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การพัฒนาบุคลากรดานการจัดประสบการณสําหรับเด็กปฐมวัย
โรงเรียนชุมชนจําป อําเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี

PERSONNEL DEVELOPMENT ON EXPERIENCE ARRANGEMENT FOR EARLY 
CHILDHOOD IN CHUMCHON CHAMPEE SCHOOL, SRITHAT DISTRICT, 

UDON THANI PROVINCE.

รุงนภา คํากอง*

บทคัดยอ
 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนาบุคลากร โรงเรียนชุมชนจําป อําเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี ใหมี

ความรู ความเขาใจ สามารถเขยีนแผน และสามารถจดัประสบการณสาํหรบัเดก็ปฐมวยัไดโดยอาศยัหลกัการวจิยัปฏบิตัิ

การตามแนวคิดของ Kemmis และ McTaggart มาเปนกระบวนการดําเนินการ ซึ่งมี 4 ขั้นตอน คือ การวางแผน การ

ปฏิบัติ การสังเกต และการสะทอนผล กลยุทธในการพัฒนา 3 กิจกรรม คือ การประชุมเชิงปฏิบัติการ การนิเทศ และ

การนิเทศแบบกัลยาณมิตร 

 ผลการศึกษาพบวา กลุมผูรวมศึกษาไดใชกลยุทธในการพัฒนา ไดแกการประชุมเชิงปฏิบตักิาร การนิเทศ และ

การนิเทศแบบกัลยาณมติรทําให เปนกลยุทธในการพัฒนา ซึ่งไดดําเนินการพัฒนา 2 วงรอบ การดําเนินการพัฒนาใน

วงรอบท่ี 1 โดยใชกลยุทธ การประชุมเชิงปฏิบัติการ และการนิเทศ กลุมผูรวมศึกษามีความรู ความเขาใจสามารถจัด

ประสบการณสาํหรบัเด็กปฐมวยั ตามกิจกรรมประจําวัน 6 กจิกรรมได แตยงัไมเปนทีน่าพอใจเพราะกลุมเปาหมาย 1 คน

ยงัขาดความม่ันใจในการจัดประสบการณ ขาดความชํานาญการในการจัดประสบการณสาํหรับเด็กปฐมวัย ตามกิจกรรม

ประจาํวนั 6 กจิกรรมได และกลุมผูรวมศกึษาอกี 1 คนยงัขาดเทคนคิการใชเพลง คาํคลองจองประกอบในการจดักจิกรรม

เสริมประสบการณ จึงไดดําเนินการพัฒนาในวงรอบที่ 2 โดยการนิเทศแบบกัลยาณมิตร 

 โดยสรุป การพัฒนาบุคลากรดานการจัดประสบการณสําหรับเด็กปฐมวัย โดยใชกลยุทธการประชุมเชิงปฏิบัติ

การ และการนเิทศ และการนเิทศแบบกลัยาณมิตร ทาํใหครมูคีวามรู ความเขาใจ และสามารถจดัประสบการณสาํหรบั

เด็กปฐมวัย ตามกิจกรรมประจําวัน 6 กิจกรรมในช้ันเรียนได ครูมีความชํานาญ มีความม่ันใจในการจัดประสบการณ
สําหรับเด็กปฐมวัยเพิ่มมากขึ้น แตอยางไรก็ตามยังพบขอบกพรองบางประการซึ่งจะนําไปพัฒนาตอไป

คําสําคัญ : การพัฒนาบุคลากร, การจัดประสบการณสําหรับเด็กปฐมวัย

ABSTRACT

 The purposes of this study aimed to develop Chumchon Champee school’s teachers Srithat 
district, Udon Thani Province to have on the knowledge, understanding, can write plans and perform 

experience learning for kindergarten children. By using the 4 main action researchs of Kemmis and 

McTaggart’s concepts are Planning, Action, Observation and Refl ection. Using 3 strategies are action 
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meeting supervision and friendly supervision in development. There are 3 people of participated 

study group, 3 teachers of target group and 11 people of giving information group. These study 

tools are teacher test, observation forms, kindergarten perform experience assessment forms and 

interview forms. 

 The study results were as follows : The participated study group used action meeting, 

supervision and friendly supervision to develop in 2 cycles. The fi rst cycle used action meeting and 

supervision. The participated study group have on the knowledge, understanding, can write plans 

and perform experience learning for kindergarten children along with 6 daily activities but it’s not 

satisfy because a teacher in the target group lack of song technics with performing experience. So, 

have to develop in the second cycle by using friendly supervision. The participated study help 

to advise and revise performing added experience activities technics. The participated study can 

perform kindergarten experience with 6 activities in the classroom.

