วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
ปที่ 5 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน) 2558

การพัฒนาครูดานการจัดประสบการณการเรียนรูแบบบูรณาการระดับปฐมวัย
ของโรงเรียนองคการบริหารสวนตําบลโจดหนองแก
สังกัดองคการบริหารสวนตําบลโจดหนองแก อําเภอพล จังหวัดขอนแกน
Teacher Development of Intergrated Learning Experience at the
Early Childhood in Schools Under Jod Nong Kae Subdistrict Administration
Organization in Phon District, Khon Kaen Province
จิรัชยา ชัยลา1
ผศ.ดร.อํานาจ ชนะวงศ2
ดร.อาทิตย ฉัตรชัยพลรัตน3
บทคัดยอ
การจัดประสบการณการเรียนรู แบบบูรณาการเปนการจัดประสบการณ ที่เนนเด็กเปนศูนยกลาง อีกรูปแบบ
หนึง่ ทีพ่ ฒ
ั นาความสามารถของเด็กปฐมวัยในทุกๆดานโดยเนือ้ หาการจัดประสบการณสอดคลองกับความสนใจความถนัด
และความเหมาะสมกับเด็กมากทีส่ ดุ การศึกษาคนควาครัง้ นีม้ จี ดุ มุง หมายเพือ่ พัฒนาครูโรงเรียนองคการบริหารสวนตําบล
โจดหนองแก อําเภอพล จังหวัดขอนแกน ใหมคี วามรูค วามเขาใจสามารถจัดทําแผน และจัดประสบการณการเรียนรูแ บบ
บูรณาการสําหรับเด็กระดับปฐมวัยได ตามขั้นตอนการจัดประสบการณการเรียนรูแบบบูรณาการทั้ง 6 ขั้นตอน โดยใช
หลักการวิจัยเชิงปฏิบัติการซึ่งดําเนินการพัฒนาเปน 2 วงรอบตามกรอบกลยุทธทั้ง 4 คือการประชุมเชิงปฏิบัติการ การ
นิเทศภายใน การศึกษาดูงานและการนิเทศกํากับติดตาม กลุม ผูศ กึ ษาคนความีจาํ นวน 4 คนประกอบดวยผูศ กึ ษาคนควา
และครูผรู ว มศึกษาคนควาจํานวน 3 คน เครือ่ งมือทีใ่ ชในการเก็บรวบรวมขอมูลไดแกแบบทดสอบ แบบประเมินแผนการ
จัดประสบการณ แบบสัมภาษณครู แบบสังเกตการจัดประสบการณ แบบประเมิน การจัดประสบการณ แบบบันทึกการ
ศึกษาดูงาน การตรวจสอบขอมูลยึดหลักการตรวจสอบขอมูลแบบสามเสาวิเคราะหและนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล
โดยวิธีพรรณนาวิเคราะห
ผลการศึกษา พบวาการพัฒนาครูดานการจัดประสบการณการเรียนรูแบบบูรณาการในวงรอบที่ 1 กลยุทธที่ 1
การประชุมเชิงปฏิบัติการสามารถพัฒนาครูผูรวมศึกษาคนควาใหมีความรูความเขาใจในการจัดประสบการณการเรียนรู
แบบบูรณาการระดับปฐมวัยและสามารถเขียนแผนการจัดประสบการณ การเรียนรูแบบบูรณาการได
กลยุทธที่ 2 การนิเทศภายในพบวา ครูผูรวมศึกษาคนควายังไมสามารถจัดประสบการณไดตามแผนการจัด
ประสบการณแบบบูรณาการไดครบทุกกิจกรรมขัน้ การปฏิบตั กิ ารสอนครูผรู ว มศึกษาคนควาขาดความมัน่ ใจ ไมชดั เจนใน
ดานการจัดประสบการณการเรียนรูแบบบูรณาการและการนําแผนการจัดประสบการณไปจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ
ระดับปฐมวัยกลุม ผูร ว มศึกษาคนควาไดประชุมวางแผนแกไขปญหารวมกัน จึงไดมกี ารพัฒนาในวงรอบที่ 2 โดยใชกลยุทธ
1
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ที่ 3 การศึกษาดูงาน และกลยุทธที่ 4 การนิเทศกํากับติดตาม ครูผูรวมศึกษาคนควาไดชวยเหลือใหคําปรึกษาแนะนําซึ่ง
กันและกันโดยมีผูศึกษาคนควาเปนผูนิเทศคอยใหคําแนะนําปรับปรุงแกไข พัฒนาใหครูผูรวมศึกษาคนควาสามารถนํา
ความรูที่ไดไปใชจัดประสบการณแบบบูรณาการไดครบทุกขั้นตอน โดยสรุปการพัฒนาครูโรงเรียนองคการบริหารสวน
ตําบลโจดหนองแก อําเภอพล จังหวัดขอนแกนโดยการประชุมเชิงปฏิบัติการ การนิเทศภายใน การศึกษาดูงานและการ
นิเทศกํากับติดตามทําใหครูมีความรู ความเขาใจในการจัดประสบการณการเรียนรูแบบบูรณาการสามารถเขียนแผน
และจัดประสบการณการเรียนรูแบบบูรณาการไดเปนอยางดี
คําสําคัญ : การพัฒนาครู, การจัดประสบการณการเรียนรูแบบบูรณาการระดับปฐมวัย
Abstract
Integrated learning experience was another student-centered learning style that enhances the
ability of early childhood students in every aspect. The content in this learning experience supports
the interest, proficiency and suitability. This study aims to improve the teachers at JodeNongKae School
to be able to understand, able to make plans and design integrated learning experiences for the
early childhood students following the six step process, using the action research principles of 2 cycle
process within four strategic frameworks, including workshops, internal supervision, and field study
trips and directing supervision.
