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บทคัดยอ 
 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาสภาพที่เคยเปนมา สภาพปจจุบัน สภาพปญหา สภาพที่
คาดหวัง ทางเลือกเพื ่อแกปญหาหรือบรรลุสภาพที ่คาดหวัง และการเลือกทางเลือกเพื ่อกําหนดเปนแผน    
ปฏิบัติการในการจัดการศึกษาปฐมวัยของศูนยพัฒนาเด็กเล็กดงพอง องคการบริหารสวนตําบลศิลา และ 2) 
ศึกษาปรากฏการณของการปฏิบัติ การเปลี่ยนแปลง การเรียนรูจากการกระทําทั้งระดับตัวบุคคล ระดับกลุม
บุคคล และระดับองคการ และความรูใหมที่เกิดขึ้นจากการใชแผนปฏิบัติการที่ถือเปนตัวสอดแทรกหลัก และใช
หลักองครวมที่ถือเปนตัวสอดแทรกเสริมไปปฏิบัติตามวงจรแบบเกลียวสวาน 2 วงจรของกิจกรรมการวางแผน 
การนําแผนไปปฏิบัติ การสังเกต และการสะทอนผลของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม ผูรวมวิจัยคือ        
ผูมีสวนไดเสียในการจัดการศึกษาปฐมวัยของศูนยพัฒนาเด็กเล็กดงพอง จํานวน 49 คน เครื่องมือที่ใชในการ
วิจัย คือ แบบสังเกต แบบสัมภาษณเชิงลึก และแบบตรวจสอบหรือบันทึก 

ผลการวิจัย พบวา ศูนยพัฒนาเด็กเล็กดงพอง มีการดําเนินการจัดการศึกษาใน 4 ดานคือ ดานบุคลากร
และการบริหารจัดการ ดานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ดานคุณภาพเด็กปฐมวัย และดานการสนับสนุนจากชุมชน แต
จากผลการดําเนินงานในปที่ผานมาพบวาการจัดการศึกษาของศูนยพัฒนาเด็กเล็กดงพองมีสภาพปญหาตางๆ 
เกิดขึ้นหลายประการจนสงผลใหไมผานเกณฑมาตรฐานกลางการดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกร
ปกครองสวนทองถิ ่น จึงไดดําเนินงานโครงการเพื ่อแกปญหารวม 4 โครงการ คือ 1) โครงการยกระดับ
มาตรฐานการดําเนินงานดานบุคลากรและการบริหารจัดการ 2) โครงการยกระดับมาตรฐานการดําเนินงานดาน
ศูนยพัฒนา เด็กเล็ก 3) โครงการยกระดับมาตรฐานการดําเนินงานดานคุณภาพเด็กปฐมวัย และ 4) โครงการ
ยกระดับมาตรฐานการดําเนินงานดานการสนับสนุนจากชุมชน ซึ่งมีผลทําใหศูนยพัฒนาเด็กเล็กดงพองผาน
เกณฑการประเมินคุณภาพตามเกณฑมาตรฐานกลางการดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกรปกครอง         
สวนทองถิ่นอยูในระดับดีขึ้นไปทุกดานทุกรายการ 

นอกจากนี้ยังพบวา ผูวิจัย ครู ผูปกครองนักเรียน คณะกรรมการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก และบุคลากรจาก
องคการบริหารสวนตําบลศิลา เกิดการเรียนรูจากการปฏิบัติหลายประการทั้งในดานความรูและประสบการณ
ตางๆ และเกิดความรูใหมจากการปฏิบัติ 3 ลักษณะคือ 1) ความรูใหมจากการปฏิบัติตามหลักการของการวิจัย
เชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมในบริบทเฉพาะของศูนยพัฒนาเด็กเล็กดงพอง 2) ความรูใหมที่เกิดขึ้นภายหลัง
จากการนําหลักองครวมเสนอตอผูรวมวิจัย คือ องครวม 4 ประสานเพื่อการพัฒนา และ 3) ความรูใหมที่เกิดขึ้น
จากการถอดบทเรียนที่ไดจากการทํางานรวมกันในขั้นตอนสุดทายของการวิจัย คือ SILA CHAIN Model 
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ABSTRACT 
 

The objectives of this research were to study: 1) the former and present conditions, problems, 
expectations, possible alternative solutions to solve problems or achieve expectations, and the choices made 
in formulating an action plan for early childhood educational management at the Dong Pong Early 
Childhood Development Center; 2) the phenomena, changes, learning by doing at the individual, group and 
organization levels, and new knowledge created both by the action plan (main intervention) and the holistic 
approach (additional intervention) within the two cycles of the spiral participatory action research method. 
Research participants consisted of 49 stakeholders connected with the Dong Pong Early Childhood 
Development Center. Research instruments were an observation form, in-depth interview, and examining or 
record form. 

Findings indicated that the Dong Pong Early Childhood Development Center had a four-fold 
approach to educational management involving personnel and management, an early childhood development 
center, the quality of the children at the center, and support from the community. However, it was found that 
many problems occurred during the previous year of operation with the result that the early childhood 
development center did not meet the national standards set for local administrative organizations. Therefore 
four projects were initiated to meet these national standards by raising the quality of personnel and 
management, restructuring the early childhood development center, improving the ability of the children at 
the center, and strengthening the support from the community. 

As a result the Dong Pong Early Childhood Development Center was able to meet the national 
standards at the levels expected by these four criteria. In addition, it was found that the researcher, teachers, 
parents, committee members, and Sila Tambon Administrative Organization personnel were able to increase 
their knowledge through these revised initiatives by generating new knowledge, conducting participatory 
action research and establishment of a holistic approach to conducting the four development projects 
simultaneously using the SILA CHAIN Model. 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิทยานิพนธนี้ไดรับทุนสนับสนุนการวิจัยจากองคการบริหารสวนตําบลศิลา 
อําเภอเมืองขอนแกน จังหวัดขอนแกน 

 
 



 

กิตติกรรมประกาศ 
 
 

การวิจัยครั้งนี้ สําเร็จไดเพราะความเมตตากรุณาของ รองศาสตราจารย ดร.วิโรจน สารรัตนะ อาจารย 
ที่ปรึกษาหลัก และ ดร.ศิริกุล นามศิริ อาจารยที่ปรึกษารวม ที่ไดใหคําแนะนํา ตลอดจนชี้แนะแนวทางในการ
ดําเนินการวิจัยจนสําเร็จลุลวงไดดวยดี ผูวิจัยจึงขอกราบขอบพระคุณทานทั้งสองอยางสูงยิ่งไว ณ โอกาสนี้ 

ขอกราบขอบพระคุณ ผูชวยศาสตราจารย ดร.ไพศาล สุวรรณนอย รองศาสตราจารย ดร.กนกอร  
สมปราชญ ผูชวยศาสตราจารย ดร.ทวีชัย บุญเติม และ อ.ดร.ประยุทธ ชูสอน ที่กรุณารับเปนประธานและ
กรรมการสอบวิทยานิพนธ 

ขอกราบขอบพระคุณคณาจารยประจําหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน รวมทั้งคณาจารยผูที่ไดสั่งสอนในระดับบัณฑิตศึกษาทุกๆ ทาน ที่ได
ทุมเทความรูความสามารถสั่งสอนศิษยใหเกิดการเรียนรู และนําผลการเรียนรูไปใชใหเกิดประโยชนตอสังคมทั้ง
ในปจจุบันและอนาคต และขอกราบขอบพระคุณ คุณพอยอดยิ่ง จันทนพิมพ นายกองคการบริหารสวนตําบลศิลา 
พรอมดวยสภาองคการบริหารสวนตําบลศิลาที่ไดใหการสนับสนุนงบประมาณสําหรับการวิจัยในครั้งนี้ 

ขอกราบขอบพระคุณ รองศาสตราจารย ดร.สมคิด สรอยน้ํา ผูชวยศาสตราจารย ดร.สวัสดิ์ โพธิวัฒน 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.นภดล พูลสวัสดิ์ ผูชวยศาสตราจารย ดร.คนึง สายแกว และ ดร.อภิสิทธิ์ บุญยา ที่รับเปน
ผูเช่ียวชาญใหคําแนะนําและตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ 

ขอขอบคุณนักศึกษาปริญญาเอก รุน 7 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน ทุกทาน ที่ไดใหความชวยเหลือซึ่งกันและกันมาโดยตลอด 

ขอขอบพระคุณชาวบานดงพองและผูรวมวิจัยทุกคน ที่ใหความรวมมือในการวิจัยครั้งนี้อยางดียิ่ง จน
สําเร็จตามวัตถุประสงคทุกประการ และขอขอบคุณ มิสเตอร มารติน วีลเลอร เพื่อนรักที่คอยชวยเหลือในดานการ
แปลภาษาเปนอยางดียิ่ง รวมทั้งขอขอบคุณ นายพรนรินทร บุญสอน ผูชวยในการบันทึกภาพและเสียงตลอด
ระยะเวลาของการดําเนินการวิจัยในครั้งนี้ 

ขอขอบคุณ  นางบุณยนุช  (รัฐวร)  มนเพียรจันทร  ผู เปนภรรยา  และบุตรชายทั้งสองคนคือ                
นายพิพัฒนพล และ นายกิตตินันท  มนเพียรจันทร  ที่คอยเปนทั้งกําลังทรัพยและกําลังใจเสมอมา และขอบคุณพี่ๆ 
ทั้งสองคือ นายดนัย และ นายวิเชียร  มนเพียรจันทร ที่คอยใหกําลังใจอยูเสมอ และขอขอบคุณทุกๆ ทานที่คอย
ชวยเหลือ เปนกําลังใจ และอํานวยความสะดวกในการดําเนินการวิจยัแกผมในครั้งนี้เปนอยางสูงยิ่ง 

ทั้งนี้ คุณความดีของวิทยานิพนธเลมนี้ขออุทิศแดคุณพอบุญเหลือ และคุณแมดรุณ มนเพียรจันทร  
ผูเปนบิดา-มารดา ที่ไดลวงลับไปแลว 
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 1. ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 1 
 2. คําถามการวิจัย 5 
 3. วัตถุประสงคของการวิจัย 5 
 4. ขอบเขตของการวิจัย 6 
 5. ขอตกลงเบื้องตน 6 
 6. นิยามศัพทเฉพาะ 7 
 7. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากการวิจัย 8 
บทที่ 2 วรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 9 
 1. การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม: กรอบแนวคิดเพื่อการวิจัย 9 
 2. แนวคิดและหลักองครวม: ตัวแปรสอดแทรกเสรมิในการวิจัย 76 
 3. หลักการ แนวคิด และทฤษฎีของการจัดการศึกษาปฐมวัย 87 
 4. กรอบแนวคิดเชิงทฤษฎีเพื่อการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม 138 
 5. บริบทของชุมชนและศูนยพัฒนาเด็กเล็กดงพอง 140 
บทที่ 3 วิธีดําเนินการวิจัย 149 
 1. สถานที่หรือพ้ืนที่ที่ดําเนินการวิจัย 151 
 2. ผูรวมวิจัยและบทบาทของผูรวมวิจัย 152 
 3. ขั้นตอนการวิจัย 152 
 4. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 159 
 5. การเก็บรวบรวมขอมูล 159 
 6. การวิเคราะหขอมูล 160 
 7. การเขียนรายงานผลการวิจัย 160 
 
 



 ฉ 

สารบัญ (ตอ) 
 
 

 หนา 

บทที่ 4 ผลการดําเนินการวิจัย 163 
 1. การปฏิบัติจริง 2 วงจร 10 ขั้นตอน 164 
 2. การเปลี่ยนแปลงจากการปฏิบัติ 345 
 3. การเรียนรูจากการกระทําหรือการปฏิบัติ 354 
 4. ความรูใหมที่เกิดขึ้น 358 
บทที่ 5 สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 365 
 1. สรุปผลการวิจัย  366 
 2. การอภิปรายผล 380 
 3. ขอเสนอแนะ 386 
บรรณานุกรม  391 
ภาคผนวก  405 
 ภาคผนวก ก หนังสือราชการ เรื่อง ขออนุญาตแตงตั้งผูเช่ียวชาญ 407 
 ภาคผนวก ข เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 415 
 ภาคผนวก ค รายช่ือผูรวมวิจัย 447 
 ภาคผนวก ง เอกสารประกอบการบรรยายแนวคิดเชิงเทคนิคตางๆ สําหรับผูรวมวิจัย 451 
ประวัติผูเขียน  517 
 



 

สารบัญตาราง 
 
 

 หนา 

ตารางที่ 1 วงจร  PAR  ตามแนวคิดของ Seymour-Rolls & Hughes (2000) 13 
ตารางที่ 2 เปรียบเทียบการวิจัยแบบดั้งเดิมกับการวิจัยเชิงปฏิบัติการตามทัศนะของ Mills (2007) 15 
ตารางที่ 3 ความแตกตางระหวางแนวคิดแบบแยกสวนกับแนวคิดองครวม ตามแนวคิดของ 80 

วิลาส เตชะไพบูลย 
ตารางที่ 4 สรุปแนวคิดของนักปรัชญาแตละยุคสมัยที่มีบทบาทตอการจัดการศึกษาปฐมวัย 92 

ในยุคปจจุบัน 
ตารางที่ 5 กลุมแนวคิดเกี่ยวกับพัฒนาการและการเรียนรูที่มีอิทธิพลตอจุดมุงหมายและทิศทาง 101 

การจัดการศึกษาปฐมวัย 
ตารางที่ 6 ผลการสังเคราะหประเด็นเกี่ยวกับคุณลักษณะที่พึงประสงคของเด็กปฐมวัย 119 

ที่มีอิทธิพลตอจุดมุงหมายในการจัดการศึกษา 
ตารางที่ 7 ผลการสังเคราะหประเด็นเกี่ยวกับหลักการและแนวคิดสําคัญที่จะมีอิทธิพล 120 

ตอทิศทางการจัดการศึกษาปฐมวัยขององคการบริหารสวนตําบล 
ตารางที่ 8 ผลการสังเคราะหองคประกอบหลักในการจัดการศึกษาปฐมวัยขององคการบริหาร 130 

สวนตําบล 
ตารางที่ 9 รายนามคณะกรรมการศูนยพัฒนาเด็กเล็กดงพอง ปการศึกษา 2553 144 
ตารางที่ 10 ขอมูลพ้ืนฐานของผูปกครองนักเรียนในศูนยพัฒนาเด็กเล็กดงพอง ปการศึกษา 2553 145 
ตารางที่ 11 กิจกรรมและการดําเนินงานในระยะที่ 1 การเตรียมการกอนลงพื้นที่ 165 
ตารางที่ 12 กิจกรรมและการดําเนินการที่เกิดขึ้นในระยะที่ 2 การลงพื้นที่อยางเปนทางการ 174 
ตารางที่ 13 ปฏิทินการดําเนินงานเพื่อการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม 185 
ตารางที่ 14 ขอสรุปจากการจัดกิจกรรมการสะทอนผลเมื่อสิ้นสุดขั้นตอนการเตรียมการ 187 
ตารางที่ 15 กิจกรรมและการดําเนินงานในขั้นตอนการวางแผน 191 
ตารางที่ 16 ผลการประเมินคณุภาพศูนยพัฒนาเด็กเล็กดงพอง ปการศึกษา 2552 – 2553 208 
ตารางที่ 17 ผลการตรวจสอบเอกสารและหลักฐานการดําเนินงานดานการบริหารจัดการ/ 209 

การจัดโครงสรางองคการ 
ตารางที่ 18 ผลการตรวจสอบเอกสารและหลักฐานในการดําเนินงานดานบุคลากร 209 
ตารางที่ 19 ผลการตรวจสอบเอกสารและหลักฐานในการดําเนินงานดานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 210 
ตารางที่ 20 ผลการตรวจสอบเอกสารและหลักฐานในการดําเนินงานดานคุณภาพเด็กปฐมวัย 213 
ตารางที่ 21 ผลการสังเกตและตรวจสอบเอกสารการดําเนินงานดานการสรางเครือขาย 214 

และการมีสวนรวม 
ตารางที่ 22 การวิเคราะหสภาพปญหาดานการบริหารจัดการ/การจัดโครงสรางองคการ 215 



 ซ 

สารบัญตาราง (ตอ) 
 
 

 หนา 

ตารางที่ 23 การวิเคราะหสภาพปญหาดานบุคลากร 216 
ตารางที่ 24 การวิเคราะหสภาพปญหาดานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 217 
ตารางที่ 25 การวิเคราะหสภาพปญหาการดานคุณภาพเด็กปฐมวัย 219 
ตารางที่ 26 การวิเคราะหสภาพปญหาการดานการสรางเครือขายและการมีสวนรวม 219 
ตารางที่ 27 การวิเคราะหทางเลือกที่หลากหลายเพื่อการแกปญหาดานการบริหารจัดการ/ 221 

การจัดโครงสราง องคการ 
ตารางที่ 28 การวิเคราะหทางเลือกที่หลากหลายเพื่อการแกปญหาดานบุคลากร 222 
ตารางที่ 29 การวิเคราะหทางเลือกที่หลากหลายเพื่อการแกปญหาดานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 224 
ตารางที่ 30 การวิเคราะหทางเลือกที่หลากหลายเพื่อการแกปญหาดานคุณภาพเด็กปฐมวัย 228 
ตารางที่ 31 การวิเคราะหทางเลือกที่หลากหลายเพื่อการแกปญหาดานการสรางเครือขาย 229 

และการมีสวนรวม 
ตารางที่ 32 การประเมินและเลือกทางเลือกเพื่อปฏิบัติการแกปญหาดานการบริหารจัดการ/ 231 

การจัดโครงสรางองคการ 
ตารางที่ 33 การประเมินและเลือกทางเลือกเพื่อปฏิบัติการแกปญหาดานบุคลากร 232 
ตารางที่ 34 การประเมินและเลือกทางเลือกเพื่อปฏิบัติการแกปญหาดานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 233 
ตารางที่ 35 การประเมินและเลือกทางเลือกเพื่อปฏิบัติการแกปญหาดานคุณภาพเด็กปฐมวัย 237 
ตารางที่ 36 การประเมินและเลือกทางเลือกเพื่อปฏิบัติการแกปญหาดานการสรางเครือขาย 238 

และการมีสวนรวม 
ตารางที่ 37 ขอสรุปจากการจัดกิจกรรมการสะทอนผลการดําเนินงานเมื่อสิ้นสุด 256 

ขั้นตอนการวางแผน 
ตารางที่ 38 กิจกรรมและการดําเนินงานในขั้นตอนการปฏิบัติ 259 
ตารางที่ 39 การจัดทีมงานโครงการเพื่อนําแผนลงสูการปฏิบัติ 260 
ตารางที่ 40 เครื่องมือการวิจัยที่ผูวิจัยและผูรวมวิจัยไดรวมกันจัดทําขึ้นในขั้นตอนการปฏิบัติ 263 
ตารางที่ 41 ผลการประเมินสภาพการดําเนินงานดานการบริหารจัดการ/การจัดโครงสรางองคการ 265 

ระยะกอนการนําแผนลงสูการปฏิบัติ 
ตารางที่ 42 ผลการประเมินสภาพการดําเนินงานดานบุคลากร ระยะกอนการนําแผนลงสูการปฏิบัติ 265 
ตารางที่ 43 ผลการประเมินสภาพการดําเนินงานดานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ระยะกอนการนําแผน 266 

ลงสูการปฏิบัติ 
ตารางที่ 44 ผลการประเมินสภาพการดําเนินงานดานคุณภาพเด็กปฐมวัย ระยะกอนการนําแผนลงสู 268 

การปฏิบัติ 
 



 ฌ 

สารบัญตาราง (ตอ) 
 
 

 หนา 

ตารางที่ 45 ผลการประเมินสภาพการดําเนินงานดานการสรางเครือขายและการมีสวนรวม  269 
ระยะกอนการนําแผนลงสูการปฏิบัติ 

ตารางที่ 46 กิจกรรมการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 270 
ตารางที่ 47 กิจกรรมและระยะเวลาในการดําเนินงานของโครงการที่ 2  276 
ตารางที่ 48 การวิเคราะหสภาพของงานที่ตองการพัฒนา 279 
ตารางที่ 49 กิจกรรมและระยะเวลาของโครงการที่ 3 281 
ตารางที่ 50 กิจกรรมและระยะเวลาของโครงการที่ 4 283 
ตารางที่ 51 กิจกรรมและการดําเนินงานในขั้นตอนการสังเกตผล 286 
ตารางที่ 52 การกําหนดเทคนิควิธีและเครื่องมือการวิจัยเพื่อใชในการสังเกตผลขั้นตอนการปฏิบัติ 287 
ตารางที่ 53 สรุปความกาวหนาของการนําโครงการลงสูการปฏิบัติในระยะที่ 1  289 
ตารางที่ 54 การประเมินและเปรียบเทียบสภาพการดําเนินงานดานการบริหารจัดการ/ 291 

การจัดโครงสรางองคการ 
ตารางที่ 55 การประเมินและเปรียบเทียบสภาพการดําเนินงานดานบุคลากร 291 
ตารางที่ 56 การประเมินและเปรียบเทียบสภาพการดําเนินงานดานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 292 
ตารางที่ 57 การประเมินและเปรียบเทียบสภาพการดําเนินงานดานคุณภาพเด็กปฐมวัย 283 
ตารางที่ 58 การประเมินและเปรียบเทียบสภาพการดําเนินงานดานการสรางเครือขาย 294 

และการมีสวนรวม 
ตารางที่ 59 ขอสรุปการสังเกตผลเกี่ยวกับเทคนิคและเครื่องมือที่ใชในการสังเกตผล  295 
ตารางที่ 60 สรุปผลการปฏิบัติงานยอนหลังตั้งแตขั้นตอนการเตรียมการ การวางแผน  302 

และการปฏิบัติและการสังเกตผล 
ตารางที่ 61 สรุปผลการถอดบทเรียนเกี่ยวกับการนําโครงการลงสูการปฏิบัติ 307 
ตารางที่ 62 ผลการสังเกตการจัดกิจกรรมในขั้นตอนการสะทอนผล 308 
ตารางที่ 63 ผลจากการนําแผนปฏิบัติการลงสูการปฏิบัติในภาพรวม 310 
ตารางที่ 64 การระบุทางเลือกที่หลากหลาย การประเมิน และเลือกทางเลือกในขั้นตอน 312 

การวางแผนใหม 
ตารางที่ 65 การกําหนดกิจกรรมเพิ่มเติมในโครงการที่ 2 ขั้นตอนการวางแผนใหม  314 
ตารางที่ 66 ผลการสังเกตการจัดกิจกรรมในขั้นตอนการวางแผนใหม 315 
ตารางที่ 67 กิจกรรมและการดําเนินงานในขั้นตอนการปฏิบัติใหม 316 
ตารางที่ 68 กิจกรรมและการดําเนินงานในขั้นตอนการสังเกตผลใหม 320 
 



 ญ 

สารบัญตาราง (ตอ) 
 
 

 หนา 

ตารางที่ 69 การกําหนดเทคนิควิธีและเครื่องมือการวิจัยเพื่อใชในการสังเกตผล 321 
ขั้นตอนการปฏิบัติใหม 

ตารางที่ 70 ภาพรวมของการนําโครงการลงสูการปฏิบัติในระยะที่ 2 325 
ตารางที่ 71 ผลการประเมินเปรียบเทียบ กอนและหลังการนําโครงการลงสูการปฏิบัติ ขั้นตอน 326 

การสังเกตผลใหมตามมาตรฐานที่ 3 ดานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ขอที่ 7 และ 10  
ตารางที่ 72 ผลการประเมินการดําเนินงานดานการบริหารจัดการ/การจัดโครงสรางองคการ 326 
ตารางที่ 73 ผลการประเมินการดําเนินงานดานบุคลากร 327 
ตารางที่ 74 ผลการประเมินการดําเนินงานดานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 328 
ตารางที่ 75 ผลการประเมินการดําเนินงานดานคุณภาพเด็กปฐมวัย 329 
ตารางที่ 76 ผลการประเมินการดําเนินงานดานการสรางเครือขายและการมีสวนรวม 330 
ตารางที่ 77 การสังเกตผลเกี่ยวกับเทคนิคและเครื่องมือที่ใชในการสังเกตผล 330 
ตารางที่ 78 สรุปผลการปฏิบัติงานยอนหลังตั้งแตขั้นตอนการวางแผนใหม การปฏิบัติใหม 335 

และการสังเกตผลใหม 
ตารางที่ 79 สรุปผลการถอดบทเรียนทั้ง 4 โครงการในภาพรวมของความสําเร็จ 339 
ตารางที่ 80 ผลการสังเกตการจัดกิจกรรมในขั้นตอนการสะทอนผลใหม 339 
ตารางที่ 81 สรุปผลการดําเนินงานขั้นตอนที่ 1 – 9 342 
ตารางที่ 82 ผลการประเมินการดําเนินงานตามมาตรฐานที่ 1 ดานการบริหารจัดการ/ 346 

การจัดโครงสรางองคการ 
ตารางที่ 83 ผลการประเมินการดําเนินงานตามมาตรฐานที่ 2  ดานบุคลากร 347 
ตารางที่ 84 ผลการประเมินการดําเนินงานตามมาตรฐานที่ 3 ดานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 348 
ตารางที่ 85 ผลการประเมินการดําเนินงานตามมาตรฐานที่ 4 ดานคุณภาพเด็กปฐมวัย 349 
ตารางที่ 86 ผลการประเมินการดําเนินงานตามมาตรฐานที่ 5  ดานการสรางเครือขาย 350 

และการมีสวนรวม 
 
 



 

สารบัญภาพ 
 
 

 หนา 

ภาพที่ 1 รูปแบบการวิจัยทั่วไปตามทัศนะของ Quixley (2008) 18 
ภาพที่ 2 Working PAR Model โดย Quixley (2008) ปรับปรุงจากแนวคิดของ Wadsworth (1984) 18 
ภาพที่ 3 กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมตามแนวคิดของ  21 

James, Milenkiewicz & Bucknam (2008) 
ภาพที่ 4 รูปแบบของการวิจัยเชิงปฏิบัติการ 2 ประเภทตามแนวคิดของ Mills (2007) 23 
ภาพที่ 5 วงจรตรรกวิทยาของการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (dialectic action research) 25 

ตามทัศนะของ Mills (2007) 
ภาพที่ 6 เกลียวปฏิสัมพันธของการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action research interacting spiral)  28 

ตามทัศนะของ Stringer (1999) 
ภาพที่ 7 วงจรเกลียวสวานของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม (The action research spiral)  31 

ตามทัศนะของ McTaggart (2010) 
ภาพที่ 8 การจําแนกระดับของการวิจัยเชิงปฏิบัติการสามระดับตามทัศนะของ Carr & Kemmis 34 
ภาพที่ 9 เปรียบเทียบแนวคิดการพัฒนาชุมชนแบบเกาและแบบใหม ตามทัศนะของ  38 

กาญจนา แกวเทพ 
ภาพที่ 10 เปรียบเทียบแนวคิดการพัฒนาชุมชนแบบเกาและแบบใหม กับการวิจัยเชิงปฏิบัติการ 39 

สามระดับ 
ภาพที่ 11 รูปแบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการ ตามทัศนะของ Lewin (1952 อางถึงใน Mills, 2007) 43 
ภาพที่ 12 รูปแบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการ ตามทัศนะของ Zuber-Skerritt (1996 อางถึงใน Cohen, 2000) 44 
ภาพที่ 13 รูปแบบการวิจัยและพัฒนาสื่อทางการศึกษา ตามทัศนะของ Borg 44 
ภาพที่ 14 รูปแบบการวิจัยและพัฒนาเพื่อการเปลี่ยนแปลง ตามทัศนะของ Owens  45 
ภาพที่ 15 แนวคิดการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมตามทัศนะของ วิโรจน สารรัตนะ 49 
ภาพที่ 16 แนวคิด “หนาตางโจแฮรี” เพื่อบันทึกการเรียนรูที่เกิดขึ้นในการวิจัยเชิงปฏิบัติการ 63 

แบบมีสวนรวม 
ภาพที่ 17 กรอบแนวคิดเชิงทฤษฎีเพื่อการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมของ  67 

ศิริกุล นามศิริ (2552) 
ภาพที่ 18 ขั้นตอนและกิจกรรมการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมในการพัฒนางานวิชาการ 70 

ดวยหลักการบูรณาการในโรงเรียนบานบึงฉิม 
ภาพที่ 19 กรอบการปฏิบัติ 3 พลังเสริมการบูรณาการเพื่อพัฒนางานวิชาการดวยหลักการบูรณาการ 72 

ในโรงเรียนบานบึงฉิม: องคความรูที่ไดจากการวิจัย 
ภาพที่ 20 รูปแบบวงลอการบริหารสังคม (Social administration wheel model) 84 
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สารบัญภาพ (ตอ) 
 
 

 หนา 

ภาพที่ 21 แนวโนมการจัดการศึกษา (Emerging trend in education) 94 
ภาพที่ 22 การจัดการศึกษาปฐมวัยในศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคการบริหารสวนตําบล 137 

ดวยหลักองครวมจากหลากหลายมิติของผูมีสวนไดเสีย 
ภาพที่ 23 กรอบแนวคิดเพื่อการวิจัยเรื่องการจัดการศึกษาปฐมวัยขององคการบริหารสวนตําบล 139 

ดวยหลักองครวม: กรณีศึกษา ศูนยพัฒนาเด็กเล็กดงพอง สังกัดองคการบริหารสวนตําบล 
ศิลา จังหวัดขอนแกน 

ภาพที่ 24 แผนที่หมูบานดงพอง 141 
ภาพที่ 25 ภาพบริเวณทางเขาหมูบานดงพอง 142 
ภาพที่ 26 ภาพวัด โรงเรียน และประปาหมูบานดงพอง 142 
ภาพที่ 27 สภาพตัวอาคารภายนอกของศูนยพัฒนาเด็กเล็กดงพอง 147 
ภาพที่ 28 สภาพภายในอาคารของศูนยพัฒนาเด็กเล็กดงพอง 147 
ภาพที่ 29 สภาพความเปนอยูของเด็กนักเรียนภายในศูนยพัฒนาเด็กเล็กดงพอง 147 
ภาพที่ 30 ขั้นตอนและกิจกรรมการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม การจัดการศึกษาปฐมวัย 158 

ขององคการบริหารสวนตําบลดวยหลักองครวม: กรณีศูนยพัฒนาเด็กเล็กดงพอง  
องคการบริหารสวนตําบลศิลา จังหวัดขอนแกน 

ภาพที่ 31 ลําดับขั้นตอนและระยะเวลาในการดําเนินการวิจัย 163 
ภาพที่ 32 การนําเสนอผลการดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็กดงพองและการลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบ 166 

ขอเท็จจริง 
ภาพที่ 33 การเดินสํารวจสภาพทั่วไปของหมูบานและการสรางความคุนเคยกับคนในชุมชน 168 
ภาพที่ 34 การสัมภาษณผูรูในหมูบานเกี่ยวกับประวัติความเปนมาของหมูบาน 169 

และศูนยพัฒนาเด็กเล็กดงพอง 
ภาพที่ 35 สภาพที่พบเห็นจากการสังเกตการณประจําวันในศูนยพัฒนาเด็กเล็กดงพอง 170 
ภาพที่ 36 ผูปกครองนักเรียนรวมสนทนากับผูวิจัย 171 
ภาพที่ 37 มิตรภาพที่เกิดขึ้นระหวางผูวิจัยกับครู นักเรียน และผูปกครองนักเรียน 171 
ภาพที่ 38 การจัดประชุมบุคลากรภายในเพื่อสรางความรู ความเขาใจในการดําเนินงาน 172 
ภาพที่ 39 การเตรียมตัวของผูวิจัยกอนลงพื้นที่อยางเปนทางการ 173 
ภาพที่ 40 นายกองคการบริหารสวนตําบลศิลากลาวเปดตัวโครงการวิจัย 176 
ภาพที่ 41 กิจกรรมเพื่อสรางความคุนเคยใหกับกลุมของผูรวมวิจัย 176 
ภาพที่ 42 บรรยากาศการนําเสนอกรอบแนวคิดการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม 176 
ภาพที่ 43 กิจกรรมการรับประทานอาหารเย็นรวมกันระหวางผูวิจัยและผูรวมวิจัย 177 
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ภาพที่ 44 บรรยากาศการนําเสนอแนวคิดเชิงเทคนิคตางๆ ที่จะนํามาใชในการวิจัย 179 
ภาพที่ 45 ผูวิจัยและตัวแทนผูรวมวิจัยออกเย่ียมบานผูปกครองนักเรียน 181 
ภาพที่ 46 ผูวิจัยรวมสนทนากับคณะครูในโรงเรียนบานดงพอง และพระภิกษุวัดทาราษฎรดงพอง 182 
ภาพที่ 47 กิจกรรมการจัดทําปฏิทินการดําเนินงานเพื่อการวิจัย 184 
ภาพที่ 48 กิจกรรมการสะทอนผลเมื่อสิ้นสุดขั้นตอนการเตรียมการ 186 
ภาพที่ 49 นายสุรัตน จันทาสีกา เลาประวัติความเปนมาของหมูบานดงพอง 192 
ภาพที่ 50 นางทองดาว  อุปทุม เลาประวัติความเปนมาของศูนยพัฒนาเด็กเล็กดงพอง 194 
ภาพที่ 51 การนําเสนอประวัติความเปนมาของศูนยพัฒนาเด็กเล็กดงพองและผลการประเมิน 197 

ในปที่ผานมา 
ภาพที่ 52 ภาพศูนยพัฒนาเด็กเล็กดงพองในอดีต 205 
ภาพที่ 53 โครงสรางการบริหารทั่วไปของศูนยพัฒนาเด็กเล็กดงพอง 207 
ภาพที่ 54 ปญหาและสภาพที่คาดหวังจากการแกปญหาในการจัดการศึกษาปฐมวัยของ 220 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กดงพอง 
ภาพที่ 55 กิจกรรมการจัดทําแผนปฏิบัติการ 240 
ภาพที่ 56 องครวม 4 ประสานเพื่อการพัฒนา 244 
ภาพที่ 57 ขั้นตอนการจัดทําแผนปฏิบัติการ 245 
ภาพที่ 58 ตัวแทนทีมงานโครงการทั้ง 4 นําเสนอโครงการที่ไดรวมกันจัดทํา 246 
ภาพที่ 59 การจัดกิจกรรมการสะทอนผลการดําเนินงานขั้นตอนการวางแผน 255 
ภาพที่ 60 การรวมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการศึกษาดูงาน 258 
ภาพที่ 61 ผูวิจัยและผูรวมวิจัยรวมกันกําหนดแนวทางในการนําแผนลงสูการปฏิบัติ 260 
ภาพที่ 62 ตัวแทนทีมงานโครงการทั้ง 4 นําเสนอขอมูลเกี่ยวกับโครงการของตนเอง 262 
ภาพที่ 63 การนําเสนอผลการประเมินสภาพการดําเนินงานระยะกอนนําแผนลงสูการปฏิบัติ 270 
ภาพที่ 64 กิจกรรมการพัฒนาระบบบริหารจัดการของทีม ค.1 271 
ภาพที่ 65 ภาพบรรยากาศการอบรมสัมมนาในระหวางวันที่ 19 – 20 มกราคม 2554 272 
ภาพที่ 66 การศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนเทศบาล 4 ฉลองรัตน จังหวัดหนองคาย 274 
ภาพที่ 67 การศึกษาดูงาน ณ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลอากาศอํานวย 275 
ภาพที่ 68 กิจกรรมการจัดทําแผนกระบวนการเรียนรูของทีม ค. 2 277 
ภาพที่ 69 กิจกรรมปูยาเลี้ยงหลาน 277 
ภาพที่ 70 กิจกรรมการตรวจสุขภาพ 278 
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ภาพที่ 71 กิจกรรมกีฬาสําหรับเด็ก 278 
ภาพที่ 72 การกอสรางโรงอาหาร 280 
ภาพที่ 73 การปรับปรุงรั้วและประตูทางเขา 280 
ภาพที่ 74 กิจกรรมครูอาสา 281 
ภาพที่ 75 กิจกรรมเสริมสรางโภชนาการสําหรับเด็ก 281 
ภาพที่ 76 กิจกรรมการจัดหาและผลิตสื่อการเรียนรู 282 
ภาพที่ 77 กิจกรรมสรางสุขนิสัยสําหรับเด็ก 283 
ภาพที่ 78 กิจกรรมการปลูกฝงคุณธรรมจรยิธรรมสําหรับเด็ก 283 
ภาพที่ 79 กิจกรรมการสรางเครือขายการจัดการศึกษาปฐมวัย 284 
ภาพที่ 80 กิจกรรมการประชาสัมพันธศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 284 
ภาพที่ 81 กิจกรรมการกําหนดเทคนิควิธีและเครื่องมือวิจัยในการสังเกตผล 287 
ภาพที่ 82 กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรูระยะที่ 1 ของขั้นตอนการสังเกตผล 289 
ภาพที่ 83 การสะทอนผลสําเร็จในการนําโครงการลงสูการปฏิบัติ 290 
ภาพที่ 84 กิจกรรมการสะทอนผลการดําเนินงานในขั้นตอนการสังเกตผล 296 
ภาพที่ 85 นายพินัย หลาสุด ตัวแทนโครงการที่ 1 รวมถอดบทเรียนในขั้นสะทอนผล 304 
ภาพที่ 86 นายชัย ปสสาวะโท ตัวแทนโครงการที่ 2 รวมถอดบทเรียนในขั้นสะทอนผล 305 
ภาพที่ 87 นายสุรัตน จันทาสีกา ตัวแทนโครงการที่ 3 รวมถอดบทเรียนในขั้นสะทอนผล 306 
ภาพที่ 88 นางโสดา คําแพง ตัวแทนโครงการที่ 4 รวมถอดบทเรียนในขั้นสะทอนผล 306 
ภาพที่ 89 การจัดกิจกรรมในขั้นตอนการวางแผนใหม 309 
ภาพที่ 90 ปญหาและสภาพที่คาดหวังจากการแกปญหาในการจัดสภาพหองเรียน 311 
ภาพที่ 91 ปญหาและสภาพที่คาดหวังจากการแกปญหาในการจัดสนามเด็กเลน 311 
ภาพที่ 92 ขั้นตอนการจัดทําแผนปฏิบัติการในขั้นการวางแผนใหม 313 
ภาพที่ 93 ผูวิจัยและผูรวมวิจัยรวมกันกําหนดแนวทางในการนําแผนลงสูการปฏิบัติใหม 317 
ภาพที่ 94 กิจกรรมการจัดสภาพหองเรียนและการจัดสนามเด็กเลนในขั้นตอนการปฏิบัติใหม 319 
ภาพที่ 95 กิจกรรมการกําหนดรูปแบบและวิธีการสังเกตผลใหม 321 
ภาพที่ 96 กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรูระยะที่ 1 ในขั้นตอนการสังเกตผลใหม 323 
ภาพที่ 97 กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรูระยะที่ 2 ในขั้นตอนการสังเกตผลใหม 324 
ภาพที่ 98 กิจกรรมการสะทอนผลการดําเนินงานในขั้นตอนการสังเกตผลใหม 331 
ภาพที่ 99 นางระพีพรรณ รามคํา รวมถอดบทเรียนในขั้นสะทอนผลใหม 337 
 



 ฒ 

สารบัญภาพ (ตอ) 
 
 

 หนา 

ภาพที่ 100 นางทองดาว อุปทุม รวมถอดบทเรียนในขั้นสะทอนผลใหม 337 
ภาพที่ 101 นางจีรภา กานพรหมมา รวมถอดบทเรียนในขั้นสะทอนผลใหม 338 
ภาพที่ 102 นางพิชามญชุ วุทธิสิทธิ์ รวมถอดบทเรียนในขั้นสะทอนผลใหม 338 
ภาพที่ 103 การจัดกิจกรรมการถอดบทเรียน (lesson distilled) ในขั้นตอนการสรุปผล 340 
ภาพที่ 104 การลงทะเบียนเขารวมงาน การกลาวเปดงาน และการแสดงของเด็กนักเรียนในพิธีเปด 341 
ภาพที่ 105 การจัดเสวนา การจัดแสดงนิทรรศการ และการแสดงของผูปกครอง 341 
ภาพที่ 106 ผูมารวมรับฟงการเสวนา การบริการตรวจสุขภาพ และการมอบของที่ระลึก 341 
ภาพที่ 107 องครวม 4 ประสานเพื่อการพัฒนาองคความรูใหมที่ไดจากการวิจัย 360 
ภาพที่ 108 SILA CHAIN Model องคความรูใหมที่ไดจากการวิจัย 361 
ภาพที่ 109 กรอบแนวคิดเดิมที่ใชในการวิจัย 362 
ภาพที่ 110 กรอบแนวคิดใหมที่เกิดขึ้น 363 
 



 

บทที่ 1 
บทนํา 

 
 

1. ความเปนมาและความสาํคัญของปญหา 
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ พระราชทานพระราชดํารัสเนื่อง

ในโอกาสปเด็กสากล เมื่อวันจันทรที่ 1 มกราคม พุทธศักราช 2552 เปนกระแสพระราชดํารัสที่มีความล้ําลึก
สะทอนถึงพระสติปญญาอันสูงสงรวมทั้งพระปรีชาสามารถและดวยน้ําพระทัยที่ทรงเปยมลนดวยพระเมตตาตอ
พสกนิกรชาวไทยทั ่วทั ้งประเทศ  ทั ้งนี ้ เพราะดวยสายพระเนตรอันยาวไกลของพระองคทานในการให
ความสําคัญตอการศึกษาแกคนในชาติซึ่งจะตองเริ่มตั้งแตเยาววัย ดังนี้ “คงจะไมเปนการผิดอยางใดที่ขาพเจาจะ
พูดวาเด็กเปนผูที่จะไดรับชวงทุกสิ่งทุกอยางตอจากผูใหญ รวมทั้งภาระรับผิดชอบในการธํารงรักษาความผาสุก
สงบของประชากรในโลก  ดังนั้น เด็กทุกคนจึงสมควรและจําเปนที่จะตองไดรับการอบรมเลี้ยงดูอยางถูกตอง
เหมาะสม ใหมีความสามารถสรางสรรคประโยชนตางๆ พรอมทั้งการฝกหัดขัดเกลาความคิดจิตใจใหประณีต 
ใหมีศรัทธามั่นคงในคุณความดี มีความประพฤติเรียบรอยสุจริต และมีปญญาฉลาดแจมใสในเหตุในผล หนาที่นี้
เปนของทุกคนที่จะตองรวมมือกันกระทําโดยพรอมเพรียงสม่ําเสมอ คือผูที ่เกิดกอนผานชีวิตมากอนจะตอง
สงเคราะห อนุเคราะหผูเกิดตามมาภายหลัง ดวยการถายทอดความรู ความดี และประสบการณอันมีคาทั้งปวงให  
ดวยความเมตตาเอ็นดู และดวยความบริสุทธิ์ใจ ใหเขาทราบ ใหเขาเขาใจ และสําคัญที่สุด ใหเขารูจักคิดดวย
เหตุผลที่ถูกตองจนเห็นจริงดวยตัวเองไดในความเจริญและความเสื่อม โดยนัยนี้ บิดามารดาจึงตองสอนบุตรธิดา 
พี่จึงตองสอนนอง คนรุนใหญจึงตองสอนคนรุนเล็ก และเมื่อคนรุนเล็กเปนผูใหญขึ้นจึงตองสอนคนรุนหลัง
ตอๆ ไปไมใหขาดสาย ความรู ความดี ความเจริญงอกงามทั้งมวล จึงจะแผไพศาลไปได ไมมีประมาณ เปน
พ้ืนฐานของความพัฒนาผาสุกอันยั่งยืน ในโลกสืบไป” (กรมวิชาการ, 2552; โรงเรียนอุตรดิตถ, 2553) 

จากกระแสพระราชดํารัสดังกลาวนับวามีความสอดคลองกับภาวการณในปจจุบัน นั่นเพราะจากการศึกษา
พบวาประเทศที่มีความเจริญมั่นคงทางเศรษฐกิจในปจจุบันนั้นมักจะใหความสําคัญในเรื่องของการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษยเป นอยางมาก  โดยเฉพาะอยางยิ ่งกับมนุษยที ่สามารถพัฒนาศักยภาพของตนเองใหมี
ประสิทธิภาพเพื่อปรับตัวใหเทาทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลกได ซึ่งในปจจุบันเปนที่ยอมรับกันโดยทั่วไปวา
ศักยภาพของมนุษยในสังคมจะบงบอกไดถึงสถานภาพความมั่นคงของสังคมนั้นๆ เพราะศักยภาพของมนุษยอยู
ที่การทํางานของสมอง ซึ่งถาประเทศใดใหความสําคัญในการพัฒนาสมองของคนหรือการคิดของคนแลวการ
พัฒนาในประเทศนั้นก็จะเปนไปอยางรวดเร็ว (อัญชลี ไชยวรรณ, 2552) ในปจจุบันการจัดการเรียนรูและ
การศึกษาปฐมวัยกําลังเปนที่ไดรับความสนใจเปนอยางมากเนื่องจากเปนชวงวัยที่สําคัญในการวางรากฐานทาง
สติปญญา ความสามารถ ความฉลาดทางอารมณ บุคลิกภาพ และพฤติกรรมของบุคคล จึงคาดการณไดวา
ประเทศใดจะเจริญกาวหนาไดมากนอยเพียงใดนั้นขึ้นอยูกับการวางรากฐานใหแกบุคลากรในประเทศของตน
ตั้งแตปฐมวัย เชน ในประเทศอังกฤษนั ้นมีชวงหนึ่งที ่ร ัฐบาลอังกฤษไดมีการนํานโยบาย  Neighborhood 
Nurseries มาใชซึ่งผลจากการดําเนินงานพบวาภายในระยะเวลาเพียง 4 ป (ป 2001-2004) มีศูนยรับเลี้ยงเด็ก
ปฐมวัยแหงใหมเกิดขึ้นในประเทศอังกฤษกวา 45,000 แหงที่สามารถตอบสนองความตองการในการเรียนรูและ
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การศึกษาปฐมวัยไดคอนขางมากเนื่องดวยที่ผานมารัฐบาลอังกฤษไมสามารถจัดการศึกษาใหเด็กปฐมวัยได
ทั่วถึง จึงใชชองทางการสรางความรวมมือกับประชาชนจากหลายๆ ฝายที่ไมเฉพาะกับหนวยงานภาครัฐเทานั้น 
อาทิ กลุมอาสาสมัคร  กลุมคนในชุมชน กลุมผูประกอบการทางสังคม หรือองคกรภาคเอกชน ที่มีความพรอม
และศักยภาพในการดูแลเด็กปฐมวัยใหเขามาเปนหุ นสวนกับรัฐที ่เร ียกวา Early Years Development and 
Childcare Partnerships (EYDCPs) โดยใหหุ นส วนกําหนดร ูปแบบการจ ัดการศ ึกษาเอง  และเน นที ่การ
ตอบสนองความตองการของคนในพื ้นที ่เปนหลัก รัฐมีหนาที ่เพียงใหการสนับสนุนงบประมาณในการ
ดําเนินงาน จึงเปนเหตุใหมีกลุ มผู สนใจเขามารวมเปนจํานวนมากโดยในระยะเวลา 4 ป รัฐบาลอังกฤษใช
งบประมาณไปกวา 300 ลานปอนดเพื่อแลกกับประสิทธิภาพและความทั่วถึงของการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย 
และจากการศึกษาเกี่ยวกับการจัดการศึกษาปฐมวัยในประเทศบราซิลพบวากระทรวงศึกษาธิการประเทศบราซิล
มีหนวยงานพัฒนาการศึกษาเด็กกอนวัยเร ียน  (Early Childhood Education and Development Unit) โดยที่
หนวยงานดังกลาวมีเปาหมายเพื่อจัดตั้งศูนยการศึกษากอนเขาเรียนใหมีจํานวนเพียงพอโดยอาศัยเครือขายความ
รวมมือจากชุมชน คริสตจักร และองคกรที่ไมไดอยูภายใตรัฐบาลเพื่อขับเคลื่อนการใหบริการการศึกษากอน 
วัยเรียน โดยกระทรวงศึกษาธิการจะสนับสนุนงบประมาณและองคความรูซึ่งทําใหมั่นใจวาเด็กปฐมวัยทุกคน
ไดรับการพัฒนาตามโปรแกรมอยางทั่วถึง โดยหนวยงานจะทํางานรวมกับศูนยใหมๆ และที่สําคัญหนวยงานจะ
ทําหนาที่ประเมินผลสะทอนกลับไปที่กระทรวงศึกษาธิการและศูนยการศึกษาเพื่อทําใหเกิดการปรับปรุง
คุณภาพการเรียนการสอน อีกทั้งกระตุนพอแมผูปกครองใหนําเด็กเขามารับการศึกษาและฝกอบรมบุคลากรที่
จัดการศึกษาใหกับเด็กปฐมวัยในศูนยการศึกษาตางๆ ซึ่งความแตกตางระหวางการจัดการศึกษาปฐมวัยของ
อังกฤษและบราซิลคือรัฐบาลอังกฤษจะใหความเปนอิสระแกหุนสวนในการจัดการศึกษาปฐมวัยตามความ
ตองการของคนในทองถิ ่น ขณะที ่บราซิลจะมีหนวยงานพัฒนาการศึกษาเด็กกอนวัยเรียนเปนผู กําหนด
โปรแกรมการเรียนการสอนใหแกศูนยการศึกษากอนวัยเรียนเพื่อพัฒนาเด็กเปนไปในทิศทางเดียวกัน แตสิ่งที่
ทั้งสองประเทศดําเนินการคลายคลึงกันคือการใชความรวมมือกับ ภาคสวนตางๆ ในสังคมเพราะตระหนักดีวา
รัฐบาลฝายเดียวนั้นไมสามารถที่จะจัดการศึกษาปฐมวัยไดอยางทั่วถึงและมีคุณภาพ (เกรียงศักดิ์ เจริญวงศศักดิ์, 
2551) นอกจากนี้ ยังพบวาประสบการณจากประเทศสหรัฐอเมริกาที่ไดศึกษาการพัฒนาเด็กในแงเศรษฐศาสตร
ซึ่งผลการศึกษาเปนไปในทิศทางเดียวกันวาการลงทุนเพื่อพัฒนาการเด็กเปนการลงทุนที่ยิ่งกวาคุมคาตอผลทาง
สังคมในระยะยาวที่เกิดขึ้นนั่นเปนเพราะการพัฒนาในวัยเด็กเล็กที่สงผลในวัยผูใหญที่เกิดขึ้นอยางชัดเจนคือเด็ก
มีศักยภาพในการเรียนรูและสามารถเขารับการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น มีการทํางานที่ดีขึ้น สามารถดูแลตนเอง 
และลดการพึ่งพิงจากรัฐ ลดอาชญากรรม และที่สําคัญคือลดอัตราการทอดทิ้งเด็กในรุนถัดไป และการศึกษายัง
ยืนยันวาการลงทุนใหเกิดโครงการเพื่อสนับสนุนพัฒนาการเด็กตั้งแตวัยเด็กเล็กซึ่งถายิ่งเล็กยิ่งเทาใดก็ยิ่งใหผล
คุมคามากยิ่งขึ้นเทานั้น  ทั้งนี้ ไมเฉพาะแตโครงการที่มุงเนนดานสุขภาพของเด็กเทานั้นแตรวมไปถึงโครงการที่
มุงใหความรูแกผูดูแลเด็กในดานพัฒนาการของเด็กดวย (บังอร เทพเทียน และ ปยฉัตร ตระกูลวงษ, 2550) 

สําหรับการจัดการศึกษาปฐมวัยในประเทศไทยนั้นในปจจุบันรัฐบาลไทยมีหนวยงานหลักที่ทําหนาที่จัด
การศึกษาในระดับนี้อยู หลายหนวยงาน ซึ่งไดแก กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) 
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย (พม.) และกระทรวงมหาดไทย (มท.) ซึ่งจัดโดยองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น (อปท.) ซึ่งจากการสํารวจในป พ.ศ. 2548 พบวามีศูนยพัฒนาเด็กเล็กหรือศูนยพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยที่อยูภายใตความรับผิดชอบของหนวยงานเหลานี้รวมทั้งสิ้น 16,841 แหง นอกจากนี้ กระทรวงแรงงาน
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ยังไดจัดตั้งศูนยรับเลี้ยงเด็กในสถานประกอบการและชุมชนอีกดวย แตจากการศึกษาผลการดําเนินงานที่ผานมา
พบวาการศึกษาระดับปฐมวัยของไทยมีปญหาหลายประการ อาทิ การเขารับการศึกษาของเด็กปฐมวัยลดลงจาก
รอยละ 83.7 ในปการศึกษา 2548 เหลือรอยละ 75.03 ในปการศึกษา 2549 อีกทั ้งการศึกษาปฐมวัยยังขาด
คุณภาพซึ่งจากผลการประเมินของสํานักงานรับรองมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ป 2548 พบวามีสื่อ
การเรียนที่เหมาะสมเพียงรอยละ 36.9 ครูจัดการเรียนการสอนอยางมีประสิทธิภาพและเนนผูเรียนเปนสําคัญ
เพียงรอยละ 38 ซึ่งสาเหตุเกิดจากความไมพรอมดานครู อาคารสถานที่ อุปกรณการเรียน ศูนยการศึกษามีไมพอ 
รวมทั้งการประสานงานระหวางรัฐและเอกชนขาดประสิทธิภาพ นอกจากนี้ พอแม ผู ปกครองและครูยัง 
ไมเขาใจถึงความสําคัญของการศึกษาปฐมวัย และยังมีปญหาดานครอบครัวยากจนอีกดวย ซึ่งจากปญหาที่
เกิดขึ้นไดสะทอนใหเห็นวาการใหรัฐบาลเปนผูรับผิดชอบการจัดการศึกษาปฐมวัยแตเพียงฝายเดียวนั้นยอมไม
ประสบความสําเร็จและยากตอการที่จะจัดการศึกษาปฐมวัยไดอยางมีคุณภาพและเพียงพอ ซึ่งรัฐบาลควร
กระจายความรับผิดชอบการจัดการศึกษาปฐมวัยใหกับภาคีอื ่นเขามามีสวนรวม อาทิ อาสาสมัคร ชุมชน 
ผูประกอบการทางสังคมหรือองคกรภาคเอกชนอื่น ฯลฯ นอกจากนั้นรัฐบาลไทยควรเปดโอกาสใหภาคสวน
ตางๆ ที่มีศักยภาพเพียงพอเขามามีสวนจัดการศึกษาปฐมวัย แตทั้งนี้ตองกําหนดเกณฑมาตรฐานความพรอมเพื่อ
ประเมินกลุมบุคคลหรือองคกรที่เขามามีสวนรวมจัดการศึกษาวามีความพรอมจริงหรือไม โดยรัฐตองใหการ
สนับสนุนดานงบประมาณ องคความรูและการประเมินคุณภาพเปนหลักเชนเดียวกับประเทศบราซิล แตรูปแบบ
การจัดการเรียนการสอนใหเปนไปตามความตองการของคนในพื้นที่อยางในประเทศอังกฤษ  และดวยเหตุที่
การวางรากฐานการศึกษาตั้งแตปฐมวัยเปนการลงทุนที่ใหผลตอบแทนคุมคาในอนาคตเพราะชวงที่สําคัญของ
การพัฒนาศักยภาพมนุษยก็คือชวงปฐมวัยนี้เอง  ดังนั้น รัฐบาลไทยควรหันมาลงทุนกับเด็กในวัยนี้ใหมากขึ้น
โดยอาศัยความรวมมือจากภาคสวนตางๆ ที่สามารถเขาถึงกลุมผูเรียนไดดี แมในพื้นที่หางไกลซึ่งจะสามารถ
แบงเบาภาระของรัฐบาลในการจัดการศึกษาปฐมวัยไดอยางทั่วถึงและมีคุณภาพ (เกรียงศักดิ์  เจริญวงศศักดิ์, 
2551) 

นับตั้งแตมีพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 เปนตนมา นโยบายของรัฐไดใหความสําคัญกับ
การพัฒนาเด็กปฐมวัยเปนอยางมากโดยมุ งที ่จะเตรียมความพรอมใหแกเด็กปฐมวัยกอนเขาเรียนในระดับ
ประถมศึกษา ดังนั้น เพื่อใหสอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
แหงชาติ สํานักนายกรัฐมนตรีจึงไดจัดทํานโยบายและยุทธศาสตรการพัฒนาเด็กปฐมวัย (0-5 ป) ระยะยาว พ.ศ. 
2545-2549 ขึ้นเปนครั้งแรก และนํานโยบายและแผนการศึกษาสําหรับเด็กปฐมวัยดังกลาวไปสูการปฏิบัติโดยที่
รัฐไดใหความสําคัญกับการพัฒนาเด็กปฐมวัยดวยการกําหนดนโยบายการจัดการศึกษาปฐมวัยใหมีคุณภาพและ
ทั่วถึง และตั ้งแตป พ.ศ. 2545 เปนตนมารัฐก็ไดสนับสนุนใหองคกรปกครองสวนทองถิ ่นดําเนินการจัด
การศึกษาปฐมวัยไดดวยตนเองโดยมีการถายโอนการจัดการศึกษาปฐมวัยในสังกัดตางๆ เชน กรมการศาสนา 
กรมการพัฒนาชุมชน และสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น
รับไปดําเนินการตามความในพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครอง
สวนทองถิ ่น  พ .ศ .  2542 ซึ ่งในชวงแรกของการนํานโยบายไปสู การปฏิบัตินั ้นก็ไดเก ิดความสับสนอยู 
หลายประการ เชน 1) เกิดความแตกตางในดานคุณภาพและมาตรฐานระหวางศูนยพัฒนาเด็กเล็กขนาดใหญและ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กขนาดเล็ก  2) ครูพี่เลี ้ยงเด็กยังไมไดรับการพัฒนาในเรื่องการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา
เทาที่ควร 3) งบประมาณดานการจัดการศึกษายังจัดสรรไดไมสอดคลองกับสภาพความเปนจริงกับความจําเปน
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ในการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาเนื่องจากการจัดการศึกษาระดับนี้ไมใชการศึกษาภาคบังคับจึงไมได
รับการสนับสนุนในดานตางๆ และ 4) ความขาดแคลนในเรื่องจํานวนครูพี่เลี้ยงเด็กและบุคลากรทางการศึกษา
ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ (บังอร  เทพเทียน และ ปยฉัตร  ตระกูลวงษ, 2550) ซึ่งจากผลการศึกษาเกี่ยวกับ
การจัดการศึกษาปฐมวัยในศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ผานมาพบวาการดําเนินงานใน
ทุกดานยังมีปญหาอยูมากไมวาจะเปนดานวิชาการ ดานงบประมาณ ดานการบริหารบุคคล และดานการบริหาร
ทั่วไป โดยเฉพาะอยางยิ่งในเรื่องของการมีสวนรวมและการสนับสนุนจากชุมชนที่พบวามีปญหาอยูในระดับ
มากกวาดานอื่นๆ (พัชรินทร อาลัยลักษณ, 2549; วันเพ็ญ เดชบุญ, 2550; รุ งทิพย แกวประเสริฐกุล, 2550;  
กิตติศักดิ์ ชัยชางชิต, 2550; นิทัศน กตัญูคุณานนท, 2550; กษิดเดช จิ๋วนอย, 2550; จรรยา แสนหลา, 2551;  
สุนิษา อรัญมิตร, 2552) 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กดงพองเปนศูนยพัฒนาเด็กเล็กแหงหนึ่งที่อยูในการดูแลรับผิดชอบขององคการบริหาร
สวนตําบลศิลา อําเภอเมืองขอนแกน จังหวัดขอนแกน ซึ่งเปนหนวยงานสังกัดกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
กระทรวงมหาดไทย และจากการศึกษาเอกสารการดําเนินงานในปที่ผานมาพบวาศูนยพัฒนาเด็กเล็กแหงนี้ 
เปนศูนยที ่มีปญหาในการดําเนินงานดานตางๆ อยูหลายประการซึ่งสอดคลองกับปญหาที่พบจาการศึกษา
เกี่ยวกับการจัดการศึกษาปฐมวัยในศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในขางตน จนทําให 
ไมผานเกณฑการประเมินตามมาตรฐานกลางศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยปญหาที่พบวา
ไมผานเกณฑมาตรฐานกลางนั้นมีทั้งปญหาในดานบุคลการและการบริหารจัดการ เชน การขาดแผนพัฒนา 
ที่กําหนดขึ้นอยางชัดเจน บุคลากรไมไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่อง และการขาดแคลนบุคลากรสนับสนุน ไดแก 
แมครัว และผู ทําความสะอาด  ปญหาดานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เชน ปญหาดานการจัดกระบวนการเร ียน 
การสอนของครูที่ยังขาดความชัดเจน ปญหาในดานการจัดสภาพแวดลอมที่ยังขาดความปลอดภัย รวมทั้งปญหา
ในเรื่องการบริการอาหารและการดูแลสุขภาพของเด็ก ปญหาดานคุณภาพของเด็กปฐมวัย เชน เด็กบางสวนยังมี
สมรรถนะไมเปนไปตามเกณฑที่กําหนด ปญหาในเรื่องของสุขภาพกายและโภชนาการของเด็ก รวมทั้งการขาด
รูปแบบดานการปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรมที่ชัดเจน และปญหาดานการสนับสนุนจากชุมชน เชน ชุมชนขาด
โอกาสและไมไดเขามามีสวนรวมในการดําเนินงาน และการประชาสัมพันธที่ยังไมทั่วถึง เปนตน (องคการ
บริหารสวนตําบลศิลา, 2552) ทั้งนี้ หลังจากที่ผูวิจัยไดทําการศึกษาเอกสารแลวไดใชการสัมภาษณแบบไมเปน
ทางการและเขารวมประชุมกับกลุมผูที ่มีสวนเกี่ยวของ ซึ่งไดแก นายกองคการบริหารสวนตําบลศิลา ปลัด
องคการบริหารสวนตําบลศิลา  หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก คณะกรรมการบริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก และ
ตัวแทนชุมชน พบวาการจัดการศึกษาของศูนยพัฒนาเด็กเล็กดงพองนั้นมีปญหาอยูมากและจําเปนตองไดรับการ
พัฒนาเปนอยางยิ่ง  ซึ่งศูนยพัฒนาเด็กเล็กแหงนี้มีจุดแข็งที่เหมาะสมอยางยิ่งตอการที่จะพัฒนานั่นเพราะมีตั้งอยู
ในหมูบานที่เปนชุมชนรอบนอกตัวเมืองขอนแกน  ประชาชนสวนใหญประกอบอาชีพทางการเกษตร เชน การ
ทํานา ทําไร และสวนใหญตางเปนญาติมิตรกันทําใหมีความรวมมือรวมใจกันดี เด็กนักเรียนสวนใหญก็ลวนแต
เปนบุตรหลานของคนในชุมชน และที่สําคัญศูนยพัฒนาเด็กเล็กแหงนี้อยูในความดูแลรับผิดชอบขององคการ
บริหารสวนตําบลศิลาซึ่งเปนองคกรปกครองสวนทองถิ่นระดับตําบลขนาดใหญที่มีงบประมาณในการพัฒนาปละ
มากกวา 70 ลานบาทซึ่งจะสามารถใหการสนับสนุนในดานงบประมาณและการบริหารจัดการไดเปนอยางดี 
และจากการประชุมประจําปของคณะกรรมการบริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็กเมื่อเดือนเมษายน 2553 ที่ผานมา
คณะกรรมการทุกคนตางมีมติเห็นพองกันวาควรจะมีมาตรการในการปรับปรุงและพัฒนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
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แหงนี้เพื่อใหไดมาตรฐานการดําเนินงานตามที่ทางองคกรปกครองสวนทองถิ่นไดกําหนดไว ดังนั้น ผูวิจัยจึงมี
ความสนใจที ่จะนําเอาการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม (participatory action research: PAR) มาเปน
เครื่องมือในการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในศูนยพัฒนาเด็กเล็กแหงนี้ ซึ่งจะเปนการเปลี่ยนกระบวนทัศน
ในการพัฒนาใหม จากเดิมที่ไมไดเนนการมีสวนรวมของชุมชนมาเปนการพัฒนาโดยใหชุมชนหรือกลุมผูมีสวน
ไดเสีย (stakeholders) เขามามีบทบาทและมีสวนรวมมากที่สุด ดังที่ สุรศักดิ์  หลาบมาลา (2549) ไดกลาววาการ
ใหการศึกษาโดยองครวมนั้นโรงเรียนและสถาบันตางๆ ในสังคมจะตองรวมกันรับผิดชอบในการใหการศึกษา
แกเด็กโดยองครวม เชน โรงเรียนทําหนาที่ดานวิชาการ หนวยงานทางดานสาธารณสุขรับผิดชอบดานสุขภาพ
รางกายและจิตใจ  ครอบครัวและชุมชนรับผิดชอบดานที่พักอาศัยและการอบรมเลี้ยงดู  องคกรทางศาสนา
รับผิดชอบทางดานจิตวิญญาณ เปนตน โดยในการวิจัยครั้งนี้จะใชแผนปฏิบัติการ (action plan) ที่เกิดจากการมี
สวนรวมของชุมชนมาเปนตัวสอดแทรกหลัก (main intervention) และใชหลักองครวม (holistic approach) มา
เปนตัวสอดแทรกเสริม (additional intervention) ในการวิจัย เพื่อกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลง (change) เกิดการ
เรียนรูจากการกระทํา (action learning) ทั้งในระดับตัวบุคคล ระดับกลุมบุคคลและระดับองคการ และเกิด
ความรู ใหม (new knowledge) จากการใชตัวสอดแทรกหลักและตัวสอดแทรกเสริมเพื ่อการพัฒนาที ่ยั ่งยืน 
(sustainable) ตอไป 
 

2. คําถามการวิจัย  
2.1 การจัดการศึกษาปฐมวัยของศูนยพัฒนาเด็กเล็กดงพองมีสภาพที่เคยเปนมา  สภาพปจจุบัน สภาพ

ปญหา สภาพที่คาดหวัง ทางเลือกเพื่อการแกปญหาหรือบรรลุสภาพที่คาดหวังอะไรบาง และการประเมินได
ทางเลือกเพื่อกําหนดเปนแผนปฏิบัติการที่ประกอบดวยโครงการและกิจกรรมอะไร 

2.2 การนําแผนปฏิบัติการที่ถือเปนตัวสอดแทรกหลัก และการใชหลักองครวมที่ถือเปนตัวสอดแทรก
เสริมไปปฏิบัติ มีปรากฏการณการปฏิบัติกันอยางไร สงผลตอการเปลี่ยนแปลง ตามที่คาดหวังหรือไม เพียงใด 
เกิดการเรียนรูอะไรจากการกระทําทั้งในระดับตัวบุคคล ระดับกลุมบุคคลและระดับองคการ  และเกิดความรู
ใหมอะไรจากการใชตัวสอดแทรกหลักและตัวสอดแทรกเสริม 
 

3. วัตถุประสงคของการวิจัย 
3.1 เพื่อศึกษาสภาพที่เคยเปนมา สภาพปจจุบัน สภาพปญหา สภาพที่คาดหวัง ทางเลือกเพื่อแกปญหา

หรือบรรลุสภาพที่คาดหวัง และการเลือกทางเลือกเพื่อกําหนดเปนแผนปฏิบัติการในการจัดการศึกษาปฐมวัย
ของศูนยพัฒนาเด็กเล็กดงพอง องคการบริหารสวนตําบลศิลา และ 

3.2 เพื ่อศึกษาปรากฏการณของการปฏิบัติ  การเปลี ่ยนแปลง  การเรียนรู จากการกระทําทั ้งระดับ 
ตัวบุคคล ระดับกลุมบุคคล และระดับองคการ และความรูใหมที่เกิดขึ้นจากการใชแผนปฏิบัติการที่ถือเปนตัว
สอดแทรกหลัก และใชหลักองครวมที่ถือเปนตัวสอดแทรกเสริมไปปฏิบัติตามวงจรแบบเกลียวสวาน 2 วงจร
ของกิจกรรมการวางแผน การนําแผนไปปฏิบัติ การสังเกต และการสะทอนผลของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบ 
มีสวนรวม 
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4. ขอบเขตของการวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้ มีขอบเขตของการวิจัยดังนี้ 
4.1 การศึกษาครั้งนี้เปนกรณีศึกษาศูนยพัฒนาเด็กเล็กดงพอง องคการบริหารสวนตําบลศิลา จังหวัด

ขอนแกน  ซึ่งเปนศูนยพัฒนาเด็กเล็กที่ไมผานเกณฑมาตรฐานกลางศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกรปกครอง 
สวนทองถิ ่น  เปนศูนยพัฒนาเด็กเล็กที ่หนวยงานตนสังกัดและผู ที ่มีสวนไดเสียมีความประสงคที ่จะรวม
พัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยดวยการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม และเปนศูนยพัฒนาเด็กเล็กที่มีความ
เหมาะสมและความเปนไปไดในการที่ผูวิจัยจะเขาไปปฏิบัติงานภาคสนามตลอดระยะเวลาที่ใชในการวิจัย 

4.2 การจัดการศึกษาปฐมวัยในศูนยพัฒนาเด็กเล็กดงพอง องคการบริหารสวนตําบลศิลา จังหวัด
ขอนแกน จํากัดขอบเขตอยูในเกณฑที่ผูวิจัยและผูรวมวิจัยรวมกันกําหนดขึ้น โดยตกลงใชเกณฑมาตรฐานกลาง
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนเกณฑในการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาปฐมวัยที่
เปนกรณีศึกษา 

4.3 ระยะเวลาในการวิจัย  ไดดําเนินการในชวงป พ.ศ. 2553 - 2554 โดยที่ผูวิจัยและผูรวมวิจัยไดรวมกัน
ดําเนินการรวม 2 วงจร 10 ขั้นตอนตามที่ไดกําหนดไวรวมกัน เริ่มจากขั้นตอนที่ 1 การเตรียมการ (preparation) 
เมื่อเดือนมิถุนายน 2553 และสิ้นสุดการดําเนินการในขั้นตอนที่ 10 การสรุปผล (conclusion) ในเดือนกรกฎาคม 
2554  รวมระยะเวลาในการดําเนินการทั้งสิ้น  14  เดือน 
 

5. ขอตกลงเบื้องตน 
5.1 การวิจ ัยครั ้งนี ้ ใชร ูปแบบการวิจ ัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมที ่ วิโรจน สารรัตนะ (2553) 

พัฒนาขึ ้น และเสริมแนวดวยแนวคิดของ  Seymour-Rolls & Hughes (2000) Mills (2007) Quixley (2008) 
James, Milenkiewicz & Bucknam (2008) Creswell (2008) และ McTaggart (2010) ซึ่งเปนรูปแบบที่เนนความ
เปนศาสตรเชิงวิพากษ (critical science) การนําเสนอผลการวิจ ัยจ ึงจะอิงกับแนวคิดเชิงวิพากษ (critical 
approach) แสดงหลักฐานประกอบ ทั้งขอมูล สถิติ ภาพถาย เอกสาร หรืออื่นๆ ถึงสิ่งที่ไดรวมกันคิด รวมกัน
ปฏิบัติ รวมกันสังเกตผล และรวมกันสะทอนผลการเปลี่ยนแปลงทั้งที่สําเร็จและไมสําเร็จ และการเรียนรูจาก
การกระทําที่เกิดขึ ้นทั้งในระดับบุคคล ระดับกลุมบุคคล และระดับองคการ และเกิดความรูใหมจากการใช
แผนปฏิบัติการที่เกิดจากการมีสวนรวมของชุมชนมาเปนตัวสอดแทรกหลัก และใชหลักองครวมมาเปนตัว
สอดแทรกเสริม ดังนั้น ผลการวิจัยจะมีลักษณะเปนการพรรณนาหรือบรรยายเชิงวิพากษ (critical description) 
จึงอาจแตกตางจากการนําเสนอผลการวิจัยเชิงปฏิบัติการในรูปแบบอื่น และอาจมีขอคนพบบางประการจากการ
นํารูปแบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมนี้มาใชในการวิจัยครั้งนี้เพื่อการปรับปรุงแกไขใหมีความ
เหมาะสมยิ่งขึ้นตอไป 

5.2 การศึกษาเรื่องนี้เปนกรณีศึกษาโดยจํากัดสถานที่ การเลือกสถานที่ศึกษามิไดกระทําโดยอาศัยวิธีการ
ทางสถิติแตอาศัยผลการประเมินตามเกณฑมาตรฐานกลางศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
และเปนศูนยพัฒนาเด็กเล็กที่มีความประสงคที่จะเขารวมการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย ดังนั้น ขอคนพบ 
ตางๆ ที่ไดจากการศึกษานี้จึงเปนขอคนพบใน “บริบทเฉพาะ” (specific context) ตามหลักการหนึ่งของการวิจัย
เชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม ดังจะกลาวในบทที่ 2 และตามหลักการบริหารตามสถานการณ (situational 
approach) ที่วาไมมีรูปแบบสําเร็จรูปใดที่จะสามารถนําไปใชไดในทุกที่ ยิ่งเปนการวิจัยในบริบทเฉพาะจึงไม
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สามารถนําไปอางอิงเพื่อใชในศูนยพัฒนาเด็กเล็กแหงอื่นไดโดยทั่วไป (generalization) หรือหลักความเปน
ตัวแทน (representativeness) แตผูที่สนใจอาจนําผลการวิจัยไปประยุกตใชเปนแนวทางหรือปรับใชใหเหมาะสม
กับศูนยพัฒนาเด็กเล็กหรือบริบทของหนวยงานตนเองไดซึ่งเปนแนวคิดตามทัศนะของ Coghlan and Brannick 
(2007) และ James, Milenkiewicz & Bucknam (2008) 
 

6. นิยามศัพทเฉพาะ 
เพื่อใหเกิดความเขาใจถูกตองและตรงกันในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยจึงกําหนดนิยามศัพทเฉพาะที่ใชในการ

วิจัยครั้งนี้ ดังนี้ 
6.1 การจัดการศึกษาปฐมวัยขององคการบริหารสวนตําบล หมายถึง การจัดการศึกษาปฐมวัยของศูนย

พัฒนาเด็กเล็กดงพอง องคการบริหารสวนตําบลศิลา อําเภอเมืองขอนแกน จังหวัดขอนแกน ที่เปนกรณีศึกษา  
โดยผลการศึกษาทฤษฎีและงานวิจ ัยประกอบดวยงาน 4 ดาน ซึ ่งเปนแนวคิดเชิงทฤษฎีที ่ผู ว ิจ ัยจะนําไป
แลกเปลี่ยนหรือเสริมกับแนวคิดของผูรวมวิจัย คือ  1) ดานบุคลากรและการบริหารจัดการ  2) ดานศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก  3) ดานคุณภาพเด็กปฐมวัย และ 4) ดานการสนับสนุนจากชุมชน โดยมีนิยามศัพทของแตละดานในเชิง
ทฤษฎีดังนี้ 

 6.1.1 ดานบุคลากรและการบริหารจัดการ หมายถึง การดําเนินเกี่ยวกับการบริหารงานของศูนย
พัฒนาเด็กเล็กอยางเปนระบบ และการบรรจุคนเขาทํางานไดตรงกับงานที่รับผิดชอบ และมีสัดสวนที่เหมาะสม  

 6.1.2 ดานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก หมายถึง การดําเนินงานเกี่ยวกับการจัดกระบวนการเรียนรูเพื่อการ
พัฒนาเด็กปฐมวัย  การจัดสภาพแวดลอมของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  โภชนาการ และการดูแลสุขภาพของเด็ก 

 6.1.3 ดานคุณภาพเด็กปฐมวัย  หมายถึง การดําเนินการเกี ่ยวกับ การพัฒนาสมรรถนะของเด็ก
ปฐมวัย  การเสริมสรางสุขนิสัย สุขภาพทางกายและสุขภาพจิต  รวมทั้งการปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรมและ
คานิยมที่พึงประสงค 

 6.1.4 ดานการสนับสนุนจากชุมชน  หมายถึง การสรางเครือขายในชุมชนและการสรางการมีสวน
รวมในการดําเนินการจัดการศึกษาปฐมวัยใหเกิดขึ้นกับคนในชุมชน 

6.2 ตัวสอดแทรกหลัก (main intervention) หมายถึง แผนปฏิบัติการ (action plan) ที่เกิดจากการจัด
กระทํารวมกันระหวางผูวิจัยและผูรวมวิจัย เพื่อนําไปใชในการแกปญหาหรือพัฒนางานซึ่งจะกอใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลง เกิดการเรียนรู และความรูใหมขึ ้นมา ซึ่งประกอบดวย 4 โครงการ คือ 1) โครงการยกระดับ
มาตรฐานการดําเนินงานดานบุคลากรและการบริหารจัดการ  2) โครงการยกระดับมาตรฐานการดําเนินงานดาน
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  3) โครงการยกระดับมาตรฐานการดําเนินงานดานคุณภาพเด็กปฐมวัย และ 4) โครงการ
ยกระดับมาตรฐานการดําเนินงานดานการสนับสนุนจากชุมชน 

6.3 ตัวสอดแทรกเสริม (additional intervention) หมายถึง หลักการที่ผูวิจัยนํามาใชโดยมีจุดมุงหมาย
เพื ่อใหเปนกรอบหรือทิศทางของการทํางานระหวางผู วิจ ัยและผู รวมวิจัยเพิ ่มขึ ้น นอกเหนือจากหลักการ  
“มีสวนรวม”  (ตามหลักการของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม) และเพื่อเพิ่มคุณคาความหลากหลาย
ใหกับงานวิจัย เพราะเพียงลําพังแผนปฏิบัติการที่จะไดจากการวางแผนรวมที่ถือเปนตัวสอดแทรกหลักที่จะ
กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงนั้น อาจทําใหองคความรู “ที่จะใช” และ “ที่จะได” จากการวิจัยไมหลากหลาย ซึ่ง 
ตัวสอดแทรกเสริมในที่นี้คือ “หลักองครวม (holistic approach)” 
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6.4 หลักองครวม (holistic approach) หมายถึง การมุงพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในศูนยพัฒนา เด็ก
เล็กขององคการบริหารสวนตําบล ที่เปนกรณีศึกษา ใหครอบคลุมงานในทุกดานของการจัดการศึกษาปฐมวัย
ตามผลการกําหนดรวมกันของผูวิจัยและผูรวมวิจัยที่มาจากผูมีสวนไดเสียหลากหลายกลุมและยึดหลักความเทา
เทียมในการแสดงความคิดเห็น การปฏิบัติ การสังเกต และการสะทอนผล ตามบทบาทหนาที่ที่เกี่ยวของ 
 

7. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับจากการวิจัย 
ผลจากการวิจัยในครั้งนี้จะเปนประโยชนในเชิงวิชาการ และเปนประโยชนในการนําไปใชเพื่อแกไข

ปญหาและเพื่อการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคการบริหารสวนตําบล ดังนี้  
7.1 ประโยชนในเชิงวิชาการ 
 7.1.1 เปนการวิจัยที่จะกอให “เกิดองคความรู” จากบุคคลและผูเกี่ยวของในหนวยงานในการจัด

การศึกษาปฐมวัยโดยใชแผนปฏิบัติการที่เกิดจากการมีสวนรวมของชุมชนมาเปนตัวสอดแทรกหลักและใชหลัก
องครวมมาเปนตัวสอดแทรกเสริมในลักษณะเปนการพัฒนาองคความรูฐานรากจากการกระทํา (grounded 
knowledge from doing)  

 7.1.2 เปนการวิจัยที่จะกอให “บุคคล” เกิดการเรียนรูขึ้นจากการกระทําทั้งในระดับบุคคล ระดับ
กลุมบุคคล และระดับองคการ และไดความรูใหมที่เกิดขึ้นจากการนําเอาแผนปฏิบัติการที่เกิดจากการมีสวนรวม
ของชุมชนมาเปนตัวสอดแทรกหลักและใชหลักองครวมมาเปนตัวสอดแทรกเสริม 

 7.1.3 นักวิจัยหรือนักวิชาการ สามารถศึกษาเรียนรูรูปแบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมที่
ใชในการวิจัยครั้งนี้ มีการวิพากษวิจารณเพื่อปรับปรุงหรือพัฒนารูปแบบการวิจัยใหมีความเหมาะสมยิ่งขึ้น 

7.2 ประโยชนในการนําไปใช 
 7.2.1 บุคลากรในศูนยพัฒนาเด็กเล็กดงพองและผูเกี่ยวของสามารถนําผลการวิจัยไปศึกษาทบทวน

และดําเนินการพัฒนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กไดอยางตอเนื่องในทุกดาน  นั่นเพราะลักษณะที่ดีประการหนึ่งของการ
วิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมคือสงเสริมใหมีการพัฒนาที่ตอเนื่องและยั่งยืน 

 7.2.2 นักวิจัยหรือนักวิชาการ สามารถศึกษารูปแบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมที่ใช
แผนปฏิบัติการที ่เกิดจากการมีสวนรวมของชุมชนมาเปนตัวสอดแทรกหลักและใชหลักองครวมมาเปน 
ตัวสอดแทรกเสริมเพื่อการพัฒนา ไปประยุกตใชเพื่อออกแบบงานวิจัยของตนเอง หรือนําเอาหลักการใหมอื่นๆ 
มาเปนตัวสอดแทรกเพื่อการพัฒนาได 

 7.2.3 บุคลากรหรือผูมีสวนเกี ่ยวของกับศูนยพัฒนาเด็กเล็กแหงอื ่นสามารถศึกษาเรียนรู จาก
ประสบการณการทําวิจัยของศูนยพัฒนาเด็กเล็กดงพอง เพื่อนําไปประยุกตใช ปรับใช หรือเลือกใชใหเหมาะสม
กับบริบทของศูนยพัฒนาเด็กเล็กของตนเองได 
 
 



บทที่ 2 
วรรณกรรมและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

 
 

ในบทนี้จะเปนการศึกษาเอกสารเพื่อวิเคราะหหลักการ แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการจัด
การศึกษาปฐมวัยขององคการบริหารสวนตําบลดวยหลักการองครวม: กรณีศูนยพัฒนาเด็กเล็กดงพอง องคการ
บริหารสวนตําบลศิลา จังหวัดขอนแกน ซึ่งผูวิจัยไดเรียงลําดับการนําเสนอออกเปน 4 ตอน คือ  1) การวิจัย 
เชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม: กรอบแนวคิดเพื่อการวิจัย  2) แนวคิดและหลักองครวม: ตัวแปรสอดแทรกเสริมใน
การวิจัย  3) หลักการ แนวคิด และทฤษฎีของการจัดการศึกษาปฐมวัย และ  4) บริบทของชุมชนและศูนยพัฒนา
เด็กเล็กดงพอง โดยมีรายละเอียดของการนําเสนอในแตละตอนดังตอไปนี้ 
 

1. การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม: กรอบแนวคิดเพือ่การวิจัย 
สืบเนื่องจากวิธีวิทยาการวิจัย (research methodology) ที่ใชในการวิจัยในครั้งนี้คือการวิจัยเชิงปฏิบัติการ

แบบมีสวนรวม (participatory action research: PAR) ดังนั้นผูวิจัยจึงไดนําเสนอความรูเกี่ยวกับเรื่องดังกลาวเพื่อ
เปนการปูพ้ืนฐานในเบื้องตนและเพื่อที่จะนําไปสูการกําหนดกรอบแนวคิดในการวิจัยในครั้งนี้ ดังตอไปนี้ 

จากการศึกษาถึงความหมายและลักษณะที่สําคัญของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม (participatory 
action research: PAR) พบวา การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมเปนการวิจัยอีกรูปแบบหนึ่งซึ่งเปนที่รูจักกัน
โดยทั่วไป โดยที่การวิจัยชนิดนี้จะเนนที่ผลกระทบ (effect) จากการปฏิบัติโดยตรงของนักวิจัยภายใตการมีสวน
รวมของชุมชนโดยมีเปาหมาย (goal) เพื่อที่จะปรับปรุงคุณภาพในการปฏิบัติงาน (performance quality) ของ
ชุมชนหรือพ้ืนที่เปาหมายที่เกี่ยวของในการวิจัย (Dick, 2002; Reason & Bradbury, 2001; Hult & Lennung, 1980; 
McNiff, 2002) สวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (action research: AR) นั้นเปนเรื่องที่เกี่ยวของกับการใชวิธีการที่เปน
ระบบในลักษณะที่เปนวงจร (systematic cyclical) ที่เกี่ยวของกับการวางแผน (planning) การลงมือปฏิบัติ (taking 
action)  การสังเกต (observing) การประเมินผล (evaluating) ซึ่งรวมถึงการประเมินตนเอง(self-evaluation) และ
การสะทอนผลเชิงวิพากษ (critical reflecting) กอนที่จะมีการวางแผนใหมในวงจรตอไป (O'Brien, 2001; McNiff, 
2002) โดยที่การกระทําทุกอยางนั้นจะมีจุดประสงคที่ต้ังไวลวงหนาเพื่อที่จะพิสูจนปญหาที่ไดผานการวินิจฉัยแลว
ภายในสถานที่ปฏิบัติงาน เชน การลดอัตราการอานหนังสือไมออกของนักเรียนดวยการใชกลยุทธใหมๆ 
(Quigley, 2000) หรือการปรับปรุงการสื่อสารและประสิทธิภาพในหองฉุกเฉินของโรงพยาบาล (Eisenberg, 
Baglia, Pynes, 2006) การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมคือวิธีการที่ใชการมีสวนรวมเพื่อที่จะทดสอบแนวคิด
ใหมๆ แลวนําไปปรับใชเพื่อการเปลี่ยนแปลงในอนาคตที่เกี่ยวของกับเรื่องของการมีสวนรวมโดยตรงภายใต
กระบวนการวิจัยที่เปนพลวัต (dynamic) ในขณะเดียวกันก็มีการตรวจติดตามและมีการประเมิน ผลกระทบจาก
การกระทําของนักวิจัยโดยมีจุดประสงคเพื่อการปรับปรุงการปฏิบัตินั้นใหดีขึ้น (Dick, 2002; Checkland & 
Holwell, 1998; Hult & Lennung, 1980) โดยที่หัวใจหลักของการวิจัยเชิงปฏิบัติการคือเปนวิธีการอันหนึ่งที่จะเพิ่ม
ความเขาใจในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงในการที่จะปฏิบัติและการกระทําของเราเองซึ่งอาจจะมีผลดีตอกันและกัน
ภายในชุมชนของคนที่รวมกันปฏิบัติตามแนวทางนี้ (McNiff, 2002; Reason & Bradbury, 2001; Carr & Kemmis, 
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1986; Masters, 1995)  ทั้งนี้ โดยพื้นฐานแลวการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมี สวนรวมเปนการวิจัยที่ใหผูเกี่ยวของทุก
ฝายไดมีสวนรวมอยางแข็งขันในการที่จะตรวจสอบการกระทําในปจจุบันที่พวกเขาคิดวานาจะเปนปญหาเพื่อที่จะ
เปลี่ยนแปลงและปรับปรุงการกระทําเหลานั้นใหดีขึ้น Wadsworth (1998)  และในอดีต McTaggart (1989) ซึ่งเปน
นักวิชาการที่มีช่ือเสียงทานหนึ่งไดเสนอสิ่งที่เรียกวา “ความเชื่อ 16 ประการของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมี 
สวนรวม” (16 tenets of participatory action research) ไว เพื่ อ เปนแนวคิดในการปฏิบั ติโดยที่ เขาได ให
ขอเสนอแนะไววาการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมมีขอควรคํานึงดังนี้คือ  1) เปนวิธีการ (approach) ในการ
พัฒนาการปฏิบัติของสังคม (social practice) โดยการเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติของสังคมนั้นๆ  2) เกิดขึ้นจากการมี
สวนรวมอยางแทจริง (authentic participation)  3) เปนความรวมมือกัน (collaborative)  4) ทําใหเกิดชุมชนที่
สามารถวิเคราะหตนเองได (self-critical communities)  5) เปนกระบวนการเรียนรูอยางเปนระบบ (systematic 
learning process)  6) ทําใหคนมีสวนรวมในการที่จะคิดคนทฤษฎีเกี่ยวกับการกระทําของพวกเขาเอง  7) ตองการ
ใหคนไดทดสอบการปฏิบัติ (practices) ทดสอบแนวคิด (ideas) และขอสมมติฐาน (assumptions) ที่เกี่ยวของกับ
สถาบันหรือชุมชนของเขา  8) เกี่ยวของกับการจดบันทึกขอมูล (keeping records)  9) ตองการใหผูมีสวนรวม 
(participants) พยายามมองประสบการณของตนเองอยางเปนรูปธรรม (objectify)  10) เปนกระบวนการทาง
การเมืองอยางหนึ่ง (political process)  11) ประกอบการวิเคราะหเชิงวิพากษ (critical analysis)  12)  เริ่มตนจากจุด
เล็กๆ (starts small)  13) เริ่มตนจากวงจรเล็กๆ (small cycles)  14) เริ่มตนจากการรวมกลุมเล็กๆ (small groups) 
หลายๆ กลุมที่มีปญหาหรือความตองการรวมกัน  15) เปดโอกาสใหผูมีสวนรวมไดรวมกันสรางฐานขอมูลขึ้นมา 
(build record) และ  16) เปดโอกาสใหผูมีสวนรวม (participant) สามารถที่จะแสดงความถูกตองของการกระทํา
(demonstrate evidence) ของพวกเขาอยางเปนเหตุเปนผล 

จากที่กลาวมาในขางตนนั้นเปนความรูพ้ืนฐานทั่วไปอยางกวางๆ เกี่ยวกับการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวน
รวมที่ผูวิจัยไดรวบรวมมากลาวนําไวพอสังเขป และเพื่อใหมองเห็นรูปแบบของการวิจัยประเภทนี้ไดอยางชัดเจน
ยิ่งขึ้น  ผูวิจัยจึงไดนําเสนอแนวคิดของนักวิชาการทั้งในและตางประเทศ รวม 7 ทัศนะ ไดแก  Seymour-Rolls & 
Hughes (2000) ,  Mills (2007),  Quixley (2008),  James, Milenkiewicz & Bucknam (2008),  Creswell (2008), 
McTaggart (2010) และ วิโรจน  สารรัตนะ (2553)  รวมทั้งไดนําเสนอกรณีศึกษาจากการนําไปประยุกตใชของ  
ศิริกุล นามศิริ (2552)  ดังตอไปนี้ 

1.1 PAR ตามแนวคิดของ Seymour-Rolls & Hughes (2000) 
Seymour-Rolls & Hughes (2000) กลาววา การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม (participatory 

action research: PAR) เปนการวิจัยซึ่งมีพลังขับเคลื่อนในตัวของมันดวยการสรางความเปลี่ยนแปลงของสังคมใน
ทางบวก โดยมีวิวัฒนาการมาจากการวิจัยทางสังคม (social research) และการวิจัยทางการศึกษา (educational 
research) จนมาถึงสมัยนี้  PAR ก็ยังคงเปนหนึ่งในการวิจัยเพียงไมก่ีชนิดซึ่งยังคงยึดถือหลักการมีสวนรวมและ
การสะทอนผล (participation and reflection) รวมทั้งการเสริมพลังและการปลดปลอย  (empowerment and 
emancipation) ของกลุมตางๆ ที่กําลังมองหาวิธีการที่จะปรับปรุงสถานการณทางสังคมของพวกเขาใหดีขึ้น  
ซึ่ง Kurt Lewin ไดรับการยกยองวาเปนผูที่สรางหลักการของการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (action research: AR) ขึ้นใน
ระหวางชวงทศวรรษที่ 40 (1940’s) (Holter & Schwartz-Barcott, 1993)  แตอยางไรก็ตามลักษณะของ AR ก็ไดมี
การเปลี่ยนแปลงไปอยางมากในชวงดังกลาว  ทั้งนี้ พบวามีผูที่ไดเขียนเกี่ยวกับเรื่องของ PAR ไวหลายคนซึ่งมี
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ช่ือเสียงเปนที่รูจักกันทั่วไป เชน Kemmis & McTaggart (1988), Grundy (1987), Zuber-Skerritt (1991) และ 
McKernan (1991) เปนตน  

Seymour-Rolls & Hughes (2000) ไดใหนิยามวา การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมคือวิธีการ
สืบสวนสอบสวนรวมกัน (collective) โดยมีการสะทอนผลและมองตัวเองเปนหลัก (self-reflective) เปนการ
สืบสวนสอบสวนโดยผูที่มีสวนรวม (participants) ในสถานการณทางสงัคมนั้นๆ เพื่อที่จะปรับปรุงการปฏิบัติทาง
สังคมของตนเองใหดีขึ้นทั้งในแงของความเปนเหตุเปนผล (rationality) และในแงของความยุติธรรม (justice) 
(Kemmis & McTaggart, 1988)  การวิจัยที่ใช PAR เปนหลักจะประกอบดวยการวิจัยใน 4 ชวง (moments) คือ  
การสะทอนผล (reflection) การวางแผน (planning) การปฏิบัติ (action) และการสังเกต (observation) โดยในแต
ละชวงนั้นจะพึ่งพาซึ่งกันและกันในลักษณะของเกลียวสวาน (spiral) หรือวงจร (cycle) นอกจากนี้ พวกเขายัง
กลาวอีกวาการที่จะเชื่อไดวาวิธีการใดเปนการวิจัยเชิงปฏิบัติการก็ตอเมื่อไดมีการรวมมือกัน (collaborative)  
ถึงกระนั้นก็ยังตองใหความสําคัญและตระหนักดวยวาการวิจัยเชิงปฏิบัติการของกลุมยังคงตองมีการตรวจสอบ
และวิเคราะหการกระทําของสมาชิกแตละคนในกลุมนั้นดวยคือถึงแมวาจะเนนการมีสวนรวมแตก็ตองวิเคราะห
สมาชิกเปนรายบุคคลดวยนั่นเอง โดยในแตละชวงของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมนั้น มีแนวทางในการ
ปฏิบัติดังนี้ 

1) การสะทอนผล (reflection) เปนชวงที่ผูมีสวนรวม (participants) ในการวิจัยจะรวมกันตรวจสอบ 
(examine) รวมสราง (construct) และรวมประเมิน (evaluate) แลวรวมสรางสิ่งที่เกี่ยวของนั้นขึ้นมาใหมอีกรอบ
ดวยกัน (reconstruct) (Grundy, 1987)  ในสวนของการสะทอนผลนี้จะประกอบดวยการปรึกษาหารือกันกอนที่จะ
กระทําการใดๆ โดยการนิยามปญหาหรือสิ่งที่มีสวนเกี่ยวของกับปญหานั้นรวมกัน 

2) การวางแผน (planning) เปนกิจกรรมที่สรางสรรคซึ่งเกิดขึ้นในระหวางการปรึกษาหารือกันใน
กลุมของผูที่มีสวนรวม (Kemmis & McTaggart, 1988) โดยที่การวางแผนนั้นจะตองมีการตรวจสอบการปฏิบัติ
อยางวิพากษ (critically examined action) ของผูมีสวนรวมแตละคน และจะตองประกอบดวยการประเมินการ
เปลี่ยนแปลง 

3) การปฏิบัติ (action) จะเกิดขึ้นหลังจากที่ไดมีการวางแผนและเปนการลงมือที่จะปฏิบัติงานโดยมี
ความหวังวาจะเกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพความเปนอยูของสังคมในทางที่ดีขึ้น  ซึ่งการกระทํานี้เปนการกระทําที่
ทําดวยความรอบคอบ (deliberate) และเปนการกระทําที่มีกลยุทธ (strategic) ในตัวของมันเอง (Grundy, 1987)  
ทั้งนี้  การกระทําในขั้นตอนนี้จะแตกตางจากการวิจัยชนิดอื่นนั่นเพราะการกระทํา (action) หรือการเปลี่ยนแปลง 
(change) ที่เกิดขึ้นนั้นเปนความเปนจริง (reality) ซึ่งไมใชการทดลอง (experiment) เพื่อที่จะบอกวาใชไดหรือใช
ไมได (just to see if it work) 

4) การสังเกต (observation) ในขั้นตอนของ PAR สวนนี้นับเปนสวนของการวิจัย (research) ที่
แทจริง  นั่นเพราะความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในชวงของการวางแผน (planning) นั้นเราสังเกตผลของมันไดและ
พยายามสังเกตวามีผลกระทบอะไรบางภายใตบริบท (context) ของสถานการณ (situation) นั้นๆ (Kemmis & 
McTaggart, 1988) ซึ่งในชวงนี้มีการใชเครื่องมือการวิจัย (research tools) เชน แบบสอบถาม (questionnaires) 
เพื่อที่จะใหแนใจไดวาไดมีการใชวิธีการทางวิทยาศาสตร (scientific method) ที่มีความเหมาะสม และเพื่อใหแนใจ
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วาผลที่ออกมานั้นจะมีความหมายอยางแทจริง โดยในบางครั้งนั้นการสังเกต (observation) และการกระทํา 
(action) อาจจะเกิดขึ้นพรอมๆ กันก็ได 

สิ่งที่ เกิดขึ้นในแตละชวงของ PAR นั้นจะประกอบไปดวยหลักการของ PAR ดวยเชนกัน โดย
หลักการเหลานี้จะเปนลักษณะเฉพาะตัวของ PAR ที่ทําให PAR แตกตางจากวิธีการการวิจัยแบบดั้งเดิม 
(traditional research methods) และแตกตางจากรูปแบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบอื่นๆ อีกดวย ซึ่งรูปแบบการ
วิจัยเชิงปฏิบัติการแบบอื่นๆ ก็เชน technical action research และ practical action research ที่ไมไดประกอบ 
ไปดวยหลักการเชนเดียวกับ PAR ทั้งหมด (Grundy, 1987) โดยหลักการเหลานี้ประกอบดวยการมีสวนรวม 
(participation) ความรวมมือกัน (collaborative) การเสริมพลังอํานาจ (empowerment) ความรู (knowledge) และ
การเปลี่ยนแปลงทางสังคม (social change) 

กลุมที่จะทํา PAR  ตองรวมกันนิยามหัวขอที่เปนสิ่งกังวลใจ(concern) หรือคิดวาเปนปญหาโดยการ
สนทนา (discussion) และการสะทอนผล (reflection) รวมกัน  ซึ่งสิ่งที่สรางความกังวลใจรวมกันนั้นจะถูกบูรณา
การ (integrated) เขาดวยกันหรือใหเปนเปาประสงครวมกัน (common goal)  จากนั้นกลุมตกลงกันที่จะรวมมือ
และทํางานรวมกันดวยวิธีการของ PAR เพราะวามีจุดประสงคที่ไดบูรณาการเขาไวดวยกันแลว ดังนั้น กลุมและ
สมาชิกในกลุมจะมีพลังอํานาจ (empowerment)ในการที่จะวางแผนและลงมือกระทําเพื่อใหเกิดการเปลี่ยนแปลง
ทางสังคมอยางสรางสรรค  มีการเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมจากการปฏิบัติที่เกิดขึ้นและสังเกตไดโดยใชเครื่องมือ
ในการวิจัยที่เหมาะสม และกลุมจะตรวจสอบผลที่ออกมานั้นอยางวิพากษ (critically examine) หลังจากนั้นกลุม
จะมีความรูที่เกิดขึ้นมาใหมซึ่งความรูใหมๆ ที่เกิดขึ้นนี้อาจพัฒนาไปสูการเกิดทฤษฎีใหมๆ ขึ้นมาอีกก็ได  ความรู
ใหมกับทฤษฎีใหมนี้อาจเนนไปที่ผลกระทบจากการสังเกตที่เกิดขึ้นจากผลของการเปลี่ยนแปลงหรือกระบวนการ
ซึ่งเกิดขึ้นนั้นหรืออาจจะเนนทั้งผลของการเปลี่ยนแปลงและกระบวนการที่เกิดขึ้นทั้งคูก็ได  ซึ่งหลักการเหลานี้จะ
มีลักษณะเปนวงจร (cycle) 4 ชวงตามลักษณะวิธีการของ PAR  และในระหวางวงจรการวิจัยทั้งหมดนั้นกลุมจะมี
การเก็บขอมูลสวนตัวในระดับบุคคลผานการจดบันทึกอนุทินสวนตัว (journal) และมีการทบทวนเกี่ยวกับ
กระบวนการที่เกิดขึ้น  ซึ่งบันทึกอนุทินสวนตัวนี้จะกลายเปนแหลงขอมูลประกอบการวิเคราะหในทายที่สุด และ
ที่สําคัญโครงการ PAR (participatory action research project) จะถือเปนการวิจัยไดก็ตอเมื่อมีการใชวิธีการทาง
วิทยาศาสตรอยางแทจริงในการที่จะรวบรวมและตรวจสอบขอมูลที่ไดดําเนินการนั้น 

Seymour-Rolls & Hughes (2000) ยังกลาวอีกวา เปนการยากที่จะบอกถึงจุดเริ่มตนของโครงการ PAR  
ซึ่งมันอาจจะเริ่มตนดวยการพูดคุยกันในหองดื่มชา (tearoom) เกี่ยวกับปญหาที่กําลังเกิดขึ้นในสถานที่ทํางานหรือ
ในชั้นเรียนก็เปนได แตไมวาจะมีจุดเริ่มตนจากที่ใดก็ลวนแลวแตเกิดขึ้นจากกลุมซึ่งไดมีการรวมกันพูดคุยถึง
ปญหาที่เกิดขึ้นและยอมรับวามีปญหาหรือสิ่งที่กังวลใจรวมกัน โดยที่อาจจะเปนไปไดวากลุมไมสามารถจะระบุ
สิ่งที่เปนปญหาหรือขอกังวลใจไดอยางชัดเจนแตถากลุมไดมีการพูดคุยและตกลงกันวามีปญหาหรือสิ่งที่กังวลใจ
รวมกันแลวนั่นก็แสดงวาวงจรของ PAR ไดเกิดขึ้นแลว ซึ่งตัวอยางวงจร  PAR  แสดงไดดังตารางที่ 1  
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ตารางที่ 1 วงจร  PAR  ตามแนวคิดของ Seymour-Rolls & Hughes (2000) 
 

 

วงจร (cycle) ชวง (moment) อะไรกําลังเกิดขึ้น? (What’s happening?) 
1. การสะทอนผล 

(reflection) 
การวินิจฉัยกลุมและการวินิจฉัยสิ่งที่กลุมมีความกังวลใจผานการ
สนทนาของกลุม 

2. การวางแผน 
(plan) 

กลุมวางแผนเพื่อที่จะรวมมือในการตรวจสอบสิ่งที่เปนความกังวลใจ
และสภาพทางสังคม เพื่อที่จะนิยามและอธิบายทั้งสองสิ่งไดอยางถูก- 
ตอง  สิ่ งที่สํ าคัญที่ สุดคือการให ผูที่ มีส วนได เสี ย (stakeholders)   
ทุกคนไดเขามามีสวนรวมในการตัดสินใจในปญหานั้นๆ 

 

 
วงจรแรก 
(cycle one) 
 
 

3. การปฏิบัติ 
(action) และ 

4. การสังเกต 
(observation) 

นําแผนที่ไดรวมกันวางไวไปปฏิบัติและใหกลุมรวบรวมขอมูลโดยการ
สังเกตเพื่อที่นําขอมูลที่ไดมานั้นไปทําการทบทวนใหมอีกครั้งหนึ่ง  

1. การสะทอนผล 
(reflection) 

กลุมจะทําการสะทอนผลจากการคนพบเพื่อจะนิยามปญหาใหตรงกับ
สิ่งที่เปนความกังวลใจของกลุม  การสะทอนผลในชวงนี้จะรวมถึงการ
สะทอนผลของตนเอง (self-reflection) โดยผูมีสวนรวมในกลุมซึ่ง
อาจจะพบกับสิ่งที่เปนความกังวลนอกเหนือจากเดิมก็เปนได 

2. การวางแผน 
(plan) 

กลุมจะวางแผนที่จะเปลี่ยนแปลงการปฏิบั ติ เพื่อที่จะปรับปรุง
สถานการณทางสังคม ซึ่งอาจจะประกอบดวยวิธีการตรวจสอบอยาง
วิพากษ (critical examination) ซึ่งปญหาที่เกิดขึ้นในขั้นตอนนี้อาจตอง
เขาไปเกี่ยวของและไดรับการรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรม 
(ethics committee)    

3. การปฏิบัติ 
(action) 

การเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติซึ่งเปนผลจากการวางแผนใหม 

 
 
 

วงจรที่สอง 
(cycle two) 

4. การสังเกต 
(observation) 

กลุมสังเกตผลลัพธ (consequences) จากการเปลี่ยนแปลงในชวงของ
การปฏิบัติและใชวิธีการวิจัยที่ไดเขียนไวในแผนเพื่อที่จะตรวจสอบ
ผลลัพธนั้น 

วงจรที่สาม 
(cycle three) 

1. การสะทอนผล 
(reflection) 

การสะทอนผลอาจจะไมไดสิ้นสุดเพียงแค 2 วงจรแตอาจจะวนไปสู
วงจรที่ 3 และวนไปเรื่อยๆ ตราบเทาที่ปญหายังไมไดรับการแกไขหรือ
มีปญหาใหมๆ เกิดขึ้นอยางตอเนื่อง 
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จากทัศนะของ Seymour-Rolls & Hughes ที่กลาวไวในขางตนจะเห็นไดวาวิธีการดําเนินการวิจัยใน
ขั้นตอนแรกจะแตกตางไปจากแนวคิดของการวิจัยเชิงปฏิบัติการโดยทั่วไปคือแทนที่จะเริ่มตนจากการวางแผน 
(planning) แตกลับเริ่มตนที่การสะทอนผล (reflection) กอน  ดวยเพราะเห็นวากลุมที่จะเลือกการทําวิจัยแบบ 
PAR นั้นจะตองรวมกันนิยามหัวขอที่เปนสิ่งกังวลใจ (concern) หรือคิดวาเปนปญหาโดยผานการสนทนา 
(discussion) และการสะทอนผล (reflection) รวมกันในกลุมเสียกอน โดยการรวมกันพูดคุยถึงปญหาที่เกิดขึ้นและ
ยอมรับวาสิ่งนั้นเปนปญหา หรือสิ่งที่ กังวลใจรวมกันแลวจึงลงมือดําเนินการตามขั้นตอนของ PAR ตอไป ซึ่งใน
การวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดนําเอาแนวคิดนี้มาใชประโยชนในการวิจัยโดยจะนําเอาขั้นตอนการสะทอนผล (reflection) 
ตามแนวคิดของ Seymour-Rolls & Hughes (2000) มาปรับใชโดยการจัดการประชุมเพื่อพูดคุยหรือสนทนาใน
กลุมของผูที่มีสวนไดเสียกับการจัดการศึกษาปฐมวัยในชุมชนซึ่งเปนพื้นที่เปาหมายเพื่อรวมกันนิยามปญหาหรือ
สิ่งที่กังวลใจรวมกันกอนที่จะมีการดําเนินการทําวิจัยดวยกระบวนการของ PAR ตามขั้นตอนอื่นๆ ตอไป 

1.2 PAR ตามแนวคิดของ Mills (2007) 
Mills (2007 อางถึงใน วิโรจน  สารรัตนะ, 2550) ใหทัศนะวาการวิจัยในปจจุบันจําแนกออกไดเปน 3 

ประเภท คือ 1) การวิจัยเชิงปริมาณ (quantitative research) อิงกับปรัชญา logical positivism เนนการศึกษา
ความสัมพันธเชิงเหตุและผลของตัวแปร 2) การวิจัยเชิงคุณภาพ (qualitative research) อิงกับปรัชญา phenomenology 
เนนการศึกษาเชิงพรรณนาเพื่อทําความเขาใจในสิ่งที่เปนอยูและความหมายของสิ่งนั้น (understand the way things 
are and what it means) และ 3) การวิจัยเชิงปฏิบัติการ (action research) อิงกับปรัชญาของ social critical theory 
และ theories of postmodern ที่ใหความสําคัญกับการมีสวนรวมและความเปนประชาธิปไตยในเรื่องตางๆ เชน 
การกระทําและการสงผลตอการเปลี่ยนแปลงในทางการศึกษาในทางบวก (taking action and  effecting positive 
educational change) การมีอํานาจในการตัดสินใจถึงสิ่งที่จะใหมีการเปลี่ยนแปลงและไมเปลี่ยนแปลง การ
เช่ือมโยงความรูที่มีอยูกอนกับสารสนเทศที่ไดรับใหม การเรียนรูจากประสบการณ (แมวาจะไมประสบผลสําเร็จ) 
และการตั้งคําถามและการแสวงหาคําตอบอยางเปนระบบ ตลอดจนการใชวิธีการเชิงพรรณนา (narrative/ 
descriptive methods) อธิบายถึงสิ่งที่กําลังเกิดขึ้นและทําความเขาใจผลของการใชตัวสอดแทรกทางการศึกษา 
(educational intervention) โดย Mills ไดเปรียบเทียบใหเห็นถึงความแตกตางระหวางการวิจัยแบบดั้งเดิม 
(traditional research) กับการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (action research) ซึ่งสรุปไดดังตารางที่ 2 
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ตารางที่ 2 เปรียบเทียบการวิจัยแบบดั้งเดิมกับการวิจัยเชิงปฏิบัติการตามทัศนะของ Mills (2007) 
 

อะไร? 
(What?) 

การวิจัยแบบดั้งเดมิ 
(traditional  research) 

การวิจัยเชิงปฏิบัติการ 
(action  research) 

 

ใครบางที่เกี่ยวของ 
(Who?) 

 

จัดการโดยคณาจารยในมหาวิทยาลยั                    
นักการศกึษา และนักศึกษาบัณฑิต โดยมีคนที่
ถูกกระทําคือคนในกลุมทดลอง (experimental 
group) และ กลุมควบคุม (control group) 

 

จัดการโดยครู และครูใหญ  
โดยมีผูถูกกระทําคือนักเรียนภายใตการ
ดูแลของพวกเขา 

เกิดขึ้นที่ไหน? 
(Where?) 

ในสภาพแวดลอมที่สามารถควบคุมตัวแปรได
(where variables can be controlled) 

ในโรงเรียนและในชั้นเรียน 

 
ทําอยางไร? 

(How?) 

ใชวิธีการเชิงปริมาณ (quantitative methods) 
เพื่อที่จะแสดงในลักษณะทีว่ัดไดในระดบัหนึ่ง
ที่มีนัยสําคัญทางสถิติ (statistical significance) 
และเพือ่ที่จะแสดงถึงความสัมพันธเชิงเหตุและ
ผล (cause-effect)ระหวางตัวแปร 

ใชวิธีการเชิงคุณภาพ (qualitative 
methods) เพื่อบรรยายถึงลักษณะทีเ่กิดขึ้น
และเพือ่ที่จะทาํความเขาใจผลกระทบ
(effects ) ของตัวสอดแทรกทางการศึกษา
(educational intervention) 

 
ทําทาํไม? 
(Why?) 

 

เพื่อรายงานและตพีิมพขอสรุปที่สามารถ
นําไปใชในกลาวอาง (generalized) ในกลุม
ประชากรที่มากกวาเดิม 

เพื่อการลงมอืปฏิบัติ (take action) จริง 
และเปลี่ยนแปลงผลกระทบในดานบวก
ในสภาพแวดลอมที่เปนบรบิทเฉพาะของ
โรงเรียนที่ทําการศึกษา 

 

Mills (2007) กลาววา การวิจัยเชิงปฏิบัติการ (action research) คือการวิธีการสืบสวนสอบสวนอยาง
เปนระบบ (systematic inquiry) ซึ่งกระทําโดยครูนักวิจัย (teacher researcher)  ผูบริหารโรงเรียน (principal)  
ที่ปรึกษาของโรงเรียน (school counselors) หรือผูที่มีสวนไดสวนเสีย (stakeholders) ในกระบวนการจัดการเรียน
การสอน โดยการวิจัยเชิงปฏิบัติการที่กระทําโดยครูนั้นเปนการกระทําที่เกิดจากตัวครูเองโดยปราศจากการ
ควบคุมหรือบังคับจากบุคคลอื่นซึ่งมีกระบวนการในการดําเนินการ 4 ขั้นตอน คือ 1) วินิจฉัยประเด็นที่ตองการ
เนน (identify an area of focus) 2) รวบรวมขอมูล (collect data) 3) วิเคราะหและตีความขอมูลที่ไดมา (analyze 
and interpret data) และ 4) ดําเนินการพัฒนาและวางแผนปฏิบัติ (develop and action plan) ทั้งนี้  การวิจัย 
เชิงปฏิบัติการไดถูกเขียนอยางเปนลายลักษณอักษรที่ดีเยี่ยมโดยมี Kurt Lewin (มีอายุอยูในชวงป ค.ศ. 1890 – 
1947) เปนคนแรกที่เริ่มใชคําวา “action research” ในประมาณป ค.ศ. 1934 (Kemmis, 1982; Adelman, 1993; 
Nofke, 1994; Gunz, 1996) ซึ่งหลังจากประสบการณในการลงมือปฏิบัติในป ค.ศ. 1940 เขาพบวาการวิจัย 
เชิงปฏิบัติการนั้นเปนกระบวนการที่ทําใหเกิดความนาเชื่อถือในการพัฒนาโดยการใหคนธรรมดา (ordinary 
people) ไดมีโอกาสเขารวมในการวิจัยแบบรวมมือกันเพื่อแกไขปญหาที่เขามีรวมกันไดและใหคุณคาแก
ความสามารถของคนเหลานี้ในการที่จะทบทวนรวมกัน หารือกัน ตัดสินใจรวมกัน และลงมือปฏิบัติรวมกัน  

Mills (2007) กลาววาทฤษฎีพ้ืนฐานของการวิชัยเชิงปฏิบัติการนั้นแบงออกเปน 2 ทฤษฎีหลักคือ  
1) การวิจัยเชิงปฏิบัติการเชิงวิพากษ (critical action research) และ  2) การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบปฏิบัติ (practical 
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action research) โดยที่การวิจัยเชิงปฏิบัติการเชิงวิพากษ (critical action research) หรือที่รูจักกันดีในอีกช่ือหนึ่งวา
การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบรวมมือ (emancipator action research) นั้น เปนการวิจัยที่อิงกับทฤษฎี critical theory 
โดยมีจุดประสงคหลักรวมกันหลายประการ เชน 1) มีความสนใจรวมกันในกระบวนการที่กอใหเกิดการรูแจง 
เห็นจริง (enlightenment)  2) มีความสนใจรวมในการที่จะปลดปลอยบุคคลจากขอบเขตของประเพณี (tradition) 
ความเคยชิน (habit) และระบบราชการ (bureaucracy) และ 3) มีความตั้งใจที่จะปฏิบัติตามกระบวนการ
ประชาธิปไตยอยางมีสวนรวมเพื่อที่จะปฏิรูปอะไรบางอยางรวมกัน และการวิจัยแบบนี้จะมีพ้ืนฐานมาจากทฤษฎี 
postmodernism ซึ่งเชื่อวาความจริงเปนสิ่งที่เปรียบเทียบได มีเงื่อนไข และขึ้นอยูกับสถานการณ  รวมทั้งเชื่อวา
ความรูเปนสิ่งที่เกิดขึ้นจากประสบการณ ซึ่ง Mills (2007) ไดกลาววาหากตองการทําการวิจัยเชิงปฏิบัติการ 
เชิงวิพากษ (critical action research) จะมีประเด็นหลัก (key concepts) ในการพิจารณา 4 ประการ คือ  1) จะตอง
เปนแบบมีสวนรวม(participatory) และเปนประชาธิปไตย (democratic)  2) จะตองตอบสนองตอสังคมและเกิดขึ้น
ภายในบริบทของสังคม 3) ชวยใหครู (นักวิจัย) สามารถที่จะตรวจสอบแนวทางตางๆ ซึ่งแตกอนเคยมองวาเปน
เรื่องปกติใหสามารถตรวจสอบไดดวยรูปแบบใหมอีกรูปแบบหนึ่งเพื่อที่จะปรับปรุงการกระทําอยางเปนมืออาชีพ
มากขึ้น และ 4) ความรูที่ไดจากกระบวนการวิจัยแบบนี้จะชวยปลดปลอย (liberate) นักศึกษา ครู และผูบริหาร 
รวมทั้งจะชวยสรางเสริมการเรียนรู การสอน และการกําหนดนโยบายอีกดวย  สวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบ
ปฏิบัติ (practical action research) นั้นจะเนนวาจะทําอยางไรบาง “how to” มากกวาการเนนที่ทฤษฎีและปรัชญา
ใดใด ซึ่งประเด็นหลัก (key concepts) ของการวิจัยแบบนี้คือ 1) ครู (นักวิจัย) มีอํานาจในการตัดสินใจไดดวย
ตนเอง  2) ครู (นักวิจัย) ตองมีความตั้งใจที่จะพัฒนาความเปนมืออาชีพตนเองอยางตอเนื่องและตองพัฒนา
โรงเรียนไปพรอมๆ กันดวย  3) ครู (นักวิจัย) ตองมีความตองการที่จะทบทวนแนวทางในการปฏิบัติของตนเองอยู
ตลอด  4) ครู (นักวิจัย) ตองใชวิธีการระบบ (systematic approach) เพื่อที่จะทบทวนการปฏิบัติของตนเอง และ  
5) ครู (นักวิจัย) ตองเลือกที่จะเนนในจุดใดจุดหนึ่งและตองตัดสินใจวาจะใชเทคนิควิธีการรวบรวมขอมูลแบบ
ใดบาง  ตองวิเคราะหและตีความขอมูลเองและตองรางแผนปฏิบัติงานขึ้นมาดวยตนเอง 

ซึ่งจากที่กลาวมาสามารถสรุปไดวาการวิจัยเชิงปฏิบัติการตามแนวคิดของ Mills (2007) นั้นแบง
ออกเปน 2 ทฤษฎีหลักคือ 1) การวิจัยเชิงปฏิบัติการเชิงวิพากษซึ่งเนนที่ความเปนประชาธิปไตยโดยใหผูมี 
สวนรวมทุกคนไดมีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็น (exchange ideas) และวิพากษวิจารณถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในการ
ดําเนินงาน และ 2) การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบปฏิบัติที่ไมเนนทฤษฎีใดใดแตกระทําการวิจัยจากปญหาในบริบท
เฉพาะ ซึ่งจากแนวคิดดังกลาวผูวิจัยไดนําเอาประเด็นหลักของการวิจัยเชิงปฏิบัติการเชิงวิพากษหรือที่เรียกอีกช่ือ
หนึ่งวาการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบรวมมือมาใชเปนเกณฑในการพิจารณาวิธีการดําเนินการวิจัยในครั้งนี้ 4 
ประการ คือ การวิจัยในครั้งนี้ 1) จะตองเปนแบบมีสวนรวมและเปนประชาธิปไตย 2) จะตองตอบสนองตอสังคม
และเกิดขึ้นภายในบริบทของสังคม 3) ชวยใหนักวิจัยสามารถที่จะตรวจสอบแนวทางตางๆ ซึ่งแตกอนเคยมองวา
เปนเรื่องปกติใหสามารถตรวจสอบไดดวยรูปแบบใหมอีกรูปแบบหนึ่งเพื่อที่จะปรับปรุงการกระทําอยางเปน 
มืออาชีพมากขึ้น และ 4) ความรูที่ไดจากกระบวนการวิจัยแบบนี้จะชวยปลดปลอยผูที่มีสวนรวมทุกฝาย รวมทั้งจะ
ชวยสรางเสริมการเรียนรูใหผูรวมวิจัย และชวยในการกําหนดนโยบายของหนวยงานที่เกี่ยวของอีกดวย 
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1.3 PAR ตามแนวคิดของ Quixley (2008) 
Quixley (2008) ไดสรุปแนวคิดเกี่ยวกับการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมไวในรายงานชื่อ 

“Participatory Action Research: An Outline of the Concept” ซึ่งสรุปสาระสําคัญไดวาการวิจัยเชิงปฏิบัติการ 
(action research: AR) นั้นโดยพื้นฐานแลวก็คือการวิจัยแบบการมีสวนรวม (participatory research) ซึ่งผลจากการ
คนพบและขอเสนอแนะใหมๆ ที่ไดจากการลงมือปฏิบัติไมสามารถที่จะใชบังคับเพื่อใหคนอื่นนําไปปฏิบัติได
ทันทีซึ่งก็หมายความวาผลที่ออกมานั้นจะตองไดรับการยอมรับจากผูถูกวิจัยทุกคนกอนที่จะมีการนําไปใชปฏิบัติ 
เพราะฉะนั้นผูถูกวิจัยจะตองมีสวนรวมในทุกขั้นตอนของการวิจัยในทุกตารางนิ้ว และจะตองมีมุมมองวาการวิจัย
ในครั้งนี้คืองานวิจัยของเขา เพื่อผลประโยชนของพวกเขา และเปนสิ่งที่พวกเขาสามารถที่จะมีผลกับสิ่งนั้นได  
(by them, for them and of them) รวมทั้ งสามารถที่ จะปรับปรุงงานวิจัยของพวกเขาใหดีขึ้นไดอีกดวย 
(Wadsworth, 1984) 

Quixley (2008) กลาววาเหตุผลที่ตองใชกระบวนการของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมก็
เพราะวาการวิจัยประเภทนี้นั้น 1)เปนเครื่องมือที่มีประโยชนในการพัฒนาสําหรับการบริการชุมชนในภาคเอกชน 
(non-government) 2)  เปดโอกาสใหเผชิญกับคําถามหรือปญหาใหญๆ (big questions)  3) ทําหนาที่เสริมพลัง 
(empowerment) ใหกับผูมีสวนไดเสียอยางแทจริง  รวมทั้งชวยเสริมพลังใหกับผูที่มีสวนรวมในการใหการบริการ
และหนวยงานขางเคียงอื่นๆ   4) ชวยใหองคกรและพนักงานเขาใจวาจะมีการปฏิบัติงานและปรับปรุงงานกัน
อยางไรโดยเปนระบบที่สงเสริมใหเกิดนวัตกรรมและการเรียนรู  5) ชวยใหมีจุดเนนที่ดีกวาเดิมในสิ่งที่ทํากัน 
อยูแลว  6) เปนวิธีการหนึ่งที่มีประโยชนในการที่จะเพิ่มประสิทธิภาพขององคกรและคนงานแตละคน  7) ทําให
การประเมินผลมีความงายยิ่งขึ้นและสนุกมากยิ่งขึ้น  8) ชวยเพิ่มคุณคาใหกับขอสมมติฐาน (hunches) และจะชวย
ใหเราสามารถที่จะคนหาขอสมมติฐานนั้นในทิศทางที่ตรงประเด็น (relevant) และเปนประโยชน (useful) และ
ทายที่สุดการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมสามารถที่จะชวยองคกรในการพัฒนาแนวทางการใหบริการที่มี
ความหลากหลายเพิ่มขึ้น (multi-faceted) เปนองครวม (holistic) และมีความเหมาะสมกับทองถิ่น  ซึ่งหลักการที่
สําคัญของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมคือ 1) สงเสริมใหผูมีสวนไดเสียสะทอนผล (reflect) และหา
วิธีการที่จะปรับปรุงการบริการใหดีขึ้นโดยเชื่อมโยงการสะทอนผลและการปฏิบัติอยางเขมแข็งแลวผนวกกันให
แนนขึ้นในลักษณะที่เปนเอกสาร (documented) และเกิดขึ้นในเวทีสาธารณะ (public)  2) สงเสริมใหผูมีสวนได-
เสียสามารถที่จะมีสวนรวมในการวินิจฉัยคําถาม (identifying) ตอบคําถามและตัดสินใจเกี่ยวกับการกระทําที่
เกิดขึ้น  3) ใหผูมีสวนไดเสียมีสวนรวมในการที่จะรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับคําถามของตัวเอง  4) เกิดการทํางานใน
ลักษณะของการรวมมือ (collaborative) ซึ่งจะชวยลดขั้นตอนตางๆ ใหนอยลงกวาเดิม และจะทําใหเกิดการ
แบงปนอํานาจกันระหวางผูที่มีสวนไดเสียทั้งหมด 5) สงเสริมใหผูมีสวนไดเสียมีความรับผิดชอบ (responsibility) 
ในการวิเคราะหอยางวิพากษ (critical analysis) การประเมิน (evaluation) และการบริหารจัดการ (management) 
ของตัวเอง  6) สนับสนุนใหผูมีสวนไดเสียเรียนรูอยางตอเนื่อง (progressively) และเปดเผย (publicly) โดยการ
ทดสอบแนวคิดดานการกระทํา(ซึ่งอาจจะเกิดความผิดพลาดขึ้นในระหวางการปฏิบัติงานก็เปนได) และ 7) มีความ
ตอเนื่อง (progressively) จนสามารถทําใหผูมีสวนไดเสียตอบคําถามหรือปญหาที่ใหญกวาเดิมได 
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Quixley (2008) ไดทําการเปรียบเทียบใหเห็นรูปแบบของการวิจัยทั่วไปกับการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบ
มีสวนรวม (participatory action research: PAR) ดังภาพที่ 1 และ 2 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 รูปแบบการวิจัยทั่วไปตามทัศนะของ Quixley (2008) 
 

จากภาพที่ 1 จะเห็นไดวาการวิจัยทั่วไปจะเริ่มตนที่คําถาม (question) หรือปญหาการวิจัยตอดวยการ
ลงภาคสนามเพื่อทําการเก็บขอมูล (Field Research) จากนั้นจึงนําขอมูลที่ไดมาทําการวิเคราะห (analysis) แลว
จัดทําเปนขอสรุป (conclusions) และนําเสนอขอเสนอแนะที่ไดจากการปฏิบัติ (recommend action) ซึ่งจะพบเห็น
ไดจากงานวิจัยทั่วๆ ไป สวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมนั้นจะมีลักษณะเปนวงจร 4 ขั้นตอนคือ  
การวางแผน (planning)  การลงมือปฏิบัติ (acting)  การสังเกต (observing) และการสะทอนผล (reflecting) ดังใน
ภาพที่ 2 
 

 

                               

         รวบรวมขอมูล (Collect Data)                             วิเคราะหการสังเกต (Analyze Observation)  
                                                 
   บรรยายวาอะไรเกิดขึ้น (Describe What)                             รางขอสรุป (Draw  Conclusion) 
 
 

                                                                              ขอเสนอแนะในการปฏิบัติ (Recommend Actions) 
            

       การลงมือเปลี่ยนแปลง (Implement Change)                              การวางแผนเปลี่ยนแปลง (Plan Change) 
 
 
 

                                                      Working PAR Model                  
 

ภาพที่ 2 Working PAR Model  โดย Quixley (2008) ปรับปรุงจากแนวคิดของ Wadsworth (1984) 
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Quixley (2008) ใหขอสังเกตวาในระหวางวงจรของการวิจัยเชิงปฏิบัติการในแตละขั้นตอนจะตองมี
การมองยอนไปขางหลัง (look back) และในขณะเดียวกันก็ตองมองไปขางหนา (look forward) ดวยเสมอ เพราะ
ในแตละขั้นตอนของการวิจัยประเภทนี้จะมีความสัมพันธและเชื่อมโยงกันไปตลอด เชน ในขั้นตอนการวางแผน 
(planning) ก็ตองยอนไปดูขั้นสะทอนผล (reflecting) วาไดขอสรุปอะไรมาบางจากการดําเนินงานในขั้นตอนที่
ผานมาเพื่อที่จะนําเอาขอสรุปที่ไดจากการสะทอนผลนั้นมาใชประกอบการวางแผนใหตรงประเด็นและก็ตองมอง
ไปที่ขั้นปฏิบัติดวยวาเมื่อมีการวางแผนตามขอมูลที่ไดจากการสะทอนผลแลวจะนําสิ่งที่ไดจากการวางแผนไป
ปฏิบัติไดอยางไรจึงจะไมหลงประเด็นตามแผนที่ไดวางไว เปนตน 

จากแนวคิดของ Quixley (2008) ดังกลาวในขางตนสามารถนํามาประยุกตใชกับการวิจัยในครั้งนี้ได
เปนอยางดีคือแนวคิดของการสรางการยอมรับในกลุมผูรวมวิจัยที่กลาววาขอคนพบและขอเสนอแนะใหมๆ ที่ได
จากการลงมือปฏิบัติไมสามารถที่จะใชบังคับเพื่อใหคนอื่นนําไปปฏิบัติไดทันทีซึ่งก็หมายความวาผลที่ออกมานั้น
จะตองไดรับการยอมรับจากผูถูกวิจัยทุกคนกอนที่จะมีการนําไปใชปฏิบัติ เพราะฉะนั้นผูถูกวิจัยจะตองมี สวนรวม
ในทุกขั้นตอนของการวิจัยในทุกตารางนิ้ว โดยพวกเขาจะตองมีมุมมองวาการวิจัยในครั้งนี้คืองานวิจัยของเขา เพื่อ
ผลประโยชนของพวกเขา และเปนสิ่งที่พวกเขาสามารถที่จะมีผลกับสิ่งนั้นไดและสามารถปรับปรุงงานวิจัยของ
พวกเขาใหดียิ่งขึ้น  รวมทั้งการนําเอาหลักการสําคัญ  7 ประการมาเปนแนวคิดในการดําเนินงานคือ  1) สงเสริมให
ผูมีสวนไดเสียสะทอนผลและหาวิธีการที่จะปรับปรุงการบริการใหดีขึ้นโดยเชื่อมโยงการสะทอนผลและการ
ปฏิบัติอยางเขมแข็งแลวผนวกกันใหแนนขึ้นในลักษณะที่เปนเอกสารและเกิดขึ้นในเวทีสาธารณะ  2) สงเสริมให
ผูมีสวนไดเสียสามารถที่จะมีสวนรวมในการวินิจฉัยคําถาม ตอบคําถามและตัดสินใจเกี่ยวกับการกระทํา  3) ให 
ผูมีสวนไดเสียมีสวนรวมในการที่จะรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับคําถามของตัวเอง  4) เกิดการทํางานในลักษณะของ
การรวมมือซึ่งจะชวยลดขั้นตอนตางๆ ใหนอยลงกวาเดิม และจะทําใหเกิดการแบงปนอํานาจกันระหวางผูที่มีสวน
ไดเสียทั้งหมด  5) สงเสริมใหผูมีสวนไดเสียมีความรับผิดชอบในการวิเคราะหอยางวิพากษ  ในการประเมิน และ
ในการบริหารจัดการของตัวเอง 6) สนับสนุนใหผูมีสวนไดเสียเรียนรูอยางตอเนื่อง และเปดเผย  โดยการทดสอบ
แนวคิดดานการกระทํา (ซึ่งอาจจะเกิดความผิดพลาดขึ้นในระหวางการปฏิบัติงานก็เปนได) และ 7) มีความ
ตอเนื่องจนสามารถทําใหผูมีสวนไดสวนเสียตอบคําถามหรือปญหาที่ใหญกวาเดิมได  

1.4 PAR ตามแนวคิดของ James, Milenkiewicz & Bucknam (2008) 
James, Milenkiewicz & Bucknam (2008) ไดเขียนหนังสือช่ือ “Participatory Action Research for 

Educational Leadership” โดยมีตอนหนึ่งกลาววาไววาการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม (participatory action  
research: PAR) เปนกระบวนการที่เปนพลวัต (dynamic process) สําหรับใชในการพัฒนาบุคคล (personal) และ
การพัฒนาวิชาชีพ (professional development) โดยที่การวิจัยประเภทนี้นั้นจะเปนเครื่องมือที่สามารถทําใหเกิดผล
ลัพธที่ดีขึ้นไดถาผูที่นําไปใช เชน ผูบริหารโรงเรียน  ครู และคนในชุมชนไดใหความใสใจและรวมมือในการ
ปฏิบัติงานเพื่อแกปญหารวมกัน ซึ่งหลักการของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมจะทําใหเกิดหุนสวน 
(partners) ที่หลากหลายที่จะชวยในการพัฒนาและปฏิรูปการศึกษาของโรงเรียนไดเปนอยางดี  พวกเขากลาววา
สวนหนึ่งของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมที่เรียกวาการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (action research: AR) ถูก
นิยามวาเปนการวิจัยรูปแบบหนึ่งที่มีขั้นตอนหลายขั้นตอน (multistage) ซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อที่จะใหไดผลลัพธที่
นําไปปฏิบัติได  สามารถที่จะปรับปรุงในดานใดดานหนึ่งของการกระทําและสามารถที่จะเปดเผยตอสาธารณชน
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เพี่อที่จะใหผูอื่นตรวจสอบได  เปนกระบวนการที่กระทําซ้ําแลวซ้ําเลาและมีการสนับสนุนกระบวนการนี้โดยการ
ใชกลยุทธที่เปนมาตรฐานหลายวิธีการ แตการวิจัยเชิงปฏิบัติการนั้นก็จะมีความแตกตางไปจากการวิจัยใน 
เชิงวิทยาศาสตรในบางเรื่อง โดยการวิจัยแบบวิทยาศาสตรจะมองแบบดั้งเดิมวาแนวการปฏิบัติตองชัดเจนและ
วัดผลได และในระบบนี้พวกนักวิทยาศาสตรตองมีความเปนกลางและไมควรจะมีอิทธิพลตอผลลัพธในการ
ทดลองของเขา สวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมจะเปนการทํางานรวมกันตามแบบของการวิจัยซึ่งถูก
นิยามวาเปนการวิจัยที่เกิดขึ้นในสถานการณที่มีผูปฏิบัติหลากหลายความสามารถมาทํางานรวมกันเพื่อที่จะให
ไดมาซึ่งผลลัพธที่เช่ือถือได ซึ่งในบริบททองถิ่นแลวหมายถึงการที่กลุมชาวบานจะมีสวนรวมอยางเทาเทียมกันใน
ทุกระบวนการของขั้นตอนการวิจัย  โดยที่ประวัติความเปนมาของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมนั้น
เริ่มตนมาตั้งแตตนศตวรรษที่ 20 โดยกระบวนการทํางานของ Kurt Lewin (Coghlan & Brannick, 2007) ซึ่งงานที่ 
Lewin ไดทําไวก็คือการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (action research: AR) อันเปนลักษณะของการทํางานแบบวงจรซ้ําๆ 
เพื่อที่จะปรับปรุงประสิทธิภาพขององคกร แตสําหรับในสหรัฐอเมริกาแลวงานวิจัยเชิงปฏิบัติการไดรับความนิยม
เพียงไมก่ีปก็หมดไปและหันมาใหความสนใจศึกษาในดานเชิงปริมาณ(quantitative studies) และตอมาก็ไดมีการ
คนพบแนวคิดใหมในชวงทศวรรษที่ 70 (McKerman, 1996) นั่นก็คือการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม หรือ 
PAR ซึ่งไดรับความสนใจไปทั่วโลกทั้งในสวนของการพัฒนาวิชาชีพ (professional) และการพัฒนาองคกร 
(organizational) 

การนําวิธีการของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมหรือ PAR มาใชในวงการศึกษานั้นพบวามี
คุณลักษณะ (attributes) 3  ประการที่จะชวยเพิ่มความมีประสิทธิภาพ (efficacy) ของ PAR  สําหรับนักการศึกษา
ซึ่งประกอบดวย 1) องคประกอบเกี่ยวกับการมีสวนรวมของ PAR จะชวยในการสรางชุมชนการปฏิบัติใน
โรงเรียน (Wenger, McDermott & Snyder, 2002)  2) PAR เปนวิธีการหนึ่งของการพัฒนาวิชาชีพ(professional 
development) ซึ่งจะมีผูที่มีสวนไดเสียที่หลากหลายและกวางขวาง เพื่อที่จะปรับปรุงการปฏิบัติในกระบวนการ
เรียนการสอน และ 3) คุณสมบัติที่กลาวมาทั้งสองขอขางตนจะมีสวนอยางมากในการที่จะสงเสริมการเกี่ยวโยง 
(involvement)  ความชํานาญ (expertise) และความรูสึกถึงความเปนมืออาชีพ (sense of professionalism) สําหรับ
ผูนํา PAR ไปปฏิบัติ (Greenwood & Levin, 1998; James, 2006; Zuber-Skerritt, 1992)   PAR  มีสวนเกี่ยวของกับ
การพัฒนาวิชาชีพสําหรับนักการศึกษาและสมาชิกในชุมชนนั่นเพราะมันจะชวยในการพิจารณาถึงบริบท 
(context) และเนื้อหา (content) ของประเด็นที่กําลังทําการศึกษา ขณะที่การวิจัยรูปแบบอื่นจะมีการศึกษากลุม
ควบคุม (controlled studies) เพื่อที่จะเนนลงไปในเรื่องที่ทําการศึกษานั้น แตสําหรับ PAR แลวจะเนนที่การศึกษา
ปรากฏการณ (phenomena) ของบริบท (context) ที่กําลังเกิดขึ้นภายในชุมชนหรือโรงเรียน ซึ่งผลลัพธที่ไดจาก  
PAR  ตอนักการศึกษามีดังนี้คือ 1) ผูที่นํา PAR ไปปฏิบัติสามารถที่จะคาดหวังวาจะพัฒนาศักยภาพทางวิชาการ
ของตนไดโดยใชการสะทอนผลเชิงวิพากษ (critical reflection)  2) PAR จะสงเสริมการใหเกิดความแมนใน
ประเด็นที่กําลังศึกษาอยูซึ่งจะมีผลในระยะยาวที่คาดการณไดวาจะมีผลดีตอความพยายามในการปฏิรูปโรงเรียน
ซึ่งหมายความวาการกระทําในลกัษณะของวงจรซ้ําแลวซ้ําเลาจะเกิดการพัฒนาที่ดีขึ้นในที่สุด  3) การศึกษาโดยใช
หลักการของ PAR จะชวยพัฒนาความชํานาญของคนในระดับทองถิ่น และ 4) หลักการของ  PAR จะชวยทําให 
ผูปฏิบัติเกิดแรงจูงใจเพิ่มขึ้นและมีพลังในการทํางานมากยิ่งขึ้นตั้งแตขั้นแรกของการเริ่มตนโครงการ 
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Step 1: Diagnosis วินิจฉัย 
หาองคประกอบ (factors) 
ที่เกี่ยวของกับสภาพที่
เปนอยูเดิม (status quo) 

            Step 2: Act           
        - ยกระดับสภาพ 
       ความเปนอยูเดิมใหมี 
      ประสทิธิภาพ 
        - ยกระดบัสภาพความ 
     เปนอยูและปญหาตางๆ 
     ใหดีข้ึน 

 
Step 4: Reflection 
สะทอนผลการดําเนิน 
งานและระดมสมอง 
เกี่ยวกับสถานการณ 
และขั้นตอนที่เพิม่ขึ้น 
รวมกับผูมีสวนได 
สวนเสียคนอื่นๆ 

 
Step 3: Measure                 
วัดผลลัพธของการกระทํา
และพยายามทํางานเพื่อให
ผลลพัธนั้นเปนผลดีตอ
ผูเรียน 

James, Milenkiewicz & Bucknam (2008) ไดนําเสนอกระบวนการของการวิจัยเชิงปฏิบัติการ 
(participatory action research process: PAR process) ไวดังภาพที่ 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3  กระบวนการของการวิจัยเชิงปฏิบัติการตามแนวคิดของ  James, Milenkiewicz & Bucknam (2008) 
 

จากภาพที่  3  แสดงใหเห็นถึงกระบวนการของกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม  ตาม
แนวคิดของ  James, Milenkiewicz & Bucknam (2008)  ที่ประกอบดวย 4 ขั้นตอนคือ  

ขั้นตอนที่ 1 การวินิจฉัย (diagnose) เปนการวินิจฉัยหาองคประกอบ (factors) หรือสาเหตุของปญหา
ที่มีความเกี่ยวของกับสภาพเปนอยูเดิม (status quo) 

ขั้นตอนที่ 2 การลงมือปฏิบัติ (act) โดยมีวัตถุประสงคเพื่อยกระดับสภาพความเปนอยูเดิมใหมี
ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นและยกระดับสภาพความเปนอยูและปญหาตางๆ ใหเปนไปในทางที่ดีขึ้น 

ขั้นตอนที่ 3 การวัดผล (measure) เปนขั้นตอนการวัดผลลัพธของการกระทําและพยายามที่จะทํางาน
เพื่อที่จะใหผลลัพธนั้นเปนผลดีตอผูเรียน  

ขั้นตอนที่ 4 การสะทอนผล (reflection) เปนขั้นตอนการสะทอนผลของกระบวนการดําเนินงานและ
การระดมสมองเกี่ยวกับสถานการณและขั้นตอนที่เพิ่มขึ้นกับผูมีสวนไดคนอื่นๆ  

 

กระบวนการของการ
วิจัยเชิงปฏิบัติการ 
แบบมีสวนรวม 
PAR process 
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จากแนวคิดของ James, Milenkiewicz & Bucknam (2008) ที่กลาวมาในขางตนนั้นพบวาวงจรของ
การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบดั้งเดิมที่ประกอบดวย 4 ขั้นตอนนั้นหากพิจารณาใหดีก็จะเห็นวาเปนวงจรเดียวกันกับ
กระบวนการของการวิจัยเชิงปฏิบัติการตามแนวคิดนี้ เพียงแตไดมีการเปลี่ยนการใชคําในบางขั้นตอนเพื่อใหมี
ความเหมาะสมกับการนํามาปรับใชในทางการศึกษา ซึ่งในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดนําแนวคิดเกี่ยวกับคุณลักษณะ 3 
ประการที่จะชวยเพ่ิมประสิทธิภาพของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมมาใช คือ 1) องคประกอบเกี่ยวกับ
การมีสวนรวมของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมจะชวยในการสรางชุมชนการปฏิบัติในโรงเรียนซึ่งใน
การวิจัยครั้งนี้ก็คือศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคการบริหารสวนตําบล  2) การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมเปน
วิธีการหนึ่งของการพัฒนาวิชาชีพ ซึ่งจะประกอบไปดวยผูที่มีสวนไดเสียที่หลากหลายและกวางขวางเพื่อที่จะ
ปรับปรุงการปฏิบัติในกระบวนการเรียนการสอนหรือในการวิจัยครั้งนี้ก็คือการจัดการศึกษาปฐมวัยในศูนยพัฒนา
เด็กเล็กขององคการบริหารสวนตําบล และ 3) คุณสมบัติที่กลาวมาทั้งสองขอขางตนจะมีสวนอยางมากในการที่จะ
สงเสริมการเกี่ยวโยง ความชํานาญ และความรูสึกถึงความเปนมืออาชีพสําหรับผูนําการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบ 
มีสวนรวมไปปฏิบัติ 

1.5 PAR  ตามแนวคิดของ  Creswell (2008) 
Creswell (2008)  ไดเสนอแนวคิดเกี่ยวกับเรื่องของการออกแบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (action 

research designs) ไวในหนังสือช่ือ “Educational research: Planning, conducting, and evaluating quantitative and 
qualitative research” โดยเขาไดกลาวไววา “ในบรรดารูปแบบการวิจัยทั้งหลายนั้นมีการวิจัยชนิดหนึ่งที่เรียกวา
การวิจัยเชิงปฏิบัติการ (action research) ซึ่งเปนการวิจัยที่สามารถนําไปประยุกตใช (applied) ในการออกแบบการ
ปฏิบัติ (practical design) ไดมากที่สุดและดีที่สุด”  โดยที่นักวิจัยที่ปฏิบัติจะทําการคนควา (explore) เกี่ยวกับ
ปญหาในการปฏิบัติโดยมีจุดมุงหมายเพื่อที่จะพัฒนาวิธีการแกปญหา (solution) ของปญหาแตละอยางนั้นใหได   
โดยที่การวิจัยเชิงปฏิบัติการน้ันจะมีความคลายคลึงกันกับวิธีการวิจัยแบบผสม (mixed methods research) นั่น
เพราะการวิจัยเชิงปฏิบัติการจะอาศัยการรวบรวมขอมูลดวยวิธีการเชิงปริมาณ (quantitative method) หรือใช
วิธีการเชิงคุณภาพ (qualitative research) หรืออาจใชวิธีการทั้งสองวิธีรวมเขาดวยกัน  แตอยางไรก็ตามการวิจัย 
เชิงปฏิบัติการจะมีความแตกตางออกไปจากวิธีการวิจัยแบบผสมนั่นเปนเพราะวาการวิจัยเชิงปฏิบัติการจะเกิดขึ้น
ในประเด็นการปฏิบัติ (practical issue) ที่เปนบริบทเฉพาะ (specific) เพื่อที่จะใหไดมาซึ่งวิธีการแกปญหาใน
ประเด็นนั้นๆ ดังนั้นการออกแบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการจึงเปนกระบวนการที่เปนระบบ (systematic) ซึ่งถูก
กระทําโดยครูหรือบุคคลอื่นๆ ในวงการศึกษาเพื่อที่จะทําการรวบรวมขอมูลมาใชในการพัฒนาวิถีทางของการ
ทํางานภายในบริบททางการศึกษาซึ่งเปนบริบทเฉพาะตัว  รวมทั้งเพื่อที่จะพัฒนาแนวทางการสอนของครูและ
พัฒนาการเรียนรูของผูเรียน (Mills, 2000)  นอกจากนี้ Creswell ยังกลาววาพัฒนาการของการวิจัยเชิงปฏิบัติการที่
เห็นไดชัดเจนจะมีอยู  3 ชวง (stage) ดวยกันคือ ชวงแรก (the first stage) จะเปนการวินิจฉัยกระบวนการเพื่อที่จะ
เผชิญหนากับประเด็นทางสังคม (social issue) ในบางประเด็น  ชวงที่สอง (the second stage) จะเปนการยอนมอง
การปฏิบัติของตนเอง (turn toward practice) และมีความจําเปนที่จะใหผูปฏิบัติ เชน ครู ไดเขามามีสวนรวม
เพื่อที่จะใหเขาไดแกปญหาของตนเอง และชวงที่สาม (the third stage) เปนการนําเสนอแนวทางของวิธีการวิจัย
เชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม (participatory action research) การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบรวมมือ (emancipatory 
action research) หรือวิธีการวิจัยเชิงปฏิบัติการชุมชน (community action research) ซึ่งวิธีการเหลานี้จะเปน
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แนวทางที่ทําใหกลุมตางๆ เกิดความรับผิดชอบในการปลดปลอยตนเอง (own emancipatory) และเปลี่ยนแปลง
ตนเอง (own change) 

การวิจัยเชิงปฏิบัติการจะมีความหมายที่แตกตางกันออกไปสําหรับคนที่แตกตางกัน (different things 
to different people) ซึ่งหมายความวาแตละคนนั้นอาจจะใหนิยามของคําวา “การวิจัยเชิงปฏิบัติการ” ไวในลักษณะ
ที่แตกตางกันออกไปตามแนวคิดของเขา และมีนักการศึกษาบางคนไดพยายามใหคําจํากัดความของการวิจัยชนิดนี้
ไวในวงจํากัด (Watters, Christensen,- Arcodia, Ryan & Weeks,1998)  ยกตัวอยางเชน Mills (2007) ไดกลาวไววา
การวิจัยเชิงปฏิบัติการนั้นสามารถแบงออกไดเปน 2 ประเภท คือ การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบปฏิบัติ (practical 
action research) และ การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม (participatory action research: PAR) ซึ่งสรุปได 
ดังภาพที่  4 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 4 รูปแบบของการวิจัยเชิงปฏิบัติการ 2 ประเภทตามแนวคิดของ Mills (2007) 

 
 
 
 

การวิจัยเชิงปฏิบัติการ 
(action research) 

การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบปฏิบัติ 
(practical action research) 

การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม   
(participatory action research) 

- เปนการศึกษาการปฏิบัติของทองถิ่น    
  (studying local practice)  
- ประกอบไปดวยการสืบสวนสอบสวน  
  (inquiry) ที่มีบุคคลเปนฐาน (individual-  
  based) หรือมีทีมเปนฐาน (team-based) 
- เนนที่การพัฒนาครูหรือการพัฒนาการ 
  เรียนรูของนักเรียน (student learning) 
- เนนการลงมือปฏิบัติตามแผนที่ไดวางไว  
  (implementing a plan of action) 
- ทายที่สุดจะทําใหครูกลายเปนนักวิจัย 
  (leading to the teacher-as-researcher) 

- เปนการศึกษาประเด็นทางสังคม    
  (social issues)ที่บีบบังคับ (constrain)  
  ชีวิตของแตละบุคคล (individual lives) 
- เนนการมีสวนรวมอยางเทาเทียมกัน 
  (emphasizing “equal” collaboration) 
- เนนการเปลี่ยนแปลงที่ทําใหคุณภาพชีวิต  
  ดีขึ้น (life-enhancing) 
- ผลที่ไดคือทําใหนักวิจัยไดปลดปลอย 
  เปนอิสระ(emancipate researcher) 
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การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบปฏิบัติ (practical action research) หากเปนกรณีที่นําไปประยุกตใชใน
การเรียนการสอนจะเปนการวิจัยที่ครูใชเพื่อทําการคนหาปญหาการวิจัย (research problem) ในชั้นเรียนของพวก
เขาเพื่อที่จะปรับปรุงการเรียนรูของนักเรียนใหดีขึ้น และเพื่อที่จะปรับปรุงการปฏิบัติงานในลักษณะที่เปนมือ
อาชีพของตนเอง (own professional performance)  เชน จะมีกลุมที่ประกอบไปดวย ครู (teachers)  นักเรียน
(students)  ที่ปรึกษา (counselors) และผูบริหาร (administrators) ไดรวมกันทําการวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อที่จะ
เผชิญหนากับประเด็นที่เปนเรื่องของสวนรวม (common issues) ยกตัวอยางเชน เหตุการณความรุนแรงที่มีเพิ่ม
มากขึ้น (escalating violence) ในโรงเรียนทุกวัน ซึ่งในสถานการณเชนนี้นักการศึกษา (educators) ตางพยายามที่
จะสงเสริมการปฏิบัติทางการศึกษาโดยอาศัยการศึกษาปญหาที่เกิดขึ้นในทองถิ่นอยางเปนระบบ (systematic)  
ซึ่งการกระทําในรูปแบบนี้จะเรียกวา “การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบปฏิบัติ” (practical action research) ซึ่งมี
จุดมุงหมายเพื่อที่จะทําการพิจารณาเกี่ยวกับสถานการณเฉพาะในโรงเรียนโดยมีวัตถุประสงคเพื่อที่จะปรับปรุง
การปฏิบั ติงานใหดีขึ้น  (Schmuck, 1997) โดยที่การวิจัย เ ชิงปฏิบั ติการแบบปฏิบั ติอาจจะประกอบดวย 
โครงการวิจั ยขนาดเล็ก  (small scale research project) ที่อาจจะมีจุด เนนที่ แคบ  (narrow) ในประเด็นที่
เฉพาะเจาะจง (specific issue) หรือในปญหาที่มีความเฉพาะเจาะจง (specific problem) ที่จะถูกนําไปปฏิบัติโดยครู
เพียงคนเดียว (individual teachers)  หรือกลุมภายในโรงเรียน (teams within a school) หรือกลุมโรงเรียนภายใน
เขตการศึกษา (teams within school district)  ดังจะยกตัวอยางของการศึกษาวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบปฏิบัติเพื่อให
มองเห็นภาพไดชัดเจนยิ่งขึ้นดังนี้ 

- ครูโรงเรียนประถมศึกษา (elementary teacher) ไดศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมการกอความวุนวาย 
(disruptive) ของนักเรียนคนหนึ่งในชั้นเรียนของเธอ 

- มีกลุมที่ประกอบไปดวยครู นักเรียน และผูปกครอง ทําการศึกษาถึงผลลัพธ (result) ที่ไดจากการ
นําเอาโปรแกรมคณิตศาสตรรูปแบบใหมมาใชในโรงเรียน 

- มีผูสอน (instructor) ในวิทยาลัยชุมชนทานหนึ่งไดทําการศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพของเขา
โดยใชเทคโนโลยีมาชวยในการสอน 

จากตัวอยางเหลานี้ไดแสดงใหเห็นวาการวิจัยเชิงปฏิบัติการเปนการวิจัยที่มีความมุงหมายเพื่อที่จะทํา
การปรับปรุง (improve) ประเด็นปญหาที่เกิดขึ้นในทองถิ่น (local issue) ซึ่งมีความเฉพาะเจาะจง (specific)  และ 
มีความจําเปนวานักการศึกษา (educators) จะตองใหครูไดเขามามีสวนรวมเพื่อที่จะศึกษาเกี่ยวกับสิ่งที่เปนความ
กังวลใจในโรงเรียนหรือในหองเรียนของครูเอง  และเพื่อที่จะสรางสภา  (councils) หรือคณะกรรมการ 
(committees) ที่อาศัยพ้ืนที่เปนฐาน (site-based) ภายในโรงเรียนเพื่อที่จะสงเสริมใหการวิจัยมีความแข็งแกรงเพิ่ม
มากขึ้นและสามารถที่จะมีบทบาทตอการเรียนการสอนในแตละวันได แตจุดดอย (drawback) ของวิธีการน้ีก็คือ
ถึงแมวาครูจะไดพยายามปรับปรุงการปฏิบัติในหองเรียนของตนเองแตครูก็ยังไมสามารถที่จะมีเวลามากพอที่จะ
ทํางานวิจัยของตนเองได ถึงแมวาครูอาจจะเปนครูที่ดีและไดรับการยอมรับวาเปนครูที่ทําการสอนนักเรียนในชั้น
เรียนของเขาไดเปนอยางดีแตครูเองก็ยังตองการความชวยเหลือที่จะทําใหเขากลายเปนนักวิจัยที่ดีไดดวยเชนกัน 
และเพื่อที่จะชวยแกปญหาเหลานี้จึงมีความจําเปนที่ครูจะตองไดรับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา (graduate)  
จึงจะชวยใหเขาไดพัฒนาทักษะการคนควาที่จําเปนสําหรับการทําการวิจัยได (Hughes, 1999; Kosnik, 1996) 
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เพื่อที่จะความเขาใจในเรื่องของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบปฏิบัติใหมากยิ่งขึ้น Mills (2007 อางถึงใน  
Creswell, 2008) จึงไดเสนอแนวคิดและหลักการที่สําคัญไวดังนี้ 

- ครู (นักวิจัย) ควรจะมีอํานาจในการตัดสินใจ (decision-making authority) ในการศึกษาแนวทาง
ปฏิบัติทางการศึกษา (educational practice) ซึ่งเปนสวนหนึ่งของการพัฒนาวิชาชีพของตนเองอยางตอเนื่อง 

- ครู (นักวิจัย) ควรมีความตั้งใจตอการที่จะพัฒนาวิชาชีพของตนเอง และมีความตั้งใจตอการที่จะ
ทําการปรับปรุงโรงเรียนของตัวเองอยางตอเนื่อง ซึ่งสิ่งเหลานี้ถือเปนสมมติฐานหลัก (core assumption) สําหรับ
ครูที่ตัดสินใจเขามามีสวนรวมในการวิจัยเชิงปฏิบัติการ 

- ครู (นักวิจัย) ตองการที่จะสะทอนผล (reflect) การปฏิบัติงานของตนเองเพื่อที่จะปรับปรุงการ
ปฏิบัติงานของพวกเขา ซึ่งอาจเปนการสะทอนผลดวยตัวเอง (individually) หรือเปนการสะทอนผลโดยทีม
โรงเรียนเปนฐาน (school-based teams) ซึ่งประกอบดวยนักเรียน ครู และผูบริหาร 

- ครู (นักวิจัย) จะใชวิธีการที่เปนระบบ (systematic approach) เพื่อที่จะทําการสะทอนผลการ
ปฏิบัติงานของพวกเขา แทนที่จะใชวิธีการสุม (random) ซึ่งเปนรูปแบบอะไรก็ได (anything-goes design) 

- ครู (นักวิจัย) จะเลือกประเด็นที่ตองการเนน และตัดสินใจเลือกเทคนิคการเก็บรวบรวมขอมูล (data 
collection) การวิเคราะหขอมูล (analyze) และการตีความขอมูล (interpret) และตัดสินใจวาจะพัฒนาแผนการ
ปฏิบัติของตนเองอยางไร ซึ่งประเด็นนี้จะเกี่ยวของกับการวิจัยโดยตรง 

Mills (2007) ไดนําเสนอรูปแบบซึ่งเรียกวา “ตรรกวิทยาของการวิจัยเชิงปฏิบัติการ” (dialectic action - 
research) ซึ่งเปนรูปแบบที่มีขอแนะนํา 4 ขั้นตอนที่ครูอาจนําไปใชในโครงการวิจัยเชิงการปฏิบัติของตนเองได 
ดังภาพที่ 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 5 วงจรตรรกวิทยาของการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (dialectic action research spiral) ตามทัศนะของ Mills (2007) 
 

 
วินิจฉัยประเด็นที่ตองการเนน 
(identity and area of focus) 

 
พัฒนาแผนปฏิบัติการ 

(Develop an Action Plan) 

 
เก็บรวบรวมขอมูล 

(Collect Data) 

 
วิเคราะหและตีความขอมูล 

(Analyze and Interpret Data) 
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ในกระบวนการนี้จะเริ่มจากการที่ครู (นักวิจัย) ไดทําการวินิจฉัยประเด็นที่ตองการเนน (identifies an 
area of focus) อันประกอบไปดวย การใหคํานิยามประเด็นในการวิจัย (defining an area of focus) การลงมือ
สํารวจ (doing reconnaissance) การทบทวนเอกสาร (reviewing the literature) และการเขียนแผนปฏิบัติการ 
(writing an action plan) ซึ่งจะนําไปสูการวิจัย  หลังจากนั้นครู(นักวิจัย) จะทําการเก็บรวบรวมขอมูลจาก
หลากหลายแหลง (multiple sources) เชน ขอมูลเชิงปริมาณ (quantitative) และขอมูลเชิงคุณภาพ (qualitative) 
และอาจจะใชเครื่องมือในการสืบสวนสอบสวน (inquiry tools) ที่มีความหลากหลาย เชน การสัมภาษณ 
(interviews) การใชแบบสอบถาม (questionnaires) หรือ แบบวัดทัศนคติ (attitude scales)  นอกจากนี้ การเก็บ
รวบรวมขอมูลยังประกอบไปดวยการใหความเอาใจใส (attending) ตอประเด็นของความเที่ยงตรง (validity)  
ความเชื่อถือได (reliability) และจริยธรรม (ethics) อีกดวย  และขั้นตอนตอไปคือครูจะตองมีการวิเคราะห 
(analysis) และการตีความ (interpretation) ซึ่งในกระบวนการนี้จะประกอบไปดวยการนิยามประเด็นหลัก 
(identifying themes) การลงรหัสในแบบสํารวจ การสัมภาษณและการใชแบบสอบถาม (coding surveys, 
interviews and questionnaires)  การต้ังคําถามหลัก (asking key questions)  การลงมือทบทวนองคกร (doing an 
organizational review)   การสรางผังมโนคติ (engaging in concept mapping)  การวิเคราะหสิ่งที่เกิดขึ้นกอนและ
ผลกระทบที่จะตามมาภายหลัง (analyzing antecedents and consequences) และ การนําเสนอสิ่งที่คนพบ 
(displaying findings)  และในขั้นของการตีความ (interpretation) นั้น จะประกอบไปดวยการขยายการวิเคราะหใน
วงกวางโดยการตั้งคําถาม  การเชื่อมโยงสิ่งที่คนพบกับประสบการณสวนบุคคล (personal experiences)  การ
แสวงหาคําแนะนําจากเพื่อนที่วิพากษวิจารณงานของเราได (critical friends) และ การจัดวางบริบทของสิ่งที่
คนพบในแงของวรรณกรรม (literature) และทฤษฎี (theory)  และในขั้นตอนสุดทายครู(นักวิจัย) จะตองเขียน
แผนการปฏิบัติ (action plan) หรือ แผนภูมิการปฏิบัติ (action chart) ที่ประกอบดวยขอสรุปของสิ่งที่คนพบ 
(findings)  คําแนะนําในการปฏิบัติ (recommended actions) และการแสดงหรือระบุ (identification) ใหเห็นถึง
บุคลากรที่จะรับผิดชอบตอการปฏิบัติและบุคลากรที่ควรจะไดคําปรึกษาหรือไดรับความรูเกี่ยวกับโครงการ  และ
นอกจากนี้แผนภูมิการปฏิบัตินี้ยังจะแสดงใหเห็นวาใครจะเปนผูติดตาม (monitor) และเก็บรวบรวมขอมูล (collect 
the data) จะใชเวลาเทาใดในการเก็บรวบรวมขอมูล และจําเปนตองใชทรัพยากรอะไรบางในการที่จะปฏิบัติ ตาม
แผน  ทั้งนี้ โดยภาพรวมแลวสามารถสรุปไดวากระบวนการนี้จะเนนที่การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบปฏิบัติ 
(practical action research) ที่มีศูนยกลางอยูที่การศึกษาประเด็นปญหาของทองถิ่น (local problem) เปนการ
ปฏิบัติการสืบสวนสอบสวน (inquiry) ดวยครูหรือนักวิจัยเพียงคนเดียว หรืออาจทําเปนทีม และจะเนนไปที่การ
พัฒนาครูเปนสําคัญ 

การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม (participatory action research: PAR) มีประวัติความเปนมา
ที่ยาวนานในการวิจัยทางสังคมศาสตรที่ เกี่ยวของกับเรื่องของชุมชน  (communities) กลุมอุตสาหกรรม 
(industries) กลุมบริษัท (corporations) และองคกรอื่นๆ ที่อยูนอกเหนือจากวงการศึกษา (Whyte, 1991)  การวิจัย
เชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมเปนการวิจัยที่เนนไปที่สังคมและชุมชน และเปนการวิจัยที่กอใหเกิดการมีสวนรวม 
(participation) ในการที่จะเปลี่ยนแปลง (change) และปลดปลอย (emancipation) คนในสังคม ซึ่งแตกตางจากการ
วิจัยเชิงปฏิบัติการแบบปฏิบัติ (practical action research) ที่จะเนนไปที่ครูในระดับบุคคล (individual teachers)  
ในการแกปญหาที่เขาไดเผชิญหนาโดยตรงในชั้นเรียน หรือการแกปญหาของโรงเรียนที่กําลังเผชิญหนากับปญหา
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ภายในโรงเรียนเอง  ทั้งนี้ มีนักวิชาการศึกษาหลายๆ ทานไดเรียกช่ือของการวิจัยชนิดนี้แตกตางกันออกไป เชน 
Stringer (1999) เรียกวิธีการวิจัยนี้วา “การสืบสวนสอบสวนโดยใชชุมชนเปนฐาน” (community-based inquiry)  
Kemmis & McTaggart (2000) เรียกวา “การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบรวมมือ หรือการวิจัยแบบมีสวนรวม” 
(collaborative action research or participatory research) และ Mills (2000) เรียกช่ือการวิจัยนี้วา “การวิจัย 
เชิงปฏิบัติการเชิงวิพากษ” (critical action research) เปนตน แตในที่นี้ Creswell (2008) จะใชคําวาการวิจัย 
เชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม (participatory action research: PAR) เพื่อที่จะยกยองและยอมรับในลักษณะที่เปน
ธรรมชาติของการมีสวนรวม (collaborative nature) ในการสืบสวนสอบสวน (inquiry) ตามแนวทางนี้ 

จุดประสงคของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมคือการปรับปรุงคุณภาพชีวิตของคนในองคกร  
คนในชุมชน และคนใน ครอบครัวใหดีขึ้น (Stringer, 1999)  ถึงแมวาจะมีนําเอาแนวความคิดของครู (the ideas of 
teacher) และ การวิจัยเชิงปฏิบัติการที่อาศัยโรงเรียนเปนฐาน (school-based practical action research) มาใช แตก็
จะมีความแตกตางกันกับการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบปฏิบัติ (practical action research) ในลักษณะที่วาจะมีมิติของ
การปลดปลอย (emancipatory) และมีการเสริมพลังอํานาจ (empowering) ใหกับบุคลากรแตละคน และใหกับ
องคกรเพิ่มมากขึ้น ไมวาจะเปนในดานการศึกษาและในบริบทอื่นๆ และในการนําเอาการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมี
สวนรวมมาประยุกตใชทางการศึกษานั้นจะเนนไปที่การปรับปรุง (improving) และการเสริมพลังอํานาจ 
(empowering) ใหแกบุคลากรในโรงเรียน ในระบบการศึกษา และในชุมชนที่อยูในละแวกของโรงเรียนได  
นอกจากนั้นนักวิจัยที่ใชรูปแบบการวิจัยประเภทนี้นี้จะตองเปนผูที่เขาไปมีสวนรวมในกระบวนการวิจัยซึ่งเปน
กระบวนการที่จะสงเสริมหลักการของความเทาเทียมกัน (egalitarian) และความเปนประชาธิปไตย (democratic) 
โดยที่นักวิจัยทั้งหลายพยายามที่จะทําใหเกิดฐานการมีสวนรวมอยางกวางขวาง (broad-based involvement) โดย
การทําใหทุกคนมีสวนรวมในการตัดสินใจดังเชนหุนสวนที่ยอมรับซึ่งกันและกันได และแตละคนจะมีความเทา
เทียมกันในเรื่องของการมีสวนรวมเพื่อจะทําใหเกิดความมั่นใจไดวาพวกเขาจะมีความเปนอยูที่ดีขึ้น (well-being) 

Kemmis & Wilkinson (1998 อางถึงใน Creswell, 2008) ไดสรุปประเด็นหลักในเรื่องของการวิจัย 
เชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมที่มีความโดดเดน (features) ไว 6 ประการคือ 

1) การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมเปนกระบวนการทางสังคม (social process) ซึ่งนักวิจัยมี
เจตนาที่จะคนหาถึงความสัมพันธ (relationship) ระหวางปจเจกบุคคล (individual) กับคนอื่นๆ (other people) 
โดยมีจุดประสงคเพื่อที่จะทําความเขาใจวาความสัมพันธกันในสังคมนั้นเกิดขึ้นไดอยางไรและสามารถที่จะมี
ผลกระทบตอคนแตละคนในสังคมนั้นไดอยางไร 

2) เปนการสืบสวนสอบสวน (inquiry) ที่เนนการมีสวนรวม (participatory) ซึ่งหมายความวาแตละ
คนจะเกิดความเขาใจในสิ่งที่ตนทําแลวเสนอความรูและความคิดเห็นไปสูบุคคลอื่น รวมทั้งผลักดันใหเกิดการ
กระทํารวมกัน 

3) เปนการวิจัยที่ใชหลักของการปฏิบัติ (practical) และใชความรวมมือ (collaborative) เพราะการ
วิจัยจะมีความสมบูรณตองเกิดจากการกระทําของผูที่เกี่ยวของ มีการปฏิบัติเพื่อขยายผลไปสูชุมชน หรือสราง
ความรูใหกับองคการทางสังคม เพื่อลดความไมสมเหตุสมผล ความลมเหลว และความไมยุติธรรมในการปฏิบัติ 

หรือจากปฏิสัมพันธที่ไมนาพึงพอใจ 



28 

4) เปนกระบวนการที่ทําใหเกิดการปลดปลอย (emancipatory) นั่นคือในการดําเนินงานจะไมมีการ
บีบบังคับ โดยที่ทุกคนจะมีอิสระจากกฎเกณฑที่ไมมีเหตุผลและโครงสรางที่ไมยุติธรรมซึ่งเปนขอจํากัดในการ
พัฒนาตนเอง 

5) เปาหมายอีกอยางหนึ่งของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมคือเพื่อที่จะชวยใหแตละบุคคล 
(individuals) สามารถที่จะปลดปลอยตนเองออกจากสภาพการที่ถูกบีบบังคับ (constrain) ที่มีอยูไมวาจะเปนใน
เรื่องของสื่อ (media)  ภาษา (language)  กระบวนการทํางาน (work procedures) และในความสัมพันธระหวาง
อํานาจที่มีอยูในบริบทของการศึกษา 

6) เปนเรื่องของการทบทวนตนเอง (recursive/reflective/dialectical) และจะเนนที่การสรางความ
เปลี่ยนแปลงในการปฏิบัติ  นั่นเพราะลกัษณะของการวิจัยปฏิบัติการแบบมีสวนรวมจะสามารถเกิดขึ้นซ้ําๆ กันได
อีกโดยการพิจารณาผลที่สะทอนกลับและเหตุผลที่เหมาะสม เพราะเปนกระบวนการที่มีจุดมุงหมายเพื่อนําการ
เปลี่ยนแปลงไปสูการปฏิบัติ 

จากการพิจารณากระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (action research) จะพบวามีลักษณะเปนเกลียว 
(spiral) ของการคิด การพิจารณา และการกระทํา ซึ่งเรียกวา “เกลียวปฏิสัมพันธ” (interacting spiral) ซึ่งเสนอไว
โดย Stringer (1999 อางถึงใน Creswell, 2008) ซึ่งประกอบดวย 3 ระยะ คือ ดูวามีปญหาอะไร (look) คิดพิจารณา 
(think) และลงมือปฏิบัติ (act) ซึ่งรูปแบบลักษณะนี้จะนําไปสูแนวทางของการปฏิบัติที่ไมจําเปนตองเปนแนว
เสนตรง  โดยที่กระบวนการทั้งหลายนี้สามารถเกิดขึ้นไดซ้ําอีกและจะมีการปรับปรุงกระบวนการและมีการ
ตีความหรือใหความหมายในขั้นตอนตอไป  ดังแสดงในภาพที่ 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่  6 เกลียวปฏิสัมพันธของการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action research interacting spiral) ตามทัศนะของ 

Stringer (1999) 
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นอกจากนี้ Creswell (2008) ยังไดสรุปลักษณะสําคัญของการวิจัยปฏิบัติการแบบมีสวนรวมซึ่งมี
ลักษณะเชนเดียวกับการวิจัยปฏิบัติการไว ดังนี้ 

1) มีจุดเนนไปสูการนําไปปฏิบัติ 
2) การดําเนินการวิจัยมีการปฏิบัติรวมกันระหวางนักวิจัยและผูที่เกี่ยวของ 
3) เปนความรวมมือกันระหวางนักวิจัยและผูเขารวมการวิจัย 
4) เปนกระบวนการที่ เปนพลวัต  (dynamic process) ในลักษณะของเกลียวปฏิสัมพันธที่มี

กระบวนการยอนกลับและนําไปสูการพัฒนาขั้นตอไป (back and forth) จากผลสะทอนของสิ่งที่เปนปญหา 
การเก็บรวบรวมขอมูลและการปฏิบัติ 

5) การพัฒนาแผนการดําเนินงานตองสามารถนําไปปฏิบัติได 
6) มีการนําเสนอผลการวิจัยตอผูเกี่ยวของ เชน โรงเรียนในทองถิ่น ชุมชน และบุคลากรทางการ

ศึกษา เปนตน 
ทั้งนี้ จากการศึกษาเอกสารและแนวคิดของ Creswell นั้นพบวาเขาเพียงทําการรวบรวมแนวคิดของ

นักการศึกษาหลายๆ ทาน เชน Kemmis & Wilkinson (1998) Stringer (1999) และ Mills (2007) ที่ไดเขียนถึง
รูปแบบของการวิจัยเชิงปฏิบัติการไวในทรรศนะตางๆ กันดังที่ไดกลาวมาแลว พรอมทั้งไดสอดแทรกแนวคิด
เกี่ยวกับลักษณะสําคัญของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมซึ่งสรุปได 6 ประการที่สามารถนํามาเสริม
แนวคิดของการวิจัยในครั้งนี้ไดดังนี้คือ  1) มีจุดเนนไปสูการนําไปปฏิบัติ  2) การดําเนินการวิจัยมีการปฏิบัติ
รวมกันระหวางนักวิจัยและผูที่เกี่ยวของ  3) เปนความรวมมือกันระหวางนักวิจัยและผูเขารวมการวิจัย  4) เปน
กระบวนการที่เปนพลวัตในลักษณะของเกลียวปฏิสัมพันธที่มีกระบวนการยอนกลับและนําไปสูการพัฒนาขั้น
ตอไปจากผลสะทอนของสิ่งที่เปนปญหา การเก็บรวบรวมขอมูล และการปฏิบัติ  5) การพัฒนาแผนการดําเนินงาน
ตองสามารถนําไปปฏิบัติได  และ  6) มีการนําเสนอผลการวิจัยตอผูเกี่ยวของ  ซึ่งนอกจากแนวคิด 6 ประการ
ดังกลาวแลวยังเสริมดวยแนวคิดที่วาจุดประสงคของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมก็คือการปรับปรุง
คุณภาพชีวิตของคนในองคกร คนในชุมชน และคนใน ครอบครัวใหดีขึ้น และในการนําเอาการวิจัยประเภทนี้มา
ประยุกตใชทางการศึกษานั้นจะเนนไปที่การปรับปรุงและการเสริมพลังอํานาจใหแกผูที่มีสวนเกี่ยวของทุกคน  
นอกจากนั้นนักวิจัยที่ใชรูปแบบการวิจัยนี้จะตองเปนผูที่เขาไปมีสวนรวมในกระบวนการวิจัยซึ่งเปนกระบวนการ
ที่จะสงเสริมหลักการของความเทาเทียมกันและความเปนประชาธิปไตย โดยที่นักวิจัยทั้งหลายพยายามที่จะทําให
เกิดฐานการมีสวนรวมอยางกวางขวางโดยการทําใหทุกคนมีสวนรวมในการตัดสินใจดังเชนหุนสวนที่ยอมรับซึ่ง
กันและกันได และแตละคนจะมีความเทาเทียมกันในเรื่องของการมีสวนรวมเพื่อจะทําใหเกิดความมั่นใจไดวา
พวกเขาจะมีความเปนอยูที่ดีขึ้น   

1.6 PAR  ตามแนวคิดของ McTaggart (2010) 
จากการศึกษาเอกสารประกอบการประชุมสัมมนาการวิจัย การวัด และการประเมินผลสัมพันธแหง

ประเทศไทย ครั้งที่ 18  ซึ่งจัดขึ้น ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี  ในหัวขอ “การวิจัย 
เชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมเพื่อการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนา” (Participatory Action Research for Change 
and Development) ของศาสตราจารย Robin McTaggart แหง James Cook University, Townsville, Australia  
ซึ่งไดนําเสนอเมื่อวันที่  26  มกราคม  2553  ที่ผานมาสามารถสรุปประเด็นสําคัญของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบ 
มีสวนรวม (participatory action research: PAR) ตามทัศนะของทานไดดังตอไปนี้ 
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McTaggart (2010) ไดกลาวไววา คําวา “การวิจัยเชิงปฏิบัติการ” (action research: AR) จะมีความ
ครอบคลุมถึงแนวทางที่หลากหลาย (diverse range) ของวิธีการในการสืบสวนสอบสวน (inquiry) แตในทุกๆ 
แนวทางจะมีประเด็นหนึ่งที่คลายคลึงกันคือจะเปนแนวทางเพื่อการเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติทางสังคม (social 
practice)  ซึ่งถาเรามองในภาพรวมเกี่ยวกับแนวทางของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแลว เราอาจจะเขาใจไดอยางลึกซึ้ง
กวาเดิมวาผลลัพธของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมแบบวิพากษ (critical participatory action research) 
จะประกอบดวย 4 ประการคือ 

1) จะเสนอแนวทาง (provide a way) ในการตีความ (interpreting) เกี่ยวกับการสืบสวนสอบสวน
ทางสังคม (social inquiry) อยางหลากหลาย 

2) จะแสดงใหเห็นถึงแนวทางที่เราสามารถจะปฏิบัติไดโดยการใชแนวคิด (concept) ที่มาจาก
ทฤษฎีเชิงวิพากษ (critical theory) ของ Habermas (1974) 

3) จะแสดงใหเห็นวาการวิจัยเชิงปฏิบัติการนั้นอาจจะถูกมองวาเปนแนวทางปฏิบัติทางสังคม 
(social practice) เพื่อที่จะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมทางสังคมได 

4) ใชตัวอยางจากกรณีศึกษาใหมๆ ของการวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อที่จะยกตัวอยาง (illustrate) วาจะ
นําแนวคิดของสภาพแวดลอมสาธารณะ (public sphere) มาใชในการตรวจสอบ (examine) การวิจัยเชิงปฏิบัติการ
ในทางปฏิบัติไดอยางไร และเพื่อที่จะทําใหเราเขาใจไดวาในการปฏิบัตินั้นจะทําอยางไรจึงจะทําใหเรารูวาการ
เปลี่ยนแปลงในการปฏิบัตินั้นจะเกิดขึ้นอีก 

McTaggart  กลาววาโดยเปาหมายที่สําคัญ (important goal) ก็คือเราตองเคลื่อนที่ใหไกลออกไปจาก
จุดที่ไมใชเพียงแคการใชการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (action research) ในการทําการวิจัย ซึ่งแทจริงแลวเราก็ตองทํา
ความเขาใจวาการวิจัยรูปแบบนี้มันเปนวงจรที่เปนขั้นตอนของการวางแผน (planning) การลงมือปฏิบัติ (acting) 
การสังเกต (acting) และการสะทอนผล (reflecting) และมีการเริ่มตนวางแผนใหมในลักษณะที่เปนวงจรตอเนื่อง 
(successive cycle) ของการปรับปรุง  โดยที่ วัตถุประสงคของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบวิพากษ  (critical 
participatory action research) นั้นคือการยืนยันใหม (reaffirm) ในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติทางสังคม 
(social practice) ซึ่งประกอบไปดวยการปฏิบัติตามแนวทางของการวิจัยเพี่อที่จะทําใหเราเขาใจวาการปฏิบัติ
เหลานี้มีความสอดคลอง (coherent) มีความยุติธรรม (just) มีเหตุมีผล (rational)  มีความรอบรู (informed) มีความ
พึงพอใจ  (satisfying) และมีความยั่งยืน (sustainable) เพิ่มมากขึ้น 

ในปจจุบันการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม (Participatory Action Research) ไดถูกนําไปใชใน
การเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติทางสังคม (social practice) ในหลายๆ สาขา เชน ในดานการพยาบาล (nursing)  
การแพทย (medicine)  การสาธารณสุขพื้นฐาน (primary health care) การพัฒนาองคกร (organizational 
development) การปฏิรูปอุตสาหกรรม (industrial reform) การพัฒนาชุมชน (community development)  และ
การศึกษา (education) เปนตน จึงเห็นไดวาแนวความคิดของการวิจัยเชิงปฏิบัติการนั้นเปนที่ยอมรับและดึงดูดใจ 
(appealed) ของผูคนในหลากหลายสาขาที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติทางสังคม (social practice) เปนอยางมาก มันจึง
เห็นไดงายขึ้นวาในบางครั้งคําวา “การวิจัยเชิงปฏิบัติการ” (action research) กับ “การพัฒนา” (development) ก็อาจ
นํามาใชรวมกันได  ทั้งนี้ เราสามารถที่จะมองขอบเขต (scope) ของการวิจัยเชิงปฏิบัติการจากอีกมุมมองหนึ่งที่
แตกตางออกไปโดยการแบงแยกชนิด (kinds) ของการวิจัยเชิงปฏิบัติการออกมาเปนแตละชนิดตามแหลงกําเนิด
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ของการวิจัยและตามลักษณะทางธรรมชาติของแตละปญหาที่เกิดขึ้นในบริบทที่แตกตางกันออกไปซึ่งกอใหเกิด
ความหลากหลายในวิธีการแกปญหา โดยที่ปญหาเหลานี้อาจเกิดจากสาเหตุทางการเมือง (political) แนวทางการ
ปฏิบัติ (practical) และ ญาณวิทยา (epistemological) ซึ่งวาดวยเรื่องของธรรมชาติของความสัมพันธระหวาง 
ผูแสวงหาความรูความจริง และความรูความจริง 

นอกจากนี้ McTaggart ยังไดกลาวไววาการวิจัยเชิงปฏิบัติการนั้นมีลักษณะเหมือนกับครอบครัวใหญ
ครอบครัวหนึ่งซึ่งเขาเรียกมันวา “ The family of action research” นั่นเพราะการวิจัยเชิงปฏิบัติการจะประกอบไป
ดวยแนวทางการวิจัยหลายๆ รูปแบบ ซึ่งเขาไดรวบรวมเอาวรรณกรรมที่เกี่ยวของกับงานวิจัยประเภทนี้มาเพื่อ
สนับสนุนแนวคิดของเขา  โดยที่เขาไดกลาวตอไปอีกวาแตละรูปแบบที่นํามายกตัวอยางนี้อาจจะไมใชรูปแบบที่มี
อยูทั้งหมดแตเขาไดนําเสนอเพื่อใหเห็นตัวอยางในเบื้องตนเทานั้น โดยสมาชิกในครอบครัวของการวิจัยเชิง
ปฏิบัติการที่เขานํามายกตัวอยางนั้นประกอบดวย  การวิจัยแบบมีสวนรวม (participatory research)  การวิจัยเชิง
ปฏิบัติการเชิงวิพากษ (critical action research) การวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน (classroom action research)   
การเรียนรูเชิงปฏิบัติการ (action learning)  วิทยาศาสตรเชิงปฏิบัติการ (science action) วิธีการเชิง-ระบบที่มีความ
ยืดหยุน (soft system approaches) และ การวิจัยเชิงปฏิบัติการอุตสาหกรรม (industrial action research) 

McTaggart ไดกลาวถึงคุณลักษณะที่โดดเดนของการวิจัยเชิงปฏิบัติการไวโดยใหช่ือวาเปนวงจร
เกลียวสวานของการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (The action research spiral) ดังในภาพที่  7 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 7 วงจรเกลียวสวานของการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (The action research spiral)  ตามทัศนะของ 
 McTaggart (2010) 
 
 

ลักษณะของวงจรเกลียวสวาน 
Plan = การวางแผนเพื่อการเปลี่ยนแปลง (planning a change) 
Act & Observe = ลงมือปฏิบัติ (acting) และสังเกต (observing) 
กระบวนการและผลลัพธ (consequences) ของการเปลี่ยนแปลง 
Reflect =  การสะทอนผลที่เกิดจากการปฏิบัติ 
Revised Plan = วางแผนใหม 
Acting and Observing = ลงมือปฏิบัติและสังเกตใหม 
Reflecting, and so on…= สะทอนผลใหม และอาจเริ่ม 
วงจรใหมตอไป 
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การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมนั้นเปนมากกวาวิธีวิทยาการวิจัย (research methodology)  
(Carr, 2006) โดยเปนการนําคนมารวมกันเพื่อที่จะทําการสะทอนผล (reflect) และลงมือปฏิบัติ (act)  ในเรื่องของ
การปฏิบัติทางสังคม (social practices) และการปฏิบัติทางการศึกษา (educational practices)  ของพวกเขา โดยการ
ใชแนวทางที่เปนระเบียบ (disciplined ways) เพื่อที่จะทําใหพวกเขามีความสอดคลอง (coherent) มีความยุติธรรม 
(just) มีเหตุมีผล (rational)  มีความรอบรู (informed) มีความพึงพอใจ  (satisfying) และมีความยั่งยืน  (sustainable) 
เพิ่มมากขึ้น และจากความตั้งใจในการที่จะกระทําในสิ่งเหลานี้ทําใหการวิจัยประเภทนี้มีความเกี่ยวของกับ
แนวความคิดซึ่งมีลักษณะพิเศษ (distinctive ideas) เกี่ยวกับเรื่องของการมีสวนรวม (participation) เพื่อที่จะ
เปลี่ยนแปลงการปฏิบัติทางการศึกษา (educational practice) และจะเกี่ยวของกับวิธีการในการวิจัย (research 
approaches) ซึ่งจะทําใหกิจกรรมเหลานี้ดําเนินไปไดตลอด และจากการที่การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม
เปนวิธีการวิจัยที่เกี่ยวของกับเรื่องของการทํางานเปนกลุมของคนที่มีความสนใจที่จะทํางานรวมกันในสิ่งที่พวก
เขามีความกังวลใจรวมกัน (thematic concern) จึงเปนวิธีการวิจัยที่สามารถทําใหคนเขามาทํางานรวมกันเปนกลุม  
เพื่อที่จะรวมมือกันขับเคลื่อนการปฏิบัติงานของพวกเขาใหไปสูจุดหมายที่ไดต้ังไวนั้น (Kemmis & McTaggart, 
1988; Carr & Kemmis, 1986) 

จากการศึกษาทัศนะของ McTaggart เกี่ยวกับเรื่องของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม ดังที่ได
กลาวมาแลวในขางตนผูวิจัยจึงไดนําแนวคิดของเขามาเสริมเขากับแนวคิดอื่นๆ ตรงที่วาการวิจัยเชิงปฏิบัติการ
แบบมีสวนรวมนั้นเปนมากกวาวิธีวิทยาการวิจัย (research methodology) โดยเปนการนําคนมารวมกันเพื่อที่จะทํา
การสะทอนผล (reflect) และลงมือปฏิบัติ (act)ในเรื่องที่เขามีความกังวลใจรวมกัน (thematic concern)โดยการใช
แนวทางที่เปนระเบียบ (disciplined ways) เพื่อที่จะทําใหการทํางานของพวกเขามีความสอดคลอง (coherent)  มี
ความยุติธรรม (just) มีเหตุมีผล (rational)  มีความรอบรู (informed) มีความพึงพอใจ  (satisfying) และมีความ
ยั่งยืน (sustainable) เพิ่มมากขึ้น  และจะเนนไปที่การใหคนที่มีสวนเกี่ยวของไดเขามาทํางานรวมกันเปนกลุม
เพื่อที่จะรวมมือกันขับเคลื่อนการปฏิบัติงานของพวกเขาใหไปถึงจุดหมายที่ไดต้ังไวนั้น 

1.7 PAR  ตามแนวคิดของ วิโรจน  สารรัตนะ (2553) 
วิโรจน สารรัตนะ (2553) ไดทําการศึกษาและสังเคราะหงานเขียนของ Arhar, Holly, and Kasten 

(2001),  Mills (2007), Coghlan and Brannick (2007), James, Milenkiewicz and Bucknam (2008) พ บ ว า
นักวิชาการในกลุมนี้มีทัศนะตรงกันวาการวิจัยในปจจุบันนั้นสามารถจําแนกออกไดเปน  3  ประเภท คือ 1) การ
วิจัยเชิงปริมาณ อิงกับปรัชญาปฏิฐานนิยมหรือประจักษนิยม (positive/empiricism) เนนการศึกษาความสัมพันธ
เ ชิงเหตุและผลของตัวแปร  2) การวิจัยเชิงคุณภาพ  อิงกับปรัชญากําหนดนิยมหรือปรากฏการณนิยม 
(constructivism/phenomenologicalism) เนนการศึกษาเชิงพรรณนาเพื่อทําความเขาใจในสิ่งที่ เปนอยูและ
ความหมายของสิ่งนั้น และ 3) การวิจัยเชิงปฏิบัติการ อิงกับปรัชญาของทฤษฎีสังคมเชิงวิพากษ (critical social 
theory) และทฤษฎีหลังสมัยใหมนิยม (theories of postmodernism) ที่เช่ือเกี่ยวกับประสบการณที่มีอยูจริงของ
มนุษย และการดึงศักยภาพของมนุษยออกมาใชใหเต็มที่  การใหความสําคัญกับการมีสวนรวมและความเปน
ประชาธิปไตยในการกระทําและการสงผลตอการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาในทางบวก การมีอํานาจในการ
ตัดสินใจถึงสิ่งที่จะใหมีการเปลี่ยนแปลงและไมเปลี่ยนแปลง การเชื่อมโยงความรูที่มีอยูกอนกับสารสนเทศที่
ไดรับใหม การเรียนรูจากประสบการณทั้งที่สําเร็จและไมสําเร็จ การตั้งคําถามและการแสวงหาคําตอบอยางเปน
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ระบบ ตลอดจนการใชวิธีการเชิงพรรณนาอธิบายถึงสิ่งที่กําลังเกิดขึ้น และทําความเขาใจผลของการใชตัว
สอดแทรกทางการศึกษา ทั้งนี้ การวิจัยเชิงปฏิบัติการ เริ่มมีการพัฒนาขึ้นครั้งแรกในป 1952 โดยนักวิชาการชื่อ  
Lewin  แลวไดรับการพัฒนาโดยนักวิชาการคนอื่นๆ ในระยะตอมาอีกหลายทาน  เชน Kolb ในป 1984  และ Carr 
and Kemmis ในป 1986 เปนตน ในกรณีของ Carr and Kemmis (1992) ไดจําแนกการวิจัยเชิงปฏิบัติการออกเปน
สามระดับ คือ  1) การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบเทคนิค (technical action research)  มีแนวคิดที่สําคัญ คือ ผูวิจัยทําตัว
เปนผูเช่ียวชาญจากภายนอก (outside expert) ที่นําแนวคิด แผนงาน หรือโครงการที่คิดหรือจัดทําขึ้นไปใหผูรวม
วิจัยเปนผูปฏิบัติ  2) การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบปฏิบัติ (practical action research)  มีแนวคิดที่สําคัญ คือ ผูวิจัยมี
สวนรวมกับผูรวมวิจัยมากขึ้น ไมนําเอาแนวคิด แผนงาน หรือโครงการของตนไปใหปฏิบัติตามแบบแรก แตจะทํา
หนาที่เปนที่ปรึกษา เปนผูกระตุน ต้ังประเด็น และกํากับใหมีการรวมกันคิด ปฏิบัติ สังเกตผล และสะทอนผล และ 
3) การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบรวมมือ (emancipatory action research) มีแนวคิดที่สําคัญ คือ ผูวิจัยมีสวนรวมใน
การวิจัยกับผูรวมวิจัยในลักษณะเปนความรวมมือ (collaboration) ที่ทั้งผูวิจัยและผูรวมวิจัยตางมีสถานะที่เทาเทียม
กัน (equally) ในการรวมกันคิด ปฏิบัติ สังเกตผล และสะทอนผล  ซึ่งหากนําไปเปรียบเทียบกับหลักการทางการ
บริหารการศึกษา มีขอสังเกตวา การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบเทคนิค เปนการปฏิบัติแบบบนลงลาง (top-down) ที่ผู
รวมวิจัยมีลักษณะเปนผูถูกกระทําหรือเปนผูตาม (passive/follower) เปนรูปแบบที่มีความเปนอํานาจนิยม 
เปรียบเทียบไดกับการบริหารที่ใชแนวคิดของทฤษฎี  X หรือทฤษฎี immaturity organization หรือทฤษฎี system 1 
เปนตน หรือหากเปรียบเทียบกับทฤษฎีภาวะผูนํา ก็เปรียบเทียบไดกับการใชภาวะผูนําแบบยึดผูบริหารเปน
ศูนยกลาง (administrator centered)  แบบกํากับ (telling) แบบชี้นํา (directing) แบบควบคุม (control) หรือแบบ 
มุงงาน (job centered) เปนตน สวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบรวมมือเปนรูปแบบลางขึ้นบน (bottom-up) ที่ทั้ง
ผู วิจัยและผูรวมวิจัยตางมีความเทาเทียมกันทั้งในการแสดงความคิดเห็นและการปฏิบัติจึงมีความเปน
ประชาธิปไตยสูง ตางฝายตางแสดงบทบาทในการเปนผูกระทําหรือเปนผูนํา (active/leader)  ซึ่งหากนําไป
เปรียบเทียบกับการใชทฤษฎีเพื่อการบริหาร  ก็ เปรียบเทียบไดกับการใชทฤษฎี  Y หรือทฤษฎี  maturity 
organization หรือทฤษฎี system 4  หรือหากเปรียบเทียบกับทฤษฎีภาวะผูนํา ก็เปรียบเทียบไดกับการใชภาวะผูนํา
แบบยึดผูปฏิบั ติ เปนศูนยกลาง  (practitioner centered) แบบมีสวนรวม  (participating) แบบมอบอํานาจ 
(delegating) แบบเปนเพื่อนรวมงาน (colleague) หรือแบบมุงคน (employee centered) เปนตน  เพื่อใหการเรียกช่ือ
ของ การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบรวมมือ สอดคลองกับช่ือที่นิยมเรียกกันทั่วไป คือ การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมี
สวนรวม (participatory action research) หรือที่นิยมเรียกกันยอๆ วา พาร (PAR) อันเปนการนําเอาอักษรตัวแรก
ของชื่อภาษาอังกฤษมาเขียน ในเนื้อหาที่จะกลาวถึงตอๆ ไปผูเขียนจะเรียกช่ือการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบรวมมือ
เปนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมแทน  สวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบปฏิบัติจัดอยูระหวางระดับแรก
และระดับที่สามของเสนตอเนื่อง (continuum) ดังแสดงในภาพที่ 8 
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ภาพที่ 8 การจําแนกระดับของการวิจัยเชิงปฏิบัติการสามระดับตามทัศนะของ Carr & Kemmis 
 

หากนําเอาลักษณะของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบเทคนิคไปเปรียบเทียบกับลักษณะการบริหารใน
หนวยงานราชการแลวจะเห็นวาการวิจัยดังกลาวดูจะคลายคลึงกับลักษณะการบริหารท่ีใชกันอยูมากในระยะที่ผาน
มาโดยเฉพาะในประเด็นที่ผูบริหารแสดงตนเปนผูเช่ียวชาญหรือเปนผูรูดี แสดงบทบาทเปนผูกําหนดปญหาหรือ
ความตองการ  ตลอดจนวิธีการในการจัดการในลักษณะที่เปนอาหารสําเร็จรูปใหผูปฏิบัตินําไปปฏิบัติซึ่งผลจาก
การบริหารเชนนั้นไดมีขอวิพากษวิจารณวากอใหเกิดสภาพการเลี้ยงไมโตของผูปฏิบัติทําใหขาดความคิดริเริ่ม
สรางสรรค ขาดความกระตือรือรน และขาดความจริงจังในการปฏิบัติงานอันเนื่องจากการที่ตองคอยรับแตคําสั่ง  
หรือตองพึ่งพาความคิดเห็นของผูที่อยูเหนือกวาอยูเสมอสงผลใหการบริหารนั้นขาดความยั่งยืน ดังจะเห็นไดจาก
โครงการหลายโครงการตองยุติลงเมื่อผูบริหารเปลี่ยนไป  อยางไรก็ตามในระยะปจจุบันอันเปนผลมาจากการ
ปฏิรูประบบราชการและการปฏิรูประบบการศึกษาที่มีการกระจายอํานาจทางการบริหารกันมากขึ้น พบวาไดมี
การนําเอาหลักการบริหารแบบยึดพื้นที่เปนฐาน (site-based management: SBM) มาใชกันอยางกวางขวาง ซึ่งตาง
ก็คาดหวังวาลักษณะการบริหารจะมีการเปลี่ยนแปลงไปใหเหมือนกับการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมมากขึ้น  
แตสําหรับการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมนั้น เปนเทคนิคการวิจัยที่ เปลี่ยนรูปแบบไปจากแบบบน 
ลงลาง (top-down) เปนแบบลางขึ้นบน (bottom-up) ผูถูกวิจัยไดเปลี่ยนบทบาทจากการเปนผูถูกกระทํา (passive) 
เปนผูกระทํา (active) หรือผูรวมกระทํา (participant) หรือเปลี่ยนวิธีการวิจัยจากพวกเขา (on them) มาเปนการวิจัย
โดยพวกเขา (by them) กลาวคือ ผูถูกวิจัยจะมีสวนรวมในการวิจัยทุกขั้นตอน เปนทั้งผูตัดสินใจ ผูปฏิบัติ และผู
ไดรับผลจากการปฏิบัตินั้น  ในขณะที่วิธีการวิจัยจากพวกเขา (on them) นั้นสวนใหญจะมีจุดมุงหมายเพื่อการทํา
ความเขาใจ (understanding) หรือเพื่อความรู (knowing) ในปรากฏการณตางๆ ที่เปนอยูโดยผูวิจัยมีบทบาทเปน
ผูเช่ียวชาญ (expert) ในการเลือกเรื่องและระเบียบวิธีการวิจัยจากนั้นจึงดําเนินการวิจัยกับกลุมผูถูกวิจัยและเมื่อ
ไดรับคําตอบแลวผูวิจัยก็จะจากไปปญหาตางๆ ยังคงถูกทอดทิ้ง  ชีวิตความเปนอยูของผูถูกวิจัยยังคงเปนเชนเดิม
ไมไดรับประโยชนหรือไมมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ จากการวิจัยนั้น ในทางตรงกันขามผูวิจัยกลับไดประโยชน
มากมาย เชน ความกาวหนาทางอาชีพ ผลตอบแทน และความมีช่ือเสียง เปนตน นอกจากนั้นลักษณะของการวิจัย

                                       
เสนตอเนือ่ง (continuum) 

การวิจัยเชงิปฏิบัตกิารแบบเทคนิค 
 

ผูวิจัยทําตัว เปนผู เชี่ ยวชาญจาก
ภายนอกที่นําแนวคิด นําแผนงาน
หรือนําโครงการ ที่ตนเองคิดหรือ
จัดทําขึ้นไปใหผูรวมวิจัย 
เปนผูปฏิบัติ 

การวิจัยเชงิปฏิบัตกิารแบบปฏิบัติ  
 

ผูวิจัยมีสวนรวมกับผูรวมวิจัยมากขึ้น 
ไมนํ า เอาแนวคิด  แผนงาน  หรือ
โครงการของตนไปใหปฏิบัติตาม
แบบแรก แตจะทําหนาที่เปนที่ปรึกษา 
เปนผูกระตุน ตั้งประเด็น และกํากับ
ใหมีการรวมกันคิด ปฏิบัติ สังเกตผล 
และสะทอนผล 

การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม  
 

ผูวิจัยมีสวนรวมในการวิจัยนั้นกับ 
ผูรวมวิจัย  ในลักษณะเปนความ
รวมมือกัน  ที่ทั้งผูวิจัยและผูรวม
วิจัยตางมีสถานะที่เทาเทียมกันใน
การรวมกันคิด ปฏิบัติ สังเกตผล 
และสะทอนผล 
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เชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมนั้นบทบาทของผูวิจัยก็จะเปลี่ยนไปดวยจากการเปนผูเช่ียวชาญหรือผูรูดีจาก
ภายนอก (outside expert)  ก็กลายเปนผูรวมวิจัยที่เสมอภาคกัน  นอกจากนั้นการวิจัยก็ไมไดมีจุดมุงหมายเพียงเพื่อ
ทําความเขาใจหรือเพื่อความรูในปรากฏการณตางๆ ที่เปนอยูเทานั้นแตจะตองมีการปฏิบัติเพื่อกอใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่พึงประสงคดวย และคาดหวังวาจะเปนการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนอันเนื่องจากความมี
พันธะผูกพันในสิ่งที่ทําจากบทบาทการมีสวนรวมในทุกขั้นตอนนั้นในทางปฏิบัติ การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมี
สวนรวมเปนทั้งการทําวิจัย การบริหาร การพัฒนา และการทํางานเพื่อการแกปญหาในเวลาเดียวกัน โดยผูวิจัยและ
ผูรวมวิจัยจะรวมกันวิเคราะหสภาพการณที่ตองการเปลี่ยนแปลง จากนั้นจึงกําหนดแผนเพื่อการเปลี่ยนแปลงไปสู
สภาพที่พึงประสงค มีการกําหนดวัตถุประสงคและวิธีการเพื่อบรรลุวัตถุประสงคนั้นแลวนําแผนไปสูการ
ปฏิบัติ  ในชวงการปฏิบัติงานตามแผนก็จะมีการติดตามและตรวจสอบผลการดําเนินงานเพื่อการปรับปรุงแกไข
และเมื่อสิ้นสุดการดําเนินงานตามแผนก็มีการประเมินผลสรุปโดยภาพรวมแลวมีขอมูลยอนกลับ โดยในขั้นตอน
ตางๆ อาศัยเทคนิควิธีการตรวจสอบสามเสา (triangulation) ในการรวบรวมขอมูลเพื่อนํามาวิเคราะหประกอบการ
ตัดสินใจ ทั้งวิธีการเชิงปริมาณและวิธีการเชิงคุณภาพ เชน  การใชแบบสอบถาม การสังเกตแบบมีสวนรวม  การ
สัมภาษณ การบันทึกรายวัน หรือการบันทึกภาพ  เปนตน จากลักษณะดังกลาวมีขอสังเกตวา กระบวนการวิจัยวิจัย
เชิงปฏิบัติการมีความคลายคลึงกับกระบวนการบริหาร ซึ่งประกอบดวยขั้นตอนที่สําคัญ 4 ขั้นตอนคือขั้นตอนการ
วางแผน (planning) การนําแผนสูการปฏิบัติ (acting/implementing) การติดตามผลการดําเนินงาน (observing/ 
monitoring/evaluating) และการมีขอมูลยอนกลับ (reflecting/feedback) เพื่อเขาสูวงจรการดําเนินงานในขั้นตอน
ตางๆ อีก และนอกจากหลักการของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมโดยนัยเปรียบเทียบกับหลักการบริหาร
ดังกลาวแลว เมื่อนําไปวิเคราะหเปรียบเทียบกับแนวคิดการพัฒนาเทคโนโลยีแบบมีสวนรวม (participatory 
technology development: PTD) เปนบทความแปลโดย วาทิต  จันทสุริยะวงศ (2528) เรื่อง “ขอสังเกตบางประการ
เกี่ยวกับการพัฒนาเทคโนโลยีแบบมีสวนรวม” ตีพิมพในวารสารสังคมพัฒนา ฉบับที่ 6 หนา 49 - 57 และแนวคิด
การพัฒนาแนววัฒนธรรมชุมชน ซึ่งพัฒนาขึ้นโดย กาญจนา แกวเทพ (2532) เขียนเปนบทความชื่อ “การทํางาน
พัฒนาแนววัฒนธรรมชุมชน: คืออะไรและทําอยางไร” ตีพิมพในวารสารสังคมพัฒนา ฉบับที่ 1 - 2 หนา 14 - 35 
ดังจะนํามากลาวถึงดังตอไปนี้  ก็จะมีขอสังเกตวาทั้งสองแนวคิดมีหลักการคลายคลึงกับหลักการของการวิจัยเชิง
ปฏิบัติแบบมีสวนรวมอยูมาก ซึ่งเห็นวาแนวคิดทั้งสองนาจะมีประโยชนตอการเปนกรณีศึกษาเปรียบเทียบเพื่อ
นําไปสูการทําความเขาใจใน “แนวคิดการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม” ที่ชัดเจนและเปนรูปธรรมมากขึ้น 
ดังนี้ 

1. แนวคิดการพัฒนาเทคโนโลยีแบบมีสวนรวม  กลาวถึงกลยุทธที่เนนในเรื่องการชวยเราใหเกิด
การพัฒนาทางเทคโนโลยีที่มุงชักนําใหการพัฒนาและการดัดแปลงเทคโนโลยีเกิดขึ้นในหมูประชาชนเองโดย
อาศัยกระบวนการจัดระเบียบชุมชน (อาจเปนเมืองหรือชนบท) บนพื้นฐานความเชื่อที่วาเทคโนโลยีจะตองมี
วิวัฒนาการอันเนื่องมาจากการทดลองและตัดสินใจดวยตัวของประชาชนเองวาเทคโนโลยีชนิดใดที่เหมาะสม
สอดคลองกับความตองการของพวกเขาอยางแทจริง ทั้งนี้ แนวคิดของการพัฒนาเทคโนโยลีแบบมีสวนรวมมี
จุดมุงหมายที่จะยกระดับจิตสาํนึกแหงการวิเคราะหวิจารณของชุมชนตอเทคนิควิทยาการใดๆ ที่ดํารงอยูวามีความ
เหมาะสมสอดคลองกับพวกเขาหรือไมมีพลังความสามารถที่จะพัฒนาหรือคิดคนดัดแปลงเทคโนโลยีไดดวย
ตัวเองอยางไรโดยอาศัยกระบวนการทดลอง 4 ประการดังนี้ คือ  1)  พยายามดัดแปลงเทคโนโลยีที่มีอยูซึ่งไมคอย
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เหมาะสมสอดคลองใหกลายเปนสิ่งที่เหมาะสมใชการไดจริง(หรือทําใหกะทัดรัดลง)  2) พิทักษเทคโนโลยีดั้งเดิม
ของทองถิ่น คิดคนและปรับปรุงใหกาวหนายิ่งขึ้น 3) ทดสอบเทคโนโลยีที่ไดช่ือวามีความเหมาะสมสําหรับที่อื่นๆ 
มาแลว  ทั้งนี้จะไดวัดคุณประโยชนวามีความเหมาะสมกับชุมชนหรือไม  4) ใชการประชุมถกเถียงความรูทางดาน
เทคนิค ใหการขยายความคิด และเพิ่มพูนจิตสํานึกแหงการวิเคราะหวิจารณ  

การพัฒนาเทคโนโลยีแบบมีสวนรวม จะทําใหชุมชนพึ่งตนเองไดมากขึ้น  ลดการพึ่งพาจาก
ภายนอกลง  กอใหเกิดความริเริ่มสรางสรรคที่จะพัฒนาและดัดแปลงใหเกิดเทคโนโลยีที่เหมาะสมขึ้น โดยอาจ
ขจัดแบบที่ไมเขาทาทั้งหลายใหหมดไปซึ่งแบบที่ไมเขาทานั้นบางครั้งก็อาจเปนเทคโนโลยีดั้งเดิมของชุมชนเอง
หรือที่นําเขามาจากที่อื่น สําหรับกระบวนการพัฒนาเทคโนโลยีแบบมีสวนรวมนี้ ประกอบดวยขั้นตอนหลักๆ  
6  ขั้นตอน คือ  1) ขั้นตอนการแจกแจงชี้ปญหาและวิเคราะหปญหา   2) ขั้นตอนการรวบรวมแนวการแกปญหาที่
ชุมชนรับรูหรือคิดไดทั้งหมดมาจัดวางเปรียบเทียบและแนะนําเทคโนโลยีอื่นๆ ที่พอเปนไปไดสําหรับการ
แกปญหามาใหลองเปรียบเทียบดูดวย  แมอาจจะไมใชเทคโนโลยีที่มาจากประสบการณของชุมชนเองก็ตาม  
3) ขั้นตอนการกระตุนใหเกิดการทดลองในแนวการแกปญหาที่ชุมชนเลือกสรรเอง  4) ขั้นตอนการอํานวยความ
สะดวกใหกับกระบวนการทดลอง 5) ขั้นตอนทําการประเมินผล 6) ขั้นตอนวางแผนใหมสําหรับการนําเทคโนโลยี
ไปใชงานจริงๆ (โดยเริ่มจากขั้นตอนที่ 2 มาตามลําดับ แตถาการทดลองปรากฏผลออกมาวาเทคโนโลยีประเภท
นั้นๆ ใชการไมได   ก็ใหกลับไปเริ่มตนใหมที่ขั้นตอนที่ 1 หรือ 2 แลวแตกรณี)  ทั้งนี้ การพัฒนาเทคโนโลยีแบบมี
สวนรวมนั้น นักพัฒนา(อาจหมายถึง ครู พัฒนากร หรืออื่นๆ) จะตองตระหนักถึงความจําเปนที่จะตองผนวก
ตัวเองเขาเปนสวนหนึ่งของชุมชนที่ตนเองทํางานดวยอยางเต็มที่เพื่อทําความคุนเคย จนมีฐานะเปนสมาชิกคน
หนึ่งของชุมชน จะตองคอยดูดซับกับชุมชน ไมวาจะเปนวัฒนธรรม  ลักษณะนิสัย  ความตองการ ความใฝฝน
ทะเยอทะยาน ตลอดจนปญหาตางๆ ของชุมชน และรวบรวมขอมูลตางๆ  ที่จะเกี่ยวพันโดยตรงกับงานที่จะตองทํา
ใหกับชุมชนนั้นในแตละขั้นตอนนั้นนักพัฒนามีบทบาทดังนี้คือ ขั้นตอนที่ 1  คือ การแจกแจงชี้ปญหานั้น
นักพัฒนาตองเก็บรวบรวมความคิดเห็นเกี่ยวกับปญหาหลักๆ  ที่ชุมชนเผชิญอยูเปนปญหาที่สามารถนําเทคโนโลยี
มาแกไขไดโดยประเด็นปญหาตางๆ เหลานั้นจะถูกนํามาแจกแจงเพื่อเปรียบเทียบกัน หากประเด็นใดที่เห็นวามี
ผลกระทบตอคนสวนใหญในชุมชนก็จะถือเปนประเด็นปญหาสําคัญจากนั้นคอยคนหาประเด็นปญหาสําคัญรอง
ลงไป  ขั้นตอนที่ 2  นักพัฒนาตองพยายามรวบรวมแนวทางการแกปญหาที่เปนไปไดทั้งหมดเทาที่ผูคนในชุมชน
ไดสืบทอดหรือรับรูกันมาซึ่งอาจไดมาจากการสนทนาในวงเล็กโดยใหโอกาสแกชุมชนที่จะเสนอแนวทางการ
แกปญหานั้นดวยตนเองอยางเต็มที่ จากนั้นนักพัฒนาก็เสนอเทคโนโลยีอื่นๆ ที่อยูนอกเหนือประสบการณ ความ
รับรูของชุมชนเขาสูวงสนทนาดวย ในระยะแรกๆ ใหเสนอแบบงายๆ แตจะไมสรุปวาแบบนั้นแบบนี้เทานั้นที่จะ
ชวยแกปญหาใหชุมชน  จะปลอยใหชุมชนคิดเปรียบเทียบทางเลือกตางๆ ดวยตนเองและยังไมกลาวพาดพิงถึง
เทคโนโลยีอื่นๆ ใหมากกวานั้นจนกวาจะมีการถามไถเพ่ิมเติมซึ่งนักพัฒนาจะตองคอยใหขอมูลอยูเปนระยะๆ  
เมื่อเสนอขอมูลเปรียบเทียบใหอยางเต็มที่แลวก็ปลอยใหชุมชนเปนผูตัดสินใจเลือกเทคโนโยลีที่เห็นวาเหมาะสม
กับตนเองมากที่สุดมาชุดหนึ่ง  ขั้นตอนที่ 3 นักพัฒนาตองกระตุนใหมีการทดลองปฏิบัติตามทางเลือกที่ชุมชน
เลือกนั้นโดยพยายามชักจูงชาวบานที่ใหความสนใจมาพบปะหารือกันอยางเปนการเปนงานเพื่อรวมกันวางแผน
ในรายละเอียดของการทดลอง มีการแบงงานความรับผิดชอบกันออกไปเพื่อใหการทดลองปรากฏผล  ในชวงการ
ทดลองปฏิบัตินักพัฒนาตองคอยอํานวยความสะดวกใหกับชุมชนตามขั้นตอนตอไป  ขั้นตอนที่ 4 นักพัฒนาตอง
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พยายามทําใหการทดลองดําเนินไปอยางถูกตองตามหลักการที่รวมกันวางไว แตพยายามหลีกเลี่ยงการใหความ
ชวยเหลือใดๆ ที่ไดอยางงายๆ  หรือสําเร็จรูปเกินไปตราบใดที่การทดลองดําเนินตอไปได นักพัฒนาคอยให
กําลังใจและกระตุนใหเกิดการประดิษฐคิดคนที่สอดคลองและปฏิบัติไดจริง  ขณะเดียวกันก็บันทึกผลทั้งหมดไว
ใหเปนระบบประมวลผลขึ้นมาอยางงายๆ เพื่อใหทุกคนไดแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและวิเคราะหหาปญหาใน
ประเด็นตางๆ อันจะนําไปสูขั้นตอนตอไป  ขั้นตอนที่ 5 การประเมินผล ซึ่งโดยมากแลวจะถือเกณฑดานความ
คุมคาจากการลงทุนเปนหลักวาแนวทางใดใชทุนนอยกวาแตใหประโยชนมากกวาและคุมคากวา  เชน การขุดบอ
เลี้ยงปลาขนาดเล็กใหรายไดดีกวาบอปลาขนาดใหญที่ทําดวยอิฐโบกซีเมนตเมื่อเปรียบเทียบกับทุนที่ลงไปแลว 
เปนตน เมื่อการทดลองประสบผลสําเร็จ และชาวบานมีความพรอมและตัดสินใจที่จะนําไปใชจริงก็จําเปนตอง
อาศัยการวางแผนใหมอยางรอบคอบ  ขั้นตอนที่ 6 เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปดวยดีในระหวางการดําเนินงานก็
สงเสริมใหมีการประชุมถกเถียงกันอยูเปนระยะๆ เพื่อทําใหเทคโนโลยีที่นําไปใชนั้นไดรับการพัฒนาใหดีขึ้นไป
อีกจะเปนประโยชนตอชุมชน ปองกันไมใหเกิดการผูกขาดโดยคนกลุมนอย 

การพัฒนาเทคโนโลยีแบบมีสวนรวม มีขอควรคํานึงถึงดังตอไปนี้  คือ 1) ปจจัยดานการสะทอน
กลับของปญหาจากการดําเนินงาน (action-reflection) ซึ่งจัดในรูปของการถกเถียงอภิปรายกันเปนวาระพิเศษ
หลังจากการดําเนินงานในขั้นตอนหนึ่งๆ เสร็จสิ้นลง กิจกรรมนี้จะชวยพัฒนาความสามารถของชุมชนใหเกิด
ความคิดรวบยอด   รูจักจับกฎเกณฑทางทฤษฎีจากกิจกรรมตางๆ ที่ไดดําเนินกันมากอใหเกิดการอธิบายตีความ
ปรากฏการณดานตางๆ ดวยเหตุดวยผล ไดมีโอกาสพูดกันถึงสิ่งที่อยูในใจของแตละคนไมวาจะเปนทัศนคติ 
วิถีชีวิต ความเชื่อ ความกลัว รวมทั้งความรับรูที่อาจเพิ่มพูนขึ้นหรือชะงักงันจนตองเก็บไปไตรตรองในใจ  
ตลอดจนการมีโอกาสแสดงความคิดเห็นสนับสนุนคลอยตามกันหรือขัดแยงกัน  สิ่งตางๆ เหลานี้จะทําใหชุมชน
เขาใจถึงภาวะแหงการรวมพลังทํางานของกลุม เกิดการตระหนักถึงสิ่งใดที่ควรสนับสนุน  สิ่งใดที่ควรคัดคาน 
การมีโอกาสประชุมปรึกษาหารือกันหลังการดําเนินกิจกรรมหนึ่งๆ จะชวยพัฒนาทัศนคติและคานิยมของชุมชน
ในดานความเชื่อมั่นในตนเองใหสูงขึ้น  ชวยลดความคิดที่จะหวังพึ่งพาจากภายนอกใหนอยลง  ประสบการณที่
เกิดขึ้นจะเปนสวนหนึ่งของการเรียนรูถึงเครื่องมือที่จะนํามาใชแกปญหาใดๆ กอใหเกิดพลังแหงความสามารถที่
จะแกปญหาไดดวยตนเอง  2) การประชุมถกเถียงอภิปรายกันของชุมชน อาจไดผลสรุปวา เทคโนโลยีที่มีอยูเดิมมี
ความเหมาะสมหรือไม เทคโนโลยีที่นําเขามาจากที่อื่นมีความเหมาะสมหรือไม  แลวแตกรณี ขึ้นอยูกับการ
พิจารณาและการตัดสินใจของชุมชนซึ่งจะมีผลทําใหเทคโนโลยีที่ไมเหมาะสมกับชุมชนถูกยกเลิกไปในที่สุด  
หากเปนเทคโนโลยีที่เหมาะสมก็จะไดรับการยอมรับและถูกนําไปใชอยางกวางขวางเรื่อยไป นั่นคือถายิ่งทําให
เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับชุมชนเกิดขึ้นไดมากเทาใดก็จะทําใหเทคโนโลยีที่ไมเหมาะสมถูกขจัดออกไปมาก
เทานั้น 3) บทบาทของนักพัฒนามีความสําคัญเปนอยางยิ่ง หากนักพัฒนานั้นอยูภายใตการครอบงําของ
แนวความคิดแบบราชการหรือการรับใชผลประโยชนของชนชั้นนํา ซึ่งมีลักษณะยัดเยียด ครอบงํา  และการ
ใหบริการทางความรูตอชุมชนมากกวาการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอยางเสมอภาคกัน อาจจะนําไปสูการเผยแพร
เทคโนโลยีที่ไมเหมาะสมออกไปโดยไมต้ังใจได  เพราะชาวบานมีแนวโนมที่จะเชื่อฟงนักพัฒนาเปนทุนเดิมอยู
แลว ดังนั้น นักพัฒนาจะตองทําตัวใหมีบทบาทเปน “ตัวกระตุน” ใหเกิดกระบวนการเปลี่ยนแปลง ชวยขจัด
ลดทอนอุปสรรคในการดําเนินงานของชุมชน และหนุนชวยทางความคิดสรางสรรคที่มีความเปนไปไดตางๆ ใน
การมีสวนรวมกับชาวบานนั้น  นักพัฒนาจะตองใหความสนใจตอการตัดสินใจของชุมชนวา เปนการตัดสินใจ
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ตามความรูสึกของอารมณหรือไม  เพราะบอยครั้งที่สิ่งที่ชุมชนตองการนั้นเปนเพียงสิ่งที่ตองการตามความรูสึก
เทานั้น (felt need) มิใชสิ่งที่ตองการที่แทจริง (real need) ดังนั้นนักพัฒนาจะตองคอยกระตุนใหชุมชนขบคิดอยู
เสมอวา ปญหาที่แทจริงคืออะไร อยากไดอะไร 

2. แนวคิดการพัฒนาแนววัฒนธรรมชุมชน ใหแนวคิดที่นาสนใจวา “จะไมนําเสนอวาเราคือคําตอบ
ทุกอยางในการแกปญหาของการพัฒนา” หรือ  “เราคือถนนเสนเดียวที่ตัดตรงไปสูเปาหมายแหงความสําเร็จใน
การพัฒนา”  จากแนวคิดดังกลาวทําใหกรอบความคิดและความเชื่อพ้ืนฐานบางประการเกี่ยวกับการพัฒนา
เปลี่ยนไปคือเดิมเมื่อนักพัฒนาเขาไปในหมูบาน สิ่งที่นักพัฒนามีอยูในสมองคือหมูบานที่เรากําลังเขาไปกําลังมี
ปญหาไมวาจะเปนปญหาความยากจน ขาดขาว มีหนี้สิน ความเจ็บปวย แลวก็จะมีคําถามวา ชาวบานมีปญหาอะไร 
แลวก็จะเสนอวิธีการและรูปแบบการแกปญหาให เชน หากขาดขาวก็เสนอใหต้ังธนาคารขาว เปนตน ก็จะ
เปลี่ยนไปเปนการตั้งคําถามวาหมูบานมีปญหาอะไร เคยแกปญหานั้นอยางไร มีเงื่อนไขหรือเพราะเหตุใดจึงทําให
ไมสามารถแกปญหานั้นไดอยางเต็มที่  ชาวบานมีอะไรอยูบางแลวในวัฒนธรรมชุมชนที่มีอยู และจะเอามาใช
ประโยชนไดอยางไร หากเปรียบเทียบกันแลว  แนวคิดเดิมดูเหมือนจะเชื่อวาชาวบานมีแตดานที่เปนปญหา
เทานั้น  สวนดานที่เปนวิธีแกปญหานั้นวางเปลาตองนําเอาจากขางนอกเขาไป  สวนแนวคิดใหมนั้นเชื่อวาใน
วัฒนธรรมชุมชนนั้นไมวางเปลา ในนั้นบรรจุดวยพลังความสามารถ พลังภูมิปญญา พลังสรางสรรคที่จะแกปญหา
ชุมชน  ดังภาพที่ 9 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 9 เปรียบเทียบแนวคิดการพัฒนาชุมชนแบบเกาและแบบใหม ตามทัศนะของกาญจนา  แกวเทพ 

 

การพัฒนาชนบทแบบวัฒนธรรมชุมชนตองคํานึงถึงการพัฒนาจากลางขึ้นบน (bottom-up) ซึ่งเปนที่
ตรงขามกับการพัฒนาแบบบนลงลาง  (top-down) แตลักษณะการพัฒนาแบบลางขึ้นบนนั้นมีหลายมิติ คือ มิติแรก 
เริ่มดวยความตองการวาจะพัฒนาอะไรนั้น จะตองถูกกําหนดมาจากฝายของชาวบานเองโดยที่นักพัฒนาไม
จําเปนตองเตรียมเอาไวลวงหนาวาทุกหมูบานจะตองมีปญหาทางเศรษฐกิจ  ตองทําธนาคารขาวหรือธนาคารปุย 
หากหมูบานใดมีความสนใจที่จะรวมกลุมกันเพื่อรื้อฟนธรรมเนียมประเพณีของตน  เชน  รวมกลุมกัน
บูรณะปฏิสังขรณศาลปูตาก็ตองเริ่มตนจากความตองการอันนั้น เพราะลําดับความตองการบงบอกถึงระดับ
ความสําคัญของสิ่งที่ชาวบานปรารถนาอยางแทจริง ซึ่งอาจไมใชเรื่องเกี่ยวกับเศรษฐกิจก็ได มิติที่สอง การกําหนด
รูปแบบวิธีการในการตอบสนองความตองการหรือวิธีการแกปญหาจําเปนตองใชวิธีการของชาวบานดวยกันจาก

 
    แบบเดิม                          แบบใหม 

                                                       (แบบบนลงลาง)                              (แบบลางขึ้นบน) 
 
ภายในชุมชนนี้วางเปลา          ภายในชุมชนนี้ไมวางเปลา ม ี
สํารวจพบวาชุมชนมีปญหา          ศักยภาพและพลงัสรางสรรคใน 
นักพัฒนาเทวิธีการแกปญหา          การแกปญหาอยูแลว นักพัฒนา 
จากภายนอกลงไปเลย           เร่ิมทํางานตอจากที่เขามีอยู 
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คําถามที่วาแตกอนนั้นชุมชนเคยมีวิธีการในการเผชิญปญหานั้นอยางไรบาง  ถือวาความรูในการแกปญหาดังกลาว
เปนมรดกตกทอดจากบรรพบุรุษของชุมชนจะตองไมโยนทิ้งไป มิติที่สาม หลังจากรับรูความตองการของชาวบาน
และไดศึกษาสํารวจวิธีการแกปญหาที่เคยมีอยูในวัฒนธรรมชุมชนแลว  ในขั้นตอนการวางแผนเพื่อแกปญหา
จะตองใชวัฒนธรรมชุมชนนั้นเองเปนตัวต้ังเปนจุดเริ่มตน  โดยอาจจะประสานกับความรูที่นําไปจากภายนอก 
เชน แมวาจะจําเปนตองทําธนาคารขาวก็ตองทํา แตธนาคารขาวในแตละชุมชนอาจไมเหมือนกันตามวัฒนธรรม
ชุมชนแตละแหงนั้น เปนตน 

การนําเอาแนวคิดการพัฒนาอีก 2 แนวคิด คือ แนวคิดการพัฒนาเทคโนโลยีแบบมีสวนรวมและ
แนวคิดการพัฒนาแนววัฒนธรรมชุมชนมากลาวถึงขางตนนั้น ทําใหเกิดภาพความเขาใจในเรื่องการวิจัยเชิงปฏิบัติ
แบบมีสวนรวมอยางเปนรูปธรรมมากขึ้น สามารถนําไปประยุกตใชไดอยางเหมาะสมขึ้น โดยเฉพาะการวิจัยใน
หนวยงานทางการศึกษาซึ่งผูวิจัยอาจนึกภาพของชาวบานและชุมชนเปนภาพของคณะครูอาจารย และโรงเรียน
แทน  โดยเฉพาะอยางยิ่ง การเปรียบเทียบแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชนแบบเกาและแบบใหมของกาญจนา 
แกวเทพ กับการแบงระดับของการวิจัยเชิงปฏิบัติการออกเปนสามระดับในลักษณะที่ เปนเสนตอเนื่อง 
(continuum) อาจนําไปเปรียบเทียบไดถึงความคลายคลึงกันของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบเทคนิคกับแนวคิดการ
พัฒนาแบบเกา และการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมกับแนวคิดการพัฒนาแบบใหม โดยมีการวิจัย 
เชิงปฏิบัติการแบบปฏิบัติอยูก่ึงกลาง ดังภาพที่ 10 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
   

 
 
 
 
 

ภาพที่ 10 เปรียบเทียบแนวคิดการพัฒนาชุมชนแบบเกาและแบบใหมกับการวิจัยเชิงปฏิบัติการสามระดับ 
 

                                       
              แบบเดิม                                         แบบใหม 

                                                  (แบบบนลงลาง)                               (แบบลางขึ้นบน) 
 

ภายในชุมชนนี้วางเปลา         ภายในชุมชนนี้ไมวางเปลา ม ี
สํารวจพบวาชุมชนมีปญหา         ศักยภาพและพลังสรางสรรคใน 
นักพัฒนาเทวิธีการแกปญหา         การแกปญหาอยูแลว นักพัฒนา 
จากภายนอกลงไปเลย          เร่ิมทํางานตอจากที่เขามีอยู 
 

 
 

เสนตอเนือ่ง (continuum) 
 
 การวิจัยเชงิปฏิบัตกิารแบบเทคนิค  

 

ผูวิจัยทําตัวเปนผูเชีย่วชาญจาก
ภายนอก  ที่นําแนวคิด นําแผนงาน
หรือนําโครงการ ที่ตนเองคิดหรือ
จัดทําขึ้นไปใหผูรวมวิจัยเปน       

ผูปฏิบัติ 

การวิจัยเชงิปฏิบัตกิารแบบปฏิบัติ 
ผูวิจัยมีสวนรวมกับผูรวมวิจัยมากขึ้น 
ไมนําเอาแนวคิด แผนงาน หรือ
โครงการของตนไปใหปฏิบัติตาม

แบบแรก แตจะทําหนาที่เปนที่ปรึกษา 
เปนผูกระตุน ตั้งประเด็น และกํากับ
ใหมีการรวมกันคิด ปฏิบัติ สังเกตผล 

และสะทอนผล 

การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม  
 

ผูวิจัยมีสวนรวมในการวิจัยนั้นกับ 
ผูรวมวิจัย ในลักษณะเปนความ
รวมมือกัน ที่ทั้งผูวิจัยและผูรวม
วิจัยตางมีสถานะที่เทาเทียมกันใน
การรวมกันคิด ปฏิบัติ สังเกตผล 

และสะทอนผล 
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นอกจากนั้นผูเขียนยังใหขอสังเกตวาโดยหลักการของการวิจัยเชิงปฏิบัติแบบมีสวนรวมหรือหลักการ
บริหารหรือหลักการของแนวคิดการพัฒนาทั้งสองแนวคิดก็ดี ตางเปนหลักการบริหารงานหรือการพัฒนาใน
แนวทางประชาธิปไตยที่คอนขางสมบูรณแบบ  เนนการมีสวนรวม ความเสมอภาค ความเคารพในเกียรติ ศักดิ์ศรี 
และความสามารถซึ่งกันและกัน แตเมื่อนํามาใชในบริบทของหนวยงานทางราชการซึ่งเคยชินกับโครงสรางและ
พฤติกรรมการบริหารและการพัฒนาแบบบนลงลาง การที่จะเปลี่ยนบทบาทของผูวิจัยจากผูรูดีที่เคยชินกับการ
ออกคําสั่งไปเปนผูทํางานรวมอยางเสมอภาคกัน หรือการที่จะเปลี่ยนบทบาทของผูถูกวิจัยจากผูถูกกระทําไปเปน
ผูกระทําเสียเองทั้งๆ ที่ เคยชินกับการปฏิบัติงานตามสั่งมาตลอดนั้นจะเปนไปไดดวยดีเพียงใดซึ่งไดให
ขอเสนอแนะดวยวาผูวิจัยควรใหความใสใจในขอสังเกตดังกลาวในการทําวิจัยดวย และนอกจากการวิเคราะห
เปรียบเทียบการวิจัยเชิงปฏิบัติการกับแนวคิดการพัฒนาสองแนวคิดดังกลาวแลว ไดมีการสังเคราะหหลักการ 
จรรยาบรรณ และบทบาทของผูวิจัย จากผลงานของ McTaggart (1991), Webb (1991), Kemmis & McTaggart 
(1992), Zuber-Skerritt (1992), Arhar, Holly & Kasten (2001), McMillan & Wergin (2002), Mills (2007) เปนตน 
แลวกําหนดเปนหลักการ 10 ประการ จรรยาบรรณ 10 ประการ และบทบาทของผูวิจัย 10 ประการ สําหรับการวิจัย
เชิงปฏิบัติแบบมีสวนรวม ดังนี้ 

10  หลักการ ประกอบดวย 1) ในบริบทเฉพาะ 2) ทักษะที่หลากหลาย 3) มุงการเปลี่ยนแปลง 4) มุงให
เกิดการกระทําเพื่อบรรลุผล 5) รับฟงขอคิดเห็นจากผูรวมวิจัยทุกคน  6) วิเคราะห วิพากษและประเมินตนเอง  
7) ตระหนักในศักยภาพ ความเชี่ยวชาญและการเปนผูมีสวนไดเสียจากภายในชุมชนเอง 8) เรียนรูจากการกระทํา  
ทั้งสําเร็จและไมสําเร็จ เกิดกระบวนการเรียนรูรวมกันอยางเปนระบบ  9) การมีบันทึกของผูรวมวิจัยทุกคน เชน 
การเปลี่ยนแปลงในกิจกรรมและการปฏิบัติ การเปลี่ยนแปลงในคําอธิบายสิ่งที่ปฏิบัติ การเปลี่ยนแปลงใน
ความสัมพันธทางสังคมและรูปแบบองคการ การพัฒนาตนเองจากการรวมในการวิจัย เปนตน และ 10) นําไปสู
การปฏิบัติหรือการพัฒนาที่ยั่งยืน 

10  จรรยาบรรณ ประกอบดวย 1)  ผูวิจัยตองรับผิดชอบตอการรักษาความลับ 2) ผูรวมวิจัยเขาถึง
ขอมูลตางๆ ไดอยางเสมอภาคกัน 3) ทิศทางการวิจัยและผลลัพธที่คาดหวังเกิดจากการตัดสินใจรวมกัน 4) ให 
ผูรวมวิจัยมีสวนรวมในการออกแบบกระบวนการวิจัยมากที่สุด 5) มีการปรึกษาหารือรวมกัน และขอเสนอแนะ
ไดรับการเห็นชอบจากทุกฝาย 6) การสังเกตหรือการตรวจสอบเอกสารเพื่อจุดมุงหมายอื่นตองไดรับการอนุญาต
กอน 7) ผลการดําเนินงานจะยังคงปรากฏใหเห็นและเปดโอกาสใหผูอื่นใหขอเสนอแนะได 8) ไมละเมิดลิขสิทธิ์
งานเขียนหรือทัศนะของคนอื่นโดยขาดการเจรจาตอรองกอนการจัดพิมพเผยแพร 9) ผูวิจัยตองแสดงใหทราบถึง
ธรรมชาติของกระบวนการวิจัยแตเริ่มแรกรวมทั้งขอเสนอแนะและผลประโยชน  และ 10) ผูรวมการวิจัยตางมี
อิทธิพลตอการทํางานแตผูที่ไมประสงคมีสวนรวมตองไดรับการยอมรับและเคารพในสทิธิสวนบุคคล 

10 บทบาทของผูวิจัย ประกอบดวย 1) เปนครู 2) เปนผูนํา 3) เปนผูฟงที่ดี 4) เปนนักวางแผน 5) เปน
นักออกแบบ 6) เปนนักวิเคราะห 7) เปนนักสังเคราะห 8) เปนนักสังเกตการณ 9) เปนนักรายงานผล และ 10) เปน
ผูสงเสริมสนับสนุนและอํานวยความสะดวก  

การทําวิจัยเชิงปฏิบัติการมักมีคําถามวาการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (action research: AR) กับการวิจัยและ
พัฒนา (research & delopment: R&D) เหมือนกันหรือตางกันอยางไร ซึ่งเพื่อไมใหเกิดความสับสน วิโรจน  สาร
รัตนะ (2550) จึงไดวิเคราะหใหเห็นถึงความแตกตางกันของการวิจัยสองประเภทนี้โดยไดนําเอารูปแบบการวิจัย
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และพัฒนา (R&D) ทางการศึกษามากลาวถึง 4 กรณี หลังจากนั้นไดช้ีใหเห็นถึงความตางกันของระเบียบวิธีวิจัย
สองประเภทนี้ ดังนี้ 

กรณีท่ี 1 รูปแบบของ Espich & Williams (1967) ไดอธิบายถึงการทดลองใชและการปรับปรุงแกไข
สื่อการเรียนการสอนแบบโปรแกรม 3 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนที่ 1 การทดสอบทีละคน (one to one testing) จากกลุม
ตัวอยางที่มีระดับสติปญญาต่ํากวาปานกลางเล็กนอย จํานวน 2 - 3 คน เพื่อใหศึกษาสื่อที่ผูพัฒนาสื่อไดพัฒนาขึ้น 
และหลังการศึกษาผูพัฒนาสื่อจะสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับขอบกพรองของสื่อที่พัฒนาขึ้นนั้น แลวทําการ
ปรับปรุงแกไข ขั้นตอนที่ 2 การทดสอบกับกลุมเล็ก (small group testing) จากกลุมตัวอยางประมาณ 5 - 8 คน 
ดําเนินการคลายกับขั้นตอนที่ 1 แตจะใหกลุมตัวอยางไดรับการทดสอบกอนเรียนและหลังเรียนดวย เพื่อนําผลไป
วิเคราะหทดสอบประสิทธิภาพของสื่อ อาจอาศัยเกณฑ 90/90 โดย 90 ตัวแรกหมายถึงคะแนนเฉลี่ยของผูเรียน
ทั้งหมดเมื่อคิดเปนรอยละแลวได 90 หรือสูงกวา สวน 90 ตัวหลัง หมายถึงผูเรียนรอยละ 90 ของทั้งหมดสามารถ
ทําขอทดสอบขอหนึ่งๆ ไดถูกตอง หากผลการวิเคราะหเปนไปตามเกณฑดังกลาวก็จะปรับปรุงแกไขสื่อเฉพาะ
สวนที่บกพรองเพื่อนําไปทดลองใชในขั้นตอนที่ 3 ตอไป หากผลการวิเคราะหไมเปนไปตามเกณฑดังกลาวก็จะ
ดําเนินการดวยวิธีการเดิมกับกลุมตัวอยางใหมจนกวาจะไดผลตามเกณฑที่กําหนด ขั้นตอนที่ 3 การทดสอบ
ภาคสนาม (field testing) กับกลุมตัวอยางที่เปนประชากรเปาหมายจริง โดยผูพัฒนาสื่อจะไมเขาไปเกี่ยวของกับ
การทดลองดวย แตจะอาศัยครูผูสอนหรือผูดําเนินการฝกอบรมดําเนินการแทนโดยใชวิธีการเดียวกับขั้นตอนที่ 2  

กรณีท่ี 2 รูปแบบของ Borg (1982) ไดอธิบายถึงการทดลองใชและการปรับปรุงแกไขสื่อการเรียน 
การสอนทั่วๆ ไป 3 ขั้นตอน ดังนี้  ขั้นตอนที่ 1 การทดสอบภาคสนามเบื้องตนและการปรับปรุงแกไข (preliminary 
field testing and revision) จากโรงเรียนประมาณ 1 - 3 โรง กลุมตัวอยางประมาณ 6 - 12 คน มีจุดมุงหมายเพื่อ
ตรวจสอบหาขอบกพรองของสื่อดวยวิธีการสอบถามความคิดเห็น ขั้นตอนที่ 2 การทดสอบภาคสนามครั้งสําคัญ
และการปรับปรุงแกไข (main field testing and revision) จากโรงเรียนประมาณ 5 - 15 โรง กลุมตัวอยางประมาณ 
30 - 100 คน มีจุดมุงหมายเพื่อตรวจสอบหาขอบกพรองและทดสอบประสิทธิภาพของสื่อไปพรอมกันดวยโดย
อาศัยรูปแบบการวิจัยเชิงทดลอง ซึ่งหากผลการวิเคราะหขอมูลพบวาสื่อที่พัฒนามีประสิทธิภาพก็จะปรับปรุง
แกไขสวนที่บกพรองเพื่อนําไปทดลองใชในขั้นตอนที่ 3 ตอไป แตหากไมมีประสิทธิภาพก็จะดําเนินการทดลอง
กับกลุมตัวอยางใหมจนกวาจะพบวามีประสิทธิภาพ ขั้นตอนที่ 3 การทดสอบภาคสนามเชิงปฏิบัติการและการ
ปรับปรุงแกไขครั้งสุดทาย (operational field testing and final revision) จากโรงเรียนประมาณ 10 - 30 โรง  
กลุมตัวอยางประมาณ 40 - 200 คน มีจุดมุงหมายเพื่อตรวจสอบหาขอบกพรองของสื่อจากการทดลองใชใน
สถานการณจริง กลาวคือ ในการทดลองใชสื่อในขั้นตอนนี้ ผูพัฒนาจะไมเขาไปเกี่ยวของดวยแตจะอาศัย 
ผูประสานงานซึ่งอาจเปนผูบริหารโรงเรียนหรือบุคคลอื่นดําเนินการแทน ขอมูลที่รวบรวมไดจะไดรับการ
วิเคราะหเพื่อหาขอบกพรองที่จะตองปรังปรุงแกไขเปนครั้งสุดทาย กอนที่จะนําไปใชประโยชนตอไป 

กรณีท่ี 3 รูปแบบของ Meyer (1984) ซึ่งอธิบายถึงการทดลองใชและปรับปรุงแกไขชุดฝกดวยตนเอง 
3 ขั้นตอนดังนี้ ขั้นตอนที่ 1 การพิจารณาจากกลุมเพื่อน (judgment by peers) โดยการศึกษาชุดฝกทีละชุด  
หลังการศึกษา ผูพัฒนาชุดฝกจะสอบถามความคิดเห็นทั่วๆไปเกี่ยวกับชุดฝก จากนั้นจึงรวมกันพิจารณาหา
ขอบกพรองเปนรายหนา และหลังจากนั้นใหผูศึกษาชุดฝกตอบแบบสอบถามแบบประมาณคาและแบบปลายเปด 
เพื่อนําไปวิเคราะหหาขอบกพรอง ขั้นตอนที่ 2 การทดลองกับกลุมเล็ก (trial with small group) จากอาสาสมัคร
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ประมาณ 3 - 5 คน มีการทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน มีการสังเกตพฤติกรรมของผูเรียนในระหวางเรียน 
หลังจากศึกษาเสร็จผูศึกษาชุดฝกจะรวมกันอภิปรายชี้แจงถึงขอบกพรองเพื่อการปรับปรุงแกไข ขั้นตอนที่ 3 การ
ทดลองกับช้ันเรียนที่เปนตัวแทน (trail with representative class/classes) ดําเนินการคลายกับขั้นตอนที่ 2 คือ ใหมี
การทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน แตการใหไดมาซึ่งขอบกพรองของสื่อจะใชแบบสอบถามแทนเนื่องจากการ
ทดลองใชสื่อในขั้นตอนนี้ใชกลุมตัวอยางจํานวนมากขึ้นไมสะดวกตอการสัมภาษณหรืออภิปรายแบบเดิม ขอมูล
ที่ไดจากการทดสอบกอนเรียนและหลังเรียนและจากแบบสอบถามจะไดรับการวิเคราะหเพื่อหาขอบกพรองที่จะ
ทําการปรับปรุงตอไป 

กรณีท่ี  4 รูปแบบของ  Owens (1986 อางถึงใน  Daresh, 2001) ไดพัฒนา  research development-
diffusion model of change จากผลงานของ Ernest House ป 1974 และ David Clark & Egon Guba ป 1975 มี  
4 ขั้นตอนหลัก และ 9 ขั้นตอนยอย คือ ขั้นตอนที่ 1 การวิจัย (research) ประกอบดวย การสรางหรือคนหาความรู
ใหม ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนา (development) ประกอบดวย การสรางทางเลือกเพื่อแกปญหาเชิงปฏิบัติการ  
การพัฒนาและทดสอบผลผลิตที่พัฒนาขึ้น และการจัดทําเปนผลผลิต ขั้นตอนที่ 3 การเผยแพร (diffusion) 
ประกอบดวย การเผยแพรผลผลิต และการสาธิตผลผลิต และขั้นตอนที่ 4 การนําไปใช (adoption) ซึ่งประกอบดวย  
การลองใช  การนําไปใชจริง และการทําใหเปนสถาบัน 

จากกรณีของรูปแบบการวิจัยและพัฒนา (R&D) 4 รูปแบบดังกลาวขางตน เห็นไดวาการวิจัยและ
พัฒนาเนนการพัฒนาผลผลิต (product) ซึ่งผลผลิตนี้ในทางการศึกษาอาจเปนหลักสูตร ชุดฝกอบรม ชุดการเรียนรู
ดวยตนเอง โปรแกรมสําเร็จรูป หรือโครงการพัฒนา เปนตน ในรูปแบบของ R1D1..R2D2..R3D3..RiDi โดยมี
ขั้นตอนสดุทายใชรูปแบบการวิจัยก่ึงทดลอง (quasi-experimental design) ที่มีจุดมุงหมายหลักเพื่อทดสอบคุณภาพ
ของผลผลิตในลักษณะ If  X…then Y  และเพื่อการปรับปรุงแกไขขอบกพรองของผลผลิต กอนที่จะนําไปเผยแพร 
(diffusion) ในวงกวางตอไป ในขณะที่ การวิจัยเชิงปฏิบัติการ (AR) เปนการวิจัยที่ เนนการแกปญหา การ
เปลี่ยนแปลง หรือการพัฒนา ควบคูกับการเรียนรูและการพัฒนาความรูใหม จากการปฏิบัติงานจริงตามหลักการ
เรียนรูจากการกระทํา (action learning) ตามวงจรแบบเกลียวสวาน (spiral cycle) ของกิจกรรมการวางแผน การ
ปฏิบัติ การสังเกตผล  และการสะทอนผล โดยผลจากการวิจัยจะมีขอจํากัดในการนําไปเผยแพรเพื่อใชในวงกวาง 
เนื่องจากเปนการวิจัยในบริบทเฉพาะ อยางมากก็เปนกรณีศึกษาเพื่อการประยุกตใช ในบริบทที่คลายคลึงกัน  
ดั งทั ศนะของ  Coghlan and Brannick (2007) และ  James, Milenkiewicz, and Bucknam (2008) ที่ กล า วว า 
“ผลการวิจัยมีขอจํากัดในการนําไปเผยแพรหรืออางอิง แตสามารถนําเอาประเด็นขอคิด หรือเหตุการณสําคัญที่
เกิดขึ้นเปนขอเสนอแนะสําหรับการนําไปใชในสถานการณอื่นที่มีลักษณะคลายคลึงกัน หรือที่กําลังมุงใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงในลักษณะเดียวกันได” 

ในกรณีของการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (AR) ผูวิจัยจะมีบทบาทเปนเชนไร จะมีอะไรอยูในมือใหผูรวม 
การวิจัยนําไปปฏิบัติหรือไมเพียงใด ก็ขึ้นอยูกับประเภทของการวิจัยเชิงปฏิบัติการสามประเภทดังกลาวขางตน  
คือ  ถาเปน “การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบเทคนิค” ผูวิจัยก็จะมีบทบาทเปนเสมือนผูเช่ียวชาญจากภายนอก ที่นํา
แนวคิด นําแผนงาน หรือนําโครงการที่ตนเองคิดหรือจัดทําขึ้นไปใหผูรวมวิจัยเปนผูปฏิบัติ (ประเภทนี้อาจ 
มีสวนคลายคลึงกับการวิจัยและพัฒนาอยูบางเพราะเปนการนําเอานวัตกรรมจากภายนอกเขาไปใหคนในพื้นที่
ปฏิบั ติตาม  แตโดยกระบวนการแลว ก็ยั งถือว าต างกัน  นั่นคือ  ขั้นตอนของการวิจัยและพัฒนาเปน 
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R1D1..R2D2..R3D3..RiDi ดังกลาวขางตน ในขณะที่การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบเทคนิค ใชขั้นตอนการวางแผน 
การปฏิบัติ การสังเกต และการสะทอนผล) ถาเปน “การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบปฏิบัติ” ผูวิจัยจะมีลักษณะเปน 
ผูมีสวนรวมในการวิจัยมากขึ้น ไมนําเอาแนวคิด แผนงาน หรือโครงการของตนไปใหปฏิบัติตามแบบแรก แตจะ
ทําหนาที่เปนที่ปรึกษา เปนผูกระตุน เปนผูต้ังประเด็น และเปนผูกํากับใหมีการรวมกันคิด ปฏิบัติ ประเมินผล และ
ทบทวนแกไข  และถาเปน “การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม” ผูวิจัยจะเปนผูมีสวนรวมแบบความรวมมือกัน 
ที่ทั้งผูวิจัยและผูรวมวิจัยตางมีสถานะที่เทาเทียมกันในการรวมกันคิด ปฏิบัติ สังเกตผล และสะทอนผล ตามวงจร
การวางแผน การปฏิบัติ การสังเกตผลและการสะทอนผล 

เพื่อใหมองเห็นภาพความตางกันที่ชัดเจนขึ้น ผูเขียนไดนําเสนอภาพที่แสดงถึงรูปแบบของการวิจัย
เชิงปฏิบัติการ (AR) และการวิจัยและพัฒนา (R&D) มาเปรียบเทียบกันประเภทละสองรูปแบบ ดังภาพที่ 11 – 14 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 11 รูปแบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการ ตามทัศนะของ Lewin (1952 อางถึงใน Mills, 2007) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
เกิดอะไรขึ้น? 

