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บทคัดย่ อ
การวิจยั ครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อ (1) วิเคราะห์คุณลักษณะงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา วิชาเอกปฐมวัยศึกษา
(2) สังเคราะห์งานวิจยั ระดับบัณฑิ ตศึ กษา วิชาเอกปฐมวัยศึ กษา และ (3) ศึ กษาแนวโน้มและทิ ศทางการวิจยั ของ
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา วิชาเอกปฐมวัยศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช
ประชากรที่ ใช้ใ นการวิ จัย มี 2 กลุ่ ม ได้แ ก่ งานวิ จัย ระดับ บัณ ฑิ ต ศึ ก ษา ครอบคลุ ม วิ ท ยานิ พ นธ์ แ ละ
การศึกษาค้นคว้าอิสระ ที่เผยแพร่ ระหว่างปี พ.ศ. 2536 – 2555 จํานวน 180 เรื่ อง และ ผูเ้ ชี่ยวชาญ จํานวน 4 คน ที่เข้า
ร่ วมสนทนากลุ่ม เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ประกอบด้วยแบบบันทึกคุณลักษณะงานวิจยั และแบบสนทนากลุ่มของ
ผูเ้ ชี่ยวชาญทางด้านการศึกษาปฐมวัย วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยการแจกแจงความถี่ หาค่าร้อยละ และการวิเคราะห์เนื้อหา
ผลการวิจยั มีดงั นี้ 1) คุณลักษณะงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึ กษา วิชาเอกปฐมวัยศึ กษา ที่ใช้ในการสังเคราะห์
มีจาํ นวน 180 เรื่ อง เป็ นวิทยานิ พนธ์ จํานวน 85 เรื่ อง การศึกษาค้นคว้าอิสระ 95 เรื่ อง ปี การศึ กษา 2547 มีงานวิจยั
เผยแพร่ มากที่ สุด โดยเป็ นงานวิจยั เชิ งทดลองเป็ นส่ วนใหญ่ ใช้การทดลองแบบกลุ่ มเดี ยววัดก่ อนและหลังการ
ทดลองมากที่ สุ ด ศึ ก ษาจากกลุ่ มตัวอย่าง โดยใช้วิธีการสุ่ ม แบบเป็ นระบบ ส่ ว นใหญ่ ท ดลองในกิ จกรรมเสริ ม
ประสบการณ์ ด้ว ยกิ จ กรรมการเล่ า นิ ท าน เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการรวบรวมข้อ มู ล เป็ นแบบสั ง เกตมากที่ สุ ด
การวิเคราะห์ขอ้ มูลส่ วนมากใช้สถิติพรรณนา 2) เนื้ อหาสาระที่ศึกษาและผลการศึกษา พบว่า เนื้ อหาสาระที่ศึกษามี
2 ประเด็นหลัก คือ ศึกษาเกี่ยวกับพัฒนาการ ครอบคลุมพัฒนาการทุกด้านและศึกษาเกี่ยวกับการจัดประสบการณ์
มี ท้ ั งหมด 7 กิ จ กรรม ผลการศึ ก ษาพบว่ า กิ จ กรรมดั ง กล่ า วสามารถส่ งเสริ มพั ฒ นาการเด็ ก ได้ ทุ ก ด้ า น
และ 3) แนวโน้ ม และทิ ศ ทางการวิ จัย ของนั ก ศึ ก ษาวิ ช าเอกปฐมวัย ศึ ก ษา ผู ้เชี่ ย วชาญให้ ข ้อ เสนอแนะไว้
3 ประการ คือ (1) ด้านตัวแปรที่ควรศึกษา (2) ด้านวิทยวิธีทางการวิจยั และ (3) ด้านการวิจยั ต่อยอด
คําสํ าคัญ: การสังเคราะห์งานวิจยั การปฐมวัยศึกษา บัณฑิตศึกษา

18 | ปี ที่ 9 ฉบับที่ 1 (ม.ค. – มิ.ย.) 2559

การสังเคราะห์งานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา วิชาเอกปฐมวัยศึกษา แขนงวิชาหลักสู ตรและการสอน
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช

วารสารศึกษาศาสตร์ มสธ.

Abstract
The purposes of this research were (1) to investigate characteristics of graduate students’ research on
early childhood education, (2) to synthesize graduate students’ research on early childhood education, and (3) to
study trends of graduate students’ research on early childhood education.
The research population of this study comprised 180 research studies, including theses and independent
studies published during B.E. 2536 – 2555, and four experts participating in a focus group discussion. The
employed research instruments were a research characteristics conclusion form, and a focus group discussion.
Data were analyzed using the frequency, percentage, and content analysis.
Research findings were as follows: 1) regarding characteristics of graduate students’ research on early
childhood education, it was found that there were 180 graduate students’ research: 85 theses and 95 independent
studies. Most research studies were completed and published in B.E. 2547; employed one group pretest posttest
experimental design; used systematic random sampling method in selecting the sample; investigated the impact of
experiential activities- story telling; used observation forms as tools for data collection, and analyzed the data by
using descriptive statistics. 2) regarding synthesis of research results on early childhood education, it was found
that the research contents consisted of two themes: different aspects of child development, and the 7 provisions of
child experiences which was found that all of them could be used to support all domains of child development.
3) regarding trends of graduate students’ research on early childhood education, the experts expressed their views
on the following 3 issues: (1) variables that can be studied further, (2) research methodologies, and (3) extension
of research findings.
Keywords: Research synthesis, Early childhood education, Graduate studies
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ความเป็ นมาและความสํ าคัญของปัญหา
วิชาเอกปฐมวัยศึกษา แขนงวิชาหลักสู ตรและการสอน สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราชได้เริ่ มเปิ ด
ทําการสอนระดับปริ ญญาโท ตั้งแต่ปีการศึ กษา 2536 รับนักศึ กษา แผน ก. ที่ กาํ หนดให้นักศึ กษาทําวิทยานิ พ นธ์
ต่ อมาในปี การศึ กษา 2545 วิช าเอกปฐมวัย ศึ กษาได้เปิ ดรั บนักศึ กษาแผน ข. ที่ กาํ หนดให้นักศึ กษาทําการศึ กษา
ค้นคว้าอิ ส ระ โดยเปิ ดรับ นักศึ กษาสลับ กับแผน ก. ปี เว้นปี การศึ กษาในระดับปริ ญญาโทนักศึ กษาได้เรี ยนรู ้ ท้ ัง
เนื้อหาวิชาที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาปฐมวัยและการวิจยั เพื่อให้มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการเรี ยนรู ้ในระดับ
ปฐมวัยที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ และฝึ กทักษะกระบวนการในการแสวงหาความรู ้หรื อสร้างองค์ความรู ้อย่างเป็ นระบบ
และน่ าเชื่ อถือด้วยการฝึ กทําวิจยั ในระหว่างการศึ กษาก่อนเริ่ มทําวิทยานิ พนธ์หรื อการศึ กษาค้นคว้าอิสระ ดังนั้น
การศึ ก ษาในระดั บ นี้ จึ ง มี ท้ ั งการได้ เพิ่ ม พู น ความรู ้ การประยุ ก ต์ ใ ช้ ค วามรู ้ และการแสวงหาความรู ้ ด ้ ว ย