The study participant group consisted of 4 participants, including the researchers and three
teachers who participated in this study research. The tools used in data collection consisted of tests,
learning experience evaluation forms, teacher structured interviews, learning experience observations,
learning experience evaluation forms, field study trip record forms, data triangulation method. The
data collected was analyzed, and the results were presented in a descriptive analysis. The study results
revealed that the teacher development on the integrated learning experience in the first cycle: the
first strategy workshop could develop the teacher participants to understand and able to write the
integrated learning experience; in the second strategy internal supervision, it was found that the
teacher participants could not still arrange the learning experience following the integrated learning
experience in all activities. During the teaching action process, the teacher participants were found to
be lacked of confidence and did not clearly understand the integrated learning experience and the
application of the learning experience in the integrated learning experience process. The independent
study research participants had a meeting on solving the problems, thus in the second cycle, the third
strategy field study trip and the fourth strategy directing supervision were used. The teacher
participants assisted in giving advice among one another under the supervision of the independent
study research participants. The teacher participants were then able to apply their knowledge into
the integrated learning experience in every step. In summary through the workshops, internal
supervision, field study trips and directing supervision, in the teacher development on integrated
learning experience of early childhood students in JodeNongKae School in JodeNongKae Sub-district,
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Phon District, KhonKaen, the teachers became able to understand and learn about the integrated
learning experience. Moreover, they were excellently able to design plans and arrange the integrated
learning experience.
Keywords: Teacher development, intergrated learning experience at the early childhood.
บทนํา
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช
2542 หมวดที่ 4 มาตรา 22 กําหนดแนวทางในการจัดการ
ศึกษาไววา“การจัดการศึกษาตองยึดหลักวาผูเรียนทุกคน
มีความสามารถเรียนรูแ ละพัฒนาตนเองไดและถือวาผูเ รียน
มีความสําคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสริม
ใหผเู รียนสามารถพัฒนาตนเองตามธรรมชาติและเต็มตาม
ศักยภาพ” ครูจึงตองเปลี่ยนแปลงบทบาทจากการเปน
ผูช นี้ าํ ผูถ า ยทอด ไปเปนผูช ว ยเหลือ และสงเสริมสนับสนุน
ผู เรี ย นในการแสวงหาความรู มุ ง ปลู ก ฝ ง ด า นสติ ป ญ ญา
พัฒนาการคิด คิดอยางมีวจิ ารณญาณ โดยใชรปู แบบวิธกี าร