 In conclusion, developing Chumchon Champee School’s teachers to perform experience 

learning activities for kindergarten children Chumchon Champee School, Srithat District, Udon

Thanee. By using action meeting supervision and friendly supervision strategies. The teachers have 

on the knowledge, understanding, can perform experience learning for kindergarten children along 6 

daily activities in the class and the teachers have expert and more confi dent to perform experience 

learning for kindergarten children but there is some to revise and develop in the future. 

Keywords : Personnel development, experience arrangement for early childhood.

1. ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
  การจัดการศึกษาระดับปฐมวัย ตามหลักสูตร

การศึกษาปฐมวัย พทุธศักราช 2546 เปนการจัดการศึกษา

ในลักษณะของการอบรมเลี้ยงดูและใหการศึกษา เด็ก

จะไดรับการพัฒนาท้ังทางดานรางกาย อารมณ จิตใจ 

สงัคม และสตปิญญา ตามวยัและความสามารถของแตละ

บุคคล พรอมทั้งสงเสริมใหมีคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อ

ใหเปนคนไทยที่มีคุณภาพของประเทศตอไป การจัดการ

ศึกษายังเปนกระบวนการเรียนรูที่มุงพัฒนาทรัพยากร

มนุษยและควรตองเริ่มตั้งแตแรกเกิด การจัดการศึกษา

ระดับปฐมวัย อายุ 3 - 5 ปเปนพื้นฐานการอบรมเล้ียงดู
และสงเสริมกระบวนการเรียนรูที่สนองตอธรรมชาติและ

พัฒนาการของเด็กแตละคน เพ่ือใหเด็กแตละคนพัฒนา

เต็มตามศักยภาพ ภายใตบริบทของสังคมและวัฒนธรรม

ทีแ่วดลอมตวัเดก็ ดวยความรัก ความเอ้ืออาทร และความ

เขาใจของทุกคนเปนการสรางรากฐานคุณภาพชีวิตให

เด็กพัฒนาไปสูความเปนมนุษยที่สมบูรณเกิดคุณภาพตอ

ตนเองและสังคม (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน, 2547)

  กระทรวงศึกษาธิการ ไดกําหนดปรัชญาการ

ศึกษาปฐมวัยในหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช 
2546 ไววา เปนการพัฒนาเด็กต้ังแตแรกเกิดถึง 5 ป (5 

ป 11 เดือน 29 วัน) บนพ้ืนฐานการอบรมเล้ียงดูและ

การสงเสริมกระบวนการเรียนรูที่สนองตอธรรมชาติ

และพัฒนาการของเด็กแตละคน ตามศักยภาพ ภายใต

บริบทสังคมวัฒนธรรมที่เด็กอาศัยอยูดวยความรักความ

เอื้ออาทร และความเขาใจของทุกคน เพื่อสรางรากฐาน

คุณภาพชีวิตใหเด็กพัฒนาไปสูความเปนมนุษยที่สมบูรณ 

เกิดคุณคาตอตนเองและสังคม นอกจากนี้ยังไดกําหนด

หลักการสําคัญของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ดังนี้ 1) 
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สงเสริมกระบวนการเรียนรูและพัฒนาการที่ครอบคลุม

เด็กปฐมวัยทุกประเภท 2) ยึดหลักการอบรมเลี้ยงดูและ

ใหการศึกษาท่ีเนนเด็กเปนสําคัญโดยคํานึงถึงความแตก

ตางระหวางบุคคล และวิถีชีวิตของเด็กตามบริบทของ

ชุมชน สังคมและวัฒนธรรมไทย 3) พัฒนาเด็กโดย

องครวมผานการเลนและกิจกรรมท่ีเหมาะสมกับวยั 4) จดั

ประสบการณการเรียนรูใหสามารถดํารงชีวิตประจําวัน 

ไดอยางมคีณุภาพและมคีวามสขุ5) ประสานความรวมมอื

ระหวางครอบครัว ชุมชน และสถานศึกษาในการพัฒนา

เด็ก(กระทรวงศึกษาธิการ, 2546 ข )

