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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
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาบุคลากร โรงเรียนชุมชนจําป อําเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี ใหมี
ความรู ความเขาใจ สามารถเขียนแผน และสามารถจัดประสบการณสาํ หรับเด็กปฐมวัยไดโดยอาศัยหลักการวิจยั ปฏิบตั ิ
การตามแนวคิดของ Kemmis และ McTaggart มาเปนกระบวนการดําเนินการ ซึ่งมี 4 ขั้นตอน คือ การวางแผน การ
ปฏิบัติ การสังเกต และการสะทอนผล กลยุทธในการพัฒนา 3 กิจกรรม คือ การประชุมเชิงปฏิบัติการ การนิเทศ และ
การนิเทศแบบกัลยาณมิตร
ผลการศึกษาพบวา กลุม ผูร ว มศึกษาไดใชกลยุทธในการพัฒนา ไดแกการประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร การนิเทศ และ
การนิเทศแบบกัลยาณมิตรทําให เปนกลยุทธในการพัฒนา ซึ่งไดดําเนินการพัฒนา 2 วงรอบ การดําเนินการพัฒนาใน
วงรอบที่ 1 โดยใชกลยุทธ การประชุมเชิงปฏิบัติการ และการนิเทศ กลุมผูรวมศึกษามีความรู ความเขาใจสามารถจัด
ประสบการณสาํ หรับเด็กปฐมวัย ตามกิจกรรมประจําวัน 6 กิจกรรมได แตยงั ไมเปนทีน่ า พอใจเพราะกลุม เปาหมาย 1 คน
ยังขาดความมัน่ ใจในการจัดประสบการณ ขาดความชํานาญการในการจัดประสบการณสาํ หรับเด็กปฐมวัย ตามกิจกรรม
ประจําวัน 6 กิจกรรมได และกลุม ผูร ว มศึกษาอีก 1 คนยังขาดเทคนิคการใชเพลง คําคลองจองประกอบในการจัดกิจกรรม
เสริมประสบการณ จึงไดดําเนินการพัฒนาในวงรอบที่ 2 โดยการนิเทศแบบกัลยาณมิตร
โดยสรุป การพัฒนาบุคลากรดานการจัดประสบการณสําหรับเด็กปฐมวัย โดยใชกลยุทธการประชุมเชิงปฏิบัติ
การ และการนิเทศ และการนิเทศแบบกัลยาณมิตร ทําใหครูมคี วามรู ความเขาใจ และสามารถจัดประสบการณสาํ หรับ
เด็กปฐมวัย ตามกิจกรรมประจําวัน 6 กิจกรรมในชั้นเรียนได ครูมีความชํานาญ มีความมั่นใจในการจัดประสบการณ
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 Reflection. Using 3 strategies are action
*นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
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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 first 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 confident 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 พุทธศักราช 2546 เปนการจัดการศึกษา
ในลักษณะของการอบรมเลี้ยงดูและใหการศึกษา เด็ก
จะไดรับการพัฒนาทั้งทางดานรางกาย อารมณ จิตใจ
สังคม และสติปญ
 ญา ตามวัยและความสามารถของแตละ
บุคคล พรอมทั้งสงเสริมใหมีคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อ
ใหเปนคนไทยที่มีคุณภาพของประเทศตอไป การจัดการ
ศึกษายังเปนกระบวนการเรียนรูที่มุงพัฒนาทรัพยากร
มนุษยและควรตองเริ่มตั้งแตแรกเกิด การจัดการศึกษา
ระดับปฐมวัย อายุ 3 - 5 ปเปนพื้นฐานการอบรมเลี้ยงดู
และสงเสริมกระบวนการเรียนรูที่สนองตอธรรมชาติและ
พัฒนาการของเด็กแตละคน เพื่อใหเด็กแตละคนพัฒนา
เต็มตามศักยภาพ ภายใตบริบทของสังคมและวัฒนธรรม
ทีแ่ วดลอมตัวเด็ก ดวยความรัก ความเอือ้ อาทร และความ

เขาใจของทุกคนเปนการสรางรากฐานคุณภาพชีวิตให
เด็กพัฒนาไปสูความเปนมนุษยที่สมบูรณเกิดคุณภาพตอ