สํารวจแนวคิดอยางกวางๆ 
ในเร่ืองที่จะปฏิบัติ 

การอภิปราย 
การเจรจาตอรอง 
การสํารวจโอกาส 
การประเมินความเปนไปได 
การตรวจสอบอุปสรรค ขอจํากัด 

แผนกวางๆ 
(general plan) 

จะติดตามผลการปฏิบัติอยางไร? 

ปฏิบัติรอบแรก 

ติดตามผล 

ประเมินผล 
rethinking, reflecting, discussing, 

re-planning, understanding, learning 

แผนที่ปรับปรุงใหม 
(revised general plan) 

ปฏิบัติรอบสอง 

ติดตามผล 

ประเมินผล 
rethinking, reflecting, discussing, 

re-planning, understanding, learning 
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ภาพที่  12 รูปแบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการ ตามทัศนะของ Zuber-Skerritt (1996 อางถึงใน Cohen, 2000) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ภาพที่ 13 รูปแบบการวิจัยและพัฒนาสื่อทางการศึกษา ตามทัศนะของ Borg 

 
ขั้นตอนที่ 1  การทดสอบภาคสนามและการปรับปรุงแกไข (preliminary field testing and revision) จากโรงเรียน 1 - 3 โรง 
กลุมตัวอยาง 6 - 12 คน เพื่อตรวจสอบหาขอบกพรองของสื่อดวยการสอบถามความคิดเห็น 

ขั้นตอนที่ 2 การทดสอบภาคสนามครั้งสําคัญและการปรับปรุงแกไข (main field testing and revision) จากโรงเรียน
ประมาณ 1 - 15 โรง กลุมตัวอยาง 30 - 100 คน เพื่อตรวจสอบหาขอบกพรอง และทดสอบประสิทธิภาพของสื่อโดยการ
วิจัยเชิงทดลอง หากมีประสิทธิภาพตามเกณฑ ก็จะปรับปรุงสวนที่บกพรองเพื่อดําเนินการในขั้นตอนที่ 3 ตอไป หากยัง
ไมมีประสิทธิภาพก็จะทดลองกับกลุมตัวอยางใหมอีกจนกวาจะพบวามีประสิทธิภาพตามเกณฑที่กําหนด 

ขั้นตอนที่ 3 การทดสอบภาคสนามเชิงปฏิบัติการและการปรับปรุงแกไขครั้งสุดทาย (operational field testing and final 
revision)  จากโรงเรียนประมาณ 10 - 30 โรง กลุมตัวอยางประมาณ 40 - 200 คน เพื่อตรวจสอบหาขอบกพรองของสื่อจาก
การทดลองใชในสภาพการณจริง ผูวิจัยจะไมเขาไปเกี่ยวของดวยแตจะอาศัยผูประสานงาน ขอมูลที่รวบรวมไดจะ
วิเคราะหเพื่อหาขอบกพรองเพื่อการปรับปรุงแกไขเปนคร้ังสุดทายกอนที่จะนําไปใชใหเปนประโยชนตอไป 

 

วางแผน 
(planning) 

ปฏิบัติ 
(acting) 

สังเกตผล 
(observing) 

สะทอนผล
(reflecting) 

ทําแผน/ปรับแผน   
clearly (re-) define a plan 
 

         พัฒนา 
       วิสัยทัศนรวม 

develop  
          shared vision 

 

สะทอนและสรุปผล 
reflect on the results and 

draw conclusions 
 

ใชภาวะผูนํา  
provide strong  
leadership 
 

ขอมูลยอนกลับ 
(get feedback on 
    draft  policies,  
       system, and 
            structure) 

                                     เผยแพร 
                         วิสัยทัศนรวม  
          spread shared vision  
       to all department 

ทําใหกระจาง 
    ในสิ่งเกา 

   (unfreeze) 
 

     กระตุนเรา 
(move) ทําใหเกิดสิ่งใหม 

       (refreeze) 

           พัฒนา 
                   (revitalization  through  

       formal policies, system,    
                         structure) 

ติดตามผล 
 (monitoring  

the whole  
revitalization 
process) 

     ทบทวน 
(revise) 
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ภาพที่ 14 รูปแบบการวิจัยและพัฒนาเพื่อการเปลี่ยนแปลง ตามทัศนะของ Owens 
 

จากกรณีตัวอยางของการวิจัยและพัฒนา (R&D) 4 กรณี และการชี้ประเด็นใหเห็นถึงความตางกันของ
การวิจัยเชิงปฏิบัติการ (AR) กับการวิจัยและพัฒนา (R&D) รวมทั้งการนําเอารูปแบบของการวิจัยทั้งสองประเภท
มาแสดงใหเห็นประเภทละ 2 รูปแบบ ดังกลาวถึงขางตน ผูเขียนหวังวา จะทําใหเขาใจในจุดมุงหมายและ
วิธีดําเนินการวิจัยทั้งสองประเภทนั้นไดดีขึ้น ไมสับสนกันในการนําไปใช 

 

ขอเสนอแนวคิดและแนวปฏิบัติเพื่อการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม 
ตามที่ผูเขียนไดกลาวนําในตอนตนวาการวิจัยในปจจุบันจําแนกออกไดเปน 3 ประเภท คือ 1) การวิจัย

เชิงปริมาณ อิงกับปรัชญาปฏิฐานนิยมหรือประจักษนิยม (positivism/empiricism) เนนการศึกษาความสัมพันธเชิง
เหตุและผลของตัวแปร (cause-effect relationships) 2) การวิจัยเชิงคุณภาพ อิงกับปรัชญาโครงสรางนิยมหรือ
ปรากฏการณนิยม (constructivism/phenomenologicalism) เนนการศึกษาเชิงพรรณนาเพื่อทําความเขาใจในสิ่งที่
เปนอยูและความหมายของสิ่งนั้น และ 3) การวิจัยเชิงปฏิบัติการ อิงกับปรัชญาของทฤษฎีสังคมเชิงวิพากษ 
(critical social theory) และทฤษฎีหลังสมัยใหมนิยม (theories of postmodernism) ดังนั้น การใหขอเสนอแนวคิด
และแนวปฏิบัติการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมในที่นี้ จะคํานึงถึงกระบวนทัศนที่เปนรากฐานการแสวงหา
ความรูและความจริงตามปรัชญาหรือวิธีคิดของทฤษฎีสังคมเชิงวิพากษ และทฤษฎีหลังสมัยใหมนิยมเปนเบื้องตน 
จากนั้นจะคํานึงถึง 10 หลักการ 10 จรรยาบรรณ และ 10 บทบาทของผูวิจัย รวมทั้งแนวคิดการพัฒนาเทคโนโลยี

ภาพที่ 13  รูปแบบการวจิัยและพัฒนาสื่อทางการศึกษา ตามทัศนะของ Borg 
 

ขั้นตอนที่ 1 การวิจัย (research) 
- เพื่อสรางหรือคนหาความรูใหม (invention or discovery of new knowledge) 

ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนา (development) 
- สรางทางเลือกเพือ่แกปญหาเชิงปฏิบัติการ (invention of solutions to practical problems) 

- พัฒนาและทดสอบผลผลิตที่พัฒนานั้น (development and testing of the invention) 
- ทําใหเปนผลผลิต (production and packaging of the product) 

ขั้นตอนที่ 3 การเผยแพร 
- เผยแพรผลผลิต (dissemination of product) 
- สาธิตผลผลิต (demonstration of product) 

ขั้นตอนที่ 4 การนําไปใช (adoption) 
- ลองใช (trail) 

- ใชจริง (installation) 
- ทําใหเปนสถาบัน (institutionalization) 
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แบบมีสวนรวม และแนวคิดการพัฒนาแนววัฒนธรรมชุมชนที่นํามากลาวถึงขางตน ตลอดจนแนวคิดสําคัญของ
การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมดังกลาวขางตน และในกรณีกระบวนทัศนที่เปนรากฐานการแสวงหาความรู
และความจริงตามปรัชญาตามที่กลาวถึงในขางตนนั้นถือวาการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมเปนวิธีการวิจัย
ตามกระบวนทัศนของการวิจัยภายใตแนวคิดทฤษฎีสังคมเชิงวิพากษ (critical social theory) เปนการวิจัยที่ใชวิธี
วิทยาศาสตรบางสวน  แตใชวิธีปฏิบัติการแบบมีสวนรวม (participatory action approach) ระหวางผูวิจัยกับผูรวม
วิจัยเพื่อผูปฏิบัติแกไขปรับปรุงสภาพของตนเอง โดยมีขอสรุปลักษณะสําคัญที่นํามาใชอธิบายหรือช้ีนําแนวการ
วิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม ดังนี้ 

1) ปฏิเสธความคิดที่วาความรูและความจริงแยกขาดจากระบบคุณคา (set of values) และตัวตนของ
ผูแสวงหาความรูและความจริง ซึ่งนัยหนึ่งก็คือการปฏิเสธวิธีคิดแบบปฏิฐานนิยมที่แยกตัวผูแสวงหาออกจาก
ความรูและความจริง 

2) เปาหมายของการแสวงหาความรูและความจริงไมใชตัวความรูและความจริงนั้นๆ แตคือการนํา
ความรูและความจริงที่ไดมาไปใชในการแกปญหา และสรางการเปลี่ยนแปลง 

3) เปนลักษณะของสํานักคิด “ปฏิบัตินิยม” (pragmatism) ที่ใหความหมายของ “ความรู” วาเปน 
“กระบวนการ” แสวงหาความจริง ดังนั้น จุดมุงเนนจึงไมไดอยูที่ผลลัพธแบบตายตัว แตอยูที่องคประกอบตางๆ 
อาทิ วิธีการ การปรับเปลี่ยน ฯลฯ ที่เกิดขึ้นในกระบวนการแสวงหาความรูและความจริง 

4) กระบวนการแสวงหาความรูและความจริงดังกลาว เริ่มตนที่การต้ังคําถามหรือมองไปที่ปญหาที่
เกิดขึ้น แลวจึงสรางกระบวนการที่นําไปสูการตอบคําถาม หรือแกปญหานั้นๆ และปญหาในความหมายนี้ก็ไมใช
ปญหาหรือคําถามในเชิงปรัชญาหากเปนปญหาในเชิงปฏิบัติ (practical problem) 

5) สิ่งที่สํานักคิดนี้ใหความสําคัญอีกประการหนึ่งก็คือ ในกระบวนการแกปญหานั้นจะเกิดปญหา
หรือคําถามอื่นๆ ขึ้น ผลลัพธของคําถามแรกก็จะเปนพื้นฐานในเชิงวิธีการและทฤษฎีสําหรับการตอบคําถามใหมที่
เกิดขึ้น 

6) สํานักคิดนี้เช่ือวากระบวนการแสวงหาความรูไมไดมีเปาหมายในการแสวงหาคําตอบแบบ
เบ็ดเสร็จ หากเปนกระบวนการเรียนรูที่นําไปสูการแกปญหาในเชิงปฏิบัติใหดียิ่งขึ้น และเพื่อนําไปสูการแกปญหา
ในสังคมที่กําลังเปลี่ยนแปลงและซับซอนยิ่งขึ้น ดังนั้น “ความรู” ภายใตวิธีคิดปฏิบัตินิยมจึงหมายถึง “การเรียนรู
เพื่อที่รู”  อันจะนําไปสู “การคิด” วิธีการแกปญหาที่ดียิ่งขึ้น และนักคิดปฏิบัตินิยมก็ไมตัดสินสิ่งที่ตนคนพบตอ
คําถามหรือปญหาหนึ่งๆ วา “ถูก” หรือ “ผิด”แตจะเรียกสิ่งนั้น  วา “ความจริงช่ัวขณะ” (temporary truth) ทั้งนี้ก็
เพราะเมื่อเวลาผานไปและสังคมเปลี่ยนไป คําตอบที่เกิดขึ้น ณ เวลาหนึ่ง ก็จะลาสมัยและไมใชคําตอบสําหรับเวลา
ใหมที่ตามมา 

7) กระบวนการตอบคําถามหรือแกปญหาที่สําคัญของสํานักคิดปฏิบัตินิยม เปนกระบวนการที่ต้ัง 
อยูบน “การไมเห็นพองรวมกัน” (disagreement) หรือที่เรียกวา dialectic inquiry หรือ “กระบวนการเขาถึงความรู
แบบวิธีวิภาษ” โดยวิธีการเชนนี้เปนวิธีการที่ใหนักวิจัย 2 กลุม ศึกษาในสิ่งเดียวกัน จากนั้นจึงใหทั้งสองวิจารณซึ่ง
กันและกัน วิธีการน้ีจะทําใหทั้งสองกลุมไดมองเห็น “ตําแหนงแหงที่ในเชิงญาณวิทยา” (epistemological 
position) ของตน กลาวคือทั้งสองจะมองเห็นสมมติฐานและโลกทัศนที่กํากับกระบวนการแสวงหาความรู รวมทั้ง 
มองเห็นขอจํากัดและจิตสํานึกที่ผิดพลาด (false consciousness) ในวิธีการของตน กระบวนการเชนนี้จึงไมมี
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จุดสิ้นสุด (endpoint) หากเปนการเรียนรูกระบวนการในการแกไขปญหาหรือแสวงหาคําตอบใหดียิ่งขึ้นไป และ
ดวยวิธีคิดเชนนี้เองที่ทําใหนักคิดสํานักปฏิบัตินิยมและทฤษฎีสังคมเชิงวิพากษเห็นวากระบวนการเขาถึงความรู
นั้นไมสามารถแยกขาดจากตัวนักวิจัยและบริบททางสังคม 

8) “ภววิทยา” ของทฤษฎีสังคมเชิงวิพากษเปนภววิทยาที่เห็นวาความรูและความจริงนั้นไมไดไร
เดียงสาแตมีลักษณะ “อัตวิสัย” (subjective) ซึ่งหมายถึงวาความรูและความจริงไมไดปลอดจากระบบคุณคาที่ผูเช่ือ
ที่วาภาวะของผูแสวงหาความรูและความจริงสงผลตอความรูและความจริงนั้นๆ แสวงหาเชื่อถือ ดังนั้น 
“ญาณวิทยา” ของทฤษฎีสังคมเชิงวิพากษจึงเปนญาณวิทยาที่ยืนอยูบนความเชื่อที่วาภาวะของผูแสวงหาความรู
และความจริงสงผลตอความรูและความจริงนั้นๆ 

ในกรณีกระบวนทัศนเปนรากฐานการแสวงหาความรู/ความจริงตามปรัชญาหรือวิธีคิดของทฤษฎี
หลังสมัยใหมนิยม (postmodernism)  มีขอสรุปลักษณะสําคัญที่นํามาใชอธิบายหรือช้ีนําแนวการวิจัย 
เชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม ดังนี้ 1) สิ่งที่รับรูวาเปนความรูและความจริงในโลกนี้นั้นคือสิ่งที่ถูกประกอบสราง
ขึ้นมาดวยอุดมการณ (ideology) และกระบวนการชุดหนึ่งๆ  2) ความรูที่มีลักษณะพึงประสงคคือความรูที่มี
ลักษณะเฉพาะทองถิ่น หลากหลาย ใชการวิเคราะหระดับจุลภาค และเปนเรื่องเลาในขอบเขตแคบๆ (little 
narrative) เขาเสนอใหเปลี่ยนโลกทัศนตอความรูเสียใหมจากวิทยาศาสตรแบบกลไกของ Isaac Newton ที่เห็นวา
จักรวาลมีความคงที่ โลกทัศนยุคใหมจะตองเปลี่ยนไป เราอยูในโลกที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ดังนั้น ความรูอยาง
ดีที่สุดจึงเปนความรูแบบชั่วคราวที่ตองปรับเปลี่ยนอยูเสมอ แมแตในวิทยาศาสตรธรรมชาติเอง ความรูในยุค
หลังๆ ก็ไดแสดงใหเห็นชัดวาความคิดแบบ Isaac Newton ไมใชสิ่งที่ถูกอีกตอไปแลว  3) “หลังสมัยใหม” ไมได
เช่ือในเรื่อง  “ภววิทยา” ซึ่งหมายถึงวา ไมมีสิ่งที่เรียกวา “ธรรมชาติ” ของความรูและความจริง ความรูและความ
จริงลวนเปนสิ่งประกอบสรางทางสังคมที่ขึ้นอยูกับเวลาและสถานที่ (knowledge is subjected to space and time) 
และอุดมการณ (ideology)  ที่แตกตางหลากหลาย ดังนั้น ภายใตวิธีคิดแบบหลังสมัยใหมนิยมนี้ จึง “ไมมีกระบวน
ทัศนอีกตอไป ไมมีความรู มีแตความเปนจริงที่หลากหลาย” และสิ่งที่วิธีคิดหลังสมัยใหมกระทําเพื่อ “ตอบโต” 
ความรูในแบบอภิตํานาน (grand narrative)  แหงยุคสมัยใหมก็คือการ “รื้อ” (deconstruct) สิ่งเรียกวาความรู
เหลานั้น ออกมาเพื่อใหเห็นวาสิ่งเหลานั้น “ประกอบสราง” (construct) ดวยอุดมการณชุดใดบาง 

จากลักษณะสําคัญของปรัชญาหรือวิธีคิดของทฤษฎีสังคมเชิงวิพากษ (critical  social theory) หรือ
ปฏิบัตินิยม  (pragmatism) และทฤษฎีหลังสมัยใหมนิยม  (postmodernism) ดังกลาว  มีความสอดคลองกับ  
10 หลักการของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมที่ผูเขียนไดกลาวถึงมาแลวขางตน ดังนี้ 1) ในบริบทเฉพาะ 
2) ทักษะที่หลากหลาย 3) มุงการเปลี่ยนแปลง 4) มุงใหเกิดการกระทําเพื่อบรรลุผล 5) รับฟงขอคิดเห็นจากผูรวม
วิจัยทุกคน 6) วิเคราะห วิพากษและประเมินตนเอง 7) ตระหนักในศักยภาพ ความเชี่ยวชาญและการเปนผูมีสวน-
ไดเสียจากภายในชุมชนเอง 8) เรียนรูจากการกระทํา ทั้งสําเร็จและไมสําเร็จ เกิดกระบวนการเรียนรูรวมกันอยาง
เปนระบบ  9) การมีบันทึกของผูรวมวิจัยทุกคน เชน การเปลี่ยนแปลงในกิจกรรมและการปฏิบัติ การเปลี่ยนแปลง
ในคําอธิบายสิ่งที่ปฏิบัติ การเปลี่ยนแปลงในความสัมพันธทางสังคมและรูปแบบองคการ การพัฒนาตนเองจาก
การรวมในการวิจัย เปนตน 10) นําไปสูการปฏิบัติหรือการพัฒนาที่ยั่งยืน และสอดคลองกับ 10 จรรยาบรรณ ดังนี้  
1) ผูวิจัยตองรับผิดชอบตอการรักษาความลับ 2) ผูรวมวิจัยเขาถึงขอมูลตางๆ  ไดอยางเสมอภาคกัน 3) ทิศทางการ
วิจัยและผลลัพธที่คาดหวังเกิดจากการตัดสินใจรวมกัน 4) ใหผูรวมวิจัยมีสวนรวมในการออกแบบกระบวนการ 
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วิจัยมากที่สุด 5) มีการปรึกษาหารือรวมกัน และขอเสนอแนะไดรับการเห็นชอบจากทุกฝาย 6) การสังเกตหรือการ
ตรวจสอบเอกสารเพื่อจุดมุงหมายอื่นตองไดรับการอนุญาตกอน 7) ผลการดําเนินงานจะยังคงปรากฏใหเห็นและ
เปดโอกาสใหผูอื่นใหขอเสนอแนะได  8) ไมละเมิดลิขสิทธิ์งานเขียนหรือทัศนะของคนอื่นโดยขาดการเจรจา
ตอรองกอนการจัดพิมพเผยแพร 9) ผูวิจัยตองแสดงใหทราบถึงธรรมชาติของกระบวนการวิจัยแตเริ่มแรกรวมทั้ง
ขอเสนอแนะและผลประโยชน 10) ผูรวมการวิจัยตางมีอิทธิพลตอการทํางานแตผูที่ไมประสงคมีสวนรวมตอง
ไดรับการยอมรับและเคารพในสิทธิสวนบุคคล  และสอดคลองกับ 10 บทบาทของผูวิจัย  ดังนี้ 1) เปนครู  2) เปน
ผูนํา 3) เปนผูฟงที่ดี  4) เปนนักวางแผน 5) เปนนักออกแบบ  6) เปนนักวิเคราะห  7) เปนนักสังเคราะห 8) เปนนัก
สังเกตการณ 9) เปนนักรายงานผล และ 10) เปนผูสงเสริมสนับสนุนและอํานวยความสะดวก   นอกจากนั้นยัง
สอดคลองกับแนวคิดการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมที่กลาววาเปนเทคนิคการวิจัยที่เปลี่ยนรูปแบบไปจาก 
แบบบนลงลางเปนแบบลางขึ้นบน ผูถูกวิจัยไดเปลี่ยนบทบาทจากผูถูกกระทําเปนผูกระทําหรือผูรวมกระทํา หรือ
เปลี่ยนวิธีการวิจัยจากพวกเขาเปนการวิจัยโดยพวกเขา โดยผูถูกวิจัยจะมีสวนรวมในการวิจัยทุกขั้นตอน เปนทั้ง 
ผูตัดสินใจ ผูปฏิบัติ และผูไดรับผลจากการปฏิบัตินั้น  นอกจากนั้น การวิจัยก็ไมไดมีจุดมุงหมายเพียงเพ่ือทําความ
เขาใจหรือเพื่อความรูในปรากฏการณตางๆ ที่เปนอยูเทานั้น แตจะตองมีการปฏิบัติเพื่อกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลง
ไปในทิศทางที่พึงประสงคดวยและคาดหวังวาจะเปนการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนอันเนื่องจากความมีพันธะผูกพันใน
สิ่งที่ทําจากบทบาทการมีสวนรวมในทุกขั้นตอน  ซึ่งหากจะนําเสนอ “แนวคิดและแนวปฏิบัติเพื่อการวิจัย 
เชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม” ขึ้นมา (ในที่นี้สมมุติวามี 2 วงจร) ในขั้นตอนเริ่มแรกผูเขียนเห็นวาผูวิจัยควรนําเอา
แนวคิดการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมช้ีแจงตอผูรวมวิจัยตามจรรยาบรรณที่ระบุวา “ผูวิจัยตองแสดงให
ทราบถึงธรรมชาติของกระบวนการวิจัยแตเริ่มแรก รวมทั้งขอเสนอแนะและผลประโยชนใหแกผูรวมวิจัยทราบ” 
ขณะเดียวกันก็คํานึงถึงหลักการ  “ผูรวมการวิจัยตางมีอิทธิพลตอการทํางาน แตผูที่ไมประสงคมีสวนรวมตอง
ไดรับการยอมรับและเคารพในสิทธิสวนบุคคล”  ดวย จากนั้นจึงดําเนินการตามขั้นตอนตางๆ ดังแสดงเปนแนวคิด
การวิจัยเชิงปฏิบัติแบบมีสวนรวม ในภาพที่ 15 
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ภาพที่ 15 แนวคิดการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมตามทัศนะของวิโรจน สารรัตนะ 

คํานึงถึง 

10 หลักการของผูวิจัย 
1. ในบริบทเฉพาะ 
2. ทักษะที่หลากหลาย 
3. มุงการเปลี่ยนแปลง 
4. มุงใหเกิดการกระทําเพื่อ

บรรลุผล 
5. รับฟงขอคิดเห็นจากผูรวม

วิจัยทุกคน 
6. วิเคราะห วิพากษและ

ประเมินตนเอง 
7. เรียนรูจากการกระทํา ทั้งที่

สําเร็จและไมสําเร็จ เกิด
กระบวนการเรียนรูรวมกัน
อยางเปนระบบ 

8. ตระหนักในศักยภาพ ความ
เชี่ยวชาญและการเปนผูมี
สวนไดเสียจากภายใน
ชุมชนเอง 

9. การมีบันทึกของผูรวมวิจัย
ทุกคน เชน  
- การเปลี่ยนแปลงใน

กิจกรรมและการปฏิบัติ  
- การเปลี่ยนแปลงใน

คําอธิบายถึงสิ่งที่ปฏิบัติ  
- การเปลี่ยนแปลงใน

ความสัมพันธทางสงัคม
และรูปแบบองคการ  

- การพัฒนาตนเองจาก
การรวมในการวิจัย  

10. นําไปสูการปฏิบัติหรือการ
พัฒนาที่ยั่งยืน 

คํานึงถึง 

10 จรรยาบรรณของผูวิจัย 
1. ผูวิจัยตองรับผิดชอบตอการ

รักษาความลับ 
2. ผูรวมวิจัยเขาถึงขอมูลตางๆ  

ไดอยางเสมอภาคกนั 
3. ทิศทางการวิจัยและผลลัพธที่

คาดหวังเกิดจากการตัดสินใจ
รวมกัน 

4. ผูรวมวิจัยมีสวนรวมในการ
ออก แบบกระบวนการวิจัย
มากที่สุด 

5. มีการปรึกษาหารือรวมกัน 
และขอเสนอแนะไดรับการ
เห็นชอบจากทุกฝาย 

6. การสังเกตหรือการตรวจสอบ
เอกสารเพื่อจุดมุงหมายอื่น
ตองไดรับการอนุญาตกอน 

7. ผลการดําเนินงานจะยังคง
ปรากฏใหเห็นและเปดโอกาส
ใหผูอื่นใหขอเสนอแนะได 

8. ไมละเมิดลขิสิทธิ์งานเขียน
หรือทัศนะของคนอื่นโดยขาด
การเจรจาตอรองกอนการ
จัดพิมพเผยแพร 

9. ผูวิจัยตองแสดงใหทราบถึง
ธรรมชาติของกระบวนการวิจัย
แตเร่ิมแรกรวมทั้งขอเสนอแนะ
และผลประโยชน 

10. ผูรวมการวิจัยตางมีอิทธิพลตอ
การทํางานแตผูที่ไมประสงคมี
สวนรวมตองไดรับการยอมรับ
และเคารพในสิทธสิวนบุคคล 

     ปรับปรุงแผนรวม         ปฏิบัติรวม 

    สะทอนผลรวม           สังเกตผลรวม 

คํานึงถึง 10 บทบาทของผูวิจัย 

เปนครู  เปนผูนํา  เปนผูฟงที่ดี  เปนนักวางแผน  เปนนักออกแบบ เปนนักวิเคราะห  เปนนักสังเคราะห 
เปนผูสังเกตการณ เปนนักรายงานผล  เปนผูสงเสริมสนับสนุนและอํานวยความสะดวก 

ผลการวิจัย 

Story telling ถึงปรากฏการณวิจัยที่เกิดขึ้น ผลการ
เปลี่ยนแปลง ผลการเรียนรูในระดับบุคคล กลุม และ
หนวยงาน และความรูใหมที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติ 

จุดเร่ิมตน 

นํากรอบความคิดการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวน
รวมที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้น นําเสนอสูการพิจารณารวมกัน

กับผูรวมวิจัย ตามจรรยาบรรณที่ระบุวา  
“ผูวิจัยตองแสดงใหทราบถึงธรรมชาติของ

กระบวนการวิจัยแตเร่ิมแรก รวมทั้งขอเสนอแนะ และ
ผลประโยชนใหแกผูรวมวิจัยทราบ” 

วางแผนรวม               ปฏิบัติรวม 

สะทอนผลรวม           สังเกตผลรวม 

คํานึงถึง 2 กระบวนทัศนที่เปนรากฐานของการแสวงหาความรู 
ทฤษฎีสังคมเชิงวิพากษ (critical social theory) และทฤษฎีหลังสมัยใหมนิยม (theories of postmodernism) 
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จากแนวคิดในภาพที่ 15 ขางตนนั้นผูเขียนไดใหทัศนะวาหากนําเอาแนวคิดบางประการจากสาระ
ตางๆ ที่นํามากลาวถึงขางตน ทั้งขอคํานึงถึงกระบวนทัศนที่เปนรากฐานของการแสวงหาความรูตามปรัชญาหรือ
วิธีคิดของทฤษฎีสั งคมเชิ ง วิพากษ  ( critical social theory) และทฤษฎีห ลังสมัยใหมนิ ยม  ( theories of 
postmodernism) ขอคํานึงถึงหลักการ 10 ประการ จรรยาบรรณ 10 ประการ และบทบาทของผูวิจัย 10 ประการใน
การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม แนวคิดการพัฒนาเทคโนโลยีแบบมีสวนรวม และแนวคิดการพัฒนาแนว
วัฒนธรรมชุมชนมาประยุกตใชและกําหนดเปนขั้นตอนและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการดําเนินการวิจัย เพื่อใหเกิด
ความกระจางและมองเห็นไดในเชิงรูปธรรมมากขึ้นก็จะไดขั้นตอนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม 10 
ขั้นตอน ซึ่งมีแนวปฏิบัติในแตละขั้นตอน ดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 การเตรียมการ (preparation)  
จากการแบงรูปแบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการของ Calhoun  (1996  อางถึงใน สุวิมล  วองวาณิช, 2549) 

วามี 3 รูปแบบ คือ แบบครูทําคนเดียว (individual) แบบรวมมือ (collaborative) และแบบทั้งโรงเรียน (school-
wide) หรือจากผลการสังเคราะหของ นงลักษณ  วิรัชชัย (2543  อางถึงใน สุวิมล  วองวาณิช, 2549) ไดแบง
ออกเปน 4 รูปแบบ คือ ในระดับช้ันเรียน (classroom) แบบรวมพลัง (collaborative) ระดับโรงเรียน (school-wide) 
และแบบอิงชุมชน (community-based) ในที่นี้จะกลาวถึงการวิจัยในระดับโรงเรียน 

การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมที่ทําระดับโรงเรียน ผูวิจัยควรกําหนดเกณฑเพื่อคัดเลือก
โรงเรียนที่จะดําเนินการวิจัยกอนโดยเนนถึงความมีปญหาที่จะตองแกไขหรือพัฒนาอยูในระดับสูง มีหลักฐาน
หรือขอมูลเชิงประจักษยืนยันหรืออางอิง (นิยามของปญหา คือ ชองวางระหวางสิ่งที่เปนจริงกับสิ่งที่คาดหวัง  ยิ่ง
ชองวางมีมาก ระดับความรุนแรงของปญหาก็มีมาก) จากนั้นจึงลงพื้นที่เพื่อสรางความคุนเคย สรางความรูสึกเปน
แบบเพื่อนรวมงาน ความเปนผูรวมการวิจัย ใหเกิดขึ้นกอน และแสดงบทบาทการเปน “ผูสงเสริมสนับสนุนและ
อํานวยความสะดวก” ใหเกิดขึ้นดวย รวมทั้งบทบาทอื่นๆ ตามที่กําหนดไว 10 บทบาทดังกลาวขางตน ให
เหมาะสมกับสถานการณและไมใหเสียหลักความมีสถานะที่เทาเทียมกัน ในทุกระยะของการวิจัย ควรหลีกเล่ียง
รูปแบบการทํางานแบบปรามิดหรือแบบสายการบังคับบัญชา ไมควรกําหนดตําแหนงหรือสถานะใดๆ ที่จะทําให
เกิดการแบงช้ันวรรณะ ทุกคนจะมีความเสมอภาคเทาเทียมกัน นั่งประชุมสนทนากับแบบโตะกลม (round table)  
ดังแนวคิดหนึ่งของการพัฒนาเทคโนโลยีแบบมีสวนรวมที่นํามากลาวถึงขางตน ที่กลาววา  

 

“...ผูวิจัยจะตองตระหนักถึงความจําเปนที่จะตองผนวกตัวเองเขาเปนสวนหนึ่งของชุมชนที่
ตนเองทํางานดวยอยางเต็มที่เพื่อทําความคุนเคย จนมีฐานะเปนสมาชิกคนหนึ่งของชุมชน 
จะตองคอยดูดซับกับชุมชน ไมวาจะเปนวัฒนธรรม  ลักษณะนิสัย  ความตองการ  ความใฝฝน
ทะเยอทะยาน ตลอดจนปญหาตางๆ ของชุมชน และรวบรวมขอมูลตางๆ  ที่จะเกี่ยวพันโดยตรง
กับงานที่จะตองทําใหกับชุมชนนั้น...”  
 

ในขั้นตอนการเตรียมการนี้ ผูวิจัยควรจะตองมีการเสริมพลังดานความรูความเขาใจใหกับผูรวมวิจัย
เกี่ยวกับระเบียบวิธีวิจัยที่ใชและเกี่ยวกับแนวคิดเชิงเทคนิค ที่จะทําใหการดําเนินงานในขั้นตอนตางๆ ในระยะ
ตอๆ ไป เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้นดังนี้ คือ 
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1. แนวคิดการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม ตามหลักการที่กลาวถึงขางตน คือ “ผูวิจัยตอง
แสดงใหทราบถึงธรรมชาติของกระบวนการวิจัยแตเริ่มแรก รวมทั้งขอเสนอแนะ และผลประโยชนใหแกผูรวม
วิจัยทราบ”   

2. แนวคิดเชิงเทคนิค เชน เทคนคิการวางแผนปฏิบัติการ เทคนิคการระดมสมอง เทคนิคการนําแผน
สูการปฏิบัติ เทคนิคการสังเกตผลการปฏิบัติงาน เทคนิคการสะทอนผลการปฏิบัติงาน เทคนิคการบันทึกขอมูล
ภาคสนาม เทคนิคการถอดบทเรียน และอื่นๆ เปนตน  

นอกจากนั้น ควรมีการสรางความตระหนักใหเกิดขึ้นกับผูรวมวิจัยหรือผูเกี่ยวของในความสําคัญของ 
“การวิจัย” กับ “การปฏิบัติ” และของ “นักวิจัย” กับ “นักปฏิบัติ” วาเปนของคูกัน ไปดวยกันได ตางฝายตาง
ชวยเหลือเกื้อกูลกันเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่ดีตอทั้งตัวบุคคล กลุมบุคคล และองคการ ไมได
เปนเสมือนรางรถไฟที่ไมมีวันบรรจบกัน และทายสุดควรเปนการรวมกันกําหนดบทบาท หนาที่ กติกา ขอตกลง 
แนวปฏิบัติ ตลอดจนปฏิทินหรือแผนการดําเนินงาน รวมถึงทรัพยากรตางๆ ที่คาดวาจะใชในทุกขั้นตอนการวิจัย 
และอื่นๆ 

ในการดําเนินงานตั้งแตเริ่มตนของขั้นตอนการเตรียมการนี้ ผูวิจัยและผูรวมวิจัยควรกําหนดใหมี 
การส ัง เกตผล  (observing) เป นก ิจกรรมควบคู ขนาน  (parallel) ก ับท ุกก ิจกรรมไปด วย  เพื ่อบ ันท ึกผล 
การดําเนินงานไปเปนระยะๆ  โดยอาจใชเทคนิควิธีและเครื่องมือตางๆ ดังตอไปนี้อยางใดอยางหนึ่งหรือหลาย
อยางผสมกันตามสถานการณและความเหมาะสม เชน การสังเกตแบบมีสวนรวมและการบันทึก การสัมภาษณ
แบบเปนทางการและไมเปนทางการ แบบสอบถามความเห็น แบบวัดทัศนคติ แบบทดสอบมาตรฐาน เอกสาร 
เครื่องบันทึกเสียง  เครื่องบันทึกภาพ หรือวัตถุสิ่งของ เปนตน โดยประเด็นในการสังเกตและบันทึกอาจเปน
เรื่องการเปลี่ยนแปลงในกิจกรรมและการปฏิบัติ การเปลี่ยนแปลงในคําอธิบายหรือนิยามของสิ่งที่ปฏิบัติ การ
เปลี่ยนแปลงในความสัมพันธทางสังคมของผูรวมวิจัยและผูเกี่ยวของ  และรูปแบบองคการ การเรียนรูหรือการ
พัฒนาตนเองจากการรวมในการวิจัย ความรูใหมที่เกิดขึ้น และอื่นๆ  ทั้งนี้ อาจจัดใหมีกิจกรรมการสะทอนผล 
(reflection) ในขั้นตอนนี้ดวยได 

ขั้นตอนที่ 2 การวางแผน (planning)  
ผูวิจัยควรเนนบทบาทการเปนผูมีสวนรวมและเปนผูสงเสริมสนับสนุนและอํานวยความสะดวกให 

ผูรวมวิจัยไดรวมกันวิเคราะหสภาพของงานที่ตองการพัฒนาหรือตองการเปลี่ยนแปลง เพื่อระบุ “สภาพที่เคย
เปนมา” “สภาพปจจุบัน” “สภาพปญหา” “สภาพที่คาดหวังจากการแกปญหา”  “ทางเลือกที่หลากหลายเพื่อ
การแกปญหา” “การประเมินและเลือกทางเลือกเพื่อปฏิบัติการแกปญหา” โดยผูวิจัยควรจะตองคํานึงถึง “การดึง
ศักยภาพของผูรวมวิจัยออกมาอยางเต็มที่กอน” โดยปลอยใหผูรวมวิจัยรวมกันวิเคราะหและกําหนดประเด็น
ตางๆ ดังกลาวตามประสบการณและทุนความรูที่มีอยูเดิมของพวกเขา จากนั้นผูวิจัยจึงจะนําเอาสิ่งที่ศึกษาไวเปน
แนวคิดเชิงทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนางานนั้นๆ และที่นําเสนอไวในบทที่ 2 (เชนงานวิจัยที่มุงจะพัฒนางาน
วิชาการ ผูวิจัยจะมีการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนางานวิชาการไวในบทที่ 2 ดวย)  มาเสริมหรือ
นําเขาสูวงสนทนากับพวกเขาไดรับรูและพิจารณารวมกัน  ซึ่งอาจมีผลใหพวกเขานําเอาแนวคิดเชิงทฤษฎีที่
ผู ว ิจ ัยนํา เข าไปเสร ิมนั ้นไปปร ับแกหร ือบ ูรณาการเข าก ับสิ ่งที ่พวกเขาร วมก ันค ิดและกําหนดขึ ้นจาก
ประสบการณและทุนความรูเดิม ทั้งนี้ก็เปนไปตามหลักการที่วา 
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“ตระหนักในศักยภาพ ความเชี่ยวชาญ และการเปนผูมีสวนไดเสียจากภายในชุมชนเอง” 
และตามความเชื่อของกาญจนา แกวเทพ (2532) ที่กลาววา “แนวคิดใหมในการพัฒนานั้น 
เช่ือวาในวัฒนธรรมชุมชนนั้น ไมวางเปลา ในนั้นบรรจุดวยพลังความสามารถ พลังภูมิ
ปญญา และพลังสรางสรรคที่จะแกปญหาชมุชน” 
 

“…ใหโอกาสแกชุมชนที่จะเสนอแนวทางการแกปญหานั้นดวยตนเองอยางเต็มที่   จากนั้น
นักพัฒนาก็เสนอเทคโนโลยีอื่นๆ  ที่อยูนอกเหนือประสบการณ ความรับรูของชุมชนเขาสู
วงสนทนาดวย  ในระยะแรกๆ ใหเสนอแบบงายๆ แตจะไมสรุปวาแบบนั้นแบบนี้เทานั้นที่
จะชวยแกปญหาใหชุมชน  จะปลอยใหชุมชนคิดเปรียบเทียบทางเลือกตางๆ ดวยตนเอง  
และยังไมกลาวพาดพิงถึงเทคโนโลยีอื่นๆ ใหมากกวานั้น  จนกวาจะมีการถามไถเพิ่มเติม 
ซึ่งนักพัฒนาจะตองคอยใหขอมูลอยูเปนระยะๆ  เมื่อเสนอขอมูลเปรียบเทียบใหอยางเต็มที่
แลว  ก็ปลอยใหชุมชนเปนผูตัดสินใจเลือกเทคโนโลยีที่เห็นวาเหมาะสมกับตนเองมากที่สุด
มาชุดหนึ่ง…”  

 

ผลจากการดําเนินการดังกลาว จะทําใหไดแผนปฏิบัติการ (action plan) ขึ้นมาชุดหนึ่ง ซึ่งจะมี
องคประกอบอะไรบาง ขึ้นกับผูวิจัยและรวมวิจัยจะรวมกันกําหนด แตอยางนอยควรประกอบดวยจุดมุงหมาย
และวิธีการ (ends and means) ในการพัฒนาหรือการเปลี่ยนแปลงนั้นวาจะทําเพื่ออะไร (what) และจะทําอยางไร 
(how)  ทั้งนี้แผนปฏิบัติการที่ไดจากหลักการมีสวนรวมนี้ ตามแนวคิดเรื่องการพัฒนาองคการ  (organizational 
development) ถือเปนตัวสอดแทรกหลัก  (main intervention) ที ่ผู ว ิจ ัยและผู ร วมวิจ ัยจะร วมกันจัดกระทํา 
(manipulate) เพื่อกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลง  เกิดการเรียนรู และความรูใหมดวย (จุดมุงหมายของการวิจัยเชิง
ปฏิบัติการแบบมีสวนรวมจะตองการทราบการเร ียนรู และความรู ใหมที ่เกิดขึ ้นจากการกระทําดวย ไมมี
จุดมุงหมายเฉพาะเรื่องการเปลี่ยนแปลงวาสําเร็จหรือไมสําเร็จเทานั้น) ซึ่งผลจากการที่ปลอยใหผูรวมวิจัยได
รวมกันวิเคราะหเพื่อกําหนดประเด็นตางๆ ดังกลาวขางตนจากประสบการณและทุนความรูที่มีอยูเดิมกอน แลว
ผูวิจัยนําเอาหลักการและแนวคิดเชิงทฤษฎีที่เกี่ยวของเขาไปเสริมกับพวกเขาในภายหลังนั้น จะทําใหผูวิจัยได
ทราบถึง “การเรียนรูและความรูใหม”  ที่เกิดขึ้นดวย โดยการสังเกตผล การบันทึก และการนําไปสะทอนผล
รวมกันในภายหลังถึงสิ่งที่พวกเขารวมกันคิดและรวมกันกําหนดแตแรกนั้นวาเปนอยางไร เมื่อรับรูถึงหลักการ
และแนวคิดเชิงทฤษฎีจากผูวิจัยเพิ ่มขึ ้นแลวพวกเขาคิดกันอยางไร มีการปรับปรุงแกไขหรือบูรณาการกัน
อยางไร มีผลทําใหไดแผนปฏิบัติการชุดใหมเปนอยางไร เหมือนหรือแตกตางจากที่กําหนดไดในตอนเริ่มแรก 
(หรือกับที่เคยๆ ปฏิบัติกันมา หรือกับแนวคิดเชิงทฤษฎี) อะไรบาง ทําไมถึงเปนเชนนั้น 

ในการวิจัย ผูวิจัยสามารถนําเสนอหลักการใดหลักการหนึ่งหรือหลายหลักการ เปนตัวสอดแทรก
เสริม (additional intervention) หรือเปนเงื่อนไขสอดแทรก (intervening condition) ก็ได เชน การนําเอาหลัก
การบูรณา-การ (integrated approach) เปนตัวสอดแทรกเสริมเพื่อพัฒนางานวิชาการ ในงานวิจัยของ ศิริกุล 
นามศิริ (2552)   เปนตน  ทั ้งนี ้  การกําหนดใหมี “หลักการใดหลักการหนึ ่งหรือหลายหลักการ” เปนตัว
สอดแทรกเสริม นั้น มีจุดมุงหมายเพื่อใหเปนกรอบหรือทิศทางของการทํางานระหวางผูวิจัยและผูรวมวิจัย
เพิ่มขึ้น นอกเหนือจากหลักการ “มีสวนรวม”  (ตามหลักการของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม) และเพื่อ
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เพิ่มคุณคาความหลากหลายใหกับงานวิจัย เพราะเพียงลําพังแผนปฏิบัติการที่จะไดจากการวางแผนรวมที่ถือเปน
ตัวสอดแทรกหลักที่จะกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงนั้น อาจทําใหองคความรู “ที่จะใช” และ “ที่จะได” จากการ
วิจัยไมหลากหลาย โดยเมื่อกําหนดหลักการใดหลักการหนึ่ง (หรือหลายหลักการ) เปนตัวสอดแทรกเสริม ผลที่
จะเกิดขึ้นตามมาคือ 

1. ในสวนของการศึกษาวรรณกรรมที่เกี่ยวของในบทที่ 2 ผูวิจัยจะตองศึกษาทบทวนแนวคิดเชิง
ทฤษฎีของหลักการนั้นนําเสนอไวดวยเปนหัวขอหลักหัวขอหนึ่ง เพื่อใหผูวิจัยเกิดความรอบรูและเกิดความไว
เชิงทฤษฎีเพื่อนําไปเสริมหรือนําเขาสูวงสนทนากับผูรวมวิจัย อยางนอย 1 หลักการ  

2. ในสวนของการดําเนินการวิจัย ผูวิจัยจะปลอยใหผูรวมวิจัยไดรวมกันระดมสมองกําหนด
แนวคิดและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการนั้นจากประสบการณและทุนความรูที่มีอยูเดิมของพวกเขากอนวาเปน
อยางไร แลวผูวิจัยจึงจะนําเอาแนวคิดเชิงทฤษฎีของหลักการนั้นที่ศึกษาไวในบทที่ 2 ไปเสนอเพิ่มเติม เพื่อให
เกิดการบูรณาการกันระหวางหลักการตามแนวคิดของผูรวมวิจัยกับหลักการตามแนวคิดเชิงทฤษฎีที่ผูวิจัยนําเขา
ไปเสนอ  (การบรรจบกันของสายธารสองสายที่จะกลาวถึงตอไป) อันจะกอใหเกิดประโยชนในการหาขอสรุป
เปน “การเรียนรูและความรูใหม” ที่เกิดขึ้นจากการวิจัยดวยวา หลักการที่ผูรวมวิจัยคิดเริ่มแรกนั้นมีลักษณะเปน
อยางไร ผลที่ไดจากการอภิปรายรวมระหวางผูวิจัยและผูรวมวิจัยหลังจากที่ผูวิจัยนําเอาหลักการตามแนวคิดเชิง
ทฤษฎีไปเสนอเพิ่มเติมมีลักษณะเปนอยางไร เหมือนหรือแตกตางจากหลักการตามแนวคิดเชิงทฤษฎีหรือไม 
อยางไร และทําไม 

การนําเสนอแนวคิดเชิงทฤษฎี ทั้งในกรณีที่เปนตัวสอดแทรกหลัก และกรณีที่เปนตัวสอดแทรก
เสริมหรือเงื่อนไขสอดแทรก  กระทําในฐานะผูวิจัยเปนเสมือนตัวแทนของผูรูในดานทฤษฎี ตามที่ไดศึกษาไว
ในบทที่ 2 ทั้งนี้เพราะทฤษฎีมีประโยชนหลายประการ เชน ชวยชี้นําการตัดสินใจ ชวยใหมองภาพองคการได
ชัดเจนขึ้น  ชวยใหตระหนักถึงสภาพแวดลอมขององคการ ชวยเปนแหลงของความคิดใหม (Stoner & Freeman, 
1992) ชวยกําหนดกรอบของปรากฏการณที่มีความสัมพันธกัน ชวยจําแนกแยกแยะปรากฏการณ ชวยสราง 
สิ่งใหมๆ ชวยทํานายปรากฏการณ (Lunenburg & Ornstein, 2000) เปนตน  

หากพิจารณาตามหลักการจัดการความรู (knowledge management) ผูวิจัยจะเปนเสมือนตัวแทนของ
คนที่มีความรูเชิงทฤษฎีหรือความรูที่ชัดแจง (explicit knowledge) ในขณะที่ผูรวมวิจัยจะเปนเสมือนตัวแทน
ของกลุมคนที่มีความรูจากประสบการณที่สะสมมา เปนความรูสวนตัวหรือความรูที่ฝงตัว (tacit knowledge) จึง
เปนการผสมผสานกับระหวางความรูเชิงทฤษฎีกับความรูเฉพาะตัวหรือความรูจากประสบการณ หรืออีกนัย
หนึ่งคือ การผสมผสานกันระหวางภาคทฤษฎีกับภาคปฏิบัติ  เปนสายธารสองสายที่มาบรรจบกัน  คือ สายธาร
เชิงวิชาการหรือเชิงทฤษฎีที่ไดจากนักวิจัยกับสายธารเชิงประสบการณที่มาจากสิ่งที่สะสมอยูในตัวของผูรวม
วิจัยในพื้นที ่ ตามความเชื ่อของทฤษฎีสังคมเชิงวิพากษที ่กลาวถึงกระบวนการเขาถึงความรูแบบวิภาษวิธี 
(dialectical method) วา “โดยวิธีการเชนนี้เปนวิธีการที่ใหนักวิจัย 2 กลุม ศึกษาในสิ่งเดียวกัน จากนั้นจึงใหทั้ง
สองวิจารณซึ ่งก ันและกัน  วิธ ีการนี ้จะทํา  ใหทั ้งสองกลุ มได มองเห็นตําแหนงแหงที ่ในเชิงญาณวิทยา 
(epistemological position) ของตน” 

การสรางความรูแบบวิภาษวิธี (dialectical method) เปนวิธีการหนึ่งในการสรางความรูใหมซึ่งมี  
4 วิธี คือ 1) วิธียึดหลักที่มีอยูเดิม (dogmatic method) เปนวิธีเกาแกที่สุดและเปนการยึดถือกันตามประเพณี  
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เคยถูกสอนมาอยางไร หลักฐานหรือทฤษฎีเดิมวางเอาไวอยางไร ก็ถายทอด และอธิบายตามๆ กันไปอยางนั้น 
ถือเปนกลุมแบกคัมภีรยึดตํารา (dogmatic) เปนวิธีแบบหัวอนุรักษนิยม (conservative mind) 2) วิธีตั้งขอสงสัย
เอาไวกอนแลวคอยหาความรู (skeptical method ) ความสงสัยเปนบอเกิดของความรู จุดประกายความอยากรูให
แสวงหาคําตอบ ความรูสามารถเขาถึงไดโดยใชวิธีการสืบคนที่เหมาะสม 3) วิธีวิจารณ (critical method)  เปน
วิธีสรางความรูที่ใชเหตุผลวิเคราะหและสังเคราะหเรื่องราวใหมีความสมเหตุสมผล 4) วิภาษวิธีหรือปฏิพัฒนา
(dialectic method)  คือ การตั้งขอเสนอและหาขอแยงจนไดความรู (“ปรัชญาแหงศาสตร ธรรมชาติแหงการ
เรียนรู”, 2009) 

การสรางความรูแบบวิภาษวิธี (dialectical method) เปนกระบวนการที่ Socrates ใชกระตุนปฏิภาณ 
ไหวพริบในการคิดตั้งประเด็นปญหารอบๆ ตัวมาศึกษา โดยเนนหลัก “จงรูจักตนเอง” เพื่อแสวงหาความรูความ
เขาใจเกี่ยวกับโลกและชีวิต เนื่องจากความรูมิใชสิ่งของที่จะหยิบยื่นใหกัน หรือสามารถถายทอดจากผูหนึ่งไปสู
อีกผูหนึ่งได และก็มิใชสิ่งที่จะไดมาดวยการนั่งครุนคิดอยูเพียงลําพัง หากแตความรูเปนสิ่งที่ตองรวมกัน
แสวงหาในทัศนะของ Socrates ถือวาการสนทนาโตตอบ (dialogue) เปนวิธีการที่ดีที่สุดที่จะแสวงหาความรู 
เพราะการสนทนาโตตอบเปนความรวมมือกันระหวางผูรวมสนทนาเพื่อหาความกระจางในปญหาใดปญหา
หนึ่ง สําหรับวิธีการของ Socrates นั้นมีความมุงหมายที่จะใหผูรวมสนทนามีความรู อันเกิดจากการรูจัก
ใครครวญวิพากษวิจารณ และเกิดจากการพิจารณาไตรตรองของตัวผูศึกษาเอง ดังนั้น  Socrates  จึงไมใชคําพูด
ที่ชักจูงใหคนหลงเชื่อ หรือใหคนยอมรับความเห็นของเขาโดยขาดการพินิจพิเคราะหดวยตนเอง หากแต 
Socrates  จะทําหนาที่ของหมอตําแย ที่จะคอยชวยใหผูรวมสนทนากับเขาไดมีโอกาสคลอดความคิดของตน
ออกมา เพื่ออธิบายความรูความเขาใจนั้นดวยเหตุผล (“พัฒนาการความคิดทางจริยศาสตร”, 2009) 

สําหรับ Plato ใชวิธีสนทนาโตตอบ “เชิงปฏิเสธหรือหักลาง” (negative/destructive dialectic) เพื่อ
แสดงจุดยืนทางความคิดของผูเสนอ โดยพยายามหาบทสรุปหรือเปาหมายที่เปนสัจจะใหหยั่งเห็นความจริง 
(constructive dialectic) คือ การตั้งคําถามปญหากับพวกที่เห็นตรงขาม  พยายามชี้ใหเห็นขอบกพรอง แสดง
ทัศนะที่ขัดแยงดวยคําถามที่เฉียบคม ดังนี้ 1) ตั้งญัตติกอน 2) ตั้งบทโตแยง  3) นําบทโตแยงกลาวซ้ํา 4) แสดง
ความเห็นของตนเองเพิ่มเติม  5) ใหฝายตรงขามยอมวิจารณจนไมมีขอโตแยง  6) แสดงคํานิยามที่ครอบคลุมทั้ง
เหตุและผลทุกอยาง (“ปรัชญาแหงศาสตร ธรรมชาติแหงการเรียนรู”, 2009) 

แนวคิดจากกระบวนการสรางความรูแบบวิภาษวิธี (dialectical method) หรืออุปมาอุปมัยการ
ผสมผสานกันระหวางภาคทฤษฎีกับภาคปฏิบัติที่เปนธารสองสายที่มาบรรจบกันดังกลาว มีขอที่ผูวิจัยควร
คํานึงถึงอยางนอย 3 ประการ คือ  

1. การนําเสนอทฤษฎีของผูวิจัยในบทที่ 2 จะตองนําเสนอไวอยางมีจุดมุงหมาย อยางมีความหมาย 
และอยางมีประโยชนที่จะทําใหผูวิจัยมีความรอบรูและความไวเชิงทฤษฎี (theoretical sensitivity) ตอการ
นําไปใชอธิบายปรากฏการณหรือการใหคําแนะนําตอผูรวมวิจัย ตามทัศนะของ กาญจนา แกวเทพ (2549) ที่วา 
ไมใชทบทวนมาไวอยางเปนไมประดับงานวิจัยหรือหิ้งพระประจํางานวิจัยที ่ไมมีการมาเซนไหวเหลียวแล 
อีกเลย   

2. ผูวิจัยจะตองสรางทัศนคติที่ดีใหเกิดขึ้นกับผูรวมวิจัยและผูเกี่ยวของวา ทฤษฎีกับการปฏิบัติเปน
สิ่งที่ไปดวยกันได ไมไดเปนเสนขนานที่ไมมีวันบรรจบกัน เหมือนกับคําพูดที่มักพูดกันวา “ทฤษฎีจัดปฏิบัติ
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ไมได หรือ ทฤษฎีก็คือทฤษฎี ปฏิบัติก็คือปฏิบัติ” เปนตน จะตองสรางความตระหนักวา ทฤษฎีจะชวยยน
ระยะทางการลองถูกลองผิดใหสั ้นลงได ดังประโยชนของทฤษฎีที ่กลาวถึงขางตน และหากวิเคราะหจาก
ความสัมพันธระหวาง “การวิจัย” กับ “การปฏิบัติ”  หรือ “นักวิจัย”  กับ “นักปฏิบัติ” ดังกลาวในขั้นตอนที่ 1 
ผูวิจัยอาจสรางแนวคิดใหผูรวมวิจัยและผูเกี่ยวของไดเขาใจและตระหนักถึงความสัมพันธเชิงบวกเพิ่มขึ้น เปน
ลักษณะสามเสาระหวาง “การวิจัย” “ทฤษฎี” และ “การปฏิบัติ”  หรือ “นักวิจัย” “นักทฤษฎี” และ “นักปฏิบัติ” 
หากทําใหเกิดขึ้นได ก็จะทําใหการดําเนินงานวิจัยเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น  

3. การนําเสนอแนวคิดเชิงทฤษฎี ไมวาจะเปนแนวคิดเชิงทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนางานที่กําหนด
เปนประเด็นในการวิจัย หรือแนวคิดเชิงทฤษฎีเกี่ยวกับหลักการที่เปนตัวสอดแทรกเสริม จะตองเปนไปหลังจาก
ที่ปลอยใหผูรวมวิจัยไดรวมกันคิดอยางเต็มที่กอน โดยหากนําเสนอกอน มีแนวโนมที่พวกเขาจะยอมรับเอา
แนวคิดเชิงทฤษฎีนั้นไปใชเลยมีอยูสูง อาจเปนเพราะความเคยชินกับการเปนผูถูกกระทํา (passive) หรือเปน 
ผูตาม (follower) ในระบบการบริหารแบบสั่งการหรือแบบบนสูลาง (top-down approach) ที่ฝงรากมานาน  
หรืออาจเปนเพราะแนวโนมที่จะเชื่อฟงผูวิจัยเปนทุนเดิมอยูแลว  ซึ่งจะทําใหการวิจัยมีแนวโนมเปนการวิจัยเชิง
ปฏิบัติการแบบเทคนิค (Technical Action Research) มากกวาจะเปนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม 
(Participatory Action Research) แนวโนมที่อิทธิพลของความรูเชิงทฤษฎี (explicit knowledge) ที่สําเร็จรูปจาก
ภายนอกจะมีมาก จนความรู สวนตัวที ่สะสมจากประสบการณ (tacit knowledge) ของผู ร วมวิจัยไมไดถูก 
นําออกมาใช  นอกจากนั้น การนําเสนอแนวคิดเชิงทฤษฎีของผูวิจัยจะตองนําเสนอแบบไมยัดเยียด ไมชี้นํา หรือ
ไมใหมีอิทธิพลตอการนําไปปฏิบัติของผูรวมวิจัย แตตองคํานึงถึงการเปนทางเลือก การเปนตัวเสริม โดยยึด
หลักการ “ตระหนักในศักยภาพ ความเชี่ยวชาญ และการเปนผูมีสวนไดเสียจากภายในชุมชนเอง” และตาม
แนวคิดหนึ่งของการพัฒนาเทคโนโลยีแบบมีสวนรวมที่นํามากลาวถึงขางตน ที่กลาววา  “…ใหโอกาสแกชุมชน
ที่จะเสนอแนวทางการแกปญหานั้นดวยตนเองอยางเต็มที่   จากนั้นนักพัฒนาก็เสนอเทคโนโลยีอื่นๆ ที่อยู
นอกเหนือประสบการณ ความรับรูของชุมชนเขาสูวงสนทนาดวย  ในระยะแรกๆ ใหเสนอแบบงายๆ แตจะไม
สรุปวาแบบนั้นแบบนี้เทานั้นที่จะชวยแกปญหาใหชุมชน  จะปลอยใหชุมชนคิดเปรียบเทียบทางเลือกตางๆ ดวย
ตนเอง  และยังไมกลาวพาดพิงถึงเทคโนโลยีอื่นๆ ใหมากกวานั้น  จนกวาจะมีการถามไถเพิ่มเติม ซึ่งนักพัฒนา
จะตองคอยใหขอมูลอยู เปนระยะๆ เมื่อเสนอขอมูลเปรียบเทียบใหอยางเต็มที่แลว  ก็ปลอยใหชุมชนเปนผู
ตัดสินใจเลือกเทคโนโลยีที่เห็นวาเหมาะสมกับตนเองมากที่สุดมาชุดหนึ่ง…” 

เชนเดียวกับขั้นตอนการเตรียมการ ในขั้นตอนการวางแผนนี้  ผูวิจัยและผูรวมวิจัยควรกําหนดใหมี
การสังเกตผล (observing) ควบคูขนาน (parallel) กับทุกกิจกรรมไปดวย เพื่อบันทึกผลการดําเนินงานไปเปน
ระยะๆ  โดยอาจใชเทคนิควิธีและเครื่องมือตางๆ ดังตอไปนี้อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางผสมกันตาม
สถานการณและความเหมาะสม เชน การสังเกตแบบมีสวนรวมและการบันทึก การสัมภาษณแบบเปนทางการ
และไมเปนทางการ แบบสอบถามความเห็น แบบวัดทัศนคติ แบบทดสอบมาตรฐาน เอกสาร เครื่องบันทึกเสียง  
เครื ่องบันทึกภาพ หรือวัตถุสิ ่งของ เปนตน โดยประเด็นในการสังเกตและบันทึกนอกจากจะเปนประเด็น
เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงในกิจกรรมและการปฏิบัติ การเปลี่ยนแปลงในคําอธิบายหรือนิยามของสิ่งที่ปฏิบัติ 
การเปลี่ยนแปลงในความสัมพันธทางสังคมของผูรวมวิจัยและผูเกี่ยวของและรูปแบบองคการ การเรียนรูหรือ
การพัฒนาตนเองจากการรวมในการวิจัย ความรูใหมที่เกิดขึ้น และอื่นๆ แลว  ที่สําคัญคือบันทึกเปรียบเทียบ
แนวคิดของผูรวมวิจัยระหวางกอนและหลังการไดรับขอมูลเสริมเชิงทฤษฎีจากผูวิจัย ทั้งในกรณีเรื่องจัดทํา
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แผนปฏิบัติการและเรื ่องการใชหลักการวาเปนอยางไร เหมือนหรือแตกตางจากแนวคิดเชิงทฤษฎีหรือไม 
อยางไร ทั้งนี้อาจจัดใหมีกิจกรรมการสะทอนผล (reflection) ในขั้นตอนนี้ดวยได 

ขั้นตอนที่ 3 การปฏิบัติ (acting)  
ผูวิจัยควรเนนบทบาทการเปนผูมีสวนรวมและเปนผูสงเสริมสนับสนุนและอํานวยความสะดวกให

มีการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการ (action plan) ที่กําหนดไวนั้น โดยมุงใหบรรลุผลตามวัตถุประสงคที่กําหนด 
ตามหลักการ “มุงการเปลี่ยนแปลง และมุงใหเกิดการกระทําเพื่อบรรลุผล”  พยายามไมใหความชวยเหลือใดๆ 
ที่ไดอยางงายๆ หรือสําเร็จรูปเกินไป คอยใหกําลังใจและกระตุนใหเกิดการปฏิบัติอยางจริงจัง พิจารณาถึงการใช
ทรัพยากรตางๆ ทางการบริหาร คือ คน เงิน วัสดุอุปกรณ และการจัดการในการนําแผนปฏิบัติการสูการปฏิบัติ 
เชน การจัดทีมงาน การแบงงาน การมอบอํานาจหนาที่ การกําหนดบทบาทและความรับผิดชอบ การกําหนด
เครือขายการติดตอสื่อสาร ทั้งในแนวตั้งและแนวนอน ทั้งภายในโรงเรียนและระหวางโรงเรียนกับชุมชน การ
จัดระบบการติดตามผลการปฏิบัติงาน เปนตน โดยคํานึงถึงการปฏิบัติงานภายใตบริบทของ “หลักการ” ที่ผูวิจัย
กําหนดเปนตัวสอดแทรกเสริมหรือเปนเงื่อนไขสอดแทรกดวย 

ขั้นตอนที่ 4 การสังเกตผล (observing)  
การสังเกตผลในขั้นตอนนี้ ถือเปนการสังเกตผลที่ตอเนื่อง ยาวนาน และซับซอน เปนการสังเกตผล

ในขั ้นตอนการปฏิบัติ (ขั ้นตอนที ่ 3) ที ่ใชระยะเวลาที ่ยาวนานกวาขั ้นตอนอื ่น มีกิจกรรมเกิดขึ ้นมากมาย 
สลับซับซอน และตอเนื่อง ผูวิจัยและผูรวมวิจัยตองมีการสังเกตผล (observing) เปนกิจกรรมควบคูขนาน 
(parallel) กับทุกโครงการและทุกกิจกรรม เชนเดียวกับขั้นตอนการเตรียมการและขั้นตอนการวางแผน เพื่อ
บันทึกผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการ (action plan) ไปเปนระยะๆ  โดยอาจใชเทคนิควิธีและเครื่องมือตางๆ 
ดังตอไปนี้อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางผสมกันตามสถานการณและความเหมาะสม เชน การสังเกตแบบมี
สวนรวมและการบันทึก การสัมภาษณแบบเปนทางการและไมเปนทางการ แบบสอบถามความเห็น แบบวัด
ทัศนคติ แบบทดสอบมาตรฐาน เอกสาร เครื่องบันทึกเสียง  เครื่องบันทึกภาพ หรือวัตถุสิ่งของ เปนตน โดย
ประเด็นในการสังเกตและบันทึกนอกจากจะเปนประเด็นเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงในกิจกรรมและการปฏิบัติ 
การเปลี่ยนแปลงในคําอธิบายหรือนิยามของสิ่งที่ปฏิบัติ การเปลี่ยนแปลงในความสัมพันธทางสังคมของผูรวม
วิจัยและผูเกี่ยวของและรูปแบบองคการ การเรียนรูหรือการพัฒนาตนเองจากการรวมในการวิจัย ความรูใหมที่
เกิดขึ ้น และอื่นๆ แลว ที่สําคัญคือบันทึกผลลัพธที ่เกิดขึ ้นจริงในแตละกิจกรรมหรือแตละโครงการใน
แผนปฏิบัติการเพื่อเปรียบเทียบกับผลลัพธที่คาดหวังไว เพื่อสะทอนใหเห็นถึงสภาพการเปลี่ยนแปลง (change) 
ที่เกิดขึ้นจากการใชแผนปฏิบัติการที่ถือเปนตัวสอดแทรกหลัก (main intervention)   และบันทึกแนวคิดและ
แนวปฏิบัติของผูรวมวิจัยตามหลักการตามที่กําหนดเปนตัวสอดแทรกเสริมวาเปนอยางไร เหมือนหรือแตกตาง
จากแนวคิดเชิงทฤษฎีหรือไม อยางไร 

ในขั้นตอนนี้ ผูวิจัยและผูรวมวิจัยอาจจัดใหมีการสังเกตผลที่เกิดขึ้นจริงเกี่ยวกับเทคนิควิธีและ
เครื่องมือที่ใชในการสังเกตผลดวย ยอนหลังไปตั้งแตขั้นตอนการเตรียมการ การวางแผน และการปฏิบัติ (เชน การ
สังเกตแบบมีสวนรวมและการบันทึก การสัมภาษณแบบเปนทางการและไมเปนทางการ แบบสอบถามความเห็น 
แบบวัดทัศนคติ แบบทดสอบมาตรฐาน เอกสาร เครื่องบันทึกเสียง  เครื่องบันทึกภาพ หรือวัตถุสิ่งของ ดังกลาว
ขางตน) วาเปนไปตามที่คาดหวังหรือไม ยังมีขอบกพรองอะไรอีก ควรปรับปรุงแกไขอะไร อยางไร  
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ขั้นตอนที่ 5 การสะทอนผล (reflecting)   
เป นขั ้นตอนการนําเอาผลการบันทึกจากการสังเกตผลในทุกขั ้นตอนที ่ผ านมา  คือ  ขั ้นตอน 

การเตรียมการ ขั้นตอนการวางแผน ขั้นตอนการปฏิบัติ ทั้งที่เปนผลการบันทึกจากการสังเกตแบบมีสวนรวม  
การสัมภาษณแบบเปนทางการและไมเปนทางการ แบบสอบถามความเห็น แบบวัดทัศนคติ แบบทดสอบ
มาตรฐาน เอกสาร เครื่องบันทึกเสียง  เครื่องบันทึกภาพ หรือวัตถุสิ่งของ แลวแตกรณีที่ไดนําไปใช  เปนการ
นํามาเสนอ (presentation) เพื ่อกอใหเกิดการถกเถียงอภิปรายรวมกัน ซึ่งอาจมีทั ้งความเห็นที่สนับสนุน
สอดคลองกันหรือขัดแยงกัน แตใชหลักความมีเหตุมีผล ที่มีจุดมุงหมายจะหาบทสรุปวา สิ่งที่รวมกันคาดหวังไว
กอนหนานั้น วามีการเปลี่ยนแปลงไปอยางไร มีอะไรที่ประสบผลสําเร็จ เพราะอะไร อะไรที่ยังไมประสบ
ผลสําเร็จ เพราะอะไร หากจะดําเนินการแกไขปญหานั้นตอไปอีก อะไรที่ยังเหมาะสมอยูควรดําเนินการตอเนื่อง 
อะไรที่ไมเหมาะสมควรตัดออก และอะไรที่ควรนํามาเสริมเขาไปอีก และจากผลการปฏิบัติงานรวมกันมาตั้งแต
ตนนั้น ไดกอใหเกิดการเรียนรูในระดับตัวบุคคล ระดับกลุม และระดับหนวยงานอะไรบาง และไดกอใหเกิด
ความรูใหมอะไรขึ้นมาบาง เพื่อเปนสารสนเทศ (information) ที่จะนําไปใชประกอบการตัดสินใจในการ
วางแผนเพื่อดําเนินการใหมในขั้นตอนตอไป  ทั้งนี้ตามแนวคิดหนึ่งของการพัฒนาเทคโนโลยีแบบมีสวนรวมที่
นํามากลาวถึงขางตนดวยวา  (ขั้นตอนนี้ควรจัดใหมีการสังเกตผลและบันทึกการจัดกิจกรรมการสะทอนดวยวา
ทําอะไร อยางไร และไดผลอยางไรไวดวยเชนกัน) 

 

“...ปจจัยดานการสะทอนกลับของปญหาจากการดําเนินงาน (action-reflection)  ซึ่งจัดในรูป
ของการถกเถียงอภิปรายกัน...กิจกรรมนี้จะชวยพัฒนาความสามารถของชุมชนใหเกิด
ความคิดรวบยอด   รูจักจับกฎเกณฑทางทฤษฎีจากกิจกรรมตางๆ ที่ไดดําเนินกันมา 
กอใหเกิดการอธิบายตีความปรากฏการณดานตางๆ ดวยเหตุดวยผล ไดมีโอกาสพูดกันถึง
สิ่งที่อยูในใจของแตละคน ไมวาจะเปนทัศนคติ  วิถีชีวิต ความเชื่อ ความกลัว รวมทั้งความ
รับรูที่อาจเพิ่มพูนขึ้นหรือชะงักงันจนตองเก็บไปไตรตรองในใจ  ตลอดจนการมีโอกาส
แสดงความคิดเห็นสนับสนุนคลอยตามกันหรือขัดแยงกัน  สิ่งตางๆ เหลานี้จะทําใหชุมชน
เขาใจถึงภาวะแหงการรวมพลังทํางานของกลุม เกิดการตระหนักถึงสิ่งใดที่ควรสนับสนุน  
สิ่งใดที่ควรคัดคาน การมีโอกาสประชุมปรึกษาหารือกันหลังการดําเนินกิจกรรมหนึ่งๆ จะ
ชวยพัฒนาทัศนคติและคานิยมของชุมชนในดานความเชื่อมั่นในตนเองใหสูงขึ้น  ชวยลด
ความคิดที่จะหวังพึ่งพาความชวยเหลือจากภายนอกใหนอยลง  ประสบการณที่เกิดขึ้น  จะ
เปนสวนหนึ่งของการเรียนรูถึงเครื่องมือที่จะนํามาใชแกปญหาใดๆ   กอใหเกิดพลังแหง
ความสามารถที่จะแกปญหาไดดวยตนเอง   การประชุมถกเถียงอภิปรายกันของชุมชน อาจ
ไดผลสรุปวา เทคโนโลยีที่มีอยูเดิมมีความเหมาะสมหรือไม เทคโนโลยีที่นําเขามาจากที่อื่น
มีความเหมาะสมหรือไม  แลวแตกรณี ขึ้นอยูกับการพิจารณาและการตัดสินใจของชุมชน 
ซึ่งจะมีผลทําใหเทคโนโลยีที่ไมเหมาะสมกับชุมชนถูกยกเลิกไปในที่สุด  หากเปน
เทคโนโลยีที่เหมาะสมก็จะไดรับการยอมรับและถูกนําไปใชอยางกวางขวางเรื่อยไป นั่นคือ 
ถายิ่งทําใหเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับชุมชนเกิดขึ้นไดมากเทาใด ก็จะทําใหเทคโนโลยีที่ไม
เหมาะสมถูกขจัดออกไปมากเทานั้น....นักพัฒนาจะตองใหความสนใจตอการตัดสินใจของ
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ชุมชนวา เปนการตัดสินใจตามความรูสึกของอารมณหรือไม  เพราะบอยครั้งที่สิ่งที่ชุมชน
ตองการนั้นเปนเพียงสิ่งที่ตองการตามความรูสึกเทานั้น (felt need) มิใชสิ่งที่ตองการที่แทจริง 
(real need) ดังนั้น นักพัฒนาจะตองคอยกระตุนใหชุมชนขบคิดอยูเสมอวา ปญหาที่แทจริง
คืออะไร อยากไดอะไร…” 

 

เทคนิคการถอดบทเรียน 
การสะทอนผลการปฏิบัติงานในการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม อาจนําเอาเทคนิคการถอด

บทเรียน (lesson distilled) มาใชได เปนเทคนิคการทบทวนหรือสรุปประสบการณการทํางานที่ผานมาในแงมุม
ตางๆ เพื่อใหเห็นถึงรายละเอียดของเหตุปจจัยทั้งภายในและภายนอกซึ่งทําใหเกิดผลอยางที่เปนอยู ทั้งที่สําเร็จ
หรือไมสําเร็จ โดยเนนการระดมสมอง พูดคุย เลาเรื่อง สังเคราะห จับประเด็นกระบวนการวิธีทํางานเชิงบทเรียน
หรือประสบการณ  หรืออาจกลาวไดวา การถอดบทเรียนมีจุดมุงหมายเพื่อสืบคนความรูจากการปฏิบัติงานโดยใช
วิธีการสกัดความรูและประสบการณที่ฝงลึกจากผูรวมวิจัยและผูเกี่ยวของที่ไดรวมการปฏิบัติงาน พรอมทั้งบันทึก
รายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงาน ผลการปฏิบัติงาน และความรูใหมๆที่เกิดขึ้นระหวางการปฏิบัติงานทั้งที่สําเร็จ
หรือไมสําเร็จ เพื่อเปนขอเสนอแนะในการปรับปรุงการปฏิบัติงานใหบรรลุเปาหมาย และสามารถเผยแพรศึกษา
เรียนรูได หรือกลาวในอีกนัยหนึ่งวา การถอดบทเรียน หมายถึง กระบวนการดึงเอาบางสิ่งบางอยางออกมาจาก
บทเรียนที่มีอยูจากสิ่งที่เราทํา เพื่อใหไดงานที่เปนความสําเร็จ (best practice) รวมทั้งความไมสําเร็จ (bad practice) 
ปจจัยที่ทําใหเกิดความสําเร็จหรือไมสําเร็จ และแนวทางแกไขปญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น   

การถอดบทเรียนโดยทั่วไปมี 2 รูปแบบ คือ  
1. การถอดบทเรียนเฉพาะประเด็น เพื่อการเรียนรูระหวางการปฏิบัติงาน ดําเนินการทันทีหลังจาก

ทํากิจกรรมในโครงการเสร็จ หรือหากเปนชุดกิจกรรมก็ดําเนินการหลังจากกิจกรรมยอยเสร็จ และสามารถนําผล
การถอดบทเรียนจากกิจกรรมนั้นๆ ไปใชประโยชนในพัฒนาโครงการใหประสบความสําเร็จในอนาคต   

2. การถอดบทเรียนทั้งโครงการ เพื่อการเรียนรูหลังสิ้นสุดโครงการ เปนการถอดบทเรียนทั้งระบบ  
เปนกระบวนการวิเคราะหการปฏิบัติงานและบทเรียนความรูที่ลึกซึ้ง แ ล ะประกอบดวยรายละเอียดจํานวนมาก
โดยเริ่มตั้งแตความเปนมาของโครงการ กระบวนการดําเนินงาน และผลลัพธ การถอดบทเรียนทั้ง 2 รูปแบบ ตอง
ใชการวิเคราะหเชิงลึก เชน วิเคราะหดวย SWOT เพื่อศึกษาปจจัยและเงื่อนไขที่นําไปสูผลของการดําเนินโครงการ 

เทคนิคการถอดบทเรียนที่จะชวยใหทีมงานถอดบทเรียนและผูรวมถอดบทเรียนเกิดการเรียนรูใน
ระหวางการทํางานและไดบทเรียนพัฒนาวิธีการทํางานใหดีขึ้น เชน เทคนิคการวิเคราะหหลังการปฏิบัติ (after 
action review)  การเลาเรื่อง (story telling) การทําแผนที่ความคิด (mind map) การสัมภาษณ การใชแบบสอบถาม 
ซึ่งอาจใชหลายวิธีรวมกัน กรณีเทคนิคการวิเคราะหหลังการปฏิบัติ (after action  review) ทําทันทีหลังเสร็จ
กิจกรรม เหมาะกับการถอดบทเรียนระหวางปฏิบัติงานในโครงการ โดยผูมีสวนรวมในกิจกรรมทุกคน อาศัย
คําถามดังนี้  คาดหวังอะไรจากงานครั้งนี้  สิ่งที่บรรลุความคาดหวังคืออะไร เพราะอะไร สิ่งที่ยังไมบรรลุความ
คาดหวังคืออะไร เพราะอะไร และถามีงานแบบนี้อีก เราจะปรับปรุงขอใดบาง อยางไร  ภายใตหลักการ  1) เปน
ธรรมชาติ สบายๆ อาจนั่งเกาอี้หรือปูเสื่อนําในทาที่สบายที่สุด 2) เรียบงาย แตมีแบบแผน (สัมพันธกัน แตมี
ชองวางใหกัน) 3) เห็นหนากันทุกคน (เห็นรอยยิ้ม อุดมการณ และการพูดคุย) และ 4) เห็นขอมูลเหมือนกันไป
พรอมๆ กัน (ตรวจสอบ/สอบถามและเพิ่มเติมได) 
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การจัดกิจกรรมเพื่อสะทอนผล อาจนําเอาแนวคิดการสะทอนผลของบุคคลตางๆ มาใชได เชน 
1. แนวคิดการสะทอนผลเชิงวิพากษตามทัศนะของ Heron (1996  อางถึงใน สุวิมล วองวาณิช, 

2549) โดย Heron ไดกลาวถึงการสะทอนผลในเชิงวิพากษที่อาจทําไดในสี่ระดับที่สูงขึ้นตามลําดับ คือ  1) ระดับ
บรรยายสภาพที่เกิดขึ้นและขอคนพบ  2) ระดับวิพากษถึงสิ่งที่ดีหรือไมดีของสิ่งที่ดําเนินการหรือขอคนพบ และ
เหตุผลวาเพราะอะไร  3) ระดับวิพากษหาคําอธิบายตอสิ่งที่คนพบ และ 4) ระดับวิพากษเพื่อนําผลที่คนพบไป
ประยุกตใชหรือใชประโยชน   

2. แนวคิดการวิพากษขอคนพบจากผลการวิจัยตามทัศนะของ กาญจนา แกวเทพ (2549) ที่กลาวถึง
ในสามระดับ คือ 1) ระดับการพรรณนา (description) เพื่อให “รูวา” ใครเปนใคร อะไรเกิดขึ้น 2) ระดับการทํา
ความเขาใจ (understanding)  เช่ือมโยงกับขอมูลอื่นหรือนําขอมูลอื่นมาเชื่อมโยงดวย  3) ระดับการใหคําอธิบาย 
(explanation) เปนการยกระดับขอมูลรูปธรรมใหเปนนามธรรม มีการใสตัวแปรบางอยางใหมีความหมายและมี
การเชื่อมโยงกันมากขึ้น 

3. แนวคิดเกี่ยวกับการคิดเชิงวิพากษ  (critical thinking)  ตามทัศนะของ Feldman (1996)  ที่กลาววา 
เปนกระบวนการใชเหตุผลในการวิเคราะหปญหา  เปนการใชขอมูลและการแกปญหาเพื่อชวยตัดสินใจอยางมี
เหตุผลเกี่ยวกับสิ่งที่จะทําหรือเช่ือตอไป  ดังนี้ 1) การระบุและคิดทบทวนปญหา  (redefine the problems)  2) คิด
อยางมีวิจารณญาณ (adopt a critical perspective)  3) ใชหลักการของเหตุผล  (use analogies)  4) คิดหลากหลาย 
(think divergently)  5) ใชแนวคิดแบบองครวม  (use heuristics)  6) ทดลองแกปญหาหลายๆ แบบ (experiment 
with various solutions) 

4. แนวคิดเกี่ยวกับกิจกรรมของผูที่มีทักษะการคิดเชิงวิพากษตามทัศนะของ Morrison (2000) ดังนี้  
1) ระบุประเด็นสําคัญได 2) เปรียบเทียบความเหมือนกันและความแตกตางกัน  3) ตัดสินใจไดวาขอมูลใดใชได
หรือเกี่ยวของกับปญหานั้นๆ 4) ต้ังคําถามที่เหมาะสมได  5) แยกแยะระหวางความจริงกับความคิดเห็นได และ
ตัดสินไดวาการกระทําใดเปนการกระทําที่สมเหตุสมผล  6) ตรวจสอบความคงที่ได (checking consistency)   
7) ระบุความคิด/สมมติฐานที่แฝงไว (unstated ideas) ได  8) รูวาอะไรเปนการพูดแบบ stereotype คือ การคิดถึง
ลักษณะของคนใดคนหนึ่งแลวเหมารวมวาคนอื่นๆ จะเปนเชนเดียวกัน  9) รูวาขอมูลใดเบี่ยงเบน (bias) ขอมูลใด
เปนการชวนเชื่อ หรือลําเอียง  10) รับรูถึงคานิยมที่แตกตางกันและรูวาอะไรเปนสิ่งที่ดีหรือไมดี  11) ประเมินได
วาขอมูลที่จําเปนมีอะไรบาง  ตองใชขอมูลมากเพียงใด  12) คาดเดาผลที่จะเกิดขึ้นภายหลังได (consequences) 

ขั้นตอนที่ 6 การวางแผนใหม (re-planning)   
เชนเดียวกับขั้นตอนที่ 2 ผูวิจัยควรเนนบทบาทการเปนผูมีสวนรวมและเปนผูสงเสริมสนับสนุนและ

อํานวยความสะดวกใหมีการวางแผน ใหมีการศึกษาวิเคราะหสภาพปจจุบันของการพัฒนางาน เพื่อระบุปญหา 
สาเหตุของปญหา ทางเลือกเพื่อการแกปญหา ประเมินและเลือกทางเลือกเพื่อการปฏิบัติกันใหม โดยนํา
สารสนเทศ (information) ที่ไดจากการสะทอนผลในขั้นตอนที่ 5 มารวมพิจารณาดวย ซึ่งจะทําใหไดตัวสอดแทรก
หลัก คือ แผนปฏิบัติการ (action plan) ขึ้นมาชุดหนึ่ง ซึ่งอาจมีบางอยางทําตอเนื่อง บางอยางตองหยุดไป หรือมี
บางอยางเพิ่มเติมเขามา ทั้งนี้ ผู วิจัยและผูรวมวิจัยควรใหมีการสังเกตผล (observing) และการสะทอนผล 
(reflection) ควบคูไปกับกิจกรรมการวางแผนไปดวย 
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ขั้นตอนที่ 7 การปฏิบัติใหม (re-acting)  
เชนเดียวกับขั้นตอนที่ 3 คือ ผูวิจัยควรเนนบทบาทการเปนผูมีสวนรวมและเปนผูสงเสริมสนับสนุน

และอํานวยความสะดวกใหมีการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการที่กําหนดใหมนั้น โดยมุงใหบรรลุผลตามวัตถุประสงค
ที่กําหนด ใหมีการบันทึกผลการดําเนินงานทั้งของผูวิจัยและผูรวมวิจัย และจัดใหมีการพบปะสนทนาแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นกันเปนระยะๆ โดยคํานึงถึงหลักการตางๆ ดังกลาวในขั้นตอนที่ 3  

ขั้นตอนที่ 8 การสังเกตผลใหม (re-observing)  
เชนเดียวกับขั้นตอนที่ 4 คือ ผูวิจัยควรเนนบทบาทการเปนผูมีสวนรวมและเปนผูสงเสริมสนับสนุน

และอํานวยความสะดวกใหมีการสังเกตผลที่เกิดขึ้นจริง (actual effects)  จากการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการที่
กําหนดขึ้นใหมในขั้นตอนที่ 7 และอาจจัดใหมีการสังเกตผลการใชเทคนิควิธีและเครื่องมือในการสังเกตผลเพื่อ
การปรับปรุงแกไขใหเหมาะสมขึ้นดวยอีกได ตามหลักการและแนวคิดที่กลาวไวในขั้นตอนที่ 4 

ขั้นตอนที่ 9 การสะทอนผลใหม (re-reflecting)  
เชนเดียวกับขั้นตอนที่ 5 คือ ผูวิจัยควรเนนบทบาทการเปนผูมีสวนรวมและเปนผูสงเสริมสนับสนุน

และอํานวยความสะดวกใหมีการสะทอนผล โดยมีจุดมุงหมายและวิธีดําเนินการตามที่กลาวถึงในขั้นตอนที่ 5 
ขั้นตอนที่ 10 การสรุปผล (conclusion)   
หากพิจารณาตามแนวคิดของ Coghlan and Brannick (2007) และ James, Millenkiewicz and 

Bucknam (2008) การสรุปผลการวิจัยจะเปนการนําเสนอผลการปฏิบัติจริงทั้ง 2 วงจร 10 ขั้นตอน โดยมีขอแนะนํา
วาในการนําเสนอผลการวิจัยในบทที่ 4 นี้ ควรนํามาเสนอเปนระยะๆ หลังเสร็จสิ้นการทําวิจัยแตละขั้นตอน ไมรอ
จนกวาเสร็จสิ้นทั้ง 10 ขั้นตอน มิฉะนั้นจะเกิดสภาพของภูเขาขอมูลหรือสภาพไดหนาลืมหลัง อาจมีผลทําให
นําเสนอขอมูลไมครบถวนสมบูรณตามที่ปฏิบัติจริง มีความสับสนอันเนื่องจากความเรงรัดของเวลา ความเหนื่อย
ลา ความทอแท ความหลงลืม และความมากมายของขอมูล  ซึ่งการนําเสนอมีแนวทางดังนี้ (สมมุติงานวิจัยกําหนด 
2 วงจร และบทสรุปนี้หมายถึงการนําเสนอผลการวิจัยในบทที่ 4)  

1. นําเสนอเหตุการณท่ีเกิดขึ้นในลักษณะการเลาเร่ือง (story telling) ตามความเปนจริงและเปนกลาง 
(factual and neutral manner) ของแตละขั้นตอน โดยอาจมีภาพถาย ขอมูล คําสัมภาษณ หรือหลักฐานอื่นๆ แสดง
ประกอบใหเห็นชัดเจนขึ้นได ดังนี้ 

1.1 เหตุการณหรือปรากฏการณเกี่ยวกับการเตรียมการ  เชน ทําอะไร อยางไร และไดผลอยางไร
เกี่ยวกับ 1) การเตรียมตัวกอนลงพื้นที่ 2) การนําแนวคิดการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมและแนวคิดเกี่ยวกับ
เทคนิควิธี ตางๆ ที่นําเสนอชี้แจงตอผูรวมวิจัย  3) การสรางความตระหนักถึงความสําคัญของ “การวิจัย” กับ  
“การปฏิบัติ” และของ “นักวิจัย” กับ  “นักปฏิบัติ” และ 4) การสังเกตผล เปนตน 

1.2 เหตุการณหรือปรากฏการณเกี่ยวกับการวางแผนในวงจรแรก เชน ทําอะไร อยางไรและ
ไดผลอยางไร เกี่ยวกับ 1) การจัดทําแผนปฏิบัติการ (action plan) จากกระบวนการวิเคราะหสภาพที่เคยเปนมา 
สภาพปจจุบัน สภาพปญหา สภาพที่คาดหวัง ทางเลือกเพื่อการแกปญหา การประเมินและเลือกทางเลือกเพื่อการ
ปฏิบัติ 2) การนําเสนอแนวคิดเชิงทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนางานนั้นๆ  และแนวคิดเชิงทฤษฎีเกี่ยวกับหลักการที่
นํามาใชเปนตัวสอดแทรกเสริม ตามที่ไดศึกษาไวในบทที่ 2 ใหผูรวมวิจัยไดทําความเขาใจ  หลังจากที่ปลอยใหผู
รวมวิจัยไดรวมกันคิดอยางเต็มที่แลว  3) การสรางแนวคิดใหผูรวมวิจัยและผูเกี่ยวของไดเขาใจและตระหนักถึง
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ความสัมพันธเชิงบวกเพิ่มขึ้น ในลักษณะสามเสาระหวาง “การวิจัย” “ทฤษฎี” และ “การปฏิบัติ”  หรือ “นักวิจัย” 
“นักทฤษฎี” และ “นักปฏิบัติ” และ 4) การสังเกตผล เปนตน 

1.3 เหตุการณหรือปรากฏการณเกี่ยวกับการปฏิบัติในวงจรแรก เชน ทําอะไร อยางไร และ
ไดผลอยางไร เกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ (action plan) ที่กําหนดไว โดยแผนปฏิบัติการน้ันอาจ
ประกอบดวยโครงการหลายโครงการ แตละโครงการประกอบดวยกิจกรรมหลายกิจกรรม  มีการแบงงานกัน
อยางไร ทํากันอยางไร ใชทรัพยากรอะไรกันบาง เปนตน 

1.4 เหตุการณหรือปรากฏการณเกี่ยวกับการสังเกตในวงจรแรก เชน ทําอะไร อยางไร และ
ไดผลอยางไร เกี่ยวกับ 1) การสังเกตผลที่เกิดขึ้นจริงจากการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการ และ 2) การสังเกตผลการ
ใชเทคนิคและเครื่องมือในการสังเกตผลในแตละขั้นตอน 

1.5 เหตุการณหรือปรากฏการณเกี่ยวกับการสะทอนผลในวงจรแรก เชน ทําอะไร อยางไร และ
ไดผลอยางไร เกี่ยวกับ 1) การสะทอนผลโดยภาพรวมทั้งหมด และ 2) การสังเกตผล เปนตน 

1.6 เหตุการณหรือปรากฏการณเกี่ยวกับการวางแผนใหมในวงจรที่สอง เชน  ทําอะไร อยางไร
และไดผลอยางไร เกี่ยวกับ 1) การนําขอมูลสารสนเทศที่ถือเปนการสะทอนผลในวงจรแรกมาประกอบการ
พิจารณา ทําใหไดแผนปฏิบัติการ (action plan) ใหม ที่ประกอบดวยโครงการและกิจกรรมอะไรบาง มีอะไรที่ทํา
ตอเนื่อง อะไรที่ตัดออกไป และอะไรที่เพิ่มเติมเขามา และ 2) การสังเกตผล เปนตน 

1.7 เหตุการณหรือปรากฏการณเกี่ยวกับการปฏิบัติใหมในวงจรที่สอง เชน ทําอะไร อยางไร 
และไดผลอยางไร เกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ (action plan) ที่กําหนดไดใหม  ทั้งที่ทําตอเนื่องและ 
ที่เพิ่มเติมใหมเขามา มีการแบงงานกันอยางไร ทํากันอยางไร ใชทรัพยากรอะไรกันบาง เปนตน  

1.8 เหตุการณหรือปรากฏการณเกี่ยวกับการสังเกตในวงจรที่สอง เชน ทําอะไร อยางไร และ
ไดผลอยางไร เกี่ยวกับ 1) การสังเกตผลที่เกิดขึ้นจริงจากการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการ และ 2) การสังเกตผลการ
ใชเทคนิคและเครื่องมือในการสังเกตผล เปนตน 

1.9 เหตุการณหรือปรากฏการณเกี่ยวกับการสะทอนผลในวงจรที่สอง เชน ทําอะไร อยางไร 
และไดผลอยางไร เกี่ยวกับ 1) การสะทอนผลโดยภาพรวม และ 2) การสังเกตผล เปนตน 

2. นําเสนอผลที่ เ กิดขึ้นจากเหตุการณหรือปรากฏการณ   จากการนําเสนอเหตุการณหรือ
ปรากฏการณที่เกิดขึ้นในลักษณะการเลาเรื่อง (story telling)  ต้ังแตขอ 1.1 – 1.9 นั้น ผูวิจัยไดเลาเรื่องเหตุการณ
หรือปรากฏการณที่เกิดขึ้นอยางละเอียด โดยอาจมีภาพถาย ขอมูล หลักฐานการสัมภาษณ หรืออื่นๆ แสดง
ประกอบเปนระยะๆ ซึ่งแนนอนวาจะมีการกลาวถึงเรื่องการเปลี่ยนแปลง เรื่องการเรียนรู และเรื่องความรูใหมที่
เกิดขึ้นแทรกไวเปนระยะๆ ดวย ผูวิจัยก็นําเอาสวนเหลานั้น มาเสนอเปน “ผลที่เกิดขึ้นจากเหตุการณ” ใน  
3 ประเด็นหลักดังนี้ 

2.1 การเปลี่ยนแปลง (change) จากการปฏิบัติจริง ตามจุดมุงหมายหรือตัวบงช้ีที่รวมกันกําหนด
ไวในแผนปฏิบัติการอันเปนตัวสอดแทรกหลัก ทั้งที่สําเร็จและไมสําเร็จ  ทั้งที่คาดหวังและไมคาดหวัง  
(จุดมุงหมายที่คาดหวัง คือ จุดมุงหมายที่เกิดขึ้นจากการกําหนดรวมกันระหวางผูวิจัยและผูรวมวิจัยในขั้นตอนการ
วางแผน ซึ่งแนนอนวา หากเปนการวิจัยเชิงปฏิบัติการในสถานศึกษา จุดมุงหมายสุดทาย (ultimate goal)  ที่เปน
ความคาดหวังของการเปลี่ยนแปลงที่จะตองคํานึงถึงและไมละทิ้ง ก็คือ จุดมุงหมายใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในทาง
ที่ดีขึ้นของนักเรียน นอกเหนือจากความคาดหวังในการเปลี่ยนแปลงในตัวผูวิจัย ผูรวมวิจัย ผูมีสวนไดเสีย ในงาน 
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ในหนวยงาน ในชุมชน หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวของ) ในกรณีแสดงขอมูลประกอบเปนคาสถิติ เชน คาเฉลี่ย (และ คาสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน) คามัธยมฐาน หรือคาฐานนิยม ก็มุงการแปลความในเชิงบรรยาย (description) ไมมุงการ
ช้ีใหเห็นถึงความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (not for identifying statistically significant relationships)  
(Mills, 2007) ทั้งนี้เนื่องจากการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมมีความแตกตางจากการวิจัยและพัฒนา ไมเนน
หลักการวิจัยเชิงทดลองในลักษณะ if  X then Y ดังที่กลาวมาแลว   

2.2 การเรียนรู  (learn) ทั้งในระดับบุคคล ระดับกลุม ระหวางกลุม และระดับหนวยงาน ใน
ลักษณะที่เปนการเรียนรูจากการกระทํา (action learning)  จากการรวมกันแกปญหานั้นๆ ในทุกขั้นตอนจากการ
วิจัย วามีอะไรบาง เนนการเรียนรูเพื่อที่รูอันจะนําไปสูการคิดวิธีการแกปญหาที่ดียิ่งขึ้น  

การเรียนรูจากการกระทํา  มีพัฒนาการจากในชวงแรกของศตวรรษที่  20 John Dewey  
นักการศึกษาชาวอเมริกันซึ่งเปนผูคิดคนวิธีสอนแบบแกปญหา  และเปนผูเสนอแนวคิดที่วา  การเรียนรู เกิดจาก
การปฏิบัติหรือไดลงมือกระทําดวยตนเอง (learning by doing) จากแนวคิดนี้ ไดนําไปสูทฤษฎีการเรียนรูแบบ
สรางสรรคนิยม (constructivist learning theory) ซึ่งมีแนวคิดที่สอดคลองกับการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 
มากที่สุด  ซึ่งในกลุมนี้มีความเชื่อวา มีวิธีการแสวงหาความรูและคําตอบในสิ่งตางๆ ดวยหลักการที่วา  “ใชได
หรือไม” ถาใชได ก็คือ “ทําได” หมายความวา  “เปนความจริง” เปนการคิดที่แสวงหาวิธีการกระทํา นํามาใชให
เกิดผลตามที่กําหนดไว  (workability) เปนประโยชนเมื่อนํามาปฏิบัติไดจริง ประยุกตไดจริง (adaptability) การ
เรียนรูจะเกิดขึ้น เมื่อผูเรียนไดสรางความรูที่เปนของตนเองขึ้นมา จากความรูที่มีอยูเดิมหรือจากความรูที่รับเขามา
ใหม  ที่เกิดจากความเขาใจของตนเอง และมีสวนรวมในการเรียนมากขึ้น  (active learning) รูปแบบการเรียนรู ที่
เกิดจากแนวคิดนี้ มีอยูหลายรูปแบบ ไดแก การเรียนรูแบบรวมมือ (cooperative learning) การเรียนรูแบบ
ชวยเหลือกัน (collaborative learning) การเรียนรูโดยการคนควาอยางอิสระ (independent   investigation method)  
รวมทั้งการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน (problem-based learning) ซึ่งจากที่กลาวมา เห็นไดวา การเรียนรูจากการ
กระทําในการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมดูเหมือนจะครอบคลุมในทุกรูปแบบของการเรียนรูดังกลาวขางตน
นี้ เพราะเปนการเรียนรูที่มีทั้งจากการรวมมือ จากการชวยเหลือกัน จากการคนควาอยางเปนอิสระ และจากการใช
ปญหาเปนฐาน (โดยเฉพาะการเรียนรูจากการใชปญหาเปนฐาน เพราะการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมมี
จุดมุงหมายเพื่อรวมกันแกไขปญหาที่เกิดขึ้น) 

การเรียนรู มีความหมายลึกซึ้งมากกวาการสั่งสอน หรือการบอกเลาใหเขาใจและจําได ไมใชเรื่อง
ของการทําตามแบบ ไมไดมีความหมายแตการเรียนในวิชาตางๆ เทานั้น แตคลุมไปถึงการเปลี่ยนแปลงทาง
พฤติกรรมอันเปนผลจากการสังเกตพิจารณา ไตรตรอง แกปญหาทั้งปวง การปรับตัวใหเขากับสิ่งแวดลอม ความ
เจริญงอกงาม  การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่เนื่องมาจากประสบการณหรือการฝกหัด และพฤติกรรมที่
เปลี่ยนแปลงไปนั้นควรมีความคงทนถาวรเหมาะแกเหตุเมื่อพฤติกรรมดั้งเดิมเปลี่ยนไปสูพฤติกรรมที่มุงหวัง ก็
แสดงวาเกิดการเรียนรูแลว 

ธรรมชาติของการเรียนรูของมนุษยมีดังนี้ เชน  1) การเรียนรูคือการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
คอนขางถาวร  2) การเรียนรูยอมมีการแกไข ปรับปรุงและเปลี่ยนแปลง โดยการเปลี่ยนแปลงนั้นๆ จะตอง
เนื่องมาจากประสบการณ  3) การเปลี่ยนแปลงชั่วครั้งช่ัวคราวไมนับวาเปนการเรียนรู  4) การเรียนรูในสิ่งใด 
สิ่งหนึ่งยอมตองอาศัยการสังเกตพฤติกรรม  5) การเรียนรูเปนกระบวนการที่ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม 
และกระบวนการเรียนรูเกิดขึ้นตลอดเวลาที่บุคคลมีชีวิตอยู โดยอาศัยประสบการณในชีวิต  6) การเรียนรูไมใชวุฒิ
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ภาวะแตอาศัยวุฒิภาวะ วุฒิภาวะคือระดับความเจริญเติบโตสูงสุดของพัฒนาการทางดานรางกาย อารมณ สังคม
และสติปญญาของบุคคลในแตละชวงวัยที่เปนไปตามธรรมชาติ แตการเรียนรูไมใชวุฒิภาวะแตตองอาศัยวุฒิภาวะ
ประกอบกัน 7) การเรียนรูเกิดไดงายถาสิ่งที่เรียนเปนสิ่งที่มีความหมายตอผูเรียน 8) การเรียนรูของแตละคน
แตกตางกัน 9) การเรียนรูยอมเปนผลใหเกิดการสรางแบบแผนของพฤติกรรมใหม 10) การเรียนรูอาจเกิดขึ้นโดย
ต้ังใจหรือโดยบังเอิญ 

การเรียนรูจากการกระทําในการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม เปนการเรียนรูที่อาจจะเกิดขึ้น
ทั้งในระดับบุคคล ระดับกลุม หรือระดับหนวยงาน เปนการเรียนรูที่เกิดจากการแลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกันและกัน
หรือจากการมีปฏิสัมพันธกันระหวางผูวิจัยกับผูรวมวิจัย และกับบุคคลอื่นๆ ที่เขามามีสวนเกี่ยวของ  แนวคิดหนึ่ง
ที่ผูเขียนเห็นวานาจะนํามาประยุกตใชเพื่อชวยใหผูวิจัยสามารถสังเกตผล (observing) แลวบันทึก “การเรียนรู” ที่
เกิดขึ้นในกระบวนการวิจัยไดชัดเจนขึ้น  คือแนวคิดเกี่ยวกับ “หนาตางของโจแฮรี” (The Johari Window) ช่ือนี้มา
จากนักจิตวิทยา 2 คนรวมกันคือ Joe Luft  และ Harry Ingham พัฒนาขึ้นในป 1955 ทั้งสองคนใหทัศนะวา การ
สื่อสารหรือการแลกเปลี่ยนเรียนรูในกลุมของคนเรานั้นเปนกระบวนการที่ขึ้นอยูกับความสัมพันธระหวางคนใน
กลุม อันจะสงผลใหคนในกลุมแสดงพฤติกรรม ความรูสึก และแรงจูงใจของตนเองออกมา ขอสําคัญในการรูจัก
ตนเองจากคนอื่นบอกขอมูลยอนกลับใหนี้คอื ความไววางใจ (trust) ที่มีตอกันและกัน ตามหลักการสําคัญประการ
หนึ่งของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม ถาไมไววางใจกันการแลกเปลี่ยนขอมูลใหกันและกันยอมเปนไป
อยางผิวเผินไมลึกซึ้ง  หนาตางโจแฮรีนี้จะแสดงใหเห็นถึงสวนที่เปดเผยไดและสวนที่เปนเรื่องสวนตัวของแตละ
คนดังภาพที่ 16 
 

 
บริเวณเปดเผย (public area) 

ตัวเองรู คนอื่นก็รู 
 

 
บริเวณบอด (blind area) 
ตัวเองไมรู แตคนอื่นรู 

 
บริเวณปดบัง (closed area) 
ตัวเองรู  แตคนอื่นไมรู 

 

 
บริเวณไมรู (unknown area) 
ตัวเองไมรู  และคนอื่นก็ไมรู 

 
ภาพที่ 16 แนวคิด “หนาตางของโจแฮรี” เพื่อบันทึกการเรียนรูที่เกิดขึ้นในการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม 
 

จากภาพที่ 16  ชองแรกของหนาตางเรียกวา บริเวณเปดเผย (public area) คือ จุดที่ตัวเองก็รู คนอื่นก็รู 
เชน สถานภาพการทํางาน เพศ วัย การศึกษา การแสดงกริยาทาทาง เปนตน ขอมูลบริเวณเปดเผยนี้จะเปนขอมูลที่
คนเรารับรูซึ่งกันและกันจากการประพฤติปฏิบัติและการสื่อสารในระหวางที่มีการปฏิสัมพันธกัน หากชอง public 
area กวางมากเทาไหร จะยิ่งทําใหการสื่อสารหรือการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางกันเปนไปไดงายมากขึ้น ชองที่ 2 
เรียกวา บริเวณบอด (blind area) ขอมูลตรงสวนนี้ตัวเองไมรู แตคนอื่นจะรู เชน ผูวิจัยไมรูตนเองวาชอบบันทึก
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ขอมูลภาคสนามในชวงบาย  แตผูรวมวิจัยรู กัน  เปนตน  ซึ่งคนที่ชอง  blind area กวางมากๆ  จะยากตอ 
การติดตอสื่อสารหรือการแลกเปลี่ยนเรียนรู จึงจะตองหาทางลดลง ชองที่ 3 เรียกวา บริเวณปกปด (closed area) 
เปนสวนที่เจาตัวรูแตไมตองการใหคนอื่นรู เชน ขอเท็จจริงเกี่ยวกับชีวิตสวนตัวของตนเอง หรือความคิดเห็นที่มี
ตอผูบริหาร  เปนตน คนเรามักจะเก็บขอมูลบางอยางไวใน closed area ก็เพราะวาเขารูสึกวาขอมูลนั้นจะทําลาย
ภาพพจนของเขาในสายตาของผูอื่น เมื่อความเชื่อใจกันระหวางสมาชิกในองคการมีตํ่า ผูคนจะเกิดความกลัวที่จะ
เปดเผยขอมูลของตน ทําใหชอง closed area นี้กวางขึ้น public Area ก็นอยลง ในทางตรงกันขามหากในองคการมี
ความเชื่อใจกันสูง public area ก็จะใหญขึ้น closed area ก็จะเล็กลง ชองสุดทาย เรียกวา บริเวณที่ไมมีใครรู 
(unknown area) คือ ตนเองก็ไมรู คนอื่นก็ไมรู รวมทั้งแรงจูงใจที่เปนจิตใตสํานึก ความปรารถนาที่ถูกปดกั้นเอาไว 
หรือความทรงจําเลวรายเกาๆ นานมาแลวที่ไมอยากจํา   

แนวคิด “หนาตางของ Johari” ดังกลาวขางตน สามารถใชอธิบายกระบวนการกลุมในการวิจัยเชิง
ปฏิบัติการแบบมีสวนรวมไดดวย นั่นคือ ในระยะเริ่มแรกของการวิจัย เปนเรื่องปกติที่ public Area ของแตละคน
จะยังเล็กอยู และ closed Area ของแตละคนจะใหญ เพราะวาทุกคนตองระมัดระวังตนเองในการปฏิบัติตอคนอื่น 
และแมวาพวกเขาจะระวังตัวเพียงใดก็ตามวาพวกเขากําลังแสดงออกตอคนอื่นในแนวทางที่ถูกตองแลว แต blind 
area ของแตละคนอาจจะยังคงมีขนาดใหญอยูก็ได  แตเมื่อสมาชิกกลุมรูสึกเปนกันเองมากขึ้น  เช่ือและไววางใจ
กันมากขึ้น สมาชิกกลุมแตละคนก็จะเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับตนเองมากขึ้น ขอมูลที่อยูในบริเวณปกปด (closed 
Area) ของแตละคนก็จะยายมาอยูในบริเวณเปดเผย (public area) มากขึ้น แตละคนก็อาจจะอยากบอกหรือให
ขอมูลเกี่ยวกับคนอื่นมากขึ้น ขอมูลเหลานี้จะมีทั้งที่แตละคนรูตัวและไมรูตัวมากอน ทําให closed area, blind area 
รวมทั้ง unknown area ของแตละคนเล็กลง ซึ่งการเปลี่ยนแปลงของ public area ที่เพิ่มมากขึ้น closed  area, blind  
area และ unknown area ที่ลดนอยลงเชนนี้ เปนผลจากการสื่อสารและการแลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกันและกันที่มาก
ขึ้น จะกอใหเกิดการเรียนรูขึ้น ซึ่งหากผูวิจัยและผูรวมวิจัยไดมีการสังเกตผลและบันทึกผลการเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึ้นในสวน public area แลวนําผลบันทึกนั้นมาวิเคราะหและสังเคราะหรวมกัน ก็จะสามารถชี้ใหเห็นถึง
ประเด็นที่เปน “การเรียนรู” ที่เกิดขึ้นในกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมที่ชัดเจนขึ้นได ไมวาจะ
เปนการเรียนรูที่เกิดขึ้นในระดับบุคคล (อาจจําแนกเปน ผูวิจัยเกิดการเรียนรูอะไร ผูรวมวิจัยเกิดการเรียนรูอะไร) 
ระดับกลุม (ผูวิจัยและผูรวมวิจัยเรียนรูอะไรรวมกัน กลุมผูมีสวนไดเสียเรียนรูอะไรรวมกัน)  หรือระดับหนวยงาน 
(ทั้งหนวยงานเกิดการเรียนรูอะไร หากเกี่ยวของกับชุมชนดวยก็ดูวาชุมชนเกิดการเรียนรูอะไรดวย)  เปนการ
เรียนรูที่สรุปจากบันทึกของทั้งผูวิจัยและผูรวมวิจัยทุกคน ไมเปนการเรียนรูที่สรุปจากบันทึกของฝายใดฝายหนึ่ง
เทานั้น  

2.3 ความรูใหม (new knowledge) เปนการยากที่จะระบุวา ความรูใหมหมายถึงอะไร เกิดขึ้นจาก
ตรงไหน ขึ้นกับการพิจารณารวมกันของผูวิจัยและผูรวมวิจัย  อาจหมายถึงความรูใหมจากผลการใชตัวสอดแทรก 
ทั้งตัวสอดแทรกหลักคือ “แผนปฏิบัติการ” ที่รวมกันจัดทําขึ้น และตัวสอดแทรกเสริมที่เปน “หลักการ”  เชน หลัก
การบูรณาการ หลักองครวม หลักการเสริมพลัง เปนตน  วามีลักษณะเปนอยางไรเมื่อเปรียบเทียบกับความรูเดิม
หรือแนวคิดแนวปฏิบัติเดิมกอนไดรับแนวคิดเชิงทฤษฎีจากผูวิจัย หรือเมื่อเปรียบเทียบกับแนวคิดเชิงทฤษฎี  หรือ
อาจหมายถึงความรูใหมที่เกิดขึ้นจากการดําเนินกิจกรรมในขั้นตอนตางๆ  ไมวาจะเปนขั้นตอนการเตรียมการ การ
วางแผน การปฏิบัติ การสังเกตผล และการสะทอนผล ถือวาเปนแหลงที่จะกอใหเกิดความรูใหมที่จะนํามาเสนอ
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เปนผลการวิจัยไดทั้งสิ้น แมแตการประมวลผลจาก “การเรียนรู” ที่เกิดขึ้นในระดับตัวบุคคลหรือระดับกลุมหรือ
ระดับระดับหนวยงาน ก็สามารถกอใหเกิดเปนเคารางของความรูใหมขึ้นไดเชนกัน เปนตน   

การนําเสนอความรูใหมอาจคํานึงถึงลักษณะของความรูที่มีผูแบงเปน 4 ระดับ คือ 1) ความรู
เชิงทฤษฏี (know-what) เปนความรูเชิงขอเท็จจริง รูอะไร เปนอะไร จะพบในผูที่สําเร็จการศึกษามาใหมๆ ที่มี
ความรูโดยเฉพาะความรูที่จํามาไดจากความรูชัดแจงซึ่งไดจากการไดเรียนมาก 2) ความรูเชิงทฤษฏีและเชิงบริบท 
(know-how) เปนความรูเช่ือมโยงกับโลกของความเปนจริง ภายใตสภาพความเปนจริงที่ซับซอนสามารถนําเอา
ความรูชัดแจงที่ไดมาประยุกตใชตามบริบทของตนเองได มักพบในคนที่ทํางานไปหลายๆ ป จนเกิดความรูฝงลึก
ที่เปนทักษะหรือประสบการณมากขึ้น  3) ความรูในระดับที่อธิบายเหตุผล (know-why) เปนความรูเชิงเหตุผล
ระหวางเรื่องราวหรือเหตุการณตางๆ ผลของประสบการณแกปญหาที่ซับซอน และนําประสบการณมาแลกเปลี่ยน
เรียนรูกับผูอื่น เปนผูทํางานมาระยะหนึ่งแลวเกิดความรูฝงลึก สามารถอดความรูฝงลึกของตนเองมาแลกเปลี่ยน
กับผูอื่นหรือถายทอดใหผูอื่นไดพรอมทั้งรับเอาความรูจากผูอื่นไปปรับใชในบริบทของตนเองได  4) ความรูใน
ระดับคุณคา ความเชื่อ (care-why) เปนความรูในลักษณะของความคิดริเริ่มสรางสรรคที่ขับดันมาจากภายใน 
ตนเองจะเปนผูที่สามารถสกัด ประมวล วิเคราะหความรูที่ตนเองมีอยู กับความรูที่ตนเองไดรับมาสรางเปนองค
ความรูใหมขึ้นมาได เชน สรางตัวแบบหรือทฤษฏีใหมหรือนวัตกรรมขึ้นมาใชในการทํางานได  (ความรูใหมจาก
การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมจะเขาลักษณะของความรูระดับที่สี่นี้) 

วิโรจน  สารรัตนะ (2553) กลาวสรุปวาแนวคิดเพื่อการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม 
(participatory action research: PAR) ที่นําเสนอดังกลาว  มีจุดเริ่มตนจากการศึกษางานเขียนของ Carr and 
Kemmis ที่เขียนในชวงป 1992 เกี่ยวกับแนวคิดการแบงระดับการวิจัยเชิงปฏิบัติการของออกเปนสามระดับ  
แตเนื่องจากตําราเลมนั้นยังขาดรายละเอียด จึงไดทําการศึกษาวิเคราะหเชิงเปรียบเทียบกับหลักการบริหารและ
หลักการพัฒนา  รวมทั้งแนวคิดการวิจัยเชิงปฏิบัติการของนักวิชาการทานอื่นๆ อีกหลายราย เชน McTaggart 
(1991), Webb (1991), Kemmis and McTaggart (1992), Zuber-Skerritt (1992), Arhar et al. (2001), McMillan and 
Wergin, (2002), Mills (2007), Coghlan and Brannick (2007), James, Milenkiewicz and Bucknam (2008) เปนตน 
ทายสุดไดขอเสนอแนวคิดเพื่อการวิจัยที่ไดจากการบูรณาการหลักการ แนวคิด และแนวปฏิบัติ จากแหลงขอมูลที่
ไดศึกษาวิเคราะหเหลานั้น ซึ่งหากสมมุติวามีวงจรการดําเนินการวิจัย 2 วงจร ก็จะประกอบดวยขั้นตอนการวิจัย 
10 ขั้นตอน ยึดถือจรรยาบรรณ 10 ประการ หลักการวิจัย 10 ประการ และบทบาทของผูวิจัย 10 ประการ ถือเปน
แนวคิดการวิจัยที่สอดคลองกับหลักการ “เขาใจ เขาถึง พัฒนา”  ตามพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัว ซึ่ง สุเมธ   ตันติเวชกุล (2548) ไดกลาววา การพัฒนาการศึกษาควรยึดพระบรมราโชวาทของ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวนี้ มาใชเปนแนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาในทุกภาคสวน โดยหลักการ “เขาใจ 
เขาถึง พัฒนา” นี้สอดคลองกับหลักการบริหารอื่นๆ ซึ่งเปนกระบวนทัศนใหมทางการบริหารการศึกษาหลาย
หลักการ เชน หลักการจัดการแบบรวมมือ (collaborative management) หลักการจัดการแบบยึดพื้นที่หรือ
สถานศึกษาเปนฐาน (site/school based management) หลักการจัดการแบบบูรณาการ (integrated management) 
หลักการจัดการแบบลางสูบน (bottom-up approach) หลักการจัดการความรู (knowledge management) ที่สงเสริม
การนําความรูที่ซอนตัว (tacit knowledge) ของบุคคลในระดับปฏิบัติออกมาใชใหเปนประโยชน หลักการกระจาย
อํานาจ (decentralized approach) ซึ่งหลักการตางๆ เหลานี้ เปนหลักการที่จะกอใหเกิดการรวมกันคิด ที่จะสงผล
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ใหเกิดความมีพันธะผูกพันตอการนําไปปฏิบัติใหบรรลุผล  นอกจากนั้นยังสอดคลองกับแนวคิดของ Owens 
(2001)  ที่กลาววา ในปจจุบันสถานศึกษาหลายแหงไดใหความสําคัญกับการพัฒนาในลักษณะ  “เกิดขึ้นจาก
ภายใน”  (inside - out approach)  มากขึ้น โดยใหทุกฝายที่เกี่ยวของในระดับปฏิบัติมีสวนรวมในการตัดสินใจ ซึ่ง
มีขอดีที่จะทําใหไดขอมูลสารสนเทศมากขึ้น  มีทัศนะทางเลือกที่หลากหลาย  และการตัดสินใจจะไดรับการ
ยอมรับมากขึ้น และที่สําคัญ คือ เปนไปตามพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวตอนหนึ่งเกี่ยวกับ
การพัฒนา ที่ทรงตรัสวา “การพัฒนาตองระเบิดจากขางใน” นั่นหมายความวา  ตองสรางความเขมแข็งใหคนใน
ชุมชนเขาไปพัฒนา  ใหชุมชนมีสวนรวมในการพัฒนา (สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ, 2549)  จึงหวังวา แนวคิดเชิงทฤษฎีดังกลาวจะมีการนําไปสูการปฏิบัติ  มีการวิพากษ 
และมีการพัฒนาตอยอดใหสมบูรณยิ่งขึ้นตอไป 

จากการศึกษาแนวคิดของนักวิชาการทั้งในประเทศไทยและตางประเทศดังที่ไดกลาวไปแลวใน
ขางตนสามารถสรุปไดวาการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม (participatory action research: PAR) เปนการวิจัย
ที่เนนการมีสวนรวม (participation) ของทุกฝาย ทั้งผูวิจัย (researcher) และผูรวมวิจัย (participants) ที่ไดรวมมือ
กันเพื่อหาแนวทางหรือวิธีแกไขปญหาที่เกิดขึ้นในชุมชนหรือองคกรตามที่ไดรวมกันวินิจฉัยไวแลววาเปนปญหา  
ในลักษณะของการรวมมือกันในทุกขั้นตอนของการวิจัยโดยมีมุมมองรวมกันวางานวิจัยในครั้งนี้คืองานวิจัยของ  
พวกเขา ทําเพื่อผลประโยชนของพวกเขาและเปนสิ่งที่พวกเขาจะสามารถที่จะมีผลกับสิ่งนั้นได ทั้งนี้ในการ
ดําเนินการวิจัยผูมีสวนรวมทุกคนจะมีความเสมอภาคกันในทุกขั้นตอนของกระบวนการวิจัยในลักษณะที่เปน
วงจรของการวิจัย  4  ขั้นตอนเหมือนกับการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (action research: AR) โดยเริ่มตนจากการวางแผน
รวมกัน (planning participation) ตอดวยการลงมือปฏิบัติรวมกัน (acting participation) การสังเกตรวมกัน 
(observing participation) และการสะทอนผลรวมกัน (reflecting participation) ตามลําดับ โดยเปาหมายสุดทายคือ
เพื่อใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในสภาพความจริงของสังคมนั้นอยางยั่งยืน (sustainable)  ซึ่งการดําเนินการวิจัย 
เชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมนั้นอาจกระทําไดหลายรอบวง (cycle) ซึ่งอาจมากกวาสองรอบหรือสามรอบวง
จนกวาปญหาจะไดรับการแกไข แตก็มีนักวิชาการบางทานเชน Seymour-Rolls & Hughes (2000) ที่ใหทัศนะวา
การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมควรเริ่มจากการสะทอนผล (Reflection) เปนอันดับแรกแลวจึงเริ่มลงมือใน
ขั้นตอนตอไปตามลําดับ และ James, Milenkiewicz & Bucknam (2008) ไดนําเอาการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมี
สวนรวมไปประยุกตใชในวงการศึกษาพรอมทั้งไดปรับถอยคําที่ใชเรียกขั้นตอนตามวงจรเสียใหมคือขั้นแรก
เรียกวาขั้นวินิจฉัย (diagnose) ตอดวยขั้นลงมือปฏิบัติ (act) ขั้นวัดผล (measure) และขั้นสะทอนผล (reflection) 
ตามลําดับแตแนวคิดตามขั้นตอนตางๆ ก็ยังคงมีแนวคิดคลายคลึงกับขั้นตอนของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวน
รวมโดยทั่วไป เปนตน   

กรณีศึกษา:  การนําไปประยุกตใชของ ศิริกุล  นามศิริ (2552) 
กรณีศึกษาหนึ่งในการนําแนวคิดการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมตามทัศนะของ วิโรจน  

สารรัตนะ (2550) ไปประยุกตใชในการวิจัย  คือ งานวิจัยเรื่อง “การพัฒนางานวิชาการดวยหลักการบูรณาการใน
โรงเรียนขนาดเล็ก: การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม” ของศิริกุล นามศิริ (2552) ดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาการ
บริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน ซึ่งมีวัตถุประสงคการวิจัย 2 ขอ คือ 1) เพื่อศึกษาสภาพ
ที่เคยเปนมา สภาพปจจุบัน สภาพปญหา สภาพที่คาดหวัง ทางเลือกเพื่อแกปญหาหรือบรรลุสภาพที่คาดหวังการ
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พัฒนางานวิชาการของโรงเรียนขนาดเล็กที่เปนกรณีศึกษา การเลือกทางเลือกเพ่ือการปฏิบัติ และปรากฏการณที่
เกิดขึ้นจากการนําทางเลือกไปปฏิบัติ ที่มีการใชหลักการบูรณาการเปนตัวสอดแทรกและใชระเบียบวิธีวิจัย 
เชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม และ 2) เพื่อศึกษาสภาพการเปลี่ยนแปลง และการเรียนรูที่เกิดขึ้นทั้งในระดับตัว
บุคคล กลุมบุคคล และโรงเรียน จากการนําเอาหลักการบูรณาการมาเปนตัวสอดแทรกเพื่อพัฒนางานวิชาการของ
โรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กที่เปนกรณีศึกษา และใชระเบียบวิธีการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม โดยมี
กรอบแนวคิดในการวจิัยดังภาพที่  17   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

กรอบแนวคิดเชิงทฤษฎีท่ีจะนําไปใชตามหลักการ จรรยาบรรณ และบทบาทของผูวิจัย 
ในกระบวนการวิจยัเชิงปฏิบัตกิารแบบมีสวนรวม 

 
 

ภาพที่ 17 กรอบแนวคิดเชิงทฤษฎีเพื่อการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม ของ ศิริกุล นามศิริ (2552) 
 

การดําเนินการวิจัยในครั้งนี้ผูวิจัยไดดําเนินการวิจัยในโรงเรียนที่ไดมาดวยการสุมเจาะจง (purposive 
sampling) ตามคุณลักษณะ 3 ประการคือ 1) เปนโรงเรียนขนาดเล็กที่ไมไดมาตรฐานดานผูเรียนและไมผานการ
รับรองมาตรฐานการประเมินภายนอกของ สมศ. 2) เปนโรงเรียนที่มีความประสงคเขารวมพัฒนางานวิชาการ 
ดวยการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม  และ 3)  เปนโรงเรียนที่มีความเปนไปไดที่ผูวิจัยสามารถเขาไป
ปฏิบัติงานภาคสนามเปนชวงๆ ในระยะเวลาติดตอกันในเวลา 1 ปการศึกษา  โดยพิจารณาในดานการคมนาคม 
ความปลอดภัย การประสานงานติดตอที่รวดเร็ว และการเขาไปเก็บขอมูลในการสังเกต การสัมภาษณ และการ
บันทึกภาพ/เสียงในกิจกรรมที่ดําเนินการ ซึ่งผลจากการสุมเจาะจงไดสถานที่ดําเนินการวิจัย คือ  โรงเรียนบาน
บึงฉิม ตําบลบึงฉิม  อําเภอเมืองขอนแกน จังหวัดขอนแกน มีผูรวมวิจัย (research participant) โดยยึดการมี 
สวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสียในโรงเรียน ในชุมชน และหนวยงานที่เกี่ยวของ จํานวน 66 คน  ดังนี้ 1) บุคลากร
ในโรงเรียน ประกอบดวย ผูบริหารโรงเรียนและครู จํานวน 4 คน คณะกรรมการโรงเรียน จํานวน 9 คน  รวม  
13 คน 2) บุคลากรภายนอกโรงเรียน ประกอบดวย เครือขายผูปกครองนักเรียน 49 คน  ผูใหญบานและกํานัน

ขอบขายงานวิชาการ 
องคประกอบยอย 
และปญหาของงาน
วิชาการในเชิงทฤษฎี 

เปาหมายการพัฒนา 
เพื่อกอใหเกิด 

การเปลี่ยนแปลง 
และการเรียนรู 

 

หลักการและแนวคดิเชิงทฤษฎี 
เกี่ยวกับวิธีการบูรณาการ ตัวสอดแทรก 

เพื่อกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงและการเรียนรู 
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ตําบลบึงเนียม จํานวน 1 คน  นายกองคการบริหารสวนตําบลบึงเนียม จํานวน 1 คน ศึกษานิเทศก และเจาหนาที่
วิเคราะหนโยบายและแผน ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแกน เขต 1 จํานวน 2 คน รวม 53 คน การวิจัย
ประกอบดวย 2 วงจร 10 ขั้นตอน ในปงบประมาณ 2551 (คาบเกี่ยวระหวางภาคปลายปการศึกษา 2550 และ 
ภาคตนปการศึกษา 2551) ไดดําเนินการในแตละขั้นตอน ดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 การเตรียมการ (preparation)  จัดประชุมเชิงปฏิบัติการในวันพฤหัสบดีที่ 25  ตุลาคม  
2550 เวลา 09.00 - 14.00 น. ณ โรงเรียนบานบึงฉิม มีจุดมุงหมายเพื่อการนํากรอบความคิดของการวิจัยช้ีแจงตอ 
ผูรวมวิจัย เสนอแนะและชี้ถึงประโยชนที่ผูรวมวิจัยจะไดรับ และยอมรับสิทธิของผูที่ไมประสงคที่จะรวมวิจัย 
รวมทั้งสรางความตระหนักในการวิจัยและการปฏิบัติงานควบคูกันไปทั้งในตัวบุคคล กลุมบุคคล และองคการ 
ตลอดจนวางแผนดําเนินงานรวมกันตลอดระยะเวลา 1 ปงบประมาณ  พ.ศ. 2551 

ขั้นตอนที่ 2 การวางแผน (planning)  จัดประชุมเชิงปฏิบัติการในวันที่ 12, 17, 21 ธันวาคม 2550 
เวลา 10.00 - 13.00 น.  ณ โรงเรียนบานบึงฉิม เพื่อใหมีการศึกษาวิเคราะหใหทราบถึงสภาพที่เคยเปนมา สภาพใน
ปจจุบัน สภาพที่คาดหวัง สภาพปญหาอุปสรรคของการพัฒนางานวิชาการของโรงเรียนที่เปนภาพรวม การ
ประเมินเพื่อกําหนดประเด็นปญหาที่ตองการปรับปรุง แกไข หรือพัฒนา  การจัดทําแผนปฏิบัติการ (action plan) 
เพื่อดําเนินงาน  การแบงทีมรับผิดชอบโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ โดยแบงทีมละ 1 โครงการ/กิจกรรม 

ขั้นตอนที่ 3 การปฏิบัติ (acting)  โดยแตละทีม นําโครงการ/กิจกรรมที่รับผิดชอบไปปฏิบัติตาม
แผนปฏิบัติการที่จัดทําขึ้นเพื่อใหบรรลุผลในระหวาง เดือน ธ.ค. 2550 - ก.ค. 2551 

ขั้นตอนที่ 4 การสังเกตผล (observing)  จัดประชุมเชิงปฏิบัติการใน วันศุกรที่ 15 กุมภาพันธ  2551  
เวลา 10.00 - 13.00 น. เพื่อประเมินผลที่เกิดขึ้น (summative evaluation) ทั้งผลที่คาดหวังและที่ไมคาดหวัง และ
การตีความปรากฏการณตางๆ จากกิจกรรมหรือกระบวนการปฏิบัติงานวา ไดองคความรูใหม ทฤษฎีใหม หรือเกิด
การเรียนรูใหมอะไรบางเกี่ยวกับพัฒนางานวิชาการหลังสิ้นสุดการดําเนินงาน 

ขั้นตอนที่ 5 การสะทอนผล ( reflecting)  ประชุมทีมยอยของแตละทีม วันพุธที่ 14  มีนาคม  2551  
เวลา 10.00 - 13.00 น. เพื่อสรุปผลการดําเนินงานที่ผานมาทั้งหมด ผลการเรียนรูที่เกิดขึ้น และขอเสนอแนะเพื่อ
การปรับปรุงแกไข แลวผูวิจัยนํามาสังเคราะหเขียนเปนสรุปผลการดําเนินงานที่ผานมาโดยภาพรวม ผลการเรียนรู
ที่เกิดขึ้น และขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงแกไข 

ขั้นตอนที่ 6 การวางแผนใหม (re-planning) จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการในวันอังคารที่ 8 
กรกฎาคม2551 เวลา 10.00 - 13.00 น. 1 วัน เพื่อศึกษาทบทวนผลการดําเนินงานและจัดทําแผนปฏิบัติงานใหม  

ขั้นตอนที่ 7 การปฏิบัติการใหม (acting) แตละทีมปญหา นําแผนปฏิบัติการที่จัดทําขึ้นไปปฏิบัติให 
บรรลุผล มีแนวการดําเนินงานเหมือนกับขั้นตอนที่ 3  ระหวางเดือน ก.ค. – ก.ย. 51 

ขั้นตอนที่ 8 การสังเกตผลใหม (re-observing) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการในวันศุกรที่ 29 สิงหาคม 
2551 เวลา 10.00 - 13.00 น. เพื่อประเมินผลที่เกิดขึ้น (summative evaluation) ทั้งผลที่คาดหวังและที่ไมคาดหวัง 
ทั้งทางบวกและลบ และการตีความปรากฏการณตางๆ จากกิจกรรมหรือกระบวนการปฏิบัติงานวาไดองคความรู
ใหม ทฤษฎีใหม หรือเกิดการเรียนรูใหมอะไรบางเกี่ยวกับพัฒนางานวิชาการโดยใชหลักการบูรณาการ มีแนวทาง
ปฏิบัติเหมือนกับขั้นตอนที่ 4  
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ขั้นตอนที่ 9 การสะทอนผลใหม  ( re-reflecting)  ดํา เนินการวิจัย เหมือนกับขั้นตอนที่  5  คือ  
จัดประชุมทีมยอยของแตละทีม ในวันศุกรที่ 12 กันยายน 2551 เวลา 10.00 - 13.00 น. หลังวันจัดสัมมนาเชิง
ปฏิบัติในขั้นตอนที่ 8 เพื่อสรุปผลการดําเนินงานที่ผานมาทั้งหมด การเรียนรูที่เกิดขึ้น และขอเสนอแนะเพื่อ
ปรับปรุงแกไข แลวผูวิจัยนํามาสังเคราะหเขียนเปนสรุปผลการดําเนินงานที่ผานมาโดยรวม การเรียนรูที่เกิดขึ้น 
และขอเสนอแนะเพื่อปรับปรุงแกไข แลวจัดทําเปนเอกสาร โดยใชแนวคิดและขอสรุปในการดําเนินงาน
เชนเดียวกับการดําเนินการในขั้นตอนที่ 5   

ขั้นตอนที่ 10 การสรุปผล  (conclusion) มีสองระยะ  คือ  จัดประชุมเชิงปฏิบั ติการ  1 วันเพื่อ 
ถอดบทเรียน (After Action Review: AAR) ศึกษาทบทวนผลการดําเนินงานในขั้นตอนที่ 6 - 9  และระยะที่ 2  
จัดประชุมเชิงวิชาการ  “การประชุมเชิงวิชาการ: นวัตกรรมการพัฒนางานวิชาการในโรงเรียนขนาดเล็ก” 1 วัน 
โดยมีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการวิจัยต้ังแตขั้นตอนที่ 1 - 9 พรอมแสดงขอมูล สถิติ ภาพถาย เอกสาร  
ผลการดําเนินงานที่ผานมา ทั้งการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น การเรียนรู องคความรูจากการเรียนรู ซึ่งผูวิจัยและผูรวม
วิจัยไดตกลงรวมกันจัดใหมีการประชุมเชิงปฏิบัติการขึ้นในวันที่ 19 กันยายน 2551 เวลา 10.00 - 13.00 น. และ
การประชุมเชิงวิชาการในวันที่ 26 กันยายน 2551เวลา 09.00 - 15.30 น.  ณ โรงเรียนบานบึงฉิม เพื่อหาขอสรุปใน
ประเด็นตางๆ ดังนี้ 1) การเปลี่ยนแปลงจากการปฏิบัติจริง   2) การเรียนรูจากการปฏิบัติจริง  และ 3) องคความรู
จากการปฏิบัติจริง  สําหรับกิจกรรมในขั้นตอนนี้ประกอบดวยการประชุมปฏิบัติการ การจัดนิทรรศการ  การฉาย
ภาพวิดีทัศน การแสดงของนักเรียน ผูปกครอง การจําหนายผลผลิตนักเรียนและชุมชน และการตรวจสุขภาพ 
ซึ่งขั้นตอนการวิจัยทั้ง 10 ขั้นตอนดังกลาวนําเสนอไดดังภาพที่ 18 
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ภาพที่ 18 ขั้นตอนและกิจกรรมการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมในการพัฒนางานวิชาการดวยหลักการ
 บูรณาการในโรงเรียนบานบึงฉิม 
 

ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดกําหนดเครื่องมือเพื่อใชในการวิจัยตามกรอบแนวคิดของ Mills (2007)  
ซึ่ งจํ าแนกเปนสามกลุมดังนี้  1)  แบบสังเกต  (observation form) ทั้ งแบบมีสวนรวมหรือไมมีสวนรวม  
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2) แบบสอบถาม (questionnaire) แบบสัมภาษณเชิงลึก (indepth interview) หรือแบบสัมภาษณกลุม (focus group 
interview)  3) แบบตรวจสอบหรือบันทึก (examining/records) เชน บันทึกอนุทิน (journal) แบบตรวจสอบ
เอกสาร (archival documents)  แผนที่ (maps) เครื่องบันทึกเสียงและบันทึกภาพ (audiotapes and videotapes) 
หลักฐานสิ่งของ(artifacts) และบันทึกภาคสนาม (field notes) เปนตน โดยผูวิจัยและผูรวมวิจัยตางมีบทบาทหนาที่
ในการเก็บรวบรวมขอมูลในสวนที่เกี่ยวของกับตนเอง  เริ่มจากการปฏิบัติภาคสนามในโรงเรียนและหมูบาน โดย
แบงเวลาในการปฏิบัติงานตามตารางกําหนดวันและเดือน  เพื่อใหเห็นสภาพขอเท็จจริงทั้งในสวนที่เห็นชัดเจน
และแฝงเรน จากขั้นตอนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมทั้ง  10 ขั้นตอน  

ขอมูลที่ไดจากเครื่องมือที่เลือกใชในการวิจัยที่ไดจากการจัดกิจกรรมตางๆ ทั้ง 10 ขั้นตอน  ไดนํามา
วิเคราะหรวมกันเปนระยะๆ  โดยประยุกตใชแนวคิดของ อมรา พงศาพิชญ (2526) ดังนี้ 1) จัดทําขอมูลใหเปน
หมวดหมูตางๆ  โดยพิจารณาถึงวัตถุประสงคของการวิจัยเปนหลักในการแบงปรากฏการณและหาความถี่ของ
ปรากฏการณที่เกิดโดยแบงออกเปน 6 สถานการณ คือ ก) การกระทํา (acts)  คือ การใชชีวิตประจําวัน การกระทํา
หรือพฤติกรรมตางๆ ของบุคลากรที่ใชในการวิจัย ข) กิจกรรม (activities) คือ การกระทํา หรือพฤติกรรมที่เปน
กระบวนการที่มีขั้นตอนและมีลักษณะตอเนื่อง ค) ความหมาย (meaning)  คือ คําอธิบายของบุคคลเกี่ยวกับการ
กระทําหรือกิจกรรม เพื่อทราบโลกทัศน ความเชื่อ ทัศนคติของชุมชน ง) ความสัมพันธ (relationship) คือ 
ความสัมพันธระหวางบุคคลในชุมชนที่เกี่ยวของ จะไดทราบความสัมพันธ ความขัดแยง ความเกี่ยวโยงของ
บุคลากร จ) การมีสวนรวมในกิจกรรม (participation) คือ การปรับตัวบุคคล การใหความรวมมือ และยอมเปน
สวนของโครงสรางกิจกรรมการบริหาร พรอมจะเปนพวกเดียวกัน จะทราบความขัดแยงและราบรื่นไดชัดเจน 
และ ฉ)  สภาพสังคม (setting) คือ ภาพรวมทุกแงมุมที่สามารถบันทึกจากภาคสนามเกี่ยวกับกิจกรรมใน  
10 ขั้นตอนของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม  2) จัดแบงขอมูลจากบันทึกภาคสนามของผูวิจัยในสวนที่
เปนขอความพรรณนาเหตุการณเกี่ยวกับกิจกรรมใน 10 ขั้นตอนของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม   
3) การวิเคราะหขอมูล ทําใหเปนสภาพปจจุบันจากขอความพรรณนาเหตุการณเกี่ยวกับกิจกรรมใน 10 ขั้นตอน
ของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม โดยนํารายงานการวิเคราะหขอมูลของแตละวัตถุประสงคของการวิจัยที่
วิเคราะหแลว ไปใหบุคลากรที่เกี่ยวของไดรับทราบ ชวยยืนยันตรวจแกไขผลการวิเคราะห และคําแนะนําเพื่อ
ปรับปรุงรายงานใหถูกตองสมบูรณมากขึ้น การตรวจสอบขอมูลจะใชบุคลากรหลายคนในเหตุการณของกิจกรรม 

จากการวิจัยในครั้งนี้ไดองคความรูจากการปฏิบัติที่ไดทั้งในกรณีที่เกี่ยวกับ “การบูรณาการ” เปนตัว
สอดแทรก และในกรณีที่เกี่ยวกับ “การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม” นั้น มีองคประกอบที่สําคัญดังนี้ คือ  
1) โครงสรางการบริหารและจัดการงานวิชาการตามหลักการบูรณาการแนวทีมฟุตบอลใชรูปแบบการบูรณาการแบบ
ทีมฟุตบอลเชิงรุก 2) ใชหลักการบูรณาการ 9 ประการ 3) การกําหนดบทบาทหนาที่ของผูเกี่ยวของกับการบูรณาการ  
4) คํานึงถึง 10 หลักการ 10 จรรยาบรรณ และ 10 บทบาทของผูวิจัยในการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมี สวนรวม เปน
พ้ืนฐาน และ 5) มีขั้นตอนยอยการดําเนินงานในแตละขั้นตอน ทําใหไดกรอบแนวคิดเพื่อการปฏิบัติ 3 พลังเสริม
การบูรณาการเพื่อพัฒนางานวิชาการดวยหลักการบูรณาการในโรงเรียนบานบึงฉิม: องคความรูที่ไดจากการวิจัย
เชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม ดังแสดงในภาพที่ 19 
 



 

 

 
 
 
 

งาน 
วิชาการ

โรงเรีย

น 

ทีม
แกน
นํา 

ทีม

แกน

นํา 

ทีม 
แกน
นํา 

เปาหมาย 

โรงเรียนผานการ
ประเมินคุณภาพ
ภายในที่อิง

สถานศึกษาตาม
มาตรฐาน
การศึกษาขั้น
พื้นฐาน 

-  มฐ. 12, 14และ
15 

ระดับ “ ดี ”  
หรือ 

“ 3 ”   ขึ้นไป 
 

ภาพที ่19 กรอบการปฏบิัติ 3 พลังเสริมการบูรณาการเพือ่พัฒนางานวิชาการดวยหลักการบูรณาการในโรงเรียนบานบึงฉิม:  องคความรูที่ไดจากการวจิัย 

ทีมงานโครงการ 
ป. 2 – ป.3 

(ทีมตนหอม) 

หัวหนาสาย 
(ทีมงาน
ประจํา 
ป.2 –3) 

ทีมโครงการ       
ป. 4 –.6 

(ทีมคะนา) 

ทีมงานโครงการ 
อนุบาล – ป.1 

(ทีมผักบุง) 

พลังการยึดถือ 

หลักการ 9 ประการ คือ 

1. สรางมิตรภาพและ 
ความเขาใจรวมกัน 

2. กําหนดเปาหมาย  
ชัดเจน 

3. ศรัทธาผูนํา 
4. ยึดโครงสราง บทบาท 

หนาที่ในแนวราบ 
ไมใชแนวตั้ง 

5. สรางประโยชนรวมกัน 
6. การมีสวนรวมทุก

ขั้นตอน 
7. การมีทีมงานที่ 

หลากหลาย 
8. มีทุนของการพัฒนา

หรือศักยภาพเดิมกอน
พัฒนา 

9. มีความเสียสละ 

หัวหนาสาย 
(ทีมงาน 
ประจํา 

หัวหนา
สาย 

(ทีมงาน
ประจํา 
ป.4 – 6) 

 

ผู 
บริหาร
โรง 
เรียน 

การบูรณาการแบบทีมฟุตบอลภายในโรงเรียนเนนการปฏิบัติเชิงรุกเพื่อบรรลุเปาหมายที่คาดหวัง พลัง 

การสงเสริม

สนับสนุนและ

ประสานตาม

บทบาทหนาที่ของ 

กลุมสงเสริม และ

สนับสนุนนอก

สถานศึกษา  
ประกอบดวย 

สํานักงานเขตพืน้ที่
การศึกษาขอนแกน 
เขต 1  ชุมชน/

ทองถิน่   ผูปกครอง  
และชมรมศษิยเกา 
ผูปกครอง และครู
โรงเรียนบานบึงฉิม 
 

 

คณะ 
กรรม 
การ
สถาน
ศึกษา 

สนง. เขตพื้นที่
การศึกษาขอนแกน 

เขต1 

ชุมชน/ ทองถิ่น 

ผูปกครอง 

ชมรมศิษยเกา 
ผูปกครองครูฯ 

กลุมสงเสริม และ
สนับสนุนนอก
สถานศึกษา 

พลังการปฏิบัติตาม 10 หลักการ 10 จรรยาบรรณ และ 10 บทบาทของผูวิจัย และเสริมดวยขั้นตอนการปฏิบัติงานในขั้นตอนที่ 1 – 9 

 
ขั้นตอนที่ 2 
การวางแผน 

1. วิเคราะหสภาพ  
2. กําหนดปญหา   
3. ประเมินประเด็น   
4. วางแผนปฏิบัติ   
5. ประเมินและ

สรุปผล 

ขั้นตอนที่ 3 
การปฏิบัติ 

1. กําหนดแนว 

2. ปฏิบัติกิจกรรม  
3. ประเมินและ
สรุปผล 

ขั้นตอนที่ 4 
 การสังเกต 

1. กําหนดรูปแบบ   
2. นําเสนอ   
3. ประเมินและ

สรุปผล 

ขั้นตอนที่ 5  
การสะทอนผล  
1. สังเคราะหความรู  
2. นําเสนอ  
3. ประเมินและสรุป 

ขั้นตอนที่ 5   
การวางแผนใหม 
1.วิเคราะหสภาพ  
2.  กําหนดปญหา   
3.ประเมินประเด็น4. 
วางแผนปฏิบัต ิ
5 .  ป ร ะ เ มิ น แ ล ะ
สรุปผล 

ขั้นตอนที่ 7 
การปฏิบัติใหม 

1. กําหนดแนว 

2. ปฏิบัติกิจกรรม  
3. ประเมินและ
สรุปผล 

ขั้นตอนที่ 8 สังเกต
ผลใหม 

1. กําหนดรูปแบบ   
2. สังเกตและเสนอ  
3. ประเมินและ
สรุปผล 

ขั้นตอนที่ 9 
สะทอนผลใหม 

1. สังเคราะหความรู  
2. นําเสนอ  
3. ประมวลผลและ
สรุป 

ขั้นตอนที่ 1 
การเตรียมการ 

1. สรางมิตรภาพ 
2. สรางความ

ตระหนกั 
3. สรางแผนที ่
4. ประเมินและ

สรุปผล 
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จากผลการวิจัย ผูวิจัยมีขอเสนอแนะดังนี้  
1) จากผลการวิจัยที่พบวาแมการพัฒนางานวิชาการจะประสบผลสําเร็จตามที่คาดหวังเกือบทุก

ประการตามที่คาดหวังแตยังมีการจัดกิจกรรมการเรียนที่ยังไมประสบผลสําเร็จทั้งในวงจรแรกและวงจรที่สอง 
โรงเรียนบานบึงฉิมควรหาทางปรับปรุงแกไขตอไปอยางตอเนื่องและจริงจัง 

2) จากผลการวิจัยพบวา โรงเรียนบานบึงฉิมยังมีปญหาอื่นอีกหลายดาน ซึ่งจําเปนตองไดรับการ
พัฒนาดวยหลักการบริหารอื่นๆ  ดังนั้น โรงเรียนควรใชหลักการบริหารอื่นที่เหมาะสมมาใชเสริมหรือเพิ่มเติม 
หลักการบูรณาการดวย เชน หลักการเสริมพลัง (empowerment) หลักการตรวจสอบได (accountability) เปนตน 

3) นอกจากพัฒนางานวิชาการ โรงเรียนบานบึงฉิมจะตองใหความสําคัญกับการพัฒนางานดานอื่นๆ 
ควบคูไปพรอมกันตามหลักการบริหารแบบองครวม (holistic approach) ไมพัฒนาแบบแยกสวน เพราะทุกสวนตาง
สงผลตอการพัฒนาคุณภาพซึ่งกันและกัน เชน กรณีกิจกรรมการจัดการเรียนรูที่ผลการวิจัยพบวายังไม 
ประสบผลสําเร็จนั้นอาจมีสาเหตุจากปจจัยอื่นที่ยังไมไดรับการพัฒนา  

4) จากผลการวิจัยพบวา บุคคลในระดับตางๆ เกิดการเรียนรูขึ้นจากผลการดําเนินการวิจัย ดังนั้น 
การพัฒนางานใดๆ ในโรงเรียนโดยใชกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม โรงเรียนจะตองคํานึงถึงผลที่
เกิดขึ้นตอการพัฒนาวิชาชีพหรือความกาวหนาทางวิชาการของครูไปดวย โดยอาจจัดใหมีโครงการพัฒนางานตาง  ๆ 
ในโรงเรียนหลายโครงการ แตละโครงการมีผูรับผิดชอบ มีบุคคลอื่นๆ เปนผูรวมการวิจัย และสลับเปลี่ยนกันไปใน
รูปแบบนี้จะทําใหเกิดโครงการรอยรัดหลายโครงการที่ครูเปนนักวิจัยเจาของโครงการและสามารถนําไปเปน
ผลงานทางวิชาการเพื่อความกาวหนาในวิชาชีพไดดวย 

5) จากการใชหลักการของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมในโรงเรียนบานบึงฉิม พบวา 
สงผลตอความสําเร็จแทบทุกประการตามที่คาดหวัง นอกจากนั้นยังกอใหเกิดผลการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นทั้ง
ในระดับบุคคล กลุมบุคคล และระดับโรงเรียน รวมทั้งกอใหเกิดการเรียนรูและองคความรูจากการปฏิบัติ โดยเฉพาะ
หลักการที่ให “ความเปนประชาธิปไตย” กับผู ม ีสวนรวมทุกฝาย ดังนั ้น โรงเรียนบานบึงฉิม ตองตระหนัก 
ถึงศักยภาพที่มีอยูในตัวครู บุคลากร คณะกรรมการสถานศึกษา และชุมชน วาสามารถจะกระตุนออกมาใชใหเกิด
ประโยชนตอการบริหารงานใดๆ ในโรงเรียนไดโดยหลักความเปนประชาธิปไตยในการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบ 
มีสวนรวม ในขณะเดียวกันก็ตองมุงพัฒนาตนเองใหไดรับองคความรูใหมจากภายนอกเพื่อบูรณาการเขากับ
ศักยภาพของตัวเองใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

6) จากผลการใชกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมเพื่อพัฒนางานวิชาการดวยหลัก
การบูรณาการในโรงเรียนบานบึงฉิมไดมุงเนนที่ผลลัพธ 3 ประการที่สําคัญ คือ 1) เพื่อการเปลี่ยนแปลง 2) เพื่อ
การเรียนรูทั้งระดับบุคคล กลุมบุคคล และโรงเรียน และ 3) เพื่อกอใหเกิดองคความรูใหมจากการบูรณาการ 
ของภาคที่เปนประสบการณของผูปฏิบัติและภาคที่เปนทฤษฎีของผูวิจัย พบวา ไดผลลัพธตามที่คาดหวังที่ดี แต
อาจเพิ่มใหความสําคัญกับการเรียนรูที่เกิดขึ้น “ระหวางกลุม” และ “ระดับชุมชน” ที่เขามามีสวนรวมในการวิจัย
ดวย และนอกจากนั้นจะตองคํานึงถึง “เปาหมายสุดทาย” ของการพัฒนางานใดๆในโรงเรียนวาจะตองมุงให
เกิดผลการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีใหเกิดขึ้นกับนักเรียนเปนสําคัญ 

7) จากผลการวิจัย พบวา ความสําเร็จในการพัฒนางานวิชาการโดยหลักการบูรณาการ จากการ
วิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมในครั้งนี้เกิดจากความรวมแรงรวมใจของบุคลากรภายนอกโรงเรียนเปนสําคัญ
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ดวย ไมวาจะเปนคณะกรรมการสถานศึกษา ผูปกครอง ผูนําชุมชน และชุมชน โรงเรียนบานบึงฉิมจะตองรักษาสัม
พันธภาพระหวางบุคคลกลุมตางๆ ใหเขามามีสวนรวมในการพัฒนาโรงเรียนอยางตอเนื่อง และอยางยั่งยืน 

8) จากการดําเนินการวิจัยพบวาเหตุผลหลักที่ทุกฝายเขามามีสวนรวมในการพัฒนางานวิชาการใน
โรงเรียน โดยเฉพาะผูปกครองและผูนําชุมชน คือ ตองการใหโรงเรียนสามารถพัฒนา  “บุตรหลาน” ของพวกเขาได
อยางเต็มศักยภาพ ดังนั้นโรงเรียนบานบึงฉิมจะตองตระหนักอยูเสมอวา “บุตรหลาน” ของบุคคลในชุมชนจะตอง
เปนเปาหมายหลักของการพัฒนาอยูเสมอ จึงจะไดรับความรวมมือรวมใจจากบุคคลเหลานั้นอยางเต็มกําลัง 

9) จากผลการวิจัยพบวาการใชหลักการบูรณาการเพื่อพัฒนางานวิชาการในโรงเรียนบานบึงฉิม 
เกิดจากการเสริมพลังที่สําคัญ 3 ประการ คือ 1) พลังจากการสนับสนุนจากบุคคล กลุมบุคคล หรือหนวยงาน
ภายนอกโรงเรียนตามบทบาทหนาที่ของแตละฝาย 2) พลังจากการยึดถือในหลักการ 9 ประการ คือ การสราง
มิตรภาพและความเขาใจรวมกัน การกําหนดเปาหมายชัดเจน ความมีศรัทธาผูนํา การยึดโครงสราง บทบาทและ
หนาที่ในแนวราบ การสรางประโยชนรวมกัน การมีสวนรวมทุกขั้นตอน การมีทีมงานที่หลากหลาย  การมีทุนหรือ
ศักยภาพเดิมกอนพัฒนาและความเสียสละ และ 3) พลังจากการยึดถือหลักการ จรรยาบรรณ และบทบาทพื้นฐาน
ของผูวิจยั  รวมทั้งการรวมกันคิดพัฒนาขั้นตอนการทํางานในแตละขั้นตอนของวงจรการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมี
สวนรวมนั้น โรงเรียนบานบึงฉิมจะตองใหความสําคัญกับการนําเอาพลังทั้ง 3 ประการนี้มาใชเพื่อการพัฒนางานใน
โรงเรียนใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดอยูเสมอ และพยายามพัฒนาพลังเสริมใหมๆ ใหเกิดขึ้นดวย 

ทั้งนี้ จากการที่ไดศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม (participatory action 
research: PAR) ดังที่กลาวมาแลวนั้น ในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดนําเอาแนวคิดที่ วิโรจน  สารรัตนะ (2553) ไดทํา 
การศึกษาและพัฒนาขึ้นมาเปนกรอบแนวคิดหลัก เสริมดวยแนวคิดของนักวิชาการตางประเทศอีก 6 ทัศนะ คือ 
Seymour-Rolls & Hughes (2000),  Mills (2007),  Quixley (2008),  James, Milenkiewicz & Bucknam (2008), 
Creswell (2008) และ  McTaggart (2010)  ดังนี้  

กรอบแนวคิดหลัก 
1. คํานึงถึง 2 กระบวนทัศนที่เปนรากฐานของการแสวงหาความรูทฤษฎีสังคมเชิงวิพากษ (critical 

social theory) และทฤษฎีหลังสมัยใหมนิยม (theories of postmodernism) 
2. คํานึงถึง 10 หลักการของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมที่ผูเขียนกลาวถึงมาแลวขางตน 

ดังนี้ 1) ในบริบทเฉพาะ 2) ทักษะที่หลากหลาย 3) มุงการเปลี่ยนแปลง 4) มุงใหเกิดการกระทําเพื่อบรรลุผล  
5) รับฟงขอคิดเห็นจากผูรวมวิจัยทุกคน 6) วิเคราะห วิพากษและประเมินตนเอง 7) ตระหนักในศักยภาพ  
ความเชี่ยวชาญและการเปนผูมีสวนไดเสียจากภายในชุมชนเอง 8) เรียนรูจากการกระทํา ทั้งสําเร็จและไมสําเร็จ 
เกิดกระบวนการเรียนรูรวมกันอยางเปนระบบ 9) การมีบันทึกของผูรวมวิจัยทุกคน เชน การเปลี่ยนแปลงใน
กิจกรรมและการปฏิบัติ การเปลี่ยนแปลงในคําอธิบายสิ่งที่ปฏิบัติ การเปลี่ยนแปลงในความสัมพันธทางสังคมและ
รูปแบบองคการ การพัฒนาตนเองจากการรวมในการวิจัย เปนตน 10) นําไปสูการปฏิบัติหรือการพัฒนาที่ยั่งยืน 

3. คํานึงถึง 10 จรรยาบรรณ ดังนี้ 1) ผูวิจัยตองรับผิดชอบตอการรักษาความลับ 2) ผูรวมวิจัยเขาถึง
ขอมูลตางๆ ไดอยางเสมอภาคกัน 3) ทิศทางการวิจัยและผลลัพธที่คาดหวังเกิดจากการตัดสินใจรวมกัน 4) ให 
ผูรวมวิจัยมีสวนรวมในการออกแบบกระบวนการวิจัยมากที่สุด 5) มีการปรึกษาหารือรวมกัน และขอเสนอแนะ
ไดรับการเห็นชอบจากทุกฝาย 6) การสังเกตหรือการตรวจสอบเอกสารเพื่อจุดมุงหมายอื่นตองไดรับการอนุญาตกอน 
7) ผลการดําเนินงานจะยังคงปรากฏใหเห็นและเปดโอกาสใหผูอื่นใหขอเสนอแนะได 8) ไมละเมิดลิขสิทธิ์งาน



75 

 

เขียนหรือทัศนะของคนอื่นโดยขาดการเจรจาตอรองกอนการจัดพิมพเผยแพร 9) ผูวิจัยตองแสดงใหทราบถึง
ธรรมชาติของกระบวนการวิจัยแตเริ่มแรกรวมทั้งขอเสนอแนะและผลประโยชน และ 10) ผูรวมการวิจัยตางมี
อิทธิพลตอการทํางานแตผูที่ไมประสงคมีสวนรวมตองไดรับการยอมรับและเคารพในสิทธิสวนบุคคล  

4. คํานึงถึง 10 บทบาทของผูวิจัย  ดังนี้ 1) เปนครู  2) เปนผูนํา 3) เปนผูฟงที่ดี  4) เปนนักวางแผน  
5) เปนนักออกแบบ  6) เปนนักวิเคราะห  7) เปนนักสังเคราะห 8) เปนนักสังเกตการณ 9) เปนนักรายงานผล และ 
10) เปนผูสงเสริมสนับสนุนและอํานวยความสะดวก 

กรอบแนวคิดเสริม 
1. ประยุกตใชแนวคิดของ Seymour-Rolls & Hughes (2000) ที่กลาววา “กลุมที่จะเลือกทําการวิจัย

วิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมนั้นจะตองรวมกันนิยามหัวขอที่เปนสิ่งกังวลใจหรือคิดวาเปนปญหา (thematic 
concern) โดยผานการสนทนา (discussion) และการสะทอนผล (reflection) รวมกันในกลุมของผูที่มีสวนไดเสีย 
(stakeholders) เสียกอนที่จะมีการดําเนินการตามขั้นตอนอื่นๆ ตอไป” 

2. ประยุกตใชแนวคิดของ  Mills (2007) มาชวยเสริมการกําหนดกรอบแนวคิดในการวิจัยในครั้งนี้
โดยเนนหลักการที่สําคัญ 4 ประการในการวิจัย คือ (1) จะตองเปนแบบมีสวนรวมและเปนประชาธิปไตย 
(participatory and democratic)  (2) จะตองตอบสนองตอสังคมและเกิดขึ้นภายในบริบทของสังคม (3)  จะตองชวย
ใหผูวิจัยและผูรวมวิจัยสามารถที่จะตรวจสอบวิธีการดําเนินงานตามวิธีการของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม
อยางเปนมืออาชีพมากขึ้น และ (4) ความรูที่ไดจากกระบวนการวิจัยจะตองชวยปลดปลอย (liberate) ผูที่ 
มีสวนรวมทุกฝาย รวมทั้งจะชวยสรางเสริมการเรียนรูใหผูรวมวิจัย และชวยในการกําหนดนโยบายของหนวยงาน
ที่เกี่ยวของ 

3. ประยุกตใชแนวคิดของ Quixley (2008) มาชวยเสริมการกําหนดกรอบแนวคิดในการวิจัยในครั้งนี้
โดยเนนวาผูรวมวิจัยจะตองมีสวนรวมในทุกขั้นตอนของการวิจัยในทุกตารางนิ้ว และมีทรรศนะตอการวิจัยใน
ครั้งนี้วาเปนงานวิจัยของพวกเขา เพื่อผลประโยชนของพวกเขา และเปนสิ่งที่พวกเขาสามารถที่จะมีผลกับสิ่งนั้น
ไดและสามารถปรับปรุงงานวิจัยของพวกเขาใหดียิ่งขึ้น รวมทั้งการนําเอาหลักการสําคัญ 7 ประการมาเปนแนวคิด
ในการดําเนินงานคือ (1) สงเสริมใหผูมีสวนไดเสียสะทอนผล (reflection) และหาวิธีการที่จะปรับปรุงการบริการ
ใหดีขึ้นโดยเชื่อมโยงการสะทอนผลและการปฏิบัติอยางเขมแข็งแลวผนวกกันใหแนนขึ้นในลักษณะที่เปนเอกสาร
และเกิดขึ้นในเวทีสาธารณะ (2) สงเสริมใหผูมีสวนไดเสียสามารถที่จะมีสวนรวมในการวินิจฉัยคําถาม  
ตอบคําถามและตัดสินใจเกี่ยวกับการกระทํา  (3) ใหผูมีสวนไดเสียมีสวนรวมในการที่จะรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับ
คําถามของตัวเอง (4) การทํางานในลักษณะของการรวมมือ (collaborative) ที่จะชวยลดขั้นตอนตางๆ ใหนอยลง
กวาเดิม และจะทําใหเกิดการแบงปนอํานาจกันระหวางผูที่มีสวนไดเสียทั้งหมด 5) สงเสริมใหผูมีสวนไดเสียมี
ความรับผิดชอบในการวิเคราะหเชิงวิพากษ (critical analysis) รวมทั้งมีความรับผิดชอบในการประเมิน 
(evaluation) และการบริหารจัดการ (management) ของตัวเอง (6) สนับสนุนใหผูมีสวนไดเสียเรียนรูอยางตอเนื่อง
และเปดเผย (progressively  and publicly) โดยการทดสอบแนวคิดดานการกระทํา  และ(7) มีความตอเนื่อง 
จนสามารถทําใหผูมีสวนไดเสียตอบคําถามหรือปญหาที่ใหญกวาเดิมได 

4. ประยุกตใชแนวคิดของ James, Milenkiewicz & Bucknam (2008) มาชวยเสริมการกําหนดกรอบ
แนวคิดในการวิจัยในครั้งนี้โดยเนนไปที่คุณลักษณะที่สําคัญ 3 ประการที่จะชวยเพ่ิมประสิทธิภาพของการวิจัย  
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เชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม คือ 1) องคประกอบเกี่ยวกับการมีสวนรวมของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม
จะชวยในการสรางชุมชนการปฏิบัติ 2) เปนวิธีการหนึ่งของการพัฒนาวิชาชีพ และ 3) คุณสมบัติในสองขอขางตน
จะมีสวนสําคัญในการเกี่ยวโยงความชํานาญและความรูสึกถึงความเปนมืออาชีพของผูนําการวิจัยเชิงปฏิบัติการ
แบบมีสวนรวมไปปฏิบัติ 

5. ประยุกตใชแนวคิดของ  Creswell (2008) มาชวยเสริมการกําหนดกรอบแนวคิดในการวิจัยใน
ครั้งนี้โดยนําเอาแนวคิดเกี่ยวกับลักษณะที่สําคัญของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม  6 ประการที่เขาได
เสนอแนะไวคือ 1) มีจุดเนนไปสูการนําไปปฏิบัติ  2) การดําเนินการวิจัยมีการปฏิบัติรวมกันระหวางนักวิจัยและ 
ผูที่เกี่ยวของ  3) เปนความรวมมือกันระหวางนักวิจัยและผูเขารวมการวิจัย  4) เปนกระบวนการที่เปนพลวัต 
(dynamic process) ในลักษณะของเกลียวปฏิสัมพันธ ที่มีกระบวนการยอนกลับและนําไปสูการพัฒนาขั้นตอไป 
(back and forth) จากผลสะทอนของสิ่งที่เปนปญหา การเก็บรวบรวมขอมูล และการปฏิบัติ 5) การพัฒนาแผนการ
ดําเนินงานตองสามารถนําไปปฏิบัติได และ 6) มีการนําเสนอผลการวิจัยตอผูเกี่ยวของโดยนํามาใชรวมกับแนวคิด
ในการสงเสริมความเทาเทียมกัน (egalitarian)และความเปนประชาธิปไตย (democratic) และที่สําคัญคือเพื่อที่จะ
ทําใหทุกคนที่มีสวนรวมในการวิจัยเกิดความมั่นใจไดวาผลจากการวิจัยที่ไดรวมกันลงมือปฏิบัตินั้นจะทําใหพวก
เขาจะมีความเปนอยูที่ดีขึ้น (well-being) 

6. ประยุกตใชแนวคิดของ McTaggart (2010) มาชวยเสริมการกําหนดกรอบแนวคิดในการวิจัยใน
ครั้งนี้โดยเนนวาการวิจัยเชิงปฏิบัติการนั้นเปนการนําคนมารวมกันเพื่อที่จะสะทอนผลและลงมือปฏิบัติในเรื่องที่
เขามีความกังวลใจรวมกัน (thematic concern) โดยการใชแนวทางที่เปนระเบียบเพื่อที่จะทําใหการทํางานของพวก
เขามีความสอดคลอง (coherent) มีความยุติธรรม (just) มีเหตุมีผล (rational) มีความรอบรู (informed) มีความ 
พึงพอใจ (satisfying) และมีความยั่งยืน (sustainable) เพิ่มมากขึ้น 
 

2. แนวคิดและหลักองครวม: ตัวแปรสอดแทรกเสริมในการวิจัย 
การศึกษาวรรณกรรมที่เกี่ยวของกับหลักการและแนวคิดในเรื่องหลักองครวม (holistic approach) ในที่นี้  

มีจุดมุงหมายเพื่อที่จะพัฒนากรอบแนวคิดเชิงทฤษฎีเกี่ยวกับหลักองครวมที่จะใชเปน ตัวสอดแทรกเสริม 
(additional intervention) ในการวิจัยครั้งนี้ และเพื่อที่จะทําใหผูวิจัยเกิดความไวเชิงทฤษฎี (theoretical sensitivity) 
และสามารถนําหลักการหรือแนวคิดนี้ไปประยุกตใชในการวิจัยไดอยางเหมาะสม  โดยมีเนื้อหาสาระสําคัญใน
การนําเสนอดังตอไปนี้ 

2.1 ความหมายและลักษณะขององครวม 
องครวม (holistic) หมายถึง ความเปนจริงทั้งหมดของสรรพสิ่งยอมมีคุณสมบัติสําคัญเฉพาะตน ซึ่ง

ไมสามารถเขาใจไดโดยการแยกสิ่งนั้นออกเปนสวนยอยๆ แลวศึกษาจากคุณสมบัติของสวนยอยๆ นั้น แมจะเอา
คุณสมบัติของสวนยอยๆ นั้นมารวมกันก็ไมสามารถเทียบความหมายหรือความสําคัญกับคุณสมบัติขององครวม
เดิมได สรุปก็คือในโลกมนุษยทุกๆ สิ่งลวนมีความสัมพันธระหวางกันอยางมีรูปแบบ(pattern) ซึ่งเปนรูปแบบ
ความสัมพันธที่ธรรมชาติเปนตัวกําหนด (Sullivan, 2001; Beckett, 2008; Hettler, 2008; นที  เทียนประทีป, 2551) 
ดังที่ พิพัฒน  พสุธารชาติ (2546) ไดกลาวถึงองครวมไววา หนวยรวมเปนมากกวาผลรวมของสวนยอย (The 
whole is more than the sum of its parts) ถือวาเปนความเชื่อพ้ืนฐานของทรรศนะที่เรียกวา“องครวม” (holistic) ซึ่ง
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เปนทรรศนะที่ถือวาความเปนจริงทั้งหมดของสิ่งใดยอมเปนคุณสมบัติสําคัญเฉพาะตน ซึ่งไมสามารถเขาใจได
โดยการแยกสิ่งนั้นออกเปนสวนยอยๆ แลวศึกษาจากคุณสมบัติของสวนยอยๆ นั้น แมจะเอาคุณสมบัติของ
สวนยอยๆ นั้นมารวมกันก็ไมสามารถเทียบความหมายหรือความสําคัญกับคุณสมบัติขององครวมเดิมได  ทั้งนี้ 
คําวาองครวม หรือ holistic มาจากรากศัพทในภาษากรีกวา “holos” ซึ่งหมายถึง “ความเปนจริงหรือความสมบูรณ
ทั้งหมดของสรรพสิ่งเอกลักษณและเอกภาพที่มิอาจแบงแยกเปนสวนยอยได” หรือมีความหมายตามพจนานุกรม
ภาษาอังกฤษฉบับ Oxford วา “แนวโนมตามธรรมชาติในการสรางองคาพยพ (wholes) ที่มีคุณสมบัติมากกวา
ผลรวมขององคประกอบ” คําวา “องครวม” นี้ยังคงเปนเรื่องแปลกใหมและเขาใจยากซึ่งถูกใชอยางแพรหลายมาก
ขึ้นในสถานการณตางๆ ทั้งในแวดวงนักวิชาการ การเมือง  และศาสตรสาขาตางๆ  แตอยางไรก็ตาม “องครวม” 
มักจะถูกนําไปใชโดยมุงหวังใหเกิดการมองเปาหมายที่กวางขวางรอบดาน และมีความสัมพันธเช่ือมโยงกับคําวา 
“บูรณาการ” “เติมเต็ม” และ “ยั่งยืน” (กรมสงเสริมอุตสาหกรรม, 2550) ซึ่งสอดคลองกับที่ มูลนิธิดรุณาทร (2552) 
ที่กลาววาคําวา “องครวม” (holistic หรือ wholistic) หมายถึง ทัศนะในการมองปรากฏการณหรือสิ่งตางๆ ที่
เกิดขึ้นในสังคมในทุกๆ มิติวามีความโยงใยและเกี่ยวของตอกัน  เชน การพัฒนาเด็กแบบองครวมหมายถึงการ
พัฒนาเด็กในทุกดานที่สําคัญ ไมวาจะเปนดานจิตวิญญาณ รางกาย สังคม อารมณ หรือการศึกษา ซึ่ง หัสชัย   
สิทธิรักษ (2550) ไดกลาวไวในลักษณะเดียวกันวา คําวา “องครวม” (holistic  ideology) หมายถึง แนวคิดในการ
ทําความเขาใจปรากฏการณหรือสิ่งตางๆ โดยคํานึงถึงองคประกอบทั้งหมด (ปจจัยภายในและปจจัยภายนอก)  
ที่กอใหเกิดปรากฏการณหรือสิ่งนั้นๆ และพิจารณาถึงความเชื่อมโยงและการสอดประสาน กันในทุกๆ สวนของ
องคประกอบนั้น อีกคําหนึ่งที่มีความหมายใกลเคียงกันคือ “บูรณาการ” (integration) ที่หมายถึง การทําให
สมบูรณคือทําใหหนวยยอยๆ ที่มีความสัมพันธกันรวมกันทําหนาที่อยางผสมกลมกลืนเปนองครวมหนึ่งเดียวที่มี
ความครบถวนสมบูรณในตนเอง หรืออีกนัยหนึ่ง คําวา “องครวม” นาจะสอดคลองกับคําวาความคิดเชิงระบบ 
(system approach) ซึ่งหมายถึงสิ่งตางๆ ที่รวมกันและตางทําหนาที่ของตนเองอยางมีระเบียบ โดยสวนประกอบ
หรือปจจัยตางๆ ของระบบมีความสัมพันธซึ่งกันและกัน เพื่อใหการดําเนินงานบรรลุวัตถุประสงคที่กําหนดไว 
ความคิดเชิงระบบเปนสิ่งที่มีมานานแลวในธรรมชาติ เชน ระบบสุริยะจักรวาล  ระบบนิเวศน ระบบรางกายมนุษย 
เปนตน ซึ่งถือเปนระบบ องครวมใหญที่ประกอบดวยระบบยอยอีกหลายระบบ แตถาระบบยอยในระบบองครวม
ใหญบกพรองไปหรือทํางานไมสัมพันธกับระบบใหญ เชน ระบบยอยอาหาร หรือ ระบบหายใจเกิดบกพรองไปก็
จะทําใหองครวมใหญคือระบบรางกายเกิดปญหาขึ้นได มนุษยจึงเอาความคิดเรื่องระบบมาใชในการบริหารและ
การทํางานโดยใหคํานึงถึงความเปนองครวมของระบบที่ครบวงจรมากขึ้น ซึ่งถาหากเราจะพิจาณาเปรียบเทียบ
องครวมเหมือนเครื่องจักรอะไรสักช้ินที่เปนรูปรางและทํางานไดสมบูรณ สวนประกอบของเครื่องจักร น็อต   
สกรู  ลูกสูบ  สายพาน  อุปกรณที่ประกอบเปนรูปเครื่องจักรแตละช้ินเปรียบเสมือนการแยกสวนเปนสวนยอย แต
ละสวนทําหนาที่แตอยางที่สมบูรณสอดประสานกันทําใหเครื่องจักรทําหนาที่ไดอยางสมบูรณ  ดังนั้น ทุกสวนมี
ความสําคัญเชื่อมโยงตอกันมองในภาพรวมเปนเครื่องจักรพรอมที่จะทํางานไดอยางดี ในสวนของมนุษยหาก
เปรียบเทียบรางกายเปนองครวมสวนประกอบยอยแตละสวนที่จะประกอบเปนรางกายจะตองทําหนาที่สัมพันธ
กัน อาทิ กระดูกเปนโครงสรางหลักของรางกาย ระบบอวัยวะ ตางๆ  สมอง  ตา หู จมูก  มือ แขน ขา  เทา  ระบบ
กลามเนื้อ  ระบบภายในของรางกายอวัยวะตางๆ  ตับ ไต ลําไส  และระบบประสาทตางๆ เปรียบเสมือนแยกสวน
ซึ่งจะตองทําหนาที่แตละสวนเชื่อมโยงตอกันจึงจะเปนมนุษยที่สมบูรณ หรือหากมองในทฤษฎีระบบภาพรวมของ
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ระบบจะตองพิจารณาทั้งระบบดวย อาทิ  บริบท (context)  ปจจัยนําเขา(input)  กระบวนการ(process)  ผลผลิต
(output)  และการยอนกลับ(feedback)  ถาผลผลิตที่ถูกกระทํายังไมสนองตอบจะตองดําเนินการเปนระบบ
ตอเนื่องกันไปจนเปนที่พึงพอใจ  หากพิจารณาระบบที่กลาวมาทั้งหมดเปรียบเสมือนองครวมและสวนประกอบ
ยอยของระบบคือการแยกสวนแตตองทําหนาที่เช่ือมโยงซึ่งกันและกัน  ดังที่  ทัศนีย  ลักขณาภิชนชัช (2551)  
กลาววา  คําวา “องครวม” หมายถึง ความเปนทั้งหมดที่ผลกระทบเชื่อมโยงถึงกัน (holistic approach) เปรียบ
เหมือนนกที่บินไดตองมีองคประกอบครบถวนทุกสวนของการเปนนก หรือ การเปนคนที่สมบูรณ ก็ตองมี
องคประกอบครบถวนทั้ง รางกาย จิตใจ อารมณ สังคม สติปญญา การบกพรองในองคประกอบใดองคประกอบ
หนึ่งยอมสงผลกระทบตอกันทําใหเกิดปญหาความเดือดรอนที่ควรไดรับการชวยเหลือเพื่อเสริมสรางใหเปนคนที่
สมบูรณ  นอกจากนี้  วิลาส  เตชะไพบูลย (2552)  กลาววาทฤษฎีองครวมเปนแนวคิดที่ตรงขามกับทฤษฎีแบบแยก
สวน(reductionism) ที่เช่ือวาสามารถแยกองคาพยพออกเปนสวนยอยๆ เพื่อศึกษาความรู ความเขาใจทั้งหมด
เกี่ยวกับองคาพยพเกิดจากการสรุปรวมขอมูลความรูเกี่ยวกับสวนตางๆ เขาดวยกัน ในชวงหลายรอยปมานี้ดวย
ผลสําเร็จของวิทยาศาสตรเชิงกายภาพ ทฤษฎีแบบแยกสวนไดกลายเปนทฤษฎีที่ไดรับการยอมรับเชื่อถือมากกวา
ทฤษฎีองครวมและไดใหกําเนิดศาสตรแทบทุกแขนงที่เรารูจักกันในวันนี้ สวนทฤษฎีองครวมนั้นไดกลับมามี
ความสําคัญอีกครั้งหนึ่งในชวงศตวรรษที่ 20  นี้เองจากการคนพบทฤษฎีควันตัมฟสิกสที่สอดรับกับทฤษฎีองค
รวม และในชวง 10 ปกวา นี้เองที่มีผูนําทฤษฎีองครวมเขามาเผยแพรในประเทศไทยโดยเริ่มตนจากวงการวิชาการ
จากนั้นก็แพรไปสูกลุมนักกิจกรรมในองคกรพัฒนาเอกชนและเขาสูภาครัฐในเวลาตอมา  

จากการนําเสนอความหมายและลักษณะขององครวมดังไดกลาวในขางตนสามารถสรุปไดวา องครวม
(holistic) หมายถึง ความเปนทั้งหมดที่มีผลกระทบเชื่อมโยงถึงกันและมีความสัมพันธกันทั้งระบบ เชน การ
ปฏิบัติงานแบบองครวมนั้นมีความหมายวาในการปฏิบัติงานใหญจะมีการปฏิบัติงานยอยรวมอยูดวย หรือหากจะ
มองในแงของการบริหารจัดการองคกรแบบองครวมก็จะมีความหมายวาองคกรหนึ่งองคกรใดก็ตามยอมมี
ผลกระทบเกี่ยวเนื่องกับองคกรที่อยูรอบขางเฉกเชนเปนหนวยการบริหารเดียวกัน ดังนั้น ผลกระทบตอองคกร
หนึ่งยอมมีสวนเกี่ยวของตอองคกรรอบขางดวย เปนตน   

2.2 ความแตกตางของแนวคิดองครวมกับแนวคิดแยกสวน 
ปฐมเหตุที่ทําใหแนวคิดองครวมแตกตางกับแนวคิดแบบแยกสวนโดยสิ้นเชิงเริ่มตนจากการนิยาม

ความสัมพันธระหวางปจเจกกับความเปนจริง  โดยแนวคิดแบบแยกสวนนั้นเริ่มตนจากความเชื่อที่วาปจเจก
สามารถแยกแยะอัตวิสัยหรือความรูสึกนึกคิดของตนออกจากภาวะวิสัยหรือความเปนจริงที่ดํารงอยูภายนอก 
นอกเหนืออิทธิพลจากความรู สึกนึกคิดของผู ใดผู หนึ ่งมีสภาพเปนเอกพจนเปนสากล  ในขณะเดียวกัน 
ความเปนจริงทั้งหลายก็สามารถนํามาแยกแยะออกเปนสวนๆ ได และดวยการเฝาสังเกตอยางเปนกลางความเปน
จริงในแตละสวนก็จะปรากฏ และเมื่อรวมสวนความเปนจริงเหลานี้เขาดวยกันปจเจกก็สามารถเขาถึงความเปน
จริงทั้งหมดไดอยางครบถวนสมบูรณ   หลังจากเกิดความเขาใจในความเปนจริงครบถวนแลวปจเจกก็สามารถ
ควบคุมจัดการทุกสิ่งใหเปนไปไดตามตองการโดยมีขอบเขตของความรูและความเปนจริงเปนตัวกําหนด เชน เมื่อ
เขาถึงความเปนจริงของสวนหนึ่งสวนใดแลวก็ควบคุมจัดการสวนนั้นได เมื่อรูเกี่ยวกับทุกสวนครบแลวก็สามารถ
คุมจัดการทั้งหมดได เมื่อสภาวะของความเปนจริงมีลักษณะสมบูรณเปนเอกพจนและเปนสากลการควบคุมจัดการ
จึงตองรวมศูนยขึ้นตรงตอผูที่มีความรูสูงสุด ผูที่ทําหนาที่คิดแทนจัดการแทนผูที่มีความรูนอยกวา และเปนผู
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กําหนดกฎเกณฑและวิธีการในการจัดการ เชนกันกับความเปนจริงการจัดการจึงมีแนวทางเดียวและเปนสากล 
หรืออีกนัยหนึ่งก็คือเปนสูตรสําเร็จ  การรวมตัวกันเปนกลุมสังคมเปนไปเพื่อเปาหมายในการเพิ่มประสิทธิภาพใน
การจัดการ ดวยการแบงแยกบทบาทหนาที่ระหวางกัน และเพื่อการรวบรวมขอมูลความเปนจริงของแตละสวน
ปอนสูศูนยกลางการจัดการความสัมพันธระหวางปจเจกกับปจเจกจึงมีลักษณะขึ้นตรงตอผูที่มีความรูมากกวาใน
แนวดิ่ง ยิ่งไปกวานี้แนวคิดแบบแยกสวนก็มองปจเจกในฐานะความเปนจริงที่เปนเอกพจนเปนสากลปราศจาก 
อัตวิสัย เพราะความแตกตางหลากหลายของอัตลักษณเปนเพียงสิ่งปนเปอนที่ทําใหความเปนจริงนั้นขุนมัว  
จึงจําเปนตองตัดออกและทําลายเสียคงเหลือไวแตเอกภาพของความเปนกลาง  แนวคิดองครวมนั้นเชื่อวาความ
เปนจริงที่ปจเจกรับรูเปนเพียงสวนหน่ึงของความเปนจริงทั้งหมดที่ดํารงอยู กลาวคือไมครบถวนสมบูรณเพราะ
การรับรูความเปนจริงของปจเจกจําตองอาศัยระบบประสาทสัมผัสที่มีขอบเขตความสามารถจํากัด ดังนั้น ความ
เปนจริงที่รับรูจึงมีสภาพจํากัดไปดวย ไมเพียงความเปนจริงที่ปจเจกรับรูจะเปนเพียงความเปนจริงที่ไมสมบูรณ
เทานั้นแตยังแยกออกจากอัตวิสัยของปจเจกไมไดอีกดวย หรืออีกนัยหนึ่งก็คือปจเจกไมสามารถเปนกลางไดเหตุ
เพราะปจเจกนั้นเองคือที่มาแหงความเปนจริง สิ่งที่เราเขาใจวาคือความเปนจริงที่ดํารงอยูอยางอิสระแทจริงเปน
เพียงขอมูลความเปนจริงบางสวนที่รับรูผานระบบประสาทสัมผัสเขาสูสมองเพื่อตีความและประกอบขึ้นใหมเปน
ภาพเสมือนจริงเทานั้น  ดวยเหตุนี้ความเปนอัตลักษณจึงมีผลตอภาพความเปนจริงที่ เราสรางขึ้นตั้งแต
ประสบการณ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม สภาพแวดลอม สังคม เปาหมาย ฯลฯ เปนตน ปจจัยเหลานี้ที่ประกอบ
ขึ้นเปนตัวเรา ลวนแลวแตสงผลตอความเปนจริงที่เราสรางขึ้นทั้งสิ้นเมื่ออัตลักษณอัตวิสัยของปจเจกเปลี่ยนไป 
ความเปนจริงก็เปลี่ยนไปดวย ในอีกดานหนึ่งความเปนจริงก็มิอาจถูกตัดแบงออกเปนสวนๆ ได เพราะการดํารงอยู
ของแตละสวนนั้นขึ้นอยูกับความสัมพันธกับสวนรวมทั้งหมด การแยกสวนจึงสงผลใหทั้งสวนที่ถูกแยกและ
สวนรวมที่ถูกพรากสวนออกไป ขาดความครบถวนสมบูรณลงทันที ตัวอยางเชน หากตัดแขนของนายวิลาส
ออกมา ความเปนนายวิลาศก็ไมสมบูรณและความเปนแขนของนายวิลาสก็ไมสมบูรณ  ดังนั้นความรูที่ไดจากการ
มองแบบแยกสวนเพื่อทําการศึกษาจึงเปนเพียงการศึกษาชิ้นสวนที่ไมสมบูรณทั้งสิ้น และเมื่อประกอบความรูจาก
สวนที่ไมสมบูรณเขาดวยกันผลรวมจึงเปนเพียงสภาพความเปนจริงที่ไมสมบูรณเทานั้น  การไดรับขอมูลความรูที่
ใกลเคียงความเปนจริงที่สุดเปนสิ่งที่จําเปนอยางยิ่งตอการดํารงชีวิตของสรรพสิ่งทุกชีวิตจึงจําเปนตองติดตอ
แลกเปลี่ยนกันเพื่อคัดสรรและรวบรวมความเปนจริงที่ไมสมบูรณจากแตละปจเจกมาปะติดปะตอเขาดวยกันเปน
ภาพรวมที่เสมือนจริงมากที่สุด ดังนั้น ถาจะกลาวใหถูกตองที่สุดตามแนวคิดองครวมแลว ความเปนจริงก็คือสิ่งที่
ปจเจกรวมกันสรางขึ้น ผูที่มีอัตลักษณ อัตวิสัยใกลเคียงกันก็รวมกันสรางความเปนจริงชุดหนึ่งที่มีความแตกตาง
กับความเปนจริงชุดอื่นที่กลุมอื่นที่มีอัตลักษณ อัตวิสัยคลายกันสรางขึ้น ฉะนั้นความเปนจริงจึงเปนพหูพจนไมใช
เอกพจน มีสภาพเฉพาะกลุม เฉพาะพื้นที่ที่มิใชสิ่งสากล (วิลาส  เตชะไพบูลย, 2552)  

นอกจากนี้ ความเปนจริงที่ปจเจกรวมกันสรางขึ้นนี้ ก็ยังแปรเปลี่ยนไปตามการปฏิสัมพันธของปจเจก
อีกดวย ตัวอยางเชน ทุกวันนี้การมีโทรศัพทมือถือใชกันอยางแพรหลายนําไปสูการเปลี่ยนแปลงรูปแบบในการ
ปฏิสัมพันธระหวางกัน ทําใหการไมตรงตอเวลาของกลุมวัยรุนทั่วโลกไมใชความผิดอีกตอไป ตราบใดที่ยัง
สามารถติดตอกันไดดวยโทรศัพทมือถือสําหรับกลุมวัยรุนเหลานี้แลวการไมมาตามนัดไมใชความผิดที่หนักหนา 
ทวาการลืมเปดโทรศัพทมือถือหรือการปลอยใหแบตเตอรี่หมดตางหากที่ถือเปนความผิดอันใหญหลวง 
วัตถุประสงคหลักในการรวมตัวกันเปนกลุมเปนสังคมคือการรวบรวมและคัดสรรขอมูลเพื่อสรางความเปนจริง
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รวมกันโดยมีการรวมกันทํางานเปนวัตถุประสงครอง เพราะหากไมทราบความเปนจริงเสียแลวการกระทํา
ทั้งหลายก็เทากับสูญเปลา การรวมตัวแบบองครวมนั้นเกิดขึ้นทั่วไปในธรรมชาติ ตัวอยางเชน 5% ของดีเอ็นเอ ใน
สิ่งมีชีวิตแทบทุกชนิดทําหนาที่ผลิตโปรตีนซึ่งถือเปนงานหลักของดีเอ็นเอ แต 95 % ของดีเอ็นเอกลับทําหนาที่
ติดตอสื่อสารเพื่อกําหนดกฎเกณฑระหวางกันหรืออีกนัยหนึ่งรวมกันกําหนดรหัสของดีเอ็นเอ แมแตในสังคม
ชนบททั่วโลกรวมทั้งของไทยเองเดิมทีผูคนก็ใชเวลาสวนนอยกับการเพาะปลูกและการหาเลี้ยงชีพแตใชเวลาสวน
ใหญกับการพูดคุยติดตอและรวมกิจกรรมทางวัฒนธรรมกันในชุมชน  ความแตกตางหลากหลายเปนสิ่งที่จําเปน
ในสังคมแบบองครวมเพราะยิ่งมีความแตกตางหลากหลายมากเทาไรความเปนจริงที่ปจเจกรวมกันสรางก็ยิ่ง
สมบูรณครบถวนมากขึ้น สังคมแบบองครวมจึงประกอบไปดวยชุมชนตางๆ ที่แตกตางหลากหลาย ทับซอนกัน
ไปมาโดยตางก็มีอิสระในการกําหนดและจัดการตามความเปนจริงของตนและดวยการติดตอสื่อสารกันอยางเสรีก็
เกิดกลายเปนเครือขายที่สลับซับซอนเพื่อรวมกันคัดสรรปรับปรุงความเปนจริงของตนใหครบถวนสมบูรณขึ้น 
ไปอีกกอเกิดเปนเอกภาพบนพื้นฐานของความแตกตางหลากหลายซึ่งความแตกตางระหวางแนวคิดแบบแยกสวน
กับแนวคิดแบบองครวม สรุปไดดังตารางที่ 3  
 

ตารางที่ 3 ความแตกตางระหวางแนวคิดแบบแยกสวนกับแนวคิดองครวม ตามแนวคิดของ วิลาส เตชะไพบูลย 
 

 แนวคิดแบบแยกสวน แนวคิดองครวม 

ปจเจก เปนกลาง ไมเปนกลาง 

ความเปนจริง - เปนอิสระจากปจเจก 
- เปลี่ยนแปลงไมได 
- ครบถวนสมบูรณ 
- เปนเอกพจน 
- เปนสากล 

- ปจเจกรวมกันสราง 
- เปลี่ยนแปลงได 
- ไมครบถวนสมบูรณ 
- เปนพหูพจน 
- เฉพาะตัวเฉพาะกลุม 

การจัดการ - รวมศูนย 
- สูตรสําเร็จ 
- คิดแทนทําแทน 

- รวมกัน 
- หลากหลายตามความเหมาะสม 
- คิดเองทําเอง 

สังคม - รวมกันเพื่อทํางาน 
- เช่ือมโยงทางตั้งเปนรูปปรามิด 

- รวมกันเพื่อสื่อสารแลกเปลี่ยน 
- ทับซอนกันไปมาเปนเครือขายที่ 
  สลับซับซอน 

เอกภาพ - เกิดความเหมือน - เกิดความแตกตาง 
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2.3 องครวมในรูปแบบตางๆ 
สุรศักดิ์  หลาบมาลา (2549) ไดกลาวถึงองครวมไวในบทความเรื่อง “การใหการศึกษาโดยองครวม” 

วา ในวารสารการศึกษาชื่อ Association for Supervision and Curriculum Development (ASCD) ฉบับเดือน
กันยายน ค.ศ. 2005  ไดใหวัตถุประสงคของการศึกษาไววา “การเรียนการสอนอยางเบ็ดเสร็จควรทําใหเด็กเปนผูมี
ความรู มีสุขภาพจิตและสุขภาพกายดี มีแรงจูงใจในการเรียน มีความรูสึกรับผิดชอบตอสังคม มีสวนรวมในงาน
ดานศิลปะ เตรียมพรอมจะทํางาน สามารถพึ่งตนเองได และมีความพรอมที่จะเผชิญกับโลกที่อยูไกลออกไปจาก
สังคมของตน” และ Eisner (2005) ไดกลาววาเมื่อเรากําหนดเปาหมายหรือวัตถุประสงคแลว เราตองกําหนด
วิธีการที่จะไปสูเปาหมายนั้น แลวนําวิธีการไปปฏิบัติแลวประเมินวาประสบผลสําเร็จมากนอยเพียงใด บางครั้งเรา
ไดเปาหมาย วิธีการ การนําวิธีการไปปฏิบัติและการประเมินผลจึงควรมีลักษณะของความยืดหยุนอยูในตัว  
โดยคํานึงถึงการใหการศึกษาแกเด็กโดยองครวม (holistic) ซึ่งจะเปนฐานของการตัดสินใจ กลาวโดยสรุปเกี่ยวกับ
การใหการศึกษาโดยองครวมน้ัน โรงเรียนและสถาบันตางๆ ในสังคมตองรวมกันรับผิดชอบในการใหการศึกษา
แกเด็กโดยองครวม โรงเรียนสวนมากทําหนาที่ดานวิชาการ เชน การสอนอาน สอนเขียน หนวยงานทางดาน
สาธารณสุขรับผิดชอบดานสุขภาพรางกายและจิตใจ  ครอบครัวและชุมชนรับผิดชอบดานที่พักอาศัย อาหาร 
เสื้อผา และเปนตัวแบบที่ดีดานคุณธรรม จริยธรรม  องคกรทางศาสนารับผิดชอบดานจิตวิญญาณ ซึ่งมิใชตางคน
ตางทํา แตทุกฝายตองรวมมือกันเพื่อสนองตอการใหการศึกษาแกเด็กโดยองครวม เพราะทุกสวนในตัวเด็กไมวา
จะเปนรางกาย สติปญญา อารมณ สังคม จิตใจ และวิญญาณ ไมสามารถแยกออกจากกันได และเพื่อใหเด็กไดรับ
การศึกษาโดยองครวมน้ัน สุรศักดิ์  หลาบมาลา (2549) ไดนําเอาขอเสนอแนะจากวารสาร ASCD เกี่ยวกับบทบาท
ของผูมีสวนรับผิดชอบในการใหการศึกษามานําเสนอไวดังนี้ 

1) บทบาทของรฐัและชุมชน ซึ่งในที่นี้ไดแก หนวยงานของรัฐ องคกรปกครองสวนทองถิ่น องคกร
เอกชนและชุมชน อันเปนที่ต้ังของโรงเรียนและที่อยูของเด็กควรมีบทบาทสนับสนุนการเรียนการสอนดังนี้คือ  
(1) ชวยเหลือครอบครัวและสงเสริมใหผูปกครองของเด็กไดมีสวนรวมในการใหการศึกษาแกเด็ก (2) ใหการ
สนับสนุนโรงเรียนและทําหนาที่เปนแหลงเรียนรูใหกับนักเรียน  (3) จัดหาอาสาสมัครและตั้งชมรมผูสนับสนุน
การศึกษาเพื่อชวยเหลือโรงเรียนและนักเรียน  (4) ประสานงานกับหนวยงานตางๆ เชน สาธารณสุข เกษตร 
ประมง พิพิธภัณฑ มูลนิธิ และอื่นๆ เพื่อใหความชวยเหลือนักเรียน ครู และโรงเรียน  (5) รวมกับโรงเรียนจัดทํา
หลักสูตรสถานศึกษา (ทองถิ่น) ที่ทาทาย พรอมจัดทําคูมือครู แบบฝกหัด และแนวทางจัดกิจกรรมเพื่อใหโรงเรียน
ใชในการสอนใหนักเรียนไดรับความรูกวางขวางยิ่งขึ้น 

2) บทบาทของโรงเรียน โดยที่ถือวาโรงเรียนเปนสวนหนึ่งของสังคมจึงควรรวมมือกับชุมชนและ
สังคมในการใหการศึกษาโดยองครวมแกเด็กใหสอดคลองกับความปรารถนาของผูปกครองที่ตองการเห็น
ลูกหลานของตนมีทั้งความรู ทักษะ คุณธรรม และจริยธรรมที่ดีงาม ดังนี้คือ (1) พัฒนาครูใหสามารถสนองความ
ตองการในการเรียนของเด็กและผูปกครองในสวนที่เกี่ยวกับเด็กใหพอเพียง ทั้งที่ใชโรงเรียนเปนฐานและรวมมือ
กับหนวยงานอื่น  (2) สรางสภาพแวดลอมในโรงเรียนใหมีความปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ มีความเปนระเบียบ 
สวยงาม ใหความรู และทุกคนไววางใจกัน  (3) สรรหาครูและผูบริหารที่มีคุณภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเปน
ผูเรียนรูตลอดชีวิตมาเปนผูบริหารโรงเรียน  (4) สรางบรรยากาศที่สงเสริมความสัมพันธอันดีระหวางเด็กกับ
ผูใหญทั้งในโรงเรียนและชุมชนเพื่อเอื้อตอการใฝหาความรูและทักษะของเด็ก 



82 

 

3) บทบาทของครู ดวยครูเปนผูที่อยูใกลชิดกับนักเรียนในโรงเรียนมากกวาผูบริหาร การเรียนการ
สอนจะเกิดผลดี บรรลุเปาหมายของการศึกษาจะเริ่มตนในหองเรียน ดังนั้นครูควรมีบทบาทดังตอไปนี้คือ (1) ใช
วิธีสอนและวิธีการประเมินที่ผานการทดสอบและวิจัยมาแลววาไดผลดีตอพัฒนาการของเด็ก  (2) จัดเนื้อหาวิชาที่
กวาง ลึก และเปนที่สนใจของเด็กมาสอน รวมทั้งการนําความรูไปปฏิบัติ โดยมีบรรยากาศของการเรียนที่เปนสุข  
(3) สรางสภาพการเรียนรูในโรงเรียนใหมีลักษณะความผูกพันระหวางนักเรียนดวยกัน ผูปกครอง ครู โรงเรียน
และชุมชน  (4) จัดการหองเรียนใหมีบรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนรู  (5) ทํางานเปนตัวแบบของผูเรียนรูตลอดชีวิต 
เพื่อเปนตัวอยางแกเด็ก กาวทันกับความกาวหนาทางวิชาการที่ตนสอนและหลักการทางการศึกษา  (6) แทรก
ขอคิดทางคุณธรรมจริยธรรมในบทเรียนและกิจกรรมตามความเหมาะสม  (7) ควรศึกษาหาความรูเพิ่มเติมในดาน
จิตวิทยาการแนะแนว และสังคมสงเคราะห เพื่อใหความชวยเหลือเด็กเปนรายบุคคลตามสมควร 

สวนกิจกรรมและบริการดานอื่นๆ ที่จะเปนสวนชวยใหการศึกษาโดยองครวมประสบผลสําเร็จไดเชน 
1) บริการดานสุขภาพและโภชนาการ ซึ่งถือวามีความสัมพันธกับผลการเรียน อารมณ และสังคม

ของเด็ก (Satcher, 2005) ดังนั้น โรงเรียน ชุมชน ตลอดทั้งหนวยงานตนสังกัดของโรงเรียนควรดําเนินการ
ดังตอไปนี้คือ (1) จัดตั้งคณะที่ปรึกษาดานสุขภาพจิต สุขภาพกาย อาหารและโภชนาการของโรงเรียน  (2) พัฒนา
นโยบายดานสุขภาพจิต สุขภาพกายของโรงเรียนอยางครอบคลุม  (3) บูรณาการกิจกรรมพลศึกษาและโภชนาการ
เขาไปในชีวิตประจําวันของนักเรียนและโรงเรียน  (4) บูรณาการโภชนศึกษา บริการอาหารวางที่มีประโยชนและ
กิจกรรมการเคลื่อนไหวเขาไปในกิจกรรมของโรงเรียน  (5) กระตุนใหครูเปนตัวแบบที่ดีในดานโภชนาการและ
สุขภาพ เนนอาหารครบ 5 หมู และอาหารที่สงเสริมสุขภาพรางกาย สติปญญา อารมณ และลดไขมันในโลหิต 

2) กิจกรรมการออกกําลังกายและพลศึกษา  ซึ่งในปจจุบันดูเหมือนวาในปจจุบันจะใหความสําคัญ
ในหลักสูตรนอยเกินไป ซึ่งโรงเรียนควรดําเนินการดังตอไปนี้คือ (1) จัดสอนวิชาพลศึกษาทั้งภาคทฤษฎีและ
ปฏิบัติใหมากกวาเดิม มีการประเมินผลความรูและทักษะการพัฒนากลามเนื้อ อารมณ และสังคมของเด็กดวย   
(2) จัดใหมีกิจกรรมออกกําลังกาย หรือเคลื่อนไหววันละ 60 นาที เปนเวลา 3-5 วันตอสัปดาห  (3) ไมควรจัด
โปรแกรมการเรียนการสอนที่เด็กตองนั่งอยูกับที่เปนเวลานานเกินกวา 2 ช่ัวโมงติดตอกัน  (4) จัดวิชาพลศึกษา
สําหรับเด็กระดับประถมศึกษาสัปดาหละ  150  นาที สําหรับมัธยมศึกษาสัปดาหละ  225  นาที  (5) ดูแลใหเด็ก
ออกกําลังกายขนาดปานกลางถึงหนัก ประมาณรอยละ 50 ของเวลาที่กําหนด  (6) จัดใหเด็กมีเวลาพัก 20-60 นาที
ตอวัน  (7) จัดใหมีเวลาพักหรือกิจกรรมเคลื่อนไหวระหวางเรียน 5-10 นาที  (8) สนับสนุนใหชุมชนและ
ผูปกครองจัดกิจกรรมเคลื่อนไหว ออกกําลังกาย หรือกีฬาทองถิ่น เปนกิจกรมประจําเพื่อสงเสริมการออกกําลัง
กายของทุกคนในชุมชน 

3) งานดานการปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรม ซึ่งในปจจุบันเปนสิ่งที่ควรใหความสําคัญเปนลําดับตนๆ 
ซึ่ง Ikemoto (1996, อางถึงใน สุรศักดิ์  หลาบมาลา, 2549) ไดใหขอเสนอแนะไวในงานวิจัยวา (1) กระทรวง 
ศึกษาธิการควรรวมมือกับศูนยสงเสริมและพัฒนาพลังแผนดินเชิงคุณธรรมจัดทําหลักสูตร วิธีสอน ตาราง
กิจกรรม หนังสืออานประกอบ และคูมือครู ในสวนคุณธรรมจริยธรรมที่เปนสากลไวในหลักสูตรการศึกษา 
ขั้นพื้นฐานพรอมกับการพัฒนาครูประจําการใหสามารถสอนได  (2) สนับสนุนใหสถานศึกษาและชุมชนจัดทํา
หลักสูตรสวนที่เปนวัฒนธรรม จริยธรรม และคุณธรรมของทองถิ่นสําหรับใชสอนในโรงเรียนของตน  (3) จัดตั้ง
ชมรมคนรักคุณธรรมเพื่อพิทักษคุณธรรมและสนับสนุนครูในการเรียนการสอน และเปนที่ปรึกษาครูในปญหา
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คุณธรรมจริยธรรม  (4) จัดวิชาคุณธรรมจริยธรรมเปนวิชาอิสระในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานตั้งแตระดับ
ประถมศึกษาปที่ 1 จนถึงมัธยมศึกษาปที่ 3 เปนอยางนอย  (5) จัดกิจกรรมเชิงคุณธรรมเปนกิจกรรมในหลักสูตร
สอนคุณธรรมจริยธรรมสอดแทรกในวิชาตางๆ ตามความเหมาะสมของเนื้อหา กระทรวงศึกษาธิการจึงควร
กําหนดกิจกรรม เนื้อหาและตําแหนงที่จะสอดแทรกในรายวิชาตางๆ เพื่อเปนแนวทางการสอนไวในคูมือครูดวย  
(6) สอนในกิจกรรมประจําวัน เชน ความหมายของเพลงชาติ อภิปรายปญหาและเสนอแนะแนวทางแกไขปญหา
คุณธรรมจริยธรรมที่พบในสื่อมวลชนรายวัน  (7) ยกยองชมเชยคนดี ครูดี และนักการเมืองดีมีคุณธรรม เพื่อเปน
ตัวแบบของคนทั่วไปโดยมีเกณฑในการคัดสรรที่เปนที่ยอมรับของคนทั่วไป  (8) ขอความรวมมือจากสื่อมวลชน 
ชุมชน และอุตสาหกรรมบันเทิงใหสรรหา ยกยอง สนับสนุน และประชาสัมพันธตัวแบบของคนที่ดีมีคุณธรรมให
เปนที่ประจักษ และ (9) โรงเรียนจัดครูคุณธรรม  แสดงบทบาทของเด็กมีคุณธรรมและคุณธรรมบกพรอง เชน 
รงัแกเพื่อน ขโมยของ หรือโกงการสอบ โดยใหผูประพฤติเชนนั้นมองบทบาทของตนในฐานะผูชมดูบาง 

4) งานดานดนตรี การแสดง และศิลปะ โดยที่นักจิตวิทยาบางทานไดใหคําแนะนําสําหรับมารดาที่
กําลังตั้งครรภฟงดนตรีคลาสสิกเพื่อกระตุนพัฒนาการทางสมองของเด็กเพราะดนตรี การแสดงและศิลปะมี
บทบาทในการหลอหลอมจิตใจของเด็กเปนอยางดี แตการจัดสรรเวลาสําหรับงานดานนี้ในสถานศึกษามีนอยมาก 
จึงมีขอเสนอแนะวาโรงเรียนควรจะจัดเวลาในระหวางการเรียนปกติหรือหลังเลิกเรียนเพ่ือกิจกรรมดังกลาวตาม
ความถนัดและความสนใจของเด็ก 

จากที่กลาวมาสามารถสรุปไดวาการใหการศึกษาแกเด็กโดยองครวม(holistic) จึงหมายถึงการให
การศึกษาดานสติปญญา อารมณ  สังคม จิตวิญญาณ คุณธรรมและจริยธรรมแกเด็ก โดยที่โรงเรียนรวมมือกับ
ชุมชนและผูที่มีสวนเกี่ยวของทุกฝายเพื่อใหมีการปฏิบัติตามบทบาทและหนาที่ดังที่ไดกลาวมาแลวในขางตน  

ทัศนีย  ลักขณาภิชนชัช  (2551) นําเสนอแนวทางเรื่องการบริหารจัดการสังคมแบบองครวม: แนวทาง
สรางคุณภาพในองคกรสวัสดิการสังคม โดยกลาววาคําวา “องครวม” หมายถึงความเปนทั้งหมดที่ผลกระทบ
เช่ือมโยงถึงกัน (holistic approach) เปรียบเหมือนนกที่บินไดตองมีองคประกอบครบถวนทุกสวนของการเปนนก 
หรือการเปนคนที่สมบูรณก็ตองมีองคประกอบครบถวนทั้งรางกาย จิตใจ สังคม สติปญญา หากบกพรองใน
องคประกอบใดองคประกอบหนึ่งยอมสงผลกระทบตอกันทําใหเกิดปญหาความเดือดรอนที่ควรไดรับการ
ชวยเหลือเพื่อเสริมสรางใหเปนคนที่สมบูรณ ทั้งนี้ ดวยความเชื่อและยอมรับในศักดิ์ศรีแหงความเปนมนุษยที่นัก
จัดสวัสดิการสังคมตองคํานึงถึง เชน รางกายเจ็บปวยทําใหจิตใจเศราหมอง อารมณไมดีทําใหไมสามารถทําหนาที่
ทางสังคมไดอยางสมบูรณและไมสามารถใชปญญาแกปญหาได เปนตน  ดังนั้น การชวยเหลือผูเดือดรอนยอม
ตองวิเคราะหความเชื่อมโยงปญหาของคนแบบองครวม เชนเดียวกันกับการพัฒนาสังคมก็จําเปนตองมองสังคม
แบบองครวม (total society) หรือความเปนทั้งหมดของสังคม หรือที่นักบริหารสวัสดิการสังคมจะตองวิเคราะห
สถานการณในสังคมอยางเชื่อมโยงกันทุกมิติของโครงสรางสังคม นั่นคือ มิติทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม 
การเมืองการปกครอง เทคโนโลยี และสิ่งแวดลอม  วางแผนกลยุทธในการพัฒนาแบบสมดุลและทํางาน
รวมกับสหวชิาชีพในการพัฒนาคนและสังคมไปพรอมๆ กันจึงจะขับเคลื่อนสังคมไปสูการพัฒนาคนและสังคมได
ตามเปาหมาย เปรียบเหมือนวงลอของรถที่มีรัศมีเทากันจึงจะทําใหขับรถเคลื่อนที่ไปไดอยางราบเรียบดัง 
“รูปแบบวงลอการบริหารสังคม” ในภาพที่  20 
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ภาพที่ 20 รูปแบบวงลอการบริหารสังคม (Social administration wheel model) 
 

การบริหารสังคม (social administration) จึงเปนกระบวนการขับเคลื่อนทางสังคม (social movement ) 
ใหไปสูทิศทางที่พึงปรารถนาโดยใชกระบวนการเปลี่ยนแปลงอยางมีแผน (planned change  process) ที่บูรณาการ
องคความรูดานการนโยบายและการวางแผนทางสังคม การบริหารงานสวัสดิการสังคม และการปฏิบัติงานทาง
สังคม(สังคมสงเคราะห) เขาดวยกันในรูปแบบการจัดบริการสวัสดิการสังคมตางๆ ทั้งดานการศึกษา สุขภาพ
อนามัย ที่อยูอาศัย ความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน นันทนาการ และบริการทางสังคมทั่วไป  ผูบริหาร
สวัสดิการสังคม จึงตองมีความรูและทักษะในการจัดทํานโยบายสังคม นโยบายสวัสดิการสังคม การจัดบริการ
สวัสดิการสังคมอยางเปนบูรณาการในการชวยเหลือคนใหเปนคนที่มีความสมบูรณ ทั้งรางกาย จิตใจ อารมณ 
สังคม และสติปญญา และพัฒนาสังคมองครวมแบบสมดุล (balanced development) ที่ไมมุงการพัฒนาเศรษฐกิจ
จนทอดทิ้ งฐานวัฒนธรรมและสังคม  เชน  การสรางโรงงานไฟฟา  การตัดไมทํ าลายปา  การทําลาย
ทรัพยากรธรรมชาติที่ทําใหเกิดภาวะโลกรอน การเรงปลูกขาวเพราะราคาสูง การเมืองการปกครองที่ไมเปนธรรม
เอารัดเอาเปรียบเพื่อประโยชนของพวกพอง การใชเทคโนโลยีในทางที่ผิดศีลธรรม และไมสรางสรรคสิ่งดีงามอัน
ทําใหเกิดความรุนแรงของปญหาสังคมตามมาดังเชนทุกวันนี้ 

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (2552) กลาวถึงการพัฒนาแบบองค
รวมไววาการพัฒนาแบบองครวมยกตัวอยางไดเชนการยึดหลักภูมิสังคมขององคพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  
ที่ทรงทําใหการดําเนินโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริมีลักษณะเปนการพัฒนาแบบองครวม กลาวคือเปน
การพัฒนาที่บูรณาการทุกดานเขาดวยกันภายใตกระบวนการทํางานที่ เ ช่ือมโยงตอเนื่องกัน ในการนี้ได
พระราชทานศูนยศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริเพื่อเปนแนวทางการทํางานแบบองครวมตาม
พระราชดําริโดยทรงจําลองพื้นที่ซึ่งมีลักษณะเฉพาะทางสภาพภูมิศาสตร เศรษฐกิจ และสังคมของแตละภูมิภาคไว
สําหรับใหศึกษา คนควา ทดลอง พัฒนา และเปน “ศูนยบริการแบบเบ็ดเสร็จสําหรับเกษตรกร” ซึ่งนับเปนมิติใหม
ของการบริหารงานรวมกันโดยไมแบงแยกเฉพาะสวนอยางที่เคยทํากันในอดีตโดยนําเอาแผนงานกิจกรรมของ
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หนวยราชการตางๆ มาบูรณาการเขาดวยกันใหเกิดประโยชนแกชุมชนและเกษตรกรมากที่สุด ทั้งยังเปนการ
อํานวยความสะดวกแกเกษตรกร ประหยัดเวลาและคาใชจายในการเดินทางไปขอคําแนะนําจากเจาหนาที่ โดย
สามารถขอรับบริการไดทั้งดานการเกษตร การจัดหาน้ํา เมล็ดพันธุพืช การตลาด การฝกอบรมตางๆ และอื่นๆ ที่
เกี่ยวของกับวิถีชีวิตและการประกอบอาชีพจึงเปนการแกปญหาและพัฒนาพื้นที่และชุมชนอยางบูรณาการและ
ครบวงจร 

เกรียงสิน  ประสงคสุกาญจน  (2552)  กลาวถึงการจัดการตลาดแบบองครวมวาฐานความคิดของการ
จัดการการตลาดแบบองครวมมองดูคลายกับทฤษฎีเคออส (chaos theory) ซึ่งมองวาสิ่งแตละสิ่งมีความเกี่ยวของ
กันและการเปลี่ยนแปลงของสิ่งๆ หนึ่งจะสงผลกระทบตอสิ่งอื่นๆ อยางกวางไกลและลึกล้ําที่เรียกกันวา The 
butterfly effect (James Gleick, 1987 อางถึงใน เกรียงสิน  ประสงคสุกาญจน, 2552) หรือที่หลายๆ คนเรียกเปน
ภาษาไทยวา “เด็ดดอกไมสะเทือนถึงดวงดาว” ทฤษฎีการจัดการการตลาดแบบองครวมพิจารณาปจจัยหลักๆ ไว
ทั้งสิ้น 4 ปจจัย ซึ่งประกอบดวย (1) internal marketing หรือการตลาดภายในองคกร ซึ่งมีใจความสําคัญอยูที่การ
สรางใหหนวยงานในองคกรแตละหนวยงานดูแลซึ่งกันและกันเสมือนหนึ่งดูแลลูกคาเพื่อจุดประสงคในการนําสง
คุณคาของสินคาและบริการไปสูลูกคาอยางไมติดขัด การตลาดภายในองคกรยังมีผลครอบคลุมไปถึง การเลือกจัด
จางบุคลากร การอบรมและพัฒนาความสามารถของบุคลากร การกระตุนใหบุคลากรในองคกรสามารถปฏิบัติงาน
ไดอยางมีประสิทธิภาพ (2) integrated marketing หรือการตลาดแบบผสมผสาน ซึ่งใหความสําคัญที่การ
พิจารณาผลของกิจกรรมแตละกิจกรรมทางการตลาดตอปจจัยทางการตลาดอื่นๆ และภาพรวมขององคกร 
ตัวอยางเชน การพิจารณาภาพรวมที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงกิจกรรมทางการตลาดพื้นฐานในแง marketing  
mix หรือที่เรียกกันวา 4Ps (product, price, place, promotion) เพื่อใหปจจัยแตละปจจัยมีความสอดคลองซึ่งกัน และกัน 
ทั้งนี้ ใจความสําคัญของการตลาดแบบผสมผสานคือการมองประโยชนของความสัมพันธของแตละกิจกรรมและ
ประสานประโยชนนั้นๆ เพื่อกอใหเกิดแรงบวกในผลลัพธหรือที่เรียกกันงายๆ วา synergy (3) relationship 
marketing หรือการตลาดสัมพันธ ทั้งนี้การตลาดสัมพันธใหความสําคัญในการพัฒนาความรูและความเขาใจตอ
กลุมลูกคาเปาหมาย (CRM: Customer Relationship Management) และกลุมที่มีสวนชวยสนับสนุน เชน ตัวแทน
จําหนาย ผูจัดหาวัตถุดิบ องคกรการศึกษา ฯลฯ (PRM: Partner Relationship Management) เพื่อประโยชนแกทุกๆ 
ฝายซึ่งจะเกิดจากผลของความสัมพันธระยะยาว และ (4) socially responsible marketing  หรือความรับผิดชอบ
ทางการตลาดตอสังคม ทั้งนี้ มุมมองดังกลาวอยูบนพื้นฐานที่วาผลของการกระทําทางการตลาดอาจจะครอบคลุม
ไมเพียงแตผูซื้อและผูขายแตยังสงผลกระทบแกบุคคลอื่นๆ ที่อยูรวมกันในสังคมอีกดวย  ดังนั้น บริษัทผูผลิตควร
จะใหความคํานึงถึงผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นตอชุมชนโดยใหความสําคัญในปจจัย เชน ผลกระทบตอ
สภาพแวดลอมในการผลิตจําหนาย บริโภค และการทิ้งหลังจากใชผลิตภัณฑของผูผลิต ผลกระทบตอสังคม
โดยรวม เชน การกระตุนใหกลุมคนบางกลุมใชโทรศัพทมือถือมากขึ้น ซึ่งไปกระทบกับเวลาที่เคยมีใหกับ
กิจกรรมอื่นๆ เชน อานหนังสือ หรือพูดคุยกับคนในครอบครัว ผลกระทบตอศีลธรรมอันดีงามของสังคม เชน  
การแสดงเนื้อหาหรือภาพลอแหลมในโฆษณา หรือการคํานึงเพียงผลกําไรเปนหลักโดยไมคํานึงวาการกระทํา
นั้นๆ อาจจะสงผลเสียตอเยาวชนในอนาคตของประเทศ เชน การสนับสนุน การตีพิมพ การขายหนังสือประเภทที่
ไมเหมาะสมแกเยาวชนในศูนยหนังสือ ซึ่งควรจะเปนแหลงรวมความรู  กลาวโดยสรุปแลวการจัดการการตลาด
แบบองครวมใหความสําคัญแกปจจัยตางๆ โดยถือวาการเปลี่ยนแปลงของปจจัยใดปจจัยหนึ่งยอมสงผลกระทบ
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ตอภาพรวมขององคกร ดังนั้น นักการตลาดจําเปนจะตองทําการตรวจสอบถึงผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นของ
กิจกรรมทางการตลาดตางๆ ทั้งกอนและหลังการปฏิบัติใช ซึ่งหมายถึงทุกๆ กิจกรรมทางการตลาดควรจะไดรับ
การวางแผนอยางดีและถี่ถวนอีกทั้งมีการนํามาพิจารณาถึงผลลัพธของกิจกรรมนั้นๆ ตอภาพรวมขององคกร ทั้ง
ในแงผลดี ผลเสีย โอกาสและอุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ้น แทนที่จะปลอยใหผลลัพธของกิจกรรมนั้นๆ เปนไปตาม
โชคชะตา 

จากการนําเสนอใหเห็นถึงรูปแบบในลักษณะตางๆ ขององครวม (holistic) ดังกลาวในขางตน จะเห็น
ไดวารูปแบบขององครวมในแตละบริบทนั้นมีพ้ืนฐานมาจากแนวคิดเดียวกันคือการใชแนวคิดขององครวมเพื่อ
กอใหเกิดการผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ ดวยเหตุที่วาการปฏิบัติงานใหญๆ ยอมมีการปฏิบัติงานยอยๆ 
รวมอยูดวย ดังนั้น การพิจารณาแบบแยกสวนหรือแบงแยกยอมมีความแตกตางจากการพิจารณาแบบองครวม 
ซึ่งอาจมกีารลดการปฏิบัติงานยอยๆ ลงได  ในการพิจารณาแบบองครวมโดยที่ผลของการปฏิบัติงานมีความสําเร็จ
เทากัน ตัวอยางเชน ถาในการปฏิบัติงานในโครงการหนึ่งมีฝายที่เกี่ยวของอยูหลายฝายและมีบางฝายที่มี 
การทํางานซ้ําซอนกัน แตถาใหมีการพิจารณาวาฝายใดที่ซ้ําซอนกับฝายอื่นโดยใหแตละฝายเปนคนพิจารณา
กันเองรับรองไดวาทุกฝายจะตองมีเหตุผลมากมายในการกลาวอางถึงความสําคัญของฝายตัวเองซึ่งถือเปนการคิด
แบบแยกสวน แตถามองแบบองครวมโดยมองถึงผลประโยชนของสวนรวมเปนหลักก็จะเห็นวาองคกรเราเปน
หนวยหน่ึงที่มีรูปแบบ (pattern) ที่สัมพันธกันอยางเปนระบบ คือเมื่อระบบใหญไดประโยชนยอมพลอยทําให
หนวยยอยไดประโยชนตามไปดวย ดังนั้น การมองแบบองครวมทําใหเราสามารถเห็นปญหาที่แทจริงของระบบ
และสามารถแกปญหาไดตรงจุดเพื่อใหระบบมีประสิทธิภาพสูงขึ้น (นที  เทียนประทีป, 2551) และจากการศึกษา
เอกสารเกี่ยวกับแนวคิดและหลักองครวมดังที่กลาวมาพบวาหลักองครวมนั้นสามารถนํามาใชเปนแนวคิดในการ
พัฒนางานไดในหลายๆ เรื่องทั้งในเรื่องของสุขภาพ  การจัดการศึกษา  การบริหารจัดการสังคม  และการจัดการ
ตลาด เปนตน  ดังนั้น ในการวิจัยในครั้งนี้ผูวิจัยจึงไดนําหลักองครวมมาเปนแนวคิดเสริมในการดําเนินงานจัด
การศึกษาปฐมวัยขององคการบริหารสวนตําบล ดวยเห็นวาการจัดการศึกษาปฐมวัยนั้นนอกจากจะเนนในเรื่อง
ของการพัฒนาเด็กอยางเปนองครวมคือการพัฒนาเด็กในทุกดานที่สําคัญไมวาจะเปนดานรางกาย อารมณ- จิตใจ  
สังคม และสติปญญาแลว ยังตองใหความสําคัญกับองคประกอบในการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในดาน
อื่นๆ ที่ไดจากการรวมกันกําหนดขึ้นโดยผูที่มีสวนเกี่ยวของหรือผูมีสวนไดเสียหลากหลายกลุมในชุมชนหรือ
องคการนั้นๆ เชน ในการวิจัยในครั้งนี้คือผูที่มีสวนไดเสียในการจัดการศึกษาปฐมวัยขององคการบริหาร 
สวนตําบล ซึ่งประกอบไปดวย บุคลากรจากองคการบริหารสวนตําบล   คณะกรรมการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
ผูปกครองนักเรียน  บุคลากรในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก และตัวแทนจากทุกภาคสวนในชุมชน ซึ่งความหลากหลายใน
เรื่องของผูมีสวนไดเสียในที่นี้ก็คือการอิงแนวคิดในการมีสวนรวมตามหลักการของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมี
สวนรวม และในดานความหลากหลายของงานนั้นก็เปนไปตามหลักองครวมดังที่ผูวิจัยไดนําเสนอไวขางตน  
ดังนั้น ในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยจึงใหนิยามวา “หลักองครวม หมายถึง การมุงพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในศูนย
พัฒนาเด็กเล็กขององคการบริหารสวนตําบลที่เปนกรณีศึกษา ใหครอบคลุมงานในทุกดานของการจัดการศึกษา
ปฐมวัยตามผลการกําหนดรวมกันของผูวิจัยและผูรวมวิจัยที่มาจากผูมีสวนไดเสียหลากหลายกลุมและยึดหลัก
ความเทาเทียมในการแสดงความคิดเห็น การปฏิบัติ การสังเกต และการสะทอนผล ตามบทบาทหนาที่ที่เกี่ยวของ” 
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3. หลักการ แนวคิด และทฤษฎขีองการจัดการศึกษาปฐมวยั 
ผูวิจัยไดทําการศึกษาเอกสารเกี่ยวกับหลักการ แนวคิด และทฤษฎีของการจัดการศึกษาปฐมวัยโดยแบง

ลําดับในการนําเสนอดังนี้  3.1) ความหมายของเด็กปฐมวัย  3.2) ความหมายและความสําคัญของการศึกษาปฐมวัย  
3.3) ปรัชญาการจัดการศึกษาปฐมวัย 2.3.4) แนวคิดและทฤษฎีการจัดการศึกษาปฐมวัย 3.5) หลักการและแนวคิด
ในการจัดการศึกษาปฐมวัยขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 3.6) นโยบายการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับตางๆ 
3.7) องคประกอบในการจัดการศึกษาปฐมวัยขององคการบริหารสวนตําบล และ 3.8) กรอบแนวคิดในการวิจัย  

3.1 ความหมายของเด็กปฐมวัย 
จากการศึกษาศัพทบัญญัติของคําวา  “เด็กปฐมวัย” จากตําราวิชาการทั้งในประเทศไทยและ

ตางประเทศ พบวา คําวา “เด็กปฐมวัย” ตรงกับคําในภาษาอังกฤษวา “early childhood” ซึ่งเปนคํานามและมี
ความหมายวา “The early stage of growth or development” อันหมายถึง “วัยเริ่มตนของการเจริญเติบโตและ
พัฒนาการ” ซึ่งจากการศึกษาความหมายของคําวา “เด็กปฐมวัย” ต้ังแตป พ.ศ. 2535 จนถึงป พ.ศ. 2550 พบวามี
ผูใหคํานิยามของคําวาเด็กปฐมวัยไวโดยสามารถแยกแนวคิดออกไดเปน  2  กลุม  ดังนี้ 

กลุมแรกเปนกลุมที่มีความคิดเห็นสอดคลองกันวาเด็กปฐมวัยคือเด็กที่มีอายุต้ังแตแรกเกิดจนถึง 6  
ขวบ โดย วราภรณ  รักวิจัย (2535) กลาววาเด็กปฐมวัยคือเด็กที่มีอายุต้ังแตแรกเกิดจนถึง 6 ขวบซึ่งเปนชวงวัยทอง
ของชีวิต ซึ่งสอดคลองกับ สุธิภา  อาวพิทักษ (2542) ที่กลาววาเด็กปฐมวัยหมายถึงเด็กที่มีอายุต้ังแตแรกเกิดถึง 6 ป 
ซึ่งมีการเจริญเติบโตและพัฒนาการที่เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วอยางเห็นไดชัด เรียนรูสิ่งตางๆ ไดรวดเร็ว จะ
สะทอนพฤติกรรมที่ใหผูใหญแสดงออกมาใหเห็นทุกๆ ดาน จึงมีคํากลาวไววาเด็กคือกระจกเงาที่สะทอนใหเห็น
พฤติกรรมของผูใหญ ดาน ทัศนา แกวพลอย  (2544) กลาววาเด็กปฐมวัยหมายถึงเด็กที่มีชวงอายุต้ังแต 0 – 6 ป 
เปนวัยเริ่มตนของการพัฒนาการในทุกดาน ไดแก ดานสติปญญา ดานรางกาย ดานอารมณจิตใจ และดานสังคม จึง
เปนวัยที่มีความสําคัญและเปนพื้นฐานของการพัฒนาบุคลคลใหเจริญเติบโตอยางมีคุณภาพ นอกจากนี้ พัชรี  
เจตนเจริญรักษ (2545) กลาววาเด็กปฐมวัยหมายถึงวัยเด็กตอนตน (early childhood) โดยนับตั้งแตแรกเกิดถึง 6 ป 
เปนวัยที่เตรียมตัวเพื่อเขาสูสังคม ไดรูจักบุคคลอื่นๆ มากขึ้นนอกเหนือจากคนในครอบครัวของตนเอง เด็กวัยนี้
เพิ่งจะออกจากบานไปสูโรงเรียนยังไมพรอมที่จะชวยเหลือตนเองหรือรับรูกฎขอบังคับตางๆ ของโรงเรียน ตอเมื่อ
อายุถึง 6 ปเด็กจึงจะเริ่มชวยเหลือตนเองไดมากขึ้นและมีความพรอมมากขึ้น  รูจักเลนกับเพื่อน จึงเปนวัยที่กําลังมี
ความคิดริเริ่มสรางสรรค คนทั่วไปมักเรียกเด็กวัยนี้วาเด็กปฐมวัยหรือเด็กอนุบาล และแนวคิดนี้ยังสอดคลองกับ 
พิทยาภรณ  สิงหกานตพงศ และณัฐวรดา  มณีรัตน (2550) ที่กลาววาเด็กปฐมวัยคือเด็กที่มีอายุต้ังแตเริ่มปฏิสนธิ
จนถึง 6 ป มีธรรมชาติที่อยากรูอยากเห็น ชางสงสัย ชางซักถาม ชอบคนควา สํารวจ อยูไมนิ่ง  ชอบอิสระเปนตัว
ของตัวเอง เปนวัยที่กําลังพัฒนาคณุภาพชีวิตทางรางกาย อารมณ สังคมและสติปญญาอยางเต็มที่ 

กลุมท่ีสองเปนกลุมที่นิยามวาเด็กปฐมวัยมีชวงอายุที่แตกตางจากความคิดเห็นของกลุมแรก  ดังเชน 
พัชรี  สวนแกว (2536) กลาววาเด็กปฐมวัยคือเด็กที่มีอายุต้ังแต 1 ½ ป หรือ 2 – 6 ป ซึ่งมีการเจริญเติบโตใน
ลักษณะที่คอนขางชาเมื่อเปรียบเทียบกับชวงระยะการเจริญเติบโตในวัยเด็กออนหรือวัยทารก  สวน ประกายรัตน  
ภัทรธิติ (2539) กลาววาเด็กปฐมวัยหมายถึงเด็กที่อยูในชวงอายุระหวาง 3 – 6 ป ซึ่งเปนระยะที่เด็กกําลัง
เจริญเติบโตสามารถพึ่งตนเองไดบางแลว ในขณะที่ บริบูรณ  สุดแสง (2540) กลาววา เด็กปฐมวัยหมายถึงเด็กที่อยู
ในวัยตอจากวัยทารกซึ่งเปนชวงที่เด็กกําลังเติบโตและเปนอิสระ เรียนรูที่จะชวยเหลือตนเอง นอกจากนี้ กุลยา  
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ตันติผลาชีวะ (2542) ใหนิยามวาเด็กปฐมวัยเปนเด็กตั้งแตแรกเกิดถึง 8 ป แบงออกเปน 3 กลุมคือ กลุมเด็กทารก 
(อายุ 2 ปแรก)  กลุมเด็กเล็ก (อายุ 2-4 ป) และกลุมเด็กอนุบาลและประถมตน (อายุ 5-8 ป)  และในพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาต ิพุทธศักราช 2542 ไดกลาวถึงเด็กปฐมวัยวาหมายถึงเด็กในชวงอายุระหวาง 0-5 ป เปนตน 

จากการใหนิยามของกลุมนักวิชาการในขางตนสามารถสรุปไดวาเด็กปฐมวัยหมายถึงเด็กตั้งแตแรก
เกิดคือนับตั้งแตมีการปฏิสนธิอยูในครรภมารดาจนถึงคลอดออกมานับวัยรวมกันได 8 ป ซึ่งถือเปนวัยที่ควรไดรับ
การดูแลและเอาใจใสเปนพิเศษจากพอแม ผูปกครอง คนใกลชิดและคนในสังคมรอบขางเพราะเด็กวัยนี้เปนวัยที่
เปนพื้นฐานอันสําคัญในการที่จะพัฒนาบุคคลใหเติบโตขึ้นอยางมีคุณภาพ   แตสําหรับการวิจัยครั้งนี้คําวา  “เด็ก
ปฐมวัย (early childhood)” หมายถึงเด็กที่มีอายุต้ังแต  2 ปไปจนถึง 5 ปบริบูรณที่กําลังศึกษาอยูในศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กดงพอง สังกัดองคการบริหารสวนตําบล 

3.2 ความหมายและความสําคัญของการศึกษาปฐมวัย 
เมื่อกลาวถึงคําวา “การศึกษาปฐมวัย” (early childhood education) โดยทั่วไปจะหมายถึงการจัด

การศึกษาที่มีจุดมุงหมายเพื่อใหเกิดการเปลี่ยนแปลงตอพัฒนาการในเด็กตั้งแตแรกเกิดถึง 8 ขวบหรือช้ัน
ประถมศึกษาปที่ 3 การจัดการศึกษาสําหรับเด็กในที่นี้รวมถึงการจัดการศึกษาทั้งแบบเปนทางการ (formal group 
setting) และการจัดการศึกษาแบบไมเปนทางการ (informal group setting) ดวย เพราะการเรียนรูของเด็กในชวงวัย
ดังกลาวถือเปนรากฐานของการเรียนรูในอนาคต (Pertersen, 1966; Gestwicki, 1999; Bredekamp, 1987; Gordon 
& Williams-Browne, 1995) อยางไรก็ตามสําหรับในประเทศไทยนั้นในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 
พุทธศักราช 2542 ไดกลาวถึงเด็กปฐมวัยวาหมายถึงเด็กในชวงอายุระหวาง 0 – 5 ป ซึ่งมีรูปแบบการจัดการศึกษา 
3 รูปแบบคือการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ  และการศึกษาตามอัธยาศัย ซึ่งในมาตราที่ 18 ของ
พระราชบัญญัติดังกลาวไดระบุไววาใหมีการจัดการศึกษาปฐมวัยและสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย (สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, 2542) นอกจากนั้นสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติยังไดจัดตั้ง 
“สถาบันแหงชาติเพื่อการศึกษาสําหรับเด็กปฐมวัย” ในปพุทธศักราช 2542 ขึ้น พรอมทั้งประกาศวา “การศึกษา
ปฐมวัยคือการสรางคน สรางชาติ” (คณะกรรมการงานวิจัยและพัฒนาอนุบาลศึกษา, 2543) ซึ่งในอดีต Hymes 
(1969) ไดกลาวถึงความสําคัญของการศึกษาปฐมวัยวา “การที่ครูจะสอนไดดีนั้นจําเปนตองศึกษาเด็ก” ยิ่งกวานั้น
งานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาการทางสมองของมนุษยยังเนนถึงความสําคัญของการศึกษาปฐมวัยโดยเฉพาะในชวง 5 
ปแรกของชีวิตวาเปนชวงเวลาที่ดีที่สุดสําหรับการเรียนรูและเด็กจําเปนตองไดรับการดูแลเอาใจใสจากพอแมหรือ
ผูดูแลเด็กตั้งแตแรกเกิดโดยการใหความรัก การโอบกอด สัมผัส พูดคุย และเลนกับเด็กเพื่อใหสมองของเด็กไดรับ
การพัฒนาอยางเต็มที่ตามศักยภาพ (นภเนตร  ธรรมบวร, 2544) จึงเห็นไดวาการเขาใจพัฒนาการเด็กจะสงผลดีตอ
ตัวครูผูสอนหลายประการซึ่งผลดีประการหนึ่งคือชวยใหครูเขาใจกระบวนการเรียนรูของเด็กไดดียิ่งขึ้นและ
สามารถวางแผนหลักสูตรการเรียนการสอนไดเหมาะสมกับเด็กแตละคนไดมากขึ้น ซึ่ง เรืองศักดิ์  ปนประทีป  
(2547)  กลาววาการจัดกระบวนการเพื่อเสริมสรางพัฒนาการของเด็กปฐมวัยนั้นมีความสําคัญตอชีวิตของเด็กเปน
อยางมากเนื่องจากเปนวัยที่สิ่งแวดลอมรอบตัวและผูคนรอบขางลวนแลวแตมีผลที่ทําใหเด็กเกิดการเรียนรูที่จะ
นําไปสูการเกิดการพัฒนาที่เปนรากฐานของบุคลิกภาพ อุปนิสัย และการเจริญเติบโตของสมองที่มีผลตอ
สติปญญา ความรูสึกนึกคิด ทักษะชวิีต และความสามารถ เพราะเด็กชวงปฐมวัย 0 – 6 ป เปนชวงที่ระบบประสาท
และสมองเจริญเติบโตในอัตราที่สูงสุดถึงกวารอยละ 80 ของวัยผูใหญ  การอบรมปลูกฝงดวยการจัดกระบวนการ
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เรียนรูที่สงเสริมใหเด็กเกิดการพัฒนาในทุกดานอยางเปนองครวมและเจริญเติบโตอยางเต็มศักยภาพจึงเปนความ
จําเปนอยางยิ่งที่ตองทําเพราะการรับรูและการเรียนรูของเด็กวัยนี้จะเปนขอมูลสําคัญที่จะหยั่งรากฝงติดตัวเด็ก
ตลอดไปชั่วชีวิต  เด็กทุกคนมีพัฒนาการโดยรวมคลายกันที่ไมสามารถแยกแยะพัฒนาการดานใดดานหนึ่งออกมา
อยางเฉพาะโดยไมสัมพันธกันได นั่นหมายถึงพัฒนาการแตละดานของเด็กเกิดขึ้นพรอมๆ กันในแตละชวงอายุ
ของการเจริญเติบโตและพัฒนาการของเด็กนั้นมิใชสภาวะทางรางกายเจริญเติบโตถึงจุดหนึ่งแลวสภาวะทางสมอง
จึงจะเจริญเติบโตตอ หากแตเด็กจะเกิดการพัฒนาและเจริญเติบโตในแตละดานไปพรอมๆ กัน และที่สําคัญคือ
พัฒนาการจะเกิดขึ้นในสภาวะเงื่อนไขของเวลาที่เหมาะสมของแตละวัยถาผูใหญรอบตัวหรือผูคนรอบขางมีความ
เขาใจและตระหนักรูแลวจัดสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการพัฒนาเด็กก็ยอมจะมีผลดีตอการสรางรากฐานของ 
การพัฒนาในแตละดานของเด็กใหมั่นคงตอการยางกาวขวบปตอไปและสงผลตอการมีพ้ืนฐานชีวิตที่ดีของเด็กใน
อนาคต  ซึ่งนักจิตวิทยาและนักการศึกษาทั่วโลกตางใหความสําคัญและใหความสนใจดานการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
ดวยความเชื่อวากระบวนการเรียนรูในชวงปฐมวัยมีผลกระทบในระยะยาวตอคุณภาพชีวิตของคน เพราะเปนชวง
ที่ระบบประสาทและสมองกําลังสรางโครงสรางที่มีการเจริญเติบโตในอัตราสูงสุดถึงกวารอยละ 80 ของวัยผูใหญ 
ดังนั้นสิ่งแวดลอมรอบตัวเด็ก การดูแลอบรมเพ่ือปลูกฝงสรางเสริมพัฒนาการจึงเปนเรื่องสําคัญยิ่งเพราะเปน
พ้ืนฐานที่สําคัญตอการบมเพาะบุคลิกภาพ อุปนิสัย และการเจริญเติบโตของสมองที่จะสงผลตอสติปญญาและ
ความสามารถของเด็กอยางถาวร (สํานักเลขาธิการสภาการศึกษา, 2550) 