กระบวนการวิจยั
มหาบั ณ ฑิ ตวิ ช าเอกปฐมวัย ศึ ก ษา แขนงวิ ช าหลั ก สู ตรและการสอน สาขาวิ ช าศึ ก ษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช ที่สาํ เร็ จการศึกษามีความหลากหลาย ทั้งที่เป็ นอาจารย์ ครู ผูด้ ูแลเด็ก และพี่เลี้ยงเด็ก
จากสถาบันอุดมศึกษา สถานศึกษา และสถานพัฒนาเด็กที่เป็ นของรัฐบาลและเอกชน รับผิดชอบดูแลเด็กปฐมวัยที่มี
อายุระหว่าง 2-6 ปี ซึ่ งอยู่ในชั้นเด็กเล็ก ชั้นอนุ บาลปี ที่ 1-3 และห้องเรี ยนคละอายุ ดังนั้นผลงานวิทยานิ พนธ์และ
การศึ กษาค้นคว้าอิสระจึ งมุ่งเน้นที่ การส่ งเสริ มพัฒนาการ การเรี ยนรู ้ และคุณลักษณะของเด็กปฐมวัยที่รับผิดชอบ
เช่ น พัฒ นาการทางร่ างกาย: ด้า นกล้า มเนื้ อ ใหญ่ กล้า มเนื้ อ เล็ ก และการประสานสั ม พัน ธ์ ร ะหว่ า งมื อ และตา
พัฒนาการทางอารมณ์ จิ ตใจ และสังคม: ด้านการเห็ นคุ ณค่ าของตนเอง ความรับผิดชอบ ความเชื่ อมัน่ ในตนเอง
และพัฒนาการทางสติปัญญา: ด้านการคิด ภาษา ความคิดสร้างสรรค์ เป็ นต้น นอกจากนี้ ยงั มีความหลากหลายตาม
นวัต กรรมและลัก ษณะกิ จกรรมที่ นํา มาใช้ในการพัฒ นาเด็ ก ส่ งผลให้ผ ลงานวิ จัย ระดับ บัณ ฑิ ต ศึ ก ษา ทั้งงาน
วิทยานิพนธ์และการศึกษาค้นคว้าอิสระมีท้ งั ความคล้ายคลึงและความแตกต่างกันออกไป ที่ผา่ นมามีนกั ศึกษาระดับ
บัณฑิ ตศึ กษาของวิชาเอกปฐมวัยศึ กษาบางคนทําการสังเคราะห์งานวิจยั ในบางประเด็นที่ สนใจ แต่ยงั ไม่มีการนํา
ผลงานของมหาบัณฑิตที่ จบการศึกษารุ่ นแรก ตั้งแต่ปีการศึกษา 2538 จนถึงปี การศึ กษา 2555 มาทําการสังเคราะห์
ในภาพรวมทั้งหมด ซึ่ งประภาพรรณ เส็ งวงศ์ และคณะ (2538: 1-2) กล่ าวไว้ว่า เมื่ อมี งานวิจัยในหัวข้อทํานอง
เดี ยวกันจํานวนมาก งานวิจยั แต่ ละชิ้ นเหล่านี้ มกั รายงานผลตามข้อมูลการวิจยั ที่ ได้ในระดับหนึ่ ง หากจะนําไป
ประยุกต์ใช้ก็จะให้คุณค่าเพียงส่ วนเดียวหรื อบางส่ วนเท่านั้น บางครั้งผูท้ ี่นาํ ผลงานไปใช้มกั ประสบความสับสนใน
คําตอบจากงานวิจยั เพราะคําตอบในเรื่ องเดียวกัน ผลออกมาไม่ตรงกัน ทําให้เกิดปั ญหาที่ น่าสนใจว่าผลงานวิจยั ที่
นําไปประยุกต์ใช้ได้ควรเป็ นอย่างไร ซึ่ งการยึดผลวิจยั จากงานวิจยั เพียงเล่มเดียวหรื อสองเล่มอาจไม่ถูกต้อง และไม่
น่าเชื่ อถือ ด้วยเหตุน้ ี หากได้มีการนํารายงานวิจยั จํานวนมากที่ ศึกษาปั ญหาวิจยั เดียวกัน มาสังเคราะห์ดว้ ยการสรุ ป
ผลการวิจยั และสรุ ปความคล้ายคลึงและความแตกต่างระหว่างงานวิจยั แต่ละเรื่ อง จะช่วยให้ได้องค์ความรู ้ที่สามารถ
นําไปใช้ประโยชน์อย่างกว้างขวาง (นงลักษณ์ วิรัชชัย และสุ วิมล ว่องวาณิ ช 2542: 19) ทั้งนี้เนื่ องจากการสังเคราะห์
งานวิจยั ทําให้เกิดความเข้าใจองค์รวมและความคิดรวบยอดของงานวิจยั ได้อย่างชัดเจน รวมทั้งทําให้เกิดองค์ความรู ้
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ในกรอบเนื้ อหาที่ชดั เจนมากยิ่งขึ้น ซึ่ งองค์ความรู ้ที่เกิดขึ้นมีท้ งั ลักษณะการใช้องค์ความรู ้ในกรอบเนื้ อหานั้น การต่อ
ยอดองค์ความรู ้ และการเชื่อมโยงไปใช้ในงานการวิจยั ที่กาํ ลังดําเนินการอยู่
ดังนั้นคณะผูว้ ิจยั ในฐานะที่ เป็ นคณาจารย์ประจําวิชาเอกปฐมวัยศึ กษา แขนงวิชาหลักสู ตรและการสอน
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช จึงสนใจที่จะสังเคราะห์งานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา วิชาเอก
ปฐมวัยศึ กษา โดยวิเคราะห์และสังเคราะห์คุณลักษณะของงานวิจยั ในด้านต่างๆ เพื่อสรุ ปรวมให้เห็ นองค์ความรู ้
ใหม่ๆ และให้ขอ้ เสนอแนะเกี่ยวกับประเด็นปัญหาของงานวิจยั และวิธีดาํ เนิ นการวิจยั ในระดับบัณฑิตศึกษาที่ควรจะ
เป็ นในอนาคต นอกจากนี้ ยังเป็ นประโยชน์ต่อผูส้ นใจที่ จะนําไปใช้เป็ นแนวทางในการต่อยอดความรู ้ดา้ นการวิจยั
และเป็ นสารสนเทศสําหรับการค้นคว้างานวิจยั รวมทั้งเพื่อให้ผทู ้ ี่เกี่ยวข้องทางด้านการจัดการศึกษาได้นาํ องค์ความรู ้
หรื อนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยต่อไป
วัตถุประสงค์ การวิจยั
1. เพื่ อวิเคราะห์ คุณ ลักษณะงานวิจยั ระดับบัณ ฑิ ตศึ กษา วิชาเอกปฐมวัยศึ กษา แขนงวิชาหลักสู ต รและ
การสอน สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช
2. เพื่ อ สั งเคราะห์ งานวิ จยั ระดับบัณ ฑิ ต ศึ กษา วิช าเอกปฐมวัย ศึ กษา แขนงวิ ช าหลักสู ต รและการสอน
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช
3. เพื่ อ ศึ ก ษาแนวโน้ ม และทิ ศ ทางการวิ จัย ของนั ก ศึ ก ษาระดับ บัณ ฑิ ต ศึ ก ษา วิ ช าเอกปฐมวัย ศึ ก ษา
แขนงวิชาหลักสูตรและการสอน สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช
ขอบเขตการวิจยั
การวิจยั ครั้งนี้ คณะผูว้ ิจยั ได้กาํ หนดขอบเขตการวิจยั ไว้ดงั นี้
1. การวิจยั ครั้งนี้ เป็ นการสังเคราะห์งานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษาทั้งวิทยานิ พนธ์ และการศึกษาค้นคว้าอิสระ
ของนักศึ กษาระดับ ปริ ญญาโท วิช าเอกปฐมวัยศึ กษา แขนงวิช าหลักสู ต รและการสอน สาขาวิ ชาศึ กษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช ที่เผยแพร่ ระหว่างปี 2538-2555
2. การสั งเคราะห์ ง านวิ จัย จะครอบคลุ ม ในด้า นข้อ มู ล พื้ น ฐานของงานวิ จัย วิ ธี ด ํา เนิ น การวิ จัย และ
ผลการวิจยั องค์ความรู ้/นวัตกรรมของงานวิจยั
วิธีดาํ เนินการวิจยั
ประชากร ประชากรในการวิ จัย ครั้ งนี้ มี 2 กลุ่ ม ได้แ ก่ 1) งานวิ จัย ระดับ บัณ ฑิ ต ศึ ก ษา ครอบคลุ ม
วิทยานิ พนธ์และการศึกษาค้นคว้าอิสระ ที่เผยแพร่ ระหว่างปี พ.ศ. 2536 – 2555 จํานวน 180 เรื่ อง และ 2) ผูเ้ ชี่ยวชาญ
จํานวน 4 คน ที่ เข้าร่ วมสนทนากลุ่ม เพื่อให้ขอ้ เสนอแนะและข้อคิ ดเห็นเกี่ยวกับแนวโน้มและทิศทางการวิจยั ของ
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา วิชาเอกปฐมวัยศึกษา แขนงวิชาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช
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เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจัย เครื่ องมือที่ ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ ประกอบด้วยแบบบันทึ กคุณลักษณะงานวิจยั ที่
ผ่านการทดลองหาความสอดคล้องของคณะผูว้ ิจยั ก่ อนนําไปเก็บ ข้อ มูล จริ ง โดยให้ค ณะผู ว้ ิจ ยั บัน ทึ ก ข้อ มูล
งานวิจ ยั เล่ม เดี ย วกัน ผลการบัน ทึ ก มี ค วามสอดคล้อ งประมาณร้ อยละ 90 – 95 และแบบสนทนากลุ่ มของ
ผูเ้ ชี่ ยวชาญทางด้านการศึ กษาปฐมวัยเกี่ ยวกับทิ ศทางและแนวโน้มของการวิจยั ของนักศึ กษาระดับบัณฑิ ตศึ กษา
