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การพัฒนาครูดานการจัดประสบการณการเรียนรูสําหรับเด็กปฐมวัยศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
บานหนองบัว สังกัดองคการบริหารสวนตําบลโสกนกเต็น อําเภอพล จังหวัดขอนแกน
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การศึกษาคนควาครัง้ นีม้ วี ตั ถุประสงคเพือ่ พัฒนาครู ศูนยพฒ
ั นาเด็กเล็กบานหนองบัว สังกัดองคการบริหารสวน
ตําบลโสกนกเต็น อําเภอพล จังหวัดขอนแกน ใหมีความรูความเขาใจ สามารถเขียนแผน และสามารถจัดประสบการณ
การเรียนรูสําหรับเด็กปฐมวัยได โดยอาศัยหลักการวิจัยปฏิบัติการตามแนวคิดของ Kemmis and Mc Taggart มาเปน
กระบวนการดําเนินการ ซึ่งมี 4 ขั้นตอนคือ การวางแผน การปฏิบัติการสังเกตและการสะทอนผล กลยุทธในการพัฒนา
3 กิจกรรม คือ การประชุมเชิงปฏิบัติการ การนิเทศการสอน และการนิเทศแบบเพื่อนชวยเพื่อน กลุมผูรวมศึกษาคนควา
จํานวน 4 คน กลุมเปาหมาย จํานวน 3 คน กลุมผูใหขอมูล จํานวน 3 คน เครื่องมือที่ใชในการศึกษาคนควา ไดแก
แบบทดสอบ แบบสังเกต แบบประเมินแผนการจัดประสบการณการเรียนรูสําหรับเด็กปฐมวัยและแบบสัมภาษณ
ผลการศึกษาคนควาพบวา กลุมผูรวมศึกษาคนควาไดใชกลยุทธในการพัฒนา ไดแกการประชุม เชิงปฏิบัติการ
การนิเทศการสอนและการนิเทศแบบเพื่อนชวยเพื่อน ใชเปนกลยุทธในการพัฒนา ซึ่งไดดําเนินการพัฒนา 2 วงรอบ
การดําเนินการพัฒนาในวงรอบที่ 1 โดยใชกลยุทธ การประชุมเชิงปฏิบัติการ และการนิเทศการสอน กลุมผูรวมศึกษา
คนความีความรูค วามเขาใจ สามารถจัดประสบการณการเรียนรูส าํ หรับเด็กปฐมวัย ตามกิจกรรมประจําวัน 6 กิจกรรมได
แตยงั ไมเปนทีน่ า พอใจเพราะกลุม เปาหมายยังขาดความมัน่ ใจในการจัดประสบการณอกี 1 กิจกรรม ซึง่ ยังขาดเทคนิคการ
ใชเพลง คําคลองจองประกอบในการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ จึงไดดําเนินการพัฒนาในวงรอบที่ 2 โดยการนิเทศ
แบบเพื่อนชวยเพื่อนซึ่งผูศึกษาคนควาและกลุมผูรวมศึกษาคนควาไดใหการชวยเหลือ ใหคําแนะนํา ปรับปรุงแกไข และ
เทคนิคการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ จนกลุมผูรวมศึกษาคนควาสามารถจัดประสบการณการเรียนรูสําหรับเด็ก
ปฐมวัยทั้ง 6 กิจกรรมในชั้นเรียนได
โดยสรุป การพัฒนาครูดานการจัดประสบการณการเรียนรูสําหรับเด็กปฐมวัย ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหนองบัว
สังกัดองคการบริหารสวนตําบลโสกนกเต็น อําเภอพล จังหวัดขอนแกน โดยใชกลยุทธการประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร การนิเทศ
การสอน และการนิเทศแบบเพือ่ นชวยเพือ่ น ทําใหครู มีความรูค วามเขาใจและสามารถจัดประสบการณการเรียนรูส าํ หรับ
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เด็กปฐมวัย ตามกิจกรรมประจําวัน 6 กิจกรรม ในชัน้ เรียนได ครูมคี วามชํานาญ มีความมัน่ ใจในการจัดประสบการณการ
เรียนรูสําหรับเด็กปฐมวัยเพิ่มมากขึ้น แตอยางไรก็ตามยังพบขอบกพรองบางประการซึ่งจะนําไปพัฒนาตอไป
คําสําคัญ : การพัฒนาครูปฐมวัย, การจัดประสบการณการเรียนรู
Abstract
This independent study aimed to develop the teachers at the child development center
under the SokNok Ten sub-district administrative organization in Phon District, Khon Kaen to have
knowledge and understanding, and able to design plans and learning experiences for early childhood
students following the action research principles of Kemmis and McTaggart. The operational process
consisted of 4 main steps, including the planning, action, observation and reflection. The development
strategy included 3 key activities, including workshop, teaching supervision, and friend to friend
supervision. The independent study participant group consisted of four participants, three for the
study’s target group and other three for the key informants. The tools used in this study include tests,
observations, evaluations, learning experiences plans for the early childhood students.
