กปฐมวัย
แห่งชาติ 2562  7 ) ประกาศนโยบายการจัดการศึกษาปฐมวับทุกปีงบประมาณ  

ระดับส านักงานศึกษาธิการจังหวัด  พบว่า ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด ได้ด าเนินงานตามนโยบาย
การจัดการศึกษาปฐมวัย ดังนี้ 1 ) จัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยเชิงบูรณาการระดับจังหวัด 2) ได้
จัดท าโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพ้ืนที่  ตามกรอบงานที่ส านักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการก าหนด 3) จัดท าข้อมูลสารสนเทศเด็กปฐมวัยระดับจังหวัด 4) นิเทศติดตามการ
ด า เ นิ น ง า น 
ตามนโยบายและจุดเน้นด้านปฐมวัย ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดทั้ง 6 แห่ง มีการขับเคลื่อนการด าเนินงาน
ตามนโยบายการจัดการศึกษาปฐมวัย ผ่านโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพ้ืนที่
และการขับเคลื่อนงานปฐมวัยของกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาเอกชนในพ้ืนที่โดยใช้บประมาณของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาเอกชนในการพัฒนาครูเอกชน  

ระดับสถานศึกษา พบว่า สถานศึกษาทุกแห่งใช้หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 
ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย 2561 ด าเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามกฎกระทรวง
การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ส าหรับสถานศึกษาท้องถิ่น (อปท.) ใช้มาตรฐานการพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยแห่งชาติ 2562 ในการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาในปัจจุบัน เพ่ือลดความซ้ าซ้อนในการ
ท างานของสถานศึกษา สถานศึกษาที่จัดการศึกษาปฐมวัยมีวิธีปฏิบัติที่ดีในการจัดการศึกษาปฐมวัย  

 

 

 

 



107 

 
 
 
 
 

ตอนที่ 2  ผลการน านโยบายการศึกษาปฐมวัยไปปฏิบัติติของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด ส านักงานปลัด 
กระทรวงศึกษาธิการ  

จากการตรวจสอบข้อมูลผสมผสานวิธีการวิจัยที่เรียกว่า Multiple Triangulation (Yin, 2009) สรุปได้
ดังนี้  

1. มาตรฐานและวัตถุประสงค์ 
    มาตรฐานและวัตถุประสงค์ของนโยบายการจัดการศึกษาปฐมวัย เป็นปัจจัยส าคัญในการขับเคลื่อน

คุณภาพการจัดการศึกษาปฐมวัย มาตรฐานที่ใช้ขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษาปฐมวัย ได้แก่ มาตรฐาน
การประกันคุณภาพภายใน และมาตรฐานสถานศึกษาพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ ผลการศึกษาพบว่า นโยบาย
การจัดการศึกษาปฐมวัยมีความชัดเจน แต่ยังไม่สอดคล้องกับการปฏิบัติจริงของสถานศึกษาที่น านโยบาย 
ไปปฏิบัติ เนื่องจากมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัยตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการที่ใช้ในการประเมิน
คุณภาพภายในตามกฎกระทรวงว่าด้วยการประกันคุณภาพการศึกษา 2561 และมาตรฐานสถานศึกษาพัฒนา
เด็กปฐมวัยแห่งชาติ มีความแตกต่างกันในด้านการประเมินและจัดเก็บข้อมูล  

2. ทรัพยากรของนโยบาย 
    การน านโยบายการจัดการศึกษาปฐมวัยไปปฏิบัติ ด้านทรัพยากรของนโยบาย ผลการศึกษาพบว่า 

ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดสรรงบประมาณการด าเนินงานโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัด
การศึกษาปฐมวัยในระดับพ้ืนที่ (ภาคและจังหวัด) ให้ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดทุกแห่ง มีงบประมาณ
เพียงพอต่อการด าเนินงาน เนื่องจาการด าเนินงานการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับภูมิภาคของหน่วยงาน  
ทางการศึกษาระดับจังหวัดได้มีงบประมาณในการส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาปฐมวัยจากต้นสังกัด  
ของตนเอง 

3. การสื่อสารระหว่างองค์กรและกิจกรรมส่งเสริมการน านโยบายไปปฏิบัติ 
    การน านโยบายไปปฏิบัติ หน่วยงานทางการศึกษาทุกหน่วยงานได้รับทราบแนวทางการด าเนินงาน

ตามนโยบายที่กระทรวงศึกษาธิการประกาศทุกปีงบประมาณ การติดต่อสื่อสารเพ่ือน านโยบายการจั ด
การศึกษาปฐมวัยไปสู่การปฏิบัติของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด เป็นการสื่อสารอย่างเป็นทางการและไม่เป็น
ทางการ ผู้ปฏิบัติงานขับเคลื่อนงานนโยบายในระดับส านักงานศึกษาธิการจังหวัด ใช้วิธีการประสานงาน  
เชิญประชุม แต่งตั้งคณะท างาน และใช้การสื่อสารโดยใช้โปรแกรม CONFERENCE, LINE, FACEBOOK 
ระหว่างสถานศึกษาเพ่ือความสะดวกรวดเร็วในการด าเนินงาน 

4. ลักษณะขององค์กรที่น านโยบายไปปฏิบัติ 
    ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด หน่วยงานที่รับผิดชอบการจัดการศึกษาปฐมวัย สถานศึกษาที่น า

นโยบายไปปฏิบัติ ผลการศึกษา พบว่า การจัดการศึกษาระดับปฐมวัยของสถานศึกษาทุกแห่งในระดับภูมิภาค 
มีการมอบหมายหน่วยงานที่รับผิดชอบที่มีโครงสร้างอย่างเป็นทางการ โดยเริ่มตั้งแต่ประกาศนโยบายของแต่
ละหน่วยงานทางการศึกษาที่จัดการศึกษาระดับปฐมวัย ได้แก่ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฯลฯ โดยมีผู้รับผิดชอบท าหน้าที่ควบคุมและก ากับการจัดการศึกษาในระดับ
ปฐมวัย ชัดเจนสามารถแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ ระหว่างบุคคลและต าแหน่งภายในหน่วยงาน  
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และสถานศึกษาที่จัดการศึกษาระดับปฐมวัยได้ด าเนินงานตามนโยบายตามที่ประกาศได้ตามบริบทของ
สถานศึกษา 

5. เงื่อนไขและทรัพยากรทางเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง 
    ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดทั้ง6 ภาค มีทรัพยากรทางเศรษฐกิจที่เพียงพอกล่าวคือ ได้รับ

งบประมาณสนับสนุนการด าเนินงานขับเคลื่อนการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับภูมิภาค ซึ่งระดับจังหวัด  
ยังมีหน่วยงานทางการศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้สนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายการจัดการศึกษา
ปฐมวัยจากต้นสังกัดของตนเอง ท าให้สถานศึกษาแต่ละสังกัดได้รับการสนับสนุนอุปกรณ์ที่จ าเป็นในการจัด
การศึกษาระดับปฐมวัย เด็กปฐมวัยได้รับการดูแลและพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี ตามมาตรฐานการศึกษาระดับ
ปฐมวัย และมาตรฐานสถานศึกษาพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ ส าหรับสถานศึกษาเอกชนที่จัดการศึกษาใน
ระดับปฐมวัยบางแห่งยังขาดการได้รับการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ที่จ าเป็นเนื่องจากเป็นสถานศึกษาเอกชน  

6. ความร่วมมือหรือการตอบสนองของผู้น านโยบายไปปฏิบัติ 
    ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดมีการรับรู้และเข้าใจในนโยบายการจัดการศึกษาปฐมวัย  

โดยส านักงานศึกษาธิการจังหวัดทั้ง 6 ภาค ได้ด าเนินงานตามโครงการฯเป็นแนวทางเดียงกันให้บรรลุ 
ตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ นอกจากนี้ ได้มีการประสานความร่วมมือในการน าโยบายปฐมวัยไปปฏิบัติ
ระหว่างหน่วยงานทางการศึกษาในระดับภูมิภาค เพ่ือขับเคลื่อนงานจัดการศึกษาปฐมวัยในระดั บจังหวัด 
เนื่องจากนโยบายการจัดการศึกษาปฐมวัยมีความส าคัญ เป็นเป้าหมายของการด าเนินงานในฐานะหน่วยงาน  
ที่ต้องท างานแบบบูรณาการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานทางการศึกษาทุกหน่วยงาน หน่วยงานทาง  
การศึกษาในระดับภูมิภาคที่ได้ร่วมมือในการด าเนินงานแบบบูรณาการ ได้แก่ หน่ วยงานองค์กรปกครอ 
งส่วนท้องถิ่น อปท. ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พมจ.) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
(สพป.) ส านักงานต ารวจตระเวนชายแดน (ตชด.) ทุกหน่วยงานทางการศึกษาในระดับภูมิภาคมีความเข้าใจ  
ต่อนโยบาย เกิดการยอมรับและสามารถตอบสนองต่อนโยบายได้เป็นอย่างดี มีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงาน
ตามนโนยายให้ความร่วมมือในการด าเนินงาน 

7. กลไกการขับเคลื่อนนโยบาย 
    กลไกการขับเคลื่อนนโยบายการจัดการศึกษาปฐมวัยไปปฏิบัติ ผลการศึกษาพบว่า การน านโยบาย

การศึกษาปฐมวัยไปปฏิบัติของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด ได้มีการด าเนินงานโครงการบบรลุตามเป้าหมาย 
กล่าวคือ ได้ด าเนินงานตามโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพ้ืนที่ (ภาคและ
จังหวัด) โดยขับเคลื่อนตามกรอบงานที่ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการก าหนด ได้แก่ 1) นิเทศ ติดตาม 
การด าเนินงานด้านการจัดการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษาใน พ้ืนที่จังหวัดให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาปฐมวัยที่ก าหนดไว้ 2) ทบทวน ตรวจสอบการจัดท าข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาปฐมวัย  
แผนที่ตั้งของสถานศึกษาระดับปฐมวัย (School map) และแผนพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยเชิงบูรณาการ
ระดับจังหวัด 3) พัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับการจัดการศึกษาปฐมวัยให้แก่ ผู้บริหาร ครู  และบุคลากร 
ที่เกี่ยวข้อง 4) คัดเลือกและขยายผลรูปแบบ/วิธีปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย น าเสนอ
ผลงานในระดับภาคและระดับประเทศ 
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 7.1 การสนับสนุนให้ความร่วมมือของหน่วยงานทางการศึกษาระดับจังหวัด 
 การจัดการศึกษาระดับปฐมวัยระดับจังหวัด มีหน่วยงานของส านักงานพัฒนาสังคม 
และความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด (พมจ.) ให้ความร่วมมือขับเคลื่อนการจัดการศึกษาปฐมวัยระดับจังหวัด  
การขับเคลื่อนตามนโยบายการจัดการศึกษาปฐมวัยของหน่วยงานต้นสังกัดของตนเอง และยังให้ความร่วมมือ
กับส านักงานศึกษาธิการจังหวัดในการพัฒนาครูปฐมวัยทุกสังกัด ซึ่งเป็นการท างานบูรณาการร่วมกันในระดับ
จังหวัด ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด จัดกิจกรรมการนิเทศติดตามการจัดการศึกษาปฐมวัย ส าหรับสถานศึกษา
ระดับปฐมวัยทุกสังกัดที่เข้าร่วมโครงการฯ ตามความสมัครใจ และได้จัดกิจกรรมการประกวดวิธีปฏิบัติที่ดี
แลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการศึกษาระดับปฐมวัยระดับจังหวัด ระดับภูมิภาค  
  7.2 การด าเนินงานการจัดการศึกษาปฐมวัยบูรณาการ 
        การจัดการศึกษาปฐมวัย จะมีประสิทธิภาพในระดับจังหวัดตามเป้าหมายนั้น จ าเป็น 
ต้องมีการประสานงานท างานแบบบูรณาการร่วมกันทั้งจั้ งหวัด ผลการศึกษาพบว่า หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
การน านโยบายการจัดการศึกษาปฐมวัยไปปฏิบัติ ได้แก่ สพฐ./สช./อปท./ตชด./พมจ. โดยน านโยบาย 
การจัดการศึกษาปฐมวัยไปปฏิบัติ มุ่งเน้นด้านการด าเนินงานตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 
2560 ขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษาปฐมวัย โดยใช้การประกันคุณภาพการศึกษาตามกฎกระทรวง
ศึกษาธิการ 2561 ท าให้สถานศึกษาที่จัดการศึกษาปฐมวัยสะท้อนตนเองและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
ปฐมวัยอย่างต่อเนื่อง  

ข้อค้นพบปัจจัยส าคัญที่ส่งผลต่อการน านโยบายการศึกษาปฐมวัยไปปฏิบัติของ ส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัด ประกอบด้วย 7 ปัจจัย 1) มาตรฐานและวัตถุประสงค์ 2) ทรัพยากรของนโยบาย 3) การสื่อสาร
ระหว่างองค์กรและกิจกรรมส่งเสริมการน านโยบายไปปฏิบัติ 4) ลักษณะขององค์กรที่น านโยบายไปปฏิบัติ  
5) เงื่อนไขและทรัพยากรทางเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง 6) ความร่วมมือหรือการตอบสนองของผู้น า
นโยบายไปปฏิบัติ และ 7) กลไกการขับเคลื่อนนโยบายการจัดการศึกษาปฐมวัยไปปฏิบัติ  

ตอนที่ 3 ข้อค้นพบการน านโยบายการศึกษาปฐมวัยไปปฏิบัติ 
3.1 ผลจาการศึกษายังค้นพบรูปแบบการน านโยบายการศึกษาปฐมวัยไปปฏิบัติของส านักงาน

ศึกษาธิการจังหวัด ควรเป็นในลักษณะการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีการจัดท า
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาปฐมวัยในระดับจังหวัดร่วมกัน และน าแผนสู่การปฏิบัติตามแผนงาน/โครงการ 
โดยใช้กลุ่มเป้าหมาย/กลุ่มตัวอย่างร่วมกัน ลดความซ้ าซ้อนในการด าเนินงาน เพ่ือประหยัดงบประมาณ  
และสร้างความรู้ ความเข้าใจให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

3.2 แนวทางการน านโยบายการจัดการศึกษาปฐมวัยไปปฏิบัติของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดควรจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาเด็กปฐมวัยเชิงบูรณาการจังหวัด จัดท าสารสนเทศ
เด็กปฐมวัยที่มีประสิทธิภาพในระดับจังหวัด จัดท าโครงการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษาปฐมวัย 
โดยมีแนวทางเป็นไปตามความต้องการของจังหวัด ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาปฐมวัย สร้างกลไก
ความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน ภาคประชาชน และสถาบันครอบครัวในการพัฒนาและดูแลเด็ก
ปฐมวัยตั้งแต่แรกเกิดจนถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  
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3.3 ผลการน านโยบายการศึกษาปฐมวัยของกระทรวงศึกษาธิการไปปฏิบัติของสถานศึกษา 
      ผลการศึกษาผลการน านโยบายการศึกษาปฐมวัยไปปฏิบัติของสถานศึกษา ซึ่งได้ศึกษา  

