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บทคัดยอ
 การศึกษาคนควาคร้ังนีม้วีตัถุประสงคเพ่ือพัฒนาครู ศนูยพฒันาเด็กเลก็บานหนองบัว สงักัดองคการบริหารสวน

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 และการนิเทศแบบเพ่ือนชวยเพื่อน กลุมผูรวมศึกษาคนควา

จํานวน 4 คน กลุมเปาหมาย จํานวน 3 คน กลุมผูใหขอมูล จํานวน 3 คน เคร่ืองมือที่ใชในการศึกษาคนควา ไดแก 

แบบทดสอบ แบบสังเกต แบบประเมินแผนการจัดประสบการณการเรียนรูสําหรับเด็กปฐมวัยและแบบสัมภาษณ

 ผลการศึกษาคนควาพบวา กลุมผูรวมศึกษาคนควาไดใชกลยุทธในการพัฒนา ไดแกการประชุม เชิงปฏิบัติการ 

การนิเทศการสอนและการนิเทศแบบเพื่อนชวยเพ่ือน ใชเปนกลยุทธในการพัฒนา ซึ่งไดดําเนินการพัฒนา 2 วงรอบ 

การดําเนินการพัฒนาในวงรอบท่ี 1 โดยใชกลยุทธ การประชุมเชิงปฏิบัติการ และการนิเทศการสอน กลุมผูรวมศึกษา

คนความคีวามรูความเขาใจ สามารถจดัประสบการณการเรยีนรูสาํหรบัเดก็ปฐมวยั ตามกจิกรรมประจาํวนั 6 กจิกรรมได 

แตยงัไมเปนทีน่าพอใจเพราะกลุมเปาหมายยังขาดความม่ันใจในการจัดประสบการณอกี 1 กจิกรรม ซึง่ยงัขาดเทคนิคการ

ใชเพลง คําคลองจองประกอบในการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ จึงไดดําเนินการพัฒนาในวงรอบที่ 2 โดยการนิเทศ
แบบเพื่อนชวยเพื่อนซึ่งผูศึกษาคนควาและกลุมผูรวมศึกษาคนควาไดใหการชวยเหลือ ใหคําแนะนํา ปรับปรุงแกไข และ

เทคนิคการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ จนกลุมผูรวมศึกษาคนควาสามารถจัดประสบการณการเรียนรูสําหรับเด็ก

ปฐมวัยทั้ง 6 กิจกรรมในชั้นเรียนได
 โดยสรุป การพัฒนาครูดานการจัดประสบการณการเรียนรูสําหรับเด็กปฐมวัย ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหนองบัว 

สงักดัองคการบริหารสวนตาํบลโสกนกเต็น อาํเภอพล จงัหวดัขอนแกน โดยใชกลยทุธการประชุมเชงิปฏบิตักิาร การนิเทศ

การสอน และการนิเทศแบบเพ่ือนชวยเพ่ือน ทาํใหครู มคีวามรูความเขาใจและสามารถจัดประสบการณการเรียนรูสาํหรับ

1 นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
2 ผูชวยศาสตราจารย อาจารยพิเศษมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
3 อาจารยที่ประจําหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต, คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
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เดก็ปฐมวัย ตามกิจกรรมประจําวนั 6 กจิกรรม ในช้ันเรียนได ครูมคีวามชํานาญ มคีวามม่ันใจในการจัดประสบการณการ

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 refl ection. 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 fi rst 

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 confi dence 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 confi dent 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

 พระราชบญัญตักิาํหนดแผน และขัน้ตอนการกระจาย

อํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นพุทธศักราช 

2542ไดบัญญัติอํานาจและหนาท่ีใหองคกรปกครองสวน

ทองถิน่ทุกประเภทรบัผดิชอบ การจดับรกิารสาธารณะใหแก
ประชาชนในพ้ืนท่ีซึง่รวมถึงการจัดการศึกษาดวยและพระ

ราชบญัญตักิารศกึษาแหงชาต ิพ.ศ.2542 และทีแ่กไขเพิม่เตมิ 

(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 มาตรา 41 ไดบัญญัติไวใหองคกร

ปกครองสวนทองถิ่นมีสิทธิจัดการศึกษาในระดับใดระดับ

หนึ่งหรือทุกระดับตามความพรอมความเหมาะสมและ

ความตองการของประชาชนในทองถ่ินนั้นๆประกอบกับ

แผนปฏิบัติการกําหนดขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแก

องคกรปกครองสวนทองถิน่ไดกาํหนดใหการศกึษาปฐมวัย

เปนหนาที่ซึ่งองคกรปกครองสวนทองถ่ินตองจัดทําโดยให

องคกรปกครองสวนทองถิ่นบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็ก

เล็กเพือ่เปนการกระจายโอกาสใหเดก็ปฐมวยัในทองถิน่ได
รบับรกิารเพือ่เตรยีมความพรอมอยางทัว่ถงึและมปีระสทิธภิาพ 

(กรมสงเสริม การปกครองทองถิ่น, 2551) 