วิชาเอกปฐมวัยศึกษา แขนงวิชาหลักสูตรและการสอน
การเก็บรวบรวมข้ อมูล การเก็บรวบรวมข้อมูลในการสังเคราะห์งานวิจยั ในครั้งนี้ ประกอบด้วยการเก็บ
รวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบบันทึกคุณลักษณะงานวิจยั และการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับแนวโน้มและทิศทางการ
วิจยั ของนักศึ กษาวิช าเอกปฐมวัย ศึ กษา แขนงวิช าหลักสู ต รและการสอน จากการสนทนากลุ่มของผูเ้ ชี่ ย วชาญ
ทางด้านการปฐมวัยศึกษา ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1. การเก็บรวบรวมข้ อมูลโดยใช้ แบบบันทึกคุณลักษณะงานวิจยั ผู ว้ ิ จ ัย เก็ บ รวบรวมข้อ มู ล วิ ท ยานิ พ นธ์
และการศึ ก ษาค้น คว้า อิ ส ระ โดยมีรายละเอียดในการดําเนินการ ดังนี้
1.1 สํ า รวจรายชื่ อ วิ ท ยานิ พ นธ์ และการศึ ก ษาค้น คว้า อิ ส ระที่ พิ ม พ์เผยแพร่ ต้ ังแต่ ปี 2536-2555
จากระบบสื บค้นฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์
1.2 คณะผูว้ ิจยั อ่านรายงานวิจยั ที่ได้มาอย่างละเอียด แล้วทําการบันทึกข้อมูลที่เป็ นคุณลักษณะงานวิจยั
และค่าสถิติต่าง ๆ ลงในแบบบันทึกคุณลักษณะงานวิจยั
1.3 จัดเตรี ยมแฟ้ มข้อมูลคุณลักษณะงานวิจยั โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
2. การเก็บข้ อมูลจากการสนทนากลุ่มของผู้เชี่ยวชาญทางด้ านการศึกษาปฐมวัย คณะผูว้ ิจยั ดําเนินการ ดังนี้
2.1 ติ ด ต่ อ ประสานงานผูเ้ ชี่ ย วชาญเพื่ อ กํา หนดเวลาในการสนทนา พร้ อมทั้งจัด ส่ งเอกสารที่ ใ ช้
ประกอบการสนทนา ได้แก่ ผลการสังเคราะห์งานวิจยั และแบบสนทนากลุ่ม
2.2 จัด สนทนากลุ่ ม ในวัน ที่ 7 ตุ ล าคม 2557 ณ ห้ องประชุ ม 2222 อาคารวิ ช าการ 2 มหาวิ ท ยาลัย
สุ โขทัย ธรรมมาธิ ราช คณะผูว้ ิ จัย ได้ส รุ ป ผลการสั งเคราะห์ วิ จัย ให้ผูเ้ ชี่ ย วชาญทราบอี กครั้ ง จากนั้น ได้เริ่ ม ให้
ผูเ้ ชี่ ยวชาญแสดงความคิ ดเห็น จํานวน 3 ประเด็นที่ ได้กาํ หนดในแบบสนทนากลุ่ม คณะผูว้ ิจยั ได้บนั ทึ กเสี ยงและ
จดบันทึกในระหว่างการสนทนา
2.3 หลังจากการแสดงความคิดเห็นของผูเ้ ชี่ ยวชาญเสร็ จสิ้ นแล้ว คณะผูว้ ิจยั ได้สรุ ปสาระสําคัญที่ ได้
จากการแสดงความคิดเห็น ให้ผเู ้ ชี่ยวชาญได้รับทราบ
การวิเคราะห์ ข้อมูล การวิเคราะห์ขอ้ มูลในการวิจยั ครั้งนี้ ใช้การสังเคราะห์งานวิจยั เชิ งคุณ ภาพร่ วมกับ
การวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิ งปริ มาณ เพื่อตอบวัตถุประสงค์ของการวิจยั ดังกล่าว ผูว้ ิจยั จึงดําเนิ นวิเคราะห์ขอ้ มูลแยกเป็ น
3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์คุณลักษณะงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา วิชาเอกปฐมวัยศึกษา แขนงวิชาหลักสู ตร
และการสอน สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยการแจกแจงความถี่ และ
หาค่าร้อยละ
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ตอนที่ 2 ผลการสังเคราะห์ งานวิจยั ระดับบัณ ฑิ ตศึ กษา วิช าเอกปฐมวัยศึ กษา แขนงวิช าหลักสู ต รและ
การสอน สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยการแจกแจงความถี่ และหาค่า
ร้อยละ
ตอนที่ 3 แนวโน้มและทิศทางการวิจยั ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึ กษา วิชาเอกปฐมวัยศึกษา แขนงวิชา
หลักสู ตรและการสอน สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยการวิเคราะห์
เนื้อหา
สรุ ปผลการวิจยั และการอภิปรายผล
สรุ ปผลการวิจยั มี 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 คุณลักษณะงานวิจัย งานวิจยั ระดับบัณฑิตศึ กษา วิชาเอกปฐมวัยศึ กษา แขนงวิชาหลักสู ตรและ
การสอน สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช ประกอบด้วยงานวิจยั ทั้งหมดจํานวน 180 เรื่ อง
เป็ นวิทยานิ พนธ์ จํานวน 85 เรื่ อง คิ ดเป็ นร้อยละ 47.2 การศึ กษาค้นคว้าอิ ส ระ 95 เรื่ อง คิ ดเป็ นร้ อยละ 52.8 เมื่ อ
พิจารณาตามปี การศึ กษา พบว่างานวิจยั ในปี การศึ กษา 2547 มีจาํ นวนมากที่ สุด คิ ดเป็ นร้อยละ 14.4 รองลงมาคื อ
ปี การศึกษา 2551 คิดเป็ นร้อยละ 10.6 คุณลักษณะงานวิจยั มีประเด็นสําคัญดังนี้
1.1 รู ปแบบงานวิจัยและกลุ่มตัวอย่ าง ส่ วนมากเป็ นงานวิจยั เชิ งทดลอง คิดเป็ นร้อยละ 75.0 รองลงมา
เป็ นงานวิจยั เชิ งสํารวจ ร้อยละ 10.0 งานวิจยั ที่ เป็ นการวิจยั เชิ งทดลอง ส่ วนใหญ่เป็ นการทดลองแบบกลุ่มเดียววัด
ก่ อนและหลังการทดลอง (one group pretest posttest design) คิ ด เป็ นร้อยละ 67.2 รองลงมาเป็ นการทดลองแบบ
กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมวัดก่อนและหลังการทดลอง (nonequivalent group pretest posttest design) คิดเป็ นร้อย
ละ 11.7 ศึ กษาจากกลุ่ มตัวอย่างโดยใช้วิธีการเลื อ กกลุ่ มตัวอย่างด้วยการสุ่ มแบบเป็ นระบบ คิ ด เป็ นร้ อยละ 51
รองลงมา คือ ไม่ระบุวิธีสุ่ม ร้อยละ 23.5
1.2 เครื่ องมือที่ใช้ ในการรวบรวมข้ อมูล ส่ วนใหญ่เป็ นแบบสังเกต คิ ดเป็ นร้อยละ 26.7 รองลงมาคื อ
แบบทดสอบ คิดเป็ นร้อยละ 25.6
1.3 กิจกรรมหลักที่ใช้ ในการวิจยั ส่ วนใหญ่เป็ นกิจกรรมเสริ มประสบการณ์/กิจกรรมในวงกลมคิดเป็ น
ร้อยละ 42.2 เช่น กิจกรรมเกี่ยวกับนิ ทาน กิจกรรมการประกอบอาหาร กิจกรรมการศึกษาแหล่งเรี ยนรู ้ในชุมชน ฯลฯ
รองลงมาเป็ นกิจกรรมอื่นๆ คิดเป็ นร้อยละ 35.0 เช่น การให้ความรู ้ผปู ้ กครอง การพัฒนาหลักสูตร เป็ นต้น
1.4 ตัวแปรที่ศึกษา ส่ วนใหญ่เป็ นการศึ กษาเรื่ องอื่ นๆ ที่ ไม่สามารถจัดกลุ่มได้ คิ ดเป็ นร้อยละ 37.8
เช่น การสังเคราะห์งานวิจยั การศึกษาสภาพและปัญหาการจัดประสบการณ์การเรี ยนรู ้ ฯลฯ รองลงมาเป็ นการพัฒนา
ด้านสติปัญญา คิดเป็ นร้อยละ 30.0
1.5 สถิ ติ ที่ ใช้ ในการวิเคราะห์ ข้ อ มู ล ส่ วนใหญ่ ใช้ส ถิ ติ พ รรณา คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 45.2 รองลงมาคื อ
การทดสอบค่าที แบบกลุ่มที่ไม่เป็ นอิสระต่อกัน (t-test แบบ dependent sample) คิดเป็ นร้อยละ 37.4
ตอนที่ 2 เนือ้ หาสาระหรือประเด็นที่ศึกษาและผลการศึกษา แบ่งออกเป็ นการศึกษาเกี่ยวกับพัฒนาการ และ
การจัดประสบการณ์สาํ หรับเด็กปฐมวัย ดังนี้
ปี ที่ 9 ฉบับที่ 1 (ม.ค. – มิ.ย.) 2559 | 23

การสังเคราะห์งานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา วิชาเอกปฐมวัยศึกษา แขนงวิชาหลักสู ตรและการสอน
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช

วารสารศึกษาศาสตร์ มสธ.