ที่หลากหลาย เนนการจัดการเรียนการสอนตามสภาพจริง
เรียนรูดวยตนเอง เรียนรูรวมกัน เรียนรู จากธรรมชาติ
เรี ย กว า การจั ด การเรี ย นรู แ บบบู ร ณาการ โดยกํ า หนด
เป า หมายการเรี ย นรู ร ว มกั น ยึ ด ผู เรี ย นเป น สํ า คั ญ นํ า
กระบวนการเรียนรู จากกลุมสาระเดียวกันหรือตางกลุม
สาระการเรียนรูม าบูรณาการ ก็ได นอกจากนีใ้ น มาตรา 24
(4) ไดกาํ หนดไววา การจัดการเรียนการสอนโดยผสมผสาน
สาระความรูดานตางๆอยางไดสัดสวนสมดุลกัน รวมทั้ง
ปลู ก ฝ ง คุ ณ ธรรม ค า นิ ย มที่ ดี ง ามและคุ ณ ลั ก ษณะอั น
พึงประสงคในการพัฒนาสถานศึกษาทั้งระบบ จะประสบ
ความสําเร็จไดนั้นกระบวนการที่สําคัญคือการปฏิรูปครูให
มีศักยภาพสูงสุด ดวยยุทธศาสตรการพัฒนาตนเองอยาง
ตอเนื่องและขยายไปสูทีมงาน รวมกันสรางเครือขายให
เขมแข็ง โดยมีเปาหมายทีส่ าํ คัญคือ การพัฒนาคุณภาพนักเรียน
ใหเปนมนุษยที่สมบูรณ คนเปนปจจัยที่สําคัญที่สุดในการ
บริหารตัวแปรทีจ่ ะทําใหประสบผลสําเร็จ หากครูไดพฒ
ั นา
ตนเอง ซึ่งเกิดจากภายในจิตใจที่ปรารถนาอยางแทจริง
ทั้งนี้แรงจูงใจภายนอกจะมีสวนรวมกระตุนและเปนแรง
เสริม เชนการขอกําหนดตําแหนงใหสูงขึ้น การไดรางวัล

การเชิดชูเกียรติ การกาวสูมาตรฐานวิชาชีพ เปนตน การ
พัฒนาครูจะเปนการสรางคุณภาพของนักเรียนและสถาน
ศึกษาใหเกิดคุณภาพสูงสุด (สํานักงานคณะกรรมการการ
ประถมศึกษาแหงชาติ, 2545) หลักการบูรณาการการเรียนรู
ยึ ด หลั ก การบู ร ณาการที่ ว า หนึ่ ง แนวคิ ด เด็ ก
สามารถเรียนรูไ ดหลายกิจกรรม หนึง่ กิจกรรมเด็กสามารถ
เรียนรูไ ดหลายทักษะและหลายประสบการณสาํ คัญ จึงเปน
หนาที่ของครูจะตองวางแผนการจัดประสบการณใหเด็ก
เรียนรูผ า นการเลนทีห่ ลากหลายกิจกรรมหลากหลายทักษะ
หลากหลายประสบการณสาํ คัญ อยางเหมาะสม กับวัย การ
ประเมินการเรียนรูของเด็ก ครูควรสังเกตและประเมินทั้ง
การสอนของตน พัฒนาการการเรียนรูของเด็กวา ไดบรรลุ
ตามจุดประสงคและเปาหมายที่กําหนดไวหรือไม ผลที่ได
จากการสังเกต สามารถบอกไดวาเด็กเกิดการเรียนรูและ
มีความกาวหนาเพียงใด ซึ่งจะชวยครูในการวางแผนการ
จัดกิจกรรม ชี้ใหเห็นพัฒนาการของเด็กเปนรายบุคคล
ความตองการพิเศษของเด็กแตละคนและใชในการประเมิน
ประสิทธิภาพการจัดการศึกษา การจัดประสบการณแบบ
บูรณาการเปนการจัดการเรียนการสอนที่มีลักษณะการ
ผสมผสานความรูตาง ๆ เขาดวยกันมีการเชื่อมโยงความรู
อยางกวางขวางทั้งยังใหความสําคัญกับผูเรียนสงเสริมให
ผูเรียนรูจักเรียนรูดวยตนเอง ไดเรียนรูในเรื่องที่สอดคลอง
กับความสามารถและความตองการของตนเองและได
พัฒนาตนเองอยางเต็มศักยภาพ ซึ่งเปนกระบวนการเรียน
รูวิธีหนึ่งที่เหมาะสมสําหรับเด็กปฐมวัย เนื่องจากเปนการ
จัดกิจกรรมการเรียนรูเ พือ่ มุง ใหเกิดพัฒนาการดานรางกาย
อารมณ จิตใจ สังคมและสติปญ
 ญาไปพรอม ๆ กันอยางเต็ม
ศักยภาพ ผานกิจกรรมการเรียนรูท งั้ 6 กิจกรรมเปนสําคัญ
ได แ ก กิ จ กรรมเคลื่ อ นไหวจั ง หวะ กิ จ กรรมในวงกลม
กิจกรรมสรางสรรค กิจกรรมการเลนตามมุม กิจกรรมกลาง
45

วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
ปที่ 5 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน) 2558

แจงและกิจกรรมเกมการศึกษา (สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2548) โรงเรียนองคการบริหารสวน
ตําบลโจดหนองแก อําเภอพล จังหวัดขอนแกน จัดการ
ศึกษาในระดับปฐมวัย อายุระหวาง 2-5 ป แบงเปน 4 ชั้น