ตนเองและสังคม (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน, 2547)
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร ได กํ า หนดปรั ช ญาการ
ศึกษาปฐมวัยในหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช
2546 ไววา เปนการพัฒนาเด็กตั้งแตแรกเกิดถึง 5 ป (5
ป 11 เดือน 29 วัน) บนพื้นฐานการอบรมเลี้ยงดูและ
การส ง เสริ ม กระบวนการเรี ย นรู ที่ ส นองต อ ธรรมชาติ
และพัฒนาการของเด็กแตละคน ตามศักยภาพ ภายใต
บริบทสังคมวัฒนธรรมที่เด็กอาศัยอยูดวยความรักความ
เอื้ออาทร และความเขาใจของทุกคน เพื่อสรางรากฐาน
คุณภาพชีวิตใหเด็กพัฒนาไปสูความเปนมนุษยที่สมบูรณ
เกิดคุณคาตอตนเองและสังคม นอกจากนี้ยังไดกําหนด
หลักการสําคัญของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ดังนี้ 1)
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สงเสริมกระบวนการเรียนรูและพัฒนาการที่ครอบคลุม
เด็กปฐมวัยทุกประเภท 2) ยึดหลักการอบรมเลี้ยงดูและ
ใหการศึกษาที่เนนเด็กเปนสําคัญโดยคํานึงถึงความแตก
ตางระหวางบุคคล และวิถีชีวิตของเด็กตามบริบทของ
ชุ ม ชน สั ง คมและวั ฒ นธรรมไทย 3) พั ฒ นาเด็ ก โดย
องครวมผานการเลนและกิจกรรมทีเ่ หมาะสมกับวัย 4) จัด
ประสบการณการเรียนรูใหสามารถดํารงชีวิตประจําวัน
ไดอยางมีคณ
ุ ภาพและมีความสุข5) ประสานความรวมมือ
ระหวางครอบครัว ชุมชน และสถานศึกษาในการพัฒนา
เด็ก(กระทรวงศึกษาธิการ, 2546 ข )
การศึกษาเปนกระบวนการทีท่ าํ ใหมนุษยสามารถ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของตนและดําเนินชีวิตในสังคมได
อยางมีความสุข สามารถเกื้อกูลและพัฒนาประเทศได
อยางเหมาะสม และสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงใน
ทุกๆ ดานของประเทศ โดยนัยดังกลาว ความมุงหมาย
ของการจัดการศึกษาจึงเปนการพัฒนาบุคคลใน 4 ดาน
อยางสมดุลและกลมกลืนกัน คือดานรางกาย อารมณและ
จิตใจ ดานสังคมและดานสติปญญา ระบบการศึกษาตาม
แผนการจัดการศึกษาแหงชาติจึงเปดโอกาสใหบุคคลได
เรียนรูเพื่อพัฒนาตนเองไดอยางเหมาะสมกับการศึกษา
ในชวงปฐมวัย ซึ่งเปนวัยที่ตองจัดการอบรมดูแล พัฒนา
ความพร อ มของเด็ ก เพื่ อ เป น พื้ น ฐานในการเรี ย นรู ใ น
ขัน้ ตอไป ซึง่ อาจจัดในรูปแบบชัน้ เด็กเล็ก อนุบาลศึกษาหรือ
ในรูปแบบของศูนยพัฒนาเด็กเล็กในรูปแบบตางๆ ทั้งนี้
ขึ้นอยูกับสภาพของแตละพื้นที่ และกลุมเปาหมาย การ
ศึกษาของประเทศจะบรรลุตามหลักการและความมุง
หมายดังกลาวขางตน รัฐบาลไดกาํ หนดนโยบายสงเสริมให
เด็กปฐมวัยทุกคนไดรบั การบริการเพือ่ เตรียมความพรอม
อยางนอย 1 ป กอนเขาเรียนระดับประถมศึกษา (สมนึก
นนธิจันทร, 2535)
จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
พบวา การจัดการศึกษาสําหรับเด็กปฐมวัยจะไมจัดเปน
รายวิ ช าแต จั ด ในรู ป ของกิ จ กรรมบู ร ณาการผ า นการ
เลน เพื่อใหเด็กไดรับประสบการณตรง เกิดการเรียนรู
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มีพัฒนาการครบทั้ง 4 ดาน คือ ดานรางกาย อารมณ จิตใจ สังคม และสติปญ
 ญา กิจกรรมทีจ่ ะจัดประสบการณ
ตองบูรณาการใหครอบคลุมกิจกรรมหลักทั้ง 6 กิจกรรม
ประกอบดวย 1. กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ 2.