2.1 การศึกษาเกี่ยวกับพัฒนาการของเด็กปฐมวัย งานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา วิชาเอกปฐมวัยศึกษามี
การศึกษาเนื้อหาสาระหรื อประเด็นเกี่ยวกับพัฒนาการของเด็กปฐมวัย ดังนี้
2.1.1 พั ฒ นาการด้ านร่ างกาย มี ก ารศึ ก ษาจํา นวนทั้ง สิ้ น 14 เรื่ อ ง คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 7.7 เป็ น
การศึกษาด้านกล้ามเนื้อเล็กมากที่สุด จํานวน 6 เรื่ อง คิดเป็ นร้อยละ 42.8 รองลงมาศึกษาด้านกล้ามเนื้อใหญ่ จํานวน
3 เรื่ อง คิดเป็ นร้อยละ 21.4
2.1.2 พั ฒ น าก ารด้ าน อ ารม ณ์ จิ ต ใจ มี การศึ ก ษ าจํ า น วน ทั้ งสิ้ น 12 เรื่ อ ง คิ ด เป็ น
ร้อยละ 6.6 เป็ นการศึ กษาความเชื่ อมัน่ ในตนเอง/ความเชื่ อมัน่ ด้านการแสดงออกมากที่ สุด จํานวน 6 เรื่ อง คิ ดเป็ น
ร้อยละ 50.0 รองลงมาศึกษาความฉลาดทางอารมณ์ จํานวน 3 เรื่ อง คิดเป็ นร้อยละ 25.0
2.1.3 พัฒ นาการด้ านสั งคม มี การศึ กษาจํานวน 32 เรื่ อง คิ ดเป็ นร้อยละ 17.7 เป็ นการศึ กษา
พฤติกรรมร่ วมมือมากที่ สุด จํานวน 9 เรื่ อง คิ ดเป็ นร้อยละ 28.1 รองลงมาเป็ นการศึกษาความรับผิดชอบ จํานวน 7
เรื่ อง คิดเป็ นร้อยละ 21.9
2.1.4 พัฒนาการด้ านสติปัญญา มีการศึกษาจํานวน 54 เรื่ อง คิดเป็ นร้อยละ 30.0 เป็ นการศึกษา
ทักษะคณิ ตศาสตร์ /วิทยาศาสตร์ มากที่ สุด จํานวน 22 เรื่ อง คิดเป็ นร้อยละ 40.8 รองลงมาศึกษาด้านการพูด จํานวน
17 เรื่ อง คิดเป็ นร้อยละ 31.5
2.2 การศึ กษาเกี่ยวกับการจัดประสบการณ์ สําหรั บเด็กปฐมวัย งานวิจยั ระดับบัณฑิตศึ กษา วิชาเอก
ปฐมวัยศึกษา มีการศึกษาเนื้อหาสาระหรื อประเด็นเกี่ยวกับการจัดประสบการณ์สาํ หรับเด็กปฐมวัย ดังนี้
2.2.1 กิ จกรรมเกี่ ย วกั บ นิ ท าน งานวิ จัย ระดับ บัณ ฑิ ต ศึ ก ษา วิ ช าเอกปฐมวัย ศึ ก ษาที่ ศึ ก ษา
กิจกรรมเกี่ยวกับนิทานมีจาํ นวน 41 เรื่ อง คิดเป็ นร้อยละ 22.8 เช่น การเล่านิทาน การพัฒนาหนังสื อนิทาน เป็ นต้น
2.2.2 กิจกรรมทางภาษา งานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา วิชาเอกปฐมวัยศึกษาที่ศึกษากิจกรรมทาง
ภาษามีจาํ นวน 10 เรื่ อง คิดเป็ นร้อยละ 5.6 เช่น กิจกรรมการอ่าน กิจกรรมการเขียน เป็ นต้น
2.2.3 กิจกรรมเกี่ยวกับผู้ปกครอง งานวิจยั ระดับบัณ ฑิ ตศึ กษา วิชาเอกปฐมวัยศึ กษาที่ ศึกษา
กิจกรรมเกี่ยวกับผูป้ กครองมีจาํ นวน 11 เรื่ อง คิดเป็ นร้อยละ 6.1 เช่น การให้ผปู ้ กครองมีส่วนร่ วมในการจัดกิจกรรม
ที่โรงเรี ยน การให้ความรู ้ผปู ้ กครองผ่านการใช้สารสัมพันธ์บา้ นโรงเรี ยน เป็ นต้น
2.2.4 กิจกรรมการใช้ นวัตกรรม งานวิจยั ระดับบัณ ฑิ ตศึ กษา วิชาเอกปฐมวัยศึ กษา ที่ ศึกษา
เกี่ยวกับกิจกรรมการใช้นวัตกรรมมีจาํ นวน 15 เรื่ อง คิดเป็ นร้อยละ 8.3 เช่น การสอนแบบโครงการ การสอนภาษา
แบบธรรมชาติ การจัดกิจกรรมตามแนวคิดพหุปัญญา เป็ นต้น
2.2.5 กิจกรรมเกี่ยวกับการเล่ น งานวิจัยระดับบัณ ฑิ ต ศึ กษา วิช าเอกปฐมวัยศึ กษา ที่ ศึ กษา
กิจกรรมเกี่ยวกับการเล่นมีจาํ นวน 19 เรื่ อง คิดเป็ นร้อยละ 10.6 เช่น การเล่นบล็อก การละเล่นพื้นบ้าน เป็ นต้น
2.2.6 กิจกรรมเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวและจังหวะ งานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา วิชาเอกปฐมวัย
ศึกษาที่ ศึกษากิจกรรมเกี่ ยวกับการเคลื่อนไหวและจังหวะมีจาํ นวน 7 เรื่ อง คิ ดเป็ นร้อยละ 3.9 เช่ น การเคลื่อนไหว
ประกอบการใช้อุปกรณ์ การเคลื่อนไหวประกอบนาฏศิลป์ ไทย เป็ นต้น
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2.2.7 กิจ กรรมเกี่ ยวกับ ศิ ล ปะ งานวิ จยั ระดับ บัณ ฑิ ต ศึ ก ษา วิ ช าเอกปฐมวัย ศึ กษา ที่ ศึ ก ษา
กิจกรรมศิลปะมีจาํ นวน 7 เรื่ อง คิดเป็ นร้อยละ 3.9 เช่น การจัดกิจกรรมศิลปะนอกห้องเรี ยน การจัดกิจกรรมศิลปะ
โดยใช้วสั ดุธรรมชาติ เป็ นต้น
2.2.8 กิจกรรมอื่นๆ งานวิจยั ระดับบัณฑิตศึ กษา วิชาเอกปฐมวัยศึ กษา มีการศึ กษากิ จกรรมที่
หลากหลายไม่สามารถจัดกลุ่มได้ จํานวน 70 เรื่ อง คิดเป็ นร้อยละ 38.9 เช่น กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ กิจกรรมส่ งเสริ ม
คุณธรรม กิจกรรมดนตรี เป็ นต้น
ผลการศึ กษาพบว่า กิ จกรรมทั้ง 7 กิ จกรรมดังกล่าว รวมทั้งกิจกรรมอื่นๆ สามารถสร้างเสริ ม
หรื อพัฒนาตัวแปรตาม ซึ่ งเป็ นคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของเด็กปฐมวัยที่ตอ้ งการพัฒนาได้
ตอนที่ 3 แนวโน้ มและทิ ศ ทางการวิจัยของนัก ศึ กษาระดับบัณ ฑิ ตศึ ก ษา วิชาเอกปฐมวัย ศึ กษา ผลการ
สนทนากลุ่มของผูเ้ ชี่ ยวชาญเกี่ยวกับแนวโน้มและทิศทางการวิจยั ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึ กษา วิชาเอกปฐมวัย
ศึ กษา แขนงวิชาหลักสู ตรและการสอน สาขาวิชาศึ กษาศาสตร์ มหาวิท ยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช ผูเ้ ชี่ ยวชาญมี
ข้อเสนอแนะไว้ 4 ประเด็น ดังนี้
1. ด้ านตัวแปร ตัวแปรสําคัญที่ควรศึกษา มีดงั นี้
1.1 ตัวแปรต้ น
1) การศึ ก ษาเกี่ ย วกับ เทคนิ ค และวิ ธี การจัด ประสบการณ์ ที่ มี การประยุก ต์น วัต กรรมและ
เทคโนโลยีต่างๆ มาใช้ในการพัฒนาเด็กปฐมวัยที่ ยงั มีการศึกษาวิจยั กันน้อย เช่ น การใช้องค์ความรู ้ทางสมองเป็ น
ฐานในการจัด ประสบการณ์ พหุ วฒ
ั นธรรมศึ ก ษา สะเต็ ม ศึ ก ษา (STEM Education) สะตรี ม ศึ ก ษา (STREAM
Education) ปฏิสมั พันธ์ระหว่างครู กบั เด็ก/ เด็กกับเด็ก การบริ หารจัดการในชั้นเรี ยน เป็ นต้น
2) การศึ กษา/เปรี ยบเที ยบรู ปแบบต่างๆ ในการให้ความรู ้ผปู ้ กครองเกี่ ยวกับการอบรมเลี้ยงดู
เด็กปฐมวัย และการมีส่วนร่ วมกับสถานศึกษาในการพัฒนาเด็ก
