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การวิจัยนี้มุ่งศึกษาสภาพและปัญหาของครูในการสร้างรอยเชื่อมต่อทางการศึกษาของเด็กอนุบาล
เพื่อเข้าสู่ชั้นประถมศึกษาใน 3 ด้าน ได้แก่ การวางแผนการดาเนินงานการสร้างรอยเชื่อมต่อ การสร้าง
ความร่วมมือกับผู้ที่เกี่ยวข้องในการสร้างรอยเชื่อมต่อ และการส่งเสริมความพร้อมทางการเรียน ตัวอย่างคือ
ครู ป ระจ าชั้ น ของเด็ ก อายุ 5 ถึ ง 6 ปี ภาคเรี ย นที่ 2 ปี ก ารศึ ก ษา 2560 จ านวน 323 คน เขต
กรุงเทพมหานคร เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ การวิเคราะห์ข้อมูลโดยการ
แจกแจงความถี่ หาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์เนื้อหา
ผลการวิจัยพบว่า
1. สภาพของครูในการสร้างรอยเชื่อมต่อทางการศึกษาของเด็กอนุบาลเพื่อเข้าสู่ชั้นประถมศึ กษา
อยู่ ใ นระดั บ มาก (x̅=3.99) ด้ า นที่ มี ค่ า เฉลี่ ย คะแนนสู ง สุ ด คื อ การส่ ง เสริ ม ความพร้ อ มทางการเรี ย น
(x̅=4.26) รองลงมาคือ การวางแผนการดาเนินงานการสร้างรอยเชื่อมต่อ (x̅=3.91) และค่าเฉลี่ยคะแนน
ต่าสุดคือ การสร้างความร่วมมือกับผู้ที่เกี่ยวข้องในการสร้างรอยเชื่อมต่อ (x̅=3.81) ตามลาดับ
2. ปัญหาของครูในการสร้างรอยเชื่อมต่อทางการศึกษาของเด็กอนุบาลเพื่อเข้าสู่ชั้นประถมศึกษา
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หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานและหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย (2) การมีนโยบายที่เร่งให้เด็กอ่าน
ออกเขียนได้ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และการวัดประเมินผล ด้านการสร้างความร่วมมือกับผู้ที่เกี่ยวข้องใน
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The purpose of this research was to study the state and problems of teachers to bridge
school transition from kindergarten to elementary in three domains: planning of building school
transition, collaboration with persons related to school transition, and promoting of school
readiness. The samples were 323 kindergarten teachers in the schools, Bangkok, during the second
semester of academic year 2017. The research instruments were a questionnaire form and an
interview form. The data was analyzed using frequency, percentage, mean, standard deviation, and
content analysis.
The research finding were as follows;
1. The state of teachers to bridge school transition from kindergarten to elementary was
at the high level of performance (x̅=3.99). The highest score was promoting of school readiness
(x̅=4.26), planning of building school transition (x̅=3.91) and collaboration with persons related to
school transition (x̅=3.81), respectively.
2. The problems of teachers to bridge school transition from kindergarten to elementary
were described in each domain. Firstly, planning of building school transition was showed that (1)
the disconnection between the basic education core curriculum and early childhood curriculum (2)
the policy in first grade reading and evaluation in elementary level. Secondly, collaboration with
persons related to school transition was indicated that (1) a lack of knowledge and understanding
in child learning and development of school administrators, elementary teachers, and parents (2)
a lack of opportunities to work together between kindergarten teachers and elementary teachers.
Thirdly, promoting of school readiness was revealed that (1) differentiation of children and families
effected child readiness, (2) parents showed their expectations and concerns towards first grade
admission test, (3) the first grade teacher’ expectations towards children academic readiness was
beyond the children development.
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บทที่ 1
บทนา
ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
การศึ ก ษาเป็ น เครื่ อ งมื อ ที่ ส าคั ญ ที่ สุด ในการพั ฒ นาประเทศ ประเทศไทยมี ก ารปฏิรูป
การศึก ษาหลายครั้ง แต่ไม่ ส ามารถแก้ ปัญ หาที่ ซับ ซ้อนในระบบการศึก ษาไทยได้ ซึ่ง การปฏิรูป
การศึกษาที่แท้จริงนั้นจะต้องเปลี่ยนจากการสอนที่เน้นให้ท่องเนื้อหาวิชาโดยฐานการเรียนรู้อยู่ใน
ตาราเป็นการส่งเสริมการเรียนรูท้ ี่ฐานการเรียนรู้อยู่ในชีวิตจริง นั่นคือการบูรณาการชีวิตกับการเรียนรู้
เข้าด้วยกัน ให้ชีวิตคือการเรียนรู้และการเรียนรู้คือชีวิต การเรียนรู้ที่ดีจะสร้างทักษะชีวิตที่ดี สร้าง
ความเป็นพลเมืองที่ดี มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม มีความสุจริต มีคุณค่าในการทางาน และเป็น
บุคคลแห่งเรียนรู้ (ประเวศ วะสี, 2557)
การปลูกฝังการเรี ยนรู้ให้เป็นส่วนหนึ่งในชีวิต ควรเริ่มตั้งแต่วัยแรกของชีวิต ช่วงปฐมวัยเป็น
ช่วงวัยที่ต้องการการปลูกฝังบ่มเพาะเป็นพิเศษ การปลูกฝังหรือการบ่มเพาะใดๆ จะเป็นการสร้างฐาน
รากของชีวิต (สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2556) พัฒนาการทุกด้านในช่วง 5 ขวบปีแรกของ
ชีวิตหรือวัยก่อนเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 นับเป็ นช่วงโอกาสทองที่สมองเปิดรับการเรียนรู้ได้ดี
ที่สุด ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตที่เหลือทั้งหมดของมนุษย์แต่ละคนและส่งผลต่ออนาคตของสังคม ข้อมูล
ของนักเศรษฐศาสตร์ รางวัลโนเบลสาขาเศรษฐศาสตร์ ศ.ดร.เจมส์ เจ เฮกแมน กล่าวว่า การลงทุน
พัฒ นาเด็กปฐมวัย เป็นการลงทุ นที่ คุ้มค่า ที่สุดให้ผลตอบแทนแก่สังคมดีที่ สุดในระยะยาว โดยคืน
ผลตอบแทนกลับคืนมาในอนาคตมากถึง 7 เท่า ทั้งเป็นการเพิ่มคุณภาพทรัพยากรบุคคลของประเทศ
และลดอัตราการสูญเสียที่จะเกิดขึ้นในอนาคต โดยเด็กปฐมวัยที่ได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมตามช่วง
วัยจะมีทักษะทางกายภาพ ความฉลาดทางสติปัญญา และความฉลาดทางอารมณ์สูง จึงนาไปสู่การมี
โอกาสในการเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้นเป็นแรงงานคุณภาพที่มีรายได้สูง ดังนั้นอัตราการก่อคดีหรือ
สร้างปัญหาสังคมจึงน้อยลงด้วย (พัชรา เอี่ยมกิจการ, 2557)
การพัฒนาเด็กปฐมวัยของประเทศไทยในปัจจุบัน เกิดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนในการจัด
การศึกษาปฐมวัยของผู้ปกครอง ครูและผู้บริหารสถานศึกษาทาให้เกิดปัญหาการเร่งเรียนอ่านเขียน
เกินพัฒนาการเด็ก ผู้ปกครองขาดความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการส่งเสริมพัฒนาการที่สาคัญตาม
ช่วงวัยของเด็ก จึงมีความคาดหวังว่าเด็กอนุบาลต้องอ่านเขียนเป็นและบวกลบเลขได้ ส่งผลให้ส่งเสริม
ลูกแบบเร่งเรียนเขียนอ่านเพื่อเตรียมสอบเข้าโรงเรียนประถมศึกษา และการขาดความเข้าใจของครู
เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญาที่เหมาะสมกับวัยของเด็ก จึงมุ่งเน้นให้
เด็ ก เรี ย นอ่ า นเขี ย นเกิ น วั ย และเน้ น การสอนให้เ ด็ ก ท่ อ งจ าเนื้ อ หาสาระมากกว่ า การฝึก ทั ก ษะ
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กระบวนการ ผู้บริหารสถานศึกษาขาดความเข้าใจเกี่ยวกับพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กในแต่ละ
ช่วงวัย รวมถึงการวัดผลด้วยการทดสอบความรู้ด้านเนื้อหาสาระ และนาผลคะแนนมาใช้ในการจัด
อันดับเพื่อประเมินเด็ก อีกทั้งยังมีการจัดสอบวัดความรู้ระดับชาติตั้งแต่ชั้นประถมศึก ษาปีที่ 3 จึง
ส่งผลให้โรงเรียนและผู้ปกครองเร่งให้เด็กอ่านออกเขียนได้ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เพื่อเตรียมเด็ก
ให้พร้อมสาหรับการทดสอบและการสอบแข่งขันต่างๆ ทาให้ระบบการเรียนการสอนเด็กในระดับ
อนุบ าลและประถมศึก ษาตอนต้น มุ่ ง เน้นการท่ องจาความรู้เพื่อให้เ ด็ก สามารถอ่านเขียนและคิด
คานวณได้ ซึ่งเป็นการส่งเสริมพัฒนาการที่เน้นเฉพาะด้านเนื้อหาสาระ โดยขาดการพัฒนาด้านทัก ษะ
กระบวนการ ได้แก่ การคิดแก้ปัญหา การตัดสินใจ การให้เหตุผล การคิดสร้างสรรค์ รวมถึงการไม่ให้
เวลากับการพัฒนาด้านคุณธรรมและคุณลักษณะที่จาเป็นต่อการเรียนรู้และการดาเนินชีวิต ส่งผลให้
เด็กขาดแรงจูงใจในการเรียนรู้ ขาดทักษะในการทางานร่วมกับคนอื่น และขาดทักษะความรับผิดชอบ
ทั้งต่อตนเองและผู้อื่น เป็นการเสียโอกาสที่มีอยู่อย่ างจากัดในการสร้างทักษะด้านพฤติกรรม ซึ่งจะ
ส่งผลต่อคุณลักษณะ ความสาเร็จด้านการศึกษาและการทางานในอนาคตของเด็ก (สานักงานส่งเสริม
สังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน, 2558)
การจัดการศึกษาในระดับปฐมวัยเป็ นการจัดการศึก ษาที่มี ความสาคัญอัน เป็นพื้นฐานของ
การศึกษาในระดับสูงต่อ ไป เนื่องจากเด็กในช่วงปฐมวัยนั้นมีการพัฒนาด้านต่างๆ อย่างรวดเร็ว จึง
เป็นช่วงวัยที่ควรส่งเสริมพัฒนาการอย่างเต็มที่ การแบ่งช่วงอายุของเด็กปฐมวัยที่มีความแตกต่างกัน
อาจทาให้เกิดความไม่ต่อเนื่องหรือมีช่องว่างในระหว่างที่เด็กได้รับประสบการณ์ในระดับอนุบาลและ
ก้าวไปสู่ระดับชั้นประถมศึกษา งานวิจัยในต่างประเทศที่แสดงให้เห็นถึงปัญหา ความแตกต่างระหว่าง
การศึกษาปฐมวัยกับประถมศึกษา Einarsdottir (2003) ได้ทาการวิจัย พบว่า การปฏิบัติงานของครู
ทั้งสองระดับมีความแตกต่างกันอย่างมาก ทั้งในด้านสิ่งแวดล้อมทางสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการ
จัดการเรียนรู้ให้กับเด็ก โดยการศึกษาปฐมวัยจะใช้วิธีการสอนแบบยึดเด็กเป็นศูนย์กลาง เน้นส่งเสริม
พัฒนาการ ส่วนการศึกษาในระดับประถมศึกษาเน้นการเรียนเป็นรายวิชาเป็นหลักสาคัญซึ่งก่อให้เกิด
ปัญหาการเรียนรู้ การปรับตัวทั้งทางด้านการเรียน ด้านสังคม ด้านอารมณ์ ในช่วงรอยเชื่อมต่อจากชั้น
อนุบาลเข้าสู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
หลัก สูตรในประเทศไทยที่คานึงถึงช่วงรอยเชื่อมต่อทางการศึกษานั้นปรากฏในหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 (กระทรวงศึกษาธิการ, 2546) ซึ่งให้ความสาคัญกับการประสาน
ความร่วมมื อ จากบุคลากรที่ เกี่ ยวข้อง อาทิ ผู้บ ริห ารสถานศึก ษา ครูร ะดับ อนุบ าล และครูร ะดับ
ประถมศึก ษา เพื่ อ ลดช่อ งว่างของความไม่ เ ข้าใจกั นในการจัดการศึก ษาของทั้ ง สองระดับ แต่ใน
หลัก สูตรหลัก สูตรแกนกลางการศึก ษาขั้นพื้นฐาน พุท ธศัก ราช 2551 นั้นไม่ ได้ร ะบุแนวทางการ
ด าเนิ น การในช่ ว งรอยเชื่ อ มต่ อ จึ ง อาจส่ ง ผลให้ ร อยเชื่ อ มต่ อ ทางการศึ ก ษาระหว่ างอนุ บ าลไป
ประถมศึกษาไม่มีความราบรื่น เนื่องจากหลักสูตรของทั้งสองระดับนั้นมีความแตกต่างในหลายด้าน
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ทั้งการจัดการเรียนการสอน การเรียนรู้ที่เปลี่ยนจากการเล่น เป็นการเรียนแบบเป็นทางการ วิธีการ
สอนของครู และบรรยากาศภายในห้องเรียน ท าให้เ ด็ก ต้องปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมใหม่
ความแตกต่างดังกล่าวอาจนาไปสู่ความเครียด ความกังวล ความยากลาบากในการปรับตัวอาจเป็น
ปัญหาและอุปสรรคในการเรียนและการเข้าสังคมกับกลุ่มเพื่อน การไม่อยากมาโรงเรียนส่งผลให้เสีย
โอกาสในการเรียนรู้และพัฒนาทักษะต่างๆ ที่จาเป็นต่อการดารงชีวิตในอนาคต รอยเชื่อมต่อระหว่าง
ชั้นเรียนอนุบาลและประถมศึกษาจึงมีความสาคัญและมีอิทธิพลต่อการเรียนรู้ของเด็กในระดับที่สูงขึ้น
(ยศวีร์ สายฟ้า, 2557)
รอยเชื่อมต่อทางการศึกษา หมายถึง ช่วงการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญของเด็กจากการเรียน
ระดับชั้นหนึ่งไปยังระดับชั้นหนึ่ง ซึ่งมีความท้าทายในการปรับตัวให้เข้ากับรูปแบบ สภาพแวดล้อม
และธรรมชาติในการเรียนรู้ที่แตกต่างกัน และเป็นการเรียนรู้ใหม่ของครอบครัว ในบทบาท ความ
คาดหวัง การปฏิสัมพันธ์ และความสัมพันธ์ใหม่ๆ กับโรงเรียน ครู มีการจัดเตรียมการรับเด็กเข้าสู่
ระบบโรงเรียนใหม่ โดยทางานร่วมกับเด็กและผู้ปกครองเพื่อช่วยให้เด็กสามารถปรับตัวให้เ ข้ ากั บ
สภาพแวดล้อมใหม่ โดยผ่านการจัดการเรียนรู้หรือกิจกรรมต่างๆ ที่จะช่วยสร้างความคุ้นเคยให้กับเด็ก
ต้องอาศัยความร่วมมือจากครูอนุบาล ครูประถมศึกษา และครอบครัวของเด็ก ที่ต้องทาอย่างต่อเนื่อง
เพื่อให้การสร้างรอยเชื่อมต่อทางการศึกษานั้นประสบความสาเร็จเป็นไปอย่างราบรื่น
การเข้าโรงเรียนใหม่เ ด็ก ต้องประสบกั บ การเปลี่ยนแปลงอย่างมาก เด็ก บางคนสามารถ
ปรับตัวได้ แต่บางคนก็มีปัญหาในช่วงเชื่อมต่อการศึกษาจากอนุบาลไปประถมศึกษา หากเด็กสามารถ
ปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้แล้ ว เด็กจะสามารถเรียนรู้และมีพัฒนาการก้าวหน้า ในทาง
ตรงกันข้าม หากเด็กไม่สามารถปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงในช่วงรอยเชื่อมต่อ การปรับตัวไม่ได้
อาจกลายเป็นอุปสรรคประการสาคัญต่อการเรียนรู้ของเด็กในระดับชั้นประถมศึกษาได้เช่นกัน เพราะ
เด็กมีภาวะกดดันและมีพฤติกรรมต่อต้านได้ (ยศวีร์ สายฟ้า, 2557) ดังนั้นความพร้อมในการเข้าเรียน
ชั้นประถมศึกษาจึงมีความจาเป็นที่จะช่วยให้เด็กมีความสามารถในการเข้าสังคม และความสามารถใน
การเรียนรู้ เด็กจะสามารถปรับตัวและเริ่มต้นชีวิตที่ดีได้
ความพร้อมทางการเรียน จะช่วยให้เด็กมีการเริ่มต้นชีวิ ตในโรงเรียนใหม่ ที่ดี มีจิตใจที่ดี มี
อารมณ์มั่นคง มีความสามารถในการเข้าสังคม และความสามารถในการเรียนรู้ การเตรียมความพร้อม
ของเด็กประกอบด้วย 3 มิติ ได้แก่ ความพร้อมของเด็ก มุ่งเน้นไปที่การเรียนรู้และพัฒนาการของเด็ก
ความพร้อมของโรงเรียน มุ่งเน้นไปที่การจัดสภาพแวดล้อมของโรงเรียนที่สนับสนุนรอยเชื่อมต่อพร้อม
ทั้ ง ส่ ง เสริม การเรียนรู้ข องเด็ ก ทุ ก คน และความพร้อมของครอบครั ว มุ่ ง เน้ นไปยัง ทั ศ นคติของ
ผู้ปกครองและการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการเรียนรู้และพัฒนาการของเด็ก (Unicef, 2012) ความ
พร้อมทางการเรียนมีส่วนสาคัญในการสร้างรอยเชื่อมต่อซึ่งจะช่วยให้เด็ กสามารถปรับตัวในช่วงรอย
เชื่อมต่อได้ง่ายขึ้น
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ครูมีบทบาทสาคัญในการสร้างความร่วมมือจากบุคลากรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการสร้างรอย
เชื่อมต่อทางการศึกษา Margetts (2002) ได้กล่าวถึงการสร้างรอยเชื่อมต่อที่มีประสิทธิภาพซึ่งแสดง
ให้เห็นบทบาทที่สาคัญของครูในการสร้างรอยเชื่อมต่อทางการศึก ษา คือ ครูช่วยให้เด็กคุ้ยเคยกั บ
สถานการณ์ใหม่ ครูช่วยแนะนาเด็ก เกี่ ยวกั บชีวิตในโรงเรียนใหม่ โดยเตรียมความพร้อมก่ อนเข้า
โรงเรียนให้กับเด็กผ่านกิจกรรมต่างๆ และส่งเสริมความสัมพัน ธ์ระหว่างเด็กก่อนเข้าโรงเรียน ครูให้
ข้อมู ล กั บ ผู้ป กครองเกี่ ยวกั บ เด็ก ในช่ วงรอยเชื่อ มต่อ เพื่อลดความกั ง วลของผู้ป กครองเกี่ ย วกั บ
พัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็ก และครูอนุบาลให้ข้อมูลเกี่ยวกับพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็ก
กับครูประถมศึกษา ครูระดับชั้นอนุบาลและครูระดับชั้นประถมมีการศึกษาดูงานและทางานร่วมกัน
ผู้วิจัยจึงมีความสนใจศึกษาสภาพและปัญหาของครูในการสร้างรอยเชื่อมต่อ ทางการศึกษา
ของเด็กอนุบาลเพื่อเข้าสู่ชั้นประถมศึกษา เพื่อเป็นข้อมูลสาคัญและเป็นแนวทางในการส่งเสริมการ
สร้างรอยเชื่อมต่อทางการศึกษาให้ราบรื่น ซึ่งจะส่งผลดีในการส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ของ
เด็กอย่างต่อเนื่องให้เป็นรากแก้วที่มั่นคงเพื่อเป็นกาลังในการพัฒนาชาติต่อไปในอนาคต
คาถามการวิจัย
1. สภาพของครู ใ นการสร้า งรอยเชื่ อ มต่ อ ทางการศึ ก ษาของเด็ ก อนุ บ าลเพื่ อเข้ า สู่ชั้น
ประถมศึกษาเป็นอย่างไร
2. ปั ญ หาของครูใ นการสร้า งรอยเชื่ อ มต่ อ ทางการศึ ก ษาของเด็ ก อนุบ าลเพื่ อเข้า สู่ชั้น
ประถมศึกษาเป็นอย่างไร
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่ อ ศึก ษาสภาพในการสร้างรอยเชื่อมต่อทางการศึกษาของเด็กอนุบาลเพื่อเข้าสู่ชั้น
ประถมศึก ษาของครู ใน 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการวางแผนการดาเนิ นงานการสร้างรอยเชื่อมต่อ
ด้านการสร้างความร่วมมือกับผู้ที่เกี่ยวข้องในการสร้างรอยเชื่อมต่อ และด้านการส่งเสริมความพร้อม
ทางการเรียน
2. เพื่ อ ศึก ษาปัญหาในการสร้างรอยเชื่อมต่อทางการศึกษาของเด็ก อนุบ าลเพื่อเข้าสู่ชั้น
ประถมศึก ษาของครู ใน 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการวางแผนการดาเนินงานการสร้างรอยเชื่อมต่อ
ด้านการสร้างความร่วมมือกับผู้ที่เกี่ยวข้องในการสร้างรอยเชื่อมต่อ และด้านการส่งเสริมความพร้อม
ทางการเรียน
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ขอบเขตของการวิจัย
1. ประชากร คื อ ครู ป ระจ าชั้ น ของเด็ ก อายุ 5 ถึ ง 6 ปี ในโรงเรี ย นสัง กั ด ส านัก งาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สังกัดสานัก การศึกษากรุงเทพมหานคร สังกัด สานักงาน
คณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน และสั ง กั ด ส านั ก งานคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา
ในกรุงเทพมหานคร
2. ประเด็นที่ต้องการศึกษา คือ การสร้างรอยเชื่อมต่อทางการศึกษาของเด็กอนุบาลเพื่อ
เข้าสู่ชั้นประถมศึกษาใน 3 ด้าน คือ
1) ด้านการวางแผนการดาเนินงานการสร้างรอยเชื่อมต่อ
2) ด้านการสร้างความร่วมมือกับผู้ที่เกี่ยวข้องในการสร้างรอยเชื่อมต่อ
3) ด้านการส่งเสริมความพร้อมทางการเรียน
นิยามศัพท์
สภาพการสร้างรอยเชื่อมต่อทางการศึกษา หมายถึง ลักษณะที่เป็นอยู่ในปัจจุบันของครู
เกี่ยวกับการสร้างรอยเชื่อมต่อทางการศึกษาของเด็กอนุบาลเพื่อเข้าสู่ชั้นประถมศึกษา ใน 3 ด้าน
ได้แก่ ด้านการวางแผนการดาเนินงานการสร้างรอยเชื่อมต่อ ด้านการสร้างความร่วมมือกับผู้ที่
เกี่ยวข้องในการสร้างรอยเชื่อมต่อ และด้านการส่งเสริมความพร้อมทางการเรียน
ปั ญ หาการสร้างรอยเชื่ อมต่อทางการศึกษา หมายถึง อุปสรรคหรือข้อขัดข้องของครูใน
การสร้างรอยเชื่อมต่อทางการศึกษาของเด็กอนุบาลเพื่อเข้าสู่ชั้นประถมศึกษา ใน 3 ด้าน ได้แก่ ด้าน
การวางแผนการดาเนินงานการสร้างรอยเชื่อมต่อ ด้านการสร้างความร่วมมือกับผู้ที่เกี่ยวข้องในการ
สร้างรอยเชื่อมต่อ และด้านการส่งเสริมความพร้อมทางการเรียน
การวางแผนการดาเนินงานการสร้างรอยเชื่อมต่อ หมายถึง การกาหนดแนวปฏิบัติ
และบทบาทหน้าที่ของครูในการดาเนินงาน ในเรื่องการสนับสนุนการสร้างรอยเชื่อมต่อ และการจัด
การศึกษาที่มีความต่อเนื่อง รวมถึงการกากับติดตามและประเมินผลการดาเนินงานของครู ในเรื่อง
การดาเนินงานในการสร้างรอยเชื่อมต่อ และพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็ก
การสร้างความร่วมมือกับผู้ที่เกี่ยวข้องในการสร้างรอยเชื่อมต่อ หมายถึง การ
ปฏิบัติของครูในการสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ กับครูชั้นประถมศึกษา และผู้ปกครอง ในเรื่องการ
สร้างความสัมพันธ์ และการสร้างการมีส่วนร่วม รวมถึงการติดต่อสื่อสารในเรื่องข้อมูลพัฒนาการและ
การเรียนรู้ของเด็กและการแลกเปลี่ยนข้อมูล ข่าวสารและความรู้
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การส่งเสริมความพร้อมทางการเรียน หมายถึง การปฏิบัติงานของครูในการ
สนับสนุนให้เด็กได้พัฒนาและเรียนรู้ตามวัยทั้งด้านร่างกาย ด้านอารมณ์สังคม และด้านสติปัญญา
รวมถึงการจัดบรรยากาศที่เอื้อให้เด็กได้คุ้นเคยและปรับตัวในชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ประโยชน์ที่ได้รับ
1. เป็นแนวทางสาหรับครูอนุบาลและผูท้ ี่เกี่ยวข้องในการสร้างรอยเชื่อมต่อทางการศึกษา
ระหว่างเด็กในระดับชั้นอนุบาลและเด็กในระดับชั้นประถมศึกษา
2. เป็นแนวทางสาหรับผูบ้ ริหารในการกาหนดนโยบายการสร้างรอยเชื่อมต่อของเด็กอนุบาล
เพื่อเข้าสู่ชั้นประถมศึกษาให้ราบรื่นและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