The study results revealed that the independent study participants chose to use the development
strategies of workshop, teaching supervision and friend to friend supervision in two cycles. The first
cycle development process conducted involved the workshop and teaching supervision. The study
participants gained knowledge and understanding and became able to design learning experiences for
the early childhood students following the 6 activities daily. However, it yet met the satisfaction since
the target group still lacked of confidence in the learning experience of one more activity. This cycle
lacked the technique of using song and rhyming words in the learning experience activities. Therefore,
in the second cycle development process using the friend to friend supervision, the study researcher
and participants assisted in giving advice and improvement, as well as the techniques for additional
learning experience activity, until the participants were able to design learning experiences for early
childhood students in all 6 daily activities in the class room.
In summary, the teacher development on learning experience for early childhood students at
Ban NongBua child development center under SokNok Ten sub-district administrative organization in
Phon district, Khon Kaen, by using the strategies of workshop, teaching supervision and friend to friend
supervision helped make the teachers understood and able to design learning experience for early
childhood students following the 6 daily activities in the classroom. The teachers gained expertise
and became confident in designing the learning experience for the early childhood students
increasingly. However, there were a few weaknesses found which would further develop in the future.
Keywords : Teacher Development For The Early Childhood, learning experiences.
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บทนํา
พระราชบัญญัตกิ าํ หนดแผน และขัน้ ตอนการกระจาย
อํ า นาจให แ ก อ งค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น พุ ท ธศั ก ราช
2542ไดบัญญัติอํานาจและหนาที่ใหองคกรปกครองสวน
ทองถิน่ ทุกประเภทรับผิดชอบ การจัดบริการสาธารณะใหแก
ประชาชนในพืน้ ทีซ่ งึ่ รวมถึงการจัดการศึกษาดวยและพระ
ราชบัญญัตกิ ารศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 และทีแ่ กไขเพิม่ เติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 มาตรา 41 ไดบัญญัติไวใหองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นมีสิทธิจัดการศึกษาในระดับใดระดับ
หนึ่งหรือทุกระดับตามความพรอมความเหมาะสมและ
ความตองการของประชาชนในทองถิ่นนั้นๆประกอบกับ
แผนปฏิบัติการกําหนดขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแก
องคกรปกครองสวนทองถิน่ ไดกาํ หนดใหการศึกษาปฐมวัย
เปนหนาที่ซึ่งองคกรปกครองสวนทองถิ่นตองจัดทําโดยให
องคกรปกครองสวนทองถิ่นบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กเพือ่ เปนการกระจายโอกาสใหเด็กปฐมวัยในทองถิน่ ได
รับบริการเพือ่ เตรียมความพรอมอยางทัว่ ถึงและมีประสิทธิภาพ