แบ่งออกเป็น 5 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านคุณภาพของเด็ก 2) ด้านการบริหารจัดการศึกษา 3) ด้านการจัด
ประสบการณ์ 4) ด้านสภาพแวดล้อมของสถานศึกษา 5) ด้านการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง สรุปได้ดังนี้  

      3.3.1 ด้านคุณภาพของเด็ก 
               สถานศึกษาระดับปฐมวัยได้จัดการศึกษาให้กับเด็กปฐมวัย ตามหลักสูตรการจัดการศึกษา

ปฐมวัย พุทธศักราช 2560 สรุปได้ดังนี้ 1) เด็กมีพัฒนาการทั้ง 4 ด้านตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
พุทธศักราช 2560 2) เด็กปฐมวัยทุกคนได้รับการประเมินพัฒนาการตามช่วงวัยและมีผลการประเมินอยู่ใน
ระดับดี 3) เด็กปฐมวัยได้เรียนรู้จากการปฏิบัติจริง เรียนรู้ผ่านการเล่น ครูสอนตามหลักสูตร/แผนการจัด
ประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นส าคัญ ท าให้เด็กมีพัฒนาการที่ด ี

      3.3.2 ด้านการบริหารจัดการศึกษา  
              ผู้บริหารสถานศึกษาระดับปฐมวัย โดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษา

ปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ด าเนินงานตามกฎกระทรวงว่าด้วยการประกันคุณภาพภารศึกษา พุทธศักราช  
2561 ประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาเพ่ือพัฒนาตนเอง  และรายงานประจ าส่งหน่วยงานต้นสังกัด 
การบริหารจัดการสถานศึกษาในสถานการณ์โรคระบาดโควิด – 19  (COVID – 19) เนื่องจากการจัดกิจกรรม
ประสบการณ์ให้เด็กปฐมวัยในช่วงสถานการณ์นั้น บางโรงเรียนปิดการเรียนการสอน ใช้ระบบการสอนออนไลน์ 
และเปิดสอนครึ่งวัน  

      3.3.3 ด้านการจัดประสบการณ์  
               ครูปฐมวัยของสถานศึกษาทุกขนาด ด าเนินการจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ

สอดคล้องตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 จัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการของเด็ก เช่น 
กิจกรรมตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย จินตคณิต วาดภาพ ปั้นดินน้ ามัน ร้อยลูกปัด ฝึกทักษะ
กล้ามเนื้อมัดเล็ก แข่งขันกีฬาระดับอนุบาล ฯลฯ ครูปฐมวัยยังสร้างวินัยเชิงบวก โดยใช้สื่อนิทาน เพลง เกม/
การละเล่นต่าง ๆ พร้อมทั้งประเมินพัฒนาการเด็ก   

      3.3.4 ด้านสภาพแวดล้อมของสถานศึกษา  
               สภาพแวดล้อมของสถานศึกษาระดับปฐมวัยขนาดใหญ่ มีความพร้อมด้านอาคารสถานที่ 

ห้องเรียน สนามเด็กเล่น ห้องพักครูปฐมวัย ห้องสุขา สิ่งอ านวยความสะดวกของเด็ก สถานศึกษาระดับปฐมวัย 
ขนาดเล็ก มีงบประมาณไม่เพียงพอในการพัฒนาด้านอาคารสถานที่ สื่อและสิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ   
และสถานศึกษาสังกัดเอกชนส่วนใหญ่ยังต้องพัฒนาเรื่องการจัดห้องเรียน ป้ายนิเทศ/มุมประสบการณ์ต่าง ๆ  
ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายส าหรับเด็กปฐมวัย 

เนื่องด้วยสถานการณ์โควิด – 19 (COVID – 19) ท าให้เกิดผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมในการ
ด าเนินงานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูปฐมวัย และการท ากิจกรรมของเด็ก เช่น การจ ากัดพ้ืนที่  
และการรักษาระยะห่าง ซึ่งท าได้ยากในเด็กเล็กขัดต่อหลักการจัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมทักษะทางสังคม  
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แต่ก็มีผลดีในเรื่องของการจัดระเบียบวินัย การดูแลเรื่องความสะอาด ความปลอดภัย ท าให้เด็กมีความ
ระมัดระวังในการเล่นและการรักษาสุขภาพอนามัยเพ่ิมข้ึน 

      3.3.5 ด้านการมีส่วนร่วมของพ่อแม่ผู้ปกครอง  
               สถานศึกษาจัดการประชุมผู้ปกครองให้มีความรู้ ในการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก  

และส่งเสริมให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมที่สถานศึกษาจัดขึ้น ผู้ปกครองมีการรับรู นโยบาย 
ผ่านการประชุมและผ่านสื่อต่าง ๆ ผู้ปกครองมีความ รู้ความเข้าใจนโยบายการจัดการศึกษาปฐมวัยพอสมควร 
ยอมรับนโยบายของรัฐบาลและให้ความร่วมมือแก่สถานศึกษาในการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยตามก าลัง
ความสามารถ   

อภิปรายผลการวิจัย 
การศึกษารูปแบบการน านโยบายการศึกษาปฐมวั ยไปปฏิบัติของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด  

ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ผู้วิจัยได้น าแนวคิดของ Donald Van Meter &  Carl E.Van Horn  
(1975) มาเป็นแนวทางในการศึกษาการน านโยบายการศึกษาปฐมวัยไปปฏิบัติติของส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัด ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นตัวแบบการน านโยบายไปปฏิบัติแบบบนลงล่าง (Top Down) 
ประกอบด้วย 6 ตัวแปร ดังนี้  1.  มาตรฐานและวัตถุประสงค ของนโยบาย (Policy Standard and 
Objectives) 2. ทรัพยากรของนโยบาย (Policy Resources) 3. การสื่อสารระหวางองคกรและการบังคับ 
ใหเปนไปตามนโยบาย 4. ลักษณะของหนวยงานที่น านโยบายไปปฏิบัติ 5. เงื่อนไขทางเศรษฐกิจ สังคม 
และการเมือง 6. ทัศนคติของผู้ปฏิบัติที่มีต่อนโยบายมีผลต่อการน านโยบายไปปฏิบัติ  แนวคิดของ Donald 
Van Meter &  Carl E.Van Horn ที่ ให้ความส าคัญต่อความส าเร็จต่อการน านโยบายไปปฏิบัติ ที่ เป็น
ความสัมพันธ์ของปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติตามนโยบาย ซึ่งรูปแบบแนวคิดนี้จะประสบความส าเร็จมากที่สุด 
รูปแบบนี้สามารถอธิบายตัวแปรเชื่อมโยงกับผลการปฏิบัติงาน 

ผลการศึกษา พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลส าเร็จต่อการน านโยบายการจัดการศึกษาปฐมวัยไปสู่การประปฏิบัติ 
ประกอบด้วย 7 ปัจจัย ได้แก่ 1 ) วัตถุประสงค และมาตรฐานของนโยบาย 2) ทรัพยากรนโยบาย  
3) การสื่อสารระหว่างองค์การและกิจกรรมบังคับใช้ 4) ลักษณะของหนวยงานที่น านโยบายไปปฏิบัติ  
5) เงื่อนไขทางเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เป็นตัวแปรทางด้านสภาพแวดล้อมขององค์การที่มีผลต่อการน า
นโยบายไปปฏิบัติ 6) ทัศนคติของผู้ปฏิบัติที่มีต่อนโยบายมีผลต่อการน านโยบายไปปฏิบัติ 7) กลไก 
การขับเคลื่อนนโยบายไปปฏิบัติ ส าหรับปัจจัยที่ 1 - 6 เป็นกลุ่มการน านโยบายไปปฏิบัติแบบบนลงล่าง 
ส่วนกลางเป็นผู้ก าหนดนโยบายการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการได้ส่งมอบให้หน่วยงาน
ทางการศึกษาที่รับผิดชอบในระดับปฐมวัยน านโยบายไปปฏิบัติในระดับประเทศ เช่น กระทรวงศึกษาธิการ  
มีประกาศให้สถานศึกษาได้ใช้หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 จัดท าคู่มือหลักสูตรการจัด
การศึกษาปฐมวัย จัดประเมินพัฒนาการเด็กที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ปีการศึกษา 
2561 ประกาศกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 ประกาศกระทรวงศึกษาให้ใช้
มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย 2561 จัดท ามาตรฐานการพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ 2562 และประกาศ
นโยบายการจัดการศึกษาปฐมวัยทุกปีงบประมาณ ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการได้ให้ความส าคัญกั บการจัด
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การศึกษาปฐมวัย การขับเคลื่อนการน านโยบายไปปฏิบัติการจัดการศึกษาปฐมวัยหน่วยงานทางการศึกษา 
ในระดับจังหวัด ได้มีนโยบายในการขับเคลื่อนจากกระทรวงศึกษาธิการเหมือนกัน โดยให้ความส าคัญกับ  
การประกันคุณภาพภายใน สอดคล้องกับงานวิจัยของ กรรณิการ์ กลิ่นหวาน (2556) ได้ศึกษาวิจัย  
เรื่อง รูปแบบการจัดการศึกษาปฐมวัยส าหรับประเทศไทยในทศวรรษหน้า โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนา
รูปแบบการจัดการศึกษาปฐมวัยส าหรับประเทศไทยในทศวรรษหน้า ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบการจัด
การศึกษาปฐมวัยมีองค์ประกอบควบคุม ให้ความส าคัญกับการประกันคุณภาพภายในกา รประเมินผล 
การปฏิบัติงานบุคลากรและการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา 

ส าหรับข้อค้นพบปัจจัยที่ 7) กลไกการขับเคลื่อนนโยบายการจัดการศึกษาปฐมวัยไปปฏิบัติ เป็นปัจจัย
ที่จัดอยู่ในกลุ่มแนวทางการน านโยบายไปปฏิบัติแบบล่างขึ้นบน ผลการวิจัยพบว่า ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
มีนโยบายการจัดการศึกษาปฐมวัยให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน และมีวัตถุประสงค์ในการด าเนินงาน  
ตามนโยบายที่ชัดเจน มีการด าเนินงานตามกรอบกรอบงานที่ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการก าหนด 
นโยบายเริ่มต้นจากส่วนบนเป็นหลัก ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเป็นผู้ปฏิบัติงานในพ้ืนที่ขับเคลื่อนนโยบาย
การจัดการศึกษาปฐมวัย หน่วยงานทางการศึกษาระดับจังหวัด มีการขับเคลื่อนงานตามนโยบายเช่นกัน   
ในส่วนของการบูรณาการท างานร่วมกันในโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพ้ืนที่
มีเป้าหมายเดียวกัน แต่อาจแตกต่างกันในวิธีปฏิบัติ สภาพปัญหาการท างานเชิง บูรณาการยังมีน้อย  
ท าให้มีความซ้ าซ้อนในการด าเนินงานในระดับจังหวัดมีความเหลื่อมล้ าในการเข้าถึงบริการปฐมวัย  
และคุณภาพการจัดบริการ ดังนั้น ควรให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการที่ดีในการน านโยบายการจัด
การศึกษาปฐมวัยไปปฏิบัติ สอดคล้องกับงานวิจัยของ ปิยนุช ลอยเลิศหล้ า (2559) ที่ได้ศึกษาวิจัย  
เรื่อง การน านโยบายสู่การปฏิบัติของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ที่พบว่า องค์ประกอบการน านโยบายสู่การปฏิบัติในการบริหารจัดการที่ดีมีตัวแปรที่ส าคัญ ได้แก่   
1) ความเอาใจใส่อย่างต่อเนื่อง การน านโยบายสู่การปฏิบัติ 2) มีการเผยแพร่ข้อมูลในการน านโยบาย 
สู่การปฏิบัติ 3) มีการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ 4) มีการจัดท าตารางการปฏิบัติงานไว้อย่างชัดเจน  
5) มีการตรวจสอบข้อมูลความพร้อมของโรงเรียนก่อนน านโยบายสู่การปฏิบัติ 6) มีการชี้แจงเป้าหมาย 
และวิธีการปฏิบัติให้บรรลุตามเป้าหมายในการน านโยบยสู่การปฏิบัติ 7) มีการฝึกอบรมให้กับผู้น านโยบาย 
สู่การปฏิบัติ 8) มีกระบวนการที่เป็นแนวทางในการด าเนินงาน 9) มีการท างานร่วมกันในการน านโยบาย 
สู่การปฏิบัติ 10) มีงบประมาณที่ใช้ในการน านโยบายสู่การปฏิบัติที่เพียงพอ 11) มีการกระตุ้นให้มีนวัตกรรม
ในการน านโยบายสู่การปฏิบัติ 
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การเผยแพร่และการน าผลการวิจัยไปใช้ 
1. การเผยแพร่ ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการแจ้งเป็นหนังสือราชการน าส่ง ลงนามโดยปลัด 

กระทรวงศึกษาธิการ ไปยังหน่วยงานราชการที่เก่ียวข้อง จ านวน 101 หน่วยงาน 
2. การน าเสนอรูปแบบการน านโยบายการศึกษาปฐมวัยไปปฏิบัติของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด

ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ผู้วิจัยได้น าเสนอในที่ประชุมผู้บริหารระดับกระทรวงศึกษาธิการ  
เพ่ือขับเคลื่อนการน าผลการวิจัยไปใช้ในระดับกระทรวงอย่างต่อเนื่อง ให้เกิดการพัฒนาการศึกษาในภาพรวม
ของประเทศ ในการประชุมผู้บริหารส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 
พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมราชวัลลภ อาคารราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ 

3. การน าเสนอรูปแบบการน านโยบายการศึกษาปฐมวัยไปปฏิบัติของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ในที่ประชุมศึกษาธิการภาคและศึกษาธิการจังหวัด ผู้วิจัยได้น าเสนอ
ผลการวิจัยในที่ประชุมศึกษาธิการภาคและศึกษาธิการจังหวัดทั่วประเทศ เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2563 
ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานคร ผู้ เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
เป็นประธาน รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ผู้อ านวยการส านักส่วนกลาง 
ศึกษาธิการภาคและศึกษาธิการจังหวัดทั่วประเทศ 

4. ผู้วิจัยเผยแพร่ผลการวิจัย รูปแบบการน านโยบายการศึกษาปฐมวัยไปปฏิบัติของส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ในการประชุมผู้บริหารส านักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ ครั้งที่ 3/2564 วันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2564 ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย ปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ เป็นประธาน รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ปรึกษา สป. ศธ. ศึกษาธิการภาค ศึกษาธิการจังหวัด 
(ผ่าน Video conference) และผู้อ านวยการส่วนกลางทุกส านัก 

