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บทคัดยอ
การศึกษาครัง้ นี้ มีวตั ถุประสงคเพือ่ พัฒนาครูปฐมวัยโรงเรียนบานกอก อําเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี ใหมคี วาม
รูความเขาใจสามารถเขียนแผนการจัดประสบการณสําหรับเด็กปฐมวัยและจัดกิจกรรมสําหรับเด็กปฐมวัยโดยใชการ
วิจยั เชิงปฏิบตั กิ ารตามแนวคิด Kemmis,S.และR.McTaggart ประกอบดวย 4 ขัน้ ตอน ไดแก ขัน้ วางแผนขัน้ ปฏิบตั ิ ขัน้
สังเกตผล และขั้นสะทอนผล กลุมผูรวมศึกษามีจํานวน 3 คนเครื่องมือที่ใชในการศึกษาคนควา ไดแก 1) แบบทดสอบ
กอนและหลังการประชุมเชิงปฏิบัติการ 2) แบบสัมภาษณ 3) แบบสังเกต 4) แบบประเมินแผนการจัดประสบการณ มี
คาความเชื่อมั่นเทากับ 0.96 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ซึ่ง
สรุปผลการศึกษาไดดังนี้
ผลการพัฒนาในวงรอบที่ 1 โดยใชกลยุทธการประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารและการนิเทศพบวากลุม ผูร ว มศึกษาคนควา
ทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์จํานวน 30 ขอกอนการประชุมเชิงปฏิบัติการคะแนนเฉลี่ยเทากับ 14.67 และหลังไดรับ
ความรูจากการนิเทศสงผลใหผูรวมศึกษาคนความีคะแนนเพิ่มขึ้นคะแนนเฉลี่ย เทากับ 28.67 จากคะแนนเต็ม 30
คะแนน และผลตางคะแนนกอนและหลังการประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารมีคะแนนสูงขึน้ เทากับ 14.00 ผลการพัฒนาในวงรอบ
ที่ 2 โดยใชกลยุทธการนิเทศแบบเพือ่ นชวยเพือ่ นพบวา กลุม ผูร ว มศึกษาคนควาสามารถเขียนแผนการจัดประสบการณ
สําหรับเด็กปฐมวัยมีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.67 ปฏิบัติไดในระดับมากที่สุดและผูรวมศึกษาคนควาทุกคนสามารถเขียน
แผนการจัดประสบการณสําหรับเด็กปฐมวัยไดตามองคประกอบ คือ จุดประสงคการเรียนรู เนื้อหา กระบวนการเรียน
รู สื่อการเรียนรู การวัดผลและประเมินผลอยูในระดับมากและมากที่สุดผลการสังเกตการจัดประสบการณของครูโดย
ใชแบบสังเกตการสอนของครู กลุมผูรวมศึกษาคนความีคะแนนเฉลี่ย เทากับ 4.33 ปฏิบัติไดในระดับมาก หลังจากได
รับการแกไขแนะนํา ปรับปรุงจากการนิเทศ กลุมผูรวมศึกษาคนควาทั้ง 3 คน มีความรูความเขาใจในการจัดกิจกรรม
เสริมประสบการณมากขึ้นและเกิดความมั่นใจในการจัดกิจกรรมสําหรับเด็กปฐมวัยชวยขจัดปญหาเรื่องการประหมา
และวิตกกังวลลงได
คําสําคัญ : การพัฒนาบุคลากรปฐมวัย
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ABSTRACT
The objectives of this study were to develop the teachers in experience arrangement for
early childhood students in Bangkok school, Srithat district, Udon Thani province. The research
participants were able to do the lesson plans experience arrangement for early childhood students
and conduct learning process for early childhood students. Action research was a methodologyby
wing the concept of Kemmis, S.and R.McTaggart, which consisted of four steps : planning, action,
observation and reflection. The three teachers were the co-researchers The instruments were 1) the
before–after test workshops 2) interview form 3) observation form 4) the evaluation lesson plans
experience arrangement, with the reliability was at 0.96 . The quantitative data were analyzed by
percentage, mean and standard deviation. The study revealed as follows:
The development result in phase 1 used workshops and internal supervisions. showed that
the Action research achievement test before the workshop was average rating 14.67. On knowledge
gained from the workshop average rating was 28.67 total of 30. The difference between the scores
before and after the workshop, the workshop had increased 14.00. The development result in phase
2 used of Peer coaching. showed that lesson plans experience arrangement for early childhood
student, was average rating 4.67 perform highest level. And the lesson plans experience arrangement for early childhood student were full element arrangement for early childhood students. The
purpose of learning content learning process, learning. Assessment and evaluation was at a high level
Observing the experiences of teachers using teacher observation in phase 2, was average rating 4.33
that was the highest level. After being introduced to improve the supervision of the instructor. The
students had a deep understanding more about the activities experiences arrangement, and had
the confidence in experience arrangement for early childhood students to get rid off the shyness
and anxiety
Keyword : The Early Childhood Development.
1. ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
การศึกษาระดับปฐมวัยมีความสําคัญและจําเปน
อยางยิง่ เพราะเปนการสรางรากฐานคุณภาพชีวติ ของเด็ก
ใหพัฒนาสูความเปนมนุษยที่สมบูรณ เด็กปฐมวัยเปนวัย
เริ่มตนแหงชีวิตการเรียนรูเปนทรัพยากรที่สําคัญและมี
คุณคาในการพัฒนาประเทศ ซึ่งการพัฒนาในวัยเด็กจะ
เปนพื้นฐานอันมั่นคงตอไปในอนาคตเด็กปฐมวัยเปนวัย
ที่มีความสําคัญอยางยิ่งตอการวางรากฐานที่สําคัญของ
ชีวิต ทั้งทางดานรางกาย อารมณ-จิตใจ สังคมและสติ
ปญญา บุคลิกภาพรวมทัง้ คุณธรรมและจริยธรรมถาเด็กได
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รับการอบรมเลีย้ งดูอยางถูกตองเหมาะสมกับวัยไดรบั การ
ตอบสนองความตองการพืน้ ฐานทัง้ ดานรางกายและจิตใจ
รวมทั้งไดรับการปลูกฝงใหรูจักคิดรูจักทํากลาแสดงออก
และคิดแกปญหาดวยตนเองไดอันจะเปนกําลังที่สําคัญ
ในการพัฒนาประเทศ และเติบโตเปนผูใหญที่มีคุณภาพ
ของสังคมตอไปในอนาคต ดังที่สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาแหงชาติไดระบุวาเด็กปฐมวัยอายุ 0-6 ปถือวา
เป น ช ว งโอกาสทองของการเรี ย นรู ที่ เ ด็ ก พั ฒ นาความ
สามารถในการเรียนรูมากที่สุดเรียนรูไดดีดวยการกระทํา
สอดคลองกับ เยาวพา เตชะคุปต (2542) ไดใหแนวคิดไว
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วาการจัดการศึกษาควรเริ่มตนในชวงปฐมวัย ซึ่งเปนชวง
ที่สําคัญมากในการวางรากฐานบุคลิกภาพมนุษยในยุค
ปจจุบัน (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน,
2554)
ครูผสู อนระดับปฐมวัยเปนบุคคลทีม่ บี ทบาทและ
ความสําคัญอยางยิ่งในการจัดการศึกษาของประเทศใน
อดีตที่ผานมาและปจจุบัน ทุกประเทศที่พัฒนาแลวไดให
ความสําคัญกับครูโดยถือวาเปนบุคคลที่มีบทบาทในการ
สรางอนาคตของชาติ ตามพระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแหงชาติ
พุ ท ธศั ก ราช 2542 และที่ แ ก ไขเพิ่ ม เติ ม (ฉบั บ ที่ 2)
พ.ศ. 2545 ไดกลาวถึงหมวด 7 มาตรา 52 กําหนดให
กระทรวง ศึกษาธิการสงเสริมใหมรี ะบบกระบวนการผลิต
การพัฒนาครู คณาจารยและบุคลากรทางการศึกษาใหมี
คุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเปนวิชาชีพชั้น
สูง โดยการกํากับและประสานงานใหสถาบันที่ทําหนาที่
ผลิตและพัฒนาครู คณาจารย รวมทั้งบุคลากรทางการ
ศึกษาใหมีความพรอมและมีความเขมแข็งเปนการเตรียม
บุคลากรใหมและการพัฒนาบุคลากรอยางตอเนือ่ ง รัฐพึง
จัดสรรงบประมาณและจัดตั้งกองทุนพัฒนาครู อาจารย
และบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาอย า งพอเพี ย งที่ ผ า นมา
กระทรวง ศึกษาธิการไดมุงมั่นพัฒนาครูในหลากหลาย
รูปแบบเพือ่ ตองการใหครูมศี กั ยภาพในการสอนจึงไดมกี าร
สงเสริมการพัฒนาครู เชน การประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร การ
สัมมนาทางวิชาการ การฝกอบรม การทัศนศึกษาดูงาน
และการนิเทศ แตสว นใหญแลว หลังจากการพัฒนาครูไป
แลวยังประสบปญหาในเรือ่ งของครูเมือ่ ไดรบั การฝกอบรม
ไปแลวไมนําไปปฏิบัติครูมองไมเห็นความสําคัญจึงไมนํา
ไปใช ครูไมเขาใจกระบวนการที่จะนําลงสูการปฏิบัติครู
ไมนาํ ผลทีไ่ ดจากการฝกอบรมพัฒนาลงไปสูน กั เรียนอยาง
จริงจังและขาดงบประมาณสนับสนุน จึงทําใหครูไมเปน
ไปตามเปาหมายของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ
พุทธศักราช 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2) พ.ศ.
2545 ไดกลาวถึงหมวด 7 มาตรา 52 ทีต่ อ งการพัฒนาครู
คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษาใหมีคุณภาพและ
มาตรฐานที่เหมาะสมกับวิชาชีพชั้นสูงสภาพการดําเนิน

งานตามกระบวนการพัฒนาครูปฐมวัยของโรงเรียนบาน
กอก อําเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี ในดานการนําไปสูก าร
ปฏิบัติจริงยังไมประสบความสําเร็จเทาที่ควร เนื่องจาก
ครูผูสอนปฐมวัยไมปรับปรุง เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการ
สอนของครู สาเหตุคือไมไดจบการศึกษาปฐมวัยโดยตรง
ทําใหขาดความรูค วามเขาใจในทักษะการจัดการ ทีจ่ าํ เปน