 การศกึษาเปนกระบวนการทีท่าํใหมนษุยสามารถ

พัฒนาคุณภาพชีวิตของตนและดําเนินชีวิตในสังคมได

อยางมีความสุข สามารถเกื้อกูลและพัฒนาประเทศได

อยางเหมาะสม และสอดคลองกับการเปล่ียนแปลงใน

ทุกๆ ดานของประเทศ โดยนัยดังกลาว ความมุงหมาย

ของการจัดการศึกษาจึงเปนการพัฒนาบุคคลใน 4 ดาน

อยางสมดุลและกลมกลนืกนั คอืดานรางกาย อารมณและ

จิตใจ ดานสังคมและดานสติปญญา ระบบการศึกษาตาม

แผนการจัดการศึกษาแหงชาติจึงเปดโอกาสใหบุคคลได

เรียนรูเพื่อพัฒนาตนเองไดอยางเหมาะสมกับการศึกษา

ในชวงปฐมวัย ซึ่งเปนวัยที่ตองจัดการอบรมดูแล พัฒนา

ความพรอมของเด็กเพื่อเปนพื้นฐานในการเรียนรูใน

ขัน้ตอไป ซึง่อาจจัดในรูปแบบช้ันเดก็เล็ก อนบุาลศึกษาหรือ

ในรูปแบบของศูนยพัฒนาเด็กเล็กในรูปแบบตางๆ ทั้งนี้

ขึ้นอยูกับสภาพของแตละพื้นที่ และกลุมเปาหมาย การ
ศึกษาของประเทศจะบรรลุตามหลักการและความมุง

หมายดงักลาวขางตน รฐับาลไดกาํหนดนโยบายสงเสรมิให

เดก็ปฐมวัยทกุคนไดรบัการบริการเพ่ือเตรยีมความพรอม

อยางนอย 1 ป กอนเขาเรยีนระดับประถมศึกษา (สมนึก 

นนธิจันทร, 2535) 
 จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของ 

พบวา การจัดการศึกษาสําหรับเด็กปฐมวัยจะไมจัดเปน

รายวิชาแตจัดในรูปของกิจกรรมบูรณาการผานการ
เลน เพื่อใหเด็กไดรับประสบการณตรง เกิดการเรียนรู

มีพัฒนาการครบท้ัง 4 ดาน คือ ดานรางกาย อารมณ - 

จติใจ สงัคม และสติปญญา กจิกรรมท่ีจะจัดประสบการณ

ตองบูรณาการใหครอบคลุมกิจกรรมหลักท้ัง 6 กิจกรรม

ประกอบดวย 1. กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ 2. 

กิจกรรมเสริมประสบการณ 3. กิจกรรมสรางสรรค 4. 

กิจกรรมเสรี 5. กิจกรรมกลางแจง 6. เกมการศึกษา

เพื่อพัฒนาบุคลากรในการจัดประสบการณสําหรับเด็ก

ปฐมวยัโรงเรยีนชมุชนจาํป อาํเภอศรธีาต ุจงัหวัดอดุรธาน ี

เพ่ือใหมีความรูความเขาใจสามารถเขียนแผนการจัด

ประสบการณการเรียนรูและการจัดกิจกรรมสําหรับ

เด็กปฐมวัยปฐมวัยไดโดยกลยุทธที่จะใชในการพัฒนา

ประกอบดวยการประชุมเชิงปฏิบัติการและการนิเทศ ซึ่ง

วิธีการดําเนินการศึกษาใชรูปแบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการ

ตามแนวคดิของ Kemmis, S. และ R. McTaggart (1988) 

มี 4 ขั้นตอน คือ ขั้นการวางแผน ขั้นการปฏิบัติ ขั้นการ

สังเกต และขั้นการสะทอนผล โดยจะดําเนินการพัฒนา

เปน 2 วงรอบ ผูศกึษาคนควาคาดวาผลการพัฒนาในคร้ัง

นีจ้ะทําใหบคุลากรของโรงเรียนชุมชนจําป อาํเภอศรีธาตุ 

จังหวัดอุดรธานี มีความรูความเขาใจ สามารถเขียนแผน 

การจัดประสบการณการเรียนรูทีม่อีงคประกอบครบถวน

และจัดกิจกรรมการจัดประสบการณการเรียนรูสําหรับ

เด็กปฐมวัยไดครบทุกขั้นตอน

2.  วัตถุประสงคของการศึกษา

 2.1 เพื่อใหครูปฐมวัยโรงเรียนชุมชนจําป อําเภอ

ศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี มีความรูความเขาใจในการจัด

ประสบการณสําหรับเด็กปฐมวัย 

 2.2 เพือ่ใหครปูฐมวยัโรงเรยีนชมุชนจาํป อาํเภอ
ศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี สามารถเขียนแผนการจัด