เรียน คือ ชั้นเตรียมอนุบาล ชั้นอนุบาล 1 ชั้นอนุบาล 2
และชั้นอนุบาล 3 ในปการศึกษา 2557 มีครูจํานวน 7 คน
มีเด็กนักเรียนจํานวน 79 คน เขารับการศึกษาอบรมเลี้ยงดู
เพื่อเปนการสงเสริมพัฒนาการเตรียมความพรอมทาง
ดานรางกาย อารมณ จิตใจ สังคมและสติปญ
 ญา มีคณ
ุ ธรรม
จริยธรรม มีระเบียบวินัยและมีความพรอมที่จะเขารับการ
ศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จากการดําเนินงานที่
ผานมา คณะกรรมการสถานศึกษาไดมีสวนรวมในการ
แสดงความคิดเห็น ขอเสนอแนะ และแนวทางการพัฒนา
อยางตอเนื่อง แตการดําเนินงานของโรงเรียนองคการ
บริหารสวนตําบลโจดหนองแก ยังไมประสบผลสําเร็จ
เทาทีค่ วร ซึง่ จากการวิเคราะหสภาพปญหา พบวา กระบวนการ
ในการจัดการประสบการณสําหรับเด็กปฐมวัย ครูยังยึด
รูปแบบการจัดประสบการณแบบ เดิม ๆ การจัดประสบการณ
การเรียนรูข องครูเปนไป ในลักษณะการบรรยาย การบอกเลา
และการทองจํา การจัดกิจกรรมโดยยึดครูเปนศูนยกลาง
ซึ่งไมสอดคลองกับหลักการจัดประสบการณการเรียนรู
สําหรับเด็กปฐมวัย ตามพระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแหงชาติ
พ.ศ. 2542 และหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2546 ที่
กําหนดใหจัดประสบการณการเรียนรูสําหรับเด็กปฐมวัย
ในลั ก ษณะการบู ร ณาการผ า นการเล น ให เ ด็ ก ได รั บ
ประสบการณตรง ซึง่ สาเหตุสว นหนึง่ มาจาก ครูไมมวี ฒ
ุ กิ าร
ศึ ก ษาด า นการศึ ก ษาปฐมวั ย มี ค วามรู ค วามเข า ใจใน
หลักการจัดการเรียนรู จิตวิทยาที่เกี่ยวของ หลักการจัด
ประสบการณ ก ารเรี ย นรู แ บบบู ร ณาการ การวั ด และ
ประเมินผลตามสภาพจริงคอนขางนอย จากสภาพปญหา
ดังกลาว ครูจะตองมีการปรับเปลี่ยนวิธีการสอนใหมโดย
ตองจัดประสบการณการเรียนรูแ บบบูรณาการ ใหนกั เรียน
ไดลงมือกระทํา ไดเรียนรูจากประสบการณ ซึ่งนักเรียนจะ
ตองไดรับการพัฒนากระบวนการตาง ๆ ที่สามารถนําไป
ใชไดจริง ครูในฐานะผูสอนจึงตองจัดประสบการณ แบบ
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บูรณาการ ซึง่ จะสงผลใหเด็กนักเรียนไดเรียนรูอ ยางมีความ
สุข สามารถเรียนรูดวยตนเอง และสามารถนําไปประยุกต
ใชในชีวิตประจําวันไดผูศึกษาคนควาในฐานะที่เปนครู
โรงเรียนองคการบริหารสวนตําบลโจดหนองแก อําเภอพล
จังหวัดขอนแกน ซึ่งมีหนาที่โดยตรงในการสงเสริมและ
พัฒนาการศึกษาของโรงเรียนองคการบริหารสวนตําบลโจด
หนองแก ใหเปนสถานศึกษาปฐมวัยทีม่ คี ณ
ุ ภาพและเปนที่
ยอมรั บ ของชุ ม ชน โดยครู จ ะต อ งมี ก ารพั ฒ นาการจั ด
ประสบการณการเรียนรูแบบบูรณาการ เพื่อใหเกิดการ
พัฒนาผูเรียนทั้งดานรางกาย อารมณ จิตใจ สังคม และ
สติปญญาอยางเต็มศักยภาพ ผูศึกษาคนควาจึงสนใจที่จะ
พัฒนาครูใหมีความรูความเขาใจ สามารถเขียนแผนและ
สามารถจัดประสบการณการเรียนรูแบบบูรณาการได
วัตถุประสงคของการศึกษาคนควา
เพื่อพัฒนาครูโรงเรียนองคการบริหารสวนตําบล
โจดหนองแก อําเภอพล จังหวัดขอนแกน ใหมคี วามรูค วาม
เขาใจ สามารถเขียนแผนการจัดประสบการณการเรียนรู
แบบบูรณาการและสามารถจัดประสบการณการเรียนรู
แบบบูรณาการได
ขอบเขตของการศึกษาคนควา
1. กลุมผูรวมศึกษาคนควา กลุมเปาหมายและ
ผูใหขอมูล
1.1 กลุ ม ผู ร ว มศึ ก ษาค น คว า (Research
Particpants) ประกอบดวย ผูศ กึ ษาคนควาและครูทสี่ มัคร
ใจเขารวมศึกษาคนควาซึง่ เปนกลุม เปาหมายและผูใ หขอ มูล
หลัก รวมทั้งหมด 4 คน ประกอบดวย