กิจกรรมเสริมประสบการณ 3. กิจกรรมสรางสรรค 4.
กิจกรรมเสรี 5. กิจกรรมกลางแจง 6. เกมการศึกษา
เพื่อพัฒนาบุคลากรในการจัดประสบการณสําหรับเด็ก
ปฐมวัยโรงเรียนชุมชนจําป อําเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี
เพื่อใหมีความรูความเขาใจสามารถเขียนแผนการจัด
ประสบการณ ก ารเรี ย นรู แ ละการจั ด กิ จ กรรมสํ า หรั บ
เด็กปฐมวัยปฐมวัยไดโดยกลยุทธที่จะใชในการพัฒนา
ประกอบดวยการประชุมเชิงปฏิบัติการและการนิเทศ ซึ่ง
วิธีการดําเนินการศึกษาใชรูปแบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการ
ตามแนวคิดของ Kemmis, S. และ R. McTaggart (1988)
มี 4 ขั้นตอน คือ ขั้นการวางแผน ขั้นการปฏิบัติ ขั้นการ
สังเกต และขั้นการสะทอนผล โดยจะดําเนินการพัฒนา
เปน 2 วงรอบ ผูศ กึ ษาคนควาคาดวาผลการพัฒนาในครัง้
นีจ้ ะทําใหบคุ ลากรของโรงเรียนชุมชนจําป อําเภอศรีธาตุ
จังหวัดอุดรธานี มีความรูความเขาใจ สามารถเขียนแผน
การจัดประสบการณการเรียนรูท มี่ อี งคประกอบครบถวน
และจัดกิจกรรมการจัดประสบการณการเรียนรูสําหรับ
เด็กปฐมวัยไดครบทุกขั้นตอน
2. วัตถุประสงคของการศึกษา
2.1 เพื่อใหครูปฐมวัยโรงเรียนชุมชนจําป อําเภอ
ศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี มีความรูความเขาใจในการจัด
ประสบการณสําหรับเด็กปฐมวัย
2.2 เพือ่ ใหครูปฐมวัยโรงเรียนชุมชนจําป อําเภอ
ศรี ธ าตุ จั ง หวั ด อุ ด รธานี สามารถเขี ย นแผนการจั ด
ประสบการณสําหรับเด็กปฐมวัยได
2.3 เพื่อใหครูปฐมวัยโรงเรียนชุมชนจําป อําเภอ
ศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี สามารถจัดประสบการณสําหรับ
เด็กปฐมวัย 6 กิจกรรมหลักได
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ช3. ขอบเขตของการศึกษาคนควา
3.1 กลุม ผูร ว มศึกษากลุม เปาหมายและกลุม ผูใ ห
ขอมูล
3.1.1 กลุมผูรวมศึกษา (Research Participants) จํานวน 3 คน ประกอบดวย
1. ผู ศึ ก ษาค น คว า ซึ่ ง เป น ครู วิ ช าการ
โรงเรียนชุมชนจําป อําเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี จํานวน
1 คน
2. ครูประจําชัน้ อนุบาลปที่ 1 จํานวน 1 คน
3. ครูประจําชัน้ อนุบาลปที่ 2 จํานวน 1 คน
3.1.2 กลุมผูใหขอมูลสําคัญ (Key Informants) จํานวน 5 คน ประกอบดวย
1. ผูอ าํ นวยการโรงเรียนชุมชนจําป อําเภอ
ศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี จํานวน 1 คน
2. ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต
2 จํานวน 1 คน
3. ครูชาํ นาญการพิเศษดานปฐมวัย จํานวน
1 คน จํานวน 1 คน
4. ครูวิชาการโรงเรียนชุมชนจําป อําเภอ
ศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี จํานวน 2 คน
3.2 กรอบแนวคิดในการศึกษาคนควา
3.2.1 กรอบเนื้อหา
1. พัฒนาครูใหมคี วามรูค วามเขาใจเกีย่ วกับ