เชน การวางแผนการจัดประสบการณที่สําคัญใหกับเด็ก
และการเตรียมตัวสอน และผลการประเมินพัฒนาการ
นักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช
2546 ปการศึกษา 2554 โรงเรียนบานกอก อําเภอ
ศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี ในภาพรวมเด็กปฐมวัยสวนใหญ
มีพัฒนาการทุกดานอยูในระดับดี โดยมีพัฒนาการดาน
สังคมสูงสุด รอยละ 88.00 รองลงมาคือ พัฒนาการดาน
อารมณ-จิตใจ รอยละ 83.86 พัฒนาการดานรางกาย
รอยละ 71.67 และพัฒนาการดานสติปญญาตํ่าสุด รอย
ละ 59.71 เมื่อพิจารณาตามมาตรฐานคุณลักษณะที่พึง
ประสงคในหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช 2546
ในภาพรวมเด็กปฐมวัยสวนใหญมีพัฒนาการอยูในระดับ
ดีทุกมาตรฐานโดยมาตรฐานที่ 6 ชวยเหลือตนเองได
เหมาะสมกับวัยสูงสุด รองลงมา คือ มาตรฐานที่ 5 ชืน่ ชม
และแสดงออกทางศิลปะ ดนตรี การเคลื่อนไหว และรัก
การออกกําลังกาย และมาตรฐานที่ 7 รักธรรมชาติ สิ่ง
แวดลอม วัฒนธรรมและความเปนไทย สวนมาตรฐานที่
ตํ่าสุด คือมาตรฐานที่ 12 มีเจตคติที่ดีตอการเรียนรูและ
ทักษะในการแสวงหาความรูอ ยางไรก็ตาม มีประเด็นทีค่ วร
ใหความใสใจเปนพิเศษ จากขอมูลทีแ่ สดงวามีเด็กปฐมวัย
รอยละ 88.00, 83.86, 71.67 และ 59.71 มีพัฒนาการ
ดานสังคม พัฒนาการดานอารมณ จิตใจ พัฒนาการดาน
รางกายและพัฒนาการดานสติปญญาโดยภาพรวมอยูใน
ระดับดี ตามลําดับคารอยละของพัฒนาการทั้ง 4 ดาน มี
ความแตกตางกันคอนขางมากแสดงใหเห็นวาครูปฐมวัย
ไมได จัดประสบการณเพื่อสงเสริมพัฒนาการใหแกเด็ก
ปฐมวัยเปนองครวมอยางแทจริง จึงควรมีการดําเนินการ
ตาง ๆ โดยเฉพาะดานสติปญญา เพื่อชวยใหครูปฐมวัย
เกิดความรูความเขาใจอยางถองแทเกี่ยวกับการสงเสริม
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พัฒนาการโดยองครวมในกระบวนการนําหลักสูตรไปใช
เพื่อใหเด็กปฐมวัยเกิดการพัฒนาอยางเต็มตามศักยภาพ
ตามเปาหมายของหลักสูตรที่กําหนดไว
จากเหตุผลดังกลาวและจากการศึกษาเอกสาร
ที่เกี่ยวของ จะเห็นไดชัดเจนวาการจัดประสบการณใน
ระดับการศึกษาปฐมวัยนั้น มีความสําคัญไมแพกับการ
จัดการศึกษาในระดับอื่น ๆ ในการบริหารการศึกษาใหมี
คุณภาพตามแนวทางกฎหมายที่เกี่ยวของกับการจัดการ
ศึ ก ษากํ า หนดผู ศึ ก ษาค น คว า มี ค วามสนใจจะพั ฒ นา
บุคลากรดานการจัดประสบการณการเรียนรูสําหรับเด็ก
ปฐมวัยโรงเรียนบานกอก อําเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี
เพื่ อ ให มี ค วามรู ค วามเข า ใจสามารถเขี ย นแผนการจั ด
ประสบการณการเรียนรูและการจัดกิจกรรมสําหรับเด็ก
ปฐมวัยปฐมวัยไดโดยกลยุทธทจี่ ะใชในการพัฒนาประกอบ
ดวยการประชุมเชิงปฏิบัติการและการนิเทศ ซึ่งวิธีการ
ดําเนินการศึกษาใชรูปแบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการตาม
แนวคิดของ Kemmis, S. และ R. McTaggart (1988) มี
4 ขัน้ ตอนคือขัน้ การวางแผน ขัน้ การปฏิบตั ขิ นั้ การสังเกต
และขัน้ การสะทอนผล โดยจะดําเนินการพัฒนาเปน 2 วง
รอบผลการพัฒนาในครั้งนี้จะทําใหบุคลากรของโรงเรียน
บานกอก อําเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี มีความรูความ
เขาใจ สามารถเขียนแผน การจัดประสบการณการเรียน
รูที่มีองคประกอบครบถวนและสามารถจัดกิจกรรมการ
จัดประสบการณการเรียนรูสําหรับเด็กปฐมวัยไดครบทุก
ขัน้ ตอนใชเวลาไดเหมาะสมกับการจัดกิจกรรมและตรงกับ
ความสนใจของเด็กปฐมวัยสามารถวัดผลและประเมินผล
ไดตามสภาพจริง
2. วัตถุประสงคการศึกษา
2.1 เพื่ อ พั ฒ นาครู ป ฐมวั ย โรงเรี ย นบ า นกอก
อําเภอศรีธาตุจังหวัดอุดรธานี มีความรูความเขาใจใน
การจัดประสบการณสาํ หรับเด็กปฐมวัยโรงเรียนบานกอก
อําเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี
2.2 เพื่ อ พั ฒ นาครู ป ฐมวั ย โรงเรี ย นบ า นกอก
อําเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานีสามารถเขียนแผนการจัด
ประสบการณสําหรับเด็กปฐมวัยได
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2.3 เพื่ อ พั ฒ นาครู ป ฐมวั ย โรงเรี ย นบ า นกอก
อําเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี สามารถจัดประสบการณ
สําหรับเด็กปฐมวัย 6 กิจกรรมหลักได
3. ขอบเขตของการศึกษา
3.1 กลุมผูรวมศึกษาคนควากลุมเปาหมายและ
กลุมผูใหขอมูล
3.1.1 กลุม ผูร ว มศึกษาคนควา (Research
Participants) จํานวน 3 คนประกอบดวย
ผู ศึ ก ษาค น คว า ซึ่ ง เป น ครู วิ ช าการโรงเรี ย น
บานกอก อําเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี จํานวน 1 คน
ครูประจําชั้นอนุบาลปที่ 1 จํานวน 1 คน
ครูประจําชั้นอนุบาลปท่ี 2 จํานวน 1 คน
3.1.2 กลุมผูใหขอมูลเพิ่มเติม (Key Informants) จํานวน 5 คนประกอบดวย
ผูอํานวยการโรงเรียนบานกอก อําเภอศรีธาตุ
จังหวัดอุดรธานี จํานวน 1 คน
ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 จํานวน
1 คน
ครูชํานาญการพิเศษดานปฐมวัยจํานวน 1 คน
จํานวน 1 คน
ครู วิ ช าการโรงเรี ย นบ า นกอก อํ า เภอศรี ธ าตุ
จังหวัดอุดรธานี จํานวน 2 คน
3.2 กรอบแนวคิดในการศึกษาคนควา
3.2.1 กรอบเนื้อหา
พั ฒ นาครู ใ ห มี ค วามรู ค วามเข า ใจ
เกี่ ย วกั บ การจั ด ประสบการณ สํ า หรั บ เด็ ก ปฐมวั ย ตาม
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546
พัฒนาครูใหมีความสามารถเขียน
แผนการจัดประสบการณสาํ หรับเด็กปฐมวัย ตามหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546
พัฒนาครูใหมีความสามารถในการ
จัดกิจกรรมสําหรับเด็กปฐมวัยประกอบดวย กิจกรรม
เคลื่อนไหวและจังหวะกิจกรรมสรางสรรคกิจกรรมกลาง
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แจงกิจกรรมเสริมประสบการณ กิจกรรมเสรีกจิ กรรมเกม
การศึกษา
3.2.2 กรอบกลยุทธในการพัฒนาประกอบ
ดวย
การประชุมเชิงปฏิบัติการ ซึ่งเปน
กิจกรรมพัฒนาครูใหสามารถจัดประสบการณสาํ หรับเด็ก
ปฐมวัย เขียนแผนการจัดประสบการณการจัดกิจกรรม
สํ า หรั บ เด็ ก ปฐมวั ย ตามหลั ก สู ต รการศึ ก ษาปฐมวั ย
พุทธศักราช 2546 ได
การนิ เ ทศ ซึ่ ง เป น กิ จ กรรมการ
ติดตามใหความชวยเหลือและใหคําแนะนําแกครูในการ
จั ด ประสบการณ สํ า หรั บ เด็ ก ปฐมวั ย เขี ย นแผนการจั ด
ประสบการณการจัดกิจกรรมสําหรับเด็กปฐมวัย ตาม
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546
การนิเทศแบบเพือ่ นชวยเพือ่ น เปน
กิจกรรมสงเสริมและพัฒนาความรูความสามารถของครู
ในการจัดการเรียนการสอนโดยใชการทํางานรวมกันกับ
เพื่อนรวมงานทําใหครูไดมีโอกาสทดลองสอนและแก
ปญหารวมกันลดความหวาดกลัวและอคติทมี่ ตี อ การนิเทศ
แบบเดิม
4. วิธีดําเนินการศึกษา
การศึกษาคนควาครั้งนี้เปนการศึกษาโดยใชรูป
แบบ การวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research Principle) มุง ศึกษาเพือ่ พัฒนาบุคลากรในการจัดประสบการณ
สําหรับเด็กปฐมวัย โรงเรียนบานกอก อําเภอศรีธาตุ
จังหวัดอุดรธานี โดยใชกระบวนการ PAOR ตามแนวคิด
ของ Kemmis, S. และ R. McTaggart (ประวิต เอรา
วรรณ, 2545)อางอิงมาจาก Kemmis, S. and R. McTaggart, 1988) ประกอบดวย4 ขั้นตอน คือขั้นวางแผน
(Planning) ขั้นปฏิบัติ (Action) ขั้นสังเกต (Observation) ขั้นสะทอนผล (Reflection)

5. เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล
การศึกษาคนควาการพัฒนาบุคลากรในการจัด
ประสบการณสาํ หรับเด็กปฐมวัยโรงเรียนบานกอก อําเภอ
ศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานีใชเครือ่ งมือเก็บรวบรวมขอมูลดังนี้
5.1 ประเภทเครื่องมือ
แบบทดสอบกอน - หลังการประชุมจํานวน
1 ฉบับ
แบบสัมภาษณจํานวน 2 ฉบับ
แบบสังเกตจํานวน 2 ฉบับ
แบบประเมิ น การจั ด ทํ า แผนการจั ด
ประสบการณจํานวน 1 ฉบับ
5.2 ลักษณะของเครื่องมือ
แบบทดสอบ
แบบสัมภาษณ
แบบประเมิน
แบบสังเกต
6. สถิติที่ใชในการศึกษาคนควา
สถิ ติ ที่ ใช ใ นการวิ เ คราะห ข อ มู ล ในการศึ ก ษา
คนควา ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน โดยใชสูตรของ (บุญชม ศรีสะอาด, 2545)
7. สรุปผล
โดยสรุปการใชกลยุทธการประชุมเชิงปฏิบัติการ
การนิเทศและการนิเทศแบบเพือ่ นชวยเพือ่ น ปรากฏดังนี้
