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บทคัดย่อ 

 การวิจยัครัง้นีม้ีวตัถปุระสงค์เพื่อศกึษาความต้องการศนูย์สือ่เพื่อสง่เสริมพฒันาการเดก็ปฐมวยัของครูระดบั
ปฐมวยั ในสงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษานครปฐม  เขต 2   

กลุม่ตวัอยา่งคือ ครูผู้สอนระดบัปฐมวยั ในสงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษานครปฐม เขต 2 
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศกึษา 2555 จ านวน 222 คน ได้มาโดยวิธีการสุม่อยา่งง่าย เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจยั คือ แบบสอบถาม
ความต้องการ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู ได้แก่ คา่ร้อยละ คา่เฉลีย่ และ คา่เบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 ผลการวิจยัพบวา่ ครูผู้สอนระดบัปฐมวยัในสงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศกึษานครปฐม  เขต 

2 มีความต้องการศนูย์สื่อเพื่อส่งเสริมพฒันาการเด็กปฐมวยัโดยภาพรวมในระดบัมากที่สดุ และเมื่อพิจารณารายด้าน

พบวา่ (1) ด้านการบริหารศนูย์สือ่ควรก าหนดปณิธาน สง่เสริมให้ครูปฐมวยัน านวตักรรมวิจยัและเทคโนโลยีที่ทนัสมยัมาใช้

พฒันาเด็กปฐมวยั  บคุลากรมีฝ่ายวิจยัและพฒันาสื่อด้านปฐมวยั (2)ด้านวิชาการมีการพฒันาครูโดยการศกึษาดงูาน เข้า

ร่วมประชุมสมัมนา ด้านวิจยัและพฒันาสื่อด้านปฐมวยัมีการศึกษาวิจยัสื่อ  (3) ด้านการบริการของศนูย์สื่อ มีการจดัหา

และผลิตสื่อใหม่ทกุเดือน ให้บริการยืมสื่อครัง้ละ 3 ชิน้ ระยะเวลาในการยืมครัง้ละ 10 วนั การให้บริการตอบค าถามและ

ค้นคว้าให้บริการตอบค าถามบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต บริการให้ความช่วยเหลือและแก้ปัญหาด้านสื่อ (4) ด้านประเภท

ของสื่อส าหรับครู มีความต้องการสื่อประสม   (5) ด้านประเภทของสื่อส าหรับเด็กปฐมวยัมีความต้องการสื่อประกอบ

กิจกรรมเกมการศกึษา (6)ด้านการจดัสภาพแวดล้อมภายนอกของศนูย์สือ่ควรมีสนามเด็กเลน่  สภาพแวดล้อมภายในควร

มีการจัดป้ายนิเทศเพื่อให้ความรู้เก่ียวกบัการใช้สื่อและนวตักรรม  (7) ด้านสถานที่ตัง้ของศนูย์สื่อจดัตัง้บริเวณโรงเรียน

อนบุาลประจ าอ าเภอและการเลือกพืน้ที่ตัง้ควรเลือกที่มีบริเวณกว้างขวาง และ(8) ด้านการจดัหาสิ่งอ านวยความสะดวก

ของศนูย์สือ่ควรมีห้องเตรียมการประชมุ มีระบบแสงสวา่งและมีเคร่ืองมือสือ่สาร 

ค าส าคญั: ศนูย์สือ่เพื่อสง่เสริมพฒันาการเด็กปฐมวยั, ครูปฐมวยั 

*บทความในวารสารฉบบันีมี้การเปลีย่นแปลงปีท่ีและฉบบัท่ีของวารสารจาก ปีท่ี 2 ฉบบัท่ี 2 ก.ค.-ธ.ค.2557 เป็น ปีท่ี 4 ฉบบัท่ี 2 ก.ค.-ธ.ค.2557 

เน่ืองจากมีความคลาดเคลือ่นในการเรียงลาํดบัวารสาร กรณีการอ้างอิงบทความนี ้ขอให้อ้างตามปีและฉบบัตามท่ีแก้ไขใหมนี่ ้  

หากมีข้อสงสยั กรุณาสอบถามเพ่ิมเตมิได้ท่ี สถาบนัวิจยัและพฒันา มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช โทร.02 504 7588-9
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Abstract 

 The purpose of this research was to study the needs for a media center to enhance 

preschool children development of early childhood education teachers in schools under the 

Office of Nakhon Pathom Primary Education Service Area 2. 

 The research sample consisted of 222 randomly selected early childhood education 

teachers in schools under the Office of Nakhon Pathom Primary Education Service Area 2.  

The employed research instrument was a needs assessment questionnaire.  Statistics for data 

analysis were the percentage, mean, and standard deviation. 

 Research findings showed that the overall need for a media center to enhance 

preschool children development of early childhood education teachers in schools under the 

Office of Nakhon Pathom Primary Education Service Area 2 was at the highest level.  When 

specific aspects of the needs were considered, They ware found that (1) on the management 

aspect of the media center, the resolution of the media center should be determined; early 

childhood education teachers should be encouraged to apply up-to-date research and 

technology innovations for development of preschool children; and there should be personnel 

in the Early Childhood Education Media Research and Development Section of the center; (2) 

on the academic aspect of the media center, there should be programs for development of early 

childhood education teachers via study tours, seminars and conferences, and research and 

development on early childhood education media and innovation; (3) on the service aspect of 

the media center, new media should be acquired and produced every month; not more than 

three pieces of media should be allowed to be checked out  per check out time, and should be 

returned within the period of ten days; as for the reference service, there should be a reference 

service via the Internet network; also, there should be a service on provision of assistance and 

problem solving on media matters; (4) on the aspect of types of media for teachers, there was 

a need for multi-media; (5) on the aspect of types of media for preschool children, there was a 

need for media to be used with educational games; (6) on the environment management aspect 

of the media center, there was a need for organizing outside playgrounds for preschool children;  

while inside the buildings, there should be exhibition boards to provide information on the use 

of media and technology; (7) on the location aspect of the media center, the center should be 

located in the district kindergarten, and its area should be spacious enough for activities of the 

center; and (8) on the facilities acquisition aspect of the media center, there should be a room 

for conference preparation with appropriate light and communication equipment. 