จากที่กลาวมาจะเห็นไดวาการจัดการศึกษาปฐมวัยมีความสําคัญและจําเปนอยางยิ่งเพราะเปนวัยที่ถือ
เปนพื้นฐานของชีวิต ซึ่งถาเด็กในวัยนี้ไดรับการอบรมเลี้ยงดูและปลูกฝงดวยกระบวนการจัดการเรียนรูที่สงเสริม
ใหเกิดการพัฒนาในทุกดานอยางเปนองครวมแลวพวกเขาก็จะเจริญเติบโตขึ้นไดอยางเต็มตามศักยภาพตามที่
สังคมมุงหวัง 

3.3 ปรัชญาการจัดการศึกษาปฐมวัย 
ในหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 ไดกลาวถึงปรัชญาในการจัดการศึกษาปฐมวัยไววา

การศึกษาปฐมวัยนั้นเปนการพัฒนาเด็กตั้งแตแรกเกิดถึง 5 ป บนพื้นฐานการอบรมเลี้ยงดูและการสงเสริม
กระบวนการเรียนรูที่สนองตอธรรมชาติและพัฒนาการของเด็กแตละคนตามศักยภาพภายใตบริบทสังคมและ
วัฒนธรรมที่เด็กอาศัยอยู ดวยความรัก ความเอื้ออาทรและความเขาใจของทุกคน เพื่อสรางรากฐานคุณภาพชีวิตให
เด็กพัฒนาไปสูความเปนมนุษยที่สมบูรณ เกิดคุณคาตอตนเองและสังคม (กระทรวงศึกษาธิการ, 2546) ซึ่งปรัชญา
ดงักลาวนี้มีพ้ืนฐานการคิดมาจากปรัชญาดั้งเดิมในอดีต  ดังที่ นภเนตร  ธรรมบวร (2549)  ไดกลาวถึงปรัชญาของ
การจัดการศึกษาปฐมวัยตามแนวคิดของนักปรัชญาในแตละยุคสมัยที่มีผูกลาวถึง เปนที่ยอมรับ และมีการนําไป
ประยุกตใชในการจัดการศึกษาปฐมวัยในปจจุบัน ดังนี้ 

3.3.1 John Amos Comenius มีชี วิตอยู ในชวงระยะเวลาระหวางป  ค .ศ .  1592 ถึง  1670 เปน 
นักการศึกษาชาวเชโกสะโลวะเกีย ซึ่งไดเขียนหนังสือภาพ (picture books) สําหรับเด็กเปนครั้งแรกโดยใชช่ือวา 
“Orbis Pictus” ซึ่งมีความหมายวาโลกของรูปภาพ หนังสือเลมนี้เปนคูมือสําหรับครูในการฝกประสาทสัมผัสและ
การศึกษาธรรมชาติ Comenius มีความเชื่อวาการศึกษาควรเปนไปตามลําดับขั้นของธรรมชาติ ครูจําเปนตอง
สังเกตลําดับขั้นตอนตามธรรมชาติดังกลาวและจัดการเรียนรูสําหรับเด็ก แนวคิดของเขาสะทอนใหเห็นลําดับขั้น
พัฒนาการของ Piaget และ Montessori หรือในปจจุบันที่เราอางถึงในเรื่องของความพรอมทางการเรียน (school 
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readiness)  นอกจากนั้นเขายังมุงเนนความคิดรวบยอดพื้นฐานที่เราพูดถึงเสมอๆ ในปจจุบันคือ “การเรียนรูผาน
การปฏิบัติ” (learning by doing) Comenius พยายามสงเสริมใหพอแม ผูปกครองเปดโอกาสใหเด็กเลนกับเพื่อนวัย
เดียวกัน ขณะเดียวกันก็สงเสริมใหมีการปฏิรูปสังคมที่ใหโอกาสทางการศึกษาแกคนยากจนเชนเดียวกับคนร่ํารวย 
กลาวโดยสรุปคือเขาไดมีบทบาทที่สําคัญมากทางการศึกษา 3 ประการ คือ เปนผูเขียนหนังสือที่มีรูปภาพประกอบ
เปนคนแรก จัดการศึกษาโดยมุงเนนที่ประสาทสัมผัส (education with sense) และเปนผูที่ริ เริ่มการปฏิรูป 
ทางสังคมดานการศึกษา 

3.3.2 John Locke มีชีวิตอยูในระหวางป ค.ศ. 1632 ถึง 1714 เขาเปนผูกอต้ังปรัชญาการศึกษา
สมัยใหม ทั้งนี้เนื่องจากทฤษฎีทางการศึกษาของเขามีรากฐานอยูบนวิธีการทางวิทยาศาสตร การศึกษาจิตใจและ
การเรียนรู  เขามีความเชื่อวาเด็กเปรียบเสมือนกับผาขาวสะอาด (clean slate) เด็กจะเติบโตเปนบุคคลเชนใดนั้น
ขึ้นอยูกับประสบการณที่ไดรับจากพอแม สังคม การศึกษาและโลกรอบตัว เขาเปนนักการศึกษาชาวยุโรปคนแรก
ที่กลาวถึงความแตกตางระหวางบุคคลของเด็ก  เขาเชื่อวาจุดมุงหมายของการศึกษาคือการพยายามทําใหมนุษย
เปนผูที่มีเหตุผล กลาวโดยสรุปถึงบทบาทที่สําคัญของ John Locke ดานการศึกษาคือการจัดการศึกษาโดยคํานึงถึง
ความแตกตางระหวางบุคคลของเด็ก การอธิบายเหตุผลแกเด็กในการเรียนรู และบทบาทของสิ่งแวดลอมตอการ
พัฒนาเด็ก 

3.3.3 Jean-Jacques Rousseau มีชีวิตอยูในชวงระหวางป ค.ศ. 1712 ถึง 1778 เขาเกิดที่ประเทศ
สวิตเซอรแลนดแตใชชีวิตสวนใหญที่ประเทศฝรั่งเศส เขามีความเชื่อวาเด็กเกิดมาพรอมกับแนวโนมที่จะเปนคนดี 
เด็กเรียนรูจากการมีปฏิสัมพันธโดยตรงกับสิ่งแวดลอม เด็กควรเติบโตไปตามธรรมชาติ แตมีสังคมเปนผูทําลาย
เด็ก  Rousseau มีช่ือเสียงมาจากงานเขียนที่ช่ือ  Emile  ซึ่งกลาวถึงวิธีการเลี้ยงดูเด็กแบบธรรมชาติ เขาเสนอแนะวา
การศึกษาควรสะทอนความดีงามตามธรรมชาติของเด็กและบรรยากาศการเรียนการสอนควรยืดหยุนไดโดย
คํานึงถึงความตองการและความสนใจของเด็กเปนหลัก นอกจากนั้นวัสดุอุปกรณที่ใชในการเรียนการสอนเด็กเล็ก
ควรเปนรูปธรรม ถึงแมวางานของ Rousseau สวนใหญจะเนนหนักไปที่การปฏิรูปความคิดทางสังคมดาน
การศึกษาแตงานของ Rousseau ก็มีอิทธิพลอยางสูงตอโครงสรางหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยโดยเฉพาะในสวนที่มี
ความเกี่ยวพันกับลําดับขั้นพัฒนาการ และลําดับการเรียนรู รวมไปจนถึงการเรียนรูแบบมีปฏิสัมพันธโดยตรงกับ
สิ่งแวดลอม  ซึ่งแนวคิดของเขามีอิทธิพลตอนักการศึกษาในยุคตอมา เชน Patalozzi  Froebel และ Montessori 
กลาวโดยสรุปไดวาแนวคิดของ Rousseau ที่มีอิทธิพลตอการศึกษาปฐมวัยในยุคปจจุบันไดแก การสงเสริมใหเด็ก
เลนเสรี (free play) ซึ่งมาจากแนวคิดของ Rousseau ที่วาเด็กโดยธรรมชาติแลวเปนคนดีและมีความสามารถที่จะ
เลือกสิ่งที่ตนตองการที่จะเรียนรูการจัดการสิ่งแวดลอมที่มุงใหเสรีภาพแกผูเรียนและและสงเสริมใหผูเรียน
ควบคุมตนเอง รวมไปถึงวัสดุอุปกรณที่ใชในการเรียนการสอนควรเปนรูปธรรม 

3.3.4 Johann Heinrich Pestalozzi มีชีวิตอยูในระหวางป ค.ศ. 1746 - 1827 เขาเปนนักการศึกษา
ชาวอิตาเลียน-สวิส ซึ่งทฤษฎีทางการศึกษาที่คิดนั้นไดกลายเปนพื้นฐานที่สําคัญในการจัดการเรียนการสอนระดับ
ปฐมวัย เขาไดรับอิทธิพลดานความคิดจาก Rousseau โดยเขาเชื่อวาการศึกษาธรรมชาติถือเปนสวนหนึ่งของ
หลักสูตรการเรียนการสอน เขามุงเนนความคิดของการจัดหลักสูตรแบบบูรณาการ (integrated curriculum) ซึ่ง
สอดคลองกับการพัฒนาเด็กอยางเปนองครวม เขากลาววาการจัดการศึกษาใหแกเด็กควรคํานึงถึงการพัฒนา
รางกาย สติปญญา และจิตใจ Pestalozzi มีแนวคิดที่ตางจาก Rousseau ตรงที่มุงเนนการสอนเด็กเปนกลุมมากกวา
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การสอนเด็กเปนรายบุคคล นอกจากนั้นเขายังเปนตนความคิดในเรื่องการเตรียมความพรอมและเห็นวาเด็กไมควร
ถูกบังคับใหเรียนรูดวยการทองจําแตตองใหเวลาและประสบการณแกเด็กในการทําความเขาใจสิ่งตางๆ รอบ
ตนเอง เขาไดเขียนหนังสือหลายเลมเพื่อเนนความสําคัญของความสัมพันธระหวางพอแมและลูกเชน “เกอรทรูด- 
สอนลูกอยางไร” (How Gertrude Teaches Her Children) และ “หนังสือสําหรับแม” (Books for Mothers) และได
ออกแบบหลักสูตรช่ือ “ปาปา” (Papa) สําหรับลูกของตนซึ่งจะใหคําแนะนําแกพอแมในการอบรมเลี้ยงดูเด็ก 

3.3.5 Friedrich Froebel  มีชีวิตอยูในชวงป ค.ศ. 1782 – 1852 เขาเคยศึกษากับ Pestalozzi ในประเทศ
สวิตเซอรแลนด และไดรับยกยองวาเปน “บิดาของการอนุบาลศึกษา” เขาเปนบุคคลที่มีความสําคัญและมีบทบาท
มากผูหนึ่งตอการศึกษาปฐมวัย โดยเฉพาะในสวนที่เกี่ยวของกับแนวคิดในการเรียนรู หลักสูตร และการฝกหัดครู  
นอกจากนั้นเขายังเปนบุคคลแรกที่ไดออกแบบหลักสูตรสําหรับเด็กปฐมวัยโดยเฉพาะหลักสูตรของเขาเนนไปที่
ความสําคัญของการเลนและการพัฒนาศักยภาพของตนเอง  เขามีความเชื่อวาเด็กเล็กๆ เกิดมาพรอมกับความรูและ
ทักษะที่สะสมอยูภายใน หนาที่ที่สําคัญของครูคือการพยายามดึงความสามารถที่มีอยูภายในของเด็กออกมาและ
ชวยใหเด็กตระหนักถึงความสามารถของตนเอง  หลักสูตรอนุบาลศึกษาของ Froebel ประกอบดวยชุดของขวัญ 
(gifts) และชุดอาชีพ (occupations) ซึ่งออกแบบมาสําหรับการพัฒนาการเรียนรูโดยการสัมผัส ชุดของขวัญ
ประกอบดวยไหมพรม ไมบล็อก วัสดุจากธรรมชาติ รูปทรงเรขาคณิต สวนชุดอาชีพประกอบดวยกิจกรรมตางๆ 
อันไดแก การปน การตัด การพับ การรอยลูกปด และการเย็บปก นอกจากนั้นกิจกรรมดนตรี ศิลปะและกิจกรรม
นอกหองเรียน เชน การทําสวน การดูแลสัตว จะถูกบูรณาการเขาเปนสวนหนึ่งของกิจวัตรประจําวันของเด็ก
นอกเหนือไปจากการใชชุดของขวัญและชุดอาชีพ  ซึ่งแนวคิดในเรื่อง “การเลน” ของเขาแตกตางไปจากแนวคิด
ในเรื่อง “การเลน” ที่เปนอยูในปจจุบัน เขามองวาการเลนเปนกระบวนการธรรมชาติและเกิดขึ้นในหนวยการเรียน
ที่ครูเปนผูกําหนด  อยางไรก็ตาม Froebel ก็ยอมรับแนวคิดของการเลนในรูปแบบที่เด็กเปนผูคิดขึ้นซึ่งสะทอนให
เห็นถึงความสามารถและกระบวนการเรียนรูของเด็ก 

3.3.6 John Dewey  มีชีวิตอยูในชวงป ค.ศ. 1859 – 1952  เขาเปนนักการศึกษาชาวอเมริกันที่ตอตาน
การเรียนการสอนแบบเกาที่เนนการเรียนแบบทองจําและอยูภายใตการควบคุมอยางเขมงวดของครู Dewey ถือ
เปนผูนําของแนวคิดการศึกษาแบบกาวหนา (progressive education) เขามีความเชื่อวาเด็กเรียนรูจากประสบการณ
ตรง การศึกษาควรมีความสัมพันธกับชีวิตปจจุบันของเด็ก ซึ่งเขาเนนที่ความสําคัญของความรับผิดชอบตอสังคม
ในระบอบประชาธิปไตย การสอนที่ยึดเด็กเปนศูนยกลาง โดยคํานึงถึงความสนใจและความสามารถของเด็ก 
หลักสูตรควรมีลักษณะที่ยืดหยุนไดและสัมพันธกับเหตุการณในชีวิตประจําวันของเด็ก บทบาทของครูคือเปนผู
จัดเตรียมประสบการณ สภาพแวดลอมใหกับเด็กเพื่อใหเด็กสามารถเรียนรูหรือมีประสบการณดวยตนเอง เด็กควร
มีเสรีภาพในดานการคิด การแสดงออก โดยครูจะเปนผูคอยใหความชวยเหลือ แนะนํา สงเสริม และวางแนวทางที่
เหมาะสมแกเด็กอยางตอเนื่องกันไป  Dewey ไมเห็นดวยกับบทบาทที่จะตองใหนักเรียนเปนฝายรับและครูจะตอง
เปนผูสอนอยูตลอดเวลา 

3.3.7 Maria Montessori  มีชีวิตอยูในชวงป ค.ศ. 1870 – 1952 เธอเปนแพทยหญิงชาวอิตาเลียนซึ่ง
เปนผูคิดวิธีการสอนแบบ Montessori ขึ้นเปนครั้งแรกโดยเริ่มจากการทํางานกับเด็กที่มีความบกพรองทาง
สติปญญา ทําใหคนพบวาเด็กตองการกระตุนและการจัดสิ่งแวดลอมที่เหมาะสม เธอจึงคิดหาวิธีที่จะชวยใหเด็กมี
พัฒนาการทางสติปญญาและอารมณซึ่งตอมาไดพัฒนาการสอนสําหรับเด็กปกติดวย โดยไดเปดโรงเรียนสําหรับ
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เด็กกอนวัยเรียนขึ้นในป ค.ศ. 1907 วัสดุอุปกรณที่ใชในหองเรียนของ Montessori เชน โตะและเกาอี้มีขนาด
เหมาะสมกับตัวเด็ก อุปกรณในการเรียนรูจะมีหลากหลายและเปนลําดับขั้นตอน ทั้งนี้เพราะเธอเชื่อวางานใดๆ  
ก็ตามสามารถแบงเปนลําดับขั้นยอยๆ ไดและโดยอาศัยกระบวนการดังกลาว  เด็กสามารถเรียนรูที่จะกวาดพื้นและ
แตงตัวไดเอง หลักสูตรของ Montessori จะใหความสําคัญกับการศึกษาทางดานสัมผัส (education of the senses) 
เพราะถือวาเปนรากฐานของพัฒนาการทางสติปญญา นอกจากนั้นเธอยังใหความสําคัญกับสายสัมพันธระหวาง
บานและโรงเรียนอีกดวย 

จากแนวคิดของนักปรัชญาทั้ง 7 ทานดังไดกลาวในขางตนสามารถสรุปเปนภาพรวมไดดังตารางที่ 4 
 
ตารางที่ 4 สรุปแนวคิดของนักปรัชญาแตละยุคสมัยที่มีบทบาทตอการจัดการศึกษาปฐมวัยในยุคปจจุบัน 
 

 

นักปรัชญา 
 

ระยะเวลา 
 

แนวคิดที่สําคัญ 
 

John Amos 
Comenius 

ค.ศ. 1592 - 1670 - เขียนหนังสือที่มรูีปภาพประกอบเปนคนแรก 
- การศึกษาที่มุงเนนประสาทสัมผสั 
- การปฏิรูปทางสังคมดานการศกึษา 

John Locke 
 

ค.ศ. 1632 – 
1714 

- การจัดการศกึษาโดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคลของเด็ก 
- การอธิบายเหตุผลแกเด็กในการเรียนรู 
- บทบาทของสิ่งแวดลอมตอการพฒันาเด็ก 

Jean-Jacques 
Rousseau 

ค.ศ. 1712 – 
1778 

- สงเสริมใหเด็กเลนเสรี 
- การจัดส่ิงแวดลอมที่มุงใหเกิดเสรีภาพแกผูเรียน 
- สงเสริมใหผูเรียนควบคุมตนเอง 
- วัสดุ อุปกรณที่ใชในการเรียนการสอนควรเปนรูปธรรม 

Johann 
Heinrich 

Pestalozzi 

ค.ศ. 1764 – 
1827 

- การจัดหลักสูตรแบบบูรณาการ 
- จัดการศึกษาแกเด็กควรรวมถึงพฒันาการ ทางรางกาย สติปญญาและจริยธรรม 
- เด็กเรียนรูไดดทีีสุ่ดจากการคนพบดวยตนเอง (self-discovery) 

Friedrich 
Froebel 

ค.ศ. 1782 - 1852 - เนนความสําคัญของการเลนและการพัฒนาศักยภาพของตนเอง 
- ประดิษฐของเลนทางการศึกษาเปนครั้งแรก โดยใชชื่อวา “ชดุของขวญั” 

John Dewey ค.ศ. 1859 – 
1952 

- ชีวิตและการศกึษามีความสัมพนัธกันอยางแยกไมได 
- โรงเรียนควรมุงเนนที่ธรรมชาติของเด็ก 
- การจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง 
- ใหความสําคัญกับความสัมพันธระหวางบานและโรงเรียน 

Maria 
Montessori 

ค.ศ. 1870 - 1952 
 

- พัฒนาอปุกรณทีใ่ชฝกประสาทสัมผัสและ 
   การจดัการเรียนการสอนแบบมอนเตสซอรี่ 
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3.4 แนวคิดและทฤษฎีการจัดการศึกษาปฐมวัย 
บรรดาแนวคิดและทฤษฎีในการจัดการเรียนการสอนนั้น กลาวไดวา การศึกษาปฐมวัยเปนเรื่องที่มี

ความสําคัญและมีการศึกษาอยางเปนระบบมากที่สุดอยางนอยดวยสาเหตุ  2  ประการ คือ ประการแรกการจัด
การศึกษาปฐมวัยเปนรากฐานสําคัญที่สุดในการเรียนรู หากพื้นฐานในขั้นนี้ไมไดรับการสนับสนุนและสงเสริม
อยางบริบูรณแลวการเรียนรูในขั้นตอๆ ไปยอมประสบความยากลําบากและยากที่ผูเรียนจะพัฒนาไดเต็มตาม
ศักยภาพ ประการที่สองดวยความสําคัญดังกลาวแลวการคิดคนนวัตกรรมการเรียนรูในระดับปฐมวัยจึงเปนเรื่องที่
ทาทายและมีนักคิด นักการศึกษาสนใจอยางลึกซึ้ง หลากหลายความเชื่อ แนวคิด และทฤษฎี  สวนในดาน 
การคิดคนนวัตกรรมสําหรับการศึกษาปฐมวัยสวนใหญนั้นเปนเรื่องที่กระทํากันอยางกวางขวางในโลกตะวันตก
โดยที่สังคมไทยยังมีการศึกษาคนควานวัตกรรมการเรียนรูสําหรับเด็กปฐมวัยกันนอยมาก สาระสําคัญของกลุม
แนวคิดตางๆ สามารถสรุปไดเปน  3  ประเด็น คือ 1) การใหความสําคัญกับตัวเด็กและวิธีการเรียนรูของเด็กโดย
หลักแหงองครวม ประเด็นนี้มีความสําคัญยิ่งและเปนเรื่องที่ผูคิดคนนวัตกรรมไดใชความเขาใจในธรรมชาติ 
ความสามารถและความสนใจของเด็กแตละวัย  เกิดเปนความเชื่อวาความรูมิไดเกิดจากผลที่ครูสอนเนื้อหาวิชาให
เด็กโดยตรง แตแนวคิดของกลุมนักการศึกษาแนวใหมไดใหเหตุผลและอธิบายวาการที่เด็กจะเกิดการเรียนรูได 
เด็กตองมีปฏิสัมพันธกับกลุมคนและประสบการณทางสังคม ความคิด ความรูของเด็กจึงอาศัยฐานความคิดเกิด
จากประสบการณในชีวิตจริงของเด็ก ประสบการณที่มีอยูเดิมเมื่อไดรับการสนับสนุนใหทํากิจกรรมที่หลากหลาย
และเปนกระบวนการ ขั้นตอน ก็จะเกิดการขยายความคิด สรางความรูโดยความรูใหมและความรูเดิมมีความ
เช่ือมโยงกันอยางเปนระบบ ครูจึงมีบทบาทในการจัดประสบการณและสิ่งแวดลอมเพ่ือชวยใหเด็กแตละคนสราง
องคความรูดวยตนเอง จึงอาจกลาวไดวาในการสอนนั้นครูจะตองมีการบูรณาการแนวคิดทฤษฎีพัฒนาการและ
ทฤษฎีการสรางองคความรูเขาดวยกัน นอกจากนี้นักการศึกษายังไดนําความรูเกี่ยวกับการพัฒนาสมองที่วาสมอง
สวนที่ไมไดใชงานจะถูกทําลายไปมาใชการจัดกระบวนการเรียนรูของเด็กเพื่อพัฒนาศักยภาพของแตละวัยทาง
สติปญญาใหเต็มที่ การที่เด็กจะเกิดการเรียนรูในชวง 0 – 5 ป อยางงายโดยไมรูตัวและเรียนรูดวยความเพลิดเพลิน 
สนุกสนานเปนหลักการของกระแสการเรียนรูแนวใหม คือ การสงเสริมใหผูเรียนเปนศูนยกลาง (child centered) 
เด็กจะเรียนรูไดดีที่สุดเมื่อไดทํากิจกรรมดวยตนเอง (authentic activity) ทั้งนี้ จะตองอาศัยกระบวนการเรียนรูแบบ
คนหาและการมีปฏิสัมพันธ การใชสื่อและการปรับบทบาทของครูและเด็กตามหลักทฤษฎีของกลุมแนวคิดสราง
องคความรู (constructivist principles) อนึ่ง การเรียนรู หมายถึง การที่เด็กสามารถปรับความคิดเพื่อใชในชีวิตจริง 
การเรียนรูจึงมิใชการสะสมความรูจากแหลงภายนอกเพียงเทานั้น ครูจําเปนตองใหความสําคัญกับสิ่งที่เด็กจะตอง
นําไปใชในชีวิตในขณะเดียวกันดวย (useful personal knowledge) หลักการดังกลาวทําใหมีแนวโนมการใชตาม
แนวคิดพฤติกรรมนิยมนอยลง ขอสมมติฐานเดิมในการสอนเด็กมองวาสมองหรือความคิดของเด็กไมมีพลัง
กระตุนในตัวเอง เด็กแตละคนจะรับรูความรูจากการชี้นําและมีอํานาจในการจัดสอนอยางเดียว การศึกษาตาม
แนวคิดใหมเนนการพัฒนาดานสังคมและดานจิตใจจึงกอใหเกิดโปรแกรมที่เสริมใหเด็กเกิดความรูสึกที่ดีตอ
ตนเอง (self-esteem) โดยจัดกิจกรรมใหเด็กทํากิจกรรมตามความสามารถและความสนใจ จัดกิจกรรมที่เปดกวาง 
ใหอิสระในการเลือกใหเด็กไดรับความสนุกสนาน เสริมสรางพัฒนาการทุกดานทําใหเด็กเกิดความไววางใจใน 
ตัวครู กลาคิด กลาแสดงออก ทําใหเด็กมีความรูและทักษะทางสังคมควบคูกันไป (social competence)  2) การ
ปรับกระบวนการเรียนรูและบทบาทครู ปจจุบันไดมีการนําแนวคิดใหมที่เรียกวานวัตกรรมการศึกษาเขามาในการ
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จัดกระบวนการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง (child centered) พ้ืนฐานแนวคิดการสรางนวัตกรรมที่
สงเสริมการศึกษาปฐมวัยเกิดจากความพยายามของนักการศึกษาหลายทานซึ่งใชหลักในการจัดสภาพแวดลอมการ
เรียนรูที่สงเสริมปฏิสัมพันธระหวางเด็กกับเด็ก และเด็กกับครู ใหเด็กทํากิจกรรมที่มีการวางแผน ลงมือปฏิบัติ 
และสรุปทบทวน เปดโอกาสใหเด็กทํากิจกรรมกลุมและกิจกรรมรายบุคคล ใชทักษะการสื่อสาร ไดทํางานที่ตน
ริเริ่ม ตัวอยางเชน หลักสูตร high scope การสอนแบบโครงการ (project approach) การสอนแบบองครวม (whole 
language) นักการศึกษาเชื่อวาการเรียนรูโดยการที่เด็กไดเลน สัมผัส ลงมือกระทําดวยตนเอง (active learning) 
เปนปจจัยสําคัญของการพัฒนาเด็กใหเรียนรูตามศักยภาพและตอบสนองความแตกตางของเด็กแตละคน บทบาท
ครูจะเปลี่ยนจากการสอนเพื่อใหกับเด็กโดยตรง เปนผูอํานวยความสะดวก สนับสนุนการเรียนรูของเด็ก 
เปดโอกาสใหเด็กไดแสดงออก เช่ือมโยงความคิดและสังเกตเด็กตามสภาพจริงเพื่อการประเมินผล 3) การนํา
นวัตกรรมไปปฏิบัติ การนําแนวคิดของนักการศึกษา หรือนํานวัตกรรมไปใชในการปฏิรูปการจัดการเรียน 
การสอนตองอาศัยหลักมนุษยปรัชญาและกระบวนการทางวิทยาศาสตร (humanistic and scientific bases)  
ไปพรอมๆ กัน (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ สํานักนายกรัฐมนตรี, 2542) 

จากสาระสําคัญของกลุมแนวคิดตางๆ ดังกลาวมาแลวสอดคลองกับแนวคิดและทฤษฎีของการจัดการ 
ศึกษาปฐมวัยตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 (สําหรับเด็กอายุ 3 – 5 ป) คือ1) แนวคิดเกี่ยวกับ
การพัฒนาเด็ก  2) แนวคิดเกี่ยวกับการเรียนรู  3) แนวคิดเกี่ยวกับการเลนของเด็ก  4) แนวคิดเกี่ยวกับวัฒนธรรม
และสังคม (กระทรวงศึกษาธิการ, 2546) นอกจากนี้แนวโนมการจัดการศึกษาปฐมวัยนั้นไดมีการนําองคความรู
เกี่ยวกับการเรียนรูที่สอดคลองกับวิถีการเรียนรูหรือการทํางานของสมองตามธรรมชาติ (Brain-Based Learning: 
BBL) จิตวิทยาการเรียนรู จิตวิทยาพัฒนาการตามวัยของมนุษยและการเรียนรูตามทฤษฎีการศึกษาตางๆ มาผนวก
เขาดวยกัน โดยจัดใหมีการออกแบบและจัดองคประกอบของการเรียนรูใหเหมาะสมกับการทํางานของสมอง  
การเรียนรูที่ทรงประสิทธิภาพและเต็มตามศักยภาพของเด็กจึงเกิดขึ้น (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ, 2549) ดังภาพที่  21 

 
 

 
จิตวิทยาพัฒนาการ (Cognitive Psychology 1950s) 

 
 

ความรูเร่ืองสมอง (Neuroscience 1990s) 
 
 

การศึกษาป 2000s (Educational Media 200s) 
 
 

ภาพที่ 21 แนวโนมการจัดการศึกษา (Emerging trend in education) 
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สมองเปนอวัยวะที่สําคัญและซับซอนของมนุษย ทาทายนักวิทยาศาสตรรุนแลวรุนเลาใหพยายาม 
ไขปริศนากลไกการทํางานของสมองเพื่อเขาใจกระบวนการทํางานและการเรียนรูของมนุษยที่มีศูนยบัญชาการอยู
ที่สมอง ในสวนของการเรียนรูพบวาสมองของคนเราไมไดแยกกันทํางานเปนซีกซาย-ขวาตามลําพัง แตทวา
ทํางานเชื่อมโยงถึงกันทั้งหมดโดยผานเสนใยประสาทที่คอยเชื่อมโยงเซลลสมองแตละสวน ซึ่งการเชื่อมโยงนี้เอง
ที่เปนตัวบงช้ีถึงประสิทธิภาพการเรียนรูของมนุษย กอใหเกิดทฤษฎี Brain–Based Learning: BBL หรือการเรียนรู
ที่สอดคลองกับการทํางานของสมองตามธรรมชาติ ซึ่งเปนพื้นฐานของทฤษฎีการเรียนรูที่สําคัญ เชน แนวคิด 
พหุปญญาของ โฮวารด การดเนอร และการเรียนรูโดยยึดผูเรียนเปนศูนยกลาง เปนตน (วิวัฒน  คติธรรมนิตย และ 
ช่ืนขวัญ  บุญทวี, 2551) ความรูเรื่องสมองเปนเรื่องคอนขางใหมโดยประมาณ ป ค.ศ. 1960  Roger Sperry, Joseph 
Bogen และลูกศิษยอีกสองคนคือ Michael  Gazzaniga และ Joseph Ledoux นักประสาท-วิทยาไดพบวาสมอง 
ซีกซาย-ซีกขวาเรียนรูในเรื่องตางกัน เชน ซีกซายเรียนทางภาษา คณิตศาสตร ฯลฯ ซีกขวาเรียนทางศิลปะ ดนตรี 
แตตอมาก็มีการคนพบวาการเรียนรูมิไดเครงครัดอยูที่ซีกใดซีกหนึ่งโดยเฉพาะ เชน การเลนดนตรีเริ่มตนอยูที่ 
ซีกขวาแตผูชํานาญแลวจะอยูซีกซาย แตนักประสาทวิทยาสวนใหญยอมรับวาการคิดแบบองครวมอยูดานขวา 
และความคิดแบบวิเคราะหแยกแยะรายยอยอยูดานซาย (อารี สัณหฉวี, 2550) ตอมาในป ค.ศ. 1989 Carla 
Hannaford ไดทดลองนํ า  “ท าบริห ารสมอง ” (brain gym) ซึ่ ง  Pual E. Dennison และ  Gail E. Dennison  
ไดศึกษาวิจัยเรื่องสมองทั้งสองซีกแลวคิดทาบริหารรางกายโดยใหสมองทั้งสองซีกทํางานรวมกันมาใชฝก
นักเรียนที่มีปญหาทางการเรียนโดยใหนักเรียนฝกทาบริหารสมองเปนเวลา 5 – 10 นาทีทุกวันกอนการเรียนซอม
เสริมภายในเวลาหนึ่งปปรากฏวาผลการเรียนของนักเรียนสูงขึ้นถึงสองระดับช้ัน และนักเรียนมีความมั่นใจ ภูมิใจ
ในตัวเองดีขึ้น สามารถจดจอในการทํางานดีขึ้น Hannaford ยังไดนําทาบริหารสมองไปใชสอนนักกีฬา นักแสดง 
นักดนตรี ซึ่งชวยใหการเลนและการแสดงดีขึ้น มีความมั่นใจมากขึ้น  และในป ค.ศ. 1995 ไดมีการประชุมเสนอ
ผลงานวิจัยเกี่ยวกับสมองที่นครชิคาโกปรากฏวามีผลงานวิจัยจํานวนมากที่ใหความสําคัญของการเคลื่อนไหว
รางกาย (movement) กับการเรียนรูของสมอง (Hannaford, 2005) 

ดังนั้น ในปจจุบันนักวิชาการและนักการศึกษาหลายๆ ทานจึงเห็นพองตองกันวาแนวคิด ทฤษฎีที่มี
อิทธิพลตอการจัดการศึกษาปฐมวัยคือการเรียนรูที่สอดคลองกับวิถีการเรียนรูหรือการทํางานของสมองตาม
ธรรมชาติ (Brain–Based Learning: BBL) ซึ่งเปนการนําองคความรูเรื่องสมองและธรรมชาติการเรียนรูของสมอง
มาใชในการออกแบบกระบวนการเรียนรูทั้งในดานการจัดกิจกรรม การเสริมสรางประสบการณ ตลอดจนการจัด
สิ่งแวดลอม และกระบวนการอื่นๆ รวมกับสื่อเพื่อการเรียนรูตางๆ (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 
2549) ทําใหเด็กสนใจ เขาใจ เรียนรูและสามารถนําสิ่งที่เรียนรูมาใชประโยชนอยางเหมาะสม เปนการสราง
ศักยภาพสูงสุดในการเรียนรูของมนุษย (รัติพร  ภาธรธุวานนท, 2549) ซึ่งหลักการเรียนรู BBL ประกอบดวย  
1) สมองทํางานไดหลายอยางในเวลาเดียวกัน ครูจึงสามารถจัดกิจกรรมที่ใชทุกสวนของรางกายพรอมกันได ไมวา
จะเปนความคิด อารมณ จินตนาการ และการมีปฏิสัมพันธ  2) การเรียนรูจะเกิดขึ้นพรอมกันทั้งรางกาย การเรียนรู
เปนธรรมชาติเชนเดียวกับการหายใจแตอาจสะดุดหรือสงเสริมใหเกิดมากขึ้นได การจัดการกับความเครียด การ
เลือกรับประทานอาหาร การออกกําลังกาย การผอนคลาย และการจัดการกับสุขภาพจะสงผลตอกระบวนการ
เรียนรู 3) ประสบการณจะมีความหมายกับเด็กมาก เด็กจะตอบโตกับสิ่งแวดลอมไดโดยอัตโนมัติ เชน การหาวิธี
เอาตัวรอด ดังนั้น การจัดสิ่งแวดลอมใหเอื้อตอการเรียนรูควรเปนสวนหนึ่งในชีวิตประจําวัน ใหเด็กรูสึกพึงพอใจ
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ที่จะคนหาคําตอบ และคิดวาการเรียนรูเรื่องราวใหมๆ เปนสิ่งนาทาทาย บทเรียนควรเปนเรื่องที่นาตื่นเตน และ 
มีความหมายโดยตรงตอตัวเด็ก ใหโอกาสในการเลือกที่จะเรียนรูสิ่งที่แตละคนตองการ 4) อารมณเปนสิ่งสําคัญ
สําหรับการคนหาความหมาย สมองจะออกแบบเพื่อการรับรูและตอเติมสิ่งที่มีอยู และจะรับรูไมไดถาขอมูลใหม
แยกออกจากความรูเดิม สิ่งที่รับรูแลวไมอาจหยุดไดแตสามารถกําหนดทิศทางใหมได การสอนที่มีประสิทธิภาพ
จะชวยใหเด็กสรางสิ่งที่มีความหมายที่เกี่ยวของกับความรูและประสบการณเดิมบูรณาการเขากับหลักสูตรและ
ชีวิตได เวลาที่รับรูไดดีคือชวงที่จิตปลอดโปรงสบายๆ ไมสับสน อารมณเปนสิ่งสําคัญ สิ่งที่เรียนรูจะมีอิทธิพลตอ
ความคาดหวัง ความภูมิใจในตนเอง ความตองการที่จะมีปฏิสัมพันธทางสังคม อารมณและความคิดไมไดแยกออก
จากกัน ดังนั้นครูตองเขาใจความรูสึก เจตคติที่มีสวนกําหนดอนาคตในการเรียนรู ความเชื่อถือของเด็กที่ไดรับ 
การสนับสนุนจากครูจะมีอิทธิพลตอการเรียนรู  5) กระบวนการของสมองบางสวนและทั้งหมดจะเกิดขึ้นในเวลา
เดียวกัน สมองซีกซายและขวาแตกตางกัน คนที่สุขภาพดีสมองทั้งสองซีกจะประสานกันและแลกเปลี่ยน
ประสบการณกันทุกวัน ความรูที่แตกตางกันแตมาใชรวมกันได ดังนั้นการสอนที่ดีจําเปนตองสรางความรู ความ
เขาใจและทักษะตลอดเวลาเพราะการเรียนรูจะเกิดเปนความรูสะสมและเปนพัฒนาการ  6) การเรียนรูจะเกิดจาก
ความตั้งใจหรือจากการรับรูสิ่งที่ผานเขามาสมองจะรับรูขอมูลผานประสาทสัมผัส  ดังนั้น สิ่งแวดลอมจึงสําคัญ 
สมองจะตอบรับการสอนและการสื่อสารที่เกิดขึ้น การใชเสียงเพลงจะมีอิทธิพลตอการเรียนรูตามธรรมชาติ  
ครูตองรูความสนใจและความศรัทธาของเด็กเพื่อใชเปนแรงจูงใจใหเกิดการเรียนรู การเปนตัวแบบที่ดีของครู 
จึงสําคัญและมีคุณคาตอเด็กมาก  7) การเรียนรูเกี่ยวกับจิตสํานึกและจิตใตสํานึก การเรียนรูสวนมากอยูที่จิตใต
สํานึก เราเรียนรูมากเกินกวาที่จิตสํานึกจะเขาใจได ประสบการณกลายเปนสวนหนึ่งของความรูเบื้องตน ดังนั้น
ความเขาใจจะไมเกิดขึ้นทันทีทันใด อาจเกิดชาหรือบางทีชามาก  8) ความจํา 2 แบบ คือ ความจําช่ัวคราวและ
ความจําถาวร การสอนที่เนนแตความจําจะไมเอื้ออํานวยตอการถายโอนความรูและความเขาใจเพราะเด็กจะมีโลก
สวนตัวและลีลาการเรียนรูที่แตกตางกัน  9) การเรียนรูสงเสริมไดดวยการทาทายและยับยั้งไดดวยการลงโทษหรือ
ขมขู  10) สมองแตละคนมีความเปนเอกลักษณ เด็กแตละคนมีความแตกตางกันและตองการที่จะเรียนรูและอยาก
ใหครูเขาใจโลกของเขา การใหตัวเลือกที่แตกตางกันจึงเปนสิ่งที่นาสนใจที่ทําใหเกิดการเรียนรูได (พรรณี   
เกษกมล, 2549) สอดคลองกับรูปแบบการเรียนการสอนทักษะการคิดแสวงหาความรูสําหรับเด็กปฐมวัยของ 
อัญชลี ไชยวรรณ (2548) ที่สรุปวากระบวนการเรียนการสอน 4 ขั้นตอน คือ ขั้นที่ 1 การเริ่มตนคิด เปนขั้นเริ่มตน
ดวยการกระตุนใหเด็กเกิดความอยากรูอยากเห็นโดยใชประสาทสัมผัสอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางกับวัสดุ
อุปกรณหรือสถานการณแลวสื่อสารสิ่งที่คิดดวยการพูดหรืออธิบายและกระตุนใหสะทอนสิ่งที่คิดดวยการบอก
เหตุผลที่คิด ขั้นที่สอง การสรางความคิดเปนขั้นกระตุนใหคิดคนหาคําตอบที่ถูกตอง กระตุนใหทดสอบซ้ําและ
กระตุนใหคิดทบทวนจุดบอดของความไมเขาใจตั้งแตเริ่มตนคิด  ขั้นที่ 3 การประมวลความคิด เปนขั้นการกระตุน
ใหเด็กบอกขอความรูดวยการคิดยอนกลับไปขั้นเริ่มตนคิดและขั้นสรางความคิด และขั้นที่ 4 การขยายความคิด 
เปนขั้นการกระตุนใหขยายความคิดโดยใชคําถามวา “ถา” กระตุนใหหาคําตอบเพื่อยืนยันความคิด และกระตุนให
ทดสอบความคิดใหมอยางอิสระจากการประเมินประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนการสอน ทักษะการคิด
แสวงหาความรูสําหรับเด็กปฐมวัย ผลการประเมินพบวา 1) เด็กปฐมวัยมีทักษะการคิดแสวงหาความรูหลังการ
ทดลองสูงกวากอนการทดลอง การทดลองใชการเรียนการสอนทักษะการคิดแสวงหาความรูสําหรับเด็กปฐมวัยซึ่ง
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  2) ผลการประเมินความพึงพอใจตอการเรียนรูโดยการสนทนา
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กับเด็กปฐมวัยจํานวน 92 คน พบวา หลังการทดลองเด็กปฐมวัยมีความพึงพอใจตอการเรียนรูในระดับมาก  
มีจํานวนรอยละ 78.20 – 85.10  3) ครูปฐมวัยที่ทดลองใชรูปแบบการเรียนการสอนเห็นวารูปแบบการเรียนการ
สอนมีความเหมาะสมในระดับมาก 

จากที่กลาวมาในขางตนจะเห็นไดวาการจัดการศึกษาปฐมวัยสวนใหญไดรับอิทธิพลมาจากแนวคิด 
ทฤษฎีจากทางตะวันตกและนักการศึกษาตางประเทศ ซึ่งเปนกระบวนการจัดการเรียนรูในลักษณะที่เนนผูเรียน
เปนสําคัญ ซึ่งแนวคิดทางการเรียนรูและทฤษฎีการเรียนรูที่มีอิทธิพลตอการจัดการเรียนรูสามารถประมวลไดเปน 
4 กลุมแนวคิด ดังนี้ (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2548; ทิศนา  แขมณี, 2551) 

1) กลุมแนวคิดวุฒิภาวะนิยม (Maturationist View) กลุมแนวคิดนี้มองกายเปนหลักโดยเนน
ความสําคัญของวุฒิภาวะทางกาย จึงเชื่อวาพัฒนาการกับการเรียนรูแยกกัน คือ พัฒนาการเกิดกอนการเรียนรู  
การเรียนรูเปนกระบวนการภายนอกที่ไมเกี่ยวกับพัฒนาการ พัฒนาการเปนผลมาจากโครงสรางวุฒิภาวะของแต
ละคนซึ่งสวนใหญกําหนดโดยพันธุกรรม ในขณะที่พันธุกรรมเปนตัวกําหนดกระบวนการตามวุฒิภาวะ การสอน
เปนการใหประสบการณเรียนรูเมื่อเด็กแสดงความสนใจหรือพรอม โดยนําเอาความรูของผูใหญมาแยกยอย 
กําหนดขอบเขต ลําดับขั้นและความยากของเนื้อหาใหเหมาะกับเด็ก จะเห็นไดวาแนวคิดเรื่องการสอนของ 
นักทฤษฎีบางคนในกลุมนี้ไดรับอิทธิพลแนวคิดของทฤษฎีจิตวิทยากลุมเชื่อมโยงสัมพันธ (Associationism) 
เกี่ยวกับการเช่ือมโยงความรูยอยๆ เปนความรูที่ซับซอน แนวคิดของ Rousseau, Pestalozzi, Froebel, Stiener, 
Montessori และ Gesell สะทอนแนวคิดวุฒิภาวะนิยม ดังจะไดกลาวตอไปนี้ 

Rousseau เช่ือวาเด็กจะเกิดแรงจูงใจที่จะเรียนเมื่อมีความพรอมดานวุฒิภาวะ เด็กควรเรียนจาก
ประสบการณตรงที่ไดสัมผัสกับธรรมชาติ บุคคลและสิ่งของรอบตัว ครูและผูปกครองควรสังเกตวุฒิภาวะของเด็ก
แลวจัดเตรียมประสบการณใหในเวลาที่เหมาะสม 

Pestalozzi เห็นดวยกับ Rousseau วาไมควรบังคับใหเด็กเรียนในเรื่องที่เขาไมมีพัฒนาการมา
กอนโดยการทองจํา แตควรใหเด็กเรียนประสบการณตรงตามความสนใจ ความตองการและอัตราการเรียนรูที่
แตกตางกัน นับวา Pestalozzi เปนผูริเริ่มแนวคิดเกี่ยวกับความพรอมของเด็ก 

Froebel  ซึ่งไดรับการยกยองวาเปนบิดาแหงการศึกษาปฐมวัย มีความเชื่อวาการเรียนรูของเด็ก
ควรเปนไปตามธรรมชาติ นั่นคือเด็กเปรียบเสมือนเมล็ดพืชที่ถูกกําหนดไวแลววาเมื่อใดจะเจริญเติบโตไปเทาใด 
เพียงแตเมล็ดพืชนั้นไดดินดี ไดน้ํา ไดแสงแดดเพียงพอ ก็จะเจริญเติบโตตามปกติ บทบาทของครูก็เปรียบเสมือน
ชาวสวนที่ตองคอยรดน้ําพรวนดินใหเมล็ดพืชนั้นเจริญงอกงาม 

Stiener  ผูกอต้ังแนวการจัดการศึกษาตั้งแตระดับปฐมวัยจนถึงอุดมศึกษาที่มีช่ือวา “Waldorf 
Education” เช่ือวานอกเหนือจากการเรียนรูผานทางประสาทสัมผัส คนเราควรเรียนรูจากการสรางสรรคแตกตาง-
กันไป  ในชวง 7 ปแรกสิ่งแวดลอมมีอิทธิพลตอเด็กมาก การเปนแบบอยางที่ดีและมีสิ่งแวดลอมที่เหมาะสม
สําหรับการเลียนแบบเปนสิ่งสําคัญมากเพราะในกระบวนการเลียนแบบเด็กจะเขาใจสิ่งรอบตัว อยางไรก็ตามเด็ก
ควรมีโอกาสไดเลียนแบบในสิ่งที่มีคุณคาและไดคนควาสรางสรรคการเลนสิ่งของจากธรรมชาติและการเลน
ทามกลางธรรมชาติชวยใหเด็กไดใชเวลาพัฒนาการในชวง 7 ปแรกอยางสมบูรณและมีพลังมากที่สุด 

Montessori  เช่ือวาเด็กมีแรงจูงใจในการเรียนรูเมื่อมีวุฒิภาวะ เด็กจะเรียนรูอยางแทจริงเมื่อมี
อิสระที่จะลงมือปฏิบัติดวยตนเอง การเรียนรูของเด็กเกิดจากการเชื่อมโยงความรูงายๆ ใหเปนความรูที่ซับซอน 
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อุปกรณการเรียนเปนสื่อสําคัญในการเรียนรู ครูเปนผูสังเกตการณอยูหางๆ เพื่อคอยช้ีทางใหแกเด็กที่พรอมที่จะใช
อุปกรณที่ยากขึ้น 

Gesell  เช่ือวาวุฒิภาวะเทานั้นเปนปจจัยสําคัญของการพัฒนาการทางกาย วัฒนธรรมและ
สิ่งแวดลอมเปนเพียงองคประกอบอันดับที่สองที่มีอิทธิพลตอพัฒนาการ แตไมใชเปนตัวทําใหเกิดพัฒนาการนั้นๆ 
ถาวุฒิภาวะยังไมเกิดขึ้นสภาพแวดลอมจะไมมีอิทธิพลอะไรตอพัฒนาการของเด็ก วุฒิภาวะถูกกําหนดโดย
พันธุกรรมซึ่งมีอยูในเด็กแตละคนมาแตกําเนิด การสอนมีบทบาทเพียงเพื่อจัดประสบการณใหเด็กพรอมที่จะเรียน
เทานั้น 

2) แนวคิดกลุมพฤติกรรมนิยม (Behavioral Environment View) กลุมแนวคิดนี้มองกายเปนหลัก 
โดยเนนความสําคัญของพฤติกรรมซึ่งเปนการตอบสนองทางกาย จึงเชื่อวาการเรียนรูกับพัฒนาการสัมพันธกัน
และเกิดขึ้นพรอมๆ กันไป การเรียนรูเปนการสะสมมวลพฤติกรรมที่ซับซอนกวาเดิม หรือพฤติกรรมที่เกิดขึ้น
แทนพฤติกรรมสัญชาตญาณ พัฒนาการเปนการเปลี่ยนแปลงการตอบสนองตามสันชาตญาณใหเปนการ
ตอบสนองที่ควบคุมไดดวยจิตสํานึกเนื่องจากลําดับขั้นตอนของพัฒนาการเด็กมีขั้นสูงสุดเทียบเทาพัฒนาการของ
ผูใหญ ลักษณะของกระบวนการเรียนรูเปนการเลียนแบบซึ่งเกิดจากการเสริมแรงและการลงโทษ ความรูตางๆ  
จะถูกถายทอดเขาสูตัวเด็กทีละนอยๆ ดังนั้นการสอนจึงตองแบงความรูออกเปนประสบการณงายๆ จัดลําดับ
ขั้นตอนใหมีโครงสรางชัดเจนเพื่อใหเกิดโครงสรางความรูนั้นในตัวผูเรียน นักทฤษฎีเจาของแนวคิดพฤติกรรม
นิยมที่นํามาใชในการศึกษาปฐมวัย ไดแก Watson, Skinner และ Bandura ซึ่งไดรับอิทธิพลทฤษฎีจิตวิทยากลุม
เช่ือมโยงสัมพันธ (Associationism) ในแงการเชื่อมโยงการเรียนรู Thorndike ผูบุกเบิกทฤษฎีพฤติกรรมนิยม 
มีแนวคิดวาคนเราประกอบดวยรางกายและจิตใจ ภาครางกายคือสิ่งเราและการตอบสนอง สวนภาคจิตใจคือการ
รับรู การเรียนรูเกิดจากการเชื่อมโยงระหวางภาคและภายในภาค เด็กเรียนรูไดโดยเริ่มจากสวนยอยไปหาสวนรวม
คอืจากสิ่งที่งายไปสูสิ่งที่ซับซอน 

Watson  ผูกอต้ังทฤษฎีพฤติกรรมนิยมรุนใหม เช่ือวาการเรียนรูมีขอบเขตอยูเฉพาะพฤติกรรม
ที่สังเกตไดเทานั้น และการเรียนรูเกิดจากการเชื่อมโยงเหตุการณหนึ่งเขากับอีกเหตุการณหนึ่งโดยเหตุการณหลัง
มักเปนผลของเหตุการณแรก การเรียนรูสามารถทําใหเกิดพฤติกรรมหรือหยุดยั้งพฤติกรรมได พฤติกรรมมักไม
เกิดขึ้นอีกเมื่อมีผลทางลบตามมา 

Skinner  ใหความสําคัญแกการเสริมแรงหลังการเรียนรู โดยถือวาแรงเสริมเปนตัวแปรสําคัญ
ของการเรียนรู พฤติกรรมใดไดรับแรงเสริมบุคคลก็จะกระทําตอไป พฤติกรรมใดไมไดรับแรงเสริมก็จะคงอยูได
ไมนาน การใชการเสริมแรงจึงเปนสิ่งจําเปนอยางยิ่งตอการชวยใหเด็กเรียนรูที่จะกระทําหรือไมกระทําอะไร 

Bandura  ผูไดพัฒนาทฤษฎีการเรียนรูทางสังคม (social learning theory) ไดกลาววาการเรียนรู
เกิดจากปฏิสัมพันธระหวางผู เรียนและสิ่งแวดลอม ซึ่งทั้งผู เรียนและสิ่งแวดลอมมีอิทธิพลตอกันและกัน 
พฤติกรรมของคนเราสวนมากเปนการเรียนรูโดยการสังเกต (observational learning) หรือการเลียนแบบจากตัว
แบบ (modeling) ซึ่งตัวแบบนั้นไมจําเปนจะตองเปนตัวแบบที่มีชีวิตเทานั้น แตอาจจะเปนตัวแบบสัญลักษณ เชน 
หนังสือภาพก็ได 

3) กลุมแนวคิดปฏิสัมพันธนิยม (Comprehensive interactional view) กลุมแนวคิดนี้มองกายและ
จิตสัมพันธกันโดยใหความสําคัญแกปฏิสัมพันธระหวางกายและจิตจึงเชื่อวาการเรียนรูสัมพันธกับพัฒนาการ 
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วุฒิภาวะและการเรียนรูกระตุนใหพัฒนาการกาวหนาตอไป ลําดับขั้นตอนของการพัฒนาการเปนไปตามลักษณะ
และโครงสรางพัฒนาการที่ระบุไวในทฤษฎีกลุมแนวปฏิสัมพันธนิยมซึ่งแบงออกเปน  2  กลุมทฤษฎี ดังนี้ 

3.1) กลุมทฤษฎีพัฒนาการดานจิตใจ อารมณ สังคม และบุคลิกภาพ ซึ่งเชื่อวาพัฒนาการเกิด
จากแรงผลักดันในตัวเด็กที่จะปรับตัวใหไดรับการยอมรับจากสังคม ทฤษฎีในกลุมนี้บางทฤษฎีก็ศึกษาการปรับตัว
ของคนคลายกับทฤษฎีจิตวิทยากลุมปฏิบัตินิยม (Functionalism) และ/หรือใชวิธีการเชื่อมโยงปจจัยตางๆ ซึ่งคลาย
กับบางสวนของวิธีการศึกษาของทฤษฎีจิตวิทยากลุมเชื่อมโยงสัมพันธ (Associationism) ซึ่งนักจิตวิทยาในกลุมนี้
ไดแก 

Ausubel  ไดจําแนกประเภทของอารมณออกเปน  2  ประเภทคือ อารมณดีและอารมณ
ไมดี โดยเด็กจะเริ่มพัฒนาอารมณรักตั้งแตแรกเกิดจากการรักตัวเองมาสูคนใกลชิดที่สุดและขยายกวางออกไป
สวนอารมณไมดีเกิดขึ้นจากความคับของใจในสิ่งแวดลอมซึ่งเปนผลจากความไมมั่นใจของตนเอง อารมณถูก
ทอดทิ้งหากเกิดขึ้นในวัยเด็กจะกอใหเกิดปญหาตางๆ ตามมา 

Freud ไดย้ําถึงความสําคัญของวัย 5 ขวบแรกของชีวิตวาเปนวัยที่สําคัญที่สุดของชีวิต 
เขาเชื่อวาวัยนี้เปนรากฐานของการพัฒนาบุคลิกภาพและบุคคลที่มีความสัมพันธใกลชิดเด็กที่สุดคือแม ซึ่งจะมี
อิทธิพลอยางสูงตอบุคลิกภาพและสุขภาพจิตของเด็ก ทฤษฎีพัฒนาการทางเพศของ Freud เช่ือวาพัฒนาการทาง
บุคลิกภาพของเด็กแตละคนจะขึ้นอยูกับการเปลี่ยนแปลงทางชีวภาพของรางกาย โดยรางกายจะเปลี่ยนแปลง
บริเวณแหงความพึงพอใจเปนระยะๆ ในชวงอายุตางๆ กัน และถาบริเวณแหงความพึงพอใจตางๆ นี้ไดรับการ
ตอบสนองเต็มที่เด็กก็จะมีพัฒนาการที่ดีและสมบูรณ แตในทางตรงกันขามถาไมไดรับการตอบสนองเต็มที่ก็จะทํา
ใหเกิดการสะสมปญหาและไปแสดงออกเมื่อเด็กโตขึ้น 

Erikson สนับสนุนแนวคิดในทฤษฎีของ Freud ที่วาประสบการณวัยเด็กมีสวนสําคัญ
อยางยิ่งตอการพัฒนาบุคลิกภาพของผูใหญ เขาเชื่อวาคนเราพยายามตอบคําถามวา “ฉันคือใคร” ซ้ําแลวซ้ําอีก  
ในชวงเวลาตางๆ ของชีวิตและประสบการณรอบตัวในแตละวัยมักทําใหคนเราไดคําตอบเปลี่ยนไป ความรูสึก
และพฤติกรรมของคนจะสะทอนใหเห็นวาเขาเขาใจและยอมรับตนเองในฐานะสมาชิกของสังคมไดเพียงใด เชน 
ในวัยทารกหากประสบการณรอบตัวทําใหเด็กมีความสุข มองโลกในแงดี เด็กก็จะเชื่อมั่นในตนเองและไววางใจ
ผูอื่น แตหากประสบการณรอบตัวทําใหเด็กขาดความสุขเด็กก็จะมองโลกในแงรายและขาดความเชื่อมั่นในตนเอง 
ประสบการณรอบตัวตอบสนองตอความพึงพอใจในชวงอายุนั้นๆ เด็กก็จะมีพัฒนาการทางบุคลิกภาพที่ดี 

Dewey นักจิตวิทยา นักการศึกษาและนักปรัชญา เช่ือวาการศึกษาเพื่อพัฒนามนุษยคือ
การที่ทําใหทุกคนมีจิตสํานึกทางสังคม จิตสํานึกทางสังคมนี้เริ่มตนตั้งแตการเกิดโดยที่เราไมรูตัว เด็กก็จะถูก
สถานการณทางสังคมกระตุนใหคอยๆ ลดการกระทําและความรูสึกที่ยึดตัวเองเปนศูนยกลางและเพิ่มการกระทํา
และความรูสึกเพื่อสังคมที่เขาอยู การศึกษาเปนกระบวนการทางสังคมที่ปลุกเราความรูสึกนึกคิดของเด็กทําใหเขา
ตระหนักถึงขอบเขตการกระทําของตน และมีนิสัยที่เหมาะสมแกการเปนสมาชิกที่ดีของสังคม ดวยเหตุนี้ Dewey 
จึงถือวาโรงเรียนคือชีวิตในชุมชนที่ทําใหเด็กไดมีโอกาสแบงปน เสียสละสิ่งที่ตนมีเพื่อสรางสรรคสวนรวม 

3.2) กลุมทฤษฎีพัฒนาการทางสติปญญาและจริยธรรม ซึ่งเชื่อวาพัฒนาการเกิดจาก
ปฏิสัมพันธทางกายและทางความคิดกับสิ่งตางๆ ในสิ่งแวดลอมการปฏิสัมพันธกับบุคคลตางๆ การปรับเปลี่ยนที่
เกิดขึ้นในตัวเด็กและในสิ่งแวดลอมสามารถจดจํา ทบทวน เนนใหชัดเจน ขยายและถายทอดใหผูอื่นรับรูได 
ทฤษฎีเหลานี้ไดรับอิทธิพลแนวคิดเกี่ยวกับความสัมพันธระหวางคนกับสิ่งแวดลอมจากทฤษฎีจิตวิทยากลุมปฏิบัติ
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นิยม (Functionalism) เนื่องจากแนวคิดของนักทฤษฎีในแนวปฏิบัตินิยมมีหลายแนวคิด จึงขอนําเสนอเปน 2 กลุม
พัฒนาการคือ กลุมพัฒนาการดานจิตใจ อารมณ บุคลิกภาพ และสังคม และกลุมพัฒนาการดานสติปญญาและ
จริยธรรม ดังนี้ 

ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปญญาของ Piaget มีความเชื่อพ้ืนฐานวาพฤติกรรมเกิดจากวุฒิ
ภาวะ ประสบการณสะสม การถายทอดจากสังคมและกฎของความสมดุล การเรียนรูเกิดจากการปรับโครงสราง
ความคิด ความเขาใจใหเกิดความสมดุลกับสภาพแวดลอม 

Vygotsky เช่ือวาการสื่อสารเปนเครื่องมือสําคัญที่ชวยใหเด็กปฐมวัยเรียนรูเพราะ
ประสบการณหลายอยางเกิดขึ้นไดโดยไมไดปราศจากการสื่อสาร การสื่อสารชวยใหเด็กปฐมวัยขยายการเรียนรู
จากที่จํากัดเฉพาะ จากการรับรูทางกายในสิ่งที่เปนรูปธรรมในปจจุบันไปสูการเรียนรูจากกระบวนการคิดในสิ่งที่
เปนนามธรรม และเปนอดีตหรือนาคต ในการสื่อสารเด็กจะตองคิดคําพูด ทาทางภาพและสัญลักษณเพื่อสื่อ
ความหมาย  ในขณะเดียวกันเด็กก็จะตองแปลความหมายของคําพูด ทาทาง ภาพ และสัญลักษณของผูอื่น  
ในกระบวนการสื่อสารนี้เองที่เด็กไดกลั่นกรองความคิดของผูอื่นเปนความคิดของตน 

Bruner เ ช่ือวาพัฒนาการทางความคิดจะเกิดขึ้นจากการเรียนรู  และเกิดขึ้นกับ
สิ่งแวดลอมทางวัฒนธรรมมากกวาเกิดจากการพัฒนาภายในของอินทรีย เขาสนับสนุน Vygotsky วากระบวนการ
ในการคิดของเด็กตองอาศัยทักษะภาษาในบริบทวัฒนธรรมของเด็กเปนสื่อกลาง Bruner สรุปวาพัฒนาการดาน
การคิดของเด็กนี้ขึ้นอยูกับองคประกอบในการรับรู ซึ่งหมายถึงระบบของขอมูลที่เด็กรับไปใชในกระบวนการคิด
และองคประกอบในการบูรณาการซึ่งหมายถึงกระบวนการคิดแกปญหาโดยขอมูลที่รับรูซึ่งสงเสริมและ
สนับสนุนซึ่งกันและกัน 

Kholberg เจาของทฤษฎีพัฒนาการทางจริยธรรมไดแบงขั้นพัฒนาการทางจริยธรรม
ของมนุษยออกเปน  3 ระดับโดยเทียบเคียงกับระดับพัฒนาการทางสติปญญาในทฤษฎีของ Piaget เด็กจะพัฒนา
จริยธรรมไปตามลําดับขั้น ในการพัฒนาไปสูขั้นจริยธรรมที่สูงขึ้นนั้นจะตองอาศัยปจจัยหลายประการ ไดแก การ
อบรมเลี้ยงดู พัฒนาการทางสตปิญญา บุคลิกภาพและอื่นๆ บางคนแมเมื่อเติบโตเปนผูใหญแตพัฒนาการจริยธรรม
ยังอาจอยูในขั้นตนๆ เทานั้นก็ได 

3) กลุมแนวคิดมนุษยนิยม (Humanism interactinal view)  กลุมนี้คํานึงถึงความเปนคนที่มีอิสระ 
สามารถที่จะนําตนเองและพึ่งตนเอง มีความคิดริเริ่มสรางสรรคที่จะทําประโยชนใหสังคม มีอิสรภาพในการเลือก
ทําสิ่งตางๆ ที่จะไมทําใหผูอื่นหรือตนเองเดือดรอน ในการจัดการเรียนการสอนกลุมนี้เสนอแนะวาควรใหเด็กมี
สมรรถภาพทั้ง  3 ดานไปพรอมๆ  กันคือ  ดานความรู  (cognitive) ดานเจตคติ  (affective) และดานทักษะ 
(psychomotor) นั้นคือ ครูควรฝกใหผูเรียนรูจักคิด รูจักใชเหตุผล มีความชื่นชมหรือมีเจตคติที่ดีตอสิ่งที่เรียนและ
ใหผูเรียนไดลงมือกระทํากิจกรรมตางๆ ดวยตนเอง ซึ่งนักทฤษฎีในกลุมนี้ไดแก 

Maslow มีความเชื่อวาหากเราใหอิสรภาพแกเด็ก เด็กจะเลือกสิ่งที่ดีที่สุดสําหรับตนเอง พอแม
และครูควรใหความไววางใจในตัวเด็ก เปดโอกาสและชวยใหเด็กไดเจริญเติบโตตอไป ไมควรควบคุมหรือบงการ
ชีวิตเด็กใหเปนไปตามที่ตองการ 

Rogers ไดนําหลักการของ Client-Centered มาประยุกตใชในการจัดการเรียนการสอนที่ให 
“ผูเรียนเปนศูนยกลาง” และไดกลาวถึงลักษณะของครูผูสอนวาครูจะตองเชื่อและศรัทธาในความเปนมนุษย ความ
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เช่ือและความไววางใจจะชวยใหบุคคลพัฒนาศักยภาพของตน ครูตองจริงใจ ไมเสแสราง และตองพยายามสื่อให
ผูเรียนทราบถึงความรูสึกนึกคิดดานดีที่ครูมีใหเขา รวมทั้งการใหเกียรติผูเรียนทั้งในแงความรูสึกและความเห็น 

Combs มีความคิดวาหลักการสําคัญของการจัดการเรียนการสอนคือการชวยใหผูเรียนพัฒนา
ความรูสึกนึกคิดเกี่ยวกับตนเองในทางบวก งานของครูคือการอํานวยความสะดวกใหกับผูเรียน กระตุน ให
กําลังใจ ใหความชวยเหลือ เปนผูรวมคิดและเปนเพื่อนกับผูเรียน 

แนวคิดจากทฤษฎีตางๆ ดังกลาวขางตน เห็นไดวาแตละทฤษฎีตางก็พยายามที่จะตอบคําถาม
วาเด็กเรียนรูอยางไรตามสมมติฐานที่แตกตางกันของแตละทฤษฎี ซึ่งไมมีทฤษฎีใดที่สามารถจะตอบคําถามได
ครอบคลุมทุกจุดมุงหมายในการพัฒนาเด็ก และเพื่อใหมองภาพรวมไดอยางชัดเจนผูวิจัยจึงไดจัดกลุมแนวคิด
เกี่ยวกับพัฒนาการและการเรียนรูที่มีอิทธิพลตอทิศทางหรือจุดมุงหมายของการจัดการศึกษาปฐมวัย โดยอางจาก
งานวิจัยของ รัติพร  ภาธรธุวานนท (2552) ดังตารางที่ 5 
 
ตารางที่ 5 กลุมแนวคิดเกี่ยวกับพัฒนาการและการเรียนรูที่มีอิทธิพลตอจุดมุงหมายและทิศทางการจัดการศึกษา 
 ปฐมวัย 
 

กลุมแนวคิดเกี่ยวกับพัฒนาการและการเรียนรู 
แนวคิด 

วุฒิภาวะนิยม พฤติกรรมนิยม ปฏิสัมพันธนิยม มนุษยนิยม 
นักทฤษฎี 
 

Rousseau, 
Pestalozzi, 
Froebel, 
Stiener, 
Montessori,  
Gesell 

Watson, Skinner, 
Bandura 

Ausubel, Freud, 
Piaget, Dewey, 
Vygotsky, Bruner, 
Kohlberg 

Maslow, Rogers, 
Combs 

ความสัมพันธเด็กกับ
ส่ิงแวดลอม 
 
 

เด็กแสวงหาความรู
จากสิ่งแวดลอม 

ส่ิงแวดลอมทําให
เกิดการเรียนรู 

เด็กแสวงหาความรู 
ดวยการมีปฏิสัมพันธ
กับส่ิงแวดลอม 

เด็กมีอิสรภาพใน
การเลือกทําส่ิง
ตางๆ ที่ไมทําให
ผูอื่นหรอืตนเอง
เดือดรอน 

เปาหมายในการสังเกต 
 

พฤติกรรมที่บงชี้
วุฒิภาวะของเด็ก 

พฤติกรรมที่
เปลี่ยนไปหลังจาก
ไดรับการ
เสริมแรง 

ระดับโครงสราง
พัฒนาการ 

การลงมือกระทาํ
กิจกรรมตางๆ ดวย
ตนเอง 

ลักษณะของกระบวนการ
เรียนรู 

มีรูปแบบทีก่ําหนด
ไวแลวตาม
ธรรมชาติ 

เกิดจากการเสริม 
แรง  การลงโทษ
และการเลียนแบบ 

เปนการปรบั
โครงสรางพัฒนาการ
ใหสมดุล 

การพัฒนา
ความรูสึกนึกคิด
ของตนเองใน
ทางบวก 
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ตารางที่ 5 กลุมแนวคิดเกี่ยวกับพัฒนาการและการเรียนรูที่มีอิทธิพลตอจุดมุงหมายและทิศทางการจัดการศึกษา 
 ปฐมวัย (ตอ) 
 

กลุมแนวคิดเกี่ยวกับพัฒนาการและการเรียนรู 
แนวคิด 

วุฒิภาวะนิยม พฤติกรรมนิยม ปฏิสัมพันธนิยม มนุษยนิยม 
แรงจูงใจในการเรียนรู 
 

ความอยากรู อยาก
เห็นตามธรรมชาติ 

รางวัลภายนอก
ไปสูภายใน 

ความไมสมดุลของ
โครงสรางพัฒนาการ 

กระตุน ใหกําลังใจ 
ใหความชวยเหลือ 
รวมคิดและเปน
เพื่อน 

บทบาทเด็ก 
 

มีสวนรวมในการ
แสวงหาความรู
ดวยตนเองตาม
ศักยภาพที่มี 

เปนผูถูก
เสริมแรงใหเกิด
การเรียนรู 

ผูทดลอง สํารวจ
และสรางความรู มี
สวนรวมในการ
เรียนรูดวยตนเอง 

มีอิสระ สามารถที่
จะนําตนเอง 
พ่ึงตนเองและมี
ความคิดริเริ่ม
สรางสรรค 

บทบาทของสิ่งแวดลอม 
 
 

สนับสนุนใหเด็ก
ไดพัฒนา 

เปนตัวเสริมแรง ทําใหเกิดความ
ขัดแยงในความคิด
และทําใหเด็ก
พยายามแกไขขอ
ขัดแยงนั้น 

เปดโอกาสาและ
ชวยใหเด็กได
เจริญเติบโต 
ไมควบคุมหรือ 
บงการชีวิตเด็ก 

บทบาทของครู 
 

จัดสิ่งแวดลอมไว
คอยจนกวาเด็กจะ
มีวุฒิภาวะ
พอที่จะเรียนดวย
วิธีการที่ไมตาง
จากผูใหญ 

แนะนําสั่งสอน
และหาสิ่งเราที่
ทําใหเด็ก
สามารถปรับ
พฤติกรรมไปใน
ทิศทางที่ตองการ
ถาเด็กยังไม
สามารถเรียนรูได
ครูก็ปรับสิ่งเรา 
เชน จัด
ประสบการณให
งายขึ้น 
 

ในดานสติปญญา 
ชวยจัด
ประสบการณให
เด็กเห็นความ
ขัดแยงในความคิด
เพื่อแกไขความ
ขัดแยงนั้นจนเกิด
ความรูใหมในดาน
จิตใจ ใหเด็กผอน
คลายความรูสึก
ขัดแยง 

การอํานวยความ
สะดวก ฝกใหรูจัก
คิด รูจักใชเหตุผล
หรือมีเจตคติที่ดี
ตอสิ่งที่เรียน และ
ใหผูเรียนไดลงมือ
กระทํากิจกรรม
ตางๆ ดวยตนเอง 
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3.5 หลักการและแนวคิดในการจัดการศึกษาปฐมวัยขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
หลักการจัดการศึกษาปฐมวัยคือเด็กทุกคนมีสิทธิที่จะไดรับการอบรมเลี้ยงดูและสงเสริมพัฒนาการ

ตลอดจนการเรียนรูอยางเหมาะสมดวยปฏิสัมพันธที่ดีระหวางเด็กกับพอแม เด็กกับผูเลี้ยงดู หรือบุคคลากรที่มี
ความรูความสามารถในการอบรมเลี้ยงดูและใหการศึกษาเด็กปฐมวัยเพื่อใหเด็กมีโอกาสพัฒนาศักยภาพตนเอง
ตามลําดับขั้นของพัฒนาการทุกดานอยางสมดุล และเต็มตามศักยภาพ โดยกําหนดหลักการดังนี้ คือ 1) สงเสริม
กระบวนการเรียนรูและพัฒนาการที่ครอบคลุมเด็กปฐมวัยทุกประเภท  2) ยึดหลักการอบรมเลี้ยงดูและ 
ใหการศึกษาที่เนนเด็กเปนสําคัญโดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคลและวิถีชีวิตของเด็กตามบริบทของ 
ชุมชน สังคม และวัฒนธรรมไทย 3) พัฒนาเด็กโดยองครวมผานการเลนและกิจกรรมที่ เหมาะสมกับวัย  
4) จัดประสบการณการเรียนรูใหสามารถดํารงชีวิตประจําวันไดอยางมีคุณภาพและมีความสุข และ 5) ประสาน
ความรวมมือระหวางครอบครัว ชุมชน และสถานศึกษาในการพัฒนาเด็ก โดยหลักการจัดการศึกษาปฐมวัยสําหรับ
เด็กที่มีอายุต้ังแตแรกเกิดถึง 5 ขวบนั้นเปนหลักการที่คํานึงถึงการพัฒนาเด็กอยางเปนองครวมเพ่ือโอกาสในการ
พัฒนาเด็กทุกดานตามลําดับขั้นตอนของพัฒนาการอยางสมดุลและเต็มตามศักยภาพ และยังเนนการสงเสริม
กระบวนการเรียนรูและพัฒนา ครอบคลุมเด็กทุกประเภททั้งเด็กปกติและเด็กพิเศษโดยคํานึงถึงความแตกตางของ
แตละบุคคลและเนนเด็กเปนสําคัญ โดยที่การจัดการศึกษานั้นตองจัดใหสอดคลองกับวิถีชีวิต สังคม วัฒนธรรม 
ตามความเปนอยูจริงของเด็กโดยมีผูใหญในชุมชนเปนผูเช่ือมโยงองคความรูตางๆ ใหแกเด็ก ทั้งยังเปดโอกาสให
เด็กไดพัฒนาอยางเปนองครวมโดยผานการเลนซึ่งเปนพัฒนาการตามธรรมชาติของเด็กและผานกิจกรรมที่
เหมาะสมกับวัยเด็กเล็กโดยมีผูใหญเปนแบบอยางที่ดีของการเรียนรู การจัดประสบการณตางๆ ในการเรียนรูที่
สามารถดํารงในชีวิตประจําวันไดอยางมีคุณภาพและมีความสุข ซึ่งตองไดรับการประสานความรวมมือจาก
ครอบครัว ชุมชนและสถานศึกษา  ซึ่งจากแนวทางดังกลาวขางตนนํามาสูการจัดการศึกษาปฐมวัย ดังนี้คือ (1) การ
สรางหลักสูตรที่เหมาะสม การพัฒนาหลักสูตรพิจารณาจากวัยและประสบการณของเด็กโดยเปนหลักสูตรที่
มุงเนนการพัฒนาเด็กทุกดาน ทั้งดานรางกาย อารมณ สังคม สติปญญาและลักษณะนิสัย โดยอยูบนพื้นฐานของ
ประสบการณเดิมที่เด็กมีอยูและประสบการณใหมที่เด็กจะไดรับ ซึ่งตองเปนหลักสูตรที่ใหโอกาสทั้งเด็กปกติ เด็ก
ดอยโอกาส และเด็กพิเศษ  (2) การสรางสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรูของเด็ก ซึ่งควรอยูในสภาพที่แวดลอม
ดวยธรรมชาติตอบสนองความตองการและความสนใจของเด็กทั้งภายในและภายนอกหองเรียนตองสะอาด 
ปลอดภัย อากาศ สดชื่น ผอนคลาย มีโอกาสออกกําลังกายและพักผอน มีสื่อที่มาจากธรรมชาติและวัสดุอุปกรณที่
หลากหลายเหมาะสมกับวัย ใหเด็กมีโอกาสเรียนรูเกี่ยวกับตนเอง สภาพแวดลอมใกลตัวและโลกที่เด็กอยู รวมทั้ง
การอยูรวมกันกับผูอื่นในสังคม (3) การจัดกิจกรรมที่สงเสริมพัฒนาการและการเรียนรูของเด็ก ซึ่งครูผูดูแลเด็ก
ตองเปลี่ยนบทบาทจากผูบอกความรูหรือสั่งใหเด็กทํามาเปนผูอํานวยความสะดวกโดยที่ครูผูดูแลเด็กจะตอง
ยอมรับ เห็นคุณคา รูจักและเขาใจเด็กแตละคนที่ตนดูแลรับผิดชอบเพื่อจะไดวางแผน สรางสภาพแวดลอมและ
กิจกรรมตาง ๆ ไดเหมาะสม  นอกจากนี้ ครูผูดูแลเด็กจะตองรูจักพัฒนาตนเอง ปรับปรุงการใชเทคนิคการจัด
กิจกรรมใหเหมาะสมกับเด็ก (4) การบูรณาการเรียนรู การจัดการเรียนการสอนในระดับปฐมวัยยึดหลักบูรณาการ
ที่วาหนึ่งแนวคิดเด็กสามารถเรียนรูไดหลายกิจกรรม หนึ่งกิจกรรมเด็กสามารถเรียนรูไดหลายทักษะและหลาย
ประสบการณสําคัญ  จึงเปนหนาที่ที่ครูผูดูแลเด็กควรวางแผนการจัดประสบการณใหเด็กเรียนรูผานการเลนที่
หลากหลายกิจกรรม หลากหลายทักษะ หลากหลายประสบการณสําคัญอยางเหมาะสมกับวัย (5) การประเมิน
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พัฒนาการและการเรียนรูของเด็ก ครูผูดูแลเด็กควรสังเกตและประเมินทั้งการสอนของตนและพัฒนาการ 
การเรียนรูของเด็กวาไดบรรลุตามจุดประสงคและเปาหมายที่วางไวหรือไม ผลที่ไดจากการสังเกตสามารถบอกได
วาเด็กเกิดการเรียนรูและมีความกาวหนาเพียงใด ซึ่งจะชวยครูผูดูแลเด็กในการวางแผนการจัดกิจกรรม ช้ีใหเห็น
พัฒนาการของเด็กเปนรายบุคคล ความตองการพิเศษของเด็กแตละคน และยังใชในการประเมินประสิทธิภาพ 
การจัดการศึกษา และ (6) ความสัมพันธระหวางครูผูดูแลเด็กและครอบครัวของเด็ก  เด็กแตละคนมีความแตกตาง
กันเนื่องจากสภาพแวดลอมที่เด็กเติบโตขึ้นมา ครูผูดูแลเด็ก พอแม และผูปกครองเด็ก ตองมีการแลกเปลี่ยนขอมูล 
ทําความเขาใจพัฒนาการและการเรียนรูของเด็ก ตองยอมรับและรวมมือกันรับผิดชอบ มีสวนรวมในการพัฒนา
ตามหลักการจัดหลักสูตรใหบรรลุเปาหมายที่ตองการรวมกัน (กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น, 2547) 

โดยเปนที่ยอมรับกันหมูนักจิตวิทยาและนักการศึกษาทั่วไปวาเด็กตั้งแตแรกเกิดถึงอายุ 5 ขวบ เปน
ชวงที่สําคัญชวงหน่ึงของชีวิตที่สมองมีการเจริญเติบโตมากกวาทุกๆ ชวงอายุ และเปนชวงเวลาที่เหมาะที่สุด
สําหรับการปูพ้ืนฐานทักษะตางๆ ใหแกเด็กเพื่อใหมีความพรอมในการที่จะพัฒนาในระดับตอไป ดังนั้น  
การจัดการศึกษาปฐมวัยจึงพัฒนาขึ้นมาโดยแนวคิดตอไปนี้ คือ (1) แนวคิดเกี่ยวพัฒนาการเด็ก ซึ่งมีอยูวา
พัฒนาการของมนุษยเปนการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในตัวมนุษยเริ่มตั้งแตปฏิสนธิตอเนื่องไปจนตลอดชีวิต 
ครอบคลุมการเปลี่ยนแปลงในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ พัฒนาการทางดานรางกาย อารมณ จิตใจ สังคม 
สติปญญาและลักษณะนิสัย จะมีความสัมพันธและพัฒนาอยางตอเนื่องเปนลําดับขั้นตอนไปพรอมกันทุกดาน เด็ก
แตละคนจะเติบโตและมีลักษณะการพัฒนาการแตกตางกันไปตามวัย ซึ่งบงบอกถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นใน
แตละวัยเริ่มตั้งแตปฏิสนธิจนถึงอายุ 5 ขวบ พัฒนาการแตละดานมีทฤษฎีเฉพาะอธิบายไวและสามารถนํามาใชใน
การพัฒนาเด็ก เชน ทฤษฎีพัฒนาการทางรางกายที่จะอธิบายการเจริญเติบโตและพัฒนาการของเด็กวามีลักษณะ
ตอเนื่องเปนลําดับขั้น เด็กจะพัฒนาไปถึงขั้นใดจะตองเกิดวุฒิภาวะของความสามารถขั้นนั้นกอน เชน ทฤษฎี
พัฒนาการทางสติปญญาอธิบายวาเด็กเกิดมาพรอมวุฒิภาวะซึ่งจะพัฒนาขึ้นตามอายุ ประสบการณ คานิยมทาง
สังคม และสิ่งแวดลอม  เปนตน  ดังนั้น แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาเด็กจึงเปนเสมือนแนวทางใหผูสอน หรือผูที่
เกี่ยวของเขาใจเด็ก สามารถอบรมเลี้ยงดูและจัดประสบการณที่เหมาะสมกับวัยและความแตกตางของแตละบุคคล
เพื่อสงเสริมใหเด็กพัฒนาจนบรรลุตามเปาหมายที่ตองการไดชัดเจนขึ้น (2) แนวคิดเกี่ยวกับการเรียนรู ซึ่งมองวา
การเรียนรูของมนุษยมีผลสืบเนื่องมาจากประสบการณที่ไดรับการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเกิดขึ้นจากกระบวนการ
ที่ผูเรียนมีปฏิสัมพันธกับบุคคลและสิ่งแวดลอมรอบตัว  ดังนั้น การจัดสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรูจึงเปนสิ่ง
สําคัญที่จะชวยสงเสริมการเรียนรูของเด็ก และเนื่องจากการเรียนรูเปนพื้นฐานของพัฒนาการในระดับสูงขึ้นและ
เด็กมีการเรียนรูตามธรรมชาติต้ังแตเกิดกอนจะเขาสถานศึกษา การจัดทําหลักสูตรจึงยึดแนวคิดที่จะใหเด็กได
เรียนรูจากประสบการณจริงดวยตัวเด็กเองในสภาพแวดลอมที่เปนอิสระเอื้อตอการเรียนรู โดยมีผูใหญเปน
แบบอยางที่ดี มีการจัดกิจกรรมที่เหมาะสมกับระดับพัฒนาการของผูเรียนแตละคน (3) แนวคิดเกี่ยวกับการเลน
ของเด็ก มองวาการเลนถือเปนกิจกรรมที่สําคัญในชีวิตของเด็กทุกคน เด็กจะรูสึกสนุกสนานเพลิดเพลิน ไดสังเกต 
มีโอกาสทดลองสรางสรรคแกปญหา และคนพบดวยตนเองซึ่งมีอิทธิพลและมีผลดีตอการเจริญเติบโต ชวยพัฒนา
รางกาย อารมณ สังคม สติปญญาและลักษณะนิสัย เด็กจะรูจักการเรียนรูความเปนอยูของผูอื่น สรางความสัมพันธ
อยูรวมกับผูอื่นรวมถึงธรรมชาติรอบตัว ดังนั้น ในการจัดหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยจึงถือการเลนอยางมีจุดหมาย
เปนหัวใจสําคัญของการจัดประสบการณใหกับเด็ก และ (4) แนวคิดเกี่ยวกับวัฒนธรรมและสังคม มองวาบริบท
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ทางสังคมและวัฒนธรรมที่เด็กอาศัยอยู หรือแวดลอมตัวเด็กทําใหเด็กแตละคนแตกตางกัน หลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัยถือวาผูสอนจําเปนตองเขาใจและยอมรับวาวัฒนธรรมและสังคมที่แวดลอมตัวเด็กมีอิทธิพลตอการเรียนรู 
การพัฒนาศักยภาพ และพัฒนาการของเด็กแตละคน ผูสอนควรตองเรียนรูบริบททางสังคมและวัฒนธรรมของเด็ก
ที่ตนรับผิดชอบเพื่อชวยใหเด็กไดพัฒนา เกิดการเรียนรูและอยูในกลุมคนที่มาจากพื้นฐานเหมือนหรือตางจากตน
ไดอยางมีความสุข (กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น, 2550) 

จากแนวคิดพื้นฐานดังกลาว ในการจัดการศึกษาปฐมวัย ครูผูดูแลเด็กตองศึกษาหลักการของหลักสูตร
ใหเขาใจเพราะในการจัดประสบการณการเรียนรูใหเด็กแรกเกิดถึงอายุ 5 ขวบ จะตองยึดหลักการอบรมเลี้ยงดู
ควบคูกับการใหการศึกษาโดยตองคํานึงถึงความสนใจและความตองการของเด็กทุกคน ทั้งเด็กปกติ เด็กที่มี
ความสามารถพิเศษ และเด็กที่มีความบกพรองทางรางกาย อารมณ จิตใจ สังคม สติปญญา รวมทั้งการสื่อสารและ
การเรียนรู หรือเด็กที่มีรางกายพิการหรือทุพพลภาพ หรือบุคคลที่ไมสามารถพึ่งตนเองได หรือไมมีผูดูแล หรือ
ดอยโอกาส เพื่อใหเด็กพัฒนาทุกดานทั้งทางรางกาย อารมณ จิตใจ สังคม สติปญญาและลักษณะนิสัยอยางสมดุล 
โดยจัดกิจกรรมที่หลากหลายบูรณาการผานการเลนและกิจกรรมที่เปนประสบการณตรง ผานประสาทสัมผัส 
ทั้งหา เหมาะสมกับวัยและความแตกตางระหวางบุคคลดวยปฏิสัมพันธที่ดีระหวางเด็กกับพอแม เด็กกับผูเลี้ยงดู
หรือบุคลากรที่มีความรูความสามารถในการอบรมเลี้ยงดูและใหการศึกษาเด็กปฐมวัย เพื่อใหเด็กแตละคนไดมี
โอกาสในการพัฒนาตนเองตามลําดับขั้นของการพัฒนาสูงสุดตามศักยภาพ และนําไปใชในชีวิตประจําวันไดอยาง
มีความสุข เปนคนดี และคนเกงของสังคม สอดคลองกับธรรมชาติ สิ่งแวดลอม ขนบธรรมเนียมประเพณี 
วัฒนธรรม ความเชื่อทางศาสนา สภาพเศรษฐกิจ สังคม โดยความรวมมือจากบุคคล ครอบครัว ชุมชน องคกร
ปกครองสวนทองถิ่น และองคกรเอกชน ฯลฯ 

จากหลักการและแนวคิดในการจัดการศึกษาปฐมวัยดังกลาวในขางตนสอดคลองกับหลักการ 
จัดการศึกษาปฐมวัยตามวิถีชีวิตไทยเพื่อชีวิตที่พอเพียง จากการวิจัยเรื่อง “การอบรมเลี้ยงดูเด็กตามวิถีชีวิตไทย: 
รูปแบบสําหรับการศึกษาปฐมวัย ซึ่งศึกษาโดย บุษบง ตันติวงศ (2550) โดยผูศึกษาไดกลาววาการศึกษาปฐมวัย
สําหรับเด็กวัย 3 – 6 ป มุงใหเกิดการพัฒนาเด็กที่เหมาะสมกับธรรมชาติของวัยและพื้นฐานของความเปนมนุษยผู
ต่ืนรู เพื่อใหเกิดการศึกษาที่ยั่งยืน ลักษณะการจัดการเรียนการสอนจึงเรียบงาย เนนการพึ่งตนเองของครอบครัว
และชุมชนโดยการใชทรัพยากรธรรมชาติในทองถิ่นอยางพอเพียงในการสงเสริมพัฒนาการเด็กอยางมีดุลยภาพ
ดวยปญญาของรางกาย ปญญาของจิตใจ และปญญาของสมอง ครูและผูอบรมเลี้ยงดูเด็กตองพัฒนาความรู วิชาชีพ
และจิตวิญญาณของคนอยางตอเนื่องเชื่อมโยงกัน โดยฝกฝนอบรมกายและจิตใหเขาใจตนเองและ “เขาถึง” เด็ก
อยางมีสติ รูตัว กาวพนความยึดติดตัวตน (self) เปยมดวยความรัก ความเมตตา และเขาถึงความจริงในโลกแหง
วัตถุและโลกแหงจิตวิญญาณอยางสมดุลดวยสัญชาติญาณ ปญญาญาณ และปรีชาญาณ สามารถ “อยูใหเห็นเปน
ใหดู” เพื่อใหเด็กเปนผูที่ “สุขงาย ทุกขยาก”  และยังสอดคลองกับการวิจัยเรื่อง “ขอเสนอเชิงนโยบายการบริหาร
จัดการศึกษาปฐมวัยในจังหวัดสุรินทร” ของ คนึง  สายแกว (2549) ที่ผลจากการวิจัยไดมาซึ่งขอเสนอเชิงนโยบาย
ที่กําหนดวิสัยทัศนวา “ภายในป 2554 จังหวัดสุรินทรจะเปนจังหวัดช้ันนําในการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยที่มี
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย เพื่อตอบสนองความตองการของทองถิ่นอยางหลากหลายและทั่วถึง” และ
ไดพันธกิจ 7 ประการคือ 1) จัดระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 2) สรางโอกาสใหแก
เด็กกลุมเปาหมายไดเขาศึกษาในระดับปฐมวัยทุกคน 3) สรางและพัฒนาเด็กปฐมวัยใหมีคุณธรรม จริยธรรม และ
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ไดรับการเตรียมความพรอมในพัฒนาการทุกดาน ทั้งดานรางกาย อารมณ-จิตใจ สังคม และสติปญญา 4) สราง
เครือขายแหลงการเรียนรูและระบบสารสนเทศโดยการมีสวนรวมของทุกฝาย 5) สรางความตระหนักให
ผูปกครองและผูเกี่ยวของเขามามีสวนรวม 6) สงเสริมหนวยงานภาครัฐ เอกชน และองคกรปกครองสวนทองถิ่น
จัดการศึกษาระดับปฐมวัยใหมีคุณภาพตามมาตรฐาน และ 7) พัฒนาบุคลากรและผูเกี่ยวของใหมีศักยภาพในการ
จัดการศึกษาระดับปฐมวัย รวมทั้งสรางขวัญและกําลังใจที่ดีในการปฏิบัติงานและสอดคลองกับหลักการจัด
กระบวนการเรียนรูเพื่อเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรมสําหรับเด็กปฐมวัย จากการวิจัยเรื่อง “กระบวนการเรียนรู
เพื่อเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรมเด็กปฐมวัย” ของ เรืองศักดิ์  ปนประทีป (2547) ที่ไดกลาวไววาการเตรียมความ
พรอมใหเด็กปฐมวัยอยางเต็มที่และเต็มศักยภาพในบรรยากาศ “เรียนๆ เลนๆ” ที่มีกระบวนการที่สอดคลองกับ
ธรรมชาติของเด็กแตละคนเปนหลัก และกระบวนการเรียนรูผาน “การเลน” เปนกระบวนการพัฒนาเด็กที่ยิ่งใหญ
และแยบยลเพราะการเลนถือเปนกระบวนการที่สําคัญในการพัฒนาเด็กอยางเปนองครวมทั้งการพัฒนาทางกาย 
ทางใจ ทางสติปญญา ทางอารมณ และทางสังคมของเด็ก อันจะนําไปสูการสรางวินัยและวัฒนธรรมการอยู
รวมกันอยางเขาอกเขาใจความรูสึกของผูอื่นซึ่งเปนกระบวนการที่สําคัญในการสรางคุณธรรม จริยธรรม ดวยการ 
รูเขา รูเรา มีการแบงปน พรอมที่จะเสียสละและใหอภัยในฐานะทั้งผูนําและผูตามที่ดีดวย ซึ่งมีความสอดคลองกับ
วัฒนา  ปุญญฤทธิ์ (2551) ที่ไดกลาววาจากสภาพการเปลี่ยนแปลงทางดานสังคมและสิ่งแวดลอมในปจจุบัน เด็ก
ในวันนี้จึงตองไดรับการสรางภูมิคุมกันใหกับตัวเองเพื่อใหเปนคนที่รอบรู เทาทันการเปลี่ยนแปลงนั้น โดยในการ
พัฒนาเด็กปฐมวัยของสถานศึกษามีแนวทาง ดังนี้คือ 1) การปลูกฝงคุณธรรมพื้นฐานใหเกิดขึ้นซึ่งไดแก คุณธรรม
เรื่องความขยัน ประหยัด ซื่อสัตย มีวินัย สุภาพ สะอาด สามัคคี และมีน้ําใจ การปลูกฝงคุณธรรมนี้เกิดจาก 
การสอนสั่ง การอบรม การฝกใหทํา การนําใหดู การชมเชยยกยองเมื่อเด็กทําดี ใหกําลังใจเมื่อเขาประสบความ
ลําบากในการทําดี การอบรมและเปนตัวแบบที่ดีของผูใหญในบาน ในชุมชน และในสังคมประเทศ 2) ใน
สถานศึกษาปฐมวัยจัดใหมีการจัดประสบการณที่เนนเปาหมายการปลูกฝงคุณธรรมควบคูกับการจัดประสบการณ
ดานความรูโดยยึดผูเรียนเปนศูนยกลาง ฝกทักษะพื้นฐานที่จําเปน ฝกทักษะชีวิต การคิดสรางสรรค การใฝหา
ความรู เรียนรูจากภูมิปญญาและแหลงเรียนรูในทองถิ่น เรียนรูเทคโนโลยีพ้ืนบานที่พ่ึงพาตนเอง ปลูกฝงจิตใจที่รัก
ทองถิ่น และรูคุณคาของสิ่งแวดลอมทั้งหมดนี้อยูบนพื้นฐานการเรียนรูโดยการปฏิบัติและการแนะนําเปน
แบบอยางเปนแบบอยางที่ดีของผูใหญ  3) จัดการพัฒนาเด็กอยางมีสวนรวม ทั้งนี้การพัฒนาเด็กคงจะไมประสบ
ความสําเร็จหากเปนการจัดการเฉพาะภายในสถานศึกษา แตตองเกิดจากความตั้งใจและการมีสวนรวมของ
ครอบครัว ชุมชนและสถาบันตางๆ ภายในชุมชน ดังนั้น สถานศึกษาจึงตองสรางความตระหนักใหแกชุมชน โดย
ยึดเปาหมายวาเด็กปฐมวัยทุกคนเปนเด็กของชุมชน ซึ่งชุมชนจะตองมีบทบาทในการกําหนดวัตถุประสงค 
แนวทาง วิธีการ และรวมกันพัฒนาเด็กของชุมชนไปยังเปาหมายที่ชุมชนกําหนด 4) สถานศึกษาจะตองตระหนัก
ถึงบทบาทหนาที่ในการจัดการเรียนรูและเปนแหลงเรียนรูของชุมชนในเรื่องที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษาปฐมวัย 
ไดแก การรวบรวมองคความรูที่เกี่ยวกับการพัฒนาเด็ก การทําวิจัยรวมกับชุมชนเพื่อแกปญหาที่กระทบตอ
ครอบครัวและตัวเด็ก การจัดการแหลงความรูในชุมชน การรวบรวมภูมิปญญาทองถิ่น และเทคโนโลยีการพึ่งพา
ตนเองของชุมชน เมื่อการถายทอดทางวัฒนธรรมและองคความรู ตลอดจนการรวมกับชุมชนในการปลูกฝงใหเด็ก
ใชชีวิตอยางเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติในทองถิ่นอยางเหมาะสม นอกจากนี้ยัง
สอดคลองกับการวิจัยเรื่อง “การประเมินการจัดการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่



107 

 

การศึกษามหาสารคาม เขต 1” ของ รัติพร  ภาธรธุวานนท (2552) ซึ่งผลจากการถอดบทเรียนที่ไดรับหลังการ
ปฏิบัติในแตละขั้นตอนพบวา 1) ดานบริบท พบวา สิ่งที่ควรปฏิบัติที่เปนขอคนพบดานบริบทที่สําคัญ คือ ควรมี
การจัดตั้งเครือขาย หนวยงาน หรือองคกรที่สงเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาปฐมวัยโดยเฉพาะ ดังนั้น 
แนวนโยบายการจัดการศึกษาปฐมวัยจากระดับมหภาคสูระดับจุลภาค  จึงควรใหการสงเสริมสนับสนุนในการ
จัดตั้งเครือขายดังกลาว เพื่อเปนการสงเสริมสนับสนุน ยกระดับ พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาปฐมวัยและมาตรฐาน
การศึกษาปฐมวัย  ศึกษาวิจัย พัฒนานวัตกรรมดานการจัดการศึกษาปฐมวัย และประสานความรวมมือในการ
พัฒนาวิชาการระหวางสถาบันอุดมศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา สถานศึกษา องคกร ชุมชน และหนวยงานที่เกี่ยวของ  2) ดานปจจัยปอนเขา พบวา สิ่งที่ควรปฏิบัติที่
เปนขอคนพบดานปจจัยปอนเขา ไดแก สถานศึกษาปฐมวัยตนแบบ ควรมีหองศูนยสื่อฯกลาง สําหรับเปนแหลง
เรียนรู ใชทรัพยากรรวมกัน ศึกษาคนควา วิจัย ศึกษาดูงาน ใหบริการขอมูลขาวสารทางวิชาการ ยืมหนังสือ สื่อ 
ของเลน สําหรับเด็ก ครู ผูปกครอง ชุมชน องคกร และหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อเปนประโยชนตอการสงเสริม
สนับสนุนพัฒนาการเด็ก อันเปนการประสานความรวมมือ สรางเครือขายในการอบรมเลี้ยงดูและใหการศึกษาแก
เด็กปฐมวัย  ดังนั้น สถานศึกษาปฐมวัยตนแบบซึ่งเปนตนแบบในการจัดการศึกษาปฐมวัยตามนโยบายของ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหเปนตนแบบการจัด
การศึกษาปฐมวัยที่มีคุณภาพ ใหเด็กปฐมวัยทุกประเภทไดรบัการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ ครูผูสอนมีความสามารถ
ในการจัดประสบการณพัฒนาเด็ก เปนบุคคลแหงการเรียนรู  มีความรักและความเขาใจเด็กทุกประเภท เปนแหลง
รวมองคความรู ศูนยประสานงานดานการศึกษาปฐมวัย จัดสิ่งแวดลอม แหลงเรียนรูและสื่อที่เอื้อตอการเรียนรู
และพัฒนาการของเด็ก ผูปกครองและชุมชนมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับพัฒนาการเด็กปฐมวัย เพื่อเปนตัวอยาง
การจัดการศึกษาปฐมวัยที่มีคุณภาพใหกับสถานศึกษาปฐมวัยอื่นทุกสังกัด จึงควรมีหองศูนยสื่อฯ กลาง สําหรับ
เปนแหลงเรียนรู ใชทรัพยากรรวมกัน ศึกษาคนควา วิจัย ศึกษา ดูงาน และใหบริการตางๆ  3) ดานกระบวนการ 
พบวา สิ่งที่ควรปฏิบัติที่เปนขอคนพบ ดานกระบวนการ ไดแก  สถานศึกษาปฐมวัยทุกแหงควรมีกระบวนการ
จัดการความรู (KM) เพื่อสงเสริมแลกเปลี่ยนเรียนรู เปนการแบงปนความรูและประสบการณ เพื่อคนหา Best-
Practices ในการจัดการศึกษาปฐมวัย และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ควรกําหนดมาตรฐาน Best-Practices  ที่มี
รายละเอียดที่ชัดเจน สามารถสะทอนการเปนวิธีปฏิบัติที่เปนเลิศ และนําไปสูการศึกษาเรียนรูเพื่อเทียบเคียงสู 
การปฏิบัติได  ดังนั้นสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจึงควรกําหนดแนวทางการเขียน Best Practices ที่เปนมาตรฐาน 
ประกอบดวยรายละเอียดที่สําคัญ ดังนี้ (1) ความเปนมา เพื่อใหเห็นบริบทสภาพทั่วไปของสถานศึกษา และ
นําเสนอสิ่งที่เปนความคาดหวังของผูปกครองหรือชุมชนที่มีตอสถานศึกษา (2) การพัฒนาระบบคุณภาพของ
สถานศึกษา ซึ่งควรสะทอนใหเห็นตอการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาดําเนินการอยางไรโดยควรนําเสนอ 
ผังกระบวนการของระบบที่มี Best-Practices พรอมคําอธิบายขั้นตอนตางๆ เกี่ยวกับวิธีปฏิบัติในแตละขั้นตอน
ดวยโดยยอๆ (3) เสนอวิธีขอสรุปจากการจัดการความรูของบุคลากรที่ปฏิบัติงานจริงในการพัฒนาคุณภาพของ
สถานศึกษามีอะไรบางและอธิบายวา  คืออะไร ทําอยางไร และทําทําไม (4) ผลการดําเนินการ เพื่ออธิบายผลที่
เกิดขึ้นจาก Best Practices ตามตัวช้ีวัดความสําเร็จวาสงผลดีตอคุณภาพสถานศึกษาอยางไรบาง ทั้งนี้ตองนําเสนอ
ผลตามตัวช้ีวัดทั้งดานกระบวนการ และดานผลลัพธของระบบที่มี Best Practices โดยนําเสนอเปนภาพประกอบ 
กราฟ ตาราง และสถิติ ผลการประเมินประกอบ (5) ปจจัยความสําเร็จ  เปนการนําเสนอผลการวิเคราะหวา Best 
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Practices เกิดขึ้นไดเพราะอะไร  มีเงื่อนไขอะไรบาง  มีอะไรเปนปจจัยในระบบที่ทําใหวิธีปฏิบัติเหลานี้ดํารงอยูได
ในระยะยาวไมใชการทุมเทเฉพาะกิจของสถานศึกษา ควรเขียนวามาจากการวิเคราะหรวมกันของบุคลากรที่
เกี่ยวของอยางไร วิธีใด และ (6)  บทเรียนที่ไดรับเปนการสะทอนใหเห็นวาสถานศึกษาเรียนรูจากการทํางานตาม
วิธีปฏิบัติเหลานี้อยางไรบาง อะไรเปนเคล็ดลับที่ดําเนินไดประสบผลสําเร็จรวมทั้งขอพึงระวังมีอะไรบาง  
เพื่อเผยแพรใหเกิดการเรียนรูในสถานศึกษาหรือผูเกี่ยวของอื่นๆ  4) ดานผลลัพธ พบวา สิ่งที่ควรปฏิบัติที่เปนขอ
คนพบ ดานผลลัพธ ไดแก  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาควรมี Best-Practices ในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
สถานศึกษาปฐมวัยและการสงเสริมและพัฒนาการเรียนรูของเด็กปฐมวัยอยางเปนระบบและตอเนื่อง  เพื่อสงเสริม 
สนับสนุน ยกระดับคุณภาพสถานศึกษาปฐมวัยและมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย ดังนั้น ผูบริหารในทุกระดับจึงควร
ใหการสงเสริมสนับสนุนการดําเนินงานตาม Best-Practices ดังกลาว เพื่อขับเคลื่อนสูการปฏิบัติจริง โดยเนน
กระบวนการมีสวนรวมของทุกฝายที่เกี่ยวของ ในการรวมคิด รวมทํา รวมแกปญหาและรวมช่ืนชมความสําเร็จ  5) 
ดานผลกระทบ พบวา สิ่งที่ควรปฏิบัติที่เปนขอคนพบดานผลกระทบ ไดแก  สถานศึกษาปฐมวัยทุกแหง ควรมี
แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาปฐมวัยอยางเปนระบบและตอเนื่อง ที่เนนการมีสวนรวมของผูมีสวนไดเสีย
ในการประกันคุณภาพ และมีการพัฒนาระบบ นิเทศ กํากับ ติดตาม และประเมินเมินผล โดยใชวงจรคุณภาพ 
PDCA ดังนั้น สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจึงควรกําหนดนโยบายและยุทธศาสตรในการยกระดับคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาปฐมวัยที่มีความชัดเจน สามารถนําสูการปฏิบัติไดอยางตอเนื่องและจริงจัง ที่เนนการมีสวน
รวมตามวงจรคุณภาพ PDCA เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดและบรรลุเปาหมายอยางเปนระบบ ตอเนื่องและยั่งยืน 

3.6 นโยบายการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับตางๆ 
เนื่องดวยนโยบายมีความสําคัญตอการบริหารงานในทุกองคกรทุกระดับ ดังที่ วิโรจน  สารรัตนะ 

(2548) ไดกลาวไววาการบริหารงานสถานศึกษาจะประสบผลสําเร็จมากนอยเพียงใดยอมขึ้นอยูกับลักษณะที่ดีของ
นโยบาย  ดังนั้น ผูวิจัยจึงไดทําการศึกษานโยบายการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับตางๆ เพื่อนํามาใชเปนขอมูล
ประกอบในการดําเนินการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคการบริหารสวนตําบล 
ดังนี้  คือ (1) พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.  2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่  2) พ.ศ.  2545   
(2) แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนระยะยาว (พ.ศ. 2545-2554)  (3) แผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2545-2559  
(4) หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช  2546  (5) มาตรฐานการศึกษาและตัวบงช้ีเพื่อการประเมินคุณภาพ
ภายนอกระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน: การศึกษาปฐมวัย รอบที่ 2 (พ.ศ. 2549-2553) (6) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554)  (7) นโยบายและยุทธศาสตรการพัฒนาเด็กปฐมวัย (0-5 ป) ระยะยาว 
พ.ศ. 2550-2559  (8) มาตรฐานการศึกษาของชาติ   (9) มาตรฐานการศึกษาปฐมวัยเพื่อการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา  (10) นโยบายการศึกษาของรัฐบาล  (11) แผนพัฒนาการศึกษาทองถิ่นระยะ 3 ป (พ.ศ. 2552-2554) 
และ  (12)  นโยบายการจัดการศึกษาขององคการบริหารสวนตําบลศิลา ซึ่งรายละเอียดของแตละนโยบายสามารถ
สรุปไดดังนี้  

1) พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545  
ในสวนที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษาปฐมวัยปรากฏอยูในหมวด 1 มาตรา 6 การจัดการศึกษาตองเปนไปเพื่อ
พัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณทั้งรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรู และคุณธรรม มีจริยธรรมและ
วัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข  มาตรา 9 จัดระบบโครงสรางและหลักการ
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จัดการศึกษายึดหลักความมีเอกภาพในนโยบายและมีความหลากหลายในการปฏิบัติ มีการกําหนดมาตรฐาน
การศึกษา และจัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับและทุกประเภทการศึกษา มีหลักการสงเสริม
มาตรฐานวิชาชีพครู คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษา และการพัฒนาครู คณาจารย และบุคลากรทาง 
การศึกษาอยางตอเนื่อง มีการระดมทรัพยากรจากแหลงตางๆ มาใชในการจัดการศึกษา และการมีสวนรวมของ
บุคคล ครอบครัว ชุมชน องคกรชุมชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น เอกชน องคกรเอกชน องคกรวิชาชีพ สถาบัน
ศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น หมวด 3 ระบบการศึกษา หมวด 2 มาตรา 10 การจัดการศึกษา
ตองจัดใหบุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไมนอยกวาสิบสองปที่รัฐตองจัดให
อยางทั่วถึงมีคุณภาพ โดยไมเก็บคาใชจาย  มาตรา 13 (1) บิดา มารดา หรือผูปกครองมีสิทธิไดรับสิทธิประโยชน 
การสนับสนุนจากรัฐใหมีความรู ความสามารถในการอบรมเลี้ยงดูและการใหการศึกษาแกบุตรหรือบุคคลซึ่งอยู
ในความดูแล และในมาตรา 14 (1) บุคคล ครอบครัว ชุมชน องคกรชุมชน องคกรเอกชน องคกรวิชาชีพ สถาบัน
ศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น ซึ่งสนับสนุนหรือจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานมีสิทธิไดรับ 
สิทธิประโยชนการสนับสนุนจากรัฐใหมีความรูความสามารถในการอบรมเลี้ยงดูบุคคลซึ่งอยูในความดูแล
รับผิดชอบ  หมวด 3 มาตรา 18 และ 18 (1) การจัดการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐานใหจัดในสถานศึกษา
ดังตอไปนี้ไดแก ศูนยเด็กเล็ก ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ศูนยพัฒนาเด็กกอนเกณฑของสถาบันศาสนา ศูนยบริการ
ชวยเหลือระยะแรกเริ่มของเด็กพิการและเด็กซึ่งมีความตองการพิเศษหรือสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยที่เรียกช่ืออยาง
อื่น 2) โรงเรียน ไดแก โรงเรียนของรัฐ โรงเรียนเอกชน และโรงเรียนที่สังกัดสถาบันพุทธศาสนาหรือศาสนาอื่น 
3) ศูนยการเรียน ไดแก สถานที่เรียนที่หนวยงานจัดการศึกษานอกโรงเรียน บุคคล ครอบครัว ชุมชน องคกร
ปกครองสวนทองถิ่น องคกรเอกชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ โรงพยาบาล สถาบันทาง
การแพทย สถานสงเคราะห และสถาบันสังคมอื่นเปนผูจัด  หมวด 4 มาตรา 22 การจัดการศึกษาตองยึดหลักวา
ผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได และถือวาผูเรียนมีความสําคัญที่สุด กระบวนการจัด 
การศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียนพัฒนาตามความสามารถเต็มตามศักยภาพ มาตรา 26 ใหสถานศึกษาจัดประเมิน
ผูเรียนโดยพิจารณาจากพัฒนาการของผูเรียน ความประพฤติ การสังเกตพฤติกรรมการเรียน การรวมกิจกรรมตาม
ความเหมาะสมของแตละระดับและรปูแบบการศึกษา หมวด 6 มาตรา 47 ใหมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ ประกอบดวยระบบการประกันคุณภาพภายใน และระบบการ
ประกันคุณภาพภายนอก หมวด 8 มาตรา 58 ใหมีการระดมทรัพยากรและการลงทุนงบประมาณ การเงิน และ
ทรัพยสิน ทั้งจากรัฐ องคกรปกครองสวนทองถิ่น บุคคล ครอบครัว องคกรชุมชน เอกชน องคกรเอกชน องคกร
วิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ สถาบันสังคมอื่นและตางประเทศมาใชในการจัดการศึกษา มาตรา 60 
ใหรัฐจัดสรรงบประมาณแผนดินใหกับการศึกษาในฐานะที่มีความสําคัญสูงสุดตอการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ 
และมาตรา 61 ใหรัฐจัดสรรเงินอุดหนุนการศึกษาที่จัดโดยบุคคล ครอบครัว องคกรชุมชน องคกรเอกชน องคกร
วิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ สถาบันสังคมอื่น ตามความเหมาะสมและความจําเปน (สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ สํานักนายกรัฐมนตรี, 2545) ซึ่งจากมาตราตางๆ ตามพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ดังที่ไดกลาวมาแลวสามารถสรุปไดวา การศึกษา
ปฐมวัยจัดไดทั้ง 3 รูปแบบ คือ การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย และสามารถ
จัดไดในสถานศึกษาเชนเดียวกับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งตองมีระบบการประกันคุณภาพภายในเพื่อนําไปสูการ
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พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา นอกจากนี้ยังใหทุกภาคสวนของสังคมมีสวนรวมในการจัดการศึกษา
ปฐมวัย รวมทั้งพอแม ผูปกครอง บุคคลและสถาบันสังคมตางๆ มีสิทธิที่จะไดรับความรูในการอบรมเลี้ยงดูอยาง
ถูกตองอีกดวย (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2550) 

จากที่กลาวมาสามารถสรุปโดยรวมไดวาในพระราชบัญญัติดังกลาวนี้มีสาระที่บัญญัติที่เกี่ยวของ
กับการพัฒนาเด็กปฐมวัยหลายประเด็น เชน การจัดการศึกษาปฐมวัยใหจัดในสถานศึกษาดังตอไปนี้คือ ศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก ศูนยพัฒนาเด็กกอนเกณฑของสถาบันศาสนา ศูนยบริการชวยเหลือระยะเริ่มแรกของเด็กพิการและ
เด็กซึ่งมีความตองการพิเศษหรือสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยที่เรียกช่ืออยางอื่น รวมท้ังใหมีระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาที่ประกอบดวยการประกันคุณภาพภายในและการประกัน
คุณภาพภายนอก นอกจากนี้เรื่องสิทธิประโยชนที่ไดรับการสนับสนุนจากรัฐที่ไดบัญญัติไววาใหบิดา มารดา หรือ
ผูปกครองมีสิทธิประโยชนการสนับสนุนจากรัฐใหมีความรู ความสามารถในการอบรมเลี้ยงดู และใหการศึกษา
แกบุตรหรือบุคคลซึ่งอยูในความดูแล  นอกจากนี้ยังรวมถึงบุคคล ครอบครัว ชุมชน องคกรชุมชน องคกรเอกชน 
องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น ซึ่งสนับสนุนหรือจัดการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานมีสิทธิไดรับประโยชนการสนับสนุนจากรัฐใหมีความรู ความสามารถในการอบรมเลี้ยงดูบุคคลซึ่งอยูใน
ความดูแลรับผิดชอบ 

2) แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนระยะยาว พ.ศ. 2545-2554 ไดกําหนดนโยบายและวิธีการหลักใน
กระบวนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชน ดังนี้ 1) รัฐ ครอบครัว สถาบันการศึกษา ชุมชน และ
สื่อมวลชนตองรวมกันสนับสนุนกระบวนการเรียนรูและการเสริมสรางทักษะชีวิตเพื่อใหเด็กและเยาวชนในฐานะ
ผูมีสวนสําคัญในกิจกรรมเพื่อการพัฒนาของชุมชน สังคมและประเทศชาติ ไดเกิดการเรียนรูอยางตอเนื่อง  
มีความคิดและกลาตัดสินใจบนพื้นฐานคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนรูจักปรับตัวเขากับสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลง
อยูตลอดเวลา 2) สนับสนุนใหเด็กและเยาวชนมีความสามารถในการประยุกตใชวิทยาการสมัยใหมบนพื้นฐาน 
ภูมิปญญาของสังคมวัฒนธรรมไทย ตลอดจนประยุกตหลักธรรมและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใหเปน
ประโยชนตอการดํารงชีวิตใหดีขึ้น สอดคลองกับความตองการทั้งในดานสุขภาพรางกาย สติปญญา ความสามารถ
ในการทํางาน อารมณ จริยธรรมและความรับผิดชอบตามวัย รวมทั้งสนับสนุนการมีสวนรวมของเด็กและเยาวชน
อยางสรางสรรคในกิจกรรมและสังคมไทย 3) สงเสริมและสนับสนุนใหครอบครัวมีบทบาทหลักในการดูแลและ
รับผิดชอบการขัดเกลาทางสังคม ตลอดจนปลูกฝงทักษะชีวิตใหแกเด็กและเยาวชนขนานไปกับองคกรอื่นๆ ใน
สังคม 4) สนับสนุนการกระจายความรับผิดชอบใหทองถิ่นทุกระดับและสื่อมวลชนมีสวนรวมในการพัฒนา
ครอบครัว เด็ก และเยาวชน  5) ปรับแนวคิดของผูใหบริการโดยเฉพาะภาครัฐใหปฏิบัติหนาที่อยางโปรงใส  
ทุกดานและสามารถตรวจสอบได 6) ใชกฎหมายเปนกรอบในการพัฒนาและกําหนดภาระหนาที่ของผูมีสวน
เกี่ยวของกับการพัฒนาเด็กและเยาวชน และ 7) เรงรัดใหมีการติดตามประเมินผลการพัฒนาโดยมีตัวช้ีวัดอยางเปน
ระบบ (สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมและประสานงานเยาวชนแหงชาติ สํานักนายกรัฐมนตรี, 2545) 

3) แผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2545-2559  เปนแผนยุทธศาสตรช้ีนําสําหรับการดําเนินงานอยาง
ตอเนื่องในแตละแผนงาน/โครงการ เพื่อปฏิรูปการศึกษา การบริหารและการจัดการดานศาสนา ศิลปะและ
วัฒนธรรมที่สอดคลองกันทั้งประเทศในระยะ  15 ปดวยการนําสาระตามที่ กําหนดไวในรัฐธรรมนูญ 
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ และนโยบายรัฐบาลที่มุงพัฒนาสังคมไทยใหเปนสังคมแหงความรูและนําไปสู



111 

 

ระบบเศรษฐกิจฐานความรู ใหคนไทยทั้งปวงไดรับโอกาสเทาเทียมกันที่จะเรียนรู ฝกอบรมไดตลอดชีวิต และมี
ปญญาเปนทุนไวสรางงาน สรางรายได พาประเทศใหรอดพนจากวิกฤตเศรษฐกิจและสังคม แผนการศึกษา
แหงชาติกําหนดนโยบาย เปาหมาย และกรอบการดําเนินงานที่เกี่ยวของกับการศึกษาปฐมวัยไว ดังนี้ 1) การพัฒนา
ทุกคนตั้งแตแรกเกิดจนถึงตลอดชีวิตใหมีโอกาสเขาถึงการเรียนรู ใหเด็กปฐมวัยอายุ 0-5 ปทุกคนไดรับการพัฒนา
และเตรียมความพรอมทุกดานกอนเขาสูระบบการศึกษา โดยการสงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาและการเตรียม
ความพรอมของเด็กปฐมวัยในรูปแบบที่หลากหลาย โดยเฉพาะอยางยิ่งการใหความรูแกพอแม ผูปกครอง รวมทั้ง
ผูที่เตรียมตัวเปนพอแม การสงเสริมและสนับสนุนการศึกษาปฐมวัยใหมีคุณภาพ ครอบคลุมกลุมเปาหมาย เพื่อ
พัฒนารากฐานพัฒนาการของทุกชีวิตอยางเหมาะสม 2) การปฏิรูปการเรียนรูเพื่อพัฒนาผูเรียนตามธรรมชาติและ
เต็มตามศักยภาพ ใหผูเรียนเปนคนเกงที่พัฒนาตนเองไดอยางเต็มตามศักยภาพ เปนคนดี และมีความสุข ครู ทุกคน
ไดรับการพัฒนาใหมีความรูและความสามารถในการจัดกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนมีความสําคัญที่สุด 
ผูบริหารสถานศึกษาและครูทุกคนไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ และสถานศึกษาทุกแหงมีการประกันคุณภาพ
การศึกษาโดยการปฏิรูปการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ การปฏิรูปครู คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษา 
และการกําหนดมาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา  3) การปลูกฝงและเสริมสรางศีลธรรม 
คุณธรรม จริยธรรม คานิยม และคุณลักษณะที่พึงประสงคในระบบวิถีชีวิตที่ดีงาม มีการบูรณาการดานการศึกษา 
ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ทั้งในเนื้อหา กระบวนการและกิจกรรมการเรียนรู เพื่อเสริมสรางศีลธรรม คุณธรรม 
จริยธรรม คานิยม และคุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียนโดยการปฏิรูปโครงสรางเนื้อหาของหลักสูตรใน 
ทุกระดับการศึกษาใหมีสาระของความรูเกี่ยวกับความจริงของชีวิตและธรรมชาติ หลักธรรมของศาสนา คุณธรรม 
จริยธรรม และคานิยมอันดีงามของระบบวิถีชีวิตและเอกลักษณไทยเพื่อใหบรรลุถึงคุณลักษณะที่พึงประสงคตางๆ 
ทั้งดานจิตใจและพฤติกรรมที่แสดงออก และ 4) การพัฒนาสังคมแหงการเรียนรูเพื่อเสริมสรางความรู ความคิด 
ความประพฤติและคุณธรรมของคน ใหทุกคนมีทักษะและกระบวนการคิด การวิเคราะห และการแกปญหา  
มีความใฝรู และสามารถประยุกตใชความรูไดอยางถูกตองเหมาะสม สามารถพัฒนาตนเองไดอยางตอเนื่องเต็ม
ตามศักยภาพโดยการจัดการเรียนรูที่มีคุณภาพ มีความหลากหลาย ยืดหยุน เปดกวาง และเขาถึงไดงายสําหรับ 
ทุกคน สงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิตโดยพัฒนาครูและบุคลากรที่เกี่ยวของกับการศึกษาตลอดชีวิต รวมทั้งการ
สนับสนุนใหทุกฝายมีสวนรวมในการจัดการศึกษาตลอดชีวิตและพัฒนาแหลงการเรียนรูใหครอบคลุมวิทยาการที่
หลากหลายสําหรับการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย และสรางเครือขายการเรียนรูตลอดชีวิต 
ต้ังแตระดับชุมชนจนถึงระดับชาติ (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาต ิสํานักนายกรัฐมนตรี, 2545) 

4) หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุธศักราช 2546 กําหนดปรัชญาการศึกษาปฐมวัยไววาเปนการพัฒนา
เด็กตั้งแตแรกเกิดถึงอายุ 5 ป 11 เดือน 29 วัน บนพื้นฐานการอบรมเลี้ยงดูและการ สงเสริมกระบวนการเรียนรูที่
สนองตอธรรมชาติและพัฒนาการของเด็กแตละคนตามศักยภาพภายใตบริบทสังคม-วัฒนธรรมที่เด็กอาศัยอยู ดวย
ความรัก ความเอื้ออาทร และความเขาใจของทุกคน เพื่อสรางรากฐานคุณภาพชีวิตใหเด็กพัฒนาไปสูความเปนม
นุษยที่สมบูรณ เกิดคุณคาตอตนเองและสังคม โดยกําหนดหลักการ ดังนี้ 1) สงเสริมกระบวนการเรียนรูและ
พัฒนาการ ใหครอบคลุมเด็กปฐมวัยทุกประเภท 2) ยึดหลักการอบรมเลี้ยงดูและใหการศึกษาที่ เนนเด็ก 
เปนสําคัญโดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล และวิถีชีวิตของเด็กตามบริบทของชุมชน สังคม และ
วัฒนธรรมไทย  3) พัฒนาเด็กโดยองครวมผานการเลนและกิจกรรมที่เหมาะสมกับวัย  4) จัดประสบการณการ
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เรียนรูใหสามารถดํารงชีวิตประจําวันไดอยางมีคุณภาพและมีความสุข และ 5) ประสานความรวมมือระหวาง
ครอบครัว ชุมชน และสถานศึกษาในการพัฒนาเด็กใหมีคุณลักษณะตามวัยสําหรับเด็กอายุ 3 - 5 ป จึงไดกําหนด
จุดหมายซึ่งถือเปนมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค ดังนี้คือ 1) รางกายเจริญเติบโตตามวัยและมีสุขนิสัยที่ดี  
2) กลามเนื้อใหญและกลามเนื้อเล็กแข็งแรงใชไดอยางคลองแคลวและประสานสัมพันธกัน 3) มีสุขภาพจิตดี และ
มีความสุข 4) มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตใจที่ดีงาม  5) ช่ืนชมและแสดงออกทางศิลปะ ดนตรี การเคลื่อนไหว 
และรักการออกกําลังกาย  6) ชวยเหลือตนเองไดเหมาะสมกับวัย  7) รักธรรมชาติ สิ่งแวดลอม วัฒนธรรม และ
ความเปนไทย  8) อยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข และปฏิบัติตนเปนสมาชิกที่ดีของสังคมในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข  9) ใชภาษาสื่อสารไดเหมาะสมกับวัย  10) มีความสามารถในการ
คิดและการแกปญหาไดเหมาะสมกับวัย  11) มีจินตนาการ และความคิดสรางสรรค และ 12) มีเจตคติที่ดีตอการ
เรียนรูและมีทักษะในการแสวงหาความรู (กระทรวงศึกษาธิการ, 2546) 

5) มาตรฐานการศึกษาเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอกระดับการศึกษาปฐมวัย รอบที่ 2 (พ.ศ. 
2549-2553) ประกอบดวยมาตรฐานดานผูเรียน 7 มาตรฐาน (26 ตัวบงช้ี) มาตรฐานดานครู 2 มาตรฐาน (9 ตัวบงช้ี) 
และมาตรฐานดานผูบริหาร 5 มาตรฐาน (15 ตัวบงช้ี) รวมทั้งสิ้น  14  มาตรฐาน (50 ตัวบงช้ี) (สํานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคกรมหาชน), 2549) ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้   

มาตรฐานดานผูเรียน ประกอบดวย มาตรฐานที่ 1 ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่ 
พึงประสงค  มาตรฐานที่ 2 ผูเรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่ดี   มาตรฐานที่ 3 ผูเรียนมีสุนทรียภาพ 
และลักษณะนิสัยดานศิลปะ ดนตรี และกีฬา มาตรฐานที่ 4 ผูเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิด
สังเคราะห มีวิจารณญาณ มีความคิดสรางสรรค คิดไตรตรองและมีวิสัยทัศน  มาตรฐานที่ 5 ผูเรียนมีความรูและ
ทักษะที่จําเปนตามหลักสูตร  มาตรฐานที่ 6 ผูเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรูดวยตนเอง รักการเรียนรู และ
พัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง  มาตรฐานที่ 7 ผูเรียนมีทักษะในการทํางาน รักการทํางาน สามารถทํางานรวมกับผูอื่น
ไดและมีเจตคติที่ดีตออาชีพสุจริต 

มาตรฐานดานครู ประกอบดวย มาตรฐานที่ 8 ครูมีวุฒิ/ความรู ความสามารถตรงกับงานที่
รับผิดชอบและมีครูเพียงพอ  มาตรฐานที่ 9 ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอยางมีประสิทธิภาพ
และเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

มาตรฐานดานผูบริหาร ประกอบดวย มาตรฐานที่ 10 ผูบริหารมีภาวะผูนําและมีความสามารถใน
การบริหารจัดการ  มาตรฐานที่ 11 สถานศึกษามีการจัดองคการ โครงสรางและการบริหารงานอยางเปนระบบ 
ครบวงจรใหบรรลุเปาหมายการศึกษา  มาตรฐานที่ 12 สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมและการจัดการเรียนการสอน
โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ  มาตรฐานที่ 13 สถานศึกษามีหลักสูตรที่เหมาะสมกับผูเรียนและทองถิ่น มีสื่อการเรียน
การสอนที่เอื้อตอการเรียนรู  มาตรฐานที่ 14  สถานศึกษาสงเสริมความสัมพันธและความรวมมือกับชุมชนในการ
พัฒนาการศึกษา 

6) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554) เปนแผนที่มุงพัฒนาสู 
“สังคมอยูเย็นเปนสุขรวมกัน (Green and Happiness Society)” ภายใตแนวปฏิบัติของ “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” 
ซึ่งไดกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศไวในขอ 5.1 ซึ่งวาดวยยุทธศาสตรการพัฒนาคนและสังคมไทยสู
สังคมแหงภูมิปญญาและการเรียนรู ขอ (1) การพัฒนาคนใหมีคุณธรรมนําความรูเกิดภูมิคุมกันโดยพัฒนาจิตใจ
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ควบคูกับการพัฒนาการเรียนรูของคนทุกกลุมทุกวัยตลอดชีวิตเริ่มตั้งแตวัยเด็ก ใหมีความรูพ้ืนฐานเขมแข็ง  
มีทักษะชีวิต (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2550) โดยที่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 8 
(พ.ศ. 2540-2544) เปนจุดเปลี่ยนสําคัญของการวางแผนพัฒนาประเทศและเปนแผนปฏิรูปความคิดและคุณคาใหม
ของสังคมไทยที่ใหความสําคัญกับการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในสังคม และมุงให “คนเปนศูนยกลาง 
การพัฒนา” และใชเศรษฐกิจเปนเครื่องมือชวยพัฒนาคนใหมีความสุขและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น พรอมทั้ง
ปรับเปลี่ยนวิธีการพัฒนาแบบแยกสวนมาเปนบูรณาการแบบองครวมเพื่อใหเกิดความสมดุลระหวางการพัฒนา
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม  อยางไรก็ตามในปแรกของแผนฯ ประเทศไทยตองประสบกับภาวะวิกฤต
เศรษฐกิจอยางรุนแรงซึ่งสงผลกระทบตอคนและสังคมเปนอยางมาก จึงตองเรงฟนฟูเศรษฐกิจใหมีเสถียรภาพ
มั่นคงและลดผลกระทบจากวิกฤตที่กอใหเกิดปญหาการวางงานและความยากจนเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว แผนพัฒนาฯ 
ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2545-2549) เปนแผนฯ ฉบับแรกที่ไดอัญเชิญ “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” มาเปนปรัชญานําทางใน
การพัฒนาและบริหารประเทศ ควบคูไปกับกระบวนการพัฒนาแบบบูรณาการเปนองครวมที่มี “คนเปนศูนยกลาง
การพัฒนา” ตอเนื่องจากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 8 โดยใหความสําคัญกับการแกปญหาจากวิกฤตเศรษฐกิจใหลุลวง
และสรางฐานเศรษฐกิจภายในประเทศใหเขมแข็งและมีภูมิคุมกันตอกระแสการเปลี่ยนแปลงจากภายนอก 
ขณะเดียวกันก็มุงการพัฒนาที่สมดุลทั้งดานตัวคน สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอมเพื่อนําไปสูการพัฒนาที่ยั่งยืน
และความอยูดีมีสุขของคนไทย และเพื่อใหสอดคลองกับบริบทการเปลี่ยนแปลงที่ประเทศไทยจะตองปรับตัวใน
อนาคตและเพื่อกาวไปสูวิสัยทัศนการพัฒนาประเทศที่พึงปรารถนาในระยะยาว การพัฒนาประเทศในระยะ 5 ป
ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10 จึงเปนแผนที่เกิดจากการระดมพลังความคิดและการมี 
สวนรวมของประชาชนชาวไทยจากทุกภาคสวน และเห็นพองกันอัญเชิญ “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” มาเปน
แนวทางปฏิบัติ ควบคูไปกับการพัฒนาแบบบูรณาการเปนองครวมที่มีคนเปนศูนยกลางในการพัฒนาอยางจริงจัง 
เพื่อใชเปนแนวทางในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศใหเกิดความสมดุล เปนธรรมและยั่งยืน มุงสู “สังคมอยูเย็น
เปนสุขรวมกัน” กําหนดวัตถุประสงคและเปาหมายหลักของการพัฒนาในสวนที่เกี่ยวของกับการศึกษาปฐมวัยไว 
ดังนี้ 1) สรางโอกาสการเรียนรูคูคุณธรรม จริยธรรมอยางตอเนื่องที่ขับเคลื่อนดวยการเชื่อมโยงบทบาทครอบครัว 
สถาบันศาสนาและสถาบันการศึกษา 2) เพิ่มศักยภาพของชุมชน เช่ือมโยงเปนเครือขาย เปนรากฐานการพัฒนา
เศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต และ 3) การพัฒนาคุณภาพคนใหคนไทยทุกคนไดรับการพัฒนาทั้งทางรางกาย จิตใจ 
ความรู ความสามารถ ทักษะการประกอบอาชีพ และมีความมั่นคงในการดํารงชีวิต ครอบคลุมทุกกลุมเปาหมาย 
เพื่อเสริมสรางศักยภาพใหกับตนเองที่จะนําไปสูความเขมแข็งของครอบครัว ชุมชน และสังคมไทย (สํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต ิสํานักนายกรัฐมนตรี, 2550) 

7) นโยบายและยุทธศาสตรการพัฒนาเด็กปฐมวัย (0-5 ป) ระยะยาว พ.ศ. 2550-2559 ไดรับความ
เห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่  22  พฤษภาคม  2550 เพื่อใหเปนสวนหน่ึงของการพัฒนาเด็กและเยาวชน 
และเปนกรอบสําหรับการดําเนินงานเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยอันเปนวัยเริ่มตนของเด็กและเยาวชนของชาติ ซึ่งถือวา
เปนครั้งแรกและเปนประวัติศาสตรที่ประเทศไทยไดมีการจัดทํานโยบายและยุทธศาสตรสําหรับเด็กปฐมวัย
โดยเฉพาะ โดยมีวิสัยทัศนวา “ในป 2559 เด็กปฐมวัยทุกคนไดรับและมีการพัฒนาที่ดีและเหมาะสมอยางรอบดาน 
สมดุล เต็มศักยภาพ พรอมทั้งเรียนรูอยางมีความสุข เติบโตตามวัยอยางมีคุณภาพ เพื่อเปนรากฐานอันสําคัญยิ่งใน
การพัฒนาเด็กในระยะตอๆ ไป”  นโยบายฯ นี้มีวัตถุประสงค 4 ขอ คือ 1) เพื่อใหมีแนวคิดและแนวทางรวมกันทั้ง
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ระดับชาติและทุกระดับในการสงเสริมสนับสนุนเด็กปฐมวัยทุกคนใหมีพัฒนาการสูงสุดตามศักยภาพของตน   
2) เพื่อใหกระทรวงและหนวยงานที่เกี่ยวของนํานโยบายและยุทธศาสตรการพัฒนาเด็กปฐมวัยฯ ไปดําเนินการ
จัดทําเปนยุทธศาสตร/แผนปฏิบัติการอยางเปนรูปธรรมเพื่อการพัฒนาเด็กปฐมวัยอยางมีประสิทธิภาพ  3) เพื่อเปน
แนวทางในการเก็บขอมูล ขอสนเทศ การวิจัย การติดตาม และประเมินผล  และ 4) เพื่อใหการพัฒนาเด็กปฐมวัย
เปนสวนสําคัญของการปฏิรูปการศึกษา และมีโนบายวา “พัฒนาเด็กปฐมวัยชวงอายุ 0-5 ป ทุกคน อยางมีคุณภาพ 
เต็มศักยภาพ มีครอบครัวเปนแกนหลัก และผูมีหนาที่ดูแลเด็กและทุกภาคสวนของสังคมไดมีสวนรวมในการ
จัดบริการและสิ่งแวดลอมที่ดี เหมาะสม สอดคลองกับสภาพของทองถิ่นและการพัฒนาเด็กตามวัย  โดยมี
กลุมเปาหมายคือ 1) เด็กอายุ 0-5 ปทุกคน  2) พอแม สมาชิกในครอบครัว ผูเตรียมตัวเปนพอแม  3) ผูที่เกี่ยวของ
กับเด็กโดยตรง ไดแก ผูบริหารสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย  ครู  ผูดูแลเด็ก  ผูเลี้ยงดูเด็ก  พ่ีเลี้ยงเด็ก  ผูสูงอายุที่ดูแลเด็ก  
แพทย  พยาบาล  นักจิตวิทยา  นักสังคมสงเคราะห  เจาหนาที่สาธารณสุข ฯลฯ  4) ชุมชน ไดแก องคกรปกครอง
สวนทองถิ่น  องคกรชุมชนตางๆ  ผูนําทางศาสนา  อาสาสมัครในรูปแบบตางๆ กลุมอาชีพ  นักเรียน/เยาวชน ฯลฯ  
5) สังคม ไดแก สถาบันทางสังคม  สื่อมวลชน  สถาบันวิจัย  สถาบันการศึกษา นักวิชาชีพและองคกรวิชาชีพตางๆ  
องคกรของรัฐ  องคกรเอกชน  องคกรธุรกิจ  องคกรระหวางประเทศ ฯลฯ  สําหรับยุทธศาสตรหลักในการ
ดําเนินงานมี 3 ยุทธศาสตร คือ 1) ยุทธศาสตรการสงเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย 2) ยุทธศาสตรการสงเสริมพอแม 
และผูเกี่ยวของเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย และ 3) ยุทธศาสตรการสงเสริมสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย  (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา,  2550) 

8) มาตรฐานการศึกษาของชาติ  เปนสาระเกี่ยวกับอุดมการณ เปาหมาย และยุทธศาสตรการจัด
การศึกษาของชาติที่พึงประสงค มีไวเปนหลักสําหรับคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการ
อาชีวศึกษา และคณะกรรมการการอุดมศึกษานําไปใชกําหนดแนวทางการพัฒนาและจัดการศึกษาเพื่อประกันวา
ผูเรียนทุกคนไดรับการศึกษาที่มีคุณภาพ เต็มตามศักยภาพและตรงตามความตองการอยางคุมคา เสมอภาค และ
เปนธรรม ซึ่งประกอบดวย 4 มาตรฐาน ไดแก 

มาตรฐานที่ 1 อุดมการณ หลักการในการจัดการศึกษาของชาติ การศึกษาตลอดชีวิต เพื่อทุกคน
และทุกคน เพื่อการศึกษาตลอดชีวิต เพื่อสรางคุณภาพชีวิตและสังคมที่บูรณาการอยางสมดุลระหวางปญญาธรรม 
คุณธรรม และวัฒนธรรม เพื่อคนไทยทุกคนโดยทุกคนมีสวนรวมในการจัดการศึกษาที่มีคุณคา เต็มตามศักยภาพ 
ตรงตามความตองการแตตนทุนต่ํา รัฐสนับสนุนการจัดการศึกษามุงสรางพื้นฐานที่ดีในวัยเด็ก ปลูกฝงความเปน
สมาชิกที่ดีของสังคมในวัยเรียนและพัฒนาการทรัพยากรบุคคลวัยทํางานที่มีคุณภาพโดยใหสังคมมีสวนรวมใน
การดําเนินการ และตรวจสอบไดอยางมั่นใจวาการศึกษาเปนกระบวนการพัฒนาชีวิตและสังคมเปนปจจัยสําคัญ
ในการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืนใหสามารถแขงขันไดในระดับนานาชาติจริง\ 

มาตรฐานที่ 2  คุณลักษณะของคนไทยที่พึงประสงค ทั้งในฐานะพลเมืองและพลโลก คนไทย
เปนคนเกง คนดี และมีความสุข เปาหมายของการจัดการศึกษาอยูที่การพัฒนาคนไทยทุกคนใหเปน “คนเกง คนดี 
และมีความสุข” โดยมีการพัฒนาที่เหมาะสมกับชวงวัย เต็มตามศักยภาพ และตรงตามความตองการ ทั้งในดาน
สุขภาพรางกายและจิตใจ ปญญา ความรู และทักษะ คุณธรรมและจิตสํานึกที่พึงประสงค 

มาตรฐานที่ 3 การจัดการศึกษา การจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนและการบริหารที่เนนสถานศึกษา
เปนสําคัญ การจัดกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ (ผูเรียนเห็นแบบอยางที่ดี ไดฝกการคิด และไดเรียน
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จากประสบการณตรงที่หลากหลาย ไดเรียนตรงตามความสนใจ และมีความสุขในการเรียน ครูรูจักผูเรียนเปน
รายบุคคล ครูเตรียมการสอนและสื่อที่ผสมผสานความรูสากลกับภูมิปญญาไทย ครูจัดบรรยากาศที่เอื้อตอการ
เรียนรู จัดหาและพัฒนาแหลงเรียนรูที่หลากหลายและการพัฒนาความคิดผู เรียนเปนระบบที่สรางสรรค) 
ความสําเร็จของการจัดกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญขึ้นอยูกับปจจัยดานบุคคลและปจจัยดาน 
การบริหาร 

มาตรฐานที่ 4 แนวนําสูการปฏิบัติการสรางวิถีการเรียนรู แหลงเรียนรูใหเขมแข็งและการใช
มาตรฐานการศึกษาเพื่อใหการพัฒนาการศึกษาบรรลุผลตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ ควรตองมีแนวนําสูการ
ปฏิบัติ 3 ประการดังนี้ 

(1) การสรางวิถีการเรียนรูของคนไทยใหเขมแข็งดวยการสรางสํานึกใหคนไทยเห็นคุณคาของ
การศึกษาโดยการโฆษณา ประชาสัมพันธ และการสงเสริมการสรางชุมชนแหงการเรียนรู การสรางโอกาส 
การเรียนรู โดยการจัดสรรแหลงเรียนรู สงเสริมการเรียนรูที่หลากหลายทั้งในระบบ นอกระบบ และการเรียนรู
ดวยตนเอง การสรางลักษณะชีวิตโดยการวางรากฐานนิสัยต้ังแตเด็กใหรักการอาน รักการคนควา สงเสริมให
เรียนรูในสิ่งที่ตนเองตองชอบ การสรางกําไรใหคนไทยสามารถนําสิ่งที่เรียนรูไปทําประโยชนตอชีวิตและสังคม
ได 

(2) การสรางความเขมแข็งใหแหลงเรียนรูและกลไกการเรียนรูในระบบครอบครัว ชุมชน กลุม
เพื่อนรวมวัย องคกร/สถาบันทางศาสนา แหลงอาชีพ สื่อมวลชน องคกรความรูในสังคม ระบบสถานศึกษา โดย
ใหความสําคัญกับการเรียนรูดวยตนเองและการเรียนรูจากการวิจัยปฏิบัติการเพื่อใชเปนเครื่องมือแสวงหาความรู
ใหม เปนเครื่องมือสืบทอดและผสมผสานความรูสากลกับภูมิปญญาไทยและเปนเครื่องมือพัฒนาคุณภาพของครู 
ผูบริหาร บุคลากรทางการศึกษา องคกรและสังคม 

(3) กระทรวงศึกษาธิการตองเปนผูนําในการใชมาตรฐานการศึกษาของชาติ จัดลําดับ
ความสําคัญ ติดตาม กํากับ ดูแล การปฏิบัติการและประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน สื่อสารและเผยแพร
ใหผูเกี่ยวของรูและเขาใจบทบาทของมาตรฐานการศึกษา วางระบบการจัดทํามาตรฐานการศึกษาเปนสวนหนึ่ง
ของระบบงาน  พัฒนากลไกที่จะชวยพัฒนาใหกิจกรรมการดําเนินงานทั้งหมดมีมาตรฐานตามที่กําหนด 
(สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ, 2550) 

9) มาตรฐานการศึกษาปฐมวัยเพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา เปนหลักในการเทียบเคียง
สําหรับสถานศึกษา หนวยงานตนสังกัด และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในการพัฒนา สงเสริม สนับสนุน 
กํากับ ดูแล และติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาปฐมวัย ประกอบดวย มาตรฐานดานคุณภาพเด็ก 8 มาตรฐาน 
ประกอบดวย มาตรฐานที่ 1 เด็กมีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงค  มาตรฐานที่ 2 เด็กมีจิตสํานึกใน
การอนุรักษและพัฒนาสิ่งแวดลอม  มาตรฐานที่ 3 เด็กสามารถทํางานจนเสร็จ ทํางานรวมกับผูอื่นได และมีความ
ซื่อสัตยสุจริต  มาตรฐานที่ 4 เด็กสามารถคิดรวบยอด คิดแกปญหา และคิดริเริ่มสรางสรรค  มาตรฐานที่ 5 เด็กมี
ความรูและทักษะเบื้องตน  มาตรฐานที่ 6 เด็กมีความสนใจใฝรู รักการอาน และพัฒนาตนเอง  มาตรฐานที่ 7 เด็กมี
สุขนิสัย สุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่ดี  มาตรฐานที่ 8 เด็กมีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัยดานศิลปะ ดนตรี และ
การเคลื่อนไหว  มาตรฐานดานการจัดการเรียนรู 2 มาตรฐาน ประกอบดวย มาตรฐานที่ 9 ครูมีคุณธรรม จริยธรรม 
มีวุฒิ/ความรูความสามารถตรงกับงานที่รับผิดชอบ หมั่นพัฒนาตนเอง เขากับชุมชนไดดี และมีครูพอเพียง 
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มาตรฐานที่ 10 ครูมีความสามารถในการจัดประสบการณการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพและเนนเด็กเปนสําคัญ 
มาตรฐานดานการบริหารและการจัดการศึกษา 6 มาตรฐาน ประกอบดวย  มาตรฐานที่ 11 ผูบริหารมีคุณธรรม 
จริยธรรม มีภาวะผูนําและมีความสามารถในการบริหารจัดการศึกษา  มาตรฐานที่ 12 สถานศึกษามีการจัดองคการ 
โครงสราง ระบบการบริหารงานและพัฒนาองคกรอยางเปนระบบครบวงจร  มาตรฐานที่ 13 สถานศึกษามีการ
บริหารและจัดการโดยใชสถานศึกษาเปนฐาน  มาตรฐานที่ 14 สถานศึกษามีการจัดหลักสูตรและประสบการณ
การเรียนรูที่เนนเด็กเปนสําคัญ  มาตรฐานที่ 15 สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมสงเสริมคุณภาพเด็กอยางหลากหลาย  
มาตรฐานที่ 16 สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดลอมและการบริการที่สงเสริมใหเด็กพัฒนาตามธรรมชาติ เต็มตาม
ศักยภาพ และมาตรฐานดานการพัฒนาชุมชนแหงการเรียนรู 2 มาตรฐาน ประกอบดวย มาตรฐานที่ 17 
สถานศึกษามีการสนับสนุนและใชแหลงเรียนรูและภูมิปญญาทองถิ่น  มาตรฐานที่ 18 สถานศึกษามีการรวมมือ
ระหวางบาน องคกรทางศาสนา สถาบันทางวิชาการและองคกรภาครัฐและเอกชน เพื่อพัฒนาการเรียนรูในชุมชน 
(สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ, 2550) 

10) นโยบายการศึกษาของรัฐบาล  นายอภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ  นายกรัฐมนตรี  ไดแถลงโนบายของ
คณะรัฐมนตรีตอรัฐสภา เมื่อวันที่  29  ธันวาคม  2551 โดยมีสาระสําคัญของนโยบายที่เกี่ยวของกับการศึกษา
ปฐมวัยคือ รัฐจะปฏิรูปการศึกษาทั้งระบบโดยปฏิรูปโครงสรางและการบริหารจัดการ ปรับปรุงกฎหมายให
สอดคลองกับรัฐธรรมนูญ และระดมทรัพยากรเพื่อการปรับปรุงการบริหารจัดการศึกษาตั้งแตระดับการศึกษา 
ขั้นพื้นฐานจนถึงระดับอุดมศึกษา พัฒนาครู พัฒนาระบบการคัดเลือกเขาสูมหาวิทยาลัย พัฒนาหลักสูตร รวมทั้ง
ปรับปรุงหลักสูตรวิชาแกนรวมถึงวิชาประวัติศาสตร  ปรับปรุงสื่อการเรียนการสอน  พัฒนาทักษะใน 
การคิด  วิเคราะห  ปรับบทบาทการศึกษานอกโรงเรียนเปนสํานักงานการศึกษาตลอดชีวิต  และจัดใหมี 
ศูนยการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อการเรียนรูที่เหมาะสมในแตละพื้นที่ ตลอดจนสงเสริมการกระจายอํานาจใหทุกภาค
สวนมีสวนรวมในการจัดการศึกษาเพื่อนําไปสูเปาหมายคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูที่มุงเนนคุณธรรมนํา
ความรูอยางแทจริง และจัดใหทุกคนมีโอกาสไดรับการศึกษาฟรี 15 ป ต้ังแตระดับอนุบาลไปจนถึงมัธยมศึกษา
ตอนปลาย พรอมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการใหเกิดความเสมอภาคและความเปนธรรมในโอกาสทาง
การศึกษาแกประชากรในกลุมผูดอยโอกาสทั้งผูยากไร ผูพิการหรือทุพพลภาพ ผูอยูในสภาวะยากลําบาก  
ผูบกพรองทางรางกายและสติปญญา และชนตางวัฒนธรรม รวมทั้งยกระดับการพัฒนาศูนยเด็กเล็กในชุมชน 
(สํานักโฆษกรัฐบาล, 2551) 

11) แผนพัฒนาการศึกษาทองถิ่นระยะ  3 ป  (พ .ศ .  2552-2554)  จัดทําขึ้นโดยกรมสงเสริม 
การปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย โดยยึดเอาแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 
2550-2554) และกรอบทิศทางการพัฒนาการศึกษาในชวงของแผนดังกลาวมาเปนกรอบในการจัดทําแผนพัฒนา
ทองถิ่นระยะ 3 ป ฉบับนี้ เพื่อใหสอดคลองกับปญหาและความตองการของประชาชนในทองถิ่น โดยมีวิสัยทัศน
วา “การจัดการศึกษาทุกระดับไดมาตรฐานแบบมีสวนรวมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ดํารงไวซึ่ง
เอกลักษณความเปนไทย สูสังคมแหงการเรียนรูและอยูเย็นเปนสุขอยางยั่งยืน”  และมีพันธกิจ 8 ขอ คือ 1) จัด
การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยใหมีคุณภาพไดมาตรฐาน  2) สงเสริมการมี
สวนรวมของประชาชนและภาคีการพัฒนาในการจัดการศึกษาตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  3) พัฒนา
คุณธรรม นําความรู เต็มศักยภาพ และมีคุณลักษณะที่พึงประสงค  4) ปลูกฝงจิตสํานึกใหรักในเอกลักษณและ
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คานิยมความเปนไทย  5) จัดใหมีแหลงเรียนรูที่หลากหลายเพื่อสรางสรรคสังคมแหงการเรียนรู  6) รณรงค 
สงเสริมการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  7) สงเสริมใหเด็ก เยาวชน และประชาชนมีสุขภาพ
สมบูรณแข็งแรง และ 8) สงเสริมใหครอบครัวอบอุนและชุมชนเขมแข็ง โดยมีจุดมุงหมายที่เกี่ยวของกับ 
การพัฒนาเด็กคือเพื่อใหเด็ก เยาวชน และประชาชนมีคุณลักษณะที่พึงประสงคตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ  
รักในเอกลักษณและคานิยมความเปนไทย  ตระหนักถึงความสําคัญของการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม และมีสุขภาพสมบูรณแข็งแรงทั้งรางกายและจิตใจ และมียุทธศาสตรในการพัฒนาที่เกี่ยวของกับเด็ก
ปฐมวัยคือ การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาใหไดมาตรฐานโดย 1) ระดมทรัพยากรเพื่อพัฒนาศูนยเด็กเล็กและ
พัฒนาบุคลากรใหมีประสิทธิภาพ  2) พัฒนาเด็กเล็กดานรางกาย อารมณ-จิตใจ สังคม สติปญญา อยางมีคุณภาพได
มาตรฐาน และสงเสริมการศึกษาในระดับปฐมวัยโดย 1) สงเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยใน
รูปแบบที่หลากหลายอยางมีคุณภาพและไดมาตรฐาน  2) สงเสริมและพัฒนาระบบการบริหารจัดการการศึกษา
ระดับปฐมวัยใหไดมาตรฐาน   3) สงเสริมและพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาระดับปฐมวัยใหมีความรู 
ความสามารถในการจัดกิจกรรมใหกับผูเรียน  4) พัฒนาแหลงเรียนรูและนวัตกรรมระดับปฐมวัยอยางหลากหลาย  
5) พัฒนาการศึกษาระดับปฐมวัยโดยมุงเนนใหเด็กมีความพรอมและมีพัฒนาการครบทุกดาน  6) พัฒนาผูเรียน
ระดับปฐมวัยใหเปนบุคคลที่มีเหตุผล มีความรู มีคุณธรรม และแกไขปญหาที่เกิดขึ้นไดตามศักยภาพ และ  
7) สงเสริมใหผูปกครองและชุมชนมีสวนรวมในการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยในรูปแบบที่หลากหลาย  
(กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น,  2552) 

12) นโยบายการจัดการศึกษาขององคการบริหารสวนตําบลศิลา ซึ่งนายกองคการบริหารสวนตําบล
ศิลาไดแถลงตอสภาองคการบริหารสวนตําบลศิลาเมื่อวันที่  31  สิงหาคม  2552 โดยมีนโยบายที่เกี่ยวของกับดาน
การจัดและสงเสริมการศึกษาคือจะสงเสริมการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญาชาวบาน และประเพณี 
อันดีงามของทองถิ่น โดยสงเสริมใหชุมชน วัด และโรงเรียนไดมีสวนรวมในการจัดบริการการศึกษาแกเด็กและ
เยาวชนในทองถิ่น และใหความสําคัญกับการศึกษาปฐมวัยโดยการพัฒนาการจัดการศึกษาของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ในสังกัดเพื่อเปนการปูพ้ืนฐานใหเด็กปฐมวัยไดเจริญเติบโตอยางมีคุณภาพและเต็มตามศักยภาพ (องคการบริหาร
สวนตําบลศิลา, 2552) 

จากการศึกษาวรรณกรรมที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษาปฐมวัยในขางตนทั้งในเรื่องของปรัชญา
การจัดการศึกษาปฐมวัย  แนวคิดและทฤษฎีการจัดการศึกษาปฐมวัย  หลักการและแนวคิดในการจัดการศึกษา
ปฐมวัยขององคกรปกครองสวนทองถิ่น และ นโยบายการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับตางๆ สามารถนํามา
สังเคราะหหาองคประกอบเพื่อกําหนดเปนกรอบแนวคิดในการจัดการศึกษาปฐมวัยในศูนยพัฒนาเด็กเล็กของ
องคการบริหารสวนตําบล ได 2 ประเด็นซึ่งสอดคลองกับ รัติพร  ภาธรธุวานนท (2552) คือ 1) คุณลักษณะที่ 
พึงประสงคของเด็กปฐมวัยที่มีอิทธิพลตอจุดมุงหมายในการจัดการศึกษา ดังแสดงในตารางที่ 6 และ 2) หลักการ
และแนวคิดสําคัญที่มีอิทธิพลตอทิศทางการจัดการศึกษาปฐมวัยขององคการบริหารสวนตําบล  ดังแสดงในตาราง
ที่ 7  ทั้งนี้ เพื่อใหการนําเสนอในรูปของตารางมีความกระชับและมีความชัดเจน เขาใจงาย ผูวิจัยจึงไดใชหมายเลข
กํากับแทนแหลงขอมูลตางๆ ดังตอไปนี้ 

หมายเลข 1 ปรัชญาการจัดการศึกษาปฐมวัย 
หมายเลข 2 แนวคิดและทฤษฎีการจัดการศึกษาปฐมวัย 
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หมายเลข 3 หลักการและแนวคิดในการจัดการศึกษาปฐมวัยขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
หมายเลข 4 พระราชบัญญัติแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 
มายเลข 5 แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนระยะยาว พ.ศ. 2545-2554 
หมายเลข 6 แผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2545-2559 
หมายเลข 7 หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 
หมายเลข 8 มาตรฐานการศึกษาและตัวบงช้ีเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอกระดับการศึกษา 
 ขั้นพื้นฐาน: การศึกษาปฐมวัย รอบที่ 2 (พ.ศ. 2549-2553) 
หมายเลข 9 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554) 
หมายเลข 10 นโยบายและยุทธศาสตรการพัฒนาเด็กปฐมวัย (0-5 ป) ระยะยาว พ.ศ. 2550-2559 
หมายเลข 11 มาตรฐานการศึกษาของชาติ 
หมายเลข 12 มาตรฐานการศึกษาปฐมวัยเพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
หมายเลข 13 นโยบายการศึกษาของรัฐบาล 
หมายเลข 14 แผนพัฒนาการศึกษาทองถิ่น ระยะ 3 ป (พ.ศ. 2552-2554) 
หมายเลข 15 นโยบายการจัดการศึกษาขององคการบริหารสวนตําบลศิลา 

 
 
 
 
 
 



 

 

ตารางที่ 6 ผลการสังเคราะหประเด็นเกี่ยวกับคุณลักษณะที่พึงประสงคของเด็กปฐมวัยที่มีอิทธิพลตอจุดมุงหมายในการจัดการศึกษา 
 

แหลงขอมูล 
ประเด็นเกี่ยวกับคณุลักษณะที่พึงประสงคของเด็กปฐมวัย 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
พัฒนาการดานรางกาย                
1.  การมีรางกายเจริญเติบตามวัย                
2.  การทรงตัว การประสานกันของกลามเนื้อใหญและกลามเนื้อเล็กอยางคลองแคลว                
3.  การปฏิบัติตนตามสุขอนามัย                
4.  การมีสุขภาพรางกายแข็งแรง สมบูรณ                
พัฒนาการดานอารมณ-จิตใจ                
1.  การมีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงค                
2.  การมีจิตสํานึกในการอนุรักษ และพัฒนาสิ่งแวดลอม                
3.  การชื่นชมและแสดงออกทางศิลปะ ดนตรี และกีฬา                
4.  การมีสุขนิสัยที่ดี มีสุขภาพจิตที่ดี และมีความสุข                
พัฒนาการดานสังคม                
1.  การปฏิบัติกิจวัตรประจําวันของตนเอง                
2.  การเลนและทํางานรวมกับผูอื่นได                
3.  การปฏิบัติตนเปนสมาชิกที่ดีของสังคม                
4.  การปฏิบัติตามวัฒนธรรมทองถิ่นที่อยูอาศัย และความเปนไทย                
พัฒนาการดานสตปิญญา                
1.  การใชภาษาสื่อสารไดเหมาะสมกับวัย                
2.  การมีความสามารถในการคิดวิเคราะห สังเคราะห และกลาแสดงออก                
3.  การมีจินตนาการและความคิดสรางสรรค                
4.  การมีความรูและมีทักษะในการแสวงหาความรู                119 
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5. บริบทของชุมชนและศูนยพฒันาเด็กเล็กดงพอง 
ในชวงเดือนมิถุนายน 2553 ผูวิจัยไดลงพื้นที่บานดงพองเพื่อทําการเก็บรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับประวัติ 

ความเปนมาของหมูบาน และขอมูลพ้ืนฐานเกี่ยวกับศูนยพัฒนาเด็กเล็กดงพอง โดยใชวิธีการเดินสํารวจ  
การบันทึกภาพการบันทึกเสียง การจดบันทึก การสังเกต การตรวจสอบเอกสาร และการสัมภาษณบุคคลซึ่งเปน
ผูใหขอมูลสําคัญ (key informants) ในหมูบานดงพอง โดยบุคคลในกลุมดังกลาวสามารถจําแนกออกไดเปน  
2 กลุม คือ 1) กลุมที่ใหขอมูลเกี่ยวกับประวัติความเปนมาของหมูบาน ซึ่งมีจํานวน 3 คน คือ นายอุดม โพธิรุด 
อดีตผูใหญบานดงพอง นายสุรัตน  จันทาสีกา  ผูใหญบานดงพองคนปจจุบัน  และนายวิมล  ศรีละโคตร สมาชิก
สภาองคการบริหารสวนตําบลศิลา หมูที่ 10  และ 2) กลุมที่ใหขอมูลเกี่ยวกับประวัติความเปนมาของศูนยพัฒนา
เด็กเล็กดงพอง  มีจํานวน 3 คน คือ นางทองดาว  อุปทุม  อดีตผูดูแลเด็กรุนที่ 2  นางเสริม  จันทาสีกา อดีตผูดูแล
เด็กรุนที่ 3 และนางจีรภา กานพรหมมา รักษาการหัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กคนปจจุบัน โดยขอมูลที่ไดจากการ
เก็บรวบรวมตามวิธีการดังกลาวสามารถนํามาสรุปผลเพื่อการนําเสนอไดดังนี ้

5.1 บริบทของชุมชนบานดงพอง 
จากการศึกษาประวัติความเปนมาเกี่ยวกับหมูบานดงพอง พบวา สมัยกอนนั้นที่ต้ังบริเวณบานดงพอง

มีสภาพเปนปารกชัฏซึ่งเปนที่อยูอาศัยของสัตวปาตางๆ หลายชนิด เนื่องดวยที่ดินบริเวณนี้เปนที่ราบลุมติดกับ
ชายฝงลาํน้ําพอง จนกระทั่งในป พ.ศ. 2461 นายวรจักร  ชมออน หรือที่ชาวบานนิยมเรียกกันวา “นายวอ”  กับพวก
เพื่อนๆ รวมประมาณ  3 ครอบครัวไดอพยพยายถิ่นฐานจากจังหวัดอุบลราชธานีมาอาศัยอยูในที่แหงนี้  และตอมา
อีกไมนานก็ไดมีชาวบานจากบานหนองโก ตําบลบานแพง อําเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคามยายถิ่นฐาน 
เขามาอยูอีกเพิ่มเติมอีกประมาณ 10  ครอบครัว ซึ่งนําทีมโดย หลวงปูสี ยโสธโร  จากนั้นในป พ.ศ. 2463 ชาวบาน
ก็ไดพากันตั้งวัดเพื่อใหเปนที่จําพรรษาของหลวงปูสีโดยใหช่ือวัดวา “วัดทาราษฎร” ซึ่งแผลงมาจากคําวา“ทาลาด” 
เพราะลักษณะของที่ดินวัดนั้นลาดเอียงไปกับลําน้ําพอง ซึ่งเมื่อต้ังวัดแลวก็ไดมีพระภิกษุยายมาจําพรรษารวมกับ
หลวงปูสีอีก 5 รูป และในป พ.ศ. 2466 ไดมีการประกาศจัดตั้งหมูบานอยางเปนทางการ โดยใชช่ือวา “บาน 
ดงพอง” โดยตั้งช่ือตามลักษณะของปาทึบที่ติดกับลําน้ําพองนั่นเอง และมีผูใหญบานคนแรกซึ่งไดรับการแตงตั้ง
โดยนายอําเภอเมืองขอนแกนคือ นายเหลว นุศรีอัน ซึ่งดํารงตําแหนงระหวางป พ.ศ. 2466-2481 จากนั้นก็มี
ผูใหญบานคนอื่นๆ มาดํารงตําแหนงผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันตามวาระ คือ นายสาร  ก้ังจําปา (พ.ศ. 2482-2498) 
นายเจนนุศรีอัน (พ.ศ. 2499-2523) นายอุทัย  มุงหมาย (พ.ศ. 2524-2528) นายอุดม  โพธิรุด (พ.ศ.2529-2550) และ 
นายสุรัตน  จันทาสีกา (พ.ศ. 2550-ปจจุบัน) 

ในดานสภาพภูมิประเทศนั้น บานดงพองมีอาณาเขตดังนี้ คือ  ทิศเหนือจรดลําน้ําพอง ทิศใตจรดตําบล
บึงเนียม  ทิศตะวันออกจรดลําน้ําพองกับตําบลบึงเนียม และทิศตะวันตกจรดบานหนองหินกับบานโกทาซึ่งอยูใน
เขตรับผิดชอบของตําบลศิลา อําเภอเมืองขอนแกน จังหวัดขอนแกนดวยเชนกัน  โดยตั้งบานดงพองนั้นมีลักษณะ
เปนที่ราบลุมต้ังอยูติดกับลําน้ําพอง และหวยพระคือ  ที่สําคัญคือมีคลองชลประทานที่มีน้ําไหลผานตลอดป ดังนั้น
พ้ืนที่สวนใหญจึงถูกใชสําหรับทําการเกษตร เชน ทํานา  ทําไร และทําสวน ซึ่งชาวบานสามารถทํานาไดถึงปละ 2 
ครั้ง คือ การทํานาป และการทํานาปรัง 

สวนในดานสาธารณูปโภคและสาธารณูปการนั้นพบวา บานดงพองมีไฟฟาใชครั้งแรกเมื่อป พ.ศ. 
2524  ปจจุบันชาวบานมีไฟฟาใชกันครบทุกหลังคาเรือนซึ่งไดรับบริการจากการไฟฟาสวนภูมิภาค จากนั้นใน  
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ป พ.ศ. 2537 ก็ไดมีประปาหมูบานเกิดขึ้นโดยใชน้ําจากลําน้ําพอง  ตอมาในป พ.ศ. 2539 ไดมีการสรางถนน
คอนกรีตภายในหมูบานขึ้นเปนครั้งแรกโดยไดรับงบประมาณจากสภาตําบลศิลา (ปจจุบันคือองคการบริหารสวนตําบล
ศิลา) นอกจากนี้ยังมีกลุมกิจกรรมตางๆ ในหมูบานเชน กลุมธนาคารขาว กลุมโรงสีขาว กลุมทอเสื่อ กลุมเลี้ยงปลา
ในกระชัง  กลุมเลี้ยงโค  กลุมปุยหมัก และกลุมอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน 

ปจจุบันบานดงพอง ต้ังอยูที่หมูที่ 10 ตําบลศิลา อําเภอเมืองขอนแกน จังหวัดขอนแกน มีเนื้อที่ทั้งหมด  
2,080 ไร มีบานเรือนจํานวน 298 หลังคาเรือน  มีประชากรทั้งสิ้น 1,126 คน แยกออกเปน เพศชาย 561 คน และ 
เพศหญิง  565  คน (องคการบริหารสวนตําบลศิลา, 2553)  ภาษาที่ใชกันในหมูบานคือภาษาไทยอีสาน ศาสนาที่
ชาวบานสวนใหญนับถือคือศาสนาพุทธ อาชีพหลักของชาวบานคืออาชีพเกษตรกร เชน ทํานา ทําไร ทําสวน และ
อาชีพอื่นๆ เชน รับจาง รับราชการ เปนตน  ในหมูบานแหงนี้มีวัด 1 แหง คือ วัดทาราษฎรดงพอง สังกัดมหานิกาย  
มีโรงเรียนระดับประถมศึกษา 1 แหงคือ โรงเรียนบานดงพอง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ขอนแกน เขต 1 และมีศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 1 แหง คือศูนยพัฒนาเด็กเล็กดงพอง สังกัดองคการบริหารสวนตําบล
ศิลา 

หมูบานดงพองตั้งอยูติดกับถนนเลี่ยงเมืองขอนแกน - เชียงยืน (จังหวัดมหาสารคาม) - กาฬสินธุ  ซึ่ง
เปนทางแยกจากถนนมิตรภาพในชวงระหวางจังหวัดขอนแกน ถึง จังหวัดอุดรธานี ในชวงหลักกิโลเมตรที่ 7 
(บริเวณหมูบานเมืองประชา)  ระยะทางนับจากทางแยกถนนมิตรภาพไปตามทางเลี่ยงเมือง (ขอนแกน - เชียงยืน)  
ถึงหมูบานดงพองประมาณ  7  กิโลเมตร ดังแผนที่หมูบานดงพองในภาพที่ 24 และภาพสถานที่ทั่วไปในชุมชน 
ดังภาพที่ 25 และภาพที่ 26 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ภาพที่ 24 แผนที่หมูบานดงพอง 
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ภาพที่ 25 ภาพบริเวณทางเขาหมูบานดงพอง 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 26 ภาพวัด โรงเรียน และประปาหมูบานดงพอง 

 

5.2 บริบทของศูนยพัฒนาเด็กเล็กดงพอง 
ขอมูลพื้นฐานทั่วไป 
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กดงพองจัดตั้งขึ้นเมื่อป พ.ศ. 2522 โดยมี นางอมรรัตน  ศรีปะยา พัฒนากรจาก

สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอเมืองขอนแกน ซึ่งมีหนาที่ดูแลรับผิดชอบงานพัฒนาชุมชนในหมูบานดงพอง กับ 
นางวราภรณ  สําเริง ไดรวมกันชักชวนผูปกครองเด็กปฐมวัยในหมูบานใหนําเด็กในปกครองที่มีอายุระหวาง  2 ถึง 
5 ป มารวมกลุมกันเพื่อจัดการเลี้ยงดูโดยมีวัตถุประสงคเพื่อเปนการแบงเบาภาระผูปกครองที่สวนใหญตอง
ออกไปประกอบอาชีพในเวลากลางวันและเพื่อเตรียมความพรอมใหแกเด็กในเบื้องตนกอนสงเขาเรียนในระดับ
ประถมศึกษา ซึ่งปรากฏวามีผูปกครองเด็กใหความสนใจกันเปนอันมากและสงบุตรหลานของตนมาเขารวม
จํานวนประมาณ 50 คน โดยในปแรกไดใชโรงมหรสพของวัดทาราษฎรดงพองเปนสถานที่จัดกิจกรรม และใช
เงินงบประมาณจากการบริจาคของผูปกครองเปนหลัก 

ตอมาในป พ.ศ. 2525  สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอเมืองขอนแกน รวมกับองคการ UNICEF (United 
Nations International Children's Emergency Fund หรือองคการจัดหาทุนสงเคราะหเด็กยามฉุกเฉิน) ไดเขามาให
ความชวยเหลือโดยมีการจัดสรางอาคารขึ้น 1 หลังในบริเวณที่ดินซึ่งเปนที่ต้ังของธนาคารขาวของหมูบาน จึงทํา
ใหตองยายสถานที่ดําเนินการจากโรงมหรสพของวัดทาราษฎรมาอยูในสถานที่แหงใหมนี้จนถึงปจจุบันและไดใช
ช่ืออยางเปนทางการวา “ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานดงพอง” ซึ่งขณะนั้นอยูในความดูแลของสํานักงานพัฒนาชุมชน
อําเภอเมืองขอนแกน 

ในป พ.ศ. 2545 (ชวงตนปงบประมาณ พ.ศ. 2546)  กรมการพัฒนาชุมชนไดถายโอนศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กบานดงพองใหกับองคการบริหารสวนตําบลศิลา ตามภารกิจการถายโอนที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติ
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กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 โดยในการถายโอนใน
ครั้งนั้นมีจํานวนครูที่รับถายโอนมาจํานวน  2  ราย คือ นางจีรภา  กานพรหมมา  และนางมันทนา  สมอุมจารย   
มีนักเรียนที่ถายโอนมาในปแรกรวม 49 คน แยกเปนนักเรียนชาย  27 คน และนักเรียนหญิง  22  คน 

ปจจุบัน (ปการศึกษา 2553) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กดงพองมีครูประจําศูนยซึ่งเปนพนักงานจางตามภารกิจ 
สังกัดกองการศึกษา องคการบริหารสวนตําบลศิลา โดยมีช่ือตําแหนงวา “ผูชวยครูผูดูแลเด็ก” จํานวน 2 คน คือ 
นางจีรภา  กานพรหมมา และ นางมันทนา  สมอุมจารย และมีนักเรียนจํานวนทั้งสิ้น 29 คน แยกเปนชาย  14  คน 
และหญิง  15  คน ในสวนของอาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็กดงพองนั้นตั้งอยูในบริเวณที่ดินสาธารณะของหมูบานซึ่งมี
พ้ืนที่ดานหนากวาง  13.70 เมตร ดานหลังกวาง  13.00  เมตร  ดานขางซายยาว 31.80 เมตร และดานขางขวายาว 
37.60 เมตร  สภาพตัวอาคารในปจจุบันเปนอาคารเดี่ยวช้ันเดียวมีสภาพเปนหองโลงขนาดกวาง  7  เมตร ยาว 15 
เมตร ภายในตัวอาคารประกอบดวยหองน้ํา-หองสวม จํานวน 2 หอง อาคารแหงนี้สรางขึ้นเมื่อป พ.ศ. 2525 โดย
สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแกนรวมกับชาวบานดงพองโดยใชงบประมาณในการกอสรางรวมทั้งสิ้น 
195,178 บาท และภายหลังจากไดรับการถายโอนมาสังกัดองคการบริหารสวนตําบลศิลาแลวก็ไดมีการปรับปรุง
ซอมแซมทุกปตามสภาพการสึกหรอของตัวอาคารและภูมิทัศนโดยรอบทุกป 

งบประมาณในการดําเนินงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็กดงพองในปจจุบันไดมาจากการสนับสนุนของ
องคการบริหารสวนตําบลศิลาเปนหลัก ซึ่งในแตละปกองการศึกษาจะดําเนินการสํารวจความตองการของ 
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัดแตละแหงเพื่อนํามาเปนฐานขอมูลในการวางแผนงานโครงการ แลวจัดทําแผนพัฒนา
ระยะสามปพรอมทั้งแผนปฏิบัติการประจําป เพื่อเสนอขออนุมัติตอสภาองคการบริหารสวนตําบลศิลา  
ซึ่งงบประมาณที่ศูนยพัฒนาเด็กเล็กดงพองไดรับในแตละปประกอบดวย  เงินเดือนหรือคาตอบแทน   
เงินประกันสังคมและเงินสวัสดิการอื่นๆ สําหรับผูชวยครูผูดูแลเด็ก   คาอาหารกลางวัน และอาหารเสริม (นม)  
คาวัสดุรายหัว  คาพาหนะโดยสารสําหรับการรักษาพยาบาล คาสื่อการเรียนการสอนและเครื่องแตงกายสําหรับ
เด็กนักเรียน  รวมทั้งงบประมาณสําหรับแผนงานโครงการอื่นๆ ที่เกี่ยวของ เชน การปรับปรุงและซอมแซมศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก  การจัดสงบุคลากรในศูนยพัฒนาเด็กเล็กไปอบรมสัมมนา เปนตน 

ในการบริหารจัดการของศูนยพัฒนาเด็กเล็กดงพองนั้น มีการบริหารจัดการในรูปของคณะกรรมการ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ซึ่งมีจํานวนทั้งสิ้นรวม 18 คน ประกอบดวยบุคคลที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นพิจารณา
คัดเลือกและแตงตั้งจากคนในชุมชน ซึ่งไดแก ผูทรงคุณวุฒิดานการศึกษา ผูนําทางศาสนา  ผูแทนองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น  ผูแทนชุมชน  ผูแทนผูปกครอง และผูแทนผูชวยครูผูดูแลเด็ก ดังมีรายละเอียดของคณะกรรมการใน
ตารางที่ 9 
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ตารางที่ 9 รายนามคณะกรรมการศูนยพัฒนาเด็กเล็กดงพอง ปการศึกษา 2553 
 

ท่ี ชื่อ - สกุล ตําแหนง 

1 นายยอดยิ่ง     จันทนพิมพ ประธานที่ปรึกษา 
2 นายสมัย     จันทรดา กรรมการที่ปรึกษา 
3 นายสุรัตน     จันทาสีกา ประธานคณะกรรมการ 
4 นายวรเทพ    มุงหมาย รองประธานกรรมการ 
5 พระมหาประทีป    สัญญโม กรรมการ 
6 นายวิมล     ศรีละโคตร กรรมการ 
7 นายพินัย     หลาสุด กรรมการ 
8 นางสาวสุชานันท   พรหมกัณฑ กรรมการ 
9 นางสาวสมจิต    จันทะโสดา กรรมการ 
10 นางทองดาว    อุปทุม กรรมการ 
11 นางโสดา    คําแพง กรรมการ 
12 นางรัดดา    เศรษฐระนา กรรมการ 
13 นายชัย     ปสสาวะโท กรรมการ 
14 นางนรัญญา    จันทาสีกา กรรมการ 
15 นายชาลี     สีละคุณ กรรมการ 
16 นายเลี่ยม    สีสา กรรมการ 
17 นางจีรภา   กานพรหมมา กรรมการ/เลขานุการ 
18 นางมันทนา   สมอุมจารย กรรมการ/ผช.เลขานุการ 

 
ขอมูลพื้นฐานดานครอบครัวของนักเรียนประจําปการศึกษา 2553 
จากการออกเยี่ยมบานของนักเรียนในปการศึกษา 2553 ณ วันที่  12 - 14 มิถุนายน  2553 โดยผูวิจัย

รวมกับผูดูแลเด็กประจําศูนยพัฒนาเด็กเล็กดงพองไดทําการเก็บรวมรวมขอมูลดวยการสัมภาษณแบบไมเปน
ทางการและใชแบบสอบถามขอมูลเบื้องตนจากผูปกครองเด็กนักเรียนซึ่งพบวา ผูปกครองเด็กสวนใหญเปน  
เพศหญิง คิดเปนรอยละ  81.48  เปนมารดาของเด็ก คิดเปนรอยละ  59.26   มีอายุต้ังแต  30 ปลงไป คิดเปน รอยละ 
55.56  จบการศึกษาสูงสุดระดับประถมศึกษา คิดเปนรอยละ  40.74  ประกอบอาชีพรับจาง คิดเปนรอยละ  44.44 
มีรายไดตอเดือนนอยกวา 5,000 บาท คิดเปนรอยละ 70.37  มีจํานวนบุตรในครอบครัว 1 คน คิดเปนรอยละ 5.56 
มีภูมิลําเนาอยูในบานดงพอง คิดเปนรอยละ  70.37  และมีเวลาวางอยูในชวงกลางวันของแตละวัน คิดเปนรอยละ
48.15 และผลจากการสัมภาษณ พบวา สิ่งที่ผูปกครองอยากใหศูนยพัฒนาเด็กเล็กดําเนินการมากที่สุดคือ การเอาใจ
ใสกับบุตรหลานในดานพัฒนาการของเด็กนักเรียนในทุกดาน ไดแก 1) พัฒนาการทางดานรางกาย เชน การฝกให
นักเรียนรูจักชวยตนเองในการเขาหองน้ํา การรับประทานอาหาร และการฝกการอาน การเขียน  2) พัฒนาการ
ทางดานอารมณและจิตใจ  เชน การจัดกิจกรรมหลากหลายเพื่อใหเด็กกลาแสดงออก การสอนรอง-เพลงและเลา
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นิทาน  3) พัฒนาการดานสังคม เชน การฝกใหนักเรียนสามารถปรับตัวเขากับเพื่อนรวมช้ันเรียน การฝกมารยาท 
การไหว และการพูดจา เปนตน  4) พัฒนาการดานสติปญญา เชน การจัดหาสื่อและอุปกรณการเรียนการสอนที่
ทันสมัยมาชวยในการสงเสริมพัฒนาการเด็ก และ 5) ดานอื่นๆ เชน ตองการใหผูปกครองเขามามีบทบาทและ 
สวนรวมในการจัดการศึกษาของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก และการพัฒนาอาคารสถานที่ รวมถึงความปลอดภัยของเด็ก 
เปนตน  ดังมีรายละเอียดตามตารางที่ 10 
 
ตารางที่ 10 ขอมูลพ้ืนฐานของผูปกครองนักเรียนในศูนยพัฒนาเด็กเล็กดงพอง ปการศึกษา 2553 
 

สถานภาพ จํานวน (คน) รอยละ (N=27) 

เพศ   
      -   ชาย   5 18.52 
      -   หญิง 22 81.48 
   

ความสัมพันธกับเด็ก   
      -   บิดา   5 18.52 
      -   มารดา 16 59.26 
      -   ยาย   5 18.52 
      -   ปา   1   3.70 
   

อายุ   
      -   30 ปลงไป 15 55.56 
      -   31  -  35  ป   2   7.41 
      -   36  -  40  ป   4 14.81 
      -   41  -  45  ป   3 11.11 
      -   มากกวา  45  ปขึ้นไป   3 11.11 
   

การศึกษาสูงสุด   
      -   ประถมศึกษา 11 40.74 
      -   มัธยมศึกษาตอนตน 10 37.04 
      -   มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.   6 22.22 
   

อาชีพ   
      -   รับจาง 12 44.44 
      -   เกษตรกร   7 25.93 
      -   คาขาย   2   7.41 
      -   แมบาน   6 22.22 
   



146 

ตารางที่ 10 ขอมูลพ้ืนฐานของผูปกครองนักเรียนในศูนยพัฒนาเด็กเล็กดงพอง ปการศึกษา 2553 (ตอ) 
 

สถานภาพ จํานวน (คน) รอยละ (N=27) 

รายไดตอเดือน   
      -   นอยกวา 5,000  บาท 19 70.37 
      -   5,000  -  8,000     บาท    6 22.22 
      -   8,000  -  11,000   บาท    2   7.41 
   

จํานวนบุตรในครอบครัว   
      -   1   คน 15 55.56 
      -   2   คน       12 44.44 
   

ภูมิลําเนา   
      -   อยูในหมูบานดงพอง 19 70.37 
      -   อยูนอกหมูบานดงพอง 8 29.63 
   

ชวงเวลาที่วางในแตละวัน   
     -   วางเฉพาะชวงกลางวันทุกวัน 13 48.15 
     -   วางเฉพาะชวงเย็นของทุกวัน   5 18.52 
     -   วางวันเสาร-อาทิตยหรือวันหยุด   9 33.33 
   

 
สภาพปจจุบันปญหาในการดําเนินงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็กดงพอง 
จากการติดตามผลการดําเนินงานและการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษาปฐมวัยของ

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กดงพอง สังกัดองคการบริหารสวนตําบลศิลา อําเภอเมืองขอนแกน จังหวัดขอนแกน ในปที่ผานมา 
และจากการเขาไปสังเกต สอบถามและเขารวมประชุมกับผูที่มีสวนเกี่ยวของในการจัดการศึกษา เชน นายก
องคการบริหารสวนตําบลศิลา  ปลัดองคการบริหารสวนตําบลศิลา  ผูอํานวยการกองการศึกษา นักวิชาการศึกษา 
ครูผูดูแลเด็ก ผูปกครองนักเรียน และคณะกรรมการบริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็กดงพอง พบวาในการจัดการศึกษา
ของศูนยพัฒนาเด็กเล็กแหงนี้ยังประสบกับปญหาในการดําเนินงานดานตางๆ อยูหลายประการ ทั้งปญหาในดาน
บุคลากรและการบริหารจัดการ เชน การขาดแผนพัฒนาที่มีความชัดเจน บุคลากรไมไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่อง  
และการขาดแคลนบุคลากรสนับสนุน ไดแก แมครัว และผูทําความสะอาด ปญหาดานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เชน 
ปญหาดานการจัดกระบวนการเรียนการสอนของครู  ปญหาในดานการจัดสภาพแวดลอมที่ยังขาดความปลอดภัย  
รวมทั้งปญหาในเรื่องการบริการอาหารและการดูแลสุขภาพของเด็ก ปญหาดานคุณภาพของเด็กปฐมวัย เชน  
เด็กบางสวนยังมีสมรรถนะไมเปนไปตามเกณฑที่กําหนด ปญหาในเรื่องของสุขภาพกายและโภชนาการของเด็ก 
รวมทั้งการขาดรูปแบบดานการปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรมที่ชัดเจน และปญหาดานการสนับสนุนจากชุมชน เชน 
ชุมชนขาดโอกาสและไมไดเขามามีสวนรวมในการดําเนินงาน  และการประชาสัมพันธที่ยังไมทั่วถึง เปนตน  
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แตศูนยพัฒนาเด็กเล็กแหงนี้มีจุดแข็งที่เหมาะสมอยางยิ่งตอการที่จะพัฒนานั่นเพราะมีต้ังอยูในหมูบานที่เปน
ชุมชนรอบนอกตัวเมืองขอนแกน  ประชาชนสวนใหญประกอบอาชีพทางการเกษตร เชน การทํานา ทําไร และ
สวนใหญตางเปนญาติมิตรกันทําใหมีความรวมมือรวมใจกันดี  เด็กนักเรียนสวนใหญก็ลวนแตเปนบุตรหลานของ
คนในชุมชน และที่สําคัญศูนยพัฒนาเด็กเล็กแหงนี้อยูในความดูแลรับผิดชอบขององคการบริหารสวนตําบลศิลา
ซึ่งเปนองคกรปกครองสวนทองถิ่นระดับตําบลขนาดใหญที่มีงบประมาณในการพัฒนาปละมากกวา 70 ลานบาท
ซึ่งจะสามารถใหการสนับสนุนในดานงบประมาณและการบริหารจัดการไดเปนอยางดี  (องคการบริหารสวน
ตําบลศิลา, 2553)  และจากสภาพการณเหลานี้จึงทําใหศูนยพัฒนาเด็กเล็กแหงนี้ไมผานเกณฑการประเมินตาม
มาตรฐานกลางศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกรปกครองสวนทองถิ่น จึงควรปรับปรุงแกไขและพัฒนาการ
ดําเนินงานในทุกๆ ดานไปพรอมๆ กันเพื่อใหศูนยพัฒนาเด็กเล็กแหงนี้ไดมาตรฐานตามเกณฑที่กําหนด 

ทั้งนี้ เพื่อใหเห็นสภาพทั่วไปโดยรวมของศูนยพัฒนาเด็กเล็กดงพองในปจจุบัน ผูวิจัยจึงไดนําเสนอ
ภาพประกอบไวเบื้องตนพอสังเขป ดังภาพที่ 27 ภาพที่ 28 และภาพที่ 29 ตามลําดับ 
 

 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 27 สภาพตัวอาคารภายนอกของศูนยพัฒนาเด็กเล็กดงพอง 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 28 สภาพภายในอาคารของศูนยพัฒนาเด็กเล็กดงพอง 
 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 29 สภาพความเปนอยูของเด็กนักเรียนภายในศูนยพัฒนาเด็กเล็กดงพอง 



บทที่ 3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 
 

การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม (participatory action research: PAR) ที่มีรูปแบบ
เนนความเปนศาสตรเชิงวิพากษ (critical science) นําเสนอผลการวิจัยอิงกับแนวคิดเชิงวิพากษ (critical approach) 
แสดงหลักฐานประกอบทั้งขอมูล สถิติ ภาพถาย เอกสาร หรืออื่นๆ ถึงสิ่งที่ไดรวมกันคิด รวมกันปฏิบัติ รวมกัน
สังเกตผล และรวมกันสะทอนผลการเปลี่ยนแปลง ทั้งที่สําเร็จและไมสําเร็จ และการเรียนรูที่เกิดขึ้นทั้งในระดับ
บุคคล ระดับกลุมบุคคล และระดับองคการ โดยผูวิจัยไดนําเอาแนวขอเสนอแนวคิดที่เกิดจากการศึกษาของ 
วิโรจน สารรัตนะ (2553) มาเปนกรอบแนวคิดหลัก แลวเสริมดวยแนวคิดของนักวิชาการตางประเทศอีก 6 ทัศนะ 
คือ Seymour-Rolls & Hughes (2000) Mills (2007) Quixley (2008) James, Milenkiewicz & Bucknam (2008) 
Creswell (2008) และ McTaggart (2010) ดังนี้  

กรอบแนวคิดหลัก 
1. คํานึงถึง 2 กระบวนทัศนที่เปนรากฐานของการแสวงหาความรูทฤษฎีสังคมเชิงวิพากษ (critical social 

theory) และทฤษฎีหลังสมยัใหมนิยม (theories of postmodernism) 
2. คํานึงถึง 10 หลักการของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมที่ผูเขียนกลาวถึงมาแลวขางตน ดังนี้  

1) ในบริบทเฉพาะ 2) ทักษะที่หลากหลาย 3) มุงการเปลี่ยนแปลง 4) มุงใหเกิดการกระทําเพื่อบรรลุผล 5) รับฟง
ขอคิดเห็นจากผูรวมวิจัยทุกคน 6) วิเคราะห วิพากษและประเมินตนเอง 7) ตระหนักในศักยภาพ ความเชี่ยวชาญ
และการเปนผูมีสวนไดเสียจากภายในชุมชนเอง 8) เรียนรูจากการกระทํา ทั้งสําเร็จและไมสําเร็จ เกิดกระบวนการ
เรียนรูรวมกันอยางเปนระบบ 9) การมีบันทึกของผูรวมวิจัยทุกคน เชน การเปลี่ยนแปลงในกิจกรรมและ 
การปฏิบัติ การเปลี่ยนแปลงในคําอธิบายสิ่งที่ปฏิบัติ การเปลี่ยนแปลงในความสัมพันธทางสังคมและรูปแบบ
องคการ การพัฒนาตนเองจากการรวมในการวิจัย เปนตน 10) นําไปสูการปฏิบัติหรือการพัฒนาที่ยั่งยืน 

3. คํานึงถึง 10 จรรยาบรรณ ดังนี้ 1) ผูวิจัยตองรับผิดชอบตอการรักษาความลับ 2) ผูรวมวิจัยเขาถึงขอมูล
ตางๆ ไดอยางเสมอภาคกัน 3) ทิศทางการวิจัยและผลลัพธที่คาดหวังเกิดจากการตัดสินใจรวมกัน 4) ใหผูรวมวิจัย
มีสวนรวมในการออกแบบกระบวนการวิจัยมากที่สุด 5) มีการปรึกษาหารือรวมกัน และขอเสนอแนะไดรับ 
การเห็นชอบจากทุกฝาย 6) การสังเกตหรือการตรวจสอบเอกสารเพื่อจุดมุงหมายอื่นตองไดรับการอนุญาตกอน   
7) ผลการดําเนินงานจะยังคงปรากฏใหเห็นและเปดโอกาสใหผูอื่นใหขอเสนอแนะได 8) ไมละเมิดลิขสิทธิ์งาน
เขียนหรือทัศนะของคนอื่นโดยขาดการเจรจาตอรองกอนการจัดพิมพเผยแพร 9) ผูวิจัยตองแสดงใหทราบถึง
ธรรมชาติของกระบวนการวิจัยแตเริ่มแรกรวมทั้งขอเสนอแนะและผลประโยชน และ 10) ผูรวมการวิจัยตางมี
อิทธิพลตอการทํางานแตผูที่ไมประสงคมีสวนรวมตองไดรับการยอมรับและเคารพในสิทธิสวนบุคคล 

4. คํานึงถึง 10 บทบาทของผูวิจัย ดังนี้ 1) เปนครู 2) เปนผูนํา 3) เปนผูฟงที่ดี 4) เปนนักวางแผน   
5) เปนนักออกแบบ 6) เปนนักวิเคราะห 7) เปนนักสังเคราะห 8) เปนนักสังเกตการณ 9) เปนนักรายงานผล และ 
10) เปนผูสงเสริมสนับสนุนและอํานวยความสะดวก  
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กรอบแนวคิดเสริม 
1. ประยุกตใชแนวคิดของ Seymour-Rolls & Hughes (2000) ที่กลาววา “กลุมที่จะเลือกทําการวิจัยวิจัย 

เชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมนั้นจะตองรวมกันนิยามหัวขอที่เปนสิ่งกังวลใจหรือคิดวาเปนปญหา (thematic 
concern) โดยผานการสนทนา (discussion) และการสะทอนผล (reflection) รวมกันในกลุมของผูที่มีสวนได 
สวนเสีย (stakeholders) เสียกอนที่จะมีการดําเนินการตามขั้นตอนอื่นๆ ตอไป 

2. ประยุกตใชแนวคิดของ Mills (2007) มาชวยเสริมการกําหนดกรอบแนวคิดในการวิจัยในครั้งนี้โดยเนน
หลักการที่สําคัญ 4 ประการในการวิจัย คือ (1) จะตองเปนแบบมีสวนรวมและเปนประชาธิปไตย (participatory 
and democratic) (2) จะตองตอบสนองตอสังคมและเกิดขึ้นภายในบริบทของสังคม (3) จะตองชวยใหผูวิจัยและ 
ผูรวมวิจัยสามารถที่จะตรวจสอบวิธีการดําเนินงานตามวิธีการของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมี  สวนรวมอยาง
เปนมืออาชีพมากขึ้น และ (4) ความรูที่ไดจากกระบวนการวิจัยจะตองชวยปลดปลอย (liberate) ผูที่มีสวนรวม 
ทุกฝาย รวมทั้งจะชวยสรางเสริมการเรียนรูใหผูรวมวิจัย และชวยในการกําหนดนโยบายของหนวยงานที่เกี่ยวของ 

3. ประยุกตใชแนวคิดของ Quixley (2008) มาชวยเสริมการกําหนดกรอบแนวคิดในการวิจัยในครั้งนี้โดย
เนนวาผูรวมวิจัยจะตองมีสวนรวมในทุกขั้นตอนของการวิจัยในทุกตารางนิ้ว และมีทรรศนะตอการวิจัยในครั้งนี้
วาเปนงานวิจัยของพวกเขา เพื่อผลประโยชนของพวกเขา และเปนสิ่งที่พวกเขาสามารถที่จะมีผลกับสิ่งนั้นไดและ
สามารถปรับปรุงงานวิจัยของพวกเขาใหดียิ่งขึ้น รวมทั้งการนําเอาหลักการสําคัญ 7 ประการมาเปนแนวคิดในการ
ดําเนินงานคือ (1) สงเสริมใหผูมีสวนไดเสียสะทอนผล (reflection) และหาวิธีการที่จะปรับปรุงการบริการใหดีขึ้น
โดยเชื่อมโยงการสะทอนผลและการปฏิบัติอยางเขมแข็งแลวผนวกกันใหแนนขึ้นในลักษณะที่เปนเอกสารและ
เกิดขึ้นในเวทีสาธารณะ (2) สงเสริมใหผูมีสวนไดเสียสามารถที่จะมีสวนรวมในการวินิจฉัยคําถาม ตอบคําถาม
และตัดสินใจเกี่ยวกับการกระทํา (3) ใหผูมีสวนไดเสียมีสวนรวมในการที่จะรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับคําถามของ
ตัวเอง (4) การทํางานในลักษณะของการรวมมือ (collaborative) ที่จะชวยลดขั้นตอนตางๆ ใหนอยลงกวาเดิม และ
จะทําใหเกิดการแบงปนอํานาจกันระหวางผูที่มีสวนไดเสียทั้งหมด 5) สงเสริมใหผูมีสวนไดเสียมีความรับผิดชอบ
ในการวิเคราะหเชิงวิพากษ (critical analysis) รวมทั้งมีความรับผิดชอบในการประเมิน (evaluation) และ 
การบริหารจัดการ (management) ของตัวเอง (6) สนับสนุนใหผูมีสวนไดเสียเรียนรูอยางตอเนื่องและเปดเผย 
(progressively and publicly) โดยการทดสอบแนวคิดดานการกระทํา และ (7) มีความตอเนื่องจนสามารถทําให 
ผูมีสวนไดเสียตอบคําถามหรือปญหาที่ใหญกวาเดิมได 

4. ประยุกตใชแนวคิดของ James, Milenkiewicz & Bucknam (2008) มาชวยเสริมการกําหนดกรอบแนวคิด
ในการวิจัยในครั้งนี้โดยเนนไปที่คุณลักษณะที่สําคัญ 3 ประการที่จะชวยเพิ่มประสิทธิภาพของการวิจัย 
เชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม คือ 1) องคประกอบเกี่ยวกับการมีสวนรวมของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมี 
สวนรวมจะชวยในการสรางชุมชนการปฏิบัติ 2) เปนวิธีการหนึ่งของการพัฒนาวิชาชีพ และ 3) คุณสมบัติในสองขอ
ขางตนจะมีสวนสําคัญในการเกี่ยวโยงความชํานาญและความรูสึกถึงความเปนมืออาชีพของผูนําการวิจัย 
เชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมไปปฏิบัติ  

5. ประยุกตใชแนวคิดของ Creswell (2008) มาชวยเสริมการกําหนดกรอบแนวคิดในการวิจัยในครั้งนี้โดย
นําเอาแนวคิดเกี่ยวกับลักษณะที่สําคัญของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม 6 ประการที่เขาไดเสนอแนะไว
คือ 1) มีจุดเนนไปสูการนําไปปฏิบัติ 2) การดําเนินการวิจัยมีการปฏิบัติรวมกันระหวางนักวิจัยและผูที่เกี่ยวของ  
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3) เปนความรวมมือกันระหวางนักวิจัยและผูเขารวมการวิจัย 4) เปนกระบวนการที่เปนพลวัต (dynamic process) 
ในลักษณะของเกลียวปฏิสัมพันธ ที่มีกระบวนการยอนกลับและนําไปสูการพัฒนาขั้นตอไป (back and forth)  
จากผลสะทอนของสิ่งที่เปนปญหา การเก็บรวบรวมขอมูล และการปฏิบัติ 5) การพัฒนาแผนการดําเนินงานตอง
สามารถนําไปปฏิบัติได และ 6) มีการนําเสนอผลการวิจัยตอผูเกี่ยวของโดยนํามาใชรวมกับแนวคิดในการสงเสริม
ความเทาเทียมกัน (egalitarian)และความเปนประชาธิปไตย (democratic) และที่สําคัญคือเพื่อที่จะทําใหทุกคนที่มี
สวนรวมในการวิจัยเกิดความมั่นใจไดวาผลจากการวิจัยที่ไดรวมกันลงมือปฏิบัตินั้นจะทําใหพวกเขาจะมีความ
เปนอยูที่ดีขึ้น (well-being) 

6. ประยุกตใชแนวคิดของ McTaggart (2010) มาชวยเสริมการกําหนดกรอบแนวคิดในการวิจัยในครั้งนี้
โดยเนนวาการวิจัยเชิงปฏิบัติการนั้นเปนการนําคนมารวมกันเพื่อที่จะสะทอนผลและลงมือปฏิบัติในเรื่อง 
ที่เขามีความกังวลใจรวมกัน (thematic concern) โดยการใชแนวทางที่เปนระเบียบเพื่อที่จะทําใหการทํางานของ
พวกเขามีความสอดคลอง (coherent) มีความยุติธรรม (just) มีเหตุมีผล (rational) มีความรอบรู (informed)  
มีความพึงพอใจ (satisfying) และมีความยั่งยืน (sustainable) เพิ่มมากขึ้น 

นอกจากจะยึดถือกรอบแนวคิดดังกลาวขางตนแลว ผูวิจัยไดใชกรอบความคิดแสดงขั้นตอนในการ
ดําเนินการวิจัยเชิงปฏิบัติการของ Freeman (1998) ซึ่งมี 7 ขั้นตอน ไดแก ขั้นตอน what-why-where-who-how-
when และ so what มาใชดวย ดังนี้ ขั้นตอนที่ 1 อะไร (what?) โดยการกําหนดเปาหมายของการแสวงหาความรู 
หรือการระบุปญหาวิจัย ขั้นตอนที่ 2 ทําไม (why?) โดยการระบุเหตุผล ความจําเปน และความสําคัญหรือความ
เปนมาของปญหา ขั้นตอนที่ 3 ที่ไหน (where?) โดยการระบุสถานที่ หรือ พ้ืนที่ที่จะดําเนินการวิจัย ขั้นตอนที่ 4 
ใคร (who?) โดยการระบุตัวผูมีสวนรวมในการวิจัย และ บทบาทของผูที่มีสวนรวม ขั้นตอนที่ 5 อยางไร (how?) 
เปนขั้นตอนประเภทของขอมูลที่ตองการวิธีการรวบรวม และวิเคราะหขอมูล ขั้นตอนที่ 6 เมื่อไร (when?) เปนการ
กําหนดชวงเวลาการดําเนินงานวิจัย และ ขั้นตอนที่ 7 แลวอะไร (so what?) เปนการระบุเหตุผลที่ผลการวิจัยมี
ความสําคัญ การกําหนดตัวบุคคลที่ผลการวิจัยจะเปนประโยชน บุคคลที่มีความคิดเห็นแตกตางจากนักวิจัย การจัด
กิจกรรมแลกเปลี่ยนประสบการณและขยายผลการวิจัย โดยกลาวถึงวิธีการดําเนินการวิจัยในหัวขอตางๆ 
ตามลําดับ 
 

1. สถานที่หรือพื้นท่ีท่ีดําเนินการวิจัย 
 การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมเรื่อง “การจัดการศึกษาปฐมวัยขององคการบริหารสวนตําบลดวยหลัก
องครวม: กรณีศูนยพัฒนาเด็กเล็กดงพอง องคการบริหารสวนตําบลศิลา จังหวัดขอนแกน” นี้ เปนการวิจัยใน
ระดับโรงเร ียน  (school-wide) ซึ ่งในที ่นี ้ค ือศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองคการบริหารสวนตําบลศิลา 
โดยดําเนินการเลือกแบบเจาะจงตามคุณลักษณะ 3 ประการคือ ประการที ่หนึ ่งเปนศูนยพัฒนา เด็กเล็กที่ 
ไมผานการประเมินตามเกณฑมาตรฐานกลางศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ประการที่
สองเปนศูนยพัฒนาเด็กเล็กที่มีความประสงคเขารวมพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยดวยการวิจัยเชิงปฏิบัติการ
แบบมีสวนรวมโดยมติของคณะกรรมการบริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็กและผูที่มีสวนไดเสียในการจัดการศึกษา
ของศูนยพัฒนาเด็กเล็กทุกฝาย และประการสุดทายเปนศูนยพัฒนาเด็กเล็กที่ผูวิจัยจะสามารถเขาไปปฏิบัติงาน
ภาคสนามไดตลอดระยะเวลาที่จะทําการวิจัย โดยพิจารณาจากความเหมาะสมในดานการคมนาคม ดานความ
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ปลอดภัย ดานการประสานงานและการติดตอที่รวดเร็ว และความสะดวกและความเปนไปไดตอการที่จะเขา
ไปเก็บขอมูลในการสังเกต การสัมภาษณ และการบันทึกภาพ/เสียงในกิจกรรมที่ดําเนินการ ซึ่งผลจากการเลือกได
สถานที่ที่จะดําเนินการวิจัย คือ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กดงพอง องคการบริหารสวนตําบลศิลา อําเภอเมืองขอนแกน 
จังหวัดขอนแกน 
 

2. ผูรวมวิจัย และบทบาทของผูรวมวิจัย 
เนื่องจากการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมนี้จัดทําขึ้นในระดับโรงเรียน (school wide) ผูวิจัยจึงได

กําหนดผูรวมวิจัย (research participants) โดยยึดเกณฑในการคัดเลือกผูมีสวนรวมในการวิจัยดวยความสมัครใจ 
คือ เปนบุคคล หรือกลุมบุคคล ทั้งจากชุมชนและหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งในและนอกศูนยพัฒนาเด็กเล็กที่มีสวน
ไดเสียและมีสวนรวมในการดําเนินการสงเสริม สนับสนุน และรวมปฏิบัติงานกับศูนยพัฒนาเด็กเล็กดงพอง และ
อาศัยแนวคิดของ สุรศักดิ์ หลาบมาลา (2549) จากการศึกษาบทความเรื่อง “การใหการศึกษาโดยองครวม” ที่ได
กลาวถึงการใหการศึกษาแกเด็กโดยองครวม(holistic) วาโรงเรียนและสถาบันตางๆ ในสังคมตองรวมกัน
รับผิดชอบในการใหการศึกษาแกเด็กโดยองครวม เชน โรงเรียนจะทําหนาที่ดานวิชาการ หนวยงานทางดาน
สาธารณสุขรับผิดชอบดานสุขภาพรางกายและจิตใจ ครอบครัวและชุมชนรับผิดชอบดานที่พักอาศัย อาหาร 
เสื้อผา และเปนตัวแบบที่ดีดานคุณธรรม จริยธรรม องคกรทางศาสนารับผิดชอบดานจิตวิญญาณ ซึ่งมิใชตางคน
ตางทําแตทุกฝายตองรวมมือกันเพื่อสนองตอการใหการศึกษาแกเด็กโดยองครวม เปนตน ซึ่งผูวิจัยไดนําแนวคิด
เหลานี้มาประกอบในการกําหนดกลุมผูรวมวิจัยในครั้งนี้ ซึ่งมีจํานวนรวมทั้งสิ้น 49 คน ซึ่งจําแนกไดเปน 3 กลุม
คือ 1) กลุมคณะกรรมการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 17 คน 2) กลุมผูปกครองนักเรียน จํานวน 20 คน 3) กลุม
บุคลากรจากองคการบริหารสวนตําบลศิลา จํานวน 12 คน  

ทั้งนี้ ผูวิจัยกับผูรวมวิจัยตางมีบทบาทและมีสถานะที่เทาเทียมกันในการวิจัยทุกขั้นตอนเริ่มตั้งแตการรวมกัน
วางแผน รวมกันปฏิบัติ รวมกันสังเกตผล และรวมกันสะทอนผล ตามวงจรของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวน
รวมทั้ง 2 วงจร 10 ขั้นตอน ที่ผูวิจัยไดกําหนดขึ้น  
 

3. ขั้นตอนการวิจัย 
การดําเนินการวิจัยครั้งนี้มีทั้งหมด 2 วงจร 10 ขั้นตอน ไดดําเนินการวิจัยในชวงป พ.ศ. 2553-2554 โดยที่

ผูวิจัยและผูรวมวิจัยไดรวมกันดําเนินการตามวงจรและขั้นตอนที่ไดกําหนดไวรวมกัน เริ่มจากขั้นตอนที่ 1  
การเตรียมการ (preparation) เมื่อเดือนมิถุนายน 2553 และสิ้นสุดการดําเนินการในขั้นตอนที่ 10 การสรุปผล 
(conclusion) ในเดือนกรกฎาคม 2554 รวมระยะเวลาในการดําเนินการทั้งสิ้น 14 เดือน โดยในแตละขั้นตอน 
มีแนวทางในการดําเนินงานดังนี ้

ขั้นตอนที่ 1 การเตรียมการ (preparation)  

ในขั้นตอนการเตรียมการนี้มีกิจกรรมและการดําเนินงานที่เกิดขึ้นซึ่งแบงออกไดเปน 2 ระยะ คือ ระยะที่ 1 
การเตรียมการกอนการลงพื้นที่ และระยะที่ 2 การลงพื้นที่อยางเปนทางการ โดยมีกิจกรรมและการดําเนินงานใน
แตละระยะดังนี้ 
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ระยะที่ 1 การเตรียมการกอนการลงพื้นที่ เปนการดําเนินการในชวงกอนการนําเสนอเคาโครงการวิจัยของ
ผูวิจัยตอคณะกรรมการดําเนินการสอบวิทยานิพนธ ซึ่งผูวิจัยไดดําเนินการในชวงเดือนมิถุนายน–เดือนตุลาคม 
2553 อันประกอบดวยกิจกรรมและการดําเนินงานที่สําคัญรวม 4 กิจกรรมคือ 1) กิจกรรมที่เปนจุดเริ่มตนของ 
การวิจัย 2) การลงพื้นที่อยางไมเปนทางการ 3) การจัดประชุมบุคลากรภายในหนวยงาน และ 4) การเตรียมความ
พรอมของผูวิจัย 

ระยะที่ 2 การลงพื ้นที ่อย างเป นทางการ  เริ ่มขึ ้นหลังจากที ่ผู ว ิจ ัยได นํา เสนอเค าโครงการว ิจ ัยต อ
คณะกรรมการดําเนินการสอบวิทยานิพนธเปนที่เรียบรอยแลว ซึ่งผูวิจัยไดดําเนินการในชวงเดือนตุลาคม – 
เดือนพฤศจิกายน 2553 โดยมีกิจกรรมและการดําเนินงานที่เกิดขึ้นในระยะนี้รวมทั้งสิ้น 4 ครั้ง คือ 1) การเปดตัว
โครงการวิจัยและนําเสนอกรอบแนวคิดการวิจัย 2) การนําเสนอแนวคิดเชิงเทคนิคที่จะนํามาใชในการวิจัย  
3) กิจกรรมเยี่ยมบานผูปกครองนักเรียน และ 4) การจัดทํารางแผนการทํางานเพื่อการวิจัย และการจัดกิจกรรม
การสะทอนผล  

ขั้นตอนที่ 2 การวางแผน (planning) 

ผูวิจัยและผูรวมวิจัยไดรวมกันกําหนดใหมีการดําเนินกิจกรรมในขั้นตอนการวางแผน รวม 3 ครั้ง ในชวง
เดือนพฤศจิกายน – เดือนธันวาคม 2553 โดยมีกิจกรรมที่เกิดจากการจัดกระทํารวมกันระหวางผูวิจัยและผูรวมวิจัย 
รวม 3 กิจกรรม คือ 1) การวิเคราะหสภาพของงานที่ตองการพัฒนาหรือตองการเปลี่ยนแปลง 2) การจัดทํา
แผนปฏิบัติการ (action plan) และ 3) การสะทอนผลการดําเนินงาน ซึ่งแตละกิจกรรมสรุปเปนภาพรวมไดดังนี้ 

1) การวิเคราะหสภาพของงานที่ตองการพัฒนาหรือตองการเปลี่ยนแปลง ไดจัดขึ้นเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 
2553 ณ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กดงพอง โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหผูรวมวิจัยไดรวมกันวิเคราะหสภาพของงานที่
ตองการพัฒนาหรือตองการเปลี่ยนแปลง เพื่อระบุ “สภาพที่เคยเปนมา” “สภาพปจจุบัน” “สภาพปญหา” “สภาพที่
คาดหวังจากการแกปญหา” “ทางเลือกที่หลากหลายเพื่อการแกปญหา” “การประเมินและเลือกทางเลือก 
เพื่อปฏิบัติการแกปญหา” ซึ่งกิจกรรมนี้จัดขึ้นจากแนวคิดเกี่ยวกับ “การดึงศักยภาพของผูรวมวิจัยออกมาอยาง
เต็มที่กอน” และยึดถือหลักการ “ตระหนักในศักยภาพ ความเชี่ยวชาญ และการเปนผูมีสวนไดเสียจากภายใน
ชุมชนเอง”  

2) การจัดทําแผนปฏิบัติการ (action plan) ไดจัดขึ้นเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2553 ณ หองประชุมศิลาฟาใส 
องคการบริหารสวนตําบลศิลา มีวัตถุประสงคเพื่อใชเปนแนวทางในการพัฒนางานการจัดการศึกษาปฐมวัยใน
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กดงพอง กิจกรรมนี้เริ่มตนจากผูวิจัยและผูรวมวิจัยไดรวมกันทบทวนขอสรุปที่ไดจากการระดม
ความคิดเห็นรวมกันเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2553 ตอดวยการทบทวนความรูเกี่ยวกับเทคนิคการจัดทําแผนปฏิบัติการ 
กอนที่จะไดมาซึ่งแผนปฏิบัติการที่เกิดจากการจัดกระทํารวมกันของผูรวมวิจัย 

3) การสะทอนผลการดําเนินงาน ไดจัดขึ้นในวันที่ 3 ธันวาคม 2553 ณ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กดงพอง โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อเปนการทบทวนวิธีการทํางานในทุกกิจกรรมที่ผานมาคือ การวิเคราะหสภาพของงานที่ตองการ
พัฒนาหรือตองการเปลี่ยนแปลง และการจัดทําแผนปฏิบัติการ ทั้งในดานที่เปนความสําเร็จหรือไมสําเร็จ รวมถึง
ปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้นในระหวางการดําเนินงานรวมกัน รวมทั้งเปนการทบทวนเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ 
การทํางาน เพื่อปองกันและแกไขปญหาที่เกิดขึ้น และในขณะเดียวกันก็คงไวซึ่งวิธีการทํางานที่ดีอยูแลว 
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ขั้นตอนที่ 3 การปฏิบัติ (acting)  

ผูวิจัยและผูรวมวิจัยไดรวมกันกําหนดใหมีการดําเนินงานในขั้นตอนการปฏิบัติ รวม 3 ครั้ง ในระหวางเดือน
ธันวาคม 2553 – เดือนมีนาคม 2554 ซึ่งในแตละครั้งจะมีกิจกรรมแยกยอยออกไปตามวัตถุประสงคของงานนั้นๆ 
ซึ่งการดําเนินงานในขั้นตอนนี้ประกอบดวย 1) การกําหนดแนวปฏิบัติรวมกัน 2) การประเมินสภาพการ
ดําเนินงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็กดงพองกอนนําแผนลงสูการปฏิบัติ และ 3) การนําแผนลงสูการปฏิบัติ ซึ่งแตละ
กิจกรรมสรุปเปนภาพรวมไดดังนี้ 

1) การกําหนดแนวปฏิบัติรวมกัน โดยผูวิจัยและผูรวมวิจัยไดรวมกันจัดกิจกรรมเพื่อกําหนดแนว
ปฏิบัติงานตามแผนขึ้น เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2553 ณ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กดงพอง ซึ่งมีวัตถุประสงคเพื่อรวมกันวาง
แนวปฏิบัติเพื่อใหแผนปฏิบัติการบรรลุตามจุดมุงหมาย และเพื่อรวมกันจัดทําเครื่องมือในการวิจัยเพื่อใชในการ
เก็บรวบรวมขอมูลจากการปฏิบัติงาน ซึ่งกิจกรรมนี้นอกจากจะยึดถือ 10 หลักการ 10 จรรยาบรรณ และ  
10 บทบาทของนักวิจัยแลว ยังอาศัยแนวคิดของ Creswell (2008) ที่วา “ตองมีจุดเนนนําไปสูการปฏิบัติ เปนความ
รวมมือกันระหวางนักวิจัยและผูรวมวิจัย โดยที่การพัฒนาแผนการดําเนินงานตองสามารถนําไปปฏิบัติได…” และ 
แนวคิดของ Quiexley (2008) ที่วา “...สงเสริมใหผูมีสวนไดเสียสามารถที่จะมีสวนรวมในการวินิจฉัยคําถาม...ให
ผูมีสวนไดเสียมีสวนรวมในการเก็บรวบรวมขอมูล...” อีกดวย 

2) การประเมินสภาพการดําเนินงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็กดงพองกอนนําแผนลงสูการปฏิบัติ โดยผูวิจัย
และผูรวมวิจัยไดรวมกันจัดใหมีกิจกรรมการประเมินสภาพการดําเนินงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็กดงพองกอนนํา
แผนลงสูการปฏิบัติ เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2553 ณ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กดงพอง ในชวงระหวางเวลา 09.00 – 12.00 
น. ซึ่งผูรวมวิจัยไดมอบหมายใหผูวิจัยรวมกับทีมติดตามและประเมินโครงการทําหนาที่ในการประเมิน โดยใช
เครื่องมือการวิจัยฉบับที่ 1 แบบประเมินสภาพการดําเนินงานการจัดการศึกษาปฐมวัยของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
ดงพอง เพื่อนําผลการประเมินที่ไดไวทําการเปรียบเทียบกับผลการดําเนินงานเมื่อสิ้นสุดโครงการ  

3) การนําแผนลงสูการปฏิบัติ ไดดําเนินการในระหวางวันที่ 14 ธันวาคม – 14 มีนาคม 2554 รวม
ระยะเวลา 3 เดือน โดยทีมงานโครงการทั้ง 4 ไดนําเอาโครงการที่ตนเองรับผิดชอบลงสูการปฏิบัติเพื่อใหบรรลุ
วัตถุประสงคที่แตละทีมงานโครงการไดต้ังไว 

ขั้นตอนที่ 4 การสังเกตผล (observing)  

ขั้นตอนการสังเกตผลไดดําเนินการในระหวางเดือนธันวาคม 2553 – เดือนมีนาคม 2554 โดยผูวิจัยและ 
ผูรวมวิจัยไดรวมกันกําหนดใหมีกิจกรรมและการดําเนินงานในขั้นตอนการสังเกตผล รวม 3 กิจกรรม คือ  
1) การกําหนดเทคนิคและเครื่องมือการวิจัยที่ใชในการสังเกตผล 2) การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู และ  
3) การสะทอนผลการดําเนินงาน ซึ่งในแตละกิจกรรมสรุปเปนภาพรวมไดดังนี้ 

1) การกําหนดเทคนิคและเครื่องมือการวิจัยที่ใชในการสังเกตผล ไดจัดขึ้นเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2553  
ณ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กดงพอง ซึ่งอยูในชวงเวลาที่คาบเกี่ยวกันกับขั้นตอนการวางแผน โดยมีวัตถุประสงค 
เพื่อรวมกันกําหนดรูปแบบและวิธีการสังเกตผล พรอมทั้งวิธีการนําเสนอและรายงานผลการสังเกตการปฏิบัติงาน
ในขั้นตอนที่ 3 ใหแกผูรวมวิจัยทุกคนไดรับทราบรวมกัน กิจกรรมนี้จัดขึ้นโดยอิงแนวคิดของ Quixley (2008) 
ที่วา “ใหผูมีสวนไดเสียมีสวนรวมในการที่จะรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับคําถามของตัวเอง” รวมทั้งยึดถือ 10 หลักการ 
10 จรรยาบรรณ และ 10 บทบาท ตามกรอบแนวคิดของ วิโรจน สารรัตนะ (2553)  
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2) การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู โดยผูวิจัยและผูรวมวิจัยไดรวมกันจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู 
ผานกิจกรรมเลาเรื่อง(story telling) โดยแบงระยะเวลาในการจัดกิจกรรมออกเปน 2 ระยะคือ ระยะที่ 1 ไดจัดใหมี
ขึ้นในวันที่ 25 มกราคม 2554 และระยะที่ 2 จัดใหมีขึ้นในวันที่ 20 มีนาคม 2554 ซึ่งกิจกรรมทั้งสองครั้งไดจัดขึ้น 
ณ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กดงพอง โดยมีวัตถุประสงคเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางผูวิจัยและผูรวมวิจัยเกี่ยวกับการนํา
แผนลงสูการปฏิบัติ ตามหลักการ “รับฟงขอคิดเห็นจากผูรวมวิจัยทุกคน” และ แนวคิดของ Creswell (2008) ที่วา 
“มีการนําเสนอผลการวิจัยตอผูเกี่ยวของ...” รวมทั้งยึดถือ10 หลักการ 10 จรรยาบรรณ และ 10 บทบาท (วิโรจน 
สารรัตนะ, 2553) 

3) การสะทอนผลการดําเนินงาน ไดจัดขึ้นในวันที่ 25 มีนาคม 2554 ณ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กดงพอง โดยได
นําเอาผลการบันทึกจากการสังเกตผลในขั้นตอนการปฏิบัติทั้งที่เปนผลการบันทึกจากการสังเกตแบบมีสวนรวม 
การสัมภาษณแบบไมเปนทางการ บันทึกอนุทิน เครื่องบันทึกเสียง และเครื่องบันทึกภาพที่ไดนําไปใช มานําเสนอ
เพื่อกอใหเกิดการถกเถียงอภิปรายรวมกันเพื่อใหไดขอมูลที่ถูกตองและเพื่อการรับรูรวมกัน ซึ่งผูวิจัยไดนําเอา
เทคนิคการวิเคราะหหลังการปฏิบัติ (After Action Review: AAR) มาใช โดยใหผูรวมวิจัยทุกคนมีสวนรวม และอาศัย
คําถามดังนี้คือ 1) คาดหวังอะไรจากงานครั้งนี้ 2) สิ่งที่บรรลุความคาดหวังคืออะไร เพราะอะไร 3) สิ่งที่ยังไม
บรรลุความคาดหวังคืออะไร เพราะอะไร และ 4) ถามีงานแบบนี้อีกเราจะปรับปรุงขอใดบาง อยางไร  

ขั้นตอนที่ 5 การสะทอนผล (reflecting) 

ผูวิจัยและผูรวมวิจัยไดรวมกันจัดกิจกรรมการสะทอนผลขึ้นเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2554 ณ ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ดงพอง โดยไดนําเอาผลการบันทึกจากการสังเกตผลในทุกขั้นตอนที่ผานมา คือ ขั้นตอนการเตรียมการ ขั้นตอน
การวางแผน ขั้นตอนการปฏิบัติ และขั้นตอนการสังเกตผล ทั้งที่เปนผลการบันทึกจากการสังเกตแบบมีสวนรวม
และการบันทึก การสัมภาษณแบบไมเปนทางการ บันทึกภาคสนาม บันทึกอนุทิน เครื่องบันทึกเสียง และเครื่อง
บันทึกภาพ นํามาเสนอเพื่อกอใหเกิดการถกเถียงอภิปรายรวมกัน ทั้งนี้ตามแนวคิดหนึ่งของการพัฒนาเทคโนโลยี
แบบมีสวนรวมที่นํามากลาวถึงขางตนดวยวา “...ปจจัยดานการสะทอนกลับของปญหาจากการดําเนินงาน 
(action-reflection) ซึ่งจัดในรูปของการถกเถียงอภิปรายกัน...กิจกรรมนี้จะชวยพัฒนาความสามารถของชุมชนให
เกิดความคิดรวบยอด รูจักจับกฎเกณฑทางทฤษฎีจากกิจกรรมตางๆ ที่ไดดําเนินกันมา...”  

ขั้นตอนที่ 6 การวางแผนใหม (re- planning)  

ในขั้นตอนการวางแผนใหมนี้ไดจัดขึ้นเมื่อวันที่ 8 เมษายน 2554 ณ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กดงพอง ซึ่งผูวิจัยได
เนนบทบาทการเปนผูมีสวนรวมและเปนผูสงเสริมสนับสนุนและอํานวยความสะดวกเพื่อใหมีการวางแผนใหม 
โดยใหมีการศึกษาวิเคราะหสภาพปจจุบันของการพัฒนางาน เพื่อระบุปญหา สาเหตุของปญหา ทางเลือกเพื่อ 
การแกปญหา ประเมินและเลือกทางเลือกเพื่อการปฏิบัติกันใหม โดยนําเอาผลการสะทอนผลในขั้นตอนที่ 6 
มารวมพิจารณาดวย 

ขั้นตอนที่ 7 การปฏิบัติใหม (re-acting)  

ผูวิจัยและผูรวมวิจัยไดรวมกันดําเนินงานในขั้นตอนการปฏิบัติใหมในชวงเดือนเมษายน 2554 ซึ่งเปนการ
ดําเนินการกอนการนําโครงการซึ่งถือเปนแผนปฏิบัติการใหมที่ไดจากการจัดกระทํารวมกันลงสูการปฏิบัติ  
ซึ่งประกอบดวยกิจกรรมตางๆ รวม 2 กิจกรรมคือ 1) การกําหนดแนวปฏิบัติรวมกัน และ 2) การนําแผนลงสู 
การปฏิบัติ ดังนี้ 
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1) การกําหนดแนวปฏิบัติรวมกัน ไดจัดขึ้นเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2554 ณ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กดงพอง โดย
มีวัตถุประสงคเพื่อรวมกันวางแนวปฏิบัติเพื่อใหแผนปฏิบัติการบรรลุตามจุดมุงหมาย และเพื่อรวมกันพิจารณา
เครื่องมือในการวิจัยเพื่อนํามาใชในการเก็บรวบรวมขอมูลจากการปฏิบัติงาน ซึ่งกิจกรรมนี้นอกจากจะยึดถือ 10 
หลักการ 10 จรรยาบรรณ และ 10 บทบาทของนักวิจัยแลว ยังอาศัยแนวคิดของ Creswell (2008) ที่วา “ตองมี
จุดเนนนําไปสูการปฏิบัติ เปนความรวมมือกันระหวางนักวิจัยและผูรวมวิจัย โดยที่การพัฒนาแผนการดําเนินงาน
ตองสามารถนําไปปฏิบัติได…” และ แนวคิดของ Quiexley (2008) ที่วา “...สงเสริมใหผูมีสวนไดเสียสามารถที่จะ
มีสวนรวมในการวินิจฉัยคําถาม...ใหผูมีสวนไดเสียมีสวนรวมในการเก็บรวบรวมขอมูล...” อีกดวย 

2) การนําแผนลงสูการปฏิบัติ ไดนําเนินการในชวงระหวางวันที่ 17 เมษายน - 17 มิถุนายน 2554  
ซึ่งประกอบดวยกิจกรรมหลัก รวม 2 กิจกรรมคือ 1) การจัดสภาพหองเรียน และ 2) การจัดสนามเด็กเลน 

ขั้นตอนที่ 8 การสังเกตผลใหม (re-observing)  

ผูวิจัยและผูรวมวิจัยไดรวมกันกําหนดใหมีกิจกรรมและการดําเนินงานในขั้นตอนการสังเกตผลใหม รวม  
3 กิจกรรม คือ 1) การกําหนดเทคนิคและเครื่องมือการวิจัยที่ใชในการสังเกตผล 2) การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรู และ 3) การสะทอนผลการดําเนินงาน ซึ่งแตละกิจกรรมสรุปเปนภาพรวมไดดังนี้ 

1) การกําหนดเทคนิคและเครื่องมือการวิจัยที่ใชในการสังเกตผล ไดดําเนินการเมื่อวันที่ 20 เมษายน 
2554 ณ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กดงพอง ซึ่งอยูในชวงเวลาที่คาบเกี่ยวกันกับขั้นตอนที่ 7 (การวางแผนใหม) โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อรวมกันกําหนดรูปแบบและวิธีการสังเกตผล พรอมทั้งวิธีการนําเสนอและรายงานผลการสังเกต
การปฏิบัติงานในขั้นตอนที่ 7 (การปฏิบัติใหม) ใหแกผูรวมวิจัยทุกคนไดรับทราบรวมกัน กิจกรรมนี้จัดขึ้นโดยอิง
แนวคิดของ Quixley (2008) ที่วา “ใหผูมีสวนไดเสียมีสวนรวมในการที่จะรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับคําถามของ
ตัวเอง” รวมทั้งยึดถือ 10 หลักการ 10 จรรยาบรรณ และ 10 บทบาท ตามกรอบแนวคิดของ วิโรจน สารรัตนะ 
(2553)  

2) การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู โดยผูวิจัยและผูรวมวิจัยไดรวมกันจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู 
ผานกิจกรรมเลาเรื่อง (story telling) ซึ่งแบงระยะเวลาในการจัดกิจกรรมออกเปน 2 ระยะคือ ระยะที่ 1 ไดจัดใหมี
ขึ้นในวันที่ 22 พฤษภาคม 2554 และระยะที่ 2 จัดใหมีขึ้นในวันที่ 22 มิถุนายน 2554 ซึ่งกิจกรรมทั้งสองครั้งได 
จัดขึ้น ณ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กดงพอง โดยมีวัตถุประสงคเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางผูวิจัยและผูรวมวิจัยเกี่ยวกับ
การนําแผนลงสูการปฏิบัติ ตามหลักการ “รับฟงขอคิดเห็นจากผูรวมวิจัยทุกคน” และ แนวคิดของ Creswell 
(2008) ที่วา “มีการนําเสนอผลการวิจัยตอผู เกี่ยวของ...” รวมทั้งยึดถือ10 หลักการ 10 จรรยาบรรณ และ  
10 บทบาท (วิโรจน สารรัตนะ, 2553) 

3) การสะทอนผลการดําเนินงาน จัดขึ้นเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2554 ณ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กดงพอง โดยได
นําเอาผลการบันทึกจากการสังเกตผลในขั้นตอนการปฏิบัติใหมทั้งที่เปนผลการบันทึกจากการสังเกตแบบมีสวนรวม 
การสัมภาษณแบบไมเปนทางการ บันทึกอนุทิน เครื่องบันทึกเสียง และเครื่องบันทึกภาพที่ไดนําไปใช มานําเสนอ
เพื่อกอใหเกิดการถกเถียงอภิปรายรวมกันเพื่อใหไดขอมูลที่ถูกตองและเพื่อการรับรูรวมกัน ซึ่งผูวิจัยไดนําเอา
เทคนิคการวิเคราะหหลังการปฏิบัติ (After Action Review: AAR) มาใช โดยใหผูรวมวิจัยทุกคนมีสวนรวม และ
อาศัยคําถามดังนี้คือ 1) คาดหวังอะไรจากงานครั้งนี้ 2) สิ่งที่บรรลุความคาดหวังคืออะไร เพราะอะไร 3) สิ่งที่ยังไม
บรรลุความคาดหวังคืออะไร เพราะอะไร และ 4) ถามีงานแบบนี้อีกเราจะปรับปรุงขอใดบาง อยางไร  
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ขั้นตอนที่ 9 การสะทอนผลใหม (re- reflecting)  

ผูวิจัยและผูรวมวิจัยไดรวมกันจัดกิจกรรมการสะทอนใหมขึ้นเมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2554 ณ ศูนยพัฒนา
เด็กเล็กดงพอง โดยไดนําเอาผลการบันทึกจากการสังเกตผลในทุกขั้นตอนที่ผานมา คือ ขั้นตอนการวางแผน
ใหม ขั ้นตอนการปฏิบัติใหม และขั ้นตอนการสังเกตผลใหม ทั้งที ่เปนผลการบันทึกจากการสังเกตแบบมี 
สวนรวมและการบันทึก การสัมภาษณแบบไมเปนทางการ บันทึกภาคสนาม บันทึกอนุทิน เครื่องบันทึกเสียง 
และเครื่องบันทึกภาพ นํามาเสนอเพื่อกอใหเกิดการถกเถียงอภิปรายรวมกัน ทั้งนี้ตามแนวคิดหนึ่งของการ
พัฒนาเทคโนโลยีแบบมีสวนรวมที่นํามากลาวถึงขางตนดวยวา “...ปจจัยดานการสะทอนกลับของปญหาจาก
การดําเนินงาน  (action-reflection) ซึ ่งจ ัดในรูปของการถกเถ ียงอภิปรายกัน . . .กิจกรรมนี ้จะชวยพัฒนา
ความสามารถของชุมชนใหเกิดความคิดรวบยอด รูจักจับกฎเกณฑทางทฤษฎีจากกิจกรรมตางๆ ที่ไดดําเนินกัน
มา...”  