ผลการประเมินการเขียนแผนการจัดประสบการณ
สําหรับเด็กปฐมวัยโดยใชแบบประเมินการเขียนแผน การ
จัดประสบการณสําหรับเด็กปฐมวัยในวงรอบที่ 2 กลุม
ผูรวมศึกษาคนความีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.67 ปฏิบัติได
ในระดับมากที่สุด และจากการสังเกตผูรวมศึกษาคนควา
ทุกคนสามารถจัดทําแผนการจัดประสบการณไดตามองค
ประกอบของการจัดทําแผนการจัดประสบการณสําหรับ
เด็กปฐมวัย คือจุดประสงคการเรียนรู เนือ้ หา กระบวนการ
เรียนรูสื่อการเรียนรู การวัดผลและประเมินผลอยูใน
ระดับมากและมากที่สุดผลการสังเกตการสอนของครู
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โดยใชแบบสังเกตการสอนของครูในวงรอบที่ 2 กลุมผู
รวมศึกษาคนความีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.33 ปฏิบัติได
ในระดับมาก จากการสังเกต ผูรวมศึกษา หลังจากไดรับ
การแกไข แนะนํา ปรับปรุงจากการนิเทศ กลุม ผูร ว มศึกษา
คนควาทั้ง 3 คนมีความรูความเขาใจในการจัดกิจกรรม
เสริมประสบการณมากขึ้น ทําใหเกิดความมั่นใจในการ
จัดกิจกรรมชวยใหขจัดปญหาเรือ่ งประหมาและวิตกกังวล
8. อภิปรายผล
การพัฒนาบุคลากรในการจัดประสบการณสาํ หรับ
เด็ ก ปฐมวั ย โรงเรี ย นบ า นกอก อํ า เภอศรี ธ าตุ จั ง หวั ด
อุดรธานีโดยใชกลยุทธในการพัฒนาคือการประชุมเชิง
ปฏิบัติการการนิเทศและการนิเทศแบบเพื่อนชวยเพื่อน
เมือ่ ครบ 2 วงรอบแลวทําใหกลุม ผูร ว มศึกษาคนควาทุกคน
มีความรูค วามเขาใจและสามารถจัดประสบการณสาํ หรับ
เด็กปฐมวัยตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช
2546 การจัดกิจกรรมประจําวันทั้ง 6 กิจกรรมในชั้น
เรียนไดอยางมั่นใจและมีประสิทธิภาพซึ่งสอดคลองกับ
ผลการศึกษาของ พิภพ ธรรมประชา (2550) ไดศึกษา
คนควาการพัฒนาบุคลากรดานการจัดประสบการณระดับ
ปฐมวัย ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลธัญญาอําเภอ
กมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ ผลการศึกษาพบวากอนการ
ดําเนินการพัฒนาพบวา กลุมเปาหมาย 5 คน จบการ
ศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและอนุปริญญาไมเคย
ไดรบั การฝกอบรมการจัดประสบการณสาํ หรับเด็กปฐมวัย
ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช 2546 จึง
ทําใหครูผูดูแลเด็กขาดความรูความเขาใจและไมสามารถ
จัดประสบการณระดับปฐมวัยไดกลุมผูศึกษาคนควาใช
กลยุทธในการพัฒนา ไดแกการประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารและ
การนิเทศซึ่งดําเนินการเปน 2 วงรอบจากการพัฒนาใน
วงรอบที่ 1 พบวา กลุมเปาหมายจํานวน 4 คน มีความ
รูความเขาใจและสามารถจัดประสบการณระดับปฐมวัย
ตามกรอบการจัดกิจกรรม 6 กิจกรรมไดแตยังขาดความ
มั่นใจและวิตกกังวลสวนอีก 1 คน ยังจัดประสบการณใน
กิจกรรมเกมการศึกษายังไมเปนทีพ่ อใจผูศ กึ ษาคนควาจึง
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ไดพฒ
ั นาในวงรอบที่ 2 พบวา กลุม เปาหมาย จํานวน 5 คน
มีความรู ความเขาใจ และสามารถจัดประสบการณระดับ
ปฐมวัยไดเปนอยางดี สอดคลองกับผลการศึกษาของ
นุชจิราภรณ กําจัด (2552) ไดศกึ ษาสภาพและปญหาการจัด
ประสบการณสงเสริมพัฒนาการเด็กของครูผูสอนระดับ
ปฐมวัยในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เลย เขต 1 – 2 ผลการวิจัย พบวาการจัดประสบการณ
สงเสริมพัฒนาการเด็กในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพืน้ ที่
การศึกษาเลยเขต 1 - 2 โดยภาพรวมอยูในระดับปาน
กลางเรียงลําดับดานที่มีคาเฉลี่ยจากมากไปหานอยคือ
พัฒนาการดานรางกายพัฒนาการดานสังคม พัฒนาการ
ดานอารมณและจิตใจ และพัฒนาการดานสติปญญา
ตามลําดับปญหาการจัดประสบการณสงเสริมพัฒนาการ
เด็กในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเลย
เขต 1 - 2 โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลางเรียงลําดับ
ดานที่มีคาเฉลี่ยจากมากไปหานอยคือ พัฒนาการดาน
สติปญญาพัฒนาการดานรางกาย พัฒนาการดานสังคม
และพัฒนาการดานอารมณและจิตใจตามลําดับครูผูสอน