 การจัดการศึกษาปฐมวัยจงึเปนภารกิจสาํคญัของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ที่จะตองบริหารจัดการและ

ดําเนินงานพัฒนาเด็กในทองถิ่น ชุมชนใหเปนไปอยางมี

คณุภาพ เหมาะสมตามวัย อกีท้ังไดตระหนักถึงความสําคญั

ที่วา การเร่ิมตนเปนจุดสําคัญของงานทุกชนิด จุดเร่ิมตน

คอืการเร่ิมชีวติ ในเด็กปฐมวัย ซึง่เปนทีย่อมรับกนัโดยท่ัวไป

ในหมูนกัจิตวิทยาและนกัการศกึษาวาเดก็ตัง้แตแรกเกดิถงึ

หาป เปนชวงท่ีสําคัญชวงหนึ่งของชีวิต ที่สมองมีการ

เจรญิเติบโตมากกวาทกุ ๆ  ชวงอายุ และเปนชวงเวลาท่ีเหมาะสม

ที่สุดสําหรับการปูพื้นฐานทักษะตางๆ ใหแกเด็ก เพื่อมี

ความพรอมในการที่จะพัฒนาในระดับตอไปโดยยึด

หลกัการจัดการศึกษาตามแนวคิดพ้ืนฐานของการจัดการศึกษา
ปฐมวัยดังนี้ 1) แนวคิดเกี่ยวกับพัฒนาการเด็ก 2) แนวคิด

เก่ียวกับการเรียนรู 3) แนวคิดเกี่ยวกับการเลนของเด็ก 4) 

แนวคิดเก่ียวกับวัฒนธรรมและสังคมดังนั้นชวงเวลาท่ี

สาํคญัและจําเปนทีส่ดุในการพัฒนาสมองคือตัง้แตแรกเกิด

ถึง 5 ป เด็กที่ไมไดรับการเล้ียงดูและพัฒนาอยางถูกตอง

เมื่อพนชวงอายุนี้ไปแลวอัตราการพัฒนาจะเปล่ียนแปลง

นอยมากเพื่อสรางรากฐานคุณภาพชีวิตใหเด็กพัฒนาไปสู

ความเปนมนุษยที่สมบูรณเกิดคุณคาตอตนเองและสังคม 

(กรมวิชาการ,2546) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหนองบัว 

สังกัดองคการบริหารสวนตําบลโสกนกเต็นเปนหนวยงาน

ทีใ่กลชดิกบัประชาชนมีหนาท่ีจดัการศึกษาใหกบัเดก็ระดบั

ปฐมวัยอายุ 3-5 ปตามศักยภาพภายใตการจัดสรรงบ

ประมาณเพื่อยกระดับและพัฒนาการศึกษาระดับปฐมวัย

พรอมทั้งกระจายโอกาส ทางการศึกษา ใหครอบคลุมทุก

หมูบานโดยจัดการศึกษาตามหลักสูตรทองถิ่นดวยการ

อบรมเลีย้งดพูฒันาและเตรยีมความพรอมแกเด็กปฐมวยัท่ี

ยึดหลักการแนวการสอนและวัตถุประสงคในการจัด

ประสบการณการเรียนรู เพื่อเตรียมความพรอมดาน

รางกายอารมณจิตใจสังคมสติปญญาและดานคุณธรรม

จริยธรรมแกเด็กระดับปฐมวัยและเปนสถานศึกษาตาม

กฎหมายซึ่งการจัดการเรียนการสอนแบงเปน 3 ชั้นเรียน

คือ ชั้นเด็กเล็ก 1, ชั้นเด็กเล็ก 2 และชั้นเด็กเล็ก 3 และใน
ปการศึกษา 2557 มเีดก็นกัเรยีนระดับปฐมวยัจาํนวน 60 คน

ครูผูดูแลเด็กจํานวน 3 คนและพนักงานตามภารกิจ 

1 คน ซึง่ครผููดแูลเด็กแตละคนจะมีหนาที ่ความรับผิดชอบ

ดานการสอนตามตารางกิจกรรมประจําวนัและงานอ่ืนท่ีได

รับมอบหมายแตกตางกันตามความเหมาะสมและความ

สามารถของแตละบุคคลมีการจัดกิจกรรมสงเสริมทุกดาน

 ผูศึกษาคนควาในฐานะรักษาการหัวหนาศูนย

พัฒนาเด็กเล็กบานหนองบัวสังกัดองคการบริหารสวน

ตาํบลโสกนกเต็น ซึง่เปนผูมสีวนเกีย่วของและปฏบิตัหินาที่

กาํกับดูแลรับผิดชอบบคุลากรและสงเสรมิการจดัการศึกษา

ในศนูยพฒันาเดก็เลก็บานหนองบวัจงึมคีวามตองการทีจ่ะ
พัฒนาครูศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหนองบัวดานการจัด

ประสบการณการเรียนรูสาํหรับเด็กปฐมวัยใหครผููดแูลเด็ก
ในศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหนองบัวทุกคนมีความรูความ

เขาใจ สามารถเขียนแผนการจัดประสบการณและจัด

ประสบการณการเรยีนรูสาํหรบัเดก็ปฐมวยัไดอยางถกูตอง
เหมาะสมกับการพัฒนาเด็กในทุกดานสามารถเตรียมการ

จัดประสบการณทั้งเนื้อหาและวิธีการที่เหมาะสมกับวัย
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และความตองการอันจะสงผลใหเด็กเกิดการพัฒนาในทุก

ดานเพ่ือพัฒนาและเตรียมความพรอมของเด็กที่จะเขา

เรยีนตอในระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐานอีกทัง้เปนขอสนเทศ

สําหรับหนวยงานอื่นและบุคลากร ที่เกี่ยวของกับการ

จัดการศึกษาในการนําความรูไปประยุกตใชเพื่อแกปญหา

และพัฒนาบุคลากรดานการจดัประสบการณการเรยีนรูให

มีความตอเน่ืองและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นโดยใชเปน

แนวทางในการพัฒนาการจัดการศึกษาในหนวยงานตอไป

วัตถุประสงคของการศึกษาคนควา
 1.  เพือ่พัฒนาครูศนูยพฒันาเด็กเลก็บานหนองบัว

สังกัดองคการบริหารสวนตําบลโสกนกเต็นมีความรูความ

เขาใจในการจดัประสบการณการเรยีนรูสาํหรบัเดก็ปฐมวยั

 2.  เพือ่พัฒนาครูศนูยพฒันาเด็กเลก็บานหนองบัว
สงักดัองคการบริหารสวนตําบลโสกนกเต็นมคีวามสามารถ

เขยีนแผนจัดประสบการณการเรยีนรูสาํหรบัเดก็ปฐมวยัได 
 3. เพือ่พัฒนาครูศนูยพฒันาเด็กเลก็บานหนองบัว

สงักดัองคการบริหารสวนตําบลโสกนกเต็นมคีวามสามารถ

จัดประสบการณการเรียนรูสําหรับเด็กปฐมวัยได

ขอบเขตของการศึกษาคนควา
 การศึกษาคนควาครั้งนี้ผูศึกษาคนควาไดกําหนด

ขอบเขตของการศึกษาคนควาไว ดังนี้

 1.  กลุมผูรวมศึกษาคนควา (Research Participants) 

มคีวามตระหนักในปญหาและมีความเต็มใจท่ีจะพัฒนาการ
จดัประสบการณการเรยีนรูสาํหรบัเดก็ปฐมวยั มจีาํนวน 4 คน

  1) ผูศกึษาคนควา ซึง่เปนครูรกัษาการหัวหนา

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหนองบัว 1คน

  2)  พนักงานจางตามภารกิจ ครูประจําชั้น

เด็กเล็ก 1 จํานวน 1 คน
  3)  ครผููดแูลเดก็ประจาํชัน้เดก็เลก็ 2 จาํนวน 

1 คน

  4) ครูผูดูแลเด็กประจําชั้นเด็กเล็ก 3 จํานวน 
1 คน

 2.  กลุมเปาหมาย (Target Group) จํานวน 3 

คน เปนครูสมัครใจท่ีจะพัฒนาตนเองและตองการความ

กาวหนาในดานการเรียนการสอน การจัดประสบการณการ

เรียนรูสําหรับเด็กปฐมวัยประกอบดวย

  1)  พนักงานจางตามภารกิจ ครูประจําชั้น

เด็กเล็ก 1 จํานวน 1 คน

  2)  ครูผูดแูลเดก็ประจาํชัน้เด็กเล็ก 2 จาํนวน 

1 คน

  3)  ครูผูดแูลเดก็ประจาํชัน้เด็กเล็ก 3 จาํนวน 

1 คน

 3.  กลุมผูใหขอมูลเพิ่มเติม มีจํานวน 3 คน

ประกอบดวย

  1) วิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญในการจัด

ประสบการณการเรียนรูระดับปฐมวัยจํานวน 1 คน

  2)  รองนายกองคการบิหารสวนตําบล โสก

นกเต็น (ฝายงานการศึกษา ฯ) จํานวน 1 คน

  3)  หัวหนาสวนการศึกษาจํานวน 1 คน

วิธีดําเนินการศึกษาคนควา
 การศกึษาคนควาครัง้นี ้เปนการศกึษาโดยใชรปูแบบ

การวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research Principle)

มุงศกึษาเพือ่พฒันาครดูานการจดัประสบการณการเรยีนรู
สาํหรบัเด็กปฐมวยัศนูยพฒันาเดก็เลก็บานหนองบวั สงักดั

องคการบริหารสวนตําบลโสกนกเต็น อําเภอพล จังหวัด
ขอนแกน โดยใชกระบวนการ PAOR ตามแนวคิดของ 

Kemmis and McTaggart (ประวิต เอราวรรณ, 2545) 