(กรมสงเสริม การปกครองทองถิ่น, 2551)
การจัดการศึกษาปฐมวัยจึงเปนภารกิจสําคัญของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ที่จะตองบริหารจัดการและ
ดําเนินงานพัฒนาเด็กในทองถิ่น ชุมชนใหเปนไปอยางมี
คุณภาพ เหมาะสมตามวัย อีกทัง้ ไดตระหนักถึงความสําคัญ
ที่วา การเริ่มตนเปนจุดสําคัญของงานทุกชนิด จุดเริ่มตน
คือการเริม่ ชีวติ ในเด็กปฐมวัย ซึง่ เปนทีย่ อมรับกันโดยทัว่ ไป
ในหมูน กั จิตวิทยาและนักการศึกษาวาเด็กตัง้ แตแรกเกิดถึง
หาป เปนชวงที่สําคัญชวงหนึ่งของชีวิต ที่สมองมีการ
เจริญเติบโตมากกวาทุก ๆ ชวงอายุ และเปนชวงเวลาทีเ่ หมาะสม
ที่สุดสําหรับการปูพื้นฐานทักษะตางๆ ใหแกเด็ก เพื่อมี
ความพร อ มในการที่ จ ะพั ฒ นาในระดั บ ต อ ไปโดยยึ ด
หลักการจัดการศึกษาตามแนวคิดพืน้ ฐานของการจัดการศึกษา
ปฐมวัยดังนี้ 1) แนวคิดเกี่ยวกับพัฒนาการเด็ก 2) แนวคิด
เกี่ยวกับการเรียนรู 3) แนวคิดเกี่ยวกับการเลนของเด็ก 4)
แนวคิ ด เกี่ ย วกั บ วั ฒ นธรรมและสั ง คมดั ง นั้ น ช ว งเวลาที่
สําคัญและจําเปนทีส่ ดุ ในการพัฒนาสมองคือตัง้ แตแรกเกิด
ถึง 5 ป เด็กที่ไมไดรับการเลี้ยงดูและพัฒนาอยางถูกตอง

เมื่อพนชวงอายุนี้ไปแลวอัตราการพัฒนาจะเปลี่ยนแปลง
นอยมากเพื่อสรางรากฐานคุณภาพชีวิตใหเด็กพัฒนาไปสู
ความเปนมนุษยที่สมบูรณเกิดคุณคาตอตนเองและสังคม
(กรมวิชาการ,2546) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหนองบัว
สังกัดองคการบริหารสวนตําบลโสกนกเต็นเปนหนวยงาน
ทีใ่ กลชดิ กับประชาชนมีหนาทีจ่ ดั การศึกษาใหกบั เด็กระดับ
ปฐมวัยอายุ 3-5 ปตามศักยภาพภายใตการจัดสรรงบ
ประมาณเพื่อยกระดับและพัฒนาการศึกษาระดับปฐมวัย
พรอมทั้งกระจายโอกาส ทางการศึกษา ใหครอบคลุมทุก
หมูบานโดยจัดการศึกษาตามหลักสูตรทองถิ่นดวยการ
อบรมเลีย้ งดูพฒ
ั นาและเตรียมความพรอมแกเด็กปฐมวัยที่
ยึ ด หลั ก การแนวการสอนและวั ต ถุ ป ระสงค ใ นการจั ด
ประสบการณ ก ารเรี ย นรู เพื่ อ เตรี ย มความพร อ มด า น
รางกายอารมณจิตใจสังคมสติปญญาและดานคุณธรรม
จริยธรรมแกเด็กระดับปฐมวัยและเปนสถานศึกษาตาม
กฎหมายซึ่งการจัดการเรียนการสอนแบงเปน 3 ชั้นเรียน
คือ ชั้นเด็กเล็ก 1, ชั้นเด็กเล็ก 2 และชั้นเด็กเล็ก 3 และใน
ปการศึกษา 2557 มีเด็กนักเรียนระดับปฐมวัยจํานวน 60 คน
ครู ผู ดู แ ลเด็ ก จํ า นวน 3 คนและพนั ก งานตามภารกิ จ
1 คน ซึง่ ครูผดู แู ลเด็กแตละคนจะมีหนาที่ ความรับผิดชอบ
ดานการสอนตามตารางกิจกรรมประจําวันและงานอืน่ ทีไ่ ด
รับมอบหมายแตกตางกันตามความเหมาะสมและความ
สามารถของแตละบุคคลมีการจัดกิจกรรมสงเสริมทุกดาน
ผู ศึ ก ษาค น คว า ในฐานะรั ก ษาการหั ว หน า ศู น ย
พัฒนาเด็กเล็กบานหนองบัวสังกัดองคการบริหารสวน
ตําบลโสกนกเต็น ซึง่ เปนผูม สี ว นเกีย่ วของและปฏิบตั หิ นาที่
กํากับดูแลรับผิดชอบบุคลากรและสงเสริมการจัดการศึกษา
ในศูนยพฒ
ั นาเด็กเล็กบานหนองบัวจึงมีความตองการทีจ่ ะ
พัฒนาครูศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหนองบัวดานการจัด
ประสบการณการเรียนรูส าํ หรับเด็กปฐมวัยใหครูผดู แู ลเด็ก
ในศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหนองบัวทุกคนมีความรูความ
เขาใจ สามารถเขียนแผนการจัดประสบการณและจัด
ประสบการณการเรียนรูส าํ หรับเด็กปฐมวัยไดอยางถูกตอง
เหมาะสมกับการพัฒนาเด็กในทุกดานสามารถเตรียมการ
จัดประสบการณทั้งเนื้อหาและวิธีการที่เหมาะสมกับวัย
