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1.1 ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 
แนวพระราชดําริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ทรงเน้น

ความสําคัญ ของเด็ก โดยเฉพาะเด็กเล็กก่อนวัยเรียน เพือเป็นการเตรียมความพร้อมให้แก่          

เด็กเล็กก่อนวัยเรียนทีจะได้เจริญเติบโต เป็นผู้ใหญ่ทีมีความสมบูรณ์ ทังร่างกายและจิตใจ รวมทัง

เป็นกําลังสําคัญในการพัฒนาประเทศชาติต่อไป ดังนั น โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอัน

เนืองมาจากพระราชดําริ จึงมุ่งทีจะส่งเสริมให้เด็กก่อนวัยเรียนในชนบท ได้รับการอบรมเลี ยงดูให้

มีพัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม จิตใจ และสติปัญญาอย่างถูกต้อง มีความพร้อมทีจะ

เข้าเรียนในระดับประถมศึกษา เป็นการแบ่งเบาภาระการอบรมเลี ยงดูของผู้ปกครองทีจะได้มีเวลา

ในการประกอบ อาชีพอย่างเต็มท ีมุ่งส่งเสริมให้ท้องถินได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาและช่วยเหลือ

ตนเอง โดยการเผยแพร่วิชาความรู้แผนใหม่แก่ผู้ปกครองและชุมชน โดยเฉพาะอย่างยิงจะได้        

ช่วยแก้ไขปัญหาทุพโภชนาการของเด็ก เน้นให้ผู้ปกครองได้ตระหนักและเล็งเห็นความสําคัญของ

การพัฒนาเด็ก และเข้ามามีส่วนร่วมกับชุมชนในการพัฒนาเด็กด้วย(อุมา สุคนธมานและคณะ, 

2541) จากแนวพระราชดําริ แสดงให้เห็นว่า เด็กเป็นทรัพยากรทีมีค่าทีสุดของประเทศ              

การส่งเสริมพัฒนาการของเด็กจึงถือเป็นพื นฐานของการพัฒนาประเทศทีสําคัญ โดยเฉพาะอย่าง

ยิงเด็กในวัยก่อนเข้าโรงเรียน ซึงเป็นการวางรากฐานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทีแท้จริง 

เนืองจากการเรียนรู้ของมนุษย์เกือบร้อยละ 90 เกิดขึ นในวัย 5 ขวบแรก (Bloom, 1964)  

มีการศึกษางานวิจัยหลายเรืองในประเทศสหรัฐอเมริกาเกียวกับการพัฒนาเด็กในแง่

เศรษฐศาสตร์พบว่าผลการศึกษาเป็นไปในทิศทางเดียวกันว่าการลงทุนเพือพัฒนาการเด็กเป็นการ

ลงทุนทียิงกว่าคุ้มค่าต่อผลทางสังคมในระยะยาวทีเกิดขึ นนันเป็นเพราะการพัฒนาในวัยเด็กเล็กที

ส่งผลในวัยผู้ ใหญ่ทีเกิดขึ นอย่างชัดเจน คือเด็กมีศักยภาพในการเรียนรู้และสามารถเข้ารับ

การศึกษาในระดับทีสูงขึ น   มีการทํางานทีดีขึ น สามารถดูแลตนเอง และลดการพึงพิงจากรัฐ ลด

อาชญากรรม และทสีําคัญคือลดอัตราการทอดทิ งในรุ่นถัดไป และการศึกษายังยืนยันว่าการลงทุน

ให้เกิดโครงการเพือสนับสนุนพัฒนาการเด็กตังแต่วัยเด็กซึงถ้ายิงเล็กเท่าใดก็ยิงให้คุ้มค่ามาก

ยิงขึ นเท่านัน ไม่เฉพาะแต่โครงการทีมุ่งเน้นด้านสุขภาพของเด็กเท่านันแต่รวมไปถึงโครงการทีมุ่งให้

ความรู้แก่ผู้ ดูแลเด็กในด้านพัฒนาการของเด็กด้วย (บังอร  เทพเทียน และ ปิยฉัตร ตระกูลวงษ์, 

2550) 
เด็กแรกเกิดถึง 5 ปีเป็นช่วงวัยทีสําคัญทีสุดของการเจริญเติบโตทังร่างกาย จิตใจ  

อารมณ์  สังคม  และสติปัญญา โดยเฉพาะด้านสมองซึงเติบโตถึงร้อยละ 80 ของผู้ใหญ่ เป็นวัยที

สําคัญและเหมาะสมทีสุดในการปูพื นฐาน เพือยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิต และเป็นการ
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ส่งเสริมพัฒนาการเด็กในช่วงวัยนี อย่างถูกต้องและเหมาะสม ย่อมนําไปสู่คุณภาพของผู้ใหญ่ทีจะ

เป็นทรัพยากรบุคคลทีมีคุณค่าของประเทศชาตใินอนาคต การพัฒนาการดังกล่าวเป็นพื นฐานของ

สติปัญญา และสําคัญต่อกระบวนการเรียนรู้ของเด็ก (นิตยา คชภักดี, 2543) การศึกษาปัจจัยทีมี

อิทธิพลต่อพัฒนาการองค์รวมของเด็กปฐมวัยคือ การอบรมเลี ยงดูเด็ก การศึกษาของพ่อ แม่ 

รายได้ของครอบครัว และจํานวนบุตรทีมีชีวิตอยู่ มีผลสูงสุดต่อการอบรมเลี ยงดูเด็ก (ลัดดา  

เหมาะสุวรรณ, 2547) 
การเลี ยงดูให้ความรัก ความเอาใจใส่อย่างใกล้ชิดของครอบครัวเป็นอีกปัจจัยหนึงทีสําคัญ 

จากการสํารวจพบว่า ผู้เลี ยงดูเด็กในเวลากลางวัน ได้แก่ 1. พ่อ แม่ 2. ญาติ (ปู ่  ย่า ตา ยาย ฯลฯ)     

3. ฝากศูนย์เด็กเล็ก หรือโรงเรียนอนุบาล 4. จ้างเลี ยงตามบ้าน ร้อยละ 49.8  29.5 18.4 และ 

2.3  ตามลําดับ (สํานักงานส่งเสริมสุขภาพ, 2546) นอกจากนี  สํานักบริหารการทะเบียนยัง

พบว่า พ.ศ. 2547 มีประชากรทังประเทศ (ร้อยละ 16.2) 61,973,621 คน เป็นเด็กแรกเกิดถึง 

6 ปี 4,783,339 คน หรือร้อยละ 7.7 ของประชากรทังประเทศ และมีเด็กกว่า 776,064 คน          

ทีได้รับการเลี ยงดูอยู่ในศูนย์เด็กเล็กสังกัดต่างๆ ทังสิ น 17,949 แห่ง (กรมอนามัย, 2549) 

จากสภาพสังคมปัจจุบัน ภาวะเศรษฐกิจบีบคันรายรับไม่พอรายจ่าย ทําให้แม่บ้านต้อง

ออกทํางานนอกบ้านเพือหารายได้เพิม  ประกอบกับครอบครัวมีลักษณะเป็นครอบครัวเดียวทีมี

เฉพาะพ่อ – แม่ และลูก ซึงปัจจุบันตัวเลขสูงถึงร้อยละ40 ทําให้ขาดคนดูแลเด็กในครอบครัว  

หรือ พ่อ-แม่เด็กไปทํางานและฝากปู ่  ย่า เลี ยงตามต่างจังหวัด จึงทําให้แนวโน้มของความต้องการ

บริการดูแลเด็กมีเพิมขึ น  สถานบริการไม่ว่าจะเป็นศูนย์รับเลี ยงเด็กต่างๆจะต้องรับหน้าทีทีสําคัญ

ในการอบรมเลี ยงดูเด็กวัยก่อนเข้าโรงเรียนซึงสถานรับเลี ยงทมีี กไ็ม่เพียงพอกับความต้องการและ

มีค่าใช้จ่ายทีตามมา แต่ปัญหาใหญ่ของสถานบริการรับดูแลเด็กคือการดําเนินงานทียังขาด

หลักการและทิศทางทีเหมาะสม ด้วยเรืองนี เป็นเรืองใหม่สําหรับสังคมไทย ซึงเป็นสังคมทีเคยอยู่

กันแบบครอบครัวขยาย (Extended  family) โดยมี พ่อ แม่ ปู ่  ย่า ตา ยาย อาศัยอยู่รวมกัน     

ซึงปัจจุบัน ชีวิตความเป็นอยู่ดังกล่าวมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนือง  

จากชีวิตสังคมไทยทีเปลียนไป ธุรกิจทางการศึกษา การเปิดศูนย์รับเลี ยงเด็ก จึงเกิดขึ น

เป็นดอกเห็ด จากสังคมเมืองเริมขยายไปสู่สังคมชนบท บางแห่งเปิดตามบ้าน บางแห่งมีบริเวณ

โดยใช้ชือเรียกต่างๆกันไป เช่น เนอร์เซอรี บ้านเด็ก โฮมสคูล หลายแห่งขออนุญาตถูกต้อง     

บางแห่งไม่ได้ทํา โดยอ้างเป็นเพียงการรับฝากเลี ยงเท่านัน ซึงการดูแลควบคุมคุณภาพจึงยัง

เป็นไปแบบไม่ทัวถึง สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิน ซึงเป็น

สถานทีดูแลและให้การศึกษาแก่เด็ก มีการขออนุญาตจัดตังถูกต้องฐานะเทียบเท่าสถานศึกษา    

มีทังศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทีองค์กรปกครองส่วนท้องถินจัดตังเอง และเป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ

ส่วนราชการต่างๆ ทีถ่ายโอนภารกิจมาจากกรมพัฒนาชุมชน กรมศาสนา ให้อยู่ในความดูแล

รับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน (กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน, 2548) โดยกรม

ส่งเสริมการปกครองท้องถินได้ให้หลักการจัดการศึกษาปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไว้ว่าเป็น

การจัดการศึกษาสําหรับเด็กทีมีอายุตั งแต่แรกเกิดถึง 5 ขวบ ซึงเป็นหลักการทีต้องคํานึงถึงการ
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พัฒนาการเด็กเป็นองค์รวม เพือโอกาสในการพัฒนาเด็กทุกด้านตามลําดับขันตอนของการ

พัฒนาการอย่างสมดุลและเต็มศักยภาพ และให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตสังคม วัฒนธรรม ตามความ

เป็นอยู่จริงของเด็ก โดยมีผู้ใหญ่ในชุมชนเป็นผู้ เชือมโยงองค์ความรูต่้างๆ ให้แก่เด็ก ทังยังเปิด

โอกาสให้แก่เด็กได้พัฒนาการอย่างเป็นองค์รวมโดยผ่านการเล่น ซึงเป็นพัฒนาการตามธรรมชาติ

ของเด็ก และผ่านกิจกรรมทีเหมาะสมตามวัยโดยมีผู้ใหญ่เป็นแบบแผนทีดีในการเรียนรู้  การจัด

ประสบการณ์ต่างๆ  และจะต้องได้รับการประสานความร่วมมือจากครอบครัว ชุมชน และ

สถานศึกษา  
ปัจจัยหลักในการพัฒนาเด็กให้มีคุณภาพได้นันนอกเหนือจากสภาพแวดล้อมแล้วนัน คือ 

ตัวครู  ซึงมีองค์ประกอบทีเกียวข้องเพียง 2 ส่วน คือคุณภาพของตัวครูเอง และคุณภาพการจัด

ประสบการณ์การเรียนรู้ของครู คุณลักษณะของความเป็นครู คือ ต้องมีความรักศรัทธาในอาชีพ 

เมตตาและเอาใจใส่ลูกศิษย์เป็นแบบอย่างทีดีของลูกศิษย์ หมันพัฒนาตนเอง เข้ากับผู้ปกครอง

และชุมชนได้ดี แต่สิงสําคัญทีสุดคือครูต้องมีความสามารถในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้    

(ต่อยอดความรู)้ อย่างมีประสิทธิภาพโดยให้ความสําคัญกับประโยชน์ทีจะเกิดกับลูกศิษย์เป็น

อันดับแรก ในความเชือทีว่า เด็กทุกคนมีความสามารถในการเรียนรู้และสามารถพัฒนาตนเองได้ 

(กระทรวงศึกษาธิการ, 2550)         

สําหรับแผนการศึกษาแห่งชาติในอดีต จนถึงปัจจุบันได้พูดถึงการศึกษาก่อนวัยเรียนไว้

ชัดเจนเริมตังแต่ปี พุทธศักราช 2520 หมวดที 2 ข้อ 16 ได้กล่าวถึงการจัดการศึกษาของเด็กก่อน

วัยเรียนว่า รัฐบาลพึงเร่งรัดและสนับสนุนการอบรมเลี ยงดูเด็กในวัยก่อนประถมศึกษา โดยรัฐบาล

จะสนับสนุนให้ท้องถินและภาคเอกชนจัดให้มากทีสุด สําหรับรัฐบาลจะจัดทําเพียงเพือเป็น

ตัวอย่างและเพือการค้นคว้าเท่านัน (สํานักงานคณะกรรมการประถมศึกษาแห่งชาต,ิ 2541) 

แผนการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2535  ได้กล่าวถึงการจัดการศึกษาของเด็กก่อนวัยเรียน ใน

หมวด 2 ข้อ 3 ได้ระบุว่า การศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาเป็นการศึกษาในลักษณะของการ

อบรมเลี ยงดูและพัฒนาความพร้อมของเด็กทังทางร่างกาย  จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ บุคลิกภาพ 

และสังคมเพือรับการศึกษาในระดับต่อไป และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 

และแก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 2)  พุทธศักราช 2545 มาตรา 18 ระบุไว้ว่ารัฐบาลต้องจัดการศึกษา

ระดับปฐมวัยและการศึกษาขันพื นฐานให้ในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย  อันได้แก่ ศูนย์เด็กเล็ก          

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนเกณฑ์ของสถาบันศาสนา ศูนย์บริการแรกเริมของเด็ก

พิการและเด็กซึงมีความต้องการพิเศษ หรือสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยทีเรียกชืออืนๆ  

ตามบทบัญญัติของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติทีมีความมุ่งหมายและหลักการ         

จัดการศึกษาว่า การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพือพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ทีสมบูรณ์ สามารถ

อยู่ร่วมกับผู้อืนได้อย่างมีความสุข มีการระดมทรัพยากรจากแหล่งต่างๆ มาใช้ในการศึกษา             

เน้นการมีส่วนร่วมของบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิน และสถาบันทาง

สังคมอืน  (ปฏิรูปการศึกษา, สํานักงาน.2545) สําหรับพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอน

การกระจายอํานาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พุทธศักราช 2542 ซึงออกตามรัฐธรรมนูญ
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แห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  2540 ได้บัญญัติอํานาจและหน้าที ให้องค์กรปกครอง    

ส่วนท้องถินทุกประเภทรับผิดชอบการจัดบริการสาธารณะ (Public  service) ให้แก่ประชาชนใน

พื นทีซึงรวมถึงการจัดการศึกษาด้วยสําหรับการจัดตังศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนันให้ใช้หลักสูตรปฐมวัย 

พ.ศ. 2546 ซึงยังยึดหลักพัฒนาเด็กโดยพัฒนาอย่างเป็นองค์รวมทังด้านร่างกาย ด้านอารมณ์  

และด้านสติปัญญา เพือการเติบโตของเด็กทีสมบูรณ ์สมวัยในทุกด้าน       

การบริหารจัดการในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ประกอบไปด้วย 

คณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ซึงได้จากตัวแทนชุมชนต่างๆรวมถึงผู้ทรงคุณวุฒิโดยมี

นายกเทศมนตรีเป็นประธาน สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจะมีหัวหน้าศูนย์ ผู้ ดูแลเด็กและภารโรง

เข้ามาเป็นองค์ประกอบสําคัญในการดําเนินการศูนย ์

ผู้ วิจัยในฐานะผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถินรับผิดชอบดูแลจัดการศึกษาของ

หน่วยงานในสังกัดไม่ว่าจะเป็น กองการศึกษา โรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ห้องสมุด รวมถึงการ

จัดการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัยเพือมุ่งหวังทีจะให้ความรู้แก่คนในชุมชน ซึงตลอด

ระยะเวลา 3 ปีภายใต้การบริหารงาน ได้ดําเนินการจัดตังศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแห่งใหม่เพิมขึ นสอง

แห่งและโรงเรียนอนุบาลสาธิตอีกหนึงแห่ง โดยวัตถุประสงค์หลักเพือรองรับประชากรทีเพิมขึ นใน

ชุนชน รวมถึงเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายของพ่อแม่ผู้ปกครองในชุมชน และยังเป็นการเพิมช่อง

ทางการให้บริการอีกทางแก่ชุมชน ส่วนวัตถุประสงค์รองเป็นการกระตุ ้น ให้ศูนย์เด็กเล็กอืน นๆอก

สังกัดเกิดการปรับตัว และพร้อมมอบสิงดีๆ ใหม่ๆให้กับเด็กอืนๆในชุมชน 

การเข้ามามีบทบาทในการบริหารด้าน จัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด

เทศบาลเมืองบ้านไผ่ อําเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น รวมถึงการกํากับ ติดตาม พบว่า ศูนย์พัฒนา

เด็กเล็กทั ง 3 แห่งนี ยังมีปัญหาหลากหลายทียังต้องได้รับการดูแล แก้ไข ไม่ว่าครูทีขาด

ประสบการณ์ ขาดความรู้ทักษะในด้านการดูแลเด็กเล็กทีดี สาเหตุเนืองจากนโยบาย “ครอบครัว

เข้มแข็ง ท้องถินเข้มแข็ง” ซึงเบื องต้นของผู้บริหารท้องถินเน้นทีจะเปิดโอกาสให้บุตรหลานของ

ชุมชนได้กลับมาทํางานในท้องถิน ดังนันเทศบาลจึงมีข้อจํากัดในเรืองคุณสมบัตแิละการสรรหาผู้ที

เหมาะสม ไม่ว่าจะเป็นด้านความรู ้เจตคติ และทักษะได้ค่อนข้างลําบาก ทําให้ครูทีบรรจุใหม่ส่วน

ใหญ่ไม่ได้จบทางด้านปฐมวัยโดยตรง ผู้ วิจัยจึงมีวัตถุประสงค์ทีจะเพิมพูนความรู้  ทักษะทางด้าน

การดูแลเด็กปฐมวัย รวมถึงเจตคติทีดีให้แก่ผู้ดูแลเด็กในศูนย์ทุกคน 

งานวิจัยครังนี จึงเป็นการมุ่งทีจะพัฒนาบุคลากรในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้เกิดความรู้ 

ความเข้าใจในระบบงานการปฏิบัติต่อเด็กเล็กอย่างถูกต้อง ภายใต้ความเชือทีว่า “เมือครูมี

คุณภาพ เด็กก็จะมีคุณภาพตาม” โดยการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัยทังด้านร่างกายอารมณ์และ

สติปัญญาในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลเมืองบ้านไผ่ อําเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น  

ปรัชญาการจัดยุทธวิธี รูปแบบการจัดกิจกรรมและการประเมินผล รวมทังกิจกรรมต่างๆ  ทีเกิดขึ น

จากการศึกษาครังนี จะได้นํามาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาบุคลากรในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด

เทศบาลเมืองบ้านไผ่ต่อไป   
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1.2 คําถามการวิจัย 

ในการวิจัยครังนี  มีคําถามการวิจัยดังนี 

1. กระบวนการ/วิธีการพัฒนาบุคลากรในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลเมือง           

บ้านไผ่ สภาพปัจจุบัน เป็นอย่างไร 

2. ผลของกระบวนการ/วิธีการพัฒนาบุคลากรในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาล

เมืองบ้านไผ่ โดยใช้หลักการวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม เป็นอย่างไร 

 

1.3 จุดมุ่งหมายของการวิจัย 

 การวิ จัยครั งนี มีจุดมุ่ งหมายเพือพัฒนาบุคลากรในศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กโดยใช้

กระบวนการวิจัยปฏิบัติการการมีส่วนร่วมโดยมีวัตถุประสงค์ย่อย ดังนี 

1. เพือศึกษาข้อมูลพื นฐานและกระบวนการ/วิธีการพัฒนาบุคลากรในศูนย์พัฒนา            

เด็กเล็ก สังกัดเทศบาลเมืองบ้านไผ่  
2. เพือศึกษาวิธีการและผลของกระบวนการพัฒนาบุคลากรในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด

เทศบาลเมืองบ้านไผ่โดยใช้หลักการวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม 

  
1.4 ขอบเขตของการวิจัย 

การวิจัยครังนี จะทําการวิจัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดเทศบาลเมืองบ้านไผ่  

ผู้ ร่วมวิจัย (Research Participants) ได้แก่ บุคลากรผู้ ดูแลเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

สังกัดเทศบาลเมืองบ้านไผ่  ปีการศึกษา 2551 จํานวน 17 คน 

รูปแบบและวิธีการวิจัยเป็นการพัฒนาบุคลากรโดยใช้หลักการวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วน

ร่วม(PAR) ของเคมมิสและแมคแท็กการ์ท (Kemmis & McTaggart)  ซึงประกอบด้วย

กระบวนการวางแผน(plan) ลงมือทํา(act) เก็บรวบรวมข้อมูล(observe) และสะท้อนคิด(reflect)   

โดยแบ่งการวิจัยออกเป็น 2 ระยะ ดังต่อไปนี    

ระยะที  1 ระยะเตรียมการ เป็นการศึกษาสภาพปัจจุบันและปัญหาในการพัฒนาเด็ก

ปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพือศึกษาข้อมูลเบื องต้นอย่างถ่องแท้ เพือนํามาเป็นข้อมูลในการ

พัฒนา 
ระยะที  2 การดําเนินการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (PAR)และพัฒนา

บุคลากรในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลเมืองบ้านไผ่  

ระยะเวลาในการวิจัย กําหนดตามวงจรการปฏิบัติงานเป็นเวลา 1 ½  ปี  คือจาก 

พฤศจิกายน 2551 ถึง 30 มีนาคม 2553 

1.5 นิยามศัพท์เฉพาะ 
ในการวิจัยครังนี  มีคําทีผู้ วิจัยได้นํามาให้คํานิยามศัพท์เฉพาะดังนี 
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1. การพัฒนาบุคลากร หมายถึง กระบวนการหรือวิธีการเพิมพูนความรู ้เจตคติ ทักษะ 

ประสบการณ์ ตามบทบาทหน้าทีของครูผู้ดูแลเด็กเพือเป็นการส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้าน

ตามวัยโดยการอบรมเชิงปฏิบัติการ การมอบหมายงาน การสาธิตการสอน การศึกษาดูงาน            

การนิเทศภายในและ การนิเทศแบบคลินิก 

2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมายถึง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลเมืองบ้านไผ่ จํานวน 

3 แห่ง ซึงเป็นสถานทีทีเด็กก่อนวัยเรียนใช้เป็นสถานทีเรียนรู้ พัฒนาเตรียมความพร้อมตามวัย 

เพือทีจะเข้าเรียนในระดับชันอนุบาลต่อไป 
3.  การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Practical Action Research) หมายถึง การ

วิจัยทีมีจุดมุ่งหมายเพือแก้ปัญหาหรือปรับปรุงการปฏิบัติงานทีดําเนินอยู่โดยอาศัยการมีส่วนร่วม

ของผู้ มีส่วนเกียวข้อง โดยมีขันตอนการวิจัยคือ วางแผน ปฏิบัติการ เก็บรวบรวมข้อมูลและ

สะท้อนคิด เมือครบวงจรหนึงๆ แล้วมีการประเมินและพิจารณาปรับปรุงแผนใหม่เพือนําไป

ปฏิบัติในวงจรต่อไปจนเกิดการเปลียนแปลงหรือบรรลุผล  

4.  บุคลากร หมายถึง ผู้ทที ําหน้าทีอบรมเลี ยงดูเด็กและจัดกิจกรรมพัฒนาการเด็กใน

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบ้านไผ่ อําเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น 

5. การอบรมเชิงปฏิบัติการ หมายถึง กระบวนการพัฒนาครู ทีมีการเชิญวิทยากรทีมี

ความรู้ความสามารถในการอบรมอย่างเป็นระบบ โดยการพัฒนาความรู้  เจตคติ การระดมการ

แลกเปลียนความรู้ มีการฝึกปฏิบัติระหว่างการอบรมและการประเมินผลการอบรม เพือปรับปรุง

และพัฒนา  
6.  การมอบหมายงาน หมายถึง การให้กลุ่มผู้ ร่วมวิจัยได้ปฏิบัติงานเกียวกับการจัดทํา

แผนพัฒนาโรงเรียน การทําระบบประกันคุณภาพภายใต้สถานศึกษา วิเคราะห์หลักสูตร เขียน

แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การวิจัยในชันเรียน และการนิเทศการสอน 

7.  การสาธิตการสอน หมายถึงกระบวนการทกีลุ่มผู้ ร่วมวิจัยใช้ในการได้นําเสนอรูปแบบ

การสอนทีช่วยให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ทีกําหนดโดยการแสดงหรือทําสิงที

ต้องการให้ผู้เรียนได้ สังเกตและเรียนรูจ้ากกิจกรรมการสอน 

8.  การศึกษาดูงาน หมายถึง การทีบุคลากรของศูนย์พัฒนาเด็กได้เรียนรู้นอกสถานท ี 

โดยศึกษาการดําเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโนนข่า ซึงได้รับรางวัลจากหน่วยงานในและนอก

สังกัด โดยการได้มีประสบการณ์จริง และการสอบถาม แลกเปลียนเรียนรู้  แล้วนําความรู้

ประสบการณ์ทีได้รับมาปรับใช้กับการดําเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลเมืองบ้านไผ่

ต่อไป 
9.  การนิเทศภายใน  หมายถึง การกํากับติดตาม การจัดประสบการณ์ของผู้ ดูแลเด็ก 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลเมืองบ้านไผ่ โดยบุคลากรภายในหน่วยงานเดียวกัน คือ ผูวิ้จัย ผู้ ร่วม

วิจัยให้คําแนะนํา ข้อเสนอแนะเกียวกับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ของผู้ ดูแลเด็กภายในศูนย์

พัฒนาเด็กเล็ก โดยมีความมุ่งหมายเพือปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน 
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10. การนิเทศแบบคลินิก หมายถึง การกํากับติดตาม การจัดประสบการณ์ของผู้ ดูแลเด็ก 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลเมืองบ้านไผ่ โดยบุคลากรภายนอกองค์กร คือ ผู้วิจัย ผู้อ ํานวยการ

กองการศึกษา โดยมีความมุ่งหมายเพือปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน

ผู้ดูแลเด็กและผู้นิเทศจะร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดในการจัดประสบการณ์ การสังเกตการสอน และ

การประเมินการจัดการเรียนการสอน เพือหาทางปรับปรุงแก้ไขร่วมกันและขณะเดียวกันก็ส่งเสริม

ให้ผู้ดูแลเด็ก สามารถนิเทศตนเองได้ในทีสุด  

 

1.6 กิจกรรมสอดแทรก  
สิงสอดแทรก (Intervention) คือ กิจกรรม วิธีการ เชิงพฤติกรรมศาสตร์ สังคมศาสตร์            

ทีจัดให้มี ในรูปแบบของกลยุทธ์ ยุทธวิธี โครงการ กระบวนการ เกียวกับบุคคลในองค์การ           

ทีดําเนินการแล้วทําให้องค์กรในภาพรวมมีการเปลียนแปลงไปในทิศทางทีพึงปรารถนา ซึงผู้ วิจัย

ได้จัดให้มีกิจกรรมสอดแทรก  ดังนี 

6.1   สุนทรียสนทนา  (Dialogue) เป็นวิธีการพูดคุยซึงผู้วิจัยและผู้ ร่วมวิจัยได้ร่วมกัน

พูดคุยถึงสภาพปัญหาและข้อเท็จจริงของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโดยไม่เรียงลําดับหัวข้อสนทนา              

มีอิสระในการพูดคุย สามารถพูดและถามอะไรก็ได้  ส่วนคนอืนๆจะตอบหรือไม่ตอบก็ได้ ทุกคน

เท่าเทียมกัน  และคนทีอยู่ในวงพูดคุยจะเป็นกระจกเงาให้กันและกันอย่างปราศจากอคติ เพือเปิด

โอกาสให้แต่ละคนเรียนรู้ตนเองและแก้ไขปรับปรุงตนเอง เพือให้สามารถทํางานร่วมกันและอยู่

ร่วมกับคนอืนได้อย่างมีความสุข 

6.2   การจัดการหรือการบริหารความรู้  (Knowledge Management : KM) เป็นการ

นําเอาความรู้จากภายนอกมาสู่ภายใน มีกระบวนการแลกเปลียนเรียนรู้กัน มีการรวบรวมองค์

ความรู้ทีมีอยู่ในตัวของผู้ ร่วมวิจัยทัง  17  คน  มาพัฒนาเป็นระบบเพือให้ทุกคนสามารถเข้าถึง

ความรู้และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู ้ทีสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

6.3   สุนทรียสาธก (Appreciative Inquiry) ผู้ วิจัยและผู้ร่วมวิจัยได้ร่วมวงสนทนาระยะ

สันๆโดยผู้ วิจัยใช้ศิลปะของการถามคําถามอย่างสร้างสรรค์ทีนําไปสู่การส่งเสริมให้ระบบมี

ศักยภาพเพียงพอทีจะพัฒนาไปสู่ศักยภาพสูงสุดโดยใช้กระบวนการ  AI  จะเริมจากการค้นหา

ประสบการณ์ทีดีทีสุด (Peak  Experience) จากนันเอาประสบการณ์ทีได้ไปสานต่อเป็นความฝัน

หรือวิสัยทัศน์ (Dream) วางแผนทําให้วิสัยทัศน์เป็นจริง  (Design)  และเริมต้นทํา 

6.4   ฟังอย่างลึกซึ ง (Deep  Listening)  เป็นการตกลงทําความเข้าใจว่าการสนทนา

ทุกรูปแบบ  ขอให้ทุกคนฟัง  ฟังให้ได้ยิน  โดยไม่ใส่ใจว่าเสียงนันเป็นเสียงของใคร  กําหนดใจให้

รู ้ได้ว่าเสียงทีได้ยินคือเสียงของกัลยาณมิตร นอกจากนี ยังต้องเฝ้าสังเกตอารมณ์และความรู้สึกของ

ตนเอง  เสียงของคนในวงสนทนาหรือเสียงจากธรรมชาติอาจมีความคิดบางอย่างเกิดขึ นมาในใจ

และความคิดนันอาจนําไปใช้ในการเริมต้นของการทําอะไรบางอย่างทีมีคุณค่าต่อตนเองและสังคม

ในอนาคตได้ 
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1.7 ประโยชน์ทีคาดว่าจะได้ร ับ 

ผลของการวิจัยครังนี จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาองค์กรและการนําไปประยุกต์ใช้ให้

เกิดประสิทธิผล ดังต่อไปนี 
1.  เป็นแนวทางในการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาปฐมวัยให้เกิดความรู้ ความเข้าใจใน

หลักการปฏิบัติ เลี ยงดู เด็กเล็กในศูนย์ พร้อมทังเกิดความต้องการเปลียนแปลงตนเอง เพือเป็น

ครูทีมีคุณภาพอยู่ตลอดเวลา โดยการมุ่งมันทีจะพัฒนาตนเองอย่างต่อเนือง เพือทีจะพัฒนา          

เด็กก่อนวัยเรียนให้มีความพร้อมทังทางด้าน ร่างกาย อารมณ์และสติปัญญา ผ่านหลักสูตรหรือ

การจัดกิจกรรมการเรียนรู ้      
2.  สามารถนํารูปแบบการพัฒนาบุคคลากรทีเป็นประโยชน์ทางการศึกษาปฐมวัยเป็น

แนว ทางสําหรับผู้บริหาร องค์กรทางการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถินอืนๆในการพัฒนา

บุคลากรครูต่อไป 
3.  สามารถนํารูปแบบการวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมทีใช้กิจกรรมสอดแทรกไปขยายผล 

ประยุกต์ใช้กับในการพัฒนาครูในระดับต่างๆต่อไป 
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บทที 2 
วรรณกรรมและงานวิจัยทีเกียวข้อง 

 

 

การวิจัยครังนี  ผู้ วิจัยได้ศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยทีเกียวข้องโดยนําเสนอ

ตามลําดับดังนี 

2.1 แนวคิดองค์กรปกครองส่วนท้องถินและบทบาทด้านการจัดการศึกษา 

2.1.1 แนวคิดทฤษฎีเกียวกับการกระจายอํานาจ 

2.1.2   วัตถุประสงค์ของแผนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิน 

2.1.3  บทบาทหน้าทีตามกฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

2.1.4  แนวความคิดเกียวกับบทบาทหน้าทีขององค์กรปกครองส่วนท้องถินกับ

การจัดการศึกษา 

2.2 นโยบายหลักการในการพัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 

2.2.1  นโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาเด็กปฐมวัย  

2.2.2  บุคลากรทีเกียวข้องในการดําเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

2.2.3 บุคลากรซึงทําหน้าทีในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

2.2.4   บทบาทหน้าทผูี้บริหาร หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและผู้ดูแลเด็ก 

2.2.5  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลเมืองบ้านไผ่ 

2.2.6 รูปแบบการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

2.3 แนวคิดทฤษฎีเกียวกับการเสริมสร้างศักยภาพเด็ก 

2.3.1   แนวคิดและหลักการจัดการศึกษาเพือพัฒนาเด็กปฐมวัย 

2.3.2   รูปแบบการจัดการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย 
2.3.2.1  ความฉลาดทางพลานามัย   

2.3.2.2  ความฉลาดทางอารมณ์ 

2.3.2.3  ความฉลาดทางสติปัญญา 

2.4 การพัฒนาบุคลากรและการพัฒนาวิชาชีพครู 

2.4.1   การพัฒนาบุคลากร 
2.4.2   การพัฒนาวิชาชีพครู   

2.4.3   แนวคิดเชิงทฤษฎีเพือการพัฒนาครู 

2.4.4   วงจรและกระบวนการพัฒนาวิชาชีพครู 

2.4.5   ผลกระทบของการพัฒนาวิชาชีพครู 
2.5 การบริหารทรัพยากรมนุษย ์
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2.6 การเสริมพลังอํานาจ 

2.7 การวิจัยปฏิบัติการ (Action Research) 

2.7.1  การวิจัยปฏิบัติการ (Action Research) 
2.7.2  วิจัยปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วม (Participatory Action Research)  

2.8 กรอบแนวคิดในการวิจัย  

 

2.1 แนวคิดเกียวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถินและบทบาทด้านการจัดการศึกษา    
องค์กรปกครองส่วนท้องถินนับเป็นองค์กรทีมีบทบาทสําคัญในการจัดการศึกษาและการมี

ส่วนร่วมในการจัดการศึกษามาตังแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบัน และจะยิงมีบทบาทมากขึ นในอนาคต 

อันเนืองมาจากนโยบายการกระจายอํานาจ การจัดการศึกษาสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถินซึง

กําหนดไว้ในกฎหมายสําคัญหลายฉบับ โดยเฉพาะอย่างยิงรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย   

พ.ศ. 2540 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และทีแก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 2) 

พ.ศ. 2545 พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิน พ.ศ. 2542 
2.1.1 แนวคิดทฤษฎีเกียวกับการกระจายอํานาจ 

การมุ่งหวังทีจะให้ท้องถินปกครองตนเองโดยให้ส่วนกลางคอยเป็นเพียงพีเลี ยง

ให้คําแนะนํา ไม่ใช่การสังการ เพือให้ท้องถินสามารถตอบโจทย์ของตนเองได้นัน นานาประเทศได้

กระทําผ่านกระบวนการทีเรียกว่า การกระจายอํานาจ จากส่วนบน ลงล่าง จากส่วนกลางไปท้องถิน  

ความหมายของการกระจายอํานาจ 

ได้มีนักวิชาการหลายท่านได้ให้ความสําคัญและคําจํากัดความในเรืองของการ

กระจายอํานาจไว้ดังนี 
สถาบันภาษาศาสตร์ (อ้างถึงในเสาวลักษณ์ แก้วประเสริฐ, 2549) กล่าวถึง 

ความหมายของการกระจายอํานาจว่า มีอยู่ 2 นัย คือ 
1. ความหมายตามนัยการปกครอง คือ หลักการปกครองทีรัฐบาลแห่งชาติหรือ

รัฐบาลกลาง ได้มอบอํานาจทางการปกครองบางอย่างซึงส่วนกลางได้พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นการ

ไม่ทําลายความมันคงของชาติให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถินซึงเป็นนิติบุคคล 
2. ความหมายตามนัยการบริหารสถาบันภาษาศาสตร์ ได้ให้ความหมายการ

กระจายอํานาจว่า หมายถึง การมอบอํานาจในการบริหารงานให้ผู้ปฏิบัติงานหรือให้บุคลากรไป

ปฏิบัติ โดยมอบอํานาจการตัดสินใจสังการจากส่วนกลางไปสู่ส่วนท้องถิน 

หลักการกระจายอํานาจสู่ท้องถินก็คือ หลักทีทําให้องค์กรปกครองท้องถินมี

อํานาจภารกิจมากขึ น เป็นการกระจายความรับผิดชอบให้แก่องค์กรท้องถินทีต้องทํางานทดแทน

ภาคส่วนของรัฐ เป็นการแบ่งเบาภารกิจรัฐบาล เพือทําให้งานจัดบริการสาธารณะต่างๆท้องถินได้

ใช้กระบวนการคิดกระบวนการมีส่วนร่วมทําร่วมกับประชาชนในท้องถิน(โกวิท  พวงงาม, 2549) 
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เสริมศักดิ วิศาลาภรณ์ และคณะ (2541) ให้ความหมายการกระจายอํานาจ

หมายถึง การกระจายอํานาจทางการศึกษาเป็นการถ่ายโอน (Transfer) อํานาจ (Power) อํานาจ

หน้าที (Authority) และความรับผิดชอบ จากศูนย์กลางหรือศูนย์รวมอํานาจ ไปยังพื นทีหรือ

อาณาเขตรอบ ๆ จากระดับบนไปสู่ระดับล่าง หรือจากระดับชาติไปสู่ท้องถิน เป็นการถ่ายโอน

อํานาจหน้าทีในการตัดสินใจทังหมดหรือบางส่วนก็ได้ 
ธีรภาพ เพชรมาลัยกุล (2546) ให้ความหมายของการกระจายอํานาจไว้ดังนี 

1.  มีการมอบอํานาจ ถ่ายโอนอํานาจ แบ่งอํานาจบางส่วนในการตัดสินใจและ

การดําเนินงาน เช่น การบริการ เป็นต้น จากส่วนกลางสู่หน่วยงาน องค์การ หรือบุคคลในระดับ

ท้องถิน  

2.  เป็นการกระจายอํานาจทีไม่ได้ขาดจากส่วนกลางอย่างสิ นเชิง แต่มีความ

เชือมโยงสู่ส่วนกลางให้ดําเนินการภายใต้การควบคุมดูแลทีเหมาะสม 

3.  มีจุดเน้นทีมีความอิสระของหน่วยงาน องค์การ หรือบุคคลเพือสร้าง

ประสิทธิผลและประสิทธิภาพในการดําเนินงาน เช่น การกําหนดให้มีอํานาจหน้าท ี(Authority) 

หรือความเป็นนิติบุคคล เป็นต้น ซึงมีผลให้หน่วยงานทีรองรับการกระจายอํานาจจะต้องมี

องค์ประกอบทีนําไปสู่การดําเนินกิจกรรมทีต้องการ ได้แก่ (1) มีการบริหารงบประมาณของ

ตนเอง (2) มีการบริหารบุคคลของตนเอง (3) มีฐานะเป็นนิติบุคคล 

กระทรวงศึกษาธิการ (2546) ได้กล่าวถึง การกระจายอํานาจว่า หมายถึง               

การกระจายอํานาจในการบริหารการศึกษาตามแนวพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาต ิ เป็นการ    

ถ่ายโอน (Transfer) อํานาจหน้าทีความรับผิดชอบในการตัดสินใจด้านวิชาการงบประมาณ           

การบริหารงานบุคคลและการบริหารทัวไปจากส่วนกลางไปยังคณะกรรมการ และสํานักงาน

การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เขตพื นทีการศึกษา และสถานศึกษาในเขตพื นทีการศึกษา

โดยตรง และได้กล่าวว่าวิธีการกระจายอํานาจของ Kemmerer เกียวกับวิธีการกระจายอํานาจไว้ 4 

ประการ คือ การแบ่งอํานาจ(Decentration) การมอบอํานาจ(Delegation) การโอนอํานาจหรือ

การให้อํานาจ (Devolution) และการให้เอกชนดําเนินการ (Privatization) 

2.1.2   วัตถุประสงค์ของแผนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 

1. เพือให้มีการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถินอย่างต่อเนือง

ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 และพระราชบัญญัติกําหนดแผนและ

ขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542  

2. กําหนดกรอบทิศทางและแนวทางการกระจายอํานาจสู่องค์กรปกครองส่วน

ท้องถินทีชัดเจน โดยมีกระบวนการทียืดหยุ่น สามารถปรับวิธีการดําเนินงานให้สอดสถานการณ์ที

เปลียนไป และมีการเรียนรู้จากประสบการณ์ทีเพิมขึ น 
3. กําหนดแนวทางการวางแผนปฏิบัติการ  การพิจารณาถ่ายโอนภารกิจ 

รูปแบบการถ่ายโอนภารกิจทีราชการบริหารส่วนกลางและราชการบริหารส่วนภูมิภาคจะถ่ายโอน
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องค์กรปกครองส่วนท้องถิน ระยะเวลาการถ่ายโอน แนวทางการจัดแบ่งอํานาจและหน้าทีใน          

การจัดบริการสาธารณะระหว่างรัฐกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน แนวทางการจัดสรรทรัพยากร

ด้านการเงิน การคลัง และบุคลากรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถินให้สอดคล้องกับอํานาจ

หน้าทีและภารกิจ  

สรุป การกระจายอํานาจหมายถึง การมอบหน้าที และอํานาจตัดสินใจ รวมถึงการ

จัดการ งบประมาณจากบน ลงล่างเพือให้สายงานระดับล่าง หรือถัดไปได้มีบทบาท อิสระทาง

ความคิด หากมองในแง่ของท้องถิน หมายถึงการให้ท้องถินดูแลกันเอง ปกครองกันเอง                

ซึงท้องถินจะสามารถเข้าใจในความต้องการของคนในพื นทีเป็นอย่างดี โดยทีทุกฝ่ายทีเกียวข้อง

จะต้องทํางานสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกันทังผู้บริหาร ผู้สอน ผู้ปกครองและชุมชน ท้องถิน

จะต้องมีความเข้าใจตรงกันว่า การจัดการศึกษาประถมวัย จะทําเพืออะไร ทําไม และทําอย่างไร 

จึงจะถูกต้องและชัดเจน 
2.1.3  บทบาทหน้าทีตามกฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

ข้อมูลในปี 2548 มีศูนย์เด็กเล็กและองค์กรปกครองส่วนท้องถินรับผิดชอบ

ข้อมูล จํานวนทังสิ น 15,960 แห่ง โดยเป็นการรับโอนจากกรมการพัฒนาชุมชน 7,521 แห่ง       

กรมการศาสนา 4,159 แห่ง สปช. 2,651 แห่ง เทศบาลและ องค์การบริหารส่วนตําบล จัดตังเอง 

1,631 แห่ง (ข้อมูล ณ มกราคม 2549 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนทองถิน) และมีสถานรับ

เลี ยงเด็กสังกัดเอกชน 1,625 แห่ง (รวมภูมิภาค และ กทม.) เฉลียผู้ ดูแลเด็กต่อเด็กเป็น 1: 24 

ค่าตอบแทนผู้ ดูแลเด็กศูนย์เด็กเล็กสังกัดท้องถิน มีการรับเพิมเงินเดือนสูงสุดถึง 7,200 บาท 

รวมค่าครองชีพ 1,000 บาท (ข้อมูลจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ปี 2549) 

บทบาทหน้าทีตามกฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 

หมวดที 9 การปกครองส่วนท้องถิน มาตรา 289 ความดังนี  (สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี, 

2541) องค์กรปกครองส่วนท้องถินย่อมมีหน้าทีบํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญา

ท้องถิน หรือวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิน 

องค์กรปกครองส่วนท้องถินย่อมมีสิทธิทีจะจัดการศึกษาอบรม และการฝึกอาชีพ

ตามความเหมาะสมและความต้องการภายในท้องถิน และเข้าไปมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

อบรมของรัฐ แต่ต้องไม่ขัดต่อมาตรา 43 และ มาตรา 81 ทังนี ตามทีกฎหมายบัญญัติ การจัดการ

ศึกษาอบรมภายในท้องถินตามวรรคสององค์กรปกครองส่วนท้องถินต้องคํานึงถึงการบํารุงรักษา

ศิลปะจารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิน และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถินด้วย 

บทบาทหน้าทีตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 หมวดที 4 

แนวการจัดการศึกษา มาตรา 29 และหมวดที 5 การบริหารและการจัดการศึกษา มาตรา 40,41 

ความดังนี  (กระทรวงศึกษาธิการ, 2542) 

มาตรา 29 ให้สถานศึกษาร่วมกับบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิน เอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ 
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และสถาบันสังคมอืนมีส่วนเสริมความเข้มแข็งของชุมชน โดยจัดกระบวนการเรียนรู้ภายในชุมชน

เพือให้ชุมชนมีการศึกษาอบรม มีการแสวงหาความรู้ ข้อมูลข่าวสาร และรู้ จักเลือกสรรภูมิปัญญา

และวิทยาการต่างๆ เพือพัฒนาชุมชนให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการ รวมทังหา

วิธีการสนับสนุนให้มีการแลกเปลียนประสบการณ์ในการพัฒนาระหว่างชุมชน 

มาตรา 40 ให้มีคณะกรรมการสถานศึกษาขั นพื นฐาน และสถานศึกษา

ระดับอุดมศึกษาระดับตํากว่าปริญญาของแต่ละสถานศึกษาเพือทําหน้าทีกํากับและส่งเสริม

สนับสนุนกิจการของสถานศึกษา ประกอบด้วยผู้แทนผู้ปกครอง ผู้แทนครู ผู้แทนองค์กรชุมชน

ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน ผู้แทนศิษย์เก่าของสถานศึกษา และผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวน

กรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหา การเลือกประธานกรรมการและกรรมการ วาระ

การดํารงตําแหน่ง และการพ้นจากตําแหน่ง ให้เป็นไปตามทีกําหนดในกฎกระทรวงให้ผู้บริหาร

สถานศึกษาเป็นกรรมการ และเลขานุการของคณะกรรมการสถานศึกษาความในมาตรานี ไม่ใช้

บังคับแก่สถานศึกษาตามมาตรา 18 (1) และ (3) 

มาตรา 41 องค์การปกครองส่วนท้องถิน มีสิทธิจัดการศึกษาในระดับใดระดับ

หนึงหรือทุกระดับตามความพร้อมความเหมาะสม และความต้องการภายในท้องถิน 

มาตรฐานกลางเพือการกํากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถินด้านการพัฒนาเด็ก 

ได้ให้รายละเอียดและแนวคิดเกียวกับบทบาทหน้าทีขององค์กรปกครองส่วนท้องถินไว้เพิมเติม 

ดังต่อไปนี 
2.1.4 แนวความคิดเกียวกับบทบาทหน้าทีขององค์กรปกครองส่วนท้องถินกับการ

จัดการศึกษา 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน  ในฐานะหน่วยงานซึงมีภาระหน้าทีรับผิดชอบ          

ด้านการพัฒนาเด็ก  ตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญและกฎหมายว่าด้วยแผนและขันตอนการ

กระจายอํานาจ  ไม่ว่าจะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถินในรูปแบบใดก็ตาม ทังองค์การบริหาร

ส่วนตําบลเทศบาล  หรือเมืองพัทยาก็ดี ล้วนแต่มีบทบาททีสําคัญในการบริหารจัดการเกียวกับ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทังสิ น ปัจจุบนัองค์กรปกครองส่วนท้องถินได้จัดตั ง และดําเนินงานศูนย์

พัฒนาเด็กเล็กพร้อมทังรับถ่ายโอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ซึงเดิมอยู่ในความดูแลรับผิดชอบของ

ส่วนราชการต่างๆโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถินมีหน้าทีรับผิดชอบในการส่งเสริมและพัฒนา

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในทุกๆ ด้าน เพือให้เด็กได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ และได้

มาตรฐาน 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ได้เล็งเห็นความสําคัญในการจัดทํามาตรฐาน

การดําเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองท้องถิน ให้สามารถดําเนินงานเพือพัฒนา

เด็กอย่างมีคุณภาพและเหมาะสม  ซึงเป็นแนวทางให้องค์กรปกครองส่วนท้องถินถือปฏิบัติในการ

ดําเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต่อไป สําหรับมาตรฐานดังกล่าวได้รวบรวมและจัดทําขึ นจําแนก

ออกเป็นมาตรฐานการดําเนินงาน 4 ด้าน ประกอบด้วย 
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1. ด้านบุคลากร และการบริหารจัดการ 

เป็นการกําหนดมาตรฐานการดําเนินงานสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถินด้านบุคลากร และการบริหารจัดการ เช่น คุณสมบัติและบทบาท

หน้าทีของบุคลากรต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน หัวหน้าศูนย์

พัฒนาเด็กเล็กผู้ดูแลเด็ก ผู้ประกอบอาหาร ตลอดจนผู้ทําความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เป็นต้น 
2. ด้านอาคารสถานที  สิงแวดล ้อม และความปลอดภัย 

เป็นการกําหนดมาตรฐานสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิน ด้านอาคารสถานที  สิงแวดล้อม และความปลอดภัย ดังนี 
2.1 ด้านอาคารสถานที เป็นการกําหนดมาตรฐานเกียวกับพื นทีของศูนย์

พัฒนาเด็กเล็กทีตังจํานวนชันของอาคาร ทางเข้า – ออก และประตูหน้าต่าง ตลอดจนพื นทีใช้สอย

อืนๆ เป็นต้น 
2.2   สิงแวดล้อม เป็นการกําหนดมาตรฐานเกียวกับสิงแวดล้อมทังภายใน

และภายนอกตัวอาคาร  เช่น แสงสว่าง เสียง การถ่ายเทอากาศ สภาพพื นทีภายในอาคาร             

รัวสภาพแวดล้อมและมลภาวะ เป็นต้น 
2.3 ด้านความปลอดภัย เป็นการกําหนดมาตรฐานทีเกียวกับความ

ปลอดภัย เช่น การกําหนดมาตรการป้องกันความปลอดภัย และมาตรการเตรียมความพร้อมรับ

สถานการณ์ฉุกเฉิน เป็นต้น 
3. ด้านวิชาการ และกิจกรรมตามหลักสูตร 

เป็นการกําหนดมาตรฐานสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิน  ด้านวิชาการ  และกิจกรรมตามหลักสูตร ได้แก่  คุณลักษณะของเด็กทีพึงประสงค์  

12 ประการ คุณลักษณะตามวัย (ด้านร่างกาย  อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา) การจัด

ประสบการณ์  ตลอดจนการจัดกิจกรรมประจําวันสําหรับเด็ก เป็นต้น 
4. ด้านการมีส่วนร่วม  และการสนับสนุนจากชุมชน 

เป็นการกําหนดมาตรฐานสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิน  ด้านการมีส่วนร่วมและการสนับสนุนชุมชน เช่น การประชุมชี แจงให้ราษฎรในชุมชน

ทราบถึงประโยชน์และความจําเป็นของการดําเนินงาน การจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์การจัดให้มี

กองทุนส่งเสริมและสนับสนุนการดําเนินงาน  ตลอดจนการติดตามและประเมินผลรวมถึงการเข้า

มามีส่วนร่วมจากชุมชน หรือประชาคมในท้องถิน เป็นต้น(สํานักมาตรฐานการบริหารงานองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิน, 2551) 
บทบาทหน้าทีตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที 10 

(พ.ศ.2550-2554) ประเทศไทยยังคงต้องเผชิญกับการเปลียนแปลงทีสําคัญในหลายบริบท    

ทังทีเป็นโอกาสและข้อจํากัดต่อการพัฒนาประเทศ จึงต้องมีการเตรียมความพร้อมของคนและ

ระบบให้สามารถปรับตัวพร้อมรับการเปลียนแปลงในอนาคต และแสวงหาประโยชน์อย่างรู ้เท่าทัน
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โลกาภิวัตน์และสร้างภูมิคุ้มกันให้กับทุกภาคส่วน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมี

ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมไทยสู่สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้                   

ให้ความสําคัญกับการพัฒนาคนให้มีคุณธรรมนําความรู้ เกิดภูมิคุ้มกัน โดยพัฒนาจิตใจควบคู่กับ

การพัฒนาการเรียนรู้ของคนทุกกลุ่มทุกวัยตลอดชีวิต เริมตังแต่วัยเด็กได้มีความรู้พื นฐานเข้มแข็ง 

มีทักษะชีวิตพัฒนาสมรรถนะ ทักษะของกําลังแรงงานให้สอดคล้องกับความต้องการ พร้อมก้าวสู่

โลกของการทํางานและการแข่งขันอย่างมีคุณภาพ สร้างและพัฒนากําลังคนทีเป็นเลิศโดยเฉพาะ

ในการสร้างสรรค์นวัตกรรม และองค์ความรู้ส่งเสริมให้คนไทยเกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนืองตลอด

ชีวิต จัดการองค์ความรู้ ทั งภูมิปัญญาท้องถินและองค์ความรู้สมัยใหม่ ตั งแต่ระดับชุมชนถึง

ระดับประเทศ สามารถนําไปใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม (แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแห่งชาติฉบับที 10 พ.ศ. 2550-2554) 
 

2.2 นโยบาย หลักการในการพัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 

2.2.1  นโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาเด็กปฐมวัย (0-5 ปี) ระยะยาว พ.ศ. 

2550 -2559 ของสํานักเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ(2550) กล่าวถึง

นโยบายทีต้องการพัฒนาเด็กปฐมวัยช่วง 0 -5 ปีทุกคนอย่างมีคุณภาพ เต็มศักยภาพ มีครอบครัว

เป็นแกนหลัก และผู้มีหน้าทีดูแลเด็กและทุกภาคส่วนของสังคม ได้มีส่วนร่วมในการจัดบริการและ

สิงแวดล้อมทีดี เหมาะสม สอดคล้องกับสภาพท้องถินและพัฒนาการเด็กตามวัย ซึงยุทธศาสตร์

หลักทีเป็นแนวคิดทีจะนําไปเป็นกรอบในการจัดทําแผนปฏิบัติการทีชัดเจน ประกอบด้วย 3 

ยุทธศาสตร์หลักดังนี 
1.  ยุทธศาสตร์การส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย 

2.  ยุทธศาสตร์การส่งเสริมพ่อ แม่ และผู้เกียวข้อง เพือพัฒนาเด็กปฐมวัย 

3.  ยุทธศาสตร์การส่งเสริมสภาพแวดล้อมทีเอื อต่อการพัฒนาเด็กปฐมวัย 

2.2.2   บุคลากรทีเกียวข้องในการดําเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประกอบด้วย  

ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิน ได้แก่  นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิน  และปลัดองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิน ตลอดจนบุคลากรซึงทําหน้าทีในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อาทิ หัวหน้าศูนย์

พัฒนาเด็กเล็ก ผู้ ดูแลเด็ก ผู้ประกอบอาหาร และผู้ทําความสะอาด เป็นต้น (กรมการปกครอง, 

ม.ป.ป.) โดยบุคลากร ทีเกียวข้องจะต้องมีคุณสมบัติ บทบาทหน้าที และความรับผิดชอบในการ

บริหารจัดการเพือให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน สามารถดําเนินงานให้

การศึกษาและพัฒนาการสําหรับเด็กได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการด้วยความเหมาะสม และ

เป็นไปตามความต้องการของท้องถิน ดังนี 

ผู ้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิน ประกอบด้วย นายกเทศมนตรี นายก

องค์การบริหารส่วนตําบล  ปลัดเทศบาล ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล รวมถึงผู้ บริหาร
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การศึกษา ได้แก่ ผู้อ ํานวยการสํานักผู้อ ํานวยการกอง หัวหน้ากองการศึกษา ควรมีคุณสมบัต ิ      

ทีสําคัญ ดังนี 
- มีความรู้ความเข้าใจ และตระหนักถึงความสําคัญในการดําเนินงานด้านการ

ให้การศึกษาและพัฒนาการเด็กเล็ก 
- มีวิสัยทัศน์สามารถกําหนดนโยบาย  แผนและงบประมาณเพือการดําเนินงาน

ทีชัดเจนในการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มีคุณภาพ 

2.2.3   บุคลากรซึงทําหน้าทีในศูนย์พัฒนาเด็กเลก็ ได้แก่ หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

ผู้ดูแลเด็ก ผู้ประกอบอาหาร และผู้ทําความสะอาด ควรมีคุณสมบัติทีสําคัญ ดังนี 
1) หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีสถานภาพเป็นพนักงานส่วนท้องถินหรือ

พนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถินตามมาตรฐานทัวไป หรือหลักเกณฑ์เกียวกับ

พนักงานส่วนท้องถินหรือพนักงานจ้างทีออกตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วน

ท้องถิน พ.ศ. 2542  และควรมีคุณสมบัติดังนี 

1.1) มีวุฒิการศึกษาไม่ตํากว่าปริญญาตรีทางการศึกษาขึ นไปสาขาวิชาเอก

อนุบาลศึกษาหรือปฐมวัย หรือปริญญาอืนทีคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนท้องถินรับรอง และ

มีประสบการณ์ในการทํางานเกียวกับการพัฒนาเด็กปฐมวัยมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี 

1.2) มีคุณสมบัติทัวไป  และคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งตามมาตรฐานทัวไป

ทีคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนท้องถินกําหนด 

1.3) มีความรู้เรืองโภชนาการ และอาหารเป็นอย่างดี 

1.4) ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสือมเสีย หรือละเมิดสิทธิเด็ก 

1.5) ไม่มีประวัติการกระทําผิดต่อเด็ก หรือละเมิดสิทธิเด็ก 

1.6) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงทีสุดให้จําคุก เว้นแต่

ความผิดทีเป็นลหุโทษ หรือความผิดทีได้กระทําโดยประมาท 

1.7) แพทย์ให้การรับรองว่ามีสุขภาพจิตดี สุขภาพแข็งแรงไม่เป็นโรคติดต่อ

ร้ายแรง ไม่เป็นผู้วิกลจริต หรือจิตฟันเฟือน ไม่สมประกอบ และไม่เป็นผู้ติดสารเสพติด 

2) ครูผู้ดูแลเด็ก มีวุฒิการศึกษาตามทีคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนท้องถิน

กําหนดโดยมีสถานภาพเป็นพนักงานส่วนท้องถินหรือพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถินตามมาตรฐานทัวไปหรือหลักเกณฑ์เกียวกับพนักงานจ้างทีออกตามพระราชบัญญัติ

ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิน  พ.ศ. 2542 
2.1) มีคุณสมบัติทัวไป และคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งตามมาตรฐานทัวไปที

คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนท้องถินกําหนด 

2.2) ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสือมเสีย หรือบกพร่องในศีลธรรมอันด ี

2.3) ไม่มีประวัติการกระทําผิดต่อเด็ก หรือละเมิดสิทธิเด็ก 
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2.4) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงทีสุดให้จําคุกเว้นแต่

ความผิดทีเป็นลหุโทษ หรือความผิดทีได้กระทําโดยประมาท 

2.5) แพทย์ให้การรับรองว่ามีสุขภาพจิตดี สุขภาพแข็งแรงไม่เป็นโรคติดต่อ

ร้ายแรง ไม่เป็นผู้วิกลจริต หรือจิตฟันเฟือน ไม่สมประกอบ และไม่เป็นผู้ติดสารเสพติด 
2.6) มีระดับวุฒิภาวะ และบุคลิกลักษณะเหมาะสม ทังด้านจิตใจ อารมณ์  

สังคมมีความตังใจปฏิบัติงานด้วยความรัก ความอ่อนโยน เอื อต่อการปฏิบัติหน้าทีในการดูแล 

เด็กเล็กอย่างเหมาะสม 

2.7) เป็นบุคคลทีมีความรักเด็ก มีอุปนิสัยสุขุม เยือกเย็น และมีความขยัน 

อดทน 
2.8) มีประสบการณ์ในการทํางานเกียวกับการพัฒนาเด็กปฐมวัยไม่น้อย

กว่า 2 ปี 

2.2.4   บทบาทหน้าทีผู ้บริหาร หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและผู ้ ดูแลเด็ก 

1) ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิน ควรมีบทบาทหน้าที ดังนี 

1.1) สํารวจความต้องการของชุมชนในการจัดตังและดําเนินงานศูนย์พัฒนา

เด็กเล็ก 
1.2) กําหนดโครงสร้างการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามความพร้อมด้าน

ทรัพยากร บุคคล สถานที และฐานะการคลังของแต่ละท้องถิน 

1.3) จัดทําแผนงานโครงการและงบประมาณในการจัดตังและสนับสนุนการ

ดําเนินงาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก รวมทังจัดทําญัตติขอความเห็นชอบจากสภาท้องถิน 

1.4)  จัดทําประกาศจัดตังศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

1.5) จัดทําระเบียบ หรือข้อบังคับว่าด้วยศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

1.6) กําหนดแผนปฏิบัติการและงบประมาณในการส่งเสริมและพัฒนาศูนย์

พัฒนาเด็กเล็กทุกด้านอย่างต่อเนือง 

1.7) ควบคุม กํากับดูแลการดําเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มีคุณภาพ

และถูกต้องตามหลักวิชาการ 

2) หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ควรมีบทบาทหน้าทีรับผิดชอบดูแลบุคลากร  

และการดําเนินงานภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้เป็นไปตามนโยบาย และแผนงานทีวางไว้อย่าง

ถูกต้องตามหลักวิชาการ และด้วยความเรียบร้อย เกิดประโยชน์ต่อเด็กมากทีสุด 

3) ครูผู้ดูแลเด็กควรมีบทบาทหน้าที ดังนี 

3.1) ปฏิบัติหน้าทีตามกิจวัตรของเด็กเพือให้เด็กมีความเจริญเติบโตมี

พัฒนาการทุกด้านตามวัย 

3.2) ส่งเสริมพัฒนาการของเด็กในลักษณะบูรณาการเชิงสร้างสรรค์ 

กล่าวคือ ให้เด็กได้พัฒนาด้านจิตใจ อารมณ์  สังคม และจริยธรรมไปพร้อมๆ กัน โดยให้โอกาส
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เด็กเรียนรู้ จากสิงของและผู้ คนทีอยู่รอบข้างซึงเด็กจะเรียนรู้ โดยประสาทสัมผัสทั งห้า การ

เคลือนไหว การเล่น และการลงมือกระทํา ดังนันผู้ดูแลเด็กจะต้องส่งเสริมให้โอกาสเด็กได้พัฒนา

อย่างเต็มที รวมทังการปฏิสัมพันธ์กับเด็กด้วยคําพูด และกิริยาท่าทางทีนุ่มนวล อ่อนโยน แสดง

ความรักความอบอุ่นต่อเด็ก 

3.3) สังเกต และบันทึกความเจริญเติบโต พฤติกรรม พัฒนาการต่างๆ ของ

เด็กเพือจะได้เห็นความเปลียนแปลงทังปกติ และผิดปกติทีเกิดขึ นกับเด็ก ซึงจะนําไปสู่การค้นหา

สาเหตุ และวิธีการแก้ไขได้ทันท่วงท ี

3.4) จัดสิงแวดล้อมทีปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ เหมาะสมในการพัฒนาเด็ก

ทุกด้านทังภายในอาคารและภายนอกอาคารให้สะอาด มีความปลอดภัยและเหมาะสมกับ

พัฒนาการ ของเด็ก 

3.5) ประสานสัมพันธ์ระหว่างเด็กกับพ่อแม่ผู้ ปกครอง และสมาชิกใน

ครอบครัว ตลอดจนเป็นสือกลางในการสร้างความสัมพันธ์ทีดีระหว่างเด็กกับพ่อแม่ ผู้ปกครอง 

และสมาชิกในครอบครัว เพือทราบถึงพฤติกรรมพัฒนาการเปลียนแปลงได้อย่างรวดเร็วและ

ต่อเนือง 

3.6) มีการพัฒนาตนเองในทางวิชาการและอาชีพ ใฝ่หาความรู้และพัฒนา

ตนเอง อยู่เสมอดังนี 

- การพัฒนาด้านความรู้ทางวิชาการ และทักษะอาชีพอย่างต่อเนือง  

เช่น การศึกษาหาความรู้  การเข้ารับการอบรมเพิมเติมอย่างสมําเสมอ การติดตามความ

เปลียนแปลงด้านความรู้และเทคโนโลยีโดยอาศัยสือทีหลากหลาย รวมทังการรวมกลุ่มแลกเปลียน

ประสบการณ์ การศึกษาดูงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทีมีคุณภาพ การเข้าร่วมเป็นสมาชิกและ        

การจัดตังชมรมเครือข่ายสําหรับผู้ดูแลเด็ก ซึงจะก่อให้เกิดประโยชน์โดยตรงแก่ผู้ดูแลเด็ก 

- การพัฒนาด้านบุคลิกภาพ เช่น การพัฒนาด้านร่างกาย อารมณ์ 

สังคม จิตใจและจริยธรรมโดยเน้นการพัฒนาตนเอง การรู ้จักตนเองและผู้อืน การสอืสารและการ

ปรับตัวต่อการเปลียนแปลง 

3.7) รู ้จักใช้ประโยชน์จากแหล่งข้อมูล ความรู้ และเครือข่ายการปฏิบัติงาน 

เพือสนับสนุนการปฏิบัติงานในด้านต่างๆ จากหน่วยงานภาครัฐ องค์กรเอกชน และแหล่งข้อมูล

ต่างๆ ในชุมชน 
2.2.5  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลเมืองบ ้านไผ่ 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก1 บ ้านเกิ ง เทศบาลเมืองบ ้านไผ่ 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก1 บ้านเกิ ง เทศบาลเมืองบ้านไผ่ ตั งอยู่ทชุีมชนโพธิ สวรรค ์  

หมู่ที 21 ตําบลบ้านไผ่  อําเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น 

ก่อตังขึ นเมือปี พ.ศ. 2545 ในวันที 26 กรกฎาคม โดยวัตถุประสงค์ในการเปิด

ครังแรกเพือรองรับ ประชากรทีเพิมขึ นและแบ่งเบาความเดือดร้อนของประชาชนในเขตเทศบาล 
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ทัง 26 ชุมชน ในการเปิดเรียนวันแรกมีครูประจําศูนย์ทังสิ น 3 คน และยอดเด็กเล็กทีเข้าเรียน

เป็นจํานวน 24 คน โดยมีพื นทีของศูนย์  150  ตารางเมตร  โดยใช้เงินงบประมาณของเทศบาล

ตําบลบ้านไผ่(ชือในขณะนัน)จํานวนหนึงแสนบาทมาปรับปรุงต่อเติมชันล่างของอาคาร

ศูนย์บริการสาธารณสุขบ้านเกิ ง เป็นห้องเรียนทีมีห้องนําอยู่ภายในจํานวน 3 ห้อง โดยมีนายลิขิต  

กสิกิจวรกุล นายกเทศมนตรี นางสุลักษณ์ นิสยันต์ ปลัดเทศบาลและนางอุบลประสงค์

ผู้อ ํานวยการกองการศึกษา  ต่อมาปี พ.ศ. 2547 – 2549 ได้รับรางวัลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดีเด่น  

ระดับ ดีมาก 3 ปีติดต่อกัน จากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข  ปี พ.ศ. 2548  เทศบาลจัดสรร

เงินงบประมาณ 3แสนบาท เป็นค่าต่อเติมอาคารเรียนพร้อมครุภัณฑ์ จํานวน 2 ห้องเรียน และ

ห้องนําห้องสวม 1 ห้อง ขนาด 4 ที ปี พ.ศ. 2550 เทศบาลจัดสรรเงินงบประมาณ 120,000 บาท 

เป็นค่าก่อสร้างโรงอาหารพร้อมครุภัณฑ์  และในปี  พ.ศ. 2551 ได้รับรางวัลศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ดีเด่นขนาดกลาง จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  กระทรวงมหาดไทย ปัจจุบันมีเด็กอยู่ใน

การดูแลของศูนย์ฯ ทังสิ น 86 คน ผู้ดูแลเด็ก 5 คนภารโรง 1 คน คําขวัญของศูนย์ ร่าเริง แจ่มใส  

พัฒนาก้าวไกล  เติบใหญ่สมบูรณ์       

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2 ศูนย์เทศบาลบ้านไผ่  

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2 ศูนย์เทศบาลบ้านไผ่ ตังอยู่ท ี905 หมู่ที 3 ตําบลในเมือง    

อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น  

จัดตังขึ นเมือปี พ.ศ. 2549   โดยมี นายลิขิต กสิกิจวรกุล นายกเทศมนตรีเมือง

บ้านไผ่ นายอาทิตย์  ฉัตรชัยพลรัตน์ รองนายกเทศมนตรี ฝ่ายการศึกษา นาง ชยาภรณ์ ศิลาอ่อน 

ปลัดเทศบาล นางอุบล ประสงค์ ผู้อ ํานวยการกองการศึกษา ได้จัดสรรงบประมาณปี 2549      

มาปรับปรุงศูนย์ผลิตภัณฑ์ชุมชนเทศบาลตําบลบ้านไผ่ และห้องประชุมงานป้องกันและบรรเทา 

สาธารณภัย  ซึงตั งอยู่ในพื นทีของสํานักงานเทศบาลเมืองบ้านไผ่ เป็นสํานักงานชัวคราวของ   

ศูนย์พัฒนาเด็กเลก็ 2 ลักษณะของอาคารเป็นรูปแบบอาคารโล่ง ประกอบกับการสํารวจพบว่า 

ชุมชนโนนสะอาด ชุมชนโนนสว่าง ชุมชนวัดธรรมสาร ชุมชนสมประสงค์ ชุมชนศาลเจ้า เด็กอายุ 

2-4 ปี จํานวน 75 คน ผู้ดูแลเด็ก 3 คน ผู้ปกครองมีความประสงค์ให้จัดตังศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

2 ขึ นเพือบรรเทาความเดือดร้อนในการเลี ยงดูบุตรหลาน โดยคณะผู้บริหารมีมติให้ใช้อาคารและ

ห้องประชุมดังกล่าวเป็นอาคารชัวคราวไปก่อน โดยเปิดรับดําเนินการรับสมัครตั งแต่วันที 1

พฤษภาคม 2549 เป็นต้นมา ปัจจุบันมีนักเรียนทังสิ น 130 คน ผู้ ดูแลเด็ก 7 คน ภารโรง 1 คน 

โดยพื นทีให้บริการได้แก่  

1. ชุมชนตลาด 1,2,3  2. ชุมชนประปา   3. ชุมชนเจ้าเงาะสัมพันธ์   

4. ชุมชนยิงยง  5.หนองลุมพุก   6.ชุมชนจัดสรร      

7. ชุมชนศรีหมอนพัฒนา 
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ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก3 โนนสว่าง เทศบาลเมืองบ ้านไผ่ 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก3 โนนสว่าง เทศบาลเมืองบ้านไผ่ ตั งอยู่ท ีชุมชนโนนสว่าง 

ตําบลในเมือง อ.เมือง จังหวัดขอนแก่น 

จัดตั งขึ น เ มือวันที  15 มกราคม 2550 โดยมี  นายลิขิ ต  กสิกิจ วรกุล 

นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ นายอาทิตย์ ฉัตรชัยพลรัตน์ รองนายกเทศมนตรี ฝ่ายการศึกษา  

นาง ชยาภรณ์ ศิลาอ่อน ปลัดเทศบาล นางอุบล ประสงค์ ผู้อ ํานวยการกองการศึกษา ในการเปิด

ครังแรกมีผู้ดูแลเด็ก 2 คน คือ นางสาว วราพร น้อยตําแย และนางจิตรดา ถิระธรรมกิจ มีนักเรียน

ทังหมด 48 คน มีพื นทีประมาณ 2 ไร่ อาคารเรียนชันเดียว 4 ห้องเรียน ปัจจุบันมีนักเรียนทังสิ น 89 

คน และมีอาคารเอนกประสงค์เพิมขึ น 1 อาคาร ผู้ ดูแลเด็ก 5 คน ภารโรง 1 คน โดยวัตถุประสงค์

ในการจัดตังศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโนนสว่าง 

1.  เพือขยายการศึกษาระดับปฐมวัยในเขตเทศบาลให้ทัวถึง 

2.  เพือแบ่งเบาภาระการเลี ยงดูเด็กปฐมวัยให้แก่ผู้ปกครองในเขตเทศบาล 

3.  เพือให้เด็กปฐมวัยได้รับการเลี ยงดูและพัฒนาการทีเหมาะสมกับวัย 

โดยในการเปิดให้บริการครังนี  ครอบคลุมพื นที 6 ชุมชน ได้แก่ 

1. ชุมชนโนนสว่าง 2. ชุมชนซอยศาลเจ้า 3. ชุมชนสมประสงค์พัฒนา 

4.ชุมชนโนนสะอาด 5. ชุมชนหลักสิบส ี 6. ชุมชนพระธรรมสาร 

ปรัชญา  พัฒนาการลําเลิศ  เชิดชูคุณธรรม นําความเป็นไทย ใส่ใจสิงแวดล้อม  

น้อมนําเศรษฐกิจพอเพียง 
วิสัยทัศน์  จัดการศึกษาให้เด็กมีพัฒนาการครบทุกด้าน เพือความเป็นเลิศและ

เป็นผู้นําด้านการจัดการศึกษาปฐมวัยในท้องถิน 

คําขวัญ  พัฒนาการเด่น  เน้นวินัย  ใฝ่เรียน  ควบคู่คุณธรรม 

2.2.6   รูปแบบการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
1) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน ประกอบด้วย 

คณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ซึงได้แก่ บุคคลทีได้รับการคัดเลือกจากชุมชนและ

องค์กรปกครองส่วนท้องถินเป็นผู้แต่งตังโดยกําหนดจํานวนตามความเหมาะสม โดยจะต้อง

ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิทางการศึกษา 
2) ศูนย์ พัฒนาเด็ก เล็กบริหารจัดการโดยคณะกรรมการบริหารศูนย์              

มีนายกเทศมนตรี/ นายกองค์การบริหารส่วนตําบล หรือผู้ทีนายกเทศมนตรี/นายกองค์การ

บริหารส่วนตําบลมอบหมายเป็นประธาน ยกเว้นศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัด/มัสยิดทีรับถ่าย

โอนจากกรม การศาสนาให้เจ้าอาวาส/โต๊ะอิหม่าม(Imam)หรือผู้ ทีเจ้าอาวาส/โต๊ะอิหม่าม

(Imam)มอบหมายเป็นประธาน 
3) การบริหารงบประมาณและการบริหารงานบุคคล เป็นหน้าทีขององค์กร

ปกครอง ส่วนท้องถิน ทีจะต้องปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย และมาตรฐานทัวไปหรือ
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หลักเกณฑ์ ทีออกตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542 และ

มาตรฐานด้านบุคลากรและการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์ปกครองส่วนท้องถิน

กําหนด 

4) ให้คณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน

ทําหน้าทีประเมินผู้ดูแลเด็ก ผู้ประกอบอาหาร และผู้ทําความสะอาด ในด้านความรู้ ความสามารถ

ให้เป็นไปตามมาตรฐานด้านบุคลากรและการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกําหนด และเสนอ

ผลการประเมินให้องค์กรปกครองส่วนท้องถินประกอบการพิจารณาต่อสัญญาจ้างต่อไป 

องค์กรปกครองส่วนท้องถินพิจารณามอบหมายให้ผู้ดํารงตําแหน่งบุคลากรทาง

การศึกษาหรือพนักงานจ้างทีมีคุณสมบัติเพือแต่งตังเป็นหัวหน้าศูนย์และแต่งตังคณะกรรมการ

บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโดยมีหัวหน้าศูนย์รับผิดชอบการดําเนินงานภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที  1  รูปแบบการจัดตังศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

 

ปัจจุบัน การจัดตังศูนย์พัฒนาเด็กเล็กภายใต้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน ถือเป็น

อีกภารกิจสําคัญและเป็นบทพิสูจน์ของท้องถินถึงการให้ความสําคัญกับบุตรหลานของคนในชุมชน 

ดังนันตัวเลขของท้องถินทีต้องการเปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขยายขึ นอย่างต่อเนือง ควบคู่ไปกับการ

กระจายอํานาจสูท้่องถิน ดังจะเห็นได้จากการจัดตังศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กกโก และศูนย์พัฒนา 

เด็กเล็กสามง่าม 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 

กองการศึกษา 

กองสาธารณสุข กองคลัง 

คณะกรรมการบริหาร 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

 กองช่าง สํานักปลัด 

กองสวัสดิการสังคม กองวิชาการและแผนงาน 

โรงเรียนใน

สังกัดเทศบาล 
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วาสนา  ขัตติยวงษ์ (2548) ได้ศึกษาเกียวกับการดําเนินการจัดตั งและการ

บริหารจัดการศูนย์พัฒนาศักยภาพเด็กก่อนวัยอนุบาลอย่างมีส่วนร่วมและพึงตนเองของชุมชน: 

กรณีศึกษา ตําบลกกโก  อําเภอเมือง จังหวัดลพบุรี พบว่า คุณลักษณะของความพร้อมในการมี

ส่วนร่วมและพึงตนเองได้แก่ การรวมกลุ่มกันทํางาน การจัดความสัมพันธ์ของกลุ่มแบบมีส่วนร่วม 

จิตสํานึกของการพึงตนเองและการแสวงหาการสนับสนุนจากผู้ มีส่วนเกียวข้องมีอยู่ในชุมชนแล้ว 

แต่การร่วมกันจัดการศึกษาอย่างพึงตนเองยังไม่มีการจัดสร้างขึ นอย่างเป็นรูปธรรม เมือผู้ วิจัยได้

เข้าไปเตรียมความพร้อมในการมีส่วนร่วมและพึงตนเองโดยใช้ 3 เทคนิค  ได้แก่    

1. เทคนิคการประเมินสภาวะชนบทอย่างมีส่วนร่วม (Participatory Rural  

Appraisal : PRA) เพือกระตุ ้นให้ชุมชนตระหนักถึงความสําคัญของการพัฒนาเด็กก่อนวัยอนุบาล

และรับรู้ถึงปัญหาการดูแลเด็กก่อนวัยอนุบาลในชุมชน   

2. เทคนิคการวางแผนอย่างมีส่วนร่วม (Appreciation – Influence- Control : 

AIC) เพือวางแผนแก้ปัญหา     

3. เทคนิคการวิเคราะห์ผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียเพือแสวงหาการสนับสนุนจากผู้ทีมี

ส่วนเกียวข้องในการแก้ปัญหา จึงเกิดความพร้อมในการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาระดบัก่อน

วัยอนุบาล โดยแต่งตั งคณะกรรมการเ พือดํา เ นินการจัดตั งและบริหารจัดการศูนย์ฯ                     

คณะกรรมการฯ ได้ดําเนินการจัดตั งและบริหารจัดการศูนย์ เข้ากับทรัพยากรและภูมิปัญญา

ท้องถินเพือจัดหาและปรับปรุงสถานที  จัดหางบประมาณและบุคลากร ผลการประเมิน

ประสิทธิภาพการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาศักยภาพเด็กก่อนวัยอนุบาล พบว่า ศูนย์ทีบริหาร

จัดการโดยบุคลากรในชุมชนนัน มีประสิทธิภาพ ผู้ปกครองทีนําเด็กมาให้ศูนย์ฯ ดูแล และ

คณะกรรมการการดําเนินการจัดตั งและบริหารจัดการศูนย์ฯ มีความพึงพอใจ การจัดตั งศูนย์

พัฒนาศักยภาพเด็กก่อนวัยอนุบาลในชุมชนจึงเป็นการตอบสนองความต้องการผู้ดูแลเด็กก่อนวัย

อนุบาลของผู้ปกครองและชุมชน  ดังนัน  หากยังมีความต้องการผู้ ดูแลเด็กก่อนวัยอนุบาลอยู่  

การดําเนินการทีต่อเนืองของศูนย์พัฒนาศักยภาพเด็กก่อนวัยอนุบาลเป็นสิงทีเป็นไปได้ 

นอกเหนือจากการนําคณะกรรมการเข้ามามีบทบาท และมีส่วนร่วมการการ

จัดการเพือให้เกิดประสิทธิภาพแล้วการจัดสรรงบประมาณ การจัดหลักสูตร การจัดการดูแล

สถานที รวมถึงสภาพแวดล้อมก็เป็นปัจจัยสําคัญทีนํามาอยู่ในรูปแบบของการบริหารศูนย์พัฒนา

เด็กเล็กทีด ี
วันเพ็ญ  เดชบุญ (2550) ได้ทําการศึกษาการบริหารและการจัดการศูนย์พัฒนา

เด็กเล็กของประชาชนในเขตเทศบาลตําบลสามง่าม  จังหวัดพิจิตร พบว่า ความต้องการและความ

พึงพอใจของประชาชนในด้านต่างๆ ทีเกียวกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลสามง่าม ด้านการ

บริหารของผู้บริหาร ด้านการจัดสรรงบประมาณ ด้านหลักสูตรการเรียนการสอน ด้านการจัด

สถานที และด้านสภาพแวดล้อมของศูนย์พัฒนาเด็กอยู่ในระดับปานกลาง โดยให้ความสําคัญต่อ
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ด้านหลักสูตรการเรียนการสอน ความต้องการและความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการมากกว่า

ด้านอืนๆ 
 

2.3 แนวคิดทฤษฎีเกียวกับการเสริมสร ้างศักยภาพเด็ก 

เด็กคือต้นนําของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  การส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านตาม

วัยจึงเป็นสิงจําเป็น การส่งเสริมในลักษณะบูรณาการทุกด้านทังทางด้านพลานามัย อารมณ์             

และสติปัญญา โดยแต่ละด้านมีความสําคัญไม่แพ้กัน  
2.3.1   แนวคิดและหลักการจัดการศึกษาเพอืพัฒนาเด็กปฐมวัย 

ความหมายของคําว่า “เด็ก”  

ในประเทศไทยมีการให้คํานิยาม “เด็ก” แตกต่างกัน โดยเฉพาะคํานิยามในทาง

กฎหมายทีปรากฏในประมวลกฎหมาย พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ หรือมีระเบียบ 

ดังนี 
- ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 19 บัญญัติว่า “บุคคลย่อมพ้น

จากภาวะผู้เยาว์ และบรรลุนิติภาวะ เมือมีอายุครบยีสิบปีบริบูรณ”์ อย่างไรก็ดี บุคคลอาจจะพ้น

จากการเป็นผู้เยาว์ได้ หากทําการสมรสก่อนอายุยีสิบปี กล่าวคือ เมือมีอายุครบสิบเจ็ดปีบริบูรณ์ 

หรือตามอายุทีศาลอนุญาตให้ทําการสมรสได้ก่อน 

- ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 74 บัญญัติว่า “เด็กอายุตํากว่าเจ็ดปีแต่ยัง

ไม่เกิน สิบสีปีกระทําการอันผิดกฎหมายบัญญัติเป็นความผิด เด็กนันไม่ต้องรับโทษ” มาตรา 75 

บัญญัติว่า “ผู้ใดอายุตํากว่าสิบสีปี แต่ยังไม่เกินสิบเจ็ดปี กระทําอันผิดกฎหมายบัญญัติเป็น

ความผิด ให้ศาลพิจารณาถึงความรู้ผิดชอบและสิงอืนทังปวงเกียวกับผู้นัน ในอันทีจะควรพิพากษา

ลงโทษ ผู้นันหรือไม่...” 

- พระราชบัญญัติจัดตั งศาลเยาวชนและครอบครัว และวิธีทีพิจารณาคดี

เยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2534 มาตรา 4 บัญญัติว่า “เด็ก” หมายความถึง บุคคลอายุเกินเจ็ด

ปีบริบูรณ์ แต่ยังไม่เกินสิบสปีีบริบูรณ์” “เยาวชน” หมายความถึง บุคคลอายุเกินสิบสีปีบริบูรณ์ 

แต่ยังไม่ถึงสิบแปดปีบริบูรณ”์ 

- ระเบียบกรมประชาสงเคราะห์ว่าด้วยการสงเคราะห์เด็กภายในครอบครัว 

พ.ศ. 2529 ข้อ 4 บัญญัติว่า “เด็กซึงมีภูมิลําเนาอยู่ในประเทศไทยทีได้รับการสงเคราะห์ตาม

ระเบียบนัน ต้องอายุมากเกิน 18 ปีหรือทีอยู่ในระหว่างการศึกษาต้องมีอายุไม่เกิน 20 ปีบริบูรณ์

...” 

สรุปได้ว่า การใช้คํานิยามในทางกฎหมายของ “เด็ก” ต่างๆ เหล่านี แสดงให้เห็น

ถึงการขาดความเป็นเอกภาพเกียวกับความหมายของคําว่า “เด็ก” ในประเทศไทยโดยเฉพาะใน

เรืองเกณฑ์อายุทีใช้กําหนด นอกจากนี แล้วคําว่าเด็ก ยังมีความหมายใกล้เคียงหรืออาจใช้คําอืนๆ  
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แทนได้ เช่น คําว่า เยาวชน ผู้ เยาว์ หรือบุตร อีกด้วย ทังนี ขึ นอยู่กับจุดประสงค์และเจตนารมณ์

ของกฎหมายแต่ละเรืองแต่ละฉบับ 

อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กขององค์การสหประชาชาต ิ

ค.ศ.1989 (Convention on the Rights of the Child) ได้กําหนดคํานิยาม คําว่า เด็กหมายถึง 

มนุษย์ทุกคนต้องมีอายุตํากว่า 18 ปี นอกเสียจากว่าภายใต้กฎหมายทีมีผลบังคับใช้ต่อเด็กผู้นันได้

มีการกําหนดอายุการบรรลุนิติภาวะของการเป็นผู้ใหญ่ไว้ตํากว่านัน เนืองจากประเทศไทยได้เข้า

เป็นภาคีสมาชิกของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก ในปี พ.ศ. 2535 ดังนันประเทศไทยจึงผูกผันและ

ต้องดําเนินการต่างๆ เกียวกับเด็กตามความหมายทีไว้ในอนุสัญญาฉบับนี 

ความหมายของเด็กปฐมวัย 

จากการศึกษาศัพท์บัญญัติของคําวา “เด็กปฐมวัย” จากตําราวิชาการทังใน

ประเทศไทยและต่างประเทศ พบว่า คําว่า “เด็กปฐมวัย” ตรงกับคําในภาษาอังกฤษว่า “early 

childhood” ซึงเป็นคํานามและมีความหมายว่า “The early stage of growth or development” 

อันหมายถึง “วัยเริมต้นของการเจริญเติบโตและพัฒนาการ” ซึงจากการศึกษาความหมายของ           

คําว่า “เด็กปฐมวัย” ตังแต่ปี พ.ศ.2535 จนถึงปี พ.ศ.2550 พบว่ามีผู้ในคํานิยามของคําว่า          

เด็กปฐมวัยไว้โดยสามารถแยกแนวคิดออกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี 

กลุ่มแรกเป็นกลุ่มทีมีความคิดเห็นสอดคล้องกันว่าเด็กปฐมวัยคือเด็กทีมีอายุ

ตังแต่แรกเกิดจนถึง 6 ขอบ โดย วราภรณ์ รักวิจัย (2535) กล่าวว่าเด็กปฐมวัยคือเด็กทีมีอายุ

ตั งแต่แรกเกิดจนถึง 6 ขวบซึงเป็นช่วงวัยทองของชีวิต ซึงสอดคล้องกับ สุธิดา อาวพิทักษ์ 

(2542) ทีกล่าวว่าเด็กปฐมวัยหมายถึงเด็กทีมีอายุตังแต่แรกเกิดถึง 6 ปี ซึงมีการเจริญเติบโตและ

พัฒนาการทีเปลียนแปลงอย่างรวดเร็วอย่างเห็นได้ชัด เรียนรู้สิงต่างๆ ได้รวดเร็ว จะสะท้อน

พฤติกรรมทีให้ผู้ใหญ่แสดงออกมาให้เห็นทุกๆด้าน จึงมีคํากล่าวไว้ว่าเด็กคือกระจกเงาทีสะท้อน

ให้เห็นพฤติกรรมของผู้ใหญ่ ด้าน ทัศนา แก้วพลอย (2535) กล่าวว่าเด็กปฐมวัยหมายถึงเด็กทีมี

ช่วงอายุตังแต่ 0-6 ปี เป็นวัยเริมต้นของการพัฒนาในทุกด้าน ได้แก่ ด้านสติปัญญา ด้านร่างกาย 

ด้านอารมณ์จิตใจ และด้านสังคม จึงเป็นวัยทีมีความสําคัญและเป็นพื นฐานของการพัฒนาบุคคล

ให้เจริญเติบโตอย่างมีคุณภาพ นอกจากนี  พัชรี เจตน์เจริญรักษ์ (2545) กล่าวว่าเด็กปฐมวัย

หมายถึงวัยเด็กตอนต้น (early childhood) โดยนับตังแต่แรกเกิดถึง 6 ปี เป็นวัยทีเตรียมตัวเพือ

เข้าสู่สังคม รู ้จักบุคคลอืนๆ มากขึ นนอกเหนือจากคนในครอบครัวของตนเอง เด็กวัยนี เพิงจะออก

จากบ้านไปสู่โรงเรียนยังไม่พร้อมทีจะช่วยเหลือตนเองหรือรับรู้กฎข้อบังคับต่างๆ ของโรงเรียน

ต่อเมืออายุถึง 6 ปีเด็กจึงจะเริมช่วยเหลือตนเองได้มากขึ นและมีความพร้อมมากขึ น รู ้ จักเล่นกับ

เพือน จึงเป็นวัยทีกําลังมีความคิดริเริมสร้างสรรค์ คนทัวไปมังเรียกเด็กวัยนี ว่าเด็กปฐมวัยหรือ        

เด็กอนุบาล และแนวคิดนี ยังสอดคล้องกับ พิทยาภรณ์ สิงหการนตพงศ์ และณัฐวรดา มณีรัตน์ 

(2550) ทีกล่าวว่าเด็กปฐมวัยคือเด็กทีมีอายุตั งแต่เริมปฏิสนธิจนถึง 6 ปี มีธรรมชาติทีอยากรู้



 

 

25

อยากเห็น ช่างสงสัย ช่างชักถาม ชอบค้นคว้า สํารวจ อยู่ไม่นิง ชอบอิสระเป็นตัวของตัวเอง เป็นวัย

ทีกําลังพัฒนาคุณภาพชีวิตทางร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญาอย่างเต็มท ี

กลุ่มทีสองเป็นกลุ่มทีนิยามว่าเด็กปฐมวัยมีช่วงอายุทีแตกต่างจากความคิดเห็น

ของกลุ่มแรกดังเช่น พัชรี สวนแก้ว (2536) กล่าวว่าเด็กปฐมวัยคือเด็กทีมีอายุตังแต่ 1 ½ ปี หรือ 

2-6 ปี ซึงมีการเจริญเติบโตในลักษณะทีค่อนข้างช้าเมือเปรียบเทียบกับช่วงระยะการเจริญเติบโต

ในวัยเด็กอ่อนหรือวัยทารก ส่วน ประกายรัตน์ ภัทรธิติ (2539) กล่าวว่าเด็กปฐมวัยคือเด็กทีอยู่

ในช่วงอายุระหว่าง 3-6 ปี ซึงเป็นระยะทีเด็กกําลังเจริญเติบโตสามารถพึงตนเองได้บ้างแล้ว 

ในขณะทีบริบูรณ์ สุดแสง (2540) กล่าวว่า เด็กปฐมวัยหมายถึงเด็กทีอยู่ในวัยต่อจากวัยทารกซึง

เป็นช่วงทีเด็กกําลังเติบโตและเป็นอิสระ เรียนรู้ทีจะช่วยเหลือตนเอง นอกจากนี  กุลยา ตันติผลา

ชีวะ (2542) ให้นิยามว่าเด็กปฐมวัยเป็นเด็กตังแต่แรกเกิดถึง 8 ปี แบ่งออกเป็น 3 กลุ่มคือ กลุ่ม

เด็กทารก (อายุ 2 ปีแรก) กลุ่มเด็กเล็ก(อายุ 2-4 ปี) และกลุ่มเด็กอนุบาลและประถมต้น (อายุ 

5-8 ปี) และในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 ได้กล่าวถึงเด็กปฐมวัยว่า

หมายถึงเด็กในช่วงอายุระหว่าง 0-5 ปี เป็นต้น 

ความหมายของการศึกษาปฐมวัย 

การศึกษาปฐมวัย เป็นการศึกษาทีจัดให้แก่เด็กปฐมวัย ลักษณะของการจัด

การศึกษาเน้นการดูแลควบคู่ไปกับการให้การศึกษา (กุลยา ตันติผลาชีวะ, 2551) 

การศึกษาปฐมวัย (Early Childhood Education)หมายถึงการบริการ การดูแล

และการให้การศึกษาแก่เด็กแรกเกิดถึงอายุ8ขวบโดยจัดเป็นระบบเรียกว่า Educare ทําให้การจัด

การศึกษาเด็กขยายขอบเขตครอบคลุมการดูแลเด็กทารก การดูแลเด็กเล็ก และโรงเรียนอนุบาล

(Woodill, et al, 1992) 

ฮิมส์ (1969 อ้างถึงใน เยาวพา เตชะคุปต์, 2540) กล่าวถึงการจัดการศึกษา

ปฐมวัยว่าหมายถึง การจัดการศึกษาสําหรับเด็กทีมีอายุตั งแต่แรกเกิดจนถึง 6 ขวบ การจัดการ

ศึกษาดังกล่าวมีลักษณะทีแตกต่างจากระดับอืน เพราะว่าเด็กปฐมวัยเป็นวัยทีมีลักษณะสําคัญต่อ

การวางรากฐานทางด้านบุคลิกภาพและการพัฒนาสมอง 

สรุปว่า การจัดการศึกษาปฐมวัย คือ การจัดการศึกษาให้แก่เด็ก 0-6 ปี เพือ

ส่งเสริมพัฒนาการของเด็กในทุกๆ ด้าน ได้แก่ ร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญาและบุคลิกภาพ 

อันจะส่งผลให้เด็กมีความพร้อมในการพัฒนาศักยภาพของตนอย่างเหมาะสมและเกิดการเรียนรู้

ได้เต็มความสามารถของแต่ละบุคคล อีกทังยังเป็นการวางรากฐานของอนาคตในการเรียนรู้หรือ

การศึกษาต่อไป 

การพัฒนาเด็กปฐมวัย  

การพัฒนาเด็กปฐมวัยตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2546 ยึดหลัก

พัฒนาการเด็กโดยพัฒนาอย่างเป็นองค์รวม ทังด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา 

คํานึงถึงลักษณะตามวัย โดยมีปรัชญาการศึกษาปฐมวัย คือ 
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การศึกษาปฐมวัยเป็นการพัฒนาเด็กตังแต่แรกเกิดถึง 5 ปี บนพื นฐานการอบรม

เลี ยงดูและการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ทีสนองต่อธรรมชาติและพัฒนาการของเด็กแต่ละคน        

ตามศักยภาพ ภายใต้บริบทสังคมวัฒนธรรมทีเด็กอาศัยอยู่ด้วยความรัก ความเอื ออาทร และ

ความเข้าใจของทุกคนเพือสร้างรากฐานคุณภาพชีวิตให้เด็กพัฒนาไปสู่ความเป็นมนุษย์ทีสมบูรณ์

เกิดคุณค่าต่อตนเองและสังคม 

การพัฒนาสมองของเด็กปฐมวัย 
สมองของเด็กพัฒนาตังแต่อยู่ในครรภ์และมีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วมาก

ในช่วง 2-3 ปีแรกหลังคลอด สมองของเด็กแรกคลอดจะหนักประมาณ 350 ถึง 500 กรัม               

มีเซลล์สมองอยู่ประมาณกว่า 1 แสนล้านเซลล์ซึงจะไม่มีการสร้างเพิมเติมอีกหลังคลอด สมองของ

เด็กจะเติบโตขึ นจนมีขนาดเกือบเท่ากับสมองของผู้ใหญ่ ในวัยเพียง 3 ขวบ โดยมีนําหนักสมอง

ประมาณ1,100 กรัม หรือราวร้อยละ 80 ของสมองผู้ใหญ่ (สมองผู้ใหญ่จะหนักประมาณ 1.3 ถึง       

1.5 กิโลกรัม) 

เด็กวัยทารกจนถึงสามขวบเป็นช่วงวัยทีมีความสําคัญมากในการพัฒนาศักยภาพ

ทางสมอง เพราะเป็นช่วงเวลาแห่งการเปิดรับข้อมูลการเรียนรู้สิงต่างๆ ทีเกิดขึ นในโลกอย่าง

รวดเร็ว กล่าวกันว่าสมองของเด็กทารกมีการเรียนรู้มากกว่าการเรียนรู้ของผู้ใหญ่เป็นพันๆ เท่า 

เด็กเรียนรู้ทุกอย่างทีเข้ามาปะทะ ล้วนเป็นข้อมูลเข้าไปกระตุ ้นสมองเดก็ทําให้เกิดเครือข่ายเส้นใย

สมองและจุดเชือมต่างๆ อย่างมากมาย ซึงจะทําให้เด็กเข้าใจและเรียนรู้สิงต่างๆ ทีเกิดขึ น 

นักวิทยาศาสตร์เชือว่ายิงสมองเด็กมีเส้นใยสมองและจุดเชือมต่อมากเท่าไร เด็กจะยิงฉลาดมากขึ น

เท่านัน สมองจะทําหน้าทีนี ต่อไปจนถึงอายุ 10 ปี จากนันสมองจะเริมกําจัดเครือข่ายเส้นใยสมอง

ทีไม่ได้ใช้ทิ งไปเพือให้ส่วนทีเหลือมีความสามารถและมีประสิทธิภาพการทํางานสูงสุด 

การทํางานของสมองทีมีประสิทธิภาพส่วนหนึงมาจากการฝึกฝน เช่นเดียวกับการ

ป้อนข้อมูลต่างๆ ให้สมองก็เป็นการช่วยให้สมองเก็บข้อมูลได้มากขึ น มีข้อมูลมากขึ น แต่การฝึก

สมองให้สามารถทํางานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดไม่ใช้เรืองของการจําอย่างเดียว เพราะถึงแม้การ

จําจะเป็นสิงทีจําเป็น  เป็นสิงสําคัญและมีประโยชน์ แต่ก็เป็นเพียงขันพื นฐานของสมองทีจะต้องมี

การจําความรู้ เพือนําไปใช้ในขันตอนต่อไป บางครังการจําไม่ได้ทําให้เกิดการเรียนรู้  แต่อาจไป

สกัดกันการทําความเข้าใจเนื อหาของความรู้ ความจริงแล้วการฝึกให้สมองสามารถทํางานอย่างมี

ประสิทธิภาพสูงสุดเป็นเรืองของการคิด เพราะถ้าหากสมองคิดเป็นก็เรียกได้ว่าคนๆ นันเป็นคนที

มีศักยภาพ มีประสิทธิภาพ การคิดเป็นการทํางานของสมองทีเกิดขึ นโดยอัตโนมัติ เพียงแต่ว่า  

เราจะต้องจัดการเรียนรู้หรือจัดสิงกระตุ ้นให้มากพอทีสมองจะคิดได้ สามารถพัฒนาและฝึกฝนได้ 

สมองแบ่งเป็น 2 ส่วน แต่ละส่วนจะทําหน้าทีเฉพาะ สมองซีกขวาจะเป็นด้านที

รับรู ้เรืองทีไม่เกียวกับคําพูด โดยควบคุมการมองเห็นภาพและกะระยะความสัมพันธ์ของสิงต่างๆ 

ทีมองเห็น รวมทังเป็นส่วนทีมีความสามารถเกียวกับดนตรี สมองซีกซ้ายเป็นส่วนทีรับรู ้ ด้านภาษา

และคําพูด สมองซีกนี เองทีเป็นด้านซึงเกียวข้องกับการอ่านหรือการเขียนของเด็ก 
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สมองทังสองด้านต้องทํางานร่วมกัน กระบวนการทํางานจะเกิดขึ นทังสองด้านใน

เวลาเดียวกัน เด็กทีมีปัญหาเรืองการเรียนรู้อาจจะมีความผิดปกติทีสมองด้านใดด้านหนึง 

ยกตัวอย่างเช่น เด็กทีอ่านเขียนหนังสือไม่ได้ หากมีการทํางานของสมองด้านขวาผิดปกติจะไม่