อางอิงมาจาก Kemmis and McTaggart,1988) โดยมี

วงรอบการพฒันาประกอบดวยดาํเนนิการ 2 วงรอบ แตละ

วงรอบประกอบดวยขั้นวางแผน (Planning) ขั้นปฏิบัติ 

(Action) ขั้นสังเกต (Observation) และข้ันสะทอนผล 
(Refl ection) 

เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล

 เคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลในการ

พัฒนาครูดานการจัดประสบการณการเรียนรูสําหรับเด็ก
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ปฐมวัย ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหนองบัว องคการบริหาร

สวนตาํบลโสกนกเตน็ อาํเภอพล จงัหวดัขอนแกนมจีาํนวน 

4 ประเภท 6 ฉบับไดแก แบบทดสอบกอน-หลัง 1 ฉบับ, 

แบบสมัภาษณ 2 ฉบับ แบบประเมนิ 1ฉบับและแบบสงัเกต 

2 ฉบับ 

สรุปผล

 การพฒันาครูดานการจดัประสบการณการเรยีนรู

สําหรับเด็กปฐมวัยศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหนองบัวสังกัด

องคการบริหารสวนตําบลโสกนกเต็นอําเภอพลจังหวัด

ขอนแกนผูศึกษาคนควาสรุปผลการศึกษาคนควาโดยสรุป 

การดําเนินการพัฒนาในวงรอบที่ 1 โดยใชกลยุทธการ

ประชุมเชิงปฏิบัติการและการนิเทศการสอน ทําใหกลุม

ผูรวมศึกษาคนควาทุกคนมีความรูความเขาใจดานการจัด

ประสบการณการเรียนรูสําหรับเด็กปฐมวัย สามารถนํา

แผนการจัดประสบการณการเรียนรูสําหรับเด็กปฐมวัยไป
ใชในการจัดประสบการณประจําวันสาํหรบัเดก็ในชัน้เรยีนได 

แตยงัไมเปนทีน่าพอใจเพราะกลุมผูรวมศกึษาคนควาทัง้ 3 

คนยังมปีญหาไมสามารถจัดกิจกรรมไดครบท้ัง 6 กจิกรรม 

คือสามารถจัดกิจกรรมไดดี เพียง 5 กิจกรรม คือ กิจกรรม

เคลื่อนไหวและจังหวะ กิจกรรมเสรี กิจกรรมสรางสรรค 

กจิกรรมกลางแจงและกิจกรรมเกมการศึกษา สวนกิจกรรม

เสรมิประสบการณ ยงัไมสามารถจัดไดอยางเหมาะสม เปน

ที่นาพอใจ เนื่องจากกลุมผูรวมศึกษาคนควายังขาด

ประสบการณ มีความประหมาวิตกกังวล และขาดความ

มั่นใจในการจัดกิจกรรม

 ผลการพัฒนาในวงรอบท่ี 2 โดยใชกลยุทธการ
ประชุมปรึกษาหารือ และการนิเทศแบบเพ่ือนชวยเพ่ือน 

ปรากฏดังน้ีผลการประเมินการเขียนแผนการจัดประสบการณ

การเรยีนรูสาํหรบัเดก็ปฐมวยัโดยใชแบบประเมนิการเขยีน

แผนการจัดประสบการณการเรียนรูสาํหรบัเด็กปฐมวัย ใน

วงรอบที่ 2 กลุมผูรวมศึกษาคนควาปฏิบัติไดในระดับมาก

ที่สุดและจากการสังเกตกลุมผูรวมศึกษาคนควาทุกคน
สามารถจัดทําแผนการจัดประสบการณไดตามองค

ประกอบของการจัดทาํแผนการจัดประสบการณการเรียนรู

สําหรับเด็กปฐมวัย คือ จุดประสงคการเรียนรู เนื้อหา 

กระบวนการเรียนรู สื่อการเรียนรู การวัดผลและประเมิน

ผลอยูในระดบัมากและมากท่ีสดุผลจากการสงัเกตการสอน

ของครโูดยใชแบบสงัเกตการสอนของครใูนวงรอบที ่2 กลุม

ผูรวมศึกษาคนควาปฏิบัติไดในระดับมาก หลังจากไดรับ

การแกไข แนะนํา ปรบัปรุงจากการนิเทศ กลุมผูรวมศึกษา

คนควาท้ัง 3 คน มีความรูความเขาใจในการจัดกิจกรรม

เสริมประสบการณมากข้ึน ทาํใหเกิดความม่ันใจในการการ

จัดกิจกรรมชวยขจัดปญหาเรื่องประหมาและวิตกกังวล

อภิปรายผล

 จากผลการศกึษาคนควาการพฒันาครดูานการจดั

ประสบการณการเรยีนรูสาํหรบัเดก็ปฐมวยัของศนูยพฒันา

เดก็เลก็ บานหนองบวั สงักดัองคการบรหิารสวนตาํบลโสก

นกเต็น อําเภอพล จังหวัดขอนแกน โดยใชกลยุทธในการ

พัฒนา คือ การประชุมเชิงปฏิบัติการ และการนิเทศการ

สอน ไดดําเนินการพัฒนาครบทั้ง 2 วงรอบแลว ทําใหครู

ผูดูแลเด็ก มีความรูความสามารถในการจัดประสบการณ

ระดับปฐมวัย และสามารถจัดทาํแผนการจัดประสบการณ

ระดับปฐมวัยไดอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคลองกับ
ผลการศกึษาของ รตันพล บญุคงที ่(2550) พบวา การพฒันา
บคุลากรดานการจดัประสบการณการเรยีนรูระดบัปฐมวยั 