 

Keywords: Media center to enhance preschool children development, 

  Early childhood education teacher  
 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

ปัจจบุนัวิทยาการ และเทคโนโลยี มีการเปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็ว  ท าให้จ าเป็นต้องมีการพฒันา
ระบบการศึกษาทุกระดบัและทุกรูปแบบ เพ่ือให้เท่าทนักับการเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยีในยุคปัจจุบนั 
การพฒันากระบวนการเรียนการสอนจึงต้องมีความสอดคล้องกบัสภาพความต้องการในยคุสงัคมแหง่การ
เรียนรู้  การเสาะแสวงหาความรู้จากช่องทาง หรือแหล่งต่างๆ ท าให้ผู้ เรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง 
แสวงหาความรู้และพฒันาตนเองต่อเน่ืองตลอดชีวิต   ส านกังานเลขาธิการสภาการศึกษา (2553:16-19)  
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ส่งผลให้ส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาทุกแห่งมีความจ าเป็นเร่งด่วนในการปรับเปล่ียนรูปแบบการจัด
การศึกษาเพ่ือสนองนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการโดยน านโยบายและแผนการจัดการศึกษาให้
สอดคล้องกบัพระราชบญัญัติการศกึษาแหง่ชาติ พ.ศ. 2542  กระทรวงศกึษาธิการ (2542: 8) กลา่วถึงการ
จดัตัง้แหล่งเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกบัระดบัของการศกึษา จะมีส่วนในการช่วยสร้างบรรยากาศ  สร้างแรงจงูใจ
ให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้  ตลอดจนเป็นหนว่ยงานท่ีสนบัสนนุส่ือและเทคโนโลยีมาใช้ในการจดัการศกึษาโดย
มีบทบาทหน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ีส าคญั  กลัยาณีย์  กาพย์เกิด (2545:3 – 6)กล่าวว่า โครงสร้างของ
ศนูย์ส่ือประกอบด้วย (1) ด้านบริหารของศนูย์ส่ือการศกึษา มีการก าหนดวิสยัทศัน์ จดุมุง่หมายและภารกิจ
ตา่งๆ ครอบคลมุงานด้านการจดับุคลากร งบประมาณ การนิเทศ การติดตอ่การประสานงาน การก าหนด
มาตรฐานของงานเพ่ือให้หน่วยงานบรรลุเป้าหมายท่ีวางไว้ (2) ด้านวิชาการของศูนย์ส่ือการศึกษา มี
บทบาทหน้าท่ีในการศกึษา ค้นคว้า พฒันาและเผยแพร่ผลงาน สร้างนวตักรรมใหม่ท่ีเก่ียวกบัการผลิตและ
การใช้ส่ือ จดัการศกึษาอบรม การเผยแพร่ความรู้ การประเมินคณุภาพส่ือ  การประเมินความต้องการ การ
ประเมินการบริการ และบริการด้านการวิจัย และ(3) ด้านการบริการของศูนย์ส่ือการศึกษา เป็นการน า
ภารกิจออกสู่กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ บริการด้านการจดัส่ือ  บริการด้านการบ ารุงรักษา  บริการด้านการให้
ค าปรึกษา  และให้ความช่วยเหลือแก่ครู เช่น บทบาทหน้าท่ีประชาสมัพนัธ์  จดันิทรรศการหรือจดัแสดง
ความก้าวหน้าของศนูย์ส่ือ การจดัตัง้ศนูย์ส่ือเพ่ือส่งเสริมพฒันาการส าหรับเด็กปฐมวยัจึงมีบทบาทส าคญั
ตอ่การจดัการศกึษาระดบัปฐมวยั โดยท าหน้าท่ีเป็นหน่วยงานกลางท่ีให้การบริการการศึกษาด้านปฐมวยั
โดยเฉพาะ เป็นสถานท่ีรวบรวมส่ือท่ีสนบัสนนุการจดัการศกึษา ช่วยส่งเสริมพฒันาการของเด็กปฐมวยัทัง้
ด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สงัคม และสติปัญญาได้สมวยั และเป็นการพฒันาคณุภาพการจดัการศึกษา
ส าหรับครูระดับปฐมวัย การจัดการศึกษาในระดับปฐมวัย ในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพืน้ท่ี
การศกึษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 จดัการศกึษาให้กับเด็กปฐมวยัตามจุดเน้น มาตรการและตวัชีว้ัด
ด้านการศึกษาระดับปฐมวัย ในการเตรียมความพร้อมด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม จิตใจ สังคมและ
สตปัิญญา แตย่งัไมป่รากฏแผนงานการด าเนินการด้านศนูย์ส่ือระดบัปฐมวยั ขาดการสง่เสริมสนบัสนนุการ
จัดตัง้ศูนย์ส่ืออย่างเป็นรูปธรรม ไม่มีการก าหนดวิสัยทัศน์ จุดมุ่งหมายและภารกิจต่างๆในด้านการจัด
การศึกษาระดบัปฐมวยัใน ตามนโยบายการจดัการศึกษา ไม่มีการส่งเสริมสนบัสนุนให้มีการจดัตัง้แหล่ง
เรียนรู้ในรูปแบบของศนูย์ส่ือเพ่ือสง่เสริมพฒันาการส าหรับเดก็ระดบัปฐมวยัโดยตรง   