การจัดประสบการณสาํ หรับเด็กปฐมวัยตามหลักสูตรการ
ศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546
2. พั ฒ นาครู ใ ห มี ค วามสามารถเขี ย น
แผนการจัดประสบการณสาํ หรับเด็กปฐมวัย ตามหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546
3. พั ฒ นาครู ใ ห มี ค วามสามารถในการ
จัดกิจกรรมสําหรับเด็กปฐมวัยประกอบดวย กิจกรรม
เคลือ่ นไหวและจังหวะ กิจกรรมสรางสรรค กิจกรรมกลาง
แจง กิจกรรมเสริมประสบการณ กิจกรรมเสรี กิจกรรม
เกมการศึกษา

3.2.2 กรอบกลยุทธในการพัฒนาประกอบ
ดวย
การประชุมเชิงปฏิบัติการ ซึ่งเปนกิจกรรม
พั ฒ นาครู โ ดยการจั ด ประชุ ม ให ค วามรู แ ละปฎิ บั ติ จ ริ ง
เพื่อใหผูเขารับการประชุม มีความรู ความเขาใจ มีทักษะ
ใหสามารถจัดประสบการณสําหรับเด็กปฐมวัย เขียน
แผนการจั ด ประสบการณ ก ารจั ด กิ จ กรรมสํ า หรั บ เด็ ก
ปฐมวัยตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546
ได
การนิ เ ทศ ซึ่ ง เป น กิ จ กรรมการติ ด ตาม
ให ค วามช ว ยเหลื อ และให คํ า แนะนํ า แก ค รู ในการจั ด
ประสบการณ สํ า หรั บ เด็ ก ปฐมวั ย เขี ย นแผนการจั ด
ประสบการณการจัดกิจกรรมสําหรับเด็กปฐมวัย ตาม
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546
การนิ เ ทศแบบกั ล ยาณมิ ต รกระบวนการ
ใหคําปรึกษาแนะนําระหวางผูศึกษาคนควาและผูรวม
ศึกษาคนควา ดวยการสื่อสารเพื่อใหไดขอมูล และนํามา
วิเคราะหปญหา อุปสรรครวมกันเพื่อแกไขปรับปรุงและ
พัฒนาเกี่ยวกับการจัดประสบการณสําหรับเด็กปฐมวัย
4. วิธีดําเนินการศึกษาคนควา
การศึ ก ษาค น คว า ครั้ ง นี้ เ ป น การศึ ก ษาโดยใช
รูปแบบ การวิจยั เชิงปฏิบตั กิ าร (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 (Reflection)
5. เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล
การศึ ก ษาค น คว า การพั ฒ นาบุ ค ลากรในการ
จัดประสบการณสําหรับเด็กปฐมวัยโรงเรียนชุมชนจําป
อําเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี ใชเครื่องมือเก็บรวบรวม
ขอมูล ดังนี้
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5.1 ประเภทเครื่องมือ
1. แบบทดสอบกอน - หลังการประชุม จํานวน
1 ฉบับ
2. แบบสัมภาษณ จํานวน 2 ฉบับ
3. แบบสังเกต จํานวน 2 ฉบับ
4. แบบประเมินการจัดทําแผนการจัดประสบการณ
จํานวน 1 ฉบับ
5.2 ลักษณะของเครื่องมือ
1. แบบทดสอบ
2. แบบสัมภาษณ
3. แบบประเมิน
4. แบบสังเกต
7. สถิติที่ใชในการศึกษาคนควา
สถิ ติ ที่ ใ ช ใ นการวิ เ คราะห ข อ มู ล ในการศึ ก ษา
คนควา ไดแก คาเฉลี่ย
8. สรุปผล
โดยสรุปการใชกลยุทธการประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร
การนิเทศ และการนิเทศแบบกัลยาณมิตรปรากฏดังนี้
การศึกษาคนควา การพัฒนาบุคลากรในการ