โดยใชกลยุทธในการพัฒนาคือ การประชุมเชิงปฏิบัติการ 

และการนิเทศ ทําใหกลุมผูรวมศึกษาคนควาทุกคนมีความรู 

ความเขาใจ และสามารถจัดประสบการณการเรียนรูสาํหรับ

เด็กปฐมวัย และมีการนําแนวทางในการจัดประสบการณ
เรียนรูใหเด็กเกิดการเรียนรู และมีความเขาใจในการจัด

ประสบการณเรียนรูระดับปฐมวัยตามขั้นตอนการจัด

กจิกรรม 6 ดานสอดคลองกับผลการศึกษาของ พรรณพมิล 

แสนศรี (2551) พบวา การพัฒนาบุคลากรในการจัด
กิจกรรมการเรียนรูของเด็กเด็กปฐมวัย โดยใชกลยุทธการ

ประชมุเชงิปฏบิตักิารการศกึษาดงูานและการนเิทศโดยการ

สังเกตการณสอนทําใหบคุลากรมีความรู ความเขาใจในการ

จัดกิจกรรมตามแผนการสอนและความสามมารถจัด

กิจกรรมตามแผนการสอนไดดีและมีคุณภาพมีความ
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ครบถวนในองคประกอบของแผนการสอน มกีจิกรรมการเรียน

การสอนที่เนนการจัดประสบการณ 6 กิจกรรม สอดคลอง

กับเนื้อหาและเวลา ซึ่งสอดคลองกับผลการการศึกษาของ 

ปรชีา ดาวเรือง (2551) พบวา การพัฒนาบุคลากรเร่ืองการ

จดักิจกรรมการเรยีน การสอน โดยใชกลยทุธ การฝกอบรม 

การประชุมเชิงปฏิบัติการและการนิเทศการสอน ผลการ

พัฒนา ทําใหบุคลากรมีความรูความเขาใจในการเขียน

แผนการสอนและมีความสามารถในการจัดกิจกรรม 

การเรียนการสอนเพื่อพัฒนาดานสติปญญาในการคิดของ

นักเรียนสอดคลองกับผลการศึกษาของ ยศกร ปวงสุข 

(2552) ทีศ่กึษาการพัฒนาบุคลากรดานการจัดกิจกรรมการ

เรยีนรูสาํหรบัเดก็ปฐมวยัศนูยพฒันาเดก็เลก็ กรณบีคุลากร

สวนใหญไมไดสาํเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาตร ีสาขาการ
ศึกษาปฐมวัย ซึ่งนํากลยุทธ การศึกษาดูงานมาใช พบวา 

กลุมผูรวมศึกษาคนควาทุกคน มีความกระตือรือรนในการ

ศึกษาตัวอยางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูสําหรับเด็ก

ปฐมวยั และมคีวามต้ังใจในการซกัถามปญหาขอสงสยั และ

แลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกันและกัน ขอคนพบอีกขอคือ ระยะ

เวลาในการศึกษาดูงานนอยเกินไปควรจะมีการแกไข

ปรับปรุง และในการศึกษาดูงานทําใหกลุมผูรวมศึกษา

คนความีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการ

เรียนรูสําหรับเด็กปฐมวัยเพิ่มมากข้ึน กลยุทธการนิเทศ

ทําใหกลุมผูรวมศึกษาคนควา มีความรูความเขาใจในการ

เขียนแผนจัดประสบการณและการจัดกิจกรรมการเรียนรู

ไดเหมาะสมกับพัฒนาการของเด็กปฐมวยั และกลยุทธการ
นเิทศดวยการสาธิตการจัดประสบการณซํา้ เปนรายบุคคล

เพื่อใหครูสามารถเลียนแบบพฤติกรรมการสอนได พบวา 

กลุมผูรวมศึกษาคนความีความรูความเขาใจ สามารถนํา

แผนมาจัดกิจกรรมการเรียนรูสําหรับเด็กปฐมวัยไดดีขึ้น

แสดงวาการจัดกิจกรรมการนิเทศ เปนรายบุคคลมีความ
เหมาะสม ทาํใหกลุมผูรวมศกึษาคนควาแตละคนมีพฒันาการ