การจดักิจกรรมการเรียนการสอนของครูผู้สอนระดบัปฐมวยัในสงักัดส านกังานเขตพืน้ท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต 2 พบว่า (1) ปัญหาด้านการบริหารศูนย์ส่ือ ยังไม่มีการจัดตัง้ศูนย์ส่ือเพ่ือ
สง่เสริมพฒันาการเด็กปฐมวยัของครูระดบัปฐมวยัไมมี่โครงสร้างด้านการบริหาร กรอบแนวคิดของศนูย์ส่ือ 
ขาดบคุลากรด าเนินงาน  ขาดการนิเทศติดต่อประสานงาน และการก าหนดมาตรฐานการด าเนินงานของ
ศนูย์ส่ือ  (2) ปัญหาด้านวิชาการของศนูย์ส่ือ พบว่ายงัไม่มีฝ่ายวิชาการของศนูย์ส่ือท าหน้าท่ีในการศึกษา 
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ค้นคว้าพฒันา และเผยแพร่ผลงานด้านส่ือปฐมวยั   ขาดการพฒันาส่ือตามความต้องการของครูปฐมวยั   
ขาดการประเมินคณุภาพของส่ือ  ขาดการบริการการวิจยัส่ือและนวตักรรม  รวมถึงครูผู้สอนระดบัปฐมวยัมี
ความรู้ทางด้านการผลิต และใช้ส่ือการสอนน้อยและ(3) ปัญหาด้านการบริการของศูนย์ส่ือ ยังไม่มี
หน่วยงานกลางในการให้บริการยืมและคืนส่ือ   ไม่มีฝ่ายบริการดแูลบ ารุงรักษาส่ือ  ไม่มีการให้ค าปรึกษา
ด้านส่ือและนวตักรรม  และไมมี่สถานท่ีให้บริการความชว่ยเหลือครูปฐมวยัเก่ียวกบัการใช้ส่ือและนวตักรรม
ทางการศกึษา 

ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษานครปฐม เขต 2 ได้ด าเนินการแก้ปัญหาดงันี ้   (1) ด้าน
การบริหารศนูย์ส่ือ มีนโยบายในการพฒันาการการจดัการศึกษาในระดบัปฐมวยัโดยส่งเสริมให้โรงเรียน
จดัท าศนูย์ส่ือในโรงเรียน มีการจดัสรรงบประมาณให้กบัสถานศกึษาพิจารณาจดัหาส่ือตามความต้องการ
และมอบหมายให้ฝ่ายนิเทศ และติดตามให้ความช่วยเหลือ  (2) ด้านวิชาการของศูนย์ส่ือ พบว่า มีการ
ก าหนดรูปแบบโครงการพัฒนาครูระดับปฐมวัยโดยมอบหมายให้บุคลากรกลุ่มนิเทศ ติดตาม และ
ประเมินผลการจดัการศกึษาในการช่วยพฒันาครูระดบัปฐมวยั เพ่ือพฒันาการเรียนการสอนของครูระดบั
ปฐมวยั ซึง่ด าเนินการในหลายรูปแบบ ได้แก่ การฝึกอบรม การเข้าร่วมประชมุ สมัมนา และการศกึษาดงูาน 
(3) ด้านการบริการของศนูย์ส่ือ  พบว่ามีโครงการสนบัสนนุและส่งเสริมให้ครูระดบัปฐมวยัเข้าร่วมกิจกรรม
ท่ีมีหลายรูปแบบ คือ การประกวดส่ือนวตักรรมของเด็กปฐมวยั การจดัเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ให้ค าปรึกษา 
และการจดันิทรรศการเผยแพร่ผลงานแสดงความก้าวหน้าทางด้านส่ือและนวตักรรมด้านปฐมวยั    

   การศกึษาเร่ืองความต้องการศนูย์ส่ือเพ่ือสง่เสริมพฒันาการเดก็ปฐมวยั ของครูผู้สอนระดบัปฐมวยั 
ในสงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษานครปฐม เขต 2  เป็นแนวทางการศึกษาเก่ียวกับ ด้าน
การบริหารศนูย์ส่ือ ด้านงานวิชาการ ด้านการบริการ ประเภทส่ือส าหรับครูปฐมวยั  ประเภทส่ือส าหรับเดก็
ปฐมวยั ด้านสถานท่ีตัง้ของศนูย์ส่ือ ด้านการจดัสภาพแวดล้อม และการจดัหาสิ่งอ านวยความสะดวก  เพ่ือ
น าข้อมูลท่ีได้ใช้เป็นแนวทาง ในการแก้ปัญหาการจดักิจกรรมการเรียนการสอนส่งเสริมพฒันาการให้กบั
เด็กปฐมวัย ซึ่งผลจากการศึกษาท่ีได้นัน้สามารถน าไปพัฒนา และส่งเสริมให้มีการจัดตัง้ศูนย์ส่ือเพ่ือ
สง่เสริมพฒันาการของเด็กปฐมวยัในสงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษานครปฐม เขต 2 โดย
มีรูปแบบท่ีเหมาะสมกบัความต้องการของครูผู้สอนระดบัปฐมวยั  
วัตถุประสงค์ 

1.วตัถปุระสงค์ทัว่ไป 
  เพ่ือศึกษาความต้องการศนูย์ส่ือเพ่ือส่งเสริมพฒันาการเด็กปฐมวยั ของครูระดบัปฐมวยั 
ในสงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษานครปฐม เขต 2  
2. วตัถปุระสงค์เฉพาะ 
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  2.1  เพ่ือศึกษาความต้องการของครูปฐมวัยในด้านการบริหารศูนย์ส่ือเพ่ือส่งเสริม
พฒันาการเดก็ปฐมวยั 
  2.2  เพ่ือศึกษาความต้องการของครูปฐมวยัในด้านงานวิชาการของศนูย์ส่ือเพ่ือส่งเสริม
พฒันาการเดก็ปฐมวยั 
  2.3  เพ่ือศึกษาความต้องการของครูปฐมวัยในด้านการบริการของศูนย์ส่ือเพ่ือส่งเสริม
พฒันาการเดก็ปฐมวยั 
  2.4  เพ่ือศกึษาความต้องการของครูปฐมวยัในด้านประเภทของส่ือส าหรับครูระดบัปฐมวยั 
  2.5  เพ่ือศกึษาความต้องการของครูปฐมวยัในด้านประเภทของส่ือเพ่ือสง่เสริมพฒันาการ
เดก็ปฐมวยั 
  2.6  เพ่ือศกึษาความต้องการของครูปฐมวยัในด้านสภาพแวดล้อมของศนูย์ส่ือเพ่ือสง่เสริม
พฒันาการเดก็ปฐมวยั 
  2.7  เพ่ือศึกษาความต้องการของครูปฐมวัยในด้านสถานท่ีตัง้ของศูนย์ส่ือเพ่ือส่งเสริม
พฒันาการเดก็ปฐมวยั 
  2.8  เพ่ือศกึษาความต้องการของครูปฐมวยั ในด้านการจดัหาสิ่งอ านวยความสะดวกของ
ศนูย์ส่ือเพ่ือสง่เสริมพฒันาการเดก็ปฐมวยั 
 