จั ด ประสบการณ สํ า หรั บ เด็ ก ปฐมวั ย โรงเรี ย นชุ ม ชน
จําป อําเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี ตามกระบวนการ
วิจัยปฏิบัติการโดยดําเนินการพัฒนา 2 วงรอบ ผลจาก
การดําเนินการพัฒนาในวงรอบที่ 1 โดยการใชกลยุทธ
การประชุมเชิงปฏิบัติการ การนิเทศ ทําใหผูรวมศึกษา
คนควาทั้ง 2 คนมีความรูความเขาใจสามารถเขียนแผน
และสามารถจัดประสบการณ ตามกรอบทั้ง 6 กิจกรรม
ไดแก กิจกรรมเคลือ่ นไหวและจังหวะ กิจกรรมสรางสรรค
กิจกรรมเสริมประสบการณ กิจกรรมกลางแจง กิจกรรม
เสรี กิจรรมเกมการศึกษา ไดเปนที่นาพอใจ แตยังมีกลุม
ผูร ว มคนหาอีก 1 คนทีย่ งั ไมสามารถจัดประสบการณไดดี
ตองดําเนินการพัฒนาตอในวงรอบที่ 2 โดยใชกลยุทธการ
นิเทศแบบกัลยาณมิตรทําใหผูรวมศึกษาคนความีความรู
ความเขาใจ มีความมั่นใจมากขึ้น เกิดทักษาการเขียน
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แผนการจั ด ประสบการณ ส ง ผลให เ ด็ ก มี พั ฒ นาการ
เหมาะสมกับวัยในทุก ๆ ดาน ทั้งทางรางกาย อารมณจิ ต ใจ สั ง คม และสติ ป ญ ญา ตลอดจนมี คุ ณ ลั ก ษณะ
ที่พึ่งประสงคตามมาตรฐานหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
พุทธศักราช 2546
9. อภิปรายผล
จากการพัฒนาบุคลากรในการจัดประสบการณ
สําหรับเด็กปฐมวัย โรงเรียนชุมชนจําป อําเภอศรีธาตุ
จังหวัดอุดรธานี ตามกระบวนการการวิจัย ปฏิบัติการ
2 วงรอบ โดยใชกลยุทธ การประชุมเชิงปฏิบัติการ การ
นิ เ ทศ และการนิ เ ทศแบบกั ล ยาณมิ ต รทํ า ให ค รู ผู ร ว ม
ศึกษาคนควาทั้ง 3 คน มีความรู ความเขาใจ ในการ
จัดประสบการณสําหรับเด็กปฐมวัยและสามารถเขียน
แผนการจั ด ประสบการณ สํ า หรั บ เด็ ก ปฐมวั ย ได แ ละ
สามารถนําแผนการจัดประสบการณสําหรับเด็กปฐมวัย
ที่เขียนไวนําไปใชไดจริงในชั้นเรียน การใชสื่อประกอบ
การสอนที่เหมาะสมกับเนื้อหาและความสนใจกับเด็ก
ครอบคลุมการจัดประสบการณสําคัญสําหรับเด็กปฐมวัย
ทั้ง 6 กิจกรรม ซึ่งเปนที่ยอมรับวาการประชุมปฏิบัติการ
เปนกิจกรรมในการพัฒนาบุคลากร ใหมีความรู ความ
เขาใจมากขึ้น และนับวาเปนกลยุทธที่ที่ยอมรับกันวา
เป น ส ว นสํ า คั ญ ที่ ข าดไม ไ ด สํ า หรั บ ทุ ก องค ก ร ทั้ ง ภาค
รัฐและเอกชนเพื่อปรับปรุงคุณภาพของงานในองคกร
สําหรับการประชุมปฏิบัติการดานความรูเกี่ยวกับการจัด
ประสบการณสําหรับเด็กปฐมวัย และการจัดทําแผนการ
จัดประสบการณเปนกลยุทธในการพัฒนาบุคลากรครู
เปนกระบวนการที่ทําใหผูเขาประชุมเกิดความรู ความ
เขาใจ ความชํานาญ และเจตคติทดี่ ตี อ การจัดทําแผนการ
จัดประสบการณ ใหเกิดการเรียนรู และเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมไปตามกรอบการศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ
ซึ่งสอดคลองกับผลการศึกษาของ (ภัทราภรณ กลมลี,
2550) พบวา การพัฒนาบุคลากรในการจัดประสบการณ