เก่ียวกบัการจดัทาํแผนและจดักจิรรมการเรยีนรูสาํหรบัเดก็

ปฐมวยัดีขึน้กวาเดมิ สอดคลองกบัผลการศกึษา ของ จริานวุฒัน 

พัฒนสระคู (2552) ที่ไดศึกษา การพัฒนาบุคลากร

ในการจัดประสบการณระดับปฐมวัย ของศูนยพฒันาเด็กเลก็ 

ที่มีครูผูดูแลเด็กจบการศึกษาตํ่ากวาปริญญาตรีและจบ

ระดับปริญญาตรีไมตรงกับสาขาการศึกษาปฐมวัย โดยใช

กลยุทธ การประชุมเชิงปฏิบัติการการมอบหมายงาน การ

นิเทศการสอน พบวา สามารถพัฒนากลุมเปาหมาย ใหมี

ความรูความเขาใจ และสามารถเขยีนแผนการจดัประสบการณ
ระดับปฐมวัยได สอดคลองกับผลการศึกษาของ ไตรรงค 

มณีคํา (2553) ไดศึกษาการพัฒนาบุคลากรในการจัด

ประสบการณเรียนรูศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัดองคการ

บริหารสวนตําบลแตล อําเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร 

ผลการศึกษาคนควา พบวา การใชกลยุทธประชุมเชิงปฏิบตัิ

การและการนิเทศกลุมเปาหมาย มีความรูความเขาใจ
สามารถจัดประสบการณตามกจิกรรมประจําวนั 6 กจิกรรม

ไดแตยงัไมเปนทีน่าพอใจเพราะกลุมเปาหมายท้ัง 5 คน ยงั

ไมสามารถจัดกิจกรรมสรางสรรคและกิจกรรมเสริม

ประสบการณได เนื่องจากกลุมผูรวมศึกษาคนควายังขาด

ความม่ันใจ ขาดความชํานาญจึงไดดําเนินการพัฒนาใน

วงรอบที่ 1 โดยใชกลยุทธการประชุม เชิงปฏิบัติการและ

การนิเทศพบวาการดําเนินการประชุม เชงิปฏิบตักิาร ผูรวม

ศกึษาคนความคีวามรูความเขาใจและสามารถจดัประสบการณ
สําหรับเด็กปฐมวัยท่ีมุ งเนนให เ ด็กเกิดการเรียนรูมี

พฒันาการเปนไปตามวยัครบสมบรูณทัง้ดานรางกาย ดาน

อารมณ-จติใจ ดานสังคม ดานสติปญญา ตามกรอบการจัด
กิจกรรมประจําวัน 6 กิจกรรม ผูรวมศึกษาคนควา มีความรู

ความเขาใจสามารถเขียนแผนการจัดประสบการณ

สําหรับเด็กปฐมวัยในวงรอบที่ 2 โดยการนิเทศเปนราย
บุคคล ซึ่งผูเช่ียวชาญไดใหคําปรึกษาหารือและแนะนํา 

ชวยเหลือและปรับปรุง แกไขและเทคนิคการจัดกิจกรรม

สรางสรรคและกิจกรรมเสริมประสบการณ ที่เปนประเด็น

ปญหาจนกลุมผูรวมศึกษาคนควาสามารถจัดกิจกรรม

สําหรับเด็กปฐมวัย ทั้ง 6 กิจกรรมในช้ันเรียนไดเปนที่

นาพอใจ

 จากการใชกลยทุธในการพฒันาบคุลากรดานการ

จัดประสบการณการเรียนรูสําหรับเด็กปฐมวัย ของศูนย
พัฒนาเด็กเล็กบานหนองบัว สังกัดองคการบริหารสวน

ตาํบลตําบลโสกนกเต็นอาํเภอพลจังหวดัขอนแกน มผีลการ
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เปลี่ยนแปลงดังกลาวแลวนั้น สามารถอภิปรายผลดังนี้

 1. ใชกลยุทธการประชุมเชิงปฏิบัติการ โดยจัด

กิจกรรมการระดมความคิดและกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู 

มีผูศึกษาคนควา และวิทยากรรวมกันวางแผนกําหนด

กิจกรรมจัดเตรียมเอกสารแลว แจงใหครูผูดูแลเด็กทุกคน

เขารวมการประชุมเชิงปฏิบัติการ โดยเชิญวิทยากรผูที่มี

ความเช่ียวชาญในการจัดประสบการณการเรียนรูสําหรับ

เด็กปฐมวัย ไดใหความรูความเขาใจในหลักการเก่ียวกับ

การจัดประสบการณสาํหรับเด็กปฐมวัย และหลักการเขียน

แผนการจัดประสบการณระดับปฐมวัยครูผูดแูลเด็กทุกคน

มีความรูความเขาใจ และสามารถเขียนแผนการจัด

ประสบการณและจดัประสบการณเดก็ระดบัปฐมวยัได ซึง่

สอดคลองกับ หลักการ และแนวคิดการประชุมเชิงปฏิบัติ

การที่ สมเกียรติ ศรีจักรวาล (2539) กลาวไววา เปนการ

จัดประชุมขึ้นเพื่อเพิ่มหรือเสริมทักษะบางเรื่องใหแกผูเขา

ประชุมโดยเฉพาะวิธีการ อาจประกอบดวย การบรรยาย 

หรืออภิปรายเน้ือหาตาง ๆ ติดตามดวยการลงมือปฏิบัติ

ภายใตการดูแลและใหคําแนะนําของที่ปรึกษา

 2. จากการใชกลยุทธการนิเทศการสอน โดย

ผูศึกษาคนควาและวิทยากรผูมีความเช่ียวชาญในการจัด

ประสบการณระดับปฐมวัย ทั้ง 6 กิจกรรม ออกนิเทศการ

สอน ทําใหครูผูดูแลเด็กทุกคนมีความรู ความเขาใจ และ
สามารถจัดกิจกรรมประจําวันสําหรับเด็กปฐมวัยได ทั้ง 6 