สามารถรับรู้ เรืองคําเป็นคําเต็มได้ เขาจะเห็นคําทีแยกกัน เช่น “แจ” และ “กัน” แต่เขาไม่

สามารถนําคํามารวมกันและอ่านเป็นคําเต็ม เช่น แจกันได้ ในทางกลับกันถ้าสมองด้านซ้ายของ

เด็กทํางานผิดปกติ เด็กจะมองเห็นคําเป็นภาพรวม เวลาเรียนในชันประถมศึกษาปีทีหนึงและสอง

เขายังคงอ่านจากความจําได้แต่เมือเด็กขึ นไปเรียนชันประถมศึกษาปีทีสาม สีและห้า และต้อง

เรียนรู้คําซับซ้อนขึ น เด็กจะไม่สามารถแยกคําเพือจะสะกดและประสมคําได้ ดั งนัน จึงเป็นเรืองที

สําคัญมากทีสมองทังสองด้านทําหน้าทีประสานสอดคล้องกันอย่างเหมาะสม การพัฒนาประเทศ

ให้เจริญก้าวหน้าต้องเริมต้นพัฒนาสมองของประชากรตังแต่อยู่ในครรภ์มารดา เด็กปฐมวัยควร

ได้รับการกระตุ ้นสมองให้เกิดเครือข่ายเส้นใยสมองและจุดเชือมโยงต่างๆ เพือส่งผลให้เด็กเกิด

การเรียนรู้และเข้าใจสิงต่างๆ ทีเกิดขึ น กระบวนการทํางานของสมองเกิดขึ นมากเท่าไรจะทําให้

เด็กยิงฉลาด มากขึ นเท่านัน 

ปัจจัยทีมีผลต่อการพัฒนาสมองของเด็กปฐมวยั        

1. การเปลียนแปลงโครงสร้างสมองทางกายทีทําให้เกิดการเรียนรู้ทีดี สมองจะ

พัฒนาการ ตามช่วงอายุตั งแต่เด็กไปจนโต เราทราบว่าหากมีการกระตุ ้นทีเหมาะสมเราสามารถ

เปลียนแปลงโครงสร้างของสมองได้ คือ สามารถเพิม “การเชือมต่อ”  ให้มากขึ นได้ดังนี 

- ยีนส์ (genes) ยีนส์จากพ่อแม่จะมีผลต่อลําดับขันการพัฒนาการของ

สมอง เช่น การสร้างเซลล์สมอง การทํางานเชือมระหว่างสมองแต่ละส่วน  

- อาหาร  (nutrition) อาหารสมอง  

- เครืองดืม  (beverages) ได้แก่ นําเปล่า เป็นสิงสําคัญอย่างหนึงทีช่วยให้

เกิดการสมดุลของพลังงานในสมอง ทําให้สมองทํางานได้อย่างเหมาะสม สมองต้องการนําอย่าง

น้อย 6- 12 แก้วต่อวัน การขาดนําทําให้สมองเฉือยชา ไม่สามารถเรียนรู้ได้สมบูรณ ์

-  โปรตีนทีดีทีสุด (best proteins) ได้แก่ ปลา ไข่แดง โยเกิร์ต ถัวเหลือง ตับ 
- ผัก (fresh vegetables) ได้แก่ ผักใบเขียว พืชตระกูลถัว ถัวแดง ถัวดํา       

เมล็ดทานตะวัน แครอท มะเขือเทศ ผักโขม 

- คาร์โบไฮเดรต (carbohydrates) ได้แก่ ข้าวกล้อง ถัว ลูกเดือย 

- ผลไม้  (fresh fruits) ได้แก่ กล้วย ส้ม สตรอเบอร์รี บลูเบอร์รี มะเขือเทศ 

- การได้รับความรักความเอาใจใส่ (love) 

- การออกกําลังกาย (exercise) เป็นการกระตุ ้ นให้ร่างกายเกิดการ

เคลือนไหว ซึงจะช่วยเพิมอัตราการเต้นของหัวใจ (heart rate) ระบบไหลเวียนของเลือด (blood 

circulation ) ทําให้เกิดการแตกแขนงและเชือมโยงของเซลล์ประสาท 
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- ดนตรีและศิลปะ (music and arts) เช่น ให้เด็กเล่นเครืองดนตรี ใช้

ดนตรีเป็นสือช่วยให้จําข้อมูลง่ายขึ น ให้เด็กเล่นละครเพลง แต่งเนื อร้องใหม่ใส่ในเพลง (ทํานอง) 

เก่า และใช้ดนตรีควบคู่กับการเคลือนไหว/ออกกําลังกาย 

- ความท้าทายและผลกระทบ (challenge and feedback) เช่น เราได้ลอง

ทําอะไรบางอย่างทีไม่เคยทํามาก่อน เมือเราได้ลองผดิลองถูกด้วยตนเอง เราจะเกิดการเรียนรู้และ

จดจําได้อย่างแม่นยํา 
2. การเปลียนแปลงโครงสร้างสมองทางกายภาพทีทําให้เกิดการเรียนรู้ทีไม่ดี

ปัจจัยทีเกียวข้องกับการเปลียนแปลงโครงสร้างสมอง เช่น การกระทําทางร่างกาย (Physical 

threats) จากการถูกคุกคาม ได้รับการปฏิบัติทีรุนแรง สภาพแวดล้อมทีไม่ปลอดภัย (unsafe 

home environment) ความผิดปกติของการเรียนรู้  (academic difficulties) การฝึกวิจัยที

เหมาะสมและกระทําให้รู ้สึกอับอาย (inappropriate discipline and embarrassments) 
สรุปได้ว่าการจัดระเบียบของใยประสาทจะมีอุปสรรคทีเกิดขึ นกับการเรียนรู้  2 

ประการ ทังในส่วนของปัญญาภายนอกและปัญญาภายใน คือการไม่ได้เรียนรู้ เพราะขาดการ

กระตุ ้นหรือการส่งเสริมการเรียนรู้  นันก็คือใยประสาทถูกตัดออกไป เพราะขาดการเรียนรู้ที

สอดคล้องกับ การพัฒนาของสมองในส่วนทีออกกําลังมีการจัดระเบียบ และการเรียนรู้ผิด  

สืบเนืองจากใยประสาททีหนาตัวขึ นเป็นวงจรการเรียนรู้เกิดขึ นจากการเรียนรู้ผิดๆ ยกตัวอย่างใน

กรณีของช่วงวัยรุ่น การเรียนรู้ ค่านิยมทางเพศทีผิด เรียนรู้พฤติกรรมชอบเสียงเช่น การพนัน 

กิจกรรมตืนเต้นและท้าทายอันตราย การเสพสารเสพติดจะทําให้เกิดการเรียนรู้ผิด ซึงจะมีผล

ต่อไปจนถึงวัยผู้ใหญ่     

หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 

หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช  2546 พัฒนาขึ นมาโดยอาศัยแนวคิด

ต่อไปนี  (กระทรวงศึกษาธิการ, 2546) 
1. แนวคิดเกียวกับพัฒนาการเด็ก พัฒนาการของมนุษย์เป็นการเปลียนแปลงที

เกิดขึ นในตัวมนุษย์ เริมตังแต่ปฏิสนธิต่อเนืองไปจนตลอดชีวิต ซึงครอบคลุมการเปลียนแปลงใน      

เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ พัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญาจะมี

ความสัมพันธ์และพัฒนาอย่างต่อเนืองเป็นลําดับขันตอนไปพร้อมกันทุกด้าน เด็กแต่ละคนจะ

เติบโตและมีลักษณะพัฒนาการแตกต่างกันไปตามวัย โดยทีพัฒนาการเด็กปฐมวัยบ่งบอกถึง    

การเปลียนแปลงทีเกิดขึ นในตัวเด็กอย่างต่อเนืองในแต่ละวัย เริมตังแต่ปฏิสนธิจนถึงอายุ  5  ปี 
พัฒนาการแต่ละด้านมีทฤษฎีเฉพาะอธิบายไว้และสามารถนํามาใช้ในการพัฒนาเด็ก 

อาทิ ทฤษฎีพัฒนาการทางร่างกายทีอธิบายการเจริญเติบโตและพัฒนาการของเด็กว่ามีลักษณะ

ต่อเนืองเป็นลําดับขัน เด็กจะพัฒนาถึงขันใดจะต้องเกิดวุฒิภาวะของความสามารถขันนันก่อน  

หรือทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญาทีอธิบายว่าเด็กเกิดมาพร้อมวุฒิภาวะ ซึงจะพัฒนาขึ นตามอายุ

ประสบการณ์  ค่านิยมทางสังคมและสิงแวดล้อม หรือทฤษฎีพัฒนาการทางบุคลิกภาพทีอธิบายว่า



 

 

29

เด็กจะพัฒนาได้ดีถ้าในแต่ละช่วงอายุเด็กได้รับการตอบสนองในสิงทีตนพอใจ ได้รับความรัก

ความอบอุ่นอย่างเพียงพอจากผู้ใกล้ชิด  มีโอกาสช่วยตนเอง ทํางานทีเหมาะสมกับวัยและมีอิสระที

จะเรียนรู้ในสิงทีตนอยากรู้รอบๆ ตนเอง ดังนันแนวคิดเกียวกับพัฒนาการเด็กจึงเป็นเสมือนหนึง

แนวทางให้ผู้สอนหรือผู้ทีเกียวข้องได้เข้าใจเด็ก สามารถอบรมเลี ยงดูและจัดประสบการณ์ที

เหมาะสมกับวัยและความแตกต่างของแต่ละบุคคลในอันทีจะส่งเสริมให้เด็กพัฒนาจนบรรลุผล

ตามเป้าหมายทีต้องการได้ชัดเจนขึ น 
2. แนวคิดเกียวกับการเรียนรู้  การเรียนรู้ของมนุษย์เรามีผลสืบเนืองมาจาก

ประสบการณ์ต่างๆ ทีได้รับ การเปลียนแปลงพฤติกรรมเกิดขึ นจากกระบวนการทีผู้ เ รียนมี

ปฏิสัมพันธ์กับบุคคลและสิงแวดล้อมรอบตัว  โดยผู้เรียนจะต้องเป็นผู้กระทําให้เกิดขึ นด้วยตนเอง 

และการเรียนรู้จะเป็นไปได้ดี ถ้าผู้เรียนได้ใช้ประสาทสัมผัสทังห้า ได้เคลือนไหว มีโอกาสคิดริเริม

ตามความต้องการและความสนใจของตนเอง รวมทังอยู่ในบรรยากาศทีเป็นอิสระ อบอุ่นและ

ปลอดภัย ดังนันการจัดสภาพแวดล้อมทีเอื อต่อการเรียนรู้  จึงเป็นสิงสําคัญทีจะช่วยส่งเสริมการ

เรียนรู้ของเด็ก และเนืองจากการเรียนรู้ นั นเป็นพื นฐานของพัฒนาการในระดับทีสูงขึ น คนเรา

เรียนรู้มาตังแต่เกิดตามธรรมชาติก่อนทีจะมาเข้าสถานศึกษา การจัดทําหลักสูตรจึงยึดแนวคิดทีจะ

ให้เด็กได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงด้วยตัวเด็กเอง ในสภาพแวดล้อมทีเป็นอิสระเอื อต่อการ

เรียนรู้ และจัดกิจกรรมให้เหมาะสมกับระดับพัฒนาการของผู้เรียนแต่ละคน 
3. แนวคิดเกียวกับการเล่นของเด็ก การเล่นถือเป็นกิจกรรมทีสําคัญในชีวิตเด็ก

ทุกคน เด็กจะรู ้สึกสนุกสนาน เพลิดเพลิน ได้สังเกต มีโอกาสทําการทดลอง สร้างสรรค์  คิด

แก้ปัญหาและค้นพบด้วยตนเอง การเล่นจะมีอิทธิพลและมีผลดีต่อการเจริญเติบโต ช่วยพัฒนา

ร่างกาย อารมณ์  จิตใจ สังคม และสติปัญญา จากการเล่นเด็กมีโอกาสเคลือนไหวส่วนต่างๆ ของ

ร่างกาย ได้ใช้ประสาทสัมผัสและการรับรู้  ผ่อนคลายอารมณ์ และแสดงออกถึงตนเอง เรียนรู้

ความรู้สึกของผู้อืน การเล่นจึงเป็นทางทีเด็กจะสร้างประสบการณ์เรียนรู้สิงแวดล้อม เรียนรู้ความ

เป็นอยู่ของผู้ อืน สร้างความสัมพันธ์อยู่ร่วมกับผู้อืน กับธรรมชาติรอบตัว ดังนั นหลักสูตร

การศึกษาปฐมวัยฉบับนี จึงถือ“การเล่น” อย่างมีจุดมุ่งหมายเป็นหัวใจสําคัญของการจัด

ประสบการณ์ให้กับเด็ก 

4. แนวคิดเกียวกับวัฒนธรรมและสังคม บริบททางสังคมและวัฒนธรรมทีเด็ก

อาศัยอยู่หรือแวดล้อมตัวเด็ก ทําให้เด็กแต่ละคนแตกต่างกันไป  หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยฉบับ

นี ถือว่าผู้สอนจําเป็นต้องเข้าใจและยอมรับว่าวัฒนธรรมและสังคมทีแวดล้อมตัวเด็ก มีอิทธิพลต่อ      

การเรียนรู้ การพัฒนาการของเด็กแต่ละคน  ผู้สอนควรต้องเรียนรู้บริบททางสังคมและวัฒนธรรม

ของเด็กทีตนรับผิดชอบ เพือช่วยให้เด็กได้พัฒนา เกิดการเรียนรู้  และอยู่ในกลุ่มคนทีมาจาก

พื นฐานเหมือนหรือต่างจากตนได้อย่างราบรืน มีความสุข 

สืบเนืองจากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ผนวกกับแนวคิด    

4 ประการดังกล่าวข้างต้น  ทําให้หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยกําหนดปรัชญาการศึกษาให้
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สถานศึกษาได้ทราบถึงแนวคิด หลักการพัฒนาเด็กปฐมวัยอายุ 3-5 ปี ทังนี ผู้ รับผิดชอบจะต้อง

ดําเนินการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยของตน และนําสู่การปฏิบัติให้เด็กปฐมวัยมี

มาตรฐานคุณลักษณะทีพึงประสงค์ทีกําหนดในจุดหมายของหลักสูตร  

การประเมินพัฒนาการและการเรียนรู ้ของเด็ก 

การประเมินพัฒนาการ หมายถึง กระบวนการสังเกตพฤติกรรมของเด็กในขณะ

ทํากิจกรรม แล้วจดบันทึกลงในเครืองมือทีสร้างขึ นหรือกําหนดไว้อย่างต่อเนือง (กระทรวง 

ศึกษาธิการ, 2548) เพือเปรียบเทียบพฤติกรรมทีเด็กแสดงออกในแต่ละครัง เป็นข้อมูลใน      

การพัฒนากิจกรรมให้เด็กได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ 

การประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยเป็นการประเมินอย่างต่อเนืองและถือเป็นส่วน

หนึงของกิจกรรมปกติทีจัดให้เด็กในแต่ละวัย ครอบคลุมการพัฒนาการทัง 4 ด้าน ได้แก่ ด้าน

ร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคม และสติปัญญา โดยมีหลักในการประเมิน คือ  

1. เป็นการประเมินเด็กรายบุคคลต่อเนืองตลอดปี ครบทุกด้านและนําผลมา

พัฒนาเด็ก 
2. สภาพการประเมินผล มีลักษณะเช่นเดียวกับการปฏิบัติกิจกรรมประจําวัน 

3. ประเมินอย่างเป็นระบบ มีการวางแผน เลือกใช้เครืองมือและจดบันทึกไว้

เป็นหลักฐาน  

4. ประเมินตามสภาพจริงด้วยวิธีการทีหลากหลาย เหมาะสมกับเด็ก            

ใช้แหล่งข้อมูลหลายๆ ด้าน ครูต้องให้ความสําคัญประวัติและความต่อเนืองในกระบวนการเรียนรู้

ของเด็กเป็นรายบุคคล 

5.  การประเมินการทํางานของสมอง (Brain–Based Learning) ควรให้

ความสําคัญต่อ การประเมิน “กระบวนการเรียนรู”้ เพือตรวจสอบว่า กระบวนการทีใช้สามารถ

กระตุ ้นการเรียนรู้ และทําให้สมองได้ทํางานอย่างเต็มทีหรือไม่ การประเมินกระบวนการอาจสร้าง

แบบประเมินเพือควบคุมการใช้ขันตอน เครืองมือและกระบวนการจัดกิจกรรมการประเมินตาม

สภาพจริงเป็นกระบวนการสามารถและศักยภาพในเรืองทีเป็นจริงในการประเมินการทํางานของ

สมองจะมุ่งเน้นประเมิน กระบวนการคิดทีซับซ้อน ความสามารถในการแก้ปัญหาของเด็กโดยผ่าน

กระบวนการและกิจกรรมทีหลากหลาย ผลของการประเมินจะแสดงให้เห็นจุดเด่นหรือด้อยของ

กระบวนการเรียนการสอน ว่าสามารถพัฒนาการเรียนรู้ ได้จริงหรือไม่ รวมทังการออกแบบที

ต่อเนืองเพือพัฒนาให้บรรลุ ให้เต็มศักยภาพได้สูงสุด (สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา, 

2549) 

การประเมินเด็กระดับก่อนประถมศึกษายึดวิธีการสังเกตเป็นส่วนใหญ่ครูจะต้อง

สังเกตและประเมินทังการสอนของตน และพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กว่าได้บรรลุตามจุดประสงค์

และเป้าหมายทีวางไว้หรือไม่ ผลทีได้จากการสังเกตพัฒนาการ จากข้อมูลเชิงบรรยาย จากการ

รวบรวมผลงาน การแสดงออก ในสภาพทีเป็นจริง ข้อมูลจากครอบครัวของเด็กตลอดจนการที



 

 

31

เด็กประเมินตนเองหรือผลงาน สามารถบอกได้ว่าเด็กเกิดการเรียนรู้และมีความก้าวหน้าเพียงใด  

ข้อมูลจากการประเมินพัฒนาการจะช่วยครูในการวางแผนการจัดกิจกรรม  ชี ให้เห็นความต้องการ

พิเศษของเด็กแต่ละคน ใช้เป็นข้อมูลในการสือสารกับพ่อแม่ ผู้ปกครองเด็ก และขณะเดียวกัน   

ยังใช้ในการประเมินประสิทธิภาพการจัดการศึกษาให้กับเด็กในวัยนี ได้อีกด้วย 

ความสัมพันธ์ระหว่างครูกับครอบครัวของเด็ก 

เด็กแต่ละคนมีความแตกต่างกัน  ทังนี เนืองจากสภาพแวดล้อมทีเด็กเจริญเติบโต

ขึ นมา ครูและพ่อแม่ ผู้ปกครองของเด็กจะต้องมีการแลกเปลียนข้อมูล ทําความเข้าใจพัฒนาการ

และการเรียนรู้ของเด็ก ต้องยอมรับและร่วมมือกันรับผิดชอบ หรือถือเป็นหุ้นส่วนทีจะต้องช่วยกัน

พัฒนาเด็กให้บรรลุเป้าหมายทีต้องการร่วมกัน ดังนัน ครูจึงมิใช่จะแลกเปลียนความรู้กับพ่อแม่

ผู้ ปกครองเกียวกับการพัฒนาเด็กเท่านั น ผู้ ปกครองเป็นผู้ ก ําหนดเนื อหาหลักสูตรตาม         

ความต้องการโดยคํานึงถึงหลักการจัดทีเหมาะสมกับวัยเด็ก 
2.3.2   รูปแบบการจัดการเรียนรู ้ของเด็กปฐมวัย 

ในปัจจุบันรูปแบบการจัดโปรแกรมการเรียนการสอนสําหรับเด็กปฐมวัย หรือ

นวัตกรรมทางการศึกษาปฐมวัยได้เกิดขึ นอย่างมากมาย รูปแบบการจัดโปรแกรมการเรียนการ

สอนสําหรับเด็กปฐมวัย กระบวนการทีมุ่งเน้นผู้เรียนหรือตัวเด็กเป็นสําคัญมีดังต่อไปนี 

1.  หลักสูตรการเรียนการสอนแบบโครงการ  (Project  approach)    

Katz & Chard (2000) กล่าวว่า การเรียนการสอนแบบโครงการเป็นการ

ผสมผสานรูปแบบการเรียนการสอนต่างๆ เข้าด้วยกันเพือส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ของ

เด็ก โครงการเป็นการศึกษาในทางลึกในหัวข้อหรือหน่วยการเรียนทีเด็กหรือผู้เรียนให้ความสนใจ 

หัวใจสําคัญของการจัดการเรียนการสอนแบบโครงการ คือการเรียนรู้เกียวกับหัวข้อหรือหน่วยการ

เรียนมากกว่าการพยายามตอบคําถามของครู ลักษณะสําคัญประการหนึงของการเรียนรู้แบบ

โครงการคือ การเปิดโอกาสให้เด็กได้เลือกเรียนหน่วยการเรียนหรือหัวข้อทีตนสนใจ กําหนด

คําถามทีตนอยากรู้เพือค้นหาคําตอบ เปิดใจกว้างต่อสิงทีตนค้นพบ รวมตลอดถึงรับผิดชอบต่อ

งานทีตนได้รับมอบหมาย 
นอกจากนี กระบวนการในการค้นหาคําตอบต่อคําถามทีตนต้องการรู ้ นันช่วย

ให้เด็กได้พัฒนาทักษะทีหลากหลายทั งทางด้านสติปัญญาและสังคม เด็กจําเป็นต้องมีการ

แลกเปลียนและอภิปรายประสบการณ์ของตนในส่วนทีสัมพันธ์กับหน่วยการเรียน เก็บรวบรวม

ข้อมูล วาดรูปจดบันทึก อ่านหนังสือ ทํางานศิลปะ และแต่งนิทานเป็นต้น 

สรุปการจัดการเรียนการสอนแบบโครงการถือเป็นการบูรณาการความรู้สาขา

ต่างๆ เข้าด้วยกัน เช่น ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา วรรณกรรม และศลิปะ เป็นต้น 

สําหรับเวลาทีใช้ในการทํางานในแต่ละโครงการนันจะขึ นอยู่กับ หัวข้อเรือง อายุ และความสนใจ      

บางโครงการอาจใช้เวลาหลายวัน หลายสัปดาห์ หรือเพียงหนึงสัปดาห์เท่านัน 
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Abramson, Robinson, Ankenman (1996) กล่าวถึงลักษณะสําคัญของการ

จัดการเรียนการสอนแบบโครงการดังนี 
1. ครูมีบทบาทเป็นทังผู้อ ํานวยความสะดวกและผู้ เรียนรู้ควบคู่ไปกับเด็ก 

การเรียนรู้ทีมีคุณค่าสําหรับเด็กไม่ใช้การสอนโดยการบอกเล่าโดยตรงจากครู  แต่เป็นการจัด

สถานการณ์ทีก่อให้เกิดการเรียนรู้ ครูจะทําหน้าทีเป็นผู้อ ํานวยความสะดวกในการจัดสิงแวดล้อม

ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ทีสมบูรณ ์
2. หัวข้อในการทําโครงการมาจากประสบการณ์และความสนใจของเด็ก 

หรือผู้เรียนในการจัดการเรียนการสอนแบบโครงการนัน หลักสูตรทีใช้จะไม่ได้กําหนดเนื อหาที

แน่นอนชัดเจน แต่หลักสูตรจะพัฒนามาจากความสนใจของเด็กในขณะนัน นักการศึกษาเชือว่า

พัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กจะเกิดผลอย่างเต็มทีเมือเด็กได้มีโอกาสค้นหาคําตอบต่อคําถาม

หรือหัวข้อที ตนสนใจ 
3. เป็นความร่วมมือกันระหว่างครูเด็กและผู้ปกครอง 

4.  เนื อหาของโครงการพัฒนามาจากความเข้าใจของเด็ก ไม่ได้เกิดจาก

บทเรียนสําเร็จรูป 
5. การทําโครงการจะทําเป็นกลุ่มเล็กๆ มากกว่าเป็นกลุ่มใหญ่ทังชันเรียน 

ทังนี เพราะ การจัดทําเป็นกลุ่มเล็กๆ จะช่วยให้ครู เด็ก และผู้ปกครองได้พูดคุยกันอย่างทัวถึง 

6. การนําเสนอความคิดของเด็กแต่ละคนจะนําเสนอผ่านสือหรือรูปแบบที

หลากหลาย เรียกว่า “ร้อยภาษาของเด็ก” ความเชือดังกล่าวสอดคล้องกับทฤษฎีพหุปัญญาที

กล่าวถึงความฉลาด หรือความถนัด 8 ด้านของเด็ก อันได้แก่ ความฉลาดด้านภาษา ความฉลาด

ด้านตรรกศาสตร์  ความฉลาดด้านมิติสัมพันธ์ ความฉลาดด้านการใช้ร่างกายหรือส่วนต่างๆ ของ

ร่างกาย ความฉลาดด้านดนตรี ความฉลาดด้านมนุษยสัมพันธ์ ความฉลาดด้านการรู ้ จักตนเอง 

และความฉลาดด้านสิงแวดล้อม 
การเลือกหน่วยการเรียนหรือหัวข้อเพือทําโครงการ 

ครูอาจจะเลือกหัวข้อโครงการ โดยมีพื นฐานอยู่ทีความสนใจของเด็กเป็นหลัก 

Katz & Chard (2000) เสนอแนะว่าครูสามารถโน้มน้าวให้เด็กสนใจในสิงทีครูนําเสนอ และได้

เสนอหลักการในการเลือกหัวข้อ หรือหน่วยการเรียนสําหรับทําโครงการดังนี 
1. หัวข้อในการทําโครงการทีดีควรเปิดโอกาสให้เด็กได้สํารวจและค้นหา

คําตอบด้วยตนเอง 
2. เด็กสามารถใช้แหล่งทรัพยากรในท้องถิน หรือชุมชนรอบตัว 

3.  มีความสัมพันธ์และสอดคล้องกับหลักสูตรของโรงเรียน 

4.  เปิดโอกาสให้พ่อแม่ได้มีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอน 

5. หัวข้อในการทําโครงการควรสอดคล้อง และสัมพันธ์กับประสบการณ์ใน

ชีวิตประจําวันของเด็ก 
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6.  หัวข้อในการทําโครงการควรเป็นหัวข้อทีน่าสนใจสําหรับเดก็ส่วนใหญ่ 

หรือเป็นหัวข้อทีครูเห็นว่ามีคุณค่า และสมควรพัฒนาให้เกิดขึ นในตัวเด็ก 

7.  เปิดโอกาสให้เด็กได้ใช้ทักษะทีหลากหลายซึงเหมาะสมกับอายุและ

พัฒนาการของเด็ก 

8.  หัวข้อในการทําโครงการควรมีความเฉพาะเจาะจงกล่าวคือไม่แคบหรือ

กว้างจนเกินไป 

9. หัวข้อในการทําโครงการควรเปิดโอกาสให้ครูสามารถบูรณาการวิชา

ต่างๆ เข้าด้วยกัน  เช่น  วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา คณิตศาสตร์ และภาษา เป็นต้น 

ขั นตอนในการทําโครงการ  ประกอบด้วย 3 ขันตอน ดังนี 

ระยะที 1 ระยะเริมต้นโครงการ 

ครูส่งเสริมให้เด็กแลกเปลียนประสบการณ์และความรู้ของตนในหัวข้อหรือ

หน่วยการเรียนทีจะจัดทําโครงการ โดยครูอาจให้เด็กเล่าเรืองวาดรูป หรือแสดงบทบาทสมมุติ  

ครูควรเปิดโอกาสให้เด็กตังคําถามเกียวกับหัวข้อทีต้องการศึกษาคําถามทีเด็กถามจะช่วยให้ครู

ทราบถึงประสบการณ์และความรู้ เดิมรวมตลอดถึงความเข้าใจผิดของเด็กต่อหน่วยการเรียนรู ้         

ซึงจะเป็นพื นฐานทีช่วยให้ครูวางแผนการเรียนรู้ในระยะที 2 ต่อไป 

ระยะที 2 ระยะดําเนินโครงการ 

เป็นหัวใจของการเรียนการสอนแบบโครงการ เนืองจากเด็กจะได้รับข้อมูล

ใหม่โดยผ่านประสบการณ์ตรง เช่น การไปทัศนศึกษายังสถานทีต่างๆ การสังเกต การพูดคุย 

สนทนา และสัมภาษณ์บุคลากรด้านต่างๆ เป็นต้น ซึงสิงต่างๆ เหล่านี ถือเป็นแหล่งข้อมูลพื นฐาน 

หรือแหล่งข้อมูลแรก ขณะเดียวกันเด็กสามารถค้นคว้าหาความรู้จากแหล่งข้อมูลอันดับ 2 เช่น 

การดูภาพยนตร์ทางการศึกษา การอ่านหนังสือ   

ก่อนการพาเด็กไปทัศนศึกษาทุกครัง ครูควรพูดคุยกับเด็กเกียวกับข้อสงสัย

และคําถามทีเด็กต้องการคําตอบ บุคลากรทีเด็กควรพูดคุยด้วยเพือให้ได้มาซึงข้อมูลทีต้องการ

ทราบรวมตลอดถึงสิงทีครูต้องการให้เด็กสังเกตอย่างใกล้ชิด ครูควรเตรียมแฟ้มรองพร้อม

กระดาษสําหรับให้เด็กได้วาดรูป หรือบันทึกข้อมูลทีตนสังเกตได้จากในระหว่างการไปทัศนศึกษา 

ครูควรส่งเสริมให้เด็กใช้ทักษะต่างๆ เช่น การนับ การสังเกตความแตกต่างของรูปทรงและสีของ

สิงต่างๆ  การตังสมมุติฐาน และการบันทึกข้อมูลของสิงทีตนสังเกตเห็น 

หลังการไปทัศนศึกษาสิ นสุดลง ครูควรเปิดโอกาสให้เด็กอภิปราย พูดคุย

เกียวกับสิงทีตนสงัเกตเห็น เช่น การพูดคุย การวาดรูป การเล่นบทบาทสมมุติการวัด การเขียน  

และไดอะแกรม  เป็นต้น 

ผลงานของเด็กสามารถเก็บรวบรวมใส่แฟ้มงานเฉพาะของแต่ละคนและจัด

แสดงนิทรรศการ ขณะเดียวกันครูควรเปิดโอกาสให้เด็กได้มีส่วนร่วมในการอภิปรายและวางแผน

เกียวกับการจัดนิทรรศการ 
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ระยะที 3 การสรุปโครงการ 

การสรุปและทบทวนสิงทีเด็กเรียนมาทังหมด สําหรับเด็กในวัย 3 – 4 ขวบ 

ขันสรุปมักอยู่ในรูปของการเล่นบทบาทสมมุติเกียวกับเรืองทีเรียนมา ในเด็กวัย 5 ขวบขึ นไปครู

ควรกระตุ ้นให้เด็กพูดคุย และอภิปรายเพือวางแผนการแลกเปลียนประสบการณ์ในการทํา

โครงการและการเรียนรู้ร่วมกับบุคคลอืน   

สรุป การจัดการเรียนการสอนแบบโครงการถือเป็นรูปแบบหนึงของการ

จัดการเรียนรู้ทีคํานึงถึงความสนใจ และพัฒนาการของเด็กเป็นสําคัญ ส่งเสริมให้เด็กได้มีโอกาส

นําทักษะที มีอยู่ออกมาใช้  เปิดโอกาสให้เด็กได้เรียนรู้การตัดสินใจด้วยตนเอง โดยครูมีบทบาท

เป็นผู้ให้คําแนะนําช่วยเหลือ และจัดสิงแวดล้อมเพือให้สอดคล้องกับความสนใจของเด็ก 
2. หลักสูตรการสอนภาษาแบบธรรมชาติ หรือแบบองค์รวม (Integrated 

Whole Language  Curriculum)  

นักการศึกษา  Sawyer & Sawyer (1993) กล่าวว่า วิธีการสอนภาษาแบบ

ธรรมชาติเป็นวิธีการสอนทียึดผู้ เรียนเป็นศูนย์กลางและส่งเสริมให้เด็กเรียนรู้ภาษาผ่านการอ่าน

นิทานและวรรณกรรม การทํางานกลุ่มร่วมกับเพือน รวมตลอดถึงการส่งเสริมให้พ่อแม่ผู้ปกครอง

มีส่วนร่วมในการเรียนรู้ของเด็ก 
นักการศึกษาในแนวการสอนภาษาแบบธรรมชาติมีความเชือร่วมกันว่า 

1. มนุษย์เรียนรู้ภาษาแบบองค์รวม (holistic) ในสภาพการณ์จริงและมี

ความหมายต่อตนเอง กล่าวคือ มนุษย์เรียนรู้การพูดโดยผ่านการการฟังและเรียนรู้การอ่านโดย

ผ่านงานเขียนทังของตนเอง และบุคคลรอบข้าง 

2. การเรียนรู้ภาษายืดหยุ่นได้  กล่าวคือ เด็กทุกคนไม่จําเป็นต้องอ่านออก

เขียนได้เมือขึ นชันประถมศึกษาปีที 1 เด็กบางคนอาจอ่านหนังสือได้ก่อนหน้านันหรือช้ากว่านันซึง

ไม่ถือเป็นเรืองผิดปกติแต่อย่างใด  

3. การเรียนรู้ภาษาเป็นกระบวนการทางสังคม กล่าวคือ มนุษย์เรียนรู้ภาษา

โดย การสังเกต และมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลรอบข้าง 

4. การเรียนรู้ภาษาของเด็กเป็นพัฒนาการทีต่อเนืองและเริมตังแต่ในวัยทารก 

โดยส่วนหนึงพัฒนามาจากการทีผู้ ใหญ่รอบข้างอ่านหนังสือให้เด็กฟัง หรือชี ชวน พูดคุยกับเด็ก

เกียวกับรูปภาพในหนังสือ เด็กจะเรียนรู้ภาษาและคําต่างๆ ขณะทีผู้ ใหญ่เล่าเรือง โดยส่วนใหญ่แล้ว 

เด็กเรียนรู้ภาษาก่อนการเข้าโรงเรียน 

5. เด็กเรียนรู้ภาษาโดยการสร้างความเข้าใจของตนเองเกียวกับภาษา เช่น  

การทีเด็กมีประสบการณ์เกียวกับภาษาเสมอๆ โดยผ่านการอ่าน การพูด การฟัง และการเขียนจะ

ช่วยให้เด็กได้สํารวจและทําความเข้าใจกับภาษามากขึ น 

6. ผู้ปกครองและครูมีบทบาทสําคัญในการส่งเสริมพัฒนาการทางภาษาของ

เด็กโดยการเป็นแม่แบบทีดีทางภาษา เด็กซึงมาจากครอบครัวทีมีการใช้การพูดคุย อ่านและเขียน
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ในชีวิตประจําวันมักมีพัฒนาการทางภาษาโดยเฉพาะด้านการอ่านและเขียนดีกว่าเด็กทีครอบครัว

ไม่ได้เห็นคุณค่าของการใช้ภาษา 

7. ในการเรียนรู้ภาษา เด็กจะเรียนรู้หน้าที  หรือความหมายของภาษาก่อน

เรียนรู้  การสะกดคํา ภาษาประกอบด้วย 3 ระบบ คือ ระบบความหมาย ระบบไวยากรณ์  และ

ระบบเสียง ความหมายถือเป็นหัวใจของภาษา  ส่วนไวยากรณ์และเสียงเป็นเพียงส่วนประกอบ 

เด็กสามารถพูดเป็นประโยชน์ได้อย่างคล่องแคล่วก่อนทีเด็กจะเรียนรู้กฎเกณฑ์ของสร้างประโยค 

หรือในการเขียนเด็กจะคิดหาคําทีตนต้องการสือความหมายมากกว่าการสะกดคําไปทีละตัว   

ครูยังมีบทบาททีสําคัญในการจัดเตรียมสิงแวดล้อม ครูควรจัดสิงแวดล้อมที

กระตุ ้นเด็กในด้านต่างๆ ดังต่อไปนี 

1. จัดสิงแวดล้อมทีเด็กได้มีโอกาสใช้การพูด การฟัง การอ่าน และเขียนใน

การเล่น ในการสนทนา พูดคุยกับเด็ก ครูควรถามคําถามทีกระตุ ้นให้เด็กคิด และหัวข้อทีนํามา

พูดคุย อภิปรายควรเป็นหัวข้อในความสนใจของเด็ก ขณะเดียวกันครูควรตังใจฟังคําตอบของเด็ก 

2. จัดสิงแวดล้อมทีเดก็ได้มีโอกาสอ่าน เขียน พูด และฟังในสถานการณ์ทีมี

ความหมายต่อตัวเด็ก บทบาททีสําคัญประการหนึงของครูในการส่งเสริมพัฒนาการทางภาษา    

แก่เด็ก คือการอ่านหนังสือนิทานให้เด็กฟังเป็นประจําและสมําเสมอทังเป็นรายบุคคล กลุ่มย่อย

และกลุ่มใหญ่  ครูควรเปิดโอกาสให้ผู้ปกครอง และบุคคลในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการอ่าน

หนังสือกับเด็กครูควรจัดเตรียมหนังสือประเภทต่างๆ ไว้ให้เด็กอ่านอย่างหลากหลาย                  

อาทิ หนังสือนิทานประกอบรูปภาพ หนังสือการ์ตูน หนังสือสารคดี ประสบการณ์ทีเด็กได้รับจาก 

การฟังนิทานจะช่วยส่งเสริมทัศนคติในทางบวกของเด็กต่อการอ่าน   
ในมุมหนังสือ  ครูอาจมีแบบบันทึกการอ่านเพือให้เด็กได้มีโอกาสพัฒนาการ

เขียนผ่านการแสดงความคิดเห็นต่อหนังสือนิทานทีอ่านหรือฟังและในชันเรียนควรมีการจัดมุม

การเขียนสําหรับเด็ก ครูจัดกิจกรรมต่างๆ เพือส่งเสริมการเขียนแก่เด็ก เช่น การเขียนบันทึก

ประจําวัน โดยบันทึกประจําวันของเด็กเล็กๆ อาจอยู่ในรูปแบบของภาพวาด การจัดสิงแวดล้อม 

เพือส่งเสริมพัฒนาการทางภาษา เช่น  การมีตัวหนังสืออยู่รอบห้องเรียน หรือมีคําคล้องจองหรือ

เนื อเพลงทีเด็กท่อง หรือร้องเป็นประจําติดอยู่บนฝาผนัง 

3. จัดสิงแวดล้อมทีเด็กได้มีโอกาสเห็นและได้ยินผู้ ใหญ่อ่าน เขียนและ

พูดคุยในชีวิตประจําวัน สรุปวิธีการสอนภาษาแบบธรรมชาติ เป็นวิธีการทีช่วยให้เด็กปฐมวัย

เรียนรู้ภาษาอย่างค่อยเป็นค่อยไป ไม่สร้างทัศนคติในทางลบต่อการเรียนภาษาโดยเฉพาะด้านการ

อ่านเขียน  และเด็กจะให้ความสนใจต่อการเรียน และกจิกรรมต่างๆ ทีจัดขึ น 

เสาวนีย์  จันทร์ที (2546) ได้ทําการศึกษาผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้จาก

ธรรมชาติตามรูปแบบจิตปัญญาทีมีต่อการรับรู้การอนุรักษ์สิงแวดล้อมของเด็กปฐมวัย พบว่าเมือ

ใช้กิจกรรมทังในชันเรียนและนอกชันเรียนผสมผสานกันโดยให้เด็กเรียนรู้จากธรรมชาตจิริงทําให้

เด็กมีความกระตือรือร้น พอใจและเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็ว 
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เบญจะ  คํามะสอน (2544) ศึกษาเกียวกับความสามารถด้านการฟัง การ

พูดของเด็กปฐมวัยทีได้รับการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์การพูดเล่าเรืองอย่างต่อเนืองโดยใช้

ภาพประกอบ พบว่า การพัฒนาความสามารถของการฟังด้วยการให้เด็กอายุ 4-5 ขวบ เล่าเรือง

ต่อเนืองโดยใช้ภาพประกอบการพูดเล่าเรืองทําให้ความสามารถทางภาษาของเด็กสูงขึ น 

รัญจวน  ประโมจนีย์  (2544) ศึกษาผลการจัดกิจกรรมเสริมการเล่านิทาน

ประกอบภาพทีมีต่อความสามารถด้านการเขียนของเด็กปฐมวัย พบว่าการสร้างความคุ้นตาด้วย

การใช้นิทานประกอบภาพและคําศัพท์ทีต้องการให้เด็กเรียนรู้และเขียนคําตามโดยทําต่อเนืองกัน

สามารถพัฒนาการเขียนของเด็กได้ 

3. หลักสูตรการเรียนการสอนตามแนวคิดของมอนเตสซอรี (Montessori 

education) 

แนวคิดของมอนเตสซอรีจะให้ความสําคัญแก่เด็กโดยได้มีการพัฒนา

หลักสูตรขึ นมาบนพื นฐานปรัชญาของการทีผู้ใหญ่ต้องให้การยอมรับนับถือเด็ก เปิดโอกาสให้เด็ก

ได้เรียนรู้ด้วยตนเองอย่างอิสระจากสิงแวดล้อมทีจัดไว้ให้อย่างมีจุดมุ่งหมาย (จีระพันธุ์ พูลพัฒน์, 

2542) 

แนวคิดและแนวปฏิบัติของมอนเตสซอรีสรุปเป็นหลักการของการสอนไว้ 5 

ประเด็น ดังนี 

1. เด็กมีจิตทีซึมซาบได้  (the  absorbent  mind) 
เด็กจะซึมซาบประสบการณ์ต่างๆ รอบตัว  ซึงผลจากการซึมซาบนี เองที

ทําให้เด็กเกิดการเรียนรู้ พัฒนาการของจิตทีซึมซาบนันจะเกิดขึ นกับเด็กในช่วงอายุระหว่างแรก

เกิดถึง 6 ปี  และแบ่งเป็น 2 ระดับคือ 
1.1 ช่วงแรกเกิดถึง 3 ปี เด็กจะอยู่ในช่วงของจิตซึบซาบโดยไม่รู ้ตัว 

เด็กจะสํารวจสิงแวดล้อมรอบตัวโดยใช้ประสาทสัมผัสทัง 5 อันได้แก่ การมองเห็น การได้ยิน        

การชิมรส การดมกลิน และการสัมผัส นอกจากนันเด็กยังใช้การเคลือนไหว รวมตลอดถึงการซึม

ซาบภาษาจากสิงแวดล้อมทีตนอาศัยอยู่เด็กจะซึมซาบประสบการณ์ต่างๆ เหล่านี ไว้ในความทรงจํา

โดยไม่รู ้ตัว นันไม่ได้หมายความว่าจิตซึมซาบโดยไม่รู ้ตัวจะไม่เกิดการเรียนรู้  จิตทีซึมซาบโดยไม่

รู ้ตัวอาจเป็นการเรียนรู้ทดีีทีสุดก็เป็นได้ เช่น การเรียนรู้ภาษาแม่ของเด็ก 
1.2 ช่วง 3 – 6 ปี ความสามารถของจิตซึมซาบของเด็กจะอยู่ในขันที

รู ้ตัวมากขึ น ในช่วงนี เด็กจะใช้ประสาทสัมผัสในการสํารวจสิงต่างๆ รอบตัวและมีการเปรียบเทียบ

หรือหาความสัมพันธ์ของสิงต่างๆ เด็กจะเริมพัฒนาความสามารถในการแยกแยะ รวมตลอดถึง

จัดลําดับของสิงของต่างๆ รอบตัว เด็กจะซึมซาบไปตามลําดับขันจนกระทังอยู่ในความทรงจํา  

และพัฒนาเป็นความสามารถในการคิด 
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2. ช่วงเวลาหลักของชีวิต 
ช่วงเวลาหลักของชีวิตมนุษย์จะอยู่ในช่วงแรกเกิดถึง 6 ขวบ หรือที

เรียกว่า “sensitive  periods” เป็นช่วงทีสําคัญทีสุดสําหรับเด็กแต่ละคนทีจะพัฒนาความสามารถ

หรือลักษณะเฉพาะของตนเอง เด็กจะเรียนรู้สิงต่างๆ จากประสบการณ์รอบตัวโดยการสํารวจ

สิงแวดล้อมผ่านการใช้ประสาทสัมผัส เช่น มือและลิ นซึงไปสู่พัฒนาการทางด้านภาษา 

3. การเตรียมสิงแวดล้อม 
ในสภาพแวดล้อมทีเป็นระเบียบและสงบ เด็กจะทํากิจกรรมทีตนเอง

เลือกตามอัตราการเรียนรู้ของตนเอง สภาพแวดล้อมจะเป็นการผสมผสานกันระหว่างเสรีภาพและ

ระเบียบวินัยในตนเอง 
4. เด็กจะต้องได้รับการยอมรับนับถือ 

การจัดการเรียนการสอนตามแนวมอนเตสซอรีเริมต้นด้วยการยอมรับ

นับถือเด็กในฐานะอันเป็นเอกัตบุคคล เพราะเด็กแต่ละคนมีลักษณะเฉพาะของตนเอง แนวการ

สอนจะคํานึงถึงพัฒนาการตามธรรมชาติของเด็ก 

5. การศึกษาด้วยตนเอง 

การเรียนรู้ของมนุษย์แต่ละคนจะเกิดขึ นหรือไม่นันอยู่กับตนเองเป็นหลัก 

การให้การศึกษากับเด็กในระยะเริมต้นจึงไม่ใช่การนําความรูไ้ปถ่ายทอดให้กับเด็กหรือผู้เรียนโดย

การบอก แต่ควรเป็นการปลูกฝังให้เด็กได้เจริญเติบโตไปตามความต้องการตามธรรมชาติของ

ตนเอง มอนเตสซอรีจะเน้นในเรืองการจัดสภาพแวดล้อมอย่างสมบูรณ์ และดึงศักยภาพทีมีอยู่ใน

ตัวเด็กให้ปรากฏออกมา สําหรับการจัดการเรียนการสอนตามแนวคิดของมอนเตสซอรีแล้ว     

มือทังสองข้างของเด็กถือได้ว่าเป็นครูทีสําคัญ มอนเตสซอรีเชือว่าถ้าเด็กได้มีบางสิงบางอย่างทีจะ

จับต้องและบิดหรือหมุนด้วยมือสมองจะทําหน้าทีตอบสนองได้ วัสดุอุปกรณ์จึงถือว่าเป็นหัวใจ

สําคัญของการสอน 
การจัดหลักสูตรการเรียนการสอน 
หลักสูตรการเรียนการสอนตามแนวมอนเตสซอรีจะแบ่งเป็น 3 กลุ่มดังนี 
1. กลุ่มประสบการณ์ชีวิต (practical life) เป็นกลุ่มทีเกียวพันกับ

ประสบการณ์ในชีวิตประจําวันของเด็ก เช่น การกวาดบ้าน  การเย็บผ้า เป็นต้น 
2. ประสาทสัมผัส (sensorial) เด็กอยู่ในสิงแวดล้อมทีเต็มไปด้วยการ

กระตุ ้นตังแต่แรกเกิดและเด็กจะใช้ประสาทสัมผัสทัง 5 ของตนในการซึมซาบสิงต่างๆ โดยไม่รู ้ตัว 

3.  ภาษาและคณิตศาสตร์ (language and mathematics) ประกอบ 

ด้วยการเตรียมตัวด้านการอ่าน การเขียน คณิตศาสตร์ และวิชาการด้านอืนๆ  โดยมุ่งหวังให้เด็กมี

ประสบการณ์พื นฐานด้านการนับจากรูปธรรมไปสู่นามธรรม รู ้ จักจํานวน การบวก การลบ ไป

ตามลําดับ 
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บทบาทของครูในการจัดการเรียนการสอน 

นักการศึกษา  นิวเบิร์ต (Neubert, 1973) ได้สรุปลักษณะสําคัญของ

ครูผู้สอนตามแนวมอนเตสซอรีไว้ดังต่อไปนี 
1. ครูผู้สอนตามแนวของมอนเตสซอรี คือ ตัวกลางในการเชือมโยง

ระหว่างเด็กและสิงแวดล้อมทีตระเตรียมไว้ 

2. ครูในระบบการเรียนการสอนของมอนเตสซอรีจะเป็นนักสังเกตเด็ก

ทีมีระบบและสามารถตีความหมายต้องการของเด็กใช้   

3. ครูของมอนเตสซอรีเป็นนักทดลองทีพยายามจัดสิงแวดล้อมให้

สัมพันธ์และสอดคล้องกับความสนใจและความต้องการของเด็กรวมตลอดถึงบันทึกผลทีเกิดขึ น  

4. ครูของมอนเตสซอรีจะให้การเคารพและปกป้องเด็ก รวมตลอดถึงรู ้

จังหวะว่าเมือไรควรให้คําแนะนําช่วยเหลือแก่เด็กและเมือไรควรเฝ้าดูอยู่ห่าง  ๆ

5. ครูของมอนเตสซอรีจะเป็นผู้ ให้การสนับสนุน ให้ความอบอุ่น 

ปลอดภัย มันคง รวมตลอดถึงให้การยอมรับเด็กแต่ละคนตามทีเด็กเป็นโดยไม่นําเด็กไป

เปรียบเทียบกับเด็กคนอืน 

ซึงทาง วีณา  ก๊วยสมบูรณ์  (2542) ได้ศึกษาการพัฒนาและการใช้

หลักสูตรในโรงเรียนอนุบาลทีใช้แนวทางการศึกษาแบบมอนเตสเซอรี และแบบวอลดอร์ฟ พบว่า  

โรงเรียนอนุบาลทีใช้แนวคิดทางการศึกษาแบบวอลดอร์ฟ ผู้บริหารมีบทบาทสําคัญในการพัฒนา

และใช้หลักสูตรในการพัฒนา หลักสูตรผู้บริหารจะมีการปรับเนื อหาให้สอดคล้องกับบริบท

สังคมไทย  โดยพิจารณาความต้องการของเด็กและสภาพแวดล้อมรอบตัวเด็กเป็นสําคัญ จากนัน

จึงนําข้อมูลมาจัดเป็นเนื อหาและกิจกรรมตามหลักแนวคิดของโรงเรียน ในการใช้หลักสูตรจะมี

การจัดกิจกรรมโดยผ่าน การเล่นกิจกรรมประจําวัน กิจกรรมวงกลม และการเล่านิทาน ซึงขันตอน

ในการจัดกิจกรรม แต่ละกิจกรรมของโรงเรียนจะแตกต่างกันไปตามความเข้าใจ ประสบการณ์  

และการตีความหมายของผู้บริหารทีมีต่อแนวคิดทางการศึกษา 

สรุป หัวใจสําคัญของการจัดการเรียนการสอนตามแนวคิดของมอนเตสซอรี

คือ การจัด ชันเรียนแบบคละอายุ การให้เพือนสอนเพือน (peer tutoring) การเรียนรู้ทีเด็กเป็น

ศูนย์กลาง และการจัดสิงแวดล้อมเพือให้สอดคล้องกับความสนใจของผู้ เรียน รวมตลอดถึง         

การเตรียมวัสดุอุปกรณ์ทีเป็นลําดับขันตอนเพือให้เด็กได้ลงมือปฏิบัติจริง โดยครูจะทําหน้าทีเป็น

ผู้สังเกตและ ให้คําแนะนํา 
4.  หลักสูตรการเรียนการสอนแบบไฮ/สโคป (High/Scope curriculum) 

นักการศึกษา บิลแมนและเชอร์แมน (1996 อ้างอิงจากนภเนตร  ธรรมบวร, 

2546)  ได้กล่าวว่า หลักสูตรการเรียนการสอนแบบไฮ/สโคปมุ่งส่งเสริมพัฒนาการทางสติปัญญา

ของเด็กผ่านประสบการณ์ทีสําคัญ 8 ด้าน 
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1. การเรียนรู้ ผ่านการลงมือปฏิบัติ (active learning) โดยมุ่งเน้นการใช้

ประสาทสัมผัส ทัง 5 และการส่งเสริมให้เด็กได้เลือกกิจกรรม และอุปกรณ์สําหรับการเรียนรู้ 

2.  การใช้ภาษาโดยผ่านการพูดคุย การแสดงความคิดโดยผ่านงานเขียน

และการเล่นเกมเกียวกับภาษา 

3.  การนําเสนอประสบการณ์และความคิดผ่านงานศิลปะ การเล่นบทบาท

สมมุติการเขียน รวมตลอดถึงการใช้ประสาทสัมผัสทัง 5 
4.  การจัดกลุ่มหรือประสาท (classification) โดยการใช้วัสดุต่างๆ ที

หลากหลายซึงช่วยให้เด็กได้เรียนรู้ลักษณะต่างๆ ของวัสดุและการจัดกลุ่มวัสดุโดยใช้วิธีการต่างๆที

หลากหลาย 

5. การจัดลําดับ (striation) ซึงมุ่งพัฒนาความสามารถในการจัดลําดับการ

เปรียบเทียบ และการจับคู่สิงของ 

6.  ความคิดรวบยอดเกียวกับจํานวน (number concepts) ซึงเป็นพื นฐาน

สําคัญสําหรับ ความเข้าใจทางคณิตศาสตร์  และการคํานวณ อาทิ การนับ การบวก การลบ  และ

การจับคู่วัตถุหนึงต่อหนึง (one-to-one correspondence) เป็นต้น 

7.  มิติสัมพันธ์ (spatial relationships) จะได้รับการพัฒนาเมือเด็กเล่นภาพ

ตัดต่อ (puzzle) หรือวัสดุอนืทีมีลักษณะคล้ายคลึงกัน 

8.  ความคิดรวบยอดเรืองเวลา (time  concepts)  ซึงเกียวพันกับความ

เข้าใจในเรืองของเวลา  เช่น ชัวโมง วัน เดือน ปี และลําดับของเวลา เช่น เมือวานนี  วันนี  พรุ่งนี   

เป็นต้น 

การจัดหลักสูตรการเรียนการสอน 

หัวใจสําคัญของการจัดหลักสูตรการเรียนการสอนแบบไฮ/สโคป คือ การ

เรียนรู้แบบ ลงมือกระทํา หรือลงมือปฏิบัติ  ซึงถือเป็นพื นฐานทีสําคัญในการพัฒนาศักยภาพของ

มนุษย์กิจวัตรประจําวันในชันเรียนถือเป็นสิงจําเป็นและสําคัญมาก กิจวัตรประจําวันในหลักสูตร

แบบไฮ/สโคป ประกอบด้วยกระบวนการ 3 ขันตอน  คือ การวางแผน (plan) การลงมือปฏิบัติ 

(do)  และการทบทวน (review) ซึงกระบวนการดังกล่าวถือเป็นเครืองมือทีสําคัญในหลักสูตรที

ช่วยเปิดโอกาสให้เด็กแสดงออกซึงมีขันตอนดังนี    

ขันดําเนินการวางแผน  เมือเด็กตกลงเรืองทีจะเรียนแล้ว ครูให้เด็กแต่ละ

กลุ่มร่วมกันคิดว่าทําอย่างไรจึงจะทําสิงทีพูดได้ หรือทําสิงทีเป็นคําตอบได้ ตัวอย่างเช่น เด็กบอก

ว่าจะใช้กระดาษสีทําพัด เด็กต้องคิดต่อว่าจะทําพัดอย่างไร ในการคิดนี บางครังครูอาจให้เด็กไป

ค้นหาอุปกรณ์เองเพิมเติมหรือครูเสริมอุปกรณ์ให้เพือให้เด็กได้คิดทําตามแผนงานระหว่างการ

วางแผนครูจะกระตุ ้นด้วยคําถาม ให้เด็กวางแผนด้วยการวาดภาพแสดงหรือทําสัญลักษณ์ หรือ

บอกครูและครูบันทึกไว้ด้วยภาพหรือสัญลักษณ์ประจําตัวเด็ก เด็กเล็กเพียงแต่อาจจะบอกครูว่า

เธอจะทําอะไรก็ให้นับได้ว่าเด็กมีแผนแล้ว  ขันนี เป็นขันของการคิดและตัดสินใจของเด็ก 
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ขันปฏิบัติตามแผน ในกรณีทีเด็กวางแผนโดยยังไม่มีอุปกรณ์ ขันปฏิบัติการ

ตามแผนของเด็กจะเริมจากการค้นหาอุปกรณ์เพือใช้ตามแผน ส่วนเด็กทีมีอุปกรณ์พร้อมมูลอยู่

แล้วจะเริมจากการเริมใช้อุปกรณ์นันดําเนินการตามแผน ครูสังเกตการณ์ทํางานของเด็กแต่ละ

กลุม่บันทึกพฤติกรรมเด็ก ให้คําแนะนําช่วยเหลือ หรือร่วมแสดงความคิดเห็นกับกลุ่ม สนับสนุน

ให้เด็กดําเนินกิจกรรมตามแผนด้วยตนเองหรือกลุ่มอย่างอิสระตามเวลาทีกําหนด หากมีปัญหา

ระหว่างปฏิบัติ เด็กอาจปรับแผนได้ถ้ามีเหตุผล ขันนี เป็นขันของการปฏิบัติตามทีเด็กตังใจ ได้คิด           

ได้แก้ปัญหา มีปฏิสัมพันธ์กับกลุ่ม ถ้างานเสร็จแล้วเด็กอาจวางแผนสําหรับทําสิงอืนต่อไปได้ 

สิงทีครูปฏิบัติในระหว่างการดําเนินกิจกรรม ครูจะเป็นผู้สังเกตและสนับสนุน

ให้การดําเนินกิจกรรมของเด็กเป็นไปอย่างคล่องตัว ครูต้องเป็นผู้กระตุ ้นในการเลือกสือของเดก็ 

การสํารวจ และการพูดคุยสนทนาแลกเปลียนความคิดภายในกลุ่ม นอกจากนี สิงทีครูปฏิบัติได้แก่ 
- ครูจดบันทึกการวางแผนของเด็ก 

- ครูต้องเตือนเด็กเมือจะหมดเวลา 

- เมือเด็กทํางานเสร็จแล้วครูชักชวนให้เด็กทําความสะอาดและเก็บ

อุปกรณ์เข้าทีให้เรียบร้อยขันทบทวน เมือเด็กทําผลงานเป็นทีเรียบร้อยแล้ว 

การประเมินผล 

การประเมินผลในหลักสูตรการเรียนการสอนแบบไฮ/สโคปนันถือเป็นหน้าที

โดยตรงของครูทีจําเป็นต้องรับผิดชอบอย่างเต็มทีในแต่ละวัน ครูจะรวบรวมข้อมูลเกียวกับเด็ก

โดยจดบันทึกจากการสังเกต และมีปฏิสัมพันธ์กับเด็กในแต่ละวัน โดยจะมุ่งบรรยายพฤติกรรม

ของเด็กในด้านต่างๆ   
- ด้านความคิดริเริมสร้างสรรค ์

- ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม 

- ด้านการนําเสนอความคิดสร้างสรรค ์

- ด้านดนตรีและการเคลือนไหว 

- ด้านทักษะของภาษาซึงรวมถึงการอ่านและการเขียน 

- ด้านตรรกศาสตร์และคณิตศาสตร์ 

จุดมุ่งหมายหลักของการประเมินผล คือ การประเมินคุณภาพของโปรแกรม 

และหลักสูตรการเรียนการสอน  รวมตลอดถึงพัฒนาการของเด็กวัย 2-6 ขวบ โดยได้สร้างแบบ

ประเมินคุณภาพโปรแกรม และแบบบันทึกพฤติกรรมเด็กจากการสังเกต 
- แบบประเมินคุณภาพโปรแกรม (PQA) 

ไฮ/สโคปได้จัดทําแบบประเมินคุณภาพโปรแกรมอันประกอบด้วย

มาตรฐานคุณภาพด้านต่างๆ  เช่น ด้านการจัดชันเรียน สือการเรียนการสอน กิจวัตรประจําวัน  

ปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูกับเด็ก ความสัมพันธ์กับผู้ปกครอง รวมตลอดถึงการนิเทศและฝึกอบรมครู  
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-  แบบบันทึกพฤติกรรมเด็กจากการสังเกต (COR) 

เป็นเครืองมือประเมินพัฒนาการเด็กทีไฮ/สโคปสร้างขึ นเพือนํามาใช้

แทนแบบทดสอบซึงถือว่าไม่เหมาะสมกับเด็ก ผู้ทีจะใช้เครืองมือจําเป็นต้องผ่านการอบรมการ

สังเกตและบันทึกพฤติกรรมเพือทีจะสามารถใช้ COR ได้อย่างมีประสิทธิภาพ COR จะใช้สังเกต

เด็กโดยมุ่งบรรยายพฤติกรรมด้านต่างๆ ของเดก็ 6 ด้าน 

หลักสูตรการเรียนการสอนแบบไฮ/สโคปเป็นกรอบแนวคิดเกียวกับ

ทฤษฎีพัฒนาการ และการปฏิบัติซึงมีพื นฐานอยู่บนพัฒนาการตามธรรมชาติของเด็ก ปัจจุบันการ

เรียนการสอนแบบไฮ/สโคปได้เป็นทีนิยมแพร่หลายออกไปทัวโลก 
5.  หลักสูตรการเรียนการสอนตามแนวคิดวอลดอร์ฟ  (Waldorf education) 

หลักแนวความคิด 

หลักการทีเด่นชัด  คือ การให้การศึกษาแก่เด็กโดยมีวัตถุประสงค์เพือให้

พัฒนาการในแต่ละขันตอนของเด็กเต็มไปด้วยประสบการณ์ และความสนุกสนาน การศึกษาแบบ

วอลดอร์ฟให้ความสําคัญกับวัยเด็ก เพราะเห็นว่าเป็นเวลาทีสําคัญของความเป็นมนุษย์ซึงมนุษย์

ทุกด้านต้องก้าวผ่าน และควรได้รับการเรียนรู้และประสบการณ์ทีเหมาะสนทีจะได้เติบโตเป็น

มนุษย์ทีสมบูรณ์ การเรียนการสอนตามแนวคิดวอลดอร์ฟจึงมุ่งส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์             

การคิดอย่างอิสระ โดยครูผู้สอนจะตระหนักและยอมรับในความแตกต่างของผู้ เรียนแต่ละคน             

รวมตลอดถึงเปิดโอกาส ให้เด็กได้เติบโตเป็นผู้ ใหญ่ทีจะมันใจในตนอง สไตเนอร์ กล่าวว่า 

“จินตนาการ ความเจริญและความรับผิดชอบ ทังสามนี ถือเป็นแกนหลักของการศึกษา” 
หัวใจสําคัญของการเรียนการสอนแบบวอลดอร์ฟ คือมุ่งพัฒนาเด็กอย่างเป็น

องค์รวม (the  whole  child)  ซึงมีองค์ประกอบ 3 ส่วน ได้แก่ 
1. การลงมือปฏิบัติ  (hands) 

2. ความรู้สึก หรือใจ  (heart) 

3. ความนึกคิด หรือสมอง (head) 

รูดอล์ฟ  สไตเนอร์ได้แบ่งพัฒนาการตลอดชีวิตมนุษย์ไว้ในช่วงละ 7 ปีช่วงที

เด็กพัฒนาในระบบการศึกษา คือตังแต่แรกเกิดถึง 21 ปี ซึงครอบคลุมพัฒนาการ 3 ช่วงแรกมี

ลักษณะสําคัญดังตารางข้างล่าง พัฒนาการตลอดชีวิตของมนุษย์ผศ.ดร.บุษบง  ตันติวงศ์   
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ตารางที  1 พัฒนาการตลอดชีวิตของมนุษย์  
 

 

ช่วงอายุ 
พัฒนาการของ 

ระบบในร่างกาย 

กิจกรรม

ภายใน 

ระดับการ 

ตระหนักรู ้

ขณะเรียน 

สิงสําคัญต่อ

การเรียนรู ้

การเรียนรู ้ท ี

จําเป็น 

 

0 – 7 

ระบบย่อยอาหารและ 

การเจริญเติบโตของแขนขา

เพือสร้างรูปถ่าย 

ความมุ่ง 

มันตังใจ 

(Willing) 

ไม่รู ้ตัว ความประทับใจ  

ในผู ้ที เป็น

ต้นแบบ 

จําเป็นต้อง

เรียนรู ้ ว่าโลกนี ดี 

 

7 – 14 

ระบบการหายใจและการเต้น

ของหัวใจเพือสร้างพื น

อารมณ์ 

ความรัก 

(feeling) 

กึงฝัน ความรักในผู ้นํา จําเป็นต้อง

เรียนรู ้ ว่าโลกนี

งดงาม 

14 – 21 ระบบประสาท 

เพือสร้างการคิดเหตุผล 

การคิด 

(thinking) 

รู ้ตัว ความศรัทธาใน

ความถูกต้อง

ของอุดมคต ิ

จําเป็นต้อง

เรียนรู ้ ว่าโลกนี

เป็นจริง 

(บุษบง  ตันติวงศ,์ 2550) 

 

การศึกษาแบบวอลดอร์ฟ มุ่งทีจะดึงศักยภาพซึงแฝงเร้นในตัวเด็กแต่ละคน

ให้แสดงออกมา ใช่มุ่งจะนําข้อมูลความรู้จากภายนอกใส่เข้าไปในตัวเด็กเพือการผลิตซํา โรงเรียน

จะต้องพัฒนามนุษย์ซึงสามารถทีจะรับรู้สิงต่างๆ ได้ยิงลึกซึ ง และกว้างขวาง สามารถคิดได้อย่าง

ลุ่มลึกและชัดเจน รวมตลอดถึงสามารถแสดงออกได้อย่างรู ้ตนเองและอิสระ 

การจัดหลักสูตรการเรียนการสอน 

เนืองจากในช่วงวัย 7 แรกของชีวิต เด็กจะอยู่ในช่วงพัฒนาการทางร่างการ

ก่อตัวอย่างรวดเร็ว  และจะมีโลกของการใช้จินตนาการค่อนข้างสูง ด้วยเหตุนี การจัดการเรียนการ

สอนสําหรับเด็กวัยนี จะมุ่งเน้นทีการเล่านิมาน การเล่นอิสระ และการเล่นสร้างสรรค์ ทังนี เพือ

เตรียมเด็กเข้าสู่การเป็นผู้ใหญ่ทีตระหนักในตนเอง ครูมีหน้าทีจัดเตรียมสงิแวดล้อมซึงเปิดโอกาส

ให้เด็กได้เล่น ส่งเสริมให้เด็กมีจินตนาการของตนเอง 

วัสดุอุปกรณ์ทีใช้ในการเล่นของเด็กเล็กควรเป็นวัสดุธรรมชาติทีหาได้ใน

ท้องถิน ไม่ควรเป็นสิงของสําเร็จรูป เพราะการเล่นสําเร็จรูปจะมีโอกาสให้เด็กใช้จินตนาการในการ

แปลงของเล่นเป็นอย่างอืน นอกจากนันวัสดุธรรมชาตินั นทีได้จากท้องถินยังมีผลในแง่ของ          

ความประหยัดการส่งเสริมสานต่อวัฒนธรรมพื นบ้านและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติด้วย

อุปกรณ์ต่างๆ  เหล่านี ได้แก่ (พร พันธุ์โอสถ, 2543) 
1. วัสดุจากธรรมขาติต่างๆ เช่น ก้อนหิน เปลือกหอย ลูกสน กิงไม้ตัดเป็น

ท่อนๆ ฯลฯ 

2. ผ้าฝ้ายบางๆ หลากสี  ถ้าเป็นไปได้ควรย้อมสีธรรมชาต ิ
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3. ตุ๊กตาทําจากผ้าและวัสดุธรรมชาต ิ

4. อุปกรณ์ซึงทําจากวัสดุธรรมชาติ  เช่น ของเล่นพื นบ้าน หรือของใช้ใน

ครัวเรียน ฯลฯขึ นสําหรับเด็กวัย 4 – 6 ขวบ มีรากฐานมาจากสิงแวดล้อมรอบตัวเด็ก เช่น บ้าน

และสวน ซึงรวมถึงการกวาดบ้าน การทําสวน การทําอาหาร การดูแลสัตว์ การร้องเพลง การช่วย

จัดโต๊ะอาหาร  การวาดภาพโดยใช้สีนํา และการปันด้วยดินเหนียว การศึกษาต่างๆ ดังกล่าว และ 

การจัดกิจกรรมในชันเรียนจะมีจังหวะ (rhythms) และโครงสร้างทีสมําเสมอซึงสอดคล้องกับ

จังหวะชีวิตตามธรรมชาติของเด็ก 

ครูจึงจะเข้าไปคลีคลายสถานการณ์ การปล่อยให้เด็กเล่นอย่างอิสระ

ปราศจากการแทรกแซงของครูจะทําให้เด็กสามารถใช้จินตนาการของตนได้โดยเสรี ซึงถือเป็น

ความคิดสร้างสรรค์ในเด็ก ระยะเวลาในการเล่นสร้างสรรค์ไม่ควรเกิน 1 ชัวโมง เมือหมดเวลาเล่น

เด็กๆ จะช่วยกันเก็บของเล่นทังหมดเข้าทีเดิม โดยครูร้องเพลงเพือเป็นสัญญาณให้เด็กรับรู ้ 

พร้อมทังช่วยเก็บของเล่นและทําความสะอาดชันเรียน 

กิจกรรมการเล่านิทานก็เป็นอีกกิจกรรมหนึงทีวอลดอร์ฟให้ความสําคัญ ทังนี

เนืองจากนิทานช่วยส่งเสริมจินตนาการของเด็ก ขณะเดียวกันเด็กจะได้มีความรู้ภาษา วัฒนธรรม 

จริยธรรม  และพัฒนาสํานึกของตนผ่านการฟังนิทานประเภทต่างๆ การฟังนิทานเป็นกิจกรรมที

ต้องการความสงบเพือให้เด็กมีสมาธิ และสามารถติดตามฟังนิทานเรืองราวในนิทานได้ ครูจะ

เลือกนิทานซึงครูพิจารณาแล้วเห็นว่าเหมาะสมกับเด็ก 

การเล่านิทานของครูเป็นไปอย่างสงบเพือให้เด็กสามารถซึมซับสิงต่างๆ ใน

นิทานมากกว่าจะให้อารมณ์ ความรู้สึกของเด็กพลุ่งพล่านปันป่วนไปตามท่าทางการแสดงออกของ

ครู และการเล่านิทานเรืองเดียวติดต่อกันหลายๆ  วันถือว่ามีความสําคัญ เพราะคุณค่าต่างๆ ที

ปรากฏอยู่ในนิทานจะถูกประทับไว้ในใจเด็กอย่างลึกซึ งและยาวนานกว่าการฟังนิทานแบบฉาบฉวย 

ด้วยเหตุนี ครูทีจัดการเรียนการสอนตามแนววอลดอร์ฟจึงเล่านิทานเรืองเดียวติดต่อกันนาน 3 ถึง 

4 สัปดาห์ 
กล่าวโดยสรุปการจัดการเรียนการสอนตามแนววอลดอร์ฟมีลักษณะเด่นดังนี 

1. การจัดการเรียนการสอนสําหรับเด็กจะมุ่งเน้นเนื อหาเป็นรายวิชา

โดยเฉพาะในระดับชันอนุบาล และประถมศึกษาปีที 1 การสอนเขียนอ่านจะเริมขึ นโดยผ่านวิธีการ

ทีมีศิลปะ เช่น ให้เด็กชันประถมศึกษาปีที 1 จะเรียนรู้การเขียนโดยสัมพันธ์กับสิงทีมีความหมาย

รอบตัว  เป็นต้น 

2.  ในระดับชันประถมศึกษา เด็กจะมีครูประจําชันคนเดิมเป็นเวลา 8 ปี 

ทังนี เพือส่งเสริมสัมพันธภาพอันดีระหว่างครู นักเรียน และผู้ปกครอง  
3. เด็กในโรงเรียนอนุบาลแบบวอลดอร์ฟจะเรียนรู้ ผ่านงานศิลปะ ดนตรี 

และธรรมชาติรอบตัว 
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4. เด็กนักเรียนในระดับประถมศึกษาจะไม่มีหนังสือ หรือตําราเรียนทต้ีอง

สังซื อจากภายนอก แต่เด็กจะมีหนังสือซึงเด็กเป็นผู้ทําขึ นเองจากประสบการณ์ และสิงทีตนเรียนรู้ 

5. การจัดหลักสูตรการเรียนการสอนตามแนววอลดอร์ฟจะไม่เน้นการ

แข่งขัน ในระดับอนุบาลและประถมศึกษาครูจะไม่ประเมินผลเด็กโดยการให้คะแนนหรือเกรด  

แต่ครูจะใช้การสังเกต และเขียนรายงานการประเมินพัฒนาการของเด็กแต่ละคน 

6. การจัดการเรียนการสอนตามแนวความคิดวอลดอร์ฟ ครูจะไม่ใช้สือการ

สอนทีเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์โดยเฉพาะโทรศัพท์ ทังนี เพราะการเรียนการสอนแนวนี จะให้

ความสําคัญกับความคิดสร้างสรรค์บนฐานความคิดเหตุผลทีเด็กสามารถเข้าใจได้ 

สําหรับ วรวรรณ นรอ่อน (2547) ซึ งได้ศึกษาการพัฒนาหลักสูตร

สถานศึกษาในระดับก่อนประถมศึกษา ตามแนวคิดวอลดอร์ฟ  พบว่า ได้หลักสูตรสถานศึกษาทีมี

คุณภาพสูง สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน เหมาะสมกับผู้ เรียน และสามารถนําไปใช้ใน

การเรียนรู้ในสถานศึกษาได้องค์ประกอบของหลักสูตรมีความเหมาะสม สอดคล้องกันด ี

งานวิจัยต่างประเทศเกียวกับการจัดการศึกษาแนววอลดอร์ฟ ได้มีนักการ

ศึกษาต่างประเทศเสนอไว้หลายแนวคิด ดังนี 

Bacon and Ichikawa (1988) ศึกษาถึงการเรียนรู้ระดับอนุบาลในประเทศ

ญีปุ ่ นจะต่างจากประเทศอืน เพราะญีปุ ่ นเน้นการเรียนรู้แบบการอยู่ร่วมกันในสังคม เด็กเล็กจะถูก

ส่งเข้าโรงเรียนทีมีสภาพแวดล้อมเหมือนบ้าน เน้นเด็กเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้  เรียกระบบนี ว่า 

“Education  mothers” หรือ “kyoiku  mamas” การเรียนรู้ในโรงเรียนนี จะให้อิสระแก่เด็กในการ

คิดและกระทําในสิงทีเด็กต้องการโดยไม่มีการชี นํา  ผู้ปกครองของเด็กญีปุ ่ นจะไม่ได้คาดหวังผล

ของการศึกษาในตัวเด็ก  สิงทีคาดหวังคือ การทีเด็กสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข เด็กๆ 

จะเรียนรู้ผลการกระทําของตนเองด้วยตนเอง ครูจะปล่อยให้เด็กทะเลาะโต้เถียงกัน  เพือดูผลสิ นสุด

ของการกระทําของเด็กเอง ถ้าเด็กทําความผิด ผลก็คือจะไม่มีใครเล่นด้วยสังคมไม่ยอมรับ แต่ถ้า

ทําความดีผลของการกระทําก็จะดีตาม เครืองเล่นของเด็กญีปุ ่ นจึงมักสร้างให้มีขนาดใหญ่กว่าปกติ  

เช่น ไม้บล็อกขนาดใหญ่  และหนักทีทําให้เด็กไม่สามารถเล่นคนเดียวได้ต้องเล่นด้วยกันกับเด็ก

คนอืน ซึงเด็กญีปุ ่ นตามการวิจัยพบว่ามีความสามารถสูงกว่าเด็กอเมริกาเมือทําการทดสอบทาง

วิชาเลข และวิชาวิทยาศาสตร์ ทังทีพ่อแม่และครูของเด็กญีปุ ่ นมีความคาดหวังด้านวิชาการตํากว่า

เด็กอเมริกา 
จากเอกสารและงานวิจัยทีศึกษาพบว่าการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย เป็น

การเตรียม ความพร้อมเพือวางรากฐานของชีวิต  ให้เป็นบุคคลทีมีคุณภาพ ซึงคนเป็นบุคลากรที

สําคัญยิง ของประเทศ หลักการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยมีการบูรณาการแนวคิดทฤษฎีการ

เรียนรู้และทฤษฎีพัฒนาการร่วมกับการบูรณาการแนวคิดการจัดการศกึษาทีมีหลายรูปแบบ            

งานการวิจัยทีเกียวข้องพบว่า ผู้ปกครองมีความคาดหวังต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนอยู่ใน

ระดับสูงทุกๆ ด้าน ทังทางด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านอาคารสถานที สภาพแวดล้อม          
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การบริหารจัดการโรงเรียน กิจกรรมนักเรียน และความสัมพันธ์กับผู้ปกครอง ผู้ปกครองมีความ

คาดหวังให้นักเรียนอ่านออกเขียนได้ สะท้อนให้เห็นถึงความคิดเห็นบางประการของผู้ปกครอง 

แต่ยังมีงานวิจัยในเกียวกับความคิดเห็นของผู้ปกครองเกียวกับการจัดการศึกษาโรงเรียนทีใช้

แนวคิดวอลดอร์ฟในการจัดการศึกษาอยู่ค่อนข้างน้อย 

สรุปรูปแบบของโปรแกรมปฐมวัยทังหมดทีกล่าวมาแล้วเกียวข้องกับการ

จัดการเรียน การสอนทีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญโดยผ่านการสํารวจการแก้ปัญหา การลงมือปฏิบัติจริง 

การค้นพบ และการร่วมมือกัน แต่ละโปรแกรมพัฒนาขึ นบนพื นฐานของพัฒนาการเด็กเป็นหลัก 

ทังนี  โดยคํานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลของเด็ก 
แต่ละรูปแบบในการจัดการเรียนรู้ ของเด็กปฐมวัยมีผลในการพัฒนา

ศักยภาพของเด็กในหลายๆด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านพลานามัย ด้านอารมณ์ รวมถึงด้านร่างกาย ซึง

แต่ละด้านสร้างความสัมพันธ์กันทุกส่วนของการพัฒนาเด็กเล็ก 
พัฒนาการของเด็กปฐมวัย  
ความฉลาดทางพลานามัย (Physical Quotient : PQ) 
ความฉลาดทางพลานามัยเป็นบุคลิกทีมีความมันใจในการเคลือนไหว 

ร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง ถ้าจะเล่นก็เล่นอย่างมีความสุขสนุกสนาน ซึงอาจหมายถึงทีหลายคนว่า

เรียนเป็นเรียน เล่นเป็นเล่น หรือเวลาทํางานก็มักให้ความสําคัญกับงานจริงๆ เมือถึงเวลาพักผ่อน

ก็พักผ่อนเต็มที เล่นให้ถูกเวลากาลเทศะ หากได้รับการฝึกฝนมาตังแต่วัยเด็กก็จะได้เปรียบกว่ามา

ฝึกในวัยผู้ใหญ่ 
การพัฒนาความฉลาดทางพลานามัย  
ความฉลาดทางพลานามัย เป็น ความฉลาดทีเกิดจากการเล่น การพัฒนา

ความฉลาดทางพลานามัยสามารถทําได้โดยเลือกทํากิจกรรมทีชอบ อาจเป็นกีฬา หรือกิจกรรมที

ได้เคลือนไหวร่างกายอืนๆ เช่น การเต้นรํา การเล่นกีฬากลางแจ้งฯลฯ เชือกันว่าการเล่นนัน

สามารถพัฒนาความสามารถของเด็กได้หลายด้าน ทังพัฒนาการด้านร่างกาย ความเฉลียวฉลาด 

ความคิดสร้างสรรค์ อารมณ์และสังคม ในการพัฒนาความฉลาดทางพลานามัย จึงเน้นให้พ่อแม่

เล่นกับลูก ถึงกับมีคําพูดทีว่าพ่อแม่เป็นอุปกรณ์การเล่นทีดีทีสุดของลูก การทีพ่อแม่ให้ลูกขีคอ 

เล่นจ๊ะเอ๋ เล่นซ่อนหา เล่านิทาน สามารถสร้างเสริมพัฒนาลูกได้ดีกว่าของเล่นพัฒนาการแพงๆ 

เพราะนอกจากพัฒนาการด้านร่างกายและสติปัญญาทีเกิดขึ นแล้ว ลูกยังได้รับความรู้สึกอบอุ่น            

มีความสุขไปพร้อมกับคําสอน หลักคิดต่าง  ๆทีสอดแทรกระหว่างทีเล่นด้วย  

วัยแรกเริม 0-2 ปี เป็นวัยพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กทารกเกียวกับการพัฒนา

ระบบรับรู้และระบบเคลือนไหว (sensor motor) นักวิทยาศาสตร์ พบว่า การพัฒนาทักษะการ

เคลือนไหว (motor skill) จะมีผลสําคัญต่อการอ่าน การตอบสนองความเครียด การเขียน ความ

ใส่ใจ ความจําและการพัฒนาการรับรู้สัมผัส เด็ก 0-2 ปี ควรกระตุ ้นให้คลาน นัง หัดยืน เล่นของ

เล่นหลากหลาย ด้วยการเคาะ เขย่า โยกตัว ส่ายตัว ทําจังหวะด้วยมือและเท้า ฯลฯ 
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เมือเด็กอายุ 3-5 ปี จะเคลือนไหวได้อย่างคล่องแคล่ว ไม่ว่าจะเป็นการเดิน วิง 

กระโดด ปีนป่าย ห้อยโหน ซึงการประสบความสําเร็จในการเคลือนเครืองเล่นสนามอย่าง

หลากหลายและการเคลือนไหวในลักษณะต่างๆ จะทําให้เด็กมีความสุข ชืนชอบ และเป็นทีมาแห่ง

ความภาคภูมิใจในตัวเด็กเอง ต่อมาเด็กมีความสามารถและทักษะการเคลือนไหวร่างการจะ

เพิมขึ น นอกจากความคล่องแคล่วว่องไวแล้ว เด็กจะเริมทรงตัวได้ดี สามารถกระโดดห้อยลอยตัว

สูงขึ น ชอบการเล่นทีมีบรรยากาศแบบผจญภัย ชอบปีนป่ายตีลังกา ดังนันท่วงท่าในเชิงยิมนาสติก

จะเริมปรากฏให้เห็นในตอนท้ายการเคลือนไหวร่างกายจะกระฉับกระเฉงเต็มไปด้วยพละกําลัง 

เด็กวัยนี ชอบการเคลือนไหวเลียนแบบผู้ใหญ่ เช่น ขับรถยนต์ รถไฟ เครืองบิน เลียนแบบสัตว์ 

เช่น ลิง ช้าง ม้า งู กบ เป็ด ไดโนเสาร์ จระเข้ ฯลฯ ชอบเลียนแบบตัวละครทีชืนชอบ เช่น ซูเปอร์แมน 

สไปเดอร์แมน ไอ้มดแดง โดเรมอน สุดสาคร ฯลฯ นอกจากนันเด็กวัยนี เด็กยังชอบเล่นเกมทีมี

กติกามากขึ น เช่น เกมเบ็ดเตล็ด เกมแข่ง (เกมรีเลย์) เกมประกอบคําร้อง/บทร้อง โดยเฉพาะ

เกมทีประกอบอุปกรณ์ต่างๆ ทังการเคลือนไหวแบบอยู่กับที แบบเคลือนทีและอุปกรณ์ต่างๆ 

อย่างหลากหลายโดยการเคลือนไหวทังระดับพื นฐานและเชิงสร้างสรรค์ ทีสําคัญทีสุดในช่วงอายุ 

3-5 ปี จะเป็นระยะทีสมองควบคลุมการเคลือนไหวอยู่ในระหว่างการพัฒนาจึงจําเป็นต้องส่งเสริม

และจัดกิจกรรมในรูปแบบต่างๆ ให้เด็กได้ปฏิบัติจริง เพราะการเคลือนไหวกล้ามเนื อใหญ่จะเป็น

กลไกทีสําคัญทีจะทําให้สมองได้ใช้ประโยชน์จากเซลล์สมองจุดเชือมโยง (Synapes) ถ้าเซลล์สมอง

และจุดเชือมโยงทํางานจะส่งผลต่อการประสานสัมพันธ์และมีประสิทธิภาพมากขึ น เพราะ                 

การเคลือนไหว (movement) เป็นทังผลลัพธ์และเป็นตัวกระตุ ้นต่อการพัฒนาสองในส่วนที

เกียวข้องกับการเคลือนไหวนันเอง 

กล้ามเนื อเล็กของเด็กอายุ 3 ปี มีการพัฒนาการดีขึ น ดังนันเด็ก 3 ปี จะเล่น

ต่อบล็อกได้ดีพอๆ กับการเล่นต่อตัวภาพ แต่ความสามารถในการกะขนาดกับระยะยังไม่ดีนัก 

ดังนันเวลาใส่ ชิ นบล็อกลงในช่องทีออกแบบไว้ อาจจะผิดพลาด แต่เด็กก็พยายามใส่ลงไปทังๆ ที

เป็นไปไม่ได้ 

เด็กอายุ 4-5 ปี มีการพัฒนาการใช้ทักษะกล้ามเนื อเล็กดีขึ น เด็กสามารถจับ

สิงของได้มันคงและวางได้ดีขึ น แต่บางคนอาจจะหงุดหงิดทีวางแท่งบล็อกลงไปไม้ได้จังหวะอย่าง

ใจเพราะว่ามีจินตนาการมากกว่าความสามารถในการควบคลุมกล้ามเนื อเล็ก การพัฒนากล้ามเนื อ

เล็กเป็นสิงสําคัญทีควรเน้นในเด็กอนุบาล เพราะช่วยให้เด็กอยู่ในสิงแวดล้อมทีใช้สายตา มือ และ

สมองได้ ทํางานร่วมกันอย่างประสานสัมพันธ์ โดยของเด็กในสนามเด็กเล่น และลานบ้าน 

ตลอดจนการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ (ศิลปศึกษา) การเล่นตามมุม การเล่นกลางแจ้ง อย่าให้   

ขาดหายไป เพราะจะทําให้เด็กมีโอกาสพัฒนากล้ามเนื อเล็กทีไม่ดีเท่าทีควร ควรทําความเข้าใจ

ด้วยว่า การเล่นของเด็กนันทีแท้จริงคือ การพัฒนากล้ามเนื อเล็ก/กล้ามเนื อมือ/กล้ามเนื อเท้า/ 

กล้ามเนื อส่วนละเอียด (Find motor skill) หรือการซ้อมมือหรือการ ซักซ้อม และพัฒนาทักษะที

ก่อรูปขึ นมาแล้วในวงจรการเรียนรู้ของสมองนันเอง สิงทีเด็กพยายามเล่นในวัยนี  เช่น การควบคุม
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ท่าทางเดิน การวิงแข่ง การเล่นทราย การเดินบนไม้ท่อนเดียว การร้องเพลง การทําจังหวะ การตัด

กระดาษ การฉีกตัดปะรูปต่างๆ ฯลฯ ล้วนแต่เป็นการทําซําๆ ดัดแปลงทังลีลาทีไม่สมบูรณ์      

เพือสร้างสมองทุกส่วนให้พร้อมสําหลับการเรียนรู้ ในวัยทีสูงขึ นต่อไป (สํานักวิชาการและ

มาตรฐานการศึกษา, 2549) 

โดยสรุป ความฉลาดทางพลานามัย หรือ PQ ซึงนักวิชาการบางท่านใช้คําว่า  

Play Quotient  ซึงโดยรวมแล้วก็หมายถึงการให้ความสําคัญกับการทํากิจกรรมเคลือนไหวร่างกาย  

เพือให้ร่างกายเกิดการแข็งแรง  โดยส่งผลโดยตรงต่อสมองให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ และยัง

ก่อให้เกิดความสุขภายในอีกด้วย 

ความฉลาดทางอารมณ์ (Emotion Quotient : EQ) 

มีบทวิจารณ์หลายท่านได้กล่าวถึงความฉลาดทางอารมณ์ไว้มากมาย อาทิเช่น 
Mayer and Salovey (1997) ได้ให้ความหมายว่า ความฉลาดทางอารมณ์

แห่งตนเป็นความสามารถในการรับรู้  ประเมิน และแสดงอารมณ์ออกมาได้อย่างเหมาะสม 

สามารถเข้าถึงและสร้างความรู้สึกทีดีทีเกื อกูลความคิดได้ เข้าใจอารมณ์และวิเคราะห์อารมณ์ที

เกิดขึ นโดยใช้ความรู้จากอารมณ์ของตนเอง การรับรู้และควบคุมภาวะอารมณ์ได้ดี เพือให้เกิด

ความเจริญงอกงามของสุขภาพจิตและเชาวน์ปัญญา    
กรมสุขภาพจิต (2543) ได้ให้ความหมายว่า ความฉลาดทางอารมณ์ 

หมายถึงความสามารถทางอารมณ์ในการดําเนินชีวิตร่วมกับผู้อืนอย่างสร้างสรรค์และมีความส ุ

กนกนุช วสุธารัตน์ (2548) ได้ให้ความหมายว่า ความฉลาดทางอารมณ์แห่งตน 

หมายถึงความสามารถของบุคคลในการตระหนักรู้ ในอารมณ์ของตนเอง สามารถควบคุมและ

จัดการกับอารมณ์ของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพช่วยให้ประสบความสําเร็จในการดํารงชีวิต 

การเรียน และการทํางาน     
Cooper & Sawaf (1997 อ้างถึงในวีรวัฒน์ ปันนิตามัย, 2545) ได้ให้

ความหมาย ความฉลาด ทางอารมณ์ ไว้ว่าเป็นความสามารถของบุคคลในการทีจะรับรู้ เข้าใจและ

ประยุกต์ใช้พลังการรู ้ จักอารมรณ์เป็นรากฐานของพลังงานข้อมูล การสร้างสายสัมพันธ์เพือการ

โน้มนําผู้อืนได้ 

ทศพร ประเสริฐสุข (2542) ได้ให้ความหมายว่า ความฉลาดทางอารมณ์

แห่งตนเป็นความสามารถลักษณะหนึงของบุคคลทีจะตระหนักถึงความรู้สึก ความคิดและอารมณ์

ของตนเอง สามารถควบคุมอารมณ์และแรงกระตุ ้นภายในตลอดจนสามารถรอคอยการตอบสนอง

ความต้องการของตนเองได้อย่างเหมาะสมถูกกาลเทศะ สามารถให้กําลังใจตนเองในการทีจะ

เผชิญกับอุปสรรคและข้อขัดแย้งต่างๆได้อย่างไม่คับข้องใจ รู ้ จักขจัดความเครียดทีจะขัดขวาง

ความคิดริเริมสร้างสรรค์อันมีค่าของตนได้ 
การพัฒนาความฉลาดทางอารมณ ์  
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การพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ หมายถึง การรู ้ อารมณ์ของตนเอง            

การเข้าใจอารมณ์ของผู้อืน  เห็นอกเห็นใจผูอ้ืน เมตตาอารี ช่วยเหลือผู้อืน เอาใจเขามาใส่ใจเรา 

การควบคุมอารมณ์ของตนเองได้ ไม่หุนหันพลันแล่น ไม่อารมณ์ค้างนาน ไม่ให้ความรู้สึกเก่ามา

รบกวน การทํางานในปัจจุบัน ไม่ว่ารัก โกรธ หรือซึมเศร้า โกรธแล้วไม่ผูกใจเจ็บนาน ใจเย็นเมือมี

สถานการณ์ยัวยุ จะเป็นคนทีน่านับถือ และจะมีคนกล้าให้คําแนะนํา และ มีระเบียบวินัยในตนเอง 

เคารพสิทธิของผู้อืน ขยันหมันเพียร อดทน กระตือรือร้น ไม่เฉือยชา มุ่งมันแนวแน่ไม่ลดละ 

(กระทรวงสาธารณสุข, 2547) 
การวัดความฉลาดทางอารมณ์ไม่มีแบบมาตรฐานทีแน่นอน เป็นเพียงการ

ประเมินเพือให้ผู้ วัดมองเห็นความบกพร่องของความสามารถทางด้านอารมณ์ทีต้องพัฒนาแก้ไข 

กรมสุขภาพจิตได้พัฒนา แบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์ โดยประเมินจากความสามารถด้าน

หลัก 3 ด้านคือ ดี เก่ง สุข ซึงแยกเป็นด้านย่อยได้ 9 ด้าน คือ  

1. การควบคุมตนเอง  

2. ความเห็นใจผู้อืน  

3. ความรับผิดชอบ  

4. การมีแรงจูงใจ  

5. การตัดสินใจแก้ปัญหา  

6. สัมพันธ์ภาพกับผู้อืน  

7. ความภูมิใจในตนเอง  

8.  ความพอใจในชีวิต  

9. ความสุขสงบทางใจ 

ความฉลาดทางอารมณ์ หรือความสามารถทางอารมณ์จะช่วยให้การดําเนิน

ชีวิตเป็นไปอย่างสร้างสรรค์และมีความสุข โดยกรมสุขภาพจิต ได้พัฒนาแนวคิดเรืองนี ว่าประกอบ

ไปด้วยปัจจัยหลัก 3  อย่าง คือ ความดี ความเก่ง และความสุข ซึงฝึกฝนได้เช่นกัน 

- ความดี ฝึกได้จากการหัดควบคุมอารมณ์ และความต้องการของตนเอง 

เห็นใจผู้อืน มีนําใจเป็นนักกีฬา ทีสําคัญ คือเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลักและแสดงออก

อย่างเหมาะสม 

- ความเก่งเริมต้นด้วยรู้ศักยภาพและสร้างแรงจูงใจให้ตนเอง เพือทีจะมี

ความมุ่งมันไปให้ถึงเป้าหมาย สามารถตัดสินใจและแก้ปัญหาได้ เหนืออืนใดคือคุณต้องขจัดความ

ขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์ ไม่ใช้อารมณ์เป็นหลัก  

- ความสุข พูดง่ายๆ ก็คือการดําเนินชีวิตอย่างเป็นสุขทังกายและใจ พอใจ

ในสิงทีตนเองมี ไม่ต้องไปดูอืนไกล เพียงเห็นคุณค่าในตนเอง เชือมัน มองโลกในแง่ดี มีอารมณ์

ขัน รู ้ จักผ่อนคลาย มีความสงบทางจิตใจ อาจทําได้โดยการฝึกสมาธิบ่อยๆ เพราะหากคุณมีสมาธิ

แล้วก็ทําให้เกิดปัญญา การตัดสินด้วยอารมณ์ความรู้สึกก็จะลดน้อยลง เป็นการตัดสินด้วยเหตุ
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และผลแทนสรุปแล้วความฉลาดทางอารมณ์ ก็คือ การเข้าใจตนเอง เข้าใจผู้อืนและแก้ไขความ

ขัดแย้งได้ 

การทีคนเราการทีคนเราจะประสบความสําเร็จในชีวิตได้นันนอกจากจะอยู่ที

ความสามารถทางสติปัญญาแล้วยังมีความสามารถด้านอืนๆ ประกอบกันอีก ไม่ว่าจะเป็น

ความสามารถทางด้านร่างกาย สังคม จิตใจ และอารมณ์ ในยุคปัจจุบันนี  หากมีความสามารถทาง

สติปัญญาเพียงอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอต่อการประสบความสําเร็จในชีวิต จําเป็นต้องมี

ความสามารถในการควบคุมอารมณ์และจัดการกับอารมณ์ของตนเองให้เหมาะกับเวลาและโอกาส

ด้วย จึงจะทําให้เด็กเติบโตเป็นผู้ใหญ่ทีประสบความสําเร็จในชีวิต 
ความฉลาดทางอารมณ์  ประกอบด้วย 
1. ความสามารถในการรับรู้ อารมณ์และความรู้ สึกของตนเองเป็น

ความสามารถทีจะเข้าใจอารมณ์ความรู้สึกของตนเอง รับรู ้ ว่าขณะนี ตนเองมีอารมณ์ความรู้สึก

อย่างไร และสามารถหาวิธีในการจัดการกับอารมณ์ความรู้สึกของตนเองได้ 
2. ความสามารถในการมีความรู้สึกร่วมกับผู้อืน เป็นความสามารถทีเข้าใจ

อารมณ์ความรู้สึกผู้อืนเห็นอกเห็นใจผู้อืน ซึงความสามารถนีจะทําให้เด็กเป็นทียอมรับของกลุ่ม

เพือน และพัฒนาไปสู่ผู้ทีมีมนุษย์สัมพันธ์ทีดี เข้ากับคนอืนได้ 
3. ความสามารถในการมองโลกในแง่ดีคนทีมองโลกในแง่ดีจะเป็นคนทีรู ้ จัก

คิดวางแผนแก้ไขปัญหาและคิดว่าอุปสรรคต่างๆ ทีเผชิญนันเป็นเรืองทีท้าทายและมีทางแก้ไขได้

ไม่ยอมแพ้หรือสิ นหวังเมือเกิดปัญหามีความพยายามทีจะเอาชนะอุปสรรคต่าง  ๆ
4.  ความสามารถในการจัดการแก้ปัญหาให้ตนเองได้อย่างเหมาะสม ทักษะ

ความสามารถด้านนี ขึ นอยู่กับวัยและประสบการณ์ คนแต่ละวัยจะมีวิธีจัดการแก้ปัญหาตาม

ความสามารถทีแตกต่างกัน หากได้รับการฝึกฝนตนเองตามวัยเด็กจะสามารถจัดการแก้ปัญหาได้

อย่างถูกต้องเหมาะสม 

จะเห็นว่าองค์ประกอบของความสามารถทางด้านอารมณ์ทั ง 4 ด้านนี            

ต้องอาศัยการอบรมเลี ยงดูจากพ่อแม่ผู้ปกครองตังแต่ยังเล็ก หากเด็กได้รับการฝึกวินัย ควบคุม

อารมณ์ รู ้ จักอดทน อดกลันเด็กก็จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ทีมีทักษะความสามารถทางอารมณ์ทีดีเป็น

คนทีประสบความสําเร็จในชีวิตได้ 

ผู้ทีจะฝึกวินัยให้กับเด็กนัน หากเป็นผู้ทีเด็กรักและผูกพันจะได้ผลดีมาก

ยิงขึ น อีกทังต้องฝึกด้วยความรักความเข้าใจและปรารถนาดีต่อเด็ก เพือทีจะได้ช่วยให้เดก็เติบโต

เป็นคนทีประสบความสําเร็จในชีวิตต่อไป ความฉลาดทางอารมณ์ เป็นความสามารถในการรับรู้ 

เข้าใจอารมณ์ตนเองและผู้อืน สามารถควบคุมอารมณ์และยับยังชังใจตนเอง และแสดงออกอย่าง

เหมาะสม รู ้จักเอาใจเขามาใส่ใจเรา รู ้ จักรอคอย รู ้ จักกฎเกณฑ์ระเบียบวินัย มีจิตใจร่าเริงแจ่มใส 

มองโลกในแง่ดี สามารถปรับตัวเข้ากับสังคม สถานการณ์รอบข้างได้ดี มีความคิดสร้างสรรค์ 

กระตือรือร้นมีแรงจูงใจ อยากประสบความสําเร็จ เห็นคุณค่าและเชือมันในตนเอง รายงาน
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การศึกษาหลายชิ นสรุปตรงกันว่า คนทีประสบความสําเร็จในชีวิตและอาชีพการงาน ซึงมีชือเสียง

เป็นทีรู ้ จักทัวไปล้วนแต่มีความฉลาดทางอารมณ์ ดีทังสิ น และสิงทีน่าดีใจก็คือ ความฉลาดทาง

อารมณส์ามารถปรับเปลียนเรียนรู้และพัฒนาขึ นได้ 

เด็กเรียนรู้จักอารมณ์ของตนเองผ่านเหตุการณ์ในชีวิต ในบ้าน โรงเรียน และ

สถานการณ์ต่างๆ เด็กเรียนรู้อยู่บ้างแล้วตนเองได้รับการยอมรับจากเพือนฝูง ญาติมิตรเพียงใด 

ซึงเป็นฐานในการยอมรับการพัฒนาของเด็ก 
การก่อตัวของอารมณ์ คือส่วนหนึงของบุคลิกภาพ เด็กยังต้องการความรัก 

ความอบอุ่น การโอบกอด สัมผัส เล่นบทบาทสมมุติ อารมณ์เป็นปฏิกิริยาทีเด็กสําพันธ์กบัโลก

ภายนอกการช่วยขัดเกลาและพัฒนาอารมณ์  นอกจากจะอาศัยการมีเหตุผลแล้วต้องอาศัยแรง

บันดาลใจ เช่น ความประทับใจ ความเห็นใจ ความเสียใจ ความกังวล เป็นต้น  
การให้เด็กได้ฟังนิทาน เรืองเล่า เรืองจริง เรืองทีน่าสะเทือนใจ เป็นการ

จําลองวิถีชีวิตและการตัดสินใจของคนเราแบบต่างๆ และผลของการตัดสินใจนัน ทําให้เด็กเข้าใจ

และยึดถือเอาเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติตน 
กิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ เป็นส่วนสําคัญในการสะท้อนความคิด 

ความรู้สึก และพัฒนาอารมณ์ จิตใจของเด็ก การพัฒนาผ่านศิลปะไม่ให้ผลในทันที แต่เป็นการ

วางรากฐานอุปนิสัย และบุคลิกภาพ 
อารมณ์มีผลต่อการเรียนรู้อย่างมาก เด็กๆ ที อารมณ์ดี ไม่มีความเครียด 

ความกดดัน สมองจะไม่ถูกขัดขวาง จะซึมซับการเรียนรู้อย่างเต็มที หากทีเด็กกําลังเรียนอยู่นัน

เป็นสิงทีน่าสนใจมีภาพ และเสียงกระตุ ้นท้าทายให้อยากรู้  จะช่วยจุดชนวนให้เกิดความรู้สึกว่า 

อยากเรียนรู้ อยากสนใจ ตังใจ จดจ่อ และจดจําได้ด ี
อารมณ์มีบทบาทกับความทรงจํา เหตุการณ์ข้อมูล ความรู้ทีมาพร้อมกับ

อารมณ์ จะอยู่ในจิตใจยาวนานโดยไม่ต้องความพยายามมาก ส่วนความเครียดเป็นตัวการยับยัง

การเรียนรู้ (สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา, 2549) 
โดยสรุป ความฉลาดทางอารมณ์คือ ความสามารถของบุคคลในการตระหนัก

รู้ถึงอารมณ์ ความรู้สึกของตน สามารถควบคุมบริหารจัดการกับอารมณ์ของตนได้อย่างเหมาะสมรู้

จุดดีจุดด้อยของตนมีแรงจูงใจหรือแรงขับในตนเอง (Self  Motivation) รวมถึงสามารถรับรู้เข้าใจ

อารมณ์ความรู้สึกของผู้อืนและตอบสนองความต้องการของผู้อืนได้อย่างเหมาะสม มีทักษะและ

สัมพันธ์ภาพ ทางสังคมทีดี (Social Relationship) สามารถดําเนินชีวิตได้อย่างปกติสุขและประสบ

ผลสําเร็จในชีวิต   

ความฉลาดทางสติปัญญา (Intelligence  Quotient : IQ) 

คนทีจะประสบความสําเร็จและมีชีวิตทีเป็นสุขนัน การมีความฉลาดทางเชาว์

ปัญญา หรือทีเราเรียกกันว่าไอคิวอย่างเดียวคงไม่พอ จําเป็นต้องมีความฉลาดอีกด้านหนึงควบคู่

ไปด้วย คือ ความฉลาดทางอารมณ์ เพราะคนทีมีความฉลาดทางอารมณ์จะสามารถควบคุม
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อารมณ์ได้ดี มีความยืดหยุ่นในการแก้ปัญหา มีความเข้าใจตนเองและผู้อืน มีทักษะในการติดต่อ

สัมพันธ์กับผู้อืน เป็นคนมองโลกในแง่ดี มีแรงจูงใจทีจะมุ่งไปสู่ความสําเร็จ ไม่ย่อท้อต่อปัญหา

อุปสรรคในชีวิต และความสามารถแสวงหาความสุขความเพลิดเพลินแก่ชีวิตอย่างเหมาะสมได้ 

ดังนันเขาจึงต้องเป็นคนเก่ง คนดี และคนมีความสุขกายในชีวิต 
ความฉลาดทางสติปัญญา และความฉลาดทางอารมณ์ เป็นความฉลาดที

เกื อหนุนซึงกันและกัน คนทีเชาวน์ปัญญาดีจะสามารถเรียนรู้ทักษะการควบคุมและการจัดการกับ

อารมณ์ได้รวดเร็ว ในขณะเดียวกันคนทีมีความฉลาดทางอารมณ์สูงจะช่วยสนับสนุนให้บุคคล

สามารถใช้ความฉลาดทางเชาว์ปัญญาได้อย่างเต็มท ี

ความฉลาดทางอารมณ์ จําเป็นต้องได้รับการปลูกฝังและพัฒนาอย่างต่อเนือง

ตังแต่วัยเด็ก ควบคู่กับการพัฒนาความฉลาดทางเชาว์ปัญญา เนืองจากความฉลาดทางอารมณ์

เป็นทักษะทีเกิดขึ นได้ ด้วยกระบวนการเรียนรู้จากวิธีการเลี ยงดูของพ่อแม่และการทีพ่อแม่เป็น

แบบอย่าง โดยเฉพาะการพัฒนาตังแต่วัยเด็กเล็ก ในช่วงอายุ 2-5 ปี เพราะความสามารถในการ

เรียนรู้ของเด็กจะพัฒนาได้อย่างมากมายในช่วงวัยนี  และคุณสมบัติหลายประการ อาทิเช่น            

การควบคุมอารมณ์ตนเอง การมีวินัย ความเอื ออาทร เห็นอกเห็นใจผู้อืน จะเกิดขึ นได้จากการสร้าง

รากฐานในวันนี     
ในโลกยุคใหม่ทีเต็มไปด้วยการแข่งขัน เด็กจํานวนมากเติบโตด้วยความเครียด 

ความโดดเดียว ความวิตกกังวนและความโกรธ ขาดการเรียนรู้ทีจะเห็นอกเห็นใจผู้อืน นําไปสู่

ปัญหาเกียวกับยาเสพติด การก่ออาชญากรรมหรือปัญหาความประพฤติต่างๆ ดังนันการพัฒนาอี

คิวตั งแต่วัยเด็กจึงน่าจะเป็นทางออกทีดีทางหนึงในการลดปัญหาด้านจิตใจและพฤติกรรมทีไม่

เหมาะสมของเด็กๆ ได้อีกทางหนึงเป็นการป้องกันการใช้ความรุนแรงในสังคมอีกด้วย           

(กรมสุขภาพจิต, 2549) 
กรมสุขภาพจิต ได้ระดมความคิดเห็นของผู้ เชียวชาญทางด้านสุขภาพจิต           

ด้านพัฒนาการเด็ก และด้านการศึกษา ได้สรุปความหมายและโครงสร้างของความฉลาดทาง

อารมณ์ในเด็กไว้ ดังนี 
ความฉลาดทางอารมณ์ในเด็ก หมายถึง ความสามารถในการรู้ จักเข้าใจ และ

ควบคุมอารมณ์ของตนเองได้สอดคล้องกับวัย มีการประพฤติปฏิบัติตนในการอยู่ร่วมกับผู้อืน

อย่างเหมาะสมและมีความสุข ความฉลาดทางอารมณ์เป็นคุณลักษณะพื นฐานสําคัญทีจะนําไปสู่

ความเป็นผู้ใหญ่ทังความคิด อารมณ์ และพฤติกรรม 
กรมสุขภาพจิตได้กําหนดกรอบโครงการสร้างความฉลาดทางอารมณ์ของเด็ก

ทีสอดคล้องกับลักษณะของวุฒิภาวะอารมณ์ทีพึงประสงค์สําหลับผู้ใหญ่ในสังคมไทย ดังต่อไปนี 
ดี  หมายถึง   ความพร้อมทางอารมณ์ทีจะอยู่ร่วมกับผู้อืน 

เก่ง  หมายถึง   ความพร้อมทางอารมณ์ทีจะพัฒนาตนเองไปสู่ความสําเร็จ 

สุข  หมายถึง   ความพร้อมทางอารมณ์ของบุคคลทีทําให้เกิดความสุข 
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องค์ประกอบของไอคิว ทัง 3 ด้าน แบ่งเป็นคุณสมบัติย่อยๆ รวม 9 ลักษณะ 

ซึงเป็นคุณลักษณะทีพ่อแม่ควรปลูกฝังให้เกิดแก่ลูกในวัย 3-5 และ 6-11 ปี ดังต่อไปนี 

 

ตารางที  2 แสดงถึงคุณลักษณะทีพ่อแม่ควรปลูกฝังให้เกิดแก่ลูกในวัย 3-5 และ 6-11 ปี 

 

เด็กก่อนวัยเรียน (อายุ 3-5 ปี) เด็กวัยเรียน (อายุ 6-11 ปี) 

1. ด ี      -  รู ้ จักอารมณ ์ 1. ด ี      -  ควบคุมอารมณ ์

             -  มีนําใจ              -  ใส่ใจและเข้าใจอารมณ์ผู ้อืน 

             -  รู ้ ว่าอะไรผิด อะไรถูก              -  ยอมรับ 

2. เก่ง    -  กระตือรือร้น/สนใจใฝ่รู ้   2. เก่ง    -  มุ่งมันพยายาม  

             -  ปรับตัวก่อนการเปลียนแปลง              -  ปรับตัวต่อปัญหา 

             -  กล้าพูดกล้าบอก              -  กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม 

3. สุข     -  มีความพอใจ 3. สุข     -  พอใจในตนเอง 

             -  อบอุ่นใจ              -  รู ้ จักปรับใจ 

             -  สนุกสนาน ร่าเริง              -  รืนเริง เบิกบาน 

ทีมา: กรมสุขภาพจิต (2549) 

 

วิไลวรรณ ยามาลี (2540) อธิบายว่า ความฉลาดด้านสติปัญญาคือ

ความสามารถความรอบรู้ของบุคคลทีกระทําอย่างมีเหตุผล สามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาวะแวดล้อม 

มีศักยภาพ ในการเรียนรู้สิงทีท้าทาย สิงทีเป็นนามธรรมและทีมีความซับซ้อน 
รัตนา ศิริพานิช (2542) อธิบายว่า ความฉลาดด้านสติปัญญา หมายถึง 

1. ความสามารถในการเรียนรู้และในการเข้าใจโดยผ่านประสบการณ์การ

เรียนรู้ โดยทีบุคคลสามารถเก็บความรู้ทีเรียนไว้ได้ และสามารถนําออกมาได้ 
2.  ความสามารถในการตอบสนองอย่างรวดเร็วและถูกต้องในสถานการณ์

ใหม่ๆ โดยรู้จัก เหตุผลในการแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
3.  ความสามารถในการปรับตัว 

4.  ความสามารถในการเรียนรู้เรืองราวทีซับซ้อน 

5.  ความสามารถในการเรียนรู้ และรู ้ จักใช้สัญลักษณ์ได้ชัดเจนและมี

ประสิทธิภาพ 
Howard Gardner (1996) ศาสตราจารย์ทางการศึกษาแห่งมหาวิทยาลัย 

ฮาร์วาร์ด ได้พัฒนาทฤษฎีความฉลาดพหุมิติ (Multiple intelligence) ขึ นเมือ ค.ศ. 1983 ซึง

นิยาม ความฉลาดนี จะไม่จํากัดแค่เพียงความฉลาดทางเชาว์ปัญญา แต่เป็นความฉลาดที

หลากหลาย 8 ด้าน ได้แก่ 
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1. ความสามารถด้านภาษาศาสตร์  

2. ความสามารถเชิงตรรก คณิตศาสตร์  

3. ความสามารถด้านภาพ  

4. ความสามารถเคลือนไหวร่างกาย  

5. ความสามารถด้านดนตรี  

6. ความสามารถด้านสังคม  

7. ความสามารถเข้าใจในตนเอง  

8. ความสามารถด้านธรรมชาติวิทยา 

การพัฒนาความฉลาดทางสติปัญญา   

ความฉลาดทางสติปัญญา ร้อยละ 50 เกิดจากพันธุกรรม และอีกร้อยละ 50 

เกิดจากสิงแวดล้อม เช่น การเลี ยงดู ความรักความอบอุ่น เพราะฉะนันต้องมีเวลาให้ลูกหลาน 

อาหารครบห้าหมู่ โดยเฉพาะ ปลา ถัวเหลือง วิตามินบ ีธาตุเหล็ก ไอโอดีนโปรตีน ประสบการณ์

ต่างๆ เช่น จากการเล่น ออกกําลังกาย ทํากิจกรรมกลุ่ม การทํางาน การทํางานศิลปะ ดนตรี กีฬา

ทีชืนชอบ มองเห็นคุณค่าตนเอง, สัมผัสกับสังคมชีวิตประจําวัน,อารมณ์ดี คิดในทางบวกมี

ความคิดอย่างสร้างสรรค์จากการทีได้รับคําชมเชยเสมอ (กระทรวงสาธารณสุข, 2547) 
ความฉลาดทางสติปัญญา เป็นเรืองง่ายทีจะเข้าใจเพราะเป็นเรืองของความ

เฉลียวฉลาดทางด้านสติปัญญา ซึงมี 2 องค์ประกอบอยู่ด้วยกัน คือ องค์ประกอบทางด้าน

พันธุกรรม คือ เด็กได้ยีนฉลาดมาจากพ่อแม่มากน้อยเพียงใด และองค์ประกอบที 2 คือ 

สิงแวดล้อมและสิงทีจะอํานวยประโยชน์ในการเรียนรู้ เด็กทีมีไอคิวสูงจะสามารถเรียนรู้ได้รวดเร็ว 

รับรู ้  รับฟัง รับสอน ได้ง่าย และจําได้รวดเร็ว นําไปปฏิบัติได้ถูกต้องและได้ผล การตรวจสอบ     

ไอคิวทําได้ตังแต่อายุ 7 ขวบขึ นไป โดยนักจิตวิทยากล่าวว่า ไอคิวปกติจะอยู่ระหว่าง 90 – 110 

ไอคิวสูงจะอยู่ระหว่าง 120 – 130 ไม่ว่าเด็กจะมีไอคิวแตกต่างกันเพียงใด ก็สามารถเพิมพูน

ความรู้ ให้สามารถประกอบอาชีพได้แม้จะใช้ความพยายามในการเรียนการสอนทีแตกต่างไป 

(หนังสือพิมพ์บ้านเมืองฉบับวันท ี9มีนาคม 2548) 

ความฉลาดทางสติปัญญาสามารถวัดได้  ซึงเป็นวิธีการหนึงของการทดสอบ

ทางจิตวิทยา ซึงต้องทําการทดสอบโดยนักจิตวิทยาคลินิกทีผ่านการฝึกอบรมเฉพาะทางการวัด 

ความฉลาดทางสติปัญญา ช่วยบอกให้ทราบถึงความสามารถเด่น  หรือความบกพร่องในการ

กระทําบางสิงบางอย่าง บ่งบอกถึงลักษณะเฉพาะตัว วิธีการคิดแก้ปัญหา การตัดสินใจและวิธีการ

ทํางาน รวมทังบอกถึงความผิดปกติบางประการ ทีมีผลต่อการวินิจฉัยทางแพทย์ต่อไปความฉลาด

ทางสติปัญญาสามารถถ่ายทอดทางพันธุกรรมได้ประมาณร้อยละ 80 แต่ก็ขึ นอยู่กับสิงแวดล้อม   

ทีเหมาะสมด้วยการพัฒนาส่งเสริมความฉลาดทางสติปัญญาของลูก  
การวัดความฉลาดทางสติปัญญา เกิดขึ นครังแรกในปี ค.ศ. 1905 โดย

นักจิตวิทยาชาวฝรังเศสทีต้องการแยกบุคคลปัญญาอ่อนออกจากคนปกติ เพือจะได้จัดการศึกษา
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ให้อย่างเหมาะสม โดยใช้การเปรียบเทียบระหว่างความสามารถทีควรจะเป็นกับอายุสมองแล้ว

คํานวณออกมาเป็นเปอร์เซ็นต์  ปัจจุบันการวัดไอคิวมักใช้แบบทดสอบของเวล์คเลอร์ทีเริมพัฒนา

มาตังแต่ปี ค.ศ. 1930  โดยอาศัยงานวิจัยของนักวิชาการและนักการทหาร เป็นกลุ่มข้อทดสอบ

ทังหมด 11 กลุ่ม เป็นกลุ่มทีต้องใช้ภาษาโต้ตอบ 6 กลุ่ม ไม่ต้องใช้ภาษาโต้ตอบ 5 กลุ่ม  ดังนี  

1. ข้อมูลทัวไป เป็นคําถามเพือตรวจวัดความสนใจความรู้รอบ 

2.  ความคิด ความเข้าใจ 

3.  การคิดคํานวณ 

4.  ความคิดทีเป็นนามธรรม โดยให้หาความเหมือน  

5.  ความจําระยะสัน โดยใช้การจําจากตัวเลข 

6.  ภาษาในส่วนของการใช้คํา  

7.  การต่อภาพในส่วนทีขาดหายไป  

8.  การจับคู่โครงสร้าง โดยดูจากรูปร่างหรือลวดลาย  

9.  การเรียงลําดับภาพเหตุการณ์ต่าง  ๆ 

10. การต่อภาพเป็นรูป ด้วยการต่อจิกซอว์  

11. การหาความสัมพันธ์ของตัวเลขและสัญลักษณ ์

มนุษย์เรามีศักยภาพตั งแต่แรกเกิด สามารถเรียนรู้ ตั งแต่อยู่ในครรภ์ 

ช่วงเวลาสมองของมนุษย์เราจะพัฒนาได้ดีทีสุดก็คือ ในระยะเวลา 3 ปีแรกหลังจากนันสมองก็

ยังคงพัฒนาไปเรือยๆ จนถึงวัยรุ่น และมนุษย์สามารถพัฒนาการเรียนรู้ ไ ด้ตลอดชีวิต             

ในกระบวนการเรียนรู้นัน พ่อแม่หรือผู้เลี ยงดูเด็กเป็นบุคคลสําคัญทีจะช่วยพัฒนาเด็ก เนืองจาก

เป็นผู้ทีอยู่ใกล้ชิดกับเด็กมากทีสุด แต่เมือเข้าสู่วัยเรียนครูจะเป็นอีกผู้หนึงทีเข้ามามีบทบาท 

พัฒนาการของสมองในการเรียนรู้ด้านต่างๆ จะมีช่วงเวลาทีเรียกว่า หน้าต่าง

แห่งโอกาส ซึงหมายความว่าจะมีช่วงระยะเวลาหนึงทีสมองของมนุษย์ เราจะสามารถเรียนรู้และ

พัฒนาทักษะในแต่ละด้านได้ดี ซึงระยะเวลาเหล่านี ส่วนใหญ่อยู่ในวัยเด็ก ทกัษะทีอยู่ในวัยเด็กควร

ได้รับการพัฒนา ได้แก่ ทักษะทางสังคมแบบร่วมมือและเห็นอกเห็นใจกับทักษะการทํางานร่วมกัน

และแลกเปลียนความคิดเห็นซึงกันและกัน ความมีวินัย ความเคารพกติกาสังคม ทักษะการคิด 

การจดจําประสบการณ์ การแก้ปัญหา การเสริมสร้างจินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์และส่งเสริม

อารมณ์สุข สนุกสนาน 

สรุปทั ง เ รือง ความฉลาดทางด้าน ร่างกาย อารมณ์  และสติ ปัญญา                 

เป็นภาระหน้าทีความรับผิดชอบของพ่อแม่ผู้ปกครองในเบื องต้นทีจะช่วยพัฒนาให้กับลูกหรือเด็ก

อุปการะของท่าน ตัวอย่าง เช่น 
1. สอนประสบการณ์ทีดีให้แก่ลูกอย่างสมําเสมอ ตั งแต่การดํารงชีวิตใน

กิจวัตรประจําวัน การเล่น การช่วยงานบ้าน ตลอดจนการศึกษาให้ลูกๆ รู ้สึกต่อทุกอย่างทีเกิดขึ น

ในกิจวัตรประจําวันว่าเป็นสิงทีมีคุณค่า 
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2. พ่อแม่ต้องพูดจากันดีๆ มีปิยวาจาต่อกันและต่อลูกไม่พูดจาเสียดสี 

เหน็บแนม กระทบกระทัง พูดกันด้วยเหตุผล ด้วยนําเสียงและภาษาทีสุภาพ 

3. พ่อแม่ผู้ปกครองต้องไม่พึงพาสิงเสพติดให้ลูกเห็นเป็นแบบอย่าง เช่น ดืม

เหล้าสูบบุหรี กัญชา ยาบ้า ฯลฯ เพราะสิงเสพติดจะนําพาทําให้ประพฤติผิดแง่มุมอืนๆ ได้อีกมาก 

4. พ่อแม่ ผู้ปกครองต้องเป็นคนขยัน มีความเพียรพยายามในการปฏิบัติ

เรืองต่างๆให้ลูกเห็นเป็นแบบอย่าง เช่น การทํางาน การศึกษา เป็นต้น 

5. พ่อแม่ผู้ปกครองต้องแสดงออกและชักชวนให้ลูกๆ รู ้จักช่วยเหลือสังคม 

มีความเอื อเฟื อเผือแผ่แก่บุคคลรอบข้างและสังคม และกิจกรรมทีเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะให้

ลูกๆ เห็นเป็นแบบอย่าง (หนังสือพิมพ์บ้านเมืองฉบับวันที 9 มีนาคม  2548) 

อนุทิน  ชาญวีรกูล  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวถึง

นโยบายและเป้าหมายยุทธศาสตร์เมืองไทยแข็งแรง คนไทยแข็งแรง (Healthy Thailand)      

เมือวันที 20 พฤศจิกายน 2547 ว่ารัฐบาลจะพัฒนาให้เด็กไทยมีความฉลาดทางสติปัญญาและ

ความฉลาด ทางอารมณ์เพิมมากขึ นในระดับทีไม่ตํ ากว่าเกณฑ์มาตรฐานสากล กระทรวง

สาธารณสุข โดยกรมสุขภาพจิต จึงได้พยายามคิดหาวิธีทีจะป้องกันและแก้ไขปัญหา รวมทัง

ค้นคว้าหาแนวทางทีจะส่งเสริมคุณภาพและศักยภาพของเด็กไทยให้สามารถแข่งขันกับนานา

ประเทศได้ ซึงการพัฒนาสติปัญญาและอารมณ์ จะเป็นแนวทางหนึงทีจะช่วยให้เด็กสามารถใช้

สติปัญญาในการป้องกันและแก้ไขปัญหาวิกฤตต่างๆ ทีเกิดขึ นในชีวิตประจําวัน และสามารถ

ดําเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
จากงานวิจัยระดับประเทศทีผ่านมา มีการสํารวจภาวะสุขภาพของคนไทย        

ในปี 2542 พบว่า เด็กปฐมวัยทุกกลุ่มอายุ มีพัฒนาการสมวัยทุกด้าน ร้อยละ 71.69 ในปี 2544 

มีการวิจัยพัฒนาการแบบองค์รวมของเด็กไทยอายุ 1-3 ปี พบเด็กมีพัฒนาการสมวัยทุกด้าน           

ร้อยละ 79.3 และต่อมาในปี 2546 ข้อมูลจากรายงานการวิจัยเด็กมีพัฒนาการทุกด้านสมวัย  

ร้อยละ 79.9 ซึงเป้าหมายของแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ ฉบับที 9 เด็กปฐมวัยควรมี

พัฒนาการสมวัยไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 นอกจากนี ยังพบว่า เด็กปฐมวัยมีคะแนนด้านสมาธ ิ  

ความอดทน การมีวินัย และแรงจูงใจใฝ่สําเร็จตํา ระดับเชาว์ปัญญามีแนวโน้มตําลงทุกกลุ่มอายุ 

ในปี 2544 ค่าเฉลียระดับเชาว์ปัญญาเท่ากับ 88.1(ซึงค่ามาตรฐานทีควรเป็นคือ 100) จากการ

ประสานความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายที รับผิดชอบงานด้านการพัฒนาสติปัญญาอาทิ 

กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวง การพัฒนาสังคมและความมันคงของมนุษย์ กระทรวงวัฒนธรรม 

กระทรวงมหาดไทย องค์กรท้องถิน และองค์กรเอกชน ตลอดจนครูและผู้ปกครองร่วมกัน

ดําเนินงานพัฒนาสติปัญญาเด็กไทย โดยการทํางานเป็นทีมในรูปของเครือข่ายภาคี ช่วยให้เด็กได้

เจริญเติบโตทังด้านร่างกายและจิตใจ มีพัฒนาการด้านสติปัญญาและอารมณ์ทีสมวัย เป็นผู้ใหญ่   

ทีมีคุณภาพ ทังนี คาดว่าภายในสองปี (2550-2551) เด็กไทยจะมีความฉลาดทางสติปัญญา     

ไม่ตํากว่าค่ามาตรฐาน 
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นายแพทย์หม่อมหลวง สมชาย จักรพันธุ์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าว

เพิมเติมว่าการดําเนินงานพัฒนาสติปัญญาเด็กไทยประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ คือ 
1. การพัฒนาเทคโนโลยีและรูปแบบการบริหารจัดการ 

2. การอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลย ี
3. การรณรงค์เพือสร้างพลังทางสังคม 

4. การวิจัยและการพัฒนา 

ทังนี  กรมสุขภาพจิตได้ดําเนินโครงการพัฒนาสติปัญญาเด็กไทยมาอย่าง

ต่อเนืองนับตังแต่ปี 2548  โดยดําเนินการกับกลุ่มเด็กปกติอายุแรกเกิด – 5 ปี และกลุ่มเด็กป่วย 

(กลุ่มเด็กออทิสติกและเด็กทีมีปัญหาพัฒนาการ) โดยกลุ่มเด็กปกติได้ดําเนินการนําร่องในพื นที

เป้าหมาย 20 จังหวัด 16 ศูนย์สุขภาพจิต เขต 86 โรงเรียนอนุบาล 85 ศูนย์พัฒนาการเด็กเล็ก 

ส่วนกลุ่มเด็กป่วยได้จัดทําโครงการพัฒนาการแบบองค์รวม เพือพัฒนาศักยภาพเครือข่าย      

การดูแลบุคคลออทิสติกและเด็กทีมีปัญหาพัฒนาการ ในระบบเครือข่ายสาธารณสุข 32 จังหวัด 

โดยเริมต้นจากการพัฒนาครูต้นแบบไปพัฒนาครูในโรงเรียนอนุบาล ต่อจากนันครูในโรงเรียนจะ   

บูรณาการองค์ความรู้สู่ผู้ปกครอง ซึงเป็นบุคคลทีใกล้ชิดเด็กมากทีสุด 
Sensory  integration เป็นอีกทฤษฎีหนึงทีอธิบายถึงพฤติกรรมของมนุษย์อัน

เนืองมาจากการทํางานของระบบประสาท (Neurobehavioral theory) โดยกล่าวถึงหน้าทีของ

สมองทีจะรับจัดระเบียบสิงทีมากระตุ ้นทางประสาทสัมผัส (Sensory stimuli) และตอบสนองต่อ

สิงกระตุ ้นนันได้อย่างเหมาะสมและเกิดการเรียนรู้ขึ น ความสามารถของสมองในการทีจะจัดระเบียบ

สิงทีมากระตุ ้นนี สามารถปรับปรุงได้ โดยการกลันกรองข่าวสารทีเข้าสู่สมอง 

วัตถุประสงค์ของการรักษาทางขบวนการจัดระเบียบการรับรู้ ของสมอง 

(Sensory integration approach) มุ่งทีจะส่งเสริมความสามารถของสมองในการเรียนรู้มากกว่าที

จะเพิมทักษะในการทํางานชนิดใดชนิดหนึง เพราะเชือว่าถ้าสมองมีความสามารถในการเรียนรู้

เพิมขึ น ทักษะต่างๆ จะเพิมขึ นเอง ดังนันเป้าหมายของการรักษาคือป้อนและควบคุม sensory input 

ให้แก่สมอ 

การทีจะทราบว่าบุคคลใดมีขบวนการจัดการของสมองผิดปกติ ก็จะดูจาก

พฤติกรรมทีบุคคลนันแสดงออก ซึงบางรายอาจแสดงโดยมีพัฒนาการด้านต่าง  ๆช้ากว่าปกติ  

บางรายเดินได้ดีแต่เวลาวิงค่อนข้างงุ่มง่ามหกล้มบ่อยๆ และเมือถึงวัยเรียนอาจมีปัญหาเรียนช้า         

มีปัญหาในการเข้ากลุ่มกับเพือน อาจมีปัญหาในการจับดินสอการผูกเชือกรองเท้า สมาธิสัน 

วอกแวกง่าย ทําอะไรซําซาก แต่เด็กไม่รู ้ถึงปัญหาของตนเอง เพราะปัญหาเหล่านี ขึ นกับการทํางาน

ของสมอง เด็กควบคุม ไม่ได้ การบําบัดทางการผสมผสานความรู้สึกของสมองจะช่วยพัฒนาสมอง

ของเด็ก ทําให้เด็กตอบสนองต่อสิงแวดล้อมได้อย่างเหมาะสม เกิดความพอใจ เรียนรู้สิงต่าง  ๆได้

ง่ายขึ น ดําเนินชีวิตได้ตามปกติ มีความสุขในการเข้าสังคม 
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2.4 การพัฒนาบุคลากรและการพัฒนาวิชาชีพครู 

2.4.1  การพัฒนาบุคลากร 

การพัฒนาบุคลากรเป็นการเปลียนแปลงพฤติกรรมของบุคคล ให้เป็นผู้ มีความรู้  

ความสามารถ ทักษะ รวมทังทัศนคติซึงจะส่งผลให้การปฏิบัติงานของหน่วยงานทีปฏิบัติอยู่

สามารถบรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตามทีกําหนดไว้ในการจัดการ

เรียนการสอนทีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ  การพัฒนาบุคลากรจึงเป็นภารกิจหลักทีสําคัญของแต่ละ

หน่วยงาน  เพือให้ผลผลิตมีคุณภาพ 

ความหมายของการพัฒนาบุคลากร 

ได้มีผู้ให้ความหมายของการพัฒนาบุคลากรไว้ ดังนี 

Ubben และคณะ (2001)  ให้ทัศนะต่อการพัฒนาครูว่าผู้บริหารจะต้องทําความ

เข้าใจในความต้องการของทังตัวบุคคลและกลุ่มบุคคลด้วย ทังนี เนืองจากครูจะมีระดับความ

พร้อมหรือ ความมีวุฒิภาวะและประสบการณ์ทีแตกต่างกัน และเนืองจากครูเป็น “ผู้ เรียนรู้ ผู้

ยิงใหญ่”  (adult learners) จึงจะต้องคํานึงถึงความสอดคล้องกับจิตวิทยาการเรียนรู้ของผู้ใหญ่

ด้วย เช่นผู้ใหญ่ต้องการกําหนดแผนงานรูปแบบในการพัฒนาการเรียนรู้ของพวกเราด้วยตนเอง 

1) สิงทีพัฒนาควรให้สอดคล้องกับประสบการณ์การเรียนรู้ของพวกเขา 

2) ควรเน้นปัญหาเป็นศูนย์กลางมากกว่าเน้นเนื อหา 

3) ประสบการณ์ในอดีตอาจนํามาใช้ร่วมกับประสบการณ์เรียนรู้ทีจะเสริมสร้าง

ขึ นใหม่ได้ เป็นต้น ก็จะทําให้การพัฒนาครูนันเป็นไปอย่างได้ผล 

ชาญชัย อาจิณสมาจาร (2542) ได้ให้ความหมายของการพัฒนาบุคลากรไว้ว่า

การพัฒนาบุคลากร หมายถึง กระบวนการเพิมพูนความรู้ความชํานาญและความสามารถของ

บุคคล เพือให้คนมีคุณวุฒิและมีความสามารถเหมาะสมกับตําแหน่งหน้าทีมาทํางานด้วยความ

สนใจ ความพึงพอใจเพือให้การปฏิบัติงานบรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงค์ มีประสิทธิภาพ

ประสิทธิผล  

พนัส หันนาคินทร์ (2542) ได้ให้ความของการพัฒนาบุคลากรไว้ว่า การพัฒนา

บุคลากร  หมายถึง การฝึกฝนและการให้การศึกษาแก่ผู้ปฏิบัติงาน โดยให้คําอธิบายประกอบว่า

การฝึกฝน (Training) และความสามารถเฉพาะอย่างในการปฏิบัติ ส่วนการศึกษา (Education) 

เพ่งเล็งถึงความพยายามทีจะเพิมความรู้ ความเข้าใจ หรือเจตคติของผู้ปฏิบัติงาน เพือให้สามารถ

ปรับตัวให้เข้ากับสภาพของงานได้ดีขึ น และพัฒนาตนเองได้มีคุณภาพในการทํางานสูงขึ น 

บรรยงค์  โตจินดา (2543) กล่าวถึง การพัฒนาบุคลากร ว่าหมายถึง การพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย์ ซึงหมายรวมถึงกิจกรรมต่างๆ ดังต่อไปนี   
- การเพาะพูนความรู้ ทักษะ ประสบการณ์เพือเป็นประโยชน์และสอดคล้องกับ

ความต้องการของตลาด 

- การค้นหาวิธีการและเครืองมือต่างๆ ทีจะสร้างบรรยากาศในการทํางาน 
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- การสร้างบรรยากาศขององค์กรให้เป็นบรรยากาศแห่งการเรียนรู ้
- การเพิมอัตราให้ทรัพยากรมนุษย์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

- การเปลียนแปลงค่านิยมทีถูกต้องในเรืองของการรับผิดชอบ สร้างจริยธรรม

ในอาชีพ สร้างความซือสัตย์ สร้างนิสัยโดยเฉพาะวินัยแห่งตน 

กรมวิชาการ (2545) ได้สรุปถึงการพัฒนาบุคลากร ว่าเป็นกิจกรรมทีจําเป็นและ

ซับซ้อนอย่างหนึงจะสร้างความมันใจต่อคุณภาพระดับสูงของครูในโรงเรียน ถ้าการพัฒนา

บุคลากรประสบผลสําเร็จจะส่งเสริมความก้าวหน้าของนักเรียน 

ประวิต เอราวรรณ์ (2545) กล่าวถึงการพัฒนางานของครูไว้ ว่า งานครู เป็นงาน

ทีได้รับการยอมรับเป็นวิชาชีพชันสูงต้องใช้ทั งศิลป์และศาสตร์ในการปฏิบัติงาน ดังนันจึง

จําเป็นต้องมีการพัฒนาการทางวิชาชีพให้มีมาตรฐานสูงและเป็นทียอมรับของสังคม ขณะเดียวกัน

ต้องก้าวทันกระแสการเปลียนแปลงทางวิทยาการเทคโนโลยี ค่านิยม และวัฒนธรรมทางสังคม 

ดังนันการปฏิบัติงานในชันเรียนของครูจึงไม่ใช่สูตรสําเร็จทหียุดนิง ตายตัวด้วย แต่ต้องมีการ

เคลือนไหวปรับเปลียนและพัฒนาอยู่ตลอดเวลาเพือให้โรงเรียนเป็นเป้าหลอมทีดีทีสุดในการผลิต

ทรัพยากร บุคคลออกสู่สังคม งานครูเกียวกับการพัฒนา สติปัญญาและความสามารถที

หลากหลายของเด็กแต่ละคน ดังนันครูจึงต้องอาศัยความรอบรู้  เฉพาะด้านมีการเตรียมการและ

วางแผนทีดีใน การสอนและดําเนินการอย่างเป็นกระบวนการ ครบวงจร นอกจากนี ครูยังต้อง

ศึกษาค้นคว้าเพิมเติมและคิดค้นวิธีการสอน สือ ตลอดจนเครืองมือใหม่ๆ มาช่วยในการเรียนการ

สอนเพือให้ผู้เรียนพัฒนาอย่างเต็มทีและตอบสนองต่อผู้เรียนแต่ละคน จึงจําเป็นต้องคิดค้นและ

พัฒนารูปแบบวิธีการทีเหมาะสมสอดคล้องกับกระบวนการทัศน์ทีเปลียนไป 

ประกอบ มีธรรม (2546) สรุปถึงการพัฒนาบุคลากรเป็นกระบวนการ

ดําเนินการให้บุคลากรมีคุณภาพ โดยใช้กระบวนการพัฒนาบุคลากรเพือเพิมพูน ความรู้  ทักษะ 

เจตคติดีต่อ การปฏิบัติงาน เพือให้การปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ  

สนอง เครือมาก (2546) กล่าวว่าการพัฒนาบุคลากร หมายถึง การดําเนินการ

เพือให้บุคคลได้เพิมพูนความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานให้ปฏิบัติงานให้ได้ผลตามที

หน่วยงานต้องการ หรือผลงานดียิงขึ นกว่าเดิม 

ขวัญฤทัย วงษ์สุริยัน (2547) ได้กล่าวได้ว่า การพัฒนาบุคลากร หมายถึง 

กระบวนการเสริมสร้างสมรรถภาพของบุคลากรในองค์กร โดยอาศัยวิธีการต่างๆ เพือช่วยเพิมพูน

ความรู้ทักษะทัศนคต ิ

มนตรี อนันตรักษ์ (อ้างถึงในกาญจน์ เรืองมนตรี, 2548) ได้ให้แนวคิดเกียวกับ

การพัฒนาบุคลากรไว้ว่า การพัฒนาบุคลากรตามทีกําหนดกลยุทธ์และใช้กิจกรรมต่างๆ นัน  

อย่างน้อยจะต้องทําให้บุคลากรพัฒนาใน 3 ด้าน คือ 

- ความรู้ความเข้าใจเรืองทีต้องการพัฒนาได้อย่างถูกต้อง 
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- ความสามารถในการนําหลักความรู้ทีได้รับนันมาวางแผนและกําหนดขันตอน           

การดําเนินการ 

- การปฏิบัติตามขันตอนของกิจกรรมทีกําหนดไว้ในแผนจนเกิดความชํานาญ

หรือทักษะอาจจะเพิมเติมการพัฒนาทางด้านเจตคติทีดีของบุคลากรเกียวกับเรืองนันๆ ได้ 

กล่าวโดยสรุป การพัฒนาบุคลากรเป็นกระบวนการดําเนินงานทีมีเป้าหมาย มีระบบในการ

วางแผนอย่างชัดเจนครอบคลุมวัตถุประสงค์และกลุ่มเป้าหมายในการพัฒนา ซึงอาจมีการปฏิบัติ

ตามขันตอน ได้แก่ การศึกษาสภาพปัจจุบัน  ปัญหาและความต้องการในการพัฒนาบุคลากรการ

กําหนดจุดหมายในการพัฒนาบุคลากร การวางแผนพัฒนาบุคลากร การดําเนินการพัฒนา

บุคลากร และการประเมินผลการพัฒนาบุคลากร 

2.4.2  แนวคิดเกียวกับการพัฒนาวิชาชีพครู 

เนืองจากครูต้องใช้ประสบการณ์และความรู้ทางวิชาชีพของตนในการสร้างสรรค์

และดําเนินกิจกรรมการเรียนการสอน เพือนําผู้ เรียนบรรลุจุดประสงค์การเรียนรู้ตามหลักสูตรที

กําหนดอย่างมีประสิทธิผล และเนืองจากความเปลียนแปลงของบริบททางการศึกษาอย่างรวดเร็ว 

ภาระงานของครูจึงมีความซับซ้อนยิงขึ น ครูจําเป็นต้องได้รับการพัฒนาให้สามารถปฏิบัติหน้าที

อย่างไม่บกพร่อง ซึงประเด็นนี เป็นทียอมรับของทังตัวครูเอง หน่วยงาน และผู้ เกียวข้องตลอดมา 

ปัญหามีอยู่ว่าจะพัฒนาอะไรของครู พัฒนาเมือใด และพัฒนาอย่างไร 
Lieberman & Miller (1992 อ้างถึงใน  ผจญ  โกจารย์ศรี, 2545) นิยาม

ความหมายของการพัฒนาวิชาชีพครู (Professional development of  teachers) ว่า หมายถึงการ

ปรับปรุงความรู้ ทักษะ ความสามารถและสภาวการณ์ทีสําคัญเพือให้ครูได้เรียนรู้การทํางาน ซึงมี

ความหมายเช่นเดียวกับคําว่าการพัฒนาระหว่างการปฏิบัติงาน และการพัฒนาบุคลากร 

Maxwell  (1999 อ้างถึงใน ผจญ  โกจารย์ศรี, 2545) กล่าวว่า การพัฒนา

บุคลากร คือ กิจกรรมใดๆ ก็ตามซึงตังใจทีจะเตรียมบุคลากรให้ปรับปรุงการปฏิบัติงานของตนใน

ปัจจุบันและอนาคต ส่วนการพัฒนาวิชาชีพครู (Professional development) นันหมายถึง กิจกรรม

ทํานองเดียวกันแต่จะกว้างกว่า เพราะรวมถึงกิจกรรมการพัฒนาทีครูเป็นผู้ริเริมเองอีกด้วย 

Yaxley (1991 อ้างถึงใน  ผจญ  โกจารย์ศรี, 2545) ให้ความหมายของการ

พัฒนาครูว่าคือ การทําให้ครูสามารถแก้ปัญหาในการปฏิบัติงาน เพือให้เกิดการสอนที มี

ประสิทธิผล ซึงถึงจุดหมายปลายทางของการพัฒนาบุคลากรว่า เพือให้เกิดความตระหนักในตน 

ให้บุคคลสามารถรับผิดชอบสูงขึ น และถึงจุดทีสถาบันคาดหวังจะให้เป็น ทังในแง่ความก้าวหน้า

ทางวิชาชีพและความเติบโตของตนเอง 

จากความหมายทีกล่าวมาสรุปโดยรวมจะเห็นได้ว่า การพัฒนาวิชาชีพของครู 

(Teacher professional development) หมายถึง กิจกรรมใดๆ ในระหว่างการปฏิบัติงานของครู 

ทังทีเป็นไปตามแผนทีผู้บริหารโรงเรียนวางแผนไว้ หรือครูริเริมเอง ในการปรับปรุงความรู้  ทักษะ

และเจตคติทีมีเป้าหมายเพือให้ครูมีพัฒนาการทางวิชาชีพ 
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Beeby (1997 อ้างถึงใน Maxwell, 1999) กล่าวว่า การพัฒนาบุคลากรเป็น

หนึงในกระบวนการ หลายๆ อย่างของโรงเรียนทีมุ่งให้เกิดการเปลียนแปลงทางบวก ด้วยการ

ปรับปรุงความรู้ ทักษะและเจตคติครู ซึงความเปลียนแปลงดังกล่าวจะมีผลต่อระบบของการศึกษา 

เพราะปัจจัยสําคัญของการพัฒนาการศึกษา คือ 
1) ระดับของการศึกษาของครูในระบบการศึกษา 

2) จํานวนและประเภทของการฝึกอบรมทีครูได้รับระหว่างการปฏิบัติงาน 

ปัจจัยทั งสองประการช่วยให้จําแนกโรงเรียนออกเป็น 4 กลุ่ม ตามระดับ

พัฒนาการดังต่อไปนี 
1. ครูทีมีการศึกษาน้อยได้รับการฝึกอบรมเพิมเติมน้อย ครูมักใช้วิธีการควบคุม

นักเรียนปฏิบัติตามคําสังเหมือนเป็นเครืองยนต์กลไก 
2. ครูทีได้รับการฝึกอบรมเพือทําหน้าทีครู แต่มีการศึกษาน้อยการเรียนจะเป็น

แบบpassive นักเรียนสือความหมายกับครูได้ยาก ความรู้ของนักเรียนแคบและถูกจํากัดโดย

ความรู้น้อยของครู การใช้หลักสูตรเป็นไปอย่างเข้มงวด ควบคุมไม่ให้ผิดเพี ยน 
3. เป็นโรงเรียนทีครูได้รับการฝึกอบรมมามาก และครูมีการศึกษาสูงกว่าระยะที 

2 ครูจะใช้ความรู้อืนๆ นอกเหนือจากตํารามาประกอบการสอน แต่ยังเน้นอยู่กับ“ข้อเท็จจริง” 

และ “พืนฐาน 
4. ครูมีการศึกษาสูงและได้รับการฝึกอบรมทักษะด้านต่างๆ ดี การเรียนการ

สอนจึงมีชีวิตชีวาและสอดคล้องกับความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน  ครูมุ่งพัฒนานักเรียน  

“ทังตัว” ด้วยวิธีสอนแบบสืบเสาะ และครูมีความรู้พร้อมทีจะนํานักเรียนแสวงหาความรู้อืน

เพิมเติมนอกเหนือจากหลักสูตร 

นอกเหนือจากการใช้ปัจจัยทังสองประการในการจําแนกประเภทของโรงเรียน

แล้ว Beeby ยังกล่าวถึงบทบาทของปัจจัยสองประเภทต่อการเปลียนแปลงของครูด้วย กล่าวคือครู

คนใดก็ตามจะมีการเปลียนแปลงวิชาชีพหรือไม่ จะขึ นอยู่กับ 
1) ความสามารถในการปฏิบัติงาน หมายความว่า ครูคนนันได้รับการศึกษาและ       

การฝึกอบรมเพิมเติมทางวิชาชีพมากน้อยเพียงใด มีความสามารถในการปฏิบัติงานเพียงใด 

2) ระดับทีจะเปลียนแปลงได้อีก หมายความว่า ขณะนี ครูคนนันปฏิบัติงานอยู่

ในระดับใดหากผลการปฏิบัติงานยังห่างไกลเป้าหมายก็มีโอกาสทีจะพัฒนาทางวิชาชีพได้อีกมาก 

แต่หากเป็นครูทีมีระดับผลการปฏิบัติงานสูงมากอยู่แล้วก็จะมีการเปลียนแปลงได้อีกน้อย 

นอกจากระบบโรงเรียนจะมีการพัฒนาหรือเปลียนแปลงแล้ว Fred  (อ้างถึงใน 

Maxwell, 1999) ก็กล่าวถึงลําดับขันพัฒนาการของครูในวิชาชีพครูว่ามี 4 ขันตอน ดังต่อไปนี 
1. ขันตอนแรกนี ครูใหม่จะหมกมุ่นอยู่กับระเบียบห้องเรียน กิจวัตรประจําวัน 

และพิธีการต่างๆ 



 

 

61

2. ครูในขันนี จะสนใจสิงทีเหนือกว่าระเบียบของห้องเรียนและให้ความสําคัญกับ

สมรรถภาพของการสอน 

3. ครูจะเริมสบายอกสบายใจกับสมรรถภาพการสอนของตน และเริมเปลียนมา

ให้ความสนใจและทําความเข้าใจกับการเรียนรู้ของนักเรียน 
4. ครูบางคนอาจจะไม่สามารถพัฒนาตนเองจนถึงขันนี ได้ ในขันนี ครูจะทําตัว

เป็นผู้เสาะแสวงหาหลักการพื นฐานของการสอน 

จากแนวคิดทังของ  Beeby และ Fred แสดงให้เห็นความเกียวข้องกันระหว่าง

ลําดับขันทังสองรูปแบบนี  จะเหน็ว่าแต่ละรูปแบบเริมทีความสําคัญของการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

และค่อยๆ ปรับเปลียนจากการทําตัวเองให้เข้ากับมาตรฐานไปสู่ขันสูงทีพยายามทําความเข้าใจ

งานอย่างลึกซึ ง 
2.4.3  แนวคิดเชิงทฤษฎีเพือการพัฒนาครู 

วิโรจน์ สารรัตนะ (2548) ได้กล่าวถึงการพัฒนาครูและผู้บริหารว่า จะต้องทํา

ความเข้าใจในความต้องการของทังตัวบุคคลและของกลุ่มบุคคลด้วย เนืองจากครูจะมีระดับความ

พร้อมหรือระดับความมีวุฒิภาวะ และประสบการณ์ทีแตกต่างกัน และเนืองจากครูเป็น “ผู้เรียนรู้

ทีเป็นผู้ใหญ่” (Adult  learners) จึงจะต้องคํานึงถึงความสอดคล้องกับจิตวิทยาการเรียนรู้ของ

ผู้ใหญ่ด้วย เช่น  
1)  ผู้ใหญ่ต้องการกําหนดแผนงานและรูปแบบในการพัฒนาการเรียนรู้ ด้วย

ตนเอง 

2) ควรเน้นปัญหาเป็นศูนย์กลางมากกว่าการเน้นเนื อหา 

3) สิงทีพัฒนาควรให้สอดคล้องกับประสบการณ์การเรียนรู้ของพวกเขา 

4)  ประสบการณ์ในอดีตอาจนํามาใช้ร่วมกับประสบการณ์การเรียนรู้ ทีจะ

เสริมสร้างขึ นใหม่ได้ อันจะทําให้การพัฒนาครูเป็นไปอย่างได้ผล 
นอกจากนันการพัฒนาครูจะต้องคํานึงถึงกระบวนทัศน์การพัฒนาวิชาชีพ 

(Professional  development) ซึงเป็นเรืองของการทําบางอย่างเพือให้ครูได้รับเนื อหา (Content) 

และให้ศักยภาพ (potential) สามารถทําการสอนได้อย่างมีประสิทธิผลมากขึ น ซึงในปัจจุบันมี

กระบวนทัศน์ การพัฒนาวิชาชีพทีสําคัญดังนี 

1) กระบวนทัศน์ทีคํานึงถึงความสําคัญของผู้เรียน (Results-driven education) 

นันคือ โครงการพัฒนาครูจะต้องคํานึงถึงการส่งผลให้ครูมีพฤติกรรมการสอนเป็นไปในทางบวกที

จะส่งผลดีกับตัวผู้เรียน 

2) กระบวนทัศน์เกียวกับการคิดอย่างเป็นระบบ (System  thinking) โดย

แผนงานหรือโครงการพัฒนาครูจะต้องมุ่งให้เกิดรูปแบบการคิดอย่างเป็นระบบไม่คิดแบบแยก

ส่วนโดยคํานึงถึงว่าส่วนต่างๆ เช่น หลักสูตรการสอน หรือการประเมินผล ต่างส่งผลซึงกันและกัน  

และต่างมีอิทธิพลทีจะส่งผลต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน 
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3) กระบวนทัศน์เกียวกับการเป็นผู้กระทํา (Active) เพือให้เกิดการเรียนรู้ขึ นใน

ตัวครูด้วยตนเอง (Constructivism) แทนทีการเป็นผู้ ถูกระทํา (Passive) เพือให้เกิดการเรียนรู้

โดยผู้อืนดังนันแผนงานหรือโครงการพัฒนาครู ควรต้องเสริมสร้างให้เกิดลักษณะการแลกเปลียน       

องค์ความรู้หรือประสบการณ์ระหว่างกลุ่มครูด้วยกันเอง หรือลักษณะในการริเริมสร้างสรรค์เพือ

สร้างองค์ความรู้ใหม่ๆ ให้เกิดขึ นโดยกระบวนการกลุ่ม 

นอกจากกระบวนทัศน์ทีเป็นจุดเน้นสามประการนั นแล้ว การพัฒนาครูยังมี              

การแลกเปลียนในกระบวนทัศน์ใหม่อืนๆ  อีกด้วยดังนี   
กระบวนทัศน์เก่า    กระบวนทัศน์ใหม ่

พัฒนารายบุคคล            พัฒนาทังรายบุคคลและทังองค์กร 
ยึดเขตพื นทีเป็นศูนย์กลาง   ยึดโรงเรียนเป็นศูนย์กลาง 

มุ่งการเปลียนแปลงเป็นส่วนๆ แยกกัน  มุ่งการเปลียนแปลงทังระบบโรงเรียน 

เน้นความต้องการครู    เน้นความต้องการและการเรียนรู้ของ 

      นักเรียน 

รับการฝึกอบรมจากภายนอก   ใช้รูปแบบทีหลากหลาย 

จัดโดยแผนกใดแผนกหนึง   จัดโดยผู้บริหารหรือครูแกนนํา 

 

ถ่ายทอดความรู้โดยผู้เชียวชาญ   เรียนรู้ด้วยตนเองจากกระบวนการ 

      เรียนการสอน 

เน้นทักษะการสอนทัวไป    เน้นทักษะการสอนทัวไปและ 

      ทักษะเฉพาะ 

ทําเพือทํา ขึ นกับเงินสนับสนุน   เรียนรู้อยู่เสมอด้วยสํานึกแห่งตน 

  

การเรียนรู ้ของครู 

การเรียนรู้ของครู (Teacher learning) เป็นหัวใจสําคัญของความพยายามทีจะพัฒนา

โรงเรียน ซึงการทีจะก่อให้เกิดการเรียนรู้ของครูนัน ผู้บริหารโรงเรียนควรคํานึงถึงหลักการดังนี 

- มีกรอบแนวคิดในการพัฒนาครูเสียใหม่ ให้มองการพัฒนาครูเป็นเสมือน

ส่วนหนึงของชีวิตการปฏิบัติงานประจําของครูเอง 

- เน้นการเรียนรู้ เนื อหาใหม่ๆ ความรู้ใหม่ๆ และวิธีการใหม่ๆ จากห้องเรียน 

จากเพือนครู จากนักพัฒนาบุคลากรในโรงเรียน และจากผู้บริหารภายในโรงเรียนของครูเอง 

- เสริมสร้างความเป็นชุมชนเชิงวิชาชีพทีเข้มแข็ง โดยให้ครูมีความรู้สึกเป็น

เจ้าของและมีพันธกิจทีเข้มแข็ง ให้ครูมีการวางแผนและมีการพูดคุยปรึกษาหารือระหว่างกัน          

ให้ครูมีการสังเกตการณส์อนกับเพือนครูคนอืนและให้มีข้อมูลย้อนกลับซึงกันและกัน 
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- ให้การเรียนรู้ของครูเกิดขึ นจากการตัดสินใจของตัวครูเองว่าอะไรสําคัญ 

อะไรไม่สําคัญ อะไรจําเป็นหรือไม่จําเป็น   

รูปแบบการพัฒนาครู 
วิโรจน์ สารรัตนะ  (2548) ได้กล่าวถึง หลักการพัฒนาครูว่ามีผลต่อรูปแบบการ

พัฒนาครูซึงอาจทําได้หลายรูปแบบ ดังนี   
1) รูปแบบการฝึกอบรม เป็นรูปแบบทีใช้กันมายาวนาน ใช้กันค่อนข้างมาก           

แต่มีลักษณะถ่ายทอดความรู้  เป็นการเปลียนแปลงทีเกิดจากการกระทําจากภายนอก ซึงมักพบ

ปัญหาในการนําเอาทักษะการเรียนรู้ทีได้รับจากการฝึกอบรมไปสู่การปฏิบัติจริงในห้องเรียน 

ปัจจุบันได้เน้นหลักการพัฒนาวิชาชีพและการพัฒนาตนเองมากขึ น 
2) รูปแบบการสังเกตและการประเมิน  ให้โอกาสครูได้สังเกตและมีข้อมูล

ย้อนกลับกับเพือนครูคนอืนๆ ซึงจะให้ผลดีทังต่อผู้สังเกตและผู้ถูกสังเกตด้วย 
3) รูปแบบการพัฒนาทีเกิดจากความต้องการของครูเอง รูปแบบนี เชือว่า ครูคือ

ผู้ทีจะกําหนดความต้องการจําเป็นในการพัฒนาตัวเขาเองทีดีทีสุด สิงทีจะพัฒนานันมีความ

เกียวข้องกับประสบการณ์การเรียนรู้ โดยตรง ดังนัน ในขันตอนการพัฒนาครูตามรูปแบบนี จะ

เริมต้นด้วยการระบุความต้องการจําเป็น การจัดทําแผน การปฏิบัติงานตามแผน และการประเมินผล

งานตามแผน 
4) รูปแบบให้ครูเป็นผู้ เรียนรู้ ด้วยตนเอง รูปแบบนี เชือว่า ครูในฐานะเป็น           

“ผู้เรียนรู้ท ีเป็นผู้ใหญ่” จึงต้องการทีจะมีส่วนเกียวข้องกับการแก้ไขปัญหาทีสอดคล้องกับความ

สนใจในงานของเขา เชือว่าครูเป็นผู้ทีอยู่ในฐานะทีจะเป็นผู้ก ําหนดแนวทางการแก้ปัญหานันได้ดี

ทีสุดโดยความเชือเช่นนี  จะทําให้ครูมีลักษณะกลายเป็นผู้วิจัย เป็นผู้เรียนรู้ ด้วยตนเอง และเป็นผู้

แสวงหาทางแก้ปัญหาหลักสูตรหรือการสอนของเขาเอง โดยจะเริมจากการกําหนดปัญหา การหา

ทางเลือกทีเป็นไปได้เพือแก้ปัญหาการรวบรวมข้อมูล หรือศึกษาปัญหาทีกําหนดการพัฒนาแผน

ดําเนินงานจากข้อมูลทีศึกษาได้ การดําเนินการแก้ปัญหา และการประเมินผล เพือนําไปสู่         

การปรับปรุงแผนการดําเนินงานนันอีก 

5) รูปแบบการสืบเสาะค้นหา (Inquiry)  ซึงอาจใช้ได้กับทังรายบุคคลหรือกับ

รายกลุ่มเป็นรูปแบบทีให้ครูได้ศึกษาค้นคว้าเพือการปรับปรุงแก้ไขปัญหาการเรียนการสอนใน

ห้องเรียนหรือปัญหาของโรงเรียน โดยอาจใช้วิธีการวิจัยปฏบิัติการหรือวงจรคุณภาพ หรือเทคนิค         

การบริหารคุณภาพโดยรวม เป็นต้น 
Sparks (1994 อ้างถึงใน Ubben และคณะ, 2001) เสนอรูปแบบการพัฒนาครู 

5 รูปแบบ คือ รูปแบบการพัฒนาทีเกิดจากความต้องการของครูเอง (individually guided)

รูปแบบนี เชือว่าครูคือผู้ทีจะกําหนดความต้องการําเป็นในการพัฒนาตัวเขาเองทีดีทีสุด สิงทีจะ

พัฒนานันมีความเกียวข้องกับประสบการณ์การเรียนรู้ โดยตรง ดังนัน ในขันตอนการพัฒนาครู

ตามรูปแบบนี จะเริมต้นด้วยการระบุความต้องการจําเป็น (needs) ต่อจากนันจึงจะเป็นการจัดทํา
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แผน (plan) เพือให้บรรลุความต้องการจําเป็นมีการปฏิบัติงานตามแผน (accomplish the plan) 

และมีการประเมินผลงานตามแผน (evaluation) รูปแบบการสังเกตและการประเมิน 

(observation and assessment) ให้โอการครูได้สังเกตและมีข้อมูลย้อนกลับ (feedback) กับเพือน

ครูคนอนืๆซึงจะให้ผลดีทังต่อผู้สังเกตและผู้ถูกสังเกตด้วย อาจใช้วิธี peer coaching, team building, 

collaboration, clinical supervision เป็นต้น รูปแบบมีส่วนเกียวข้องในกระบวนการพัฒนา 

(involvement in a development process) รูปแบบนี เชือว่า ครูในฐานะเป็น “ผู้ เรียนรู้ ผู้ยิงใหญ่” 

จึงต้องการทีจะมีส่วนเกียวข้องกับการแก้ไขปัญหาทีสอดคล้องกับความสนใจในงานของเขา เชือว่า

ครูเป็นผู้ทีอยู่ในฐานะทีจะเป็นผู้ก ําหนดแนวทางการแก้ปัญหานันได้ดีทีสุดโดยความเชือเช่นนี  จะ

ทําให้ครูมีลักษณะกลายเป็นผู้ วิจัย เป็นผู้ทีอยู่เรียนรู้ ด้วยตนเอง และเป็นผู้สรรหาทางแก้ปัญหา

หลักสูตรหรือการสอนของเขาเอง โดยจะเริมจากการกําหนดปัญหา การหาทางเลือกทีเป็นไปได้

เพือแก้ไขปัญหา การรวบรวมข้อมูล หรือศึกษาปัญหาทีกําหนด การพัฒนาแผนดําเนินงานจาก

ข้อมูลทีศึกษาได้การดําเนินการแก้ปัญหา และการประเมินผลการดําเนินงานเพือนําไปสู่การ

ปรับปรุงแผนการดําเนินงานนันอีก รูปแบบการฝึกอบรม (training) เป็นรูปแบบทีใช้กันมา

ยาวนานใช้กันค่อนข้างมาก แต่มีลักษณะถ่ายทอดความรู้ (transforming) เป็นการเปลียนแปลงที

เกิดจากการกระทําจากภายนอก ซึงมักพับปัญหาในการนําเอาทักษะการเรียนรู้ทีได้รับจากการ

ฝึกอบรมไปสู่การปฏิบัติจริงในห้องเรียน และรูปแบบการสืบเสาะค้นหา (inquiry) ซึงอาจใช้ได้กับ

ทังรายบุคคลหรือรายกลุ่ม เป็นรูปแบบทีให้ครูได้ศึกษาค้นคว้าเพือการปรับปรุงแก้ไขปัญหาการ

เรียนการสอนในห้องเรียนหรือปัญหาของโรงเรียน โดยอาจใช้วิธีการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (action-

based research) หรือ อาจใช้วิธีการวงจรคุณภาพ (quality circles) หรือการบริหารคุณภาพ

โดยรวม (total quality management) เป็นต้น 
กระบวนทัศน์ใหม่ทีสําคัญในการพัฒนาครูในปัจจุบันคือ มุ่งพัฒนาครูเพือให้เกิด

การรับรู้ เข้าใจ และตระหนักถึงการนําไปใช้เพือพัฒนาอย่างเป็นระบบ ทังหลักสูตร วิธีการสอน 

หรือการประเมินผลไม่พัฒนาอย่างแยกส่วนเพียงเรืองใดเรืองหนึง มุ่งพัฒนาครูโดยใช้รูปแบบการ

พัฒนาครูด้วยตนเอง ให้ครูเป็นผู้กระทํา (active) สร้างสรรค์องค์ความรู้ใหม่ๆ ให้เกิดขึ นมาด้วย

ครูเอง ไม่เน้นรูปแบบพัฒนาแบบดั งเดิม ซึ งเน้นการพัฒนาครูแบบไม่เป็นผู้ รับหรือเป็น

ผู้ถูกกระทํา (passive) แบบทีต้องอาศัยผู้ เชียวชาญจากภายนอก แบบทีเกิดการเรียนรู้ โดยผู้อืน

เป็นหลัก ดังนันสภาพของสังคมครูตามกรอบแนวคิดดังกล่าวจะต้องเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 

เป็นสังคมทีทุกคนต่างตืนตืนตัวในการพัฒนาองค์ความรู้  ตืนตัวในการริเริมสร้างสรรค์สิงใหม่ๆ 

ให้เกิดขึ น ตืนตัวในการรวมกลุ่มเพือเรียนรู้ถึงวิธีการเรียนรู้ซึงกันและกัน ตืนตัวทีจะเป็นทรัพยากร

ความรู้ซึงกันและกัน ตืนตัวทีจะสร้างบรรยากาศแห่งความเป็นมิตรไว้วางใจ และยอมรับซึงกันและ

กัน และตืนตัวทีจะร่วมแรงร่วมใจกันเพือบรรลุเป้าหมายของโรงเรียนโดยรวม ดังนันในการพัฒนา

โรงเรียนสู่ความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้  “ปัจจัยการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์” จึงเป็นปัจจัย

หนึงทีสําคัญ โดยมีดัชนีชี วัดทีผู้เขียนได้กําหนดขึ น ดังนี 



 

 

65

- ผู้บริหารโรงเรียนมีวิสัยทัศน์ต่อการพัฒนาคณะครูว่าเพือให้การใช้ทรัพยากร

ทีมีคุณค่าทีสุดเป็นไปอย่างเต็มศักยภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด 

- ผู้บริหารโรงเรียนมีปรัชญา นโยบาย มาตรการ และการปฏิบัติจริงในการ

พัฒนาครู 

- ผู้บริหารโรงเรียนพัฒนาคณะครูโดยคํานึงถึงการส่งผลให้คณะผู้ มีพฤติกรรม

การสอนทีเป็นไปในทางบวกทีจะส่งผลดีต่อนักเรียน 

- ผู้บริหารโรงเรียนมีแผนงานหรือโครงการพัฒนาคณะครูเพือให้เกิดรูปแบบ

การคิดในการพัฒนาการเรียนการประเมินผล ไม่คิดพัฒนาหรือเน้นเฉพาะส่วนใดส่วนหนึง 

- ผู้บริหารโรงเรียนส่งเสริมการพัฒนาเพือให้เกิดการพัฒนาในตนเองของคณะ

ครูในฐานะเป็นผู้กระทํามากกว่าเป็นผู้ถูกกระทําหรือพัฒนาโดยผู้อืน 

- ผู้บริหารโรงเรียนได้กระตุ ้นส่งเสริมให้คณะครูเกิด “สํานักแห่งตน” เพือการ

เรียนรู้อยู่เสมอไม่ใช่เกิดทัศนะแบบ “ทําเพือทํา” ทีขึ นอยู่กับการสังการหรืองบประมาณ 

ผู้บริหารโรงเรียนมีกรอบความคิดในการพัฒนาครูว่าให้เป็นเสมือนส่วนหนึงของ

ชีวิตประจําวันของครูเองให้เกิดการเรียนรู้ในสิงใหม่ๆ จากห้องเรียนของตนเองจากเพือนครู หรือ

จากผูบ้ริหาร ภายในโรงเรียนของตนเอง 
สภาพการณ์ของการพัฒนาวิชาชีพครูนัน Lieberman & Miller (1992) นับแต่

ช่วงปี1970 เป็นต้นมา นักการศึกษาได้พบการพัฒนาครูคือการสร้างวัฒนธรรมทางวิชาชีพ 

แนวคิดและรูปแบบ การพัฒนาวิชาชีพครูเริมเปลียนโดยงานวิจัยต่างๆ จากช่วงปี 1970 – 1980 

สรุปว่า 

1)  โรงเรียนคือสถานทีซึงครูคือนักวิชาชีพ ผู้ ซึงมีบทบาทสูงในฐานะผู้นําทาง

วิชาชีพนักเรียนจะต้องได้รับการพัฒนาให้มีความสามารถทันความเปลียนแปลง 

2)  โรงเรียนคือผู้นําในการเปลียนแปลงทางการศึกษา  ซึงเริมเกิดขึ นในโรงเรียน 

3) การพัฒนาวิชาชีพเป็นกระบวนการทีต่อเนืองและเป็นส่วนหนึงของงานสอน

และการวิจัยในชันเรียนของครูเป็นแนวทางใหม่ในการพัฒนาวิชาชีพ ไม่ใช่จํากัดอยู่เพียงการไป

ร่วมโครงการหรือการศึกษาจากชุดฝึก 
4) สถานทีทีครูจะพัฒนาวิชาชีพครูได้ดีทีสุดคือโรงเรียน 

5) การพัฒนาวิชาชีพทีมีประสิทธิผลคือ  “การทํางานตามปกต”ิ 
ในการพัฒนาวิชาชีพครูจําเป็นจะต้องทําเป็นกระบวนการ ซึงมีหลักการและ

สามารถดําเนินการพัฒนาวิชาชีพได้จริง  ดังแผนภาพดังต่อไปนี 
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ภาพที  2 วงจรการพัฒนาวิชาชีพครู (Emily, 2003) 
 

จากแผนภาพเริมต้นการพัฒนาวิชาชีพโดยการพิจารณาเป้าหมายของโรงเรียนและ

ชุมชน (District/school Educational Goals) เพือให้สอดคล้องกับการออกแบบการประเมินผล          

การพัฒนาวิชาชีพ (Design Needs Assessment) และตังเป้าหมายของการพัฒนาวิชาชีพของโรงเรียน 

(School PD Goals) เพือพิจารณาบริบทและกิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพ (PD Content Process 

Activities) และหาแหล่งทรัพยากรเพือใช้สนับสนุน และส่งเสริมการนําการพัฒนาวิชาชีพไปใช้ใน 

การปฏิบัติงานภายในโรงเรียน (PD Implementation) เมือจบกระบวนการพัฒนาวิชาชีพแล้วก็

ดําเนินการประเมินผลและปรับปรุงการพัฒนาวิชาชีพ (Evaluation & Improvement) สุดท้ายคือการ

เรียนรู้การพัฒนาวิชาชีพร่วมกัน (Share PD Learning) เพือให้เกิดการพัฒนาทียังยืน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เป้าหมายของโรงเรียน 
และชุมชน 

เนื อหากิจกรรม 
การพัฒนาวิชาชีพ 

วิเคราะห์สภาพ

ความต้องการ 
ร่วมมือกัน 

พัฒนาวิชาชีพ 
ประเมินผล    

และปรับปรุง 

เป้าหมายการ 
พัฒนาวิชาชีพ 

 
การฝึกหัดและการวิจัย 

ส่งเสริมการพัฒนาวิชาชีพ 

ทรัพยากร 
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หลักการพัฒนาครู 

- คํานึงถึงจิตวิทยาการเรียนรู ้ของผู ้ใหญ่ 

- คํานึงถึงผลทีจะมีผลต่อผู ้ เรียนหลังการพัฒนาครู 

- พัฒนาครูให้รู ้ จักคิดพัฒนางานอย่างเป็นระบบ ไม่แยกส่วน 

- พัฒนาครูให้เป็นผู ้กระทํา โดยการเรียนรู ้ ด้วยตนเองให้มากขึ น  

- เปลียนกระบวนการทัศน์การพัฒนาครูจากเก่าสู่ใหม่ (หลายประเด็น) 

- มองการพัฒนาครูเป็นเสมือนส่วนหนึงของการปฏิบัติงานประจําวันของครูเอง 

- เน้นการเรียนรู ้จากห้องเรียน จากเพือนคร ูและบุคลากรอืนในโรงเรียนและชุมชน 

 

           
                                
 

 

 

           

 

 

การประยุกต์ใช้หลักการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพือการพัฒนาครู 

          มุงการจัดกิจกรรมทีเสริมสร้างความมีประสิทธิผลให้แก่ครูเพือบรรลุจุดหมายของ    โรงเรียน ดังนี 

- การวางแผนอัตรากําลังครู และกําหนดตําแหน่ง 
- การจัดครูทํางานตามความรู ้ความสามารถ และเต็มศักยภาพ 
- การพัฒนาครู และการประเมินผลการปฏิบัติงานทีเป็นธรรม 
- ธํารงรักษาความมีประสิทธิผลของครูให้คงอยู่ 

 
 

ภาพที  3 สรุปกรอบแนวความคิดทางทฤษฎีเพือการพัฒนาครู  (วิโรจน์  สารรัตนะ, 2548) 
 

กล่าวโดยสรุป จากกรอบแนวคิดของการคิดของการพัฒนาครูดังกล่าวแสดงให้

เห็นว่า หากพิจารณาในแง่ทีเป็นแนวคิด (concept) ผู้บริหารจะต้องมุ่งการเน้นการพัฒนาครูและ

การใช้ครูให้เต็มศักยภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ เรียน หากพิจารณาในแง่กระบวนการ 

(process) ผู้บริหารจะต้องกําหนดปรัชญา นโยบายและมาตรการในการพัฒนาครูทีสอดคล้องกับ

บริบททีพึงประสงค์ของโรงเรียน หากบริบททีพึงประสงค์ของโรงเรียนคือความเป็นองค์การแห่ง

การเรียนรู้  การกําหนดปรัชญา นโยบายและมาตรการในการพัฒนาครู คงต้องให้สอดคล้องกับ

กระบวนทัศน์ใหม่ทีคาดว่าจะส่งผลต่อบริบทขององค์การในลักษณะดังกล่าว 

     หลักการพัฒนากําลังคน 

                ภาครัฐ 

- ใช้คนน้อยลง แต่พัฒนาให้มี

ศักยภาพสูงขึ น 

- พัฒนาให้ทรงความรู ้

- ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เป็น 

ครู 

 

ผลลัพธ ์
ทีคาดหวัง 
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2.5 การบริหารทรัพยากรมนุษย ์
ทรัพยากรมนุษย์ (Human resource) เป็นบุคคลซึงมีความพร้อม มีความจริงใจ และ

สามารถทีจะทํางานให้บรรลุเป้าหมายขององค์การหรือเป็นบุคคลในองค์การทีสามารถสร้างคุณค่า

ของระบบการบริหารงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ทีต้องการได้ ดังนันองค์การจึงมีหน้าทีในการ

บริหารทรัพยากรมนุษย์ เพือให้ปฏิบัติงานจนบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การ ซึงต้องใช้การ

วางแผนเชิงกลยุทธ์ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์เข้ามาช่วย 
ลักษณะการบริหารทรัพยากรมนุษย์และกิจกรรมการบริหารทรัพยากรมนุษย ์

การบริหารทรัพยากรมนุษย์ [Human Resource Management (HRM)] มีผู้ ให้

ความหมายไว้ต่างๆดังนี  
1.  เป็นการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรมนุษย์ของธุรกิจเพือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของ

องค์การ (Mondy,Noe and Premeaux, 1999)   
2.  เป็นนโยบายและการปฏิบัติในการใช้ทรัพยากรมนุษย์ของธุรกิจเพือให้บรรลุ

วัตถุประสงค์ขององค์การ (Dessler,  1997) 
3.  เป็นกิจกรรมทีออกแบบเพือจัดหาความร่วมมือกับทรัพยากรมนุษย์ขององค์การ 

(Byars and Rue. 1997)   
4.  เป็นหน้าทีหนึงขององค์การซึงทําให้เกิดประสิทธิผลสูงสุดจากการใช้พนักงานเพือให้

บรรลุเป้าหมายขององค์การและเป้าหมายเฉพาะบุคคล (Ivancevich, 1998) 

การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในการทํางาน (Human resource management at work) เป็น

สิงสําคัญและมีความจําเป็นทีต้องกระทําเพือให้ทรัพยากรมนุษย์ทีมีอยู่ในองค์การสามารถทํางาน

ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตลอดจนเพือความอยู่รอดและความเจริญก้าวหน้าของ

องค์การ ผู้บริหารทรัพยากรมนุษย์ควรจะศึกษาในประเด็นต่างๆดังนี  

1.  การบริหารทรัพยากรมนุษย์คืออะไร (What is human resource management) 

2. ทําไมการบริหารทรัพยากรมนุษย์จึงมีความสําคัญต่อผู้บริหารทุกคน (Why is human 

resource management important to all managers) 

3. ลักษณะขอสายงานหลักและสายงานทีปรึกษาของการบริหารทรัพยากรมนุษย ์(Line 

and staff aspects of human resource management) 

4. อํานาจหน้าทีของสายงานหลักเทียบกับสายงานทีปรึกษา (Line versus staff 

authority) 
5. หน้าทีความรับผิดชอบของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของผู้บริหารตามสายงานหลัก

(Line manager’s human resource management responsibilities) 

6. ความรับผิดชอบของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ของแผนกทรัพยากรมนุษย์ 

(Human resource department’s human resource management responsibilities) 
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7. ความร่วมมือของการบริหารทรัพยากรมนุษย ์ของสายงานหลักและสายงานทีปรึกษา

(Cooperative line and staff human resource management)  ซึงจะได้อธิบายรายละเอียดดังนี 

(Dessler, 1997) 
วัตถุประสงค์ของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ [Human resource management  (HRM) 

objective]มีดังนี 
1.   เพือจัดหาคนทีมีคุณสมบัติทีเหมาะสมกับงาน 
2.  เพือใช้ทรัพยากรมนุษย์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
3.  เพือพัฒนาทักษะและความสามารถของกําลังแรงงานให้มีประสิทธิภาพสูงสุด 
4.   เพือรักษาพนักงานทีมีความสามารถให้คงอยู่ให้นานทีสุด 
5.   เพือสือสารนโยบายการบริหารทรัพยากรมนุษย์ให้กับพนักงานทุกคนได้ทราบ 
การบริหารทรัพยากรมนุษย์มีความสําคัญต่อผู ้บริหารทุกคน (The important of 

human resource management to all managers) การบริหารมนุษย์มีความสําคัญต่อผู ้บริหาร 

เพราะผู ้บริหารทุกคนไม่ต้องการให้มีความผิดพลาดเกิดขึ นในการบริหารงาน ซึงความ

ผิดพลาดทีผู ้บริหารงานไม่ต้องการมีดังนี 

1. การจ้างคนไม่เหมาะสมกับงาน 

2.  อัตราการออกจากงานสูง 

3.  การพบว่าพนักงานไม่ตังใจทีจะทํางานให้ดีทีสุด 

4. การเสียเวลากับสัมภาษณ์ทีไม่ได้ประโยชน์ 

5.  ทําให้บริษัทต้องขึ นศาลเนืองจากความไม่เป็นธรรมของผู้บริหาร 

6.  ทําให้บริษัทถูกฟ้องจากการจัดสภาวะแวดล้อมการทํางานทีไม่ปลอดภัย 

7.  การทําให้พนักงานคดิว่าเงินเดือนทีเขาได้รับไม่ยุติธรรม 

8.  ไม่ยอมให้มีการฝึกอบรมและการพัฒนา ซึงเป็นการทําลายประสิทธิภาพและ  

ประสิทธิผลของหน่วยงาน 

9.  การกระทําทีไม่ยุติธรรมและความสัมพันธ์ทีตึงเครียดกับพนักงาน 

ความรู้ทีศึกษาจากการบริหารทรัพยากรมนุษย์จะช่วยให้สามารถหลีกเลียงข้อผิดพลาด

ดังกล่าวได้ สิงทีสําคัญยิงไปกว่านันคือ ผู้บริหารควรมีเหตุผลและกระทําในสิงทีถูกต้อง ได้แก่  

การวางแผนทีเหมาะสม การจัดแผนภูมิองค์การและกําหนดสายการทํางานให้ชัดเจน รวมถึงการ

ใช้การควบคุมด้วยความชํานาญแต่อย่างไรก็ตามผู้บริหารก็อาจล้มเหลวได้ในทางกลับกันก็มี

ผู้บริหารบางคนทีประสบความสําเร็จถึงแม้จะไม่ได้มีการวางแผนทีเหมาะสมเพราะพวกเขามีความ

ชํานาญในการจ้างคนได้ถูกต้องเหมาะสมกับงาน มีการจูงใจ การประเมิน การฝึกอบรม และการ

พัฒนาทีเหมาะสม 

กิจกรรมการบริหารทรัพยากรมนุษย ์[Human resource management (HRM) activities] 

หมายถึง การปฏิบัติและนโยบายในการใช้ทรัพยากรมนุษย์ของธุรกิจเพือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของ
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องค์การ หรือเป็นกิจกรรมการออกแบบเพือสร้างความร่วมมือกับทรัพยากรมนุษย์ขององค์การ 

กิจกรรมการบริหารทรัพยากรมนุษย์มีดังนี 
1. การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ (Human resource planning) เป็นกระบวนการสํารวจ

ความต้องการทรัพยากรมนุษย์เพือให้ได้จํานวนพนักงานทีมีทักษะทีต้องการ และสามารถจัดหาร

ได้เมือจําเป็นต้องใช้ (Mondy, Noe and Premeaux, 1999) ซึงประกอบด้วยขันตอนทีช่วยให้ได้

ทรัพยากรมนุษย์ทีเพียงพอเพือให้บรรลุวัตถุประสงค์องค์การในอนาคตดังนี 
(1)  การพยากรณ์ความต้องการพนักงานทีมีคุณสมบัติต่างๆ 

(2) การเปรียบเทียบความต้องการกับกําลังแรงงานในปัจจุบัน 

(3)  การกําหนดรูปแบบของพนักงานทีจะสรรหาเข้ามาหรือจํานวนทีจะต้องออกจากงาน 

(Ivancevidh. 1988) อย่างไรก็ตามในการวางแผนทรัพยากรมนุษย์นันจะต้องมีการออกแบบงาน

และการวิเคราะห์งานก่อน 
 

2.6    แนวคิดการเสริมพลังการทํางาน (Empowerment) 

ความหมายและความสําคัญของการเสริมพลังการทํางาน 
การเสริมพลังการทํางาน (Empowerment)  มาจากแนวคิดการเสริมพลังอํานาจซึงเริมต้น

มาจากแนวคิดทางสังคมวิทยาทีใช้แก้ปัญหาความเหลือมลําทางสังคม ผู้นําแนวคิดนี คือนักปรัชญา 

ชาวบราซิล ชือเปาโล แฟร์ (Paulo Freire) ได้นํามากําหนดเป็นกลยุทธ์การพัฒนาสังคม ปัจจุบันมี

การนําแนวคิดนี มาใช้อย่างกว้างขวางในสถานการณ์ต่างๆ เช่น การเคลือนไหวของกลุ่มสตรีการ

ส่งเสริมสุขภาพบุคคล และชุมชน ตลอดจนการบริหารจัดการองค์การและการพัฒนาบุคคลใน

องค์การ เพราะเป็นแนวคิดทีมีความสอดคล้องกับสถานการณ์ในสังคมศตวรรษที 21 ซึงมี การ

เปลียนแปลงด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมือง เทคโนโลยีและสิงแวดล้อมเป็นอย่างมาก แนวคิดนี มี

ความสําคัญ เพราะเป็นการพัฒนาศักยภาพของบุคคลให้สามารถทํางานอย่างมีประสิทธิภาพ โดย

ช่วยให้บุคคลเปลียนโลกทัศน์เกียวกับการมองตนเองและสังคมอย่างสร้างสรรค์คือรู ้สึกว่าตนเองมี

คุณค่า มีความสามารถ และสามารถเปลียนแปลงการทํางานของตนให้ดีขนึเพือเกิดประโยชน์ต่อ

สังคมได้ 

การเสริมพลังการทํางาน มีความหมายแตกต่างกันไปตามกลุ่มบุคคลทีใช้ และใช้ได้ใน

หลายมิติ ทั งในเชิงกระบวนการและผลลัพธ์ นักวิชาการหลายท่านได้กล่าวถึงความหมายของ    

การเสริมพลังการทํางาน ดังนี 
ไรน์ฮาร์ท  และคนอืนๆ  (Rinehart et al, 1998) กล่าวว่า การเสริมพลังการทํางานเป็น

กระบวนการทีอาศัยปัจจัยด้านความรู้ ทักษะ ความสามารถ ประสบการณ์การทํางาน ความมุ่งมัน

ความไว้วางใจกันของครูและบุคลากร 
กัททีเอเรซ์  พาร์สัน และคอกซ์ (Gutierrez, Prason & Cox, 1998) ให้ความหมายว่า   

การเสริมพลังการทํางาน หมายถึง การสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือกันในการทํางาน    
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โดยอยู่บนความเชือและจริยธรรมทางสังคม ค่านิยม การช่วยเหลือ มีนําใจให้กัน การเสริมพลัง

การทํางานต้องอาศัยความรู้   ทักษะความสามารถ คุณธรรม จริยธรรม ความเชือถือไว้วางใจ  

ร่วมกันรับผิดชอบ และมีส่วนร่วมตัดสินใจกําหนดเป็นเป้าหมายการทํางาน  
การเสริมพลังการทํางาน หมายถึง กระบวนการเปลียนแปลง กระบวนการสร้างการ

พัฒนา และการเพิมพลังการทํางานภายในบุคคลหรือกลุ่มบุคคลด้วยการกระทําทีเป็นการ

สนับสนุนในสิงทีเป็นเหตุ ปัจจัย สภาวการณ์หรือวิธีการต่างๆ ทีช่วยให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคลนัน ได้

พัฒนาความสามารถในการทํางานให้เพิมมากขึ นอย่างริเริมสร้างสรรค์ และตระหนักถึงคุณค่าของ

ตนเอง โดยอาศัยหลักการและจริยธรรมทางสังคม เรืองการแบ่งปันการร่วมแรงร่วมใจกันทํางาน 

การมีความสัมพันธ์ทีดีต่อกนั และการมีส่วนร่วมอย่างภาคภูมิใจ 

จะเห็นได้ว่าการเสริมพลังการทํางานมีความหมายทังทีเป็นกระบวนการ (process) และ

ผลลัพธ์ (product)  ซึงเกียวข้องกับปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและระหว่างบุคคลกับสิงแวดล้อม

โดยมีการแสดงพฤติกรรมอย่างสร้างสรรค์ทางบวก 

ด้านกระบวนการ เป็นกระบวนการทีก่อให้เกิดผลสัมฤทธิ  และประสิทธิภาพใน          

การปฏิบัติงานในองค์การอย่างต่อเนือง โดยการสร้างเสริมพัฒนา และเพิมศักยภาพของบุคลากร

และทีมงานให้ครอบคลุมขอบข่ายและสภาพการดําเนินภายในองค์การ 

Kinlaw (1995) กล่าวว่า การเสริมพลังการทํางานเป็นกระบวนการของการพัฒนา

คุณภาพการปฏิบัติงานในองค์การอย่างต่อเนือง โดยการพัฒนาและขยายสิงทีมีอิทธิพลต่อ

ศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคคลและทีม ตลอดจนความรับผิดชอบซึงมีผลต่อองค์กรโดยรวม 

Klakovich  (1996) กล่าวว่า การเสริมพลังการทํางานเป็นกระบวนการทีสัมพันธ์กัน

ระหว่างบทบาทของผู้นําและผู้ตามซึงช่วยให้บรรลุทังเป้าหมายของบุคคลและขององค์การ 

ด้านผลลัพธ์  หมายถึง ศักยภาพทีเกิดขึ นกับบุคคลทีได้รับการเสริมพลังการทํางาน        

ทังจากการเสริมพลังการทํางานโดยตนเองหรือการเสริมพลังการทํางานจากบุคคลอืน ปรากฏผล

เป็นคุณลักษณะของบุคลากรทีมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนือง มีความรู้สึกมันคง เป็นตัวของ

ตัวเอง มีความเป็นอิสระ รู ้คุณค่าของตน สามารถตัดสินใจด้วยตนเอง และสามารถปฏิบัติงานได้

ประสบความสําเร็จทังของตนเองและขององค์การบรรลุตามเป้าหมายทีตังไว้ 

แนวคิดนี สอดคล้อง Gibson (1993) ทีกล่าวว่า การทีบุคคลจะสามารถเข้าสู่กระบวนการ

เสริมสร้างพลังอํานาจได้มากน้อยเพียงใด ขึ นอยู่กับปัจจัยทีมีอิทธิพลต่อกระบวนการเสริมพลัง

อํานาจของบุคคลนัน ซึงประกอบด้วยปัจจัยภายในและภายนอกบุคคล 

ปัจจัยภายใน ได้แก่  ความเชือ (beliefs) ค่านิยม (values) ประสบการณ์ (experience)  

และเป้าหมายของตนเอง (determination) ปัจจัยภายในต่างๆ นี มีอิทธิพลอย่างสูงในการช่วยให้

บุคคลสามารถจัดการกับปัญหาอุปสรรคทีเกิดขึ นในแง่ดี มันใจในความสามารถของตนว่าจะ

ทํางานได้ประสบผลสําเร็จ 
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ปัจจัยภายนอก ได้แก่ การสนับสนุนทางสังคมทีบุคคลได้รับจากทุกฝ่ายทีเกียวข้อง และ

สภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน เช่น การกําหนดรูปแบบขององค์การ ทรัพยากร การมีส่วนร่วม

ของบุคลากร และบรรยากาศในการทํางาน เป็นต้น 

ความสําคัญของการเสริมพลังการทํางาน การเสริมสร้างพลังให้บุคคลในองค์การเป็น

ความจําเป็นและสําคัญ คือ 
1) เป็นการเพิมขีดความสามารถและโอกาสในการเรียนรู้  และพัฒนาบุคคลเพือ       

การปรับปรุงทักษะของบุคคลอย่างต่อเนือง อันจะนําไปสู่ความเป็นเลิศในการปฏิบัติงานของ

บุคคลและองค์การต่อไป 
2) การเสริมสร้างพลังบุคคล เกียวข้องกับการจัดการเกียวกับบุคคลทีมีการบูรณาการ

ศาสตร์ต่างๆ เข้าด้วยกัน เช่น การจัดการความรู้โดยสนับสนุนให้บุคคลเพิมความสามารถใน   

การสรรหาความรู้ทีถูกต้อง และจําเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงานในองค์การ และรู้จักทํางานร่วมกัน

อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนปรับปรุงความสามารถในการดําเนินงานต่อไป (อาชัญญา        

รัตนอุบล, 2547) 

หลักการและเป้าหมายของการเสริมพลังการทํางาน 

Short & Greer (1997) ได้รวบรวมผลการศึกษาค้นคว้าของบุคคลต่างๆ พบว่า หลักการ

พื นฐานของการเสริมพลังการทํางานของบุคลากร ประกอบด้วยหลักสําคัญ 2 ประการ  ได้แก่ 
1. ทําให้บุคลากรมีความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ ทีเป็นพลังความสามารถในการทํางาน 

2. ให้บุคลากรได้แสดงออกซึงความรู้  ทักษะ ประสบการณ์  และพลังในการทํางาน 

หลักการทัง 2 ประการดังกล่าว เป็นสิงทีองค์การสามารถบริหารจัดการให้เกิดขึ นได้ใน

กระบวนการทํางาน  โดยส่งเสริมให้บุคลากรมีอิสระ มีขอบเขตความรับผิดชอบในการทํางาน      

มีทางเลือกให้เลือกปฏิบัติ ให้ควบคุมดูแลงานด้วยตนเอง ส่งเสริมการเรียนรู้ทีสนับสนุน และ ตรง

กับงานในหน้าทีของบุคลากร (kouzes & posner, 1987) สิงทีต้องคํานึงในกระบวนการปฏิบัติ

เพือให้การเสริมพลังการทํางานบรรลุผลสําเร็จ ได้แก่ 1. ปฏิสัมพันธ์ของบุคลากรทังภายในและ

ภายนอกองค์การต้องกระทําด้วยความยืดหยุ่น  2. ให้บุคลากรได้เรียนรู้จากกันและกันเพิมมากขึ น 

ในการร่วมกันทํางาน 3. การพัฒนาทักษะความชํานาญงานของบุคลากรควรกระทําอย่างต่อเนือง 
การเสริมพลังการทํางานของครู มีเป้าหมายดังนี   
1. ทําให้ครูมีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน กล้าริเริมสร้างสรรค์งาน และ

นวัตกรรมทีมีประโยชน์ทางการศึกษา 
2. ปลุกจิตสํานึก พัฒนาศักยภาพของครูในการปฏิบัติภาระหน้าที สร้างความรัก         

ความผูกพันในงาน 
3. สนับสนุนให้ครูสามารถควบคุมการทํางานของตนเอง สามารถคิดตัดสินใจในเรือง 

ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม เพือให้งานมีคุณภาพบรรลุเป้าหมายความสําเร็จ 
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4. สร้างสรรค์กระบวนการบริหารจัดการและสภาพแวดล้อมทีช่วยให้ครูมีความสุขและ

สนุกกับการทํางาน 

5. เสริมสร้างคุณธรรมนําใจของครูในการทํางานร่วมกันเป็นทีม 

6.  กระตุ ้นให้ครูมีการพัฒนาตนเองสู่ความเชียวชาญเป็นมืออาชีพ 

7. ทําให้ครูมีพลังอํานาจ ต้องการทีจะพัฒนาทํางาน และมีทัศนคติทีดีต่อสถานศึกษา 

8. กระตุ ้ นให้ครูใช้พลังอํานาจทีเพิมขึ น สร้างผลงานการเปลียนแปลงในทางทีดี            

มีประโยชน์ และใช้พลังอํานาจเสริมสร้างการรวมพลังต่างๆ ในสถานศึกษาให้เกิดพลังอํานาจ

สามารถดําเนินงานไปสู่เป้าหมายความสําเร็จเดียวกัน 
แนวคิดทฤษฎีทีเกียวข้องกับการเสริมพลังการทํางาน 
จากความหมาย หลักการ และความสําคัญของการเสริมพลังการทํางานทีกล่าวมาสามารถ

สรุปแนวคิดทีเกียวข้องกับการเสริมพลังการทํางานได้ดังนี 
1)  แนวคิดในหลักความสามารถ(Enablement) คือการเชือมันในการพัฒนาความสามารถ 

ของบุคลากรในการทํางานในระดับทีสูงขึ น (Rue & Byars, 1995) ด้วยการส่งเสริมให้บุคลากร

สามารถวางแผนและดําเนินการพัฒนาตนเอง (Bell& Gilbert, 1996)  ความสามารถเป็นพลังอํานาจ  

ทีเป็นคุณสมบัติของแต่ละบุคคล อันเป็นผลทีเกิดขึ นจากความถนัดและการเรียนรู้  เมือความถนัด

แตกต่างระหว่างบุคคลทีมีการใช้ทักษะของตนในการเรียนรู้และการปฏิบัติงาน ความสามารถจึง

แสดงถึงศักยภาพในการทํางานของบุคคล  โดยทัวไปบุคคลจะมีความสามารถแฝงอยู่ เมือได้รับ

การเสริมพลังอํานาจ ความสามารถแฝงจะแสดงออกมาให้เห็นในรูปของผลการปฏิบัติงานทีบรรลุ

เป้าหมาย ความสามารถของบุคคลมีหลายด้าน เช่น  ความสามารถทางปัญญา (Cognitive 

ability) ความสามารถทางกาย (Physical  ability) และความสามารถทางจิต (Mental ability) 

เมือรวมความสามารถเหล่านี เข้าด้วยกันจะส่งผลถึงสมรรถภาพการทํางานของบุคคล (Waginer 

and Hollenbeek, 1992) 
2) แนวความคิดในหลักความเป็นประชาธิปไตย (Democratization) คือการเสริมสร้าง

การมีส่วนร่วมในการทํางาน  โดยเปิดโอกาสให้ทํางานร่วมกันเป็นทีมมากขึ น มีการแลกเปลียนความรู้ 

ประสบการณ ์เพือประโยชน์ในการทํางาน (Maxi, 1991) กล่าวว่าหลักประชาธิปไตยในการเสริม

พลังการทํางาน คือ การทีบุคคลมีสิทธิเสรีภาพตามบทบาท 

จารุวรรณ  ศิลปะรัตน์ (2548) การพัฒนารูปแบบเสริมพลังการทํางานเพือพัฒนา

ศักยภาพการเป็นนักวิจัยของครูอนุบาล การวิจัยนี มีจุดมุ่งหมายเพือ 1. หาศักยภาพการเป็น

นักวิจัยของครูอนุบาล 2.  สร้างรูปแบบเสริมพลังการทํางานเพือพัฒนาศักยภาพการเป็นนักวิจัย

ของครูอนุบาล และ  3. ศึกษาผลการใช้รูปแบบเสริมพลังการทํางานเพือพัฒนาศักยภาพการเป็น

นักวิจัยของครูอนุบาล กลุ่มตัวอย่างของการวิจัย  คือ ครูอนุบาล จํานวน 30 คน จากโรงเรียน

สังกัดสํานักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ในกรุงเทพมหานคร 5 โรงเรียน  

โรงเรียนละ 6 คน ผลการวิจัย พบว่า 1) ศักยภาพการเป็นนักวิจัยของครูอนุบาลประกอบด้วย  6 ด้าน 
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คือ การแสวงหาความรู้  ด้านความรู้ความเข้าใจเกียวกับระเบียบวิธีวิจัยปฏิบัติการในชันเรียน   

ด้านการคิด  ด้านการรู ้ จักและเข้าใจตนเอง  ด้านการจัดการเรียนการสอน และด้านการสือสาร      

2) รูปแบบเสริมพลังการทํางาน  เพือพัฒนาศักยภาพการเป็นนักวิจัยของครูอนุบาลทีพัฒนาแล้ว  

มีลักษณะ 4 ประการ คือ ส่งเสริมให้ครูรู ้ จักและเข้าใจตนเอง ส่งเสริมให้ครูสร้างทีมและทํางาน

เป็นทีม ส่งเสริมให้ครูเรียนรู้และพัฒนาตนเองด้วยการลงมือทําวิจัยปฏิบัติการในชันเรียนด้วย

ตนเอง และส่งเสริมให้ครูสะท้อนคิดการเรียนรู้ของตนเอง โดยมีขันตอนการจัดการเรียนรู้ 4  ขันตอน 

คือ ขันประสบการณ์  ขันนําเสนอ ขันอภิปรายและสรุป และขันสะท้อนคิด 3) ผลการทดลองใช้

รูปแบบเสริมพลังการทํางานเพือพัฒนาศักยภาพการเป็นนักวิจัยของครูอนุบาล พบว่าจากการประเมิน 

ตามสภาพจริง พบว่า ครูอนุบาลมีศักยภาพการเป็นนักวิจัยทุกด้าน และมีความสามารถเสริมพลัง

การทํางานในตนเองสอดคล้องกับการรับรู้ตนเอง 

สรุปได้ว่าหลักการของการเสริมพลังการทํางาน คือ การส่งเสริมสนับสนุนให้ครูมีอิสระใน

การทํางาน ให้ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ทีจําเป็นในการปฏิบัติงาน และเปิดโอกาสให้ครูได้แสดง

ความสามารถในการปฏิบัติงานต่อเนือง โดยจัดบรรยากาศของการทํางานให้มีการแลกเปลียน เรียนรู้

กันระหว่างผู้ร่วมงานและการร่วมแรงร่วมใจกันทํางาน ส่วนเป้าหมายของการเสริมพลัง การทํางาน

ของครู  ได้แก่ การช่วยให้ครูได้พัฒนาตนเองเป็นมืออาชีพ  โดยเพิมพูนพลัง การทํางานในด้าน

ต่างๆ และแสดงออกซึงศักยภาพในการทํางานตามหน้าทีความรับผิดชอบด้วยความพึงพอใจ 

เพือให้เกิดผลงานทีมีคุณภาพ ดําเนินงานไปสู่เป้าหมายร่วมกัน 
 

2.7 การวิจัยปฏิบัติการ (Action Research) 
2.7.1  การวิจัยปฏิบัติการ 

การวิจัยปฏิบัติการ จําแนกออกเป็น 3 ประเภท ตามแนวคิดของ Shirley 

Grundy และ Stephen Kemmis (นุชวนา  เหลืองอังกูร, 2551) 

รูปแบบที 1  การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบเทคนิค (Technical Action Research) 

งานวิจัยลักษณะนี จะมุ่งวัดผลสําเร็จของการเปลียนแปลงโดยเฉพาะอย่างยิงผลลัพธ์ของการปฏิบัติ 

(Outcomes of Practices) ปัจจุบันมีงานวิจัยเชิงปฏิบัติการลักษณะนี มากทีสุด จุดมุ่งหมายการวิจัย

ส่วนใหญ่จะเป็นการเพิมหรือลดผลลัพธ์ ยกตัวอย่าง เช่น ลดพฤติกรรมทีเป็นปัญหาในชันเรียน 

เพิมอัตราการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม เป็นต้น จุดมุ่งหมายของการวิจัยรูปแบบนี  คือ หาแนวทาง 

การปฏิบัติงานทีมีประสิทธิภาพ โดยทีมองเห็นผลลัพธ์จากการปฏิบัติงานอยู่ในสมองแล้ว การวิจัย

อาจเกิดจากแรงบันดาลใจของกลุ่มคนทีมีความเชียวชาญ/ประสบการณ์เป็นผู้ทีทําหน้าที

อํานวยการวิจัย เช่น กรณีทีผู้บริหารโรงเรียนแห่งหนึงตระหนักถึงปัญหาว่า ครูส่วนใหญ่ใน

โรงเรียนยังไม่ได้จัดการเรียนรู้แบบเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ จึงได้พยายามพัฒนาครูกลุ่มนี โดยการทํา 

วิจัยเชิงปฏิบัติการร่วมกัน จนกระทังก่อให้เกิดการเปลียนแปลงครูไปสู่วิธีการจัดการเรียนรู้ทีเน้น

ผู้เรียนเป็นสําคัญ 
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รูปแบบที 2 การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเชิงปฏิบัติ (Practical Action 

Research) จุดมุ่งหมายการวิจัยไม่เพียงแต่ปรับปรุงผลการปฏิบัติงานในหน้าที แต่ยังได้แสดงถึง

การทีผู้ ร่วมวิจัยเข้าใจถึงเป้าหมายของงาน ประเมินตนเอง และเข้าใจตนเองในบริบทนันๆ ดังนัน

กระบวนการทําวิจัยเชิงปฏิบัติการ คือ กระบวนการให้การศึกษาแก่ตนเองสําหรับผู้ปฏิบัติงาน 

(Process of Self-Education for the Practitioner) แม้ว่าผู้ ร่วมวิจัยบางคนอาจจะสามารถแสดง

ความคิดเห็นและรายงานผลโดยมีจุดประสงค์เพือช่วยให้ผู้อืนเข้าใจงานชัดเจนขึ นด้วย ตัวอย่างของ

งานวิจัยประเภทนี จะรวมถึงโครงการทีมีการสะท้อนตนเอง โครงการทีผู้ ร่วมงานวิจัยเป็นผู้เล่าเรือง

และเขียนเรืองราวการมีส่วนร่วมในอันทีจะก่อให้เกิดการเปลียนแปลงต่าง  ๆ

รูปแบบที 3 การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเชิงปลดปล่อยให้เป็นอิสระ 

(Critical or Emancipatory Action Research or Participatory Action Research) มีจุดมุ่งหมาย

เพือปรับปรุงผลลัพธ์ ปรับปรุงความเข้าใจตนเองของผู้ปฏิบัติงาน และช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานบรรลุถึง

การวิพากษ์สังคม วิถีการทํางานของตน ขณะทีรูปแบบการวิจัย 2 รูปแบบแรก เป็นการปฏิบัติจาก

ปัญหา แต่ PAR เริมจากการวิเคราะห์วิจารณ์อย่างถ่องแท้ รุนแรง จนเกิดแรงจูงใจ อาศัยการสร้าง