ขั้นตอนที่ 10 การสรุปผล (conclusion)  

ในขั้นตอนการสรุปผลนี้ ผูวิจัยและผูรวมวิจัยไดแบงระยะเวลาในการจัดกิจกรรมออกเปน 2 ระยะคือ 
ระยะที่ 1 การจัดกิจกรรมการถอดบทเรียน (lesson distilled) และระยะที่ 2 การจัดเสวนาและการจัดแสดง
นิทรรศการเพื่อนําเสนอภาพแหงความสําเร็จ ซึ่งสรุปเปนภาพรวมไดดังนี้ 

ระยะที่ 1 การจัดกิจกรรมการถอดบทเรียน (lesson distilled) ผูวิจัยและผูรวมวิจัยไดรวมกันจัดกิจกรรม
การถอดบทเร ียน  (lesson distilled) ขึ ้นเมื ่อวันที ่ 8 กรกฎาคม  2554 ณ  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กดงพอง  โดยมี
วัตถุประสงคเพื ่อทําการทบทวนหรือสรุปประสบการณการทํางานที่ผานมาในแงมุมตางๆ โดยการศึกษา
ทบทวนผลการดําเนินงานในขั้นตอนที่ 1 ถึง 9 รวมทั้งเพื่อหาขอสรุปในประเด็นเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงจาก
การปฏิบัติจริง การเรียนรูจากการปฏิบัติจริง และองคความรูจากการปฏิบัติจริง 

ระยะที่ 2 การจัดเสวนาและการจัดแสดงนิทรรศการเพื่อนําเสนอภาพแหงความสําเร็จ ไดจัดขึ้นเมื่อวันที่ 
22 กรกฎาคม 2554 ณ หอประชุมอเนกประสงค องคการบริหารสวนตําบลศิลา โดยมีกิจกรรมซึ่งประกอบดวย
การจัดเสวนาเกี่ยวกับประสบการณที่ไดรับจากการวิจัย และการจัดแสดงนิทรรศการผลการดําเนินงานทั้งหมดที่  
ผานมา นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมการตรวจสุขภาพ และกิจกรรมการแสดงของนักเรียนและผูปกครอง 

ทั้งนี้ การดําเนินงานวิจัย 2 วงจร 10 ขั้นตอน ดังกลาวขางตน ผูวิจัยกําหนดใหมีกิจกรรมการเตรียมการ 
การวางแผน การปฏิบัติ การสังเกต การสะทอนผล และการสรุปผล เพื่อใหการดําเนินการวิจัยเปนไปดวยความ
เรียบรอย ถูกตอง และเปนระบบ เชนเดียวกับขั้นตอนการวิจัยที่ผานมา ดังขั้นตอนการวิจัยและแนวปฏิบัติใน
การวิจัยแตละขั้นตอน ดังภาพที่ 30 
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  ขั้นตอนที่ 2 การวางแผน        ขั้นตอนที่ 3 การปฏิบัติ 
    (planning): ประกอบดวย 1)การวิเคราะห   (acting): ประกอบดวย 1)การกําหนดแนว 
   สภาพของงานที่ตองการพัฒนา 2)การจัดทํา ปฏิบัติรวมกัน 2) การประเมินสภาพศูนย 

   แผนปฏิบัติการ(action plan) และ 3)การสะทอน  พัฒนาเด็กเล็กกอนลงมือดําเนินงาน และ3) 
  ผลการดําเนินงาน   การนําแผนลงสูการปฏิบัติ 

     
 

   ขั้นตอนที่ 5 การสะทอนผล (reflecting)        ขั้นตอนที่ 4 การสังเกตผล (observing) 
   นําเอาบันทึกจากการสังเกตผลในทุกขั้นตอนที่     ประกอบดวย 1)การกําหนดเทคนิคและเครื่องมือ 
    ผานมา นําเสนอเพื่อกอใหเกิดการถกเถียงและ     ท่ีจะใช 2)การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู 

    อภิปรายรวมกัน                    และ 3)การสะทอนผลการดําเนินงาน  

 
 
 
 

 ขั้นตอนที่ 6 การวางแผนใหม    ขั้นตอนที่ 7 การปฏิบัติใหม 
         (re-planning): จัดใหมีการวิเคราะหสภาพ       (re-acting): นําแผนปฏิบัติการท่ีไดจาก   

 ปจจุบันของการพัฒนางานในประเด็นที่ยังมี      การวางแผนใหมลงสูการปฏิบัติ โดยมีกิจกรรม 
          ปญหาและไมมีปญหา เพื่อหาทางเลือก ประเมิน      คือ 1)การกําหนดแนวปฏิบัติรวมกัน และ2) 

                                   และเลือกทางเลือกเพื่อการปฏิบัติใหม                    การนําแผนลงสูการปฏิบัติ 
 

          ขั้นตอนที่ 9 การสะทอนผลใหม (re-reflecting) ขั้นตอนที่ 8 การสังเกตผลใหม (re-observing) 
         เหมือนขั้นตอนที่ 5 คือ นําเอาบันทึกจากการ             มีลักษณะเชนเดียวกันกับขั้นตอนที่ 4 คือประกอบ  
           สังเกตผลในทุกขั้นตอนที่ผานมา นําเสนอเพื่อ        ดวย 1)การกําหนดเทคนิคและเครื่องมือท่ีจะใช 
               กอใหเกิดการถกเถียงและอภิปรายรวมกัน          2)การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู และ 
                                                                                           3) การสะทอนผลการดําเนินงาน  

 
 
 

 

3.3 เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
 
 

ภาพที่ 30 ข้ันตอนและกิจกรรมการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม การจัดการศึกษาปฐมวัยขององคการบริหาร 
สวนตําบลดวยหลักองครวม: กรณีศูนยพัฒนาเด็กเล็กดงพอง องคการบริหารสวนตําบลศิลา จังหวัดขอนแกน 

 

ขั้นตอนที่ 1 การเตรียมการ (preparation) : แบงออกเปน 2 ระยะ คือ ระยะที่ 1 การเตรียมการกอนลงพื้นที่ เพื่อศึกษาขอมูลพื้นฐาน 
เบื้องตนกอนการดําเนินงาน และระยะที่ 2 การลงพ้ืนที่อยางเปนทางการ เพื่อนําเสนอกรอบแนวคิดในการวิจัยและความรูเชิงเทคนิคตางๆ  
ท่ีจําเปนตองใชในการวิจัย รวมทั้งเพื่อเปนการสรางความคุยเคยและสรางความรูสึกเปนเพื่อนรวมงานใหเกิดขึ้นระหวางผูวิจัยและผูรวมวิจัย 

ขั้นตอนที่ 10 การสรุปผล (Conclusion) : มี 2 ระยะคือ ระยะที่ 1 การจัดกิจกรรมการถอดบทเรียน (lesson distilled) และ ระยะที่ 2 การจัด
เสวนาและการจัดแสดงนิทรรศการเพื่อนําเสนอภาพแหงความสําเร็จ 

วงจรที่ 1 

วงจรที่ 2 
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4. เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
ในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดใชรูปแบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม (participatory action research: 

PAR) ที่ วิโรจน สารรัตนะ (2553) ไดทําการศึกษาและพัฒนาขึ้น มาใชเปนแนวคิดหลักและเสริมดวยแนวคิดของ 
Seymour-Rolls & Hughes (2000) Mills (2007) Quixley (2008) James, Milenkiewicz & Bucknam (2008) Creswell 
(2008) และ McTaggart (2010) จากนั้นจึงไดกําหนดเครื่องมือเพื่อใชในการวิจัยตามกรอบแนวคิดของ Mills 
(2007) ซึ่งจําแนกเปนสามกลุมดังนี้ คือ 

กลุมที่ 1 แบบสังเกต (observation form) มี 1 ฉบับ คือ เครื่องมือวิจัยฉบับที่ 2 แบบบันทึกการสังเกต
ความกาวหนาของโครงการ 

กลุมที่ 2 แบบสัมภาษณ เชิงลึก  (in-depth interview) มี  1 ฉบับ  คือ  เครื่องมือการวิจัยฉบับที่  4 ซึ่ง 
แบบสัมภาษณเชิงลึกนี้ใชสําหรับการสัมภาษณทีมแกนนําในขั้นตอนการปฏิบัติ (acting) ภายหลังจากที่ไดมี 
การนําแผนปฏิบัติการ (action plan) ลงสูการปฏิบัติแลว โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปรากฏการณของการ
ปฏิบัติการเปลี่ยนแปลง การเรียนรูจากการกระทําทั้งระดับตัวบุคคล ระดับกลุมบุคคล และระดับองคการ และ
ความรูใหมที่ เกิดขึ้นจากการใชแผนปฏิบัติการที่ถือเปนตัวสอดแทรกหลัก และใชหลักองครวมที่ถือเปน 
ตัวสอดแทรกเสริมไปปฏิบัติ 

กลุมที่ 3 แบบตรวจสอบหรือบันทึก (examining/records) ไดแก 
1) บันทึกอนุทิน (journals) 
2) แผนที่ (maps) 
3) เครื่องบันทึกเสียงและบันทึกภาพ (audiotapes and videotapes) 
4) หลักฐานสิ่งของ (artifacts) 
5) บันทึกภาคสนาม (field notes) 
6) แบบประเมินสภาพการดําเนินงานการจัดการศึกษาปฐมวัยในศูนยพัฒนาเด็กเล็กดงพอง 

(เครื่องมือการวิจัยฉบับที่ 1) เปนเครื่องมือที่ผูวิจัยและผูรวมวิจัยไดรวมกันพัฒนาขึ้นจากแบบประเมินตามเกณฑ
มาตรฐานกลางศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

7) แบบประเมินโครงการ (เครื่องมือการวิจัยฉบับที่ 3) 
สําหรับการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือทั้ง 4 ฉบับ เปนการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (Content 

validity) โดยผู วิจัยไดนําไปใหผู เช่ียวชาญ จํานวน 5 คน ทําการตรวจสอบ คือ 1) รศ.ดร.สมคิด สรอยน้ํา  
2) ผศ.ดร.สวัสดิ์ โพธิวัฒน 3) ผศ.ดร.นภดล พูลสวัสดิ์ 4) ผศ.ดร.คนึง สายแกว และ 5) ดร.อภิสิทธิ์ บุญยา หลังจาก
นั้นผูวิจัยไดนํามาปรับปรุงแกไขตามคําแนะนําของผูเช่ียวชาญ และนํากลับไปใหผูเช่ียวชาญตรวจสอบอีกครั้ง
หนึ่งกอนนําไปใชจริง 

 

5. การเก็บรวบรวมขอมูล 
ผูวิจัยและผูรวมวิจัยตางมีบทบาทหนาที่ในการเก็บรวบรวมขอมูลในสวนที่เกี่ยวของกับตนเอง โดยเริ่มจาก

การปฏิบัติภาคสนามในศูนยพัฒนาเด็กเล็กและหมูบานดงพอง ในชวงเดือนมิถุนายน 2553 - เดือนกรกฎาคม 2554 
โดยแบงเวลาในการปฏิบัติงานตามตารางกําหนดวันและเดือนเพื่อใหเห็นสภาพขอเท็จจริงทั้งในสวนที่เห็นชัดเจน



160 

และแฝงเรนจากขั้นตอนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมทั้ง 10 ขั้นตอน โดยใชเครื่องมือที่หลากหลาย
ดังกลาวในหัวขอที่ 3.4 
 

6. การวิเคราะหขอมูล 
ขอมูลที่ไดจากเครื่องมือที่เลือกใชในการวิจัยที่ไดจากการจัดกิจกรรมตางๆ ทั้ง 10 ขั้นตอน จะนํามาวิเคราะห

รวมกันเปนระยะๆ โดยประยุกตใชแนวคิดของ อมรา พงศาพิชญ (2545) ดังนี้ 
6.1 จัดทําขอมูลใหเปนหมวดหมูตางๆ โดยพิจารณาถึงวัตถุประสงคของการวิจัยเปนหลักในการแบง

ปรากฏการณและหาความถี่ของปรากฏการณที่เกิด โดยแบงออกเปน 6 สถานการณ คือ (1) การกระทํา (acts)  
คือ การใชชีวิตประจําวัน การกระทําหรือพฤติกรรมตางๆ ของบุคลากรที่ใชในการวิจัย (2) กิจกรรม (activities) 
คือ การกระทํา หรือพฤติกรรมที่เปนกระบวนการที่มีขั้นตอนและมีลักษณะตอเนื่อง (3) ความหมาย (meaning)  
คือ คําอธิบายของบุคคลเกี่ยวกับการกระทําหรือกิจกรรม เพื่อทราบโลกทัศน ความเชื่อ และทัศนคติของชุมชน  
(4) ความสัมพันธ (relationship) คือ ความสัมพันธระหวางบุคคลในชุมชนที่เกี่ยวของ จะไดทราบความสัมพันธ 
ความขัดแยง และความเกี่ยวโยงของบุคลากร (5) การมีสวนรวมในกิจกรรม (participation) คือ การปรับตัวบุคคล 
การใหความรวมมือ และยอมเปนสวนของโครงสรางกิจกรรมการบริหาร พรอมจะเปนพวกเดียวกันซึ่งจะทําให
ทราบความขัดแยงและความราบรื่นไดชัดเจน และ (6) สภาพสังคม (setting) คือ ภาพรวมทุกแงมุมที่สามารถ
บันทึกจากภาคสนามเกี่ยวกับกิจกรรมใน  10  ขั้นตอนของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม 

6.2 จัดแบงขอมูลจากบันทึกภาคสนามของผูวิจัยในสวนที่เปนขอความพรรณนาเหตุการณเกี่ยวกับ
กิจกรรมใน 11 ขั้นตอนของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม 

6.3 การวิเคราะหขอมูล ทําใหเปนสภาพปจจุบันจากขอความพรรณนาเหตุการณเกี่ยวกับกิจกรรมใน  
11 ขั้นตอนของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม โดยนํารายงานการวิเคราะหขอมูลของแตละวัตถุประสงค
ของการวิจัยที่วิเคราะหแลว ไปใหบุคลากรที่เกี่ยวของไดรับทราบ ชวยยืนยันตรวจแกไขผลการวิเคราะห และ
คําแนะนําเพื่อปรับปรุงรายงานใหถูกตองสมบูรณมากขึ้น การตรวจสอบขอมูลจะใชบุคลากรหลายคนใน
เหตุการณของกิจกรรม สวนการวิเคราะหขอมูลที่เปนเชิงปริมาณผูวิจัยไดใชคาสถิติพ้ืนฐาน คือ คารอยละ และ
คาเฉลี่ย เพื่อใหเปนขอมูลเพื่อเปรียบเทียบกับเปาหมายหรือแสดงใหเห็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น 
 

7. การเขียนรายงานผลการวิจัย  
นําเสนอรายงานในรูปแบบอิงแนวคิดเชิงวิพากษ (critical approach) แสดงหลักฐานประกอบ ทั้งขอมูล สถิติ 

ภาพถาย คําใหสัมภาษณ บทบันทึกจากการสังเกต บทวิเคราะหขอมูล หรือหลักฐานอื่นๆ มาแสดงประกอบ 
การเลาเรื่องเหตุการณแตละขั้นตอนเพื่อใหมีความชัดเจนและมองเห็นเปนรูปธรรม ถึงสิ่งที่ไดรวมกันคิด รวมกัน
ปฏิบัติ รวมกันสังเกตผล และรวมกันสะทอนผลนั้นวาไดผลเปนอยางไร ทั้งที่สําเร็จและไมสําเร็จ ทํากันอยางไร 
ทําไมเปนเชนนั้น เกิดการเรียนรู หรือมีทฤษฎีใหมหรือองคความรูใหมอะไรขึ้นมาบางจากการปฏิบัติ ทั้งในระดับ
บุคคล ระดับกลุมบุคคล และระดับองคการ มีขอเสนอแนะอะไรและอยางไรสําหรับบุคคลอื่นหรือหนวยงานอื่นที่
ตองการจะพัฒนาหรือแกปญหางานนั้นๆ ดังนั้น ผลการวิจัยจะมีลักษณะเปนการพรรณนาหรือการบรรยาย 
เชิงวิพากษ (critical description) จากการปฏิบัติจริงทั้ง 2 วงจร โดยประยุกตใชแนวคิดตามที่ วิโรจน สารรัตนะ 
(2553) ไดสรุปไวดังนี้ 
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7.1 นําเสนอเหตุการณที่เกิดขึ้นในลักษณะการเลาเรื่อง (story telling) ตามความเปนจริงและเปนกลาง 
(factual and neutral manner) ของแตละขั้นตอน ดังนี้ 

 7.1.1 เหตุการณเกี่ยวกับการเตรียมการ เชน ทําอยางไรและเปนอยางไรเกี่ยวกับ 1) การเตรียมตัว
กอนลงพื้นที ่2) การนําแนวคิดการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมนําเสนอชี้แจงตอผูรวมวิจัย การเคารพในสิทธิ
ของผูไมรวมการวิจัย 3) การสรางความตระหนักถึงความสําคัญของ “การวิจัย” กับ “การปฏิบัติ” และของ 
“นักวิจัย” กับ “นักปฏิบัติ” เปนตน 

 7.1.2 เหตุการณเกี่ยวกับการวางแผนในวงจรแรก เชน ทําอยางไรและเปนอยางไรเกี่ยวกับ 1) การ
จัดทําแผนปฏิบัติการ (action plan) จากกระบวนการวิเคราะหสภาพที่เคยเปนมา สภาพปจจุบัน สภาพปญหา 
สภาพที่คาดหวัง ทางเลือกเพื่อการแกปญหา การประเมินและเลือกทางเลือกเพื่อการปฏิบัติ 2) การนําเสนอแนวคิด 
เชิงทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนางานนั้นๆ ตามที่ไดศึกษาทบทวนไวในบทที่ 2 ใหผูรวมวิจัยไดทําความเขาใจ 
(หลังจากที่ปลอยใหผูรวมวิจัยไดรวมกันคิดอยางเต็มที่แลว) 3) การสรางแนวคิดใหผูรวมวิจัยและผูเกี่ยวของได
เขาใจและตระหนักถึงความสัมพันธเชิงบวกในลักษณะสามเสาระหวาง “การวิจัย” “ทฤษฎี” และ “การปฏิบัติ” 
หรือ “นักวิจัย” “นักทฤษฎี” และ “นักปฏิบัติ” 4) อื่นๆ เชน การเพิ่มพูนความรูและประสบการณนอกสถานที่  เปนตน 

 7.1.3 เหตุการณเกี่ยวกับการปฏิบัติในวงจรแรก เชน ทําอยางไรและเปนอยางไรเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ (action plan) ที่กําหนดไว โดยแผนปฏิบัติการนั้นอาจประกอบดวยโครงการหลาย
โครงการ แตละโครงการประกอบดวยกิจกรรมหลายกิจกรรม มีการแบงงานกันอยางไร ทํากันอยางไร  
ใชทรัพยากรอะไรกันบาง เปนตน  

 7.1.4 เหตุการณเกี่ยวกับการสังเกตในวงจรแรก เชน ทําอยางไรและเปนอยางไรในการสังเกตผลที่
เกิดขึ้นจริง (actual effects) ทั้งคาดหวังและไมไดคาดหวัง ทั้งทางบวกและทางลบ เพื่อใหไดคําตอบเกี่ยวกับผล
การเปลี่ยนแปลง (change) การเรียนรู (learning) ที่เกิดขึ้นในระดับบุคคล ระดับกลุม ระหวางกลุม และองคการ 
และความรูใหม (new knowledge) จากการใชตัวสอดแทรกหลักและตัวสอดแทรกเสริม หรือจากปรากฏการณ 
ในการทํางาน 

 7.1.5 เหตุการณเกี่ยวกับการสะทอนผลในวงจรแรก เชน ทําอยางไรและเปนอยางไรเกี่ยวกับ 
การ สะทอนผลถึงการเปลี่ยนแปลง ทั้งที่สําเร็จและยังไมสําเร็จ ทั้งที่คาดหวังและไมคาดหวัง ตลอดจนการเรียนรู 
และความรูใหมที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติ และอื่นๆ ในกรณีที่เปนการเปลี่ยนแปลงนั้น และวิพากษถึงปจจัยที่เอื้อตอ
การเปลี่ยนแปลง (support of change) วามีอะไรบาง อยางไร รวมทั้งวิพากษถึงปจจัยตอตานการเปลี่ยนแปลง 
(resistant of change) ที่เกิดขึ้นดวยวามีอะไรบาง อยางไร และระบุถึงเทคนิควิธีการในการเอาชนะ (overcome) 
สิ่งตอตานการเปลี่ยนแปลงนั้นโดยที่การวิพากษนี้จะเชื่อมโยงไปถึงการระบุการเรียนรูและความรูใหมที่เกิดขึ้นดวย 

 7.1.6 เหตุการณเกี่ยวกับการวางแผนใหมในวงจรที่สอง เชน ทําอยางไรและเปนอยางไรเกี่ยวกับ
การนําขอมูลจากผลการสังเกตและการสะทอนผลในวงจรแรกมาประกอบการพิจารณา ทําใหไดแผนปฏิบัติการ 
(action plan) ใหมที่ประกอบดวยโครงการและกิจกรรมอะไรบาง มีอะไรที่ทําตอเนื่อง อะไรที่ตัดออกไป และ
อะไรที่เพิ่มเติมเขามา 

 7.1.7 เหตุการณเกี่ยวกับการปฏิบัติใหมในวงจรที่สอง เชน ทําอยางไรและเปนอยางไรเกี่ยวกับ 
การปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ (action plan) ที่กําหนดไดใหม ทั้งที่ทําตอเนื่องและที่เพิ่มเติมใหมเขามา มีการ
แบงงานกันอยางไร ทํากันอยางไร ใชทรัพยากรอะไรกันบาง เปนตน 
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 7.1.8 เหตุการณเกี่ยวกับการสังเกตในวงจรที่สอง เชน ทําอยางไรและเปนอยางไรเกี่ยวกับการ
สังเกตผลที่เกิดขึ้นจริง (actual effects) ทั้งคาดหวังและไมไดคาดหวัง ทั้งทางบวกและทางลบ  จากผลการ
ปฏิบัติงานในวงจรที่สอง เพื่อใหไดคําตอบเกี่ยวกับผลการเปลี่ยนแปลง (change) การเรียนรูจากการกระทํา (action 
learning) ที่เกิดขึ้นในระดับบุคคล ระดับกลุม ระหวางกลุม และองคการ และความรูใหม (new knowledge) จาก
การใชตัวสอดแทรกหลักและตัวสอดแทรกเสริม หรือจากปรากฏการณในการทํางาน 

 7.1.9 เหตุการณเกี่ยวกับการสะทอนผลในวงจรที่สอง เชน ทําอยางไรและเปนอยางไรเกี่ยวกับ 
การวิพากษถึงสิ่งที่ทําสําเร็จ สิ่งที่ยังทําไมสําเร็จ สิ่งที่เปนปจจัยผลักดัน สิ่งที่เปนปจจัยตอตาน การเอาชนะปจจัย
ตอตาน ตลอดจนขอเสนอแนะแนวทางเพื่อการปรับปรุงแกไข ตลอดจนการเรียนรู และความรูใหมที่เกิดขึ้นจาก
การปฏิบัติ และอื่นๆ 

7.2 นําเสนอเหตุการณที่เกิดขึ้นในลักษณะการเลาเรื่อง (story telling) ที่กลาวถึงการเปลี่ยนแปลง การ
เรียนรู และความรูใหม แทรกไวเปนระยะๆ แลวนํามาเสนอเปนสรุปผลใน 3 องคประกอบหลักดังนี้ 

 7.2.1 การเปลี่ยนแปลง (change) จากการปฏิบัติจริง ทั้งที่สําเร็จและไมสําเร็จ ทั้งที่คาดหวังและไม
คาดหวัง มีการแสดงขอมูลประกอบเปนคาสถิติ เชน คาเฉลี่ย (และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน) คามัธยมฐาน หรือ
คาฐานนิยมโดยมุงการแปลความในเชิงบรรยาย (description) ซึ่งจะไมมุงการชี้ใหเห็นถึงความสัมพันธอยาง 
มีนัยสําคัญทางสถิติ (not for identifying statistically significant relationships) (Mills, 2007) ทั้งนี้ เนื่องจากการ
วิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมมีความแตกตางจากการวิจัยและพัฒนาซึ่งจะไมเนนหลักการวิจัยเชิงทดลองใน
ลักษณะ if X…then Y ดังที่กลาวมาแลว 

 7.2.2 การเรียนรู (learn) ทั้งในระดับบุคคล ระดับกลุม ระหวางกลุม และระดับองคการ ในลักษณะ 
ที่เปนการเรียนรูจากการกระทํา (action learning) จากการรวมกันแกปญหานั้นๆ วามีอะไรบางและอยางไร  
เนน “การเรียนรูเพื่อที่รู” อันจะนําไปสู “การคิด” วิธีการแกปญหาที่ดียิ่งขึ้น 

 7.2.3 ความรู ใหม  (new knowledge) จากผลการใชตัวสอดแทรก  ทั้งตัวสอดแทรกหลักคือ
แผนปฏิบัติการ (action plan) ที่รวมกันจัดทําขึ้น และตัวสอดแทรกเสริมคือหลักการขององครวม (holistic 
approach) โดยที่ความรูใหมในที่นี้ก็คือความรูเกี่ยวกับการใชแผนปฏิบัติการและหลักการที่นํามาใชในการวิจัยวา
มีลักษณะเปนอยางไรเมื่อนําไปเปรียบเทียบกับความรูเชิงทฤษฎีที่ศึกษาไวในบทที่ 2 เหมือนกันหรือตางกัน
หรือไม อยางไร  
 
 



บทที่ 4 
ผลการดําเนินการวิจัย 

 
 

การวิจัยเรื่องการจัดการศึกษาปฐมวัยขององคการบริหารสวนตําบลดวยหลักองครวม: กรณีศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กดงพอง องคการบริหารสวนตําบลศิลา จังหวัดขอนแกน ในครั้งนี้ เปนการวิจัยดวยกระบวนการวิจัย 
เชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม (Participatory Action Research: PAR) ที่ไดดําเนินการในชวงป พ.ศ. 2553 - 2554 
โดยที่ผูวิจัยและผูรวมวิจัยไดรวมกันดําเนินการรวม 2 วงจร 10 ขั้นตอนตามที่ไดกําหนดไวรวมกัน เริ่มจากขั้นตอน
ที่ 1 การเตรียมการ (preparation) เมื่อเดือนมิถุนายน 2553 และสิ้นสุดการดําเนินการในขั้นตอนที่ 10 การสรุปผล 
(conclusion) ในเดือนกรกฎาคม 2554 รวมระยะเวลาในการดําเนินการทั้งสิ้น 14 เดือน ดังรายการแสดงลําดับ
ขั้นตอนและระยะเวลาในการดําเนินการวิจัย ในภาพที่ 31 

 

 

 
 

 
 

                                ขั้นตอนที่ 2 การวางแผน     ขั้นตอนที่ 3 การปฏิบัติ 
                            (Planning)                (Acting)    

                      พฤศจิกายน – ธันวาคม 2553          ธันวาคม 2553–มีนาคม 2554 
 

                      ขั้นตอนที่ 5 การสะทอนผล          ขั้นตอนที่ 4 การสังเกตผล 
                 (Reflecting)                    (Observing) 
                    มีนาคม 2554              ธันวาคม 2553 – มีนาคม 2554  

                                                           
               

 
 

                         ขั้นตอนที่ 6 การวางแผนใหม           ขั้นตอนที่ 7 การปฏิบัติใหม 
                                (Re-planning)           (Re-acting) 
                                                    เมษายน           เมษายน – มิถุนายน 2554 

 
                    ขั้นตอนที่ 9 การสะทอนผลใหม          ขั้นตอนที่ 8 การสังเกตผลใหม 

               (Re-reflecting)        (Re-observing)                
                                     กรกฎาคม 2554           เมษายน - มิถุนายน 2554 

 

 
 
 
 

 

ขั้นตอนที่ 1 การเตรียมการ (preparation) มิถุนายน – พฤศจิกายน 2553 

วงจรที่ 1 

วงจรที่ 2 

 

ขั้นตอนที่ 10 การสรุปผล (Conclusion) กรกฎาคม 2554 

ภาพที ่31 ลําดับขั้นตอนและระยะเวลาในการดําเนินการวิจัย 
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ทั้งนี้ การสรุปผลการวิจัยจะเปนการนําเสนอผลการปฏิบัติจริงทั้ง 2 วงจร 10 ขั้นตอน โดยใชแนวคิดของ 
วิโรจน สารรัตนะ (2553) ซึ่งเปนการนําเสนอรายงานในรูปแบบอิงแนวคิดเชิงวิพากษ (critical approach) แสดง
หลักฐานประกอบ ทั้งขอมูล สถิติ ภาพถาย คําใหสัมภาษณ บทบันทึกจากการสังเกต บทวิเคราะหขอมูล หรือ
หลักฐานอื่นๆ มาแสดงประกอบการเลาเรื่องเหตุการณในแตละขั้นตอนเพื่อใหมีความชัดเจนและมองเห็นเปน
รูปธรรม ถึงสิ่งที่ไดรวมกันคิด รวมกันปฏิบัติ รวมกันสังเกตผล และรวมกันสะทอนผลนั้นวาไดผลเปนอยางไร  
ทั้งที่สําเร็จและไมสําเร็จ ทํากันอยางไร ทําไมเปนเชนนั้น เกิดการเรียนรู หรือมีทฤษฎีใหมหรือองคความรูใหม
อะไรขึ้นมาบางจากการปฏิบัติ ทั้งในระดับบุคคล ระดับกลุมบุคคล และระดับองคการ มีขอเสนอแนะอะไรและ
อยางไรสําหรับบุคคลอื่นหรือหนวยงานอื่นที่ตองการจะพัฒนาหรือแกปญหางานนั้นๆ 

ดังนั้น ผลการวิจัยจะมีลักษณะเปนการพรรณนาหรือการบรรยายเชิงวิพากษ (critical description) จากการ
ปฏิบัติจริงทั้ง 2 วงจร ซึ่งในแตละขั้นตอนจะนําเสนอเหตุการณที่เกิดขึ้นในลักษณะการเลาเรื่อง (story telling) 
ตามความเปนจริงและเปนกลาง (factual and neutral manner) การเปลี่ยนแปลง (change) จากการปฏิบัติจริง  
การเรียนรูจากการปฏิบัติ (learning by doing)และองคความรูจากการปฏิบัติที่เกิดขึ้น ตามแนวคิดของ Mills 
(2007) และสืบเนื่องจากพื้นที่ที่ใชในการดําเนินการวิจัยในครั้งนี้เปนชุมชนที่ใชภาษาพื้นบานคือภาษาอีสาน 
เปนหลัก ดังนั้น ในการลงพื้นที่ผูวิจัยจึงใชภาษาอีสานเปนภาษาในการติดตอสื่อสารกับกลุมผูรวมวิจัยเปน 
สวนใหญ แตในการบรรยายและการนําเสนอเรื่องราว หรือเหตุการณตางๆ ที่เกิดขึ้นในแตละขั้นตอนนั้น ผูวิจัยจะ
นําเสนอขอมูลโดยใชภาษากลางเพื่อใหงายตอความเขาใจของคนทั่วไป ตามลําดับขั้นตอนการวิจัย 2 วงจร  
10 ขั้นตอน ดังตอไปนี้ 
 

1. การปฏิบตัิจริง 2 วงจร 10 ขั้นตอน 
วงจรที่ 1 

ขั้นตอนที่ 1  การเตรียมการ (preparation)  

ในขั้นตอนการเตรียมการมีกิจกรรมและการดําเนินงาน ซึ่งแบงออกไดเปน  2 ระยะ คือ         
1) การเตรียมการกอนการลงพื้นที่ และ 2) การลงพื้นที่อยางเปนทางการ โดยมีรายละเอียดกิจกรรมและ 
การดําเนินงานในแตละระยะดังนี้ 

ระยะท่ี 1 การเตรียมการกอนการลงพื้นที่ 
กิจกรรมและการดําเนินงานในระยะการเตรียมการกอนการลงพื้นที่นั้นเปนการดําเนินการ

ในชวงกอนการนําเสนอเคาโครงการวิจัยของผูวิจัยตอคณะกรรมการดําเนินการสอบวิทยานิพนธ ซึ่งผูวิจัยได
ดําเนินการในชวงเดือนมิถุนายน – เดือนตุลาคม 2553 ประกอบดวยกิจกรรมและการดําเนินงานที่สําคัญรวม  
4  กิจกรรมคือ 1) กิจกรรมที่เปนจุดเริ่มตนของการวิจัย 2) การลงพื้นที่อยางไมเปนทางการ  3) การจัดประชุม
บุคลากรภายในหนวยงาน และ 4) การเตรียมความพรอมของผูวิจัย โดยแตละกิจกรรมนั้นมีวัตถุประสงค หลักการ
และแนวคิดที่ยึดถือในการดําเนินงาน ซึ่งสรุปเปนภาพรวมได ดังตารางที่ 11 
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ตารางที่ 11 กิจกรรมและการดําเนินงานในระยะที่ 1 การเตรียมการกอนลงพื้นที่ 
 

กิจกรรม 
ท่ี 

วัน/เวลา 
ท่ีดําเนินการ 

กิจกรรม วัตถุประสงค หลักการ/แนวคิด ท่ียึดถือ 

1 11 มิ.ย. 53 กิจกรรมที่เปนจุดเร่ิมตนของ
การวิจัย  

(1) เพื่อสะทอนถึงสิ่งที่เปน
ปญหาหรือความกังวลใจ
รวมกัน 

(2) นําเสนอรูปแบบการวิจัยที่ 
จะนํามาใชในการแกปญหา
เพื่อขอรับงบประมาณ
สนับสนุนจากหนวยงาน 

“กลุมที่จะทําการวิจัยเชิง
ปฏิบัติการแบบมีสวนรวมนั้น
ตองรวมกันนิยามหัวขอที่เปน
สิ่งกังวลใจ (thematic concern) 
หรือคิดวาเปนปญหา โดยผาน
การสนทนาและการสะทอน
ผลรวมกัน...”  
Carr & Kemmis (1986) 
Kemmis & McTaggart 
(1988) และ Seymour-Rolls & 
Hughes (2000) 

2 21 – 25 มิ.ย.53 
และ 
5 – 9 ก.ค. 53 

การลงพื้นที่อยางไมเปน
ทางการ ซึ่ง 
ประกอบดวย 
1) การศึกษาบริบทชุมชน 
2) การสังเกตการณ
ประจําวันในศูนยพฒันาเด็ก
เล็กดงพอง 

(1) ศึกษาประวัติความเปนมา
ของชุมชนและศูนยพัฒนา       
เด็กเล็ก 

(2) สังเกตสภาพทั่วไปภายใน 
ศูนยฯ และสรางความคุนเคย
กับบุคคลที่เกี่ยวของ 

“...ผูวิจัยจะตองตระหนักถึง
ความจําเปนที่จะตองผนวก
ตัวเองเขาเปนสวนหนึ่งของ
ชุมชนที่ตนเองทํางานดวย
อยางเต็มที่เพือ่ทําความคุนเคย 
จนมีฐานะเปนสมาชิกคนหนึ่ง
ของชุมชน...”  
(แนวคิดการพัฒนาเทคโนโลยี
แบบมีสวนรวม) 

3 15 ก.ค. 53 การจัดประชุมบุคลากร
ภายในหนวยงาน 

- สรางความเขาใจในการ 
ดําเนินงานใหกับบุคลากรใน 
อบต.ศิลา ที่มีสวนเกี่ยวของ 
และเพื่อรวมกันกําหนดผูรวม
วิจัยเพิ่มเติม 

หลักการ “ตระหนักใน
ศักยภาพ ความเชี่ยวชาญและ
การเปนผูมีสวนไดเสียจาก
ภายในชุมชนเอง” และ
จรรยาบรรณ “ผูรวมการวิจัย
ตางมีอิทธิพลตอการทํางานแต
ผูที่ไมประสงคมีสวนรวมตอง
ไดรับการยอมรับและเคารพ
ในสิทธิสวนบุคคล” 

4 19 ก.ค. 53 –  
20 ต.ค. 53  

การเตรียมความพรอมของ
ผูวิจัย  

- เพื่อเตรียมความพรอมทั้งใน
ดานความรู ความเขาใจในการ
ปฏิบัติงานและดานการใช
อุปกรณและเครื่องมือในการ
ดําเนินงานตางๆ  

 “เปนนักวางแผน และเปน 
นักออกแบบ”  
(10 บทบาทนักวิจัย) 
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ทั้งนี้ กิจกรรมและการดําเนินงานดังที่แสดงไวในตารางที่ 11 สามารถนํามาบรรยายเพื่อแสดง
ใหเห็นถึงลําดับเหตุการณและรายละเอียดในการดําเนินงาน  รวมทั้งผลลัพธที่ เกิดขึ้นในแตละกิจกรรม  
ไดดังตอไปนี้ 

1) กิจกรรมที่เปนจุดเร่ิมตนของการวิจัย  เปนกิจกรรมที่ผูวิจัยจัดใหมีขึ้นโดยมีวัตถุประสงค
เพื่อสะทอนถึงสิ่งที่เปนปญหาหรือความกังวลใจรวมกันของผูที่มีสวนเกี่ยวของกับกับการจัดการศึกษาในศูนย
พัฒนาเด็กเล็กดงพอง และเพื่อนําเสนอรูปแบบการวิจัยที่คิดวามีความเหมาะสมที่จะนํามาใชในการแกปญหาเพื่อ
ขอรับงบประมาณสนับสนุนจากหนวยงาน โดยอาศัยแนวคิดที่วา “กลุมที่จะทําการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมี 
สวนรวมนั้นตองรวมกันนิยามหัวขอที่ เปนสิ่งกังวลใจ  (thematic concern) หรือคิดวาเปนปญหา โดยผาน 
การสนทนาและการสะทอนผลรวมกัน ซึ่งเปนวิธีการวิจัยที่สามารถทําใหคนเขามาทํางานรวมกันเปนกลุม
เพื่อที่จะรวมมือกันขับเคลื่อนการปฏิบัติงานของพวกเขาใหไปสูจุดหมายที่ไดต้ังไวนั้น” Carr & Kemmis (1986) 
Kemmis & McTaggart (1988) และ Seymour-Rolls & Hughes (2000) 

จุดเริ่มตนของการวิจัยในครั้งนี้เกิดขึ้นมาจากความกังวลใจรวมกันระหวางผูมีสวนเกี่ยวของกับ
การจัดการศึกษาปฐมวัยในศูนยพัฒนาเด็กเล็กดงพองทุกฝายไมวาจะเปนคณะผูบริหารในองคการบริหารสวน
ตําบลศิลา และผูที่มีสวนไดเสียในการจัดการศึกษาของศูนยพัฒนาเด็กเล็กดงพองทุกคน เชน ครูผูดูแลเด็ก 
คณะกรรมการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก และผูปกครองนักเรียน ที่มองเห็นวาศูนยพัฒนาเด็กเล็กแหงนี้ควรไดรับ 
การปรับปรุงและพัฒนาในทุกดาน ทั้งนี้เนื่องจากสภาพปจจุบันปญหานั้นไดสงผลใหศูนยพัฒนาเด็กเล็กดงพองไม
ผานเกณฑการประเมินตามเกณฑมาตรฐานกลางศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในปที่ผานมา 
โดยที่มาของขอสรุปในครั้งนี้สวนหนึ่งนั้นสืบเนื่องมาจากเมื่อวันที่ 11  มิถุนายน 2553 ผูวิจัยซึ่งเปนบุคลากรใน
สังกัดกองการศึกษา องคการบริหารสวนตําบลศิลาไดมีโอกาสนําเสนอผลการดําเนินงานและผลการประเมิน
คุณภาพในระดับตางๆ ของศูนยพัฒนาเด็กเล็กดงพองตอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็กเพื่อให
เห็นวามีสาเหตุใดบางที่สงผลใหศูนยพัฒนาเด็กเล็กแหงนี้ไมผานเกณฑมาตรฐาน รวมทั้งไดพาคณะผูบริหารและ
คณะกรรมการศูนยพัฒนาเด็กเล็กดงพองลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบขอเท็จจริงเชิงประจักษ (ดูภาพที่ 32)  
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 32 การนําเสนอผลการดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็กดงพองและการลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบขอเท็จจริง 
 

ผลจากการดําเนินการดังกลาวทําใหผูบริหารทุกระดับรวมทั้งผูที่มีสวนไดเสียทุกฝาย 
ลงความเห็นรวมกันซึ่งสรุปไดวาควรใหมีการปรับปรุงการบริหารจัดการศึกษาของศูนยพัฒนาเด็กเล็กดงพอง 
เสียใหม ดังนั้น ผูวิจัยจึงไดใชโอกาสนี้ในการนําเสนอรูปแบบการบริหารจัดการศึกษาของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
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ดงพองดวยกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมตอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
องคการบริหารสวนตําบลศิลา พรอมทั้งช้ีแจงใหทุกคนเห็นถึงประโยชนและความสําคัญของการวิจัยตามทัศนะ
ของ วิโรจน สารรัตนะ (2553) ที่กลาววา “การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมนั้นเปนทั้งการวิจัย การบริหาร 
การพัฒนา และการทํางานเพื่อแกปญหาในเวลาเดียวกัน”  ซึ่งทายที่สุดแนวคิดนี้ก็ไดรับการยอมรับและไดรับเงิน
งบประมาณสนับสนุนเพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินงานจากการอนุมัติของสภาองคการบริหารสวนตําบลศิลา 
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2554 เปนจํานวนเงินรวม 800,000 บาท จึงสรุปไดวาจุดเริ่มตนของการวิจัยในครั้งนี้เกิดขึ้น
จากสิ่งกังวลใจรวมกันของผูที่มีสวนไดเสียในการจัดการศึกษาของศูนยพัฒนาเด็กเล็กดงพองทุกฝายอยางแทจริง 
ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ Carr & Kemmis (1986), Kemmis & McTaggart (1988) และ Seymour-Rolls & 
Hughes (2000) ดังที่ไดกลาวไวในขางตน 

ผลจากการจัดกิจกรรมดังกลาวทําใหผูวิจัยเกิดการเรียนรูวาการที่จะนําเสนอโครงการใดๆ 
เพื่อที่จะใหไดมาซึ่งงบประมาณในการดําเนินงานนั้น มีขอสังเกตวาในกรณีที่ผูวิจัยเปนผูที่ปฏิบัติหนาที่อยูใน
หนวยงานที่เปนเจาของเงินงบประมาณอยูแลวก็นับวาเปนขอไดเปรียบ และยิ่งถาหากแผนงานหรือโครงการนั้นๆ 
เปนแผนงานหรือโครงการที่เกิดขึ้นจากปญหาหรือสิ่งที่เปนความกังวลใจและเปนความตองการรวมกันของผูที่มี
สวนเกี่ยวของทุกฝายดวยแลวก็ยิ่งจะสงผลใหผูบริหารหรือผูมีอํานาจในการอนุมัติงบประมาณรับพิจารณาและให
การอนุมัติมากยิ่งขึ้น ซึ่งในกรณีนี้พบวาภายหลังจากที่ผูวิจัยไดนําเสนอสภาพปจจุบันปญหาของศูนยพัฒนา 
เด็กเล็กดงพองตอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็กแลวก็ไดมีการพาคณะกรรมการชุดดังกลาว 
ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบขอเท็จจริง ซึ่งตอมาพบวาปญหาเหลานี้ไดนํามาซึ่งความกังวลใจของผูที่มีสวนเกี่ยวของทุก
ฝาย จนกระทั่งผูวิจัยไดนําเสนอโครงการเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนพรอมทั้งไดนําเสนอรูปแบบการวิจัย 
เชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมตอคณะผูบริหารจึงทําใหโครงการนี้ไดรับการอนุมัติเงินงบประมาณเพื่อที่จะ
นํามาใชในการแกไขปญหาและพัฒนางานตอไป 

2) การลงพื้นที่อยางไมเปนทางการ เปนกิจกรรมที่สองที่ผูวิจัยจัดใหมีขึ้นภายหลังจากที่
ผู วิจัยไดลงมือดําเนินการในกิจกรรมแรกเสร็จสิ้นลง พรอมกับไดกําหนดเกณฑในการเลือกสถานที่ที่จะ
ดําเนินการวิจัยเรียบรอยแลวซึ่งก็คือศูนยพัฒนาเด็กเล็กดงพองนั่นเอง กิจกรรมนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาประวัติ
ความเปนมาของชุมชนและศูนยพัฒนาเด็กเล็กดงพอง และเพื่อสังเกตสภาพทั่วไปภายในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
ดงพองพรอมทั้งเพื่อสรางความคุนเคยกับบุคคลที่เกี่ยวของซึ่งไดแก ครู นักเรียน และผูปกครองนักเรียน โดยอาศัย
แนวคิดการพัฒนาเทคโนโลยีแบบมีสวนรวมตอนหนึ่งที่วา “...ผูวิจัยจะตองตระหนักถึงความจําเปนที่จะตอง
ผนวกตัวเองเขาเปนสวนหนึ่งของชุมชนที่ตนเองทํางานดวยอยางเต็มที่เพื่อทําความคุนเคย จนมีฐานะเปนสมาชิก
คนหนึ่งของชุมชน...” ซึ่งกิจกรรมตางๆ ที่ผูวิจัยไดดําเนินการมี 2 กิจกรรมดวยกันคือ 1) การศึกษาบริบทชุมชน
และศูนยพัฒนาเด็กเล็กดงพอง และ 2) การสังเกตการณประจําวันในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก โดยมีรายละเอียดของ 
แตละกิจกรรมดังนี้  

(1) การศึกษาบริบทชุมชนและศูนยพัฒนาเด็กเล็กดงพอง ไดดําเนินการในชวงระหวาง
วันที่ 21 - 25 มิถุนายน 2553  มีจุดมุงหมายเพื่อศึกษาสภาพทั่วไปของชุมชนและศูนยพัฒนาเด็กเล็กดงพอง รวมทั้ง
ยังเปนการสรางคุนเคยระหวางผูวิจัยกับคนในชุมชนอีกดวย ซึ่งผูวิจัยไดใชวิธีการเดินเทาไปตามหมูบานเพื่อให
เห็นถึงสภาพแวดลอมทั่วไป สภาพความเปนอยู และวิถีชีวิตของคนในชุมชน แลวทําการเก็บรวบรวมขอมูล 
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โดยใชวิธีการสังเกต  การพูดคุยและจดบันทึก  การบันทึกภาพ และการบันทึกเสียง เกี่ยวกับเรื่องราวหรือ
เหตุการณ  ที่ไดพบเห็นเพื่อใหไดขอมูลที่ครบถวนสมบูรณ (ดูภาพที่ 33) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 33 การเดินสํารวจสภาพทั่วไปของหมูบานและการสรางความคุนเคยกับคนในชุมชน 
 

ผลจากการจัดกิจกรรมนี้ทําใหผูวิจัยเกิดการเรียนรูวา การสํารวจชุมชนนั้นนอกจากจะชวยให
ผูวิจัยไดรับทราบขอมูลเกี่ยวกับสภาพแวดลอมทั่วไป และสภาพวิถีชีวิตของคนในชุมชนที่ดําเนินไปในแตละวัน
แลว ยังเปนการสรางความคุนเคย สรางมิตรภาพ และสรางบรรยากาศแหงความเปนกันเองใหเกิดขึ้นระหวางผูวิจัย
กับคนในชุมชนไดเปนอยางดีอีกดวย โดยสังเกตไดจากพฤติกรรมระหวางผูวิจัยและคนในชุมชนที่เปลี่ยนแปลง
ไป เชน ในวันแรกขณะที่ผูวิจัยและผูชวยวิจัย(ชางภาพและผูชวยจดบันทึก) กําลังทําการเดินสํารวจรอบๆ ชุมชน
อยูนั้น มักจะมีคําถามจากคนในชุมชนที่เดินสวนทางมาหรอืที่ พบเห็นกันตามสถานที่ตางๆ ในชุมชนใชคําถามกับ
ผูวิจัยอยูเนืองๆ วา “พากันมาทําอะไรหรือ?” (บันทึกภาคสนาม, 21 มิถุนายน 2553) หรือบางรายที่คุนหนากันก็
มักจะถามวา “หัวหนามาหาใคร หรือมีธุระอะไรหรือเปลา?” (บันทึกภาคสนาม, 21 มิถุนายน 2553) เปนตน  
แตในวันตอๆ มาคําถามเหลานี้ก็ไดเปลี่ยนไป เชน “ทานขาวเชาหรือยังครับ/จะ?”  “วันนี้จะไปดูอะไรที่ไหนบาง
ครับ/จะ?” (บันทึกภาคสนาม, 25 มิถุนายน 2553) เปนตน สาเหตุที่ลักษณะคําถามไดเปลี่ยนไปนั้นเนื่องจากคนใน
ชุมชนสวนใหญไดรับรูแลววาผูวิจัยลงมาในชุมชนเพื่อทําการสํารวจขอมูลพ้ืนฐานนั่นเอง  นอกจากนี้ยังพบวา 
มีพฤติกรรมอื่นๆ ของคนในชุมชนที่เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น เชน พฤติกรรมในการตอนรับและการพูดคุย
กับผูวิจัย โดยในวันแรกๆ จากที่พบวาคนในชุมชนมีทาทีสงสัย หรือไมกลาที่จะตอบคําถามมากนัก แตในวันถัดมา
พบวาพฤติกรรมเหลานี้เปลี่ยนแปลงไปคือคนในชุมชนกลาที่จะสนทนาและใหขอมูลตางๆ แกผูวิจัยไดอยาง 
มีความเปนกันเองมากขึ้น รวมทั้งใหการตอนรับเปนอยางดี เชน ตักน้ํามาใหดื่ม หาของวางมาใหทาน หรือไมก็
ชวนผูวิจัยพูดคุยในเรื่องอื่นๆ เชน สภาพทางเศรษฐกิจ สังคมและความเปนอยูของคนในตําบลศิลา เปนตน 

การดําเนินงานในชวงนี้ยังทําใหผูวิจัยไดมีโอกาสสอบถามคนในหมูบานถึงกลุมบุคคลซึ่ง
เปนผูที่มีความรูเกี่ยวกับประวัติความเปนมาของหมูบานและศูนยพัฒนาเด็กเล็กดงพองอีกดวย โดยบุคคลในกลุม
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ดังกลาวสามารถจําแนกออกเปน 2 กลุม คือ 1) กลุมผูใหขอมูลเกี่ยวกับประวัติความเปนมาของหมูบาน 
ประกอบดวย นายอุดม โพธิรุด อดีตผูใหญบานดงพอง นายสุรัตน จันทาสีกา ผูใหญบานดงพองคนปจจุบัน และ
นายวิมล ศรีละโคตร สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลศิลา  2) กลุมผูใหขอมูลเกี่ยวกับประวัติความเปนมา
ของศูนยพัฒนาเด็กเล็กดงพอง ประกอบดวย  นางทองดาว อุปทุม อดีตผูดูแลเด็กรุนที่ 2  นางเสริม  จันทาสีกา 
อดีตผูดูแลเด็กรุนที่ 3 และนางจีรภา กานพรหมมา รักษาการหัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กคนปจจุบัน หลังจากนั้น
ผูวิจัยไดทําการนัดหมายบุคคลในกลุมดังกลาวเพื่อทําการสัมภาษณในชวงระหวางวันที่ 27-30 มิถุนายน 2553 โดย
ในการสัมภาษณนั้นผูวิจัยไดใชวิธีการพูดคุยและจดบันทึก รวมทั้งการบันทึกภาพและบันทึกเสียง เพื่อรวบรวม
ขอมูลเกี่ยวกับประวัติความเปนมาของหมูบานและประวัติความเปนมาของศูนยพัฒนาเด็กเล็กดงพอง (ดูภาพที่ 34) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 34 การสัมภาษณผูรูในหมูบานเกี่ยวกับประวัติความเปนมาของหมูบานและศูนยพัฒนาเด็กเล็กดงพอง 
 

ผลจากการจัดกิจกรรมดังกลาวทําใหผูวิจัยเกิดการเรียนรูวาการที่จะไดมาซึ่งขอมูล
เบื้องตนเกี่ยวกับประวัติความเปนมาของหมูบานและศูนยพัฒนาเด็กเล็กดงพองที่เราจะทําการศึกษานั้น นอกจาก
ผูวิจัยจะตองลงพื้นที่เพื่อสํารวจชุมชน พรอมทั้งสรางมิตรภาพและสรางความคุนเคยใหกับคนในชุมชนดวยตัว
ของผูวิจัยเองแลว ผูวิจัยยังจะตองรูจักเสาะแสวงหาผูที่มีความรูเกี่ยวกับเรื่องที่เราตองการจะศึกษาไดดีที่สุดใน
ชุมชน เพื่อที่จะทําใหไดมาซึ่งขอมูลพ้ืนฐานที่เกี่ยวของกับเรื่องที่เราทําการศึกษามากที่สุด และนอกจากนี้ผูวิจัยยัง
เกิดการเรียนรูวาในการลงพื้นเพื่อเก็บขอมูลจากตัวบุคคลนั้นจะตองมีการนัดหมายวัน เวลา และสถานที่เปนการ
ลวงหนาทุกครั้ง และการนัดหมายทุกครั้งควรเกิดขึ้นจากการตัดสินใจของผูที่จะใหขอมูลกับเราเปนสําคัญ เพราะ
ถาผูใหขอมูลมีความพรอมเขาก็จะสามารถใหขอมูลกับเราไดอยางครบถวนและสมบูรณมากที่สุด รวมทั้งจะไม
แสดงอาการอึดอัดหรือรําคาญใจตอการใหขอมูลตางๆ แกผูวิจัยอีกดวย 

(2) การสังเกตการณประจําวันในศูนยพัฒนาเด็กเล็กดงพอง ไดดําเนินการในชวง
ระหวางวันที่ 5-9 กรกฎาคม 2553 โดยเริ่มต้ังแตเวลา 07.30 น. ซึ่งเปนเวลาที่ผูปกครองเริ่มนําเด็กนักเรียนมาสงที่
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก และสิ้นสุดลงในเวลา 15.30 น. ซึ่งเปนชวงเวลาที่ผูปกครองมารับเด็กนักเรียนกลับบาน  
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กิจกรรมนี้นอกจากผูวิจัยจะไดมีโอกาสในการสังเกตสภาพทั่วไปของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สภาพความเปนอยูและ
พฤติกรรมของนักเรียน รวมทั้งพฤติกรรมการสอนและการทํางานอื่นๆ ของครูในแตละวันแลว ผูวิจัยยังไดมี
โอกาสในการพูดคุย สอบถาม แลกเปลี่ยนเรียนรู และสรางสัมพันธภาพอันดีกับครู เด็กนักเรียน และผูปกครอง
นักเรียนอีกดวย ซึ่งผูวิจัยไดเก็บรวบรวมขอมูลโดยใชการสังเกต การพูดคุยพรอมกับจดบันทึก การบันทึกภาพ 
และการบันทึกเสียง  (ดูภาพที่ 35) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 35 สภาพที่พบเห็นจากการสังเกตการณประจําวันในศูนยพัฒนาเด็กเล็กดงพอง 
 

ผลจากการจัดกิจกรรมดังกลาวทําใหผูวิจัยเกิดการเรียนรูวากิจกรรมการสังเกตการณใน
ลักษณะนี้จะชวยใหผูวิจัยไดมองเห็นถึงสภาพเหตุการณตางๆ ที่เกิดขึ้นในศูนยพัฒนาเด็กเล็กดงพองในแตละวัน
ซึ่งขอมูลตางๆ ที่ไดพบเห็นนี้สามารถนํามาใชเปนขอมูลพ้ืนฐานในการวิจัยไดเปนอยางดี รวมท้ังยังเปนโอกาส 
ในการสรางความคุนเคยและสรางสัมพันธภาพอันดีระหวางผูวิจัย ครู นักเรียน และผูปกครองนักเรียนอีกดวย  
โดยสังเกตไดจากความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นดังนี้ 

ในวันแรกคือวันที่ 5 กรกฎาคม 2553 ผูวิจัยไดลงพื้นที่เพื่อทําการสังเกตการณประจําวัน
ในศูนยพัฒนาเด็กเล็กดงพองนั้นพบวา เมื่อผูวิจัยไดเขาไปทักทายและแจงจุดประสงคใหครูไดทราบวาผูวิจัยจะมา
ขอทําการสังเกตการณในศูนยพัฒนาเด็กเล็กดงพองเปนเวลารวม 5 วัน คือจากวันที่ 5 – 9 กรกฎาคม 2553 ซึ่งใน
เบื้องตนพบวาครูแตละคนตางมีความประหมา ดูเคอะเขิน ไมกลาแสดงความคิดเห็นอะไรมากนักแตก็ใหความ
รวมมือดวยดี สวนนักเรียนตางก็แสดงสีหนาประหลาดใจ บางก็มายืนดูแลวทําทาทีเหมือนสงสัยวาผูวิจัยคือใคร 
และจะมาทําอะไร ณ สถานที่แหงนี้ ดานผูปกครองนักเรียน สวนใหญตางก็แสดงทาทีสงสัยแตไมไดพูดหรือ
สอบถามอะไรแตมีบางรายที่คุนหนาผูวิจัยก็จะกลาวทักทายและสอบถามวาผูวิจัยมาที่นี่ดวยธุระอะไร หรือมา
ทําไม เปนตน(ดูภาพที่ 36) 
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ภาพที่ 36 ผูปกครองนักเรียนรวมสนทนากับผูวิจัย 
 

แตเมื่อเวลาลวงเลยไประยะหนึ่งจนถึงวันสุดทายของกิจกรรมการสังเกตการณคือในวันที่  
9 กรกฎาคม 2553 พฤติกรรมตางๆ ของครู นักเรียน และผูปกครองนักเรียนก็เริ่มเปลี่ยนไป เชน ครูมีความกลาที่จะ
พูดคุยและรวมแสดงความคิดเห็นตางๆ เกี่ยวกับการทํางานและการจัดการเรียนการสอนกับผูวิจัยมากขึ้น นักเรียน 
มีความคุนเคยกับผูวิจัยมากขึ้นสังเกตไดจากเวลาที่ผูวิจัยเขามาในศูนยพัฒนาเด็กเล็กจะมีนักเรียนหลายคนออกมา
ตอนรับและกลาวคําวา “สวัสดีครับ/สวัสดีคะ” และก็มีนักเรียนบางรายวิ่งเขามาสวมกอดและหยอกลอกับผูวิจัย 
สวนผูปกครองนักเรียนตางก็มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความคุนเคยและเปนมิตรกับผูวิจัยซึ่งสังเกตไดจากการ
กลาวทักทายและการเชิญชวนใหไปเยี่ยมบาน เปนตน (ดูภาพที่ 37) 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 37 มิตรภาพที่เกิดขึ้นระหวางผูวิจัยกับครู นักเรียน และผูปกครองนักเรียน 
 

3) การจัดประชุมบุคลากรภายในหนวยงาน ไดดําเนินการเมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2553  
ณ หองประชุมศิลาฟาใส องคการบริหารสวนตําบลศิลา ซึ่งกิจกรรมนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงคเพื่อเปนการสราง
ความรูความเขาใจในการดําเนินงานใหแกบุคลากรที่มีสวนเกี่ยวของในการบริหารจัดการศึกษาของศูนยพัฒนา 
เด็กเล็กดงพองและเพื่อรวมกันกําหนดผูรวมวิจัยซึ่งเปนบุคคลที่มีสวนเกี่ยวของในสวนขององคการบริหาร 
สวนตําบลศิลา โดยในวันนั้นผูวิจัยไดใหความรูและสรางความเขาใจเกี่ยวกับบทบาทและหนาที่ที่บุคลากรแตละ
ฝายในองคกรมีสวนเกี่ยวของในดานการบริหารจัดการศึกษาในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก พรอมทั้งไดช้ีแจงแนวทางใน
การดําเนินการวิจัยใหผูที่เขารวมประชุมทุกคนไดรับทราบรวมกัน โดยยึดหลักการ “ตระหนักในศักยภาพ ความ
เช่ียวชาญและการเปนผูมีสวนไดเสียจากภายในชุมชนเอง” และจรรยาบรรณที่วา “ผูรวมการวิจัยตางมีอิทธิพลตอ
การทํางาน แตผูที่ไมประสงคมีสวนรวมตองไดรับการยอมรับและเคารพในสิทธิสวนบุคคล”  หลังจากการ
ประชุมเสร็จสิ้นลงไดมีผูแจงความประสงคในการเขารวมการวิจัยในครั้งนี้รวม 12 คน ซึ่งประกอบดวย บุคลากร

“สวัสดีครับ ทานหัวหนามาธุระอะไรหรือครับ?...” 
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สํานักงานปลัด จํานวน 3 คน  บุคลากรกองชาง จํานวน 1 คน  บุคลากรกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม จํานวน  
4 คน และบุคลากรกองการศึกษา จํานวน 4 คน (ดูภาพที่ 38) 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 38 การจัดประชุมบุคลากรภายในเพื่อสรางความรู ความเขาใจในการดําเนินงาน 
 

ผลจากการจัดกิจกรรมดังกลาวทําใหผูวิจัยเกิดการเรียนรูวาในการที่จะสรางการมีสวนรวมกับ
กลุมคนในองคกรนั้น ในเบื้องตนจะตองมีการจัดประชุมช้ีแจงเพื่อสรางความรู ความเขาใจใหแกพวกเขาเสียกอน
ซึ่งนอกจากจะทําใหพวกเขาไดเขาใจบทบาทและหนาที่ของตนตามลักษณะงานที่ทําแลว ยังทําใหพวกเขาไดเห็น
ถึงประโยชนจากการดําเนินงานที่จะไดรับ และผลจากการจัดกิจกรรมดังกลาวยังชวยทําใหพวกเขาสามารถ
ตัดสินใจไดเร็วขึ้นสําหรับการเขารวมการวิจัยในครั้งนี้ ทั้งนี้ จากการสังเกตพบวาหลังจากที่ผูวิจัยไดจัดประชุม
ช้ีแจงเพื่อสรางความรูความเขาใจใหกับบุคลากรที่มีสวนเกี่ยวของแลวไดสงผลใหบุคลากรจํานวน 12 คน ยื่นความ
ประสงคเพื่อเขารวมในกิจกรรมการวิจัยในครั้งนี้ดวยความสมัครใจ 

4) การเตรียมความพรอมของผูวิจัย เปนกิจกรรมที่มีความสําคัญยิ่งตอการดําเนินการวิจัย
เพราะผูวิจัยจะตองเปนผูที่มีความรู ความสามารถเกี่ยวกับกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมเปนอยาง
ดีจึงจะสามารถดําเนินการวิจัยใหสําเร็จลุลวงตามวัตถุประสงคไดอยางมีประสิทธิภาพ ดังนั้น นอกจากผูวิจัยจะได
ศึกษากรอบแนวคิดของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมตามที่ไดระบุไวในบทที่ 2 แลว ยังไดเขารวม 
การอบรมเกี่ยวกับเทคนิคการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมซึ่งจัดโดยมหาวิทยาลัย สุโขทัยธรรมาธิราช  
ในระหวางวันที่ 19 – 23 กรกฎาคม 2553 โดยมีวิทยากรหลักคือ รศ.บําเพ็ญ เขียวหวาน และตอมาไดเขารวมการ
อบรมเกี่ยวกับเทคนิคการเก็บขอมูลในการวิจัยเชิงคุณภาพ จัดโดยคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัย ขอนแกน  
ในระหวางวันที่ 24 – 25 กรกฎาคม 2553 ณ หองประชุมสายสุรีจุติกุล โดยมีวิทยากรคือ รศ.ดร.โยธิน แสวงดี  
จากสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล นอกจากนี้ ผูวิจัยยังไดจัดเตรียมอุปกรณที่จะใชเปน
เครื่องมือในการบันทึกขอมูลภาคสนาม เชน กลองถายวีดีโอ กลองถายภาพ  เทปบันทึกเสียง สมุดสําหรับจด
บันทึกภาคสนาม และอื่นๆ รวมทั้งจัดเตรียมเครื่องมือในการนําเสนอขอมูลภาคสนาม เชน คอมพิวเตอรโนตบุค 
เครื่องฉายวีดีทัศน เครื่องชวยสอน เปนตน รวมทั้งฝกฝนและเรียนรูเทคนิคการใชเครื่องมือตางๆ ดังกลาวจน 
มีความชํานาญในระดับใชการไดดี นอกจากนี้ยังไดศึกษาในเรื่องของวัฒนธรรม ประเพณี ภาษา และการแตงกาย
ของคนในชุมชน รวมทั้งจัดหาผูชวยในการวิจัยเพื่อชวยในการบันทึกภาพ บันทึกเสียง และจดบันทึกขอมูลในการ
วิจยัอีกดวย (ดูภาพที่ 39) 
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ภาพที่ 39 การเตรียมตัวของผูวิจัยกอนลงพื้นที่อยางเปนทางการ 
 

ผลจากการจัดกิจกรรมดังกลาวทําใหผูวิจัยเกิดการเรียนรูวากอนที่จะลงพื้นที่เพื่อดําเนินการ
วิจัยอยางเปนทางการนั้น นอกจากผูวิจัยจะตองศึกษาบริบทของชุมชนเพื่อใชเปนขอมูลพ้ืนฐานประกอบการวิจัย
แลว ยังจะตองมีการเตรียมตัวในการลงพื้นที่ในภาคสนามดวย เชน การศึกษาและอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรูและ
ทักษะดานการวิจัย การจัดเตรียมเครื่องมือที่จะใชในการปฏิบัติงานภาคสนาม และการจัดหาผูชวยวิจัย เปนตน 
เพื่อที่จะใหการดําเนินการวิจัยและการเก็บรวบรวมขอมูลตางๆ นั้น เกิดความราบรื่นมากที่สุดและมีปญหานอย
ที่สุด 

ในการดําเนินการในระยะที่ 1 นอกจากผูวิจัยไดดําเนินการจัดกิจกรรมตางๆ ตามที่ไดกลาวไว 
ในขางตนเพื่อใหไดมาซึ่งขอมูลที่ตองการแลว ผูวิจัยยังไดนําเอาขอมูลที่ไดมาชวยในการกําหนดผูรวมวิจัย 
(research participant) โดยยึดเกณฑในการคัดเลือกผูมีสวนรวมในการวิจัยดวยความสมัครใจ คือ เปนบุคคล หรือ
กลุมบุคคล ทั้งจากชุมชนและหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งในและนอกศูนยพัฒนาเด็กเล็กที่มีสวนไดเสียและมีสวนรวม
ในการดําเนินการสงเสริม สนับสนุน และรวมปฏิบัติงานกับศูนยพัฒนาเด็กเล็กดงพอง และอาศัยแนวคิดของ 
สุรศักดิ์ หลาบมาลา (2549) จากการศึกษาบทความเรื่อง “การใหการศึกษาโดยองครวม” ที่ไดกลาวถึงการให
การศึกษาแกเด็กโดยองครวม(holistic) วาโรงเรียนและสถาบันตางๆ ในสังคมตองรวมกันรับผิดชอบในการให
การศึกษาแกเด็กโดยองครวม เชน โรงเรียนจะทําหนาที่ดานวิชาการ หนวยงานทางดานสาธารณสุขรับผิดชอบ
ดานสุขภาพรางกายและจิตใจ  ครอบครัวและชุมชนรับผิดชอบดานที่พักอาศัย อาหาร เสื้อผา และเปนตัวแบบที่ดี
ดานคุณธรรม จริยธรรม องคกรทางศาสนารับผิดชอบดานจิตวิญญาณ ซึ่งมิใชตางคนตางทําแตทุกฝายตองรวมมือ
กันเพื่อสนองตอการใหการศึกษาแกเด็กโดยองครวม เปนตน ซึ่งผูวิจัยไดนําแนวคิดเหลานี้มาประกอบในการ
กําหนดกลุมผูรวมวิจัยในครั้งนี้ ซึ่งมีจํานวนรวมทั้งสิ้น 49 คน จําแนกไดเปน 3 กลุมคือ 1) กลุมคณะกรรมการศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 17  คน 2) กลุมผูปกครองนักเรียน จํานวน 20 คน และ 3) กลุมบุคลากรจากองคการบริหาร
สวนตําบลศิลา จํานวน 12 คน  

ระยะท่ี 2 การลงพื้นที่อยางเปนทางการ 
การลงพื้นที่อยางเปนทางการ  เริ่มขึ้นหลังจากที่ ผู วิจัยไดนําเสนอเคาโครงการวิจัยตอ

คณะกรรมการดําเนินการสอบวิทยานิพนธเปนที่เรียบรอยแลว โดยมีกิจกรรมและการดําเนินงานที่เกิดขึ้นในระยะ
นี้รวมทั้งสิ้น 4  ครั้ง คือ 1) การเปดตัวโครงการวิจัยและนําเสนอกรอบแนวคิดการวิจัย 2) การนําเสนอแนวคิด 
เชิงเทคนิคที่จะนํามาใชในการวิจัย 3) กิจกรรมเยี่ยมบานผูปกครองนักเรียน และ 4) การจัดทํารางแผนการทํางาน
เพื่อการวิจัย และการจัดกิจกรรมการสะทอนผล  โดยสรุปไดดังตารางที่ 12 
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ตารางที่ 12 กิจกรรมและการดําเนินการที่เกิดขึ้นในระยะที่ 2 การลงพื้นที่อยางเปนทางการ  
 

ครั้งท่ี 
วัน/เวลา 

ท่ีดําเนินการ 
กิจกรรม วัตถุประสงค หลักการ/แนวคิดท่ียึดถือ 

 

1 
 

30 ต.ค. 53 
 

การเปดตัวโครงการวิจัยและ
นําเสนอกรอบแนวคิดการ
วิจัย 

 

 (1) สรางความคุนเคย ความรูสึก
เปนเพื่อนรวมงาน และความ
เปนผูรวมการวิจัย 
(2) เสริมพลังดานความรูความ
เขาใจเกี่ยวกับวธิีการวิจัยเชิง
ปฏิบัติการแบบมีสวนรวม 

 

แนวคิดการพัฒนาเทคโนโลยี
แบบมีสวนรวมที่กลาววา 
“ผูวิจัยจะตองตระหนักถึงความ
จําเปนที่จะตองผนวกตัวเองเขา
เปนสวนหนึ่งของชมุชนที่
ตนเองทํางานอยูดวยอยางเต็มที่
เพื่อสรางความ คุนเคย จนมี
ฐานะเปนสมาชิกคนหนึ่งของ
ชุมชน...” และ จรรยาบรรณ
นักวิจัยที่ระบุวา “ผูวิจัยตอง
แสดงใหทราบถึงธรรมชาติของ
กระบวนการวิจัยแตเร่ิมแรก
รวมทั้งขอเสนอแนะและ
ผลประโยชนใหแกผูรวมวิจัย
ทราบ” 

 

2 
 

3 พ.ย. 53 
 

การนําเสนอแนวคิดเชิง
เทคนิคที่จะนํามาใชใน 
การวิจัย 

 

- เพื่อใหผูรวมวิจัยมีความรู 
ความเขาใจและสามารถนําแนว 
คิดเชิงเทคนิคที่ไดมาประยุกต 
ใชในการดําเนินงาน 

 

 “เปนผูสงเสริมสนบัสนุนและ 
อํานวยความสะดวก” ตาม 
10 บทบาทของนักวิจัย 

 

3 
 

6 – 12 พ.ย. 
53 

 

กิจกรรมเยี่ยมบานผูปกครอง
นักเรียน 

 

(1) เพื่อสรางสัมพนัธภาพอันดี
ใหเกิดขึ้นระหวางผูวิจัยและ      
ผูรวมวิจัย  
(2) เพื่อศึกษาขอมูลเบื้องตน
เกี่ยวกับสภาพความเปนอยูของ
ผูปกครองและเด็กนักเรียน 

 

“...ผูวิจัยจะตองตระหนักถึง
ความจําเปนที่จะตองผนวก
ตัวเองเขาเปนสวนหนึ่งของ
ชุมชนที่ตนเองทํางานดวยอยาง
เต็มที่เพื่อทําความคุนเคย จนมี
ฐานะเปนสมาชิกคนหนึ่งของ
ชุมชน...”  
(แนวคิดการพัฒนาเทคโนโลยี
แบบมีสวนรวม) 

 

4 
 

15 พ.ย. 53 
 

การจัดทําปฏิทินการ
ดําเนินงานเพื่อการวิจัย และ
การจัดกิจกรรมการสะทอน-
ผล 

 

(1) จัดทําปฏิทินการดําเนินงาน
เพื่อเปนแนวทางในการ
ดําเนินการวิจัยทั้ง 10 ขั้นตอน 
(2) เพื่อถอดบทเรียนที่ไดจาก 
การปฏิบัติกิจกรรมรวมกัน 
 

 

บทบาทผูวิจัย “เปนนักวางแผน 
เปนนักออกแบบ” และ
จรรยาบรรณ “ใหผูวิจัยมี      
สวนรวมในการออกแบบ
กระบวนการวิจัยมากที่สุด  
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ทั้งนี้ กิจกรรมและการดําเนินงานดังที่แสดงไวในตารางที่ 12 สามารถนํามาบรรยายเพื่อแสดง
ใหเห็นถึงลําดับเหตุการณและรายละเอียดในการดําเนินงาน รวมทั้งผลลัพธที่เกิดขึ้นในแตละกิจกรรม ได
ดังตอไปนี้ 

1) การเปดตัวโครงการวิจัยและนําเสนอกรอบแนวคิดในการวิจัย กิจกรรมนี้จัดขึ้นโดยมี
วัตถุประสงคเพื่อสรางความคุนเคย ความรูสึกเปนเพื่อนรวมงานและความเปนผูรวมการวิจัยใหเกิดขึ้นกับกลุม 
ผูรวมวิจัย รวมทั้งเพื่อเสริมพลังดานความรูความเขาใจเกี่ยวกับวิธีการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมใหแก 
ผูรวมวิจัยทุกคน โดยอาศัยแนวคิดการพัฒนาเทคโนโลยีแบบมีสวนรวมที่กลาววา “ผูวิจัยจะตองตระหนักถึง 
ความจําเปนที่จะตองผนวกตัวเองเขาเปนสวนหนึ่งของชุมชนที่ตนเองทํางานอยูดวยอยางเต็มที่เพื่อสรางความ 
คุนเคย จนมีฐานะเปนสมาชิกคนหนึ่งของชุมชน...” และ จรรยาบรรณนักวิจัยที่ระบุวา “ผูวิจัยตองแสดงใหทราบ
ถึงธรรมชาติของกระบวนการวิจัยแตเริ่มแรกรวมทั้งขอเสนอแนะและผลประโยชนใหแกผูรวมวิจัยทราบ”  ซึ่ง
ผูวิจัยและผูรวมวิจัยไดมีการจัดกิจกรรมรวมกันดังนี้ 

กอนการลงพื้นที่ 1 สัปดาหผูวิจัยไดทําการประสานกับผูใหญบานดงพองซึ่งเปนหนึ่งใน
ผูเขารวมการวิจัยในครั้งนี้ดวยวาจาเพื่อใหชวยประชาสัมพันธไปยังคนในหมูบานซึ่งเปนกลุมผูที่ประสงคจะเขา
รวมการวิจัยในครั้งนี้ ซึ่งหลังจากที่มีการประชาสัมพันธไปแลวผูใหญบานดงพองไดแจงกลับมาวากลุมผูรวมวิจัย
ในชุมชนไดรวมกันกําหนดเอาวันเสารที่ 30 ตุลาคม 2553  เปนวันนัดหมายในครั้งแรกโดยใชศาลาโรงทานวัด 
ทาราษฎรดงพองเปนสถานที่จัดกิจกรรม และใหเริ่มดําเนินการในเวลา 16.00 น. ดวยเหตุที่วาในชวงเดือนนี้ไดเกิด
อุทกภัยขึ้นในหมูบานจึงทําใหชาวบานตองใชเวลาในชวงกลางวันไปดูแลไรนาของตนที่ถูกน้ําทวม อีกทั้งยังเปน
เวลาหลังเลิกจากงานประจําแลว และเมื่อไดกําหนดวัน เวลานัดหมายกันแลวผูวิจัยก็ไดจัดทําหนังสือเวียนไปยัง 
บุคลากรภายในองคการบริหารสวนตําบลศิลาทั้ง 12 คน ที่เปนผูรวมวิจัย พรอมกับแจงเปนวาจาใหทราบอีกทาง
หนึ่งเพื่อใหคนในกลุมนี้ไดทราบถึงกําหนดการในการลงพื้นที่ในครั้งนี้ 

จากนั้นการลงพื้นที่อยางเปนทางการครั้งแรกไดเริ่มตนขึ้นเมื่อวันเสารที่ 30 ตุลาคม 2553 
ต้ังแตเวลา 16.00 น. – เวลา 20.00 น. ณ ศาลาโรงทานวัดทาราษฎรดงพอง ในวันนั้นมีผูเขารวมในกิจกรรมทั้งสิ้น
จํานวน 50  คน (รวมทั้งผูวิจัย) ซึ่งเทากับจํานวนผูรวมวิจัยที่ไดกําหนดไวนั้น โดยการเปดตัวโครงการนั้นเปนไป
อยางเรียบงาย ซึ่งในเบื้องตนนายกองคการบริหารสวนตําบลศิลา (นายยอดยิ่ง จันทนพิมพ) ไดกลาวเปด
โครงการวิจัย (ดูภาพที่ 40) พรอมกับกลาวขอบคุณและใหกําลังใจทุกฝายที่เขารวมในการดําเนินงานในครั้งนี้  
ดังจะยกตัวอยางคํากลาวของทานมาสวนหนึ่ง ดังนี้ 
 

“…แมผมจะดํารงตําแหนงนายกองคการบริหารสวนตําบลศิลาของเรอยูก็จริง แตในการทํางาน 
ครั้งนี้ ผมเองก็พรอมที่จะรวมเปนสวนหนึ่งของทีมงานเชนเดียวกับพวกทาน และก็ไมตองกังวลวาผมจะมา
ครอบงําแนวคิดใดๆ ของพวกทาน แตตรงกันขามผมเองยินดีที่จะใหการสงเสริมและสนับสนุนการดําเนินงาน 
ทุกดานอยางเต็มที่...” 

(ยอดยิ่ง จันทนพิมพ, 30 ตุลาคม 2553) 
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ภาพที่ 40 นายกองคการบริหารสวนตําบลศิลากลาวเปดตัวโครงการวิจัย 
 

หลังจากการเปดตัวโครงการเสร็จสิ้นลง ไดมีการจัดกิจกรรมเพื่อสรางความคุนเคยใหกับกลุม 
ผูรวมวิจัย ดวยมีผูรวมประชุมรายหนึ่งคือ นางพิชามญชุ  วุทธิสิทธิ์ เสนอขึ้นวาในการจัดกิจกรรมสรางมิตรภาพ
นั้นควรจะใชเพลงและเกมเปนสื่อชวยในการแนะนําตัวเบื้องตน ทั้งนี้ เพื่อเปนการสรางความคุนเคยและสราง
บรรยากาศของความเปนกันเอง อีกทั้งยังเปนการชวยกระตุนความพรอมใหกับผูรวมวิจัยทุกคนไดเปนอยางดี ซึ่ง 
ผูรวมวิจัยทุกคนตางก็เห็นดวยและตกลงดําเนินการตามขอเสนอดังกลาวและไดใชเวลาในการดําเนินการประมาณ  
5 นาที (ดูภาพที่ 41)  
 

 
 
 
 
 

ภาพที่ 41 กิจกรรมเพื่อสรางความคุนเคยใหกับกลุมของผูรวมวิจัย 
 

จากนั้นผูวิจัยไดแจกสมุดบันทึกและปากกาใหกับผูรวมวิจัยทุกคน เพื่อใชในการบันทึกขอมูล 
ตางๆ ที่ไดจากการเขารวมในกิจกรรมหรือกระบวนการวิจัย  แลวใหผูรวมวิจัยแนะนําตนเองเปนรายบุคคลจนครบ
ทุกคนแลวผูวิจัยจึงไดแนะนําตนเองพรอมทั้งแจงวัตถุประสงคในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ใหผูเขารวมวิจัยไดรับ
ทราบ ตอจากนั้นจึงไดนําเสนอกรอบแนวคิดของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้นสู 
การพิจารณารวมกันกับผูรวมวิจัย โดยนําเสนอเปนเอกสารแจกใหกับผูรวมวิจัยทุกคน และนําเสนอผานเครื่องฉาย
วีดีทัศนเพื่อใหมีความชัดเจนและนาสนใจมากยิ่งขึ้น (ดูภาพที่ 42) 
 

 
 
 
 
 

ภาพที่ 42 บรรยากาศการนําเสนอกรอบแนวคิดการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม 
 

เมื่อการนําเสนอเสร็จสิ้นลงผูวิจัยไดเปดโอกาสใหผูรวมวิจัยรวมแสดงความคิดเห็น รวมทั้ง
เปดโอกาสใหซักถามขอสงสัย ซึ่งปรากฏวามีผูรวมวิจัยหลายรายไดรวมแสดงความคิดเห็นซึ่งเปนไปในทํานอง

“...ผมพรอมที่จะเปนสวนหนึ่งของทีมงานวิจัย
เชนเดียวกับทุกคน...และยินดีที่จะใหการสงเสริม
และสนับสนุนการดําเนินงานทุกดานอยางเต็มที่...” 
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เดียวกัน และทายที่สุดผูผูรวมวิจัยตางเห็นพองรวมกันวากรอบแนวคิดการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมนั้น
เปนแนวคิดที่ดีและนาสนใจซึ่งเหมาะแกการจะนํามาใชในการแกปญหาและพัฒนางาน โดยเฉพาะอยางยิ่งในการ
จัดการศึกษาปฐมวัยของศูนยพัฒนาเด็กเล็กดงพอง ซึ่งจะขอยกตัวอยางทัศนะของผูรวมวิจัยบางทานดังนี้ 
 

“แมดิฉันจะเปนคนที่มีความรูนอย แตก็เคยเปนทั้งครูและเคยเปนทั้งคณะกรรมการบริหาร
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กดงพองติดตอกันมาหลายป นับตั้งแตสมัยที่ศูนยฯ แหงนี้ยังขึ้นกับกรมการพัฒนาชุมชน  
ซึ่งหลังจากที่ดิฉันไดรับฟงกรอบแนวคิดที่ทานนําเสนอแลวแมจะไมเขาใจอยางชัดเจนแตดิฉันก็มั่นใจวาการวิจัย
ครั้งนี้จะทําใหศูนยพัฒนาเด็กเล็กดงพองของเราพัฒนามากยิ่งขึ้นตอไปอีก และดิฉันก็จะเขารวมในการทํางาน 
ทุกครั้งอยางเต็มที่” 

(โสดา คําแพง, 30 ตุลาคม 2553) 
 

“แมผมจะยังไมเขาใจในเรื่องที่ผูวิจัยไดกลาวมาทั้งหมด แตผมก็พรอมที่จะเรียนรูและรวมเปน 
สวนหนึ่งของทีมวิจัยในครั้งนี้ ดวยเห็นวาสิ่งที่พวกเรากําลังจะทํานี้เปนสิ่งที่จะเปนประโยชนกับลูกหลานและ 
ทุกคนในหมูบานของเรา และอยากใหพวกเราทุกคนที่มาในวันนี้ไดรวมมือรวมใจกันเพื่อเรียนรูและทํางาน
รวมกันดวยความรักและสามัคคีตลอดไป ...” 

(เลี่ยม สีสา, 30 ตุลาคม 2553) 
 

“ดิฉันเองมีความคิดเห็นวางานวิจัยประเภทนี้จะเปนประโยชนอยางยิ่งในการที่จะนํามาพัฒนา
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กดงพองของเรา และดิฉันคิดวาการดําเนินงานในครั้งนี้จะชวยในการแกปญหาและทําใหเกิด 
การพัฒนาไดจริงและที่สําคัญจุดเดนของหมูบานดงพองของเราก็คือการมีสวนรวมของคนในชุมชนที่เปนสิ่งที่มี
ความสําคัญยิ่งตอการพัฒนางานในทุกๆ ดาน...” 

(ธนพร ตระกาลไทย, 30 ตุลาคม 2553) 
 

ในชวงสุดทายของการจัดกิจกรรม ผูวิจัยและผูรวมวิจัยไดรวมกําหนดวัน เวลา และสถานที่ 
ที่จะใชสําหรับการประชุมเพื่อการเตรียมการครั้งที่ 2 ซึ่งจะเปนการนําเสนอแนวคิดเชิงเทคนิคที่จะทําใหการ
ดําเนินงานในขั้นตอนตางๆ ในระยะตอๆ ไป เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลยิ่งขึ้น และไดขอสรุป
รวมกันวาจะใหมีการจัดประชุมเพื่อการเตรียมการในเรื่องดังกลาวขึ้นในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2553 ต้ังแตเวลา 
18.00 น. เปนตนไปเพราะเปนเวลาหลังอาหารเย็นแลว และไดเปลี่ยนสถานที่ดําเนินการจากศาลาโรงทานวัดทา
ราษฎรดงพองมาเปนศาลากลางบาน เพราะเห็นวาศาลากลางบานเปนจุดศูนยกลางของหมูบานที่มีความเหมาะสม
มากกวาที่จะจัดกิจกรรมการประชุมขึ้นที่วัด  ทั้งนี้ เมื่อไดขอสรุปรวมกันแลวผูวิจัยและผูรวมวิจัยได รับประทาน
อาหารเย็นรวมกันกอนที่จะแยกยายกันกลับบานเรือนของตน  (ดูภาพที่ 43) 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 43 กิจกรรมการรับประทานอาหารเย็นรวมกันระหวางผูวิจัยและผูรวมวิจัย 
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ผลจากการจัดกิจกรรมดังกลาวทําใหผูวิจัยเกิดการเรียนรูวาในการที่จะนัดหมายกับผูรวมวิจัย
ในแตละกลุมนั้น จะตองมีการประสานงานทั้งแบบเปนทางการและแบบไมเปนทางการ เชน การสงหนังสือเชิญ 
และการติดตอนัดหมายดวยวาจา รวมท้ังตองใหการนัดหมายนั้นเปนไปตามความตองการของผูรวมวิจัยดวย
เพราะวาหากผูวิจัยเปนผูกําหนดวัน เวลา ในการนัดหมายเองแลว อาจทําใหผูรวมวิจัยไมสามารถเขารวมไดดวย
เพราะอาจติดภารกิจและมีเหตุการณตางๆ ที่ไมคาดฝนเกิดขึ้นในชุมชน เชน ฝนตก น้ําทวม หรืออาจเปนปญหาใน
เรื่องของเวลาในการประกอบอาชีพที่ไมเอื้อตอวันและเวลาในการนัดหมาย เปนตน และอีกประการหนึ่งที่สําคัญก็
คือสถานที่ที่จะใชในการดําเนินงานนั้นก็ตองใหเปนไปตามความเหมาะสมหรือความตองการของผูวิจัยสวนใหญ
ดวย  นอกจากนี้ผูวิจัยยังเกิดการเรียนรูวาในการที่จะสรางความรูความเขาใจแกผูรวมวิจัยในดานเนื้อหาที่เปนหลัก
วิชาการนั้นจะตองมีการปรับเนื้อหาและรูปแบบในการนําเสนอใหงายและมีความนาสนใจหรือเราใจจึงจะไมทํา
ใหผูรวมวิจัยรูสึกเบื่อหนายหรือไมสนใจในสิ่งที่ผูวิจัยนําเสนอ และเกิดการเรียนรูวาในการสรางความสัมพันธ
ระหวางกลุมผูรวมวิจัยนั้น หากนําเอากิจกรรมนันทนาการเขามาเสริมหรือมีการรับประทานอาหารรวมกันบางใน
บางครั้งก็ยิ่งจะชวยสรางมิตรภาพใหเกิดขึ้นกับกลุมผูรวมวิจัยไดเร็วยิ่งขึ้น 

สําหรับในสวนของผูรวมวิจัยนั้นพบวาไดเกิดการเรียนรูถึงวิธีการสรางมิตรภาพใหเกิดขึ้นใน 
กลุม โดยสังเกตไดจากการที่ผูรวมวิจัยในแตละกลุมไมวาจะเปนกลุมคณะกรรมการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก กลุม
ผูปกครองนักเรียน และกลุมบุคลากรจากองคการบริหารสวนตําบลสิลา ตางก็มีปฏิสัมพันธอันดีตอกันและกันมาก
ขึ้น เชน พูดจากันดวยถอยทีถอยอาศัย ชวยเหลือแนะนํากันในขณะรวมกิจกรรม และมีความเปนกันเองทั้งในกลุม
เดียวกันและระหวางกลุมมากยิ่งขึ้น และเกิดการเรียนรูเกี่ยวกับกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม 
รวมทั้งเล็งเห็นถึงความสําคัญและประโยชนที่จะไดรับจากการวิจัยในครั้งนี้ โดยสังเกตไดจากการใหความสนใจ 
การซักถามเมื่อมีขอสงสัย และการรวมแสดงความคิดเห็นของผูรวมวิจัยภายหลังจากการนําเสนอกรอบแนวคิด
เสร็จสิ้นลง 

2) การนําเสนอแนวคิดเชิงเทคนิคท่ีจะนํามาใชในการวิจัย  กิจกรรมนี้ไดจัดขึ้นเมื่อวันที่ 3 
พฤศจิกายน 2553 จากเวลา 18.00 – 21.00 น.  ณ ศาลากลางบานดงพอง โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหผูรวมวิจัย 
มีความรู ความเขาใจและสามารถนําแนวคิดเชิงเทคนิคที่ไดมาประยุกตใชในการดําเนินงานในขั้นตอนตางๆ  
ไดอยางมีหลักการ  กิจกรรมในวันนี้เริ่มตนจากกิจกรรมการสรางสัมพันธภาพโดยใชเกมและเพลงเปนสื่อ  
มีจุดมุงหมายเพื่อกระตุนผูรวมวิจัยใหเกิดความพรอมในการที่จะเรียนรูรวมกัน ซึ่งผูวิจัยและผูรวมวิจัยไดใชเวลา
ในการประกอบกิจกรรมดังกลาวประมาณ 5 นาที กอนที่ผูวิจัยจะนําเสนอแนวคิดเชิงเทคนิคตางๆ ที่จําเปนตองใช
ในการปฏิบัติงาน 

กอนการนําเสนอแนวคิดเชิงเทคนิคที่จะนํามาใชในการปฏิบัติงานนั้น ผูวิจัยไดแจกเอกสารที่
ไดจากการรวบรวมเนื้อหาเกี่ยวกับเทคนิคตางๆ ที่เกี่ยวของและจําเปนตอการปฏิบัติงานในครั้งนี้ที่ผูวิจัยไดจัดทํา
ขึ้นเพื่อใหผูวิจัยใชเปนคูมือประกอบการทํางาน โดยในเอกสารดังกลาวประกอบดวยเนื้อหาดังนี้คือ 

1) เทคนิคการระดมสมอง (brain storming) 
2) เทคนิคการเขียนผังความคิด (mind map) 
3) เทคนิคการเขียนแผนปฏิบัติการและการนาํแผนลงสูการปฏิบัติ 
4) เทคนิคการเขียนโครงการ 
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5) เทคนิคประเมินโครงการ 
6) เทคนิคการถอดบทเรียน 
7) เทคนิคการจัดกิจกรรมสะทอนผล 
8) เทคนิคการสังเกต 
9) เทคนิคการบันทึกขอมูลภาคสนาม 
10) เทคนิคการบันทึกอนุทิน 
จากนั้นผูวิจัยไดนําเสนอภาพรวมของเทคนิคทั้งหมดเพื่อใหผูรวมวิจัยมองเห็นแนวทางในการ 

ศึกษาและใชคูมือดังกลาว แลวผูวิจัยไดเลือกเอาเฉพาะเทคนิคที่จําเปนตองใชในการปฏิบัติงานในชวงเริ่มตนมา
นําเสนอกอน ซึ่งไดแก เทคนคิการระดมสมอง การเขียนผังความคิด การบันทึกอนุทิน การสังเกต และการสะทอนผล 
โดยนําเสนอในลักษณะของการบรรยายประกอบการใชคูมือ นอกจากนี้ผูวิจัยยังไดสรางความตระหนักใหเกิดขึ้น 
กับผูรวมวิจัยในความสําคัญของ “การวิจัย” กับ “การปฏิบัติ” และของ “นักวิจัย” กับ “นักปฏิบัติ” โดยการบรรยาย
ประกอบการยกตัวอยางงานวิจัยที่ประสบผลสําเร็จ ดังเชน งานวิจัยเรื่อง “การพัฒนางานวิชาการดวยหลักการ 
บูรณาการในโรงเรียนขนาดเล็ก: การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม” ของ ศิริกุล นามศิริ (2552)  ดูภาพที่ 44 
 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 44 บรรยากาศการนําเสนอแนวคิดเชิงเทคนิคตางๆ ที่จะนํามาใชในการวิจัย 
 

เมื่อการนําเสนอเสร็จสิ้นลงผูวิจัยไดเปดโอกาสใหผูรวมวิจัยซักถามขอสงสัยและแสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับการนําเสนอแนวคิดเชิงเทคนิคตางๆ ที่ไดนําเสนอนั้น กอนที่จะมีการสรุปผลการดําเนินงานที่ได
จัดกระทํารวมกันในวันนี้ โดยจากการระดมความคิดเห็นรวมกันทําใหไดขอสรุปวาในการนําเสนอแนวคิด 
เชิงเทคนิคตางๆ นั้นเปนสิ่งที่มีความสําคัญและจําเปนอยางยิ่งตอการดําเนินงานในแตละขั้นตอนของการวิจัยซึ่ง 
ผูรวมวิจัยจะตองเรียนรูและทําความเขาใจใหแจมชัด  แตดวยแนวคิดเหลานี้เปนแนวคิดในเชิงวิชาการซึ่งเปนเรื่อง
ที่คอนขางยากตอการทําความเขาใจ ดังนั้นผูรวมวิจัยจึงเสนอใหผูวิจัยทําการทบทวนแนวคิดเหลานี้ใหกับผูรวม
วิจัยทุกครั้งกอนที่จะนํามาประยุกตใชในขั้นตอนตางๆ นั้นดวย ดังทัศนะของผูรวมวิจัยบางทานที่ไดกลาวไวดังนี้ 
 

“จากการที่ไดรับฟงและไดเรียนรูเกี่ยวกับแนวคิดเชิงเทคนิคตางๆ ในวันนี้ เริ่มทําใหมองเห็น
แนวทางในการปฏิบัติงานไดเปนอยางดี  ถึงแมจะมีเทคนิคบางอยางที่ดิฉันเคยไดเรียนรูมาบางแลว เชน เทคนิค
การเขียนโครงการ การประเมินโครงการ และการระดมสมอง แตการที่ไดมีโอกาสมารับฟงและไดเรียนรูอีกครั้งก็
ยิ่งทําใหความรูเหลานี้แนนขึ้น และก็มีเทคนิคบางอยางที่ดิฉันไมเคยไดเรียนรูมากอน เชน การถอดบทเรียน  
การบันทึกอนุทินและการจัดกิจกรรมการสะทอนผล เปนตน ก็ยิ่งทําใหรูสึกไดวามีความรู ความเขาใจในเรื่อง
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ดังกลาวเพ่ิมขึ้นอีก ซึ่งจะเปนประโยชนตอตัวดิฉันทั้งในฐานะของผูรวมวิจัยและการนําไปประยุกตใชในการ
ทํางานประจําของดิฉันไดอีกดวย...” 

(พิชามญชุ วุทธิสิทธิ์, 3 พฤศจิกายน 2553) 
 

“จริงๆ แลวดิฉันเองก็เคยไดรวมทํางานกับคณะวิจัยอยูบาง เชน กับคณะวิจัยจากสถานีอนามัย
ของตําบลศิลา หรือกับคณะวิจัยจากทางโรงพยาบาลศูนยขอนแกน นั่นเพราะดวยบทบาทหนาที่ของ อสม.
(อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน) ของดิฉันนั่นเอง จึงทําใหเคยไดเรียนรูเกี่ยวกับเทคนิคบางอยาง เชน  
การถอดบทเรียน การระดมสมอง การเขียนผังความคิด แตก็ยังถือวาไมคอยจะมีความชํานาญนัก ซึ่งการที่ได
มารวมรับฟงและเรียนรูเกี่ยวกับเทคนิคตางๆ ที่ทั้งเคยทํามาแลวและที่ยังไมเคยไดเรียนรูเลย ก็ยิ่งทําใหรูสึกวา
เทคนิคตางๆ เหลานี้มีความสําคัญและจําเปนสําหรับการดําเนินงานในลักษณะที่เรากําลังดําเนินการกันอยูนี้ และ
อยากใหพวกเราทุกคนไดรวมเรียนรูไปดวยกันอยางตั้งใจ...” 

(สมจิต จันทะโสดา, 3 พฤศจิกายน 2553)  
 

“แนวคิดเชิงเทคนิคตางๆ ที่ผูวิจัยไดนําเสนอในวันนี้นับวาเปนสิ่งที่มีประโยชน มีความสําคัญ 
และมีความจําเปนอยางยิ่งตอการนําไปใชในการจัดกิจกรรมตางๆ ในทุกขั้นตอนของการวิจัย แตเนื่องดวยแนวคิด
เหลานี้เปนสิ่งที่คอนขางยากตอการเรียนรู กระผมจึงอยากใหผูวิจัยไดทําการทบทวนพรอมกับเนนใหมีการฝก
ปฏิบัติในกลุมของผูรวมวิจัยทุกครั้งกอนที่จะนําเอาเทคนิคนั้นๆ มาใชในการดําเนินงาน” 

(ชาลี สีละคุณ, 3 พฤศจิกายน 2553)  
 

หลังจากการสรุปความคิดเห็นรวมกันไดเสร็จสิ้นลง ผูวิจัยและผูรวมวิจัยไดรวมกันระดมความ
คิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางในการดําเนินงานในขั้นตอนการเตรียมการวาควรจะจัดใหมีกิจกรรมใดอีกบางหรือไม
กอนที่จะเขาสูขั้นตอนที่ 2 คือ ขั้นตอนการวางแผน ซึ่งผูรวมวิจัยไดรวมแสดงความคิดเห็นและไดขอสรุปรวมกัน
วาใหมีการจัดกิจกรรมในขั้นเตรียมการเพิ่มอีก 3 กิจกรรมคือ  

1) กิจกรรมเยี่ยมบานผูปกครองนักเรียน เพื่อเปนการสรางความสัมพันธอันดีกับกลุมผูมี
สวนไดเสียโดยตรงในฐานะที่เปนผูปกครองนักเรียน อีกทั้งยังเปนโอกาสในการศึกษาหาขอมูลเบื้องตนเกี่ยวกับ
สภาพความเปนอยูของเด็กนักเรียนกอนที่จะลงมือดําเนินการวิจัยในขั้นตอนตอๆ ไป ซึ่งผูวิจัยและผูรวมวิจัยได
ดําเนินการในระหวางวันที่ 6 – 12 พฤศจิกายน 2553 

2) การจัดทําปฏิทินการดําเนินงานเพื่อการวิจัย มีจุดมุงหมายเพื่อใชเปนแนวทางในการ 
ดําเนินงานวิจัยทั้ง 10 ขั้นตอน และ 

3) การจัดกิจกรรมการสะทอนผลโดยการถอดบทเรียนที่ไดจากการปฏิบัติกิจกรรมรวมกัน  
ซึ่งผูวิจัยและผูรวมวิจัยไดรวมกันดําเนินการจัดกิจกรรมที่ 2 และ 3 พรอมกัน ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2553 ณ ศูนย
พัฒนาเด็กเล็กดงพอง 

ผลจากการจัดกิจกรรมนี้ทําใหผูวิจัยเกิดการเรียนรูวาในการนําเสนอเนื้อหาที่เปนความรู
เกี่ยวกับเทคนิคตางๆ ที่จําเปนตองใชในการวิจัยนั้น ผูวิจัยควรจัดทําเอกสารประกอบการศึกษาไวสําหรับผูรวมวิจัย
ทุกคน ซึ่งเอกสารนี้นอกจากจะใชเปนเอกสารประกอบการบรรยายแลวผูรวมวิจัยยังสามารถนํากลับไปศึกษา
ทบทวนไดที่บานอีกดวย ซึ่งจะสงผลใหพวกเขามีความรูและความชํานาญในเรื่องนั้นๆ มากขึ้น และในการ
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นําเสนอนั้นผูวิจัยควรใชวิธีการนําเสนอที่หลากหลาย เชน การบรรยายพรอมทั้งยกตัวอยางประกอบ และการให 
ผูรวมวิจัยฝกการเขียน หรือฝกปฏิบัติ เปนตน ซึ่งผลจากการกระทําดังกลาวผูวิจัยไดเห็นถึงสิ่งเปลี่ยนแปลงที่ 
เกิดขึ้นกับผูรวมวิจัยคือ ผูรวมวิจัยมีความรู ความเขาใจ และสามารถลงมือปฏิบัติเกี่ยวกับเทคนิคตางๆ ที่ผูวิจัย
นําเสนอนั้นไดเปนอยางดี  

สวนการสรางความตระหนักใหเกิดขึ้นกับผูรวมวิจัยในความสําคัญของ “การวิจัย” กับ “การปฏิบัติ” 
และของ “นักวิจัย” กับ“นักปฏิบัติ” นั้น ผูวิจัยเกิดการเรียนรูวาวิธีการสรางความตระหนักโดยการบรรยายประกอบ 
การยกตัวอยางงานวิจัยที่ประสบผลสําเร็จนั้นไดสงผลใหผูวิจัยมีความเขาใจและมีความตระหนักเกี่ยวกับเรื่อง
ดังกลาวจริง โดยสังเกตไดจากการซักถามและการรวมแสดงความคิดเห็นของผูรวมวิจัย รวมทั้งการที่ผูรวมวิจัยได
ตกลงกันเพื่อที่จะนําเอากรอบแนวคิดของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมที่ผูวิจัยไดนําเสนอลงสูการปฏิบัติ 

3) กิจกรรมเย่ียมบานผูปกครองนักเรียน ไดดําเนินการในชวงระหวางวันที่ 6-12 พฤศจิกายน 
2553 ชวงระหวางเวลา 16.00-18.00 น. ของแตละวัน โดยมีผูวิจัยและผูรวมวิจัยอีก 2 ราย คือ นางจีรภา  กานพรหมมา 
และนางมันทนา สมอุมจารย ซึ่งเปนครูผูดูแลเด็กประจําศูนยพัฒนาเด็กเล็กดงพองไดรวมเดินทางไปดวยกัน 
กิจกรรมนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงคเพื่อสรางสัมพันธภาพอันดีใหเกิดขึ้นระหวางผูวิจัยและผูรวมวิจัย และเพื่อ
ศึกษาขอมูลเบื้องตนเกี่ยวกับสภาพความเปนอยูของผูปกครองนักเรียนรวมทั้งขอมูลอื่นๆ ที่เปนประโยชนตอการ
วิจัยในครั้งนี้ โดยการจัดกิจกรรมนี้อาศัยแนวคิดการพัฒนาเทคโนโลยีแบบมีสวนรวมที่กลาววา “ผูวิจัยจะตอง
ตระหนักถึงความจําเปนที่จะตองผนวกตัวเองเขาเปนสวนหนึ่งของชุมชนที่ตนเองทํางานดวยอยางเต็มที่เพื่อทํา
ความคุนเคย...”  ดูภาพที่ 45 
 

 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 45 ผูวิจัยและตัวแทนผูรวมวิจัยออกเย่ียมบานผูปกครองนักเรียน 
 

ทั้งนี้ ในระหวางการออกไปเยี่ยมบานผูรวมวิจัยซึ่งเปนผูปกครองนักเรียนนั้น ผูวิจัยไดมี
โอกาสในการสังเกตถึงสภาพทั่วไปของชุมชน วิถีชีวิตของคนในชุมชน และอื่นๆ อีกดวย ซึ่งในการพูดคุยกับ
ผูปกครองนักเรียนขณะออกไปเยี่ยมบานนั้น นอกจากผูวิจัยจะไดมีโอกาสในการสอบถามผูปกครองเกี่ยวกับเรื่อง
พัฒนาการของเด็กนักเรียน ความประพฤติ  สุขภาพ ความมุงหวังในการเรียนของบุตรหลาน และอื่นๆ แลว ผูวิจัย
ยังไดมีโอกาสในการสรางมิตรภาพและความสัมพันธกับผูปกครองเด็กนักเรียนไปในตัวดวย ทั้งนี้ ผูวิจัยไดทําการ
ขออนุญาตผูปกครองทุกรายเพื่อสอบถามเกี่ยวกับสภาพความเปนอยูของครอบครัว ฐานะทางเศรษฐกิจ การศึกษา
ของคนในครอบครัว และอื่นๆ ที่เกี่ยวของ เชน ใหผูปกครองแตละรายไดกลาวถึงสภาพการจัดการศึกษาของศูนย
พัฒนาเด็กเล็กดงพองทั้งในอดีต ปจจุบัน รวมทั้งสภาพปญหาที่เกิดขึ้น และความตองการที่อยากใหเปนไปใน
อนาคต ซึ่งผูปกครองตางก็ใหการตอนรับและใหความรวมมือเปนอยางดี โดยการสนทนากันนั้นจะใชภาษา
พ้ืนบานคือภาษาอีสานเปนหลัก ดังจะยกตัวอยางคําพูดของผูปกครองนักเรียนบางทาน ดังนี้ 



182 

 

“การจัดการศึกษาในศูนยพัฒนาเด็กเล็กดงพองนั้นเทาที่ผมไดพบเห็นมานานนับสิบปก็พบวา 
ไดมีการพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆ แตก็ยังถือวาไมประสบผลสําเร็จมากนัก อาจเปนเพราะวามีครูเพียงแค 2 คนซึ่งดูวา
นอยเกินไปเมื่อเทียบกับเด็กตัวเล็กๆ จํานวนถึง 29 คน  อีกทั้งอาคารสถานที่ก็ยังไมคอยมีความเหมาะสมนักคือมี
ยุงขาวอยูในบริเวณศูนยซึ่งอาจเปนอันตรายตอเด็กได นอกจากนั้นยังมีรั้วลวดหนามและสภาพรอบๆ ศูนยที่ดูวาจะ
เปนอันตรายสําหรับเด็กๆ  ในดานความตองการในการพัฒนานั้นผมก็อยากใหปรับปรุงในเรื่องที่ผมไดกลาวมา 
และที่สําคัญอยากใหลูกหลานของเราไดมีที่เรียนดีๆ มคีรูที่รักและเอาใจใสกับเด็กๆ อีกดวย” 

(ชัย ปสสาวะโท, 6 พฤศจิกายน 2553) 
 

“แมครอบครัวยายจะอยูหางจากศูนยพัฒนาเด็กเล็กดงพองไปสักหนอย แตก็ไมมีปญหาอะไร
เพราะลูกหลานหลายคนก็เคยไปเรียนที่นั่น และคิดวาการเรียนการสอนของเขาก็ใชได ประกอบกับที่นาของดิฉัน
ก็อยูใกลหมูบานดงพอง ก็เลยคิดวามันมีความสะดวกไปมางาย อีกทั้งเช่ือวาศูนยแหงนี้จะไดรับการพัฒนาไป
เรื่อยๆ เพราะเห็นมีการพัฒนากันมาทุกปแตก็เปนแบบไปเรื่อยๆ ถาหากมีอะไรใหดิฉันชวยก็ยินดีเต็มที ในสวน
ของการจัดการศึกษาที่ผานมานั้นยายคิดวาการที่มีที่ใหลูกหลานไดร่ําเรียนก็ดีมากแลวและศูนยแหงนี้ก็ทําให
ผูปกครองลดรายจายลงไดมากเนื่องจากไมมีคาใชจายใดๆ แตก็อยากใหมีการพัฒนาอาคารสถานที่และอยากไดครู
ที่ดีๆ เกงๆ มาสอนลูกหลานใหมีความรูมากๆ... ” 

(เพศ  สุขจันโท, 8 พฤศจิกายน 2553) 
 

“สิ่งที่ผมคิดวาคอนขางเปนปญหาในศูนยแหงนี้คือสถานที่คอนขางคับแคบ ไมมีสนามเด็ก
เลน และครูมีจํานวนนอยมากเมื่อเทียบกับเด็กนักเรียน ดังนั้น ผมจึงคิดวาควรจะตองมีการปรับปรุงศูนยใหดีขึ้นใน
ทุกดาน เชน การปรับปรุงอาคาร การสรางโรงอาหาร หองน้ํา หองสวม สนามเด็กเลน และใหมีรั้วรอบขอบชิดเพื่อ
ความปลอดภัยของเด็ก อีกทั้งควรจัดหาสื่อ ของเลน และครูที่สอนเกงๆ มาเพิ่มเติมดวย สําหรับความคาดหวังของ
ผมนั้นคือตองการใหลูกอานออกเขียนไดบาง เชน อานและเขียนพยัญชนะไทยได อานและเขียนอักษร
ภาษาอังกฤษได เพื่อเปนพื้นฐานในการเรียนในระดับที่สูงขึ้น...” 

(สุริยา โพธิรุด, 12 พฤศจิกายน 2553) 
 

ในชวงของการออกเยี่ยมบานผูปกครองนักเรียนนั้น ผูวิจัยยังไดมีโอกาสเขาไปพูดคุยกับ 
คณะครูในโรงเรียนบานดงพอง และพระภิกษุในวัดทาราษฎรดงพองอีกดวย (ดูภาพที่ 46) 
 

 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 46 ผูวิจัยรวมสนทนากับคณะครูในโรงเรียนบานดงพอง และพระภิกษุวัดทาราษฎรดงพอง 
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จากการพูดคุยกันพบวาในสวนของครูนั้น ปจจุบันไดเกิดความวิตกกังวลเกี่ยวกับจํานวนเด็ก
นักเรียนในโรงเรียนที่นับวันมีจํานวนลดนอยลงเรื่อยๆ ในแตละป จึงเกรงวาเมื่อศูนยพัฒนาเด็กเล็กดงพองไดรับ
การปรับปรุงและพัฒนาใหดีขึ้นอยางเต็มที่แลว ผูปกครองก็ยิ่งจะไมยอมสงบุตรหลานวัย 3 – 5 ขวบ มาเขาเรียนใน
ระดับอนุบาลของโรงเรียน นั่นเปนเพราะวาชวงอายุของเด็กนักเรียนที่ทางศูนยพัฒนาเด็กเล็กดงพองรับเขาเรียน
นั้นอยูในชวงอายุระหวาง 2 – 5 ป ซึ่งคาบเกี่ยวกับชวงอายุที่ทางโรงเรียนบานดงพองรับเขาเรียนนั่นเอง ดังนั้น
ผูวิจัยจึงไดนําสิ่งที่เปนความกังวลใจของครูในเรื่องเหลานี้เสนอตอผูบริหารและผูที่มีสวนเกี่ยวของกับการ 
จัดการศึกษาในศูนยพัฒนาเด็กเล็กดงพองเพื่อวางแผนในการแกไขปญหารวมกัน และทายที่สุดทุกฝายไดเสนอ
ทางออกรวมกันวาตั้งแตปการศึกษา 2554 เปนตนไปศูนยพัฒนาเด็กเล็กดงพองจะรับเด็กอายุต้ังแต 2 ขวบขึ้นไป 
มาเขาเรียนจนกระทั่งมีอายุถึง 4 ขวบบริบูรณจึงจะทําการสงตอไปเขาเรียนในโรงเรียนบานดงพอง แตทั้งนี้ ก็ให
เปนไปดวยความสมัครใจของผูปกครองนักเรียนดวย สวนทางดานพระภิกษุนั้นเจาอาวาสวัดทาราษฎรดงพองได
กลาววาทางวัดยินดีสนับสนุนงานของชุมชนในทุกเรื่อง โดยเฉพาะในดานการศึกษาของเด็กปฐมวัยซึ่งทานไดรับ
ปากวาจะสนับสนุนการดําเนินงานอยางเต็มที่เพราะทานเล็งเห็นถึงประโยชนและความสําคัญของการจัด
การศึกษาปฐมวัยวาจะเปนพื้นฐานที่สําคัญตอการพัฒนาคนในชุมชนมากที่สุด และทานยังใหแนวคิดที่สําคัญใน
การพัฒนางานแกผูวิจัยไวดังนี้ 
 

“ในการที่เราจะเขามาทํางานใดๆ ในชุมชนก็ตาม เราจําเปนตองศึกษาชุมชนทุกดานให
ครอบคลุม หรือที่ฝรั่งเขาเรียกวา “cover” ไมวาจะเปนดานชีวิตความเปนอยูทั่วไป ความเชื่อ วัฒนธรรม 
ขนบธรรมเนียมและประเพณีที่พวกเขาประพฤติปฏิบัติกันอยู จึงจะทําใหงานของเราเปนไปอยางราบรื่นและ 
มีความขัดแยงนอยที่สุดหรืออาจไมมีเลยก็ได... สําหรับการจัดการศึกษาปฐมวัยนั้นอาตมาเสนอวาควรเนน 
การปลูกฝงเด็กนักเรียนในดานคุณธรรมจริยธรรมใหมากขึ้นเพราะในปจจุบันเราจะเห็นไดวาเด็กๆ ยังขาดในเรื่อง
เหลานี้อยูมาก ซึ่งการปลูกฝงสิ่งเหลานี้ใหแกเด็กปฐมวัยอาจเริ่มตนจากการพาเด็กมาวัดเพื่อใหเขาเห็นวาผูใหญเขา
มาวัดเพื่อทําอะไรกันบาง และทําอยางไร อาตมาคิดวาเพียงการที่เด็กไดยางกาวเขามาที่วัดก็จะทําใหเขาเริ่มรับรูได
ถึงสิ่งที่ผูใหญไดประพฤติปฏิบัติกันมากยิ่งขึ้น และจะเริ่มซึมซับไปเองในที่สุด...” 

(ประทีป สัญญโม, 12 พฤศจิกายน 2553) 
 

ผลจากการจัดกิจกรรมดังกลาวทําใหผูวิจัยเกิดการเรียนรูวากิจกรรมเยี่ยมบานผูปกครอง
นักเรียนนั้นนอกจากจะทําใหผูวิจัยไดขอมูลพ้ืนฐานเกี่ยวกับสภาพความเปนอยูและขอมูลอื่นๆ เกี่ยวกับตัวนักเรียน
และผูปกครองของนักเรียนแลว ยังสงผลใหเกิดมิตรภาพที่ดีระหวางผูวิจัย ผูปกครองนักเรียน และตัวนักเรียนอีก
ดวย สังเกตไดจากการที่ผูปกครองนักเรียนไดใหการตอนรับผูวิจัยเปนอยางดีแมวาในชวงตนๆ ของการพูดคุยจะมี
อาการประหมาหรือเคอะเขินอยูบาง แตเมื่อเวลาผานไปสักระยะพฤติกรรมตางๆ เหลานั้นก็หมดไป สงผลใหการ
พูดคุยกันเปนไปอยางราบรื่นและไดขอมูลที่เปนประโยชนเพิ่มเติมอีกมากมาย แมในขณะที่ผูวิจัยขอตัวกลับ
ผูปกครองนักเรียนบางรายยังมอบของฝากให เชน ผลไม ผัก หรือปลา เปนตน และยังเชิญชวนใหผูวิจัยกลับมา
เยี่ยมบานในวนัหลังอีกดวย และผูวิจัยยังพบวาประโยชนของการออกเยี่ยมบานผูปกครองนักเรียนนั้นชวยใหผูวิจัย
มีโอกาสในการเขาไปพูดคุยและสอบถามผูที่มีสวนเกี่ยวของกับการจัดการศึกษาของศูนยพัฒนาเด็กเล็กดงพองใน
สวนอื่นๆ ดวย เชน ครูโรงเรียนบานดงพอง และเจาอาวาสวัดทาราษฎรดงพอง ซึ่งการจากการพูดคุยและสอบถาม
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บุคคลดังกลาวทําใหผูวิจัยไดรับทราบขอมูลประกอบอื่นๆ รวมทั้งแนวคิดตางๆ ที่เปนประโยชนอยางยิ่งตอการที่
จะนําไปใชเปนขอมูลพ้ืนฐานในการแกไขปญหาและพัฒนางานในศูนยพัฒนาเด็กเล็กดงพองตอไป 

นอกจากนี้ยังพบวาในการสื่อสารกับผูปกครองนักเรียนดวยภาษาถิ่นจะทําใหผูปกครอง
นักเรียนมีความเปนกันเองกับผูวิจัยมากขึ้น สวนในดานการแตงกายของผูวิจัยนั้นพบวาไมไดสงผลตอปฏิสัมพันธ
ระหวางผูวิจัยกับผูปกครองนักเรียนมากนัก และพบวาสิ่งที่สําคัญยิ่งในการสรางมิตรภาพอันดีระหวางผูวิจัยและ
ผูปกครองนักเรียนก็คือความเปนกัลยาณมิตรของผูวิจัยนั่นเอง 

4) การจัดทําปฏิทินการดําเนินงานเพื่อการวิจัยและการจัดกิจกรรมการสะทอนผล ผูวิจัยและ 
ผูรวมวิจัยไดจัดใหมีกิจกรรมการจัดทําปฏิทินการดําเนินงานเพื่อการวิจัยและการจัดกิจกรรมการสะทอนผล ขึ้นใน
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2553 ณ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กดงพอง ในชวงระหวางเวลา 09.00 – 12.00 น.  ซึ่งการจัดทํา
ปฏิทินการดําเนินงานนั้นมีวัตถุประสงคเพื่อใชเปนแนวทางในการดําเนินการวิจัยทั้ง 10 ขั้นตอน โดยกิจกรรมนี้
ไดแนวคิดจาก 10 บทบาทของนักวิจัยคือผูวิจัยจะตองมีบทบาท “เปนนักวางแผน และเปนนักออกแบบ” และ
จรรยาบรรณที่ระบุวา “ใหผูรวมวิจัยมีสวนรวมในการออกแบบกระบวนการวิจัยมากที่สุด” โดยกิจกรรมทั้งสองมี
รายละเอียดดังนี้ 

(1) การจัดทําปฏิทินการดําเนินงานเพื่อการวิจัย กิจกรรมนี้เริ่มตนจากผูวิจัยทําการ
ทบทวนกรอบแนวคิดในการวิจัยเรื่อง “การจัดการศึกษาปฐมวัยขององคการบริหารสวนตําบลดวยหลักองครวม: 
กรณีศูนยพัฒนาเด็กเล็กดงพอง องคการบริหารสวนตําบลศิลา จังหวัดขอนแกน” ใหแกผูรวมวิจัยไดรับรูรวมกัน
กอนที่จะมีการระดมสมองเพื่อรวมกันจัดทําปฏิทินการดําเนินงานที่จะใชเปนแนวทางในการดําเนินการวิจัยใน
ครั้งนี้ (ดูภาพที่ 47) 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 47 กิจกรรมการจัดทําปฏิทินการดําเนินงานเพื่อการวิจัย 
 

ผลจากการจัดกิจกรรมดังกลาวทําใหผูวิจัยและผูรวมวิจัยไดปฏิทินการดําเนินงานขึ้นมา 1 ชุด  
ซึ่งมีองคประกอบ 4 สวน คือ ลําดับขั้นตอน ช่ือขั้นตอน กิจกรรม และระยะเวลาในการดําเนินงาน ที่แสดงใหเห็น
ถึงแนวทางของการดําเนินงานเบื้องตนไดอยางคราวๆ ดังมีรายละเอียดในตารางที่ 13 
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ตารางที่ 13 ปฏิทินการดําเนินงานเพื่อการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม 
 

ขั้นตอนที่ ชื่อขั้นตอน กิจกรรม 
 

ระยะเวลา 
 

1 การเตรียมการ (preparation) 
ระยะที่ 2 การลงพื้นที่อยาง 
เปนทางการ 

(1) การเปดตัวโครงการวิจัยและนําเสนอกรอบแนวคิด
การวิจัย 

(2) การนําเสนอแนวคิดเชิงเทคนิคที่จะนํามาใชในการ
วิจัย 

(3) กิจกรรมเยี่ยมบานผูปกครองนักเรียน 
(4) การจัดทําปฏิทินการดําเนินงานเพือ่การวิจัยและการ

จัดกิจกรรมการสะทอนผล  

ตุลาคม 2553 
ถึง 

พฤศจิกายน 2553 

2 การวางแผน (planning) (1) การวิเคราะหสภาพของงานที่ตองการพัฒนาหรือ
ตองการเปลี่ยนแปลง 

(2) การจัดทําแผนปฏิบัติการ 
(3) การการสะทอนผลการดําเนินงาน 

พฤศจิกายน 2553 
ถึง 

ธันวาคม 2553 

3 การปฏิบัติ (acting) (1) การประเมินสภาพการดําเนินงานของศูนยพัฒนา       
เด็กเล็กดงพองกอนนําแผนปฏิบัติการลงสูการปฏิบัติ 
(2) การกําหนดแนวปฏิบัติรวมกัน 
(3) การนําแผนลงสูการปฏิบัติ 

ธันวาคม 2553 
ถึง 

มีนาคม 2554 

4 การสังเกต (observing) 
 

(1) การกําหนดเทคนิคและเครื่องมือการวิจัยที่ใชในการ 
สังเกตผล 

(2) การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู 
(3) การสะทอนผลการดําเนินงาน 

ธันวาคม 2553 
ถึง 

มีนาคม 2554 

5 
 

การสะทอนผล (reflecting) การจัดกิจกรรมการสะทอนผลและการถอดบทเรียน
(lesson distilled) 

มีนาคม 2554 
 

6 การวางแผนใหม (re-
planning) 

การวิเคราะหสภาพของงานที่ตองการพัฒนาหรือตองการ
เปลี่ยนแปลง เพื่อการจัดทําแผนปฏิบัติการใหม 

เมษายน 2554 
 

7 
 

การปฏิบัติใหม (re-acting) (1) การกําหนดแนวปฏิบัติรวมกัน  
(2) การนําแผนลงสูการปฏิบัติ  

เมษายน 2554 
ถึง มิถุนายน 2554 

8 การสังเกตผลใหม 
(re-observing) 

(1) การกําหนดเทคนิคและเครื่องมือการวิจัยที่ใชในการ
สังเกตผล 

(2) การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู 
(3) การสะทอนผลการดําเนินงาน 

 

เมษายน 2554 
ถึง 
มิถุนายน 2554 

9 การสะทอนผลใหม (re-
reflecting) 

การจัดกิจกรรมการสะทอนผลและการถอดบทเรียน
(lesson distilled) 

กรกฎาคม 2554 
 

10 การสรุปผล (conclusion) (1) การจัดกิจกรรมการถอดบทเรียน (lesson distilled) 
ในวงจรที่ 2 

(2) การจัดเสวนาและการจัดแสดงนิทรรศการ 

กรกฎาคม 2554 
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ผลจากการจัดกิจกรรมนี้ทําใหผูวิจัยเกิดการเรียนรูวาในการจัดทําปฏิทินการดําเนินงานเพื่อ 
การวิจัยนั้นควรเริ่มจากการทบทวนกรอบแนวคิดในการวิจัยที่จะนํามาใชเปนแนวทางในการดําเนินงานเสียกอน 
จากนั้นจึงใหผูรวมวิจัยระดมสมองรวมกันเพื่อจัดทําปฏิทินการดําเนินงานเพื่อที่จะใชเปนแนวทางในการ
ดําเนินการขึ้นมา 1 ชุด ตามแนวทางที่พวกเขาไดคิดและวางแผนรวมกันนั้น และที่สําคัญปฏิทินการดําเนินงานนี้
สามารถที่จะปรับเปลี่ยนไปตามสภาพกิจกรรมในแตละขั้นตอนที่อาจเกิดขึ้นไดในภายหลัง ซึ่งจากการสังเกต
พบวาผูรวมวิจัยไดเกิดการเรียนรูและสามารถรวมกันจัดทําปฏิทินการดําเนนิงานของพวกเขาไดเองในที่สุด  

(2) การจัดกิจกรรมการสะทอนผล  ผู วิจัยและผูรวมวิจัยไดรวมกันจัดใหมี กิจกรรม 
การสะทอนผลการดําเนินงานเมื่อสิ้นสุดขั้นตอนการเตรียมการ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเปนการทบทวนวิธีการ
ทํางานที่ผานมาเริ่มตั้งแตการลงพื้นที่อยางเปนทางการ (การเตรียมการในระยะที่ 2) มาจนถึงการจัดทําปฏิทิน 
การดําเนินงานซึ่งเปนกิจกรรมสุดทายในขั้นตอนการเตรียมการ  ทั้งในดานที่เปนความสําเร็จหรือไมสําเร็จ รวมถึง
ปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้นในระหวางการดําเนินงาน โดยการทบทวนนี้เปนการทบทวนเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ
การทํางาน เพื่อปองกันและแกไขปญหาที่เกิดขึ้น และในขณะเดียวกันก็คงไวซึ่งวิธีการทํางานที่ดีอยูแลว (ดูภาพที่ 48) 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 48 กิจกรรมการสะทอนผลเมื่อสิ้นสุดขั้นตอนการเตรียมการ 
 

ในการจัดกิจกรรมสะทอนผลการดําเนินงานนอกจากผู วิจัยและผูรวมวิจัยจะนําเอาผล 
การบันทึกจากการสังเกต บันทึกอนุทิน  เครื่องบันทึกเสียง และเครื่องบันทึกภาพที่ไดนําไปใช มานําเสนอเพื่อ
กอใหเกิดการถกเถียงอภิปรายรวมกันเพื่อใหไดขอมูลที่ถูกตองและเพื่อการรับรูรวมกันแลว ผูวิจัยและผูรวมวิจัย 
ยังไดนําเอาเทคนิคการวิเคราะหหลังการปฏิบัติ (After Action Review: AAR) มาใช โดยอาศัยขอคําถามในการ 
ถอดบทเรียนดังนี ้คือ  

1) สิ่งที่คาดหวังจากการทํางานในครั้งนี้คืออะไร 
2) สิ่งที่บรรลุความคาดหวังคืออะไร เพราะอะไร 
3) สิ่งที่ยังไมบรรลุความคาดหวังคืออะไร เพราะอะไร และ  
4) ถามีงานแบบนี้อีก เราจะปรับปรุงขอใดบาง อยางไร 
ภายใตหลักการ 1) เปนธรรมชาติ สบายๆ อาจน่ังเกาอี้หรือปูเสื่อนําในทาที่สบายที่สุด 2) เรียบ

งาย แตมีแบบแผน (สัมพันธกัน แตมีชองวางใหกัน) 3) เห็นหนากันทุกคน (เห็นรอยยิ้ม อุดมการณ และการพูดคุย) 
และ 4) เห็นขอมูลเหมือนกันไปพรอมๆ กัน (ตรวจสอบ/สอบถามและเพิ่มเติมได) ซึ่งจากการจัดกิจกรรมดังกลาว
ไดขอสรุปรวมกันดังตารางที่ 14 
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ตารางที่ 14 ขอสรุปจากการจัดกิจกรรมการสะทอนผลเมื่อสิ้นสุดขั้นตอนการเตรียมการ 

 
 

กิจกรรม 
 

สิ่งท่ีคาดหวัง 
 

ผลท่ีเกิดขึ้น 
 

ขอสังเกต 
 

ขอเสนอแนะ 

1) การเปดตัว
โครงการวิจัย
และการ
นําเสนอกรอบ
แนวคิดการวิจัย 

 
 
 

1.1) เพื่อสราง
ความคุนเคย
ความรูสึกเปน
เพื่อนรวมงาน
และความเปน
ผูรวมวิจัย 

 
 
1.2) เพื่อเสริมพลัง

ดานความรู
ความเขาใจ
เกี่ยวกับวิธี 
การวิจัยเชิง
ปฏิบัติการ
แบบมี 
สวนรวม 

บรรลุ 
ความคาดหวัง 

 
 
 
 
 
 

บรรลุ 
ความคาดหวัง 

 
 

- ในระยะแรกของการจัด
กิจกรรมพบวาผูรวมวิจัย  
บางรายมีทาทีเหนียมอาย 
และไมคอยใหความรวมมือ
ในการทํากิจกรรมมากนัก 

 
 

 
- เมื่อการนําเสนอผานไประยะ
หนึ่งพบวาผูรวมวิจัยบางราย
เร่ิมไมสนใจรับฟง ทั้งนี้อาจ
เนื่องมาจากเนื้อหาของการ
นําเสนอคอนขางเปนวิชาการ
ซึ่งยากตอการทําความเขาใจ 

- การสรางมิตรภาพและ
ความคุนเคยสามารถทํา
ไดหลายวิธี เชน การใช
กิจกรรมนันทนาการ กลุม
สัมพันธ การรับประทาน
อาหารรวมกัน และการ
ออก เยี่ยมบาน เปนตน 

 
-การนําเสนอกรอบแนวคิด
การวจิัยควรใชวิธีการ
นําเสนอที่เราความสนใจ
และงายตอการจดจํา เชน 
ใชเอกสารประกอบการ
บรรยาย การนําเสนอดวย
ภาพผานสื่อตางๆ เชน วีดี
ทัศน ไสลด หรือแผนภาพ 
เปนตน 

2) การนําเสนอ
แนวคิดเชิง
เทคนิคที่จะ
นํามาใชในการ
วิจัย 

 

- เพื่อใหผูรวมวิจัย
มีความรู ความ
เขาใจและ
สามารถนํา
แนวคิดเชิง
เทคนิคที่ไดไป
ประยุกตใชใน
การดําเนินงาน
ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

บรรลุ 
ความคาดหวัง 

 
 

- เมื่อการนําเสนอผานไประยะ
หนึ่งพบวาผูรวมวิจัยบางราย
เร่ิมไมสนใจรับฟง ทั้งนี้อาจ
เนื่องมาจากเนื้อหาของการ
นําเสนอคอนขางเปน
วิชาการซึ่งยากตอการทํา
ความเขาใจ 

- การนําเสนอแนวคิดเชิง
เทคนิคที่จะใหเกิดผลดี
ควรนําเสนอทั้งใน
รูปแบบการบรรยาย การ
สาธิต และการลงมือ
ปฏิบัติจริง รวมทั้งจะตอง
มีการทบทวนกอนการ
ปฏิบัติจริงทุกคร้ัง 

 

3) กิจกรรมเยี่ยม
บานผูปกครอง
นักเรียน 

 
 
 

3.1) เพื่อสรางสัม
พันธภาพอันดี
ใหเกิดขึ้น
ระหวางผูวิจัย
และผูรวมวิจัย 

 
 
 

บรรลุ 
ความคาดหวัง 

 
 
 
 
 
 

- เบื้องตนพบวาผูปกครอง
นักเรียนบางรายมีทาทาง
ประหมา เคอะเขิน และ 
ไมคอยแสดงความคิดเห็น
มากนัก 

 
 
 

- ผูวิจัยตองมีเทคนคิในการ
สรางบรรยากาศแหง
ความเปนกันเองให
เกิดขึ้น และที่สําคญัความ
เปนกัลยาณมิตรของ
ผูวิจัยจะสงผลใหการ
สรางมิตรภาพเปนไป
ดวยความราบรื่น 
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ตารางที่ 14 ขอสรุปจากการจัดกิจกรรมการสะทอนผลเมื่อสิ้นสุดขั้นตอนการเตรียมการ (ตอ) 
 

 

กิจกรรม 
 

สิ่งท่ีคาดหวัง 
 

ผลท่ีเกิดขึ้น 
 

ขอสังเกต 
 

ขอเสนอแนะ 
 

 3.2) เพื่อศึกษา
ขอมูลพื้นฐาน
เกี่ยวกับสภาพ
ความเปนอยู
ของ
ผูปกครอง
และเด็ก
นักเรียน 

บรรลุ 
ความคาดหวัง 

 
 

 - ตองมีการนัดหมายกับ
ผูปกครองนักเรียนกอน
ทุกคร้ัง โดยวันและเวลา
ในการนัดหมายนั้นให
เปนไปตามความตองการ
ของผูปกครองนักเรียน 

 

4) การจัดทําปฏิทิน
การดําเนินงาน
เพื่อการวิจัย 

 
 
 

- มีปฏิทินการ
ดําเนินงานเพื่อใช
เปนแนวทางใน
การดําเนินการ
วิจัยทั้ง 10 
ขั้นตอน 

บรรลุ 
ความคาดหวัง 

 
 
 
 

- ในเบื้องตนพบวาผูรวมวิจัย
ยังไมมีทักษะในการเขียน
ปฏิทินการดําเนินงาน 

- ในการจัดทําปฏิทินการ
ดําเนินงานควรมีการ
ทบทวนกรอบแนวคิดใน
การวิจัยและมีการระดม
สมองรวมกันระหวาง
ผูวิจัยและผูรวมวิจัย 
ทุกคน 

 

 
จากตารางที่ 14 ขอสรุปจากการจัดกิจกรรมการสะทอนผลเมื่อสิ้นสุดขั้นตอนการเตรียมการ 

พบวา ในขั้นตอนการเตรียมการมีการจัดกิจกรรมตางๆ รวม 4 กิจกรรม คือ 1) การเปดตัวโครงการวิจัยและ 
การนําเสนอกรอบแนวคิดการวิจัย 2) การนําเสนอแนวคิดเชิงเทคนิคที่จะนํามาใชในการวิจัย 3) กิจกรรมเยี่ยมบาน
ผูปกครองนักเรียน และ 4) การจัดทําปฏิทินการดําเนินงานเพื่อการวิจัย ซึ่งในแตละกิจกรรมมีขอสรุปดังนี้ 

1) กิจกรรมการเปดตัวโครงการวิจัยและการนําเสนอกรอบแนวคิดการวิจัย มีสิ่งที่คาดหวังวา
จะใหเกิดขึ้นก็คือใหผูวิจัยและผูรวมวิจัยเกิดความคุนเคย ความรูสึกเปนเพื่อนรวมงานและความเปนผูรวมวิจัย และ
ใหผูรวมวิจัยไดรับความรูความเขาใจเกี่ยวกับวิธีการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม ซึ่งผลจากการลงมือปฏิบัติ
พบวาบรรลุผลตามที่คาดหวัง 

ในการจัดกิจกรรมเพื่อสรางความคุนเคย ความรูสึกเปนเพื่อนรวมงานและความเปนผูรวมวิจัย
นั้น มีขอสังเกตวาในระยะแรกของการจัดกิจกรรมพบวาผูรวมวิจัยบางรายมีทาทีเหนียมอาย และไมคอยให 
ความรวมมือในการทํากิจกรรมมากนัก ดังนั้น ในเบื้องตนผูวิจัยและผูรวมวิจัยจึงไดใชกิจกรรมเกมและเพลง  
เปนสื่อเพื่อสรางบรรยากาศแหงมิตรภาพและความเปนกันเองใหเกิดขึ้น และสุดทายไดมีการรับประทานอาหาร
เย็นรวมกันอีกกิจกรรมหนึ่ง  จึงมีขอเสนอแนะวาในการสรางมิตรภาพและความคุนเคยนั้นสามารถทําไดหลายวิธี 
เชน การใชกิจกรรมนันทนาการ กลุมสัมพันธ การรับประทานอาหารรวมกัน และการออกเยี่ยมบานผูรวมวิจัย 
เปนตน ซึ่งกิจกรรมตางๆ เหลานี้นอกจากจะชวยใหกลุมผูรวมวิจัยมีความคุนเคยและสนิทสนมกันมากยิ่งขึ้นแลว 
ยังจะสงผลใหกิจกรรมตางๆ จัดขึ้นประสบผลสําเร็จไดมากยิ่งขึ้นเชนกัน 
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สวนการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสรางพลังความรูความเขาใจเกี่ยวกับวิธีการวิจัยเชิงปฏิบัติการ
แบบมีสวนรวมนั้น มีขอสังเกตวาเมื่อการนําเสนอผานไประยะหนึ่งพบวาผูรวมวิจัยบางรายเริ่มไมสนใจรับฟงใน
สิ่งที่ผูวิจัยนําเสนอ ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากเนื้อหาของการนําเสนอคอนขางเปนวิชาการซึ่งยากตอการทําความเขาใจ 
จึงสงผลใหผูรวมวิจัยเกิดความเบื่อหนายและขาดแรงจูงใจในการรับฟง  ดังนั้น จึงมีขอเสนอแนะวาในการ
นําเสนอกรอบแนวคิดการวิจัยควรใชวิธีการนําเสนอที่เราความสนใจและงายตอการจดจํา เชนใชเอกสาร
ประกอบการบรรยาย การนําเสนอดวยภาพผานสื่อตางๆ เชน วีดีทัศน ไสลด หรือแผนภาพ เปนตน 

2) กิจกรรมนําเสนอแนวคิดเชิงเทคนิคที่จะนํามาใชในการวิจัย มีสิ่งที่คาดหวังคือใหผูรวม
วิจัยมีความรู ความเขาใจและสามารถนําแนวคิดเชิงเทคนิคที่ไดไปประยุกตใชในการดําเนินงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ ซึ่งผลจากการลงมือปฏิบัติพบวาบรรลุความคาดหวัง ทั้งนี้ ในการจัดกิจกรรมดังกลาวมีขอสังเกตวา
เมื่อผูวิจัยไดนําเสนอแนวคิดตางๆ ผานไประยะหนึ่งพบวาผูรวมวิจัยบางรายเริ่มไมสนใจรับฟง ทั้งนี้อาจ
เนื่องมาจากเนื้อหาของการนําเสนอคอนขางเปนวิชาการซึ่งยากตอการทําความเขาใจ ดังนั้น จึงมีขอเสนอแนะวา
ในการนําเสนอแนวคิดเชิงเทคนิคที่จะใหเกิดผลดีควรนําเสนอทั้งในรูปแบบการบรรยาย การสาธิต และการลงมือ
ปฏิบัติจริง รวมทั้งจะตองมีการทบทวนกอนการปฏิบัติจริงทุกครั้งอีกดวย 

3) กิจกรรมเยี่ยมบานผูปกครองนักเรียน มีสิ่งที่คาดหวังคือ เพื่อสรางสัมพันธภาพอันดีให
เกิดขึ้นระหวางผูวิจัยและผูรวมวิจัย และเพื่อใหไดมาซึ่งขอมูลพ้ืนฐานเกี่ยวกับสภาพความเปนอยูของผูปกครอง
และเด็กนักเรียน ซึ่งผลจากการลงมือปฏิบัติพบวาบรรลุความคาดหวัง ทั้งนี้ ในการจัดกิจกรรมดังกลาวมีขอสังเกต
วาในระยะแรกของการเยี่ยมบานพบวาผูปกครองนักเรียนบางรายแสดงอาการประหมา เคอะเขิน และไมคอย
แสดงความคิดเห็นมากนัก ดังนั้น จึงมีขอเสนอแนะวาผูวิจัยจะตองมีเทคนิคในการสรางบรรยากาศแหงความเปน
กันเองใหเกิดขึ้น และที่สําคัญความเปนกัลยาณมิตรของผูวิจัยจะสงผลใหการสรางมิตรภาพเปนไปดวยความ
ราบรื่น ซึ่งจะสงผลใหผูปกครองนักเรียนหรือผูรวมวิจัยเต็มใจและพรอมที่จะใหความรวมมือในการใหขอมูล 
ตางๆ ที่จะเปนประโยชนตอการวิจัยมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ สิ่งสําคัญในการออกเยี่ยมบานก็คือการนัดหมาย ซึ่ง
ผูวิจัยจะตองทําการนัดหมายกับผูปกครองนักเรียนกอนทุกครั้งกอนออกเยี่ยมบาน โดยวันและเวลาในการนัด
หมายนั้นใหเปนไปตามความตองการของผูปกครองนักเรียนดวย เพราะการนัดหมายในลักษณะนี้จะทําใหเขามี
ความพรอมในการที่จะใหขอมูลตางๆ กับผูวิจัยไดอยางเต็มที ่

4) กิจกรรมการจัดทําปฏิทินการดําเนินงานเพื่อการวิจัย มีสิ่งที่คาดหวังคือเพื่อใหมีปฏิทิน
การดําเนินงานสําหรับใชเปนแนวทางในการดําเนินการวิจัยทั้ง 10 ขั้นตอนซึ่งผลจากการลงมือปฏิบัติพบวา
บรรลุผลตามที่คาดหวัง ทั้งนี้ มีขอสังเกตวาในเบื้องตนนั้นผูรวมวิจัยยังไมมีทักษะในการเขียนปฏิทินการ
ดําเนินงาน ดังนั้น จึงมีขอเสนอแนะวาในการจัดทําปฏิทินการดําเนินงานนั้นควรมีการทบทวนกรอบแนวคิดใน
การวิจัยและมีการระดมสมองรวมกันระหวางผูวิจัยและผูรวมวิจัยทุกคน 
 

ทั้งนี้ เพื่อใหเห็นภาพของการจัดกิจกรรมการสะทอนผลไดชัดเจนมากยิ่งขึ้น ผู วิจัยขอ
ยกตัวอยางทัศนะที่ไดจากการถอดบทเรียนของผูรวมวิจัยบางทานไวดังนี้ 
 

“สิ่งที่ดิฉันคาดหวังจากงานครั้งนี้คือการไดรวมเรียนรูในงานใหมๆ แนวคิดใหมๆ ซึ่งดิฉันก็
ไดเกิดการเรียนรูตามที่ไดคาดหวังเอาไวในระดับหนึ่ง ซึ่งคงเหมือนกับผูรวมวิจัยหลายๆ ทานในที่นี้ และสิ่งที่
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ดิฉันคิดวามีความสําคัญมากที่สุดในการดําเนินงานก็คือมิตรภาพ ความรัก และความสามัคคีในกลุมของผูรวมวิจัย
ของเรานี่เอง เพราะสิ่งนี้จะชวยทําใหงานของพวกเราดําเนินไปไดอยางราบรื่น ซึ่งผลที่จะตามมาก็คือจะทําใหพวก
เราเกิดการเรียนรูรวมกันอันจะนําไปสูการแกไขปญหาและการพัฒนาที่ยั่งยืนตอไป  แตในการนําเสนอความรู
หรือแนวคิดในเชิงวิชาการนั้นดิฉันคิดวาผูวิจัยควรจะนําเสนอสอดแทรกในทุกระยะของการวิจัยเพื่อที่จะชวยให 
ผูรวมวิจัยไดรูและเขาใจจนสามารถลงมือปฏิบัติไดอยางถูกตอง” 

(ลาวะดี กําลังทวี, 15 พฤศจิกายน 2553) 

 
“ในวันแรกที่ดิฉันไดมาเขารวมก็ไดหวังแตเพียงวาอยากใหศูนยพัฒนาเด็กเล็กของเราไดรับ

การพัฒนาใหดีขึ้นกวาในปจจุบัน จึงอยากเขามารวมเรียนรูเพื่อศึกษาแนวทางหรือวิธีการที่จะนํามาใชในการ
พัฒนาหรือแกปญหาที่มีอยูใหได แตหลังจากที่ไดเขารวมงานในวันแรกมาจนถึงวันนี้ทําใหดิฉันไดเรียนรูถึง
รูปแบบ วิธีการ และเทคนิคตางๆ ที่ผูวิจัยไดนําเสนอในระดับหนึ่ง ซึ่งเริ่มสรางความมั่นใจใหกับดิฉันไดวาจะ
สามารถนํามาใชในการพัฒนางานและแกปญหาในศูนยพัฒนาเด็กเล็กของเราได  แตสําหรับในการนําเสนอขอมูล
ที่เปนความรูตางๆ ในเชิงวิชาการนั้น ดวยผูรวมวิจัยตางก็มาจากหลากหลายกลุมซึ่งมีพ้ืนฐานความรูคอนขาง
แตกตางกันจึงอาจรับรูไดชาหรือเร็วตางกันไปดวย ดิฉันจึงอยากใหผูวิจัยนํามาสอดแทรกในทุกระยะของการ
ดําเนินงานดวย และที่สําคัญดิฉันไดเรียนรูวาการที่จะทํางานใดๆ ใหสําเร็จไดนั้นจะตองเกิดขึ้นจากความรวมมือ
รวมใจของผูเกี่ยวของทุกฝายอีกดวย...” 

(จีรภา  กานพรหมมา, 15 พฤศจิกายน 2553) 

 

ผลจากการจัดกิจกรรมการสะทอนผลเมื่อสิ้นสุดขั้นตอนการเตรียมการ ทําใหผูวิจัยและผูรวม
วิจัยเกิดการเรียนรูรวมกันวากิจกรรมดังกลาวนี้นอกจากจะเปนการทบทวนเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณในการ
ทํางานรวมกันระหวางผูวิจัยและผูรวมวิจัยแลว ยังชวยปองกันและแกไขปญหาที่อาจจะเกิดขึ้นทั้งในปจจุบันและ
อนาคต และในขณะเดียวกันก็คงไวซึ่งวิธีการทํางานที่ดีอยูแลว 

หลังจากกิจกรรมการถอดบทเรียนเสร็จสิ้นลง ผูวิจัยและผูรวมวิจัยไดนัดหมายวันและเวลาใน
การดําเนินการตามขั้นตอนที่ 2 การวางแผน(planning) โดยการกําหนดรวมกันวาใหมีการจัดกิจกรรมครั้งแรกของ
ขั้นตอนการวางแผนขึ้นในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2553  ณ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กดงพอง 
 

ขั้นตอนที่ 2 การวางแผน (planning)  

ผูวิจัยและผูรวมวิจัยไดรวมกันกําหนดใหมีการดําเนินกิจกรรมในขั้นตอนการวางแผน รวม 3 
ครั้ง และมีกิจกรรมที่ เกิดจากการจัดกระทํารวมกันระหวางผู วิจัยและผูรวมวิจัย  รวม 3 กิจกรรม  คือ 1)  
การวิเคราะหสภาพของงานที่ตองการพัฒนาหรือตองการเปลี่ยนแปลง 2) การจัดทําแผนปฏิบัติการ (action plan) 
และ 3) การสะทอนผลการดําเนินงาน ซึ่งสรุปเปนตารางแสดงกิจกรรมและการดําเนินงานไดดังตารางที่ 15 
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ตารางที่ 15 กิจกรรมและการดําเนินงานในขั้นตอนการวางแผน 
 

คร้ัง
ท่ี 

วัน/เวลาที่
ดําเนินการ 

กิจกรรม วัตถุประสงค หลักการ/แนวคิดที่ยึดถือ 

 

1 
 

29 พ.ย. 53 
 

การวิเคราะหสภาพของ
งานที่ตองการพัฒนาหรือ
ตองการเปลี่ยนแปลง  

 

- รวมกันวิเคราะหสภาพของ 
  งานที่ตองการพัฒนาหรือ 
  ตองการเปลี่ยนแปลง 

 

- คํานึงถึง “การดึงศักยภาพ 
  ของผูรวมวิจัยออกมาอยาง 
  เต็มที่กอน” 
- ยึดถือหลักการ “ตระหนัก 
  ในศักยภาพ ความเชี่ยวชาญ  
  และการเปนผูมีสวนไดเสีย 
  จากภายในชุมชนเอง” 
 

 

2 
 

30 พ.ย. 53 
 

 

การจัดทําแผนปฏิบัติการ 
(action plan) 

 

- รวมกันจัดทําแผนปฏิบัติการ 
  เพื่อเปนแนวทางในการ 
  พัฒนา 

 

- ยึดถือจรรยาบรรณ “ใหผู
รวมวิจัยมีสวนรวมในการ
ออกแบบ
กระบวนการวิจัยมาก
ที่สุด  มีการปรึกษาหารือ
รวมกัน และขอเสนอแนะ
ไดรับความเห็นชอบจาก
ทุกฝาย” รวมทั้งบทบาท
อื่นๆ ที่ระบุไวใน 10 
บทบาทของนักวิจัย 

 
 

3 
 

3 ธ.ค. 53 
 

การสะทอนผลการ
ดําเนินงาน 

 

- เพื่อถอดบทเรียนที่ไดจาก 
การปฏิบัติกิจกรรมรวมกัน 

 

 

- ยึดถือหลักการ “รับฟง
ขอคิดเห็นจากผูรวมวิจัย
ทุกคน” และหลักการ
อื่นๆ ตามที่ระบุไวใน  
10 หลักการของการวิจัย
เชิงปฏิบัติการแบบมี 
สวนรวมตามกรอบ
แนวคิดของ วิโรจน  
สารรัตนะ (2553) 
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1) การวิเคราะหสภาพของงานที่ตองการพัฒนาหรือตองการเปล่ียนแปลง  ไดจัดขึ้นเมื่อวันที่ 
29 พฤศจิกายน 2553 ณ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กดงพอง โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหผูรวมวิจัยไดรวมกันวิเคราะหสภาพ
ของงานที่ตองการพัฒนาหรือตองการเปลี่ยนแปลง เพื่อระบุ “สภาพที่เคยเปนมา” “สภาพปจจุบัน” “สภาพปญหา” 
“สภาพที่คาดหวังจากการแกปญหา” “ทางเลือกที่หลากหลายเพื่อการแกปญหา” “การประเมินและเลือกทางเลือก
เพื่อปฏิบัติการแกปญหา” ซึ่งกิจกรรมนี้จัดขึ้นจากแนวคิดเกี่ยวกับ “การดึงศักยภาพของผูรวมวิจัยออกมาอยาง
เต็มที่กอน” และยึดถือหลักการ “ตระหนักในศักยภาพ ความเชี่ยวชาญ และการเปนผูมีสวนไดเสียจากภายใน
ชุมชนเอง”  

โดยในชวงแรกเริ่มจากผูวิจัยไดเรียนเชิญนายสุรัตน จันทาสีกา ผูใหญบานดงพอง และนาง
ทองดาว อุปทุม อดีตครูผูดูแลเด็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็กดงพอง (สองทานนี้เปนผูรวมวิจัยในการวิจัยครั้งนี้ดวย) มา
เลาประวัติความเปนมาของหมูบานและประวัติของศูนยพัฒนาเด็กเล็กดงพองใหผูวิจัยและผูรวมวิจัยได   รับทราบ
รวมกัน ซึ่งกอนที่นายสุรัตนจะทําการบรรยายผูวิจัยไดแจกเอกสารซึ่งเปนขอมูลเกี่ยวกับประวัติความเปนมาของ
หมูบานดงพองที่ไดมากจากการสัมภาษณผูรูในชุมชน ที่ผูวิจัยไดทําการศึกษาไวในระยะของการเตรียมการกอน
ลงพื้นที่ (ชวงวันระหวางวันที่ 27 – 30 มิถุนายน 2553) ใหกับผูรวมวิจัยทุกคนเพื่อทําการศึกษาไปพรอมๆ กับการ
รับฟง (ดูภาพที่ 49) 
 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 49 นายสุรัตน จันทาสีกา เลาประวัติความเปนมาของหมูบานดงพอง 
 

เมื่อนายสุรัตนเลาจบลงก็ได เปดโอกาสใหผูรวมวิจัยซักถามขอสงสัย พรอมทั้งแสดง 
ความคิดเห็นเพิ่มเติม จากนั้นผูวิจัยและผูรวมวิจัยไดรวมกันสรุปขอมูลเกี่ยวกับประวัติความเปนมาของหมูบาน 
ดงพอง ไดดังนี้ 

ประวัติความเปนมาของหมูบานดงพอง 
สมัยกอนนั้นที่ตั้งบริเวณบานดงพองมีสภาพเปนปารกชัฏซึ่งเปนที่อยูอาศัยของสัตวปาตางๆ 

หลายชนิด  เนื่องดวยที่ดินบริเวณนี้เปนที่ราบลุมติดกับชายฝงลําน้ําพอง จนกระทั่งในป พ.ศ. 2461 นายวรจักร  
ชมออน หรือที่ชาวบานนิยมเรียกกันวา “นายวอ” กับพวกเพื่อนๆ รวมประมาณ 3 ครอบครัวไดอพยพยายถิ่น
ฐานจากจังหวัดอุบลราชธานีมาอาศัยอยูในที่แหงนี้ และ ตอมาอีกไมนานก็ไดมีชาวบานจากบานหนองโก ตําบล 
บานแพง อําเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคามยายถิ่นฐานเขามาอยูอีกเพิ่มเติมอีกประมาณ 10 ครอบครัว ซึ่ง 
นําทีมโดย หลวงปูสี ยโสธโร จากนั้นในป พ.ศ. 2463 ชาวบานก็ไดพากันตั้งวัดเพื่อใหเปนที่จําพรรษาของ 
หลวงปูสีโดยใหชื่อวัดวา “วัดทาราษฎร” ซึ่งแผลงมาจากคําวา“ทาลาด” เพราะลักษณะของที่ดินวัดนั้นลาดเอียง

“...นายวรจักร ชมออน กับพรรคพวกอีกประมาณ 
3 ครอบครัวไดเขามาตั้งรกราก ณ ที่แหงนี้เปน
กลุมแรก...” 
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ไปกับลําน้ําพอง ซึ่งเมื่อต้ังวัดแลวก็ไดมีพระภิกษุยายมาจําพรรษารวมกับหลวงปูสีอีก 5 รูป และในป พ.ศ. 2466 
ไดมีการประกาศจัดตั้งหมูบานอยางเปนทางการ โดยใชช่ือวา “บานดงพอง” โดยตั้งช่ือตามลักษณะของปาทึบ 
ที่ติดกับลําน้ําพองนั่นเอง และมีผูใหญบานคนแรกซึ่งไดรับการแตงตั้งโดยนายอําเภอเมืองขอนแกนคือ นายเหลว 
นุศรีอัน ซึ่งดํารงตําแหนงระหวางป พ.ศ. 2466 – 2481 จากนั้นก็มีผูใหญบานคนอื่นๆ มาดํารงตําแหนงผลัดเปลี่ยน
หมุนเวียนกันตามวาระ คือ นายสาร  ก้ังจําปา (พ.ศ. 2482 – 2498) นายเจน นุศรีอัน (พ.ศ. 2499 – 2523)  นายอุทัย 
มุงหมาย (พ.ศ. 2524 – 2528) นายอุดม โพธิรุด (พ.ศ. 2529 – 2550) และ นายสุรัตน จันทาสีกา (พ.ศ. 2550 – 
ปจจุบัน) 

บานดงพองมีประวัติความเปนมาที่นาสนใจอีกประการหนึ่งคือ เมื่อป พ.ศ. 2521 ไดเกิดเหตุ
อุทกภัยขึ้นในหมูบาน จนเปนเหตุใหน้ําทวมบานเรือนทุกหลังคาเรือนจนชาวบานไมสามารถที่จะอาศัยอยูใน
หมูบานได ทางราชการจึงไดแกปญหาความเดือดรอนใหในเบื้องตนโดยใหชาวบานทั้งหมดไปอาศัยอยูที่ในที่พัก
ซึ่งจัดใหภายในบริเวณศาลากลางจังหวัดขอนแกน และบางสวนก็ไปอาศัยอยูในศาลาวัดศรีนวลในตัวเมือง
ขอนแกน สวนสัตวเลี้ยงของชาวบาน เชน วัว และควาย ไดถูกนําไปเลี้ยงไวช่ัวคราวภายในบริเวณสํานักงานที่ดิน
จังหวัดขอนแกน ซึ่งกวาระดับน้ําจะลดลงก็ใชเวลาประมาณ 1 เดือน กอนที่ชาวบานจะไดกลับมาซอมแซม
บานเรือนและกลับเขามาอาศัยอยูดังเดิมได และใชเวลาประมาณ 1 ปในการบูรณะบานเรือน สถานที่สําคัญใน
หมูบาน และเทือกสวนไรนาของชาวบานเพื่อใหกลับสูสภาพเดิม 

ปจจุบันบานดงพอง ต้ังอยูที่หมูที่ 10 ตําบลศิลา อําเภอเมืองขอนแกน จังหวัดขอนแกน มีเนื้อที่
ทั้งหมด 2,080 ไร มีบานเรือนจํานวน 298  หลังคาเรือน มีประชากรทั้งสิ้น 1,126  คน แยกออกเปน เพศชาย 561 
คน และ เพศหญิง 565 คน ภาษาที่ใชกันในหมูบานคือภาษาไทยอีสาน ศาสนาที่ชาวบานสวนใหญนับถือคือ
ศาสนาพุทธ อาชีพหลักของชาวบานคืออาชีพเกษตรกร เชน ทํานา ทําไร ทําสวน และอาชีพอื่นๆ เชน รับจาง และ
รับราชการบางสวน ในหมูบานแหงนี้มีวัด 1 แหง คือ วัดทาราษฎรดงพอง สังกัดมหานิกาย มีโรงเรียนระดับ
ประถมศึกษา 1 แหงคือ โรงเรียนบานดงพอง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 1 
และมีศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 1 แหง คือศูนยพัฒนาเด็กเล็กดงพอง สังกัดองคการบริหารสวนตําบลศิลา 

ในดานสภาพภูมิประเทศนั้น บานดงพองมีอาณาเขตดังนี้ คือ ทิศเหนือจรดลําน้ําพอง ทิศใต
จรดตาํบลบึงเนียม ทิศตะวันออกจรดลําน้ําพองกับตําบลบึงเนียม และทิศตะวันตกจรดบานหนองหินกับบานโกทา
ซึ่งอยูในเขตรับผิดชอบของตําบลศิลา อําเภอเมืองขอนแกน จังหวัดขอนแกนดวยเชนกัน โดยที่ต้ังบานดงพองนั้น
มีลักษณะเปนที่ราบลุมตั้งอยูติดกับลําน้ําพอง และหวยพระคือ และที่สําคัญคือมีคลองชลประทานที่มีน้ําไหลผาน
ตลอดป ดังนั้นพื้นที่สวนใหญจึงถูกใชสําหรับทําการเกษตร เชน ทํานา ทําไร และทําสวน ซึ่งชาวบานสามารถ 
ทํานาไดถึงปละ 2 ครั้ง คือ การทํานาป และการทํานาปรัง 

ในดานสาธารณูปโภคและสาธารณูปการนั้นพบวา บานดงพองมีไฟฟาใชครั้งแรกเมื่อป พ.ศ. 
2524 ปจจุบันชาวบานมีไฟฟาใชกันครบทุกหลังคาเรือนซึ่งไดรับบริการจากการไฟฟาสวนภูมิภาค จากนั้นใน  
ป พ.ศ. 2537 ก็ไดมีประปาหมูบานเกิดขึ้นโดยใชน้ําจากลําน้ําพอง ตอมาในป พ.ศ. 2539 ไดมีการสรางถนน
คอนกรีตภายในหมูบานขึ้นเปนครั้งแรกโดยไดรับงบประมาณจากสภาตําบลศิลา(ปจจุบันคือองคการบริหาร 
สวนตําบลศิลา) นอกจากนี้ยังมีกลุมกิจกรรมตางๆ ในหมูบานเชน กลุมธนาคารขาว กลุมโรงสีขาว กลุมทอเสื่อ 
กลุมเลี้ยงปลาในกระชัง กลุมเลี้ยงโค กลุมปุยหมัก และกลุมอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน  
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หลังจากผูวิจัยและผูรวมวิจัยไดรวมกันสรุปขอมูลประวัติหมูบานเสร็จสิ้นลง ผูวิจัยไดอาน
ขอมูลที่ไดจากการสรุปรวมกันนั้นใหผูรวมวิจัยรับฟงอีกหนึ่งรอบกอนที่จะมีการลงความเห็นเพื่อยอมรับในความ
ถูกตองของขอมูลรวมกัน  จากนั้นเพื่อเปนการสรางบรรยากาศใหเกิดการผอนคลายผูวิจัยและผูรวมวิจัยจึงได
นําเอากิจกรรมเพลงและเกมมาใชเพื่อสรางการผอนคลายกอนที่จะรับฟงการบรรยายในชวงตอไป  

ตอจากนั้นผูวิจัยไดเรียนเชิญนางทองดาว อุปทุม มาเลาถึงประวัติของศูนยพัฒนาเด็กเล็กดงพอง
ใหผูรวมวิจัยไดรับทราบ ซึ่งกอนที่นางทองดาวจะทําการบรรยายผูวิจัยไดแจกเอกสารซึ่งเปนขอมูลเกี่ยวกับประวัติ
ความเปนมาของศูนยพัฒนาเด็กเล็กดงพองที่ไดจากการสัมภาษณผูรูในชุมชน ที่ผูวิจัยไดทําการศึกษาไวในระยะ
ของการเตรียมการกอนลงพื้นที่ (ชวงวันระหวางวันที่ 27 – 30 มิถุนายน 2553) ใหกับผูรวมวิจัยทุกคนเพื่อ
ทําการศึกษาไปพรอมๆ กับการรับฟง (ดูภาพที่ 50) 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 50 นางทองดาว  อุปทุม เลาประวัติความเปนมาของศูนยพัฒนาเด็กเล็กดงพอง 
 

เมื่อนางทองดาวเลาจบลงก็ไดเปดโอกาสใหผูรวมวิจัยซักถามขอสงสัย พรอมทั้งแสดงความ
คิดเห็นเพิ่มเติม จากนั้นผูวิจัยและผูรวมวิจัยไดรวมกันสรุปขอมูลเกี่ยวกับประวัติความเปนมาของศูนยพัฒนา 
เด็กเล็กดงพอง ไดดังนี้ 

ประวัติความเปนมาของศูนยพัฒนาเด็กเล็กดงพอง 
เมื่อป พ.ศ. 2522 นางอมรรัตน ศรีปะยา พัฒนากรจากสํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอเมือง

ขอนแกน ซึ่งมีหนาที่ดูแลรับผิดชอบงานพัฒนาชุมชนในหมูบานดงพอง กับ นางวราภรณ สําเริง ภรรยาของ 
นายสุรศักดิ์ สําเริง (อดีตครูโรงเรียนบานดงพอง) ไดรวมกันชักชวนผูปกครองเด็กปฐมวัยในหมูบานใหนําเด็กใน
ปกครองที่มีอายุระหวาง 2 – 5 ป มารวมกลุมกันเพื่อจัดการเลี้ยงดูโดยมีวัตถุประสงคเพื่อเปนการแบงเบาภาระ
ผูปกครองที่สวนใหญตองออกไปประกอบอาชีพในเวลากลางวันและเพื่อเตรียมความพรอมใหแกเด็กในเบื้องตน
กอนสงเขาเรียนในระดับประถมศึกษา ซึ่งปรากฏวามีผูปกครองเด็กใหความสนใจกันเปนอันมากและสง 
บุตรหลานของตนมาเขารวมจํานวนประมาณ 50 คน โดยในปแรกไดใชโรงมหรสพของวัดทาราษฎรดงพองเปน
สถานที่จัดกิจกรรมใหกับเด็กๆ สําหรับเงินงบประมาณในการดําเนินการนั้นไดขอบริจาคจากผูปกครองเด็ก 
รายละ 20 บาทตอเดือนเพื่อจายเปนคาตอบแทนผูดูแลเด็ก สวนอาหารกลางวันและอาหารเสริมอื่นๆ นั้นผูปกครอง
จะเปนผู เตรียมใหเด็กนํามารับประทานกันเอง สวนหนังสือ สื่อการเรียนการสอน และของเลนไดมาจาก 
การบริจาคของผูปกครองและผูมีจิตศรัทธาทั่วไป 

“...เมื่อป 2522 นางอมรรัตน ศรีปะยา ไดเปนคนริเริ่มใน
การชักชวนผูปกครองใหสงบุตรหลานเขามารับการเลี้ยงดู
ดวยกัน และไดจัดตั้งเปนศูนยรับเลี้ยงเด็กขึ้นมา...” 
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การดําเนินงานในเบื้องตนนั้นเปนไปตามอัตภาพอันเกิดจากความรวมมือรวมใจของผูปกครอง 
และคนในชุมชน จนกระทั่งตอมาในป พ.ศ. 2525 สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอเมืองขอนแกน รวมกับองคการ 
UNICEF (United Nations International Children's Emergency Fund หรือองคการจัดหาทุนสงเคราะหเด็กยาม
ฉุกเฉิน) ก็ไดเขามาใหความชวยเหลือโดยมีการจัดสรางอาคารขึ้น 1 หลังในบริเวณที่ดินซึ่งเปนที่ต้ังของธนาคาร
ขาวของหมูบาน จึงทําใหตองยายสถานที่ดําเนินการจากโรงมหรสพของวัดทาราษฎรมาอยูในสถานที่แหงใหมนี้
จนถึงปจจุบันและไดใชช่ืออยางเปนทางการวา “ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานดงพอง” ซึ่งอยูในความดูแลของสํานักงาน
พัฒนาชุมชนอําเภอเมืองขอนแกน ดังนั้นงบประมาณในการดําเนินงานและการบริหารจัดการจึงเริ่มเปลี่ยนไป เชน 
ในปแรกๆ ผูดูแลเด็กจะไดรับเงินคาตอบแทนตอคนเปนรายเดือนๆ ละ 1,500 บาท และจะถูกสงไปเขารับการ
อบรมเกี่ยวกับการเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยตามที่หนวยงานตางๆ จัดขึ้นบางแมจะยังไมบอยนัก ในดานวัสดุอุปกรณ  
สื่อการเรียนการสอนสํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอเมืองขอนแกนมีการจัดสรรใหบางในแตละปแตก็ยังไมเพียงพอ
กับความตองการของเด็กนักเรียน ในสวนของอาหารกลางวันและอาหารเสริม (นม) นั้น ผูปกครองเด็กยังคงเปน
ผูรับผิดชอบในการจัดหามาใหเด็กรับประทานเองเชนเดิม   

จากป พ.ศ. 2525 เปนตนมาศูนยพัฒนาเด็กเล็กดงพองก็ไดรับงบประมาณสนับสนุนในการ
ดําเนินการจากสํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอเมืองขอนแกนในระดับหนึ่งซึ่งดีกวาในอดีตที่ผานมาเล็กนอย 
จนกระทั่งในป พ.ศ. 2534 ก็ถึงชวงวิกฤตเพราะผูดูแลเด็กไดพากันลาออกหมดโดยมีสาเหตุหลักมาจากเงิน
งบประมาณในการสนับสนุนดานตางๆ ที่เคยไดรับการชวยเหลือเริ่มลดนอยลง และเหลือนักเรียนในศูนย
ประมาณ 5 คนเทานั้น ดังนั้น นายอุดม โพธิรุด ซึ่งเปนผูใหญบานดงพองในสมัยนั้นจึงไดไปชักชวนให นางเสริม 
จันทาสีกา พรอมกับ นางหลา ศรีโทมี ซึ่งในขณะนั้นทั้งสองทานไดดํารงตําแหนงคณะกรรมการศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กดงพองอยูดวยใหมาทําหนาที่ผูดูแลเด็กแทนกลุมที่ลาออกไป ซึ่งในระหวางที่ทั้งสองทานไดทําหนาที่ผูดูแล
เด็กอยูในศูนยพัฒนาเด็กเล็กแหงนี้จะไดรับเงินคาตอบแทนรายเดือนจากทางสํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอเมือง
ขอนแกนรวมกันเพียง 500 บาทตอเดือนเทานั้น ทําใหทางศูนยตองขอรับบริจาคจากผูปกครองนักเรียนอีกรายละ 
30 บาทตอเดือนเพื่อนํามาเปนคาตอบแทนรายเดือนของผูดูแลเด็ก และเมื่อดําเนินการไปไดสักระยะหนึ่งก็มี
จํานวนนักเรียนเพิ่มมากขึ้นจนถึง 70 คนตอปดวยเหตุที่วาผูปกครองนักเรียนสวนใหญมีความเชื่อมันในตัวของ
ผูดูแลเด็กวาเปนผูที่มีความเสียสละและอุทิศตนใหกับเด็กอยางแทจริง สําหรับดานอาหารกลางวันและอาหารเสริม
(นม) นั้น ผูปกครองเด็กนักเรียนจะเปนผูจัดเตรียมใหเด็กนํามาจากบานเพื่อรับประทานรวมกัน และในดานสื่อ 
การเรียนการสอนสวนใหญจะไดรับการบริจาคจากหนวยงานภายนอกและผูปกครองนักเรียนซึ่งไมเพียงพอกับ
ความตองการของนักเรียนแตอยางใด 

ในป  พ .ศ . 2538 นางเสริม  จันทาสีกา  ไดลาออกจากการเปนผูดูแลเด็กเพื่อไปทํางาน  
ณ ตางประเทศ และไดใหลูกสาวคือ นางมันทนา สมอุมจารย มาทําหนาที่แทน ซึ่งนางมันทนานั้นไดเคยมาฝกการ
ดูแลเด็กในศูนยแหงนี้รวมกับมารดาอยูประมาณสองปกอนหนาที่จะเขามาทํางานอยางเต็มตัว ซึ่งในชวงป พ.ศ. 
2538 นี้ ทางสํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอเมืองขอนแกนไดใหการสนับสนุนงบประมาณเพื่อเปนคาตอบแทน 
รายเดือนใหกับผูดูแลเด็กรายละ 3,000 บาทตอเดือน และมีการจัดสงผูดูแลเด็กไปอบรมใหความรูดานการดูแลและ
พัฒนาเด็กประมาณปละ 1 ครั้ง แตก็ยังไมมีงบประมาณสนับสนุนในเรื่องของอาหารกลางวัน และอาหารเสริม (นม) 
จะมีก็เพียงการสนับสนุนสื่อและอุปกรณการเรียนการสอนบางเปนครั้งคราวซึ่งมีจํานวนไมมากนัก 
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ป พ.ศ. 2543 นางหลา ศรีโทมี ไดลาออกจากการเปนผูดูแลเด็ก และไดมี นางจีรภา  กานพรหมมา 
เขามาทําหนาที่แทนรวมกับผูดูแลเด็กที่เหลือคือ นางมันทนา สมอุมจารย และในขณะนั้นมีนักเรียนรวม 43 คน 
โดยไดรับงบประมาณสนับสนุนจากสํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอเมืองขอนแกนเพื่อเปนคาตอบแทนครูราย
เดือนๆ ละ 3,000 บาทตอคน แตยังไมมีงบประมาณสนับสนุนดานอื่นๆ จนกระทั่งในป พ.ศ. 2544 สํานักงาน
พัฒนาชุมชนอําเภอเมืองขอนแกน จึงไดมีการจัดสรรเงินงบประมาณเพื่ออาหารกลางวันและอาหารเสริม (นม)  
มาใหกับเด็กนักเรียนในศูนยจึงทําใหการบริหารจัดการเริ่มดีขึ้นกวาปที่ผานมาเล็กนอย 

ตอมาในป พ.ศ. 2545 (ชวงตนปงบประมาณ พ.ศ. 2546) กรมการพัฒนาชุมชนก็ไดถายโอน
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กดงพองมาใหองคการบริหารสวนตําบลศิลาดําเนินการตามภารกิจการถายโอนที่กําหนดไวใน
พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 โดยใน
การถายโอนในครั้งนั้นมีจํานวนผูดูแลเด็กที่รับถายโอนมา 2 ราย คือ นางจีรภา กานพรหมมา และนางมันทนา 
สมอุมจารย และมีนักเรียนที่ไดรับถายโอนมาในปแรกรวม 49 คน แยกเปนนักเรียนชาย 27 คน และนักเรียนหญิง 
22 คน ซึ่งการถายโอนครั้งนี้ก็ไดทําใหการบริหารจัดการของศูนยพัฒนาเด็กเล็กดงพองเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมอีก
ครั้งหนึ่งโดยมีสํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลศิลาเปนผูดูแลรับผิดชอบในการดําเนินงานภายใตการ
ควบคุมดูแลและสนับสนุนงบประมาณในการดําเนินงานทุกดานจากองคการบริหารสวนตําบลศิลา จนกระทั่งใน
ป พ.ศ. 2547 องคการบริหารสวนตําบลศิลา ก็ไดมีการจัดตั้งสวนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม(ปจจุบันไดยก
ฐานะเปนกองการศึกษา) ขึ้นเพื่อมาดูแลรับผิดชอบงานดานนี้โดยตรง จึงทําใหการบริหารจัดการศูนยพัฒนา 
เด็กเล็กดงพองตองปรับเปลี่ยนไปอีกครั้งหนึ่งซึ่งนับวาเปนการเปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
แหงนี้ และชื่อของศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานดงพองก็ไดถูกปรับเปลี่ยนเปน “ศูนยพัฒนาเด็กเล็กดงพอง” ต้ังแตนั้นมา  

หลังจากผูวิจัยและผูรวมวิจัยไดรวมกันสรุปขอมูลประวัติศูนยพัฒนาเด็กเล็กดงพองเสร็จสิ้นลง  
ผูวิจัยไดอานขอมูลที่ไดจากการสรุปรวมกันนั้นใหผูรวมวิจัยรับฟงอีกหนึ่งรอบกอนที่จะมีการลงความเห็นเพื่อ
ยอมรับในความถูกตองของขอมูลรวมกัน  จากนั้น ผูวิจัยและผูรวมวิจัยไดรวมกันแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม
เกี่ยวกับขอมูลประวัติหมูบานและประวัติศูนยพัฒนาเด็กเล็กดงพอง โดยไดขอสรุปรวมกันวาขอมูลเหลานี้เปน
ขอมูลที่สําคัญและมีความจําเปนตอการนําไปใชเปนแนวทางในการวางแผนการจัดการศึกษาของศูนยพัฒนา 
เด็กเล็กดงพอง เพราะขอมูลดานความเปนมาในอดีตสามารถใชเปนพื้นฐานสําหรับการพัฒนางานในปจจุบันและ
อนาคตไดเปนอยางดี  ดังจะขอยกตัวอยางทัศนะของผูรวมวิจัยบางทานที่ไดกลาวไว ดังนี้ 
 

“แมดิฉันจะเปนคนที่เกิดในหมูบานดงพองก็จริง แตก็ไมเคยไดทราบรายละเอียดในเรื่องของ
ประวัติหมูบานและประวัติความเปนมาของศูนยพัฒนาเด็กเล็กดงพอง อยางที่ไดฟงทั้งสองทานเลาในวันนี้ ซึ่ง
นับวาเปนเรื่องที่นาสนใจและมีความจําเปนที่เราจะตองรูจักประวัติหมูบานและประวัติศูนยพัฒนาเด็กเล็กของเรา
เปนอยางดี เพื่อที่จะสามารถเลาสูรุนลูกรุนหลานตอไปได และที่สําคัญขอมูลเหลานี้สามารถนํามาเปนขอมูล
พ้ืนฐานในการที่จะพัฒนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กดงพองของเราตอไป...”  

(นรัญญา จันทาสีกา, 29 พฤศจิกายน 2553) 
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“ผมเห็นดวยกับคุณนรัญญาพูดทุกประการ นั้นเพราะวาการที่เราไดรับรูประวัติความเปนมา 
ของหมูบานและประวัติของศูนยพัฒนาเด็กเล็กดงพองของเรา ก็จะชวยใหเรามองเห็นภาพตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน
ไดอยางชัดเจนมากยิ่งขึ้นซึ่งจะเปนประโยชนตอการพัฒนาที่จะเกิดขึ้นในอนาคต...” 

     (ณรงค มูลมอม, 29 พฤศจิกายน 2553) 
 

ในชวงสุดทายผูวิจัยไดเรียนเชิญ นางจีรภา กานพรหมมา ซึ่งมีตําแหนงเปนผูชวยครูผูดูแลเด็ก
รักษาการในตําแหนงหัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กดงพองคนปจจุบัน มาเลาเกี่ยวกับสภาพอดีต สภาพปจจุบัน และ
ปญหาของศูนยพัฒนาเด็กเล็กในปที่ผานมา  หลังจากนั้นไดเรียนเชิญ นางมันทนา สมอุมจารย ซึ่งปจจุบันเปน
ผูชวยครูผูดูแลเด็ก มานําเสนอผลการประเมินมาตรฐานศูนยพัฒนาเด็กเล็กดงพองในปที่ผานมาใหผูรวมวิจัยไดรับ
ทราบรวมกัน (ดูภาพที่ 51) 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 51 การนําเสนอประวัติความเปนมาของศูนยพัฒนาเด็กเล็กดงพองและผลการประเมินในปที่ผานมา 
 

เมื่อการนําเสนอเสร็จสิ้นลงก็ปลอยใหผูรวมวิจัยรวมกันคิดและพิจารณาเพื่อรวมกันกําหนด 
“สภาพที่คาดหวังจากการแกปญหา” “ทางเลือกที่หลากหลายเพื่อการแกปญหา” และ “การประเมินและเลือก
ทางเลือกเพื่อปฏิบัติการแกปญหา”  และหลังจากที่ผูวิจัยไดปลอยใหผู รวมวิจัยรวมกันวิเคราะหและกําหนด
ประเด็นตางๆ ดังกลาวตามประสบการณและทุนความรูที่มีอยูเดิมของพวกเขาแลว ก็ไดนําเอาสิ่งที่ศึกษาไวคือ
หลักการ แนวคิด และทฤษฎีของการจัดการศึกษาปฐมวัยที่ไดกลาวไวในบทที่ 2 มาเสริมหรือนําเขาสูวงสนทนา
กับผูรวมวิจัยเพื่อใหไดรับรูและพิจารณารวมกัน ซึ่งมีผลใหผูรวมวิจัยนําเอาแนวคิดเชิงทฤษฎีที่ผูวิจัยนําเขาไป
เสริมนั้นไปบูรณาการเขากับสิ่งที่ผูรวมวิจัยรวมกันคิดและกําหนดขึ้นจากประสบการณและทุนความรูเดิม ซึ่งผล
จากการดําเนินการดังกลาวทําใหไดมาซึ่งขอสรุปรวมกันดังนี้ 

สภาพที่เคยเปนมาในอดีต 
จากขอสรุปรวมกันของผูวิจัยและผูรวมวิจัยเกี่ยวกับสภาพที่เคยเปนมาในอดีตของศูนยพัฒนา

เด็กเล็กดงพองนั้น สามารถแบงออกไดเปน 4 ชวงคือ ชวงบุกเบิก (พ.ศ. 2522 – 2525) ชวงสานตอ (พ.ศ. 2525-
2534) ชวงวิกฤต (พ.ศ. 2534-2538) และ ชวงกอนการถายโอนสูทองถิ่น (พ.ศ. 2538-2545) ซึ่งในแตละชวงนั้นจะ
มีขอสรุปเกี่ยวกับสภาพการดําเนินงาน สภาพปญหาที่พบ แนวทางการแกไขปญหา และผลจากการแกไขปญหา 
โดยอางอิงตามแนวทางการประเมินคุณภาพตามเกณฑมาตรฐานกลางการดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็กของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นซึ่งแบงเกณฑการประเมินออกเปน 5 ดาน คือ 1) ดานการบริหารจัดการ/การจัด
โครงสรางองคการ 2) ดานบุคลากร  3) ดานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 4) ดานคุณภาพเด็กปฐมวัย และ 5) ดานการสราง
เครือขายและการมีสวนรวม  โดยรายละเอยีดในแตละชวงมีดังนี้ 
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  ชวงบุกเบิก (พ.ศ. 2522 – 2525)  
ชวงแรกที่เปนจุดเริ่มตนของศูนยพัฒนาเด็กเล็กดงพอง หรืออาจเรียกไดวาเปน ชวงบุกเบิกนั้น 

เกิดขึ้นในระหวางป พ.ศ. 2522 – 2525 โดยจุดเริ่มตนของศูนยพัฒนาเด็กเล็กแหงนี้ไดเกิดขึ้นจากความรวมมือรวม
ใจกันของกลุมผูปกครองนักเรียนในหมูบานโดยมีวัตถุประสงคเพื่อเปนการแบงเบาภาระผูปกครองที่สวนใหญ
ตองออกไปประกอบอาชีพในเวลากลางวันและเพื่อเตรียมความพรอมใหแกเด็กในเบื้องตนกอนสงเขาเรียนใน
ระดับประถมศึกษาซึ่งปรากฏวามีผูปกครองเด็กใหความสนใจกันเปนอันมากและสงบุตรหลานของตนมาเขาเรียน
ในปแรกซึ่งมีจํานวนมากถึง 50 คน โดยในชวงนี้มีสภาพการดําเนินงานในดานตางๆ ดังนี้ 

1) ดานการบริหารจัดการ/การจัดโครงสรางองคการ พบวา โครงสรางการบริหารจัดการ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กดงพองในชวงนี้ยังไมมีรูปแบบที่ชัดเจนวาใครมีหนาที่รับผิดชอบดานใดและอยางไร แตจะใช
วิธีการบูรณาการงานทุกงานเขาดวยกันโดยผูที่มีหนาที่รับผิดชอบหลักในการจัดการเรียนรูคือผูดูแลเด็กซึ่งเปน
เสมือนอาสาสมัครที่มีจิตอาสา สวนผูปกครอง ชุมชน และผูนําหมูบานก็จะทําหนาที่เปนฝายใหการสนับสนุนทั้ง
ในดานงบประมาณและการบริหารจัดการดานอื่นๆ เชน ผูปกครองแตละคนจะชวยกันบริจาคเงินคนละ 20 บาท
ตอเดือนเพื่อเปนคาตอบแทนสําหรับผูดูแลเด็ก สวนคนในชุมชนและผูนําหมูบานก็จะชวยกันบริจาคทรัพยหรือ
สิ่งของ เชน หนังสือ ของเลน และอาหาร เปนตน และในชวงนี้ยังไมมีการจัดทําแผนการดําเนินงานหรือโครงการ
ใดๆ ที่ปรากฏเปนเอกสาร แตจะใชวิธีคิดไปทําไป 

2) ดานบุคลากร พบวา  ในศูนยพัฒนาเด็กเล็กดงพองมีผูดูแลเด็กเพียง 2 คน ตอนักเรียน
ทั้งหมดในแตละปซึ่งมีจํานวนมากถึง 50 – 70 คน และบุคลากรเหลานี้ยังไมมีวุฒิทางการศึกษาเกี่ยวกับการจัด
การศึกษาปฐมวัยเพียงแตเปนผูมีใจรักเด็กและเปนผูที่มีความเสียสละเทานั้น อีกทั้งผูดูแลเด็กแตละคนก็ยังไมเคยมี
ประสบการณในการฝกอบรมเกี่ยวกับการเลี้ยงดูเด็กแตอยางใด แตก็ยังสามารถเลี้ยงดูเด็กนักเรียนในศูนยพัฒนา
เด็กเล็กแหงนี้ไดตามอัตภาพ 

3) ดานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก พบวา ในดานการจัดกระบวนการเรียนรูเพื่อการพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยนั้น ผูดูแลเด็กใชวิธีการบูรณาการกิจกรรมตางๆ เขาดวยกันโดยไมมีการจัดทําแผนการสอน ซึ่งในแตละวัน 
สวนใหญผูดูแลเด็กจะใชวิธีการจัดกระบวนการเรียนรูโดยการอานหนังสือหรือเลานิทานใหเด็กฟง การพาเด็ก 
รองเพลง การเลนเกมเบ็ดเตล็ด และการฝกระบายสีภาพ เปนตน  ในดานการจัดสภาพแวดลอมของศูนยพัฒนา 
เด็กเล็ก พบวา มีการใชโรงมหรสพของวัดเปนอาคารเรียนและใชสนามในวัดเปนที่เลนกลางแจงของเด็ก ซึ่ง 
ไมคอยเหมาะสมและคอนขางไมปลอดภัยสําหรับเด็ก เนื่องจากโรงมหรสพเปนอาคารในลักษณะที่มีเสายกขึ้น
จากพื้นดินคอนขางสูง มีสภาพเปนหองโลงกวาง และไมมีหองน้ํา-หองสวม ดังนั้น ครูจึงตองคอยระมัดระวังใน
เรื่องความปลอดภัยของเด็กเปนอยางมาก ในดานโภชนาการ พบวา ผูปกครองเปนผูจัดเตรียมอาหารกลางวันให
เด็กนํามารับประทานที่ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก โดยมีผูดูแลเด็กเปนผูคอยควบคุมและดูแลเด็กในขณะรับประทาน
อาหารในแตละวัน และในบางวันที่มีเด็กบางคนไมไดนําอาหารมารับประทานที่ศูนย หรือในบางวันที่มีอาหาร 
ไมเพียงพอกับเด็ก ผูดูแลเด็กจะไปขออาหารจากวัดเพื่อนํามาใหเด็กรับประทานเพิ่มเติม สวนในดานการดูแล
สุขภาพเด็ก พบวา ผูดูแลเด็กจะทําการตรวจสุขภาพภายนอกของเด็กในแตละวัน เชน ความสะอาดของรางกาย ผม 
เล็บ หู ฟน เปนตน และหากมีเด็กนักเรียนรายใดเจ็บปวยก็จะใหผูปกครองพาไปรักษาที่สถานีอนามัยที่อยูใกล
หมูบานหรือไปรกัษาที่โรงพยาบาลในตัวเมือง 
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4) ดานคุณภาพเด็กปฐมวัย พบวา ในดานการพัฒนาสมรรถนะของเด็กปฐมวัย ดานการสราง
สุขนิสัย สุขภาพกาย และสุขภาพจิต และดานการปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรมใหกับเด็กนักเรียน นั้น ผูดูแลเด็กมีการ
ดําเนินการโดยการบูรณาการงานทุกดานเขาดวยกันผานกิจกรรมการจัดกระบวนการเรียนรูของผูดูแลเด็กในแตละ
วันโดยยังไมมีการบันทึกผลการดําเนินงานในลักษณะที่ เปนเอกสาร  เชน การพาเด็กรองเพลงประกอบ 
ทากายบริหาร การเลานิทานสอดแทรกคุณธรรม การสอนวิธีการแปรงฟนใหกับเด็ก เปนตน 

5) ดานการสรางเครือขายและการมีสวนรวม พบวา ผูปกครอง ซึ่งเปนผูที่มีสวนเกี่ยวของ
โดยตรงกับเด็กนักเรียนนั้นเปนกําลังสําคัญในการขับเคลื่อนงาน คือ เปนทั้งผูบริจาคเงินคาตอบแทนผูดูแลเด็ก 
เปนผูจัดเตรียมอาหารกลางวันใหกับเด็ก และทําหนาที่ชวยเหลือผูดูแลเด็กในดานตางๆ ที่ขาดตกบกพรอง เชน 
การจัดหาสื่อการเรียนการสอน และของเลนสําหรับเด็ก เปนตน นอกจากนี้ ยังมีผูนําหมูบาน คนในชุมชน และวัด
ที่เขามาใหความชวยเหลือในการดําเนินงานดวยการบริจาคทรัพย สิ่งของ เสื้อผา อาหาร ใหกับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

โดยสรุปแลวในชวงบุกเบิกนี้ มีจุดแข็งอยูที่การมีสวนรวมของทุกฝายในชุมชน ไมวาจะเปน
ผูปกครอง ผูนําหมูบาน คนในชุมชน และวัด ที่ทําหนาที่เปนฝายสนับสนุนและชวยเหลือในการดําเนินงานดาน
ตางๆ ของศูนยพัฒนาเด็กเล็กมาโดยตลอด และผูที่มีบทบาทที่สําคัญที่สุดในศูนยพัฒนาเด็กเล็กก็คือผูดูแลเด็กที่มี
ทั้งความเสียสละและการทุมเทใหกับงานในหนาที่อยางเต็มที่ทุกดาน แตจุดออนที่มีก็คือไมมีการจัดทําแผนการ
ดําเนินงาน ไมมีการจัดทําแผนการจัดประสบการณสําหรับเด็ก และไมมีรองรอยของการจัดทําเอกสาร ใดๆ 
นอกจากมีเพียงภาพถายบางสวนที่แสดงใหเห็นถึงรองรอยการดําเนินงานบางเล็กนอย และที่สําคัญคือการขาด
แคลนงบประมาณในการดําเนินการ 

ชวงสานตอ (พ.ศ. 2525-2534) 
ชวงสานตอ เกิดขั้นในระหวางป พ.ศ. 2525 – 2534 โดยชวงนี้เปนชวงที่สํานักงานพัฒนา

ชุมชนอําเภอเมืองขอนแกน รวมกับองคการ UNICEF ไดเขามาใหความชวยเหลือโดยมีการจัดสรางอาคารขึ้น  
1 หลังในบริเวณที่ดินซึ่งเปนที่ต้ังของธนาคารขาวของหมูบาน จึงทําใหตองยายสถานที่ดําเนินการจากโรงมหรสพ
ของวัดทาราษฎรมาอยูในสถานที่แหงใหมนี้และไดใชช่ืออยางเปนทางการวา “ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานดงพอง” ซึ่ง
อยูในความดูแลของสํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอเมืองขอนแกน ดังนั้นการดําเนินงานในทุกๆ ดานที่เกี่ยวของจึง
เริ่มมีการปรับเปลี่ยนไป สวนจํานวนเด็กนักเรียนในศูนยแตละปก็ยังคงอยูระหวาง 50 – 70 คน โดยในชวงนี้พบวา
มีสภาพการดําเนินงานในดานตางๆ ดังตอไปนี้ 

1) ดานการบริหารจัดการ/การจัดโครงสรางองคการ พบวา มีการจัดทําโครงสรางการบริหาร 
จัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็กดงพอง โดยสํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอเมืองขอนแกนไดใหผูที่มีสวนเกี่ยวของใน
ชุมชนบานดงพองรวมกันแตงตั้งคณะกรรมการบริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็กซึ่งกรรมการในชุดนี้ประกอบดวย
ผูใหญบานดงพองเปนประธานกรรมการ ตัวแทนชุมชน ตัวแทนผูปกครองนักเรียน เปนกรรมการ และมีผูดูแลเด็ก
เปนกรรมการและเลขานุการ โดยมีผูแทนจากสํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอเมืองขอนแกนเปนที่ปรึกษา สวนใน
ดานการจัดทําแผนการดําเนินงานนั้นยังไมมีรูปแบบที่ชัดเจน การดําเนินงานเกิดขึ้นในลักษณะคิดไปทําไปโดยมี
เจาหนาที่จากสํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอเมืองขอนแกนเปนที่ปรึกษา สวนในดานงบประมาณเพื่อการ
ดําเนินงาน เชน คาตอบแทนผูดูแลเด็ก พบวา สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอเมืองขอนแกนไดสนับสนุน
งบประมาณเพื่อเปนคาตอบแทนผูดูแลเด็กเดือนละ 1,500 บาทตอคน แตดวยสภาวะทางเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลง
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ไปทําใหคาครองชีพสูงขึ้นจึงสงผลใหผูดูแลเด็กขอลาออกอยูบอยๆ และแมวาในชวงนี้จะมีหนวยงานภาครัฐมาให
การสนับสนุนงบประมาณแตก็ยังไมเพียงพอกับความตองการเพราะในดานอื่นๆ เชน อาหารกลางวัน อาหารเสริม
(นม) สื่อการเรียนการสอน และวัสดุครุภัณฑที่จําเปนอื่นๆ ก็ยังคงขาดแคลนและไมเพียงพอกับความตองการของ
เด็ก สําหรับแนวทางการแกไขปญหานั้น พบวา ผูดูแลเด็ก ผูปกครอง และผูที่มีสวนเกี่ยวของทุกฝายในชุมชนได
รวมกันหาแนวทางเพื่อแกไขปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้น เชน ผูปกครองตองรวมบริจาคสมทบเปนคาตอบแทนรายเดือน
ใหกับผูดูแลเด็กอีกคนละ 30 บาทตอเดือนเพื่อชวยแกไขปญหาเรื่องคาครองชพีของผูดูแลเด็กที่สูงขึ้น  ในดานวัสดุ
ครุภัณฑและสื่อการเรียนการสอนสํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอเมืองขอนแกนและองคการ UNICEF ไดชวย
สนับสนุนเพิ่มเติมใหบางสวน  ในดานอาคารสถานที่ชุมชนชวยแกไขปญหาโดยการหาไมไผมาทํารั้วรอบศูนย
เพื่อปองกันไมใหเด็กออกไปนอกตัวอาคาร ผูดูแลเด็กเปนผูจัดหาน้ําดื่ม น้ําใชมาไวบริการเด็กในศูนยในแตละวัน 
และในเรื่องของอาหารกลางวันและอาหารเสริม(นม) ผูปกครองนักเรียนจะเปนผูจัดเตรียมใหนักเรียนนํามา
รับประทานที่ศูนยรวมกัน 

2) ดานบุคลากร พบวา  จํานวนผูดูแลเด็กยังคงอยูที่ 2 คน ตอนักเรียนทั้งหมดในแตละปซึ่งมี
จํานวนมากถึง 50 – 70 คน และบุคลากรเหลานี้ยังไมมีวุฒิทางการศึกษาเกี่ยวกับการจัดการศึกษาปฐมวัยแตอยางใด 
ดังนั้นเพื่อเปนการแกปญหาในเบื้องตนสํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอเมืองขอนแกนจึงไดจัดสงผูดูแลเด็กในกลุมนี้
เขารับการอบรมประมาณปละ 1 ครั้ง แตก็ยังไมเพียงพอกับความตองการมากนักเนื่องดวยงบประมาณที่มีจํากัดจึง
ทําใหไมสามารถดําเนินการไดเต็มที่ 

3) ดานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก พบวา ในดานการจัดกระบวนการเรียนรูเพื่อการพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยนั้น ผูดูแลเด็กยังใชวิธีการบูรณาการกิจกรรมตางๆ เขาดวยกันโดยไมมีการจัดทําแผนการสอนเหมือน
ในชวงบุกเบิก โดยในแตละวันผูดูแลแด็กจะใชวิธีการจัดกระบวนการเรียนรูโดยการอานหนังสือหรือเลานิทานให
เด็กฟง การพาเด็กรองเพลง การเลนเกมเบ็ดเตล็ด และการฝกระบายสีภาพ เปนตน  ในดานการจัดสภาพแวดลอม
ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก พบวา แมจะมีอาคารสถานที่เปนเอกเทศแลวแตก็ยังมีความคับแคบเมื่อเทียบกับจํานวนเด็ก
ที่เขามาอยูในศูนยในแตละป นอกจากนี้ยังพบปญหาวารอบๆ บริเวณศูนยพัฒนาเด็กเล็กมีสภาพที่ไมคอยปลอดภัย
สําหรับเด็กเพราะมียุงขาวอยูติดกัน และไมมีรั้วรอบขอบชิด ในดานโภชนาการ พบวา ผูปกครองยังคงเปน
ผูรับผิดชอบในการจัดเตรียมอาหารกลางวันใหเด็กนํามารับประทานที่ศูนย โดยมีผูดูแลเด็กเปนผูคอยควบคุมและ
ดูแลเด็กในขณะรับประทานอาหารในแตละวันดังเดิม สวนในดานการดูแลสุขภาพเด็ก พบวา ผูดูแลเด็กจะทําการ
ตรวจสุขภาพภายนอกของเด็กในแตละวัน เชน ความสะอาดของรางกาย ผม เล็บ หู ฟน เปนตน และหากมีเด็ก
นักเรียนรายใดเจ็บปวยก็จะใหผูปกครองพาไปรักษาที่สถานีอนามัยที่อยูใกลหมูบานหรือไปรักษาที่โรงพยาบาล
ในตัวเมืองเหมือนดังเชนที่ผานมา 

4) ดานคุณภาพเด็กปฐมวัย พบวา ในดานการพัฒนาสมรรถนะของเด็กปฐมวัย ดานการสราง
สุขนิสัย สุขภาพกาย และสุขภาพจิต และดานการปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรมใหกับเด็กนักเรียน นั้น ผูดูแลเด็กมีการ
ดําเนินการโดยการบูรณาการงานทุกดานเขาดวยกันผานกิจกรรมการจัดกระบวนการเรียนรูของผูดูแลเด็กในแตละ
วันโดยยังไมมีการบันทึกผลการดําเนินงานในลักษณะที่เปนเอกสาร เชน การพาเด็กรองเพลงประกอบทากาย
บริหาร การเลานิทานสอดแทรกคุณธรรม การสอนวิธีการแปรงฟนใหกับเด็ก เปนตน ซึ่งการดําเนินงานในดานนี้
ยังมีสภาพเชนเดียวกับการดําเนินงานในชวงบุกเบิก 
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5) ดานการสรางเครือขายและการมีสวนรวม พบวา ในชวงนี้นอกจากจะมีผูปกครอง
นักเรียน ผูดูแลเด็ก ผูนําหมูบาน และตัวแทนชุมชน ที่เขามามีบาทบาทและสวนรวมในการดําเนินงานของศูนย
พัฒนาเด็กเล็กดงพองแลว ยังมีหนวยงานภายนอกคือสํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอเมืองขอนแกนที่ไดเขามา
สนับสนุนงบประมาณเพื่อเปนคาตอบแทนผูดูแลเด็ก และสนับสนุนอาคารเรียน รวมทั้งวัสดุ ครุภัณฑ และสื่อ 
การเรียนการสอนอีกดวย  

โดยสรุปแลวในชวงสานตอนี้ มีจุดแข็งอยูที่การมีสวนรวมของทุกฝายในชุมชน และการเขามา
มีสวนรวมของหนวยงานภายนอกคือสํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอเมืองขอนแกน ที่ไดรวมกันขับเคลื่อนการ
ดําเนินงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็กดงพองใหมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยสังเกตไดจากจํานวนเด็ก
นักเรียนในศูนยที่มีปริมาณเพิ่มมากขึ้นในแตละป  แตจุดออนที่พบยังคงเปนเรื่องเดิมๆ ที่ผานมาคือไมมีการจัดทํา
แผนการดําเนินงาน และไมมีการจัดทําแผนการจัดประสบการณสําหรับเด็ก สวนในดานงบประมาณในการ
ดําเนินงานนั้นก็ยังไมเพียงพอกับความตองการในการพัฒนา 
   ชวงวิกฤต (พ.ศ. 2534-2538)  

ชวงวิกฤต เกิดขึ้นในระหวางป พ.ศ. 2534 – 2538 โดยในป พ.ศ. 2534 พบวาการชวยเหลือจาก
สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอเมืองขอนแกน และองคการ UNICEF ไดหยุดชะงักลงโดยไมทราบสาเหตุ เห็นได
ชัดจากเงินคาตอบแทนผูดูแลเด็กรายเดือนจากเดิมที่เคยไดรับเดือนละ 1,500 บาทตอคน ถูกปรับลดลงมาเปนเดือน
ละ 500 บาทตอผูดูแลเด็กทั้งหมดในศูนยซึ่งตองนํามาเฉลี่ยกัน โดยในชวงนี้มีผูดูแลเด็กในศูนยทั้งหมด 3 คน  
จึงสงผลใหผูดูแลเด็กพากันลาออกจนหมดและเหลือเด็กในศูนยเพียง 5 คนเทานั้น  และเพื่อที่จะใหศูนยพัฒนา เด็ก
เล็กแหงนี้ดําเนินการตอไปได นายอุดม โพธิรุด ซึ่งเปนผูใหญบานดงพองในสมัยนั้นจึงไดไปชักชวนให นางเสริม 
จันทาสีกา พรอมกับ นางหลา ศรีโทมี ซึ่งในขณะนั้นทั้งสองทานไดดํารงตําแหนงคณะกรรมการศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กดงพองอยูดวยใหมาทําหนาที่ผูดูแลเด็กแทนกลุมที่ลาออกไป ซึ่งในชวงนี้นับวาเปนชวงวิกฤตของศูนยพัฒนา
เด็กเล็กแหงนี้ และดวยความเพียรพยายามของผูดูแลเด็กทั้งสองทานก็ไดกลับพลิกวิกฤตเปนโอกาสขึ้นมาอีกครั้ง
และในปตอมาพบวามีเด็กนักเรียนกลับเขามาอยูในศูนยพัฒนาเด็กเล็กแหงนี้อีกรวมปละ 60 – 70 คนอยางเชนที่
เคยเปนมาและที่สําคัญยังมีเด็กนักเรียนจากหมูบานขางเคียงเขามารับบริการอีกดวย โดยในชวงวิกฤตนี้มีสภาพการ
ดําเนินงานในดานตางๆ เกิดขึ้นดังนี้ 

1) ดานการบริหารจัดการ/การจัดโครงสรางองคการ พบวา มีการจัดทําโครงสรางการบริหาร 
จัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็กดงพองเชนเดียวกับชวงสานตอโดยมีคณะกรรมการบริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็กซึ่ง
ประกอบดวยผูใหญบานดงพองเปนประธานกรรมการ ตัวแทนชุมชน ตัวแทนผูปกครองนักเรียน เปนกรรมการ 
และมีผูดูแลเด็กเปนกรรมการและเลขานุการ โดยมีผูแทนจากสํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอเมืองขอนแกนเปนที่
ปรึกษา สวนในดานการจัดทําแผนการดําเนินงานนั้นยังไมมีรูปแบบที่ชัดเจนโดยมีการดําเนินงานในลักษณะคิด
ไปทําไปโดยมีเจาหนาที่จากสํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอเมืองขอนแกนเปนที่ปรึกษาเชนเดียวกับชวงสานตอ 
สวนในดานงบประมาณในการดําเนินงานนั้นพบวา สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอเมืองขอนแกนสนับสนุน
งบประมาณเพื่อเปนคาตอบแทนผูดูแลเด็กรายเดือนเพียงเดือนละ 500 บาทสําหรับผูดูแลเด็กทั้งสองคนซึ่งแบง
เฉลี่ยกันไดเพียงคนละ 250 บาทตอเดือน และในดานอื่นๆ เชน อาหารกลางวัน อาหารเสริม(นม) สื่อการเรียนการ
สอน และวัสดุครุภัณฑที่จําเปนอื่นๆ ก็ยังคงขาดแคลนและไมเพียงพอกับความตองการของเด็กนักเรียนแตอยางใด 
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ซึ่งในการแกไขปญหาดังกลาวนั้น พบวา ผูปกครองเด็กนักเรียนไดรวมบริจาคเงินคนละ 30 บาทตอเดือนเพื่อเปน
คาตอบแทนรายเดือนใหกับผูดูแลเด็ก สวนในดานอาหารกลางวันและอาหารเสริม (นม) นั้น ผูปกครองเปน 
ผูจัดเตรียมใหกับเด็กเพื่อนํามารับประทานที่ศูนยในแตละวัน และผูดูแลเด็กไดสมทบเพิ่มเติมโดยนําอาหารมาจาก
บานเพื่อใหเด็กไดรับประทานเพิ่มเติม 

2) ดานบุคลากร พบวา จากการที่ผูดูแลเด็กลาออกไปจนหมดและมีเขามาใหมเพียง 2 รายทํา
ใหตองทํางานหนักเพิ่มมากขึ้น อีกทั้งผูดูแลเด็กสองทานนี้เปนเพียงแมบานในชุมชนที่มีจิตอาสาที่จะเขามาดูแล
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กแหงนี้ ซึ่งยังไมเคยมีโอกาสไดเขารับการอบรมใดๆ เกี่ยวกับการเลี้ยงดูเด็กมากอน แตผูดูแลเด็ก
ไดมีการพัฒนาตนเองโดยการศึกษาจากเอกสารและตําราเพิ่มเติม รวมทั้งสํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอเมือง
ขอนแกนไดพาไปศึกษาดูงานศูนยพัฒนาเด็กเล็กตนแบบที่ตางจังหวัด 1 ครั้ง ซึ่งสงผลใหผูดูแลเด็กไดนําเอา
ความรูที่ไดรับมาปรับใชใหเปนประโยชนกับเด็กนักเรียนในศูนยไดมากขึ้น 

3) ดานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก พบวา ในดานการจัดกระบวนการเรียนรูเพื่อการพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยนั้น ผูดูแลเด็กยังใชวิธีการบูรณาการกิจกรรมตางๆ เขาดวยกันโดยไมมีการจัดทําแผนการสอนเหมือน
ในชวงที่ผานมา โดยพบวาผูแลเด็กไดจัดหาหนังสือนิทานมาเลาใหเด็กฟงซึ่งหนังสือนิทานเหลานี้ไดมาจากการ
ขอรับบริจาคจากผูมีจิตศรัทธาทั่วไป และในบางครั้งผูดูแลเด็กไดนําเด็กนักเรียนไปที่บานของตนซึ่งอยูติดกับศูนย
พัฒนาเด็กเล็กเพื่อใหเด็กไดดูวีดีทัศนเกี่ยวกับนิทานและสารคดีตางๆ สําหรับเด็ก  รวมทั้งไดอุทิศตนใหกับการ
เรียนการสอนอยางเต็มที่เชนในบางครั้งที่ผูปกครองนักเรียนไมสามารถมารับเด็กนักเรียนกลับบานไดผูดูแลเด็กก็
จะใหนักเรียนนอนที่บานของตนและใหการดูแลดุจลูกหลานของตน เปนตน สวนในดานอาคารสถานที่และ
สิ่งแวดลอม พบวา ยุงขาวที่อยูดานหลังศูนยพัฒนาเด็กเล็กเปนสิ่งที่สรางความไมปลอดภัยใหกับเด็กเพราะบางครั้ง
มีเด็กแอบไปเลนซุกซนในชวงที่ครูกําลังเตรียมการสอนและเคยมีเด็กบางรายไดรับอุบัติเหตุจากการเขาไปเลนใน
บริเวณดังกลาวอีกดวย อีกทั้งบริเวณรอบๆ ศูนยเปนปาไมที่เปนประเภทไมพุมและมีหนามซึ่งอาจเกิดอันตรายตอ
เด็ก นอกจากนี้หองน้ําหองสวมที่มีอยูก็มีจํานวนนอยและไมเพียงพอสําหรับเด็ก อีกทั้งอาคารเรียนยังมีความคับ
แคบและเริ่มชํารุดทรุดโทรมไปตามกาลเวลาและไมมีงบประมาณในการซอมแซมแตอยางใด ซึ่งในการแกไข
ปญหาตางๆ เหลานี้ พบวา ผูดูแลเด็กไดขอความรวมมือจากผูปกครองนักเรียนเพื่อรวมกันทํารั้วไมไผรอบๆ ตัว
อาคารเพื่อปองกันไมใหเด็กออกไปเลนซุกซนภายนอก ในสวนของอาคารเรียนที่มีบางสวนเริ่มชํารุดทรุดโทรม
ผูปกครองนักเรียนก็ไดใหความชวยเหลือโดยการบริจาคเงินสมทบเพื่อการปรับปรุงและซอมแซม และในบางครั้ง
ก็ไดเขามาชวยกันซอมแซมอาคารดวยตนเอง เชน การทาสีอาคาร การซอมประตู หนาตางอาคารที่ชํารุด เปนตน 

4) ดานคุณภาพเด็กปฐมวัย พบวา ในดานการพัฒนาสมรรถนะของเด็กปฐมวัย ดานการสราง
สุขนิสัย สุขภาพกาย และสุขภาพจิต และดานการปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรมใหกับเด็กนักเรียน นั้น ผูดูแลเด็กมีการ
ดําเนินการโดยการบูรณาการงานทุกดานเขาดวยกันผานกิจกรรมการจัดกระบวนการเรียนรูของผูดูแลเด็กในแตละ
วันโดยยังไมมีการบันทึกผลการดําเนินงานในลักษณะที่เปนเอกสาร เชน การพาเด็กรองเพลงประกอบทากาย
บริหาร การเลานิทานสอดแทรกคุณธรรม การสอนวิธีการแปรงฟนใหกับเด็ก เปนตน ซึ่งการดําเนินงานในดานนี้
ยังมีสภาพเชนเดียวกับการดําเนินงานในชวงที่ผานมา 

5) ดานการสรางเครือขายและการมีสวนรวม พบวา ในชวงนี้แมศูนยพัฒนาเด็กเล็กดงพอง
จะมีเครือขายที่เขามามีบทบาทและสวนรวมในการดําเนินงานเหมือนในชวงที่ผานมาก็ตาม แตกลับพบวาใน
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ชวงแรกไดเกิดปญหาในเรื่องการลาออกของผูดูแลเด็กที่เปนผลมาจากเงินคาตอบแทนที่ลดลง แตตอมาดวยความ
รวมมือรวมใจกันของทุกฝายในการแกปญหารวมกัน จึงทําใหเครือขายนี้กลับเขมแข็งขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งเหมือน
ในชวงบุกเบิกที่คนในชุมชนไดใชวิธีบริหารจัดการดวยตนเอง จนทําใหสถานการณตางๆ ในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
แหงนี้กลับคืนสูสภาพเดิมในปตอมา โดยพบวาผลจากการดําเนินการแกปญหาตางๆ ดังที่ไดกลาวในขางตน ทําให
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กดงพองสามารถพลิกจากวิกฤตเปนโอกาสโดยจากเดิมในป พ.ศ. 2534 ที่มีจํานวนนักเรียน
เหลืออยูเพียง 5 คน แตกลับเพิ่มมากขึ้นถึง 70 คนในปถัดมา ซึ่งเปนผลมาจากความรวมมือรวมใจกันของ
ผูปกครองนักเรียนและผูที่มีสวนเกี่ยวของทั้งในและนอกชุมชน รวมทั้งการเสียสละของผูดูแลเด็กดังที่ไดกลาว
มาแลวในขางตนนั่นเอง 

โดยสรุปแลวในชวงวิกฤตนี้ มีจุดแข็งอยูที่การสรางเครือขายและการมีสวนรวมของทุกฝายใน
ชุมชนที่สามารถชวยกันแกไขปญหาที่เกิดขึ้นไดดวยตนเองจนประสบผลสําเร็จและทําใหศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ดง
พองสามารถยืนหยัดอยูได  แตจุดออนที่พบยังคงเปนเรื่องเดิมๆ ที่ผานมาคือไมมีการจัดทําแผนการดําเนินงาน 
และไมมีการจัดทําแผนการจัดประสบการณสําหรับเด็ก และยังคงขาดแคลนงบประมาณในการดําเนินงานเหมือน
ดังในชวงที่ผานมา 

ชวงกอนการถายโอนสูทองถิ่น (พ.ศ. 2538-2545) 
ชวงกอนถายโอนสูทองถิ่น เกิดขึ้นในระหวางป พ.ศ. 2538 – 2545 โดยพบวา ในป พ.ศ. 2538  

นางเสริม จันทาสีกา ซึ่งเปนผูดูแลเด็กที่มีบทบาทสําคัญในการพัฒนาศูนยแหงนี้ ไดลาออกจากการเปนผูดูแลเด็ก
เพื่อไปทํางาน ณ ตางประเทศ และไดใหลูกสาวคือ นางมันทนา สมอุมจารย มาทําหนาที่แทน รวมกับผูดูแลเด็กคน
เดิมคือ นางหลา ศรีโทมี และในชวงนี้สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอเมืองขอนแกนก็เริ่มมีงบประมาณสนับสนุน
ในการดําเนินงานเพิ่มมากขึ้น เชน มีคาตอบแทนรายเดือนใหกับผูดูแลเด็ก มีการจัดสงครูไปอบรมใหความรูดาน
การดูแลและพัฒนาเด็ก และมีการสนับสนุนสื่อและอุปกรณการเรียนการสอนบางแมจะมีจํานวนไมมากนัก และ
ตอมาในป พ.ศ. 2543 นางหลา ศรีโทมี ไดลาออกจากการเปนผูดูแลเด็ก และไดมี นางจีรภา กานพรหมมา เขามา
ทําหนาที่แทนรวมกับผูดูแลเด็กที่เหลือคือ นางมันทนา สมอุมจารย และในขณะนั้นมีนักเรียนรวม 43 คน  
จนกระทั่งเมื่อป พ.ศ. 2545 (ชวงตนปงบประมาณ พ.ศ. 2546) กรมการพัฒนาชุมชนก็ไดถายโอนศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กบานดงพองมาใหองคการบริหารสวนตําบลศิลาดําเนินการตามภารกิจการถายโอนที่ กําหนดไวใน
พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 โดยใน
การถายโอนในครั้งนั้นมีจํานวนครูที่รับถายโอนมา 2 ราย คือ นางจีรภา กานพรหมมา และนางมันทนา   
สมอุมจารย และมีนักเรียนที่ไดรับถายโอนมาในปแรกรวม 49 คน แยกเปนนักเรียนชาย 27 คน และนักเรียนหญิง 
22 คน  ซึ่งในชวงนี้มีสภาพการดําเนินงานในดานตางๆ เกิดขึ้นดังนี้ 

1) ดานการบริหารจัดการ/การจัดโครงสรางองคการ พบวา มีการจัดทําโครงสรางการบริหาร 
จัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็กดงพองเชนเดียวกับชวงสานตอโดยมีคณะกรรมการบริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็กซึ่ง
ประกอบดวยผูใหญบานดงพองเปนประธานกรรมการ ตัวแทนชุมชน ตัวแทนผูปกครองนักเรียน เปนกรรมการ 
และมีผูดูแลเด็กเปนกรรมการและเลขานุการ โดยมีผูแทนจากสํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอเมืองขอนแกนเปนที่
ปรึกษา สวนในดานการจัดทําแผนการดําเนินงานนั้นยังไมมีรูปแบบที่ชัดเจนโดยมีการดําเนินงานในลักษณะคิด
ไปทําไปโดยมีเจาหนาที่จากสํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอเมืองขอนแกนเปนที่ปรึกษาเชนเดียวกับชวงสานตอ 
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นอกจากนี้ยังพบวา สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอเมืองขอนแกนไดสนับสนุนงบประมาณเปนคาตอบแทนผูดูแล
เด็กรายเดือนรายละ 3,000 บาทตอเดือน และมีงบประมาณสนับสนุนในเรื่องของอาหารกลางวันและอาหารเสริม
(นม) เพิ่มเติมในชวงป พ.ศ. 2544 รวมทั้งยังพบวาผูปกครองนักเรียนยังไดรวมกันบริจาคเงินคนละ 100 บาทตอ
เดือนเพื่อเปนคาใชจายที่เกิดขึ้นในศูนย เชน คาน้ํา คาไฟ คาน้ํายาลางหองน้ํา และวัสดุอื่นๆ ที่จําเปน นอกจากนั้น
ยังไดรับงบประมาณสนับสนุนจากสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแกนในดานสื่อการเรียนการสอนบางแมจะ
ยังไมมากนัก 

2) ดานบุคลากร พบวา ผูดูแลเด็กเริ่มมีคุณวุฒิที่สูงขึ้นโดย นางจีรภา กานพรหมมา นั้นสําเร็จ
การศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง และนางมันทนา สมอุมจารย สําเร็จการศึกษาระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปที่ 6 แตผูดูแลเด็กทั้งสองคนนั้นยังไมมีวุฒิทางการศึกษาที่เกี่ยวของกับการดูแลเด็กปฐมวัย แตพบวา 
ผูดูแลเด็กไดมีการพัฒนาตนเองเพิ่มขึ้นโดยการศึกษาจากเอกสารและตําราเพิ่มเติม รวมทั้งสํานักงานพัฒนาชุมชน
อําเภอเมืองขอนแกนไดจัดสงผูดูแลเด็กเขารับการอบรมเกี่ยวกับการดูแลเด็กปฐมวัยเฉลี่ยปละ 1 – 2 ครั้ง 

3) ดานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก พบวา ในดานการจัดกระบวนการเรียนรูเพื่อการพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยนั้น ผูดูแลเด็กยังใชวิธีการบูรณาการกิจกรรมตางๆ เขาดวยกันโดยไมมีการจัดทําแผนการสอนเหมือน
ในชวงที่ผานมา และพบวาผูดูแลเด็กไดมีการจัดกิจกรรมสําหรับเด็กที่หลากหลายมากขึ้น เชน จัดหาหนังสือ
นิทานมาเลาใหเด็กฟง จัดซื้อทีวีและเครื่องฉายวีดีทัศนพรอมแผนซีดีเพลงและสารคดีสําหรับเด็กมาไวสําหรับชวย
เสริมกิจกรรมการเรียนการสอน และในบางครั้งไดนําเด็กนักเรียนไปที่รวมงานตางๆ ที่ชาวบานจัดขึ้น เชน วัน
เขาพรรษา วันออกพรรษา และวันสําคัญทางประเพณี และศาสนาที่ชาวบานปฏิบัติกันในทุกๆ ป เปนตน สวนใน
ดานอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอม พบวา ผูนําหมูบานและชาวบานไดจัดหางบประมาณมาเพื่อสรางรั้วลวดหนาม
ก้ันรอบบริเวณศูนยพัฒนาเด็กเล็กและยุงขาวรวมเขาดวยกัน และไดรวมมือกันปรับปรุงพื้นที่รอบๆ บริเวณศูนย 
รวมทั้งไดรับงบประมาณจากสภาองคการบริหารสวนตําบลศิลามาสรางถังเก็บน้ําดื่ม น้ําใชจํานวน 1 ถังภายใน
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กอีกดวย 

4) ดานคุณภาพเด็กปฐมวัย พบวา ในดานการพัฒนาสมรรถนะของเด็กปฐมวัย ดานการสราง
สขุนิสัย สุขภาพกาย และสุขภาพจิต และดานการปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรมใหกับเด็กนักเรียน นั้น ผูดูแลเด็กมีการ
ดําเนินการโดยการบูรณาการงานทุกดานเขาดวยกันผานกิจกรรมการจัดกระบวนการเรียนรูของผูดูแลเด็กในแตละ
วันโดยยังไมมีการบันทึกผลการดําเนินงานในลักษณะที่เปนเอกสาร เชน การพาเด็กรองเพลงประกอบทากาย
บริหาร การเลานิทานสอดแทรกคุณธรรม การสอนวิธีการแปรงฟนใหกับเด็ก และมีการประสานงานกับ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานเพื่อใหมาชวยตรวจสุขภาพเด็ก เปนตน 

5) ดานการสรางเครือขายและการมีสวนรวม พบวา ศูนยพัฒนาเด็กเล็กดงพองมีการสราง
เครือขายการมีสวนรวมที่มีความเขมแข็งมากขึ้นกวาชวงที่ผานมา โดยสังเกตจากการที่ผูปกครองนักเรียน ผูดูแล
เด็ก ผูนําหมูบาน และตัวแทนชุมชน ไดเขามามีบาทบาทและสวนรวมในการดําเนินงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็กดง
พองอยางพรอมเพรียง รวมทั้งยังมีหนวยงานภายนอกคือสํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอเมืองขอนแกนที่ไดเขามา
สนับสนุนงบประมาณเพื่อเปนคาตอบแทนผูดูแลเด็ก และสนับสนุนอาคารเรียน รวมทั้งวัสดุ ครุภัณฑ และสื่อการ
เรียนการสอน และอาหารเสริม (นม) อีกดวย  
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โดยสรุปแลวในชวงกอนการถายโอนสูทองถิ่น มีจุดแข็งอยูที่การสรางเครือขายและการมี 
สวนรวมของทุกฝายในชุมชนที่สามารถชวยกันแกไขปญหาที่เกิดขึ้นไดดวยตนเองจนประสบผลสําเร็จ จนทําให
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กดงพองสามารถแกไขปญหาอุปสรรคตางๆ ที่เกิดขึ้นไดอยางมีประสิทธิภาพ  แตจุดออนที่พบ
ยังคงเปนเรื่องเดิมๆ ที่ผานมาคือไมมีการจัดทําแผนการดําเนินงาน และไมมีการจัดทําแผนการจัดประสบการณ
สําหรับเด็ก สวนในดานงบประมาณในการดําเนินงานนั้นแมสํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอเมืองขอนแกนจะให
การสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติมแตก็ยังไมเพียงพอตอความตองการในการพัฒนา  แตอยางไรก็ตามผลจากการ
แกไขปญหาในการดําเนินการดานตางๆ ดังที่ไดกลาวในขางตน ทําใหศูนยพัฒนาเด็กเล็กดงพองสามารถสามารถ
พัฒนาตนเองใหอยูรอดได จนกระทั่งเมื่อชวงปลายป พ.ศ. 2545 กรมการพัฒนาชุมชนก็ไดถายโอนศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กแหงนี้ใหมาอยูในการดูแลรับผิดชอบขององคการบริหารสวนตําบลศิลา ซึ่งมีผลทําใหการบริหารจัดการตางๆ 
เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับสภาพในอดีต (ดูภาพที่ 52) 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 52 ภาพศูนยพัฒนาเด็กเล็กดงพองในอดีต 
 

ในสวนของสภาพปจจุบันและสภาพปญหานั้น ผูวิจัยและผูรวมวิจัยไดรวมกันศึกษาและ
รวมกันสรุปขอมูล ไดดังนี้ 

สภาพปจจุบัน 
ในชวงเดือนตุลาคม พ.ศ. 2545 ซึ่งเปนชวงเริ่มตนของปงบประมาณ พ.ศ. 2546  กรมการ

พัฒนาชุมชนไดถายโอนศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัดคือศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานดงพองมาใหองคการบริหาร 
สวนตําบลศิลาดําเนินการตามภารกิจการถายโอนที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอน 
การกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 โดยในการถายโอนในครั้งนั้นมีจํานวนผูดูแลเด็ก
ที่รับถายโอนมา 2 ราย คือ นางจีรภา กานพรหมมา และนางมันทนา  สมอุมจารย และมีนักเรียนที่ไดรับถายโอนมา
ในปแรกรวม 49 คน แยกเปนนักเรียนชาย 27 คน และนักเรียนหญิง 22 คน และในปแรกของการถายโอนไดมีการ
จัดทําสัญญาจางระหวางผูดูแลเด็กและองคการบริหารสวนตําบลศิลา โดยผูดูแลเด็กไดเปลี่ยนสถานะมาเปน
ลูกจางขององคการบริหารสวนตําบลศิลาในตําแหนง “คนงานทั่วไป” ตอมาในป พ.ศ. 2547 ก็ไดมีการ
เปลี่ยนแปลงสัญญาจางผูดูแลเด็กอีกครั้งหนึ่งโดยองคการบริหารสวนตําบลศิลาไดทําการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุ
ผูดูแลเด็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็กประเภทพนักงานจางตามภารกิจ ตําแหนง “ผูชวยครูผูดูแลเด็ก” ซึ่งเปนตําแหนงที่
ใชอยูในปจจุบัน 
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ปจจุบัน(ปการศึกษา 2553) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กดงพองมีครูประจําศูนยซึ่งเปนพนักงานจางตาม
ภารกิจ สังกัดกองการศึกษา องคการบริหารสวนตําบลศิลา โดยมีช่ือตําแหนงวา “ผูชวยครูผูดูแลเด็ก” จํานวน  
2 คน คือ นางจีรภา กานพรหมมา และ นางมันทนา สมอุมจารย และมีนักเรียนจํานวนทั้งสิ้น 29  คน แยกเปนชาย 
14 คน และหญิง 15 คน ในสวนของอาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็กดงพองนั้นตั้งอยูในบริเวณที่ดินสาธารณะของ
หมูบานซึ่งมีพ้ืนที่ดานหนากวาง 13.70 เมตร ดานหลังกวาง 13.00 เมตร ดานขางซายยาว 31.80 เมตร และดานขาง
ขวายาว 37.60 เมตร สภาพตัวอาคารในปจจุบันเปนอาคารเดี่ยวช้ันเดียวมีสภาพเปนหองโลงขนาดกวาง 7 เมตร 
ยาว 15 เมตร ภายในตัวอาคารประกอบดวยหองน้ํา-หองสวม จํานวน 2 หอง อาคารแหงนี้สรางขึ้นโดยสํานักงาน
พัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแกนรวมกับชาวบานดงพอง ใชงบประมาณในการกอสรางรวมทั้งสิ้น 195,178 บาท  
ซึ่งภายหลังจากไดรับการถายโอนมาสังกัดองคการบริหารสวนตําบลศิลาแลวก็ไดมีการปรับปรุงซอมแซมทุกป
ตามสภาพการสึกหรอของตัวอาคารและภูมิทัศนโดยรอบทุกป 

งบประมาณในการดําเนินงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็กดงพองในปจจุบันไดมาจากการ
สนับสนุนขององคการบริหารสวนตําบลศิลา ซึ่งในแตละปกองการศึกษาจะดําเนินการสํารวจความตองการของ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัดแตละแหงเพื่อนํามาเปนฐานขอมูลในการวางแผนงานโครงการ แลวจัดทําแผนพัฒนา
ระยะสามปพรอมทั้งแผนปฏิบัติการประจําปเพื่อเสนอขออนุมัติตอสภาองคการบริหารสวนตําบลศิลา ซึ่ง
งบประมาณที่ศูนยพัฒนาเด็กเล็กดงพองไดรับในแตละปประกอบดวย  เงินเดือนหรือคาตอบแทน  เงิน
ประกันสังคมและเงินสวัสดิการอื่นๆ สําหรับผูชวยครูผูดูแลเด็ก  คาอาหารกลางวัน และอาหารเสริม (นม) คาวัสดุ
รายหัว คาพาหนะโดยสารสําหรับการรักษาพยาบาล คาสื่อการเรียนการสอนและเครื่องแตงกายสําหรับเด็ก
นักเรียน รวมทั้งงบประมาณสําหรับแผนงานโครงการอื่นๆ ที่เกี่ยวของ เชน การปรับปรุงและซอมแซมศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก การจัดสงบุคลากรในศูนยพัฒนาเด็กเล็กไปอบรมสัมมนา เปนตน 

ในดานการบริหารจัดการนั้น ศูนยพัฒนาเด็กเล็กดงพองมีการบริหารจัดการในรูปของ
คณะกรรมการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ซึ่งมีคณะกรรมการทั้งหมดรวม 18 คน อันประกอบดวยบุคคลที่องคกรปกครอง
สวนทองถิ่นพิจารณาคัดเลือกและแตงตั้งโดยกําหนดจํานวนตามความเหมาะสมจากชุมชน ไดแก ผูทรงคุณวุฒิ
ดานการศึกษา ผูนําทางศาสนา ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่น ผูแทนชุมชน ผูแทนผูปกครอง และผูแทน
ผูชวยครูผูดูแลเด็ก  สวนในดานโครงสรางการบริหารทั่วไปของศูนยพัฒนาเด็กเล็กดงพองนั้นปรากฏดังภาพที่ 53 
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ภาพที่ 53 โครงสรางการบริหารทั่วไปของศูนยพัฒนาเด็กเล็กดงพอง 
 

สําหรับผลการดําเนินงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็กดงพองตั้งแตปการศึกษา 2552 มาจนถึง
ปจจุบันนั้น ศูนยพัฒนาเด็กเล็กดงพองไดรับการประเมินคุณภาพจาก 4 หนวยงาน คือ 1) การเมินตนเองโดย
องคการบริหารสวนตําบลศิลา 2) การประเมินตามเกณฑมาตรฐานการดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2547 โดยสํานักงานทองถิ่นอําเภอเมืองขอนแกน 3) การประเมินตามเกณฑมาตรฐาน
กลางการดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตและ
กรมการพัฒนาชุมชน และ 4) การประเมินตามเกณฑศูนยเด็กเล็กนาอยูตามเกณฑของกรมอนามัย โดยกรมอนามัย 
ซึ่งมีผลการประเมินคุณภาพปรากฏดังตารางที่ 16 
 
 
 
 
 
 
 

นายกองคการบริหารสวนตําบลศิลา 

รองนายกองคการบริหารสวนตําบลศิลา(ดานการศึกษา) 

ปลัดองคการบริหารสวนตําบลศิลา 

รองปลัดองคการบริหารสวนตําบลศิลา 

ผูอํานวยการกองการศึกษา 

คณะกรรมการศูนยพัฒนาเด็กเล็กดงพอง 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กดงพอง 
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ตารางที่ 16 ผลการประเมินคุณภาพศูนยพัฒนาเด็กเล็กดงพอง ปการศึกษา 2552 – 2553 
 

ผลการประเมิน  

ลําดับ 
  

การประเมิน 
 

ผูประเมิน 
 ป 2552 ป 2553 

1 การประเมินตนเอง อบต.ศิลา ระดับพอใช ระดับพอใช 
2 มาตรฐานการดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2547 
ทองถิ่นอําเภอเมือง 
ขอนแกน 

ระดับพอใช ยังไมมีการ 
ประเมิน 

3 มาตรฐานกลางการดําเนินงานศูนยพัฒนา
เด็กเล็กขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

มรภ.สวนดุสิต และ 
กรมการพัฒนา
ชุมชน 

ยังไมมี 
การประเมิน 

ตองเรง 
ปรับปรุง 

4 ศูนย เด็ก เล็กน าอยู ตามเกณฑของกรม
อนามัย 

กรมอนามัย ระดับดี ยังไมมีการ 
ประเมิน 

 
จากตารางที่ 16 พบวา ศูนยพัฒนาเด็กเล็กดงพองมีผลการประเมินคุณภาพที่อยูในระดับ “ดี” 

จํานวน 1 รายการ คือ การประเมินคุณภาพตามเกณฑศูนยเด็กเล็กนาอยูของกรมอนามัย   มีผลการประเมินคุณภาพ
อยูในระดับ “พอใช” มีจํานวน 2 รายการคือ การประเมินตนเอง โดยองคการบริหารสวนตําบลศิลา และ 
การประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2547 โดย
สํานักงานทองถิ่นอําเภอเมืองขอนแกน และมีผลการประเมินอยูในระดับ “ตองเรงปรับปรุง” คือ การประเมิน
คุณภาพตามเกณฑมาตรฐานกลางการดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกรปกครองสวนทองถิ่น โดย
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตและกรมการพัฒนาชุมชน 

จากการนําเสนอของนางมันทนา สมอุมจารย พบวา ศูนยพัฒนาเด็กเล็กดงพองมีผลการ
ประเมินคุณภาพตามเกณฑมาตรฐานกลางการดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
อยูในระดับ “ตองเรงปรับปรุง” นั้น สืบเนื่องมาจากในป พ.ศ. 2553 กรมการพัฒนาชุมชนไดรวมกับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนดุสิต จัดทําแบบประเมินการดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกรปกครองสวนทองถิ่นขึ้นมาแลว
ใหศูนยพัฒนาเด็กเล็กแตละแหงทําการตรวจสอบและประเมินตนเองตามแบบที่กําหนด ซึ่งในแบบประเมิน
ดังกลาวไดแบงเกณฑการประเมินออกเปน 5 ดาน คือ 1) ดานการบริหารจัดการ/การจัดโครงสรางองคการ 2) ดาน
บุคลากร  3) ดานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 4) ดานคุณภาพเด็กปฐมวัย และ 5) ดานการสรางเครือขายและการมีสวนรวม
ซึ่งสาเหตุที่ศูนยพัฒนาเด็กเล็กดงพองมีผลการประเมินอยูในระดับ “ตองเรงปรับปรุง” นั้นจากการตรวจสอบ
เอกสารและหลักฐานการดําเนินงานในแตละดานปรากฏผลดังตารางที่ 17 - 21 
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ตารางที่ 17 ผลการตรวจสอบเอกสารและหลักฐานการดําเนินงานดานการบริหารจัดการ/การจัดโครงสราง 
 องคการ 
 

ผลการตรวจสอบ 
ท่ี รายการสิ่งที่สังเกตและตรวจสอบ 

มี ไมมี 
1 มีการจัดทําโครงสรางการบริหารจัดการศูนย   
2 มีการกําหนดบทบาทหนาที่ของบุคลากรเปนลายลักษณอักษร   
3 มีคณะกรรมการบริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็กโดยมีผูแทนจากชุมชนเขารวมเปน

กรรมการ 

  

4 มีแผนการพัฒนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กและดําเนินงานตามแผน   

 
ตารางที่ 17 ผลการตรวจสอบเอกสารและหลักฐานดานการบริหารจัดการ/การจัดโครงสราง

องคการ ซึ่งมีจํานวนรวม 4 รายการ พบวา ศูนยพัฒนาเด็กเล็กดงพองมีการจัดทําโครงสรางการ  บริหารศูนย มีการ
กําหนดบทบาทหนาที่ของบุคลากรเปนลายลักษณอักษร และมีคณะกรรมการบริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็กโดยมี
ผูแทนจากชุมชนเขารวมเปนกรรมการ แตไมปรากฏวามีการจัดทําแผนพัฒนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กและดําเนินงาน
ตามแผน  

 
ตารางที่ 18 ผลการตรวจสอบเอกสารและหลักฐานในการดําเนินงานดานบุคลากร 
 

ผลการตรวจสอบ 
ท่ี รายการสิ่งที่สังเกตและตรวจสอบ 

มี ไมมี 
1 หัวหนาศูนยพัฒนาเด็ก เล็กมีวุฒิทางการศึกษา ไมตํ่ากวาปริญญาตรีสาขา

วิชาเอกปฐมวัยหรือวิชาชีพสาขาอื่นๆ ซึ่งจะตองมีประสบการณในการทํางาน
เกี่ยวกับการพัฒนาเด็กปฐมวัยมาแลวไมตํ่ากวา 2 ป 

 
 

 

2 ผูดูแลเด็กมีวุฒิทางการศึกษาอยางนอย ม.3   
3 ผูดูแลเด็กทุกคนไดรับการอบรมดานการพัฒนาเด็กปฐมวัยอยางนอยทุก 2 ป   
4 มีอัตราสวนของครู/ผูดูแลเด็กตอเด็กปฐมวัย ดังนี้ 

4.1 เด็กอายุ 2 - 3 ป มีอัตราสวน 1 : 10 

 

  

 4.2 เด็กอายุ 3 ปขึ้นไป มีอัตราสวน 1 : 20   
 

ตารางที่ 18 ผลการตรวจสอบเอกสารและหลักฐานการดําเนินงานดานการบุคลากร ซึ่งมี
จํานวนทั้งหมด 4 ขอ 5 รายการ พบวา ศูนยพัฒนาเด็กเล็กดงพองไมมีตําแหนงหัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กที่มีวุฒิ
ทางการศึกษาไมตํ่ากวาปริญญาตรีสาขาวิชาเอกปฐมวัยหรือวิชาชีพสาขาอื่นๆ ซึ่งจะตองมีประสบการณในการ
ทํางานเกี่ยวกับการพัฒนาเด็กปฐมวัยมาแลวไมตํ่ากวา 2 ป แตมีการแตงตั้งรักษาการหัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กที่มี
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วุฒิทางการศึกษาระดับปริญญาตรีทางการศึกษาในสาขาอื่นซึ่งไมใชสาขาวิชาเอกปฐมวัย และเปนผูที่มี
ประสบการณในการทํางานเกี่ยว กับการพัฒนาเด็กปฐมวัยมาแลวมากกวา 2 ป  สวนในดานอื่นๆ นั้น พบวา ผูดูแล
เด็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็กดงพองมีวุฒิทางการศึกษาอยางนอย ม.3 ทุกคน ผูดูแลเด็กทุกคนไดรับการอบรมดานการ
พัฒนาเด็กปฐมวัยอยางนอยทุก 2 ป และ มีอัตราสวนของครู/ผูดูแลเด็กตอเด็กปฐมวัยตามเกณฑคือ เด็กอายุ 2 - 3 ป 
มีอัตราสวน 1 : 10 และเด็กอายุ 3 ปขึ้นไป มีอัตราสวน 1 : 20  
 
ตารางที่ 19 ผลการตรวจสอบเอกสารและหลักฐานในการดําเนินงานดานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
 

ผลการตรวจสอบ 
ท่ี รายการสิ่งที่สังเกตและตรวจสอบ 

มี ไมมี 

1 การจัดกระบวนการเรียนรูเพื่อการพัฒนาเด็กปฐมวัย   

 1.1 มีการจัดทําแผนการจัดกระบวนการเรียนรูที่พัฒนาความสามารถตามวัย
ของเด็กปฐมวัย ดังนี้ 

  

    1.1.1 ความสามารถทางดานรางกาย   
      (1) มีการจัดกิจกรรมใหเด็กไดออกกําลังในสถานที่ตางๆ    
      (2) มีการจัดกิจกรรมใหเด็กไดออกกําลังมือและนิ้วมือ   
      (3) มีการจัดกิจกรรมใหเด็กไดใชประสาทสัมผัสตางๆ   
    1.1.2 พัฒนาดานสังคม เชน มีการจัดกิจกรรมเพื่อใหเด็กไดรับ

ประสบการณใหมๆ เชน พาไปตลาด หรือไปศึกษานอกสถานที่ใกลๆ 

 

  

 1.2 มีการดําเนินการตามแผนการจัดกระบวน การเรียนรู ดังนี้   
    1.2.1 ความสามารถทางดานรางกาย   
      (1) มีการจัดกิจกรรมใหเด็กไดออกกําลังกายในสถานที่ตางๆ   
      (2) มีการจัดกิจกรรมใหเด็กไดออกกําลังมือและนิ้วมือ และมีการจัด

กิจกรรมใหเด็กไดใชประสาทสัมผัสตางๆ 

 

  

    1.2.2 พัฒนาดานสังคม เชน   
      (1) มีการจัดกิจกรรมเพื่อใหเด็กไดรับประสบการณใหม เชน พาไปตลาด 

ชวยดูแลตนไม เก็บใบไม ไปเยี่ยมสถานที่ตางๆ ในบริเวณใกลเคียง เปนตน  

 

  

      (2) มีการจัดกิจกรรมเพื่อใหเด็กไดมีสวนรวมในฐานะเปนสมาชิกคนหนึ่ง
ของชุมชน 

 

  

    1.2.3 พัฒนาดานอารมณ  เชน มีการจัดกิจกรรมเลานิทาน เลาเรื่อง อาน
หนังสือใหเด็กฟง พูดคุยกับเด็ก แลวใหเด็กไดแสดงความรูสึกตอสิ่งที่ไดฟง
และสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมทุกวัน 

 

  

    1.2.4 พัฒนาการคิดและสติปญญา  เชน มีการจัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมให
เด็กไดใชความคิดสรางสรรคและจินตนาการ 
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ตารางที่ 19 ผลการตรวจสอบเอกสารและหลักฐานในการดําเนินงานดานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (ตอ) 
 

ผลการตรวจสอบ 
ท่ี รายการสิ่งที่สังเกตและตรวจสอบ 

มี ไมมี 
    1.2.5 พัฒนาการดานภาษา เชน มีการจัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมใหเด็กไดใช

ภาษา เชน เลานิทาน อานหนังสือเลาเรื่องราวจากภาพหรือประสบการณ ชวน
เด็กพูดคุยบอยๆ 

 

  

    1.2.6 พัฒนาการดานจริยธรรม เชน มีการจัดกิจกรรมเพื่อใหเด็กได
รับผิดชอบงานและฝกวินัยในการทํางาน 

 

  

    1.2.7 พัฒนาการดานการสรางสรรค ศิลปะ และดนตรี  เชน มีการจัด
กิจกรรมใหเด็กไดรองเลน เตนรํา และทํากิจกรรมเคลื่อนไหว 

 

  

 1.3 มีวัสดุอุปกรณและสื่อการเรียนรูเพื่อสงเสริมพัฒนาการเด็ก   
 1.4 มีมุมการเรียนรูสําหรับผูปกครอง   

2 การจัดสภาพแวดลอมของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก   

 2.1 จัดสภาพแวดลอมทั้งภายในและภายนอกอาคารใหมีความสะอาดและ
ปลอดภัย 

 

  

 2.2 การจัดหองเรียน เชน   
    (1) มีแสงสวางและอากาศเพียงพอ   
    (2) มีการปองกันแมลงและพาหะนําโรค   
    (3) พ้ืนที่ใชสอยในหองเรียนมีสัดสวนเหมาะสมกับจํานวนเด็ก   

 2.3 หองน้ํา หองสวม ถูกสุขลักษณะ   

 2.4 มีการกําจัดขยะมูลฝอยถูกสุขลักษณะ   
 2.5 พ้ืนที่สนามเด็กเลนและเครื่องเลนเหมาะสม ปลอดภัย   

3 ศูนยพัฒนาเด็กเล็กมีการบริการอาหารสะอาดและมีคุณคาทางโภชนาการ   

 3.1 สถานที่เตรียมและหรือปรุงอาหารสะอาด ถูกสุขลักษณะ   

 3.2 อุปกรณและภาชนะใสอาหารปลอดภัยและสะอาด   
 3.3 ผูประกอบและผูจัดเตรียมอาหารมีสุขอนามัยดี   
 3.4 น้ําดื่ม น้ําใชสะอาด เพียงพอ   
 3.5 มีการใชเกลือเสริมไอโอดีนหรือน้ําปลาเสริมไอโอดีน   
 3.6 นมที่ใหเด็กดื่มเปนนมรสจืดและไมหมดอายุ   
4 การดูแลสุขภาพ     
 4.1 มีการตรวจสุขภาพทั่วไปของเด็กทุกคน ทุกวัน   

 4.2 มีการตรวจสุขภาพเด็กทุกคนปละสองครั้งจากเจาหนาที่สาธารณสุข   
 4.3 มีการประเมินภาวะโภชนาการเด็กทุกคนอยางนอยปละสองครั้ง   
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ตารางที่ 19  ผลการตรวจสอบเอกสารและหลักฐานการดําเนินงานดานศูนยพัฒนาเด็กเล็กซึ่ง 
มีทั้งหมด 4 ดาน รวม 30 รายการ ไดแก 1) ดานการจัดกระบวนการเรียนรูเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย มีจํานวน  
15 รายการ ซึ่งจากการสังเกตและตรวจสอบ พบวา ศูนยพัฒนาเด็กเล็กดงพองมีการจัดทําเอกสารการดําเนินการไว
ทุกรายการแตจากการสังเกตเพิ่มเติมจากตัวเอกสารตางๆ พบวา ขาดความเปนปจจุบันและมีการจัดกิจกรรมใน 
แตละรายการคอนขางนอย 2) ดานการจัดสภาพแวดลอมของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก มีจํานวน 7 รายการ ซึ่งพบวา  
มีการดําเนินการอยู 4 รายการ คือ มีการจัดสภาพแวดลอมทั้งภายในและภายนอกอาคารใหมีความสะอาดและ
ปลอดภัย มีการจัดหองเรียนใหมีแสงสวางและอากาศเพียงพอ มีการปองกันแมลงและพาหะนําโรค และมีการ
กําจัดขยะมูลฝอยถูกสุขลักษณะ และมีจํานวน 3 รายการที่ยังไมมีการดําเนินการคือพ้ืนที่ใชสอยในหองเรียนมี
สัดสวนที่ไมเหมาะสมกับจํานวนเด็ก หองนํ้า-หองสวมยังไมถูกสุขลักษณะ และพื้นที่สนามเด็กเลนและเครื่องเลน
ยังไมมีความเหมาะสมและปลอดภัย 3) ดานการบริการอาหารสะอาดและมีคุณคาทางโภชนาการ มีจํานวนทั้งหมด 
6 รายการ ซึ่งพบวามีการดําเนินการอยู 4 รายการ คือ  อุปกรณและภาชนะใสอาหารปลอดภัยและสะอาด   
ผูประกอบและผูจัดเตรียมอาหารมีสุขอนามัยดี น้ําดื่มน้ําใชสะอาดเพียงพอ มีการใชเกลือเสริมไอโอดีนหรือ
น้ําปลาเสริมไอโอดีน และนมที่ใหเด็กดื่มเปนนมรสจืดและไมหมดอายุ และมีจํานวน 1 รายการที่ยังไมมีการ
ดําเนินการ คือ สถานที่เตรียมและหรือปรุงอาหารสะอาดยังไมถูกสุขลักษณะเพราะศูนยพัฒนาเด็กเล็กดงพองยัง 
ไมมีสถานที่ประกอบอาหารภายในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จึงตองวาจางแมครัวใหทําอาหารมาจากบานซึ่งมีขอจํากัด
ในเรื่องของสถานที่ประกอบอาหาร 4) ดานการดูแลสุขภาพ มีทั้งหมดจํานวน 3 รายการ ซึ่งพบวาศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กดงพองมีการตรวจสุขภาพเด็กทุกคนปละสองครั้งจากเจา หนาที่สาธารณสุขแตยังไมมีการตรวจสุขภาพทั่วไป
ของเด็กทุกคนทุกวันและยังไมมีการประเมินภาวะโภชนาการเด็กทุกคนอยางนอยปละสองครั้ง  
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ตารางที่ 20 ผลการตรวจสอบเอกสารและหลักฐานในการดําเนินงานดานคุณภาพเด็กปฐมวัย 

 

ผลการตรวจสอบ 
ท่ี รายการสิ่งที่สังเกตและตรวจสอบ 

มี ไมมี 

1 การพัฒนาสมรรถนะของเด็กปฐมวัย   

 1.1 เด็กปฐมวัยมีสมรรถนะตามวัย ดังนี้   
    (1) มีเอกสารบันทึกเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวและสุขภาวะทางกายของเด็ก   
    (2) มีเอกสารบันทึกเกี่ยวกับการพัฒนาทางสังคมของเด็ก   

    (3) มีเอกสารบันทึกเกี่ยวกับการพัฒนาทางอารมณของเด็ก   

    (4) มีเอกสารบันทึกเกี่ยวกับการพัฒนาทางภาษาของเด็ก   

    (5) มีเอกสารบันทึกเกี่ยวกับการพัฒนาทางการคิดและสติปญญาของเด็ก   

    (6) มีเอกสารบันทึกเกี่ยวกับการพัฒนาทางจริยธรรมของเด็ก   

    (7) มีเอกสารบันทึกเกี่ยวกับการพัฒนาความคิดสรางสรรคของเด็ก   

2 เด็กปฐมวัยมีสุขนิสัย สุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่ดี   

 2.1 มีการสรางสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพของตนเองใหแกเด็ก เชน แปรงฟน
หลังรับประทานอาหารกลางวันทุกวัน ใชชอนกลาง ลางมือ บอยๆ ปดปาก
เวลาไอหรือจาม เปนตน 

 

  

 2.2 มีการบันทึกภาวะโภชนาการของเด็กและมีการประเมินและติดตามผล   

3 การปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมท่ีพึงประสงค 8 ประการของ
กระทรวงศึกษาธิการ 

  

 3.1 มีเอกสารหรือภาพประกอบดานความขยัน   

 3.2 มีเอกสารหรือภาพประกอบดานความประหยัด   

 3.3 มีเอกสารหรือภาพประกอบดานความซื่อสัตย   

 3.4 มีเอกสารหรือภาพประกอบดานความมีน้ําใจ   

 3.5 มีเอกสารหรือภาพประกอบดานความมีวินัย   

 3.6 มีเอกสารหรือภาพประกอบดานความสุภาพ   

 3.7 มีเอกสารหรือภาพประกอบดานความสะอาด   

 3.8 มีเอกสารหรือภาพประกอบดานความสามัคคี   

 
ตารางที่ 20 ผลการตรวจสอบเอกสารและหลักฐานการดําเนินงานดานคุณภาพเด็กปฐมวัย  

มีจํานวนทั้งหมด 3 ดาน รวม 17 รายการ ไดแก 1) ดานการพัฒนาสมรรถนะของเด็กปฐมวัย มีจํานวน 7 รายการ 
พบวา ศูนยพัฒนาเด็กเล็กดงพองมีการดําเนินการอยู 1 รายการ คือ มีเอกสารบันทึกเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวและ
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สุขภาวะทางกายของเด็ก และยังไมมีการดําเนินการอยู 6 รายการคือ การจัดทําบันทึกเกี่ยวกับการพัฒนาทางสังคม
ของเด็ก การจัดทําบันทึกเกี่ยวกับการพัฒนาทางอารมณของเด็ก การจัดทําบันทึกเกี่ยวกับการพัฒนาทางภาษาของ
เด็ก การจัดทําบันทึกเกี่ยวกับการพัฒนาทางการคิดและสติปญญาของเด็ก การจัดทําบันทึกเกี่ยวกับการพัฒนาทาง 
จริยธรรมของเด็ก และการจัดทําบันทึกเกี่ยวกับการพัฒนาความคิดสรางสรรคของเด็ก 2) ดานเด็กปฐมวัยมีสุข
นิสัย สุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี มีจํานวน 2 รายการ ซึ่งพบวาศูนยพัฒนาเด็กเล็กดงพองมีการดําเนินการอยู 1 
รายการคือ มีการสรางสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพของตนเองใหแกเด็ก เชน แปรงฟนหลังรับประทานอาหาร
กลางวันทุกวัน ใชชอนกลาง ลางมือ บอยๆ ปดปากเวลาไอหรือจาม เปนตน และยังไมมีการดําเนินการ 1 รายการ 
คือ การบันทึกภาวะโภชนาการของเด็กและมีการประเมินและติดตามผล 3) ดานการปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม 
และคานิยมที่พึงประสงค 8 ประการของกระทรวงศึกษาธิการ มีจํานวนทั้งหมด 8 รายการ  
ซึ่งพบวาศูนยพัฒนาเด็กเล็กดงพองยังไมมีการดําเนินการแมแตรายการเดียว 
 