บทที่ 2
ทฤษฎีและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
งานวิจัยครั้ง นี้เ ป็นการศึก ษาเรื่อง สภาพและปัญ หาของครูในการสร้างรอยเชื่อมต่อทาง
การศึกษาของเด็กอนุบาลเพื่อเข้าสู่ชั้นประถมศึกษา ผู้วิจัยได้ศึกษา แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่
เกี่ ยวข้อ ง เพื่ อ เป็นพื้ นฐานและแนวทางในการวิจัย โดยก าหนดสาระส าคัญ ประกอบด้วยหัวข้อ
ตามลาดับ ดังนี้
1. ความพร้อมทางการเรียน
1.1. ความหมายของความพร้อมทางการเรียน
1.2. องค์ประกอบของความพร้อมทางการเรียน
1.3. คุณลักษณะของเด็กที่มีความพร้อมทางการเรียน
2. รอยเชื่อมต่อทางการศึกษา
2.1 ความหมายของรอยเชื่อมต่อทางการศึกษา
2.2 หลักการของรอยเชื่อมต่อทางการศึกษา
2.3 แนวทางในการสร้างรอยเชื่อมต่อทางการศึกษา
3. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
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1. ความพร้อมทางการเรียน
1.1 ความหมายของความพร้อมทางการเรียน
Unicef (2012) ได้ให้มโนทัศน์ของ คาว่า ความพร้อมทางการเรียน คือ การเริ่มต้นชีวิตที่ดี
จากการเลี้ยงดูและสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยที่ทาให้เด็กสามารถดาเนินชีวิตได้ อย่างสมบูรณ์แข็งแรง
มีจิตใจที่ดี มีอารมณ์มั่นคง มีความสามารถในการเข้าสังคม และความสามารถในการเรียนรู้
Rafoth และคณะ (2004) กล่าวว่า ความพร้อมทางการเรียน หมายถึง ความสามารถ
ของเด็กที่พร้อมจะก้าวเข้าสู่สังคมโดยมีพื้นฐานจากการศึกษา เด็กจะได้รับการพัฒนาทักษะต่าง ๆ
ทางด้านสติปัญญา สังคม อารมณ์ และร่างกาย ซึ่งบ้าน ครอบครัว และโรงเรียนอนุบาล เป็นส่วน
สาคัญที่ทาให้เด็กมีประสบการณ์ชีวิต ได้รับการเรียนรู้ และพัฒนาการด้านต่าง ๆ ที่ต้องคานึงถึงความ
แตกต่างของเด็กเป็นรายบุคคล
The National Center on Parent, Family, and Community Engagement for the
Office of Head Start (2014) ให้ความหมาย การเตรียมความพร้อมทางการเรียนว่า คือกระบวนการ
ของการเรียนรู้และพัฒนาช่วงปฐมวัยสู่วัยเรียน เมื่อเด็กมีทักษะและทัศนคติ ที่จาเป็นต่อการประสบ
ความสาเร็จในโรงเรียน ต้องอาศัย รูปแบบโปรแกรมที่เหมาะสมต่อพัฒนาการของเด็ก เด็กวัยทารก
และวัยเตาะแตะและเด็กวัยอนุบาลจะสามารถเตรียมตัวสาหรับการเข้าโรงเรียนได้
Virginia Department of Education (ม.ป.ป.) ให้ความหมายของการเตรียมความพร้อม
ในการเข้าโรงเรียนของรัฐ ว่า การเตรียมความพร้อมในการเข้าโรงเรียน คือ ความสามารถของเด็ก
ครอบครัวของเด็ก โรงเรียน และชุมชนที่ส่งเสริมความสาเร็จของเด็กในชั้นอนุบาลและชั้นสูงขึ้น แต่ละ
องค์ประกอบมีบทบาทสาคัญในการพัฒนาความพร้อมในการเข้าเรียน ไม่สามารถแยกกันได้
ความหมายข้างต้นสรุปได้ว่า ความพร้อมทางการเรียน หมายถึง กระบวนการของการ
เรียนรู้และพัฒนาช่วงปฐมวัยจากวัยทารกสู่วัยเรียน เด็กจะได้รับการพัฒนาทักษะต่าง ๆ ทางด้าน
ร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา เพื่อให้เด็กมีความสามารถในการเข้าสังคม และความสามารถ
ในการเรียนรู้ ซึ่งต้องอาศัยความสามารถของเด็ก ครอบครัวของเด็ก โรงเรียน และชุมชนที่ส่งเสริม
ความส าเร็จ ของเด็ก เป็นส าคัญ ในการพัฒนาความพร้อมในการเข้าเรียน ภายใต้ก ารเลี้ยงดูและ
สภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยที่จะช่วยให้เด็กสามารถเริ่มต้นชีวิตที่ดีได้
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1.2 องค์ประกอบของความพร้อมทางการเรียน
Unicef (2012) ได้นาเสนอว่า ความพร้อมทางการเรียนของเด็กในปัจจุบันมีส่วนที่
เชื่อมต่อกันใน 3 มิติ ได้แก่
1) ความพร้อมของเด็ก มุ่งเน้นไปที่การเรียนรู้และพัฒนาการของเด็ก
2) ความพร้อมของโรงเรียน มุ่งเน้นไปที่การจัดสภาพแวดล้อมของโรงเรียนที่สนับสนุน
รอยเชื่อมต่อจากอนุบาลไปประถมศึกษาให้เป็นไปอย่างราบรืน่ พร้อมทั้งส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กทุก
คน
3) ความพร้อมของครอบครัว มุ่งเน้นไปยังทัศนคติของผู้ปกครองหรือผู้ดูแลเด็ก และ
การมีส่วนร่วมในการพัฒนาการเรียนรู้และพัฒนาการของเด็ก
National Education Goals Panel (1998) ได้ระบุถึง ความพร้อมในการเข้าโรงเรียนของ
เด็กในระดับชั้นอนุบาลจะต้องมีองค์ประกอบของความพร้อม 4 องค์ประกอบดังนี้
1) ความพร้อมของตัวเด็ก มีสุขภาพและพัฒนาการทางด้านร่างกายที่ดี พัฒนาการ
ทางการเคลื่อนไหวที่ดี มีพัฒนาการทางอารมณ์ที่มนั่ คงและความสามารถทางสังคม เด็กจะต้องพร้อม
ที่จะเข้าโรงเรียนด้วยทักษะพื้นฐานและความรู้ที่หลากหลาย
2) ความพร้อมของครอบครัว ครอบครัวต้องเอาใจใส่ดูแลเด็กให้เด็กปลอดภัย ยอมรับ
ในตัวเด็กและส่งเสริมเด็กทั้งสุขภาพโภชนาการ สิ่งแวดล้อม ส่งเสริมพั ฒนาการ และความรู้ทั่วไปให้
เด็กมีความพร้อมเข้าสู่การเรียนรู้
3) ความพร้อ มของโรงเรียน โรงเรียนต้องคานึง ถึง ภูมิ ห ลัง และความแตกต่างทาง
วัฒ นธรรมของเด็ก ความแตกต่างระหว่างบุคคลและจัดเตรียมหลักสูตรที่ เหมาะสม เปิดโอกาสให้
ครอบครัว เด็ก โรงเรียนมีรอยเชื่อมต่อกันตั้งแต่บ้านมาสู่โรงเรียน
4) ความพร้อมของชุมชน การทางานของรัฐบาลและท้องถิ่นการดูแลเด็กที่ด้อยโอกาส
ให้มีความเท่าเทียมกัน
สรุปได้ว่า องค์ประกอบของความพร้อมในการเข้าเรียน ประกอบด้วย 4 ด้าน คือ ความ
พร้อมของเด็กความพร้อมของครอบครัว ความพร้อมของโรงเรียน และความพร้อมของชุมชน ซึ่ง
ความพร้อมของเด็กนั้นจะเกี่ยวข้องและครอบคลุมพัฒนาการด้านต่างๆ ทั้งพัฒนาการด้านร่างกาย
พัฒนาการอารมณ์ พัฒนาการด้านสังคม และพัฒนาการด้านสติปัญญา ความพร้อมด้านครอบครัว คือ
การที่ครอบครัวมีความใส่ใจในการอบรมเลี้ยงดู ส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรู้ของเด็กอย่างมีส่วนร่วม
พร้อมที่จะเข้าใจและยอมรับ ความพร้อมของโรงเรียน คือ ความพร้อมในการจัดการศึกษาที่คานึง ถึง
ความแตกต่างของเด็กและครอบครัว เปิดโอกาสให้ครอบครัวเข้ามามีส่วนร่วมและมีก ารสร้างรอย
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เชื่อมต่อระหว่างบ้านและโรงเรียน และความพร้อมของชุมชน คือ การทางานร่วมกันเพื่อให้ข้อมูล
ให้บริการด้านสุขภาพและโภชนาการ ให้โอกาสในการเรียนรู้แก่เด็กและครอบครัวอย่างเท่าเทียม
1.3 คุณลักษณะของเด็กที่มีความพร้อมทางการเรียน
Deam and Millington (2011) ได้นาเสนอทักษะและความสามารถที่จาเป็นต่อการเข้า
โรงเรียนของเด็ก อายุ 5 ปี ประกอบด้วย 3 ด้าน คือ ด้านร่างกาย ด้านสัง คม และด้านวิชาการ มี
รายละเอียดดังนี้
1) ด้านร่างกาย
(1) การรักษาความสมดุลของร่างกาย
(2) กล้ามเนื้อมัดใหญ่เคลื่อนไหวอย่างประสานสัมพันธ์กัน
(3) กล้ามเนื้อมัดเล็กประสานสัมพันธ์กัน การใช้กล้ามเนื้อมือและตา
(4) ความสามารถในการกาหนดพื้นที่และทิศทาง ที่สัมพันธ์กับร่างกายของตนเอง
(5) รู้จักอวัยวะต่างๆของร่างกาย
(6) จาแนกซ้ายขวาได้
(7) มีสมรรถภาพทางกาย
(8) มีความแข็งแรง
(9) มีความยืดหยุ่น
2) ด้านสังคม
(1) มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ใหญ่และเด็ก
(2) ควบคุมอารมณ์กลัวและโกรธ
(3) รู้คุณค่าในตัวเอง ภูมิใจในตัวเอง
(4) ดูแลและช่วยเหลือตนเองได้
(5) ใช้ภาษาพูดได้ดี
(6) เป็นผู้ฟังที่ดี
(7) มีการตอบสนองในกิจกรรมการเรียนการสอน
(8) แสดงถึงกิจวัตรประจาวันที่บ้าน เช่น เวลาอานอาหาร เวลาเข้านอน
(9) ช่วยเหลืองานบ้านเล็กๆน้อยๆ
(10) สามารถแบ่งปันและรอคอยการเล่นกับผู้อื่น
(11) พัฒนาการด้านมารยาท เช่น มีการพูดที่ดี รู้จักขอร้อง ขอบคุณ กล่าวคา
ทักทาย
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(12) มีประสบการณ์ที่หลากหลายเกี่ยวกับโลก
(13) สามารถอยู่ห่างจากพ่อแม่หรือบ้านได้
3) ด้านวิชาการ
(1) สามารถจดจาชื่อตนเองได้
(2) สามารถเขียนชื่อตนเองได้
(3) รู้จักการเขียนตัวอักษรและตัวอักษร
(4) สามารถนับถึง 5
(5) สามารถนับถอยหลังจาก 5
(6) สามารถนับสิ่งมากกว่า 5 ชิ้น
(7) มีความสนใจอ่านหนังสือด้วยตนเอง
(8) สามารถวาดรูปบ้าน รถ และคน
(9) สามารถจับดินสอในการเขียนได้อย่างถูกต้อง
(10) รู้จักจังหวะและเพลง
(11) รู้จักสี
National Education Goals Panel (1998) ได้เสนอความพร้อมที่แบ่งเป็น 5 มิติ ดังนี้
1) สุขภาวะทางกายและพัฒนาการด้านการเคลือ่ นไหว (Physical well-being and
motor development)
(1) พัฒนาการทางร่างกาย คือ อัตราการเจริญเติบโต สมรรถภาพทางกาย หน้าที่
การทางานของอวัยวะต่างๆในร่างกาย
(2) ความสามารถของร่างกาย คือ กล้ามเนื้อมัดใหญ่ การเคลื่อนไหวกล้ามเนื้อเล็ก
และการประสานสัมพันธ์มือกับตา ทักษะการใช้ประสาทสัมผัส
2) พัฒนาการด้านสังคมและอารมณ์ (Social and emotional development)
(1) พัฒนาการด้านอารมณ์ คือ รู้จักตนเอง รู้จักนิสัยความสามารถ บทบาททาง
สังคม และคุณค่าในตนเอง รู้จักและเข้าใจอารมณ์ของตนเองและผู้อื่น
(2) พัฒนาการด้านสังคม คือ ความสามารถในการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ใหญ่และเพื่อน
ได้แก่ ความสามารถในการสื่อสารกับผู้ใหญ่ เข้าใจและแยกแยะบทบาทของผู้ใหญ่ ทักษะที่จาเป็นใน
การอยู่ร่วมกับเพื่อน และความสามารถในการสร้างมิตรภาพ
3) วิธีการเรียนรู้ กระบวนการที่มีต่อการเรียนรู้ (approaches toward learning)
(1) มีทัศนคติที่ดีต่อตัวเองในการทางาน พื้นอารมณ์และรูปแบบวัฒนธรรมมีผลต่อ
รูปแบบการคิดและการทางานของเด็ก
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(2) รูปแบบการเรียนรู้ คือ มีความกระตือรือร้นในประสบการณ์ใหม่ๆที่ท้าทาย มี
ความคิดริเริ่ม มีการสะท้อนตนเอง มีจินตนาการ
4) พัฒนาการด้านภาษา (Language development)
(1) ภาษาพูด คือ การฟัง การพูด การใช้ภาษาทางสังคม เช่น การแนะนาตัวเอง
การบอกความรู้สึก คาศัพท์และความหมาย การตั้งคาถาม และการสร้างสรรค์ในการใช้ภาษา เช่น
เพลง คาคล้องจอง และนิทาน
(2) การรู้หนังสือขั้นต้น คือ สนใจหนังสือใหม่ ๆ ที่หลากหลาย จดจาเรื่องที่คุ้นเคย
รู้จักตัวอักษร เชื่อมโยงตัวอักษรและการเล่าเรื่อง ตระหนักถึงลาดับเรื่องราวต่างๆ กระบวนการเขียน
เช่น การขีดเขี่ย
5) พัฒนาการด้านสติปญ
ั ญาและความรู้พื้นฐาน (cognitive and general
knowledge)
(1) ความรู้ทางกายภาพของสิ่งต่าง ๆ เช่น สี รูปทรง ผ่านการสังเกต สารวจ และ
ประสบการณ์
(2) ความรู้ด้านคณิตศาสตร์และตรรกะ สร้างความเข้าใจ ความเหมือนความต่าง
ของคน สิ่งของ และเหตุการณ์ต่าง ๆ
(3) ความรู้เรื่องพื้นฐานทั่วไป เช่น ตัวอักษรภาษาอังกฤษมีทั้งหมด 26 ตัว เป็นสระ
5 ตัว พยัญชนะ 21 ตัว
(4) ความสามารถทางสติปัญ ญา เด็กจะพัฒนาผ่านการมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งต่างๆ
และความรู้ด้านต่าง ๆ เช่น การแก้ปัญหา
The Early Years Foundation Stage (2014) ได้กาหนดเป้าหมายในการเรี ยนรู้ของเด็ก
0-5 ปี ซึ่งแบ่งเป็น 7 ด้าน โดยด้านที่ 1 ถึง 3 เป็นด้านความรู้พื้นฐาน (The prime areas) และด้านที่
4 ถึง 7 เป็นความรู้เฉพาะด้าน (The specific areas) ดังนี้
1) การสื่อสารและภาษา (Communication and language)
(1) การฟัง และความสนใจ เด็กสนใจฟังในช่วงเวลาของเหตุการณ์หนึ่ง ฟังนิทาน
คาดเดาเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้น มีการตอบสนองต่อเรื่องที่ฟัง ด้วยการแสดงความคิดเห็น การตั้งคาถาม
หรือท่าทางต่างๆ ให้ความสนใจกับผู้พูดและตอบสนองอย่างเหมาะสมในขณะที่ทากิจกรรม
(2) ความเข้าใจ เด็กปฏิบัติตามกิจกรรมการเรี ยนการสอน และมีส่วนร่วมในการ
เสนอความคิดเห็นหรือ กิ จ กรรมต่างๆ และตอบคาถามอย่างไรและท าไมเกี่ ย วกั บ กิ จ กรรมหรื อ
ประสบการณ์ต่างๆได้
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(3) การพูด เด็กพูดแสดงออกเกี่ยวกับตนเองได้ แสดงถึงการรับรู้ถึงความต้องการ
ของผู้พูด เด็กสามารถเล่าถึงอดีต ปัจจุบัน และอนาคตในขณะที่พูดได้ สามารถเล่าเรื่องและอธิบาย
สิ่งต่างๆตามเหตุการณ์หรือจินตนาการได้
2) พัฒนาการด้านร่างกาย (Physical development)
(1) การเคลื่อนไหว และการหยิบจับ เด็กแสดงให้เห็นว่ามีการควบคุมและ
การประสานสัมพันธ์ของกล้ามเนื้อมัดเล็กและกล้ามเนื้อมัดใหญ่เคลื่อนไหวได้ดี สามารถหยิบจั บ
อุปกรณ์และสิ่งของได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการจับดินสอในการเขียนอย่างถูกต้อง
(2) สุขภาพ และการดูแลตนเอง เด็กรู้จักความสาคัญของการมีสุขภาพที่ดีและการ
ออกก าลัง กายและอาหารที่ มีป ระโยชน์ พูดคุยเกี่ ยวกั บ การดูแลสุขภาพและความปลอดภัย ดูแล
สุขลักษณะของตนเองได้รวมถึงการแต่งตัวและการไปเข้าห้องน้าด้วยตนเอง
3) พั ฒ นาการด้านตนเอง สัง คมและอารมณ์ (Personal, social and emotional
development)
(1) ความมั่นใจในตนเอง และการตระหนักถึงตนเองเด็กมีความมั่นใจในกิจกรรม
ใหม่ มี ความมั่ นใจในการพูดในกลุ่ม และจะพูดถึง ความคิดของตนในกิ จกรรม เลือกทาให้สิ่งที่ตน
ต้องการและจะบอกว่าจะทาด้วยตนเองไม่ต้องการให้ใครมาช่วยเหลือ
(2) การจัดการกับความรู้สึกและพฤติกรรม เด็กพูดถึงความรู้สึก ของตนเองและ
ผู้อื่น รวมถึงพฤติกรรมของตนเองและผู้อื่น รู้ว่าพฤติกรรมใดไม่เป็นที่ยอมรับ สามารถเป็นส่วนหนึ่ ง
ของกลุ่มหรือชั้นเรียนได้ มีความเข้าใจและปฏิบัติตามกฎ สามารถปรับตัวในสถานการณ์ที่แตกต่าง
(3) การสร้างความสัมพันธ์กับผู้อื่น เด็กเล่นร่วมกับผูอ้ ื่น แบ่งปันรอคอยในการเล่น
ร่วมกัน ยอมรับความคิดเห็นของเพื่อนในการเล่น รับรู้ความรู้สึกและความต้องการของผู้อื่น
4) การรู้หนังสือ (Literacy)
(1) การอ่ าน เด็ก สามารถอ่านและเข้าใจประโยคง่ายๆ อ่านออกเสียงได้อย่าง
ถูกต้อง อ่านคาง่ายๆได้ และแสดงความเข้าใจเมื่อพูดคุยกับคนอื่นเกี่ยวกับสิ่งที่ตนอ่าน
(2) การเขียน เด็ก ใช้ความรู้เกี่ยวกับเสียงตัวอักษรที่ตนรู้จักในการเขียนคาการ
เขียนประโยคง่ายๆ การสะกดคาง่ายๆได้ถูกต้อง
5) คณิตศาสตร์ (Mathematics)
(1) ตัวเลข เด็ก สามารถ 1 ถึง 20 ได้ เปรียบเที ยบตัวเลขมากกว่าน้อยกว่าได้
สามารถเพิ่มและลบออกได้ 1-2 ตัวเลข และสามารถนับถอยหลังเพื่อหาคาตอบได้ สามารถแก้ปัญหา
ได้
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(2) รูปร่าง พื้นที่ และการวัด เด็กพูดคุยเปรียบเทียบเกี่ยวกับขนาด น้าหนักความจุ
ตาแหน่ง ระยะทาง เวลาและเงิน เพื่อที่จะแก้ปัญหา เด็กจดจา สร้างและอธิบายแบบรูปได้ สามารถ
สารวจและอธิบายลักษณะของสิ่งของต่างๆ โดยใช้ภาษาทางคณิตศาสตร์ได้
6) ความเข้าใจโลก (Understanding the world)
(1) บุคคลและชุมชน เด็กพูดคุยเกี่ยวกับประสบการณ์ในชีวิตที่ผ่านมาและปัจจุบนั
พูดถึงสมาชิกในครอบครัว รู้ว่าอะไรคือสิ่งที่ไม่อนุญาตให้ทา และรู้ถึงความแตกต่างระหว่างตนเองกับ
คนอื่น รวมไปถึงครอบครัว ชุมชน และประเพณีที่แตกต่าง
(2) โลก เด็กรู้จักความเหมือนและความแตกต่างของสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับตนเอง
เด็กสารวจสัตว์และพืช และอธิบายถึงสิ่งที่เกิดขึ้นหรือเปลี่ยนแปลงไป
(3) เทคโนโลยี เด็ก รู้จัก การใช้เทคโนโลยีในสถานที่ที่ ต่างกั น เช่น บ้านและ
โรงเรียนและเลือกใช้เทคโนโลยีได้อย่างถูกต้องกับวัตถุประสงค์
7) การแสดงออกทางศิลปะ และการออกแบบ (Expressive arts and design)
(1) การสารวจและการใช้สื่อ วัสดุ เด็กมีประสบการณ์ในการร้องเพลง การเล่น
ดนตรีและการเต้นรา และได้สารวจสื่อวัสดุที่มีความหลากหลาย
(2) ความคิดสร้างสรรค์ ใช้สื่อวัสดุต่างๆ ในการแสดงออกทางความคิดความรู้สึก
ผ่านงานศิลปะ กิจกรรมดนตรี การเต้น การเล่นสมมุติ และนิทาน
ผู้วิจัยได้เลือกความพร้อมทางการเรียนของเด็ก National Education Goals
Panel (1998) และความพร้ อ มทางการเรี ย นของเด็ ก The Early Years Foundation Stage
(2014) มาสังเคราะห์เป็นความพร้อมทางการเรียนของเด็กอนุบาลได้ดังแผนภาพที่ 1
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แผนภาพที่ 1 สังเคราะห์ความพร้อมทางการเรียนของเด็กอนุบาล
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2. รอยเชื่อมต่อทางการศึกษา
2.1 ความหมายของรอยเชื่อมต่อทางการศึกษา
NSW Department of Education and Communities (2011) ได้ ใ ห้ ค วามหมายของ
รอยเชื่อมต่อการศึกษาไว้ ว่า โรงเรียน ครู มีการทางานร่วมกับผู้ปกครองและเด็ก ในการสร้างรอย
เชื่อมต่อทางการศึกษาให้มีความสะดวกและเป็นไปอย่างราบรื่น
Unicef (2012) ให้ความหมายของรอยเชื่อมต่อ ทางการศึก ษาไว้ ว่า การย้ายหรือการ
เปลี่ยนแปลงของเด็กที่ต้องมีการปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมและการเรียนรู้ใหม่ ครอบครัวเรียนรู้ที่
จะทางานร่วมกับระบบทางการศึกษา และโรงเรียนมีการจัดเตรียมการรับเด็กใหม่เข้าสู่ระบบโรงเรียน
ใหม่ ให้รองรับความแตกต่างและความหลากหลาย
ยศวีร์ สายฟ้า (2557) กล่าวถึงความหมายของรอยเชื่อมต่อทางการศึกษาไว้ว่า ช่วงของการ
เปลี่ยนผ่านจากระดับชั้นเรียนหนึ่งไปยังระดับชั้นเรียนหนึ่งที่มีรูปแบบและธรรมชาติในการจัดการ
เรียนรู้ที่แตกต่างกัน ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เป็นก้าวย่างสาคัญของเด็ก
สรุปได้ว่า รอยเชื่อมต่อทางการศึกษาคือ ช่วงการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญของเด็กจากการเรียน
ระดับชั้นหนึ่งไปยังระดับชั้นหนึ่ง ซึ่งมีความท้าทายในการปรับตัวให้เข้ากับรูปแบบ สภาพแวดล้อม
และธรรมชาติในการเรียนรู้ที่แตกต่างกัน และเป็นการเรียนรู้ใหม่ของครอบครัว ในบทบาท ความ
คาดหวัง การปฏิสัมพันธ์ และความสัมพั นธ์ใหม่ๆ กับโรงเรียน ครู มีการจัดเตรียมการรับเด็กเข้าสู่
ระบบโรงเรียนใหม่ๆ โดยทางานร่วมกับเด็กและผู้ปกครองในการสร้างรอยเชื่อมต่อทางการศึก ษา
เป็นไปอย่างราบรื่น
2.2 หลักการของรอยเชื่อมต่อทางการศึกษา
Yeboah (2002) ได้ส รุป หลักการสาคัญที่ จาเป็นต้องมี เพื่อให้ก ารสร้างรอยเชื่อมต่อทาง
การศึกษาไปยังโรงเรียนมีความราบรื่นและประสบความสาเร็จ ดังนี้
1) ตระหนักถึงความสาคัญของรอยเชื่อมต่อทางการศึกษาจากอนุบาลไป
ประถมศึกษา
2) นโยบายทางการศึกษาในระดับ อนุบาลและระดับประถมศึก ษาจะต้องมี ความ
สอดคล้องกัน
3) เด็กอนุบาลต้องได้รับการแนะนาโรงเรียนใหม่
4) พิจารณาถึงความสามารถรวมถึงความต้องการของเด็กในชั้นประถมศึกษา
5) เด็กต้องเตรียมตัวในการเข้าโรงเรียน ทั้งในชั้นอนุบาลและประถมศึกษา
6) หลังจากระยะรอยเชื่อมต่อ ควรมีการสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง
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7) ครูอนุบาล ครูประถม และผู้ปกครอง มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับ
ความก้าวหน้าของเด็ก
8) การจัดการศึกษาระดับอนุบาลและประถมศึกษาควรมีความต่อเนื่องกัน
9) โรงเรียนอนุบาลและโรงเรียนประถมต้องร่วมมือกัน
10) ข้อมูลของโรงเรียนที่เด็กจบการศึกษามา ทั้งวัฒนธรรมและวิธีการสอน ทาให้รู้
ว่าเด็กควรจะต้องรู้อะไรบ้างในโรงเรียนประถมศึกษา
11) เพื่อนหรือพี่น้องในโรงเรียนใหม่จะช่วยสร้างความคุ้นเคยให้กับเด็ก
12) การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองมีความสาคัญมาก
13) การสร้างความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษากับบ้านมีความสาคัญมาก
14) ควรพิจารณาถึงภูมิหลังทางสังคมของเด็ก
15) แผน โปรแกรม และนโยบาย ควรคานึงถึงความหลากหลายทางชาติพันธุ์
16) วัฒนธรรมและภาษามีบทบาทสาคัญ
17) โปรแกรมหรือนโยบายควรคานึงถึงเด็กต่างถิ่นที่อพยพมา
18) ตระหนักและยอมรับความแตกต่างของเด็กแต่ละคน
19) ครูอนุบาลและครูประถมศึกษาควรคานึงถึงมุมมองของเด็ก
20) การกากับติดตาม และประเมินผลโปรแกรมทั้งอนุบาลและประถมศึกษาเป็นสิ่ง
ที่จาเป็นเพื่อให้เห็นถึงสิ่งที่ควรปรับปรุงและแสดงถึงความสาเร็จในการสร้างรอยเชื่อมต่อ
2.3 แนวทางในการสร้างรอยเชื่อมต่อทางการศึกษา
Dockett and Perry (2001) ได้เสนอแนวทางในการสร้างรอยเชื่อมต่อทางการศึกษาที่มี
ประสิทธิภาพดังนี้
1) การสร้างความสัมพันธ์เชิงบวกระหว่างเด็ก ผู้ปกครอง และครู
รอยเชื่อมต่อที่มีประสิทธิภาพขึ้นอยู่กับการสร้างและรักษาความสัมพันธ์ระหว่าง
ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้แก่ความสัมพันธ์ระหว่างของครูกับเด็ก ความสัมพันธ์ระหว่างครูกับผู้ปกครอง
และความสัมพันธ์ระหว่างเด็กกับเด็ก
2) การส่งเสริมพัฒนาการของเด็กแต่ละคนอย่างเต็มศักยภาพ
รอยเชื่อมต่อที่มีประสิทธิภาพจะให้ความสาคัญกับการเจริญเติบโต พัฒนาการ
และการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นก่อนที่เด็กจะเข้าเรียนในโรงเรียน รวมทั้งสภาพแวดล้อมของเด็กที่มีต่อรอย
เชื่อมต่อด้วยเช่นกัน รอยเชื่อมต่อที่มีประสิทธิภาพจะให้ความสาคัญกับบทบาทของครอบครัวและ
นักการศึกษา และมุ่งที่จะสร้างความร่วมมืออันนามาซึ่งประสบการณ์ของเด็ก
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3) การแยกระหว่างแผนงานปฐมนิเทศกับแผนงานรอยเชื่อมต่อ
แผนงานปฐมนิเ ทศและแผนงานรอยเชื่อมต่อมี ค วามแตกต่างกั นหลายด้ า น
แผนงานที่ผู้ปกครองกล่าวว่ามีประสิทธิภาพมากที่สุดสาหรับตนเองและบุตรหลานนั้นต้องเป็นมากกว่า
แค่ก ารเดินชมโรงเรียน และการบรรยายแนะนาโรงเรียนของอาจารย์ใหญ่ สิ่ง ที่ มี คุณค่าส าหรับ
ผู้ปกครองคือ โอกาสที่จะถามคาถาม การหารือเกี่ยวกับปัญหาต่างๆ กลยุทธ์ที่มปี ระสิทธิภาพมากทีส่ ดุ
คือ การจัดการพบปะหลายๆครั้ง ซึ่งมีผู้ปกครองและเด็กกลุ่มเล็กๆ มาเข้าร่วม ผู้ปกครองที่มีโอกาสได้
เห็นบุตรหลานในโรงเรียนจะรู้สกึ ว่าตนมีข้อมูลเพียงพอต่อการตัดสินใจว่าบุตรหลานของตนพร้อมทีจ่ ะ
เริ่มเข้าเรียนแล้วหรือไม่ ครูผู้สอนเองก็กล่าวถึงสิ่งที่คล้ายๆกัน กลุ่มผู้ปกครองที่มีส่วนร่วมในแผนงาน
รอยเชื่อมต่อได้ออกแบบและทาการสารวจเพื่อศึกษาการตอบรับที่มีต่อแผนงานรอยเชื่อมต่อ ซึ่งผลที่
ได้จะถูกนามาใช้วางแผนรอยเชื่อมต่อในอนาคต
4) การใช้เงินทุนและทรัพยากรที่จัดสรรไว้โดยเฉพาะ
รอยเชื่อมต่อที่มีประสิทธิภาพ จาเป็นต้องพึ่งพาทรัพยากรหลายด้าน ซึ่งรวมถึง
บุคลากร เวลา วัสดุอุปกรณ์ และพื้นที่สาหรับดาเนินงาน บ่อยครั้งที่บุคลากรในโรงเรียนและโรงเรียน
อนุบาล ใช้วิธีการสร้างสรรค์และเน้นความร่วมมือกัน เพื่อระบุแนวทางในการนาทรัพยากรหรือเงินทุน
มาใช้เพื่อสนับสนุนโปรแกรมรอยเชื่อมต่อ การระดมทุนและทรัพยากรให้เพียงพออาจต้องมาจาก
หลายแหล่ง
5) การมีส่วนร่วมของผู้ที่เกี่ยวข้อง
รอยเชื่อมต่อที่มีประสิทธิภาพ ต้องอาศัยทั้งผู้ปกครอง เด็ก และครู นอกจากนี้ยัง
มีความสัมพันธ์ระหว่างบริบทของโรงเรียนอนุบาลและโรงเรียนประถมศึกษาด้วย การมีส่วนร่วมของ
คนหลายฝ่าย ช่วยทาให้ทุกฝ่ายรู้จักเด็กเชิงลึกมากขึ้น
6) การวางแผนที่ดีและการประเมินผลอย่างมีประสิทธิภาพ
รอยเชื่ อ มต่ อ ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ต้ อ งอาศั ย ขึ้ น การวางแผนที่ ล ะเอี ย ดและมี
วัตถุประสงค์ชัดเจนโดยการระดมความคิดร่วมกันระหว่างผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ให้มีส่วนร่วมใน
การวางแผนการดาเนินงาน และการประเมินผลทุกขั้นตอน รวมไปถึงต้องมีการรับฟังความคิดเห็น
ด้วย
7) ความยืดหยุ่นและการตอบสนองต่อกัน
รอยเชื่อมต่อที่วางแผนมาเป็นอย่างดีจะสามารถตอบสนองความต้องการและ
ความสนใจที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอของผู้ที่เข้าร่วม เมื่อผู้เข้าร่วมรอยเชื่อมต่อแต่ละคนได้รู้จัก คน
อื่นๆมากขึ้น ความต้องการก็จะเปลี่ยนไป นามาซึ่งความสนใจและความกังวลในเรื่องต่างๆ แผนงาน
รอยเชื่อมต่อที่มีประสิทธิภาพจะตระหนักดีว่าความยืดหยุ่นในการทางานร่วมกับคนกลุ่มต่างๆมี ความ
จาเป็น
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8) การตั้งอยู่บนพื้นฐานของความไว้วางใจและความเคารพซึ่งกันและกัน
รอยเชื่อมต่อมีการพัฒนาและนามาปฏิบัติใช้บนพื้นฐานของความไว้วางใจ และมี
การเคารพความเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย จึงมีแนวโน้มว่าจะเกิดการสื่อสารได้แบบเปิดกว้าง
ความไว้วางใจและความเคารพช่วยให้ทุกคนรู้สึกมีคุณค่าภายในบริบทของโรงเรียน เช่นเดียวกับที่เด็ก
ที่จะทาหน้าที่ได้ดีที่สุดในสถานการณ์ที่รู้สึกปลอดภัยทั้งในด้านจิตใจและด้านร่างกาย ผู้ใหญ่ที่รู้สึกว่ามี
คนรับฟังความคิดและมุมมองของตนก็มักจะทุ่มเทบทบาทให้กับรอยเชื่อมต่ออย่างเต็มที่
9) การติดต่อสื่อสารระหว่างผู้ที่มีส่วนร่วม
รอยเชื่ อ มต่ อ ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพจะขึ้ น อยู่ กั บ การติ ด ต่ อ สื่ อ สารแบบสองทาง
กล่าวคือ ต้องมากกว่าแค่การที่โรงเรียนส่งจดหมายขอคาแนะนาถึงทางบ้าน และมากกว่าแค่การที่
ครอบครัวพูดคุยกับเจ้าหน้าที่โรงเรียน แม้ว่าจดหมายข่าวและกระดานประกาศจะเป็นประโยชน์ แต่
สื่อเหล่านี้เป็นการส่งเสริมการสื่อสารแบบทางเดียวมากกว่าการสื่อสารซึ่งกันและกัน ในรอยเชื่อมต่อ
ของโรงเรียนหนึ่ง การสื่อสารซึ่งกันและกันได้รับการส่งเสริมจากการมีส่วนร่วมของบุคลากรสองภาษา
ในชุมชน บุคคลนี้มีความน่าเชื่อถือในชุมชนท้องถิ่นและสามารถอานวยความสะดวกในการสนทนา
ระหว่างครูและผู้ปกครองเกี่ยวกับประเด็นที่เกี่ยวข้องได้
10) การคานึงถึงบริบทของชุมชนและครอบครัวของเด็กแต่ละคน
บริบ ทที่ เ ด็กอาศัยอยู่จะได้รับ อิท ธิพลจากปัจ จัยต่างๆ ทั้ ง สถานภาพทั้ ง สังคม
เศรษฐกิจ ความห่างไกลของพื้นที่ ความหลากหลายทางวัฒนธรรม ลักษณะงานของผู้ปกครอง ความรู้
ด้านภาษา ความพิการและความต้องการพิเศษอื่นๆ แม้การที่ความหลากหลายนี้สะท้อนให้เ ห็นได้
ทั่วไปในรอยเชื่อมต่อ แต่ก็ยังจาเป็นที่จะต้องให้ความสาคัญกับความแตกต่างระหว่างบุคคล ความ
แตกต่างของแต่ละครอบครัวที่อยู่ภายในแต่ละชุมชน ควรตระหนักและให้คุณค่าต่อประโยชน์ที่เกิด
ขึ้นมาจากความแตกต่างเหล่านี้
Department of Education and Early childhood Development (2009) ได้ เ ส น อ
องค์ประกอบสาคัญในการเชื่อมต่อทางการศึกษาที่มีคุณภาพ ดังนี้
1) การมีส่วนร่วมของเด็ก โดยการเคารพและเห็นคุณค่าในความต้องการความรู้สึก
ของเด็กจากประสบการณ์ของเด็ก
2) การมีส่วนร่วมของครอบครัว ครอบครัวรู้จักเด็กมากที่สุด การแลกเปลี่ยนข้อมูล
เกี่ยวกับตัวเด็กจะช่วยส่งเสริมรอยเชื่อมต่อให้กบั เด็กได้ ให้ผู้ปกครองเข้ามามีสว่ นร่วมในกิจกรรมต่างๆ
3) การมีส่วนร่วมของครู ครูเป็นส่วนสาคัญในการส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาการ
ให้กับเด็ก โดยสังเกตพัฒนาการและการเรียนรูข้ องเด็ก ครูต้องรู้พัฒนาการที่มีมาก่อนเข้าโรงเรียนของ
เด็ก เพื่อออกแบบกิจกรรมให้เหมาะสมกับเด็กแต่ละคน
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Margetts (2002, อ้ า งถึ ง ใน The Evidence Request Bank Development Project,
2014) ได้เสนอมิติในการโปรแกรมรอยเชื่อมต่อที่มีประสิทธิภาพไว้ 3 ด้าน ดังนี้
1) การช่วยให้เด็กมีความคุ้นเคยกับสถานการณ์ใหม่
ครูช่วยแนะนาเด็กเกี่ยวกับชีวิตในโรงเรียนใหม่ โดยเตรียมความพร้อม
ก่อนเข้าโรงเรียนให้กับเด็กผ่านกิจกรรมต่างๆและส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างเด็กก่อนเข้าโรงเรียน
2) การให้ข้อมูลกับผู้ปกครองเกี่ยวกับโรงเรียนใหม่
สนับสนุนการให้บริการแก่ผู้ปกครองเกี่ยวกับเด็กในช่วงรอยเชื่อมต่อมีการสื่อสาร
กับผู้ปกครองซึ่งจะช่วยลดความกังวลเกี่ยวกับเด็กในรอยเชื่อมต่อ การสนับสนุนจากผู้ปกครองในช่วง
รอยเชื่อมต่อนั้นต้องทาอย่างต่อเนื่อง
3) การให้ข้อมูลเกี่ยวกับพัฒนาการและประสบการณ์ที่สาคัญของเด็ก
ครูอนุบาลให้ข้อมูลเกี่ยวกับพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กกับครูประถมศึกษา
ครูอนุบาลและครูประถมศึกษามีการศึกษาดูงานและทางานร่วมกัน นอกจากนี้ผู้ปกครองยังเป็นส่วน
สาคัญในการให้ข้อมูลเกี่ยวกับเด็ก
New zealand Government (2014) ได้ให้แนวปฏิบัติในการสร้างรอยเชื่อมต่อให้ประสบ
ความสาเร็จ ดังนี้
1) การวางแผนล่วงหน้า การวางแผนควรเริ่มก่อน 12 เดือนก่อนที่เด็กจะเปิดเรียน
การวางแผนล่วงหน้าหมายถึงการพูดคุยกับผู้ปกครองอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมใน
อภิ ป ราย และส ารวจความรู้สึก ความกั ง วลที่ เ ป็น จุดส าคั ญ ในรอยเชื่ อมต่ อ และเพื่อให้แ น่ใจว่า
ผู้ปกครองและเด็กมีความต้องการทางวัฒนธรรมอะไรบ้าง ที่ต้องการให้สนับสนุนให้สามารถเข้าถึง ได้
หากมีความจาเป็นต้องปรับเปลีย่ นให้เหมาะสมจะได้แน่ใจได้ว่าโรงเรียนสามารถจัดหาและให้บริการได้
ก่อนที่เด็กจะเริ่มต้นเรียน สิ่งที่สาคัญคือ ผู้ปกครองสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ในช่วงต้นก่อนที่เด็กจะเริ่ม
ไปโรงเรียน โดยทางกระทรวงได้สนับสนุนเรื่องนี้ให้มีการจัดทาหนังสือเล่มเล็กเกี่ยวกับการเริ่มต้นเช้า
โรงเรียน
2) การกาหนดระยะเวลาที่ขัดเจน ระยะเวลาที่ชัดเจนมีความสาคัญสาหรับการสร้าง
รอยเชื่ อ มต่ อ ที่ ร าบรื่ น และการเห็ น ด้ ว ยกั บ ระยะเวลาที่ ชั ด เจนจะช่ ว ยให้ กิ จ กรรมนั้ น ประสบ
ความส าเร็จ ภายในระยะเวลาที่ ก าหนดไว้ การสื่อสารที่ ดีจึง มี ความส าคัญ กั บ กิ จ กรรมหรื อ การ
เปลี่ยนแปลงใด ๆ ในกิ จ กรรม รวมถึง การก าหนดระยะเวลาในการท างานกั บ ผู้ปกครองตลอดปี
การศึกษา ซึ่งการกาหนดระยะอาจต้องคานึงถึงความแตกต่างของผู้ปกครองเด็กแต่ละคนที่มีความ
แตกต่างด้านวัฒนธรรม เพื่อให้แน่ใจว่าผู้ปกครองทุกคนจะเห็นด้วยกับระยะเวลาที่กาหนด
3) การมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง การทางานกับผู้ปกครองควรมีการสะท้อนความคิดที่
เกี่ ยวกั บ สภาพรอยเชื่อ มต่อจริงๆ และความก าหนดผู้นา และบทบาทของผู้ปกครองอย่างชัดเจน