ระดับปฐมวัยที่สําเร็จวิชาเอกตางกันประสบการณการ
ทํางานตางกัน และปฏิบัติงานในโรงเรียนขนาดตางกัน
มีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพและเกี่ยวกับปญหาการจัด
ประสบการณสงเสริมพัฒนาการเด็กในโรงเรียนสังกัดสํา
นักงานเขตพื้นที่การศึกษาเลยเขต 1 – 2 โดยภาพรวม
และรายดานไมแตกตางกันสอดคลองกับผลการศึกษา
ของ สมเดช สาวันดี (2553) ไดศกึ ษาการนําเสนอรูปแบบ
การบริหารการศึกษาปฐมวัยในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตนแบบสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี
เขต 5 ผลการวิจัยพบวา มีการจัดทําหลักสูตรโดยยึด
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช 2546 มีการกําหนด
วิ สั ย ทั ศ น พั น ธกิ จ เป า หมายโดยใช ข อ มู ล เกี่ ย วกั บ
ตัวเด็กและครอบครัวสภาพแวดลอมความตองการของ
ชุมชนและทองถิ่นรวมทั้งดานการจัดครูและบุคลากร
ทางการศึกษาพบวามีการจัดครูที่มีคุณวุฒิตรงวิชาเอก
หรือมีประสบการณจัดประสบการณดานปฐมวัยโดยตรง
และบางสถานศึกษามีพี่เลี้ยงหรือแมบานดูแลชวยเหลือ
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การจัดประสบการณการเรียนรูมีการกําหนดแนวการจัด
ประสบการณและรูปแบบการจัดกิจกรรมที่คลายคลึงกัน
มีการจัดกิจกรรมสําหรับเด็กอายุ 3-5 ปอยางหลากหลาย
กําหนดเปนตารางกิจกรรมประจําวันดานการจัดระบบ
งานบริหารการศึกษาปฐมวัย ผูทรงคุณวุฒิมีความเห็น
ดวยกับการบริหารงานบุคคลมากที่สุดการบริหารทั่วไป
เห็นดวยตํ่าสุดดานการจัดชั้นเรียนผูทรงคุณวุฒิเห็นดวย
ทุกประเด็นดานการจัดทําหลักสูตรผูทรงคุณวุฒิเห็นดวย
มากที่สุดในประเด็นโครงสรางหลักสูตรและเห็นดวยตํ่า
ทีส่ ดุ ในประเด็นสือ่ และแหลงเรียนรูแ ละการบริหารจัดการ
หลั ก สู ต รด า นจั ด ครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาผู ท รง
คุณวุฒิเห็นดวยมากที่สุดในประเด็นตรงวุฒิ/วิชาเอกและ
เห็นดวยตํ่าที่สุดในประเด็นบทบาทของชุมชนและดาน
การจัดประสบการณการเรียนรูผูทรงคุณวุฒิเห็นดวยทุก
ประเด็นสอดคลองกับผลการศึกษาของ อุไรภรณ อรัญชัย
(2554) ไดศึกษาคนควาการพัฒนาบุคลากรดานการจัด
ประสบการณระดับปฐมวัยโรงเรียนเทศบาลบานโนนชัย
อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกนผลการศึกษาคนควาพบวา
กลุมผูรวมศึกษาคนควาไดใชกลยุทธในการพัฒนา ไดแก
การศึกษาเอกสาร การประชุมเชิงปฏิบัติการ การนิเทศ
และการนิเทศแบบเพื่อนชวยเพื่อน เปนกลยุทธในการ
พัฒนา ซึ่งไดดําเนินการพัฒนา 2 วงรอบ การดําเนินการ
พัฒนา ในวงรอบที่ 1โดยใชกลยุทธการศึกษาเอกสารการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการ การนิเทศ กลุมผูรวมศึกษาคนควา
มีความรูความเขาใจสามารถจัดประสบการณสําหรับเด็ก
ปฐมวัยตามกิจกรรมประจําวัน 6 กิจกรรมได แตยงั ไมเปน
ที่นาพอใจ เพราะกลุมเปาหมาย 4 คน ยังขาดความมั่นใจ
ในการจัดประสบการณขาดความชํานาญการในการจัด
ประสบการณสําหรับเด็กปฐมวัย ตามกิจกรรมประจําวัน
ทั้ง 6 กิจกรรมได และกลุมผูรวมศึกษาคนควาอีก 1 คน
ยังขาดเทคนิคการใชเพลง คําคลองจองประกอบในการจัด
กิจกรรมเกมการศึกษา จึงไดดําเนินการพัฒนา ในวงรอบ
ที่ 2 โดยการนิเทศเพื่อนชวยเพื่อนซึ่งผูศึกษาคนควาและ
กลุมผูรวมศึกษาคนควาไดใหการชวยเหลือใหคําปรึกษา
แนะนํา ปรับปรุงแกไขและเทคนิคการจัดกิจกรรมเกมการ

ศึกษาจนกลุม ผูร ว มศึกษาคนควาสามารถจัดประสบการณ
สําหรับเด็กปฐมวัยทั้ง 6 กิจกรรมในชั้นได
จากการใชกลยุทธการประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารและ
การนิเทศเพื่อพัฒนาบุคลากรในการจัดประสบการณ
สํ า หรั บ เด็ ก ปฐมวั ย โรงเรี ย นบ า นกอก อํ า เภอศรี ธ าตุ
จังหวัดอุดรธานี ใหมีผลการเปลี่ยนแปลงดังกลาวแลวนั้น
สามารถอภิปรายผล ดังนี้
1) จากการใชกลยุทธการประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร
ผู ศึ ก ษาค น คว า และผู ร ว มศึ ก ษาค น คว า ได ป ระชุ ม เพื่ อ
หาแนวทางในการพั ฒ นาตนเองจึ ง ได ร ว มกั น กํ า หนด
เปาหมายในการพัฒนาเพื่อใหมีความรูความเขาใจและ