นิยามศัพท์ 

ในการวิจยัครัง้นีผู้้วิจยัได้นิยามศพัท์เฉพาะไว้ดงันี ้

 4.1  ศูนย์ส่ือเพ่ือส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย หมายถึง สถานท่ีท่ีรวบรวมส่ือส าหรับครู
ปฐมวยัเพ่ือใช้ในการจดักิจกรรมการเรียนการสอน และให้บริการในด้านการจดัหา ผลิตส่ือ การฝึกอบรม 
บริการให้ค าปรึกษาแนะน า บริการให้ยืม - คืน ส่ือ เพ่ือส่งเสริมพฒันาการของเด็กปฐมวยัทัง้ 4 ด้าน ได้แก่ 
ด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สงัคม และสตปัิญญา 
 4.2  ความต้องการศนูย์ส่ือเพ่ือสง่เสริมพฒันาการเดก็ปฐมวยัหมายถึง ระดบัความคิดเห็นของ
ข้าราชการครู พนกังานราชการ ครูอตัราจ้าง ท่ีปฏิบตัิหน้าท่ีสอนในระดบัชัน้ปฐมวยั ในสงักดัส านกังานเขต
พืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษานครปฐม เขต 2 ครอบคลมุ   ด้านการบริหารศนูย์ส่ือ ด้านงานวิชาการศนูย์ส่ือ 
ด้านการบริการศูนย์ส่ือ ประเภทส่ือส าหรับครูปฐมวัย ประเภทส่ือส าหรับเด็กปฐมวัยด้านการจัด
สภาพแวดล้อม ด้านสถานท่ีตัง้ และการจดัหาสิ่งอ านวยความสะดวก    
 4.3  ด้านการบริหารศนูย์ส่ือ หมายถึง การจดัการศนูย์ส่ือ  ครอบคลมุ  ด้านการจดัตัง้ศนูย์ส่ือ  
ด้านโครงสร้างของศนูย์ส่ือ และด้านบคุลากรของศนูย์ส่ือ 
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 4.4  ด้านงานวิชาการศูนย์ส่ือ หมายถึง งานเก่ียวข้องกับส่ือและการจัดการเรียนการสอน 
ครอบคลุมด้านการส่งเสริมการพัฒนาความรู้ของครูระดับปฐมวัย  และด้านการวิจัยและประเมินส่ือ
ทางด้านปฐมวยั 
 4.5  ด้านการบริการศูนย์ส่ือ หมายถึง  ภารกิจท่ีน าออกไปสู่กลุ่มเป้าหมาย ครอบคลุมการ
จดัหาและผลิตส่ือ การให้ยืมส่ือการศกึษา การให้ค าแนะน าและปรึกษา การตอบค าถามและชว่ยค้นคว้า 
 4.6  ประเภทของส่ือส าหรับครูปฐมวยั หมายถึงส่ือท่ีใช้ในการจดักิจกรรมการจดัประสบการณ์
ให้กบัเดก็ปฐมวยั ได้แก่ ส่ือสิ่งพิมพ์ ส่ือโสตทศัน์ ส่ือประสม และส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 
 4.7  ประเภทของส่ือส าหรับเด็กปฐมวยั หมายถึงส่ือท่ีส่งเสริมพฒันาการด้านร่างกายอารมณ์ 
จิ ต ใจ  สังคม  และสติ ปัญญา โดยแบ่งออก เ ป็น  6 กิ จกรรม  หลัก  คือ  กิจกรรม เค ล่ือน ไหว 
และจงัหวะ กิจกรรมสร้างสรรค์ กิจกรรมเสรี กิจกรรมเสริมประสบการณ์ กิจกรรมกลางแจ้ง และกิจกรรม
เกมการศกึษา 
 4.8  ด้านสภาพแวดล้อมของศูนย์ส่ือ หมายถึง การศึกษาความต้องการเก่ียวกับ สภาพ 
สภาพแวดล้อมภายนอกศนูย์ส่ือ และสภาพแวดล้อมภายในศนูย์ส่ือ  
 4.9  ด้านสถานท่ีตัง้ของศนูย์ส่ือ หมายถึง การศึกษาความต้องการเก่ียวกับการจัดหาสถาน
ท่ีตัง้ของศนูย์ส่ือ ได้แก่   บริเวณท่ีตัง้ศนูย์ส่ือ และด้านการเลือกพืน้ท่ีตัง้ศนูย์ส่ือ  
 4.10  การจดัหาสิ่งอ านวยความสะดวก หมายถึง ความต้องการด้านสิ่งอ านวยความสะดวก
ด้านอาคารสถานท่ีด้านสภาพแวดล้อมของห้องและด้านเคร่ืองมือ  
 4.11  ครูระดับปฐมวัย หมายถึง ข้าราชการครู พนักงานราชการ และครูอัตราจ้าง  
ท่ีปฏิบัติหน้าท่ีสอนในโรงเรียนระดับชัน้ปฐมวัย ในสังกัดส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษา
นครปฐมเขต 2 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศกึษา 2555    
 4.12  ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษานครปฐม เขต 2 หมายถึง หน่วยงานทางการ
ศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน มีอ านาจหน้าท่ีบริหาร และจัดการศึกษาใน
ระดับขัน้พืน้ฐาน ครอบคลุม พืน้ท่ีจ านวน  4  อ าเภอได้แก่ อ าเภอนครชัยศรี มีโรงเรียน จ านวน  33   
โรงเรียน   อ าเภอบางเลน มีโรงเรียนจ านวน  49  โรงเรียนอ าเภอพทุธมณฑล มีโรงเรียนจ านวน  8 โรงเรียน   
และอ าเภอสามพราน  มีโรงเรียน จ านวน   33  โรงเรียน 
 