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และความตองการอันจะสงผลใหเด็กเกิดการพัฒนาในทุก
ดานเพื่อพัฒนาและเตรียมความพรอมของเด็กที่จะเขา
เรียนตอในระดับการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานอีกทัง้ เปนขอสนเทศ
สําหรับหนวยงานอื่นและบุคลากร ที่เกี่ยวของกับการ
จัดการศึกษาในการนําความรูไปประยุกตใชเพื่อแกปญหา
และพัฒนาบุคลากรดานการจัดประสบการณการเรียนรูใ ห
มี ค วามต อ เนื่ อ งและมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพยิ่ ง ขึ้ น โดยใช เ ป น
แนวทางในการพัฒนาการจัดการศึกษาในหนวยงานตอไป
วัตถุประสงคของการศึกษาคนควา
1. เพือ่ พัฒนาครูศนู ยพฒ
ั นาเด็กเล็กบานหนองบัว
สังกัดองคการบริหารสวนตําบลโสกนกเต็นมีความรูความ
เขาใจในการจัดประสบการณการเรียนรูส าํ หรับเด็กปฐมวัย
2. เพือ่ พัฒนาครูศนู ยพฒ
ั นาเด็กเล็กบานหนองบัว
สังกัดองคการบริหารสวนตําบลโสกนกเต็นมีความสามารถ
เขียนแผนจัดประสบการณการเรียนรูส าํ หรับเด็กปฐมวัยได
3. เพือ่ พัฒนาครูศนู ยพฒ
ั นาเด็กเล็กบานหนองบัว
สังกัดองคการบริหารสวนตําบลโสกนกเต็นมีความสามารถ
จัดประสบการณการเรียนรูสําหรับเด็กปฐมวัยได
ขอบเขตของการศึกษาคนควา
การศึกษาคนควาครั้งนี้ผูศึกษาคนควาไดกําหนด
ขอบเขตของการศึกษาคนควาไว ดังนี้
1. กลุม ผูร ว มศึกษาคนควา (Research Participants)
มีความตระหนักในปญหาและมีความเต็มใจทีจ่ ะพัฒนาการ
จัดประสบการณการเรียนรูส าํ หรับเด็กปฐมวัย มีจาํ นวน 4 คน
1) ผูศ กึ ษาคนควา ซึง่ เปนครูรกั ษาการหัวหนา
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหนองบัว 1คน
2) พนักงานจางตามภารกิจ ครูประจําชั้น
เด็กเล็ก 1 จํานวน 1 คน
3) ครูผดู แู ลเด็กประจําชัน้ เด็กเล็ก 2 จํานวน
1 คน
4) ครูผูดูแลเด็กประจําชั้นเด็กเล็ก 3 จํานวน
1 คน
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2. กลุมเปาหมาย (Target Group) จํานวน 3
คน เปนครูสมัครใจที่จะพัฒนาตนเองและตองการความ
กาวหนาในดานการเรียนการสอน การจัดประสบการณการ
เรียนรูสําหรับเด็กปฐมวัยประกอบดวย
1) พนักงานจางตามภารกิจ ครูประจําชั้น
เด็กเล็ก 1 จํานวน 1 คน
2) ครูผดู แู ลเด็กประจําชัน้ เด็กเล็ก 2 จํานวน
1 คน
3) ครูผดู แู ลเด็กประจําชัน้ เด็กเล็ก 3 จํานวน
1 คน
3. กลุ ม ผู ใ ห ข อ มู ล เพิ่ ม เติ ม มี จํ า นวน 3 คน
ประกอบดวย
1) วิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญในการจัด
ประสบการณการเรียนรูระดับปฐมวัยจํานวน 1 คน
2) รองนายกองคการบิหารสวนตําบล โสก
นกเต็น (ฝายงานการศึกษา ฯ) จํานวน 1 คน
3) หัวหนาสวนการศึกษาจํานวน 1 คน
วิธีดําเนินการศึกษาคนควา
การศึกษาคนควาครัง้ นี้ เปนการศึกษาโดยใชรปู แบบ
การวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research Principle)
มุง ศึกษาเพือ่ พัฒนาครูดา นการจัดประสบการณการเรียนรู
สําหรับเด็กปฐมวัยศูนยพฒ
ั นาเด็กเล็กบานหนองบัว สังกัด
องคการบริหารสวนตําบลโสกนกเต็น อําเภอพล จังหวัด
ขอนแกน โดยใชกระบวนการ PAOR ตามแนวคิดของ
Kemmis and McTaggart (ประวิต เอราวรรณ, 2545)
อางอิงมาจาก Kemmis and McTaggart,1988) โดยมี
วงรอบการพัฒนาประกอบดวยดําเนินการ 2 วงรอบ แตละ
วงรอบประกอบดวยขั้นวางแผน (Planning) ขั้นปฏิบัติ
(Action) ขั้นสังเกต (Observation) และขั้นสะทอนผล
(Reflection)
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลในการ
พัฒนาครูดานการจัดประสบการณการเรียนรูสําหรับเด็ก