1) ผูศกึ ษาคนควา จํานวน 1 คน
2) ครูประจําชัน้ อนุบาล 1 จํานวน 2 คน
3) ครูประจําชัน้ อนุบาล 2 จํานวน 1 คน
1.2 กลุมเปาหมาย (Target Group) เปนครู
ที่สมัครใจจะพัฒนาตนเอง จํานวน 3 คน ประกอบดวย
1) ครูประจําชัน้ อนุบาล 1 จํานวน 2 คน
2) ครูประจําชัน้ อนุบาล 2 จํานวน 1 คน
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1.3 ผู ใ ห ข อ มู ล เพิ่ ม เติ ม จํ า นวน 3 คน
ประกอบดวย
1) นายกองค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บล
โจดหนองแก จํานวน 1 คน
2) นักวิชาการศึกษา จํานวน 1 คน
3) วิทยากร จํานวน 1 คน
2. กรอบแนวคิดในการศึกษาคนควา
2.1 การพัฒนาครูในการจัดประสบการณการ
เรียนรูแบบบูรณาการ 3 ดาน
1) ความรูความเขาใจเกี่ยวกับการจัด
ประสบการณการเรียนรูแบบบูรณาการ
2) ความสามารถในการเขียนแผนการ
จัดประสบการณการเรียนรูแบบบูรณาการ
3) ความสามารถในการจัดประสบการณ
เรียนรูแบบบูรณาการ
2.2 กรอบเนื้อหาการจัดประสบการณการ
เรียนรูแบบบูรณาการ 6 ขั้นตอน ตามแนวคิดของ (สําลี
รักสุทธี และคณะ 2544)
1) การกําหนดหัวเรื่องที่จะสอน
2) การกําหนดจุดประสงคการเรียนรู
3) การกําหนดเนื้อหายอย
4) การวางแผนการสอน
5) การปฏิบัติการสอน
6) การประเมินปรับปรุงและพัฒนาการสอน
2.3 กรอบกลยุทธในการพัฒนา ประกอบดวย
1) การประชุมเชิงปฏิบัติการ
2) การนิเทศภายใน
3) การศึกษาดูงาน
4) การนิเทศกํากับติดตาม
วิธีการศึกษาคนควา
การศึกษาคนควาในครั้งนี้ ใชหลักการวิจัยปฏิบัติ
การ (Action Research)โดยผูศ กึ ษาคนควาไดนาํ หลักการ
และขั้นตอนตามแนวคิดของ(Kemmis and McTaggart.
1988) มาใช ในการดําเนินการศึกษาคนควา มีรายละเอียด
ดังนี้

3.1 การวางแผน (Planning)
3.2 การปฏิบัติ (Action)
3.3 การสังเกต (Observation)
3.4 การสะทอนผล (Reflection)
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลในการ
พัฒนาครูดา นการจัดประสบการณ การเรียนรู แบบบูรณาการ
สําหรับนักเรียนระดับปฐมวัยในโรงเรียนองคการบริหาร
สวนตําบล โจดหนองแก อําเภอพล จังหวัดขอนแกน
มีจํานวน 6 ประเภท 7 ฉบับ คือ
1. เครื่ อ งมื อ ที่ ใช ใ นการเก็ บ รวบรวมข อ มู ล
ประกอบดวย
1.1 แบบทดสอบ จํานวน 1 ฉบับ
1.2 แบบสัมภาษณ จํานวน 2 ฉบับ
1.3 แบบประเมินแผนการจัดประสบการณ
การเรียนรูแบบบูรณาการ จํานวน 1 ฉบับ
1.4 แบบสังเกตการจัดประสบการณการเรียน
รูแบบบูรณาการ จํานวน 1 ฉบับ
1.5 แบบประเมินการจัดปะสบการณ
การเรียนรูแบบบูรณาการ จํานวน 1 ฉบับ
1.6 แบบบันทึกการศึกษาดูงาน
จํานวน 1 ฉบับ
2. ลักษณะของเครื่องมือ
2.1 แบบทดสอบ
2.2 แบบสัมภาษณ
2.3 แบบประเมินแผนการจัดประสบการณ
การเรียนรูแบบบูรณาการ
2.4 แบบสังเกตการจัดประสบการณ
การเรียนรูแบบบูรณาการ
2.5 แบบประเมินการจัดประสบการณ
การเรียนรูแบบบูรณาการ
สรุปผล
การดําเนินการพัฒนาครูของโรงเรียนองคการ
บริหารสวนตําบลโจดหนองแก อําเภอพล จังหวัดขอนแกน
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เพือ่ พัฒนาครูใหมคี วามรูค วามเขาใจ และความสามารถใน
การจั ด ประสบการณ ก ารเรี ย นรู แ บบบู ร ณาการ ทั้ ง 2
วงรอบ ในวงรอบที่ 1 ใชกลยุทธ การประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร
และการนิเทศภายใน ในวงรอบที่ 2 ใชกลยุทธ การศึกษา
ดูงาน และการนิเทศกํากับติดตาม เครื่องมือที่ใชในการ
เก็บรวบรวมขอมูลไดแก แบบทดสอบ แบบสัมภาษณ แบบ