 

 

ประโยชน์ท่ีได้รับจากการวิจัย 
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                         ท าให้ทราบข้อมูลและรูปแบบความต้องการศนูย์ส่ือเพ่ือส่งเสริมพฒันาการเด็กปฐมวัย 

ของครูปฐมวยั ในสงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษานครปฐม เขต 2  

วิธีการวิจัย 

การวิจยัครัง้นีเ้ป็นการวิจยัเชิงส ารวจ  ด าเนินการวิจยัครัง้นี ้ครอบคลมุ (1) การก าหนดประชากรและ
กลุม่ตวัอยา่ง (2) เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั (3) การเก็บรวบรวมข้อมลู และ (4) การวิเคราะห์ข้อมลู 

1. ประชากรและกลุม่ตวัอยา่งท่ีใช้ในการวิจยั  ประชากร คือ  ครูผู้สอนระดบัปฐมวยัในสงักดัส านกังาน
เขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2มีโรงเรียนจ านวน 123 โรงเรียนครู จ านวน524คนกลุ่ม
ตวัอยา่ง คือ ครูผู้สอนระดบัปฐมวยั ในสงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษานครปฐม เขต 2 ใน
ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศกึษา 2555 จ านวน 222 คนตามตาราง Taro Yamane ท่ีความเช่ือมัน่ 95% โดยใช้วิธี
สุม่ตวัอยา่งอยา่งง่ายตามสดัสว่นของขนาดโรงเรียน 

2.  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัเป็นแบบสอบถามเพ่ือศกึษาความต้องการศนูย์ส่ือเพ่ือสง่เสริมพฒันาการ
เดก็ปฐมวยั ของครูผู้สอนระดบัปฐมวยั ในสงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษานครปฐม เขต 2
จ านวน 3 ตอน เป็นแบบสอบถามแบบเลือกตอบ จ านวน 8 ข้อ แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 
จ านวน 197 ข้อ และเป็นแบบสอบถามปลายเปิดแบบมีโครงสร้าง จ านวน 1 ข้อ โดยมีขัน้ตอนในการสร้าง
แบบสอบถาม ดงันี ้ ขัน้ท่ี 1 ก าหนดสิ่งท่ีจะประเมิน ขัน้ท่ี 2 ศึกษาค้นคว้า จากเอกสาร ต ารา เนือ้หาสาระท่ี
เก่ียวข้องกบัการสร้างแบบสอบถาม และเนือ้หาสาระเก่ียวกบัความต้องการใช้เว็บไซต์เพ่ือการศึกษาเพ่ือเป็น
แนวทางในการสร้างแบบสอบถาม ขัน้ท่ี 3 ก าหนดรูปแบบของแบบสอบถาม ขัน้ท่ี 4 สร้างแบบสอบถาม ขัน้ท่ี 5 
ตรวจสอบโดยผู้ทรงคณุวฒุิ ขัน้ท่ี 6 ปรับปรุงแบบสอบถามตามข้อเสนอแนะ ขัน้ท่ี 7 ทดลองใช้แบบสอบถาม 
ขัน้ท่ี 8 น าแบบสอบถามท่ีสมบรูณ์แล้ว ไปเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมลูตอ่ไป 

3. การเก็บรวบรวมข้อมูลผู้ วิจัยได้แจกแบบสอบถาม จ านวน 222 ฉบบั โดยให้ครูระดบัชัน้ปฐมวยั 
สงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษานครปฐม เขต 2 ตอบแบบสอบถาม ได้รับคืน และ มีความ
สมบรูณ์ 180 ฉบบั  คดิเป็นร้อยละ 81.08 

4.  การวิเคราะห์ข้อมูลผู้ วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูลตามระเบียบวิธีการทางสถิติประมวลผลโดยใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป หาคา่ร้อยละ คา่เฉล่ีย คา่เบี่ยงแบนมาตรฐาน  

 
 
 

ผลการวิจัยและอภปิรายผล 

ผลการวิจัย 
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           การศึกษาความต้องการศนูย์ส่ือเพ่ือส่งเสริมพฒันาการเด็กปฐมวยั ของครูระดบัปฐมวยั ในสงักัด
ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษานครปฐม เขต 2 พบวา่ 

ตอนที ่1  ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ผลการวิเคราะห์ข้อมลูเก่ียวกบัข้อมลูทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม พบวา่ ผู้ตอบแบบสอบถามเป็น 

      (1)เพศหญิง ร้อยละ 95.0 และ เพศชาย ร้อยละ 5.0 (2) อายตุ ่ากว่า 35 ปี ร้อยละ 36.1อาย ุ51  ปี ขึน้
ไป  ร้อยละ 21.7  อาย ุ36-40  ปี  ร้อยละ 17.2  อาย ุ 46 – 50 ปี  ร้อยละ 13.9  อาย ุ41-45  ปี ร้อยละ 11.1 
(3)วฒุิการศกึษาสงูสดุ ระดบัปริญญาตรี ร้อยละ 88.3 ระดบัปริญญาโท ร้อยละ 6.7 ต ่ากว่าระดบัปริญญา
ตรี ร้อยละ 5.0 (4)จบการศึกษาในสาขา ปฐมวยั ร้อยละ 57.8  ประถมศกึษา ร้อยละ 26.1   อ่ืนๆ ร้อยละ 
11.7  สงัคมศกึษา ร้อยละ 2.8 ภาษาตา่งประเทศ ร้อยละ 1.1  วิทยาศาสตร์ ร้อยละ 0.6 (5)ประสบการณ์
การสอนระดบัชัน้ปฐมวยั ต ่ากว่า 5 ปี ร้อยละ 35.0   ประสบการณ์ 5-10  ปี ร้อยละ 23.3  ประสบการณ์  
16-20  ปี  ร้อยละ 12.2   ประสบการณ์  20 ปีขึน้ไป ร้อยละ 11.1 (6)ความรู้และประสบการณ์ด้านศูนย์
ส่ือการศกึษา ไมมี่ร้อยละ  80.6   มีความรู้และประสบการณ์ด้านศนูย์ส่ือการศกึษา ร้อยละ 19.4  เคยได้รับ
การฝึกอบรมและสมัมนาด้านศนูย์ส่ือการศึกษา  ร้อยละ  8.3    ศึกษาค้นคว้าเอกสารและต าราด้านศนูย์
ส่ือการศกึษาด้วยตนเอง  ร้อยละ  6.1 และเคยท างานรับผิดชอบในด้านศนูย์ส่ือการศกึษา  ร้อยละ  5.0 