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ปฐมวัย ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหนองบัว องคการบริหาร
สวนตําบลโสกนกเต็น อําเภอพล จังหวัดขอนแกนมีจาํ นวน
4 ประเภท 6 ฉบับไดแก แบบทดสอบกอน-หลัง 1 ฉบับ,
แบบสัมภาษณ 2 ฉบับ แบบประเมิน 1ฉบับและแบบสังเกต
2 ฉบับ
สรุปผล
การพัฒนาครูดา นการจัดประสบการณการเรียนรู
สําหรับเด็กปฐมวัยศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหนองบัวสังกัด
องคการบริหารสวนตําบลโสกนกเต็นอําเภอพลจังหวัด
ขอนแกนผูศึกษาคนควาสรุปผลการศึกษาคนควาโดยสรุป
การดําเนินการพัฒนาในวงรอบที่ 1 โดยใชกลยุทธการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการและการนิเทศการสอน ทําใหกลุม
ผูรวมศึกษาคนควาทุกคนมีความรูความเขาใจดานการจัด
ประสบการณการเรียนรูสําหรับเด็กปฐมวัย สามารถนํา
แผนการจัดประสบการณการเรียนรูสําหรับเด็กปฐมวัยไป
ใชในการจัดประสบการณประจําวันสําหรับเด็กในชัน้ เรียนได
แตยงั ไมเปนทีน่ า พอใจเพราะกลุม ผูร ว มศึกษาคนควาทัง้ 3
คนยังมีปญ
 หาไมสามารถจัดกิจกรรมไดครบทัง้ 6 กิจกรรม
คือสามารถจัดกิจกรรมไดดี เพียง 5 กิจกรรม คือ กิจกรรม
เคลื่อนไหวและจังหวะ กิจกรรมเสรี กิจกรรมสรางสรรค
กิจกรรมกลางแจงและกิจกรรมเกมการศึกษา สวนกิจกรรม
เสริมประสบการณ ยังไมสามารถจัดไดอยางเหมาะสม เปน
ที่ น า พอใจ เนื่ อ งจากกลุ ม ผู ร ว มศึ ก ษาค น คว า ยั ง ขาด
ประสบการณ มีความประหมาวิตกกังวล และขาดความ
มั่นใจในการจัดกิจกรรม
ผลการพัฒนาในวงรอบที่ 2 โดยใชกลยุทธการ
ประชุมปรึกษาหารือ และการนิเทศแบบเพื่อนชวยเพื่อน
ปรากฏดังนีผ้ ลการประเมินการเขียนแผนการจัดประสบการณ
การเรียนรูส าํ หรับเด็กปฐมวัยโดยใชแบบประเมินการเขียน
แผนการจัดประสบการณการเรียนรูส าํ หรับเด็กปฐมวัย ใน
วงรอบที่ 2 กลุมผูรวมศึกษาคนควาปฏิบัติไดในระดับมาก
ที่สุดและจากการสังเกตกลุมผูรวมศึกษาคนควาทุกคน
สามารถจั ด ทํ า แผนการจั ด ประสบการณ ไ ด ต ามองค
ประกอบของการจัดทําแผนการจัดประสบการณการเรียนรู

สําหรับเด็กปฐมวัย คือ จุดประสงคการเรียนรู เนื้อหา
กระบวนการเรียนรู สื่อการเรียนรู การวัดผลและประเมิน
ผลอยูใ นระดับมากและมากทีส่ ดุ ผลจากการสังเกตการสอน
ของครูโดยใชแบบสังเกตการสอนของครูในวงรอบที่ 2 กลุม
ผูรวมศึกษาคนควาปฏิบัติไดในระดับมาก หลังจากไดรับ
การแกไข แนะนํา ปรับปรุงจากการนิเทศ กลุม ผูร ว มศึกษา
คนควาทั้ง 3 คน มีความรูความเขาใจในการจัดกิจกรรม
เสริมประสบการณมากขึน้ ทําใหเกิดความมัน่ ใจในการการ
จัดกิจกรรมชวยขจัดปญหาเรื่องประหมาและวิตกกังวล
อภิปรายผล
จากผลการศึกษาคนควาการพัฒนาครูดา นการจัด
ประสบการณการเรียนรูส าํ หรับเด็กปฐมวัยของศูนยพฒ
ั นา
เด็กเล็ก บานหนองบัว สังกัดองคการบริหารสวนตําบลโสก
นกเต็น อําเภอพล จังหวัดขอนแกน โดยใชกลยุทธในการ
พัฒนา คือ การประชุมเชิงปฏิบัติการ และการนิเทศการ
สอน ไดดําเนินการพัฒนาครบทั้ง 2 วงรอบแลว ทําใหครู
ผูดูแลเด็ก มีความรูความสามารถในการจัดประสบการณ
ระดับปฐมวัย และสามารถจัดทําแผนการจัดประสบการณ
ระดับปฐมวัยไดอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคลองกับ
ผลการศึกษาของ รัตนพล บุญคงที่ (2550) พบวา การพัฒนา
บุคลากรดานการจัดประสบการณการเรียนรูร ะดับปฐมวัย
โดยใชกลยุทธในการพัฒนาคือ การประชุมเชิงปฏิบัติการ
และการนิเทศ ทําใหกลุมผูรวมศึกษาคนควาทุกคนมีความรู
ความเขาใจ และสามารถจัดประสบการณการเรียนรูส าํ หรับ