จิตสํานึกให้เกิดกับกลุ่มทุกคน ในกลุ่มจะมีพลังอํานาจและร่วมกันผลักดัน เพือนําไปสู่การหลุดพ้น

จากระบบเดิม เช่น ในโรงเรียนแห่งหนึง การพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนเกิดจาก

ความเห็นพ้องกันของคณะครู และผู้ บริหารว่า แนวปฏิบัติตามระบบดูแลของตนมีปัญหา         

จึงค่อยๆ ปรับโดยมีส่วนร่วมของทุกคน เช่น ประการแรก การเปลียนคาบกิจกรรมโฮมรูม               

จากเดิมเวลาเช้าหลังเข้าแถวเคารพธงชาติ มาเป็นคาบสุดท้ายก่อนกลับบ้าน เนืองจากพบว่าเวลาเช้า 

คุณครูมักจะรีบร้อนเพราะกังวลในเรืองการเตรียมสอนคาบแรก ขณะทีนักเรียนส่วนหนึงมาสาย 

ไม่ทันกิจกรรมโฮมรูม เมือปรับเป็นเวลาเลิกเรียน พบว่า ทุกฝ่ายสามารถเข้าร่วมกิจกรรมโฮมรูม 

ได้อย่างสบายใจ ประการทีสอง คณะครูช่วยกันแสดงความคิดเห็นเพือการปรับปรุงเครืองมือ หรือ

แบบบันทึกต่างๆ สําหรับระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนทังโรงเรียน ทําให้สะดวกต่อการ

ปฏิบัติงาน ประการทีสาม การปรับเปลียนวิธีการประชุมผู้ปกครอง จากทีเคยประชุมกลุ่มใหญ่             

ในหอประชุมแล้วไม่ได้ผล เป็นการประชุมกลุ่มย่อยตามชันเรียนต่างๆ และประการสุดท้าย     

การประเมินเพือทบทวนระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนทุกภาคเรียน จึงทําให้มีการพัฒนาอย่าง

ต่อเนือง กระบวนการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนดังกล่าว นับว่าเป็นการทํา PAR ใน

โรงเรียน 

เดิม Shirley Grundy และ Stephen Kemmis  มีมุมมองว่าการวิจัยเชิงปฏิบัติการ

ทังหมดควรจัดอยู่ในเฉพาะรูปแบบที 3 แต่ต่อมาพวกเขาพบว่างานวิจัยเชิงปฏิบัติการทาง

การศึกษาประกอบด้วยการวิจัยทัง 3 รูปแบบทีกล่าวมาแล้ว (Kemmis, 2001) 

ปรัชญาพื นฐานของการวิจัยปฏิบัติการ 
1. การวิจัยปฏิบัติการมีความเชือพื นฐานเกียวกับคุณค่าของประชาธิปไตย 

(value  of  democracy) คุณค่าของความจริง ความยุติธรรม และการใช้เหตุผลการวิจัย ไม่ควรจะ
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เป็นความสนใจของนักวิจัยฝ่ายเดียว แต่ควรเป็นความสนใจ ความเข้าใจ และความร่วมมือซึงกัน

และกัน ปรัชญาพื นฐานทีเป็นแนวทางการทําวิจัยปฏิบัติการคือ แนวคิดเชิงปรากฏการณ์นิยม

(Phenomenology หรือ Interpretive)  ซึงมีความเชือเกียวกับความจริงว่า ความจริงแท้แน่นอน   

ไม่จําเป็นต้องไปตามกฎธรรมชาติที เป็นสากลเสมอไป (เช่น สามารถพิสูจน์ได้ แจงนับได้  

ทดสอบได้ด้วยวิธีการทางสถิติ) แต่จะมีการเปลียนแปลง (dynamic) เพราะธรรมชาติมี         

การเปลียนแปลงอยู่ตลอดเวลา การเข้าใจปรากฏการณ์ทางสังคมทีเกดิจากมนุษย์มีการรับรู้ให้

ความหมายและแสดงออกตามความเชือ และคิดว่าเหมาะสมกับบริบททีตนอาศัยอยู่ ณ เวลานันๆ  

และผู้ทีจะรู ้ ความจริงเกียวกับปรากฏการณ์ทีเกิดขึ นได้ดีทีสุด คือ ผู้ทีอยู่ในสถานการณ์นั น       

เป็นสมาชิกของสังคมนันๆ  (กนกอร  สมปราชญ์, 2547) 

2. ทฤษฎีทีชี แนะแนวทางการทําวิจัยปฏิบัติการคือ ทฤษฎีการวิเคราะห์วิพากย์ 

(Critical Theory) ซึงเชือว่าข้อเท็จจริงเกียวกับการปฏิบัติตามศีลธรรมถูกกําหนดโดยสังคม 

เศรษฐกิจ  การเมือง วัฒนธรรม กลุ่มชน ความเชือ ค่านิยม เพศ และการให้คุณค่า ซึงมีการ

ปรับปรุงเปลียนแปลงตลอดเวลา สังคมจะมีความขัดแย้ง การทีจะให้สังคมมีความสุขต้องเข้าใจ

และเอาชนะความขัดแย้งนันๆ (Denzin & Lincon, 1994) 

3. การทําวิจัยเชิงปฏิบัติการในประเทศไทย  พุทธปรัชญา สามารถอธิบาย

กระบวนการของการวิจัยปฏิบัติการได้เป็นอย่างดี  เช่น แนวคิดต่อไปนี  (Chuaprapaisilp, 1997) 
- อนัตตา เป็นแนวคิดเกียวกับความไม่เทียง ทุกสิงทุกอย่างมีการ

เปลียนแปลงขึ นอยู่กับเหตุและปัจจัยทีเกียวข้อง (dependent origination) 

- สติ เป็นแนวคิดเกียวกับความเป็นผู้ มีสติ คือ ตืนและรู้ตัวอยู่เสมอว่า

กําลังทําอะไรอยู่หรือจะทําอะไร การทําวิจัยปฏิบัติการใช้เวลามาก ผู้ วิจัยใกล้ชิดกับผู้ ร่วมวิจัย 

ผู้ วิจัยต้องพัฒนาทักษะการทํางานกลุ่ม การควบคุมอารมณ์ การเก็บรวบรวมวิเคราะห์ข้อมูลอย่าง

ใจเป็นกลาง การพัฒนาสติจะช่วยลดความขัดแย้ง (power and resistance) ตลอดกระบวนการวิจัย

ปฏิบัติการอันจะนําไปสู่การพัฒนาการปฏิบัติงานและพัฒนาองค์ความรู ้

- อริยสัจ 4 ความจริงสีประการทีชี แนะกระบวนการของการวิจัยปฏิบัติการ

โดยเริมจากทุกข ์ (เข้าใจทุกข์สภาวะทีบีบคัน  ขัดแย้ง บกพร่อง เห็นปัญหาของทุกข์) สมุทัย 

(เข้าใจสาเหตุแห่งทุกข์) นิโรธ (เข้าใจการดับทุกข์)  และมรรค (ข้อปฏิบัติให้ถึงซึงทางดับทุกข ์

คือ เห็นทางดับทุกข์ วิธีการปฏิบัติเพือให้พ้นทุกข์หรือเอาชนะความขัดแย้ง ความบกพร่อง) การ

วิจัยปฏิบัติการเน้นการพัฒนางาน เอาชนะปัญหาและความขัดแย้งทีทําให้เกิดทุกข์ และแสวงหา

วิธีการพัฒนาการปฏิบัติงาน เพือให้มีความสุขความเจริญในการทํางานหรือได้รูปแบบการ

ปฏิบัติงานทีลงตัว 
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หลักการของการทําวิจัยเชิงปฏิบัติการ 

การวิจัยปฏิบัติการมีหลักการทีสําคัญดังต่อไปนี  (กนกอร  สมปราชญ์, 

2547) 

1. เป็นการพัฒนาปรับปรุง เปลียนแปลงวัฒนธรรมการทํางานของกลุ่มและ

การพัฒนาวิชาชีพ 

2. เป็นการพัฒนากิจกรรมโดยการปรับปรุง เปลียนแปลง  และใน

ขณะเดียวกันก็ศึกษากระบวนการเปลียนแปลงนันๆ  ทีเกิดขึ นในองค์การด้วย 
3. เป็นการวิจัยทีเน้นโครงการทีมีส่วนร่วมทังของบุคคล และกลุ่มทีทํางาน

ด้วยกันเพือมุ่งให้เกิดการพัฒนาทังระดับบุคคลและกลุ่มผู้ ร่วมงาน  โดยบุคคลและกลุ่มตกลง

ร่วมกันไม่ได้เกิดจากการบังคับ 
4. เน้นการลงมือปฏิบัติกิจกรรมและสะท้อนคิดพิจารณาการปฏิบัติกิจกรรม

นันๆ  โดยอาศัยการวิเคราะห์วิจารณ์อย่างลึกซึ ง และเป็นอิสระของบุคคลและกลุ่ม (reflexive &  

dialectical  critique) และเน้นการอธิบายการปฏิบัติด้วยแนวคิด หลักการทีเหมาะสมสําหรับ

สถานการณ์นันๆ  

5. เป็นการสร้างองค์ความรู้จากการปฏิบัติงาน และในขณะเดียวกันก็เป็น

การประยุกต์ความรู้ทางทฤษฎีเพือพัฒนาการปฏิบัติงาน (knowledge  production)   

6. เป็นการสร้างทฤษฎีของการทํางาน ทฤษฎีทีชี แนะแนวทางการปฏิบัติงาน 

7. เป็นการวิ จัยทีอาศัยวิธีการวิ จัยหลายชนิด เช่น  วิธีการวิ จัยแบบ

ปรากฏการณ์เป็นวิทยา (phenomenology) การวิจัยเชิงชาติพันธ์วรรณา (ethnographic  research) 

กรณีศึกษา (case study) การวิจัยเชิงประเมิน (evaluation research) และศึกษาในโครงสร้างทีเป้นบริ

บทขององคร์วม (plural  structure) 
8. เป็นกระบวนการทางการเมืองทีมีการขัดแย้งและต้องอาศัยกระบวนการ

ทางการเมืองเพือเข้าถึงความขัดแย้งและลดความขัดแย้ง 

9. เป็นการวิจัยที ใช้สติปัญญาเพือพัฒนาโครงการระดับปฏิบัติการ             

ลดช่องว่างระหว่างทฤษฎี  ปฏิบัติ และการวิจัย เพราะเป็นการวิจัยในขณะปฏิบัติงานไปพร้อมๆ 

กันการวิจัยไม่แยกจากปฏิบัติงานและทฤษฎีไม่แยกจากการปฏิบัติ 

10.  เป็นการพัฒนาปรับปรุงเปลียนแปลงอย่างมีขันตอน (steps) และ

แบ่งเป็นระยะๆ  (phases) 

จุดเน ้นของการวิจัยปฏิบัติการตามแนวคิด Kemmis & McTaggart  

(1988)   
1. การวิจัยปฏิบัติการเป็นวิธีการทีจะปรับปรุงการศึกษาโดยทําให้เกิดการ

เปลียนแปลงและอาศัยการเรียนรู้จากผลสืบเนืองของการเปลียนแปลงทีเกิดขึ น 
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2. การวิจัยปฏิบัติการเป็นการวิจัยทีต้องนําตัวเองเข้าไปร่วมในกิจกรรม 

เป็นการวิจัยทีบุคคลจะต้องดําเนินการเพือทีจะปรับปรุงงานทีตนปฏิบัติอยู่ (และใช้แนวทางปฏิบัติ

ของบุคคลอืนเป็นข้อมูลทุติยภูมิ) 

3. การวิจัยปฏิบัติการดําเนินการผ่านขันตอนของการสะท้อนภาพตนเองใน

ลักษณะเกลียวสว่าน  ซึงมีวัฏจักรของการวางแผน การดําเนินการ (การใช้แผนดําเนินการ)           

การสังเกต (อย่างมีระบบ) การสะท้อนข้อมูล และหลังจากนั นก็ย้อนกลับไปวางแผนการ

ดําเนินการ การสังเกต และการสะท้อนข้อมูลเพือการวางแผนต่อไปใหม่ การเริมต้นวิจัย

ปฏิบัติการทีดีวิธีหนึง  อาจทําโดยการรวบรวม การรวบรวมข้อมูลเบื องต้นทีเกียวกับเรืองราวที

สนใจทัวๆ ไป (ในลักษณะของการสํารวจทวัไปเพือหาข้อมูล) หลังจากนันก็พิจารณาดูว่าข้อมูล

เหล่านันสามารถสะท้อนให้เห็นอะไรได้บ้าง  แล้วนํามาวางแผนเพือให้เกิดการปฏิบัติการเพือการ

เปลียนแลง หรืออาจจะเริมต้นด้วยการค้นคว้าหาสิงทีควรจะเปลียนแปลง รวบรวมข้อมูลจาก

เหตุการณ์ทีเกิดขึ น สะท้อนให้เห็นภาพลักษณ์และสร้างแผนงานทีดีเพือการปฏิบัติการ ซึงการ

เริมต้นทังสองกรณีนี ก็คือ การทําความเข้าใจในประเด็นปัญหาในด้านหนึง และการปฏิบัติงานอีก

ด้านหนึง ทังนี เพือพัฒนาและปฏิบัติงานนันจะต้องดําเนินการตามขันตอนและมีระบบ โดยผ่าน

การกลันกรองวิพากษ์วิจารณ์จากกลุ่มผู้ดําเนินงานร่วมกัน 
4. การวิจัยปฏิบัติการเป็นการร่วมมือกันทํางาน การวิจัยประเภทนี ต้องมี

ความรับผิดชอบในการกระทําเพือปรับปรุงให้ดีขึ น ขยายขอบเขตของความร่วมมือระหว่างกลุ่มที

ทํางานด้วยกันโดยตรงไปให้กว้างทีสุดเท่าทีจะทําได้  เพือผลของการปฏิบัติทีจะตามมา 

5. การวิจัยปฏิบัติการก่อให้เกิดชุมชนแบบพัฒนาตัวเอง โดยสมาชิกจะเข้า

ร่วมกิจกรรมและให้ความร่วมมือทุกขันตอนของกระบวนการวิจัย (การวางแผน การปฏิบัติงาน

ตามแผนการสังเกต และการสะท้อนข้อมูล) โดยมีจุดมุ่งหมายทีจะสร้างชุมชนให้พึงตนเองมีความ

รับผิดชอบในการพัฒนาตนเองในด้านความสัมพันธ์ของเหตุการณ์การปฏิบัติ  และผลสืบเนืองที

ตามมา มีความเป็นอิสระในการทีจะเกิดเกียวกับสถาบันและตนเอง เพือทีจะสร้างกฎ ระเบียบ  

และคุณค่าทางสังคมของตนเองขึ น 

6. การวิ จัยปฏิบัติการเป็นกระบวนการเรียนรู้ อย่างมีระบบที บุคคล

ปฏิบัติการตามเจตนาทไีตร่ตรองดีแล้ว  ซึงไม่ใช่เป็นการกระทําโดยบังเอิญ หรือไม่มีแผนงานแต่

เป็นกระบวนการของการใช้สติปัญญาอย่างรอบคอบ เพือทีจะดําเนินการใดๆ ในการพัฒนา

การศึกษาให้เป็นทียอมรับ (มีข้อมูลพร้อมเพรียงทีจะยอมรับในการปฏิบัต)ิ โดยผ่านแนวทางของ

ชีวิตทีแน่นอน มีคุณค่าทางการศึกษา 
7. การวิจัยปฏิบัติการเกียวข้องกับบุคคลในการสร้างทฤษฎีเกียวกับการ

ปฏิบัติ สอบถามถึงความสัมพันธ์ระหว่างการกระทําและผลของการกระทําทีกระทบต่อชีวิตของเขา  

ซึงทฤษฎีของการวิจัยปฏิบัติการได้พัฒนาการกระทําทีผ่านกระบวนการของการวิจัยปฏิบัติการ 
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8. การวิจัยปฏิบัติการเป็นการเปิดให้บุคคลทําการปฏิบัติตามแนวความคิด

ของข้อสมมุติเกียวกับสถาบันทีไปทดสอบ โดยเก็บรวบรวมกิจกรรมของจากแนวปฏิบัติทีผ่านมา 

ซึงมีความผิดพลาดมาตรวจสอบ เพือปรับปรุงการปฏิบัติในครังต่อไป 

9. การวิจัยปฏิบัติการเป็นการเปิดใจกว้างในการรวบรวมเหตุการณ์ (หรือ

ข้อมูล) โดยไม่เพียงแต่เก็บรายละเอียดทีจะอธิบายสิงทีจะเกิดขึ นอย่างชัดเจนถูกต้องทีสุดเท่านัน 

(โดยกําหนดคําถามทีจะหาคําตอบและการเก็บข้อมูลจากชีวิตจริง)  แต่จะรวบรวมและวิเคราะห์

ด้วยตนเองพร้อมทังการตัดสินใจชี ขาดปฏิกิริยาโต้ตอบ และความประทับใจกับสงิทีกําลังเกิดขึ น

ในขณะนันด้วย 

10. การวิจัยปฏิบัติการเป็นการเก็บเรืองราวส่วนตัวซึงเราสามารถจะบันทึก

ความก้าวหน้า และสะท้อนความคิดเห็นของเราเกียวกับการเรียนรู้   2 ชุดคู่ขนานกัน คือ การ

เรียนรู้ เกียวกับกระบวนการ (การปฏิบัติการ) ของการศึกษา (โครงการวิจัยปฏิบัติการของเรา

ดําเนินไปอย่างไร) 

11. การวิจัยปฏิบัติการเป็นกระบวนการทางการเมือง เพราะการวิจัยนี

เกียวกับการเปลียนแปลงทีจะมีผลต่อผู้อืน  ด้วยเหตุนี การวิจัยปฏิบัติการจะทําให้เกิดการต่อต้าน

ต่อการเปลียนแปลงทังในตัวของผู้วิจัยและผู้อืนอีกด้วย 

12. การวิจัยปฏิบัติการเกียวข้องกับคนในการวิเคราะห์ขันวิกฤตเกียวกับ

สถานการณ์  (ชันเรียน  โรงเรียน  ระบบ)  ทีเขาดําเนินการอยู่  สภาพการณ์เหล่านี เป็นระบบของ

สถาบัน หรือแบบการต่อต้าน ทีนักวิจัยปฏิบัติการพบก็คือ การเปลียนแปลงแนวทางปฏิบัติทีจะ

เกิดความขัดแย้งระหว่างแนวทางใหม่กับแนวเดิมทีได้รับการยอมรับในสถาบันอยู่แล้ว               

(การยอมรับในแง่ของการสือสาร การปฏิบัติ การตัดสินใจ และงานด้านการศึกษา และคุณค่าด้าน

องค์กรและ การตัดสินใจ ซึงความเข้าใจนี จะช่วยให้นักวิจัยปฏิบัติการสามารถผ่านพ้นอุปสรรค

และการต่อต้านนี ไปได้ (ดังตัวอย่างเช่น การขอความร่วมมือกับผู้อืนในกระบวนการวิจัย  ชักชวน

ให้ผู้อืนตรวจค้นการกระทําหรือการปฏิบัติงาน หรือโดยการทํางานร่วมกันในบริบทของโรงเรียนที

กว้างออกไป  เพือทีจะเข้าใจระบบการศึกษาดีขึ น เข้าใจระบบการตัดสินใจ และงานการศึกษาด้าน

อืนๆ ทีเกียวข้อง) 

13. การวิจัยปฏิบัติการเริมต้นด้วยงานเล็กๆ โดยการทํางานผ่านกระบวนการ

ของการเปลียนแปลง ซึงอาจจะเป็นเพียงบุคคลเดียว (ตัวฉันเอง) ก็สามารถจะลองทําได้ และ

ขยายงานต่อไปเพือให้เกิดการเปลียนแปลง ซึงอาจจะเป็นการเป็นการวิพากษ์วิจารณ์แนวคิดหรือ

สถาบัน  ซึงจะนําไปสู่การปฏิรูปนโยบายหรือแนวปฏิบัติในชันเรียน โรงเรียน หรือระบบในวงกว้าง

ออกไป 

14. การวิจัยปฏิบัติการเริมจากวัฏจักรเล็กๆ ของการวางแผน การปฏิบัติ  

การสังเกต และการสะท้อนภาพ  ซึงจะช่วยให้นิยาม ประเด็นปัญหา แนวคิด และข้อตกลง

เบื องต้นได้ชัดเจนขึ น อนัจะนําไปสู่นิยามปัญหาทีมีพลังสูงขึ น  เมือการดําเนินงานก้าวหน้าต่อไป 
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15. การวิจัยปฏิบัติการเริมจากผู้ ทํางานร่วมมือกันในกลุ่มเล็กๆ แต่จะ

กว้างขวางใน การปฏิบัติการในชุมชน จนขยายผลของการปฏิบัติออกไป 

16. การวิจัยปฏิบัติการจะช่วยให้เราสามารถรวบรวมบันทึกความก้าวหน้า

ต่างๆ (ก) บันทึกเกียวกับการเปลียนแปลงด้านกิจกรรมและการปฏิบัติ  (ข) บันทึกความ

เปลียนแปลงของสือ ภาษา คําอธิบาย และวิจารณญาณเกียวกับการปฏิบัติงาน (ค) บันทึกการ

เปลียนแปลงความสัมพันธ์ทางสังคม และรูปแบบขององค์กรทีอธิบายคุณลักษณะของการปฏิบัติ

ของเราและ (ง) บันทึกพัฒนาการในการรอบรู้เกียวกับการวิจัยปฏิบัติการของเรา 

17. การวิจัยปฏิบัติการทําให้เราให้เหตุผลเกียวกับงานด้านการศึกษาแก่

บุคคลอืนได้ โดยสามารถแสดงให้เห็นถึงเหตุการณ์ทีเรานํามาใช้  การวิเคราะห์และการตรวจสอบ

เหตุผลว่า เรากําลังทําอะไร ในการพัฒนาเหตุผลเหล่านี  เราอาจจะขอให้ผู้อืนพิจารณาการ

ปฏิบัติงานของเขาในแง่ของทฤษฎีและหลักฐาน เพือการสะท้อนผลการปฏิบัติด้วยตนเองอีกด้วย 

(ส. วาสนา ประวาลพฤกษ์, 2538) 

หลักการบางประการของการวิจัยปฏิบัติการตามแนวคิดของ Bruce A. Jeans 

(Jeans, 2000) 

1. จุดมุ่งหมายเพือปรับปรุง หรือพัฒนา 

2. เป็นการทํางานร่วมกับผู้อืน ไม่ใช่กระทํากับผู้อืน 

3. ทํางานเป็นทีม – ไม่ใช่เพียงบุคคลเดียว 

4. ตัดสินใจร่วมกัน 

5. เป็นวงรอบ – วงจร 

6. แต่ละวงจรประกอบด้วย การวางแผน การปฏิบัติ การสังเกต การ

สะท้อนผลและการเขียน 

7. วงจรต่อเนืองจนกว่าผลการพัฒนาจะเป็นทีพึงพอใจ 

8. การแลกเปลียนข้อมูล  (เผยแพร่ความรู)้ 
ลักษณะการวิจัยปฏิบัติการ 

มีผู้อธิบายและให้ความหมายของานวิจัยปฏิบัติการในลักษณะต่างๆ ดังนี 

การวิจัยปฏิบัติการ เป็นรูปแบบการรวบรวมปัญหาหรือคําถามจากการ

สะท้อนการปฏิบัติงาน (Collective self-reflective enquiry) ของกลุ่มผู้ปฏิบัติงานในสังคมใด

สังคมหนึงพัฒนาหาหลักการเหตุผลและวิธีการปฏิบัติงาน เพือให้ได้รูปแบบหรือแนวทางไปใช้ใน

การพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานนัน และในขณะเดียวกันก็เป็นการพัฒนาความเข้าใจเกียวกับ             

การปฏิบัติงานนันๆ ให้สอดคล้องกับภาวะสังคมและสถานการณ์ที เกียวข้อง (Kemmis & 

McTaggart, 1988) 

การวิจัยปฏิบัติการ เป็นกระบวนการวิจัยปฏิบัติการเพือพัฒนาคุณภาพและมี

ลักษณะอยู่ในรูป The  CRASP  model (Zuber- Skerritt, 1991) 
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- ร่วมมือในการสืบสวนสอบสวนปัญหาอย่างวิเคราะห์ วิจารณ์ (Critical 

collaborative enquiry) 

- สะท้อนผลและสะท้อนคิดการปฏิบัติการโดยผู้ ปฏิบัติ (Reflective  

practitioners) 

- อธิบายข้อค้นพบและเผยแพร่ (Accountable  to public) 

- ประเมินผลการปฏิบัติการของตนเอง (Self-evaluation) 

- มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาและดําเนินการพัฒนากิจกรรมต่อไป 

(Participative  problem-solving) 
- Zuber-Skerritt  เป็นผู้นําทีมีชือเสียงในการใช้กระบวนการวิจัยปฏิบัติการมา

พัฒนาคุณภาพ ทางวิชาการของบุคลากรในมหาวิทยาลัย (staff  development) และพบว่าการวิจัย

ปฏิบัติการเพือพัฒนากิจกรรมทางวิชาการระดับอุดมศึกษา จะมีส่วนสําคัญในการสร้างเสริม

อาจารย์ผู้สอนให้เกิดคุณลักษณะทีพึงประสงค์ตามจุดมุ่งหมายของมหาวิทยาลัย 5 ลักษณะ ดังนี 

- การมีทัศนคติเชิงวิเคราะห์วิจารณ ์
- การใช้การวิจัยเพือพัฒนาการสอน 

- การสร้างข้อค้นพบและเผยแพร่ 

- การประเมินตนเอง 

- การมีลักษณะเป็นนักวิชาชีพทางการศึกษา 

นอกจากนี การวิจัยปฏิบัติการยังเป็นการศึกษาเกียวกับสถานการณ์ในสังคม 

เพือพัฒนาคุณภาพ การปฏิบัติให้เกิดการเชือมโยงระหว่างการประเมินผลตนเอง และการพัฒนา

วิชาชีพ โดยผ่านกระบวนการทบทวนปัญหาทีเกิดขึ น วินิจฉัยปัญหา วางแผนแก้ไขปัญหาติดตาม

และประเมินผล 

การวิจัยปฏิบัติการ เป็นการนําวิธีการของการวิจัยเชิงคุณภาพมาใช้ในการ

พัฒนากิจกรรมอย่างใดอย่างหนึง เพือหารูปแบบหรือแนวทางในการปฏิบัติกิจกรรมนันๆ ให้

ได้ผลเป็นทีพอใจ สามารถนําผลไปใช้และเผยแพร่ได้  วิธีการการวิจัยเชิงคุณภาพทีนํามาใช้ ได้แก่ 

การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การวิจัยปฏิบัติการต่างจากการวิจัยเชิงคุณภาพ

โดยทัวไปตรงทีจะต้อง มีการลงมือปฏิบัติกิจกรรม  วิเคราะห์กิจกรรม และปรับปรุงการปฏิบัติ

เพือให้ได้รูปแบบ การปฏิบัติจนเป็นทีน่าพอใจ  (อาภรณ์  เชื อประไพศิลป์, 2534) 

Henry  & McTaggart (1996) แห่งสถาบัน Education  and  Change  ของ

มหาวิทยาลัยDeakin  ให้รัฐ Victoria  ประเทศออสเตรเลีย ได้กล่าวถึงงานวิจัยปฏิบัติการว่ามีสาม

ลักษณะ คือ 

1. การวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory  Action Research, PAR) 

การวิจัยแบบนี มีคุณลักษณะสามประการของการวิจัยปฏิบัติการทีแตกต่างจากงานวิจัยอืนๆ  คือ 
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- ทุกคนมีส่วน ร่วมเ ป็นเจ้ าของและสถานภาพเท่าเทียมกันใน

โครงการวิจัย (shared  ownership  of  research  project) 

- เป็นการวิเคราะห์ปัญหาสังคมทีเกิดขึ นในชุมชน (community –

based  analysis  of  social  problems) 
- เป็นการวิจัยปฏิบัติการทีเกียวข้องกับกลุ่มในชุมชน (orientation  

towards  community  action) 

2. การวิจัยปฏิบัติการโดยใช้แนวทางเชิงวิพากษ์ (Critical  Action  Research) 

เป็นการวิจัย ทีวิเคราะห์สังคม โดยการศึกษาข้อมูลสะท้อนกลับร่วมกัน (Self-reflective) ในวิถี

การปฏิบัติขององค์กรและสังคม เพือค้นหาปัญหา  ทําความเข้าใจ และพัฒนาปรับปรุงให้ดีขึ นการ

วิจัยจะต้องเป็นแบบร่วมมือร่วมใจ ร่วมคิดร่วมทํา (Participation  and  collaboration) เพือวิเคราะห์

สภาพสังคม และค้นหาปัญหาต่างๆ  เช่น  การไม่กระจายอํานาจ การไม่ถ่ายโอนอํานาจ ความไม่

ยุติธรรม  ปัญหาเรืองเพศ  เชื อชาติ  เป็นต้น 

3. การวิจัยปฏิบัติการในชันเรียน (Classroom Action Research) เป็นการวิจัย

เชิงคุณภาพ ทีวิเคราะห์ข้อมูลเกียวกับสภาพการณ์ของการเรียนการสอนในชันเรียน เพือพัฒนา

ประสิทธิภาพของการเรียนการสอน หลักการคือให้ครูมีความรู้ความเข้าใจ และใช้วิจารณญาณ 

การตัดสินใจด้วยตนเองจากข้อมูลทีได้วิเคราะห์แล้ว นอกจากนี ยังหมายถึงการพัฒนาวัตกรรมใหม่ผู้ที

ถือว่าเป็นบิดาของการวิจัยปฏิบัติการก็คือ เคอร์ท เลวิน (Kurt Lewin) ในปี ค.ศ. 1944 เขาได้

เขียนหนังสือเกียวกับการวิจัยปฏิบัติการขึ น โดยชีให้เห็นถึงการเชือมโยงช่องว่างระหว่างทฤษฎีกับ

การปฏิบัติเข้าด้วยกัน เพือนําไปแก้ปัญหาของสังคม เลวิน กล่าวว่า การวิจัยปฏิบัติการเป็นการ

จัดการทางสังคมอย่างมีเหตุผล มีการวางแผน และมีการประเมินผลการปฏิบัติงานตามทีวางแผนไว้ 

และยังได้พบว่าการปฏิบัติงานกับการวิจัยต้องควบคู่กันไปเพือจุดมุ่งหมายในการปรับปรุงงาน

ตลอดเวลา 

ความหมายของการวิจัยปฏิบัติการ 

วิจัยปฏิบัติการเป็นการวิจัยทีมุ่งเน้นทีจะแก้ปัญหาหรือปรับปรุงสิงทีกําลัง

ดําเนินอยู่โดยเฉพาะ ซึงมีผู้หึความหมายของการวิจัยปฏิบัติการไว้หลายท่านดังต่อไปนี 

Stephen Kemmis and Robin McTaggart (1995) ได้กล่าวถึงการวิจัย

ปฏิบัติการ (Action Research) เกียวกับความหมาย การวิจัยปฏิบัติการไว้ว่า รูปแบบของวิธี

การศึกษาค้นคว้าแบบส่องสะท้อนตนเองเป็นหมู่คณะของกลุ่มผู้ปฏิบัติงานในสถานการณ์ทาง

สังคม เพือต้องการทีจะพัฒนาหาลักษณะทีชอบธรรมและความชอบด้วยเหตุผลของวิธีการ

ปฏิบัติงาน เพือให้ได้รูปแบบหรือแนวทางไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานนัน ในขณะ

เดียวก็เป็นการพัฒนาความเข้าใจเกียวกับการปฏิบัติงานนัน  ๆให้สอดคล้องกับภาวะของสังคม

และสถานการณ์ทีเกียวข้อง 
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สุภางค์ จันทวานิช (2537) ได้ให้ความหมายการวิจัยปฏิบัติการว่า หมายถึง 

กระบวนการทีผู้ วิจัยได้เลือกกิจกรรมอย่างใดอย่างหนึงทีเห็นว่าดี เหมาะสม ตามความรู้ความ

เข้าใจของผู้วิจัยมาดําเนินการปฏิบัติเพือทดลองว่าใช้ได้หรือไม่ ประเมินความเหมาะสมในความ

เป็นจริง ควบคุมแนวทางปฏิบัติการแล้วนําผลมาปรับปรุงปฏิบัติการเพือนําไปทดลองใหม่จนกว่า

จะได้ผลเป็นท ี น่าพอใจ 

Zuber– Skerritt (1991) เป็นผู้นําทีมีชือเสียงในการใช้กระบวนการวิจัย

ปฏิบัติการเพือพัฒนาคุณภาพทางวิชาการของบุคลากรในมหาวิทยาลัย ได้ให้ความหมายของคําว่า

การวิจัยปฏิบัติการในรูป  The CRASP  model  ดังนี 

1. ร่วมมือในการสืบสวนสอบสวนปัญหาอย่างวิเคราะห์วิจารณ์ (Critical 

collaborative enquiry) 
2. สะท้อนผลการปฏิบัติการโดยผู้ปฏิบัต ิ(Reflective  practitioners) 

3. อธิบายข้อค้นพบและเผยแพร่  (Accountable to public) 

4. ประเมินผลการปฏิบัติการของตน (Self evaluation) 

5. มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา (Participation problem-Solving) 

จากการศึกษาความหมายของการวิจัยปฏิบัติการจากข้างต้นทําให้สามารถ

สรุปโดยคร่าวๆได้ว่าการวิจัยปฏิบัติการ หมายถึง การวิจัยทีมุ่งแก้ปัญหาหรือปรับปรุงในสิงทีกําลัง

ดําเนินอยู่โดยอาศัยการมีส่วนร่วมของกลุ่มในการปฏิบัติงาน แล้วจึงจะสะท้อนออกมาเป็นผลของ          

การปฏิบัติงานนันต่อไป 
จุดประสงค์ของการวิจัยปฏิบัติการทางการศึกษา 
จุดประสงค์ของการวิจัยปฏิบัติการทีเกียวข้องกับการศึกษานัน โคเฮน และ           

เมเนียน (Cohen and Manion)  ได้จําแนกออกเป็น 5 ประเด็นดังต่อไปนี 

1. เพือเป็นกระบวนการในการวินิจฉัยปัญหาทีเกิดขึ นในสถานการณ์

เฉพาะทีหรือปรับปรุงสถานการณ์ทีเกิดขึ น 

2. เพือเป็นกระบวนการในการฝึกอบรม ส่งเสริมให้ครูได้รับรู ้ทักษะและ

วิธีการใหม่ๆ เพิมความสามารถในการวิเคราะห์และตระหนักในตนเองมากขึ น 

3. เพือเป็นกระบวนการในการเพิมพูนหรือเสนอวิธีการใหม่ๆ สําหรับ

นําไปใช้ในการเรียนการสอนเพือนําไปสู่การเปลียนแปลง 

4. เพือเป็นกระบวนการในการปรับปรุงแก้ไขความไม่เข้าใจกันระหว่างครู

ผู้ปฏิบัติงานและนักวิจัย และช่วยแก้ไขส่วนทีเป็นจุดอ่อนของการวิจัยแบบเก่า 

5.  เพือเป็นกระบวนการในการแสวงหาทางเลือกทีเหมาะสม วิธีการทีพึง

พอใจในการแก้ปัญหาทีเกิดขึ นในชันเรียน 
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จากจุดประสงค์ข้างต้น ทําให้เข้าใจได้ว่าการวิจัยปฏิบัติการในทางการศึกษา

นันมุ่งเน้นทีปรับปรุง เปลียนแปลง แก้ปัญหาทีเกิดขึ นในการปฏิบัติงาน และหาทางใหม่ๆที

เหมาะสมมากกว่ามาใช้ในห้องเรียนนัน  ๆซึงนําไปสู่การเปลียนแปลงทีเกิดจากสภาพทีแท้จริง 

หลักการและระเบียบวิธีวิจัยปฏิบัติการทางการศึกษา มีลักษณะทีสําคัญดังนี 

(Stephen Kemmis and Robin McTaggart, 2538) 
1) เป็นการวิจัยแบบมีส่วนร่วมและมีการร่วมมือกัน (Participation and 

collaboration) ใช้ในการทํางานกลุ่ม ผู้ วิจัยทุกคนมีส่วนสําคัญและมีบทบาทเท่าเทียมกันในทุก

กระบวนการวิจัย 

2) เน้นการปฏิบัติการ (Action Orientation) ในการวิจัยจะใช้การปฏิบัติ

เพือทําให้เกิด การเปลียนแปลง และศึกษาผลของการปฏิบัติเพือมุ่งให้เกิดการพัฒนา 

3) ใช้การวิเคราะห์วิจารณ์ (Critical Function) การวิเคราะห์การปฏิบัติการ

อย่างลึกซึ งจากสิงทีสังเกตได้ จะนําไปสู่การตัดสินใจทีสมเหตุสมผลเพือปรับแผนการปฏิบัติการ 

4) ใช้วงจรการปฏิบัติการ (The Action Research Spiral) ของ Kemmis 

and McTaggart ซึงมีรายละเอียดดังนี  การวางแผน (Planning) การปฏิบัติ (Acting) การสังเกต 

(Observing) การสะท้อนผลการปฏิบัติการ (Reflecting) และการปรับปรุงแผน เพือนําไปปฏิบัติ

ในวงจรต่อไป 

กระบวนการวิจัยปฏิบัติการเมือพูดถึงการนํามาใช้ เพือพัฒนาและปรับปรุง

สภาพการเรียนการสอนจริงในโรงเรียน มีวิธีการดําเนินการตามวงจรปฏิบัติการ (The Action 

Research Spiral) ดังนี 
ขันที 1 ขันวางแผน เริมด้วยการสํารวจปัญหาร่วมกันระหว่างครู นักเรียน 

ผู้ปกครองหรือ ผู้บริหาร 

ขันที 2 ขันปฏิบัติการ เป็นการดําเนินแนวคิดทีกําหนดกิจกรรมในชัน

วางแผนงานมาดําเนินการโดยวิเคราะห์ วิจารณ์ ปัญหา อุปสรรคทีเกิดขึ น 

ขันที 3 ขันสังเกตการณ ์เป็นการสังเกตการเปลียนแปลงด้วยความรอบคอบ 

ขันที 4 ขันสะท้อนผลการปฏิบัติการ ขันสุดท้ายของวงจรการทํางานวิจัย

ปฏิบัติการ คือ ประเมินหรือตรวจสอบกระบวนการ ผู้ วิจัยร่วมและผู้ เกียวข้องต้องตรวจสอบ

ปัญหาในแง่มุมต่างๆ 

ขั นตอนการวิจัยปฏิบัติการ 
ขันตอนการวิจัยปฏิบัติการตามแนวคิดของบุคคลต่างๆ มีดังนี 

1. แนวคิดของ Lewin 

Kurt Lewin  (1996) ได้นําเสนอรูปแบบการวิจัยปฏิบัติการ โดยให้

ความสําคัญต่อกระบวนการ วิจัยทางสังคมศาสตร์ทีบูรณาการเชือมโยงระหว่างความรู้ทางทฤษฎีที

ได้รับจากการทดลองในห้องปฏิบัติการกับการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ในสถานการณ์ทีเกิดขึ นจริงเข้า
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ด้วยกันอันไปสู่การแก้ไขปัญหาหรือการเปลียนแปลงใดๆ ตามความต้องการของสังคม  ด้วยเหตุนี

จึงถือได้ว่า Lewin เป็น “นักทฤษฎีปฏิบัติการ (Practical Theorist)” ทีแท้จริง (McKernan,1996) 

หรือกล่าวอีกนัยหนึงก็คือ Lewin  มีแนวคิดเกียวกับรูปแบบของการวิจัยทางสังคมศาสตร์ทีเน้น  

การบูรณาการทฤษฎีและการปฏิบัติเข้าด้วยกัน  นอกจากนันเขายังให้ความสําคัญต่อการมี      

ส่วนร่วม (Participation) และการร่วมแรงร่วมใจกัน (Collaboration) ของกระบวนการกลุ่มหรือ

ทีมงานของผู้มีส่วนเกียวข้องในทุกระยะหรือขันตอนของการดําเนินการวิจัย ภายใต้บรรยากาศของ

ความเป็นประชาธิปไตย (Democratic Climate)  ความไว้วางใจ และการเรียนรู้ ร่วมกัน (Trust 

and Co-learning Atmosphere) จากความเชือทีว่าปัจจัยสําคัญเหล่านี จะช่วยก่อให้เกิดการ

เปลียนแปลงในทางทีพึงปรารถนาขึ นในองค์กรทางสังคม (Social Organization) ได้อย่างมี

ประสิทธิผล 

การวิจัยปฏิบัติการตามแนวคิดของ Lewin   (1952)  ประกอบด้วยขันตอน

หลัก 3 ขัน เริมจากการวางแผน (Planning)  การค้นหาข้อเท็จจริง (Fact – finding) และการ

ดําเนินงานตามแผนให้สําเร็จ (Execution) โดยมีรายละเอียดเริมจากการสํารวจสภาพการณ์ เพือ

นําสู่การวางแผนทัวไป  การค้นหาข้อเท็จจริง เพือตัดสินใจ ต่อจากนันดําเนินการตามแผนให้

สําเร็จ เมือเสร็จสิ นขันปฏิบัติการจะมีการสํารวจสภาพการณ์ของผลลัพธ์ เพือนําสู่การตัดสินใจ

ต่อไป ดังนันจึงอาจกล่าวโดยสรุปได้ว่า หัวใจสําคัญของการวิจัยปฏิบัติการตามแนวคิดของ Lewin  

คือ การให้พลังอํานาจ กับกลุ่มหรือคณะบุคคลในการปฏิบัติการร่วมกัน ภายใต้บรรยากาศของ

ความเป็นประชาธิปไตยเพือนําไปสู่การเปลียนแปลง (การกระทํา) โดยอาศัยความรู้ทีผ่าน

กระบวนการคิดอย่างใคร่ครวญในเชิงวิพากษ์บนพื นฐานของเหตุผลตามประสบการณ์ของบุคคล 

(การวิจัย) แล้วสะท้อนกลับผลของกลยุทธวิธีการปฏิบัติทีได้กระทําไป ปรับปรุงเปลียนแปลงการ

ปฏิบัติการต่างๆ  เพือแก้ไขปัญหาให้มีคุณภาพดีขึ น (นุชวนา  เหลืองอังกูร, 2546) 

2.  แนวคิดของ Kemmis  
Stephen Kemmis  (1980) ได้ประยุกต์วงจรการวิจัยตามแนวคิดของ 

Lewin และนําเสนออย่างเป็นทางการครังแรกในการประชุมของสมาคมวิจัยทางการศึกษาแห่ง

ประเทศออสเตรเลีย ณ กรุงซิดนีย์ ปี ค.ศ. 1980 ต่อมาตีพิมพ์ในหนังสือ The Action Research 

Reader (1988) ดังภาพประกอบ 
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 ภาพที  4    แสดงวงจรของการวิจัยเชิงปฏิบัติการตามแนวคิดของ Lewin 
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ภาพที  5 การวางแผน, การค้นหาข้อเท็จจริงและการดําเนินงานตามแผนให้สําเร็จ ตามแนวคิดของ Lewin (1952, p.49) 
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3.   แนวคิดของ  Kemmis and McTaggart   

Stephen  Kemmis  และ Robin McTaggart  (1988) ได้นําเสนอขันตอนการ

วิจัยปฏิบัติการ โดยใช้ชือ วงจรเกลียวสว่าน ประกอบด้วย การวางแผน การปฏิบัติ การสังเกต  และ

การสะท้อนผล ดังแสดงในภาพประกอบ  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที  6 วงจรเกลียวสว่าน การวิจัยปฏิบัติการ( Kemmis & McTaggart, 1988 ) 

 

การอธิบายวงจรของการวิจัยปฏิบัติการดังกล่าว มีรายละเอียดดังนี 

แผน คือ การปฏิบัติงานทีมีโครงสร้าง และตามคําจํากัดความแล้ว แผน คือ 

แนวทางปฏิบัติซึงตังความคาดหวังไว้ เป็นการมองไปในอนาคตข้างหน้า โดยจะต้องระลึกอยู่เสมอ

ว่าเหตุการณ์ทางสังคมนันไม่สามารถจะทํานายหรือกําหนดล่วงหน้าได้ และจะต้องมีการเสียงต่อ

ความไม่แน่นอนอยู่บ้าง การกําหนดแผนทัวไปจึงต้องมีความยืดหยุ่นพอสมควร เพือทีจะสามารถ

ปรับให้เข้ากับความเปลียนแปลงและความขดัแย้งทีอาจเกิดขึ นได้ กิจกรรมการปฏิบัติทีก ําหนดไว้

ในแผนจะต้องมี 2 ลักษณะ คือ ลักษณะแรก จะต้องพิจารณาเกียวกับความเสียงอันเนืองมาจาก

ความเปลียนแปลงทางสังคม และความขัดแย้งทีอาจเกิดขึ นจากในสภาพจริง เช่น เกียวกับ
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สภาพการณ์ของสิงต่างๆ และการเมือง ลักษณะทสีอง กิจกรรมทีถูกเลือกมากําหนดในแผน 

จะต้องได้รับเลือกมา เนืองจากกิจกรรมนันสามารถปฏิบัติได้ดีกว่ากิจกรรมอืนๆ สามารถลด 

ความขัดแย้งทีอาจเกิดขึ นได้ (อย่างน้อยในระดับหนึง) และช่วยให้เกิดพลังในการปฏิบัติที

เหมาะสมกว่าและมีประสิทธิภาพสูงกว่า ในฐานะนักศึกษาทีช่วยแก้ปัญหานัน กิจกรรมหรือ      

การปฏิบัติควรช่วยผู้ปฏิบัติงานสํานึกในศักยภาพใหม่ๆ ในการปฏิบัติงานทางการศึกษา ในส่วน

ของกระบวนการวางแผนนัน ผู้ ร่วมงานจะต้องให้ความร่วมมือร่วมใจในการอภิปราย (ทังในแง่

ทฤษฎีและปฏิบัต)ิ เพือให้เกิดการวิเคราะห์และปรับปรุงการกําหนดแผนงาน ทีจะสามารถปฏิบัติ

ได้จริงในสภาพการณ์ทีเป็นอยู่ 

การปฏิบัติตามความหมายทีตังไว้ ณ ทีนี  เป็นสิงทีละเอียด จงใจ และภายใต้

การควบคุม เป็นการปฏิบัติงานจากแนวความคิดทีหลากหลายอย่างไตร่ตรองและรอบคอบ และมี

หลักฐานทีได้รับการวิจารณ์ และใช้การปฏิบัตนีิ เป็นฐานของการพัฒนาการปฏิบัติในขันต่อไป มี

โอกาสของการเสียงอยู่ด้วย เนืองจากเป็นสิงทีจะต้องนําให้เกิดขึ นจริงตามเหตุการณ์ทางการเมือง

และ สภาพจริง (ซึงบางอย่างทีเกิดขึ นทันทีทันใด ไม่สามารถทํานายได้ อันเป็นผลมาจากการ

เปลียนแปลงทางสังคมและการเมือง) ดังนันแผนทีวางไว้สําหรับการปฏิบัติจะต้องสามารถแก้ไข

ได้ โดยมีการกําหนดให้มีความยืดหยุ่นและพร้อมทีจะเปลียนแปลง การให้ข้อมูลจากกิจกรรมก่อน

หน้านันจะต้องต่อเนืองและนํามาใช้ในกิจกรรมต่อไป (สิงทีเคยทํามาก่อน หรือวิธีการทําก่อน )ๆ 

แต่การทําทีผ่านมาไม่จําเป็นต้องนํามาเป็นแนวทางสําหรับปัจจุบันเสมอไป  การปฏิบัติงานจะต้อง

เปลียนรูปไป หรือการปรับปรุงได้เรือยๆ  ตามผลเกียวกับการตัดสินใจเกียวกับการกระทํานันๆ 

การดําเนินงานของแผนปฏิบัติการนันจะต้องเป็นตามคุณลักษณะของ สิงทีมีอยู่ตามสภาพการต่อสู ้

ทางสังคมและการเมืองไปสู่การพัฒนา การปรับปรุง การเจรจาต่อรอง และการประนีประนอมกัน

เป็นสิงทีจําเป็น แต่เป็นการประนีประนอมทีมีบทยุทธศาสตร์ของ พวกตนในขันแรกอาจหวังผล

เพียงปานกลาง การปฏิบัติทีมีการรายงานอย่างวิพากษ์วิจารณ์กัน ในภายหลังก็จะอยู่บนพื นฐาน

ของผลทีได้ปฏิบัติขันทีแล้วมา 

ลักษณะอาการอย่างหนึงทีมีการวิจัยปฏิบัติการต่างไปก็คือ วิจัยปฏิบัติการนันมี

การสังเกตไว้ ผู้ปฏิบัติงานมุ่งทีจะรวบรวมหลักฐานข้ออ้างอิงเกียวกับการกระทําของตน เพือทีจะ

สามารถประเมินได้อย่างตลอด ในการเตรียมพร้อมเพือการประเมินนัน ผู้ปฏิบัติจะเสนอความ

คิดเห็นก่อนลงมือกระทําต่อ ประเภทของหลักฐานทีต้องการประเมินของการกระทําของตน โดย

ใช้วิจารณญาณ 
การสงัเกตทําหน้าทีเก็บบันทึกข้อมูลเกียวกับผลทีได้จากการปฏิบัติงานอย่าง

มีรายงานหลักฐานเชิงวิจารณญาณ การสังเกตจะช่วยมองไปข้างหน้า โดยเป็นข้อมูลพื นฐานทีจะ
สะท้อนเหตุการณ์ในปัจจุบัน แต่จะมากขึ นในลักษณะของเหตุการณ์ในอนาคตอันใกล้                  
ทีดําเนินการต่อเนืองกับเหตุการณ์ปัจจุบัน การสังเกตอย่างรอบคอบระมัดระวังเป็นสิงจําเป็น 
เนืองจากการปฏิบัตินั นจะมีข้อจํากัดจากการบีบบังคับของสภาพความเป็นจริง และข้อขัดข้อง
ทังหมดเหล่านี จะไม่ค่อยชัดเจนและบอกให้รู ้ ล่วงหน้าได้เลย การสังเกตจึงต้องมีการวางแผน
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จนกระทังได้ข้อมูลเป็นเรืองราวสะท้อนต่อเนืองและสอดคล้องต่อกัน แต่จะต้องไม่เป็นแผนทีแคบ
จนเกินไป ข้อมูลจากการสังเกตจะต้องตอบสนองและเปิดกว้าง คือจะต้องมองหลายแง่หลายมุม
ในทุกๆ ด้าน ส่วนประเภทของการสังเกต (รวมถึงการวัด) ทีวางแผนล่วงหน้านันจะไม่เป็นการ
เพียงพอ ผู้ สังเกตจะต้องมีความไวในการจับภาพหรือเหตุการณ์ทีไม่คาดคิดว่าจะเกิดขึ น             
ซึงนอกจากจะสังเกตข้อมูลตามทีวางแผนเอาไว้แล้ว ยังต้องมีความยืดหยุ่นทีจะจัดเก็บข้อมูล
ลักษณะทีไม่คาดคิดมาก่อนด้วย นักวิจัยปฏิบัติการจะต้องรายงานผลการสังเกตอย่างครบถ้วน 

นักวิจัยปฏิบัติการจําเป็นต้องสังเกตกระบวนการของการปฏิบัติและผลของ
การปฏิบัติ (ทังทีตั งใจและไม่ตั งใจ) สังเกตสถานการณ์และข้อขัดข้องการปฏิบัติ สังเกตวิธีการ
กระทําอย่างใดอย่างหนึงทีมีอิทธิพล หรือมีผลเกียวเนือง และปัญหาอืนๆ ทีเกิดขึ น ทําให้เกิดการ
เปลียนแปลงแผนการดําเนินงาน การสังเกตจะเป็นไปตามเจตนารมณ์ทีจะมีพื นฐานทีสมบูรณ์
สําหรับสะท้อนภาพการกระทําทีสําคัญของตนเอง การสังเกตจะฉายภาพสลัวในสัมฤทธิ ผลของการ
สะท้อนภาพการดําเนินงาน ในกรณีนี  เช่น ข้อมูลจากการสังเกตจะช่วยให้เกิดการปรับปรุงการ
ปฏิบัติงานโดยเกิดความเข้าใจยิงขึ น และมีการปฏิบัติทียุทธศาสตร์ทีมีหลักฐานรายงานอย่าง
ถูกต้องอย่างไร ก็ตาม เนื อหาสาระของการสังเกตจะเป็นเรืองการปฏิบัติงาน ผลของการปฏิบัติ
และสภาพแวดล้อมของสถานการณ์ทีการปฏิบัติก ําลังดําเนินอยู่ 

การสะท้อนทําให้หวนคิดถึงการกระทําตามทีได้บันทึกไว้จากการสังเกตเก็บ
ข้อมูล แต่เป็นการกระทําทียังกระฉับกระเฉง ซึงสะท้อนออกมาในรูปของกระบวนการ ปัญหาข้อ
ขัดแย้งและ แรงบีบบังคับทีปรากฏในการปฏิบัติทีมียุทธศาสตร์ การสะท้อนจะเป็นลักษณะของ
ความเป็นไปได้ โดยใช้สถานการณ์ทางสังคมต่างๆ ทีเกียวข้องกับการกระทําทีปฏิบัติลงไป การ
สะท้อนภาพจะพิจารณาโดยการอภิปรายร่วมกันระหว่างผู้ ร่วมงาน โดยวิธีนี จะช่วยให้ได้ภาพ
สะท้อนของกลุ่มทีจะนําไปสู่การปรับสถานการณ์ทางสังคม และปรับปรุงโครงการ การสะท้อนภาพ
จะมีลักษณะเป็น การประเมินอย่างหนึง ซึงผู้ วิจัยปฏิบัติการจะต้องตัดสินใจจากประสบการณ์ของ
ตนว่าผล  การปฏิบัติ (หรือผลทีเกิดขึ น) นันเป็นสิงทีต้องประสงค์หรือไม่ และให้ข้อแนะนําใน
การปฏิบัติต่อไป นอกจากนันการสะท้อนภาพยังหมายถึงการสํารวจข้อมูลเบื องต้นก่อนทีจะ
ดําเนินการจริงอีกด้วยการสะท้อนข้อมูลนี จะช่วยในการวางแผนการดําเนินการในขันต่อไป ทีจะ
เป็นไปได้สําหรับกลุ่มและสําหรับแต่ละบุคคลในโครงการในการทีจะยอมรับจุดมุ่งหมายของการ
ดําเนินการของกลุ่มด้วย (ส.วาสนา ประวาลพฤกษ์, 2538) 

4.  แนวคิดของ Elliott 
ภายหลังจากการทําวิจัยทางด้านการสอนทีเน้นการมีส่วนร่วมของคณะครูใน

กระบวนการวิจัยเพือปรับปรุงการเรียนการสอน (The Ford Teaching Project) ระหว่างปี ค.ศ. 
1973 -1975 ในปี ค.ศ. 1978 บทความของ Elliott เรือง “What is action – research in 
schools” ได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร Journal of curriculum Studies ซึงมีลักษณะคล้ายรูปแบบที
เสนอในเวลาใกล้เคียงกันกับ Kemmis และเพือนร่วมงาน เนืองจากรูปแบบทังสองพัฒนามาจาก
แนวคิคของ Lewin เช่นกัน (Elliott, 1992; McKernan, 1996) ดังรายละเอียดในภาพประกอบ  
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ภาพที  7 แสดงวงจรของการวิจัยเชิงปฏิบัติการตามแนวคิดของ Elliott แปลโดย  
 องอาจ  นัยพัฒน์  (2544) 
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การวิจัยปฏิบัติการนันค่อนข้างเป็นคําทีใช้กันอย่างคลุมเครือ โดยทัวไปจะใช้

กันใน 2 นัย โดยนัยแรกหมายถึงวิธีการทัวๆ ไป ทีใช้แสวงหาความจริงทางสังคมส่วนอีกนัยหนึง

นันใช้กันในความหมายรองของวิธีการต่างๆ เช่น วิทยาศาสตร์เชิงปฏิบัติการ (Action  Learning) 

การวิจัยปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วม (Profusion)นั นเกิดจากการทีการวิจัยปฏิบัติการนั นมี

จุดเริมต้นจากรูปแบบการหาความจริงทางสังคมและแตกออกไปตามประวัติศาสตร์ของแต่ละ

สาขาวิชา แต่อย่างไรก็ตามต้นกําเนิดของการวิจัยปฏิบัติการนันมี 2ขันตอน คือ (Blum, 1995 

citing Baskerville, 1999) ขันที 1 ขันการวิเคราะห์วินิจฉัยปัญหา (Diagnostic) หมายถึงการ

วิเคราะห์ สถานการณ์ทางสังคมร่วมกันระหว่างผู้ วิจัย (Researcher) และผู้ ถูกวิจัย (Subjects)  

การจัดกระทําต่างๆ จะคํานึงถึงทฤษฎีทีเป็นหลักของการวิจัย ขั นที 2 ขั นการบําบัดรักษา 

(Therapeutic) หมายถึง การทดลองเปลียนแปลงร่วมกัน ในขันตอนนี จะมีการเปลียนแปลงต่างๆ 

และผลของ การเปลียนแปลงนันจะได้รับการศึกษา 
การวิจัยปฏิบัติการจะเน้นการปฏิบัติการและการเปลียนแปลง รวมความ

สนใจอยู่ทีปัญหา กระบวนการของแต่ละส่วนย่อยจะสัมพันธ์กับระบบใหญ่ และบางครังจะเป็นการ

ปฏิบัติในแต่ละขันซําๆ และเน้นการร่วมมือของผู้ทีเกียวข้อง (Perters; Robinson, 1984;  citing 

Baskerville, 1999) หรืออาจกล่าวอย่างสันๆ ง่ายๆ ว่าการวิจัยปฏิบัติการเป็นการเรียนรู้จากการ

ปฏิบัติ (Learning by Doing) โดยคนกลุ่มหนึงได้กําหนดปัญหา ทําบางสิงบางอย่างเพือแก้ไข

ปัญหา จากนันก็เฝ้าดูว่าความพยายามทีจะทําไปนันเป็นอย่างไร ถ้าไม่ประสบความสําเร็จจะ

พยายาม ทําอีกครังหนึง แต่อย่างไรก็ตามสิงทีทําให้การวิจัยชนิดนี แตกต่างจากการวิจัยอืนๆ เช่น 

การให้คําปรึกษา กระบวนการแก้ปัญหาในชีวิตประจําวัน การปฏิบัติงานของผู้ เชียวชาญ การวิจัย

ชนิดนี จะเน้นการศึกษาเชิงวิทยาศาสตร์ การศึกษาปัญหาอย่างเป็นระบบ และแน่ใจว่าการปฏิบัติ

แทรกแซงใดๆ จะมีพื นฐานมาจากข้อพิจารณาทางทฤษฎี ดังนันเวลาส่วนใหญ่ของนักวิจัยจะใช้ไป

กับการออกแบบวิธีการและการสร้างเครืองมือทีมีลักษณะเหมาะสมกับความต้องการจําเป็นของ

สถานการณ์นันๆ การเก็บข้อมูล  การวิเคราะห์ข้อมูล และการนําเสนอข้อมูลในลักษณะทีเป็นวงจร 

(O’Brien, 1998) 
แนวคิดหลักของวิธีการวิจัยปฏิบัติการนันขึ นอยู่กับสถานการณ์ทางสังคม ณ 

ทีแห่งนัน  กล่าวคือ นักวิจัยจะมีส่วนเกียวข้องอย่างกระตือรือร้นและคาดหวังในผลประโยชน์ ทัง

ในการวิจัยและผลทีจะเกิดกับองค์การโดยมีกรอบแนวคิดหรือทฤษฎีทีชัดเจน องค์ความรู้ทีได้มา

นันจะประยุกต์ทันที เนืองจากผู้ เข้าร่วมการวิจัยต้องการทีจะนําความรู้ ใหม่ๆ มาใช้ให้เป็น

ประโยชน์ ซึงเป็นกระบวนการเชือมโยงระหว่างทฤษฎีกับการปฏิบัติในลักษณะทีเป็นวงจร 

(Baskerville, 1999) หรืออาจกล่าวอีกนัยหนึงว่า การวิจัยปฏิบัติการเป็นระบบการสะท้อนความ

จริงทีเกิดจากการใช้หลักของเหตุผล  ซึงเป็นวิธีคิดทีเป็นวิทยาศาสตร์ และหลักของความชอบ

ธรรมทีเกิดจากความเต็มใจ ความรู้ ความเข้าใจ ของผู้วิจัยและผู้ทีเกียวข้องในสถานการณ์ทีผู้ วิจัย

และผู้ทีเกียวข้องปฏิบัติอยู่เป็นประจํา โดยมีเป้าหมายเพือทีจะแก้ไขปัญหาหรือพัฒนางาน คําตอบ
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หรือความจริงทีพบจึงมีความเฉพาะเจาะจง การนําไปอ้างอิงยังกลุ่มประชากรอืนจึงมีขอบเขต

จํากัดและไม่ใช่เป้าหมายของการวิจัย (นิพนธ์  เสือก้อน, 2545) 
โดยทัวไปแล้วการวิจัยปฏิบัติการแบ่งออกเป็น 5 ขันตอน  ได้แก่ 
ขันที 1 การวินิจฉัยจะเกียวกับการระบุปัญหาเบื องต้นทีเป็นสาเหตุของความ

ต้องการทีอยากจะเปลียนแปลง การวินิจฉัยปัญหาจะเกียวกับการตีความของผู้คนทีอยู่ในองค์การ

ทีมีต่อความซับซ้อนขององค์การ โดยจะเป็นการตีความปัญหาในลักษณะปัญหาทีเป็นองค์รวม          

การวินิจฉัยปัญหานี จะทําให้สามารถพัฒนาสมมุติฐานทางทฤษฎีทีจะใช้ในการวิจัยได้ 

ขันที 2 การพัฒนาแผนปฏิบัติการ แผนนี จะพัฒนามาจากกรอบแนวคิด

ทฤษฎ ี ซึงจะนําไปสู่สภาพทีปรารถนา และการเปลียนแปลงนันจะทําให้บรรลุความต้องการนันๆ 

ในแผนปฏิบัติการจะระบุเป้าหมายการเปลียนแปลง และแนวทางการเปลียนแปลง 

ขันที 3 การปฏิบัติตามแผน จะเห็นขันตอนทีจะนําแผนไปปฏิบัติ นักวิจัย

และนักปฏิบัติจะร่วมมือทํากิจกรรม เช่น ในกระบวนการเปลียนแปลงอาจจะนําทฤษฎีทาง

จิตวิทยาสังคมมาประยุกต์ใช้  ซึงมีกระบวนการเปลียนแปลง ได้แก่ การสร้างข้อตกลงร่วมกัน การ

ละลายพฤติกรรมการเรียนรู้ และการทําให้อยู่ตัว  เป็นต้น 

ขันที 4 การประเมินผล หลังจากทีการปฏิบัติตามแผนเสร็จเรียบร้อยแล้ว 

นักวิจัยและ ผูร่้วมวิจัยจะร่วมกันประเมินผลลัพธ์ทีเกิดขึ นว่าทฤษฎีทีใช้เป็นอย่างไร ผลการปฏิบัติ

ทีเกิดขึ นนี  แก้ปัญหาได้หรือไม่  ในกรณีทีแก้ปัญหาได้สําเร็จ การประเมินผลจะต้องเป็นไปอย่าง

เข้มข้นว่า การปฏิบัติทีเกิดขึ นนันอยู่ในจําพวกงานอะไร เช่น เป็นงานประจําวันหรือไม่ สาเหตุหลัก

ของความสําเร็จ ในกรณีทีเปลียนแปลงไม่ประสบความสําเร็จอาจจะมีการเปลียนกรอบแนวคิด      

บางประการในการวิจัยปฏิบัติการรอบต่อไป 

ขันที 5 การระบุการเรียนรู้ทีเกิดขึ น โดยทัวไปกิจกรรมนี จะเกิดขึ นเป็น

กิจกรรมสุดท้ายและมักจะเป็นกิจกรรมทีเกิดขึ นระหว่างดําเนินการของกระบวนการ องค์ความรู้ที

เกิดขึ นจาก การวิจัยปฏิบัติการจะมีประโยชน์ 3 ประการ ได้แก่ องค์ความรู้ทีเพิมขึ นจากองค์การ

ระหว่าง ทําการวิจัยในกรณีการเปลียนแปลงไม่สําเร็จ ความรู้ทีเพิมขึ นจะถูกใช้เป็นข้อมูลพื นฐาน

สําหรับการวินิจฉัยและการเตรียมการแทรกแซงในการวิจัยปฏิบัติการครังต่อไป และความสําเร็จ

หรือความล้มเหลวทีเกิดขึ นจากการนําแนวคิดทฤษฎีทีนํามาใช้จะเป็นความรู้ทีสําคัญสําหรับ

นักวิทยาศาสตร์ชุมชนหรือการจัดการวิจัยในอนาคต  ซึงสรุปเป็นภาพประกอบดังนี 
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ภาพที  8 การเชือมโยงในแต่ละขันของการวิจัยปฏิบัติการ  (Baskerville, 1999) 
 

Bullough Jr. และ Krid (2003) ได้ศึกษาเรืองการประชุมอบรมเชิง

ปฏิบัติการและการพัฒนาครูในเวลา 8ปี จุดมุ่งหมายเพือการสํารวจจุดกําเนิด และการปฏิบัติ          

ในการประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการซึงเป็นแบบหนึงของการพัฒนาครู ผลจากการศึกษา ทําให้เกิด

การเปลียนแปลงความสัมพันธ์ระหว่างทฤษฎีกับการปฏิบัติการพัฒนาครู จากเดิมทีครูเรียนรู้จาก

การสอน มาเป็นการเรียนรู้อย่างเป็นระบบด้วยนวัตกรรมการพัฒนาครู เรียกว่าการประชุมอบรม

เชิงปฏิบัตการ(workshop) 
Mills (2007) ได้กล่าวว่าการวิจัยเชิงปฏิบัติการ(action research) คือ

วิธีการสืบสวนสอบสวนอย่างเป็นระบบ(systematic inquiry) ซึงกระทําโดยครูนักวิจัย (teacher 

research) ผู้บริหารโรงเรียน(principal) การสอน โดยการวิจัยเชิงปฏิบัติการทีกระทําโดยครูนัน

เป็นการกระทําทีเกิดจากครูเองโดยปราศจากการควบคุมหรือบังคับบุคคลอืน 

2.7.2 การวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory  Action  Research) 
วิโรจน์ สารรัตนะ (2553) ได้กล่าวถึงการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม 

(participatory action research) ไว้น่าสนใจ กล่าวคือการมีส่วนร่วม (participation) เป็นหลักการ

ทีคาดหวังให้เกิดขึ นในการบริหารการศึกษาไทย ทั งจากทฤษฎีและจากความคาดหวังตาม

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  ในหนังสือเล่มนี  ผู้ เขียนจึงเขียนถึง“การวิจัยเชิงปฏิบัติการ

แบบมีส่วนร่วม” เน้นการจัดระบบแนวคิดในการวิจัยให้ชัดเจนขึ น โดยเปรียบเทียบให้เห็นถึง

ความแตกต่างระหว่างการวิจัยเชิงปฏิบัติการในสามระดับ คือ ระดับเชิงเทคนิค ระดับเชิง

1. การวินิจฉัยปัญหา 
เป็นการระบุหรือกําหนดปัญหา 

2. การวางแผนปฏิบัติการ 
เป็นการพิจารณาทางเลือกใน   

การแก้ไขปัญหาและแนวทาง   

การปฏิบัต ิ

5. การระบุสิงทีได ้ เรียนรู ้ 
เป็นการระบุข้อค้นพบ    

ทัวๆ ไป 

3. การปฏิบัติตามแผน 
เป็นการเลือกปฏิบัติใน

แนวทางใดแนวทางหนึง 

4. การประเมินผล 
เป็นการศึกษาผลทเีกิดขึ น 
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ปฏิบัติการ และระดับแบบมีส่วนร่วม เพือเชือมโยงให้เห็นถึงความสําคัญและลักษณะของการวิจัยเชิง

ปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ทีมีหลักการ จรรยาบรรณ และบทบาทของผู้ วิจัยทีสอดคล้องกับแนวคิด

การพัฒนาหรือแนวคิดการบริหารยุคใหม่ทีเน้นการกระจายอํานาจ (decentralization) หรือการให้

อํานาจแก่ผู้ปฏิบัติ (empowerment) หลายแนวคิด รวมทังแนวคิด “ระเบิดจากข้างใน” ตามพระ

บรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยเชือว่าเป็นแนวคิดการพัฒนาหรือการบริหารที

จะนําไปสู่การพัฒนาทียังยืน เป็นแนวคิดทีควรนํามาใช้กับการวิจัยทางการบริหารการศึกษา

มากกว่าแนวคิดการวิจัยเชิงปฏิบัติการอีกสองระดับ นอกจากนันยังชี ให้เห็นถึงความแตกต่างจาก

การวิจัยและพัฒนา (research  and development: R&D) ว่าการวิจัยและพัฒนานัน มุ่งให้ได้ 

“ผลผลิต” (product) ทีได้รับการตรวจสอบและการปรับปรุงแก้ไขหลายขันตอนในลักษณะเป็น 

R1D1..R2D2..R3D3..RiDi  และมีการทดลองใช้ในภาคสนามด้วยการวิจัยกึงทดลองเพือ

ทดสอบคุณภาพของผลผลิตในลักษณะเป็น If X…then Y และการหาข้อบกพร่องเพือการปรับปรุง

แก้ไข ก่อนนําไปเผยแพร่ในวงกว้างต่อไป ในขณะทีการวิจัยเชิงปฏิบัติการมีจุดมุ่งหมายเพือให้เกิด

การปฏิบัติในสถานการณ์จริง (real situation) ทีจะก่อให้เกิดการเปลียนแปลง (change) เกิดการ

เรียนรู้จากการกระทํา (action learning/learning by doing) และเกิดความรู้ ใหม่ (new 

knowledge) โดยเฉพาะความรู้เกียวกับตัวสอดแทรกทีใช้ในการวิจัย  จากวงจรการปฏิบัติการวิจัย

แบบเกลียวสว่าน (spiral cycle) ทีประกอบด้วยการวางแผน (planning) การปฏิบัติ (acting) 

การสังเกต (observing) และการสะท้อนผล (reflecting) โดยผลจากการวิจัยจะมีข้อจํากัดในการ

นําไปเผยแพร่เพือใช้ในวงกว้าง เนืองจากเป็นการวิจัยในบริบทเฉพาะ 

การวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม  (PAR) เป็นเทคนิคการวิจัยทีเริมพัฒนาขึ น

ครังแรกในปี 1952 โดย Lewin แล้วได้รับพัฒนาโดยนักวิชาการคนอืนๆ ในระยะต่อมาอีกหลายท่าน 

เช่น Kolb ในปี 1984 และ Carr and  Kemmis ในปี 1986 เป็นต้น หลักการสําคัญ ของเทคนิค

การวิจัยนี อยู่ทีการมีส่วนร่วมจากผู้ ถูกวิจัย (participants) ตามรูปแบบการบริหารงาน แบบ

ประชาธิปไตย (วิโรจน์  สารรัตนะ, 2548) 
การวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเป็นทังการทําวิจัย และเป็นทังการทํางานเพือ

แก้ปัญหาใดๆ ในเวลาเดียวกัน  โดยผู้ วิจัยและผู้ ร่วมการวิจัยจะร่วมกันวิเคราะห์สภาพการณ์ที

ต้องการเปลียนแปลง จากนันจึงกําหนดแผนเพือการเปลียนแปลงไปสู่สภาพทีพึงประสงค์ มีการ

กําหนดวัตถุประสงค์และวิธีการเพือการบรรลุวัตถุประสงค์นัน แล้วนําแผนไปสู่การปฏิบัติ ในช่วง        

การปฏิบัติงานตามแผนก็จะมีการติดตามและการตรวจสอบผลการดําเนินงานเพือการปรับปรุง

แก้ไข และเมือสิ นสุดการดําเนินงานตามแผนก็มีการประเมินผลสรุปโดยภาพรวม แล้วมีข้อมูล

ย้อนกลับ โดยในขันตอนต่างๆ จะอาศัยเทคนิควิธีการทีหลากหลายในการรวบรวมข้อมูลเพือ

นํามาวิเคราะห์ประกอบการตัดสินใจ ทั งวิธีการเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เช่น การใช้

แบบสอบถาม การสังเกตแบบมีส่วนร่วม การสัมภาษณ์ การบันทึกรายวัน หรือการบันทึกภาพ  

เป็นต้น 
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กระบวนการวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมมีความคล้ายคลึงกับกระบวนการ

บริหารแบบ มีส่วนร่วม  ซึงประกอบด้วย ขันตอนการวางแผน การนําแผนไปสู่การปฏิบัติ            

การติดตามตรวจสอบ การดําเนินงานตามแผน และการมีข้อมูลย้อนกลับเพือไปสู่วงจรการ

ดําเนินงานในขันตอนต่างๆ อีก โดยทุกขันตอนได้ยึดหลักการมีส่วนร่วมจากผู้ทีเกียวข้อง ดังนัน 

เทคนิควิธีการวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมผู้บริหารก็สามารถนําไปใช้เป็นทัง “เครืองมือในการ

วิจัย” และเป็น “เครืองมือการบริหาร” เพือพัฒนางานใดๆ ได้ในเวลาเดียวกัน 
การวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม เป็นอีกทางเลือกหนึงของเทคนิคการวิจัยทาง

สังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์  นอกเหนือจากทางเลือกทีมีอยู่เดิม คือการวิจัยเชิงปริมาณ

หรือการวิจัยเชิงคุณภาพ เป็นทางเลือกทีมีหลักการแตกต่างจากเทคนิคการวิจัยทีมีอยู่เดิมนัน

ค่อนข้างมาก กล่าวคือ การวิจัยเชิงปริมาณหรือการวิจัยเชิงคุณภาพทีมีอยู่เดิมนัน ส่วนใหญ่มี

จุดมุ่งหมายเพือทําความเข้าใจ (understanding) หรือเพิมความรู้  (knowing) ในปรากฏการณ์

ต่างๆ ทีเป็นอยู่ โดยผู้ วิจัยจะมีบทบาทเป็นผู้ เชียวชาญ  (expert) ในการเลือกเรืองและระเบียบ

วิธีการวิจัย จากนันจึงดําเนินการวิจัยกับกลุ่มผู้ ถูกวิจัย  ซึงการวิจัยในลักษณะดังกล่าวเมือผู้ วิจัย

ได้รับคําตอบแล้วก็จะจากไป ปัญหาต่างๆ ยังคงถูกทอดทิ ง ชีวิตความเป็นอยู่ของผู้ ถูกวิจัยยังคง

เป็นเช่นเดิม ไม่ได้รับประโยชน์หรือไม่มีการเปลียนแปลงใดๆ จากการวิจัยนัน ในทางตรงกันข้าม  

ผู้ วิจัยกลับได้ประโยชน์มากมายจากการทําวิจัยของตน เช่น ความก้าวหน้าทางอาชีพ ผลตอบแทน  

และความมีชือเสียง เป็นต้น 
การวิจัยทีใช้กันอยู่เดิมดังกล่าว ดูเหมือนจะคล้ายคลึงกับรูปแบบการบริหารทีใช้

กันอยู่เดิมเช่นกัน โดยเฉพาะในประเด็นทีผู้บริหารจะแสดงตนเป็นผู้ เชียวชาญหรือผู้ รู ้ดี แสดง

บทบาทเป็นทังผู้ก ําหนดปัญหาหรือความต้องการ ตลอดจนวิธีการในการจัดการในลักษณะทีเป็น

อาหารสําเร็จรูปให้ผู้ปฏิบัตินําไปปฏิบัติ ซึงผลจากการบริหารเช่นนัน ก่อให้เกิดสภาพการเลี ยงไม่

โตของ ผู้ปฏิบัติ ทําให้ขาดความคิดริเริมสร้างสรรค์ ขาดความกระตือรือร้น และขาดความจริงจัง

ในการปฏิบัติงาน อันเนืองจากการทีต้องคอยรับแต่คําสังหรือต้องพึงพาความคิดเห็นของผู้ทีอยู่

เหนือกว่าเสมอ ส่งผลให้การบริหารนันขาดความยังยืน ดังจะเห็นได้ว่าโครงการหลายโครงการ

ต้องยุติลงไปเมือผูบ้ริหารเปลียนไป 
อาจกล่าวได้ว่า การวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเป็นเทคนิคการวิจัยทีมีการ

เปลียนในลักษณะทีสําคัญดังนี คือ 
- เปลียนจากแบบบนสู่ล่าง (top-down approach) เป็นแบบล่างขึ นสู่บน 

(bottom-up approach) 

- เปลียนบทบาทผู้ ถูกวิจัยจากผู้ ถูกกระทํา (passive) เป็นผู้กระทํา  (active) 

หรือผู้ร่วมกระทํา (participant) 
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- เปลียนวิธีการวิจัย จากการวิจัยจากพวกเขา (on them) เป็นการวิจัยโดย 

พวกเขา (by them) กล่าวคือ ผู้ ถูกวิจัยจะมีส่วนร่วมในการวิจัยทุกขันตอน เป็นทังผู้ตัดสินใจผู้

ปฏิบัติ และผู้ร่วมได้รับผลจากการปฏิบัตินัน 

- เปลียนจุดมุ่งหมายในการวิจัย  ไม่ได้มีจุดมุ่งหมายเพียงเพือทําความเข้าใจ 

หรือเพือความรู้ในปรากฏการณ์ต่างๆ ทีเป็นอยู่เท่านัน แต่จะต้องมีการปฏิบัติเพือให้เกิดการ

เปลียนแปลงไปในทิศทางทีพึงประสงค์ด้วย และคาดหวังว่าจะเป็นการเปลียนแปลงทียังยืนอัน

เนืองจากความมีพันธะผูกพันและจากการมีส่วนร่วมในทุกขันตอนนัน (วิโรจน์  สารรัตนะ, 

2548) 

การวิจัยปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วมเป็นกระบวนการวิจัยทีเชือมโยงองค์ความรู้กับ

การปฏิบัติและการปฏิบัตินั นช่วยผู้ คนได้ทันทีโดยตรง ดังนั นกระบวนการนี จึงหมายถึง

กระบวนการทีผู้คนจํานวนหนึงในองค์การหรือคนในชุมชนเข้ามาร่วมศึกษาปัญหาโดยการกระทํา

ร่วมกับนักวิจัยผ่านกระบวนการวิจัยตั งแต่ต้นจนกระทังเสร็จสิ นการเสนอผล และอภิปราย

ผลการวิจัยเป็นการเริมต้นของคนทีอยู่กับปัญหา ค้นหาปัญหาทีตนเองมีอยู่ร่วมกับนักวิชาการ   

จึงเป็นกระบวนการทีคนในองค์การหรือชุมชนไม่ไช่ผู้ถูกกระทํา แต่เป็นผู้กระทําทีมีส่วนร่วมอย่าง

กระตือรือร้น และมีอํานาจร่วมกันในการวิจัย (สิทธินัฐ ประพุทธนิติสาร, 2545: Bakerville, 

1999: Online; Participatory  Action Research, 2000) วิธีการนี เป็นการกระจายอํานาจให้กับ

ชุมชน ช่วยค้นหาคนทมีีศักยภาพในการพัฒนาชุมชน  และช่วยแก้ปัญหาในชุมชนอย่างยังยืน เป็น

กระบวนการทีพัฒนาองค์ความรู้ทีบุคคลภายนอกมีสถานภาพทีชัดเจน มีความสัมพันธ์อันดีกับ

ชุมชน และสามารถระดมทรัพยากรในระยะยาวได้ (Participatory Action Research, 2004) 

นอกจากนี การวิจัยปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วมเป็นกระบวนการทีสะท้อนความคดิ

และลงมือปฏิบัติ โดยใช้หลักการของการมีส่วนร่วมทีมีความเสมอภาคในการตัดสินใจและร่วมมือ

ตามแนวคิดของกระบวนการประชาธิปไตย มีเป้าหมายเพือแก้ไขปัญหา พัฒนางาน/สร้างสิงใหม่ที

เกิดจากความต้องการร่วมกันของสมาชิกในชุมชนซึงความสําเร็จจากการทํางานร่วมกันจะทําให้

เกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของในความสําเร็จ ซึงเป็นพลังทีสร้างความสัมพันธ์ยึดบุคคลให้ร่วมใจกัน   

ทีจะพัฒนา/แก้ไขปัญหาอืนๆ ต่อไป  (นิพนธ์  เสือก้อน, 2545) 

การวิจัยปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วมนันเป็นการขยายขอบเขตทางสังคมของการ

วิจัยปฏิบัติการ ซึงการวิจัยปฏิบัติการแบบเก่า (Tradition) นันบทบาทและความรับผิดชอบ        

เชิงทฤษฎีจะตกอยู่กับผู้ วิจัย  แต่ในการวิจัยปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วมนัน ทังผู้ มีส่วนร่วมและ

นักวิจัยจะมีบทบาทเท่าๆ กัน หรือกล่าวอย่างสันๆ ว่า “คนทีเราศึกษานันจะเข้ามามีส่วนร่วมอย่าง

กระตือรือร้นในการหาข้อมูลและมีความคิดทีจะกําหนดการปฏิบัติในอนาคตของตนเอง”  

(Whyte, et  al., 1991) 

นักวิชาการบางกลุ่มทีผลักดันการวิจัยปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วมเชือในปรัชญาว่า 

ชาวบ้านเป็นผู้ทีอยู่กับข้อมูล อยู่กับความจริง เป็นผู้ รู ้ดีเท่ากับนักวิจัยหรือบางทีอาจจะรู้มากกว่า 
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(ปาริชาติ  วิลัยเสถียร และคนอืนๆ, 2543) ในแนวคิดนี มีข้อสมมุติฐานว่านักวิจัยไม่สามารถทีจะ

รู ้ดีเท่ากับผู้คนทีอยู่ในบริบทของสิงแวดล้อมนันมานานเป็นปีๆ  ดังนันผู้ วิจัยไม่จําเป็นต้องศึกษา

ทฤษฎีทีเกียวกับสภาพปัญหาอย่างเข้มข้นเหมือนกับการวิจัยปฏิบัติการ (Baskerville, 1999) 

Quixley(2008)ได้สรุปแนวคิดเกียวกับการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมไว้

ในรายงานชือ “Participatory Action Research: An Outline of the Concept” ซึงสรุปสาระสําคัญ

ได้ว่าการวิจัยเชิงปฏิบัติการ(action research: AR)นันโดยพื นฐานแล้วก็คือการวิจัยแบบมีส่วนร่วม 

(participatory  research) ซึงผลจากการค้นพบและข้อเสนอแนะใหม่ๆจะต้องได้รับการยอมรับ

จากผู้ถูกวิจัยทุกคนก่อนทีจะนําไปใช้ปฏิบัติเพราะผู้ถูกวิจัยจะต้องมีส่วนเกียวข้องทุกขันตอน โดย

มีมุมมองว่าการวิจัยนี เป็นของเขา เพือประโยชน์ของเขาและเป็นสิงทีพวกเขาสามารถทีจะมีผลกับ

สิงนันได้(by them, for them and of them) 

Seymour-Roll; & Hughes (2000) ได้ให้นิยามว่าการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมี

ส่วนร่วมคือวิธีการสืบสวนสอบสวนร่วมกัน โดยมีการสะท้อนผลและมองตัวเองเป็นหลัก เป็นการ

สืบสวนสอบสวนโดยผู้ทีมีส่วนร่วมในสถานการณ์ทางสังคมนันๆเพือทีจะปรับปรุงการปฏิบัติทาง

สังคมของตนเองให้ดีขึ นทังในแง่เหตุผลและความยุติธรรม  

เนืองจากการมีรากฐานมาจากการวิจัยปฏิบัติการ กระบวนการวิจัยปฏิบัติการ

อย่างมี ส่วนร่วมนัน จึงใช้วิธีการทีเกิดขึ นในการวิจัยปฏิบัติการ (Action Research) 4 ขันตอน 

เช่นกัน ดังนี  (Seymour-Roll; & Hughes, 2000) 
1) การสะท้อนปัญหา หมายถึง การทีผู้มีส่วนร่วมในการวิจัยได้ตรวจสอบข้อมูล

ต่างๆทีกังวลใจ จากนันมีความคิดทีจะปรับปรุงสิงทีมีความกังวลร่วมกัน การสะท้อนปัญหาจะ

รวมถึงการอภิปรายทัวไปในเบื องต้นในปัญหาทีกังวลร่วมกัน 

2) การวางแผนเพือแก้ไขปัญหา หมายถึง การสร้างสิงใหม่หลังจากทีได้อภิปราย

ร่วมกัน แผนจะหมายถึง แนวทางการแก้ไขปัญหาและการประเมินผลว่าปัญหานันได้รับการแก้ไข

หรือไม่อย่างไร 
3) การปฏิบัติตามแผน จะเกิดหลังจากทีได้บรรจุแผนลงในวาระการปฏิบัติ          

ซึงในการวิจัยปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วม การปฏิบัติตามแผนจะเกิดขึ นทันทีหลังจากทีได้วางแผน

ซึงไม่ต้องรอเหมือนการวิจัยประเภทอืน 

4) การสังเกตผลการปฏิบัติ  ในการวิจัยปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วมนี  การวิจัยจะ

เป็นส่วนหนึงของการปฏิบัติ  ซึงการเปลียนแปลงต่างๆ ทีกําหนดไว้ในแผนจะถูกสังเกตว่าได้ผล

หรือไม่ในบริบทนี  ดังนันในขันตอนนี จะต้องใช้เครืองมือตรวจสอบต่างๆ เช่น แบบสอบถามอาจต้อง 

นํามาใช้เพือให้แน่ใจว่าผลการศึกษาเป็นไปตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ซึงการปฏิบัติตาม

แผนและการสังเกตนี จะเกิดขึ นควบคู่กันอย่างต่อเนือง 



 

 

99

กระบวนการทัง 4 ขันตอนนี จะหมุนเป็นเกลียวไปเรือยๆ ซึง แคมมิส และแมค

แทกการ์ด (Kemmis & McTaggart,1988) ได้ตังข้อสังเกตว่ากระบวนการนี จะสําเร็จได้เมือมีการ

ปฏิบัติอย่างเอาจริงเอาจังจากสมาชิกในกลุ่มทุกคน 

หลักการและองค์ประกอบหลักทีสําคัญของการวิจัยปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วมนัน

ประกอบด้วย การมีส่วนร่วมและการปฏิบัติ ซึงมีกิจกรรมทีแตกต่างกัน 2 ชุด (กมล สุดประเสริฐ, 

2540)  คือ กิจกรรมการวิจัยของผู้ประสานงานหรือผู้อ ํานวยการวิจัย  ซึงเป็นการแสวงหาความรู้

ของนักวิจัยเพือสร้างรูปแบบของการวิจัยปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วมทีมีประสิทธภิาพเป็นไปตาม

หลักการวิจัยทางวิทยาศาสตร์  สามารถเผยแพร่ต่อสังคมได้ และกิจกรมของชุมชนทีเป็นความ

พยายามในการแก้ไขปัญหาร่วมกันของนักวิจัยปฏิบัติการกับชุมชน นักวิจัยปฏิบัติการทีจะทํา

หน้าทีเป็นผู้ช่วยเหลือตังแต่เริมแรกและค่อยๆ  ลดความช่วยเหลือลงจนสิ นสุดโครงการ ขันตอน

ของกระบวนการวิจัยปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วม กมล  สุดประเสริฐ (2537) ได้เสนอไว้             

8 ขันตอน ดังนี  1) การเลือกชุมชนเป้าหมาย 2) การสร้างบรรยากาศการยอมรับของชุมชน 3) 

การระบุปัญหาและการแก้ไขปัญหาทีมีศักยภาพ 4) การวางแผนเพือปฏิบัติ 5) การดําเนินการ

ตามแผนปฏิบัติการ 6) การประเมินผล/ผลสะท้อน/การส่งผลกลับ 7) การหมุนเกลียว การวนรอบ  

และการทําให้เป็นระบบของการวิจัยปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วม และ 8) ขันเตรียมการถอนตัวและ

การเผยแพร่ผลงาน 

ส่วนพันธุ์ทิพย์ รามสูต (2540) ได้เสนอขันตอนของกระบวนการวิจัยปฏิบัตกิาร

อย่างมีส่วนร่วม ดังนี   1) เตรียมชุมชน 2) อบรมนักวิจัยร่วมกับชุมชน 3)กําหนดรูปแบบการวิจัย  

4) ลงมือเก็บข้อมูล 5) ประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูล 6) หารือผลการค้นคว้ากับชุมชน7) 

วางแผนชุมชน  8) นําแผนไปปฏิบัติ และ 9) ติดตาม กํากับ และประเมินผลในชุมชน 

อมรวิชช์  นาครทรรพ  และดวงแก้ว  จันทร์สระแก้ว (2541) ได้สรุปขันตอน

ของกระบวนการวิจัยปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วมตามแนวคิดของอลิศรา  ชูชาติ  ไว้ดังนี 
1. ขันเตรียมการ  “ประสานพื นท”ี มีขันตอนการทํางาน 2 ขัน คือ 

-  การคัดเลือกชุมชน 
-   การสร้างความสัมพันธ์ทีดีกับชุมชน 

2. ขันลงมือวิจัย “ใส่ใจกระบวนการชุมชน” มีขันตอนการทํางาน 5 ขันตอน คือ 
-   การศึกษาปัญหาและความต้องการของชุมชน  
-   การกําหนดปัญหาหรือความต้องการ 

-   การร่วมกันออกแบบการวิจัย 

-   การวิเคราะห์ข้อมูล 

-   การนําเสนอข้อมูลต่อทีประชุมของชุมชน 

3. ขันพัฒนา “มุ่งแก้ปัญหาชุมชน” มีขันตอนการทํางาน 3 ขัน คือ 

-  กําหนดโครงการเพือแก้ไขปัญหา 
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- การปฏิบัติตามแผนทีกําหนดไว้ 

-   การติดตามและประเมินผล 
พันธุ์ทิพย์  รามสูต  (2540) เสนอความเห็นว่าเป้าหมายของการวิจัยปฏิบัติการ

อย่างมีส่วนร่วมเป็นการวิจัยเพือพัฒนา (Research  for  Development) หรือการวิจัยพัฒนา 

(Research  & Development) แต่อย่างไรก็ตาม สิทธินัฐ ประพุทธนิติสาร (2545) ยังมีความเห็น

ว่าไม่เหมือนกันทีเดียวใน 2 แง่มุม คือ 1) งาน R & D  อาจไม่ได้เน้นการเชือมโยงแบบครบวงจร 

เพราะส่วนใหญ่วิจัยให้ได้องค์ความรู ้จากนันจะนําไปใช้  ซึงผลการใช้นันจะใช้ได้หรือไม่ก็จะนําไป

วิจัยต่อแต่งานวิจัยปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วมจะเป็นกระบวนการเรียนรู้ของคนทีต้องการแก้ไข

ปัญหาหรือต้องการพัฒนาแบบคิดไปทําไปแล้วคิดเพิมทําเพิม 2) งาน R&D ไม่ได้ให้นําหนักกับ

กระบวนการ ทีนําความรู้ไปสู่การปฏิบัติและการนําผลการปฏิบัติไปปรับความรู้อย่างต่อเนือง   

สิทธินัฐ  ประพุทธนิติสาร (2545) จึงได้เสนอแนวทางการปฏิบัติทีจะทําให้

กระบวนการ วิจัยปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วมมีความสมบูรณ์ และมีแนวทางในเงือนไขที

หลากหลายซึงกระบวนการวิจัยควรประกอบด้วยกระบวนการดังนี  คือ 1) การสร้างความสัมพันธ์

แบบหุ้นส่วน  ระหว่างนักวิชาการ/นักพัฒนา ซึงเป็นคนนอกกับแกนนําของกลุ่มทีอยู่ในชุมชน 

การสร้างความสัมพันธ์แบบหุ้นส่วนทําได้โดยกําหนดบทบาทระหว่างนักวิชาการ/นักพัฒนากับ

แกนนําในชุมชนให้ชัดเจน และควรเน้นบทบาทให้ทุกฝ่ายเข้าใจตังแต่แรก โดยเฉพาะอย่างยิง

ความชัดเจนในวัตถุประสงค์ เป้าหมายและความคาดหวังว่า ใครมีอะไร  จะให้อะไร จะได้อะไร  

เพือให้ทุกฝ่ายตอบคําถามในใจให้ได้ว่า ทําไมต้องมาร่วมใจกัน ในขันตอนนี ควรทําก่อนขันตอน

อืนของ PAR  2) การวิเคราะห์ปัญหาร่วมกัน 3) การวางแผนปฏิบัติเพือแก้ไขปัญหาร่วมกัน และ 

4) การปฏิบัติและประเมินผลการปฏิบัติร่วมกันหรือทีเรียกว่ากระบวนการถอดประสบการณ์โดย

ทุกขันตอนมีจุดเน้นอยู่ที 1) การให้ชาวบ้านเข้ามาร่วมศึกษาชุมชนเพือศึกษาสภาพปัญหาของชุมชน 

2) การร่วม หาแนวทางการแก้ไขปัญหาโดยการร่วมกันวิเคราะห์ปัญหา และวิเคราะห์ทรัพยากรทีมี

เพือนําไปสู่การแก้ไขปัญหา  3) การร่วมคัดเลือกโครงการโดยพิจารณาว่าโครงการใดควรทํา

ก่อนหลัง และ 4) การร่วมปฏิบัติตามโครงการในการดําเนินแก้ไขปัญหาทุกขันตอน เพือทีจะ

สามารถดําเนินงานได้ด้วยตนเองหลังจากสิ นสุดการวิจัย 

ศิริกุล นามศิริ (2552) เรือง การพัฒนางานวิชาการด้วยหลักการบูรณาการใน

โรงเรียนขนาดเล็ก: การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ซึงผลการใช้กระบวนการวิจัยเชิง

ปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพือพัฒนางานวิชาการด้วยหลักการบูรณาการในโรงเรียนบ้านบึงฉิมได้

มุ่งเน้นทีผลลัพธ์ 3 ประการทีสําคัญ คือ 1) เพือการเปลียนแปลง 2) เพือการเรียนรู้ทั งระดับ

บุคคล กลุ่มบุคคล และโรงเรียน และ 3) เพือก่อให้เกิดความรู้ใหม่จากการบูรณาการของภาคที

เป็นประสบการณ์ของผู้ปฏิบัติและภาคทีเป็นทฤษฎีของผู้วิจัย ซึงพบว่า ได้ผลลัพธ์ตามทีคาดหวังที

ดี แต่อาจเพิมให้ความสําคัญกับการเรียนรู้ทีเกิดขึ น “ระหว่างกลุ่ม” และ “ระดับชุมชน” ทีเข้ามา

มีส่วนร่วมในการวิจัยด้วย และนอกจากนันจะต้องคํานึงถึง “เป้าหมายสุดท้าย” ของการพัฒนา
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งานใดๆในโรงเรียนว่าจะต้องมุ่งให้เกิดผลการเปลียนแปลงในทางทีดีให้เกิดขึ นกับนักเรียนเป็น

สําคัญ 

การเริมกระบวนการวิจัยปฏิบัติการ 

การดําเนินการวิจัยปฏิบัติการ 4 ขันตอน ทีมีลักษณะเป็นเกลียวสว่าน คือการวาง

แผนการปฏิบัติการสังเกต  และการสะท้อน แล้ววางแผนใหม่ ปฏิบัติใหม่ สังเกตใหม่ และ       

การสะท้อนใหม่ขึ นทุกครังทีการวิจัยดําเนินไป ขันตอนทุกอย่างจะเกดิการปรับเปลียนไปเช่นนี

ต่อเนืองกันไป 

การดําเนินการวิจัยปฏิบัติการไม่จําเป็นต้องเริมทีขั นแรกเสมอไป บางครั ง

คณะผู้วิจัยอาจจะมีแผนการปฏิบัติเรียบร้อยแล้ว (ซึงได้มาจากการศึกษางานทีทําอยู่)จะเริมด้วย

การปฏิบัติเป็นขันตอนที 1 ของการดําเนินงาน บางกลุ่มอาจจะมีข้อมูลจากงานทีทําอยู่แล้ว อาจจะ

เริมปฏิบัติงานวิจัยในขันของการสะท้อน เพือทีจะกําหนดแผนการปฏิบัติต่อไป อย่างไรก็ตามส่วน

ใหญ่จําเป็นจะต้องเริมทีการสะท้อน เพือทีจะกําหนดหรือวางรูปแบบการปฏิรูปสถานการณ์ ซึงใช้

เป็นแนวของการกําหนดแนวคิดทีสนใจร่วมกัน (Thematic Concern) อันเป็นรากฐานของการ

วางแผน และการปฏิบัติงานต่อไป การสะท้อนสภาพการณ์ขันต้นเพือกําหนดแนวการดําเนินงาน         

การสํารวจขันต้นธรรมชาติของการสํารวจทัวไปเบื องต้น 

การวิจัยปฏิบัติการในแง่ของกิจกรรมวงจรเกลียวสว่าน ซึงมีกิจกรรม 4 ส่วน คือ

การวางแผนการปฏิบัติงาน การสังเกต และการสะท้อน ซึงเป็นวงจรกลับไปยังการวางแผนใหม่อีก

ครังหนึงเช่นนี เรือยๆ ไป   

เมือกําหนดรูปแบบแนวคิดในการดําเนินงานเสร็จแล้วขันตอนในระยะต่อไป คือ 

การมองสะท้อนเบื องต้นของสภาพการณ์นัน ท่านก็จะรวบรวมเหตุการณ์ต่าง  ๆทีเกียวข้องสัมพันธ์

กันซึงระยะนี ก็คือระยะแห่งการสํารวจเบื องต้นและต้องให้ความสนใจในประเด็นต่างๆ เกียวกับ

สภาพการศึกษาก่อนเริมวางแผน เพือพัฒนาระบบการศึกษาดังนี 
1) เราต้องเข้าใจอย่างชัดเจนว่า  เรากําลังทําอะไรอยู่  โดยจะต้องสามารถ

อธิบายว่ากําลังทําอะไร เข้าใจพื นฐานทางทฤษฎีความเชือเบื องหลังการกระทํานันอย่างไร (ทฤษฎี

ทีนํามาใช้นันเป็นสิงสําคัญเพียงใด) และต้องทราบว่าทฤษฎีเหล่านันมีความเป็นมาอย่างไร

สอดคล้องกับสถานการณ์อย่างไร  
2) เราจะต้องเข้าใจค่านิยมของการศึกษาทีเรายึดถืออยู่ ค่านิยมเป็นหลักชัย เป็น

สิงกําหนดแนวทางและความมุ่งมันของเรา  เป็นสิงทีเรายึดมัน เป็นหลักในการปฏิบัติทีจะดําเนิน

ไปสู่สิงนัน 
3) เราจะต้องทราบบทบาทของการศึกษาในสภาพสังคมและสิงแวดล้อมทีกว้าง

ออกไป การศึกษาในบริบทของชุมชนนันมีส่วนอยู่ในกระบวนการของสังคมและวัฒนธรรมอย่างไร 

ทังนี วิวัฒนาการชุมชนและการสืบทอดวัฒนธรรมนันได้รับการถ่ายทอดสืบต่อกันมาหลายชัวอายุคน 
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4) เราจะต้องเข้าใจประวัติและความเป็นมาของโรงเรียนเกียวกับรูปแบบและ

พัฒนาการของระบบโรงเรียน ซึงนอกจากจะแสดงให้เห็นถึงการเปลียนแปลงในโรงเรียนแล้ว ยัง

สามารถมองเห็นถึงความขัดแย้งทอีาจเกิดขึ นจากการเปลียนแปลงนัน  ๆ
5) นอกจากจะเข้าใจถึงความเป็นมาและประวัติทัวๆ ไปของชุมชนและระบบ

การศึกษาแล้ว เรายังจะต้องเข้าใจแนวความคิดของตัวเองเกียวกับระบบการศึกษา แนวทางปฏิบัติ

ของตนเอง และความสัมพันธ์หรือแนวคิดของเรากับของเพือนร่วมงานว่า สอดคล้องต้องกัน

หรือไม่ในบริบทของสังคมและวัฒนธรรมของชุมชนนัน 
จากประเด็นปัญหาต่างๆ เหล่านี จะช่วยให้มองเห็นปัญหาต่างๆ ทีควรจะคํานึงถึง

ในการกําหนดแนวการดําเนินงาน ช่วยให้เห็นจุดหรือสภาพในท้องถินในปัจจุบันซึงเป็นผลมาจาก

ประวัติศาสตร์ และช่วยให้มองย้อนกลับไปยังอดีต เพือกําหนดอนาคตว่าควรจะปรับปรุงอย่างไร

กําหนดแนวการเปลียนแปลงอย่างไร คาดการณ์ว่าหากเปลียนแปลงแล้วจะมีอะไรมาเป็นข้อโต้แย้งบ้าง 

และช่วยให้เข้าใจถึงสภาพการเปลียนแปลงทังทางวัตถุวิสัย (สิงของทีเป็นรูปธรรม) และทาง     

จิตวิสัย (สภาพทางจิตและความเชือ) ทีอาจจะกีดขวางหรือสกัดกันการเปลียนแปลงทีจะเกิดขึ น 
การสํารวจขันต้นจะช่วยหรือกําหนดนิยาม “กลุ่มปฏิบัติการ” ได้อย่างแจ่มชัด

ยิงขึ นซึงการกําหนดหรือนิยามกลุ่มปฏิบัติการนี จะกล่าวถึงสมาชิกในชุมชนทีน่าจะเข้าร่วมในการ

วิจัยปฏิบัติการทีท่านและกลุ่มกําลังวางแผนอยู่ จากแนวคิดทีสนใจร่วมกันทีกําหนดขึ น จะอธิบาย

เกียวกับจุดหมายปลายทางทีท่านจะดําเนินการ การกําหนดกลุ่มปฏิบัติงานว่าใครจะเกียวข้อง     

ในส่วนใด เมือดําเนินการมาถึงขันตอนนี  ท่านจะมีบัญชีรายชือผู้ ร่วมงานว่าใครรับผิดชอบใน   

ส่วนไหน และ (ในบัญชีรายชือทีคล้ายคลึงกัน) กลุ่มบุคคลทีจะได้รับผลประโยชน์จากงานนัน 
การวิเคราะห์เบื องต้นเกียวกับภาษาและการพูด 
- ในแง่ของแนวการดําเนินงาน มีประเด็นสําคัญอะไร  

- แนวคิดเหล่านี มีประวัติความเป็นมาอย่างไร และมีความสอดคล้องต้องกัน

กับแนวหรือข้ออ้างอิงจากด้านศกึษาศาสตร์   

- คณะทํางานของโครงการ สามารถระลึกถึงแนวคิดและความเป็นมาของความ

เชือในปัจจุบันอย่างไร   

- สํารวจนโยบายของรัฐหรือของโรงเรียนว่า มีนโยบายอะไรบ้างทีสอดคล้อง

สัมพันธ์กับแนวดําเนินงานของท่าน  ซึงนโยบายนันมีแนวคิดอย่างไร  มีเหตุผลอย่างไร  และจะ

สนองความสนใจหรือแนวคิดของใคร 

- มีหลักเหตุผลเกียวกับแนวความคิดเหล่านี  เกิดขึ นในสภาพการณ์ในชุมชนที

เกียวข้องกับแนวดําเนินงานอีกบ้างไหม 

- มีความเห็นทีสอดคล้องและไม่สอดคล้องกันเกียวกับการแปลความของ

แนวความคิดระหว่างบุคคลในกลุ่มหรือไม่ 

- แต่ละบุคคลแปลความเกียวกับแนวคิดหลักๆ   
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- มีเหตุการณ์ใดๆ  หรือไม่ทีเกิดการขัดแย้งระหว่างบุคคลและกลุ่ม 

- ในแนวการคิดและเขียนอย่างเป็นระบบเกียวกับการศึกษา 

- มีทฤษฎีทางการศึกษาหรือปรัชญาการศึกษาใดสัมพันธ์กับแนวคิดทีสําคัญ

เหล่านี บ้าง 

- ท่านสามารถทีจะระบุแนวการพูดของท้องถินในเชิงทีเป็นแบบอย่างของภาษา 

- บุคคลในกลุ่มวิจัยปฏิบัติการคิดและพูดอย่างไร   

- บุคคลภายนอกอืนๆ  รู ้และพูดเกียวกับประเด็นการดําเนินการของท่าน

อย่างไร 

- ภาษาและการพูดในสภาวะทีเป็นอยู่ สัมพันธ์เกียวกับกิจกรรมและการปฏิบัติ

อย่างไร  

- ภาษาและการพูดสัมพันธ์กับความสัมพันธ์ในสังคมและรูปแบบขอการจัด

องค์กรอย่างไร 

การวิเคราะห์ความสอดคล้อง ความสมจริงของกิจกรรมและการปฏิบัติ

เบื องต้น 

- ในส่วนทีสัมพันธ์กับแนวคิดทีสนใจร่วมกัน มีกิจกรรมอะไรบ้างทีบุคคลใน

สังคมยังปฏิบัติหรือกระทําอยู่ในปัจจุบัน กิจกรรมใดเป็นกิจกรรมทีสําคัญทีสุด มีการจัดรูปแบบมา

อย่างไร พัฒนามาจากกิจกรรมเดิมอะไร เมือไร ทีไหนและอย่างไร 

- อะไรทําให้กิจกรรมเหล่านี เป็น  “การศึกษา” 

- กิจกรรมนี ดําเนินไปอย่างไร อยู่ในระยะไหน พิจารณาความสัมพันธ์ระหว่าง

ปัจจัยป้อนเข้า กระบวนการและผลลัพธ์ว่าสงิใดทําให้เกิดผลใดโดยกระบวนการอะไร ผลผลิตใดที

เกิดขึ น และทําให้เกิดผลผลิตใหม่ขึ นมาอีกครัง (ตัวอย่าง เช่น ความรู้  เจตคติ ทักษะและวิถี    

ชีวิต.....) 