3) การศึกษาแนวทางในการพัฒนาสมรรถนะ/ศักยภาพครู และผูด้ ูแลเด็กโดยใช้นวัตกรรมและ
เทคโนโลยี ต่ างๆ เช่ น การคิ ด ไตร่ ต รอง การสร้ า งชุ ม ชนการเรี ย นรู ้ ข องครู (Professional learning community)
การเรี ยนรู ้ ผ่านประสบการณ์ แ ละกรณี ศึ กษา (Lesson study) การชี้ แ นะ (Coaching) การเป็ นพี่ เลี้ ย ง (Mentoring)
การเรี ยนรู ้ตามแนวคิดจิตปัญญาศึกษา เป็ นต้น
4) การศึ กษาปั จจัยด้านสังคม เศรษฐกิ จ การเมืองการปกครอง และเทคโนโลยีที่มีผลต่อการ
พัฒนาเด็กปฐมวัย
1.2 ตัวแปรตาม
1) การพัฒนาความคิดรวบยอด ทักษะ และคุณลักษณะ/คุณธรรม จริ ยธรรมที่เหมาะสมกับวัย
และบริ บ ททางสังคมที่ สําคัญและจําเป็ นในการดําเนิ นชี วิตและการอยู่ร่วมกันในสังคม เช่ น ความรู ้พ้ื นฐานทาง
คณิ ตศาสตร์ มิติสัมพันธ์ ทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ ความฉลาดทางอารมณ์ ความสามารถทางการคิด ค่านิ ยม
12 ประการ พฤติกรรมทางสังคมเชิงบวก เป็ นต้น
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2) การพัฒ นาความคิ ด รวบยอด ทักษะ และคุ ณ ลักษณะ/คุ ณ ธรรม จริ ยธรรม ที่ สําคัญ และ
จําเป็ นในการพัฒนาเด็กปฐมวัยให้แก่ครู ผูด้ ูแลเด็ก และพ่อแม่ ผูป้ กครอง
2. ด้ านวิทยวิธีทางการวิจยั การออกแบบการวิจยั ที่ควรให้ความสําคัญ มีดงั นี้
2.1 การศึกษาแนวโน้มด้านนโยบาย ยุทธศาสตร์การพัฒนาเด็ก และการจัดการศึกษาปฐมวัย
2.2 การศึ กษาคุ ณ ลักษณะที่ พึ งประสงค์และสมรรถนะที่ สําคัญ ในอนาคตของเด็กปฐมวัย ครู และ
ผูด้ ูแลเด็กปฐมวัย รวมถึงพ่อแม่ผปู ้ กครองเด็กปฐมวัย
2.3 การทําวิจยั ในชั้นเรี ยนตามบริ บทของชุมชน ท้องถิ่น และโรงเรี ยนที่นกั ศึกษาทํางานอยูใ่ นลักษณะ
ของการวิจยั และพัฒนา (Research and Development) การวิจยั เชิ งคุณภาพ การวิจยั เชิ งผสมผสาน (Mixed method)
ระหว่างการวิจยั เชิ งปริ มาณและคุณภาพ การวิจยั เชิ งพยากรณ์ รวมถึงการส่ งเสริ มให้มีการออกแบบระเบียบวิธีการ
วิจยั ที่หลากหลาย เช่น การเปรี ยบเทียบแบบสองกลุ่ม การออกแบบวิจยั แบบ ABAB และการใช้สถิติวิเคราะห์ขอ้ มูล
ที่ซบั ซ้อนขึ้น
3. ด้ านการวิ จัย ต่ อ ยอด การศึ ก ษาเพื่ อ วิ เคราะห์ ต ัว แปรที่ ไ ด้มี ก ารศึ ก ษาวิ จัย ไว้แ ล้วในเชิ งลึ ก โดยใช้
วิทยวิธีการวิจยั เชิ งคุณภาพ หรื อการวิจยั เชิ งผสมผสาน เพื่อให้ได้องค์ความรู ้ใหม่มาใช้ในการจัดประสบการณ์เพื่อ
พัฒนาเด็กปฐมวัย
4. ประเด็นอืน่ ๆ ที่สาํ คัญและควรศึกษา มีดงั นี้
4.1 การศึ กษาวิจยั เกี่ ยวกับพัฒนาการเด็ก การปกป้ องสิ ทธิ เด็ก และการพัฒนาเด็กที่ มีลกั ษณะพิ เศษ
เด็กด้อยโอกาส เด็กที่อยูใ่ นภาวะเสี่ ยง
4.2 การศึกษาวิจยั เชิงเปรี ยบเทียบในเรื่ องการจัดการศึกษาปฐมวัยของไทยกับประเทศสมาชิ กอาเซี ยน
ใน ประเด็ น ที่ น่ าส นใจ เช่ น คุ ณ ลั ก ษ ณ ะและคุ ณ สมบั ติ ของครู ปฐมวั ย ห ลั ก สู ตรการศึ กษาป ฐมวั ย
การจัด กิ จ กรรมหรื อประสบการณ์ ก ารเรี ยนรู ้ คุ ณ ลัก ษณะของเด็ ก ปฐมวัย วิ ธี ก ารและเครื่ องมื อ ที่ ใ ช้ ใ น
การประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย
การอภิปรายผล
1. คุณลักษณะงานวิจยั จากวิทยานิ พนธ์และการศึกษาค้นคว้าอิสระทางการศึกษาปฐมวัยที่สาํ เร็ จการศึกษา
ระหว่างปี 2538-2555 พบว่า มี งานวิจยั ในปี การศึ กษา 2547 มากที่ สุ ด ทั้งนี้ เนื่ องจากวิชาเอกปฐมวัยศึ กษาเปิ ดรั บ
นักศึ กษา แผน ข. ในปี การศึ กษา 2545 ซึ่ งการเรี ยน แผน ข. ให้ความสําคัญกับการพัฒนานักปฏิ บตั ิ (Practitioner)
มากกว่าการทําวิจยั ดังนั้นนักศึกษาจึงสามารถทําวิจยั ขนาดเล็กที่ไม่ตอ้ งใช้เวลามากเหมือนการเรี ยนแผน ก. ทําให้
นักศึ กษาแผน ข. สามารถจบการศึ กษาได้ภายใน 2 ปี ขณะเดี ยวกันนักศึ กษาแผน ข. ก็สามารถสร้างแรงจูงใจให้
นักศึ กษาแผน ก. เร่ งทําวิจยั เพื่อให้สามารถจบการศึ กษาให้เร็ วขึ้ นเช่ นเดี ยวกับการเรี ยนแผน ข. ด้วย นอกจากนี้ ยงั
พบว่ า งานวิ จัย ส่ ว นมากศึ ก ษากับ กลุ่ ม ตัว อย่ า งที่ ไ ด้ม าโดยการสุ่ ม แบบเป็ นระบบ ทดลองในกิ จ กรรมเสริ ม
ประสบการณ์ ดว้ ยการเล่านิ ทานเป็ นส่ วนมาก โดยมุ่งศึ กษาพัฒนาการด้านสติ ปัญญาเป็ นส่ วนใหญ่ รองลงมาเป็ น
พัฒนาการด้านสังคม การที่ ผลการวิจยั เป็ นเช่ นนี้ เพราะกิ จกรรมเสริ มประสบการณ์ หรื อกิ จกรรมในวงกลม เป็ น
กิจกรรมที่ม่งุ เน้นให้เด็กได้พฒั นาทักษะการเรี ยนรู ้ ฝึ กการทํางานและอยูร่ ่ วมกันเป็ นกลุ่มทั้งกลุ่มย่อย และกลุ่มใหญ่
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กิจกรรมที่จดั มุ่งฝึ กให้เด็กได้มีโอกาสฟั ง พูด สังเกต คิดแก้ปัญหา ใช้เหตุผลและฝึ กปฏิบตั ิ เพื่อให้เกิดความคิดรวบ
ยอดเกี่ยวกับเรื่ องที่เรี ยน โดยสามารถจัดกิจกรรมได้อย่างหลากหลาย เช่น สนทนา อภิปราย สาธิ ต ทดลอง เล่านิทาน
เล่นบทบาทสมมติ ร้องเพลง ท่องคําคล้องจอง ศึกษานอกสถานที่ เชิ ญวิทยากรมาให้ความรู ้ ฯลฯ ซึ่ งการจัดกิจกรรม
เสริ มประสบการณ์ ดว้ ยการเล่านิ ทาน เป็ นการเล่าเรื่ องต่ างๆ ส่ วนมากเป็ นเรื่ องที่ เน้นการปลูกฝั งให้เกิ ดคุ ณธรรม
จริ ยธรรม วิธีการนี้ จะช่วยให้เด็กเข้าใจและได้เห็นตัวแบบจากตัวละครในนิ ทานได้เป็ นรู ปธรรมมากขึ้น ในการเล่า
นิ ทานสื่ อที่ ใช้อาจเป็ นรู ปภาพ หนังสื อนิ ทาน หุ่ น การแสดงท่ าทางประกอบการเล่าเรื่ อง (กระทรวงศึ กษาธิ การ,
2546) และเครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลมากที่สุดคือ การสังเกต รองลงมาเป็ นการใช้แบบทดสอบ สอดคล้องกับที่
บัญ ชา แสนทวี (2555) ได้กล่ าวไว้ว่า เด็ กปฐมวัย มี ลกั ษณะเฉพาะที่ แ ตกต่ างจากกลุ่ มตัวอย่างวัยอื่ น เนื่ อ งจาก
เด็กปฐมวัยมี ขอ้ จํากัดหลายด้าน เช่ น ข้อจํากัดทางภาษา การควบคุ มอารมณ์ สมาธิ และช่ วงความสนใจของเด็กที่