 
ตอนที ่ 2ความตอ้งการศูนย์สือ่เพือ่ส่งเสริมพฒันาการเด็กปฐมวยั 
ความต้องการศนูย์ส่ือเพ่ือสง่เสริมพฒันาการเด็กปฐมวยั ของครูระดบัปฐมวยั พบวา่   
1.ความต้องการของครูในด้านการบริหารศนูย์ส่ือมีดงันี ้

1.1 ด้านกรอบแนวคิดของการจดัตัง้ศนูย์ส่ือ พบว่ามีความต้องการด้านปณิธานอยู่ในระดบั
มากท่ีสดุ คือ การสง่เสริมให้ครูปฐมวยัน านวตักรรมวิจยัและเทคโนโลยีท่ีทนัสมยัมาใช้พฒันาเด็กปฐมวยั 

1.2 ด้านโครงสร้างของศูนย์ส่ือ อยู่ในระดับมากท่ีสุด คือฝ่ายงานวิชาการด้านพัฒนา
หลกัสตูรและการสอน 

1.3ด้านบคุลากรของศนูย์ส่ือ อยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ คือ ฝ่ายวิจยัและพฒันาส่ือ 
2. ความต้องการของครูในด้านวิชาการของศนูย์ส่ือพบวา่ 

2.1ด้านการส่งเสริมการพฒันาความรู้อยู่ในระดบัมากท่ีสุด คือ พฒันาครูโดยการศึกษาดู
งาน เข้าร่วมประชมุสมัมนา 

2.2 ด้านการวิจัยและประเมินส่ืออยู่ในระดับมากท่ีสุด คือ การศึกษาวิจัยส่ือตามความ
ต้องการ 

3. ความต้องการของครูในด้านการบริการของศนูย์ส่ือพบวา่ 
3.1 การบริการจดัหาและผลิตส่ือใหม ่อยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ คือ จดัหาและผลิตส่ือทกุเดือน 
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3.2 การบริการยืมส่ือ อยูใ่นระดบัมากคือ ยืมครัง้ละ 3 ชิน้ 
3.3 ระยะเวลาในการยืมส่ือ อยูใ่นระดบัมาก คือ จ านวน 10 วนั 
3.4บริการตอบค าถามและค้นคว้า อยู่ในระดับมากท่ีสุด คือ ให้บริการตอบค าถามบน

เครือขา่ยอินเทอร์เน็ต 
3.5 บริการให้ค าแนะน าและปรึกษา อยู่ในระดับมากท่ีสุด คือ ให้ความช่วยเหลือและ

แก้ปัญหาด้านส่ือ 
4. ความต้องการของครูด้านประเภทของส่ือพบว่า มีความต้องการส่ือประสมอยู่ในระดบัมาก

ท่ีสดุ  
5. ความต้องการของครูด้านประเภทของส่ือส าหรับเด็กปฐมวยัอยู่ในระดบัมากท่ีสุด คือ ส่ือและ

วสัดอุปุกรณ์ประกอบกิจกรรมเกมการศกึษา 
6. ความต้องการของครูด้านการจดัสภาพแวดล้อมของศนูย์ส่ือพบว่า 

6.1 ด้านสภาพแวดล้อมภายนอกของศูนย์ส่ืออยู่ในระดบัมากท่ีสุด คือมีการจัดสนามเด็ก
เลน่กลางแจ้งส าหรับให้บริการ 

6.2 ด้านสภาพแวดล้อมภายในของศูนย์ส่ืออยู่ในระดับมากท่ีสุด คือ มีการจัดป้ายนิเทศ
เพ่ือให้ความรู้เก่ียวกบัการใช้ส่ือและนวตักรรม   

7.ความต้องการของครูด้านสถานท่ีตัง้ของศนูย์ส่ือ พบวา่ 
7.1 บริเวณท่ีตัง้ศนูย์ส่ืออยูใ่นระดบัมากคือ บริเวณโรงเรียนอนบุาลประจ าอ าเภอ 
7.2 การเลือกพืน้ท่ีตัง้ศนูย์ส่ืออยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ คือ ศนูย์ส่ือมีบริเวณกว้างขวาง 

8. ความต้องการของครูด้านการจดัหาสิ่งอ านวยความสะดวก มีดงันี ้ 
8.1 ด้านอาคารสถานท่ีอยูใ่นระดบัมากท่ีสดุคือ มีห้องเตรียมการประชมุ 
8.2 ด้านสภาพแวดล้อมของห้องอยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ คือ ระบบแสงสวา่ง 
8.3 ด้านเคร่ืองมืออยูใ่นระดบัมากคือ เคร่ืองมือส่ือสาร 

 

อภปิรายผล 
อภิปรายผลความคิดเห็นเก่ียวกบัความต้องการศนูย์ส่ือเพ่ือการศกึษา 
1. ด้านการบริหารศูนย์ส่ือครูระดับปฐมวัยมีความต้องการให้จัดตัง้ศูนย์ส่ือเพ่ือส่งเสริม