- กิจกรรมหลักข้อใดทีเป็นการกําหนดงานเชิงวิชาการทีเกียวข้องกับโครงการ

ของท่านและมีกิจกรรมหลักอะไรอีกบ้าง ทีไม่ใช่งานเชิงวิชาการทีท่านจะต้องควบคุม เช่น การ

ตรวจสอบภายนอกทีนอกเหนือจากการควบคุมชันเรียน กิจกรรมของสภานักเรียนทีไม่ใช้เงิน

งบประมาณสนับสนุน 

- ในส่วนทีสัมพันธ์กับกิจกรรมเหล่านี  บทบาทของท่านคืออะไร  และบทบาท

ของผู้อืนเป็นอย่างไร กลุ่มผู้ วิจัยมองเห็นบทบาทของตนอย่างชัดเจนหรือไม่ว่า จะต้องทําอะไร 

และควรทําอะไร 

- สิงทีท่านกําลังดําเนินการอยู่ใกล้เคียงกับสิงทีท่านกําลังจะทําการวิจัยและ

ปรับปรุงหรือไม่มีอะไรบ้างทีท่านกําลังทําอยู่ซึงทําห้าจุดมุ่งหมายสับสนหรือไม่ และบุคคลอืนๆ             

ในวงกว้างออกไปในชีวิตประจําวัน และสภาพการทํางานอย่างไร 
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- ท่านสามารถมองเห็นเหตุการณ์ทีบุคคลไม่ร่วมมือกันทํากิจกรรมหรือไม่ 

(เช่น คนทีอยู่ในบทบาทอืนๆ ไม่มีส่วนสัมพันธ์กับความคาดหวังในโครงการทีต่างกัน) มีปัญหา

เกียวกับการให้ความร่วมมือในกิจกรรมบ้างหรือไม่ เพราะเหตุใด 

- มีทางเลือกทีเป็นไปได้ในแนวอืนบ้างหรือไม่ มีอะไรบ้างและบุคคลอืนๆ ทีอยู่

ในสภาพการณ์รอบๆ  ตัวท่านสามารถจะเลือกทางเลือกนันได้บ้างหรือไม่  เขาเหล่านันควรจะ

ปฏิบัติอย่างไรเพือความเปลียนแปลงทีอาจจะเกิดขึ น 

การปรับเปลียนให้เป็นระบบของการปฏิบัติทีเหมาะสม 

- มีแบบอย่างของกิจกรรมใดทีจะสถาปนาให้เป็นประเพณีนิยม (ตัวอย่างเช่น

การประเมินด้านการปฏิบัติ  โครงสร้างของบทเรียนการแบ่งหน้าทีบทบาทในภาคแรงงาน) 

- มีการจัดการสถาบันต่างๆ บนพื นฐานของการสันนิษฐานหรือไม่ว่ากิจกรรม

ต่างๆ จะเกิดจากวิธีการต่างๆ (ตัวอย่าง เช่น กิจกรรมทางการเรียนการสอนในระหว่างห้องเรียน

และนอกห้องเรียน หรือประเภทของทรัพยากรทีมีอยู่ หรือข้อสันนิษฐานเกียวกับการใช้เวลาและ

สถานทีตามตารางสอน หรือความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่ม เพศ ความสามารถ หรือคุณลักษณะอืนๆ) 

กิจกรรมและการปฏิบัติของกลุ่มผู ้ร่วมในโครงการวิจัยกับผู ้ทีเกียวข้องหรือ

ได้ร ับผลจากโครงการวิจัย 

- มีความแตกต่างระหว่างกิจกรรมและการปฏิบัติของผู้ทีร่วมทําการวิจัยกับผูท้ี

เกียวข้อง หรือผู้ ทีได้รับผลจากโครงการวิจัยบ้างไหม ความแตกต่างนั นคืออะไร  และมี

ความสําคัญอย่างไร 

- กิจกรรมของผู้ ร่วมวิจัยตอบสนองหรือมีความขัดแย้งกับกิจกรรมในฐานะที

เป็นครู  นักเรียน หรือผู้บริหารหรือไม่ (ตัวอย่าง เช่น ถ้าโครงการวิจัยปฏิบัติการมีความต้องการที

จะให้การศึกษาอบรมแก่บุคคลในโครงการนี  การศึกษาอบรมนันแตกต่างไปจากการให้การศึกษา

อบรมตามปกติหรือไม่) 

การเชือมโยงระหว่างองค์ประกอบทงัสาม 
- กิจกรรมและการปฏิบัติเกียวข้องสัมพันธ์กับการใช้ภาษาและคําพูดใดบ้างที

ได้กําหนดไว้อย่างชัดเจนและสอดคล้องกัน (ตัวอย่าง เช่น มีการกําหนดการปฏิบัติไว้เป็นลําดับ

พร้อมคําอธิบายอย่างชัดเจนในลักษณะสาขาวิชา เช่น การประเมิน การเชือมโยงระหว่างกิจกรรม

หรือการปฏิบัตทิีสําคัญ มีความสอดคล้องและไม่สอดคล้อง 

เทคนิคและกระบวนการทีใช้ร่วมกับการวิจัยปฏิบัติการ  

1. เทคนิคการระดมพลังสร ้างสรรค์ (A-I-C)  

ความหมายของ A-I-C  คือ กระบวนการประชุมทีมีวิธีการและขันตอนที

เปิดโอกาสให้ผู้ทีเข้าร่วมประชุมได้มีโอกาสสือสาร แลกเปลียนความรู้และประสบการณ์ ข้อมูล

ข่าวสาร ซึงจะทําให้เกิดความเข้าใจถึงสภาพปัญหา ข้อกําจัด ความต้องการ และศักยภาพของผู้ที

เกียวข้องต่างๆ  เป็นกระบวนการประชุมทีระดมพลังสมอง เพือแก้ไขปัญหาและหาแนวทางในการ
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พัฒนาในเชิงสร้างสรรค์ เมือดําเนินการถูกต้องตามขันตอน ผลงานทีได้จากการประชุมนี จะมาจาก

ความคิดของผู้ทีเข้าร่วมประชุมทุกคน (กรมสุขภาพจิต, 2542) 
วิธีการของ A-I-C  เป็นการเชิญคนทีจะทํางานร่วมกันทังหมดในระบบใด

ระบบหนึงเข้ามาประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop)  ซึงจะดําเนินการใน 3 ขันตอน คือ 
ขันที 1 A = Appreciation คือ การทําให้ทุกคนให้การยอมรับและชืนชมคน

อืนโดยไม่รู ้สึกแสดงการต่อต้านหรือวิพากษ์วิจารณ์  เมือทุกคนได้แสดงออกโดยได้รับการยอมรับ

จากคนอืนๆ จะทําให้ทุกคนมีความรู้สึกทีดี มีความสุข มีความอบอุ่น และเกิดพลังขึ นในระหว่าง

คนทีมาประชุมด้วยกัน 
ขันที 2 I = Influence  คือ การใช้ความคิดริเริมสร้างสรรค์ทีแต่ละคนมีอยู่มา

ช่วยกันกําหนดวิธีการสําคัญหรือยุทธศาสตร์ทีจะทําให้บรรลุวิสัยทัศน์ร่วม หรืออุดมการณ์ร่วมของ

กลุ่มทีมาประชุมได้ดีทีสุด  ในขันนี ทุกคนยังมีโอกาสทัดเทียมกันทีจะให้ข้อคิดว่า วิธีการสําคัญทีจะ   

ทําให้บรรลุวิสัยทัศน์ร่วมนัน ประกอบด้วยอะไรบ้าง 
ขันที  3 C =  Control คือ การนําวิธีการสําคัญมากําหนดเป็นแผนปฏิบัติการ 

(Action Plan) อย่างละเอียดว่าทําอย่างไร มีหลักการและเหตุผลอย่างไร มีเป้าหมายอย่างไร              

ใครรับผิดชอบหลัก ใครต้องให้ความร่วมมือ จะต้องใช้งบประมาณค่าใช้จ่ายเท่าไร จากแหล่งใด 

(กรมสุขภาพจิต, 2542) 

การประยุกต์ใช้เทคนิค A-I-C  ในการวิเคราะห์สภาพการณ์ปัญหาเพือการ

วางแผนการวิจัยปฏิบัติการ 

1. สร้างความรู้สึกยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อืน โดยจัดกิจกรรมกลุ่ม

สัมพันธ ์

2.  แบ่งสมาชิกเป็นกลุ่มย่อย แล้วให้แต่ละคนวาดภาพสภาพปัจจุบันปัญหา

ขององค์กร 

3.  สมาชิกแต่ละคนนําเสนอภาพปัจจุบันตามแนวคิดของตนต่อกลุ่มแล้ว

รวมภาพสภาพปัจจุบัน ปัญหาขององค์กรเป็นภาพของกลุ่ม 

4.  สมาชิกแต่ละคนวาดภาพองค์กรตามความคาดหวัง (ความฝัน) ของตน 

5.  สมาชิกแต่ละคนนําเสนอภาพองค์กรตามความคาดหวังของตนเพือรวม

เป็นภาพของกลุ่ม 

6. สมาชิกทุกคนร่วมกันอภิปรายความแตกต่างระหว่างความคาดหวังกับ

สภาพทีเป็นจริงจัดเรียงลําดับปัญหาทีกลุ่มเห็นว่าสําคัญหรือเป็นเรืองเร่งด่วน 

7.  สมาชิกกลุ่มเลือกประเด็นทีทางกลุ่มเห็นว่าจําเป็นเร่งด่วน และอภิปราย

แนวทางการแก้ปัญหาร่วมกัน 

8. ทําโครงการวิจัยปฏิบัติการตามประเด็นปัญหาทีสมาชิกกลุ่มสรุป 
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2.  SWOT 

การวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อน (SWOT  Analysis)  ขันตอนการวิเคราะห์จุด

แข็งจุดอ่อนเพือจัดทําแผนการปฏิบัติการในสถานศึกษาโดยทัวไป  มีขันตอนดังนี 

 
 

การวิเคราะห์พันธกิจและกิจกรรม (Mission &Activity Analysis) 

 

การกําหนดวิสัยทัศน์ (Vision) 

 

 

การวิเคราะห์สถานการณ์ (SWOT) 

 

 
จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน(Weakness)  โอกาส (Opportunity)  ภาวะคุกคาม (Threat) 

 

 

การกําหนดกลยุทธ์ (Strategy) 

 

 

การจัดทําแผนปฏิบัติการ(Action Plan) 

 

ภาพที  9 การวิเคราะห์พันธกิจและกิจกรรม 
 

 

การประยุกต์ใช้การวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนในการวิเคราะห์สภาพการณ์

ปัญหาเพือวางแผนการวิจัยปฏิบัติการ มีรายละเอียดดังนี 
1. วิเคราะห์สภาพการณ์ปัญหาของสถาบัน/สถานศึกษา  โดยแยกเป็น

สภาพการณ์ภายนอก ซึงจะมีทังโอกาสและภาวะคุกคาม สภาพการณ์ภายในซึงจะมีทังจุดแข็งและ

จุดอ่อนดังตัวอย่าง 
 

 

 

 

 

 



 

 

107

ตารางที  3 การวิเคราะห์สภาพการณ์ปัญหา 

 

สภาพการณ์ภายนอก(สภาพการณ์ทัวไป) สภาพการณ์ภายใน (สภาพการณ์เฉพาะ) 

- การกระจายอํานาจการปกครอง 

- นโยบายปฏิรูปการศึกษา 

- พ.ร.บ การศึกษาแห่งชาต ิ

- นโยบายการผลิต (การพัฒนา) เ พือ

แข่งขันกับนานาประเทศ ฯลฯ 

- ผู ้ปกครองมีฐานะยากจน 

- ทีตังโรงเรียนอยู่ห่างไกลความเจริญ 

- ชุมชนมีแหล่งเรียนรู ้หลากหลาย 

- โรงเรียนตังอยู่ในชนบทการคมนาคมไม่สะดวก 

- โรงเรียนได้รับความร่วมมือจากชุมชนเป็นอย่างด ี

- บุคลากรไม่เพียงพอ ต้องรับผิดชอบสอนไม่ตรงสาขา 

- บุคลากรส่วนใหญ่อายุยังน้อย 
  

2. ผู้ ร่วมประชุมเลือกจุดอ่อนหรือภาวะคุกคามทีเห็นว่ามีความสําคัญทีสุด 

3. ผู้ ร่วมประชุม ช่วยกันเลือกแนวทางการแก้ไขปัญหา หรือวางแผนเลือก

กลยุทธ์ทีคาดว่าจะสามารถใช้แก้ปัญหาดังกล่าวได้ 
4. วางแผนการวิจัยปฏิบัติการ  โดยจัดทําเค้าโครงการวิจัยดังตัวอย่างการ

วิเคราะห์สภาพการณ์ปัญหาของโรงเรียนแห่งหนึง โดยใช้  SWOT Analysis   

การวิเคราะห์สภาพการณ์ตามแนวคิดทีสนใจร่วมกันหรือแนวคิดทีเกยีวข้อง

กับปัญหา (Thematic Concern) เพือให้เข้าใจสภาพการณ์ปัญหาในชันเรียนอย่างครอบคลุมทุก

แง่มุม การใช้ตารางวิเคราะห์สภาพการณ์ปัญหาทางการศึกษาข้างล่างนี  เป็นแนวทางการหา

โครงสร้างของปัญหาอย่างมีระบบ เพือทบทวนแง่มุมปัญหา และถกปัญหาอย่างกว้างขว้างโดย

สร้างคําถามตนเองตามลําพังหรือทํากิจกรรมกับผู้ร่วมงานวิจัยตัวอย่างสภาพการณ“์นักเรียนไม่ส่ง

การบ้านวิชาคณิตศาสตร์” มีรายละเอียดดังต่อไปนี 
1. เขียนสภาพการณ์ในชันเรียนมา 1 ประเด็น เช่น นักเรียนไม่ส่งการบ้านวิชา

คณิตศาสตร์ 
2. จัดทําตารางวิเคราะห์สภาพการณ์ปัญหาทางการศึกษา  ดังตัวอย่าง 
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ตารางที  4 วิเคราะห์สภาพการณ์ปัญหาทางการศึกษาสภาพการณ์ “นักเรียนไม่ส่งการบ้านวิชา

คณิตศาสตร์” 
 
 ครู นักเรียน เนื อหาวิชา สภาพแวดล้อม 

คร ู - สอนไม่รู ้ เรือง - ไม่ตังใจ 

-  เรียนอ่อน 

 

- เนื อหาเยอะ 

- กลัวสอนไม่ทัน 

- ยาก 

- ขาดแหล่งเรียนรู ้

นักเรียน - สอนน่าเบือ 

- สังการบ้าน 

   เยอะ 

- ครูด ุ

- ขี เกียจ   

เนื อหาวิชา    - สอนในคาบบ่าย    

   ทําให้นักเรียน  

   ง่วงนอน 

สภาพแวดล้อม   -  เนื อหาเป็น   

    เรืองไกลตัว 

 

 

ตัวอย่างการใช้ตารางวิเคราะห์สภาพการณ์ปัญหาทางการศึกษา 

 

หากพิจารณาจากแถวที 1 สดมภ์ที 1 
ครู- ครู : ตั งคําถามว่าปัญหานันมีอะไรเกียวข้องกับครูบ้างหรือปัญหานันมี

สาเหตุใดทีเกียวข้องกับครูในแง่มุมของความคิดของครูเอง(แถว 1)

เช่น ครูสอนไม่รู ้เรือง 
หากพิจารณาจากแถวที 2 สดมภ์ที 1 

นักเรียน – ครู : ตังคําถามว่าปัญหานันมีอะไรเกียวข้องกับครูบ้าง (สดมภ์ 1)  

ในแง่มุมของความคิดของนักเรียน (แถว 2)  เช่น  

 ครูสอนน่าเบือ 

 ครูสังการบ้านเยอะ    

 ครูดุ 

 เป็นต้น 

หากพิจารณาจากแถวที 1 สดมภ์ที  2 

นักเรียน – ครู : ตั งคําถามว่า ปัญหานันมีอะไรเกียวข้องกับนักเรียนบ้างใน

แง่มุมของความคิดของครู เช่น  

 ไม่ตังใจ 

 เรียนอ่อน 

 เป็นต้น 



 

 

109

3. เลือกสาเหต ุ

ในทีนี เลือกสาเหตุจากการทีครูสังการบ้านเยอะ 
4.  เขียนแนวทางการแก้ปัญหา  เช่น 

-  ครูผู้สอนอภิปรายกับครูวิชาอืนเพือลดจํานวนการบ้าน 

-  พยายามวางแผนให้นักเรียนใช้เวลาทํางานในคาบเรียนบางส่วน 

-  มีการเสริมแรงผู้ทีส่งการบ้านครบ และตรงตามกําหนด 

5. เขียนชืองานวิจัย วางแผนการทําวิจัยทีสอดคล้องกับปัญหาและแนว

ทางการแก้ปัญหา  
จากแนวทางทีวิเคราะห์ได้นํามาวางแผนการทํากิจกรรมเพือปรับปรุงการ

เรียนการสอนในชันเรียน ทังนี ต้องคํานึงปัจจัยต่างๆ ทีเกียวข้องอย่างรอบคอบด้วยว่ากิจกรรมนัน

จะต้องประกอบด้วยอะไร กระทําอย่างไร โดยใคร ซึงเป็นทีมาของการวางแผนทําวิจัยปฏิบัติการต่อไป 
3.   การวิเคราะห์สภาพการณ์โดยใช้แผนทีความคิด (Mind  Mapping) 

แผนทีความคิด (Mind Map) เป็นเทคนิคการจดบันทึกทีพัฒนาขึ นจาก

ความรู้ เรืองสมองและความทรงจําของมนุษย์ เดิมมนุษย์เราแทบทุกชาติ ทุกภาษาจดบันทึกกัน

เป็นแบบเส้นตรงขนานกันไปเป็นแถวๆ มานานหลายศตวรรษ  ต่อมาเมือประมาณก่อนปี 2520  

เล็กน้อย คนเรา รู ้เรืองการทํางานของสมองมากขึ น Tony Buzan (อ้างถึงใน ธัญญา ผลอนันต,์ 2543) 

จึงเสนอวิธีการจดบันทึกของผู้ทียอมรับกันว่าเป็นอัจฉริยะบุคคลของโลก เช่น ลีโอนา ดาวินซี, 

อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์  จนถึงนักการเมืองคนสําคัญอย่างประธานาธิบดี จอห์น เอฟ. เคนเนดี โทนี

เรียกวิธีการจดบันทึกนี ว่า Mind Mapping 
หลักสําคัญของ Mind Mapping ก็คือ ใช้ภาพสีและเส้นร่วมกันในการจด

บันทึกโดยเริมจากตรงกึงกลางหน้ากระดาษทีไม่มีเส้น ความคิดต่างๆ อาจจะแทนด้วยคําทีเป็น

กุญแจหรือภาพสะท้อนความคิดนันมีเส้นโยงเชือมต่อกันแบบเดียวกับทีสมองทํางาน 

ประโยชน์ของ Mind Mapping   

1. ช่วยในการวางแผนงาน 
2. ช่วยในการจดบันทึกสรุปเนื อหา 

3. ช่วยในการตัดสินใจ โดยวิเคราะห์ทางเลือกต่างๆ 

ขันตอนการวิเคราะห์สภาพการณ์ปัญหาเพือการวางแผนการวิจัยฯโดยใช้ 

Mind Mapping   

1. กําหนดความสําคัญทีเป็นประเด็นทีผู้ วิจัยสนใจ หรือทีคาดว่าเป็นปัญหา 

ดังตัวอย่างในหน้า 53  เลือกประเด็นการทําวิจัยในชันเรียน 
2. วิเคราะห์หาสาเหตุจากหลายๆ ทางเลือก เช่น ครูขาดแรงจูงใจ ภาระงาน

มีมาก ฯลฯ 
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3. พิจารณาสาเหตุทีสําคัญมาวางแผนการวิจัยปฏิบัติการดังตัวอย่าง เรือง 

การทําวิจัยในชันเรียนของครู หากพิจารณาสาเหตุเรืองทีครูขาดความรู้ ก็อาจดําเนินการพัฒนาครู             

โดยฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หากพิจารณาสาเหตุเรืองภาระงานก็อาจหมุนเวียนหน้าทีครูเพือ

สนับสนุนให้มีเวลาทําวิจัยปฏิบัติการ 
 
 

  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที  10 ขันตอนการสิจัยเชิงปฏิบัติการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plan 

-  ศึกษาและวิเคราะห์สภาพปัญหา 
-  ศึกษาค้นคว้าทฤษฎี แนวคิด วรรณกรรมและงานวิจัยทีเกียวข้อง 
-  สร้างเครืองมือทีใช้ในการวิจัย 
-  ให้ความรู ้แก่ผู ้ ช่วยวิจัย 

Act 

ปรับปรุง 

Reflect 

Observe 

-  ดําเนินการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู ้ทีพัฒนาขึ น 

-  การสังเกตกระบวนการและผลของการปฏิบัติโดยใช้เทคนิค 
    การเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี  การบันทึกสนาม แบบสังเกต 
    พฤติกรรมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูและ 
    นักเรียน แบบทดสอบย่อยท้ายวงจร 

-  ตรวจสอบกระบวนการ ประเมิน อภิปราย สรุปผลและ 
    เสนอแนะการจัดกิจกรรมในแต่ละแผนการจัดการเรียนรู ้และ 
    วงจรปฏิบัติการแต่ละวงจร 

ปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู ้และกิจกรรมตามผลการสรุปและ

วางแผนการปฏิบัติการวงจรต่อไป 
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2.8   กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที  11 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

 

หลักการวิจัยของการปฏิบัติการ 

แบบมีส่วนร่วม (Participatory Action 

Research) 

หลักการของ Action Research 

- Collaboration 

- Empowerment 

- Encouragement 

ขันตอนของ Action Research : PAOR 

 
  แนวคิดเกียวกับการจัดการเรียนรู ้

  สําหรับเด็กปฐมวัยในการพัฒนา  
  ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ - สังคม 

  และ ด้านสติปัญญา 

แนวคิดเกียวกับการพัฒนาครู 

- เตรียมบริบทและความเข้าใจร่วมกัน  

- วางแผนกลยุทธ์ในการดําเนินการ 

- กําหนดตัวบ่งชี และผลลัพธ์ทีคาดหวัง 

- กระบวนการพัฒนาครู 

- อบรม 

- การศึกษาดูงาน(best practice) 

- นิเทศ กํากับ ติดตามและ   

ประเมินผลอบรมปฏิบัต ิ

กระบวนการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู ้  ความเข้าใจ

และทักษะ 

- ปรัชญาการจัดการเรียนรู ้แบบผสมผสาน 
- รูปแบบการจัดการเรียนรู ้
- กิจกรรมการจัดการเรียนรู ้
- การประเมินผลการเรียนรู ้

 
การพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัยในศูนย์เด็กเล็ก 

- การจัดการความรู ้   (KM) 

- สุนทรียสนทนา (Dialogue) 

- สุนทรีสาธก (Appreciative Inquiry)  

- ฟังอย่างลึกซึ ง (Deep Listening) 
 

 



Reconnaissance โดยการ survey  เช่น 

 ข้อมูลส่วนบุคคล  (Personal data)  

 ปัญหา (Problems) 

 ความชอบ  (Preference) 

 เนื อหา วิชาการ/รูปแบบ สถานท ี

 ประสบการณ์ (Past  Experience)  

 แผนงานตามนโยบาย (Program 

Policy) 

 จุดมุ่งหมาย  (Purpose) 

 ขันตอน  (Procedure) 

 การออกแบบ (Program Design) 

 การประเมินแผนงาน (Program 

Evaluation) 

 การเจรจาต่อรองเพือได้มาซึง

แผนงาน/โครงการ  (Program  

Negotiation / Possible) 

1  บุคลากรได้รับพัฒนา 

     ความรู ้  เจตคติทักษะ       

     ประสบการณ์ของ      

     บุคลากร 

2 ขันตอน/กระบวนการ/  

คู่มือการทํางานของ

บุคลากร 

 3    แบบแผนกิจกรรมเพือ   

       พัฒนาเด็กเล็ก 

4 กิจกรรมการจัดการ

เรียนรู ้ของผู ้ดูแลเด็ก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  

         

                                                                                                                                                                                                                                                    

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                  

 

            
 
 
ภาพที  12 ขันตอนการวิจัย 
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บทที  3 

วิธีดําเนินการวิจัย 

 

 

การวิจัยครั งนี  เป็นการวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมโดยมีจุดมุ่งหมายเพือพัฒนา

บุคลากร ให้สามารถพัฒนาศักยภาพของเด็กปฐมวัย ทังด้านร่างกาย อารมณ์ และสติปัญญา      

ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลเมืองบ้านไผ่ได้แบ่งการดําเนินการวิจัยเป็น 2 ระยะ คือ 

ระยะที 1 ศึกษาข้อมูลพื นฐานและกระบวนการ/วิธีการพัฒนาบุคลากรในศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็ก สังกัดเทศบาลเมืองบ้านไผ่ โดยการวิจัยเอกสาร การวิจัยเชิงสํารวจสถาบัน การเก็บรวบรวม

ข้อมูลภาคสนาม การประชุมปฏิบัติการ การใช้สุนทรียสนทนา สุนทรียสาธก และการประชุมเสวนา 

แล้วนําผลทีได้ไปใช้ในการวางแผนพัฒนาบุคลากร โดยผู้ วิจัยและผู้ ร่วมวิจัย ร่วมกันจัดทํา

แผนพัฒนาบุคลากร  

ระยะที 2 พัฒนาบุคลากรด้วยกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม โดยการ

ประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดทําแผน กําหนดตัวบ่งชี  จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ มอบหมายงาน 

การศึกษาดูงาน  สาธิตการสอน การนิเทศภายในและการนิเทศแบบคลินิก เพือพัฒนาบุคลากร  

ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลเมืองบ้านไผ่ การวิจัยส่วนใหญ่เสร็จสิ นลงด้วยการสรุปผล

และการให้ข้อเสนอแนะซึงในแต่ละระยะมีรายละเอียดดังนี 

 

3.1 ระยะที 1  ระยะเตรียมการ 

ขั นตอนที  1  การเตรียมการ (Preparation) 

ในการวิจัยครังนี ผู้ วิจัยเลือกใช้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลเมืองบ้านไผ่ จํานวน 3 

แห่งเป็นการเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling) เนืองจากผู้ วิจัยได้รับทราบความคิดเห็น

และข้อกังวลของผู้ปกครองของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก รวมถึงมุมมองของประชาชนในเขตพื นที

เทศบาลเมืองบ้านไผ่ทีมีการเปรียบเทียบคุณภาพของศูนย์เด็กเล็กเอกชน ซึงบางแห่งนิยมเรียก

เนอสเซอรี และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดหน่วยงานท้องถินว่ามีความแตกต่างกัน ซึงผู้คนส่วนใหญ่

หากมีทางเลือกและกําลังทรัพย์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลจะเป็นทางเลือกรายสุดท้าย 

เนืองจากมองว่าความพร้อมด้านบุคลากรยังไม่ดีพอ ประกอบกับมุมมองของคนในชุมชนกับ

หน่วยงานท้องถินยังเป็นด้านโครงสร้างพื นฐานเป็นหลัก เช่น ถนนหนทาง การบรรเทาความ

เดือดร้อนด้านอืนๆและมองว่างานทางด้านการศึกษาควรเป็นหน้าทีของสํานักงานเขตพื นที

การศึกษาซึงสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ สําหรับเทศบาลเมืองบ้านไผ่ คณะผู้บริหารมีนโยบาย

สนับสนุนให้ได้บุคลากรในพื นทีเข้ามาทํางานเพือเป็นการสร้างงานให้แก่ลูกหลานของคนในพื นที

ได้มีงานทํา รวมถึงการรับโอนครูผู้ดูแลเด็กทีเป็นคนในพื นทีกลับเข้ามาทํางานในบ้านของตนเอง

ซึงเป็นไปตามนโยบาย “ครอบครัวเข็มแข็ง ท้องถินเข้มแข็ง” เพือคืนบุตรหลานให้กับชุมชนโดย
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ผู้วิจัยเข้าใจถึงปัญหาของข้อจํากัดของท้องถินโดยเฉพาะทีเจตนาทีจะนําลูกหลานของคนในชุมชน

กลับมาทํางานในบ้านเกิดซึงส่วนใหญ่ยังขาดคุณสมบัติไม่ว่าจะเป็นคุณวุฒิและประสบการณ์ด้าน

เด็กปฐมวัย รวมทังผู้ วิจัยเป็นผู้บริหารของเทศบาลเมืองบ้านไผ่มีหน้าทีรับผิดชอบดูแลเกยีวกับ

การจัดการศึกษาของท้องถิน สามารถจะกําหนดนโยบาย จัดสรรงบประมาณเพือการศึกษา  

สนับสนุนส่งเสริมบุคลากรให้ก้าวหน้ายิงขึ นได้ ผู้ วิจัยในฐานะผู้บริหารท้องถินได้ตระหนักและเห็น

ความสําคัญในการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย จึงมีความสนใจทีจะพัฒนาบุคลากรของศูนย์พัฒนา

เดก็เล็กทีอยู่ในพื นทีรับผิดชอบ ผู้ วิจัยได้สัมภาษณ์ผู้บริหารการศึกษาและร่วมประชุมกับคณะ

ผู้ดูแลเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทัง 3 แห่งเพือพูดคุยถึงความรู้สึก สอบถามความต้องการ/ความ

ประสงค์ในการร่วมวิจัยในครังนี หลังจากนันผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยได้ทําความเข้าใจอธิบายร่วมกัน

ถึงบริบทและสถานการณ์ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทัง 3 แห่ง ในระยะนี ผู้วิจัยดําเนินการ ดังนี 

1) กลุ่มผู้ให้ข้อมูล จํานวน  3 กลุ่ม ได้แก่ 

1.1) หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและผู้ ดูแลเด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทีได้รับ

รางวัลการประกวดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดเีด่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน (จังหวัดขอนแก่น) 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 จํานวน 73 คน ทังหมด 12 ศูนย์ 

1.2) กลุ่มผู้ ร่วมวิจัย (Research Participants) มีผู้เข้าร่วมศึกษาวิจัยด้วยความสมัครใจ 

จํานวน 17 คน ประกอบด้วยหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 3 คน และผู้ดูแลเด็ก จํานวน 14 

คน ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ทัง 3 แห่ง 

1.3) ผู้ปกครองของเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทัง 3 แห่ง จํานวน 144 คน  และ

กรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทัง 3 แห่ง จํานวน 12 คน 
2) เครืองมือทีใช้ในการวิจัย   

การวิจัยในครังนี มีเครืองทีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยจําแนกเป็น 

2.1) แบบบันทึกการสนทนา 

2.2) แบบบันทึกการสังเกต 

2.3) แบบบันทึกการวิเคราะห์เอกสาร 

2.4) แบบสอบถาม จํานวน 3 ชุด โดยจําแนกรายละเอียดดังนี 

เครืองมือชุดที 1 แบบสอบถามปลายเปิด ผูร่้วมวิจัยทัง 17 คน เพือทราบปัญหาโดย

แยกประเด็นคําถามเป็น 6 ด้าน คือ 1) เนื อหาสาระทีสอน 2) รูปแบบกิจกรรมเทคนิคและวิธีการ

สอน 3) พฤติกรรมการเรียนของผู้ เรียน 4) สือการเรียนการสอน 5) การวัดผลและประเมินผล 

6) คําถามทีเกียวข้องกับการวิจัย จํานวน 10 คําถามซึงแสดงไว้ในภาคผนวก ก 

เครืองมือชุดที 2 แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (rating scale) 5 ระดับคือ 

มากทีสุด มาก ปานกลาง น้อยและน้อยทีสุด สําหรับสอบถามผู้บริหารท้องถิน คณะกรรมการศูนย์

พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 30 คน สอบถามเกียวกับความคาดหวังของผู้ทีเกียวข้องต่อการจัดการศึกษา 

ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบ้านไผ่ โครงสร้างแบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 3 ตอน 
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ตอนท ี1 สภาพทัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ตอนท ี2 ความคาดหวังของผู้ทีเกียวข้องต่อการจัดการศึกษา 

ตอนท ี3 ข้อเสนอแนะ                

เครืองมือชุดที 3 แบบสอบถามตามแบบมาตราประมาณค่า (Rating scale) 5 ระดับ

คือ มากทีสุด มาก ปานกลางน้อยและน้อยทีสุด สําหรับสอบถามความคิดเห็นของหัวหน้าศูนย์ฯ 

และผู้ดูแลเด็ก ผู้ปกครอง เกียวกับสภาพปัจจุบันและปัญหาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และวิเคราะห์

ข้อมูลเชิงวิชาการเพือพัฒนารูปแบบการพัฒนาครู โครงสร้างแบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 3 ตอน 

ตอนท ี1 สภาพทัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ตอนท ี2 สภาพปัจจุบันและปัญหา                    

ตอนท ี3 ข้อเสนอแนะ                

3) ขันตอนการดําเนินงาน ในการวิจัยครังนี ผู้ วิ จัยได้ดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล

ตามลําดับต่อไปนี 
การเตรียมการเพือสํารวจสภาพปัญหาของบุคลากรของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด 

เทศบาลเมืองบ้านไผ่  โดยผู้วิจัยดําเนินการดังต่อไปนี 

3.1) การประชุม กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ ์และการอภิปรายร่วมกัน โดยการใช้สุนทรี

ยนทนา สุนทรีสาธก และการฟังอย่างลึกซึ งของผู้ร่วมประชุม โดยผู้ วิจัยและครูผู้ ดูแลศูนย์พัฒนา

เด็กเล็กระดมความคิดเพือร่วมกันปรึกษาหารือและแลกเปลียนความคิด และประสบการณ์จาก

การดําเนินงานในระยะทีผ่านมา เพือสํารวจสภาพปัญหาทีพบจากการปฏิบัติงานและแนวทางที

ต้องการในการพัฒนาการดําเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก รวมทังสร้างความตระหนักเกียวกับ

การเปลียนแปลงและพัฒนาการดําเนินงานการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ของบุคลากร โดยมีการ

กําหนดกิจกรรม วิธีการแก้ไขปัญหา และการพัฒนา ร่วมกันกําหนดวัน เวลา และสถานที ทีจะจัด

กิจกรรม 6 กิจกรรม ได้แก่ การอบรมเชิงปฏิบัติการ การมอบหมายงาน การสาธิตการสอน 

การศึกษาดูงาน การนิเทศภายใน และการนิเทศแบบคลินิก กําหนดตัวบ่งชีเพือพัฒนาบุคลากรให้

เกิดการเรียนรู้ระดับระบวนการและเชิงผลลัพธ ์โดยดําเนินการประชุมในวันที 7 ธันวาคม 2552 

ณ ห้องประชุมเทศบาลบ้านไผ่  

3.2) วิจัยเอกสารโดยการศึกษาวิเคราะห์เอกสารทีเกียวข้องดังนีการวิจัยเชิง

ปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม การมีส่วนร่วมในการพัฒนาของบุคลากร กระจายอํานาจในการจัด

การศึกษา การจัดการศึกษาของส่วนท้องถิน นโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาเด็กปฐมวัย

หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย เพือให้ผู้ วิจัยและผู้ ร่วมวิจัยมีความรู้ความเข้าในแนวคิด และการ

ดําเนินงานในการวิจัยได้อย่างถูกต้องชัดเจน ตรงกัน และสามารถนําองค์ความรู้ทีได้จาการศึกษา

เอกสารไปใช้ในการดําเนินการวิจัยและการพัฒนาการดําเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

3.3) การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้ วิ จัยดําเนินการจัดกระทําและวิเคราะห์ข้อมูลทีเก็บ

รวบรวมโดยใช้การวิเคราะห์และสรุปแบบพรรณนา 
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การสร้างความตระหนักแก่ผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลเมืองบ้านไผ่ 

ในขันตอนนี ผู้ วิจัยและผู้ ร่วมวิจัยจํานวน 17 คนได้ประชุมเสวนา สุนทรียสนทนา 

(Dialogue) สุนทรียสาธก และการฟังอย่างลึกซึ ง ฟังให้ได้ยิน เมือวันที 18 และ 29 ธันวาคม 

2551  เวลา 15.00 – 16.00 น. ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2 และ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมือง

บ้านไผ่ ตามลําดับ เพือศึกษาข้อมูลเบื องต้นอย่างถ่องแท้ (Reconnaissance) กําหนดสภาพที

ต้องการเปลียนแปลง (Identify and Area of Focus) แนวทางในการแก้ปัญหา กําหนดบทบาท

หน้าทีผู้เกียวข้องโดยใช้เทคนิค AIC 
 

3.2 ระยะที 2 การดําเนินงานการวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมและพัฒนาบุคลากร  

ในระยะนี  มีรายละเอียดและขันตอนดําเนินการดังต่อไปนี 

1) กลุ่มผู้ร่วมวิจัย (Research Participants) มีผู้เข้าร่วมศึกษาวิจัยด้วยความสมัครใจ จํานวน 

17 คน ประกอบด้วยหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 3 คน และผู้ดูแลเด็ก จํานวน 14 คน ในศูนย์

พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ทัง 3 แห่ง 
2) เครืองมือทีใช้ในการวิจัยในระยะที 2 ได้แก่ แบบบันทึก และแบบสังเกตทีผู้ วิจัยสร้างขึ น 
3) ขันตอนการดําเนินงาน 
ขั นตอนที  2  การวางแผน (Plan)  

ผู้ วิ จัยดําเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการระหว่างผู้ วิ จัยและผู้ ร่วมวิจัยเมือวันที  5  

มกราคม 2552  เวลา  15.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่ เพือกําหนด

ประเด็นปัญหาทีต้องการปรับปรุง แก้ไข หรือพัฒนา และการจัดทําแผนปฏิบัติการ (action plan) 

ตามตารางท ี5แสดงไว้ในหน้าที 117 -119 ขันตอนการวางแผนปฏิบัติการ/โครงการ/กิจกรรม 

และขันตอนการประเมินและสรุปผล  

ขั นตอนที 3 การปฏิบัติการ (Act)  

ขั นตอนที 4 การสังเกต (observing) 

เป็นการนําแผนกิจกรรมการทีวางไว้แล้วในขันตอนที 2 ไปจัดกิจกรรม และการตีความ
ปรากฏการณ์ต่างๆ ว่า เกิดการเปลียนแปลงเพียงใดได้องค์ความรู้ใหม่ ทฤษฎีใหม่ หรือเกิดการ
เรียนรู้ใหม่อะไรบ้าง ซึงมีดังนี   คือ การอบรมเชิงปฏิบัติการ 2 ครัง ครังท1ี เรืองการจัดทําระบบ
ประกันคุณภาพภายใน และ การประเมินภายนอกสถานศึกษา การวิจัยในชันเรียน วันที 21-22 
มีนาคม 2552 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ครังท ี2 เรืองนวัตกรรม
การศึกษาในชัน และการจัดแผนการเรียนรู ้ การสาธิตการสอน ระหว่างวันที 13-15 ตุลาคม 2552 
และระหว่างวันที 7-8 พฤศจิกายน 2552ผู้  ณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมี
ผู้เข้าร่วมอบรมคือผู้ร่วมวิจัยทัง 17 คน ได้มอบหมายงานเป็น 3 กลุ่ม ในการอบรมทัง 2 ครังให้กลุ่ม
แต่ละกลุ่มก่อนทีจะไปศึกษาดูงาน โดยศึกษาดูงานวันที 3 พฤศจิกายน 2552 ทีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
โนนข่า สังกัดองค์การบริหารส่วนตําบลโนนข่า อําเภอพล จังหวัดขอนแก่น ผู้ วิจัยและผู้ ร่วมวิจัยได้
กําหนดประเด็นสําคัญในการศึกษาดูงานและกําหนดให้สมาชิกทีไปศึกษาดูงานร่วมกันรับผิดชอบใน



 

 

117

การหารายละเอียดตามประเด็นทีกําหนดให้แล้วนํามาสรุปและรายงานผลต่อทีประชุม หลังจากนันมี
การทํานิเทศภายใน โดยมอบหมายให้แต่ละกลุ่มดําเนินการนิเทศภายในตามตารางนิเทศทีกําหนดให้
ระหว่างวันที 15 – 30 พฤศจิกายน 2552 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1, 2 และ 3   

ขั นตอนที 5 การสะท้อนผล (reflecting)  
เพือสรุปผลการดําเนินงานทีผ่านมาทังหมด ผลการเรียนรู้ทีเกิดขึ น และข้อเสนอแนะเพือ

การปรับปรุงแก้ไขสรุปรายงานผลการสังเกต  
ขั นตอนที 6 การวางแผนใหม่ (re- planning)  
การทบทวนผลการดําเนินงานและจัดทําแผนปฏิบัติงานใหม่ซึงขันตอนนี มีการดําเนินการ 5 

ขันตอน คือ ขันตอนวิเคราะห์สภาพทีเคยเป็นมา ปัจจุบัน และสภาพทีคาดหวังขันตอนกําหนดปัญหา
และทําความเข้าใจปัญหา ขันตอนประเมินประเด็นปัญหาทีต้องการแก้ไข ขันตอนการจัดทําแผน   

ขั นตอนที 7 การปฏิบัติใหม ่(re-acting) ปฏิบัติการ/กิจกรรมใหม่ และ 
ขั นตอนที 8 การสังเกตผลใหม ่(re-observing) ขันตอนการประเมินและ 
ขั นตอนที 9 การสะท้อนผลใหม ่(re- reflecting) สรุปผล โดยผู้ วิจัยและผู้ ร่วมวิจัยได้

ร่วมกันทบทวนผลการปฏิบัติงานทังหมดทีผ่านมา และร่วมกันวางแผนใหม่ในกิจกรรมของ
โครงการทียังไม่ประสบผลสําเร็จตามเป้าหมายทีกําหนดไว้ จากนันก็นําสู่การปฏิบัต ิ 

ขั นตอนที 10 การสรุปผล (conclusion) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เพือสรุปผลการวิจัย
ในขันตอนท ี1-9 และหาข้อสรุปในประเด็นเกียวกับการเปลียนแปลง การเรียนรู้จากการปฏิบัต ิ
 
ตารางที  5 ตารางปฏิบัติการ 
 

ขั นตอน กิจกรรม เป้าหมาย 
เครืองมือ/ 

วิธีการ ผู ้ เกียวข้อง 

วงรอบท ี1         
การวางแผน     

1.ประชุมปฏิบัติการ กําหนดกิจกรรม/วิธีการแก้ไข ผู ้วิจัย เทคนิค AIC,  ผู ้วิจัย 

  ปัญหา/พัฒนา ผู ้ ร่วมวิจัย SWOT ผู ้ ร่วมวิจัย 

2.ประชุมจัดทําแผน กําหนดวัน , เวลา , สถานท ี ผู ้วิจัย แบบสังเกต ผู ้วิจัย 

 วันที 7,18 และ 29  ทีจะจัดกิจกรรม 6 อย่าง ได้แก่ ผู ้ ร่วมวิจัย Dialogue ผู ้ ร่วมวิจัย 

ธันวาคม 2551 การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ  KM  

 วันที 9-12 มกราคม  การมอบหมายงาน    

2553 การสาธิตการสอน       

  การศึกษาดูงาน        

  การนิเทศภายใน       

 การนิเทศแบบคลินิก    
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ตารางที  5 ตารางปฏิบัติการ  (ต่อ) 
 

ขั นตอน กิจกรรม เป้าหมาย 
เครืองมือ/ 

วิธีการ 
ผู ้ เกียวข้อง 

3. ประชุมกําหนดตัวบ่งช ี กําหนดตัวบ่งชเีพือพัฒนา ผู ้วิจัย ตารางตัวชี วัด ผู ้ ร่วมวิจัย 

 

บุคลากรให้เกิดการเรียนรู ้ระดับ

กระบวนการและเชิงผลลัพธ ์

ผู ้ ร่วมวิจัย 

 

แบบสังเกต 

แบบบันทึก  

การปฏิบัติการ และการ

สังเกต     

4.การอบรมเชิงปฏิบัติการ  -เพือให้มีความรู ้ความเข้าใจ ผู ้วิจัย แบบบันทึก วิทยากร 

5.การมอบหมายงาน  

 

และสามารถปฏิบัติได้ โดย

มอบหมายเป็น 3 กลุ่มเพือ ผู ้ ร่วมวิจัย แบบสังเกต 

ผู ้ ร่วมวิจัย 

 

วันที 21-22 มีนาคม  จัดทําเรืองต่อไปน ี  แบบ  

2552 ณ ห้องประชุมสภา 1.ระบบประกันคุณภาพภายใน  ทดสอบ  

เทศบาลเมืองบ้านไผ่ 2.การวิจัยในชันเรียน   ผลการ   

วันที 15-17 ตุลาคม  3.พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา   ตรวจใบงาน   

 และ 7 -8 พฤศจิกายน 4.แผนพัฒนาโรงเรียน   ผลการ   

2552 ณ คณะกษาศาสตร์ 5.การวิเคราะห์หลักสูตร   เขียนแผน   

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 6.การเขียนแผนทีความคิด       

  7.การเขียนแผนการเรียนรู ้       

 แบบบูรณาการ    

  8.การสาธิตการสอน       

6.การศึกษาดูงาน  -ศึกษาสภาพจริงแลกเปลียน ผู ้บริหาร แบบบันทึก ผู ้บริหาร 

วันที 3 พฤศจิกายน เรียนรู ้ประสบการณ ์ ผู ้ดูแลศูนย์ การศึกษา ผู ้ดูแลศูนย์ 

2552 องค์การบริหารส่วน  -เยียมชันเรียน พัฒนาเด็ก ดูงาน พัฒนาเด็ก 

ตําบลโนนข่า อําเภอพล  เล็กโนนข่า แบบสังเกต เล็กโนนข่า 

 จังหวัดขอนแก่น  ผู ้วิจัย  ผู ้วิจัย 

  ผู ้ ร่วมวิจัย  ผู ้ ร่วมวิจัย 

7.การนิเทศภายใน  -สาธิตการสอนตามแผนการ ผู ้วิจัย แผนการนิเทศ

ภายใน 

ผู ้ ร่วมวิจัย 

วันที 9 พฤศจิกายน 

2552 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

จัดกิจกรรมทีจัดขึ น 

-สังเกตการสอน 

ผู ้ ร่วมวิจัย 

 

แบบบันทึก การ

นิเทศ  

  -ตรวจเยียมนิเทศชันเรียน    

การสะท้อนผล  ผู ้วิจัย แบบบันทึก  

9.ประชุมย่อยวันที 13 

พฤศจิกายน 2552 ณ ห้อง

ประชุมเทศบาล 

เพือสรุปผลการดําเนินการ 

 

 

ผู ้ ร่วมวิจัย 

 

 

แบบสังเกต 

แบบสัมภาษณ ์

ผู ้วิจัย 

ผู ้ ร่วมวิจัย 
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ตารางที  5 ตารางปฏิบัติการ  (ต่อ) 
 

ขั นตอน กิจกรรม เป้าหมาย 
เครืองมือ/

วิธีการ 
ผู ้ เกียวข้อง 

วงรอบท ี2     

การวางแผนใหม่     

10.ประชุมวิเคราะห์ข้อมูล  -เพือระบุปัญหาเบื องต้น ผู ้ ร่วมวิจัย แบบบันทึก ผู ้วิจัย 

 วันที 20 พฤศจิกายน ทีเป็นสาเหตุของความคิด  แบบสังเกต ผู ้ ร่วมวิจัย 

 2552 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก -เพือระบุปัญหาเบื องต้น       

  ทีเป็นสาเหตุของความคิด       

 -เพือวินิจฉัยและตีความ    

การปฏิบัติและการสังเกต 

ผลใหม่     

   11.นิเทศแบบคลินิก -เพือให้มีความรู ้ความเข้าใจ ผู ้ ร่วมวิจัย แบบบันทึก ผู ้วิจัย 

 วันที 13 -16 ธันวาคม 

และสามารถจัดกิจกรมการ

เรียนรู ้  แบบสังเกต ผู ้ ร่วมวิจัย 

2552 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

1,2,3 แบบบูรณาการได้  แบบสัมภาษณ ์

ผู ้อํานวย 

การกอง 

   แบบการ การศึกษา 

12. สนทนากลุ่ม  -เพือประเมินความเป็นไปได้ ศูนย์พัฒนา นิเทศ ผู ้วิจัย 

  

 -เพือตรวจสอบเงือนไข 

ตามตัวบ่งชี 

 

เด็กเล็ก 

ในสังกัด 

ทัง3 แห่ง  

ผู ้ ร่วมวิจัย 

 

 

การสะท้อนผลใหม่      

13. ประชุมปฏิบัติการ  -เพือตรวจสอบความคิดท ี ศูนย์พัฒนา แบบบันทึก ผู ้วิจัย 

  

จะปรับปรุง สิงทเีกิดขึ นจัดว่า

บรรลุผลหรือไม่ 

 

เด็กเล็ก 

ในสังกัด 

ทัง3 แห่ง 

แบบสังเกต 

 

 

ผู ้ ร่วมวิจัย 

 

 

 

4) การวิเคราะห์ข้อมูล  ผู้ วิจัยดําเนินการจัดกระทําและวิเคราะห์ข้อมูลทีเก็บรวบรวมโดย

ใช้การวิเคราะห์และสรุปแบบพรรณา 

เครืองมือทีใช้ในการวิจัย  มีจํานวน 3 ชุดดังนี 

เครืองมือชุดที 1 สําหรับผูร่้วมวิจัย โดยการสัมภาษณ์ทั ง 17 คน เพือทราบปัญหาโดย

แยกประเด็นคําถามเป็น 6 ด้าน คือ 1) เนือหาสาระทีสอน 2) รูปแบบกิจกรรมเทคนิคและวิธีการ

สอน 3) พฤติกรรมการเรียนของผู้ เรียน 4) สือการเรียนการสอน 5) การวัดผลและประเมินผล             

6) คําถามทีเกียวข้องกับการวิจัย  จํานวน 10 คําถามซึงแสดงไว้ในภาคผนวก ก 
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เครืองมือชุดที 2 สําหรับผู้บริหารท้องถิน คณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจํานวน 30 คน 

ผู้ปกครอง เป็นแบบสอบถามตามแบบมาตราประมาณค่า (rating scale) เพือสอบถามความ

คิดเห็น 5 ระดับคือ มากทีสุด มาก ปานกลาง น้อยและน้อยทีสุด ใช้ในการศึกษาความคาดหวัง

ของผู้ทีเกียวข้องต่อการจัดการศึกษา ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบ้านไผ่ โครงสร้าง

แบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 3 ตอน 

ตอนท ี1 สภาพทัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ตอนท ี2 ความคาดหวังของผู้ทีเกียวข้องต่อการจัดการศึกษา 

ตอนท ี3 ข้อเสนอแนะ                

เครืองมือชุดที 3 สําหรับหัวหน้าศูนย์ฯ และผู้ดูแลเด็ก ผู้ปกครอง เป็นแบบสอบถามตาม

แบบมาตราประมาณค่า (Rating scale) เพือสอบถามความคิดเห็นเกียวกับสภาพปัจจุบันละ

ปัญหาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโดยมีระดับความคิดเห็น 5 ระดับคือ มากทีสุด มาก ปานกลาง 

น้อยและน้อยทีสุด นํามาและวิเคราะห์ข้อมูลเชิงวิชาการเพือพัฒนารูปแบบการพัฒนาครู 

โครงสร้างแบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 3 ตอน 

ตอนท ี1 สภาพทัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ตอนท ี2 สภาพปัจจุบันและปัญหา        

ตอนท ี3 ข้อเสนอแนะ                

การสร ้างเครืองมือและเก็บรวบรวมข้อมูล 

1. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยทีเกียวข้อง 

2. ดําเนินการสร้างเครืองมือ 

3.  นําร่างแบบสอบถาม (เครืองมือ) เสนอผู้ เชียวชาญ 7 คน เพือตรวจสอบความตรง

เชิงเนื อหา (content  validity) โดยมีคุณสมบัติดังนี   
3.1 ผู้เชียวชาญด้านนิเทศติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา  จํานวน 2 คน 

3.2  อาจารยผู์ส้อนสถาบันอุดมศึกษาด้านการศึกษาของเด็กปฐมวัย จํานวน 1 คน  

3.3  ครูเชียวชาญด้านเด็กปฐมวัย       จํานวน 1 คน  
3.4  ครู ชํานาญการพิเศษ ทีรับผิดชอบเกียวกับเด็กปฐมวัย          จํานวน 2 คน   
3.5  ผู้อ ํานวยการกองการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 

 ทีจัดการศึกษาเด็กปฐมวัย จํานวน 1 คน 

การเก็บรวบรวมข้อมูล  

ผู้ วิจัยและผู้ช่วยวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลและสํารวจการเปลียนแปลงทีเกิดขึ นใน

ส่วนของกระบวนการของการปฏิบัติโดยใช้เทคนิคการรวบรวมข้อมูล ดังนี 

1. การใช้แบบบันทึกสนาม (Field Notes) เพือบันทึกพฤติกรรมต่างๆ ตามสภาพการณ์  

ทีเกิดขึ นจริง 

2. การใช้แบบสังเกตพฤติกรรมการจัดการเรียนรู้ของครู   



 

 

121

3. การใช้แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ของเด็ก 

4. แบบทดสอบย่อย 

5. แบบประเมินความสามารถในการเรียนรู้ของครู 

เก็บรวบรวมข้อมูลทั งเ ชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ ข้อมูลเชิงกํากับติดตาม 

(Monitoring data) และข้อมูลปัจจัยหรือเหตุการณ์สําคัญทีก่อให้เกิดการเปลียนแปลง (Critical 

Incident data)  

การเก็บข้อมูลเชิงปริมาณ ผู้วิจัยได้ดําเนินการพัฒนาเครืองมือและตรวจสอบคุณภาพ

เครืองมือ ดังนี 

- นําร่างแบบสอบถามทีสร้างขึ นในขันตอนที 1 ซึงประกอบด้วยข้อคําถามเสนอ

ผู้ เชียวชาญ จํานวน 7 ราย เพือตรวจสอบความตรงเชิงเนื อหา (content validity) โดยให้

ผู้ เชียวชาญ พิจารณาความสอดคล้องและความเหมาะสมของข้อคําถามรายข้อกับนิยามเชิง

ปฏิบัติการ (item-objective congruence : IOC)  รวมทังข้อเสนอแนะเพือการปรับปรุงข้อคําถาม 

โดยการพิจารณา ค่า IOC ตังแต่ 0.50 ขึ นไป เพือตัดสินว่าข้อคําถามมีความสอดคล้องเหมาะสม

กับนิยามเชิงปฏิบัติการ หลังจากนันได้ปรับปรุงข้อคําถามตามข้อเสนอแนะของผู้ เชียวชาญก่อน

นําไปทดลองใช้ต่อไป 
-  นําแบบสอบถามทีสร้างขึ นไปทดลองใช้กับกลุ่มทีมีลักษณะคล้ายคลึงกับกลุ่ม

ตัวอย่าง จํานวน 30 ราย  แล้วนําข้อมูลทีเก็บรวบรวมได้ไปหาคุณภาพของเครืองมือ ดังนี 

1 การหาค่าอํานาจจําแนกรายข้อ โดยใช้การหาค่าสัมประสิทธิ สหสัมพันธ์

ระหว่างคะแนนรายข้อกับคะแนนรวม (item-total correlation) แล้วคัดเลือกข้อทีมีความสัมพันธ์

กันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีระดบั .05 ไว้ใช้ 

2  การวิเคราะห์ความเชือมัน (Reliability) ของแบบสอบถามโดยการหาค่า

สัมประสิทธิ แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s alpha coefficient) และนําผลคุณภาพเครืองมือ

ทีทดลองใช้ไปให้อาจารย์ทีปรึกษาวิทยานิพนธ์ตรวจสอบ และให้ข้อเสนอแนะเพือการปรับปรุง

แบบสอบถามและข้อคําถาม ก่อนนําไปเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงประจักษ์โดยมค่าความเชือมันของ

แบบสอบถามเท่ากับ 0.86 

การเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ 

การวิจัยปฏิบัติการถือว่ามีความตรงภายในต่อเมือข้อมูลเป็นความจริงตามธรรมชาติ คือ 

ตามการรับรู้ของผู้ถูกวิจัยตามสถานการณ์จริง คือ ข้อมูลทีนักวิจัยเสนอเป็นความคิดเห็นของผู้ ถูก

วิจัย ตามสภาพจริงของปรากฏการณ์ และรูปแบบหลักการทีได้จากการวิจัยใช้เป็นแนวทางใน  

การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ และใช้เป็นหลักปฏิบัติกิจกรรมนัน  ๆ

ส่วนความตรงภายนอกนัน วิธีการวิจัยปฏิบัติการไม่เน้นว่าเป็นสิงสําคัญ เพราะถือว่า

รูปแบบหรือหลักการมีความเหมาะสมตามสถานการณ์ และยืดหยุ่นได้เพือให้สามารถปฏิบัติได้ใน
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สถานการณ์จริง แต่ถ้าหลักการหรือรูปแบบทีได้มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ (Fittingness) 

โดยทัวไปก็ถือได้ว่ามีความตรงภายนอก 

สําหรับความเทียงของการวิจัย สามารถทดสอบได้โดยการยืนยันความเป็นจริงได้จาก

ข้อมูลหลายแหล่ง 

วิธีการตรวจสอบข้อมูล จะใช้วิธีทีเรียกว่าการตรวจสอบสามเส้า (Triangulation) เกียวกับ

สิงต่อไปนี 

- ข้อมูล (Data triangulation) 

การตรวจสอบสามเส้าด้านข้อมูล เพือดูความถูกต้องของข้อมูลทังแหล่งเวลา สถานที

และบุคคล ว่าถ้าต่างเวลา ต่างสถานที และต่างบุคคลทีให้ข้อมูล ข้อมูลจะแตกต่างกันไปหรือไม่ 

- ผู้ วิจัย (Investigator triangulation) 

การตรวจสอบสามเส้าด้านผู้ วิจัย เป็นการตรวจสอบว่าผู้ วิจัยแต่ละคน หรือผู้ทําการ

เก็บข้อมูลแต่ละคน จะมีความแตกต่างในข้อมูลทีได้มาอย่างไร 

- ทฤษฎี  (Theory triangulation) 

การตรวจสอบสามเส้าด้านทฤษฎี ในการตีความหรือวิเคราะห์ข้อมูล ถ้าผู้ วิจัยเปลียน

แนวคิดทฤษฎีทีใช้เป็นกรอบ จะทําให้ข้อสรุปจากเหตุการณ์มีความแตกต่างไปอย่างไร 

- วิธีการ (Methodology triangulation) 

การตรวจสอบสามเส้าด้านวิธีการรวบรวมข้อมูล ถ้าใช้วิธีการสังเกตการณ์ สัมภาษณ์ 

หรือสนทนากลุ่ม อย่างใดอย่างหนึงจะแตกต่างจากการใช้หลายๆ วิธีร่วมกันหรือไม่ 

การวิเคราะห์ข ้อมูล  

การวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยครังนี  เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลระหว่างดําเนินการปฏิบัติ 

การวิจัยและหลังสิ นสุดการปฏิบัติการวิจัย โดยใช้การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพและข้อมูล       

เชิงปริมาณ ดังนี 
1.  การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ซึงข้อมูลทีได้จากการสะท้อนผลการปฏิบัติการจาก

แบบบันทึกสนาม แบบสังเกตพฤติกรรมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูและนักเรียน    

มาวิเคราะห์เป็นความเรียงเพือประเมินสถานการณ์ทีเกิดขึ นแล้วนําผลการวิเคราะห์มาปรับปรุง

แก้ไขและพัฒนาให้ดีขึ น 

ส่วนการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ซึงเป็นข้อมูลทีได้จากการสัมภาษณ์ สังเกต    

การสนทนากลุ่ม การอภิปรายกลุ่ม รวมทังเอกสารต่างๆ มีเทคนิคในการวิเคราะห์ ดังนี 

1) รายงานข้อมูลทีเกดิขึ น (Descriptive method) 

2) การทําความเข้าใจและให้ความหมาย (Interpretive methods) เป็นการตีความ

ข้อมูลและเหตุการณ์ ตอบคําถามว่า  “เป็นอย่างไร”  อาจเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลจากมุมมองของ

กลุ่มเป้าหมาย (participants) 
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3) การหาเหตุแห่งปัจจัย (Critical methods) เป็นการหาเหตุผลว่าทําไมจึงเป็นเช่นนี  

เป็นเช่นนี ได้อย่างไรคือตอบคําถามว่า “ทําไมจึงเป็นอย่างนี” หรือ “เป็นอย่างนี เพราะอะไร”  

การวิเคราะห์ข้อมูลทัวไปใช้หลักของเทคนิคการตรวจสอบสามเส้า (Triangulation 

techniques)   

2.  การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ ซึงเป็นข้อมูลทีได้จากแบบสอบถาม แบบทดสอบย่อย

ท้ายวงจรที และแบบประเมินความสามารถในการพัฒนาด้านร่างกาย อารมณ์ และสติปัญญามา

วิเคราะห์ โดยใช้สถิติ ค่าร้อยละ เมือเทียบกับเกณฑ์ทีกําหนด 

การดําเนินการวิจัย 2 ระยะ  10 ขันตอน ดังกล่าวข้างต้น ผู้ วิจัยกําหนดให้มีกิจกรรม 

ระยะท ี1 การเตรียมการ  ระยะที 2 การดําเนินการวิจัย  รายละเอียดตามตารางภาพที 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

124

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที  13 แผนภูมิขันตอนการวิจัย 

การสํารวจข้อมูลเบื องต้นอย่างถ่องแท้ 

(Reconnaissance) ในศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย 

ร่วมกันกําหนดยุทธศาสตร์และ 

แผนปฏิบัติการ 

นําแผนปฏิบัติการและกิจกรรม 

ลงสู่การปฏิบัต ิ

ติดตาม เก็บข้อมูล 

  Monitoring data 

  Critical incident data 

การสะท้อนคิดในกลุ่มผู ้วิจัยและ 

กลุ่มเป้าหมาย 

 

ระบุแนวคิดโดยทัวไปเกียวกับปัญหา 

การสะท้อนคิด ความล้มเหลวของการนําแผนไป

ปฏิบัติและผลของการปฏิบัต ิ

ทบทวนแนวคิดทัวไปเกียวกับปัญหาใหม่และ

ปรับปรุงแผนปฏิบัต ิ
 

นําแผนการปฏิบัติขันถัดไปไปปฏิบัต ิ

ตรวจสอบติดตามการนําแผนการไปปฏิบัติและ 

ผลทีเกิดขึ น 

ระยะที 1 

ระยะที 2 

วงรอบที 1 

วงรอบที 2 
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บทที  4 
ผลการดําเนินการวิจัย 

 

 

การพัฒนาบุคลากรในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ด้วยกระบวนการวิจัย

เชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory action research: PAR) ผู้ วิจัยได้นําเสนอผลการ

ดําเนินการวิจัยตามลําดับขันตอน  ดังนี 
ระยะที 1 ผลการเตรียมการ (Preparation) 

ระยะที 2 ผลการดําเนินการวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมและพัฒนาบุคลากร  

1. การดําเนินการพัฒนาในวงรอบที 1 (Action Research spiral No 1) 

2. การสะท้อนผลการพัฒนาในวงรอบท ี1(Reflection on Action Research Spiral No 1) 

3. การดําเนินการพัฒนาในวงรอบที 2 (Action Research Spiral No 2)  

4. การสะท้อนผลการพัฒนาในวงรอบท ี2(Reflection on Action Research Spiral No 2) 

5. บทเรียนทีได้จากการวิจัย 
 

4.1 ระยะที 1 ผลการเตรียมการ (Preparation)  

4.1.1 ขั นตอนที 1 การเตรียมการและการสํารวจสภาพปัจจุบัน (Preparation and 

Survey) 
การสํารวจสภาพปัจจุบันปัญหาเกียวกับข้อมูลส่วนบุคคล ปัญหา ความชอบ 

ประกอบกับความเข้าใจในเนื อหาวิชาการ ประสบการณ์ในการสอนเด็กปฐมวัยของผู้ ดูแลเด็ก  

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลเมืองบ้านไผ่ทัง 17 คน พบว่า สภาพปัญหาทีเกิดขึ นเกียวข้อง

กับคุณสมบัติของครูผู้ ดูแลเด็ก ยังไม่เป็นไปตามเกณฑ์ของหลักของบุคลากรทีดูแลเด็กปฐมวัย

อย่างเข้มงวด เนืองจากทีผ่านมา เทศบาลเมืองบ้านไผ่ โดยคณะผู้บริหารเล้งเห็นการสร้างชุมชนให้

เป็นปึกแผ่น เข้มแข็ง โดยการสร้างครอบครัวให้อบอุ่นเสียก่อน การนําบุตรหลานของชุมชน

กลับคืนสู่ท้องถินจึงเป็นมาตรการหลัก ทําให้ทีผ่านเกณฑ์ในการเปิดรับผู้ ดูแลเด็กกลุ่มนี  จึงเป็น

ลักษณะเปิดกว้าง ไม่จําเพาะเจาะจงเฉพาะผู้ทีจบปริญญาตรี สาขาเอกอนุบาลศึกษาหรือปฐมวัย

เท่านัน เพราะผู้บริหารเล้งเห็นแล้วว่า หากกําหนดคุณสมบัติเหล่านี  จะสร้างข้อจํากัดและอุปสรรค

ในการเข้าสู่งานของคนในพื นที ประกอบกับการได้มาซึงคนนอกชุมชนทีมีคุณสมบัติตรงจะเกิด

ปัญหาบ่อยครังกับการขอย้ายกลับบ้านเกิดในภายหลัง ผลจากการสํารวจพบว่าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

บ้านเกิ ง บุคลากรทัง 5 คนไม่มีผู้มีคุณสมบัตติรงตามเกณฑ์ปฐมวัย ส่วนใหญ่จบสายบริหารธุรกิจ 

และบางส่วนจบสังคมศึกษาและคหกรรมศาสตร์ สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล มีเพียงคน

เดียวทีจบทางด้านการศึกษาปฐมวัย ส่วนทีเหลืออีก 5 คน จบทางด้านบรรณารักษ์ เทคโนโลยี

สารสนเทศ ภาษาอังกฤษ บริหารธุรกิจและการประถมศึกษา ส่วนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโนนสว่างมี
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เพียงคนเดียวจบทางด้านปฐมวัยส่วนทีเหลืออีก 4 คนจบทางด้านการขาย บัญชี จิตวิทยา              

และรัฐศาสตร์แม้ไม่ได้จบตรงสาย แต่ครูผู้ ดูแลเด็กเหล่านี ก็อาศัยความรัก ความเอาใจใส่ในการ

เตรียมความพร้อมสําหรับเด็กก่อนวัยเรียน โดยผู้บริหารฯมองว่า เพียงแค่ความรัก ความเอาใจใส่

และการทุ่มเทอาจไม่เพียงพอต่อการดูแลทรัพยากรมนุษย์ในช่วงอายุทีสําคัญทีสุดอีกต่อไป              

ซึงนอกจากคุณสมบัติของผู้ดูแลเด็กทีไม่ตรงตามเกณฑ์ผู้ดูแลเด็กเล็กแล้ว ความเข้าใจในการดูแล

เด็กเล็ก การจัดประสบการณ์ การเขียนแผน การทําวิจัยในชันเรียน ความรู้เกียวกับการเน้นผู้เรียน

เป็นสําคัญ การรับการพัฒนา บุคลากรของศูนย์ทั งสามแห่งส่วนใหญ่ยังขาดอยู่อีกมากสําหรับ

เกณฑ์ทีใช้ในการคัดเลือก ครูผู้ดูแลเด็กทีผ่านมากําหนดเพียง ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสือมเสีย

หรือบกพร่องในศีลธรรม ไม่มีประวัติการกระทําผิดต่อเด็ก ไม่เคยรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษา  

มีสุขภาพจิตทีดี รักเด็ก มีประสบการณ์เกียวกับการดูแลเด็กมาไม่น้อยกว่า 2 ปี ซึงเกณฑ์เหล่านี

ถูกกําหนดมาเพือเปิดกว้างในการรับคนของหน่วยงานท้องถิน  
สําหรับกระบวนการพัฒนาบุคลากรศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทีผ่านมา จะถูกกําหนด

โดยส่วนกลางและเป็นไปตามเงือนไขนโยบายของกรมส่งแสริมการปกครองท้องถิน โดยจะให้

ความร่วมมือในการส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมในหลักสูตรทีกรมฯซึงเป็นผู้ก ําหนด ส่วนใหญ่จะ

ส่งบุคลากรเข้าร่วมเพียง 1-2 คน เนืองจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลเมืองบ้านไผ่ส่วน

ใหญ่สัดส่วนผู้ดูแลเด็กกับจํานวนเด็กนักเรียนจะมีตัวเลขใกล้เคียงกับทีกรมฯได้กําหนด ฉะนันหาก

ไม่ใช่ช่วงวันหยุดราชการ ปิดเทอม ผู้ดูแลเด็กเหล่านี จะมีภาระงานค่อนข้างล้นมือ ซึงผู้ วิจัยเห็นว่า

การพัฒนาผู้เรียนควรถูกกําหนดโดยตัวผู้เรียนว่าสนใจหัวข้อใดและควรทําไปพร้อมๆกันทุกศูนย์ฯ

ในช่วงเวลาทีสะดวกต่อการเข้าอบรมของทุกคนเพือความเข้าใจเนื อหา และจุดประสงค์ในทิศทาง

เดียวกัน 
การวิเคราะห์ข้อมูลจากการสํารวจสถาบันเพือการศึกษาสภาพปัจจุบันปัญหา และ

ความคาดหวัง การจัดการศึกษาระดับปฐมวัย ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลเมืองบ้านไผ่ 

ซึงเก็บรวบรวมข้อมูลตามหลักสามเส้า (triangulation) ดังนี คือ การวิเคราะห์เอกสาร การใช้

แบบสอบถาม  และการสัมภาษณ์ปรากฏผลการวิเคราะห์ตามลําดับดังนี 

ผลการวิเคราะห์เอกสาร ผู้ วิจัยได้ประมวลภาพบริบททีเป็นจริงจากเอกสาร

ประเภทต่างๆ รายงานการประชุม รายงานการศึกษาอบรมของบุคลากร รายงานการประเมินของ

ตนเอง รายงานการประกันคุณภาพ เอกสารตีพิมพ์เผยแพร่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ผู้ วิจัยได้สรุป

และสังเคราะห์แล้วนํามาจัดทําเป็นกรอบแนวคิดเบื องต้น ในการวิจัย โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยของ

การวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม  (PAR) 
ผลการประชุมเสวนาสุนทรียสนทนา (dialogue) และการฟังอย่างลึกซึ ง ฟังให้ได้ยิน 

เพือเป็นแนวทางและจัดเริมของการพัฒนาบุคลากรผู้วิจัยจึงจัดประชุมเสวนาทีมผูร่้วมวิจัยทัง 17 คน 

ซึงได้รับความสนใจและมีการตอบรับจากผู้ วิจัยทุกคนเป็นอย่างดี รวมทังมีการร่วมแสดงความ

คิดเห็นในการพัฒนาอย่างกว้างขวาง 
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โดยการจัดประชุม เสวนาระหว่างผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยทัง 17 คน 3 ครัง ครังท ี1 

เมือวันที 7 ธันวาคม 2551ครังที 2 เมือวันที 18 ธันวาคม 2551 ครังท ี3 เมือวันที 29 ธันวาคม 

2551การประชุมเสวนาทัง 3 ครัง ผู้ วิจัยทัง 17 คนเข้าร่วมประชุม  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที  14 การจัดประชุม เสวนาระหว่างผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยทัง 17 คน ครังท ี1 ณ ห้องประชุม

เทศบาลเมืองบ้านไผ่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที  15 การจัดประชุม เสวนาระหว่างผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยทัง 17 คน ครังท ี2 ณ ศูนย์พัฒนา

เด็กเล็ก 2  

 

ด ้านเนื อหาสาระทีสอน  

“....ในบางเนื อหาสาระจะยากสําหรับเด็กปฐมวัย แต่ครูก็ได้ปรับให้เข้ากับวัยของ

เด็ก….” 
(หัวหน้าศูนย์ฯ2 :บันทึกสัมภาษณ ์7 ธันวาคม 2551) 

“....เนื อหาบางอย่างยังหาสือมาแสดงให้เด็กได้ยาก….” 
( หัวหน้าศูนย์ฯ3 :บันทึกสัมภาษณ ์7 ธันวาคม 2551) 
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ด้านรูปแบบการสอน 
“....การจัดการเรียนการสอนของครู อุปสรรคประการแรกคือ สือไม่เพียงพอ 

ห้องเรียนคับแคบ ไม่มีห้องเรียนเป็นสัดส่วน เด็กๆจะวิงไปหากัน โดยเฉพาะเด็กเลก็ๆ….” 

(ผู้ ดูแลเด็กศูนย์ฯ2: บันทึกสัมภาษณ์ 8 ธันวาคม 

2551) 

“....มีการศึกษาหน่วยการเรียนรู้ ก่อนทีจะสอนอยู่เสมอและบูรณาการแต่ละ

กิจกรรม….” 
(ผู้ ดูแลเด็กศูนย์ฯ3: บันทึกสัมภาษณ์ 8 ธันวาคม 

2551) 

 

ด ้านพฤติกรรมนักเรียน 
“....ส่วนใหญ่มีความสนใจในการเรียน มี 2-3 คนเท่านันทีไม่ค่อยทําอะไรกับ

เพือน….” 

(ผู้ดูแลเด็กศูนย์ฯ1: บันทึกสัมภาษณ ์8 ธันวาคม 2551) 

ด้านการจัดประสบการณ ์
“....ไม่มีมุมจัดสือเพราะไม่มีห้องและเวลาทีจัดเด็กก็ไม่ชอบวางเป็นที วิงเข้าไป

ห้องนันห้องนี  แล้วก็เอาออกไปทิ งทัว….” 

(ผู้ดูแลเด็กศูนย์ฯ3: บันทึกสัมภาษณ ์8 ธันวาคม 2551) 

ด้านการวัดผลและประเมินผล 

“....มีการประเมินทังวันเพราะเด็กจะมีพัฒนาการทีแตกต่างกันและเกิดขึ น

ตลอดเวลา….” 
(นางสาววิลาวัลย์ อุดม หัวหน้าศูนย์ฯ1: บันทึก

สัมภาษณ ์9 ธันวาคม 2551) 

คําถามเกียวโยงกับการวิจัยเชิงปฏิบัติการ 
“....ครูควรหาวิธีการสอนให้หลากหลายวิธี ไม่ควรสอนเฉพาะกิจกรรมใด

กิจกรรมหนึงและควรศึกษาวิธีการสอนและเทคนิคใหม่ๆมาสอนเด็ก และได้เนื อหาตรงตาม

หลักสูตร….” 

(ผู้ดูแลเด็กศูนย์ฯ2:บันทึกสัมภาษณ ์9 ธันวาคม 2551) 
การใช้สุนทรียสาธก (Appreciative Inquiry) ระหว่างผู้ วิจัยและผูร่้วมวิจัย             

เมือวันที 18 ธันวาคม 2551 ซึงผู้ วิจัยเข้าร่วมสนทนาทุกคน โดยเริมจากผู้ วิจัยใช้ศิลปะของการ

ถามคําถามทีนําไปสู่การค้นหาประสบการณ์ทีดีทีสุด (Peak Experience) ของแต่ละคน จากนัน

นําเอาประสบการณ์ทีได้ไปสานต่อเป็นความฝัน (Dream) วางแผนทําให้ความฝันเป็นจริง 

(Design) และเริมต้นทํา (Destiny) 
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ผู้ วิจัย: “.... จากสภาพปัญหาและอุปสรรคในการจัดการเรียนการสอน ผู้สอนคิดว่าจะสามารถ

แสวงหาแนวทางและวิธีการในการแก้ปัญหาเหล่านัน และสามารถพัฒนาการเรียนการสอนให้ดีขึ น

ได้หรือไม่….”                                                                              
สุนทรียสาธกเมือ 18 ธันวาคม 2551 

ผู้ ดูแลเด็ก ศูนย์ฯ.2.. “.... ได้ โดยการหมันศึกษาหาความรู้นําแนวคิดร่วมกับประสบการณ์มา

พัฒนาการเรียนการสอนและคอยสังเกตพฤติกรรมของเด็กส่วนพฤติกรรมทีไม่พึงกิจกรประสงค์

ของเด็ก ให้ครูหาแนวทางวิธีแก้ไขให้ดีขึ นและดูความแตกต่างระหว่างบุคคลและหากิจกรรมที

ส่งเสริมพัฒนาการของเด็กหมันพัฒนาตนเองเสมอ….” 

สุนทรียสาธกเมือ 17 ธันวาคม 2551 

ผู้ดูแลเด็ก ศูนย์ฯ 1 “.... ได้ โดยการนําเทคนิควิธีการสอนแบบใหม่ๆ หรือนํานวัตกรรมใหม่ๆ 

มาบูรณาการสอนโดยเด็กได้ลงมือปฏิบัติเองมีครูคอยแนะนําเด็กจะมีความสุขในการทํากิจกรรม

และขยันในการทํากิจกรรมและเด็กจะได้รับความรู้โดยทีครูไม่ต้องลงมือปฏิบัต…ิ.” 

สุนทรียสาธกเมือ 19 ธันวาคม 2551 

ผู้ดูแลเด็ก ศูนย์ฯ 3 “....พฤติกรรมของนักเรียนทีเป็นอุปสรรคในการเรียนการสอนในชันเรียน

ได้แก่เด็กหยอกล้อกันหาวิธีทําให้เด็กสงบก่อนเข้าสู่กิจกรรมเด็กมีความสนใจระยะสันครูเปลียน

กิจกรรม….” 
สุนทรียสาธกเมือ 18 ธันวาคม 2551 

ผู้ ดูแลเด็ก ศูนย์ฯ 1 “....หลังจากกิจกรรมครูก็ประเมินแต่ละกิจกรรมว่าเด็กมีความสนใจร่วม

กิจกรรมหรือไม่ประเมินจากการสังเกต การสนทนา ตรวจผลงาน….” 
สุนทรียสาธกเมือ 19 ธันวาคม 2551 

ผู้ดูแลเด็ก ศูนย์ฯ 1 “.... เนือหายึดหลักสูตรแกนกลาง พ.ศ. 2546 และปรับใช้ให้เหมาะสม….” 

สุนทรียสาธกเมือ 19 ธันวาคม 2551 

ผู้ดูแลเด็ก ศนูย์ฯ 2 “....เนื อหาสาระเด็กจะสนใจเมือครูนําเข้าสู่บทเรียนและมีสือทีเร้าใจในแต่ละ

กิจกรรมทีจัดให้เด็กได้มีส่วนร่วมและลงมือปฏิบัติ เช่น 1 วันหนูทําได้ให้เด็กนําไปใช้ใน

ชีวิตประจําวันได้….” 
สุนทรียสาธกเมือ 17 ธันวาคม 2551 

ผู้ดูแลเด็ก ศูนย์ฯ 2 “.... เด็กถ้าไม่เกิดความพร้อมก็จะทํากิจกรรมไม่ได้ ดังนัน ครูจึงควรให้เด็กมี

ความพร้อมก่อน การเรียนการสอนก็จะบรรลุผลมาก เป็นพิเศษ….” 

สุนทรียสาธกเมือ 17 ธันวาคม 2551 

ผู้ ดูแลเด็ก ศูนย์ฯ 3 “.... เด็กปฐมวัยมีการประเมินตลอดทังวัน เพราะเด็กจะมีพัฒนาการที

แตกต่างกันและเกิดขึ นตลอดเวลา….” 
สุนทรียสาธกเมือ 18 ธันวาคม 2551 
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ผู้ดูแลเด็ก ศูนย์ฯ 3  “....ปัญหาต่างๆ ทีเกียวกับการเรียนการสอน ผู้สอนทีจะใช้วิธีการจัดให้เข้า

กับเด็กปฐมวัยและสือต่างๆ  ครูผู้สอนเองจะพยายามผลิตสือให้เหมาะสมกับเนื อหาสาระและ

สามารถใช้ได้ดีกับเด็กปฐมวัย….” 

สุนทรียสาธกเมือ 18 ธันวาคม 2551 

ผู้ดูแลเด็ก ศูนย์ฯ 1“.... ปัญหาสําหรับเด็ก 2-4 ปี ก็คือจะไม่สนใจสักเท่าไหร่ทีครูพูด แต่ครูก็ให้

เด็กทํากิจกรรมไปพร้อมๆ กันและอธิบายให้เด็กฟังเด็กก็จะสนใจในกิจกรรมทีครูพาทํา….” 
สุนทรียสาธกเมือ 19 ธันวาคม 2551 

ผู้ดูแลเด็ก ศูนย์ฯ 2 “....สอนไปตามขันตอนและกระบวนการตามแผนการสอนและมียกตัวอย่าง 

สือทีจัดทําไว้ให้เด็กดู….” 

สุนทรียสาธกเมือ 17 ธันวาคม 2551 

ผู้ดูแลเด็ก ศูนย์ฯ 1 “....ความแตกต่างของเด็กแต่ละคนในการเรียนรู้  ครูต้องใช้เทคนิคหลายวิธี 

ให้เด็กๆ ลงมือปฏิบัติจริง ผ่านกิจกรรม 6 กิจกรรม….” 

สุนทรียสาธกเมือ 19 ธันวาคม 2551 

ผู้ ดูแลเด็ก ศูนย์ฯ 1 “....เนื อหาสาระทีสอนในแต่ละครังสามารถปรับเปลียนขันตอนวิธีการให้

สอดคล้องและตรงกับความสนใจ….” 

สุนทรียสาธกเมือ 19 ธันวาคม 2551 

ผู้ดูแลเด็ก ศูนย์ฯ 3 “....ความแตกต่างกันของเด็กแต่ละคนในการเรียนรู้ครูจึงต้องมีเทคนิคการ

สอนมีหลากหลาย เช่น การใช้คําพูดในการกระตุ ้น การชมเชย การให้ลงมือปฏิบัติ เพือการสร้าง

ความเคยชินให้กับเด็ก….” 
สุนทรียสาธกเมือ 18 ธันวาคม 2551 

การดําเนินการสนทนาแบบ Dialogue ระหว่างผู้ วิจัยและผู้ ร่วมวิจัยเมือวันที 29 

ธันวาคม 2551 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 3  ซึงผู้ วิจัยเป็นผู้ เริมพูดเกียวกับความเป็นมาและ

ความสําคัญของปัญหา จุดมุ่งหมายของการวิจัยและประโยชน์ทีคาดว่าจะได้รับ มีข้อตกลงร่วมกัน

ว่าการสนทนาครังนี เป็นการพูดและฟังอย่างน้อมใจด้วยจิตเป็นกลาง(บริสุทธิ) เพือให้เข้าใจ

ความหมายทีจริงแท้ระหว่างกัน โดยมีหลักการสําคัญคือ 1) ฟังอย่างลึกซึ ง- ฟังให้ได้ยินฟังเพือ

รับรู้และเข้าใจความหมายทีแท้ เฝ้าสังเกตปฏิกิริยาอารมณ์ และเสียงภายในของตัวเอง 2) จิตเป็น

อิสระ/ ผ่อนคลาย ถอดอิทธิพลของอํานาจ(ครอบงํา/บิดเบือน) อุปทาน(มายาคติ) และฐานคติ

(ความคิด/ความรับรู)้ 3)เท่าเทียมเสมอภาค 
การสนทนาครังนี ผู้ ร่วมสนทนาได้แก่ผู้ วิจัย และผู้ ร่วมวิจัย จํานวน 17คน และ

ผู้ วิจัยได้ชี แจงวัตถุประสงค์ของการวิจัย โดยได้ผลสรุปทัง 5 ด้าน ดังนี  ด้านเนื อหาสาระทีสอน 

ส่วนใหญ่มองว่าเหมาะสมทังด้านการจัดเรียงลําดับ การสอดคล้องกับจุดประสงค์ รวมถึงเวลา 

ความไม่ยากไปสําหรับเนื อหา ด้านรูปแบบการสอน รวมถึงกิจกรรม โดยส่วนใหญ่จะเน้นผู้ เรียน

เป็นสําคัญ การใช้คําชมเชย เพือเสริมแรง เน้นการเรียนผ่านการปฏิบัติ ด้านพฤติกรรมการเรียน
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ของนักเรียน โดยส่วนใหญ่ให้ความสนใจกับกิจกรรมเคลือนไหว กลางแจ้ง และฟังนิทาน ด้านสือ

การสอนค่อนข้างและอุปสรรคต่อการเรียนการสอนเนืองจากไม่เพียงพอ และด้านการวัดผล ได้มี

การกระทําทุกๆกิจกรรมพร้อมรายงานไปยังผู้ครอง ซึงก่อนการสัมภาษณ์ทุกคนผู้ วิจัยได้ขอ

อนุญาตบันทึกเทป โดยนําบทสนทนาบางคนมาบันทึกไว้ดังต่อไปนี 

ผู้ วิจัย :  เนื อหาทีสอนสอดคล้องกับจุดประสงค์หรือไม่เพียงใดครับ 

ผู้ร่วมวิจัย :  สอดคล้องกับจุดประสงค์เหมาะสมกับเด็กปฐมวัยค่ะ 
ผู้ วิจัย :  การจัดเรียงลําดับของเนื อหามีความเหมาะสมหรือไม่เพียงใดครับ 

ผู้ร่วมวิจัย :  มีความเหมาะสมค่ะ 

ผู้ วิจัย :  เนื อหามีความยากง่ายเพียงใดครับ 

ผู้ร่วมวิจัย :  ก็ไม่ยากเกินไป ควรสอนเด็กให้เป็นรูปธรรม แล้วก็เป็นเรืองใกล้ตัวเด็กค่ะ 
ผู้ วิจัย :  ปริมาณเนื อหากับเวลาทีใช้ในการเรียนการสอน มีความเหมาะสมหรือไม่ครับ 
ผู้ ร่วมวิจัย :  เหมาะสมค่ะ  

ผู้ วิจัย :  เนื อหามีความน่าสนใจมากน้อยเพียงใด มีประโยชน์สามารถนําไปใช้ใน

งานช่าง และชีวิตประจําวันได้เพียงใดครับ 

ผู้ร่วมวิจัย :  คือ เด็กสามารถบอกและเข้าใจในเนื อหาทีครูสอนได้ค่ะ 

ผู้ วิจัย :  ปัญหาในประเด็นอืนๆทีเกียวข้องกับเนื อหา และเอ่อ... ความคิดเห็นของ

ครูเกียวกับเนื อหา สาระทีสอนหละครับ 

ผู้ร่วมวิจัย :  ตรงนี คือ บางเนื อหาเด็กอาจจะไม่เข้าใจไม่สามารถเรียนรู้ได้ครบกลุ่มสาระ

นะค่ะ แต่ครูก็ปรับเนื อหาให้เข้ากับวัยของเด็กค่ะ 

ผู้ วิจัย :  กิจกรรมทีครูจัดขึ นในชันเรียนมีอะไรบ้างครับ แล้วก็ลักษณะเป็นเช่นไร 

ผู้ ร่วมวิจัย :  เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนให้เด็กครบทัง 6 กิจกรรมค่ะ และครูก.็.. 

ปรับตัวให้เข้ากับเด็กตามวัยด้วยเช่นกันค่ะ 
ผู้ วิจัย :  การควบคุมชันเรียนทําอย่างไรครับ และการซ่อมเสริมแรงการลงโทษ

ดําเนินการอย่างไร 
ผู้ ร่วมวิจัย :  การเสริมแรงก็เป็นอีกวิธีการหนึงทีทําให้เด็กได้มีความอบอุ่น และมี

กําลังใจ คือการชม  เช่น เก่งมาก ดีมาก ประมาณนี ค่ะ 
ผู้ วิจัย :  อุปสรรคและปัญหาเกียวกับกิจกรรมการเรียนการสอน เทคนิคและวิธีการ

สอนมีอะไรบ้างครับ และความคิดเห็นของครูทีเกียวกับรูปแบบการสอน 

กิจกรรมการเรียนการสอน เทคนิคการสอนและวิธีสอนเป็นเช่นไรครับ 
ผู้ ร่วมวิจัย :  การจัดการเรียนการสอนของครู มีอุปสรรคประการแรกคือ สือการสอนไม่

เพียงพอค่ะ แล้วก็มีเอ่อ... ห้องเรียนคับแคบ ไม่มีห้องเรียนเป็นสัดส่วน 

เด็กๆจะวิงไปหากัน โดยเฉพาะเด็กเล็กๆค่ะ 
ผู้ วิจัย : นักเรียนมีความสนใจต่อการเรียนเพียงใดครับ 
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ผู้ร่วมวิจัย :  ส่วนของนักเรียนขึ นอยู่กับว่าครูมีกิจกรรมการเรียนให้ผู้ เรียนหลากหลาย

วิธีเพียงใด 

ผู้วิจัย :  แล้วนักเรียนให้ความร่วมมือกับกิจกรรมในการเรียนเพียงใด 

ผู้ร่วมวิจัย :  คือในส่วนมากเด็กๆจะสนใจและมีความสุขในการทํากิจกรรมกลางแจ้งค่ะ 

ผู้ วิจัย :  ในด้านของพฤติกรรมนักเรียนทีเป็นอุปสรรคในการเรียนการสอนในชัน

เรียนได้แก่อะไรบ้างครับ และครูได้ดําเนินการต่อพฤติกรรมทีไม่พึง

ประสงค์อย่างไร  

ผู้ ร่วมวิจัย :  เด็กชอบรังแกเพือนค่ะ และบางคนครูซักถามก็ไม่ค่อยพูดจากับครู เด็กบาง

คนยังไม่มีความพร้อม เช่น พูดจาไม่ชัดเจน พูดติดอ่าง และการเขียน

หนังสือยังหัวกลับ ครูต้องคอยดูแลและแนะนําให้เด็กได้เกิดความชินมากขึ น 

ผู้ วิจัย :  สืออุปกรณ์ทีใช้ประกอบการสอนมีอะไรบ้าง น่าสนใจเพียงใดครับ 

ผู้ร่วมวิจัย :  ส่วนมากเด็กจะชอบฟังนิทาน และกิจกรรมเคลือนไหวค่ะ  

ผู้ วิจัย :  อุปสรรคและปัญหาในการใช้สือการเรียนการสอนเป็นเช่นไรครับ และ 

ความคิดเห็นของครูเกียวกับการใช้สือการเรียนการสอนเป็นเช่นไรครับ 

ผู้ร่วมวิจัย :  สือมีจํานวนน้อยค่ะ ครูต้องแบ่งให้เด็กเล่นทีละกลุ่ม 

ผู้ วิจัย :  การประเมินผลการเรียนของนักเรียน ผู้สอนประเมินโดยใช้วิธีการใดบ้าง 

จากกิจกรรมอะไรบ้างครับ 

ผู้ร่วมวิจัย :  สังเกต สัมภาษณ์ กิจกรรมกลางแจ้ง กิจกรรมเสริมประสบการณ์ค่ะ 

ผู้ วิจัย :  ความถีในการประเมินเป็นเช่นไรครับ มีการทดสอบย่อยกีครัง และได้แจ้ง

ผลการประเมินให้นักเรียนได้ทราบทุกครังหรือไม่ 

ผู้ ร่วมวิจัย :  ไม่ได้นํามาใช้ค่ะ 

ผู้ วิจัย :  ในการวัดความสามารถในการแก้ไขปัญหาของนักเรียน ผู้สอนได้วัดโดย

วิธีการใดครับ ใช้แบบทดสอบลักษณะเป็นเช่นไร แล้วก.็.. ตรวจให้คะแนน

อย่างไรครับ 

ผู้ร่วมวิจัย :  สังเกต สัมภาษณ์ค่ะ 

ผู้ วิจัย :  จากสภาพปัญหาและอุปสรรคในการจัดการเรียนการสอน ผู้สอนคิดว่าจะ

สามารถแสวงหาแนวทางและวิธีการในการแก้ไขปัญหาเหล่านัน และ

สามารถพัฒนาการเรียนการสอนให้ดีขึ นได้หรือไม่ครับ 

ผู้ ร่วมวิจัย :  ครูควรหาวิธีการสอนให้หลากหลายวิธีค่ะ อืม... ไม่ควรสอนเฉพาะ

กิจกรรมใดกิจกรรมหนึง และควรศึกษาวิธีการสอนและเทคนิคใหม่ๆมา

สอนเด็กอยู่บ่อยๆ และให้ตรงกับหลักสูตรและเนื อหาด้วยค่ะ  
(เนื อหาจากการถอดเทปผู้ร่วมวิจัยรายท1ี) 

ผู้ วิจัย   :   เนื อหาทีสอนสอดคล้องกับจุดประสงค์หรือไม่เพียงใดครับ 
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ผู้ร่วมวิจัย:   มีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ทุกหน่วยคะ 

ผู้วิจัย  :   การจัดเรียงลําดับของเนื อหามีความเหมาะสมหรือไม่เพียงใดครับ 

ผู้ร่วมวิจัย มีความเหมาะมากคะ 

ผู้วิจัย :  เนื อหามีความเรียบง่ายเพียงใดครับ 

ผู้ร่วมวิจัย:     ขึ นอยู่กับการเรียนรู้ของเด็กคะ 

ผู้ วิจัย   :   ปริมาณของเนื อหากับเวลาทีใช้ในการเรียนการสอนมีความเหมาะสม

หรือไม่ครับ 
ผู้ ร่วมวิจัย : เหมาะสมมากคะ สามารถยืดหยุ่นได้ด้วยคะ 

ผู้วิจัย:  เนื อหามีความน่าสนใจมากน้อยเพียงใด มีประโยชน์สามารถนําไป

ประยุกต์ใช้ในงานช่าง  และชีวิตประจําวันได้มากเพียงใดครับ 

ผู้ร่วมวิจัย:    ขึ นอยู่กับความสนใจของเด็กแต่ละคนและนําไปประยุกต์ใช้ได้คะ 

ผู้ วิจัย: ปัญญาในประเด็นอืนๆทีเกียวกับเนื อหา และความคิดเห็นของครูเกียวกับ

เนื อหาสาระทีสอน อย่างไรครับ 

ผู้ร่วมวิจัย: เนื อหาสาระทีสอนในแต่ละครังสามารถปรับเปลียนขันตอนวิธีการให้

สอดคล้องและตรงกับความสนใจของเด็กๆคะ 

ผู้วิจัย : รูปแบบการสอนทีครูใช้ในการสอนมีลําดับขันตอนเป็นอย่างไร (มีการ

ตรวจสอบความรู้ พื นฐาน อย่างไร มีการซ่อมเสริมความรู้ พื นฐานอย่างไร 

แจ้งจุดประสงค์ในกานสอนและเกณฑ์การ ประเมินของแต่ละเนื อหาและ

กิจกรรมหรือไม่ การทดสอบย่อยหรือไม่ มีการซ่อมเสริมผู้ทีไม่ผ่านเกณฑ์

อย่างไร ) ครับ 

ผู้ ร่วมวิจัย: มีการจัดการเรียนการสอนเป็นขันตอนและใช้แบบทดสอบและแบบเกต

พฤติกรรมผลงาน ใน การประเมินเด็กคะ 

ผู้วิจัย :        กิจกรรมทีครูจัดขึ นในชันเรียนมีอะไรบ้าง ลักษณะเป็นเช่นไรครับ 

ผู้ร่วมวิจัย :   จัดกิจกรรม 6 กิจกรรม โดยเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางส่วนใหญ่คะ 

ผู้วิจัย :        วิธีการสอนทีใช้ใช้วิธีสอนแบบใดบ้างครับ 

ผู้ร่วมวิจัย :   แบบใช้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติงานคะ 

ผู้วิจัย :       การควบคุมชันเรียนทําอย่างไร ซ่อมเสริมแรงการลงโทษดําเนินการอย่างไร

ครับ 

ผู้ร่วมวิจัย :   มีข้อตกลงร่วมกันและใช้การเสริมแรงโดยการชมเชยคะ 

ผู้วิจัย:        ครูได้เสนอยุทธวิธีในการแก้โจทย์ปัญหาอย่างไรให้แกนักเรียนบ้างครับ 

ผู้ร่วมวิจัย :   เด็กลองผิดลองถูกในการปฏิบัติกิจกรรมโดยครูคอยแนะนําคะ 

ผู้ วิจัย :       เจตคติของครูต่อนักเรียนในแต่แผนกเป็นเช่นไรครับ 
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ผู้ร่วมวิจัย: เด็กๆแต่ละคนมีความแตกต่างกันทั งด้านร่างกาย, อารมณ์, สังคม 

สติปัญญา การ   เรียนรู้คะของเด็กจึงต่างกันคะ 

ผู้วิจัย:  อุปสรรคและปัญหาเกียวกับกิจกรรมการเรียนการสอน เทคนิคและวิธีการ

สอนอะไรบ้าง และความคิดเห็น ของครูทีเกียวกับรูปแบบการสอน 

กิจกรรมการเรียนการสอน เทคนิคการสอนและวิธีสอนเป็นเช่นไร ครับ 

ผู้ ร่วมวิจัย:    ความแตกต่างของเด็กแต่ละคนในการเรียนรู้ จึงต้องมีเทคนิคการสอนที

หลากหลาย เช่น การใช้คําถามกระตุ ้น การชมเชย การลงมือปฏิบัติ ซึง

เด็กๆจะมีความสนใจในแต่ละกิจกรรมต่างๆ กัน แต่ในการสอนจะมี

กิจกรรมหลัก 6 กิจกรรม คือ เคลือนไหวเสริมประสบการณ์ สร้างสรรค์ 

กลางแจ้ง เสรี เกมการศึกษาคะ 

ผู้วิจัย:  นักเรียนมีความสนใจต่อการเรียนเพียงใดครับ 

ผู้ร่วมวิจัย:   ขึ นอยู่กับว่าเด็กๆแต่ละคนสนใจกิจกรรมใดก็จะให้ความสําคัญนันเป็น

พิเศษคะ 

ผู้วิจัย:  นักเรียนในความร่วมมือกับกิจกรรมในการเรียนเพียงใดครับ 

ผู้ร่วมวิจัย:   เด็กๆส่วนใหญ่ก็ให้ความร่วมมือดีนะคะ 

ผู้วิจัย:  พฤติกรรมของเด็กนักเรียนทีเป็นอุปสรรคในในการเรียนการสอนในชัน

เรียนได้แก่ อะไรบ้าง และครู ได้ดําเนินการต่อพฤติกรรมทีไม่พึงประสงค์

อย่างไรครับ 

ผู้ร่วมวิจัย:   การขาดสมาธิในการเข้าร่วมในการแก้ไขคือการทําวิจัยในชันเรียนคะ 

ผู้วิจัย:  สืออุปกรณ์ทีใช้ประกอบการสอนมีอะไรบ้างครับ และน่าสนใจเพียงใดครับ 

ผู้ร่วมวิจัย:   ประเมินทุกกิจกรรมโดยสังเกตและทําการทดสอบได้คะ 

ผู้ วิจัย:  ความถีในการประเมินเป็นเช่นไร มีการทดสอบย่อยกีครัง และได้แจ้งผล

การประเมินให้นักเรียนได้ทราบทุกครังหรือไม่ครับ 

ผู้ ร่วมวิจัย:   ประเมินทุกกิจกรรมและแจ้งผลให้ผู้ปกครองรับทราบทุกครังคะ  

ผู้ วิจัย:  ในการวัดความสามารถในการแก้ไขปัญหาของนักเรียน ผู้สอนได้วัดโดย

วิธีการใด ใช้แบบทดสอบลักษณะเป็นเช่นไรตรวจให้คะแนนอย่างไรคะ 

ผู้ ร่วมวิจัย:  โดยการสังเกตขณะเด็กๆร่วมกิจกรรมคะ 

ผู้วิจัย:  จากสภาพปัญหาและอุปสรรคในการจัดการเรียนการสอน ผู้สอนคิดว่า

สามารถแสวงหาแนวทางและวิธีการในการแก้ปัญหาเหล่านัน และสามารถ

พัฒนาการเรียนการสอนให้ดีขึ นได้หรือไม่ 

ผู้ ร่วมวิจัย:  สามารถพัฒนาได้  

(เนื อหาจากการถอดเทปผู้ร่วมวิจัยรายที 2) 
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ผลการศึกษาสภาพปัจจุบันและความต้องการในการพัฒนาโดยใช้แบบสอบถามที

ผู้ วิจัยจัดทําขึ น 3 ชุด ชุดที 1 นําไปสัมภาษณ์ผู้ ร่วมวิจัย เพือให้ทราบปัญหา ชุดที 2 นําไป

สอบถาม ระดับผู้บริหารท้องถิน คณะกรรมการและผู้ปกครองของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด

เทศบาลบ้านไผ่ทังสามแห่ง ชุดที 3 นําไปสอบถามหัวหน้าศูนย์และผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็กที ชนะการประกวดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดีเด่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถินประจําปี พ.ศ.