ระดับปฐมวัย พบวา ผลการดําเนินการพัฒนาบุคลากรใน
การจัดประสบการณระดับปฐมวัย โดยใชกจิ กรรมประชุม
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เชิงปฏิบัติการ จากการเก็บขอมูล จากการสังเกต การ
สัมภาษณ การทดสอบกอนและหลังการอบรม ทําใหครู
มีความรูความเขาใจซึ่งสอดคลองกับผลการศึกษาของ
(รัตนา สุดหอม ,2550 ) พบวาการพัฒนาบุคลากรใน
การจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบบูรณาการ ทําใหบุคลากร
ของโรงเรียนมีความรูความเขาใจ และมีทักษะในดาน
การกําหนดเนื้อหา การวางแผนการสอน และการปฏิบัติ
การสอนแบบบูรณาการ สอดคลองกับผลกาศึกษาของ
(จุฑามาศ หมื่นแกว ,2553 ) พบวา การพัฒนาบุลากร
เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบบูรณาการ โดย
ใชกลยุทธการประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารและการนิเทศภายใน
ทําใหบุคลากรมีความรูความเขาใจในกระบวนการจัด
กิจกรรมการเรียนรูแ บบบูรณาการสามารถเขียนแผนการ
จัดประสบการณการเรียนรูแบบบูรณาการ และสามารถ
จัดกิจกรรมการเรียนรูแ บบบูรณาการตามกรอบการศึกษา
ทั้ง 4 ขั้นตอนซึ่งสอดคลองกับผลการศึกษาของ(สมภาร
ขันธิวัตร, 2551) พบวา การพัฒนาบุคลากรดานการ
จัดการเรียนรูแบบบูรณาการ โดยใชกลยุทธการฝกอบรม
การสาธิตการสอน การนิเทศภายในและการนิเทศแบบ
คลินกิ ทําใหบคุ ลากรมีความรูค วามสามารถในการจัดการ
เรียนรูแบบบูรณาการ สามารถนําแผนการจัดการเรียนรู
ที่จัดทําไปปฏิบัติการสอนไดสงผลใหผูเรียนไดเรียนรูจาก
การปฏิบัติจริง ผูเรียนสามารถสรุปองคความรูไดดวย
ตนเอง และมีความสุขกับการเรียนซึง่ สอดคลองกับผลการ
ศึกษาของ (ปรียานุช ไกยสิทธิ์ ,2552) พบวาการพัฒนา
บุคลากรดานการจัดประสบการณการเรียนรูร ะดับปฐมวัย
โดยใชกลยุทธการประชุมเชิงปฏิบัติการและการนิเทศ
ทําใหสามารถพัฒนาบุคลากรในการจัดประสบการณการ
เรียนรูในระดับปฐมวัยเปนที่นาพอใจ
จากการใชกลยุทธการประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร การ
นิเทศ และการนิเทศแบบกัลยาณมิตรในการดําเนินการ
พัฒนาบุคลากรเกี่ยวกับการจัดประสบการณสําหรับเด็ก
ปฐมวัย โรงเรียนชุมชนจําป อําเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี
ทําใหมีผลการเปลี่ยนแปลงดังกลาวแลวนั้น สามารถ
อภิปรายผลไดดังนี้

1. จากการใชกลยุทธการประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร
ใหความรูเกี่ยวกับ การเขียนแผนการจัดประสบการณ
และการจั ด ประสบการณ ก ารจั ด กิ จ กรรมหลั ก ทั้ ง 6
กิ จ กรรมโดยผู ศึ ก ษาค น คว า และผู ร ว มศึ ก ษาค น คว า
ได เ ชิ ญ วิ ท ยากรผู ที่ มี ค วามรู ค วามเชี่ ย วชาญในการจั ด
ประสบการณสําหรับเด็กปฐมวัยใหความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับการจัดประสบการณทั้ง 6 กิจกรรมคือ กิจกรรม