ค่อนข้างสั้นกว่าวัยอื่น ดังนั้น การเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับเด็กจึงให้ความสําคัญกับการสังเกต ขณะเดียวกันนลินี
ณ นคร (2557, น.1-27 ถึง 1-34) กล่าวว่า การทดสอบ เป็ นวิธีการทางจิ ตวิทยาที่ใช้สาํ หรับวัดพัฒนาการ พฤติกรรม
และการเรี ยนรู ้ของเด็ก ที่ ไม่สามารถวัดทางตรงได้ ต้องวัดผ่านเครื่ องมือ ได้แก่ แบบทดสอบ แบบวัด หรื อแบบ
สํารวจ
ผลการวิจยั ยังพบอี กว่า รู ปแบบการวิจยั ส่ วนใหญ่ เป็ นการวิจยั เชิ งทดลอง แบบกลุ่มเดี ยววัดก่ อนและหลัง
การทดลอง ใช้สถิติเชิ งพรรณนาและการทดสอบค่าทีแบบกลุ่มที่ ไม่เป็ นอิสระต่อกัน (t-test แบบ dependent sample)
สอดคล้องกับที่ กาญจนา วัธนสุ นทร (2550) และรัตนา ดวงแก้ว (2555) ได้กล่าวไว้ว่า นักศึ กษาระดับบัณฑิ ตศึ กษา
วิชาเอกปฐมวัยศึ กษาส่ วนมากออกแบบการวิจยั ทั้งที่ เป็ นวิ ทยานิ พนธ์และการศึ กษาค้นคว้าอิ สระอยู่ในกลุ่มของ
การวิจยั เชิ งปฏิบตั ิการ และมีบางส่ วนที่ออกแบบการวิจยั อยู่ในกลุ่มของการวิจยั ประยุกต์ ซึ่ งมี 3 รู ปแบบ คือ การวิจยั
เชิ งสํารวจ การวิจยั เชิ งสหสัมพันธ์ และการวิจยั เชิ งทดลองทั้งที่ เป็ นแบบกลุ่มเดี ยววัดก่อนและหลังการทดลอง และ
แบบกลุ่ ม ทดลองและกลุ่ ม ควบคุ ม วัด ก่ อ นและหลังการทดลอง และยังสอดคล้องกับ ผลการวิ จัย ของกัญ จนา
ลินทรัตนศิ ริกุลและคณะ (2550) ที่ พบว่างานวิจยั ด้านการเรี ยนการสอนคณิ ตศาสตร์ ระดับมัธยมศึ กษา ส่ วนมากใช้
แบบแผนการวิจยั แบบกลุ่มเดียววัดก่อนและหลังการทดลอง และสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลคือการทดสอบค่าที
2. ผลการสังเคราะห์ เนื้ อหาสาระหรื อประเด็นที่ ศึกษาและผลการศึ กษาจากงานวิจยั วิทยานิ พ นธ์ และ
การศึกษาค้นคว้าอิสระทางการศึกษาปฐมวัย สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช พบว่า ขอบข่ายเนื้อหา
สาระที่ ศึกษาครอบคลุมพัฒ นาการทั้ง 4 ด้าน คื อ พัฒ นาการด้ านร่ างกาย พบว่าส่ วนใหญ่ เป็ นการศึ กษาเกี่ ยวกับ
ความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อเล็ก และกล้ามเนื้ อใหญ่ พัฒนาการด้ านอารมณ์ จติ ใจ พบว่าส่ วนใหญ่เป็ นการศึกษา
เกี่ยวกับความเชื่อมัน่ ในตนเอง/ความเชื่อมัน่ ด้านการแสดงออก และความฉลาดทางอารมณ์ พัฒนาการด้ านสั งคม พบว่าส่ วน
ใหญ่เป็ นการศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมร่ วมมือ ความรับผิดชอบ และพฤติกรรมการช่วยเหลือตนเอง/ เอื้อเฟื้ อเผื้อแผ่
และพัฒนาการด้ านสติปัญญา พบว่าส่ วนใหญ่เป็ นการศึกษาเกี่ ยวกับทักษะคณิ ตศาสตร์ /วิทยาศาสตร์ การพูด และ
การอ่าน ซึ่ งครอบคลุมจุ ด มุ่งหมายของการจัดการศึ กษาปฐมวัยสําหรับเด็กอายุ 3-5 ปี ที่ กาํ หนดไว้ในหลักสู ต ร
การศึ กษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 ในรู ปของมาตรฐานคุณลักษณะที่ พึงประสงค์ (กระทรวงศึ กษาธิ การ, 2546)
และยัง สอดคล้อ งกับ จุ ด มุ่ ง หมายของการจัด การศึ ก ษาปฐมวัย ที่ ก ระทรวงการศึ ก ษา ประเทศสก็ อ ตแลนด์
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(The Scottish Office, 1999, น. 2 อ้า งถึ ง ใน พัช รา พุ่ ม พชาติ , 2548, น. 14) ได้ก ํา หนดจุ ด มุ่ ง หมายของการจัด
การศึกษาปฐมวัยไว้เพื่อส่ งเสริ มพัฒนาการด้านอารมณ์ สังคม ร่ างกาย ความคิดสร้างสรรค์ และสติ ปัญญาของเด็ก
ส่ งเสริ มทัศนคติเชิ งบวกต่อตนเอง ต่อคนอื่น พัฒนาความเชื่ อมัน่ ในตนเองของเด็ก และเพื่อขยายความสามารถใน
การสื่ อสารความคิด และความรู ้สึกของเด็กในหลากหลายวิธี
ผลการวิ จยั พบว่า ขอบข่ ายเนื้ อหาสาระที่ ศึ กษาในส่ วนของการจัด ประสบการณ์ มี การศึ กษาเกี่ ย วกับ
กิจกรรมที่ สาํ คัญ คื อ กิจกรรมเกี่ยวกับนิทาน พบว่าเป็ นการศึ กษาเกี่ ยวกับการพัฒนา การใช้สื่อและเทคนิ คการเล่า
นิ ทานที่ แตกต่างกัน กิจกรรมทางภาษา พบว่าส่ วนใหญ่เป็ นการศึกษาเกี่ ยวกับกิจกรรมการอ่าน กิ จกรรมการเขียน
เกมทางภาษา และการใช้หนังสื อภาพ กิจกรรมที่เกี่ยวกับผู้ ปกครอง พบว่าส่ วนใหญ่ เป็ นการศึ กษาเกี่ ยวกับผล
การให้ความรู ้ผปู ้ กครอง และการให้ผปู ้ กครองมีส่วนร่ วมในการพัฒนาเด็กปฐมวัย กิจกรรมการใช้ นวัตกรรม พบว่า
ส่ วนมากเป็ นการจัด กิ จกรรมตามแนวคิ ด ที่ เป็ นนวัต กรรมทั้งการสอนแบบโครงการ และการสอนภาษาตาม
ธรรมชาติ แ บบองค์ร วม กิ จกรรมเกี่ยวกับ การเล่ น พบว่าส่ วนใหญ่ เป็ นการศึ กษาเกี่ ย วกับ การเล่ น ในกิ จกรรม
กลางแจ้ง และกิจกรรมการเล่นเสรี กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ พบว่าส่ วนใหญ่เป็ นการศึ กษาเกี่ยวกับเทคนิ ค
และวิธีการจัดกิจกรรมและการใช้สื่อประกอบกิจกรรม และ กิจกรรมศิลปะ พบว่าส่ วนใหญ่เป็ นการศึกษาเกี่ยวกับ
การจัดกิจกรรมและการใช้สื่อประกอบการทํากิจกรรม ซึ่ งการจัดกิจกรรมที่นาํ มาศึกษาเป็ นกิจกรรมที่มุ่งเน้นให้เด็ก
ได้รับประสบการณ์ตรง เกิดการเรี ยนรู ้ที่มีความหมาย ได้พฒั นาทั้งด้านร่ างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา
ได้เหมาะสมตามวัยและพัฒนาการ โดยการจัดประสบการณ์จดั ในรู ปแบบของกิ จกรรมบูรณาการที่เป็ นการบูรณา
การทั้งทักษะและสาระการเรี ยนรู ้ ไม่จดั เป็ นรายวิชา รวมทั้งจัดให้ครอบคลุมกับประสบการณ์ สําคัญ สาระที่ ควร
เรี ย นรู ้ แ ละที่ เด็กสนใจ ตามที่ ก ําหนดไว้ในหลักสู ต รการศึ กษาปฐมวัย โดยจัด ในลักษณะของกิ จกรรมหลัก 6
กิจกรรม (กระทรวงศึกษาธิ การ, 2547, น. 57-66) คือ กิจกรรมเสรี/การเล่ นตามมุม เป็ นกิจกรรมที่เปิ ดโอกาสให้เด็ก
เล่นตามความสนใจและความต้องการของเด็กตามมุมเล่น หรื อมุมประสบการณ์ หรื อศูนย์การเรี ยนรู ้ ที่ จดั ไว้ใน