ตารางที่ 21 ผลการสังเกตและตรวจสอบเอกสารการดําเนินงานดานการสรางเครือขายและการมีสวนรวม 
 

ผลการตรวจสอบ 
ท่ี รายการสิ่งที่สังเกตและตรวจสอบ 

มี ไมมี 
1 มีเอกสารแสดงการจัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันในชุมชน

ระหวางพอแม ผูดูแลเด็ก เจาหนาที่ที่เกี่ยวของกับการพัฒนาเด็กอยางนอย
ภาคเรียนละ 1 ครั้ง 

 
 

 

2 มีเอกสารแสดงการจัดใหศูนยพัฒนาเด็กเล็กเปนแหลงความรูและบริการ
ชุมชนในเรื่องการพัฒนาเด็ก 

 
 

 

 
ตารางที่ 21 ผลการตรวจสอบเอกสารและหลักฐานการดําเนินงานดานการสรางเครือขาย 

และการมีสวนรวม ซึ่งมีจํานวนทั้งหมด 2  รายการ พบวาศูนยพัฒนาเด็กเล็กดงพองยังไมมีการดําเนินการแมแต
รายการเดียว  

สภาพปญหา 
หลังจากที่ผูวิจัยและผูรวมวิจัยไดรวมกันวิเคราะห “สภาพที่เคยเปนมา” และ “สภาพปจจุบัน” 

แลว ไดมีการรวมกันวิเคราะห “สภาพปญหา” ที่เกิดขึ้นในปจจุบัน โดยแบงการวิเคราะหสภาพปญหาออกเปน  
5 ดาน ตามเกณฑมาตรฐานกลางการดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกรปกครองสวนทองถิ่น คือ 1) ดาน
การบริหารจัดการ/การจัดโครงสรางองคการ 2) ดานบุคลากร 3) ดานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 4) ดานคุณภาพเด็ก
ปฐมวัย และ 5) ดานการสรางเครือขายและการมีสวนรวม และแยกประเด็นในการวิเคราะหออกเปนรายขอ  
โดยใชตัวช้ีวัดของแตละมาตรฐานมาเปนตัวต้ังในการระบุสภาพปญหาที่เกิดขึ้น ทั้งนี้ ผูวิจัยและผูรวมวิจัยได 
ทําการปรับปรุงตัวช้ีวัดในบางขอเพื่อใหงายตอการทําความเขาใจ แตก็คงไวซึ่งความหมายเดิมที่ตองการวัดนั้น 
ซึ่งสามารถสรุปสภาพปญหาเปนรายดานเรียงตามลําดับความสําคัญของปญหาตามตัวช้ีวัดในแตละมาตรฐานได
ดังตารางที่ 22 - 26 
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ตารางที่ 22 การวิเคราะหสภาพปญหาดานการบริหารจัดการ/การจัดโครงสรางองคการ 
 

ท่ี ตัวชี้วัด สภาพปญหาที่พบ 
ลําดับความสําคัญ

ของปญหา 

1 มีการจัดทําโครงสรางการ
บริหารจัดการศูนย 

- พบวามีการจัดทําโครงสรางการบริหารจัดการ
ศูนยในลักษณะที่เปนเอกสาร แตยังขาดความ
เปนปจจุบัน รวมทั้งไมไดมีการจัดทําแผนภูมิ
แสดงโครงสรางในการบริหารจัดการที่เปน
ปายติดแสดงไวใหเห็น 

3 

2 มีการกําหนดบทบาทหนาที่
ของบุคลากรเปนลายลักษณ
อักษร 

- พบวามีการกําหนดบทบาทหนาที่ของ
บุคลากรเปนลายลักษณอักษร โดยการจัดทํา
เปนคําสั่ง ดังนั้น จึงสรุปวาไมเปนปญหา 

4 

3 มีคณะกรรมการบริหารศูนย
พัฒนาเด็กเล็กโดยมีผูแทน
จากชุมชนเขารวมเปน
คณะกรรมการ 

- พบวามีการดําเนินการแตขาดความเปน
ปจจุบัน และพบวาการทํางานของ
คณะกรรมการยังไมเปนระบบและขาดความ
เขมแข็ง 

2 

4 มีแผนการพัฒนาศูนยพัฒนา
เด็กเล็กและมีการดําเนินการ
ตามแผน 

- พบวาไมมีการจัดทําแผนพัฒนาแตมีการ
ดําเนินการตามขอบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจําปขององคการบริหารสวนตําบลศิลา 

1 

 
จากตารางที่ 22 การวิเคราะหสภาพปญหาการดานการบริหารจัดการ/การจัดโครงสราง

องคการ จํานวน 4 รายการ พบวา สภาพปญหาที่มีอยูในปจจุบันเรียงตามลําดับความสําคัญคือ 1) ไมมีการจัดทํา
แผนพัฒนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 2) การแตงตั้งคณะกรรมการศูนยพัฒนาเด็กเล็กขาดความเปนปจจุบัน และพบวา
การทํางานของคณะกรรมการยังไมเปนระบบและขาดความเขมแข็ง 3) การจัดทําโครงสรางการบริหารจัดการศูนย
พัฒนาเด็กเล็กขาดความเปนปจจุบันและไมมีการจัดทําแผนภูมิโครงสรางการบริหารติดไวใหเห็น สวนในดานการ
กําหนดบทบาทและหนาที่ของบุคลากรน้ันแมจะพบวามีการกําหนดบทบาทหนาที่ของบุคลากรเปนลายลักษณ
อักษรแลวแตก็ตองมีการดําเนินการตอไปเพื่อใหเกิดความตอเนื่องและยั่งยืน 
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ตารางที่ 23 การวิเคราะหสภาพปญหาดานบุคลากร 
 

ท่ี ตัวชี้วัด สภาพปญหาที่พบ 
ลําดับความสําคัญ

ของปญหา 

1 หัวหนาศูนยพัฒนาเด็ก เล็กมี
วุฒิทางการศึกษา ไมต่ํากวา
ปริญญาตรีสาขาวิชาเอกปฐมวัย
หรือวิชาชีพสาขาอื่นๆ ซึ่ง
จะตองมีประสบการณในการ
ทํางานเกี่ยวกับการพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยมาแลวไมต่ํากวา 2 ป 

- พบวายังไมมีการแตงตั้งหัวหนาศูนยพัฒนา 
เด็กเล็กเนื่องจาก คุณสมบัติของครูและจํานวน
เด็กนักเรียนยังไมถึงเกณฑการแตงตั้งดังกลาว 
แตไดมีการแตงตั้งรักษาการหัวหนาศูนยพัฒนา
เด็กเล็กเพื่อปฏิบัติหนาที่แทนตําแหนงดังกลาว
แลว 

1 

2 ผูดูแลเด็กมีวุฒิทางการศึกษา
อยางนอย ม.3 

- พบวาผูดูแลเด็กทุกคนมีคุณสมบัติครบถวนตาม
เกณฑ จึงสรุปไดวาไมเปนปญหา 

4 

3 ผูดูแลเด็กทุกคนไดรับการ
อบรมดานการพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยอยางนอยทุก 2 ป 

- พบวาผูดูแลเด็กทุกคนผานการอบรมตามเกณฑ
ท่ีกําหนด จึงสรุปไดวาไมเปนปญหา  3 

4 มีอัตราสวนของครู/ผูดูแลเด็ก
ตอเด็กปฐมวัย ดังน้ี 
- เด็กอายุ 2 - 3 ป มี 
 อัตราสวน 1 : 10 
- เด็กอายุ 3 ปขึ้นไป  
 มีอัตราสวน 1 : 20 

- พบวาอัตราสวนของครู/ผูดูแลเด็ก เปนไปตาม
เกณฑท่ีกําหนดแตก็ยังถือวาเปนปญหาเพราะ
ในศูนยพัฒนาเด็กเล็กดงพองมีครูเพียง  2 คน ท่ี
ปฏิบัติหนาที่ท้ังดานการจัดกระบวนการเรียนรู
และรับผิดชอบงานทุกอยางในศูนย พัฒนา 
เด็กเล็ก 

2 

 
จากตารางที่ 23 การวิเคราะหสภาพปญหาการดานบุคลากร จํานวน 4 รายการ พบวา ปญหาที่มี

อยูในปจจุบันเรียงตามลําดับความสําคัญคือ 1) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กดงพองยังไมไดมีการแตงตั้งหัวหนาศูนยพัฒนา
เด็กเล็กเพราะในปที่ผานมาคุณสมบัติของครูและจํานวนนักเรียนยังไมเขาเกณฑที่กําหนด ซึ่งตําแหนงหัวหนาศูนย
พัฒนาเด็กเล็กนั้นจะแตงตั้งไดโดยการสอบคัดเลือกครูผูดูแลเด็กที่มีคุณวุฒิปริญญาตรีดานการศึกษา (กรณีที่เปน
พนักงานจางของ อบต.) ในศูนยที่มีเด็กนักเรียนอายุระหวาง 2 – 5 ป ไมนอยกวา 20 คน และ 2) แมจะพบวา
อัตราสวนของครู (ผูดูแลเด็ก) ตอจํานวนเด็กนักเรียนจะเปนไปตามเกณฑที่กําหนด แตในปจจุบันศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กดงพองมีครูเพียง 2 คน ที่ทําหนาที่ทั้งในดานการจัดกระบวนการเรียนรูใหกับเด็ก และหนาที่อื่นๆ ทั้งหมด
ภายในศูนยฯ จึงสงผลใหครูมีภาระงานมาก จนแทบไมมีเวลาในการดูแลเด็กในแตละวันไดอยางเต็มที่ สวนใน
ดานคุณวุฒิและการฝกอบรมดานการพัฒนาเด็กปฐมวัยของครูนั้นพบวาเปนไปตามเกณฑที่กําหนดจึงถือวาไมเปน
ปญหา แตทั้งนี้ครูก็จะตองพัฒนาตนเองทั้งในดานการฝกอบรมและดานการศึกษาในระดับที่สูงขึ้นเพื่อที่จะพัฒนา
ตนเองใหมีคุณภาพมากขึ้นกวาเดิม 
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ตารางที่ 24 การวิเคราะหสภาพปญหาดานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
 

ท่ี ตัวชี้วัด สภาพปญหาที่พบ 
ลําดับความสําคัญ

ของปญหา 

การจัดกระบวนการเรียนรูเพื่อการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
1 มีการจัดทําแผนกระบวนการเรียนรูที่

พัฒนาความสามารถตามวัย 
- ไมไดมีการจัดทําแผนกระบวนการ
เรียนรูแตมีการจัดหาแผนสําเร็จรูปมาใช 

2 

2 มีการดํา เนินการตามแผนการจัด
กระบวนการเรียนรู 

- มีการดําเนินการตามแผน แตกิจกรรม
ที่จัดไมหลากหลาย  และขาดความ
ตอเนื่อง 

3 

3 มีวัสดุอุปกรณและสื่อการเรียนรูเพื่อ
สงเสริมพัฒนาการเด็ก 

- วัสดุอุปกรณและสื่อการเรียนรูทั้งหมด
ไดมาจากการจัดซื้อ  เพราะครูไมมี
ความสามารถในการผลิตสื่อใชเองได 

4 

4 มีมุมการเรียนรูสําหรับผูปกครอง - มุมการเรียนรูสําหรับผูปกครองที่มีอยู
ขาดการดูแลเอาใจใสและไมคอยไดใช
งาน 

12 

การจัดสภาพแวดลอมของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
1 มีการจัดสภาพแวดลอมทั้งภายในและ

ภายนอกอาคารใหมีความสะอาดและ
ปลอดภัย 

- สภาพแวดลอมภายนอกอาคารขาด
ความปลอดภัยเพราะมียุงขาว และรั้ว
ลวดหนามซึ่งอาจเปนอันตรายตอเด็ก 

1 

2 มีการจัดหองเรียน เชน มีแสงสวาง
และอากาศเพียงพอ  มีการปองกัน
แมลงและพาหะนําโรคพื้นที่ใชสอย
ในหองเรียนมีสัดสวนเหมาะสมกับ
จํานวนเด็ก 

- หอง เ รี ยนมี เพี ย งห อ ง เดี ย วจึ ง ไม
สามารถจัดมุมการเรียนรูไดมากนัก 
เพราะมีทั้งโตะ เกาอี้ และตูเก็บกระเปา
หนังสือของนักเรียนตั้งอยูในหองเรียน
ดวย รวมทั้งยังขาดการปองกันแมลง
และพาหะนําโรค 

10 

3 หองน้ํา หองสวม ถูกสุขลักษณะ - มีหองสวมเพียง 2 หองและไมมีหอง
อาบน้ําสําหรับเด็ก 

8 

4 มีการกําจัดขยะมูลฝอยถูกสุขลักษณะ - บางวันรถเก็บขยะไมมาเก็บขยะ ครูจึง
ตองนําขยะไปทิ้งเอง หรือในบางครั้งก็
ปลอยใหขยะลนถัง 

9 

5 พ้ืนที่สนามเด็กเลนและเครื่องเลน
เหมาะสมปลอดภัย 

- ไมมีสนามเด็กเลนเพราะพื้นที่ต้ังของ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กคอนขางคับแคบ 

5 
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ตารางที่ 24 การวิเคราะหสภาพปญหาดานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (ตอ) 
 

ท่ี ตัวชี้วัด สภาพปญหาที่พบ 
ลําดับความสําคัญ

ของปญหา 

มีการบริการอาหารสะอาดและมีคุณคาทางโภชนาการ 
1 สถานที่เตรียมและหรือปรุงอาหาร

สะอาด ถูกสุขลักษณะ 
- ศูนยพัฒนาเด็กเล็กดงพองไมไดจัด
ทําอาหารเองแตไดจางเหมาบุคคลให
ทําอาหารมาสงใหในแตละวัน จึงไม
สามารถควบคุมดูแลในการประกอบ
อาหารไดอยางเต็มที่ 

7 

2 อุ ป ก รณ แ ล ะภ า ชนะ ใส อ า ห า ร
ปลอดภัยและสะอาด 

- ถาดหลุมที่ใชใสอาหารใหเด็กทําจาก 
สแตนเลส และอลูมิเนียมซึ่งใชงานมา
หลายปแลว 

11 

3 ผูประกอบและผูจัดเตรียมอาหารมี
สุขอนามัยดี 

- ยังไมมีการประเมินสุขภาพของผูที่
รับจางประกอบอาหาร 

6 

4 น้ําดื่ม น้ําใช สะอาด เพียงพอ - ไมเปนปญหา 16 
5 มีการใช เกลือ เสริมไอโอดีนหรือ

น้ําปลาเสริมไอโอดีน 
- ไมเปนปญหา 

17 

6 นมที่ใหเด็กดื่มเปนนมรสจืดและไม
หมดอายุ 

- ไมเปนปญหา 
18 

การดูแลสุขภาพ 
1 มีการตรวจสุขภาพทั่วไปของเด็กทุก

คนทุกวัน 
- พบวามีการดําเนินการแตขาดความ
ตอเนื่อง 

13 

2 มีการตรวจสุขภาพเด็กทุกคนปละ
สองครั้งจากเจาหนาที่สาธารณสุข 

- พบวามีการดําเนินการแตขาดความ
ตอเนื่อง 

14 

3 มีการประเมินภาวะโภชนาการเด็กทุก
คนอยางนอยปละสองครั้ง 

- พบวามีการดําเนินการแตขาดความ
ตอเนื่อง 

15 

 
จากตารางที่ 24 การวิเคราะหสภาพปญหาการดานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 18 รายการ 

พบวา ปญหาที่มีอยูในปจจุบันเรียงตามลําดับความสําคัญ 5 ลําดับแรก คือ 1) สภาพแวดลอมภายนอกอาคาร 
ขาดความปลอดภัยเพราะมียุงขาว และรั้วลวดหนามซึ่งอาจเปนอันตรายตอเด็ก 2) ครูไมไดการจัดทําแผน
กระบวนการเรียนรูแตมีการจัดหาแผนสําเร็จรูปมาใช 3) แมวาครูจะมีการดําเนินการตามแผนการเรียนรูที่มีอยู  
แตกิจกรรมที่จัดไมหลากหลายและขาดความตอเนื่อง 4) วัสดุอุปกรณและสื่อการเรียนรูทั้งหมดที่มีอยูลวนไดมา
จากการจัดซื้อ เพราะครูไมมีความ สามารถในการผลิตสื่อใชเองได และ 5) ไมมีสนามเด็กเลนเพราะพื้นที่ต้ังของ
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ศูนยพัฒนาเด็กเล็กคอนขางคับแคบ สวนปญหาในดานอื่นๆ นั้นมีความสําคัญลดหลั่นกันตามลําดับ และพบวามี  
3 รายการที่ถือวาไมมีปญหาคือ 1) น้ําดื่มน้ําใช 2) การเสริมไอโอดีนในอาหาร และ 3) นมสําหรับใหนักเรียนดื่ม 
แตก็ยังคงตองมีการดําเนินการเพื่อใหเกิดความตอเนื่องและยั่งยืน 
 
ตารางที่ 25 การวิเคราะหสภาพปญหาการดานคุณภาพเด็กปฐมวัย 
 

ที่ ตัวช้ีวัด สภาพปญหาที่พบ 
ลําดับความสําคัญ

ของปญหา 

1 เด็กปฐมวัยมีสมรรถนะตามวัย - ครูไมไดจัดทําเอกสารเพื่อแสดงใหเห็นถึง
การพัฒนาสมรรถนะของเด็กนักเรียนใน
ทุกดาน 

1 

2 เด็กปฐมวัยมีสุขนสัิย สุขภาพกาย และ
สุขภาพจิตทีด่ ี

- มี เด็กบางสวนยังมีปญหาในเรื่องของ
สุขภาพโดยเฉพาะภาวะทางชองปาก  และ
ความสะอาดของรางกาย เชน เล็บมือ เล็บ
เทา ผิวหนัง เปนตน 

2 

3 มีการปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม และ
คานิยมที่พึงประสงค 8 ประการ ของ
กระทรวงศึกษาธิการ 

- ครูไมไดจัดทําเอกสารเพื่อแสดงใหเห็นถึง
การปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม และคานิยม
ที่พึงประสงคใหกับเด็ก 

3 

 
จากตารางที่ 25 การวิเคราะหสภาพปญหาการดานคุณภาพเด็กปฐมวัย จํานวน 3 รายการ พบวา 

มีปญหาในทุกรายการเรียงตามลําดับความสําคัญคือ 1) ครูไมไดจัดทําเอกสารเพื่อแสดงใหเห็นถึงการพัฒนา
สมรรถนะของเด็กนักเรียนในทุกดาน 2) มีเด็กบางสวนยังมีปญหาในเรื่องของสุขภาพโดยเฉพาะภาวะทาง 
ชองปาก  และความสะอาดของรางกาย เชน เล็บมือ เล็บเทา ผิวหนัง เปนตน และ 3) ครูไมไดจัดทําเอกสารเพื่อ
แสดงใหเห็นถึงการปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงคใหกับเด็ก 
 
ตารางที่ 26 การวิเคราะหสภาพปญหาการดานการสรางเครือขายและการมีสวนรวม 
 

ที่ ตัวช้ีวัด สภาพปญหาที่พบ 
ลําดับความสําคัญ

ของปญหา 

1 มีการจัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันใน
ชุมชนระหวางพอแม ผูดูแลเด็ก เจาหนาที่ที่เกี่ยวของ
กับการพัฒนาเด็กอยางนอยภาคเรียนละ 1 คร้ัง 

- ไมมีการจัดกิจกรรมดังกลาว 2 

2 มีการจัดใหศูนยพฒันาเด็กเล็กเปนแหลงความรูและ
บริการชุมชนในเรื่องการพัฒนาเดก็ 

- ไมมีการจัดกิจกรรมดังกลาว 1 
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จากตารางที่ 26 การวิเคราะหสภาพปญหาการดานการสรางเครือขายและการมีสวนรวม 
จํานวน 2 รายการ พบวา มีปญหาทุกรายการคือ 1) ไมมีการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันในชุมชนระหวาง
พอแม ครู ผูดูแลเด็ก และเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ 2) ไมมีการจัดใหศูนยพัฒนาเด็กเล็กเปนแหลงความรูและบริการ
ชุมชนในเรื่องการพัฒนาเด็ก 

หลังจากที่ผูวิจัยและผูรวมวิจัยไดรวมกันวิเคราะหสภาพปญหาของศูนยพัฒนาเด็กเล็กดงพอง
เสร็จสิ้นลง ผูวิจัยไดทําการอานทบทวนประเด็นปญหาตางๆ เหลานั้นใหผูรวมวิจัยไดรับรูรวมกันอีกครั้งหนึ่ง
กอนที่จะนําประเด็นปญหาที่ไดไปกําหนด “สภาพที่คาดหวังจากการแกปญหา” ตามลําดับตอไป 

สภาพที่คาดหวังจากการแกปญหา 
หลังจากที่ผูวิจัยและผูรวมวิจัยไดรวมกันวิเคราะหสภาพของงานที่ตองการพัฒนาหรือตองการ

เปลี่ยนแปลง เพื่อระบุ “สภาพที่เคยเปนมา” “สภาพปจจุบัน” “สภาพปญหา” เสร็จสิ้นลง ก็ไดนําเอาขอมูลดังกลาว
มากําหนด “สภาพที่คาดหวังจากการแกปญหา” โดยมีความเห็นรวมกันวาสภาพที่คาดหวังจากการแกปญหาของ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กดงพองคือ “โดยภาพรวมคาดหวังวาจะผานเกณฑการประเมินคุณภาพตามเกณฑมาตรฐาน
กลางการดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ทั้ง 5 ดาน คือ 1) ดานการบริหารจัดการ/
การจัดโครงสรางองคการ 2) ดานบุคลากร  3) ดานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 4) ดานคุณภาพเด็กปฐมวัย และ 5) ดานการ
สรางเครือขายและการมีสวนรวม อยูในระดับ “ดี” ขึ้นไป ทุกดาน ทุกรายการ ซึ่งสรุปไดดังภาพที่ 54 
 
 
                                  
 
 

             
                           
 
 
 
 
 

ปญหาและสภาพที่คาดหวังจากการแกปญหาในการจัดการศึกษาปฐมวัยของศูนยพัฒนาเด็กเล็กดงพอง 
 
ภาพที่ 54 ปญหาและสภาพที่คาดหวังจากการแกปญหาในการจัดการศึกษาปฐมวัยของศูนยพัฒนาเด็กเล็กดงพอง 

 
 
 
 

ดานการบริหารจัดการ/  
การจัดโครงสราง

ดานบุคลากร 

ดานการสรางเครือขาย
และการมีสวนรวม 

ดานคุณภาพ 
เด็กปฐมวัย 

ดานศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก 

สภาพที่คาดหวัง 
จากการแกปญหา 

 
โดยภาพรวมคาดหวังวาจะ
ผานเกณฑการประเมิน
คุณภาพตามเกณฑมาตรฐาน
กลางการดําเนินงานศูนย
พัฒนาเด็กเล็กขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น อยูใน
ระดับ “ดี” ขึ้นไปทกุดาน ทุก
รายการ 

สภาพปญหา 
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ทางเลือกท่ีหลากหลายเพื่อการแกปญหา\ 
ผูวิจัยและผูรวมวิจัยไดรวมกันวิเคราะหทางเลือกที่หลากหลายเพื่อการแกปญหา โดยรวมกัน

วิเคราะหและกําหนดทางเลือกเพื่อการแกปญหาจากขอมูลตางๆ ที่ไดรวมกันศึกษาดังที่ไดกลาวมาแลวในขางตน 
โดยแบงการวิเคราะหออกเปนรายดานตามสภาพปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้นเพื่อที่จะนําทางเลือกที่ไดจากการวิเคราะห
มาทําการประเมินและเลือกทางเลือกเพื่อปฏิบัติการแกปญหาตอไป  ดังตารางที่ 27 - 31 
 
ตารางที่ 27 การวิเคราะหทางเลือกที่หลากหลายเพื่อการแกปญหาดานการบริหารจัดการ/การจัดโครงสราง 

องคการ 
 

 

ท่ี 
 

สภาพปญหา 
 

ทางเลือกเพื่อการแกปญหา 
 

1 การจัดทําแผนพัฒนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  - จัดซื้อแผนสําเร็จรูปมาใชเพราะครูมีภาระงานมาก 
- ใหครูจัดทําแผนเองโดยการศึกษาจากคูมือ 
- จัดอบรมครูเพื่อใหความรูในการจัดทําแผน 

2 การแตงตั้งคณะกรรมการศูนยพัฒนา 
เด็กเล็ก  

- ใหกองการศึกษาดําเนินการ 
- ใหหัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กดําเนินการ 
- ใหทุกฝายที่เกี่ยวของรวมกันดําเนินการพรอมทั้งจัด

ประชุมช้ีแจงเกี่ยวกับบทบาทหนาที่ของ
คณะกรรมการใหชัดเจน 

3 การจัดทําโครงสรางการบริหารจัดการ
ศูนย 

- ใหกองการศึกษาดําเนินการ 
- ใหหัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กดําเนินการ 
- ใหทุกฝายที่เกี่ยวของดําเนินการ โดยจัดทําใหมีความ

เปนปจจุบันพรอมทั้งจัดทําปายติดตั้งไวใหเห็นได
อยางชัดเจน 

4 การกําหนดบทบาทหนาที่ของบุคลากร - ใหดําเนินการตอไปเพื่อใหเกิดความตอเนื่องและ
ยั่งยืน 

 
จากตารางที่ 27 การวิเคราะหทางเลือกที่หลากหลายเพื่อการแกปญหาดานการบริหารจัดการ/

การจัดโครงสรางองคการ ซึ่งมีจํานวน 4 รายการพบวา 
1) ปญหาในการจัดทําแผนพัฒนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก มีทางเลือกเพื่อการแกปญหาดังนี้ 

(1) จัดซื้อแผนสําเร็จรูปมาใชเพราะครูมีภาระงานมาก 
(2) ใหครูจัดทําแผนเองโดยการศึกษาจากคูมือ 
(3) จัดอบรมครูเพื่อใหความรูในการจัดทําแผน 
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2) ปญหาในการแตงตั้งคณะกรรมการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก มีทางเลือกเพื่อการแกปญหาดังนี้ 
(1) อบใหกองการศึกษาเปนผูดําเนินการแตงตั้ง 
(2) มอบใหหัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กเปนผูดําเนินการแตงตั้ง 
(3) มอบใหทุกฝายที่เกี่ยวของรวมกันดําเนินการ พรอมทั้งจัดประชุมช้ีแจงเกี่ยวกับ

บทบาทหนาที่ของคณะกรรมการใหชัดเจน 
3) ปญหาในการจัดทําโครงสรางการบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก มีทางเลือกเพื่อการ

แกปญหาดังนี้ 
(1) มอบใหกองการศึกษาเปนผูดําเนินการ 
(2) มอบใหหัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กเปนผูดําเนินการ 
(3) มอบใหทุกฝายที่เกี่ยวของรวมกันดําเนินการ โดยจัดทําโครงสรางการบริหารใหเปน

ปจจุบันและจัดทําปายแสดงโครงสรางการบริหารไวใหเห็นอยางชดัเจน 
4) การกําหนดบทบาทหนาที่ของบุคลากรในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก พบวาไมมีปญหาแตมี

ขอเสนอแนะวาควรดําเนินการในสิ่งที่มีอยูแลวตอไปเพื่อใหเกิดความยั่งยืนในการพัฒนา 
 
ตารางที่ 28 การวิเคราะหทางเลือกที่หลากหลายเพื่อการแกปญหาดานบุคลากร 
 

 

ท่ี 
 

สภาพปญหา 
 

ทางเลือกเพื่อการแกปญหา 
 

1 การแตงตั้งหัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก - ใหครูศึกษาตอระดับปริญญาตรีสาขาการจัดการศึกษา
ปฐมวัย โดยใชทุนของตัวเอง 

- ใหครูศึกษาตอระดับปริญญาตรีสาขาการจัดการศึกษา
ปฐมวัยโดยใชทนุของกรมสงเสรมิการปกครองทองถิ่น 

- รณรงคใหเด็กในตําบลที่มีอายุระหวาง 2 – 5 ป มาเขา
เรียนในศูนยไมตํ่ากวาปละ 30 คน 

2 คุณวุฒิทางการศึกษาของครู (ผูดูแลเด็ก) - รณรงคใหครูศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้นเพื่อยกระดับ
ความรูความสามารถใหกับตนเอง 

3 การอบรมของบุคลากรในดานการพัฒนา
เด็กปฐมวัย 

- รณรงคใหครูเขารับการอบรมกับหนวยงานตางๆ ที่ 
จัดขึ้นอยางนอยภาคเรียนละ 1 ครั้ง 

- กองการศึกษาหรือผูที่มีสวนเกี่ยวของเปนผูจัดการ
อบรมใหครูอยางนอยภาคเรียนละ 1 ครั้ง 

4 อัตราสวนของครู ตอ เด็กนักเรียนในศูนย - จัดสงนักวิชาการศึกษาจากกองการศึกษามาชวยสอน
ในบางครั้ง 

- จัดกิจกรรมครูอาสาโดยใหคนในชุมชนเขามามี 
สวนรวม 
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จากตารางที่ 28 การวิเคราะหทางเลือกที่หลากหลายเพื่อการแกปญหาดานบุคลากร ซึ่งมี
จํานวน 4 รายการพบวา 

1) ปญหาในการแตงตั้งหัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก มีทางเลือกเพื่อการแกปญหาดังนี้ 
(1) ใหครูศึกษาตอระดับปริญญาตรีสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยโดยใชทุนของตนเอง 
(2) ใหครูศึกษาตอระดับปริญญาตรีสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยโดยใชทุนของกรม

สงเสริมการปกครองทองถิ่น 
(3) รณรงคใหเด็กในตําบลที่มีอายุระหวาง 2 – 5 ป มาเขาเรียนไมตํ่ากวาปละ 30 คน 

2) ในดานวุฒิทางการศึกษาของครู แมวาจะไมเปนปญหา แตไดมีการเสนอทางเลือกไว 
คือ รณรงคใหครูศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้นเพื่อยกระดับความรูความสามารถใหกับตนเอง 

3) ในดานการอบรมของบุคลากรเกี่ยวกับการพัฒนาเด็กปฐมวัย แมวาจะไมมีปญหาแตไดมี
การเสนอทางเลือกไวคือ 

(1) รณรงคใหครูเขารับการอบรมกับหนวยงานตางๆ ที่จัดขึ้นอยางนอยภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
(2) ใหกองการศึกษาหรือผูที่มีสวนเกี่ยวของเปนผูจัดการอบรมใหครูอยางนอยภาคเรียนละ 

1 ครั้ง 
4) ในดานการอัตราสวนของครูตอเด็กนักเรียนในศูนย แมวาจะไมมีปญหาแตไดมีการเสนอ

ทางเลือกไวคือ 
(1) ใหมีการจัดสงนักวิชาการศึกษาจากกองการศึกษามาชวยสอนในบางครั้ง 
(2) จัดกิจกรรมครูอาสาโดยใหคนในชุมชนเขามามีสวนรวม 
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ตารางที่ 29 การวิเคราะหทางเลือกที่หลากหลายเพื่อการแกปญหาดานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
 

 

ที่ 
 

สภาพปญหา 
 

ทางเลือกเพื่อการแกปญหา 
 

1 การจัดทาํแผนการจัดกระบวนการ
เรียนรูที่พัฒนาความสามารถตามวัย 

- ใชแผนสําเร็จรูปที่มีขายตามทองตลาด 
- ใหครูเขียนแผนเองโดยการศึกษาจากคูมือของกรม 
- สงครูไปอบรมดานการจัดทําแผน 
- จัดอบรมเชิงปฏิบตัิการในการจัดทําแผนใหกับคร ู

2 การดําเนินการตามแผนการจดั
กระบวนการเรียนรู 

- ใหครูจัดกิจกรรมตามแผนที่ไดจัดทําไวโดยมีจํานวนกิจกรรมที่จัดไม
ต่ํากวาเกณฑมาตรฐานกําหนด และใหมีการบันทึกภาพพรอมทั้ง
จัดทําการสรุปผลเปนรายกิจกรรมไว 

3 วัสดุอุปกรณและสื่อการเรียนรู - จัดอบรมครูในดานการจัดทําและผลิตส่ือการเรียนรู 
- ของบประมาณสนับสนุนจากตนสังกัดในการจัดซ้ือส่ือสําเร็จรูป 
- ของบประมาณจากตนสังกัดในการจัดซ้ือวัสดุสําหรบัจัดทาํส่ือ 
- ใหครูและผูปกครองนักเรียนรวมกนัจัดทาํส่ือโดยใชวัสดุที่หาได

ในทองถิน่ 
4 มุมการเรียนรูสําหรับผูปกครอง - จัดมุมการเรียนรูสําหรับผูปกครองไวมุมใดมุมหนึ่งที่เหมาะสม 

- จัดทําหองเฉพาะสําหรับใชเปนมุมการเรียนรูสําหรับผูปกครอง 
5 การจัดสภาพแวดลอมทั้งภายในและ

ภายนอกอาคาร 
- ปรับปรุงอาคารเรียนโดยของบประมาณสนับสนนุจากตนสังกัด 
- ปรับปรุงอาคารเรียนเพียงบางสวนโดยการระดมทุนจากผูปกครอง

นักเรียนและคนในชุมชน 
- สรางรั้วและประตูโรงเรียนใหมโดยขอรับงบประมาณสนับสนุน

จากตนสังกัด 
- ร้ือยุงขาวที่อยูภายในบริเวณศนูยออกไปตั้งไวทีแ่หงใหม 
- กอสรางอาคารโรงอาหารโดยใชงบประมาณจากตนสังกัด 

6 การจัดหองเรียน  - เก็บของที่ไมจําเปนที่วางอยูในหองเรียนออกไปใหหมด 
- จัดมุม จัดบอรดการเรียนรูสําหรับเด็ก 
- สํารวจบริเวณในหองเรียนที่อาจกอใหเกิดอันตรายและทําการ

ปรับปรุง 
7 การปองกันแมลงและพาหะนําโรค - จัดทํามาตรการในกันปองกันโรค 

- ประสานหนวยงานที่เกี่ยวของเพือ่ดาํเนินการปองกัน 
8 หองน้ํา หองสวม - ปรับปรุงหองน้ํา หองสวมที่มีอยูเดมิใหดีข้ึน 

- กอสรางหองน้ํา หองอาบน้ํา เพิ่มเติมใหเพียงพอกับจํานวนเดก็ 
9 การกําจัดขยะมลูฝอย - จัดหาถังขยะใหเพียงพอ 

- มีมาตรการในการจัดการขยะ และดาํเนินการอยางจริงจัง 
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ตารางที่ 29 การวิเคราะหทางเลือกที่หลากหลายเพื่อการแกปญหาดานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (ตอ) 
 

 

ที่ 
 

สภาพปญหา 
 

ทางเลือกเพื่อการแกปญหา 
 

10 สนามเด็กเลน - จัดหาที่วางเครื่องเลนที่มอียูใหเหมาะสม 
- จัดหาเครื่องเลนทีไ่มมีอันตรายและมีความเหมาะสมกับสภาพที่ตั้ง

มาเพิ่มเติมโดยขอรับการสนับสนนุจากตนสังกัดและการขอรับ
บริจาค 

11 สถานที่เตรียมและปรุงอาหาร - ใหความรูแกผูรับจางในดานสถานที่สําหรับการเตรียมและปรุง
อาหาร 

- ใหผูปกครองแบงเวรกันมาทําอาหาร 
- กอสรางโรงอาหารใหม 

12 อุปกรณและภาชนะใสอาหาร - ตรวจสอบภาชนะวาจัดทํามาจากวัสดุที่มีความปลอดภัยตอ
สุขภาพของเด็กหรือไม 

- ตรวจสอบภาชนะที่มีอยูเดิมวาใชการไดดีหรือไม 
- หมั่นดูแลทําความสะอาดภาชนะอยูเสมอ 
- จัดเก็บภาชนะในที่ที่เหมาะสม 

13 สุขอนามัยของผูประกอบอาหาร - ใหผูประกอบอาหารทําการตรวจสุขภาพโดยแพทย  
อยางนอย  ปละ 1 คร้ัง 

14 น้ําดื่ม น้ําใช - จัดซ้ือน้ําสะอาดจากรานคา 
- จัดซ้ือเครื่องกรองน้ําไวใชในศูนย 
- ควรมีมาตรการในการตรวจสอบคณุภาพของน้ําดื่ม น้ําใช 

15 การเสริมไอโอดนี - ใหมีการเติมเกลือหรือน้ําปลาเสริมไอโอดีนลงในอาหารสําหรับ
เด็กดวยทุกครั้ง 

16 อาหารเสริม (นม) - เลือกซ้ือนมจากบริษัททีไ่ดรับการรบัรองมาตรฐานแลวเทานัน้ 
- ครูควรตรวจสอบทุกครั้งวานมที่รานคานํามาสงในแตละวนันั้นอยู

ในสภาพดีหรือไม และควรตรวจสอบวนัหมดอายุของนมดวย 
17 การตรวจสุขภาพเด็ก - ใหมีการตรวจสุขภาพเด็กทุกวนัโดยครู 

- ใหมีการตรวจสุขภาพเด็กโดยเจาหนาที่สาธารณสุข 
อยางนอยภาคเรียนละ 1 คร้ัง 

18 การประเมินภาวะโภชนาการเด็ก - ใหครูทําการประเมินภาวะโภชนาการเด็กอยางนอย 
ภาคเรียนละ 1 คร้ัง 

- จัดอบรมครูและผูปกครองในดานการสงเสริมภาวะโภชนาการ
เด็ก 
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จากตารางที่ 29 การวิเคราะหทางเลือกที่หลากหลายเพื่อการแกปญหาดานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
ซึ่งมีจํานวน 18 รายการพบวา 

1) การจัดทําแผนการจัดกระบวนการเรียนรูที่พัฒนาความสามารถตามวัย มีทางเลือกเพื่อการ
แกปญหาดังนี้ 

(1) ใชแผนสําเร็จรูปที่มีขายตามทองตลาด 
(2) ใหครูเขียนแผนเองโดยการศึกษาจากคูมือของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
(3) จัดสงครูเขารับการอบรมดานการจัดทําแผน 
(4) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการดานการจัดทําแผนใหกับครู 

2) การดําเนินการตามแผนการจัดกระบวนการเรียนรู มีทางเลือกเพื่อการแกปญหา คือ ใหครู
จัดกิจกรรมตามแผนที่ไดจัดทําไวโดยมีจํานวนกิจกรรมที่จัดไมตํ่ากวาเกณฑมาตรฐานที่กําหนด และใหมีการ
บันทึกภาพพรอมทั้งทําการสรุปผลเปนรายกิจกรรม 

3) ดานวัสดุและสื่อการเรียนรู มีทางเลือกเพื่อการแกปญหาดังนี้ 
(1) จัดอบรมครูในดานการจัดทําและผลิตสื่อการเรียนรูสําหรับเด็ก 
(2) ขอรับงบประมาณสนับสนุนจากตนสังกัดเพื่อจัดซื้อสื่อสําเร็จรูป 
(3) ขอรับงบประมาณจากตนสังกัดในการจัดซื้อวัสดุสําหรับการจัดทําและผลิตสื่อ 
(4) ใหครูและผูปกครองนักเรียนรวมกันจัดทําสื่อการเรียนรูสําหรับเด็กโดยใชวัสดุที่หา

ไดในทองถิ่น 
4) ดานการจัดมุมการเรียนรูสําหรับผูปกครอง มีทางเลือกเพื่อการแกปญหาดังนี้ 

(1) จัดมุมการเรียนรูสําหรับผูปกครองไวมุมใดมุมหนึ่งที่มีความเหมาะสม 
(2) จัดทําหองเฉพาะสําหรับใชเปนมุมการเรียนรูสําหรับผูปกครอง 

5) ดานการจัดสภาพแวดลอมทั้งภายในและภายนอกอาคาร มีทางเลือกเพื่อการแกปญหาดังนี้ 
(1) ปรับปรุงอาคารเรียนโดยขอรับงบประมาณสนับสนุนจากตนสังกัด 
(2) ปรับปรุงอาคารเรียนเพียงบางสวนโดยการระดมทุนจากผูปกครองนักเรียนและคน

ในชุมชน 
(3) สรางรั้วและประตูโรงเรียนใหม โดยขอรับงบประมาณสนับสนุนจากตนสังกัด 
(4) รื้อยุงขาวที่อยูในบริเวณศูนยออกไปไว ณ ที่ต้ังแหงใหม 
(5) กอสรางโรงอาหารโดยขอรับงบประมาณสนับสนุนจากตนสังกัด 

6) ดานการจัดหองเรียน มีทางเลือกเพื่อการแกปญหาดังนี้ 
(1) เก็บของที่ไมจําเปนที่วางอยูในหองเรียนออกไปใหหมด 
(2) จัดมุม จัดบอรดการเรียนรูสําหรับเด็ก 
(3) สํารวจบริเวณภายในหองเรียนวามีสวนใดบางที่อาจกอใหเกิดอันตรายสําหรับเด็ก 

แลวทําการปรับปรุงซอมแซม 
7) ดานการปองกันแมลงและพาหะนําโรค มีทางเลือกเพื่อการแกปญหาดังนี้ 

(1) จัดทํามาตรการในการปองกันโรค 
(2) ประสานหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อดําเนินการปองกัน 
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8) ดานหองน้ํา หองสวม มีทางเลือกเพื่อการแกปญหาดังนี้ 
(1) ปรับปรุงหองน้ําหองสวมที่มีอยูเดิมใหมีสภาพที่ดีขึ้น 
(2) กอสรางหองน้ํา หองสวมที่ถูกสุขลักษณะเพิ่มเติมเพื่อใหเพียงพอกับจํานวนเด็ก 

9) ดานการกําจัดขยะมูลฝอย มีทางเลือกเพื่อการแกปญหาดังนี้ 
(1) จัดหาถังขยะใหเพียงพอ 
(2) มีมาตรการในการจัดการขยะ และดําเนินการอยางจริงจัง 

10) ดานสนามเด็กเลน มีทางเลือกเพื่อการแกปญหาดังนี้ 
(1) จัดหาที่วางเครื่องเลนที่มีอยูใหเหมาะสม 
(2) จัดหาเครื่องเลนที่ไมมีอันตรายและมีความเหมาะสมกับสภาพที่ต้ังมาเพิ่มเติม โดย

ขอรับการสนับสนุนจากตนสังกัดและการขอรับบริจาค 
11) ดานสถานที่ในการเตรียมและปรุงอาหาร มีทางเลือกเพื่อการแกปญหาดังนี้ 

(1) ใหความรูแกผูรับจางในดานรักษาความสะอาด และการจัดเตรียมสถานที่สําหรับ
การเตรียมและปรุงอาหาร 

(2) ใหผูปกครองแบงเวรกันมาทําอาหารใหเด็กรับประทาน 
(3) กอสรางโรงอาหารใหม 

12) ดานอุปกรณและภาชนะใสอาหาร มีทางเลือกเพื่อการแกปญหาดังนี้ 
(1) ตรวจสอบภาชนะวาจัดทํามาจากวัสดุที่มีความปลอดภัยตอสุขภาพของเด็กหรือไม 
(2) ตรวจสอบภาชนะที่มีอยูวายังใชการไดดีหรือไม ถาพบวาอยูในสภาพที่ชํารุดให

จําหนายออก 
(3) หมั่นดูแลและทําความสะอาดภาชนะอยูเสมอ 
(4) จัดเก็บภาชนะในที่ที่เหมาะสม 

13) ดานสุขภาพอนามัยของผูประกอบการ มีทางเลือกเพื่อการแกปญหา คือ ใหผูประกอบ
อาหารทําการตรวจสุขภาพโดยแพทยอยางนอยปละ 1 ครั้ง พรอมทั้งนําหลักฐานมาแสดงใหเห็น 

14) ดานน้ําดื่ม น้ําใช มีทางเลือกเพื่อการแกปญหาดังนี้ 
(1) จัดซื้อน้ําสะอาดจากรานคาในหมูบาน 
(2) จัดซื้อเครื่องกรองน้ําไวใชในศูนย 
(3) ควรมีมาตรการในการตรวจสอบคุณภาพของน้ําดื่ม นํ้าใช 

15) ดานการเสริมเกลือไอโอดีนในอาหารสําหรับเด็ก มีทางเลือกเพื่อการแกปญหา คือ ใหมี
การเติมเกลือหรือน้ําปลาเสริมไอโอดีนลงในอาหารสําหรับเด็กดวยทุกครั้ง 

16) ดานอาหารเสริม(นม) มีทางเลือกเพื่อการแกปญหาดังนี้ 
(1) เลือกซื้อนมจากบริษัทที่ไดรับการรับรองมาตรฐานแลวเทานั้น 
(2) ครูควรตรวจสอบทุกครั้งวานมที่รานคานํามาสงในแตละวันนั้นอยูในสภาพดีหรือไม 

และควรตรวจสอบวันหมดอายุของนมดวย 
17) ดานการตรวจสุขภาพเด็ก มีทางเลือกเพื่อการแกปญหาดังนี้ 

(1) ใหมีการตรวจสุขภาพของเด็กนักเรียนทุกวันโดยครูในศูนย 
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(2) ใหมีการตรวจสุขภาพเด็กโดยเจาหนาที่สาธารณสุขอยางนอยภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
18) ดานการประเมินภาวะโภชนาการเด็ก มีทางเลือกเพื่อการแกปญหาดังนี้ 

(1) ใหครูทําการประเมินภาวะโภชนาการเด็กอยางนอยภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
(2) จัดอบรมครูและผูปกครองในดานการสงเสริมภาวะโภชนาการสําหรับเด็ก 

 
ตารางที่ 30 การวิเคราะหทางเลือกที่หลากหลายเพื่อการแกปญหาดานคุณภาพเด็กปฐมวัย 
 

 

ที่ 
 

สภาพปญหา 
 

ทางเลือกเพื่อการแกปญหา 
 

1 การพัฒนาสมรรถนะตามวัย - ใหมีการจัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมการพัฒนาสมรรถนะ
ของเด็กตามวัย อยางนอยดานละ 4 กิจกรรมขึ้นไป ซ่ึง
กิจกรรมดังกลาวตองอยูในขอบขายการพัฒนาใน 7 ดาน 
ดังนี้ 

 1) ความเคลื่อนไหวและสุขภาวะทางกายของเด็ก 
 2) การพัฒนาทางสังคมของเด็ก 
 3) การพัฒนาทางอารมณของเด็ก 
 4) การพัฒนาทางภาษาของเด็ก 
 5) การพัฒนาทางการคิดและสตปิญญาของเด็ก 
 6) การพัฒนาทางจรยิธรรมของเด็ก 
 7) การพัฒนาทางความคิดสรางสรรคของเด็ก 

2 เด็กปฐมวัยมีสุขนสัิย สุขภาพกาย และ
สุขภาพจิตทีด่ ี

- ใหมีการจัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมพฤติกรรมของเด็กใน
การดูแลสุขภาพของตนเอง เชน การฝกการแปรงฟน 
การฝกการรบัประทานอาหาร  การลางหนา การลางมือ 
เปนตน 

3 การปลกูฝงคุณธรรม จริยธรรม และคานิยม
ที่พึงประสงค 8 ประการของ
กระทรวงศึกษาธิการ 

- ใหมีการจัดกิจกรรมที่สงเสริมและปลูกฝงในดาน
คุณธรรม จริยธรรม และคานิยมทีพ่งึประสงค 8 ประการ
ของกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี ้

 1) ดานความขยัน 
 2) ดานความประหยดั 
 3) ดานความซือ่สัตย 
 4) ดานความมนี้ําใจ 
 5) ดานความมวีินัย 
 6) ดานความสุภาพ 
 7) ดานความสะอาด 
 8) ดานความสามัคค ี
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จากตารางที่ 30 การวิเคราะหทางเลือกที่หลากหลายเพื่อการแกปญหาดานคุณภาพเด็กปฐมวัย 
ซึ่งมีจํานวน 3 รายการพบวา 

1) ดานการพัฒนาสมรรถนะตามวัย มีทางเลือกเพื่อการแกปญหา คือใหมีการจัดกิจกรรม 
เพื่อสงเสริมการพัฒนาสมรรถนะของเด็กตามวัย อยางนอยดานละ 4 กิจกรรมขึ้นไป ซึ่งกิจกรรมดังกลาวตองอยูใน
ขอบขายการพัฒนา 7 ดาน ดังนี้ 

(1) ความเคลื่อนไหวและสุขภาวะทางกายของเด็ก 
(2) การพัฒนาทางสังคมของเด็ก 
(3) การพัฒนาทางอารมณของเด็ก 
(4) การพัฒนาทางภาษาของเด็ก 
(5) การพัฒนาทางการคิดและสติปญญาของเด็ก 
(6) การพัฒนาทางจริยธรรมของเด็ก 
(7) การพัฒนาทางความคิดสรางสรรคของเด็ก  

2) เด็กปฐมวัยมีสุขนิสัย สุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่ดี มีทางเลือกเพื่อการแกปญหา คือใหมี
การจัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมพฤติกรรมของเด็กในการดูแลสุขภาพของตนเอง  เชน ฝกการแปรงฟน ฝก 
การรับประทานอาหาร ฝกการลางหนา  ฝกการลางมือ เปนตน 

3) ดานการปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงค 8 ประการ ของกระทรวง 
ศึกษาธิการ มีทางเลือกเพื่อการแกปญหา คือ ใหมีการจัดกิจกรรมที่สงเสริมและปลูกฝงในดานคุณธรรม จริยธรรม 
และคานิยมที่พึงประสงค 8 ประการของกระทรวงศึกษาธิการ คือดานความขยัน  ดานความประหยัด  ดานความ
ซื่อสัตย ดานความมีน้ําใจ ดานความมีวินัย ดานความสุภาพ ดานความสะอาด และ ดานความสามัคคี 
 
ตารางที่ 31 การวิเคราะหทางเลือกที่หลากหลายเพื่อการแกปญหาดานการสรางเครือขายและการมีสวนรวม 
 

 

ที่ 
 

สภาพปญหา 
 

ทางเลือกเพื่อการแกปญหา 
 

1 การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน
ในชุมชน ระหวางพอแม ผูดูแลเด็ก และ
เจาหนาที่ที่เกี่ยวของ 

- จัดใหมีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันในชุมชนโดยใช
สถานที่ของศูนยพัฒนาเด็กเลก็อยางนอยภาคเรียนละ 1 คร้ัง 

- จัดอบรมใหความรูดานการพัฒนาเด็กสําหรับครู ผูปกครองและ
ผูที่มีสวนเกี่ยวของอยางนอยภาคเรยีนละ 1 คร้ัง 

- จัดตั้งชมรมผูปกครองนักเรียน 
- จัดใหมีเครือขายการจัดการศึกษาปฐมวัยโดยอาศัยความรวมมือ

จากหนวยงานทั้งภายในและภายนอกชุมชน 
2 การจัดใหศูนยพฒันาเด็กเล็กเปนแหลง

ความรูและบริการชุมชนในเรื่องการ
พัฒนาเด็ก 

- จัดใหมีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันในชุมชนโดยใช
สถานที่ของศูนยพัฒนาเด็กเลก็อยางนอยภาคเรียนละ 1 คร้ัง 

- จัดอบรมใหความรูดานการพัฒนาเด็กสําหรับครู ผูปกครองและ
ผูที่มีสวนเกี่ยวของอยางนอยภาคเรยีนละ 1 คร้ัง 
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จากตารางที่ 31 การวิเคราะหทางเลือกที่หลากหลายเพื่อการแกปญหาดานคุณการสราง
เครือขายและการมีสวนรวม ซึ่งมีจํานวน 2 รายการพบวา 

1) ดานการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันในชุมชนระหวางพอแม ผูดูแลเด็ก และ
เจาหนาที่ที่เกี่ยวของ มีทางเลือกเพื่อการแกปญหาดังนี้ 

(1) จัดใหมีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันในชุมชนโดยใชสถานที่ของศูนยพัฒนา 
เด็กเล็กอยางนอยภาคเรียนละ 1 ครั้ง 

(2) จัดอบรมใหความรูดานการพัฒนาเด็กสําหรับครู ผูปกครองและผูที่มีสวนเกี่ยวของ
อยางนอยภาคเรียนละ 1 ครั้ง 

(3) จัดตั้งชมรมผูปกครองนักเรียน 
(4) จัดใหมีเครือขายการจัดการศึกษาปฐมวัยโดยอาศัยความรวมมือจากหนวยงาน 

ทั้งภายในและภายนอกชุมชน 
2) ดานการจัดใหศูนยพัฒนาเด็กเล็กเปนแหลงความรูและบริการชุมชนในเรื่องการพัฒนา

เด็ก มีทางเลือกเพื่อการแกปญหาดังนี้ 
(1) จัดใหมีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันในชุมชนโดยใชสถานที่ของศูนยพัฒนา

เด็กเล็กอยางนอยภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
(2) จัดอบรมใหความรูดานการพัฒนาเด็กสําหรับครู ผูปกครองและผูที่มีสวนเกี่ยวของ

อยางนอยภาคเรียนละ 1 ครั้ง  
การประเมินและเลือกทางเลือกเพื่อปฏิบัติการแกปญหา 
หลังจากที่ผูวิจัยและผูรวมวิจัยไดรวมกันวิเคราะหทางเลือกที่หลากหลายในการแกปญหาเสร็จ

สิ้นลงแลว ไดมีการรวมกันประเมินและเลือกทางเลือกเพื่อปฏิบัติการแกปญหา โดยนําเอาขอสรุปที่ไดจากตาราง
วิเคราะหทางเลือกตามเกณฑมาตรฐานการดําเนินงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกรปกครองสวนทองถิ่นทั้ง 
5 ดาน มารวมกันเพื่อพิจารณาเพื่อทําการประเมินและเลือกทางเลือกเพื่อที่จะนําไปใชซึ่งปรากฏผลดังตารางที่  
32 – 36 
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ตารางที่ 32 การประเมินและเลือกทางเลือกเพื่อปฏิบัติการแกปญหาดานการบริหารจัดการ/การจัดโครงสราง
องคการ 

 
 

ที่ 
 

สภาพปญหา และทางเลือกที่หลากหลาย 
 

ทางเลือกที่นาํไปใชในการแกปญหา 
 

1 การจัดทาํแผนพฒันาศนูยพัฒนาเด็กเล็ก  
1) จดัซ้ือแผนสําเร็จรูปมาใชเพราะครูมีภาระ
งานมาก 

2) ใหครูจัดทาํแผนเองโดยการศึกษาจากคูมือ 
3) จดัอบรมครูเพื่อใหความรูในการจัดทําแผน 

- จัดอบรมครูและผูที่มีสวนเกี่ยวของในการจัดทาํ
แผนพฒันาศูนยพฒันาเด็กเล็ก พรอมทั้งใหมีการจัดทาํ
แผนพฒันารวมกนัทุกป 

2 การแตงตั้งคณะกรรมการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  
1) ใหกองการศึกษาดําเนนิการ 
2) ใหหัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็ดําเนินการ 
3) ใหทุกฝายที่เกี่ยวของรวมกันดําเนินการ
พรอมทั้งจัดประชมุชี้แจงเกี่ยวกับบทบาท
หนาที่ของคณะกรรมการใหชัดเจน 

- ใหทุกฝายที่เกี่ยวของรวมกันดาํเนนิการพรอมทั้งจัด
ประชุม ชี้แจงเกี่ยวกับบทบาทหนาที่ของคณะกรรมการ
ใหชัดเจน 

 

3 การจัดทาํโครงสรางการบริหารจัดการศูนย 
1) ใหกองการศึกษาดําเนนิการ 
2) ใหหัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็ดําเนินการ 
3) ใหทุกฝายที่เกี่ยวของดําเนินการ โดยจัดทํา
ใหมีความเปนปจจุบันพรอมทั้งจดัทําปาย
ติดตั้งไวใหเห็นไดอยางชัดเจน 

- ใหทุกฝายที่เกี่ยวของดําเนินการ โดยจัดทําใหมีความ
เปนปจจบุันพรอมทั้งจัดทาํปายตดิตั้งไวใหเห็นไดอยาง
ชัดเจน 

4 การกําหนดบทบาทหนาที่ของบุคลากร 
1) ใหดําเนนิการตอไปเพื่อใหเกิดความตอเนือ่ง
และย่ังยืน 

- ใหดําเนินการตอไปเพื่อใหเกิดความตอเนือ่งและยั่งยืน 

 
จากตารางที่ 32 การประเมินและเลือกทางเลือกเพื่อปฏิบัติการแกปญหาดานการบริหารจัดการ/

การจัดโครงสรางองคการ พบวาผูวิจัยและผูรวมวิจัยไดรวมกันประเมินและเลือกทางเลือกเพื่อปฏิบัติการแกปญหาดังนี้ 
1) ดานการจัดทําแผนพัฒนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ใหมีการจัดอบรมครูและผูที่มีสวนเกี่ยวของ

ในการจัดทําแผนพัฒนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก พรอมทั้งใหมีการจัดทําแผนพัฒนารวมกันทุกป 
2) ดานการแตงตั้งคณะกรรมการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ใหทุกฝายที่เกี่ยวของรวมกันดําเนินการ

พรอมทั้งจัดประชุมช้ีแจงเกี่ยวกับบทบาทหนาที่ของคณะกรรมการใหชัดเจน 
3) ดานการจัดทําโครงสรางการบริหารจัดการศูนย ใหทุกฝายที่เกี่ยวของดําเนินการ โดยจัดทํา

ใหมีความเปนปจจุบันพรอมทั้งจัดทําปายติดตั้งไวใหเห็นไดอยางชัดเจน 
4) ดานการกําหนดบทบาทหนาที่ของบุคลากร ใหดําเนินการตอไปเพื่อใหเกิดความตอเนื่อง

และยั่งยืน 
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ตารางที่ 33 การประเมินและเลือกทางเลือกเพื่อปฏิบัติการแกปญหาดานบุคลากร 
 
ที่ สภาพปญหา และทางเลือกที่หลากหลาย ทางเลือกที่นาํไปใชในการแกปญหา 
1 การแตงตั้งหัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

1) ใหครูศึกษาตอระดับปริญญาตรสีาขาการจัด
การศึกษาปฐมวัยโดยใชทุนของตัวเอง 

2) ใหครูศึกษาตอระดับปริญญาตรสีาขาการจัด
การศึกษาปฐมวัยโดยใชทุนของกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น 

3) รณรงคใหเด็กในตําบลที่มอีายุระหวาง 2 – 5 ป 
มาเขาเรียนในศูนยไมต่ํากวาปละ 30 คน 

- ใหครูศึกษาตอใหครูศึกษาตอระดับปริญญาตรีสาขา
การจัดการศึกษาปฐมวัยโดยใชทุนของกรมสงเสริม
การปกครองทองถิ่น และรณรงคใหผูปกครองเด็กใน
ตําบลนําเด็กในปกครองที่มีอายุระหวาง 2 – 5 ป มา
เขาเรียนในศูนยไมต่ํากวาปละ 30 คน 

2 คุณวุฒิทางการศึกษาของครู (ผูดูแลเด็ก) 
- รณรงคใหครูศึกษาตอในระดบัทีสู่งขึ้นเพื่อ
ยกระดับความรูความสามารถใหกบัตนเอง 

-  รณรงคใหครูศึกษาตอในระดบัทีสู่งขึ้นเพื่อยกระดบั
ความรูความสามารถใหกับตนเอง 

3 การอบรมของบุคลากรในดานการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
1) รณรงคใหครูเขารับการอบรมกบัหนวยงานตางๆ 
ที่จัดขึ้นอยางนอยภาคเรียนละ 1 คร้ัง 

2) กองการศึกษาหรือผูที่มีสวนเกี่ยวของเปนผู 
จัดการอบรมใหครูอยางนอยภาคเรียนละ 1 ครั้ง 

- จัดสรรงบประมาณสําหรับสงครูเขารับการอบรมดาน
การพัฒนาเด็กปฐมวัยอยางนอยภาคเรียนละ 1 คร้ัง 
และ จัดอบรมสัมมนาใหกับครูและผูเกี่ยวของกับการ
พัฒนาเด็กปฐมวัยอยางนอยปละ 1 คร้ัง 

4 อัตราสวนของครูตอเด็กนักเรียนในศูนย 
1) จดัสงนักวิชาการศึกษาจากกองการศึกษามาชวย

สอนในบางครั้ง 
2) จดักิจกรรมครอูาสาโดยใหคนในชุมชนเขามามี
สวนรวม 

- จัดกิจกรรมครูอาสาโดยใหผูเกี่ยวของและคนในชุมชน
เขามามีสวนรวม 

 
จากตารางที่ 33 การประเมินและเลือกทางเลือกเพ่ือปฏิบัติการแกปญหาดานบุคลากร พบวา

ผูวิจัยและผูรวมวิจัยไดรวมกันประเมินและเลือกทางเลือกเพื่อปฏิบัติการแกปญหาดังนี้ 
1) ดานการแตงตั้งหัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ไดทางเลือกคือใหครูศึกษาตอใหครูศึกษาตอ

ระดับปริญญาตรีสาขาการจัดการศึกษาปฐมวัยโดยใชทุนของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น และจัดกิจกรรม
รณรงคใหผูปกครองเด็กในตําบลนําเด็กในปกครองที่มีอายุระหวาง 2 – 5 ป มาเขาเรียนในศูนยไมตํ่ากวาปละ 30 คน 

2) ดานการคุณวุฒิทางการศึกษาของครู ไดทางเลือกคือ รณรงคใหครูศึกษาตอในระดับที่
สูงขึ้นเพื่อยกระดับความรูความสามารถใหกับตนเอง 

3) ดานการอบรมของบุคลากรในดานการพัฒนาเด็ก ไดทางเลือกคือใหมีการจัดสรร
งบประมาณสําหรับสงครูเขารับการอบรมดานการพัฒนาเด็กปฐมวัยอยางนอยภาคเรียนละ 1 ครั้ง และ จัดอบรม
สัมมนาใหกับครูและผูเกี่ยวของกับการพัฒนาเด็กปฐมวัยอยางนอยปละ 1 ครั้ง 

4) ดานอัตราสวนของครูตอเด็กนักเรียนในศูนย ไดทางเลือกคือ จัดกิจกรรมครูอาสาโดยให
ผูเกี่ยวของและคนในชุมชนเขามามีสวนรวม 
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ตารางที่ 34 การประเมินและเลือกทางเลือกเพื่อปฏิบัติการแกปญหาดานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
 

 

ที่ 
 

สภาพปญหาและทางเลือกที่หลากหลาย 
 

ทางเลือกที่นาํไปใชในการแกปญหา 
 

1 การจัดทาํแผนการจัดกระบวนการเรียนรูที่พัฒนา
ความสามารถตามวัย 
1) ใชแผนสําเร็จรูปที่มีขายตามทองตลาด 
2) ใหครูเขียนแผนเองโดยการศึกษาจากคูมือของกรม
สงเสริมการปกครองทองถิ่น 

3) สงครูไปอบรมดานการจดัทาํแผน 
4) จดัอบรมเชิงปฏิบัติการในการจดัทําแผนใหกับคร ู

- จัดอบรมเชิงปฏบิัติการในการจัดทําแผนใหกับ
ครูและผูที่มีสวนเกี่ยวของ 

2 การดําเนินการตามแผนการจดักระบวนการเรียนรู 
- ใหครูจัดกิจกรรมตามแผนที่ไดจัดทาํไวโดยมีจํานวนกจิกรรม
ที่จัดไมต่ํากวาเกณฑมาตรฐานกําหนด และใหมีการ
บันทกึภาพพรอมทั้งจัดทาํการสรุปผลเปนรายกิจกรรมไว 

- ใหครูจัดกิจกรรมตามแผนที่ไดจัดทําไวโดยมี
จํานวนกิจกรรมทีจ่ัดไมต่ํากวาเกณฑมาตรฐาน
กําหนด และใหมกีารบันทึกภาพพรอมทั้ง
จัดทําการสรุปผลเปนรายกิจกรรมไว 

3 วัสดุอุปกรณและสื่อการเรียนรู 
1) จดัอบรมครูในดานการจดัทาํและผลิตส่ือการเรียนรู 
2) ของบประมาณสนับสนุนจากตนสังกัดในการจัดซ้ือส่ือ
สําเร็จรูป 

3) ของบประมาณจากตนสังกัดในการจัดซ้ือวัสดุสําหรับ
จัดทําส่ือ 

4) ใหครูและผูปกครองนักเรียนรวมกันจัดทําส่ือโดยใชวัสดุ
ที่หาไดในทองถิน่ 

- จัดอบรมครู และผูที่มีสวนเกี่ยวของในดานการ
จัดทําและผลิตส่ือการเรียนรู พรอมทั้งจัดหา
หรือจัดซ้ือวัสดุสําหรับจัดทําส่ือการเรียนรูมา
ใหครูและผูที่มีสวนเกี่ยวของรวมกนัจัดทาํ 
โดยสื่อที่จัดหาหรอืผลิตขึน้นั้นควรมีทั้งส่ือ
สําเร็จรูปโดยทั่วไป และสื่อที่ทาํจากวัสดุ
ธรรมชาติที่หาไดในทองถิน่ 

4 มุมการเรียนรูสําหรับผูปกครอง 
1) จดัมุมการเรียนรูสําหรับผูปกครองไวมุมใดมุมหนึ่งที่
เหมาะสม 

2) จดัทําหองเฉพาะสําหรับใชเปนมุมการเรียนรูสําหรับ
ผูปกครอง 

- จัดมุมการเรียนรูสําหรับผูปกครองไวมุมใดมุม
หนึ่งที่เหมาะสมและจัดใหบริการตางๆ เชน 
หนังสือพิมพ นิตยสารการเลี้ยงดูเด็ก น้ําดื่ม 
และบริการขาวสารอื่นๆ  

5 การจัดสภาพแวดลอมทั้งภายในและภายนอกอาคาร 
1) ปรับปรุงอาคารเรียนโดยของบประมาณสนับสนนุจาก 
ตนสังกัด 

2) ปรับปรุงอาคารเรียนเพียงบางสวนโดยการระดมทุนจาก
ผูปกครองนกัเรียนและคนในชุมชน 

3) สรางรั้วและประตูโรงเรียนใหมโดยขอรับงบประมาณ
สนับสนุนจากตนสังกัด 

4) ร้ือยุงขาวทีอ่ยูภายในบริเวณศนูยออกไปตั้งไวทีแ่หงใหม 
5) กอสรางอาคารโรงอาหารโดยใชงบประมาณจากตนสังกัด 

1) ทําการปรับปรงุและพฒันาสภาพแวดลอม
ของศูนยพัฒนาเดก็เล็กโดยการปรบัปรุงจาก
สภาพเดิมที่มอียูใหดีข้ึน  

2) ยายยุงขาวไปไวที่อืน่และกอสรางโรงอาหาร
พรอมหองน้ํา หองสวมทดแทน 

3) ปรับปรุงรั้วและประตศููนยพฒันาเด็กเล็กโดย
อาจของรบังบประมาณสนบัสนุนจากตน
สังกัด หรือจากการระดมทุน 
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ตารางที่ 34 การประเมินและเลือกทางเลือกเพื่อปฏิบัติการแกปญหาดานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (ตอ) 
 

 

ที่ 
 

สภาพปญหาและทางเลือกที่หลากหลาย 
 

ทางเลือกที่นาํไปใชในการแกปญหา 
 

6 การจัดหองเรียน  
1) สํารวจบริเวณในหองเรียนที่อาจกอใหเกิดอนัตรายและทาํ
การปรับปรุง 

2) เก็บของทีไ่มจําเปนที่วางอยูในหองเรียนออกไปใหหมด 
3) จดัมุม จัดบอรดการเรียนรูสําหรับเด็ก 

1) สํารวจบริเวณในหองเรียนที่อาจกอใหเกิด
อันตรายและทําการปรับปรุง 

2) เก็บของทีไ่มจําเปนที่วางอยูในหองเรียน
ออกไปใหหมด 

3) จดัมุม จัดบอรดการเรียนรูสําหรบัเด็ก 
7 การปองกันแมลงและพาหะนําโรค 

1) จดัทํามาตรการในกันปองกันโรค 
2) ประสานหนวยงานที่เกี่ยวของเพือ่ดําเนนิการปองกัน 

1) จดัทํามาตรการในกันปองกันโรค 
2) ประสานหนวยงานที่เกี่ยวของเพือ่ดําเนนิการ
ปองกัน 

8 หองน้ํา หองสวม 
1)ปรับปรุงหองน้าํ หองสวมที่มอียูเดิมใหดีข้ึน 
2) กอสรางหองน้ํา หองอาบน้ํา เพิ่มเติมใหเพียงพอกับจํานวนเดก็ 

- กอสรางหองน้ํา หองอาบน้ํา เพิ่มเติมให
เพียงพอกับจาํนวนเด็กซ่ึงการกอสรางนี้
รวมอยูในการกอสรางโรงอาหารแลว 

9 การกําจัดขยะมลูฝอย 
1) จดัหาถังขยะใหเพียงพอ 
2) มีมาตรการในการจัดการขยะ และดาํเนินการอยางจริงจัง 

1) จดัหาถังขยะใหเพียงพอ 
2) มีมาตรการในการจัดการขยะ และดาํเนินการ
อยางจริงจัง 

10 สนามเด็กเลน 
1) จดัหาที่วางเครื่องเลนที่มอียูใหเหมาะสม 
2) จดัหาเครื่องเลนที่ไมมอีันตรายและมีความเหมาะสมกับ
สภาพที่ตั้งมาเพิ่มเติมโดยขอรับการสนับสนุนจากตน
สังกัดและการขอรับบริจาค 

1) จดัหาที่วางเครื่องเลนที่มอียูใหเหมาะสม 
2) จดัหาเครื่องเลนที่ไมมอีันตรายและมีความ
เหมาะสมกับสภาพที่ตั้งมาเพิ่มเติมโดยขอรับ
การสนับสนุนจากตนสังกัดและการขอรับ
บริจาค 

11 สถานที่เตรียมและปรุงอาหาร 
1) ใหความรูแกผูรับจางในดานสถานที่สําหรับการเตรียม
และปรุงอาหาร 

2) ใหผูปกครองแบงเวรกันมาทาํอาหาร 
3) กอสรางโรงอาหารใหม 

1) ใหความรูแกผูรับจางในดานสถานที่สําหรับ
การเตรียมและปรงุอาหาร 

2) ใหผูปกครองแบงเวรกันมาทาํอาหาร 
3) กอสรางโรงอาหารใหม 

12 อุปกรณและภาชนะใสอาหาร 
1) ตรวจสอบภาชนะวาจดัทาํมาจากวัสดุที่มีความปลอดภัย
ตอสุขภาพของเด็กหรือไม 

2) ตรวจสอบภาชนะที่มอียูเดิมวาใชการไดดีหรือไม 
3) หมั่นดูแลทําความสะอาดภาชนะอยูเสมอ 
4) จดัเก็บภาชนะในที่ที่เหมาะสม 

1) ตรวจสอบภาชนะวาจดัทาํมาจากวัสดุที่มี
ความปลอดภัยตอสุขภาพของเด็กหรือไม 

2) ตรวจสอบภาชนะที่มอียูเดิมวาใชการไดดี
หรือไม 
3) หมั่นดูแลทําความสะอาดภาชนะอยูเสมอ 
4) จดัเก็บภาชนะในที่ที่เหมาะสม 

13 สุขอนามัยของผูประกอบอาหาร 
- ใหผูประกอบอาหารทําการตรวจสุขภาพโดยแพทย  
อยางนอยปละ 1 คร้ัง 

- ใหผูประกอบอาหารทําการตรวจสุขภาพโดย
แพทย อยางนอย ปละ 1 คร้ัง 
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ตารางที่ 34 การประเมินและเลือกทางเลือกเพื่อปฏิบัติการแกปญหาดานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (ตอ) 
 

 

ที่ 
 

สภาพปญหาและทางเลือกที่หลากหลาย 
 

ทางเลือกที่นาํไปใชในการแกปญหา 
 

14 น้ําดื่ม น้ําใช 
1) จดัซ้ือน้ําสะอาดจากรานคา 
2) จดัซ้ือเครื่องกรองน้ําไวใชในศนูย 
3) มีมาตรการในการตรวจสอบคุณภาพของน้ําดื่ม น้าํใช 

1) จดัซ้ือน้ําสะอาดจากรานคา 
2) จดัซ้ือเครื่องกรองน้ําไวใชในศนูย 
3) มีมาตรการในการตรวจสอบคุณภาพของน้ํา
ดื่ม น้ําใช 

15 การเสริมไอโอดนี 
-ใหมีการเติมเกลือหรือน้าํปลาเสริมไอโอดีนลงในอาหาร
สําหรับเด็กดวยทกุครั้ง 

- ใหมีการเติมเกลอืหรือน้าํปลาเสริมไอโอดีนลง
ในอาหารสําหรับเด็กดวยทกุครั้ง 

16 อาหารเสริม (นม) 
1) เลอืกซ้ือนมจากบริษัทที่ไดรับการรับรองมาตรฐานแลวเทานัน้ 
2) ครูควรตรวจสอบทกุครั้งวานมที่รานคานาํมาสงในแตละวนั 
นั้นอยูในสภาพดหีรือไม และควรตรวจสอบวันหมดอายุ
ของนมดวย 

1) เลอืกซ้ือนมจากบริษทัทีไ่ดรับการรับรอง
มาตรฐานแลวเทานั้น 

2) ครูควรตรวจสอบทุกครั้งวานมทีร่านคานํามา
สงในแตละวนันัน้อยูในสภาพดีหรือไม และ
ควรตรวจสอบวันหมดอายุของนมดวย 

17 การตรวจสุขภาพเด็ก 
1) ใหมีการตรวจสุขภาพเด็กทุกวันโดยครู 
2) ใหมีการตรวจสุขภาพเด็กโดยเจาหนาที่สาธารณสขุ 

- ใหมีการตรวจสขุภาพเด็กทกุวันโดยครู 
- ใหมีการตรวจสขุภาพเด็กโดยเจาหนาที่
สาธารณสุขอยางนอยภาคเรียนละ 1 คร้ัง 

18 การประเมินภาวะโภชนาการเด็ก 
1) ใหครูทําการประเมินภาวะโภชนาการเด็กทุกภาคเรียน 
2) จดัอบรมครูและผูปกครองในดานการสงเสริมภาวะ 
    โภชนาการเดก็ 

- ใหครูทําการประเมินภาวะโภชนาการเด็กอยาง
นอยภาคเรียนละ 1 คร้ัง 

- จัดอบรมครูและผูปกครองในดานการสงเสริม
ภาวะโภชนาการเด็ก 

 

จากตารางที่ 34 การประเมินและเลือกทางเลือกเพื่อปฏิบัติการแกปญหาดานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
พบวา ผูวิจัยและผูรวมวิจัยไดรวมกันประเมินและเลือกทางเลือกเพื่อปฏิบัติการแกปญหาดังนี้ 

1) ดานการจัดทําแผนการจัดกระบวนการเรียนรูที่พัฒนาความสามารถตามวัย ไดทางเลือก
คือ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการในการจัดทําแผนใหกับครูและผูที่มีสวนเกี่ยวของ 

2) ดานการดําเนินงานตามแผนการจัดกระบวนการเรียนรู ไดทางเลือกคือ ใหครูจัดกิจกรรม
ตามแผนที่ไดวางไว โดยมีจํานวนกิจกรรมที่จัดไมตํ่ากวาเกณฑมาตรฐานกําหนด และใหมีการบันทึกภาพพรอม
ทั้งจัดทําการสรุปผลเปนรายกิจกรรมไว 

3) ดานวัสดุอุปกรณและสื่อการเรียนรู ไดทางเลือกคือ จัดอบรมครู และผูที่มีสวนเกี่ยวของ
ในดานการจัดทําและผลิตสื่อการเรียนรู พรอมทั้งจัดหาหรือจัดซื้อวัสดุสําหรับจัดทําสื่อการเรียนรูมาใหครูและผูที่
มีสวนเกี่ยวของรวมกันจัดทํา โดยสื่อที่จัดหาหรือผลิตขึ้นนั้นควรมีทั้งสื่อสําเร็จรูปโดยทั่วไป และสื่อที่ทําจากวัสดุ
ธรรมชาติที่หาไดในทองถิ่น 

4) ดานการจัดมุมการเรียนรูสําหรับผูปกครอง ไดทางเลือกคือ จัดมุมการเรียนรูสําหรับ
ผูปกครองไวมุมใดมุมหนึ่งที่เหมาะสมและจัดใหบริการตางๆ เชน หนังสือพิมพ นิตยสารการเลี้ยงดูเด็ก น้ําดื่ม 
และบริการขาวสารอื่นๆ 
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5) ดานการจัดสภาพแวดลอมทั้งภายในและภายนอกอาคาร ไดทางเลือกคือ ใหทําการ
ปรับปรุงและพัฒนาสภาพแวดลอมของศูนยพัฒนาเด็กเล็กโดยการปรับปรุงจากสภาพเดิมที่มีอยูใหดีขึ้น ยายยุงขาว
ไปไวที่อื่นและกอสรางโรงอาหารพรอมหองน้ํา หองสวมทดแทน และใหมีการปรับปรุงรั้วและประตูศูนยพัฒนา
เด็กเล็กโดยอาจขอรับงบประมาณสนับสนุนจากตนสังกัด หรือจากการระดมทุน 

6) ดานการจัดหองเรียน ไดทางเลือกคือ ใหทําการสํารวจบริเวณในหองเรียนที่อาจกอใหเกิด
อันตรายแลวทําการปรับปรุง จากนั้นใหเก็บของที่ไมจําเปนที่วางอยูในหองเรียนออกไปใหหมด พรอมทั้งจัดมุม 
หรือบอรดการเรยีนรูสําหรับเด็ก 

7) ดานการปองกันแมลงและพาหะนําโรค ไดทางเลือกคือ ใหมีการจัดทํามาตรการในกัน
ปองกันโรค และประสานหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อดําเนินการปองกัน 

8) ดานหองน้ํา หองสวม ไดทางเลือกคือ ใหมีการกอสรางหองน้ํา หองอาบน้ํา เพิ่มเติมให
เพียงพอกับจํานวนเด็กซึ่งการกอสรางนี้รวมอยูในการกอสรางโรงอาหารแลวโดยใชงบประมาณที่ไดจากการ
สนับสนุนขององคการบริหารสวนตําบลศิลา 

9) ดานการกําจัดขยะมูลฝอย ไดทางเลือกคือ จัดหาถังขยะใหเพียงพอ รวมทั้งมีมาตรการใน
การจัดการขยะและดําเนินการอยางจริงจัง 

10) ดานสนามเด็กเลน ไดทางเลือกคือ จัดหาที่วางเครื่องเลนที่มีอยูใหเหมาะสม และจัดหา
เครื่องเลนที่ไมมีอันตรายและมีความเหมาะสมกับสภาพที่ต้ังมาเพิ่มเติมโดยขอรับการสนับสนุนจากตนสังกัดและ
การขอรับบริจาค 

11) ดานสถานที่เตรียมและปรุงอาหาร ไดทางเลือกคือ ใหความรูแกผูรับจางในดานสถานที่
สําหรับการเตรียมและปรุงอาหาร ใหผูปกครองแบงเวรกันมาทําอาหาร และใหมีการกอสรางโรงอาหารใหมโดย
ใชงบประมาณที่ไดรับการสนับสนุนจากองคการบริหารสวนตําบลศิลา 

12) ดานอุปกรณและภาชนะใสอาหาร ไดทางเลือกคือ ใหมีการตรวจสอบภาชนะใสอาหารวา
จัดทํามาจากวัสดุที่มีความปลอดภัยตอสุขภาพของเด็กหรือไม ตรวจสอบภาชนะที่มีอยูเดิมวาใชการไดดีหรือไม 
หมั่นดูแลทําความสะอาดภาชนะอยูเสมอ และจัดเก็บภาชนะในที่ที่เหมาะสม 

13) ดานสุขอนามัยของผูประกอบอาหาร ไดทางเลือกคือ ใหผูประกอบอาหารทําการตรวจ
สุขภาพโดยแพทย อยางนอยปละ 1 ครั้ง พรอมกับมีใบรับรองสุขภาพไวยืนยัน 

14) ดานน้ําดื่ม น้ําใช ไดทางเลือกคือ ใหจัดซื้อน้ําสะอาดจากรานคา จัดซื้อเครื่องกรองน้ําไว
ใชในศูนย และใหมีมาตรการในการตรวจสอบคุณภาพของน้ําดื่ม น้ําใช 

15) ดานการเสริมไอโอดีนในอาหาร ไดทางเลือกคือ เนนใหผูประกอบอาหารเติมเกลือหรือ
น้ําปลาเสริมไอโอดีนลงในอาหารสําหรับเด็กดวยทุกครั้ง 

16) ดานอาหารเสริม (นม) ไดทางเลือกคือ ใหเลือกซื้อนมจากบริษัทที่ไดรับการรับรอง
มาตรฐานแลวเทานั้น  ครูควรตรวจสอบทุกครั้งวานมที่รานคานํามาสงในแตละวันนั้นอยูในสภาพดีหรือไมและ
ควรตรวจสอบวันหมดอายุของนมดวย 

17) ดานการตรวจสุขภาพเด็ก ไดทางเลือกคือ ใหมีการตรวจสุขภาพเด็กทุกวันโดยครู และให
มีการตรวจสุขภาพเด็กโดยเจาหนาที่สาธารณสุขอยางนอยภาคเรียนละ 1 ครั้ง 

18) ดานการประเมินภาวะโภชนาการเด็ก ไดทางเลือกคือ ใหครูทําการประเมินภาวะ
โภชนาการเด็กอยางนอยภาคเรียนละ 1 ครั้ง และใหมีการจัดอบรมครูและผูปกครองในดานการสงเสริมภาวะ
โภชนาการเด็กอยางนอยปละ 1 ครั้ง 
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ตารางที่ 35 การประเมินและเลือกทางเลือกเพื่อปฏิบัติการแกปญหาดานคุณภาพเด็กปฐมวัย 
 

 

ที่ 
 

สภาพปญหาและทางเลือกที่หลากหลาย 
 

ทางเลือกที่นาํไปใชในการแกปญหา 
 

1 การพัฒนาสมรรถนะตามวัย 
- ใหมีการจัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมการพัฒนา
สมรรถนะของเดก็ตามวัย อยางนอยดานละ 4 
กิจกรรมขึ้นไป ซ่ึงกิจกรรมดังกลาวตองอยูใน
ขอบขายการพฒันาใน 7 ดาน ดังนี ้

  1) ความเคลื่อนไหวและสุขภาวะทางกายของเด็ก 
  2) การพฒันาทางสังคมของเด็ก 
  3) การพฒันาทางอารมณของเด็ก 
  4) การพฒันาทางภาษาของเด็ก 
  5) การพฒันาทางการคิดและสตปิญญาของเด็ก 
  6) การพฒันาทางจริยธรรมของเด็ก 
  7) การพฒันาทางความคิดสรางสรรคของเดก็   

- ใหมีการจัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมการพัฒนาสมรรถนะ
ของเด็กตามวัย อยางนอยดานละ 4 กิจกรรมขึ้นไป ซ่ึง
กิจกรรมดังกลาวตองอยูในขอบขายการพัฒนาใน 7 ดาน 
ดังนี้ 

  1) ความเคลื่อนไหวและสุขภาวะทางกายของเด็ก 
  2) การพฒันาทางสังคมของเด็ก 
  3) การพฒันาทางอารมณของเด็ก 
  4) การพฒันาทางภาษาของเด็ก 
  5) การพฒันาทางการคิดและสตปิญญาของเด็ก 
  6) การพฒันาทางจริยธรรมของเด็ก 
  7) การพฒันาทางความคิดสรางสรรคของเด็ก   

2 เด็กปฐมวัยมีสุขนสัิย สุขภาพกาย และสุขภาพจติ
ที่ด ี
- ใหมีการจัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมพฤติกรรมของ
เด็กในการดูแลสุขภาพของตนเอง เชน การฝก
การแปรงฟน การฝกการรับประทานอาหาร  
การลางหนา การลางมือ เปนตน 

- ใหมีการจัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมพฤติกรรมของเด็กใน
การดูแลสุขภาพของตนเอง เชน การฝกการแปรงฟน 
การฝกการรบัประทานอาหาร  การลางหนา การลางมือ 
เปนตน 

3 การปลกูฝงคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที ่
พึงประสงค 8 ประการของกระทรวงศึกษาธิการ 
- ใหมีการจัดกิจกรรมที่สงเสริมและปลกูฝงใน
ดานคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงค 
8 ประการของกระทรวงศกึษาธิการ ดังนี ้

  1) ดานความขยัน 
  2) ดานความประหยัด 
  3) ดานความซื่อสัตย 
  4) ดานความมีน้าํใจ 
  5) ดานความมีวนิัย 
  6) ดานความสุภาพ 
  7) ดานความสะอาด 
  8) ดานความสามัคคี 
 

- ใหมีการจัดกิจกรรมที่สงเสริมและปลกูฝงในดาน
คุณธรรม จริยธรรม และคานิยมทีพ่งึประสงค 8 ประการ
ของกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี ้

  1) ดานความขยัน 
  2) ดานความประหยัด 
  3) ดานความซื่อสัตย 
  4) ดานความมีน้าํใจ 
  5) ดานความมีวนิัย 
  6) ดานความสุภาพ 
  7) ดานความสะอาด 
  8) ดานความสามัคคี 
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จากตารางที่ 35 การประเมินและเลือกทางเลือกเพื่อปฏิบัติการแกปญหาดานคุณภาพเด็ก
ปฐมวัย พบวา ผูวิจัยและผูรวมวิจัยไดรวมกันประเมินและเลือกทางเลือกเพื่อปฏิบัติการแกปญหาดังนี้ 

1) ดานการพัฒนาสมรรถนะตามวัย ไดทางเลือกคือ ใหมีการจัดกิจกรรมเพื่อสงเสริม 
การพัฒนาสมรรถนะของเด็กตามวัย อยางนอยดานละ 4 กิจกรรมขึ้นไป ซึ่งกิจกรรมดังกลาวตองอยูในขอบขาย
การพัฒนาใน 7 ดาน ดังนี้คือ ดานความเคลื่อนไหวและสุขภาวะทางกายของเด็ก ดานการพัฒนาทางสังคมของเด็ก 
ดานการพัฒนาทางอารมณของเด็ก ดานการพัฒนาทางภาษาของเด็ก ดานการพัฒนาทางการคิดและสติปญญาของ
เด็ก ดานการพัฒนาทางจริยธรรมของเด็ก และดานการพัฒนาทางความคิดสรางสรรคของเด็ก   

2) ดานเด็กปฐมวัยมีสุขนิสัย สุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี ไดทางเลือกคือ ใหมีการจัด
กิจกรรมเพื่อสงเสริมพฤติกรรมของเด็กในการดูแลสุขภาพของตนเอง เชน การฝกการแปรงฟน การฝกการ
รับประทานอาหาร การลางหนา การลางมือ เปนตน 

3) ดานการปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงค ไดทางเลือกคือ ใหมีการจัด
กิจกรรมที่สงเสริมและปลูกฝงในดานคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงค 8 ประการของกระทรวง 
ศึกษาธิการ ดังนี้คือ ดานความขยัน ดานความประหยัด ดานความซื่อสัตย ดานความมีน้ําใจ ดานความมีวินัย  ดาน
ความสุภาพ ดานความสะอาด และดานความสามัคคี 
 
ตารางที่ 36 การประเมินและเลือกทางเลือกเพื่อปฏิบัติการแกปญหาดานการสรางเครือขายและการมีสวนรวม 
 

 

ที่ 
 

สภาพปญหาและทางเลือกที่หลากหลาย 
 

ทางเลือกที่นาํไปใชในการแกปญหา 
 

1 การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันในชุมชน 
ระหวางพอแม ผูดูแลเด็ก และเจาหนาทีท่ี่เกี่ยวของ 
1) จดัใหมีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันในชุมชนโดย
ใชสถานที่ของศูนยพัฒนาเด็กเล็กอยางนอยภาคเรียนละ 
1 คร้ัง 

2) จดัอบรมใหความรูดานการพัฒนาเด็กสําหรับครู ผูปกครอง
และผูที่มีสวนเกี่ยวของอยางนอยภาคเรียนละ 1 คร้ัง 

3) จดัตั้งชมรมผูปกครองนักเรียน 
4) จดัใหมีเครือขายการจัดการศกึษาปฐมวัยโดยอาศัยความ
รวมมือจากหนวยงานทั้งภายในและภายนอกชุมชน 

1) จดัใหมีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันใน
ชุมชนโดยใชสถานที่ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
อยางนอยภาคเรียนละ 1 คร้ัง 

2) จดัอบรมใหความรูดานการพัฒนาเด็กสําหรับครู 
ผูปกครองและผูทีม่ีสวนเกี่ยวของอยางนอยภาค
เรียนละ 1 คร้ัง 

3) จดัตั้งชมรมผูปกครองนักเรียน 
4) จดัใหมีเครือขายการจัดการศกึษาปฐมวัยโดย
อาศัยความรวมมอืจากหนวยงานทัง้ภายในและ
ภายนอกชุมชน 

2 การจัดใหศูนยพฒันาเด็กเล็กเปนแหลงความรูและบริการ
ชุมชนในเรื่องการพัฒนาเด็ก 
1) จดัใหมีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันในชุมชนโดย
ใชสถานที่ของศูนยพัฒนาเด็กเล็กอยางนอยภาคเรียนละ 
1 คร้ัง 

2) จดัอบรมใหความรูดานการพัฒนาเด็กสําหรับครู 
ผูปกครองและผูทีม่ีสวนเกี่ยวของอยางนอยภาคเรียนละ 
1 คร้ัง 

1) จดัใหมีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันใน
ชุมชนโดยใชสถานที่ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
อยางนอยภาคเรียนละ 1 คร้ัง 

2) จดัอบรมใหความรูดานการพัฒนาเด็กสําหรับครู 
ผูปกครองและผูทีม่ีสวนเกี่ยวของอยางนอย 
ภาคเรียนละ 1 คร้ัง 

 

 



239 

จากตารางที่ 36 การประเมินและเลือกทางเลือกเพื่อปฏิบัติการแกปญหาดานการสรางเครือขาย 
และการมีสวนรวม พบวา ผูวิจัยและผูรวมวิจัยไดรวมกันประเมินและเลือกทางเลือกเพื่อปฏิบัติการแกปญหาดังนี้ 

1) ดานการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันในชุมชนระหวางพอแม ผูดูแลเด็ก และ
เจาหนาที่ที่เกี่ยวของ ไดทางเลือกคือ จัดใหมีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันในชุมชนโดยใชสถานที่ของศูนย
พัฒนาเด็กเล็กอยางนอยภาคเรียนละ 1 ครั้ง จัดอบรมใหความรูดานการพัฒนาเด็กสําหรับครู ผูปกครองและผูที่มี
สวนเกี่ยวของอยางนอยภาคเรียนละ 1 ครั้ง จัดตั้งชมรมผูปกครองนักเรียน และจัดใหมีเครือขายการจัดการศึกษา
ปฐมวัยโดยอาศัยความรวมมือจากหนวยงานทั้งภายในและภายนอกชุมชน 

2) ดานการจัดใหศูนยพัฒนาเด็กเล็กเปนแหลงความรูและบริการชุมชนในเรื่องการพัฒนา
เด็ก ไดทางเลือกคือ จัดใหมีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันในชุมชนโดยใชสถานที่ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
อยางนอยภาคเรียนละ 1 ครั้ง และจัดอบรมใหความรูดานการพัฒนาเด็กสําหรับครู ผูปกครองและผูที่มีสวน
เกี่ยวของอยางนอยภาคเรียนละ 1 ครั้ง 

ทั้งนี้ ผลจากการจัดกิจกรรมวิเคราะหสภาพของงานที่ตองการพัฒนาหรือเปลี่ยนแปลงเพื่อระบุ 
“สภาพที่เคยเปนมา” “สภาพปจจุบัน” “สภาพปญหา” “สภาพที่คาดหวังจากการแกปญหา” “ทางเลือกหลากหลาย
เพื่อการแกปญหา” และ “การประเมินและเลือกทางเลือกเพื่อปฏิบัติการแกปญหา” นั้น ทําใหผูวิจัยและผูรวมวิจัย
เกิดการเรียนรูรวมกันดังนี้ 

- ผูวิจัยและผูรวมวิจัยเกิดการเรียนรูวาการที่จะไดมาซึ่งประวัติความเปนมาของหมูบาน และ
ประวัติความเปนมาของศูนยพัฒนาเด็กเล็กดงพองที่มีความถูกตองและครบถวนสมบูรณนั้น นอกจากจะตองเชิญ
บุคคลที่มีความรูเกี่ยวกับเรื่องดังกลาวมาใหขอมูลแลว ยังตองใชขอมูลประกอบอื่นๆ อีก เชน ขอมูลจากการ
สัมภาษณกลุมผูรูในชุมชน ดังที่ผูวิจัยไดทําการเก็บรวบรวมไวในชวงของการเตรียมการกอนลงพื้นที่ในขั้นตอน 
ที่ 1 (การเตรียมการ) 

- ผูวิจัยและผูรวมวิจัยเกิดการเรียนรูรวมกันวาในการวิเคราะหสภาพการจัดการศึกษาปฐมวัย
ของศูนยพัฒนาเด็กเล็กดงพองทั้งในอดีตและปจจุบันนั้น หากจะใหเกิดความชัดเจนและไมหลงประเด็นควรยึด
เอาเกณฑหรือมาตรฐานใดมาตรฐานหนึ่งที่ยึดถือเปนมาตรฐานกลางในการดําเนินงานมาเปนตัวกําหนด ดังเชน
ในการศึกษาครั้งนี้ ผูวิจัยและผูรวมวิจัยไดเลือกเอาเกณฑมาตรฐานกลางการดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็กของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นมาเปนกรอบในการบรรยายสภาพของการดําเนินงานทั้งในอดีตและปจจุบัน 

- ผูวิจัยและผูรวมวิจัยเกิดการเรียนรูรวมกันวาในการระบุสภาพปญหาที่เกิดขึ้นในปจจุบันนั้น
จะตองทําการวิเคราะหสาเหตุจากขอมูลในอดีตรวมทั้งนําเอาผลการประเมินในระดับตางๆ มารวมพิจารณา เพื่อดู
วามีสาเหตุใดบาง หรือมีการประเมินในระดับใดบางที่สงผลใหเกิดสภาพปญหาในปจจุบัน แลวจึงนําเอาผลจาก
การศึกษานั้นมาใชเปนแนวทางหรือเปนกรอบในการดําเนินงาน ดังเชน ในการศึกษาครั้งนี้ผูวิจัยและ ผูรวมวิจัย
ไดตกลงใชเกณฑมาตรฐานกลางศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนเกณฑในการประเมิน
คุณภาพการจัดการศึกษาปฐมวัยที่เปนกรณีศึกษา 

- ผูวิจัยและผูรวมวิจัยเกิดการเรียนรูรวมกันเกี่ยวกับการวิเคราะหสภาพของงานที่ตองการ
พัฒนาหรือเปลี่ยนแปลงเพื่อระบุ “สภาพที่เคยเปนมา” “สภาพปจจุบัน” “สภาพปญหา” “สภาพที่คาดหวังจากการ
แกปญหา” “ทางเลือกหลากหลายเพื่อการแกปญหา” และ “การประเมินและเลือกทางเลือกเพื่อปฏิบัติการ
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แกปญหา” เพื่อนําไปสูการจัดทําแผนปฏิบัติการ (action plan) ที่จะนํามาใชในการแกปญหาหรือพัฒนางาน
รวมกัน ตามแนวทางที่ไดรวมกันคิดและดําเนินการดังที่ใหรายละเอียดไวในขางตน 

ทั้งนี้ ในขั้นตอนนี้มีผลพลอยไดจากการจัดกิจกรรมคือการไดมาซึ่งเอกสารเกี่ยวกับประวัติ
ความเปนมาของหมูบาน และประวัติความเปนมาของศูนยพัฒนาเด็กเล็กดงพอง ที่สามารถนําไปใชเปนขอมูล
พ้ืนฐานและเปนหลักฐานอางอิงในการศึกษาคนควาเกี่ยวกับชุมชนบานดงพองได 

2) การจัดทําแผนปฏิบัติการ(action plan) ไดดําเนินการเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน  2553  
ณ หองประชุมศิลาฟาใส องคการบริหารสวนตําบลศิลาโดยมีวัตถุประสงคเพื่อใชเปนแนวทางในการพัฒนางาน
การจัดการศึกษาปฐมวัยในศูนยพัฒนาเด็กเล็กดงพอง กิจกรรมนี้เริ่มตนจากผูวิจัยและผูรวมวิจัยไดรวมกันทบทวน
ขอสรุปที่ไดจากการระดมความคิดเห็นรวมกันเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2553 ตอดวยการทบทวนความรูเกี่ยวกับ
เทคนิคการจัดทําแผนปฏิบัติการ หลังจากนั้นจากนั้นผูวิจัยไดเชิญ นางรักเล ปาละสานต เจาหนาที่วิเคราะห
นโยบายและแผน สังกัดสํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลศิลา ซึ่งเปนหนึ่งในผูรวมวิจัยมาบรรยาย
เกี่ยวกับการจัดทําแผนงานโครงการใหผูรวมวิจัยไดรับฟงและเรียนรูรวมกัน (ดูภาพที่ 55) 
 

 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 55 กิจกรรมการจัดทําแผนปฏิบัติการ 
 

เมื่อการนําเสนอเสร็จสิ้นลงผูวิจัยไดปลอยใหผูรวมวิจัยรวมกันระดมความคิดเห็นกันอีกครั้ง
หนึ่งกอนที่จะมีการจัดแผนปฏิบัติการตามแนวคิดที่ไดจากการศึกษารวมกัน ซึ่งผูรวมวิจัยไดมีการถกเถียงและ
อภิปรายรวมกันถึงแนวคิดเกี่ยวกับการจัดทําแผนงานและโครงการ ดังที่ผูวิจัยจะขอยกเอาตัวอยางคํากลาวของ 
ผูรวมวิจัยบางทานมานําเสนอไวดังนี้ 
 

“จากขอมูลที่เราไดศึกษาวิเคราะหรวมกันนั้นจะเห็นไดวาศูนยพัฒนาเด็กเล็กดงพองของเรามี
สภาพปจจุบันปญหาหลายดานจนสงผลใหไมผานเกณฑการประเมินตามเกณฑมาตรฐานกลางฯ ดังนั้น ผมคิดวา
เรานาจะเอาเกณฑนี้เปนตัวต้ังไวกอน แตมาตรฐานนี้มีดวยกันถึง 5 ดาน ซึ่งถาหากเราทําทุกดานพรอมๆ กันจะทํา
ไหวหรือไม ดวยเพราะเรายังไมเคยลงมือทํางานกันแบบนี้มากอนเลย...”  

 (ปฏิพัทธิ์  ดาบดามแกว, 30 พฤศจิกายน 2553)  
 

“ดิฉันเห็นดวยกับที่คุณปฏิพัทธพูด และขอเสนอวาเราควรเลือกเอาดานใดดานหนึ่งมาพัฒนา
กอนดีกวาไหม เชน ในดานอาคารสถานที่เพราะในปจจุบันมีสภาพที่ยังตองมีการปรับปรุงอีกมาก หรือใครคิด
อยางไรอีกบางคะ...” 

(สมพร บุตรพุฒ, 30 พฤศจิกายน 2553) 
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“ผมวาใหพัฒนาดานอื่นๆ ไปกอนไดไหม เพราะถาหากจะพัฒนาในดานอาคารสถานที่อยางที่
คุณสมพรพูดนั้น ผมเกรงวาชาวบานอาจจะไมยินยอมเพราะปจจุบันมียุงขาวซึ่งเปนที่ต้ังของธนาคารขาวของ
หมูบานตั้งอยูในบริเวณของศูนยพัฒนาเด็กเล็กดวย ซึ่งอาจจะเกิดขอขัดแยงตามมาได...” 

(ชาลี  สีละคุณ, 30 พฤศจิกายน 2553) 
 

“แตดิฉันเห็นดวยกับคุณสมพร เพราะคิดวาถาหากอาคารสถานที่ไมพรอมแลว ก็จะสงผลตอ
การจัดการเรียนการสอนเปนอยางมาก เพราะเด็กๆ ถูกจํากัดใหอยูแตในหองเรียน ดวยครูเกรงวาถาเด็กออกมาเลน
ขางนอกก็จะไดรับอันตราย อีกทั้งยุงขาวที่ต้ังอยูก็เปนปญหาที่สะสมมานานที่ครูรุนกอนๆ อยากใหยายออกไปแต
ไมมีใครกลาพูด หรือใครมีความคิดเห็นอยางไรอีกบางคะ...” 

(ทองดาว อุปทุม, 30 พฤศจิกายน 2553) 
 

“เอาอยางนี้ก็แลวกัน ผมเองในฐานะที่เปนผูใหญบานของหมูบานเราจะขอนําเอาเรื่องการยาย
ยุงขาวของหมูบานไปคุยกับชาวบานและหลวงพอกอน เพราะผมเคยไดนําเรื่องนี้ไปปรึกษากับทานและคนใน
ชุมชนมาบางแลว และถาหากจะยายยุงขาวออกไปจริงก็คงจะไมมีปญหาอะไร เพียงแตตองทําใหถูกตองตามความ
เช่ือของชุมชนดวยเทานั้น ผมจึงคิดวาถาหากเราจะทําการพัฒนาในดานนี้ก็คงจะไมมีปญหา แตในดานอื่นๆ ที่
เหลือผมคิดวาเรานาจะพัฒนาไปทุกดานพรอมๆ กันไมดีกวาหรือ...” 

(สุรัตน จันทาสีกา, 30 พฤศจิกายน 2553) 
 

  “ทุกคนจําที่หลวงพอเคยพูดไมไดหรือครับวาในการที่เราจะพัฒนางานใดๆ ก็ตาม เราตองมอง
ใหครอบคลุมในทุกๆ ดาน เพราะถาหากเราเลือกทําเพียงดานใดดานหนึ่งก็จะสงผลใหการพัฒนางานนั้นๆ เปนไป
อยางไมสมบูรณและยากที่จะสําเร็จได...” 

(กริช กองทอง, 30 พฤศจิกายน 2553) 
 

จากการถกเถียงและอภิปรายรวมกันดังกลาวทําไดใหแนวคิดในการพัฒนางานออกเปน 2 กลุม 
โดยกลุมแรกคิดวาควรเลือกพัฒนางานเพียงดานใดดานหนึ่งที่จําเปนกอนดวยเห็นวาในการพัฒนาบางดานอาจขัด
ตอหลักความเชื่อของชุมชน เชน ดานอาคารสถานที่อาจจะตองชะลอการพัฒนาไวเพราะในปจจุบันมียุงขาวของ
หมูบานซึ่งเกิดขึ้นกอนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ซึ่งถาหากจะทําการรื้อหรือยายอาจทําใหเกิดเรื่องอัปมงคลขึ้นใน
หมูบาน ดานการพัฒนาเด็กควรเปนหนาที่ของครู ดานการพัฒนาศูนยและดานการบริหารจัดการควรเปนหนาที่
ขององคการบริหารสวนตําบลศิลาเพราะมีงบประมาณในการดําเนินงานที่เพียงพอ และมีบางสวนมีความเห็นวา
หากตองการที่จะพัฒนาทุกดานไปพรอมๆ กันตองใชงบประมาณเปนจํานวนมากซึ่งชุมชนไมมีความพรอม 
เปนตน สวนกลุมที่สองเสนอวาในการพัฒนานั้นหากจะใหเกิดผลสําเร็จไดอยางสมบูรณจะตองพัฒนาทุกๆ ดาน
ไปพรอมๆ กัน  แตสิงที่ทั้งสองกลุมมีแนวคิดที่เหมือนกันคือการเลือกเอาเกณฑมาตรฐานกลางการดําเนินงานศูนย
พัฒนาเด็กเล็กขององคกรปกครองสวนทองถิ่นมาเปนตัวช้ีวัดในการดําเนินงาน  

หลังจากที่ผูวิจัยไดปลอยใหผูรวมวิจัยไดรวมกันแสดงความคิดเห็นและขอเสนอแนะในการ
ทํางานของตนเองออกมาอยางเต็มที่แลว ผูวิจัยจึงไดนําเสนอแนวคิดเชิงทฤษฎีเกี่ยวกับหลักองครวม (holistic 
approach) ที่จะใชเปนตัวสอดแทรกเสริม (additional intervention) ในการวิจัยในครั้งนี้ใหผูรวมวิจัยทราบ โดย
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นําเสนอเปนเอกสารประกอบการบรรยายซึ่งเนื้อหานี้ไดนํามาจากบทที่ 2 ของงานวิจัยนี้  พรอมทั้งช้ีใหเห็นวาการ
ปฏิบัติงานภายใตหลักองครวมนั้นมีขอดีหรือมีลักษณะเดนอยางไร ซึ่งผลจากการนําเสนอดังกลาวทําใหผูรวมวิจัย
ไดรวมกันระดมความคิดเห็นกันใหมเพื่อพิจารณาและทบทวนถึงสิ่งที่พวกเขาคิดไวกอนหนานั้นอีกครั้งหนึ่ง 
กอนที่จะนําเอาความรูใหมที่ไดมาบูรณาการเขาดวยกันกับความรูเดิมของพวกเขา ซึ่งกอนที่จะไดมาซึ่งแผนปฏิบัติ
การ (action plan) นั้นไดมีการถกเถียงและอภิปรายรวมกันในกลุมของผูรวมวิจัยกันอีกครั้งหนึ่ง ดังจะขอ
ยกตัวอยางคํากลาวของผูรวมวิจัยบางรายไวดังนี้ 
 

“หลักองครวมที่ผูวิจัยไดนําเสนอใหพวกเราไดทราบนี้ ถาพิจารณาใหดีก็จะคลายๆ กับที่หลวง
พอประทีปไดเคยเสนอไว นั่นก็คือคําวา “cover” นั่นเอง ซึ่งดิฉันเองคิดวาเปนหลักการที่พวกเราควรจะนํามาใช
ในการทํางานในครั้งนี้ คือใหทําทุกๆ ดานไปพรอมๆ กัน ดวยกําลังและความสามารถของพวกเราที่มีอยูซึ่งดิฉัน
คิดวาพวกเรามีศักยภาพเพียงพอดวยการสนับสนุนและความรวมมือจากทุกฝายในชุมชนของเราเอง ซึ่งทุกวันนี้มี
หลายหนวยงานไดทํางานในลักษณะขององครวมอยูแลว โดยเฉพาะดานที่เกี่ยวของกับทางการแพทยและสุขภาพ 
ดังที่เราเคยไดยินกันบอยๆ...” 

(ธนพร ตระกาลไทย, 30 พฤศจิกายน 2553) 
 

“สิ่งที่คุณธนพรไดพูดมาทั้งหมดนั้นเปนสิ่งที่ดิฉันและทุกคนในที่นี้ตางก็เห็นดวย และดิฉัน
เองมองวาแนวคิดที่ไดจากความรูเสริมเกี่ยวกับหลักองครวมน้ัน   ถาจะนํามาบูรณาการเขากับสิ่งที่พวกเราได
รวมกันคิดไวก็คงจะชวยใหแผนปฏิบัติการของพวกเรามีความสมบูรณมากยิ่งขึ้น ซึ่งดิฉันมองวาแนวคิดเกี่ยวกับ
หลักองครวมนี้หากจะใหเห็นภาพอยางงายๆ  ก็คลายกับการรอยหวงโซแตละหวงเขาดวยกันโดยใหหวงโซนั้นมี
สวนที่สอดประสานกันเพื่อกอใหเกิดความมั่นคงและแข็งแรง และยากที่จะตัดขาดจากกันได ดั่งเชนการทํางาน
ของเราก็ควรใหมีการสอดประสานสัมพันธกันไปในลักษณะนี้ดวยคะ...” 

 (พิชามญชุ วุทธิสิทธ, 30 พฤศจิกายน 2553) 
 

“เรื่องหลักองครวมนี้ดิฉันเคยไดเรียนมามาบางแลว เพราะในวงการทางการแพทยที่เกี่ยวของ
กับการสงเสริมสุขภาพก็มักจะนํามาใชอยูบอยๆ เชน การบริหารสุขภาพแบบองครวม  ศูนยสุขภาพแบบองครวม 
และวิธีการรักษาโรคแบบองครวม เปนตน และดิฉันก็เห็นดวยกับแนวคิดของคุณพิชามญชุที่ไดพูดเปรียบเทียบ
ระหวางหวงโซกับหลักองครวมซึ่งทําใหเห็นภาพไดชัดเจนยิ่งขึ้น และขอสนับสนุนวาควรใชหลักองครวมนี้มา
เปนแนวคิดในการดําเนินงานในครั้งนี้...” 

(ลาวะดี กําลังทวี, 30 พฤศจิกายน 2553) 
 

“ผมวาถาหากเราเลือกที่จะพัฒนางานทั้ง 5 ดานตามเกณฑมาตรฐานกลางฯ ไปพรอมๆ กัน
แลว เราก็ควรที่จะทําการศึกษาเกี่ยวกับเกณฑตางๆ นั้นใหดีเสียกอน เพื่อดูวามีดานใดที่ควรเพิ่มเติม หรือมีดานใด
ที่ควรตัดออกหรือรวมเขาดวยกันเพื่อใหเกิดการบูรณาการอยางเปนระบบครบวงจร และผมขอเสนอวาพวกเรา
ควรทบทวนความรูดานการจัดการศึกษาปฐมวัยที่ผูวิจัยไดนําเสนอใหพวกเราไดรับรูมาแลวนั้นดวย เพื่อที่จะทํา
ใหการจัดทําแผนปฏิบัติการในครั้งนี้เปนไปอยางครอบคลุมและมีเปาหมายในการพัฒนาที่ชัดเจน...” 

(ยอดยิ่ง จันทนพิมพ, 30 พฤศจิกายน 2553) 
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เมื่อการถกเถียงและอภิปรายกันสิ้นสุดลงผูวิจัยและผูรวมวิจัยไดรวมกันระดมแนวคิดกันเพื่อ
จัดทําแผนปฏิบัติการภายใตหลักองครวม โดยไดนําเอาเกณฑมาตรฐานกลางการดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นมาเปนเกณฑในการดําเนินงาน ซึ่งผลจากการระดมความคิดกันทําใหไดโครงการ
ขึ้นมา 4 โครงการดวยกันคือ  

1) โครงการยกระดับมาตรฐานการดําเนินงานดานบุคลากรและการบริหารจัดการ จัดทําขึ้น
เพื่อใหสนองตอบตอมาตรฐานดานที่ 1 และ 2  

2) โครงการยกระดับมาตรฐานการดําเนินงานดานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จัดทําขึ้นเพื่อ
สนองตอบตอมาตรฐานที่ 3 

3) โครงการยกระดับมาตรฐานการดําเนินงานดานคุณภาพเด็กปฐมวัย จัดทําขึ้นเพื่อ
สนองตอบตอมาตรฐานที่ 4 และ 

4) โครงการยกระดับมาตรฐานการดําเนินงานดานการสนับสนุนจากชุมชน จัดทําขึ้นเพื่อ
สนองตอบตอมาตรฐานที่ 5 

นอกจากนี้ผูวิจัยและผูรวมวิจัยยังไดรวมกันวิเคราะหแนวคิดในการทํางานของตนจากแบบเดิม
ที่เคยคิดในลักษณะแยกสวน กับแบบใหมที่คิดขึ้นภายใตหลักองครวม แลวจัดทําเปนภาพประกอบแนวคิดในการ
ทํางาน โดยใหช่ือวา “องครวม 4 ประสานเพื่อการพัฒนา” ดังภาพที่ 56 
 
 
 
           ดาน                   ดาน 
           บุคลากรและการ             ศูนยพัฒนา                                         ดานบุคลากร 
                 บริหารจัดการ                    เด็กเล็ก                                                                       และการบริหาร  
                                                                                                                                   ดานศูนย     จัดการ   ดานคุณภาพ 
                    ดานคุณภาพ                    ดานการ                                                         พัฒนาเด็กเลก็   ดาน   เด็กปฐมวยั 
                    เด็กปฐมวัย           สนับสนุนจาก                                                                    การสนับสนุน               
                                              ชุมชน                                                      จากชุมชน     
             
                                                    
               แนวคิดเดิมของผูรวมวิจัย                              แนวคิดใหมภายใตหลักองครวม 
 
 

ภาพที่ 56 องครวม 4 ประสานเพื่อการพัฒนา 
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หลังจากนั้น ผูวิจัยและผูรวมวิจัยไดรวมกันจัดทําภาพขั้นตอนของการจัดทําแผนปฏิบัติการ
กอนที่จะลงมือเขียนโครงการเพื่อนําไปสูการปฏิบัติ ดังมีรายละเอียดดังภาพที่ 57 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

ภาพที่ 57 ขั้นตอนการจัดทําแผนปฏิบัติการ 
 

 
สภาพที่เคยเปนมา 

 

 
สภาพปจจุบัน 

 

 
สภาพปญหา 

 

 
สภาพที่คาดหวัง 

 

 
ทางเลือกหลากหลายเพื่อการแกปญหา 

 

 
การประเมินและเลือกทางเลือก

 

 

แผนปฏิบัติการ 
(action plan) 

 

ดานบุคลากรและ 
การบริหารจัดการ 

 

ดาน 
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

 

ดาน 
คุณภาพเด็กปฐมวยั

 

ดานการสนับสนุน 
จากชุมชน 

- เปาหมาย: ยกระดบั
มาตรฐานการเนินงาน 
ตาม มฐ.ที่ 1 และ 2ให
อยูในระดับดีขึ้นไปทุก
ดาน ทุกรายการ 

- ตัวชี้วัด: ผานเกณฑ
การประเมินที่ผูวิจัย 
และผูรวมวิจัยได
รวมกันกําหนดขึ้นจาก
เกณฑมาตรฐานกลางฯ 

-โครงการ: ยกระดบั
มาตรฐานการ
ดําเนินงานดาน
บุคลากรและการ
บริหารจัดการ 

- เปาหมาย: ยกระดบั    
มาตรฐานการเนินงาน   
ตาม มฐ.ที่ 3ให อยูใน  
ระดับดีขึ้นไปทุก   
รายการ 

- ตัวชี้วัด: ผานเกณฑ  
การประเมินที่ผูวิจัย 
และผูรวมวิจัยได 
รวมกันกําหนดขึ้นจาก 
เกณฑมาตรฐานกลางฯ 

- โครงการ: ยกระดับ  
มาตรฐานการ  
ดําเนินงานดาน 
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

- เปาหมาย: ยกระดบั    
มาตรฐานการเนินงาน  
ตาม มฐ.ที่ 4 ให อยูใน  
ระดับดีขึ้นไปทุก  
รายการ 

- ตัวชี้วัด: ผานเกณฑ  
การประเมินที่ผูวิจัย 
และผูรวมวิจัยได 
รวมกันกําหนดขึ้น
จาก เกณฑมาตรฐาน
กลางฯ 

- โครงการ: ยกระดับ  
มาตรฐานการ  
ดําเนินงานดาน  
คุณภาพเด็กปฐมวัย 

- เปาหมาย: ยกระดบั    
มาตรฐานการเนินงาน   
ตาม มฐ.ที่ 5 ให อยูใน  
ระดับดีขึ้นไปทุก  
รายการ 

- ตัวชี้วัด: ผานเกณฑ  
การประเมินที่ผูวิจัย 
และผูรวมวิจัยได 
รวมกันกําหนดขึ้น 
จาก เกณฑมาตรฐาน
กลางฯ 

- โครงการ: ยกระดับ  
มาตรฐานการ  
ดําเนินงานดาน 
การสนับสนุนจาก  
ชุมชน 
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กอนที่จะลงมือเขียนโครงการผูวิจัยและผูรวมวิจัยไดรวมกันจัดทีมงานโครงการในแตละ
โครงการโดยถือเอาความสมัครใจของแตละคนเปนเบื้องตน โดยในแตละโครงการจะมีการแตงตั้งทีมแกนนําไว
โครงการละ 2 คน ซึ่งพิจารณาจากความรูความสามารถและความถนัดเปนสําคัญ เพราะทีมแกนนํานี้จะทําหนาที่
เปนทั้งผูนํา ผูดูแล ผูประสาน และผูทํางานไปพรอมๆ กัน จากนั้นทีมงานโครงการแตละโครงการไดมีการแบงงาน 
การมอบอํานาจหนาที่ การกําหนดบทบาทและความรับผิดชอบ รวมทั้งไดกําหนดเครือขายการติดตอสื่อสารกัน
ในระหวางทีมงานโครงการทั้ง 4 โครงการอีกดวย   

ทั้งนี้ หลังจากที่ผูรวมวิจัยไดรวมกันจัดทําแผนงานโครงการเสร็จสิ้นแลว ตัวแทนทีมงาน
โครงการแตละกลุมไดออกมานําเสนอแผนงานโครงการของตนใหผูรวมวิจัยทุกคนไดรับทราบ (ดูภาพที่ 58) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ภาพที่ 58 ตัวแทนทีมงานโครงการทั้ง 4 นําเสนอโครงการที่ไดรวมกันจัดทํา 
 

เมื่อตัวแทนแตละทีมงานโครงการนําเสนอเสร็จสิ้นลง ผูรวมวิจัยไดรวมกันระดมความคิดเห็น
และใหขอเสนอแนะเกี่ยวกับงานโครงการทั้ง 4 อีกครั้งหนึ่ง กอนที่จะไดมาซึ่งโครงการที่มีลักษณะเฉพาะเพื่อที่จะ
นําไปสูการปฏิบัติ โดยโครงการดังกลาวมีสวนประกอบที่สําคัญคือ หลักการและเหตุผล เปาหมาย กิจกรรมและ
ระยะเวลาในการดําเนินงาน  สถานที่ดําเนินการ  ผูรับผิดชอบ งบประมาณในการดําเนินงาน  ผลที่คาดวาจะไดรับ 
และวิธีการประเมินผลโครงการ โดยมีรายละเอียดของแตละโครงการดังนี้ 
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โครงการที่ 1 
โครงการยกระดับมาตรฐานการดําเนินงานดานบุคลากรและการบริหารจัดการ 

 
หลักการและเหตุผล 
 ดวยกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย มีนโยบายที่จะจัดการศึกษาในระดับปฐมวัย
ใหมีมาตรฐานทัดเทียมกันทั่วประเทศ จึงไดมีการจัดทํามาตรฐานการศึกษาปฐมวัยขึ้นเพื่อใชเปนเกณฑมาตรฐาน
ในการดําเนินงานดังกลาวเปนครั้งแรกเมื่อป 2547 และตอมามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตรวมกับกรมการพัฒนา
ชุมชนไดรวมกันจัดทํามาตรฐานกลางศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกรปกครองสวนทองถิ่นขึ้น แลวนํามาประเมิน
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 18,067 แหง และพบวาศูนยพัฒนาเด็กเล็กอยูในระดับ
ดีมาก จํานวน 15,014 แหง ระดับดี จํานวน 2,619 แหง ระดับปานกลาง 363 แหง ระดับควรปรับปรุง 50 แหง และ
ระดับตองเรงปรับปรุง 21 แหง ซึ่งศูนยพัฒนาเด็กเล็กดงพองเปนศูนยพัฒนาเด็กเล็กแหงหนึ่งที่อยูในเกณฑที่ตอง
เรงปรับปรุง ดังนั้น เพื่อใหการจัดการศึกษาปฐมวัยของศูนยพัฒนาเด็กเล็กดงพองเปนไปอยางมีคุณภาพและมี
ประสิทธิภาพ และเพื่อใหผานเกณฑมาตรฐานการดําเนินงานดังกลาวจึงไดจัดใหมีโครงการยกระดับมาตรฐาน
การดําเนินงานดานบุคลากรและการบริหารจัดการขึ้น โดยโครงการนี้เปนโครงการที่รวมเอามาตรฐาน ที่ 1 ดาน
การบริหารจัดการ/การจัดโครงสรางองคการ และมาตรฐานที่ 2 ดานบุคลากร มารวมเขาไวดวยกันเพราะมีเนื้องาน
ที่สามารถนํามาพัฒนารวมกันได 
 

เปาหมายของโครงการ : เพื่อยกระดับมาตรฐานการดําเนินงานในมาตรฐานที่ 1 และ 2 คือ มาตรฐานดานการ
บริหารจัดการ/การจัดโครงสรางองคการ และมาตรฐานดานบุคลากร ใหอยูในระดับ “ดี” ขึ้นไปทุกดาน  
ทุกรายการ 
 

กิจกรรมและระยะเวลาในการดําเนินงาน : ดําเนินการในชวงระหวางเดือนธันวาคม 2553 – กุมภาพันธ 2554  
โดยมีกิจกรรมและระยะเวลาในการดําเนินงานดังนี้ 
 

 
ระยะเวลา 

 
ลําดับ 

 
กิจกรรม 

ธ.ค.53 ม.ค.54 ก.พ.54 

1 จัดประชุมทีมงานโครงการ    
2 ดําเนินงานตามแผนงานและกิจกรรม ดังนี้    
 2.1 การจัดอบรมใหความรูและการศึกษาดูงาน    
 2.2 กิจกรรมการพัฒนาระบบบริหารจัดการ    

3 ติดตามงานโครงการ    
4 ประเมินผลการดําเนินงานโครงการ    

 
สถานที่ดําเนินการ   ศูนยพัฒนาเด็กเล็กดงพอง องคการบริหารสวนตําบลศิลา จังหวัดขอนแกน 
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ผูรับผิดชอบโครงการ  
 ทีมแกนนํา  
 1) นางสาวสุชานันท  พรหมกัณฑ  
 2) นายพินัย  หลาสุด 
 ทีมงานโครงการ 
 1) นายยอดยิ่ง   จันทนพิมพ 
 2) นายชยานนท   มนเพียรจันทร 
 3) นางรักเล   ปาละสานต 
 4) นางบัวผัน   จันทรโฮง 
 5) นางระพีพรรณ   รามคํา 
 6) นางรัดดา   เศรษฐระนา 
 7) นายอภินัทธ   จันทะโสดา 
 8) นางนรัญญา   จันทาสีกา 
 9) นางโสภารัตน   ศรีละโคตร 
 10) นายวรเทพ   มุงหมาย 
 

งบประมาณในการดําเนินงาน 
 งบประมาณที่ใชในการดําเนินงานรวมทั้งสิ้น  205,000 บาท (สองแสนหาพันบาทถวน) โดยมีรายการ
คาใชจายและแหลงเงินงบประมาณดังนี้ 
 1. สําหรับเปนคาใชจายในการอบรมและศึกษาดูงาน จํานวน 200,000 บาท (จาก อบต.ศิลา) 
 2. สําหรับเปนคาใชจายในการจัดกิจกรรมพัฒนาบุคลากร จํานวน 5,000 บาท (จากการระดมทุน) 
 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
1. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กดงพองไดรับการปรับปรุงและพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาครบทุกดาน 

 2. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กดงพองไดยกระดับมาตรฐานการดําเนินงานทั้งการบริหารจัดการ/การจัดโครงสราง
องคการ และดานบุคลากร ใหอยูในระดับ “ดี” ขึ้นไปทุกดาน 
 

วิธีการประเมินผลโครงการ 
ใชแบบบันทึกการสังเกต แบบสัมภาษณ และแบบประเมินโครงการ 
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โครงการที่ 2  
โครงการยกระดับมาตรฐานการดําเนินงานดานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

 

หลักการและเหตุผล 
 ดวยกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย มีนโยบายที่จะจัดการศึกษาในระดับปฐมวัย
ใหมีมาตรฐานทัดเทียมกันทั่วประเทศ จึงไดมีการจัดทํามาตรฐานการศึกษาปฐมวัยขึ้นเพื่อใชเปนเกณฑมาตรฐาน
ในการดําเนินงานดังกลาวเปนครั้งแรกเมื่อป 2547 และตอมามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตรวมกับกรมการพัฒนา
ชุมชนไดจัดทํามาตรฐานกลางศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกรปกครองสวนทองถิ่นขึ้น แลวนํามาประเมินศูนย
พัฒนาเด็กเล็กขององคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 18,067 แหง และพบวาศูนยพัฒนาเด็กเล็กอยูในระดับดี
มาก จํานวน 15,014 แหง ระดับดี จํานวน 2,619 แหง ระดับปานกลาง 363 แหง ระดับควรปรับปรุง 50 แหง และ
ระดับตองเรงปรับปรุง 21 แหง ซึ่งศูนยพัฒนาเด็กเล็กดงพองเปนศูนยพัฒนาเด็กเล็กแหงหนึ่งที่อยูในเกณฑที่ตอง
เรงปรับปรุง ดังนั้น เพ่ือใหการจัดการศึกษาปฐมวัยของศูนยพัฒนาเด็กเล็กดงพองเปนไปอยางมีคุณภาพและมี
ประสิทธิภาพ และเพื่อใหผานเกณฑมาตรฐานการดําเนินงานดังกลาว จึงไดจัดใหมีโครงการยกระดับมาตรฐาน
การดําเนินงานดานศูนยพัฒนาเด็กเล็กขึ้น 
 

เปาหมายของโครงการ: เพื่อยกระดับมาตรฐานการดําเนินงานดานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ใหอยูในระดับ “ดี” ขึ้นไป
ทุกรายการ 
 

กิจกรรมและระยะเวลาในการดําเนินงาน : ดําเนินการในชวงระหวางเดือนธันวาคม 2553 – กุมภาพันธ 2554  
โดยมีกิจกรรมและระยะเวลาในการดําเนินงานดังนี้ 
 

 
ระยะเวลา 

 
ลําดับ 

 
กิจกรรม 

ธ.ค.53 ม.ค.54 ก.พ.54 

1 จัดประชุมทีมงานโครงการ    
2 ดําเนินงานตามแผนงานและกิจกรรม ดังนี้    
 2.1 การจัดอบรมใหความรูและการศึกษาดูงาน    
 2.2 กิจกรรมการจัดทําแผนการจัดกระบวนการเรียนรู    
 2.3 กิจกรรมปูยาเลี้ยงหลาน    
 2.4 กิจกรรมการตรวจสุขภาพ    
 2.5 กิจกรรมกีฬาสําหรับเด็ก    
 2.6 กิจกรรมปรับปรุงศูนยพัฒนาเด็กเล็ก    
 2.7 กิจกรรมครูอาสา    
 2.8 กิจกรรมเสริมสรางโภชนาการสําหรับเด็ก    

3 ติดตามงานโครงการ    
4 ประเมินผลการดําเนินงานโครงการ    
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สถานที่ดําเนินการ   ศูนยพัฒนาเด็กเล็กดงพอง องคการบริหารสวนตําบลศิลา จังหวัดขอนแกน 
  

ผูรับผิดชอบโครงการ  
 ทีมแกนนํา 
 1) นางสมฤดี   พ้ืนชมภู 
 2) นางสาวสมจิต   จันทะโสดา 
 ทีมงานโครงการ 
 1) นางลาวะดี   กําลังทวี 
 2) นางสมพร   บุตรพุฒ 
 3) นายกริช   กองทอง 
 4) นางสาวขวัญใจ   โพธิรุด 
 5) นางทองดาว   อุปทุม 
 6) นายชัย   ปสสาวะโท 
 7) นายชาลี   สีละคุณ 
 8) นายเลี่ยม   สีสา 
 9) นางสาวชนิดา   สีละคุณ 
 10) นายรัตติกาล   ตาบานดู 
 11) นางสมหมาย   โพธิรุด 
 12) นางสาวดวงตา   สางเสาร 
 

งบประมาณในการดําเนินงาน 
 งบประมาณที่ใชในการดําเนินงานรวมทั้งสิ้น  545,000 บาท (หาแสนหนึ่งหมื่นบาทถวน) โดยมีรายการ
คาใชจายและแหลงเงินงบประมาณดังนี้ 
 1. สําหรับเปนคาใชจายในการปรับปรุงศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 500,000 บาท (จาก อบต.ศิลา) 
 2. สําหรับเปนคาใชจายในการจัดกิจกรรมตางๆ ในโครงการ จํานวน 10,000 บาท (จากการระดมทุน) 
 3. สําหรับเปนคาใชจายในการจดักิจกรรมกีฬาสําหรับเด็ก จํานวน 30,000 บาท (จาก อบต.ศิลา) 
 4. สําหรับเปนคาใชจายในกิจกรรมปูยาเลี้ยงหลาน จํานวน 5,000 บาท (จาก สปสช.) 
 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
1. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กดงพองไดรับการปรับปรุงและพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาครบทุกดาน 

 2. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กดงพองไดยกระดับมาตรฐานการดําเนินงานดานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ใหอยูในระดับ 
“ดี” ขึ้นไป 
 

วิธีการประเมินผลโครงการ 
ใชแบบบันทึกการสังเกต แบบสัมภาษณ และแบบประเมินโครงการ 
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โครงการที่ 3 
โครงการยกระดับมาตรฐานการดําเนินงานดานคุณภาพเด็กปฐมวัย 

 
หลักการและเหตุผล 
 ดวยกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย มีนโยบายที่จะจัดการศึกษาในระดับปฐมวัย
ใหมีมาตรฐานทัดเทียมกันทั่วประเทศ จึงไดมีการจัดทํามาตรฐานการศึกษาปฐมวัยขึ้นเพื่อใชเปนเกณฑมาตรฐาน
ในการดําเนินงานดังกลาวเปนครั้งแรกเมื่อป 2547 และตอมาทางมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตรวมกับกรมการ
พัฒนาชุมชนไดจัดทํามาตรฐานกลางศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกรปกครองสวนทองถิ่นขึ้น  แลวนํามาประเมิน
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกร-ปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 18,067 แหง และพบวาศูนยพัฒนาเด็กเล็กอยูใน
ระดับดีมาก จํานวน 15,014 แหง ระดับดี จํานวน 2,619 แหง ระดับปานกลาง 363 แหง ระดับควรปรับปรุง 50 
แหง และระดับตองเรงปรับปรุง 21 แหง ซึ่งศูนยพัฒนาเด็กเล็กดงพองเปนศูนยพัฒนาเด็กเล็กแหงหนึ่งที่อยูใน
เกณฑที่ตองเรงปรับปรุง  ดังนั้น เพื่อใหการจัดการศึกษาปฐมวัยของศูนยพัฒนาเด็กเล็กดงพองเปนไปอยางมี
คุณภาพและมีประสิทธิภาพ และเพื่อใหผานเกณฑมาตรฐานการดําเนินงานดังกลาว จึงไดจัดใหมีโครงการ
ยกระดับมาตรฐานการดําเนินงานดานคุณภาพเด็กปฐมวัยขึ้น 
 

เปาหมายของโครงการ: เพื่อยกระดับมาตรฐานการดําเนินงานดานคุณภาพเด็กปฐมวัย ใหอยูในระดับ “ดี” ขึ้นไป 
ทุกรายการ 
 

กิจกรรมและระยะเวลาในการดําเนินงาน : ดําเนินการในชวงระหวางเดือนธันวาคม 2553 – กุมภาพันธ 2554 โดย
มีกิจกรรมและระยะเวลาในการดําเนินงานดังนี้ 
 

 
ระยะเวลา 

 
ลําดับ 

 
กิจกรรม 

ธ.ค.53 ม.ค.54 ก.พ.54 

1 จัดประชุมทีมงานโครงการ    
2 ดําเนินงานตามแผนงานและกิจกรรม ดังนี้    
 2.1 การจัดอบรมใหความรูและการศึกษาดูงาน    
 2.2 กิจกรรมการจัดหาและผลิตสื่อการเรียนรู    

 2.3 กิจกรรมเสริมสรางสุขนิสัยสําหรับเด็ก    
 2.4 กิจกรรมการปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรมสําหรับเด็ก    

3 ติดตามงานโครงการ    
4 ประเมินผลการดําเนินงานโครงการ    

 
สถานที่ดําเนินการ   ศูนยพัฒนาเด็กเล็กดงพอง องคการบริหารสวนตําบลศิลา จังหวัดขอนแกน 
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ผูรับผิดชอบโครงการ  
 ทีมแกนนํา 
 1) นางธนพร   ตระกาลไทย 
 2) นายสุรัตน   จันทาสีกา 
 ทีมงานโครงการ 
 1) นางนุชจรินทร   พลทองสถิตย 
 2) นายสุริยา   โพธิรุด  
 3) นายปฏิพัทธิ์  ดาบดามแกว  
 4) นางศิริวรรณ   ฟองสวัสดิ์ 
 5) นางมัลติกา   ทะสา 
 6) นางบุตรดี   โนนทะรัตน 
 7) นางสาวชนิดา   ผาจันทร 
 8) นางจีรภา   กานพรหมมา 
 9) นางมันทนา   สมอุมจารย 
 10) นางเสาวนติย   ดาบดามแกว 
 
งบประมาณในการดําเนินงาน 
 งบประมาณที่ใชในการดําเนินงานไดจากการระดมทุน เปนจํานวนเงินรวมทั้งสิ้น  3,000 บาท (สามพัน
บาทถวน) เพื่อเปนคาใชจายสําหรับการจัดซื้อวัสดุตางๆ สําหรับใชในการจัดกิจกรรมตามโครงการ 
 
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กดงพองไดรับการปรับปรุงและพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาครบทุกดาน 
 2. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กดงพองไดยกระดับมาตรฐานการดําเนินงานดานคุณภาพเด็กปฐมวัย ใหอยูใน 
ระดับ “ดี” ขึ้นไป ทุกรายการ 
 
วิธีการประเมินผลโครงการ 

ใชแบบบันทึกการสังเกต แบบสัมภาษณ และแบบประเมินโครงการ 
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โครงการที่ 4 
โครงการยกระดับมาตรฐานการดําเนินงานดานการสนับสนุนจากชุมชน 

 
หลักการและเหตุผล 
 ดวยกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย มีนโยบายที่จะจัดการศึกษาในระดับปฐมวัย
ใหมีมาตรฐานทัดเทียมกันทั่วประเทศ จึงไดมีการจัดทํามาตรฐานการศึกษาปฐมวัยขึ้นเพื่อใชเปนเกณฑมาตรฐาน
ในการดําเนินงานดังกลาวเปนครั้งแรกเมื่อป 2547 และตอมามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตรวมกับกรมการพัฒนา-
ชุมชนไดจัดทํามาตรฐานกลางศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกรปกครองสวนทองถิ่นขึ้น แลวนํามาประเมินศูนย
พัฒนาเด็กเล็กขององคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 18,067 แหง และพบวาศูนยพัฒนาเด็กเล็กอยูในระดับดี
มาก จํานวน 15,014 แหง ระดับดี จํานวน 2,619 แหง ระดับปานกลาง 363 แหง ระดับควรปรับปรุง 50 แหง และ
ระดับตองเรงปรับปรุง 21 แหง ซึ่งศูนยพัฒนาเด็กเล็กดงพองเปนศูนยพัฒนาเด็กเล็กแหงหนึ่งที่อยูในเกณฑที่ตอง
เรงปรับปรุง ดังนั้น เพื่อใหการจัดการศึกษาปฐมวัยของศูนยพัฒนาเด็กเล็กดงพองเปนไปอยางมีคุณภาพและมี
ประสิทธิภาพ และเพื่อ ใหผานเกณฑมาตรฐานการดําเนินงานดังกลาว จึงไดจัดใหมีโครงการยกระดับมาตรฐาน
การดําเนินงานดานการสนับสนุนจากชุมชนขึ้นโดยการปรับปรุงจากมาตรฐานการดําเนินงานดานการสราง 
เครือขายและการมีสวนรวมตามเกณฑมาตรฐานกลางศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 

เปาหมายของโครงการ: เพื่อยกระดับมาตรฐานการดําเนินงานดานการสรางเครือขายและการมีสวนรวม ใหอยูใน
ระดับ “ดี” ขึ้นไป 
 

กิจกรรมและระยะเวลาในการดําเนินงาน : ดําเนินการในชวงระหวางเดือนธันวาคม 2553 – กุมภาพันธ 2554  
โดยมีกิจกรรมและระยะเวลาในการดําเนินงานดังนี้ 
 

 
ระยะเวลา 

 
ลําดับ 

 
กิจกรรม 

ธ.ค.53 ม.ค.54 ก.พ.54 

1 จัดประชุมทีมงานโครงการ    
2 ดําเนินงานตามแผนงานและกิจกรรม ดังนี้    
 2.1 การจัดอบรมใหความรูและการศึกษาดูงาน    
 2.2 กิจกรรมการสรางเครือขายการจัดการศึกษาปฐมวัย    
 2.3 กิจกรรมการประชาสัมพันธงานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก    

3 ติดตามงานโครงการ    
4 ประเมินผลการดําเนินงานโครงการ    

 
สถานที่ดําเนินการ   ศูนยพัฒนาเด็กเล็กดงพอง องคการบริหารสวนตําบลศิลา จังหวัดขอนแกน 
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ผูรับผิดชอบโครงการ  
 ทีมแกนนํา 
 1) นางพิชามญชุ   วุทธิสิทธิ์ 
 2) นายวิมล   ศรีละโคตร 
 ทีมงานโครงการ 
 1) นางสาวจรรยา   แสนสมบัติ 
 2) นางนิรมล   อําไธสง 
 3) นางสาวมุจรินทร   ปุงมา 
 4) นางโสดา   คําแพง 
 5) นางณัฐมน   จันทะโสดา 
 6) นางรุจิษยา  ศิริปญญา 
 7) นายณรงค   มูลมอม 
 8) นางสาวปนัดดา   รามคํา 
 9) นางสาวอภิญญา   กงทอง 
 10) นางสมหมาย   ปราบสมิา 
 

งบประมาณในการดําเนินงาน 
 งบประมาณที่ใชในการดําเนินงานไดจากการระดมทุน เปนจํานวนเงินรวมทั้งสิ้น  5,000 บาท (หาพัน
บาทถวน) เพื่อเปนคาใชจายสําหรับการจัดซื้อวัสดุตางๆ สําหรับใชในการจัดกิจกรรมตามโครงการ 
 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
1. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กดงพองไดรับการปรับปรุงและพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาครบทุกดาน 

 2. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กดงพองไดยกระดับมาตรฐานการดําเนินงานดานการสรางเครือขายและการมี      
สวนรวม ใหอยูในระดับ “ดี” ขึ้นไป 
 

วิธีการประเมินผลโครงการ 
ใชแบบบันทึกการสังเกต แบบสัมภาษณ และแบบประเมินโครงการ 
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ทั้งนี้ ผลจากการจัดกิจกรรมการจัดทําแผนปฏิบัติการ (action plan) ทําใหผูวิจัยและผูวิจัยเกิด
การเรียนรูรวมกัน ดังนี้ 

- ผูวิจัยและผูรวมวิจัยเกิดการเรียนรูรวมกันวากอนที่จะดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติการน้ัน 
นอกจากจะมีการทบทวนขอมูลตางๆ ที่ไดจากการวิเคราะหสภาพของงานที่ตองการพัฒนาหรือเปลี่ยนแปลงแลว 
ยังตองมีการใหความรูแกผูรวมวิจัยเกี่ยวกับเทคนิคในการเขียนแผนปฏิบัติการดวย ดังเชนในกรณีนี้ที่ผูวิจัยได  
เรียนเชิญ นางรักเล ปาละสานต ซึ่งมีความเช่ียวชาญในดานการจัดทําแผนงานโครงการขององคการบริหาร 
สวนตําบลศิลามาใหความรูและแนวทางในการดําเนินงานในเรื่องดังกลาวใหแกผูรวมวิจัย จึงสงผลใหการจัดทํา
แผนปฏิบัติการเปนไปอยางถูกตองและตรงประเด็นที่ตองการพัฒนา 

- ผูวิจัยและผูรวมวิจัยเกิดการเรียนรูรวมกันวาในการระดมความคิดเห็นในการทํางานใดๆ  
ก็ตามถาหากผูวิจัยไดปลอยใหผูรวมวิจัยไดรวมกันแสดงขอคิดเห็นและขอเสนอแนะในการทํางานของตนเองออ
อกมาอยางเต็มที่แลว ผูวิจัยจึงนําเสนอหลักการแนวคิดเชิงทฤษฎีเกี่ยวกับเรื่องนั้นๆ เสริมเขาไปอีกก็จะสงผลให 
ผูรวมวิจัยเกิดการเรียนรูและสามารถนําความรูใหมที่ไดนั้นไปบูรณาการเขากับความรูเดิมจนเกิดเปนความรูใหม
ขึ้นมาอีก ดังในกรณีนี้ที่ผูวิจัยไดเสริมแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับหลักองครวมใหผูรวมวิจัยไดรับทราบและรวมเรียนรู
จึงทําใหเกิดความรูใหมที่เรียกวา “องครวม 4 ประสานเพื่อการพัฒนา” ดังที่ไดนําเสนอไปแลว 

- ผูวิจัยและผูรวมวิจัยเกิดการเรียนรูรวมกันเกี่ยวกับการจัดทีมงานโครงการวาควรจัดใหมีทีม
แกนนําในแตละโครงการเพื่อใหทําหนาที่เปนทั้งผูนํา ผูดูแล ผูประสาน และผูทํางานไปพรอมๆ กัน ทั้งใน
โครงการเดียวกันเอง และในระหวางโครงการ จึงจะสงผลใหการดําเนินงานโครงการมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

3) การสะทอนผลการดําเนินงาน เปนกิจกรรมที่ผูวิจัยและผูรวมวิจัยไดรวมกันจัดขึ้นเมื่อ 
สิ้นสุดขั้นตอนการวางแผน โดยจัดขึ้นเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2553 ณ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กดงพอง มีวัตถุประสงคเพื่อ
เปนการทบทวนวิธีการทํางานในทุกกิจกรรมที่ผานมาในขั้นตอนที่ 2 (การวางแผน) เริ่มต้ังแตการวิเคราะหสภาพ
ของงานที่ตองการพัฒนาหรือตองการเปลี่ยนแปลงจนถึงการจัดทําแผนปฏิบัติการ ทั้งในดานที่เปนความสําเร็จ
หรือไมสําเร็จ รวมถึงปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้นในระหวางการดําเนินงานรวมกัน รวมทั้งเปนการทบทวนเพื่อ
แลกเปลี่ยนประสบการณการทํางาน เพื่อปองกันและแกไขปญหาที่เกิดขึ้น และในขณะเดียวกันก็คงไวซึ่งวิธีการ
ทํางานที่ดีอยูแลว (ดูภาพที่ 59)  
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

ภาพที่ 59 การจัดกิจกรรมการสะทอนผลการดําเนินงานขั้นตอนการวางแผน 
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ในการจัดกิจกรรมสะทอนผลการดําเนินงานนั้น นอกจากผูวิจัยและผูรวมวิจัยจะนําเอาผลการ
บันทึกจากการสังเกต บันทึกอนุทิน เครื่องบันทึกเสียง และเครื่องบันทึกภาพที่ไดนําไปใช มานําเสนอเพื่อ
กอใหเกิดการถกเถียงอภิปรายรวมกันเพื่อใหไดขอมูลที่ถูกตองและเพื่อการรับรูรวมกันแลว ผูวิจัยและผูรวมวิจัยยัง
ไดนําเอาเทคนิคการวิเคราะหหลังการปฏิบัติ (After Action Review: AAR) มาใช โดยอาศัยขอคําถามในการถอด
บทเรียนดังนี ้คือ  

1) สิ่งที่คาดหวังจากการทํางานในครั้งนี้คืออะไร 
2) สิ่งที่บรรลุความคาดหวังคืออะไร เพราะอะไร  
3) สิ่งที่ยังไมบรรลุความคาดหวังคืออะไร เพราะอะไร และ  
4) ถามีงานแบบนี้อีก เราจะปรับปรุงขอใดบาง อยางไร   
ภายใตหลักการ 
1) เปนธรรมชาติ สบายๆ อาจนั่งเกาอี้หรือปูเสื่อนําในทาที่สบายที่สุด 
2) เรียบงาย แตมีแบบแผน (สัมพันธกัน แตมีชองวางใหกัน)  
3) เห็นหนากันทุกคน (เห็นรอยยิ้ม อุดมการณ และการพูดคุย) และ  
4) เห็นขอมูลเหมือนกันไปพรอมๆ กัน (ตรวจสอบ/สอบถามและเพิ่มเติมได)  
ซึ่งจากการจัดกิจกรรมดังกลาวไดขอสรุปรวมกันดังตารางที่ 37  
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ตารางที่ 37 ขอสรุปจากการจัดกิจกรรมการสะทอนผลการดําเนินงานเมื่อสิ้นสุดขั้นตอนการวางแผน 

 
 

กิจกรรม 
 

สิ่งท่ีคาดหวัง 
 

ผลท่ีเกิดขึ้น 
 

ขอสังเกต 
 

ขอเสนอแนะ 

 

1. การวิเคราะห
สภาพของงานที่
ตองการพัฒนา
หรือตองการ
เปลี่ยนแปลง 

 
 
 
 

ในขั้นตอนนี้มีการ 

นําเสนอหลักการ 
แนวคิดและทฤษฎี
การจัดการศึกษา
ปฐมวัยใหแกผูรวม
วิจัย  

 

- เพื่อใหผูรวมวิจัย
เกิดทักษะและ
สามารถคิด
วิเคราะหเกี่ยวกับ
สภาพของงานที่
ตองการพัฒนา
หรือตองการ 

เปลี่ยนแปลงได 
 

- ใหผูรวมวิจัยนํา
ความรูที่ไดไป
บูรณาการเขากับ
ความรูเดิมเพื่อให
เกิดแนวทางใน
การแกไขปญหา
หรือพัฒนางาน 

 

 

บรรลุ 
ความคาดหวัง 

 
 
 
 
 
 
 

บรรลุ 
ความคาดหวัง 

 

 

- ในเบื้องตนพบวาผูรวมวิจัยยัง
ไมสามารถวิเคราะหและเรียบ
เรียงขอมูลที่ตองการนําเสนอ
ไดอยางเปนระบบ 

 
 
 
 
 

- ความรูเดิมที่ผูวิจัยมอียูนั้นยัง
ไมครอบคลุมตอการที่จะ
นํามาใชในการแกปญหาหรือ
พัฒนางาน แตก็เปนความรูที่
สามารถนํามาพัฒนาตอยอดได 

 

 

- ควรมีขอมูลพื้นฐานที่
จะนํามาใชในการ
พัฒนาที่มีความ
ครอบคลุมในดานที่เรา
จะทําการศึกษา 

 
 
 
 

- การเสริมความรูใหม
ควรกระทําเมื่อผูรวม
วิจัยไดนําเสนอแนว
ความรูเดิมของเขา
ออกมาอยางเต็มที่
เสียกอน 

 

2. การจัดทํา
แผนปฏิบัติการ 

 
 
 
 
 
 
 

ในขั้นตอนนี้มีการ
นําเสนอหลัก    
องครวมใหแกผู
รวมวิจัย 

 

- เพื่อใหไดมาซึ่ง
แผนปฏิบัติการ
เพื่อการวิจัยที่จะ
นํามาใชเปน
แนวทางในการ
พัฒนางาน 

 
 
 

- เปนตัวสอดแทรก
เสริม เพื่อเพิ่มพูน
ความรูความ
เขาใจและเพิ่ม
แนวคิดในการ
ทํางานใหกับ 
ผูรวมวิจัย 

 

 

บรรลุ 
ความคาดหวัง 

 
 
 
 
 
 
 

บรรลุ 
ความคาดหวัง 

 
 
 
 

 

-ในเบื้องตนพบวาผูรวมวิจัยยังไม
สามารถเขียนแผนปฏิบัติการได 
 
 
 
 
 
 
 

- กอนนําเสนอพบวาผูรวมวิจัย
บางกลุมมีพื้นฐานความรู
เกี่ยวกับหลักองครวมอยูบาง
แลว  

 

- ไมควรเนนเชิงวิชาการ
มากนัก และควรปรับ
รูปแบบการนําเสนอให
เขากับศักยภาพของ
กลุมผูรวมวิจัย 

- ควรเชิญผูเชี่ยวชาญ
เฉพาะดานมาใหความรู
เพิ่มเติม 

 

- ควรใชวิธีการทบทวน
ซ้ําๆ และการฝกปฏิบัติ
จริง 

- การเสริมความรูใหม
ควรกระทําเมื่อผูรวม
วิจัยไดนําเสนอแนว
ความรูเดิมของเขา
ออกมาอยางเต็มที่
เสียกอน 
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จากตารางที่ 37 ขอสรุปจากการจัดกิจกรรมการสะทอนผลการดําเนินงานเมื่อสิ้นสุดขั้นตอน 

การวางแผน พบวา ในขั้นตอนการวางแผนมีการจัดกิจกรรมตางๆ กอนที่จะมีการสะทอนผลการดําเนินงานรวม 2 
กิจกรรมคือ 1) การวิเคราะหสภาพของงานที่ตองการพัฒนาหรือตองการเปลี่ยนแปลง และ 2) การจัดทํา
แผนปฏิบัติการ ซึ่งในแตละกิจกรรมมีขอสรุปดังนี้ 

1) กิจกรรมการวิเคราะหสภาพของงานที่ตองการพัฒนาหรือตองการเปลี่ยนแปลง จัดขึ้น
โดยมีความคาดหวังวาจะใหผูรวมวิจัยเกิดทักษะและสามารถคิดวิเคราะหเกี่ยวกับสภาพของงานที่ตองการพัฒนา
หรือตองการเปลี่ยนแปลงได ซึ่งผลจากการจัดกิจกรรมพบวาเปนไปตามที่คาดหวัง ทั้งนี้ ในเบื้องตนพบวาผูรวม
วิจัยยังไมสามารถวิเคราะหและเรียบเรียงขอมูลที่ตองการนําเสนอไดอยางเปนระบบ จึงมีขอเสนอแนะวาควรมี
ขอมูลพ้ืนฐานที่จะนํามาใชในการพัฒนางานที่มีความครอบคลุมในดานที่เราจะทําการศึกษาเพื่อนํามาเสริมใหกับ
ผูรวมวิจัยอีกทางหนึ่ง จึงจะสามารถทําใหพวกเขาสามารถคิดวิเคราะหไดอยางเปนระบบและตรงประเด็นที่
ตองการมากยิ่งขึ้น 

ในขั้นตอนนี้ผูวิจัยยังไดนําเสนอหลักการ แนวคิดและทฤษฎีการจัดการศึกษาปฐมวัย
ใหแกผูรวมวิจัยดวย โดยมีความคาดหวังวาจะใหผูรวมวิจัยนําความรูที่ไดไปบูรณาการเขากับความรูเดิมจนเกิด
เปนความรูใหม ซึ่งผลปรากฏวาผูรวมวิจัยเกิดทักษะในการวิเคราะหสภาพของงานและสามารถจําแนกขอบขาย
ของงานไดมากขึ้นกวาเดิม โดยสังเกตไดจากการที่ผูรวมวิจัยสามารถนําเอาแนวคิดที่ไดไปบูรณาการเขากับความรู
เดิมของตนจนกระทั่งสามารถวิเคราะหสภาพของงานที่ตองการพัฒนาหรือตองการเปลี่ยนแปลงนั้นออกเปนราย
ดานไดอยางชัดเจนซึ่งถือเปนความรูใหมที่ไดจากการเรียนรูรวมกัน ทั้งนี้ มีขอสังเกตวาความรูเดิมที่ผูวิจัยมีอยูนั้น
ยังไมครอบคลุมตอการที่จะนํามาใชในการแกปญหาหรือพัฒนางาน แตก็เปนความรูที่สามารถนํามาพัฒนาตอยอด
ได จึงมีขอเสนอแนะวาควรมีการเสริมความรูใหมที่เกี่ยวของกับเรื่องที่จะทําการศึกษาใหกับผูรวมวิจัย โดยการ
เสริมความรูใหมนั้นควรกระทําเมื่อผูรวมวิจัยไดนําเสนอแนวความรูเดิมของเขาออกมาอยางเต็มที่เสียกอน 

2) กิจกรรมการจัดทําแผนปฏิบัติการ จัดขึ้นโดยคาดหวังวาจะใหไดมาซึ่งแผนปฏิบัติการเพื่อ
การวิจัยที่จะนํามาใชเปนแนวทางในการพัฒนางานตอไป ซึ่งผลจากการจัดกิจกรรมพบวาบรรลุความคาดหวัง โดย
จากการจัดกิจกรรมรวมกันระหวางผู วิจัยและผูรวมวิจัยทําใหไดแผนปฏิบัติการตามที่คาดหวังไว 1 ชุด 
ประกอบดวยโครงการจํานวน 4 โครงการที่จัดทําขึ้นเพื่อใหสอดคลองกับความตองการในการพัฒนา ซึ่งใน
เบื้องตนพบวาผูรวมวิจัยยังไมมีทักษะในการเขียนแผนปฏิบัติการมากนักแตเมื่อไดเรียนรูเกี่ยวกับเทคนิคและ
วิธีการเขียนแผนแลวทําใหสามารถเขียนไดถูกตองยิ่งขึ้น และในการจัดกิจกรรมนี้มีขอเสนอแนะวาในการ
ถายทอดความรูในการเขียนแผนปฏิบัติการนั้นไมควรเนนเชิงวิชาการมากนัก และควรปรับรูปแบบการนําเสนอ
ใหเขากับศักยภาพของกลุมผูรวมวิจัย ควรเชิญผูเช่ียวชาญเฉพาะดานมาใหความรูเพิ่มเติม และควรใชวิธีการ
ทบทวนซ้ําๆ และการฝกปฏิบัติจริงผูรวมวิจัย 

ในชวงของการจัดทําแผนปฏิบัติการนี้ผูวิจัยไดนําเสนอหลักองครวมใหแกผูรวมวิจัยดวย 
โดยมีความคาดหวังวาจะใหผูรวมวิจัยนําความรูที่ไดไปบูรณาการเขากับความรูเดิมจนเกิดเปนความรูใหม ซึ่งผล
ปรากฏวาผูรวมวิจัยเกิดทักษะในการคิดวิเคราะหไดมากขึ้นกวาเดิม โดยสังเกตไดจากการที่ผูรวมวิจัยสามารถ
นําเอาแนวคิดที่ไดไปบูรณาการเขากับความรูเดิมของตนจนกระทั่งเกิดเปนความรูใหมซึ่งเปนแนวคิดที่ไดจากการ
เรียนรูรวมกันคือ “องครวม 4 ประสานเพื่อการพัฒนา” และในการจัดกิจกรรมนี้มีขอเสนอแนะวาการเสริมความรู
ใหมควรกระทําเมื่อผูรวมวิจัยไดนําเสนอแนวความรูเดิมของเขาออกมาอยางเต็มที่เสียกอน 
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หลังจากกิจกรรมการสะทอนผลเสร็จสิ้นลง ผูวิจัยไดเปดโอกาสใหผูรวมวิจัยแสดงความ
คิดเห็นอื่นๆ เพิ่มเติมเพื่อใหงานในขั้นตอนนี้มีความสมบูรณมากยิ่งขึ้น ซึ่งปรากฏวาผูรวมวิจัยไดเสนอใหมีการจัด
อบรมใหความรูและการศึกษาดูงานดานการจัดการศึกษาปฐมวัยในสถานศึกษาที่ประสบผลสําเร็จ เพื่อที่จะศึกษา
หาความรู ความเขาใจ หรือเพิ่มพูนโลกทัศนเพิ่มเติมจากที่ผูวิจัยไดนําเสนอแลว ดังนั้นผูวิจัยจึงไดใหผูรวมวิจัย
ระดมความคิดเห็นกันเพื่อรวมวางแนวทางการดําเนินงาน และเลือกสถานที่ที่จะใชในการศึกษาดูงาน ซึ่งปรากฏ
วามีผูรวมวิจัยหลายรายที่นําเสนอรายชื่อสถานศึกษาตนแบบที่สนใจหลายแหง แตในทายที่สุดทุกคนก็เห็นพอง
กันวาควรจะมีการทัศนศึกษาดูงานในสถานศึกษาตนแบบ 2 แหงคือ โรงเรียนเทศบาล 4 ฉลองรัตน สังกัด
สํานักงานเทศบาลเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย ซึ่งเปนโรงเรียนรางวัลพระราชทานระดับกอนประถมศึกษา
ขนาดใหญ ประจําปการศึกษา 2552 และศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลอากาศอํานวย อําเภออากาศอํานวย 
จังหวัดสกลนคร ซึ่งเปนศูนยพัฒนาเด็กเล็กตนแบบขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ปการศึกษา 2549 (ดูภาพที่ 60) 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

ภาพที่ 60 การรวมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการศึกษาดูงาน 
 
 

ขั้นตอนที่ 3 การปฏิบัติ (acting)  
ผูวิจัยและผูรวมวิจัยไดรวมกันกําหนดใหมีการดําเนินงานในขั้นตอนการปฏิบัติ รวม 3 ครั้ง

และในแตละครั้งจะมีกิจกรรมแยกยอยออกไปตามวัตถุประสงคของงานนั้นๆ ซึ่งการดําเนินงานในขั้นตอนนี้
ประกอบดวย 1) การกําหนดแนวปฏิบัติรวมกัน 2) การประเมินสภาพการดําเนินงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
ดงพองกอนนําแผนลงสูการปฏิบัติ และ 3) การนําแผนลงสูการปฏิบัติ ซึ่งสรุปเปนตารางแสดงกิจกรรมและการ
ดําเนินงานไดดังตารางที่ 38 
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ตารางที่ 38 กิจกรรมและการดําเนินงานในขั้นตอนการปฏิบัติ 
 

ครั้งท่ี 
วัน/เวลา 

ท่ีดําเนินการ 
กิจกรรม วัตถุประสงค หลักการ/แนวคิดท่ียึดถือ 

1 8 ธ.ค. 53 การกําหนดแนวปฏิบัติ
รวมกัน  

- รวมกันวางแนวปฏิบัติเพื่อให
แผนปฏิบัติการบรรลุตาม
จุดมุงหมาย  

- รวมกันจัดทําเครื่องมือใน 
การวิจัยเพื่อใชในการเก็บ
รวบรวมขอมูลจากการ
ปฏิบัติงาน 

- แนวคิดของ Creswell (2008) ที่วา 
“ตองมีจุดเนนนําไปสูการปฏิบัติ 
เปนความรวมมือกนัระหวาง
นักวิจัยและผูรวมวิจัย โดยที่การ
พัฒนาแผนการดําเนินงานตอง
สามารถนําไปปฏิบัติได…” 

- แนวคิดของ Quiexley (2008) ที่วา 
“...สงเสริมใหผูมีสวนไดเสีย
สามารถ ที่จะมีสวนรวมในการ
วินิจฉัยคําถาม...มสีวนรวมในการ
เก็บรวบรวมขอมูล...” 

2 
 

12 ธ.ค. 53 การประเมินสภาพการ
ดําเนินงานของศูนย
พัฒนาเด็กเล็กดงพอง 
กอนนําแผนลงสูการ
ปฏิบัติ 

- ประเมินสภาพการดําเนินงาน
ของศูนยพัฒนาเด็กเล็กดง
พอง กอนการนําแผนลงสู
การปฏิบัติดวยเคร่ืองมือที่
ผูวิจัยและผูรวมวิจยัไดรวมกัน
จัดทําขึ้น เพื่อนําขอมูลที่ได
ไวเปรียบเทยีบกับขอมูลการ
ดําเนินงานในระยะตอๆ ไป 

แนวคิดของ Quixley (2008) ที่วา     
“…สงเสริมใหผูมีสวนไดเสีย
สะทอนผลและหาวิธีการที่จะ
ปรับปรุงการบริการใหดีขึ้น..และให
ผูมีสวนไดเสียมีสวนรวมในการที่จะ
รวบรวมขอมูลเกี่ยวกับคําถามของ
ตัวเอง...” 
 

3 14 ธ.ค. 53 

    ถึง 

14 มี.ค. 54 

การนําแผนลงสูการ
ปฏิบัติ 

- รวมกันลงมือปฏิบัติตาม 

แผนปฏิบัติการที่ไดจาก 

การจัดกระทํารวมกัน 

- แนวคิดของ McTaggart (2010) ที่วา 
“เปนการนําคนมารวมกันเพื่อที่จะ
ลงมือปฏิบัติในเร่ืองที่เขามีความ
กังวลใจรวมกัน..” 

- แนวคิดของ Quiexley (2008) ที่วา 

“การทํางานในลักษณะของความ
รวมมือจะชวยลดขัน้ตอนตางๆ ที่มี
อยูใหนอยลง...” 

 

1) การกําหนดแนวปฏิบัติรวมกัน ไดดําเนินการเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2553 ณ ศูนยพัฒนา 
เด็กเล็กดงพอง  โดยมีวัตถุประสงคเพื่อรวมกันวางแนวปฏิบัติเพื่อใหแผนปฏิบัติการบรรลุตามจุดมุงหมาย และ
เพื่อรวมกันจัดทําเครื่องมือในการวิจัยเพื่อใชในการเกบ็รวบรวมขอมูลจากการปฏิบัติงาน ซึ่งกิจกรรมนี้นอกจากจะ
ยึดถือ 10 หลักการ 10 จรรยาบรรณ และ 10 บทบาทของนักวิจัยแลว ยังอาศัยแนวคิดของ Creswell (2008) ที่วา 
“ตองมีจุดเนนนําไปสูการปฏิบัติ เปนความรวมมือกันระหวางนักวิจัยและผูรวมวิจัย โดยที่การพัฒนาแผนการ
ดําเนินงานตองสามารถนําไปปฏิบัติได…” และ แนวคิดของ Quiexley (2008) ที่วา “...สงเสริมใหผูมีสวนไดเสีย
สามารถที่จะมีสวนรวมในการวินิจฉัยคําถาม...ใหผูมีสวนไดเสียมีสวนรวมในการเก็บรวบรวมขอมูล...” อีกดวย 
(ดภูาพที่ 61) 
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ภาพที่ 61 ผูวิจัยและผูรวมวิจัยรวมกันกําหนดแนวทางในการนําแผนลงสูการปฏิบัติ 
 

กิจกรรมนี้เริ่มตนโดยผูวิจัยและผูรวมวิจัยไดจัดใหมีกิจกรรมการระดมสมองเพื่อหา
แนวทางในการปฏิบัติงานรวมกัน ซึ่งทายที่สุดผูรวมวิจัยไดรวมกันกําหนดใหมีกิจกรรมตางๆ เพื่อใชเปนแนวทาง
ในการปฏิบัติงานรวม 3 กิจกรรมคือ 1) การจัดทีมงานโครงการ 2) การแตงตั้งทีมติดตามและประเมินผลโครงการ 
และ3) การจัดทําเครื่องมือในการวิจัย ซึ่งแตละกิจกรรมดังกลาวสามารถสรุปเปนภาพรวมของการดําเนินงานได
ดังนี้ 

1) การจัดทีมงานโครงการ จัดขึ้นโดยมีจุดมุงหมายเพื่อทําการทบทวนและมอบหมาย
ภารกิจในการดําเนินงานโครงการใหกับผูรวมวิจัยในแตละทีมงานโครงการ โดยผูวิจัยและผูรวมวิจัยรวมกันจัดทํา
ขอสรุปเกี่ยวกับการจัดทีมงานโครงการเพื่อนําแผนปฏิบัติการลงสูการปฏิบัติ ซึ่งสามารถสรุปไดดังตารางที่ 39 
 

ตารางที่ 39 การจัดทีมงานโครงการเพื่อนําแผนลงสูการปฏิบัติ 

 
 

โครงการที่  
 

ชื่อโครงการ 
 

ชื่อทีม 
 

ทีมแกนนํา 
 

ทีมงานโครงการ 
 

 

1 
 

โครงการยกระดับมาตรฐานการ
ดําเนินงานดานบุคลากรและการ
บริหารจัดการ 

 

ทีม ค.1 
 

สุชานันท และ พินัย 
 

ยอดยิ่ง, ชยานนท, รักเล, บัวผัน, 
ระพีพรรณ, รัดดา, อภินัทธ, 
นรัญญา, โสภารัตน, วรเทพ 

 

2 
 

โครงการยกระดับมาตรฐานการ
ดําเนินงานดานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

 

ทีม ค.2 
 

สมฤดี และ สมจิต 
 

ลาวะดี, สมพร, กริช, ขวัญใจ, 
ทองดาว, ชัย, ชาลี, เลี่ยม, ชนิดา, 
รัตติกาล, สมหมาย, ดวงตา 

 

3 
 

โครงการยกระดับมาตรฐานการ
ดําเนินงานดานคุณภาพเด็กปฐมวยั 

 

ทีม ค.3 
 

ธนพร และ สุรัตน 
 

นุชจรินทร, ชัย, ปฏิพัทธิ์, 
ศิริวรรณ, มัลติกา, บุตรดี, ชนิดา, 
จีรภา, มันทนา, นัทวรรณ 

 

4 
 

โครงการยกระดับมาตรฐานการ
ดําเนินงานดานการสนับสนุนจาก
ชุมชน 

 

ทีม ค.4 
 

พิชามญชุ และ วิมล 
 

จรรยา, นิรมล, มุจรินทร,  
โสดา, ณัฐมน, รุจิษยา, ณรงค, 
ปนัดดา, อภิญญา, สมหมาย 
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จากตารางที่ 39 แสดงใหเห็นวาผูวิจัยและผูรวมวิจัยไดจัดแบงทีมงานโครงการออกเปน  
4 ทีมตามที่ไดระบุไวในโครงการแลวนั้น โดยในแตละทีมงานโครงการจะประกอบไปดวยหัวหนาทีมที่เรียกวา 
“ทีมแกนนํา” จํานวน 2 คน และมีสมาชิกโครงการอีกจํานวนหนึ่งซึ่งมีจํานวนมากนอยตางกันไปตามความ
เหมาะสมของเนื้องานโครงการนั้นๆ ทั้งนี้ ทีมแกนนําของแตละโครงการนั้นจะทําหนาที่เปนทั้งผูนํา ผูดูแล   
ผูประสาน และผูทํางานไปพรอมๆ กัน และทีมงานโครงการในแตละทีมจะมีการผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันทํางาน
ไปทุกโครงการภายใตแนวคิดการทํางานโดยอาศัยหลักองครวม และเพื่อใหงายตอการจดจําของทีมงาน  ผูรวม
วิจัยจึงไดรวมกันตั้งช่ือใหกับทีมงานโครงการแตละทีมดังนี้คือ โครงการยกระดับมาตรฐานการดําเนินงานดาน
บุคลากรและการบริหารจัดการ ใชช่ือยอวา “ทีม ค.1” โครงการยกระดับมาตรฐานการดําเนินงานดานศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก ใชช่ือยอวา “ทีม ค.2” โครงการยกระดับมาตรฐานการดําเนินงานดานคุณภาพเด็กปฐมวัย ใชช่ือยอวา “ทีม 
ค.3” และ โครงการยกระดับมาตรฐานการดําเนินงานดานการสนับสนุนจากชุมชน ใชช่ือยอวา “ทีม ค.4”  

หลังจากนั้นทีมงานโครงการทั้ง 4 ไดแยกกลุมเพื่อทําการประชุมปรึกษาหารือกับทีมงาน
โครงการของตนเอง เพื่อเตรียมที่จะนําโครงการที่ไดรวมกันจัดกระทําไวนั้นลงสูการปฏิบัติโดยแตละกลุมได
รวมกันพิจารณาถึงการใชทรัพยากรตางๆ ทางการบริหาร คือ คน เงิน วัสดุอุปกรณ และการจัดการในการนําแผน
ไปสูการปฏิบัติ เชน การจัดทีมงาน การแบงงาน การมอบอํานาจหนาที่ การกําหนดบทบาทและความรับผิดชอบ 
การกําหนดเครือขายการติดตอสื่อสารทั้งภายในกลุมและระหวางกลุม เปนตน ทั้งนี้ในการดําเนินงานโครงการทุก
โครงการยังตองคํานึงถึงการปฏิบัติงานภายใตบริบทของ “หลักองครวม” ที่เปนตัวสอดแทรกเสริมในการวิจัยดวย  

หลังจากที่ทีมงานโครงการแตละทีมไดรวมประชุมปรึกษาหารือกันภายในกลุมแลวไดมี
การนําเสนอเนื้อหา วิธีการและแนวทางในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับโครงการของตนเองเพื่อใหผูรวมวิจัยในกลุม
โครงการอื่นๆ ไดรับทราบรวมกัน รวมทั้งเปดโอกาสใหผูรวมวิจัยแตละคนไดรวมกันพิจารณาและให
ขอเสนอแนะเพิ่มเติม (ดูภาพที่ 62)  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 62 ตัวแทนทีมงานโครงการทั้ง 4 นําเสนอขอมูลเกี่ยวกับโครงการของตนเอง 
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ผลจากการกระทํากิจกรรมดังกลาวทําใหไดมาซึ่งขอสรุปของงานโครงการแตละ
โครงการในภาพรวมดังนี้ 

โครงการที่ 1 โครงการยกระดับมาตรฐานการดําเนินงานดานบุคลากรและการบริหาร
จัดการมีช่ือทีมงานโครงการวา “ทีม ค.1” ประกอบดวยสมาชิกรวมจํานวน 12 คน โดยแยกเปน ทีมแกนนํา 2 คน 
และสมาชิกทีมงานโครงการ 10 คน มีกิจกรรมในโครงการรวม 2 กิจกรรม คือ 1) กิจกรรมการพัฒนาระบบบริหาร
จัดการ และ 2) การจัดอบรมใหความรูและการศึกษาดูงาน โครงการนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงคเพื่อยกระดับ
มาตรฐานการดําเนินงานในมาตรฐานที่ 1 และ 2  คือ มาตรฐานดานการบริหารจัดการ/การจัดโครงสรางองคการ
และมาตรฐานดานบุคลากร ใหอยูในระดับ “ดี”ขึ้นไปทุกดาน ทุกรายการ 

โครงการที่ 2 ช่ือโครงการยกระดับมาตรฐานการดําเนินงานดานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก มีช่ือ
ทีมงานโครงการวา “ทีม ค.2” ประกอบดวยสมาชิกรวม 14 คน โดยแยกเปน ทีมแกนนํา 2 คน และสมาชิกทีมงาน
โครงการ 12 คน มีกิจกรรมในโครงการรวม  8 กิจกรรม คือ 1) การจัดอบรมใหความรูและการศึกษา ดูงาน 2) 
กิจกรรมการจัดทําแผนการจัดกระบวนการเรียนรู 3) กิจกรรมปูยาเลี้ยงหลาน 4) กิจกรรมการตรวจสุขภาพ 5) 
กิจกรรมกีฬาสําหรับเด็ก 6) กิจกรรมปรับปรุงศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 7) กิจกรรมครูอาสา และ  8) กิจกรรมเสริมสราง
โภชนาการสําหรับเด็ก โครงการนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงคเพื่อยกระดับมาตรฐานการดําเนินงานดานศูนยพัฒนา
เดก็เล็ก ใหอยูในระดับ “ดี” ขึ้นไปทุกรายการ 

โครงการที่ 3  ช่ือโครงการยกระดับมาตรฐานการดําเนินงานดานคุณภาพเด็กปฐมวัย มีช่ือ
ทีมงานโครงการวา “ทีม ค.3” ประกอบดวยสมาชิกรวม 12 คน โดยแยกเปน ทีมแกนนํา 2 คน และสมาชิกทีมงาน
โครงการ 10 คน มีกิจกรรมในโครงการรวม 4 กิจกรรม คือ 1) การจัดอบรมใหความรูและการศึกษาดูงาน  
2) กิจกรรมการจัดหาและผลิตสื่อการเรียนรู 3) กิจกรรมเสริมสรางสุขนิสัยสําหรับเด็ก และ 4) กิจกรรมการปลูกฝง
คุณธรรมจริยธรรมสําหรับเด็ก โครงการนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงคเพื่อยกระดับมาตรฐานการดําเนินงานดาน
คุณภาพเด็กปฐมวัย ใหอยูในระดับ “ดี” ขึ้นไปทุกรายการ 

โครงการที่ 4 ช่ือโครงการยกระดับมาตรฐานการดําเนินงานดานการสนับสนุนจากชุมชน 
มีช่ือทีมงานโครงการวา “ทีม ค.4” ประกอบดวยสมาชิกรวม 12 คน โดยแยกเปน ทีมแกนนํา 2 คน และสมาชิก
ทีมงานโครงการ 10 คน มีกิจกรรมในโครงการรวม 3 กิจกรรม คือ 1) การจัดอบรมใหความรูและการศึกษาดูงาน 
2) กิจกรรมการสรางเครือขายการจัดการศึกษาปฐมวัย และ 3) กิจกรรมการประชาสัมพันธงานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
โครงการนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงคเพื่อยกระดับมาตรฐานการดําเนินงานดานการสรางเครือขายและการมีสวน
รวม ใหอยูใน ระดับ “ดี” ขึ้นไปทุกรายการ 

ทั้งนี้ กิจกรรมการจัดอบรมใหความรูและการศึกษาดูงานของแตละโครงการนั้น จะจัดให
มีขึ้นในชวงเวลาเดียวกันโดยเปนการบูรณการงานโครงการทั้ง 4 เขาดวยกัน โดยมีทีม ค.1 เปนผูรับผิดชอบหลัก 
กิจกรรมนี้มีจุดมุงหมายเพื่อใหทุกคนไดรวมเรียนรูดวยกันกอนที่จะแยกศึกษาเฉพาะงานตามบทบาทและหนาที่ที่
ไดรับมอบหมายของสมาชิกในแตละทีมงานโครงการ   

2) การแตงตั้งทีมติดตามและประเมินผลโครงการ  เปนการดําเนินการหลังจากที่ที่ได
ขอสรุปเกี่ยวกับการจัดทีมงานโครงการแลว โดยผูวิจัยและผูรวมวิจัยไดรวมกันแตงตั้งทีมติดตามและประเมินผล
โครงการขึ้นและใหช่ือวา “ทีมประเมิน” โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหทําหนาที่ในการติดตามและประเมินผลการ
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ดําเนินงานหรือโครงการ ซึ่งไดแบงออกเปน 3 ระยะคือ ระยะที่ 1 การติดตามและประเมินผลกอนการดําเนินงาน 
ระยะที่ 2 การติดตามประเมินผลระหวางดําเนินการ และ ระยะที่ 3 การประเมินผลเมื่อสิ้นสุดการดําเนินงานหรือ
โครงการ ซึ่งทีมงานดังกลาวไดมาจากบุคคลซึ่งเปนทีมแกนนําของแตละโครงการซึ่งมีโครงการละ 2 คน รวมเปน 
8 คน คือ 1) นางสาวสุชานันท พรหมกัณฑ 2) นายพินัย หลาสุด 3) นางสมฤดี พ้ืนชมพู 4) นางสาวสมจิต จันทะ
โสดา 5) นางธนพร ตระกาลไทย 6) นายสุรัตน จันทาสีกา 7) นางพิชามญชุ วุทธิสิทธิ์ และ 8) นายวิมล ศรีละโคตร 

3) การจัดทําเครื่องมือในการวิจัย มีวัตถุประสงคเพื่อใชในการเก็บรวบรวมขอมูลใน
การดําเนินงานในระยะตางๆ โดยที่ผูวิจัยและผูรวมวิจัยไดรวมกันจัดทําเครื่องมือการวิจัย รวม 4 ฉบับ คือ ฉบับที่ 1 
แบบประเมินสภาพการดําเนินงานการจัดการศึกษาปฐมวัยของศูนยพัฒนาเด็กเล็กดงพอง  ฉบับที่ 2 แบบบันทึก
การสังเกตความกาวหนาของโครงการ ฉบับที่ 3 แบบประเมินโครงการ และ ฉบับที่ 4 แบบสัมภาษณเชิงลึก ซึ่ง
เมื่อไดจัดทําเสร็จเรียบรอยแลวผูวิจัยไดจัดสงเครื่องมือดังกลาวไปใหผูเช่ียวชาญจํานวน 5 ราย คือ รศ.ดร.สมคิด 
สรอยน้ํา  ผศ.ดร.สวัสดิ์ โพธิวัฒน ผศ.ดร.นภดล พูลสวัสดิ์ ผศ.ดร.คนึง สายแกว และ ดร.อภิสิทธิ์ บุญยา  
(ดังรายละเอียดในภาคผนวก ก) ที่ผูวิจัยไดขอความอนุเคราะหจากทางมหาวิทยาลัยขอนแกนเปนผูแตงตั้งไวแลว 
เพื่อใหทําการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือในดานความตรงเชิงเนื้อหา (content validity) โดยเครื่องมือการวิจัย
ทั้ง 4 ฉบับที่ผูวิจัยและผูรวมวิจัยไดรวมกันจัดทําสรุปไดดังตารางที่ 40 
 
ตารางที่ 40 เครื่องมือการวิจัยที่ผูวิจัยและผูรวมวิจัยไดรวมกันจัดทําขึ้นในขั้นตอนการปฏิบัติ 
 

  

ฉบับท่ี 
 

เครื่องมอืการวิจัย 
 

วัตถุประสงคในการนําไปใช 
 

หมายเหตุ 
 

1 แบบประเมินสภาพการดําเนินงาน 

การจัดการศึกษาปฐมวัยของศูนยพัฒนา 

เด็กเล็กดงพอง 

- เพื่อประเมินสภาพการดําเนินงาน
ของศูนยพัฒนา เดก็เล็กดงพองทั้ง
กอนและหลังการนําแผนไป
ปฏิบัติเพื่อเปรียบเทียบใหเห็นถึง
พัฒนาการหรือความกาวหนาของ
โครงการ 

- เปนเครื่องมือที่จัดทําขึ้นโดย
การปรับปรุงมาตรฐานกลาง
การดําเนินงานศูนยพัฒนา
เด็กเล็กขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น 

- ผูที่ใชเครื่องมือนีค้ือผูวิจัย 
และทีมประเมิน 

2 แบบบันทึกการสังเกตความกาวหนาของ 

โครงการ 

- ใชในการติดตามและตรวจสอบ
ความกาวหนาของโครงการใน
ระหวางการดําเนินงาน 

- ผูที่ใชเคร่ืองมือนีค้ือผูวิจัย
และทีมประเมิน 

3 แบบประเมินโครงการ - ใชในการประเมินผลโครงการ
เมื่อสิ้นสุดโครงการ 

- ผูที่ใชเครื่องมือนีค้ือผูวิจัย
และทีมประเมิน 

4 แบบสัมภาษณเชิงลึก - เพื่อศึกษาปรากฏการณของการ
ปฏิบัติ การเปลี่ยนแปลง การ
เรียนรูจากการกระทํา และความรู
ใหมที่เกิดขึ้น 

 

- ผูวิจัยใชเปนเครื่องมือในการ
สัมภาษณทีมแกนนํา 

ในแตละโครงการ 
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จากตารางที่ 40 พบวา ผูวิจัยและผูรวมวิจัยไดรวมกันจัดทําเครื่องมือการวิจัยขึ้นทั้งหมดจํานวน 
4 ฉบับ คือ คือ ฉบับที่ 1 แบบบันทึกการสังเกตสภาพการดําเนินงานการจัดการศึกษาปฐมวัยของศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กดงพอง  ฉบับที่ 2 แบบบันทึกการสังเกตความกาวหนาของโครงการ ฉบับที่ 3 แบบประเมินโครงการ และ 
ฉบับที่ 4 แบบสัมภาษณเชิงลึก โดยเครื่องมือแตละฉบับมีวัตถุประสงคในการนําไปใชในลักษณะตางๆ กันดังนี้ 

ฉบับที่ 1 แบบประเมินสภาพการดําเนินงานการจัดการศึกษาปฐมวัยของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
ดงพอง จัดทําขึ้นเพื่อใชในประเมินสภาพการดําเนินงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็กดงพองทั้งกอนและหลังการนํา
โครงการไปปฏิบัติเพื่อเปรียบเทียบใหเห็นถึงพัฒนาการหรือความกาวหนาของโครงการ โดยขอมูลที่นํามาใชเปน
แนวทางในการเขียนนั้นสวนหนึ่งไดมาจากการปรับปรุงเกณฑมาตรฐานกลางการดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งผูวิจัยและผูรวมวิจัยพบวาเกณฑมาตรฐานดังกลาวยังขาดรายละเอียดในเรื่อง
ของระดับคะแนนการประเมิน ดังนั้น ผูวิจัยและผูรวมวิจัยจึงไดรวมกันกําหนดระดับคะแนนการประเมินออกเปน 
5 ระดับ(ดังมีรายละเอียดปรากฏในเครื่องมือการวิจัยฉบับที่ 1 ในภาคผนวก) เพื่อใชเปนแนวทางในการติดตาม
และประเมินมาตรฐานของการดําเนินงานใหมีความชัดเจนขึ้น โดยผูที่เปนผูใชเครื่องมือนี้คือผูวิจัยและทีม
ประเมินที่ผูวิจัยและผูรวมวิจัยไดรวมกันแตงตั้ง 

ฉบับที่ 2 แบบบันทึกการสังเกตความกาวหนาของโครงการ จัดทําขึ้นเพื่อใชในการติดตามและ
ตรวจสอบความกาวหนาของโครงการในระหวางการดําเนินงาน โดยผูที่ใชเครื่องมือนี้คือผูวิจัยและทีมประเมินที่
ผูวิจัยและผูรวมวิจัยไดรวมกันแตงตั้ง 

ฉบับที่ 3 แบบประเมินโครงการ จัดทําขึ้นเพื่อใชในการประเมินผลโครงการเมื่อสิ้นสุด
โครงการ โดยผูที่ใชเครื่องมือนี้คือผูวิจัยและทีมประเมินที่ผูวิจัยและผูรวมวิจัยไดรวมกันแตงตั้ง 

ฉบับที่ 4 แบบสัมภาษณเชิงลึก  จัดทําขึ้นเพื่อใชสําหรับศึกษาปรากฏการณของการปฏิบัติ  
การเปลี่ยนแปลง การเรียนรูจากการกระทําทั้งระดับตัวบุคคล ระดับกลุมบุคคล และระดับองคการ และความรูใหม 
ที่เกิดขึ้นจากการใชแผนปฏิบัติการที่ถือเปนตัวสอดแทรกหลัก และใชหลักองครวมที่ถือเปนตัวสอดแทรกเสริม
ไปปฏิบัติ โดยผูวิจัยใชเปนเครื่องมือในการสัมภาษณทีมแกนนําในแตละโครงการ 

ผลจากการจัดกิจกรรมเพื่อการกําหนดแนวปฏิบัติรวมกันทําใหผูวิจัยและผูรวมวิจัยเกิดการ
เรียนรูรวมกันวา ในการที่จะใหการนําแผนลงสูการปฏิบัตินั้นผูวิจัยและผูรวมวิจัยจะตองมีการเตรียมการตางๆ 
กอนที่จะนําแผนลงสูการปฏิบัติ เชน การจัดทีมงานโครงการ การแตงตั้งทีมติดตามและประเมินผลโครงการ และ
การจัดทําเครื่องมือในการวิจัย เปนตน ซึ่งกิจกรรมตางๆ เหลานี้จะชวยใหการนําแผนลงสูการปฏิบัติบรรลุ
เปาหมายไดอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

2) การประเมินสภาพการดําเนินงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็กดงพองกอนนําแผนลงสูการ
ปฏิบัติ  ไดจัดขึ้นเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2553 ณ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กดงพอง โดยผูรวมวิจัยไดมอบหมายใหผูวิจัย
รวมกับทีมติดตามและประเมินโครงการทําหนาที่ในการประเมินผลการดําเนินงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็กดงพอง 
โดยใชเครื่องมือการวิจัยฉบบัที่ 1 แบบประเมินสภาพการดําเนินงานการจัดการศึกษาปฐมวัยของศูนยพัฒนา    เด็ก
เล็กดงพอง ซึ่งผลจากการประเมินโดยใชเครื่องมือการวิจัยดังกลาวสามารถสรุปไดดังตารางที่ 41 – 45 
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ตารางที่ 41 ผลการประเมินสภาพการดําเนินงานดานการบริหารจัดการ/การจัดโครงสรางองคการ ระยะกอน
การนําแผนลงสูการปฏิบัติ  

 

ระดับคะแนนการประเมิน 
ท่ี รายการประเมิน 

คาคะแนนที่ได แปลผล 

1 มีการจัดทําโครงสรางการบริหารจัดการศูนย 1 ตองเรงปรับปรุง 
2 มีการกําหนดบทบาทหนาที่ของบุคลากรเปนลายลักษณอักษร 4 ดี 
3 มีคณะกรรมการบริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็กโดยมีผูแทนจากชุมชน

เขารวมเปนกรรมการ 
3 ปานกลาง 

4 มีแผนการพัฒนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กและดําเนินงานตามแผน 3 ปานกลาง 
 

จากตารางที่ 41 ผลการประเมินสภาพการดําเนินงานดานการบริหารจัดการ/การจัดโครงสราง
องคการ ระยะกอนการนําแผนลงสูการปฏิบัติ จํานวน 4 รายการ พบวา อยูในระดับ “ดี” 1 รายการ คือ มีการ
กําหนดบทบาทหนาที่ของบุคลากรเปนลายลักษณอักษร  อยูในระดับ “ปานกลาง” 2 รายการ คือ มีคณะกรรมการ 
บริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็กโดยมีผูแทนจากชุมชนเขารวมเปนกรรมการ และมีแผนการพัฒนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
และดําเนินการตามแผน  อยูในระดับ “ตองเรงปรับปรุง 1 รายการคือ การจัดทําโครงสรางการบริหารจัดการศูนย  
 
ตารางที่ 42 ผลการประเมินสภาพการดําเนินงานดานบุคลากร ระยะกอนการนําแผนลงสูการปฏิบัติ 
 

ระดับคะแนนการประเมิน 
ท่ี รายการประเมิน 

คาคะแนนที่ได แปลผล 

1 มีการแตงตั้งหัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กตามเกณฑมาตรฐานที่
สวนกลางกําหนด 

3 ปานกลาง 

2 ผูดูแลเด็กทุกคนมีวุฒิทางการศึกษาอยางนอยช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 5 ดีมาก 
3 ผูดูแลเด็กทุกคนไดรับการอบรมดานการพัฒนาเด็กปฐมวัยอยาง

นอยทุก 2 ป 
5 ดีมาก 

4 อัตราสวนของครูผูดูแลเด็กตอเด็กปฐมวัยเปนไปตามมาตรฐานที่
สวนกลางกําหนด 

5 ดีมาก 

 
จากตารางที่ 42 การประเมินสภาพการดําเนินงานดานบุคลากร ระยะกอนการนําแผนลงสู 

การปฏิบัติ ซึ่งมี จํานวน 4 รายการ พบวา อยูในระดับ “ดีมาก” 3 รายการ คือ ผูดูแลเด็กทุกคนมีวุฒิทางการศึกษา
อยางนอยช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3  ผูดูแลเด็กทุกคนไดรับการอบรมดานการพัฒนาเด็กปฐมวัยอยางนอยทุก 2 ป และ
อัตราสวนของผูดูแลเด็กตอเด็กปฐมวัยเปนไปตามมาตรฐานที่สวนกลางกําหนด  และพบวาอยูในระดับ  
“ปานกลาง” 1 รายการคือ มีการแตงตั้งหัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กตามเกณฑมาตรฐานที่สวนกลางกําหนด 
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ตารางที่ 43 ผลการประเมินสภาพการดําเนินงานดานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ระยะกอนการนําแผนลงสูการปฏิบัติ 
 

ระดับคะแนนการประเมิน 
ท่ี รายการประเมิน คาคะแนน 

ท่ีได 
แปลผล 

 ดานการจัดกระบวนการเรียนรูเพื่อการพัฒนาเด็กปฐมวัย * * 

1 มีการจัดทําแผนการจัดกระบวนการเรียนรูที่พัฒนาความสามารถ
ตามวัยของเด็กปฐมวัยทางดานรางกาย  ดานสังคม ดานอารมณ 
ดานการคิดและสติปญญา ดานภาษา ดานจริยธรรม และ ดานการ
สรางสรรค 

2 ควรปรับปรุง 

2 มีการดําเนินการตามแผนการจัดกระบวนการเรียนรูที่พัฒนา
ความสามารถตามวัยของเด็กปฐมวัยทางดานรางกาย  ดานสังคม 
ดานอารมณ ดานการคิดและสติปญญา ดานภาษา ดานจริยธรรม 
และ ดานการสรางสรรค 

2 ควรปรับปรุง 

3 มีวัสดุอุปกรณและสื่อการเรียนรูเพื่อสงเสริมพัฒนาการเด็ก 2 ควรปรับปรุง 

4 มีมุมการเรียนรูสําหรับผูปกครอง 1 ตองเรงปรับปรุง 

 ดานการจัดสภาพแวดลอมของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก * * 

5 จัดสภาพหองเรียนใหมีแสงสวางและอากาศพอเพียง 3 ปานกลาง 

6 มีการปองกันแมลงและพาหะนําโรค 3 ปานกลาง 

7 จัดพื้นที่ใชสอยในหองเรียนไดสัดสวนที่เหมาะสมกับจํานวนเด็ก 2 ควรปรับปรุง 

8 หองน้ํา หองสวมถูกสุขลักษณะ 2 ควรปรับปรุง 

9 มีการกําจัดขยะมูลฝอยถูกสุขลักษณะ 3 ปานกลาง 

10 พ้ืนที่สนามเด็กเลนและเครื่องเลนมีความเหมาะสมและปลอดภัย 2 ควรปรับปรุง 

 ดานโภชนาการ * * 

11 สถานที่เตรียมอาหารหรือปรุงอาหารมีความสะอาดถูกสุขลักษณะ 2 ควรปรับปรุง 

12 อุปกรณและภาชนะใสอาหารสะอาดและปลอดภัย 3 ปานกลาง 

13 ผูประกอบและผูจัดเตรียมอาหารมีสุขอนามัยดี 3 ปานกลาง 

14 น้ําดื่ม น้ําใช สะอาด พอเพียง 3 ปานกลาง 
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ตารางที่ 43 ผลการประเมินสภาพการดําเนินงานดานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ระยะกอนการนําแผนลงสูการปฏิบัติ 
(ตอ) 

 

ระดับคะแนนการประเมิน 
ท่ี รายการประเมิน คาคะแนน 

ท่ีได 
แปลผล 

 ดานโภชนาการ (ตอ) * * 

15 มีการใชเกลือเสริมไอโอดีนหรือน้ําปลาเสริมไอโอดีนในอาหาร 3 ปานกลาง 

16 นมที่ใหเด็กดื่มเปนนมรสจืดและไมหมดอายุ 5 ดีมาก 

 การดูแลสุขภาพ * * 

17 มีทั่วไปการตรวจสุขภาพของเด็กทุกคน ทุกวัน 3 ปานกลาง 

18 
 

มีการตรวจสุขภาพเด็กทุกคนปละสองครั้งจากเจาหนาที่
สาธารณสุข 

2 
 

ควรปรับปรุง 
 

19 มีการประเมินภาวะโภชนาการเด็กทุกคนอยางนอยปละสองครั้ง 2 ควรปรับปรุง 

 
จากตารางที่ 43 การประเมินสภาพการดําเนินงานดานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ระยะกอนการนํา

แผนลงสูการปฏิบัติ จํานวน 19 รายการ พบวา อยูในระดับดีมาก 1 รายการ คือ นมที่ใหเด็กดื่มเปนนมรสจืดและ
ไมหมดอายุ อยูในระดับปานกลาง 8 รายการ คือ จัดสภาพหองเรียนใหมีแสงสวางและอากาศพอเพียง มีการ
ปองกันแมลงและพาหะนําโรค  มีการกําจัดขยะมูลฝอยถูกสุขลักษณะ  อุปกรณและภาชนะใสอาหารสะอาดและ
ปลอดภัย  ผูประกอบและผูจัดเตรียมอาหารมีสุขอนามัยดี น้ําดื่ม น้ําใช สะอาด พอเพียง มีการใชเกลือเสริม
ไอโอดีนหรือน้ําปลาเสริมไอโอดีนในอาหาร และ มีทั่วไปการตรวจสุขภาพของเด็กทุกคนทุกวัน  อยูในระดับ 
“ควรปรับปรุง” 9 รายการ คือ มีการจัดทําแผนการจัดกระบวนการเรียนรูที่พัฒนาความสามารถตามวัยของเด็ก
ปฐมวัยทางดานรางกาย  ดานสังคม ดานอารมณ ดานการคิดและสติปญญา ดานภาษา ดานจริยธรรม และ ดานการ
สรางสรรค  มีการดําเนินการตามแผนการจัดกระบวนการเรียนรูที่พัฒนาความสามารถตามวัยของเด็กปฐมวัย
ทางดานรางกาย  ดานสังคม ดานอารมณ ดานการคิดและสติปญญา ดานภาษา ดานจริยธรรม และ ดานการ
สรางสรรค  มีวัสดุอุปกรณและสื่อการเรียนรูเพื่อสงเสริมพัฒนาการเด็ก  จัดพื้นที่ใชสอยในหองเรียนไดสัดสวนที่
เหมาะสมกับจํานวนเด็ก  หองน้ํา หองสวมถูกสุขลักษณะ  พ้ืนที่สนามเด็กเลนและเครื่องเลนมีความเหมาะสมและ
ปลอดภัย  สถานที่เตรียมอาหารหรือปรุงอาหารมีความสะอาดถูกสุขลักษณะ  มีการตรวจสุขภาพเด็กทุกคนปละ
สองครั้งจากเจาหนาที่สาธารณสุข มีการประเมินภาวะโภชนาการเด็กทุกคนอยางนอยปละสองครั้ง นอกจากนี้ยัง
พบวาอยูในระดับ “ตองเรงปรับปรุง” 1 รายการ คือ มีมุมการเรียนรูสําหรับผูปกครอง 
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ตารางที่ 44 ผลการประเมินสภาพการดําเนินงานดานคุณภาพเด็กปฐมวัย ระยะกอนการนําแผนลงสูการปฏิบัติ 
 

ระดับคะแนนการประเมิน 
ท่ี รายการประเมิน คาคะแนน 

ท่ีได 
แปลผล 

 ดานการพัฒนาสมรรถนะตามวัย * * 

1 
 

มีการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวและสุขภาวะ 
ทางกายของเด็ก 

2 
 

ควรปรับปรุง 
 

2 มีการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาทางสังคมของเด็ก 2 ควรปรับปรุง 

3 มีการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาทางอารมณของเด็ก 2 ควรปรับปรุง 

4 มีการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาทางภาษาของเด็ก 2 ควรปรับปรุง 

5 
 

มีการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาทางการคิดและสติปญญา 
ของเด็ก 

2 
 

ควรปรับปรุง 
 

6 มีการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาทางจริยธรรมของเด็ก 2 ควรปรับปรุง 

7 
 

มีการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาทางความคิดสรางสรรค 
ของเด็ก 

2 
 

ควรปรับปรุง 
 

 ดานสุขนิสัย สุขภาพกาย และสุขภาพจิต * * 

8 มีการจัดกิจกรรมสรางสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพใหแกเด็ก 2 ควรปรับปรุง 

9 มีการบันทึกภาวะโภชนาการของเด็ก 3 ปานกลาง 

 ดานการปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมท่ีพึงประสงค * * 

10 
 

มีการจัดกิจกรรมการปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่ 
พึงประสงค 8 ประการของกระทรวงศึกษาธิการใหกับเด็ก 

2 
 

ควรปรับปรุง 
 

11 
 

มีการจัดกิจกรรมยกยองนักเรียนที่มีคุณธรรม จริยธรรม และ 
คานิยมที่พึงประสงคตามเกณฑที่กําหนด 

2 
 

ควรปรับปรุง 
 

 
จากตารางที่ 44 ผลการประเมินสภาพการดําเนินงานดานคุณภาพเด็กปฐมวัย ระยะกอนการนํา

แผนลงสูการปฏิบัติ จํานวน 11 รายการ พบวา อยูในระดับ “ปานกลาง” 1 รายการ คือ มีการบันทึกภาวะ
โภชนาการของเด็ก และพบวาอีก 10 รายการที่เหลืออยูในระดับ “ควรปรับปรุง” 
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ตารางที่ 45 ผลการประเมินสภาพการดําเนินงานดานการสรางเครือขายและการมีสวนรวม ระยะกอนการนํา 
แผนลงสูการปฏิบัติ 

 

ระดับคะแนนการประเมิน 
ท่ี รายการประเมิน คาคะแนน 

ท่ีได 
แปลผล 

1 มีการจัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันในชุมชนระหวาง
พอแม ผูดูแลเด็ก และเจาหนาที่ที่เกี่ยวของกับการพัฒนาเด็ก 

1 ตองเรงปรับปรุง 

2 มีการจัดใหศูนยพัฒนาเด็กเล็กเปนแหลงความรูและบริการชุมชน
ในดานการพัฒนาเด็ก 

1 ตองเรงปรับปรุง 

 
จากตารางที่ 45  ผลการประเมินสภาพการดําเนินงานดานการสรางเครือขายและการมีสวนรวม 

ระยะกอนนําแผนลงสูการปฏิบัติ จํานวน 2 รายการ พบวา อยูในระดับ “ตองเรงปรับปรุง” ทั้ง 2 รายการ 
หลังจากผูวิจัยและทีมประเมินไดรวมกันสรุปผลการประเมินสภาพการดําเนินงานการจัด

การศึกษาปฐมวัยในศูนยพัฒนาเด็กเล็กดงพองกอนการนําโครงการที่ไดลงสูการปฏิบัติเสร็จสิ้นแลวก็ไดนํา
ขอสรุปนี้เสนอตอกลุมผูรวมวิจัยใหรับทราบรวมกันในวันถัดมา (ดูภาพที่ 63) 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 63 การนําเสนอผลการประเมินสภาพการดําเนินงานระยะกอนนําแผนลงสูการปฏิบัติ 
 

ผลจากการลงมือปฏิบัติกิจกรรมเพื่อการประเมินสภาพการดําเนินงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ดงพองในระยะกอนนําแผนลงสูการปฏิบัติ ทําใหผูวิจัยและผูรวมวิจัยเกิดการเรียนรูรวมกันวากอนการนําแผนลงสู
การปฏิบัตินั้นควรมีการประเมินสภาพการดําเนินงานเบื้องตนเพื่อนําขอมูลดังกลาวไวเปรียบเทียบถึงผลของ 
การพัฒนาในระยะตอๆไป ซึ่งการดําเนินงานดังกลาวนี้จะชวยใหเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนางานได
อยางมีเปาหมาย 

นอกจากนี้ผูวิจัยและผูรวมวิจัยยังเกิดการเรียนรูรวมกันเกี่ยวกับการนําเกณฑมาตรฐานที่มีอยู
มาพัฒนาและปรับปรุงเพื่อใชในการประเมินสภาพการดําเนินงานอีกดวย ดังเชนในกรณีนี้ ผูวิจัยและผูรวมวิจัย 
ไดทําการปรับปรุงเกณฑมาตรฐานกลางการดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่ง 
จากเดิมนั้นขาดรายละเอียดในเรื่องของเกณฑการประเมินคือจะระบุไวเพียงวา “มี” หรือ “ไมมี” ไวเทานั้น ดังนั้น
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ผูวิจัยและผูรวมวิจัยจึงไดรวมกันปรับปรุงเกณฑดังกลาวโดยแบงเกณฑออกเปน 5 ระดับ คือ 5 (ดีมาก) 4 (ดี)  
3 (ปานกลาง) 2 (ควรปรับปรุง) และ 1 (ตองเรงปรับปรุง) เพื่อแยกแยะใหเห็นวาการปฏิบัติงานในแตละระดับนั้น
เปนอยางไรและควรมีคาคะแนนเทาใด 

3) การนําแผนลงสูการปฏิบัติ  ไดดําเนินการในชวงระหวางวันที่ 14 ธันวาคม 2553 ถึง วันที่ 
14 มีนาคม 2554  รวมระยะเวลา 2 เดือน โดยมีรายละเอียดการดําเนินงานและขอสรุปของแตละโครงการดังนี้ 

โครงการที่ 1 โครงการยกระดับมาตรฐานการดําเนินงานดานบุคลากรและการบริหาร

จัดการ เปนโครงการที่รับผิดชอบโดยทีม ค. 1 โครงการนี้ประกอบดวย 2 กิจกรรม คือ 1) การพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการ และ 2) การจัดอบรมใหความรูและการศึกษาดูงาน โดยในแตละกิจกรรมมีรายละเอียดของการ
ดําเนินงานดังตอไปนี้ 

1) การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ  เปนโครงการที่รับผิดชอบโดยทีม ค. 1 ซึ่ง 
ไดดําเนินการในชวงระหวางวันที่ 14 ธันวาคม 2553 ถึง วันที่ 14 มีนาคม 2554 กิจกรรมนี้ใชงบประมาณทั้งสิ้น
รวม 5,000 บาท ซึ่งไดมาจากการระดมทุนในกลุมของผูรวมวิจัย เพื่อเปนคาใชจายเกี่ยวกับอาหารและเครื่องดื่ม 
สําหรับทีมงานโครงการ โดยกิจกรรมดังกลาวนี้มีกิจกรรมยอยที่ดําเนินการรวม 5 กิจกรรม ดังตารางที่ 46 
 
ตารางที่ 46 กิจกรรมการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
 

 

กิจกรรมยอยท่ี 
 

 

ชื่อกิจกรรม 

1 การจัดประชุมทีมงานโครงการกอนลงมือดําเนินงาน 
2 การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการดานการจัดทําแผนพัฒนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
3 การจัดประชุมคณะกรรมการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
4 การปรับปรุงโครงสรางการบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
5 การอบรมใหความรูดานการพัฒนาบุคลากร 

 
จากตารางที่ 46 พบวา ทีม ค. 1 ไดรวมกันจัดกิจกรรมการพัฒนาระบบบริหารจัดการโดยมี

กิจกรรมยอย 5 กิจกรรมคือ  
1) การจัดประชุมทีมงานโครงการกอนลงมือดําเนินงาน มีวัตถุประสงคเพื่อสรางความรู

ความเขาใจใหกับทีมงานโครงการเกี่ยวกับการดําเนินงานโครงการที่อิงเกณฑมาตรฐานกลางการดําเนินงาน 
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยเนนมาตรฐานที่ 1 และ 2 

2) การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการดานการจัดทําแผนพัฒนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก มีวัตถุประสงค
เพื่อใหครูและผูมีสวนเกี่ยวของไดเกิดความรูและทักษะในการจัดทําแผนปฏิบัติการ และลงมือปฏิบัติไดอยาง
ถูกตอง 

3) การจัดประชุมคณะกรรมการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เพื่อใหความรู ความเขาใจเกี่ยวกับ
บทบาทหนาที่ของตนเอง 
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4) การปรับปรุงโครงสรางการบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ซึ่งพบวาเดิมนั้นโครงสราง
ดังกลาวขาดความเปนปจจุบัน นอกจากนี้ยังไดมีการจัดทําปายแสดงโครงสรางการบริหารงานติดแสดงไวภายใน
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเพื่อใหเห็นไดอยางชัดเจน 

5) การอบรมใหความรูดานการพัฒนาบุคลากร มีวัตถุประสงคเพื่อสรางความรู ความเขาใจ 
ใหแกบุคลากรและผูที่มีสวนเกี่ยวของ รวมทั้งเพื่อเปนการกระตุนและสงเสริมใหบุคลกรไดมีการพัฒนาตนเอง 

ทั้งนี้ ในการดําเนินงานของทีม ค.1 ไดมีผูรวมวิจัยในกลุมทีมงานโครงการอื่นๆ เขารวมทํางาน
ดวยในบางครั้ง (ดูภาพที่ 64) 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 64 กิจกรรมการพัฒนาระบบการบริหารจัดการของทีม ค. 1 
 

2) การจัดอบรมใหความรูและการศึกษาดูงาน เปนกิจกรรมที่เปนการบูรณาการรวมกัน
ของทีมงานโครงการทั้ง 4 ซึ่งไดดําเนินการในระหวางวันที่ 19 – 22 มกราคม 2554 ใชงบประมาณในการ
ดําเนินงานทั้งสิ้นรวม 200,000 บาท ซึ่งไดรับการสนับสนุนจากองคการบริหารสวนตําบลศิลา โดยในวันที่  
19 มกราคม 2554 ไดมีการจัดอบรมในหัวขอ “การดําเนินงานตามมาตรฐานศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น” โดยผูวิจัยไดเชิญวิทยากรจากภายนอกที่มีความรู ความชํานาญและมีประสบการณในเรื่อง
ดังกลาว คือ นายวิชัย วรรณาหาร ผูนําเครือขายศูนยพัฒนาเด็กเล็กจังหวัดขอนแกน เปนผูมาบรรยายเนื้อหาตาม
หัวขอดังกลาวใหกับผูรวมวิจัยไดรับทราบและเรียนรูรวมกัน และในวันที่ 20 มกราคม 2554 ไดมีการจัดอบรมใน
หัวขอ “การสงเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย” โดยมีวิทยากรคือ นางธนพร ตระกาลไทย พยาบาลวิชาชีพ 7 จากกอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดลอม องคการบริหารสวนตําบลศิลา ซึ่งเปนหนึ่งในผูรวมวิจัย และหัวขอ “การจัดทําสื่อการ
เรียนรูสําหรับเด็กปฐมวัย” โดย นางสาวสุชานันท พรหมกัณฑ นักวิชาการศึกษา 5 กองการศึกษา องคการบริหาร
สวนตําบลศิลา ซึ่งเปนหนึ่งในผูรวมวิจัยเชนกัน (ดูภาพที่ 65) 
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ภาพที่ 65 ภาพบรรยากาศการอบรมสัมมนาในระหวางวันที่ 19 – 20 มกราคม 2554 

 
จากนั้นในระหวางวันที่ 21 – 22 มกราคม 2554 ผู วิจัยและผูรวมวิจัยไดไปศึกษาดูงาน  

ณ สถานศึกษาปฐมวัยตนแบบดีเดน โดยในวันที่ 21 มกราคม 2554 ไดไปศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนเทศบาล 4 ฉลอง
รัตน สังกัดเทศบาลเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย ซึ่งในวันนั้นคณะผูบริหารและคณะครูจากโรงเรียนเทศบาล 
4 ฉลองรัตน ไดใหการตอนรับเปนอยางดียิ่ง โดยมีการนําเสนอขอมูลตางๆ ของโรงเรียนในภาพรวมผานวีดิทัศน
ประกอบการบรรยาย และนําชมสถานที่เพื่อใหเห็นขอมูลเชิงประจักษ ซึ่งผูวิจัยและผูรวมวิจัยไดรวมกันสรุป
ขอมูลจากการศึกษาดูงานในภาพรวมได ดังนี้ 

โรงเรียนเทศบาล 4 ฉลองรัตน ต้ังอยูที่เลขที่ 252/4 หมู 3 ถนนพนังชลประทาน ตําบลในเมือง 
อําเภอเมือง จังหวัดหนองคาย มีเนื้อที่ทั้งหมด 7 ไร 1 งาน 77 ตารางวา โรงเรียนกอต้ังเมื่อป พ.ศ. 2525 เดิมช่ือ
โรงเรียนนิคมศึกษาซึ่งเปนโรงเรียนเอกชน โดยที่ในป พ.ศ. 2524 คณะเทศมนตรีเทศบาลเมืองหนองคาย ไดมีมติที่
ประชุมเห็นชอบใหซื้อที่ดินโรงเรียนนิคมศึกษา พรอมกับแบงนักเรียนจากโรงเรียนเทศบาล 2 ชํานาญอนุเคราะห 
สังกัดเทศบาลเมืองหนองคาย ต้ังแตช้ันประถมศึกษาปที่ 3 – 6 ที่มีภูมิลําเนาอยูในเขตบริการมาไว ณ โรงเรียนแหง
นี้ จากนั้นเมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2525 คณะเทศมนตรีสภาเทศบาลเมืองหนองคาย ไดมีมติเห็นชอบใหเพิ่มช่ือ
ตัวเลขตามลําดับการกอสรางกอน-หลัง และเพิ่มช่ือตอทายโรงเรียนโดยใหช่ือวา “โรงเรียนเทศบาล 4 ฉลองรัตน” 
ซึ่งตรงกับปฉลองกรุงเทพฯ ครบ 200 ป  ตอมาในปการศึกษา 2548 คณะผูบริหารเทศบาลเมืองหนองคายไดมี
นโยบายในการปรับปรุงดานการศึกษา จึงมีนโยบายใหโรงเรียนเทศบาล 4 ฉลองรัตน เปนโรงเรียนอนุบาล
เทศบาลเมืองหนองคายโดยจัดการเรียนการสอนเฉพาะระดับอนุบาลเทานั้น และสงเสริม สนับสนุน ใหมีการจัด
กิจกรรมการเรียนหลักสูตรวายน้ํา คอมพิวเตอร ดนตรี-นาฏศิลป และจัดใหมีสนามเด็กเลนที่ทันสมัยไดมาตรฐาน
และมีความปลอดภัยซึ่งใชอยูจนถึงปจจุบัน 
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ปจจุบัน  (ปการศึกษา  2553) โรงเรียนเทศบาล  4 ฉลองรัตน  มีนายสงวน  ดีแสน  เปน
ผูอํานวยการ และมีบุคลากรซึ่งเปนครูและตําแหนงอื่นๆ อีกรวม 62 คน  คําขวัญของโรงเรียนมีวา “เด็กเล็ก  
เบิกบาน วิชาการกาวหนา เยาวชนพัฒนา ปวงประชารวมใจ” โดยมีปรัชญาประจําโรงเรียนวา “สุขภาพดี มีวินัย 
ใฝเรียนรู คูคุณธรรม” สีประจําโรงเรียนคือ “สีเหลือง-น้ําเงิน”  วิสัยทัศนของโรงเรียนคือ “โรงเรียนเทศบาล 4 
ฉลองรัตน ดําเนินการจัดการศึกษาเพื่อใหผูเรียนไดรับการเรียนรูเต็มตามศักยภาพของผูเรียนตามปรัชญาของ
โรงเรียนคือ สุขภาพดี มีวินัย ใฝเรียนรู คูคุณธรรม ตลอดจนพัฒนาศักยภาพดานรางกาย จิตใจ สังคม และ
สติปญญา เพื่อใหสามารถดํารชีวิตในสังคมไดอยางมีความสุข โดยคํานึงถึงความตองการของชุมชนและทองถิ่น
เปนสําคัญ” สวนพันธกิจของโรงเรียนมีดังนี้ 

1) สงเสริมและพัฒนาคุณภาพและศักยภาพของบุคลากรในโรงเรียนใหไดมาตรฐานสูงขึ้น 
2) ปรับปรุงภูมิทัศนและสิ่งแวดลอมในโรงเรียนตลอดจนดานสาธารณูปโภคใหเกิดความ

เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ 
3) สงเสริมและพัฒนาสืบสานภูมิปญญาทองถิ่น อนุรักษวัฒนธรรม ประเพณี มีองคกรและ

ชุมชนรวมพัฒนา 
4) สงเสริมใหผูเรียนไดเขาถึงศาสนาของตนเอง เพื่อการดํารงชีวิตที่เปนสุข รูจักอนุรักษ

ธรรมชาติ สามารถอยูรวมกับผูอื่นโดยเห็นประโยชนสวนรวมมากกวาประโยชนสวนตน 
5) เปนการศึกษาเพื่อมวลชน ที่ทุกคนมีสิทธิและเสรีภาพในการศึกษาอยางเสมอภาคและเทา

เทียมกันโดยเปดโอกาสใหชุมชนมีสวนรวมในการจัดการศึกษา 
6) เปนหลักสูตรที่พัฒนากระบวนการอาน การคิดวิเคราะห และเขียนสื่อความได 
7) สงเสริมใหผู เรียนสามารถพัฒนาครบทั้ง 4 ดาน คือ ดานสังคม ดานรางกาย ดาน

สติปญญา และดานอารมณ เรียนดวยตนเองตอเนื่องตลอดชีวิต เปนการจัดบรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนรูโดยถือ
ผูเรียนเปนสําคัญและพัฒนาธรรมชาติอยางเต็มศักยภาพ 

8) จัดหาสื่อการเรียนการสอนและสื่อที่ทันสมัย รวมทั้งเครื่องมือ วัสดุอุปกรณตางๆ ให
เพียงพอตอการใชประโยชนและการพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงาน 

โรงเรียนเทศบาล 4 ฉลองรัตน ไดรับรางวัลโรงเรียนพระราชทานระดับกอนประถมศึกษา
ขนาดใหญ ประจําปการศึกษา 2552  โรงเรียนมีลักษณะเดนคือมีการติดตั้งเครื่องปรับอากาศทุกหองเรียน และ
ภายในหองเรียนทุกหองจะมีโทรทัศน เครื่องเลน CD และ VCD และอุปกรณตางๆ ที่ใชในการจัดการเรียนรูและ
เก็บอุปกรณตางๆ ที่ตองใชสําหรับนักเรียนในแตละหอง นอกจากนั้นยังมีหองเรียนพิเศษอื่นๆ เชน หอง
คอมพิวเตอร หองสมุด หองฉายภาพยนตร สระวายน้ํา หองดนตรี-นาฏศิลป หองวิชาการ และหองปฏิบัติการทาง
ภาษา นอกจากนี้สภาพและบริเวณหองเรียนนั้นมีความกวางขวาง มีสนามเด็กเลนที่ไดมาตรฐานและมีความ
ปลอดภัยสูง มีหองน้ํา-หองสุขาที่สะอาดและถูกสุขลักษณะ  มีเครื่องทําน้ําเย็นไวสําหรับใหเด็กดื่มทุกอาคาร และ
มีสนามกีฬาหลากหลายประเภทไวใหเด็กเลน (ดูภาพที่ 66) 
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ภาพที่ 66 การศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนเทศบาล 4 ฉลองรัตน จังหวัดหนองคาย 
 

จากนั้นในวันที่ 22 มกราคม 2554 ผูวิจัยและผูรวมวิจัยไดไปศึกษาดูงาน ณ ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตําบลอากาศอํานวย อําเภออากาศอํานวย จังหวัดสกลนคร ซึ่งในวันนั้นคณะผูบริหารและคณะครูจาก 
กองการศึกษาและศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลอากาศอํานวยไดใหการตอนรับเปนอยางดียิ่ง โดยมีการ
นําเสนอขอมูลตางๆ ของศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลอากาศอํานวยในภาพรวมผานวีดิทัศนประกอบ 
การบรรยาย และนําชมสถานที่เพื่อใหเห็นขอมูลเชิงประจักษ ซึ่งผูวิจัยและผูรวมวิจัยไดรวมกันสรุปขอมูลจาก
การศึกษาดูงานในภาพรวมไดดังนี้ 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลอากาศอํานวย ต้ังอยูภายในบริเวณสํานักงานเทศบาลตําบล
อากาศอํานวย อําเภออากาศอํานวย จังหวัดสกลนคร ประกาศจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2546 และเริ่มเปดทํา
การเรียนการสอน เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2546 ปจจุบัน (ปการศึกษา 2553) มีครู 12 คน  มีนักเรียนรวมจํานวน 90 
คน แยกเปน ชาย 45 คน และหญิง 45 คน 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลอากาศอํานวย มีนโยบายในการพัฒนาแบงออกไดเปน 5 ดาน 
ดังนี้ 

1) ดานการสงเสริมสุขภาพ มีนโยบายคือ มุงใหเด็กทุกคนไดรับการเฝาระวังทุก 3 เดือน   
ใหเด็กทุกคนไดรับอาหารที่มีคุณคาทางโภชนาการ และใหเด็กทุกคนไดรับการดูแลอยางถูกสุขลักษณะ 

2) ดานสงเสริมพัฒนาการเด็ก มีนโยบายคือ ใหมีการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่เหมาะสมกับวัย 
มีสื่อและของเลนที่เหมาะสมกับพัฒนาการเด็ก และมีการจัดกิจกรรมการเรียนรูนอกสถานที่ 

3) ดานการบริการอาหารปลอดภัย มีนโยบายคือ มีสถานที่ประกอบอาหารปลอดภัย  
ถูกสุขลักษณะ มีน้ําดื่มน้ําใชสะอาดเพียงพอ และผูประกอบอาหารมีสุขภาพดี แตงกายถูกสุขอนามัย 

4) ดานสิ่งแวดลอมสะอาดและปลอดภัย มีนโยบายคือ บริเวณศูนยพัฒนาเด็กเล็กมีสภาพ 
แวดลอมภายในและภายนอกที่มีความสะอาดและปลอดภัย  หองน้ํา หองสวมสะอาดและถูกสุขลักษณะ และพื้นที่
ใชสอยจัดเปนสัดสวนและเพียงพอ 
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5) ดานการบริหารจัดการ มีนโยบายคือ มีการประชุมคณะกรรมการศูนยพัฒนาเด็กเล็กทุก 2 
เดือน มีการประเมินภายในปละ 2 ครั้ง  ใหชุมชนเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษา และมีการระดมทรัพยากร
ทางการศึกษาจากชุมชน และหนวยงานอื่นๆ  

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลอากาศอํานวย เปนศูนยพัฒนาเด็กเล็กที่มีผลการปฏิบัติงาน
ดีเดนในระดับตางๆ ดังนี้ คือ ปการศึกษา 2547 ไดรับรางวัลชนะเลิศศูนยพัฒนาเด็กเล็กนาอยูระดับจังหวัด  
จากสํานักสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร และไดรับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ศูนยเด็กเล็กนาอยูระดับเขต เขต 6  
จากศูนยอนามัยที่ 6 ขอนแกน จังหวัดขอนแกน ปการศึกษา 2548 ไดรับรางวัลศูนยพัฒนาเด็กเล็กนาอยูดีเดนระดับ
จังหวัด จากสํานักงานสาธารณสขุจังหวัดสกลนคร และไดรับรางวัลชนะเลิศศูนยพัฒนาเด็กเล็กนาอยูดีเดนระดับเขต 
จากศูนยอนามัยที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานี และในปการศึกษา 2549 ไดรับรางวัลศูนยพัฒนาเด็กเล็กตนแบบของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น จากกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย (ดูภาพที่ 67) 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
ภาพที่ 67 การศึกษาดูงาน ณ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลอากาศอํานวย 

 
โครงการที่ 2  โครงการยกระดับมาตรฐานการดําเนินงานดานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เปนโครงการ

ที่รับผิดชอบโดยทีม ค. 2 ซึ่งโครงการนี้ประกอบดวยกิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณและแหลงงบประมาณใน
การดําเนินงาน ดังตารางที่ 47 
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ตารางที่ 47 กิจกรรมและระยะเวลาในการดําเนินงานของโครงการที่ 2 
 

ระยะเวลาดาํเนนิการ 
 

กิจกรรม 
ที่ 

 

ช่ือกิจกรรม 
เริ่มตน สิ้นสุด 

งบประมาณ 
แหลง 

งบประมาณ 

1 การจัดอบรมใหความรูและการศึกษาดูงาน 19 ม.ค. 54 22 ม.ค. 54 รวมกับทีม ค.1 อบต.ศิลา 
2 การจัดทําแผนการจัดกระบวนการเรียนรู 14 ธ.ค. 54 14 ม.ค.54 2,500 บาท ระดมทนุ 
3 กิจกรรมปูยาเลี้ยงหลาน 14 ธ.ค. 54 14 มี.ค. 54 5,000 บาท สปสช. 
4 กิจกรรมการตรวจสุขภาพ 14 ธ.ค. 54 14 มี.ค. 54 2,500 บาท ระดมทนุ 
5 กิจกรรมกีฬาสําหรับเด็ก 14 ธ.ค. 54 14 มี.ค. 54 30,000 บาท อบต.ศิลา 
6 กิจกรรมการปรับปรุงศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 14 ธ.ค. 54 14 มี.ค. 54 500,000 บาท อบต.ศิลา 
7 กิจกรรมครูอาสา 14 ธ.ค. 54 14 มี.ค. 54 2,500 บาท ระดมทนุ 
8 กิจกรรมเสริมสรางโภชนาการสําหรับเด็ก 14 ธ.ค. 54 14 มี.ค. 54 2,500 บาท ระดมทนุ 

 
จากตารางที่ 47 พบวา ในโครงการที่ 2 ประกอบดวยกิจกรรม รวม 7 กิจกรรม คือ 1) การจัด

อบรมใหความรูและการศึกษาดูงาน เปนกิจกรรมที่จัดขึ้นโดยการบูรณาการเขากับทีม ค.1  2) กิจกรรมการจัดทํา
แผนการจัดกระบวนการเรียนรู ใชงบประมาณในการดําเนินงานรวม 2,500 บาท จากการระดมทุน 3) กิจกรรม
ปูยาเลี้ยงหลาน ใชงบประมาณ 5,000 บาท โดยไดรับการสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันและสรางเสริมสุขภาพ 
(สปสช.) 4) กิจกรรมการตรวจสุขภาพ ใชงบประมาณรวม 2,500 บาท 5) กิจกรรมกีฬาสําหรับเด็ก ใชงบประมาณ
รวม 30,000 บาท โดยรับการสนับสนุนจากองคการบริหารสวนตําบลศิลา 6) กิจกรรมปรับปรุงศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
ใชงบประมาณรวม 500,000 บาท โดยไดรับการสนับสนุนจากองคการบริหารสวนตําบลศิลา 7) กิจกรรมครูอาสา 
ใชงบประมาณรวม  2,500 บาท  จากการระดมทุน  และ  8) กิจกรรมเสริมสรางโภชนาการสําหรับเด็ก  
ใชงบประมาณ 2,500 บาท จากการระดมทุนซึ่งแตละกิจกรรมมีรายละเอียดของการดําเนินงานดังนี้  

1) การจัดอบรมใหความรูและการศึกษาดูงาน ทีม ค .2 ไดเขารวมในกิจกรรมการจัดอบรม
ใหความรูและการศึกษาดูงานรวมกับทีมงานโครงการอื่นๆ ในระหวางวันที่ 19 – 22 มกราคม 2554 ดังมี
รายละเอียดตามที่ไดนําเสนอไปแลวในขางตน (โครงการที่ 1) 

2) การจัดทําแผนการจัดกระบวนการเรียนรู   ดําเนินการในชวงระหวางวันที่ 14 ธันวาคม 
2553 ถึง วันที่ 14 มกราคม 2554 โดยทีมงาน ค. 2 ไดรวมกันปรับปรุงและจัดทําแผนกระบวนการเรียนรูสําหรับ
เด็กปฐมวัย เริ่มจากการนําเอาแผนเดิมที่ครูไดทําไวมารวมกันพิจารณาแลวทําการปรับปรุงและพัฒนาแผนเสียใหม
โดยใหสอดคลองกับสภาพของทองถิ่นซึ่งเปนแผนการจัดกระบวนการเรียนรูเนนการพัฒนาความสามารถของเด็ก
ปฐมวัยทั้งทางดานรางกาย ดานสังคม ดานอารมณ ดานการคิดและสติปญญา ดานภาษา ดานจริยธรรม และดาน
การสรางสรรค กิจกรรมนี้ใชงบประมาณในการดําเนินการทั้งสิ้นรวม 2,500 บาทเพื่อเปนคาใชจายเกี่ยวกับอาหาร
และเครื่องดื่มสําหรับคณะทํางาน ซึ่งไดจากการระดมทุน (ดูภาพที่ 68) 
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ภาพที่ 68 กิจกรรมการจัดทําแผนกระบวนการเรียนรูของทีม ค. 2 
 

3) กิจกรรมปูยาเลี้ยงหลาน  ไดดําเนินการในชวงระหวางวันที่ 14 ธันวาคม 2553 ถึง วันที่ 14 
มีนาคม  2554 โดยจัดสัปดาหละ 1 ครั้งๆ ละ 1 ช่ัวโมง กิจกรรมนี้ เปนกิจกรรมหนึ่งซึ่งจัดขึ้นเพื่อพัฒนา
ความสามารถตามวัยของเด็กปฐมวัย  โดยทีม ค. 2 ไดเชิญกลุมผูสูงอายุจากชมรมผูสูงอายุตําบลศิลามารวมจัด
กิจกรรมกับเด็กนักเรียนภายในศูนยพัฒนาเด็กเล็กดงพอง กิจกรรมที่ไดจัดใหมีขึ้นไดแก การเลานิทานสอดแทรก
คุณธรรม การฟอนรําประกอบดนตรีอีสาน และการรับประทานอาหารรวมกันระหวางผูสูงอายุกับเด็กนักเรียน
ภายในศูนย ซึ่งกิจกรรมนี้ไดรับความสนใจจากเด็กนักเรียนเปนอันมาก  สังเกตไดจากเด็กๆ จะใหความรวมมือ
และเขารวมกิจกรรมกันอยางสนุกสนาน ซึ่งตอมากิจกรรมนี้ไดรับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนหลักประกัน
สุขภาพแหงชาต ิ(สปสช.) เพื่อเปนคาอาหารและเครื่องดื่มของเด็กนักเรียนและผูสูงอายุที่เขารวมกิจกรรมรวมเปน
เงิน 5,000 บาท (ดูภาพที่ 69) 
 

 
 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 69 กิจกรรมปูยาเลี้ยงหลาน 
 

4) กิจกรรมการตรวจสุขภาพ  ดําเนินการในชวงระหวางวันที่  14 ธันวาคม 2553 ถึงวันที่ 14 
กุมภาพันธ 2554 โดยจัดกิจกรรมเดือนละ 2 ครั้ง (สองสัปดาหตอ 1 ครั้ง) ซึ่งทีม ค. 2 ไดเชิญเจาหนาที่จาก 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม องคการบริหารสวนตําบลศิลาและโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลศิลา มาชวย
ในการจัดกิจกรรมการตรวจสุขภาพเด็กนักเรียนภายในศูนย เชน ผม มือ เล็บมือเล็บเทา ฟน และอื่นๆ และ 
นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมใหความรูแกครู และผูปกครองในการตรวจสุขภาพเด็ก รวมทั้งมีกิจกรรมการประเมิน
ภาวะโภชนาการของเด็กอีกดวย (ดูภาพที่ 70) 
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ภาพที่ 70 กิจกรรมการตรวจสุขภาพ 

 
5) กิจกรรมกีฬาสําหรับเด็ก  ดําเนินการในชวงระหวางวันที่ 14 ธันวาคม 2553 ถึง วันที่ 14 

มีนาคม 2554 โดยทีม ค. 2 ไดรวมกับครูผูดูแลเด็กพาเด็กนักเรียนฝกการออกกําลังกายและเลนกีฬาเพื่อสุขภาพ
สัปดาหละ 1 ครั้งๆ ละ 20 – 30 นาที ซึ่งตอมาในวันที่ 4 กุมภาพันธ 2554 ศูนยพัฒนาเด็กเล็กดงพองไดสงนักเรียน
เขารวมการแขงขันกีฬาศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคกรปกครองสวนทองถิ่นจังหวัดขอนแกน ที่จัดขึ้น ณ สนามกีฬา
เทศบาลตําบลบานทุม อําเภอเมืองขอนแกน จังหวัดขอนแกน โดยไดรับงบประมาณสนับสนุนจากองคการบริหาร
สวนตําบลศิลาเปนเงิน 30,000 บาท และตอมาโครงการนี้ไดถูกนําไปบรรจุไวในแผนปฏิบัติการระยะ 3 ปของ
องคการบริหารสวนตําบลศิลา เพื่อที่จะจัดใหเปนโครงการตอเนื่องตอไป (ดูภาพที่ 71)  
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 71 กิจกรรมกีฬาสําหรับเด็ก 
 

6) กิจกรรมปรับปรุงศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ดําเนินการในชวงระหวางวันที่ 14 ธันวาคม 
2553 ถึง วันที่ 14 มีนาคม 2554 โดยกอนที่จะลงมือดําเนินการ ทีม ค.2 ไดรวมกันวิเคราะหสภาพของงานที่
ตองการพัฒนา ดังมีรายละเอียดในตารางที่ 48 
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ตารางที่ 48 การวิเคราะหสภาพของงานที่ตองการพัฒนา 
 

 

ลําดับ 

 

สิ่งท่ีตองการพัฒนา 

 

สภาพปจจุบัน 

ปญหาท่ีพบ 

 

ความตองการ 

ในการพัฒนา 

 

งบประมาณ 

ท่ีใช 

 

แหลง 

งบประมาณ 
 

1 อาคารเรียน - เปนหองโลง 1 หอง 

- ไมไดสัดสวน 

- ครูใชเปนที่เก็บ
อุปกรณตางๆ 

- การตกแตงมุม 

ตางๆ ดูไมเรียบรอย 

 - ขยายหรือตอเติม 

- ตกแตงมุม
ประสบการณใหม 
- ยายอุปกรณตางๆ 
ที่ไมจําเปนออกไป 
 

 

100,000 บาท 
 
 
 
 

 

ระดมทุน  
 

2 โรงอาหาร - ไมมีโรงอาหาร 

- มียุงขาวอยูดานหลัง
อาคารเรียน 

- สรางโรงอาหาร 

- ยายยุงขาวออกไป 

500,000 บาท 

25,000 บาท 

อบต.ศิลา 

ระดมทุน 

3 ร้ัวรอบศูนยพัฒนา 

เด็กเล็กและประตู
ทางเขา 

- เปนร้ัวลวดหนามที่เร่ิม
เสื่อมสภาพ 

- ประตูร้ัวไมแข็งแรง 
- มีวัชพืชและตนไมปก
คลุมตามรั้ว 

- สรางร้ัวใหม 
- ทําลายวัชพืชและ 

กําจัดตนไมที่ปก
คลุมออกไป 
 

150,000 บาท ระดมทุน 

 
จากตารางที่ 48 พบวา ทีม ค. 2 ไดรวมกันวิเคราะหสภาพของงานที่ตองการพัฒนาออกเปน 3 

งานคือ 1) การปรับปรุงอาคารเรียน 2) การกอสรางโรงอาหาร และ 3) การปรับปรุงและกอสรางรั้วรอบศูนย 
พัฒนาเด็กเล็กและประตูทางเขา โดยในแตละงานมีผลการดําเนินงานดังนี้ 

1) การปรับปรุงและพัฒนาอาคารเรียน ยังไมสามารถดําเนินการไดเพราะยังขาดงบประมาณ
ในการดําเนินการ ซึ่งทีม ค. 2 ไดประมาณการคาใชจายไวเปนจํานวนเงิน 100,000 บาทและคาดวาจะไดรับจาก
การระดมทุนแตก็ไมสามารถดําเนินการตามที่วางแผนไวได จึงไดแกปญหานี้โดยการประสานกับทาง 
กองการศึกษา องคการบริหารสวนตําบลศิลาเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนในการดําเนินการ ซึ่งไดรับคําตอบ
วาจะมีการสงเรื่องเพื่อพิจารณาตามขั้นตอนของทางราชการตอไป ดังนั้น กิจกรรมนี้จึงตองรองบประมาณในการ
ดําเนินการตอไป 

2) การกอสรางโรงอาหาร ไดรับเงินงบประมาณจากองคการบริหารสวนตําบลศิลา เปนเงิน 
500,000 บาท เพื่อเปนคาจางเหมาในการกอสราง ซึ่งใชเวลาประมาณ 2 เดือนจึงแลวเสร็จ โดยกอนที่จะทําการ
กอสรางโรงอาหารนั้นไดมีการรื้อถอนยุงขาวบริเวณดานหลังออกไปซึ่งใชงบประมาณในการรื้อถอนเปนจํานวน
เงิน 25,000 บาท โดยเงินจํานวนนี้ไดมาจากการระดมทุนโดยวิธีการขอรับบริจาคจากคนในชุมชนและผูมีจิต
ศรัทธาทั่วไป ซึ่งการรื้อถอนยุงขาวนี้ไดมีการประกอบพิธีกรรมตามหลักความเชื่อของชุมชนอีกดวย (ดูภาพที่ 72) 
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ภาพที่ 72 การกอสรางโรงอาหาร 
 

3) การปรับปรุงรั้วและประตูทางเขาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก พบวา ยังไมไดมีการดําเนินการ 
ดวยเพราะมีวงเงินคาใชจายที่คอนขางสูงโดยประมาณการคาใชจายเบื้องตนไวที่ 150,000 บาท  ดังนั้น  
การดําเนินการในเรื่องดังกลาวจึงตองพักไวกอน แตก็ไดมีการทําความสะอาด ทําลายวัชพืชและตัดตนไมที่ปก
คลุมออกไปโดยอาศัยแรงงานชาวบานโดยการประสานของทีม ค. 2 (ดูภาพที่ 73) 
 

 
 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 73 การปรับปรุงรั้วและประตูทางเขา 
 

7) กิจกรรมครูอาสา  ดําเนินการในชวงระหวางวันที่ 14 ธันวาคม 2553 ถึง วันที่ 14 มีนาคม 
2554  โดยมีจุดมุงหมายเพื่อเปนการแบงเบาภาระของครูในศูนยพัฒนาเด็กเล็กดงพองที่มีเพียง 2 ราย โดยมี
อาสาสมัครซึ่งเปนผูรวมวิจัยผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาชวยจัดกิจกรรมใหกับเด็กนักเรียนในศูนยทุกสัปดาห  
(ดูภาพที่ 74) 
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ภาพที่ 74 กิจกรรมครูอาสา 
 

8) กิจกรรมเสริมสรางโภชนาการสําหรับเด็ก  ดําเนินการในชวงระหวางวันที่ 14 ธันวาคม 
2553 ถึง 14 มีนาคม 2554  กิจกรรมนี้จัดทําขึ้นเพื่อแกไขปญหาเดิมจากที่เคยจางแมครัวประกอบอาหารให มาเปน
ใหผูปกครองจัดเวรกันทําอาหารเองเพื่อที่จะใหเด็กมีอาหารที่ถูกสุขลักษณะและเพียงพอตอการรับประทาน 
นอกจากนั้น ทีม ค. 2 ยังไดใหความรูในดานอาหารและโภชนาการแกครู ผูปกครอง และเด็กนักเรียน อีกดวย 
(ดูภาพที่ 75)  
 

 
 
 
 

 
 

 

ภาพที่ 75 กิจกรรมเสริมสรางโภชนาการสําหรับเด็ก 
 

โครงการที่ 3 โครงการยกระดับมาตรฐานการดําเนินงานดานคุณภาพเด็กปฐมวัย เปน
โครงการที่รับผิดชอบโดยทีม ค. 3 โครงการนี้ประกอบดวยกิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณและแหลงงบประมาณ
ในการดําเนินงาน ดังตารางที่ 49  
 
ตารางที่ 49 กิจกรรมและระยะเวลาของโครงการที่ 3 

 

ระยะเวลาดําเนินการ กิจกรรม 

ท่ี 
ชื่อกิจกรรม 

เริ่มตน สิ้นสุด 
งบประมาณ 

แหลง 

งบประมาณ 

1 การจัดอบรมใหความรูและการศึกษาดูงาน 19 ม.ค. 54 22 ม.ค. 54 รวมกับทีม ค.1 อบต.ศิลา 

2 การจัดหาและผลิตสื่อการเรียนรู 14 ธ.ค. 54 14 มี.ค.54 1,000 บาท ระดมทุน 

3 การเสริมสรางสุขนิสัยสําหรับเด็ก 14 ธ.ค. 54 14 มี.ค. 54 1,000 บาท ระดมทุน 

4 การปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรมสําหรับเด็ก 14 ธ.ค. 54 14 มี.ค. 54 1,000 บาท ระดมทุน 
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จากตารางที่ 49 พบวา ในโครงการที่ 3 ประกอบดวยกิจกรรม รวม 4 กิจกรรม คือ 1) การจัด
อบรมใหความรูและการศึกษาดูงาน 2) กิจกรรมการผลิตสื่อการเรียนรู 3) กิจกรรมเสริมสรางสุขนิสัยสําหรับเด็ก 
และ 4) กิจกรรมการปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรมสําหรับเด็ก ซึ่งแตละกิจกรรมมีรายละเอียดการดําเนินงานดังนี้ 

1) การจัดอบรมใหความรูและการศึกษาดูงาน  โดยทีม ค. 3 ไดเขารวมในกิจกรรมการจัด
อบรมใหความรูและการศึกษาดูงาน รวมกับทีมงานโครงการอื่นๆ ในระหวางวันที่ 19 – 22 มกราคม 2554 ดังมี
รายละเอียดตามที่ไดนําเสนอแลวในขางตน 

2) กิจกรรมการจัดหาและผลิตสื่อการเรียนรู  เปนกิจกรรมที่ทีม ค. 3 ไดรวมกันจัดขึ้นในชวง
ระหวางวันที่ 14 ธันวาคม 2553 ถึง วันที่ 14 มีนาคม 2554 โดยทีม ค. 3 ไดรวมกับครูผูดูแลเด็ก และผูปกครอง
นักเรียนผลิตสื่อการเรียนรูสําหรับเด็กขึ้น เชน หนังสือนิทาน และของเลนตางๆ ทั้งที่ทํามาจากวัสดุธรรมชาติ และ
ของเลนสําเร็จรูปที่ไดรับจากการบริจาคหรือจัดซื้อโดยกองการศึกษา  กิจกรรมนี้ใชงบประมาณทั้งสิ้น 1,000 บาท 
เพื่อเปนคาวัสดุ และคาอาหารวางสําหรับผูรวมกิจกรรมซึ่งไดมาจากการระดมทุน และไดรับการสนับสนุนวัสดุ
อุปกรณจากกองการศึกษา องคการบริหารสวนตําบลศิลาเปนบางสวน  (ดูภาพที่ 76)  
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

ภาพที่ 76 กิจกรรมการจัดหาและผลิตสื่อการเรียนรู 
  

3) กิจกรรมเสริมสรางสุขนิสัยสําหรับเด็ก  โดยทีม ค. 3 ไดรวมกันจัดกิจกรรมเสริมสราง 
สุขนิสัยสําหรับเด็ก ขึ้นในระหวางวันที่ 14 ธันวาคม 2553 ถึง วันที่ 14  มีนาคม  2554 ประกอบดวยกิจกรรม ตางๆ 
เชน การสรางสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพของตนเองใหแกเด็ก การสอนวิธีการแปรงฟน มารยาทในการ
รับประทานอาหาร การลางมือ และอื่นๆ นอกจากนี้ยังไดจัดใหมีกิจกรรมการสงเสริมโภชนาการของเด็ก เชน  
การชั่งน้ําหนัก วัดสวนสูง การประเมินภาวะโภชนาการ และการใหความรูแกครูและผูปกครองเกี่ยวกับ 
การเสริมสรางสุขนิสัยใหกับเด็ก (ดูภาพที่ 77) 
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ภาพที่ 77 กิจกรรมสรางสุขนิสัยสําหรับเด็ก 
 

4) กิจกรรมการปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรมสําหรับเด็ก เปกิจกรรมที่ทีม ค . 3 ไดรวมกัน
จัดขึ้นในชวงในระหวางวันที่14 ธันวาคม 2553 ถึง วันที่ 14 มีนาคม  2554 โดยมีการจัดกิจกรรมตางๆ เชน 
กิจกรรมการเลานิทานคุณธรรมสําหรับเด็ก การพาเด็กไปวัด การฝกมารยาท และการพาเด็กฝกนั่งสมาธิ เปนตน 
(ดูภาพที่ 78) 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 78 กิจกรรมการปลูกฝงคุณธรรมจรยิธรรมสําหรับเด็ก 
 

โครงการที่ 4 โครงการยกระดับมาตรฐานการดําเนินงานดานการสนับสนุนจากชุมชน เปน
โครงการที่รับผิดชอบโดยทีม ค. 4 ซึ่งโครงการนี้ประกอบดวยกิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณและแหลง
งบประมาณในการดําเนินงาน ดังตารางที่ 50 
 
ตารางที่ 50 กิจกรรมและระยะเวลาของโครงการที่ 4 
 

ระยะเวลาดําเนินการ กิจกรรม 

ท่ี 
ชื่อกิจกรรม 

เริ่มตน สิ้นสุด 
งบประมาณ 

แหลง 

งบประมาณ 

1 การจัดอบรมใหความรูและการศึกษาดูงาน 19 ม.ค. 54 22 ม.ค. 54 รวมกับทีม ค.1 อบต.ศิลา 

2 การสรางเครือขายการจัดการศึกษาปฐมวัย 14 ธ.ค. 54 14 มี.ค.54 ไมใชงบประมาณ - 

3 การประชาสัมพันธงานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 14 ธ.ค. 54 14 มี.ค. 54 ไมใชงบประมาณ - 
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จากตารางที่ 50 พบวา ในโครงการที่ 4 ประกอบดวยกิจกรรม รวม 3 กิจกรรม คือ 1) การจัด
อบรมใหความรูและการศึกษาดูงาน 2) กิจกรรมการสรางเครือขายการจัดการศึกษาปฐมวัย และ 3) กิจกรรมการ
ประชาสัมพันธงานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ซึ่งแตละกิจกรรมมีรายละเอียดการดําเนินงานดังนี้ 

1) การจัดอบรมใหความรูและการศึกษาดูงาน ทีม ค .4 ไดเขารวมในกิจกรรมการจัดอบรม
ใหความรูและการศึกษาดูงาน รวมกับทีมงานโครงการอื่นๆ ในระหวางวันที่ 19 – 22 มกราคม 2554 ดังมี
รายละเอียดตามที่ไดนําเสนอแลวในขางตน 

2) กิจกรรมการสรางเครือขายการจัดการศึกษาปฐมวัย  เปนกิจกรรที่ทีม ค .4 ไดดําเนินการ
ในชวงระหวางวันที่ 14 ธันวาคม 2553 ถึง วันที่ 14 มีนาคม 2554 กิจกรรมที่จัดใหมีขึ้นไดแก การจัดตั้งเครือขาย
การจัดการศึกษาปฐมวัยโดยเนนกระบวนการมีสวนรวมของคนในชุมชนและหนวยงานภายนอก ซึ่งทางทีมงาน
โครงการไดเรียนเชิญผูที่มีสวนเกี่ยวของไดแก คณะกรรมการศูนยพัฒนาเด็กเล็กดงพอง ตัวแทนจากองคการ
บริหารสวนตําบลศิลา ตัวแทนจากโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลศิลา ตัวแทนจากศูนยพัฒนาเด็กเล็กเตานอ 
และตัวแทนจากศูนยพัฒนาเด็กเล็กโนนมวง เขารวมประชุมและรวมกันจัดตั้งเครือขาย นอกจากนี้ยังมีกิจกรรม
การจัดตั้งชมรมผูปกครองขึ้นอีกกิจกรรมหนึ่งดวย (ดูภาพที่ 79)  
 

 
 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 79 กิจกรรมการสรางเครือขายการจัดการศึกษาปฐมวัย 
 

3) กิจกรรมการประชาสัมพันธศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  ไดดําเนินการในชวงระหวางวันที่ 14 
ธันวาคม 2553 ถึง วันที่ 14 มีนาคม 2554  โดยกิจกรรมตางๆ ที่จัดขึ้นไดแก การจัดทําเอกสารประชาสัมพันธ  
การจัดเสียงตามสาย และการจัดประชุมเพื่อใหความรูแกผูปกครองและคนในชุมชน (ดูภาพที่ 80)  
 
 

 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 80 กิจกรรมการประชาสัมพันธศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
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ผลจากการนําแผนลงสูการปฏิบัติทําใหผูวิจัยและผูรวมวิจัยเกิดการเรียนรูรวมกันเกี่ยวกับ 
การทํางานภายใตหลักองครวม ซึ่งสังเกตไดจากการที่ผูรวมวิจัยไดรวมแลกเปลี่ยนเรียนรูและผลัดเปลี่ยน
หมุนเวียนกันทํางานรวมกับทีมงานโครงการอื่นๆ ตลอดระยะเวลาของการนําแผนลงสูการปฏิบัติ โดยที่ทุกคนมี
จุดมุงหมายเดียวกันคือเพื่อใหการดําเนินงานทุกโครงการมีความเชื่อมโยงกัน ขับเคลื่อนไปพรอมๆ กันเพื่อให
บรรลุเปาหมายเดียวกัน 

นอกจากนี้ยังเกิดการเรียนรูรวมกันอีกวาในขั้นตอนการปฏิบัติเปนขั้นตอนที่ใชระยะเวลาที่
ยาวนานกวาในขั้นตอนอื่นๆ ที่ผานมา รวมทั้งมีความคาบเกี่ยวกับขั้นตอนที่ 4 การสังเกตผล(observing) อีกดวย 
ดังนั้น ในการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู  กิจกรรมการสังเกต และการสะทอนผลการดําเนินงาน จึงสามารถ
นําไปรวมเขาไวในขั้นตอนการสังเกตผลไดทั้งหมด ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ Seymour-Rolls & Hughes 
(2000) ที่ไดรวมเอาขั้นตอนการปฏิบัติ(action) และขั้นตอนการสังเกต(observation) ในวงจรแรกรวมเขาไว
ดวยกัน ดวยเห็นวาสองขั้นตอนนี้มีความเกี่ยวของและสัมพันธกันนั่นเอง 
 

ขั้นตอนที่ 4 การสังเกตผล (observing)  
ดังที่ไดกลาวมาขางตนแลววาในขั้นตอนการปฏิบัติ (ขั้นตอนที่ 3) และขั้นตอนการสังเกตผล 

(ขั้นตอนที่ 4) นั้นมีความคาบเกี่ยวกัน จึงตองทําเปนกิจกรรมควบคูขนาน (parallel) ไปพรอมๆ กัน ดังนั้น ผูวิจัย
และผูรวมวิจัยจึงไดรวมกันกําหนดใหมีกิจกรรมและการดําเนินงานในขั้นตอนการสังเกตผล รวม 3 กิจกรรม คือ 
1) การกําหนดเทคนิควิธีและเครื่องมือการวิจัยในการสังเกตผล 2) การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู และ 3) 
การสะทอนผลการดําเนินงาน ซึ่งสรุปเปนตารางแสดงกิจกรรมและการดําเนินงานไดดังตารางที่ 51 
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ตารางที่ 51 กิจกรรมและการดําเนินงานในขั้นตอนการสังเกตผล 
 

ครั้งท่ี 
วัน/เวลา 

ท่ีดําเนินการ 
กิจกรรม วัตถุประสงค หลักการ/แนวคิดท่ียึดถือ 

 

1 
 

13 ธ.ค. 53 
 

 การกําหนดเทคนิควิธีและ 

เครื่องมือการวิจัยในการ
สังเกตผล  

 

- รวมกันกําหนดเทคนิคและ
เคร่ืองมือการวิจัยทีจ่ะใชใน
การสังเกตผลในขั้นตอนที่ 3 
(การปฏิบัติ) 

 

แนวคิดของ Quixley (2008) ที่วา 
“ใหผูมีสวนไดเสียมี 
สวนรวมในการที่จะรวบรวม
ขอมูลเกี่ยวกับคําถามของ
ตัวเอง” รวมทั้งยึดถือ 10 
หลักการ 10 จรรยาบรรณ และ 
10 บทบาท (วิโรจน สารรัตนะ, 
2553)  
 

 

2 
 

25 ม.ค. 54 และ 

20 มี.ค. 54 
 

 

การจัดกิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู 

 

- เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
เกี่ยวกับการนําแผนลงสูการ
ปฏิบัติ และเพื่อสะทอน
ผลสําเร็จของการนําโครงการ
ลงสูการปฏิบัติ 

- เพื่อสังเกตผลที่เกดิขึ้นจริง
เกี่ยวกับเทคนคิวิธีและเครื่องมือ
ที่ใชในการสังเกตผล 

 

 

หลักการ “รับฟงความคิดเห็น
จากผูรวมวิจัยทุกคน” แนวคิด
ของ Creswell (2008) ที่วา “มีการ
นําเสนอผลการวิจัยตอ
ผูเกี่ยวของ...” รวมทั้งยึดถือ 
10 หลักการ 10 จรรยาบรรณ 
และ 10 บทบาท (วิโรจน      
สารรัตนะ, 2553) 

 

3 
 

25 มี.ค. 54 
 

การสะทอนผลการ
ดําเนินงาน 

 

- เพื่อถอดบทเรียนที่ไดจาก 

  การปฏิบัติกิจกรรมรวมกัน 
 

 

แนวคิดของ Quixley (2008) ที่วา 
“สงเสริมใหผูมีสวนไดเสีย
สะทอนผลและหาวิธีการ
ปรับปรุงการบริการใหดีขึ้น...”  
และยึดถือหลักการ “รับฟง
ขอคิดเห็นจากผูรวมวิจัยทุกคน” 
และหลักการอื่นๆ ตามที่ระบุไว
ใน 10 หลักการของการวิจัยเชิง
ปฏิบัติการแบบมีสวนรวมตาม
กรอบแนวคิดของ วิโรจน 
สารรัตนะ (2553) 
 

 

1) การกําหนดเทคนิควิธีและเครื่องมือการวิจัยท่ีใชในการสังเกตผล  เปนกิจกรรมที่ผูวิจัย
และผูรวมวิจัยไดรวมกันจัดขึ้นเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2553  ณ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กดงพอง ซึ่งอยูในชวงเวลาที่คาบ
เกี่ยว กับขั้นตอนการวางแผน โดยมีวัตถุประสงคเพื่อรวมกันกําหนดรูปแบบและวิธีการสังเกตผล พรอมทั้งวิธีการ
นําเสนอและรายงานผลการสังเกตการปฏิบัติงานในขั้นตอนที่ 3 ใหแกผูรวมวิจัยทุกคนไดรับทราบรวมกัน  
กิจกรรมนี้จัดขึ้นโดยอิงแนวคิดของ Quixley (2008) ที่วา “ใหผูมีสวนไดเสียมีสวนรวมในการที่จะรวบรวมขอมูล
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เกี่ยวกับคําถามของตัวเอง” รวมทั้งยึดถือ 10 หลักการ 10 จรรยาบรรณ และ 10 บทบาท ตามกรอบแนวคิดของ 
วิโรจน  สารรัตนะ (2553) (ดูภาพที่ 81) 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 81 กิจกรรมการกําหนดเทคนิควิธีและเครื่องมือการวิจัยในการสังเกตผล 
 

ผูวิจัยและผูรวมวิจัยไดนําเอาเทคนิควิธีและเครื่องมือการวิจัยตางๆ ที่เกิดจากการการการระดม
ความคิดเห็นและจัดกระทํารวมกัน มาวิเคราะหเพื่อจัดทําขอสรุปเกี่ยวกับเทคนิคและเครื่องมือการวิจัยที่จะใชใน
การสังเกตผลการดําเนินงานในขั้นตอนที่ 3 (การปฏิบัติ) ซึ่งสรุปไดดังตารางที่ 52 
 
ตารางที่ 52 การกําหนดเทคนิควิธีและเครื่องมือการวิจัยเพื่อใชในการสังเกตผลขั้นตอนการปฏิบัติ 

 
 

เทคนิค/เครื่องมือในการสังเกต 
 

กิจกรรมท่ีทําการสงัเกต 
 

ระยะเวลาในการสงัเกต 
 

ผูใชเครื่องมอืการสงัเกต 
 

การสังเกตแบบมีสวนรวมและ
การบันทึก 

ทุกกิจกรรมในขั้นตอนการปฏิบัติ ตลอดขั้นตอนที่ 3 ผูวิจัย 

การสัมภาษณแบบไมเปนทางการ ทุกกิจกรรมในขั้นตอนการปฏิบัติ ตลอดขั้นตอนที่ 3 ผูวิจัย 

บันทึกภาคสนาม ทุกกิจกรรมในขั้นตอนการปฏิบัติ ตลอดขั้นตอนที่ 3 ผูวิจัย 

บันทึกอนุทิน ทุกกิจกรรมในขั้นตอนการปฏิบัติ ตลอดขั้นตอนที่ 3 ผูวิจัยและผูรวมวิจัย 

เคร่ืองบันทึกเสียง ทุกกิจกรรมในขั้นตอนการปฏิบัติ ตลอดขั้นตอนที่ 3 ผูวิจัยและผูชวยผูวจิัย 

เคร่ืองบันทึกภาพ ทุกกิจกรรมในขั้นตอนการปฏิบัติ ตลอดขั้นตอนที่ 3 ผูวิจัยและผูชวยผูวจิัย 

เคร่ืองมือการวิจัยฉบับที่ 1 กอนและหลัง การนําโครงการไป
ปฏิบัต ิ

12 ธ.ค. 53 และ 

16 ก.พ. 54 

ผูวิจัยและทีมประเมิน 

เคร่ืองมือการวิจัยฉบับที่ 2 ระหวางการนําโครงการไปปฏิบัติ 15 ม.ค. 54 ผูวิจัยและทีมประเมิน 

เคร่ืองมือการวิจัยฉบับที่ 3 เมื่อสิ้นสุดโครงการ 15 มี.ค. 54 ผูวิจัยและทีมประเมิน 

เคร่ืองมือการวิจัยฉบับที่ 4 เมื่อสิ้นสุดโครงการ 15 มี.ค. 54 ผูวิจัยและทีมประเมิน 

 
จากตารางที่ 52 พบวา ผูวิจัยและผูรวมวิจัยไดรวมกันวิเคราะหเกี่ยวกับการนําเทคนิควิธีและ

เครื่องมือการวิจัยที่จะนําไปใชในขั้นตอนที่ 3 (การปฏิบัติ) ใน 4 ประเด็นคือ 1) เทคนิคและหรือเครื่องมือในการ
สังเกต 2) กิจกรรมที่ทําการสังเกต 3) ระยะเวลาในการสังเกต และ 4) ผูใชเครื่องมือการสังเกต ซึ่งเทคนิควิธีและ
เครื่องมือในการสังเกตนั้นแบงออกไดเปน 2 ลักษณะ คือ  
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(1) เทคนิคและเครื่องมือทั่วไป ไดแก การสังเกตแบบมีสวนรวมและการบันทึก  
การสัมภาษณแบบไมเปนทางการ บันทึกภาคสนาม บันทึกอนุทิน  เครื่องบันทึกเสียง และเครื่องบันทึกภาพ ซึ่ง
เทคนิคและเครื่องมือเหลานี้จะใชในการสังเกตกิจกรรมทุกกิจกรรมในขั้นตอนการปฏิบัติ (ขั้นตอนที่ 3) โดยผูวิจัย
จะเปนผูใชเทคนิคการสังเกตแบบมีสวนรวมและการบันทึก  การสัมภาษณแบบไมเปนทางการ และบันทึก
ภาคสนาม สวนเทคนิคและหรือเครื่องมือที่เหลือจะเปนการใชรวมกันทั้งผูวิจัยและผูรวมวิจัย 

(2) เครื่องมือในการวิจัย มีจํานวนทั้งหมด 4 ฉบับ ซึ่งไดแก ฉบับที่ 1 แบบประเมินสภาพ 
การดําเนินงานการจัดการศึกษาปฐมวัยของศูนยพัฒนาเด็กเล็กดงพอง  ฉบับที่ 2 แบบบันทึกการสังเกต
ความกาวหนาของโครงการ ฉบับที่ 3 แบบประเมินโครงการ และ ฉบับที่ 4 แบบสัมภาษณเชิงลึก ซึ่งผูที่ใช
เครื่องมือเหลานี้สําหรับการสังเกตคือผูวิจัยและทีมประเมินที่ไดรับการแตงตั้งจากผูรวมวิจัย โดยที่เทคนิคและ
หรือเครื่องมือในการสังเกตเหลานี้มีระยะเวลาในการใชดังระบุในตารางขางตน 

ผลจากการจัดกิจกรรมดังกลาวนี้ทําใหผูวิจัยและผูรวมวิจัยเกิดการเรียนรูเกี่ยวกับวิธีการ
กําหนดเทคนิควิธีและเครื่องมือการวิจัยที่จะใชในการสังเกตผลในขั้นตอนที่ 3 (การปฏิบัติ) วา เทคนิควิธีและ
เครื่องมือการวิจัยที่เกิดจากการระดมความคิดเห็นและการจัดกระทํารวมกันของพวกเขานั้น จะนําไปใชในการ
สังเกตอะไร เมื่อไร และใครเปนผูใช ซึ่งจะสงผลใหพวกเขาปฏิบัติการสังเกตไดอยางถูกตองและตรงประเด็นที่
ตองการมากที่สุด 

2) การจัดกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู  แบงระยะเวลาในการจัดกิจกรรมออกเปน 2 ระยะคือ 
ระยะที่ 1 การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูผานกิจกรรมการเลาเรื่องเพื่อนําเสนอความกาวหนาของโครงการใน
ระหวางดําเนินการ จัดขึ้นในวันที่ 25  มกราคม 2554  และระยะที่ 2 การสะทอนผลสําเร็จในการนําโครงการ ลงสู
การปฏิบัติ  จัดขึ้นในวันที่ 20 มีนาคม 2554  ซึ่งกิจกรรมทั้งสองครั้งไดจัดขึ้น ณ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กดงพอง โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อแลก เปลี่ยนเรียนรูระหวางผูวิจัยและผูรวมวิจัยเกี่ยวกับการนําแผนลงสูการปฏิบัติตามหลักการ 
“รับฟงขอคิดเห็นจากผูรวมวิจัยทุกคน” และ แนวคิดของ Creswell (2008) ที่วา “มีการนําเสนอผลการวิจัยตอ
ผูเกี่ยวของ...” รวมทั้งยึดถือ10 หลักการ 10 จรรยาบรรณ และ 10 บทบาท (วิโรจน สารรัตนะ, 2553) และผลจาก
การจัดกิจกรรมทั้ง 2 ระยะมีดังนี้ 

ระยะที่ 1 การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูผานกิจกรรมการเลาเรื่อง เพื่อนําเสนอ
ความกาวหนาของโครงการในระหวางดําเนินการ จัดขึ้นเมื่อวันที่ 25 มกราคม 2554 ณ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กดงพอง 
ซึ่งผูวิจัยและผูรวมวิจัยไดจัดใหมีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู โดยใหทีมงานโครงการของแตละทีมผลัดกันเลา
เรื่องราวเกี่ยวกับการนําโครงการที่ตนเองรับผิดชอบลงสูการปฏิบัติ ภายใตขอคําถามที่ผูวิจัยและผูรวมวิจัยได
รวมกันกําหนดขึ้นคือ  

1) วิธีการจัดกิจกรรมของโครงการเปนไปตามที่ไดวางแผนไวหรือไม 
2) ความกาวหนาของโครงการเปนอยางไร  
3) กิจกรรมที่จัดทําบรรลุวัตถุประสงคหรือไม  
4) มีปญหาอุปสรรคในการดําเนินงานอยางไร  
5) การใชทรัพยากรทางการบริหารไดผลเปนอยางไร และ 
6) การปฏิบัติงานภายใตหลักองครวมเปนอยางไร  
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ทั้งนี้ ไดผูวิจัยและผูรวมวิจัยไดนําเอาขอมูลการสังเกตที่ไดมาจากการใชเทคนิควิธีและ
เครื่องมือตางๆ คือ การสังเกตแบบมีสวนรวมและการบันทึก การสัมภาษณแบบไมเปนทางการ บันทึกภาคสนาม 
บันทึกอนุทิน เครื่องบันทึกภาพ เครื่องบันทึกเสียง รวมทั้งผลจากการใชเครื่องมือการวิจัยฉบับที่ 2 แบบบันทึกการ
สังเกตความกาวหนาของโครงการ ที่ไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลไวเมื่อวันที่ 15 มกราคม - 2554 มารวมกัน
พิจารณาเพื่อนํามาเพิ่มเติมเขาดวยกันกับสิ่งที่ผูรวมวิจัยแตละรายไดนําเสนอดวย (ดูภาพที่ 82)  
 

 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 82 กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรูระยะที่ 1 ของขั้นตอนการสังเกตผล 
 

จากผลจากการนําเสนอของแตละทีมงานโครงการดังกลาวในขางตน สามารถสรุปเปน
ภาพรวมทุกโครงการไดดังตารางที่ 53  
 
ตารางที่ 53 สรุปความกาวหนาของการนําโครงการลงสูการปฏิบัติในระยะที่ 1  
 

 

ประเด็นในการนําเสนอ 
 

ผลการดําเนินงาน 
 

วิธีการจัดกิจกรรมของโครงการเปนไปตามที่ไดวางแผนไว
หรือไม  

การดําเนินงานของทุกโครงการเปนไปตามที่ไดวางแผนไว 

ความกาวหนาของโครงการเปนอยางไร  ทุกโครงการกําลังดําเนินการไปอยางตอเนื่อง 

กิจกรรมที่จัดทําบรรลุวัตถุประสงคหรือไม ยังไมสามารถประเมินไดในขณะนี้แตผลการดําเนินงาน
เปนไปตามที่คาดหวัง 

มีปญหาอุปสรรคในการดําเนินงานอยางไร  ขณะนี้ยังไมพบปญหาใดๆ ในลงมือปฏิบัติงาน แตพบวามี
คาใชจายที่เกิดขึ้นบาง เชน คาอาหารและเครื่องดื่มสําหรับ
ทีมงานโครงการแตทุกทีมงานไดแกปญหาโดยใชการระดม
ทุนจากทีมงานดวยกันเอง 

การใชทรัพยากรทางการบริหารไดผลเปนอยางไร ทุกโครงการมีการใชทรัพยากรทางการบริหารอยางคุมคา
ภายใตขอจํากัดของทรัพยากรตางๆ ที่มีอยู 

การปฏิบัติงานภายใตหลักองครวมเปนอยางไร ทุกโครงการไดปฏิบัติงานภายใตหลักองครวมโดยทุกคนมุง
พัฒนางานใหเชื่อมโยงและเกิดการบูรณาการงานรวมกันทั้งใน
โครงการและระหวางโครงการ โดยยึดหลักความเทาเทียมใน
การแสดงความคิดเห็น การปฏิบัติ การสังเกต และการ 
สะทอนผล ตามบทบาทหนาที่ที่เกี่ยวของ 
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จากตารางที่ 53 สรุปความกาวหนาของการนําโครงการลงสูการปฏิบัติในระยะที่ 1 พบวา  
การดําเนินงานของทุกโครงการเปนไปตามที่ไดวางแผนไว ทุกโครงการกําลังดําเนินการไปอยางตอเนื่องซึ่งยังไม
สามารถประเมินไดในขณะนี้วาบรรลุวัตถุประสงคที่ต้ังไวเพียงใดแตผลการดําเนินงานพบวาเปนไปตามที่
คาดหวัง การดําเนินงานของทุกโครงการยังไมพบปญหาใดๆ แตพบวามีคาใชจายที่เกิดขึ้นบาง เชน คาอาหารและ
เครื่องดื่มสําหรับทีมงานโครงการแตทุกทีมงานไดแกปญหาโดยใชการระดมทุนจากทีมงานดวยกันเอง นอกจากนี้
ยังพบวาทุกโครงการมีการใชทรัพยากรทางการบริหารอยางคุมคาภายใตขอจํากัดของทรัพยากรตางๆ ที่มีอยูอยาง
จํากัด และมีการปฏิบัติงานภายใตหลักองครวมคือทุกคนมุงพัฒนางานใหเช่ือมโยงและเกิดการบูรณาการงาน
รวมกันทั้งในโครงการและระหวางโครงการ โดยยึดหลักความเทาเทียมในการแสดงความคิดเห็น การปฏิบัติ การ
สังเกต และการ สะทอนผล ตามบทบาทหนาที่ที่เกี่ยวของ 

ระยะที่ 2 การสะทอนผลสําเร็จในการนําโครงการลงสูการปฏิบัติ จัดขึ้นเมื่อวันที่ 20 
มีนาคม  2554 ณ ศาลาโรงทานวัดทาราษฎรดงพอง โดยผูวิจัยและทีมประเมินไดนําเสนอผลการประเมินที่ไดจาก
การใชเครื่องมือการวิจัยฉบับที่ 1 แบบประเมินสภาพการดําเนินงานการจัดการศึกษาปฐมวัยของศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กดงพอง เพื่อเปรียบเทียบและแสดงใหเห็นถึงผลการดําเนินงานทั้งกอนและหลังการนําแผนปฏิบัติการหรือ
โครงการลงสูการปฏิบัติ ใหผูรวมวิจัยไดรับทราบและสะทอนผลของการปฏิบัติรวมกัน (ดูภาพที่ 83) 

 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 83 การสะทอนผลสําเร็จในการนําโครงการลงสูการปฏิบัติ 

 
ทั้งนี้ ผลจากการนําโครงการลงสูการปฏิบัติไดสงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งที่เปนการ

เปลี่ยนแปลงตามที่คาดหวัง และการเปลี่ยนแปลงที่ไมคาดหวัง เกิดขึ้น ดังผลการประเมินโดยอิงตัวช้ีวัดตามเกณฑ
มาตรฐานกลางการดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ทั้ง 5 มาตรฐาน ดังมี
รายละเอียดของผลการประเมินเพื่อเปรียบเทียบการปฏิบัติงานทั้งกอนและหลังการนําแผนลงสูการปฏิบัติใน
ตารางที่ 54 – 58 
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ตารางที่ 54 การประเมินและเปรียบเทียบสภาพการดําเนินงานดานการบริหารจัดการ/การจัดโครงสรางองคการ 
 

เปรียบเทียบผลการประเมิน 
 กอน-หลัง   

การนําโครงการลงสูการปฏิบัต ิท่ี รายการประเมิน 

กอน หลัง 

1 มีการจัดทําโครงสรางการบริหารจัดการศูนย ตองเรงปรับปรุง ดีมาก 

2 มีการกําหนดบทบาทหนาที่ของบุคลากรเปนลายลักษณอักษร ดี ดีมาก 

3 มีคณะกรรมการศูนยพัฒนาเด็กเล็กโดยมีผูแทนจากชุมชนเขารวมเปนกรรมการ ปานกลาง ดีมาก 

4 มีแผนการพัฒนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กและดําเนินงานตามแผน ปานกลาง ดี 

 
จากตารางที่ 54 การประเมินและเปรียบเทียบสภาพการดําเนินงานดานการบริหารจัดการ/การ

จัดโครงสรางองคการ จากจํานวนรายการประเมินทั้งหมด 4 รายการ พบวา ทุกรายการมีการเปลี่ยนแปลงไปตามที่
คาดหวัง คือ มีระดับผลการประเมินตั้งแตระดับ “ดี” ขึ้นไป ซึ่งเปนไปตามที่ผูวิจัยและผูรวมวิจัยคาดหวังไว 
 
ตารางที่ 55 การประเมินและเปรียบเทียบสภาพการดําเนินงานดานบุคลากร 
 

เปรียบเทียบผลการประเมิน 
 กอน-หลัง  
การนําโครงการลงสูการปฏิบัต ิ

ท่ี รายการประเมิน 

กอน หลัง 

1 มีการแตงตั้งหัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็ตามเกณฑมาตรฐานที่สวนกลางกําหนด ปานกลาง ปานกลาง 

2 ผูดูแลเด็กทุกคนมีวุฒิทางการศึกษาอยางนอยชั้นมัธยมศึกษาปที่3 ดีมาก ดีมาก 

3 ผูดูแลเด็กทุกคนไดรับการอบรมดานการพัฒนาเด็กปฐมวยัอยางนอยทุก 2 ป ดีมาก ดีมาก 

4 อัตราสวนของครูผูดูแลเด็กตอเด็กปฐมวัยเปนไปตามมาตรฐานที่สวนกลางกําหนด ดีมาก ดีมาก 

 
จากตารางที่ 55 การประเมินและเปรียบเทียบสภาพการดําเนินงานดานบุคลากร จากจํานวน

รายการประเมินทั้งหมด 4 รายการ พบวา ทั้งกอนการนําโครงการลงสูการปฏิบัติมีผลการประเมินเทาเดิม ซึ่งจาก
การสังเกตพบวาสาเหตุที่การแตงตั้งหัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กไมเปนไปตามเกณฑที่กําหนดมีสาเหตุมาจากยัง 
ไมมีครูคนใดมีคุณสมบัติครบถวนตามเกณฑที่กําหนด ดังนั้นเพื่อเปนการแกไขปญหาดังกลาวผูวิจัยและผูรวมวิจัย
จึงไดจัดทําหนังสือเพื่อขอรับการสนับสนุนทุนการศึกษาไปยังตนสังกัดใหแกครูทุกคนแลว สวนในรายการอื่นๆ 
พบวาแมผลการดําเนินงานจะอยูในระดับ “ดีมาก” แลวก็ตาม แตยังคงตองทําการปรับปรุงและพัฒนางานอยาง
ตอเนื่อง และโดยภาพรวมถือวาผลการดําเนินงานบรรลุความคาดหวังเชนกัน 
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ตารางที่ 56 การประเมินและเปรียบเทียบสภาพการดําเนินงานดานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
 

เปรียบเทียบผลการประเมิน 
 กอน-หลัง   

การนําโครงการลงสูการปฏิบัต ิ
ท่ี รายการประเมิน 

กอน หลัง 

 ดานการจัดกระบวนการเรียนรูเพื่อการพัฒนาเด็กปฐมวัย * * 

1 
 
 

มีการจัดทําแผนการจัดกระบวนการเรียนรูที่พัฒนาความสามารถตามวัยของเด็ก
ปฐมวัยทางดานรางกาย  ดานสังคม ดานอารมณ ดานการคิดและสติปญญา ดาน
ภาษา ดานจริยธรรม และ ดานการสรางสรรค 

ควรปรับปรุง 
 
 

ดี 
 
 

2 
 
 

มีการดําเนินการตามแผนการจัดกระบวนการเรียนรูที่พัฒนาความสามารถตาม
วัยของเด็กปฐมวยัทางดานรางกาย  ดานสังคม ดานอารมณ ดานการคิดและ
สติปญญา ดานภาษา ดานจริยธรรม และ ดานการสรางสรรค 

ควรปรับปรุง 
 
 

ดี 
 
 

3 มีวัสดุอุปกรณและสื่อการเรียนรูเพื่อสงเสริมพัฒนาการเด็ก ควรปรับปรุง ดี 

4 มีมุมการเรียนรูสําหรับผูปกครอง ตองเรงปรับปรุง ดี 

 ดานการจัดสภาพแวดลอมของศูนยพฒันาเด็กเล็ก * * 

5 จัดสภาพหองเรียนใหมีแสงสวางและอากาศพอเพียง ปานกลาง ดี 

6 มีการปองกันแมลงและพาหะนําโรค ปานกลาง ดี 

7 จัดพื้นที่ใชสอยในหองเรียนไดสัดสวนที่เหมาะสมกับจํานวนเด็ก ควรปรับปรุง ปานกลาง 

8 หองน้ํา หองสวมถูกสุขลักษณะ ควรปรับปรุง ดี 

9 มีการกําจัดขยะมูลฝอยถูกสุขลักษณะ ปานกลาง ดี 

10 พื้นที่สนามเด็กเลนและเครื่องเลนมคีวามเหมาะสมและปลอดภัย ควรปรับปรุง ปานกลาง 

 ดานโภชนาการ * * 

11 สถานที่เตรียมอาหารหรือปรุงอาหารมีความสะอาดถูกสขุลักษณะ ควรปรับปรุง ดีมาก 

12 อุปกรณและภาชนะใสอาหารสะอาดและปลอดภัย ปานกลาง ดีมาก 

13 ผูประกอบและผูจัดเตรียมอาหารมีสุขอนามัยดี ปานกลาง ดีมาก 

14 น้ําดื่ม น้ําใช สะอาด พอเพียง ปานกลาง ดีมาก 

15 มีการใชเกลือเสริมไอโอดีนหรือน้ําปลาเสริมไอโอดีนในอาหาร ปานกลาง ดีมาก 

16 นมที่ใหเด็กดื่มเปนนมรสจืดและไมหมดอาย ุ ดีมาก ดีมาก 

 การดูแลสุขภาพ * * 

17 มีการตรวจสุขภาพทั่วไปของเด็กทุกคน ทุกวัน ปานกลาง ดีมาก 

18 มีการตรวจสุขภาพเด็กทุกคนปละสองครั้งจากเจาหนาที่สาธารณสุข ควรปรับปรุง ดีมาก 

19 มีการประเมินภาวะโภชนาการเด็กทุกคนอยางนอยปละสองครั้ง ควรปรับปรุง ดีมาก 
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จากตารางที่ 44 การประเมินและเปรียบเทียบสภาพการดําเนินงานดานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
พบวา จากจํานวนรายการประเมินทั้งหมด 19 รายการ พบวา มีอยู 2 รายการที่อยูในระดับ “ปานกลาง” คือ การจัด
พ้ืนที่ใชสอยในหองเรียน และ การจัดพื้นที่สนามเด็กเลนและเครื่องเลน ซึ่งพบวาสาเหตุที่ไมสามารถแกไขปญหา
และพัฒนางานดังกลาวใหอยูในระดับ “ดี” ขึ้นได เพราะศูนยพัฒนาเด็กเล็กดงพองยังมีขอจํากัดในเรื่องของพื้นที่
ใชสอยทั้งภายในและภายนอกอาคาร ซึ่งบางอยางจะตองใชเงินงบประมาณที่คอนขางมากในการปรับปรุงและตอ
เติมจึงสงผล 2 รายการขางตนไมบรรลุความคาดหวัง สวนรายการอื่นๆ พบวาอยูในระดับ “ดี”ขึ้นไป ทุกรายการ
ซึ่งถือวาบรรลุความคาดหวัง 
 
ตารางที่ 57 การประเมินและเปรียบเทียบสภาพการดําเนินงานดานคุณภาพเด็กปฐมวัย 
 

เปรียบเทียบผลการประเมิน 
 กอน-หลัง  
การนําโครงการลงสูการปฏิบัต ิ

ท่ี รายการประเมิน 

กอน หลัง 

 ดานการพัฒนาสมรรถนะตามวัย * * 

1 มีการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวและสุขภาวะทางกายของเด็ก ควรปรับปรุง ด ี

2 มีการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาทางสังคมของเด็ก ควรปรับปรุง ด ี

3 มีการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาทางอารมณของเด็ก ควรปรับปรุง ด ี

4 มีการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาทางภาษาของเด็ก ควรปรับปรุง ด ี

5 มีการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาทางการคิดและสติปญญาของเด็ก ควรปรับปรุง ด ี

6 มีการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาทางจริยธรรมของเด็ก ควรปรับปรุง ด ี

7 มีการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาทางความคิดสรางสรรคของเด็ก ควรปรับปรุง ด ี

 ดานสุขนิสัย สุขภาพกาย และสุขภาพจิต * * 

8 มีการจัดกิจกรรมสรางสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพใหแกเด็ก  ควรปรับปรุง ด ี

9 มีการบันทึกภาวะโภชนาการของเด็ก ปานกลาง ด ี

 ดานการปลกูฝงคณุธรรม จริยธรรม และคานิยมท่ีพึงประสงค * * 

10 
 

มีการจัดกิจกรรมการปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงค 8 ประการ
ของกระทรวงศึกษาธิการใหกับเด็ก 

ควรปรับปรุง 
 

ด ี
 

11 
 

มีการจัดกิจกรรมยกยองนักเรียนที่มีคณุธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงคตาม
เกณฑที่กําหนด 

ควรปรับปรุง 
 

ด ี
 

 
จากตารางที่ 57 การประเมินและเปรียบเทียบสภาพการดําเนินงานดานคุณภาพเด็กปฐมวัย จาก

จํานวนรายการประเมินรวมทั้งหมด 11 รายการ พบวา ทุกรายการมีการเปลี่ยนแปลงจากระดับเดิมไปสูระดับ “ดี” 
ทุกรายการ ซึ่งถือวาการนําโครงการลงสูการปฏิบัติบรรลุความคาดหวัง 
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ตารางที่ 58 การประเมินและเปรียบเทียบสภาพการดําเนินงานดานการสรางเครือขายและการมีสวนรวม 
 

การเปรียบเทียบ 

ระดับคะแนนการประเมิน ท่ี รายการประเมิน 

กอน หลัง 

1 มีการจัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันในชุมชนระหวางพอแม 
ผูดูแลเด็ก และเจาหนาที่ที่เกี่ยวของกับการพัฒนาเด็ก 

ตองเรงปรับปรุง ดี 

2 มีการจัดใหศูนยพัฒนาเด็กเล็กเปนแหลงความรูและบริการชุมชนในดาน 

การพัฒนาเด็ก 

ตองเรงปรับปรุง ดี 
 

 
จากตารางที่ 58 การประเมินและเปรียบเทียบสภาพการดําเนินงานดานการสรางเครือขายและ

การมีสวนรวม จากรายการประเมินทั้งหมด 2 รายการ พบวา หลังจากการนําโครงการลงสูการปฏิบัติแลวผลการ
ปฏิบัติงานมีความกาวหนาในทุกกิจรรมโดยมีระดับคะแนนการประเมินอยูในระดับ “ดีมาก” ทุกดาน ซึ่งถือวาการ
นําโครงการลงสูการปฏิบัติบรรลุความคาดหวัง 

จากผลการประเมินดังกลาวแสดงใหเห็นวาการนําโครงการลงสูการปฏิบัติโดยภาพรวมถือวา
บรรลุความคาดหวัง โดยมีเพียง 2 รายการในมาตรฐานที่ 3 ดานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก คือ รายการที่ 7 การจัดพื้นที่ใช
สอยในหองเรียนใหไดสัดสวนและมีความเหมาะสมกับจํานวนเด็ก และ รายการที่ 10 การจัดพื้นที่สนามเด็กเลน
และเครื่องเลนใหมีความเหมาะสมและปลอดภัย ที่พบวา ยังไมบรรลุความคาดหวังเพราะมีผลการประเมินอยูใน
ระดับ “ปานกลาง” ซึ่งถือวาต่ํากวาเกณฑที่ผูวิจัยและผูรวมวิจัยต้ังไว 

ทั้งนี้ สาเหตุที่ทําใหการนําโครงการลงสูการปฏิบัติประสบผลสําเร็จหรือบรรลุความคาดหวัง
ไดนั้น เปนเพราะการใชแผนปฏิบัติการที่เกิดจากการจัดกระทํารวมกันระหวางผูวิจัยและผูรวมวิจัยที่มีจุดเดนหลาย
ประการคือ 

1) เปนแผนที่เกิดจากการจัดกระทํารวมกันระหวางผูวิจัยและผูรวมวิจัยทุกคน โดยมี 
การวิเคราะหขอมูลตางๆ ที่เกี่ยวของอยางเปนระบบ 

2) เปนแผนที่มีการระดมทรัพยากรทางการบริหารที่มีอยูอยางจํากัดมาใชใหเกิดประโยชน 
เชนในดานงบประมาณนอกจากจะไดรับการสนับสนุนจากองคการบริหารสวนตําบลศิลาแลวยังมีการระดมทุน
จากแหลงตางๆ ที่มีอยูทั้งในและนอกชุมชนอีกดวย  สวนในดานบุคลากรมีขอไดเปรียบคือการมีบุคลากรที่มี
ความรูความชํานาญเฉพาะดานซึ่งเปนกลุมผูรวมวิจัยที่มาจากองคการบริหารสวนตําบลศิลา เชน พยาบาลวิชาชีพ 
นายชางโยธา นักวิชาการศึกษา เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน เปนตน และที่สําคัญคือชุมชนและผูมีสวน
เกี่ยวของในการจัดการศึกษาของศูนยพัฒนาเด็กเล็กดงพองไดใหความรวมมือและสนับสนุนการดําเนินงาน
โครงการเปนอยางดียิ่ง  

หลังจากการนําเสนอผลการประเมินดังกลาวเสร็จสิ้นลง ผูวิจัยและผูรวมวิจัยไดรวมกันจัด
กิจกรรมสังเกตผลเกี่ยวกับเทคนิควิธีและเครื่องมือที่ใชในการสังเกตผล ยอนหลังไปตั้งแตขั้นตอนการเตรียมการ 
การวางแผน และการปฏิบัติ มารวมกันวิเคราะหและขอสรุปรวมกัน ดังขอสรุปที่ไดในตารางที่ 59 
 



295 

ตารางที่ 59 ขอสรุปการสังเกตผลเกี่ยวกับเทคนิคและเครื่องมือที่ใชในการสังเกตผล 
 

 

 

เทคนิค/เครื่องมือในการสังเกต 
 

ผลการนาํไปใช 
 

 

ขอสังเกต 
 

ขอเสนอแนะ 

การสังเกตแบบมีสวนรวมและการบันทึก บรรลุวัตถุประสงค 
การสัมภาษณแบบไมเปนทางการ บรรลุวัตถุประสงค 
บันทึกภาคสนาม บรรลุวัตถุประสงค 
บันทึกอนุทิน บรรลุวัตถุประสงค 
เคร่ืองบันทึกเสียง บรรลุวัตถุประสงค 
เคร่ืองบันทึกภาพ บรรลุวัตถุประสงค 
เคร่ืองมือการวิจัยฉบับที่ 1 บรรลุวัตถุประสงค 
เคร่ืองมือการวิจัยฉบับที่ 2 บรรลุวัตถุประสงค 
เคร่ืองมือการวิจัยฉบับที่ 3 บรรลุวัตถุประสงค 
เคร่ืองมือการวิจัยฉบับที่ 4 บรรลุวัตถุประสงค 

 

-การใชเทคนิคและ
เคร่ืองมือแตละอยางหาก
นําไปใชโดยไมมีการ
ทบทวนรวมกันกอน 
มักจะเกิดปญหาในทาง
ปฏิบัติคือไมทราบวาใคร
จะเปนผูใชและจะใชใน
ขั้นตอนใด อยางไรบาง 
เปนตน 

 

-ในการใชเทคนิคและ
เครื่องมือในการ
สังเกตผลตางๆ นั้น 
กอนนําไปใชควรมี
การกําหนดรวมกัน
ระหวางผูวิจัยและผู
รวมวิจัยกอนทุกครั้ง 

 
จากตารางที่ 59 การสังเกตผลเกี่ยวกับเทคนิคและเครื่องมือที่ใชในการสังเกตผล พบวา เทคนิค

และเครื่องมือที่ใชในการสังเกตผลที่ไดนําไปใชบรรลุตามวัตถุประสงคทุกรายการ ซึ่งมีขอสังเกตวาในการใช
เทคนิคและเครื่องมือแตละอยางนั้น หากนําไปใชโดยไมมีการทบทวนรวมกันกอนมักจะเกิดปญหาในทางปฏิบัติ
คือไมทราบวาจะใชในกิจกรรมใด ใครเปนผูใชและจะใชในขั้นตอนใด อยางไรบาง เปนตน จึงมีขอเสนอแนะวา
ในการใชเทคนิคและเครื่องมือในการสังเกตผลนั้น กอนนําไปใชควรมีการกําหนดรวมกันระหวางผูวิจัยและผูรวม
วิจัยกอนทุกครั้งเพื่อหาแนวทางรวมกันวาเทคนิคและเครื่องมือในการสังเกตผลเหลานั้นจะนําไปใชในกิจกรรมใด 
เวลาใด และใครเปนผูใช เพื่อใหไดขอมูลที่ตองการอยางครบถวนสมบูรณนั่นเอง 

ผลจากการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูที่ผูวิจัยและผูรวมวิจัยไดดําเนินการรวมกันทําให
ผูวิจัยและผูรวมวิจัยเกิดการเรียนรูรวมกันดังนี้ 

- เกิดการเรียนรูเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเลาเรื่อง (story telling) เพื่อสะทอนใหเห็นสิ่งที่
ไดรวมกันคิดและลงมือปฏิบัติ  

- เกิดการเรียนรูเกี่ยวกับวิธีการนําเสนอความกาวหนาและผลการดําเนินงานโครงการที่ได
รวมกันลงมือปฏิบัติและนําผลที่ไดนั้นมาวิเคราะหและหาขอสรุปรวมกัน 

- เกิดการเรียนรูเกี่ยวกับการนําเทคนิควิธีและเครื่องมือการวิจัยที่ใชในการสังเกตผลมาใช 
พรอมทั้งเกิดการเรียนรูเกี่ยวกับการสังเกตผลของการใชเทคนิควิธีและเครื่องมือการวิจัยตางๆ เหลานั้น  

3) การสะทอนผลการดําเนินงาน เปนกิจกรรมสุดทายที่จัดใหมีขึ้นในขั้นตอนการสังเกตผล 
ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 25 มีนาคม 2554 ณ หองประชุมศิลาฟาใส องคการบริหารสวนตําบลศิลา เปนการนําเอาผลการ
บันทึกจากการสังเกตผลในขั้นตอนการปฏิบัติทั้งที่เปนผลการบันทึกจากการสังเกตแบบมีสวนรวม การสัมภาษณ
แบบไมเปนทางการ บันทึกอนุทิน เครื่องบันทึกเสียง และเครื่องบันทึกภาพที่ไดนําไปใช มานําเสนอเพื่อกอใหเกิด
การถกเถียงอภิปรายรวมกันเพื่อใหไดขอมูลที่ถูกตองและเพื่อการรับรูรวมกัน (ดูภาพที่ 84)  
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ภาพที่ 84 กิจกรรมการสะทอนผลการดําเนินงานในขั้นตอนการสังเกตผล 
 

ทั้งนี้ ผูวิจัยไดนําเอาเทคนิคการวิเคราะหหลังการปฏิบัติ (After Action Review: AAR) มาใช โดย
ใหผูรวมวิจัยทุกคนมีสวนรวม และอาศัยคําถามดังนี้คือ    

1) คาดหวังอะไรจากงานครั้งนี ้
2) สิ่งที่บรรลุความคาดหวังคืออะไร เพราะอะไร 

3) สิ่งที่ยังไมบรรลุความคาดหวังคืออะไร เพราะอะไร และ  
4) ถามีงานแบบนี้อีกเราจะปรับปรุงขอใดบาง อยางไร  
ผลจากการนําเอาเทคนิควิเคราะหหลังการปฏิบัติมาใชในการสะทอนผลการดําเนินงาน

ขั้นตอนการปฏิบัติซึ่งมีทั้งหมด 3 กิจกรรม คือ 1) การกําหนดแนวปฏิบัติรวมกัน 2) การประเมินสภาพการ
ดําเนินงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็กดงพองกอนนําแผนลงสูการปฏิบัติ และ 3) การนําแผนลงสูการปฏิบัติ สามารถ
สรุปไดดังนี้ 

1) สิ่งที่คาดหวังจากการดําเนินงานในขั้นตอนการปฏิบัติ ไดแก  
(1) การกําหนดแนวปฏิบัติรวมกัน มีความคาดหวังวาจะไดแนวปฏิบัติในการดําเนินงาน 

โครงการรวมกัน และไดเครื่องมือการวิจัยเพื่อใชในการเก็บรวบรวมขอมูลการปฏิบัติงาน 
(2) การประเมินสภาพการดําเนินงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็กดงพองกอนนําแผนลงสูการ 

ปฏิบัติ มีความคาดหวังวาจะไดขอมูลพ้ืนฐานกอนนําโครงการลงสูการปฏิบัติแลวนํามาเปรียบเทียบกับขอมูล หลัง
การนําโครงการไปปฏิบัติเพื่อใหเห็นถึงความกาวหนาหรือความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น  

(3) การนําแผนลงสูการปฏิบัติ มีความคาดหวังวาเมื่อนําโครงการลงสูการปฏิบัติแลวจะ 
สามารถแกปญหาหรือพัฒนางานนั้นๆ ใหอยูในระดับ “ดี” ไดทุกงาน  

2) สิ่งที่บรรลุความคาดหวัง คือ การดําเนินงานทั้ง 3 กิจกรรมเปนไปตามที่คาดหวังทุก
กิจกรรมดังนี้ 

(1) ไดแนวปฏิบัติในการดําเนินงานโครงการรวมกัน และไดเครื่องมือการวิจัยเพื่อใชใน 
การเก็บรวบรวมขอมูลการปฏิบัติงาน  

(2) ไดขอมูลพ้ืนฐานกอนนําโครงการลงสูการปฏิบัติมาไวเปรียบเทียบกับขอมูลหลังการ 
นําโครงการไปปฏิบัติเพื่อใหเห็นถึงความกาวหนาหรือความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น  

(3) ไดนําโครงการลงสูการปฏิบัติซึ่งผลจากการดําเนินงานพบวาในภาพรวมอยูในระดับ  
“ดี” ทุกโครงการ 
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3) สิ่งที่ยังไมบรรลุความคาดหวัง พบวา 
(1) ในมาตรฐานที่ 2 ดานบุคลากร ขอ 1 การแตงตั้งหัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กที่ไม

เปนไปตามเกณฑที่กําหนดเนื่องจากยังไมมีครูผูดูแลเด็กคนใดมีคุณสมบัติครบถวนตามเกณฑที่จะไดรับการ
แตงตั้งเปนหัวหนาศูนย ซึ่งผูวิจัยและผูรวมวิจัยไดรวมกันแกไขปญหานี้โดยการจัดสงหนังสือเพื่อขอรับทุนจาก
หนวยงานตนสังกัดใหแกครูทุกคนแลว 

(2) ในมาตรฐานที่ 3 ดานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก พบวาในดานการจัดสภาพแวดลอมมีสิ่งที่
ยังไมบรรลุความคาดหวังอยูจํานวน 2 รายการคือ 1) การจัดพื้นที่ใชสอยในหองเรียน พบวา ยังไมเปนไปตามที่
กําหนดเพราะในปจจุบันหองเรียนมีเพียงหองเดียวจึงยังไมสามารถบริหารจัดการเรื่องการใชสอยไดอยางเต็มที่นัก 
และ 2) พ้ืนที่สนามเด็กเลนยังไมเอื้ออํานวยเพราะศูนยพัฒนาเด็กเล็กดงพองมีพ้ืนที่คอนขางจํากัด ซึ่งหากจะมี
สนามเด็กเลนก็จะตองปรับปรุงเปนสนามเด็กเลนใหมีรูปแบบและขนาดที่เหมาะสมกับพื้นที่ใชสอยซึ่งอาจตองใช
งบประมาณในการดําเนินการที่มากขึ้น  

4) ขอเสนอแนะในการปรับปรุงและพัฒนางาน พบวา ผูรวมวิจัยไดใหขอเสนอแนะวาใน
การปฏิบัติงานใดๆ ก็ตามถาหากจะใหบรรลุวัตถุประสงคไดอยางมีประสิทธิภาพจะตองมีการบริหารจัดการที่ดี
และที่สําคัญจะตองอาศัยการมีสวนรวมของผูเกี่ยวของใหมากที่สุดจึงจะทําใหงานนั้นๆ สําเร็จสมบูรณลงได สวน
ในมาตรฐานที่ยังไมบรรลุเปาหมายนั้นใหนําไปใชเปนขอมูลเพื่อการวางแผนใหมตอไป และมาตรฐานใดที่บรรลุ
เปาหมายแลวก็ควรดําเนินการตอไปเพื่อใหเกิดการพัฒนาที่ตอเนื่องและยั่งยืน 

นอกจากนี้  ผู วิจัยและผูรวมวิจัยยังไดรวมกันสะทอนผลการดําเนินงานเกี่ยวกับการ
เปลี่ยนแปลง การเรียนรู และองคความรูจากการปฏิบัติจริง โดยอาศัยขอมูลที่ไดจากการสังเกตผลการดําเนินงาน
ในขั้นตอนนําโครงการลงสูการปฏิบัติ ซึ่งเปนขอมูลที่ไดจากการสังเกตผล ทั้งจากการสังเกตแบบมีสวนรวม  
การบันทึกภาพ การบันทึกเสียง และการจดบันทึก โดยประเด็นในการสังเกตและบันทึกเปนเรื่องเกี่ยวกับการ
เปลี่ยนแปลงในกิจกรรมและการปฏิบัติ การเปลี่ยนแปลงในคําอธิบายหรือนิยามของสิ่งที่ปฏิบัติ การเปลี่ยนแปลง
ในความสัมพันธทางสังคมของผูรวมวิจัยและผูเกี่ยวของและรูปแบบองคการ การเรียนรูหรือการพัฒนาตนเองจาก
การรวมในการวิจัย ความรูใหมที่เกิดขึ้น ซึ่งไดขอสรุปจากการสังเกตดังนี้ 

การเปลี่ยนแปลงจากการปฏิบัติ 
การเปลี่ยนแปลงจากการปฏิบัติจริงที่เกิดขึ้นในขั้นตอนการปฏิบัติ เปนการเปลี่ยนแปลงที่

เกิดขึ้นโดยจําแนกไดเปน 2 ลักษณะ คือ การเปลี่ยนแปลงที่คาดหวัง และการเปลี่ยนแปลงที่ไมคาดหวัง ดังนี้ 
1) การเปลี่ยนแปลงที่คาดหวัง พบวา ในประเด็นที่ผูวิจัยและผูรวมวิจัยคาดหวังวา เมื่อนํา

โครงการทั้ง 4 ลงสูการปฏิบัติแลวจะมีผลทําใหผานเกณฑการประเมินคุณภาพตามเกณฑมาตรฐานกลางการ
ดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ทั้ง 5 ดาน คือ 1) ดานการบริหารจัดการ/การจัด
โครงสรางองคการ 2) ดานบุคลากร  3) ดานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 4) ดานคุณภาพเด็กปฐมวัย และ 5) ดานการสราง
เครือขายและการมีสวนรวม อยูในระดับ “ดี”ขึ้นไป ทุกดานนั้น โดยรวมแลวพบวาการเปลี่ยนแปลงเปนไปตามที่
คาดหวังดังนี้ 

โครงการที่ 1 โครงการยกระดับมาตรฐานการดําเนินงานดานบุคลากรและการบริหาร
จัดการ จัดขึ้นเพื่อแกไขปญหาและพัฒนางานตามมาตรฐานที่ 1 และ 2 พบวา มีผลการประเมินตามเกณฑ
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มาตรฐานกลางขององคกรปกครองสวนทองถิ่นหลังการนําโครงการสูการปฏิบัติอยูในระดับ “ดี” ขึ้นไปทุกดาน 
และมีเพียง 1 รายการที่พบวายังอยูในระดับปานกลางคือการแตงตั้งหัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กใหเปนไปตาม
เกณฑที่กําหนดซึ่งสาเหตุที่การแตงตั้งหัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กไมเปนไปตามเกณฑที่กําหนดเนื่องดวยยังไมมีครู
คนใดมีคุณสมบัติครบถวนตามเกณฑที่กําหนดจึงไมสามารถทําการแตงตั้งได 

โครงการที่ 2 โครงการยกระดับมาตรฐานการดําเนินงานดานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จัดขึ้น
เพื่อแกไขปญหาและพัฒนางานตามมาตรฐานที่ 3 พบวา จากจํานวนรายการประเมินทั้งหมด 19 รายการ มีเพียง 2 
รายการที่อยูในระดับ “ปานกลาง” คือ การจัดพื้นที่ใชสอยในหองเรียน และการจัดพื้นที่สนามเด็กเลนและ 
เครื่องเลน ซึ่งจากการสังเกตพบวาสาเหตุที่ไมสามารถแกไขปญหาดังกลาวไดเปนเพราะวาพื้นที่ใชสอยภายใน
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กมีจํากัด และการปรับปรุงสภาพอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอมยังไมเสร็จสมบูรณ จึงไมสามารถ
จัดหองเรียนและสนามเด็กเลนใหเปนไปตามเกณฑดังกลาวได  

โครงการที่ 3 โครงการยกระดับมาตรฐานการดําเนินงานดานคุณภาพเด็กปฐมวัย จัดขึ้น
เพื่อแกไขปญหาและพัฒนางานตามมาตรฐานที่ 4 พบวา จากจํานวนรายการประเมินรวม 11 รายการ มีจํานวน
รายการประเมิน 1 รายการคือการบันทึกภาวะโภชนาการของเด็กอยูในระดับ “ดีมาก” สวนอีก 10 รายการ พบวา 
อยูในระดบั “ดี” ทุกรายการ ซึ่งถือวาการนําโครงการลงสูการปฏิบัติบรรลุความคาดหวัง 

โครงการที่ 4 โครงการยกระดับมาตรฐานการดําเนินงานดานการสนับสนุนจากชุมชน  
จัดขึ้นเพื่อแกไขปญหาและพัฒนางานตามมาตรฐานที่ 5 พบวา หลังจากการนําโครงการลงสูการปฏิบัติแลวผลการ
ปฏิบัติงานมีความกาวหนาในทุกกิจรรมโดยมีระดับคะแนนการประเมินอยูในระดับ “ดีมาก” ทุกดาน ซึ่งถือวาการ
โครงการลงสูการปฏิบัตินั้นบรรลุความคาดหวัง 

2) การเปลี่ยนแปลงที่ไมคาดหวัง เกิดขึ้นใน 3 ระดับ คือ ระดับตัวบุคคล  ระดับกลุมบุคคล 
และระดับองคการ ซึ่งสรุปไดดังนี้ 

(1) ระดับตัวบุคคล ประกอบดวย ครู  นักเรียน  ผูปกครองนักเรียน  กรรมการศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก บุคลากรจากองคการบริหารสวนตําบลศิลา มีการเปลี่ยนแปลงที่ไมคาดหวังดังนี้ 

ครู พบวา มีพฤติกรรมในการเตรียมการสอนที่ดีขึ้น สังเกตไดจากมีการเตรียม      
การสอน เตรียมอุปกรณและสื่อการเรียนการสอนทุกครั้งกอนทําการสอนหรือจัดกระบวนการเรียนรู และมีการ
จัดแบงเวลาในการจัดทํากิจกรรมอยางเปนขั้นตอนกวาที่เคยเปนมา 

นักเรียน พบวา มีความสนใจในกิจกรรมการจัดการเรียนรูของครูมากขึ้น สังเกตได
จากการใหความรวมมือกับครูเปนอยางดีในทุกกิจกรรมที่ครูจัดขึ้น มีการเขารวมกิจกรรมที่ครูจัดขึ้นอยางสนใจ 
และบางคนไมรองใหงอแงอยางที่เคยเปนมา นอกจากนี้ยังพบวานักเรียนสวนใหญมีพัฒนาการในทุกดานดีขึ้น 
สังเกตไดจากแบบประเมินพัฒนาการของครูและสภาพที่พบเห็นจริง 

ผูปกครองนักเรียน พบวา ใหความรวมมือในการจัดกิจกรรมที่ทางศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กจัดทํามากขึ้น เชน มาประชุมทุกครั้งที่มีการนัดหมาย และรวมบริจาคเงินเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาศูนย
พัฒนาเด็กเล็กดงพอง เปนตน 

คณะกรรมการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก พบวา เขาใจบทบาทหนาที่ของตนเองมากยิ่งขึ้น 
และเขารวมในการประชุมของคณะกรรมการศูนยพัฒนาเด็กเล็กทุกครั้ง 
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บุคลากรจากองคการบริหารสวนตําบลศิลา พบวา มีการนําความรูที่ไดจากการ
ปฏิบัติรวมกันไปพัฒนางานประจําของตนเอง เชน บุคลากรจากกองสาธารณสุขมีการนําโครงการตางๆ ที่จัดทํา
ขึ้นเพื่อการวิจัยไปบูรณาการเขากับงานประจําของตน เชน กิจกรรมการตรวจสุขภาพ กิจกรรมปูยาเลี้ยงหลาน และ
กิจกรรมการเสริมสรางภาวะโภชนาการ เปนตน 

(2) ระดับกลุมบุคคล  ประกอบดวย  กลุมคณะกรรมการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  กลุม
ผูปกครองนักเรียน  และ กลุมบุคลากรจากองคการบริหารสวนตําบลศิลา มีการเปลี่ยนแปลงดังนี้ 

กลุมคณะกรรมการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก พบวา เขาใจบทบาทและหนาที่ของกลุมมาก
ยิ่งขึ้น สังเกตไดจากมีการจัดประชุมเพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับการพัฒนางานกันบอยครั้งขึ้น และมีการระดม
ทรัพยากรเพื่อการจัดการศึกษาของศูนยพัฒนาเด็กเล็กดงพองเพิ่มขึ้น รวมทั้งมีการประสานงานกับคนในชุมชน
เพื่อใหเขารวมในการพัฒนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กมากยิ่งขึ้น 

กลุมผูปกครองนักเรียน พบวา ใหความรวมมือในการทํางานของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ดงพองมากยิ่งขึ้น และใหความสนใจในพัฒนาการของบุตรหลานมากยิ่งขึ้น  

กลุมบุคลากรจากองคการบริหารสวนตําบลศิลา พบวา สามารถนํางานที่ไดรวมกัน
เรียนรูไปพัฒนางานประจําของตนเองไดอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และรูจักการบูรณาการงานของทุกๆ สวน
ในหนวยงานเขาดวยกัน 

(3) ระดับองคการ ประกอบดวย ศูนยพัฒนาเด็กเล็กดงพอง  หมูบานดงพอง และ 
องคการบริหารสวนตําบลศิลา มีการเปลี่ยนแปลงดังนี้ 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กดงพอง พบวา มีสภาพการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมในทุกๆ ดานไม
วาจะเปนดานบุคลากรและการบริหารจัดการ ดานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ดานคุณภาพเด็กปฐมวัย และดานการ
สนับสนุนจากชุมชน และที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางเดนชัดคือการพัฒนาดานอาคารสถานที่ เชน มีโรงอาหารใหม 
และมีการปรับปรุงอาคารและสภาพแวดลอมใหม เปนตน 

หมูบานดงพอง พบวา ชุมชนใหความสนใจในการสงบุตรหลานเขาเรียนในศูนย
พัฒนาเด็กเล็กดงพองมากขึ้น สังเกตไดจากในปที่ผานมาจะมีผูปกครองเด็กนักเรียนบางสวนสงบุตรหลานของตน
ไปเรียนในโรงเรียนเอกชนนอกหมูบาน แตในปการศึกษา 2554 พบวายังไมมีเด็กคนใดที่ไปสมัครเขาเรียนใน
โรงเรียนนอกเขตหมูบาน 

องคการบริหารสวนตําบลศิลา พบวา ผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลศิลา ได
มองเห็นความสําคัญของการจัดการศึกษาปฐมวัย จนกระทั่งมีนโยบายใหจัดสรางศูนยพัฒนาเด็กเล็กแหงใหม
เพิ่มขึ้นอีก 1 แหงในตําบลศิลาเพื่อรองรับการเจริญเติบโตของประชากรกอนวัยเรียนในเขตตําบลที่มีจํานวนมาก
ขึ้นทุกขณะ   

การเรียนรูจากการกระทําหรือการปฏิบัติ 
การเรียนรูจากการปฏิบัติจริงในกิจกรรมนี้พบวาไดเกิดขึ้นทั้งในระดับตัวบุคคล และระดับ

กลุมบุคคล และระดับองคการ ดังนี้ 
1) ระดับตัวบุคคล ประกอบดวย ผูวิจัย ครู   ผูปกครองนักเรียน  กรรมการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

และ บุคลากรจากองคการบริหารสวนตําบลศิลา พบวาเกิดการเรียนรูจากการปฏิบัติจริงดังนี้  
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(1) ผูวิจัย พบวา เกิดการเรียนรูวาในขั้นตอนการปฏิบัตินั้นมีความคาบเกี่ยวกับกับ
ขั้นตอนการสังเกตผลจึงสามารถดําเนินการไปพรอมๆ กันได และไดเรียนรูวาการที่จะใหผูรวมวิจัยเขามามีสวน
รวมในการทํางานอยางพรอมเพรียงนั้น ผูวิจัยจะตองเปนผูที่เปยมไปดวยมนุษยสัมพันธ และเขาถึงผูรวมวิจัยทุกคน 

(2) ครู พบวา เกิดการเรียนรูเกี่ยวกับการพัฒนางานประจําของตนเอง เชน สามารถจัดทํา
หลักสูตรทองถิ่น  เขียนแผนการจัดกระบวนการเรียนรู และจัดทําบันทึกอื่นๆ ที่เกี่ยวของได รวมทั้งมีความ 
สามารถในการจัดกระบวนการเรียนรูที่สงเสริมพัฒนาการเด็กไดเปนอยางดี 

(3) ผูปกครองนักเรียน พบวา สามารถดูแลและสงเสริมพัฒนาการของบุตรหลานของ
ตนเองไดมากขึ้น สังเกตไดจากเด็กนักเรียนสวนใหญมีพัฒนาการในทุกดานดีขึ้น มีสุขภาพอนามัยที่ดีขึ้น และมี
ความพรอมในการเรียนมากขึ้น 

(4) กรรมการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก พบวา สามารถบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็กไดดีขึ้น
กวาเดิม สังเกตไดจากมีการจัดการประชุมบอยครั้งขึ้นและมีการระดมทรัพยากรทางการบริหารมาชวยใน 
การพัฒนางานมากขึ้น 

(5) บุคลากรจากองคการบริหารสวนตําบลศิลา พบวา สามารถพัฒนางานของตนเองได
ดียิ่งขึ้น  สังเกตไดจากผลการปฏิบั ติงานประจําของหนวยงานที่ เกี่ยวของกับการบริหารจัดการศึกษามี
ความกาวหนาและไดผลดียิ่งขึ้นจนมีผูมาศึกษาดูงานอยูเนืองๆ 

2) ระดับกลุมบุคคล ประกอบดวย กลุมคณะกรรมการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก กลุมผูปกครอง
นักเรียน  และ กลุมบุคลากรจากองคการบริหารสวนตําบลศิลา เกิดการเรียนรูจากการปฏิบัติจริงดังนี้ 

(1) กลุมคณะกรรมการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก พบวา มีความสามารถในการบริหารจัดการ
เกี่ยวกับงานตามบทบาทและหนาที่มากขึ้น เชน มีการรวมกันจัดประชุมและวางแผนการทํางานไดอยางเปนระบบ
มากขึ้น เปนตน 

(2) กลุมผูปกครองนักเรียน พบวา สามารถนําความรูที่ไดเกี่ยวกับการพัฒนาสมรรถนะ
ของเด็กปฐมวัยไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน เชน การดูแลสุขภาพบุตรหลาน การรูจักเลือกอาหารที่มีคุณภาพ
ใหกับเด็กไดรับประทาน และการสรางสุขนิสัยที่ดีใหกับบุตรหลาน เปนตน 

(3) กลุมบุคลากรจากองคการบริหารสวนตําบลศิลา พบวา สามารถนําความรูที่ไดไป
ประยุกตใชในงานประจํา เชน มีการบูรณาการงานรวมกันในสํานักงาน เชน บุคลากรจากกองสาธารณสุขสามารถ
บูรณาการงานโครงการรวมกับกองการศึกษา เชน จัดใหมีโครงการสรางเสริมสุขภาพ กิจกรรมการสงเสริม
โภชนาการสําหรับเด็ก กิจกรรมปูยาเลี้ยงหลาน เปนตน 

3) ระดับองคการ ประกอบดวย ศูนยพัฒนาเด็กเล็กดงพอง และ องคการบริหารสวนตําบล
ศิลา เกิดการเรียนรูจากการปฏิบัติจริงดังนี้ 

(1) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กดงพอง พบวา สามารถบริหารจัดการงานไดอยางเปนระบบมาก
ขึ้น รวมทั้งมีความสามารถในการประสานความรวมมือระหวางคนในชุมชนและผูเกี่ยวของไดมากขึ้น 

(2) องคการบริหารสวนตําบลศิลา พบวา สามารถนําความรูที่ไดจากการปฏิบัติไป
กําหนดเปนนโยบายในการบริหารจัดการศึกษาของหนวยงาน เชน การวางนโยบายและแผนเพื่อจัดสรางศูนย
พัฒนาเด็กเล็กแหงใหมขึ้นในตําบลศิลาอกีจํานวน 1 แหง 
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ความรูใหมท่ีเกิดขึ้น 
ความรูใหมที่เกิดขึ้นในขั้นตอนการปฏิบัติ เปนความรูที่เกิดขึ้นจากการนําแผนปฏิบัติการ 

(action plan) ที่เกิดจากการจัดกระทํารวมกันระหวางผูวิจัยและผูรวมวิจัย ซึ่งเปนตัวสอดแทรกหลัก (main 
intervention) และการใชหลักองครวม (holistic approach) ที่ถือเปนตัวสอดแทรกเสริม (additional intervention) 
ไปลงมือปฏิบัติ ซึ่งผลจากการลงมือปฏิบัติพบวาการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการทุกโครงการในภาพรวมบรรลุ
เปาหมายที่คาดหวังอันเปนผลมาจากการดําเนินงานภายใตแนวคิดและหลักองครวมนั่นเอง 
 

ขั้นตอนที่ 5 การสะทอนผล (reflecting)  

ผูวิจัยและผูรวมวิจัยไดรวมกันจัดกิจกรรมการสะทอนผลขึ้นเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2554 ณ  
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กดงพอง โดยไดนําเอาผลการบันทึกจากการสังเกตผลในทุกขั้นตอนที่ผานมา คือ ขั้นตอนการ
เตรียมการ ขั้นตอนการวางแผน ขั้นตอนการปฏิบัติ และขั้นตอนการสังเกตผล ทั้งที่เปนผลการบันทึกจากการ
สังเกตแบบมีสวนรวมและการบันทึก การสัมภาษณแบบไมเปนทางการ บันทึกภาคสนาม บันทึกอนุทิน เครื่อง
บันทึกเสียง และเครื่องบันทึกภาพ นํามาเสนอเพื่อกอใหเกิดการถกเถียงอภิปรายรวมกัน ทั้งนี้ตามแนวคิดหนึ่งของ
การพัฒนาเทคโนโลยีแบบมีสวนรวมที่นํามากลาวถึงขางตนดวยวา “...ปจจัยดานการสะทอนกลับของปญหาจาก
การดําเนินงาน (action-reflection) ซึ่งจัดในรูปของการถกเถียงอภิปรายกัน..กิจกรรมนี้จะชวยพัฒนาความสามารถ
ของชุมชนใหเกิดความคิดรวบยอด รูจักจับกฎเกณฑทางทฤษฎีจากกิจกรรมตางๆ ที่ไดดําเนินกันมา...”  

กิจกรรมการสะทอนผลในครั้งนี้ เริ่มตนจาก  ผู วิจัยและผูรวมวิจัยรวมกันสะทอนผล 
การดําเนินงานขั้นตอนตางๆ ที่ผานมา เริ่มต้ังแตขั้นตอนการเตรียมการ ขั้นตอนวางแผน ขั้นตอนการปฏิบัติ และ
ขั้นตอนการสังเกตผล โดยไดจัดกิจกรรมการระดมสมองเพื่อหาขอสรุปรวมกันวาแตละขั้นตอนประกอบไปดวย
กิจกรรมอะไรบาง และกิจกรรมนั้นๆ กระทําสําเร็จหรือไมสําเร็จ พรอมทั้งผลการลงความเห็นของผูรวมวิจัยวา
รับรอง หรอืไมรับรอง ซึ่งจากการดําเนินการดังกลาวไดขอสรุปดังตารางที่ 60 
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ตารางที่ 60 สรุปผลการปฏิบัติงานยอนหลังตั้งแตขั้นตอนการเตรียมการ การวางแผน และการปฏิบัติและ 
การสังเกตผล 

 

ผลการปฏิบัต ิ ความเห็นของผูรวมวิจัย 
ขั้นตอน กิจกรรม 

สําเร็จ ไมสําเร็จ รับรอง ไมรับรอง 
 

การเตรียมการ 
 

 

1. การเปดตัวโครงการวิจัย
และนําเสนอกรอบแนวคิด
การวิจัย 

2. การนําเสนอแนวคิดเชิง
เทคนิคที่จะนํามาใชในการ
วิจัย 

3. กิจกรรมเยี่ยมบาน
ผูปกครองนักเรียน 

4. การจัดทําปฏิทินการ
ดําเนินงานเพื่อการวิจัย และ
การจัดกิจกรรมการ
สะทอน-ผล 

 

 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

การวางแผน 
 

1. การวิเคราะหสภาพของงาน
ที่ตองการพัฒนาหรือ
ตองการเปลี่ยนแปลง  

2. การจัดทําแผนปฏิบัติการ 

3. การสะทอนผลการ
ดําเนินงาน 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 
 

 

การปฏิบัต ิ
 

 

1. การกําหนดแนวปฏิบัติ
รวมกัน 

2. การประเมินสภาพการ
ดําเนินงานของศูนยพัฒนา
เด็กเล็กดงพอง กอนนําแผน
ลงสูการปฏิบัติ 

3. การนําแผนลงสูการปฏิบัติ 
 

 

 

 
 

 
 
 

 

 

 
 

 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

การสังเกต 
 
 
 
 
 

 

1. การกําหนดรูปแบบและ
วิธีการสังเกตผล  

2. การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรู 

3. การสะทอนผลการ
ดําเนินงาน 
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จากตารางที่ 60 สรุปผลการปฏิบัติงานยอนหลังตั้งแตขั้นตอนการเตรียมการ การวางแผน  
การปฏิบัติ และการสังเกตผล พบวา การดําเนินงานทุกกิจกรรมในแตละขั้นตอนบรรลุผลสําเร็จทุกกิจกรรม และ 
ผูรวมวิจัยลงความเห็นรับรองวากิจกรรมทุกกิจกรรมไดทําสําเร็จจริง 

จากนั้น ผูวิจัยและผูรวมวิจัยไดนําเอาเทคนิคการถอดบทเรียน (lesson distilled) มาใชในการ
ทบทวนประสบการณการนําโครงการที่ผานมาในแงมุมตางๆ เพื่อใหเห็นถึงรายละเอียดของเหตุปจจัยทั้งภายใน
และภายนอกซึ่งทําใหเกิดผลอยางที่เปนอยู ทั้งที่สําเร็จหรือไมสําเร็จ รวมทั้งนําเอาแนวคิดการสะทอนผลเชิง
วิพากษตามทศันะของ Heron (1996 อางถึงใน สุวิมล วองวาณิช, 2549) มาประยุกตใชรวมกัน โดยกิจกรรมนี้ผูวิจัย
และผูรวมวิจัยไดรวมกันถอดบทเรียนเกี่ยวกับการนําโครงการของตนลงสูการปฏิบัติเพื่อหาขอสรุปรวมกัน 

ทั้งนี้ กอนดําเนินการจัดกิจกรรมการถอดบทเรียน ผูวิจัยและผูรวมวิจัยไดจัดลําดับขั้นตอนใน
การถอดบทเรียนดังนี้คือ 1) ขั้นเตรียมการ 2) ขั้นดําเนินการถอดบทเรียน และ 3) ขั้นรายงานการถอดบทเรียน โดย
ในแตละขั้นตอนมีรายละเอียดของการดําเนินการดังนี้ 

1) ขั้นเตรียมการ มีการดําเนินการดังนี้  
(1) การสรางทีมงานเพื่อชวยในการดําเนินการจัดกิจกรรมการถอดบทเรียน จํานวน 8 

คน ซึ่งไดแก นายชยานนท มนเพียรจันทร  นางสาวสุชานันท พรหมกัณฑ  นางพิชามญชุ วุทธิสิทธิ์  นางธนพร 
ตระกาลไทย  นางสมพร  บุตรพุฒ  นายวิมล ศรีละโคตร  นายกริช กองทอง และนายพินัย หลาสุด โดยทีมงาน
เหลานี้ไดมาการคัดเลือกของผูรวมวิจัยทุกคน 

(2) การกําหนดบทบาทหนาที่ของทีมงานถอดบทเรียน ซึ่งประกอบดวย 
(2.1) หัวหนาทีมหรือผูเอื้อ คือ นายชยานนท มนเพียรจันทร ทําหนาที่เปนผูที่ทํา

ใหการถอดบทเรียนในการดําเนินงานใหเปนไปอยางราบรื่นและบรรลุเปาหมายที่กําหนด 
(2.2) ผูอํานวยกระบวนการ คือ นางพิชามญชุ  วุทธิสิทธิ์ เปนผูที่กระตุนใหผูรวม 

ถอดบทเรียนไดแลกเปลี่ยนประสบการณและความคิดเห็นจากกิจกรรมที่ไดปฏิบัติ  
(2.3) ผูจดบันทึก คือ นางธนพร ตระกาลไทย  ผูบันทึกเสียง คือ นางสาวสุชานันท 

พรมกัณฑ และผูบันทึกภาพคือ นายกริช กองทอง ทําหนาที่บันทึกผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู ประสบการณ การ
อภิปรายของผูรวมถอดบทเรียน พรอมทั้งรวมกันเรียบเรียงเปนเรื่องราวตั้งแตเริ่มตนจนสิ้นสุดการดําเนินงาน 

(2.4) ผูประสานงาน คือ นายพินัย  หลาสุด  นายวิมล ศรีละโคตร และนางสมพร 
บุตรพุฒ รวมทําหนาที่เปนผูชวยเหลือใหทีมงานถอดบทเรียนในการประสานความรวมมือและชวยกระตุนใหผู
รวมวิจัยมีความตื่นตัวพรอมที่จะรวมแลกเปลี่ยนเรียนรูอยูตลอดเวลา  

(2.5) การกําหนดประเด็นในการถอดบทเรียน ซึ่งผูวิจัยและผูรวมวิจัยไดรวมกัน
กําหนดประเด็นการถอดบทเรียน ดังนี้  (1) โครงการที่ไดทําไปแลวคืออะไร  (2) การนําโครงการลงสูการปฏิบัติ
ประสบผลสําเร็จหรือไม  (3) มีกิจกรรมใดบางที่ประสบผลสําเร็จ เพราะอะไร (4) มีกิจกรรมใดที่ยังไมประสบ
ผลสําเร็จ เพราะอะไร (5) หากจะดําเนินงานโครงการนั้นตอไปอีกจะทําอยางไร และ (6) ความพึงพอใจตอผล
โครงการนั้นเปนอยางไร 

(3) การเลือกเทคนิคการถอดบทเรียน ซึ่งผูวิจัยและผูรวมวิจัยไดเลือกเอาเทคนิคการถอด
บทเรียน (lessen distilled) มาประยุกตใชรวมกับเทคนิคการสะทอนผลเชิงวิพากษตามทัศนะของ Heron (1996 
อางถึงใน สุวิมล วองวาณิช, 2549)  
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2) ขั้นดําเนินการถอดบทเรียน  เริ่มตนขึ้นดวยการสรางบรรยากาศ เพื่อใหผู เขารวม 
การถอดบทเรียนมีความผอนคลายเปนกันเอง ซึ่งผูวิจัยและผูรวมวิจัยไดรวมกันรองเพลงประกอบกายบริหารเพื่อ
สรางความพรอมและสรางบรรยากาศที่ผอนคลายกอนการถอดบทเรียนโดยใชเวลาประมาณ 5 นาที จากนั้น
หัวหนาทีมงานถอดบทเรียน คือ นายชยานนท  มนเพียรจันทร และ ผูอํานวยกระบวนการ คือ นางพิชามญช  
วุทธิสิทธิ์ ไดรวมกันช้ีแจงใหผูรวมถอดบทเรียนเขาใจวัตถุประสงคและวิธีดําเนินกิจกรรมเพื่อใหสามารถทบทวน
ความทรงจําจากการเขารวมกิจกรรมที่ผานมากอนที่จะนําเขาสูประเด็นสําคัญของการถอดบทเรียน  จากนั้นแตละ
ทีมงานโครงการไดสงตัวแทนของแตละโครงการมานําเสนอผลการดําเนินงานโครงการของตนเพื่อใหผูวิจัยและ 
ผูรวมวิจัยไดรับรูรวมกัน โดยประเด็นของการนําเสนอมี 6 ขอ คือ 1) โครงการที่ไดทําไปแลวคืออะไร 2) การนํา
โครงการลงสูการปฏิบัติประสบผลสําเร็จหรือไม 3) มีกิจกรรมใดบางที่ประสบผลสําเร็จ เพราะอะไร   
4) มีกิจกรรมใดที่ยังไมประสบผลสําเร็จ เพราะอะไร  5) หากจะดําเนินงานโครงการนั้นตอไปอีกจะทําอยางไร 
และ 6) ความพึงพอใจตอผลโครงการนั้นเปนอยางไร ซึ่งจะขอยกเอาคําพูดของตัวแทนทีมงานโครงการ 
แตละทานไดนําเสนอไว ดังนี้ 
 

“...ทีมงาน ค. 1 รับผิดชอบในโครงการที่ 1 คือโครงการยกระดับมาตรฐานการดําเนินงาน
ดานบุคลากรและการบริหารจัดการ ซึ่งมีกิจกรรมในโครงการรวม 2 กิจกรรม คือ 1) กิจกรรมการพัฒนาระบบ
บริหารจัดการ และ 2) การจัดอบรมใหความรูและการ ศึกษาดูงาน โดยโครงการนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงคเพื่อ
ปรับปรุงและพัฒนา พัฒนาการบริหารจัดการ ศึกษาของศูนยพัฒนาเด็กเล็กดงพองและเพื่อยกระดับมาตรฐานการ
ดําเนินงานในมาตรฐานที่ 1 และ 2  คือ มาตรฐานดานการบริหารจัดการ/การจัดโครงสรางองคการและมาตรฐาน
ดานบุคลากร ใหอยูใน“ระดับดี”ขึ้นไปทุกดาน ซึ่งผลจากการนําโครงการลงสูการปฏิบัติพบวาทุกกิจกรรมเกิดผล
สําเร็จและบรรลุตามวัตถุประสงคที่คาดหวังจนสงผลใหการประเมินผลการดําเนินงานตามมาตรฐานฯ อยูใน
ระดับ “ดี” ขึ้นไปเกือบทุกมาตรฐาน ยกเวนในมาตรฐานที่ 2 ดานบุคลากร พบวา การแตงตั้งหัวหนาศูนยพัฒนา
เด็กเล็กยังไมเปนไปตามที่กําหนดแตขณะนี้ก็ไดมีการแกไขปญหาดังกลาวแลวโดยใหครูในศูนยไปศึกษาตอให
ตรงกับสายงาน  ซึ่งโดยภาพรวมแลวโครงการที่ 1 ถือวาประสบผลสําเร็จสูงแตถาหากจะใหเกิดการพัฒนางานที่
ยั่งยืนก็ควรจะสานตอโครงการนี้ตอไป...” 

(นายพินัย  หลาสุด, 30 มีนาคม 2554) 
(ดูภาพที่ 85) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 85  นายพินัย หลาสุด ตัวแทนโครงการที่ 1 รวมถอดบทเรียนในขั้นสะทอนผล 
 

 

“...โครงการที่ 1 ถือวาประสบผลสําเร็จตามที่
คาดหวัง... ควรดํารงไวเพื่อใหเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน..” 
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“...ทีม ค . 2 รับผิดชอบในโครงการที่ 2 คือโครงการยกระดับมาตรฐานการดําเนินงานดาน
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก มีกิจกรรมในโครงการรวม  8 กิจกรรม คือ 1) การจัดอบรมใหความรูและการศึกษาดูงาน  
2) กิจกรรมการจัดทําแผนการจัดกระบวนการเรียนรู 3) กิจกรรมปูยาเลี้ยงหลาน 4) กิจกรรมการตรวจสุขภาพ  
5) กิจกรรมกีฬาสําหรับเด็ก 6) กิจกรรมปรับปรุงศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 7) กิจกรรมครูอาสา และ 8) กิจกรรม
เสริมสรางโภชนาการสําหรับเด็ก โครงการนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงคเพื่อปรับปรุงและพัฒนาการบริหารจัด
การศึกษาของศูนยพัฒนาเด็กเล็กดงพอง และเพื่อยกระดับมาตรฐานการดําเนินงานดานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ใหอยู
ในระดับ “ดี” ขึ้นไป ผลจากการนําโครงการลงสูการปฏิบัติพบวาเกือบทุกกิจกรรมบรรลุวัตถุประสงคที่คาดหวัง 
ที่กลาวเชนนั้นเพราะในกิจกรรมที่ 6 การปรับปรุงศูนยพัฒนาเด็กเล็กนั้น แมจะมีการกอสรางโรงอาหารไปแลว  
แตก็ยังขาดงบประมาณในการกอสรางรั้วและประตู และแมแตหองเรียนก็ยังไมไดทําการขยายหรือตอเติม 
นอกจากนี้ในเรื่องของสนามเด็กเลนก็พบวายังหาพ้ืนที่ที่เหมาะสมไมได จึงสงผลใหการประเมินตามเกณฑ
มาตรฐานที่ 3 ไมผานเกณฑอยู 2 รายการคือเรื่องการจัดหองเรียนและสนามเด็กเลน สวนขอดีซึ่งเปนจุดเดนของ
โครงการนี้คือมีบางกิจกรรมที่ไดถูกบูรณาการเขากับโครงการประจําขององคการบริหารสวนตําบลศิลา เชน 
กิจกรรมปูยาเลี้ยงหลาน กิจกรรมการตรวจสุขภาพ และกิจกรรมเสริมสรางโภชนาการสําหรับเด็ก ซึ่งกิจกรรม
ตางๆ เหลนี้หากไดทําอยางตอเนื่องแลวก็จะเกิดความยั่งยืนตอไป” 

(นายชัย  ปสสาวะโท, 30 มีนาคม 2554) 
(ดูภาพที่ 86) 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 86 นายชัย ปสสาวะโท ตัวแทนโครงการที่ 2 รวมถอดบทเรียนในขั้นสะทอนผล 
 

“...การนําโครงการลงสูการปฏิบัติของทีม ค. 3 ก็นับวาบรรลุความคาดหวังในทุกกิจกรรม
เชนเดียวกับ 2 โครงการที่ไดนําเสนอไปแลว โดยทีมของพวกเราไดรวมกันรับผิดชอบในโครงการที่ 3 คือ 
โครงการยกระดับมาตรฐานการดําเนินงานดานคุณภาพเด็กปฐมวัย ซึ่งมีกิจกรรมในโครงการรวม 4 กิจกรรม คือ 
1) การจัดอบรมใหความรูและการศึกษาดูงาน 2) กิจกรรมการจัดหาและผลิตสื่อการเรียนรู 3) กิจกรรมเสริมสราง
สุขนิสัยสําหรับเด็ก และ 4) กิจกรรมการปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรมสําหรับเด็ก โครงการนี้จัดขึ้นโดยมี
วัตถุประสงคเพื่อปรับปรุงและพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาของศูนยพัฒนาเด็กเล็กดงพอง และเพื่อยกระดับ
มาตรฐานการดําเนินงานดานคุณภาพเด็กปฐมวัย ใหอยูใน “ระดับดี” ขึ้นไป ซึ่งก็เปนไปตามที่คาดหวัง และทาง
ทีม ค .3 มีความเห็นรวมกันวาหากจะใหโครงการนี้เกิดความยั่งยืนก็ควรที่จะดํารงไวและใหดําเนินการอยาง
ตอเนื่อง...” 

(นายสุรัตน จันทาสีกา, 30 มีนาคม 2554) 
(ดูภาพที่ 87) 

“...มีหลายกิจกรรมที่ไดถูกบูรณาการเขากับงาน
ประจําขององคการบริหารสวนตําบลศิลา ซึ่งจะ
ทําใหเกิดความตอเนื่องและยั่งยืน...” 
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ภาพที่ 87 นายสุรัตน จันทาสีกา ตัวแทนโครงการที่ 3 รวมถอดบทเรียนในขั้นสะทอนผล 
 

“...ดิฉันไดรวมกับทีม ค. 4 นําโครงการที่ 4 ช่ือโครงการยกระดับมาตรฐานการดําเนินงานดาน
การสนับสนุนจากชุมชน ลงสูการปฏิบัติในชวงระหวางวันที่ 14 ธันวาคม ถึง 14 มีนาคม 2544 ซึ่งมีกิจกรรมใน
โครงการรวม 3 กิจกรรม คือ 1) การจัดอบรมใหความรูและการศึกษาดูงาน 2) กิจกรรมการสรางเครือขายการจัด
การศึกษาปฐมวัย และ 3) กิจกรรมการประชาสัมพันธงานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก โครงการนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค
เพื่อปรับปรุงและพัฒนาการบริหารจัดการ ศึกษาของศูนยพัฒนาเด็กเล็กดงพอง และเพื่อยกระดับมาตรฐานการ
ดําเนินงานดานการสรางเครือขายและการมีสวนรวม ใหอยูใน “ระดับดี” ขึ้นไป ซึ่งผลจากการนําโครงการลงสู
การปฏิบัติไดบรรลุวัตถุประสงคที่ต้ังไว  และทางทีมงานโครงการมีความเห็นรวมกันวาโครงการที่เราไดรวมกัน
จัดทําขึ้นนี้จะมีความตอเนื่องและยั่งยืนไดถาหากเรามีการสานตอทุกกจิกรรรมอยางตอเนื่องและจริงจัง...” 

(โสดา  คําแพง, 30 มีนาคม 2554) 
(ดูภาพที่ 88) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 88  นางโสดา คําแพง ตัวแทนโครงการที่ 4 รวมถอดบทเรียนในขั้นสะทอนผล 
 

หลังจากนั้น ผูวิจัยและผูรวมวิจัยไดรวมกันสรุปขอมูลการถอดบทเรียนเกี่ยวกับการนํา
โครงการลงสูการปฏิบัติ พรอมกับลงความเห็นเกี่ยวกับแนวคิดในการดําเนินงานที่จะทําตอไป ซึ่งสรุปไดดัง 
ตารางที่ 61 
 

“...การนําโครงการที่ 3 ลงสูการปฏิบัติพบวาบรรลุ
ความคาดหวังเหมือนโครงการอื่นๆ ที่ไดนําเสนอ
มาแลว...”  

“...โครงการของพวกเราก็สําเร็จตามวัตถุประสงค
และบรรลุความคาดหวังที่ไดต้ังไว..” 
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ตารางที่ 61 สรุปผลการถอดบทเรียนเกี่ยวกับการนําโครงการลงสูการปฏิบัติ 

 
 

โครงการ 

  

กิจกรรม 

 

ผลการปฏิบัต ิ

 

ขอสังเกต 

 

โครงการที่ 1 โครงการ
ยกระดับมาตรฐานการ
ดําเนินงานดานบุคลากรและ
การบริหารจัดการ 
 

 

1) กิจกรรมการพัฒนาระบบบริหาร
จัดการ 

2) การจัดอบรมใหความรูและการ  
ศึกษาดูงาน 

 

สําเร็จ 
 

สําเร็จ 

 

- ที่สําเร็จเพราะมีการวางแผนที่
ดีมีทีมงานที่มีความพรอม และ
มีงบประมาณเพียงพอ 

 

โครงการที่ 2 โครงการ
ยกระดับมาตรฐานการ
ดําเนินงานดานศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก 

 

1) การจัดอบรมใหความรูและการศึกษาดู
งาน  

2) กิจกรรมการจัดทําแผนการจัด
กระบวนการเรียนรู  

3) กิจกรรมปูยาเลี้ยงหลาน  
4) กิจกรรมการตรวจสุขภาพ  
5) กิจกรรมกีฬาสําหรับเด็ก  
6) กิจกรรมปรับปรุงศูนยพัฒนาเด็กเลก็  
 

7) กิจกรรมครูอาสา  
8) กิจกรรมเสริมสรางโภชนาการ 
สําหรับเด็ก 

 

 

สําเร็จ 
 

สําเร็จ 
 

สําเร็จ 

สําเร็จ 

สําเร็จ 

ไมสําเร็จ 2 
รายการ 

สําเร็จ 

สําเร็จ 

 

- กิจกรรมโดยภาพรวมสําเร็จ
เพราะมีการวางแผนที่ดี มี
ทีมงานที่มีความพรอม สวน
ในกิจกรรมที่ 6 นั้นไมสําเร็จ
เพราะสภาพของพืน้ที่
หองเรียนและสนามเด็กเลนมี
อยูอยางจํากัด รวมทั้งในการ
ปรับปรุงอาคารสถานที่บาง
รายการตองใชงบประมาณ
เปนจํานวนมาก 

 

 

โครงการที่ 3  โครงการ
ยกระดับมาตรฐานการ
ดําเนินงานดานคุณภาพ 

เด็กปฐมวัย   

 

1) การจัดอบรมใหความรูและการศึกษาดู
งาน  

2) กิจกรรมการจัดหาและ 

    ผลิตสื่อการเรียนรู  
3) กิจกรรมเสริมสรางสุขนิสัยสําหรับเด็ก 

4) กิจกรรมการปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรม
สําหรับเด็ก 

 

 

สําเร็จ 
 

สําเร็จ 
 

สําเร็จ 

สําเร็จ 

 

- ที่สําเร็จเพราะมีการวางแผนที่
ดี มีทีมงานที่มีความพรอม 
และมีงบประมาณในการ
ดําเนินงานเพยีงพอ รวมทั้งมี
การสนับสนุนจากชุมชนและ 
ผูมีสวนเกี่ยวของ 

 

 

โครงการที่ 4 โครงการ
ยกระดับมาตรฐานการ
ดําเนินงานดานการ
สนับสนุนจากชุมชน  

 

1) การจัดอบรมใหความรูและการศึกษา 
ดูงาน  

2) กิจกรรมการสรางเครือขายการจัด
การศึกษาปฐมวัย 

3) กิจกรรมการประชาสัมพันธงานศนูย
พัฒนาเด็กเล็ก 

 

 

สําเร็จ 
 

สําเร็จ 
 

สําเร็จ 

 

- ที่สําเร็จเพราะมีการวางแผนที่
ดี มีทีมงานที่มีความพรอม 
และมีงบประมาณเพียงพอ 
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จากตารางที่ 61 สรุปผลการถอดบทเรียนรายโครงการ ในภาพรวมพบวา ทุกทีมงานโครงการ
ไดนําโครงการลงสูการปฏิบัติแลวเกิดผลสําเร็จบรรลุตามวัตถุประสงคที่คาดหวังไวเกือบทุกกิจกรรม ดังนี้ 

โครงการที่ 1 พบวาการดําเนินงานโครงการประสบผลสําเร็จทุกกิจกรรม ซึ่งมีขอสังเกตวาเหตุ
ที่สําเร็จไดเพราะมีการวางแผนที่ดีมีทีมงานที่มีความพรอมและมีงบประมาณเพียงพอ   

โครงการที่ 2 พบวาการดําเนินงานโครงการประสบผลสําเร็จเกือบทุกกิจกรรม ยกเวนกิจกรรม
ที่ 6 กิจกรรมปรับปรุงศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ซึ่งมีขอสังเกตวากิจกรรมโดยภาพรวมสําเร็จไดเพราะมีการวาง แผนที่ดี 
มีทีมงานที่มีความพรอม  สวนในกิจกรรมที่ 6 นั้นไมสําเร็จเพราะสภาพของพื้นที่หองเรียนและสนามเด็กเลนมีอยู
อยางจํากัด รวมทั้งในการปรับปรุงอาคารสถานที่บางรายการตองใชงบประมาณเปนจํานวนมาก 

โครงการที่ 3 พบวาการดําเนินงานโครงการประสบผลสําเร็จทุกกิจกรรม ซึ่งมีขอสังเกตวาที่ 
สําเร็จเพราะมีการวางแผนที่ดี มีทีมงานที่มีความพรอม และมีงบประมาณในการดําเนินงานเพียงพอ รวมทั้งมีการ
สนับสนุนจากชุมชนและผูมีสวนเกี่ยวของ 

โครงการที่ 4 พบวาการดําเนินงานโครงการประสบผลสําเร็จทุกกิจกรรม ซึ่งมีขอสังเกตวาเหตุ
ที่สําเร็จไดเพราะมีการวางแผนที่ดี มีทีมงานที่มีความพรอม และมีงบประมาณเพียงพอ 

ในชวงสุดทายของกิจกรรมการสะทอนผล ผูวิจัยและผูรวมวิจัยไดรวมกันวิเคราะหเกี่ยวกับ
การสังเกตและรวมกันบันทึกการจัดกิจกรรมการสะทอนผลวาทําอะไร อยางไร และไดผลอยางไร ดังสรุปไดใน
ตารางที่ 62 
 
ตารางที่ 62 ผลการสังเกตการจัดกิจกรรมในขั้นตอนการสะทอนผล 
 

 

กิจกรรม 

 

วิธีการจัดกิจกรรม 

 

ผลการจัดกิจกรรม 
 

 

การสรุปผลการปฏิบัติงานยอนหลัง
ตั้งแตขั้นตอนการเตรียมการ ขั้นตอน
การวางแผน ขั้นตอนการปฏิบัติ และ
ขั้นตอนการสังเกตผล 
 

 

จัดกิจกรรมระดมสมองเพื่อหาขอสรุป
รวมกันถึงสิ่งที่ทําสําเร็จ สิ่งที่ทําไมสําเร็จ 
และรวมกันรับรองผลการปฏิบัติ 

 

-  สําเร็จไดเพราะมีการรวบรวมขอมูล
อยางเปนระบบในทุกขั้นตอน 

 

 

การถอดบทเรียน(lesson distilled)

เกี่ยวกับการนําโครงการลงสูการปฏิบัติ 
 
 

 

- ผูวิจัยและผูรวมวิจัยรวมกันจัดกิจกรรม
การถอดบทเรียน (lesson distilled) พรอม
ทั้งนําเอาแนวคิดการสะทอนผลเชิง
วิพากษของ Heron มาประยุกตใช 

- แตงตั้งทีมงานถอดบทเรียนเพื่อทํา
หนาที่ในการดําเนินการถอดบทเรียน 

- แตละทีมงานโครงการคัดเลือกตัวแทน
เพื่อรวมถอดบทเรียนโครงการละ 1 คน 

 

- สําเร็จไดเพราะผูรวมวิจัยทุกคนมี
สวนรวมในการวางแผนการถอด
บทเรียน รวมทั้งมีการประยุกตใช
แนวคิดในการถอดบทเรียนและการ
สะทอนผลเพิ่มเติม 
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จากตารางที่ 62 ผลการสังเกตการจัดกิจกรรมในขั้นตอนการสะทอนผล พบวา การสรุปผลการ
ปฏิบัติงานยอนหลังตั้งแตขั้นตอนการเตรียมการ ขั้นตอนการวางแผน ขั้นตอนการปฏิบัติ และขั้นตอนการสังเกต
ผล รวมทั้งการถอดบทเรียน (lesson distilled) เกี่ยวกับการนําโครงการลงสูการปฏิบัติ บรรลุผลสําเร็จตามที่
คาดหวังทุกกิจกรรม โดยมีขอสังเกตวาที่สําเร็จไดเพราะมีการรวบรวมขอมูลอยางเปนระบบในทุกขั้นตอน และ
เกิดจากการที่ผูรวมวิจัยทุกคนมีสวนรวมในการวางแผนการถอดบทเรียน รวมทั้งมีการประยุกตใชแนวคิดในการ
ถอดบทเรียนและการสะทอนผลเพิ่มเติม 

ผลจากการจัดกิจกรรมในขั้นตอนนี้ ทําใหผูวิจัยและผูรวมวิจัยเกิดการเรียนรูรวมกันเกี่ยวกับ
การนําเอาเทคนิคการถอดบทเรียน (lesson distilled) มาใชในการทบทวนประสบการณเกี่ยวกับการนําโครงการที่
ผานมา  รวมทั้งเกิดการเรียนรูเกี่ยวกับการนําเอาแนวคิดการสะทอนผลเชิงวิพากษตามทัศนะของ Heron (1996 
อางถึงใน สุวิมล วองวาณิช, 2549) มาประยุกตใชรวมกัน ซึ่งจากการสังเกตพบวาผูรวมวิจัยเกิดการเรียนรูและ 
ลงมือปฏิบัติการสะทอนผลไดอยางถูกตองตามแนวคิดเหลานั้น และนอกจากนี้ยังพบวาผูรวมวิจัยยังเกิดทักษะ 
ในการนําเสนอถึงสิ่งที่พวกเขาไดรวมกันคิด รวมกันปฏิบัติ รวมกันสังเกต และรวมกันสะทอนผลอีกดวย  
ซึ่งสังเกตไดจากพฤติกรรมการนําเสนอของผูรวมวิจัยแตละรายที่สามารถนําเสนอสิ่งตางๆ ไดอยางตรงประเด็น 
 

วงจรที่ 2 

ขั้นตอนที่ 6 การวางแผนใหม (re- planning) 
ในขั้นตอนการวางแผนใหมนี้ไดจัดขึ้นเมื่อวันที่ 8 เมษายน 2554 ณ ศาลากลางบานดงพอง ซึ่ง

ผูวิจัยไดเนนบทบาทการเปนผูมีสวนรวมและเปนผูสงเสริมสนับสนุนและอํานวยความสะดวกเพื่อใหมีการ
วางแผนใหม โดยใหมีการศึกษาวิเคราะหสภาพปจจุบันของการพัฒนางาน เพื่อระบุปญหา สาเหตุของปญหา 
ทางเลือกเพ่ือการแกปญหา ประเมินและเลือกทางเลือกเพื่อการปฏิบัติกันใหม โดยนําเอาผลการสะทอนผลใน
ขั้นตอนที่ 6 มารวมพิจารณาดวย (ดูภาพที่ 89) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 89 การจัดกิจกรรมในขั้นตอนการวางแผนใหม 
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กิจกรรมแรกเริ่มจากผูวิจัยทําการทบทวนขอมูลการดําเนินงานในทุกขั้นตอนที่ผานมา พรอม
ทั้งไดนําเสนอผลการประเมินเปรียบเทียบความกาวหนาในการดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐานกลางศูนยพัฒนา
เด็กเล็กองคกรปกครองสวนทองถิ่นทั้ง 5 ดานใหแกผูรวมวิจัยทราบ รวมทั้งนําเสนอใหเห็นถึงสิ่งที่บรรลุความ
คาดหวังและสิ่งที่ยังไมบรรลุความคาดหวัง กอนที่จะรวมกันวิเคราะหสภาพปจจุบันปญหา และสาเหตุของปญหา 
เพื่อนําไปกําหนด “สภาพที่คาดหวังจากการแกปญหา”  ซึ่งสรุปเปนภาพรวมไดดังตารางที่ 63 
 
ตารางที่ 63 ผลจากการนําแผนปฏิบัติการลงสูการปฏิบัติในภาพรวม 
 

โครงการ
ท่ี 

ชื่อโครงการ 
สนองมาตรฐาน

ท่ี 
ผลการปฏิบติั 

1 โครงการยกระดับมาตรฐานการดําเนินงานดาน
บุคลากรและการบริหารจัดการ 

1 และ 2 บรรลุความคาดหวัง 

2 โครงการยกระดับมาตรฐานการดําเนินงานดาน
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

3 ไมบรรลุความคาดหวัง  
2 กิจกรรมคือการจัด 
สภาพหองเรียน และ
สนามเด็กเลน 

3 โครงการยกระดับมาตรฐานการดําเนินงานดาน
คุณภาพเด็กปฐมวัย 

4 บรรลุความคาดหวัง 

4 โครงการยกระดับมาตรฐานการดําเนินงานดาน
การสนับสนุนจากชุมชน 

5 บรรลุความคาดหวัง 

 
จากตารางที่ 63 พบวา การนําแผนปฏิบัติการลงสูการปฏิบัติในภาพรวมถือวาบรรลุความ

คาดหวัง โดยมีเพียง 2 กิจกรรมยอยในโครงการที่ 2 การยกระดับมาตรฐานการดําเนินงานดานศูนยพัฒนาเด็กเล็กที่
ยังไมบรรลุความคาดหวัง คือ ดานการจัดสภาพหองเรียน และการจัดสนามเด็กเลน 

เมื่อไดมาซึ่งขอมูลดังกลาวแลว ผูวิจัยและผูรวมวิจัยจึงไดรวมกันวิเคราะหสภาพปญหาและ
สาเหตุของปญหา รวมทั้งกําหนด “สภาพที่คาดหวังจากการแกปญหา” ของโครงการที่ 2 เปนรายกิจกรรมได 
ดังภาพที่ 90 – 91 
 
 
 
 
 
 
 
 



311 

 
                                  
 
 

             
                           
 
 

 
 
 

ปญหาและสภาพที่คาดหวังจากการแกปญหาในการจัดสภาพหองเรียน 
 
 

ภาพที่ 90 ปญหาและสภาพที่คาดหวังจากการแกปญหาในการจัดสภาพหองเรียน 
 
 
                                  
 
 

             
                           
 
 

 
 
 

ปญหาและสภาพที่คาดหวังจากการแกปญหาในการจัดสนามเด็กเลน 
 

 
ภาพที่ 91 ปญหาและสภาพที่คาดหวังจากการแกปญหาในการจัดสนามเด็กเลน 

 
จากนั้นผูวิจัยและผูรวมวิจัยไดรวมกันระบุ “ทางเลือกที่หลากหลายเพื่อการแกปญหา” พรอม

ทั้งทําการ “ประเมินและเลือกทางเลือก” เพื่อนําไปกําหนดเปนแผนปฏิบัติการใหม  ซึ่งสรุปไดดังตารางที่ 64 
 

 

มีหองเรียนหองเดียว 

หองเรียน      
คับแคบไมได
สัดสวนกับ
จํานวนเด็ก 

มีเสา 2 ตนอยางกลางหองซ่ึงอาจ
กอใหเกิดอนัตรายแกเดก็ 

จัดมุมการเรียนรู 
ไมครบ 

จัดวางของไมเปน
ระเบียบ 

สภาพที่คาดหวัง 
จากการแกปญหา 

 

คาดหวังวาเมื่อแกไขปญหา
แลวจะทําใหผานเกณฑการ
ประเมินคุณภาพตามเกณฑ
มาตรฐานกลางการดําเนิน 
งานศูนยพัฒนาเด็กเล็กของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น 
อยูในระดับ “ดี” ขึน้ไปทุก
รายการ 

ปญหาการ 
จัดสภาพ
หองเรียน 

 

เครื่องเลนมีนอย 

เครื่องเลนบางอยางอาจกอให 
เกิดอันตรายสําหรับเด็ก 

เครื่องเลนที่มีอยูขาด
การบํารงุ 

 

ไมมีสนามเด็กเลนกลางแจง 

สภาพที่คาดหวัง 
จากการแกปญหา 

 

คาดหวังวาเมื่อแกไขปญหา
แลวจะทําใหผานเกณฑการ
ประเมินคุณภาพตามเกณฑ
มาตรฐานกลางการดําเนิน 
งานศูนยพัฒนาเด็กเล็กของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น 
อยูในระดับ “ดี” ขึน้ไปทุก
รายการ 

ปญหาการ 
จัดสนาม      
เด็กเลน
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ตารางที่ 64 การระบุทางเลือกที่หลากหลาย การประเมิน และเลือกทางเลือกในขั้นตอนการวางแผนใหม 
 

 

กิจกรรม 
 

ทางเลือกท่ีหลากหลายเพื่อการแกปญหา 
 

ทางเลือกท่ีนําไปใชในการแกปญหา 
 

 

การจัดสภาพหองเรียน 
 

- ปรับปรุงและตอเติมหองเรียนเพิ่มอีก 
1 หอง 

- ปรับปรุงหองเรียนโดยการนําเอาปญหา
ที่มีอยูมาแกไข 

- ขยายหองเรียนเพ่ิมเติมโดยทุบหองสวม
เดิมที่อยูติดกับหองเรียนออกไป 

 

 

- ปรับปรุงและตอเติมหองเรียน
เพิ่มอีก 1 หอง 

- ปรับปรุงหองเรียนโดยการนําเอา
ปญหาที่มีอยูมาแกไข 

 

 

การจัดสนามเด็กเลน 
 

- จัดหามุมที่เหมาะสมสําหรับวางเครื่อง
เลนที่มีอยู 

- จัดซื้อเครื่องเลนเพิ่มเติม 
- ขอรับบริจาคเครือ่งเลนเพิ่มเติมจาก 

ผูมีจิตศรัทธา 
- จําหนายเครื่องเลนที่ชํารุดออกไป 
- หางบประมาณมาจัดซื้อที่ดินดานหลัง

ศูนย 
- พัฒนาเด็กเล็กเพื่อทําเปนสนามเด็กเลน 
 

 

- จัดหามุมที่เหมาะสมสําหรับวาง
เครื่องเลนที่มีอยู 

- จัดซื้อเครื่องเลนเพิ่มเติม 
- ขอรับบริจาคเครือ่งเลนเพิ่มเติม

จากผูมีจิตศรัทธา 
- จําหนายเครื่องเลนที่ชํารุดออกไป 
 

 
จากตารางที่ 64 การระบุทางเลือกที่หลากหลาย และการประเมินและเลือกทางเลือกในขั้นตอน

การวางแผนใหม สรุปไดวาในการจัดสภาพหองเรียนนั้น ผูรวมวิจัยไดทําการประเมินและเลือกทางเลือกคือ ใหมี
การปรับปรุงและตอเติมหองเรียนเพิ่มอีก 1 หอง และทําการปรับปรุงหองเรียนเดิมโดยการนําเอาปญหาที่มีอยูมา
แกไข เชน จัดวางของที่มีอยูใหเปนระเบียบหรือนําไปเก็บไวในที่ที่เหมาะสม  จัดมุมการเรียนรูใหครบตามเกณฑ
ที่กําหนด และแกไขปญหาเรื่องเสาอาคารที่อยูบริเวณกลางหองเรียนเพื่อใหมีความปลอดภัยสําหรับเด็ก สวนใน
ดานการจัดสนามเด็กเลนนั้น ผูรวมวิจัยไดทําการประเมินและเลือกทางเลือกคือ ใหจัดหามุมที่เหมาะสมสําหรับ
วางเครื่องเลนที่มีอยู  จัดซื้อเครื่องเลนเพิ่มเติม ขอรับบริจาคเครื่องเลนเพิ่มเติมจากผูมีจิตศรัทธาทั่วไป และทําการ
จําหนายเครื่องเลนที่ชํารดุออกไป 

ซึ่งเมื่อไดทางเลือกเพื่อการแกปญหาแลว ผูวิจัยและผูรวมวิจัยจึงไดรวมกันจัดทําแผนปฏิบัติการ
ใหมขึ้นมา 1 ชุด โดยนําเอาโครงการเดิมมารวมพิจารณาดวย ซึ่งไดขอสรุปในการจัดทําแผนปฏิบัติการดังภาพที่ 92 
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ภาพที่ 92 ขั้นตอนการจัดทําแผนปฏิบัติการในขั้นการวางแผนใหม 
 

ทั้งนี้ แผนปฏิบัติการชุดใหมดังกลาวเปนการนําโครงการทั้ง 4 โครงการที่มีอยูเดิมมาปฏิบัติ
ใหมเพื่อใหการพัฒนาเปนไปอยางตอเนื่องและยั่งยืน และไดมีการปรับปรุงกิจกรรมในโครงการที่ 2 คือ กิจกรรม
การปรับปรุงศูนยพัฒนาเด็กเล็กใหม เนื่องดวยกิจกรรมเดิมที่ไดลงมือปฏิบัติไปแลวนั้นไมบรรลุความคาดหวังตาม
ตัวช้ีวัดที่ระบุไวในเกณฑมาตรฐานกลางการดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกรปกครองสวนทองถิ่น คือ 
การจัดสภาพหองเรียน และการจัดสนามเด็กเลน ยังไมผานเกณฑมาตรฐานที่ผูวิจัยและผูรวมวิจัยไดรวมกัน
กําหนดไว 
 
 

 

สภาพที่เคยเปนมา 

 

ทางเลือกหลากหลายเพื่อการแกปญหา
 

การประเมินและเลือกทางเลือก
 

แผนปฏิบัติการ 
(action plan) 

- ใหดําเนนิกิจกรรม   
ตอไปเพื่อใหเกดิการ    
พัฒนาที่ตอเนื่องและ   
ย่ังยืน 

- ใหดําเนนิกิจกรรมที่มีผล
การประเมินอยูในระดบั 
“ด”ี ข้ึนไป อยูแลวตอไป
เพื่อใหเกดิการพัฒนาที่
ตอเนื่องและยัง่ยืน 

- ใหปรับปรุงกิจกรรม 2 
รายการคือการจดัสภาพ
หองเรียน และการจัด
สนามเด็กเลนโดยใช
ทางเลอืกที่ไดมาเปน
แนวทางในการ
ดําเนนิงาน 

 

สภาพปจจุบัน 
 

สภาพปญหา 
 

สภาพที่คาดหวัง 

 

โครงการยกระดับ 
มาตรฐานการดําเนิน 
งานดานการ
สนับสนุนจากชุมชน 

- ใหดําเนนิกิจกรรม  
ตอไปเพื่อใหเกดิการ   
พัฒนาที่ตอเนื่องและ  
ย่ังยืน 

- ใหดําเนนิกิจกรรม  
ตอไปเพื่อใหเกดิการ   
พัฒนาที่ตอเนื่องและ  
ย่ังยืน 

 

โครงการยกระดับ 
มาตรฐานการดําเนิน 
งานดานคุณภาพ 
เด็กปฐมวัย 

 

โครงการยกระดับ 
มาตรฐานการดําเนิน 
งานดานศูนยพัฒนา 
เด็กเล็ก 

 

โครงการยกระดับ 
มาตรฐานการดําเนิน 
งานดานบุคลากร
และการบริหาร
จัดการ 
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ดังนั้น ผูวิจัยและผูรวมวิจัยจึงนําทางเลือกที่ไดจากการประเมินทางเลือกที่หลากหลายมา
กําหนดเปนกิจกรรมเพิ่มเติมในการดําเนินงานโครงการที่ 2  ดังมีรายละเอียดดังตารางที่ 65 
 
ตารางที่ 65 การกําหนดกิจกรรมเพิ่มเติมในโครงการที่ 2 ขั้นตอนการวางแผนใหม  
 

ชื่อกิจกรรม กิจกรรมที่ดําเนินการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
แหลงงบประมาณ 

 

การจัดสภาพหองเรียน 
 

1) ปรับปรุงและตอเติม
หองเรียนเพิ่มอีก 1 หอง 

2) จัดวางของและอุปกรณ
ตางๆในหองเรียนใหมี
ระเบียบ 

3) ปรับปรุงจุดที่อาจกอให 
เกิดอันตรายแกเด็ก
นักเรียน เชน เสาที่อยู 
กลางหองเรียน 

4) จัดมุมการเรียนรูใหม 
ใหเปนระบบ 

 

 

10,000 
 
- 
 
 

3,000 
 
 
 

2,000 
 

 

องคการบริหารสวนตําบลศิลา 
 

- 
 
 
การระดมทุน 
 
 
 
การระดมทุน 

 

การจัดสนามเด็กเลน 
 

1) จัดหามุมที่เหมาะสม
สําหรับวางเครื่องเลน 
ที่มีอยู 

2) จัดซื้อเครื่องเลนเพิ่มเติม 
3) ขอรับบริจาคเครือ่งเลน

เพิ่มเติมจากผูมีจิตศรัทธา 
4) จําหนายเครื่องเลนที่ชํารุด

ออกไป 
 

 

- 
 
 

50,000 
- 
 
- 

 

- 
 
 

อบต.ศิลา และการระดมทุน 
ผูมีจิตศรัทธาทั่วไป 
 

- 

 
จากตารางที่ 65  พบวา ผูวิจัยและผูรวมวิจัยไดรวมกันจัดแบงกิจกรรมยอยออกเปน 2 กิจกรรม 

คือ 1) การจัดสภาพหองเรียน และ 2) การจัดสนามเด็กเลน  โดยในแตละกิจกรรมวิธีการดําเนินงาน งบประมาณ 
และแหลงงบประมาณ  ดังนี้คือ 

1) การจัดสภาพหองเรียน มีกิจกรรมที่ดําเนินการ รวม 4  กิจกรรมคือ 
(1) การปรับปรุงและตอเติมหองเรียนเพิ่มอีก 1 หอง คาดวาจะใชงบประมาณ 100,000 

บาท โดยขอรับการสนับสนุนจากองคการบริหารสวนตําบลศิลา 
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(2) จัดวางของและอุปกรณตางๆในหองเรียนใหมีระเบียบ  เปนกิจกรรมที่ไมใชเงิน
งบประมาณ 

(3) ปรับปรุงจุดที่อาจกอใหเกิดอันตรายแกเด็กนักเรียน เชน เสาที่อยูกลางหองเรียน  
คาดวาจะใชงบประมาณ 3,000 บาท ซึ่งไดจากการระดมทุน โดยจะนําไปซื้อเบาะนวมพลาสติกมาหุมเสาที่อยู
กลางหองเรียนไวเพื่อลดการกระแทกในกรณีเด็กเดินหรือว่ิงชน 

(4) จัดมุมการเรียนรูใหมใหเปนระบบ คาดวาจะใชงบประมาณ  2,000 บาท เพื่อจัดซื้อ
วัสดุและอุปกรณสําหรับตกแตง 

2) การจัดสนามเด็กเลน  มีกิจกรรมที่ดําเนินการ รวม  4  กิจกรรม คือ  
(1) จัดหามุมที่เหมาะสมสําหรับวางเครื่องเลนที่มีอยู  เปนกิจกรรมที่ไมใชงบประมาณ 
(2) จัดซื้อเครื่องเลนเพิ่มเติมโดยขอรับงบประมาณสนับสนุนจาก อบต.ศิลา 
(3) ขอรับบริจาคเครือ่งเลนเพิ่มเติมจากผูมีจิตศรัทธา เชน บริษัท หรือหางรานในเขต

ตําบล 
(4) จําหนายเครื่องเลนที่ชํารุดออกไป  เชน ตุกตาปูนปนและชิงชาที่ชํารุด  

ในชวงสุดทายของกิจกรรมการวางแผนใหมนี้ ผูวิจัยและผูรวมวิจัยไดรวมกันจัดใหมีการ
สังเกตและบันทึกการจัดกิจกรรมการวางแผนใหมวาทําอะไร อยางไร และไดผลอยางไร ดังสรุปไดในตารางที่ 66 
 
ตารางที่ 66 ผลการสังเกตการจัดกิจกรรมในขั้นตอนการวางแผนใหม 
 

 

กิจกรรม 
 

ผลการจัดกิจกรรม 
 

 

การรวมกันวิเคราะหสภาพของงานที่ตองการพัฒนาหรือตองการ
เปลี่ยนแปลง 
 

 

สําเร็จ 
 

 

การจัดทําแผนปฏิบัติการใหม 
 

 

สําเร็จ 
 

 
จากตารางที่ 66  ผลการสังเกตการจัดกิจกรรมในขั้นตอนการวางแผนใหม พบวา การจัด

กิจกรรมทุกกิจกรรมบรรลุผลสําเร็จตามที่คาดหวัง 
ผลจากการจัดกิจกรรมในขั้นตอนการวางแผนใหมนี้ ทําใหผูวิจัยและผูรวมวิจัยเกิดการเรียนรู 

รวมกันเกี่ยวกับการนําสภาพปญหาที่เกิดจากการนําแผนปฏิบัติการลงสูการปฏิบัติแลวไมบรรลุเปาหมายตามที่ 
คาดหวัง  เพื่อนํามากําหนด “สภาพที่คาดหวังจากการแกปญหา”  “การระบุทางเลือกที่หลากหลาย” “การประเมิน
และเลือกทางเลือก” จนกระทั่งไดมาซึ่งแผนปฏิบัติการชุดใหม ดังที่ไดกลาวมาแลวในขางตน 
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ขั้นตอนที่ 7 การปฏิบัติใหม (re-acting)  
ผูวิจัยและผูรวมวิจัยไดรวมกันดําเนินงานในขั้นตอนการปฏิบัติใหมกอนการนําโครงการซึ่งถือ

เปนแผนปฏิบัติการใหมที่ไดจากการจัดกระทํารวมกันลงสูการปฏิบัติ  โดยมีกิจกรรมในการดําเนินงานรวม  
2 กิจกรรมคือ 1) การกําหนดแนวปฏิบัติรวมกัน และ 2) การนําแผนลงสูการปฏิบัติใหม ซึ่งสรุปไดดังตารางที่ 67 
 
ตารางที่ 67 กิจกรรมและการดําเนินงานในขั้นตอนการปฏิบัติใหม 
 

คร้ังที่ 
วัน/เวลา 

ท่ีดําเนินการ 
กิจกรรม วัตถุประสงค หลักการ/แนวคิดที่ยึดถือ 

 

1 
 

10 เม.ย. 54 
 

การกําหนดแนวปฏิบัติ
รวมกัน   

 

- รวมกันวางแนวปฏิบัติเพือ่ 
ใหแผนปฏิบตัิการบรรลุ
ตามจุดมุงหมาย 

- รวมกันจดัทาํเครื่องมือใน
การวิจัยเพื่อใชในการเก็บ
รวบรวมขอมลูจากการ
ปฏิบัติงาน 

 

- แนวคิดของ Creswell (2008) 
ที่วา “ตองมีจุดเนนนําไปสูการ
ปฏิบัติ เปนความรวมมือกัน
ระหวางนักวิจัยและผูรวมวิจัย 
โดยที่การพัฒนาแผนการ
ดําเนินงานตองสามารถนําไป
ปฏิบัตไิด…” 

- แนวคิดของ Quiexley (2008) 
ที่วา “...สงเสริมใหผูมีสวนได
เสียสามารถที่จะมสีวนรวมใน
การวินิจฉัยคําถาม...ใหผูมีสวน
ไดเสียมีสวนรวมในการเก็บ
รวบรวมขอมลู...” 

 

 
2 

 

17 เม.ย. 54 
ถึง 

17 มิ.ย. 54 

 

การนําแผนลงสูการ
ปฏิบัติใหม 

 

- รวมกันลงมือปฏิบัติตาม 
   แผนปฏบิัติการที่ไดจาก 
   การจดักระทํารวมกัน 

 

- แนวคิดของ McTaggart (2010) 
ที่วา “เปนการนําคนมารวมกัน
เพื่อที่จะลงมอืปฏิบัติในเรื่องที่
เขามีความกังวลใจรวมกัน..” 

- แนวคิดของ Quiexley (2008) 
ที่วา “การทํางานในลักษณะของ
ความรวมมือจะชวยลดขั้นตอน
ตางๆ ที่มีอยูใหนอยลง...” 
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1) การกําหนดแนวปฏิบัติรวมกัน   ไดจัดขึ้นเมื่อวันที่ 10  เมษายน 2554  ณ หองประชุม 
ศิลาฟาใส องคการบริหารสวนตําบลศิลา  โดยมีวัตถุประสงคเพื่อรวมกันวางแนวปฏิบัติเพื่อใหแผนปฏิบัติการ
บรรลุตามจุดมุงหมาย และเพื่อรวมกันพิจารณาเครื่องมือในการวิจัยเพื่อนํามาใชในการเก็บรวบรวมขอมูลจากการ
ปฏิบัติงาน ซึ่งกิจกรรมนี้นอกจากจะยึดถือ 10 หลักการ 10 จรรยาบรรณ และ 10 บทบาทของนักวิจัยแลว  และยัง
อาศัยแนวคิดของ Creswell (2008) ที่วา “ตองมีจุดเนนนําไปสูการปฏิบัติ เปนความรวมมือกันระหวางนักวิจัยและ
ผูรวมวิจัย โดยที่การพัฒนาแผนการดําเนินงานตองสามารถนําไปปฏิบัติได…” และ แนวคิดของ Quiexley (2008) 
ที่วา “...สงเสริมใหผูมีสวนไดเสียสามารถที่จะมีสวนรวมในการวินิจฉัยคําถาม...ใหผูมีสวนไดเสียมีสวนรวมใน
การเก็บรวบรวมขอมูล...” อีกดวย (ดูภาพที่ 93) 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 93 ผูวิจัยและผูรวมวิจัยรวมกันกําหนดแนวทางในการนําแผนลงสูการปฏิบัติใหม 
 

 กิจกรรมนี้เริ่มตนโดยผูวิจัยและผูรวมวิจัยไดจัดใหมีกิจกรรมการระดมสมองเพื่อหา
แนวทางในการปฏิบัติงานรวมกัน ซึ่งทายที่สุดผูรวมวิจัยไดรวมกันกําหนดใหมีกิจกรรมตางๆ เพื่อใชเปนแนวทาง
ในการปฏิบัติงานรวม  3  กิจกรรมคือ 1) การจัดทีมงานโครงการ  2) การแตงตั้งทีมติดตามและประเมินผล
โครงการ และ3) การพิจารณาเครื่องมือในการวิจัย ซึ่งแตละกิจกรรมดังกลาวสามารถสรุปเปนภาพรวมของการ
ดําเนินงานไดดังนี้ 

 (1) จัดการทีมงานโครงการ  เปนกิจกรรมที่ผูวิจัยและผูรวมวิจัยไดระดมความคิดเห็น
เกี่ยวกับจัดทีมงานโครงการเพื่อรวมกันนําเอาโครงการที่ไดรวมกันจัดกระทําใหมนี้ลงสูการปฏิบัติ ซึ่งไดขอตกลง
รวมกันวาในขั้นตอนการปฏิบัติใหมใหนําเอาโครงการทั้ง 4  ที่เคยไดลงมือปฏิบัติไปแลวมาดําเนินการตอเพื่อให
เกิดความตอเนื่องและยั่งยืน  และโดยเฉพาะในโครงการที่ 2 นั้นไดมีการเพิ่มเติมกิจกรรมการดําเนินในดานการจัด
สภาพหองเรียน และการจัดสนามเด็กเลนลงไป เพื่อใหกิจกรรมดังกลาวสงผลตอการประเมินคือใหผานเกณฑ
มาตรฐานกลางการดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ระดับ “ดี” ขึ้นไป ทั้งนี้ ให 
ผูรวมวิจัยทุกคนยึดถือแนวทางการจัดทีมงานในรูปแบบเดิมดังที่เคยไดทําไวแลว และใหมีการทํางานภายใต
แนวคิดของหลักองครวม คือ ทีมงานโครงการทุกโครงการจะผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันปฏิบัติกิจกรรมในทุก
โครงการไปจนกวาจะแลวเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด 

 (2) การแตงตั้งทีมติดตามและประเมินผลโครงการ  ไดขอสรุปรวมกันวาใหใชทีมงาน
ชุดเดิม ซึ่งประกอบดวยทีมแกนนําทั้ง 4 โครงการ ซึ่งมีจํานวนรวม 8  คน หลังจากนั้นผูวิจัยและผูรวมวิจัยได
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รวมกันวางแผนในการติดตามและประเมินผล  ซึ่งไดขอสรุปรวมกันวาจะมีการดําเนินการ 2 ระยะ คือ  ระยะที่ 1  
การติดตามประเมินผลระหวางดําเนินการ และ ระยะที่ 2  การประเมินผลเมื่อสิ้นสุดการดําเนินงานหรือโครงการ 

 (3) การพิจารณาเครื่องมือในการวิจัย    โดยผูวิจัยนําเอาเครื่องมือทั้ง  4  ฉบับ ที่ไดจาก
การจัดกระทํารวมกันในขั้นตอนที่ 3 (การปฏิบัติ) คือ ฉบับที่ 1 แบบบันทึกการสังเกตสภาพการดําเนินงานการจัด
การศึกษาปฐมวัยของศูนยพัฒนาเด็กเล็กดงพอง  ฉบับที่ 2  แบบบันทึกการสังเกตความกาวหนาของโครงการ 
ฉบับที่ 3 แบบประเมินโครงการ และ ฉบับที่ 4  แบบสัมภาษณเชิงลึก  มานําเสนอใหผูวิจัยไดรวมกันทบทวนวาจะ
มีการปรับปรุงหรือเพิ่มเติมอะไรอีกหรือไมกอนนําไปใช ซึ่งไดขอสรุปรวมกันวาใหนําเอาเครื่องมือการวิจัยทั้ง 4 
ฉบับนี้ไปใชในการเก็บรวบรวมขอมูลไดโดยไมตองมีการปรับปรุงขอคําถามอีก 

ผลจากการจัดกิจกรรมเพื่อการกําหนดแนวปฏิบัติใหมรวมกันทําใหผูวิจัยและผูรวมวิจัย
เกิดการเรียนรูรวมกันวา ในการที่จะใหการนําแผนลงสูการปฏิบัติในขั้นตอนที่ 7 (การปฏิบัติใหม) นั้น ผูวิจัยและผู
รวมวิจัยจะตองมีการเตรียมการตางๆ กอนที่จะนําแผนลงสูการปฏิบัติ เชน การจัดทีมงานโครงการ  การแตงตั้งทีม
ติดตามและประเมินผลโครงการ และการจัดทําเครื่องมือในการวิจัย เปนตน โดยการนําเอาขอมูลเดิมที่ไดจาก
ขั้นตอนที่ 3 (การปฏิบัติ) มาพิจารณาประกอบ   ซึ่งกิจกรรมตางๆ เหลานี้จะชวยใหการนําแผนลงสูการปฏิบัติ
บรรลุเปาหมายไดอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

2) การนําแผนลงสูการปฏิบัติใหม  ผูวิจัยและผูรวมวิจัยในแตละทีมงานโครงการไดมีการนํา
แผนลงสูการปฏิบัติใหมในชวงระหวางวันที่ 17  เมษายน - 17  มิถุนายน  2554  โดยโครงการที่ 1  โครงการที่ 3 
และโครงการที่ 4  ใหยึดกิจกรรมและวิธีการดําเนินงานดังเดิม  แตในสวนของโครงการที่ 2  ไดมีการปรับปรุง
กิจกรรมเพิ่มเติมคือ 

(1) การจัดสภาพหองเรียน  ประกอบดวยกิจกรรม ดังนี้ 
ก. การปรับปรุงและตอเติมหองเรียนเพิ่มอีก 1 หอง    
ข. การจัดวางของและอุปกรณตางๆในหองเรียนใหมีระเบียบ 
ค. การปรับปรุงจุดที่อาจกอใหเกิดอันตรายแกเด็กนักเรียน 
ง. การจัดมุมการเรียนรูใหมใหเปนระบบ 

(2) การจัดสนามเด็กเลน  ประกอบดวยกิจกรรม  ดังนี้ 
ก. การจัดหามุมที่เหมาะสมสําหรับวางเครื่องเลนที่มีอยู 
ข. การจัดซื้อเครื่องเลนเพิ่มเติม 
ค. การขอรับบริจาคเครื่องเลนเพิ่มเติมจากผูมีจิตศรัทธา  
ง. การจําหนายเครื่องเลนที่ชํารุดออกไป 

ดังภาพกิจกรรมแสดงการปฏิบัติงานในภาพที่ 94 
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ภาพที่ 94 กิจกรรมการจัดสภาพหองเรียนและการจัดสนามเด็กเลนในขั้นตอนการปฏิบัติใหม 
 

ผลจากการนําแผนลงสูการปฏิบัติใหมทําใหผูวิจัยและผูรวมวิจัยเกิดการเรียนรูรวมกันเกี่ยวกับ 
การทํางานภายใตหลักองครวม ซึ่งสังเกตไดจากการที่ผูรวมวิจัยไดรวมแลกเปลี่ยนเรียนรูและผลัดเปลี่ยน
หมุนเวียนกันทํางานรวมกับทีมงานโครงการอื่นๆ ตลอดระยะเวลาของการนําแผนลงสูการปฏิบัติ โดยที่ทุกคน 
มีจุดมุงหมายเดียวกันคือเพื่อใหการดําเนินงานทุกโครงการมีความเชื่อมโยงกัน ขับเคลื่อนไปพรอมๆ กันเพื่อให
บรรลุเปาหมายเดียวกัน 

นอกจากนี้ยังเกิดการเรียนรูรวมกันอีกวาในขั้นตอนการปฏิบัติใหมเปนขั้นตอนที่มีระยะเวลา
คาบเกี่ยวกับขั้นตอนที่ 4 การสังเกตผลใหม (observing) อีกดวย  ดังนั้น ในการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู
กิจกรรมการสังเกต และการสะทอนผลการดําเนินงาน จึงสามารถนําไปรวมเขาไวในขั้นตอนการสังเกตผลใหมได
ทั้งหมด ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ  Seymour-Rolls & Hughes (2000) ที่ไดรวมเอาขั้นตอนการปฏิบัติ (action) 
และขั้นตอนการสังเกต (observation) ในวงจรแรกรวมเขาไวดวยกัน ดวยเห็นวาสองขั้นตอนนี้มีความเกี่ยวของ
และสัมพันธกันนั่นเอง 
 

ขั้นตอนที่ 8  การสังเกตผลใหม (re-observing)  
ผูวิจัยและผูรวมวิจัยไดรวมกันกําหนดใหมีกิจกรรมและการดําเนินงานในขั้นตอนการสังเกต-

ผลใหม รวม 3  กิจกรรม คือ 1) การกําหนดเทคนิคและเครื่องมือการวิจัยที่ใชในการสังเกตผล  2) การจัดกิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู  และ 3) การสะทอนผลการดําเนินงาน  ซึ่งสรุปเปนตารางแสดงกิจกรรมและการดําเนินงานได
ดังตารางที่ 68 
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ตารางที่ 68 กิจกรรมและการดําเนินงานในขั้นตอนการสังเกตผลใหม 
 

กิจกรรม
ที่ 

วัน/เวลา 
ที่ดําเนนิการ 

กิจกรรม วัตถุประสงค หลักการ/แนวคิดที่ยึดถือ 

1 20 เม.ย. 54 การกําหนดเทคนคิและ
เครื่องมือการวิจัยที่ใชใน
การสังเกตผล   

- รวมกันกําหนดเทคนิคและ
เครื่องมือการวิจัยที่ใชใน
การสังเกตผล พรอมทั้ง
วิธีการนําเสนอและ
รายงานผล 

 

แนวคิดของ Quixley (2008) 
ที่วา “ใหผูมีสวนไดเสียมี
สวนรวมในการทีจ่ะ
รวบรวมขอมลูเกีย่วกับ
คําถามของตัวเอง”  รวมทั้ง
ยึดถือ 10 หลักการ  
10 จรรยาบรรณ และ  
10 บทบาท (วิโรจน   
สารรัตนะ, 2553) 

2 22 พ.ค. 54 
และ 

22 มิ.ย. 54 
 

การจัดกิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู 

- เพื่อแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นเกี่ยวกับการนําแผน
ลงสูการปฏิบัต ิ

หลักการ “รับฟงความ
คิดเห็นจากผูรวมวิจัยทุกคน” 
แนวคิดของ Creswell (2008) 
ที่วา “มีการนําเสนอ
ผลการวิจัยตอผูเกีย่วของ...” 
รวมทั้งยึดถอื 10 หลักการ  
10 จรรยาบรรณ และ  
10 บทบาท (วิโรจน  
สารรัตนะ, 2553) 

3 20 มิ.ย. 54 การสะทอนผลการ
ดําเนินงาน 

- เพื่อถอดบทเรียนที่ไดจาก 
การปฏิบัตกิิจกรรมรวมกัน 

 

แนวคิดของ Quixley (2008) 
ที่วา “สงเสริมใหผูมีสวน 
ไดเสียสะทอนผลและ 
หาวิธีการปรับปรงุการ
บริการใหดีข้ึน...”  และ
ยึดถือหลกัการ “รับฟง
ขอคิดเห็นจากผูรวมวิจัย 
ทุกคน” และหลักการอื่นๆ 
ตามที่ระบุไวใน 10 หลักการ
ของการวิจัยเชิงปฏิบัติการ
แบบมีสวนรวมตามกรอบ
แนวคิดของ วิโรจน  
สารรัตนะ (2553) 
 

 



321 

 

1) การกําหนดเทคนิคและเครื่องมือการวิจัยท่ีใชในการสังเกตผล  ไดดําเนินการเมื่อวันที่   
20  เมษายน  2554  ณ  โรงจอดยานพาหนะ องคการบริหารสวนตําบลศิลา ซึ่งอยูในชวงเวลาที่คาบเกี่ยวกันกับ
ขั้นตอนที่ 7 (การปฏิบัติใหม) โดยมีวัตถุประสงคเพื่อรวมกันกําหนดรูปแบบและวิธีการสังเกตผล พรอมทั้งวิธีการ
นําเสนอและรายงานผลการสังเกตการณปฏิบัติงานในขั้นตอนที่ 7 (การปฏิบัติใหม)  ใหแกผูรวมวิจัยทุกคนได
รับทราบรวมกัน กิจกรรมนี้จัดขึ้นโดยอิงแนวคิดของ Quixley (2008) ที่วา “ใหผูมีสวนไดเสียมีสวนรวมในการที่
จะรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับคําถามของตัวเอง”  รวมทั้งยึดถือ 10 หลักการ 10 จรรยาบรรณ และ 10 บทบาท ตาม
กรอบแนวคิดของ วิโรจน  สารรัตนะ (2553)  (ดูภาพที่  95) 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 95 กิจกรรมการกําหนดรูปแบบและวิธีการสังเกตผลใหม 
 

จากการระดมความคิดเห็นระหวางผูวิจัยและผูรวมวิจัยไดขอสรุปเกี่ยวกับเทคนิคและเครื่องมือ
การวิจัยที่ใชในการสังเกตผลในขั้นตอนที่ 8  ซึ่งสรุปไดดังตารางที่ 69 
 
ตารางที่ 69 การกําหนดเทคนิควิธีและเครื่องมือการวิจัยเพื่อใชในการสังเกตผลขั้นตอนการปฏิบัติใหม 
 

 

เทคนิค/เครื่องมือ 
ในการสังเกต 

 

กิจกรรมที่ 
ทําการสังเกต 

 

ระยะเวลา 
ในการสังเกต 

 

ผูใชเครื่องมือ 
การสังเกต 

 

การสังเกตแบบมีสวนรวม 
และการบันทึก 

ทุกกิจกรรมในขั้นตอนการปฏิบัติ ตลอดขั้นตอนที่ 7 ผูวิจัย 

การสัมภาษณแบบไมเปนทางการ ทุกกิจกรรมในขั้นตอนการปฏิบัติ ตลอดขั้นตอนที่ 7 ผูวิจัย 

บันทึกภาคสนาม ทุกกิจกรรมในขั้นตอนการปฏิบัติ ตลอดขั้นตอนที่ 7 ผูวิจัย 

บันทึกอนุทิน ทุกกิจกรรมในขั้นตอนการปฏิบัติ ตลอดขั้นตอนที่ 7 ผูวิจัยและผูรวมวิจัย 

เครื่องบันทึกเสียง ทุกกิจกรรมในขั้นตอนการปฏิบัติ ตลอดขั้นตอนที่ 7 ผูวิจัยและผูชวยผูวิจัย 

เครื่องบันทึกภาพ ทุกกิจกรรมในขั้นตอนการปฏิบัติ ตลอดขั้นตอนที่ 7 ผูวิจัยและผูชวยผูวิจัย 

เครื่องมือการวิจัยฉบับที่ 1 หลัง การนําโครงการไปปฏิบัติ 20  มิ.ย. 54 ผูวิจัยและทีมประเมิน 

เครื่องมือการวิจัยฉบับที่ 2 ระหวางการนําโครงการไปปฏิบัติ 20  พ.ค. 54 ผูวิจัยและทีมประเมิน 

เครื่องมือการวิจัยฉบับที่ 3 เมื่อสิ้นสุดโครงการ 17 มิ.ย. 54 ผูวิจัยและทีมประเมิน 

เครื่องมือการวิจัยฉบับที่ 4 เมื่อสิ้นสุดโครงการ 17 มิ.ย. 54 ผูวิจัยและทีมประเมิน 
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จากตารางที่ 69  พบวา เทคนิคและเครื่องมือการวิจัยที่ใชในการสังเกตผลที่ผูวิจัยและผูรวม
วิจัยไดรวมกันจัดกระทํามีหัวขอที่ถูกกําหนดขึ้นรวมกัน  4  ประเด็นคือ  1) เทคนิคและหรือเครื่องมือในการสังเกต
2) กิจกรรมที่ทําการสังเกต  3) ระยะเวลาในการสังเกต และ 4) ผูใชเครื่องมือการสังเกต  ซึ่งสามารถสรุปเปน
ภาพรวมได คือ เทคนิคและหรือเครื่องมือในการสังเกต  ประกอบดวย 1) เทคนิคและเครื่องมือทั่วไป ไดแก  
การสังเกตแบบมีสวนรวมและการบันทึก   การสัมภาษณแบบไมเปนทางการ  บันทึกภาคสนาม บันทึกอนุทิน 
เครื่องบันทึกเสียง และเครื่องบันทึกภาพ  ซึ่งเทคนิคและหรือเครื่องมือเหลานี้จะใชในการสังเกตกิจกรรมทุก
กิจกรรมในขั้นตอนการปฏิบัติ (ขั้นตอนที่ 7) โดยผูวิจัยจะเปนผูใชเทคนิคการสังเกตแบบมีสวนรวมและการ
บันทึก   การสัมภาษณแบบไมเปนทางการ  และบันทึกภาคสนาม  สวนเทคนิคและหรือเครื่องมือที่เหลือจะเปน
การใชทั้งของผูวิจัยและผูรวมวิจัย  2) เครื่องมือในการวิจัย  มีจํานวนทั้งหมด 4 ฉบับ ซึ่งไดแก ฉบับที่ 1 แบบ
ประเมินสภาพการดําเนินงานการจัดการศึกษาปฐมวัยของศูนยพัฒนาเด็กเล็กดงพอง ฉบับที่ 2 แบบบันทึกการ
สังเกตความกาวหนาของโครงการ  ฉบับที่ 3 แบบประเมินโครงการ และ ฉบับที่ 4  แบบสัมภาษณเชิงลึก ซึ่งผูที่ใช
เครื่องมือเหลานี้สําหรับการสังเกตคือผูวิจัยและทีมประเมินที่ไดรับการแตงตั้งจากผูรวมวิจัย โดยที่เทคนิคและ
หรือเครื่องมือในการสังเกตเหลานี้มีระยะเวลาในการใชดังระบุในตารางขางตน 

ผลจากการจัดกิจกรรมดังกลาวนี้ทําใหผูวิจัยและผูรวมวิจัยเกิดการเรียนรูเกี่ยวกับวิธีการ
กําหนดเทคนิควิธีและเครื่องมือการวิจัยที่จะใชในการสังเกตผลในขั้นตอนที่ 7 (การปฏิบัติใหม) วา เทคนิควิธีและ
เครื่องมือการวิจัยที่เกิดจากการระดมความคิดเห็นและการจัดกระทํารวมกันของพวกเขานั้น จะนําไปใชในการ
สังเกตอะไร เมื่อไร และใครเปนผูใช  ซึ่งจะสงผลใหพวกเขาปฏิบัติการสังเกตไดอยางถูกตองและตรงประเด็นที่
ตองการมากที่สุด 

2) การจัดกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู   ผูวิจัยและผูรวมวิจัยไดรวมกันจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรู ผานกิจกรรมเลาเรื่อง (story telling) โดยแบงระยะเวลาในการจัดกิจกรรมออกเปน 2  ระยะคือ ระยะที่ 1  
การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูผานกิจกรรมการเลาเรื่องเพื่อนําเสนอความกาวหนาของโครงการในระหวาง
ดําเนินการ จัดขึ้นในวันที่  22 พฤษภาคม  2554  ณ หองประชุมศิลาฟาใส องคการบริหารสวนตําบลศิลา และ
ระยะที่ 2 การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูผานกิจกรรมการเลาเรื่องเพื่อนําเสนอผลการดําเนินงานโครงการหลัง
สิ้นสุดโครงการ  จัดขึ้นในวันที่  22  มิถุนายน  2554 ณ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กดงพอง โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ
แลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางผูวิจัยและผูรวมวิจัยเกี่ยวกับการนําแผนลงสูการปฏิบัติ   ตามหลักการ “รับฟงขอคิดเห็น
จากผูรวมวิจัยทุกคน” และ แนวคิดของ Creswell (2008) ที่วา “มีการนําเสนอผลการวิจัยตอผูเกี่ยวของ...” รวมทั้ง
ยึดถือ10 หลักการ 10 จรรยาบรรณ และ 10 บทบาท (วิโรจน  สารรัตนะ, 2553) ซึ่งผลจากการจัดกิจกรรมทั้ง  2  
ระยะมีดังนี้ 

ระยะที่ 1 การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูผานกิจกรรมการเลาเรื่อง เพื่อนําเสนอ
ความกาวหนาของโครงการในระหวางดําเนินการ จัดขึ้นเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม  2554  ณ  หองประชุมศิลาฟาใส
องคการบริหารสวนตําบลศิลา  ซึ่งผูวิจัยและผูรวมวิจัยไดจัดใหมีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู โดยเริ่มจากการระดม
สมองเกี่ยวกับการนําโครงการที่จัดทําขึ้นใหมลงสูการปฏิบัติ ภายใตขอคําถามที่ผูวิจัยและผูรวมวิจัยไดรวมกัน
กําหนดขึ้นคือ 
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1) วิธีการจัดกิจกรรมของโครงการเปนไปตามที่ไดวางแผนไวหรือไม 
2) ความกาวหนาของโครงการเปนอยางไร 
3) กิจกรรมที่จัดทําบรรลุวัตถุประสงคหรือไม 
4) มีปญหาอุปสรรคในการดําเนินงานอยางไร 
5) การใชทรัพยากรทางการบริหารไดผลเปนอยางไร  และ 
6) การปฏิบัติงานภายใตหลักองครวมเปนอยางไร 
ทั้งนี้ ไดผูวิจัยและผูรวมวิจัยไดนําเอาขอมูลการสังเกตที่ไดมาจากการใชเทคนิควิธีและ

เครื่องมือตางๆ คือ การสังเกตแบบมีสวนรวมและการบันทึก  การสัมภาษณแบบไมเปนทางการ บันทึกภาคสนาม
บันทึกอนุทิน  เครื่องบันทึกภาพ เครื่องบันทึกเสียง  รวมท้ังผลจากการใชเครื่องมือการวิจัยฉบับที่  2  แบบบันทึก
การสังเกตความกาวหนาของโครงการ  ที่ไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลไวเมื่อวันที่  20  พฤษภาคม  2554  
มารวมกันพิจารณาเพื่อนํามาเพิ่มเติมเขาดวยกันกับสิ่งที่ไดนําเสนอดวย  (ดูภาพที่ 96) 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 96 กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรูระยะที่ 1 ในขั้นตอนการสังเกตผลใหม 
 

จากกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรูในขางตน  สามารถสรุปประเด็นเปนรายขอภายใตขอ
คําถามที่กําหนดขึ้น  ดังนี้ 

1) วิธีการจัดกิจกรรมของโครงการของทุกโครงการเปนไปตามที่ไดวางแผนไว 
2) การปฏิบัติงานในทุกโครงการมีความกาวหนาและเกิดการพัฒนาอยางตอเนื่อง 
3) กิจกรรมที่จัดทําบรรลุวัตถุประสงคในทุกโครงการ  แตในกิจกรรมใหมบางกิจกรรมที่ได

จัดทําเพิ่มเติมในโครงการที่ 2 คือ ดานการจัดหองเรียน มีแนวโนมวาจะไมประสบผลสําเร็จในสวนของการ
ปรับปรุงและตอเติมหองเรียนเพิ่มอีก 1 หอง ซึ่งคาดวาจะใชงบประมาณ 100,000 บาท โดยขอรับการสนับสนุน
จากองคการบริหารสวนตําบลศิลานั้น ในทางปฏิบัติทีมงานโครงการไดจัดทําเรื่องขอรับงบประมาณสนับสนุนไป
แลว แตยังดําเนินการไมไดเพราะตองรอพิจารณาการอนุมัติงบประมาณจากสภาองคการบริหาร สวนตําบลศิลาใน
ปงบประมาณถัดไปตามระเบียบการใชจายเงินงบประมาณของทางราชการ สวนดานการจัดสนามเด็กเลนพบวายัง
ไมพบปญหาในการดําเนินงาน 

4) การดําเนินงานทุกโครงการไมมีปญหาอุปสรรคยกเวนบางกิจกรรมที่ไดกลาวไปแลวใน
ขอที่ 3 

5) การใชทรัพยากรทางการบริหารในทุกโครงการมีความคุมคาและสอดคลองกับการ
วางแผนไวทุกประการ 
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6) ทุกโครงการไดยึดถือและปฏิบัติงานภายใตหลักองครวมอยางเครงครัด โดยการ
ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันทํางานในทุกกิจกรรมของแตละโครงการ และบางโครงการยังสามารถเชื่อมโยงกิจกรรม
เขาดวยกันไดดวย เชน กิจกรรมปูยาเลี้ยงหลานในโครงการที่ 2  เปนกิจกรรมที่สามารถเชื่อมโยงและบูรณาการ 
เขากับกิจกรรมการปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรมสําหรับเด็กในโครงการที่ 3  ไดเปนตน 

ระยะที่ 2 การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูผานกิจกรรมการเลาเรื่อง เพื่อนําเสนอผลการ
ดําเนินงานโครงการหลังสิ้นสุดโครงการ จัดขึ้นเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2554 ณ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กดงพอง  
ซึ่งผูวิจัยและผูรวมวิจัยไดจัดใหมีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู โดยเริ่มดวยการระดมสมองภายใตขอคําถามที่ผูวิจัย
และผูรวมวิจัยไดรวมกันกําหนดขึ้นคือ  

1) โครงการที่ไดดําเนินการบรรลุวัตถุประสงคมากนอยเพียงใด 
2) วิธีการและกิจกรรมในโครงการเปนไปตามที่ไดวางแผนไวหรือไม 
3) ผลที่เกิดขึ้นจากการนําโครงการไปปฏิบัติเปนอยางไร 
4) มีปญหาอุปสรรคในการดําเนินงานอยางไร 
5) การใชทรัพยากรทางการบริหารไดผลเปนอยางไร และ 
6) การปฏิบัติงานภายใตหลักองครวมเปนอยางไร 
ทั้งนี้ ไดผูวิจัยและผูรวมวิจัยไดนําเอาขอมูลการสังเกตที่ไดมาจากการใชเทคนิควิธีและ

เครื่องมือตางๆ คือ การสังเกตแบบมีสวนรวมและการบันทึก  การสัมภาษณแบบไมเปนทางการ  บันทึกภาคสนาม
บันทึกอนุทิน  เครื่องบันทึกภาพ เครื่องบันทึกเสียง  รวมทั้งผลจากการใชเครื่องมือการวิจัยฉบับที่ 3 แบบประเมิน
โครงการ และเครื่องมือการวิจัยฉบับที่ 4 แบบสัมภาษณเชิงลึก  ที่ไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลไวเมื่อวันที่   
17  มิถุนายน 2554  มารวมกันพิจารณาเพื่อนํามาเพิ่มเติมเขาดวยกันกับสิ่งที่ไดนําเสนอ  (ดภูาพที่ 97)  
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 97 กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรูระยะที่ 2 ในขั้นตอนการสังเกตผลใหม 
 

จากการจัดกิจกรรมการสะทอนผลในขางตน  ผูวิจัยและผูรวมวิจัยไดรวมกันสรุปขอมูลเปน
ภาพรวมของการนําโครงการลงสูการปฏิบัติไดดังตารางที่  70   
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ตารางที่ 70 ภาพรวมของการนําโครงการลงสูการปฏิบัติในระยะที่ 2 
 

 

ประเด็นในการนําเสนอ 
 

ผลการดําเนินงาน 
 

โครงการที่ไดดําเนินการบรรลุวัตถุประสงค 
มากนอยเพียงใด   

การดําเนินงานโดยภาพรวมถือวาบรรลุตามวัตถุประสงค  

วิธีการและกิจกรรมในโครงการเปนไปตามที่ได
วางแผนไวหรือไม   

มี 1 กิจกรรมที่ไมสําเร็จคือ การปรับปรุงและตอเติม
หองเรียนเพิ่มเติมในโครงการที่ 2 ซึ่งไมสามารถทําได 
ดวยเพราะยังไมมีงบประมาณในการสนับสนุน แต
กิจกรรมอื่นๆ เปนไปตามที่วางแผนไวในทุกโครงการ  

ผลที่เกิดขึ้นจากการนําโครงการไปปฏิบัติเปนอยางไร ผลจากการนําโครงการลงสูการปฏิบัติโดยภาพรวมถือ
วาผานเกณฑตามมาตรฐานที่ระบุ 

มีปญหาอุปสรรคในการดําเนินงานอยางไร   - ไมมีงบประมาณในการปรับปรุงและตอเติมหองเรียน 
ในสวนของกิจกรรมยอยในโครงการที่ 2 

การใชทรัพยากรทางการบริหารไดผลเปนอยางไร ทุกกิจกรรมมีการใชทรัพยากรทางการบริหารอยางคุมคา 
การปฏิบัติงานภายใตหลักองครวมเปนอยางไร ทุกกิจกรรมไดปฏิบัติงานภายใตหลักองครวมดวยการ

มุงพัฒนางานโดยใหเช่ือมโยงและมีการบูรณาการ
รวมกันทั้งในกิจกรรมและระหวางกิจกรรม โดยยึด
หลักความเทาเทียมในการแสดงความคิดเห็น การ
ปฏิบัติ การสังเกต และการสะทอนผล ตามบทบาท
หนาที่ที่เกี่ยวของ 

 
จากตารางที่ 70  ภาพรวมของการนําโครงการลงสูการปฏิบัติในระยะที่ 2  สามารถสรุปไดวา  
1) การดําเนินงานโดยภาพรวมถือวาบรรลุตามวัตถุประสงค 
2) มี 1 กิจกรรมที่ไมสําเร็จคือ การปรับปรุงและตอเติมหองเรียนเพิ่มเติมในโครงการที่ 2 ซึ่ง

ไมสามารถทําได ดวยเพราะยังไมมีงบประมาณในการสนับสนุน แตกิจกรรมอื่นๆ เปนไปตามที่วางแผนไวในทุก
โครงการ 

3) ผลจากการนําโครงการลงสูการปฏิบัติโดยภาพรวมถือวาผานเกณฑตามมาตรฐานที่ระบุ 
4) ไมมีงบประมาณในการปรับปรุงและตอเติมหองเรียนในสวนของกิจกรรมยอยใน

โครงการที่ 2 
5) ทุกกิจกรรมมีการใชทรัพยากรทางการบริหารอยางคุมคา 
6) ทุกกิจกรรมไดปฏิบัติงานภายใตหลักองครวมดวยการมุงพัฒนางานโดยใหเช่ือมโยงและ

มีการบูรณาการรวมกันทั้งในกิจกรรมและระหวางกิจกรรม โดยยึดหลักความเทาเทียมในการแสดงความคิดเห็น 
การปฏิบัติ การสังเกต และการสะทอนผล ตามบทบาทหนาที่ที่เกี่ยวของ 
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ทั้งนี้  ผลจากการดําเนินงานโครงการไดสงผลใหการปฏิบัติงานตามเกณฑมาตรฐานกลางการ
ดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกรปกครองสวนทองถิ่น มาตรฐานที่ 3 ดานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ในรายการที่ 7 
และ 10 อยูในระดับ “ดี”  ตามเปาหมายที่ต้ังไว ดังรายละเอียดผลการประเมินและเปรียบเทียบกอนและหลังการนํา
โครงการลงสูการปฏิบัติ ในตารางที่ 71 
 
ตารางที่ 71 ผลการประเมินเปรียบเทียบ กอนและหลังการนําโครงการลงสูการปฏิบัติ ขั้นตอนการสังเกตผลใหม

ตามมาตรฐานที่ 3 ดานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ขอที่ 7 และ 10  
 

เปรียบเทียบผลการประเมิน 
กอน-หลัง 

การนําโครงการลงสูการปฏิบัติ 
ท่ี รายการประเมิน 

กอน หลัง 
 ดานการจัดสภาพแวดลอมของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก * * 

7 จัดพื้นที่ใชสอยในหองเรียนไดสัดสวนที่เหมาะสมกับจํานวนเด็ก ปานกลาง ดี 
10 พ้ืนที่สนามเด็กเลนและเครื่องเลนมีความเหมาะสมและปลอดภัย ปานกลาง ดี 

 
จากตารางที่ 71  พบวา หลังจากมีการนําโครงการลงสูการปฏิบัติแลว ไดสงผลใหระดับ

คะแนนการประเมินตามเกณฑมาตรฐานสูงในมาตรฐานที่ 3 ดานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ขอ 7 และ 10 สูงขึ้นจาก
ระดับ “ปานกลาง” เปนระดับ “ดี” ทุกรายการ 

นอกจากนี้ ผูวิจัยไดนําเสนอผลการประเมินในภาพรวมทุกมาตรฐาน ซึ่งเปนผลมาจากการ
ดําเนินงานที่ตอเนื่องจากวงจรแรก  ดังมีรายละเอียดในตารางที่ 72 - 76 
 
ตารางที่ 72 ผลการประเมินการดําเนินงานดานการบริหารจัดการ/การจัดโครงสรางองคการ 
 

เปรียบเทียบผลการประเมิน 
กอน-หลัง 

การนําโครงการลงสูการปฏิบัติ 
ท่ี รายการประเมิน 

กอน หลัง 
1 มีการจัดทําโครงสรางการบริหารจัดการศูนย ดีมาก ดีมาก 
2 มีการกําหนดบทบาทหนาที่ของบุคลากรเปนลายลักษณอักษร ดีมาก ดีมาก 
3 มีคณะกรรมการศูนยพัฒนาเด็กเล็กโดยมีผูแทนจากชุมชน 

เขารวมเปนกรรมการ 
ดีมาก ดีมาก 

4 มีแผนการพัฒนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กและดําเนินงานตามแผน ดี ดีมาก 
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จากตารางที่ 72  ผลการประเมินการดําเนินงานดานการบริหารจัดการ/การจัดโครงสราง
องคการ พบวา  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กดงพองมีการจัดทําแผนพัฒนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กและมีการดําเนินการตามแผน
จากระดับ “ดี” เปน ระดับ “ดีมาก” สวนดานอื่นๆ ยังคงรักษาระดับ “ดีมาก” ไวไดเชนเดิม 
 
ตารางที่ 73 ผลการประเมินการดําเนินงานดานบุคลากร 
 

เปรียบเทียบผลการประเมิน 
กอน-หลัง 

การนําโครงการลงสูการปฏิบัติ 
ท่ี รายการประเมิน 

กอน หลัง 
1 มีการแตงตั้งหัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กตามเกณฑมาตรฐานที่

สวนกลางกําหนด 
ปานกลาง ดี 

2 ผูดูแลเด็กทุกคนมีวุฒิทางการศึกษาอยางนอยช้ันมัธยมศึกษาปที่3 ดีมาก ดีมาก 
3 ผูดูแลเด็กทุกคนไดรับการอบรมดานการพัฒนาเด็กปฐมวัยอยาง

นอยทุก  2 ป 
ดีมาก ดีมาก 

4 อัตราสวนของครูผูดูแลเด็กตอเด็กปฐมวัยเปนไปตามมาตรฐานที่
สวนกลางกําหนด 

ดีมาก ดีมาก 

 
จากตารางที่ 73  พบวา  ผลการประเมินการดําเนินงานตามมาตรฐานที่ 2 ดานบุคลากร ใน

รายการที่ 1 นั้นมีการเปลี่ยนแปลงจากระดับ “ปานกลาง” เปนระดับ “ดี”  เพราะปจจุบันมีครูในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ดงพอง จํานวน 1 คน ไดรับทุนการศึกษาเพื่อศึกษาตอในระดับปริญญาตรีสาขาการศึกษาปฐมวัย ซึ่งเปนสาขาที่
ตรงตามคุณสมบัติในการบรรจุแตงตั้งหัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก และในปจจุบันองคการบริหารสวนตําบลศิลา 
กําลังดําเนินการประกาศรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกบุคคลใหปฏิบัติหนาที่หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กดงพอง 
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ตารางที่ 74 ผลการประเมินการดําเนินงานดานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
 

เปรียบเทียบผลการประเมิน 
กอน-หลัง 

การนําโครงการลงสูการปฏิบัติ 
ที่ รายการประเมิน 

กอน หลัง 

 ดานการจัดกระบวนการเรียนรูเพื่อการพัฒนาเด็กปฐมวัย * * 
1 มีการจัดทําแผนการจัดกระบวนการเรียนรูท่ีพัฒนาความสามารถ

ตามวัยของเด็กปฐมวัยทางดานรางกาย  ดานสังคม  ดานอารมณ  
ดานการคิดและสติปญญา  ดานภาษา  ดานจริยธรรม  และ ดานการ
สรางสรรค 

ดี ดีมาก 

2 มีการดําเนินการตามแผนการจัดกระบวนการเรียนรูท่ีพัฒนา
ความสามารถตามวัยของเด็กปฐมวัยทางดานรางกาย  ดานสังคม  
ดานอารมณ  ดานการคิดและสติปญญา  ดานภาษา  ดานจริยธรรม  
และ ดานการสรางสรรค 

ดี ดีมาก 

3 มีวัสดุอุปกรณและสื่อการเรียนรูเพ่ือสงเสริมพัฒนาการเด็ก ดี ดีมาก 
4 มีมุมการเรียนรูสําหรับผูปกครอง ดี ดีมาก 
 ดานการจัดสภาพแวดลอมของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก *  

5 จัดสภาพหองเรียนใหมีแสงสวางและอากาศพอเพยีง ดี ดีมาก 
6 มีการปองกันแมลงและพาหะนําโรค ดี ดีมาก 
7 จัดพ้ืนที่ใชสอยในหองเรียนไดสัดสวนที่เหมาะสมกับจํานวนเด็ก ปานกลาง* ดี* 
8 หองนํ้า หองสวมถูกสุขลักษณะ ดี ดีมาก 
9 มีการกําจัดขยะมูลฝอยถูกสุขลักษณะ ดี ดีมาก 
10 พ้ืนที่สนามเด็กเลนและเครื่องเลนมีความเหมาะสมและปลอดภัย ปานกลาง* ดี* 

 ดานโภชนาการ * * 
11 สถานที่เตรียมอาหารหรือปรุงอาหารมีความสะอาดถูกสุขลักษณะ ดีมาก ดีมาก 
12 อุปกรณและภาชนะใสอาหารสะอาดและปลอดภัย ดีมาก ดีมาก 
13 ผูประกอบและผูจัดเตรียมอาหารมีสุขอนามัยดี ดีมาก ดีมาก 
14 นํ้าดื่ม นํ้าใช สะอาด พอเพียง ดีมาก ดีมาก 
15 มีการใชเกลือเสริมไอโอดีนหรือนํ้าปลาเสริมไอโอดีนในอาหาร ดีมาก ดีมาก 
16 นมที่ใหเด็กดื่มเปนนมรสจืดและไมหมดอายุ ดีมาก ดีมาก 

 การดูแลสุขภาพ * * 
17 มีการตรวจสุขภาพทั่วไปของเด็กทุกคน ทุกวัน ดีมาก ดีมาก 
18 มีการตรวจสุขภาพเด็กทุกคนปละสองครั้งจากเจาหนาที่สาธารณสุข ดีมาก ดีมาก 
19 มีการประเมินภาวะโภชนาการเด็กทุกคนอยางนอยปละสองครั้ง ดีมาก ดีมาก 



329 

 

จากตารางที่ 74  ผลการประเมินการดําเนินงานดานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก พบวา  มีอยู  2 รายการ
ที่เดิมมีผลการประเมินอยูในระดับ “ปานกลาง” คือ รายการที่ 7  การจัดพื้นที่ใชสอยในหองเรียน และ รายการที่ 
10  การจัดพื้นที่สนามเด็กเลนและเครื่องเลน ซึ่งผลการประเมินเมื่อสิ้นสุดโครงการพบวาสามารถพัฒนาขึ้นมาอยู
ในระดับ “ดี” ซึ่งถือวาบรรลุความคาดหวัง สวนในอีก 17  รายการ พบวา มีการพัฒนาอยางตอเนื่องและมีผลการ
ประเมินอยูระดับที่สูงขึ้น เชน รายการที่ 1 – 6 และ 8 - 9  สวนรายการอื่นๆ นั้นสามารถรักษาระดับเดิมไวได 
ทุกรายการ 
 
ตารางที่ 75 ผลการประเมินการดําเนินงานดานคุณภาพเด็กปฐมวัย 
 

เปรียบเทียบผลการประเมิน 
กอน-หลัง 

การนําโครงการลงสูการปฏิบัติ 
ที่ รายการประเมิน 

กอน หลัง 

 ดานการพัฒนาสมรรถนะตามวัย * * 

1 มีการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับความเคลือ่นไหวและสุขภาวะทางกายของเด็ก ดี ดีมาก 
2 มีการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาทางสังคมของเด็ก ดี ดีมาก 
3 มีการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาทางอารมณของเด็ก ดี ดีมาก 
4 มีการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาทางภาษาของเด็ก ดี ดีมาก 
5 มีการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาทางการคิดและสติปญญาของเด็ก ดี ดีมาก 
6 มีการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาทางจริยธรรมของเด็ก ดี ดีมาก 
7 มีการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาทางความคิดสรางสรรคของเด็ก ดี ดีมาก 

 ดานสุขนิสัย สุขภาพกาย และสุขภาพจิต * * 

8 มีการจัดกิจกรรมสรางสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพใหแกเด็ก  ดี ดีมาก 
9 มีการบันทึกภาวะโภชนาการของเด็ก ดี ดีมาก 

 ดานการปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงค * * 

10 มีการจัดกิจกรรมการปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่ 
พึงประสงค 8 ประการของกระทรวงศึกษาธิการใหกับเด็ก 

 
ดี 

 
ดีมาก 

11 มีการจัดกิจกรรมยกยองนักเรียนที่มีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยม 
ท่ีพึงประสงคตามเกณฑท่ีกําหนด 

 
ดี 

 
ดีมาก 

 
จากตารางที่ 75  ผลการประเมินการดําเนินงานดานคุณภาพเด็กปฐมวัย พบวา ทุกรายการ

สามารถพัฒนาจากระดับ “ดี” ขึ้นสูระดับ “ดีมาก” 
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ตารางที่ 76 ผลการประเมินการดําเนินงานดานการสรางเครือขายและการมีสวนรวม 
 

เปรียบเทียบผลการประเมิน 
กอน-หลัง 

การนําโครงการลงสูการปฏิบัติ 
ที่ รายการประเมิน 

กอน หลัง 
1 มีการจัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันในชุมชนระหวางพอแม 

ผูดูแลเด็ก และเจาหนาที่ท่ีเกี่ยวของกับการพัฒนาเด็ก  
ดี ดีมาก 

2 มีการจัดใหศูนยพัฒนาเด็กเล็กเปนแหลงความรูและบริการชุมชนใน
ดานการพัฒนาเด็ก 

ดี ดีมาก 

 
จากตารางที่ 76  ผลการดําเนินงานดานการสรางเครือขายและการมีสวนรวม พบวา ทุกรายการ

สามารถพัฒนาจากระดับ “ดี” ขึ้นสูระดับ “ดีมาก”  
หลังจากไดขอสรุปดังกลาวแลว ผูวิจัยและผูรวมวิจัยไดรวมกันนําเอาบันทึกการสังเกตผล

เกี่ยวกับเทคนิควิธีและเครื่องมือที่ใชในการสังเกตผล ยอนหลังไปตั้งแตขั้นตอนการแผนใหม และการปฏิบัติใหม
มารวมกันวิเคราะหและไดมาซึ่งขอสรุปรวมกันดังตารางที่  77 
 
ตารางที่ 77 การสังเกตผลเกี่ยวกับเทคนิคและเครื่องมือที่ใชในการสังเกตผล 
 

 

เทคนิค/เครื่องมือในการสังเกต 
 

ผลการนําไปใช 
 

 

ขอสังเกต 
 

ขอเสนอแนะ 

การสังเกตแบบมีสวนรวมและการบันทึก บรรลุวัตถุประสงค 

การสัมภาษณแบบไมเปนทางการ บรรลุวัตถุประสงค 

บันทึกภาคสนาม บรรลุวัตถุประสงค 

บันทึกอนุทิน บรรลุวัตถุประสงค 

เครื่องบันทึกเสียง บรรลุวัตถุประสงค 

เครื่องบันทึกภาพ บรรลุวัตถุประสงค 

เครื่องมือการวิจัยฉบับที่ 1 บรรลุวัตถุประสงค 

เครื่องมือการวิจัยฉบับที่ 2 บรรลุวัตถุประสงค 

เครื่องมือการวิจัยฉบับที่ 3 บรรลุวัตถุประสงค 

เครื่องมือการวิจัยฉบับที่ 4 บรรลุวัตถุประสงค 

 

-การใชเทคนิคและ
เครื่องมือแตละอยาง
หากนําไปใชโดยไมมี
การทบทวนรวมกัน
กอน มักจะเกิดปญหา
ในทางปฏิบัติคือไม
ทราบวาใครจะเปน
ผูใชและจะใชใน
ขั้นตอนใด อยางไร
บาง เปนตน 
 

 

-ในการใชเทคนิค
และเครื่องมือใน
การสังเกตผลตางๆ 
น้ัน กอนนําไปใช
ควรมีการกําหนด
รวมกันระหวาง
ผูวิจัยและผูรวมวิจัย
กอนทุกครั้ง 

 
จากตารางที่ 77  การสังเกตผลเกี่ยวกับเทคนิคและเครื่องมือที่ใชในการสังเกตผล พบวา 

เทคนิคและเครื่องมือที่ใชในการสังเกตผลที่ไดนําไปใชบรรลุตามวัตถุประสงคทุกรายการ  ซึ่งมีขอสังเกตวาใน
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การใชเทคนิคและเครื่องมือแตละอยางนั้น หากนําไปใชโดยไมมีการทบทวนรวมกันกอนมักจะเกิดปญหาในทาง
ปฏิบัติคือไมทราบวาจะใชในกิจกรรมใด  ใครเปนผูใชและจะใชในขั้นตอนใด อยางไรบาง เปนตน  จึงมี
ขอเสนอแนะวาในการใชเทคนิคและเครื่องมือในการสังเกตผลนั้น กอนนําไปใชควรมีการกําหนดรวมกันระหวาง
ผูวิจัยและผูรวมวิจัยกอนทุกครั้งเพื่อหาแนวทางรวมกันวาเทคนิคและเครื่องมือในการสังเกตผลเหลานั้นจะ
นําไปใชในกิจกรรมใด  เวลาใด และใครเปนผูใช เพื่อใหไดขอมูลที่ตองการอยางครบถวนสมบูรณนั่นเอง ซึ่งผล
การสังเกตในขั้นตอนนี้จะมีลักษณะเชนเดียวกับขั้นตอนที่ 4 ที่ผานมา  

3) การสะทอนผลการดําเนินงาน ผูวิจัยและผูรวมวิจัยไดรวมกันจัดใหมีกิจกรรมการสะทอน
ผลการดําเนินงานขึ้นในวันที่  20  มิถุนายน 2554 ณ  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กดงพอง โดยไดนําเอาผลการบันทึกจาก
การสังเกตผลในขั้นตอนการปฏิบัติใหมทั้งที่เปนผลการบันทึกจากการสังเกตแบบมีสวนรวม การสัมภาษณแบบ
ไมเปนทางการ บันทึกอนุทิน  เครื่องบันทึกเสียง  และเครื่องบันทึกภาพที่ไดนําไปใช  มานําเสนอเพื่อกอใหเกิด
การถกเถียงอภิปรายรวมกันเพื่อใหไดขอมูลที่ถูกตองและเพื่อการรับรูรวมกัน ซึ่งผูวิจัยไดนําเอาเทคนิคการ
วิเคราะหหลังการปฏิบัติ (After Action  Review: AAR) มาใช โดยใหผูรวมวิจัยทุกคนมีสวนรวม และอาศัยคําถาม
ดังนี้คือ  1) คาดหวังอะไรจากงานครั้งนี้  2) สิ่งที่บรรลุความคาดหวังคืออะไร เพราะอะไร  3) สิ่งที่ยังไมบรรลุ
ความคาดหวังคืออะไร เพราะอะไร  และ  4) ถามีงานแบบนี้อีกเราจะปรับปรุงขอใดบาง อยางไร   ทั้งนี้ดูภาพการ
จัดกิจกรรมไดดังภาพที่  98 
 

 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 98 กิจกรรมการสะทอนผลการดําเนินงานในขั้นตอนการสังเกตผลใหม 
 

ผลจากการนําเอาเทคนิควิเคราะหหลังการปฏิบัติมาใชในการสะทอนผลการดําเนินงานของ
ขั้นตอนการปฏิบัติใหมซึ่งมีทั้งหมด  2  กิจกรรม คือ 1) การกําหนดแนวปฏิบัติรวมกัน และ 2) การนําแผนลงสูการ
ปฏิบัติ สามารถสรุปไดดังนี้ 

1) สิ่งที่คาดหวังจากการดําเนินงานในขั้นตอนการปฏิบัติคือ 1) การกําหนดแนวปฏิบัติ
รวมกัน มีความคาดหวังวาจะไดแนวปฏิบัติในการดําเนินงานโครงการรวมกัน และไดเครื่องมือการวิจัยเพื่อใชใน
การเก็บรวบรวมขอมูลการปฏิบัติงาน  และ 2) การนําแผนลงสูการปฏิบัติ  มีความคาดหวังวาเมื่อนําโครงการลงสู
การปฏิบัติแลวจะสามารถแกปญหาหรือพัฒนางานนั้นๆ ใหอยูในระดับ “ดี” ไดทุกงาน  

2) สิ่งที่บรรลุความคาดหวัง คือ การดําเนินงานทั้ง 2 กิจกรรมเปนไปตามที่คาดหวัง 
ทุกกิจกรรมโดย  1) ไดแนวปฏิบัติในการดําเนินงานโครงการรวมกัน และไดเครื่องมือการวิจัยเพื่อใชในการเก็บ
รวบรวมขอมูลการปฏิบัติงาน  และ  2) ไดนําโครงการลงสูการปฏิบัติซึ่งผลจากการดําเนินงานพบวาในภาพรวม
อยูในระดับ “ดี” 
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3) สิ่งที่ยังไมบรรลุความคาดหวังพบวา มีอยู 1 กิจกรรมที่ตองรองบประมาณในการ
ดําเนินการ คือ การปรับปรุงและตอเติมหองเรียนเพิ่มขึ้นอีก 1 หอง ซึ่งขณะนี้องคการบริหารสวนตําบลศิลาไดรับ
โครงการเขาสูการพิจารณาเพื่ออนุมัติงบประมาณในปถัดไป 

4) ขอเสนอแนะในการปฏิบัติงาน พบวา ผูรวมวิจัยไดใหขอเสนอแนะวาในการปฏิบัติงาน
ใดๆก็ตามถาหากจะใหบรรลุวัตถุประสงคไดอยางมีประสิทธิภาพจะตองมีการบริหารจัดการที่ดีและที่สําคัญ
จะตองอาศัยการมีสวนรวมของผูเกี่ยวของใหมากที่สุดจึงจะทําใหงานนั้นๆ สําเร็จสมบูรณลงได 

นอกจากนี้  ผู วิจัยและผูรวมวิจัยยังไดรวมกันสะทอนผลการดําเนินงานเกี่ยวกับการ
เปลี่ยนแปลง  การเรียนรู และองคความรูจากการปฏิบัติจริง โดยอาศัยขอมูลที่ไดจากการสังเกตผลการดําเนินงาน
ในขั้นตอนนําโครงการลงสูการปฏิบัติ ซึ่งเปนขอมูลที่ไดจากการสังเกตผลโดยผูวิจัยและผูรวมวิจัย ทั้งจากการ
สังเกตแบบมีสวนรวม การบันทึกภาพ  การบันทึกเสียง และการจดบันทึก  โดยประเด็นในการสังเกตและบันทึก
เปนเรื่องเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงในกิจกรรมและการปฏิบัติ การเปลี่ยนแปลงในคําอธิบายหรือนิยามของสิ่งที่
ปฏิบัติ การเปลี่ยนแปลงในความสัมพันธทางสังคมของผูรวมวิจัยและผูเกี่ยวของและรูปแบบองคการ  การเรียนรู
หรือการพัฒนาตนเองจากการรวมในการวิจัย ความรูใหมที่เกิดขึ้น ซึ่งไดขอสรุปจากการสังเกตดังนี้ 

การเปลี่ยนแปลงจากการปฏิบัติ 
การเปลี่ยนแปลงจากการปฏิบัติจริงที่เกิดขึ้นในขั้นตอนการปฏิบัติ เปนการเปลี่ยนแปลงที่

เกิดขึ้นโดยจําแนกไดเปน  2  ลักษณะ คือ การเปลี่ยนแปลงที่คาดหวัง และการเปลี่ยนแปลงที่ไมคาดหวัง  ดังนี้ 
1) การเปลี่ยนแปลงที่คาดหวัง พบวา ในประเด็นที่ผูวิจัยและผูรวมวิจัยคาดหวังวา เมื่อนํา

โครงการใหมที่ไดลงสูการปฏิบัติแลวจะมีผลทําใหผานเกณฑการประเมินคุณภาพตามเกณฑมาตรฐานกลางการ
ดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในดานที่ 3 คือ ดานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ในรายการที่ 7 
และ 10 อยูในระดับ “ดี” ขึ้นไป ซึ่งพบวาเปนไปตามที่คาดหวัง คือ รายการที่ 7 การจัดพื้นที่ใชสอยในหองเรียนได
สัดสวนที่เหมาะสมกับจํานวนเด็ก มีการพัฒนาจากระดับ “ปานกลาง” เปนระดับ “ดี” และ รายการที่ 10  การจัดพื้นที่
สนามเด็กเลนและเครื่องเลนใหมีความเหมาะสมปลอดภัย มีการพัฒนาจากระดับ “ปานกลาง” เปนระดับ “ดี” เชนกัน 

2) การเปลี่ยนแปลงที่ไมคาดหวัง  เกิดขึ้นใน  3  ระดับ คือ  ระดับตัวบุคคล ระดับกลุมบุคคล 
และระดับองคการ ซึ่งสรุปไดดังนี้ 

(1) ระดับตัวบุคคล ประกอบดวย  ครู  นักเรียน ผูปกครองนักเรียน  กรรมการศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก  บุคลากรจากองคการบริหารสวนตําบลศิลา  มีการเปลี่ยนแปลงที่ไมคาดหวังดังนี้ 

ครู  พบวา  มีพฤติกรรมในการจัดมุมประสบการณที่ดีขึ้น สังเกตไดจากการที่ครูได
ทําการปรับปรุงมุมกิจกรรมตางๆ ในหองเรียนอยูเสมอ เชน  มีการจัดจัดแสดงผลงานนักเรียนทุกสัปดาห  มีการ
จัดเตรียมหนังสือและน้ําดื่มไวบริการผูปกครองในมุมของผูปกครองทุกวัน เปนตน 

นักเรียน  พบวา มีความสนใจในกิจกรรมการจัดการเรียนรูของครูมากขึ้น สังเกตได
จากการใหความรวมมือกับครูเปนอยางดีในทุกกิจกรรมที่ครูจัดขึ้น นอกจากนี้ยังพบวานักเรียนสวนใหญมี
พัฒนาการในทุกดานดีขึ้น สังเกตไดจากแบบประเมินพัฒนาการของครูและสภาพที่พบเห็นจริง 

ผูปกครองนักเรียน  พบวา  ใหความสนใจในการดูแลบุตรหลานของตนมากยิ่งขึ้น 
สังเกตไดการแตงกายของนักเรียนที่มีความสะอาดและเปนระเบียบมากขึ้น  มีการเตรียมสิ่งของเครื่องใชที่จําเปน
สําหรับบุตรหลานของตนโดยใสไวในกระเปาหนังสือของนักเรียนมาดวย เชน แปง  ยาสีฟน ฯลฯ 
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คณะกรรมการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก พบวา  ใหความสนใจในการบริหารงานของศูนย
พัฒนาเด็กเล็กดงพองมากขึ้น สังเกตไดจากการเขารวมประชุมทุกครั้ง เปนตน 

บุคลากรจากองคการบริหารสวนตําบลศิลา พบวา เกิดความรักความผูกผันกับงาน
ในศูนยพัฒนาเด็กเล็กมากขึ้น สังเกตไดจากการใหความรวมมือกับทางศูนยพัฒนาเด็กเล็กทุกครั้งที่มีการรองขอให
มาชวยงานตางๆ เชน การรวมในการจัดประชุมผูปกครองนักเรียนในวันกอนเปดเทอม เปนตน 

(2) ระดับกลุมบุคคล  ประกอบดวย  กลุมคณะกรรมการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก กลุม
ผูปกครองนักเรียน และ กลุมบุคลากรจากองคการบริหารสวนตําบลศิลา มีการเปลี่ยนแปลงดังนี้ 

กลุมคณะกรรมการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  พบวา มีการจัดประชุมประจําเดือนทุกเดือน 
และมีการระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการศึกษาของศูนยพัฒนาเด็กเล็กดงพองเพิ่มขึ้น รวมทั้งมีการประสานงานกับ
คนในชุมชนเพื่อใหเขารวมในการพัฒนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กมากยิ่งขึ้น 

กลุมผูปกครองนักเรียน  พบวา  ใหความรวมมือในการทํางานของศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กดงพองมากยิ่งขึ้น และใหความสนใจในพัฒนาการของบตุรหลานมากยิ่งขึ้น   

กลุมบุคลากรจากองคการบริหารสวนตําบลศิลา พบวา  สามารถนํางานที่ไดรวมกัน
เรียนรูไปพัฒนางานประจําของตนเองไดอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และรูจักการบูรณาการงานของทุกๆ สวน
ในหนวยงานเขาดวยกัน 

(3) ระดับองคการ  ประกอบดวย  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กดงพอง หมูบานดงพอง และ 
องคการบริหารสวนตําบลศิลา  มีการเปลี่ยนแปลงดังนี้ 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กดงพอง พบวา มีสภาพการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นทุกดาน
ไมวาจะเปนดานบุคลากรและการบริหารจัดการ  ดานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  ดานคุณภาพเด็กปฐมวัย และดานการ
สนับสนุนจากชุมชน 

หมูบานดงพอง  พบวา ชุมชนใหความสนใจในการสงบุตรหลานเขาเรียนในศูนย
พัฒนาเด็กเล็กดงพองมากขึ้น และใหความรวมมือในการพัฒนาศูนยมากยิ่งขึ้นอีกดวย 

องคการบริหารสวนตําบลศิลา พบวา  มีการเพิ่มงบประมาณในการสนับสนุนการ
ดําเนินงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็กมากยิ่งขึ้น และมีหลายโครงการที่ถูกจัดเขาไวในแผนพัฒนาระยะสามปเพิ่มเติม 
เชน โครงการกีฬาสําหรับเด็ก  โครงการอาหารเชาสําหรับเด็ก  โครงการอาหารกลางวัน และอาหารเสริม (นม) 
สําหรับเด็ก  โครงการจัดรถรับ-สงนักเรียน  โครงการปรับปรุงและซอมแซมศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เปนตน 

การเรียนรูจากการกระทําหรือการปฏิบัติ 
การเรียนรูจากการปฏิบัติจริงในกิจกรรมนี้พบวาไดเกิดขึ้นทั้งในระดับตัวบุคคล และระดับ

กลุมบคุคล และระดับองคการ ดังนี้ 
1) ระดับตัวบุคคล  ประกอบดวย  ผูวิจัย  ครู  ผูปกครองนักเรียน กรรมการศูนยพัฒนา เด็ก

เล็ก  และ บุคลากรจากองคการบริหารสวนตําบลศิลา  พบวาเกิดการเรียนรูจากการปฏิบัติจริง ดังนี้ 
(1) ผูวิจัย พบวา เกิดการเรียนรูวาในขั้นตอนการปฏิบัติใหมใหมนั้นมีความคาบเกี่ยวกับ

กับขั้นตอนการสังเกตผลใหมจึงสามารถดําเนินการไปพรอมๆ กันได และไดเรียนรูวาการที่จะใหผูรวมวิจัยเขามา
มีสวนรวมในการทํางานอยางพรอมเพรียงนั้น ผูวิจัยจะตองเปนผูที่เปยมไปดวยมนุษยสัมพันธ และเขาถึงผูรวม
วิจัยทุกคน 
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(2) ครู พบวา เกิดการเรียนรูเกี่ยวกับการพัฒนางานประจําของตนเอง เชน มีทักษะ
เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับการจัดมุมประสบการณ  การจัดบอรดแสดงผลงาน และการจัดหองเรียน รวมทั้งมีความสามารถ 
ในการจัดกระบวนการเรียนรูที่สงเสริมพัฒนาการเด็กไดเปนอยางดี 

(3) ผูปกครองนักเรียน พบวา  สามารถดูแลและสงเสริมพัฒนาการของบุตรหลานของ
ตนเองไดมากขึ้น สังเกตไดจากเด็กนักเรียนสวนใหญมีพัฒนาการในทุกดานดีขึ้น มีสุขภาพอนามัยที่ดีขึ้น และมี
ความพรอมในการเรียนมากขึ้น 

(4) กรรมการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก พบวา สามารถบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็กไดดีขึ้น
กวาเดิม สังเกตไดจากมีการจัดการประชุมบอยครั้งขึ้นและมีการระดมทรัพยากรทางการบริหารมาชวยในการ
พัฒนางานมากขึ้น 

(5) บุคลากรจากองคการบริหารสวนตําบลศิลา พบวา สามารถพัฒนางานของตนเองได
ดียิ่งขึ้น  สังเกตไดจากผลการปฏิบั ติงานประจําของหนวยงานที่ เกี่ยวของกับการบริหารจัดการศึกษามี
ความกาวหนาและไดผลดียิ่งขึ้นจนมีผูมาศึกษาดูงานอยูเนืองๆ 

2) ระดับกลุมบุคคล  ประกอบดวย กลุมคณะกรรมการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  กลุมผูปกครอง
นักเรียน  และ กลุมบุคลากรจากองคการบริหารสวนตําบลศิลา  เกิดการเรียนรูจากการปฏิบัติจริงดังนี้ 

(1) กลุมคณะกรรมการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก พบวา มีความสามารถในการบริหารจัดการ
เกี่ยวกับงานตามบทบาทและหนาที่มากขึ้น เชน มีการรวมกันจัดประชุมและวางแผนการทํางานไดอยางเปนระบบ
มากขึ้น เปนตน 

(2) กลุมผูปกครองนักเรียน  พบวา  สามารถนําความรูที่ไดเกี่ยวกับการพัฒนาสมรรถนะ
ของเด็กปฐมวัยไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน เชน การดูแลสุขภาพบุตรหลาน  การรูจักเลือกอาหารที่มีคุณภาพ
ใหกับเด็กไดรับประทาน และการสรางสุขนิสัยที่ดีใหกับบุตรหลาน เปนตน 

(3) กลุมบุคลากรจากองคการบริหารสวนตําบลศิลา  พบวา  สามารถนําความรูที่ไดไป
ประยุกตใชในงานประจํา เชน มีการบูรณาการงานรวมกันในสํานักงาน เชน บุคลากรจากกองสาธารณสุขสามารถ
บูรณาการงานโครงการรวมกับกองการศึกษา เชน จัดใหมีโครงการสรางเสริมสุขภาพ  กิจกรรมการสงเสริม
โภชนาการสําหรับเด็ก  กิจกรรมปูยาเลี้ยงหลาน เปนตน 

3) ระดับองคการ  ประกอบดวย  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กดงพอง และ องคการบริหารสวนตําบล
ศิลา  เกิดการเรียนรูจากการปฏิบัติจริงดังนี้ 

(1) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กดงพอง  พบวา สามารถบริหารจัดการงานไดอยางเปนระบบมาก
ขึ้น  รวมทั้งมคีวามสามารถในการประสานความรวมมือระหวางคนในชุมชนและผูเกี่ยวของไดมากขึ้น 

(2) องคการบริหารสวนตําบลศิลา พบวา  สามารถนําความรูที่ไดจากการปฏิบัติไป
กําหนดเปนนโยบาย และมีแผนงานโครงการใหมๆ ที่เกี่ยวของกับการบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็กเพิ่มขึ้น 

ความรูใหมท่ีเกิดขึ้น 
ความรูใหมที่เกิดขึ้นในขั้นตอนการปฏิบัติที่เปนความรูเกิดจากการจัดกระทํากิจกรรมรวมกัน

ระหวางผูวิจัยและผูรวมวิจัย ซึ่งไดแก  ความรูเกี่ยวกับการกําหนดแนวทางและวิธีการในการดําเนินงานที่เปน
ระบบ  ความรูเกี่ยวกับการจัดทําเครื่องมือในการวิจัย และความรูที่เกิดจากการนําแผนลงสูการปฏิบัติ 
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ขั้นตอนที่ 9 การสะทอนผลใหม (re- reflecting)  
ผูวิจัยและผูรวมวิจัยไดรวมกันจัดกิจกรรมการสะทอนใหมขึ้นเมื่อวันที่  27  มิถุนายน 2554 ณ 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กดงพอง โดยไดนําเอาผลการบันทึกจากการสังเกตผลในทุกขั้นตอนที่ผานมา คือ ขั้นตอนการ
วางแผนใหม  ขั้นตอนการปฏิบัติใหม และขั้นตอนการสังเกตผลใหม ทั้งที่เปนผลการบันทึกจากการสังเกตแบบ 
มีสวนรวมและการบันทึก การสัมภาษณแบบไมเปนทางการ บันทึกภาคสนาม  บันทึกอนุทิน  เครื่องบันทึกเสียง 
และเครื่องบันทึกภาพ นํามาเสนอเพื่อกอใหเกิดการถกเถียงอภิปรายรวมกัน ทั้งนี้ตามแนวคิดหนึ่งของการพัฒนา
เทคโนโลยีแบบมีสวนรวมที่นํามากลาวถึงขางตนดวยวา  “...ปจจัยดานการสะทอนกลับของปญหาจากการ
ดําเนินงาน (action-reflection)  ซึ่งจัดในรูปของการถกเถียงอภิปรายกัน...กิจกรรมนี้จะชวยพัฒนาความสามารถ
ของชุมชนใหเกิดความคิดรวบยอด  รูจักจับกฎเกณฑทางทฤษฎีจากกิจกรรมตางๆ ที่ไดดําเนินกันมา...”  

กิจกรรมการสะทอนผลในครั้งนี้ เริ่มตนจาก ผูวิจัยและผูรวมวิจัยรวมกันสะทอนผลการ
ดําเนินงานขั้นตอนตางๆ ที่ผานมา เริ่มตั้งแตขั้นตอนวางแผนใหม  ขั้นตอนการปฏิบัติใหม และขั้นตอนการสังเกต
ผลใหม โดยไดจัดกิจกรรมการระดมสมองเพื่อหาขอสรุปรวมกันวาแตละขั้นตอนประกอบไปดวยกิจกรรม
อะไรบาง และกิจกรรมนั้นๆ กระทําสําเร็จหรือไมสําเร็จ พรอมทั้งผลการลงความเห็นของผูรวมวิจัยวารับรอง
หรือไมรับรอง ซึ่งจากการดําเนินการดังกลาวไดขอสรุปดังตารางที่ 78 
 
ตารางที่ 78 สรุปผลการปฏิบัติงานยอนหลังตั้งแตขั้นตอนการวางแผนใหม การปฏิบัติใหมและการสังเกตผลใหม 
 

ผลการปฏิบัต ิ ความเห็นของผูรวมวิจัย 
ข้ันตอน กิจกรรม 

สําเร็จ ไมสําเร็จ รับรอง ไมรับรอง 
 

การวางแผนใหม 
 
 
 
 

 

1. การวิเคราะหสภาพของงานที่
ตองการพัฒนาหรอืตองการ
เปลี่ยนแปลง   
2. การจดัทาํแผนปฏิบัติการ 

 

 
 
 

 

 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

การปฏิบัติใหม 
 

 

1. การกําหนดแนวปฏิบัติรวมกัน   
2. การนําแผนลงสูการปฏิบัต ิ

 

 
 

  

 
 

 

 

 

การสังเกตผลใหม 
 
 
 
 
 

 

1. การกําหนดเทคนิคและเครื่องมอื
ที่ใชในการสังเกตผล   
2. การจดักิจกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรู 
3. การสะทอนผลการดําเนินงาน 
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จากตารางที่ 78  สรุปผลการปฏิบัติงานยอนหลังตั้งแตขั้นการวางแผนใหม การปฏิบัติใหม 
และการสังเกตผลใหม พบวา  การดําเนินงานทุกกิจกรรมในแตละขั้นตอนบรรลุผลสําเร็จทุกกิจกรรม และผูรวม
วิจัยลงความเห็นรับรองวากิจกรรมทุกกิจกรรมไดทําสําเร็จจริง 

จากนั้น ผูวิจัยและผูรวมวิจัยไดนําเอาเทคนิคการถอดบทเรียน (lesson distilled) มาใชใน 
การทบทวนประสบการณการนําโครงการที่ผานมาในแงมุมตางๆ เพื่อใหเห็นถึงรายละเอียดของเหตุปจจัยทั้ง
ภายในและภายนอกซึ่งทําใหเกิดผลอยางที่เปนอยู ทั้งที่สําเร็จหรือไมสําเร็จ  รวมทั้งนําเอาแนวคิดการสะทอนผล
เชิงวิพากษตามทัศนะของ Heron (1996  อางถึงใน  สุวิมล วองวาณิช, 2549) มาประยุกตใชรวมกัน ซึ่งกอน
ดําเนินการจัดกิจกรรมการถอดบทเรียนนั้น ผู วิจัยและผูรวมวิจัยไดจัดลําดับขั้นตอนในการถอดบทเรียน
เชนเดียวกับขั้นตอนที่ 5 (การสะทอนผล) 

ทั้งนี้ กอนเริ่มการถอดบทเรียน ผูวิจัยและผูรวมวิจัยไดรวมกันกําหนดประเด็นในการถอด
บทเรียน ดังนี้  1)  โครงการที่ไดทําไปแลวคืออะไร 2)  การนําโครงการลงสูการปฏิบัติประสบผลสําเร็จหรือไม   
3)  มีกิจกรรมใดบางที่ประสบผลสําเร็จ เพราะอะไร 4)  มีกิจกรรมใดที่ยังไมประสบผลสําเร็จ เพราะอะไร   
5)  หากจะดําเนินงานโครงการนั้นตอไปอีกจะทําอยางไร  และ6)  ความพึงพอใจตอผลของโครงการนั้นเปน
อยางไร จากนั้นจึงไดเริ่มกระบวนการการถอดบทเรียนโดยใหผูรวมวิจัยออกมาเลาประสบการณจากการ
ปฏิบัติงานของตนเองที่ผานมาใหกลุมผูรวมวิจัยรับทราบรวมกัน ภายใตประเด็นคําถาม  6 ขอดังกลาว  ซึ่งจะขอ
ยกเอาคําพูดของผูที่รวมถอดบทเรียนบางทานไวดังนี้ 
 

“โครงการที่ 1 ช่ือโครงการยกระดับมาตรฐานการดําเนินงานดานบุคลากรและการบริหาร
จัดการ มีเปาหมายเพื่อยกระดับมาตรฐานการดําเนินงานในมาตรฐานที่ 1 และ 2 ใหอยูในระดับ “ดี” ขึ้นไป  ผล
จากการนําโครงการลงสูการปฏิบัติใหม พบวา  ผลการประเมินการดําเนินงานดานการบริหารจัดการ/การจัด
โครงสรางองคการจากทั้งหมด 4 รายการ อยูในระดับดี 1 รายการคือศูนยพัฒนาเด็กเล็กดงพองมีการจัดทํา
แผนพัฒนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กและมีการดําเนินการตามแผน สวนอีก 3 รายการที่เหลืออยูในระดับ “ดีมาก” สวน
ผลการประเมินการดําเนินงานตามมาตรฐานที่ 2 ดานบุคลากร  ซึ่งมีจํานวน 4  รายการเชนกัน พบวา ในรายการที่ 
1 นั้นมีการเปลี่ยนแปลงจากระดับ “ปานกลาง” เปนระดับ “ดี”  เพราะปจจุบันมีครูในศูนยพัฒนาเด็กเล็กดงพอง 
จํานวน 1 คน ไดรับทุนการศึกษาเพื่อศึกษาตอในระดับปริญญาตรีสาขาการศึกษาปฐมวัย ซึ่งเปนสาขาที่ตรงตาม
คุณสมบัติในการบรรจุแตงตั้งหัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก และในปจจุบันองคการบริหารสวนตําบลศิลา กําลัง
ดําเนินการประกาศรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกบุคคลใหปฏิบัติหนาที่หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กดงพอง และอีก 3 
รายการที่เหลืออยูในระดับ “ดีมาก” ซึ่งจะเห็นไดวาโครงการที่ 1 ไดดําเนินการบรรลุเปาหมายที่คาดหวังไว และ
ทางทีมงานโครงการมีความคิดเห็นรวมกันวาหากจะใหโครงการนี้เกิดความตอเนื่องและยั่งยืนก็ควรที่จะมีการ
ดําเนินการตอไปโดยความรวมมือของทุกฝายที่เกี่ยวของ...” 

(ระพีพรรณ  รามคํา,  27  มิถุนายน  2554)  
(ดูภาพที่ 99)  
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ภาพที่ 99 นางระพีพรรณ รามคํา รวมถอดบทเรียนในขั้นสะทอนผลใหม 
 

“โครงการที่ 2  ช่ือโครงการยกระดับมาตรฐานการดําเนินงานดานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก มี
เปาหมายเพื่อยกระดับมาตรฐานการดําเนินงานในมาตรฐานที่ 3  ใหอยูในระดับ “ดี” ขึ้นไป ซึ่งผลจากการนํา
โครงการลงสูการปฏิบัติใหมพบวา ไดสงผลใหระดับการประเมินตามตัวช้ีวัดจํานวน 19  รายการในดานดังกลาว 
อยูในระดับ “ดี” 2 รายการ ซึ่งทั้งสองรายการนี้เปนกิจกรรมที่ปรับปรุงขึ้นใหมคือ การจัดหองเรียน และการจัด
สนามเด็กเลน (ตัวช้ีวัดที่ 7 และ 10)  และอีก 17  รายการอยูในระดับ “ดีมาก”  ซึ่งจะเห็นไดวาโครงการที่ 2 บรรลุ
ความคาดหวังเชนกัน  และทางทีมงานโครงการก็มีความคิดเห็นที่สอดคลองกันกับโครงการที่ 1 คือ ถาหากจะให
โครงการนี้เปนไปอยางตอเนื่องและยั่งยืน จําเปนตองไดรับความรวมมือจากผูเกี่ยวของทุกฝายเพื่อรวมกันพัฒนา
ตอไป...” 

(ทองดาว  อุปทุม, 27  มิถุนายน  2554) 
(ดูภาพที่ 100) 

 

 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 100 นางทองดาว  อุปทุม  รวมถอดบทเรียนในขั้นสะทอนผลใหม 
 

“โครงการที่ 3  ช่ือโครงการยกระดับมาตรฐานการดําเนินงานดานคุณภาพเด็กปฐมวัย มี
เปาหมายเพื่อยกระดับมาตรฐานการดําเนินงานในมาตรฐานที่ 4  ใหอยูในระดับ “ดี” ขึ้นไป  ผลจากการนํา
โครงการลงสูการปฏิบัติ พบวา  ไดสงผลใหการประเมินคุณภาพตามตัวช้ีวัดทั้ง 11 รายการ อยูในระดับ “ดีมาก” 
ซึ่งถือวาบรรลุเปาหมาย  ซึ่งทีมงานโครงการเห็นพองกันวาการดําเนินงานในลักษณะเชนนี้เปนการดําเนินงานที่มี
ประสิทธิภาพและเกิดผลในทางปฏิบัติจริง ดังนั้น จึงอยากใหทุกฝายที่มีสวนเกี่ยวของไดรวมกันพัฒนาและรักษา
ระดับคุณภาพนี้ไวใหยั่งยืนตลอดไป...” 

(จีรภา   กานพรหมมา,  27  มิถุนายน  2554) 
(ดูภาพที่  101) 

“...โครงการที่ 1 ประสบผลสําเร็จในการนําแผนลงสู
การปฏิบัติเพราะพวกเราไดรวมมือกันทํางานจนบรรลุ
เปาหมาย...” 

“…การนําโครงการใหมลงสูการปฏิบัติโดยภาพรวม
แลวไดผลเปนที่พึงพอใจเปนอยางยิ่ง...” 
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ภาพที่ 101 นางจีรภา  กานพรหมมา  รวมถอดบทเรียนในขั้นสะทอนผลใหม 
 

“โครงการที่ 4  ช่ือโครงการยกระดับมาตรฐานการดําเนินงานดานการสนับสนุนจากชุมชน  
มีเปาหมายเพื่อยกระดับมาตรฐานการดําเนินงานในมาตรฐานที่ 4  ใหอยูในระดับ “ดี” ขึ้นไป  ผลจากการนํา
โครงการลงสูการปฏิบัติ พบวา  ไดสงผลใหการประเมินคุณภาพตามตัวช้ีวัดทั้ง 2 รายการ อยูในระดับ “ดีมาก” 
ซึ่งถือวาบรรลุเปาหมาย  ซึ่งนําความภูมิใจมาสูทีมงานโครงการของเราและกลุมผูรวมวิจัยทุกคน  และดิฉันคิดวา
หากผูมีสวนเกี่ยวของกับการจัดการศึกษาของศูนยพัฒนาเด็กเล็กทุกคน ไดชวยกันสานตอโครงการนี้ ก็จะทําให
ความสําเร็จที่เกิดขึ้นนี้เปนไปอยางตอเนื่องและยั่งยืน สวนดิฉันสัญญาวาจะทําหนาที่นี้ตอไปในบทบาทที่เกี่ยวของ
ใหดีที่สุด และคนอื่นๆ ในทีมงานของดิฉันก็มีความคิดเห็นดังเชนเดียวกัน....” 

(พิชามญชุ  วุทธิสิทธิ์,  27  มิถุนายน  2554) 
(ดูภาพที่  102) 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 102 พิชามญชุ  วุทธิสิทธิ์  รวมถอดบทเรียนในขั้นสะทอนผลใหม 
 

ทั้งนี้  ผูวิจัยและผูรวมวิจัยไดรวมกันสรุปขอมูลจากการถอดบทเรียนขางตน โดยนําเสนอใน
รูปของตารางการสรุปผลการปฏิบัติวาสําเร็จหรือไมสําเร็จ พรอมทั้งมีการลงความเห็นของผูรวมวิจัยวารับรอง
หรือไมรับรอง  ดังตารางที่ 79 
 
 
 

“…ทีม ค. 3 ของเรา สามารถดําเนินงานโครงการ
ไดบรรลุเปาหมายอยางดีเยี่ยม...” 

“…ทีม ค. 4 ของเรา ก็สามารถดําเนินงานโครงการได
บรรลุเปาหมายอยางดีเยี่ยมเชนกันคะ...” 
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ตารางที่ 79 สรุปผลการถอดบทเรียนทั้ง 4 โครงการในภาพรวมของความสําเร็จ 
 

กิจกรรม ผลการปฏิบัติ ความเห็นของผูรวมวิจัย 

โครงการที่ 1 สําเร็จ รับรองวาสําเร็จจริง 
โครงการที่ 2 สําเร็จ รับรองวาสําเร็จจริง 
โครงการที่ 3 สําเร็จ รับรองวาสําเร็จจริง 
โครงการที่ 4 สําเร็จ รับรองวาสําเร็จจริง 
ภาพรวมทุกโครงการ สําเร็จ รับรองวาสําเร็จจริง 
 

จากตารางที่ 79 สรุปผลการถอดบทเรียนทั้ง 4 โครงการในภาพของความสําเร็จ พบวา 
โครงการทั้ง 4 ที่ผูวิจัยและผูรวมวิจัยไดรวมกันปฏิบัตินั้นสําเร็จทุกโครงการ โดยที่ประชุมมีความเห็นพองตองกัน
และรับรองวาโครงการทั้ง 4 ดังกลาวประสบผลสําเร็จจริง  

ทั้งนี้  ในชวงสุดทายของกิจกรรมการสะทอนผล ผูวิจัยและผูรวมวิจัยไดรวมกันจัดใหมี 
การสังเกตและบันทึกการจัดกิจกรรมการสะทอนผลวาทําอะไร อยางไร และไดผลอยางไร ดังสรุปไดในตารางที่  70  
 

ตารางที่ 80 ผลการสังเกตการจัดกิจกรรมในขั้นตอนการสะทอนผลใหม 
 

 

กิจกรรม 
 

ผลการจัดกิจกรรม 
 

การสรุปผลการปฏิบัติงานยอนหลังตั้งแตขั้นตอนการวางแผนใหม  ขั้นตอน
การปฏิบัติใหม และขั้นตอนการสังเกตผลใหม 

สําเร็จตามวัตถุประสงค 

การถอดบทเรียน (lesson distilled) เกี่ยวกับการนําโครงการลงสูการปฏิบัติ สําเร็จตามวัตถุประสงค 
 

จากตารางที่  80  ผลการสังเกตการจัดกิจกรรมในขั้นตอนการสะทอนผลใหม พบวา การจัด
กิจกรรมทุกกิจกรรมบรรลุผลสําเร็จตามที่คาดหวัง 

ผลจากการจัดกิจกรรมในขั้นตอนการสะทอนผลใหม ทําใหผูวิจัยและผูรวมวิจัยเกิดการเรียนรู
รวมกันเกี่ยวกับการนําเอาเทคนิคการถอดบทเรียน (lesson distilled) มาใชในการทบทวนประสบการณเกี่ยวกับ
การนําโครงการที่ผานมา รวมทั้งเกิดการเรียนรูเกี่ยวกับการนําเอาแนวคิดการสะทอนผลเชิงวิพากษตามทัศนะของ 
Heron (1996  อางถึงใน  สุวิมล วองวาณิช, 2549) มาประยุกตใชรวมกัน ซึ่งจากการสังเกตพบวาผูรวมวิจัยเกิดการ
เรียนรูและลงมือปฏิบัติการสะทอนผลไดอยางถูกตองตามแนวคิดเหลานั้น ซึ่งการเรียนรูครั้งนี้เปนการเรียนรูที่สั่ง
สมมาตั้งแตการจัดกิจกรรมการสะทอนผลในขั้นตอนที่ 5 (การสะทอนผล) ดวย 

นอกจากนี้ ผูรวมวิจัยยังเกิดทักษะในการนําเสนอถึงสิ่งที่พวกเขาไดรวมกันคิด รวมกันปฏิบัติ  
รวมกันสังเกต และรวมกันสะทอนผล อีกดวย ซึ่งสังเกตไดจากพฤติกรรมการนําเสนอของผูรวมวิจัยแตละรายที่
สามารถนําเสนอสิ่งตางๆ ไดอยางตรงประเด็น  อีกทั้งยังมีความกลาและความเชื่อมั่นในการนําเสนอเพิ่มมากขึ้น 
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ขั้นตอนที่ 10 การสรุปผล (conclusion)  
ในขั้นตอนการสรุปผลนี้ ผูวิจัยและผูรวมวิจัยไดแบงระยะเวลาในการจัดกิจกรรมออกเปน  

2 ระยะคือ ระยะที่ 1  การจัดกิจกรรมการถอดบทเรียน (lesson distilled) และระยะที่ 2  การจัดเสวนาและการจัด
แสดงนิทรรศการเพื่อนําเสนอภาพแหงความสําเร็จ โดยในแตละระยะมีกิจกรรมและการดําเนินงานดังนี้ 

ระยะท่ี 1  การจัดกิจกรรมการถอดบทเรียน (lesson distilled) 
ผูวิจัยและผูรวมวิจัยไดรวมกันจัดกิจกรรมการถอดบทเรียน(lesson distilled) ขึ้นเมื่อวันที่ 8  

กรกฎาคม  2554  ณ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กดงพอง โดยมีวัตถุประสงคเพื่อรวมกันทบทวนหรือสรุปประสบการณการ
ทํางานที่ผานมาในแงมุมตางๆ โดยการศึกษาทบทวนผลการดําเนินงานในขั้นตอนที่ 1 ถึง 9  รวมทั้งเพื่อหาขอสรุป
ในประเด็นเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงจากการปฏิบัติจริง  การเรียนรูจากการปฏิบัติจริง และองคความรูจากการ
ปฏิบัติจริง ดังที่ไดกลาวไวในตอนทาย  (ดูภาพที่ 103) 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 103 การจัดกิจกรรมการถอดบทเรียน (lesson distilled) ในขั้นตอนการสรุปผล 
 

ระยะท่ี 2  การจัดเสวนาและการจัดแสดงนิทรรศการเพื่อนําเสนอภาพแหงความสําเร็จ 
ผูวิจัยและผูรวมวิจัยไดรวมกันจัดเสวนาเรื่อง “ประสบการณจากการจัดการศึกษาปฐมวัยใน

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กดงพอง” และจัดแสดงนิทรรศการเพื่อนําเสนอภาพแหงความสําเร็จ ขึ้นเมื่อวันที่  22  กรกฎาคม  
2554  ณ หอประชุมอเนกประสงค  องคการบริหารสวนตําบลศิลา โดยมีจุดมุงหมายเพื่อนําเสนอผลการวิจัยให 
ผูรวมวิจัยไดรับทราบและเพื่อเผยแพรความรูที่ไดสูผูรวมวิจัยและผูที่มีสวนเกี่ยวของทั้งในและนอกชุมชน  ซึ่งใน
การจัดแสวนานั้นมีผูรวมเสวนาจํานวน 5  คน คือ ผูวิจัย และตัวแทนผูรวมวิจัยอีก 4 คน ซึ่งไดแก นางสมฤดี  
พ้ืนชมภู  นางจีรภา  กานพรหมมา   นางสาวสมจิต  จันทะโสดา และผูดําเนินรายการคือ นางพิชามญชุ  วุทธิสิทธิ์ 
และนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมเสริมอื่นๆ ดวย เชน  การฉายวีดีทัศนเรื่อง “กวาจะมาเปนศูนยพัฒนาเด็กเล็กตนแบบ”  
การแสดงของเด็กนักเรียนและผูปกครอง และกิจกรรมการตรวจสุขภาพ (ดูภาพที่ 104 - 106) 
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ภาพที่ 104 การลงทะเบียนเขารวมงาน  การกลาวเปดงาน  และการแสดงของแด็กนักเรียนในพิธีเปด 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 105 การจัดเสวนา   การจัดแสดงนิทรรศการ และการแสดงของผูปกครอง 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 106 ผูมารวมรับฟงการเสวนา   การบริการตรวจสุขภาพ  และการมอบของที่ระลึก 
 

ผลจากการจัดกิจกรรมการถอดบทเรียนโดยผูวิจัยและผูรวมวิจัยในระยะที่ 1  ทําใหไดมาซึ่ง
ขอสรุปรวมกันเกี่ยวกับผลการดําเนินงานพรอมทั้งการลงความเห็นรับรองของผูรวมวิจัยในขั้นตอนที่ 1 ถึง  9  
ดังตารางที่ 81 
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ตารางที่ 81 สรุปผลการดําเนินงานขั้นตอนที่ 1 – 9 
 

 

ขั้นตอน 
 

 

กิจกรรม 
 

ผลการดําเนินงาน 
 

ขอสังเกต 

ขั้นตอนที่ 1  การเตรียมการ 
(preparation) 
 

มีการดําเนินการ 2 ระยะคือ 
ระยะท่ี 1 การเตรียมการกอนลงพื้นที่ มี
กิจกรรมที่ดําเนินการคือ 1) กิจกรรมซึ่งเปน
จุดเร่ิมตนของการวิจัย  2) การลงพื้นที่อยาง
เปนทางการ  3) การจัดประชุมบุคลากร
ภายในหนวยงาน และ 4) การเตรียมความ
พรอมของผูวิจัย 
ระยะท่ี 2 การลงพื้นที่อยางเปนทางการ มี
กิจกรรมที่ดําเนินการคือ  1) การเปดตัว
โครงการวิจัยและนําเสนอกรอบแนวคิดการ
วิจัย 2) การนําเสนอแนวคิดเชิงเทคนคิที่จะ
นํามาใชในการวิจัย 3) กิจกรรมเยี่ยมบาน
ผูปกครองนักเรียน  และ 4) การจัดทําปฏิทิน
การดําเนินงานเพื่อการวิจัย และการจัด
กิจกรรมการสะทอนผล 

 
-สําเร็จตาม
วัตถุประสงค 
 
 
 
 
-สําเร็จตาม
วัตถุประสงค 
 
 
 
 
 

 

 
- การดําเนินงานสําเร็จ

ตามวัตถุประสงคได  
ดวยเพราะผูวิจยัได
ทําการศึกษาขอมูล
เบื้องตนไวอยางรอบ
ดานและมีการเตรียม
ความพรอมในทุกดาน
ทั้งชวงกอนลงพื้นที่
และชวงการลงพื้นที่
อยางเปนทางการ 

 
 
 

 

ขั้นตอนที่ 2  การวางแผน 
(planning) 
 
 
 

มีกิจกรรมที่ดําเนินการรวม  3  กิจกรรมคือ  
1) การวิเคราะหสภาพของงานที่ตองการ
พัฒนาหรือตองการเปลี่ยนแปลง  2) การ
จัดทําแผน ปฏิบัติการ (action plan) และ 3) 
การสะทอนผลการดําเนินงาน 

- สําเร็จตาม
วัตถุประสงค 

 
 

 

- ทุกกิจกรรมที่จัดขึ้น
ลวนมาจากการจัด
กระทํารวมกันระหวาง
ผูวิจัยและผูรวมวิจัยจึง
สงผลใหการ
ดําเนินงานบรรลุตาม
วัตถุประสงคที่ตั้งไว 

 

ขั้นตอนที่ 3 การปฏิบัติ 
(acting) 
 
 
 

มีกิจกรรมที่ดําเนินการรวม  3  กิจกรรมคือ 
1) การกําหนดแนวปฏิบัติรวมกัน  2) การ
ประเมินสภาพการดําเนินงานของศูนย
พัฒนาเด็กเล็กดงพองกอนนําแผนลงสูการ
ปฏิบัติ และ3) การนําแผนลงสูการปฏิบัติ 

-สําเร็จตาม 
วัตถุประสงค 
 
 
 

 

- จุดเดนของแผนคือ
เปนแผนซึ่งเกิดจาก
การจัดกระทํารวมกัน
ระหวางผูวิจัยและผู
รวมวิจัยโดยใช
ทรัพยากรทางการ
บริหารที่มีอยูอยาง
จํากัด 

ขั้นตอนที่ 4 การสังเกตผล 
(observing) 
 
 

 

มีกิจกรรมที่ดําเนินการรวม  3  กิจกรรมคือ 
1) การกําหนดเทคนิคและเครื่องมือการวิจัย
ที่ใชในการสังเกตผล   
2) การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู 
3) การสะทอนผลการดําเนินงาน 

-สําเร็จตาม 
วัตถุประสงค 
 
 
 

- การสังเกตผลจะทํา
ควบคูขนานไปกับ
ขั้นตอนการปฏิบัติ 
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ตารางที่ 81 สรุปผลการดําเนินงานขั้นตอนที่ 1 – 9 (ตอ) 
 
 

 

ขั้นตอน 
 

 

กิจกรรม 
 

ผลการดําเนินงาน 
 

ขอสังเกต 

ขั้นตอนที่ 5 การสะทอนผล 
(reflecting) 
 

มีกิจกรรมที่ดําเนินการรวม  2 กิจกรรมคือ 
1) การถอดบทเรียน (lesson distilled) เพื่อ
ทบทวนผลการดําเนินงานในขั้นตอนการ
เตรียมการ ขั้นตอนการวางแผน ขั้นตอนการ
ปฏิบัติ และขั้นตอนการสังเกตผล 
2) การสังเกตกิจกรรมการสะทอนผล 

-สําเร็จตาม 
วัตถุประสงค 

 

- ทุกกิจกรรมที่จัดขึ้น
ลวนมาจากการจัด
กระทํารวมกันระหวาง
ผูวิจัยและผูรวมวิจัยจึง
สงผลใหการ
ดําเนินงานบรรลุตาม
วัตถุประสงคที่ตั้งไว 

ขั้นตอนที่ 6  การวางแผน
ใหม (re-planning) 
 

มีกิจกรรมที่ดําเนินการรวม  2  กิจกรรมคือ 
1) การศึกษาวิเคราะหสภาพปจจุบันของงาน
ที่ตองการพัฒนาเพื่อการวางแผนใหม 
2) การสังเกตกิจกรรมการวางแผนใหม 

- สําเร็จตาม
วัตถุประสงค 

 

- เปนการนํา
ขอบกพรองหรือสิ่งที่
ทําไมสําเร็จจากการนํา
แผนลงสูการปฏิบัติใน
ชวงแรกมาทําการ 
วิเคราะหเพื่อวางแผน
และนําไปสูการปฏิบัติ
ใหม 

ขั้นตอนที่ 7  การปฏิบัติใหม 
(re-acting)  
 

มีกิจกรรมที่ดําเนินการรวม  2  กิจกรรมคือ 
1) การกําหนดแนวปฏิบัติรวมกัน   
2) การนําแผนลงสูการปฏิบัติ 

- สําเร็จตาม 
  วัตถุประสงค 

 

- ทุกกิจกรรมที่จัดขึ้น
ลวนมาจากการจัด
กระทํารวมกันระหวาง
ผูวิจัยและผูรวมวิจัยจึง
สงผลใหการ
ดําเนินงานบรรลุตาม
วัตถุประสงคที่ตั้งไว 

 

ขั้นตอนที่ 8  การสังเกตผล
ใหม (re- observing) 
 
 

 

มีกิจกรรมที่ดําเนินการรวม  3  กิจกรรมคือ 
1) การกําหนดเทคนิคและเครื่องมือการวิจัย
ที่ใชในการสังเกตผล  
2) การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู 
3) การสะทอนผลการดําเนินงาน 

- สําเร็จตาม 
  วัตถุประสงค 
 
 

 

- การสังเกตผลใหมจะ
ทําควบคูขนานไปกับ
ขั้ นตอนการปฏิบั ติ
ใ ห ม  เ ช น เ ดี ย ว กั บ
ขั้นตอนการสังเกตผล 

ขั้นตอนที่ 9  การสะทอนผล
ใหม (re-reflecting) 
 
 
 
 

มีกิจกรรมที่ดําเนินการรวม  2 กิจกรรมคือ 
1) การถอดบทเรียน (lesson distilled) เพื่อ
ทบทวนผลการดําเนินงานในขั้นตอนการ
วางแผนใหม ขั้นตอนการปฏิบัติใหม และ
ขั้นตอนการสังเกตผลใหม 
2) การสังเกตกิจกรรมการสะทอนผลใหม 

- สําเร็จตาม 
  วัตถุประสงค 
 
 
 
 

- ทุกกิจกรรมที่จัดขึ้น
ลวนมาจากการจัด
กระทํารวมกันระหวาง
ผูวิจัยและผูรวมวิจัยจึง
สงผลใหการ
ดําเนินงานบรรลุตาม
วัตถุประสงคที่ตั้งไว 

 
 



344 

 

จากตารางที่ 81   การสรุปผลการดําเนินงานขั้นตอนที่ 1 – 9  พบวา ผลการดําเนินงานโดย
ภาพรวมถือวาประสบผลสําเร็จทุกขั้นตอน และผูรวมวิจัยทุกคนไดรับรองผลสําเร็จนั้นรวมกัน ซึ่งในแตละ
ขั้นตอนมีกิจกรรมที่ดําเนินการ  ผลการดําเนินงาน และขอสังเกต  ดังนี้คือ 

ขั้นตอนที่ 1  การเตรียมการ (preparation) มีการดําเนินการ 2 ระยะคือ ระยะที่ 1 การเตรียมการ
กอนลงพื้นที่ มีกิจกรรมที่ดําเนินการคือ 1) กิจกรรมซึ่งเปนจุดเริ่มตนของการวิจัย 2) การลงพื้นที่อยางเปนทางการ
3) การจัดประชุมบุคลากรภายในหนวยงาน และ 4) การเตรียมความพรอมของผูวิจัยระยะที่ 2 การลงพื้นที่อยาง
เปนทางการ มีกิจกรรมที่ดําเนินการคือ 1) การเปดตัวโครงการวิจัยและนําเสนอกรอบแนวคิดการวิจัย 2) การ
นําเสนอแนวคิดเชิงเทคนิคที่จะนํามาใชในการวิจัย 3) กิจกรรมเยี่ยมบานผูปกครองนักเรียน และ 4) การจัดทํา
ปฏิทินการดําเนินงานเพื่อการวิจัย และการจัดกิจกรรมการสะทอนผล  ซึ่งผลจากการดําเนินงานพบวา 
ประสบผลสําเร็จตามวัตถุประสงค โดยมีขอสังเกตวาสาเหตุที่การดําเนินงานสําเร็จตามวัตถุประสงคไดดวยเพราะ
ผูวิจัยไดทําการศึกษาขอมูลเบื้องตนไวอยางรอบดานและมีการเตรียมความพรอมในทุกดานทั้งชวงกอนลงพื้นที่
และชวงการลงพื้นที่อยางเปนทางการ 

ขั้นตอนที่ 2  การวางแผน (planning) มีกิจกรรมที่ดําเนินการรวม  3  กิจกรรมคือ  1)  
การวิเคราะหสภาพของงานที่ตองการพัฒนาหรือตองการเปลี่ยนแปลง   2) การจัดทําแผนปฏิบัติการ (action plan) 
และ3) การสะทอนผลการดําเนินงาน  ซึ่งผลจากการดําเนินงานพบวาประสบผลสําเร็จตามวัตถุประสงค โดยมี
ขอสังเกตวาสาเหตุที่ประสบผลสําเร็จไดดวยเพราะทุกกิจกรรมที่จัดขึ้นลวนมาจากการจัดกระทํารวมกันระหวาง
ผูวิจัยและผูรวมวิจัยจึงสงผลใหการดําเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงคที่ต้ังไว 

ขั้นตอนที่ 3  การปฏิบัติ (acting) มีกิจกรรมที่ดําเนินการรวม  3  กิจกรรมคือ 1) การกําหนด
แนวปฏิบัติรวมกัน 2) การประเมินสภาพการดําเนินงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็กดงพองกอนนําแผนลงสูการปฏิบัติ 
และ 3) การนําแผนลงสูการปฏิบัติ  ซึ่งผลจากการดําเนินงานพบวาประสบผลสําเร็จตามวัตถุประสงค โดยมี
ขอสังเกตวาสาเหตุที่ทําใหการนําแผนลงสูการปฏิบัติประสบผลสําเร็จไดดวยเพราะจุดเดนของแผนคือเปนแผน 
ซึ่งเกิดจากการจัดกระทํารวมกันระหวางผูวิจัยและผูรวมวิจัยโดยใชทรัพยากรทางการบริหารที่มีอยูอยางจํากัด
นั่นเอง 

ขั้นตอนที่ 4  การสังเกตผล (observing) มีกิจกรรมที่ดําเนินการรวม  3  กิจกรรมคือ1)  
การกําหนดเทคนิคและเครื่องมือการวิจัยที่ใชในการสังเกตผล 2) การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู และ3) การ
สะทอนผลการดําเนินงาน ซึ่งผลจากการดําเนินงานพบวาประสบผลสําเร็จตามวัตถุประสงค ทั้งนี้ มีขอสังเกตวา
ขั้นตอนการสังเกตผลนี้สามารถดําเนินการควบคูไปกับขั้นตอนการปฏิบัติไดเปนอยางดี โดยที่ดําเนินการใน
ลักษณะทําไปสังเกตผลไปอันจะสงผลใหการสังเกตบรรลุผลไดอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

ขั้นตอนที่ 5  การสะทอนผล (reflecting)  มีกิจกรรมที่ดําเนินการรวม  2 กิจกรรมคือ 1)  
การถอดบทเรียน (lesson distilled) เพื่อทบทวนผลการดําเนินงานในขั้นตอนการเตรียมการ ขั้นตอนการวางแผน 
ขั้นตอนการปฏิบัติ และขั้นตอนการสังเกตผล และ2) การสังเกตกิจกรรมการสะทอนผล  ซึ่งผลจากการดําเนินงาน
พบวาประสบผลสําเร็จตามวัตถุประสงค โดยมีขอสังเกตวาสาเหตุที่ประสบผลสําเร็จไดดวยเพราะทุกกิจกรรมที่
จัดขึ้นลวนมาจากการจัดกระทํารวมกันระหวางผูวิจัยและผูรวมวิจัยจึงสงผลใหการดําเนินงานบรรลุตาม
วัตถุประสงคที่ต้ังไว 
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ขั้นตอนที่ 6  การวางแผนใหม (re-planning)  มีกิจกรรมที่ดําเนินการรวม  2  กิจกรรมคือ 1) 
การศึกษาวิเคราะหสภาพปจจุบันของงานที่ตองการพัฒนาเพื่อการวางแผนใหม และ 2) การสังเกตกิจกรรมการ
วางแผนใหม  ซึ่งผลจากการดําเนินงานพบวาประสบผลสําเร็จตามวัตถุประสงค โดยมีขอสังเกตวาการวางแผน
ใหมนี้จะเปนการนําขอบกพรองหรือสิ่งที่ทําไมสําเร็จจากการนําแผนลงสูการปฏิบัติในชวงแรกมาทําการ 
วิเคราะหเพื่อวางแผนและนําไปสูการปฏิบัติใหม และที่สําคัญการดําเนินงานทุกกิจกรรมในขั้นตอนนี้สําเร็จได
ดวยเพราะทุกกิจกรรมที่จัดขึ้นลวนมาจากการจัดกระทํารวมกันระหวางผูวิจัยและผูรวมวิจัยจึงสงผลใหการ
ดําเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงคที่ต้ังไว 

ขั้นตอนที่ 7  การปฏิบัติใหม (re-acting)  มีกิจกรรมที่ดําเนินการรวม  2  กิจกรรมคือ 1) การ
กําหนดแนวปฏิบัติรวมกัน และ 2) การนําแผนลงสูการปฏิบัติ  ซึ่งผลจากการดําเนินงานพบวาประสบผลสําเร็จ
ตามวัตถุประสงค โดยมีขอสังเกตวาสาเหตุที่ประสบผลสําเร็จไดดวยเพราะทุกกิจกรรมที่จัดขึ้นลวนมาจากการจัด
กระทํารวมกันระหวางผูวิจัยและผูรวมวิจัยจึงสงผลใหการดําเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงคที่ต้ังไว 

ขั้นตอนที่ 8  การสังเกตผลใหม (re-observing) มีกิจกรรมที่ดําเนินการรวม  3  กิจกรรมคือ 1) 
การกําหนดเทคนิคและเครื่องมือการวิจัยที่ใชในการสังเกตผล   2) การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู และ 3) การ
สะทอนผลการดําเนินงาน  ซึ่งผลจากการดําเนินงานพบวาประสบผลสําเร็จตามวัตถุประสงค โดยมีขอสังเกตวา
การสังเกตผลใหมสามารถดําเนินการควบคูไปกับขั้นตอนการปฏิบัติใหมไดเปนอยางดี โดยที่ดําเนินการใน
ลักษณะทําไปสังเกตผลไปอันจะสงผลใหการสังเกตบรรลุผลไดอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเชนเดียวกับ
ขั้นตอนการสังเกตผล(ขั้นตอนที่ 5) 

ขั้นตอนที่ 9  การสะทอนผลใหม (re-reflecting) มีกิจกรรมที่ดําเนินการรวม  2 กิจกรรมคือ 1) 
การถอดบทเรียน (lesson distilled) เพื่อทบทวนผลการดําเนินงานในขั้นตอนการวางแผนใหม ขั้นตอนการปฏิบัติ
ใหม และขั้นตอนการสังเกตผลใหม และ 2) การสังเกตกิจกรรมการสะทอนผลใหม  ซึ่งผลจากการดําเนินงาน
พบวาประสบผลสําเร็จตามวัตถุประสงค โดยมีขอสังเกตวาสาเหตุที่ประสบผลสําเร็จไดดวยเพราะทุกกิจกรรมที่
จัดขึ้นลวนมาจากการจัดกระทํารวมกันระหวางผูวิจัยและผูรวมวิจัยจึงสงผลใหการดําเนินงานบรรลุตาม
วัตถุประสงคที่ต้ังไว 

สวนขอมูลสรุปผลการถอดบทเรียนเกี่ยวกับจากการลงมือปฏิบัติที่กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลง 
การเรียนรูจากการกระทํา  ทั้งระดับตัวบุคคล ระดับกลุมบุคคล และระดับองคการ และความรูใหมที่เกิดขึ้นจาก
การใชแผนปฏิบัติการที่ถือเปนตัวสอดแทรกหลัก และใชหลักองครวมที่ถือเปนตัวสอดแทรกเสริมไปปฏิบัติตาม
วงจรแบบเกลียวสวาน 2 วงจรของกิจกรรมการวางแผน การนําแผนไปปฏิบัติ การสังเกต และการสะทอนผลของ
การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมนั้น สรุปไดดังนี้ 
 

2. การเปล่ียนแปลงจากการปฏบิัต ิ
ขอสรุปที่ไดจากกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมเรื่อง “การจัดการศึกษาปฐมวัยขององคการ

บริหารสวนตําบลดวยหลักองครวม: กรณีศูนยพัฒนาเด็กเล็กดงพอง องคการบริหารสวนตําบลศิลา จังหวัด
ขอนแกน” เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงจากการปฏิบัตินั้น พบวามีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นทั้งที่เปนการเปลี่ยนแปลงที่
คาดหวังและการเปลี่ยนแปลงที่ไมคาดหวัง ดังนี้ 
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1) การเปลี่ยนแปลงที่คาดหวัง พบวา ผลจากการจัดกิจกรรมเพื่อกําหนดประเด็นเกี่ยวกับสภาพที่คาดหวัง
จากการแกปญหาของศูนยพัฒนาเด็กเล็กดงพองนั้นไดขอสรุปวา “สภาพที่คาดหวังจากการแกปญหาของ 
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กดงพองคือ “โดยภาพรวมคาดหวังวาจะผานเกณฑการประเมินคุณภาพตามเกณฑมาตรฐาน
กลางการดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ทั้ง 5 ดาน คือ 1) ดานการบริหารจัดการ/
การจัดโครงสรางองคการ  2) ดานบุคลากร 3) ดานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  4) ดานคุณภาพเด็กปฐมวัย  และ 5) ดาน
การสรางเครือขายและการมีสวนรวม อยูในระดับ “ดี” ขึ้นไป” ทุกดาน ทุกรายการ 

2) ผลจากการรวมกันกําหนดสภาพที่คาดหวังจากการแกปญหาดังกลาว ในขั้นตอนที่ 2 (การวางแผน) 
ผูวิจัยและผูรวมวิจัยจึงไดรวมกันจัดทําแผนปฏิบัติการขึ้นมา 1 ชุด ซึ่งประกอบดวยโครงการจํานวน  4 โครงการ 
คือ 1) โครงการยกระดับมาตรฐานการดําเนินงานดานบุคลากรและการบริหารจัดการ  2) โครงการยกระดับ
มาตรฐานการดําเนินงานดานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  3) โครงการยกระดับมาตรฐานการดําเนินงานดานคุณภาพเด็ก
ปฐมวัย และ 4) โครงการยกระดับมาตรฐานการดําเนินงานดานการสนับสนุนจากชุมชน และในขั้นตอนที่ 6  
(การวางแผนใหม) ไดเพิ่มเติมกิจกรรมการจัดหองเรียน และการจัดสนามเด็กเลนไวในโครงการที่ 2 เพื่อพัฒนา
งานในสวนของกิจกรรมที่ยังไมบรรลุความคาดหวัง 

ทั้งนี้  หลังจากที่ไดนําโครงการลงสูการปฏิบัติแลวพบวาบรรลุความคาดหวังที่ต้ังไวคือ ผานเกณฑการ
ประเมินคุณภาพตามเกณฑมาตรฐานกลางการดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ทั้ง  
5 ดาน คือ 1) ดานการบริหารจัดการ/การจัดโครงสรางองคการ 2) ดานบุคลากร 3) ดานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก   
4) ดานคุณภาพเด็กปฐมวัย  และ 5) ดานการสรางเครือขายและการมีสวนรวม อยูในระดับ “ดี” ขึ้นไป” ทุกดาน  
ซึ่งสรุปไดดังนี้ 

โครงการที่ 1  โครงการยกระดับมาตรฐานการดําเนินงานดานบุคลากรและการบริหารจัดการ  
มีกิจกรรมในโครงการรวม  2  กิจกรรม คือ 1) กิจกรรมการพัฒนาระบบบริหารจัดการ และ 2) การจัดอบรมให
ความรูและการศึกษาดูงาน  โครงการนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงคยกระดับมาตรฐานการดําเนินงานในมาตรฐานที่ 
1 และ 2   คือ มาตรฐานดานการบริหารจัดการ/การจัดโครงสรางองคการและมาตรฐานดานบุคลากร ใหอยูใน
ระดบั “ดี”ขึ้นไปทุกดาน ทุกรายการ  ดังผลการประเมินการดําเนินงานในตารางที่  82 – 83 
 
ตารางที่ 82 ผลการประเมินการดําเนินงานตามมาตรฐานที่ 1 ดานการบริหารจัดการ/การจัดโครงสรางองคการ  
 

ท่ี รายการประเมิน ผลการประเมิน 

1 มีการจัดทําโครงสรางการบริหารจัดการศูนย ดีมาก 
2 มีการกําหนดบทบาทหนาที่ของบุคลากรเปนลายลักษณอักษร ดีมาก 
3 มีคณะกรรมการศูนยพัฒนาเด็กเล็กโดยมีผูแทนจากชุมชนเขารวมเปน

กรรมการ 
ดีมาก 

4 มีแผนการพัฒนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กและดําเนินงานตามแผน ดีมาก 
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จากตารางที่ 82  ผลการประเมินการดําเนินงานตามมาตรฐานที่ 1  ดานการบริหารจัดการ/การจัด
โครงสรางองคการ ซึ่งมีจํานวนทั้งหมด  4  รายการ  พบวา  อยูในระดับ “ดีมาก” ทุกรายการ ซึ่งถือวาบรรลุความ
คาดหวัง 

 
ตารางที่ 83 ผลการประเมินการดําเนินงานตามมาตรฐานที่ 2  ดานบุคลากร 
 

ท่ี รายการประเมิน ผลการประเมิน 

1 มีการแตงตั้งหัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กตามเกณฑมาตรฐานที่สวนกลาง
กําหนด 

ดี 

2 ผูดูแลเด็กทุกคนมีวุฒิทางการศึกษาอยางนอยช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 ดีมาก 
3 ผูดูแลเด็กทุกคนไดรับการอบรมดานการพัฒนาเด็กปฐมวัยอยางนอยทุก  

2 ป 
ดีมาก 

4 อัตราสวนของครูผูดูแลเด็กตอเด็กปฐมวัยเปนไปตามมาตรฐานที่
สวนกลางกําหนด 

ดีมาก 

 
จากตารางที่ 83  ผลการประเมินการดําเนินงานตามมาตรฐานที่ 2 ดานบุคลากร ซึ่งมีจํานวนทั้งหมด   

4  รายการ พบวา  รายการที่ 1 การแตงตั้งหัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กตามเกณฑมาตรฐานที่สวนกลางกําหนด อยูใน
ระดับ “ดี”   สวนในรายการที่ 2 - 4  คือ ผูดูแลเด็กทุกคนมีวุฒิทางการศึกษาอยางนอยช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 ผูดูแล
เด็กทุกคนไดรับการอบรมดานการพัฒนาเด็กปฐมวัยอยางนอยทุก 2 ป และอัตราสวนของครูผูดูแลเด็กปฐมวัย
เปนไปตามมาตรฐานที่สวนกลางกําหนด  อยูในระดับ “ดีมาก” ทุกรายการ ซึ่งถือการดําเนินงานบรรลุความ
คาดหวัง 

โครงการที่ 2 โครงการยกระดับมาตรฐานการดําเนินงานดานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก มีกิจกรรมใน
โครงการรวม   8  กิจกรรม คือ 1)  การจัดอบรมใหความรูและการศึกษาดูงาน  2) กิจกรรมการจัดทําแผนการจัด
กระบวนการเรียนรู  3) กิจกรรมปูยาเลี้ยงหลาน 4) กิจกรรมการตรวจสุขภาพ  5)  กิจกรรมกีฬาสําหรับเด็ก 
6) กิจกรรมปรับปรุงศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  7) กิจกรรมครูอาสา  และ 8) กิจกรรมเสริมสรางโภชนาการสําหรับเด็ก 
โครงการนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงคเพื่อยกระดับมาตรฐานการดําเนินงานดานที่ 3 คือ ดานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  
ใหอยูในระดับ “ดี” ขึ้นไป ดังผลการประเมินการดําเนินงานใน ตารางที่  84 
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ตารางที่ 84 ผลการประเมินการดําเนินงานตามมาตรฐานที่ 3 ดานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
 
 

ที่ รายการประเมิน ผลการประเมิน 

 ดานการจัดกระบวนการเรียนรูเพื่อการพัฒนาเด็กปฐมวัย * 

1 มีการจัดทาํแผนการจัดกระบวนการเรียนรูที่พัฒนาความสามารถตามวยัของเด็ก
ปฐมวัยทางดานรางกาย   ดานสังคม  ดานอารมณ  ดานการคิดและสตปิญญา  ดาน
ภาษา  ดานจริยธรรม  และ ดานการสรางสรรค 

ดีมาก 

2 มีการดําเนินการตามแผนการจัดกระบวนการเรียนรูที่พัฒนาความสามารถตามวัย
ของเด็กปฐมวัยทางดานรางกาย   ดานสังคม  ดานอารมณ  ดานการคิดและ
สติปญญา  ดานภาษา  ดานจริยธรรม  และ ดานการสรางสรรค 

ดีมาก 

3 มีวัสดุอปุกรณและสื่อการเรียนรูเพือ่สงเสริมพัฒนาการเด็ก ดีมาก 
4 มีมุมการเรียนรูสําหรับผูปกครอง ดีมาก 
 ดานการจัดสภาพแวดลอมของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก * 

5 จัดสภาพหองเรียนใหมีแสงสวางและอากาศพอเพียง ดีมาก 
6 มีการปองกันแมลงและพาหะนาํโรค ดีมาก 
7 จัดพื้นที่ใชสอยในหองเรียนไดสัดสวนที่เหมาะสมกบัจํานวนเด็ก ดี* 
8 หองน้ํา หองสวมถูกสุขลักษณะ ดีมาก 
9 มีการกําจัดขยะมลูฝอยถกูสุขลักษณะ ดีมาก 
10 พื้นที่สนามเด็กเลนและเครื่องเลนมคีวามเหมาะสมและปลอดภัย ดี* 
 ดานโภชนาการ * 