พฒันาการส าหรับเด็กปฐมวยัโดยเฉพาะ โดยให้ศนูย์ส่ือก าหนด ปรัชญา วิสยัทศัน์ และ ปณิธานของศนูย์
ส่ืออย่างชดัเจน คือ การส่งเสริมให้ครูน านวตักรรมวิจยัและเทคโนโลยีท่ีทนัสมยัมาใช้พฒันาเด็กปฐมวยั มี
การก าหนดโครงสร้างของศนูย์ส่ือ ให้มีฝ่ายวิชาการเพ่ือสนบัสนนุการบริการทางการศกึษาเป็นการเพิ่มพนู
ความรู้ เสริมสร้างบคุลิกภาพ เจตคติ และประสบการณ์ ตลอดจนทกัษะท่ีจ าเป็นตอ่การท างาน มีบคุลากร
ของศนูย์ส่ือ  ท่ีสามารถท าการวิจยัและพฒันาส่ือสามารถสนบัสนนุชว่ยครูในการวิจยัและพฒันาส่ือรวมทัง้
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การพฒันาส่ือการศึกษาให้เหมาะสมกับการเรียนการสอน สามารถน าไปใช้จดักิจกรรมการเรียนการสอน
อย่างมีคุณภาพ  และประสิทธิภาพ สามารถใช้ในการสร้างผลงานทางวิชาการซึ่งสอดคล้องกับ  
ชยัยงค์  พรหมวงค์ (2552:16 -17) กล่าวว่า ศนูย์ส่ือมีความจ าเป็นต้องก าหนดทิศทาง แนวคิด และกรอบ
กลาง ส าหรับด าเนินงานของศนูย์ส่ือการศกึษาครอบคลมุ ปรัชญา วิสยัทศัน์ และปณิธาน 

2. ด้านวิชาการของศูนย์ส่ือ ครูระดับปฐมวัยมีความต้องการในการพัฒนาความรู้โดย 
การศึกษาดงูาน เข้าร่วมประชุมสมัมนา ทัง้นีพ้บว่า ครูผู้สอนในระดบัปฐมวยั ส่วนหนึ่งไม่ได้จบในสาขา
การศกึษาปฐมวยั จงึต้องการแสวงหาความรู้โดยการสง่เสริม ความรู้ด้านปฐมวยัและวิธีการจดักิจกรรมการ
เรียนการสอนเพ่ือน าความรู้นัน้มาพฒันาการจดักิจกรรมการเรียนการสอนให้เกิดประสิทธิภาพ              เอก
วิทย์ แก้วประดิษฐ์ (2548:231-235) กล่าวว่า ศูนย์ส่ือ มีหน้าท่ีในด้านการให้การศึกษา  ฝึกอบรม ซึ่งจะ
จดัการฝึกอบรมความต้องการ และปัญหาท่ีต้องการแก้ไขในขณะนัน้ การให้ ฝึกอบรม และศกึษาดงูานจะ
ชว่ยให้คณุภาพของการจดัการเรียนการสอนได้รับการพฒันาและปรับปรุงให้ดีขึน้  

3. ด้านการบริการของศนูย์ส่ือควรมีการจดัหาและผลิตส่ือใหม่ ให้บริการยืมส่ือ บริการตอบ
ค าถามและค้นคว้าบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ให้ความช่วยเหลือและแก้ปัญหาด้านส่ือ ศนูย์ส่ือการศึกษา
จะต้องเตรียมการด้านสนเทศต่างๆเพ่ือให้ผู้ ใช้บริการเป็นประจ า  ให้ทราบถึงวัสดุ อุปกรณ์ ส่ือการสอน
ประเภทต่างๆ สิ่งอ านวยความสะดวกท่ีศนูย์จะเสนอบริการ ท าให้ผู้ ใช้บริการทราบความเคล่ือนไหวของ
ข้อสนเทศและความเคล่ือนไหวของศนูย์ส่ือการศกึษา 

4. ด้านประเภทของส่ือส าหรับครูระดบัปฐมวัย ครูระดบัปฐมวัยมีความต้องการส่ือประสม 
เพราะมีส่ือและแหล่งเรียนรู้หลายประเภทมาใช้ร่วมกนัรวมถึงวิธีการท่ีน่าสนใจโดยมีการจดัล าดบัขัน้ตอน
ของเนือ้หาท าให้เรียนรู้ได้ง่ายส าหรับเดก็ปฐมวยัซึง่สอดคล้องกบั วาสนา  ทวีกลุทรัพย์ (2555: 13) กลา่วว่า 
ส่ือประสมเป็นการน าเอาส่ือการสอนหลายๆอยา่งมาสมัพนัธ์กนัและมีคณุคา่ท่ีสง่เสริมซึง่กนัและกนั ส่ือการ
สอนอย่างหนึ่งอาจใช้เพ่ือเร้าความสนใจ ในขณะท่ีส่ือการสอนอีกอย่างหนึ่งใช้เพ่ืออธิบายข้อเท็จจริงของ
เนือ้หา การใช้ส่ือประสมจะช่วยให้ผู้ เรียนมีประสบการณ์จากประสาทสัมผัสท่ีผสมผสานกัน ได้ค้นพบ
วิธีการท่ีจะเรียนสิ่งท่ีต้องการได้ด้วยตนเองมากย่ิงขึน้ 

5. ด้านประเภทของส่ือเพ่ือส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ครู มีความต้องการส่ือประเภท
อปุกรณ์ประกอบกิจกรรมเกมการศกึษาเน่ืองจากเกมการศกึษาเป็นหนึง่ในกิจกรรมประจ าวนัท่ีช่วยสง่เสริม
พัฒนาด้านสติปัญญา เป็นการฝึกทักษะกระบวนการคิดท่ีมีความหลากหลายรูปแบบ และมีหลาย
กฎเกณฑ์สอดคล้องกับ ลัดดา  นีละมณี (2531:41) กล่าวว่า เกมการศกึษาเป็นส่ือท่ีช่วยสนบัสนุนให้เกิด
การเรียนรู้ของนักเรียนได้ดีสามารถตอบสนองความต้องการของเด็กหลายๆด้านเพราะการเล่นเกม
การศึกษาเป็นพืน้ฐานในการเตรียมความพร้อมทัง้ 4 ด้านเพราะเด็กจะได้เรียนรู้การสงัเกต  การจ าแนก



http://e-jodil.stou.ac.th 
 

ปีที่ 4  ฉบบัที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2557 

        