กิจกรรมนอกจากการแนะนํา ใหคําปรึกษา ก็ยังใช
กระบวนการนิเทศดวยการสาธิตการสอนซํ้า เพื่อใหผูดูแล

เด็กลอกเลียนแบบพฤติกรมการสอน แลวไดปฏิบัติจริงที่

ละขั้นตอน ซึ่งสอดคลองกับหลักการนิเทศการสอนที่ 

สาํนักงานคณะกรรมการการประถมศกึษาแหงชาต ิ(2542) 

กลาวไววา เปนกระบวนการรวมกันของบุคลากร เพื่อ

ปรับปรงุและเพิม่ประสทิธภิาพการปฏบิตังิานของผูรบัการ
นเิทศในการพฒันาคุณภาพการศกึษา จดุมุงหมายของการ

นิเทศการสอน คือ การพัฒนาคน พัฒนางาน ประสาน

สัมพันธและสรางขวัญกําลังใจแกผูปฏิบัติงาน และมี

เปาหมายสูงสุด อยูที่คุณภาพนักเรียน

 3. จาการใชกลยุทธการนิเทศแบบเพ่ือนชวย

เพื่อนโดยผูศึกษาคนควารวมกันใหคําชี้แนะ ใหความ

ชวยเหลือซึ่งกันและกัน นําแผนการจัดประสบการณมา
ปรับปรุงแกไขในสวนทีย่งัไมถกูตองเพิม่เติมเทคนคิการจดั

กจิกรรม ฝกใหเด็กไดเปนผูปฏบิตัแิละสรุปองคความรูดวย

ตนเองเพิ่มสื่อการเรียนรูที่ที่มีคุณภาพเหมาะสมกับความ

สนใจของวัยผูเรียน เปนสื่อที่หาไดในทองถิ่น นําแผนการ

จดัประสบการณทีเ่ขยีนไว ไปสอนไดจรงิ พฤตกิรรมการจดั

กจิกรรมของครูเปล่ียนไป กระตุนใหเด็กเกิดการเรียนรูจาก

การใชสือ่การเรียนจากแหลงเรยีนรู ทีส่อดคลองกบัหลกัการ
นิเทศแบบเพื่อนชวยเพื่อน (กรมวิชาการ, 2535) กลาวไว

วาเปนการใหความไววางใจซึ่งกันและกัน รวมกันคิด

รวมกันทํา รวมกันแกปญหาตางฝายตางชวยเหลือเก้ือกูล

อยางดี ตอกัน เรียนรูจากกันและกันสอดคลองการนิเทศ

แบบเพือ่นชวยเพ่ือนหรือกลัยาณมติร (นภเนตร ธรรมบวร,

2549)กลาวไววากัลยาณมิตรนเิทศเปนกระบวนการชีแ้นะ 

ชวยเหลือดานการเรียนการสอนในกลุมเพ่ือนครูดวยกันใน

การสรางศรัทธา สาธิตรูปแบบวิธีการทํางานรวมกันและ

ตดิตามประเมนิผลตลอดกระบวนการ การนเิทศแบบเพือ่น

ชวยเพื่อนจึงเปนกลยุทธที่สําคัญในการพัฒนาบุคลากร

เก่ียวกับการจัดประสบการณสําหรับเด็กปฐมวัย

ขอเสนอแนะ

 1.  ขอเสนอแนะในการนําไปใช

   1)  ในการพฒันาครดูานการจดัประสบการณ
การเรยีนรูสาํหรับเดก็ปฐมวยัจะตองมกีารประชมุกลุมยอย

กอนการดําเนินการพัฒนา เพราะจะทําใหทราบถึงความ

ตองการและความคดิเหน็ของแตละคนเพือ่นาํมาวเิคราะห

รูปแบบหรือกิจกรรมในการท่ีจะพัฒนาบุคลากรเพื่อความ

เหมาะสมและเกิดประโยชนสูงสูด
   2)  การพัฒนาครู ควรมีการใชกลยทุธในการ

พัฒนาที่หลากหลาย เพื่อจะทําใหครูมีความรู ความเขาใจ 

และมีประสิทธิภาพในการพัฒนาตนเองและทําใหการ

ปฏิบัติงานมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น
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   3) สถานศกึษาและองคกรปกครองสวนทองถิน่