21
เพื่อให้ผู้ปกครองได้มีความมั่นใจที่จะให้ข้อมูลและเป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการรอยเชื่อมต่อ และควร
มีการสนทานพูดคุยกับผู้ปกครองระหว่างเดือน สาหรับผู้ปกครองที่ต้องการรับฟังถึงข้อกังวลต่างๆใน
รอยเชื่อมต่อ
4) การสร้างความสัมพันธ์ที่ มีประสิทธิภาพ ความสัม พันธ์ที่ มี คุณภาพจะนามาซึ่ง
ความเคารพซึ่ง กันและกัน และการสื่อสารที่ ดีซึ่ง เป็นพื้นฐานของการสร้างรอยเชื่อมต่อที่ประสบ
ความสาเร็จ ความต้องการทางวัฒนธรรมและความต้องการของผู้ปกครองแต่ละครอบครัว ต้องได้รับ
การยอมรั บ การเคารพ เพื่ อ สร้ า งและรั ก ษาความสั ม พั น ธ์ ที่ แ ท้ จ ริ ง ในระหว่ า งรอยเขื่ อ มต่ อ
ความสัมพันธ์ที่มีประสิทธิภาพระหว่างผูใ้ ห้บริการ เช่น สถานศึกษา, สุขภาพ, คนตาบอดและเครือข่าย
การศึก ษาของนิวซีแลนด์ , ศูนย์การศึกษาหูหนวก จะต้องมีก ารพูดคุยกันก่อนที่จะเปิดโรงเรียน 6
เดือน ซึ่งเป็นกุญแจสาคัญที่ทาให้เกิดรอยเชื่อมต่ออย่างราบรื่น ความสัมพันธ์จะเพิ่มขึ้นและได้รับ
ข้อมูลที่มีเป็นประโยชน์อย่างมาก หากครูจากโรงเรียนประถมเยี่ยมชมโรงเรียนอนุบาล เพื่อสังเกตเด็ก
และพูดคุยกับครูอนุบาล ซึ่งควรได้รับการส่งเสริมให้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการรอยเชื่อมต่อ
5) การมีบทบาทที่ชัดเจน บทบาทและความรับผิดชอบต่างๆ ควรพูดคุยตกลงกันใน
ผู้ที่เกี่ยวข้อง สามเดือนก่อนวันเริ่มต้นของโรงเรียนเด็ก และควรมีชี้แจงบทบาททีช่ ัดเจนเพื่อให้แน่ใจว่า
การทางานในทีมจะนาไปสู่การสร้างรอยเชื่อมต่อที่ดีโดยบทบาทของทีมคือการสนับสนุนให้โรงเรียน
พัฒนาความเข้าใจเกี่ยวกับจุดแข็ง ความต้องการและความสนใจของเด็ก นี้จะช่วยสร้างความเชื่อมั่น
ความรู้และทักษะของทีมโรงเรียนเพื่อตอบสนองความต้องการของเด็ก
6) ยืดหยุ่นให้เหมาะสมกับความเฉพาะของแต่ละครอบครัวและเด็ก ความยืดหยุ่น
และการทาให้เป็นรายบุคคลในระหว่างรอยเชื่อมต่อ ต้องใช้วิธีการทั้งทีมนั่นคือความร่วมมือและการ
แก้ปัญหาที่มุ่งเน้นให้รอยเชื่อมต่อราบรื่น การวางแผนการในรอยเชื่อมต่อควรเน้นถึงจุ ดแข็ง ความ
กังวล และความต้องการของผู้ปกครอง
7) การสื่อสาร เพื่อให้มั่นใจว่าการสื่อสารนั้นมีประสิทธิภาพ คือสมาชิกทุกคนในทีม
จะต้องทราบข่าวสารจากผู้ที่ให้ข้อมูลและสนับสนุน ซึ่งจะช่วยให้ให้การสื่อสารนั้นประสบความสาเร็จ
โดยมีระยะให้การสื่อสาร ผ่านรูปแบบการสือ่ สารเช่นการประชุมต่างๆ หรือในบางสถานการณ์แบบพูด
ต่อหน้าตามความเหมาะสมกับผู้ปกครอง
8) การแลกเปลี่ยน แบ่งกัน ความรู้ความเข้าใจร่วมกัน เป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูล
สาคัญเกี่ยวกับพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กร่วมกันระหว่างครูและผู้ปกครองทั้งในขณะที่เด็ก อยู่
โรงเรียนและอยู่บ้าน โรงเรียนควรระบุในขั้นตอนการวางแผนเพื่อสนับสนุนเด็กในช่วงรอยเชื่อมต่อ
และการติดตามผล หลังจากการเปลีย่ นแปลง การกาหนดว่าใครจะเป็นผู้รับผิดชอบในการเข้าถึงข้อมูล
ต่างๆ ควรมีการสะท้อนความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อมูลต่างๆ
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9) การส่งเสริมอย่างต่อเนื่อง การจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนควรได้รับการ
จัดการอย่างรอบคอบ มีการแบ่งปันข้อมูลซึ่งกันและกัน ผู้ดาเนินการโรงเรียนจะต้องแจ้งกระทรวง
เกี่ยวกับเด็กที่จะย้ายเข้ามาก่อนเปิดเทอม 6 เดือน และยืนยันข้อมูลของโรงเรียน 3 เดือนก่อนที่จะ
เริ่มเรียนในโรงเรียน จัดทาข้อมูลเพื่อแจ้งผู้ปกครอง เช่น แฟ้มสะสมงาน รายงานการประเมินล่าสุด
ของเด็กแต่ละคน และควรจะพูดคุยและแบ่งปันเกี่ยวกับรอบเชื่อมต่อ การพูดคุยกับผู้ปกครองควร
ระมัดระวังเพื่อให้มีความเข้าใจที่ต่อเนื่องกัน ผู้ปกครองบางคนอาจมีความกังวล ต้องศึกษาและค้นพบ
แนวทางร่วมกัน
10) การก ากั บ ติดตาม โรงเรียนควรมี ก ารตรวจสอบการดาเนินงานในช่ ว งรอย
เชื่อมต่อว่าเป็นไปตามแผนที่วางไว้หรือไม่เด็ก ครูและผู้ปกครองอาจต้องการการสนับสนุนเป็นพิเศษ
ในช่วงสองสามสัปดาห์แรกในช่วงเปิดโรงเรียน ในช่วงรอยเชื่อมต่ออาจมีการหารือและตกลงกันเพื่อให้
การดาเนินงานเป็นไปตามเป้ าหมาย อีกสิ่งที่สาคัญคือต้องให้ระยะและเวลาสาหรับผู้ปกครองเพื่อ
พูดคุยเกี่ยวกับข้อกังวลใดต่างๆให้กับทางโรงเรียนเพื่อแก้ปัญหาต่างๆ ส่วนหนึ่งของความรับผิดชอบ
ของทีมคือการสร้างความสัมพันธ์ใหม่ๆ กับผู้ที่เกี่ยวข้องกับเด็กผู้นาทีมอาจต้องมีการประชุมทบทวน
ประมาณหกสัปดาห์หลังจากที่เด็กได้เริ่มต้นโรงเรียนเพื่อหารือเกี่ยวกับสิ่งที่เป็นไปได้ดีและปัญ หา
ร่วมกันแก้ปัญหาต่อเนื่องกับทีมโรงเรียน
ส านัก วิชาการและมาตรฐานการศึก ษา (2559) กล่าวไว้ ในหลักสูตรการศึก ษาปฐมวัย
พุทธศักราช 2560 ว่า การสร้างรอยเชื่อมต่อของการศึกษาระดับปฐมวัยกับระดับประถมศึกษาปีที่ 1
จะประสบผลสาเร็จได้ ครูอนุบาลต้องดาเนินการดังต่อไปนี้
ผู้สอนระดับปฐมวัยจะต้องศึกษาทาความเข้าใจหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย และ
จัดกิจกรรมพัฒนาเด็กของตนแล้ว ตลอดศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน การจัดการเรียนการ
สอนในชั้นประถมศึก ษาปีที่ 1 และสร้างความเข้าใจให้กั บ ผู้ป กครองและบุคลากรอื่นๆ รวมทั้ ง
ช่วยเหลือเด็กในการปรับตัวก่อนเลือ่ นขึ้นชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดย ผู้สอนอาจจัดกิจกรรมดังตัวอย่าง
ต่อไปนี้
1) เก็บรวบรวมข้อมูลเกีย่ วกับตัวเด็กเป็นรายบุคคลเพือ่ ส่งต่อผู้สอนชั้นประถมศึกษาปี
ที่ 1 ซึ่งจะทาให้ผู้สอนระดับประถมศึกษาสามารถใช้ข้อมูลนั้นช่วยเหลือเด็กในการปรับตัวเข้ากับ การ
เรียนรู้ใหม่ต่อไป
2) พู ด คุ ย กั บ เด็ ก ถึ ง ประสบการณ์ ที่ ดี ๆ เกี่ ย วกั บ การจัด การเรี ย นรู้ ใ นระดับ ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 เพื่อให้เด็กเกิดเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้
3) จัดให้เด็กได้มีโอกาสทาความรู้จักกับผูส้ อนตลอดจนสภาพแวดล้อมบรรยากาศของ
ห้องเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ทั้งที่อยู่ในสถานศึกษาเดียวกันหรือ สถานศึกษาอื่น
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Department of Education and Early childhood Development (2009) ได้กล่าวถึง
หลักในการทางาน 6 ข้อของครูใน 3 มิติ เพื่อการสร้างรอยเชื่อมต่อให้มีประสิทธิภาพ ดังนี้
1) การสร้างความร่วมมือ (Collaboration)
(1) ครอบครัวเป็นศูนย์กลาง (family centred)
(2) การสร้างเครื่องข่าย (partnerships)
(3) ความถูกต้องและความหลากหลาย (equity and diversity)
2) คุ ณ ภาพในการจั ด การเรี ย นการสอนของครู ( High-quality teaching and
learning)
(1) ตอบสนองและมีส่วนร่วม (responsive engagement)
(2) การสอนแบบเป็นองค์รวม (a holistic approach)
3) มีการปรับปรุงแก้ไขอย่างต่อเนื่อง (Continuous professional improvement)
(1) สะท้อนการปฏิบัติงาน (reflective practice)
Centre for Equity & Innovation in Early Childhood ของ University of Melbourne
(2008) ได้เสนอแนวทางในการปฏิบัติของครูในการสร้างรอยเชื่อมต่อของเด็กอนุบาล ไว้ดังนี้
1) ประชุมกับครอบครัวและเด็ก
2) ส่งจดหมายหรือแผ่นผับประชาสัมพันธ์ให้กับเด็กและผู้ปกครอง
3) การพูดคุยทางโทรศัพท์กับเด็กหรือผู้ปกครอง
4) มีการทางานร่วมกันในการลงทะเบียนและส่งต่อเด็กจากจากโรงเรียนอนุบาลไป
เยี่ยมชมโรงเรียนอนุบาล
5) มีการแจ้งผู้ปกครองเกี่ยวกับความคาดหวังและความพร้อมในการเรียน
6) มีการเยี่ยมบ้านเด็ก
7) การเยี่ยมชมโรงเรียนอนุบาลในการสังคมเครือข่ายและโปรแกรมสาหรับเด็ก 5 ปี
8) สร้ า งความสั ม พั น ธ์ อ ย่ า งไม่ เ ป็น ทางการกั บ กั บ ครูอ นุ บ าลในการสร้ า งสัง คม
เครือข่ายและโปรแกรมสาหรับเด็ก 5 ปี
9) ร่วมอบรมให้ความรู้สาหรับครูวัยก่อนอนุบาลและครูอนุบาล
10) เปิดให้ผู้ปกครองและเด็กเยี่ยมชมโรงเรียน
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3. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
Early, Pianta, Taylor, and Cox (2001) ได้ทาการวิจัย เรื่อง การสารวจแนวปฏิบัติของ
ครูอนุบาลในการสร้างรอยเชื่อมต่อ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาสภาพปัญหาของครูอนุบาลในการ
ปฎิบัติเพื่อสร้างรอยเชื่อมต่อ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ NCELD's transition practice survey เป็นการ
วิจัยเชิงสารวจ โดยแบบสอบถาม ครูโรงเรียนอนุบาลของรัฐในอเมริกา 3,595 คน ผลการวิจัยพบว่า
แนวปฏิบัติในการส่งเสริมเด็กอนุบาลในรอยเชื่อมต่อที่ดีและเหมาะสมที่สุ ด ขึ้นอยู่กับความแตกต่าง
ของแต่ ล ะบุคคลและการมีส่วนร่วมของเด็ก ครอบครัว รวมถึง การจัดสภาพแวดล้อมที่สาคัญของ
โรงเรียนอนุบาลเพื่อเชื่อ มต่อไปยัง ประถมศึกษา ซึ่ง ครูเป็นส่วนสาคัญในการสร้างรอยเชื่อมต่อให้
เกิดขึ้นในชั้นเรียน
Einarsdottir (2003) ได้ทาการวิจัย เรื่อง การสร้างรอยเชื่อมต่อระหว่างโรงเรียนอนุบาล
และโรงเรียนประถมศึกษาที่ราบรื่นในประเทศไอซ์แลนด์ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาว่าครูอนุบาล
และประถมศึกษามีการทางานร่วมกันในการสร้างรอยเชื่อมต่ออย่างไร และเพื่อหาแนวปฏิบัติที่สาคัญ
ในการสร้างรอยเชื่อ มต่อ รวมถึง ความคิดเห็นของครูเ กี่ ยวกั บ ปัญ หาของเด็ก ในการเข้าโรงเรียน
ประถมศึกษา เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูประถมและอนุบาลว่ามีความแตกต่างกันอย่างไร
เป็นการวิจัยเชิงสารวจ โดยใช้แบบสอบถามสอบถามครูอนุบาลและครูประถมศึกษา ผลการวิจัยพบว่า
การปรับตัวในช่วงรอยเชื่อมต่อของเด็กอนุบาลที่เข้าประถมศึกษาปีที่ 1 แบ่งได้ดังนี้ (1) มีความสาเร็จ
ในการเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ไม่พบปัญหา (2) มีความสาเร็จในการเข้าเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 1 ในระดับ ปานกลาง และพบปัญหาบ้างเล็กน้อย (3) มี ความยากลาบากในการเข้าเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 และมีความเครียดและกังวลกับปัญหาต่างๆ
กุ ณฑลี บริรัก ษ์สันติกุล (2558) ได้ท าการวิจัยเรื่อง การพัฒ นากระบวนการสร้างเสริม
ความสามารถของครูในการออกแบบการเรียนการสอนสาหรับเด็กในระยะเชื่อมต่อจากระดับอนุบาลสู่
ประถมศึกษาตามแนวคิดกลุ่มศึกษาทั้งคณะและแนวคิดชี้แนะทางปัญญา การดาเนินการวิจัย เป็นการ
วิจัยและพัฒนา มี 3 ระยะ คือ ระยะที่ 1 การวิจัยเพื่อศึกษาสภาพปัญหาในระยะเชื่อมต่อจากระดับ
อนุบาลสู่ชั้นประถมศึกษา ระยะที่ 2 การวิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการส่งเสริมความสามารถของครูใน
การออกแบบการเรียนการสอนสาหรับเด็กในระยะเชื่อมต่อ ระยะที่ 3 การวิจัยเพื่อศึกษาผลการ
ทดลองใช้กระบวนการส่งเสริมความสามารถของครูในการออกแบบการเรียนการสอนสาหรับเด็กใน
ระยะเชื่อมต่อ โดยผลการวิจัยสรุปว่า ครูผู้เข้าร่วมกระบวนการทุกคน ได้พัฒนาความสามารถในการ
ออกแบบการเรียนการสอนสาหรับเด็กในระยะเชื่อมต่อจากระดับอนุบาลสู่ระดับประถมศึกษา โดย
หลังเข้าร่วมกระบวนการ ครูมีความสามารถในการออกแบบการเรียนการสอนสาหรับเด็กในระยะ
เชื่อมต่อสูงกว่าก่อนเข้าร่วมกระบวนการ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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กุ ล ชา ลี้ไพโรจน์กุ ล (2555) ได้ท าการวิจัย เรื่อง สภาพและปัญ หาการดาเนินงานของ
โรงเรียนในการเชื่อมต่อการศึกษาระดับอนุบาลกับระดับประถมศึก ษาปีที่ 1 ในกรุง เทพมหานคร
ผลการวิจัยพบว่า (1) ด้านการตั้งเป้าหมายและวัตถุประสงค์ ผู้บริหารมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก ครู
อนุบาลปฏิบัติอยู่ในระดับมาก ครูชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง ปัญหาที่พบคือ
หลักสูตรไม่มีความต่อเนื่องจากระดับอนุบาลไปยัง ชั้นประถมศึก ษาปีที่ 1 (2) ด้านการสร้างความ
เข้าใจกั บ ผู้ที่ เ กี่ ยวข้อ ง ผู้บ ริห ารมี ก ารปฏิบัติอยู่ในระดั บ มาก ครูอนุบ าลปฏิบัติอยู่ในระดั บ มาก
ผู้ปกครองเด็กชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง ครูชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปฏิบัติอยู่
ในระดับปานกลาง และผู้ปกครองเด็กอนุบาลปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง ปัญ หาที่พบคือ การปรับตัว
ของเด็กและความแตกต่างระหว่างบุคคล (3) ด้านการวางแผนและกลยุทธ์ ผู้บริหารมีการปฏิบัติ
สูงสุดอยู่ในระดับมาก ผู้ปกครองเด็กชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปฏิบัติอยู่ในระดับมาก ครูชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 1 ปฏิบัติอยู่ในระดับมาก ผู้ปกครองเด็กอนุบาลปฏิบัติอยู่ในระดับมาก และครูอนุบาลปฏิบัติอยู่ใน
ระดับ มาก ปัญ หาที่ พ บคือ ทั ก ษะการอ่าน-เขียนของเด็ก (4) ด้านการติดตามผลการดาเนินงาน
ผู้บริหารและครูชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก และครูอนุบาลปฏิบัติอยู่ในระดับ
ปานกลาง
โสรัจจะ มีทรัพย์มั่น (2553) ได้ทาการวิจัยเรื่อง สภาพและปัญหาการจัดการเรียนการสอน
ที่ส่งเสริมการสร้างรอยเชื่อมต่อทางการศึกษาของโรงเรียนเจริญวิทยา โดยมุ่งศึกษาใน 3 ด้าน คือ
ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ด้านการจัดสภาพแวดล้อม ด้านบทบาทครู ผลการวิจัยพบว่า ครู
ระดับชั้นอนุบาลและประถมศึกษาส่วนใหญ่จัดการเรียนการสอนให้มีความสอดคล้องต่อเนื่องกัน ดังนี้
(1) ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ มีการเสริมทักษะทางสังคม โดยการฝึกการทางานเป็นกลุ่ม และ
ร่วมกันกาหนดข้อตกลงของห้องเรียน ส่งเสริมทักษะการรู้หนังสือ ทักษะพื้นฐานภาษาไทยด้วยการ
ผสมผสานการสอนแบบภาษาธรรมชาติ แ ละการสอนแบบแจกลู ก ผสมค า (2) ด้ า นการจั ด
สภาพแวดล้อม มีการจัดห้องเรียนและสื่อการเรียนรู้ที่ส่งเสริมทักษะทางสังคมและการรู้หนังสือ (3)
ด้านบทบาทครู ครูปฏิบัติต่อเด็กโดยเอาใจใส่ ใกล้ชิดกับเด็ก และพูดคุยกับเด็กโดยสนใจรับฟังเปิด
โอกาสให้ซักถาม
บุศรินทร์ สิริปัญญาธร (2553) ได้ท าการวิจัย เรื่อง การวิจัยและพัฒนาหลัก สูตรตาม
รูปแบบวิธีเชิงนิเวศและพลวัตรในระยะเปลี่ยนแปลงสาหรับเสริมสร้างทักษะทางสังคมของเด็กเพื่อ
เตรียมเข้าศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ผลการวิจัยพบว่า (1) หลักสูตรตามรูปแบบวิธีเชิงนิเวศและ
พลวัตรในระยะเปลี่ยนแปลง มี แนวการจัดประสบการณ์ที่ ยึดเด็ก เป็น ศูนย์ก ลางในการพั ฒ นา
ความสัม พั นธ์ ท างสัง คมระหว่างเด็ก กั บ สิ่ง แวดล้อม ได้แก่ เพื่อน ครู และผู้ป กครอง โดยมี
สาระสาคัญ 3 สาระ ได้แก่ เรื่องความร่วมมือ เรื่องการควบคุมตนเอง และเรื่องการรักษาสิท ธิ์
รูปแบบวิธีเชิงนิเวศและพลวัตรในระยะเปลี่ยนแปลงเพื่อเสริมสร้างทักษะทางสังคม ประกอบด้วย 3
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ขั้นตอน ได้แก่ การส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างเด็กกับครู การส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างเด็กกับ
เพื่อน และการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างเด็กกับผู้ปกครอง และ (2) หลักสูตรตามรูปแบบวิธีเชิง
นิเวศและพลวัตรในระยะเปลี่ยนแปลงเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพ
งานวิจัยนี้ได้สังเคราะห์ความพร้อมทางการเรียนของ National Education Goals Panel
(1998) และ The Early Years Foundation Stage (2014) แนวปฏิบัติของครูอนุบาลในการสร้าง
รอยเชื่อมต่อทางการศึกษาของ Dockett and Perry (2001) และหลักการสาคัญเพื่อให้การสร้าง
รอยเชื่อมต่อทางการศึกษาเข้าสู่โรงเรียนมีความราบรื่นและประสบความสาเร็จของ Yeboah (2002)
มาเป็นกรอบแนวคิดในการวิจัยที่นาไปสู่การดาเนินการวิจัยเพื่อศึกษาสภาพและปัญหาการสร้างรอย
เชื่อมต่อทางการศึกษาของเด็กอนุบาลเพื่อเข้าสู่ชั้นประถมศึกษา ซึ่งมีรายละเอียดดังแผนภาพที่ 2
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แผนภาพที่ 2 กรอบแนวคิดในการวิจัย

บทที่ 3
วิธีดาเนินการวิจัย
งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพและปัญหาของครูในการสร้างรอยเชื่อมต่อทาง
การศึกษาของเด็กอนุบาลเพื่อเข้าสู่ชั้นประถมศึกษาใช้วิธีการวิจัยเชิงสารวจ โดยผู้วิจัยดาเนินการวิจัย
ดังนี้
1. การศึกษาข้อมูลพื้นฐาน
2. การกาหนดประชากรและตัวอย่าง
3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
4. การเก็บรวบรวมข้อมูล
5. การวิเคราะห์และนาเสนอข้อมูล
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1. การศึกษาข้อมูลพื้นฐาน
ผู้ วิจัย ดาเนินการศึก ษาค้นคว้า ข้อมู ล เบื้องต้ นเกี่ ยวกั บ ความพร้อมทางการเรียนของเด็ก
หลักการในการสร้างรอยเชื่อมต่อทางการศึกษา แนวทางในการสร้างรอยเชื่ อมต่อ และงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง จากหนังสือ เอกสาร และงานวิจัยต่างๆ เพื่อกาหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย
ตัวแปรที่ศึกษา
ประเด็นหลัก
การสร้างรอยเชื่อมต่อ 1. การวางแผนการ
ทางการศึกษาของเด็ก ดาเนินงานการสร้างรอย
อนุบาลเพื่อเข้าสู่ชั้น เชื่อมต่อ
ประถมศึกษา