เด็กปฐมวัย และมีการนําแนวทางในการจัดประสบการณ
เรียนรูใหเด็กเกิดการเรียนรู และมีความเขาใจในการจัด
ประสบการณ เ รี ย นรู ร ะดั บ ปฐมวั ย ตามขั้ น ตอนการจั ด
กิจกรรม 6 ดานสอดคลองกับผลการศึกษาของ พรรณพมิ ล
แสนศรี (2551) พบวา การพัฒนาบุคลากรในการจัด
กิจกรรมการเรียนรูของเด็กเด็กปฐมวัย โดยใชกลยุทธการ
ประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารการศึกษาดูงานและการนิเทศโดยการ
สังเกตการณสอนทําใหบคุ ลากรมีความรู ความเขาใจในการ
จั ด กิ จ กรรมตามแผนการสอนและความสามมารถจั ด
กิ จ กรรมตามแผนการสอนได ดี แ ละมี คุ ณ ภาพมี ค วาม
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ครบถวนในองคประกอบของแผนการสอน มีกจิ กรรมการเรียน
การสอนที่เนนการจัดประสบการณ 6 กิจกรรม สอดคลอง
กับเนื้อหาและเวลา ซึ่งสอดคลองกับผลการการศึกษาของ
ปรีชา ดาวเรือง (2551) พบวา การพัฒนาบุคลากรเรือ่ งการ
จัดกิจกรรมการเรียน การสอน โดยใชกลยุทธ การฝกอบรม
การประชุมเชิงปฏิบัติการและการนิเทศการสอน ผลการ
พัฒนา ทําใหบุคลากรมีความรูความเขาใจในการเขียน
แผนการสอนและมี ค วามสามารถในการจั ด กิ จ กรรม
การเรียนการสอนเพื่อพัฒนาดานสติปญญาในการคิดของ
นักเรียนสอดคลองกับผลการศึกษาของ ยศกร ปวงสุข
(2552) ทีศ่ กึ ษาการพัฒนาบุคลากรดานการจัดกิจกรรมการ
เรียนรูส าํ หรับเด็กปฐมวัยศูนยพฒ
ั นาเด็กเล็ก กรณีบคุ ลากร
สวนใหญไมไดสาํ เร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการ
ศึกษาปฐมวัย ซึ่งนํากลยุทธ การศึกษาดูงานมาใช พบวา
กลุมผูรวมศึกษาคนควาทุกคน มีความกระตือรือรนในการ
ศึกษาตัวอยางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูสําหรับเด็ก
ปฐมวัย และมีความตัง้ ใจในการซักถามปญหาขอสงสัย และ
แลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกันและกัน ขอคนพบอีกขอคือ ระยะ
เวลาในการศึ ก ษาดู ง านน อ ยเกิ น ไปควรจะมี ก ารแก ไ ข
ปรับปรุง และในการศึกษาดูงานทําใหกลุมผูรวมศึกษา
คนความีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการ
เรียนรูสําหรับเด็กปฐมวัยเพิ่มมากขึ้น กลยุทธการนิเทศ
ทําใหกลุมผูรวมศึกษาคนควา มีความรูความเขาใจในการ
เขียนแผนจัดประสบการณและการจัดกิจกรรมการเรียนรู
ไดเหมาะสมกับพัฒนาการของเด็กปฐมวัย และกลยุทธการ
นิเทศดวยการสาธิตการจัดประสบการณซาํ้ เปนรายบุคคล
เพื่อใหครูสามารถเลียนแบบพฤติกรรมการสอนได พบวา
กลุมผูรวมศึกษาคนความีความรูความเขาใจ สามารถนํา
แผนมาจัดกิจกรรมการเรียนรูสําหรับเด็กปฐมวัยไดดีขึ้น
แสดงวาการจัดกิจกรรมการนิเทศ เปนรายบุคคลมีความ
เหมาะสม ทําใหกลุม ผูร ว มศึกษาคนควาแตละคนมีพฒ
ั นาการ
เกีย่ วกับการจัดทําแผนและจัดกิจรรมการเรียนรูส าํ หรับเด็ก
ปฐมวัยดีขนึ้ กวาเดิม สอดคลองกับผลการศึกษา ของ จิรานุวฒั น
พั ฒ นสระคู (2552) ที่ ไ ด ศึ ก ษา การพั ฒ นาบุ ค ลากร
ในการจัดประสบการณระดับปฐมวัย ของศูนยพฒ
ั นาเด็กเล็ก
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ที่มีครูผูดูแลเด็กจบการศึกษาตํ่ากวาปริญญาตรีและจบ
ระดับปริญญาตรีไมตรงกับสาขาการศึกษาปฐมวัย โดยใช
กลยุทธ การประชุมเชิงปฏิบัติการการมอบหมายงาน การ
นิเทศการสอน พบวา สามารถพัฒนากลุมเปาหมาย ใหมี
ความรูค วามเขาใจ และสามารถเขียนแผนการจัดประสบการณ
ระดับปฐมวัยได สอดคลองกับผลการศึกษาของ ไตรรงค
มณีคํา (2553) ไดศึกษาการพัฒนาบุคลากรในการจัด
ประสบการณ เ รี ย นรู ศู น ย พั ฒ นาเด็ ก เล็ ก สั ง กั ด องค ก าร