สามารถจัดประสบการณการเรียนรูส าํ หรับเด็กปฐมวัยได
และเชิญวิทยากรทีเ่ ชีย่ วชาญในเรือ่ งการจัดประสบการณ
สําหรับเด็กปฐมวัยมาอบรมใหความรูความเขาใจและฝก
ทักษะการจัดประสบการณใหแกกลุม ผูร ว มศึกษาคนควา
เพื่อสรางความรูความเขาใจและสามารถเตรียมการสอน
โดยเขียนแผนการจัดประสบการณไดซึ่งสอดคลองกับ
หลักการประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารทีพ่ นัส หันนาคินทร (2539)
กลาววาเปนการประชุมปรึกษาหารือกันเพือ่ แกปญ
 หาทาง
ภาคปฏิบตั ใิ นระหวางผูท มี่ ปี ระสบการณในงานนัน้ มาแลว
และมีความสนใจทีจ่ ะแกปญ
 หารวมกันประโยชนทไี่ ดจาก
การประชุมเชิงปฏิบัติการ คือผลของงานจะนําไปใชเปน
ประโยชนไดทันทีครูเองก็ไดเพิ่มพูนความรูความสามารถ
ทําสิ่งใหมสําหรับตนเองไดกอใหเกิดกําลังใจในอันที่จะ
ทํางานใหกาวหนาตอไปดังนั้น ลักษณะการประชุม เชิง
ปฏิบัติการจึงเปนการประชุมที่มีการลงมือกระทําเพื่อแก
ปญหาหรือมีการปฏิบัติจริงระหวางผูมีประสบการณใน
งานนั้นมาแลวอาจมีวิทยากรมาใหความรูเปนพื้นฐานที่
ตรงกันกอนลงมือกระทําหรือปฏิบัติงานทั้งนี้โดยเนนให
ผูเขารับการประชุมเชิงปฏิบัติการกลับไปเปนแนวทาง
ปฏิบัติในการทํางานของตนการประชุมเชิงปฏิบัติการ
จึงเปนกลยุทธที่สําคัญในการพัฒนาบุคลากรในการจัด
ประสบการณสําหรับเด็กปฐมวัยและสอดคลองกับหลัก
การประชุมเชิงปฏิบัติการที่ ฐีระปะวาลพฤกษ (2541)
กลาววาลักษณะการประชุมเชิงปฏิบัติการแบงเปนการ
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ดําเนินการ 2 สวน คือสวนที่ 1 เปนการใหความรูของ
วิทยากรเพือ่ เพิม่ พูนความรูแ กผเู ขารวมประชุมใหสามารถ
แก ไขข อ ขั ด ข อ งในการทํ า งานกํ า หนดแนวทางในการ
ปฏิบตั แิ ละปรับปรุงงาน สวนที่ 2 เปนการปฏิบตั กิ ารของผู
เขารวมประชุมทีจ่ ะหารืออภิปรายใหไดแนวทางแกปญ
 หา
หรือวิธีการปฏิบัติงานโดยอาจจะดําเนินการทั้งสองกลุม
ใหญหรือแบงเปนกลุมยอย ซึ่งการดําเนินการของสวนที่
สองจะอาศัยหลักวิชาหรือหลักการที่วิทยากรไดบรรยาย
หรืออภิปรายใชประกอบเปนแนวทาง
2) จากการใชกลยุทธการนิเทศโดยกลุมผูรวม
ศึกษาคนควาไดมมี ติการประชุมวาใหเชิญผูเ ชีย่ วชาญมาให
คําแนะนําชีแ้ นะและปรับปรุงแกไขใหการจัดประสบการณ
การเรียนรูสําหรับเด็กปฐมวัย การนิเทศมีเปาหมายเพื่อ
ชวยเหลือสงเสริมสนับสนุนและปรับปรุงแกไขกลุมผูรวม
ศึกษาคนควาใหสามารถจัดประสบการณการเรียนรูใน
ชั้นเรียนไดตามแผนการจัดประสบการณที่เขียนไวครบ
ทุกกิจกรรมโดยกลุมผูรวมศึกษาคนควารวมกันประชุม
วางแผนการนิเทศโดยกําหนดเปาหมาย การนิเทศ คือ
การสังเกตการสอนในชัน้ เรียนของกลุม ผูร ว มศึกษาคนควา
เพือ่ กํากับติดตามและชวยเหลือกลุม ผูร ว มศึกษาคนควาให
สามารถนําแผนการจัดประสบการณการเรียนรูที่เขียนไว
ไปใชในการจัดประสบการณการเรียนรูไดเพื่อพัฒนาการ
จัดทําแผนการจัดประสบการณและการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนใหมปี ระสิทธิภาพสูงสุดอันจะสงผลดีในการ
พัฒนาตัวเด็กปฐมวัยใหไดพัฒนาตนเองไดเต็มศักยภาพ
ซึ่ ง สอดคล อ งกั บ ความมุ ง หมายของการนิ เ ทศสุ นั น ทา
เทพพิทกั ษ (2548) ไดกาํ หนดความมุง หมายของการนิเทศ
การศึกษาไวดงั นี้ 1) เพือ่ ชวยเหลือครูใหเขาใจเด็กยิง่ ขึน้ 2)
ชวยพัฒนาครูใหเกิดความรูส กึ วาตนเปนสวนหนึง่ ของหมู
คณะเปนที่ยอมรับของผูอื่น 3) ชวยเหลือครูในการจัดหา
และเลือกสือ่ การสอน 4) ชวยเหลือครูในการปรับปรุงการ
สอน 5) ชวยสรางเสริมลักษณะการเปนผูนําใหแกครูโดย
นําเอาความสามารถพิเศษออกมาชวยเหลือครูคนอื่น 6)
ชวยเหลือครูในการประเมินผลการเรียน 7) ชวยกระตุน
ครูใหรูจักการประเมินผลการทํางานและความกาวหนา
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ของตนเอง 8) ชวยใหครูมีความรูสึกวาไดรับความสําเร็จ
มีความมั่นคงปลอดภัยในการทํางาน 9) ชวยกระตุนครู
ใหรวมกันปรับปรุงหลักสูตรเพื่อนําไปใชใหเหมาะสม 10)
เพื่อประชาสัมพันธการทํางานและความกาวหนาของ
โรงเรียนตอชุมชน สอดคลองกับความมุงหมายของการ
นิเทศการศึกษาที่ สงัด อุทรานันท (2530) ไดใหความเห็น