ประสบการณสําหรับเด็กปฐมวัยได

 2.3 เพื่อใหครูปฐมวัยโรงเรียนชุมชนจําป อําเภอ

ศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี สามารถจัดประสบการณสําหรับ

เด็กปฐมวัย 6 กิจกรรมหลักได



63

วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
ปที่ 3 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม) 2556

ช3. ขอบเขตของการศึกษาคนควา

 3.1 กลุมผูรวมศกึษากลุมเปาหมายและกลุมผูให

ขอมูล

  3.1.1 กลุมผูรวมศึกษา (Research Partici-

pants) จํานวน 3 คน ประกอบดวย

  1. ผู ศึกษาคนคว าซึ่ ง เปนครู วิชาการ

โรงเรียนชมุชนจําป อาํเภอศรีธาตุ จงัหวัดอดุรธานี จาํนวน 

1 คน

  2. ครปูระจาํชัน้อนบุาลปที ่1 จํานวน 1 คน

  3. ครปูระจาํชัน้อนบุาลปที ่2 จาํนวน 1 คน

  3.1.2 กลุมผูใหขอมูลสําคัญ (Key Inform-

ants) จํานวน 5 คน ประกอบดวย

  1. ผูอาํนวยการโรงเรยีนชมุชนจาํป อาํเภอ

ศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี จํานวน 1 คน

  2. ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ สังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 

2 จํานวน 1 คน

  3. ครชูาํนาญการพิเศษดานปฐมวัย จาํนวน 

1 คน จํานวน 1 คน

  4. ครูวิชาการโรงเรียนชุมชนจําป อําเภอ

ศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี จํานวน 2 คน

 3.2 กรอบแนวคิดในการศึกษาคนควา

  3.2.1 กรอบเน้ือหา
  1. พฒันาครูใหมคีวามรูความเขาใจเก่ียวกับ

การจัดประสบการณสาํหรับเด็กปฐมวัยตามหลักสูตรการ

ศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546

  2. พัฒนาครู ใหมีความสามารถเขียน

แผนการจัดประสบการณสาํหรบัเดก็ปฐมวยั ตามหลกัสูตร
การศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546

  3. พัฒนาครูใหมีความสามารถในการ

จัดกิจกรรมสําหรับเด็กปฐมวัยประกอบดวย กิจกรรม
เคลือ่นไหวและจงัหวะ กจิกรรมสรางสรรค กจิกรรมกลาง

แจง กิจกรรมเสริมประสบการณ กิจกรรมเสรี กิจกรรม

เกมการศึกษา

  3.2.2 กรอบกลยุทธในการพัฒนาประกอบ

ดวย

  การประชุมเชิงปฏิบัติการ ซึ่งเปนกิจกรรม

พัฒนาครูโดยการจัดประชุมใหความรูและปฎิบัติจริง

เพื่อใหผูเขารับการประชุม มีความรู ความเขาใจ มีทักษะ

ใหสามารถจัดประสบการณสําหรับเด็กปฐมวัย เขียน

แผนการจัดประสบการณการจัดกิจกรรมสําหรับเด็ก

ปฐมวยัตามหลกัสูตรการศกึษาปฐมวยั พทุธศกัราช 2546 

ได

  การนิเทศ ซึ่งเปนกิจกรรมการติดตาม

ใหความชวยเหลือและใหคําแนะนําแกครู ในการจัด

ประสบการณสําหรับเด็กปฐมวัยเขียนแผนการจัด

ประสบการณการจัดกิจกรรมสําหรับเด็กปฐมวัย ตาม

หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546

  การนิเทศแบบกัลยาณมิตรกระบวนการ

ใหคําปรึกษาแนะนําระหวางผูศึกษาคนควาและผูรวม

ศึกษาคนควา ดวยการสื่อสารเพื่อใหไดขอมูล และนํามา

วิเคราะหปญหา อุปสรรครวมกันเพ่ือแกไขปรับปรุงและ

พัฒนาเก่ียวกับการจัดประสบการณสําหรับเด็กปฐมวัย

4. วิธีดําเนินการศึกษาคนควา
 การศึกษาคนควาครั้งน้ีเปนการศึกษาโดยใช

รปูแบบ การวิจยัเชิงปฏิบตักิาร (Action Research Principle)

โดยใชกระบวนการ PAOR ตามแนวคิดของ Kemmis, 

S. และ R. McTaggart (ประวิต เอราวรรณ, 2545) 
อางอิงมาจาก Kemmis, S. and R. McTaggart, 1988) 

ประกอบดวย 4 ขั้นตอน คือ ขั้นวางแผน (Planning) ขั้น

ปฏิบัติ (Action) ขั้นสังเกต (Observation) ขั้นสะทอน

ผล (Refl ection)

5. เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล

 การศึกษาคนควาการพัฒนาบุคลากรในการ

จัดประสบการณสําหรับเด็กปฐมวัยโรงเรียนชุมชนจําป 

อําเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี ใชเคร่ืองมือเก็บรวบรวม

ขอมูล ดังนี้
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 5.1 ประเภทเคร่ืองมือ

 1. แบบทดสอบกอน - หลงัการประชุม จาํนวน 

1 ฉบับ

 2. แบบสัมภาษณ จํานวน 2 ฉบับ

 3. แบบสังเกต จํานวน 2 ฉบับ
 4. แบบประเมินการจัดทาํแผนการจัดประสบการณ 

จํานวน 1 ฉบับ 

 5.2 ลักษณะของเคร่ืองมือ

 1. แบบทดสอบ 

 2. แบบสัมภาษณ 

 3. แบบประเมิน 

 4. แบบสังเกต 

7. สถิติที่ใชในการศึกษาคนควา
 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลในการศึกษา

คนควา ไดแก คาเฉลี่ย 

8.  สรุปผล

 โดยสรปุการใชกลยทุธการประชมุเชิงปฏบิตักิาร 

การนิเทศ และการนิเทศแบบกัลยาณมิตรปรากฏดังนี้

 การศึกษาคนควา การพัฒนาบุคลากรในการ

จัดประสบการณสําหรับเด็กปฐมวัยโรงเรียนชุมชน

จําป อําเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี ตามกระบวนการ

วิจัยปฏิบัติการโดยดําเนินการพัฒนา 2 วงรอบ ผลจาก

การดําเนินการพัฒนาในวงรอบท่ี 1 โดยการใชกลยุทธ 
การประชุมเชิงปฏิบัติการ การนิเทศ ทําใหผูรวมศึกษา

คนควาทั้ง 2 คนมีความรูความเขาใจสามารถเขียนแผน

และสามารถจัดประสบการณ ตามกรอบทั้ง 6 กิจกรรม 

ไดแก กจิกรรมเคลือ่นไหวและจงัหวะ กจิกรรมสรางสรรค 

กิจกรรมเสริมประสบการณ กิจกรรมกลางแจง กิจกรรม

เสรี กิจรรมเกมการศึกษา ไดเปนที่นาพอใจ แตยังมีกลุม

ผูรวมคนหาอกี 1 คนทีย่งัไมสามารถจดัประสบการณไดด ี

ตองดาํเนนิการพฒันาตอในวงรอบที ่2 โดยใชกลยทุธการ
นิเทศแบบกัลยาณมิตรทําใหผูรวมศึกษาคนความีความรู