2. การสร้างความร่วมมือกับ
ผู้ที่เกี่ยวข้องในการสร้างรอย
เชื่อมต่อ

3. การส่งเสริมความพร้อม
ทางการเรียน

ประเด็นย่อย
1.1 การกาหนดแนวปฏิบัติและบทบาทหน้าที่
ในการดาเนินงาน
1.1.1 การสนับสนุนการสร้างรอยเชื่อมต่อ
1.1.2 การจัดการศึกษาที่มีความต่อเนื่อง
1.2 การกากับติดตามและประเมินผลการดาเนินงาน
1.2.1 การดาเนินงานในการสร้างรอยเชื่อมต่อ
1.2.2 พัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็ก
2.1 การสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์
2.1.1 การสร้างความสัมพันธ์
2.1.2 การสร้างการมีส่วนร่วม
2.2 การติดต่อสื่อสาร
2.2.1 ข้อมูลพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็ก
2.2.2 การแลกเปลี่ยนข้อมูล ข่าวสารและความรู้
3.1 พัฒนาการและการเรียนรู้
3.1.1 ด้านร่างกาย
3.1.2 ด้านอารมณ์ จิตใจและสังคม
3.1.3 ด้านสติปัญญา
3.2 การจัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการปรับตัว

2. การกาหนดประชากรและตัวอย่าง
2.1 ประชากร คื อ ครู ป ระจ าชั้ น ของเด็ก อายุ 5 ถึ ง 6 ปี ในโรงเรีย นสัง กั ด ส านัก งาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สังกัดสานักการศึกษากรุงเทพมหานคร สังกัดสานักงาน
คณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน และสั ง กั ด ส านั ก งานคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา ใน
กรุง เทพมหานคร จ านวน 2,220 คน (ส านักงานคณะกรรมการส่ง เสริมการศึก ษาเอกชน, 2560;
ส านัก การศึก ษากรุง เทพมหานคร, 2560; ส านัก งานคณะกรรมการการศึก ษาขั้นพื้นฐาน, 2560;
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2559) โดยอ้างอิงจากจานวนห้องเรียน 1 ห้องต่อครู จานวน
1 คน ดังตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 ประชากร จาแนกตามสังกัด

ประชากร
สังกัด
สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
สานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
รวม

โรงเรียน
(โรง)
581
492
35
6
1,114

ห้องเรียน
(ห้อง)
1,162
963
76
19
2,220

ครู
(คน)
1,162
963
76
19
2,220

2.2 ตัวอย่าง คือ ครูประจาชั้นของเด็ก อายุ 5 ถึง 6 ปี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ใน
โรงเรี ย นสั ง กั ด ส านั ก งานคณะกรรมการส่ ง เสริ ม การศึ ก ษาเอกชน สั ง กั ด ส านั ก การศึ ก ษา
กรุ ง เทพมหานคร สั ง กั ด ส านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน และสั ง กั ด ส านั ก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ในกรุงเทพมหานคร จานวน 323 คน ซึ่งผู้วิ จัยทาการสุ่มโดยใช้การ
ค านวณจากตารางส าเร็จ รูป ของ Krejcie และ Morgan (Krejcie and Morgan,1970 อ้ า งถึ ง ใน
วรรณี แกมเกตุ, 2555) มีระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 และยอมให้ค่าความคลาดเคลื่อนเกิดขึ้นได้
ในระดับ±5% โดยใช้วิธีการสุ่มอย่างง่ายจนได้ตัวอย่างครบตามจานวนดังนี้
(1) ตัวอย่างที่ใช้ในการเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถาม
ผู้วิจัยสุ่มตัวอย่างอย่างง่ายด้วยการจับฉลากครูยกโรงในโรงเรียนแต่ละสังกัด จนครบ
ตามจานวนที่กาหนด ทั้งหมด 323 คน ดังแสดงในตารางที่ 3
ตารางที่ 3 ตัวอย่างที่ใช้ในการเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถาม จาแนกตามสังกัด

สังกัด
สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
สานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
รวม

โรงเรียน
(โรง)
46
18
35
6
105

ตัวอย่าง
ห้องเรียน
(ห้อง)
152
76
76
19
323

ครู
(คน)
152
76
76
19
323
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(2) ตัวอย่างที่ใช้ในการเก็บข้อมูลด้วยแบบสัมภาษณ์
ผู้วิจัยกาหนดผู้รับการสัมภาษณ์แบบเจาะจงตามเกณฑ์ค่าเฉลี่ยของคะแนนใน
การตอบแบบสอบถาม โดยมีวิธีดาเนินการคือ กาหนดให้เป็นผู้ที่มีค่าเฉลี่ยของคะแนนในการตอบ
แบบสอบถามสูงสุดจากโรงเรียนในแต่ละสังกัด ได้จานวน 5 คน และเป็นผู้ที่มีค่าเฉลี่ยของคะแนนใน
การตอบแบบสอบถามต่าสุดจากโรงเรียนในแต่ละสังกัด ได้จานวน 5 คน รวมทั้งหมด 10 คน โดยเป็น
ครูในสังกัดสานักการศึกษากรุงเทพมหานคร จานวน 2 คน สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน จานวน 2 คน สังกัดสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จานวน 2 คน และสานักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จานวน 4 คน เนื่องจากเป็นสังกัดเดียวที่มีการจัดการเรียน
การสอนใน 2 ลักษณะ คือ โรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนในระดับอนุบาล และโรงเรียนที่จัดการ
เรียนการสอนในระดับอนุบาลและประถมศึกษา ดังแสดงในตารางที่ 4
ตารางที่ 4 ตัวอย่างที่ใช้ในการเก็บข้อมูลด้วยแบบสัมภาษณ์ จาแนกตามสังกัดและลักษณะการจัดการเรียนการสอน
ตัวอย่าง
ลักษณะการจัดการเรียนการสอน
สังกัด
ระดับอนุบาล
ระดับอนุบาลและ
ประถมศึกษา
ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย
ค่าเฉลี่ย
สูงสุด
ต่าสุด
สูงสุด
ต่าสุด
รวม
(คน)
(คน)
(คน)
(คน)
(คน)
สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
1
1
1
1
4
สานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
1
1
2
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
1
1
2
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
1
1
2
รวม 10

3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
การวิจัยในครัง้ นี้มีเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจานวน 2 ชุด ได้แก่ แบบสอบถาม
และแบบสัมภาษณ์ โดยผู้วิจัยดาเนินการสร้างเครื่องมือ ดังนี้
3.1 ศึกษาทฤษฎี หลักการ จากตารา วารสาร งานวิจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับรอยเชื่อมต่อ
เพื่อนาข้อมูลที่ได้เป็นแนวทางในการกาหนดกรอบแนวคิดในการวิจัยเรื่องสภาพและปัญหาของครูใน
การสร้างรอยเชื่อมต่อทางการศึกษาของเด็กอนุบาลเพื่อเข้าสู่ชั้นประถมศึกษา
3.2 ผู้วิจัยกาหนดโครงสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ดังแสดงในตารางที่ 5
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ตารางที่ 5 โครงสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
การสร้างรอยเชื่อมต่อทางการศึกษา
ของเด็กอนุบาลเพื่อเข้าสู่ชั้นประถมศึกษา
1. การวางแผนการดาเนินงานการสร้างรอยเชื่อมต่อ
1.1 การกาหนดแนวปฏิบัติและบทบาทหน้าที่ในการดาเนินงาน
1.2 การกากับติดตามและประเมินผลการดาเนินงาน
2. การสร้างความร่วมมือกับผู้ที่เกี่ยวข้องในการสร้างรอยเชื่อมต่อ
2.1 การสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์
2.2 การติดต่อสื่อสาร
3. การส่งเสริมความพร้อมทางการเรียน
3.1 พัฒนาการและการเรียนรู้
3.2 การจัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการปรับตัว
รวม

แบบ
สัมภาษณ์










แบบสอบถาม
น้าหนัก ข้อ
30 1-14
1-10
11-14
30 15-28
15-21
22-28
40 29-46
29-41
42-46
100

รวม
(ข้อ)
14

14

18

46

3.3 ผู้วิจัยสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย โดยมีวิธีดาเนินการดังนี้
(1) แบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 3 ตอน
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป มีลักษณะเป็นแบบเลือกตอบ (check list)
ตอนที่ 2 สภาพของครูในการสร้างรอยเชื่อมต่อทางการศึกษาของเด็กอนุบาลเพื่อ
เข้าสู่ชั้นประถมศึกษา ประกอบด้วย 3 ด้าน ได้แก่ การวางแผนการดาเนินงานการสร้างรอยเชื่อมต่อ
การสร้างความร่วมมือกับผู้ที่เกี่ยวข้องในการสร้างรอยเชื่อมต่อ และด้านการส่งเสริมความพร้อม
ทางการเรียน ทั้งนี้คาถามมีลักษณะเป็นแบบมาตรประมาณค่าแบบลิเคอร์ท 5 ระดับ จานวน 46 ข้อ
ซึ่งแบ่งระดับการปฏิบัติดังนี้
5 หมายถึง การปฏิบัติในระดับมากทีส่ ุด หรือเป็นประจาอย่างสม่าเสมอ
4 หมายถึง การปฏิบัติในระดับมาก หรือบ่อยครั้ง
3 หมายถึง การปฏิบัติในระดับปานกลาง หรือเป็นบางครัง้
2 หมายถึง การปฏิบัติในระดับน้อย หรือนานๆครั้ง
1 หมายถึง ไม่เคยปฏิบัติ
ตอนที่ 3 ปัญหาและข้อเสนอแนะ มีลักษณะเป็นคาถามปลายเปิด
(2) แบบสัมภาษณ์ มีลักษณะแบบกึ่งโครงสร้างตามประเด็นที่ศึกษาทั้ง 3 ประเด็น
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3.4 การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
3.4.1 ผู้วิจัยนาเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยทั้ง 2 ชุด เสนออาจารย์ที่ปรึกษาวิ ทยานิพนธ์
เพื่อพิจารณาตรวจสอบความถูกต้อง จากนั้นนาไปปรับปรุงเพื่อส่งให้ผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน ในการ
ตรวจสอบความสอดคล้องของเนื้อหาและการใช้ภาษา จากนั้นนามาวิเคราะห์หาค่าความสอดคล้อง
ได้ค่าเฉลี่ยของเครื่องมืออยู่ที่ 0.85 ซึ่งเป็นค่าเฉลี่ยที่อยู่ระหว่าง 0.67 – 1.00 (IOC > 0.5) ซึ่งนับว่า
เป็นค่าที่ ยอมรับได้ (วรรณี แกมเกตุ , 2551) ได้จ านวนข้อคาถาม 46 ข้อ ดัง รายละเอียดในการ
ปรับปรุงแก้ไขจากผู้ทรงคุณวุฒิแสดงในตารางที่ 6
ตารางที่ 6 ประเด็นข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิและการปรับปรุงแก้ไข
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิ
แบบสอบถาม
1. ปรั บ การใช้ ภ าษาให้ มี ค วาม
ชั ด เ จนต ร ง กั บ วั ตถุ ปร ะสงค์ ที่
ต้ อ งการถามและปรั บ ภาษาให้
สอดคล้ องกั บ บริ บทของครูเ พื่อให้
เข้าใจง่ายยิ่งขึ้น
2.ปรับประเด็นเกี่ยวกับการเตรี ย ม
ความพร้ อมให้ มีค วามชั ด เจนและ
สอดคล้ อ งกั บ ช่ ว งรอยต่ อ ในชั้ น
อนุบาลไปประถมศึกษา

3.การจัดสภาพแวดล้ อมในการลด
เวลานอนให้ กั บ เด็ ก ถื อ เป็ น เรื่ อ ง
ส าคั ญ ในการปรั บ ตั วของเด็ ก เพื่ อ
เข้าสู่ชั้นประถมศึกษาควรแยกเป็ น
ประเด็นหลัก

แบบสัมภาษณ์

-

การปรับปรุงแก้ไข
1. ผู้วิจัย ปรับแก้ข้อคาถามในข้อ 6,
9, 11, 12, 14, 18, 19, 20, 21, 22,
26, 27, 28, 38, 40, 41,44 และ 46
โดยปรับภาษาให้มีความชัดเจนและ
เช้าใจง่ายยิ่งขึ้น
2. ผู้วิจัยปรับแก้ข้อคาถามในข้อ 29
เกี่ยวกับพัฒนาการด้านร่างกายให้มี
ความเฉพาะกั บ ช่ วงรอยเชื่ อ มต่ อ
มากขึ้ น โดยตั ด พั ฒ นาการด้ า น
ร่ า งกายอื่ น ๆ ออก และเน้ น การ
ส่ ง เสริ ม พั ฒ นาการด้ า นร่ า งกาย
ให้กับเด็กในการควบคุ มกล้ า มเนื้ อ
มั ด ใหญ่ ส าหรั บ นั่ งบนโต๊ะเพื่อให้มี
ความชั ด เจนในการปรั บ ตั วขึ้ นชั้ น
ประถมศึกษาปีที่ 1
3. ผู้วิจัยได้แยกประเด็นในเรื่องของ
การปรับเวลาออกเป็น 2 ข้อ ได้แก่
ข้ อ 42 การปรั บ เวลาในกิ จ กรรม
การขีดเขียน และข้อ 43 การปรับ
เวลาในการนอนให้ น้ อยลง ท าให้
แบบสอบถามเพิ่มจากเดิ ม 45 ข้อ
เป็น 46 ข้อ
-
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จากนั้นผู้วิจัยได้นาเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยมาปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ
ข้างต้นและให้อ าจารย์ที่ ป รึก ษาวิท ยานิพ นธ์ ตรวจสอบความถูก ต้ องอีก ครั้ง ก่ อนนาเครื่องมื อ ไป
ทดลองใช้
3.4.2 ผู้ วิ จั ย น าเครื่อ งมื อที่ ใ ช้ใ นการวิ จัย ไปทดลองน าร่องกั บ ประชากรที่ มี ความ
ใกล้เคียงกับตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยแต่ไม่ใช่ตัวอย่าง จานวน 30 คน จาก 11 โรงเรียน ทั้งนี้ผู้วิจัย
สุ่ม อย่างง่ายด้วยการจับฉลากเลือก 2 สัง กั ด ได้ สัง กั ดส านัก งานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา
เอกชน และสังกัดสานักการศึกษากรุงเทพมหานคร สุ่มเลือกโรงเรียนและครู จากนั้นนาเครื่องมือ
ที่ ใ ช้ ใ นการวิ จัยมาหาค่า ความเชื่อ มั่ น (Reliability) ด้ ว ยสู ต รสัม ประสิท ธิ์ แ อลฟ่า ของครอนบาค
(Cronbach’s Alpha Coefficient) ได้ค่าสัม ประสิทธ์ แอลฟาเท่ ากั บ 0.91 แปลผลได้ว่ามีค่าความ
เชื่อมั่ นอยู่ในระดับสูงมาก (อิ ท ธิพั นธ์ สุวทั นพรกูล , 2561) ผู้วิจัยจึงนามาพัฒนาเป็นฉบับสมบูรณ์
รายละเอียดของการทดลองนาร่องแสดงในตางรางที่ 7
ตารางที่ 7 การทดลองนาร่องจาแนกตามสังกัด ชื่อโรงเรียน และจานวนครู
สังกัด
ชือ่ โรงเรียน
สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน อนุบาลชนานันท์
อนุบาลบ้านวาดฝัน
เซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์
วัฒนาวิทยาลัย
สานักงานการศึกษากรุงเทพมหานคร
สามเสนนอก (ประชาราษฎรอนุกูล)
วัดกาแพง
วัดบางประทุนนอก
วัดราชวรินทร์
คงโครัดอุทิศ
ลาเจดีย์
วัดมหรรณพาราม
รวม

จานวนครู รวม
(คน)
4
15
3
4
4
9
15
1
1
1
1
1
1
30
30
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4. การเก็บรวบรวมข้อมูล
4.1 ผู้ วิ จั ย น าหนั ง สื อ ขอความร่ ว มมื อ ในการเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล จากบั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยส่งถึงผู้อานวยการโรงเรียนที่เป็นตัวอย่างเพื่อขอความร่วมมือการเก็บข้อมูล
4.2 ผู้วิจัยส่งแบบสอบถามด้วยตนเองและส่งทางไปรษณีย์โดยมีการสอดซองเปล่าติดแสตมป์
พร้อมหนังสือขอความร่วมมือไปยังโรงเรียน
4.3 ผู้วิจัยท าการติดต่อไปยัง โรงเรียนอีกครั้งเพื่อขอความร่วมมือในการส่ งแบบสอบถาม
323 ฉบับ กลับคืนมายังผู้วิจัย โดยใช้เวลาในการรวบรวมแบบสอบถามช่วงเดือนมีนาคมถึงเมษายน
2561 ได้แบบสอบถามที่สมบูรณ์กลับคืนมาจานวน 285 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 88.2 ซึ่งนับว่าเป็นค่าที่
ยอมรับได้ คือไม่ต่ากว่าร้อยละ 80 (วรรณี แกมเกตุ, 2551) ดังรายละเอียดแสดงในตารางที่ 8
ตารางที่ 8 แบบสอบถามที่ได้รับคืนจาแนกตามสังกัด
สังกัด
สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
สานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
รวม

จานวนที่ส่ง
(ฉบับ)
152
76
76
19
323

จานวนที่ได้รับคืน
(ฉบับ)
117
76
73
19
285

4.4 การเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสัมภาษณ์ ผู้วิจัยนาจดหมายขอความร่วมมือในการเก็บ
รวบรวมข้อ มู ล จากบัณฑิ ตวิ ท ยาลัย จุฬาลงกรณ์ม หาวิท ยาลัย ส่งถึง ผู้อานวยการโรงเรียน และ
ดาเนินการสัมภาษณ์ด้วยตัวเอง โดยนัดหมายวันและเวลาในการใช้แบบสัมภาษณ์ และดาเนินการ
สัมภาษณ์พร้อมบันทึกเสียง ใช้เวลาในการสัมภาษณ์รายบุคคลประมาณ 20-30 นาที จากนั้นทาการ
ถอดเทปบันทึ กเสียงการสัม ภาษณ์ ผู้วิจัยใช้เ วลาในการเก็ บข้อมู ลด้วยแบบสัมภาษณ์ ช่วงเดือน
เมษายนถึงพฤษภาคม 2561
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5. การวิเคราะห์และนาเสนอข้อมูล
ผู้วิจัยรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ โดยแยกวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้
5.1 แบบสอบถาม
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป วิเคราะห์โดยการแจกแจงความถี่ หาค่าร้อยละ และนาเสนอใน
รูปตารางประกอบความเรียง
ตอนที่ 2 สภาพของครูในการสร้างรอยเชื่อมต่อทางการศึกษาของเด็กอนุบาลเพื่อเข้าสู่
ชั้นประถมศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลโดย หาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และนาเสนอในรูปแบบ
ของตารางประกอบความเรียง แปลผลตามเกณฑ์ดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด, 2545)
ค่าเฉลี่ยคะแนน 4.51 – 5.00 หมายถึง การปฏิบัติในระดับมากที่สุด
ค่าเฉลี่ยคะแนน 3.51 – 4.50 หมายถึง การปฏิบัติในระดับมาก
ค่าเฉลี่ยคะแนน 2.51 – 3.50 หมายถึง การปฏิบัติในระดับปานกลาง
ค่าเฉลี่ยคะแนน 1.51 – 2.50 หมายถึง การปฏิบัติในระดับน้อย
ค่าเฉลี่ยคะแนน 1.00 – 1.50 หมายถึง การปฏิบัติในระดับน้อยที่สุด
ตอนที่ 3 ปัญ หาและข้อเสนอแนะ วิเ คราะห์ข้อมู ล โดยการเรียบเรียงคาตอบและ
จัดเป็นหมวดหมู่ตามความถี่ แล้วนาเสนอผลในรูปความเรียงตามประเด็น
5.2 แบบสัมภาษณ์ วิเคราะห์ข้อมูลโดยการเรียบเรียง จัดคาตอบให้เป็นหมวดหมู่ และ
นาเสนอในรูปแบบของความเรียงตามประเด็นที่ศึกษา

บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
การวิจัยเรื่อง สภาพและปัญหาของครูในการสร้างรอยเชื่อมต่อทางการศึกษาของเด็กอนุบาล
เพื่อเข้าสู่ชั้นประถมศึกษา มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพและปัญหาของครูในการสร้างรอยเชื่อมต่อ
ทางการศึก ษาของเด็ก อนุบาลเพื่อ เข้าสู่ชั้นประถมศึก ษาใน 3 ประเด็น ได้แก่ การวางแผนการ
ดาเนินงานการสร้างรอยเชื่อมต่อ การสร้างความร่วมมือกับผู้ที่เกี่ยวข้องในการสร้างรอยเชื่อมต่อ
และการส่งเสริมความพร้อมทางการเรียน ซึ่งผู้วิจัยนาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลซึ่งแบ่งออกเป็น 3
ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไป
ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์สภาพของครูในการสร้างรอยเชื่อมต่อทางการศึกษาของเด็ก
อนุบาลเพื่อเข้าสู่ชั้นประถมศึกษา
ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ปัญหาและข้อเสนอแนะ
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไป
ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ วุฒิการศึกษาสูงสุด ประสบการณ์
ในการสอนเด็กอายุ 5-6 ปี จานวนเด็กอายุ 5-6 ปี ต่อห้องเรียน การจัดการเรียนการสอนในระดับ
ประถมศึกษาในโรงเรียน การช่วยเหลือเด็กอนุบาลในการปรับตัวทางสังคมและความพร้อมทางการ
เรียนเพื่อเข้าสู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ความคิดเห็นของครูในการเตรียมความพร้อมให้กับเด็กอนุบาล
เพื่อเข้าสู่ชั้นประถมศึกษาปีที่1 และการติดตามผลการเรียนหรือพฤติกรรมของเด็กเมื่อเข้าเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 นาเสนอในตารางที่ 9 ดังนี้
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ตารางที่ 9 ข้อมูลทั่วไป
จานวน (คน)
(n=285)

ร้อยละ

ชาย

6

2.1

หญิง

279

97.9

ต่ากว่า 25 ปี
25 - 30 ปี
31 - 35 ปี
36 - 40 ปี
41 - 45 ปี
46 - 50 ปี
50 ปีขึ้นไป
3. วุฒิการศึกษาสูงสุด
ปริญญาตรี

6
71
45
47
41
29
46

2.1
24.9
15.8
16.5
14.4
10.2
16.1

189

66.3

147
42

51.6
14.7

92

32.3

สาขาการศึกษาปฐมวัย
สาขาอื่น

32
60

11.2
21.1

อื่นๆ
4. ประสบการณ์ในการสอนเด็กอายุ 5-6 ปี
ต่ากว่า 5 ปี
5 - 10 ปี
11 - 15 ปี
16 ปีขึ้นไป
5. จานวนเด็กอายุ 5-6 ปี ในห้องเรียน
น้อยกว่า 20 คน
20 - 30 คน
31 - 40 คน
มากกว่า 40 คน
6. การจัดการเรียนการสอนในโรงเรียน
มีระดับประถมศึกษา
ไม่มีระดับประถมศึกษา

4

1.4

54
96
55
80

18.9
33.7
19.3
28.1

15
179
90
1

5.3
62.8
31.5
0.4

226
59

79.3
20.7

รายการ
1. เพศ

2. อายุ

สาขาการศึกษาปฐมวัย
สาขาอื่น

ปริญญาโท
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ตารางที่ 9 ข้อมูลทั่วไป (ต่อ)
จานวน
ร้อยละ
(คน)
7. การช่วยเหลือเด็กอนุบาลในการปรับตัวทางสังคมและความพร้อมทางการเรียนเพื่อเข้าสู่ชั้นประถมศึกษาปีที่1
(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
7.1 โรงเรียนมีการช่วยเหลือ
276
96.8
รายการ

(1) ปรับเนื้อหาความรู้ให้สอดคล้องกับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
(2) จัดกิจกรรมเพื่อปรับพื้นฐานและเตรียมความพร้อมสู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

202
230

70.9
80.7

(3) จัดให้เด็กอนุบาลได้เยี่ยมชมชั้นเรียนประถมศึกษาปีที่1 หรือโรงเรียนใหม่
(4) จัดกิจกรรมให้เด็กอนุบาลและเด็กประถมศึกษาทาร่วมกัน

85
120

29.8
42.1

7.2 โรงเรียนไม่มีการช่วยเหลือ
9
8. ความคิดเห็นของครูในการเตรียมความพร้อมให้กับเด็กอนุบาลเพื่อเข้าสู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
8.1 จาเป็นต้องเตรียมความพร้อม เพราะ
277

3.2

ให้กับเด็กอนุบาล

(1) รูปแบบการเรียนรู้ของชั้นอนุบาลและชั้นประถมศึกษาแตกต่างกัน
(2) เด็กต้องปรับตัวและช่วยเหลือตัวเองมากขึ้นในชั้นประถมศึกษาปีที่1
(3) ช่วยให้เด็กมีความสุขกับการเรียนในชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

8.2 ไม่จาเป็นต้องเตรียมความพร้อม เพราะ
(1) เด็กสามารถปรับตัวได้ด้วยตนเองตามวัย จึงไม่พบปัญหาของเด็กเมื่อเข้าชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1
(2) ครูอนุบาลเตรียมความพร้อมให้เด็กตามหลักสูตรครอบคลุมอยู่แล้ว
(3) เป็นหน้าที่ของครูชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ในการช่วยเหลือนักเรียนใหม่ในการ
ปรับตัวทางสังคมและการเรียนรู้

9. การติดตามผลการเรียนหรือพฤติกรรมของเด็กเมื่อเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1
(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
9.1 มีการติดตาม
(1) ติดตามจากผู้ปกครอง
(2) ติดตามจากครูชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
(3) อื่นๆ

9.2 ไม่มีการติดตาม

97.2

195
240
192

68.4
84.2
67.4

8

2.8

8

2.8

4
3

1.8
1.1

263

92.3

211
189
19

74.0
66.3
6.7

22

7.7
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จากตารางที่ 9 แสดงว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 97.9 มี
อายุระหว่าง 25-30 ปี คิดเป็นร้อยละ 24.9 วุฒิการศึกษาสูงสุดคือ ระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ
66.3 โดยเฉพาะสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คิดเป็นร้อยละ 51.6 มีประสบการณ์ในการสอนเด็ก
อนุบาล 5-10 ปี คิดเป็นร้อยละ 33.7 มีเด็กอายุ 5-6 ปี ในห้องเรียนจานวน 20-30 คน คิดเป็นร้อย
ละ 62.8 ที่โรงเรียนมีการจัดการเรียนการสอนในระดับอนุบาลต่อเนื่องกับระดับประถมศึกษา คิดเป็น
ร้อยละ 79.3 โรงเรียนมีการช่วยเหลือเด็กอนุบาลในการปรับตัวทางสังคมและความพร้อมทางการ
เรียนเพื่อเข้าสู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 คิดเป็นร้อยละ 96.8 โดยเฉพาะจัดกิจกรรมเพื่อปรับพืน้ ฐานและ
เตรียมความพร้อมสู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ให้กับเด็กอนุบาล คิดเป็นร้อยละ 80.7 ครูมีความคิดเห็น
ว่าจาเป็นเตรียมความพร้อมให้กับเด็กอนุบ าลเพื่อเข้าสู่ชั้นประถมศึกษาปีที่1 คิดเป็นร้อยละ 97.2
โดยให้เหตุผลว่า เด็กต้องปรับตัวและช่วยเหลือตัวเองมากขึ้นในชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 คิดเป็นร้อยละ
84.2 และโรงเรียนมีการติดตามผลการเรียนหรือพฤติกรรมของเด็กเมือ่ เข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1
คิดเป็นร้อยละ 92.3 ทั้งนี้ส่วนใหญ่เป็นการติดตามจากผู้ปกครอง คิดเป็นร้อยละ 74.0
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ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์สภาพของครูในการสร้างรอยเชื่อมต่อทางการศึกษาของเด็กอนุบาล
เพื่อเข้าสูช่ ั้นประถมศึกษา
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลสภาพของครูในการสร้างรอยเชื่อมต่อทางการศึกษาของเด็กอนุบาล
เพื่อเข้าสู่ชั้นประถมศึกษา โดยใช้การวิเคราะห์ค่าสถิติบรรยาย ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (𝑥̅ ) ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D) ดังแสดงในตารางที่ 10
ตารางที่ 10 สภาพของครูในการสร้างรอยเชื่อมต่อทางการศึกษาของเด็กอนุบาลเพื่อเข้าสู่ชั้นประถมศึกษา จาแนก
ตามค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
การสร้างรอยเชื่อมต่อทางการศึกษา
S.D.
แปลผล
̅
𝒙
1. ด้านการวางแผนการดาเนินงานการสร้างรอยเชื่อมต่อ