ข้อเสนอแนะการน าผลการวิจัยไปใช้ 
1. ผลการศึกษา พบว่า กระทรวงศึกษาธิการ ได้มีการขับเคลื่อนนโยบายการจัดการศึกษาปฐมวัย 

จากหน่วยงานของกระทรวง ได้แก่ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้จัดท าเอกสาร  
การด าเนินงานจัดการศึกษาปฐมวัย ได้แก่ หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ฯลฯ การประกาศ
นโยบายการจัดการศึกษาปฐมวัยทุกปีการศึกษา เน้นที่กระบวนการจัดประสบการณ์ตามหลักสูตรที่ก าหนด 
ดังนั้น การขับเคลื่อนนโยบายการจัดการศึกษาปฐมวัย ควรเน้นการด าเนินงานตามหลักสูตรการจัดการศึกษา
ปฐมวัยอย่างต่อเนื่อง  

2. ผลการศึกษา พบว่า ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดได้ขับเคลื่อนนโยบายการจัดการศึกษาปฐมวัย
ตามที่ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการก าหนด เนื่องจาการด าเนินงานการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับ
จังหวัดมีการแยกส่วนในการด าเนินงานของหน่วยงานที่รับผิดชอบ ดังนั้น ควรส่งเสริม สนับสนุน ประสานงาน
การท างานกับ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส านักงานต ารวจ
ตระเวนชายแดน ส านักงานส่งเสริมการจัดการศึกษาเอกชน ฯลฯ ในการพัฒนาครูปฐมวัยร่วมกันเพ่ือสร้าง
ความเข้มแข็งทางการพัฒนาสถานศึกษาระดับปฐมวัยเป็นไปในทิศทางเดียวกัน   
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3. ผลการศึกษา พบว่า การพัฒนาครูปฐมวัยในระดับจังหวัดยังไม่เพียงพอกับความต้องการ 
ของสถานศึกษา ซึ่งการพัฒนาครูปฐมวัยให้สามารถในการจัดการศึกษาปฐมวัยควรมีการพัฒนาอย่างทั่วถึง 
เนื่องจากมีงบประมาณจ ากัดในการพัฒนาของแต่ละหน่วยงาน ควรจัดท าโปรแกรมการเรียนรู้การจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ปฐมวัยออนไลน์ เพ่ือการเข้าถึงในการจัดประสบการณ์ให้เด็กปฐมวัยทุกหน่วยงาน 

4. ผลการศึกษา พบว่า สภาพปัญหาการน านโยบายไปปฏิบัติในระดับสถานศึกษามีบางประเด็น  
ที่ควรมีการสร้างความเข้าใจในการใช้มาตรฐานศึกษาพัฒนาสถานศึกษาแห่งชาติ 2562 บูรณาการ 
ในการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาในระดับปฐมวัย 

ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยต่อไป 
การวิจัยในครั้งนี้ ได้ท าการศึกษารูปแบบการน านโยบายการศึกษาปฐมวัยไปปฏิบัติของส านักงาน

ศึกษาธิการจังหวัด ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กลุ่มเป้าหมายส านักงานศึกษาธิการจังหวัดตัวแทน 
แต่ละภาคทั้ง 6 ภาค เท่านั้น ควรมีการศึกษาเชิงลึกในการศึกษาความแตกต่างของการน านโยบายการศึกษา
ปฐมวัยไปปฏิบัติในแต่ละภูมิภาค และศึกษาแนวทางการปฏิบัติที่ดีในระดับปฐมวัยที่สามารถน าไปสู่ความเป็นเลิศ
ด้านการจัดการศึกษาปฐมวัย  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



115 

 
 
 
 
 

บรรณานุกรม 

กรรณิการ์ กลิ่นหวาน (2556). รูปแบบการจัดการศึกษาปฐมวัยส าหรับประเทศไทยในศตวรรษหน้า. 
 วิทยานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต,สาขาบริหารการศึกษา, มหาวิทยาลัยบูรพา. 

กล้า ทองขาว. (2551). เอกสารประกอบการสอนชุดวชิานโยบายสาธารณะและการวางแผน หน่วยที่ 6 
 เรื่อง การน านโยบายไปปฏิบัติ. นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ. (2563). รายงานผลการออกแบบกลไก 
 และแนวทางการขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการพัฒนาเด็กปฐมวัยและการจัดการศึกษา
 ปฐมวัยแบบร่วมมือและบูรณาการ กรณีศึกษาจังหวัดระนอง (เอกสารอัดส าเนา). 

ชรัส ปุณณัสสะ. (2553). ความส าเร็จในการน านโยบายธรรมาภิบาลไปปฏิบัติของเทศบาล   
 ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. วิทยานิพนธ์รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสน
ศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์. 

ณฐาภรณ์ ซื่อมาก. (2559). การพัฒนาตวับ่งชี้ความสุขในที่ท างานของครูปฐมวัยในโรงเรียน สังกัด
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน.วิทยานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต,สาขาบริหารการศึกษา,
 มหาวิทยาลัยบูรพา. 

เบญจนารถ  อมรประสิทธ์ (2556). รูปแบบการบริหารสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนอนุบาลประจ าจังหวัด.
 วิทยานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต,สาขาบริหารการศึกษา, มหาวิทยาลัยนเรศวร. 

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ 2564  
 ณ วันที่  27  ธันวาคม  2562. (เอกสารอัดส าเนา) 

ปัทมนันท์ หิรัญธีรวัฒน์ (2560) รูปแบบการบริหารครูผู้มีสมรรถนะสูงในศตวรรษที่ 21 ส าหรับโรงเรียน
 เอกชน คาทอลิกในภาคตะวันออก. วิทยานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต,สาขาบริหารการศึกษา, มหาวิทยาลัยบูรพา 

ปิยนุช ลอยเลิศหล้า. (2559). การน านโยบายสู่การปฏิบัติของโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดส านักงาน
 คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. วิทยานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต,สาขาบริหารการศึกษา, มหาวิทยาลัย
 ศิลปากร.  

พระราชบัญญัติ การพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2562 (เอกสารอัดส าเนา) 

วรเดช จันทรศร. (2551). ทฤษฎีการน านโยบายสาธารณะไปปฏบิัติ. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ : บริษัท พริก
 หวานกราฟฟคจ ากัด. 

วารสารการบริหารการปกครองและนวัตกรรมท้องถิ่น : ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 (2562) : มกราคม-เมษายน 
 JOURNAL OF LOCAL GOVERNANCE AND INNOVATION : Vol. 3 No. 1 (2019) : JANUARY-APRIL 



116 

 
 
 
 
 

บรรณานุกรม (ต่อ) 

สมบัติ  ธ ารงธัญวงศ์. (2548) . นโยบายสาธารณะ : แนวคิด การวิเคราะห์ และกระบวนการ. พิมพ์ครั้งที่ 12 
 : กรุงเทพฯ : เสมาธรรม 

สันติชัย  ใจชุ่มชื่น.(2561). รูปแบบการบริหารนวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญ 
 สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน.วิทยานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต ,สาขาบริหาร
 การศึกษา, มหาวิทยาลัยบูรพา. 

ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 
 2561. คูมือหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ส าหรับเด็กอายุ 3 - 6 ปี .พิมพครั้งที่ 1. 
 กรุงเทพฯ: โรงพิมพชุมนุมสหกรณการเกษตรแหงประเทศไทย จ ากัด. 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ.(2562). รายงานผลการประเมิน
 พัฒนาการนักเรียน ที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ปีการศึกษา 2561. พิมพ์
 ครั้งที่ 1 กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์อักษรไทย (น.ส.พ. ฟ้าเมืองไทย) 

ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 2562.. มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ  National 
 Standard for Early Childhood Care, Development and Education Thailand พิมพครั้ง
 ที่ 1. กรุงเทพฯ : บริษัทพริกหวานกราฟฟิค จ ากัด. 

ส านักงานเลขานุการของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ  ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
 สังคมแห่งชาติ 2561. ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 –2580. (ฉบับประกาศราชกิจจานุเบกษา) 
 พิมพ์ครั้งที ่1. กรุงเทพฯ : ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม. 

ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา .ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน .(2560). หลักสูตร
 การศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560.  พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพมหานครฯ :  โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตร
 แห่งประเทศไทย. 

ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 
 2560.  หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชุมนุม
 สหกรณ ์การเกษตรแห่งประเทศไทย. 

สุภางค จันทวานิช. (2550). วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ. พิมพครั้งที่ 15. กรุงเทพฯ : ส านักพิมพ แหงจุฬาลงกรณ์ 
 มหาวิทยาลัย. 

 

 



117 

 
 
 
 
 

บรรณานุกรม (ต่อ) 

Barrett, S. and Fudge, C. (1981). Policy and action. New York: Methuen.  

George C. Edwards III and Ira Sharkansky, The Policy Predicament :   Making and Implement 
 Public (San Francisco : W.H.Freeman,1978), pp.295-321. 

Jantarasorn, W.  (2009) .  An integrated theory of public policy implementation.  Bangkok : 
 Thai  University Researchers Association (TURA). [In Thai] 

Policy Implementation, Street-level Bureaucracy, and the Importance of Discretion 
Romane Viennet  & Beatriz Pont ( 2017)  EDUCATION POLICY IMPLEMENTATION :  A 
 LITERATURE  REVIEW AND PROPOSED FRAMEWORK OECD Education Working Paper 
 No. 162 https://www.bvekennis.nl/wp-content/uploads/documents/18-0047.pdf 
Tummers, Lars  & Bekkers, Victor.( 2014 ) Journal  Public Management Review Volume  16,  
Van Meter, & Van Horn, ( 1975) .  The policy implementation process:  A conceptual 
 framework. Administration and society. 6 (5): 445 – 486. 
Van Meter, D. S. and  Van Horn, C.  E.  ( 1975) .  The policy implementation process:  A 
 conceptual  framework.  Administrative and Society, 6(4) , pp.445-488.  Yin, R.  K. 
_________. (2009). Case study research: Design and methods. (4th ed.). Thousand Oaks, CA: 
 Sage Publication. 

การดูแลและการศึกษาเด็กปฐมวัย. (ระบบออนไลน์). http : admin.e-library.onecapps.org/Book/1233.pdf 
 สืบค้นวันที่ 4 มกราคม 2564 
ปฐมวัย : รากฐานส าคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์. (ระบบออนไลน์). https://www.dropbox.com/s/ 
 2i1twj9b072mi20/N_factsheet%20%E0%B8%9B%E0%B8%90%E0%B8%A1%E0%B8
 %A7% E0%B8%B1%E0%B8%A2.pdf?dl=0. สืบค้นวันที่ 4 มกราคม 2564 
วชิรวัชร งามละม่อม. การน านโยบายไปปฏิบัติ สถาบัน TDRM. (ระบบออนไลน์).http://file.siam2web.com/ 
 trdm/journal/201331_80183.pdf. สืบค้นวันที่ 4 มกราคม 2564 

ส านักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน. เปิดสถานการณ์เด็กปฐมวัย. (ระบบออนไลน์).  
 http://www.qlf.or.th/Home/FrontPage สืบค้นวันที่ 4 มกราคม 2564 

สุริยา ฆ้องเสนาะ. ปัญหาส าคัญของการศึกษาปฐมวัย. (ระบบออนไลน์). www.parliment.go.th สืบค้นวันที่  
 4 มกราคม 2564 
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แบบบันทึกข้อมูล (Record Form) รายช่ือเอกสาร 
การวิจัย เรื่อง รูปแบบการน านโยบายการศึกษาปฐมวัยไปปฏิบัติของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 

ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
ที ่ รายชื่อเอกสาร ผู้จัดท า 

1 หลักสตูรการศึกษาปฐมวัย  พุทธศกัราช 2560 ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ.) 

2 ประเมินพัฒนาการนักเรียนท่ีจบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยในปีการศึกษา 
2561 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ.) 

3 ประกาศกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ.) 

4 ประกาศ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย  เมื่อวันท่ี  6 สิงหาคม  
2561 

ส านกังานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ.) 

5 มาตรฐานการพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ (National Standard for Early 
Childhood Care, Development and  Education  Thailand)                          
เมื่อวันท่ี 2 มกราคม 2562 

ส านักงานเลขาธิการสภา
การศึกษา (สกศ.) 

6 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องนโยบายและจุดเน้นการจดัการศกึษาชอง
กระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ  2562  

รมต.กระทรวงศึกษาธิการ  
 28 มกราคม 2562 

7 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องนโยบายและจุดเน้นการจดัการศกึษาชอง
กระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ  2563 

รมต.กระทรวงศึกษาธิการ  
 21 สิงหาคม 2562 

8 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง นโยบายและจุดเน้นของ
กระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ 2564 

รมต.กระทรวงศึกษาธิการ  
 27 ธ.ค. 2562 

9 รายงานผลการนเิทศติดตามเพื่อสง่เสริมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษาเอกชน ระดบัปฐมวัย ตามกฎกระทรวงการประกันคณุภาพ
การศึกษา  พ.ศ.  2561  ศธจ.กาญจนบุร ี

ส านักงานคณะกรรมการ
ศึกษาเอกชน (สช.) 

10 รายงานผลการนเิทศติดตามเพื่อสง่เสริมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษาเอกชน ระดบัปฐมวัย ตามกฎกระทรวงการประกันคณุภาพ
การศึกษา  พ.ศ.  2561  ศธจ.ชุมพร 

ส านักงานคณะกรรมการ
ศึกษาเอกชน (สช.) 

11 รายงานผลการนเิทศติดตามเพื่อสง่เสริมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษาเอกชน ระดบัปฐมวัย ตามกฎกระทรวงการประกันคณุภาพ
การศึกษา  พ.ศ.  2561  ศธจ.นราธิวาส 

ส านักงานคณะกรรมการ
ศึกษาเอกชน (สช.) 

12 รายงานผลการนเิทศติดตามเพื่อสง่เสริมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษาเอกชน ระดบัปฐมวัย ตามกฎกระทรวงการประกันคณุภาพ
การศึกษา  พ.ศ.  2561  ศธจ.ฉะเชิงเทรา 

ส านักงานคณะกรรมการ
ศึกษาเอกชน (สช.) 

13 รายงานผลการนเิทศติดตามเพื่อสง่เสริมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษาเอกชน ระดบัปฐมวัย ตามกฎกระทรวงการประกันคณุภาพ
การศึกษา  พ.ศ.  2561  ศธจ.อุดรธาน ี

ส านักงานคณะกรรมการ
ศึกษาเอกชน (สช.) 