ประเมินแผนการ จัดประสบการณการเรียนรู แบบประเมินการ
จั ด ประสบการณ ก ารเรี ย นรู แบบสั ง เกตการณ จั ด
ประสบการณ แบบบันทึกการศึกษาดูงาน และแบบบันทึก
การประชุม โดยกลุมผูรวมศึกษาคนควาไดประชุมสรุป
ผลการพัฒนา ตามกรอบการศึกษาคนควา ในวันที่ 12
พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 ผลการพัฒนา พบวา ครูมีความรู
ความเขาใจและความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียน
รูแบบบูรณาการ ทั้ง 6 ขั้นตอน ประกอบดวย การกําหนด
หัวเรื่องที่จะสอน การกําหนดจุดประสงคการเรียนรู การ
กําหนดเนื้อหายอย การวางแผนการสอน การปฏิบัติการ
สอน และการประเมินปรับปรุงและพัฒนาการสอน ผลการ
วิเคราะหกับเปาหมายตามกรอบการศึกษา ทั้ง 3 ดาน
ไดแก ความรูค วามเขาใจเกีย่ วกับการจัดประสบการณการ
เรียนรูแบบบูรณาการ ความสามารถในการเขียนแผนการ
จัดประสบการณการเรียนรู แบบบูรณาการ และความ
สามารถในการจัดประสบการณการเรียนรูแบบบูรณาการ
พบวากลุมเปาหมายบรรลุตามกรอบการศึกษาทั้ง 3 ดาน
อภิปรายผล
การพัฒนาครูดา นการจัดประสบการณการเรียนรู
แบบบูรณาการระดับปฐมวัยของโรงเรียนองคการบริหาร
สวนตําบลโจดหนองแก อําเภอพล จังหวัดขอนแกน ใช
หลักการวิจยั ปฏิบตั กิ าร ดําเนินการ 2 วงรอบ แตละวงรอบ
ประกอบดวย การวางแผน การปฏิบตั ิ การสังเกต และการ
สะทอนผล โดยใชกลยุทธการประชุมเชิงปฏิบัติการ การ
นิเทศภายใน การศึกษาดูงานและการนิเทศกํากับติดตาม
เมือ่ ครบ 2 วงรอบแลวสงผลใหกลุม เปาหมายมีความรูค วาม
เขาใจดานการจัดประสบการณการเรียนรูแ บบบูรณาการมี
ความสามารถในการเขียนแผนการจัดประสบการณการ
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เรียนรูแบบบูรณาการ และสามารถจัดประสบการณการ
เรียนรู แบบบูรณาการไดอยางเหมาะสมและ มีประสิทธิภาพ
ซึง่ สอดคลองกับผลการศึกษาของ สมภาร ขันธิวตั ร (2551)
ไดศกึ ษาการพัฒนาบุคลากรดานการจัดประสบการณ แบบ
บูรณาการศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดพิทักษวนาราม อําเภอ
เลิงนกทา จังหวัดยโสธร ใชกลยุทธ คือ การประชุมเชิง
ปฏิบัติการและการนิเทศภายใน ทําใหกลุมผูรวมศึกษา
มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการจัดประสบการณแบบ
บู ร ณาการมี ค วามสามารถในการเขี ย นแผนการจั ด
ประสบการณแบบบูรณาการและสามารถจัดประสบการณ
แบบบู ร ณาการได อ ย า งเหมาะสมและมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
สอดคลองกับ สุธาสินี ประจําเมือง (2551) ไดศึกษาการ
พัฒนาบุคลากรในการจัดประสบการณสําหรับเด็กปฐมวัย
ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก องคการบริหารสวนตําบลหนอง
สังข อําเภอแกงครอ จังหวัดชัยภูมิ พบวากลุมผูรวมศึกษา
มี ค วามรู ความเข า ใจ ในหลั ก สู ต รการศึ ก ษาปฐมวั ย
พุทธศักราช 2546 สามารถเขียนแผนประสบการณได
รวมทั้งสามารถจัดประสบการณสําหรับเด็กปฐมวัยทั้ง 6
กิ จ กรรมได อ ย า งดี ตลอดจนนํ า ไปใช พั ฒ นาการจั ด
ประสบการณ ไ ด อ ย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพสอดคล อ งกั บ
พลอยพัชชา อามาตย (2552) ไดศกึ ษาการพัฒนาบุคลากร
ในการจัดประสบการณการเรียนรูแ บบบูรณาการศูนยพฒ
ั นา
เด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลเกางิว้ อําเภอพล จังหวัด
ขอนแกน สังกัดองคการบริหารสวนตําบลเกางิ้ว โดยมี
จุดมุง หมายเพือ่ พัฒนาบุคลากรในศูนยพฒ
ั นาเด็กเล็ก ใหมี