บริหารสวนตําบลแตล อําเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร
ผลการศึกษาคนควา พบวา การใชกลยุทธประชุมเชิงปฏิบตั ิ
การและการนิเทศกลุมเปาหมาย มีความรูความเขาใจ
สามารถจัดประสบการณตามกิจกรรมประจําวัน 6 กิจกรรม
ไดแตยงั ไมเปนทีน่ า พอใจเพราะกลุม เปาหมายทัง้ 5 คน ยัง
ไม ส ามารถจั ด กิ จ กรรมสร า งสรรค แ ละกิ จ กรรมเสริ ม
ประสบการณได เนื่องจากกลุมผูรวมศึกษาคนควายังขาด
ความมั่นใจ ขาดความชํานาญจึงไดดําเนินการพัฒนาใน
วงรอบที่ 1 โดยใชกลยุทธการประชุม เชิงปฏิบัติการและ
การนิเทศพบวาการดําเนินการประชุม เชิงปฏิบตั กิ าร ผูร ว ม
ศึกษาคนความีความรูค วามเขาใจและสามารถจัดประสบการณ
สํ า หรั บ เด็ ก ปฐมวั ย ที่ มุ ง เน น ให เ ด็ ก เกิ ด การเรี ย นรู มี
พัฒนาการเปนไปตามวัยครบสมบูรณทงั้ ดานรางกาย ดาน
อารมณ-จิตใจ ดานสังคม ดานสติปญ
 ญา ตามกรอบการจัด
กิจกรรมประจําวัน 6 กิจกรรม ผูรวมศึกษาคนควา มีความรู
ความเข า ใจสามารถเขี ย นแผนการจั ด ประสบการณ
สําหรับเด็กปฐมวัยในวงรอบที่ 2 โดยการนิเทศเปนราย
บุคคล ซึ่งผูเชี่ยวชาญไดใหคําปรึกษาหารือและแนะนํา
ชวยเหลือและปรับปรุง แกไขและเทคนิคการจัดกิจกรรม
สรางสรรคและกิจกรรมเสริมประสบการณ ที่เปนประเด็น
ป ญ หาจนกลุ ม ผู ร ว มศึ ก ษาค น คว า สามารถจั ด กิ จ กรรม
สําหรับเด็กปฐมวัย ทั้ง 6 กิจกรรมในชั้นเรียนไดเปนที่
นาพอใจ
จากการใชกลยุทธในการพัฒนาบุคลากรดานการ
จัดประสบการณการเรียนรูสําหรับเด็กปฐมวัย ของศูนย
พัฒนาเด็กเล็กบานหนองบัว สังกัดองคการบริหารสวน
ตําบลตําบลโสกนกเต็นอําเภอพลจังหวัดขอนแกน มีผลการ
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เปลี่ยนแปลงดังกลาวแลวนั้น สามารถอภิปรายผลดังนี้
1. ใชกลยุทธการประชุมเชิงปฏิบัติการ โดยจัด
กิจกรรมการระดมความคิดและกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู
มีผูศึกษาคนควา และวิทยากรรวมกันวางแผนกําหนด
กิจกรรมจัดเตรียมเอกสารแลว แจงใหครูผูดูแลเด็กทุกคน
เขารวมการประชุมเชิงปฏิบัติการ โดยเชิญวิทยากรผูที่มี
ความเชี่ยวชาญในการจัดประสบการณการเรียนรูสําหรับ
เด็กปฐมวัย ไดใหความรูความเขาใจในหลักการเกี่ยวกับ
การจัดประสบการณสาํ หรับเด็กปฐมวัย และหลักการเขียน
แผนการจัดประสบการณระดับปฐมวัยครูผดู แู ลเด็กทุกคน
มี ค วามรู ค วามเข า ใจ และสามารถเขี ย นแผนการจั ด
ประสบการณและจัดประสบการณเด็กระดับปฐมวัยได ซึง่
สอดคลองกับ หลักการ และแนวคิดการประชุมเชิงปฏิบัติ
การที่ สมเกียรติ ศรีจักรวาล (2539) กลาวไววา เปนการ
จัดประชุมขึ้นเพื่อเพิ่มหรือเสริมทักษะบางเรื่องใหแกผูเขา
ประชุมโดยเฉพาะวิธีการ อาจประกอบดวย การบรรยาย
หรืออภิปรายเนื้อหาตาง ๆ ติดตามดวยการลงมือปฏิบัติ
ภายใตการดูแลและใหคําแนะนําของที่ปรึกษา
2. จากการใชกลยุทธการนิเทศการสอน โดย
ผูศึกษาคนควาและวิทยากรผูมีความเชี่ยวชาญในการจัด
ประสบการณระดับปฐมวัย ทั้ง 6 กิจกรรม ออกนิเทศการ
สอน ทําใหครูผูดูแลเด็กทุกคนมีความรู ความเขาใจ และ
สามารถจัดกิจกรรมประจําวันสําหรับเด็กปฐมวัยได ทั้ง 6
กิ จ กรรมนอกจากการแนะนํ า ให คํ า ปรึ ก ษา ก็ ยั ง ใช
กระบวนการนิเทศดวยการสาธิตการสอนซํ้า เพื่อใหผูดูแล
เด็กลอกเลียนแบบพฤติกรมการสอน แลวไดปฏิบัติจริงที่
ละขั้ น ตอน ซึ่ ง สอดคล อ งกั บ หลั ก การนิ เ ทศการสอนที่
สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ (2542)
กลาวไววา เปนกระบวนการรวมกันของบุคลากร เพื่อ