14 รายงานผลการนเิทศติดตามเพื่อสง่เสริมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษาเอกชน ระดบัปฐมวัย ตามกฎกระทรวงการประกันคณุภาพ
การศึกษา  พ.ศ.  2561  ศธจ.เชียงใหม ่

ส านักงานคณะกรรมการ
ศึกษาเอกชน (สช.) 
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ประวัติผู้วิจัย 
ว่าที่ร้อยเอกวิสาร ปัญญชุณห์ 

ต าแหน่งปัจจุบัน 
 ศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
 ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งที่ปรึกษาด้านระบบบริหารจัดการศึกษา ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

วัน/เดือน/ปีเกิด 
 15  เดือน พฤษภาคม  พ.ศ. 2508 

ภูมิล าเนา 
 114 หมู่ 10 ต าบลหาดขาม อ าเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
ประวัติการศึกษา 
 - วิทยาศาสตร์บัณฑิต (พลศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บางแสน 
 - การศึกษามหาบัณฑิต (พลศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 
 - ประกาศนียบัตรบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพชรบุรี 

ประวัติการท างาน 
 พ.ศ. 2531 - 2533 อาจารย์ 1 โรงเรียนบ้านกุดจาน อ าเภอค าตากล้า จังหวัดสกลนคร 
 พ.ศ. 2533 – 2534 อาจารย์  1 โรงเรียนปากน้ าปรานวิทยา อ าเภอปราณบุรี  จั งหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ 
 พ.ศ. 2534 – 2539 นักวิชาการศึกษา ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
 พ.ศ. 2539 – 2540 ผู้ช่วยศึกษาธิการอ าเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี 
 พ.ศ. 2540 – 2541 ศึกษาธิการอ าเภอกิ่งอ าเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี 
 พ.ศ. 2541 – 2542 ศึกษาธิการอ าเภอกิ่งอ าเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบครีรีขันธ์ 
 พ.ศ. 2542 – 2547 ศึกษาธิการอ าเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
 พ.ศ. 2547 –  2549 ผู้ช่วยผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ 
เขต 2 
 พ.ศ. 2549 – 2553 รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ 
เขต 2 
 พ.ศ. 2553 – 2554 รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 
 พ.ศ. 2554 – 2557 รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 
 พ.ศ. 2557 – 2559 ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 
 พ.ศ. 2559 – 2560 ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม 
 พ.ศ. 2560 – 2561 ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม 
 พ.ศ. 2561 – 2562 ศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี 
 พ.ศ. 2562 – ปัจจุบัน ศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
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 พ.ศ. 2563 – ปัจจุบัน ศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งที่ปรึกษา 
ด้านระบบบริหารจัดการศึกษา ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

ผลงานดีเด่น 
 - ศิษย์เก่าดีเด่น รุ่นที่ 26 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 
 - เครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “ครุสดุดี” 
 - ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่ส่งเสริมและพัฒนาการสอนภาษาไทยที่ประสบผลส าเร็จ
ได้รับรางวัลดีเด่นระดับประเทศ โครงการรักษ์ภาษาไทยแห่งชาติประจ าปี 2 ปี (พ.ศ. 2556, 2557) 
 - ประกาศเกียรติบัตรผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจ าปี 5 ปี (พ.ศ. 2548 , 2555, 2556, 
2558, 2560) 
 - โล่รางวัลโครงการสถานศึกษาสีขาว ประจ าปี 3 ปี (พ.ศ. 2555, 2556, 2557) 
 - โล่รางวัลส านักงานเขตพ้ืนที่พัฒนาผลสัมฤทธิ์ดีเด่น ประจ าปี 3 ปี (ปี 2556, 2557, 2558) 
 - วิทยากร/วิทยากรพ่ีเลี้ยงโครงการพัฒนาศึกษาธิการจังหวัด ก่อนแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในระหว่าง  
พ.ศ. 2561 – 2563 จ านวน 3 รุ่น  
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ภาคผนวก ก 
รายนามผู้ทรงคุณวุฒิ 
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รายนามผู้ทรงคุณวุฒิ 
 

1. นายศรีชัย พรประชาธรรม  
ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ 

2. นายธีร์ ภวังคนันท์  
ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบเครือข่ายและการมีส่วนร่วม ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

3. นายสวัสดิ์ ภู่ทอง  
ที่ปรึกษาด้านระบบการศึกษา ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 

4. นางไพเราะ มีบางยาง 
ข้าราชการบ านาญ อดีตศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ สาขาปฐมวัย 

5. นายบุญชู อังสวัสดิ ์
ข้าราชการบ านาญ อดีตศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ สาขาปฐมวัย 
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ภาคผนวก ข 
-   แบบประเมินผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบเครื่องมือการวิจัย เรื่อง รูปแบบการน านโยบายการศึกษาปฐมวัยไป

ปฏิบัติของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด  ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

-   ข้อคิดเห็นการพิจารณาปรับปรุงเครื่องมือการวิจัยของผู้เชี่ยวชาญ เรื่อง รูปแบบการน านโยบายการศึกษา
ปฐมวัยไปปฏิบัติของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
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แบบประเมินผู้ทรงคุณวุฒิเครื่องมือการวิจัย 
 เรื่อง  รูปแบบการน านโยบายการศึกษาปฐมวัยไปปฏิบัติ 

ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด  ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

เครื่องมือวิจัย (ฉบับท่ี 1)  แบบสัมภาษณ์ 
ผู้ใหส้ัมภาษณ์    ศึกษาธิการจังหวัด       คณะกรรมการ กศจ. 

เครื่องมือวิจัย (ฉบับท่ี 2)  แบบสัมภาษณ์ 
ผู้ให้สัมภาษณ์      ผู้บริหารโรงเรียนระดับปฐมวัย  ครูปฐมวัย   ตัวแทนผู้ปกครอง 

เครื่องมือวิจัย (ฉบับท่ี 3)  แบบสังเกต 
การน านโยบายการศึกษาปฐมวัยของกระทรวงศึกษาธิการไปปฏิบัติของสถานศึกษา 

การสังเกต :   ผู้รับผิดชอบงานปฐมวัยของ ศธจ. 
ด้านคุณภาพของเด็ก : มีพัฒนาการทั้ง 4 ด้านตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ฯลฯ) 
ด้านการบริหารจัดการศึกษา :  นโยบายการจัดการศึกษาปฐมวัย มาตรการความปลอดภัยของเด็ก 

ประกันคุณภาพการศกึษาระดับปฐมวัย ฯ มาตรฐานการศึกษาชาติระดับปฐมวัย 
ด้านการจัดประสบการณ์ : ร่องรอยการจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ กิจกรรมส่งเสริม

พัฒนาการของเด็ก การสร้างวินับเชิงบวก ผลงานของเด็ก ฯลฯ 
ด้านสภาพแวดล้อมของสถานศึกษา :  ห้องเรียน สนามเด็กเล่น ห้องพักครูปฐมวัย ห้องสุขา  สิ่ง

อ านวยความสะดวกของเด็ก 

เครื่องมือวิจัย (ฉบับท่ี  4)   ประเด็นการสนทนากลุ่ม  
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

แบบสัมภาษณ์เชิงลึก (ฉบับที่ 1) 
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รูปแบบการน านโยบายการศึกษาปฐมวัยไปปฏิบัติของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 
ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

วัน/เดือน/ ปี ท่ีสัมภาษณ์         .  

ผู้ให้สัมภาษณ์    ศึกษาธิการจังหวัด     คณะกรรมการ กศจ. 

การน านโยบายการศึกษาปฐมวัยไปปฏิบัติของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด/จังหวัดของท่านเป็นอย่างไร 

1. ด้านวัตถุประสงคและมาตรฐานของนโยบาย (Policy Standard and Objectives)  

ประเด็นการสัมภาษณ์ :  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด/จังหวัด มีนโยบายการจัดการศึกษาปฐมวัยอย่างไร มี
วัตถุประสงค์ ชัดเจน มีแผนพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย หรือไม่อย่างไร  มีโครงการฯ เกี่ยวกับการ
พัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับจังหวัดที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ กศจ.หรือไม่อย่างไร
และมีมาตรฐานของนโยบาย  หรือมีมาตรการการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยในระดับจังหวัด อย่างไรบ้าง 

............................................................................................................................. .................................................

................................................................................................................................ ..............................................

..................................................................................... .........................................................................................

............................................................................................................................. ................................................. 

............................................................................................................................. .................................................

.......................................................................... ....................................................................................................

............................................................................................................................. .................................................

............................................................................................................................. ................................................. 
 
 สภาพปัญหาการด าเนินงานและแนวทางแก้ไขปัญหา  

................................................................................................................................................ ..............................

..................................................................................................... .........................................................................

............................................................................................................................. .................................................

...................................................................................................................................... ........................................

........................................................................................... ...................................................................................

............................................................................................................................. .................................................

............................................................................................................................. ................................................. 

 

2. ทรัพยากรนโยบาย (Policy Resources) 



129 

 
 
 
 
 

ประเด็นการสัมภาษณ์ :  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด/จังหวัด ได้จัสรรงบประมาณในการขับเคลื่อนนโยบาย
อย่างไร มีการจัดท าโครงการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย ฯ  หรือจัดการนิเทศ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ จัด
ประชุมจัดท าสารสนเทศปฐมวัย ฯ อะไรบ้าง  มีสิ่งอ านวยความสะดวกในการด าเนินงาน เพียงพอหรือไม่
อย่างไร  ฯลฯ  

......................................................................................................................................... .....................................

.............................................................................................. ................................................................................

............................................................................................................................. .................................................

............................................................................................................................... ............................................... 

................................................................................... ...........................................................................................

............................................................................................................................. .................................................

............................................................................................................................. .................................................

......................................................................... .....................................................................................................

............................................................................................................................. .................................................

............................................................................................................................. .................................................

............................................................... ...............................................................................................................

............................................................................................................................. ................................................. 
 

 สภาพปัญหาการด าเนินงานและแนวทางแก้ไขปัญหา  

............................................................................................................................. .................................................

..................................................................................................................................... .........................................

.......................................................................................... ....................................................................................

............................................................................................................................. ................................................. 

............................................................................................................................. .................................................

............................................................................... ...............................................................................................

............................................................................................................................. .................................................

............................................................................................................................. .................................................

..................................................................... .........................................................................................................

............................................................................................................................. .................................................

............................................................................................................................. .................................................

........................................................... ...................................................................................................................  
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3. การสื่อสารระหว่างองค์การและกิจกรรมบังคับใช้ (Inter -Organizational Communication 
and Enforcement Activities)   

ประเด็นการสัมภาษณ์ :  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด/จังหวัด ได้มีการจัดสื่อสารการด าเนินงานตามนโยบาย
ให้หน่วยงานทางการศึกษาภายในจังหวัด สถานศึกษา  ผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างไรบ้าง  (สื่อสารอย่างไร วิธีการ ใช้
นวัตกรรมใด  มีการก าหนดแนวทางปฏิบัติในระดับจังหวัด หรือไม่ อย่างไร ฯลฯ)  มีการจัดกิจกรรมบังคับใช้
เพ่ือขับเคลื่อนงานนโยบายอย่างไร หรือ มีการจัดกิจกรรมอ่ืนๆ ที่เป็นปัจจัยให้การขัลเคลื่อนโยบายสู่
ความส าเร็จอย่างไรบ้าง 

............................................................................................................................. .................................................

............................................................................................................................. .................................................

................................................................................................................................................................ ..............

..................................................................................................................... ......................................................... 

............................................................................................................................. .................................................

..................................................................................................................................................... .........................

.......................................................................................................... ....................................................................

............................................................................................................................. .................................................

........................................................................................................................................... ...................................

................................................................................................ ..............................................................................  
 

 สภาพปัญหาการด าเนินงานและแนวทางแก้ไขปัญหา  

............................................................................................................................. .................................................

............................................................................................................................. .................................................

..................................................................................................................................................................... .........

.......................................................................................................................... .................................................... 

............................................................................................................................. .................................................

.......................................................................................................................................................... ....................

............................................................................................................... ...............................................................

............................................................................................................................. .................................................

................................................................................................................................................ ..............................

..................................................................................................... .........................................................................

............................................................................................................................. .................................................

...................................................................................................................................... ........................................ 

 



131 

 
 
 
 
 

4. ลักษณะของหนวยงานที่น านโยบายไปปฏิบัติ (Characteristics of the Implementing Agencies)   

ประเด็นการสัมภาษณ์ :  หน่วยงานของท่านมีโครงสร้างในน านโยบายการจัดการศึกษาปฐมวัยไปปฏิบัติ
อย่างไร ผู้ปฏิบัติหรือทีมงานมีศักยภาพในการปฏิบัติงานมากน้อยเพียงใด  มีทรัพยากรเพียงพอ ได้รับความ
ร่วมมือสนับสนุนจากฝ่ายต่างๆ อย่างไรบ้าง  

........................................................................................................................................................... ...................

................................................................................................................ ..............................................................

............................................................................................................................. .................................................

................................................................................................................................................. ............................. 

..................................................................................................... .........................................................................

............................................................................................................................. .................................................

...................................................................................................................................... ........................................

........................................................................................... ...................................................................................

............................................................................................................................. .................................................

............................................................................................................................. .................................................  
 

 สภาพปัญหาการด าเนินงานและแนวทางแก้ไขปัญหา  

................................................................................................................................................................ ..............

..................................................................................................................... .........................................................

............................................................................................................................. .................................................

...................................................................................................................................................... ........................ 

.......................................................................................................... ....................................................................

............................................................................................................................. .................................................

........................................................................................................................................... ...................................

................................................................................................ ..............................................................................

............................................................................................................................. .................................................

................................................................................................................................. .............................................

...................................................................................... ........................................................................................

............................................................................................................................. ................................................. 

............................................................................................................................. ................................................. 

.......................................................................... ....................................................................................................  
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5. เงื่อนไขทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง เป็นตัวแปรทางด้านสภาพแวดล้อมขององค์การที่มี
ผลต่อการน านโยบายไปปฏิบัติ (Economic, Social, and Political Conditions) เชน ลักษณะของมติ
มหาชนและกลุมผลประโยชน  
ประเด็นการสัมภาษณ์ :  หน่วยงานของท่านมีสภาพแวดล้อมขององค์การ (เศรษฐกิจ สังคม และการเมือง)   
ที่มีผลต่อการน านโยบายการจัดการศึกษาปฐมววัยไปปฏิบัติอย่างไรบ้าง 
..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................................................................. . 
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. .................................................
.................................................................................................................................................................. ............
....................................................................................................................... .......................................................
............................................................................................................................. .................................................
........................................................................................................................................................ ......................  
 

 สภาพปัญหาการด าเนินงานและแนวทางแก้ไขปัญหา  

............................................................... ...............................................................................................................

............................................................................................................................. .................................................

............................................................................................................................. .................................................

..............................................................................................................................................................................  

............................................................................................................................. .................................................

............................................................................................................................. .................................................

....................................................................................................................................................................... .......

............................................................................................................................ ..................................................

............................................................................................................................. .................................................

............................................................................................................................................................. .................

.................................................................................................................. ............................................................

............................................................................................................................. ................................................. 

.................................................................................................................................................. ............................ 