ห้องเรี ยน เช่น มุมบล็อก มุมหนังสื อ มุมวิทยาศาสตร์ หรื อมุมธรรมชาติ ศึกษา มุมบ้าน มุมร้านค้า เป็ นต้น กิจกรรม
สร้ างสรรค์ เป็ นกิจกรรมที่ช่วยให้เด็กได้แสดงออกทางอารมณ์ ความรู ้สึก ความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์และจินตนาการ
โดยใช้สื่อและอุปกรณ์ที่หลากหลายให้เด็กใช้ทาํ กิ จกรรมศิ ลปะ เช่น การเขียนภาพ การปั้ น การฉี ก-ปะ การตัด-ปะ
การพิ มพ์ภ าพ การร้ อย การประดิ ษ ฐ์ เป็ นต้น โดยอาจให้เด็กทํากิ จกรรมได้ท้ ังในและนอกห้องเรี ย น กิจกรรม
เคลื่อนไหวและจังหวะ เป็ นกิ จกรรมที่ จดั ให้เด็กได้เคลื่ อนไหวส่ วนต่างๆ ของร่ างกายอย่างเป็ นอิสระตามจังหวะ
โดยใช้เสี ยงเพลง คําคล้องจอง ซึ่ งจังหวะและดนตรี ที่ ใช้ป ระกอบ ได้แ ก่ เสี ย งตบมื อ เสี ยงเพลง เสี ยงเคาะไม้
เคาะเหล็ก รํามะนา กลอง เป็ นต้น มาประกอบการเคลื่อนไหว ทั้งนี้ อาจมีสื่อและอุปกรณ์ ให้เด็กใช้ประกอบการ
เคลื่อนไหว เพื่อส่ งเสริ มให้เด็กเกิดจินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์ และคิดแก้ปัญหา กิจกรรมเสริ มประสบการณ์ /
กิจกรรมในวงกลม เป็ นกิ จกรรมที่ มุ่งเน้นให้เด็กได้พ ฒ
ั นาทักษะการทํางานและการอยู่ร่วมกัน การแสดงความ
คิดเห็น การสังเกต การคิดแก้ปัญหา การใช้เหตุผลและการฝึ กปฏิบตั ิ เพื่อให้เกิดความคิดรวบยอดเกี่ยวกับเรื่ องที่เรี ยน
โดยจัดกิจกรรมในลักษณะต่างๆ เช่น การทดลอง การเล่านิทาน การเล่นบทบาทสมมติ การร้องเพลง การท่องคําคล้อง
จอง การประกอบอาหาร การศึกษานอกสถานที่ เชิญผูป้ กครองและภูมิปัญญาเป็ นวิทยากรมาให้ความรู ้ เป็ นต้น
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กิจกรรมกลางแจ้ ง เป็ นกิ จกรรมที่ จดั ให้เด็กมี โอกาสออกไปนอกห้องเรี ยนเพื่อออกกําลัง เคลื่อนไหวร่ างกายและ
แสดงออกอย่างอิ ส ระ โดยยึดความสนใจและความสามารถของเด็กแต่ ละคนเป็ นหลัก กิ จกรรมกลางแจ้งจัดได้
หลากหลาย เช่น การเล่นเครื่ องสนาม การเล่นนํ้าเล่นทราย การเล่นเกมการละเล่น เป็ นต้น และเกมการศึกษา เป็ นเกม
การเล่ นที่ ช่ วยพัฒนาสติ ปัญญา ให้เ ด็ก รู ้ จ ัก สัง เกต คิ ด หาเหตุ ผ ลและเกิ ด ความคิ ด รวบยอดเกี ่ ย วกับ สี รู ป ร่ า ง
จํา นวน ประเภท และความสัม พัน ธ์ เกี่ ยวกับพื้ นที่ / ระยะ เกมการศึ กษามี ประเภทต่ างๆ เช่ น เกมจับคู่ เกมแยก
ประเภท เกมจัดหมวดหมู่ เกมเรี ยงลําดับ เกมโดมิโน เกมลอตโต เกมภาพตัดต่อ เกมต่อตามแบบ เป็ นต้น
นอกจากนี้ ผลการวิจยั หรื อข้อค้นพบของงานวิจยั ที่ สังเคราะห์ สรุ ปได้ว่า ประสบการณ์ และกิ จกรรมที่
นํา มาใช้ในการพัฒ นาเด็กปฐมวัยสามารถช่ วยแก้ปัญหาและพัฒนาเด็กปฐมวัย ให้มีพฤติ กรรม พัฒ นาการและ
คุ ณ ลักษณะด้านคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรมได้อย่างเหมาะสมกับวัย ทั้งนี้ เป็ นเพราะเนื้ อ หาสาระของหลักสู ต รระดับ
บัณ ฑิ ต ศึ ก ษาที่ กาํ หนดให้ผู เ้ รี ย นต้อ งมี ค วามรู ้ ค วามเข้า ใจเกี่ ย วกับ การศึ ก ษาปฐมวัย และกระบวนการวิจ ยั
ได้ฝึกทักษะทั้งในส่ วนของการจัดประสบการณ์และออกแบบการจัดกิ จกรรมในระดับปฐมวัย และการทําวิจยั ใน
ระหว่างการศึ กษา ส่ งผลให้สามารถนําความรู ้มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาเครื่ องมื อวิจยั ได้อย่างมี คุณ ภาพทําให้
สามารถพัฒนาเด็กปฐมวัยได้ตามวัตถุประสงค์ของการวิจยั
3. แนวโน้มและทิศทางการวิจยั ของนักศึกษาวิชาเอกปฐมวัยศึกษา ผูเ้ ชี่ยวชาญมีขอ้ เสนอแนะไว้ดงั นี้
3.1 ประเด็นด้านตัวแปรที่ ควรศึ กษา ในส่ วนของตัวแปรต้ น ควรมี การประยุกต์ใช้นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีที่ยงั มีการศึกษากันไม่แพร่ หลายมาทดลองใช้พฒั นาเด็ก พัฒนาครู และผูด้ ูแลเด็ก การพัฒนารู ปแบบการ
ให้ผปู ้ กครองเข้ามามีส่วนร่ วมในการพัฒนาเด็ก รวมถึงการศึกษาปั จจัยต่างๆ ที่มีผลต่อการพัฒนาเด็ก สําหรับตัวแปร
ตาม ควรมีการพัฒนาความคิดรวบยอด ทักษะ คุณลักษณะ/คุณธรรม จริ ยธรรมที่สาํ คัญและจําเป็ นให้แก่เด็กและครู
ผูด้ ูแลเด็ก และพ่อแม่ผปู ้ กครอง ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะดังกล่าวสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของการจัดการศึกษา
ปฐมวัยที่ มุ่งให้เด็กได้รับการอบรมเลี้ยงดู และส่ งเสริ มพัฒนาการทั้งด้านการอยู่ร่ วมกัน กับ ผูอ้ ื่ น ด้า นสติ ปั ญ ญา
และพัฒ นาการด้า นอื่ น ๆ (Essa, 1999, pp.7-8) ขณะเดี ย วกัน พ่อ แม่ ผู ป้ กครอง ควรได้รั บ การฝึ กอบรมและ
พัฒนาให้มีค วามรู ้ ค วามเข้า ใจ เห็ นคุ ณค่ า และความสํา คัญของการพัฒ นาเด็ก สามารถให้การอบรมเลี้ ยงดูเด็ก
ด้วยความรั ก เอาใจใส่ ให้ประสบการณ์ การเรี ย นรู ้ และเป็ นแบบอย่า งที่ ดีใ ห้แ ก่ เด็ก (คณะกรรมการการศึ กษา
และพัฒ นาเด็ก ปฐมวัย , 2543, น. 12) ในการศึ ก ษาวิจ ยั ตัว แปรที ่ ผู เ้ ชี่ ย วชาญเสนอแนะดัง กล่า ว เป็ นสิ ่ ง ที่
สามารถทํา ได้ ทั้ง นี้ เ นื่ อ งจากนัก ศึ ก ษาระดับ บัณ ฑิ ต ศึ ก ษาได้รั บ การพัฒนาความรู ้ความเข้าใจทั้งเนื้ อหาสาระ
เกี่ ยวกับการศึกษาปฐมวัยและกระบวนการวิจยั ในระหว่างที่ศึกษาทั้งจากประมวลสาระชุดวิชา การทํางานที่ ได้รับ
มอบหมาย และกิจกรรมการสัมมนาเสริ มและสัมมนาเข้ม จึงสามารถนําความรู ้ดงั กล่าวมาประยุกต์ใช้ในการกําหนด
ประเด็นปั ญหาและออกแบบการวิจยั ได้ ดังนั้น คณาจารย์วิชาเอกปฐมวัยควรนํามาพิจารณาเพื่อใช้เป็ นแนวทางใน
การให้คาํ ปรึ กษาการทําวิทยานิพนธ์และการศึกษาค้นคว้าอิสระ
3.2 ประเด็นเกี่ ยวกับวิทยวิธีทางการวิจยั ควรมีการศึ กษาเกี่ ยวกับแนวโน้มด้านนโยบายยุทธศาสตร์
การพัฒนาเด็ก การจัดการศึ กษาปฐมวัย การศึกษาคุณลักษณะที่พึงประสงค์และสมรรถนะที่ สําคัญในอนาคตของ