ปรับปรุงและเพิม่ ประสิทธิภาพการปฏิบตั งิ านของผูร บั การ
นิเทศในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา จุดมุง หมายของการ
นิเทศการสอน คือ การพัฒนาคน พัฒนางาน ประสาน
สั ม พั น ธ แ ละสร า งขวั ญ กํ า ลั ง ใจแก ผู ป ฏิ บั ติ ง าน และมี
เปาหมายสูงสุด อยูที่คุณภาพนักเรียน

3. จาการใชกลยุทธการนิเทศแบบเพื่อนชวย
เพื่ อ นโดยผู ศึ ก ษาค น คว า ร ว มกั น ให คํ า ชี้ แ นะ ให ค วาม
ชวยเหลือซึ่งกันและกัน นําแผนการจัดประสบการณมา
ปรับปรุงแกไขในสวนทีย่ งั ไมถกู ตองเพิม่ เติมเทคนิคการจัด
กิจกรรม ฝกใหเด็กไดเปนผูป ฏิบตั แิ ละสรุปองคความรูด ว ย
ตนเองเพิ่มสื่อการเรียนรูที่ที่มีคุณภาพเหมาะสมกับความ
สนใจของวัยผูเรียน เปนสื่อที่หาไดในทองถิ่น นําแผนการ
จัดประสบการณทเี่ ขียนไว ไปสอนไดจริง พฤติกรรมการจัด
กิจกรรมของครูเปลีย่ นไป กระตุน ใหเด็กเกิดการเรียนรูจ าก
การใชสอื่ การเรียนจากแหลงเรียนรู ทีส่ อดคลองกับหลักการ
นิเทศแบบเพื่อนชวยเพื่อน (กรมวิชาการ, 2535) กลาวไว
ว า เป น การให ค วามไว ว างใจซึ่ ง กั น และกั น ร ว มกั น คิ ด
รวมกันทํา รวมกันแกปญหาตางฝายตางชวยเหลือเกื้อกูล
อยางดี ตอกัน เรียนรูจากกันและกันสอดคลองการนิเทศ
แบบเพือ่ นชวยเพือ่ นหรือกัลยาณมิตร (นภเนตร ธรรมบวร,
2549)กลาวไววา กัลยาณมิตรนิเทศเปนกระบวนการชีแ้ นะ
ชวยเหลือดานการเรียนการสอนในกลุม เพือ่ นครูดว ยกันใน
การสรางศรัทธา สาธิตรูปแบบวิธีการทํางานรวมกันและ
ติดตามประเมินผลตลอดกระบวนการ การนิเทศแบบเพือ่ น
ชวยเพื่อนจึงเปนกลยุทธที่สําคัญในการพัฒนาบุคลากร
เกี่ยวกับการจัดประสบการณสําหรับเด็กปฐมวัย
ขอเสนอแนะ
1. ขอเสนอแนะในการนําไปใช
1) ในการพัฒนาครูดา นการจัดประสบการณ
การเรียนรูส าํ หรับเด็กปฐมวัยจะตองมีการประชุมกลุม ยอย
กอนการดําเนินการพัฒนา เพราะจะทําใหทราบถึงความ
ตองการและความคิดเห็นของแตละคนเพือ่ นํามาวิเคราะห
รูปแบบหรือกิจกรรมในการที่จะพัฒนาบุคลากรเพื่อความ
เหมาะสมและเกิดประโยชนสูงสูด
2) การพัฒนาครู ควรมีการใชกลยุทธในการ
พัฒนาที่หลากหลาย เพื่อจะทําใหครูมีความรู ความเขาใจ
และมีประสิทธิภาพในการพัฒนาตนเองและทําใหการ
ปฏิบัติงานมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น
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3) สถานศึกษาและองคกรปกครองสวนทองถิน่
ทีจ่ ดั การศึกษาระดับปฐมวัยควรดําเนินการพัฒนาบุคลากร
อยางตอเนือ่ ง ใหมคี วามรูค วามสามารถและมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้นเพื่อกระตุน สงเสริม พัฒนาบุคลากร
2. ขอเสนอแนะในการศึกษาคนควาตอไป
1) ควรมีการพัฒนาครูใหมคี วามรู ความสามารถ
ในการผลิตสือ่ ผลิตเครือ่ งมือวัดผลและประเมินผล ใหตรง
ตามวั ต ถุ ป ระสงค เพื่ อ จะทํ า ให สื่ อ เครื่ อ งมื อ วั ด ผลได
มาตรฐาน
2) ควรศึกษาคุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงค ของ
ครูผูดูแลเด็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัดองคการบริหาร
สวนตําบล
3) ควรมีการศึกษาสภาพปญหา ในการจัด
ประสบการณระดับปฐมวัยของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัด
องค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น เพื่ อ นํ า มาปรั บ ปรุ ง และ
พัฒนาการจัดประสบการณระดับปฐมวัย ใหมคี ณ
ุ ภาพและ
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
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