ถึงจุดมุงหมายของการนิเทศการศึกษาวา 1) เพื่อพัฒนา
คนใหมีความรูสูงขึ้นกลาวคือมีความรูความสามารถใน
การปฏิบตั งิ านสูงขึน้ 2) เพือ่ การพัฒนางานใหดขี นึ้ กลาว
คื อ เมื่ อ เกิ ด การนิ เ ทศแล ว มี ป ญ หาจากการปฏิ บั ติ ง าน
นอยที่สุดและผลงานที่ไดรับตองมีคุณภาพสูงขึ้น 3) เพื่อ
พัฒนากระบวนการทํางานหมายถึงการนิเทศที่ดีตองมี
การประสานความสัมพันธอันดีระหวางผูปฏิบัติงานลด
ความขัดแยงใหเหลือนอยที่สุด 4) เพื่อเปนการสรางขวัญ
และกําลังใจในการทํางานของบุคลากรนั่นคือการสราง
ความมัน่ ใจความสุขและกําลังใจในการทํางานนัน่ เอง และ
สอดคลองกับความมุงหมายของการนิเทศการศึกษาที่
วไลรัตน บุญสวัสดิ์ (2538) ไดใหความเห็นถึงจุดมุง หมายของ
การนิเทศการศึกษาไว ดังนี้ การนิเทศการศึกษานั้นมีจุด
มุงหมายเพื่อพัฒนาคนพัฒนาครูชวยเหลือครูใหมีความรู
ความสามารถในการพัฒนางานดานหลักสูตรการจัดการ
เรียนการสอนการประสานงานและความรวมมือเพื่อให
เกิดความเขาใจอันดีระหวางหนวยงานทีเ่ กีย่ วของนอกจาก
นั้น ยังจะสรางความมั่นใจในอาชีพครูสรางสรรคกําลังใจ
ใหแกครูเพือ่ จะไดรว มกันพัฒนานักเรียนใหเกิดการพัฒนา
ตามความมุงหวัง
9. ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะสําหรับการนําไปใชครูผูสอนเด็ก
ปฐมวั ย ควรใช เ พลงและเกมง า ยๆในการกระตุ น และ
เราความสนใจของเด็กปฐมวัย เพราะเด็กวัยนี้มีสมาธิ
สั้นเพื่อไมใหเกิดความเบื่อหนายกลยุทธในการพัฒนา
ควรหลากหลายเชนการศึกษาดูงานการทําวิจัยในชั้น
เรียนฯลฯและควรมีการเผยแพรความรูและเทคนิคการ
จัดประสบการณการเรียนรูสําหรับผูดูแลเด็กในหนวย

วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
ปที่ 3 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน) 2556

งานการศึกษาอื่นๆ ครูผูสอนเด็กปฐมวัยควรไดรับการฝก
อบรมอยางตอเนือ่ งเกีย่ วกับการปฏิบตั งิ านและควรจัดให
มีการฝกอบรมอยางนอยปละ 1 ครัง้ หรือมากกวาควรเพิม่
หลักสูตรการฝกอบรมเชนการรองเพลงการเลนเกมวิธกี าร
จัดประสบการณเพราะครูผสู อนเด็กปฐมวัยสวนมากไมได
ศึกษาวิชาการเรียนการสอนหรือเรียนทางวิชาการศึกษา
มากอนหนวยงานตนสังกัดควรจัดสรรงบประมาณในการ
ฝกอบรมเพิม่ มากขึน้ รวมทัง้ การกํากับติดตามประเมินผล
และมีการสรางภาคีเครือขายเพือ่ เพิม่ ศักยภาพบุคลากรให
มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ขอเสนอแนะสําหรับผูบริหาร ควรจัดโครงการ
พัฒนาบุคลากรอยางตอเนื่องอยูตลอดเวลา เพื่อเพิ่มพูน
ความรูแ ละศักยภาพในการทํางานปรับปรุงพฤติกรรมและ
คุณภาพของผูปฏิบัติงานของครูผูสอนใหมีประสิทธิภาพ
สามารถปฏิบัติหนาที่ใหเกิดประโยชนสูงสุดตอองคกร
ไดรับความกาวหนามีโอกาสกาวสูตําแหนงที่สูงขึ้นใน
การปฏิบัติงานนั้นๆ ซึ่งกลยุทธการประชุมเชิงปฏิบัติการ
สามารถเพิ่ ม พู น ความรู ทั ก ษะให ผู เข า รั บ การพั ฒ นามี
ทัศนคติและพฤติกรรมทีเ่ หมาะสมในการปฏิบตั งิ านตอไป
10. ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยตอไป
11.1 ควรมี ก ารวิ จั ย เกี่ ย วกั บ ป จ จั ย ที่ ส ง ผล
ตอพัฒนาการดานสติปญญาของเด็กปฐมวัย โดยอาจมี
ตัวแปรการศึกษาที่แตกตางไปเพื่อจะไดขอมูลในมิติอื่น
ควรมีการพัฒนารูปแบบการบริหารการศึกษาปฐมวัยใน
สถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐานทีม่ ปี ระสิทธิภาพมีการนําไปทดลอง
ใชและปฏิบัติอยางจริงจัง
11.2 ควรมี ก ารเปรี ย บเที ย บรู ป แบบการ
บริหารการศึกษาระดับปฐมวัยในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ที่พัฒนาขึ้นกับรูปแบบการบริหารการศึกษาปฐมวัยใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานตนแบบวา มีความแตกตางกัน
หรือไมอยางไรเพื่อใหสามารถเลือกรูปแบบการบริหารที่
มีประสิทธิภาพนําไปใชในการจัดการศึกษาตอไป
11.3 ควรนําวิธีการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมี
สวนรวมไปประยุกตใชเปนแนวทางการพัฒนาปรับปรุง
การบริหารงานในสถานศึกษาหรือหนวยงานตาง ๆ
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