ความเขาใจ มีความมั่นใจมากขึ้น เกิดทักษาการเขียน

แผนการจัดประสบการณสงผลใหเด็กมีพัฒนาการ

เหมาะสมกับวัยในทุก ๆ ดาน ทั้งทางรางกาย อารมณ-

จิตใจ สังคม และสติปญญา ตลอดจนมีคุณลักษณะ

ที่พึ่งประสงคตามมาตรฐานหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 

พุทธศักราช 2546

9.  อภิปรายผล

 จากการพัฒนาบุคลากรในการจัดประสบการณ

สําหรับเด็กปฐมวัย โรงเรียนชุมชนจําป อําเภอศรีธาตุ

จังหวัดอุดรธานี ตามกระบวนการการวิจัย ปฏิบัติการ 

2 วงรอบ โดยใชกลยุทธ การประชุมเชิงปฏิบัติการ การ

นิเทศ และการนิเทศแบบกัลยาณมิตรทําใหครูผูรวม

ศึกษาคนควาทั้ง 3 คน มีความรู ความเขาใจ ในการ

จัดประสบการณสําหรับเด็กปฐมวัยและสามารถเขียน

แผนการจัดประสบการณสําหรับเด็กปฐมวัยไดและ

สามารถนําแผนการจัดประสบการณสําหรับเด็กปฐมวัย

ที่เขียนไวนําไปใชไดจริงในชั้นเรียน การใชสื่อประกอบ

การสอนที่เหมาะสมกับเนื้อหาและความสนใจกับเด็ก

ครอบคลุมการจัดประสบการณสําคัญสําหรับเด็กปฐมวัย

ทั้ง 6 กิจกรรม ซึ่งเปนที่ยอมรับวาการประชุมปฏิบัติการ

เปนกิจกรรมในการพัฒนาบุคลากร ใหมีความรู ความ

เขาใจมากขึ้น และนับวาเปนกลยุทธที่ที่ยอมรับกันวา

เปนสวนสําคัญที่ขาดไมไดสําหรับทุกองคกร ทั้งภาค

รัฐและเอกชนเพ่ือปรับปรุงคุณภาพของงานในองคกร

สําหรับการประชุมปฏิบัติการดานความรูเก่ียวกับการจัด

ประสบการณสําหรับเด็กปฐมวัย และการจัดทําแผนการ

จัดประสบการณเปนกลยุทธในการพัฒนาบุคลากรครู 
เปนกระบวนการที่ทําใหผูเขาประชุมเกิดความรู ความ

เขาใจ ความชํานาญ และเจตคติทีด่ตีอการจัดทาํแผนการ

จัดประสบการณ ใหเกิดการเรียนรู และเปล่ียนแปลง
พฤติกรรมไปตามกรอบการศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ 

ซึ่งสอดคลองกับผลการศึกษาของ (ภัทราภรณ กลมลี, 

2550) พบวา การพัฒนาบุคลากรในการจัดประสบการณ 
ระดับปฐมวัย พบวา ผลการดําเนินการพัฒนาบุคลากรใน

การจดัประสบการณระดบัปฐมวัย โดยใชกจิกรรมประชุม
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เชิงปฏิบัติการ จากการเก็บขอมูล จากการสังเกต การ

สัมภาษณ การทดสอบกอนและหลังการอบรม ทําใหครู

มีความรูความเขาใจซ่ึงสอดคลองกับผลการศึกษาของ 

(รัตนา สุดหอม ,2550 ) พบวาการพัฒนาบุคลากรใน

การจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบบูรณาการ ทําใหบุคลากร

ของโรงเรียนมีความรูความเขาใจ และมีทักษะในดาน

การกําหนดเนื้อหา การวางแผนการสอน และการปฏิบัติ

การสอนแบบบูรณาการ สอดคลองกับผลกาศึกษาของ 

(จุฑามาศ หมื่นแกว ,2553 ) พบวา การพัฒนาบุลากร

เก่ียวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบบูรณาการ โดย

ใชกลยทุธการประชมุเชงิปฏบิตักิารและการนเิทศภายใน 

ทําใหบุคลากรมีความรูความเขาใจในกระบวนการจัด

กจิกรรมการเรียนรูแบบบรูณาการสามารถเขียนแผนการ

จัดประสบการณการเรียนรูแบบบูรณาการ และสามารถ

จดักิจกรรมการเรยีนรูแบบบูรณาการตามกรอบการศกึษา

ทั้ง 4 ขั้นตอนซ่ึงสอดคลองกับผลการศึกษาของ(สมภาร 

ขันธิวัตร, 2551) พบวา การพัฒนาบุคลากรดานการ

จัดการเรียนรูแบบบูรณาการ โดยใชกลยุทธการฝกอบรม 

การสาธิตการสอน การนิเทศภายในและการนิเทศแบบ

คลนิกิ ทาํใหบคุลากรมีความรูความสามารถในการจดัการ

เรียนรูแบบบูรณาการ สามารถนําแผนการจัดการเรียนรู

ที่จัดทําไปปฏิบัติการสอนไดสงผลใหผูเรียนไดเรียนรูจาก
การปฏิบัติจริง ผูเรียนสามารถสรุปองคความรูไดดวย

ตนเอง และมีความสุขกับการเรียนซ่ึงสอดคลองกับผลการ
ศึกษาของ (ปรียานุช ไกยสิทธิ์ ,2552) พบวาการพัฒนา

บคุลากรดานการจัดประสบการณการเรียนรูระดับปฐมวัย 

โดยใชกลยุทธการประชุมเชิงปฏิบัติการและการนิเทศ 

ทาํใหสามารถพฒันาบุคลากรในการจดัประสบการณการ
เรียนรูในระดับปฐมวัยเปนที่นาพอใจ

 จากการใชกลยทุธการประชุมเชงิปฏบิตักิาร การ

นิเทศ และการนิเทศแบบกัลยาณมิตรในการดําเนินการ
พัฒนาบุคลากรเก่ียวกับการจัดประสบการณสําหรับเด็ก