3.91

1.00

มาก

1.1 การกาหนดแนวปฏิบัติและบทบาทหน้าที่ในการดาเนินงาน

3.92

0.98

มาก

1.2 การกากับติดตามและประเมินผลการดาเนินงาน

3.90

1.03

มาก

3.81

1.02

มาก

2.1 การสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์

3.71

1.09

มาก

2.2 การติดต่อสื่อสาร

3.91

0.95

มาก

4.26

0.85

มาก

3.1 พัฒนาการและการเรียนรู้

4.62

0.59

มากที่สุด

3.2 การจัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการปรับตัว

3.91

1.12

มาก

3.99

0.95

มาก

2. ด้านการสร้างความร่วมมือกับผู้ที่เกี่ยวข้องในการสร้างรอยเชื่อมต่อ

3. ด้านการส่งเสริมความพร้อมทางการเรียน

รวม

จากตารางที่ 10 แสดงว่า การสร้างรอยเชื่อมต่อทางการศึกษาของเด็กอนุบาลเพื่อเข้าสู่ชั้น
̅=3.99) เมื่อพิจารณารายด้าน
ประถมศึกษาของผู้ตอบแบบสอบถามโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (𝒙
พบว่า ทั้งสามด้านอยู่ในระดับมาก (3.81≤𝑥̅ ≤4.26) ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ด้านการส่งเสริมความ
̅=4.26) รองลงมาคือ ด้านการวางแผนการดาเนินงานการสร้างรอยเชื่อมต่อ
พร้อมทางการเรียน (𝒙
̅=3.91) และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุดคือ ด้านการสร้างความร่วมมือกับผู้ที่เกี่ยวข้องในการสร้างรอย
(𝒙
̅=3.81) ตามลาดับ
เชื่อมต่อ (𝒙
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ตารางที่ 11 ด้านการวางแผนการดาเนินงานสร้างรอยเชื่อมต่อ จาแนกตามค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
รายการ
S.D.
แปลผล
̅
𝒙
การกาหนดแนวปฏิบัติและบทบาทหน้าที่ในการดาเนินงาน
1. การประชุมหรืออบรมให้ความรู้ครูเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการ
ปรับตัวของเด็กอนุบาลเมื่อเข้าสู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
2. การมอบหมายให้ครูจัดกิจกรรมหรือให้ความรู้แก่ผู้ปกครองเกี่ยวกับ
ความสาคัญและการเตรียมตัวเด็กอนุบาลเพื่อเข้าสู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
3. การจัดสรรงบประมาณในโครงการหรือกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เด็กอนุบาล
คุ้นเคยกับการเรียนรู้และการปรับตัวสู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
4. การอานวยความสะดวกในการใช้ทรัพยากรของโรงเรียน (สถานที่ สื่อ
อุปกรณ์ บุคลากร) เพื่อจัดกิจกรรมที่สนับสนุนการปรับตัว และการเตรียม
ความพร้อมทางการเรียนแก่เด็กอนุบาลก่อนเข้าเรียนในชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 1
5. การเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้แสดงความคิดเห็น หรือมีส่วนร่วมในการหา
แนวทางเพื่อเตรียมความพร้อมแก่บุตรหลานของตนในการเข้าสู่ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1
6. การมอบหมายให้ครูรับผิดชอบในการจัดกิจกรรมที่ช่วยเหลือการปรับตัว
ทางสังคมและความพร้อมทางการเรียนรู้ของเด็กอนุบาลที่กาลังจะเข้าสู่ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1
7. การกาหนดวันเวลาในปฏิทินกิจกรรมของโรงเรียนอย่างชัดเจนในการ
ส่งเสริมรอยเชื่อมต่อของเด็กอนุบาลเพื่อเข้าสู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
8. การจัดทาหลักสูตรหรือแนวปฏิบัติที่คานึงถึงการปรับตัวทางสังคมและการ
ปรับเนื้อหาความรู้ให้สอดคล้องกับเด็กในช่วงรอยเชื่อมต่อสู่ชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 1
9. การจัดกิจกรรมหรือโปรแกรมปรับพื้นฐานการเรียนแก่นักเรียนใหม่ในชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 ในช่วงก่อนเปิดเรียน หรือระยะแรกของการเปิดเรียน
(เช่น การปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ กิจกรรมค่ายฤดูร้อน การเรียนปรับพื้น
ฐานความรู้)
10. การแนะนาหรือจัดกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้เด็กอนุบาลได้รู้จักและทา
ความคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมของโรงเรียนประถมศึกษา
รวม
การกากับติดตามและประเมินผลการดาเนินงาน
11. การกากับให้ครูทาตามแผนงานที่โรงเรียนกาหนดในการช่วยเหลือการ
ปรับตัวทางสังคมและการเรียนรู้ของเด็กอนุบาลที่กาลังจะเข้าสู่ชั้นประถม
ศึกษาปีที่ 1 อย่างชัดเจน

3.80

0.98

มาก

3.88

0.94

มาก

3.62

1.09

มาก

4.06

0.88

มาก

4.01

0.82

มาก

3.96

0.94

มาก

3.94

1.04

มาก

4.08

0.94

มาก

4.01

1.07

มาก

3.88

1.15

มาก

3.92

0.98

มาก

3.94

1.03

มาก
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ตารางที่ 11 ด้านการวางแผนการดาเนินงานสร้างรอยเชื่อมต่อ จาแนกตามค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(ต่อ)
รายการ
S.D.
แปลผล
̅
𝒙
12. การเข้าร่วมประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้าเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมที่
ส่งเสริมรอยเชื่อมต่อของเด็กอนุบาลเพื่อเข้าสู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
13. การนาผลการประเมินและข้อคิดเห็นต่างๆ ที่ได้รับจากครูชั้น
ประถมศึกษาและผู้ปกครองมาปรับใช้ในการจัดกิจกรรมเพื่อเตรียมความ
พร้อมให้เด็กอนุบาลเข้าสู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ในปีถัดไป
14. การติดตามผลการเรียนของเด็กอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องเมื่อขึ้นชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1
รวม
รวมทั้งสิ้น

3.83

1.11

มาก

3.96

1.02

มาก

3.87

0.97

มาก

3.90

1.03

มาก

3.91

1.00

มาก

จากตารางที่ 11 แสดงว่า ด้านการวางแผนการดาเนินงานสร้างรอยเชื่อมต่อโดยภาพรวมอยู่
̅=3.91) เมื่ อ พิ จ ารณาด้ า นย่ อ ยพบว่ า ด้ า นย่ อ ยทั้ ง สองด้ า นอยู่ ใ นระดั บ มาก
ในระดั บ มาก (𝒙
(3.90≤𝑥̅ ≤3.92) ด้านที่ มี ค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ด้านการก าหนดแนวปฏิบัติและบทบาทหน้าที่ในการ
ดาเนินงาน (3.62≤𝑥̅ ≤4.08) เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยคะแนนสูงสุดสองลาดับแรกคือ
การจัดท าหลัก สูตรหรือแนวปฏิบัติที่คานึงถึงการปรับตัวทางสังคมและการปรับเนื้อหาความรู้ให้
̅=4.08) การอานวยความสะดวกใน
สอดคล้องกับเด็กในช่วงรอยเชื่อมต่อสู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (𝒙
การใช้ท รัพ ยากรของโรงเรียนเพื่ อ จัดกิ จกรรมที่ส นับ สนุน การปรับตัวและการเตรียมความพร้อม
̅=4.06) และข้อที่มีค่าเฉลี่ย
ทางการเรียนแก่เด็กอนุบาลก่อนเข้าเรียนในชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (𝒙
คะแนนต่าสุดคือ การจัดสรรงบประมาณในโครงการหรือกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เด็กอนุบาลคุ้นเคยกับ
̅=3.62)
การเรียนรู้และการปรับตัวสู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (𝒙
สาหรับด้านการกากับติดตามและประเมินผลการดาเนินงาน เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ข้อที่
มีค่าเฉลี่ยคะแนนสูงสุดสองลาดับแรกคือ การนาผลการประเมินและข้อคิดเห็นต่างๆ ที่ได้รับจากครูชั้น
ประถมศึกษาและผู้ปกครองมาปรับใช้ในการจัดกิจกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมให้เด็กอนุบาลเข้าสู่ชั้น
̅=3.96) การกากับให้ครูทาตามแผนงานที่โรงเรียนกาหนดในการ
ประถมศึกษาปีที่ 1 ในปีถัดไป (𝒙
ช่วยเหลือการปรับตัวทางสังคมและการเรียนรู้ของเด็กอนุบาลที่กาลังจะเข้าสู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
̅=3.94) และข้ อ ที่ มี ค่า เฉลี่ย คะแนนต่าสุด คื อ การเข้ า ร่ ว มประชุ ม เพื่อ ติด ตาม
อย่ า งชั ด เจน (𝒙
ความก้าวหน้าเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมรอยเชื่อมต่อของเด็กอนุบาลเพื่อเข้าสู่ชั้นประถมศึกษา
̅=3.83)
ปีที่ 1 (𝒙

44
จากการสัมภาษณ์ครูอนุบาล 10 คน พบว่า โรงเรียนมีการวางแผนเพื่อเตรียมความพร้อม
ให้กับเด็กในช่วงรอยเชื่อมต่อ โดยเริ่มตั้งแต่การร่วมกันวางแผนงานของครูในระดับอนุบาลและระดับ
ประถมศึกษาในช่วงก่อนเปิดภาคการศึกษาทุกๆ ปีการศึกษา (4 คน) นอกจากนี้โรงเรียนยังมีการ
สารวจความต้องการของผู้ปกครองที่มีบุตรหลานเรียนอยู่ในระดับอนุบาลและประสงค์ที่จะเข้าศึก ษา
ต่อในชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เพื่อที่โรงเรียนจะได้ติดตามความพร้อมและส่งต่อเด็กได้อย่างเหมาะสม
ยิ่ ง ขึ้ น (2 คน) บุ ค คลที่ มี บ ทบาทส าคั ญ ในการวางแผนการด าเนิ น งานการสร้ างรอยเชื่ อ มต่อ
ประกอบด้วยผู้บริหาร ครูอนุบาล ครูชั้นประถมศึกษา และผู้ปกครอง ทั้งนี้ทุกฝ่ายต้องมีเป้าหมาย
ไปในทิศทางเดียวกันจึงจะทาให้การสร้างรอยเชื่อมต่อประสบความสาเร็จราบรื่น (6 คน) โรงเรียนใช้
การประชุมร่วมกันระหว่างผู้บริหาร ครูอนุบาล และครูประถมศึกษาเป็นระยะๆ (ตั้งแต่เปิดภาค
การศึกษา กลางภาคการศึกษา และสิ้นภาคการศึกษา) ในการกากับติดตามผลการดาเนินงานเพื่อ
สนับสนุนการสร้างรอยเชื่อมต่อ และการแก้ปัญหาที่พบไปพร้อมๆ กัน (2 คน) และครูอนุบาลส่วน
ใหญ่จะเป็นผู้ติดตามผลพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กกับผู้ปกครองและครูชั้นประถมศึกษาด้วย
การพบปะพูดคุยตามโอกาสอย่างไม่เป็นทางการ (9 คน) และโรงเรียนมีการติดตามผลพัฒนาการของ
เด็กอย่างต่อเนื่องถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (1 คน)
ตารางที่ 12 ด้านการสร้างความร่วมมือกับผู้ที่เกี่ยวข้องในการสร้างรอยเชื่อมต่อ จาแนกตามค่าเฉลี่ยและส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน
รายการ
S.D.
แปลผล
̅
𝒙
การสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์
15. การพูดคุยกับเด็กอนุบาลถึงประสบการณ์ที่ดีของการใช้ชีวิตในโรงเรียน
เมื่อต้องขึ้นชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
16. การพบปะพูดคุยกับผู้ปกครองเกี่ยวกับความกังวลและปัญหาของเด็กใน
การเข้าเรียนต่อในชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
17. การพบปะพูดคุยกับครูชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เกี่ยวกับปัญหาที่พบของ
นักเรียนเข้าใหม่
18. การเข้าไปมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมในห้องเรียนเพื่อสร้างบรรยากาศที่
ผ่อนคลายและลดความกังวลแก่เด็กชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่เข้าใหม่
19. การเปิดโอกาสให้เด็กอนุบาลและเด็กประถมศึกษาได้ทากิจกรรมพิเศษ
บางอย่างร่วมกัน

4.16

0.78

มาก

4.06

0.78

มาก

3.66

1.20

มาก

3.18

1.33

ปานกลาง

3.81

1.24

มาก
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ตารางที่ 12 ด้านการสร้างความร่วมมือกับผู้ที่เกี่ยวข้องในการสร้างรอยเชื่อมต่อ จาแนกตามค่าเฉลี่ยและส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (ต่อ)
รายการ
20. การจัดโอกาสให้ครูชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ได้เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรม
การเรียนรู้บางอย่างของเด็กอนุบาล
21. การขอความร่วมมือจากบุคลากรในโรงเรียนให้เข้ามามีส่วนร่วมใน
กิจกรรมเพื่อสร้างความคุ้นเคยแก่เด็ก
รวม

̅
𝒙
3.37

S.D.

แปลผล

1.21

ปานกลาง

3.76

1.09

มาก

3.71

1.09

มาก

3.97

1.08

มาก

4.18

0.79

มาก

3.68

1.14

มาก

4.12

0.75

มาก

4.07

0.83

มาก

4.14

0.77

มาก

การติดต่อสื่อสาร
22. การจัดทาผลของพัฒนาการและการเรียนรู้เด็กเป็นรายบุคคลเพื่อส่งต่อ
ให้กับครูในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ในรูปแบบของรายงาน
23. การมีช่องทางการสื่อสารที่หลากหลายกับผู้ปกครองเกี่ยวกับปัญหาหรือ
ข้อกังวลใจด้านการปรับตัวและการเรียนรู้ของเด็ก (เช่น สมุดบันทึก
พฤติกรรม จดหมาย สื่อสังคมออนไลน์)
24. การพูดคุยกับครูชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกัน
เกี่ยวกับความคาดหวังต่อเด็กอนุบาลที่กาลังจะเข้าเรียนในชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 1
25. การพูดคุยกับผู้ปกครองเพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับความ
คาดหวังต่อบุตรหลานที่กาลังจะเข้าเรียนในชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
26. การสอดแทรกความรู้เกี่ยวกับวิธีการส่งเสริมการปรับตัวและการเตรียม
ความพร้อมทางการเรียนของบุตรหลานเมื่อเข้าสู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
แก่ผู้ปกครองเป็นรายบุคคล
27. การให้คาแนะนาเบื้องต้นแก่ผู้ปกครองเกี่ยวกับแนวการจัดการเรียนการ
สอนของโรงเรียนประถมศึกษา
28. การเข้าไปทากิจกรรมหรือสังเกตการเรียนการสอนของครูชั้นประถม
ศึกษาปีที่ 1 เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับรูปแบบและวิธีการจัดการเรียน
การสอน
รวม

3.20

1.30

ปานกลาง

3.91

0.95

มาก

รวมทั้งสิ้น

3.81

1.02

มาก
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จากตารางที่ 12 แสดงว่า ด้านการสร้างความร่วมมือกับผู้ที่เกี่ยวข้องในการสร้างรอยเชื่อมต่อ
̅=3.81) เมื่อพิจารณาด้านย่อยพบว่า ด้านย่อยทั้งสองด้านอยู่ ใน
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (𝒙
ระดับ มาก (3.71≤𝑥̅ ≤3.91) ด้านที่ มี ค่าเฉลี่ยสูง สุดคือ ด้านการติดต่อสื่อสารอยู่ในระดับ มาก
(3.20≤𝑥̅ ≤4.18) เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยคะแนนสูงสุดสองลาดับแรกคือ การมี
ช่องทางการสื่อสารที่หลากหลายกับผู้ปกครองเกี่ยวกับปัญหาหรือข้อกังวลใจด้านการปรับตัวและการ
̅=4.18) การให้คาแนะนาเบื้องต้นแก่ผู้ปกครองเกี่ยวกับแนวการจัดการเรียนการ
เรียนรู้ของเด็ก (𝒙
̅=4.14) และข้อที่มีค่าเฉลี่ยคะแนนต่าสุดคือ การเข้าไปทากิจกรรม
สอนของโรงเรียนประถมศึกษา (𝒙
หรือสังเกตการเรียนการสอนของครูชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับรูปแบบและ
̅=3.20)
วิธีการจัดการเรียนการสอน (𝒙
ส าหรับ ด้านการสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ เมื่ อพิจ ารณารายข้อพบว่า ข้อที่ มี ค่าเฉลี่ย
คะแนนสูง สุดสองล าดับ แรกคือ การพูดคุยกั บ เด็ก อนุบ าลถึง ประสบการณ์ที่ ดีของการใช้ชีวิตใน
̅=4.16) การพบปะพูดคุยกับผู้ปกครองเกี่ยวกับความ
โรงเรียนเมื่อต้องขึ้นชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (𝒙
̅=4.06) และข้อที่มีค่าเฉลี่ย
กังวลและปัญหาของเด็กในการเข้าเรียนต่อในชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (𝒙
คะแนนต่าสุด คือ การเข้าไปมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมในห้องเรียนเพื่อสร้างบรรยากาศที่ผ่อนคลาย
̅=3.18)
และลดความกังวลแก่เด็กชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่เข้าใหม่ (𝒙
จากการสัมภาษณ์ครูอนุบาล 10 คน พบว่า การสร้างความร่วมมือระหว่างครูอนุบาลกับครู
ประถมศึกษาในการสร้างความคุ้นเคยแก่เด็กอยู่ในรูปแบบของกิจกรรมที่หลากหลาย ได้แก่ การ
เยี่ยมชมชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 การให้เด็กชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เข้ามามีส่วนร่วมในการแนะนาเด็ก
อนุบาลเกี่ยวกับการปรับตัวและการเรียน (5 คน) การพูดคุยระหว่างครูอนุบาลและครูประถมถึง
ความคาดหวังและปัญหาที่พบเมื่อเด็กเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (7 คน) การสร้างความรู้ความ
เข้าใจกับผู้ปกครองเกี่ยวกับการเรียนในชั้นประถมศึก ษาเพื่อลดความกัง วล และแนะแนวทางให้
ผู้ปกครองช่วยเหลือและเตรียมความพร้อมให้กับเด็กเพื่อให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับโรงเรียน (10)
การนาข้อมูลที่ได้จากการสร้างความร่วมมือกับผู้ที่เกี่ยวข้องในสร้างรอยเชื่อมต่อมาใช้ในการเตรียม
ความพร้อมให้กับเด็กอนุบาลในปีถัดไป ซึ่งส่ว นใหญ่มาจากความต้องการของครูประถม เช่น การ
ฝึกเขียนในสมุดมีเส้น การอ่านสะกดคาง่ายๆ การช่วยเหลือตัวเองติดกระดุมเสื้อ การผูกเชือก
รองเท้า การใส่เข็มขัด (10 คน)
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ตารางที่ 13 ด้านการส่งเสริมความพร้อมทางการเรียน จาแนกตามค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
รายการ
̅ S.D. แปลผล
𝒙
พัฒนาการและการเรียนรู้
29. การจัดโอกาสในการฝึกให้เด็กนั่งเขียนหนังสือบนโต๊ะ
4.45 0.77
มาก
30. การฝึกให้เด็กได้ช่วยเหลือตนเองในการทากิจวัตรประจาวัน
4.72 0.56 มากที่สุด
31. การฝึกให้เด็กบอกความต้องการและควบคุมอารมณ์ของตนเอง
4.69 0.51 มากที่สุด
32. การฝึ กให้ เ ด็ กรั บ ผิ ด ชอบในการท างานที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายให้ ส าเร็ จ ลุ ล่ วง 4.71 0.55 มากที่สุด
ด้วยตนเอง
33. การฝึกให้เด็กปฏิบัติตามกฎกติกาหรือข้อตกลงที่มีร่วมกัน
4.72 0.53 มากที่สุด
34. การฝึกให้เด็กสร้างความสัมพันธ์กับเพื่อนผ่านกิจกรรมกลุ่มย่อย
4.72 0.51 มากที่สุด
35. การฝึกให้เด็กรู้จักดูแลของใช้ส่วนตัวและส่วนรวม
4.75 0.51 มากที่สุด
36. การฝึกให้เด็กจดจาและปฏิบัติตามคาสั่ง
4.76 0.47 มากที่สุด
37. การฝึกให้เด็กรู้จักตั้งคาถามและตอบคาถาม
4.69 0.55 มากที่สุด
38. การฝึกให้เด็กรู้จักทักษะที่จาเป็นในการสื่อสาร
4.72 0.52 มากที่สุด
39. การฝึ กให้ เ ด็ กมี ค วามสามารถในการรู้ หนั ง สื อเบื้ องต้นและดาเนิ นการกับ 4.69 0.53 มากที่สุด
ตัวเลขอย่างง่ายได้
40. การฝึกให้เด็กใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการคิดแก้ปัญหา
4.52 0.61 มากที่สุด
41. การฝึกให้เด็กรู้จักคุ้นเคยกับการใช้คอมพิวเตอร์ในการแสวงหาความรู้
3.99 1.07
มาก
รวม 4.62 0.59 มากที่สุด
การจัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการปรับตัว
42. การปรับเวลาในกิจกรรมต่างๆ และเพิ่มเวลาในการขีดเขียนให้มากขึ้นโดยให้ 4.25 0.78
มาก
สอดคล้องกับกิจกรรมในชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
43. การปรับเวลานอนของเด็กอนุบาลให้น้อยลง โดยเฉพาะเทอมสุดท้ายก่อนที่
3.85 1.33
มาก
จะขึ้นชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
44. การจัดพื้นที่ในห้องเรียนให้มีโต๊ะและเก้าอี้สาหรับฝึกการนั่งขีดเขียนอย่างถูก 4.38 0.90
มาก
วิธี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กปรับตัวเข้าสู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
45. การพาเด็กอนุบาลไปเยี่ยมชมสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนในชั้น
3.76 1.26
มาก
ประถมศึกษาปีที่ 1
46. การจัดเวลาให้เด็กชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 มาบอกเล่าประสบการณ์ หรือ
3.32 1.37 ปานกลาง
เรื่องราวประทับใจในชั้นเรียนแก่เด็กอนุบาล
รวม 3.91 1.12
มาก
รวมทั้งสิ้น 4.26 0.85
มาก
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จากตารางที่ 13 แสดงว่า ด้านการส่งเสริมความพร้อมทางการเรียน โดยภาพรวมอยู่ในระดับ
̅=4.26) เมื่อพิจารณาด้านย่อยพบว่า ด้านพัฒนาการและการเรียนรู้อยู่ในระดับมากที่ สุด
มาก (𝒙
(3.99≤𝑥̅ ≤4.76) เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยคะแนนสูงสุดสองลาดับแรกคือ การฝึกให้
̅=4.76) การฝึ ก ให้เ ด็ ก รู้จัก ดูแ ลของใช้ ส่ว นตั ว และส่ว นรวม
เด็ ก จดจ าและปฏิ บัติต ามค าสั่ง (𝒙
̅=4.75) และข้อที่มีค่าเฉลี่ยคะแนนต่าสุดคือ การให้เด็กรู้จักคุ้นเคยกับการใช้คอมพิวเตอร์ในการ
(𝒙
̅=3.99)
แสวงหาความรู้ (𝒙
สาหรับด้านการจัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการปรับตัว เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ย
คะแนนสูงสุดสองลาดับแรกคือ การจัดพื้นที่ในห้องเรียนให้มีโต๊ะและเก้าอี้สาหรับฝึกการนั่งขีดเขียน
̅=4.38) การปรับเวลา
อย่างถูกวิธี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กปรับตัวเข้าสู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (𝒙
ในกิ จ กรรมต่ า งๆ และเพิ่ ม เวลาในการขี ด เขี ย นให้ ม ากขึ้ น โดยให้ ส อดคล้ อ งกั บ กิ จ กรรมในชั้น
̅=4.25) และข้ อ ที่ มี ค่ า เฉลี่ ย คะแนนต่ าสุ ด คื อ การจั ด เวลาให้ เ ด็ ก ชั้ น
ประถมศึ ก ษาปี ที่ 1 (𝒙
ประถมศึก ษาปีที่ 1 มาบอกเล่าประสบการณ์ หรือเรื่องราวประทั บ ใจในชั้นเรียนแก่ เ ด็ก อนุบาล
̅=3.32)
(𝒙
จากการสัมภาษณ์ครูอนุบาล 10 คน พบว่า โรงเรียนอนุบาลเริ่มพื้นฐานพัฒนาการด้านต่างๆ
เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับเด็กตั้ง แต่แรกเริ่มเข้าโรงเรียน ส่งผลให้เด็กชั้นอนุบาลปีที่ 3
สามารถปรับตัวได้ดีเมื่อขึ้นชั้นประถมศึกษา 1 (5 คน) ทักษะที่มุ่งเน้น ได้แก่ การช่วยเหลือตนเอง
การคิดแก้ปัญหาในการทางานร่วมกับผู้อื่น การรับผิดชอบต่อสิ่งของของตนเองและส่วนรวม และ
ส่งเสริมความพร้อมด้านการอ่านการเขียนเบื้องต้น (10 คน) การสอบเข้าชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่
ข้อสอบยากเกินกว่าวัยของเด็ก (2 คน) ความไม่เข้าใจของครูประถมศึกษาเกี่ยวกับการเตรียมความ
พร้อมในระดับชั้นอนุบาล (1 คน) สาหรับการบรรยากาศที่เอื้อต่อการปรับตัว ครูอนุบาลจัดกิจกรรม
หลายอย่างเพื่ อ ให้เ ด็ก ได้คุ้นชินกั บ การเรียนในชั้นประถมศึก ษา เช่น การจัดช่วงเวลาเพื่อ พู ด
ประสบการณ์ที่ดีในชั้นประถมศึกษา (10 คน) การฝึกเด็กนั่งเก้าอี้เรียน (10 คน) การปรับลดเวลา
นอนให้น้อยลง (8 คน) การหัดให้เด็กใช้สมุดที่มีเส้น ฝึกอ่านหรือคัดลอกคาศัพท์จากกระดานดา (5
คน) การฝึกเด็กนั่งสอบสาหรับสอบเข้าชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (4 คน) การสารวจห้องเรียนอนุบาล
ของครูชั้นประถมศึกษาเพื่อปรับการจัดห้องเรียนให้คล้ายคือ มีมุมหนังสือ (1 คน)
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ตอนที่ 3 ปัญหาและข้อเสนอแนะ
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาและข้อเสนอแนะของครูในการสร้างรอยเชื่อมต่อทาง
การศึกษาของเด็กอนุบาลเพื่อเข้าสู่ชั้นประถมศึกษาตามประเด็นที่ศึกษา มีดังนี้
1. ด้านการวางแผนการดาเนินงานการสร้างรอยเชื่อมต่อ
1.1 ปัญหา
ข้อมูลจากแบบสอบถาม พบว่า การไม่เชื่อมต่อระหว่างหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐานและหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย (3 คน) และการมีนโยบายที่เร่งให้เด็กอ่านออกเขียนได้ใน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และการวัดประเมินผล (3 คน)
ข้อ มู ล จากแบบสัม ภาษณ์ พบว่า หลัก สูตรแกนกลางการศึก ษาขั้นพื้นฐาน และ
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยมีความแตกต่างกันในการจัดการเรียนการสอน ทาให้ต้องปรับความเข้าใจ
และความคาดหวังของผู้บริหาร ครูและผู้ปกครอง (7 คน)
1.2 ข้อเสนอแนะ
ข้อมูลจากแบบสอบถาม พบว่า ควรมีการปรับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐานให้มีรอยเชื่อมต่อกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย (3 คน) หลักสูตรปฐมวัยควรกาหนดเนื้อหา
สาระให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น (3 คน) ควรพิจารณาในเรื่องการวัดผลและนโยบายต่างๆ ที่ส่งผลให้เด็ก
ต้องเร่งเรียนในชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (3 คน) และควรมีการติดตามผลของนักเรียนเมื่อ เข้าเรียนใน
ระดับชั้นประถมศึกษา เพื่อสารวจความก้าวหน้า ปัญหาที่เกิดกับเด็ก (1 คน)
ข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์ พบว่า หน่วยงานต้นสังกัดและผู้บริหารสถานศึกษาควรให้
ความสาคัญในการสร้างรอยเชื่อมต่อทางการศึกษา (3 คน) การจัดทาหลักสูตรสถานศึกษาต้องมีความ
ชัดเจนในเนื้อหาระดับอนุบาลและระดับประถมศึกษาที่ต้องเกิดจากการจัดทาหลักสูตรสถานศึกษา
ร่วมกันของครูทั้งสองระดับชั้น (1 คน)
2. ด้านการสร้างความร่วมมือกับผู้ที่เกี่ยวข้องในการสร้างรอยเชื่อมต่อ
2.1 ปัญหา
ข้อมูลจากแบบสอบถาม พบว่า ครูขาดโอกาสในการสร้างความรู้ความเข้าใจร่วมกับ
ครูประถมศึกษา (2 คน)
ข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์ พบว่า ผู้บริหาร ครูประถมศึกษา และผู้ปกครอง ขาด
ความเข้าใจในการเรียนการสอนระดับอนุบาล และพัฒนาการการและการเรียนรู้ของเด็ก (5 คน)
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2.2 ข้อเสนอแนะ
ข้อมูลจากแบบสอบถาม พบว่า ควรจัดอบรมครูอนุบาลและครูชั้นประถมศึกษาปีที่
1 เพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันถึงพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน (2
คน) และจัดประชุม อบรม ให้ความรู้กับผู้ปกครองเกี่ยวกับรอยเชื่อมต่อทางการศึกษาของเด็กอนุบาล
เพื่อเข้าสู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (1 คน)
ข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์ พบว่า กระทรวงหรือหน่วยงานต้นสังกัดควรมีการจัด
อบรมให้ความรู้ในรอยเชื่อมต่อกับบุคลากรทุกคนที่เกี่ยวข้องร่วมกัน ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา ครู
อนุบาล และครูประถมศึกษา (2 คน)
3. ด้านการส่งเสริมความพร้อมทางการเรียน
3.1 ปัญหา
ข้อมูลจากแบบสอบถาม พบว่า ความคาดหวัง และความกังวลใจจากผู้ปกครอง ใน
การสอบเข้าชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (4 คน) และความคาดหวังจากครูชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ว่าเด็ก
ต้องอ่านออกเขียนได้ (2 คน)
ข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์ พบว่า ความแตกต่างของเด็กและครอบครัวเป็นรายบุคคล
ซึ่งจะส่งผลต่อความพร้อมของเด็ก (7 คน) และความคาดหวังของครูประถมศึกษาปีที่ 1 เกี่ยวกับ
ความพร้อมด้านวิชาการที่เกินพัฒนาการและการเรียนรู้ในเด็กอนุบาล (4 คน) และความต้องการของ
ผู้ปกครองในการอ่านเขียนของเด็กเพื่อสอบเข้าชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (2 คน)
3.2 ข้อเสนอแนะ
ข้อมูลจากแบบสอบถาม พบว่า ควรพิจารณาการสอบเข้าชั้นประถมศึกษาปีที่ (1)
ข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์ พบว่า ครูอนุบาลจะต้องยึดในหลักวิชาการศึกษาปฐมวัย
เพื่อใช้เป็นแนวในการปฏิบัติในการพัฒนาเด็กปฐมวัย และสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้ที่เกี่ยวข้อง
ในรอยเชื่อมต่อทางการศึกษา ได้แก่ ผู้บริหาร ครู และผู้ปกครอง ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน (4 คน)
และครูอนุบาลและครูประถมศึกษาควรพูดคุยหาแนวทางร่วมกันในการเตรียมความพร้อมให้กับเด็ก
อนุบาลเพื่อขึ้นชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (3 คน)