      73 

 

 

เปรียบเทียบจดัหมวดหมูแ่ละการเช่ือมโยงซึง่ทกัษะเหล่านีเ้ป็นทกัษะพืน้ฐานในการคิดและเป็นพืน้ฐานการ
ท างานของเดก็ในอนาคต 

6. ด้านสภาพแวดล้อมของศูนย์ ส่ือเ พ่ือส่ง เสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย( 1)  การจัด
สภาพแวดล้อมภายนอกศนูย์ส่ือควรมีการจดัสนามเด็กเล่นกลางแจ้งส าหรับให้บริการซึง่สนามเด็กเลน่เป็น
สถานท่ีเปิดโอกาสให้เด็กได้เล่น ออกก าลงักาย เพ่ือเสริมสร้างพฒันาการทุกด้าน และสามารถปรับปรุง
เปล่ียนแปลงไปได้ตามความต้องการ สามารถเลือกจดัให้เหมาะสมกบัระดบัการศกึษา (2) สภาพแวดล้อม
ภายในศูนย์ส่ือครูต้องการให้มีการจัดป้ายนิเทศเพ่ือให้ความรู้เก่ียวกับการใช้ส่ือและนวัตกรรมทางด้าน
การศึกษาท่ีสามารถน าไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในระดบัปฐมวัยโดยอาจจะอยู่ในพืน้ท่ี
ต้อนรับด้านหน้าของศนูย์ส่ือ โดยเป็นบริเวณโลง่ ซึง่อาจใช้ประโยชน์ในการให้ความรู้  หรือแสดงผลงานของ
ศนูย์ส่ือ 

7. ด้านสถานท่ีตัง้ของศูนย์ส่ือเพ่ือส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (1) บริเวณท่ีตัง้ศูนย์ส่ือ
ผลการวิจัยพบว่า ครูมีความต้องการให้จัดตัง้ศูนย์ส่ือท่ีโรงเรียนอนุบาลประจ าอ าเภอเน่ืองจากเป็น
ศนูย์กลางของการคมนาคมสามารถเดนิทางได้อยา่งสะดวก ควรเลือกสถานท่ีตัง้เป็นใจกลางหรือศนูย์กลาง
ของสถานศกึษาตา่งๆ เพ่ือสะดวกในการบริการ (2) การเลือกพืน้ท่ีตัง้ศนูย์ส่ือครูมีความต้องการศนูย์ส่ือควร
มีบริเวณกว้างขวางเพื่ออ านวยความสะดวกให้กบัครูและเด็กปฐมวัย และสามารถขยายศนูย์ส่ือตอ่ไปได้ใน
อนาคต 

8.ด้านการจดัหาสิ่งอ านวยความสะดวกของศนูย์ส่ือเพ่ือส่งเสริมพฒันาการเด็กปฐมวยั ครูมี
ความต้องการห้องตา่งๆ ได้แก่ ห้องเตรียมการก่อนการประชมุ เพ่ือใช้ในการจดัเตรียม วสัด ุอปุกรณ์ เพ่ือใช้
ในการประชุม อบรม   ควรมีการวางระบบแสงสว่างเพ่ือให้มีแสงสว่างเพียงพอกับการใช้งาน รวมถึงมี
เคร่ืองมือส่ือสารเพ่ืออ านวยความสะดวกให้กบัครูการจดัหาสิ่งอ านวยความสะดวกเป็นสิ่งท่ีศนูย์ส่ือจดัไว้ให้
โดยเฉพาะเพื่อชว่ยให้การปฏิบตังิานมีความสะดวกและรวดเร็วขึน้ และมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึน้ 

 
บทสรุป 

      ครูระดับปฐมวัยมีความต้องการให้จัดตัง้ศูนย์ส่ือเพ่ือส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ในสังกัด
ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษานครปฐม เขต 2 เพ่ือเป็นหน่วยงานกลางท่ีให้การบริการการศึกษา
ด้านปฐมวยัโดยมีโครงสร้างของระบบการบริหาร วิชาการ และบริการ เป็นสถานท่ีรวบรวมส่ือวสัด ุอปุกรณ์
ตลอดจนวิธีการ สนบัสนุนการจดัการศึกษาระดบัปฐมวยั ช่วยส่งเสริมพฒันาการของเด็กปฐมวยัทัง้ด้าน
ร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สงัคม และสตปัิญญาได้สมวยั และเป็นการพฒันาคณุภาพการจดักิจกรรมการเรียน
การสอนส าหรับครูระดบัปฐมวัย ให้สามารถจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับหลักการจดัการศึกษาในระดบั
ปฐมวยั 
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ข้อเสนอแนะ 

1.ควรส่งเสริมครูผู้สอนระดบัปฐมวยั ในด้านวิจยัด้านการผลิตส่ือและนวตักรรมทางด้านปฐมวัย
เพ่ือน าความรู้มาใช้ในการผลิตส่ือการสอนเพ่ือพฒันาเด็กปฐมวยั  

  2. ควรมีบคุลากรในด้านบริการให้ค าแนะน าและปรึกษา ให้ความชว่ยเหลือและแก้ปัญหาด้านส่ือ 
3.ควรมีการวิจยัเก่ียวกบั ปัจจยัท่ีสง่เสริมและสนบัสนนุการใช้ส่ือการศกึษาส าหรับครูระดบัปฐมวยั 
4.จากการวิจยัพบวา่ ครูระดบัปฐมวยั ในสงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษานครปฐม 

เขต 2 มีความต้องการส่ือประสม จงึควรวิจยัเก่ียวกบัการพฒันาส่ือประสมท่ีเหมาะสมกบัเด็กปฐมวยั  
5.ควรท าการวิจัยเก่ียวกับแบบจ าลองศูนย์ส่ือเพ่ือส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ในสังกัด

ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษานครปฐม เขต 2 
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