ความรู ความเขาใจและความสามารถจัดประสบการณการ
เรียนรูแบบบูรณาการได โดยใชหลักการวิจัยปฏิบัติการ
กลยุทธที่ใชในการพัฒนาในวงรอบที่ 1 ไดแกการประชุม
ปฏิบัติการและการนิเทศ กลยุทธที่ใชในการพัฒนาในวง
รอบที่ 2 ไดแก การนิเทศ สามารถพัฒนากลุมผูรวมศึกษา
คนควาใหมีความรูความเขาใจ สามารถจัดประสบการณ
การเรียนรู แบบบูรณาการทั้ง 6 ขั้นตอน ไดดีมากขึ้น
สามารถจัดกิจกรรมไดอยางตอเนือ่ ง จากการใชกลยุทธการ
ประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร และการนิเทศภายในโดยใชหลักการ
วิจยั เชิงปฏิบตั กิ าร เพือ่ พัฒนาครูดา นการจัดประสบการณ
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การเรี ย นรู แ บบบู ร ณาการระดั บ ปฐมวั ย ของโรงเรี ย น
องคการบริหารสวนตําบลโจดหนองแก อําเภอพล จังหวัด
ขอนแกน มีผลทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลง นํามาอภิปราย
ผล ดังนี้
1. ผลการดํ า เนิ น การพั ฒ นาครู ด า นการจั ด
ประสบการณการเรียนรูแ บบบูรณาการ โดยใชกลยุทธการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการเปนกิจกรรมการพัฒนา จากแบบ
ทดสอบ แบบประเมินแผนการจัดประสบการณการเรียนรู
พบวา ผูร ว มศึกษาคนควา มีความรูค วามเขาใจเกีย่ วกับการ
จัดประสบการณการเรียนรูแบบบูรณาการ สามารถเขียน
แผนการจัดประสบการณการเรียนรูแ บบบูรณาการได ทัง้ นี้
เปนเพราะวิทยากรเปนผูที่มีความรูความสามารถในการ
ถายทอดและมีประสบการณในการจัดประสบการณการ
เรียนรูแบบบูรณาการ มีเทคนิคการถายทอดความรูใหแก
กลุมเปาหมาย และใหคําแนะนําตลอดชวงเวลาฝกปฏิบัติ
มีความเปนกันเองกับ ผูเขารับการฝกอบรม
2. ผลจากการดํ า เนิ น การพั ฒ นาครู โดยใช
กิ จ กรรมพั ฒ นาคื อ การนิ เ ทศภายในเกี่ ย วกั บ การจั ด
ประสบการณการเรียนรูแบบบูรณาการ จากแบบสังเกต
แบบสัมภาษณ ในวงรอบที่ 1 ผูรวมศึกษาคนความีความรู
ความเขาใจเกี่ยวกับการจัดประสบการณการเรียนรูแบบ
บูรณาการเพิ่มขึ้น เขียนแผนการจัดประสบการณการเรียนรู
แบบบูรณาการได และสามารถจัดประสบการณการเรียนรู
แบบบูรณาการทัง้ 6 ขัน้ ตอน กลาวคือมีการกําหนดหัวเรือ่ ง
ที่จะสอน การกําหนดจุดประสงคการเรียนรู การกําหนด
หัวขอยอย การวางแผนการสอน การปฏิบัติการสอน การ
ประเมินปรับปรุงและพัฒนาการสอนไดระดับหนึง่ สวนการ
พัฒนาในวงรอบที่ 2 ยิ่งทําใหผูรวมศึกษาคนความีความรู
ความเขาใจและสามารถจัดประสบการณการเรียนรูแบบ
บูรณาการไดดยี งิ่ ขึน้ การจัดประสบการณทาํ ไดอยางตอเนือ่ ง
มี ทั ก ษะ ที่ เ ป น เช น นี้ อ าจเนื่ อ งมาจากกลุ ม ผู ร ว มศึ ก ษา
คนควาไดวางแผนการนิเทศภายใน และการนิเทศกํากับ
ติดตามไวเปนอยางดี หลังจากจบกิจกรรมการพัฒนาแตละ
กิจกรรมผูศึกษาคนควาและผูรวมศึกษาคนควา ไดประชุม
ปรึกษาหารือแลกเปลีย่ นความคิดเห็นแนะนําในจุดทีแ่ ตละ

คนสงสัยและยังไมเขาใจ หาขอสรุป และทําการสะทอนผล
เหตุการณทเี่ กิดขึน้ รวมกันหาแนวทางปรับปรุงพัฒนาใหดี
ขึ้นกวาเดิม โดยผูศึกษาคนควาไดจัดหาเอกสาร ตําราที่
เกีย่ วของกับการจัดประสบการณการเรียนรูแ บบบูรณาการ
ใหผูรวมศึกษาคนควาไดศึกษาเพิ่มเติมเพื่อนําไปสูการ
พัฒนาทําใหงานมีคณ
ุ ภาพมากขึน้ ผลการดําเนินการพัฒนา
ครูโดยการจัดประสบการณการเรียนรูแบบบูรณาการทั้ง
3 ดาน พบวา ผูรวมศึกษาคนควาทุกคนสามารถจัดทํา
แผนการจัดประสบการณการเรียนรูแบบบูรณาการเขียน
แผนการจัดประสบการณการเรียนรูแ บบบูรณาการได และ