บทที่ 5
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
การวิจัยเรื่อง สภาพและปัญหาของครูในการสร้างรอยเชื่อมต่อทางการศึกษาของเด็กอนุบาล
เพื่อเข้าสู่ชั้นประถมศึกษา มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพและปัญหาของครูในการสร้างรอยเชื่อมต่อ
ทางการศึก ษาของเด็ก อนุบ าลเพื่ อเข้าสู่ชั้นประถมศึก ษา 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการวางแผนการ
ดาเนินงานการสร้างรอยเชื่อมต่อ ด้านการสร้างความร่วมมือกับผู้ที่เกี่ยวข้องในการสร้างรอยเชื่อมต่อ
และด้านการส่งเสริมความพร้อมทางการเรียน ตัวอย่างคือ ครูประจาชั้นของเด็ก อายุ 5 ถึง 6 ปี ภาค
เรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ในเขตกรุงเทพมหานคร จานวน 323 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ
แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ การวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถามโดยการแสดงค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน แล้วนาเสนอในรูปแบบของตารางประกอบความเรียง การวิเคราะห์ข้อมูล
แบบสัมภาษณ์โดยการแจกแจงความถี่ นาข้อมูลมาเรียบเรียง จัดกลุ่มตามประเด็น แล้วนาเสนอใน
รูปแบบของการบรรยายตามประเด็น
สรุปผลการวิจัย
การสร้างรอยเชื่อมต่อ ทางการศึกษาของเด็ก อนุบาลเพื่อเข้าสู่ชั้นประถมศึกษาของผู้ตอบ
̅=3.99) เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ทั้งสามด้านอยู่ใน
แบบสอบถามโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (𝒙
ระดับ มาก (3.81≤𝑥̅ ≤4.26) ด้านที่ มี ค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ด้านการส่งเสริม ความพร้อมทางการเรียน
̅=4.26) รองลงมาคือ ด้านการวางแผนการดาเนินงานการสร้างรอยเชื่อมต่อ (𝒙
̅=3.91) และด้าน
(𝒙
̅=3.81)
ที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุดคือ ด้านการสร้างความร่วมมือกับผู้ที่เกี่ยวข้องในการสร้างรอยเชื่อมต่อ (𝒙
ตามลาดับ
̅=3.91)
ด้านการวางแผนการดาเนินงานสร้างรอยเชื่อมต่อโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (𝒙
ด้านย่อยที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ด้านการกาหนดแนวปฏิบัติและบทบาทหน้าที่ในการดาเนินงานอยู่ใน
ระดับมาก (3.62≤𝑥̅ ≤4.08) โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยคะแนนสูงสุดสองลาดับแรกคือ การจัดทาหลักสูตรหรือ
แนวปฏิบัติที่คานึงถึงการปรับตัวทางสังคมและการปรับเนื้อหาความรู้ให้สอดคล้องกับเด็กในช่วงรอย
̅=4.08) การอานวยความสะดวกในการใช้ทรัพยากรของโรงเรียน
เชื่อมต่อสู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (𝒙
เพื่อจัดกิจกรรมที่สนับสนุนการปรับตัวและการเตรียมความพร้อมทางการเรียนแก่เด็กอนุบาลก่อนเข้า
̅=4.06) และข้อที่มีค่าเฉลี่ยคะแนนต่าสุดคือ การจัดสรรงบประมาณ
เรียนในชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (𝒙
ในโครงการหรื อ กิ จ กรรมที่ ส่ ง เสริ ม ให้ เ ด็ ก อนุ บ าลคุ้ น เคยกั บ การเรี ย นรู้ แ ละการปรั บ ตั ว สู่ ชั้ น
̅=3.62) ส่วนด้านย่อยการกากับติดตามและประเมินผลการดาเนินงาน พบว่า
ประถมศึกษาปีที่ 1 (𝒙
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ข้อที่มีค่าเฉลี่ยคะแนนสูงสุดสองลาดับแรกคือ การนาผลการประเมินและข้อคิดเห็นต่างๆ ที่ได้รับจาก
ครูชั้นประถมศึกษาและผู้ปกครองมาปรับใช้ในการจัดกิจกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมให้เด็กอนุบาล
̅=3.96) การกากับให้ครูทาตามแผนงานที่โรงเรียนกาหนดใน
เข้าสู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ในปีถัดไป (𝒙
การช่วยเหลือการปรับตัวทางสังคมและการเรียนรู้ของเด็กอนุบาลที่กาลังจะเข้าสู่ชั้นประถมศึกษาปีที่
̅=3.94) และข้อที่ มี ค่าเฉลี่ยคะแนนต่าสุดคือ การเข้าร่วมประชุม เพื่ อติดตาม
1 อย่างชัดเจน (𝒙
ความก้าวหน้าเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมรอยเชื่อมต่อของเด็กอนุบาลเพื่อเข้าสู่ชั้นประถมศึกษา
̅=3.83)
ปีที่ 1 (𝒙
ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ครูอนุบาล 10 คน พบว่า ครูส่วนใหญ่จะติดตามผลพัฒนาการและ
การเรียนรู้ของเด็กกับผู้ปกครองและครูชั้นประถมศึกษาด้วยการพูดคุยตามโอกาสอย่างไม่เป็นทางการ
(9 คน) และบุคคลที่มีบทบาทสาคัญในการวางแผนการดาเนินงานการสร้างรอยเชื่อมต่อประกอบด้วย
ผู้บริหาร ครูอนุบาล ครูชั้นประถมศึกษา และผู้ปกครอง ทั้งนี้ทุกฝ่ายต้องมีเป้าหมายไปในทิศทาง
เดียวกันจึงจะทาให้การสร้างรอยเชื่อมต่อประสบความสาเร็จราบรื่น (6 คน)
ด้านการสร้างความร่วมมือกับผู้ที่เกี่ยวข้องในการสร้างรอยเชื่อมต่อโดยภาพรวมอยู่ในระดับ
̅=3.81) ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ด้านการติดต่อสื่อสารอยู่ในระดับมาก (3.20≤𝑥̅ ≤4.18)
มาก (𝒙
โดยข้ อ ที่ มี ค่ า เฉลี่ย คะแนนสูง สุด สองล าดั บ แรกคื อ การมี ช่ อ งทางการสื่อสารที่ ห ลากหลายกั บ
̅=4.18) การให้
ผู้ปกครองเกี่ยวกับปัญหาหรือข้อกังวลใจด้านการปรับตัวและการเรียนรู้ของเด็ก (𝒙
คาแนะนาเบื้อ งต้นแก่ผู้ปกครองเกี่ยวกั บแนวการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนประถมศึกษา
̅=4.14) และข้อที่มีค่าเฉลี่ยคะแนนต่าสุดคือ การเข้าไปทากิจกรรมหรือสังเกตการเรียนการสอน
(𝒙
ของครูชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับรูปแบบและวิธีการจัดการเรียนการสอน
̅=3.20) ส่วนด้านย่อยการสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยคะแนนสูงสุดสอง
(𝒙
ลาดับแรกคือ การพูดคุยกับเด็กอนุบาลถึงประสบการณ์ที่ดีของการใช้ชีวิตในโรงเรียนเมื่อต้องขึ้นชั้น
̅=4.16) การพบปะพูดคุยกับผู้ปกครองเกี่ยวกับความกังวลและปัญหาของเด็ก
ประถมศึกษาปีที่ 1 (𝒙
̅=4.06) และข้อที่มีค่าเฉลี่ยคะแนนต่าสุด คือ การเข้า
ในการเข้าเรียนต่อในชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (𝒙
ไปมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมในห้องเรียนเพื่อสร้างบรรยากาศที่ผ่อนคลายและลดความกังวลแก่เด็ก
̅=3.18)
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่เข้าใหม่ (𝒙
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ข้อ มู ล จากการสัม ภาษณ์ครูอนุบ าล 10 คน พบว่า ครูมี ก ารสร้างความรู้ความเข้าใจกั บ
ผู้ปกครองเกี่ยวกับการเรียนในชั้นประถมศึกษาเพื่อลดความกังวล และแนะแนวทางให้ผู้ปกครอง
ช่วยเหลือและเตรียมความพร้อมให้กับเด็กเพื่อให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับโรงเรียน (10) และครู
นาข้อมูลที่ได้จากการสร้างความร่วมมือกับผู้ที่เกี่ยวข้องในสร้างรอยเชื่อมต่อมาใช้ในการเตรียมความ
พร้อมให้กับเด็กอนุบาลในปีถัดไป ซึ่งส่วนใหญ่มาจากความต้องการของครูประถม เช่น การฝึก
เขียนในสมุดมีเส้น การอ่านสะกดคาง่ายๆ การช่วยเหลือตัวเองติดกระดุมเสื้อ การผูกเชือกรองเท้า
การใส่เข็มขัด (10 คน)
̅=4.26) ด้านย่อย
ด้านการส่งเสริมความพร้อมทางการเรียน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (𝒙
ที่มีค่าเฉลี่ยคะแนนสุงสุดคือ ด้านพัฒนาการและการเรียนรู้อยู่ในระดับมากที่สุด (3.99≤𝑥̅ ≤4.76)
̅=4.76)
โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยคะแนนสูงสุดสองลาดับแรกคือ การฝึกให้เด็กจดจาและปฏิบัติตามคาสั่ง (𝒙
̅=4.75) และข้อที่มีค่าเฉลี่ยคะแนนต่าสุดคือ
การฝึกให้เด็กรู้จักดูแลของใช้ส่วนตัวและส่วนรวม (𝒙
̅=3.99) ส่วนด้านย่อยการจัด
การให้เด็กรู้จักคุ้นเคยกับการใช้คอมพิวเตอร์ในการแสวงหาความรู้ (𝒙
บรรยากาศที่เอื้อต่อการปรับตัวพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยคะแนนสูงสุดสองลาดับแรกคื อ การจัดพื้นที่ใน
ห้องเรียนให้มีโต๊ะและเก้าอี้สาหรับฝึกการนั่งขีดเขียนอย่างถูกวิธี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กปรับตัว
̅=4.38) การปรับเวลาในกิจกรรมต่างๆ และเพิ่มเวลาในการขีดเขียน
เข้าสู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (𝒙
̅=4.25) และข้อ ที่ มี ค่าเฉลี่ย
ให้ม ากขึ้นโดยให้สอดคล้อ งกั บกิ จกรรมในชั้นประถมศึก ษาปี ที่ 1 (𝒙
คะแนนต่าสุดคือ การจัดเวลาให้เด็กชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 มาบอกเล่าประสบการณ์ หรือเรื่องราว
̅=3.32)
ประทับใจในชั้นเรียนแก่เด็กอนุบาล (𝒙
ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ครูอนุบาล 10 คน พบว่า ทักษะที่ครูมุ่งเน้นในการเตรียมความพร้อม
ของเด็กเพื่อเข้าสู่ชั้นประถมศึกษาคือ การช่วยเหลือตนเอง การคิดแก้ปัญหาในการทางานร่วมกับ
ผู้อื่น การรับผิดชอบต่อสิ่งของของตนเองและส่วนรวม และส่งเสริมความพร้อมด้านการอ่านการ
เขียนเบื้องต้น (10 คน) สาหรับการจัดบรรยากาศเพื่อให้เด็กได้คุ้นชินกับการเรียนในชั้นประถมศึกษา
เช่น การจัดช่วงเวลาเพื่อพูดประสบการณ์ที่ดีในชั้นประถมศึกษา (10 คน) การฝึกเด็กนั่งเก้าอี้เรียน
(10 คน)
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ปัญหาและข้อเสนอแนะ
1. ด้านการวางแผนการดาเนินงานการสร้างรอยเชื่อมต่อ
1.1 ปัญหา
ข้อมูลจากแบบสอบถาม พบว่า การไม่เชื่อมต่อระหว่างหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐานและหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย (3 คน) และการมีนโยบายที่เร่งให้เด็กอ่านออกเขียนได้ใน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และการวัดประเมินผล (3 คน)
ข้อ มู ล จากแบบสัม ภาษณ์ พบว่า หลัก สูตรแกนกลางการศึก ษาขั้นพื้นฐาน และ
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยมีความแตกต่างกันในการจัดการเรียนการสอน ทาให้ต้องปรับความเข้าใจ
และความคาดหวังของผู้บริหาร ครูและผู้ปกครอง (7 คน)
1.2 ข้อเสนอแนะ
ข้อมูลจากแบบสอบถาม พบว่า ควรมีการปรับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐานให้มีรอยเชื่อมต่อกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย (3 คน) หลักสูตรปฐมวัยควรกาหนดเนื้อหา
สาระให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น (3 คน) ควรพิจารณาในเรื่องการวัดผลและนโยบายต่างๆ ที่ส่งผลให้เด็ก
ต้องเร่งเรียนในชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (3 คน) และควรมีการติดตามผลของนักเรียนเมื่อเข้าเรียนใน
ระดับชั้นประถมศึกษา เพื่อสารวจความก้าวหน้า ปัญหาที่เกิดกับเด็ก (1 คน)
ข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์ พบว่า หน่วยงานต้นสังกัดและผู้บริหารสถานศึกษาควรให้
ความสาคัญในการสร้างรอยเชื่อมต่อทางการศึกษา (3 คน) การจัดทาหลักสูตรสถานศึกษาต้องมีความ
ชัดเจนในเนื้อหาระดับอนุบาลและระดับประถมศึกษาที่ต้องเกิ ดจากการจัดทาหลักสูตรสถานศึกษา
ร่วมกันของครูทั้งสองระดับชั้น (1 คน)
2. ด้านการสร้างความร่วมมือกับผู้ที่เกี่ยวข้องในการสร้างรอยเชื่อมต่อ
2.1 ปัญหา
ข้อมูลจากแบบสอบถาม พบว่า ครูขาดโอกาสในการสร้างความรู้ความเข้าใจร่วมกับ
ครูประถมศึกษา (2 คน)
ข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์ พบว่า ผู้บริหาร ครูประถมศึกษา และผู้ปกครอง ขาด
ความเข้าใจในการเรียนการสอนระดับอนุบาล และพัฒนาการการและการเรียนรู้ของเด็ก (5 คน)
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2.2 ข้อเสนอแนะ
ข้อมูลจากแบบสอบถาม พบว่า ควรจัดอบรมครูอนุบาลและครูชั้นประถมศึกษาปีที่
1 เพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันถึงพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน (2
คน) และจัดประชุม อบรม ให้ความรู้กับผู้ปกครองเกี่ยวกับรอยเชื่อมต่อทางการศึกษาของเด็กอนุบาล
เพื่อเข้าสู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (1 คน)
ข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์ พบว่า กระทรวงหรือหน่วยงานต้นสังกัดควรมีการจัด
อบรมให้ความรู้ในรอยเชื่อมต่อกับบุคลากรทุกคนที่เกี่ยวข้องร่วมกัน ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา ครู
อนุบาล และครูประถมศึกษา (2 คน)
3. ด้านการส่งเสริมความพร้อมทางการเรียน
3.1 ปัญหา
ข้อมูลจากแบบสอบถาม พบว่า ความคาดหวัง และความกังวลใจจากผู้ปกครอง ใน
การสอบเข้าชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (4 คน) และความคาดหวังจากครูชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ว่าเด็ก
ต้องอ่านออกเขียนได้ (2 คน)
ข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์ พบว่า ความแตกต่างของเด็กและครอบครัวเป็นรายบุคคล
ซึ่งจะส่งผลต่อความพร้อมของเด็ก (7 คน) และความคาดหวัง ของครูประถมศึกษาปีที่ 1 เกี่ยวกับ
ความพร้อมด้านวิชาการที่เกินพัฒนาการและการเรียนรู้ในเด็กอนุบาล (4 คน) และความต้องการของ
ผู้ปกครองในการอ่านเขียนของเด็กเพื่อสอบเข้าชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (2 คน)
3.2 ข้อเสนอแนะ
ข้อมูลจากแบบสอบถาม พบว่า ควรพิจารณาการสอบเข้าชั้นประถมศึกษาปีที่ (1)
ข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์ พบว่า ครูอนุบาลจะต้องยึดในหลักวิชาการศึกษาปฐมวัย
เพื่อใช้เป็นแนวในการปฏิบัติในการพัฒนาเด็กปฐมวัย และสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้ที่เกี่ยวข้อง
ในรอยเชื่อมต่อทางการศึกษา ได้แก่ ผู้บริหาร ครู และผู้ปกครอง ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน (4 คน)
และครูอนุบาลและครูประถมศึกษาควรพูดคุยหาแนวทางร่วมกันในการเตรียมความพร้อมให้กับเด็ก
อนุบาลเพื่อขึ้นชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (3 คน)