2551 (รายละเอียดแสดงไว้ในภาคผนวก ง.)ผลการศึกษาสรุปได้ดังนี 
1. ผลจากการสํารวจความคาดหวังโดยใช้แบบสอบถาม ซึงเก็บรวบรวมข้อมูล

สอบถามความคาดหวังของ กรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และผู้ปกครองของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

สังกัดเทศบาลเมืองบ้านไผ่ จํานวนรวมทังสิ น 180 ราย ได้รับแบบสอบถามกลับคืนมาจํานวน 

156 คน คิดเป็นร้อยละ 86.67 ปรากฏผลการเก็บรวบรวมข้อมูลด้านต่างๆเป็นดังนี 
1.1  สถานภาพผู้ตอบแบบสอบถาม 

จํานวนผู้ตอบแบบสอบถามเป็นกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 12 คน 

ผู้ปกครอง 144 คน แยกเป็นชาย 51 คน หญิง 105 คน อายุตําสุด 18 ปี อายุสูงสุด 69 ปี          

ส่วนใหญ่อายุระหว่าง 31-35 ปี ระดับการศึกษาตํากว่าอนุปริญญา มากทีสุด 106 คน รองลงมา

ระดับปริญญาตรี 27 คน และอนุปริญญาหรือเทียบเท่า 23 คน อาชีพส่วนใหญ่รับจ้าง และส่วน

ใหญ่มีรายได้ของครอบครัวต่อเดือน ตํากว่าหนึงหมืนบาท 

1.2  ความพึงพอใจ ด้านบริหารจัดการในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทังสามแห่ง

ประกอบด้วยลักษณะอาคารและการจัดสถานห้องเรียน การจัดเรืองเล่นและอุปกรณ์ของเล่น ส่วน

ใหญ่อยู่ในระดับดีมาก รองลงมาระดับปานกลาง ดีทีสุด น้อย และน้อยทีสุดตามลําดับ 

1.3  ความพึ งพอใจ  ด้ านค รู ผู้ สอน/การ ดูแล เด็กประกอบ ด้ว ย 

ประสบการณ์ วุฒิการศึกษาปฐมวัย รักและศรัทธาอาชีพครู มีเมตตาและเอาใจใส่เด็กๆ ส่วนใหญ่

อยู่ในระดับดีมาก รองลงมาระดับดีทีสุด ปานกลาง น้อยและน้อยทีสุดตามลําดับ 
1.4  ความพึงพอใจด้านตัวเด็ก ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาด้านร่างกาย อารมณ์ 

จิตใจ สังคม ภาษา ส่วนใหญ่ ส่วนใหญ่อยู่ในระดับดีมาก รองลงมาดีทีสุด ปานกลาง น้อย และ

น้อยทีสุดตามลําดับ 
1.5  ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิมเติม 

1.5.1  ความเหมาะสมในเรืองของอาคารสถานท ีการจัดกิจกรรมการ

เรียนรู ้ความรับผิดชอบของครูและพัฒนาการของเด็กมีความเหมาะสมดีมาก 

1.5.2  ปัญหา 

-  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทังสามแห่งมีปัญหาเรืองความสะอาด

ของอาคาร สถานที ห้องนําห้องส้วม การจัดนําดืมสําหรับเด็กไม่เพียงพอ เด็กซนขาดระเบียบวินัย  

การแต่งกายของเด็กไม่เป็นระเบียบ โต๊ะเก้าอี นักเรียน พัดลมเครืองเล่นสนามและอุปกรณ์การ
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เรียนรู้ มีน้อยไม่เพียงพอ ครูขาดการดูแลเอาใจใส่เด็กขาดการดูแลจากผู้บริหารและผู้ มีหน้าททีี

เกียวข้อง 

-  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเกิ ง และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเล็ก 

2 เทศบาล ทงัสองแห่งสถานทีคับแคบ อาคารเรียนติดถนนสามด้าน ไม่มีทีจอดรถรับ - ส่งเด็กไม่

มีพักคอยสําหรับผู้ปกครอง ห้องนํา  ห้องส้วม นอกอาคารไม่เหมาะสม 

-  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 3โนนสว่าง ถนนท้างเข้า ศูนย์ ฯ 

ขรุขระเป็นหลุมเป็นบ่อ/นําท่วมขัง ไม่มีทางเดินเชือมอาคารเรียนกับโรงอาหาร  โรงอาหารโล่งแจ้ง

แดดส่องถึงภายใน ฤดูฝน ฝนสาดเข้าภายในอาคาร 

1.5.3 แนวทางแก้ไขในภาพรวมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทังสามแห่งควร

ได้รับการปรับปรุงพัฒนา ดังนี 

-   ด้านตัวครู 
1  จัดหานําดืม แก้วนํา ให้เพียงพอทัวถึงเด็กทุกคน 

2   จัดหาโต๊ะเก้าอี สําหรับโรงอาหารและห้องเรียนให้

เพียงพอ 
3.   การฝึกอบรม  สังเกต  ดูแลใกล้ชิดเด็กให้มากขึ น 

4.   จัดหาสืออุปกรณ์ให้เพียงพอ/คัดสรรอุปกรณ์ทีเหมาะ

กับเด็ก 

5.   จัดกิจกรรมการเรียนรูใ้ห้คํานึงถึงธรรมชาติเด็กให้

อิสระเล่นออกกําลังกายเน้นการเรียนรู้จากธรรมชาต ิ
-   ด้านอาคารสถานท ี

1.  จัดสร้างอาคารใหม่(อาคารเรียนโรงอาหาร) 

2.   จัดหาสถานทีเพิมได้มากขึ น ปลูกต้นไม้ให้ร่มเงา 

3.   จัดความเป็นระเบียบอาคารสถานท ี

4.   ทําความสะอาดอาคารสถานที ห้องนํา – ห้องส้วม 

ก่อนและหลังเลิกเรียน การทําความสะอาดควรใช้นํายาฆ่าเชื อโรค 

5.   จัดให้มีทีจอดรถรับ – ส่งเด็ก 

6.   จัดให้มีทีพักคอยสําหรับผู้ปกครอง 

1.5.4  ข้อเสนอแนะเพิมเติม 

1.   อยากให้จัดกิจกรรมทีให้เด็กและผู้ปกครองทําร่วมกัน 

2.  อยากให้ปลูกฝัง ฝึกให้เด็กมีระเบียบวินัยมากขึ น 

3.  อยากให้ครูสอน อ่าน เขียนและร้องเพลงพร้อมปลูกฝัง

คุณธรรมจริยธรรม 

4.   อยากให้ครูเป็นตัวอย่างทีดีให้กับเด็ก 
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5.  การเรียนการสอนควรเน้นทีตัวเด็กเป็นสําคัญ  เอาใจใส่

เด็กเป็นรายบุคคล ลดปัญหาเด็กก้าวร้าว และสามารถช่วยเพือนได้ พร้อมทังให้มีสมุดการบ้าน

เพือให้ผู้ปกครองสอนการบ้าน 

6.   ให้ครูรายงานพฤติกรรมเด็กกับผูป้กครอง 
7.  ให้ครูคอยรับ – ส่งนักเรียนทุกครังเพือสอนให้เด็กสวัสดี  

พ่อ แม่ และครู 
2.  ผลการสํารวจความเห็นโดยใช้แบบสอบถาม  ซึงเก็บรวบรวมข้อมูลสอบถาม

ความคิดเห็นของหัวหน้าศูนย์และผู้ดูแลเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทีได้รับรางวัลการประกวดศูนย์

พัฒนาเด็กเล็กดีเด่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  (จังหวัดขอนแก่น) ประจําปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2551  จํานวน 12 แห่ง รวมทังสิ น 73 ราย ได้รับแบบสอบถามกลับคืนมาจํานวน 73 ชุด  

คิดเป็นร้อยละ 100 ปรากฏผล ดังนี 
2.1  สภาพทัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ผู้ตอบแบบสอบถามทังสิ น 73 คน เพศชาย 1 คน หญิง 72 คน ส่วน

ใหญ่มีอายุระหว่าง 31 – 40 ปี 29  คน วุฒิการศึกษาส่วนใหญ่ระดับปริญญาตรี  47 คน สาขา

ปฐมวัย  13  คน รองลงมาระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า 13 คน ตํากว่าอนุปริญญา 12 คน  และ

ปริญญาโท  1 คน อายุการทํางานและประสบการณ์โดยรวมส่วนใหญ่ตํากว่า 5 ปี 34 คน  รองลงมา 

6 – 10  ปี 31 คน ตําแหน่งปัจจุบัน  หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 10 คน ผู้ดูแลเด็ก  63  คน 
2.2 สภาพปัจจุบันและปัญหา 

2.2.1  สภาพปัจจุบันในการพัฒนาบุคลากร  ส่วนใหญ่มีค่าความถี

ของระดับความเป็นจริงอยู่ในระดับมากมี 9 ข้อ คือ ฝ่ายบริหารเป็นผู้ ริเริมและมีบทบาทในทุก

ขันตอน,บุคลากรทุกฝ่ายเห็นพ้องร่วมกัน,มีกรอบนโยบาย เป้าหมายทีชัดเจน, มีการจัดหา

วิทยากรอย่างเหมาะสม, มีการสนับสนุนงบประมาณและวัสดุอย่างเพียงพอ, มีการจัดโครงการการ

ดําเนินการพัฒนาบุคลากร, มีการแบ่งหน้าทีรับผิดชอบอย่างชัดเจน, มีการประเมินผลการพัฒนา

บุคลากรอย่างเป็นระบบ  และ ติดตามผลหลังการพัฒนาบุคลากรว่ามีความเปลียนแปลงเพียงใด   

รองลงมาระดับมากทีสุด คือ มีการพัฒนาด้าน ร่างกาย อารมณ์ และจิตใจควบคู่กันไป     

2.2.2 กิจกรรมพัฒนาบุคลากร มี  10  ข้อย่อย คือ ให้การสนับสนุน

บุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมอย่างต่อเนือง, บุคลากรมีความกระตือรือร้นในการเข้าฝึกอบรม,           

มีการนําความรู้จากการฝึกอบรมไปเผยแพร่หรือถ่ายทอดทัวกนั, มีการจัดปฐมนิเทศให้แก่ผู้ ดูแล

เด็กทีบรรจุใหม่หรือสับเปลียนงานใหม่, ศูนย์มีหลักเกณฑ์การคัดเลือกครูเข้าร่วมสัมมนาด้าน

การศึกษาต่อ/ ศึกษาดูงาน, มีการส่งเสริมให้บุคลากรได้ศึกษาต่อหรือศึกษาดูงาน, มีการ

สนับสนุนบุคลากรเข้ารับการประชุมเชิงปฏิบัติการ, มีการจัดกิจกรรมเพือสนองความสนใจและ

ความต้องการของบุคลากร, มีการจัดกิจกรรมทีดําเนินไปตามหน่วยงานต้นสังกัด และสามารถ

นําไปประยุกต์ใช้ในงานได้อย่างเหมาะสม ทุกข้อความถีของระดับความเป็นจริงอยู่ในระดับมาก   
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2.2.3 สภาพปัญหาในการพัฒนาบุคลากร มี 12 ข้อย่อยมีค่าความถี

ของระดบัความเป็นจริงอยู่ในระดับมาก 6 ข้อ คือ ผู้บริหารให้ความสําคัญในการพัฒนาบุคลากร, 

ผู้บริหารเปิดโอกาสให้บุคลากรเข้ารับการพัฒนา, บุคลากรมีความกระตือรือร้นในการพัฒนา

ตนเอง, บุคลากรนําเอาความรู้ใหม่ๆไปใช้เพือพัฒนางาน, วิทยากรมีความรู้ความสามารถในการ

ดําเนินกิจกรรมเพียงพอ, บุคลากรแต่ละฝ่ายไม่มีความจริงใจในการพัฒนาปัญหาด้านการจัดการ  

และข้อทีมีค่าความถีของระดับความเป็นจริงอยู่ในระดับปานกลาง  มี 6 ข้อ คือ  ขาดการประสาน

แผนระหว่างโรงเรียนกับ อปท., ขาดการประเมินผลและติดตามผลการพัฒนาบุคลากร, 

งบประมาณมีแต่ไม่เพียงพอสําหรับดําเนินการ, จัดสรรงบประมาณไม่เหมาะสมกับระยะเวลาและ

กิจกรรมพัฒนา,  ขาดเครืองมือในการรวบรวมข้อมูลเกียวกับการพัฒนาบุคลากร, ขาดวิธีการ

ดําเนินการพัฒนาบุคลากรด้านจิตใจ  
2.3  ความต้องการพัฒนา 

2.3.1 วิธีการพัฒนา มี 5 ข้อย่อย คือ การฝึกอบรม,การศึกษาดูงาน, 

การนิเทศงาน, การประชุมเชิงปฏิบัติการ  และ การไปทัศนศึกษา ซึงทุกข้อมีค่าความถีของระดับ

ความเป็นจริงอยู่ในระดับมาก    
2.3.2 เนื อหาสาระมี 8 ข้อย่อย คือ หลักสูตรและวิธีการสอน, 

ระเบียบวิธีวิจัย, การจัดทําแฟ้มสะสมงาน, ทักษะในการปฏิบัติงาน, ทัศนคติและความเข้าใจใน

การปฏิบัติงาน, บุคลิกภาพและความสัมพันธ์กับบุคคล, การเขียนและเสนอผลงานทางการ

วิชาการ และ ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ ซึงทุกข้อมีค่าความถีของระดับความเป็น

จริงอยู่ในระดับมาก 
2.3.3 ระยะเวลาในการพัฒนาช่วงเวลาควรมีการอบรมสัมมนาอย่าง

น้อย มี 3  ข้อย่อย คือ เดือนละครัง, เทอมละครัง และ ปีละครัง ทุกข้อมีค่าความถีของระดับ

ความเป็นจริงส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก  
2.4 ข้อเสนอแนะ 

1.  หลักการสําคัญของการพัฒนาบุคลากรเพือให้บรรลุผลควร

คํานึงถึงประเด็นทีสําคัญ 3 อันดับ แรกคือ  
1.1 การส่งเสริมให้ครูทุกคนได้มีโอกาสในการพัฒนาตนเอง 

1.2 ต้องให้สอดคล้องกับหน้าทีการงานทีกําลังปฏิบัติอยู่  

1.3 ส่งเสริมให้พัฒนาตนเองอย่างต่อเนือง  

2.   การพัฒนาบุคลากรมีวัตถุประสงค์สําคัญ 3 อันดับแรก คือ  

2.1 เพือให้สามารถทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิงขนึ  

2.2 เพือให้มีคุณลักษณะของความเป็นครูทีดียิงขึ น   

2.3 เพือให้มีความรับผิดชอบต่องานทีทํา  

3.  สมรรถภาพทีพึงประสงค์ของครูหลังจากทีได้รับการพัฒนาแล้ว 

ควรมีลักษณะสําคัญ 3 อันดับแรกคือ  
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3.1 เป็นผู้มีความกระตือรือร้นทีจะปฏิบัติงานในหน้าท ี

3.2 มีความรับผิดชอบต่องานทีทํา  

3.3 สามารถให้ข้อเสนอแนะแก่ผู้อืนได้อย่างถูกต้อง  

4. หลักเกณฑ์ในการกําหนดแผนงาน โครงการ การพัฒนาบุคลากร 

3 อันดับแรก คือ  
4.1 จัดกิจกรรมให้หลากหลาย เอื อต่อการพัฒนาคน พัฒนางาน  

4.2 เปิดโอกาสให้ครูมีส่วนร่วม  
4.3 กําหนดแผนงาน โครงการให้ตรงกบัความต้องการของครู  

5.  การคัดเลือกบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมเพือพัฒนาบุคลากร ควรยึด

หลักการใดเป็นสําคัญ 3 อันดับแรกคือ 

5.1 ตามความจําเป็นหรือความต้องการของบุคลกรและของ

โรงเรียน  

5.2 เรียงไปตามลําดับ เพราะทุกคนต้องเข้ารับการฝึกอบรมอยู่แล้ว  
5.3 เลือกจากบุคลากรทีมีปัญหาในการปฏิบัติงาน  

6.  เทคนิคการจัดกิจกรรมพัฒนาบุคลากรในโรงเรียนควรเป็นวิธีใด

จึงจะเหมาะสมทีสุด 3 อันดับแรกคือ  
6.1 การประชุมเชิงปฏิบัติการ  

6.2 การฝึกอบรม  

6.3 การสัมมนาทางวิชาการ  

7. ปัจจัยสนับสนุนสําคัญของการพัฒนาบุคลการทีจะนําไปสู่

ความสําเร็จ 3อันดับแรก คือ  

7.1 จากการส่งเสริมและสนับสนุนของฝ่ายผู้บริหาร  

7.2 จากความต้องการทีจะพัฒนาตนเองบุคลากร  

7.3 การจัดงบประมาณสนับสนุนอย่างพอเพียง  

8.  สาเหตุสําคัญทีทําให้การพัฒนาบุคลากรไม่บรรลุผล   

8.1 เพราะผู้บริหารขาดวิสัยทัศน์ในการพัฒนาบุคลากร  

8.2 เพราะตนเองไม่ยอมเปลียนพฤติกรรม ไม่ยอมรับการ

เปลียนแปลง ไม่เห็นความสําคัญ  

8.3 เพราะการสนับสนุนด้านงบประมาณ และวัสดุอุปกรณ์ไม่

เพียงพอ  
9.  ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิมเติม  

จากการจัดประสบการณ์การเรียนการสอนในปัจจุบัน สามารถสรุป

ได้ดังนี 
9.1 ความเหมาะสม 
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1) ไม่เหมาะสม คือ : จํานวนเด็กมาเกินไปทําให้เกิด

ปัญหาในการจัดกิจกรรมและควบคุมชันเรียน 
2) เหมาะสม 

 

เหมาะสม ไม่เหมาะสม 

1. สามารถทํากิจกรรมพัฒนาการได้ทัง 4 ด้าน 

2. ได้รับการศึกษาต่อเพือพัฒนาบุคลากร 

3. นําภูมิปัญญาท้องถินมาร่วมจัดกิจกรรม 

4. มีหลักสูตรสถานศึกษาและมีการจัดแผนการจัด

ประสบการณ์ มีความเหมาะสม 

5. ให้บริการทัวถึง มีประสิทธิภาพ 

6. เด็กได้รับการพัฒนาเหมาะสมกับวัย และตาม

ความแตกต่างของแต่ละบุคคลอย่างเต็มศักยภาพ 

7. จัดกิจกรรมเหมาะสมกับพัฒนาการเด็ก 

8. ให้ชุมชน/ชาวบ้านมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม

ให้กับเด็ก เช่น เล่านิทาน 

9. จัดกิจกรรมเน้นผู ้ เรียนเป็นศูนย์กลาง 

10. มีการจัดการเรียนการสอนตามอัตภาพของศูนย์ฯ 

11. ครูมีความรู ้ความสามารถผู ้ปกครองเชือถือ 

12. ตามแบบแผนการเ รี ยน  การสอน มีความ

เหมาะสมตามวัยเรียน 

1. ครูต่อเด็กมากเกินไปควบคุมดูแล และทํากิจกรรม

ยาก 

2. กิจกรรมทีต้องจัดในแต่ละวัน 6 กิจกรรม มาก

เกินไป 

3. ห้องเรียน/นอน/เล่น ห้องเดียวกัน 

4. นักวิชาการ ยังทํางานไม่ตรงตามความต้องการจริง

ปล่อยให้ ผู ้ดูแลเด็ก คิดค้นหาแนวทางเองทําให้ขาด

ทักษะกระบวนการจัดทําเอกสาร และจัดเก็บข้อมูล 

5. ผู ้บริหารทีรับผิดชอบงานศูนย์ฯ ไม่มีความเข้าใจ 

และให้ความสําคัญในการพัฒนาเด็กในวัยน ี

6. ขาดต้นไม้ร่มเงา 

7. มลพิษไอเสียจากการอุ่นเครืองรถฝ่ายป้องกัน 

8. การจัดกิจกรรมการเรียนรู ้ ไม่ดีมาก เพราะ อาคาร

เรียนไม่เหมาะสม 

9.2 ปัญหา 

1) การจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ต้องการสือที

สอดคล้องกับเนื อหา 
2) ขาดสือ การสอน / ห้องเรียนคับแคบ /เป็นห้องโถง

โล่งทุกกลุ่มเรียนอยู่ทีเดียวกัน 
3) ขาดแผนการสอน / ส่งแต่ หัวหน้าศูนย์ ไปอบรม 

ควรส่งครูทุกคนไป 
4) เด็กมาจากสิงแวดล้อมต่างกัน จึงมีความแตกต่างกัน 
5) ขาดความร่วมมือของผู้ปกครอง 
6) การเรียนการสอนยึดหลักการสอนแบบเดิมๆ 

7) ควรจัดสรรงบประมาณให้เพียงพอกับความต้องการ 

8) ผู้ปกครอง (ปู,่ย่า,ยาย) ตามใจเด็กมากเกินไปทําให้

เด็กมีนิสัยก้าวร้าว 

9) ครูส่วนใหญ่ไม่มีคุณวุฒิทางการศึกษา (เอกปฐมวัย) 

10) ควรแยกห้องเรียนตามระดับอายุของเด็ก 
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11) ควรจัดบรรยากาศโรงอาหารให้เออืต่อการเรียนรู ้

12) ต้นสังกัดควรจัดให้มีการนิเทศการสอน 

13) ศูนย์อยู่กับสถานีอนามัยไม่เป็นสัดส่วน มีคนเข้า

ออกเป็นประจําเด็กไม่มีสมาธ ิ

14) มีการแต่งตั ง หัวหน้าศูนย์ จริง แต่ในการปฏิบัติ

ขึ นอยู่กับข้าราชการผู้บริหารทังหมด ผู้ดูแลเด็ก ไม่มีความเข้าใจเกียวกับการจัดประสบการณ์ และ

จัดหลักสูตรให้ตรงกัน 

15) ผู้ ดูแลเด็ก ขาดทักษะ กระบวนการทําแผนการจัด

ประสบการณ์  และหลักสูตรสถานศึกษามาใช้ให้ผลสัมฤทธ ิ

16) งบประมาณ ค่ารายหัวไม่เพียงพอแก่การใช้จ่าย ส่วน 

งบประมาณ อาคารสถานทีไม่จัดสรร 

17) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กควรได้รับการส่งเสริมเท่าเทียม

สถานศึกษา 

18) รับ ผู้ดูแลเด็ก ไม่ตรงวุฒิ 

19) ของเล่นในห้องไม่เพียงพอ 

20) ผู้ปกครองขาดการดูแลเอาใจใส่เด็ก 

21) ยังไม่ค่อยเชียวชาญ 

22) สถานที อาคาร ห้องนํา โรงอาหาร ไม่เพียงพอ 

23) อาคารเรียน / สิงแวดล้อม / บุคลากร 

24) เด็กบางคนพัฒนาการก้าวร้าว/ ไม่ยอมทําตามทีครูบอก 

9.3 ความคาดหวัง 
1) ให้เด็กบรรลุวัตถุประสงค์ โตขันมีคุณภาพ เก่ง ดี มี

ความสุข 

2) ขออาคารสถานที ให้ดีไ ด้มาตรฐาน/มีบุคลากร

เพียงพอสําหรับจํานวนนักเรียน 

3) ต้องการให้เด็กมีพัฒนาการทัง 4 ด้านให้เขาเป็นคน

เก่ง ดี มีความสุข 

4) เด็กมีความพร้อมทีจะศึกษาต่อในระดับอนุบาล 

5) อยากให้ต้นสังกัดเอาใจใส่และดูแลให้มากกว่านี 

6) อยากให้ผู้ บริหารให้ความสําคัญกับการพัฒนา

บุคลากร(ผู้ดูแลเด็ก) 

7) ให้ความสําคัญในการจัดการศึกษาในชุมชนมากกว่านี 

8) จัดอมรม ศึกษาดูงานอย่างต่อเนือง 

9) ผู้ดูแลเด็กได้รับการพัฒนาด้านจิตใจ และอยากให้มี

วิทยากรให้การแนะนํา ผู้ดูแลเด็ก บ่อย  ๆ
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10) แยกห้องตามระดับอายุ ทํากิจกรรมกลุ่มอายุระดับ

เดียวกัน 

11) อยากให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้รับการพัฒนาให้ได้

มาตรฐาน เด็กมีคุณภาพ 

12) เด็กมีพัฒนาการดีด้วยตนเองได้ มีสุขภาพดี ร่าเริง

แจ่มใส 

13) มีสือพอเพียงแก่ความต้องการและมีคุณภาพ 

14) อยากให้เด็กเรียนหนังสือได้ 

15) ควรให้เจ้าหน้าทีผู้ รับผิดชอบร่วมกับผู้ ดูแลเด็กจัดทํา

หลักสูตรสถานศึกษาสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กโดยเฉพาะ เพือจะได้มาตรฐานในการจัดประสบการณ ์

- อยากให้พัฒนาตัวครูและเด็กให้มีพัฒนาการทีดีขึ น 

- ให้แต่งตั งผู้ มีประสบการณ์ ชํานาญด้านบริหาร

หลักสูตรการจัดการเรียนการสอนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทุกแห่ง 

- รัฐบาลน่าจะผลักดันให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็น

การศึกษาขันพื นฐาน 

- ให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีการพัฒนาปรับปรุง

อย่างต่อเนือง 

- ให้เด็กทํากิจกรรมตามทีครูสอนได้ และสามารถ

ให้ผู้ปกครองดูให้ 

- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีคุณภาพทั งผู้ เรียนและ

ผูส้อนได้ จัดกิจกรรมๆได้สอดคล้องกับหลักสูตรความต้องการของเด็ก/ผู้ปกครอง 

- เด็กมีพัฒนาการทั ง 4 ด้านตามวัย/ครูได้รับ

การศึกษาต่อมากขึ น 

- ในหนึงสัปดาห์ควรจัดเมนูอาหารไม่ซํากัน 

9.4 แนวทางแก้ไข 

1) ประสานขอความร่วมมือกับผู้บริหารในการสนับสนุน

สือให้พอเพียง 

2) ผู้บริหารต้องมีจิตวิทยาการบริหารจัดการทีดี และ

เห็นความสําคัญของเด็ก 

3) อยากให้ผู้บริหารลงพื นทีสภาพจริงว่าควรปรับปรุง

แก้ไขอย่างไร 

4) เสนอแผนงานโครงการต่างๆ เพือรับการสนับสนุน 

5) จัดอัตราครูให้เพียงพอ 

6) พื นทีในศูนย์ ห้องเรียน/สนามเด็กเล่นคับแคบ ควร

ปรับปรุง 
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7) ให้การศกึษาต่อ/อบรมแก่บุคคล 

8) จัดสรรงบประมาณให้เพียงพอ และบริหารงานให้

ชัดเจน โปร่งใส  

9) จัดทําหลักสูตรสถานศึกษา ให้ตรงตามบริบทของ

ท้องถิน 

10) จัดทําแผนและจัดประสบการณ์เรียนรู้ ได้เหมาะสม

และนําไปใช้ได้จริง 

- มีการนิเทศติดตามผล อย่างจริงจัง 

- หน่วยงานทีได้รับผิดชอบต้องมีความรอบคอบ

และเข้าใจ ถึงแก่นแท้ของการบริหารสถานศึกษา ระดับปฐมวัย 

- อาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนสะท้อนปัญหา

ให้ผู้มีอํานาจ ให้ร่วมรับทราบและแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง และทีสําคัญขอเสนอปัญหานี ผ่านท่าน

ดร.อาทิตย์ ในอนาคต(เด็กของวิทยานิพนธ)์สะท้อนปัญหาและเสนอแนวทางแก้ไขร่วมด้วย 

- บุคลากรมีความตระหนัก เข้าใจ บทบาทหน้าที 

ศึกษาและทุ่มเทปฏิบัต ิ

- ครูมีการพัฒนาตนเอง 

9.5 ข้อเสนอแนะเพิมเติม 

1) แบ่งเด็กแยกตามอายุ 

2) มีห้องเรียนทีเพียงพอ 

3) ควรมีสือสําเร็จ รูปที สอดคล้องกับแผนการจัด

ประสบการณ์ได้พียงพอ 

4) แบ่งห้องเรียนเป็นห้องๆ ตามกิจกรรม และให้มี

ผู้ รับผิดชอบประจําห้อง 

5) ให้ครูสอนอย่างเดียว ไม่ต้องทําความสะอาด 

6) ดีใจมากที ได้ เป็นส่วนหนึ งของงาน การพัฒนา

บุคลากรเพือเสริมสร้างศักยภาพ 

7) อยากให้มีปิดเทอม 

8) ควรให้ได้รับเงินเดือนตามวุฒิ 

- อยากให้มี นักวิชาการศึกษา ระดับเชียวชาญ          

ลงพื นทีเก็บข้อมูลโดยตรง เพือนําไปพัฒนา ไม่ใช่ว่ามาเฉพาะเวลามีการประกวด หรือมาเพือเก็บ

ข้อมูลไปทําวิจัยเท่านัน 
- การพัฒนาทรัพยากรบุคลทีมีคุณภาพต้องเริมที 

0-5 มีการสร้างคนคุณภาพให้ได้ต้องได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่าย ตังแต่ระดับชาติท้องถินและ

ครอบครัว 
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- การสร้างเครือข่ายทีเข้มแข็ง มีการแลกเปลียน

เรียนรู้ระหว่างหน่วยงาน 
- สภาพแวดล้อมมีส่วนสําคัญต่อการเรียนรู ้

- ควรให้มีขวัญกําลังใจแก่ ผู้ดูแลเด็ก ทุกๆคน 

ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัย ได้นําข้อมูลทีรวบรวมได้แยกเป็น 2 ประเด็น

คือ 1)ความคาดหวังต่อการจัดการศึกษาปฐมวัยของกรรมการศูนย์ฯและผู้ปกครอง 2)ความ

คิดเห็นต่อการศึกษาปฐมวัยของหัวหน้าศูนย์และผู้ ดูแลเด็กมาคิดวิเคราะห์โดยใช้ความรู้และ

ประสบการณ์ของตนเองในการสํารวจข้อมูลตัดสินประเมินหาข้อสรุปอย่างมีเหตุผลและถูกต้อง

เพือจะนําไปสู่การกําหนดแนวทางในการแก้ปัญหาและพัฒนา ตนเองได้อย่างเหมาะสม ผู้ วิจัยได้

เน้น  ให้ผู้ วิจัยใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์ ซึงประกอบด้วย 1)เป็นผู้มีใจกว้าง คือ ยอมรับฟังและ

พิจารณาความคิดเห็นของผู้อืนไม่ยึดมัน คือมันความคิดของตนเองเป็นหลักและตัดสินใจด้วยการ

มีข้อมูลประกอบเพียงพอ 2) มีความไวต่อความรู้สึกของผู้อืน 3)เปลียนความคิดทีตนมีอยู่ได้ถ้ามี

ข้อมูลหรือเหตุผลมากกว่า 4) กระตือรือร้นในการค้นหาข้อมูลและความรู้  5) เป็นผู้ มีเหตุผล  

(Ennis, 1985 อ้างถึงในทิศนา แขมมณ,ี 2540) 

 

4.2 ระยะที  2 ผลการดําเนินงานการวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมและพัฒนาบุคลากร    

ขันตอนการสร้างแผนการทํางานเพือการวิจัย  โดยมีจุดประสงค์เพือให้ทีมผู้ วิจัยมีกรอบ

การดําเนินงานตามกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม  เพือพัฒนาบุคลากรหลังจากได้

สร้างมิตรภาพและแลกเปลียนเรียนรู้  และสร้างความตระหนักและความเข้าใจร่วมกันระหว่างวิจัย

แล้วผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยได้ร่วมกันจัดทําแผนการทํางานเพือการวิจัยทีมีข้อความประกอบด้วยจะทํา

อะไร เมือไร ใครจะเป็นคนทําและทําอย่างไร เมือทําเสร็จเรียบร้อยแล้วก็แจกให้ผู้ ร่วมวิจัยทุกคน 

การดําเนินการพัฒนาในวงรอบที 1 (Action Research spiral No 1) 

ขั นตอนที 2 การวางแผน (planning) 

ในขันตอนการวางแผน ผู้ วิจัยและผู้ ร่วมวิจัยได้วิเคราะห์ร่วมกันให้ทราบถึงสภาพทีเคย

เป็นมา สภาพปัจจุบัน สภาพทีคาดหวังสภาพปัญหาอุปสรรคของการพัฒนาทีเป็นภาพรวม           

การประเมินเพือกําหนดประเด็นปัญหาทีต้องการปรับปรุง แก้ไข หรือพัฒนา และจัดทํา

แผนปฏิบัติเพือการดําเนินงาน หลังสิ นสุดการดําเนินงานผู้ วิจัยและผู้ ร่วมวิจัยได้ข้อสรุปเกียวกับ

ขันตอนการวางแผนไว้5 ขันตอน คือ 1) ขันตอนการวิเคราะห์สภาพทีเคยเป็นมาสภาพปัจจุบัน

และสภาพปัญหา 2) ขันตอนการกําหนดปัญหาและทําความเข้าใจปัญหา 3) ขันตอนประเมิน

ประเด็นปัญหาทีต้องการแก้ไขหรือพัฒนา4) ขันตอนการวางแผนปฏิบัติการ/โครงการ/กิจกรรม 

และ5) การประเมินและสรุปผล  

ผลการวางแผนกลยุทธ ์
ผลการวางแผนกลยุทธ์จากการประชุมร่วมระหว่างผู้วิจัยและผู้วิจัยได้กําหนดเป็นแผนกลยุทธ์

เพือพัฒนาบุคลากร ประกอบด้วย 6 วิธี คือ 1) การอบรมเชิงปฏิบัติการ 2) การมอบหมายงาน 3) 

การศึกษาดูงาน 4) การสาธิตการสอน 5) การนิเทศภายใน 6) การนิเทศแบบคลินิก  
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ตารางที  6  ผลการวางแผนกลยุทธ ์

 
ระยะเวลา กิจกรรมพัฒนา สถานที หมายเหตุ 

21-22 มีนาคม 2552 อบรมเชิงปฏิบัติการครังที 1 

1.1 จัดทําระบบประกัน

คุณภาพ 

1.2 แผนพัฒนาการศึกษา 

1.3 หลักสตูรการสถานศึกษา 

1.4 วิจัยในชันเรียน 

ห้องประชุมสภาเทศบาล 

เมืองบ้านไผ่ 

วิทยากร 

อ. พิรัฐ พลภูมิรัฐ 

ระยะเวลา กิจกรรมพัฒนา สถานท ี หมายเหตุ 

25 มีนาคม 2552 มอบหมายงานครังท1ี 

-แบ่งผู ้ ร่วมวิจัยเป็น3กลุ่ม 

ตามสถานทีทํางาน 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2 ผู ้วิจัย 

13-15 ตุลาคม 2552 อบรมเชิงปฏิบัติการครังท ี2 

-การเขียนแผนการจัดการ

เรียนรู ้โดยเน้นการบูรณาการ 

คณะศึกษาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

วิทยากร 

รศ.เกื อจิตต์ ฉิมทิม  

และคณะ 

16 ตุลาคม 2552 การมอบหมายงานตามกลุ่ม  ผู ้วิจัย 

3 พฤศจิกายน 2552 ศึกษาดูงาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโนนข่า 

อ.พล จ.ขอนแก่น 

ผู ้บริหาร อบต.โนนข่า  

ปลัดเทศบาล  

นักวิชาการศึกษา 

หัวหน้าศูนย์พัฒนา

เด็กเล็ก 

7-8 พฤศจิกายน 2552 อบรมเชิงปฏิบัติการครังที 3 

-ทบทวนการเขียนแผน การ

จัดกิจกรรมการเรียนรู ้

-สาธิตการสอน 

คณะศึกษาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 

15-30 พฤศจิกายน 

2552 

นิเทศภายใน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 3 

หัวหน้าศูนย์ฯและผู ้

ได้รับมอบหมายของ

ศูนย์พัฒนาเด็ก 

เล็กแต่ละแห่ง 

13-16 ธันวาคม 2552 นิเทศแบบคลินิค ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 3 

ผู ้วิจัย ผู ้อํานวยการ

กองการศึกษาและ

หัวหน้าศูนย์ฯทัง 3

แห่ง 
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ผลการกําหนดตัวชี วัด 

ผลการสนทนากลุ่มทีพิจารณาเกียวกับตัวชี วัดทีสําคัญทังเชิงกระบวนการและเชิงผลลัพธ์

ของลักษณะความเป็นองค์การแห่งกาเรียนรู้ระดับต่างๆ ดังรายละเอียดตามตารางที 7- 8 
 

ตารางที  7 ตัวบ่งชี เชิงกระบวนการ  และผลลัพธ์ของลักษณะของการเรียนรู้ในระดับบุคคล 

 

ลักษณะของการเรียนรู ้ ตัวบ่งชี ผลลัพธ ์

1. ใฝ่เรียนรู ้และพัฒนา

ตนเองอย่างต่อเนือง 
1. ตรงเวลา 

2. รักการอ่าน 

3. มีการแลกเปลียนเรียนรู ้

4. เข้ารับการศึกษาอบรม 

5. สมัครเป็นสมาชิกองค์กรวิชาชีพ 

1. มีคุณวุฒิเพิมขึ น 

2. มีความรู ้ เพิมขึ น 
3. ทันเหตุการณ ์

4. มีเครือข่ายการทํางาน 

2. ตระหนักในการแสวงหา

ความรู ้

1. นําความรู ้ทีได้มาใช้ประโยชน์

ในการทํางาน 

2. ชักชวนเพือนร่วมงานอืนให้

แสวงหาความรู ้

1. มีเวลาให้กับการพัฒนาตนเอง 

2. เข้าหาแหลางความรู ้ ด้วยความ

สมัครใจ 

3.ทันต่อการเปลียนแปลง 1.รู ้แหล่งของข้อมูลข่าวสาร 

2.เลือกใช้เครืองมือเทคโนโลยี

สมัยใหม่ในการติดตามข้อมูล

ข่าวสารได้อย่างเหมาะสม 

1. มีข้อมูลสารสนเทศทีทันสมัย 

2. ปรับปรุงงานของตนให้ทันสมัย 

3. อธิบายความเปลียนแปลงทีเกิดขึ น

ได้ 

4. สามารถใช้เครืองมือเทคโนโลยี

สมัยใหม่ในการติดตามข้อมูลข่าวสาร 

4. มีความรับผิดชอบและมี

ความริเริมสร้างสรรค ์

1. เห็นความสําคัญของเวลา 

2. ตังใจทํางาน 

3. กระตือรือร้นทีจะทํางานให้

สําเร็จตามวัตถุประสงค ์

1. ตรงต่อเวลา 

2. มุ่งมันปฏิบัติงานทีได้รับ

มอบหมายจนบรรลุผลสําเร็จ 

3. มีวิธีการ/แนวทางการปฏิบัติใหม่  ๆ

5. การมีส่วนร่วม 1. ให้โอกาสเข้าร่วมกิจกรรม 

2. ให้เกียรติและเคารพในความ              

คิดเห็น 

1. ได้ร่วมวางแผนการทํางาน 

2. ได้ร่วมปฏิบัติงาน 

3. ได้ร่วมประเมินผลการทํางาน 

4. ได้ร่วมภาคภูมิใจ 

5. ได้ร่วมเผยแพร่ผลงาน 

6. ใช้เทคโนโลยีช่วยในการ

ปฏิบัติงาน 

1. เรียนรู ้ เทคโนโลยีสมัยใหม่ 

2. ฝึกใช้เทคโนโลยีทีจําเป็น ต้อง

ใช้ในการทํางาน 

1. ใช้ internet ในการสืบค้นความรู ้

ได้ 
2. ใช้โปรแกรม MS-office ช่วยใน

การปฏิบัติงานได้ 

3. มี  E- mail  address และสามาร

ประยุกต์ใช้กับงานทีปฏิบัติได้ 
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ตารางที  7 ตัวบ่งชี เชิงกระบวนการ และผลลัพธ์ของลักษณะของการเรียนรู้ในระดับบุคคล (ต่อ) 

 

ลักษณะของการเรียนรู ้ ตัวบ่งชี ผลลัพธ ์

7. คิดและทําอย่างเป็นระบบ 

 

 

1. นําวงจรคุณภาพมาใช้ในการ

ปฏิบัติงาน 

1. มีการวางแผนการปฏิบัติงาน 

2.มีการนําแผนฯไปใช้ในการ

ปฏิบัติงาน 

3. มีการตรวจสอบ ประเมินผลการ

ปฏิบัติงาน 

4. มีการปรับปรุงแก้ไขผลการ

ปฏิบัติงาน 

8. สร้างสภาพแวดล้อมทีดี

และเอื อการปฏิบัติงาน 

 

1. รู ้ จักปรับปรุงสภาพแวดล้อม 

ของทีทํางาน 

2. ปรับตัวเข้ากับเพือนร่วมงาน 

3.กล้าเสนอแนะผลการ

ปฏิบัติงาน 

1. ยินดีให้คําแนะนําแก่เพือนร่วมงาน

และยอมรับคําชี แนะ 

2.บรรยากาศทํางานดีขึ น 

3.ทํางานกับเพือนอย่างมีความสุข 

4. มีรายงานผลการปฏิบัติงาน 
 

 

ตารางที  8  ตัวชี วัดเชิงกระบวนการ และตัวชี วัดเชิงผลลัพธ์ของลักษณะของการเรียนรู้ในระดับกลุ่ม 
 

ลักษณะของการเรียนรู ้ ตัวชี วัดเชิงกระบวนการ ตัวชี วัดเชิงผลลัพธ์ 

1.  ทุกคนมีโอกาสในการเรียนรู ้

และเรียนรู ้ ร่วมกัน 
1. จัดให้มีการประชุมอบรม 

2. จัดหาแหล่งเรียนรู ้  และสิง

อํานวยความสะดวกในการเรียน 

1. มีศูนย์การเรียนรู ้  หรือแหล่ง

เรียนรู ้หรือมุมความรู ้   ป้ายนิเทศ

หนังสือ 
2. มีการอบรมการใช้ software 

ต่างๆและการใช้ internet 

2.  มีการแข่งขันหรือสิงจูงใจใน

การปฏิบัต ิ

1. กําหนดเป็นโยบายสําคัญ 

2.ติดตามผลอย่างจริงจัง 

1.มีหลักเกณฑ์การแข่งขันทีชัดเจน 

2.มีสวัสดิการในการปฏิบัติงาน

อย่างเพียงพอ 

3. มีการประกาศเกียรติคุณ ให้

รางวัลและเผยแพร่ผลงานทีดีเด่น 

3.  มีการยอมรับในความสามารถ

ความแตกต่างระหว่างบุคคล 

1. ประชุมวิเคราะห์ภารกิจของแต่

ละงาน 

1. มีคําสังมอบหมายงานทีทุกคน 

พอใจ 
2. แต่ละคนได้รับผิดชอบงานทีตน

ถนัด 

4.  มีการแลกเปลียนหรือถ่ายโอน

ความรู ้ ระหว่างกัน 

1. จัดหาสถานทีและให้โอกาส

สมาชิกได้พบปะพูดคุยกัน 

1. มีสถานที และผู ้ รับผิด  ชอบใน

การพบปะพูดคุย 

2. มีกําหนดเวลาในการพบปะ

พูดคุยทีชัดเจน 
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ตารางที  8  ตัวชี วัดเชิงกระบวนการ และตัวชี วัดเชิงผลลัพธ์ของลักษณะของการเรียนรู้ในระดับกลุ่ม  
(ต่อ) 

 
ลักษณะของการเรียนรู ้ ตัวชี วัดเชิงกระบวนการ ตัวชี วัดเชิงผลลัพธ์ 

5.มีความสามัคคีและทํางานเป็น

ทีมและเครือข่าย 

1. จัดหากิจกรรมให้สมาชิกได้

ปฏิบัติร่วมกัน 

2. สร้างเอกลักลักษณ์ของทีม 

1. มีคู่งานทีสามารถปฏิบัติแทนกัน

ได้ 

2.สามารถเรียกใช้ข้อมูลจาก

เครือข่ายได้ 
3.มีกิจกรรมทสีมาชิกได้ปฏิบัติ

ร่วมกัน 

4. มีเอกลักษณ์ของทีม 

6. มีองค์ความรู ้ใหม่ 1. รายงานผลการปฏิบัติงาน 

2. รายงานผลการวิจัย  หรือ

การศึกษาค้นคว้า 

1. มีการนําข้อมูลเสนอแนะมา

ปรับปรุงการทํางาน 

2. มีการประชาสัมพันธ์ และ

เผยแพร่ข้อสรปุทีค้นพบ 

 

ขั นตอนที 3 การปฏิบัติ (acting) 

ในขันตอนการปฏิบัต ิผู้ วิจัยได้ยึดถือหลักการทีสําคัญ คือ “หลักการมุ่งการเปลียนแปลง

และมุ่งให้เกิดการกระทําเพือให้บรรลุผล” โดยผู้ วิจัยและผู้ ร่วมวิจัยดําเนินการส่งเสริมสนับสนุน

อํานวยความสะดวกในการปฏิบัติกิจกรรม ดังรายละเอียดดังนี 

กิจกรรมที 1 การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 

การฝึกอบรมครังที 1  

เพือพัฒนากลุ่มเป้าหมายให้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถในการจัดทําระบบประกัน

คุณภาพภายในและภายนอกสถานศึกษา การทําวิจัยในชันเรียน การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา

และการจัดทําแผนพัฒนาโรงเรียน เพือได้ผู้ วิจัยทีเป็นกลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจและ

สามารถในการจัดทําระบบประกันคุณภาพการศึกษา การทําแผนพัฒนา การจัดทําหลักสูตร

สถานศึกษา และทําวิจัยในชันเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้เวลาในการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

2 วัน คือวันที 21-22 มีนาคม 2552 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่ อําเภอบ้านไผ่ 

จังหวัดขอนแก่น ลักษณะการอบรมเป็นการฟังบรรยาย ระดมสมอง ร่วมแสดงความคิดเห็นและ

ฝึกปฏิบัติโดยวิทยากรทํารูปแบบการจัดทําระบบประกันคุณภาพการศึกษารูปแบบโครงร่างการ

จัดการจัดทําแผนพัฒนาสถานศึกษา โครงร่างการจัดทําวิจัยในชันเรียน มาได้ฝึกปฏิบัติสําหรับการ

พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาผู้ เข้ารับการอบรมได้นําหลักสูตรสถานศึกษาของปีทีผ่านมาร่วม

วิเคราะห์ปรับปรุงให้ดีขึ น  

จากการอบรมเชิงปฏิบัติการพบว่า กลุ่มเป้าหมาย สามารถฝึกปฏิบัติการจัดทําระบบ

ประกันคุณภาพการศึกษา แผนพัฒนาโรงเรียน และการทําวิจัยในชันเรียนได้  
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กิจกรรมที 2 การมอบหมายงาน  

การมอบหมายครังที 1 งานให้ผูร่้วมวิจัยได้ลงมือปฏิบัติการโดยแบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือกลุ่ม

ที 1 บ้านเกิ ง มีผูร่้วมวิจัยจํานวน 5 คน กลุ่มที 2 เทศบาลมีผู้ร่วมวิจัย 6 คน และกลุ่มที 3      

โนนสว่างมีผูร่้วมวิจัย 6 คน โดยมอบหมาย ให้แต่ละกลุ่มจัดทําระบบประกันคุณภาพการศึกษา

ภายในสถานศึกษา  

แผนพัฒนาสถานศึกษา ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาและทําวิจัยในชันเรียน ระหว่างวันที 1-

30 เมษายน 2552 เมือดําเนินการเสร็จสิ นทัง 3 กลุ่มได้นําผลงานทังหมดมาเสนอในทีประชุมร่วม

ระหว่างผู้วิจัยและผูร่้วมวิจัยเพือตรวจสอบ ปรับปรุงแก้ไข ระหว่างวันที 1-5 พฤษภาคม 2552  
ผลการมอบหมายงานครังนี พบว่า ผูร่้วมวิจัยทัง 17 คน มีความรู้  ความเข้าใจ สามารถ

จัดทําระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาและปรับปรุงหลักสูตร 

สถานศึกษา ตลอดจนทําวิจัยในชันเรียนได้  

การฝึกอบรมครังที 2  

เมือผู้ วิจัย มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถพัฒนาระบบการจัดการศึกษาภายใน

สถานศึกษา และมีความรู้ความเข้าใจเกียวกับหลักสูตรสถานศึกษาแล้ว ผู้ วิจัยและผูร่้วมวิจัย ได้

ร่วมกันพิจารณาหาวิธีการพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพยิงขึ น เพือจะได้พัฒนาผู้ เรียนให้มี

คุณลักษณะทีพึงประสงค์จึงได้ร่วมกันกําหนดหลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบัติการเกียวกับการ

วิเคราะห์หลักสูตร การเขียนแผนผังความคิด และการเขียนแผนการเรียนรู้แบบบูรณาการ

ตลอดจนการสาธิตการสอน ระหว่างวันที 13-15 ตุลาคม 2552 และระหว่างวันที 7-8 

พฤศจิกายน 2552 ลักษณะการอบรมเป็นการฟังบรรยาย ระดมสมองและร่วมแสดงความคิดเห็น 

ฝึกปฏิบัติและสาธิตการสอน  

กิจกรรมท ี3 การสาธิตการสอน 

การมอบหมายงานครังที 2  

หลังจาการฝึกอบรม กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจ จึงมอบหมายให้ทัง 3 กลุ่ม 

วิเคราะห์หลักสูตร เขียนแผนผังความคิด และเขียนแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ 

ตัวแทนแต่ละกลุ่มนําผลงานเสนอในทีประชุมเพือเลือกรูปแบบแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

แบบบูรณาการทีดทีีสุด 1 แผน ได้แก่แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของกลุ่มที 2 เทศบาล โดย

หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เป็นผู้สาธิตการสอนตามแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ

ทีจัดทําไว้ ผู้ วิจัยทีเหลือเป็นผู้สังเกตการสอน  

ผลการมอบหมายงานพบว่า ผู้ร่วมวิจัยทุกคนมีความรู้ความเข้าใจ สามารถวิเคราะห์

หลักสูตร เขียนแผนผังความคิดและเขียนแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูแ้บบบูรณาการตลอดจน

สามารถทําแผนไปจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

 



 

 

150

กิจกรรมท ี4 การศึกษาดูงาน  

การศึกษาดูงาน มีจุดมุ่งหมายเพือเสริมสร้างโลกทัศน์ให้กับผู้วิจัย และเพือสร้างแรงจูงใจ

ใฝ่สัมฤทธิ ให้แก่ผู้ วิจัยและผูร่้วมวิจัย ในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและการจัดกิจกรรมการ

เรียนรู้ทีเน้นผู้ เรียนเป็นสําคัญ ผู้ทีไปศึกษาดูงานครังนี ได้แก่ ผู้ร่วมวิจัย ทีเป็นกลุ่มเป้าหมาย

จํานวน 17 คน โดยแบ่งเป็น 3 กลุ่มข้างต้น ศึกษาดูงานวันที 3 พฤศจิกายน 2552 ทีศูนย์พัฒนา

เด็กเล็กโนนข่า สังกัดองค์การบริหารส่วนตําบลโนนข่า อําเภอพล จังหวัดขอนแก่น ผู้ วิจัยและผู้

ร่วมวิจัยได้กําหนดประเด็นสําคัญในการศึกษาดูงานและกําหนดให้สมาชิกทีไปศึกษาดูงานร่วมกัน

รับผิดชอบในการหารายละเอียดตามประเด็นทีกําหนดให้แล้วนํามาสรุปและรายงานผลต่อที

ประชุมหลังเสร็จสิ นการศึกษาดูงาน ประเด็นในการศึกษาดูงานมีดังนี   
1.  จุดเด่นและจุดด้อยของสถานศึกษา  

2.  วิธีการกระตุ ้นหรือจูงใจให้บุคลากรปฏิบัติงานและสนใจทีจะพัฒนาตนเองอยู่เสมอ  

3.   การจัดทําระบบประกันคุณภาพการศึกษา  

4.  การเยียมชันเรียน  

5.  การวัดผลและประเมินผล  
6.  การจัดทําวิจัยในชันเรียน  

7.  การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  

8.  วิธีบริหารจัดการและการกํากับติดตามผล  

9.  แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้   

การศึกษาดูงานครั งนี จะเป็นการเข้าเยียมชมสถานที กิจกรรมหน้าเสาธง เยียมชม

ห้องเรียน ศึกษาเอกสาร ฟังบรรยายสรุป สนทนาแลกเปลียนเรียนรู้  การสอบถาม และ

ห้องปฏิบัติการสภาพความสําเร็จ 

กิจกรรมท ี5 การนิเทศภายใน  

การนิเทศติดตามเป็นกลยุทธ์หนึงทีทําให้ผู้สอนทราบปัญหาและอุปสรรคของตนเองเกิด

ความมันใจการพัฒนาตนเองกิจกรรมการนิเทศภายในมีเป้าหมายเพือให้ผู้ร่วมวิจัยทีเป็น

กลุ่มเป้าหมายสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการทีเน้นผู้ เรียนเป็นสําคัญตามแผนการ

เรียนรู้ทีก ําหนดไว้ คือทําระบบประกันคุณภาพ แผนพัฒนาการศึกษาและหลักสูตรสถานศึกษา

ตลอดจนวิจัยในชันเรียนโดยกําหนดกิจกรรมการนิเทศคือ การสังเกตการสอน ให้คําปรึกษา

แนะนําและการเยียมนิเทศชันเรียน  

ขั นตอนที 4 การสังเกตผล (observing) 

ในขันตอนการสังเกตผล  ผู้ วิจัยและผู้ ร่วมวิจัยได้ร่วมประชุมปฏิบัติการ กําหนดรูปแบบ

การสังเกตผลตามสภาพจริง โดยผู้วิจัยและผู้ ร่วมวิจัยสังเกตผลทีเกิดขึ นจริงทังทีคาดหวังและไม่

คาดหวังได้การเรียนรู้ใหม่อะไรบ้าง หลังสิ นสุดการดําเนินงานในขันตอนการสังเกตผลได้ข้อสรุป

เกียวกับการปฏิบัติงานของแต่ละกลุ่มเพือประเมินและสรุปผล  
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ขั นตอนที 5 การสะท้อนผล (reflecting) 

ในขันตอนการสังเกตผล ผู้วิจัยได้ยึดถือหลักการทีสําคัญ คือ “หลักการรับฟังข้อคิดเห็น

จากผู้ร่วมวิจัยทุกคน วิเคราะห์ วิพากษ์ และประเมินตนเอง ตลอดจนการเกิดกระบวนการเรียนรู้

ร่วมกันอย่างเป็นระบบ” โดยผู้ วิจัยและผู้ ร่วมวิจัยได้สะท้อนผลการดําเนินงานทีผ่านมาทังหมด

เพือให้ทราบถึงสิงทีทําสําเร็จ ทําไม่สําเร็จ สิงทีควรปรับปรุงแก้ไข และการเรียนรู้ทีเกิดขึ น 

ผลการปฏิบัติการ 

1. การสะท้อนผลการพัฒนาในวงรอบที 1 (Reflection on Action Research Spiral No.1) 

1.1 การฝึกอบรมครั งที  1 
ผลการดําเนินการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเมือวันที 21-22  มีนาคม  2552 

สามารถพัฒนากลุ่มเป้าหมายให้สามารถจัดทําระบบประกันคุณภาพการศึกษาแผนพัฒนา

การศึกษาหลักสูตรสถานศึกษาและจัดทําวิจัยชันเรียนได้สมบูรณ์และเป็นระบบมากยิงขึ น 

1.2 การมอบหมายงานครั งที 1 

ผู้ วิจัยและผู้วิจัยได้นําแบบสังเกตไปเก็บรวบรวมข้อมูลเพือสะท้อนผลการนิเทศ

ติดตามการมอบหมายงานการจัดทําระบบการประกันคุณภาพการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษา

หลักสูตรสถานศึกษาและวิจัยชันเรียนผู้วิจัยมีความรู้ความเข้าใจและสามารถจัดทําคู่มือการทํางาน

ข้างต้นได้สําเร็จและนําไปใช้ในสถานศึกษา 

1.3 การฝึกอบรมครั งที  2 

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการครั งที  2 เมือวันที  13-15 ตุลาคม 7-8  

พฤศจิกายน  2552 เกียวกับการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้  ทีเน้นการบูรณาการด้านเนื อหา

ทักษะ/กระบวนการและคุณลักษณะทีพึงประสงค์ โดยใช้นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้  ซึงใช้

กิจกรรมหลากหลาย ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติ กิจกรรม ทีเอื อให้ผู้ เรียน ค้นพบคําตอบหรือองค์

ความรู้ด้วยตนเอง และการสาธิตการสอน 

กิจกรรมทีเน้นกระบวนการและสามารถนําไปใช้ในชีวิตประจําวันได้กิจกรรมที

ใช้สือทีหาง่าย ประหยัดและคุ้มค่า และกิจกรรมทีใช้แหล่งเรียนรู้ในท้องถิน วิทยากรบรรยายให้

ความรู้ ศึกษาเอกสารฝึกปฏิบัติ ตามรูปแบบของแผนการจัดการเรียนรู้ทีก ําหนดได้โดยผู้ วิจัยต้อง

ศึกษาเอกสาร ศึกษาหลักสูตรและผลการเรียนรู้ทีคาดหวังจัดทําตารางวิเคราะห์ความสัมพันธ์

ระหว่างผลการเรียนรู้ทีคาดหวัง จุดประสงค์การเรียน สาระการเรียนรู้กิจกรรมและเวลาเรียน  

ผู้ วิจัยแต่ละกลุ่มร่วมกันพัฒนาแผนการเรียนการสอนสร้างสรรค์นวัตกรรมการสอน การทดลองใช้

แผนการสอนดังกล่าวในห้องเรียนจริง และการปรับปรุงแผนร่วมกัน 
1.4 การมอบหมายงานครั งที  2 

ผู้ วิจัยได้นําความรู้ ความเข้าใจมาสู่การปฏิบัติโดยการจัดทําการวิเคราะห์

หลักสูตร เขียนแผนการจัดการเรียนรู้  โดยใช้นวัตกรรมการศึกษาชันเรียนได้ และสามารถสอน

ตามแผนการจัดการเรียนรู้ทีจัดทําไว้  ตลอดจนสังเกตการสอนได้ 
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1.5 การศึกษาดูงาน 

ผู้ วิจัยและผู้ วิจัยได้ศึกษาดูงานทีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโนนข่าสังกัดองค์การ

บริหารส่วนตําบลโนนข่า อําเภอพล จังหวัดขอนแก่น ซึงเป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทีได้รับรางวัลศูนย์

พัฒนาเด็กเล็กน่าอยู่ยอดเยียมระดับประเทศรางวัลที 1 จากกระทรวงสาธารณสุข และได้รับรางวัล

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดีเด่นขนาดกลาง จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน คณะผู้บริหารองค์การ

บริหารส่วนตําบลโนนข่า ประกอบด้วย นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรีฝ่ายการศึกษา  

ปลัดเทศบาล นักบริหารการศึกษา และหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ได้จัดกิจกรรมบรรยาย              

การอภิปรายซักถามแลกเปลียนเรียนรู้ศึกษาเอกสาร ผลการศึกษาดูงาน พบภาพความสําเร็จของผู้

ร่วมวิจัยทัง 17 คน คือมีความรู้ความเข้าใจ ได้รับประสบการณ์ในประเด็นทีศึกษาดูงานและมี

ความพึงพอใจในการศึกษาดูงาน ส่วนข้อจํากัดในการศึกษาดูงานครังนี  ได้แก่ความไม่กล้าแสดง

ความคิดเห็นในระยะแรก ผู้วิจัยต้องคอยกระตุ ้นให้กําลังใจ ร่วมแสดงความคิดเห็นนําทาง จากนัน

ก็ปล่อยให้ผู้ ร่วมวิจัยสอบถามต่อไป 

   

ภาพที  16 ทัศนศึกษาดูงาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโนนข่า  อ.พล  จ.ขอนแก่น 
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ภาพที  17 การสัมมนาทางวิชาการ  ณ  ห้องประชุม  องค์การบริหารส่วนตําบลโนนข่า 

  
ซึงผู้ วิจัยได้ศึกษาเอกสารฟังบรรยายสรุป แลกเปลียนเรียนรู้ประสบการณ์และ

เยียมชันเรียน ผู้ร่วมวิจัยทุกคนตังใจรับฟัง ศึกษาและแลกเปลียนประสบการณ์ซึงกันและกันเป็นที

น่าพอใจ                                                                                                                                                    

 
1.6 การนิเทศภายใน 

ผู้ วิจัยทุกคนทัง 3 กลุ่ม  ได้แก่ กลุ่มที 1 บ้านเกิ ง กลุ่มที 2 เทศบาล และกลุ่มที 

3 โนนสว่าง มีความรู้ความเข้าใจมีการแลกเปลียนเรียนรู้ ระหว่างผู้ดูแลเด็กด้วยกันเองมีหลักฐาน

การทํางาน เมือสังเกตผู้เรียนๆ มีพฤติกรรมทีพึงประสงค์เพิมมากขึ น สามารถสาธิตการสอนตาม

แผนการจัดกิจกรรมทีจัดทําขึ น  และสามารถสังเกตการสอนตลอดจนเยียมนิเทศชันเรียนได้เป็นที

น่าพอใจ หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กทังสามแห่ง มีพฤตกิรรมการทํางานเป็นเชิงวิชาการมากขึ น 

สรุปการสะท้อนผลการพัฒนาในวงรอบที 1(Reflection on Action 

Research Spiral No.1)  

จากการพัฒนาบุคลากรในการจัดกิจกรรมการพัฒนาในวงรอบที 1 โดยการ

อบรมเชิงปฏิบัติการ คือ กลุ่มที 1 บ้านเกิ ง กลุ่มที 2 เทศบาล  และกลุ่มที 3 โนนสว่าง ให้จัดทํา

ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาให้เป็นระบบ จัดทําแผนพัฒนาการศึกษา และหลักสูตร

สถานศึกษาได้ทุกกลุ่ม ในส่วนของการวิเคราะห์หลักสูตร เขียนแผนผังความคิด เขียนแผนการจัด

กิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ การสาธิตการสอน และการนิเทศภายใน ซึงพบว่ากลุ่มท1ีบุคลากร

3ใน5คนสามารถทํางานตามคู่มือได้ครบถ้วน แต่อีก2 คนยังต้องได้รับการพัฒนาเพิมเติม ส่วนกลุ่ม

ที 2 บุคลากร 5 ใน 7 คน สามารถทํางานตามคู่มือได้ครบถ้วนถูกต้องแต่อีก 2 คน ต้องได้รับการ

พัฒนาเพิมเติม และกลุ่มที  3 บุคลากร 4 ใน 5 สามารถทํางานตามคู่มือได้ครบถ้วนถูกต้องแต่
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อีก 1 คน ต้องได้รับการพัฒนาเพิมเติม ซึง 5 คนทีกล่าวมาทัง3กลุ่มนี ส่วนใหญ่ยังไม่เข้าใจ

ขันตอนการออกแบบการเรียนรู้ทีต้องใช้เทคนิคและวิธีการสอนทีหลากหลายการปฏิบัติการเรียน

การสอนทีต้องจัดหาแหล่งเรียนรู้ได้ตรงตามเนือหาและจุดประสงค์การเรียนรู้  การนําไปใช้ในการ

ปฏิบัติการสอนจริงและกิจกรรมการนิเทศภายในโดยการสังเกตการสอนการให้คําปรึกษาแนะนํา

และเยียมชันเรียนสามารถพัฒนากลุ่มเป้าหมายให้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถจัดกิจกรรม

การเรียนรู้แบบบูรณาการได้ในระดับหนึงแต่ยังไม่เป็นทีน่าพอใจพบว่ากลุ่มเป้าหมายใช้เทคนิค

และวิธีการออกแบบการเรียนรู้ ไม่หลากหลายการจัดหาแหล่งเรียนรู้แก่ผู้ เรียนน้อยเกินไปไม่

สัมพันธ์กับเนื อหาผลการเรียนรู้ทีคาดหวังและกิจกรรมการเรียนรู้เท่าทีควรผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยได้

ประชุมปรึกษาหารือกันสรุปการสะท้อนผลกิจกรรมการพัฒนาบุคลากรในวงรอบที 1 ว่าควรจัดให้

กลุ่มเป้าหมายได้ศึกษาเอกสารตําราเกียวกับเทคนิคและวิธีการสอน จัดทําทะเบียนแหล่งการ

เรียนรู้ทีสําคัญในท้องถินทีหลากหลาย ศึกษาเอกสารเกียวกับการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ

เพิมเติมและใช้กลยุทธ์ในการพัฒนาด้วยกิจกรรมการนิเทศแบบคลินิค โดยเน้นพัฒนาการจัด

กิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการในขันตอนทีต้องการปรับปรุงแก้ไขเป็นพิเศษคือขันกําหนดหัว

เรือง ขันการออกแบบการเรียนรู้และขันปฏิบัติการสอนในวงรอบที 2 ต่อไป 
วงจรที 2 

3.   การดําเนินการพัฒนาในวงรอบที 2  (Action Research Spiral no.2) 

ขั นตอนที 6 การวางแผนใหม่ (re-planning) 

ผู้ วิจัยและผู้ร่วมวิจัยได้ประชุมวางแผนดําเนินการพัฒนาในวงรอบที 2 เมือวันที 13-16

ธันวาคม 2552 ทีประชุมมีมติให้ใช้พิจารณาการพัฒนาโดยการศึกษาเอกสารเกียวกับการจัดกิจ 

กรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ เรือง  “การเรียนรู้แบบบูรณาการทีเน้นผู้ เรียนเป็นศูนย์กลาง” ของ 

บูรชัย ศิริมหาสาคร(2545)และดําเนินการพัฒนาโดยใช้กลยุทธ์การนิเทศแบบคลินิกเพือให้กลุ่ม 

ผู้ วิจัยสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการได้  โดยเน้นในส่วนทีต้องปรับปรุงแก้ไขใน

ขันตอนทีไม่สามารถจัดกิจกรรมได้ดีในวงรอบท1ีคือขันกําหนดหัวเรืองขันการออกแบบเรียนรู้  และ

ขันปฏิบัติการสอนแผนปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรด้านการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการวงรอบที 2 

และแผนการกําหนดการดําเนินการพัฒนาในวงรอบที 2 โดยการนิเทศแบบคลินิกตามตารางที 9 
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ตารางที  9  ตารางการนิเทศแบบคลินิก วงรอบที 2 
 

วัน เวลา ขั นกลุ่มเป้าหมาย กิจกรรมการนิเทศ ผู ้นิเทศ 

13 ธ.ค. 52 

 

 

 

14 ธ.ค. 52 

 

 

 

 

15 ธ.ค. 52 

 

 

 

 

15.30 

 

 

 

9.00-11.00 

 

 

 

 

9.00-11.00 

 

 

 

กลุ่มที 1 บ้านเกิ ง  5 คน 

กลุ่มที 2 เทศบาล  7  คน 

กลุ่มที 3 โนนสว่าง  5 คน 

 

กลุ่มที 1 บ้านเกิ ง          

เด็กเล็ก 1 

เด็กเล็ก 2 

เด็กเล็ก 3 

เด็กเล็ก 4 

กลุ่มที 2 เทศบาลฯ 

เด็กเล็ก 1 

เด็กเล็ก 2 

เด็กเล็ก 3 

เด็กเล็ก 4 

เด็กเล็ก 5 

ประชุมก่อนการสังเกตการ

สอน 

 

 

- สังเกตการสอน 

- วิเคราะห์การสอน 

- สังเกตการสอน 

- วิเคราะห์การสอน 

 

- สังเกตการสอน 

- วิเคราะห์การสอน 

- สังเกตการสอน 

- วิเคราะห์การสอน 

 

ผู ้วิจัย 

ผอ.กองการศึกษา 

 

 

ผอ.กองการศึกษา 

หัวหน้าศูนย์ฯ 1 

หัวหน้าศูนย์ฯ 2 

หัวหน้าศูนย์ฯ 3 

 

 

ผู ้วิจัย 
ผอ.กองการศึกษา 

หัวหน้าศูนย์ฯ 1 

หัวหน้าศูนย์ฯ 2 

หัวหน้าศูนย์ฯ 3 

16 ธ.ค.52 

 

9.00-11.00 

 

กลุ่มที 3 โนนสว่าง 

เด็กเล็ก 1 

เด็กเล็ก 2 

เด็กเล็ก 3 
 

- สังเกตการสอน 

- วิเคราะห์การสอน 

- สังเกตการณส์อน 

- วิเคราะห์การสอน 

ผู ้วิจัย 

ผอ.กองการศึกษา 

หัวหน้าศูนย์ฯ 1 

หัวหน้าศูนย์ฯ 2 

หัวหน้าศูนย์ฯ 3 

 

ขั นตอนที 7 การปฏิบัติใหม ่(re-action) 

ในขันตอนการปฏิบัติใหม่ ผู้ วิจัยได้ยึดถือหลักการทีสําคัญ คือ “หลักการมุ่งการ

เปลียนแปลงและมุ่งให้เกิดการกระทําเพือให้บรรลุผล และหลักการรับฟังความคิดเห็นจากผู้ ร่วม

วิจัย การวิเคราะห์วิพากษ์และการประเมินตนเอง ตลอดจนเกิดกระบวนการเรียนรู้ ร่วมกันอย่าง

เป็นระบบ” โดยผู้ วิจัยและผู้ ร่วมวิจัยดําเนินการส่งเสริมสนับสนุน อํานวยความสะดวกในการ

ปฏิบัติ หลังสิ นสุดการดําเนินงานในขันตอนการปฏิบัติได้ข้อสรุปเกียวกับการปฏิบัติงาน 3 

ขันตอน คือ 1) ขันตอนการกําหนดแนวปฏิบัต ิ2) ขันตอนปฏิบัติกิจกรรม และ 3) ขันตอนการ

ประเมินและสรุป ดังนี 

1)  ขันตอนกําหนดแนวปฏิบัต ิ ในขันนี มุ่งหวังให้มีการระบุวิธีการปฏิบัต ิ เพือให้การ

ปฏิบัติบรรลุจุดมุ่งหมายของขันตอนท ี 7 การปฏิบัติใหม่ โดยวิธีการระดมสมอง เพือกําหนด

วิธีการปฏิบัติในโดยจัดการเรียนรู้เพือการจัดการเรียนรู ้ดังนี (1) จัดประชุมแบบไม่เป็นทางการ 
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เพือปรึกษาหารือกันในการเตรียมการจัดการเรียนรู้ (2) สร้างข้อตกลงร่วมกัน และ              

(3) การปฏิบัติ 

2)  ขันตอนปฏิบัติกิจกรรม ขันนี มุ่งหวังให้ปฏิบัติงานตามโครงการ/กิจกรรมเดิม 

3)  ขันตอนการประเมินและสรุป กล่าวโดยสรุป การปฏิบัติงานใหม่ 

ขั นตอนที 8 การสังเกตผลใหม ่(re-observation) 

ในขันตอนการสังเกตผลใหม่ ผู้ วิจัยได้ยึดถือหลักการทีสําคัญ คือ “หลักการการสังเกตผล

ทีเกิดขึ นจากการปฏิบัติจริง” โดยผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยสังเกตผลทีเกิดขึ นจริงทังทีคาดหวังและไม่

คาดหวังทีชัดเจนขึ น ได้การเรียนรู้ใหม่อะไรบ้าง และได้องค์ความรู้จากการปฏิบัติมีอะไรบ้าง 

หลังสิ นสุดการดําเนินงานในขันตอนการสังเกตผลได้ข้อสรุปเกียวกับการปฏิบัติงาน 3 

ขันตอนคือ 1) ขันตอนกําหนดรูปแบบและวิธีการ 2) ขันตอนการสังเกตและเสนอรายงานผล 

และ 3)ขันประเมินและสรุปยังคงใช้รูปแบบเดิมกับการวิจัยในวงจรท ี1 ขันตอนท ี4 การสังเกต

ผลซึงปรากฏผลการสังเกตผลเมือสิ นสุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แล้ว  

ผลการดําเนินกิจกรรมการนิเทศแบบคลินิกกลุ่มเป้าหมายได้ศึกษาเอกสารการจัด

กิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการเพิมเติมทําได้มีความรู้ความเข้าใจในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

แบบบูรณาการมากขึ นจากการทีผู้อ ํานวยการกองการศึกษา และหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้

ดําเนินกิจกรรมการนิเทศแบบคลินิคแล้วผู้ วิจัยได้สังเกตการสอนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

แบบบูรณาการของกลุ่มเป้าหมายได้รวบรวมข้อมูลจากการสังเกตการสัมภาษณ์สรุปได้ดังนี 

การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างผลการเรียนรู้ทีคาดหวัง จุดประสงค์การเรียนรู้สาระ

การเรียนรู ้กิจกรรม  และเวลาเรียน กลุ่มเป้าหมายทัง 17 คน สามารถจัดทําตารางวิเคราะห์ฯ  

เนื อหาตามหัวข้อของหลักสูตร (Theme)  ทีต้องการให้เด็กได้เรียนรู้และเชือมโยงเนื อหาอย่าง

สัมพันธ์และต่อเนืองกับกิจกรรมหลักได้แก่ กิจกรรมเสรี สร้างสรรค์ (ศิลปศึกษา) เคลือนไหวและ

จังหวะ เสริมประสบการณ์กลางแจ้งและเกมการศึกษาได้ดีทําให้เด็กมีความเข้าใจในหัวข้อหรือ

เนื อหานัน ๆ ได้ดียิงขึ น 
การออกแบบการเรียนรู้   กลุ่มเป้าหมาย  สามารถออกแบบการเรียนรู้ได้หลากหลายมี

ความเหมาะสมและสอดคล้องกับเนื อหา หลักสูตรและวัยของผู้เรียนโดยยึดการจัดกิจกรรมเรียนรู้

ทีเน้นเด็กเป็นสําคัญกิจกรรมประจําวันจะเป็นเครืองมือทีจะช่วยให้เด็กได้เรียนรู้ เนื อหาทีกําหนด

ขึ นกิจกรรมทีจัดจะเป็นเครืองมือทีจะช่วยให้เด็กมีโอกาสได้เล่น เพราะเด็กวัยนี เรียนรู้จากการเล่น  

การทีได้มีปฏิสัมพันธ์กับสิงแวดล้อมทังทีมีชีวิต และไม่มีชีวิตขณะทีเล่นจะทําให้เด็กได้เรียนรู้

ทักษะทางสังคมการจัดกิจกรรมต้องคํานึงถึงระดับพัฒนาการของเด็กกิจกรรมทต้ีองใช้สมาธิมาก

สําหรับเด็กอายุ  3-4 ขวบ จึงไม่ควรเกิน 10-15  นาที กิจกรรมกลางแจ้งหรือกิจกรรมศิลปะอาจ

ใช้เวลาได้นานถึง40-60นาทีได้  และกิจกรรมประจําวันควรมีความสมดุลของกิจกรรมเช่น  

กิจกรรมกลางแจ้ง – ในร่มกิจกกรมกลุ่ม-เดียว กิจกรรมทีต้องใช้เสียงและพลังงานมากกจิกรรม
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เงียบเป็นต้น  และกิจกรรมต้องมีลักษณะเป็นบูรณาการ (Intergraded) คือ การจัดได้ทุกกิจกรรม

เสริมให้เด็กมีความเข้าใจในหัวข้อ (Theme)  นัน 
การจัดกิจกรรมประจําวัน  กลุ่มเป้าหมายทุกคนได้ร่วมกันจัดทําตารางกิจกรรม 

(Schedule)  ซึงจะกําหนดไว้คร่าว ๆ ว่า ในวันหนึง ๆ จะมีกิจกรรมอะไรเกิดขึ นในเวลาใดบ้าง  

ซึงจะช่วยให้เด็กรับรู ้ว่าเขาจะต้องทําอะไรบ้าง  กิจกรรมอะไรจะเกิดขึ นหลังจากกิจกรรมนี จบซึง

ตารางกิจกรรมนี จะช่วยให้เด็กเกิดความมันคงทางจิตใจ 
กระบวนการหรือวิธีการสอน  ซึงจะเป็นเครืองมือทีจะถ่ายทอดเนื อหาให้เป็นกิจกรรม  

เพือให้เด็ก ได้เกิดการเรียนรู้  กลุ่มเป้าหมายทุกคนสรุปได้ว่าวิธีการสอนทีสําคัญทีสุดสําหรับเด็ก

ในวันนี คือการจัดเป็นมุมเล่นเพราะการเล่นคือการเรียนรู้สําหรับเด็กโดยปกติแล้วการจัดกิจกรรม

ประจําวันจะจัดไว้เป็นมุมเล่นประมาณ 5-6 มุม เช่น มุมดนตรี มุมศิลปะ มุมเล่นบทบาทสมมุติ 

เป็นต้น  มุมเล่นต่างๆ จะมีคงเดิมแต่รายละเอียดเนื อหาของแต่ละมุมจะเปลียนไปตามหัวข้อของ

หลักสูตร(Theme) ทีต้องการสือให้เด็กได้เรียนรู้  เช่น เนื อหาเรืองยานพาหนะมุมดนตรีก็จะเลือก

ร้องเพลงทีเกียวกับยานพาหนะ มุมนิทานก็จะเป็นเรืองเกียวกับการเดินทางเป็นต้นการเปลียน

เนื อหาจะเป็นการกระตุ ้นความสนใจไม่ให้มุมเล่นน่าเบือการจัดเป็นมุมเล่นจะเปิดโอกาสให้เด็กได้

ตัดสินใจเลือกเล่นเองโดยอิสระเด็กจะได้รู ้ จักรอรู้ จักอดทนถ้าในมุมนันมีคนอืนเล่นอยู่ถ้าเขา

ต้องการจะเล่นด้วยกันเขาจะเรียนรู้ว่าเขาควรจะทําตัวอย่างไรจึงจะเป็นทียอมรับ เมือเล่นแล้วเขา

จะได้พึงพอใจกับผลงานทีเขาสร้างขึ นหรือทําลายมันเสียก็ได้เพือเป็นการระบายอารมณ์บางมุมจะ

ช่วยให้เด็กได้มีปฏิสัมพันธ์กับเด็กคนอืนขณะเล่น  เช่น การเล่นขายของในมุมเล่นบทบาทสมมุติ  

หลักสําคัญของการจัดมุมเล่น  คือ 1) อุปกรณ์ต้องมีความเหมาะสมกับระดับพัฒนาการของเด็ก   

2)  เด็กจะต้องมีโอกาสเลือกเล่นด้วยตนเองอย่างเสรี และเด็กควรจะได้เล่นจนกว่าเขาจะพอใจ  

3) อุปกรณ์การเล่นในมุมต่างๆ จะต้องมีจํานวนทีเหมาะสมกับเด็ก จัดวางไว้เรียบร้อยสะดุดตา  

และอยู่ในสภาพพร้อมจะใช้ได้ 

การประเมินผลการเรียนรู้   กลุ่มเป้าหมายทุกคนสามารถดําเนินกิจกรรมขันประเมินผล

การเรียนรู้ตามสภาพจริงสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ เนื อหาและคุณธรรมจริยธรรมที

ต้องการวัดในแต่ละแผนโดยมีการวัดผลประเมินผลการเรียนรู้หลังจากทําการสอนตามแผนการ

เรียนรู้ทีก ําหนดไว้ทุกครัง ทําให้ครูมีความมันใจในการสอนและจัดผลการเรียนรู้แบบบูรณาการ

มากขึ น 

สรุปผลการดําเนินกิจกรรมการนิเทศแบบคลินิกวงรอบที 2     

จากการทีกลุ่มเป้าหมายทัง 17 คน  ได้ศึกษาเอกสารเกียวกับการนํานวัตกรรมการศึกษา

ชันเรียนและตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ เพิมเติมและได้เชิญผู้อ ํานวยการกองการศึกษามาให้

คําปรึกษาและนําเกียวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ โดยผู้ วิจัยผู้อ ํานวยการกอง

การศึกษาและหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทังสามแห่งเป็นผู้ดําเนินกิจกรรมนิเทศแบบคลินิกพบว่า

ผู้วิจัยกลุ่มเป้าหมายทัง 17 คน มีความรู้ความเข้าใจในการจัดกิจกรรมแบบบูรณาการดีขึ นและ
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สามารถออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และร่วมปรึกษาหารือแลกเปลียนความคิดเห็นเพือหา

แนวทางทีจะแก้ปัญหาและพัฒนาร่วมกันและสิงสําคญัก็คือผู้ วิจัยเกิดความตระหนักและเห็น

ความสําคัญของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการจะทําให้เกิดประโยชน์อย่างยิงต่อไป 

ขั นตอนที 9 การสะท้อนผลใหม ่(re - reflection) 

ในขันตอนการสังเกตผล ผู้วิจัยยังคงยึดถือหลักการทีสําคัญ คือ“หลักการรับฟังข้อคิดเห็น

จากผู้ร่วมวิจัยทุกคน วิเคราะห์วิพากษ์ และประเมินตนเอง ตลอดจนการเกิดกระบวนการเรียนรู้

ร่วมกันอย่างเป็นระบบ” โดยผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยได้สะท้อนผลการดําเนินงานทีผ่านมาทังหมดโดย

ใช้แนวคิดและแนวปฏิบัติเช่นเดียวกับการดําเนินการในขันตอนท ี5 ทีมีการปฏิบัติงาน 3 ขันตอน

คือ ขันตอนการสังเคราะห์ความรู ้ขันตอนการนําเสนอรายงาน และขันตอนประเมินและสรุปผล 

1)  ขันตอนสังเคราะห์ความรู ้ในขันนี มุ่งหวังให้แต่ละกลุ่มร่วมกันสรุปผลการดําเนินงาน

ทีผ่านมาทังหมดของกลุ่มย่อยตนเอง ผลการเรียนรู้ทีเกิดขึ นและข้อเสนอแนะเพือการปรับปรุง

แก้ไขและร่วมกับกลุ่มย่อยอืน สรุปผลการวิจัยทังหมด เพือให้ทราบถึงสิงทีทําสําเร็จ ทําไม่สําเร็จ 

สิงทีควรปรับปรุงแก้ไข และการเรียนรู้ทีเกิดขึ น 

2)  ขันตอนการนําเสนอรายงาน ในขันนี มุ่งหวังให้กลุ่มย่อยแต่ละกลุ่มเสนอรายงานที

กลุ่มย่อยตนเองสรุปในขันสังเคราะห์ความรู้ให้ทีประชุมทราบถึงสิงทีทําสําเร็จ ทําไม่สําเร็จ สิงที

ควรปรับปรุงแก้ไข และการเรียนรู้ทีเกิดขึ น การผู้รายงานเรียงลําดับ โดยผู้ วิจัยและผู้ ร่วมวิจัยตก

ลงร่วมกันให้แต่ละกลุ่มรายงานผลการดําเนินรานงานเรียงลําดับ โดยเริมจากกลุ่มผักคะน้ารายงาน

โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลาย กลุ่มต้นหอมรายงานโครงการพัฒนา

หลักสูตรสถานศึกษา และการจัดกระบวนการเรียนรู้ทีเน้นผู้ เรียนเป็นสําคัญ และกลุ่มผักบุ้ ง

รายงานโครงการพัฒนาการจัดองค์กร โครงสร้างการบริหารและจัดการงานวิชาการและพัฒนา

องค์กรอย่างเป็นระบบครบวงจร 

3)  ขันตอนประเมินและสรุปผล กล่าวโดยสรุป จากการดําเนินงาน  6 กิจกรรมสําเร็จ

ตามวัตถุประสงค์ ได้แก่ 1)  การประชุมเชิงปฏิบัติการ 2) การมอบหมายงาน 3) การสาธิตการ

สอน4) การศึกษาดูงาน  5) การนิเทศภายใน 6) การนิเทศแบบคลินิก 

4.   การสะท้อนผลการพัฒนาในวงรอบที 2 (Reflection on Action Research Spiral 

No 2) 

การพัฒนาบุคลากรในการนํานวัตกรรมการศึกษาชันเรียนด้วยการจัดกิจกรรมการ

นิเทศแบบคลินิกพบว่าสามารถพัฒนากลุ่มเป้าหมายทัง 17 คน ให้มีความรู้ความเข้าใจและ

สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการได้ดีขึ น โดยกลุ่มเป้าหมายสามารถนําเนื อหามา

วิเคราะห์ความสัมพันธ์และเขียนแผนการจัดการเรียนรู้แยกเป็นหัวข้อสําคัญทีเด็กต้องเรียนรู้  

วิเคราะห์เชือมโยงให้เกิดการบูรณาการโดยใช้กิจกรรมหลักมาออกแบบการเรียนรู้ทีเหมาะสม

สอดคล้องกับเนื อหาและวัยของเด็ก จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้เป็นกิจกรรมกลุ่มหรือรายบุคคลด้วย

วิธีการทีหลากหลาย เน้นให้เด็กได้เรียนรู้ด้วยการปฏิบัติจริง โดยมีการวัดผลและประเมินผลตาม
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สภาพจริง ครูเกิดความมันใจในเนื อหาวิชา กล้าคิด กล้าทํากล้าแสดงออกร่วมกิจกรรมกลุ่มเป็น

อย่างดี ฝึกปฏิบัติได้จริง ได้ศึกษาจากแหล่งเรียนรู้ทีหลากหลายทําให้เกิดการพัฒนาทุกด้าน 

จากการสะท้อนผลการพัฒนาบุคลากรเพือเสริมสร้างศักยภาพเด็กปฐมวัยในศูนย์

พัฒนาเด็กเล็ก ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ทัง 3 แห่ง โดยการอบรมเชิง

ปฏิบัติการ  การสาธิต การสอน การนิเทศภายใน การศึกษาดูงาน และการนิเทศแบบคลินิคโดย

จัดทําแผนการสอนทีมีกิจกรรมการพัฒนาทีหลากหลายดําเนินการพัฒนาโดยใช้การวิจัย

ปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม(Participatory action  research :PAR) ตามขันตอนจํานวน 2 รอบ  

โดยแต่ละรอบนันผู้วิจัยได้นําเสนอให้ถึงกิจกรรมการดําเนินงานและการมีส่วนร่วมทัง4 ขันตอน  

คือ ขันการวางแผน (plan) ขันปฏิบัติการตามแผน (act)  ขันสังเกต (Observe) และขันสะท้อน

ผล (reflect) ข้อค้นพบโดยรวมกลุ่มเป้าหมายมีความตังใจในการพัฒนาตนเองสูงมาก ได้ร่วม

ปฏิบัติกิจกรรมการพัฒนา ทัง 2 วงรอบเป็นอย่างดีทําให้กลุ่มเป้าหมายทุกคนมีความรู้ความเข้าใจ

มีทักษะ สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการได้เป็นอย่างดีทําให้เด็กมีคุณลักษณะพึง

ประสงค์และมีพัฒนาการทุกด้านอย่างน้อยเป็นไปตามวัย  และสามารถใช้เป็นแนวทางให้ศูนย์

พัฒนาเด็กเล็กอนื ๆ ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาครูเกียวกับการพัฒนาบุคลากรต่อไป 

ขั นตอนที 10 การสรุปผล (Conclusion 
ในขันตอนการสรุปผล ผู้วิจัยยึดถือหลักการทีสําคัญ คือ “หลักการการมีส่วนร่วมและ

การเรียนรู้ ร่วมกัน”โดยจัดประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการวิจัยตังแต่ขันตอนท ี 1-9และถอด

บทเรียนภายใต้หลักการ 4 ประการ (โกมล สนันก้อง, 2550) คือ 1) เป็นธรรมชาติ สบายๆใน

ท่าทีการร่วมถอดบทเรียน2) เรียบง่าย แต่มีแบบแผน (สัมพันธ์กัน แต่มีช่องว่างให้กัน) 3) เห็น

หน้ากันทุกคน (เห็นรอยยิ ม อุดมการณ ์และการพูดคุย) และ 4) เห็นข้อมูลเหมือนกันไปพร้อม

กัน(ตรวจสอบ/สอบถามและเพิมเติมได้)พร้อมแสดงข้อมูล สถิต ิภาพถ่าย เอกสาร ผลการ  
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บทที  5 
สรุป  อภิปรายผล  และข้อเสนอแนะ 

 
 

การดําเนินกิจกรรมการพัฒนาบุคลากรในศูนย์พัฒนาเด็กเลก็ สังกัดเทศบาลเมืองบ้านไผ่ 

ทีผู้ วิจัยนําเสนอมาตั งแต่ต้นนัน  ดําเนินการตามวงจรของการวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม  

(Participatory Action Research: PAR) จํานวน 2 วงรอบ 10 ขันตอนเสร็จสิ นแล้ว จึงขอเสนอ

ผลการวิจัยดังต่อไปนี 

 

5.1 ระยะที 1  การเตรียมการ 
ในการเตรียมความพร้อมให้กับผู้ ร่วมวิจัย ผู้ วิจัยได้ดําเนินการดังนี  จัดประชุมเชิง

ปฏิบัติการ เพือนําเสนอกรอบความคิดของการวิจัย ประโยชน์ทีผู้ ร่วมวิจัยจะได้และยอมรับสิทธิ

ของผู้ทีไม่ประสงค์ทีจะร่วมวิจัย รวมทังสร้างความตระหนักในการวิจัยและการปฏิบัติงานควบคู่กัน

ไป โดยผู้ วิจัยเป็นผู้ ชี แจงดําเนินการประชุมเป็นขั นตอนคือ ขันตอนการสร้างมิตรภาพและ

แลกเปลียนเรียนรู้ขันตอนการสร้างความตระหนักและความเข้าใจร่วมกับ ขันตอนการวางแผนที

การทํางาน (Road map) เพือการวิจัย และขันตอนการประเมินสรุปผล โดยมีการอภิปราย 

บรรยายและซักถาม 
ขั นตอนที  1  การเตรียมการ (Preparation)  

1.1  การสํารวจสภาพปัญหา 
1.1.1  ศึกษาเอกสารและงานวิจัยทีเกียวข้องกับการพัฒนาบุคลากรองค์การ

แห่งการเรียนรู้  การวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม 
1.1.2  กําหนดตัวบุคคลทีจะให้เป็นผู้ให้ข้อมูลสําคัญ ( Key Informants) 

1.1.3  สํารวจสภาพปัจจุบันและความต้องการจําเป็นในการพัฒนาบุคลากร 

1.1.4  กําหนดหลักสตูรสําหรับพัฒนาบุคคลากร 

1.1.5  จัดอบรมบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจ 

1.1.6  ศึกษาดูงานสถานศึกษาทีมีลักษณะเป็นองค์การแห่งการเรียนรู ้

1.2 การสร้างความตระหนัก 
ผู้ วิจัยและผู้ร่วมวิจัยได้ร่วมกันหลอมรวมแนวคิดและประสบการณ์และข้อมูลที

ได้รับมาพิจารณาเพือ ร่วมกันกําหนดแนวทางในการพัฒนาแผนพัฒนาและนําไปสู่การปฏิบัติ

ต่อไป 
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5.2 ระยะที 2 การดําเนินการวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมและพัฒนาบุคลากร  

ผลการดําเนินการพัฒนาในวงรอบที 1  (Action Research Spiral no.1) 
ขั นตอนที 2  การวางแผน (Plan) 

การวิเคราะห์สภาพปัจจุบันและปัญหา เป็นการศึกษาสภาพปัจจุบันและความต้องการใน

การพัฒนาบุคลากรของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลเมืองบ้านไผ่ทังสามแห่ง ซึงเป็น

เป้าหมายของการวิจัย เพือให้ทราบข้อมูลพื นฐานก่อนทีจะวางแผนพัฒนาเป็นลักษณะของการ

สะท้อนผลการปฏิบัติการสอนของผู้ดูแลเด็กทุกคนทีทําอยู่ โดยใช้แบบสอบถามทีผู้ วิจัยและผู้ ร่วม

วิจัยร่วมกันจัดทําขึ นและนําไปใช้สอบถามผู้ ดูแลเด็กกลุ่มเป้าหมาย(รายละเอียดแบบสอบถาม

แสดงไว้ในภาคผนวก ง) นอกจากนันผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยได้ศึกษาข้อมูลจากรายงานการประเมิน

ตนเองของศูนย์ พัฒนาเด็ก เล็กรายงานประเ มินผลการอบรมของคณะศึกษาศาสตร์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น แผนการจัดกิจกรรมทีผู้ ดูแลจัดทําขึ น ผู้ วิจัยได้นําผลการศึกษาวิเคราะห์

กรอบแนวคิดเชิงทฤษฎีเกียวกับการเสริมสร้างศักยภาพเด็ก การพัฒนาบุคลากรและการพัฒนา

วิชาชีพครู จากบทที 2 เสนอผู้ร่วมวิจัยได้รับทราบด้วย 
ผู้ วิจัยได้สนทนาปรึกษาหารือกับผู้ ร่วมวิจัย เกียวกับเทคนิคการสอนทีเน้นการใช้สือการ

สอนและกิจกรรมทีเน้นให้เด็กได้เรียนรู้จากการสังเกต การลงมือปฏิบัติ การคิด การแก้ปัญหาและ

การสือความหมาย พร้อมทังการสอดแทรกการศึกษาตามแนวทางวิถีพุทธเพือมุ่งเน้นการปลูกฝัง

ความดีงามและคุณธรรมไปพร้อมๆกัน พบว่าครูยังขาดความรู้และทักษะในการใช้สือทีถูกต้อง  

จึงมอบหมายให้ผู้ ร่วมวิจัยศึกษาการผลิตสือและนําไปใช้ได้ 
ผู้ วิจัยได้ใช้แบบสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง เพือสัมภาษณ์ผู้ ร่วมวิจัยจํานวน 17 คนใน

การเก็บป้อนข้อมูลพื นฐานในการแก้ปัญหาและพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของผู้ ร่วมวิจัยได้

ลําดับความสําคัญของปัญหาสรุปได้ดังนี 
- ผู้ ดูแลเด็กส่วนใหญ่ขาดความรู้ความเข้าใจในการผลิตสือและสร้างนวัตกรรมทาง

การศึกษาและการใช้สือ/นวัตกรรม ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้
- ผู้ดูแลเด็กมีความกระตือรือร้นในการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนือง ควรส่งเสริมความรู้

ความเข้าใจในการเขียนแผนการเรียนรู้แบบบูรณาการ การผลิตสือ/นวัตกรรมการศึกษาและการ

ใช้สือ/นวัตกรรมการศึกษาประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้
จาการศึกษาเอกสารและข้อมูลจากการตอบแบบสอบถาม/สัมภาษณ์ ผูวิ้จัยและผู้ร่วมวิจัย

ได้นําข้อมูลมาวิเคราะห์ประเด็นปัญหาโดยใช้เทคนิค SWOT หาจุดอ่อนจุดแข็ง โอกาสและ

อุปสรรค พบว่าสภาพปัจจุบันและปัญหาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของผู้ ดูแลเด็กในศูนย์พัฒนา

เด็กเล็กสังกัดเทศบาลเมืองบ้านไผ่ คือเด็กมีพัฒนาการด้านภาษาล่าช้า การใช้กล้ามเนื อมัดเล็ก

และการปรับตัว สาเหตุเนืองมาจากครูส่วนใหญ่ไม่ปรับเปลียนวิธีการจัดการเรียนรู้  ยังยึดติดกับ

การสอนแบบเดิม คือเน้นการทําให้เด็กดูและให้ท่องจําเนื อหาเป็นหลักไม่ยึดจุดประสงค์การ