จัดประสบการณการเรียนรูแ บบบูรณาการระดับปฐมวัยได
เปนอยางดี มีการศึกษาหลักสูตรและวิเคราะหเนือ้ หา ทีจ่ ะ
สอน มีการเตรียมตัวในการจัดประสบการณการเรียนรู
แบบบูรณาการในแตละวัน ปฏิบัติตนเปนผูใหคําแนะนํา
สนับสนุน เปนผูมีสวนรวมในการจัดประสบการณการเรียนรู
แบบบู ร ณาการ ที่ เ ป น เช น นี้ เ นื่ อ งมาจากผู ร ว มศึ ก ษา
คนควาไดรับการอบรมเชิงปฏิบัติการและไดรับการนิเทศ
เกี่ยวกับการจัดประสบการณการเรียนรูแบบบูรณาการมา
เปนอยางดีสอดคลองกับ สําลี รักสุทธิ และคณะ (2544)
กลาววา ครูมีบทบาทและหนาที่ในการเตรียมการและ
ดําเนินการจัดประสบการณการเรียนรูแบบบูรณาการคือ
ตองทําการศึกษาหลักสูตรและวิเคราะหเรื่องที่จะสอนซึ่ง
การศึกษาหลักสูตรนั้นจะตองศึกษาถึงการบูรณาการกับ
วิชาตาง ๆ ดวย เพือ่ จะไดนาํ เนือ้ หามาบูรณาการกัน เตรียม
แหลงขอมูลการจัดทําแผนการจัดประสบการณทุกครั้งจะ
ต อ งมี ก ารวางแผนและเตรี ย มการสอนด ว ยการจั ด
ประสบการณเตรียมสื่อวัสดุอุปกรณ เปนผูชวยเหลือให
คําแนะนําปรึกษา เปนผูส นับสนุนและเสริมแรง และมีสว น
ร ว มในการทํ า กิ จ กรรม การพั ฒ นาครู ด า นการจั ด
ประสบการณการเรียนรูแบบบูรณาการระดับปฐมวัยของ
โรงเรียนองคการบริหารสวนตําบลโจดหนองแก อําเภอพล
จังหวัดขอนแกน สามารถพัฒนาครูใหมคี วามรูค วามเขาใจ
สามารถเขียนแผนและสามารถจัดประสบการณการเรียนรู
แบบูรณาการระดับปฐมวัยไดตามขัน้ ตอน และสงผลใหเด็ก
ปฐมวัยเปนคนกลาคิดกลาแสดงออก สามารถสรางองค
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ความรูใหมในลักษณะองครวม เด็กปฐมวัยสามารถพัฒนา
ตนเองไดตามธรรมชาติ และไดเรียนรูอยางมีความสุข
พัฒนาเด็กปฐมวัยไดถกู ตองเหมาะสม มีประสิทธิภาพและ
มาตรฐานเดียวกัน
ขอเสนอแนะ
การพัฒนาครูดา นการจัดประสบการณการเรียนรู
แบบบูรณาการระดับปฐมวัยของโรงเรียนองคการบริหาร
ส ว นตํ า บลโจดหนองแก อํ า เภอพล จั ง หวั ด ขอนแก น
ผูศึกษามีขอเสนอแนะ ดังนี้
1. ขอเสนอเพื่อการนําไปใช
1.1 ควรมีการนําเอากระบวนการ การพัฒนา
ครูดา นการจัดประสบการณการเรียนรูแ บบบูรณาการไปใช
ในสถานศึกษาอื่นไมวาจะเปนสถานศึกษาของรัฐบาลหรือ
เอกชนและหนวยงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่ง
รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยไมวาจะ
เปนเทศบาลหรือองคการบริหารสวนตําบล เพือ่ ใหสามารถ
จัดประสบการณการเรียนรูแ บบบูรณาการระดับปฐมวัยได
อยางมีประสิทธิภาพ
1.2 การพัฒนาครูดานการจัดประสบการณ
การเรียนรูแ บบบูรณาการระดับปฐมวัย ครูจะตองมีความรู
ในหลักการจัดประสบการณการเรียนรูแบบบูรณาการ
ระดับปฐมวัย จิตวิทยาและพัฒนาการเด็กเปนอยางดี
1.3 ผูมีสวนเกี่ยวของควรใหความสําคัญกับ
การพั ฒ นาครู ใ นการจั ด ประสบการณ ก ารเรี ย นรู แ บบ
บูรณาการระดับปฐมวัยอยางตอเนือ่ ง เพือ่ ประโยชนตอ การ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาตอไป
1.4 การนิเทศ ผูน เิ ทศ นอกจากมีความรูแ ลว
จะตองมีประสบการณโดยตรงในการศึกษา และควรนิเทศ
แบบกัลยาณมิตรอยางตอเนื่อง
2. ขอเสนอแนะสําหรับการศึกษาคนควาตอไป
2.1 ควรมีการศึกษาคนควาเกีย่ วกับการสราง
สื่อที่มีผลตอพัฒนาการของเด็กปฐมวัย
2.2 ควรมี ก ารศึ ก ษาค น คว า เกี่ ย วกั บ การ
พัฒนาครูในการจัดกิจกรรมแบบอืน่ ๆ โดยใชการวิจยั ปฏิบตั ิ
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