.............................................................................................................................................................................. 
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6. ทัศนคติของผู้ปฏิบัติที่มีต่อนโยบายมีผลต่อการน านโยบายไปปฏิบัติ  (The Disposition of 
Implementers)    

ประเด็นการสัมภาษณ์ :  ผู้รับนโยบายไปปฏิบัติของหน่วยงานท่านมีความตั้งใจ การรับรูนโยบาย มีความรู้
ความเข้าใจนโยบายการจัดการศึกษาปฐมวัยเพียงใด  ยอมรับหรือปฏิเสธนโยบายมากน้อยเพียงใด อย่างไรบ้าง   

............................................................................................................................. .................................................

............................................................................................................................. .................................................

..............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................. ................................................. 

............................................................................................................................. .................................................

...................................................................................................................................................................... ........

........................................................................................................................... ...................................................

............................................................................................................................. .................................................

............................................................................................................................................................ ..................

................................................................................................................. .............................................................  
 

 สภาพปัญหาการด าเนินงานและแนวทางแก้ไขปัญหา  

............................................................................................................................. .................................................

............................................................................................................................. .................................................

......................................................... .....................................................................................................................

............................................................................................................................. ................................................. 

............................................................................................................................. .................................................

........................................................................................................................................................................... ...

............................................................................................................................. .................................................

............................................................................................................................. .................................................

................................................................................................................................................................. .............

...................................................................................................................... ........................................................

............................................................................................................................. .................................................

....................................................................................................................................................... ....................... 
 

จบการสัมภาษณ์  
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แบบสัมภาษณ์เชิงลึก (ฉบับที่ 2) 
รูปแบบการน านโยบายการศึกษาปฐมวัยไปปฏิบัติของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 

ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
วัน/เดือน/ ปี ท่ีสัมภาษณ์         .  

ผู้ให้สัมภาษณ์   ผู้บริหารโรงเรียนระดับปฐมวัย  ครูปฐมวัย 

                    ตัวแทนผูป้กครอง 

การน านโยบายการศึกษาปฐมวัยไปปฏิบัติของสถานศึกษาของท่านเป็นอย่างไร 

1. ด้านวัตถุประสงคและมาตรฐานของนโยบาย (Policy Standard and Objectives )  

ประเด็นการสัมภาษณ์ :  สถานศึกษาระดับปฐมวัยมีนโยบายการจัดการศึกษาปฐมวัยอย่างไร มีวัตถุประสงค์ 
ชัดเจน มีแผนพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย หรือไม่อย่างไร  มีโครงการฯ เกี่ยวกับการพัฒนาการจัด
การศึกษาปฐมวัยระดับสถานศึกษา หรือไม่อย่างไ รและมีมาตรฐานของนโยบาย หรือมีมาตรการการจัด
การศึกษาระดับปฐมวัยในโรงเรียนอย่างไรบ้าง ที่จะท าให้การด าเนินงานบรรลุตามนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการ  

........................................................................................... ...................................................................................

............................................................................................................................. .................................................

............................................................................................................................. .................................................

................................................................................. .............................................................................................  

............................................................................................................................. .................................................

............................................................................................................................. .................................................  
 

 สภาพปัญหาการด าเนินงานและแนวทางแก้ไขปัญหา  

..................................................................................................................................................... .........................

.......................................................................................................... ....................................................................

............................................................................................................................. .................................................

........................................................................................................................................... ................................... 

............................................................................................... ...............................................................................

............................................................................................................................. .................................................

................................................................................................................................ ..............................................

..................................................................................... .........................................................................................  
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  2. ทรัพยากรนโยบาย (Policy Resources) 
ประเด็นการสัมภาษณ์ :  สถานศึกษาได้จัสรรงบประมาณในการขับเคลื่อนนโยบายการจัดการศึกษาปฐมวัย
อย่างไร มีการจัดท าโครงการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย ฯ หรือจัดการนิเทศ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ จัดประชุม
จัดท าสารสนเทศปฐมวัย ฯ อะไรบ้าง  มีสิ่งอ านวยความสะดวกในการด าเนินงาน เพียงพอหรือไม่อย่างไร ฯลฯ  

........................................................................................................ ......................................................................

............................................................................................................................. .................................................

......................................................................................................................................... .....................................

.............................................................................................. ................................................................................ 

............................................................................................................................. .................................................

.............................................................................................................................. ................................................

................................................................................... ...........................................................................................

............................................................................................................................. .................................................

............................................................................................................................. .................................................

......................................................................... .....................................................................................................  
 

 สภาพปัญหาการด าเนินงานและแนวทางแก้ไขปัญหา  

............................................................................................................. .................................................................

............................................................................................................................. .................................................

.............................................................................................................................................. ................................

................................................................................................... ........................................................................... 

............................................................................................................................. .................................................

................................................................................................................................... ...........................................

........................................................................................ ......................................................................................

............................................................................................................................. .................................................

............................................................................................................................. .................................................

.............................................................................. ................................................................................................

............................................................................................................................. .................................................

............................................................................................................................. ................................................. 

................................................................... ...........................................................................................................  

.............................................................................................................................................................................. 
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3. การสื่อสารระหว่างองค์การและกิจกรรมบังคับใช้ (Inter -Organizational Communication 
and Enforcement Activities)   

ประเด็นการสัมภาษณ์ :  สถานศึกษาระดับปฐมวัย ได้มีการจัดสื่อสารการด าเนินงานตามนโยบายให้ครู 
ผู้ปกครองและอย่างไรบ้าง  (สื่อสารอย่างไร วิธีการ ใช้นวัตกรรมใด  มีการก าหนดแนวทางปฏิบัติในระดับ
สถานศึกษา หรือไม่ อย่างไร ฯลฯ)  มีการจัดกิจกรรมบังคับใช้เพ่ือขับเคลื่อนงานนโยบายการจัดการศึกษา
ปฐมวัยอย่างไร หรือ มีการจัดกิจกรรมอื่นๆ ที่เป็นปัจจัยให้การขับเคลื่อนโยบายสู่ความส าเร็จอย่างไรบ้าง 

............................................................................................................................. .................................................

........................................................................... ...................................................................................................

............................................................................................................................. .................................................

............................................................................................................................. ................................................. 

................................................................ ..............................................................................................................

............................................................................................................................. .................................................

............................................................................................................................. .................................................

..............................................................................................................................................................................  

............................................................................................................................. .................................................  

 สภาพปัญหาการด าเนินงานและแนวทางแก้ไขปัญหา  

............................................................................................................................. .................................................

............................................................................................................................. .................................................

............................................................................... ...............................................................................................

............................................................................................................................. ................................................. 

............................................................................................................................. .................................................

.................................................................... ..........................................................................................................

............................................................................................................................. .................................................

............................................................................................................................. .................................................

..............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................. .................................................

............................................................................................................................. .................................................

............................................................................................................................................................................. . 

............................................................................................................................. ................................................. 
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4. ลักษณะของหนวยงานที่น านโยบายไปปฏิบัติ (Characteristics of the Implementing 
Agencies)   

ประเด็นการสัมภาษณ์ : สถานศึกษาระดับปฐมวัยมีโครงสร้างในน านโยบายการจัดการศึกษาปฐมวัยของ
กระทรวงศึกษาธิการไปปฏิบัติอย่างไร   ผู้ปฏิบัติหรือทีมงาน (ครูปฐมวัย ครูพ่ีเลี้ยง หรือบุคลากรที่เก่ียวข้อง) มี
ศักยภาพในการปฏิบัติงานมากน้อยเพียงใด  มีทรัพยากรเพียงพอ ได้รับความร่วมมือสนับสนุนจากฝ่ายต่างๆ 
อย่างไรบ้าง  

........................................................................ ......................................................................................................

............................................................................................................................. .................................................

............................................................................................................................. .................................................

.............................................................. ................................................................................................................  

............................................................................................................................. .................................................

............................................................................................................................. .................................................

..............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................. .................................................

............................................................................................................................. .................................................

...................................................................................................................................................................... ........  
 

 สภาพปัญหาการด าเนินงานและแนวทางแก้ไขปัญหา  

............................................................................. .................................................................................................

............................................................................................................................. .................................................

............................................................................................................................. .................................................

................................................................... ...........................................................................................................  

............................................................................................................................. .................................................

............................................................................................................................. .................................................

........................................................ ......................................................................................................................

............................................................................................................................. .................................................

............................................................................................................................. .................................................

........................................................................................................................................................................... ...

............................................................................................................................. .................................................

............................................................................................................................. ................................................. 

................................................................................................................................................................ .............. 
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5. เงื่อนไขทางเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เป็นตัวแปรทางด้านสภาพแวดล้อมขององค์การที่มี
ผลต่อการน านโยบายไปปฏิบัติ (Economic, Social, and Political Conditions) เชน ลักษณะของมติ
มหาชนและกลุมผลประโยชน  
ประเด็นการสัมภาษณ์ : สถานศึกษาระดับปฐมวัยของท่านมีสภาพแวดล้อมขององค์การ (เศรษฐกิจ สังคมและ
การเมือง) ที่มีผลต่อการน านโยบายการจัดการศึกษาปฐมวัยไปปฏิบัติอย่างไรบ้าง 
........................................................................................................................................... ...................................
................................................................................................ ..............................................................................
............................................................................................................................. .................................................
................................................................................................................................. ............................................. 
..................................................................................... .........................................................................................
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. .................................................
........................................................................... ...................................................................................................
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. .................................................  
 

 สภาพปัญหาการด าเนินงานและแนวทางแก้ไขปัญหา  

................................................................................................................................................ ..............................

..................................................................................................... .........................................................................

............................................................................................................................. .................................................

...................................................................................................................................... ........................................ 

.......................................................................................... ....................................................................................

............................................................................................................................. .................................................

............................................................................................................................. .................................................

................................................................................ ..............................................................................................

............................................................................................................................. .................................................

............................................................................................................................. .................................................

...................................................................... ........................................................................................................

............................................................................................................................. ................................................. 

............................................................................................................................. ................................................. 

..............................................................................................................................................................................  
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6. ทัศนคติของผู้ปฏิบัติที่มีต่อนโยบายมีผลต่อการน านโยบายไปปฏิบัติ  (The Disposition of 
Implementers)    

ประเด็นการสัมภาษณ์ :  ( ผู้บริหาร ครูปฐมวัย ผู้ปกครอง ) รับนโยบายไปปฏิบัติของหน่วยงานท่านมีความ
ตั้งใจ การรับรูนโยบาย มีความรู้ความเข้าใจนโยบายการจัดการศึกษาปฐมวัยเพียงใด  ยอมรับหรือปฏิเสธ
นโยบายมากน้อยเพียงใด อย่างไรบ้าง   

..................................................................... .........................................................................................................

............................................................................................................................. .................................................

............................................................................................................................. .................................................

........................................................... ...................................................................................................................  

............................................................................................................................. .................................................

............................................................................................................................. .................................................

............................................................................................................................................................................. .

............................................................................................................................. .................................................

............................................................................................................................. .................................................

................................................................................................................................................................... ...........  
 

 สภาพปัญหาการด าเนินงานและแนวทางแก้ไขปัญหา  

.......................................................................... ....................................................................................................

............................................................................................................................. .................................................

............................................................................................................................. .................................................

................................................................ ..............................................................................................................  

............................................................................................................................. .................................................

............................................................................................................................. .................................................

..............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................. .................................................

............................................................................................................................. .................................................

........................................................................................................................................................................ ......

............................................................................................................................. ................................................. 
 

จบการสัมภาษณ์  
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แบบสังเกตสถานศึกษาระดับปฐมวัย  (ฉบับที่ 3)  
รูปแบบการน านโยบายการศึกษาปฐมวัยไปปฏิบัติของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 

ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
วัน/เดือน/ ปี ท่ีสัมภาษณ์         .  

สถานที่สงัเกต โรงเรียนที่จัดการศึกษาระดับปฐมวัย  

โรงเรียน                                                                   จังหวัด                                      .                                            

การน านโยบายการศึกษาปฐมวัยของกระทรวงศึกษาธิการไปปฏิบัติของสถานศึกษา 
การสังเกต :  ผู้รับผิดชอบงานปฐมวัยของ ศธจ. 
(ด้านคุณภาพของเด็ก : มีพัฒนาการทั้ง 4 ด้านตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ฯลฯ)  
........................................................................................................... ...................................................................
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................................ ..................................
................................................................................................. ............................................................................. 
............................................................................................................................. .................................................
................................................................................................................................. .............................................
...................................................................................... ........................................................................................
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. .................................................
........................................................................... ...................................................................................................
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. ................................................. 
................................................................ ..............................................................................................................
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. .................................................
..............................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. .................................................
........................................................................................................................................................................ ...... 
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(ด้านการบริหารจัดการศึกษา :  นโยบายการจัดการศึกษาปฐมวัย มาตรการความปลอดภัยของเด็ก ประกัน
คุณภาพการศึกษาระดับปฐมวัย ฯ มาตรฐานการศึกษาชาติระดับปฐมวัย ....) 
............................................................................................................................. .................................................
..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. ................................................. 
.................................................................................................................................................................... ..........
......................................................................................................................... .....................................................
............................................................................................................................. .................................................
.......................................................................................................................................................... .................... 
.............................................................................................................. ................................................................
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................................... ...............................
.................................................................................................... ..........................................................................  
............................................................................................................................. .................................................
................................................................................................................................... ...........................................
........................................................................................ ......................................................................................
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................. .................................................................................................
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. ................................................. 
.................................................................. ............................................................................................................
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. .................................................
........................................................ ......................................................................................................................  
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. .................................................
......................................................................................................................................................................... ..... 
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(ด้านการจัดประสบการณ์ : ร่องรอยการจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการของ
เด็ก การสร้างวินับเชิงบวก ผลงานของเด็ก ฯลฯ........) 
............................................................................................................................. .................................................
........................................................ ......................................................................................................................
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. ................................................. 
.......................................................................................................................................................................... ....
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. .................................................
................................................................................................................................................................ .............. 
.................................................................................................................... ..........................................................
............................................................................................................................. .................................................
..................................................................................................................................................... .........................
.......................................................................................................... ....................................................................  
............................................................................................................................. .................................................
......................................................................................................................................... .....................................
.............................................................................................. ................................................................................
............................................................................................................................. ................................................. 
.............................................................................................................................. ................................................
................................................................................... ...........................................................................................
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. ................................................. 
........................................................................ ......................................................................................................
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. .................................................
.............................................................. ................................................................................................................  
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. .................................................
..............................................................................................................................................................................  
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(ด้านสภาพแวดล้อมของสถานศึกษา :  ห้องเรียน สนามเด็กเล่น ห้องพักครูปฐมวัย ห้องสุขา  สิ่งอ านวยความ
สะดวกของเด็ก) 
................................................................................................................................................. .............................
...................................................................................................... ........................................................................
............................................................................................................................. .................................................
....................................................................................................................................... ....................................... 
........................................................................................... ...................................................................................
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. .................................................
................................................................................. .............................................................................................  
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. .................................................
...................................................................... ........................................................................................................
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. .................................................
..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. ................................................. 
..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. .................................................
.................................................................................................................................................................... .......... 
........................................................................................................................ ......................................................
............................................................................................................................. .................................................
......................................................................................................................................................... .....................
.............................................................................................................. ................................................................
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................................... ............................... 