อภิปรายผลการวิจัย
จากผลการวิจัยเรื่องสภาพและปัญหาของครูในการสร้างรอยเชื่อ มต่อทางการศึกษาของ
เด็กอนุบาลเพื่อเข้าสู่ชั้นประถมศึกษา ประเด็นสาคัญที่ผู้วิจัยพบและนามาอภิปรายมีดังนี้
1. การวางแผนการดาเนินงานการสร้างรอยเชื่อมต่อ
จากผลการวิจัย พบว่า ครูมีการวางแผนการดาเนินงานในรอยเชื่อมต่อ มีค่าเฉลี่ยอยู่ใน
̅=3.91) ซึ่งสอดคล้องกับ Dockett and Perry (2001) ที่กล่าวว่า การวางแผนที่ดีและ
ระดับมาก (𝒙
การประเมินผลอย่างมีประสิทธิภาพทาให้รอยเชื่อมต่อมีประสิทธิภาพและประสบความสาเร็จ โดย
ต้องอาศัยการวางแผนที่ละเอียดและมีวัตถุประสงค์ชัดเจน โดยการระดมความคิด และเปลี่ยนความ
คิดเห็นร่วมกันระหว่างผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายให้เข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผนการดาเนินงานและ
การประเมินผล และในด้านย่อยทั้งสองด้าน คือ การกาหนดแนวปฏิบัติและบทบาทหน้าที่ การกากับ
ติดตามผลการดาเนินงาน มีค่าเฉลี่ย อยู่ในระดับมากเช่นกัน ซึ่ง มีความสอดคล้องกับ New zealand
Government (2014) ที่ได้เสนอแนวปฏิบัติในการสร้างรอยเชื่อมต่อให้ประสบความสาเร็จว่า (1) การ
วางแผนล่วงหน้า ควรมีการวางแผนล่วงหน้าก่อนที่เด็กจะเปิดเรียน โดยการพูดคุยกับผู้ปกครองอย่าง
ต่อเนื่อง สิ่งที่สาคัญคือผู้ปกครองจะต้องสามารถเข้าถึงข้อมูล ข่าวสารต่างๆ จากทางโรงเรียนในช่วง
ก่อนที่เด็กจะเริ่มไปโรงเรียน (2) การมีบทบาทที่ชัดเจน บทบาทและความรับผิดชอบต่างๆ ควร
พูดคุยตกลงร่วมกันระหว่างผู้ที่เกี่ยวข้องก่อนที่เด็กจะเข้าโรงเรียนใหม่ และควรมี การชี้แจงบทบาทที่
ชัดเจนเพื่อให้แน่ใจว่าการทางานกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องจะเป็นไปในทิศทางเดียวกันและนาไปสู่การ
สร้างรอยเชื่อมต่อที่ดี (3) การส่งเสริมอย่างต่อเนื่อง การจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนควรได้รับ
การจัดการที่ครอบคลุม มีการแบ่งปันข้อมูลซึ่งกันและกัน โรงเรียนจะต้องทราบข้อมูลเกี่ยวกับเด็กทีจ่ ะ
ย้ายเข้ามาก่อนเปิดเทอม และจัดทาข้อมูลเพื่อแจ้งผูป้ กครอง เช่น แฟ้มสะสมงาน รายงานการประเมิน
ล่าสุดของเด็ก แต่ละคน และควรมีการพูดคุยกั บผู้ปกครองเพื่อสร้างความเข้าใจและหาแนวทางที่
สอดคล้ อ งเป็น ไปในทิ ศ ทางเดี ยวกั น (4) การก ากั บ ติ ดตาม โรงเรี ยนควรมี ก ารตรวจสอบการ
ดาเนินงานในช่วงรอยเชื่อมต่อว่าเป็นไปตามแผนที่วางไว้หรื อไม่ เด็ก ครูและผู้ปกครองอาจต้องการ
การสนับสนุนเป็นพิเศษในช่วงสองสามสัปดาห์แรกในช่วงเปิดโรงเรียน และควรมีการประชุม ร่วมกับผู้
ที่เกี่ยวข้องภายในหกสัปดาห์หลังจากที่เด็กเริ่มเข้าโรงเรียนใหม่ เพื่อหารือเกี่ยวกับสิ่งที่ดาเนินการไป
ได้ด้วยดี และปัญหาต่างๆอย่างต่อเนื่อง
การวางแผนการดาเนินงานการสร้างรอยเชื่อมต่อนั้นมีส่วนสาคัญอย่างมากที่จะทาให้
รอยเชื่อมต่อนั้นราบรื่นและประสบความสาเร็จ เพราะสะท้อนให้เห็นว่าผู้ที่เกี่ยวข้องในรอยเชื่อมต่อ
นั้นตระหนักถึงความสาคัญของรอยเชื่อมต่อ และจะมีการดาเนินงานในรอยเชื่อมต่อที่ชัดเจน ซึ่ง
สอดคล้อ งกับ Yeboah (2002) ที่ ได้เ สนอหลัก การในการสร้างรอยเชื่อมต่อไว้ว่า การตระหนักถึง
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ความส าคัญของรอยเชื่อ มต่อ ทางการศึก ษาจากอนุบาลไปประถมศึกษาเป็นสิ่ง สาคัญ ซึ่ง นโยบาย
ทางการศึกษาในระดับอนุบาลและระดับประถมศึกษาจะต้องสอดคล้องกัน การจัดการศึกษาระดับ
อนุบาลและประถมศึกษาควรมีความต่อเนื่องกัน โดยการศึกษาทั้งสองระดับจะต้องร่วมมือกัน รวมถึง
การสร้างความร่วมมือ ระหว่างสถาบันการศึกษากับผู้ปกครองก็ มีความสาคัญมาก และการกากั บ
ติดตาม ประเมินผลการดาเนินงานในรอยเชื่อมต่อของอนุบาลและประถมศึกษาเป็นสิ่งที่จาเป็นเพื่อให้
เห็นถึงสิ่งที่ควรปรับปรุงและแสดงถึงความสาเร็จในการสร้างรอยเชื่อมต่อ
2. การสร้างความร่วมมือกับผู้ที่เกี่ยวข้องในการสร้างรอยเชื่อมต่อ
ผลการวิจัยพบว่า ด้านการสร้างความร่วมมือกับผู้ที่เ กี่ยวข้องในการสร้างรอยเชื่อมต่อมี
̅=3.81) โดยครูมีการสร้างความร่วมมือกับ ผู้อานวยการ ครูประถมศึกษา
ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (𝒙
และผู้ ป กครองในการสร้างรอยเชื่ อมต่อ ให้กั บ เด็ ก ซึ่ ง สอดคล้องกั บ หลัก สูต รการศึ ก ษาปฐมวัย
พุทธศักราช 2560 (2559) ที่ได้กล่าวถึงการดาเนินงานในรอยเชื่อมต่อกับผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ผู้บริหาร
สถานศึกษา ผู้สอนระดับปฐมวัย ผู้สอนระดับประถมศึกษา และพ่อแม่ผู้ปกครอง โดยได้เสนอแนว
ปฏิบัติของครูอนุบาล ไว้ว่า ผู้สอนระดับปฐมวัยจะต้องศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
การจัดการเรียนการสอนในชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และสร้างความเข้าใจให้กับพ่อแม่ผู้ปกครองและ
บุคลากรอื่นๆ รวมทั้งช่วยเหลือเด็กในการปรับตัวก่อนเลื่อนขึ้นชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยการเก็บ
รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับตัวเด็กเป็นรายบุคคลเพื่อส่งต่อผู้สอนในชั้นประถมศึก ษาปีที่ 1 ซึ่ง จะทาให้
ผู้สอนในระดับประถมศึกษาสามารถใช้ข้อมูลนั้นช่วยเหลือเด็กในการปรับตัวเข้ากับการเรียนรู้ใหม่
ต่อไป มีการพูดคุยกับเด็กถึงประสบการณ์ที่ดีๆ เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ในระดับชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 1 เพื่อให้เด็กเกิดเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ จะเห็นได้ว่านอกจากผู้บริหาร ครูประถมศึกษา และพ่อ
แม่ผู้ปกครองแล้ว ครูอนุบาลจาเป็นต้องสร้างความสัมพันธ์ที่ดีให้กับเด็กอีกด้วย การสร้างความร่วมมือ
จึง ต้อ งอาศัยหลายฝ่ายที่เ กี่ยวข้อ ง ซึ่ง สอดคล้องกั บ Dockett and Perry (2001) ที่ ก ล่าวว่า รอย
เชื่อมต่อที่มีประสิทธิภาพขึ้นอยู่กับการสร้างและรักษาความสัมพันธ์ระหว่างทุกฝ่ายที่เกีย่ วข้อง ซึ่งต้อง
อาศัยการมีส่วนระหว่างบริบทของโรงเรียนอนุบาลและโรงเรียนประถมศึกษาด้วย การมีส่วนร่วมของ
คนหลายฝ่าย จะช่วยทาให้ทุกฝ่ายรู้จักเด็กเชิงลึกมากขึ้น มีความเห็นที่สอดคล้องกันของ Margetts
(2002, อ้ างถึง ใน The Evidence Request Bank Development Project, 2014 ) ที่ ก ล่าวว่า ครู
อนุ บ าลให้ ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ พั ฒ นาการและการเรี ย นรู้ ข องเด็ ก กั บ ครู ป ระถมครู อ นุ บ าลและครู
ประถมศึกษามีการศึกษาดูงานและทางานร่วมกัน และยังมีความสอดคล้องกับหลักการให้การสร้าง
รอยเชื่อมต่อให้ประสบความสาเร็จของ Yeboah (2002) ที่กล่าวว่า การจัดการศึกษาร่วมกันระหว่าง
โรงเรียนอนุบาลและโรงเรียนประถมศึก ษามีความจาเป็นอย่างมาก เพื่อประโยชน์ของเด็ก การจัด
การศึก ษาระดับอนุบาลและประถมศึก ษาต้องมี ความต่อเนื่องกั น การแลกเปลี่ยนข้อมูล เกี่ ยวกับ
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ความก้าวหน้าของเด็ก ระหว่างครูอนุบาล ครูประถมศึกษาและผู้ปกครองจะช่วยให้รอยเชื่อมต่อนั้น
ประสบความสาเร็จ
การสร้ า งความร่ว มมื อ กั บ ผู้ป กครองก็ เ ป็ นส่ ว นส าคั ญ อย่ า งมากในรอยเชื่ อ มต่อ ซึ่ง
สอดคล้องกับ Margetts (2002, อ้างถึงใน The Evidence Request Bank Development Project,
2014 ) กล่าวว่า การให้ข้อมูลกับผู้ปกครองเกี่ยวกับโรงเรียนใหม่ สนับสนุนการให้บริการแก่ผปู้ กครอง
เกี่ยวกับเด็กในช่วงรอยเชื่อมต่อ มีการสื่อสารกับผู้ปกครองจะช่วยลดความกังวลเกี่ยวกับเด็กในรอย
เชื่อมต่อ และการสนับ สนุนจากผู้ป กครองในช่วงรอยเชื่อมต่อนั้น ต้องท าอย่างต่อเนื่อง มี ความ
สอดคล้องกับ New zealand Government (2014) ที่กล่าวถึงการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองว่า การ
ทางานกับผู้ปกครองควรมีการสะท้อนความคิดที่เกี่ยวกั บสภาพรอยเชื่อมต่อจริงๆ และควรกาหนด
บทบาทของผู้ปกครองอย่างชัดเจน เพื่อให้ผู้ปกครองได้มีความมั่นใจที่จะให้ข้อมูลและเป็นส่วนหนึ่งใน
กระบวนการรอยเชื่อมต่อ และควรมีการสนทนาพูดคุยกับผู้ปกครองอยู่เสมอ การสร้างความรู้ความ
เข้าใจกับผู้ปกครองถึงบทบาทของตนในการเตรียมเด็กอนุบาลเพื่อเข้าสู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 นั้นเป็น
การสร้างความพร้ อ มให้กั บ ครอบครัวซึ่ง จะช่วยให้ก ารสร้างรอยเชื่อมต่อนั้นเป็นไปอย่างราบรื่น
สอดคล้อ งกั บ Unicef (2012) เสนอไว้ว่า ความพร้อมในการเข้าเรียนของเด็ก ในปัจ จุบันมี ส่วนที่
เชื่ อ มต่ อ กั นใน 3 มิ ติ ซึ่ ง ความพร้อมของครอบครัว เป็น มิ ติ ห นึ่ง ที่ ค วรมุ่ ง เน้น ไปยัง ทั ศ นคติของ
ผู้ปกครองหรือผูด้ ูแลเด็ก และการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการเรียนรูแ้ ละพัฒนาการของเด็ก ดังนั้นการ
คานึงถึงบทบาทของผู้ปกครองที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาผู้เรียนจึงเป็นสิ่งที่สาคัญอย่างมาก
และสอดคล้อ งกั บ แนวการจัดการศึก ษา ในพระราชบัญ ญัติก ารศึก ษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่2)พ.ศ.2545 และ(ฉบับที่3)พ.ศ.2553 (2542) มาตราที่ 23 วรรค 6 ว่า จัดการเรียนรู้
ให้เกิดขึ้นได้ทุกเวลาทุกสถานที่ มีการประสานความร่วมมือกับบิดามารดา ผู้ปกครอง และบุคคลใน
ชุมชนทุกฝ่าย เพื่อร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ ซึ่งมีความเห็นสอดคล้องกับ Yeboah (2002) ที่
กล่าวว่า การสร้างความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษากับบ้านมีความสาคัญอย่างมากในการสร้าง
รอยเชื่อมต่อให้ประสบความสาเร็จ
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3. การส่งเสริมความพร้อมทางการเรียน
3.1 การส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้
ผลการวิจัยพบว่า ด้านการส่งเสริมความพร้อมทางการเรียน มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ
̅=4.26) ครูส่วนมากส่งเสริมความพร้อมและการปรับตัวทางสังคมให้กับเด็กอนุบาลเพื่อเข้าสู่
มาก (𝒙
ชั้นประถมศึกษา โดยเตรียมความพร้อมให้กับเด็กครอบคลุมพัฒนาการทุกด้าน ครูเริ่มเตรียมความ
พร้อ มให้กั บเด็ก ตั้ง แต่ชั้นอนุบ าล 1 เพื่อให้เ ด็ก ได้พัฒนาและเติม เต็ม ศักยภาพต่อเนื่องมาจนถึงปี
สุดท้ ายในชั้นอนุบ าล จึง จะเริ่ม เน้นและส่ง เสริม ความพร้อมที่ มี ความจ าเป็นกั บ เด็ก เมื่อเข้าสู่ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 เช่น ทักษะในการใช้ชีวิต การช่วยเหลือตนเอง การดูแลสิ่งของของตนเอง ความ
รับผิดชอบต่อส่วนรวม การแก้ปัญหาและการทางานเป็นกลุ่ม และความพร้อมในด้านวิขาการ การ
อ่านเขียนเบื้องต้น การฟังและปฏิบัติตามคาสั่ง การคัดลอกประโยคในสมุดที่มีเส้น ความรู้เกี่ยวกับ
ตัวเลขเบื้องต้น ซึ่งสอดคล้องกับ Unicef (2012) ที่ได้นาเสนอว่า ความพร้อมในการเข้าเรียนของเด็ก
มุ่งเน้นไปที่การเรียนรูแ้ ละพัฒนาการของเด็ก มีความเห็นสอดคล้องกับ National Education Goals
Panel (1998) ที่กล่าวว่า ความพร้อมของตัวเด็ก คือการมีสุขภาพและพัฒนาการทางด้านร่างกายที่ ดี
พัฒนาการทางการเคลื่อนไหวที่ดี มีพัฒนาการทางอารมณ์ที่มั่ นคงและความสามารถทางสังคม เด็ก
จะต้องพร้อมที่จะเข้าโรงเรียนด้วยทักษะพื้นฐานและความรู้ที่หลากหลาย ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางใน
การสร้างรอยเชื่อมต่อให้ประสบความสาเร็จของ Dockett and Perry (2001) ที่กล่าวว่า ควรมีการ
ส่ง เสริม พั ฒ นาการของเด็ก แต่ล ะคนอย่า งเต็ม ศัก ยภาพ ซึ่ง รอยเชื่อมต่อที่ มี ป ระสิท ธิภ าพจะให้
ความสาคัญกับการเจริญเติบโต พัฒนาการ และการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นก่อนที่เด็กจะเข้าเรียนในโรงเรียน
รวมทั้งสภาพแวดล้อมของเด็กที่มี ต่อรอยเชื่อมต่อด้วยเช่นกัน รอยเชื่อมต่อที่มีประสิทธิภาพจะให้
ความสาคัญกับบทบาทของครอบครัวและนักการศึ กษา และมุ่งที่จะสร้างความร่วมมืออันนามาซึ่ง
ประสบการณ์ของเด็ก
3.2 การจัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการปรับตัว
ด้านการจัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการปรับตัว จากแนวทางของ Dockett and Perry
(2001) จะเห็นได้ว่านอกจากการส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กที่เป็นสิ่งสาคัญในช่วงรอย
เชื่อมต่อแล้วนั้น ในด้านการจัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการปรับตัวของเด็กก็เป็นสิ่งสาคัญที่จะทาให้รอย
เชื่อมต่อนั้นประสบผลสาเร็จ ซึ่งการจัดสภาพแวดล้อมทั้งภายในห้องเรียนให้มีความสอดคล้องกับชั้น
เรียนประถมศึกษา เช่น มุมสาหรับนั่งเขียนหนังสือบนโต๊ะ การลงชื่อเข้าเรียนในสมุดมีเส้น ป้ายนิเทศ
ต่างๆ ในห้องเรียนที่สอดแทรกการรู้หนังสือเบื้องต้น การบันทึกสถิติแผนภูมิในวันมาเรียนด้านหน้า
ห้องเรียน การจัดห้องเรียนที่เอื้อให้เด็กได้ช่วยเหลือตนเองมากขึ้น ในส่วนของสภาพแวดล้อมนอก
ห้องเรียน ครูอาจพาเด็กไปแนะนาสถานที่ต่างๆ ในโรงเรียนประถม เช่น ห้องเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่
1 โรงอาหาร ห้อ งสมุ ด ห้อ งพยาบาล ห้องธุร การ ห้องกิ จกรรมชมรมต่างๆ เป็นต้น เพื่อให้เด็กได้
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คุ้ น เคยกั บ สถานที่ ต่ า งๆ ในโรงเรี ย น รวมถึ ง การจั ด โอกาสให้เ ด็ ก ได้ ส ร้า งความคุ้ น เคยกั บ ชั้น
ประถมศึกษา ครูอาจจะจัดช่วงเวลาในทุกๆ เพื่อบอกเล่าถึงประสบการณ์ที่ดีในชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
และสร้างเจตคติที่ดีต่อครูชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และจัดช่วงเวลาให้พี่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 กลับมา
เล่าถึงประสบการณ์ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 พร้อมกับให้คาแนะนาในการปรับตัวในชั้นประถมศึกษา
ซึ่ง สอดคล้องกั บหลักสูต รการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช 2560 (2559) ที่ ก ล่าวไว้ว่า การสร้างรอย
เชื่อมต่อของการศึกษาระดับปฐมวัยกับระดับประถมศึกษาปีที่ 1 จะประสบผลสาเร็จได้ ครูอนุบาล
ต้องพูดคุยกับเด็กถึงประสบการณ์ที่ดี ๆ เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
เพื่อให้เ ด็ก เกิดเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ และจัดให้เด็ก ได้มีโ อกาสท าความรู้จักกั บผู้สอนตลอดจน
สภาพแวดล้อมบรรยากาศของห้องเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ทั้งที่อยู่ในสถานศึกษาเดียวกันหรือ
สถานศึกษาอื่น และจัดสื่อ วัสดุอุปกรณ์ หนังสือที่เหมาะสมกับวัยเด็กที่ส่งเสริมให้เด็กได้เรี ยนรู้และมี
ประสบการณ์พื้ นฐานที่ ส อดคล้อ งกั บ รอยเชื่อมต่อในการเรียนระดับ ชั้นประถมศึก ษาปีที่ 1 ซึ่ง
สอดคล้องกับ Margetts (2002, อ้างถึงใน The Evidence Request Bank Development Project,
2014 ) ที่กล่าวว่า การช่วยให้เด็กมีความคุ้นเคยกับสถานการณ์ใหม่ ครูควรช่วยแนะนาเด็กเกี่ยวกับ
ชีวิตในโรงเรียนใหม่ โดยเตรียมความพร้อมก่อนเข้าโรงเรียนให้กับเด็กผ่านกิจกรรมต่างๆ และส่งเสริม
ความสัมพันธ์ระหว่างเด็กก่อนเข้าโรงเรียน โดย Yeboah (2002) ให้หลักการว่าเพื่อนหรือพี่น้องใน
โรงเรียนใหม่จะช่วยสร้างความคุ้นเคยให้กับเด็ก สอดคล้องกับ Dockett and Perry (2001) ที่มอง
รอยเชื่อ มต่อบนพื้นฐานของความไว้วางใจและความเคารพซึ่ง กันและกันที่จะช่วยให้ทุ กคนรู้สึกมี
คุณค่าภายในบริบทของโรงเรียน เช่นเดียวกับการที่เด็กจะทาหน้าที่ ได้ดีที่สุดในสถานการณ์ที่ รู้สึก
ปลอดภัยทั้งในด้านจิตใจและด้านร่างกาย สะท้อนให้เห็นว่าการจัดบรรยากาศที่เอื้อต้อการปรับตัวของ
เด็กจะสร้างความคุ้นเคย อบอุ่น ปลอดภัยกับการเรียนในชั้นประถมศึกษาซึ่งมีความสาคัญอย่างยิ่ง ใน
การสร้างรอยเชื่อมต่อให้มีประสิทธิภาพและราบรื่น
3.3 การใช้คอมพิวเตอร์กับเด็กอนุบาล
ด้านการส่งเสริมความพร้อมทางการเรียน จากผลการวิจัยในด้านย่อยพัฒนาการและ
การเรียนรู้ พบว่า ครูมีการเตรียมความพร้อมด้านสติปัญญาให้เด็กรู้จักคุ้นเคยกับการใช้คอมพิวเตอร์
̅=3.99) แสดงให้เห็นว่าเทคโนโลยีเริ่มเข้ามามี
ในการแสวงหาความรู้ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (𝒙
บทบาทสาคัญกับการศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับ สุวิชชา(2558) ที่ กล่าวว่า การนาเทคโนโลยีมาใช้ใน
การศึกษานั้นเป็นสิ่งที่จาเป็นที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ทั้ง ในปัจจุบันและอนาคต โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้
เทคโนโลยีในระดับ ปฐมวัย ซึ่ง เป็นประเด็นโต้แย้ง อย่าง กว้างขวาง เนื่องจากมี ทั้ ง ผู้ส นับ สนุนว่า
เทคโนโลยีคือสิ่งจาเป็นในชีวิตประจาวันที่ เด็กควรได้รับการจัด ประสบการณ์ที่ถูกต้อง พร้อมทั้งมีผู้
คัดค้านจานวนไม่น้อยในมุมมองว่าการนาเทคโนโลยีมาใช้ในชั้นเรียนของ เด็กอาจมีผลในด้านลบที่
ส่งผลกับสุขภาพ การเข้าสังคมและพัฒนาการของเด็ก จากข้างต้นจะเห็นว่าการใช้เทคโนโลยีกับเด็ก
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อนุบาลอาจจะส่งผลดีและผลเสียให้กับเด็ก ดังนั้นครูอนุบาลควรที่จะระมัดระวังในการนาเทคโนโลยี
ต่างๆเข้ามาใช้ส่งเสริมพัฒนาการให้กับเด็ก โดยต้องพิจารณาถึงความเหมาะสม ซึ่งมีความสอดคล้อง
กั บ National Association for the Education of Young Children แ ล ะ Fred Rogers Center
for Early Leaning and Children’s Media at Saint Vincent College (2012) ที่กล่าวว่า การใข้
เทคโนโลยีนั้นช่วยส่งเสริมพัฒนาการของเด็กแต่ต้องใช้อย่างถูกต้องและเหมาะสม ครูอนุบาลจึงต้อง
พิจารณาในเรื่องจองการใช้เทคโนโลยีในเด็กให้เกิดความสมดุล เช่นเดียวกับการใช้สื่อต่างๆที่สร้าง
เสริมประสบการณ์ให้กับเด็ก
ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
1. ครูอนุบาลนาผลที่ได้จากการวิจัยไปใช้เป็นแนวทางในการสร้างรอยเชื่อมต่อทางการศึกษา
ให้กับเด็กอนุบาลเพื่อเข้าสู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
2. ผู้บริหาร ครูชั้นประถมศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้องนาผลที่ได้จากการวิจัยไปใช้กาหนดนโยบาย
หรือเป็นแนวทางในการส่งเสริมรอยเชื่อมต่อทางการศึกษาของเด็กอนุบาลเพื่อเข้าสู่ชั้นประถมศึกษา
ข้อเสนอแนะสาหรับการทาวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรมีการพัฒนาโปรแกรมการสร้างรอยเชื่อมต่อทางการศึกษาของเด็กอนุบาลเพื่อเข้าสู่
ชั้นประถมศึกษา
2. ควรมี ก ารศึก ษาการสร้างรอยเชื่อมต่อทางการศึก ษาในทุ ก ช่วงของรอยเชื่อมต่อทาง
การศึก ษา เช่น จากบ้านสู่ส ถานรับ เลี้ยงเด็ก สถานรับ เลี้ยงเด็ก สู่โ รงเรียนอนุบ าล หรือในระดับ
การศึกษาที่สูงขึ้นไป
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ภาคผนวก ข
ผลการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาจากการวิเคราะห์คา่ ดัชนี IOC
ตารางที่ 14 ผลการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาของแบบสอบถามสภาพและปัญหาของครูในการสร้างรอยเชื่อมต่อ
ทางการศึกษาของเด็กอนุบาลเพื่อเข้าสู่ชั้นประถมศึกษา
ประเด็น/รายการ
ระดับความ รวม สรุปผล
คิดเห็น
1. การวางแผนดาเนินงานการสร้างรอยเชื่อมต่อ
1.1 การกาหนดแนวปฏิบัติและบทบาทหน้าที่ในการดาเนินงาน
1) โรงเรียนจัดประชุมหรืออบรมให้ความรู้ครูเกี่ยวกับการจัดกิจกรรม
1 1 1 1 สอดคล้อง
ที่ส่งเสริมการปรับตัวของเด็กอนุบาลเมื่อเข้าสู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
2) โรงเรียนจัดกิจกรรมหรือให้ความรู้แก่ผู้ปกครองเกี่ยวกับความสาคัญ
1 1 1 1 สอดคล้อง
และการเตรียมตัวเด็กอนุบาลเพื่อเข้าสู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
3) โรงเรียนจัดสรรงบประมาณในโครงการหรือกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เด็ก
1 0 1 0.67 สอดคล้อง
อนุบาลคุ้นเคยกับการเรียนรู้และการปรับตัวสู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
4) โรงเรียนอานวยความสะดวกในการใช้ทรัพยากรของโรงเรียน (สถานที่
สื่ออุปกรณ์บุคลากร) เพื่อจัดกิจกรรมที่สนับสนุนการปรับตัวและการ
1 1 1 1 สอดคล้อง
เตรียมความพร้อมทางการเรียนแก่เด็กอนุบาลก่อนเข้าเรียนในชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1
5) โรงเรียนเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้แสดงความคิด เห็นหรือมีส่วนร่วม
ในการหาแนวทางเพื่อเตรียมความพร้อมแก่บุตรหลานของตน
1 1 1 1 สอดคล้อง
ในการเข้าสู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
6) โรงเรียนมอบหมายให้ท่านรับผิดชอบการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริม
รอยเชื่อมของเด็กอนุบาลเมื่อเข้าสู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
7) โรงเรียนกาหนดวันเวลาในปฏิทินกิจกรรมของโรงเรียนอย่างชัดเจน
ในการส่งเสริมรอยเชื่อมต่อของเด็กอนุบาลเมื่อเข้าสู่ชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 1
8) โรงเรียนมีการจัดทาหลักสูตรหรือแนวปฏิบัติที่คานึงถึงการปรับตัว
ทางสังคมและการปรับเนื้อหาความรู้ให้สอดคล้องกับเด็กในช่วง
รอยเชื่อมต่อสู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
9) โรงเรียนจัดกิจกรรมหรือโปรแกรมปรับพื้นฐานการเรียนแก่นักเรียน
ใหม่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

1 0 1 0.67 สอดคล้อง
1 1 1

1

สอดคล้อง

1 1 1

1

สอดคล้อง

1 1 1

1

สอดคล้อง
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ตารางที่ 14 ผลการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาของแบบสอบถามสภาพและปัญหาของครูในการสร้างรอยเชื่อมต่อ
ทางการศึกษาของเด็กอนุบาลเพื่อเข้าสู่ชั้นประถมศึกษา (ต่อ)
ประเด็น/รายการ
ระดับความ รวม สรุปผล
คิดเห็น
10) โรงเรียนมีการแนะนาหรือจัดกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้เด็กอนุบาลได้
1 1 1 1 สอดคล้อง
รู้จักและทาความคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมของโรงเรียนประถมศึกษา
1.2 การกากับติดตามและประเมินผลการดาเนินงาน
11) โรงเรียนมีระบบการกากับให้ดาเนินการตามนโยบายในการช่วยเหลือ
การปรับตัวทางสังคมและการเรียนรู้ของเด็กอนุบาลที่กาลังจะไปสู่ชั้น 1 0 1 0.67 สอดคล้อง
ประถมศึกษาปีที่ 1 อย่างชัดเจน
12) โรงเรียนจัดประชุมครูเพื่อติดตามผลการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริม
รอยเชื่อมต่อของเด็กอนุบาลเพื่อเข้าสู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
13) โรงเรียนนาผลการประเมินและข้อคิดเห็นต่างๆ ที่ได้รับจากครูและ
ผู้ปกครองมาปรับใช้ในการจัดกิจกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมให้เด็ก
อนุบาลเข้าสู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ในปีถัดไป
14) โรงเรียนมีการพูดคุยและติดตามผลการเรียนของเด็กอย่างเป็นระบบ
และต่อเนื่องเมื่อขึ้นชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
2. การสร้างความร่วมมือกับผู้ที่เกี่ยวข้องในการสร้างรอยเชื่อมต่อ
2.1 การสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์
15) ท่านพูดคุยกับเด็กอนุบาลถึงประสบการณ์ที่ดีและการใช้ชีวิต
ในโรงเรียนเมื่อต้องขึ้นชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
16) ท่านมีโอกาสได้พบปะพูดคุยกับผู้ปกครองเกี่ยวกับความกังวลและ
ปัญหาของเด็กในการเข้าเรียนต่อในชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
17) ท่านพบปะพูดคุยกับครูชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เกี่ยวกับปัญหาที่พบ
ของนักเรียนเข้าใหม่
18) ท่านเข้าไปมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมในห้องเรียนเพื่อสร้าง
บรรยากาศที่ผ่อนคลายและลดความกังวลแก่เด็กชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 1 ที่เข้าใหม่ (เช่น กิจกรรมการเล่านิทาน)
19) ท่านเปิดโอกาสให้เด็กอนุบาลและเด็กประถมศึกษาได้ทากิจกรรม
พิเศษบางอย่างร่วมกัน (เช่น การเยี่ยมชมนิทรรศการ กิจกรรมวัน
เด็ก)
20) ท่านจัดโอกาสให้ครูชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ได้เข้ามามีส่วนร่วม
ในกิจกรรมการเรียนรู้บางอย่างของเด็กอนุบาล (เช่น การเชิญมาเป็น
วิทยากร)
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1

1

1

1

สอดคล้อง
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ตารางที่ 14 ผลการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาของแบบสอบถามสภาพและปัญหาของครูในการสร้างรอยเชื่อมต่อ
ทางการศึกษาของเด็กอนุบาลเพื่อเข้าสู่ชั้นประถมศึกษา (ต่อ)
ประเด็น/รายการ
ระดับความ รวม สรุปผล
คิดเห็น
21) โรงเรียนสนับสนุนให้บุคลากรอื่นๆ ในโรงเรียนเข้ามามีส่วนร่วม
ในกิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆ ตามที่ครูอนุบาลร้องขอ เพื่อสร้าง
1 1 1 1 สอดคล้อง
ความคุ้นเคยแก่เด็ก (เช่น ครูห้องสมุด ครูห้องธุรการ ครูห้อง
พยาบาล)
2.2 การติดต่อสื่อสาร
22) โรงเรียนมีการจัดทารายงานข้อมูลพัฒนาการของเด็กเป็นรายบุคคล
เพื่อส่งต่อให้กับครูในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
23) โรงเรียนมีช่องทางการสื่อสารที่หลากหลายกับผู้ปกครองเกี่ยวกับ
ปัญหาหรือข้อกังวลใจด้านการปรับตัวและการเรียนรู้ของเด็ก
(เช่น สมุดบันทึกพฤติกรรม จดหมาย สื่อสังคมออนไลน์)
24) ท่านพูดคุยกับครูชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เพื่อสร้างความเข้ าใจร่วมกัน
เกี่ยวกับความคาดหวังต่อเด็กอนุบาลที่กาลังจะเข้าเรียนในชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1
25) ท่านพูดคุยกับผู้ปกครอง เพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับความ
คาดหวังต่อบุตรหลานที่กาลังจะเข้าเรียนในชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
26) ท่านพูดคุยสอดแทรกความรู้อย่างไม่เป็นทางการเกี่ยวกับวิธีการ
ส่งเสริมการปรับตัวและการเตรียมความพร้อมทางการเรียนของบุตร
หลานเมื่อเข้าสู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 แก่ผู้ปกครองเป็นรายบุคคล
27) ท่านสามารถให้คาแนะนาเบื้องต้นแก่ผู้ปกครองเกี่ยวกับแนวการ
จัดการเรียนการสอนของโรงเรียนประถมศึกษา
28) ท่านมีโอกาสได้เข้าไปร่วมทากิจกรรมหรือสังเกตการเรียนการสอน
ของครูชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับรูปแบบ
และวิธีการจัดการเรียนการสอน
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ตารางที่ 14 ผลการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาของแบบสอบถามสภาพและปัญหาของครูในการสร้างรอยเชื่อมต่อ
ทางการศึกษาของเด็กอนุบาลเพื่อเข้าสู่ชั้นประถมศึกษา (ต่อ)
ประเด็น/รายการ
ระดับความ รวม สรุปผล
คิดเห็น
3. การส่งเสริมความพร้อมทางการเรียน
3.1 พัฒนาการด้านการเรียนรู้
29) ท่านจัดโอกาสและช่วงเวลาในการฝึกฝนความพร้อม การใช้กล้ามเนื้อ
และการประสานสัมพันธ์ของมือและตาแก่เด็ก
(เช่น การวิ่ง-การเดิน การควบคุมการทรงตัว
การนั่งเขียนหนังสือบนโต๊ะการจับดินสอหรือสิ่งของ

1 1 1

1

สอดคล้อง

30) ท่านฝึกให้เด็กได้การช่วยเหลือตนเองในการทากิจวัตรประจาวัน
(เช่น การแต่งตัว การเข้าห้องน้า การรับประทานอาหาร)

1 1 1

1

สอดคล้อง

31) ท่านฝึกให้เด็กบอกความต้องการ และควบคุมอารมณ์ของตนเอง

1 1 1

1

สอดคล้อง

32) ท่านฝึกให้เด็กรับผิดชอบในการทางานที่ได้รับมอบหมายให้สาเร็จ
ลุลวงด้วยตนเอง

1 0 1 0.67 สอดคล้อง

33) ท่านฝึกให้เด็กปฏิบัติตามกฎกติกาหรือข้อตกลงที่มีร่วมกัน

1 1 1

1

สอดคล้อง

34) ท่านฝึกให้เด็กการสร้างความสัมพันธ์กับเพื่อนผ่านการทากิจกรรม
เป็นกลุ่มย่อย

1 1 1

1

สอดคล้อง

35) ท่านฝึกให้เด็กรู้จักดูแลของใช้ส่วนตัวและส่วนรวม

1 1 1

1

สอดคล้อง

36) ท่านฝึกให้เด็กจดจาและปฏิบัติตามคาสั่ง

1 1 1

1

สอดคล้อง

37) ท่านฝึกให้เด็กรู้จักตั้งคาถามและตอบคาถาม

1 1 1

1

สอดคล้อง

38) ท่านฝึกให้เด็กมีมารยาทในการฟัง-พูด

1 1 1

1

สอดคล้อง

39) ท่านฝึกให้เด็กมีความสามารถในการรู้หนังสือเบื้องต้น และ

1 1 1

1

สอดคล้อง

ดาเนินการกับตัวเลขอย่างง่ายได้ (เช่น เขียนชื่อตนเอง คาศัพท์หรือ
ประโยคสั้นๆ การลด-เพิ่ม การเปรียบเทียบจานวน)

40) ท่านฝึกให้เด็กใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการคิด

1 0 1 0.67 สอดคล้อง

แก้ปัญหา

41) ท่านฝึกให้เด็กรู้จักคุ้นเคยกับใช้เทคโนโลยีในการแสวงหาความรู้
(เช่น การใช้คอมพิวเตอร์ แท็บเล็ตพีซี)

1 1 1

1

สอดคล้อง
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ตารางที่ 14 ผลการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาของแบบสอบถามสภาพและปัญหาของครูในการสร้างรอยเชื่อมต่อ
ทางการศึกษาของเด็กอนุบาลเพื่อเข้าสู่ชั้นประถมศึกษา (ต่อ)
ประเด็น/รายการ
ระดับความ รวม สรุปผล
คิดเห็น
3.2 การจัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการปรับตัว
1 0 1 0.67 สอดคล้อง
42) ท่านปรับเวลาในทากิจกรรมต่างๆ ให้สอดคล้องและใกล้เคียง
กับกิจกรรมในชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (เช่น การลดเวลานอนให้
น้อยลง การเพิ่มเวลาในการขีดเขียนให้มากขึ้น)
1 1 1 1 สอดคล้อง
43) ท่านจัดพื้นที่ในห้องเรียนให้มีโต๊ะและเก้าอี้สาหรับฝึกการนั่งขีด
เขียนอย่างถูกวิธี
44) ท่านพาเด็กอนุบาลไปเยี่ยมชมสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนในชั้น 1 0 1 0.67 สอดคล้อง
ประถมศึกษาปีที่ 1 (เช่น ห้องเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
โรงอาหาร ห้องสมุด ห้องพยาบาล)
45) ท่านจัดเวลาให้เด็กชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 มาบอกเล่าประสบการณ์ 1 0 1 0.67 สอดคล้อง
หรือเรื่องราวประทับใจในชั้นเรียน
รวม
0.85 สอดคล้อง
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ตารางที่ 15 ผลการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาของแบบสัมภาษณ์ สภาพและปัญหาของครูในการสร้างรอย
เชื่อมต่อทางการศึกษาของเด็กอนุบาลเพื่อเข้าสู่ชั้นประถมศึกษา
ประเด็น/รายการ
ระดับความ รวม สรุปผล
คิดเห็น
1. การวางแผนดาเนินงานการสร้างรอยเชื่อมต่อ
1.1 การกาหนดแนวปฏิบัติและบทบาทหน้าที่ในการดาเนินงาน
1 1 1 1 สอดคล้อง
- โรงเรียนมีการวางแผนเกี่ยวกับรอยเชื่อมต่อหรือไม่ เมื่อ่ไร อย่างไร
-

ใครเป็นผู้วางแผนและวางแผนดาเนินการร่วมกับใครบ้าง

ท่านมีบทบาทร่วมกับใคร และอย่างไรเกี่ยวกับการช่วยเหลือเด็กใน
การปรับตัวเข้าสู่ชั้นประถมศึกษา
- ปัญหาหรือความท้าทายที่พบในการวางแผนการดาเนินงาน
มีอะไรบ้าง
1.2 การกากับติดตามและประเมินผลการดาเนินงาน
- โรงเรียนมีการกากับติดตามผลการดาเนินงานหรือกิจกรรมต่างๆ
ที่จัดขึ้นเพื่อสนับสนุนรอยเชื่อมต่อหรือไม่ เมื่อไหร่ อย่างไร
- ท่านได้มีการติดตามผลพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กเมื่ออยู่
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 หรือไม่อย่างไร
2. การสร้างความร่วมมือกับผู้ที่เกี่ยวข้องในการสร้างรอยเชื่อมต่อ
2.1 การสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์
- ท่านมีวิธีการสร้างความสัมพันธ์หรือสร้างความร่วมมือกับผู้ที่
เกี่ยวข้องอย่างไร กับใครบ้าง
- ท่านมักใช้เวลาในช่วงใดในการสร้างความสัมพันธ์กับผู้ที่เกี่ยวข้อง
ในการสร้างรอยเชื่อมต่อ
- ท่านมักเชิญชวนใครให้เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมที่เตรียมความ
พร้อมแก่เด็กอนุบาลเพื่อเข้าสู่ชั้นประถมศึกษา
- ปัญหาหรือความท้าทายที่พบในการสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์
คืออะไร
2.2 การติดต่อสื่อสาร
- ท่านใช้วิธีใดในการสื่อสาร/แลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับพัฒนาการ
การเรียนรู้ของเด็ก
- ท่านนาข้อมูลที่ได้จาการสื่อสาร/แลกเปลี่ยนมาใช้เพื่อช่วยเหลือเด็ก
ในการปรับตัวและเรียนรู้ต่อไปอย่างไร

1

1

1

1

สอดคล้อง

1

1

1

1

สอดคล้อง

1

1

1

1

สอดคล้อง

1

1

1

1

สอดคล้อง

1

1

1

1

สอดคล้อง

1

1

1

1

สอดคล้อง

1

1

1

1

สอดคล้อง

1

1

1

1

สอดคล้อง

1

1

1

1

สอดคล้อง

1

1

1

1

สอดคล้อง

1

1

1

1

สอดคล้อง
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ตารางที่ 15 ผลการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาของแบบสัมภาษณ์ สภาพและปัญหาของครูในการสร้าง
รอยเชื่อมต่อทางการศึกษาของเด็กอนุบาลเพื่อเข้าสู่ชั้นประถมศึกษา (ต่อ)
ประเด็น/รายการ
ระดับความ รวม แปลผล
คิดเห็น
- ท่านมีการจัดข้อมูลที่ได้จาการสื่อสาร/แลกเปลี่ยนให้เป็นระบบ
1 1 1
1 สอดคล้อง
หรือไม่ อย่างไร
3. การส่งเสริมความพร้อมทางการเรียนและการปรับตัวทางสังคมของเด็ก
3.1 พัฒนาการและการเรียนรู้
- ท่านเริ่มกระบวนการในการส่งเสริมความพร้อมทางการเรียน
1 1 1
1 สอดคล้อง
และการปรับตัวทางสังคมของเด็กเพื่อเข้าสู่ชั้นประถมศึกษาปีที่1
อย่างไร
- ท่านให้ความสาคัญกับการเตรียมความพร้อมของเด็กในด้านใด
1 1 1
1 สอดคล้อง
เป็นพิเศษหรือไม่ เพราะอะไร
- ปัญหาหรือความท้าทายที่พบในการส่งเสริมความพร้อมทางการ
1 1 1
1 สอดคล้อง
เรียนและการปรับตัวทางสังคมของเด็กเคืออะไร
3.2 การจัดสภาพแวดล้อม
- ท่านจัดสภาพแวดล้อมในห้องเรียนเพื่อช่วยให้เด็กคุ้นเคยกับการ
1 1 1
1 สอดคล้อง
เรียนในชั้นประถมศึกษาปีที่1 หรือไม่ อย่างไร
- ปัญหาหรือความท้าทายที่พบในการจัดสภาพแวดล้อมเพื่อส่งเสริม
1 1 1
1 สอดคล้อง
ความพร้อมทางการเรียนและการปรับตัวทางสังคมของเด็กคืออะไร
รวม 1 สอดคล้อง
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ภาคผนวก ค
ตัวอย่างในการเก็บรวบรวมข้อมูล
ตารางที่ 16 ตัวอย่างในการเก็บรวบรวมข้อมูล จาแนกตามสังกัด
ลาดับ