11 สถานที่เตรียมอาหารหรือปรุงอาหารมีความสะอาดถูกสุขลักษณะ ดีมาก 
12 อุปกรณและภาชนะใสอาหารสะอาดและปลอดภัย ดีมาก 
13 ผูประกอบและผูจดัเตรียมอาหารมีสุขอนามัยด ี ดีมาก 
14 น้ําดื่ม น้ําใช สะอาด พอเพียง ดีมาก 
15 มีการใชเกลือเสริมไอโอดีนหรอืน้ําปลาเสริมไอโอดนีในอาหาร ดีมาก 
16 นมที่ใหเด็กดื่มเปนนมรสจืดและไมหมดอาย ุ ดีมาก 
 การดูแลสุขภาพ * 

17 มีการตรวจสุขภาพทั่วไปของเด็กทกุคน ทุกวัน ดีมาก 
18 มีการตรวจสุขภาพเด็กทุกคนปละสองครั้งจากเจาหนาที่สาธารณสุข ดีมาก 
19 มีการประเมินภาวะโภชนาการเด็กทกุคนอยางนอยปละสองครั้ง ดีมาก 

 
จากตารางที่ 84  ผลการประเมินการดําเนินงานตามมาตรฐานที่ 3 ดานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก มีจํานวน

ทั้งหมด  19  รายการ  พบวา  อยูในระดับ “ดี” จํานวน  2  รายการ คือ รายการที่ 7 การจัดพื้นที่ใชสอยในหองเรียน
ไดสัดสวนที่เหมาะสมกับจํานวนเด็ก และรายการที่ 10  พ้ืนที่สนามเด็กเลนและเครื่องเลนมีความเหมาะสมและ
ปลอดภัย ซึ่ง 2 รายการดังกลาวนี้ในชวงของการวางแผนใหมไดเพิ่มเติมกิจกรรมไวในโครงการที่ 2 รวม   



349 

 

2 กิจกรรมเพื่อใหสนองตอบตอการดําเนินงานตามมาตรฐานที่ 3 นี้ คือ การจัดหองเรียน และการจัดสนามเด็กเลน 
ซึ่งพบวาหลังจากที่นําโครงการลงสูการปฏิบัติใหมไดสงผลใหการประเมินตามตัวช้ีวัดนี้บรรลุเปาหมายหรือความ
คาดหวัง  สวนรายการประเมินอื่นๆ อีก 17 รายการมีผลการประเมินอยูในระดับ “ดีมาก” ซึ่งถือวาบรรลุความ
คาดหวังเชนกัน 

โครงการที่ 3  โครงการยกระดับมาตรฐานการดําเนินงานดานคุณภาพเด็กปฐมวัย   มีกิจกรรมใน
โครงการรวม  4  กิจกรรม คือ  1) การจัดอบรมใหความรูและการศึกษาดูงาน  2) กิจกรรมการจัดหาและผลิตสื่อ
การเรียนรู  3) กิจกรรมเสริมสรางสุขนิสัยสําหรับเด็ก และ  4)  กิจกรรมการปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรมสําหรับเด็ก 
โครงการนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงคเพื่อยกระดับมาตรฐานการดําเนินงานดานคุณภาพเด็กปฐมวัย ใหอยูในระดับ 
“ดี” ขึ้นไป ดังผลการประเมินการดําเนินงานในตารางที่  85 
 
ตารางที่ 85 ผลการประเมินการดําเนินงานตามมาตรฐานที่ 4  ดานคุณภาพเด็กปฐมวัย 
 

ที่ รายการประเมิน ผลการประเมิน 

 ดานการพัฒนาสมรรถนะตามวัย * 

1 มีการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับความเคลือ่นไหวและสุขภาวะทางกายของเดก็ ดีมาก 
2 มีการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาทางสังคมของเด็ก ดีมาก 
3 มีการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาทางอารมณของเดก็ ดีมาก 
4 มีการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาทางภาษาของเด็ก ดีมาก 
5 มีการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาทางการคิดและสติปญญาของเด็ก ดีมาก 
6 มีการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาทางจริยธรรมของเด็ก ดีมาก 
7 มีการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาทางความคิดสรางสรรคของเด็ก ดีมาก 
 ดานสุขนิสัย สุขภาพกาย และสุขภาพจิต * 

8 มีการจัดกิจกรรมสรางสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพใหแกเด็ก  ดีมาก 
9 มีการบันทึกภาวะโภชนาการของเดก็ ดีมาก 

 ดานการปลูกฝงคณุธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พงึประสงค * 

10 มีการจัดกิจกรรมการปลกูฝงคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมทีพ่ึงประสงค  
8 ประการของกระทรวงศกึษาธิการใหกับเด็ก 

ดีมาก 

11 มีการจัดกิจกรรมยกยองนักเรียนทีม่ีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที ่
พึงประสงคตามเกณฑที่กําหนด 

ดีมาก 

 
จากตารางที่  85  ผลการประเมินการดําเนินงานตามมาตรฐานที่ 4 ดานคุณภาพเด็กปฐมวัย มีจํานวน

ทั้งหมด  11  รายการ  พบวา มีผลการประเมินอยูในระดับ  “ดีมาก” ซึ่งถือวาบรรลุความคาดหวัง   
โครงการที่ 4  โครงการยกระดับมาตรฐานการดําเนินงานดานการสนับสนุนจากชุมชน  มีกิจกรรมใน

โครงการรวม  3  กิจกรรม คือ 1) การจัดอบรมใหความรูและการศึกษาดูงาน  2)  กิจกรรมการสรางเครือขายการ
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จัดการศึกษาปฐมวัย  และ 3) กิจกรรมการประชาสัมพันธงานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก โครงการนี้จัดขึ้นโดยมี
วัตถุประสงคเพื่อยกระดับมาตรฐานการดําเนินงานดานการสรางเครือขายและการมีสวนรวม ใหอยูใน ระดับ “ดี” 
ขึ้นไป  ดังผลการประเมินการดําเนินงานในตารางที่  86 
 
ตารางที่ 86 ผลการประเมินการดําเนินงานตามมาตรฐานที่ 5  ดานการสรางเครือขายและการมีสวนรวม 
 

ที่ รายการประเมิน ผลการประเมิน 

1 มีการจัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันในชุมชนระหวางพอแม ผูดูแลเด็ก 
และเจาหนาทีท่ี่เกี่ยวของกับการพัฒนาเด็ก  

ดีมาก 

2 มีการจัดใหศูนยพฒันาเด็กเล็กเปนแหลงความรูและบริการชุมชนในดาน 
การพัฒนาเด็ก 

ดีมาก 

 
จากตารางที่ 86  ผลการดําเนินงานดานการสรางเครือขายและการมีสวนรวม มีจํานวนทั้งหมด   

2  รายการ  พบวา อยูในระดับ “ดีมาก”  ทุกรายการ  ซึ่งถือวาการดําเนินงานโครงการนี้บรรลุความคาดหวัง 
จากขอมูลการนําเสนอในตารางที่ 82 – 86 จะเห็นไดวาผลจากการนําโครงการลงสูการปฏิบัตินั้นได

บรรลุความคาดหวังตามที่ผูวิจัยและผูรวมวิจัยไดรวมกันกําหนดไว 
1) การเปลี่ยนแปลงที่ไมคาดหวัง  พบวา เกิดขึ้นใน  3  ระดับ คือ ระดับตัวบุคคล  ระดับกลุมบุคคล 

และระดับองคการ  ดังนี้ 
 (1) ระดับตัวบุคคล ประกอบดวย  ครู  นักเรียน  ผูปกครองนักเรียน  กรรมการศูนยพัฒนาเด็ก

เล็กดงพอง  และบุคลากรจากองคการบริหารสวนตําบลศิลา  มีการเปลี่ยนแปลงที่ไมคาดหวังเกิดขึ้นดังนี้ 
  ก. ครู 
   กอนดําเนินการวิจัย พบวา ครูขาดความกระตือรือรน ขาดขวัญกําลังใจในการ

ปฏิบัติงาน และไมกลาที่จะแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการบริหารจัดการตางๆ ภายในศูนยตอผูที่มีสวน
เกี่ยวของ เชน ผูปกครอง  คณะกรรมการศูนย หรือผูบริหารทุกระดับในองคการบริหารสวนตําบลศิลา 

   หลังการดําเนินการวิจัย พบวา ครูมีพฤติกรรมเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้น คือ มีความ
กระตือรือรนในการทํางาน สังเกตไดจากความเอาใจใสและการทุมเทกับการทํางานตลอดวัน ทั้งดานการจัด
กระบวนการเรียนรู  การปรับปรุงหองเรียน และการดูแลเด็ก   นอกจากนี้ยังพบวาครูมีขวัญกําลังใจในการทํางานที่
ดีขึ้นสังเกตไดจากพฤติกรรมในขณะทํางาน เชน สีหนายิ้มแยมแจมใส และใหความรวมมือในการทํางานกับครู
ดวยกัน รวมท้ังมีพฤติกรรมในการใหบริการที่ดีกับผูปกครองนักเรียนและคนที่มาติดตองานในศูนย และยังพบวา
ครูกลาที่จะแสดงความคิดเห็นตอการบริหารจัดการของศูนยมากยิ่งขึ้น สังเกตไดจากในทุกเดือนจะมีการรายงาน
สภาพการดําเนินงานใหผูบริหาร ผูปกครอง และชุมชนทราบอยูเสมอ รวมทั้งมีการติดตอประสานงานทาง
โทรศัพทในบางกรณี เชน การแจงใหผูเกี่ยวของเขารวมประชุม  การประสานงานกับผูปกครองนักเรียนกรณีมีเด็ก
เจ็บปวย เปนตน และที่สําคัญจากการที่ครูไดทําการพัฒนาตนเองดวยการศึกษาหาความรู และจากการที่เด็ก
นักเรียนมีจํานวนเพิ่มมากขึ้นในปการศึกษา 2554 คือ 33 คน ทําให นางจีรภา  กานพรหมมา  ซึ่งปฏิบัติหนาที่
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รักษาการตําแหนงหัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กดงพอง ไดรับการเสนอชื่อใหเขารับการคัดเลือกเพ่ือบรรจุเปน
หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กแทนตําแหนงที่วางอยู 

  ข. นักเรียน 
   กอนดําเนินการวิจัย พบวา นักเรียนสวนใหญมีพฤติกรรมการกลัวคนแปลกหนา  

ไมกลาแสดงออก ซุกซน และกระจองอแง   นอกจากนี้ยังพบวาพัฒนาการในดานตางๆ  ของนักเรียนคอนขาง
ตางกัน และพบวานักเรียนสวนใหญแตงกายไมคอยสะอาดและขาดความเปนระเบียบ 

   หลังการดําเนินการวิจัย พบวา นักเรียนมีพฤติกรรมเปลี่ยนไป เชน ไมกลัวคนแปลกหนา 
และมีความกลาในการแสดงออก  โดยสังเกตไดจากการกลาที่จะเขามาพูดคุย และถามตอบกับผูที่มาเยี่ยมศูนยฯ 
ไดมากขึ้น  มีความความสามารถในการแสดงกิจกรรมตางๆ มากขึ้น   พฤติกรรมการซุกซนลดนอยลง และไม
กระจองอแงเหมือนดังเชนที่เคยเปนมา  นอกจากนี้ยังพบวาพัฒนาการในดานตางๆ ของนักเรียนโดยรวมอยูใน
เกณฑที่พัฒนาขึ้นจากเดิมเปนอยางมาก โดยสังเกตไดจากเอกสารการบันทึกและประเมินพัฒนาการของนักเรียนที่
ครูไดจัดทําไว และสังเกตจากสภาพจริงที่พบเห็น  และยังพบวานักเรียนแตงกายเรียบรอยและมีความสะอาดมาก
ขึ้นกวาเดิมอีกดวย 

  ค. ผูปกครองนักเรียน 
   กอนดําเนินการวิจัย พบวา จากการสอบถามความคิดเห็นของผูปกครองนักเรียน

เกี่ยวกับการจัดการศึกษาในศูนยพัฒนาเด็กเล็กดงพองนั้น ผูปกครองมีความคิดเห็นวาการจัดการศึกษาเปนหนาที่
ของครูและผูเกี่ยวของในองคการบริหารสวนตําบลศิลา โดยผูปกครองมีหนาที่เปนเพียงผูรับบริการเทานั้น  และ
สวนใหญไมเคยเขามามีสวนรวมในการบริหารจัดการศึกษากับศูนยพัฒนาเด็กเล็กดงพองเลย 

   หลังการดําเนินการวิจัย พบวา ผูปกครองนักเรียนมีทัศนคติที่เปลี่ยนไปจากเดิมคือ
ใหความรวมมือและเขามามีสวนรวมในการดําเนินการจัดการศึกษาของศูนยพัฒนาเด็กเล็กดงพองมากยิ่งขึ้น เชน 
การจัดตั้งชมรมผูปกครอง  การจัดตั้งเครือขายผูปกครอง และการรวมบริจาคเงินเพื่อการพัฒนาการศึกษาของศูนย
พัฒนาเด็กเล็กดงพอง เปนตน  และยังพบวาผูปกครองยังใหความเอาใจใสกับบุตรหลานของตนเองมากยิ่งขึ้น 
สังเกตไดจากการจัดเตรียมสิ่งของเครื่องใชที่จําเปน เชน แปง  แปรงสีฟน และ ผาเช็ดตัว ใสไวในกระเปาของเด็ก
นักเรียนเพื่อใหนํามาศูนยพัฒนาเด็กเล็กทุกวัน รวมทั้งใหความเอาใจใสในเรื่องการแตงกายและความสะอาดดาน
รางกายของนักเรียนอีกดวย โดยสังเกตไดจากการแตงกายของเด็กนักเรียนและความสะอาดของรางกายของเด็ก
นักเรียนในขณะมาเรียน เปนตน 

   นอกจากนี้ยังพบวาผูปกครองนักเรียนบางรายมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม
อยางมาก เชน นางสาวสมจิต  จันทะโสดา เดิมมีพฤติกรรมที่ไมกลาแสดงความคิดเห็นและไมกลาที่จะนําเสนอ
ขอมูลตอตางๆ ในการประชุมหรือการใหขอมูลกับผูสื่อขาว  ไดเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมจากเดิมไปอยางสิ้นเชิงคือ
กลายเปนคนที่มีความกลาตอการนําเสนอความคิดเห็นตางๆ ไดอยางฉะฉานและมีความเชื่อมั่นในตนเองมากขึ้น
กวาที่เคยเปนมา เปนตน 

  ง. กรรมการศูนยพัฒนาเด็กเล็กดงพอง 
   กอนดําเนินการวิจัย พบวา กรรมการศูนยพัฒนาเด็กเล็กดงพองยังไมเขาใจบทบาท 

และหนาที่ของตนเองมากนัก  และพบวาไมคอยใหความสนใจในการเขารวมประชุมมากนัก สังเกตไดจาก
รายงานการประชมุประจําภาคเรียนของศูนยฯ ซึ่งพบวามีเพียงภาคเรียนละ 1 ครั้งและมีผูเขารวมประชุมนอย 
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   หลังการดําเนินการวิจัย พบวา กรรมการศูนยพัฒนาเด็กเล็กดงพอง มีความเขาใจและ
ตระหนักในบทบาทและหนาที่ของตนเองมากยิ่งขึ้น สังเกตไดจากการเขารวมประชุมทุกครั้งที่ทางคณะกรรมการ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กไดจัดขึ้น และพบวากรรมการศูนยพัฒนาเด็กเล็กดงพองมีสวนรวมในการบริหารจัดการศึกษา
ของศูนยพัฒนาเด็กเล็กดงพองมากยิ่งขึ้น โดยสังเกตไดจากการมีสวนรวมในการวางแผนพัฒนาการบริหารจัด
การศึกษา และการระดมทรัพยากรทางการศึกษา เปนตน 

  จ. บุคลากรจากองคการบริหารสวนตําบลศิลา 
   กอนดําเนินการวิจัย พบวา บุคลากรจากองคการบริหารสวนตําบลศิลา มีบทบาท

และสวนรวมในการจัดการศึกษาของศูนยพัฒนาเด็กเล็กดงพองคอนขางนอย และมีบทบาทที่ยังไมชัดเจน และมี
เพียงบุคลากรจากกองการศึกษาเทานั้นที่มีบทบาทและหนาที่ในการบริหารจัดการศูนยฯ โดยตรง แตก็ถือวายังทํา
ไดไมเต็มที่นัก 

   หลังการดําเนินการวิจัย พบวา บุคลากรจากองคการบริหารสวนตําบลศิลา เขาใจ
บทบาทและหนาที่ของตนที่จะตองมีสวนรวมในการบริหารจัดการศึกษาในศูนยพัฒนาเด็กเล็กดงพอง เชน 
บุคลากรจากกองสาธารณสุขฯ ไดเขาใจบทบาทและหนาที่ของตนเองมากขึ้นวาจะตองมีสวนรวมในการพัฒนา
โดยตรงในดานสุขภาพทางกายและพัฒนาการดานตางๆ ของเด็กนักเรียน  บุคลากรจากสํานักงานปลัดไดเขาใจ
บทบาทและหนาที่ของตนเองวาจะตองเขามามีบทบาทและสวนรวมในการประชาสัมพันธและการสรางเครือขาย
การจัดการศึกษาปฐมวัยของศูนยพัฒนาเด็กเล็กดงพอง รวมทั้งยังจะตองมีสวนรวมในการกําหนดแผนงาน
โครงการในฐานะเปนผูดูแลเกี่ยวกับแผนงานประจําปขององคการบริหารสวนตําบลศิลา และบุคลากรจากกองชาง
ไดเขาใจบทบาทหนาที่ของตนเองวาจะตองมีสวนรวมในการปรับปรุงภูมิทัศนและการออกแบบการกอสรางและ
ปรับปรุงดานอาคารสถานที่ เปนตน 

 (2) ระดับตัวกลุมบุคคล ประกอบดวย  กลุมครู   กลุมผูปกครองนักเรียน  กลุมคณะกรรมการ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กดงพอง  และ กลุมบุคลากรจากองคการบริหารสวนตําบลศิลา  มีการเปลี่ยนแปลงที่ไมคาดหวัง
เกิดขึ้นดังนี้ 

  ก. กลุมครู 
   กอนดําเนินการวิจัย พบวา  ครูตางคนตางทําหนาที่ของตนเอง และขาดการรวมกัน

วางแผนในการทํางาน 
   หลังการดําเนินการวิจัย พบวา  ครูมีการรวมกลุมกันทํางานมากขึ้น และรูจักรวมกัน

คิดและวางแผนการบริหารจัดการศึกษาในศูนยพัฒนาเด็กเล็กดงพองไดมากยิ่งขึ้น สังเกตไดจากการายงานผลการ
ดําเนินงาน และการนําเสนอแผนงานโครงการในการบริหารจัดการศูนยฯ เปนตน 

  ข. กลุมผูปกครองนักเรียน 
   กอนดําเนินการวิจัย พบวา  ผูปกครองนักเรียนตางคนตางทําหนาที่ดูแลบุตรหลาน

ของตนเอง ขาดการรวมกลุมและการมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของศูนยฯ 
   หลังการดําเนินการวิจัย พบวา  ผูปกครองนักเรียนมีการรวมกลุมกันมากขึ้น และเขา

มามีบทบาทและสวนรวมในการบริหารจัดการศึกษาของศูนยพัฒนาเด็กเล็กดงพองมากยิ่งขึ้น เชน มีการจัดตั้ง
ชมรมผูปกครอง และมีการรวมบริจาคทรัพยเพื่อการบริหารจัดการศึกษาของศูนยฯ เปนตน 
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  ค. กลุมคณะกรรมการศูนยพัฒนาเด็กเล็กดงพอง 
   กอนดําเนินการวิจัย พบวา ในทางปฏิบัติคณะกรรมการศูนยพัฒนาเด็กเล็กดงพอง

รูจักบทบาทและหนาที่ของตนเพียงวาตองมารวมประชุมเพื่อรับทราบแนวนโยบายของศูนยพัฒนาเด็กเล็กดงพอง
เทานั้น รวมทั้งยังขาดการมีสวนรวมในการบริหารจัดการศึกษาดวยการใชความรูความสามารถของตนเองอยาง
เต็มที่ 

   หลังการดําเนินการวิจัย พบวา คณะกรรมการศูนยพัฒนาเด็กเล็กดงพอง รูจักบทบาท
และหนาที่ของตนเองมากยิ่งขึ้น เชน มีการจัดประชุมเพื่อรวมปรึกษาหารือและวางแผนการพัฒนาการจัด
การศึกษาไดดวยตนเอง และมีการระดมทุนเพื่อการพัฒนาและการบริหารจัดการศึกษาในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
ดงพองเพิ่มมากขึ้น  อีกทั้งยังมีสวนรวมในการนําเสนอแผนเพื่อกําหนดทิศทางในการจัดการศึกษาของศูนยพัฒนา
เด็กเล็กดงพองรวมกับกองการศึกษา องคการบริหารสวนตําบลศิลามากขึ้นดวยเชนกัน 

  ง. กลุมบุคลากรจากองคการบริหารสวนตําบลศิลา 
   กอนดําเนินการวิจัย พบวา กลุมบุคลากรจากองคการบริหารสวนตําบลศิลายังไม

เขาใจบทบาทหนาที่ และขาดการมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของศูนยพัฒนาเด็กเล็กดงพอง 
   หลังการดําเนินการวิจัย พบวา กลุมบุคลากรจากองคการบริหารสวนตําบลศิลา รูจัก

และเขาใจบทบาทหนาที่ของตนเองตอการจัดการศึกษาปฐมวัยในศูนยพัฒนาเด็กเล็กดงพองมากยิ่งขึ้น และ
สามารถบูรณาการงานประจําของตนเองที่รับผิดชอบใหเขากับการบริหารจัดการศึกษาของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
ดงพองไดมากยิ่งขึ้น  

 (3) ระดับองคการ ประกอบดวย  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กดงพอง ชุมชนบานดงพอง และองคการ
บริหารสวนตําบลศิลา มีการเปลี่ยนแปลงที่ไมคาดหวังเกิดขึ้นดังนี้ 

  ก. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กดงพอง 
   กอนดําเนินการวิจัย พบวา สภาพโดยทั่วไปของศูนยพัฒนาเด็กเล็กดงพองขาดการ

พัฒนาอยูมากในทุกๆ ดาน  โดยที่เห็นไดชัดเจนคือสภาพอาคารสถานที่และภูมิทัศนโดยรอบซึ่งสามารถมองเห็น
ไดจากภายนอกที่พบวามีสภาพที่ควรพัฒนาอยางเรงดวนเพราะอาจสงผลถึงการพัฒนาในดานอื่นๆ ที่เกี่ยวของใน
ทุกๆ ดาน  นอกจากนี้พบวาในดานอื่นๆ ก็มีปญหาอยูมากเชน ปญหาดานพัฒนาการของเด็กที่ไมเปนไปตามเกณฑ
ที่กําหนด   ปญหาดานการวางแผนและการจัดทําหลักสูตร  ปญหาดานการจัดกิจกรรมของครู เปนตน 

   หลังการดําเนินการวิจัย พบวา สภาพอาคารสถานที่และภูมิทัศนของศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กดงพองไดรับการพัฒนาใหดีขึ้นอยางเห็นไดชัดเจน ซึ่งสงผลตอการพัฒนางานดานอื่นๆ ทั้งการจัดหองเรียน  
การจัดแบงสัดสวนของอาคารเรียน โรงอาหาร และสนามเด็กเลน เปนตน  นอกจากนี้ยังพบวาปญหาในดานตางๆ 
ลดลงและหมดไป เชน พัฒนาการของเด็กสวนใหญผานเกณฑที่กําหนด   ครูรูจักวิธีการวางแผนและมีความรู
ความเขาใจในการจัดทําหลักสูตรมากยิ่งขึ้น เปนตน 

  ข. ชุมชนบานดงพอง 
   กอนดําเนินการวิจัย พบวา ชุมชนยังไมใหความสําคัญในการจัดการศึกษาของศูนย

พัฒนาเด็กเล็กดงพองมากนัก ดวยมีทัศนคติวาเปนหนาที่ของครู และเปนความรับผิดชอบขององคการบริหารสวน
ตําบลศิลา 
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   หลังการดําเนินการวิจัย พบวา ชุมชนไดเขามามีบทบาทและสวนรวมในการจัด
การศึกษาของศูนยพัฒนาเด็กเล็กดงพองมากยิ่งขึ้น เชน เขามามีสวนรวมในการพัฒนา และรวมบริจาคทรัพยใน
การพัฒนา เปนตน และเกิดความรัก ความหวงแหนในศูนยพัฒนาเด็กเล็กดงพองมากยิ่งขึ้น 

  ค. องคการบริหารสวนตําบลศิลา 
   กอนดําเนินการวิจัย พบวา  นโยบายในการจัดการศึกษายังไมชัดเจน และขาดการ

พัฒนาและปรับปรุงนโยบาย 
   หลังการดําเนินการวิจัย พบวา มีการกําหนดนโยบายดานการศึกษาที่ชัดเจนมาก

ยิ่งขึ้น และที่สําคัญไดมีการกําหนดนโยบายในการพัฒนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กที่มีอยูในสังกัดใหเปนศูนยพัฒนา 
เด็กเล็กที่ไดมาตรฐานทุกศูนยฯ และมีการประกาศนโยบายเพื่อจัดตั้งศูนยพัฒนาเด็กเล็กแหงใหมขึ้นอีก 1 แหง 
 

3. การเรียนรูจากการกระทําหรือการปฏิบัติ 
 การเรียนรูจากการกระทํา (learning by doing) ที่เกิดขึ้นในแตละขั้นตอน จากการดําเนินการวิจัยในครั้งนี้ 
จําแนกไดเปนการเรียนรูในระดับบุคคล ระดับกลุมบุคคล และระดับองคการ  ดังนี้ 
 3.1 ระดับบุคคล ประกอบดวย  ผูวิจัย  ครู  ผูปกครองนักเรียน กรรมการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก และบุคลากร
จากองคการบริหารสวนตําบลศิลา เกิดการเรียนรูจากการปฏิบัติดังนี้ 
  3.1.1 ผูวิจัย 
   - เกิดการเรียนรูเกี่ยวกับการนําเสนอโครงการเพื่อที่จะใหไดมาซึ่งงบประมาณสนับสนุน
การดําเนินงานวาจะตองเปนแผนงานหรือโครงการที่เกิดขึ้นจากปญหาหรือสิ่งที่เปนความกังวลใจและเปนความ
ตองการรวมกันของผูที่มีสวนเกี่ยวของทุกฝาย และที่สําคัญหากจะนําเอารูปแบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวน
รวมมาใชในการพัฒนางานดวยแลวผูวิจัยก็จะตองรูจักวิธีการเชื่อมโยงใหผูบริหารและผูที่มีสวนเกี่ยวของเห็นได
วา “การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมนั้นเปนทั้งการวิจัย การบริหาร การพัฒนา และการทํางานเพื่อแกปญหา
ในเวลาเดียวกัน” จึงจะทําแผนงานหรือโครงการนั้นไดรับการอนุมัติงบประมาณเร็วยิ่งขึ้น 
   - เกิดการเรียนรูวาการที่จะไดมาซึ่งขอมูลเบื้องตนเกี่ยวกับบริบทของชุมชนและสถานที่ที่
เราจะทําการศึกษานั้น  นอกจากผูวิจัยจะตองลงพื้นที่เพื่อสํารวจชุมชน พรอมทั้งสรางมิตรภาพและสราง
ความคุนเคยใหกับคนในชุมชนดวยตัวของผูวิจัยเองแลว  ผูวิจัยยังจะตองรูจักเสาะแสวงหาผูที่มีความรูสามารถใน
การใหขอมูลเกี่ยวกับเรื่องที่เราตองการจะศึกษาไดดีที่สุดในชุมชน เพื่อที่จะทําใหไดมาซึ่งขอมูลที่ครบถวน
สมบูรณ  และนอกจากนี้ผูวิจัยยังเกิดการเรียนรูวาในการลงพื้นเพื่อเก็บขอมูลจากตัวบุคคลนั้นจะตองมีการนัด
หมายวัน เวลา และสถานที่เปนการลวงหนาทุกครั้ง และการนัดหมายทุกครั้งควรเกิดขึ้นจากการตัดสินใจของผูที่
จะใหขอมูลกับเราเปนสําคัญ เพราะถาผูใหขอมูลมีความพรอมเขาก็จะสามารถใหขอมูลกับเราไดอยางครบถวน
และสมบูรณมากที่สุด รวมทั้งจะไมแสดงอาการอึดอัดหรือรําคาญใจตอการใหขอมูลตางๆ แกผูวิจัยอีกดวย 
   - เกิดการเรียนรูวากิจกรรมการสังเกตการณประจําวันในศูนยพัฒนาเด็กเล็กจะชวยใหผูวิจัย
ไดมองเห็นถึงสภาพเหตุการณตางๆ ที่เกิดขึ้นในศูนยพัฒนาเด็กเล็กดงพองในแตละวันซึ่งขอมูลตางๆ ที่ไดพบเห็น
นี้สามารถนํามาใชเปนขอมูลพ้ืนฐานในการวิจัยไดเปนอยางดี รวมทั้งยังเปนโอกาสในการสรางความคุนเคยและ
สรางสัมพันธภาพอันดีระหวางผูวิจัย  ครู  นักเรียน และผูปกครองนักเรียนอีกดวย 
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   - เกิดการเรียนรูวาในการที่จะสรางการมีสวนรวมกับกลุมคนในองคกรนั้น ในเบื้องตน
จะตองมีการจัดประชุมช้ีแจงเพื่อสรางความรู ความเขาใจใหแกพวกเขาเสียกอนซึ่งนอกจากจะทําใหพวกเขาได
เขาใจบทบาทและหนาที่ของตนตามลักษณะงานที่ทําแลว ยังทําใหพวกเขาไดเห็นถึงประโยชนจากการดําเนินงาน
ที่จะไดรับ และผลจากการจัดกิจกรรมดังกลาวยังชวยทําใหพวกเขาสามารถตัดสินใจไดเร็วขึ้นสําหรับการเขารวม
การวิจัยในครั้งนี้ 
   - เกิดการเรียนรูวากอนที่จะลงพื้นที่เพื่อดําเนินการวิจัยอยางเปนทางการนั้น นอกจากผูวิจัย
จะตองศึกษาบริบทของชุมชนเพื่อใชเปนขอมูลพ้ืนฐานประกอบการวิจัยแลว ยังจะตองมีการเตรียมตัวในการลง
พ้ืนที่ในภาคสนามดวย เชน การอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรูและทักษะดานการวิจัย  การจัดเตรียมเครื่องมือที่จะใชใน
การปฏิบัติงานภาคสนาม และการจัดหาผูชวยวิจัย เปนตน เพื่อที่จะใหการดําเนินการวิจัยและการเก็บรวบรวม
ขอมูลตางๆ นั้น เกิดความราบรื่นมากที่สุดและมีปญหานอยที่สุด 
   - เกิดการเรียนรูวาในการที่จะนัดหมายกับผูรวมวิจัยในแตละกลุมนั้น จะตองมีการ
ประสานงานทั้งแบบเปนทางการและแบบไมเปนทางการ เชน การสงหนังสือเชิญ และการติดตอนัดหมายดวย
วาจา รวมทั้งตองใหการนัดหมายนั้นเปนไปตามความตองการของผูรวมวิจัย ดวยเพราะวาหากผูวิจัยเปนผูกําหนด
วัน เวลา ในการนัดหมายเองแลว อาจทําใหผูรวมวิจัยไมสามารถเขารวมไดดวยเพราะติดภารกิจและมีเหตุการณ
ตางๆ ที่ไมคาดฝนเกิดขึ้นในชุมชน เชน ฝนตก น้ําทวม หรืออาจเปนปญหาในเรื่องของเวลาในการประกอบอาชีพ
ที่ไมเอื้ออํานวยตอวันและเวลาในการนัดหมาย เปนตน และอีกประการหนึ่งที่สําคัญก็คือสถานที่ที่จะใชในการ
ดําเนินงานนั้นก็ตองใหเปนไปตามความเหมาะสมหรือความตองการของผูวิจัยสวนใหญดวย   
   - เกิดการเรียนรูวาในการที่จะใหความรูความเขาใจแกผูรวมวิจัยในเชิงวิชาการแลว จะตอง
มีการปรับเนื้อหา และรูปแบบในการนําเสนอใหงายและมีความนาสนใจหรือเราใจมากยิ่งขึ้นจึงจะไมทําใหผูรวม
วิจัยรูสึกเบื่อหนายหรือไมสนใจในสิ่งที่ผูวิจัยนําเสนอ  
   - เกิดการเรียนรูวาในการสรางความสัมพันธระหวางกลุมผูรวมวิจัยนั้น หากนําเอากิจกรรม
นันทนาการเขามาเสริมหรือมีการรับประทานอาหารรวมกันบางในบางครั้งก็ยิ่งจะชวยสรางมิตรภาพใหเกิดขึ้นกับ
กลุมผูรวมวิจัยไดเร็วยิ่งขึ้น 
   - เกิดการเรียนรูวาการที่จะนําเสนอแนวคิดเชิงเทคนิคตางๆ นั้น หากตองการใหผูรวมวิจัย
เรียนรูไดงาย จําไดแมนยํา และปฏิบัติไดถูกตองแลว ผูวิจัยจะตองมีเทคนิคและวิธีการในการนําเสนอที่หลากหลาย 
เชน การแจกเอกสารประกอบคําบรรยาย  การนําเสนอดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรผานเครื่องฉายโปรเจคเตอร 
และการบรรยายประกอบการสาธิต รวมทั้งการใหผูรวมวิจัยไดฝกปฏิบัติจริง เปนตน 
   - เกิดการเรียนรูวาในขั้นตอนการปฏิบัตินั้นมีความคาบเกี่ยวกับกับขั้นตอนการสังเกตผลจึง
สามารถดําเนินการไปพรอมๆ กันได และไดเรียนรูวาการที่จะใหผูรวมวิจัยเขามามีสวนรวมในการทํางานอยาง
พรอมเพรียงนั้น ผูวิจัยจะตองเปนผูที่เปยมไปดวยมนุษยสัมพันธ และเขาถึงผูรวมวิจัยทุกคน 
   - เกิดการเรียนรูวาในการทํางานกับชุมชนจะตองศึกษาและเขาถึงวิถีชีวิต วัฒนธรรม 
ประเพณี และความเชื่อของคนในชุมชนดวย จึงจะทําใหการดําเนินการวิจัยนั้นเปนไปอยางราบรื่น มีขอขัดแยง
นอยที่สุดหรืออาจไมมีขอขัดแยงเกิดขึ้นเลยก็ได 
   - เกิดการเรียนรูเกี่ยวกับวิธีการกระตุนใหผูรวมวิจัยในกลุมตางๆ ไดรวมแสดงความคิดเห็น 
โดยในการวิจัยครั้งนี้พบวาผูรวมวิจัยในกลุมผูปกครองนักเรียนมักจะไมคอยกลาแสดงความคิดเห็น ผูวิจัยจึงแกไข
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ปญหาโดยใหผูรวมวิจัยในกลุมอื่นๆ เชน กลุมคณะกรรมการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก และกลุมบุคลากรจากองคการ
บริหารสวนตําบลศิลาชวยกระตุนใหกลุมผูปกครองไดเปนฝายแสดงความคิดเห็นกอนอยูเสมอ เปนตน 
   - เกิดการเรียนรูเกี่ยวกับการปองกันและลดขอขัดแยงในการดําเนินงาน เชน ในชวงการ
พัฒนาอาคารสถานที่พบวาชาวบานสวนหนึ่งไมตองการใหยายยุงขาวภายในศูนยพัฒนาเด็กเล็กออกไป ดวยมี
ความเช่ือวาหากยายออกไปแลวจะทําใหวิญญาณที่สิงสถิตอยูนั้นไมพอใจและอาจนําโชครายมาสูคนในชุมชนได 
และบางสวนมีความคิดเห็นวาไมควรยายออกไปเพราะไมมีงบประมาณในการขนยาย เปนตน ซึ่งผูวิจัยไดแกไข
ปญหานี้โดยการปรึกษาผูนําหมูบานและเจาอาวาสวัดดงพองจนไดทางออกของปญหาคือ  ใหมีการยายยุงขาว
ออกไปโดยทําพิธีทางศาสนาตามความเชื่อของชาวบาน และมีการระดมทุนเพื่อเปนคาใชจายในการขนยาย 
   - เกิดการเรียนรูวาเงินหรืองบประมาณในการดําเนินงานไมใชปจจัยหลักในการทําใหการ
ปฏิบัติงานตางๆ ประสบผลสําเร็จ เพราะการดําเนินงานหลายๆ อยางไมจําเปนตองใชงบประมาณหรือใช
งบประมาณไมมากนัก เชน กิจกรรมปูยาเลี้ยงหลาน  กิจกรรมการตรวจสุขภาพ   กิจกรรมครูอาสา เปนตน แตใน
บางกิจกรรมก็ไมอาจปฏิเสธไดวาเงินคือปจจัยหลัก เชน ในการกอสรางโรงอาหาร และการปรับปรุงอาคารเรียน 
เปนตน 
  3.1.2 ครู ผูปกครองนักเรียน กรรมการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก และบุคลากรจากองคการบริหารสวน
ตําบลศิลา เกิดการเรียนรูในลักษณะที่คลายคลึงกันดังนี้ 
   - เกิดการเรียนเกี่ยวกับวิธีการสรางมิตรภาพ และการสรางเครือขายในการทํางาน โดย
สังเกตไดจากพฤติกรรมในขณะที่ทํางานรวมกัน เชน การใหความรวมมือและชวยเหลือซึ่งกันและกันเปนอยางดี 
และมีการดําเนินงานในลักษณะของเครือขาย เชน เครือขายผูปกครอง เครือขายระหวางศูนยพัฒนาเด็กเล็กกับ
องคกรทางสาธารณสุข เปนตน 
   - เกิดการเรียนรูเกี่ยวกับกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม และเล็งเห็นถึง
ความสําคัญและประโยชนที่จะไดรับจากการวิจัยในครั้งนี้ โดยสังเกตไดจากการใหความสนใจและการรวมแสดง
ความคิดเห็นของผูรวมวิจัยภายหลังจากการนําเสนอกรอบแนวคิดเสร็จสิ้นลง 
   - เกิดการเรียนรูเกี่ยวกับแนวคิดเชิงเทคนิคตางๆ ที่ผูวิจัยไดนําเสนอ ไมวาจะเปนเทคนิคการ
ระดมสมอง  เทคนิคการวางแผนปฏิบัติงาน  เทคนิคการเขียนโครงการ  เทคนิคการประเมินโครงการ  เทคนิคการ
ถอดบทเรียน เปนตน โดยสังเกตไดจากพฤติกรรมในขณะทํางาน เชน ความสามารถในการจัดกิจกรรมการระดม
สมอง  การวางแผน  การเขียนโครงการ  การประเมินโครงการ และการรวมถอดบทเรียน เปนตน 
   - เกิดการเรียนรูเกี่ยวกับการนําความรูใหมที่ไดไปเสริมหรือบูรณาการเขากับความรูเดิม
ของพวกเขาจนกระทั่งเกิดความรูใหมขึ้นมา เชน ความสามารถในการวิเคราะหสภาพของงานออกเปนรายดาน 
และความสามารถในการนําเอาหลักองครวมมาเปนแนวคิดในการวางแผนปฏิบัติงาน เปนตน 
 3.2 ระดับกลุมบุคคล  ประกอบดวย  กลุมครู  กลุมผูปกครองนักเรียน  กลุมกรรมการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
และกลุมบุคลากรจากองคการบริหารสวนตําบลศิลา เกิดการเรียนรูจากการปฏิบัติจําแนกไดเปน 2 ลักษณะ ดังนี้ 
  3.2.1 การเรียนรูที่เกิดขึ้นในลักษณะเดียวกัน  ไดแก การเรียนรูเกี่ยวกับสิ่งตางๆ ที่ผูวิจัยไดนําเสนอ 
ไมวาจะเปนหลักการ แนวคิด และทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม  การจัดการศึกษา
ปฐมวัย  เทคนิคและวิธีการตางๆ ที่จําเปนตองใชในการทํางาน และหลักองครวม เปนตน  นอกจากนั้นยังเกิดการ
เรียนรูเกี่ยวกับวิธีการสรางมิตรภาพในการทํางาน และสรางเครือขายการทํางาน  รวมทั้งเรียนรูถึงวิธีการตางๆ ที่
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จะนํามาใชในการแกไขปญหาหรือพัฒนางานที่เกิดจากการคิด การลงมือปฏิบัติ และรวมกันสะทอนผลถึงสิ่งตางๆ 
ที่ไดกระทําไปนั้นดวยกลุมของพวกเขาเอง 
  3.2.2 การเรียนรูที่เกิดขึ้นในลักษณะเฉพาะกลุม  เชน 
   - กลุมครู เกิดการเรียนรูเกี่ยวกับการจัดกระบวนการเรียนรูที่เปนระบบ  สังเกตไดจากการที่
ครูมีทักษะในการจัดการเรียนรู  การเขียนแผนแผนการสอน และการปฏิบัติการสอนไดดีขึ้นกวาเดิม 
   - กลุมผูปกครองนักเรียน เกิดการเรียนรูเกี่ยวกับการดูแลบุตรหลานของตนใหถูกตองตาม
หลักการ เชน รูจักใชคูมือในการเลี้ยงลูกตามวัย  รูจักวิธีการสงเสริมพัฒนาการที่ดีใหแกบุตรหลานของตน  รูจัก
วิธีการตรวจสุขภาพเบื้องตนใหกับบุตรหลาน และรูจักการปองกันและแกไขปญหาตางๆ ที่อาจเกิดขึ้นกับบุตร
หลานของตน ไมวาจะเปนปญหาดานพัฒนาการ ปญหาดานสุขภาพอนามัย และปญหาดานพฤติกรรม  เปนตน  
ซึ่งการเรียนรูเหลานี้สังเกตไดจากพฤติกรรมของผูปกครองที่เอาใจใสตอบุตรหลานของตนจนมีพัฒนาการที่ดีขึ้น
ตามลําดับ 
   - กลุมกรรมการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เกิดการเรียนรูเกี่ยวบทบาทและหนาที่ของตนเองมาก
ยิ่งขึ้น สังเกตไดจากมีการจัดประชุมบอยครั้งขึ้น และมีการรวมกันวางแผนและระดมทรัพยากรเพื่อการบริหาร
จัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็กที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
   - กลุมบุคลากรจากองคการบริหารสวนตําบลศิลา เกิดการเรียนรูเกี่ยวกับวิธีการบูรณาการ
งานประจําของตนเองที่เกี่ยวของกับการพัฒนาเด็ก จนกลายเปนงานประจําที่สามารถนํามาพัฒนาและแกไขปญหา
ตางๆ ที่เกี่ยวของกับเด็กและเยาวชนไดอยางตอเนื่องในลักษณะที่เปนเครือขายรวมกันทุกสวนงาน เชน งานของ
กองสาธารณสุขที่เกี่ยวของกับการสงเสริมสุขภาพเด็ก  งานของสํานักงานปลัดที่เกี่ยวของกับการประชาสัมพันธ
งานดานการศึกษาขององคการบริหารสวนตําบลศิลา  และงานของกองชาง ที่เกี่ยวของกับการปรับปรุงอาคาร
สถานที่ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เปนตน 
 3.3 ระดับองคการ ประกอบดวย  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กดงพอง  ชุมชนบานดงพอง และองคการบริหารสวน
ตําบลศิลา  เกิดการเรียนรูดังนี้ 
  3.3.1 ศูนยพัฒนาเด็กเล็กดงพอง   เกิดการเรียนรู เกี่ยวกับการแกปญหาและพัฒนางานดวย
กระบวนการที่เปนระบบ ซึ่งในครั้งนี้คือการใชกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม 
  3.3.2 ชุมชนบานดงพอง  เกิดการเรียนรูเกี่ยวกับการมีสวนรวมในการแกไขปญหาและพัฒนาการ
จัดการศึกษาในศูนยพัฒนาเด็กเล็กดงพอง  สังเกตไดจากการที่ชาวบานในชุมชนไดใหความรวมมือและใหการ
สนับสนุนการดําเนินงานมาโดยตลอด เชน การรวมพัฒนาและปรับปรุงศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  การเขารวมในการจัด
แสดงนิทรรศการและการนําเสนอผลงานตางๆ ที่ทางศูนยพัฒนาเด็กเล็กดงพองไดจัดขึ้น เปนตน 
  3.3.3 องคการบริหารสวนตําบลศิลา  เกิดการเรียนรูเกี่ยวกับวิธีการทํางานกับคนในชุมชนที่เปน
การทํางานในเชิงรุกโดยอาศัยความรวมมือจากทุกภาคสวน ซึ่งจากเดิมที่เคยเปนฝายสนับสนุนงบประมาณในการ
ดําเนินงานเพียงอยางเดียว 
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4. ความรูใหมท่ีเกิดขึ้น 
 องคความรูใหมที่เกิดขึ้นจากการวิจัยเรื่อง “การจัดการศึกษาปฐมวัยขององคการบริหารสวนตําบลดวยหลัก
องครวม: กรณีศูนยพัฒนาเด็กเล็กดงพอง องคการบริหารสวนตําบลศิลา” ในครั้งนี้ ไดเกิดขึ้นใน 3 ลักษณะคือ  
1) องคความรูที่เกิดจากการปฏิบัติตามหลักการของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมในบริบทเฉพาะของศูนย
พัฒนาเด็กเล็กดงพอง   2) องคความรูที่เกิดขึ้นภายหลังจากที่นําหลักองครวม (holistic approach) เสนอตอผูรวม
วิจัย และ 3) องคความรูที่เกิดขึ้นจากการถอดบทเรียนที่ไดจากการทํางานรวมกัน  ซึ่งองคความรูในแตละลักษณะ
ดังกลาวขางตน สามารถสรุปไดดังนี้ 
 1) องคความรูท่ีเกิดจากการปฏิบัติตามหลักการของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมในบริบท

เฉพาะของศูนยพัฒนาเด็กเล็กดงพอง  เปนขอคนพบที่ไดจากการศึกษาที่เปนขอคนพบในบริบทเฉพาะ (specific 
context) ตามหลักการหนึ่งของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม จึงไมสามารถนําไปอางอิงเพื่อใชในศูนย
พัฒนาเด็กเล็กแหงอื่นไดโดยทั่วไป (generalization)  แตผูที่สนใจอาจนําเอาผลการวิจัยนี้ไปประยุกตใชเปน
แนวทางหรือนําไปปรับใชใหเหมาะสมกับบริบทของหนวยงานตนเองได  ซึ่งขอคนพบใหมนี้เปนความรูใหม
เกี่ยวกับ “ขั้นตอนการดําเนินงาน 2 วงจร 10 ขั้นตอน” ที่เกิดขึ้นจากการจัดกระทํารวมกันระหวางผูวิจัยและผูรวม
วิจัย ซึ่งสรุปไดดังนี้ 
  วงจรที่ 1 
  ขั้นตอนที่ 1  การเตรียมการ (preparation) มีการดําเนินการ 2 ระยะคือ ระยะที่ 1 การเตรียมการกอน
ลงพื้นที่ มีกิจกรรมที่ดําเนินการคือ 1) กิจกรรมซึ่งเปนจุดเริ่มตนของการวิจัย 2) การลงพื้นที่อยางเปนทางการ  
3) การจัดประชุมบุคลากรภายในหนวยงาน และ 4) การเตรียมความพรอมของผูวิจัยระยะที่ 2 การลงพื้นที่อยาง
เปนทางการ มีกิจกรรมที่ดําเนินการคือ 1) การเปดตัวโครงการวิจัยและนําเสนอกรอบแนวคิดการวิจัย 2) การ
นําเสนอแนวคิดเชิงเทคนิคที่จะนํามาใชในการวิจัย 3) กิจกรรมเยี่ยมบานผูปกครองนักเรียน และ 4) การจัดทํา
ปฏิทินการดําเนินงานเพื่อการวิจัย และการจัดกิจกรรมการสะทอนผล 
  ขั้นตอนที่ 2  การวางแผน (planning) มีกิจกรรมที่ดําเนินการรวม  3  กิจกรรมคือ  1) การวิเคราะห
สภาพของงานที่ตองการพัฒนาหรือตองการเปลี่ยนแปลง   2) การจัดทําแผนปฏิบัติการ (action plan) และ 3) การ
สะทอนผลการดําเนินงาน 
  ขั้นตอนที่ 3  การปฏิบัติ (acting) มีกิจกรรมที่ดําเนินการรวม  3  กิจกรรมคือ 1) การกําหนดแนวปฏิบัติ
รวมกัน 2) การประเมินสภาพการดําเนินงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็กดงพองกอนนําแผนลงสูการปฏิบัติ และ  
3) การนําแผนลงสูการปฏิบัติ 
  ขั้นตอนที่ 4  การสังเกตผล (observing) มีกิจกรรมที่ดําเนินการรวม  3  กิจกรรมคือ 1) การกําหนด
เทคนิคและเครื่องมือการวิจัยที่ใชในการสังเกตผล 2) การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู และ 3) การสะทอนผลการ
ดําเนินงาน 
  ขั้นตอนที่ 5  การสะทอนผล (reflecting)  มีกิจกรรมที่ดําเนินการรวม  2 กิจกรรมคือ 1) การถอด
บทเรียน (lesson distilled) เพื่อทบทวนผลการดําเนินงานในขั้นตอนการเตรียมการ ขั้นตอนการวางแผน ขั้นตอน
การปฏิบัติ และขั้นตอนการสังเกตผล และ 2) การสังเกตกิจกรรมการสะทอนผล 
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  วงจรที่ 2 
  ขั้นตอนที่ 6  การวางแผนใหม (re-planning)  มีกิจกรรมที่ดําเนินการรวม  2  กิจกรรมคือ 1) การศึกษา
วิเคราะหสภาพปจจุบันของงานที่ตองการพัฒนาเพื่อการวางแผนใหม และ 2) การสังเกตกิจกรรมการวางแผนใหม 
  ขั้นตอนที่ 7  การปฏิบัติใหม (re-acting)  มีกิจกรรมที่ดําเนินการรวม  2  กิจกรรมคือ 1) การกําหนด
แนวปฏิบัติรวมกัน และ 2) การนําแผนลงสูการปฏิบัติ 
  ขั้นตอนที่ 8  การสังเกตผลใหม (re-observing) มีกิจกรรมที่ดําเนินการรวม  3  กิจกรรมคือ 1) การ
กําหนดเทคนิคและเครื่องมือการวิจัยที่ใชในการสังเกตผล   2) การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู และ 3) การ
สะทอนผลการดําเนินงาน 
  ขั้นตอนที่ 9  การสะทอนผลใหม (re-reflecting) มีกิจกรรมที่ดําเนินการรวม  2 กิจกรรมคือ 1) การ
ถอดบทเรียน (lesson distilled) เพื่อทบทวนผลการดําเนินงานในขั้นตอนการวางแผนใหม ขั้นตอนการปฏิบัติใหม 
และขั้นตอนการสังเกตผลใหม และ 2) การสังเกตกิจกรรมการสะทอนผลใหม 
  ขั้นตอนที่ 10  การสรุปผล (conclusion) มีการดําเนินกิจกรรม 2 ระยะคือ ระยะที่ 1 การจัดกิจกรรมการ
ถอดบทเรียน (lesson distilled) และ ระยะที่ 2  การจัดเสวนาและการจัดนิทรรศการเพื่อนําเสนอภาพแหง
ความสําเร็จ 

 2) องคความรูท่ีเกิดขึ้นภายหลังจากที่นําหลักองครวม (holistic approach) เสนอตอผูรวมวิจัย เปน
ความรูใหมที่เกิดขึ้นในขั้นตอนการวางแผน ซึ่งเกิดขึ้นภายหลังจากที่ผูวิจัยไดปลอยใหผูรวมวิจัยไดรวมกันแสดง
ความคิดเห็นและขอเสนอแนะในการทํางานของตนเองออกมาอยางเต็มที่แลว จากนั้นผูวิจัยจึงไดนําเสนอแนวคิด
เชิงทฤษฎีเกี่ยวกับหลักองครวม (holistic approach) ที่จะใชเปนตัวสอดแทรกเสริม (additional intervention) ใน
การวิจัยในครั้งนี้ใหผูรวมวิจัยทราบ ซึ่งผลจากการนําเสนอดังกลาวทําใหผูรวมวิจัยไดรวมกันระดมความคิดเห็น
กันใหมเพื่อพิจารณาและทบทวนถึงสิ่งที่พวกเขาคดิไวกอนหนานั้นอีกครั้งหนึ่ง กอนที่จะนําเอาความรูใหมที่ไดมา
บูรณาการเขาดวยกันกับความรูเดิมของพวกเขา  ซึ่งทายที่สุดผูวิจัยและผูรวมวิจัยไดรวมกันวิเคราะหแนวคิดใน
การทํางานของตนจากแบบเดิมที่เคยคิดในลักษณะแยกสวน กับแบบใหมที่คิดขึ้นภายใตหลักองครวม โดยใหช่ือ
วา “องครวม 4 ประสานเพื่อการพัฒนา”  ดังภาพที่ 107 
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                   ดาน                   ดาน 
          บุคลากรและการ            ศูนยพัฒนา                                                                       ดานบุคลากร 
                 บริหารจัดการ                เด็กเล็ก                                                                           และการบริหาร  
                                                                                                                                   ดานศูนย     จัดการ  ดานคุณภาพ                     
                                                                                                                                   พัฒนาเด็กเล็ก ดาน เด็กปฐมวัย 
                ดานคุณภาพ             ดานการ                                                                           การสนับสนุน                             
                   เด็กปฐมวัย           สนับสนุนจาก                                                จากชุมชน                                                                  
                                                             ชุมชน                                                                      

 
                 แนวคิดเดิมของผูรวมวิจัย                                                  แนวคิดใหมภายใตหลักองครวม 

 
 

ภาพที่ 107 องครวม 4 ประสานเพื่อการพัฒนาองคความรูใหมที่ไดจากการวิจัย 
 
 3) องคความรูท่ีเกิดขึ้นจากการถอดบทเรียนที่ไดจากการทํางานรวมกัน  เปนองคความรูที่ผูวิจัยและ 
ผูรวมวิจัยไดจากการถอดบทเรียนครั้งสุดทายรวมกัน โดยทุกคนมีขอคิดเห็นรวมกันวาในการวิจัยครั้งนี้ควรจะมี
การสรุปหลักการหรือแนวคิดในการทํางานที่เปนลักษณะเฉพาะตัวของศูนยพัฒนาเด็กเล็กดงพองขึ้นมา 1 ชุด และ
ใหมีความสอดคลองหรือสื่อถึงช่ือของชุมชนคือ “ตําบลศิลา” ดวย  ซึ่งผูรวมวิจัยไดรวมกันเสนอแนวคิดกันอยาง
หลากหลาย โดยผูวิจัยเปนผูใหความรูในดานภาษาและวิชาการ จนทายที่สุดก็ไดมาซึ่งรูปแบบของแนวคิดที่
เรียกวา “SILA CHAIN Model” ซึ่งมีรายละเอียดและความหมายดังนี้ 
  “SILA” อานวา “ศิลา” ยอมาจากคําวา  Stakeholders In Local Area อันหมายถึง ผูที่มีสวนไดเสียใน
ชุมชนทองถิ่น ซึ่งในการวิจัยครั้งนี้คือกลุมของผูรวมวิจัยทั้ง 49 คน นั่นเอง โดยคนในกลุมนี้เปนกลุมที่เขารวมใน
การวิจัยดวยความสมัครใจตามหลักการของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมที่นํามาใชในครั้งนี้ 
  สวนคําวา “CHAIN”  สื่อถึงการรอยเรียงและประสานสัมพันธกันดังเชนการทํางานรวมกันระหวาง
ผูวิจัยและผูรวมวิจัยในครั้งนี้ ซึ่งอักษรแตละตัวมีความหมายดังนี้ 
  C = Connection  หมายถึง  การทํางานในลักษณะที่มีความเชื่อมโยง เกี่ยวพัน และสัมพันธกันไปทั้ง
ระบบ  ซึ่งในการวิจัยครั้งนี้คือการมุงพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยของศูนยพัฒนาเด็กเล็กดงพองใหครอบคลุม
งานทุกดานตามผลกําหนดรวมกันระหวางผูวิจัยและผูรวมวิจัย 
  H = Hub หมายถึง แกนกลาง หรือหลักการที่เปนตัวกลางในการยึดถือเพื่อการทํางานรวมกัน ซึ่งใน
การวิจัยครั้งนี้คือ การทํางานในลักษณะของการมีสวนรวมตามรูปแบบของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมี สวนรวม   
การทํางานโดยใชแผนปฏิบัติการ (action plan) ที่เกิดจากการจัดกระทํารวมกัน และการทํางานที่เกิดจากการใช
หลักองครวม (holistic) มาเปนตัวสอดแทรกเสริม 
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  A = Actor  หมายถึง การเปนผูลงมือกระทําดวยตนเอง  โดยผูรวมวิจัยทุกคนจะมีบทบาทและมีสวน
รวมในทุกขั้นตอนของการดําเนินงาน และมีความเทาเทียมกันในการแสดงความคิดเห็น การปฏิบัติ  การสังเกต 
และการสะทอนผล ตามบทบาทและหนาที่ที่เกี่ยวของ 
  I = Integration หมายถึง การบูรณาการงานทุกงานเขาดวยกันตามแนวคิดแบบองครวม (holistic 
approach) 
  N = Norm หมายถึง  การทํางานนั้นอยูภายใตบรรทัดฐานเดียวกัน  
 

  ทั้งนี้รูปแบบของ “SILA CHAIN Model” สามารถเขียนเปนภาพความคิดไดดังภาพที่ 108 
 
 

C Connection 

H Hub 

A Actor 

I Integration 

N Norm 

 
                     SILA CHAIN Model 

 
 

ภาพที่ 108 SILA CHAIN Model องคความรูใหมที่ไดจากการวิจัย 
 
  ผลจากการดําเนินการวิจัยเรื่อง “การจัดการศึกษาปฐมวัยดวยหลักองครวม: กรณีศูนยพัฒนาเด็กเล็กดง
พอง องคการบริหารสวนตําบลศิลา จังหวัดขอนแกน” ในครั้งนี้  ไดสงผลใหกรอบแนวคิดเดิมมีการเปลี่ยนแปลง
ไปในบางประเด็น ซึ่งเปนผลมาจากองคความรูที่ไดจากการวิจัยทั้ง  3 ลักษณะที่ไดกลาวมาแลวในขางตน  ทั้งนี้ 
สิ่งที่ไดเปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติมในกรอบแนวคิดเดิมจนกลายเปนกรอบแนวคิดใหมมี  3 ประการคือ  1) เพิ่มเติม
จากคําวา “หลากหลายมิติของผูมีสวนไดเสีย” เปน “หลากหลายมิติของผูมีสวนไดเสีย (SILA = Stakeholders in 
Local Area)   2) เปลี่ยนจากคําวา “หลากหลายมิติในการพัฒนา” เปน “องครวม 4 ประสานเพื่อการพัฒนา” และ 
3) เพิ่มเติมแนวคิดที่ยึดถือในการวิจัยจากแนวคิดใหมที่ไดคือ “SILA CHAIN Model”  ดังภาพแสดงกรอบแนวคิด
เดิมในภาพที่ 109 และภาพแสดงกรอบแนวคิดใหม ดังภาพที่ 110 
 
 

SILA 

Stakeholders In Local Area 



 

 

 
 

การจัดการศึกษาปฐมวัยของศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานดงพอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              ปญหา                                                              กระบวนการแกปญหา                                                           ผลที่คาดหวัง 
                                                                                         2 วงจรแบบเกลียวสวานของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

.  การเปลี่ยนแปลงตาม  
  จุดมุงหมายที่คาดหวังรวม 
.  การเรียนรูจากการกระทําใน
  ระดับตัวบุคคล ระดับกลุม  
   บุคคล และระดับองคการ 
.  ความรูใหมจากการใชตัว 
   สอดแทรกหลักและตัว 
   สอดแทรกเสริม 

 
ก า ร จั ด ก า ร ศึ ก ษ า
ปฐมวัยของศูนยพัฒนา
เด็กเล็กดงพอง มีปญหา
ที่ ตองการแก ไขดวย
กระบวนการการมีสวน
รวมของผูมีสวนไดเสีย

แนวคิดที่ยึดถือในการดําเนินการวิจัย 
 
 

 
 

 
แนวคิดหลักจากผลการศึกษาของ วิโรจน   สารรัตนะ (2553) 

-  ทฤษฎีสังคมศาสตรเชิงวิพากษและทฤษฎีหลังสมัยใหมนิยม 
-  10 หลักการของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม 
-  10  จรรยาบรรณของการวิจัยเชิงปฏบิัติการแบบมีสวนรวม 
-  10  บทบาทของนักวิจัย 

 
แนวคิดเสริม  6  ทัศนะ 

 

 Seymour-Rolls & Hughes (2000),  Mills (2007), Quixley (2008)    
 James, Milenkiewicz & Bucknam (2008), Creswell (2008) ,McTaggart (2010) 

แผนปฏิบัติการจากการวางแผนรวม: ตัวสอดแทรกหลัก 

หลักองครวม: ตัวสอดแทรกเสริมความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของแผนปฏิบัติการ 

หลากหลายมิติของผูมีสวนไดเสีย หลากหลายมิติในการพัฒนา 

P          A 

R         O 

P       A 

R       O 

ภาพที ่109 กรอบแนวคิดเดิมที่ใชในการวิจัย 
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การจัดการศึกษาปฐมวัยของศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานดงพอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

                     ปญหา                                                              กระบวนการแกปญหา                                                           ผลที่คาดหวัง 
                                                                                         2 วงจรแบบเกลียวสวานของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

.  การเปลี่ยนแปลงตาม  
  จุดมุงหมายที่คาดหวังรวม 
.  การเรียนรูจากการกระทําใน
  ระดับตัวบุคคล ระดับกลุม  
   บุคคล และระดับองคการ 
.  ความรูใหมจากการใชตัว 
   สอดแทรกหลักและตัว 
   สอดแทรกเสริม 

การจัดการศึกษา
ปฐมวั ยของศูนย
พัฒนาเด็ก เล็กดง
พ อ ง  มี ป ญ ห า ที่
ตองการแกไขดวย
กระบวนการการมี
ส วนร วมของผู มี
สวนไดเสีย 

แนวคิดที่ยึดถือในการดําเนินการวิจัย 
 
 

 
 

 
แนวคิดหลักจากผลการศึกษาของ วิโรจน   สารรัตนะ (2553) 

-  ทฤษฎีสังคมศาสตรเชิงวิพากษและทฤษฎีหลังสมัยใหมนิยม 
-  10 หลักการของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม 
-  10  จรรยาบรรณของการวิจัยเชิงปฏบิัติการแบบมีสวนรวม 
-  10  บทบาทของนักวิจัย 

 
แนวคิดเสริม  6  ทัศนะ 

 

 Seymour-Rolls & Hughes (2000),  Mills (2007),  
Quixley (2008)   James, Milenkiewicz & Bucknam (2008), 
Creswell (2008) ,McTaggart (2010) 

แผนปฏิบัติการจากการวางแผนรวม: ตัวสอดแทรกหลัก 

หลักองครวม: ตัวสอดแทรกเสริมความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของแผนปฏิบัติการ 

หลากหลายมิติของผูมีสวนไดเสีย (SILA) องครวม 4 ประสานเพื่อการพัฒนา

P          A 

R         O 

P       A 

R       O 

ภาพที ่110 กรอบแนวคิดใหมที่เกิดขึ้น 

 

C Connection 

H Hub 

A Actor 

I Integration 

N Norm 
 

                SILA CHAIN  Model 

PAR ในบริบทเฉพาะของ ศพด.ดงพอง 

SILA 

Stakeholders In 
Local Area 
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บทที่ 5 
สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 
 

การดําเนินการวิจัยเรื่อง การจัดการศึกษาปฐมวัยขององคการบริหารสวนตําบลดวยหลักองครวม: กรณี
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กดงพอง องคการบริหารสวนตําบลศิลา จังหวัดขอนแกน ในครั้งนี้ ใชรูปแบบการวิจัยเชิง
ปฏิบัติการแบบมีสวนรวม โดยเปนการวิจัยในระดับโรงเรียน (school-wide)ซึ่งในที่นี้คือศูนยพัฒนาเด็กเล็กดง
พอง ที่ไดมาโดยการเลือกแบบเจาะจงตามคุณลักษณะ 3 ประการคือ ประการที่หนึ่งเปนศูนยพัฒนาเด็กเล็กที่ 
ไมผานการประเมินตามเกณฑมาตรฐานกลางศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกรปกครองสวนทองถิ่นประการที่สอง
เปนศูนยพัฒนาเด็กเล็กที่มีความประสงคเขารวมพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยดวยการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมี
สวนรวมและประการสุดทายเปนศูนยพัฒนาเด็กเล็กที่ผูวิจัยจะสามารถเขาไปปฏิบัติงานภาคสนามไดตลอด
ระยะเวลาที่จะทําการวิจัย 

ทั ้งนี ้ ผู ว ิจ ัยไดกําหนดผู ร วมวิจ ัย  (researchparticipants)โดยยึดการมีสวนรวมของผู ม ีส วนไดเส ียใน 
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กดงพอง รวมทั้งสิ้นจํานวน 49 คน ซึ่งจําแนกไดเปน 3 กลุมคือ กลุมคณะกรรมการศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก จํานวน 17 คน กลุมผูปกครองนักเรียนจํานวน 20คนและ กลุมบุคลากรจากองคการบริหารสวนตําบล
ศิลา จํานวน 12 คน โดยที่ผูวิจัยกับผูรวมวิจัยตางมีบทบาทและมีสถานะที่เทาเทียมกันในการวิจัยทุกขั้นตอน 
เริ ่มตั้งแตการรวมกันวางแผนรวมกันปฏิบัติรวมกันสังเกตผลและรวมกันสะทอนผล ตามวงจรของการวิจัย 
เชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมทั้ง 2 วงจร 10 ขั้นตอน ที่ผูวิจัยไดกําหนดขึ้น 

คําถามในการวิจัยในครั้งนี้มี 2 ขอ คือ 1) การจัดการศึกษาปฐมวัยของศูนยพัฒนาเด็กเล็กดงพองมีสภาพที่
เคยเปนมาสภาพปจจุบันสภาพปญหาสภาพที่คาดหวังทางเลือกเพื่อการแกปญหาหรือบรรลุสภาพที่คาดหวัง
อะไรบาง และการประเมินไดทางเลือกเพื่อกําหนดเปนแผนปฏิบัติการที่ประกอบดวยโครงการและกิจกรรม
อะไรและ 2)การนําแผนปฏิบัติการที่ถือเปนตัวสอดแทรกหลัก และการใชหลักองครวมที่ถือเปนตัวสอดแทรก
เสริมไปปฏิบัติ มีปรากฏการณการปฏิบัติกันอยางไร สงผลตอการเปลี่ยนแปลง ตามที่คาดหวังหรือไม เพียงใด 
เกิดการเรียนรูอะไรจากการกระทําทั้งในระดับตัวบุคคล ระดับกลุมบุคคลและระดับองคการและเกิดความรูใหม
อะไรจากการใชตัวสอดแทรกหลักและตัวสอดแทรกเสริม 

วัตถุประสงคการวิจัย มี 2 ขอ คือ 1) เพื่อศึกษาสภาพที่เคยเปนมา สภาพปจจุบัน สภาพปญหา สภาพที่
คาดหวัง ทางเลือกเพื่อแกปญหาหรือบรรลุสภาพที่คาดหวัง และการเลือกทางเลือกเพื่อกําหนดเปนแผนปฏิบัติ
การในการจัดการศึกษาปฐมวัยของศูนยพัฒนาเด็กเล็กดงพอง องคการบริหารสวนตําบลศิลา และ2)เพื่อศึกษา
ปรากฏการณของการปฏิบัติการเปลี่ยนแปลง การเรียนรูจากการกระทําทั้งระดับตัวบุคคล ระดับกลุมบุคคล และ
ระดับองคการ และความรูใหมที่เกิดขึ้นจากการใชแผนปฏิบัติการที่ถือเปนตัวสอดแทรกหลัก และใชหลักองค
รวมที ่ถ ือเปนตัวสอดแทรกเสริมไปปฏิบัติตามวงจรแบบเกลียวสวาน2 วงจรของกิจกรรมการวางแผน  
การนําแผนไปปฏิบัติ การสังเกต และการสะทอนผลของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม 

ในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดกําหนดเครื่องมือเพื่อใชในการวิจัยตามกรอบแนวคิดของMills(2007)ซึ่งจําแนก
เปนสามกลุม คือ1)แบบสังเกต (observation form) มี 1 ฉบับ คือ เครื่องมือวิจัยฉบับที่ 2 แบบบันทึกการสังเกต



366 

 

ความกาวหนาของโครงการ 2) แบบสัมภาษณเชิงลึก (in-depth interview) มี 1 ฉบับ คือ เครื่องมือการวิจัยฉบับ
ที ่ 4 แบบสัมภาษณเชิงลึกใชสําหรับการสัมภาษณทีมแกนนําภายหลังจากที ่ไดม ีการนําแผนปฏิบัติการ
(actionplan)ลงสูการปฏิบัติแลว3) แบบตรวจสอบหรือบันทึก (examining/records)ไดแกบันทึกอนุทิน(journals)
แผนที่(maps)เครื่องบันทึกเสียงและบันทึกภาพ(audiotapesandvideotapes)4)หลักฐานสิ่งของ(artifacts)5)บันทึก
ภาคสนาม(fieldnotes)6)แบบประเมินสภาพการดําเนินงานการจัดการศึกษาปฐมวัยในศูนยพัฒนาเด็กเล็กดงพอง
(เครื่องมือการวิจัยฉบับที่1)และ7)แบบประเมินโครงการ(เครื่องมือการวิจัยฉบับที่3) 

ขั้นตอนการวิจัยประกอบดวย 2วงจร 10 ขั้นตอน ไดดําเนินการวิจัยในชวงปพ.ศ. 2553 - 2554 โดยที่ผูวิจัย
และผู รวมวิจัยไดรวมกันดําเนินการตามวงจรและขั ้นตอนที่ไดกําหนดไวรวมกันเริ ่มจากขั้นตอนที่ 1 การ
เตรียมการ (preparation) เมื่อเดือนมิถุนายน2553 และสิ้นสุดการดําเนินการในขั้นตอนที่ 10 การสรุปผล 
(conclusion) ในเดือนกรกฎาคม 2554รวมระยะเวลาในการดําเนินการทั้งสิ้น14เดือนซึ่งผูวิจัยขอนําเสนอสรุป
ผลการวิจัย อภิปรายผล และขอเสนอแนะ ดังนี้ 
 

1. สรุปผลการวิจัย 
จากการดําเนินการวิจัยเรื่อง “การจัดการศึกษาปฐมวัยดวยหลักองครวม: กรณีศูนยพัฒนาเด็กเล็กดงพอง 

องคการบริหารสวนตําบลศิลาจังหวัดขอนแกน”ในครั ้งนี ้ ผู ว ิจ ัยไดทําการสรุปผลการวิจ ัยโดยเรียงตาม
วัตถุประสงคของการวิจัย ตามลําดับดังนี้ 

1.1 สรุปผลเกี่ยวกับสภาพที่เคยเปนมา สภาพปจจุบัน สภาพปญหา สภาพที่คาดหวัง ทางเลือกเพื่อ 
 แกปญหาหรือบรรลุสภาพที่คาดหวัง และการเลือกทางเลือกเพื่อกําหนดเปนแผนปฏิบัติการในการ 
 จัดการศึกษาปฐมวัยของศูนยพัฒนาเด็กเล็กดงพอง องคการบริหารสวนตําบลศิลา 

 1.1.1 สภาพที่เคยเปนมาในการจัดการศึกษาของศูนยพัฒนาเด็กเล็กดงพอง 
  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กดงพองเกิดขึ้นเมื่อปเมื่อป พ.ศ. 2522 โดยคนในชุมชนไดรวมมือกันจัดตั้ง

ขึ้นเพื่อเปนการชวยแบงเบาภาระผูปกครองของเด็กปฐมวัยชวงอายุ 2-5 ปในหมูบาน ในชวงแรกใชโรงมหรสพ
ของวัดทาราษฎรดงพองเปนสถานที่จัดกิจกรรมการเรียนการสอน งบประมาณในการดําเนินการไดมาจากการ
บริจาคของผูปกครองนักเรียนเพื่อเปนคาตอบแทนครูและจัดซื้อวัสดุการเรียนการสอน สวนการบริการดานอื่นๆ 
เชน อาหารกลางวัน และอาหารเสริม(นม) นั้นผูปกครองเปนผูรับผิดชอบในการจัดหามาใหเด็กรับประทาน
กันเอง 

  ตอมาในป พ .ศ .  2525 สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอเม ืองขอนแกน  รวมกับองคการ 
UNICEF(United Nations International Children's Emergency Fund) ไดเขามาใหความชวยเหลือโดยการจัดสราง
อาคารไมขึ้น 1 หลังในบริเวณที่ดินซึ่งเปนที่ตั้งของธนาคารขาวของหมูบาน จึงทําใหตองยายสถานที่ดําเนินการ
จ า ก 
โรงมหรสพของวัดทาราษฎรมาอยูในสถานที่แหงใหมนี้จนถึงปจจุบันและไดใชชื่ออยางเปนทางการวา “ศูนย
พัฒนาเด็กเล็กดงพอง” จากนั้นเปนตนมาศูนยพัฒนาเด็กเล็กแหงนี้ไดอยูในความดูแลของสํานักงานพัฒนาชุมชน
อําเภอเมืองขอนแกน จังหวัดขอนแกน แตงบประมาณในการสนับสนุนก็ยังไมเพียงพอกับความตองการ 
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  จนกระทั่งปลายป พ.ศ. 2545 กรมการพัฒนา กรมการพัฒนาชุมชนไดถายโอนศูนยพัฒนา
เด็กเล ็กดงพองมาใหองคการบริหารสวนตําบลศิลาดําเน ินการตามภารก ิจการถายโอนที ่กําหนดไวใน
พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 

 1.1.2 สภาพปจจุบันในการจัดการศึกษาของศูนยพัฒนาเด็กเล็กดงพอง 
  ปจจุบันศูนยพัฒนาเด็กเล็กดงพอง อยูในความดูแลรับผิดชอบของกองการศึกษา องคการ

บริหารสวนตําบลศิลา ศูนยพัฒนาเด็กเล็กแหงนี้มีครู(ผูชวยครูผูดูแลเด็ก) รวม 2 คน มีเด็กนักเรียนรวม 29 คน 
แยกเปนชาย 14 คน และหญิง 15 คน อาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็กดงพองตั้งอยู ในบริเวณที่ดินสาธารณะของ
หมูบานซึ่งมีพื้นที่ดานหนากวาง 13.70 เมตร ดานหลังกวาง 13.00 เมตร ดานขางซายยาว 31.80 เมตร และ
ดานขางขวายาว 37.60 เมตร สภาพตัวอาคารในปจจุบันเปนอาคารคอนกรีตชั้นเดียวมีสภาพเปนหองโลงขนาด
กวาง 7เมตร ยาว 15 เมตร ภายในตัวอาคารประกอบดวยหองน้ํา-หองสวม จํานวน 2 หอง อาคารหลังนี้องคการ
บริหารสวนตําบลศิลาไดปรับปรุงและตอเติมจากอาคารหลังเดิมที่สรางโดยสํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอเมือง
ขอนแกน 

  งบประมาณในการดําเนินงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็กดงพองในปจจุบันไดมาจากการ
สนับสนุนขององคการบริหารสวนตําบลศิลา ซึ่งในแตละปกองการศึกษาจะดําเนินการสํารวจความตองการของ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัดแตละแหงเพื ่อนํามาเปนฐานขอมูลในการวางแผนงานโครงการ  แลวจัดทํา
แผนพัฒนาระยะสามปพรอมทั้งแผนปฏิบัติการประจําปเพื่อเสนอขออนุมัติตอสภาองคการบริหารสวนตําบล
ศิลา ซึ่งงบประมาณที่ศูนยพัฒนาเด็กเล็กดงพองไดรับในแตละปประกอบดวย เงินเดือนหรือคาตอบแทน เงิน
ประกันสังคมและเงินสวัสดิการอื่นๆ สําหรับผูชวยครูผูดูแลเด็ก คาอาหารกลางวัน และอาหารเสริม(นม) คา
วัสดุรายหัว คาพาหนะโดยสารสําหรับการรักษาพยาบาล คาสื่อการเรียนการสอนและเครื่องแตงกายสําหรับเด็ก
นักเรียน รวมทั้งงบประมาณสําหรับแผนงานโครงการอื่นๆ ที่เกี่ยวของ เชน การปรับปรุงและซอมแซมศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก การจัดสงบุคลากรในศูนยพัฒนาเด็กเล็กไปอบรมสัมมนา เปนตน แตกระนั้นการพัฒนาก็ยังไม
เกิดผลเทาที่ควร  

 1.1.3 สภาพปญหา 
  เมื ่อป 2553 ศูนยพัฒนาเด็กเล็กดงพองมีผลการประเมินตามเกณฑมาตรฐานกลางการ

ดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกรปกครองสวนทองถิ่นอยูในระดับ “ตองเรงปรับปรุง” ซึ่งมาตรฐาน
ดังกลาวแบงการประเมินออกเปน 5 ดาน คือ 1) ดานการบริหารจัดการ/การจัดโครงสรางองคการ 2) ดาน
บุคลากร3) ดานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 4) ดานคุณภาพเด็กปฐมวัย และ 5) ดานการสรางเครือขายและการมี 
สวนรวม และจากสาเหตุดังกลาวนี้ศูนยพัฒนาเด็กเล็กดงพองจึงจําเปนตองมีมาตรการในการแกไขปญหาและ
ควรไดรับการพัฒนาโดยดวน 

 1.1.4 สภาพที่คาดหวัง 
  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กดงพอง คาดหวังวาจะผานเกณฑการประเมินตามเกณฑมาตรฐานกลาง
การดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกรปกครองสวนทองถิ่นทั้ง 5 ดานในระดับ “ดี” ขึ้นไปทุกดาน ทุก
รายการ 

 1.1.5 ทางเลือกเพื่อแกปญหาหรือบรรลุสภาพที่คาดหวัง และการเลือกทางเลือกเพื่อกําหนดเปน 
  แผนปฏิบัติการในการจัดการศึกษาปฐมวัยของศูนยพัฒนาเด็กเล็กดงพอง 
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  ในขั้นตอนแรกผูวิจัยและผูรวมวิจัยไดรวมกันวิเคราะหทางเลือกที่หลากหลายโดยการนําเอา
มาตรฐานของเกณฑมาตรฐานกลางศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกรปกครองสวนทองถิ่นทั้ง 5 ดาน เปนตัวตั้ง 
แลวเสนอทางเลือกที่หลากหลายในการแกปญหา กอนที่จะทําการประเมินและเลือกทางเลือกเพื่อนํามากําหนด
เปนแผนปฏิบัติการในการจัดการศึกษาปฐมวัยของศูนยพัฒนาเด็กเล็กดงพอง 

  ผลจากการกระทําดังกลาวทําใหไดแผนปฏิบัติการซึ่งประกอบดวยโครงการ 4 โครงการที่จะ
นําไปใชในการแกปญหา ซึ่งไดแก 

  1) โครงการยกระดับมาตรฐานการดําเนินงานดานบุคลากรและการบริหารจัดการเปน
โครงการที่จัดทําขึ้นเพื่อแกปญหาในมาตรฐานที่ 1 และ 2 

  2) โครงการยกระดับมาตรฐานการดําเนินงานดานศูนยพัฒนาเด็กเล็กเปนโครงการที่จัดทํา
ขึ้นเพื่อแกปญหาในมาตรฐานที่ 3 

  3) โครงการยกระดับมาตรฐานการดําเนินงานดานคุณภาพเด็กปฐมวัยเปนโครงการที่จัดทํา
ขึ้นเพื่อแกปญหาในมาตรฐานที่ 4 

  4) โครงการยกระดับมาตรฐานการดําเนินงานดานการสนับสนุนจากชุมชนเปนโครงการที่
จัดทําขึ้นเพื่อแกปญหาในมาตรฐานที่ 5 

1.2 สรุปผลเกี่ยวกับ การเปลี่ยนแปลง การเรียนรูจากการกระทํา ทั้งระดับตัวบุคคล ระดับกลุมบุคคล  
 และระดับองคการ และความรูใหมท่ีเกิดขึ้น 

 1.2.1 การเปลี่ยนแปลงจากการปฏิบัติ พบวามีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นทั้งที่เปนการเปลี่ยนแปลงที่
คาดหวังและการเปลี่ยนแปลงที่ไมคาดหวัง ดังนี้ 

  การเปลี่ยนแปลงที่คาดหวัง พบวา จากการจัดกิจกรรมเพื่อกําหนดประเด็นเกี่ยวกับสภาพที่
คาดหวังจากการแกปญหาของศูนยพัฒนาเด็กเล็กดงพองไดขอสรุปวา “สภาพที่คาดหวังจากการแกปญหาของ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กดงพองคือ “โดยภาพรวมคาดหวังวาจะผานเกณฑการประเมินคุณภาพตามเกณฑมาตรฐาน
กลางการดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ทั้ง 5 ดาน คือ 1) ดานการบริหาร
จัดการ/การจัดโครงสรางองคการ2) ดานบุคลากร 3) ดานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 4) ดานคุณภาพเด็กปฐมวัย และ  
5) ดานการสรางเครือขายและการมีสวนรวม อยูในระดับ “ดี” ขึ้นไป” ทุกดาน ทุกรายการ 

  ผลจากการรวมกันกําหนดสภาพที่คาดหวังจากการแกปญหาในขั้นตอนที่ 2 (การวางแผน) 
ผูวิจัยและผูรวมวิจัยจึงไดรวมกันจัดทําแผนปฏิบัติการขึ้นมา 1 ชุด ซึ่งประกอบดวยโครงการจํานวน 4 โครงการ 
คือ 1) โครงการยกระดับมาตรฐานการดําเนินงานดานบุคลากรและการบริหารจัดการ 2) โครงการยกระดับ
มาตรฐานการดําเนินงานดานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 3) โครงการยกระดับมาตรฐานการดําเนินงานดานคุณภาพเด็ก
ปฐมวัย และ 4) โครงการยกระดับมาตรฐานการดําเนินงานดานการสนับสนุนจากชุมชน และในขั้นตอนที่ 6 
(การวางแผนใหม) ไดเพิ่มเติมกิจกรรมการจัดหองเรียน และการจัดสนามเด็กเลนไวในโครงการที่ 2 เพื่อพัฒนา
งานในสวนของกิจกรรมที่ยังไมบรรลุความคาดหวัง  

  ทั้งนี้ หลังจากที่ไดนําโครงการลงสูการปฏิบัติแลวพบวาบรรลุความคาดหวังที่ตั้งไวคือ ผาน
เกณฑการประเมินคุณภาพตามเกณฑมาตรฐานกลางการดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น ทั้ง 5 ดาน คือ 1) ดานการบริหารจัดการ/การจัดโครงสรางองคการ2) ดานบุคลากร 3) ดานศูนยพัฒนา
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เด็กเล็ก 4) ดานคุณภาพเด็กปฐมวัย และ 5) ดานการสรางเครือขายและการมีสวนรวม อยูในระดับ “ดี” ขึ้นไป” 
ทุกดาน ทุกรายการ ซึ่งสรุปไดดังนี้ 

  โครงการที่1โครงการยกระดับมาตรฐานการดําเนินงานดานบุคลากรและการบริหารจัดการ 
มีกิจกรรมในโครงการรวม 2 กิจกรรม คือ 1) กิจกรรมการพัฒนาระบบบริหารจัดการ และ 2) การจัดอบรมให
ความรูและการศึกษาดูงาน โครงการนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงคยกระดับมาตรฐานการดําเนินงานในมาตรฐานที่ 
1 และ 2 คือ มาตรฐานดานการบริหารจัดการ/การจัดโครงสรางองคการและมาตรฐานดานบุคลากร ใหอยูใน
ระดับ “ดี”ขึ้นไปทุกดาน ทุกรายการ ซึ่งผลการประเมินการดําเนินงานเมื่อสิ้นสุดโครงการ พบวา การดําเนินงาน
ตามมาตรฐานที่ 1 ซึ่งมีจํานวนทั้งหมด 4 รายการ อยู ในระดับ “ดีมาก” ทุกรายการ และการดําเนินงานใน
มาตรฐานที่ 2 ซึ่งมีจํานวนทั้งหมด 4 รายการ พบวามีผลการประเมินอยูในระดับ “ดี” 1 รายการ และอยูในระดับ 
“ดีมาก” 3 รายการ ซึ่งถือวาโครงการนี้บรรลุความคาดหวัง 

  โครงการที่ 2โครงการยกระดับมาตรฐานการดําเนินงานดานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก มีกิจกรรม
ในโครงการรวม 8 กิจกรรม คือ 1) การจัดอบรมใหความรูและการศึกษาดูงาน 2) กิจกรรมการจัดทําแผนการจัด
กระบวนการเรียนรู  3) กิจกรรมปูยาเลี ้ยงหลาน 4) กิจกรรมการตรวจสุขภาพ 5) กิจกรรมกีฬาสําหรับเด็ก  
6) กิจกรรมปรับปรุงศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 7) กิจกรรมครูอาสา และ 8) กิจกรรมเสริมสรางโภชนาการสําหรับเด็ก 
โครงการนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงคเพื่อยกระดับมาตรฐานการดําเนินงานดานที่ 3 คือ ดานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
ใหอยู ในระดับ “ดี” ขึ้นไปทุกรายการซึ่งผลการประเมินการดําเนินงานเมื่อสิ ้นสุดโครงการ พบวา การ
ดําเนินงานตามมาตรฐานที ่ 3 ซึ ่งมีจํานวนทั ้งหมด 19 รายการ มีผลการประเมินอยู ในระดับ “ดี” จํานวน  
2 รายการ และอีก 17 รายการมีผลการประเมินอยูในระดับ “ดีมาก” ซึ่งถือวาบรรลุความคาดหวังเชนกัน 

  โครงการที่ 3โครงการยกระดับมาตรฐานการดําเนินงานดานคุณภาพเด็กปฐมวัยมีกิจกรรม
ในโครงการรวม 4 กิจกรรม คือ 1) การจัดอบรมใหความรูและการศึกษาดูงาน 2) กิจกรรมการจัดหาและผลิตสื่อ
การเรียนรู 3) กิจกรรมเสริมสรางสุขนิสัยสําหรับเด็ก และ 4) กิจกรรมการปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรมสําหรับเด็ก 
โครงการนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงคเพื่อยกระดับมาตรฐานการดําเนินงานดานคุณภาพเด็กปฐมวัย ใหอยูใน
ระดับ “ดี” ขึ้นไปทุกรายการ ซึ่งผลการประเมินการดําเนินงานเมื่อสิ้นสุดโครงการ พบวา การดําเนินงานตาม
มาตรฐานที่ 4 ซึ่งมีจํานวนทั้งหมด 11 รายการ มีผลการประเมินอยูในระดับ “ดีมาก” ทุกรายการซึ่งถือวาบรรลุ
ความคาดหวัง 

  โครงการที่ 4โครงการยกระดับมาตรฐานการดําเนินงานดานการสนับสนุนจากชุมชนมี
กิจกรรมในโครงการรวม 3 กิจกรรม คือ 1) การจัดอบรมใหความรูและการศึกษาดูงาน 2) กิจกรรมการสราง
เครือขายการจัดการศึกษาปฐมวัย และ 3) กิจกรรมการประชาสัมพันธงานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก โครงการนี้จัดขึ้น
โดยมีวัตถุประสงคเพื่อยกระดับมาตรฐานการดําเนินงานดานการสรางเครือขายและการมีสวนรวม ใหอยูใน 
ระดับ “ดี” ขึ้นไปทุกรายการ ซึ่งผลการประเมินการดําเนินงานเมื่อสิ้นสุดโครงการ พบวา การดําเนินงานตาม
มาตรฐานที่ 5 ซึ่งมีจํานวนทั้งหมด2 รายการ อยูในระดับ “ดีมาก” ทุกรายการ ซึ่งถือวาการดําเนินงานโครงการนี้
บรรลุความคาดหวัง 

  ทั้งนี้ สาเหตุที่ทําใหการดําเนินงานทั้ง 4 โครงการบรรลุความคาดหวังนั้น เนื่องมาจากการมี
แผนปฏิบัติการที่มีลักษณะเดนเฉพาะคือเปนแผนที่เกิดขึ้นจากการจัดกระทํารวมกันระหวางผูวิจัยและผูรวมวิจัย
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โดยมีการศึกษาและวิเคราะหขอมูลอยางเปนระบบ และที่สําคัญคือเปนแผนที่มีการใชทรัพยากรทางการบริหาร
ที่มีอยูอยางจํากัดใหเกิดประสิทธิผลอยางสูงสุดทั้งในดานคน เงิน วัสดุอุปกรณ และการบริหารจัดการ 

  การเปลี่ยนแปลงที่ไมคาดหวังพบวา เกิดขึ้นใน 3 ระดับ คือ ระดับตัวบุคคล ระดับกลุมบุคคล 
และระดับองคการ ดังนี้ 

  ระดับตัวบุคคล ประกอบดวย ครู นักเรียน ผูปกครองนักเรียน กรรมการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ดงพอง และ บุคลากรจากองคการบริหารสวนตําบลศิลา มีการเปลี่ยนแปลงที่ไมคาดหวังเกิดขึ้นดังนี้ 

  1) ครู 
   กอนดําเนินการวิจัย พบวา ครูขาดความกระตือรือรน ขาดขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงาน 

และไมกลาที่จะแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการบริหารจัดการตางๆ ภายในศูนยตอผูที่มีสวนเกี่ยวของ เชน 
ผูปกครอง คณะกรรมการศูนย หรือผูบริหารทุกระดับในองคการบริหารสวนตําบลศิลา 

   หลังการดําเนินการวิจัย พบวา ครูมีพฤติกรรมเปลี ่ยนไปในทางที ่ดีขึ ้น คือ มีความ
กระตือรือรนในการทํางาน สังเกตไดจากความเอาใจใสและการทุมเทกับการทํางานตลอดวัน ทั้งดานการจัด
กระบวนการเรียนรู การปรับปรุงหองเรียน และการดูแลเด็ก นอกจากนี้ยังพบวาครูมีขวัญกําลังใจในการทํางาน
ที่ดีขึ้นสังเกตไดจากพฤติกรรมในขณะทํางาน เชน สีหนายิ้มแยมแจมใส และใหความรวมมือในการทํางานกับ
ครูดวยกัน รวมทั้งมีพฤติกรรมในการใหบริการที่ดีกับผูปกครองนักเรียนและคนที่มาติดตองานในศูนย และยัง
พบวาครูกลาที่จะแสดงความคิดเห็นตอการบริหารจัดการของศูนยมากยิ่งขึ้น สังเกตไดจากในทุกเดือนจะมีการ
รายงานสภาพการดําเนินงานใหผูบริหาร ผูปกครอง และชุมชนทราบอยูเสมอ รวมทั้งมีการติดตอประสานงาน
ทางโทรศัพทในบางกรณี เชน การแจงใหผูเกี่ยวของเขารวมประชุม การประสานงานกับผูปกครองนักเรียนกรณี
มีเด็กเจ็บปวย เปนตน และที่สําคัญจากการที่ครูไดทําการพัฒนาตนเองดวยการศึกษาหาความรู และจากการที่
เด็กนักเรียนมีจํานวนเพิ่มมากขึ้นในปการศึกษา 2554 คือ 33 คน ทําให นางจีรภา กานพรหมมา ซึ่งปฏิบัติหนาที่
รักษาการตําแหนงหัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กดงพอง ไดรับการเสนอชื่อใหเขารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเปน
หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กแทนตําแหนงที่วางอยู 

  2) นักเรียน 
   กอนดําเนินการวิจัย พบวา นักเรียนสวนใหญมีพฤติกรรมการกลัวคนแปลกหนา ไมกลา

แสดงออก ซุกซน และกระจองอแง นอกจากนี้ยังพบวาพัฒนาการในดานตางๆ ของนักเรียนคอนขางตางกันและ
พบวานักเรียนสวนใหญแตงกายไมคอยสะอาดและขาดความเปนระเบียบ 

   หลังการดําเนินการวิจัย พบวา นักเรียนมีพฤติกรรมเปลี่ยนไป เชน ไมกลัวคนแปลก
หนา และมีความกลาในการแสดงออก โดยสังเกตไดจากการกลาที่จะเขามาพูดคุย และถามตอบกับผูที่มาเยี่ยม
ศูนยฯ ไดมากขึ้น มีความความสามารถในการแสดงกิจกรรมตางๆ มากขึ้น พฤติกรรมการซุกซนลดนอยลง และ
ไมกระจองอแงเหมือนดังเชนที่เคยเปนมา นอกจากนี้ยังพบวาพัฒนาการในดานตางๆ ของนักเรียนโดยรวมอยู
ในเกณฑที่พัฒนาขึ้นจากเดิมเปนอยางมาก โดยสังเกตไดจากเอกสารการบันทึกและประเมินพัฒนาการของ
นักเรียนที่ครูไดจัดทําไว และสังเกตจากสภาพจริงที่พบเห็น และยังพบวานักเรียนแตงกายเรียบรอยและมีความ
สะอาดมากขึ้นกวาเดิมอีกดวย 

  3) ผูปกครองนักเรียน 
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   กอนดําเนินการวิจ ัย พบวา จากการสอบถามความคิดเห็นของผู ปกครองนักเรียน
เกี่ยวกับการจัดการศึกษาในศูนยพัฒนาเด็กเล็กดงพองนั้น ผูปกครองมีความคิดเห็นวาการจัดการศึกษาเปน
หนาที่ของครูและผูเกี ่ยวของในองคการบริหารสวนตําบลศิลา โดยผูปกครองมีหนาที่เปนเพียงผูรับบริการ
เทานั้น และสวนใหญไมเคยเขามามีสวนรวมในการบริหารจัดการศึกษากับศูนยพัฒนาเด็กเล็กดงพองเลย 

   หลังการดําเนินการวิจัย พบวา ผูปกครองนักเรียนมีทัศนคติที่เปลี่ยนไปจากเดิมคือให
ความรวมมือและเขามามีสวนรวมในการดําเนินการจัดการศึกษาของศูนยพัฒนาเด็กเล็กดงพองมากยิ่งขึ้น เชน 
การจัดตั้งชมรมผูปกครอง การจัดตั้งเครือขายผูปกครอง และการรวมบริจาคเงินเพื่อการพัฒนาการศึกษาของ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กดงพอง เปนตน และยังพบวาผูปกครองยังใหความเอาใจใสกับบุตรหลานของตนเองมาก
ยิ่งขึ้น สังเกตไดจากการจัดเตรียมสิ่งของเครื่องใชที่จําเปน เชน แปง แปรงสีฟน และ ผาเช็ดตัว ใสไวในกระเปา
ของเด็กนักเรียนเพื่อใหนํามาศูนยพัฒนาเด็กเล็กทุกวัน รวมทั้งใหความเอาใจใสในเรื่องการแตงกายและความ
สะอาดดานรางกายของนักเรียนอีกดวย โดยสังเกตไดจากการแตงกายของเด็กนักเรียนและความสะอาดของ
รางกายของเด็กนักเรียนในขณะมาเรียน เปนตน 

   นอกจากนี้ยังพบวาผูปกครองนักเรียนบางรายมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม
อยางมาก เชน นางสาวสมจิต จันทะโสดา เดิมมีพฤติกรรมที่ไมกลาแสดงความคิดเห็นและไมกลาที่จะนําเสนอ
ขอมูลตอตางๆ ในการประชุมหรือการใหขอมูลกับผูสื่อขาว ไดเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมจากเดิมไปอยางสิ้นเชิง
คือกลายเปนคนที่มีความกลาตอการนําเสนอความคิดเห็นตางๆ ไดอยางฉะฉานและมีความเชื่อมั่นในตนเองมาก
ขึ้นกวาที่เคยเปนมา เปนตน 

  4) กรรมการศูนยพัฒนาเด็กเล็กดงพอง 
   กอนดําเนินการวิจัย พบวา กรรมการศูนยพัฒนาเด็กเล็กดงพองยังไมเขาใจบทบาท และ

หนาที่ของตนเองมากนัก และพบวาไมคอยใหความสนใจในการเขารวมประชุมมากนัก สังเกตไดจากรายงาน
การประชุมประจําภาคเรียนของศูนยฯ ซึ่งพบวามีเพียงภาคเรียนละ 1 ครั้งและมีผูเขารวมประชุมนอย 

   หลังการดําเนินการวิจัย พบวา กรรมการศูนยพัฒนาเด็กเล็กดงพอง มีความเขาใจและ
ตระหนักในบทบาทและหนาที ่ของตนเองมากยิ ่งขึ ้น  สังเกตได จากการเข าร วมประชุมท ุกครั ้งที ่ทาง
คณะกรรมการศูนยพัฒนาเด็กเล็กไดจัดขึ้น และพบวากรรมการศูนยพัฒนาเด็กเล็กดงพองมีสวนรวมในการ
บริหารจัดการศึกษาของศูนยพัฒนาเด็กเล็กดงพองมากยิ่งขึ้น โดยสังเกตไดจากการมีสวนรวมในการวางแผน
พัฒนาการบริหารจัดการศึกษา และการระดมทรัพยากรทางการศึกษา เปนตน 

  5) บุคลากรจากองคการบริหารสวนตําบลศิลา 
   กอนดําเนินการวิจัย พบวาบุคลากรจากองคการบริหารสวนตําบลศิลา มีบทบาทและ

สวนรวมในการจัดการศึกษาของศูนยพัฒนาเด็กเล็กดงพองคอนขางนอย และมีบทบาทที่ยังไมชัดเจน และมี
เพียงบุคลากรจากกองการศึกษาเทานั้นที่มีบทบาทและหนาที่ในการบริหารจัดการศูนยฯ โดยตรง แตก็ถือวายัง
ทําไดไมเต็มที่นัก 

   หลังการดําเนินการวิจัย พบวา บุคลากรจากองคการบริหารสวนตําบลศิลา เขาใจ
บทบาทและหนาที่ของตนที่จะตองมีสวนรวมในการบริหารจัดการศึกษาในศูนยพัฒนาเด็กเล็กดงพอง เชน 
บุคลากรจากกองสาธารณสุขฯ ไดเขาใจบทบาทและหนาที่ของตนเองมากขึ้นวาจะตองมีสวนรวมในการพัฒนา
โดยตรงในดานสุขภาพทางกายและพัฒนาการดานตางๆ ของเด็กนักเรียน บุคลากรจากสํานักงานปลัดไดเขาใจ
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บทบาทและหนาที ่ของตนเองวาจะตองเขามามีบทบาทและสวนรวมในการประชาสัมพันธและการสราง
เครือขายการจัดการศึกษาปฐมวัยของศูนยพัฒนาเด็กเล็กดงพอง รวมทั้งยังจะตองมีสวนรวมในการกําหนด
แผนงานโครงการในฐานะเปนผูดูแลเกี่ยวกับแผนงานประจําปขององคการบริหารสวนตําบลศิลา และบุคลากร
จากกองชางไดเขาใจบทบาทหนาที่ของตนเองวาจะตองมีสวนรวมในการปรับปรุงภูมิทัศนและการออกแบบ
การกอสรางและปรับปรุงดานอาคารสถานที่ เปนตน 

  ระดับตัวกลุมบุคคล ประกอบดวย กลุมครู กลุมผูปกครองนักเรียน กลุมคณะกรรมการศูนย
พัฒนาเด็กเล็กดงพอง และ กลุมบุคลากรจากองคการบริหารสวนตําบลศิลา มีการเปลี่ยนแปลงที่ไมคาดหวัง
เกิดขึ้นดังนี้ 

  1) กลุมครู 
   กอนดําเนินการวิจัย พบวาครูตางคนตางทําหนาที ่ของตนเอง และขาดการรวมกัน

วางแผนในการทํางาน 
   หลังการดําเนินการวิจัย พบวา ครูมีการรวมกลุมกันทํางานมากขึ้น และรูจักรวมกันคิด

และวางแผนการบริหารจัดการศึกษาในศูนยพัฒนาเด็กเล็กดงพองไดมากยิ่งขึ้น สังเกตไดจากการายงานผลการ
ดําเนินงาน และการนําเสนอแผนงานโครงการในการบริหารจัดการศูนยฯ เปนตน 

  2) กลุมผูปกครองนักเรียน 
   กอนดําเนินการวิจัย พบวาผูปกครองนักเรียนตางคนตางทําหนาที่ดูแลบุตรหลานของ

ตนเอง ขาดการรวมกลุมและการมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของศูนยฯ 
   หลังการดําเนินการวิจัย พบวา ผูปกครองนักเรียนมีการรวมกลุมกันมากขึ้น และเขามามี

บทบาทและสวนรวมในการบริหารจัดการศึกษาของศูนยพัฒนาเด็กเล็กดงพองมากยิ่งขึ้น เชน มีการจัดตั้งชมรม
ผูปกครอง และมีการรวมบริจาคทรัพยเพื่อการบริหารจัดการศึกษาของศูนยฯ เปนตน 

  3) กลุมคณะกรรมการศูนยพัฒนาเด็กเล็กดงพอง 
   กอนดําเนินการวิจัย พบวาในทางปฏิบัติคณะกรรมการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ดงพองรูจัก

บทบาทและหนาที่ของตนเพียงวาตองมารวมประชุมเพื่อรับทราบแนวนโยบายของศูนยพัฒนาเด็กเล็กดงพอง
เทานั้น รวมทั้งยังขาดการมีสวนรวมในการบริหารจัดการศึกษาดวยการใชความรูความสามารถของตนเองอยาง
เต็มที่ 

   หลังการดําเนินการวิจัย พบวา คณะกรรมการศูนยพัฒนาเด็กเล็กดงพอง รูจักบทบาท
และหนาที ่ของตนเองมากยิ่งขึ ้น เชน มีการจัดประชุมเพื ่อรวมปรึกษาหารือและวางแผนการพัฒนาการจัด
การศึกษาไดดวยตนเอง และมีการระดมทุนเพื่อการพัฒนาและการบริหารจัดการศึกษาในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ดง
พองเพิ่มมากขึ้น อีกทั้งยังมีสวนรวมในการนําเสนอแผนเพื่อกําหนดทิศทางในการจัดการศึกษาของศูนยพัฒนา
เด็กเล็กดงพองรวมกับกองการศึกษา องคการบริหารสวนตําบลศิลามากขึ้นดวยเชนกัน 

  4) กลุมบุคลากรจากองคการบริหารสวนตําบลศิลา 
   กอนดําเนินการวิจัย พบวากลุมบุคลากรจากองคการบริหารสวนตําบลศิลายังไมเขาใจ

บทบาทหนาที่ และขาดการมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของศูนยพัฒนาเด็กเล็กดงพอง 
   หลังการดําเนินการวิจัย พบวา กลุมบุคลากรจากองคการบริหารสวนตําบลศิลา รูจักและ

เขาใจบทบาทหนาที่ของตนเองตอการจัดการศึกษาปฐมวัยในศูนยพัฒนาเด็กเล็กดงพองมากยิ่งขึ้น และสามารถ



373 

 

บูรณาการงานประจําของตนเองที่รับผิดชอบใหเขากับการบริหารจัดการศึกษาของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ดงพองได
มากยิ่งขึ้น  

  ระดับองคการ ประกอบดวย ศูนยพัฒนาเด็กเล็กดงพอง ชุมชนบานดงพอง และองคการ
บริหารสวนตําบลศิลา มีการเปลี่ยนแปลงที่ไมคาดหวังเกิดขึ้นดังนี้ 

  1) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กดงพอง 
   กอนดําเนินการวิจัย พบวาสภาพโดยทั่วไปของศูนยพัฒนาเด็กเล็กดงพองขาดการพัฒนา

อยูมากในทุกๆ ดาน โดยที่เห็นไดชัดเจนคือสภาพอาคารสถานที่และภูมิทัศนโดยรอบซึ่งสามารถมองเห็นไดจาก
ภายนอกที่พบวามีสภาพที่ควรพัฒนาอยางเรงดวนเพราะอาจสงผลถึงการพัฒนาในดานอื่นๆ ที่เกี่ยวของในทุกๆ 
ดาน นอกจากนี้พบวาในดานอื่นๆ ก็มีปญหาอยูมากเชน ปญหาดานพัฒนาการของเด็กที่ไมเปนไปตามเกณฑที่
กําหนด ปญหาดานการวางแผนและการจัดทําหลักสูตร ปญหาดานการจัดกิจกรรมของครู เปนตน 

   หลังการดําเนินการวิจัย พบวา สภาพอาคารสถานที่และภูมิทัศนของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ดงพองไดรับการพัฒนาใหดีขึ้นอยางเห็นไดชัดเจน ซึ่งสงผลตอการพัฒนางานดานอื่นๆ ทั้งการจัดหองเรียน การ
จัดแบงสัดสวนของอาคารเรียน โรงอาหาร และสนามเด็กเลน เปนตน นอกจากนี้ยังพบวาปญหาในดานตางๆ 
ลดลงและหมดไป เชน พัฒนาการของเด็กสวนใหญผานเกณฑที่กําหนด ครูรูจักวิธีการวางแผนและมีความรู
ความเขาใจในการจัดทําหลักสูตรมากยิ่งขึ้น เปนตน 

  2) ชุมชนบานดงพอง 
   กอนดําเนินการวิจัย พบวาชุมชนยังไมใหความสําคัญในการจัดการศึกษาของศูนย

พัฒนาเด็กเล็กดงพองมากนัก ดวยมีทัศนคติวาเปนหนาที่ของครู และเปนความรับผิดชอบขององคการบริหาร
สวนตําบลศิลา 

   หลังการดําเนินการวิจ ัย  พบวา  ชุมชนไดเข ามามีบทบาทและสวนรวมในการจัด
การศึกษาของศูนยพัฒนาเด็กเล็กดงพองมากยิ่งขึ้น เชน เขามามีสวนรวมในการพัฒนา และรวมบริจาคทรัพยใน
การพัฒนา เปนตน และเกิดความรัก ความหวงแหนในศูนยพัฒนาเด็กเล็กดงพองมากยิ่งขึ้น 

  3) องคการบริหารสวนตําบลศิลา 
   กอนดําเนินการวิจัย พบวานโยบายในการจัดการศึกษายังไมชัดเจน และขาดการพัฒนา

และปรับปรุงนโยบาย 
   หลังการดําเนินการวิจัย พบวา มีการกําหนดนโยบายดานการศึกษาที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น 

และที่สําคัญไดมีการกําหนดนโยบายในการพัฒนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กที่มีอยูในสังกัดใหเปนศูนยพัฒนา เด็กเล็ก
ที่ไดมาตรฐานทุกศูนยฯ และมีการประกาศนโยบายเพื่อจัดตั้งศูนยพัฒนาเด็กเล็กแหงใหมขึ้นอีก 1 แหง 

 1.2.2 การเรียนรูจากการกระทํา 
  การเรียนรูจากการกระทํา (learning by doing) ที่เกิดขึ้นในแตละขั้นตอน จากการดําเนินการ

วิจัยในครั้งนี้ จําแนกไดเปนการเรียนรูในระดับบุคคล ระดับกลุมบุคคล และระดับองคการ ดังนี้ 
  ระดับบุคคล ประกอบดวย ผูวิจัย ครู ผูปกครองนักเรียน กรรมการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก และ

บุคลากรจากองคการบริหารสวนตําบลศิลา เกิดการเรียนรูจากการปฏิบัติดังนี้ 
  1) ผูวิจัย 
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   (1) เกิดการเรียนรูเกี่ยวกับการนําเสนอโครงการเพื่อที่จะใหไดมาซึ่งงบประมาณ
สนับสนุนการดําเนินงานวาจะตองเปนแผนงานหรือโครงการที่เกิดขึ้นจากปญหาหรือสิ่งที่เปนความกังวลใจและ
เปนความตองการรวมกันของผูที่มีสวนเกี่ยวของทุกฝายและที่สําคัญหากจะนําเอารูปแบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการ
แบบมีสวนรวมมาใชในการพัฒนางานดวยแลวผูวิจัยก็จะตองรูจักวิธีการเชื่อมโยงใหผูบริหารและผูที่มีสวน
เกี่ยวของเห็นไดวา“การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมนั้นเปนทั้งการวิจัย การบริหาร การพัฒนา และการ
ทํางานเพื่อแกปญหาในเวลาเดียวกัน”จึงจะทําแผนงานหรือโครงการนั้นไดรับการอนุมัติงบประมาณเร็วยิ่งขึ้น 

   (2) เกิดการเรียนรูวาการที่จะไดมาซึ่งขอมูลเบื้องตนเกี่ยวกับบริบทของชุมชนและ
สถานที่ที่เราจะทําการศึกษานั้น นอกจากผูวิจัยจะตองลงพื้นที่เพื่อสํารวจชุมชน พรอมทั้งสรางมิตรภาพและสราง
ความคุนเคยใหกับคนในชุมชนดวยตัวของผูวิจัยเองแลว ผูวิจัยยังจะตองรูจักเสาะแสวงหาผูที่มีความรูสามารถใน
การใหขอมูลเกี่ยวกับเรื่องที่เราตองการจะศึกษาไดดีที่สุดในชุมชน เพื่อที่จะทําใหไดมาซึ่งขอมูลที่ครบถวน
สมบูรณ และนอกจากนี้ผูวิจัยยังเกิดการเรียนรูวาในการลงพื้นเพื่อเก็บขอมูลจากตัวบุคคลนั้นจะตองมีการนัด
หมายวัน เวลา และสถานที่เปนการลวงหนาทุกครั้ง และการนัดหมายทุกครั้งควรเกิดขึ้นจากการตัดสินใจของผูที่
จะใหขอมูลกับเราเปนสําคัญ เพราะถาผูใหขอมูลมีความพรอมเขาก็จะสามารถใหขอมูลกับเราไดอยางครบถวน
และสมบูรณมากที่สุด รวมทั้งจะไมแสดงอาการอึดอัดหรือรําคาญใจตอการใหขอมูลตางๆ แกผูวิจัยอีกดวย 

   (3) เกิดการเรียนรูวากิจกรรมการสังเกตการณประจําวันในศูนยพัฒนาเด็กเล็กจะชวย
ใหผูวิจัยไดมองเห็นถึงสภาพเหตุการณตางๆ ที่เกิดขึ้นในศูนยพัฒนาเด็กเล็กดงพองในแตละวันซึ่งขอมูลตางๆ ที่
ไดพบเห็นนี้สามารถนํามาใชเปนขอมูลพื้นฐานในการวิจัยไดเปนอยางดี รวมทั้งยังเปนโอกาสในการสราง
ความคุนเคยและสรางสัมพันธภาพอันดีระหวางผูวิจัย ครู นักเรียน และผูปกครองนักเรียนอีกดวย 

   (4) เกิดการเรียนรูวาในการที่จะสรางการมีสวนรวมกับกลุ มคนในองคกรนั้น ใน
เบื้องตนจะตองมีการจัดประชุมชี้แจงเพื่อสรางความรู ความเขาใจใหแกพวกเขาเสียกอนซึ่งนอกจากจะทําให
พวกเขาไดเขาใจบทบาทและหนาที่ของตนตามลักษณะงานที่ทําแลว ยังทําใหพวกเขาไดเห็นถึงประโยชนจาก
การดําเนินงานที่จะไดรับ และผลจากการจัดกิจกรรมดังกลาวยังชวยทําใหพวกเขาสามารถตัดสินใจไดเร็วขึ้น
สําหรับการเขารวมการวิจัยในครั้งนี้ 

   (5) เก ิดการเร ียนรู ว ากอนที ่จะลงพื ้นที ่เพื ่อดําเนินการวิจ ัยอยางเปนทางการนั ้น 
นอกจากผูวิจัยจะตองศึกษาบริบทของชุมชนเพื่อใชเปนขอมูลพื้นฐานประกอบการวิจัยแลว ยังจะตองมีการ
เตรียมตัวในการลงพื้นที ่ในภาคสนามดวย เชน การอบรมเพื ่อเพิ ่มพูนความรู และทักษะดานการวิจัย การ
จัดเตรียมเครื ่องมือที ่จะใชในการปฏิบัติงานภาคสนาม  และการจัดหาผู ชวยวิจัย เปนตน เพื ่อที ่จะใหการ
ดําเนินการวิจัยและการเก็บรวบรวมขอมูลตางๆ นั้น เกิดความราบรื่นมากที่สุดและมีปญหานอยที่สุด 

   (6) เกิดการเรียนรูวาในการที่จะนัดหมายกับผูรวมวิจัยในแตละกลุมนั้น จะตองมีการ
ประสานงานทั้งแบบเปนทางการและแบบไมเปนทางการ เชน การสงหนังสือเชิญ และการติดตอนัดหมายดวย
วาจา รวมทั้งตองใหการนัดหมายนั้นเปนไปตามความตองการของผู รวมวิจัย ดวยเพราะวาหากผู วิจัยเปน 
ผูกําหนดวัน เวลา ในการนัดหมายเองแลว อาจทําใหผูรวมวิจัยไมสามารถเขารวมไดดวยเพราะติดภารกิจและ 
มีเหตุการณตางๆ ที่ไมคาดฝนเกิดขึ้นในชุมชน เชน ฝนตก น้ําทวม หรืออาจเปนปญหาในเรื่องของเวลาในการ
ประกอบอาชีพที่ไมเอื้ออํานวยตอวันและเวลาในการนัดหมาย เปนตน และอีกประการหนึ่งที่สําคัญก็คือสถานที่
ที่จะใชในการดําเนินงานนั้นก็ตองใหเปนไปตามความเหมาะสมหรือความตองการของผูวิจัยสวนใหญดวย 
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   (7) เกิดการเรียนรูวาในการที่จะใหความรูความเขาใจแกผูรวมวิจัยในเชิงวิชาการแลว 
จะตองมีการปรับเนื้อหา และรูปแบบในการนําเสนอใหงายและมีความนาสนใจหรือเราใจมากยิ่งขึ้นจึงจะไมทํา
ใหผูรวมวิจัยรูสึกเบื่อหนายหรือไมสนใจในสิ่งที่ผูวิจัยนําเสนอ 

   (8) เกิดการเรียนรูวาในการสรางความสัมพันธระหวางกลุมผูรวมวิจัยนั้น หากนําเอา
กิจกรรมนันทนาการเขามาเสริมหรือมีการรับประทานอาหารรวมกันบางในบางครั้งก็ยิ่งจะชวยสรางมิตรภาพ
ใหเกิดขึ้นกับกลุมผูรวมวิจัยไดเร็วยิ่งขึ้น 

   (9) เกิดการเรียนรูวาการที่จะนําเสนอแนวคิดเชิงเทคนิคตางๆ นั้น หากตองการให  
ผูรวมวิจัยเรียนรูไดงาย จําไดแมนยํา และปฏิบัติไดถูกตองแลว ผูวิจัยจะตองมีเทคนิคและวิธีการในการนําเสนอ
ที่หลากหลาย เชน การแจกเอกสารประกอบคําบรรยาย การนําเสนอดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรผานเครื่องฉาย
โปรเจคเตอร และการบรรยายประกอบการสาธิต รวมทั้งการใหผูรวมวิจัยไดฝกปฏิบัติจริง เปนตน 

   (10) เกิดการเรียนรูวาในขั้นตอนการปฏิบัตินั ้นมีความคาบเกี ่ยวกับกับขั้นตอนการ
สังเกตผลจึงสามารถดําเนินการไปพรอมๆ กันได และไดเรียนรูวาการที่จะใหผูรวมวิจัยเขามามีสวนรวมในการ
ทํางานอยางพรอมเพรียงนั้น ผูวิจัยจะตองเปนผูที่เปยมไปดวยมนุษยสัมพันธ และเขาถึงผูรวมวิจัยทุกคน 

   (11) เกิดการเรียนรูวาในการทํางานกับชุมชนจะตองศึกษาและเขาถึงวิถีชีวิต วัฒนธรรม 
ประเพณี และความเชื่อของคนในชุมชนดวย จึงจะทําใหการดําเนินการวิจัยนั้นเปนไปอยางราบรื่น มีขอขัดแยง
นอยที่สุดหรืออาจไมมีขอขัดแยงเกิดขึ้นเลยก็ได 

   (12) เกิดการเรียนรู เกี ่ยวกับวิธีการกระตุนใหผูรวมวิจัยในกลุมตางๆ ไดรวมแสดง
ความคิดเห็น โดยในการวิจัยครั้งนี้พบวาผูรวมวิจัยในกลุมผูปกครองนักเรียนมักจะไมคอยกลาแสดงความ
คิดเห็น ผูวิจัยจึงแกไขปญหาโดยใหผูรวมวิจัยในกลุมอื่นๆ เชน กลุมคณะกรรมการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก และกลุม
บุคลากรจากองคการบริหารสวนตําบลศิลาชวยกระตุนใหกลุมผูปกครองไดเปนฝายแสดงความคิดเห็นกอนอยู
เสมอ เปนตน 

   (13) เกิดการเรียนรูเกี่ยวกับการปองกันและลดขอขัดแยงในการดําเนินงาน เชน ในชวง
การพัฒนาอาคารสถานที่พบวาชาวบานสวนหนึ่งไมตองการใหยายยุงขาวภายในศูนยพัฒนาเด็กเล็กออกไป ดวย
มีความเชื่อวาหากยายออกไปแลวจะทําใหวิญญาณที่สิงสถิตอยูนั้นไมพอใจและอาจนําโชครายมาสูคนในชุมชน
ได และบางสวนมีความคิดเห็นวาไมควรยายออกไปเพราะไมมีงบประมาณในการขนยาย เปนตน ซึ่งผูวิจัยได
แกไขปญหานี้โดยการปรึกษาผูนําหมูบานและเจาอาวาสวัดดงพองจนไดทางออกของปญหาคือ ใหมีการยายยุง
ขาวออกไปโดยทําพิธีทางศาสนาตามความเชื่อของชาวบาน และมีการระดมทุนเพื่อเปนคาใชจายในการขนยาย 

   (14) เกิดการเรียนรูวาเงินหรืองบประมาณในการดําเนินงานไมใชปจจัยหลักในการทําให
การปฏิบัติงานตางๆ ประสบผลสําเร็จ เพราะการดําเนินงานหลายๆ อยางไมจําเปนตองใชงบประมาณหรือใช
งบประมาณไมมากนัก เชน กิจกรรมปูยาเลี้ยงหลาน กิจกรรมการตรวจสุขภาพ กิจกรรมครูอาสา เปนตน แตในบาง
กิจกรรมก็ไมอาจปฏิเสธไดวาเงินคือปจจัยหลัก เชน ในการกอสรางโรงอาหาร และการปรับปรุงอาคารเรียน เปนตน 

  2) ครู ผูปกครองนักเรียน กรรมการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก และบุคลากรจากองคการบริหาร
สวนตําบลศิลา เกิดการเรียนรูในลักษณะที่คลายคลึงกันดังนี้ 

   (1) เกิดการเรียนเกี่ยวกับวิธีการสรางมิตรภาพ และการสรางเครือขายในการทํางาน
โดยสังเกตไดจากพฤติกรรมในขณะที่ทํางานรวมกัน เชน การใหความรวมมือและชวยเหลือซึ่งกันและกันเปน
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อยางดี และมีการดําเนินงานในลักษณะของเครือขาย เชน เครือขายผูปกครอง เครือขายระหวางศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กกับองคกรทางสาธารณสุข เปนตน 

   (2) เกิดการเรียนรูเกี่ยวกับกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม และเล็งเห็น
ถึงความสําคัญและประโยชนที่จะไดรับจากการวิจัยในครั้งนี้ โดยสังเกตไดจากการใหความสนใจและการรวม
แสดงความคิดเห็นของผูรวมวิจัยภายหลังจากการนําเสนอกรอบแนวคิดเสร็จสิ้นลง 

   (3) เกิดการเรียนรูเกี่ยวกับแนวคิดเชิงเทคนิคตางๆ ที่ผูวิจัยไดนําเสนอ ไมวาจะเปน
เทคนิคการระดมสมอง เทคนิคการวางแผนปฏิบัติงาน เทคนิคการเขียนโครงการ เทคนิคการประเมินโครงการ 
เทคนิคการถอดบทเรียน เปนตนโดยสังเกตไดจากพฤติกรรมในขณะทํางาน เชน ความสามารถในการจัดกิจกรรม
การระดมสมอง การวางแผน การเขียนโครงการ การประเมินโครงการ และการรวมถอดบทเรียน เปนตน 

   (4) เกิดการเรียนรูเกี่ยวกับการนําความรูใหมที่ไดไปเสริมหรือบูรณาการเขากับความรู
เดิมของพวกเขาจนกระทั่งเกิดความรูใหมขึ้นมา เชน ความสามารถในการวิเคราะหสภาพของงานออกเปนราย
ดาน และความสามารถในการนําเอาหลักองครวมมาเปนแนวคิดในการวางแผนปฏิบัติงาน เปนตน 

  ระดับกลุมบุคคล ประกอบดวย กลุมครู กลุมผูปกครองนักเรียน กลุมกรรมการศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก และกลุ มบุคลากรจากองคการบริหารสวนตําบลศิลา เกิดการเรียนรู จากการปฏิบัติจําแนกไดเปน  
2 ลักษณะ ดังนี้ 

  1) การเรียนรูที ่เกิดขึ้นในลักษณะเดียวกัน ไดแก การเรียนรูเกี่ยวกับสิ่งตางๆ ที่ผูวิจัยได
นําเสนอ ไมวาจะเปนหลักการ แนวคิด และทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม การ
จัดการศึกษาปฐมวัย เทคนิคและวิธ ีการตางๆ ที ่จําเปนตองใชในการทํางาน  และหลักองครวม เปนตน 
นอกจากนั้นยังเกิดการเรียนรูเกี่ยวกับวิธีการสรางมิตรภาพในการทํางาน และสรางเครือขายการทํางาน รวมทั้ง
เรียนรูถึงวิธีการตางๆ ที่จะนํามาใชในการแกไขปญหาหรือพัฒนางานที่เกิดจากการคิด การลงมือปฏิบัติ และ
รวมกันสะทอนผลถึงสิ่งตางๆ ที่ไดกระทําไปนั้นดวยกลุมของพวกเขาเอง  

  2) การเรียนรูที่เกิดขึ้นในลักษณะเฉพาะกลุม เชน  
   (1) กลุมครู เกิดการเรียนรูเกี่ยวกับการจัดกระบวนการเรียนรูที่เปนระบบ สังเกตได

จากการที่ครูมีทักษะในการจัดการเรียนรู การเขียนแผนแผนการสอน และการปฏิบัติการสอนไดดีขึ้นกวาเดิม 
   (2) กลุ มผู ปกครองนักเรียน เกิดการเรียนรู เกี ่ยวกับการดูแลบุตรหลานของตนให

ถูกตองตามหลักการ เชน รูจักใชคูมือในการเลี้ยงลูกตามวัย รูจักวิธีการสงเสริมพัฒนาการที่ดีใหแกบุตรหลาน
ของตน รูจักวิธีการตรวจสุขภาพเบื้องตนใหกับบุตรหลาน และรูจักการปองกันและแกไขปญหาตางๆ ที่อาจเกิด
ขึ ้นกับบุตรหลานของตน  ไมวาจะเปนปญหาดานพัฒนาการ  ปญหาดานสุขภาพอนามัย และปญหาดาน
พฤติกรรม เปนตน ซึ่งการเรียนรูเหลานี้สังเกตไดจากพฤติกรรมของผูปกครองที่เอาใจใสตอบุตรหลานของตน
จนมีพัฒนาการที่ดีขึ้นตามลําดับ 

   (3) กลุ มกรรมการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เกิดการเรียนรู เกี ่ยวบทบาทและหนาที ่ของ
ตนเองมากยิ่งขึ้น สังเกตไดจากมีการจัดประชุมบอยครั้งขึ้น และมีการรวมกันวางแผนและระดมทรัพยากรเพื่อ
การบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็กที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

   (4) กลุมบุคลากรจากองคการบริหารสวนตําบลศิลา เกิดการเรียนรูเกี ่ยวกับวิธีการ 
บูรณาการงานประจําของตนเองที่เกี่ยวของกับการพัฒนาเด็ก จนกลายเปนงานประจําที่สามารถนํามาพัฒนาและ
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แกไขปญหาตางๆ ที่เกี่ยวของกับเด็กและเยาวชนไดอยางตอเนื่องในลักษณะที่เปนเครือขายรวมกันทุกสวนงาน 
เชน งานของกองสาธารณสุขที่เกี่ยวของกับการสงเสริมสุขภาพเด็ก งานของสํานักงานปลัดที่เกี่ยวของกับการ
ประชาสัมพันธงานดานการศึกษาขององคการบริหารสวนตําบลศิลา และงานของกองชาง ที่เกี่ยวของกับการ
ปรับปรุงอาคารสถานที่ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เปนตน 

  ระดับองคการ ประกอบดวย ศูนยพัฒนาเด็กเล็กดงพอง ชุมชนบานดงพอง และองคการ
บริหารสวนตําบลศิลา เกิดการเรียนรูดังนี้ 

  1) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กดงพอง เกิดการเรียนรูเกี ่ยวกับการแกปญหาและพัฒนางานดวย
กระบวนการที่เปนระบบ ซึ่งในครั้งนี้คือการใชกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม 

  2) ชุมชนบานดงพอง  เกิดการเร ียนรู เกี ่ยวกับการมีสวนรวมในการแกไขปญหาและ
พัฒนาการจัดการศึกษาในศูนยพัฒนาเด็กเล็กดงพองสังเกตไดจากการที่ชาวบานในชุมชนไดใหความรวมมือ
และใหการสนับสนุนการดําเนินงานมาโดยตลอด เชน การรวมพัฒนาและปรับปรุงศูนยพัฒนาเด็กเล็ก การเขา
รวมในการจัดแสดงนิทรรศการและการนําเสนอผลงานตางๆ ที่ทางศูนยพัฒนาเด็กเล็กดงพองไดจัดขึ้น เปนตน 

  3) องคการบริหารสวนตําบลศิลา เกิดการเรียนรูเกี่ยวกับวิธีการทํางานกับคนในชุมชนที่
เปนการทํางานในเชิงรุกโดยอาศัยความรวมมือจากทุกภาคสวน ซึ่งจากเดิมที่เคยเปนฝายสนับสนุนงบประมาณ
ในการดําเนินงานเพียงอยางเดียว 

 1.2.3 องคความรูใหมท่ีเกิดขึ้น 
  องคความรูใหมที่เกิดขึ้นจากการวิจัยเรื่อง “การจัดการศึกษาปฐมวัยขององคการบริหารสวน

ตําบลดวยหลักองครวม: กรณีศูนยพัฒนาเด็กเล็กดงพอง องคการบริหารสวนตําบลศิลา” ในครั้งนี้ ไดเกิดขึ้นใน 
3 ลักษณะคือ 1) องคความรูที ่เกิดจากการปฏิบัติตามหลักการของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมใน
บริบทเฉพาะของศูนยพัฒนาเด็กเล็กดงพอง 2) องคความรูที่เกิดขึ้นภายหลังจากที่นําหลักองครวม (holistic 
approach) เสนอตอผูรวมวิจัย และ 3) องคความรูที่เกิดขึ้นจากการถอดบทเรียนที่ไดจากการทํางานรวมกัน ซึ่ง
องคความรูในแตละลักษณะดังกลาวขางตน สามารถสรุปไดดังนี้ 

  1) องคความรูที่เกิดจากการปฏิบัติตามหลักการของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม
ในบริบทเฉพาะของศูนยพัฒนาเด็กเล็กดงพอง เปนขอคนพบที่ไดจากการศึกษาที่เปนขอคนพบในบริบทเฉพาะ
(specific context) ตามหลักการหนึ่งของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม จึงไมสามารถนําไปอางอิงเพื่อใช
ในศูนยพัฒนาเด็กเล็กแหงอื่นไดโดยทั่วไป(generalization) แตผูที่สนใจอาจนําเอาผลการวิจัยนี้ไปประยุกตใช
เปนแนวทางหรือนําไปปรับใชใหเหมาะสมกับบริบทของหนวยงานตนเองได ซึ่งขอคนพบใหมนี้เปนความรู
ใหมเกี่ยวกับ “ขั้นตอนการดําเนินงาน 2 วงจร 10 ขั้นตอน” ที่เกิดขึ้นจากการจัดกระทํารวมกันระหวางผูวิจัยและ
ผูรวมวิจัย ซึ่งมีความแตกตางไปจากเดิมเมื่อครั้งที่ผูวิจัยไดวางแผนไวในชวงของการนําเสนอเคาโครงการวิจัย
ตอคณะกรรมการดําเนินการสอบวิทยานิพนธ คือ ในชวงจัดทําเคาโครงการวิจัยนั้นผูวิจัยไดจัดทํารางขั้นตอน
การดําเนินงานตามกรอบแนวคิดที่ไดทําการศึกษาไวโดยคาดวาจะใชเปนแนวทางในการดําเนินงานรวมกับ 
ผูรวมวิจัยเมื่อลงภาคสนาม แตเมื่อลงมือปฏิบัติจริงผูรวมวิจัยไดรวมคิดและรวมจัดทําปฏิทินการดําเนินงานใน
ขั้นตอนที่ 2 (การวางแผน) จึงทําใหรางขั้นตอนที่จัดทําไวในตอนแรกปรับเปลี่ยนไปตามสภาพความตองการ
และความจริงที่เกิดขึ้นเมื่อไดลงมือปฏิบัติ ดังมีรายละเอียดของการดําเนินงานดังนี้ 

   วงจรที่ 1 
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   ขั้นตอนที่ 1การเตรียมการ (preparation) มีการดําเนินการ 2 ระยะคือ ระยะที่ 1 การ
เตรียมการกอนลงพื้นที่ มีกิจกรรมที่ดําเนินการคือ 1) กิจกรรมซึ่งเปนจุดเริ่มตนของการวิจัย 2) การลงพื้นที่อยาง
เปนทางการ 3) การจัดประชุมบุคลากรภายในหนวยงาน และ 4) การเตรียมความพรอมของผูวิจัยระยะที่ 2 การ
ลงพื้นที่อยางเปนทางการ มีกิจกรรมที่ดําเนินการคือ 1) การเปดตัวโครงการวิจัยและนําเสนอกรอบแนวคิดการ
วิจัย 2) การนําเสนอแนวคิดเชิงเทคนิคที่จะนํามาใชในการวิจัย 3) กิจกรรมเยี่ยมบานผูปกครองนักเรียน และ  
4) การจัดทําปฏิทินการดําเนินงานเพื่อการวิจัย และการจัดกิจกรรมการสะทอนผล 

   ขั้นตอนที่2การวางแผน(planning)มีกิจกรรมที่ดําเนินการรวม 3 กิจกรรมคือ1) การ
วิเคราะหสภาพของงานที่ตองการพัฒนาหรือตองการเปลี่ยนแปลง 2) การจัดทําแผนปฏิบัติการ (action plan) 
และ3) การสะทอนผลการดําเนินงาน 

   ขั้นตอนที่ 3การปฏิบัติ(acting)มีกิจกรรมที่ดําเนินการรวม 3 กิจกรรมคือ 1) การกําหนด
แนวปฏิบัติรวมกัน 2) การประเมินสภาพการดําเนินงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็กดงพองกอนนําแผนลงสูการ
ปฏิบัติ และ 3) การนําแผนลงสูการปฏิบัติ 

   ขั ้นตอนที ่4การส ัง เกตผล (observing)ม ีก ิจกรรมที ่ดํ า เน ินการรวม3ก ิจกรรมค ือ 
1) การกําหนดเทคนิคและเครื่องมือการวิจัยที่ใชในการสังเกตผล 2) การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู และ 
3) การสะทอนผลการดําเนินงาน 

   ขั ้นตอนที ่5การสะทอนผล(reflecting)มีก ิจกรรมที ่ดําเน ินการรวม  2 กิจกรรมคือ  
1) การถอดบทเรียน (lesson distilled) เพื่อทบทวนผลการดําเนินงานในขั้นตอนการเตรียมการ ขั้นตอนการ
วางแผน ขั้นตอนการปฏิบัติ และขั้นตอนการสังเกตผล และ2) การสังเกตกิจกรรมการสะทอนผล 

   วงจรที่ 2 
   ขั้นตอนที่ 6การวางแผนใหม (re-planning)มีกิจกรรมที่ดําเนินการรวม 2 กิจกรรมคือ 1) 

การศึกษาวิเคราะหสภาพปจจุบันของงานที่ตองการพัฒนาเพื่อการวางแผนใหม และ 2) การสังเกตกิจกรรมการ
วางแผนใหม 

   ขั ้นตอนที ่7การปฏ ิบ ัต ิใหม (re-acting)มีก ิจกรรมที ่ดํา เน ินการรวม2ก ิจกรรมค ือ  
1) การกําหนดแนวปฏิบัติรวมกัน และ 2) การนําแผนลงสูการปฏิบัติ 

   ขั้นตอนที่ 8การสังเกตผลใหม (re-observing)มีกิจกรรมที่ดําเนินการรวม 3 กิจกรรมคือ 
1) การกําหนดเทคนิคและเครื่องมือการวิจัยที่ใชในการสังเกตผล 2) การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู และ 3) 
การสะทอนผลการดําเนินงาน 

   ขั้นตอนที่ 9การสะทอนผลใหม (re-reflecting)มีกิจกรรมที่ดําเนินการรวม 2 กิจกรรม
คือ 1) การถอดบทเรียน (lesson distilled) เพื่อทบทวนผลการดําเนินงานในขั้นตอนการวางแผนใหม ขั้นตอน
การปฏิบัติใหม และขั้นตอนการสังเกตผลใหม และ 2) การสังเกตกิจกรรมการสะทอนผลใหม 

   ขั้นตอนที่ 10การสรุปผล(conclusion)มีการดําเนินกิจกรรม 2 ระยะคือ ระยะที่ 1 การจัด
กิจกรรมการถอดบทเรียน (lesson distilled) และ ระยะที่ 2 การจัดเสวนาและการจัดนิทรรศการเพื่อนําเสนอภาพ
แหงความสําเร็จ 

  2) องคความรูที ่เกิดขึ้นภายหลังจากที่นําหลักองครวม(holisticapproach)เสนอตอผูรวม
วิจัย เปนความรูใหมที่เกิดขึ้นในขั้นตอนการวางแผน ซึ่งเกิดขึ้นภายหลังจากที่ผูวิจัยไดปลอยใหผูรวมวิจัยได
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รวมกันแสดงความคิดเห็นและขอเสนอแนะในการทํางานของตนเองออกมาอยางเต็มที่แลว จากนั้นผูวิจัยจึงได
นําเสนอแนวคิดเชิงทฤษฎีเกี่ยวกับหลักองครวม (holistic approach) ที่จะใชเปนตัวสอดแทรกเสริม (additional 
intervention) ในการวิจัยในครั้งนี้ใหผูรวมวิจัยทราบ ซึ่งผลจากการนําเสนอดังกลาวทําใหผูรวมวิจัยไดรวมกัน
ระดมความคิดเห็นกันใหมเพื่อพิจารณาและทบทวนถึงสิ่งที่พวกเขาคิดไวกอนหนานั้นอีกครั้งหนึ่ง กอนที่จะ
นําเอาความรูใหมที่ไดมาบูรณาการเขาดวยกันกับความรูเดิมของพวกเขา ซึ่งทายที่สุดผูวิจัยและผูรวมวิจัยได
รวมกันวิเคราะหแนวคิดในการทํางานของตนจากแบบเดิมที่เคยคิดในลักษณะแยกสวน กับแบบใหมที่คิดขึ้น
ภายใตหลักองครวม โดยใหชื่อวา “องครวม 4 ประสานเพื่อการพัฒนา”เหตุผลที่เรียกวาเปนความรูใหมก็คือ
ความรูนี้เปนความรูที่เกิดจากการเชื่อมโยงความรูเดิมของผูรวมวิจัยเขากับความรูใหมซึ่งผูวิจัยไดใชเปนตัว
สอดแทรกเสริมสําหรับใหผูรวมวิจัยไดเรียนรูและนําไปบูรณาการเขากับความรูเดิมของพวกเขา จนเกิดเปน
ความรูใหมในลักษณะที่เปนเอกลักษณเฉพาะตัว แตก็อยูบนพื้นฐานแนวคิดของการทํางานโดยใชแนวคิดหลัก
องครวมเชนเดิม 

  3) องคความรูที่เกิดขึ้นจากการถอดบทเรียนที่ไดจากการทํางานรวมกัน เปนองคความรูที่
ผูวิจัยและผูรวมวิจัยไดจากการถอดบทเรียนครั้งสุดทายรวมกัน โดยทุกคนมีขอคิดเห็นรวมกันวาในการวิจัยครั้ง
นี้ควรจะมีการสรุปหลักการหรือแนวคิดในการทํางานที่เปนลักษณะเฉพาะตัวของศูนยพัฒนาเด็กเล็กดงพอง
ขึ้นมา 1 ชุด ซึ่งผูรวมวิจัยไดรวมกันเสนอแนวคิดกันอยางหลากหลาย โดยผูวิจัยเปนผูใหความรูในดานภาษา
และวิชาการ จนทายที่สุดก็ไดมาซึ่งรูปแบบของแนวคิดที่เรียกวา“SILACHAINModel”ซึ่งมีรายละเอียดและ
ความหมายดังนี้ 

   “SILA” อานวา ศิลายอมาจากคําวา Stakeholders In Local Area อันหมายถึง ผูที่มีสวน
ไดเสียในชุมชนทองถิ่น ซึ่งในการวิจัยครั้งนี้คือกลุมของผูรวมวิจัยทั้ง 49 คน นั่นเอง โดยคนในกลุมนี้เปนกลุมที่
เขารวมในการวิจัยดวยความสมัครใจตามหลักการของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมที่นํามาใชในครั้งนี้ 

   สวนคําวา “CHAIN” สื่อถึงการรอยเรียงและประสานสัมพันธกันดังเชนการทํางาน
รวมกันระหวางผูวิจัยและผูรวมวิจัยในครั้งนี้ ซึ่งอักษรแตละตัวมีความหมายดังนี้ 

   C = Connection หมายถึง การทํางานในลักษณะที่มีความเชื่อมโยง เกี่ยวพัน และ
สัมพันธกันไปทั้งระบบ ซึ่งในการวิจัยครั้งนี้คือการมุงพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยของศูนยพัฒนาเด็กเล็กดง
พองใหครอบคลุมงานทุกดานตามผลกําหนดรวมกันระหวางผูวิจัยและผูรวมวิจัย 

   H = Hub หมายถึง แกนกลาง หรือหลักการที่เปนตัวกลางในการยึดถือเพื่อการทํางาน
รวมกัน ซึ่งในการวิจัยครั้งนี้คือ การทํางานในลักษณะของการมีสวนรวมตามรูปแบบของการวิจัยเชิงปฏิบัติการ
แบบมี สวนรวม การทํางานโดยใชแผนปฏิบัติการ (action plan) ที่เกิดจากการจัดกระทํารวมกัน และการทํางาน
ที่เกิดจากการใชหลักองครวม (holistic) มาเปนตัวสอดแทรกเสริม 

   A = Actor หมายถึง การเปนผูลงมือกระทําดวยตนเอง โดยผูรวมวิจัยทุกคนจะมีบทบาท
และมีสวนรวมในทุกขั้นตอนของการดําเนินงาน และมีความเทาเทียมกันในการแสดงความคิดเห็น การปฏิบัติ 
การสังเกต และการสะทอนผล ตามบทบาทและหนาที่ที่เกี่ยวของ 

   I = Integration หมายถึง การบูรณาการงานทุกงานเขาดวยกันตามแนวคิดแบบองครวม 
(holistic approach) 

   N = Norm หมายถึง การทํางานนั้นอยูภายใตบรรทัดฐานเดียวกัน 
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2. การอภิปรายผล 
การอภิปรายผลการวิจัยในครั้งนี้ ผูวิจัยทําการอภิปรายในประเด็นที่เปนคําถามการวิจัย และประเด็นอื่นๆ 

ที่สําคัญที่เปนผลมาจากการวิจัย รวม5ประเด็นประกอบดวย 1) สภาพที่เคยเปนมาสภาพปจจุบันสภาพปญหา
สภาพที่คาดหวังทางเลือกเพื่อการแกปญหาหรือบรรลุสภาพที่คาดหวังและการประเมินเพื่อเลือกทางเลือก 
2) ปรากฏการณของการปฏิบัติ3) การเปลี่ยนแปลงจากการปฏิบัติ4) การเรียนรูจากกระทําหรือการปฏิบัติ และ 
5) ความรูใหมที่เกิดขึ้นจากการใชตัวสอดแทรกหลักและตัวสอดแทรกเสริมตามลําดับดังนี้ 

2.1 สภาพที่เคยเปนมา สภาพปจจุบัน สภาพปญหา สภาพที่คาดหวัง ทางเลือกเพื่อการแกปญหาหรือ 
 บรรลุสภาพที่คาดหวังและการประเมินเพื่อเลือกทางเลือก 

 สภาพที่เคยเปนมาในการจัดการศึกษาปฐมวัยในศูนยพัฒนาเด็กเล็กดงพองนั้น เริ่มตนตั้งแตป พ.ศ. 
2522 โดยเกิดจากรวมมือของคนในชุมชนเพื่อแกไขปญหาและแบงเบาภาระของผูปกครองในการเลี้ยงดูบุตร
หลานของพวกเขา ดังนั้น การจัดการศึกษาในชวงนี้จึงเปนไปในลักษณะของการพึ่งพาตนเองเปนหลัก จึงสงผล
ใหการพัฒนาในดานตางๆ ประสบกับปญหาอยางมากมาย ไมวาจะเปนดานอาคารสถานที่ ดานวิชาการ ดาน
บุคลากร และดานงบประมาณ และที่สําคัญปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้นเหลานี้ไดสงผลตอพัฒนาการของตางๆ ของ
เด็กเปนอยางมากโดยเฉพาะพัฒนาการทางดานสติปญญาของเด็ก ซึ่งเปนสิ่งที่สรางความวิตกกังวลใหแกครูและ
ผูปกครองในขณะนั้นเปนอยางมาก นั่นเพราะการจัดกระบวนการเพื่อเสริมสรางพัฒนาของเด็กปฐมวัยนั้นมี
ความสําคัญตอชีวิตเด็กเปนอยางยิ่ง ดังที่ เรืองศักดิ์ ปนประทีป (2547) ไดใหทัศนะวาการจัดกระบวนการเพื่อ
เสริมสรางพัฒนาการของเด็กปฐมวัยนั้นมีความสําคัญตอชีวิตของเด็ก เนื่องจากเปนวัยที่สิ่งแวดลอมรอบตัวและ
ผูคนรอบขางลวนแลวแตมีผลทําใหเด็กเกิดการเรียนรูที ่จะนําไปสูการพัฒนาที่เปนรากฐานของบุคลิกภาพ 
อุปนิสัย และการเจริญเติบโตที่สงผลตอสมอง สติปญญา ความรูสึกนึกคิด ทักษะชีวิตและความสามารถของ
พวกเขาซึ่งสอดคลองกับที่ บังอร เทพเทียน และปยฉัตร ตระกูลวงษ (2550) กลาวไววาชวงอายุที่สําคัญที่สุดของ
มนุษยที่จะนําไปสูการพัฒนาไดอยางเต็มตามศักยภาพคือชวงปฐมวัยต้ังแตแรกเกิดจนถึง 6 ปแรก เพราะเปนชวง
ที่เด็กมีความพรอมที่จะเรียนรูและรับประสบการณใหม เนื่องจากระบบประสาทและสมองกําลังเจริญเติบโต
เต็มอยางรวดเร็วและกําลังสรางใยประสาทเชื่อมประสานกันระหวางเซลลสมองทําใหเกิดการเรียนรูและสงผาน
ขอมูล ทั้งนี้ การเจริญเติบโตทางกายภาพของสมองในลักษณะดังกลาวจะเกิดขึ้นมากหรือนอยขึ้นอยูกับการเลี้ยง
ดูที่มีคุณภาพ 

 การจัดการศึกษาของศูนยพัฒนาเด็กเล็กดงพองไดดําเนินการไปอยางตอเนื่อง แตก็เปนไปแบบลุมๆ 
ดอนๆ จนกระทั่งในป พ.ศ. 2525 สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอเมืองขอนแกน รวมกับองคการ UNICEF(United 
Nations International Children's Emergency Fund) ไดเขามาใหความชวยเหลือโดยการจัดสรางอาคารไมให 1 
หลังในบริเวณที่ดินซึ่งเปนที่ตั้งของธนาคารขาวของหมูบาน พรอมทั้งรับเอาศูนยพัฒนาเด็กเล็กแหงนี้ไวใน
ความดูแล และใหความชวยเหลือในบางดานเพิ่มเติม เชน คาตอบแทนครู คาวัสดุอุปกรณและสื่อการเรียน การ
สอนสําหรับเด็ก เปนตน แตงบประมาณที่อุดหนุนใหนั้นก็ยังไมเพียงพอกับความตองการแตอยางใด ดังนั้น 
ปญหาอุปสรรคตางๆ ที่มีมาตั้งแตในอดีตก็ยังคงสภาพปญหาไวเชนเดิมแมจะเบาบางลงไปบางแลวในระดับ
หนึ่ง 
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 จนกระทั่งปลายป พ.ศ. 2545 กรมการพัฒนา กรมการพัฒนาชุมชนไดถายโอนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
ดงพองมาใหองคการบริหารสวนตําบลศิลาดําเนินการตามภารกิจการถายโอนที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติ
กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 จึงสงผลใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงในหลายๆ ดาน เชน ดานบุคลากร พบวา ครูไดรับการถายโอนใหมาเปนพนักงานจางขององคการ
บริหารสวนตําบลศิลาโดยมีคาตอบแทนรายเดือนใหตามคุณวุฒิ และมีการจัดสงครูไปฝกอบรมดานการพัฒนา
เด็กเปนประจําทุกป ดานการบริหารจัดการ พบวา มีสวนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เขามาดูแลรับผิดชอบ
โดยตรง ดานอาคารสถานที่พบวาไดรับการปรับปรุงและซอมแซมในสวนที่ชํารุด ดานคุณภาพเด็กปฐมวัย 
พบวา นักเรียนไดรับการอุดหนุนดานอาหารกลางวันและอาหารเสริม(นม) และดานการจัดการเรียนการสอน 
พบวา มีการสนับสนุนวัสดุอุปกรณและสื่อการเรียนการสอนใหในระดับหนึ่งซึ่งมากกวาทุกปที่ผานมานั่นอาจ
เปนเพราะวาในชวงดังกลาวนี้รัฐบาลไดเริ่มใหความสําคัญกับการจัดการศึกษาปฐมวัยมากขึ้น ดังจะเห็นไดจาก
การออกกฎหมายหลายฉบับที่มีความเกี่ยวของกับการจัดการศึกษาปฐมวัย ดังเชน พระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติกําหนดแผนและกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 
2542 เปนตน นอกจากนี้ ยังมีแผนในระดับตางๆ ที่มีความเกี่ยวของและใหความสําคัญกับการจัดการศึกษา
ปฐมวัย เชน แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนระยะยาว พ.ศ. 2545 - 2554 แผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2545 - 2559 
และหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2546 เปนตน 

 สภาพปจจุบัน (ปการศึกษา 2553) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กดงพอง มีครู(ผูชวยครูผูดูแลเด็ก) รวม 2 คน มี
เด็กนักเรียนรวม 29 คน แยกเปนชาย 14 คน และหญิง 15 คน ซึ่งแมวาอัตราสวนของครูตอเด็กนักเรียนจะ
เปนไปตามเกณฑที่กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นกําหนดไวคือ 1 : 20 แตก็นับวายังเปนภาระหนักของครู
เพราะนอกจากครูทั้งสองคนจะทําหนาที่จัดกระบวนการเรียนรูใหแกเด็กนักเรียนแลว ยังตองดูแลงานอื่นๆ ใน
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กแหงนี้ทั้งหมดดวย ซึ่งนับเปนปญหาอีกอยางหนึ่งที่ศูนยพัฒนาเด็กเล็กดงพองกําลังประสบอยู 
ซึ่งสอดคลองกับที่ บังอร เทพเทียน และปยฉัตร ตระกูลวงษ (2550) ที่ศึกษาพบวา องคกรปกครองสวนทองถิ่น
สวนใหญประสบปญหาในดานการขาดแคลนครูพ่ีเลี้ยงและบุคลากรทางการศึกษาทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ 
สวนในดานการบริหารจัดการศึกษาของศูนยพัฒนาเด็กเล็กดงพองนั้น ปจจุบันดําเนินการโดยคณะกรรมการ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กภายใตการกํากับดูแลของกองการศึกษา องคการบริหารสวนตําบลศิลา ซึ ่งพบวาการ
ดําเนินการในรูปของคณะกรรมการยังขาดความเขมแข็งและไมเปนระบบ จึงสงผลใหการจัดการศึกษาปฐมวัย
ของศูนยพัฒนาเด็กเล็กดงพองยังไมประสบผลสําเร็จเทาที่ควร ทั้งนี้อาจเปนเพราะวาคณะกรรมการศูนยพัฒนา
เด็กเล็กดงพองยังไมเขาใจและยังไมเกิดความตระหนักในบทบาทหนาที่ของตน ซึ่งปญหาเหลานี้องคการบริหาร
สวนตําบลศิลาจะตองเรงแกไขโดยดวน 

 สภาพปญหาที่พบในศูนยพัฒนาเด็กเล็กดงพองในปจจุบันเปนขอมูลที่ผูวิจัยไดมาจากการศึกษา
ขอมูลในอดีตและการลงพื้นที่เพื่อสํารวจขอเท็จจริงดวยตนเอง พบวา ปญหาในการจัดการศึกษาของศูนยพัฒนา
เด็กเล็กดงพองมีอยูหลายประการ ทั้งปญหาในดานบุคลการและการบริหารจัดการ เชน การขาดแผนพัฒนาที่มี
ความชัดเจนบุคลากรไมไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่องและการขาดแคลนบุคลากรสนับสนุน ไดแก แมครัว และ
ผูทําความสะอาดปญหาดานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เชน ปญหาดานการจัดกระบวนการเรียนการสอนของครูปญหา
ในดานการจัดสภาพแวดลอมที่ยังขาดความปลอดภัย รวมทั้งปญหาในเรื ่องการบริการอาหารและการดูแล
สุขภาพของเด็กปญหาดานคุณภาพของเด็กปฐมวัย เชน เด็กบางสวนยังมีสมรรถนะไมเปนไปตามเกณฑที่
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กําหนด ปญหาในเรื่องของสุขภาพกายและโภชนาการของเด็ก รวมทั้งการขาดรูปแบบดานการปลูกฝงคุณธรรม 
จริยธรรมที่ชัดเจน และปญหาดานการสนับสนุนจากชุมชน เชน ชุมชนขาดโอกาสและไมไดเขามามีสวนรวม
ในการดําเนินงานและการประชาสัมพันธที่ยังไมทั่วถึง เปนตน ซึ่งปญหาเหลานี้สอดคลองกับงานวิจัยของ 
บังอร-เทพเทียน และ ปยฉัตรตระกูลวงษ (2550) ที่พบวา ปญหาในการจัดการศึกษาปฐมวัยในศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กขององคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้นมีปญหาอยูหลายประการ เชนครูพี่เลี้ยงเด็กยังไมไดรับการพัฒนาใน
เรื่องการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาเทาที่ควรงบประมาณดานการจัดการศึกษายังจัดสรรไดไมสอดคลองกับ
สภาพความเปนจริงกับความจําเปนในการจัดการเรียนการสอน และความขาดแคลนในเรื่องจํานวนครูพี่เลี้ยง
เด็กและบุคลากรทางการศึกษาทั ้งในเชิงปริมาณและคุณภาพเปนตน อีกทั ้งยังสอดคลองกับงานวิจัยของ  
พัชรินทรอาลัยลักษณ (2549), วันเพ็ญเดชบุญ (2550), รุงทิพยแกวประเสริฐกุล (2550), กิตติศักดิ์ชัยชางชิต 
(2550),นิทัศนกตัญูค ุณานนท (2550), กษิดเดชจิ ๋วนอย  (2550),จรรยาแสนหลา  (2551) และ  สุนิษา 
อรัญมิตร (2552) ที่ศึกษาพบวาการจัดการศึกษาปฐมวัยในศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกรปกครองสวนทองถิ่นยัง
มีสภาพปญหาในการดําเนินงานทุกดานอยูมากไมวาจะเปนดานวิชาการ ดานงบประมาณ ดานการบริหารบุคคล 
และดานการบริหารทั่วไป โดยเฉพาะอยางยิ่งในเรื่องของการมีสวนรวมและการสนับสนุนจากชุมชนที่พบวามี
ปญหาอยูในระดับมากกวาดานอื่นๆ และจากปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้นเหลานี้ไดสงผลใหศูนยพัฒนาเด็กเล็กดงพอง
ไมผานเกณฑการประเมินตามเกณฑมาตรฐานกลางการดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น ที่ไดทําการประเมินเมื่อตนป 2553 โดยมีผลการประเมินโดยภาพรวมอยูในระดับ 1 “ตองเรงปรับปรุง” 

 สภาพที่คาดหวังจากการกําหนดรวมกันของผูวิจัยและผูรวมวิจัย พบวา โดยภาพรวมคาดหวังวาจะ
ผานเกณฑการประเมินคุณภาพตามเกณฑมาตรฐานกลางการดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น ทั้ง 5 ดาน คือ 1) ดานการบริหารจัดการ/การจัดโครงสรางองคการ2) ดานบุคลากร3) ดานศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก 4) ดานคุณภาพเด็กปฐมวัย และ 5) ดานการสรางเครือขายและการมีสวนรวม อยูในระดับ “ดี” 
ขึ้นไป ทุกดาน ทุกรายการซึ่งในการกําหนดสภาพที่คาดหวังในการดําเนินงานนี้เปนความคาดหวังที่เกิดจาก
ความเชื่อถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นหลังการนําแผนปฏิบัติการที่ไดลงสูการปฏิบัติ ดังที่ อัมพร ยศหลา (2549) ไดให
ทัศนะวา ความคาดหวังหมายถึงความคิดเห็นและความตองการของบุคคลที ่คาดหวังวาจะไดรับในสิ ่งที่
คาดคะเนไวลวงหนา เปนการจูงใจที่เกิดจากความตองการและเชื่อวาถาทําเชนนี้จะไดรับผลตอบแทนตามที่
คาดหวัง ซึ่งเปนไปตามทฤษฎีความคาดหวังของ Vroom (1984 อางถึงใน อัมพร ยศหลา, 2549) 

 ทางเลือกเพื่อการแกปญหาหรือบรรลุสภาพที่คาดหวัง และการเลือกทางเลือก เพื ่อกําหนดเปน
แผนปฏิบัติการในการจัดการศึกษาปฐมวัยของศูนยพัฒนาเด็กเล็กดงพองนั้น ในขั้นตอนแรกผูวิจัยและผูรวมวิจัย
ไดรวมกันวิเคราะหทางเลือกที่หลากหลายโดยการนําเอามาตรฐานของเกณฑมาตรฐานกลางศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นทั้ง 5 ดาน เปนตัวตั้ง แลวเสนอทางเลือกที่หลากหลายในการแกปญหา กอนที่
จะทําการประเมินและเลือกทางเลือกเพื่อนํามากําหนดเปนแผนปฏิบัติการในการจัดการศึกษาปฐมวัยของศูนย
พัฒนาเด็กเล็กดงพองซึ ่งผลจากการกระทําดังกลาวทําใหไดแผนปฏิบัต ิการซึ ่งประกอบดวยโครงการ  
4 โครงการที่จะนําไปใชในการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานเพื่อแกปญหาการจัดการศึกษาปฐมวัยในศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กดงพอง ซึ่งไดแก(1) โครงการยกระดับมาตรฐานการดําเนินงานดานบุคลากรและการบริหารจัดการเปน
โครงการที่จัดทําขึ้นเพื่อแกปญหาในมาตรฐานที่ 1 และ 2 (2) โครงการยกระดับมาตรฐานการดําเนินงานดาน
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเปนโครงการที่จัดทําขึ้นเพื่อแกปญหาในมาตรฐานที่ 3(3)โครงการยกระดับมาตรฐานการ
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ดําเนินงานดานคุณภาพเด็กปฐมวัยเปนโครงการที่จัดทําขึ้นเพื่อแกปญหาในมาตรฐานที่ 4 และ(4) โครงการ
ยกระดับมาตรฐานการดําเนินงานดานการสนับสนุนจากชุมชนเปนโครงการที ่จ ัดทําขึ ้นเพื ่อแกปญหาใน
มาตรฐานที่ 5 โดยการนําแผนปฏิบัติการหรือโครงการทั้งหมดลงสูการปฏิบัตินั้นไดยึดถือหลักองครวม(holistic 
approach)โดยการมุงพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในศูนยพัฒนาเด็กเล็กดงพอง ใหครอบคลุมงานในทุกดาน
ของการจัดการศึกษาปฐมวัยตามผลการกําหนดรวมกันของผูวิจัยและผูรวมวิจัยและยึดหลักความเทาเทียมใน
การแสดงความคิดเห็น การปฏิบัติ การสังเกต และการสะทอนผล ตามบทบาทหนาที่ที ่เกี ่ยวของในทุกงาน
โครงการ ซึ่งการยึดหลักองครวมในการจัดการศึกษานี้สอดคลองกับที่ สุรศักดิ์ หลาบมาลา (2549) ไดใหทัศนะวา 
การจัดการศึกษาโดยองครวมนั้นโรงเรียนและสถาบันตางๆ ในสังคมตองรวมกันรับผิดชอบ โรงเรียนสวนมาก
จะทําหนาที่ดานวิชาการ หนวยงานสาธารณสุขรับผิดชอบดานสุขภาพรางกายและจิตใจ ครอบครัวและชุมชน
รับผิดชอบดานที่พักอาศัย อาหาร เสื ้อผา และเปนตัวแบบที่ดีดานคุณธรรม จริยธรรม องคกรทางศาสนา
รับผิดชอบดานจิตวิญญาณ เปนตน ซึ่งมิใชตางคนตางทํา และตองลงมือทําทุกดานไปพรอมๆ กันเพื่อใหเกิด
ความครบถวนสมบูรณ 

2.2 ปรากฏการณของการปฏิบัติ 
 ปรากฏการณที่เกิดขึ้นจากการนําแผนปฏิบัติการที่ถือเปนตัวสอดแทรกหลักลงสูการปฏิบัติที่มีการ

ใชหลักองครวมเปนตัวสอดแทรกเสริมและใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม ไดสงผลใหศูนย
พัฒนาเด็กเล็กดงพองสามารถผานเกณฑการประเมินตามเกณฑมาตรฐานกลางการดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ผูวิจัยและผูรวมวิจัยไดรวมกันปรับปรุงและกําหนดใหเปนตัวชี้วัดสภาพ
ความสําเร็จของการดําเนินงานในครั้งนี้อยูในระดับ “ดี” ขึ้นไปทุกดาน ทุกรายการ ตามที่คาดหวังไว สาเหตุที่
เปนเชนนี้อาจเนื่องมาจากการปฏิบัติงานภายใตแนวคิดที่ยึดถือคือหลักองครวมที่ภายหลังผูวิจัยและผูรวมวิจัยได
รวมกันตั้งชื่อวา “องครวม 4 ประสานเพื่อการพัฒนา” การใชรูปแบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมตาม
กรอบแนวคิดและการกําหนดรวมกันของผูวิจัยและผูรวมวิจัยที่เปนบริบทเฉพาะของศูนยพัฒนาเด็กเล็กดงพอง 
และแนวคิดใหมที่ไดจากการทํางานคือ “SILA CHAIN Model” รวมทั้งมีการใชแผนปฏิบัติการที่มีลักษณะเดน
เฉพาะคือเปนแผนที่เกิดขึ้นจากการจัดกระทํารวมกันระหวางผูวิจัยและผูรวมวิจัยโดยมีการศึกษาและวิเคราะห
ขอมูลอยางเปนระบบ และที่สําคัญคือเปนแผนที่มีการใชทรัพยากรทางการบริหารที่มีอยูอยางจํากัดใหเกิด
ประสิทธิผลอยางสูงสุดทั้งในดานคน เงิน วัสดุอุปกรณ และการบริหารจัดการนั่นเอง 

2.3 การเปลี่ยนแปลงจากการปฏิบัติ 
 การที่ศูนยพัฒนาเด็กเล็กดงพอง มีผลการประเมินทุกดาน ทุกรายการ ในแตละมาตรฐานอยูในระดับ 

“ดี” ขึ้นไปนั้น นอกจากจะเปนผลมาจากการนําแผนปฏิบัติการลงสูการปฏิบัติซึ่งเปนแผนที่มีลักษณะเดนเฉพาะ
คือเปนแผนที่เกิดขึ้นจากการจัดกระทํารวมกันระหวางผูวิจัยและผูรวมวิจัยโดยมีการศึกษาและวิเคราะหขอมูล
อยางเปนระบบ และที่สําคัญคือเปนแผนที่มีการใชทรัพยากรทางการบริหารที่มีอยูอยางจํากัดใหเกิดประสิทธิผล
อยางสูงสุดทั้งในดานคน เงิน วัสดุอุปกรณ และการบริหารจัดการรวมทั้งการอาศัยแนวคิดของหลักองครวมแลว 
อาจเนื่องมาจากสาเหตุอื่นๆ อีกหลายประการ เชน 

 1) การมีสวนรวมของชุมชนและผูมีสวนเกี่ยวของหลากหลายกลุมทั้งในและนอกชุมชนซึ่งให
ความรวมมือในการวิจัยครั ้งนี ้ ไมวาจะเปนตัวผูรวมวิจัยวิจัยเองที ่เปนทั ้งผู ร วมดําเนินการวิจัยและใหการ
สนับสนุนการดําเนินงานในทุกๆ ดานไมเวนแมแตการบริจาคทรัพยเพื่อการพัฒนางาน ซึ่งการมีสวนรวมของ
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ชุมชนนี้นับวาเปนสิ่งสําคัญยิ่งในการจัดการศึกษาปฐมวัย ดังที่ สํานักบริหารการศึกษาทองถิ่น (2545) กลาววา
วาในการพัฒนาเด็กนั้นจะตองใหครอบครัวและชุมชนเขามามีสวนรวมจึงจะประสบผลสําเร็จได ซึ่งสอดคลอง
กับผลการศึกษาของ นงลักษณ โกศรี ที่พบวา องคประกอบคุณภาพการจัดการศึกษาในศูนยพัฒนาเด็กเล็กขอ
องคการบริหารสวนตําบล มี 7 ดาน และหนึ่งในนั้นก็คือดานการมีสวนรวมและการสนับสนุนจากชุมชน 
รวมทั้งยังสอดคลองกับ Stewart (1993 อางถึงใน สํานักประเมินผลการจัดการศึกษา, 2551) ที่กลาวถึงศูนย
พัฒนาเด็กเล็กที่มีคุณภาพไว 7 ประการ และหนึ่งในนั้นก็คือศูนยพัฒนาเด็กเล็กจะมีคุณภาพไดตองอาศัยความ
รวมมือจากผูปกครองและคนในชุมชน 

 2) การไดรับงบประมาณสนับสนุนจากองคการบริหารสวนตําบลศิลาเพื่อนํามาใชในการแกไข
ปญหาและพัฒนางาน จํานวน 800,000 บาท ซึ่งงบประมาณดังกลาวไดแบงออกเปนคาใชจายสําหรับการ
กอสรางโรงอาหารพรอมหองน้ํา-หองสวม เปนเงิน 500,000 บาท คาใชจายสําหรับการจัดอบรมและการศึกษา 
ดูงาน เปนเงิน 200,000 บาท และคาใชจายอื ่นๆ เกี ่ยวกับการจัดแสดงนิทรรศการและการนําเสนอผลงาน  
เปนเงิน 100,000 บาท ดังนั้น จึงเห็นไดวางบประมาณเปนตัวชี้วัดหนึ่งที่จะนํามาซึ่งผลสําเร็จของการดําเนินงาน
เพราะถาการดําเนินงานขาดแคลนซึ่งงบประมาณในการดําเนินการแลวก็ยากที ่จะสําเร็จไดซึ ่งปญหาดาน
งบประมาณนี้เปนปญหาหลักของการจัดการศึกษาปฐมวัยขององคการบริหารสวนตําบลซึ่งสอดคลองกับ
ผลการวิจัยของ บังอรเทพเทียน และ ปยฉัตรตระกูลวงษ (2550) ที่พบวา ปญหาในการจัดการศึกษาปฐมวัยใน
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้นมีปญหาอยูหลายประการ และปญหาดานงบประมาณใน
การจัดการศึกษาก็ยังจัดสรรไดไมสอดคลองกับสภาพความเปนจริงกับความจําเปนในการจัดการเรียนการสอน 
อ ีกทั ้งย ังสอดคล องก ับงานว ิจ ัยของพ ัชร ินทร อาล ัยล ักษณ(2549) ,ว ันเพ ็ญเดชบ ุญ  (2550) ,  รุ งท ิพย 
แกวประเสริฐกุล (2550), กิตติศักดิ์ชัยชางชิต (2550),นิทัศนกตัญูคุณานนท (2550), กษิดเดชจิ๋วนอย (2550),
จรรยาแสนหลา (2551) และ สุนิษาอรัญมิตร (2552) ที่พบวาการจัดการศึกษาปฐมวัยในศูนยพัฒนาเด็กเล็กของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น มีสภาพปญหาในการดําเนินงานอยูทุกดานรวมทั้งปญหาดานงบประมาณ 

 ดังนั้น จึงเห็นไดวาปจจัยอื่นๆ ดังที่ไดกลาวมาแลวนั้น ลวนอาจมีสวนที่สงผลใหการดําเนินงาน
จัดการ ศึกษาปฐมวัยของศูนยพัฒนาเด็กเล็กดงพองประสบผลสําเร็จไดเปนอยางดีเชนกันรวมทั้งยังกลาวไดวา
งบประมาณเพียงอยางเดียวนั้นไมสามารถที่จะขับเคลื่อนงานใหประสบผลสําเร็จไดถาปราศจากความรวมมือ
ของคนในชุมชนและผูที่มีสวนเกี่ยวของกับการจัดการศึกษาปฐมวัยในศูนยพัฒนาเด็กเล็กดงพอง 

2.4 การเรียนรูจากการกระทําหรือการปฏิบัติ 
 การเรียนรูจากการปฏิบัติ พบวา เกิดขึ้นทั้งใน 1) ระดับบุคคล ประกอบดวย ผูวิจัย คณะกรรมการ

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ครู ผูปกครองนักเรียน และบุคลากรจากองคการบริหารสวนตําบลศิลา 2) ระดับกลุมบุคคล 
ประกอบดวย กลุมคณะกรรมการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก กลุมครู กลุมผูปกครองนักเรียน และกลุมบุคลากรจาก
องคการบริหารสวนตําบลศิลา และ 3) ระดับองคการ ประกอบดวย ศูนยพัฒนาเด็กเล็กดงพองซึ่งหมายถึง 
ครูทุกคนที่ปฏิบัติงานอยูในศูนย ชุมชนบานดงพอง หมายถึง คนในหมูบานดงพองทุกคน และองคการบริหาร
สวนตําบลศิลา หมายถึง ผูบริหารทุกระดับและผูรับผิดชอบงานดานการศึกษาขององคการบริหารสวนตําบล
ศิลาซึ่งสอดคลองกับที่ วิโรจน สารรัตนะ (2553) ไดใหทัศนะวา การเรียนรูจากการกระทําในการวิจัยเชิง
ปฏิบัติการแบบมีสวนรวม เปนการเรียนรูที่อาจจะเกิดขึ้นทั้งในระดับบุคคล ระดับกลุม หรือระดับหนวยงาน 
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เปนการเรียนรูที่เกิดจากการแลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกันและกันหรือจากการมีปฏิสัมพันธกันระหวางผูวิจัยกับผูรวม
วิจัย และกับบุคคลอื่นๆ ที่เขามามีสวนเกี่ยวของ 

 ทั้งนี้ การเรียนรูจากการปฏิบัติหรือการกระทํานั้นไดเกิดขึ้นในหลายลักษณะในทุกขั้นตอนของการ
วิจัย แตมีการเรียนรูที่ผูวิจัยเห็นวาเปนการเรียนรูที่สําคัญสําหรับการดําเนินการวิจัยในครั้งนี้ ไดแก การเรียนรู
เกี ่ยวกับการนําเสนอปญหาหรือสิ่งที่เปนความกังวลใจของผูที ่มีสวนเกี่ยวของกับการจัดการศึกษาของศูนย
พัฒนาเด็กเล็กดงพองตอผูมีอํานาจในการพิจารณาอนุมัติงบประมาณสําหรับการขับเคลื่อนการดําเนินงาน ซึ่ง
จากการกระทําดังกลาวทําใหผูวิจัยไดรับงบประมาณในการดาํเนินงานเปนจํานวนเงินมากถึง 800,000 บาท และ
การเกิดการเรียนรูในดานอื่นๆ ที่สําคัญ เชน การเรียนรูเกี่ยวกับการสรางสัมพันธภาพระหวางผูวิจัยและผูรวม
วิจัย และระหวางผูรวมวิจัยดวยกันเอง ผานกิจกรรมสรางสัมพันธภาพตางๆ ที่ผูวิจัยและผูรวมวิจัยไดรวมกันจัด
กระทําขึ้น เชน การใชเกมและเพลงเปนสื่อ การเยี่ยมบาน และการลงพื้นที่เพื่อสํารวจชุมชน เปนตน ซึ่งใน
กิจกรรมการสรางสัมพันธภาพนี้ ผูวิจัยจะตองเปนผูที่เปยมไปดวยความเปนกัลยาณมิตรอยางแทจริง จึงจะทําให
ไดรับความรวมมือจากคนในชุมชนและผูที่มีสวนเกี่ยวของไดดังที่ตองการ นอกจากนี้การเรียนรูเกี่ยวกับการ
กําหนดวัน เวลา และสถานที่ที่จะใชในการจัดกิจกรรมในขั้นตอนตางๆ ของการวิจัยทั้ง 10 ขั้นตอนก็เชนกัน 
ผูวิจัยไดเกิดการเรียนรูวาการที่จะไดรับความรวมมือในการจัดกิจกรรมตางๆ ตามที่ไดวางแผนไวนั้น จะตอง
ศึกษาขอมูลและสอบถามผูรวมวิจัยในทุกกลุมวาพวกเขามีความพรอมที่จะรวมการจัดกิจกรรมดวยกันในวัน 
เวลา และสถานที่ใดบาง เพราะทุกคนลวนมีหนาที่การงานตางกัน และคนในชุมชนสวนใหญประกอบอาชีพ
เกษตรกรรมซึ่งตองขึ้นกับฤดูกาลและสภาพดินฟาอากาศในขณะนั้นดวย อยางเชนในกรณีที่ผูวิจัยไดประสบคือ 
บางครั้งเกิดอุทกภัยขึ้นในหมูบานจึงทําใหชาวบานที่เปนผูรวมวิจัยไมสามารถจะมารวมงานได และในชวงที่
เปนฤดูการเก็บเกี่ยวก็ตองนัดหมายเวลาในการจัดกิจกรรมเปนชวงเย็นหลังเลิกงาน เปนตน 

2.5 ความรูใหมท่ีเกิดขึ้นจากการใชตัวสอดแทรกหลักและตัวสอดแทรกเสริม 
 ความรู ใหมที ่เกิดขึ ้นจากการใชตัวสอดแทรกหลัก ซึ ่งในการวิจัยครั ้งนี ้ต ัวสอดแทรกหลักคือ

แผนปฏิบัติการที่เกิดจากการจัดกระทํารวมกันระหวางผูวิจัยและผูรวมวิจัย เพื่อนําไปใชในการแกปญหาหรือ
พัฒนางานซึ ่งไดกอใหเกิดการเปลี ่ยนแปลง  เกิดการเร ียนรู  และความรู ใหมขึ ้นมา โดยแผนปฏิบัติการนี้
ประกอบดวย 4 โครงการ คือ 1) โครงการยกระดับมาตรฐานการดําเนินงานดานบุคลากรและการบริหารจัดการ 
2) โครงการยกระดับมาตรฐานการดําเนินงานดานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 3) โครงการยกระดับมาตรฐานการ
ดําเนินงานดานคุณภาพเด็กปฐมวัย และ 4) โครงการยกระดับมาตรฐานการดําเนินงานดานการสนับสนุนจาก
ชุมชนและความรูใหมที่เกิดขึ้นจากการใชตัวสอดแทรกเสริม คือ หลักองครวม ไดเกิดขึ้นใน 3 ลักษณะคือ  
1) องคความรูที่เกิดจากการปฏิบัติตามหลักการของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมในบริบทเฉพาะของ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กดงพอง 2) ความรูที่เกิดขึ้นภายหลังจากที่นําหลักองครวม (holistic approach) เสนอตอผูรวม
วิจัย นั่นก็คือ “องครวม 4 ประสานเพื่อการพัฒนา” และ 3) องคความรูที่เกิดขึ้นจากการถอดบทเรียนที่ไดจาก
การทํางานรวมกัน ซึ่งไดแก SILA CHAIN Model ซึ่งความรูใหมเหลานี้เปนความรูที่เกิดขึ้นจากการพิจารณา
รวมกันของผูวิจัยและผูรวมวิจัยทั้งที่เปนผลมาจากการใชตัวสอดแทรกหลักคือแผนปฏิบัติการที่รวมกันจัดทาํขึ้น 
และการใชตัวสอดแทรกเสริมคือหลักองครวม ดังที่ วิโรจน สารรัตนะ (2553) ใหทัศนะไว และเปนความรูใหม
ที่เกิดขึ้นจากขอสรุปรวมกันของผูวิจัยและผูรวมวิจัยในขั้นตอนที่ 9 อีกดวย  
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3. ขอเสนอแนะ 
จากผลการวิจัยเรื่องการจัดการศึกษาปฐมวัยขององคการบริหารสวนตําบลดวยหลักองครวม: กรณีศูนย

พัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลศิลา จังหวัดขอนแกน ผูวิจัยมีขอเสนอแนะดังนี้ 
3.1 ขอเสนอแนะจากผลการวิจัย 
 3.1.1 จากผลการวิจัยโดยภาพรวมพบวาการจัดการศึกษาปฐมวัยของศูนยพัฒนาเด็กเล็กดงพอง

บรรลุความคาดหวังในทุกดาน แตผูวิจัยมีขอเสนอแนะวาถึงแมวาการจัดการศึกษาปฐมวัยของศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กดงพองจะประสบผลสําเร็จตามความคาดหวังแลวก็ตาม ทุกคนที่เปนผูที ่มีสวนเกี่ยวของควรรวมมือกัน
พัฒนางานตอไป ทั้งนี้ เพื่อใหเกิดการพัฒนาที่ตอเนื่องและเกิดความยั่งยืน 

 3.1.2 จากผลการวิจัยพบวา แมวาศูนยพัฒนาเด็กเล็กดงพองจะดําเนินงานแกไขปญหาและพัฒนา
งานไดบรรลุความคาดหวังแลวก็ตาม แตก็ยังมีสิ่งตางๆ ที่จะตองทําการพัฒนาตอไป โดยเฉพาะอยางยิ่งในดาน
การพัฒนาอาคารสถานที่และการปรับปรุงสภาพแวดลอม เนื่องดวยความคับแคบของสถานที่ดังที่เปนอยูใน
ปจจุบันที่จะตองมีการปรับปรุงและดูแลเพิ่มเติมในเรื่องของรั้ว ประตู รองระบายน้ํา และสภาพภูมิทัศนบริเวณ
หนาอาคารเรียน เปนตน 

 3.1.3 จากผลการวิจัยพบวา เกิดการเรียนรูในระดับบุคคลซึ่งนอกจากตัวผูวิจัยเองแลว ยังมีครู 
ผูปกครองนักเรียน และบุคลากรจากองคการบริหารสวนตําบลศิลา อีกดวย ดังนั้น ในการพัฒนางานใดๆ ใน
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กดงพองดวยกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม จะตองคํานึงถึงผลที่เกิดขึ้นตอการ
พัฒนาตนเอง และการพัฒนาวิชาชีพของบุคคลที่เขารวมการวิจัยดวย เพื่อสงเสริมความกาวหนาดานหนาที่ การ
งานและดานวิชาชีพของบุคคลเหลานั้นใหสูงขึ้น เชน ในการจัดทําโครงการและการนําโครงการลงสูการปฏิบัติ
ควรใหมีการผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันเปนผูรับผิดชอบเพื่อใหมีทักษะในการทํางานทั้งเปนผูนําและผูตาม ซึ่ง
จากการกระทําในลักษณะดังกลาวจะทําใหทุกคนไดเกิดการเรียนรู ร วมกันและการเรียนรู ที ่เปนลักษณะ
เฉพาะตัวเพื่อที่จะนําไปใชในการพัฒนางานและพัฒนาตนเองไดในที่สุด 

 3.1.4 จากผลการวิจัย พบวา ความสําเร็จของการดําเนินการวิจัยในครั้งนี ้ สวนหนึ่งมาจากการ
ทํางานโดยใชกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม ภายใตหลักการ จรรยาบรรณ และบทบาทของ
ผูวิจัยและผูรวมวิจัยที่ไดระบุไวนั้น และที่สําคัญสวนหนึ่งไดมาจากการทํางานภายใตแนวคิดของหลักองครวมที่
มีแนวคิดในการทํางานโดยสรุปไดวาในการทํางานใดๆ ก็ตามจะตองใหครอบคลุมและเกี่ยวเนื่องกันทุกดานไป
อยางเปนระบบครบวงจร จึงจะทําใหงานนั้นๆ บรรลุความคาดหวังไดอยางเสร็จสมบูรณซึ่งแนวทางนี้เปนสิ่งที่
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กดงพองจะตองยึดถือเพื่อเปนแนวปฏิบัติตอไปเพื่อใหเกิดการพัฒนาที่ตอเนื่องและยั่งยืน 

 3.1.5 จากผลการวิจัย พบวา ความสําเร็จของการจัดการศึกษาปฐมวัยในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ดงพอง 
สวนหนึ่งเกิดขึ้นจากความรวมมือ รวมแรง รวมใจ ของผูเกี ่ยวของทุกฝายทั้งในและนอกชุมชน ดังนั้น ศูนย
พัฒนาเด็กเล็กดงพองควรรักษาไวซึ่งสัมพันธภาพและความรวมมือรวมใจนี้เอาไวใหยั่งยืน 

 3.1.6 จากผลการวิจัย พบวา เหตุผลหลักที่ผูที่มีสวนเกี่ยวของทุกฝายไดเขามามีสวนรวมในการจัด
การศึกษาปฐมวัยของศูนยพัฒนาเด็กเล็กดงพอง โดยเฉพาะผูปกครองและคนในชุมชน คือ ตองการใหศูนย
พัฒนาเด็กเล็กดงพองสามารถจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาบุตรหลานของพวกเขาใหมีพัฒนาการและมีศักยภาพที่
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พรอมในทุกๆ ดาน สําหรับการเขารับการศึกษาในระดับที่สูงขึ้นตอไป ดังนั้น ศูนยพัฒนาเด็กเล็กดงพองจะตอง
ตระหนักอยูเสมอวา “เด็กปฐมวัย” ในศูนยพัฒนาเด็กเล็กแหงนี้คือเปาหมายหลักของการจัดการศึกษาที่จะตอง
ดูแลและพัฒนาใหพวกเขาไปสูเปาหมายที ่ตองการ จึงจะไดรับความรวมมือในการดําเนินงานตางๆ จาก
ผูปกครองและคนในชุมชนอยางเต็มกําลัง 

3.2 ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 3.2.1 เนื่องจากศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคการบริหารสวนตําบลมีขนาดแตกตางกันโดยขึ้นอยูกับ

จํานวนนักเรียนในศูนยเปนหลัก จึงสงผลใหมาตรฐานการดําเนินงานมีความแตกตางกันออกไปดวย ดังนั้น กรม
สงเสริมการปกครองทองถิ่นควรจัดทํามาตรฐานการดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็กที่ประกอบดวยตัวชี้วัดและ
เกณฑการประเมินที ่จําแนกตามขนาดของศูนยพัฒนาเด็กเล็กดวย ทั้งนี ้ ตัวชี้วัดและเกณฑในการประเมิน
ดังกลาวจะตองมีความชัดเจนและครอบคลุมกับงานการจัดการศึกษาปฐมวัยในทุกดาน 

 3.2.2 เนื่องจากงบประมาณในการจัดการศึกษาของศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัดองคการบริหารสวน
ตําบลสวนใหญไดมาจากการจัดสรรของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดังนั้น กรมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่นควรจัดสรรงบประมาณใหเพียงพอสําหรับการดําเนินงานในทุกดานที่เกี่ยวของหรืออาจจัดทําคําสั่งหรือ
ระเบียบที่เกี ่ยวของกับการจัดสรรงบประมาณที่เปดกวาง เพื ่อใหองคการบริหารสวนตําบลสามารถนําไป
ดําเนินการไดอยางไมขัดตอระเบียบการใชจายงบประมาณขององคการบริหารสวนตําบลในดานการจัด
การศึกษา ซึ่งจะชวยใหองคการบริหารสวนตําบลสามารถจัดสรรงบประมาณของตนเองเพื่อการบริหารจัด
การศึกษาปฐมวัยของศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัดไดอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

 3.2.3 เนื่องจากอัตราสวนของครูตอเด็กนักเรียนที่ใชอยูในปจจุบันคือครู 1 คน ตอ เด็กนักเรียน 20 คน
นั้นไดสงผลใหครูตองทําหนาที่ในการดูแลเด็กหนักมากจนไมสามารถที่จะปลีกตัวไปทํากิจกรรมอื่นๆ ได 
ดังนั้น กรมสงเสริมการปกครองทองถิ ่นควรพิจารณาอัตราสวนจํานวนครูตอเด็กนักเรียนใหมโดยอาจใช
อัตราสวนของครูตอเด็กนักเรียนตามเกณฑมาตรฐานกลางศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่
จัดทําขึ้นโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตรวมกับกรมการพัฒนาชุมชน คือ เด็กอายุ 2-3 ป มีอัตราสวนของครู
ตอเด็กนักเรียนเทากับ 1 ตอ 10 เด็กอายุ 3 ปขึ้นไป มีอัตราสวนของครูตอเด็กนักเรียนเทากับ 1 ตอ 20 เปนตน 
หรืออาจจัดทําคําสั่งหรือระเบียบที่เปดกวางใหองคการบริหารสวนตําบลสามารถพิจารณาจัดสรรอัตราครูและ
บุคลากรอื่นในศูนยพัฒนาเด็กเล็กไดตามความเหมาะสมตามสถานภาพทางการคลังของตนเอง 

 3.2.4 เนื ่องจากงบประมาณที ่กรมสงเสริมการปกครองทองถิ ่นจัดสรรใหสําหรับศูนยพัฒนา 
เด็กเล็กขององคการบริหารสวนตําบลนั้นยังไมเพียงพอกับความตองการ และงบประมาณบางอยางที่จัดสรรมา
ไมสอดคลองกับสภาพที่เกิดขึ้นจริง เชน คาอาหารกลางวันมีการจัดสรรใหเด็กนักเรียนหัวละ 13 บาทตอคนตอ
วันซึ่งไมสามารถจัดซื้ออาหารกลางวันที่มีคุณภาพใหกับเด็กนักเรียนได ดังนั้น องคการบริหารสวนตําบลควร
จัดสรรงบประมาณเพิ ่มเติมใหเหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจในปจจุบัน นอกจากนี ้ย ังมีดานอื ่นๆ ที ่ควร
สนับสนุนเพิ่มเติม เชน คาวัสดุการศึกษา และคาใชจายในการกอสรางและปรับปรุงอาคารสถานที่ เปนตน 

 3.2.5 เนื่องจากแตเดิมนั้นครูหรือผูดูแลเด็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคการบริหารสวนตําบล
สวนใหญไมมีคุณวุฒิทางดานการสอนเด็กปฐมวัยโดยตรง เนื่องจากมีการกําหนดคุณสมบัติของผูดูแลเด็กไววา 
ผูที ่จบชั ้นมัธยมศึกษาปที ่ 3 ก็สามารถมาสมัครเปนผู ดูแลเด็กได และถึงแมวาในปจจุบันกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่นจะมีทุนการศึกษาใหสําหรับครูในกลุมนี้เพื่อเขาศึกษาตอในระดับปริญญาตรีสาขาการศึกษา
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ปฐมวัยแลว ก็ตาม แตองคการบริหารสวนตําบลทุกแหงที่มีศูนยพัฒนาเด็กเล็กอยูในสังกัดก็ควรมีนโยบายใน
การพัฒนาครูหรือผูดูแลเด็กภายในศูนยเพื่อใหพวกเขามีความรูและประสบการณในการจัดการศึกษาสําหรับเด็ก
ปฐมวัยเพิ่มมากขึ้น 

3.3 ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 
 แมผลจากการวิจ ัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมจะเปนผลการวิจ ัยที ่เก ิดขึ ้นในบริบทเฉพาะ 

(specificcontext)ที่อาจมีขอจํากัดในการนําไปใชอางอิงได แตจากทัศนะของ CoghlanandBrannick(2007)และ
James,Milenkiewicz,andbucknam(2008)ที่กลาวไววา “สามารถจะนําเอาประเด็นขอคิด หรือเหตุการณสําคัญที่
เกิดขึ้นมาเปนขอเสนอแนะสําหรับการนําไปใชในสถานการณอื่นๆ ไดดวย โดยเฉพาะสถานที่ที ่มีลักษณะ
คลายคลึงกัน หรือที่กําลังมุงใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในลักษณะเดียวกัน” 

 ดังนั ้น จากผลการวิจัยครั ้งนี ้ ผูวิจัยจึงมีขอเสนอแนะสําหรับการนําเอาผลการวิจัยในครั ้งนี ้ไป
ประยุกตใชในศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคการบริหารสวนตําบลแหงอื่นๆ ในประเทศไทยได ดังนี้ 

 3.3.1 การนําเอาการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมไปใชในการพัฒนางานตางๆ ของศูนย
พัฒนาเด็กเล็กขององคการบริหารสวนตําบลนั้น ควรศึกษาหลักการ จรรยาบรรณ และบทบาทของผูวิจัยให
เขาใจอยางชัดเจนกอนที่จะนําไปใช และตองมีความเชื่อมั่นวาการมีสวนรวมนั้นจะสงผลตอการพัฒนาไดเปน
อยางดี 

 3.3.2 ปจจัยที่เปนแรงจูงใจใหผูปกครองและชุมชนเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษาปฐมวัยใน
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กดงพองในครั้งนี้ก็คือ ความเปนกัลยาณมิตร และสัมพันธภาพอันดีที ่มีระหวางผู วิจัยและ 
ผูรวมวิจัยทุกคน และที่สําคัญคือความคาดหวังตอการสงเสริมพัฒนาการของลูกหลานของพวกเขาใหดีขึ้นใน 
ทุกๆ ดาน ดังนั้น ศูนยพัฒนาเด็กเล็กที่จะเอาเอารูปแบบของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมไปใชจะตอง
เรียนรูถึงวิธีการสรางสัมพันธภาพ และสรางแรงจูงใจใหเกิดขึ้นกับบุคคลเหลานี้ 

 3.3.3 การกําหนดเปาหมายในการวิจ ัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมเพื ่อนําไปใชในการจัด
การศึกษาของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก นอกจากจะมุงใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นแลว ยังตองมุงใหเกิดการ
เรียนรู และความรูใหมขึ้นดวย ทั้งในระดับบุคคล ระดับกลุมบุคคล และระดับองคการ ซึ่งไดแก ศูนยพัฒนา เด็ก
เล็ก ชุมชน และองคการบริหารสวนตําบล 

 3.3.4 ในการใชตัวสอดแทรกเสริม (additional intervention) สําหรับการวิจัย ควรคํานึงถึงหลักการ 
หรือนวัตกรรมอื่นๆ มาใชเพื่อกอใหเกิดการพัฒนาหรือการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น นอกเหนือจากหลัก องครวมท่ี
นํามาใชในการวิจัยครั้งนี้ 

 3.3.5 การจัดการศึกษาปฐมวัยของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จะตองตระหนักถึงขอเท็จจริงวาเปาหมาย
ของการพัฒนาที่แทจริงคือ “เด็กปฐมวัย” ซึ่งในแตละปการศึกษาจะสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาเขาเรียนในศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก  ดังนั ้น  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กทุกแหงที ่จะนําเอาการวิจ ัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมนี ้ไป
ประยุกตใช จะตองดําเนินการพัฒนาตามวงจรของการวิจัยตอไปอีก แมจะไมมีผูวิจัยจากภายนอกเขามาชวยอีก 
ก็ตาม 

3.4 ขอเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังตอไป 
 3.4.1 ศูนยพัฒนาเด็กเล็กดงพอง ควรกําหนดใหครูในศูนยทําการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม

ในประเด็นที่ตองการพัฒนาเพิ่มเติม คนละ 1 เรื่อง โดยประยุกตใชกรอบแนวคิดในการวิจัยดังที่ไดรวมเรียนรู
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มาแลวนั้น โดยองคการบริหารสวนตําบลศิลาควรใหการสนับสนุนทั้งในดานการจัดอบรมใหความรูเพิ่มเติม
เกี่ยวกับการทําวิจัย รวมทั้งใหทุนสนับสนุนหรือจัดหาแหลงทุนจากภายนอกให 

 3.4.2 ศูนยพัฒนาเด็กเล ็กดงพอง  ควรสงเสร ิมใหครูทําว ิจ ัยในรูปแบบอื ่นๆ  ที ่ส งผลตอการ
พัฒนาการจัดการศึกษาในศูนยพัฒนาเด็กเล็กของตนเอง หรืออาจนําเอาการเรียนรูตางๆ ที่ไดจากการวิจัยในครั้ง
นี้ไปพัฒนาตอยอดเปนการวิจัยในรูปแบบอื่นๆ ที่มีความเหมาะสมและสอดคลองกับบริบทของศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กดงพอง แตทั้งนี้ องคการบริหารสวนตําบลศิลาจะตองใหการสนับสนุนในดานการจัดอบรมเพื่อเพิ่มพูน
ความรูดานการวิจัยใหกับครูดวย 

 3.4.3 เนื ่องจากในการวิจัยในครั ้งนี ้ไดมีการนําเสนอเทคนิควิธีตางๆ สําหรับผู รวมวิจัยเพื ่อใช
ประกอบการศึกษาและฝกปฏิบัติ แตคูมือนี้ไดจัดทําขึ้นจากการรวบรวมขอมูลจากแหลงขอมูลทั่วไปโดยมิไดทํา
การทดลองใชดังนั้นในการทําวิจัยครั้งตอไปอาจนําเอารูปแบบการวิจัยและพัฒนา(ResearchandDevelopment)มาใช
ในกระบวนการปรับปรุงและพัฒนาคูมือการดําเนินงานนี้ได 

 3.4.4 ในการวิจัยครั้งนี้ไดมีการประเมินเขามาเกี่ยวของ คือ การประเมินการดําเนินงานตามเกณฑ
มาตรฐานกลางศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ดังนั้น ในการวิจัยครั้งตอไปอาจใชรูปแบบ
การวิจัยเชิงประเมิน (Evaluation research) ได 

 3.4.5 รูปแบบการวิจัยอื่นๆ ที่อาจนํามาใชเพื่อพัฒนาตอยอดงานวิจัยนี้ได เชน Policy research, 
Structural Equation Model (SEM) หรือ Indicator Development เพราะการจัดการศึกษาปฐมวัยนั้นสามารถ
นําไปกําหนดนโยบาย หรือหาองคประกอบในการจัดการศึกษา และพัฒนาตัวบงช้ีได 
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ท่ี  ศธ 0514.5.2.3/ว.1061      คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 

อําเภอเมือง   จังหวัดขอนแกน  40002 
 

16  พฤศจิกายน  2553 
 

เร่ือง ขออนุญาตแตงตั้งผูเช่ียวชาญ 
 
เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
 

ดวย นายชยานนท มนเพียรจันทร รหัสประจําตัว 517050036-4 นักศึกษาระดับปริญญาเอก  
สาขาวิชา การบริหารการศึกษา  คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน กําลังทําวิทยานิพนธ เรื่อง “การจัดการ
ศึกษาปฐมวัยขององคการบริหารสวนตําบลดวยหลักองครวม: กรณีศูนยพัฒนาเด็กเล็กดงพอง องคการบริหาร
สวนตําบลศิลา จังหวัดขอนแกน” ในการศึกษาครั้งนี้ จําเปนตองใหผูเช่ียวชาญตรวจสอบและพิจารณาเนื้อหาของ
แบบสอบถาม แบบสังเกต และแบบสัมภาษณ ซึ่งเปนเครื่องมือในการวิจัยกอนที่จะนําไปใชเก็บรวบรวมขอมูล
เพื่อทําวิทยานิพนธ  ในการนี้  คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน  พิจารณาแลวเห็นวา รองศาสตราจารย 
ดร.สมคิด  สรอยน้ํา  เปนผูมีความรูความสามารถและมีประสบการณเปนอยางดี  จึงใครขอแตงตั้งเปนผูเช่ียวชาญ 
เพื่อตรวจสอบและพิจารณาเครื่องมือดังกลาว 
 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา  คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน หวังเปนอยางยิ่งวา คงไดรับ
ความอนุเคราะห และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 
 

ขอแสดงความนับถือ 

 
 

(รองศาสตราจารย ดร.วัลลภา  อารีรัตน) 
รองคณบดีฝายวิชาการ 

ปฏิบัติราชการแทนคณะบดีคณะศึกษาศาสตร 

 
 
 
 

กลุมวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา 
โทร. 0-4334-3452-3 ตอ 420 
โทรสาร 0-4334-3454 
หมายเหตุ: เบอรโทรศัพทนักศึกษา 08-9618-2636 
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ที่  ศธ 0514.5.2.3/ว.1061      คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 
อําเภอเมือง  จังหวัดขอนแกน  40002 

 
16  พฤศจิกายน  2553 

 

เร่ือง ขออนุญาตแตงตั้งผูเช่ียวชาญ 
 

เรียน อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร 
 

ดวย  นายชยานนท   มนเพียรจันทร  รหัสประจําตัว  517050036-4  นักศึกษาระดับปริญญาเอก  
สาขาวิชา การบริหารการศึกษา  คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยขอนแกน กําลังทําวิทยานิพนธ เรื่อง “การจัดการ
ศึกษาปฐมวัยขององคการบริหารสวนตําบลดวยหลักองครวม: กรณีศูนยพัฒนาเด็กเล็กดงพอง องคการบริหาร
สวนตําบลศิลา จังหวัดขอนแกน” ในการศึกษาครั้งนี้ จําเปนตองใหผูเช่ียวชาญตรวจสอบและพิจารณาเนื้อหาของ
แบบสอบถาม แบบสังเกต และแบบสัมภาษณ ซึ่งเปนเครื่องมือในการวิจัยกอนที่จะนําไปใชเก็บรวบรวมขอมูล
เพื่อทําวิทยานิพนธ  ในการนี้  คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน  พิจารณาแลวเห็นวา ผูชวยศาสตราจารย 
ดร.นภดล  พูลสวัสดิ์  เปนผูมีความรูความสามารถและมีประสบการณเปนอยางดี  จึงใครขอแตงตั้งเปนผูเช่ียวชาญ 
เพื่อตรวจสอบและพิจารณาเครื่องมือดังกลาว 
 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา  คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน หวังเปนอยางยิ่งวา คงไดรับ
ความอนุเคราะห และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 
 

ขอแสดงความนับถือ 

 
 

(รองศาสตราจารย ดร.วัลลภา  อารีรัตน) 
รองคณบดีฝายวิชาการ 

ปฏิบัติราชการแทนคณะบดีคณะศึกษาศาสตร 
 

 
 
 
 

กลุมวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา 
โทร. 0-4334-3452-3 ตอ 420 
โทรสาร 0-4334-3454 
หมายเหตุ: เบอรโทรศัพทนักศึกษา 08-9618-2636 
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ท่ี  ศธ 0514.5.2.3/ว.1061      คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 
อําเภอเมือง   จังหวัดขอนแกน  40002 

 
16  พฤศจิกายน  2553 

 
เร่ือง ขออนุญาตแตงตั้งผูเช่ียวชาญ 
 
เรียน อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร 
 

ดวย  นายชยานนท   มนเพียรจันทร  รหัสประจําตัว  517050036-4  นักศึกษาระดับปริญญาเอก  
สาขาวิชา การบริหารการศึกษา  คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยขอนแกน กําลังทําวิทยานิพนธ เรื่อง “การจัดการ
ศึกษาปฐมวัยขององคการบริหารสวนตําบลดวยหลักองครวม: กรณีศูนยพัฒนาเด็กเล็กดงพอง องคการบริหาร
สวนตําบลศิลา จังหวัดขอนแกน” ในการศึกษาครั้งนี้ จําเปนตองใหผูเช่ียวชาญตรวจสอบและพิจารณาเนื้อหาของ
แบบสอบถาม แบบสังเกต และแบบสัมภาษณ ซึ่งเปนเครื่องมือในการวิจัยกอนที่จะนําไปใชเก็บรวบรวมขอมูล
เพื่อทําวิทยานิพนธ  ในการนี้  คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน  พิจารณาแลวเห็นวา ผูชวยศาสตราจารย 
ดร.คนึง  สายแกว  เปนผูมีความรูความสามารถและมีประสบการณเปนอยางดี  จึงใครขอแตงตั้งเปนผูเช่ียวชาญ 
เพื่อตรวจสอบและพิจารณาเครื่องมือดังกลาว 
 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา  คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน หวังเปนอยางยิ่งวา คงไดรับ
ความอนุเคราะห และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 
 

ขอแสดงความนับถือ 

 
 

(รองศาสตราจารย ดร.วัลลภา  อารีรัตน) 
รองคณบดีฝายวิชาการ 

ปฏิบัติราชการแทนคณะบดีคณะศึกษาศาสตร 
 
 
 

 

 

กลุมวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา 
โทร. 0-4334-3452-3 ตอ 420 
โทรสาร 0-4334-3454 
หมายเหตุ: เบอรโทรศัพทนักศึกษา 08-9618-2636 
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ท่ี  ศธ 0514.5.2.3/ว.1061     คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 

อําเภอเมือง   จังหวัดขอนแกน  40002 
 

16  พฤศจิกายน  2553 
 

เร่ือง ขออนุญาตแตงตั้งผูเช่ียวชาญ 
 
เรียน ผูอํานวยการเขตพื้นที่การประถมศึกษา อุบลราชธานี เขต 3 
 

ดวย  นายชยานนท  มนเพียรจันทร  รหัสประจําตัว  517050036-4  นักศึกษาระดับปริญญาเอก  
สาขาวิชา การบริหารการศึกษา  คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยขอนแกน กําลังทําวิทยานิพนธ เรื่อง “การจัดการ
ศึกษาปฐมวัยขององคการบริหารสวนตําบลดวยหลักองครวม: กรณีศูนยพัฒนาเด็กเล็กดงพอง องคการบริหาร
สวนตําบลศิลา จังหวัดขอนแกน” ในการศึกษาครั้งนี้ จําเปนตองใหผูเช่ียวชาญตรวจสอบและพิจารณาเนื้อหาของ
แบบสอบถาม แบบสังเกต และแบบสัมภาษณ ซึ่งเปนเครื่องมือในการวิจัยกอนที่จะนําไปใชเก็บรวบรวมขอมูล
เพื่อทําวิทยานิพนธ  ในการนี้  คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน  พิจารณาแลวเห็นวา ดร.อภิสิทธ์ิ  บุญยา  
เปนผูมีความรูความสามารถและมีประสบการณเปนอยางดี  จึงใครขอแตงตั้งเปนผูเช่ียวชาญ เพื่อตรวจสอบและ
พิจารณาเครื่องมือดังกลาว 
 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา  คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน หวังเปนอยางยิ่งวา คงไดรับ
ความอนุเคราะห และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 
 

ขอแสดงความนับถือ 

 
 

(รองศาสตราจารย ดร.วัลลภา  อารีรัตน) 
รองคณบดีฝายวิชาการ 

ปฏิบัติราชการแทนคณะบดีคณะศึกษาศาสตร 
 
 

 

 

กลุมวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา 
โทร. 0-4334-3452-3 ตอ 420 
โทรสาร 0-4334-3454 
หมายเหตุ: เบอรโทรศัพทนักศึกษา 08-9618-2636 
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ท่ี  ศธ 0514.5.2.3/ว.1061      คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 

อําเภอเมือง   จังหวัดขอนแกน  40002 
 

16  พฤศจิกายน  2553 
 

เร่ือง ขออนุญาตแตงตั้งผูเช่ียวชาญ 
 
เรียน ผูชวยศาสตราจารย ดร.สวัสดิ์  โพธิวัฒน 
  

ดวย  นายชยานนท   มนเพียรจันทร  รหัสประจําตัว  517050036-4  นักศึกษาระดับปริญญาเอก  
สาขาวิชา การบริหารการศึกษา  คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยขอนแกน กําลังทําวิทยานิพนธ เรื่อง “การจัดการ
ศึกษาปฐมวัยขององคการบริหารสวนตําบลดวยหลักองครวม: กรณีศูนยพัฒนาเด็กเล็กดงพอง องคการบริหาร
สวนตําบลศิลา จังหวัดขอนแกน” ในการศึกษาครั้งนี้ จําเปนตองใหผูเช่ียวชาญตรวจสอบและพิจารณาเนื้อหาของ
แบบสอบถาม แบบสังเกต และแบบสัมภาษณ ซึ่งเปนเครื่องมือในการวิจัยกอนที่จะนําไปใชเก็บรวบรวมขอมูล
เพื่อทําวิทยานิพนธ  ในการนี้  คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน  พิจารณาแลวเห็นวาทาน เปนผูมีความรู
ความสามารถและมีประสบการณเปนอยางดี  จึงใครขอแตงตั้งเปนผูเช่ียวชาญ เพื่อตรวจสอบและพิจารณา
เครื่องมือดังกลาว 
 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา  คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน หวังเปนอยางยิ่งวา คงไดรับ
ความอนุเคราะห และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 
 

ขอแสดงความนับถือ 

 
 

(รองศาสตราจารย ดร.วัลลภา  อารีรัตน) 
รองคณบดีฝายวิชาการ 

ปฏิบัติราชการแทนคณะบดีคณะศึกษาศาสตร 
 

 
 

 

กลุมวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา 
โทร. 0-4334-3452-3 ตอ 420 
โทรสาร 0-4334-3454 
หมายเหตุ: เบอรโทรศัพทนักศึกษา 08-9618-2636 
 





 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ข 
เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
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แบบประเมิน 
สภาพการดําเนินงานการจัดการศึกษาปฐมวัยในศูนยพัฒนาเด็กเล็กดงพอง 

การวิจัยเร่ือง  การจัดการศึกษาปฐมวัยขององคการบริหารสวนตําบลดวยหลักองครวม:  
กรณีศูนยพัฒนาเด็กเล็กดงพอง  องคการบริหารสวนตําบลศิลา จังหวัดขอนแกน 

 

คําชี้แจง 
 แบบประเมินสภาพการดําเนินงานฉบับนี้  ใชสําหรับการประเมินสภาพการดําเนินงานการจัดการศึกษา
ปฐมวัยในศูนยพัฒนาเด็กเล็กดงพองทั้งกอนและหลังการนําแผนปฏิบัติการ (action plan) ลงสูการปฏิบัติ โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อนําผลการประเมินทั้งกอนและหลังการนําแผนลงสูการปฏิบัติมาเปรียบเทียบกันเพื่อใหเห็น
ขอมูลเกี่ยวกับสภาพการเปลี่ยนแปลงของการดําเนินงานการจัดการศึกษาปฐมวัยของศูนยพัฒนาเด็กเล็กดงพอง
ตามเกณฑมาตรฐานกลางศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งกําหนดมาตรฐานในการ
ดําเนินงานไว   5  มาตรฐาน คือ 
  มาตรฐานที่ 1  ดานการบริหารจัดการ/การจัดโครงสรางองคการ 
  มาตรฐานที่ 2  ดานบุคลากร 
  มาตรฐานที่ 3  ดานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
  มาตรฐานที่ 4  ดานคุณภาพเด็กปฐมวัย 
  มาตรฐานที่ 5  ดานการสรางเครือขายและการมีสวนรวม 

ทั้งนี้  ผูวิจัยและผูรวมวิจัยไดรวมกันปรับปรุงเกณฑการประเมินจากเดิมที่ระบุวา “มี” และ “ไมมี” มา
เปนเกณฑการพิจารณาใน 5 ระดบั คือ 

 ระดับ 5   ดีมาก 
 ระดับ 4   ดี 
 ระดับ 3   ปานกลาง 
 ระดับ 2   ควรปรับปรุง 
 ระดับ 1   ตองเรงปรับปรุง 
  โดยเกณฑการพิจารณาทั้ง 5 ระดับจะแตกตางกันไปตามสภาพตัวช้ีวัดในแตละรายการ ดังมีรายละเอียด

ของตัวช้ีวัดและเกณฑการประเมินในตอนทายของแบบประเมินฉบับนี้ 
 

กอนการประเมิน ผูประเมินบันทึกขอมูลดงันี ้
                    แบบประเมินนี้ใชเมื่อ   [       ]  กอนนําแผนไปปฏิบัติ      [     ]  หลังนําแผนไปปฏิบัติ 
     วันเดือนปที่ประเมิน   วันที่............................เดือน................................................พ.ศ.......................... 
     ระหวางเวลา........................................................น.  ถึง  เวลา............................................................น. 
     ช่ือผูประเมิน.......................................................................................................................................... 
 

เคร่ืองมือการวิจัยฉบับที่ 1
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มาตรฐานที่ 1 ดานการบริหารจัดการ/การจัดโครงสรางองคการ  
 

 
ผลการประเมิน 

 
ท่ี 
 

 
ตัวชี้วัด 

 5 4 3 2 1 

 
บันทึกเพิ่มเติม 

1 มีการจัดทําโครงสรางการบริหารจัดการศูนย       
2 มีการกําหนดบทบาทหนาที่ของบุคลากรเปน  

ลายลักษณอักษร 
      

3 มีคณะกรรมการบริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็กโดยมี 
ผูแทนจากชุมชนเขารวมเปนกรรมการ 

      

4 มีแผนการพัฒนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กและดําเนิน 
งานตามแผน 

      

 
บันทึกเพิ่มเติมและขอเสนอแนะอื่น ๆ 
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................  
 

มาตรฐานที่ 2 ดานบุคลากร 
 

 
ผลการประเมิน 

 
ท่ี 
 

 
ตัวชี้วัด 

 5 4 3 2 1 

 
บันทึกเพิ่มเติม 

1 มีการแตงตั้งหัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กตาม
เกณฑมาตรฐานที่สวนกลางกําหนด  

      

2 ผูดูแลเด็กทุกคนมีวุฒิทางการศึกษาอยางนอยช้ัน
มัธยมศึกษาปที่ 3 

      

3 ผูดูแลเด็กทุกคนไดรับการอบรมดานการพัฒนา 
เด็กปฐมวัยอยางนอยทุก  2 ป 

      

4 อัตราสวนของผูดูแลเด็กตอเด็กปฐมวัยเปนไป
ตามมาตรฐานที่สวนกลางกําหนด 

      

 
บันทึกเพิ่มเติมและขอเสนอแนะอื่น ๆ 
...................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................... 
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มาตรฐานที่ 3 ดานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
 

 
ผลการประเมิน 

 
ท่ี 
 

 
ตัวชี้วัด 

 5 4 3 2 1 

 
บันทึกเพิ่มเติม 

 
 

ดานการจัดกระบวนการเรียนรูเพื่อการพัฒนา
เด็กปฐมวัย 

 
* 

 
* 

 
* 

 
* 

 
* 

 

1 มีการจัดทําแผนการจัดกระบวนการเรียนรูที่
พัฒนาความสามารถตามวัยของเด็กปฐมวัย
ทางดานรางกาย ดานสังคม ดานอารมณ ดานการ
คิดและสติปญญา ดานภาษา ดานจริยธรรม และ 
ดานการสรางสรรค 

      

2 มีการดําเนินการตามแผนการจัดกระบวนการ
เรียนรูที่พัฒนาความสามารถตามวัยของเด็ก
ปฐมวัยทางดานรางกาย ดานสังคม ดานอารมณ 
ดานการคิดและสติปญญา ดานภาษา ดาน
จริยธรรม และ ดานการสรางสรรค 

      

3 มีวัสดุอุปกรณและสื่อการเรียนรูเพื่อสงเสริม
พัฒนาการเด็ก 

      

4 มีมุมการเรียนรูสําหรับผูปกครอง       

 ดานการจัดสภาพแวดลอมของศูนยพัฒนา 
เด็กเล็ก 

 
* 

 
* 

 
* 

 
* 

 
* 

 

5 จัดสภาพหองเรียนใหมีแสงสวางและอากาศ 
พอเพียง 

      

6 มีการปองกันแมลงและพาหะนําโรค       
7 จัดพื้นที่ใชสอยในหองเรียนไดสัดสวนที่

เหมาะสมกับจํานวนเด็ก 
      

8 หองน้ํา หองสวมถูกสุขลักษณะ       
9 มีการกําจัดขยะมูลฝอยถูกสุขลักษณะ       

10 พ้ืนที่สนามเด็กเลนและเครื่องเลนมีความ
เหมาะสมและปลอดภัย 
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มาตรฐานที่ 3 ดานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (ตอ) 
 

 
ผลการประเมิน 

 
ท่ี 
 

 
ตัวชี้วัด 

 5 4 3 2 1 

 
บันทึกเพิ่มเติม 

 ดานโภชนาการ * * * * *  

11 สถานที่เตรียมและหรือปรุงอาหารสะอาด  
ถูกสุขลักษณะ 

      

12 อุปกรณและภาชนะใสอาหารปลอดภัยและ
สะอาด 

      

13 ผูประกอบและผูจัดเตรียมอาหารมีสุขอนามัยดี       
14 น้ําดื่ม น้ําใชสะอาด เพียงพอ       
15 มีการใชเกลือเสริมไอโอดีนหรือน้ําปลาเสริม 

ไอโอดีนในอาหาร 
      

16 นมที่ใหเด็กดื่มเปนมรสจืดและไมหมดอายุ       

 ดานการดูแลสุขภาพ     * * * * *  

17 มีการตรวจสุขภาพทั่วไปของเด็กทุกคนทุกวัน       
18 มีการตรวจสุขภาพเด็กทุกคนปละสองครั้งจาก

เจาหนาที่สาธารณสุข 
      

19 มีการประเมินภาวะโภชนาการเด็กทุกคน             
อยางนอยปละสองครั้ง 

      

 
บันทึกเพิ่มเติมและขอเสนอแนะอื่น ๆ 
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................  
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มาตรฐานที่ 4 ดานคุณภาพเด็กปฐมวัย 
 

ผลการประเมิน ท่ี 
 

ตัวชี้วัด 
 

5 4 3 2 1 

บันทึกเพิ่มเติม 

 ดานการพัฒนาสมรรถนะตามวัย * * * * *  

1 มีการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวและสุขภาวะ
ทางกายของเด็ก 

      

2 มีการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาทางสังคมของเด็ก       
3 มีการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาทางอารมณของเด็ก       
4 มีการจัดทําเอกสารบันทึกเกี่ยวกับการพัฒนาทางภาษา 

ของเด็ก 
      

5 มีการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาทางการคิดและ
สติปญญาของเด็ก 

      

6 มีการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาทางจริยธรรมของเด็ก       
7 มีการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาทางความคิด

สรางสรรคของเด็ก 
      

 ดานสุขนิสัย สุขภาพกาย และสุขภาพจิต       

8 มีการจัดกิจกรรมสรางสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพใหแก
เด็ก 

      

9 มีการบันทึกภาวะโภชนาการของเด็ก       
 ดานการปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม และคานิยม 

ท่ีพึงประสงค 

 
* 

 
* 

 
* 

 
* 

 
* 

 

10 มีการจัดกิจกรรมการปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม และ
คานิยมที่พึงประสงค 8 ประการของกระทรวงศึกษาธิการ
ใหกับเด็ก 

      

11 มีการจัดกิจกรรมยกยองนักเรียนที่มีคุณธรรม จริยธรรม 
และคานิยมที่พึงประสงคตามเกณฑที่กําหนด 
 

      

 
บันทึกเพิ่มเติมและขอเสนอแนะอื่น ๆ 
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................... 
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มาตรฐานที่ 5 ดานการสรางเครือขายและการมีสวนรวม 
 

 

ผลการประเมิน 
 
ท่ี 
 

 
ตัวชี้วัด 

 5 4 3 2 1 

 
บันทึกเพิ่มเติม 

1 มีการจัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันในชุมชน
ระหวางพอแม ผูดูแลเด็ก และเจาหนาที่ที่เกี่ยวของกับ
การพัฒนาเด็ก 

      

2 มีการจัดใหศูนยพัฒนาเด็กเล็กเปนแหลงความรูและ
บริการชุมชนในเรื่องการพัฒนาเด็ก 

      

 
บันทึกเพิ่มเติมและขอเสนอแนะอื่น ๆ 
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................... 
 

ความหมายของผลการประเมิน 
  

  ผูวิจัยและผูรวมวิจัยไดรวมกันกําหนดความหมายของผลการประเมินในแตละดานโดยแบง
ออกเปน  5  ระดับ ดังนี้คือ 
   ระดับ 5   หมายถึง   ดีมาก 
   ระดับ 4   หมายถึง   ดี 
   ระดับ 3   หมายถึง  ปานกลาง 
   ระดับ 2   หมายถึง  ควรปรับปรุง 
   ระดับ 1   หมายถึง  ตองเรงปรับปรุง 
  โดยในแตละดานนั้นมีรายการประเมินและระดับคะแนนผลการประเมนิเรียงตามลําดับดังนี้ 
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มาตรฐานที่ 1 ดานการบริหารจัดการ/การจัดโครงสรางองคการ 
 

 

ตัวชี้วัด 
 

 

เกณฑ/ระดับคาคะแนนการประเมิน 

 
1.มีการจัดทําโครงสราง
การบริหารจัดการศูนย 
 

 
ระดับ 5 : มีการจัดทําโครงสรางการบริหารจัดการศูนยในรูปของเอกสาร มีแผนภูมิ
หรือแผนภาพแสดงใหเห็นอยางชัดเจนอยูในสภาพใชการได มีความคงทนถาวร
และมีความเปนปจจุบัน 
ระดับ 4  : มีการจัดทําโครงสรางการบริหารจัดการศูนยในรูปของเอกสาร มีแผนภูมิ
หรือแผนภาพแสดงใหเห็นอยางชัดเจนแตดูไมคงทนถาวรและขาดความเปน
ปจจุบัน 
ระดับ 3 : มีการจัดทําโครงสรางการบริหารจัดการศูนยในรูปของเอกสาร และมี
แผนภูมิหรือแผนภาพแสดงใหเห็นอยางชัดเจนแตขาดการดูแลเอาใจใส 
ระดับ 2 : มีการจัดทําโครงสรางการบริหารจัดการศูนยในรูปของเอกสาร แตไมมี
แผนภูมิหรือแผนภาพแสดงใหเห็น 
ระดับ 1 : ไมมีการจัดทําโครงสรางการบริหารจัดการศูนย 
 

 

2.มีการกําหนด
บทบาทหนาที่ของ
บุคลากรเปน 
ลายลักษณอักษร  

 

 

ระดับ 5 : มีการกําหนดบทบาทหนาที่ของบุคลากรโดยจัดทําเปนเอกสารคําสั่ง   
ไวอยางชัดเจนและมีความเปนปจจุบัน 
ระดับ 4 : มีการกําหนดบทบาทหนาที่ของบุคลากรโดยจัดทําเปนเอกสารคําสั่ง   
แตขาดความเปนปจจุบัน 
ระดับ 3 : มีการกําหนดบทบาทหนาที่ของบุคลากรเปนเอกสาร มีความเปนปจจุบัน 
แตยังไมไดจัดทําเปนคําสั่ง 
ระดับ 2 : มีการกําหนดบทบาทหนาที่ของบุคลากรเปนเอกสารแตขาดความเปน
ปจจุบัน และยังไมไดจัดทําเปนคําสั่ง   
ระดับ 1 : ไมมีการกําหนดบทบาทหนาที่ของบุคลากรเปนเอกสาร 
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มาตรฐานที่ 1 ดานการบริหารจัดการ/การจัดโครงสรางองคการ (ตอ) 
 

 

ตัวชี้วัด 
 

 

เกณฑ/ระดับคะแนนการประเมิน 

 
3.มีคณะกรรมการ
บริหารศูนยพัฒนา 
เด็กเล็กโดยมีผูแทน
จากชุมชนเขารวมเปน
กรรมการ 
 

 
ระดับ 5 : มีเอกสารคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการบริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็กโดยมี
ผูแทนชุมชนทุกฝายที่เกี่ยวของเขารวมเปนกรรมการและมีความเปนปจจุบัน 
ระดับ 4 : มีเอกสารคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการบริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  มีผูแทน
ชุมชนไมครบทุกฝายเขารวมเปนกรรมการ แตมีความเปนปจจุบัน 
ระดับ 3 : มีเอกสารคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการบริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็กโดยมี
ผูแทนชุมชนครบทุกฝายเขารวมเปนกรรมการแตขาดความเปนปจจุบัน 
ระดับ 2 : มีเอกสารคําสั่งแตงตั้งคณะ กรรมการบริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็กโดยมี
ผูแทนชุมชนไมครบทุกฝายเขารวมเปนกรรมการ และขาดความเปนปจจุบัน 
ระดับ 1 : ไมมีการแตงตั้งคณะกรรมการบริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
 

 
4.มีแผนการพัฒนา
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กและ
ดําเนินงานตามแผน 
 

 
ระดับ 5 : มีการจัดทําแผนพัฒนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กเปนรูปเลมที่คงทนถาวร มีความ
เปนปจจุบันและมีเอกสารแสดงการดําเนินตามแผน 
ระดับ 4 : มีการจัดทําแผนพัฒนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กเปนรูปเลม มีความเปนปจจุบัน 
และมีเอกสารแสดงการดําเนินตามแผน 
ระดับ 3 : มีการจัดทําแผนพัฒนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กแตยังไมจัดทําเปนรูปเลม มี
ความเปนปจจุบัน และมีเอกสารแสดงการดําเนินตามแผน 
ระดับ 2 : มีการจัดทําแผนพัฒนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กแตยังไมจัดทําเปนรูปเลม และ
ขาดความเปนปจจุบัน แตมีเอกสารแสดงการดําเนินตามแผนแสดงใหเห็นบาง 
ระดับ 1 : มีการจัดทําแผนพัฒนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กแตยังไมจัดทําเปนรูปเลม และ
ขาดความเปนปจจุบัน รวมทั้งไมมีเอกสารแสดงการดําเนินตามแผนแสดงใหเห็น 
หรือไมไดจัดทําเอกสารใด ๆ เลย 
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มาตรฐานที่ 2 ดานบุคลากร 
 

 

ตัวชี้วัด 
 

 

เกณฑ/ระดับคะแนนการประเมิน 

 
1.มีการแตงตั้งหัวหนา 
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กตาม
เกณฑมาตรฐานที่
สวนกลางกําหนด 
 
 

 
ระดับ 5 : มีการแตงตั้งหัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กที่มีวุฒิปริญญาตรีสาขาวิชาเอก
ปฐมวัย และมีประสบการณในการทํางานเกี่ยวกับการพัฒนาเด็กปฐมวัยมาแลว
มากกวา 3 ป  
ระดับ 4 : มีการแตงตั้งหัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กที่ไมมีวุฒิปริญญาตรีสาขาวชิาเอก
ปฐมวัย แตเปนผูมีประสบการณในการทํางานเกี่ยวกับการพัฒนาเด็กปฐมวัยมาแลว 
เพียง 2 – 3  ป  
ระดับ 3 : ไมมีหัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กแตมีการแตงตั้งรักษาการหัวหนาศูนย
พัฒนาเด็กเล็กโดยจัดทําเปนเอกสารคําสั่งแตงตั้งปรากฏใหเห็น 
ระดับ 2 : ไมมีหัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กแตมีการแตงตั้งรักษาการหัวหนาศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก ซึ่งยังไมมีเอกสารคําสั่งแตงตั้งปรากฏใหเห็น 
 ระดับ 1 : ไมมีการแตงตั้งหัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กหรือรักษาการหัวหนาศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก และไมมีเอกสารใด ๆ ปรากฏใหเห็นวามีการดําเนินการ 

 
2.ผูดูแลเด็กทุกคนมีวุฒิ
ทางการ ศึกษา 
อยางนอยมัธยมปที่3 
 

 
ระดับ 5 : ผูดูแลเด็กทุกคนมีวุฒิการศึกษาอยางนอยมัธยมปที่ 3 
ระดับ 4 : ผูดูแลเด็กรอยละ 90 มีวุฒิการศึกษาอยางนอยมัธยมปที่ 3 
ระดับ 3 : ผูดูแลเด็กรอยละ 80 มีวุฒิการศึกษาอยางนอยมัธยมปที่ 3 
ระดับ 2 : ผูดูแลเด็กรอยละ 70 มีวุฒิการศึกษาอยางนอยมัธยมปที่ 3 
ระดับ 1 : ผูดูแลเด็กต่ํากวารอยละ 70 มีวุฒิการศึกษาอยางนอยมัธยมปที่ 3 
 

 

3.ผูดูแลเด็กทุกคนไดรับ
การอบรมดานการ
พัฒนาเด็กปฐมวัยอยาง
นอยทุก 2 ป 

 

ระดับ 5 : ผูดูแลเด็กทุกคนไดรับการอบรมดานการพัฒนาเด็กปฐมวัยอยางนอย 
ทุก 2 ป 
ระดับ 4 : ผูดูแลเด็กมากกวารอยละ 50   ไดรับการอบรมดานการพัฒนาเด็กปฐมวัย
อยางนอยทุก 2 ป 
ระดับ 3 : ผูดูแลเด็กรอยละ  50  ไดรับการอบรมดานการพัฒนาเด็กปฐมวัยอยาง
นอยทุก 2 ป 
ระดับ 2 : ผูดูแลเด็กต่ํากวารอยละ 50  ไดรับการอบรมดานการพัฒนาเด็กปฐมวัย
อยางนอย 2 ปตอครั้ง 
ระดับ 1 : ไมมีผูดูแลเด็กคนใดที่ไดเขารับการอบรมในระยะ 2 ปที่ผานมา 
  

มาตรฐานที่ 2 ดานบุคลากร (ตอ) 
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ตัวชี้วัด 
 

 

เกณฑ/ระดับคะแนนการประเมิน 

 
4.อัตราสวนของครู
ผูดูแลเด็กตอ 
เด็กปฐมวัยเปนไปตาม
มาตรฐานที่ 
สวนกลางกําหนด 
( เด็กอายุ  2-3   
อัตราสวน   1 : 10  และ 
เด็กอายุ  3  ปขึ้นไป
อัตราสวน  1 : 20) 
 

 
ระดับ 5 : มีอัตราสวนของครูผูดูแลเด็กตอเด็กปฐมวัยตามเกณฑที่กําหนด 
ระดับ 4 : มีอัตราสวนของครูผูดูแลเด็กตอเด็กปฐมวัยเกินเกณฑที่กําหนดชวงอายุละ 
1 – 2  คน 
ระดับ 3 : มีอัตราสวนของครูผูดูแลเด็กตอเด็กปฐมวัยเกินเกณฑที่กําหนดชวงอายุละ 
3 – 4  คน 
ระดับ 2 : มีอัตราสวนของครูผูดูแลเด็กตอเด็กปฐมวัยเกินเกณฑที่กําหนดชวงอายุละ 
5 คน 
ระดับ 1 : มีอัตราสวนของครูผูดูแลเด็กตอเด็กปฐมวัยเกินเกณฑที่กําหนดชวงอายุละ
มากกวา 5 คน 
 

 
มาตรฐานที่ 3 ดานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

 

 

ตัวชี้วัด 
 

 

เกณฑ/ระดับคะแนนการประเมิน 

ดานการจัดกระบวน 
การเรียนรูเพื่อการ
พัฒนาเด็กปฐมวัย 
..................................... 
มีการจัดทําแผนการจัด
กระบวนการเรียนรูที่
พัฒนาความสามารถ
ตามวัยของเด็กปฐมวัย
ทางดานรางกาย ดาน
สังคม ดานอารมณ 
ดานการคิดและ
สติปญญา ดานภาษา 
ดานจริยธรรม และ
ดานการสรางสรรค 
 

 
 
 
 
ระดับ 5 : มีการจัดทําแผนการจัดกระบวนการเรียนรูที่พัฒนาความสามารถตามวัย
ของเด็กปฐมวัยครบทั้ง 7 ดาน 

ระดับ 4 : มีการจัดทําแผนการจัดกระบวนการเรียนรูที่พัฒนาความสามารถตามวัย
ของเด็กปฐมวัย  5 – 6  ดาน 
ระดับ 3 : มีการจัดทําแผนการจัดกระบวนการเรียนรูที่พัฒนาความสามารถตามวัย
ของเด็กปฐมวัย  2 – 4  ดาน  
ระดับ 2 : มีการจัดทําแผนการจัดกระบวนการเรียนรูที่พัฒนาความสามารถตามวัย
ของเด็กปฐมวัยนอยกวา 2 ดาน  
ระดับ 1 : ไมมีการจัดทําแผนการจัดกระบวนการเรียนรูดังกลาวเลย 

มาตรฐานที่ 3 ดานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (ตอ) 
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ตัวชี้วัด 
 

 

เกณฑ/ระดับคะแนนการประเมิน 

 
มีการดําเนินการตาม
แผนการจัด
กระบวนการเรียนรูที่
พัฒนาความสามารถ
ตามวัยของเด็กปฐมวัย
ทางดานรางกาย ดาน
สังคม ดานอารมณ 
ดานการคิดและ
สติปญญา ดานภาษา 
ดานจริยธรรม และ
ดานการสรางสรรค 
 

 
ระดับ 5 : มีการดําเนินการตามแผนครบทั้ง 7 ดาน 

ระดับ 4 : มีการดําเนินการตามแผน  5 – 6  ดาน 
ระดับ 3 : มีการดําเนินการตามแผน   2 – 4  ดาน  
ระดับ 2 : มีการดําเนินงานตามแผนนอยกวา 2 ดาน  
ระดับ 1 : ไมมีการดําเนินการตามแผน 

 
มีวัสดุอุปกรณและสื่อ
การเรียนรูเพื่อสงเสริม
พัฒนาการเด็ก 

 
ระดับ 5 : มีวัสดุอุปกรณและสื่อการเรียนรูเพื่อสงเสริมพัฒนาการเด็กครบทุกดาน
อยางนอยดานละ 5 ช้ินขึ้นไปและอยูในสภาพสมบูรณ 
ระดับ 4 : มีวัสดุอุปกรณและสื่อการเรียนรูเพื่อสงเสริมพัฒนาการเด็กครบทุกดาน
อยางนอยดานละ 4 ช้ิน และอยูในสภาพสมบูรณ 
ระดับ 3 : มีวัสดุอุปกรณและสื่อการเรียนรูเพื่อสงเสริมพัฒนาการเด็กครบทุกดาน
อยางนอยดานละ 3 ช้ิน และอยูในสภาพสมบูรณ 
ระดับ 2 : มีวัสดุอุปกรณและสื่อการเรียนรูเพื่อสงเสริมพัฒนาการเด็กแตไมครบ          
ทุกดาน 

ระดับ 1 : ไมมีวัสดุอุปกรณและสื่อการเรียนรูเพื่อสงเสริมพัฒนาการเด็ก 
 

 
 
 
 
 
 
มาตรฐานที่ 3 ดานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (ตอ) 
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ตัวชี้วัด 
 

 

เกณฑ/ระดับคะแนนการประเมิน 

 
มีมุมการเรียนรูสําหรับ
ผูปกครอง 

 
ระดับ 5 : มีมุมการเรียนรูสําหรับผูปกครองซึ่งจัดทําไวเฉพาะ ซึ่งพบวามีการดูแล
เปนอยางดีและมีการดําเนินงานอยางตอเนื่อง 
ระดับ 4 : มีมุมการเรียนรูสําหรับผูปกครองซึ่งจัดทําไวเฉพาะ แตขาดการดูและอา
ใจใสหรือพบวาไมมีการดําเนินงานอยางตอเนื่อง 
ระดับ 3 : มีมุมการเรียนรูสําหรับผูปกครองที่จัดทําไวอยางคราว ๆ และมีรองรอย
ของการดําเนินงาน 
ระดับ 2 : มีมุมการเรียนรูสําหรับผูปกครองที่จัดทําไวอยางคราว ๆ แตไมมีรองรอย
ของการดําเนินงาน 
ระดับ 1 : ไมมีมุมการเรียนรูสําหรับผูปกครอง 

 

 
การจัดภาพแวดลอม
ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
...................................... 
จัดสภาพหองเรียนใหมี
แสงสวางและอากาศ
พอเพียง 

 
 
ระดับ 5 : อยูในสภาพดีมาก 
ระดับ 4 : อยูในสภาพดี 
ระดับ 3 : อยูในสภาพปานกลาง 
ระดับ 2 : อยูในสภาพที่ควรปรับปรุง 
ระดับ 1 : อยูในสภาพที่ตองเรงปรับปรุง 

 

มีการปองกันแมลง 
และพาหะนําโรค 

 

ระดับ 5 : อยูในสภาพดีมาก 
ระดับ 4 : อยูในสภาพดี 
ระดับ 3 : อยูในสภาพปานกลาง 
ระดับ 2 : อยูในสภาพที่ควรปรับปรุง 
ระดับ 1 : อยูในสภาพที่ตองเรงปรับปรุง 

 
จัดพื้นที่ใชสอยใน
หองเรียนไดสัดสวนที่
เหมาะสมกับจํานวน
เด็ก 

 
ระดับ 5 : อยูในสภาพดีมาก 
ระดับ 4 : อยูในสภาพดี 
ระดับ 3 : อยูในสภาพปานกลาง 
ระดับ 2 : อยูในสภาพที่ควรปรับปรุง 
ระดับ 1 : อยูในสภาพที่ตองเรงปรับปรุง 

มาตรฐานที่ 3 ดานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (ตอ) 
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ตัวชี้วัด 
 

 

เกณฑ/ระดับคะแนนการประเมิน 

      

หองน้ํา หองสวม  
ถูกสุขลักษณะ 
 

 

ระดับ 5 : อยูในสภาพดีมาก 
ระดับ 4 : อยูในสภาพดี 
ระดับ 3 : อยูในสภาพปานกลาง 
ระดับ 2 : อยูในสภาพที่ควรปรับปรุง 
ระดับ 1 : อยูในสภาพที่ตองเรงปรับปรุง 
 
 

มีการกําจัดขยะมูลฝอย 
ถูกสุขลักษณะ 

ระดับ 5 : มีการกําจัดขยะมูลฝอยถูกสุขลักษณะ เชน มีถังแยกขยะตามประเภทของ
ขยะที่อยูในสภาพที่ไดรับการดูแลเอาใจใสเปนอยางดี และมีบริการรับขนสงขยะ
จากหนวยงานที่เกี่ยวของเปนประจําทุกวัน 
ระดับ 4 : มีการกําจัดขยะมูลฝอยถูกสุขลักษณะ เชน มีถังแยกขยะตามประเภทของ
ขยะและมีการนําขยะไปทําลายนอกสถานที่ 
ระดับ 3 : มีการกําจัดขยะมูลฝอย เชน มีถังรองรับขยะ และมีการนําขยะไปทําลาย
นอกสถานที่ 
ระดับ 2 : มีการกําจัดขยะมูลฝอย เชน มีถังรองรับขยะ  แตวิธีการนําขยะไปทิ้งหรือ
ทําลายยังไมเปนระบบ 
ระดับ 1 : มีการกําจัดขยะมูลฝอย เชน มีถังรองรับขยะแตมีสภาพที่ไมสมบูรณและ
ไมไดรับการดูแลเอาใจใสเทาที่ควรหรือไมมีวิธีการกําจัดขยะมูลฝอยที่ถูก
สุขลักษณะ 

พ้ืนที่สนามเด็กเลน
และเครื่องเลนมีความ
เหมาะสมและ
ปลอดภัย 
 

ระดับ 5 : มีสนามเด็กเลนเปนเอกเทศ มีพ้ืนที่สนามและเครื่องเลนสนามพอเพียง
กับจํานวนเด็ก  ซึ่งมีสภาพที่เหมาะสมและมีความปลอดภัยสูง 
ระดับ 4 : มีสนามเด็กเลนเปนเอกเทศ มีพ้ืนที่สนามและเครื่องเลนสนามซึ่งมีสภาพ
ที่เหมาะสมและมีความปลอดภัย 
ระดับ 3 : มีสนามเด็กเลนเปนเอกเทศ แตมีพ้ืนที่สนามจํากัด  มีเครื่องเลนสนามซึ่งมี
สภาพที่เหมาะสมและมีความปลอดภัย 
ระดับ 2 : ไมมีสนามเด็กเลนเปนเอกเทศ มีเครื่องเลนสนามบางเล็กนอยและยังมี
สภาพดีวางอยูตามจุดตาง ๆ ภายในศูนยฯ 
ระดับ 1 : ไมมีสนามเด็กเลนเปนเอกเทศ มีเครื่องเลนสนามบางเล็กนอยแตอยูใน
สภาพไมสมบูรณ หรือไมมีสนามเด็กเลนและไมมีเครื่องเลนสนามเลย 
 

มาตรฐานที่ 3 ดานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (ตอ) 
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ตัวชี้วัด 
 

 

เกณฑ/ระดับคะแนนการประเมิน 

      

ดานโภชนาการ 

 
สถานที่เตรียมและ
หรือปรุงอาหาร 
ถูกสุขลักษณะ 
 
 
 

 

 
 
ระดับ 5 : อยูในสภาพดีมาก 
ระดับ 4 : อยูในสภาพดี 
ระดับ 3 : อยูในสภาพปานกลาง 
ระดับ 2 : อยูในสภาพที่ควรปรับปรุง 
ระดับ 1 : อยูในสภาพที่ตองเรงปรับปรุง 
 
 

 
อุปกรณและภาชนะใส 
อาหารปลอดภัยและ 
สะอาด 

 
ระดับ 5 : อยูในสภาพดีมาก 
ระดับ 4 : อยูในสภาพดี 
ระดับ 3 : อยูในสภาพปานกลาง 
ระดับ 2 : อยูในสภาพที่ควรปรับปรุง 
ระดับ 1 : อยูในสภาพที่ตองเรงปรับปรุง 
 

 
ผูประกอบและผูจัด 
เตรียมอาหารมี 
สุขอนามัยดี 
 

 
ระดับ 5 : อยูในสภาพดีมาก 
ระดับ 4 : อยูในสภาพดี 
ระดับ 3 : อยูในสภาพปานกลาง 
ระดับ 2 : อยูในสภาพที่ควรปรับปรุง 
ระดับ 1 : อยูในสภาพที่ตองเรงปรับปรุง 
 

 
น้ําดื่ม น้ําใช 
สะอาด พอเพียง 

 
ระดับ 5 : อยูในสภาพดีมาก 
ระดับ 4 : อยูในสภาพดี 
ระดับ 3 : อยูในสภาพปานกลาง 
ระดับ 2 : อยูในสภาพที่ควรปรับปรุง 
ระดับ 1 : อยูในสภาพที่ตองเรงปรับปรุง 

มาตรฐานที่ 3 ดานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (ตอ) 
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ตัวชี้วัด 
 

 

เกณฑ/ระดับคะแนนการประเมิน 

 
มีการใชเกลือเสริม 
ไอโอดีนหรือน้ําปลา 
เสริมไอโอดีนใน
อาหาร 

 
ระดับ 5 : อยูในสภาพดีมาก 
ระดับ 4 : อยูในสภาพดี 
ระดับ 3 : อยูในสภาพปานกลาง 
ระดับ 2 : อยูในสภาพที่ควรปรับปรุง 
ระดับ 1 : อยูในสภาพที่ตองเรงปรับปรุง  

นมที่ใหเด็กดื่มเปน 
นมรสจืดและไมหมด 
อายุ 

ระดับ 5 : อยูในสภาพดีมาก 
ระดับ 4 : อยูในสภาพดี 
ระดับ 3 : อยูในสภาพปานกลาง 
ระดับ 2 : อยูในสภาพที่ควรปรับปรุง 
ระดับ 1 : อยูในสภาพที่ตองเรงปรับปรุง 

 
ดานการดูแลสุขภาพ 
 
 
มีการตรวจสุขภาพ
ทั่วไปของเด็กทุกคน
ทุกวัน 
 

 
 
 
 
ระดับ 5 : พบวามีการตรวจสุขภาพเด็กทุกคนทุกวัน 
ระดับ 4 : พบวามีการตรวจสุขภาพเด็กอาทิตยละ 3 – 4    ครั้ง 
ระดับ 3 : พบวามีการตรวจสุขภาพเด็กอาทิตยละ 1 – 2 ครั้ง 
ระดับ 2 : พบวามีการตรวจสุขภาพเด็กต่ํากวาเดือนละ 2 ครั้ง 
ระดับ 1 : พบวาไมมีกิจกรรมการตรวจสุขภาพเด็ก 
 

 
มีการตรวจสุขภาพเด็ก 
ทุกคนปละสองครั้ง
จากเจาหนาที่ 
สาธารณสุข 

 
ระดับ 5 : พบวามีการดําเนินการมากกวาปละสองครั้ง 
ระดับ 4 : พบวามีการดําเนินการปละสองครั้ง 
ระดับ 3 : พบวามีการดําเนินการปละครั้ง 
ระดับ 2 : พบวามีการดําเนินการบางเปนบางป 
ระดับ 1 : พบวาไมมีการดําเนินการ 

 
 
มาตรฐานที่ 3 ดานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (ตอ) 
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ตัวชี้วัด 
 

 

เกณฑ/ระดับคะแนนการประเมิน 

 
มีการประเมินภาวะ 
โภชนาการเด็กทุกคน 
อยางนอยปละสองครั้ง 

 
ระดับ 5 : พบวามีการดําเนินการมากกวาปละสองครั้ง 
ระดับ 4 : พบวามีการดําเนินการปละสองครั้ง 
ระดับ 3 : พบวามีการดําเนินการปละครั้ง 
ระดับ 2 : พบวามีการดําเนินการบางเปนบางป 
ระดับ 1 : พบวาไมมีการดําเนินการ 
 

 
มาตรฐานที่ 4 ดานคุณภาพเด็กปฐมวัย 

 
 

ตัวชี้วัด 
 

 

เกณฑ/ระดับคะแนนการประเมิน 

 

ดานการพัฒนา
สมรรถนะตามวัย 

 
มีการจัดกิจกรรม
เกี่ยวกับความ
เคลื่อนไหวและสุข
ภาวะทางกายของเด็ก 

 
 
 
 

ระดับ 5 : พบวามีการดําเนินการมากกวา 5  กิจกรรม 
ระดับ 4 : พบวามีการดําเนินการ 4 – 5  กิจกรรม 
ระดับ 3 : พบวามีการดําเนินการ 2 – 3  กิจกรรม 
ระดับ 2 : พบวามีการดําเนินการนอยกวา 2 กิจกรรม 
ระดับ 1 : พบวาไมมีการดําเนินการ 
 

 
มีการจัดกิจกรรม
เกี่ยวกับการพัฒนาทาง
สังคมของเด็ก 

 
ระดับ 5 : พบวามีการดําเนินการตั้งแต 5  กิจกรรมขึ้นไป 
ระดับ 4 : พบวามีการดําเนินการ 4 – 5  กิจกรรม 
ระดับ 3 : พบวามีการดําเนินการ 2 – 3  กิจกรรม 
ระดับ 2 : พบวามีการดําเนินการนอยกวา 2 กิจกรรม 
ระดับ 1 : พบวาไมมีการดําเนินการ 
 

 
 

มาตรฐานที่ 4 ดานคุณภาพเด็กปฐมวัย (ตอ) 
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ตัวชี้วัด 
 

 

เกณฑ/ระดับคะแนนการประเมิน 

 

 
มีการจัดกิจกรรม
เกี่ยวกับการพัฒนาทาง
อารมณของเด็ก 

 
 

ระดับ 5 : พบวามีการดําเนินการมากกวา 5  กิจกรรม 
ระดับ 4 : พบวามีการดําเนินการ 4 – 5  กิจกรรม 
ระดับ 3 : พบวามีการดําเนินการ 2 – 3  กิจกรรม 
ระดับ 2 : พบวามีการดําเนินการนอยกวา 2 กิจกรรม 
ระดับ 1 : พบวาไมมีการดําเนินการ 
 

 
มีการจัดกิจกรรม
เกี่ยวกับการพัฒนาทาง
ภาษาของเด็ก 

 
ระดับ 5 : พบวามีการดําเนินการมากกวา 5  กิจกรรม 
ระดับ 4 : พบวามีการดําเนินการ 4 – 5  กิจกรรม 
ระดับ 3 : พบวามีการดําเนินการ 2 – 3  กิจกรรม 
ระดับ 2 : พบวามีการดําเนินการนอยกวา 2 กิจกรรม 
ระดับ 1 : พบวาไมมีการดําเนินการ 
 

 
มีการจัดกิจกรรม
เกี่ยวกับการพัฒนา
ทางการคิดและ
สติปญญาของเด็ก 

 

ระดับ 5 : พบวามีการดําเนินการมากกวา 5  กิจกรรม 
ระดับ 4 : พบวามีการดําเนินการ 4 – 5  กิจกรรม 
ระดับ 3 : พบวามีการดําเนินการ 2 – 3  กิจกรรม 
ระดับ 2 : พบวามีการดําเนินการนอยกวา 2 กิจกรรม 
ระดับ 1 : พบวาไมมีการดําเนินการ 
 

 
มีการจัดกิจกรรม
เกี่ยวกับการพัฒนาทาง
จริยธรรมของเด็ก 

 
ระดับ 5 : พบวามีการดําเนินการมากกวา 5  กิจกรรม 
ระดับ 4 : พบวามีการดําเนินการ 4 – 5  กิจกรรม 
ระดับ 3 : พบวามีการดําเนินการ 2 – 3  กิจกรรม 
ระดับ 2 : พบวามีการดําเนินการนอยกวา 2 กิจกรรม 
ระดับ 1 : พบวาไมมีการดําเนินการ 
 

 
 
 

มาตรฐานที่ 4 ดานคุณภาพเด็กปฐมวัย (ตอ) 
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ตัวชี้วัด 
 

 

เกณฑ/ระดับคะแนนการประเมิน 

 

มีการจัดกิจกรรม
เกี่ยวกับการพัฒนาทาง
ความคิดสรางสรรค
ของเด็ก 

 
ระดับ 5 : พบวามีการดําเนินการมากกวา 5  กิจกรรม 
ระดับ 4 : พบวามีการดําเนินการ 4 – 5  กิจกรรม 
ระดับ 3 : พบวามีการดําเนินการ 2 – 3  กิจกรรม 
ระดับ 2 : พบวามีการดําเนินการนอยกวา 2 กิจกรรม 
ระดับ 1 : พบวาไมมีการดําเนินการ 
 

มีการจัดกิจกรรม
เกี่ยวกับการพัฒนาทาง
ภาษาของเด็ก 

ระดับ 5 : พบวามีการดําเนินการมากกวา 5  กิจกรรม 
ระดับ 4 : พบวามีการดําเนินการ 4 – 5  กิจกรรม 
ระดับ 3 : พบวามีการดําเนินการ 2 – 3  กิจกรรม 
ระดับ 2 : พบวามีการดําเนินการนอยกวา 2 กิจกรรม 
ระดับ 1 : พบวาไมมีการดําเนินการ 

 
ดานสุขนิสัย สุขภาพ
กายและสุขภาพจิต 
 

 
มีการจัดกิจกรรม
เกี่ยวกับการพัฒนา
ทางการคิดและ
สติปญญาของเด็ก 

 
 
 
 
 
 
 
 

ระดับ 5 : พบวามีการดําเนินการมากกวา 5  กิจกรรม 
ระดับ 4 : พบวามีการดําเนินการ 4 – 5  กิจกรรม 
ระดับ 3 : พบวามีการดําเนินการ 2 – 3  กิจกรรม 
ระดับ 2 : พบวามีการดําเนินการนอยกวา 2 กิจกรรม 
ระดับ 1 : พบวาไมมีการดําเนินการ 
 

 
มีการบันทึกภาวะ
โภชนาการของเด็ก 

 
ระดับ 5 : พบวามีการบันทึกสม่ําเสมอและลงรายละเอียดดีมาก 
ระดับ 4 : พบวามีการบันทึกสม่ําเสมอและลงรายละเอียดดี 
ระดับ 3 : พบวามีการบันทึกสม่ําเสมอแตลงรายละเอียดนอย 
ระดับ 2 : พบวามีรองรอยการบันทึกแตไมมีความสม่ําเสมอ 
ระดับ 1 : พบวาไมมีการบันทึก 

 
มาตรฐานที่ 4 ดานคุณภาพเด็กปฐมวัย (ตอ) 
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ตัวชี้วัด 
 

 

เกณฑ/ระดับคะแนนการประเมิน 

 
ดานการปลูกฝง 
คุณธรรมจริยธรรม 
และคานิยมท่ีพึง 
ประสงค 
 

 
มีการจัดกิจกรรมการ
ปลูกฝงคุณธรรม 
จริยธรรม และคานิยม 
ที่พึงประสงค 8 
ประการของ
กระทรวงศึกษาธิการ
ใหกับเด็ก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระดับ 5 : พบวามีการดําเนินการครบทั้ง 8 กิจกรรม 
ระดับ 4 : พบวามีการดําเนินการ 6 – 7  กิจกรรม 
ระดับ 3 : พบวามีการดําเนินการ  4 – 5   กิจกรรม 
ระดับ 2 : พบวามีการดําเนินการนอยกวา 4  กิจกรรม 
ระดับ 1 : พบวาไมมีการดําเนินการ 
 

 
มีการจัดกิจกรรม 
ยกยองนักเรียนที่มี 
คุณธรรม จริยธรรม 
และคานิยมที่พึง 
ประสงคตามเกณฑที่ 
กําหนด 
 

 
ระดับ 5 : พบวามีการดําเนินการมากกวาปละครั้งและมีหลักฐานประกอบชัดเจน 
ระดับ 4 : พบวามีการดําเนินการปละครั้งและมีหลักฐานประกอบชัดเจน 
ระดับ 3 : พบวามีการดําเนินการในบางปและมีหลักฐานประกอบ 
ระดับ 2 : พบวามีรองรอยการดําเนินการแตหลักฐานยังไมชัดเจน 
ระดับ 1 : พบวาไมมีการดําเนินการ 

 
 
 
 
 

 
 
 
มาตรฐานที่ 5 ดานการสรางเครือขายและการมีสวนรวม 
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ตัวชี้วัด 
 

 

เกณฑ/ระดับคะแนนการประเมิน 

 
มีการจัดกิจกรรมการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู
รวมกันในชุมชน
ระหวางพอแม ผูดูแล
เด็ก และเจาหนาที่ 
ที่เกี่ยวของกับการ
พัฒนาเด็ก 
 
 
 
 

 
ระดับ 5 : มีการจัดกิจกรรมมากกวาภาคเรียนละ 2  ครั้ง โดยมีกิจกรรมที่หลากหลาย   
มีเอกสารและมีภาพประกอบที่แสดงใหเห็นถึงการดําเนินการไดอยางชัดเจนทุก
กิจกรรม 
ระดับ 4 : มีการจัดกิจกรรมภาคเรียนละ 2  ครั้ง  มีเอกสารและมีภาพประกอบที่
แสดงใหเห็นถึงการดําเนินการไดอยางชัดเจน 
ระดับ 3 : มีการจัดกิจกรรมภาคเรียนละ 1 ครั้ง  มีเอกสารหรือมีภาพประกอบอยาง
ใดอยางหนึ่งที่แสดงใหเห็นถึงการดําเนินการ 
ระดับ 2 : มีการจัดกิจกรรมภาคเรียนละ 1 ครั้ง  มีเอกสารหรือภาพประกอบอยางใด
อยางหนึ่งที่แสดงใหเห็นถึงการดําเนินการแตขาดความสมบูรณในรายละเอียด 
ระดับ 1 : ไมมีการจัดกิจกรรมดังกลาวเลย           
 

 
มีการจัดใหศูนยพัฒนา
เด็กเล็กเปนแหลง
ความรูและบริการ
ชุมชนในเรื่องการ
พัฒนาเด็ก 
 
 
 
 
 

 
ระดับ 5 : มีการดําเนินการโดยมีกิจกรรมที่หลากหลาย   มีเอกสารและมีภาพ 
ประกอบที่แสดงใหเห็นถึงการดําเนินการไดอยางชัดเจนทุกกิจกรรม 
ระดับ 4 : มีการดําเนินการโดยมีเอกสารและมีภาพประกอบที่แสดงใหเห็นถึงการ
ดําเนินการไดอยางชัดเจน 
ระดับ 3 : มีการดาํเนินการโดยมีเอกสารหรือมีภาพประกอบอยางใดอยางหนึ่งที่
แสดงใหเห็นถึงการดําเนินการ 
ระดับ 2 : มีการดําเนินการโดยมีเอกสารหรือภาพประกอบอยางใดอยางหนึ่งที่แสดง
ใหเห็นถึงการดําเนินการแตขาดความสมบูรณในรายละเอียด 
ระดับ 1 : ไมมีการจัดกิจกรรมดังกลาวเลย       
     
 

 
 

 
 
 
 
 เคร่ืองมือการวิจัยฉบับที่ 2 
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แบบบันทึกการสังเกตความกาวหนาของโครงการ 
การวิจัยเร่ือง  การจัดการศึกษาปฐมวัยขององคการบริหารสวนตําบลดวยหลักองครวม:  

กรณีศูนยพัฒนาเด็กเล็กดงพอง องคการบริหารสวนตําบลศิลา จังหวัดขอนแกน 
 

 
คําชี้แจง 
 แบบบันทึกการสังเกตความกาวหนาของโครงการฉบับนี้ ใชสําหรับทีมแกนนําเพื่อบันทึกผลการ
ดําเนินงานในระหวางการดําเนินการ โดยมีจุดมุงหมายเพื่อติดตามและตรวจสอบความกาวหนาในการดําเนินงาน
โครงการเปนระยะ ๆ โดยการบันทึกตามสภาพจริงที่พบเห็นจากการตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน หรืออื่นๆ   
ที่เกี่ยวของกับการดําเนินงาน เชน บันทึกการดําเนินงาน ภาพประกอบ และเอกสารอื่น ๆ  ที่แสดงใหเห็นถึงวิธีการ
ดําเนินงาน  รวมทั้งใชวิธีการสังเกต และการสัมภาษณเพิ่มเติมเพื่อใหการสังเกตและบันทึกมีความสมบูรณ 
มากยิ่งขึ้น  

กอนการบันทึก ผูบันทึกทําการบันทึกขอมูลดังนี้ 
                    วันเดือนปที่บันทึก   วันที่............................เดือน................................................พ.ศ.......................... 
     ระหวางเวลา........................................................น.  ถึง  เวลา............................................................น. 
     ช่ือผูบันทึก............................................................................................................................................. 
 