เด็กปฐมวัย ของครู และผูด้ ูแลเด็ก รวมถึ งของพ่อแม่ผูป้ กครองเด็กปฐมวัย การทําวิจยั ในชั้นเรี ยนตามบริ บทของ
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ชุมชน ท้องถิ่น และโรงเรี ยนที่ นกั ศึกษาทํางานอยู่ในลักษณะของการวิจยั และพัฒนา (Research and Development)
การวิจยั เชิ งคุ ณ ภาพ การวิจยั เชิ งผสมผสาน (Mixed method) การวิ จยั เชิ งพยากรณ์ รวมถึ งควรส่ งเสริ มให้มีการ
ออกแบบระเบี ยบวิธีการวิจยั ที่หลากหลาย เช่ น การเปรี ยบเทียบแบบสองกลุ่ม การออกแบบวิจยั แบบ ABAB และ
การใช้ส ถิ ติ วิเคราะห์ ข ้อมูลที่ ซับซ้อนขึ้ น ซึ่ งสอดคล้องกับที่ บัญ ชา แสนทวี (2555) กล่ าวไว้ว่า ทิ ศทางการวิจัย
ทางการศึ กษาปฐมวัย ในอนาคตมี แ นวโน้มว่ าจะมี ก ารนํารู ป แบบการวิ จัย เชิ งคุ ณ ภาพ และรู ป แบบการวิ จัย ที่
ผสมผสานระหว่างรู ปแบบและวิ ธีการวิ จัยเชิ งคุ ณภาพและเชิ งปริ มาณผสมผสานกันมาใช้ศึ กษาหาความรู ้ ความจริ งที่
ตอบสนองต่อธรรมชาติของเด็กปฐมวัยและปัญหาการวิจยั ที่มีความซับซ้อนหลากหลายมิติมากขึ้น
3.3 ประเด็นเกี่ยวกับการวิจยั ต่อยอดและประเด็นอื่นๆ ควรมีการศึกษาเพื่อวิเคราะห์ตวั แปรที่ได้มีการ
ศึ ก ษาวิ จั ย ไว้แ ล้ ว ในเชิ ง ลึ ก โดยใช้ วิ ท ยวิ ธี การวิ จั ย เชิ ง คุ ณ ภาพ หรื อการวิ จั ย เชิ ง ผสมผสาน เพื่ อ ให้ ไ ด้
องค์ความรู ้ใหม่มาใช้ในการจัดประสบการณ์เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย การศึ กษาวิจยั เกี่ ยวกับพัฒนาการเด็ก และการ
พัฒนาเด็กที่มีลกั ษณะพิเศษ เด็กด้อยโอกาส เด็กที่อยู่ในภาวะเสี่ ยง รวมตลอดถึงการวิจยั เชิ งเปรี ยบเทียบในเรื่ องการ
จัดการศึ กษาปฐมวัยของไทยกับประเทศสมาชิ กอาเซี ยนในประเด็นที่ น่าสนใจ ข้อเสนอแนะดังกล่าวสอดคล้องกับ
สถานการณ์ในปัจจุบนั ที่สงั คมเริ่ มให้ความสําคัญกับการให้ความช่วยเหลือและพัฒนาเด็กที่มีลกั ษณะพิเศษ เด็กที่อยู่
ในภาวะเสี่ ยง และเด็กที่ อยู่ในพื้นที่ ห่างไกล และสิ้ นเดือนธันวาคม 2558 ประเทศไทยจะเข้าสู่ ประชาคมเศรษฐกิ จ
อาเซี ยน การได้ศึกษาเกี่ยวกับการจัดการศึกษาปฐมวัยของประเทศสมาชิ กอาเซี ยนจะช่วยให้ครู ปฐมวัย ผูเ้ กี่ยวข้อง
และผูส้ นใจมี ค วามรู ้ ค วามเข้า ใจเกี่ ย วกับ การจัด การศึ ก ษาปฐมวัย ของประเทศเพื่ อนบ้าน และสามารถนํามา
ประยุกต์ใช้ในการจัดการศึกษาปฐมวัยของไทยได้
ข้ อเสนอแนะ
1. ข้ อเสนอแนะสํ าหรับการนําผลการวิจยั ไปใช้
1.1 จากผลการวิ จัย ที่ พ บว่ า งานวิ ท ยานิ พ นธ์ แ ละการศึ ก ษาค้น คว้า อิ ส ระเกี่ ย วกับ การพัฒ นา
ด้านอารมณ์ จิ ตใจ และด้านร่ างกาย ยังมีนักศึ กษาสนใจศึ กษาน้อยกว่าด้านอื่ นๆ ดังนั้นคณาจารย์วิชาเอกปฐมวัย
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช จึงควรส่ งเสริ มให้นกั ศึกษาทําวิจยั ด้านนี้ให้มากขึ้น
1.2 จากผลการวิจยั ที่ พ บว่า กิ จกรรมหลักที่ นักศึ กษาใช้ในการทดลองส่ วนมากเป็ นกิ จกรรมเสริ ม
ประสบการณ์ /กิ จกรรมในวงกลม ซึ่ งกิ จกรรมดังกล่าวเป็ นกิ จกรรมที่ ครู เป็ นผูร้ ิ เริ่ มหรื อวางแผนการจัดกิ จกรรม
ในโอกาสต่อไป คณาจารย์วิชาเอกปฐมวัยควรให้คาํ แนะนํา ชี้ แนะ และส่ งเสริ มให้นกั ศึ กษาทําการศึ กษากิจกรรม
หลักที่เด็กเป็ นผูร้ ิ เริ่ มให้มากขึ้น เช่น กิจกรรมการเล่นเสรี กิจกรรมกลางแจ้ง เป็ นต้น
1.3 จากการเปรี ย บเที ย บจํา นวนวิ ท ยานิ พ นธ์ แ ละการศึ ก ษาค้น คว้า อิ ส ระของนัก ศึ ก ษาที่ สํ า เร็ จ
การศึ กษาในแต่ละปี พบว่า จํานวนวิทยานิ พนธ์และการศึ กษาค้นคว้าอิสระของมหาบัณฑิตที่ สําเร็ จในปี การศึกษา
2547 มี ม ากที่ สุ ด คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 14.40 ขณะที่ ปี การศึ ก ษา 2555 มี จ ํา นวนน้อ ยที่ สุ ด คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 4.4 ดัง นั้น
คณาจารย์วิชาเอกปฐมวัยศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ จึงควรหาแนวทางส่ งเสริ มและสนับสนุนเพื่อช่วยให้นกั ศึกษา
ทําการวิจยั ให้สาํ เร็ จการศึกษาได้มากขึ้น
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1.4 จากผลการสั งเคราะห์ งานวิ จัย จากวิ ท ยานิ พ นธ์ แ ละการศึ ก ษาค้น คว้า อิ ส ระ และข้อ เสน อ
แนวทางและทิ ศ ทางการทํา วิ จ ัย ในอนาคตไว้ นัก ศึ ก ษาระดับ บัณ ฑิ ต ศึ ก ษาและผู ้ส นใจทางการปฐมวัย
ศึกษาสามารถใช้เป็ นแนวทางในการกําหนดปัญหาวิจยั และออกแบบงานวิจยั ทางการปฐมวัยศึกษาได้
1.5 จากผลการสังเคราะห์งานวิจยั ทําให้ได้องค์ความรู ้ใหม่ทางการศึกษาปฐมวัยที่ครู ผูด้ ูแลเด็ก พ่อแม่
ผูป้ กครอง และผูส้ นใจทัว่ ไป สามารถนําไปปรับใช้ในการจัดการศึกษาปฐมวัย และการพัฒนาเด็กปฐมวัยได้
2. ข้ อเสนอแนะสํ าหรับการวิจยั ครั้งต่ อไป
2.1 การวิ จัย ครั้ งนี้ เป็ นการสั งเคราะห์ งานวิ จัย จากวิ ท ยานิ พ นธ์ แ ละการศึ ก ษาค้น คว้า อิ ส ระทาง
การศึ กษาปฐมวัย จากสาขาวิช าศึ กษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราชเท่ านั้น จึ งควรมี การสังเคราะห์
งานวิจยั ทางการศึ กษาปฐมวัยจากสถาบันการศึ กษาและหน่ วยงานอื่นด้วย เพื่ อให้ได้ภาพงานวิจยั ทางการปฐมวัย
ศึกษาเป็ นภาพใหญ่ในระดับชาติที่สมบูรณ์ สามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้ในวงกว้าง
2.2 การสังเคราะห์งานวิจยั ครั้งนี้ เป็ นการสังเคราะห์งานวิจยั เชิงคุณภาพ ดังนั้นการวิจยั ครั้งต่อไปควร
ทําการสังเคราะห์งานวิจยั เชิงปริ มาณโดยใช้วิธีการวิเคราะห์อภิมาน (meta analysis) เพื่อให้ได้ขอ้ ค้นพบเชิงประจักษ์
ที่ลุ่มลึกและสมบูรณ์ข้ ึน
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