โรงเรียน

สังกัดสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
1
อนุบาลกุ๊กไก่
2
อนุบาลสุดารักษ์ บางเขน
3
อนุบาลบ้านสวน
4
อนุบาลทอฟ้า
5
อนุบาลกรสุภา
6
เธียรประสิทธิ์ศาสตร์
7
อนุบาลทานตะวัน
8
อนุบาลบ้านสานฝัน
9
อนุบาลเปล่งประสิทธิ์ สีลม
10
อนุบาลวัฒนานิเวศน์
11
อนุบาลปรางทิพย์
12
อนุบาลชินวร
13
อนุบาลทับแก้ว
14
อนุบาลบุณยรักษ์
15
อนุบาลฉัตรเฉลิม
16
อนุบาลสุพัชชา
17
อนุบาลหัวหมาก
18
อนุบาลปราโมชพัฒนา
19
อนุบาลยุววิทย์
20
อนุบาลรังสิมา
21
อนุบาลชวนชื่น
22
อนุบาลโรจน์จิราภา
23
อนุบาลชุติมา
24
อนุบาลบ้านบาตร
25
อนุบาลบุษกร
26
อนุบาลบ้านพลอยเพลิน
27
อนุบาลอิ่มเอม
28
อนุบาลปานตะวัน
29
อนุบาลนิรมล
30
ใจรักอนุบาล
31
อนุบาลจารุเวช
32
อนุบาลนกน้อย

ห้องเรียน
(จานวนห้อง)

ครู
(จานวนคน)

2
2
2
1
2
5
4
4
3
2
4
2
2
2
4
2
2
1
1
2
1
6
2
2
2
2
2
2
3
2

2
2
2
1
2
5
4
4
3
2
4
2
2
2
4
2
2
1
1
2
1
6
2
2
2
2
2
2
3
2

2
1

2
1
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ตารางที่ 16 ตัวอย่างในการเก็บรวบรวมข้อมูล จาแนกตามสังกัด (ต่อ)
ลาดับ
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

โรงเรียน
บูรณะศึกษา แผนกอนุบาล
ราขินิ
วัดวชิรธรรมสาธิต
ศิรินุสรณ์วิทยา
จารุวัฒนานุกูล
ธรรมภิรักษ์
สตรีวรนาถบางเขน
ไผทอุดมศึกษา
ขจรโรจน์วิทยาแผนกอนุบาล
กสิณธรวิทยา
เกษมพิทยา
พระหฤทัยดอนเมือง
วลีรัตน์วิทยา
อานวยศิลป์ธนบุรี
รวม

สังกัดสานักงานการศึกษากรุงเทพมหานคร
47
วัดจันทร์ประดิษฐาราม
48
วัดชัยฉิมพลี
49
วัดมะพร้าวเตี้ย
50
วัดตะล่อม
51
วัดท่าข้าม
52
วัดทองศาลางาม
53
วัดท่าพระ
54
วัดอ่างแก้ว (จีบ ปานขา)
55
วัดนิมมานรดี
56
พระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์
57
วัดอุดมรังสี
58
โรงเรียนวัดหนองแขม(สหราษฎร์บูรณะ)
59
วัดปุรณาวาส
60
คลองทวีวัฒนา
61
วัดบางประกอก
62
วัดทุ่งครุ
63
บ้านบางกะปิ
64
วัดพิชัยญาติ
รวม

ห้องเรียน
(จานวนห้อง)
4
7
8
6
8
6
4
8
6
5
2
5
4
3
152

ครู
(จานวนคน)
4
7
8
6
8
6
4
8
6
5
2
5
4
3
152

6
2
2
2
4
1
3
3
6
8
5
4
6
3
6
6
8
1
76

6
2
2
2
4
1
3
3
6
8
5
4
6
3
6
6
8
1
76

77
ตารางที่ 16 ตัวอย่างในการเก็บรวบรวมข้อมูล จาแนกตามสังกัด (ต่อ)
ลาดับ

โรงเรียน

สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
65
โรงเรียนวัดชนะสงคราม
66
อนุบาลวัดปรินายก
67 พระตาหนักสวนกุหลาบ
68
ทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดโบสถ์)ในพระราชูปถัมภ์ฯ
69
วัดพลับพลาชัย
70
วัดโสมนัส
71
ประถมนนทรี
72
วัดด่าน
73
มหาวีรานุวัตร
74
วัดชัยชนะสงคราม(วัดตึก)
75
อนุบาลสามเสนฯ
76
ทุ่งมหาเมฆ
77
วัดเวตวันธรรมาวาส
78
สายน้าทิพย์
79
ดาราคาม
80
พญาไท
81
อนุบาลพิบูลเวศม์
82
วัดอุทัยธาราม
83
พิบูลอุปถัมภ์
84
บางบัว (เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร)
85 บ้านหนองบอน (นัยนานนท์อนุสรณ์)
86
วัดมหาบุศย์ (พิทักษ์ถาวรคุณ)
87
ไทยรัฐวิทยา ๗๕เฉลิมพระเกียรติ
88
พระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี)
89
วัดเจ้ามูล
90
วัดสังข์กระจาย
91
วัดหงส์รัตนาราม
92
ประถมทวีธาภิเศก
93
วัดช่างเหล็ก
94
วัดอมรินทราราม
95
โฆสิตสโมสร
96
ราชวินิตประถมบางแค
97
วัดนาคปรก
98
วัดหนัง
99
อนุบาลวัดนางนอง
รวม

ห้องเรียน
(จานวนห้อง)

ครู
(จานวนคน)

1
2
5
2
2
1
1
1
1
1
4
2
2
3
1
5
5
1
2
2
2
2
1
3
2
1
1
3
1
3
2
5
1
2
3
76

1
2
5
2
2
1
1
1
1
1
4
2
2
3
1
5
5
1
2
2
2
2
1
3
2
1
1
3
1
3
2
5
1
2
3
76
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ตารางที่ 16 ตัวอย่างในการเก็บรวบรวมข้อมูล จาแนกตามสังกัด (ต่อ)
ลาดับ

โรงเรียน

สังกัดสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
100 สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ฝ่ายประถม)
101 สาธิตมหาวิทยาลัยรามคาแหง (ฝ่ายประถม)
102 สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร (ฝ่ายประถม)
103 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
104 ศูนย์สาธิตการศึกษาปฐมวัยมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
105 สาธิตละอออุทิศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
รวม
รวมทั้งหมด

ห้องเรียน
ครู
(จานวนห้อง) (จานวนคน)
1
2
8
1
1
6
6
323

1
2
8
1
1
6
6
323
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ภาคผนวก ง
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
1. แบบสอบถามสภาพและปัญหาของครูในการสร้างรอยเชื่อมต่อทางการศึกษาของเด็กอนุบาล

เพื่อเข้าสู่ชั้นประถมศึกษา
2. แบบสัมภาษณ์การสร้างรอยเชื่อมต่อทางการศึกษาของเด็กอนุบาลเพื่อเข้าสู่ชั้นประถมศึกษา
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ชุดที่ ......................
แบบสอบถามครูอนุบาล
เรื่อง การสร้างรอยเชือ่ มต่อทางการศึกษาของเด็กอนุบาลเพือ่ เข้าสู่ชั้นประถมศึกษา
คาชี้แจง
1. ผูต้ อบแบบสอบถาม คือ ครูอนุบาลที่กาลังสอนเด็กอายุ 5 ถึง 6 ปี
2. แบบสอบถามฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพือ่ ศึกษาสภาพและปัญหาของครูในการสร้างรอยเชื่อมต่อ
ทางการศึกษาของเด็กอนุบาลเพือ่ เข้าสู่ชั้นประถมศึกษา แบ่งออกเป็น 3 ตอน ได้แก่
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป มีลักษณะเป็นแบบเลือกตอบ
ตอนที่ 2 สภาพของครูในการสร้างรอยเชื่อมต่อทางการศึกษาของเด็กอนุบาลเพือ่ เข้าสู่ชั้น
ประถมศึกษา มีลักษณะเป็นแบบมาตรประมาณค่า
ตอนที่ 3 ปัญหาและข้อเสนอแนะ มีลักษณะเป็นคาถามปลายเปิด
3. นิยามศัพท์
รอยเชื่อมต่อทางการศึกษา คือ ช่วงการเปลีย่ นแปลงของเด็กจากการเรียนในชั้นอนุบาล
ไปยังชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ซึง่ มีรูปแบบการเรียนรู้ที่แตกต่างกัน ครูอนุบาลจึงต้องเตรียมความพร้อม
เพื่อให้เด็กสามารถปรับตัวเมือ่ เข้าสูส่ ภาพแวดล้อมใหม่ โดยต้องอาศัยความร่วมมือกับผู้ปกครองและครู
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
4. ผูต้ อบแบบสอบถามสามารถตอบแบบสอบถามออนไลน์ ผ่านทางเว็บไซต์
https://goo.gl/forms/rkkSNVUr4VNkhUIv2 โดยสามารถเข้าสู่เว็บไซต์ผ่านการใช้กล้องโทรศัพท์มอื ถือ
สแกน QR-Code ที่ด้านล่าง และผู้วจิ ัยจะส่งผลการวิจัยให้แก่ผตู้ อบแบบสอบถามทางออนไลน์เมือ่ วิจัย
เสร็จสมบูรณ์
ข้อมูลในแบบสอบถามฉบับนี้ใช้เพื่อการวิจยั เท่านั้น ผู้วจิ ัยถือเป็นความลับ ไม่มีผลกระทบต่อผูต้ อบ
แบบสอบถาม ขอความกรุณาท่านโปรดตอบแบบสอบถามให้ครบทุกข้อ ผู้วิจัยขอขอบพระคุณท่านที่ได้
กรุณาให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามเป็นอย่างดี
นางสาวจิตโสภิณ โสหา
นิสิตปริญญามหาบัณฑิต
คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
E-mail: mm_poo@hotmail.com
QR-code สาหรับตอบแบบสอบถามออนไลน์
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ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
คาชี้แจง โปรดทาเครือ่ งหมาย √ ใน  หน้าข้อความตามความเป็นจริง
1. เพศ  ชาย
 หญิง
2. อายุ

 ต่ากว่า 25 ปี (โปรดระบุ)...........  25 - 30 ปี

 31 - 35 ปี

 36 - 40 ปี

 46 - 50 ปี

 41 - 45 ปี

 50 ปีขึ้นไป (โปรดระบุ)...............
3. วุฒิการศึกษาสูงสุด
 ปริญญาตรี

 จบการศึกษาสาขาการศึกษาปฐมวัย
 อื่นๆ (โปรดระบุ)....................................

 ปริญญาโท

 จบการศึกษาสาขาการศึกษาปฐมวัย
 อื่นๆ (โปรดระบุ)....................................

 อื่นๆ (โปรดระบุ).............................................................................
4. ประสบการณ์ในการสอนเด็กอายุ 5-6 ปี
 ต่ากว่า 5 ปี (โปรดระบุ)..................

 5 – 10 ปี

 11 – 15 ปี

 16 ปีขึ้นไป (โปรดระบุ)..................

5. จานวนเด็กอายุ 5-6 ปี ต่อห้องเรียน
 น้อยกว่า 20 คน (โปรดระบุ)...............

 20 – 30 คน

 31-40 คน

 มากกว่า 40 คน (โปรดระบุ)..............

6. โรงเรียนมีการจัดการเรียนการสอนในระดับประถมศึกษาหรือไม่
 มี

 ไม่มี

7. โรงเรียนของท่านมีการช่วยเหลือเด็กอนุบาลในการปรับตัวทางสังคมและความพร้อม
ทางการเรียนเพื่อเข้าสู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 หรือไม่
 ไม่มี
 มี (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
 ปรับเนื้อหาความรู้ให้สอดคล้องกับชั้นประถมศึกษาปีที่1
 จัดกิจกรรมเพื่อปรับพื้นฐานและเตรียมความพร้อมสู่ชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 1 ให้กับเด็กอนุบาล
 จัดให้เด็กอนุบาลได้เยี่ยมชมชั้นเรียนประถมศึกษาปีที่1 หรือ โรงเรียน
ใหม่
 จัดกิจกรรมให้เด็กอนุบาลและเด็กประถมศึกษาทากิจกรรมร่วมกัน
 อื่นๆ (โปรดระบุ).................................................................
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8. ท่านเห็นว่าการเตรียมความพร้อมให้กับเด็กอนุบาลเพื่อเข้าสู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 มี
ความจาเป็นหรือไม่
 จาเป็น เพราะ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
 รูปแบบการเรียนรู้ของชั้นอนุบาลและชั้นประถมศึกษาแตกต่างกัน
 เด็กต้องปรับตัวและช่วยเหลือตัวเองมากขึ้นในชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
 ช่วยให้เด็กมีความสุขกับการเรียนในชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
 อื่นๆ (โปรดระบุ).................................................................
 ไม่จาเป็น เพราะ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
 เด็กสามารถปรับตัวได้ด้วยตนเองตามวัย จึงไม่พบปัญหาของเด็กเมื่อ
เข้าชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
 ครูอนุบาลเตรียมความพร้อมให้เด็กตามหลักสูตรครอบคลุมอยู่แล้ว
 เป็นหน้าที่ของครูชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ในการช่วยเหลือนักเรียนใหม่
ในการปรับตัวทางสังคมและการเรียนรู้
 อื่นๆ (โปรดระบุ).................................................................
9. ท่านได้ติดตามผลการเรียนหรือพฤติกรรมของเด็กเมื่อเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1
หรือไม่
 ไม่ได้ติดตามผล
 ติดตามผล จาก (ตอบได้มากกว่า1ข้อ)
 ผู้ปกครองของเด็ก
 ครูชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
 อื่นๆ (โปรดระบุ).................................................................
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ตอนที่ 2 สภาพของครูในการสร้างรอยเชื่อมต่อทางการศึกษาของเด็กอนุบาลเพือ่ เข้าสู่ชั้นประถมศึกษา
คาชี้แจง โปรดทาเครื่องหมาย √ ลงในช่องว่างที่ตรงกับระดับการปฏิบัติของท่าน
5 หมายถึง
4 หมายถึง
3 หมายถึง
2 หมายถึง
1 หมายถึง

การปฏิบตั ิในระดับมากที่สดุ หรือ เป็นประจาอย่างสม่าเสมอ
การปฏิบตั ิในระดับมาก หรือ บ่อยครั้ง
การปฏิบตั ิในระดับปานกลาง หรือ เป็นบางครั้ง
การปฏิบตั ิในระดับน้อย หรือ นานๆครั้ง
ไม่เคยปฏิบตั ิ
ระดับการปฏิบตั ิ
ลาดับ
รายการ
ที่
5 4 3 2
1 ท่านได้เข้ารับการประชุมหรืออบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัด
กิจกรรมที่สง่ เสริมการปรับตัวของเด็กอนุบาลเมือ่ เข้าสู่ชั้น
5 4 3 2
ประถมศึกษาปีที่ 1
2 ท่านได้รับมอบหมายให้จดั กิจกรรมหรือให้ความรู้แก่ผู้ปกครอง
5 4 3 2
เกี่ยวกับความสาคัญและการเตรียมตัวเด็กอนุบาลเพือ่ เข้าสู่ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1
3 ท่านได้รับการจัดสรรงบประมาณในโครงการหรือกิจกรรมที่
ส่งเสริมให้เด็กอนุบาลคุ้นเคยกับการเรียนรู้และการปรับตัวสู่ชั้น 5 4 3 2
ประถมศึกษาปีที่ 1
4 ท่านได้รับการอานวยความสะดวกในการใช้ทรัพยากรของ
5 4 3 2
โรงเรียน (สถานที่ สือ่ อุปกรณ์ บุคลากร) เพือ่ จัดกิจกรรมที่
สนับสนุนการปรับตัวและการเตรียมความพร้อมทางการเรียน
แก่เด็กอนุบาลก่อนเข้าเรียนในชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
5 ท่านได้เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้แสดงความคิดเห็น หรือมีส่วน
ร่วมในการหาแนวทางเพือ่ เตรียมความพร้อมแก่บตุ รหลาน
5 4 3 2
ของตนในการเข้าสู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
6 ท่านได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบในการจัดกิจกรรมที่ช่วยเหลือ 5 4 3 2
การปรับตัวทางสังคมและความพร้อมทางการเรียนรู้ของ
เด็กอนุบาลที่กาลังจะเข้าสู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
7 ท่านมีการกาหนดวันเวลาในปฏิทินกิจกรรมของโรงเรียนอย่าง
ชัดเจนในการส่งเสริมรอยเชื่อมต่อของเด็กอนุบาลเพือ่ เข้าสู่ชั้น
5 4 3 2
ประถมศึกษาปีที่ 1

1
1
1

1
1

1
1

1
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ลาดับ
รายการ
ที่
8 ท่านมีการจัดทาหลักสูตรหรือแนวปฏิบัติที่คานึงถึงการ
ปรับตัวทางสังคมและการปรับเนือ้ หาความรู้ให้สอดคล้อง
กับเด็กในช่วงรอยเชื่อมต่อสู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
9 ท่านจัดกิจกรรมหรือโปรแกรมปรับพื้นฐานการเรียนแก่
นักเรียนใหม่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ในช่วงก่อนเปิดเรียน
หรือระยะแรกของการเปิดเรียน (เช่น การปฐมนิเทศ
นักเรียนใหม่ กิจกรรมค่ายฤดูร้อน การเรียนปรับพื้น
ฐานความรู้)
10 ท่านมีการแนะนาหรือจัดกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้เด็กอนุบาล
ได้รู้จักและทาความคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมของโรงเรียน
ประถมศึกษา
11 ท่านได้รับการกากับให้ทาตามแผนงานที่โรงเรียนกาหนด
ในการช่วยเหลือการปรับตัวทางสังคมและการเรียนรู้ของ
เด็กอนุบาลทีก่ าลังจะเข้าสู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 อย่าง
ชัดเจน

ระดับการปฏิบัติ
5 4 3 2 1
5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

12

ท่านได้เข้าร่วมประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้าเกี่ยวกับ
การจัดกิจกรรมทีส่ ่งเสริมรอยเชื่อมต่อของเด็กอนุบาลเพื่อ
เข้าสู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

13

ท่านนาผลการประเมินและข้อคิดเห็นต่างๆ ที่ได้รบั จาก
ครูชั้นประถมศึกษาและผูป้ กครองมาปรับใช้ในการจัด
กิจกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมให้เด็กอนุบาลเข้าสู่ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 ในปีถัดไป

14

ท่านมีการติดตามผลการเรียนของเด็กอย่างเป็นระบบและ
ต่อเนื่องเมื่อขึ้นชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

15

ท่านพูดคุยกับเด็กอนุบาลถึงประสบการณ์ที่ดีของการ
ใช้ชีวิตในโรงเรียนเมื่อต้องขึ้นชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

5

4

3

2

1

16

ท่านมีโอกาสได้พบปะพูดคุยกับผูป้ กครองเกี่ยวกับความ
กังวลและปัญหาของเด็กในการเข้าเรียนต่อในชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1

5

4

3

2

1

17

ท่านพบปะพูดคุยกับครูชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เกี่ยวกับ
ปัญหาที่พบของนักเรียนเข้าใหม่

5

4

3

2

1
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ลาดับ
รายการ
ที่
18 ท่านเข้าไปมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมในห้องเรียนเพื่อ
สร้างบรรยากาศทีผ่ ่อนคลายและลดความกังวลแก่เด็กชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 ที่เข้าใหม่ (เช่น กิจกรรมการเล่านิทาน
กิจกรรมโฮมรูม กิจกรรมเสริมในช่วงพักกลางวันหรือหลัง
เลิกเรียน)
19 ท่านเปิดโอกาสให้เด็กอนุบาลและเด็กประถมศึกษาได้ทา
กิจกรรมพิเศษบางอย่างร่วมกัน (เช่น การเยี่ยมชม
นิทรรศการ กิจกรรมวันเด็ก กิจกรรมกีฬาสี กิจกรรมในวัน
สาคัญต่างๆ)
20 ท่านจัดโอกาสให้ครูชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ได้เข้ามามีส่วน
ร่วมในกิจกรรมการเรียนรูบ้ างอย่างของเด็กอนุบาล (เช่น
การเชิญมาเป็นวิทยากร การเชิญมาร่วมชมนิทรรศการของ
เด็กอนุบาล การเชิญมาร่วมในกิจกรรมพิเศษ)
21 ท่านขอความร่วมมือจากบุคลากรในโรงเรียนให้เข้ามามี
ส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อสร้างความคุ้นเคยแก่เด็ก (เช่น
ครูห้องสมุด ครูหอ้ งธุรการ ครูห้องพยาบาล)

ระดับการปฏิบัติ
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2

1

22

ท่านมีการจัดทาผลของพัฒนาการและการเรียนรูเ้ ด็กเป็น
รายบุคคลเพื่อส่งต่อให้กับครูในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1
ในรูปแบบของรายงาน

23

ท่านมีช่องทางการสื่อสารที่หลากหลายกับผูป้ กครอง
เกี่ยวกับปัญหาหรือข้อกังวลใจด้านการปรับตัวและการ
เรียนรู้ของเด็ก (เช่น สมุดบันทึกพฤติกรรม จดหมาย
สื่อสังคมออนไลน์)

5

4

3

2

1

24

ท่านพูดคุยกับครูชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เพื่อสร้างความ
เข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับความคาดหวังต่อเด็กอนุบาลที่กาลัง
จะเข้าเรียนในชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

5

4

3

2

1

25

ท่านพูดคุยกับผู้ปกครองเพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกัน
เกี่ยวกับความคาดหวังต่อบุตรหลานที่กาลังจะเข้าเรียน
ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

5

4

3

2

1

26

ท่านสอดแทรกความรูเ้ กี่ยวกับวิธีการส่งเสริมการปรับตัว
และการเตรียมความพร้อมทางการเรียนของบุตรหลานเมือ่
เข้าสู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 แก่ผปู้ กครองเป็นรายบุคคล

5

4

3

2

1
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ลาดับ
รายการ
ที่
27 ท่านให้คาแนะนาเบือ้ งต้นแก่ผู้ปกครองเกี่ยวกับแนวการ
จัดการเรียนการสอนของโรงเรียนประถมศึกษา
28 ท่านได้เข้าไปทากิจกรรมหรือสังเกตการเรียนการสอนของ
ครูชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ
รูปแบบและวิธีการจัดการเรียนการสอน
29 ท่านจัดโอกาสในการฝึกให้เด็กนั่งเขียนหนังสือบนโต๊ะ

ระดับการปฏิบัติ
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4

3

2

1

30

ท่านฝึกให้เด็กได้ช่วยเหลือตนเองในการทากิจวัตร
ประจาวัน (เช่น การแต่งตัว การเข้าห้องน้า
การรับประทานอาหาร)

5

4

3

2

1

31

ท่านฝึกให้เด็กบอกความต้องการและควบคุมอารมณ์ของ
ตนเอง

5

4

3

2

1

32

ท่านฝึกให้เด็กรับผิดชอบในการทางานที่ได้รับมอบหมายให้
สาเร็จลุลวงด้วยตนเอง
ท่านฝึกให้เด็กปฏิบัติตามกฎกติกาหรือข้อตกลงทีม่ ีร่วมกัน

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

35

ท่านฝึกให้เด็กสร้างความสัมพันธ์กับเพื่อนผ่านกิจกรรม
กลุ่มย่อย
ท่านฝึกให้เด็กรู้จกั ดูแลของใช้ส่วนตัวและส่วนรวม

5

4

3

2

1

36

ท่านฝึกให้เด็กจดจาและปฏิบัติตามคาสั่ง

5

4

3

2

1

37

ท่านฝึกให้เด็กรู้จกั ตั้งคาถามและตอบคาถาม

5

4

3

2

1

38

ท่านฝึกให้เด็กรู้จกั ทักษะที่จาเป็นในการสื่อสาร (เช่น
มารยาทในการฟัง-พูด การควบคุมการใช้เสียง)

5

4

3

2

1

39

ท่านฝึกให้เด็กมีความสามารถในการรู้หนังสือเบือ้ งต้นและ
ดาเนินการกับตัวเลขอย่างง่ายได้ (เช่น การรู้จกั
องค์ประกอบของหนังสือ การเขียนจากซ้ายไปขวา
เขียนชื่อตนเอง การเขียนคาศัพท์หรือประโยคสั้นๆ
การลด-เพิ่ม การเปรียบเทียบจานวน)

5

4

3

2

1

33
34
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ลาดับ
รายการ
ที่
40 ท่านฝึกให้เด็กใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการคิด
แก้ปัญหา (เช่น การตั้งสมมุตฐิ าน การสังเกต การสารวจ
การรวบรวมข้อมูล การสรุปผล)
41 ท่านฝึกให้เด็กรู้จักคุ้นเคยกับการใช้คอมพิวเตอร์ในการแสวงหา
ความรู้
42 ท่านปรับเวลาในกิจกรรมต่างๆ และเพิ่มเวลาในการขีดเขียนให้
มากขึ้นโดยให้สอดคล้องกับกิจกรรมในชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
43 ท่านปรับเวลานอนของเด็กอนุบาลให้น้อยลง โดยเฉพาะ
เทอมสุดท้ายก่อนทีจ่ ะขึ้นชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
44

45

46

ระดับการปฏิบตั ิ
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2

1

ท่านจัดพื้นที่ในห้องเรียนให้มีโต๊ะและเก้าอี้สาหรับฝึกการนั่ง
ขีดเขียนอย่างถูกวิธี โดยมีวัตถุประสงค์เพือ่ ให้เด็กปรับตัวเข้าสู่
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

5

4

3

2

1

ท่านพาเด็กอนุบาลไปเยีย่ มชมสถานที่ที่เกีย่ วข้องกับการเรียน
ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (เช่น ห้องเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
โรงอาหาร ห้องสมุด ห้องพยาบาล)

5

4

3

2

1

ท่านจัดเวลาให้เด็กชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 มาบอกเล่า
ประสบการณ์หรือเรื่องราวประทับใจในชั้นเรียนแก่เด็กอนุบาล

5

4

3

2

1

ตอนที่ 3 ปัญหาและข้อเสนอแนะ
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..............................ขอบพระคุณค่ะ...................................
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แบบสัมภาษณ์ครูอนุบาล
เรื่อง สภาพและปัญหาของครูในการสร้างรอยเชื่อมต่อทางการศึกษาของเด็กอนุบาล
เพื่อเข้าสูช่ ั้นประถมศึกษา
ตอนที่ 1 ช้อมูลเกี่ยวกับการสัมภาษณ์
1. วัน-เวลาที่สัมภาษณ์
วันที่...........เดือน....................พ.ศ.........................
เริ่มต้นสัมภาษณ์เวลา............................................น.
สิ้นสุดการสัมภาษณ์เวลา......................................น.
2. สถานที่ให้สัมภาษณ์
.............................................................................................................................
ตอนที่ 2 แนวการสัมภาษณ์
1. ด้านการวางแผนการดาเนินงานการสร้างรอยเชื่อมต่อ
1.1 การกาหนดแนวปฏิบัติและบทบาทหน้าที่ในการดาเนินงาน
- ท่านมีการวางแผนเกี่ยวกับรอยเชื่อมต่อหรือไม่ เมื่อไร อย่างไร
- ใครเป็นผู้วางแผนและวางแผนดาเนินการร่วมกับใครบ้าง
- ท่านมีบทบาทร่วมกับใคร และอย่างไรเกี่ยวกับการช่วยเหลือเด็กในการปรับตัวเข้าสู่
ชั้นประถมศึกษา
- ปัญหาหรือความท้าทายทีพ่ บในการวางแผนการดาเนินงานมีอะไรบ้าง
1.2 การกากับติดตามและประเมินผลการดาเนินงาน
- ท่านมีการกากับติดตามผลการดาเนินงานหรือกิจกรรมต่างๆ ที่จัดขึ้นเพือ่ สนับสนุน
รอยเชื่อมต่อหรือไม่ เมื่อไหร่ อย่างไร
- ท่านได้มีการติดตามผลพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กเมื่ออยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
หรือไม่อย่างไร
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2. ด้านการสร้างความร่วมมือกับผู้ที่เกี่ยวข้องในการสร้างรอยเชื่อมต่อ
2.1 การสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์
- ท่านมีวิธีการสร้างความสัมพันธ์หรือสร้างความร่วมมือกับผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างไร กับใครบ้าง
- ท่านมักใช้เวลาในช่วงใดในการสร้างความสัมพันธ์กับผู้ทเี่ กีย่ วข้องในการสร้างรอยเชื่อมต่อ
- ท่านมักเชิญชวนใครให้เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมที่เตรียมความพร้อมแก่เด็กอนุบาลเพื่อ
เข้าสู่ชั้นประถมศึกษา
- ปัญหาหรือความท้าทายทีพ่ บในการสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์คืออะไร
2.2 การติดต่อสื่อสาร
- ท่านใช้วิธีใดในการสื่อสาร/แลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับพัฒนาการการเรียนรู้ของเด็ก
- ท่านนาข้อมูลที่ได้จาการสื่อสาร/แลกเปลี่ยนมาใช้เพื่อช่วยเหลือเด็กในการปรับตัวและ
เรียนรู้ต่อไปอย่างไร
- ท่านมีการจัดข้อมูลที่ได้จาการสื่อสาร/แลกเปลี่ยนให้เป็นระบบหรือไม่ อย่างไร
3. ด้านการส่งเสริมความพร้อมทางการเรียน
3.1 พัฒนาการและการเรียนรู้
- ท่านเริ่มกระบวนการในการส่งเสริมความพร้อมทางการเรียนและการปรับตัวทางสังคมของ
เด็กเพือ่ เข้าสู่ชั้นประถมศึกษาปีที่1 อย่างไร
- ท่านให้ความสาคัญกับการเตรียมความพร้อมของเด็กในด้านใดเป็นพิเศษหรือไม่ เพราะ
อะไร
- ปัญหาหรือความท้าทายทีพ่ บในการส่งเสริมความพร้อมทางการเรียนและการปรับตัวทาง
สังคมของเด็กคืออะไร
3.2 การจัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการปรับตัว
- ท่านจัดบรรยากาศในห้องเรียนเพื่อช่วยให้เด็กคุ้นเคยกับการเรียนในชั้นประถมศึกษาปีที่1
หรือไม่ อย่างไร
- ปัญหาหรือความท้าทายทีพ่ บในการจัดบรรยากาศเพือ่ ส่งเสริมความพร้อมทางการเรียนและ
การปรับตัวทางสังคมของเด็กคืออะไร
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ประวัติผู้เขียนวิทยานิพนธ์
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