 

  
ลงชื่อ.......................................................................................... .ผู้สังเกต 

(.................................................................................) 
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การสนทนากลุ่ม (Focus Group)  ฉบับที่   4 
เรื่อง  “รูปแบบการน านโยบายการศึกษาปฐมวัยไปปฏิบัติของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 

ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ” 

การสนทนากลุ่ม (Focus Group) หมายถึง การให้บุคคลกลุ่มหนึ่งที่นักวิจัยคัดเลือกมา สนทนา
โต้ตอบ แสดงความรู้สึกนึกคิดซึ่งกันและกันในประเด็นต่างๆที่นักวิจัยก าหนดขึ้นตามวัตถุประสงค์ของการ
วิจัย   

ประเด็นการสนทนากลุ่ม  

1.ท่านมีความคิดเห็นว่ารูปแบบการน านโยบายการศึกษาปฐมวัยไปปฏิบัติของส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัด ควรเป็นอย่างไร  

............................................................................................................................. .................................................

............................................................................................................................................................. .................

.................................................................................................................. ............................................................

............................................................................................................................. .................................................

................................................................................................................................................... ...........................

........................................................................................................ ......................................................................

............................................................................................................................. ................................................. 

2.ท่านคิดว่าการน านโยบายการจัดการศึกษาปฐมวัยไปปฏิบัติของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 
ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จะประสบความส าเร็จได้ ควรท าอย่างอย่างไร มีข้อเสนอแนะใดที่ควร
น าไปปฏิบัติหรือก าหนดเป็นนโยบายการจัดการศึกษาปฐมวัยเพิ่มเติม หรือแนวทางการพัฒนาการจัด
การศึกษาปฐมวัยในอนาคต 
............................................................................................................................. .................................................
......................................................................... .....................................................................................................
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. .................................................
............................................................... ...............................................................................................................  
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. .................................................
..............................................................................................................................................................................  
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ข้อคิดเห็นการพิจารณาปรับปรุงเครื่องมือการวิจัยของผู้เช่ียวชาญ  
เร่ือง  รูปแบบการน านโยบายการศึกษาปฐมวัยไปปฏิบัติ ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด  

ส านักงานปลัดกระทรวงศกึษาธิการ 
 

เครื่องมือวิจัย ( ฉบับท่ี  1)  แบบสัมภาษณ์ 
ผู้ให้สัมภาษณ์   ศึกษาธิการจังหวัด              คณะกรรมการ กศจ. 

เครื่องมือวิจัย ( ฉบับท่ี  2)  แบบสัมภาษณ์ 
ผู้ให้สัมภาษณ์   ผู้บริหารโรงเรียนระดับปฐมวัย    ครูปฐมวัย      ตัวแทนผู้ปกครอง 

เครื่องมือวิจัย ( ฉบับท่ี  3)  แบบสังเกต 
การน านโยบายการศึกษาปฐมวัยของกระทรวงศึกษาธิการไปปฏิบัติของสถานศึกษา 
ผู้สังเกต :   ผู้รับผิดชอบงานปฐมวัยของ ศธจ. 
 ด้านคุณภาพของเด็ก : มีพัฒนาการทั้ง 4 ด้านตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 

ฯลฯ 
 ด้านการบริหารจัดการศึกษา :  นโยบายการจัดการศึกษาปฐมวัย มาตรการความปลอดภัยของ

เด็ก ประกันคุณภาพการศึกษาระดับปฐมวัย ฯ มาตรฐานการศึกษาชาติระดับปฐมวัย 
 ด้านการจัดประสบการณ์ : ร่องรอยการจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ กิจกรรมส่งเสริม

พัฒนาการของเด็ก การสร้างวินับเชิงบวก ผลงานของเด็ก ฯลฯ 
 ด้านสภาพแวดล้อมของสถานศึกษา :  ห้องเรียน สนามเด็กเล่น ห้องพักครูปฐมวัย ห้องสุขา  สิ่ง

อ านวยความสะดวกของเด็ก 
เครื่องมือวิจัย (ฉบับท่ี  4)  ประเด็นการสนทนากลุ่ม  ( Focus  Group)  
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ความคิดเห็นข้อควรปรับปรุง/พัฒนาเครื่องมือวิจัย (เพิ่มเติม) 

............................................................................................................................. .................................................

............................................................... ...............................................................................................................

............................................................................................................................. .................................................

............................................................................................................................. .................................................

..............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................. .................................................

............................................................................................................................. .................................................

........................................................................................................................................................................ ......

............................................................................................................................. .................................................

............................................................................................................................. .................................................

.............................................................................................................................................................. ................

................................................................................................................... ...........................................................

............................................................................................................................. .................................................

.................................................................................................................................................... ..........................

......................................................................................................... .....................................................................

............................................................................................................................. .................................................

.......................................................................................................................................... ....................................

............................................................................................... ...............................................................................

............................................................................................................................. .................................................

................................................................................................................................ ..............................................

..................................................................................... .........................................................................................

............................................................................................................................. ................................................. 

 

(ลงชื่อ)..................................................................................................  

(..............................................................................................)  
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ภาคผนวก ค 
-   ค าชี้แจงรายละเอียดการด าเนินงาน การวิจัย เรื่อง “รูปแบบการน านโยบายการศึกษาปฐมวัยไปปฏิบัติของ

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
-   แบบสัมภาษณ์เชิงลึก (ฉบับที่ 1) รูปแบบการน านโยบายการศึกษาปฐมวัยไปปฏิบัติของส านักงาน

ศึกษาธิการจังหวัด ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
-   แบบสัมภาษณ์เชิงลึก (ฉบับที่ 2) รูปแบบการน านโยบายการศึกษาปฐมวัยไปปฏิบัติของส านักงาน

ศึกษาธิการจังหวัด ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
-   แบบสังเกตสถานศึกษาระดับปฐมวัย (ฉบับที่ 3) รูปแบบการน านโยบายการศึกษาปฐมวัยไปปฏิบัติของ

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
-   การสนทนากลุ่ม (Focus Group) (ฉบับที่ 4) รูปแบบการน านโยบายการศึกษาปฐมวัยไปปฏิบัติของ

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
-   แบบสรุปบริบทพ้ืนฐานการจัดการศึกษาปฐมวัยระดับจังหวัด 
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ค าชี้แจงรายละเอียดการด าเนินงาน 
การวิจัย เรื่อง “รูปแบบการน านโยบายการศึกษาปฐมวัยไปปฏิบัติของส านักงานศึกษาธิการ

จังหวัด 
ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  

กลุ่มเป้าหมาย  
 1 ตัวแทนส านักงานศึกษาธิการจังหวัดภาคกลาง  ได้แก่  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี   
 2. ตัวแทนส านักงานศึกษาธิการจังหวัดภาคใต้  ได้แก่  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดชุมพร 
 3. ตัวแทนส านักงานศึกษาธิการภาคใต้ชายแดน  ได้แก่  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส 
 4. ตัวแทนส านักงานศึกษาธิการภาคตะวันออก  ได้แก่  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดฉะเชิงเทรา 
 5. ตัวแทนส านักงานศกึษาธิการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่   ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี  
 6. ตัวแทนส านักงานศึกษาธิการจังหวัดภาคเหนือ  ได้แก่   ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
เพ่ือศึกษารูปแบบการน านโยบายการศึกษาปฐมวัยไปปฏิบัติของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด ส านักงาน

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  

กรอบแนวคิดการวิจัย 
ผู้วิจัยได้น าแนวคิดของ Donald Van Meter &  Carl E.Van Horn ( 1975) Van Meter และ Van 

Horn (1975) มาเป็นแนวทางในการศึกษาการน านโยบายการศึกษาปฐมวัยไปปฏิบัติของส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประกอบด้วย 6 ตัวแปร ดังนี้ 1. มาตรฐานและวัตถุ
ประสงคของนโยบาย (Policy Standard and Objectives) 2. ทรัพยากรของนโยบาย (Policy Resources) 
3. การสื่อสารระหวางองคกรและการบังคับใหเปนไปตามนโยบาย 4. ลักษณะของหนวยงานที่น านโยบายไป
ปฏิบัติ 5. เงื่อนไขทางเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง 6. ทัศนคติของผู้ปฏิบัติที่มีต่อนโยบายมีผลต่อการน า
นโยบายไปปฏิบัติ    

แนวทางการด าเนินงานการเก็บรวบรวมข้อมูลงานวิจัย ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

1. ศึกษาเครื่องมือการสัมภาษณ์เครื่องมือการสังเกต  ผู้สัมภาษณ์ในระดับศึกษาธิการจังหวัด 
(ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศฯ และศึกษานิเทศก์ ผู้รับผิดชอบงานปฐมวัย ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 
ด าเนินการสัมภาษณ์และเก็บรวบรวมบันทึกข้อมูลเชิงคุณภาพ)  

2. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกลุ่มเป้าหมาย สรุปบริบทการจัดการศึกษาปฐมวัยของ ศธจ. พอสังเขป
พร้อมทั้ง ส่งบันทึกผลการสัมภาษณ์และผลการสังเกต  ดังนี้  
2.1. บันทึกผลการสัมภาษณ์ ศึกษาธิการจังหวัด       จ านวน  1  ชุด 
2.2.  บันทึกผลการสัมภาษณ์ ตัวแทน กศจ.    จ านวน  1  ชุด 
2.3.  บันทึกผลการสัมภาษณ์ ผู้บริหารโรงเรียนที่เปิดการสอนระดับปฐมวัย  

จ านวน 3  แห่ง (โดยต่างขนาดและต่างสังกดั)    จ านวน  3  ชุด 
2.4   บันทึกผลการสัมภาษณ์ ตัวแทนครูปฐมวัย จ านวน 3 แห่ง                  จ านวน 3  ชุด 
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2.5   บันทึกผลการสัมภาษณ์ ตัวแทนผู้ปกครองเด็กปฐมวัย จ านวน 3 แห่ง     จ านวน 3  ชุด 
2.6   บันทึกผลผลสังเกตการจัดการศึกษาปฐมวัย จ านวน 3 แห่ง    จ านวน  3  ชุด 

 (ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด ส่งบันทึกผลเป็นไฟล์ Word/ภาพถ่าย/คลิปเสียงการสัมภาษณ์)  
ส่งภายในวันที่ 23 พฤศจิกายน 256 
     3.   ส่งเอกสารการด าเนินงานน านโยบายการจัดการศึกษาปฐมวัยสู่การปฏิบัติของส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัด ดังนี้ 

ระดับศึกษาธิการจังหวัด : เอกสารแผนพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย (ของ ศธจ.) โครงการพัฒนา 
การจัดการศึกษาปฐมวัย รายงานสรุปโครงการฯที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานปฐมวัย การนิเทศระดับปฐมวัย  
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ BP ปฐมวัย ภาพถ่ายกิจกรรม ฯลฯ  

ระดับสถานศึกษาภายในจังหวัด : รายงานประเมินตนเองระดับปฐมวัย (SAR) เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
การพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย ฯลฯ  
  (ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด  สามารถส่งเป็นไฟล์ /หรือเอกสาร ได้ตามความเหมาะสม)  
ส่งภายในวันที่  23 พฤศจิกายน 2563 
     4.  การสัมภาษณ์เชิงลึก ส าหรับศึกษาธิการจังหวัด จะก าหนดนัดหมายในการสัมภาษณ์เป็นรายบุคคล                
จากส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ตั้งแต่ วันที่ 16 - 23 พฤศจิกายน 2563 อาจยืดหยุ่นได้ตาม 
ความเหมาะสม 
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การน านโยบายสู่การปฏิบัติแบบ Van Meter และ Van Horn (1975) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปแบบการน านโยบายการศึกษาปฐมวัยไปปฏิบัติของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด ส านักงานปลัด 
กระทรวงศึกษาธิการ  หมายถึง การน านโยบายไปปฏิบัติจากบนลงล่ าง (Top-down Theories of 
Implementation) ตามแนวคิด Donald Van Meter และ  Carl E.Van Horn (1975) ในการเปลี่ยนแปลง
เพียงเล็กนอยและเห็นด้วยกับจุดมงุหมายของนโยบายในระดับสูง ผลการปฏิบัติงาน 6 ตัวแปร 

ตัวแปรที่ 1 วัตถุประสงคและมาตรฐานของนโยบาย (Policy Standard and Objectives ) วัตถุประสงค ์
และมาตรฐานของนโยบาย มีความส าคัญต่อการน าไปก าหนดแนวทางปฏิบัติ เป็นปัจจัยก าหนดรายละเอียด
ของเป้าหมายนโยบาย นโยบายตองมีวัตถุประสงคทีเ่ป็นรูปธรรมและมีมาตรฐานที่ชัดเจน  

ตัวแปรที่ 2 ทรัพยากรนโยบาย (Policy Resources) คือ สิ่งอ านวยความสะดวกต่อการบริหาร
นโยบาย ความเพียงพอของทรัพยากรมีความส าคัญต่อความส าเร็จในการน านโยบายไปปฏิบัติ ทรัพยากร
นโยบายรวมถึง งบประมาณและสิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ เชน งบประมาณหรือสิ่งจูงในอ่ืน ๆ ซึ่งตองมี
เพียงพอ  

ตัวแปรที่  3 การสื่ อสารระหว่ างองค์การและกิจกรรมบั งคับ ใช้  ( Inter -Organizational 
Communication and Enforcement Activities)  คือ การสื่อสารเกี่ยวกับมาตรฐานงานและวัตถุประสงค์ของ
นโยบาย ซึ่งการติดต่อ สื่อสารระหว่างองค์การเป็นปัจจัยหนึ่งที่มีความส าคัญต่อการน านโยบายไปปฏิบัติช่วยให้
ผู้ที่เกี่ยวข้องในการน านโยบายไปปฏิบัติมีความรู้ความเข้าใจในความมุ่งหวังของนโยบายที่ตรงกัน เพ่ือให้การ
ก าหนดแนวทางปฏิบัติมีความชัดเจนและเป็นมาตรฐานเดียวกัน ส่วนกิจกรรมบังคับใช้ในการน านโยบายไป
ปฏิบัติให้ประสบความส าเร็จจะต้องมีกลไกและกระบวนการ เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ระดับรัฐบาลกลางและระดับ
ท้องถิ่นปฏิบัติให้สอดคล้องกับมาตรฐานนโยบาย ซึ่งหมายความวาความสัมพันธระหว่างองคกร ได้แก่ 

 

 

 

 

 นโยบาย 

 

 