ปฐมวยั โรงเรยีนชมุชนจาํป อาํเภอศรธีาต ุจงัหวดัอดุรธาน ี

ทําใหมีผลการเปลี่ยนแปลงดังกลาวแลวนั้น สามารถ

อภิปรายผลไดดังนี้

 1.  จากการใชกลยทุธการประชมุเชงิปฏบิตักิาร

ใหความรูเกี่ยวกับ การเขียนแผนการจัดประสบการณ 

และการจัดประสบการณการจัดกิจกรรมหลักทั้ง 6 

กิจกรรมโดยผูศึกษาคนควาและผูรวมศึกษาคนควา

ไดเชิญวิทยากรผูที่มีความรูความเช่ียวชาญในการจัด

ประสบการณสําหรับเด็กปฐมวัยใหความรูความเขาใจ

เกี่ยวกับการจัดประสบการณทั้ง 6 กิจกรรมคือ กิจกรรม

เคล่ือนไหวและจังหวะ กจิกรรมสรางสรรค กจิกรรมเสริม

ประสบการณ กิจกรรมกลางแจง กิจกรรมเสรี กิจกรรม

เกมการศึกษา ทําใหกลุมผูรวมศึกษามีความรู ความ

เขาใจ ในการวิเคราะหหลักสูตร จุดประสงคการเรียนรู

การจัดทําหนวยการเรียนรูและการวางแผนภาพความ

คิดเชื่อมกับการจัดกิจกรรมและเทคนิคการจัดกิจกรรม

อื่นๆในการจัดประสบการณระดับปฐมวัยท่ีหลากหลาย

ซึ่งสอดคลองกับผลการศึกษาของ (สมคิด บางโม, 2540) 

กลาวไววา การประชุมที่มุงมั่นใหผูเขารับการประชุมได

รับประสบการณ และสามารถนําประสบการณที่ไดไป

ใชสอดคลองกับการประชุมเชิงปฏิบัติการที่ (นาฎสุดา 

เขมะศิริ, 2542) กลาวไววา การประชุมเชิงปฏิบัติการ 

หมายถึง กระบวนการท่ีมีระบบเพ่ือมุงม่ันในการพัฒนา

บุคลากร ใหมีความรู ทักษะ และเจตคติที่ดี เพื่อใหเกิด

การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการทํางานของบุคลากร

รูเลือกใชเครื่องมือตางๆเหมาะสมดีขึ้น การรูจักใช

เทคนิคตางๆ ความสามารถในการแกปญหาและเจตคติ

ในการทํางาน นอกจากน้ีการประชุมเชิงปฏิบัติการยัง

มุงหวังใหบุคลากรนําความรู แนวคิดใหมๆ และความ

ชาํนาญทีไ่ดรบัไปใชปฏบิตังิานและสอดคลองกบัหลกัการ

การประชุมเชิงปฏิบัติการท่ี เกรียงศักดิ์ เขียวย่ิง ,
(2543) กลาวไววา การประชุมเชิงปฏิบตักิารเปนแนวทาง 

และความพยายามทีจ่ะทาํใหผูรบัการฝกอบรมไดรบัความ

รูแนวใหม ไดความชํานาญในการปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น

เพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานและแกปญหา ตลอดจน

ทัศนคติที่จะปรับปรุงงานเปลี่ยนแปลงงานใหดีขึ้น การ
ประชมุเชงิปฏบิตักิารจงึเปนกลยทุธทีส่าํคญัในการพฒันา

บุคลากรเก่ียวกับการจัดประสบการณในสถานศึกษา
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 2. จากการใชกลยุทธการนิเทศ โดยวิทยากร