เรียนรู้ ไม่คํานึงถึงความสนใจ ความต้องการและความถนัด ความแตกต่างของแต่ละบุคคล ไม่ให้
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ผู้เรียนรู้จักคิดวิเคราะห์ ไม่จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการปฏิบัติจริงและทีสําคัญทีสุดคือ 

ครูไม่มีความรู้ความเข้าใจในการจัดกิจกรรมทีมีผลต่อการปรับเปลียนพฤติกรรมสุขภาพและ

ส่งเสริมพัฒนาการด้านต่างๆของเด็ก  

ผู้ดูแลเด็กควรได้รับการศึกษา อบรมให้มีความรู้ความเข้าใจในขันตอนการสอนฝึกทักษะ 

กระบวนการเขียนแผนการเรียนรู้ และนําไปใช้ปฏิบัติการสอนได้จริง ผู้ ร่วมวิจัยได้เสนอกลยุทธ์ใน

การพัฒนาอย่างหลากหลาย วิเคราะห์ความเป็นไปได้ ข้อดีข้อเสียของแต่ละกลยุทธ์อย่างกว้างขวาง

ด้วยเหตุผล จึงกําหนดกลยุทธ์ในการพัฒนาผู้ ร่วมวิจัย 17 คน ก่อน เพือนําผลการพัฒนานันมา

ขยายผลต่อบุคลากรอืนอีกต่อไป โดยใช้กิจกรรมการพัฒนา 6 กิจกรรมคือ 

1.  การอบรมเชิงปฏิบัติการ โดยกําหนดกิจกรรมในการอบรม ดังนี 

1.1  การวิเคราะห์หลักสูตร จัดทําหลักสูตรสถานศึกษา 

1.2  การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างผลการเรียนรู้ทีคาดหวัง จุดประสงค์การ

เรียนรู้  สาระการเรียนรู้ กิจกรรมและเวลาเรียน 
1.3  การเขียนแผนการเรียนรู้แบบบูรณาการโดยใช้เทคนิคนวัตกรรมการศึกษาชัน

เรียน 
1.4  การจัดทําระบบประกันคุณภาพการศึกษา 

1.5  การจัดทําวิจัยในชันเรียน 
1.6   การจัดทําแผนพัฒนาสถานศึกษา 

2.  การมอบหมายงาน  
3.  การสาธิตการสอน 

4.  การศึกษาดูงาน 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดีเด่น 1 แห่งคือศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโนนข่า อ.พล จ.ขอนแก่น 

5.  การนิเทศภายใน โดยกําหนดกิจกรรมการนิเทศดังนี 

5.1  การสังเกตการสอน 
5.2  การให้คําปรึกษาแนะนํา 

5.3  การเยียมนิเทศชันเรียน 

6.  การนิเทศแบบคลินิค 

แผนปฏิบัติการ (Action Plan) ผู้ วิจัยได้นํากิจกรรมการพัฒนา 6 กิจกรรมดังกล่าว

ข้างต้น มาจัดทําเป็นแผนปฏิบัติการพัฒนาวงรอบที 1 โดยเสนอในรูปตาราง ดังตาราง 1   
การกําหนดตัวบ่งชี การนําแผนไปสู่ปฏิบัติผู้ วิจัยได้ประชุมชี แจงทําความเข้าใจเกียวกับ

การพัฒนาและมอบหมายให้มีผู้ รับผิดชอบทุกกิจกรรม  ซึงผู้ วิจัยได้ใช้ภาวะผู้นําในการกํากับ

ติดตามผลระหว่างการดําเนินการพัฒนาไปพร้อมๆกันซึงปรากฏผลตามจุดมุ่งหมายตัวบ่งชี ทีระบุ

ไว้ในบทที 4 ดังนี 
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องค์ความรู้ทีได้เมือพิจารณาลักษณะองค์การแห่งการเรียนรู้ในระดับบุคคล ผู้ วิจัย

สามารถเรียงลําดับลักษณะขององค์การแห่งการเรียนรู้ทีเกิดขึ นได้ดังนี  คือ ระดับบุคคลพบว่า

บุคลากรของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ทัง 3 แห่ง (17 คน) เป็นผู้ทมีี

คุณสมบัติ 8 ข้อต่อไปนี 1)มีความรับผิดชอบและมีความริเริมสร้างสรรค์ 2) ตระหนักในการ

แสวงหาความรู ้3) ทันต่อการเปลียนแปลง 4) สร้างสภาพแวดล้อมทีดีและเอื อการปฏิบัติงาน 5) 

การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน 6) ใฝ่เรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนือง7) สามารถใช้

เทคโนโลยีช่วยในการปฏิบัติงาน8) คิดและทําอย่างเป็นระบบ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทัง 3 แห่ง ได้

จัดทําแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการการวิจัยในชันเรียน และแบบการนิเทศภายใน ซึงเป็น

วัฒนธรรมทีบุคลากรทุกคนใช้ในการจัดกรรมการเรียนการสอน ทําให้บุคลากรมีความรู้ความ

เข้าใจในบทบาทหน้าทีของตนและของคนอืนๆ จนทําให้เกิดการเปลียนแปลงพฤติกรรมการสอน 

อันจะส่งผลให้เด็กมีพัฒนาการทีดีขึ น 
เมือพิจารณาลักษณะขององค์การแห่งการเรียนรู้ในระดับกลุ่มทัง 6 ลักษณะแล้ว 

ผู้ วิจัยสามารถเรียงลําดับลักษณะขององค์การแห่งการเรียนรู้ทีเกิดขึ นได้ดังต่อไปนี คือ ในระดับ

กลุ่มพบว่า กลุ่มย่อยตามทีแบ่งไว้ในบทที 4 เป็นกลุ่มทมีีลักษณะ 6 ประการต่อไปนี 1) มีองค์

ความรู้ ใหม่เกิดขึ น 2) ทุกคนมีโอกาสในการเรียนรู้และเรียนรู้ ร่วมกัน 3) มีการยอมรับใน

ความสามารถความแตกต่างระหว่างบุคคล 4) มีความสามัคคีและทํางานเป็นทีมและเครือข่าย 5) 

มีการแข่งขันภายในกลุ่มและมีสิงจูงใจในการปฏิบัต6ิ) มีการแลกเปลียนหรือถ่ายโอนความรู้

ระหว่างกัน  การทีกลุ่มต่างๆระบุว่ามีองค์ความรู้ใหม่เกิดขึ นรวมทังระบุว่า ทุกคนภายในกลุ่มมี

โอกาสได้เรียนรู้ ร่วมกันนัน ผู้ วิจัยได้ใช้หลักในการทํางานเป็นทีมซึงทุกคน ทีปฏิบัติงานด้วยกัน 

สามารถเรียนรู้งานซึงกันและกัน จนสามารถปฏิบัติงานแทนผู้ รับผิดชอบโดยตรงเมือผู้หนึง ผู้ใด

ไม่สามารถมาปฏิบัติหน้าทีของตนได้ หลังจากนันการทํางานเป็นทีมยังทําให้บุคลากรมีโอกาส

แลกเปลียนความรู้และประสบการณ์กันอย่างต่อเนือง มีการนําเอาข้อผิดพลาดในการทํางาน

มาร่วมกันคิด และปรับปรุงการทํางานได้ดีขึ น รวมทังมีการเรียนรู้จากผลสําเร็จ และความล้มเหลว

ของงานร่วมกัน นวัตกรรมระดับกลุ่มทีได้ คือ การจัดทําระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

แผนการจัดการศึกษา และหลักสูตรสถานศึกษา 
การพิจารณาเรียงลําดบัคุณลักษณะขององค์การแห่งการเรียนรู้  ผู้ วิจัยและผู้ ร่วมวิจัย

ได้ร่วมกันพิจารณา จัดลําดับคุณลักษณะขององค์การแห่งการเรียนรู้ โดยให้แต่ละคนจัดลําดับตาม

ความคิดของตน แล้ว นํามาพิจารณาเป็นการจัดลําดับของกลุ่ม แล้วนําผลการจัดลําดับของทังสาม

กลุ่มมาหลอมรวมเป็นภาพรวมขององค์กร ดังทีกล่าวมาแล้ว 
ขั นตอนที 3  การปฏิบัติการ (Acting)  
กลุ่มผู้ร่วมวิจัยได้นําแผนปฏิบัติการไปสู่การปฏิบัติ ตามลําดับจํานวน 5 กิจกรรมจนครบ

ทุกกิจกรรมทีระบุไว้เพือพัฒนาครูในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพือพัฒนาศักยภาพเด็กซึงแต่ละ
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กิจกรรมมีเป้าหมายเฉพาะดังทแีสดงไว้ในตารางแผนปฏิบัติการข้างต้น และมีระยะเวลาในการ

ดําเนินกิจกรรม ตังแต่วันที 13 ตุลาคม ถึงวันที 16 ตุลาคม 2552 
ขั นตอนที  4  การสังเกตผล (Observing)   
กลุ่มผู้ร่วมวิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลหลักฐานจากทุกกิจกรรม  ตามขันตอนของการปฏิบัติ

ตามแผนปฏิบัติการเมือวันที 15 พฤศจิกายน  2552 จะใช้สะท้อนผลการบรรลุเป้าหมายหรือไม่  

เฉพาะของแต่ละกิจกรรมทีกําหนดไว้  ดังนี คือ 

กิจกรรมที 1, 2 การอบรมเชิงปฏิบัติการและการสาธิตการสอนเก็บรวบรวมข้อมูลจาก

การสังเกต โดยใช้แบบสังเกตฉบับที 1 แบบสัมภาษณ์ฉบับที 1 และแบบประเมินการเขียน

แผนการสอน 

กิจกรรมที 3  การมอบหมายงานให้ผู้ ร่วมวิจัยนําไปดําเนินกิจกรรมตามทีวางแผนเอาไว้

เก็บรวบรวมข้อมูลจากการสังเกตและรวบรวมเอกสาร 

กิจกรรมท ี4  การนิเทศภายในเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสังเกตโดยใช้แบบสังเกตฉบับที 

2,3 การสัมภาษณ์จากแบบสัมภาษณ์ฉบับที 2,3 

กิจกรรมที 5 การศึกษาดูงานเก็บข้อมูลจากการสังเกตและสัมภาษณ์รวบรวมข้อมูล   

รายงานผล 
ขั นตอนที 5 การสะท้อนผล (reflecting)  

ประชุมปฏิบัติการเพือให้แต่ละกลุ่มสรุปผลการดําเนินงานทีผ่านมาทังหมด ผลการเรียนรู้

ทีเกิดขึ น และข้อเสนอแนะเพือการปรับปรุงแก้ไข แล้วผู้วิจัยนํามาสังเคราะห์เขียนเป็นสรุปผลการ

ดําเนินงานทีผ่านมาโดยภาพรวม ผลการเรียนรู้ทีเกิดขึ น และข้อเสนอแนะเพือการปรับปรุงแก้ไข 

หลังสิ นสุดการดําเนินงานในขันตอนนี ได้ข้อสรุปเกียวกับการปฏิบัติงาน 3 ขันตอนคือ การ

สังเคราะห์ความรู ้การนําเสนอรายงาน และขันตอนการประเมินและสรุป 

การดําเนินการพัฒนาในวงรอบที 2  (Action Research Spiral no.2) 

ขั นตอนที 6 การวางแผนใหม่ (re-planning)  

จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพือศึกษาทบทวนผลการดําเนินงาน จัดทําแผนปฏิบัติงาน

ใหม่ หลังสิ นสุดการดําเนินงานในขันตอนนี ได้ข้อสรุปเกียวกับการการปฏิบัติ 5 ขันตอน คือ 

ขันตอนการวิเคราะห์สภาพทีเคยเป็นมา สภาพปัจจุบัน และสภาพปัญหาขันตอนการกําหนด

ปัญหาและทําความเข้าใจปัญหา ขันตอนการประเมินประเด็นปัญหาทีต้องการแก้ไขหรือพัฒนา 

ขันตอนการวางแผนปฏิบัติการ/กิจกรรม และขันตอนการประเมินและสรุป 
ผู้ วิจัยและผู้ร่วมวิจัยได้ร่วมกันทบทวนการปฏิบัติงานทังหมดทีผ่านมาทังทีเป็นจุดอ่อนที

ต้องปรับปรุงแก้ไขและจุดแข็งทีต้องส่งเสริมและพัฒนาอย่างต่อเนืองจนทําให้ได้แผนใหม่ทีปรับ

แล้ว  (Revised plan) ในระยะนี ผู้ วิจัยและผู้ ร่วมวิจัยใช้กลยุทธการนิเทศแบบคลินิก โดยมอบ 

หมายให้ผู้ ร่วมวิจัยดําเนินการตามแผนทีวางไว้รายละเอียดตามตาราง 6 
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ขั นตอนที 7 การปฏิบัติการใหม ่(re-acting)  

โดยแต่ละกลุ่มนําแผนปฏิบัติการ การนิเทศแบบคลินิคทีจัดทําขึ นไปปฏิบัติให้บรรลุผล  

มีแนวการดําเนินงานเหมือนกับขันตอนท ี3 ระหว่างวันที 13 – 16 ธันวาคม 2552 หลังสิ นสุด

การดําเนินงานในขันตอนนี ได้ข้อสรุปเกียวกับการปฏิบัติงาน 3 ขันตอน คือ ขันตอนการกําหนด

แนวปฏิบัติ ขันตอนการปฏิบัติกิจกรรม และขันตอนการประเมินและสรุป 

ขั นตอนที 8 การสังเกตผลใหม่ (re-observing)  

จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพือประเมินผลทีเกิดขึ น ทังผลทีคาดหวังและทีไม่คาดหวังทัง

ทางบวกและลบ และการตีความปรากฏการณ์ต่างๆ จากกิจกรรมหรือกระบวนการปฏิบัติงานว่า

เกิดการเรียนรู้และองค์ความรู้ใหม่อะไรบ้างเกียวกับพัฒนางานวิชาการโดยใช้หลักการบูรณาการมี

แนวทางปฏิบัติเหมือนกับขันตอนท ี4 ซึงมีข้อสรุปเกียวกับการปฏิบัติงาน 3 ขันตอนคือ ขันตอน

การกําหนดรูปแบบและวิธีการ ขันตอนการสังเกตและเสนอรายงานผล และขันตอนการประเมิน

และสรุป 
ขั นตอนที 9 การสะท้อนผลใหม ่(re- reflecting)  

ดําเนินการวิจัยเหมือนกับขันตอนท ี5 คือ เพือสรุปผลการดําเนินงานทีผ่านมา การเรียนรู้

ทีเกิดขึ น องค์ความรู้ทีได้รับ และข้อเสนอแนะเพือปรับปรุงแก้ไข โดยใช้แนวคิดและข้อสรุปในการ

ดําเนินงานเช่นเดียวกับการการปฏิบัติในขันตอนท ี5 ทีมีการปฏิบัติงาน 3 ขันตอน คือขันตอนการ

สังเคราะห์ความรู ้ขันตอนการนําเสนอรายงาน และขันตอนการประเมินและสรุป 

ขั นตอนที 10 การสรุปผล (conclusion)  

มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการวิจัย มี 2 ระยะคือประชุมเชิงปฏิบัติการ 1 วัน 

เพือถอดบทเรียน (After Action Review ARR) มีการทบทวนผลการดําเนินงานในขันตอนท6ี-9  

และระยะที 2 จัดประชุมเชิงวิชาการ 1 วัน เพือสรุปผลการวิจัยในขันตอนที 1-9 และหาข้อสรุป

ในประเด็นทีเกียวกับการเปลียนแปลง การเรียนรู้จากการปฏิบัติ และองค์ความรู้จากการปฏิบัติ 
 

5.3 สรุปผลการวิจัย 

รูปแบบและกระบวนการพัฒนาเพือเป็นกรอบแนวคิดทางทฤษฎีทีใช้ในการวิจัยครังนี มี

ขันตอนหลัก 4 ขันตอน ได้แก่ 

5.3.1 การศึกษาความต้องการของผู้ร่วมวิจัย สังคม ชุมชน  เนื อหาวิชา รวมทังปรัชญา

ทางการศึกษา จิตวิทยาการศึกษา กฎเกณฑ์ข้อระเบียบต่างๆเพือใช้เป็นข้อมูลในการกําหนดแนว

ทางการพัฒนา ซึงเป็นขันตอนการศึกษาสภาพทัวไปก่อนการพัฒนา 
5.3.2 กําหนดหลักการ  เป้าหมาย  จุดประสงค์ การจัดกิจกรรมการพัฒนา  
5.3.3 การนําไปใช้ 

5.3.4 การวัดผลและประเมินผล 



 

 

167

ในการดําเนินการวิจัยครังนี  ผู้ วิจัยและผู้ ร่วมวิจัยได้ร่วมกันพิจารณากําหนด

รูปแบบกระบวนการ/วิธีการพัฒนาบุคลากรดังนี 

1) การฝึกอบรมเป็นกระบวนการจัดกิจกรรมเพือให้ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมมี

ความรู้   ทักษะและประสบการณ์ทีสามารถนําไปใช้ในการพัฒนาเปลียนแปลงพฤติกรรมของ

ตนเองได้ในระยะต่อไป การฝึกอบรมมีกระบวนการจัดการทีสําคัญ 4 ขันตอนคือ การสํารวจหา

ความต้องการในการฝึกอบรม การสร้างหลักสูตรฝึกอบรม การดําเนินการฝึกอบรมและการ

ประเมินผลและติดตามผล  ผู้ วิจัยกําหนดใช้เทคนิคการฝึกอบรมทีให้ความสําคัญต่อบทบาทของผู้

เข้ารับการฝึกอบรมด้วยวิธีการฝึกอบรมเกียวกับการฝึกปฏิบัติและการสาธิต 

2) การประชุมกลุ่มย่อย เช่น ประชุมเสวนา สุนทรียสนทนาและสุนทรียสาธก  

จะเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ ร่วมวิจัยทุกคนได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็นเป็นการสร้างบรรยากาศ

อย่างเป็นกันเอง 

3) การสาธิต  เป็นการแสดงทีให้เห็นของจริง กระบวนการ และขันตอนการ

ปฏิบัติจริงโดยใช้เครืองมืออุปกรณ ์
4) การศึกษาดูงาน เป็นการนําผู้ ร่วมวิจัยไปศึกษาดูงาน ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

โนนข่า อําเภอพล จังหวัดขอนแก่น เพือศึกษาสภาพการณ์ทีเกิดขึ นจริงจากของจริงซึงจะช่วยให้

เกิดความเข้าใจ เพราะได้เห็นการปฏิบัติจริง โดยผู้วิจัยได้กําหนดประเด็นการศึกษาในการศึกษาดู

งานและจัดให้มีการอภิปรายภายหลังกลับมาจากการศึกษาดูงาน 
ผลการศึกษาสภาพปัญหาปัจจุบัน การพัฒนาบุคลากรในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

สังกัดเทศบาลเมืองบ้านไผ่ทัง 3 แห่ง โดยวิธี SWOT พบว่าผู้ ดูแลเด็กส่วนมากไม่มีความรู้ความ

เข้าใจการทําวิจัยในชันเรียน  เพือแก้ไขปัญหาเด็ก การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการต่าง

คนต่างสอน โดยเน้นองค์ความรู้ ในแต่ละเนื อหา ขาดการเชือมโยงให้กิจกรรมหลัก 6 กิจกรรม

สัมพันธ์กัน ขาดการวางแผนและกําหนดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ ขาดเอกสารตํารา

เกียวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ สือ อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอนมีจํานวน

น้อยไม่เพียงพอกับความต้องการของเด็ก ขาดตัวอย่างแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ  

เพือให้ผู้ดูแลเด็กได้ศึกษาเป็นตัวอย่างการปฏิบัติงานไม่เป็นระบบขาดขันตอนทีต่อเนืองผู้ดูแลเด็ก

ไม่ได้รับการพัฒนาเท่าทีควรซึงส่งผลให้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้มีประสิทธิภาพน้อยทําให้เด็กไม่

มีโอกาสได้ใช้ความคิด ประสบการณ์ ความสามารถ และทักษะต่าง ๆ ไปส่งเสริมพัฒนาการของ

เด็กได้ครบทุกด้าน การประเมินทางเลือกเพือแก้ปัญหาหรือบรรลุภาพทีคาดหวัง ผู้ วิจัยและผู้ ร่วม

วิจัยจึงได้ร่วมกันวางแผนกําหนดเป้าหมาย และกลยุทธ์เพือพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจ

และมีความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  เพือเสริมสร้างศักยภาพเด็กปฐมวัย โดยใช้

กิจกรรมการพัฒนา 6 กิจกรรมคือ การอบรมเชิงปฏิบัติการ การมอบหมายงาน การสาธิตการสอน 

การศึกษาดูงาน การนิเทศภายในและการนิเทศแบบคลินิก  โดยยึดหลักหลักการมีส่วนร่วมในการ

ปฏิบัติทุกขันตอน สภาพทีคาดหวังของการพัฒนาบุคลากรในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาล
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เมืองบ้านไผ่เพือให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจ เกิดทักษะ ความสามารถในการจัดกิจกรรมการ

เรียนรู้ทีมีประสิทธิภาพภายใต้การปฏิบัตติามหลักการวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม 10 ขันตอน  

โดยดําเนินการเป็น  2  วงรอบ  ซึงสรุปผลการดําเนินการพัฒนาบุคลากรได้ดังนี 

วงรอบที  1 พัฒนากลุ่มเป้าหมาย  โดยการอบรมเชิงปฏิบัติการและมอบหมาย

งาน 2 ครัง คือ  

ครังที  1  ระหว่างวันที  21- 22  มีนาคม  2552 เป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการ

ใช้กิจกรรมการให้ความรู้ เกียวกับขั นตอนและวิธีการจัดทําระบบประกันคุณภาพภายใน

สถานศึกษา การจัดทําแผนพัฒนาสถานศึกษาปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา การทําวิจัยในชัน

เรียนและการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้ฝึกปฏิบัติโดยแบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มที 1บ้านเกิ ง,  

กลุ่มที 2 เทศบาล, และกลุ่มที 3 โนนสว่าง การจัดทําระบบประกันคุณภาพ การจัดทําแผนพัฒนา

และการพัฒนาหลักสูตรให้บุคลากรภายในกลุ่มระดมสมองฝึกปฏิบัติ  ส่วนการทําวิจัยในชันเรียน  

ฝึกปฏิบัติเป็นรายบุคคล  เมือเสร็จสิ นการฝึกอบรมมีการมอบหมายงานให้ปฏิบัติเป็นงานกลุ่ม  

คือ ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา แผนพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และปรับปรุง

หลักสูตรสถานศึกษา สําหรับการจัดทําวิจัยในชันเรียนทุกคน  ทําคนละ1 เรืองผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัย

กําหนดจัดให้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพือนําเสนอผลงานในวันที  10- 11 พฤษภาคม  

2552  โดยแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนนําเสนอผลงานกลุ่ม  สําหรับงานวิจัยในชันเรียน ผู้ วิจัยและ            

ผู้ ร่วมวิจัยคัดเลือกผลงานทีดีทีสุด  กลุ่มละ 3 เรืองให้เจ้าของผลงานเป็นผู้นําเสนอในทีประชุม 
ครังที  2  ระหว่างวันที 15- 17 ตุลาคม  2552  และวันที  7- 8 พฤศจิกายน  

2552  เป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการ  ใช้กิจกรรมการให้ความรู้เกียวกับการนํานวัตกรรมการศึกษา

ชันเรียนมาใช้ในการจัดทําแผนการจัดการเรียนรู้  ลักษณะของแผนการจัดการเรียนรู้ทีดี รูปแบบ

หัวเรืองและขันตอนของแผนการจัดการเรียนรู้  การสาธิตการสอนและสังเกตการสอน เป็นการ

แสดงขันตอนวิธีการสอนให้ดูเป็นตัวอย่าง โดยมอบหมายให้แต่ละกลุ่มเลือกตัวแทนสาธิต            

การสอนการนิเทศภายในโดยวิธีการสังเกตการสอน การให้คําปรึกษาแนะนําและการนิเทศเยียม

ชันเรียนหลังจากเสร็จสิ นการอบรม  มอบหมายงานให้ผู้ ร่วมวิจัยจัดทําแผนการจัดกิจกรรมการ

เรียนรู้ คนละ 1 แผน และให้แต่ละกลุ่มจัดนิเทศภายในกลุ่มของตนเองระหว่างวันที 10 

พฤศจิกายน 2552 - 10  ธันวาคม  2552 ผู้ วิจัยและผู้ ร่วมวิจัยกําหนดให้มีการประชุมเพือ

สรุปผลการดําเนินงานครังที 2 ในวันที 14 ธันวาคม  2552 
การศึกษาดูงาน  ระหว่างวันที 3 พฤศจิกายน 2552 ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยได้กําหนด

ไปศึกษาดูงานทีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโนนข่า สังกัดองค์การบริหารส่วนตําบลโนนข่า อําเภอพล  

จังหวัดขอนแก่น ใช้กิจกรรมฟังบรรยายสรุป ซักถาม แลกเปลียนเรียนรู้ ซึงกันและกันศึกษา

เอกสาร ศึกษาสภาพจริง ผู้ วิจัยและผู้ ร่วมวิจัยได้กําหนดประชุมเพือสรุปการศึกษาดูงาน โดยให้ 

แต่ละกลุ่มส่งตัวแทนนําเสนอความคิดเห็นในวันที 7 พฤศจิกายน  2552 ซึงโดยภาพรวมเป็นทีน่า

พอใจ 
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ผลการพัฒนาดังกล่าวข้างต้นปรากฏว่า สามารถพัฒนากลุ่มเป้าหมายให้คิด

วิเคราะห์สภาพปัญหาและแก้ไขปัญหา โดยการอบรมเชิงปฏิบัติการครังที 1– 2 ทําให้ศูนย์พัฒนา

เด็กเล็กทัง 3 แห่ง มีการบริหารและจัดการงานวิชาการตามหลักบูรณาการโดยเน้นผลการพัฒนา

คุณภาพผู้ เรียน มีการจัดผู้ รับผิดชอบตามสภาพงาน จัดทําข้อมูลสารสนเทศเป็นระบบมีการ

จัดระบบการประกันคุณภาพภายใน มีการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในทีดําเนินการอย่าง

ต่อเนือง มีคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในมีการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาและมีการ

รายงานผลให้ต้นสังกัดทราบ ด้านพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษามีการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร

สถานศึกษามีการจัดระบบการเรียนรู้ทีเน้นผู้ เรียนเป็นสําคัญมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพ

ผู้เรียนอย่างหลากหลายด้วยหลักการบูรณาการ ได้มีการประชุมปฏิบัติการวางแผนการจัดกิจกรรม

ประจําวันโดยจัดเป็นมุมเล่นประมาณ 5 – 6 มุม เช่น มุมดนตรี มุมศิลปะ มุมบทบาทสมมุติ  

เป็นต้น ซึงกิจกรรมเหล่านี จะเป็นเครืองมือทีจะช่วยให้เด็กได้เรียนรู้ เนื อหาทีกําหนดไว้ และ

สามารถนําไปจัดทําแผนการเรียนรู้และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้ด้านการนิเทศการสอนมีการนิเทศ

เป็นระบบมากขึ น มีการนิเทศการสอนและนําผลไปปรับปรุงอย่างสมําเสมอ มีการแลกเปลียน

เรียนรู้ระหว่างครูผู้สอนด้วยกัน มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทีเน้นผู้ เรียนเป็นสําคัญมากยิงขึ น            

มีหลักฐานการทํางาน มีการสังเกตผู้ เรียนพฤติกรรมทีพึงประสงค์เพิมขึ น ด้านการศึกษาดูงาน  

กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจได้รับประสบการณ์ในประเด็นทีศึกษาดูงานมีความพึงพอใจ 
สิงทีเปลียนแปลงในวงรอบที  1  คือบุคลากรกลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่มีความรู้  

ความเข้าใจในการออกแบบ ลําดับขันตอนในการทํางานแต่ยังขาดความชํานาญและทักษะ

ความสามารถในการจัดทําวิจัยในชันเรียนให้สมบูรณ์  การจัดกระบวนการหรือวิธีการสอนยังไม่

เป็นทีพึงพอใจจึงได้ดําเนินการพัฒนาปรับปรุงในวงรอบที  2  ต่อไป 
วงรอบที 2  เป็นการพัฒนาเพือเพิมทักษะความชํานาญในการจัดกระบวนการ

หรือวิธีการสอนโดยนําเอาความรู้ทีได้จากการพัฒนาในวงรอบที 1 ประกอบกับศึกษาเอกสาร

เพิมเติมคือเอกสารการจัดทําวิจัยในชันเรียนและเอกสารประกอบการอบรมตามโครงการ

พัฒนาการเรียนการสอนด้วยวิธี  Lesson  study เพือการนิเทศและการพัฒนาและการนิเทศแบบ

คลินิก โดยผู้ วิจัย  ผู้อ ํานวยการกองการศึกษาและหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจึงสามารถพัฒนา

กลุ่มเป้าหมายทุกคนให้สามารถทําการวิจัยในชันเรียนได้มีความรู้   ความเข้าใจทีถูกต้องเกียวกับ

การดําเนินการวิจัยในชันเรียน  มีความรู้ ความเข้าใจในเนื อหาสาระของการดําเนินการวิจัยในชัน

เรียน เกิดทักษะสามารถเขียนเค้าโครงการวิจัยในชันเรียนได้  และสามารถนําหัวข้อเนื อหาทีได้

จากการวิเคราะห์หลักสูตรมากําหนดขอบเขตของเนื อหาสาระทีเหมาะสม และสอดคล้องกับความ

ต้องการและความสนใจของผู้เรียน ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้ ได้เคลือนไหว สํารวจ 

สังเกต  สืบค้น ทดลอง และเรียนรู้ร่วมกับกลุ่ม การออกแบบกิจกรรมสําหรับผู้เรียน  ยึดหลักการ

เรียนรู้ทีให้ผู้ เรียนได้ลงมือปฏิบัติ และรับรู้ ผ่านอวัยวะรับสัมผัส การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ มี

ลักษณะเป็นแบบบูรณาการสามารถเชือมโยง และสัมพันธ์กับ 6 กิจกรรมหลักได้ 
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สิงทีเปลียนแปลงในวงรอบที 2  คือการให้เด็กมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้

และได้สร้างความรู้ด้วยตนเองในขณะปฏิบัติกิจกรรมโดยมีครูเป็นผู้ ช่วยเหลือ และอํานวยความ

สะดวกรวมทังการให้เวลาสําหรับผู้เรียนทีจะเรียนรู้ด้วยวิธีทีเหมาะสมกับตนเอง ในทีสุดเด็กจะได้

คําตอบหรือแก้ปัญหาด้วยตนเองเกิดเป็นความรู้ทีมีความหมายและนําไปใช้ประโยชน์ได้จัด

กิจกรรมการเรียนรู้ทีเน้นผู้ เรียนเป็นสําคัญ  พัฒนาเด็กโดยองค์รวมผ่านการเล่นและกิจกรรมที

เหมาะสมกับวัย  จัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้สามารถดํารงชีวิตประจําวันได้อย่างมีคุณภาพ  

และมีความสุข  และแสวงหาเทคนิควิธีการจัดการเรียนรู้ เพือกระตุ ้นให้เด็กได้คิดเป็น ทําเป็น  

แก้ปัญหาได้เหมาะสมตามวัย 
  

5.4 อภิปรายผลการวิจัย 
การอภิปรายผลการวิจัยครังนี   ผู้ วิจัยอภิปรายในประเด็นจากคําถามการวิจัย รวม 2  

ประเด็น คือ  1)  กระบวนการ/วิจัยการพัฒนาบุคลากร  2)  ผลของการพัฒนาบุคลากรโดยใช้

หลักการวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมดังนี 
5.4.1 กระบวนการ/วิจัยการพัฒนาบุคลากร สํานักนโยบายและแผนการศึกษา ศาสนา 

และวัฒนธรรม กระทรวงศึกษาธิการ(2542)ได้ระบุถึงบทบาทครูในการจัดการศึกษาทีเน้นผู้เรียน

เป็นสําคัญทีพิจารณาจากกระบวนการสอนไว้ 3 ประการคือ 1) บทบาทในการเตรียมการสอน  

ได้แก่ การเตรียมสาระการเรียนรู้ การจัดหาแหล่งเรียนรู้และการวางแผนการสอน 2) บทบาทใน

การสอน  ซึงเกยีวข้องกับการสร้างบรรยากาศ การจัดสภาพแวดล้อม การกระตุ ้นเร้าผู้ เรียนการ

อํานวยความสะดวกในการเรียนรู้   และการจัดกิจกรรมในการเรียนรู้ตามทีได้ออกแบบไว้ 3)  

บทบาทในการประเมินผลการเรียนรู้ทีออกแบบไว้ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ทีต้องการ 

จากแนวคิดในการเรียนรู้ดังกล่าว  สามารถนํามาสู่การจัดการเรียนรู้ ในระดับ

ปฐมวัยทีมีองค์ประกอบ  3  ประการดังนี 
1) การเตรียมผู้สอนให้พร้อม 

2) การวางแผนการเรียนรู ้
3) การจัดกิจกรรมการเรียนรู ้

ซึงในแต่ละองค์ประกอบมีรายละเอียดดังต่อไปนี 

1) การเตรียมผู้สอนให้พร้อม ซึงความหมายของการเตรียมผู้สอนให้พร้อม  

หมายถึง การทีผู้สอนจะต้องมีความพร้อมในด้านความรู้ทีจะนําไปสู่การจัดประสบการณ์ให้กับ

ผู้เรียนทังนี องค์ประกอบด้านความพร้อมทีเกียวข้องกับความรู้มีดังนี 

1.1) การมีความพร้อมในด้านความรู้ทีตรงตามทีหลักสูตรกําหนดทังนี

ผู้สอนจะต้องวิเคราะห์ จากหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2546 ทีกําหนดสาระทีควรเรียนรู้ไว้  

4  เรืองด้วยกันคือ เรืองราวเกียวกับตัวเด็ก เรืองราวเกียวกับบุคคลและสถานทีแวดล้อมเด็ก    
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ธรรมชาติรอบตัวและสิงต่างๆ  รอบตัว จากนันจึงหาความรู้ในเรืองดังกล่าวในขอบเขตทีจะนํามาสู่

การสร้างกรอบความรู้ทีพอเหมาะและพอเพียงกับผู้เรียน   
1.2) การกําหนดความรู้ ทังนี ผู้สอนจะนําหัวข้อเนื อหาทีได้จากการวิเคราะห์

หลักสูตรมากําหนดขอบเขตของเนื อหารสาระทีเหมาะสมกับวัยของผู้เรียน ทังนี ต้องคํานึงถึงความ

ยากง่ายของเนื อหาสาระความพอเพียงกับความสามารถทีจะเรียนรู้ในแต่ละวัยและความสอดคล้อง

กับความต้องการและความสนใจของผู้เรียน 
1.3) การศึกษาความรู้ทีมีความถูกต้อง สมบูรณ์การกลันกรองสาระให้มี

ความเหมาะสมกับธรรมชาติในการเรียนรู้ของผู้ เรียน และศึกษาถึงธรรมชาติ ลักษณะของสาระ

ความรู้นันๆ  เพือเข้าใจถึงคุณค่าของความรู้ทีจะก่อให้เป็นความรู้ทีมีความหมายต่อผู้เรียน 
1.4) จัดลําดับความรู้จากง่ายไปหายาก ทําความเข้าใจและจัดความรู้ ที

ซับซ้อนให้มีความง่ายเหมาะกับการทําความเข้าใจ และเชือมโยงความรู้ไปสู ้สาระทีมีอยู่ในสภาพ

ชีวิตจริงทีผู้เรียนประสบ  ทังนี เพือให้เกิดประโยชน์ในแง่ของการนําความรู้ไปใช้ 
1.5) มีความรู้พร้อมทีจะให้คําอธิบาย คําแนะนํา หรือให้คําปรึกษาให้

ความรู้ทีชัดเจนตรงไปตรงมา  และเป้นความรู้ทีถูกต้องสมบูรณ ์
1.6) การเตรียมแหล่งเรียนรู้เพือให้ผู้เรียนได้ใช้ประกอบการเรียนรู้  ทังจาก

การปฏิบัติ การทดลอง การสืบเสาะ การสืบค้น ซึงแหล่งความรู้ นี จะต้องเป็นแหล่งความรู้ทีใช้

ประกอบกิจกรรมการเรียนรู้แบบแผนต่างๆทีมีความเหมาะสมสอดคล้องกันกับลักษณะของ

ความรู้ ลักษณะของกิจกรรม และธรรมชาติของผู้ เรียน แหล่งความรู้ทีจัดหาหรือจัดเตรียมได้แก่  

แหล่งความรู้ประเภทสือการเรียนรู้ วัสดุอุปกรณต่์างๆ ทีจะใช้ประกอบกิจกรรมหือการปฏิบัติการ  

หรือการทดลอง แหล่งความรู้ประเภทห้องสนับสนุนกิจกรรม เช่นห้องสมุด ห้องปฏิบัติการห้อง

สืบค้นรวมทังแหล่งความรู้ ในชุมชน แหล่งความรู้ประเภทบุคคลได้แก่วิทยากรผู้ รู ้  ภูมิปัญญา

ท้องถิน ฯลฯ ทังนี จะต้องมีการศึกษาข้อมูลเกยีวกับแหล่งความรู้ เหล่านี จะจัดเก็บอย่างเป็นระบบ

เพือการนํามาใช้ และขณะเดียวกันจะต้องมีการกลันกรองจัดนําเสนอแหล่งความรู้ให้มีความ

เหมาะสมกับธรรมชาติของผู้เรียนด้วย 

1.7) การเข้าใจผู้เรียนได้แก่ การทําความเข้าถึงลักษณะธรรมชาติของผู้เรียน

ระดับปฐมวัยศึกษา เกียวกับธรรมชาติของการเรียนรู้ประจําวัย และคุณลักษณะตามวัยของผู้ เรียน  

ทังนี เพือนมาสู่การสาระความรู้ทีพอเหมาะกับผู้เรียน 
1.8) การพัฒนาความรู้ทีมีการเปลียนแปลงอยู่เสมอให้มีความพอเหมาะมี

ความเป็นปัจจุบัน และนํามาใช้พัฒนาความรู้เดิมให้สมบูรณ์ยิงขึ น 
2) การวางแผนการเรียนรู้เป็นการกําหนดวิธีการจัดประสบการณ์ทีจะนําผู้ เรียน

ไปสู่จุดประสงค์การเรียนรู้ โดยใช้ความรู้ เกียวกับวิธีการเรียนรู้ของผู้ เรียนความสามารถและ

คุณลักษณะตามวัยของผู้ เรียน วิธีการจัดประสบการณ์ทีเหมาะกับธรรมชาติผู้ เรียนทังนี โดยมี
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เป้าหมายเพือให้ผู้ เรียนเกิดกีเปลียนแปลงพฤติกรรมไปในทางทีดีขึ นสําหรับการวางแผนการ

เรียนรู้นันจะเกียวกับกระบวนการจัดประสบการณ์ใน 4 เรืองดังนี 
2.1 การกําหนดจุดประสงค์การเรียนรู้   เป็นการคาดหวังของกระบวนการ

จัดประสบการณ์ทีต้องการให้ผู้เรียนได้พัฒนาไปสู่เป้าหมายของการจัดการเรียนรู้ในแต่ละครังว่า

ต้องการพัฒนาผู้ เรียนไปในลักษณะใดทังนี การกําหนดจุดประสงค์การเรียนรู้จะเกียวข้องกับ

จุดมุ่งหมายทางการศึกษาใน 3 ลักษณะคือ จุดมุ่งหมายทางด้านพุทธิพิสัย จิตพิสัย และทักษะ

พิสัยขณะเดียวกันการกําหนดจุดประสงค์การเรียนรู้นี จะต้องคํานึงถึงประสบการณ์สําคัญว่าในการ

จัดประสบการณ์ครั งนี ต้องการให้ผู้ เรียนได้รับประสบการณ์สําคัญอย่างไรบ้างการกําหนด

จุดประสงค์การเรียนรู้ จะช่วยเป็นแนวทางทีจะนําไปสู่การกําหนดวิธีการจัดประสบการณ์ที

สอดคล้องกันต่อไป 

2.2   การกําหนดสาระการเรียนรู้  เป็นการนําความรู้ทีได้กลันกรองและ

กําหนดขอบเขตทีเหมาะสมกับผู้ เรียนมากําหนดไว้ ทังนี ต้องเป็นสาระทีมีความหมายต่อผู้ เรียน  

เชือมโยงกับชีวิตจริง มีความยากง่ายทีเหมาะสมกับวัย และสามารถนําไปสู่การให้ผู้ เรียนสามารถ

เรียนรู้ได้จากการสร้างความรู้ด้วยตนเอง ด้วยวิธีการทีเหมาะสม  

2.3   การกําหนดวิธีการจัดประสบการณ์ เป็นการจัดประสบการณ์ทียึด

หลักการเรียนรู้จากการกระทํา  ให้ผู้ เรียนมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้  ได้เคลือนไหว สํารวจ  

สังเกต สืบค้น ทดลอง และเรียนรู้ ร่วมกับกลุ่ม การกําหนดวิธีการจัดประสบการณ์นี  จะต้อง

สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ทีก ําหนดไว้ 

2.4   กําหนดวิธีการประเ มินผล เ ป็นการประ เ มิน ผู้ เ รียน ว่า มีการ

เปลียนแปลงพัฒนาไปสู่จุดประสงค์การเรียนรู้ทีก ําหนดไว้หรือไม่  ซึงจะต้องมีการกําหนดวิธีการ

และเครืองมือประเมินผลการเรียนรู้ทีเกิดขึ นกับผู้ เรียนโดยนําจุดประสงค์การเรียนรู้มาเป็นหลัก 

และกําหนดการประเมินผลตามจุดประสงค์นัน ทังนี จะต้องเป็นการประเมินผลทีครอบคลุมทัง

ด้านกระบวนการและผลงาน มีการออกแบบเครืองมือการประเมินทีเหมาะสมและใช้ประเมินได้

ตรงกับสิงทีต้องการ 
3) การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เป็นการออกแบบกิจกรรมสําหรับผู้ เรียน โดยยึด

หลักการเรียนรูท้ีให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติ และรับรู้ ผ่านอวัยวะสัมผัส ทังนี การออกแบบกิจกรรม

การเรียนรู้จะต้องพิจารณาจากจุดประสงค์การเรียนรู้ ว่าต้องการให้ผู้ เรียนได้พัฒนาในเรืองใด  

ต้องการให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์สําคัญด้านใด สาระการเรียนรู้ทีก ําหนดไว้นันมีธรรมชาติของ

ความรู้ในลักษณะใด จากนันจึงเลือกแบบกิจกรรมทีเหมาะสม 
จากการรวบรวมข้อมูลในการทําวิจัยพบว่าบ่อยครังทีผู้ ดูแลเด็กจะปล่อยให้เด็ก

เล่นไปเรือยๆ ให้เวลาผ่านไปวันหนึงๆ (Aimless  wandering) โดยไม่มีเป้าหมายในการดูแลเด็ก

ทีชัดเจน  กิจกรรมทีจัดให้เด็กก็จะมีเฉพาะกิจกรรมร้องรําทําเพลงเป็นหลักเพราะไม่รู ้ ว่าครูจะสอน

อะไรให้กับเด็กบ้าง (Educational  aspect) คุณภาพของผู้ ดูแลเด็ก คือตัวชี วัดคุณภาพของศูนย์
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พัฒนาเด็กเล็ก (Traver & Ruopp, 1978) เพราะเด็กในวัยนี จะเรียนรู้จากการมีปฏิสัมพันธ์กับ

สงิแวดล้อมรอบตัวและสิงแวดล้อมทีสําคัญทีสุดก็คือ คนหรือผู้ใหญ่ทีอยู่ใกล้ชิด โดยเฉพาะอย่าง

ยิงเด็กทีอยู่ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพราะผู้ใหญ่ทีอยู่กับเขาหรือผู้ ดูแลเด็กนันจะทําหน้าทีสําคัญๆ  

หลายอย่างทีมีผลต่อการเรียนรู้ของเด็กในช่วงเวลากลางวัน เป็นช่วงทีเดก็มีกิจกรรมมากมาย  

หน้าทีเหล่านันได้แก่ เป็นตัวแบบให้กับเด็ก (Role- Model) เป็นผู้ทีมีปฏิสัมพันธ์โดยตรงกับเด็ก

ในการสือสารให้เด็กได้รับรู ้ค่านิยมและพฤติกรรมทีเป็นทียอมรับเป็นผู้จัดสภาพแวดล้อมทีจะเอื อ

ให้เด็กได้เกิดการเรียนรู้  ดังนันจะเห็นได้ว่าคุณภาพของผู้ ดูแลเด็กจึงเกิดมาจากความเข้าใจใน

หลักการ ความเข้าใจและทัศนคติทีดีต่อบทบาทของตนและการมีวุฒิภาวะทางอารมณ์ จากสภาพ

จริงของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไม่ได้จัดทําแผนการจัดการเรียนรู้ในหลักสูตรสถานศึกษา ผู้ ดูแลเด็ก

ให้ความสําคัญกับการจัดทําแผนการเรียนรู้ในระดับน้อยจึงส่งผลให้การจัดการเรียนรู้ขาดทิศทาง

และเป้าหมายทีชัดเจนถึงแม้ว่าผู้ ดูแลเด็กจะใช้แผนการจัดการเรียนรู้ที รัฐจัดส่งให้ เพือใช้

ประกอบการจัดการเรียนการสอนแต่แผนการจัดการเรียนรู้สําเร็จรูปนันผู้ ดูแลเด็กขาดการพัฒนา

ให้สอดคล้องกับสภาพบริบท  วัฒนธรรม และบรรยากาศ การเรียนรู้ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจึง

อาจเป็นปัจจัยหนึงทีส่งผลต่อคุณภาพของเด็กในการทีทําให้เด็กมีพัฒนาการด้านต่างๆ ไม่เป็นไป

ตามวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ความสําคัญในด้านการจัดการเรียนการสอน เป็นประเด็กหลัก  

รองลงมาคือ การพัฒนาสือการเรียนรู้  การวัดและการประเมินผลการพัฒนาหลักสูตรและการ

ประกันคุณภาพภายในและภายนอกสถานศึกษาตามลําดับ ด้านการศึกษาวิจัยในชันเรียนขาด

ความรู้ความเข้าใจและขาดทักษะในการทําวิจัยในชันเรียน ขาดเอกสารตําราทีเกยีวข้องกับการทํา

วิจัยในชันเรียน มีความเข้าใจว่าการวิจัยในชันเรียนเป็นเรืองทียุ่งยากและมีความซับซ้อน ต้องทํา

ถึง 5 บท มีเอกสารอ้างอิงและมีสถิติมากมายเข้ามาเกียวข้อง การทําวิจัยในชันเรียนเป็นคนละส่วน

กับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจึงไม่มีเวลาและไม่อยากทําวิจัยในชันเรียน ซึงสอดคล้องกับ

งานวิจัยของ วีระพล ฉลาดแย้ม (2544) ได้ศึกษาการทําวิจัยในชันเรียนของครูในสังกัดสํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขันพื นฐานมีปัญหาในการทําวิจัยในชันเรียนอยู่ในระดับมาก 
จากหลักการและสภาพการณ์ดังกล่าวข้างต้นผู้ วิจัยและผู้ ร่วมวิจัยได้กําหนด

วิธีการพัฒนาโดยร่วมกันวิเคราะห์องค์กร ด้วยเทคนิค swot  analysis การสนทนากลุ่ม (focus  

group  discussion) และการประชุมปฏิบัติการ (work  shop) กําหนดแนวทางและวางแผนในการ

พัฒนา โดยใช้กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมและกลยุทธพัฒนาด้วยกิจกรรมการ

อบรมเชิงปฏิบัติการ การมอบหมายงาน การนิเทศภายใน การศึกษาดูงานและการนิเทศแบบ

คลินิก 

วงรอบที  1 การ พัฒน าโดยใ ช้กิ จกรรมอบรมเ ชิ งปฏิบั ติ ก า รโดยใ ห้

กลุ่มเป้าหมายศึกษาเอกสารตํารา และฟังคําบรรยายจากวิทยากรเกียวกับการจัดทําระบบประกนั

คุณภาพภายในและภายนอกสถานศึกษา การจัดทําแผนพัฒนาการศึกษา การพัฒนาหลักสูตร  

การทําวิจัยในชันเรียน  และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ การฝึกปฏิบัติ การจัดทํา
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ระบบประกันคุณภาพภายในและภายนอกสถานศึกษาการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาปรับปรุง

พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาหลังจากอบรมเชิงปฏิบัติการมอบหมายให้แต่ละศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ตามกลุ่มทีกําหนดจัดทําระบบประกันคุณภาพการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษา และปรับปรุง

พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ซึงสอดคล้องกับกรอบแนวคิดของ วิโรจน์ สารรัตนะ (2551) ทีให้

กรอบแนวคิดเกียวกับโรงเรียนทีมีประสิทธิผลต้องอาศัยเป้าหมายทีชัดเจนและท้าทาย ซึงส่งผลให้

ครูเกิดความสับสนในการปฏิบัติงานไม่มีการกระจายงานจึงทําให้ภาระงานตกอยู่กับผู้บริหารเพียง

คนเดียว เมือแต่ละกลุ่มดําเนินการเสร็จสิ นผู้ วิจัยและผู้ ร่วมวิจัยกําหนดให้มีการประชุมเชิง

ปฏิบัติการ เพือให้ตัวแทนแต่ละกลุ่มนําเสนอผลงานทุกชิ นๆละ 1 คน โดยไม่ซํากันพบว่า

กลุ่มเป้าหมายทุกคนมีส่วนร่วมในการทําผลงานโดยการมอบหมายหน้าทีรับผิดชอบ ร่วมคิด         

ร่วมทํา ซึงทุกคนมีความรู้ความเข้าใจร่วมมือกันปฏิบัติหน้าทีทีได้รับมอบหมายจนสําเร็จและ

นําไปใช้ได้ โดยมีการรายงานผลให้ต้นสังกัดทราบ 

การทําวิจัยในชันเรียนเมือเสร็จสิ นการอบรมเชิงปฏิบัติการได้มอบหมายให้

กลุ่มเป้าหมายทุกคนจัดทําวิจัยในชันเรียนคนละ 1 เรือง ผู้ วิจัยและผู้ร่วมวิจัยได้คัดเลือกผลงานที

เหมาะสมกลุ่มละ 3 เรือง และให้เจ้าของผลงานนําเสนอในทีประชุม พบว่ากลุ่มเป้าหมายมีความรู้  

ความเข้าใจ ทีถูกต้องเกียวกับการดําเนินการวิจัยในชันเรียน มีความรู้ความเข้าใจในเนื อหาสาระ

ของการดําเนินการวิจัยในชันเรียนสามารถเขียนเค้าโครงการวิจัยในชันเรียนได้ แต่ยังไม่เกิดทักษะ

เท่าทีควรเพราะยังต้องใช้เวลาในการศึกษาและพัฒนาตนเองตลอดจนต้องการได้รับความรู้และ

ความช่วยเหลือในเรืองดังกล่าวเพิมมากขึ น ซึงสอดคล้องกับงานวิจัย ดรุณี อาจปรุ (2543) ได้

ศึกษาความต้องการเกียวกับการวิจัยในชันเรียนของครูสอนวิชาคณิตศาสตร์ มีความต้องการมี

ความรู้ เกียวกับเรืองสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลการเขียนรายงานการวิจัยและครูผู้สอนเองก็

ต้องการความช่วยเหลือจากกลุ่มผู้ร่วมวิจัยโดยจัดเอกสารงานวิจัยทีเกียวข้องในเรืองครูไม่เข้าใจมา

ให้ศึกษาหาความรู้และจัดนิเทศ ให้ความช่วยเหลือจากผู้เชียวชาญเพิมมากขึ น 

การศึกษาดูงาน กลยุทธ์ในการพัฒนาโดยใช้กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติให้ความรู้  

ความเข้าใจ และฝึกปฏิบัติหลังจากมีการไปศึกษาดูงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทีมีลักษณะเป็นองค์กร

แห่งการเรียนรู้ และร่วมกันพิจารณาและหาข้อสรุปในประเดน็สําคญัว่า เราเป็นอย่างไร เขาเป็น

อย่างไร ถ้าจะพัฒนาให้เราเป็นอย่างเขาจะทําอย่างไร ซึงในประเดน็ “เราเป็นอย่างไร” ผู้ วิจัยได้

กระตุ ้นให้ผู้ ร่วมวิจัยได้คิดพิจารณาว่าบุคลากรในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเราแต่ละคนมีความรู้  

ความสามารถทีโดดเด่นในด้านในบ้าง ขาดบุคลากรในด้านใด จะสามารถพัฒนายกระดับความรู้   

ความสามารถให้สูงขึ นได้หรือไม่ และอย่างไร รวมทังวัสดุอุปกรณ์ และสิงอํานวยความสะดวกใน

การทํางานต่างๆ ทีพวกเรามีอยู่นันเพียงพอและมีประสิทธิภาพหรือไม่ จะต้องจัดซื อ จัดหาอะไร

มาเพิมเติมจึงจะทําให้การปฏิบัติงานดําเนินไปได้อย่างราบรืนไม่ติดขัด ส่วนประเดน็“เขาเป็น

อย่างไร” ผู้ วิจัยได้ชี แจงให้ผู้ ร่วมวิจัยทีไปศึกษาดูงานได้ฝึกทบทวนว่าสถานทีทีไปศึกษาดูงานเขามี

จุดเด่น จุดด้อย อย่างไร การบริหารจัดการของเขาต่างจากของเราอย่างไร สภาพภายในศูนย์
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พัฒนาเด็กเล็กของเขาเป็นอย่างไร จํานวนและคุณภาพของบุคลากรในหน่วยงานนันเป็นอย่างไร  

สําหรับประเด็น “ถ้าจะพัฒนาให้เราเป็นอย่างเขาจะทําอย่างไร” ผู้ วิจัยได้กระตุ ้นให้ผู้ ร่วมวิจัยเกิด

ความตระหนักโดยชี ชวนให้คิดว่า ภายใต้ข้อจํากัดของเรามีส่วนใดทีจะพัฒนาให้เป็นอย่างเขาได้บ้าง  

จะใช้วิธีการใด และจะพัฒนาอย่างไรเป็นต้น จากการสร้างความตระหนักดังกล่าวจึงทําให้บุคลากร

ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลเมืองบ้านไผ่ เกิดแรงจูงใจทีจะเรียนรู้  และพัฒนาตนเอง 
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้  เมือเสร็จสิ นการอบรมเชิงปฏิบัติการมีการมอบหมาย

งานให้กลุ่มเป้าหมายศึกษาเอกสารตํารา และฟังคําบรรยายจากวิทยากรเกียวกับการนําวัฒกรรม

การศึกษาชันเรียนมาใช้ในการเขียนแผนการสอน โดยใช้กระบวนการการศึกษาชันเรียนพบว่าผู้

ร่วมวิจัยมีการพูดคุยปรึกษาหารือกันมากขึ นเกียวกับแผนการจัดการเรียนรู้ตัวกิจกรรม บทบาท

ของครูผู้สอน พฤติกรรมการเรียนรู้และแนวคิดของผู้ เรียนแต่ละคน สําหรับตัวนักเรียนพบว่ามี

การเปลียนแปลงทีเกิดขึ น คือสามารถนําเรืองราวในชีวิตประจําวันมาใช้ในชันเรียนได้รู ้ จักทํางาน

ร่วมกันกล้าแสดงออกมากขึ น พูดเสียงดังขึ น  และสามารถนําเสนอผลงานหน้าชันเรียนได้ ชอบที

จะทํากิจกรรม และออกไปนําเสนอแนวคิดและวิธีการของกลุม่ กล้าคิดให้แตกต่างและหลากหลาย

กล้าพูดกล้าแสดงความคิดเห็นมากขึ น  รวมถึงอยู่กับปัญหาหรือทํากิจกรรมได้นานขึ น  ไม่ยอมแพ้

หรือเลิกคิดง่าย ๆ  และมีเจตคติทีดีมากขึ น  ไม่ยอมแพ้หรือเลิกคิดง่ายๆ  และมีเจตคติทีดีมาก

ขึ นต่อการทํางานกลุ่มหรือการทํางานร่วมกับผู้อืน (ไมตรี  อินทร์ประสิทธิ และคณะ, 2550)

กรรมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ  การศึกษาปฏิบัติ  วิเคราะห์หลักสูตร การเขียน

แผนผังความคิด การเขียนแผนการเรียนรู้การสาธิตการสอนโดยกลุ่มเป้าหมายตามทีวิทยากร

กําหนด และการนิเทศภายใน โดยวิธีการสังเกตการสอนการให้คําปรึกษาแนะนําและการนิเทศเยียม

ชันเรียน พบว่าสามารถพัฒนากลุ่มเป้าหมายให้วิเคราะห์หลักสูตรได้นํามาเชือมเป็นแผนผังความคิด 

เขียนแผนการเรียนรู้ และมีความรู้ ความเข้าใจในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ แบบบูรณาการ               

ซึงสอดคล้องกับ  สุริยากร  เขตเจริญ (2547) กล่าวว่าการอบรมเชิงปฏิบัติการกับการนิเทศ

ภายในพบว่ามีความเปลียนแปลงหลังการดําเนินการคือ บุคลากรเกิดความเปลียนแปลง

พฤติกรรมการปฏิบัติงาน มีความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะในการเขียนแผนการสอน สอดคล้อง

กับ สะไกร เวชบรรพต (2547) ทีกล่าวว่าการประชุมเชิงปฏิบัติการและการนิเทศภายในจะสร้าง

ความรู้ความเข้าใจ  สามารถเขียนแผนการเรียนรูแ้ละนําไปใช้ในกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ  

มีการเปลียนแปลงพฤติกรรมการสอนจากการยึดตัวเองเป็นศูนย์กลาง  ปรับเปลียนเป็นยึดผู้เรียน

เป็นสําคัญ กิจกรรมการเรียนรู้ทีช่วยให้ผู้เรียนได้กล้าแสดงออก กล้าคิด กล้าทํา และสามารถสร้าง

องค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง และกลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่ยังไม่สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ

บูรณาการได้เพราะไม่เข้าใจขันตอนการออกแบบการเรียนรู้ โดยไม่ใช้เทคนิคและวิธีการสอนที

หลากหลาย และขันตอนปฏิบัติการสอนโดยจัดหาแหล่งเรียนรู้ ไม่สอดคล้องกับเนื อหา และ

จุดประสงค์การเรียนรู้ได้อย่างหลากหลาย จึงทําให้ขาดความมันใจในการเขียนแผนการเรียนรู้และ

การนําไปใช้ปฏิบัติสอนจริง และผู้เรียนขาดประสบการณ์ในการปฏิบัติจริงไม่รู ้ จักคิดวิเคราะห์และ
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สร้างสรรค์ จึงต้องศึกษาเอกสาร ตําราเกียวกับการจัดกิจกรรม การเรียนรู้แบบบูรณาการเพิมเติม

และฝึกทักษะปฏิบัติการสอนให้เกิดทักษะและความชํานาญเพิมเติมอีกดังทีสํานักงาน

คณะกรรมการประถมศึกษาแห่งชาติ  (2541) ได้กล่าวว่า การดําเนินการให้บุคคลได้เพิมพูน

ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานให้ได้ผล ต้องพัฒนาทังความรู้ทักษะ ความชํานาญ และ

ทัศนคติทีดีต่อการทํางาน 
วงรอบที  2  การพัฒนาโดยการให้ศึกษาเอกสารตําราทีเกียวข้องกับการวิจัยใน

ชันเรียนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการเพิมเติม ฝึกปฏิบัติการสอนให้เกิดทักษะและ

ความชํานาญแบบคลินิก ดังที สํานักงานคณะกรรมการประถมศึกษาแห่งชาติ  (2541) ได้กล่าว

ว่าการดําเนินการให้บุคลากรได้เพิมพูนความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานให้ได้ผลต้องพัฒนา

ทังความรู้   ทักษะ  ความชํานาญและมีทัศนคติทีดีต่อการทํางาน การใช้กิจกรรมการนิเทศแบบ

คลินิก พบว่าสามารถพัฒนากลุ่มเป้าหมายทุกคน ให้มีความรู้ความสามารถในการจัดกิจกรรมการ

เรียนรู้แบบบูรณาการได้ดี สามารถออกแบบการเรียนรู้ สอนด้วยเทคนิคและวิธีการการสอนใหม่ๆ  

และหลากหลายในขันตอนการปฏิบัติการเรียนการสอนโดยการจัดหาแหล่งเรียนรู้ทีหลากหลาย  

เชือมโยงเนื อหากับกิจกรรมการเล่นตามมุมต่างๆ ให้สัมพันธ์กันทําให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้แบบ

องค์รวม เน้นการฝึกปฏิบัติจริงจนเกิดทักษะได้ปฏิบัติกิจกรรมกลุ่ม นักเรียนมีโอกาสได้แสดงออก

ได้ใช้ความคิดประสบการณ์  ความสามารถและทักษะต่างๆ ไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาใน

ชีวิตประจําวันได้  ดังที  เรวัตร แม่นผล (2547) ได้ศึกษาการพัฒนาบุคลากรในการจัดการเรียน

การสอนบูรณาการแบบสหวิทยาให้มีประสิทธิภาพ  ประสบผลสําเร็จและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่

ผู้เรียนจําเป็นต้องให้บุคลากรมีความรู้ในการบูรณาการแบบสหวิทยาและมองเห็นความสําคัญของ

การพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญโดย นิเทศ ซึงวิธีการนิเทศ

แบบคลินิกเป็นคลินิกทีครูต้องการจะปรับเปลียนวิธีการเรียนการสอนโดยเน้นผู้ เรียนเป็นสําคัญ  

สอดคล้องกับ  พรเทพ คําหินกอง(2550)  กล่าวว่า  การนิเทศภายในจากการวิเคราะห์ข้อมูล  

พบว่ามีการพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนแบบบูรณาการได้อย่างต่อเนืองทุกขันตอนตังแต่การ

วางแผนการปฏิบัติการ  การสังเกต  และการสะท้อนผล  ทุกคนมุ่งทีจะปรับปรุงการจัดกิจกรรม

การเรียนการสอน รวมทังหาแนวทางแก้ไขปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ ให้ดียิงขึ น ดังที สุภาพ 

สารโภคา (2547) กล่าวว่า การพัฒนาครูในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบบูรณาการ ให้

มีความรู้ความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบบูรณาการ 3 ด้าน คือ ด้านความรู้

ความเข้าใจในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบบูรณาการ  ด้านความสามารถในการเขียน

แผนการเรียนรู้  และด้านการสอน  สามารถปฏิบัติการสอนแบบบูรณาการได้ นอกจากจะเป็นการ

พัฒนาครูให้มีความรู้ความเข้าใจในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสามารถเขียนแผนการเรียนรู้

ได้แล้วยังส่งผลต่อการปฏิรูปการศึกษาเนืองจากครูได้รับทราบแนวทางในการพัฒนาการจัดการ

เรียนการสอนทีเป็นปัญหาหรือต้องการทีจะพัฒนาอันส่งผลดีต่อนักเรียนโดยตรงสอดคล้องกับ  

Meub (2006) ทีพบว่าวิธีสอนแบบประสม เพือให้มันใจในการใช้เครืองมือหลายชนิดและ 
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วิธีการสอนหลายแบบ มีผลต่อปฏิสัมพันธ์ของครูกับนักเรียนประถมศึกษาทีมีต่อการปฏิบัติวิชา

คณิตศาสตร์ทีใช้ระบบการเรียนรู้แบบบูรณาการของผู้สร้างความสําเร็จเพือกําหนดการปฏิบัติทีมี

ประสิทธิภาพของครูสอดคล้องกับ พิมพ์พันธุ์ จันทไทย (2547) กล่าวว่า กลยุทธ์การนิเทศภายใน

ได้พัฒนาครูในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการให้สามารถกําหนดหัวเรืองกับเรืองกับ

นักเรียนให้สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ทีคาดหวังแล้วนํามาเขียนแผนผังความคิดแตกเป็นหัวข้อ

สําคัญทีนักเรียนต้องเรียนรู้  วิเคราะห์เชือมโยงให้เกิดการบูรณาการภายในและระหว่างวิชาแล้ว

นํามาออกแบบการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการสอนทีหลากหลายเป็นการเรียนรู้ของผู้ เรียนด้วยการ

ปฏิบัติจริงผู้เรียนสามารถสรุปองค์ความรู้ได้ด้วยตนเองเสนอได้ และมีการประเมินตามสภาพจริง

ทําให้ผู้ เรียนมีความสุขในการเรียน สนใจเนื อหาวิชา กล้าคิด กล้าทํากล้าแสดงออกทําให้เกิด

ความรู้และทักษะและมีโอกาสได้ใช้ความคิด ประสบการณ์ ความสามารถและทักษะต่างๆ ไป

ประยุกต์ใช้เพือแก้ปัญหาในชีวิตประจําวันได้ 

2.  ผลของการพัฒนาบุคลากรโดยใช้หลักการวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม 
จากผลการวิจัยพบว่าผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยได้รับการพัฒนาทังด้านความรู้และ

ประสบการณ์ทีเหมาะสมกับบริบทของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสอดคล้องกับศักยภาพบุคคลกลุ่ม

บุคคล และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประกอบกับฐานะของผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยต้องมีความเท่าเทียมกัน

ในการวิจัยจึงทําให้เกิดความคิดร่วมกันอย่างเป็นระบบทังการคิด การปฏิบัติ การสังเกตผล และ

การสะท้อนผล จึงทําให้เกิดแผนงาน/กิจกรรมเพือเป้าหมายของการพัฒนาบุคลากร เพือ

เสริมสร้างศักยภาพเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ซึงจะส่งผลให้เด็กได้รับประโยชน์และมี

คุณภาพอันเป็นผลจากการพัฒนาผู้ วิจัยและผู้ ร่วมวิจัยให้เกิดการเรียนรู้ ซึงสอดคล้องกับแนวคิด

ของ Heron, J (1996), Ubben (2001) ทีกล่าวถึง การพัฒนาครูต้องให้ความสําคัญและ

คํานึงถึงแผนงานหรือโครงการทีจะเกิดขึ นกับผู้เรียน (results – driven  education) การมุ่งให้ครู

คิดอย่างเป็นระบบ (system thinking) และการเรียนรู้ ในตัวครูเกิดจากการเป็นผู้ กระทํา 

(active)ซึงองค์ความรู้ทีได้จากการวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมทีเป็นกรอบแนวคิดและนําไปสู่

การปฏิบัติทําให้การพัฒนาบุคลากรของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลเมืองบ้านไผ่ได้บรรลุ

เป้าหมาย 

ผลจากการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนางาน

วิชาการประกอบด้วยการจัดทําระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา พบว่าได้มีการจัดทําระบบ

ประกันคุณภาพการศึกษา การจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาและการพัฒนาหลักสูตร

สถานศึกษาได้เป็นระบบยิงขึ นมีการมอบหมายงานให้ผู้ รับผิดชอบแต่งตั งคณะกรรมการการ

ประเมินคุณภาพการศึกษาและมีการรายงานผลต้นสังกัด  ด้านการวิจัยในชันเรียนบุคลากรมี

ความรู้ความเข้าใจเพิมมากขึ นเกิดทักษะมีความกระตือรือร้นตระหนักเห็นความสําคัญและมีความ

ตังใจทีจะดําเนินการวิจัยในชันเรียน  เพือพัฒนาการเรียนการสอนอย่างต่อเนืองและเพือพัฒนา

ระบบการทํางานของตนเองให้ดียงิขึ นผลการวิจัยครังนี นอกจากตัวบุคลากรจะได้รับการพัฒนาใน
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ด้านเนื อหาสาระการวิจัยในชันเรียนแล้วยังจะเป็นประโยชน์และเป็นแบบอย่างทีดีต่อครูผู้สอนคน

อืนๆ ทังในและนอกสถานศึกษาเพราะบุคลากรทีเข้ารับการพัฒนาในครังนี ส่วนมากมีความตังใจ

จริงทีจะดําเนินการวิจัยในชันเรียนอย่างต่อเนืองและจะนําความรู้ทีได้ไปเผยแพร่ต่อไป 

ผลจากการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการจัดกิจกรรมการ

เรียนรู้แบบบูรณาการทําให้นักเรียนได้รับความสนุกสนานในการเรียน ได้ฝึกปฏิบัติจริงสามารถฝึก

ทักษะต่างๆ ได้ด้วยตนเอง รู ้ จักคิด กล้าคิด กล้าทํา กล้าแสดงออกได้เรียนรู้ ร่วมกัน ทํางานเป็น

กลุ่มแลกเปลียนและแสดงความคิดเห็นซึงกับและกัน  สามารถเชือมโยงความรู้เก่าและความรู้ใหม่

ได้เร็ว  เกิดความเข้าใจเรียนรู้อย่างมีความหมายและสัมพันธ์กับชีวิตจริง ทําให้สามารถนําความรู้

ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการตัดสินใจการแก้ปัญหาในชีวิตจริงได้ สอดคล้องกับ วิทเทคเกอร์  

(Whitaker, 2005)  กล่าวว่า ระบบการเรียนรู้แบบบูรณาการส่งผลทางบวกต่อผลสัมฤทธิ ทางการ

เรียนโดยเฉพาะอย่างยิงในวิชาคณิตศาสตร์ถ้านักเรียนใช้เวลาในการใช้ระบบนี มากขึ น สอดคล้อง

กับ สิริลักษณ ์ภูมิศิริไพบูลย์ (2550) กล่าวว่า การสอนแบบบูรณาการสอดแทรกผูเ้รียนได้เรียนรู้

จากประสบการณ์จริง โดยเริมจากการวิเคราะห์งาน การวางแผนการทํางาน การปฏิบัติจริง และมี

การวัดผลประเมินผลอย่างเป็นระบบนอกจากนีผู้เรียนในสิงทีตนเองสนใจ เหมาะสมกับสภาพ

ความเป็นอยู่ในการดํารงชีวิตประจําวัน ทําให้มีการปรับปรุงตนเองอยู่เสมอ มีการเปรียบเทียบและ

ชืนชมผลงานของนักเรียน  จึงเป็นสาเหตุทีทําให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ดี จากการปฏิบัติจริง

ส่งผลทําให้นักเรียนมีความรู้และเจตคติทีดีต่อการปฏิบัติตน ดังที พิมพ์พันธุ์ จันทไทย (2547)  

กล่าวว่า การเรียนรู้ของผู้ เรียนด้วยการปฏิบัติจริงผู้ เรียนสามารถสรุปองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง

เสนอได้และมีการประเมินตามสภาพจริงทําให้ผู้ เรียนมีความสุขในการเรียนสนใจเนื อหาวิชา          

กล้าคิด กล้าทํา กล้าแสดงออก ทําให้เกิดความรู้ และทักษะ และมีโอกาสได้ใช้ความคิด

ประสบการณ์ความสามารถและทักษะต่าง  ๆไปประยุกต์ใช้เพือแก้ไขปัญหาในชีวิตจริง 

การพัฒนาบุคลากรในการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการนี  นอกจากสามารถ

พัฒนาครูให้มีความรู้ความเข้าใจและมีความสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการได้แล้ว

ยังส่งผลให้ผู้เรียนได้สามารถเชือมโยงเนื อหากับกิจกรรมตามมุมมาสร้างองคค์วามรู้ให้มีความรู้

และทักษะในทุกด้าน สามารถนําความรู้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจําวันและใช้

แก้ปัญหาทีเกิดขึ นได้ด้วยความมันใจ ทําให้อยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างมีความสุข 
การเรียนรู ้ ทีได ้จากการวิจัยครั งนี 
1.  การเรียนรู้จากคุณลักษณะของนักวิจัยปฏิบัติการ 

ในกระบวนการวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (PAR) โดยทัวไปแล้ว จะเป็นการ

ทํางานวิจัยร่วมกันระหว่างนักวิจัยจากภายนอก กับกลุ่มเป้าหมายทีเป็นผู้ ร่วมวิจัยจากภายใน            

แต่ในการวิจัยปฏิบัติการครังนี  ผู้ วิจัยและผู้ร่วมวิจัยเป็นบุคลากรทีปฏิบัติงานอยู่ภายในหน่วยงาน

เดียวกัน โดยผู้วิจัยเป็นผู้บังคับบัญชาของผู้ร่วมวิจัยจําเป็นต้องให้ความร่วมมือการทําวิจัยเพราะ

เป็นผู้ใต้บังคับบัญชา ซึงในความเป็นจริงแล้วไม่ได้เป็นเช่นนัน ทังนี เพราะผู้วิจัยยึดมันและปฏิบัติ
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ตนให้สอดคล้องกับคุณสมบัติของนักวิจัยปฏิบัติการ (PAR) ที พันธุ์ทิพย์ รามสตูร (2540) 

กล่าวไว้ ดังนี 

1.1  มีความรู้สึกร่วม (empathy) การมีความรู้สึกเช่นเดียวกับชาวบ้าน (ในการวิจัย

ครั งนี  ชาวบ้านเทียบได้กับ ผู้ ร่วมวิจัย) การที ผู้ วิ จัยมีความรู้ สึกเช่นเดียวกบัผู้ ร่วมวิจัย 

(empathize) ก็เท่ากับว่าผู้ วิจัยอยู่ในสภาวะเดียวกับเขา เข้าใจว่าเรากําลังทําอะไร จะไม่ทําให้เกิด

การวิพากษ์วิจารณ์พฤติกรรมหรือทัศนคติของผู้ร่วมวิจัยว่าถูกหรือผิด 

1.2 การเป็นทียอมรับ (creditable) การมี credit คือการเชือถือได้ วางใจได้ยิงมี

ความรู้ความสามารถมากก็ยิงได้รับการยอมรับ เชือถือและไว้วางใจมาก และการทีคนจะยอมรับ

ให้ credit หรือเชือถือใครก็ต่อเมือเขามองเห็นว่าเป็นคนซือสัตย์และมีเกียรต ิ

1.3 ความเสมอภาค (equality) โดยผู้วิจัยปฏิบัติต่อผู้ร่วมวิจัยทุกคนอย่างเท่าเทียม

กันในทุกสถานการณ ์  

1.4 การให้ความนับถือผู้อืน (respectful) โดยคํานึงเสมอว่าทุกคนต้องได้รับการ

ปฏิบัติอย่างให้เกียรต ิ

1.5 การร่วมมือและช่วยเหลือ (cooperative / helpful) การร่วมมือและช่วยเหลือ

กันและกันจะส่งเสริมให้เกิดการสือสารระหว่างกันอย่างมีประสิทธิผล เป็นการพัฒนาความรู้สึก

เป็นอันหนึงอันเดียวกัน ทําให้เกิดทัศนคติต่อตนเอง ต่อสมาชิกของกลุ่ม และต่อสถานการณ์

โดยรวม 

1.6 การระมัดระวังเรืองอากัปกริยา (the use of gestures) สิงทีผู้ วิจัยระมัดระวัง

ได้แก่ หลีกเลียงการแสดงภาษาท่าทาง (body language) ทีไม่เหมาะสม เช่น การชี นิ ว เพราะจะ

บ่งบอกความเป็นเจ้านาย การกระดิกนิ ว เพราะเป็นอาการทีลบหลู่หรือท้าทายผู้อืน อากัปกริยาที

ผู้ วิจัยใช้กับผู้ร่วมวัย จะเป็นพฤติกรรมทีไม่เป็นคําพูด (non-spoken behavior) เช่น การใช้มือแตะ 

หรือโบก การเคลือนไหวเล็กน้อยของลูกตา หรือกล้ามเนื อใบหน้า ให้สอดคล้องกับคําพูดหรือการ

สนทนาทีแสดงถึงความรู้สึกสนิทสนม ความเสน่หา ความรัก ความผูกพันและเอื ออาทรต่อกัน 

1.7 การเปิดใจกว้าง (open mind) โดยผู้วิจัยจะพยายามเข้าใจในเหตุผลของบุคคล

อืน (ผู้ร่วมวิจัย) ทีอาจเชือ หรือคิดในสิงทีแตกต่างไปจากเรา และอดทนต่อข้อโต้แย้ง หรือการ

วิพากษ์วิจารณ์ในสิงทีเราคิดว่าถูกต้อง  

1.8 การเป็นผู้ฟังทีดี (good listener) ในการสนทนาผู้ วิจัยจะใช้เวลาในการฟังให้

มากเพราะการฟัง คอการซึมซับความรู้สึกของบุคคลอืนว่าเขามีความคิดเห็น และมีความรู้สึก

อย่างไร ซึงจะช่วยให้ผู้ วิจัยเข้าใจมุมมองของบุคคลอืน (ผู้ร่วมวิจัย) ได้มากขึ น 

2.  การเรียนรู้จากการใช้ภาวะผู้นํา 
การทีผู้ วิจัยจะทําให้เกิดการปรับเปลียนภายในองค์การได้นัน สิงสําคัญประการหนึงที

ผู้ วิจัยต้องให้ความสําคัญ คือ ผู้ วิจัยจะต้องมี “ภาวะผู้นํา” (leadership) ซึงภาวะผู้นําทีผู้ วิจัยใช้ใน

การวิจัยครังนี  มีอยู่ 3 ลักษณะ คือ การเป็นผู้สอนงาน การเป็นผู้บริหารจัดการ และการเป็นผู้
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ระดมสรรพกําลัง และสรรพทรัพยากรมาใช้ประโยชน์ในการวิจัย ทังนี ในการใช้ภาวะผู้นําก็เพือให้

บุคลากรในองค์การทีเป็นผู้ร่วมวิจัย เกิดความเชือถือ ศรัทธา และยอมรับในตัวผู้ วิจัย ซึงจะเป็น

ผลดีอย่างยิ งต่อการพัฒนาองค์การนั นๆ ดังนัน ผู้ วิจัยจึงปรับใช้ทฤษฏีภาวะผู้ นําแห่งการ

เปลียนแปลง (transformational leadership) ของ วิโรจน์ สารรัตนะ (2548) ทีระบุว่า การใช้

ภาวะผู้นําแห่งการเปลียนแปลงของผู้บริหารทีส่งผลต่อความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของ

โรงเรียนนัน มีลักษณะดังนี   
2.1 ใช้ภาวะผู้นําโดยอาศัยอํานาจเป็นผู้รู ้ ผู้ชํานาญมากกว่าการใช้อํานาจสังการโดย

ตําแหน่ง  

2.2 ใช้ภาวะผู้นําทีเป็นทีนิยมชมชอบ เคารพนับถือและเป็นมิตรจากคนอืน   

2.3 มีพฤติกรรมการบริหารเชิงสนับสนุน คํานึงถึงความต้องการของคณะครูทําให้

งานน่าสนใจส่งเสริมการมีส่วนร่วม มีการปรึกษาหารือซึงกันและกัน  

2.4 กระตุ ้ นให้คณะครูได้คระหนักถึงปัญหาหรือโอกาสและการร่วมกําหนด

วิสัยทัศน์ให้เกิดสิงใหม่ๆ  

2.5 มีพฤติกรรมการบริหารแบบมุ่งความสําเรจ็ กําหนดจุดมุ่งหมายทีท้าทาย 

สนับสนุนให้คณะครูทํางานให้ประสบผลสําเร็จ      
2.6 จูงใจคณะครูปฏิบัติงานเกินกว่าความคาดหวังปกติ ให้ผู้ปฏิบัติเกิดแรงบันดาลใจ 

และใช้ความสามารถพิเศษได้อย่างเต็มที นอกจากนี ยังต้องใช้ ภาวะผู้นําแบบใฝ่บริการและภาวะ

ผู้นําเชิงยุทธศาสตร์ร่วมด้วย 

จากผลการวิจัยพบว่า ภาวะผู้นําที ผู้ วิจัยใช้ในการวิจัยครังนี  ได้แก่ การกําหนด

นโยบายทีชัดเจน การสร้างความศรัทธาและการยอมรับนับถือโดยการเป็น “ผู้ให้” การกําหนด

ทิศทางในการทํางานด้วยวิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าหมายทีชัดเจน การใช้ยุทธศาสตร์ในการทํางาน 

การมีความรอบรู้ ในงานทีปฏิบัติ การเป็นผู้นําทางวิชาการจนสามารถให้คําแนะนําแก่เพือน

ร่วมงานได้ ซึงการเป็นผู้นําทางวิชาการของผู้วิจัยนี สอดคล้องกับลักษณะหนึงในคุณสมบตัิของการ

เป็นผู้นําทีดีของ จุมพล หนิมพานิช (2543) ทีว่า ผู้นําทีดีต้องมีความรู้ความเชียวชาญในเรือง

เทคนิคหรือวิชาการเกียวกับงานทีรับผิดชอบ ผู้นํายิงมีความรอบรู้  ก็ยิงสามารถสร้างความเชือถือ

ให้กับผู้ใต้บังคับบัญชายิงขึ นเท่านัน 
3.  การเรียนรู้จากการทํางานเป็นทีม 

การเรียนรูใ้นการทํางานเป็นทีมได้แก่ 

3.1 ความแตกต่างของสมาชิกในทีม 
คนเราทุกคนจะมีเอกลักษณ์ของตนทังกายภาพและบุคลิกภาพ โดยเขาจะมี

ความแตกต่างจากบุคคลอืน และเราจะต้องรับทราบสถานะของเราว่า อยู่ระดับใดในกลุ่มหรือ

องค์การ เพือให้สามารถทํางานได้อย่างสอดคล้องกัน และบรรลุเป้าหมายทีต้องการ ซึงจะต้องมีการ

ฝึกอบรมและให้ความรู ้เพือให้สมาชิกทราบสถานะของตน และเข้าใจความแตกต่างระหว่างกัน เพือ

จะมีปฏิสัมพันธ์และทํางานร่วมกันกับคนอืน  ๆในทีมได้อย่างสอดคล้องและมีประสิทธิภาพ 
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3.2 ความสมัพันธ์ในทีม  
การรู้ จัก คุ้นเคย ความสนิทสนม ความเชือใจ และความสัมพันธ์ทีดีระหว่าง

เพือนร่วมงาน เป็นปัจจัยสําคัญในการทํางาน และประสานงานระหว่างกันอย่างสร้างสรรค ์รวมถึง

การสละเวลาในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างเพือนร่วมทีม ทังก่อนและระหว่างการปฏิบัติงาน

เป็นทีม ล้วนมีความสําคัญต่ออนาคตและความสําเร็จของทีม  

3.3 ความแตกต่างในองค์การ 

มีนัยสําคัญอยู่  2  มิติ คือ 

มิติแรก จะคํานึงถึงความเหมาะสมของทีมกับองค์การ ซึงจะดูว่า ทีมอยู่ระดับใด

ในองค์การ ภารกิจของทีมมีความสําคัญเพียงใด  และทีมได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหาร

หรือไม่ เพือทีทีมจะปฏิบัติงานได้ตามความต้องการขององค์การ 

มิติทีสอง สนใจถึงความสัมพันธ์ของสมาชิกในทีมกับบุคคลและสภาพแวดล้อม

ภายนอกเพราะทีมงานจะไม่สามารถปฏิบัติงานตามลําพังแต่จะต้องปฏิสัมพันธ์กับบุคคลรอบข้าง          

หัวหน้าทีมหรือผู้นําทีม (Team Leader) จะเป็นบุคคลสําคัญทีมีอิทธิพลต่อ

ความสําเร็จ หรือความล้มเหลวของทีม หัวหน้าทีมทีมีความสามารถจะสร้างวิสัยทัศน์ร่วมกันของ

ทีม เป็นศูนย์กลางในการประสานพลังของทีม เพือให้ฟันฝ่าอุปสรรคและให้เป้าหมายทีต้องการได้ 

นอกจากนี หัวหน้าทีมยังต้องกล้าตัดสินใจ สร้างความเปลียนแปลงให้เกิดแก่ทีมในทิศทางที

เหมาะสม ซึงหัวหน้าทีมจะต้องมีทักษะ (Skills) ทีสําคัญดังนี 

1)    เป็นตัวของตนเองอย่างเป็นธรรมชาติ 

อย่าสร้างภาพอย่างหนึง แล้วปฏิบัติตนอีกอย่างหนึง หรือพยายามลอก

เลียนลักษณะของผู้อืน  ๆแต่เราอาจจะนําคุณลักษณะทีดีของผู้นําเก่ง  ๆมาศึกษาและปรับใช้ให้

เหมาะสมกับเราได้ 

2) รู ้ จักตนเอง  

ผู้นําทีดีจะต้องพิจารณาจุดแข็งจุดอ่อนของตน โดยยอมรับว่าไม่มีใครที

เก่งไปเสียทุกเรือง และต้องรู ้ จักใช้คนทีมีความรู้ และความสามารถมาทํางานแทน ตลอดจน

ประเมินกําลังความสามารถของตนเองอยู่เสมอ  
3) กําหนดบทบาทของตนในฐานะผู้นํา 

เพือสมาชิกจะได้รับทราบว่าเรืองใดทีหัวหน้าทีมจะต้องเป็นผู้ตัดสินใจ

และขอบเขตการตัดสินใจของตนมีแค่ไหน เมือไรทีเขาจะต้องขออนุญาต เรืองใดทีสามารถพูดคุย

กันได้ ตลอดจนกําหนดกรอบนโยบายและการปฏิบัติหน้าทีชัดเจน 
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4) กําหนดแบบแผนการปฏิบัติของทีม 

หัวหน้าทีมจะเป็นผู้ก ําหนดรูปแบบความสัมพันธ์ ระบบงานของทีม และ

เป็นตัวอย่างให้แก่สมาชิกของทีม เพือให้การดําเนินงานของทีมมีระบบ และมีประสิทธิภาพ  

5) เป็นคนเปิดเผย จริงใจ และโปร่งใส 

โดยหัวหน้าทีมจะต้องเปิดเผยความเห็นและสือสารแผนงานทีต้องการจะ

ทํา ให้สมาชิกทุกคนเกิดความเข้าใจร่วมกัน และสามารถนําไปปฏิบัติงานได้ตามทีต้องการ แต่ผู้นํา

ก็ไม่จําเป็นต้องเปิดเผยรายละเอียดทังหมด นอกจากนี ผู้นําจะต้องปฏิบัติตนอย่างโปร่งใส และ

ตรวจสอบได้อย่างเป็นธรรมชาติ  
6) ให้ข้อมูลย้อนกลับในเชิงสร้างสรรค ์

ผู้นําต้องทําการสือสารและแลกเปลียนความคิดเห็นกับลูกทีมอย่าง

เปิดเผยและให้เกียรติกัน โดยคํานึงถึงความรู้สึกและศักดิ ศรีของผู้ รับสาร ตลอดจนให้ข้อมูลใน

ทางบวกด้วยความจริงใจและสร้างสรรค ์ 
7) การประเมินผลงานและให้รางวัลอย่างเหมาะสม 

จะต้องทําด้วยความเท่าเทียมกัน เสมอภาคและโปร่งใส โดยพิจารณา

ตามความรู้ความสามารถและผลงาน เพือสมาชิกจะได้ยึดเป็นพื นฐานในการปรับปรุงและพัฒนา

พฤติกรรมให้เหมาะสม  
8) ปฏิบัติตัวให้คงเส้นคงวา 

มีหลักการในการทํางาน  มิใช่เพียงตัดสินใจตามสถานการณ์ตาม

กระแส หรือตามอารมณ์เพียงอย่างเดียว  ซึงจะทําให้ทีมงานขาดความเชือใจ และมุ่งมันในการ

ทํางานให้บรรลุเป้าหมายและ จะเป็นการทําลายขวัญ กําลังใจ ความมุ่งมันและทุ่มเท หรือทีเรียก

รวมๆ ว่า “วิญญาณของทีมงาน”ลงไป 
 

5.5 ข้อเสนอแนะ 
จากการพัฒนาบุคลากรในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลเมืองบ้านไผ่ โดยใช้

กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังนี 

5.5.1 ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย 

5.5.1.1   ในการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา ซึงผู้ ร่วมวิจัยเป็นบุคลากรทีมี

ความรู้ความสามารถและมีความเข้าใจในหลักการบริหารจัดการและเทคนิคเชิงวิชาการเป็น

พื นฐานจึงควรกระตุ ้นให้มีการนําเอาหลักการทฤษฎีและแนวปฏิบัติทีเป็นองค์ความรู้ทีซ่อนเร้น

(tacit  knowledge) อยู่ในตัวบุคคลแต่ละคนออกมาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มที  ให้มีการคิด

อย่างเป็นระบบอย่างเป็นผู้รอบรู้  อย่างเป็นองค์รวม อย่างเป็นทีมงาน และอย่างริเริมสร้างสรรค์

โดยเฉพาะในขันตอนวางแผนปฏิบัติการ       
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5.1.1.2  ในขันตอนสังเกตหรือประเมินผลการดําเนินงาน (observing) ตาม

วงจรการปฏิบัติงานแบบมีส่วนร่วม ควรคํานึงถึงการกํากับติดตามและการประเมินผลการพัฒนา

ไปพร้อมกันโดยเน้นหลักการมีส่วนร่วมทังในการกําหนดเทคนิควิธีการพัฒนาเครืองมือในการเก็บ

รวบรวมข้อมูลการวิเคราะห์ผลและการแปลผลในทุกโครงการหรือกิจกรรมซึงจะทําให้ผู้ ร่วมวิจัย

เกิดความรู้สึกมีส่วนร่วมเป็นเจ้าของ เกิดความกระตือรือร้นทีจะนําเอาผลทีได้ไปทําการปรับปรุง

แก้ไขเพือดําเนินการในวงจรต่อไป 

5.1.1.3   จากผลการวิจัยทีพบว่าแม้การพัฒนาบุคลากรจะประสบผลสําเร็จ

ตามทีคาดหวังไว้เกือบทุกประการแต่ยังมีการจัดกิจกรรมการเรียนทียังไม่ประสบผลสําเร็จทังใน

วงจรแรก และในวงจรทีสอง ศนูย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดทศบาลเมืองบ้านไผ่ทัง 3 แห่ง ควรหาทาง

ปรับปรุงแก้ไขต่อไปอย่างต่อเนืองและจริงจัง 

5.1.1.4   ผลจากการวิจัยพบว่า บุคลากรของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดทศบาล

เมืองบ้านไผ่เกิดการเรียนรู้ เพิมขึ น ดังนันการพัฒนางานใดๆ ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโดยใช้

กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม จะต้องคํานึงถึงผลทีเกิดขึ นต่อการพัฒนาวิชาชีพ

หรือความก้าวหน้าทางวิชาการของบุคลากรไปด้วย โดยอาจจัดให้มีโครงการพัฒนางานต่างๆ  

หลายโครงการแต่ละโครงการมีผู้ รับผิดชอบมีบุคลากรอืนๆ เป็นผู้ ร่วมวิจัยและสลับเปลียนกันไป

ในรูปแบบนี จะทําให้เกิดโครงการร้อยรัดหลายโครงการทีบุคลากรเป็นนักวิจัยเจ้าของโครงการและ

สามารถนําไปเป็นผลงานทางวิชาการเพือความก้าวหน้าในวิชาชีพได้ด้วย 

5.1.1.5  จากการใช้หลักการของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมในศูนย์

พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลเมืองบ้านไผ่พบว่าส่งผลต่อความสําเร็จแทบทุกประการตามที

คาดหวัง และระดับสถานศึกษารวมทังก่อให้เกิดผลการเปลียนแปลงในทางทีดีขึ นทังในระดับ

บุคคลและระดับสถานศึกษารวมทังก่อให้เกิดการเรียนรู้และองค์ความรู้จากการปฏิบัติโดยเฉพาะ

หลักการทีให้ “ความเป็นประชาธิปไตย” กับผู้ มีส่วนร่วมทุกฝ่าย ดังนัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้อง

ตระหนักถึงศักยภาพทีมีอยู่ในตัวผู้ดูแลเด็กว่าสามารถจะกระตุ ้นออกมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการ

บริหารงานใดๆ ในสถานศึกษาได้โดยหลักความเป็นประชาธิปไตย ในการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบ

มีส่วนร่วมในขณะเดียวกันก็ต้องมุ่งพัฒนาตนเองให้ได้รับองค์ความรู้ใหม่จากภายนอกเพือบูรณ

การเข้ากับศักยภาพของตัวเองให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

5.1.1.6 จากผลการใช้กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพือ

พัฒนาบุคลากรของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดทศบาลเมืองบ้านไผ่ได้มุ่งเน้นทีผลลัพธ์ 3 ประการที

สําคัญคือ 1)  เพือการเปลียนแปลง 2) เพือการเรียนรู้ทังระดับบุคคลและสถานศึกษาและ  3)  

เพือก่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่จากการบูรณาการของภาพทีเป็นประสบการณ์ของผู้ปฏิบัติและภาค

ทีเป็นทฤษฎีของผู้วิจัยพบว่าได้รับผลลัพธ์ตามทีคาดหวังแต่อาจเพิมให้ความสําคัญกับการเรียนรู้ที

เกิดขึ นระหว่างกลุ่มทีเข้ามามีส่วนร่วมในการวิจัยด้วยและนอกจากนันจะต้องคํานึงถึง “เป้าหมาย
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สุดท้าย” ของการพัฒนางานใดๆ  ในสถานศึกษาว่าจะต้องมุ่งให้เกิดผลการเปลียนแปลงในทางที

ดีให้เกิดกับเด็กนักเรียนเป็นสําคัญ 
5.5.2 ข้อเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช้ 

แม้ผลวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมจะเป็นการวิจัยในบริบทเฉพาะ(Specific  

context)  ทีอาจมีข้อจํากัดในการนําไปใช้อ้างอิงได้ แต่จากทัศนของ  Coghlan,D. and  

Brannick,T (2007) และJames,  Milenkiewicz, and Bucknam  (2008) ทีกล่าวว่า  “สามารถ

จะนําเอาประเด็นข้อคิดหรือเหตุการณ์สําคัญทีเกิดขึ นเป็นข้อเสนอแนะสําหรับการนําไปใช้ใน

สถานการณ์อืนๆ  ได้ด้วยโดยเฉพาะสถานการณ์สําคัญทมีีลักษณะคล้ายคลึงกัน  หรือทีกําลังมุ่งให้

เกิดการเปลียนแปลงในลักษณะเดียวกัน” ดังนันจากผลการวิจัยครังนี ผู้ วิจัยจึงมีข้อเสนอแนะ

สําหรับการนํากระบวนการการวิจัยในครังนี ไปใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแห่งอืนทีมีลักษณะ

คล้ายคลึงกันดังนี 
5.5.2.1 การใช้การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพือพัฒนางานใดๆ ใน

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ควรศึกษาหลักการ จรรยาบรรณ  และบทบาทของผู้วิจัยให้เข้าใจและนําไปใช้

อย่างเชือมันในหลักการมีส่วนร่วมว่าจะส่งผลดีต่อการพัฒนาได้มากกว่า 
5.5.2.2  กําหนดจุดมุ่งหมายในการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมไปใช้เป็น

กระบวนการ พัฒนางานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กว่านอกจากจะมุ่งให้เกิดการเปลียนแปลงในทางทีดีขึ น

แล้ว จะต้องมุ่งเพือให้เกิดการเรียนรู้  และเกิดองค์ความรู้ใหม่ๆ ขึ นด้วย 
5.5.2.3  ควรคํานึงถึงหลักการอืนหรือนวัตกรรมอืนๆ มาใช้เป็นตัวสอดแทรก

(intervention)  เพือการพัฒนาหรือการเปลียนแปลงใดๆ  นอกจากหลักการบูรณาการทีนํามาใช้

ในการวิจัยนี 

5.5.2.4   การจัดกิจกรรมพัฒนาบุคลากรในหน่วยงานใดก็ตามควรใช้กิจกรรม

การพัฒนาทีหลากหลายและจัดให้สอดคล้องกับความต้องการของบุคลากรในหน่วยงานควรให้

บุคลากรมีส่วนร่วมในการกําหนดแผนและกิจกรรมพัฒนา 

5.5.2.5  การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ ควรเน้นการบูรณาการระหว่างความรู้

และกระบวนการเรียนรู้ ความรู้และพัฒนาการทางจิตใจ สิงทีเรียนกับสิงทีเป็นอยู่ในชีวิตประจําวัน

และการบูรณาการระหว่างเนื อหากับกิจกรรมต่างๆ ทีสอดคล้องกับความสนใจและเหมาะสมกับ

ผู้เรียน 
5.5.3 ข้อเสนอแนะในการทําวิจัยครังต่อไป   

5.5.3.1 ควรใช้การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมในการพัฒนาบุคลากร

เกียวกับงานด้านอืนๆ  ของสถานศึกษาเพือพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

5.5.3.2 ควรสนับสนุนส่งเสริม และพัฒนาครูทําการวิจัยปฏิบัติการในชัน

เพือให้ครูมีการทดลองปฏิบัติและการตรวจสอบความรู้ทีได้รับจากการประชุมปฏิบัติการและเน้น

แนวทางทีจะนําไปปฏิบัติจริง 



 

 

185

5.5.3.3 ควรมีการติดตามผลการพัฒนาหน่วยงานหรือองค์กรทีเคยผ่านการ

พัฒนาในลักษณะเดียวกับการพัฒนาในครังนี  เพือทราบว่าลักษณะขององค์กรแห่งการเรียนรู้

ระดับบุคคล และระดับองค์กรยังคงอยู่หรือไม่ มีการเปลียนแปลงอย่างไร เป็นต้น 
5.5.3.4 ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้ เรียน

ระหว่างการสอนแบบบูรณาการกับการสอนแบบอืน  ๆ
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เครืองมือทีใช้ในการวิจัย 
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แบบสอบถาม 
ความคาดหวังของผู ้ ทีเกียวข้องต่อการจัดการศึกษาเด็กปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก    

เทศบาลเมืองบ ้านไผ่  

 

==================================================== 

 

คําชี แจง 
1.  แบบสอบถามฉบับนี มีวัตถุประสงค์เพือศึกษาความคาดหวังของผู้ทีเกียวข้องต่อการจัด

การศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลเมืองบ้านไผ่ โดยแบ่งเป็น  3 ตอน ดังนี 

ตอนที  1  สภาพทัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตอนที  2  ความคาดหวังของผู้ทีเกียวข้องต่อการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

เทศบาลเมืองบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น 
ตอนที  3  ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 

2.   ผู้ตอบแบบสอบถามฉบับนี ได้แก่ ผู้บริหารท้องถิน คณะกรรมการศูนย์ ผู้ปกครองของ

ศนูย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลเมืองบ้านไผ่   
3.   ข้อมูลทีได้จากการสอบถามครังนี ผู้ วิจัยจะนําเสนอในภาพรวม และจะไม่ส่งผลต่อผู้ตอบ

แบบสอบถามแต่อย่างใด 
4.   โปรดทําเครืองหมาย    ลงใน   หน้าข้อความทีตรงกับความเป็นจริง  หรือในช่อง

หมายเลข      5   4    3    2     1   ทีตรงกับความคิดเห็นของท่านตามความหมาย  ดังนี 

   ช่องหมายเลข  5   หมายถึง   ตรงกับความเป็นจริงมากทีสุด 

   ช่องหมายเลข  4   หมายถึง   ตรงกับความเป็นจริงมาก 

   ช่องหมายเลข  3   หมายถึง   ตรงกับความเป็นจริงปานกลาง 

   ช่องหมายเลข  2   หมายถึง   ตรงกับความเป็นจริงน้อย 

   ช่องหมายเลข  1   หมายถึง   ตรงกับความเป็นจริงน้อยทีสุด 
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ตอนที  1  สภาพทั วไปของผู ้ตอบแบบสอบถาม 
 

1.  สถานภาพของผู ้ตอบแบบสอบถาม   

 ผู ้บริหารท้องถิน 

 กรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

 ผู ้ปกครอง 

 อืนๆ 

2.   เพศ 

 ชาย 

 หญิง    

3.  อายุ  

 20 -30 ปี 

 31 -40 ปี 

 41 -50 ปี  

 51 ปีขึ นไป 

4.  วุฒิการศึกษาสูงสุด 

 ตํากว่าอนุปริญญา 

 อนุปริญญา หรือเทียบเท่า 

 ปริญญาตรี 

 ปริญญาโท หรือสูงกว่า 

5.  อาชีพ 

 รับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 

 ธุรกิจส่วนตัว 

 ลูกจ้างเอกชน 

 ค้าขาย 

 รับจ้าง 

 เกษตรกร 

 เกษียณอายุ /ไม่ได้ทํางาน  

 นักเรียน/นักศึกษา 

 อืนๆ ระบุ  ................. 