ผลการ
ปฏิบัติตาม
นโยบาย 

วัตถุประสงค์และ
มาตรฐานนโยบาย 

การสื่อสารระหว่างองค์การและ
กิจกรรมเสริมแรง 

ลักษณะหน่วยงานที่น า
นโยบายไปสู่การปฏิบัติ 

เง่ือนไขทางเศรษฐกิจ 

สังคมและการเมือง 

ทัศนคติของผู้ปฏิบัต ิ

ทรัพยากร 

นโยบาย 
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ความสัมพันธระหวางรัฐบาลกลางและทองถิ่น ตองเปนไปอยางมีคุณภาพ และเปนไปตามหลักของการกระจาย
อ านาจสามารถสื่อสารกันเขาใจและบังคับใชนโยบายได  

ตัวแปรที่ 4 ลักษณะของหนวยงานที่น านโยบายไปปฏิบัติ (Characteristics of the Implementing 
Agencies)  คือ ลักษณะของหน่วยงานที่น านโยบายไปปฏิบัติเป็นองค์ประกอบใหญ่ที่มีองค์ประกอบย่อยหลาย
ประการที่เป็นตัวก าหนดการปฏิบัติตามนโยบาย  ศักยภาพของหน่วยงานที่น านโยบายไปปฏิบัติิเป็นปัจจัย
ส าคัญ ปัจจัยหนึ่งที่มีผลต่อความส าเร็จ ซึ่งศักยภาพของหน่วยงานมีองค์ประกอบหลายประการ ได้แก่ 
ความสามารถของ         ผู้ปฏิบัติหรือทีมงาน โครงสร้างองค์การความเพียงพอของทรัพยากร และความ
ร่วมมือสนับสนุนจากฝ่ายต่าง ๆ                      เชน จ านวนเจาหนาที่การควบคุมการบังคับบัญชา  ความอยู
รอดขององคกร ความสัมพันธที่เปนทางการ และ                           ไมเปนทางการกับผูก าหนดนโยบาย  

ตัวแปรที่ 5 เงื่อนไขทางเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง  เป็นตัวแปรทางด้านสภาพแวดล้อมของ
องค์การที่มีผลต่อการน านโยบายไปปฏิบัติ (Economic, Social, and Political Conditions)  เชน ลักษณะ
ของมติมหาชนและกลุมผลประโยชน  

ตัวแปรที่ 6 ทัศนคติของผู้ปฏิบัติที่มีต่อนโยบายมีผลต่อการน านโยบายไปปฏิบัติ  (The Disposition 
of Implementers)   คือ ความตั้งใจของผู้ปฏิบัติโดยความรู้สึกนึกคิดของผู้ปฏิบัติ  ไดแก  1) การรับรูนโยบาย 
เชน ความรูความเขาใจ นโยบาย 2) ทัศนคติต่อนโยบาย  เชน การยอมรับหรือปฏิเสธนโยบาย และ 3) ความ
เข้มข้นของทัศคติในการตอบสนอง เชน การยอมรับหรือปฏิเสธดังกลาวมีระดับมากนอยเพียงใด  

การด าเนินงานเก็บรวบรวมข้อมูล 
 สถานศึกษา จ านวน 3 แห่ง  (ต่างสังกัด / ต่างขนาดใหญ่, กลาง, เล็ก) 
โรงเรียนใหญ่ หรือใหญ่พิเศษ   จ านวนนักเรียน  601 - 1,500  คน, จ านวนนักเรียน 1,501 คนข้ึนไป   
โรงเรียนขนาดกลาง    จ านวนนักเรียน  121 - 600  คน  
โรงเรียนขนาดเล็ก    จ านวนนักเรียน 1 - 120  คน  ต่างสังกัด 

 
หมายเหตุ อาจยืดหยุ่นได้ในกรณ๊ที่มีขนาดโรงเรียนที่ไม่เพียงพอ  การเก็บข้อมูลต้องได้อย่างน้อย 3 โรงเรียน ต่าง
ขนาด ต่างสังกัด 
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แบบสัมภาษณ์เชิงลึก (ฉบับที่ 1) 
รูปแบบการน านโยบายการศึกษาปฐมวัยไปปฏิบัติของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 

ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
วัน/เดือน/ ปี ท่ีสัมภาษณ์                                                                                                       
.ผู้ให้สัมภาษณ์    ศึกษาธิการจังหวัด     คณะกรรมการ กศจ. 

การน านโยบายการศึกษาปฐมวัยไปปฏิบัติของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด/จังหวัดของท่านเป็นอย่างไร 

1. ด้านวัตถุประสงคและมาตรฐานของนโยบาย (Policy Standard and Objectives)  

ประเด็นการสัมภาษณ์ :  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด/จังหวัด มีนโยบายการจัดการศึกษาปฐมวัยอย่างไร  
มีวัตถุประสงค์ ชัดเจน มีแผนพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย หรือไม่อย่างไร  มีโครงการฯ เกี่ยวกับการ
พัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับจังหวัดที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ กศจ.หรือไม่อย่างไร
และมีมาตรฐานของนโยบาย  หรือมีมาตรการการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยในระดับจังหวัด อย่างไรบ้าง 
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 สภาพปัญหาการด าเนินงานและแนวทางแก้ไขปัญหา  
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............................................................................................................................. .................................................

............................................................................................................................. .................................................

............................................................................................................................................................................. .

............................................................................................................................. .................................................

............................................................................................................................. ................................................. 
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2. ทรัพยากรนโยบาย (Policy Resources) 

ประเด็นการสัมภาษณ์ :  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด/จังหวัด ได้จัสรรงบประมาณในการขับเคลื่อนนโยบาย
อย่างไร มีการจัดท าโครงการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย ฯ  หรือจัดการนิเทศ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ จัด
ประชุมจัดท าสารสนเทศปฐมวัย ฯ อะไรบ้าง  มีสิ่งอ านวยความสะดวกในการด าเนินงาน เพียงพอหรือไม่
อย่างไร  ฯลฯ  

............................................................................................................................. .................................................

..............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................. .................................................

............................................................................................................................. ................................................. 

...................................................................................................................................................................... ........

........................................................................................................................... ...................................................

............................................................................................................................. .................................................

............................................................................................................................................................ ..................

................................................................................................................. .............................................................

............................................................................................................................. ................................................. 

 สภาพปัญหาการด าเนินงานและแนวทางแก้ไขปัญหา  

............................................................................................................................. .................................................

........................................................... ...................................................................................................................

............................................................................................................................. .................................................

............................................................................................................................. ................................................. 

............................................................................................................................................................................. .

............................................................................................................................. .................................................

............................................................................................................................. .................................................

................................................................................................................................................................... ...........

........................................................................................................................ ......................................................

............................................................................................................................. ................................................. 
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3 การสื่อสารระหว่างองค์การและกิจกรรมบังคับใช้ (Inter-Organizational Communication 
and Enforcement Activities)   

ประเด็นการสัมภาษณ์ :  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด/จังหวัด ได้มีการจัดสื่อสารการด าเนินงานตามนโยบาย
ให้หน่วยงานทางการศึกษาภายในจังหวัด สถานศึกษา  ผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างไรบ้าง  (สื่อสารอย่างไร วิธีการ ใช้
นวัตกรรมใด  มีการก าหนดแนวทางปฏิบัติในระดับจังหวัด หรือไม่ อย่างไร ฯลฯ)  มีการจัดกิจกรรมบังคับใช้
เพ่ือขับเคลื่อนงานนโยบายอย่างไร หรือ มีการจัดกิจกรรมอ่ืนๆ ที่เป็นปัจจัยให้การขัลเคลื่อนโยบายสู่
ความส าเร็จอย่างไรบ้าง 

........................................................................................................................................ ......................................

............................................................................................. .................................................................................

............................................................................................................................. .................................................

.............................................................................................................................. ................................................ 

.................................................................................. ............................................................................................

............................................................................................................................. .................................................

............................................................................................................................. .................................................

........................................................................ ......................................................................................................

............................................................................................................................. .................................................

............................................................................................................................. ................................................. 

 สภาพปัญหาการด าเนินงานและแนวทางแก้ไขปัญหา  
............................................................................................................................................... ...............................
.................................................................................................... ..........................................................................
............................................................................................................................. .................................................
..................................................................................................................................... ......................................... 
......................................................................................... .....................................................................................
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................... ...............................................................................................
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. ................................................. 
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4. ลักษณะของหนวยงานที่น านโยบายไปปฏิบัติ (Characteristics of the Implementing 
Agencies)   

ประเด็นการสัมภาษณ์ :  หน่วยงานของท่านมีโครงสร้างในน านโยบายการจัดการศึกษาปฐมวัยไปปฏิบัติ
อย่างไร   ผู้ปฏิบัติหรือทีมงานมีศักยภาพในการปฏิบัติงานมากน้อยเพียงใด  มีทรัพยากรเพียงพอ ได้รับความ
ร่วมมือสนับสนุนจากฝ่ายต่างๆ อย่างไรบ้าง  

................................................................................................................................ ..............................................

..................................................................................... .........................................................................................

............................................................................................................................. .................................................

............................................................................................................................. ................................................. 

.......................................................................... ....................................................................................................

............................................................................................................................. .................................................

............................................................................................................................. .................................................

................................................................ ..............................................................................................................

............................................................................................................................. .................................................

............................................................................................................................. ................................................. 

 สภาพปัญหาการด าเนินงานและแนวทางแก้ไขปัญหา  
....................................................................................................................................... .......................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
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5. เงื่อนไขทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง เป็นตัวแปรทางด้านสภาพแวดล้อมขององค์การที่มี
ผลต่อการน านโยบายไปปฏิบัติ (Economic, Social, and Political Conditions) เชน ลักษณะของมติ
มหาชนและกลุมผลประโยชน  
ประเด็นการสัมภาษณ์ :  หน่วยงานของท่านมีสภาพแวดล้อมขององค์การ (เศรษฐกิจ สังคม และการเมือง)  ที่
มีผลต่อการน านโยบายการจัดการศึกษาปฐมววัยไปปฏิบัติอย่างไรบ้าง 
..............................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................... ........
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
........................................................................................................................................................... ...................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................. .............................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 

สภาพปัญหาการด าเนินงานและแนวทางแก้ไขปัญหา 
............................................................................................................................. .................................................
..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. .................................................
..................................................................................................................................................................... .........
.......................................................................................................................... ....................................................
............................................................................................................................. .................................................
........................................................................................................................................................... ...................
................................................................................................................ ..............................................................
............................................................................................................................. ................................................. 
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6. ทัศนคติของผู้ปฏิบัติที่มีต่อนโยบายมีผลต่อการน านโยบายไปปฏิบัติ  (The Disposition of 
Implementers)    
ประเด็นการสัมภาษณ์ :  ผู้รับนโยบายไปปฏิบัติของหน่วยงานท่านมีความตั้งใจ การรับรูนโยบาย มีความรู้
ความเข้าใจนโยบายการจัดการศึกษาปฐมวัยเพียงใด  ยอมรับหรือปฏิเสธนโยบายมากน้อยเพียงใด อย่างไรบ้าง   

............................................................................................................................. .................................................

..............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................. .................................................

............................................................................................................................. ................................................. 

............................................................................................................................................................................ ..

............................................................................................................................. .................................................

............................................................................................................................. .................................................

.................................................................................................................................................................. ............

....................................................................................................................... .......................................................

............................................................................................................................. ................................................. 

 สภาพปัญหาการด าเนินงานและแนวทางแก้ไขปัญหา  

............................................................................................................................. .................................................

................................................................. .............................................................................................................

............................................................................................................................. .................................................

............................................................................................................................. ................................................. 

..............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................. .................................................

............................................................................................................................. .................................................

......................................................................................................................................................................... .....

............................................................................................................................. .................................................

............................................................................................................................. ................................................. 

 

จบการสัมภาษณ์  
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แบบสัมภาษณ์เชงิลึก (ฉบับที่ 2 ) 
รูปแบบการน านโยบายการศึกษาปฐมวัยไปปฏิบัติของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 

ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
วัน/เดือน/ ปี ท่ีสัมภาษณ์                                                                                                       
. 

ผู้ให้สัมภาษณ์    ผู้บริหารโรงเรียนระดับปฐมวัย   ครูปฐมวัย 

                     ตวัแทนผู้ปกครอง 

การน านโยบายการศึกษาปฐมวัยไปปฏิบัติของสถานศึกษาของท่านเป็นอย่างไร 

1. ด้านวัตถุประสงคและมาตรฐานของนโยบาย (Policy Standard and Objectives)  

ประเด็นการสัมภาษณ์ :  สถานศึกษาระดับปฐมวัยมีนโยบายการจัดการศึกษาปฐมวัยอย่างไร มีวัตถุประสงค์ 
ชัดเจน มีแผนพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย หรือไม่อย่างไร  มีโครงการฯ เกี่ยวกับการพัฒนาการจัด
การศึกษาปฐมวัยระดับสถานศึกษา หรือไม่อย่างไรและมีมาตรฐานของนโยบาย หรือมีมาตรการการจัด
การศึกษาระดับปฐมวัยในโรงเรียนอย่างไรบ้าง ที่จะท าให้การด าเนินงานบรรลุตามนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการ  

............................................................................................................................. .................................................

............................................................................................................................... ...............................................

.................................................................................... ..........................................................................................

............................................................................................................................. .................................................

............................................................................................................................. .................................................

.......................................................................... ....................................................................................................

............................................................................................................................. .................................................

............................................................................................................................. ................................................. 

 สภาพปัญหาการด าเนินงานและแนวทางแก้ไขปัญหา 
.................................................................................................................................................. ............................
....................................................................................................... .......................................................................
............................................................................................................................. .................................................
........................................................................................................................................ ......................................
............................................................................................. .................................................................................
............................................................................................................................. .................................................
.............................................................................................................................. ................................................ 
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 2. ทรัพยากรนโยบาย (Policy Resources) 

ประเด็นการสัมภาษณ์ :  สถานศึกษาได้จัดสรรงบประมาณในการขับเคลื่อนนโยบายการจัดการศึกษาปฐมวัย
อย่างไร มีการจัดท าโครงการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย ฯ  หรือจัดการนิเทศ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ จัด
ประชุมจัดท าสารสนเทศปฐมวัย ฯ อะไรบ้าง  มีสิ่งอ านวยความสะดวกในการด าเนินงาน เพียงพอหรือไม่
อย่างไร  ฯลฯ  

............................................................................................................................................... ...............................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................... ......................................... 

......................................................................................... .....................................................................................

............................................................................................................................. .................................................

............................................................................................................................. .................................................

............................................................................... ...............................................................................................  

............................................................................................................................. .................................................

............................................................................................................................. .................................................

.................................................................... ..........................................................................................................

............................................................................................................................. ................................................. 

สภาพปัญหาการด าเนินงานและแนวทางแก้ไขปัญหา  

..............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................ ..................................

..............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. .............................................

...................................................................................... ........................................................................................

............................................................................................................................. .................................................

............................................................................................................................. .................................................

............................................................................ ..................................................................................................

............................................................................................................................. .................................................

............................................................................................................................. .................................................