ผูเช่ียวชาญการจัดประสบการณระดับปฐมวัย คอยให

คําปรึกษาแนะนํา ชวยตรวจสอบและประเมินผลการ

จัดประสบการณของผูรวมศึกษาคนควา โดยใหผูรวม

ศึกษาคนควานําแผนการจัดประสบการณที่จัดทําขึ้นไป

ทดลองใชกับนักเรียน มีการวางแผนการจัดกิจกรรมการ

กิจกรรมการเรียนรู มีการเขียนแผนการจัดประสบการณ

การเรียนรูไวลวงหนา ชดัเจนและครบถวน การจัดเตรียม

วัสดุและส่ือที่ใชการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสมและ

ความรูความสามารถของผูเรียนมีขั้นตอนและเทคนิคใน

การจัดกิจกรรม โดยใชการรองเพลง ทองคําคลองจอง 

นิทาน มีใบงานประกอบในแตละกิจกรรม สอดคลองกับ

จุดประสงคการเรียนรูทําใหผูรวมศึกษาคนความีความ

รูความเขาใจ มีทักษะมากข้ึนสามารถนําแผนการจัด

ประสบการณที่เขียนขึ้นไปใชในการสอนไดซึ่งสอดคลอง

กับผลการศึกษาของ (สํานักงานคณะกรรมการประถม

ศกึษาแหงชาต,ิ2532) ใหความหมายการนเิทศการศกึษา 

หมายถึงแบบแผนที่ดี ของการนิเทศการศึกษาซึ่งมีลําดับ

ขั้นตอนชัดเจนตอเน่ืองและเปนระบบได การนิเทศเปน

กลยุทธที่สําคัญในการพัฒนาบุคลากรเก่ียวกับการจัด

ประสบการณระดับปฐมวัยในสถานศึกษา

 3. จากการใชกลยทุธการนเิทศแบบกลัยาณมิตร 

โดยผูศึกษาคนควาและผูรวมศึกษาคนควารวมกันให

คําชี้แนะ ใหความชวยเหลือซึ่งกันและกันนําแผนกหาร

จดัประสบการณทีเ่คยเขยีนและไดรบัการประเมินผลแลว

มาปรับปรุงแกไขในสวนท่ียงัไมถกูตองเพ่ิมเทคนิคการจัด

กจิกรรม ฝกใหนกัเรียนไดเปนผูปฏบิตัแิละสรุปองคความ

รูไดดวยตนเอง เพิม่ส่ือการจัดกจิกรรมท่ีสอดคลองกบัการ
เรียนรูและมีคุณภาพเหมาะสมกับความสนใจของวัยของ

ผูเรียนเปนสื่อท่ีผลิตหรือจัดหาในทองถิ่น นําแผนการจัด

ประสบการณที่เขียนไวไปสอนไดจริง พฤติกรรมการจัด

กิจกรรมของครูเปล่ียนไปกระตุนใหผูเรียนเกิดการเรียนรู 

การใชสื่อการเรียนจากแหลงการเรียนรูซึ่งสอดคลองกับ
หลักการนิเทศแบบกัลยาณมิตรที่(กรมวิชาการ,2545) 

กลาวไววา เปนการใหความไววางใจซ่ึงกันและกัน รวมกนั

คิดรวมกันทํา รวมกันแกปญหา ตางฝายตางชวยเหลือ

เก้ือกลูอยางดีตอกนัและกนัและการเรยีนรูจากกนัและกนั

ดวย และสอดคลองกับการนิเทศแบบกัลยาณมิตรท่ี (สมุน 

อมรวิวัฒน,2545) กลาวไววา กัลยาณมิตรนิเทศ เปน

กระบวนการช้ีแนะ ชวยเหลือดานการเรียนการสอนใน

กลุมเพื่อครูดวยกันในลักษณะการสรางศรัทธา สาธิต

รูปแบบวิธีการทํางานรวมกัน และติดตามประเมินผล 

ตลอดกระบวนการ การนิเทศแบบกัลยาณมิตรจึงเปน

กลยุทธที่สําคัญในการพัฒนาบุคลากรเก่ียวกับการจัด

ประสบการณระดับปฐมวัยในสถานศึกษา 

10. ขอเสนอแนะ

 1.  ขอเสนอแนะในการนําไปใช

  1.1 การประชุมเชิงปฏิบัติการ

   1.1.1 ควรนําเด็กเขารวมสาธิตในการ

ฝกปฏิบัติจัดประสบการณสําหรับเด็กปฐมวัย เพื่อความ

สมจริง

   1.1.2 ผูเชีย่วชาญควรใชสือ่ประกอบการ

ประชุมเชิงปฏิบัติการท่ีหลายหลาย

  1.2 การนิเทศ

   1.2.1 ไมควรใชผูนเิทศเพยีงผูเดยีว ควร

มีการนิเทศอยางนอย 2 คน เพื่อยืนยนัผลการสังเกตการ

จัดประสบการท่ีเกิดขึ้น

   1.2.2 ผูนเิทศควรสรางบรรยากาศอยาง

เปนกันเอง เพื่อใหกลุมเปาหมายมีกําลังใจ 

 
11. ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยตอไป 

 2.  ขอเสนอแนะในการศึกษาคนควาตอไป

  2.1 ควรมกีารศกึษาคนควาเกีย่วกบักจิกรรม
เสริมประสบการณเพิ่มขึ้น

  2.2 ควรพัฒนาบุคลากรควรทําอยางตอเนือ่ง

ครบทกุคน และใหบคุลากรทกุคนมีสวนรวมในการพฒันา 
โดยใชกลยุทธหลายรูปแบบ
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