6.  รายได้รวมของครอบครัวต่อเดือน 

 ตํากว่า 10,000  บาท 

 10,001-  20,000  บาท 

 20,001-  30,000  บาท 

 30,001-  40,000  บาท 

 40,001-  50,000  บาท 

 มากกว่า 50,000  บาทขึ นไป 
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ตอนที  2 ความคาดหวังของผู ้ทีเกียวข้องต่อการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

เทศบาลเมืองบ ้านไผ่ 
 

รายการ 

ระดับความคาดหวัง 
ตรงกับความเป็นจริง 

มา
กท

ีส
ุด 

มา
ก 

ปา
นก

ลา
ง 

น้อ
ย 

น้อ
ยท

ีส
ุด 

5 4 3 2 1 
1.  การจัดประสบการณการเรียนรู ้พัฒนาการ  

  การพัฒนาด ้านร่างกาย  

  1.1  การเคลือนไหวขันพื นฐาน เช่น เดิน วิง กระโดด      

  1.2  การเคลือนไหวพร้อมอุปกรณ ์      

  1.3  การเคลือนไหวตามคําบรรยาย      

  1.4  การเล่นเครืองเล่น      

  1.5  การเขียนภาพและการเล่นกับส ี      

  1.6  การปฏิบัติตามสุขภาพอนามัย      

  1.7  การเล่นกิจกรรมกลางแจ้ง      

    การพัฒนาด ้านอารมณ์ จิตใจ  

  1.1  การร้องเพลง กิจกรรมเคาะจังหวะ      

  1.2  การแสดงออกอย่างสนุกสนาน ตลก ขบขัน       

  1.3  การชืนชมและสร้างสรรค์สิงทีสวยงาม      

  1.4  การเล่นอิสระ รายบุคคล รายกลุ่ม      

  1.5  การใช้คําพูดแสดงอารมณ ์      

  1.6  การเรียนรู ้ทีจะไม่กลัวความมืด ไม่กลัวเสียงดัง ไม่กลัวการถูกทิ ง

ให้อยู่คนเดียว 

     

      การพัฒนาด ้านสังคม  

  1.1  การปฏิบัติกิจวัตรประจําวันของตนเอง       

  1.2  การเล่นและทํางานร่วมกับผู ้อืนได้      

  1.3  การปฏิสัมพันธ์กับสิงแวดล้อมรอบตัว      

  1.4  การช่วยเหลือตนเองได้เหมาะสมกับวัย      

  1.5  การจัดกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมให้เหมาะสมกับวัย      

  1.6  การเรียนรู ้จากแหล่งเรียนรู ้จริงนอกชันเรียนหรือทัศนะศึกษา เช่น 

วัด ตลาด ศูนย์วิทยาศาสตร์  
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รายการ 

ระดับความคาดหวัง 

ตรงกับความเป็นจริง 

มา
กท

ีส
ุด 

มา
ก 

ปา
นก

ลา
ง 

น้อ
ย 

น้อ
ยท

ีส
ุด 

5 4 3 2 1 
การพัฒนาด ้านสติปัญญา  

  1.1  การเข้าใจเรืองสัน ในเวลาจํากัด      

  1.2  การแสดงความคิดและจินตนาการผ่านสือ วัสด ุ      

  1.3  การสือความหมายและใช้ภาษาได้เหมาะสมกับวัย      

  1.4  การสนใจเรียนรู ้สิงแวดล้อมต่างๆรอบตัว เช่น การตังคําถาม      

  1.5  การจับคู่ การจําแนก แยกความแตกต่าง      

  1.6  การเชือมโยงภาพ ภาพถ่ายกับสิงของ สถานทีจริง      

  1.7  การฟังเรืองราว นิทาน คําคล้องจอง คํากลอน      

  1.8  การเขียนในหลายรูปแบบผ่านประสบการณ์       

  1.9  การอ่านในหลายรูปแบบผ่านประสบการณ ์      

2.  การจัดสภาพแวดล้อมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  

2.1 ลักษณะอาคารและการจัดสภาพห้องเรียน  

  1.1  การมีตึกถาวร ห้องเรียนทีเป็นสัดส่วน เพียงพอ      

  1.2  การติดพัดลม ในห้องเรียน      

  1.3  การติดเครืองปรับอากาศ ในห้องเรียน      

  1.4  การมีโต๊ะ ทีนัง ครบสําหรับเด็กทุกคน      

  1.5  การมีห้องเรียน ห้องนอน แยกจากกัน      

  1.6  โรงอาหารถูกสุขลักษณะ      

2.2 การจัดเครืองเล่นและอุปกรณ์ของเล่น  

  1.1  การมีเครืองเล่นจัดในร่ม      

  1.2  การมีเครืองเล่นจัดกลางแจ้งทีเป็นธรรมชาต ิ      

  1.3  การมีของเล่นทําจากวัสดุทีไม่ทําลายสิงแวดล้อม      

2.3 การจัดบรรยากาศ  

  1.1  การจัดให้มีต้นไม้และสนามหญ้าเพิมเติม      

  1.2  การจัดให้มีทีพัก นังรอสําหรับผู ้มาเยือน      

  1.3  การจัดให้มีศูนย์บริการนําดืม      

  1.4  การจัดบรรยากาศให้น่าอยู่ สะอาด ปลอดภัย เหมาะสําหรับเด็ก

ปฐมวัย  

     

1.5 การจัดสถานที รับส่ง จอดรถให้เพียงพอ      
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รายการ 

ระดับความคาดหวัง 

ตรงกับความเป็นจริง 

มา
กท

ีส
ุด 

มา
ก 

ปา
นก

ลา
ง 

น้อ
ย 

น้อ
ยท

ีส
ุด 

5 4 3 2 1 
3.  คามสัมพันธ์ระหว่างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกับผู ้ทีเกียวข้อง ได ้แก่ 

ผู ้ปกครอง   

ฝ่ายบริหาร   กรรมการศูนย ์

     

   1.1  มีส่วนร่วมในการเข้าร่วมกิจกรรม ปฐมนิเทศผู ้ปกครอง      

  1.2  การแจ้งข่าวสารให้ทราบอย่างสมําเสมอ      

  1.3  มีส่วนร่วมในการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก      

  1.4  การจัดโครงการเยียมบ้านเด็ก      

  1.5  การรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ      

  1.6  การเชิญผู ้ปกครอง กรรมการศูนย์ฯ ฝ่ายบริหาร ฯลฯ เป็น

วิทยากรรับเชิญ 

     

  1.7  การจัดทําวารสารรายงานผลการดําเนินงานของศูนย์ฯ      

  1.8  การจัดทําเว็ปไซด์เพือเผยแพร่ข้อมูลให้ผู ้ที เกียวข้องรับทราบ       

4.  ผู ้ ดูแลเด็ก  

  4.1  ต้องเป็นผู ้มีประสบการณ์ด้านการดูแลเด็ก      

  4.2  ต้องเป็นผู ้จบการศึกษาด้านปฐมวัย      

  4.3  ต้องมีความรักและศรัทธาในอาชีพคร ู      

  4.4  ต้องเป็นผู ้มีเมตตาและเอาใจใส่เด็ก  ๆ      

  4.5  ต้องทําตัวเป็นแบบอย่างทีดีของเด็ก  ๆ      

  4.6  ต้องเป็นผู ้หมันพัฒนาตนเองเสมอ      

  4.7  สามารถเข้ากับผู ้ปกครอง ชุมชนได้ด ี      

  4.8  ต้องเป็นผู ้ รักความสะอาด มีสุขอนามัยทีดี      

  4.9  ต้องเป็นผู ้มีสุขภาพดี ร่างกายแข็งแรง      

  4.10  ต้องเป็นผู ้มีความรับผิดชอบต่อหน้าท ี      

  4.11 ต้องเป็นผู ้มีวุฒิภาวะทางอารมณ ์      

  4.12  ต้องมีความเฉลียวฉลาดในการแก้ปัญหา      

5.  อาหารกลางวันและอาหารเสริม      

  5.1  ตามหลักโภชนาการและ ถูกสุขอนามัย      
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 ตอนที  3  ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิมเติม  

จากการจัดประสบการณ์การเรียนการสอน ในปัจจุบันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ท่านมี

ความคิดเห็นว่ามีความเหมาะสมมากน้อยเพียงใด ปัญหา ความคาดหวัง แนวทางการแก้ไขและ

ข้อเสนอแนะ 
 

3.1 ความเหมาะสม  

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................  
3.2  ปัญหา   

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................  
3.3  ความคาดหวัง    

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................  
3.4  แนวทางการแก้ไข  

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................  
3.5  ข้อเสนอแนะเพิมเติม  
...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................  
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ขอขอบคุณพระคุณทุกท่านทีให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม 

แบบสอบถาม 
เรือง  การพัฒนาบุคลากรในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลเมืองบ ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น  

=================================================== 

 

คําชี แจง 
1. แบบสอบถามฉบับนี มีวัตถุประสงค์เพือนําข้อมูลไปวิเคราะห์เชิงวิชาการเพือพัฒนา

บุคลากรในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโดยแบ่งเป็น  3  ตอน  ดังนี 

ตอนที  1  สภาพทัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตอนที  2  สภาพปัจจุบันและปัญหา  
ตอนที  3  ข้อเสนอแนะ 

2.  ผู้ตอบแบบสอบถามฉบับนี ได้แก่ หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและผู้ดูแลเด็ก  

3.   กรุณาตอบแบบสอบถามทุกข้อตามความจริง ข้อมูลทีได้จากการสอบถามครังนี ผู้ วิจัยจะ

นําเสนอในภาพรวม และจะไม่ส่งผลต่อผู้ตอบแบบสอบถามแต่อย่างใด 

4. โปรดทําเครืองหมาย    ลงใน   หน้าข้อความทีตรงกับความเป็นจริง  หรือในช่อง

หมายเลข  5   4    3    2     1   ทีตรงกับความคิดเห็นของท่านตามความหมาย  ดังนี 

   ช่องหมายเลข  5   หมายถึง   ตรงกับความเป็นจริงมากทีสุด 

   ช่องหมายเลข  4   หมายถึง   ตรงกับความเป็นจริงมาก 

   ช่องหมายเลข  3   หมายถึง   ตรงกับความเป็นจริงปานกลาง 

   ช่องหมายเลข  2   หมายถึง   ตรงกับความเป็นจริงน้อย 

   ช่องหมายเลข  1   หมายถึง   ตรงกับความเป็นจริงน้อยทีสุด 
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ตอนที  1  สภาพทั วไปของผู ้ตอบแบบสอบถาม 

 

1.  เพศ 

 ชาย 

 หญิง  

2.  อายุ  
 20 -30 ปี 

 31 -40 ปี 

 41 -50 ปี  

 51 ปีขึ นไป   

 3.  วุฒิการศึกษาสูงสุด 
 ตํากว่าอนุปริญญา 

 อนุปริญญา หรือเทียบเท่า 

 ปริญญาตรี 

 ปริญญาโท หรือสูงกว่า 

   สาขาทีจบ 
 การศึกษาระดับปฐมวัย 

  อืนๆ ระบุ.......................................... 

4.  อายุการทํางานและประสบการณ์โดยรวม (รวมอายุงานในปัจจุบัน) 

 ตํากว่า 5 ปี 

 6-10 ปี 

 11-14  ปี 

 15 -20 ปี  

 21- 25 ปี 

 26 ปีขึ นไป 

  ประสบการณ์ทํางานโดยตรงเกียวกับเด็กปฐมวัย ระบุ.............................ปี 

 5. ตําแหน่งปัจจุบัน  

 หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

 ผู้ดูแลเด็ก 
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ตอนที  2 สภาพปัจจุบันและปัญหา  
 

รายการ 

ระดับความเป็นจริง 

มา
กท

ีส
ุด 

มา
ก 

ปา
นก

ลา
ง 

น้อ
ย 

น้อ
ยท

ีส
ุด 

5 4 3 2 1 
1.  สภาพปัจจุบันในการพัฒนาบุคลากร  

  1.1  ฝ่ายบริหารเป็นผู ้ ริเริมและมีบทบาทในทุกขันตอน      

  1.2  บุคลากรทุกฝ่ายเห็นพ้องร่วมกัน      

  1.3  มีการพัฒนาด้าน ร่างกาย อารมณ์ และจิตใจควบคู่กันไป      

  1.4  มีกรอบนโยบาย เป้าหมายทีชัดเจน      

  1.5  มีการจัดหาวิทยากรอย่างเหมาะสม      

  1.6  มีการสนับสนุนงบประมาณและวัสดุอย่างเพียงพอ      

  1.7  มีการจัดโครงการการดําเนินการพัฒนาบุคลากร      

  1.8  มีการแบ่งหน้าที รับผิดชอบอย่างชัดเจน      

  1.9  มีการประเมินผลการพัฒนาบุคลากรอย่างเป็นระบบ        

  1.10 ติดตามผลหลังการพัฒนาบุคลากรว่ามีความเปลียนแปลง

เพียงใด  

     

2. กิจกรรมการพัฒนาบุคลากร  

  2.1  ให้การสนับสนุนบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมอย่างต่อเนือง      

  2.2  บุคลากรมีความกระตือรือร้นในการเข้าฝึกอบรม       

  2.3  มีการนําความรู ้จากการฝึกอบรมไปเผยแพร่หรือถ่ายทอดทัวกัน      

  2.4  มีการจัดปฐมนิเทศให้แก่ผู ้ดูแลเด็กทีบรรจุใหม่หรือสับเปลียน

งานใหม่ 

     

  2.5  ศูนย์มีหลักเกณฑ์การคัดเลือกครูเข้าร่วมสัมมนาด้านการศึกษา

ต่อ/ ศึกษาดูงาน 

     

  2.6  มีการส่งเสริมให้บุคลากรได้ศึกษาต่อหรือศึกษาดูงาน      

  2.7  มีการสนับสนุนบุคลากรเข้ารับการประชุมเชิงปฏิบัติการ      

  2.8  มีการจัดกิจกรรมเพือสนองความสนใจและความต้องการของ

บุคลากร 

     

  2.9  มีการจัดกิจกรรมทีดําเนินไปตามหน่วยงานต้นสังกัด        

  2.10 สามารถนําไปประยุกต์ใช้ในงานได้อย่างเหมาะสม      

3. สภาพปัญหาในการพัฒนาบุคลากร  

  3.1  ผู ้บริหารให้ความสําคัญในการพัฒนาบุคลากร       

  3.2  ผู ้บริหารเปิดโอกาสให้บุคลากรเข้ารับการพัฒนา      

  3.3  บุคลากรมีความกระตือรือร้นในการพัฒนาตนเอง      
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รายการ 

ระดับความเป็นจริง 

มา
กท

ีส
ุด 

มา
ก 

ปา
นก

ลา
ง 

น้อ
ย 

น้อ
ยท

ีส
ุด 

5 4 3 2 1 
  3.4 บุคลากรนําเอาความรู ้ใหม่ๆไปใช้เพือพัฒนางาน       

  3.5 วิทยากรมีความรู ้ความสามารถในการดําเนินกิจกรรมเพียงพอ      

  3.6 บุคลากรแต่ละฝ่ายไม่มีความจริงใจในการพัฒนาปัญหาด้านการ

จัดการ 

     

  3.7 ขาดการประสานแผนระหว่างโรงเรียนกับ องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิน 

     

  3.8 ขาดการประเมินผลและติดตามผลการพัฒนาบุคลากร      

  3.9 งบประมาณมีแต่ไม่เพียงพอสําหรับดําเนินการ      

  3.10 จัดสรรงบประมาณไม่เหมาะสมกับระยะเวลาและกิจกรรมพัฒนา      

  3.11 ขาดเครืองมือในการรวบรวมข้อมูลเกียวกับการพัฒนาบุคลากร      

  3.12 ขาดวิธีการดําเนินการพัฒนาบุคลากรด้านจิตใจ      

  4. ความต้องการพัฒนา      

  4.1 วิธีการพัฒนา      

   4.1.1 การฝึกอบรม      

   4.1.2 การศึกษาดูงาน      

   4.1.3 การนิเทศงาน      

   4.1.4 การประชุมเชิงปฏิบัติการ      

   4.1.5 การไปทัศนศึกษา      

   4.2 เนื อหาสาระ      

   4.2.1 หลักสูตรและวิธีการสอน      

   4.2.2 ระเบียบวิธีวิจัย      

   4.2.3 การจัดทําแฟ้มสะสมงาน      

   4.2.4 ทักษะในการปฏิบัติงาน      

   4.2.5 ทัศนคติและความเข้าใจในการปฏิบัติงาน      

   4.2.6 บุคลิกภาพและความสัมพันธ์กับบุคคล      

   4.2.7 การเขียนและเสนอผลงานทางการวิชาการ      

   4.2.8 ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่      

   4.3 ระยะเวลาในการพัฒนา  ช่วงเวลาควรมีการอบรมสัมมนาอย่าง

น้อย 

     

    4.3.1 เดือนละครัง      

    4.3.2 เทอมละครัง      

    4.3.3  ปีละครัง      
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ตอนที  3 ข้อเสนอแนะ  
คําชี แจง  ให้ท่านใส่หมายเลขในช่อง (   ) ตามลําดับความสําคัญ 

1. หลักการสําคัญของการพัฒนาบุคลากรเพือให้บรรลุผลควรคํานึงถึงประเด็นทีสําคัญ 3 

อันดับ แรกคือ (เลือกตอบ 3 ข้อ)  

(  ) การส่งเสริมให้ครูทุกคนได้มีโอกาสในการพัฒนาตนเอง  

(  ) ต้องพัฒนาทังทางร่างกาย และทางขจิตใจไปพร้อมกัน  

(  ) ต้องให้เป็นไปตามความต้องการของผู้ เข้าร่วมโครงการ หรือตรงตามแนวทางของ

หน่วยงานต้น สังกัดเป็นหลัก  
(  ) ต้องให้สอดคล้องกับหน้าทีการงานทีกําลังปฏิบัติอยู่  

(  ) ส่งเสริมให้พัฒนาตนเองอย่างต่อเนือง  

(  ) ต้องให้มีความรู้เท่าทันกับวิทยาการของโลกในยุคโลกาภิวัฒน์  

(  ) อืน ๆ โปรดระบุ ................................................................... 

2. การพัฒนาบุคลากรมีวัตถุประสงค์สําคัญ 3 อันดับแรก คือ (กรุณาใส่หมายเลข 1 2 และ 

3 ในวงเล็บ)  

(  ) เพือให้มีความรับผิดชอบต่องานทีทํา  

(  ) เพือให้สามารถทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิงขึ น  

(  ) เพือส่งเสริมขวัญและกําลังใจในการทํางาน  
(  ) เพือให้มีคุณลักษณะของความเป็นครูทีดียิงขึ น   

(  ) เพือลดความสูญเปล่าในการจัดการศึกษา  
(  ) เพือเป็นการปรับพฤติกรรมการทํางานให้ดียิงขึ น  

(  ) เพือเป็นการให้ความรู้และแนวคิดการทํางานให้เหมาะสมกับการเปลียนแปลง  

(  ) อนื ๆ โปรด ระบุ................................................................................ 

3. สมรรถภาพทีพึงประสงค์ของครูหลังจากทีได้รับการพัฒนาแล้ว ควรมีลักษณะสําคัญ         

3 อันดับแรกคือ (กรุณาใส่หมายเลข 1 2 และ 3 ในวงเล็บ) 

(  ) เป็นผู้มีสติปัญญาด ี
 (  ) เป็นผู้มีความกระตือรือร้นทีจะปฏิบัติงานในหน้าที  

 (  ) มีความรับผิดชอบต่องานทีทํา  
 (  ) สามารถให้ข้อเสนอแนะแก่ผู้อืนได้อย่างถูกต้อง  

 (  ) เป็นผู้มีความคิดริเริมสร้างเสริมในงานทีทํา  

 (  ) มีการปรับปรุงพฤติกรรมการทํางานให้ดียิงขึ น  

 (  ) อืน ๆ โปรด ระบุ........................................................................... 
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4. หลักเกณฑ์ในการกําหนดแผนงาน โครงการ การพัฒนาบุคลากร 3 อันดับแรก คือ 
(กรุณาใส่หมายเลข 1 2 และ 3 ในวงเล็บ)  

(  ) เปิดโอกาสให้ครูมีส่วนร่วม  
(  ) กําหนดแผนงาน โครงการให้ตรงกับความต้องการของครู  
(  ) จัดกิจกรรมให้หลากหลาย เอื อต่อการพัฒนาคน พัฒนางาน  
(  ) กําหนดการประเมินผลตามแผนงานอย่างมีหลักการและจริงจัง  
(  ) จัดให้มีวิทยากร หรือผู้เชียวชาญร่วมกิจกรรมตามสมควร  
(  ) ให้สอดคล้องกับนโยบายหรือเป้าหมายของต้นสังกัด  
(  ) อืน ๆ โปรดระบุ..........................................................................        

5. การคัดเลือกบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมเพือพัฒนาบุคลากร ควรยึดหลักการใดเป็นสําคัญ     
3 อันดับแรกคือ (กรุณาใส่หมายเลข 1 2 และ 3 ในวงเล็บ) 

(  ) ตามความจําเป็นหรือความต้องการของบุคลากรและของโรงเรียน  
(  ) เลือกบุคลากรทีจะได้เลือนตําแหน่งหรือเปลียนตําแหน่ง  
(  ) เลือกจารกบุคลากรทีมีปัญหาในการปฏิบัติงาน  
(  ) เลือกจากบุคลากรทีมีปัญหาในการปฏิบัติงาน  
(  ) เรียงไปตามลําดับ เพราะทุกคนต้องเข้ารับการฝึกอบรมอยู่แล้ว  
(  ) อืน ๆ โปรด ระบุ............................................................................ 

6.  เทคนิคการจัดกิจกรรมพัฒนาบุคลากรในโรงเรียนควรเป็นวิธีใดจึงจะเหมาะสมทีสุด 3 
อันดับแรกคือ (กรุณาใส่หมายเลข 1 2 และ 3 ในวงเล็บ) 

(  ) การฝึกอบรม  
(  ) การประชุมเชิงปฏิบัติการ  
(  ) การสัมมนาทางวิชาการ  
(  ) การลาศึกษาต่อหรือศึกษาดูงาน  
(  ) การไปทัศนศึกษา  
(  ) การพัฒนาทางจิต  
(  ) อืน ๆ โปรดระบุ............................................................. 

7. ปัจจัยสนับสนุนสําคัญของการพัฒนาบุคลการทีจะนําไปสู่ความสําเร็จ 3อันดับแรก คือ  
(กรุณาใส่หมายเลข 1 2 และ 3 ในวงเล็บ) 

(  ) จากความต้องการทีจะพัฒนาตนเองบุคลากร  
(  ) จากการส่งเสริมและสนับสนุนของฝ่ายผู้บริหาร  
(  ) ขึ นอยู่กับนโยบายหรือแผนงานของหน่วยงานต้นสังกัด  
(  ) การจัดงบประมาณสนับสนุนอย่างพอเพียง  
(  ) มีวัสดุอุปกรณ์และเทคโนโลยีช่วยในการพัฒนาบุคลากรอย่างดี  
(  ) มีการบริหารหรือการจัดการพัฒนาบุคลากรทีดี  
(  ) อืน ๆ โปรดระบุ......................................................... 
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8. สาเหตุสําคัญทีทําให้การพัฒนาบุคลากรไม่บรรลุผล (กรุณาใส่หมายเลข 1 2 และ 3 ใน
วงเล็บ) 

(  ) เพราะตนเองไม่ยอมเปลียนพฤติกรรม ไม่ยอมรับการเปลียนแปลง ไม่เห็น
ความสําคัญ  

(  ) เพราะผู้บริหารขาดวิสัยทัศน์ในการพัฒนาบุคลากร  
(  ) เพราะหน่วยงานไม่มีนโยบาย หรือโครงการรองรับทีชัดเจน  
(  ) เพราะการสนับสนุนด้านงบประมาณ และวัสดุอุปกรณ์ไม่เพียงพอ  
(  ) เพราะความไม่เชียวชาญจริงของวิทยากร  
(  ) เพราะเทคนิคและวิธีการไม่ดีพอ ใช้แต่รูปแบบเก่าซําซากจําเจ  
(  ) อืนๆ โปรดระบุ..................................................................................  

9.  ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิมเติม  
จากการจัดประสบการณ์การเรียนการสอน ในปัจจุบันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ท่านมี

ความคิดเห็นว่ามีความเหมาะสมมากน้อยเพียงใด ปัญหา ความคาดหวัง แนวทางการแก้ไขและ
ข้อเสนอแนะ 

9.1  ความเหมาะสมของสภาพปัจจุบัน 
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................  

9.2 ปัญหา    
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................  

9.3  ความคาดหวัง    
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................  

9.3 แนวทางการแก้ไข  
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................  

9.4 ข้อเสนอแนะเพิมเติม  

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................  

.................................................................................................... .................................... 
 

ขอขอบคุณพระคุณทุกท่านทีให้ความร่วมมือ 
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แนวทางในการสัมภาษณ์ระยะที 2 

 

บทนํา 
 

1.  อธิบายจุดประสงค์ในการสัมภาษณ ์

2.  ขอจดบันทึกและบันทึกเทปการสัมภาษณ์ พร้อมทังอธิบายเหตุผลของการบันทึก 
 

ประเด็นและแนวคําถามทีใช้ในการสัมภาษณ์ แยกเป็นด้าน  ๆดังต่อไปน ี
 

1.  ด ้านเนื อหาสาระทีสอน 
1.1  เนื อหาทีสอนสอดคล้องกับจุดประสงค์หรือไม่เพียงใด 

1.2   การจัดเรียงลําดับของเนื อหามีความเหมาะสมหรือไม่เพียงใด 

1.3   เนื อหามีความยากง่ายเพียงใด  
1.4   ปริมาณของเนื อหากับเวลาทีใช้ในการเรียนการสอน มีความเหมาะสมหรือไม่ 

1.5   เนื อหามีความน่าสนใจมากน้อยเพียงใด มีประโยชน์สามารถนําไปประยุกต์ใช้ในงานช่าง 

และชีวิตประจําวันได้เพียงใด 
1.6   ปัญหาในประเด็นอืนๆทีเกียวกับเนื อหา และความคิดเห็นของครูเกียวกับเนื อหาสาระที

สอน     
2.  ด ้านรูปแบบการสอน กิจกรรมการเรียนการสอน เทคนิคการสอนและวิธีสอน    

2.1  รูปแบบการสอนทีครูใช้ในการสอนมีลําดับขันตอนเป็นอย่างไร (มีการตรวจสอบความรู้

พื นฐานอย่างไร มีการซ่อมเสริมความรู้พื นฐานอย่างไร แจ้งจุดประสงค์ในการสอนและเกณฑ์การ

ประเมินของแต่ละเนื อหาและกิจกรรมหรือไม่ การ ทดสอบย่อยหรือไม่มีการซ่อมเสริมผู้ทไีม่ผ่าน

เกณฑ์อย่างไร) 
2.2  กิจกรรมทีครูจัดขึ นในชันเรียนมีอะไรบ้าง ลักษณะเป็นเช่นไร       
2.3  วิธีการสอนทีใช้ ใช้วิธีการสอนแบบใดบ้าง 
2.4  การควบคุมชันเรียนทําอย่างไร ซ่อมเสริมแรงการลงโทษดําเนินการอย่างไร 
2.5  ครูได้เสนอยุทธวิธีในการแก้โจทย์ปัญหาอย่างไรให้แก่นักเรียนบ้าง             
2.6  เจตคติของครูต่อผูเ้รียนเป็นเช่นไร 
2.7  อุปสรรคและปัญหาเกียวกับกิจกรรมการเรียนการสอน เทคนิคและวิธีการสอนมี

อะไรบ้าง และความคิดเห็นของครูทีเกียวกับรูปแบบการสอน กิจกรรมการเรียนการสอน เทคนิค

การสอนและวิธีสอนเป็นเช่นไร 

3.  ด ้านพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน 

3.1  นักเรียนมีความสนใจต่อการเรียนเพียงใด 

3.2  นักเรียนให้ความร่วมมือกับกิจกรรมในการเรียนเพียงใด 
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3.3  พฤติกรรมของนักเรียนทีเป็นอุปสรรคในการเรียนการสอนในชันเรียนได้แก่อะไรบ้าง 

และครูได้ดําเนินการต่อพฤติกรรมทีไม่พึงประสงค์อย่างไร 

3.4  ปัญหาอืนๆ ทีเกียวกับพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน และความคิดเห็นของครู ต่อ

พฤติกรรมของนักเรียนเป็นเช่นไร 

4.  ด ้านสือการเรียนการสอน 
4.1  สืออุปกรณ์ทีใช้ประกอบการสอนมีอะไรบ้าง น่าสนใจเพียงใด 

4.2  อุปสรรคและปัญหาในการใช้สือการเรียนการสอนเป็นเช่นไร และความคิดเห็น ของครู

เกียวกับการใช้สือการเรียนการสอนเป็นเช่นไร 
5.  ด ้านการวัดผลและประเมินผล 

5.1  การประเมินผลการเรียนของนักเรียน ผู้สอนประเมินโดยใช้วิธีการใดบ้างจากกิจกรรม

อะไรบ้าง 
5.2  ความถีในการประเมินเป็นเช่นไร มีการทดสอบย่อยกีครัง และได้แจ้งผลการประเมินให้

นักเรียนได้ทราบทุกครังหรือไม่ 

5.3 ในการวัดความสามารถในการแก้ไขปัญหาของนักเรียน ผู้สอนได้วัดโดยวิธีการใด ใช้

แบบทดสอบลักษณะเป็นเช่นไรตรวจให้คะแนนอย่างไร 
5.4 ปัญหาเกียวกับการวัดผลและประเมินผล และความคิดเห็นของครูเกียวกับ การวัดผลและ

ประเมินผลเป็นเช่นไร 
6.  คําถามทีเกียวโยงกับการวิจัยเชิงปฏิบัติ 

จากสภาพปัญหาและอุปสรรคในการจัดการเรียนการสอน ผู้สอนคิดว่าจะสามารถแสวงหา

แนวทางและวิธีการในการแก้ปัญหาเหล่านัน และสามารถพัฒนาการเรียนการสอนให้ดีขึ นได้

หรือไม่ 
 

ขอขอบพระคุณทุกท่านทีให้ความร่วมมือ 
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การเรียนรู้ก่อนการปฏิบัติกิจกรรม (Before Action Review : BAR) 
 
 

1. ท่านมีความรู ้ทักษะ และประสบการณ์ในเรืองต่อไปนี อย่างไร 

 การจัดกิจกรรมการเรียนรู ้ ทีเน ้นผู ้ เรียนเป็นสําคัญ 

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

............................................................................................................................................... 
 ปรัชญาการจัดการเรียนรู ้แบบผสมผสาน 

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

............................................................................................................................................... 
 การประเมินผลการเรียนรู ้

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

............................................................................................................................................... 
   
2.  ท่านต้องการเน ้นเนื อหาอะไรเป็นพิเศษ (ระบุ 3 ข้อ) 

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

............................................................................................................................................... 
  
3.  อืนๆ (ท่านต้องการเสนอแนะ สิงไหนทีเป็นประโยชน์แก่การพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเลก็

และการจัดการเรียนรู ้
...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

............................................................................................................................................... 
 

ขอขอบพระคุณทุกท่านทีให้ความร่วมมือ 
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การเรียนรูห้ลังการปฏิบัติกิจกรรม (After Action Review: AAR) 

 

ตัวท่านได้เรียนรู้อะไรบ้าง อย่างไร หลังจากการอบรมเรียนรู้ 

 

ด้านความรู ้ (Knowledge) 
...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................  
ด้านความเข้าใจ (Understanding) 
...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................  

ด้านทักษะ (Skill) 
...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................  

ด้านเจตคติ (Attitude) 
...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................  

วิธีการปฏิบัติงาน(Performance) 
...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................  
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สิงทีพัฒนาขึ น (Development)  
...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................  

ค่านิยมทีเปลียนไป (Value)  
...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................  

 

 
 

ขอขอบพระคุณทุกท่านทีให้ความร่วมมือ 
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ภาคผนวก  ข 

รายนามผู ้ เชียวชาญทีตรวจสอบคุณภาพเครืองมือวิจัย 

รายนามผู ้ ร่วมวิจัย 

บัญชีรายชือพนักงานจ้าง (ผู ้ ดูแลเด็ก) 
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รายชือผู ้ เชียวชาญทีตรวจสอบเครืองมือวิจัย 
  

ผู ้ เชียวชาญด้านนิเทศติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา จํานวน  2  ท่าน 

ดร.วิชัย กัณหาชน ศึกษานิเทศน์เชียวชาญ สํานักงานเขตพื นทีการศึกษา ขอนแก่น เขต 2 

ดร.รติพร ภาธรธุวานนท์ ศึกษานิเทศก์ชํานาญการพิเศษ สํานักงานเขตพื นทีการศึกษา 

มหาสารคาม เขต1 
 

อาจารยผู์ส้อนระดับอุดมศึกษาด้านการศึกษาของเด็กปฐมวัย   1  ท่าน  

ดร.อํานาจ ชนะวงค ์รองคณบดี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

               

ครูผู ้ เชียวชาญด้านเด็กปฐมวัย จํานวน  1 ท่าน  

ผู้ ช่ ว ยศ าสตร า จ า ร ย์ พ ว ง ทอง  อ่ อน จํ า รั ส  รอ งค ณบดี ผ่ า ย โ ร ง เ รี ย น สาธิ ต 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ผู้อ ํานวยการโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

        
ครูชํานาญการพิเศษ ทีรับผิดชอบเกียวกับเด็กปฐมวัย  2 ท่าน   

นางสุจิตรา ศิริปการ ครู คศ.3 ด้านปฐมวัย โรงเรียนบ้านศิลานาโพธิ   

อ.บ้านไผ่  จ.ขอนแก่น 

นางสาววรรณนภา เย็นเหลือ ครู คศ.3 ด้านปฐมวัย โรงเรียนบ้านโนนพะยอมพิทย์  

ไพศาล อ.ชนบท จ.ขอนแก่น  
 

ผู ้ อํานวยการกองการศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 1 ท่าน 

นางอุบล ประสงค์ ผู้อ ํานวยการกองการศึกษา เทศบาลเมืองบ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 
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รายชือผู ้ ร่วมวิจัย 

จํานวน17 คน แบ่งรายชือตามกลุ่ม จํานวน 3 กลุ่ม 

  

กลุ่มที 1 

1. น.ส.วิลาวัลย ์ อุดม    หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

2. นางวสุภัทร  โคตรรมณ ี   ผู้ดูแลเด็ก 

3. น.ส.รัตนา  พุ่มเทียน    ผู้ดูแลเด็ก 

4. น.ส.วาสนา  จิตรดี    ผู้ดูแลเด็ก 

5. น.ส.วรรญรินทร์  พิศิษฐ์   ผู้ดูแลเด็ก 

          

กลุ่มที 2 
6. นางอนงค์  ขอนประเสริฐด ี   หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
7. นางสุขิตรา  อุปจันทรสง่า   ผู้ดูแลเด็ก 

8. นางธนาภรณ์  สวัสดิรักษ์   ผู้ดูแลเด็ก 

9. นางพิกุล  ชมชืน    ผู้ดูแลเด็ก 

10. น.ส.ประภาพร  อุดม   ผู้ดูแลเด็ก 
11. น.ส.วราพร  ลินกลาง   ผู้ดูแลเด็ก 

12. นางพรทิพย ์ เกษมาลา   ผู้ดูแลเด็ก 

 

กลุ่มที 3 

13. น.ส.วราพร  น้อยตําแย   หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

14. นางอุมาพร  มุลตะกร   ผู้ดูแลเด็ก 
15. นางฉายสุดา  ถิระธรรมกิจ   ผู้ดูแลเด็ก 

16. นางสุปราณ ี สีดาพล   ผู้ดูแลเด็ก 

17. น.ส.ศิวพร  สละ    ผู้ดูแลเด็ก 
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บัญชีรายชือพนักงานจ้าง  (ผู ้ ดูแลเด็ก) กองการศึกษา 
สังกัดเทศบาลเมืองบ ้านไผ่  อําเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น 

 
ท ี ชือ-สกุล ตําแหน่ง วุฒิ/เอกสาขา

(เดิม) วุฒิ/เอกสาขา หมาย 

 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  1 (บ้านเกิ ง)     
 พนักงานจ้างตามภารกิจ      

1 น.ส.วิลาวัลย ์ อุดม 
หัวหน้าศูนย ์

พํฒนาเด็กเล็ก 

บธ.บ.(การ

บัญชี)   

กําลังศึกษาต่อ 

ป.ตรี 

(เอกปฐมวัย) 

2 นางวสุภัทร  โคตรรมณี ผู ้ดูแลเด็ก 

ปวส.

(คอมพิวเตอร์

ธุรกิจ)   

กําลังศึกษาต่อ 

ป.ตรี 

(เอกปฐมวัย) 

3 น.ส.รัตนา  พุ ่มเทียน ผู ้ดูแลเด็ก 

ปวส.คอมพิว

เตอร์ธุรกิจ   

กําลังศึกษาต่อ 

ป.ตรี 
(เอกปฐมวัย) 

 พนักงานจ้างทัวไป      

4 น.ส.วาสนา  จิตรดี ผู ้ดูแลเด็ก 

ศศ.บ.(สังคม

ศึกษา)    

5 น.ส.วรรญรินทร์  พิศิษฐ์ ผู ้ดูแลเด็ก 

วท.บ.(คหกรรม

ศาสตร์ทัวไป)    

 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  2 (เทศบาล )     

 พนักงานจ้างตามภารกิจ      

6 นางอนงค ์ ขอนประเสริฐด ี

หัวหน้าศูนย ์

พํฒนาเด็กเล็ก 

คบ.

(บรรณารักษ์)   

กําลังศึกษาต่อ  

ป.ตรี 

(เอกปฐมวัย) 

7 นางสุขิตรา  อุปจันทรสง่า ผู ้ดูแลเด็ก    

กําลังศึกษาต่อ  

ป.ตรี 

(เอกปฐมวัย) 

8 นางธนาภรณ์  สวัสดิรักษ์ ผู ้ดูแลเด็ก 

คบ.(การศึกษา

ปฐมวัย)    

9 นางพิกุล  ชมชืน ผู ้ดูแลเด็ก 

ปวส.(เทคโนโลยี

สารสนเทศ)    

10 น.ส.ประภาพร  อุดม ผู ้ดูแลเด็ก 

คบ.(การ

ประถมศึกษา)    

11 น.ส.วราพร  ลินกลาง ผู ้ดูแลเด็ก 

ปวส.

(บริหารธุรกิจ)    
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ท ี ชือ-สกุล ตําแหน่ง วุฒิ/เอกสาขา

(เดิม) วุฒิ/เอกสาขา หมาย 

12 นางพรทิพย ์ เกษมาลา ผู ้ดูแลเด็ก 

คบ.

(ภาษาอังกฤษ)    

 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 3 (โนนสว่าง )     

 พนักงานจ้างตามภารกิจ      

13 น.ส.วราพร  น้อยตําแย 

หัวหน้าศูนย ์

พัฒนาเด็กเล็ก 

บธ.บ.(การ

บัญชี)   

กําลังศึกษาต่อ  

ป.ตรี 

(เอกปฐมวัย) 

14 นางอุมาพร  มุลตะกร ผู ้ดูแลเด็ก 

คบ.(การศึกษา

ปฐมวัย)    

15 นางฉายสุดา  ถิระธรรมกิจ ผู ้ดูแลเด็ก 

คบ.(จิตวิทยา 

และการแนะ

แนว)   

กําลังศึกษาต่อ  

ป.ตรี 

(เอกปฐมวัย) 

16 นางสุปราณ ี สีดาพล ผู ้ดูแลเด็ก ปวช.(การขาย)    
 พนักงานจ้างทัวไป      

17 น.ส.ศิวพร  สละ ผู ้ดูแลเด็ก 

ศศ.บ.(รัฐ

ประศาสน

ศาสตร์)    
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ภาคผนวก  ค 
ภาพการประชมุเสวนา การอบรม การออกสํารวจ และการทัศนศึกษา 
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ภาพประกอบ การจัดประชุมเสวนา เพือสํารวจสภาพปัญหา ระดมความคิด 
สร้างความตระหนัก และ การประชุมเพือการวางแผน 

ระหว่างวันที 1 -31 ธันวาคม พ.ศ.2552 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การจัดประชุมเสวนา ครังที 1 ณ ห้องประชุมเทศบาลบ้านไผ่ วันที 7 ธันวาคม พ.ศ.2551 

การจัดประชุมเสวนา ครังที 2 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2 เทศบาลบ้านไผ่ วันที 18 ธันวาคม พ.ศ.2551 

การจัดประชุมเสวนา ครังที 3 ณ ห้องประชุมเทศบาลบ้านไผ่ วันที 29 ธันวาคม พ.ศ.2551 
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รายชือศูนย์พ ัฒนาเด็กเล็กทีได้ร ับรางวัล 

การประกวดศูนย์พ ัฒนาเด็กเล็กดีเด่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  

(จังหวัดขอนแก่น) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 
 
จํานวนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทังสิ น  12 ศูนย์ ผู้ให้ข้อมูลจํานวน 73  คน  ดังนี 

1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเกิ ง  เทศบาลเมืองบ้านไผ่ อําเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น 

2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนการเคหะ  เทศบาลนครขอนแก่น อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 
3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองทุ่ม-หนองทอง องค์การบริหารส่วน ตําบลวังหินลาด   

อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 
4. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลนําพอง เทศบาลตําบลนําพอง อําเภอนําพอง จังหวัด

ขอนแก่น 
5. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลโนนหัน  เทศบาลตําบลโนนหัน อําเภอชุมแพ จังหวัด

ขอนแก่น 
6. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตําบลโนนข่า องค์การบริหารส่วนตําบลโนนข่า 

อําเภอพล จังหวัดขอนแก่น 

7. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตําบลโสกนกเต็น องค์การบริหารส่วนตําบลโสก

นกเต้น อําเภอพล จังหวัดขอนแก่น 
8. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนามูล  องค์การบริหารส่วนตําบลดูนสาด อําเภอกระนวน  

จังหวัดขอนแก่น  
9. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลหนองสองห้อง  เทศบาลตําบลหนองสองห้อง อําเภอ

หนองสองห้อง  จังหวัดขอนแก่น  
10. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกกลาง องค์การบริหารส่วนตําบลห้วยยาง อําเภอกระนวน  

จังหวัดขอนแก่น    

11.  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตําบลหนองแวง องค์การบริหารส่วนตําบลหนองแวง 

อําเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น 

12. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านผือ องค์การบริหารส่วนตําบลพระลับ  อําเภอเมือง จังหวัด

ขอนแก่น 
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ภาพประกอบ การออกสํารวจ จัดเก็บข้อมูล ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดีเด่น ขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิน(จังหวัดขอนแก่น) ประจําปี 2551 จํานวน 12 ศูนย์ฯ 73 คน 

ระหว่างวันที 9 -12 มกราคม พ.ศ.2552 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนการเคหะ เทศบาลนครขอนแก่น         ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านผือ องค์การบริหารส่วนตําบลพระลับ 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตําบลโนนข่า             ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตําบลโสกนกเต็น 

            ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลนําพอง             ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกกลาง องค์การบริหารส่วนตําบลห้วยยาง 
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ภาพประกอบ การออกสํารวจ จัดเก็บข้อมูล ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดีเด่น ขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิน(จังหวัดขอนแก่น) ประจําปี 2551 จํานวน 12 ศูนย์ฯ 73 คน 

ระหว่างวันที 9 -12 มกราคม พ.ศ.2552 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลหนองสองห้อง        ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตําบลหนองแวง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเกิ ง เทศบาลเมืองบ้านไผ่                    ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลโนนหัน 

   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนามูล องค์การบริหารส่วนตําบลดูนสาด    ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองทุ่ม-หนองทอง อ.บ.ต.วังหินลาด    



 

 

235

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการครังท ี1 เรือง “การจัดทําระบบประกันคุณภาพ 

ภายในสถานศึกษา การประเมินภายนอก และการวิจัยในชันเรียน” 

วันที 21 -22 มีนาคม พ.ศ.2552 

ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น 
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ภาพประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการครังท ี2  
เรือง “การนวัตกรรมการศึกษาในชันเรียนมาใช้ในการจัดแผนการจัดการเรียนรู้ การสาธิตการสอน” 

วันที 15 -17 ตุลาคม และ วันที 7-8 พฤศจิกายน พ.ศ.2552 

สถาบันพัฒนาวิชาชีพ ณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
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ภาพประกอบการทัศนศึกษาดูงาน 

การศึกษา สภาพจริง แลกเปลียนเรียนรู้ประสบการณ์ การเยียมชันเรียน 

วันที 3  พฤศจิกายน พ.ศ.2552 

ณ ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตําบลโนนข่า และเยียมชมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโนนข่า  

อ.พล จ.ขอนแก่น 
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ภาพประกอบการนิเทศแบบคลินิก 

มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ 

วันที 13-16  ธันวาคม พ.ศ.2552 

ณ ห้องเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก3โนนสว่าง เทศบาลเมืองบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น 
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ภาคผนวก  ง 
ตัวอย่างการวิเคราะห์ข้อมูลจากเครืองมือทีใช้ในการวิจัย 
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สรุปแบบสอบถาม 
ความคาดหวังของผู้ทีเกียวข้องต่อการจัดการศึกษาเด็กปฐมวัย                                                                    

ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลเมืองบ้านไผ่ 

 

ตอนที  1  สภาพทั วไปของผู ้ตอบแบบสอบถาม 
 1. สถานภาพของผู ้ตอบแบบสอบถาม 

  กรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก                     12 คน 
  ผู ้ปกครอง                      144  คน 

  
 2. เพศ 

  ชาย                51 คน 

  หญิง              105 คน 

  
 3. อายุ 

  18 – 25 ปี      18 คน 

  26 – 30 ปี       28 คน 

  31 – 35 ปี      39 คน 

  36 – 40 ปี      30 คน 

  41 - 45 ปี      11 คน 

  46 – 50 ปี         9 คน 

  51 – 55 ปี        3 คน 

  56 – 60 ปี        8 คน 

  61 – 65 ปี        6 คน 

  มากกว่า  65  ปีขึ นไป       1 คน 
    
 4. วุฒิทางการศึกษาสูงสุด 

  ตํากว่าอนุปริญญา                106 คน 

  อนุปริญญา หรือเทียบเท่า                23 คน 

  ปริญญาตรี                 27 คน 

  ปริญญาโท หรือสูงกว่า     - คน 
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5. อาชีพ 

  รับราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ    11 คน 

  ธุรกิจส่วนตัว      11 คน 

  ลูกจ้างเอกชน      22 คน 

  ค้าขาย       17 คน 

  รับจ้าง                           62        คน 

  เกษตรกร      14 คน 

  เกษียณอายุ / ไม่ได้ทํางาน     12 คน 

  นักเรียน / นักศึกษา       1 คน 

  อืน ๆ ระบ.ุ..เสริมสวย...       1 คน 

  พนักงานจ้างรัฐ        1 คน 

  แม่บ้าน         4 คน 

  
6. รายได ้รวมของครอบครัวต่อเดือน 

  ตํากว่า       10,000 บาท    102 คน 

  10,001  -  20,000 บาท      42 คน 

  20,001  -  30,000 บาท        5 คน 

  30,001  -  40,000 บาท        4 คน 

  40,001  -  50,000 บาท        4 คน 

  มากกว่า      50,000   บาท        1 คน 

 

................................................................................................................................................... 
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ตอนที  2 ความคาดหวังของผู ้ทีเกียวข้องต่อการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลเมืองบ ้านไผ่ 

รายการ 

ระดับความคาดหวัง 

ม
าก

ที
สุด

 

ม
าก

 

ป
าน

กล
าง

 

น
้อ

ย 

น
้อ

ยท
ีสุด

 

5 4 3 2 1 

1.  ด ้านการบริหารจัดการในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  

    ลักษณะอาคารและการจัดสภาพห้องเรียน  

1.1  การมีตึกถาวร ห้องเรียนทีเป็นสัดส่วน เพียงพอ 37 55 50 12 2 

1.2  การติดพัดลม ในห้องเรียน 31 64 49 11 1 

1.3  การติดเครืองปรับอากาศ  ในห้องเรียน 28 42 49 21 17 

1.4  การมีโต๊ะ ทีนัง  ครบสําหรับเด็กทุกคน 47 39 48 15 7 

1.5  การมีห้องเรียน  ห้องนอน  แยกจากกัน 33 49 48 15 11 

1.6  โรงอาหารถูกสุขลักษณะ 51 52 39 10 4 

     การจัดเครืองเล่นและอุปกรณ์ของเล่น  

1.1  การจัดให้มีเครืองเล่นในร่ม 53 53 38 8 4 

1.2  การจัดให้มีเครืองเล่นกลางแจ้งทีเป็นธรรมชาต ิ 29 48 62 10 7 

1.3  การมีของเล่นทําจากวัสดุทีไม่ทําลายสิงแวดล้อม 47 44 51 11 3 

     การจัดบรรยากาศ  

1.1  การจัดให้มีต้นไม้และสนามหญ้าเพิมเติม 47 41 43 20 5 

1.2  การจัดให้มีทีพัก  นังรอสําหรับผู ้มาเยือน 35 47 42 23 9 

1.3  การจัดให้มีศูนย์บริการนําดืม 33 50 46 22 5 

1.4  การจัดบรรยากาศให้น่าอยู่ สะอาด ปลอดภัยเหมาะสําหรับเด็ก

ปฐมวัย 
56 56 35 7 2 

1.5  การจัดสถานที  รับส่ง  จอดรถให้เพียงพอ 25 50 55 17 9 

     ความสัมพันธ์ระหว่างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกับผู ้ อืน  

1.1  มีส่วนร่วมในการเข้าร่วมกิจกรรม  ปฐมนิเทศผู ้ปกครอง 29 79 36 11 1 

1.2  การแจ้งข่าวสารให้ทราบอย่างสมําเสมอ 34 72 38 11 1 

1.3  การมีส่วนร่วมในการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็ก  

28 75 45 6 2 

1.4  การจัดโครงการเยียมบ้านเด็ก 12 57 52 21 14 

1.5  การรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 27 66 49 12 2 

1.6  การเชิญผู ้ปกครอง กรรมการศูนย์ฯฝ่ายบริหาร เป็นวิทยากรรับ

เชิญ 

9 63 58 18 8 

1.7  การจัดทําวารสารรายงานผลการดําเนินงานของศูนย์ฯ 25 50 59 13 9 
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5 4 3 2 1 

1.8  การจัดทําเว็ปไซด์ เพือเผยแพร่ข้อมูลให้ผู ้ที เกียวข้องรับทราบ 14 52 51 25 14 

     อาหารกลางวันและอาหารเสริม  

1.1  ตามหลักโภชนาการและถูกสุขอนามัย 60 74 20 2 - 

2.  ด ้านตัวครูผู ้สอน / การดูแลเด็ก  

2.1  มีประสบการด้านการดูแลเด็ก 50 76 29 1 - 

2.2  จบการศึกษาด้านปฐมวัย 54 64 34 3 1 

2.3  รักและศรัทธาในอาชีพคร ู 57 73 24 2 - 

2.4  มีเมตตาและเอาใจใส่เด็ก  ๆ 70 67 17 2 - 

2.5  เป็นแบบอย่างทีดีของเด็ก  ๆ 62 71 21 - 2 

2.6  มันพัฒนาตนเองอยู่เสมอ 51 62 20 2 1 

2.7  เข้ากับผู ้ปกครอง  ชุมชนได้ด ี 62 72 20 2 - 

2.8    รักความสะอาดและ  มีสุขอนามัยทีด ี 58 75 21 2 - 

2.9    มีสุขภาพดี  ร่างกายแข็งแรง 66 78 11 - 1 

2.10  มีความรับผิดชอบต่อหน้าท ี 64 75 15 2 - 

2.11  มีวุฒิภาวะทางอารมณ ์ 47 57 28 3 - 

2.12  มีความเฉลียวฉลาดในการแก้ปัญหา 46 82 26 1 - 

3.  ด ้านตัวเด็ก  

    การพัฒนาด ้านร่างกาย  

1.1  การเคลือนไหวขันพื นฐาน  เช่น  เดิน  วิง  กระโดด 48 87 30 1 - 

1.2  การเคลือนไหวพร้อมอุปกรณ ์ 33 87 31 5 - 

1.3  การเคลือนไหวตามคําบรรยาย  24 87 42 1 2 

1.4  การเล่นเครืองเล่น 40 87 27 1 1 

1.5  การเขียนภาพและการเล่นกับส ี 38 62 50 6 - 

1.6  การปฏิบัติตามสุขภาพอนามัย 35 58 60 3 - 

1.7  การเล่นกิจกรรมกลางแจ้ง 36 75 44 1 - 

    การพัฒนาด ้านอารมณ์  จิตใจ  

1.1  การร้องเพลง  กิจกรรมเคาะจังหวะ 49 69 32 6 - 

1.2  การแสดงออกอย่างสนุกสนาน  ตลก  ขบขัน 53 76 25 2 - 

1.3  การชืนชมและสร้างสรรค์สิงทีสวยงาม 45 78 28 5 - 

1.4  การเล่นอิสระ  รายบุคคล  รายกลุ่ม 29 83 37 6 1 

1.5  การใช้คําพูดแสดงอารมณ ์ 37 80 34 4 1 

1.6  การเรียนรู ้ทีจะไม่กลัวความมืด ไม่กลัวเสียงดังไม่กลัวการถูกทิ ง

ให้อยู่คนเดียว 

33 65 39 17 2 
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    การพัฒนาด ้านสังคม  

1.1  การปฏิบัติกิจวัตรประจําวันของตนเอง 27 84 41 4 - 

1.2  การเล่นและทํางานร่วมกับผู ้อืน 38 82 33 3 - 

1.3  การปฏิสัมพันธ์กับสิงแวดล้อมรอบตัว 35 78 41 2 - 

1.4  การช่วยเหลือตนเองได้อย่างเหมาะสมกับวัย 35 82 34 2 3 

1.5  การจัดกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมให้เหมาะสมกับวัย 26 73 46 11 1 

1.6  การเรียนรู ้จากแหล่งเรียนรู ้จริงนอกชันเรียนหรือทัศนะศึกษา 

เช่น  วัด  ตลาด  ศูนย์วิทยาศาสตร์ 

28 67 38 16 7 

    การพัฒนาด ้านร่างกาย  

1.1  การเข้าใจเรืองสัน  ในเวลาจํากัด 28 71 48 9 - 

1.2  การแสดงความคิดและจินตนาการผ่านสือ  วัสด ุ 30 67 51 8 - 

1.3  การสือสารความหมายและใช้ภาษาได้เหมาะสมกับวัย 34 67 52 3 - 

1.4  การสนใจเรียนรู ้สิงแวดล้อมต่าง ๆ รอบตัว  เช่น การตังคําถาม 37 59 56 4 - 

1.5  การจับคู่  การจําแนก  แยกความแตกต่าง 23 61 63 9 - 

1.6  การเชือมโยงภาพ  ภาพถ่ายกับสิงของ  สถานทีจริง 33 56 53 14 - 

1.7  การฟังเรืองราว  นิทาน  คําคล้องจอง  คํากลอน 34 57 50 11 4 

1.8  การเขียนในหลายรูปแบบผ่านประสบการณ ์ 26 48 63 18 1 

1.9  การอ่านในหลายรูปแบบผ่านประสบการณ ์ 23 48 63 18 4 
 

 

ตอนที  3   ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิมเติม 
จากการจัดประสบการณ์การเรียนการสอน ในปัจจุบันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่านมี

ความคิดเห็นว่ามีความเหมาะสมมากน้อยเพียงใด ปัญหา ความคาดหวัง แนวทางการแก้ไขและ

ข้อเสนอแนะ 
 

3.1  ความเหมาะสม 

ด้านสถานที 

- สถานทีเหมาะสมแล้วเพราะเป็นทีโล่งแจ้ง ไม่ติดกับถนนใหญ่ มีความปลอดภัย ครู

ผู้ดูแลเด็กเป็นแบบอย่างทีดีต่อเด็ก และสามารถเข้ากับเด็กได้ดี แต่โรงเรียนอยู่ไกล 

- สถานทีมีอยู่ไม่เหมาะสม คับแคบและไกล ควรแบ่งแยก 

- หน้าฝน ฝนสาด เพราะอาคารโล่งเกินไป 
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- ทําความสะอาดแต่ยังไม่เพียงพอ ห้องนําก็ดีแต่น่าจะดีกว่านี 

- น่าจะมีการขยายทีอยู่ทีสอนให้มีขนาดใหญ่กว่านี  และควรจะมีทีวิงเล่นให้กว้าง

มากกว่านี 

- สถานทีตั งมีความสะดวกสบาย ในการรับ – ส่งอยู่ในทีปลอดภัยดี และพื นที

เหมาะสมทีว่าอยู่ติดกับอนามัย ใกล้หมอ ใกล้บ้าน 

- ควรจัดให้มีโต๊ะเก้าอี ไว้ให้เด็กนังเขียนหนังสือและอุปกรณ์การเรียนการสอนให้กับ

เด็ก 

ด้านจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

- ดีมากทีได้มีการสอนเด็กเล็ก  ให้มีความรู้ทีดี  เด็กมีสุขภาพแข็งแรง 

- เด็กไม่เบือการเรียนรู้และตังใจเรียน  เชือว่าเหมาะสมแล้ว  อีกอย่างพ่อแม่อุ่นใจทีมี

ศูนย์ใกล้บ้าน 

- สมบูรณ์แบบดี ทุกย่างเหมาะสมดีอยู่แล้ว 

- มีความเหมาะสมมากสําหรับครอบครัวหาเช้ากินคํา ไม่มีเวลาเลี ยงลูก ช่วยแก้ไข

ปัญหาความยากจนได้ดีมาก 

- เท่านี ดูก็ไม่มีปัญหาอะไร  ก็ดีมีประโยชน์กับทุกครอบครัวทีมาใช้บริการ 

- มีความเหมาะสมและมีทีให้เด็กเล่นเพียงพอ 

- ครู  ๑  คน  ต่อนักเรียน  ๑๕  คนก็พอดีเพราะจะได้ดูแลเด็กได้ทัวถึงทุกคน 

- การจัดการเรียนการสอนก็เหมาะสมตามวัย เด็กค่อยๆพัฒนาทักษะด้านต่างๆ มาก

ขึ น เช่นคําพูด สุภาพไพเราะ  และด้านการเขียนก็พัฒนาจากทีจับดินสอและเขียนไม่เป็น ก็เริมฝึก

จับดินสอและออกแรงกล้ามเนื อบริเวณมือและนิ วในการระบายสีก่อนแล้วค่อยเริมเขียนได้ 

- มีความพร้อมในการจัดกิจกรรมต่างๆได้ดี เหมาะสมดี รวมถึงจัดการเรียนการสอน

ให้กับเด็ก  มีกิจกรรมทีหลากหลาย 

- ยังไม่เหมาะสมควรจะให้มีการเรียนรู้มากกว่าทีเป็นอยู่ ศูนย์เด็กเล็กทีอืนเด็กท่องก. 

ไก่ ได้แล้ว 

- มีสติปัญญา มีความรู้ จัดประสบการณ์ การเรียนการสอนให้เหมาะสมกับวัย 

- ครูในพื นทีย่อมดูแลบุตรหลานได้ดีทีสุด ครูทุกคนมีความเมตตาต่อเด็กและเอาใจใส่

เด็ก 

- ให้จัดการเรียนการสอนแบบเล่นปนเรียน ครูคอยดูแลพฤติกรรมเด็ก 

- การแสดงออกของคณะครูผู้สอนเป็นสิงสําคัญเด็กจะจดจําและนําไปเป็นตัวอย่าง  

ฉะนันการ แสดงออกในทางทีดีเป็นสิงดีมาก  ๆ

- การจัดให้มีศูนย์เด็กเล็กก่อนวัยเรียน  เหมาะสมเด็กจะได้เข้ากับเพือน ๆ  ได้ 
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3.2   ปัญหา 
- เรืองของนําดืมทีมีบริการน้อย  เด็กไม่ค่อยได้ดืมนํา บางครังเด็กไม่สบายผู้ปกครอง

นําเด็กมา  โรงเรียน จึงอยากให้ครูกวดขันเรืองนี เป็นพิเศษ เพาระโรงเรียนจะกลายเป็นแหล่งเพาะ

เชื อไข้หวัด 
- เด็ก ๆ แต่ละคนมีความแตกต่างกัน ผู้ส่ง ผู้ รับ การสือสาร ย่อมแตกต่างกนัมีคนเก่ง 

อ่อน ปานกลาง จึงเป็นเรืองธรรมดา 
- ต้นไม้หลบแดดมีน้อย 
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 3 ทางเข้าศูนย์ฯ ควรปรับปรุงให้ดีกว่านี  เพราะช่วงฤดูฝน

เส้นทางไปส่งบุตรหลาน ค่อนข้างลําบาก อยากให้พัฒนาถนนเป็นคอนกรีตอย่างด ี
- ควรจัดให้มีอาคารทีเป็นสัดส่วนมากกว่านี และห้องนํากต้็องอยู่ในตึก 
- สถานที เช่น ห้องเรียน ห้องนอน ร่วมกันสกปรก 
- อุปกรณ์ในการเรียนยังมีน้อยเกินไป ขาดโต๊ะเก้าอี ให้เด็ก โรงอาหารไม่เพียงพอ  
- พื นในห้องเรียนตอนเช้าค่อนข้างสกปรก ห้องนําไม่สะอาด เวลาอากาศร้อนพัดลมไม่

พอ หน้าฝน ฝนสาด 
- ควรจะมีเด็กมีความเป็นระเบียบการแต่งกายให้มากกว่านี 
- อยากได้อาคารใหม่ อยากให้มีอาคารเรียนเป็นสัดส่วน  ห้องนําสะอาด 
- ห้องเรียน สนามเด็กเล่น สถานทีรับประทานอาหาร ยังดูคับแคบ เพราะเด็กปฐมวัย

ซนไม่ชอบอยู่เฉยๆ  เล่น วิง ไม่ค่อยสะดวก อยากให้มีการระมัดระวังภัย จากท้องถนนมากขึ น 

อาคารเรียนสกปรก 
- บางครังทําการบ้านถ้าเจอตัวทีเขียนยากเด็กจะไม่ค่อยตังใจต้องพยายามสอนแกม

บังคับให้เขียนให้เสร็จ บางครังเด็กเครียดแสดงออกทางอารมณ์ ก้าวร้าว 
- มีอาคารเรียนทีคับแคบ ไม่เพียงพอต่อเด็ก ไม่เป็นสัดส่วน ห้องนําไม่เพียงพอ ไม่มีที

จอดรถเพียงพอ ไม่มีทีรับรองผู้ปกครองฤดูฝนเด็กไม่มีทีเล่นเดินไปโรงอาหารเปียกฝน และ

ห้องเรียนแฉะ 
- ขาดการดูแลจากผู้บริหารและผู้มีหน้าทีเกียวข้องปล่อยให้อยู่ไปวันๆ  ตามสภาพไปสนใจ    
- เด็กซน เด็กไม่อยากมาโรงเรียน 
- นมโรงเรียนจืดมาก 

  
3.3   ความคาดหวัง 

- อยากให้เด็กเป็นคนดี  ตังใจเรียน  มีความรับผิดชอบ 

- อยากเห็นเด็กมีพัฒนาการทีดี มีไอคิวดี ไม่แพ้โรงเรียนทีมีชือเสียง 

- อยากให้เพิมสือการเรียนการสอน อุปกรณ์ต่าง ๆ ตามวัยทีเหมาะสม 
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- อยากให้ลูกเรียนเก่ง ๆ อ่านออก เขียนได้  และเป็นเด็กด ี

- เด็กทุกคนเป็นคนดีของสังคม มีวัฒนธรรม จริยธรรม ประจําใจ 

- อยากได้อาคารใหม่ แบ่งแยกห้องเรียนกับนอนคนละส่วน 

- จัดหาอุปกรณ์การเรียนการสอนทีเหมาะสมกับวัย ติดพัดลมให้เหมาะหรือแอร์ 

- จัดแม่บ้านกวาดถูพื นห้องเรียนฆ่าเชื อโรค ทําความสะอาดฆ่าเชื อโรคห้องนํา 

- หวังว่าข้อคิดทีเขียนอยู่ข้างบนควรจะได้รับพิจารณาในภายภาคหน้าตอไป 

- หวังว่าผู้ทีเกียวข้องต่อการจัดการศึกษาคงจะดําเนินงานอย่างนี และดีตลอดไป 

- อยากให้ครูทุกคนใส่ใจเด็กทุกคนและทําให้เด็กรู ้สึกอบอุ่นเหมือนได้อยู่บ้านหรืออยู่

กับผู้ปกครอง 

- เด็กจะได้เล่นในสถานทีกว้างขึ น จะได้มีพัฒนาการทีดี สมวัย 

- หวังให้ได้พัฒนาขึ นในระดับทีเหมาะสมและสนใจทีจะเรียนในส่วนทีเขาคิดว่าทําไม่ได้

ให้มากขึ น 

- อยากให้โรงเรียนเทศบาลบ้านไผ่เปิดรับเลี ยงเด็กตลอดไป 

- หวังว่าเด็กจะมีพัฒนาการตามวัย 

- อยากให้ปรับปรุงอาคารให้ดีหรือน่าจะได้อาคารเรียนใหม่พร้อมห้องนําทีเพิมขึ นมี

อาคารเรียนเป็นสัดส่วน และเพิมพื นทีในการจัดกิจกรรม 

- อยากให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจักอุปกรณ์เพิมมากขึ นและจัดห้องเรียน  ห้องนอนให้

เหมาะสมกว่านี  ด้วยอาคารควรจัดเป็นสัดส่วนมากกว่านี 

- ครูจบปริญญา รักและสอนเด็กเป็นคนด ี

- อยากให้เด็กทุกคนดืมนมทีมีคุณค่ามากกว่านี 

- สนามเด็กเล่นเพียงพอ  และไม่คับแคบ 

- การเตรียมความพร้อมควรเน้นพัฒนาร่างกาย  อารมณ์  สังคม  เป็นหลัก 

- อยากให้มีความพร้อมเพือเรียนในชันสูงต่อไป 

- อ่าน เขียน  ก-ฮ,  ๐ – ๑๐๐,  A – Z 

- เด็กได้รับการดูแลอบรมจากครูเป็นอย่างดีและให้ครูดูแลใส่ใจเด็กให้มากกว่านี 

- เด็กเข้าห้องนําเป็น  เก็บทีนอน  และเข้ากับเพือน ๆ  ได้ 

- อยากให้ดีขึ นเรือย ปัจจุบันดีอยู่แล้ว 

- อยากให้เด็กกล้าแสดงออกและช่วยเหลือตัวเองได้และมีพัฒนาการดีขึ นเรือย 

- อยากให้เด็กมีระเบียบวินัย เข้าใจ  คําพูด คําสัง ยอมรับฟังเหตุผล 

- อยากให้ลูกเรียนรู้เรืองต่าง ๆ พบเห็นสิงแปลกใหม่ พบเพือนๆ และสถานทีทีไม่เคย

อยู่อ่านออกเขียนได้ 
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3.4   แนวทางแก้ไข 
- การฝึกฝน การหล่อหลอม ความอดทนและการมีสติ จะนํามาซึงความสําเร็จ 

- คุณครูเพียบพร้อม อบรมใกล้ชิดเด็กให้มาก ๆ แล้วทีขาดไม่ได้ อุปกรณ์การเรียนการ

สอนพร้อม 

- อยากให้คุณครูตรวจสอบผูม้ารับเด็ก เพือความปลอดภัย  
- ปรับปรุงแบ่งแยกให้ลงตัว 
- คัดสรรอุปกรณ์ทีเหมาะสมและสําคัญต่อเด็ก 
- ติดพัดลมสลับฟันปลา  มีแอร์สักเครือง 
- กวาดถูพื นหลังเลิกเรียนหรือหลังเรียน  หรือตอนเช้าก่อนเด็กมาโรงเรียน 
- ทําความสะอาดและฆ่าเชื อโรคอาทิตย์ละ 2 – 3  ครัง 
- น่าจะดูแลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มีการจัดวางแนวทางและระเบียบให้ดีมากขึ นกว่านี 
- อยากให้มีสถานทีกว้างขวางกว่านี และให้มีความร่มรืนเพือให้เด็กจะได้สัมผัสกับ

ธรรมชาต ิ
- จัดสร้างอาคารถาวร ทําสนามเด็กเล่นใหม่ ทําโรงอาหาร ห้องนํา และจัดสถานทีให้

กว้างขวาง รอบๆบริเวณศูนย์ 
- ทางผู้ปกครองก็จะพยายามฝึกสอนทีบ้านด้วยโดยการหาซื ออุปกรณ์สือในการฝึกหัด

เขียนระบายสีต่างๆ  ให้เขาทําในวันหยุดและหวังให้ทางโรงเรียนช่วยฝึกเด็กอยู่อีก

ทางหนึงตามเกณฑ์การเรียนการสอน 
- อยากให้มีสถานทีกว้างขวางมากกว่านี  และสร้างอาคารใหม่ในสถานทีทีเหมาะสม

พร้อมห้องนําทีถูกสุขลักษณะ 
- แยกโรงอาหาร แยกห้องนํา แยกห้องเรียน เพิมโต๊ะเก้าอี ให้เพียงต่อเด็กนักเรียน 

อยากให้ปรับปรุงทางเดินไปโรงอาหารแก้ไขห้องเรียน ห้องเล่น ทังในห้องเรียนและ

กลางแจ้ง 
- ถ้าไม่มีผู้มีอํานาจมาดูแลแก้ไขให้มีความเป็นอยู่ทีดีกว่านี   ก็จะไม่เกิดประโยชน์อะไร  

จะมาก็แค่ตอนทีผู้ปกครองมาประชุม (หวังหาคะแนนเท่านัน) 
- จัดซื อนมใหม่ 
- คํานึงถึงธรรมชาติเด็ก เป็นอิสระ เล่นออกกําลังกาย เน้นการเรียนรู้จากธรรมชาติ 
- ให้ครูรักเด็กทุกคน หมันดูแลและสังเกตเด็กแต่ละคนจะพบแนวทางแก้ไข 
- ไม่มีทีจอดรถ รถติด ไม่มีทีพักผู้ปกครอง พื นทีโรงเรียนขรุขระ 
- ขยายพื นทีให้กว้างขึ น มีสนามเด็กเล่นมากขึ น 
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3.5   ข ้อเสนอแนะเพิมเติม 

- สิงใดทีอยู่ในโรงเรียนตกหล่น พุพัง ขอให้จัดหาเพิมเติมซ่อมแซม 
- อยากให้รัวรอบขอบชิดมากกว่าเดิม ถนนหนทางไปมายังไม่สะดวก 
- อยากให้โรงเรียนมีกิจกรรมให้เด็กและผู้ปกครองทําร่วมกันบ้าง และอยากให้เด็กทุก

คนได้แสดงความสามารถของแต่ละคน ให้ทุกคนได้ชืนชม 
- บุคลากรพร้อม อุปกรณ์พร้อม มีการนําเสนอทีดี เหมาะสมกับผู้ฟัง เหมาะสมกับเวลา

และสถานที ย่อมนําไปสู่จุดหมาย และมีการประยุกต์ใช้สือท้องถินทีมีอยู่ให้เกิด

ประโยชน์ 
- ช่วยดูแลเรืองนําดืมให้มากกว่านี 
- ไม่มีข้อคิดเห็นทุกอย่างเหมาะสมดีอยู่แล้ว 
- ประทับใจคุณครูทุกคนมาก คุณครูทุกคนเอาใจใส่เด็กๆ ดีมาก 
- หวังว่าคณะผู้บริหารคงจะเล็งเห็นความสําคัญตรงนี ไม่มากก็น้อยดิฉันเป็นผู้ปกครองก็

หวังว่า ลูกหลานของชาวบ้านไผ่เราคงจะได้เรียนรู้ และสภาพอาคารคงจะเป็นสัดเป็น

ส่วนเป็นระเบียบเรียบร้อย 
- จัดให้นักเรียนถอดรองเท้าทุกครังก่อนเข้าห้องเรียน  และนําชันรองเท้าไปไว้ข้างนอก  

สถานทีกิน ข้าวจัดให้เป็นสัดส่วนและจัดสถานทีให้ร่มรืน เพราะตอนเทียงอากาศร้อง

เด็กนังกินข้าวตากแดด ตู ้นําดืมจัดให้มี 2–3 จุด  สนามเด็กเล่นจัดให้ร่มรืนและอยู่

ในความปลอดภัยแก่เด็ก ขอบคุณค่ะ 
- คือการทีมาเป็นครูอยู่กับเด็กนี มีความลําบากมากเพราะเด็กบางคนยังตัวน้อยจึงอยาก

ให้ช่วยดูแล ครูมาสอนให้ดีขึ นกับค่าตอบแทน 
- ขอให้จัดระเบียบนักเรียนให้มีความเรียบร้อย 
- อยากให้มีห้องเรียน โต๊ะเขียนหนังสือ โรงอาหาร ก็แค่อยากค่ะไม่ได้คาดหวังอะไร

มากขอแค่ คุณครูดูแลเด็กๆ การพูดจา การอยู่รวมกันกับคนอืน รู ้ จักแบ่งปันเพือ

เด็กๆ จะเติบโตขึ นมา อย่างมีคุณภาพต่อไป 
- อยากมีสนามเด็กเล่นเพิมมากขึ นและให้มีทีวีอีก ๒  เครือง 
- อยากให้มีกจิกรรมทีทําให้ผู้ปกครองกับเด็กได้เล่นหรือทํากิจกรรมร่วมกัน 
- ส่วนในเรืองอืนๆ เช่น สถานทีเล่น หรือบริเวณห้องเรียนก็ฝากครูทุกท่านช่วยดูแล

ความเรียบร้อย ปลอดภัยของเด็กตามความเหมาะสมถ้าบริเวณโรงเรียนสามารถจัด

ห้องเรียนเป็นสัดส่วนได้ก็จะด ี
- อยากให้ทางโรงเรียนจัดกิจกรรมเกียวกับเด็ก ผู้ปกครอง และครูให้มากขึ น 
- อยากทราบว่าทีโรงเรียนมีกิจกรรมยังไงในแต่ละวันเด็กอยู่ยังไง ถ้าจัดเป็น VCD ให้ดู

ก็น่าจะดี เกียวกับการเรียนการสอนปกติทีทําให้แต่ละวัน 
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- อยากได้มีอาคารหลังใหม่ 
- สถานทีคับแคบเกินไป 
- ตามความเหมาะสม 
- ควรสร้างศูนย์ใหม่ทีไม่แออัดโปร่งโล่งสบายกว่านี เด็กเป็นร้อยอยู่กันแออัดหน้าร้อนก็

ไม่มีแอร์ หน้าฝนฝนก็สาด เสื อผ้าก็มีให้น้อย ทุกสิงทุกอย่างถ้าเปรียบเทียบกัน สาธิต

มันเป็นหน้ามือหลังมือเลย ทุกอย่างก็เป็นมีความเหลือมลํากันมันก็มีข้อเปรียบเทียบ

ไม่งันก็ยุบศนูย์เด็กเล็กซะ แล้วไป เอาดีกับโรงเรียนสาธิต 
- อยากให้ครูสอน อ่าน เขียน และร้องเพลง 
- ให้ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม 
- นมโรงเรียนรสจืด นมร้านค้าจําหน่ายมีรสชาติ มันหอม กว่านมโรงเรียน 
- ครูเป็นตัวอย่างทีดีเด็กก็จะเป็นคนด ี
- ไปหาสถานทีทีเหมาะสมมีบริเวณกว้างขวางมีทีจอดรถและให้เด็กวิงเล่น 
- ควรเน้นทีตัวเด็กเป็นสําคัญ เอาใจใส่เด็กเป็นรายบุคคล ลดปัญหาเด็กก้าวร้าว 

สามารถช่วยเพือนได้ 
- ขอให้ทําดีทีสุด สมทีประชาชนไว้ใจทีมอบเด็กให้อยู่ในความดูแล 
- อยากมีห้องนําในห้องเรียนทุกห้อง 
- ขยายพื นทีบริเวณศูนย์กว้างขึ น 
- ปรับพื นทีให้เสมอกัน  ทําทางเดินเชือมระหว่างอาคาร 
- มีสมุดการบ้านให้ผู้ปกครองสอนทีบ้าน 
- ให้ครูรายงานพฤติกรรมเด็กกับผู้ปกครองทราบทุกวัน 
- ให้ครูมา  รับ – ส่ง  เด็กทุกครังเพือสอนให้เด็กสวัสดี พ่อ แม่ และคุณครู 
- ครูทุกคนเอาใจใส่ดูแลเด็ก  รักเด็กทุกคนเหมือนลูกหลาน (รักคุณครูทุกคน) 
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9.   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนามูล  อบต.นูนสาด อ.กระนวน ผู ้ดูแลเด็ก 4 คน หัวหน้าศูนย์ฯ 1 คน 
10. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองแวง อบต.หนองแวง  อ.พระยืน ผู ้ดูแลเด็ก  คน  ไม่มีหัวหน้าศูนย์ฯ 

 

4.  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดีเด่นขนาดใหญ่ 
     11.  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองสองห้อง เทศบาลตําบลหนองสองห้อง ผู ้ดูแลเด็ก 9 คน ไม่มีหัวหน้า

ศูนย์ฯ  
     12.  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านผือ เทศบาลตําบลพระลับ ผู ้ดูแลเด็ก 11 คน  หัวหน้าศูนย์ฯ 1 คน 
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แบบสรุปการตอบแบบสอบถามของกลุ่มผู ้ให้ข ้อมูล 

เรือง การพัฒนาบุคลากรเพือเสริมสร ้างศักยภาพเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

 

ตอนที  1  สภาพทั วไปของผู ้ตอบแบบสอบถาม 
 

1.   เพศ 

ชาย     จํานวน 1 คน   

หญิง    จํานวน 72 คน    

2.   อายุ  
20 -30 ปี   จํานวน 21 คน   

31 -40 ปี   จํานวน 29 คน   

41 -50 ปี   จํานวน 20 คน   

51 ปีขึ นไป    จํานวน 3 คน     

3.   วุฒิการศึกษาสูงสุด 
ตํากว่าอนุปริญญา   จํานวน 12 คน   

อนุปริญญา หรือเทียบเท่า  จํานวน 13 คน   

ปริญญาตรี     จํานวน 47 คน   

ปริญญาโท หรือสูงกว่า   จํานวน 1 คน   

สาขาทีจบ 
การศึกษาระดับปฐมวัย   จํานวน 13 คน   

อืนๆ ระบุ    จํานวน 3 คน   

4.  อายุการทํางานและประสบการณ์โดยรวม (รวมอายุงานในปัจจุบัน) 

ตํากว่า 5 ปี    จํานวน 34 คน   

6-10 ปี     จํานวน 21 คน   

11-14 ปี    จํานวน 4 คน   

15 -20 ปี    จํานวน 9 คน   

21- 25 ปี    จํานวน 4 คน   

26 ปีขึ นไป    จํานวน 1 คน   

5. ตําแหน่งปัจจุบัน  

หัวหน้าศูนย์     จํานวน 10 คน   

ผู้ดูแลเด็ก    จํานวน 63 คน   
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ตอนที  2  สภาพปัจจุบันและปัญหา  
 

รายการ 

ระดับความเป็นจริง 

มา
กท

ีส
ุด 

มา
ก 

ปา
นก

ลา
ง 

น้อ
ย 

น้อ
ยท

ีส
ุด 

5 4 3 2 1 

1.  สภาพปัจจุบันในการพัฒนาบุคลากร  

  1.1  ฝ่ายบริหารเป็นผู ้ ริเริมและมีบทบาทในทุกขันตอน 22 37 13 1  

  1.2  บุคลากรทุกฝ่ายเห็นพ้องร่วมกัน 22 39 12   

  1.3  มีการพัฒนาด้าน ร่างกาย อารมณ์ และจิตใจควบคู่กันไป 33 30 9 1  

  1.4  มีกรอบนโยบาย เป้าหมายทีชัดเจน 24 26 23   

  1.5  มีการจัดหาวิทยากรอย่างเหมาะสม 16 34 19 4  

  1.6  มีการสนับสนุนงบประมาณและวัสดุอย่างเพียงพอ 17 30 23 3  

  1.7  มีการจัดโครงการการดําเนินการพัฒนาบุคลากร 12 45 11 2 3 

  1.8  มีการแบ่งหน้าที รับผิดชอบอย่างชัดเจน 19 36 13 5  

  1.9  มีการประเมินผลการพัฒนาบุคลากรอย่างเป็นระบบ   12 40 15 6  

  1.10 ติดตามผลหลังการพัฒนาบุคลากรว่ามีความเปลียนแปลง

เพียงใด  
10 39 17 7  

2. กิจกรรมการพัฒนาบุคลากร  

 2. 1  ให้การสนับสนุนบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมอย่างต่อเนือง 17 37 11 4 4 

 2.2  บุคลากรมีความกระตือรือร้นในการเข้าฝึกอบรม  28 40 5   

  2.3  มีการนําความรู ้จากการฝึกอบรมไปเผยแพร่หรือถ่ายทอดทัวกัน 19 44 9 1  

  2.4  มีการจัดปฐมนิเทศให้แก่ผู ้ดูแลเด็กทีบรรจุใหม่หรือสับเปลียน

งานใหม่ 

10 33 22 8  

  2.5  ศูนย์มีหลักเกณฑ์การคัดเลือกครูเข้าร่วมสัมมนาด้านการศึกษา

ต่อ/ ศึกษาดูงาน 

13 41 13 5 1 

  2.6  มีการส่งเสริมให้บุคลากรได้ศึกษาต่อหรือศึกษาดูงาน 25 28 13 6 1 

  2.7  มีการสนับสนุนบุคลากรเข้ารับการประชุมเชิงปฏิบัติการ 23 28 14 4 4 

  2.8  มีการจัดกิจกรรมเพือสนองความสนใจและความต้องการของ

บุคลากร 

12 35 18 4 4 

  2.9  มีการจัดกิจกรรมทีดําเนินไปตามหน่วยงานต้นสังกัด   12 41 15 2 3 

  2.10 สามารถนําไปประยุกต์ใช้ในงานได้อย่างเหมาะสม 17 40 12 4  

3. สภาพปัญหาในการพัฒนาบุคลากร  

  3.1  ผู ้บริหารให้ความสําคัญในการพัฒนาบุคลากร  15 33 16 6 3 

  3.2  ผู ้บริหารเปิดโอกาสให้บุคลากรเข้ารับการพัฒนา 20 32 15 5 1 

  3.3  บุคลากรมีความกระตือรือร้นในการพัฒนาตนเอง 27 26 19 1  
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รายการ 

ระดับความคาดหวัง 

มา
กท

ีส
ุด 

มา
ก 

ปา
นก

ลา
ง 

น้อ
ย 

น้อ
ยท

ีส
ุด 

5 4 3 2 1 

  3.4 บุคลากรนําเอาความรู ้ใหม่ๆไปใช้เพือพัฒนางาน  21 49 3   

  3.5 วิทยากรมีความรู ้ความสามารถในการดําเนินกิจกรรมเพียงพอ 13 43 15 1 1 

  3.6 บุคลากรแต่ละฝ่ายไม่มีความจริงใจในการพัฒนาปัญหาด้านการ

จัดการ 
2 23 18 21 9 

  3.7 ขาดการประสานแผนระหว่างโรงเรียนกับ อปท. 2 17 28 22 4 

  3.8 ขาดการประเมินผลและติดตามผลการพัฒนาบุคลากร 4 17 26 21 5 

  3.9 งบประมาณมีแต่ไม่เพียงพอสําหรับดําเนินการ 4 23 31 9 6 

  3.10 จัดสรรงบประมาณไม่เหมาะสมกับระยะเวลาและกิจกรรมพัฒนา 6 13 34 13 7 

  3.11 ขาดเครืองมือในการรวบรวมข้อมูลเกียวกับการพัฒนาบุคลากร 7 12 32 16 6 

  3.12 ขาดวิธีการดําเนินการพัฒนาบุคลากรด้านจิตใจ 7 17 28 14 7 

  4. ความต้องการพัฒนา      

  4.1วิธีการพัฒนา      

   4.1.1 การฝึกอบรม 25 39 7 2  

   4.1.2 การศึกษาดูงาน 24 36 11 2  

   4.1.3 การนิเทศงาน 18 36 13 6  

   4.1.4 การประชุมเชิงปฏิบัติการ 20 37 14 2  

   4.1.5 การไปทัศนศึกษา 19 28 18 4 4 

   4.2 เนื อหาสาระ      

   4.2.1 หลักสูตรและวิธีการสอน 28 33 12   

   4.2.2 ระเบียบวิธีวิจัย 17 32 23  1 

   4.2.3 การจัดทําแฟ้มสะสมงาน 26 37 7 3  

   4.2.4 ทักษะในการปฏิบัติงาน 23 42 8   

   4.2.5 ทัศนคติและความเข้าใจในการปฏิบัติงาน 17 46 10   

   4.2.6 บุคลิกภาพและความสัมพันธ์กับบุคคล 28 37 8   

   4.2.7 การเขียนและเสนอผลงานทางการวิชาการ 15 44 12 2  

   4.2.8 ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ 19 39 13 1 1 

   4.3 ระยะเวลาในการพัฒนา  ช่วงเวลาควรมีการอบรมสัมมนาอย่าง

น้อย 

     

    4.3.1 เดือนละครัง 10 26 16 7 14 

    4.3.2 เทอมละครัง 17 33 16 5 2 

    4.3.3  ปีละครัง 8 25 15 15 10 
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ตอนที 3  สรุปข้อเสนอแนะทีได้จากเครืองมือ  
คําชี แจง  ให้ท่านใส่หมายเลขในช่อง (   ) ตามลําดับความสําคัญ(เลือกตอบ 3 ข้อ) 

1.  หลักการสําคัญของการพัฒนาบุคลากรเพือให้บรรลุผลควรคํานึงถึงประเด็นทีสําคัญ 3 

อันดับ แรกคือ  
1.1 การส่งเสริมให้ครูทุกคนได้มีโอกาสในการพัฒนาตนเอง 

1.2 ต้องให้สอดคล้องกับหน้าทีการงานทีกําลังปฏิบัติอยู่  

1.3 ส่งเสริมให้พัฒนาตนเองอย่างต่อเนือง  
2.  การพัฒนาบุคลากรมีวัตถุระสงค์สําคัญ 3 อันดับแรก คือ  

2.1 เพือให้สามารถทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิงขึ น  

2.2 เพือให้มีคุณลักษณะของความเป็นครูทีดียิงขึ น   

2.3 เพือให้มีความรับผิดชอบต่องานทีทํา  
3.  สมรรถภาพทีพึงประสงค์ของครูหลังจากทีได้รับการพัฒนาแล้ว ควรมีลักษณะสําคัญ 3 

อันดับแรกคือ      
3.1 เป็นผู้มีความกระตือรือร้นทีจะปฏิบัติงานในหน้าท ี

3.2 มีความรับผิดชอบต่องานทีทํา  
3.3 สามารถให้ข้อเสนอแนะแก่ผู้อืนได้อย่างถูกต้อง  

4.  หลักเกณฑ์ในการกําหนดแผนงาน โครงการ การพัฒนาบุคลากร 3 อันดับแรก คือ  

4.1 จัดกิจกรรมให้หลากหลาย เอื อต่อการพัฒนาคน พัฒนางาน  

4.2 เปิดโอกาสให้ครูมีส่วนร่วม  
4.3 กําหนดแผนงาน โครงการให้ตรงกับความต้องการของครู  

5.  การคัดเลือกบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมเพือพัฒนาบุคลากร ควรยึดหลักการใดเป็นสําคัญ 3  

อันดับแรกคือ  
5.1 ตามความจําเป็นหรือความต้องการของบุคลกรและของโรงเรียน  

5.2 เรียงไปตามลําดับ เพราะทุกคนต้องเข้ารับการฝึกอบรมอยู่แล้ว  

5.3 เลือกจารกบุคลากรทีมีปัญหาในการปฏิบัติงาน  

6.   เทคนิคการจัดกิจกรรมพัฒนาบุคลากรในโรงเรียนควรเป็นวิธีใดจึงจะเหมาะสมทีสุด 3 

อันดับแรกคือ  
6.1 การประชุมเชิงปฏิบัติการ  

6.2 การฝึกอบรม  
6.3 การสัมมนาทางวิชาการ  

7.  ปัจจัยสนับสนุนสําคัญของการพัฒนาบุคลการทีจะนําไปสู่ความสําเร็จ 3อันดับแรก คือ 

7.1 จากการส่งเสริมและสนับสนุนของฝ่ายผู้บริหาร  

7.2 จากความต้องการทีจะพัฒนาตนเองบุคลากร  

7.3 การจัดงบประมาณสนับสนุนอย่างพอเพียง          
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8.  สาเหตุสําคัญทีทําให้การพัฒนาบุคลากรไม่บรรลุผล (เลือกตอบ 3 ข้อ)  

8.1 เพราะผู้บริหารขาดวิสัยทัศน์ในการพัฒนาบุคลากร  

8.2 เพราะตนเองไม่ยอมเปลียนพฤติกรรม ไม่ยอมรับการเปลียนแปลง ไม่เห็น

ความสําคัญ  
8.3 เพราะการสนับสนุนด้านงบประมาณ และวัสดุอุปกรณ์ไม่เพียงพอ  

9.  ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิมเติมจากการจัดประสบการณ์การเรียนการสอนใน

ปัจจุบัน สามารถสรุปได้ดังนี 

9.1  ความเหมาะสม 
1)  ไม่เหมาะสม คือ : เด็กมากเกินไปควบคุมและทํากิจกรรมยาก 

2)  เหมาะสม 
เหมาะสม ไม่เหมาะสม 

13. สามารถทํากิจกรรมพัฒนาการได้ทัง 4 ด้าน 

14. ได้รับการศึกษาต่อเพือพัฒนาบุคลากร 

15. นําภูมิปัญญาท้องถินมาร่วมจัดกิจกรรม 

16. มีหลักสูตรสถานศึกษา + มีการจัดแผนการ

จัดประสบการณ์ มีความเหมาะสม 

17. ให้บริการทัวถึง มีประสิทธิภาพ 

18. เด็กได้รับการพัฒนาเหมาะสมกับวัย และ

ตามความแตกต่างของแต่ละบุคคลอย่างเต็ม

ศักยภาพ 

19. จัดกิจกรรมเหมาะสมกับพัฒนาการเด็ก 

20. ให้ชุมชน/ชาวบ้านมีส่วนร่วมในการจัด

กิจกรรมให้กับเด็ก เช่น เล่านิทาน 

21. จัดกิจกรรมเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 

22. มีการจัดการเรียน – การสอนตามอัตภาพ

ของศูนย์ฯ 

23. ครูมีความรู้ความสามารถผู้ปกครองเชือถือ 

24. ตามแบบแผนการเรียน – การสอน มี

ความเหมาะสมตามวัยเรียน 

9. ครูต่อเด็กมากเกินไปควบคุมดูแล และทํา

กิจกรรมยาก 

10. กิจกรรมทีต้องจัดในแต่ละวัน 6 กิจกรรม 

มากเกินไป 

11. ห้องเรียน/นอน/เล่น ห้องเดียวกัน 

12. นักวิชาการ ยังทํางานไม่ตรงตามความ

ต้องการจริงปล่อยให้ ผู้ ดูแลเด็ก คิดค้นหา

แนวทางเองทําให้ขาดทักษะกระบวนการจัดทํา

เอกสาร และจัดเก็บข้อมูล 

13. ผู้บริหารทีรับผิดชอบงานศูนย์ฯ ไม่มีความ

เข้าใจ และให้ความสําคัญในการพัฒนาเด็กใน

วัยนี 

14. ขาดต้นไม้ร่มเงา 

15. มลพิษไอเสียจากการอุ่นเครืองรถฝ่าย

ป้องกัน 

16. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ไม่ดีมาก เพราะ 

อาคารเรียนไม่เหมาะสม 
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9.2  ปัญหา 
a. การจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ต้องการสือทีสอดคล้องกับเนื อหา 

b. ขาดสือ การสอน / ห้องเรียนคับแคบ /เป็นห้องโถงโล่งทุกกลุ่มเรียบนอยู่ที

เดียวกัน 

c. ขาดแผนการสอน / ส่งแต่ หน.ศูนย์ ไปอบรม ควรส่งครูทุกคนไป 

d. เด็กมาจากสิงแวดล้อมต่างกัน จึงมีความแตกต่างกัน 

e. ขาดความร่วมมือของผู้ปกครอง 

f. การเรียนการสอนยึดหลักการสอนแบบเดิมๆ 

g. จัดสรรงบฯ ไม่เพียงพอ / ขาดงบฯ 

h. เด็กก้าวร้าวผู้ปกครอง (ปู,่ย่า,ยาย) ตามใจมากเกินไป 

i. ครูไม่จบเอกปฐมวัย 

j. เด็กอายุ 3-5 ปี เรียนรวมกลุ่มกันทําให้การเรียนรู้ ต่างกันเด็กเล็กจะเรียนรู้

ไม่ทันเพือน 

k. ห้องเรียนไม่พอต้องเรียนทีโรงอาหารเด็กไม่มีสมาธ ิ

l. ขาดผู้นิเทศ แนะนํา 

m. ศูนย์อยู่กับสถานีอนามัยไม่เป็นสัดส่วน มีคนเข้าออกเป็นประจําเด็กไม่มี

สมาธ ิ

n. มีการแต่งตัง หน.ศูนย์ จริง แต่ในการปฏิบัติขึ นอยู่กับข้าราชการผู้บริหาร

ทังหมด ผู้ดูแลเด็ก ไม่มีความเข้าใจเกียวกับการจัดประสบการณ์และหลักสูตรให้ตรงกัน 

o. ผู้ดูแลเด็ก ขาดทักษะ กระบวนการทําแผนการจัดประสบการณ์และหลักสูตร

สถานศึกษามาใช้ให้ผลสัมฤทธ ิ

p. งบฯ ค่ารายหัวไม่เพียงพอแก่การใช้จ่าย ส่วน งบฯ อาคารสถานทีไม่จัดสรร 

q. ศูนย์ฯ ควรได้รับการส่งเสริมเท่าเทียมสถานศึกษา 

r. รับ ผู้ดูแลเด็ก ไม่ตรงวุฒิ 

s. ของเล่นในห้องไม่เพียงพอ 

t. ผู้ปกครองขาดการดูแลเอาใจใส่เด็ก 

u. ยังไม่ค่อยเชียวชาญ 

v. สถานที อาคาร ห้องนํา โรงอาหาร ไม่เพียงพอ 

w. อาคารเรียน / สิงแวดล้อม / บุคลากร 

x. เดก็บางคนพัฒนาการก้าวร้าว / ไม่ยอมทําตามทีครูบอก 

9.3  ความคาดหวัง 
1) ให้เด็กบรรลุวัตถุประสงค์ โตขันมีคุณภาพ เก่ง ดี มีความสุข 
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2) ขออาคารสถานทีให้ดีได้มาตรฐาน/มีบุคลากรเพียงพอสําหรับจํานวน

นักเรียน 

3) ต้องการให้เด็กมีพัฒนาการทัง 4 ด้านให้เขาเป็นคนเก่ง ดี มีความสุข 

4) เด็กมีความพร้อมทีจะศึกษาต่อในระดับอนุบาล 

5) อยากให้ต้นสังกัดเอาใจใส่และดูแลให้มากกว่านี 

6) อยากให้ผู้บริหารให้ความสําคัญกับการพัฒนาบุคลากร(ผู้ดูแลเด็ก) 

7) ให้ความสําคัญในการจัดการศึกษาในชุมชนมากกว่านี 

8) จัดอมรม ศึกษาดูงานอย่างต่อเนือง 

9) ผู้ดูแลเด็กได้รับการพัฒนาด้านจิตใจ และอยากให้มีวิทยากรให้การแนะนํา 

ผู้ดูแลเด็ก บ่อย  ๆ

10) แยกห้องตามระดับอายุ ทํากิจกรรมกลุ่มอายุระดับเดียวกัน 

11) อยากให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้รับการพัฒนาให้ได้มาตรฐาน เด็กมีคุณภาพ 

12) เด็กมีพัฒนาการดีด้วยตนเองได้ มีสุขภาพดี ร่าเริงแจ่มใส 

13) มีสือพอเพียงแก่ความต้องการและมีคุณภาพ 

14) อยากให้เด็กเรียนหนังสือได้ 

15) ควรให้เจ้าหน้าทีผู้ รับผิดชอบร่วมกับผู้ ดูแลเด็กจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา

สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กโดยเฉพาะ เพือจะได้มาตรฐานในการจัดประสบการณ ์

- อยากให้พัฒนาตัวครูและเด็กให้มีพัฒนาการทีดีขึ น 
- ให้แต่งตังผู้มีประสบการณ์ ชํานาญด้านบริหารหลักสูตรการจัดการเรียน

การสอนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทุกแห่ง 
- รัฐบาลน่าจะผลักดันให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นการศึกษาขันพื นฐาน 
- ให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีการพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนือง 
- ให้เด็กทํากิจกรรมตามทีครูสอนได้ และสามารถให้ผู้ปกครองดูให้ 
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีคุณภาพทังผู้ เรียนและผู้สอนได้ จัดกิจกรรมๆได้

สอดคล้องกับหลักสูตร ความต้องการของเด็ก/ผู้ปกครอง 
- เด็กมีพัฒนาการทัง 4 ด้านตามวัย/ครูได้รับการศึกษาต่อมากขึ น 
- อยากได้อาหารใหม่ 

9.4  แนวทางแก้ไข 
1) ประสานขอความร่วมมือกับผู้บริหารในการสนับสนุนสือให้พอเพียง 

2) ผู้บริหารต้องมีจิตวิทยาการบริหารจัดการทีดี และเห็นความสําคัญของเด็ก 

3) อยากให้ผู้บริหารลงพื นทีสภาพจริงว่าควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร 

4) เสนอแผนงานโครงการต่างๆ เพือรับการสนับสนุน 

5) จัดอัตราครูให้เพียงพอ 
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6) พื นทีในศูนย์ห้องเรียน/สนามเด็กเล่นคับแคบ ควรปรับปรุง 

7) ให้การศึกษาต่อ/อบรมแก่บุคคล 

8) จัดสรรงบประมาณทีมาไว้เพียงพอ และบริหารงานให้ชัดเจน โปร่งใสทุก

อย่างอยู่ทีผู้บริหาร 

9) จัดทําหลักสูตรสถานศึกษา ให้ตรงตามบริบทของท้องถิน 

10) จัดทําแผนและจัดประสบการณ์เรียนรู้ได้เหมาะสมและนําไปใช้ได้จริง 

- มีการนิเทศติดตามผล อย่างจริงจัง 

- หน่วยงานทีไก้รับผิดชอบต้องมีความรอบคอบและเข้าใจ ถึงแก่นแท้ของ

บริหารสถานศึกษา ระดับปฐมวัย 

- อาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนสะท้อนปัญหาให้ผู้ มีอํานาจ ให้ร่วม

รับทราบและแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง และทีสําคัญขอเสนอปัญหานี ผ่าน

ท่านรองนายกฯอาทิตย์ ในอนาคต(เด็กของวิทยานิพนธ)์สะท้อนปัญหา

และเสนอแนวทางแก้ไขร่วมด้วย 

- บุคลากรมีความตระหนัก เข้าใจ บทบาทหน้าที ศึกษาและทุ่มเทปฏิบัต ิ

- ครูมีการพัฒนาตนเอง 

9.5  ข้อเสนอแนะเพิมเติม 
1) แบ่งเด็กแยกตามอายุ 

2) มีห้องเรียนทีเพียงพอ 

3) ควรมีสือสําเร็จรูปทีสอดคล้องกับแผนการจัดประสบการณ์ได้พียงพอ 

4) แบ่งห้องเรียนเป็นห้องๆ ตามกิจกรรม และให้มีผู้ รับผิดชอบประจําห้อง 

5) ให้ครูสอนอย่างเดียว ไม่ต้องทําความสะอาด 

6) ดีใจมากทีได้เป็นส่วนหนึงของงาน การพัฒนาบุคลากรเพือเสริมสร้างศักยภาพ 

7) อยากให้มีปิดเทอม 

8) ควรให้ได้รับเงินเดือนตามวุฒิ 

- อยากให้มี นักวิชาการศึกษา ระดับเชียวชาญ ลงพื นทีเก็บข้อมูลโดยตรง 

เพือนําไปพัฒนา ไม่ใช่ว่ามาเฉพาะเวลามีการประกวด หรือมาเพือเก็บ

ข้อมูลไปทําวิจัยเท่านัน 

- การพัฒนาทรัพยากรบุคลทีมีคุณภาพต้องเริมที 0-5 มีการสร้างคน

คุณภาพให้ได้ต้องได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่าย ตังแต่ระดับชาติ ท้องถิน

และครอบครัว 

- การสร้างเครือข่ายทีเข้มแข็ง มีการแลกเปลียนเรียนรู้ระหว่างหน่วยงาน 

- สภาพแวดล้อมมีส่วนสําคัญต่อการเรียนรู ้

- ควรให้มีขวัญกําลังใจแก่ ผู้ดูแลเด็ก ทุกๆคน 
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