ทีจ่ดัการศกึษาระดบัปฐมวยัควรดาํเนนิการพฒันาบคุลากร

อยางตอเน่ือง ใหมคีวามรูความสามารถและมีประสิทธภิาพ

มากยิ่งขึ้นเพื่อกระตุน สงเสริม พัฒนาบุคลากร 

 2. ขอเสนอแนะในการศึกษาคนควาตอไป
   1) ควรมกีารพฒันาครใูหมคีวามรู ความสามารถ

ในการผลิตสือ่ ผลติเคร่ืองมอืวดัผลและประเมินผล ใหตรง

ตามวัตถุประสงค เพ่ือจะทําใหสื่อ เคร่ืองมือวัดผลได

มาตรฐาน

   2)  ควรศกึษาคณุลกัษณะทีพ่งึประสงค ของ

ครูผูดูแลเด็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัดองคการบริหาร

สวนตําบล

   3) ควรมีการศึกษาสภาพปญหา ในการจัด

ประสบการณระดับปฐมวัยของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัด

องคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อนํามาปรับปรุงและ

พฒันาการจดัประสบการณระดบัปฐมวยั ใหมคีณุภาพและ

ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

เอกสารอางอิง
1. กรมวชิาการ. (2535).ขอคดิเบือ้งตนในการสอนและ

การสอนที่เนนกระบวนการ. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ

คุรุสภาลาดพราว.
2. กรมวิชาการ. (2546). คูมือหลักสูตรการศึกษา

ปฐมวัยพุทธศักราช 2546. (ม.ป.ท.) : (ม.ป.พ).
3. กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น. (2551). แผน

พัฒนาการศึกษาทองถิ่นระยะ 3 ป (พ.ศ. 2552 – 
พ.ศ. 2554). กรุงเทพฯ : กรมสงเสริมการปกครอง

ทองถิ่น.

4. จิรานุวัฒน พัฒนสระคู.(2552). การพัฒนาบุคลากร

ในการจัดประสบการณระดับปฐมวัยของศูนย
พัฒนาเด็ก เล็กสังกัดองคการบริหารสวนตําบล

สะอาดอําเภอโพธิ์ชัย จังหวัดรอยเอ็ด. การศึกษา

คนควาอสิระปรญิญาการศึกษามหาบัณฑติ มหาวิทยาลยั

มหาสารคาม.

5. ไตรรงค มณีคํา.(2553). การพัฒนาบุคลากรในการ

จัดประสบการณเรียนรูศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัด

องคการบริหารสวนตําบลแตล อําเภอศีขรภูมิ 

จงัหวัดสุรนิทร. การศกึษาคนควาอสิระ ปรญิญาการ

ศึกษามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม .

นภเนตร ธรรมบวร. (2549). การจดักระบวนการคดิ
ในเดก็ปฐมวยั. กรงุเทพฯ: จฬุาลงกรณมหาวทิยาลยั.

6.  ประวติ เอราวรรณ. (2545). การวิจยัเชิงปฏิบตักิาร.

กรุงเทพฯ : ดอกหญาวิชาการ. 

7.  ปรีชา ดาวเรือง. (2551) . การพัฒนาบุคลากร

โรงเรียนอนุบาลอินทราในเร่ืองการจัดกจิกรรมการ

เรียนการสอนเพื่อพัฒนาดานสติปญญาในการคิด

ของนักเรียน.การศึกษาคนควาอิสระ ปริญญาการ

ศึกษามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.

8.  พรรณพิมล แสนศรี. (2551).การพัฒนาบุคลากรใน

การจัดกิจกรรมการเรียนรูของเด็กปฐมวัยศูนย

พัฒนาเด็กเล็กบานหนองจะบกอําเภอสีดาจังหวัด

นครราชสีมา. การศึกษาคนควาอิสระ ปริญญาการ

ศึกษามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.

9. ยศกร ปวงสุข. (2552).การพัฒนาบุคลากรดานการ

จัดกิจกรรมการเรียนรูสําหรับเด็กปฐมวัยศูนย

พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตําบลบงใตอําเภอ

สวางแดนดินจังหวัดสกลนคร. การศึกษาคนควา

อิสระ ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัย

มหาสารคาม.

10. รัตนพล บุญคงที่. (2550). การพัฒนาบุคลากรดาน

การจัดประสบการณการเรียนรูระดับปฐมวัยของ
ศนูยพฒันาเด็กเล็กตาํบลเขืองกิง อาํเภอเชียงขวัญ

จงัหวัดรอยเอ็ด.การศกึษาคนควาอสิระ ปรญิญาการ

ศึกษามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัย มหาสารคาม.

11.  สมเกียรติ ศรีจกัรวาฬ. (2539).การวางแผนและการ

จัดประชุมทางวิชาการ. กรุงเทพฯ มหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร.



59

วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
ปที่ 5 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน) 2558

12. สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ.(2542). 

การบริหารบุคคลสําหรับบริหารสถานศึกษา

โครงการพฒันาการบรหิารบุคคล. กรงุเทพฯ : โรงพิมพ

คุรุสภาลาด

13. Kemmis, S. and R. McTaggart. (1988).The

action research planner. 3rded Victoria, 

Australia :Deaken University Press.