เคลือ่ นไหวและจังหวะ กิจกรรมสรางสรรค กิจกรรมเสริม
ประสบการณ กิจกรรมกลางแจง กิจกรรมเสรี กิจกรรม
เกมการศึกษา ทําใหกลุมผูรวมศึกษามีความรู ความ
เขาใจ ในการวิเคราะหหลักสูตร จุดประสงคการเรียนรู
การจัดทําหนวยการเรียนรูและการวางแผนภาพความ
คิดเชื่อมกับการจัดกิจกรรมและเทคนิคการจัดกิจกรรม
อื่นๆในการจัดประสบการณระดับปฐมวัยที่หลากหลาย
ซึ่งสอดคลองกับผลการศึกษาของ (สมคิด บางโม, 2540)
กลาวไววา การประชุมที่มุงมั่นใหผูเขารับการประชุมได
รับประสบการณ และสามารถนําประสบการณที่ไดไป
ใชสอดคลองกับการประชุมเชิงปฏิบัติการที่ (นาฎสุดา
เขมะศิริ, 2542) กลาวไววา การประชุมเชิงปฏิบัติการ
หมายถึง กระบวนการที่มีระบบเพื่อมุงมั่นในการพัฒนา
บุคลากร ใหมีความรู ทักษะ และเจตคติที่ดี เพื่อใหเกิด
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการทํางานของบุคลากร
รู เ ลื อ กใช เ ครื่ อ งมื อ ต า งๆเหมาะสมดี ขึ้ น การรู จั ก ใช
เทคนิคตางๆ ความสามารถในการแกปญหาและเจตคติ
ในการทํางาน นอกจากนี้การประชุมเชิงปฏิบัติการยัง
มุงหวังใหบุคลากรนําความรู แนวคิดใหมๆ และความ
ชํานาญทีไ่ ดรบั ไปใชปฏิบตั งิ านและสอดคลองกับหลักการ
การประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารที่ เกรี ย งศั ก ดิ์ เขี ย วยิ่ ง ,
(2543) กลาวไววา การประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารเปนแนวทาง
และความพยายามทีจ่ ะทําใหผรู บั การฝกอบรมไดรบั ความ
รูแนวใหม ไดความชํานาญในการปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น
เพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานและแกปญหา ตลอดจน
ทัศนคติที่จะปรับปรุงงานเปลี่ยนแปลงงานใหดีขึ้น การ
ประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารจึงเปนกลยุทธทสี่ าํ คัญในการพัฒนา
บุคลากรเกี่ยวกับการจัดประสบการณในสถานศึกษา
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2. จากการใชกลยุทธการนิเทศ โดยวิทยากร
ผูเชี่ยวชาญการจัดประสบการณระดับปฐมวัย คอยให
คําปรึกษาแนะนํา ชวยตรวจสอบและประเมินผลการ
จัดประสบการณของผูรวมศึกษาคนควา โดยใหผูรวม
ศึกษาคนควานําแผนการจัดประสบการณที่จัดทําขึ้นไป
ทดลองใชกับนักเรียน มีการวางแผนการจัดกิจกรรมการ
กิจกรรมการเรียนรู มีการเขียนแผนการจัดประสบการณ
การเรียนรูไ วลว งหนา ชัดเจนและครบถวน การจัดเตรียม
วัสดุและสื่อที่ใชการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสมและ
ความรูความสามารถของผูเรียนมีขั้นตอนและเทคนิคใน
การจัดกิจกรรม โดยใชการรองเพลง ทองคําคลองจอง
นิทาน มีใบงานประกอบในแตละกิจกรรม สอดคลองกับ
จุดประสงคการเรียนรูทําใหผูรวมศึกษาคนความีความ
รูความเขาใจ มีทักษะมากขึ้นสามารถนําแผนการจัด