.................................................................. ............................................................................................................  
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3. การสื่อสารระหว่างองค์การและกิจกรรมบังคับใช้ (Inter -Organizational 
Communication and Enforcement Activities)   

ประเด็นการสัมภาษณ์ :  สถานศึกษาระดับปฐมวัย ได้มีการจัดสื่อสารการด าเนินงานตามนโยบายให้ครู 
ผู้ปกครองและอย่างไรบ้าง  (สื่อสารอย่างไร วิธีการ ใช้นวัตกรรมใด  มีการก าหนดแนวทางปฏิบัติในระดับ
สถานศึกษา หรือไม่ อย่างไร ฯลฯ)  มีการจัดกิจกรรมบังคับใช้เพ่ือขับเคลื่อนงานนโยบายการจัดการศึกษา
ปฐมวัยอย่างไร หรือ มีการจัดกิจกรรมอื่น ๆ ที่เป็นปัจจัยให้การขับเคลื่อนโยบายสู่ความส าเร็จอย่างไรบ้าง 

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................. .................................................

................................................................ ..............................................................................................................

............................................................................................................................. .................................................

............................................................................................................................. ................................................. 

..............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................. .................................................

............................................................................................................................. .................................................

........................................................................................................................................................................ ...... 

สภาพปัญหาการด าเนินงานและแนวทางแก้ไขปัญหา  

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................  

............................................................................................................................. .................................................

............................................................................................................................. .................................................

............................................................. .................................................................................................................

............................................................................................................................. .................................................

............................................................................................................................. .................................................

..............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................. .................................................

............................................................................................................................. ................................................. 
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4. ลักษณะของหนวยงานที่น านโยบายไปปฏิบัติ (Characteristics of the Implementing 
Agencies)   

ประเด็นการสัมภาษณ์ : สถานศึกษาระดับปฐมวัยมีโครงสร้างในน านโยบายการจัดการศึกษาปฐมวัยของ
กระทรวงศึกษาธิการไปปฏิบัติอย่างไร   ผู้ปฏิบัติหรือทีมงาน (ครูปฐมวัย ครูพ่ีเลี้ยง หรือบุคลากรที่เกี่ยวข้อง)  
มีศักยภาพในการปฏิบัติงานมากน้อยเพียงใด  มีทรัพยากรเพียงพอ ได้รับความร่วมมือสนับสนุนจากฝ่ายต่างๆ 
อย่างไรบ้าง  

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................. .................................................

........................................................ ......................................................................................................................

............................................................................................................................. .................................................

............................................................................................................................. ................................................. 

.......................................................................................................................................................................... ....

............................................................................................................................. .................................................

............................................................................................................................. .................................................

................................................................................................................................................................ .............. 

สภาพปัญหาการด าเนินงานและแนวทางแก้ไขปัญหา  

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................  

............................................................................................................................. .................................................

............................................................................................................................. .................................................

..............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................. .................................................

............................................................................................................................. .................................................

........................................................................................................................................................................ ......

............................................................................................................................. .................................................

............................................................................................................................. ................................................. 
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5. เงื่อนไขทางเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เป็นตัวแปรทางด้านสภาพแวดล้อมขององค์การที่มี
ผลต่อการน านโยบายไปปฏิบัติ (Economic, Social, and Political Conditions) เชน ลักษณะของมติ
มหาชนและกลุมผลประโยชน  
ประเด็นการสัมภาษณ์ : สถานศึกษาระดับปฐมวัยของท่านมีสภาพแวดล้อมขององค์การ (เศรษฐกิจ สังคมและ
การเมือง) ที่มีผลต่อการน านโยบายการจัดการศึกษาปฐมวัยไปปฏิบัติอย่างไรบ้าง 
..............................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................ ......................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................. .................................................
.................................................................................. ............................................................................................
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. ................................................. 
....................................................................... .......................................................................................................
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. .................................................
............................................................. .................................................................................................................  

สภาพปัญหาการด าเนินงานและแนวทางแก้ไขปัญหา  

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................... .........................................

..............................................................................................................................................................................  

............................................................................................................................. .................................................

............................................................................................................................. .................................................

............................................................................... ...............................................................................................

............................................................................................................................. .................................................

............................................................................................................................. .................................................

..................................................................... .........................................................................................................

............................................................................................................................. .................................................

............................................................................................................................. ................................................. 
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6. ทัศนคติของผู้ปฏิบัติที่มีต่อนโยบายมีผลต่อการน านโยบายไปปฏิบัติ (The Disposition of 
Implementers)    

ประเด็นการสัมภาษณ์ :  ผู้บริหาร ครูปฐมวัย ผู้ปกครอง รับนโยบายไปปฏิบัติของหน่วยงานท่านมีความตั้งใจ 
การรับรูนโยบาย มีความรู้ความเข้าใจนโยบายการจัดการศึกษาปฐมวัยเพียงใด  ยอมรับหรือปฏิเสธนโยบาย
มากน้อยเพียงใด อย่างไรบ้าง   

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................. 

............................................................. .................................................................................................................

............................................................................................................................. .................................................

............................................................................................................................. .................................................

..............................................................................................................................................................................  

............................................................................................................................. .................................................

............................................................................................................................. .................................................

..................................................................................................................................................................... .........

.......................................................................................................................... .................................................... 

สภาพปัญหาการด าเนินงานและแนวทางแก้ไขปัญหา  

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................. .................................................

..............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................. .................................................

............................................................................................................................. .................................................

............................................................................................................................................................................. .

............................................................................................................................. .................................................

............................................................................................................................. .................................................

................................................................................................................................................................... ........... 
 

จบการสัมภาษณ์  
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แบบสังเกตสถานศึกษาระดับปฐมวัย (ฉบับที่ 3)  
รูปแบบการน านโยบายการศึกษาปฐมวัยไปปฏิบัติของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 

ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
วัน/เดือน/ ปี ท่ีสังเกต                                                                                                           
.สถานที่สังเกต   โรงเรียนที่จัดการศึกษาระดับปฐมวัย  

โรงเรียน                                                                     จังหวัด                                    .                                          

การน านโยบายการศึกษาปฐมวัยของกระทรวงศึกษาธิการไปปฏิบัติของสถานศึกษา 
การสังเกต : ผู้รับผิดชอบงานปฐมวัยของ ศธจ. 
         1. ด้านวัตถุประสงคและมาตรฐานของนโยบาย (Policy Standard and Objectives) 
............................................................................................................................. .................................................
................................................................................................................................................. .............................
...................................................................................................... ........................................................................
..................................................................................................................... ......................................................... 

2. ทรัพยากรนโยบาย (Policy Resources) 

............................................................................................................................. .................................................

..............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................. .................................................

............................................................................................................................................ .................................. 

3. การสื่อสารระหว่างองค์การและกิจกรรมบังคับใช้ (Inter -Organizational 
Communication and Enforcement Activities)   

............................................................................................................................. .................................................

........................................................................................................................................ ......................................

............................................................................................. .................................................................................

............................................................................................................................................ .................................. 

4. ลักษณะของหนวยงานที่น านโยบายไปปฏิบัติ (Characteristics of the Implementing 
Agencies)   

............................................................................................................................. .................................................

............................................................................................................................. .................................................

......................................................................... .....................................................................................................

............................................................................................................................................ .................................. 
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 5. เงื่อนไขทางเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เป็นตัวแปรทางด้านสภาพแวดล้อมขององค์การที่มี
ผลต่อการน านโยบายไปปฏิบัติ (Economic, Social, and Political Conditions)   

............................................................................... ...............................................................................................

............................................................................................................................. .................................................

............................................................................................................................. .................................................

..............................................................................................................................................................................  

6. ทัศนคติของผู้ปฏิบัติที่มีต่อนโยบายมีผลต่อการน านโยบายไปปฏิบัติ (The Disposition of 
Implementers)    

............................................................................................................................................................................. .

............................................................................................................................. .................................................

............................................................................................................................. .................................................

................................................................................................................................................................... ........... 

ผลการด าเนินงานการขับเคลื่อนโยบายไปปฏิบัติ 
(ด้านคุณภาพของเด็ก : มีพัฒนาการทั้ง 4 ด้านตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ฯลฯ)  
............................................................................................................................. .................................................
..................................................................... .........................................................................................................
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. ................................................. 
..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................................................................. . 
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. .................................................
.................................................................................................................................................................. ............
....................................................................................................................... ....................................................... 
............................................................................................................................. .................................................
....................................................................................................................................................... .......................
............................................................................................................ ..................................................................
............................................................................................................................. ................................................. 
 
 



167 

 
 
 
 
 

(ด้านการบริหารจัดการศึกษา : นโยบายการจัดการศึกษาปฐมวัย มาตรการความปลอดภัยของเด็ก ประกันคุณภาพ 
การศึกษาระดับปฐมวัยฯ มาตรฐานการศึกษาชาติระดับปฐมวัย) 
.......................................................................................................................... ....................................................
............................................................................................................................. .................................................
........................................................................................................................................................... ...................
................................................................................................................ .............................................................. 
............................................................................................................................. .................................................
................................................................................................................................................ ..............................
..................................................................................................... .........................................................................
............................................................................................................................. ................................................. 
..................................................................................................................................... .........................................
.......................................................................................... ....................................................................................
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. .................................................  
.............................................................................. ................................................................................................
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. .................................................
.................................................................... ..........................................................................................................  
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. .................................................
......................................................... .....................................................................................................................
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. .................................................
........................................................................................................................................................................... ...
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. ................................................. 
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(ด้านการจัดประสบการณ์ : ร่องรอยการจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการของ
เด็ก การสร้างวินัยเชิงบวก ผลงานของเด็ก ฯลฯ) 
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. .................................................
..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. .................................................
....................................................................................................................................................................... .......
............................................................................................................................ ..................................................
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................................................ ..................
................................................................................................................. .............................................................
............................................................................................................................. .................................................
.................................................................................................................................................. ............................  
..................................................................................................... .........................................................................
............................................................................................................................. .................................................
...................................................................................................................................... ........................................
........................................................................................... ...................................................................................  
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. .................................................
................................................................................ ..............................................................................................
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. .................................................
..................................................................... .........................................................................................................
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. ................................................. 
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(ด้านสภาพแวดล้อมของสถานศึกษา : ห้องเรียน  ห้องส่งเสริมพัฒนาการเด็ก สนามเด็กเล่น ห้องพักครู
ปฐมวัย ห้องสุขา  สิ่งอ านวยความสะดวกของเด็ก) 
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. .................................................
................................................................................ ..............................................................................................
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. .................................................
..................................................................... .........................................................................................................
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. ................................................. 
..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................................................................. .
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. .................................................
................................................................................................................................................................... ...........
........................................................................................................................ ...................................................... 
............................................................................................................................. .................................................
........................................................................................................................................................ ......................
............................................................................................................. .................................................................
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................................. .................................
.................................................................................................. ............................................................................
............................................................................................................................. ................................................. 
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(ด้านการมีส่วนร่วม : ด้านการมีส่วนร่วมของพ่อแม่ ครอบครัว ชุมชน และผู้ที่เกี่ยวข้องในการน านโยบายการ
จัดการศึกษาปฐมวัยสู่การปฏิบัติ เช่น  หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  พุทธศักราช 2560 ฯลฯ) 
......................................................................... .....................................................................................................
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. .................................................
............................................................... ...............................................................................................................  
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. .................................................
..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. .................................................
...................................................................................................................................................................... ........
........................................................................................................................... ...................................................
............................................................................................................................. ................................................. 
........................................................................................................................................................... ...................
................................................................................................................ ..............................................................
............................................................................................................................. .................................................
................................................................................................................................................. ............................. 
  

ลงชื่อ...........................................................................................ผู้ สังเกต 

(.................................................................................) 
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การสนทนากลุ่ม (Focus Group) (ฉบบัที่ 4) 
รูปแบบการน านโยบายการศึกษาปฐมวัยไปปฏิบัติของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 

ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

การสนทนากลุ่ม (Focus Group) หมายถึง การให้บุคคลกลุ่มหนึ่งที่นักวิจัยคัดเลือกมา สนทนา
โต้ตอบ แสดงความรู้สึกนึกคิดซึ่งกันและกันในประเด็นต่างๆที่นักวิจัยก าหนดขึ้นตามวัตถุประสงค์ของการ
วิจัย   

ประเด็นการสนทนากลุ่ม  

1. ท่านมีความคิดเห็นว่ารูปแบบการน านโยบายการศึกษาปฐมวัยไปปฏิบัติของส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัด ควรเป็นอย่างไร  

............................................................................................................................. .................................................

.................................................................................................................................................................. ............

....................................................................................................................... .......................................................

............................................................................................................................. .................................................

........................................................................................................................................................ ...................... 

2. ท่านคิดว่าการน านโยบายการจัดการศึกษาปฐมวัยไปปฏิบัติของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด ส านักงาน
ปลัด กระทรวงศึกษาธิการ จะประสบความส าเร็จได้ ควรท าอย่างอย่างไร มีข้อเสนอแนะใดที่ควรน าไปปฏิบัติ
หรือก าหนดเป็นนโยบายการจัดการศึกษาปฐมวัยเพ่ิมเติม หรือแนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยใน
อนาคต 
...................................................................................... ........................................................................................
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................ ..................................................................................................
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. .................................................
................................................................. .............................................................................................................
............................................................................................................................. ................................................. 
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แบบสรุปบริบทพื้นฐานการจัดการศึกษาปฐมวัยระดับจังหวัด 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด.............................................................. 

(บรรยายบริบทพื้นฐาน กำรจัดกำรศึกษำปฐมวัยของสถำนศึกษำปฐมวัย จ ำนวน ขนำด ที่ตั้ง ตำมลักษณะ                   
ภูมิประเทศ ผลกำรประเมินคุณภำพภำยนอก กำรด ำเนินงำนจัดกำรศึกษำปฐมวัยภำพรวมของจังหวัดฯ สภำพ
ปัจจุบันปัญหำ หน่วยงำนองค์กร ภำยนอกที่สนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัย ฯลฯ) 
.......................................................................... ....................................................................................................
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................... ...............................................................................................................
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. ................................................. 
..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. ................................................. 
...................................................................................................................................................................... ........
........................................................................................................................... ...................................................
............................................................................................................................. ................................................. 
........................................................................................................................................................... ...................
................................................................................................................ ..............................................................
............................................................................................................................. ................................................. 
................................................................................................................................................ ..............................
..................................................................................................... .........................................................................
............................................................................................................................. ................................................. 

รายช่ือผู้สัมภาษณ์/ผู้สังเกตรวบรวมข้อมูล  

ชื่อ – นามสกุล   ต าแหน่ง  

๑ ............................................................................ ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนิเทศ ศธจ. .................................... 

๒ .............................................................................  ศึกษำนิเทศก์ ผู้รับผิดชอบงำนปฐมวัย 
 
 
 

 



173 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ง 
-   หนังสือบันทึกข้อความ ที่ ศธ 0201.1(5)/2854 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2563 
-   หนังสือส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 0201.1/17938 ลงวันที่ 26 ตุลาคม 2563 
-   หนังสือส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 0201.1/18868 ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 
-   รายงานการประชุมผู้บริหารส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 

2563 
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