ประสบการณที่เขียนขึ้นไปใชในการสอนไดซึ่งสอดคลอง
กับผลการศึกษาของ (สํานักงานคณะกรรมการประถม
ศึกษาแหงชาติ,2532) ใหความหมายการนิเทศการศึกษา
หมายถึงแบบแผนที่ดี ของการนิเทศการศึกษาซึ่งมีลําดับ
ขั้นตอนชัดเจนตอเนื่องและเปนระบบได การนิเทศเปน
กลยุทธที่สําคัญในการพัฒนาบุคลากรเกี่ยวกับการจัด
ประสบการณระดับปฐมวัยในสถานศึกษา
3. จากการใชกลยุทธการนิเทศแบบกัลยาณมิตร
โดยผู ศึ ก ษาค น คว า และผู ร ว มศึ ก ษาค น คว า ร ว มกั น ให
คําชี้แนะ ใหความชวยเหลือซึ่งกันและกันนําแผนกหาร
จัดประสบการณทเี่ คยเขียนและไดรบั การประเมินผลแลว
มาปรับปรุงแกไขในสวนทีย่ งั ไมถกู ตองเพิม่ เทคนิคการจัด
กิจกรรม ฝกใหนกั เรียนไดเปนผูป ฏิบตั แิ ละสรุปองคความ
รูไ ดดว ยตนเอง เพิม่ สือ่ การจัดกิจกรรมทีส่ อดคลองกับการ
เรียนรูและมีคุณภาพเหมาะสมกับความสนใจของวัยของ
ผูเรียนเปนสื่อที่ผลิตหรือจัดหาในทองถิ่น นําแผนการจัด
ประสบการณที่เขียนไวไปสอนไดจริง พฤติกรรมการจัด
กิจกรรมของครูเปลี่ยนไปกระตุนใหผูเรียนเกิดการเรียนรู
การใชสื่อการเรียนจากแหลงการเรียนรูซึ่งสอดคลองกับ
หลักการนิเทศแบบกัลยาณมิตรที่(กรมวิชาการ,2545)
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กลาวไววา เปนการใหความไววางใจซึง่ กันและกัน รวมกัน
คิดรวมกันทํา รวมกันแกปญหา ตางฝายตางชวยเหลือ
เกือ้ กูลอยางดีตอ กันและกันและการเรียนรูจ ากกันและกัน
ดวย และสอดคลองกับการนิเทศแบบกัลยาณมิตรที่ (สุมน
อมรวิวัฒน,2545) กลาวไววา กัลยาณมิตรนิเทศ เปน
กระบวนการชี้แนะ ชวยเหลือดานการเรียนการสอนใน
กลุมเพื่อครูดวยกันในลักษณะการสรางศรัทธา สาธิต
รูปแบบวิธีการทํางานรวมกัน และติดตามประเมินผล
ตลอดกระบวนการ การนิเทศแบบกัลยาณมิตรจึงเปน
กลยุทธที่สําคัญในการพัฒนาบุคลากรเกี่ยวกับการจัด
ประสบการณระดับปฐมวัยในสถานศึกษา
10. ขอเสนอแนะ
1. ขอเสนอแนะในการนําไปใช
1.1 การประชุมเชิงปฏิบัติการ
1.1.1 ควรนําเด็กเขารวมสาธิตในการ
ฝกปฏิบัติจัดประสบการณสําหรับเด็กปฐมวัย เพื่อความ
สมจริง
1.1.2 ผูเ ชีย่ วชาญควรใชสอื่ ประกอบการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการที่หลายหลาย
1.2 การนิเทศ
1.2.1 ไมควรใชผนู เิ ทศเพียงผูเ ดียว ควร
มีการนิเทศอยางนอย 2 คน เพื่อยืนยันผลการสังเกตการ
จัดประสบการที่เกิดขึ้น
1.2.2 ผูน เิ ทศควรสรางบรรยากาศอยาง
เปนกันเอง เพื่อใหกลุมเปาหมายมีกําลังใจ
11. ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยตอไป
2. ขอเสนอแนะในการศึกษาคนควาตอไป
2.1 ควรมีการศึกษาคนควาเกีย่ วกับกิจกรรม
เสริมประสบการณเพิ่มขึ้น
2.2 ควรพัฒนาบุคลากรควรทําอยางตอเนือ่ ง
ครบทุกคน และใหบคุ ลากรทุกคนมีสว นรวมในการพัฒนา
โดยใชกลยุทธหลายรูปแบบ
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