บันทึกผลการดําเนินงาน 
 สวนที่ 1 : ขอมูลเบื้องตนเกี่ยวกับโครงการ 
    โครงการที่.....................ช่ือโครงการ...................................................................................
ระยะเวลาดําเนินการ..................................................................................ผูรับผิดชอบโครงการ.............................. 
 
 สวนที่ 2 : บันทึกความกาวหนาของโครงการ 
    1) วิธีการจัดกิจกรรมของโครงการเปนไปตามแผนที่ไดวางไวหรือไม?  อยางไร? 
         ............................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................
    2) ความกาวหนาของโครงการเปนอยางไร?  
         ............................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 
    3) กิจกรรมที่จัดทําบรรลุวัตถุประสงคที่กําหนดไวในโครงการหรือไม? อยางไร ?  
         ............................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................... 
    4) ปญหา หรืออุปสรรคที่เกิดขึ้นมีหรือไม? อยางไร?  
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         ............................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 
    5)  การใชทรัพยากรทางการบริหารตาง ๆ คือ  คน เงิน วัสดุอุปกรณ และการจัดการในการนํา
แผนปฏิบัติการสูการปฏิบัติ ไดผลเปนอยางไร? มีสิ่งใดที่ตองปรับปรุงแกไขหรือไม?  
         ............................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 
    6) การปฏิบัติงานภายใตบริบทของ “หลักองครวม” มีการดําเนินการอยางไร? และไดผล
หรือไมไดผลอยางไร?    
         ............................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 
 

สรุปผลการประเมิน 
 จุดเดนโครงการ 
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................... 

จุดออนโครงการ 
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................  

จุดที่ควรพัฒนา 
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................... 
 

สรุป (เขียนความเรียง) 
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................... 
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แบบประเมินโครงการ 

การวิจัยเร่ือง  การจัดการศึกษาปฐมวัยขององคการบริหารสวนตําบลดวยหลักองครวม:  
กรณีศูนยพัฒนาเด็กเล็กดงพอง องคการบริหารสวนตําบลศิลา จังหวัดขอนแกน 

 

 
คําชี้แจง 
 แบบประเมินโครงการนี้ ใชสําหรับทีมแกนนําเพื่อบันทึกผลการประเมินสภาพดําเนินงานเมื่อสิ้นสุด
โครงการ โดยมีจุดมุงหมายเพื่อสรุปและประเมินผลการดําเนินงานโครงการตามวัตถุประสงคที่ไดกําหนดไว โดย
ใหมีการบันทึกและประเมินตามสภาพจริงที่พบเห็นจากการตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน หรืออื่น ๆ  ที่เกี่ยวของกับ
การดําเนินงาน เชน บันทึกการดําเนินงาน ภาพประกอบ และเอกสารอื่น ๆ  ที่แสดงใหเห็นถึงวิธีการดําเนินงาน  
รวมทั้งใชวิธีการสังเกต และการสัมภาษณเพิ่มเติมเพื่อใหการประเมินมีความสมบูรณมากยิ่งขึ้น  
 

กอนการประเมิน ผูประเมินบันทึกขอมูลดังนี้ 
     วันเดือนปที่ประเมิน   วันที่............................เดือน................................................พ.ศ.......................... 
     ระหวางเวลา........................................................น.  ถึง  เวลา............................................................น. 
     ช่ือผูประเมิน.......................................................................................................................................... 

 

บันทึกผลการประเมิน 
 

 สวนที่ 1 : ขอมูลเบื้องตนเกี่ยวกับโครงการ 
    โครงการที่.....................ช่ือโครงการ...................................................................................
ระยะเวลาดําเนินการ..................................................................................ผูรับผิดชอบโครงการ.............................. 
 
 สวนที่ 2 : บันทึกผลการดําเนินงานโครงการ 
 

    1) โครงการบรรลุวัตถุประสงคที่กําหนดไวมากนอยเพียงใด? 
         ............................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................
    2) วิธีการและกิจกรรมของโครงการตามที่ไดวางแผนไวไดดําเนินการครบถวนหรือไม? 
อยางไร?  
         ............................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................  
................................................................................................................................................................................... 
    3) ผลที่เกิดขึ้นจากการนําโครงการไปปฏิบัติเปนอยางไร?   

เคร่ืองมือการวิจัยฉบับที่ 3
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         ............................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................  
................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................  
................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 
 
    4) ปญหา หรืออุปสรรคที่เกิดขึ้นมีหรือไม? อยางไร?  
         ............................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................  
................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................  
................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 
 
    5)  การใชทรัพยากรตาง ๆ ทางการบริหารตาง ๆ คือ  คน เงิน วัสดุอุปกรณ และการจัดการใน
การนําแผนปฏิบัติการสูการปฏิบัติ ไดผลเปนอยางไร? มีสิ่งใดที่ตองปรับปรุงแกไขหรือไม?  
         ............................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................  
................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................  
................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 
 
    6) การปฏิบัติงานภายใตบริบทของ “หลักองครวม” มีการดําเนินการอยางไร? และไดผล
หรือไมไดผลอยางไร?    
         ............................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................  
................................................................................................................................................................................... 
สรุปผลการประเมิน 
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 จุดเดนโครงการ 
...................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................... 
……………………………………………………………………………………………………………………... 
 

จุดออนโครงการ 
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................  

จุดที่ควรพัฒนา 
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................... 
 
สรุป (เขียนความเรียง) 
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................  
...................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................  
...................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................... 
 
 
 
 
 
 

 
เคร่ืองมือการวิจัยฉบับที่ 4
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แบบสัมภาษณเชิงลึก 
การวิจัยเร่ือง  การจัดการศึกษาปฐมวัยขององคการบริหารสวนตําบลดวยหลักองครวม:  

กรณีศูนยพัฒนาเด็กเล็กดงพอง องคการบริหารสวนตําบลศิลา จังหวัดขอนแกน 
 

คําชี้แจง 
 แบบสัมภาษณเชิงลึกฉบับนี้ใชสําหรับการสัมภาษณทีมแกนนําในขั้นตอนการปฏิบัติ (acting) ภายหลัง
จากที่ไดมีการนําแผนปฏิบัติการ (action plan) ลงสูการปฏิบัติแลว โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปรากฏการณของ
การปฏิบัติ  การเปลี่ยนแปลง การเรียน รูจากการกระทําทั้งระดับตัวบุคคล ระดับกลุมบุคคล และระดับองคการ 
และความรูใหมที่เกิดขึ้นจากการใชแผนปฏิบัติการที่ถือเปนตัวสอดแทรกหลัก และใชหลักองครวมที่ถือเปนตัว
สอดแทรกเสริมไปปฏิบัติ 
 
ขั้นนํา 
 1. เริ่มจากการสรางความคุนเคย  ตอดวยผูสัมภาษณแนะนําตนเอง   
 2. แจงวัตถุประสงคในการสัมภาษณ ขออนุญาตเริ่มการสัมภาษณและบันทึกเทป โดยขอใหผูถูก
สัมภาษณแสดงความคิดเห็น และขอเท็จจริงอยางอิสระเพื่อประโยชนตอการจัดการศึกษาปฐมวัยขององคการ
บริหารสวนตําบลดวยหลักองครวม 
 

ขั้นสัมภาษณ 
 ผูสัมภาษณเลือกใชคําถามจากคําถามการวิจัยเปนหลัก และจะปรับใหเหมาะสมกับผูใหสัมภาษณที่เปน
ทีมแกนนํา 

 

รายการคําถาม 
 

 

1. ทานคิดวา การนําทางเลือกที่ประเมินไดไปปฏิบัติโดยใชแผนปฏิบัติการที่ถือเปนตัวสอดแทรกหลัก (main  
     intervention) และใชหลักองครวมมาเปนตัวสอดแทรกเสริม (additional Intervention) มีปรากฏการณการ 
    ปฏิบัติอะไรเกิดขึ้น? และอยางไร? 
2. ทานคิดวา ปรากฏการณการปฏิบัติที่เกิดขึ้นไดสงผลตอการเปลี่ยนแปลงเพียงใดตอ 
     2.1 ระดับตัวบุคคล 
     2.2  ระดับกลุมบุคคล      
     2.3  ระดับองคการ 
3. ทานคิดวาการจัดการศึกษาปฐมวัยขององคการบริหารสวนตําบลดวยหลักองครวมในครั้งนี้ ตัวบุคคล 
    กลุมบุคคล และองคการ เกิดการเรียนรู  หรือองคความรูอะไรจากการปฏิบัติรวมในการนําเอาแผนปฏิบัติการ 
    ที่ถือเปนตัวสอดแทรกหลัก และใชหลักองครวมมาใชเปนตัวสอดแทรกนั้น  
 

ขั้นสรุปผลการสัมภาษณ 
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 1. ผูสัมภาษณกลาวขอบคุณที่ผูถูกสัมภาษณใหขอมูลเพื่อเปนประโยชนตอการจัดการศึกษาปฐมวัยของ
องคการบริหารสวนตําบลดวยหลักองครวม 
 2. ผูสัมภาษณสรุปผลการสัมภาษณ และสอบถามผูถูกสัมภาษณวาถูกตองตามที่ใหสัมภาษณหรือไม? 
หรือมีอะไรเพิ่มเติม? 
 3. กลาวขอบคุณ / ปดการสัมภาษณ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ค 
รายชื่อผูรวมวิจัย 
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รายชื่อผูรวมวิจัย 
 

 
คนที่ 

 
ชื่อ - สกุล 

 
ท่ีอยู 

 
1 นายยอดยิ่ง     จันทนพิมพ 242 หมู 8   ต.ศิลา  อ.เมือง  จ.ขอนแกน  40000 
2 นายชยานนท     มนเพียรจันทร 164 หมู 17   ต.ศิลา  อ.เมือง  จ.ขอนแกน  40000 
3 นางสาวสุชานันท     พรหมกัณฑ 26/1 หมู 22   ต.ศิลา  อ.เมือง  จ.ขอนแกน  40000 
4 นายพินัย     หลาสุด 41 หมู 10   ต.ศิลา  อ.เมือง  จ.ขอนแกน  40000 
5 นางรักเล     ปาละสานต 133/8 หมู 4  ต.ในเมือง  อ.เมือง  จ.ขอนแกน 40000 
6 นางบัวผัน     จันทรโฮง 74 หมู 10   ต.ศิลา  อ.เมือง  จ.ขอนแกน  40000 
7 นางระพีพรรณ     รามคํา 83 หมู 10   ต.ศิลา  อ.เมือง  จ.ขอนแกน  40000 
8 นายวรเทพ     มุงหมาย 18 ม.10   ต.ศิลา  อ.เมือง  จ.ขอนแกน  40000 
9 นางรัดดดา     เศรษฐระนา 45/1 หมู 10   ต.ศิลา  อ.เมือง  จ.ขอนแกน  40000 
10 นายอภินัทธ     จันทะโสดา 66/1 หมู 10   ต.ศิลา  อ.เมือง  จ.ขอนแกน  40000 
11 นางนรัญญา    จันทาสีกา 30 หมู 10   ต.ศิลา  อ.เมือง  จ.ขอนแกน  40000 
12 นางโสภารัตน     สีละโคตร 42/1 หมู 10   ต.ศิลา  อ.เมือง  จ.ขอนแกน  40000 
13 นางสมฤดี     พ้ืนชมภู 395 หมู 15   ต.ศิลา  อ.เมือง  จ.ขอนแกน  40000 
14 นางสาวสมจิต     จันทะโสดา 25 หมู 10   ต.ศิลา  อ.เมือง  จ.ขอนแกน  40000 
15 นางลาวะดี     กําลังทวี 870 หมู 26   ต.ศิลา  อ.เมือง  จ.ขอนแกน  40000 
16 นางสมพร     บุตรพุฒ 5 หมู 22   ต.ศิลา  อ.เมือง  จ.ขอนแกน  40000 
17 นายกริช     กองทอง 165/4 หมู 20  ต.ศิลา  อ.เมือง  จ.ขอนแกน  40000  
18 นางสาวขวัญใจ     โพธิรุด 79 หมู 10   ต.ศิลา  อ.เมือง  จ.ขอนแกน  40000 
19 นางทองดาว     อุปทุม 101 หมู 10   ต.ศิลา  อ.เมือง  จ.ขอนแกน  40000 
20 นายชัย     ปสสาวะโท 25 หมู 10    ต.ศิลา  อ.เมือง  จ.ขอนแกน  40000 
21 นายชาลี     สีละคุณ 61 หมู 10   ต.ศิลา  อ.เมือง  จ.ขอนแกน  40000 
22 นายเลี่ยม     สีสา 237 หมู 10   ต.ศิลา  อ.เมือง  จ.ขอนแกน  40000 
23 นางสาวชนิดา     สีละคุณ 61 หมู 10    ต.ศิลา  อ.เมือง  จ.ขอนแกน  40000 
24 นายรัตติกาล     ตาบานดู 80 หมู 10  ตําบลศิลา  อ.เมือง  จ.ขอนแกน 40000 
25 นางสมหมาย     โพธิรุด 8 หมู 10   ต.ศิลา  อ.เมือง  จ.ขอนแกน  40000 
26 นางสาวดวงตา     สางเสาร 94 หมู 10   ต.ศิลา  อ.เมือง  จ.ขอนแกน  40000 
27 นางธนพร     ตระกาลไทย 116 หมู 8   ต.ศิลา  อ.เมือง  จ.ขอนแกน  40000 
28 นายสุรัตน     จันทาสีกา 150 หมู10   ต.ศิลา  อ.เมือง  จ.ขอนแกน  40000 
29 นางนุชจรินทร     พลทองสถิตย 106/1 หมู 2   ต.ศิลา  อ.เมือง  จ.ขอนแกน  40000 
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รายชื่อผูรวมวิจัย (ตอ) 
 

 
คนที่ 

 
ชื่อ - สกุล 

 
ท่ีอยู 

 
30 นายสุริยา     โพธิรุด 8 หมู 10   ต.ศิลา  อ.เมือง  จ.ขอนแกน  40000 
31 นายปฏิพัทธิ์     ดาบดามแกว 336 หมู 22  ต.บานเปด อ.เมือง จ.ขอนแกน 40000 
32 นางศิริวรรณ     ฟองสวัสดิ์ 200 หมู 10   ต.ศิลา  อ.เมือง  จ.ขอนแกน  40000 
33 นางมัลติกา     ทะสา 80 หมู 10   ต.ศิลา  อ.เมือง  จ.ขอนแกน  40000 
34 นางบุตรดี     โนนทะรัตน 166 หมู 10   ต.ศิลา  อ.เมือง  จ.ขอนแกน  40000 
35 นางสาวชนิดา     ผาจันทร 61 หมู 10   ต.ศิลา  อ.เมือง  จ.ขอนแกน  40000 
36 นางจีรภา   กานพรหมมา 43/1 หมู 10    ต.ศิลา  อ.เมือง  จ.ขอนแกน  40000 
37 นางมันทนา  สมอุมจารย 191 หมู 10   ต.ศิลา  อ.เมือง  จ.ขอนแกน  40000 
38 นางเสาวนิตย     ดาบดามแกว 336 หมู 22  ต.บานเปด อ.เมือง จ.ขอนแกน 40000 
39 นางพิชามญชุ     วุทธิสิทธิ ์ 3 ถ.ชวนช่ืน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแกน 40000 
40 นายวิมล     ศรีละโคตร 21 หมู 10   ต.ศิลา  อ.เมือง  จ.ขอนแกน  40000 
41 นางสาวจรรยา     แสนสมบัติ 38 หมู 4   ต.ศิลา  อ.เมือง  จ.ขอนแกน  40000 
42 นางนิรมล     อําไธสง 889 หมู 14 ต.ศิลา  อ.เมือง  จ.ขอนแกน  40000 
43 นางสาวมุจรินทร     ปุงมา 167 หมู 10   ต.ศิลา  อ.เมือง  จ.ขอนแกน  40000 
44 นางโสดา    คําแพง 109 หมู 10   ต.ศิลา  อ.เมือง  จ.ขอนแกน  40000 
45 นางณัฐมน     จันทะโสดา 66/1 หมู 10   ต.ศิลา  อ.เมือง  จ.ขอนแกน  40000 
46 นางรุจิษยา     ศิริปญญา 56 หมู 10   ต.ศิลา  อ.เมือง  จ.ขอนแกน  40000 
47 นายณรงค     มูลมอม 74 หมู 10   ต.ศิลา  อ.เมือง  จ.ขอนแกน  40000 
48 นางสาวปนัดดา     รามคํา 83 หมู 10   ต.ศิลา  อ.เมือง  จ.ขอนแกน  40000 
49 นางสาวอภิญญา     กงทอง 156 หมู 10   ต.ศิลา  อ.เมือง  จ.ขอนแกน  40000 
50 นางสมหมาย     ปราบสิมา 109 หมู 10   ต.ศิลา  อ.เมือง  จ.ขอนแกน  40000 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ง 
เอกสารประกอบการบรรยาย 

แนวคิดเชงิเทคนิคตางๆ สาํหรับผูรวมวิจัย 
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สําหรับการวิจัยเร่ือง “การจัดการศึกษาปฐมวัยขององคการบริหาร 
สวนตําบลดวยหลักองครวม: กรณีศูนยพัฒนาเด็กเล็กดงพอง 

องคการบริหารสวนตําบลศิลา จังหวัดขอนแกน” 

 

รวบรวมโดย  ชยานนท  มนเพียรจันทร 
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 เอกสารฉบับนี้จัดทําขึ้นสําหรับผูรวมวิจัยในโครงการวิจัยเร่ือง “การจัดการศึกษาปฐมวัย
ขององคการบริหารสวนตําบลดวยหลักองครวม: กรณีศูนยพัฒนาเด็กเล็กดงพอง องคการบริหาร
สวนตําบลศิลา จังหวัดขอนแกน  ซ่ึงผูวิจัยไดจัดทําขึ้นเพื่อใชเปนเอกสารประกอบการดําเนินงาน
เพื่อใหผูรวมวิจัยไดใชเปนแนวทางในการดําเนินการรวมกันในทุกขั้นตอนของการวิจัย  โดยขอมูล
ตาง ๆ ที่ปรากฏอยูในเอกสารนี้เกิดจากการรวบรวมเอาแนวคิด และผลงานของนักวิชาการหลาย ๆ 
ทานมารวมเขาไวดวยกันซึ่งถือเปนอีกทางเลือกหนึ่งของการนํามาใชสําหรับการวิจัยในครั้งนี้ 
 ทั้งนี้  ผูวิจัยหวังเปนอยางยิ่งวาเอกสารฉบับนี้คงจะเปนแนวทางที่ดีสําหรับใหผูรวมวิจัยตาม
โครงการฯ ไดมีไวศึกษาเพื่อใหเกิดความรู ความเขาใจ อันจะนําไปสูการปฏิบัติไดอยางถูกตอง
ตรงกัน 
 

  ชยานนท   มนเพียรจันทร 
ตุลาคม  2553 
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ขอเสนอแนวคิดและแนวปฏิบัติ 
เพ่ือการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม 

 
วิโรจน  สารรัตนะ  (2553) กลาววา การวิจัยในปจจุบันจําแนกออกไดเปน 3 ประเภท คือ  

1) การวิจัยเชิงปริมาณ อิงกับปรัชญาปฏิฐานนิยมหรือประจักษนิยม (positivism/empiricism) เนน
การศึกษาความสัมพันธเชิงเหตุและผลของตัวแปร (cause-effect relationships) 2) การวิจัยเชิง
คุณภาพ อิงกับปรัชญาโครงสรางนิยมหรือปรากฏการณนิยม (constructivism/phenomenologicalism) 
เนนการศึกษาเชิงพรรณนาเพื่อทําความเขาใจในสิ่งที่เปนอยูและความหมายของสิ่งนั้น และ 3) การ
วิจัยเชิงปฏิบัติการ อิงกับปรัชญาของทฤษฎีสังคมเชิงวิพากษ (critical social theory) และทฤษฎีหลัง
สมัยใหมนิยม (theories of postmodernism) ดังนั้น การใหขอเสนอแนวคิดและแนวปฏิบัติการวิจัย
เชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมในที่นี้ จะคํานึงถึงกระบวนทัศนที่เปนรากฐานการแสวงหาความรู
และความจริงตามปรัชญาหรือวิธีคิดของทฤษฎีสังคมเชิงวิพากษ และทฤษฎีหลังสมัยใหมนิยมเปน
เบื้องตน จากนั้นจะคํานึงถึง 10 หลักการ 10 จรรยาบรรณ และ 10 บทบาทของผูวิจัย รวมทั้งแนวคิด
การพัฒนาเทคโนโลยีแบบมีสวนรวม และแนวคิดการพัฒนาแนววัฒนธรรมชุมชนที่นํามากลาวถึง
ขางตน ตลอดจนแนวคิดสําคัญของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมดังกลาวขางตน  และใน
กรณีกระบวนทัศนที่เปนรากฐานการแสวงหาความรูและความจริงตามปรัชญาตามที่กลาวถึงใน
ขางตนนั้นถือวาการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมเปนวิธีการวิจัยตามกระบวนทัศนของการวิจัย
ภายใตแนวคิดทฤษฎีสังคมเชิงวิพากษ (critical social theory)  เปนการวิจัยที่ใชวิธีวิทยาศาสตร
บางสวน  แตใชวิธีปฏิบัติการแบบมีสวนรวม (participatory action approach) ระหวางผูวิจัยกับ 
ผูรวมวิจัยเพื่อผูปฏิบัติแกไขปรับปรุงสภาพของตนเอง โดยมีขอสรุปลักษณะสําคัญที่นํามาใช
อธิบายหรือช้ีนําแนวการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม ดังนี้ 

1) ปฏิเสธความคิดที่วาความรูและความจริงแยกขาดจากระบบคุณคา (set of values) และ
ตัวตนของผูแสวงหาความรูและความจริง ซ่ึงนัยหนึ่งก็คือการปฏิเสธวิธีคิดแบบปฏิฐานนิยมที่
แยกตัวผูแสวงหาออกจากความรูและความจริง  

2) เปาหมายของการแสวงหาความรูและความจริงไมใชตัวความรูและความจริงนั้นๆ แต
คือการนําความรูและความจริงที่ไดมาไปใชในการแกปญหา และสรางการเปลี่ยนแปลง 

3) เปนลักษณะของสํานักคิด “ปฏิบัตินิยม” (pragmatism) ที่ใหความหมายของ “ความรู” 
วาเปน “กระบวนการ” แสวงหาความจริง ดังนั้น จุดมุงเนนจึงไมไดอยูที่ผลลัพธแบบตายตัว แตอยูที่
องคประกอบตางๆ อาทิ วิธีการ การปรับเปลี่ยน ฯลฯ ที่เกิดขึ้นในกระบวนการแสวงหาความรูและ
ความจริง 
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4) กระบวนการแสวงหาความรูและความจริงดังกลาว เร่ิมตนที่การตั้งคําถามหรือมองไป
ที่ปญหาที่เกิดขึ้น แลวจึงสรางกระบวนการที่นําไปสูการตอบคําถาม หรือแกปญหานั้นๆ และปญหา
ในความหมายนี้ก็ไมใชปญหาหรือคําถามในเชิงปรัชญาหากเปนปญหาในเชิงปฏิบัติ (practical 
problem) 

5) ส่ิงที่สํานักคิดนี้ใหความสําคัญอีกประการหนึ่งก็คือ ในกระบวนการแกปญหานั้นจะ
เกิดปญหาหรือคําถามอื่นๆ ขึ้น ผลลัพธของคําถามแรกก็จะเปนพื้นฐานในเชิงวิธีการและทฤษฎี
สําหรับการตอบคําถามใหมที่เกิดขึ้น 

6) สํานักคิดนี้เชื่อวากระบวนการแสวงหาความรูไมไดมีเปาหมายในการแสวงหาคําตอบ
แบบเบ็ดเสร็จ หากเปนกระบวนการเรียนรูที่นําไปสูการแกปญหาในเชิงปฏิบัติใหดียิ่งขึ้น และเพื่อ
นําไปสูการแกปญหาในสังคมที่กําลังเปลี่ยนแปลงและซับซอนยิ่งขึ้น ดังนั้น “ความรู” ภายใตวิธีคิด
ปฏิบัตินิยมจึงหมายถึง “การเรียนรูเพื่อที่รู”  อันจะนําไปสู “การคิด” วิธีการแกปญหาที่ดียิ่งขึ้น และ
นักคิดปฏิบัตินิยมก็ไมตัดสินสิ่งที่ตนคนพบตอคําถามหรือปญหาหนึ่งๆ วา “ถูก” หรือ “ผิด”แตจะ
เรียกสิ่งนั้นวา “ความจริงชั่วขณะ” (temporary truth) ทั้งนี้ก็เพราะเมื่อเวลาผานไปและสังคม
เปลี่ยนไป คําตอบที่เกิดขึ้น ณ เวลาหนึ่ง ก็จะลาสมัยและไมใชคําตอบสําหรับเวลาใหมที่ตามมา 

7) กระบวนการตอบคําถามหรือแกปญหาที่ สําคัญของสํานักคิดปฏิบัตินิยม  เปน
กระบวนการที่ตั้งอยูบน “การไมเห็นพองรวมกัน” (disagreement) หรือที่เรียกวา dialectic inquiry 
หรือ “กระบวนการเขาถึงความรูแบบวิธีวิภาษ” โดยวิธีการเชนนี้เปนวิธีการที่ใหนักวิจัย 2 กลุม 
ศึกษาในสิ่งเดียวกัน จากนั้นจึงใหทั้งสองวิจารณซ่ึงกันและกัน วิธีการนี้จะทําใหทั้งสองกลุมได
มองเห็น “ตําแหนงแหงที่ในเชิงญาณวิทยา” (epistemological position) ของตน กลาวคือทั้งสองจะ
มองเห็นสมมติฐานและโลกทัศนที่กํากับกระบวนการแสวงหาความรู รวมทั้ง มองเห็นขอจํากัดและ
จิตสํานึกที่ผิดพลาด (false consciousness) ในวิธีการของตน กระบวนการเชนนี้จึงไมมีจุดสิ้นสุด 
(endpoint) หากเปนการเรียนรูกระบวนการในการแกไขปญหาหรือแสวงหาคําตอบใหดียิ่งขึ้นไป 
และดวยวิธีคิดเชนนี้ เองที่ทําใหนักคิดสํานักปฏิบัตินิยมและทฤษฎีสังคมเชิงวิพากษเห็นวา
กระบวนการเขาถึงความรูนั้นไมสามารถแยกขาดจากตัวนักวิจัยและบริบททางสังคม  

8)  “ภววิทยา” ของทฤษฎีสังคมเชิงวิพากษเปนภววิทยาที่เห็นวาความรูและความจริงนั้น
ไมไดไรเดียงสาแตมีลักษณะ “อัตวิสัย” (subjective) ซ่ึงหมายถึงวาความรูและความจริงไมไดปลอด
จากระบบคุณคาที่ผูเชื่อที่วาภาวะของผูแสวงหาความรูและความจริงสงผลตอความรูและความจริง
นั้นๆ แสวงหาเชื่อถือ ดังนั้น“ญาณวิทยา” ของทฤษฎีสังคมเชิงวิพากษจึงเปนญาณวิทยาที่ยืนอยูบน
ความเชื่อที่วาภาวะของผูแสวงหาความรูและความจริงสงผลตอความรูและความจริงนั้นๆ 
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ในกรณีกระบวนทัศนเปนรากฐานการแสวงหาความรู/ความจริงตามปรัชญาหรือวิธีคิดของ
ทฤษฎีหลังสมัยใหมนิยม (postmodernism)  มีขอสรุปลักษณะสําคัญที่นํามาใชอธิบายหรือช้ีนําแนว
การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม ดังนี้ 1) ส่ิงที่รับรูวาเปนความรูและความจริงในโลกนี้นั้นคือ
ส่ิงที่ถูกประกอบสรางขึ้นมาดวยอุดมการณ (ideology) และกระบวนการชุดหนึ่งๆ  2) ความรูที่มี
ลักษณะพึงประสงคคือความรูที่มีลักษณะเฉพาะทองถ่ิน หลากหลาย ใชการวิเคราะหระดับจุลภาค 
และเปนเรื่องเลาในขอบเขตแคบๆ (little narrative) เขาเสนอใหเปลี่ยนโลกทัศนตอความรูเสียใหม
จากวิทยาศาสตรแบบกลไกของ Isaac Newton ที่เห็นวาจักรวาลมีความคงที่ โลกทัศนยุคใหมจะตอง
เปลี่ยนไป เราอยูในโลกที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ดังนั้น ความรูอยางดีที่สุดจึงเปนความรูแบบ
ช่ัวคราวที่ตองปรับเปลี่ยนอยูเสมอ แมแตในวิทยาศาสตรธรรมชาติเอง ความรูในยุคหลังๆ ก็ได
แสดงใหเห็นชัดวาความคิดแบบ Isaac Newton ไมใชส่ิงที่ถูกอีกตอไปแลว  3) “หลังสมัยใหม” 
ไมไดเชื่อในเรื่อง “ภววิทยา” ซ่ึงหมายถึงวา ไมมีส่ิงที่เรียกวา “ธรรมชาติ” ของความรูและความจริง 
ความรูและความจริงลวนเปนสิ่งประกอบสรางทางสังคมที่ขึ้นอยูกับเวลาและสถานที่ (knowledge 
is subjected to space and time) และอุดมการณ (ideology)  ที่แตกตางหลากหลาย ดังนั้น ภายใตวิธี
คิดแบบหลังสมัยใหมนิยมนี้ จึง “ไมมีกระบวนทัศนอีกตอไป ไมมีความรู มีแตความเปนจริงที่
หลากหลาย” และสิ่งที่วิธีคิดหลังสมัยใหมกระทําเพื่อ “ตอบโต” ความรูในแบบอภิตํานาน (grand 
narrative) แหงยุคสมัยใหมก็คือการ “ร้ือ” (deconstruct) ส่ิงเรียกวาความรูเหลานั้น ออกมาเพื่อให
เห็นวาสิ่งเหลานั้น “ประกอบสราง” (construct) ดวยอุดมการณชุดใดบาง 

จากลักษณะสําคัญของปรัชญาหรือวิธีคิดของทฤษฎีสังคมเชิงวิพากษ (critical social 
theory) หรือปฏิบัตินิยม (pragmatism) และทฤษฎีหลังสมัยใหมนิยม (postmodernism) ดังกลาว  
มีความสอดคลองกับ 10 หลักการของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมที่ผูเขียนไดกลาวถึง
มาแลวขางตน ดังนี้ 1) ในบริบทเฉพาะ 2) ทักษะที่หลากหลาย 3) มุงการเปลี่ยนแปลง 4) มุงใหเกิด
การกระทําเพื่อบรรลุผล 5) รับฟงขอคิดเห็นจากผูรวมวิจัยทุกคน 6) วิเคราะห วิพากษและประเมิน
ตนเอง 7) ตระหนักในศักยภาพ ความเชี่ยวชาญและการเปนผูมีสวนไดเสียจากภายในชุมชนเอง 
8) เรียนรูจากการกระทํา ทั้งสําเร็จและไมสําเร็จ เกิดกระบวนการเรียนรูรวมกันอยางเปนระบบ  
9) การมีบันทึกของผูรวมวิจัยทุกคน เชน  การเปลี่ยนแปลงในกิจกรรมและการปฏิบัติ การ
เปลี่ยนแปลงในคําอธิบายสิ่งที่ปฏิบัติ การเปลี่ยนแปลงในความสัมพันธทางสังคมและรูปแบบ
องคการ การพัฒนาตนเองจากการรวมในการวิจัย เปนตน 10) นําไปสูการปฏิบัติหรือการพัฒนาที่ 
ยั่งยืน และสอดคลองกับ 10 จรรยาบรรณ ดังนี้ 1) ผูวิจัยตองรับผิดชอบตอการรักษาความลับ 
2) ผูรวมวิจัยเขาถึงขอมูลตางๆ ไดอยางเสมอภาคกัน 3) ทิศทางการวิจัยและผลลัพธที่คาดหวังเกิด
จากการตัดสินใจรวมกัน 4) ใหผูรวมวิจัยมีสวนรวมในการออกแบบกระบวนการ วิจัยมากที่สุด  
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5) มีการปรึกษาหารือรวมกัน และขอเสนอแนะไดรับการเห็นชอบจากทุกฝาย 6) การสังเกตหรือการ
ตรวจสอบเอกสารเพื่อจุดมุงหมายอื่นตองไดรับการอนุญาตกอน 7) ผลการดําเนินงานจะยังคง
ปรากฏใหเห็นและเปดโอกาสใหผูอ่ืนใหขอเสนอแนะได  8) ไมละเมิดลิขสิทธิ์งานเขียนหรือทัศนะ
ของคนอื่นโดยขาดการเจรจาตอรองกอนการจัดพิมพเผยแพร 9) ผูวิจัยตองแสดงใหทราบถึง
ธรรมชาติของกระบวนการวิจัยแตเร่ิมแรกรวมทั้งขอเสนอแนะและผลประโยชน 10) ผูรวมการวิจัย
ตางมีอิทธิพลตอการทํางานแตผูที่ไมประสงคมีสวนรวมตองไดรับการยอมรับและเคารพในสิทธิ
สวนบุคคล  และสอดคลองกับ 10 บทบาทของผูวิจัย  ดังนี้ 1) เปนครู  2) เปนผูนํา 3) เปนผูฟงที่ดี 
4) เปนนักวางแผน 5) เปนนักออกแบบ  6) เปนนักวิเคราะห  7) เปนนักสังเคราะห 8) เปนนัก
สังเกตการณ 9) เปนนักรายงานผล และ 10) เปนผูสงเสริมสนับสนุนและอํานวยความสะดวก   
นอกจากนั้นยังสอดคลองกับแนวคิดการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมที่กลาววาเปนเทคนิคการ
วิจัยที่เปลี่ยนรูปแบบไปจาก แบบบนลงลางเปนแบบลางขึ้นบน ผูถูกวิจัยไดเปลี่ยนบทบาทจาก
ผูถูกกระทําเปนผูกระทําหรือผูรวมกระทํา หรือเปลี่ยนวิธีการวิจัยจากพวกเขาเปนการวิจัยโดย 
พวกเขา โดยผูถูกวิจัยจะมีสวนรวมในการวิจัยทุกขั้นตอน เปนทั้งผูตัดสินใจ ผูปฏิบัติ และผูไดรับผล
จากการปฏิบัตินั้น  นอกจากนั้น การวิจัยก็ไมไดมีจุดมุงหมายเพียงเพื่อทําความเขาใจหรือเพื่อความรู
ในปรากฏการณตางๆ ที่เปนอยูเทานั้น แตจะตองมีการปฏิบัติเพื่อกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงไปใน
ทิศทางที่พึงประสงคดวยและคาดหวังวาจะเปนการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนอันเนื่องจากความมีพันธะ
ผูกพันในสิ่งที่ทําจากบทบาทการมีสวนรวมในทุกขั้นตอน ซ่ึงหากจะนําเสนอ “แนวคิดและ 
แนวปฏิบัติเพื่อการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม” ขึ้นมา (ในที่นี้สมมุติวามี 2 วงจร) ในขั้นตอน
เร่ิมแรกผูเขียนเห็นวาผูวิจัยควรนําเอาแนวคิดการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมชี้แจงตอผูรวม
วิจัยตามจรรยาบรรณที่ระบุวา “ผูวิจัยตองแสดงใหทราบถึงธรรมชาติของกระบวนการวิจัยแต
เร่ิมแรก รวมทั้งขอเสนอแนะและผลประโยชนใหแกผูรวมวิจัยทราบ” ขณะเดียวกันก็คํานึงถึง
หลักการ  “ผูรวมการวิจัยตางมีอิทธิพลตอการทํางาน แตผูที่ไมประสงคมีสวนรวมตองไดรับการ
ยอมรับและเคารพในสิทธิสวนบุคคล”  ดวย จากนั้นจึงดําเนินการตามขั้นตอนตางๆ ดังแสดงเปน
แนวคิดการวิจัยเชิงปฏิบัติแบบมีสวนรวม ในภาพที่ 1 
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ภาพที่ 1 แนวคดิการวิจยัเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมตามทัศนะของวิโรจน สารรัตนะ 
 

คํานึงถึง 

10 หลักการของผูวิจัย 
1. ในบริบทเฉพาะ 
2. ทักษะที่หลากหลาย 
3. มุงการเปลี่ยนแปลง 
4. มุงใหเกิดการกระทําเพื่อ

บรรลุผล 
5. รับฟงขอคิดเห็นจากผูรวมวิจัย

ทุกคน 
6. วิเคราะห วิพากษและประเมิน

ตนเอง 
7. เรียนรูจากการกระทํา ท้ังที่

สําเร็จและไมสําเร็จ เกิด
กระบวนการเรียนรูรวมกัน
อยางเปนระบบ 

8. ตระหนักในศักยภาพ ความ
เชี่ยวชาญและการเปนผูมีสวน
ไดเสียจากภายในชุมชนเอง 

9. การมีบันทึกของผูรวมวิจัยทุก
คน เชน  
- การเปลี่ยนแปลงในกิจกรรม

และการปฏิบัติ  
- การเปลี่ยนแปลงใน

คําอธิบายถึงสิ่งที่ปฏิบัติ  
- การเปลี่ยนแปลงใน

ความสัมพันธทางสังคมและ
รูปแบบองคการ  

- การพัฒนาตนเองจากการ
รวมในการวิจัย  

10. นําไปสูการปฏิบัติหรือการ
พัฒนาที่ยั่งยืน 

คํานึงถึง 

10 จรรยาบรรณของผูวิจัย 
1. ผูวิจัยตองรับผิดชอบตอการรักษา

ความลับ 
2. ผูรวมวิจัยเขาถึงขอมลูตางๆ  ได

อยางเสมอภาคกัน 
3. ทิศทางการวิจัยและผลลัพธท่ี

คาดหวังเกิดจากการตัดสินใจ
รวมกัน 

4. ผูรวมวิจัยมีสวนรวมในการออก 
แบบกระบวนการวิจัยมากที่สุด 

5. มีการปรึกษาหารือรวมกัน และ
ขอเสนอแนะไดรับการเห็นชอบ
จากทุกฝาย 

6. การสังเกตหรือการตรวจสอบ
เอกสารเพื่อจุดมุงหมายอื่นตอง
ไดรับการอนุญาตกอน 

7. ผลการดําเนินงานจะยังคงปรากฏ
ใหเห็นและเปดโอกาสใหผูอ่ืนให
ขอเสนอแนะได 

8. ไมละเมิดลิขสิทธิ์งานเขียนหรือ
ทัศนะของคนอื่นโดยขาดการ
เจรจาตอรองกอนการจัดพิมพ
เผยแพร 

9. ผูวิจัยตองแสดงใหทราบถึง
ธรรมชาติของกระบวนการวิจัยแต
เริ่มแรกรวมทั้งขอเสนอแนะและ
ผลประโยชน 

10. ผูรวมการวิจัยตางมีอิทธิพลตอ
การทํางานแตผูท่ีไมประสงคมี
สวนรวมตองไดรับการยอมรับและ
เคารพในสิทธิสวนบุคคล 

ปรับปรุงแผนรวม           ปฏิบัติรวม 

    สะทอนผลรวม         สังเกตผลรวม 

 คํานึงถึง 10 บทบาทของผูวิจัย 

เปนครู  เปนผูนํา  เปนผูฟงที่ดี  เปนนักวางแผน  เปนนักออกแบบ เปนนักวิเคราะห  เปนนักสังเคราะห  
เปนผูสังเกตการณ เปนนักรายงานผล  เปนผูสงเสริมสนับสนุนและอํานวยความสะดวก 

ผลการวิจัย 

Story telling ถึงปรากฏการณวิจัยที่เกิดขึ้น ผลการ
เปลี่ยนแปลง ผลการเรียนรูในระดับบุคคล กลุม และ
หนวยงาน และความรูใหมที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติ 

จุดเริ่มตน 
นํากรอบความคิดการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมที่
ผูวิจัยพัฒนาขึ้น นําเสนอสูการพิจารณารวมกันกับผูรวมวิจัย 
ตามจรรยาบรรณที่ระบุวา “ผูวิจัยตองแสดงใหทราบถึง
ธรรมชาติของกระบวนการวิจัยแตเริ่มแรก รวมทั้ง

ขอเสนอแนะ และผลประโยชนใหแกผูรวมวิจัยทราบ” 

วางแผนรวม               ปฏิบัติรวม 

สะทอนผลรวม           สังเกตผลรวม 

คํานึงถึง 2 กระบวนทัศนที่เปนรากฐานของการแสวงหาความรู 
ทฤษฎีสังคมเชิงวิพากษ (critical social theory) และทฤษฎีหลังสมัยใหมนิยม (theories of postmodernism) 
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จากแนวคิดในภาพที่ 1 ขางตนนั้นผูเขียนไดใหทัศนะวาหากนําเอาแนวคิดบางประการจาก
สาระตางๆ ที่นํามากลาวถึงขางตน ทั้งขอคํานึงถึงกระบวนทัศนที่เปนรากฐานของการแสวงหา
ความรูตามปรัชญาหรือวิธีคิดของทฤษฎีสังคมเชิงวิพากษ (critical social theory) และทฤษฎีหลัง
สมัยใหมนิยม (theories of postmodernism) ขอคํานึงถึงหลักการ 10 ประการ จรรยาบรรณ  
10 ประการ และบทบาทของผูวิจัย 10 ประการในการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม แนวคิดการ
พัฒนาเทคโนโลยีแบบมีสวนรวม และแนวคิดการพัฒนาแนววัฒนธรรมชุมชนมาประยุกตใชและ
กําหนดเปนขั้นตอนและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการดําเนินการวิจัย เพื่อใหเกิดความกระจางและ
มองเห็นไดในเชิงรูปธรรมมากขึ้นก็จะไดขั้นตอนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม 10 ขั้นตอน 
ซ่ึงมีแนวปฏิบัติในแตละขั้นตอน ดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 การเตรียมการ (preparation)  
จากการแบงรูปแบบการวิจัย เชิงปฏิบัติการของ  Calhoun (1996 อางถึงใน  สุวิมล   

วองวาณิช, 2549) วามี 3 รูปแบบ คือ แบบครูทําคนเดียว (individual) แบบรวมมือ (collaborative) 
และแบบทั้งโรงเรียน (school-wide) หรือจากผลการสังเคราะหของ นงลักษณ  วิรัชชัย (2543  
อางถึงใน สุวิมล  วองวาณิช, 2549) ไดแบงออกเปน 4 รูปแบบ คือ ในระดับชั้นเรียน (classroom) 
แบบรวมพลัง (collaborative) ระดับโรงเรียน (school-wide) และแบบอิงชุมชน (community-based) 
ในที่นี้จะกลาวถึงการวิจัยในระดับโรงเรียน 

การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมที่ทําระดับโรงเรียน ผูวิจัยควรกําหนดเกณฑเพื่อ
คัดเลือกโรงเรียนท่ีจะดําเนินการวิจัยกอนโดยเนนถึงความมีปญหาที่จะตองแกไขหรือพัฒนาอยูใน
ระดับสูง มีหลักฐานหรือขอมูลเชิงประจักษยืนยันหรืออางอิง (นิยามของปญหา คือ ชองวางระหวาง
ส่ิงที่เปนจริงกับสิ่งที่คาดหวัง  ยิ่งชองวางมีมาก ระดับความรุนแรงของปญหาก็มีมาก) จากนั้นจึงลง
พื้นท่ีเพื่อสรางความคุนเคย สรางความรูสึกเปนแบบเพื่อนรวมงาน ความเปนผูรวมการวิจัย ให
เกิดขึ้นกอน และแสดงบทบาทการเปน “ผูสงเสริมสนับสนุนและอํานวยความสะดวก” ใหเกิดขึ้น
ดวย รวมทั้งบทบาทอื่นๆ ตามที่กําหนดไว 10 บทบาทดังกลาวขางตน ใหเหมาะสมกับสถานการณ
และไมใหเสียหลักความมีสถานะที่เทาเทียมกัน ในทุกระยะของการวิจัย ควรหลีกเล่ียงรูปแบบการ
ทํางานแบบปรามิดหรือแบบสายการบังคับบัญชา ไมควรกําหนดตําแหนงหรือสถานะใดๆ ที่จะทํา
ใหเกิดการแบงชั้นวรรณะ ทุกคนจะมีความเสมอภาคเทาเทียมกัน นั่งประชุมสนทนากับแบบโตะ
กลม (round table)  ดังแนวคิดหนึ่งของการพัฒนาเทคโนโลยีแบบมีสวนรวมที่นํามากลาวถึงขางตน 
ที่กลาววา  
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“...ผูวิจัยจะตองตระหนักถึงความจําเปนที่จะตองผนวกตัวเองเขาเปนสวนหนึ่งของ
ชุมชนที่ตนเองทํางานดวยอยางเต็มที่เพื่อทําความคุนเคย จนมีฐานะเปนสมาชิกคน
หนึ่งของชุมชน จะตองคอยดูดซับกับชุมชน ไมวาจะเปนวัฒนธรรม  ลักษณะนิสัย 
ความตองการ  ความใฝฝนทะเยอทะยาน ตลอดจนปญหาตางๆ ของชุมชน และ
รวบรวมขอมูลตางๆ  ที่จะเกี่ยวพันโดยตรงกับงานที่จะตองทําใหกับชุมชนนั้น...”  
 
ในขั้นตอนการเตรียมการนี้ ผูวิจัยควรจะตองมีการเสริมพลังดานความรูความเขาใจใหกับ 

ผูรวมวิจัยเกี่ยวกับระเบียบวิธีวิจัยที่ใชและเกี่ยวกับแนวคิดเชิงเทคนิค ที่จะทําใหการดําเนินงานใน
ขั้นตอนตางๆในระยะตอๆ ไป เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้นดังนี้ คือ 

1. แนวคิดการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม ตามหลักการที่กลาวถึงขางตน คือ “ผูวิจัย
ตองแสดงใหทราบถึงธรรมชาติของกระบวนการวิจัยแตเร่ิมแรก รวมทั้งขอเสนอแนะ  และ
ผลประโยชนใหแกผูรวมวิจัยทราบ”   

2. แนวคิดเชิงเทคนิค เชน เทคนิคการวางแผนปฏิบัติการ เทคนิคการระดมสมอง เทคนิค
การนําแผนสูการปฏิบัติ เทคนิคการสังเกตผลการปฏิบัติงาน เทคนิคการสะทอนผลการปฏิบัติงาน 
เทคนิคการบันทึกขอมูลภาคสนาม เทคนิคการถอดบทเรียน และอื่นๆ เปนตน  

นอกจากนั้น ควรมีการสรางความตระหนักใหเกิดขึ้นกับผูรวมวิจัยหรือผูเกี่ยวของใน
ความสําคัญของ “การวิจัย” กับ “การปฏิบัติ” และของ “นักวิจัย” กับ “นักปฏิบัติ” วาเปนของคูกัน 
ไปดวยกันได ตางฝายตางชวยเหลือเกื้อกูลกันเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่ดีตอทั้งตัว
บุคคล กลุมบุคคล และองคการ ไมไดเปนเสมือนรางรถไฟที่ไมมีวันบรรจบกัน และทายสุดควรเปน
การรวมกันกําหนดบทบาท หนาที่ กติกา ขอตกลง แนวปฏิบัติ ตลอดจนปฏิทินหรือแผนการ
ดําเนินงาน รวมถึงทรัพยากรตางๆ ที่คาดวาจะใชในทุกขั้นตอนการวิจัย และอื่นๆ  

ในการดําเนินงานตั้งแตเร่ิมตนของขั้นตอนการเตรียมการนี้ ผูวิจัยและผูรวมวิจัยควร
กําหนดใหมีการสังเกตผล (observing) เปนกิจกรรมควบคูขนาน (parallel) กับทุกกิจกรรมไปดวย 
เพื่อบันทึกผลการดําเนินงานไปเปนระยะๆ  โดยอาจใชเทคนิควิธีและเครื่องมือตางๆ ดังตอไปนี้
อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางผสมกันตามสถานการณและความเหมาะสม เชน การสังเกตแบบมี
สวนรวมและการบันทึก การสัมภาษณแบบเปนทางการและไมเปนทางการ แบบสอบถามความเห็น 
แบบวัดทัศนคติ แบบทดสอบมาตรฐาน เอกสาร เครื่องบันทึกเสียง  เครื่องบันทึกภาพ หรือวัตถุ
ส่ิงของ เปนตน โดยประเด็นในการสังเกตและบันทึกอาจเปนเรื่องการเปลี่ยนแปลงในกิจกรรมและ
การปฏิบัติ  การเปลี่ยนแปลงในคําอธิบายหรือนิยามของสิ่งที่ปฏิบัติ  การเปลี่ยนแปลงใน 
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ความสัมพันธทางสังคมของผูรวมวิจัยและผูเกี่ยวของ  และรูปแบบองคการ การเรียนรูหรือการ
พัฒนาตนเองจากการรวมในการวิจัย ความรูใหมที่เกิดขึ้น และอื่นๆ  ทั้งนี้ อาจจัดใหมีกิจกรรมการ
สะทอนผล (reflection) ในขั้นตอนนี้ดวยได 

ขั้นตอนที่ 2 การวางแผน (planning)  
ผูวิจัยควรเนนบทบาทการเปนผูมีสวนรวมและเปนผูสงเสริมสนับสนุนและอํานวยความ

สะดวกใหผูรวมวิจัยไดรวมกันวิเคราะหสภาพของงานที่ตองการพัฒนาหรือตองการเปลี่ยนแปลง 
เพื่อระบุ “สภาพที่ เคยเปนมา” “สภาพปจจุบัน” “สภาพปญหา” “สภาพที่คาดหวังจากการ
แกปญหา”  “ทางเลือกท่ีหลากหลายเพื่อการแกปญหา” “การประเมินและเลือกทางเลือกเพื่อ
ปฏิบัติการแกปญหา” โดยผูวิจัยควรจะตองคํานึงถึง “การดึงศักยภาพของผูรวมวิจัยออกมาอยาง
เต็มที่กอน” โดยปลอยใหผูรวมวิจัยรวมกันวิเคราะหและกําหนดประเด็นตางๆ ดังกลาวตาม
ประสบการณและทุนความรูที่มีอยูเดิมของพวกเขา จากนั้นผูวิจัยจึงจะนําเอาสิ่งที่ศึกษาไวเปน
แนวคิดเชิงทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนางานนั้นๆ และที่นําเสนอไวในบทที่ 2 (เชนงานวิจัยที่มุงจะ
พัฒนางานวิชาการ ผูวิจัยจะมีการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนางานวิชาการไวในบทที่ 
2 ดวย)  มาเสริมหรือนําเขาสูวงสนทนากับพวกเขาไดรับรูและพิจารณารวมกัน  ซ่ึงอาจมีผลใหพวก
เขานําเอาแนวคิดเชิงทฤษฎีที่ผูวิจัยนําเขาไปเสริมนั้นไปปรับแกหรือบูรณาการเขากับสิ่งที่พวกเขา
รวมกันคิดและกําหนดขึ้นจากประสบการณและทุนความรูเดิม ทั้งนี้ก็เปนไปตามหลักการที่วา 

 
“ตระหนักในศักยภาพ ความเชี่ยวชาญ และการเปนผูมีสวนไดเสียจากภายในชุมชน
เอง” และตามความเชื่อของกาญจนา แกวเทพ (2532) ที่กลาววา “แนวคิดใหมในการ
พัฒนานั้น  เชื่อวาในวัฒนธรรมชุมชนนั้น  ไมวางเปลา  ในนั้นบรรจุดวยพลัง
ความสามารถ พลังภูมิปญญา และพลังสรางสรรคที่จะแกปญหาชุมชน”  
“…ใหโอกาสแกชุมชนที่จะเสนอแนวทางการแกปญหานั้นดวยตนเองอยางเต็มที่   
จากนั้นนักพัฒนาก็เสนอเทคโนโลยีอ่ืนๆ  ที่อยูนอกเหนือประสบการณ ความรับรู
ของชุมชนเขาสูวงสนทนาดวย  ในระยะแรกๆ ใหเสนอแบบงายๆ แตจะไมสรุปวา
แบบนั้นแบบนี้เทานั้นที่จะชวยแกปญหาใหชุมชน  จะปลอยใหชุมชนคิดเปรียบเทียบ
ทางเลือกตางๆ ดวยตนเอง  และยังไมกลาวพาดพิงถึงเทคโนโลยีอ่ืนๆ ใหมากกวานั้น  
จนกวาจะมีการถามไถเพิ่มเติม ซ่ึงนักพัฒนาจะตองคอยใหขอมูลอยูเปนระยะๆ  เมื่อ
เสนอขอมูลเปรียบเทียบใหอยางเต็มที่แลว  ก็ปลอยใหชุมชนเปนผูตัดสินใจเลือก
เทคโนโลยีที่เห็นวาเหมาะสมกับตนเองมากที่สุดมาชุดหนึ่ง…”  
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ผลจากการดําเนินการดังกลาว จะทําใหไดแผนปฏิบัติการ (action plan) ขึ้นมาชุดหนึ่ง ซ่ึง
จะมีองคประกอบอะไรบาง  ขึ้นกับผูวิจัยและรวมวิจัยจะรวมกันกําหนด  แตอยางนอยควร
ประกอบดวยจุดมุงหมายและวิธีการ (ends and means) ในการพัฒนาหรือการเปลี่ยนแปลงนั้นวาจะ
ทําเพื่ออะไร (what) และจะทําอยางไร (how) ทั้งนี้แผนปฏิบัติการที่ไดจากหลักการมีสวนรวมนี้ 
ตามแนวคิดเรื่องการพัฒนาองคการ  (organizational development) ถือเปนตัวสอดแทรกหลัก (main 
intervention) ที่ ผู วิ จั ยและผู ร วมวิจั ยจะรวมกันจัดกระทํ า  (manipulate) เพื่ อกอให เกิดการ
เปลี่ยนแปลง  เกิดการเรียนรู และความรูใหมดวย (จุดมุงหมายของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวน
รวมจะตองการทราบการเรียนรูและความรูใหมที่เกิดขึ้นจากการกระทําดวย ไมมีจุดมุงหมายเฉพาะ
เร่ืองการเปลี่ยนแปลงวาสําเร็จหรือไมสําเร็จเทานั้น) ซ่ึงผลจากการที่ปลอยใหผูรวมวิจัยไดรวมกัน
วิเคราะหเพื่อกําหนดประเด็นตางๆ ดังกลาวขางตนจากประสบการณและทุนความรูที่มีอยูเดิมกอน 
แลวผูวิจัยนําเอาหลักการและแนวคิดเชิงทฤษฎีที่เกี่ยวของเขาไปเสริมกับพวกเขาในภายหลังนั้น จะ
ทําใหผูวิจัยไดทราบถึง “การเรียนรูและความรูใหม”  ที่เกิดขึ้นดวย โดยการสังเกตผล การบันทึก 
และการนําไปสะทอนผลรวมกันในภายหลังถึงสิ่งที่พวกเขารวมกันคิดและรวมกันกําหนดแตแรก
นั้นวาเปนอยางไร เมื่อรับรูถึงหลักการและแนวคิดเชิงทฤษฎีจากผูวิจัยเพิ่มขึ้นแลวพวกเขาคิดกัน
อยางไร มีการปรับปรุงแกไขหรือบูรณาการกันอยางไร มีผลทําใหไดแผนปฏิบัติการชุดใหมเปน
อยางไร เหมือนหรือแตกตางจากที่กําหนดไดในตอนเริ่มแรก (หรือกับที่เคยๆ ปฏิบัติกันมา หรือกับ
แนวคิดเชิงทฤษฎี) อะไรบาง ทําไมถึงเปนเชนนั้น  

ในการวิจัย ผูวิจัยสามารถนําเสนอหลักการใดหลักการหนึ่งหรือหลายหลักการ เปนตัว
สอดแทรกเสริม (additional intervention) หรือเปนเงื่อนไขสอดแทรก (intervening condition) ก็ได 
เชน การนําเอาหลักการบูรณาการ (integrated approach) เปนตัวสอดแทรกเสริมเพื่อพัฒนางาน
วิชาการ ในงานวิจัยของ ศิริกุล นามศิริ (2552)   เปนตน  ทั้งนี้  การกําหนดใหมี “หลักการใด
หลักการหนึ่งหรือหลายหลักการ” เปนตัวสอดแทรกเสริม นั้น มีจุดมุงหมายเพื่อใหเปนกรอบหรือ
ทิศทางของการทํางานระหวางผูวิจัยและผูรวมวิจัยเพิ่มขึ้น นอกเหนือจากหลักการ “มีสวนรวม”  
(ตามหลักการของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม) และเพื่อเพิ่มคุณคาความหลากหลายใหกับ
งานวิจัย เพราะเพียงลําพังแผนปฏิบัติการที่จะไดจากการวางแผนรวมที่ถือเปนตัวสอดแทรกหลักที่
จะกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงนั้น อาจทําใหองคความรู “ที่จะใช และ ที่จะได” จากการวิจัยไม
หลากหลาย  โดยเมื่อกําหนดหลักการใดหลักการหนึ่ง (หรือหลายหลักการ) เปนตัวสอดแทรกเสริม 
ผลที่จะเกิดขึ้นตามมาคือ 
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1. ในสวนของการศึกษาวรรณกรรมที่เกี่ยวของในบทที่ 2 ผูวิจัยจะตองศึกษาทบทวน
แนวคิดเชิงทฤษฎีของหลักการนั้นนําเสนอไวดวยเปนหัวขอหลักหัวขอหนึ่ง เพื่อใหผูวิจัยเกิดความ
รอบรูและเกิดความไวเชิงทฤษฎีเพื่อนําไปเสริมหรือนําเขาสูวงสนทนากับผูรวมวิจัย อยางนอย 1 
หลักการ  

2. ในสวนของการดําเนินการวิจัย ผูวิจัยจะปลอยใหผูรวมวิจัยไดรวมกันระดมสมอง
กําหนดแนวคิดและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการนั้นจากประสบการณและทุนความรูที่มีอยูเดิมของ
พวกเขากอนวาเปนอยางไร แลวผูวิจัยจึงจะนําเอาแนวคิดเชิงทฤษฎีของหลักการนั้นที่ศึกษาไวในบท
ที่ 2 ไปเสนอเพิ่มเติม เพื่อใหเกิดการบูรณาการกันระหวางหลักการตามแนวคิดของผูรวมวิจัยกับ
หลักการตามแนวคิดเชิงทฤษฎีที่ผูวิจัยนําเขาไปเสนอ อันจะกอใหเกิดประโยชนในการหาขอสรุป
เปน “การเรียนรูและความรูใหม” ที่เกิดขึ้นจากการวิจัยดวยวา หลักการที่ผูรวมวิจัยคิดเริ่มแรกนั้นมี
ลักษณะเปนอยางไร ผลที่ไดจากการอภิปรายรวมระหวางผูวิจัยและผูรวมวิจัยหลังจากที่ผูวิจัยนําเอา
หลักการตามแนวคิดเชิงทฤษฎีไปเสนอเพิ่มเติมมีลักษณะเปนอยางไร เหมือนหรือแตกตางจาก
หลักการตามแนวคิดเชิงทฤษฎีหรือไม อยางไร และทําไม 

การนําเสนอแนวคิดเชิงทฤษฎี ทั้งในกรณีที่เปนตัวสอดแทรกหลัก และกรณีที่เปนตัว
สอดแทรกเสริมหรือเงื่อนไขสอดแทรก  กระทําในฐานะผูวิจัยเปนเสมือนตัวแทนของผูรูในดาน
ทฤษฎี ตามที่ไดศึกษาไวในบทที่ 2 ทั้งนี้เพราะทฤษฎีมีประโยชนหลายประการ เชน ชวยช้ีนําการ
ตัดสินใจ ชวยใหมองภาพองคการไดชัดเจนขึ้น  ชวยใหตระหนักถึงสภาพแวดลอมขององคการ 
ชวยเปนแหลงของความคิดใหม (Stoner & Freeman, 1992) ชวยกําหนดกรอบของปรากฏการณที่มี
ความสัมพันธกัน ชวยจําแนกแยกแยะปรากฏการณ ชวยสรางสิ่งใหมๆ ชวยทํานายปรากฏการณ 
(Lunenburg & Ornstein, 2000) เปนตน  

หากพิจารณาตามหลักการจัดการความรู (knowledge management) ผูวิจัยจะเปนเสมือน
ตัวแทนของคนที่มีความรูเชิงทฤษฎีหรือความรูที่ชัดแจง (explicit knowledge) ในขณะที่ผูรวมวิจัย
จะเปนเสมือนตัวแทนของกลุมคนที่มีความรูจากประสบการณที่สะสมมา เปนความรูสวนตัวหรือ
ความรูที่ฝงตัว (tacit knowledge) จึงเปนการผสมผสานกับระหวางความรูเชิงทฤษฎีกับความรู
เฉพาะตัวหรือความรูจากประสบการณ หรืออีกนัยหนึ่งคือ การผสมผสานกันระหวางภาคทฤษฎีกับ
ภาคปฏิบัติ  เปนสายธารสองสายที่มาบรรจบกัน  คือ สายธารเชิงวิชาการหรือเชิงทฤษฎีที่ไดจาก
นักวิจัยกับสายธารเชิงประสบการณที่มาจากสิ่งที่สะสมอยูในตัวของผูรวมวิจัยในพื้นที่ ตามความ
เชื่อของทฤษฎีสังคมเชิงวิพากษที่กลาวถึงกระบวนการเขาถึงความรูแบบวิภาษวิธี (dialectical 
method) วา  “โดยวิธีการเชนนี้เปนวิธีการที่ใหนักวิจัย 2 กลุม ศึกษาในสิ่งเดียวกัน จากนั้นจึงใหทั้ง 
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สองวิจารณซ่ึงกันและกัน วิธีการนี้จะทํา ใหทั้งสองกลุมไดมองเห็นตําแหนงแหงที่ในเชิงญาณวิทยา 
(epistemological position) ของตน”  

การสรางความรูแบบวิภาษวิธี (dialectical method) เปนวิธีการหนึ่งในการสรางความรู
ใหมซ่ึงมี4 วิธี คือ 1) วิธียึดหลักที่มีอยูเดิม (dogmatic method) เปนวิธีเกาแกที่สุดและเปนการยึดถือ
กันตามประเพณี เคยถูกสอนมาอยางไร หลักฐานหรือทฤษฎีเดิมวางเอาไวอยางไร ก็ถายทอด และ
อธิบายตามๆ กันไปอยางนั้น ถือเปนกลุมแบกคัมภีรยึดตํารา (dogmatic) เปนวิธีแบบหัวอนุรักษ
นิยม (conservative mind) 2) วิธีตั้งขอสงสัยเอาไวกอนแลวคอยหาความรู (skeptical method ) ความ
สงสัยเปนบอเกิดของความรู จุดประกายความอยากรูใหแสวงหาคําตอบ ความรูสามารถเขาถึงได
โดยใชวิธีการสืบคนที่เหมาะสม 3) วิธีวิจารณ (critical method)  เปนวิธีสรางความรูที่ใชเหตุผล
วิเคราะหและสังเคราะหเร่ืองราวใหมีความสมเหตุสมผล 4) วิภาษวิธีหรือปฏิพัฒนา(dialectic 
method)  คือ การตั้งขอเสนอและหาขอแยงจนไดความรู (“ปรัชญาแหงศาสตร ธรรมชาติแหงการ
เรียนรู”, 2009) 

การสรางความรูแบบวิภาษวิธี (dialectical method) เปนกระบวนการที่  Socrates ใช
กระตุนปฏิภาณ ไหวพริบในการคิดตั้งประเด็นปญหารอบๆ ตัวมาศึกษา โดยเนนหลัก “จงรูจัก
ตนเอง” เพื่อแสวงหาความรูความเขาใจเกี่ยวกับโลกและชีวิต เนื่องจากความรูมิใชส่ิงของที่จะหยิบ
ยื่นใหกัน หรือสามารถถายทอดจากผูหนึ่งไปสูอีกผูหนึ่งได และก็มิใชส่ิงที่จะไดมาดวยการนั่ง
ครุนคิดอยูเพียงลําพัง หากแตความรูเปนสิ่งที่ตองรวมกันแสวงหาในทัศนะของ Socrates ถือวาการ
สนทนาโตตอบ (dialogue) เปนวิธีการที่ดีที่สุดที่จะแสวงหาความรู เพราะการสนทนาโตตอบเปน
ความรวมมือกันระหวางผูรวมสนทนาเพื่อหาความกระจางในปญหาใดปญหาหนึ่ง สําหรับวิธีการ
ของ Socrates นั้นมีความมุงหมายที่จะใหผูรวมสนทนามีความรู อันเกิดจากการรูจักใครครวญ
วิพากษวิจารณ และเกิดจากการพิจารณาไตรตรองของตัวผูศึกษาเอง ดังนั้น  Socrates  จึงไมใช
คําพูดที่ชักจูงใหคนหลงเชื่อ หรือใหคนยอมรับความเห็นของเขาโดยขาดการพินิจพิเคราะหดวย
ตนเอง หากแต Socrates  จะทําหนาที่ของหมอตําแย ที่จะคอยชวยใหผูรวมสนทนากับเขาไดมี
โอกาสคลอดความคิดของตนออกมา เพื่ออธิบายความรูความเขาใจนั้นดวยเหตุผล (“พัฒนาการ
ความคิดทางจริยศาสตร”, 2009) 

สําหรับ Plato ใชวิธีสนทนาโตตอบ “เชิงปฏิเสธหรือหักลาง” (negative/destructive 
dialectic) เพื่อแสดงจุดยืนทางความคิดของผูเสนอ โดยพยายามหาบทสรุปหรือเปาหมายที่เปน
สัจจะใหหยั่งเห็นความจริง (constructive dialectic) คือ การตั้งคําถามปญหากับพวกที่เห็นตรงขาม  
พยายามชี้ใหเห็นขอบกพรอง  แสดงทัศนะที่ขัดแยงดวยคําถามที่เฉียบคม ดังนี้ 1) ตั้งญัตติกอน 
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2) ตั้งบทโตแยง  3) นําบทโตแยงกลาวซ้ํา  4) แสดงความเห็นของตนเองเพิ่มเติม  5) ใหฝายตรงขาม
ยอมวิจารณจนไมมีขอโตแยง  6) แสดงคํานิยามที่ครอบคลุมทั้งเหตุและผลทุกอยาง (“ปรัชญาแหง-
ศาสตร ธรรมชาติแหงการเรียนรู”, 2009) 
 แนวคิดจากกระบวนการสรางความรูแบบวิภาษวิธี (dialectical method) หรืออุปมาอุปมัย
การผสมผสานกันระหวางภาคทฤษฎีกับภาคปฏิบัติที่เปนธารสองสายที่มาบรรจบกันดังกลาว มีขอ
ที่ผูวิจัยควรคํานึงถึงอยางนอย 3 ประการ คือ  

1. การนําเสนอทฤษฎีของผูวิจัยในบทที่ 2 จะตองนําเสนอไวอยางมีจุดมุงหมาย อยางมี
ความหมาย และอยางมีประโยชนที่จะทําใหผูวิจัยมีความรอบรูและความไวเชิงทฤษฎี (theoretical 
sensitivity) ตอการนําไปใชอธิบายปรากฏการณหรือการใหคําแนะนําตอผูรวมวิจัย ตามทัศนะของ 
กาญจนา แกวเทพ (2549) ที่วา ไมใชทบทวนมาไวอยางเปนไมประดับงานวิจัยหรือหิ้งพระประจํา
งานวิจัยที่ไมมีการมาเซนไหวเหลียวแลอีกเลย   

2. ผูวิจัยจะตองสรางทัศนคติที่ดีใหเกิดขึ้นกับผูรวมวิจัยและผูเกี่ยวของวา ทฤษฎีกับการ
ปฏิบัติเปนสิ่งท่ีไปดวยกันได ไมไดเปนเสนขนานที่ไมมีวันบรรจบกัน เหมือนกับคําพูดที่มักพูดกัน
วา “ทฤษฎีจัดปฏิบัติไมได หรือ ทฤษฎีก็คือทฤษฎี ปฏิบัติก็คือปฏิบัติ” เปนตน จะตองสรางความ
ตระหนักวา ทฤษฎีจะชวยยนระยะทางการลองถูกลองผิดใหส้ันลงได ดังประโยชนของทฤษฎีที่
กลาวถึงขางตน และหากวิเคราะหจากความสัมพันธระหวาง “การวิจัย” กับ “การปฏิบัติ”  หรือ 
“นักวิจัย”  กับ “นักปฏิบัติ” ดังกลาวในขั้นตอนที่ 1 ผูวิจัยอาจสรางแนวคิดใหผูรวมวิจัยและ
ผูเกี่ยวของไดเขาใจและตระหนักถึงความสัมพันธเชิงบวกเพิ่มขึ้น เปนลักษณะสามเสาระหวาง “การ
วิจัย” “ทฤษฎี” และ “การปฏิบัติ”  หรือ “นักวิจัย” “นักทฤษฎี” และ “นักปฏิบัติ” หากทําใหเกิดขึ้น
ได ก็จะทําใหการดําเนินงานวิจัยเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น  

3. การนําเสนอแนวคิดเชิงทฤษฎี ไมวาจะเปนแนวคิดเชิงทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนางานที่
กําหนดเปนประเด็นในการวิจัย หรือแนวคิดเชิงทฤษฎีเกี่ยวกับหลักการที่เปนตัวสอดแทรกเสริม 
จะตองเปนไปหลังจากที่ปลอยใหผูรวมวิจัยไดรวมกันคิดอยางเต็มท่ีกอน โดยหากนําเสนอกอน มี
แนวโนมที่พวกเขาจะยอมรับเอาแนวคิดเชิงทฤษฎีนั้นไปใชเลยมีอยูสูง อาจเปนเพราะความเคยชิน
กับการเปนผูถูกกระทํา (passive) หรือเปนผูตาม (follower) ในระบบการบริหารแบบสั่งการหรือ
แบบบนสูลาง (top-down approach) ที่ฝงรากมานาน  หรืออาจเปนเพราะแนวโนมที่จะเชื่อฟงผูวิจัย
เปนทุนเดิมอยูแลว   ซ่ึงจะทําใหการวิจัยมีแนวโนมเปนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบเทคนิค 
(Technical Action Research) มากกวาจะเปนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม (Participatory 
Action Research) แนวโนมที่อิทธิพลของความรูเชิงทฤษฎี (explicit knowledge) ที่สําเร็จรูปจาก 
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ภายนอกจะมีมาก จนความรูสวนตัวที่สะสมจากประสบการณ (tacit knowledge) ของผูรวมวิจัย
ไมไดถูกนําออกมาใช  นอกจากนั้น การนําเสนอแนวคิดเชิงทฤษฎีของผูวิจัยจะตองนําเสนอแบบไม
ยัดเยียด ไมช้ีนํา หรือไมใหมีอิทธิพลตอการนําไปปฏิบัติของผูรวมวิจัย แตตองคํานึงถึงการเปน
ทางเลือก การเปนตัวเสริม โดยยึดหลักการ “ตระหนักในศักยภาพ ความเชี่ยวชาญ และการเปนผูมี
สวนไดเสียจากภายในชุมชนเอง” และตามแนวคิดหนึ่งของการพัฒนาเทคโนโลยีแบบมีสวนรวมที่
นํามากลาวถึงขางตน ที่กลาววา “…ใหโอกาสแกชุมชนที่จะเสนอแนวทางการแกปญหานั้นดวย
ตนเองอยางเต็มที่   จากนั้นนักพัฒนาก็เสนอเทคโนโลยีอ่ืนๆ  ที่อยูนอกเหนือประสบการณ ความ
รับรูของชุมชนเขาสูวงสนทนาดวย  ในระยะแรกๆ ใหเสนอแบบงายๆ แตจะไมสรุปวาแบบนั้นแบบ
นี้เทานั้นที่จะชวยแกปญหาใหชุมชน  จะปลอยใหชุมชนคิดเปรียบเทียบทางเลือกตางๆ ดวยตนเอง  
และยังไมกลาวพาดพิงถึงเทคโนโลยี อ่ืนๆ ใหมากกวานั้น  จนกวาจะมีการถามไถเพิ่มเติม ซ่ึง
นักพัฒนาจะตองคอยใหขอมูลอยูเปนระยะๆ  เมื่อเสนอขอมูลเปรียบเทียบใหอยางเต็มที่แลว  ก็
ปลอยใหชุมชนเปนผูตัดสินใจเลือกเทคโนโลยีที่เห็นวาเหมาะสมกับตนเองมากที่สุดมาชดุหนึ่ง…”  

เชนเดียวกับขั้นตอนการเตรียมการ ในขั้นตอนการวางแผนนี้  ผูวิจัยและผูรวมวิจัยควร
กําหนดใหมีการสังเกตผล (observing) ควบคูขนาน (parallel) กับทุกกิจกรรมไปดวย เพื่อบันทึกผล
การดําเนินงานไปเปนระยะๆ  โดยอาจใชเทคนิควิธีและเครื่องมือตางๆ ดังตอไปนี้อยางใดอยางหนึ่ง
หรือหลายอยางผสมกันตามสถานการณและความเหมาะสม เชน การสังเกตแบบมีสวนรวมและการ
บันทึก การสัมภาษณแบบเปนทางการและไมเปนทางการ แบบสอบถามความเห็น แบบวัดทัศนคติ 
แบบทดสอบมาตรฐาน เอกสาร เครื่องบันทึกเสียง  เครื่องบันทึกภาพ หรือวัตถุส่ิงของ เปนตน โดย
ประเด็นในการสังเกตและบันทึกนอกจากจะเปนประเด็นเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงในกิจกรรมและ
การปฏิบัติ  การเปลี่ยนแปลงในคําอธิบายหรือนิยามของสิ่งที่ปฏิบัติ  การเปลี่ยนแปลงใน
ความสัมพันธทางสังคมของผูรวมวิจัยและผูเกี่ยวของและรูปแบบองคการ การเรียนรูหรือการพัฒนา
ตนเองจากการรวมในการวิจัย ความรูใหมที่เกิดขึ้น และอื่นๆ แลว  ที่สําคัญคือบันทึกเปรียบเทียบ
แนวคิดของผูรวมวิจัยระหวางกอนและหลังการไดรับขอมูลเสริมเชิงทฤษฎีจากผูวิจัย ทั้งในกรณี
เร่ืองจัดทําแผนปฏิบัติการและเรื่องการใชหลักการวาเปนอยางไร เหมือนหรือแตกตางจากแนวคิด
เชิงทฤษฎีหรือไม อยางไร ทั้งนี้อาจจัดใหมีกิจกรรมการสะทอนผล (reflection) ในขั้นตอนนี้ดวยได 

ขั้นตอนที่ 3 การปฏิบัติ (acting)  
ผูวิจัยควรเนนบทบาทการเปนผูมีสวนรวมและเปนผูสงเสริมสนับสนุนและอํานวยความ

สะดวกใหมีการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการ (action plan) ที่กําหนดไวนั้น โดยมุงใหบรรลุผลตาม 
วัตถุประสงคที่กําหนด ตามหลักการ “มุงการเปลี่ยนแปลง และมุงใหเกิดการกระทําเพื่อบรรลุผล”    
พยายามไมใหความชวยเหลือใดๆ ที่ไดอยางงายๆ หรือสําเร็จรูปเกินไป คอยใหกําลังใจและกระตุน
ใหเกิดการปฏิบัติอยางจริงจัง พิจารณาถึงการใชทรัพยากรตางๆ ทางการบริหาร คือ คน เงิน วัสดุ
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อุปกรณ และการจัดการในการนําแผนปฏิบัติการสูการปฏิบัติ เชน การจัดทีมงาน การแบงงาน การ
มอบอํานาจหนาที่ การกําหนดบทบาทและความรับผิดชอบ การกําหนดเครือขายการติดตอส่ือสาร 
ทั้งในแนวตั้งและแนวนอน ทั้งภายในโรงเรียนและระหวางโรงเรียนกับชุมชน การจัดระบบการ
ติดตามผลการปฏิบัติงาน เปนตน โดยคํานึงถึงการปฏิบัติงานภายใตบริบทของ “หลักการ” ที่ผูวิจัย
กําหนดเปนตัวสอดแทรกเสริมหรือเปนเงื่อนไขสอดแทรกดวย    

ขั้นตอนที่ 4 การสังเกตผล (observing)  
การสังเกตผลในขั้นตอนนี้ ถือเปนการสังเกตผลที่ตอเนื่อง ยาวนาน และซับซอน เปนการ

สังเกตผลในขั้นตอนการปฏิบัติ (ขั้นตอนที่ 3) ที่ใชระยะเวลาที่ยาวนานกวาขั้นตอนอื่น มีกิจกรรม
เกิดขึ้นมากมาย สลับซับซอน และตอเนื่อง ผูวิจัยและผูรวมวิจัยตองมีการสังเกตผล (observing) เปน
กิจกรรมควบคูขนาน (parallel) กับทุกโครงการและทุกกิจกรรม เชนเดียวกับขั้นตอนการเตรียมการ
และขั้นตอนการวางแผน เพื่อบันทึกผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการ (action plan) ไปเปนระยะๆ  
โดยอาจใชเทคนิควิธีและเครื่องมือตางๆ ดังตอไปนี้อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางผสมกันตาม
สถานการณและความเหมาะสม เชน การสังเกตแบบมีสวนรวมและการบันทึก การสัมภาษณแบบ
เปนทางการและไมเปนทางการ แบบสอบถามความเห็น แบบวัดทัศนคติ แบบทดสอบมาตรฐาน 
เอกสาร เครื่องบันทึกเสียง  เครื่องบันทึกภาพ หรือวัตถุส่ิงของ เปนตน โดยประเด็นในการสังเกต
และบันทึกนอกจากจะเปนประเด็นเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงในกิจกรรมและการปฏิบัติ การ
เปล่ียนแปลงในคําอธิบายหรือนิยามของสิ่งที่ปฏิบัติ การเปลี่ยนแปลงในความสัมพันธทางสังคม
ของผูรวมวิจัยและผูเกี่ยวของและรูปแบบองคการ การเรียนรูหรือการพัฒนาตนเองจากการรวมใน
การวิจัย ความรูใหมที่เกิดขึ้น และอื่นๆ แลว ที่สําคัญคือบันทึกผลลัพธที่เกิดขึ้นจริงในแตละ
กิจกรรมหรือแตละโครงการในแผนปฏิบัติการเพื่อเปรียบเทียบกับผลลัพธที่คาดหวังไว เพื่อสะทอน
ใหเห็นถึงสภาพการเปลี่ยนแปลง  (change) ที่ เกิดขึ้นจากการใชแผนปฏิบัติการที่ ถือเปนตัว
สอดแทรกหลัก (main intervention)   และบันทึกแนวคิดและแนวปฏิบัติของผูรวมวิจัยตามหลักการ
ตามที่กําหนดเปนตัวสอดแทรกเสริมวาเปนอยางไร เหมือนหรือแตกตางจากแนวคิดเชิงทฤษฎี
หรือไม อยางไร  

ในขั้นตอนนี้ ผูวิจัยและผูรวมวิจัยอาจจัดใหมีการสังเกตผลที่เกิดขึ้นจริงเกี่ยวกับเทคนิควิธี
และเครื่องมือที่ใชในการสังเกตผลดวย ยอนหลังไปตั้งแตขั้นตอนการเตรียมการ การวางแผน และ
การปฏิบัติ (เชน การสังเกตแบบมีสวนรวมและการบันทึก การสัมภาษณแบบเปนทางการและไม 
เปนทางการ แบบสอบถามความเห็น แบบวัดทัศนคติ แบบทดสอบมาตรฐาน เอกสาร เครื่อง
บันทึกเสียง  เครื่องบันทึกภาพ หรือวัตถุส่ิงของ ดังกลาวขางตน) วาเปนไปตามที่คาดหวังหรือไม  
ยังมีขอบกพรองอะไรอีก ควรปรับปรุงแกไขอะไร อยางไร  
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ขั้นตอนที่ 5 การสะทอนผล (reflecting)   
เปนขั้นตอนการนําเอาผลการบันทึกจากการสังเกตผลในทุกขั้นตอนที่ผานมา คือ ขั้นตอน

การเตรียมการ ขั้นตอนการวางแผน ขั้นตอนการปฏิบัติ ทั้งที่เปนผลการบันทึกจากการสังเกตแบบมี
สวนรวม การสัมภาษณแบบเปนทางการและไมเปนทางการ แบบสอบถามความเห็น แบบวัด
ทัศนคติ แบบทดสอบมาตรฐาน เอกสาร เครื่องบันทึกเสียง  เครื่องบันทึกภาพ หรือวัตถุส่ิงของ 
แลวแตกรณีที่ไดนําไปใช  เปนการนํามาเสนอ (presentation) เพื่อกอใหเกิดการถกเถียงอภิปราย
รวมกัน ซ่ึงอาจมีทั้งความเห็นที่สนับสนุนสอดคลองกันหรือขัดแยงกัน แตใชหลักความมีเหตมุผีล ที่
มีจุดมุงหมายจะหาบทสรุปวา ส่ิงที่รวมกันคาดหวังไวกอนหนานั้น วามีการเปลี่ยนแปลงไปอยางไร 
มีอะไรที่ประสบผลสําเร็จ เพราะอะไร อะไรที่ยังไมประสบผลสําเร็จ เพราะอะไร หากจะดําเนินการ
แกไขปญหานั้นตอไปอีก อะไรที่ยังเหมาะสมอยูควรดําเนินการตอเนื่อง อะไรที่ไมเหมาะสมควรตัด
ออก และอะไรที่ควรนํามาเสริมเขาไปอีก และจากผลการปฏิบัติงานรวมกันมาตั้งแตตนนั้น ได
กอใหเกิดการเรียนรูในระดับตัวบุคคล ระดับกลุม และระดับหนวยงานอะไรบาง และไดกอใหเกิด
ความรูใหมอะไรขึ้นมาบาง เพื่อเปนสารสนเทศ (information) ที่จะนําไปใชประกอบการตัดสินใจ
ในการวางแผนเพื่อดําเนินการใหมในขั้นตอนตอไป  ทั้งนี้ ตามแนวคิดหนึ่งของการพัฒนา
เทคโนโลยีแบบมีสวนรวมที่นํามากลาวถึงขางตนดวยวา  (ขั้นตอนนี้ควรจัดใหมีการสังเกตผลและ
บันทึกการจัดกิจกรรมการสะทอนดวยวาทําอะไร อยางไร และไดผลอยางไรไวดวยเชนกัน) 

 
“...ปจจัยดานการสะทอนกลับของปญหาจากการดําเนินงาน (action-reflection)  ซ่ึง
จัดในรูปของการถกเถียงอภิปรายกัน...กิจกรรมนี้จะชวยพัฒนาความสามารถของ
ชุมชนใหเกิดความคิดรวบยอด   รูจักจับกฎเกณฑทางทฤษฎีจากกิจกรรมตางๆ ที่ได
ดําเนินกันมา กอใหเกิดการอธิบายตีความปรากฏการณดานตางๆ ดวยเหตุดวยผล ได
มีโอกาสพูดกันถึงสิ่งที่อยูในใจของแตละคน ไมวาจะเปนทัศนคติ  วิถีชีวิต ความเชื่อ 
ความกลัว รวมทั้งความรับรูที่อาจเพิ่มพูนขึ้นหรือชะงักงันจนตองเก็บไปไตรตรองใน
ใจ  ตลอดจนการมีโอกาสแสดงความคิดเห็นสนับสนุนคลอยตามกันหรือขัดแยงกัน  
ส่ิงตางๆ เหลานี้จะทําใหชุมชนเขาใจถึงภาวะแหงการรวมพลังทํางานของกลุม เกิด
การตระหนักถึงสิ่งใดที่ควรสนับสนุน  ส่ิงใดที่ควรคัดคาน การมีโอกาสประชุม 
ปรึกษาหารือกันหลังการดําเนินกิจกรรมหนึ่งๆ จะชวยพัฒนาทัศนคติและคานยิมของ
ชุมชนในดานความเชื่อมั่นในตนเองใหสูงขึ้น  ชวยลดความคิดที่จะหวังพึ่งพาความ
ชวยเหลือจากภายนอกใหนอยลง  ประสบการณที่เกิดขึ้น  จะเปนสวนหนึ่งของการ
เรียนรูถึงเครื่องมือที่จะนํามาใชแกปญหาใดๆ   กอใหเกิดพลังแหงความสามารถที่จะ
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แกปญหาไดดวยตนเอง   การประชุมถกเถียงอภิปรายกันของชุมชน อาจไดผลสรุปวา 
เทคโนโลยีที่มีอยูเดิมมีความเหมาะสมหรือไม เทคโนโลยีที่นําเขามาจากที่อ่ืนมีความ
เหมาะสมหรือไม  แลวแตกรณี ขึ้นอยูกับการพิจารณาและการตัดสินใจของชุมชน 
ซ่ึงจะมีผลทําใหเทคโนโลยีที่ไมเหมาะสมกับชุมชนถูกยกเลิกไปในที่สุด หากเปน
เทคโนโลยีที่เหมาะสมก็จะไดรับการยอมรับและถูกนําไปใชอยางกวางขวางเรื่อยไป 
นั่นคือ ถายิ่งทําใหเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับชุมชนเกิดขึ้นไดมากเทาใด ก็จะทําให
เทคโนโลยีที่ไมเหมาะสมถูกขจัดออกไปมากเทานั้น....นักพัฒนาจะตองใหความ
สนใจตอการตัดสินใจของชุมชนวา เปนการตัดสินใจตามความรูสึกของอารมณ
หรือไม  เพราะบอยครั้งที่ส่ิงที่ชุมชนตองการนั้นเปนเพียงสิ่งที่ตองการตามความรูสึก
เทานั้น (felt need) มิใชส่ิงที่ตองการที่แทจริง (real need) ดังนั้น นักพัฒนาจะตอง
คอยกระตุนใหชุมชนขบคิดอยูเสมอวา ปญหาที่แทจริงคืออะไร อยากไดอะไร…”  

 
เทคนคิการถอดบทเรียน 
การสะทอนผลการปฏิบัติงานในการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม อาจนําเอาเทคนิค

การถอดบทเรียน (lesson distilled) มาใชได เปนเทคนิคการทบทวนหรือสรุปประสบการณ 
การทํางานที่ผานมาในแงมุมตางๆ เพื่อใหเห็นถึงรายละเอียดของเหตุปจจัยทั้งภายในและภายนอก
ซ่ึงทําใหเกิดผลอยางที่เปนอยู ทั้งที่สําเร็จหรือไมสําเร็จ โดยเนนการระดมสมอง พูดคุย เลาเรื่อง 
สังเคราะห จับประเด็นกระบวนการวิธีทํางานเชิงบทเรียนหรือประสบการณ  หรืออาจกลาวไดวา 
การถอดบทเรียนมีจุดมุงหมายเพื่อสืบคนความรูจากการปฏิบัติงานโดยใชวิธีการสกัดความรูและ
ประสบการณที่ฝงลึกจากผูรวมวิจัยและผู เกี่ยวของที่ไดรวมการปฏิบัติงาน พรอมทั้งบันทึก
รายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงาน ผลการปฏิบัติงาน และความรูใหมๆที่เกิดขึ้นระหวางการ
ปฏิบัติงานทั้งที่สําเร็จหรือไมสําเร็จ เพื่อเปนขอเสนอแนะในการปรับปรุงการปฏิบัติงานใหบรรลุ
เปาหมาย และสามารถเผยแพรศึกษาเรียนรูได หรือกลาวในอีกนัยหนึ่งวา การถอดบทเรียน หมายถึง 
กระบวนการดึงเอาบางสิ่งบางอยางออกมาจากบทเรียนที่มีอยูจากสิ่งที่เราทํา เพื่อใหไดงานที่เปน
ความสําเร็จ (best practice) รวมทั้งความไมสําเร็จ (bad practice) ปจจัยที่ทําใหเกิดความสําเร็จ
หรือไมสําเร็จ และแนวทางแกไขปญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น 
 การถอดบทเรียนโดยทั่วไปมี 2 รูปแบบ คือ 

1. การถอดบทเรียนเฉพาะประเด็น เพื่อการเรียนรูระหวางการปฏิบัติงาน ดําเนินการทันที
หลังจากทํากิจกรรมในโครงการเสร็จ หรือหากเปนชุดกิจกรรมก็ดําเนินการหลังจากกิจกรรมยอย 
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เสร็จ และสามารถนําผลการถอดบทเรียนจากกิจกรรมนั้นๆ ไปใชประโยชนในพัฒนาโครงการให
ประสบความสําเร็จในอนาคต   

2. การถอดบทเรียนทั้งโครงการ เพื่อการเรียนรูหลังสิ้นสุดโครงการ เปนการถอดบทเรียน
ทั้งระบบ  เปนกระบวนการวิเคราะหการปฏิบัติงานและบทเรียนความรูที่ลึกซึ้ง แ ล ะประกอบดวย
รายละเอียดจํานวนมากโดยเริ่มตั้งแตความเปนมาของโครงการ กระบวนการดําเนินงาน และ
ผลลัพธ การถอดบทเรียนทั้ง 2 รูปแบบ ตองใชการวิเคราะหเชิงลึก เชน วิเคราะหดวย SWOT เพื่อ
ศึกษาปจจัยและเงื่อนไขที่นําไปสูผลของการดําเนินโครงการ  
 เทคนิคการถอดบทเรียนที่จะชวยใหทีมงานถอดบทเรียนและผูรวมถอดบทเรียนเกิดการ
เรียนรูในระหวางการทํางานและไดบทเรียนพัฒนาวิธีการทํางานใหดีขึ้น เชน เทคนิคการวิเคราะห
หลังการปฏิบัติ (after action review)  การเลาเรื่อง (story telling) การทําแผนที่ความคิด (mind map) 
การสัมภาษณ การใชแบบสอบถาม ซ่ึงอาจใชหลายวิธีรวมกัน กรณีเทคนิคการวิเคราะหหลังการ
ปฏิบัติ (after action review) ทําทันทีหลังเสร็จกิจกรรม  เหมาะกับการถอดบทเรียนระหวาง
ปฏิบัติงานในโครงการ โดยผูมีสวนรวมในกิจกรรมทุกคน อาศัยคําถามดังนี้  คาดหวังอะไรจากงาน
คร้ังนี้  ส่ิงที่บรรลุความคาดหวังคืออะไร เพราะอะไร ส่ิงที่ยังไมบรรลุความคาดหวังคืออะไร เพราะ
อะไร และถามีงานแบบนี้อีก เราจะปรับปรุงขอใดบาง อยางไร  ภายใตหลักการ  1) เปนธรรมชาติ 
สบายๆ อาจนั่งเกาอี้หรือปูเสื่อนําในทาที่สบายที่สุด 2) เรียบงาย แตมีแบบแผน (สัมพันธกัน แตมี
ชองวางใหกัน) 3) เห็นหนากันทุกคน (เห็นรอยยิ้ม อุดมการณ และการพูดคุย) และ 4) เห็นขอมูล
เหมือนกันไปพรอมๆ กัน (ตรวจสอบ/สอบถามและเพิ่มเติมได)  

การจัดกิจกรรมเพื่อสะทอนผล อาจนําเอาแนวคิดการสะทอนผลของบุคคลตาง  ๆมาใชได เชน 
1. แนวคิดการสะทอนผลเชิงวิพากษตามทัศนะของ  Heron (1996 อางถึงใน  สุวิมล  

วองวาณิช, 2549) โดย Heron ไดกลาวถึงการสะทอนผลในเชิงวิพากษที่อาจทําไดในสี่ระดับที่สูงขึ้น
ตามลําดับ คือ  1) ระดับบรรยายสภาพที่เกิดขึ้นและขอคนพบ  2) ระดับวิพากษถึงสิ่งที่ดีหรือไมดี
ของสิ่งที่ดําเนินการหรือขอคนพบ และเหตุผลวาเพราะอะไร  3) ระดับวิพากษหาคําอธิบายตอส่ิงที่
คนพบ และ 4) ระดับวิพากษเพื่อนําผลที่คนพบไปประยุกตใชหรือใชประโยชน   

2. แนวคิดการวิพากษขอคนพบจากผลการวิจัยตามทัศนะของ กาญจนา แกวเทพ (2549) ที่
กลาวถึงในสามระดับ คือ 1) ระดับการพรรณนา (description) เพื่อให “รูวา” ใครเปนใคร อะไร 
เกิดขึ้น  2) ระดับการทําความเขาใจ (understanding)  เชื่อมโยงกับขอมูลอ่ืนหรือนําขอมูลอ่ืนมา
เชื่อมโยงดวย  3) ระดับการใหคําอธิบาย (explanation) เปนการยกระดับขอมูลรูปธรรมใหเปน
นามธรรม มีการใสตัวแปรบางอยางใหมีความหมายและมีการเชื่อมโยงกันมากขึ้น 
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3. แนวคิดเกี่ยวกับการคิดเชิงวิพากษ (critical thinking) ตามทัศนะของ Feldman (1996) ที่
กลาววา เปนกระบวนการใชเหตุผลในการวิเคราะหปญหา เปนการใชขอมูลและการแกปญหาเพื่อ
ชวยตัดสินใจอยางมีเหตุผลเกี่ยวกับสิ่งที่จะทําหรือเชื่อตอไป ดังนี้  1) การระบุและคิดทบทวนปญหา 
(redefine the problems)  2) คิดอยางมีวิจารณญาณ (adopt a critical perspective)  3) ใชหลักการของ
เหตุผล (use analogies)  4) คิดหลากหลาย (think divergently)  5) ใชแนวคิดแบบองครวม (use 
heuristics)  6) ทดลองแกปญหาหลายๆ แบบ (experiment with various solutions) 

4. แนวคิดเกี่ยวกับกิจกรรมของผูที่มีทักษะการคิดเชิงวิพากษตามทัศนะของ Morrison 
(2000) ดังนี้  1) ระบุประเด็นสําคัญได  2) เปรียบเทียบความเหมือนกันและความแตกตางกัน   
3) ตัดสินใจไดวาขอมูลใดใชไดหรือเกี่ยวของกับปญหานั้นๆ  4) ตั้งคําถามที่ เหมาะสมได 
5) แยกแยะระหวางความจริงกับความคิดเห็นได และตัดสินไดวาการกระทําใดเปนการกระทําที่
สมเหตุสมผล  6) ตรวจสอบความคงที่ได (checking consistency)  7) ระบุความคิด/สมมติฐานที่ 
แฝงไว (unstated ideas) ได  8) รูวาอะไรเปนการพูดแบบ stereotype คือ การคิดถึงลักษณะของคน
ใดคนหนึ่งแลวเหมารวมวาคนอื่นๆ จะเปนเชนเดียวกัน  9) รูวาขอมูลใดเบี่ยงเบน (bias) ขอมูลใด
เปนการชวนเชื่อ หรือลําเอียง  10) รับรูถึงคานิยมที่แตกตางกันและรูวาอะไรเปนสิ่งที่ดีหรือไมดี  
11) ประเมินไดวาขอมูลที่จําเปนมีอะไรบาง ตองใชขอมูลมากเพียงใด  12) คาดเดาผลที่จะเกิดขึ้น
ภายหลังได (consequences) 
 ขั้นตอนที่ 6 การวางแผนใหม (re-planning)   

เชนเดียวกับขั้นตอนที่ 2 ผูวิจัยควรเนนบทบาทการเปนผูมีสวนรวมและเปนผูสงเสริม
สนับสนุนและอํานวยความสะดวกใหมีการวางแผน ใหมีการศึกษาวิเคราะหสภาพปจจุบันของการ
พัฒนางาน เพื่อระบุปญหา สาเหตุของปญหา ทางเลือกเพื่อการแกปญหา ประเมินและเลือก
ทางเลือกเพื่อการปฏิบัติกันใหม โดยนําสารสนเทศ (information) ที่ไดจากการสะทอนผลใน
ขั้นตอนที่ 5 มารวมพิจารณาดวย ซ่ึงจะทําใหไดตัวสอดแทรกหลัก คือ แผนปฏิบัติการ (action plan) 
ขึ้นมาชุดหนึ่ง ซ่ึงอาจมีบางอยางทําตอเนื่อง บางอยางตองหยุดไป หรือมีบางอยางเพิ่มเติมเขามา  
ทั้งนี้ผูวิจัยและผูรวมวิจัยควรใหมีการสังเกตผล (observing) และการสะทอนผล (reflection) ควบคู
ไปกับกิจกรรมการวางแผนไปดวย 

ขั้นตอนที่ 7 การปฏิบัติใหม (re-acting)  
เชนเดียวกับขั้นตอนที่ 3 คือ ผูวิจัยควรเนนบทบาทการเปนผูมีสวนรวมและเปนผูสงเสริม

สนับสนุนและอํานวยความสะดวกใหมีการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการที่กําหนดใหมนั้น โดยมุงให
บรรลุผลตามวัตถุประสงคที่กําหนด ใหมีการบันทึกผลการดําเนินงานทั้งของผูวิจัยและผูรวมวิจัย 
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และจัดใหมีการพบปะสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันเปนระยะๆ โดยคํานึงถึงหลักการตางๆ 
ดังกลาวในขั้นตอนที่ 3  

ขั้นตอนที่ 8 การสังเกตผลใหม (re-observing)  
เชนเดียวกับขั้นตอนที่ 4 คือ ผูวิจัยควรเนนบทบาทการเปนผูมีสวนรวมและเปนผูสงเสริม

สนับสนุนและอํานวยความสะดวกใหมีการสังเกตผลที่เกิดขึ้นจริง (actual effects)  จากการปฏิบัติ
ตามแผนปฏิบัติการที่กําหนดขึ้นใหมในขั้นตอนที่ 7 และอาจจัดใหมีการสังเกตผลการใชเทคนิควิธี
และเครื่องมือในการสังเกตผลเพื่อการปรับปรุงแกไขใหเหมาะสมขึ้นดวยอีกได ตามหลักการและ
แนวคิดที่กลาวไวในขั้นตอนที่ 4 

ขั้นตอนที่ 9 การสะทอนผลใหม (re-reflecting)  
เชนเดียวกับขั้นตอนที่ 5 คือ ผูวิจัยควรเนนบทบาทการเปนผูมีสวนรวมและเปนผูสงเสริม

สนับสนุนและอํานวยความสะดวกใหมีการสะทอนผล โดยมีจุดมุงหมายและวิธีดําเนินการตามที่
กลาวถึงในขั้นตอนที่ 5 

ขั้นตอนที่ 10 การสรุปผล (conclusion)   
หากพิจารณาตามแนวคิดของ Coghlan and Brannick (2007) และ James, Millenkiewicz 

and Bucknam (2008) การสรุปผลการวิจัยจะเปนการนําเสนอผลการปฏิบัติจริงทั้ง 2 วงจร 10 
ขั้นตอน โดยมีขอแนะนําวาในการนําเสนอผลการวิจัยในบทที่ 4 นี้ ควรนํามาเสนอเปนระยะๆ หลัง
เสร็จสิ้นการทําวิจัยแตละขั้นตอน ไมรอจนกวาเสร็จสิ้นทั้ง 10 ขั้นตอน มิฉะนั้นจะเกิดสภาพของ
ภูเขาขอมูลหรือสภาพไดหนาลืมหลัง อาจมีผลทําใหนําเสนอขอมูลไมครบถวนสมบูรณตามที่
ปฏิบัติจริง มีความสับสนอันเนื่องจากความเรงรัดของเวลา ความเหนื่อยลา ความทอแท ความ
หลงลืม และความมากมายของขอมูล ซ่ึงการนําเสนอมีแนวทางดังนี้ (สมมุติงานวิจัยกําหนด  
2 วงจร และบทสรุปนี้หมายถึงการนําเสนอผลการวิจัยในบทที่ 4)  

1. นําเสนอเหตุการณท่ีเกิดขึ้นในลักษณะการเลาเรื่อง (story telling) ตามความเปนจริง
และเปนกลาง  (factual and neutral manner) ของแตละขั้นตอน  โดยอาจมีภาพถาย  ขอมูล  
คําสัมภาษณ หรือหลักฐานอื่นๆ แสดงประกอบใหเห็นชัดเจนขึ้นได ดังนี้ 

1.1 เหตุการณหรือปรากฏการณเกี่ยวกับการเตรียมการ เชน ทําอะไร อยางไร และ
ไดผลอยางไรเกี่ยวกับ 1) การเตรียมตัวกอนลงพื้นที่ 2) การนําแนวคิดการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมี
สวนรวมและแนวคิดเกี่ยวกับเทคนิควิธี ตางๆ ที่นําเสนอชี้แจงตอผูรวมวิจัย  3) การสรางความ
ตระหนักถึงความสําคัญของ “การวิจัย” กับ “การปฏิบัติ” และของ “นักวิจัย” กับ  “นักปฏิบัติ และ 
4) การสังเกตผล เปนตน 
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1.2 เหตุการณหรือปรากฏการณเกี่ยวกับการวางแผนในวงจรแรก  เชน ทําอะไร 
อยางไรและไดผลอยางไร เกี่ยวกับ 1) การจัดทําแผนปฏิบัติการ (action plan) จากกระบวนการ
วิเคราะหสภาพที่เคยเปนมา สภาพปจจุบัน สภาพปญหา สภาพที่คาดหวัง ทางเลือกเพื่อการ
แกปญหา การประเมินและเลือกทางเลือกเพื่อการปฏิบัติ 2) การนําเสนอแนวคิดเชิงทฤษฎีเกี่ยวกับ
การพัฒนางานนั้นๆ  และแนวคิดเชิงทฤษฎีเกี่ยวกับหลักการที่นํามาใชเปนตัวสอดแทรกเสริม ตามที่
ไดศึกษาไวในบทที่ 2 ใหผูรวมวิจัยไดทําความเขาใจ หลังจากที่ปลอยใหผูรวมวิจัยไดรวมกันคิด
อยางเต็มที่แลว  3) การสรางแนวคิดใหผูรวมวิจัยและผู เกี่ยวของไดเขาใจและตระหนักถึง
ความสัมพันธเชิงบวกเพิ่มขึ้น ในลักษณะสามเสาระหวาง “การวิจัย” “ทฤษฎี” และ “การปฏิบัติ”  
หรือ “นักวิจัย” “นักทฤษฎี” และ “นักปฏิบัติ” และ 4) การสังเกตผล เปนตน  

1.3 เหตุการณหรือปรากฏการณเกี่ยวกับการปฏิบัติในวงจรแรก เชน ทําอะไร อยางไร 
และไดผลอยางไร เกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ (action plan) ที่กําหนดไว โดย
แผนปฏิบัติการนั้นอาจประกอบดวยโครงการหลายโครงการ แตละโครงการประกอบดวยกิจกรรม
หลายกิจกรรม  มีการแบงงานกันอยางไร ทํากันอยางไร ใชทรัพยากรอะไรกันบาง เปนตน 

1.4 เหตุการณหรือปรากฏการณเกี่ยวกับการสังเกตในวงจรแรก เชน ทําอะไร อยางไร 
และไดผลอยางไร เกี่ยวกับ 1) การสังเกตผลที่เกิดขึ้นจริงจากการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการ และ  
2) การสังเกตผลการใชเทคนิคและเครื่องมือในการสังเกตผลในแตละขั้นตอน 

1.5 เหตุการณหรือปรากฏการณเกี่ยวกับการสะทอนผลในวงจรแรก เชน ทําอะไร 
อยางไร และไดผลอยางไร เกี่ยวกับ 1) การสะทอนผลโดยภาพรวมทั้งหมด และ 2) การสังเกตผล 
เปนตน  

1.6 เหตุการณหรือปรากฏการณเกี่ยวกับการวางแผนใหมในวงจรที่สอง เชน  ทําอะไร 
อยางไรและไดผลอยางไร เกี่ยวกับ 1) การนําขอมูลสารสนเทศที่ถือเปนการสะทอนผลในวงจรแรก
มาประกอบการพิจารณา ทําใหไดแผนปฏิบัติการ (action plan) ใหม ที่ประกอบดวยโครงการและ
กิจกรรมอะไรบาง มีอะไรที่ทําตอเนื่อง อะไรที่ตัดออกไป และอะไรที่เพิ่มเติมเขามา และ 2) การ
สังเกตผล เปนตน 

1.7 เหตุการณหรือปรากฏการณเกี่ยวกับการปฏิบัติใหมในวงจรที่สอง เชน ทําอะไร 
อยางไร และไดผลอยางไร เกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ (action plan) ที่กําหนดได
ใหม  ทั้งที่ทําตอเนื่องและที่เพิ่มเติมใหมเขามา มีการแบงงานกันอยางไร ทํากันอยางไร ใชทรัพยากร
อะไรกันบาง เปนตน  
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1.8 เหตุการณหรือปรากฏการณเกี่ยวกับการสังเกตในวงจรที่สอง เชน ทําอะไร 
อยางไร และไดผลอยางไร เกี่ยวกับ 1) การสังเกตผลที่เกิดขึ้นจริงจากการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการ 
และ 2) การสังเกตผลการใชเทคนิคและเครื่องมือในการสังเกตผล เปนตน 

1.9 เหตุการณหรือปรากฏการณเกี่ยวกับการสะทอนผลในวงจรที่สอง เชน ทําอะไร 
อยางไร และไดผลอยางไร เกี่ยวกับ 1) การสะทอนผลโดยภาพรวม และ 2) การสังเกตผล เปนตน 

2. นําเสนอผลที่เกิดขึ้นจากเหตุการณหรือปรากฏการณ  จากการนําเสนอเหตุการณหรือ
ปรากฏการณที่เกิดขึ้นในลักษณะการเลาเรื่อง (story telling) ตั้งแตขอ 1.1 - 1.9 นั้น ผูวิจัยไดเลาเรื่อง
เหตุการณหรือปรากฏการณที่เกิดขึ้นอยางละเอียด โดยอาจมีภาพถาย ขอมูล หลักฐานการสัมภาษณ 
หรืออ่ืนๆ แสดงประกอบเปนระยะๆ ซ่ึงแนนอนวาจะมีการกลาวถึงเรื่องการเปลี่ยนแปลง เร่ืองการ
เรียนรู และเรื่องความรูใหมที่เกิดขึ้นแทรกไวเปนระยะๆ ดวย ผูวิจัยก็นําเอาสวนเหลานั้น มาเสนอ
เปน “ผลที่เกิดขึ้นจากเหตุการณ” ใน 3 ประเด็นหลักดังนี้ 

2.1 การเปลี่ยนแปลง (change) จากการปฏิบัติจริง ตามจุดมุงหมายหรือตัวบงชี้ที่
รวมกันกําหนดไวในแผนปฏิบัติการอันเปนตัวสอดแทรกหลัก ทั้งที่สําเร็จและไมสําเร็จ ทั้งที่
คาดหวังและไมคาดหวัง  (จุดมุงหมายที่คาดหวัง คือ จุดมุงหมายที่เกิดขึ้นจากการกําหนดรวมกัน
ระหวางผูวิจัยและผูรวมวิจัยในขั้นตอนการวางแผน ซ่ึงแนนอนวา หากเปนการวิจัยเชิงปฏิบัติการใน
สถานศึกษา จุดมุงหมายสุดทาย (ultimate goal)  ที่เปนความคาดหวังของการเปลี่ยนแปลงที่จะตอง
คํานึงถึงและไมละทิ้ง ก็คือ จุดมุงหมายใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นของนักเรียน 
นอกเหนือจากความคาดหวังในการเปลี่ยนแปลงในตัวผูวิจัย ผูรวมวิจัย ผูมีสวนไดเสีย ในงาน ใน
หนวยงาน ในชุมชน หรืออ่ืนๆ ที่เกี่ยวของ) ในกรณีแสดงขอมูลประกอบเปนคาสถิติ เชน คาเฉลี่ย 
(และ คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน) คามัธยมฐาน หรือคาฐานนิยม ก็มุงการแปลความในเชิงบรรยาย 
(description) ไมมุงการชี้ใหเห็นถึงความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (not for identifying 
statistically significant relationships)  (Mills, 2007)  ทั้งนี้เนื่องจากการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมี
สวนรวมมีความแตกตางจากการวิจัยและพัฒนา ไมเนนหลักการวิจัยเชิงทดลองในลักษณะ if  
X…then Y ดังที่กลาวมาแลว   

2.2 การเรียนรู   (learn) ทั้งในระดับบุคคล  ระดับกลุม  ระหวางกลุม  และระดับ
หนวยงาน ในลักษณะที่เปนการเรียนรูจากการกระทํา (action learning)  จากการรวมกันแกปญหา
นั้นๆ ในทุกขั้นตอนจากการวิจัย วามีอะไรบาง เนนการเรียนรูเพื่อที่รูอันจะนําไปสูการคิดวิธีการ
แกปญหาที่ดียิ่งขึ้น  
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การเรียนรูจากการกระทํา มีพัฒนาการจากในชวงแรกของศตวรรษที่ 20 John Dewey  
นักการศึกษาชาวอเมริกันซึ่งเปนผูคิดคนวิธีสอนแบบแกปญหา และเปนผูเสนอแนวคิดที่วา   
การเรียนรู เกิดจากการปฏิบัติหรือไดลงมือกระทําดวยตนเอง (learning by doing) จากแนวคิดนี้ ได
นําไปสูทฤษฎีการเรียนรูแบบสรางสรรคนิยม (constructivist learning theory)  ซ่ึงมีแนวคิดที่
สอดคลองกับการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 มากที่สุด ซ่ึงในกลุมนี้มีความเชื่อวา มีวิธีการ
แสวงหาความรูและคําตอบในสิ่งตางๆ ดวยหลักการที่วา  “ใชไดหรือไม” ถาใชได ก็คือ “ทําได” 
หมายความวา “เปนความจริง” เปนการคิดที่แสวงหาวิธีการกระทํา นํามาใชใหเกิดผลตามที่กําหนด
ไว (workability) เปนประโยชนเมื่อนํามาปฏิบัติไดจริง ประยุกตไดจริง (adaptability) การเรียนรูจะ
เกิดขึ้น เมื่อผูเรียนไดสรางความรูที่เปนของตนเองขึ้นมา จากความรูที่มีอยูเดิมหรือจากความรูที่
รับเขามาใหม  ที่เกิดจากความเขาใจของตนเอง และมีสวนรวมในการเรียนมากขึ้น  (active learning) 
รูปแบบการเรียนรู ที่เกิดจากแนวคิดนี้ มีอยูหลายรูปแบบ ไดแก การเรียนรูแบบรวมมือ (cooperative 
learning) การเรียนรูแบบชวยเหลือกัน (collaborative learning) การเรียนรูโดยการคนควาอยาง
อิสระ (independent investigation method) รวมทั้งการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน (problem-based 
learning) ซ่ึงจากที่กลาวมา เห็นไดวา การเรียนรูจากการกระทําในการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวน
รวมดูเหมือนจะครอบคลุมในทุกรูปแบบของการเรียนรูดังกลาวขางตนนี้ เพราะเปนการเรียนรูที่มี
ทั้งจากการรวมมือ จากการชวยเหลือกัน จากการคนควาอยางเปนอิสระ และจากการใชปญหาเปน
ฐาน (โดยเฉพาะการเรียนรูจากการใชปญหาเปนฐาน เพราะการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมมี
จุดมุงหมายเพื่อรวมกันแกไขปญหาที่เกิดขึ้น) 

การเรียนรู มีความหมายลึกซึ้งมากกวาการสั่งสอน หรือการบอกเลาใหเขาใจและจําได 
ไมใชเร่ืองของการทําตามแบบ ไมไดมีความหมายแตการเรียนในวิชาตางๆ เทานั้น  แตคลุมไปถึง
การเปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรมอันเปนผลจากการสังเกตพิจารณา ไตรตรอง แกปญหาทั้งปวง การ
ปรับตัวใหเขากับสิ่งแวดลอม ความเจริญงอกงาม การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่เนื่องมาจาก
ประสบการณหรือการฝกหัด และพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปนั้นควรมีความคงทนถาวรเหมาะแก
เหตุเมื่อพฤติกรรมดั้งเดิมเปลี่ยนไปสูพฤติกรรมที่มุงหวัง ก็แสดงวาเกิดการเรียนรูแลว 

ธรรมชาติของการเรียนรูของมนุษยมีดังนี้ เชน  1) การเรียนรูคือการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
คอนขางถาวร 2) การเรียนรูยอมมีการแกไข ปรับปรุงและเปลี่ยนแปลง โดยการเปลี่ยนแปลงนั้นๆ 
จะตองเนื่องมาจากประสบการณ  3) การเปลี่ยนแปลงชั่วคร้ังชั่วคราวไมนับวาเปนการเรียนรู 4) การ
เรียนรูในสิ่งใดสิ่งหนึ่งยอมตองอาศัยการสังเกตพฤติกรรม 5) การเรียนรูเปนกระบวนการที่ทําให
เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม และกระบวนการเรียนรูเกิดขึ้นตลอดเวลาที่บุคคลมีชีวิตอยู โดย
อาศัยประสบการณในชีวิต 6) การเรียนรูไมใชวุฒิภาวะแตอาศัยวุฒิภาวะ วุฒิภาวะคือระดับความ
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เจริญเติบโตสูงสุดของพัฒนาการทางดานรางกาย อารมณ สังคมและสติปญญาของบุคคลในแตละ
ชวงวัยที่เปนไปตามธรรมชาติ แตการเรียนรูไมใชวุฒิภาวะแตตองอาศัยวุฒิภาวะประกอบกัน 7) การ
เรียนรูเกิดไดงายถาสิ่งที่เรียนเปนสิ่งที่มีความหมายตอผูเรียน 8) การเรียนรูของแตละคนแตกตางกัน 
9) การเรียนรูยอมเปนผลใหเกิดการสรางแบบแผนของพฤติกรรมใหม 10) การเรียนรูอาจเกิดขึน้โดย
ตั้งใจหรือโดยบังเอิญ 

การเรียนรูจากการกระทําในการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม เปนการเรียนรูที่อาจจะ
เกิดขึ้นทั้งในระดับบุคคล ระดับกลุม หรือระดับหนวยงาน เปนการเรียนรูที่เกิดจากการแลกเปลี่ยน
เรียนรูซ่ึงกันและกันหรือจากการมีปฏิสัมพันธกันระหวางผูวิจัยกับผูรวมวิจัย และกับบุคคลอื่นๆ ที่
เขามามีสวนเกี่ยวของ  แนวคิดหนึ่งที่ผูเขียนเห็นวานาจะนํามาประยุกตใชเพื่อชวยใหผูวิจัยสามารถ
สังเกตผล (observing) แลวบันทึก “การเรียนรู” ที่เกิดขึ้นในกระบวนการวิจัยไดชัดเจนขึ้น  คือ
แนวคิดเกี่ยวกับ “หนาตางของโจแฮรี” (The Johari Window) ช่ือนี้มาจากนักจิตวิทยา 2 คนรวมกัน
คือ Joe Luft และ Harry Ingham พัฒนาขึ้นในป 1955 ทั้งสองคนใหทัศนะวา การสื่อสารหรือการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูในกลุมของคนเรานั้นเปนกระบวนการที่ขึ้นอยูกับความสัมพันธระหวาง 
คนในกลุม อันจะสงผลใหคนในกลุมแสดงพฤติกรรม ความรูสึก และแรงจูงใจของตนเองออกมา 
ขอสําคัญในการรูจักตนเองจากคนอื่นบอกขอมูลยอนกลับใหนี้คือ ความไววางใจ (trust) ที่มีตอ 
กันและกัน ตามหลักการสําคัญประการหนึ่งของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม ถาไม
ไววางใจกันการแลกเปลี่ยนขอมูลใหกันและกันยอมเปนไปอยางผิวเผินไมลึกซึ้ง หนาตางโจแฮรีนี้
จะแสดงใหเห็นถึงสวนที่เปดเผยไดและสวนที่เปนเรื่องสวนตัวของแตละคนดังภาพที่  2   
 

 
บริเวณเปดเผย (public area) 

ตัวเองรู คนอืน่ก็รู 
 

 
บริเวณบอด (blind area) 
ตัวเองไมรู แตคนอื่นรู 

 
บริเวณปดบัง (closed area) 
ตัวเองรู  แตคนอื่นไมรู 

 

 
บริเวณไมรู (unknown area) 
ตัวเองไมรู  และคนอื่นก็ไมรู 

 
ภาพที่ 2 แนวคดิ “หนาตางของโจแฮรี” เพื่อบันทึกการเรียนรูที่เกดิขึ้นในการวจิยัเชิงปฏิบัติการ

แบบมีสวนรวม 
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จากภาพที่ 2  ชองแรกของหนาตางเรียกวา บริเวณเปดเผย (public area) คือ จุดที่ตัวเองก็รู 
คนอื่นก็รู เชน สถานภาพการทํางาน เพศ วัย การศึกษา การแสดงกริยาทาทาง เปนตน ขอมูลบริเวณ
เปดเผยนี้จะเปนขอมูลที่คนเรารับรูซ่ึงกันและกันจากการประพฤติปฏิบัติและการสื่อสารในระหวาง
ที่มีการปฏิสัมพันธกัน หากชอง public area กวางมากเทาไหร จะยิ่งทําใหการสื่อสารหรือการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางกันเปนไปไดงายมากขึ้น ชองท่ี 2  เรียกวา บริเวณบอด (blind area) ขอมูล
ตรงสวนนี้ตัวเองไมรู แตคนอื่นจะรู เชน ผูวิจัยไมรูตนเองวาชอบบันทึกขอมูลภาคสนามในชวงบาย 
แตผูรวมวิจัยรูกัน เปนตน  ซ่ึงคนที่ชอง blind area กวางมากๆ จะยากตอการติดตอส่ือสารหรือการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู จึงจะตองหาทางลดลง ชองท่ี 3 เรียกวา บริเวณปกปด (closed area) เปนสวนที่เจา
ตัวรูแตไมตองการใหคนอื่นรู เชน ขอเท็จจริงเกี่ยวกับชีวิตสวนตัวของตนเอง หรือความคิดเห็นที่มี
ตอผูบริหาร เปนตน คนเรามักจะเก็บขอมูลบางอยางไวใน closed area ก็เพราะวาเขารูสึกวาขอมูล
นั้นจะทําลายภาพพจนของเขาในสายตาของผูอ่ืน เมื่อความเชื่อใจกันระหวางสมาชิกในองคการมีต่ํา 
ผูคนจะเกิดความกลัวที่จะเปดเผยขอมูลของตน ทําใหชอง closed area นี้กวางขึ้น public Area ก็
นอยลง ในทางตรงกันขามหากในองคการมีความเชื่อใจกันสูง public area ก็จะใหญขึ้น closed area 
ก็จะเล็กลง ชองสุดทาย เรียกวา บริเวณที่ไมมีใครรู (unknown area) คือ ตนเองก็ไมรู คนอื่นก็ไมรู 
รวมทั้งแรงจูงใจที่เปนจิตใตสํานึก ความปรารถนาที่ถูกปดกั้นเอาไว หรือความทรงจําเลวรายเกาๆ 
นานมาแลวที่ไมอยากจํา   

แนวคิด “หนาตางของ Johari”  ดังกลาวขางตน สามารถใชอธิบายกระบวนการกลุมในการ
วิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมไดดวย นั่นคือ ในระยะเริ่มแรกของการวิจัย เปนเรื่องปกติที่ 
public Area ของแตละคนจะยังเล็กอยู และ closed Area ของแตละคนจะใหญ เพราะวาทุกคนตอง
ระมัดระวังตนเองในการปฏิบัติตอคนอื่น และแมวาพวกเขาจะระวังตัวเพียงใดก็ตามวาพวกเขากําลัง 
แสดงออกตอคนอื่นในแนวทางที่ถูกตองแลว แต blind area ของแตละคนอาจจะยังคงมีขนาดใหญ
อยูก็ได  แตเมื่อสมาชิกกลุมรูสึกเปนกันเองมากขึ้น  เชื่อและไววางใจกันมากขึ้น สมาชิกกลุมแตละ
คนก็จะเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับตนเองมากขึ้น ขอมูลที่อยูในบริเวณปกปด (closed Area) ของแตละ
คนก็จะยายมาอยูในบริเวณเปดเผย (public area) มากขึ้น แตละคนก็อาจจะอยากบอกหรือใหขอมูล
เกี่ยวกับคนอื่นมากขึ้น ขอมูลเหลานี้จะมีทั้งที่แตละคนรูตัวและไมรูตัวมากอน ทําให closed area, 
blind area รวมทั้ง unknown area ของแตละคนเล็กลง ซ่ึงการเปลี่ยนแปลงของ public area ที่เพิ่ม
มากขึ้น closed  area, blind  area และ unknown area ที่ลดนอยลงเชนนี้ เปนผลจากการสื่อสารและ
การแลกเปลี่ยนเรียนรูซ่ึงกันและกันที่มากขึ้น จะกอใหเกิดการเรียนรูขึ้น ซ่ึงหากผูวิจัยและผูรวมวิจัย
ไดมีการสังเกตผลและบันทึกผลการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในสวน public area   แลวนําผลบันทึกนัน้
มาวิเคราะหและสังเคราะหรวมกัน ก็จะสามารถชี้ใหเห็นถึงประเด็นที่เปน “การเรียนรู” ที่เกิดขึ้นใน
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กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมที่ชัดเจนขึ้นได ไมวาจะเปนการเรียนรูที่เกิดขึ้นใน
ระดับบุคคล (อาจจําแนกเปน ผูวิจัยเกิดการเรียนรูอะไร ผูรวมวิจัยเกิดการเรียนรูอะไร) ระดับกลุม 
(ผูวิจัยและผูรวมวิจัยเรียนรูอะไรรวมกัน กลุมผูมีสวนไดเสียเรียนรูอะไรรวมกัน)  หรือระดับ
หนวยงาน (ทั้งหนวยงานเกิดการเรียนรูอะไร หากเกี่ยวของกับชุมชนดวยก็ดูวาชุมชนเกิดการเรียนรู
อะไรดวย)  เปนการเรียนรูที่สรุปจากบันทึกของทั้งผูวิจัยและผูรวมวิจัยทุกคน ไมเปนการเรียนรูที่
สรุปจากบันทึกของฝายใดฝายหนึ่งเทานั้น  

2.3 ความรูใหม (new knowledge) เปนการยากที่จะระบุวา ความรูใหมหมายถึงอะไร 
เกิดขึ้นจากตรงไหน ขึ้นกับการพิจารณารวมกันของผูวิจัยและผูรวมวิจัย  อาจหมายถึงความรูใหม
จากผลการใชตัวสอดแทรก ทั้งตัวสอดแทรกหลักคือ “แผนปฏิบัติการ” ที่รวมกันจัดทําขึ้น และตัว
สอดแทรกเสริมที่เปน “หลักการ”  เชน หลักการบูรณาการ หลักองครวม หลักการเสริมพลัง เปนตน  
วามีลักษณะเปนอยางไรเมื่อเปรียบเทียบกับความรูเดิมหรือแนวคิดแนวปฏิบัติเดิมกอนไดรับแนวคดิ
เชิงทฤษฎีจากผูวิจัย หรือเมื่อเปรียบเทียบกับแนวคิดเชิงทฤษฎี  หรืออาจหมายถึงความรูใหมที่
เกิดขึ้นจากการดําเนินกิจกรรมในขั้นตอนตางๆ  ไมวาจะเปนขั้นตอนการเตรียมการ การวางแผน 
การปฏิบัติ การสังเกตผล และการสะทอนผล ถือวาเปนแหลงที่จะกอใหเกิดความรูใหมที่จะนํามา
เสนอเปนผลการวิจัยไดทั้งสิ้น แมแตการประมวลผลจาก “การเรียนรู” ที่เกิดขึ้นในระดับตัวบุคคล
หรือระดับกลุมหรือระดับระดับหนวยงาน ก็สามารถกอใหเกิดเปนเคารางของความรูใหมขึ้นได
เชนกัน เปนตน   

การนําเสนอความรูใหมอาจคํานึงถึงลักษณะของความรูที่มีผูแบงเปน 4 ระดับ คือ  
1) ความรูเชิงทฤษฏี (know-what) เปนความรูเชิงขอเท็จจริง รูอะไร เปนอะไร จะพบในผูที่สําเร็จ 
การศึกษามาใหมๆ ที่มีความรูโดยเฉพาะความรูที่จํามาไดจากความรูชัดแจงซึ่งไดจากการไดเรียน
มาก 2) ความรูเชิงทฤษฏีและเชิงบริบท (know-how) เปนความรูเชื่อมโยงกับโลกของความเปนจริง 
ภายใตสภาพความเปนจริงที่ซับซอนสามารถนําเอาความรูชัดแจงที่ไดมาประยุกตใชตามบริบทของ
ตนเองได มักพบในคนที่ทํางานไปหลายๆ ป จนเกิดความรูฝงลึกที่เปนทักษะหรือประสบการณมาก
ขึ้น  3) ความรูในระดับที่อธิบายเหตุผล (know-why) เปนความรูเชิงเหตุผลระหวางเร่ืองราวหรือ
เหตุการณตางๆ ผลของประสบการณแกปญหาที่ซับซอน และนําประสบการณมาแลกเปลี่ยนเรียนรู
กับผูอ่ืน เปนผูทํางานมาระยะหนึ่งแลวเกิดความรูฝงลึก สามารถอดความรูฝงลึกของตนเองมา
แลกเปลี่ยนกับผูอ่ืนหรือถายทอดใหผูอ่ืนไดพรอมทั้งรับเอาความรูจากผูอ่ืนไปปรับใชในบริบทของ
ตนเองได  4) ความรูในระดับคุณคา ความเชื่อ (care-why) เปนความรูในลักษณะของความคิดริเร่ิม
สรางสรรคที่ขับดันมาจากภายใน ตนเองจะเปนผูที่สามารถสกัด ประมวล วิเคราะหความรูที่ตนเอง
มีอยู กับความรูที่ตนเองไดรับมาสรางเปนองคความรูใหมขึ้นมาได เชน สรางตัวแบบหรือทฤษฏี
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ใหมหรือนวัตกรรมขึ้นมาใชในการทํางานได  (ความรูใหมจากการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวน
รวมจะเขาลักษณะของความรูระดับที่ส่ีนี้) 

วิโรจน  สารรัตนะ (2553) กลาวสรุปวาแนวคิดเพื่อการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม 
(participatory action research: PAR) ที่นําเสนอดังกลาว  มีจุดเริ่มตนจากการศึกษางานเขียนของ 
Carr and Kemmis ที่เขียนในชวงป 1992 เกี่ยวกับแนวคิดการแบงระดับการวิจัยเชิงปฏิบัติการของ
ออกเปนสามระดับ แตเนื่องจากตําราเลมนั้นยังขาดรายละเอียด จึงไดทําการศึกษาวิเคราะหเชิง
เปรียบเทียบกับหลักการบริหารและหลักการพัฒนา  รวมทั้งแนวคิดการวิจัยเชิงปฏิบัติการของ
นักวิชาการทานอื่นๆ อีกหลายราย เชน McTaggart (1991); Webb (1991); Kemmis and McTaggart 
(1992); Zuber-Skerritt (1992); Arhar et al. (2001); McMillan and Wergin, (2002); Mills (2007); 
Coghlan and Brannick (2007); James, Milenkiewicz and Bucknam (2008) เปนตน ทายสุดได
ขอเสนอแนวคิดเพื่อการวิจัยที่ไดจากการบูรณาการหลักการ แนวคิด  และแนวปฏิบัติ จาก
แหลงขอมูลที่ไดศึกษาวิเคราะหเหลานั้น ซ่ึงหากสมมุติวามีวงจรการดําเนินการวิจัย 2 วงจร ก็จะ
ประกอบดวยขั้นตอนการวิจัย 10 ขั้นตอน ยึดถือจรรยาบรรณ 10 ประการ หลักการวิจัย 10 ประการ 
และบทบาทของผูวิจัย 10 ประการ ถือเปนแนวคิดการวิจัยที่สอดคลองกับหลักการ “เขาใจ เขาถึง 
พัฒนา”  ตามพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ซ่ึง สุเมธ  ตันติเวชกุล (2548) ได
กลาววา การพัฒนาการศึกษาควรยึดพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวนี้ มาใช
เปนแนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาในทุกภาคสวน โดยหลักการ “เขาใจ เขาถึง พัฒนา” นี้
สอดคลองกับหลักการบริหารอื่นๆ ซ่ึงเปนกระบวนทัศนใหมทางการบริหารการศึกษาหลาย 
หลักการ เชน หลักการจัดการแบบรวมมือ  (collaborative management) หลักการจัดการแบบยึด
พื้นที่หรือสถานศึกษาเปนฐาน (site/school based management) หลักการจัดการแบบบูรณาการ 
(integrated management) หลักการจัดการแบบลางสูบน (bottom-up approach) หลักการจัดการ
ความรู (knowledge management) ที่สงเสริมการนําความรูที่ซอนตัว (tacit knowledge) ของบุคคล
ในระดับปฏิบัติออกมาใชใหเปนประโยชน หลักการกระจายอํานาจ (decentralized approach) ซ่ึง
หลักการตางๆ เหลานี้ เปนหลักการที่จะกอใหเกิดการรวมกันคิด ที่จะสงผลใหเกิดความมีพันธะ
ผูกพันตอการนําไปปฏิบัติใหบรรลุผล  นอกจากนั้นยังสอดคลองกับแนวคิดของ Owens (2001) ที่
กลาววา ในปจจุบันสถานศึกษาหลายแหงไดใหความสําคัญกับการพัฒนาในลักษณะ  “เกิดขึ้นจาก
ภายใน” (inside – out approach) มากขึ้น โดยใหทุกฝายที่เกี่ยวของในระดับปฏิบัติมีสวนรวมในการ
ตัดสินใจ ซ่ึงมีขอดีที่จะทําใหไดขอมูลสารสนเทศมากขึ้น  มีทัศนะทางเลือกที่หลากหลาย  และการ
ตัดสินใจจะไดรับการยอมรับมากขึ้น  และที่ สําคัญ คือ เปนไปตามพระบรมราโชวาทของ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวตอนหนึ่งเกี่ยวกับการพัฒนา ที่ทรงตรัสวา “การพัฒนาตองระเบิดจาก
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ขางใน”  นั่นหมายความวา  ตองสรางความเขมแข็งใหคนในชุมชนเขาไปพัฒนา  ใหชุมชนมีสวน
รวมในการพัฒนา (สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ, 2549)  จึงหวังวา แนวคิดเชิงทฤษฎีดังกลาวจะมีการนําไปสูการปฏิบัติ  มีการวิพากษ 
และมีการพัฒนาตอยอดใหสมบูรณยิ่งขึ้นตอไป 

จากการที่ไดศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม (participatory 
action research: PAR) ดังที่กลาวมาแลวนั้น ในการวิจัยคร้ังนี้ผูวิจัยไดนําเอาแนวคิดที่ วิโรจน  สาร
รัตนะ (2553)  ไดทํา การศึกษาและพัฒนาขึ้นมาเปนกรอบแนวคิดหลัก เสริมดวยแนวคิดของ
นักวิชาการตางประเทศอีก 6 ทัศนะ คือ Seymour-Rolls & Hughes (2000) Mills (2007)  Quixley 
(2008)  James, Milenkiewicz & Bucknam (2008) Creswell (2008) และ  McTaggart (2010)  ดังนี้  
 กรอบแนวคิดหลัก 

1. คํานึงถึง 2 กระบวนทัศนที่เปนรากฐานของการแสวงหาความรูทฤษฎีสังคมเชิงวิพากษ 
(critical social theory) และทฤษฎีหลังสมัยใหมนยิม (theories of postmodernism) 

2. คํานึงถึง 10 หลักการของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมที่ผูเขียนกลาวถึงมาแลว
ขางตน ดังนี้  1) ในบริบทเฉพาะ 2) ทักษะที่หลากหลาย 3) มุงการเปลี่ยนแปลง 4) มุงใหเกิดการ
กระทําเพื่อบรรลุผล 5) รับฟงขอคิดเห็นจากผูรวมวิจัยทุกคน 6) วิเคราะห วิพากษและประเมิน
ตนเอง 7) ตระหนักในศักยภาพ ความเชี่ยวชาญและการเปนผูมีสวนไดเสียจากภายในชุมชนเอง  
8) เรียนรูจากการกระทํา ทั้งสําเร็จและไมสําเร็จ เกิดกระบวนการเรียนรูรวมกันอยางเปนระบบ  
9) การมีบันทึกของผูรวมวิจัยทุกคน เชน  การเปลี่ยนแปลงในกิจกรรมและการปฏิบัติ การ
เปลี่ยนแปลงในคําอธิบายสิ่งที่ปฏิบัติ การเปลี่ยนแปลงในความสัมพันธทางสังคมและรูปแบบ
องคการ การพัฒนาตนเองจากการรวมในการวิจัย เปนตน 10) นําไปสูการปฏิบัติหรือการพัฒนาที่ยั่งยืน  

3. คํานึงถึง 10 จรรยาบรรณ ดังนี้ 1) ผูวิจัยตองรับผิดชอบตอการรักษาความลับ 2) ผูรวม
วิจัยเขาถึงขอมูลตางๆ  ไดอยางเสมอภาคกัน 3) ทิศทางการวิจัยและผลลัพธที่คาดหวังเกิดจากการ
ตัดสินใจรวมกัน 4) ใหผูรวมวิจัยมีสวนรวมในการออกแบบกระบวนการวิจัยมากที่สุด 5) มีการ
ปรึกษาหารือรวมกัน และขอเสนอแนะไดรับการเห็นชอบจากทุกฝาย 6) การสังเกตหรือการ
ตรวจสอบเอกสารเพื่อจุดมุงหมายอื่นตองไดรับการอนุญาตกอน  7) ผลการดําเนินงานจะยังคง
ปรากฏใหเห็นและเปดโอกาสใหผูอ่ืนใหขอเสนอแนะได 8) ไมละเมิดลิขสิทธิ์งานเขียนหรือทัศนะ
ของคนอื่นโดยขาดการเจรจาตอรองกอนการจัดพิมพเผยแพร 9) ผูวิจัยตองแสดงใหทราบถึง
ธรรมชาติของกระบวนการวิจัยแตเร่ิมแรกรวมทั้งขอเสนอแนะและผลประโยชน และ 10) ผูรวมการ
วิจัยตางมีอิทธิพลตอการทํางานแตผูที่ไมประสงคมีสวนรวมตองไดรับการยอมรับและเคารพใน
สิทธิสวนบุคคล  
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4. คํานึงถึง 10 บทบาทของผูวิจัย  ดังนี้ 1) เปนครู  2) เปนผูนํา 3) เปนผูฟงที่ดี 4) เปน 
นักวางแผน  5) เปนนักออกแบบ  6) เปนนักวิเคราะห  7) เปนนักสังเคราะห 8) เปนนักสังเกตการณ 
9) เปนนักรายงานผล และ 10) เปนผูสงเสริมสนับสนุนและอํานวยความสะดวก  

กรอบแนวคิดเสริม 
1. ประยุกตใชแนวคิดของ Seymour-Rolls & Hughes (2000) ที่กลาววา “กลุมที่จะเลือกทํา

การวิจัยวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมนั้นจะตองรวมกันนิยามหัวขอที่เปนสิ่งกังวลใจหรือคิดวา
เปนปญหา (thematic concern) โดยผานการสนทนา (discussion) และการสะทอนผล (reflection) 
รวมกันในกลุมของผูที่มีสวนไดเสีย (stakeholders) เสียกอนที่จะมีการดําเนินการตามขั้นตอนอื่นๆ 
ตอไป   

2. ประยุกตใชแนวคิดของ  Mills (2007) มาชวยเสริมการกําหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย
ในครั้งนี้โดยเนนหลักการที่สําคัญ 4 ประการในการวิจัย คือ (1) จะตองเปนแบบมีสวนรวมและเปน
ประชาธิปไตย (participatory and democratic)  (2) จะตองตอบสนองตอสังคมและเกิดขึ้นภายใน
บริบทของสังคม (3)  จะตองชวยใหผูวิจัยและผูรวมวิจัยสามารถที่จะตรวจสอบวิธีการดําเนินงาน
ตามวิธีการของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมอยางเปนมืออาชีพมากขึ้น และ (4) ความรูที่ได
จากกระบวนการวิจัยจะตองชวยปลดปลอย (liberate) ผูที่มีสวนรวมทุกฝาย รวมทั้งจะชวยสราง
เสริมการเรียนรูใหผูรวมวิจัย และชวยในการกําหนดนโยบายของหนวยงานที่เกี่ยวของ 

3. ประยุกตใชแนวคิดของ Quixley (2008) มาชวยเสริมการกําหนดกรอบแนวคิดในการ
วิจัยในครั้งนี้โดยเนนวาผูรวมวิจัยจะตองมีสวนรวมในทุกขั้นตอนของการวิจัยในทุกตารางนิ้ว และ
มีทรรศนะตอการวิจัยในครั้งนี้วาเปนงานวิจัยของพวกเขา เพื่อผลประโยชนของพวกเขา และเปนสิ่ง
ที่พวกเขาสามารถที่จะมีผลกับสิ่งนั้นไดและสามารถปรับปรุงงานวิจัยของพวกเขาใหดียิ่งขึ้น  
รวมทั้งการนําเอาหลักการสําคัญ  7 ประการมาเปนแนวคิดในการดําเนินงานคือ (1) สงเสริมใหผูมี
สวนไดเสียสะทอนผล (reflection) และหาวิธีการที่จะปรับปรุงการบริการใหดีขึ้นโดยเชื่อมโยงการ
สะทอนผลและการปฏิบัติอยางเขมแข็งแลวผนวกกันใหแนนขึ้นในลักษณะที่เปนเอกสารและ
เกิดขึ้นในเวทีสาธารณะ (2) สงเสริมใหผูมีสวนไดเสียสามารถที่จะมีสวนรวมในการวินิจฉัยคําถาม  
ตอบคําถามและตัดสินใจเกี่ยวกับการกระทํา  (3) ใหผูมีสวนไดเสียมีสวนรวมในการที่จะรวบรวม
ขอมูลเกี่ยวกับคําถามของตัวเอง (4) การทํางานในลักษณะของการรวมมือ (collaborative) ที่จะชวย
ลดขั้นตอนตางๆ ใหนอยลงกวาเดิม และจะทําใหเกิดการแบงปนอํานาจกันระหวางผูที่มีสวนไดเสีย
ทั้งหมด 5) สงเสริมใหผูมีสวนไดเสียมีความรับผิดชอบในการวิเคราะหเชิงวิพากษ (critical 
analysis) รวมทั้ งมีความรับผิดชอบในการประ เมิน  (evaluation) และการบริหารจัดการ 
(management) ของตัวเอง  (6) สนับสนุนใหผูมีสวนไดเสียเรียนรูอยางตอเนื่องและเปดเผย 
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(progressively and publicly) โดยการทดสอบแนวคิดดานการกระทํา และ (7) มีความตอเนื่องจน
สามารถทําใหผูมีสวนไดเสียตอบคําถามหรือปญหาที่ใหญกวาเดิมได  
 4. ประยุกตใชแนวคิดของ James, Milenkiewicz & Bucknam (2008) มาชวยเสริมการ
กําหนดกรอบแนวคิดในการวิจัยในครั้งนี้โดยเนนไปที่คุณลักษณะที่สําคัญ 3 ประการที่จะชวยเพิ่ม
ประสิทธิภาพของการวิจัย เชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม คือ 1) องคประกอบเกี่ยวกับการมีสวนรวม
ของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมจะชวยในการสรางชุมชนการปฏิบัติ 2) เปนวิธีการหนึ่ง
ของการพัฒนาวิชาชีพ และ 3) คุณสมบัติในสองขอขางตนจะมีสวนสําคัญในการเกี่ยวโยงความ
ชํานาญและความรูสึกถึงความเปนมืออาชีพของผูนําการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมไปปฏิบัติ  
 5. ประยุกตใชแนวคิดของ  Creswell (2008) มาชวยเสริมการกําหนดกรอบแนวคิดในการ
วิจัยในครั้งนี้โดยนําเอาแนวคิดเกี่ยวกับลักษณะที่สําคัญของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม   
6 ประการที่เขาไดเสนอแนะไวคือ 1) มีจุดเนนไปสูการนําไปปฏิบัติ  2) การดําเนินการวิจัยมีการ
ปฏิบัติรวมกันระหวางนักวิจัยและผูที่เกี่ยวของ  3) เปนความรวมมือกันระหวางนักวิจัยและผูเขารวม
การวิจัย  4) เปนกระบวนการที่เปนพลวัต (dynamic process) ในลักษณะของเกลียวปฏิสัมพันธ ที่มี
กระบวนการยอนกลับและนําไปสูการพัฒนาขั้นตอไป (back and forth) จากผลสะทอนของสิ่งที่
เปนปญหา การเก็บรวบรวมขอมูล และการปฏิบัติ 5) การพัฒนาแผนการดําเนินงานตองสามารถ 
นําไปปฏิบัติได  และ 6) มีการนําเสนอผลการวิจัยตอผูเกี่ยวของโดยนํามาใชรวมกับแนวคิดในการ
สงเสริมความเทาเทียมกัน (egalitarian)และความเปนประชาธิปไตย (democratic) และท่ีสําคัญคือ
เพื่อที่จะทําใหทุกคนที่มีสวนรวมในการวิจัยเกิดความมั่นใจไดวาผลจากการวิจัยที่ไดรวมกันลงมือ
ปฏิบัตินั้นจะทําใหพวกเขาจะมีความเปนอยูที่ดีขึ้น (well-being) 

6. ประยุกตใชแนวคิดของ McTaggart (2010) มาชวยเสริมการกําหนดกรอบแนวคิดในการ
วิจัยในครั้งนี้โดยเนนวาการวิจัยเชิงปฏิบัติการนั้นเปนการนําคนมารวมกันเพื่อที่จะสะทอนผลและ
ลงมือปฏิบัติในเรื่องที่เขามีความกังวลใจรวมกัน (thematic concern) โดยการใชแนวทางที่เปน
ระเบียบเพื่อที่จะทําใหการทํางานของพวกเขามีความสอดคลอง (coherent) มีความยุติธรรม (just) มี
เหตุมีผล (rational) มีความรอบรู (informed) มีความพึงพอใจ (satisfying) และมีความยั่งยืน 
(sustainable) เพิ่มมากขึ้น 
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การระดมสมอง (Brain Storming) 
 

ประชาสรรค  แสนภักดี (2553)  กลาววา  เทคนิคการระดมสมอง (Brainstorming) เปน
เครื่องมือที่ถูกนํามาใชในโอกาสตางๆ ในการพัฒนางาน ตั้งแตระดับการวางแผน การคนหาปญหา 
การหาทางออกของการปญหา คุณคาของเครื่องมือระดมสมองประเด็นหนึ่งที่มีความสําคัญก็คือ
ความคิดอันเกิดจากการใชความคิด มีบอยครั้งที่ความคิดดีๆ เกิดขึ้นจากการไดใชความคิด การตอ
ยอดความคิด การคิดตาง  ดังนั้น การระดมสมองจึงเปนเครื่องมือที่นาสนใจมากๆ ตัวหนึ่ง  

การระดมสมองคืออะไร? 
การระดมสมอง คือ การแสดงความคิดเห็นรวมกันระหวางสมาชิก เพื่อเปนแนวทางที่จะ 

นําไปสูการแกปญหา ซ่ึงในพจนานุกรมไดใหความหมายวา เปนการคิดแบบไรแบบแผน (Free- 
Form Thinking) 

กฎในการระดมสมอง 
1. เปดโอกาสใหทุกคนไดแสดงความคิดเห็นอยางอิสระ 
2. ฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน 
3. ปริมาณยิ่งมากยิ่งด ียังไมจาํเปนตองดูขอเท็จจริงและเหตุผล (Free Thinking) 
4. อนุญาตใหออกนอกลูนอกทางได 
5. หามวิจารณในระหวางที่มกีารแสดงความคิดเห็น 
6. หลีกเลี่ยงการปะทะคารม 
7. เมื่อไดผลแลวควรทําการรวบรวมแลวนําไปปรับปรุง 
เม่ือไรจะใชเทคนิคการระดมสมอง? 
1. เมื่อตองการตั้งหัวขอปญหาเพื่อจะใชทํากิจกรรมใดๆ 
2. เมื่อตองการวิเคราะหปญหา 
3. เมื่อตองการหาแนวทางในการแกไขปญหาที่เกิดขึน้นัน้ๆ 
ขั้นตอนในการระดมสมอง 
ในชวงของการระดมสมองนั้นถือไดวาเปนการเดินทางเพื่อเสาะแสวงหาบางสิ่ง บางอยางที่

ไมเคยคนพบมากอน การเดินทางแหงการคนพบนี้ ตองการความคิดชนิดพิเศษ ยิ่งในชวงแรก เรา
สามารถเปดกวางความคิดของเราไดเทาไร โอกาสที่เราจะคนพบแนวความคิดใหมก็มีมากขึ้น
เทานั้น 
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โดยทั่วไป การระดมสมองนั้นไมควรใชเวลาเกิน 30-45 นาทีตอคร้ัง เพราะหากเกินจากนี้
แลวจะทําใหพลังความคิดหมดไป และเริ่มเอาอารมณสวนตัวมาใสแทน ที่แยที่สุดก็คือ เกิดความ
เงียบขึ้นในกลุมสมาชิก อยางไรก็ตามไดแบงขั้นตอนในการระดมสมองจะเกิดขึ้นใน  3 ขั้นตอน คือ 
การสํารวจปญหา (Define Problem)  การสรางความคิด (Generating ideas) และ การพัฒนาหนทาง
แกไข (Developing the Solution)   ดังนี้ 

1. การสํารวจปญหา (Define Problem) 
เมื่อตองการปญหาใหม โดยตองการใหสมาชิกทุกคนในกลุมหรือองคกรมีสวนรวม เรา

อาจจะทําการเปดประเด็นคําถาม เพื่อใหสมาชิกขยายมุมมองรวมกัน (Soft Divergent) เชน บริษัท
แหงหนึ่งตองการที่จะลดตนทุนของบริษัทโดย “ลดความสูญเสีย” ในองคกร โดยตองการให
พนักงานทุกคนตระหนักถึงความสูญเสียที่เกิดขึ้นนั้น จึงทําการเปดประเด็นวา “มีความสูญเสีย
อะไรบางในองคกรของเรา” จากนั้นเมื่อสมาชิกทําการระดมความคิดเห็นแลว ใหทําการรวบรวม
ความคิดโดยการจัดกลุมใหกับความสูญเสียเหลานั้น เพื่อระบุกลุมของความสูญเสียที่ชัดเจนขึ้น 
และพรอมที่จะดําเนินการตอไป 

2. การสรางความคิด (Generating Ideas) 
หลังจากที่เราไดประเด็นปญหา (หัวขอความสูญเสีย) จากขอที่ 1 โดยสมมติวาหัวขอที่ได

คือ ความสูญเสียของการรอคอย จากนั้นเขาสูขั้นตอนการสสรางความคิดวา “มีสาเหตุใดบางที่ทําให
เกิดการรอคอย” 

3. การพัฒนาหนทางแกไข (Developing the Solution) 
นําแนวคิดที่ไดจากขอ 2 มาเปดประเดน็อีกครั้งหนึ่ง เชน สาเหตุของการรอคอย คือ 

“เครื่องจักรเสียบอย” เราก็มาทําการระดมสมองตอวา “มีวิธีใดบางทีจ่ะแกไขปญหาเครื่องจักรเสีย 
บอย”  

ตัวอยางการระดมสมอง 
การระดมสมองโดยทั่วไป ควรจะเปดประเด็นปญหาที่งายและสนุกกอน ซ่ึงอาจจะไมตอง 

เกี่ยวของกับเรื่องที่จะทําจริงๆ ก็ได ทั้งนี้เพื่อเปนการบริหารสมองของสมาชิกกลุมกอนเขาเรื่อง        
จริงๆ  เชน จริงๆ แลวตองการใหสมาชิกกลุมระดมสมองกันวา “มีจุดใดบางในโรงงานที่อาจ
กอใหเกิดอุบัติเหตุ” 

แตกอนทีจ่ะเขาคําถามอยางจริงจังนั้น อาจมีคําถามนํารอง โดยใหฝกคดิเห็นรายบุคคลและ
ถามคําถามวา “ขวดเปลา 1 ขวด นอกจากใสน้ําดื่มแลว สามารถทําอะไรไดอีกบาง ??” แลวกลาวกบั
สมาชิกวา “ใหเวลา 2 นาท ีดูซิวาใครจะคดิไดมากที่สุด” 
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ตัวอยางความคิดจากสมาชิก 
· วางไวที่ร้ัวบานกันขโมย 
· ทําเทียนไข 
· ทําออมสิน 
· ทําของเลน 
· วางยากันยุง 
· ขวางหวัหมา 
· ใสน้ํามันหอมระเหย 
· ใสพลูดาง 
· ประดับตกแตง 
· ใชติดตอส่ือสาร 
· ใชทําอางปลา 
· สรางบาน 
· ทําถนน 
· ทําทางเดิน 
· ปองกันตัว  
· ใชเปนอาวุธ 
· ระเบิดขวด 
· ใสน้ําปลา 
· แลกไข 
เมื่อครบ 2 นาทีแลว ถามวา “ใครมีความคิดมากกวา 20 ขอ 15 ขอ หรือ 10 ขอบาง” จากนั้น 

สรุปประเด็นของการระดมสมองอยางคราวๆ แลวเร่ิมทําการระดมสมองจริง เร่ิมระดมสมองใน
หัวขอ “มีจุดใดบางในโรงงานที่อาจกอใหเกิดอุบัติเหตุ” 

ผลจากการระดมสมองเปนการระบายความคิด ซ่ึงคอนขางกระจัดกระจาย ดังนั้นจะตองไป
ทําการจัดระเบียบ หรือทําการรวบรวมความคิด (Hand Convergent) โดยการจัดทําแผนผังเครือญาติ 
(Affinity Diagram) หรือแผนผังแสดงเหตุผล (Cause & Effect Diagram) ตอไป 
 
 

แหลงที่มา :  ประชาสรรค  แสนภักดี.  2553.  การระดมสมอง.  คนเมื่อ  1  ตุลาคม  2553, จาก 
                      http://www.prachasan.com/km1/brainstorming.pdf 
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การเขียนผังความคิด (mind map) 
 

ผังความคิด (mind map) คือ การถายทอดความคิด หรือ ขอมูลตางๆ ที่มีอยูในสมองลอกลง
กระดาษ โดยการใช ภาพ สี เสน และการโยงใย แทนการจดยอแบบเดิม คนที่คิดเรื่อง mind map 
ขึ้นมา คือ โทนี่ บูซาน (Tony  Buzan) ซ่ึงเปนนักจิตวิทยาชาวอังกฤษ โทนี่เปนคนที่สนใจศึกษาถึง
เร่ืองการทํางานของสมองมนุษย  เมื่อ 30 ปกอนนักวิทยาศาสตรพบวาสมองของมนุษยมี 2 ซีก ซีก
ซายจะเปนเรื่องราวเกี่ยวกับทฤษฎีตางๆ เหตุผล ตัวเลขตรรกะ ลําดับ การวิเคราะห จังหวะ สวนซีก
ขวา คือเร่ือง จินตนาการ ภาพ มิติ ภาพรวม สี แตขบวนการการเรียนการสอนในปจจุบัน ฝกใหเรา
ใชสมองซีกซายเพียงขางเดียว คือ จําแตตัวหนังสือ อานแตตัวหนังสือ เราจึงไมไดใชสมองทั้งสอง
สวนอยางเต็มที่  โทนี่ สังเกตวาคนที่เรียนเกงๆ จะมีวิธีการจดบนัทึกที่ไมเหมือนคนทั่วไป คือแทนที่
จะเริ่มเขียนจากมุมซายกระดาษเปนแถวๆ ไปจนจบบรรทัดแลวขึ้นบรรทัดใหม แตคนเหลานี้จะ
เลือกใชคําหรือประเด็นหลักๆ หรือภาพแทนประโยคยาวๆ เขาเลยพัฒนาแนวความคิดขึ้นมา Mind 
map นี้ก็เปนที่นิยมไปทั่วโลก มีคนใชวิธีการนี้ทั่งในดานการเรียนและการทํางานเปนลานๆ คน 
 
ลักษณะของ mind map 
 การเขียน mind map จะเริ่มจากตรงกลางหนากระดาษในเรื่องที่คุณกําลังคิด และแตก
ความคิดในเรื่องที่สําคัญรองๆ ลงไปออกไปรอบๆ แตละเรื่องกจะแตกกิ่งไปเหมือนแขนงตนไมทํา
ใหเราสามารถเห็นความคิดของเราเองวาคิดไปไดแคไหนแลว ทําใหราสามารถวิเคราะหปญหา 
นั้นๆ ได ถาวันนี้เราเองวาคิดไปไดแคไหนแลว ทําใหเราสามารถวิเคราะหปญหานั้นๆ ได ถาวันนี้
คิดไมเสร็จ พรุงนี้มาติดตอก็ได แลวคุณจะบอกวาเราสามารถคิดเรื่องนี้ออกไปไดเร่ือยๆ ไมมีที่
ส้ินสุดจากกระดาษ A4 ก็อาจจะกลายเปนกระดาษ A3 หลายๆ แผนได ซ่ึงจะทําใหเราคิดไดมากกวา
การคิดวนเวียนอยูในสมอง หรือถาเราจะยอหนังสือพิมพซักเรื่องหนึ่ง  หรือบทหนึ่ง แทนที่เราจะ
เขียนเปนหนังสือก็ยอออกมาในลักษณะของการใชภาพ สี สัญลักษณแทน ซ่ึงก็ชวยลดเวลาที่จะตอง
ไปเขียน ซ่ึงการใชภาพและสีจะชวยใหเราจําไดดีกวาจํานวนหนังสือ และยังทําใหไมเบื่อหนายที่จะ
เรียนดวย 

การเขียน mind map นั้น แมจะเปนเรื่องเดียวกัน แตทุกคนจะเขียนไมเหมือนกัน เพราะตาง
คนตางคิดแตไมมีใครผิด การเขียน mind map ไมมีการเขียนผิด แตอาจมีขอบกพรองที่สามารถทํา
ใหดีขึ้นได เชน ควรใชสีเดียวกันในเรื่อง (กิ่ง) เดียวกัน, เสนทุกเสนใน mind map ควรจะตอกัน  
เพราะถาเสนขาดจะทําใหความคิดไมตอเนื่อง  คําที่ใชควรเปนคํากุญแจ (คําสําคัญ) เทานั้น  ไมควร
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เขียนกลับหัวหรือใหคําเอียง อานยาก การแยกคําหรือความคิดใหมควรแยกจากปลายของเสนเสมอ  
เปนตน  สําหรับคนที่เพิ่งเริ่มหัดเขียนใหมๆ mind map ที่ไดอาจจะดูรก ไมเปนระบบและเขียน 
ไดชา แตเมื่อเขียนไปสักระยะหนึ่งจะเขียนไดสวยและเปนระบบระเบียบขึ้นและเขียนไดเร็วกวาเดิม 
ยิ่งเขียนไปนานๆ จะคลองมากขึ้นและจะคิดไดเร็ววาคนอื่นดวย 

 
แนวทางการเขยีน mind map 

1. เร่ิมที่ตรงกลางหนากระดาษดวยรูปหรือหัวขอ ใชสีอยางนอย 3 สี  
2. ใชรูป, สัญลักษณ, รหัส, ความหนา ตลอดที่ทํา mind map  
3. ใหเขียนคําสําคัญโดยใชตัวพิมพใหญหรือพิมพเล็ก  
4. คําแตละคํา หรือรูปแตละรูป จะตองอยูบนเสนของตวัเอง  
5. เสนแตละเสนตองเชื่อมตอกัน โดยมจีุดศูนยกลางอยูทีต่รงกลางภาพ เสนที่อยูตรงกลาง

จะมีขนาดหนา และจะยิ่งบางลงเมื่อหางจากศูนยกลาง  
6. ขนาดความยาวของเสนทีล่าก ยาวเทากบัคําหรือรูป  
7. ใชสี รหัสสวนตวั ตลอดทีท่ํา mind map  
8. พัฒนารูปแบบ mind map ของตัวเอง  
9. ใชวิธีเนนขอความ และแสดงความเปนกลุมกอนใน mind map  
10. รักษา mind map ใหเขาใจงายโดยการแบงความสําคัญเริ่มจากตรงกลาง ใชการ

เรียงลําดับตวัเลข หรือใชเสนรางเพื่อรักษาความเปนกลุมกอนของแตละกิ่ง  
 

ขอเสนอแนะในการเขียน mind map     
1. การสรางภาพศูนยกลาง การทําภาพใหนาสนใจ ดังนี้  

- ภาพควรมีสีไมนอยกวา 3 สี  
- ขนาดของภาพไมควรมีขนาดใหญจนเกินไป ขนาดพอเหมาะประมาณ 2 ตารางนิ้ว 
- ภาพไมจําเปนตองมภีาพเดยีว อาจมีหลายๆ ภาพ หรือหลายสิ่งที่เกีย่วของกับเรื่องนัน้ 
- ภาพเปนภาพที่มีลักษณะเคลื่อนไหวก็จะดี  
- ไมควรจะใสกรอบภาพศูนยกลางเพราะกรอบอาจจะเปนสิ่งที่สกัดกั้นการไหลของ

ความคิด 
2. การหาคําสําคัญ (key word) คําสําคัญควรมีลักษณะดังนี ้ 

- ควรเปนคําเดยีว วลี หรือขอความสั้นๆ 
- ควรเปนคําที่ส่ือความหมายไดดี แสดงถึงจดุเนน กระตุนความสนใจ งายแกการจํา  
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3. การหาความคดิรอง หรือการแตกกิ่ง ควรทําดังนี้  
- เปนคําสําคัญที่รองลงไปหรือเปนสวนประกอบที่เกี่ยวกบัคําสําคัญ/คํากุญแจเพื่อเปน

การลงรายละเอียด 
- ควรเขียนบนเสนที่ตอออกไปแตเสนจะเรยีวลงไปเรื่อยๆ  
- ถาตองการเนนอาจทําใหเดน เชน การลอมกรอบ ใสกลองหรือขีดเสนใตเปนตน  
- คํา/ภาพ/เสน บนสาขาเดียวกัน ควรใชสีเดยีวกัน  
- การแตกกิ่งไมควรใหเอยีงไปขางใดขางหนึ่งควรใหสมบูรณ ควรแตกกิ่งใหไดภาพ 

mind map ที่สมดุล 
- การแตกกิ่งควรแตกทิศเฉียงมากกวาบนลาง  

จากนั้นนําเสนอแผนที่ความคิดดังกลาวขางตนจะพบวามีประโยชนมากมายทั้งใน
ชีวิตประจําวันและชีวิตการทํางานเชน การวางแผนงาน การบันทึกชวยจํา การสรุปบทเรียน เปนตน 
ไมวาผูใหญหรือเด็กสามารถทําไดเชนกัน อยูที่การฝกฝนจนเกิดความเคยชิน แทนที่จะเขียนเปน
หัวขอใหญ หัวขอยอย อยางในอดีตที่เปนลักษณะความเรียงก็เปลี่ยนมาทําเปน mind map จะทําให
เห็นภาพการสรุปความคิดเรื่องนั้นในหนากระดาษเพียงแผนเดียว ดังนั้นผูจัดการเรียนรูควรจะนําไป
ประยุกตใชประโยชนในการจัดกิจกรรมการเรียนรูตอไป 
 
การสรางผงัความคิด (concept mapping)  
   การสรางผังความคิดเปนการจัดกลุมความคิดรวบยอดเพื่อใหเห็นความสําคัญของความคิด
ระหวางความคิดหลักและความคิดรองลงไป โดยนําเสนอเปนภาพหรือผังสามารถนําเสนอไดหลาย
ลักษณะ เชน 
  แผนผังแบบกิ่งไม (branching map) นําเสนอโดยการเขียนความคิดรวบยอดหลักไว
ขางบนหรือตรงกลางแลวลากเสนใหเชื่อมโยงกับความคิดรวบยอดอ่ืนๆ ที่สําคัญรองลงไป
ตามลําดับ 

ผังวงจร (a circle map) นําเสนอโดยการเขียนเปนแผนผังเพื่อเสนอความสัมพันธเปน
ขั้นตอนตางๆ ที่สัมพันธกันเรียงลําดับเปนวงกลม 

แผนผังใยแมงมุม (a spider map) นําเสนอโดยเขียนความคิดรวบยอดหลักที่สําคัญไวตรง
กึ่งกลางหนากระดาษแลวเขียนคําอธิบายหรือบอกลักษณะของความคิดรองลงไปไวในลักษณะของ
ใยแมงมุม 

แผนผังกางปลา (a fishbone map) นําเสนอโดยเขียนประเด็นหรือเร่ืองหลักแลวเสนอ
สาเหตุและผลตางๆ ที่เกี่ยวของ  
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แผนผังตารางเปรียบเทียบ (a compare table map) นําเสนอโดยการเขียนเปนตารางเพื่อ
เปรียบเทียบสองสิ่งหรือสองเรื่องในประเด็นที่กําหนด 

แผนผังรูปวงกลมทับเหลื่อม (overlapping circles map) เสนอการเปรียบเทียบสองสิ่งหรือ
สองเรื่องมีลักษณะเหมือนกันหรือตางกัน  
  จากตัวอยางการสรางผังความคิด (concept mapping) จะเปนการนําเสนอที่ทําใหเห็น
ความสําคัญระหวางทุกสวนขอความคิดรวบยอดหลักและความคิดรวบยอดรองลงไป หรือเปน
ความสําคัญของเนื้อเร่ืองที่มีการโยงความสําคัญเขาดวยกันซึ่งจะทําใหงายตอการทําความเขาใจใน
การอานหรือศึกษาและเพิ่มความคงทนในการเรียนรู และยังชวยในการพัฒนาความคิดแบบ
วิจารณญาณ (critical thinking) เพิ่มการมีเหตุผลและชวยพัฒนาในดานการจําอีกดวย 
 

 
แหลงที่มา : mind map คืออะไร?, คนเมื่อ  1  ตุลาคม  2553, จาก  http://www.arnut.com/mindmap 
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การวางแผน 
 

ความหมายการวางแผน 
 “การวางแผน” (planning)  มาจากคําในภาษาละตินวา  “แพลนัม” (planum)  หมายถึง
พื้นที่ราบหรือพิมพเขียว  คําภาษาอังกฤษใช  “planning” ( สมบัติ ธํารงธัญวงศ, 2545 )  ซ่ึงหมายถึง
กระบวนการวิเคราะหและการตัดสินใจ ของผูบริหารที่จะกําหนดวิธีการไวลวงหนาอยางเปนระบบ
เพื่อใชเปนแนวทางปฏิบัติใหบรรลุผลตามเปาหมายและวัตถุประสงคที่กําหนดไวอยางมี
ประสิทธิภาพ โดยนําเอาขอมูลขาวสาร (information) ในอดีตมากําหนดหรือพยากรณอนาคต 
ดังนั้นแนวคิดของการวางแผนจึงมีลักษณะเปน  “ศาสตร” ที่ตองใชขอมูลเชิงประจักษ (empirical 
information) ที่มีความแมนตรง และเชื่อถือได และจะตองประกอบดวยองคประกอบที่ชัดเจน และ
มีความตอเนื่องกันตามลําดับ  ทั้งนี้เพื่อใหผูใชแผน  มีความรู และความเขาใจที่จะสามารถนําแผน
ไปปฏิบัติ ใหบรรลุผลสําเร็จได 
 

ประโยชนของการวางแผน 
 1. ปองกันมิใหเกิดปญหาและความผิดพลาด  หรือลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการ
ปฏิบัติงานในอนาคต 
 2. ทําใหองคการมีกรอบหรือทิศทางในการปฏิบัติงานที่ชัดเจนวาจะทําอะไร ที่ไหน เมื่อไร 
อยางไร และใครทํา ทําใหนักบริหารมีความมั่นใจในการปฏิบัติงานใหบรรลุผลสําเร็จไดงาย 
 3. ชวยใหเกิดการประหยัดทรัพยากรทางการบริหาร  เชน  คน  เงิน  วัสดุอุปกรณ  เวลา ฯลฯ 
 4. ชวยใหการปฏิบัติ งานรวดเร็ว  มีประสิทธิภาพ  เพราะมีแผนเปนแนวทาง 
“เปรียบเสมือนเรือท่ีมีหางเสือ” 
 5. ชวยใหการปฏิบัติงานเปนระบบ นักบริหารสามารถควบคุม ติดตามการปฏิบัติงาน   
ไดงาย 
 

องคประกอบของการวางแผน 
 องคประกอบของการวางแผนที่สําคัญ คือ 
 3.1  การกําหนดจุดหมายปลายทาง (ends) ท่ีตองการบรรลุ   ซ่ึงมีหลายระดับ  คือ 
  1) จุดมุงหมายหรือเปาประสงค (goals)  เปนการแสดงถึงความคาดหวังที่ตองการให
เกิดขึ้นในชวงระยะเวลาขางหนา ซ่ึงมักจะมองในรูปของผลลัพธ (Outcomes) ในอนาคตกําหนด
อยางกวางๆ 
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  2) วัตถุประสงค (objective)   เปนองคประกอบที่เปนผลมาจากการแปลงจุดมุงหมาย 
(goal) ใหเปนรูปธรรมมากขึ้นเพื่องายในการนําไปปฏิบัติ วัตถุประสงคจึงเปนการกําหนดผลผลิต 
(output) ที่คาดหวังใหเกิดขึ้นอยางกวางๆ แตชัดเจน และสามารถปฏิบัติได 
  3) เปาหมาย (targets) เปนองคประกอบที่เปนผลมาจากการแปลงวัตถุประสงคให
เปนรูปธรรมในการปฏิบัติมากขึ้น เปาหมายจึงเปนการกําหนดผลลัพธสุดทายที่เกิดขึ้นจากการ
ปฏิบัติตามแผนโดยจะกําหนดเปนหนวยนับที่วัดผลไดเชิงปริมาณ และกําหนดระยะเวลาที่จะ
บรรลุผลสําเร็จนั้นดวย 
 3.2 วิธีการและกระบวนการ (means and process) เปนองคประกอบที่เกิดจากการนํา
ขอมูลตางๆ มาวิเคราะหและกําหนดเปนทางเลือก (alternative)  สําหรับเปนแนวทางปฏิบัติ  หรือ
กลวิธี (strategy)  ใหบรรลุจุดหมายที่กําหนดไว จากนั้นจะถายทอดออกมาเปนแผนงาน (programs) 
และโครงการ (projects) ที่เชื่อมโยงกัน  โดยทั่วไปจะประกอบดวย 2 องคประกอบหลัก  คือ 
  1) กลวิธีการปฏิบัติ หรือมาตรการ (strategy) เปนการกําหนดแนวทางปฏิบัติให
บรรลุจุดหมาย (Ends) ที่กําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพ 
  2) แผนงาน (Programs)  และโครงการ (projects) เปนการกําหนดแนวทางการ
กระทําที่ เปนรูปธรรมในการปฏิบัติมากขึ้น ซ่ึงโดยทั่วไปจะมีประเด็นในการเขียนที่ชัดเจน 
ครอบคลุม   และเชื่อมโยงกันอยางเปนระบบ 
 3.3 ทรัพยากร (Resources)  และคาใชจาย (cost)  เปนองคประกอบที่สําคัญอยางหนึ่งใน
การวางแผนและการนําแผนไปปฏิบัติ ซ่ึงไดแก คน เงิน วัสดุอุปกรณ ซ่ึงผูวางแผนจะตองระบุให
ชัดเจนและมีความเปนไปไดในการปฏิบัติ “มิใชเขียนแผนแบบวาดวิมานในอากาศ” หรือ “เขียน
แผนแบบเพอฝน” 
 3.4 การนําแผนไปปฏิบัติ (implementation)  เปนองคประกอบที่แสดงถึงกรรมวิธีใน
การตัดสินใจเลือกแผนงานและโครงการไปปฏิบัติใหเกิดผลสําเร็จตามจุดหมาย (Ends) ที่กําหนดไว  
ซ่ึงขั้นตอนนี้จะตองอาศัยกลยุทธหลายอยางทั้งกลยุทธภายในองคการและกลยุทธภายนอกองคการ 
 3.5 การประเมินผลแผน (evaluation)  เปนองคประกอบที่แสดงถึงการตรวจสอบการ
ควบคุมและการวัดผลการปฏิบัติตามแผนเพื่อใหทราบถึง ความกาวหนาหรือขอบกพรองหรือ
ขอจํากัดของแผนนั้นๆ  เพื่อจะไดปรับปรุงแผนใหสามารถนําไปปฏิบัติไดบรรลุตามเปาหมายและ
วัตถุประสงคที่กําหนดไว 
 
 

ท่ีมา: สมบัติ  ธํารงธัญวงศ.  2545.  การบริหารโครงการ.  พิมพครั้งที่ 2.  กรุงเทพฯ: เสมาธรรม. 
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การนําแผนสูการปฏิบัติ 
 
ความหมายของการนําแผนสูการปฏิบัติ 
 การนําแผนสูการปฏิบัติ  หมายถึง  การดําเนินการทุกอยางเพื่อใหนโยบาย   บรรลุ
วัตถุประสงคที่กําหนดไว  การนําแผนไปสูการปฏิบัติเปนการนําโครงการ/กิจกรรม ที่ไดกําหนดไว
ในแผน ไปดําเนินการใหบรรลุตามเปาหมาย โดยตองกําหนดองคกรหรือบุคคลที่รับผิดชอบ และ
วิธีการดําเนินการชัดเจน 
 

ขั้นการนําแผนไปปฏิบัติ   
ขั้นนี้เมื่อไดจัดทําแผน โครงการและไดตรวจสอบความเปนไปไดจนแนใจแลวก็ตองนํา

แผนเสนอผูมีอํานาจตามลําดับเพื่อขออนุมัติงบประมาณดําเนินการตามแผนและเมื่อไดรับอนุมัติ
แลวก็จะนําไปปฏิบัติ  การปฏิบัติตามแผนนี้จัดเปนขั้นสําคัญที่สุดของการวางแผนเพราะวาแผนเปน
เพียงขอมูลที่มีอยูในเอกสาร ถาไมมีการปฏิบัติก็จะไมเกิดประโยชนอะไร ในการปฏิบัติตามแผนจะ
เร่ิมตั้งแตการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปการดําเนินการตามโครงการที่มีในแผนปฏิบัติการ
ประจําปตามลําดับของโครงการกอนหลัง 

กําหนดระยะเวลาของการปฏิบัติงานตามแผน  เมื่อไดศึกษางานและคุณสมบัติของ
ผูปฏิบัติงานแลวผูวางแผนงานจะสามารถคาดคะเนไดวางานชิ้นหนึ่งๆ ควรใชกําลังคนปฏิบัติงานกี่
คนและแผนงานดังกลาวจะใชเวลาเทาใดในแตละแผนและควรใชเวลาเทาใดตลอดแผนงาน เพื่อให
การอานแผนงานงายยิ่งขึ้นควรจัดทําเปนตารางแสดงเวลาที่ใชปฏิบัติงานแตละอยางตลอดเวลา 

การนําแผนไปปฏิบัติเปนการบงบอกถึงการตัดสินใจเลือกทางเลือกที่ดีที่สุดฉะนั้นเพื่อให
การปฏิบัติตามแผน  และวัตถุประสงคการดําเนินงานจะตองคํานึงถึงการประหยัด และให
ผลประโยชนที่ เหมาะสมโดยใชทรัพยากร คน เงิน และวัสดุอุปกรณที่ไดรับจัดสรรเพื่อการ
ดําเนินงานอยางแทจริง 

การปฏิบัติตามแผนจะเปนการลงมือปฏิบัติตามโครงการมีการมอบหมายงาน การจัดสรร
ทรัพยากร การประสานงาน การควบคุม การปฏิบัติงานเพื่อใหการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมาย 
 

การลงมือปฏบิัติตามแผนมขีั้นตอนการปฏิบัติท่ีสําคัญดงันี้  
1. ผูปฏิบัติตามแผนรับแผนที่ไดอนุมัติแลวเพื่อการดําเนินการ 
2. ผูปฏิบัติตามแผนจะตองทําความเขาใจสวนประกอบตางๆ ทางเทคนิคของแผน 
3. การทําความเขาใจสวนตางๆ ของแผนโดยเนนถึงปจจัยที่ไมเกี่ยวกับวิชาการเฉพาะ 

ดานหรือเทคนคิแตมุงเนนไปทางดานมนษุยสัมพันธและปฏิกิริยาของผูปฏิบัติที่มีตอแผน 
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4. การกําหนดบทบาทของผูดําเนินการตามแผน 
5. การจัดเตรียมบุคคลผูปฏิบัติตามแผนและการกําหนดมอบหมายความรับผิดชอบ 
6. การเตรียมแผนดําเนินการหรือแผนปฏิบัติงาน 
7. การดําเนินการตามแผน ตามกระบวนการทุกขั้นตอนที่กลาวมาจะเปนการเตรียมงาน 

ลวงหนาเพื่อดําเนินการตามแผนจึงมีลักษณะงานของการวางแผนปะปนอยูดวย 
8. การแจงใหผูเกี่ยวของในหนวยงานทราบถึงโครงการ 
9. การแปลความหมายของแผนใหผูใตบังคับบัญชาทราบ 
10. การชี้แจงใหผูใตบังคับบัญชาทราบถึงความรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมงาน 
11. การรวบรวมขอมูลและตัวเลขที่เกี่ยวของกับความกาวหนาของแผน 
12. การตรวจสอบและประเมินขอมูลและตัวเลข 
13. การปรับปรุงแผนใหเหมาะสม 
14. การรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนตั้งแตตนจนถึงการสิ้นสุดของแผน 

 

ความสําเร็จของการนําแผนสูการปฏิบัติมีปจจัยท่ีเก่ียวของดังตอไปนี้ 
1. ความชัดเจนในวัตถุประสงคและเปาหมายของแผน 
2. การกําหนดและมอบหมายภารกิจความรับผิดชอบในโครงสรางบริหารแผน มีความชัดเจน 
3. มีระบบการกํากับตรวจสอบและประเมินผลภายในองคกร และมีการเสริมแรงผูปฏิบัติ

ในเชิงสรางสรรค 
4. สมรรถนะองคกรที่นําแผนสูการปฏิบัติ มีความเขมแข็งทั้งศักยภาพ ความสามารถและ

ความพรอม 
5. มีการสนับสนุนและมีความผูกพันของฝายตางๆ ทั้งระดับนโยบาย และระดับปฏิบัติ

ทางดานการเมือง งบประมาณ และวิชาการ 
จากที่กลาวมาสรุปไดวาขั้นนําแผนไปปฏิบัติเปนการปฏิบัติงานตามที่ไดกําหนดไวใน

แผนงานหรือโครงการเพื่อใหงานที่กําหนดไวในแผนบรรลุเปาหมายผูบริหารควรมีกลวิธีในขั้นการ
นําแผนไปปฏิบัติ การดําเนินการในดานการเตรียมบุคคล งบประมาณ วิธีการ วัสดุอุปกรณ กอน
ดําเนินการมีการชี้แจงใหผูรับผิดชอบและผูปฏิบัติงานดําเนินการมีการใหคําแนะนําปรึกษาหารือ มี
การควบคุมการปฏิบัติงานและการรายงานตลอดจนการปรับปรุงแกไขทุกระยะของการปฏิบัติงานมี
ความสําคัญยิ่ง 
 
 

แหลงที่มา : ยุทธนา  พรหมณี.  การนําแผนสูการปฏิบัติ.  คนเมื่อ  1  ตุลาคม  2553, จาก 
 http://www.pncc.ac.th/pncc/wrod/plan.doc 
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เทคนิคการเขียนโครงการ 
 

เรามักจะไดยินหนวยงานระดับลางหรือผูที่เกี่ยวของกับการเขียนโครงการพูดอยูเสมอวา 
เขียนโครงการไมเปน เขียนโครงการไมชัดเจน เขียนโครงการไมสอดคลองกับแผนงานและกรอบ
นโยบาย มีขอมูลสําหรับการตัดสินใจเขียนโครงการนอยและที่สําคัญชวงเวลาที่ใหเขียนโครงการ
นั้นสั้น จึงทําใหเขียนโครงการแบบขอไปทีหรือนําเอาโครงการเดิมๆที่เคยทําอยูมาปรับเสียใหม 
ปรับเปลี่ยนบางประเด็นเทานั้นโครงการจึงไมผานการวิเคราะหความเปนไปไดในดานตางๆ ขาด
การวิเคราะหตามหลัก SWOT และขาดการกลั่นกรองโครงการกอนที่จะเสนอใหหนวยงานระดับ 
สูงไดหลอมรวมโครงการและงานตอไป ดังนั้นในปจจุบันหลายหนวยงานจึงใหความสําคัญกับการ
จัดทําแผนและการเขียนโครงการมาก โดยมีการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการเขียนแผนหรือเขียน
โครงการขึ้นมา ภายใตความเชื่อที่วา ถาเราเขาใจองคความรูเกี่ยวกับการจัดทําแผนและการจัดทํา
โครงการ ตลอดจนเทคนิคและวิธีเขียนโครงการแลว จะทําใหเขียนโครงการไดถูกตอง ครอบคลุม
ชัดเจน และสามารถนําไปปฏิบัติไดงาย 
 
ความหมายของโครงการ 

คําวา “โครงการ” ภาษาอังกฤษใชคําวา “project” ซ่ึงหมายถึง แผนงานยอยที่ประกอบดวย 
กิจกรรมหลายกิจกรรม หรืองานหลายงานที่ระบุรายละเอียดชัดเจน อาทิ วัตถุประสงค เปาหมาย 
ระยะเวลาดําเนินการ วิธีการหรือขั้นตอนในการดําเนินงาน พื้นที่ในการดําเนินงาน งบประมาณที่ใช
ในการดําเนินงานตลอดจนผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ     

แผนงานที่ปราศจากโครงการยอมเปนแผนงานที่ไมสมบูรณ ไมสามารถนําไปปฏิบัติให
เปนรูปธรรมได ดังนั้นการเขียนโครงการขึ้นมารองรับแผนงาน ยอมเปนสิ่งสําคัญและจําเปนยิ่ง
เพราะจะทําใหงายในการปฏิบัติ และงายตอการติดตามและประเมินผลเพราะถาโครงการบรรลุผล
สําเร็จ นั้นหมายความวา แผนงาน และนโยบายนั้นบรรลุผลสําเร็จดวย 

โครงการจึงเปรียบเสมือนพาหนะที่นําแผนปฏิบัติการไปสูการดําเนินงานใหเกิดผลเพื่อ
ไปสูจุดหมายปลายทางตามที่ตองการ อีกทั้งยังเปนจุดเชื่อมโยงจากแผนงาน ไปสูแผนเงิน และแผน
คนอีกดวยความสามารถในการจัดทําโครงการจึงเปนทักษะที่สําคัญที่สุดประการหนึ่งที่นักวางแผน
ทุกหนวยงานจะตองมี นอกเหนือจากความสามารถดานอื่นๆ 
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ลักษณะสําคัญของโครงการ 
โครงการหนึ่งๆจะตองประกอบดวยคุณลักษณะสําคัญ คือ 
1. ประกอบดวยกิจกรรมยอยๆที่เกี่ยวของพึง่พิงและสอดคลองกันภายใตวัตถุประสงคเดียวกัน 
2. มีการกําหนดวัตถุประสงค (objective) ที่ชัดเจน วัดได และปฏิบัติได ทั้งนี้เพื่อเปน

แนวทางในการดําเนินงานและติดตามประเมินผลได โครงการหนึ่งๆ อาจมีมากกวาหนึ่ง
วัตถุประสงคก็ได กลาวคือมีวัตถุประสงคหลัก และวัตถุประสงครองและตองกําหนดวัตถุประสงค
ที่สมารถปฏิบัติได มิใชวัตถุประสงคที่เล่ือนลอย / เพอฝน หรือเกินความเปนจริง 

3. มีการกําหนดจุดเริ่มตนและจุดสิ้นสุดของกิจกรรม (scheduled beginning and terminal 
points) การเขียนโครงการโดยทั่วไปจะตองมีการกําหนดระยะเวลาวาจะเริ่มตนเมื่อไร และสิ้นสุด
เมื่อไร  ถาหากมีการดําเนินกิจกรรมไปเรื่อยๆไมมีการกําหนดขอบเขตของเวลา (time boundary) ไว
จะไมถือวาเปนงานโครงการ เพราะมีลักษณะเปนงานประจํา (routine) หรืองานปกติ 

4. มีสถานที่ตั้ง (location) ของโครงการ ผูเขียนโครงการตองระบุใหชัดเจนวาโครงการนี้
พื้นที่ดําเนินการหรือหัวงานอยูที่ใด เพื่อสะดวกในการดําเนินงาน ถาเลือกสถานที่ตั้งโครงการไม
เหมาะสมแลวยอมทําใหเสียคาใชจายหรือลงทุนมาก ผลประโยชนตอบแทนที่ไดอาจไมคุมคา การ
ติดตามและการประเมินผลโครงการก็อาจทําไดยาก 

5. มีบุคลากรหรือองคกรที่เฉพาะเจาะจง (organization) งานโครงการจะตองมีหนวยงานหลัก
รับผิดชอบ สวนหนวยงานอื่นถือวาเปนหนวยงานเสริมหรือรวมมือดําเนินงานเทานั้น และควรระบุ 
บุคลากรผูรับผิดชอบโครงการนั้นใหชัดเจน เพื่อเปนหลักประกันวาบุคคล/ องคกรนั้นจะปฏิบัติ
อยางจริงจังและจริงใจ 

6. มีการใชทรัพยากรใหเกิดประโยชน (resource) การเขียนโครงการจะตองระบุแหลง 
ทรัพยากรโดยเฉพาะแหลงงบประมาณใหชัดเจน เชน งบประมาณแผนดิน หรือเงินกู หรือเงินทุน 
สํารอง หรือเงินบริจาค ฯลฯ และจะตองระบุเงินที่ใชวาเปนหมวดวัสดุ หมวดคาใชสอย หมวด
คาตอบแทน หมวดคาครุภัณฑ หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง ฯลฯ ทั้งนี้จะทําใหงายในการ
ดําเนินการและควบคุมตรวจสอบการใชงบประมาณใหเกิดประโยชนสูงสุดได 
 
โครงการที่ดีควรมีลักษณะอยางไร 

1. สามารถแกไขปญหาของหนวยงานหรือองคกรไดอยางมีประสิทธิภาพ 
2. สามารถสนองตอบตอความตองการของกลุม ชุมชน นโยบายของหนวยงานและ

นโยบายของประเทศชาติไดดี 
3. รายละเอียดของโครงการตองเขาใจงายมีการใชภาษาที่เขาใจกนัทั่วไป 
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4. มีวัตถุประสงคและเปาหมายที่ชัดเจน และมีลักษณะเฉพาะเจาะจง 
5. รายละเอียดของโครงการตองเกี่ยวเนื่องสัมพันธกันตั้งแตประเด็นแรกถึงประเด็นสดุทาย 
6. กําหนดการใชทรัพยากรอยางชัดเจน และเหมาะสม 
7.  มีวิธีการติดตาม และประเมินผลที่ชัดเจน 

 
โครงสรางของโครงการ 

การเขียนโครงการจะตองรูและเขาใจโครงสรางของโครงการเสียกอนวาประกอบไปดวย
สวนใดบาง ซ่ึงโดยทั่วไปโครงสรางของโครงการประกอบดวย 

1. ชื่อโครงการ สวนใหญมาจากงานที่ตองการปฏิบัติ โดยจะตองมีความชัดเจนเหมาะสม 
เฉพาะเจาะจง กะทัดรัด และสื่อความหมายไดอยางชัดเจน เชน 

- โครงการสงเสริมการเกษตรแบบผสมผสานในเขตสหกรณนิคม 
- โครงการสงเสริมเกษตรกรผสมปุยเคมีเพือ่ลดตานทุนการผลิต 
- โครงการฝกอบรมธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก 
- โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการเขียนแผนและโครงการ 
- โครงการสงเสริมระบบการผลิตแบบยั่งยนืตามแนวพระราชดําริ 
อยางไรก็ดีบางหนวยงานนอกจากจะมีช่ือของโครงการแลว ผูเขียนโครงการอาจระบุช่ือ

ของแผนงานไวดวยก็ได ทั้งนี้เพื่อใหเกดิความชัดเจนมากยิ่งขึ้น และเปนการชี้ใหทราบวาโครงการที่
กําหนดขึ้นอยูในแผนงานอะไร 

2. หลักการและเหตุผล เปนการกลาวถึงปญหาและสาเหตุและความจําเปนที่ตองมีการจัดทํา 
โครงการ โดยผูเขียนโครงการจะตองพยายามพรรณนาความ โดยหาเหตุผล หลักการ ทฤษฎี 
แนวทางนโยบายของรัฐบาล นโยบายของกระทรวง / กรม ตลอดจนความตองการในการพัฒนา
ทั้งนี้เพื่อแสดงขอมูลที่มีน้ําหนักนาเชื่อถือและใหเห็นความสําคัญของสถานการณที่เกิดขึ้น โดยมี
การอางอิงแหลงที่มาของขอมูลดวยเพื่อที่ผูอนุมัติโครงการจะไดตัดสินใจสนับสนุนโครงการตอไป 

3. วัตถุประสงค เปนการระบุถึงเจตจํานงในการดําเนินงานของโครงการ โดยแสดงใหเเห็น
ถึงผลที่ตองการจะบรรลุไวอยางกวางๆ มีลักษณะเปนนามธรรม แตชัดเจนและไมคลุมเครือ โดย
โครงการหนึ่งๆ อาจมีวัตถุประสงคมากกวา 1 ขอก็ได คือ มีวัตถุประสงคหลัก และวัตถุประสงครอง
หรือวัตถุประสงคทั่วไป และวัตถุประสงคเฉพาะก็ได 
 
หลักการเขียนวัตถุประสงคท่ีดีซ่ึงในที่นี้จะเรียกวาหลัก SMART  คือ 

1. sensible and specific คือ ตองมีความเปนไปไดและมคีวามเฉพาะเจาะจงในการ
ดําเนินการโครงการ 
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2. measurable คือ ตองสามารถวัดและประเมินผลระดับของความสําเร็จได 
3. attainable คือ ตองระบุถึงการกระทําที่สามรถปฏิบัติได มิใชส่ิงเพอฝน 
4. reasonable and Realistic คือ ตองระบุใหมีความเปนเหตุเปนผล และสอดคลองกับความ

เปนจริง 
5. time ตองมีการกําหนดขอบเขตของเวลาที่จะกระทําใหสําเร็จไดอยางชัดเจน 

นอกจากนั้นการเขียนวัตถปุระสงคยังตองคํานงึถึงสิง่ตอไปนี ้คือ 
1.  ใชคํากริยาที่แสดงถึงความตั้งใจจริง เชน เพื่อเพิ่ม.. เพื่อลด..เพื่อสงเสริม. เพื่อปรับปรุง..

เพื่อขยาย.. เพื่อรณรงค..... เพื่อเผยแพร....เปนตน 
2.  ระบุผลผลิต (output) หรือระบุผลลัพธ (outcome) ที่ตองการใหเกิดขึ้นเพียงประการ 

เดียวในวัตถุประสงคหนึ่งขอ ถาเขียนวัตถุประสงคไวหลายขอ ขอใดทําไมสําเร็จเราสามารถ
ประเมินผลได ซ่ึงอาจกําหนดเปนวัตถุประสงคหลัก 1 ขอ และวัตถุประสงครอง 1 - 2 ขอ โดยมี
เงื่อนไขวา 

ถาบรรลุวัตถุประสงคหลัก แตไมบรรลุวัตถุประสงครอง                 ควรทําตอไป 
ถาบรรลุวัตถุประสงครองแตไมบรรลุวัตถุประสงคหลัก                  อาจยุติโครงการ 
3.  กําหนดเกณฑมาตรฐานของความสําเร็จที่วัดไดในเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ 
4.  กําหนดชวงเวลา พื้นที่ หรือกลุมเปาหมาย 
การเขียนวัตถุประสงคของโครงการจะตองสอดคลองกับความเปนมาและความสําคญัของ 

ปญหา ตลอดจนสอดคลองกับแผนงานหลกัดวย   
4. เปาหมาย หมายถึงระบุถึงผลลัพธสุดทายที่คาดวาจะไดจากการดําเนินโครงการ โดยจะ

ระบุทั้งผลที่เปนเชิงปริมาณและผลเชิงคุณภาพ เปาหมายจึงคลายกับวัตถุประสงคแตมีลักษณะ
เฉพาะเจาะจงมากกวา มีการระบุส่ิงที่ตองการทําไดชัดเจนและระบุเวลาที่ตองการจะบรรลุ  เชน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

วัตถุประสงค เปาหมาย 

1. เพื่อเผยแพรความรูในการประกอบ 
อาชีพตามแนวพระราชดํ าริแกชาว
ชนบท 
2. เพื่อจัดหาตลาดการคาแกเกษตรกรใน
ชนบทอยางกวางขวาง 

1. อบรมเสริมความรูเกี่ยวกับเศรษฐกิจ 
พอเพียงตามแนวพระราชดําริแก
เกษตรกรทุกครัวเรือนในพื้นที่............. 
ภายในป พ.ศ. 2545 
2. เช่ือมโยงระบบเครือขายอินเตอรเน็ต 
ทุกตําบล ตําบลละ 1 แหงในพื้นที่.........
ภายในป พ.ศ. 2545 
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5. วิธีการดําเนินงาน เปนการใหรายละเอียดในการปฏิบัต ิโดยปกตจิะแยกเปนกจิกรรม 
ยอยๆ หลายกิจกรรม แตเปนกิจกรรมเดนๆ ซ่ึงจะแสดงใหเห็นความเดนชัดตั้งแตกิจกรรมเริ่มตน
จนถึงกิจกรรมสุดทายวามีกิจกรรมใดที่ตองทําบาง ถาเปนโครงการที่ไมซับซอนมากนักก็มักจะนิยม
ใชแผนภูมิแกนท (Gantt chart) หรือแผนภูมิแทง (Bar chart) 
ตัวอยางการเขยีนวิธีการดําเนินงาน  “โครงการพัฒนาระบบเครือขายอินเตอรเน็ตตําบล”. 
สิ่งท่ีตองระบุในวิธีการดําเนนิงาน ไดแก 

1. ประชุมปรึกษาหรือรวมกนัระหวางคณะกรรมการ อบต.กับตัวแทนของเกษตรกรในทุก 
ตําบล (ระยะเวลา……..) 

2. ศึกษาหาขอมูลเกี่ยวกับการติดตั้งระบบเครือขายอินเตอรเน็ตจากผูรู / ผูเชี่ยวชาญ 
ดําเนินงานเดือน….....ส้ินสุดเดือน.........ผูรับผิดชอบคือ............. 

3. ดําเนินการติดตั้งระบบเครือขายอินเตอรเนตทุกตําบล ตําบลละ 1 แหง ตามสถานที่ที่
กําหนดโดยเริ่มเดือน……....ส้ินสุดเดือน……….....ผูรับผิดชอบคือ ............ 

4.สํารวจขอมูลสินคาของตําบล เพื่อนํามาเขียน web site แนะนําตลาดสินคา ใหผูซ้ือและ
ผูขายไดตกลงซื้อสินคาโดยผานระบบเครือขายอินเตอรเน็ตเริ่มดําเนินงานเดือน………....ส้ินสุด 
เดือน……….....ผูรับผิดชอบคือ .................. 

5. เสนอสินคาผรือผลิตภัณฑของตําบลเขาสูระบบเครือขายอินเตอรเนตโดยปรับปรุงขอมูล
ทุกเดือน เร่ิมดําเนินงาน………….....ผูรับผิดชอบคือ................ 

6.  ติดตามและประเมินผล หลังจากโครงการไดดําเนินไประยะหนึ่งหรือโครงการสิ้นสุดลง 
ผูรับผิดชอบคือ................. 
 

 

ปงบประมาณ 2545 
 

ลําดับที่ 
 

รายการ/กิจกรรม 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. 

1 
2 
 

3 
 

4 
5 
6 
 

ประชุมปรึกษาหารือรวมกัน 
ศึกษาหาขอมูลเกี่ยวกับการติดตั้ง
ระบบเครือขายอินเตอรเน็ต 
ดําเนินการติดตั้งระบบเครือขาย 
อินเตอรเน็ตตําบล 
สํารวจสินคาตําบล 
เสนอสินคาของตําบลสูระบบเครอืขาย 
ติดตามประเมินผล 
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6. ผูรับผิดชอบโครงการ เปนการระบุวาใครหรือหนวยงานใดเปนผูรับผิดชอบและมี
ขอบเขตความรับผิดชอบอยางไรบาง ทั้งนี้เพื่อวามีปญหาจะไดติดตอประสานงานไดงาย 

7. งบประมาณ เปนการระบุคาใชจายที่ตองใชในการดําเนินกิจกรรมขั้นตางๆ โดยทั่วไปจะ 
แจกแจงเปนหมวดยอยๆ เชน หมวดคาวัสดุ หมวดคาใชสอย หมวดคาตอบแทน หมวดคาครุภัณฑ 
ซ่ึงการแจกแจงงบประมาณจะมีประโยชนในการตรวจสอบความเปนไปไดและตรวจสอบความ
เหมาะสมในสถานการณตางๆ นอกจากนั้นควรระบุแหลงที่มาของงบประมาณดวยวาเปน
งบประมาณแผนดิน งบชวยเหลือจากประเทศตางประเทศ เงินกู หรืองบบริจาค เปนตน 
 
                          งบประมาณ                                                                         แหลงงบประมาณ 
หมวดเงินคาวสัดุ ............................................. บาท                               งบประมาณแผนดิน 
(เครื่องมือ / อุปกรณ / เมล็ดพันธุพืช/ ปุย ฯลฯ ) 
หมวดเงินคาใชสอย .........................................บาท 
(คาจาง / พาหนะ / เบี้ยเล้ียง / คาเชา ฯลฯ) 
 

8. สถานที่ดําเนินการ เปนการระบุสถานที่ตั้งของโครงการหรือระบุวากิจกรรมนั้นจะทํา ณ 
สถานที่แหงใด เพื่อสะดวกตอการจัดเตรียมสถานที่ใหพรอมกอนที่จะทํากิจกรรมนั้นๆ 

9. ระยะเวลาในการดําเนินการ เปนการระบุระยะเวลาเริ่มตนโครงการและระยะเวลาสิ้นสุด 
โครงการโดยจะตองระบุ วัน เดือน ป เชนเดียวกับการแสดงแผนภูมิแกนท ( Gantt Chart ) 

10. ผลประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ เปนการระบุถึงผลที่คาดวาจะไดรับจากการดําเนิน
โครงการประกอบดวยผลทางตรงและผลทางออม นอกจากนั้นตองระบุดวยวาใครจะไดรับ
ประโยชนจากโครงการบาง ไดรับประโยชนอยางใด ระบุทั้งเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ ยกตัวอยาง 
โครงการพัฒนาระบบเครือขายอินเตอรเน็ตตําบล  ผลที่คาดวาจะไดรับคือ 

1. เกษตรกรในชนบททุกตําบลมีชองทางในการจําหนายสินคาทางการเกษตรอยางกวาง 
ขวางโดยใชระบบอินเตอรเน็ต 

2. เกษตรกรในชนบทสามารถสรางเครือขาย ตลาดการคาระหวางภูมิภาค ไดอยาง 
กวางขวาง 

3. เกษตรกรในชนบทสามารถขายสินคาทั้งภายในและตางประเทศไดโดยเฉลี่ยปละ.....บาท 
ตอคน ตอป 

4. เกษตรกรในชนบทจะมีคุณภาพชีวิต ระดับบุคคลและครัวเรือนดีขึ้น 
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11. การประเมินผลโครงการ เปนการแสดงรายละเอียดวาจะมีวิธีการควบคุมติดตามและ 
ประเมินผลโครงการอยางไร ใชเครื่องมืออะไรในการประเมินผล ระยะเวลาในการประเมินผล 
และใครเปนผูประเมินผล ฯลฯ ดัชนีช้ีวัดความสําเร็จของโครงการคืออะไร 

- วิธีประเมินผลโครงการ................................................................................................. 
- ระยะเวลาประเมินผลโครงการ..................................................................................... 
- ผูประเมินผลโครงการ................................................................................................... 

 
ผูเสนอโครงการ…………………….………………........... 

(…………………….…………………. ) 
 

ผูอนุมัติโครงการ………………………………………....... 
(……………………………………….. ) 

 
 
 

 
แหลงที่มา :  สมพิศ  สุขแสน.  2542.  นโยบายสาธารณะและการวางแผน.  อุตรดิตถ: สถาบันราชภัฏอุตรดิตถ.  
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การประเมินโครงการ 
 

การประเมินโครงการ (project evaluation) เปนการพิสูจนวาโครงการไดผลผลิต (output) 
และผลลัพธ (outcome) ตามที่คาดหมายหรือไม มากนอยเพียงใด มีปญหาอุปสรรคในเรื่องอะไรบาง
ดังนั้น การประเมินโครงการคือ การใชวิธีการของการวิจัยที่จะวัดประสิทธิภาพของโครงการหรือ
แผนปฏิบัติการ 
 

การประเมินโครงการที่ดี 
1. โครงการบรรลุวัตถุประสงคที่กําหนดไวมากนอยเพียงใด 
2. ผลที่เกิดขึ้นคุมคาหรือไม (cost-effective) 
3. โครงการมีผลกระทบ (ผลกระทบระยะยาวหรือหลังสิ้นสุดโครงการ (impact) 

ผลกระทบระหวางดําเนินโครงการ (effect) ตอกลุมเปาหมายผูเขารวมโครงการอะไรบาง 
4. ควรตัดสินใจอยางไรเกี่ยวกับโครงการ 

 

การกําหนดขอบขายของการประเมิน 
1. การประเมินกอนเริ่มดําเนินโครงการ (pre-implementation evaluation) เปนการประเมิน 

เพื่อวางแผนโครงการ นับตั้งแตการกําหนดหลักการและเหตุผล วัตถุประสงค เปาหมาย และวิธี
ดําเนินโครงการ ประกอบดวย 

    1.1 การประเมินบริบท หรือสภาวะแวดลอม (context evaluation) เปนการประเมิน 
ความตองการจําเปนเพื่อกําหนดโครงการ ในกรณีโครงการของสถานศึกษา การประเมินบริบท
อาจจะเปนการประเมินวาโครงการที่จะดําเนินการสอดคลองกับนโยบายกลยุทธของสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และแผนพัฒนาคุณภาพของ
สถานศึกษา ผลของการประเมินจะสะทอนใหเห็นถึงความจําเปน ความเหมาะสมของวัตถุประสงค
และเปาหมายของโครงการซึ่งจะนําไปสูการตัดสินใจเลือกหรือกําหนดวัตถุประสงคและเปาหมาย
ของโครงการ 

    1.2 การประเมินปจจัยปอน (input evaluation) เปนการตรวจสอบความพรอมทั้งดาน 
ปริมาณ (ความเพียงพอ) และคุณภาพ (ความเหมาะสม) ของทรัพยากรที่จะใชในการดําเนิน
โครงการผลของการประเมินจะนําไปสูการตัดสินใจเลือกวิธีการจัดกิจกรรมที่เหมาะสมหรือไม 
นอกจากนั้นยังชวยใหตัดสินใจไดวา โครงการมีความเหมาะสมหรือไม และเมื่อนําไปปฏิบัติจะทํา
ใหวัตถุประสงค/เปาหมายของโครงการบรรลุผลหรือไม 
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2. การประเมินระหวางดําเนินโครงการ (rormative/on going evaluation) เปนการประเมิน 
กระบวนการ (process evaluation) ซ่ึงเปนการประเมินเกี่ยวกับประเด็นดังตอไปนี้ 

    - วิธีการจัดกิจกรรมของโครงการตามแผนที่ไดวางไว 
    - ความกาวหนาของโครงการ 
    - กิจกรรมที่จัดทําใหบรรลุวัตถุประสงคของโครงการที่กําหนดไวหรือไม หรือเกิด 

ประสิทธิผลมากนอยเพียงใด มีปญหาอุปสรรคใดเกิดขึ้น  
ผลของการประเมินนําไปสูการตัดสินใจ ปรับปรุงกิจกรรม วิธีการ หรือกระบวนการ 

ดําเนินงาน 
3. การประเมินหลังสิ้นสุดโครงการ (summative evaluation) แบงออกเปน 2 ขั้นตอนคือ 
    3.1 การประเมินทันทีท่ีสิ้นสุดโครงการ เปนการประเมินผลผลิต (product evaluation) 

หรือผลลัพธของโครงการ โดยมุงตอบคําถามวาโครงการประสบความสําเร็จตามแผนที่วางไว
หรือไม   ผลผลิตของโครงการเปนไปตามวัตถุประสงค/เปาหมายหรือไม คุมคาเพียงใด 

    3.2 การประเมินภายหลังสิ้นสุดโครงการแลวชวงระยะเวลาหนึ่ง เปนการประเมินผล 
กระทบ (impact evaluation) ของโครงการอันเปนผลที่เกิดขึ้นตอเนื่องจากผลผลิตของโครงการ  
หรือผลผลิตของโครงการกอใหเกิดผลอื่นๆ ตามมา ซ่ึงเปนผลที่มิไดระบุไวในวัตถุประสงคหรือ
เปาหมายของโครงการ 
 
การออกแบบการประเมินโครงการ 

การประเมินโครงการของสถานศึกษาอาจจะไมตองประเมินทั้งระบบโดยอาจจะเลือก
ประเมินเพียงบางสวนก็ได ขึ้นอยูกับวัตถุประสงคของการประเมิน แตถาจะนําเสนอเปนผลงานทาง 
วิชาการ การประเมินควรจะประเมินใหครอบคลุมทั้งระบบ 
 
ตัวอยางการประเมิน “โครงการวิจยัปฏิบัติการในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนโรงเรียน.....” 
 
 
 
 
 

1. การประเมินกอนเริ่มดําเนินโครงการ 
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สิ่งท่ีประเมิน ตัวชี้วัด 
ความสําเร็จ 

แหลงขอมูล วิธีรวบรวม 
ขอมูล 

การวิเคราะห 
ขอมูล 

เกณฑ 
ในการประเมิน 

1.1 การประเมิน 
สภาพแวดลอมของ
โครงการ 
- ความสอดคลอง 
กับ พรบ.การศึกษา 
แหงชาติ 
- ความสอดคลอง 
กับกลยุทธของ สพฐ. 
- ความสอดคลอง 
กับยุทธศาสตรของ  
สพท.กทม.3 
- ความสอดคลอง 
กับแผนพัฒนา 
คุณภาพของสถาน 
ศึกษา 
- ความสอดคลองกับ 
ตัวช้ีวัดตามคํารับรอง 
การปฏิบัติราชการ 
- ความสอดคลอง 
กับตัวช้ีวัดของการ 
ประกันคุณภาพ
การศึกษา 
1.2 การประเมิน 
ปจจัยโครงการ 
- งบประมาณ 
- วัสดุ อุปกรณ 
- จํานวนคนที่เก่ียว 
ของ/ผูรับผิดชอบ 
โครงการ 
- คุณลักษณะของ 
ผูรับผิดชอบโครงการ 
- ระบบบริหาร 
จัดการโครงการ 
- แผนการดําเนินงาน 
- สถานที่ดําเนิน 
โครงการในแตละ 
กิจกรรม 

คาเฉลีย่ของความ 
คิดเห็นดานความ 
สอดคลองของ 
ผูรับผิดชอบ 
และผูเกี่ยวของ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
คาเฉลีย่ของความ 
คิดเห็นดานความ 
เหมาะสมของ 
ผูเกี่ยวของ 

1.โครงการ 
2. ผูรับผิดชอบ 
และผูเกี่ยวของ 
โครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. โครงการ 
2. รายงานความ 
กาวหนาของ 
โครงการ 
3. ผูรับผิดชอบ
และผูเกี่ยวของ
ของโครงการ 
 
 

1. สอบถาม 
2. สัมภาษณ 
3. ประเมินความ 
สอดคลอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. สอบถาม 
2. สัมภาษณ 
3. ประเมินความ 
เหมาะสม 

1. หาคาเฉลี่ยเลข
คณิตและคา
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 
2. วิเคราะหเนื้อหา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. หาคาเฉลี่ยและ 
คาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 
2. การวิ เคราะห 
เนื้อหา 

เกณฑการพิจารณา 
ความคิดเห็น 
4.51-5.00 
มากที่สุด 
3.51-4.50  มาก 
2.51-3.50 ปาน-
กลาง 
1.51-2.50  นอย 
1.00-1.50 นอย 
ที่สุด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เกณฑการพิจารณา 
ความเหมาะสม 
4.51-5.00 
มากที่สุด 
3.51-4.50  มาก 
2.51-3.50 ปาน-
กลาง 
1.51-2.50  นอย 
1.00-1.50 นอย 
ที่สุด 
 

 

 1.2  การประเมินระหวางดําเนินโครงการ 
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สิ่งท่ีประเมิน ตัวชี้วัด 
ความสําเร็จ 

แหลงขอมูล วิธีรวบรวม 
ขอมูล 

การวิเคราะห 
ขอมูล 

เกณฑ 
ในการประเมิน 

 

2.1 กระบวนการดําเนิน 
โครงการ 
-  วิธีการจัดกิจกรรม 
- การดําเนินโครงการ 
เปนไปตามแผน 
- ความเหมาะสมของ
ปจจัย 
- กิจกรรมที่จัด
กอใหเกิดการบรรลุ
วัตถุประสงค 
- ปญหา อุปสรรค 

 

 

กิจกรรมที่
ดําเนินการ 
 
 
 
 
 
 

 

1. รายงานความ 
กาวหนาของ 
โครงการ 
2. ผูรับผิดชอบ 
และผูเกี่ยวของ 
โครงการ 
 
 
 
 
 

 

1. สัมภาษณ 
2. สอบถาม 
3. สังเกตการ
ปฏิบัติ 
 

 

1. หาคาความถี่
และรอยละ 
2. วิเคราะหเนื้อหา 
 
 
 
 
 
 
 

 

ดําเนินการไดตาม
แผนที่กําหนด 

 

 1.3  การประเมินผลผลิตของโครงการ 
 

 

สิ่งท่ีประเมิน 
 

ตัวชี้วัด 
ความสําเร็จ 

 

แหลงขอมูล 
 

วิธีรวบรวม 
ขอมูล 

 

การวิเคราะห 
ขอมูล 

 

เกณฑ 
ในการประเมิน 

 

3.1 ผลผลติของ 
โครงการ 
-  ตามเปาหมายเชิง
ปริมาณและคุณภาพ      
- ตามวัตถุประสงค 
- ความคุมคา 
(งบประมาณ วัสดุ  
อุปกรณ เวลา จํานวน
คน) 
3.2 ความพึงพอใจ 
ของผูเขารวม 
โครงการ 

 

ผลผลิตที่
เกิดขึ้น 

 

1. รายงาน
โครงการ 
2. ผูรับผิดชอบ 
และผูเกี่ยวของ 
โครงการ 
 
 
 
 
 

 

1. สอบถาม 
2. สัมภาษณ 
3. สังเกต 

 

1. หาคาความถี่
และรอยละ 
2. หาคาเฉลี่ยและ 
คาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 
3. วิเคราะหเนื้อหา 
 
 
 
 
 
 
 

 

1. ผลผลิตเปนไป
ตามเปาหมายและ
วัตถุประสงค 
2. การใชทรัพยา- 
กรเปนไปตามแผน 
3. เกณฑการ 
ประเมินความ 
พีงพอใจ 
4.51-5.00 
มากที่สุด 
3.51-4.50  มาก 
2.51-3.50 ปาน-
กลาง 
1.51-2.50  นอย 
1.00-1.50 นอย 
ที่สุด 
 

 

 1.4  การประเมินผลกระทบของโครงการ 
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สิ่งท่ีประเมิน 
 

ตัวชี้วัด 
ความสําเร็จ 

 

แหลงขอมูล 
 

วิธีรวบรวม 
ขอมูล 

 

การวิเคราะห 
ขอมูล 

 

เกณฑ 
ในการประเมิน 

 

4.1 คุณลักษณะของ
นักเรียน 
-  ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน                             
- คุณธรรม จริยธรรม 
ของนักเรียน 
 

 

-ผลสัมฤทธิ์
ทาง 
การเรียน 
-คุณธรรม 
จริย- 
ธรรมและ
คานิยม 
ที่ดีงาม 

 

1. รายงานผล 
สัมฤทธิ์ทางการ
เรียน 
2. ผลการ
ประเมิน
คุณลักษณะที่พึง
ประสงค 
3. นักเรียนและ
ครู 

 

1. ประเมินจาก
ผลการทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 
และ 
2. สัมภาษณ 

 

1. หาคารอยละ 
2. วิเคราะหเนื้อหา 
 
 
 
 
 
 
 

 

1. เกณฑการ
ประเมินผล
สัมฤทธิ์ทางการ
เรียนทุกกลุมสาระ
การเรียนรูเทากับ
รอยละ 70 
2. ผลการประเมิน
คุณลักษณะอันพึง
ประสงคอยูใน
ระดับดี 
 

 
 
แหลงที่มา :  มณนิภา  ชุติบุตร.  การประเมินโครงการ.  คนเมื่อ  3  ตุลาคม  2553, จาก            
                                 http://www.superbk3.net/pro.pdf 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เทคนิคการถอดบทเรียน 
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เทคนิคการถอดบทเรียน (lesson distilled) เปนเทคนิคการทบทวนหรือสรุปประสบการณ
การทํางานที่ผานมาในแงมุมตางๆ เพื่อใหเห็นถึงรายละเอียดของเหตุปจจัยทั้งภายในและภายนอก
ซ่ึงทําใหเกิดผลอยางที่เปนอยู ทั้งที่สําเร็จหรือไมสําเร็จ โดยเนนการระดมสมอง พูดคุย เลาเรื่อง 
สังเคราะห จับประเด็นกระบวนการวิธีทํางานเชิงบทเรียนหรือประสบการณ  หรืออาจกลาวไดวา 
การถอดบทเรียนมีจุดมุงหมายเพื่อสืบคนความรูจากการปฏิบัติงานโดยใชวิธีการสกัดความรูและ
ประสบการณที่ฝงลึกจากผูรวมวิจัยและผู เกี่ยวของที่ไดรวมการปฏิบัติงาน พรอมทั้งบันทึก
รายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงาน ผลการปฏิบัติงาน และความรูใหมๆที่เกิดขึ้นระหวางการ
ปฏิบัติงานทั้งที่สําเร็จหรือไมสําเร็จ เพื่อเปนขอเสนอแนะในการปรับปรุงการปฏิบัติงานใหบรรลุ
เปาหมาย และสามารถเผยแพรศึกษาเรียนรูได หรือกลาวในอีกนัยหนึ่งวา การถอดบทเรียน หมายถึง 
กระบวนการดึงเอาบางสิ่งบางอยางออกมาจากบทเรียนที่มีอยูจากสิ่งที่เราทํา เพื่อใหไดงานที่เปน
ความสําเร็จ (best practice) รวมทั้งความไมสําเร็จ (bad practice) ปจจัยที่ทําใหเกิดความสําเร็จ
หรือไมสําเร็จ และแนวทางแกไขปญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น   
 การถอดบทเรียนโดยทั่วไปมี 2 รูปแบบ คือ  

1. การถอดบทเรียนเฉพาะประเด็น เพื่อการเรียนรูระหวางการปฏิบัติงาน ดําเนินการทันที
หลังจากทํากิจกรรมในโครงการเสร็จ หรือหากเปนชุดกิจกรรมก็ดําเนินการหลังจากกิจกรรมยอย
เสร็จ และสามารถนําผลการถอดบทเรียนจากกิจกรรมนั้นๆไปใชประโยชนในพัฒนาโครงการให
ประสบความสําเร็จในอนาคต 

2. การถอดบทเรียนทั้งโครงการ เพื่อการเรียนรูหลังสิ้นสุดโครงการ เปนการถอดบทเรียน
ทั้งระบบ  เปนกระบวนการวิเคราะหการปฏิบัติงานและบทเรียนความรูที่ลึกซึ้ง แ ล ะประกอบดวย
รายละเอียดจํานวนมากโดยเริ่มตั้งแตความเปนมาของโครงการ กระบวนการดําเนินงาน และ
ผลลัพธ การถอดบทเรียนทั้ง 2 รูปแบบ ตองใชการวิเคราะหเชิงลึก เชน วิเคราะหดวย SWOT เพื่อ
ศึกษาปจจัยและเงื่อนไขที่นําไปสูผลของการดําเนินโครงการ  
 เทคนิคการถอดบทเรียนที่จะชวยใหทีมงานถอดบทเรียนและผูรวมถอดบทเรียนเกิดการ
เรียนรูในระหวางการทํางานและไดบทเรียนพัฒนาวิธีการทํางานใหดีขึ้น เชน เทคนิคการวิเคราะห
หลังการปฏิบัติ (after action review)  การเลาเรื่อง (story telling) การทําแผนที่ความคิด (mind map) 
การสัมภาษณ การใชแบบสอบถาม ซ่ึงอาจใชหลายวิธีรวมกัน กรณีเทคนิคการวิเคราะหหลังการ
ปฏิบัติ (after action  review) ทําทันทีหลังเสร็จกิจกรรม เหมาะกับการถอดบทเรียนระหวาง 
 
ปฏิบัติงานในโครงการ โดยผูมีสวนรวมในกิจกรรมทุกคน อาศัยคําถามดังนี้  คาดหวังอะไรจากงาน
คร้ังนี้  ส่ิงที่บรรลุความคาดหวังคืออะไร เพราะอะไร ส่ิงที่ยังไมบรรลุความคาดหวังคืออะไร เพราะ
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อะไร และถามีงานแบบนี้อีก เราจะปรับปรุงขอใดบาง อยางไร  ภายใตหลักการ  1) เปนธรรมชาติ 
สบายๆ อาจนั่งเกาอี้หรือปูเสื่อนําในทาที่สบายที่สุด 2) เรียบงาย แตมีแบบแผน (สัมพันธกัน แตมี
ชองวางใหกัน) 3) เห็นหนากันทุกคน (เห็นรอยยิ้ม อุดมการณ และการพูดคุย) และ 4) เห็นขอมูล
เหมือนกันไปพรอมๆกัน (ตรวจสอบ/สอบถามและเพิ่มเติมได)  
 
 
แหลงที่มา :  วิโรจน  สารรัตนะ.  2553.  การวิจัยทางการบริหารการศึกษา: แนวคิดและกรณีศึกษา.  ขอนแกน: 
                                  คลังนานาวิทยา. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
การจัดกิจกรรมสะทอนผล 
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วิโรจน  สารรัตนะ (2553)  กลาววา ในการจัดกิจกรรมเพื่อสะทอนผลการปฏิบัติงานนั้น

อาจนําเอาแนวคิดการสะทอนผลของบุคคลตางๆ มาใชได เชน 
1. แนวคิดการสะทอนผลเชิงวิพากษตามทัศนะของ Heron (1996 อางถึงใน สุวิมล 

วองวาณิช, 2549) โดย Heron ไดกลาวถึงการสะทอนผลในเชิงวิพากษที่อาจทําไดในสี่ระดับที่สูงขึ้น
ตามลําดับ คือ  1) ระดับบรรยายสภาพที่เกิดขึ้นและขอคนพบ  2) ระดับวิพากษถึงสิ่งที่ดีหรือไมดี
ของสิ่งที่ดําเนินการหรือขอคนพบ และเหตุผลวาเพราะอะไร 3) ระดับวิพากษหาคําอธิบายตอส่ิงที่
คนพบ และ 4) ระดับวิพากษเพื่อนําผลที่คนพบไปประยุกตใชหรือใชประโยชน   

2. แนวคิดการวิพากษขอคนพบจากผลการวิจัยตามทัศนะของ กาญจนา แกวเทพ (2549) 
ที่กลาวถึงในสามระดับ คือ 1) ระดับการพรรณนา (description) เพื่อให “รูวา” ใครเปนใคร อะไร
เกิดขึ้น  2) ระดับการทําความเขาใจ (understanding)  เชื่อมโยงกับขอมูลอ่ืนหรือนําขอมูลอ่ืนมา
เชื่อมโยงดวย  3) ระดับการใหคําอธิบาย (explanation) เปนการยกระดับขอมูลรูปธรรมใหเปน
นามธรรม มีการใสตัวแปรบางอยางใหมีความหมายและมีการเชื่อมโยงกันมากขึ้น 

3. แนวคิดเกี่ยวกับการคิดเชิงวิพากษ  (critical thinking)  ตามทัศนะของ Feldman (1996)  
ที่กลาววา เปนกระบวนการใชเหตุผลในการวิเคราะหปญหา  เปนการใชขอมูลและการแกปญหา
เพื่อชวยตัดสินใจอยางมีเหตุผลเกี่ยวกับสิ่งที่จะทําหรือเชื่อตอไป  ดังนี้ 1) การระบุและคิดทบทวน
ปญหา  (redefine the problems)  2) คิดอยางมีวิจารณญาณ (adopt a critical perspective)  3) ใช
หลักการของเหตุผล  (use analogies)  4) คิดหลากหลาย (think divergently)  5) ใชแนวคิดแบบ 
องครวม (use heuristics)  6) ทดลองแกปญหาหลายๆ แบบ (experiment with various solutions) 

4. แนวคิดเกี่ยวกับกิจกรรมของผูที่มีทักษะการคิดเชิงวิพากษตามทัศนะของ Morrison 
(2000) ดังนี้  1) ระบุประเด็นสําคัญได 2) เปรียบเทียบความเหมือนกันและความแตกตางกัน  3) 
ตัดสินใจไดวาขอมูลใดใชไดหรือเกี่ยวของกับปญหานั้นๆ 4) ตั้งคําถามที่เหมาะสมได  5) แยกแยะ
ระหวางความจริงกับความคิดเห็นได และตัดสินไดวาการกระทําใดเปนการกระทําที่สมเหตุสมผล  
6) ตรวจสอบความคงที่ได (checking consistency)  7) ระบุความคิด/สมมติฐานที่แฝงไว (unstated 
ideas) ได  8) รูวาอะไรเปนการพูดแบบ stereotype คือ การคิดถึงลักษณะของคนใดคนหนึ่งแลว
เหมารวมวาคนอื่นๆ จะเปนเชนเดียวกัน  9) รูวาขอมูลใดเบี่ยงเบน (bias) ขอมูลใดเปนการชวนเชื่อ 
หรือลําเอียง  10) รับรูถึงคานิยมที่แตกตางกันและรูวาอะไรเปนสิ่งที่ดีหรือไมดี  11) ประเมินไดวา
ขอมูลที่จําเปนมีอะไรบาง  ตองใชขอมูลมากเพียงใด  12) คาดเดาผลที่จะเกิดขึ้นภายหลังได 
(consequences) 
 

การสังเกต 



511 

 

การสังเกต (observation) การสังเกตเปนการคนหาพฤติกรรมเพื่อใหรูวามนุษยคดิอะไร ทํา
อะไรโดยการเฝาดูพฤติกรรมมนุษยโดยตรงที่สําคัญมาก 
ประเภทของการสังเกต 

1. การสังเกตแบบเปนทางการกับไมเปนทางการ (Formal and Informal Observation ) 
    • การสังเกตแบบไมเปนทางการเปนการสังเกตที่มีโครงสรางนอย ใหอิสระกับผูสังเกต

อยางเต็มที ่จะบันทึกขอมูลอะไรและอยางไรก็ได แตจะตองสังเคราะหกอน สรุปและจัดระเบียบ
ขอมูลที่ได 

    • การสังเกตแบบเปนทางการนั้น เนการสังเกตที่มีระเบยีบกฎเกณฑที่กาํหนดไวเปน
โครงสรางแนนอนวาจะสังเกตอะไรบาง และจะตองบนัทึกผลสังเกตอยางไร 

2. การสังเกตแบบมีโครงสรางกับแบบไมมโีครงสราง (structured and unstructured 
observation) 

    • การสังเกตแบบมีโครงสราง เปนการสังเกตที่กําหนดสิ่งที่สังเกตไวอยางแนนอนเปน
การเฉพาะวาจะสังเกตพฤติกรรมหรือปรากฏการณอะไรบางกอนหลัง และมักจะมีเครื่องมือและ
อุปกรณชวยการสังเกต ซ่ึงทําเปนแบบฟอรมเตรียมไวลวงหนา 

    • การสังเกตแบบไมมีโครงสรางนั้นเปนการปลอยใหผูสังเกต สังเกตอยางอิสระ ไมได
กําหนดวาจะตองทําอะไร กอน หลัง และจะตองสังเกตอะไรเปนการเฉพาะบาง แตจะใหสังเกต
พฤติกรรม/ปรากฏการณที่เกดิขึ้นทั้งหมดภายในระยะเวลาที่กําหนดเทานั้น 

3. การสังเกตแบบมีสวนรวมกับแบบไมมีสวนรวม (participant and non-participant 
observation ) 

    • การสังเกตแบบมีสวนรวม ผูสังเกตจะตองเขาไปปะปนกับผูถูกสังเกต และทํา 
กิจกรรมรวมกบัผูถูกสังเกต ซ่ึงอาจจะทํากจิกรรมเหมือนกับสมาชิกคนหนึ่งของผูถูกสังเกตอยาง
สมบูรณ ทํากิจกรรมเพื่อสรางความสัมพันธใหเกดิความสนิทสนมคุนเคยกับผูถูกสังเกตเทานั้น 

    • การสังเกตแบบไมมีสวนรวม การสังเกตแบบที่กลาวมาแลวในขอ 1 และขอ 2 
นั้นถือวาเปนการสังเกตแบบไมมีสวนรวมทั้งสิ้น 

4. การสังเกตในสภาพแวดลอมที่มีการควบคุมกับสภาพธรรมชาติ (laboratory and field 
observation) 

    • การสังเกตในสภาพแวดลอมที่มีการควบคุม เปนการสังเกตในหองปฏิบัติการที่ 
มีการควบคุมตัวแปรภายนอกอื่นๆ และสังเกตอยางเฉพาะเจาะจง มีโครงสรางกําหนดเปนระเบียบ 
ระบบเอาไวกอนลวงหนา 
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• การสังเกตในสภาพธรรมชาติ เปนการสังเกตในสนามตามสภาพที่เกิดขึ้นในธรรมชาติ ไม
มีการควบคุมตัวแปรภายนอกไมมีโครงสรางที่จะใชสังเกตแนนอน คงปลอยใหเปนไปตาม
ธรรมชาติ มีพฤติกรรมหรือปรากฏการณอะไรที่เกิดขึ้นก็สังเกตจดบันทึกเอาไวเทานั้น 
ความถูกตองของการสังเกต (Validity) 

การสังเกตจะมีความถูกตองมากนอยเพียงใดขึ้นอยูกับการกําหนดขอมูลและลักษณะขอมูล 
ของสิ่งที่ตองการสังเกตวา กําหนดไวชัดเจน ครบถวนมากนอยเพียงใด ใชวิธีการสังเกตอยางไร 
และผูสังเกตมีความรู ความสามารถ และมีสภาพพรอมในการสังเกตเพียงใด ฉะนั้นการตรวจสอบ 
ความถูกตองของการสังเกตจึงพิจารณาจาก 

    • ความสอดคลอง ชัดเจน และครบถวนของขอมูลและลักษณะขอมูลที่กําหนดไว 
ใหสังเกตกับวัตถุประสงคของการวิจัย โดยอาศัยผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหาเปนผูตรวจสอบ 

    • วิธีที่ใชในการสังเกต พิจารณาวาวิธีการสังเกตที่ใชอยูนั้นจะไดขอมูลถูกตอง 
ครบถวนมากนอยเพียงใด 

    • ผูสังเกต พิจารณาความรู ความสามารถ ทักษะ และสภาพพรอมของผูสังเกต  เชน 
ผูสังเกตจะตองมีความรอบรูในเรื่องที่สังเกตเปนอยางดี มีประสาทสัมผัสที่ไวและใชการไดดี มี
ความพรอมทั้งรางกายและจิตใจที่จะไปสังเกต สามารถควบคุมความลําเอียงสวนตัวที่จะมีผลตอการ
สังเกตได เปนตน 
 วิโรจน  สารรัตนะ (2553) ไดกลาววา  ในขั้นตอนตางๆ ของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบ
มีสวนรวม นั้น การสังเกตผล (observing) เปนกิจกรรมที่ควรทําควบคูขนาน (parallel) กับทุก
กิจกรรมไปดวย เพื่อบันทึกผลการดําเนินงานไปเปนระยะๆ  โดยอาจใชเทคนิควิธีและเครื่องมือ 
ตางๆ ดังตอไปนี้อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางผสมกันตามสถานการณและความเหมาะสม เชน 
การสังเกตแบบมีสวนรวมและการบันทึก การสัมภาษณแบบเปนทางการและไมเปนทางการ 
แบบสอบถามความเห็น แบบวัดทัศนคติ แบบทดสอบมาตรฐาน เอกสาร เครื่องบันทึกเสียง  เครื่อง
บันทึกภาพ หรือวัตถุส่ิงของ เปนตน โดยประเด็นในการสังเกตและบันทึกอาจเปนเรื่องการ
เปลี่ยนแปลงในกิจกรรมและการปฏิบัติ การเปลี่ยนแปลงในคําอธิบายหรือนิยามของสิ่งที่ปฏิบัติ 
การเปลี่ยนแปลงในความสัมพันธทางสังคมของผูรวมวิจัยและผูเกี่ยวของ  และรูปแบบองคการ การ
เรียนรูหรือการพัฒนาตนเองจากการรวมในการวิจัย ความรูใหมที่เกิดขึ้น และอื่นๆ   
 
แหลงที่มา : การสังเกต.  คนเมื่อ  3  ตุลาคม  2553, จาก  http://dpc5.ddc.moph.go.th/Data/data14.07.pdf 
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การจดบันทึกขอมูลภาคสนาม 
 

 สุภางค  จันทวานิช (2553)  กลาววา การจดบันทึกภาคสนาม (fieldnotes) คือ การบันทึก
ขอมูลที่ไดจากการสังเกต  การจดบันทึกเปนวิธีการสําคัญในการเก็บขอมูลเพื่อทําใหการวิจัยนั้น
สมบูรณยิ่งขึ้น  การจดบันทึกจึงทําเพื่อ 

- ปองกันการลืม 
- ชวยตั้งสมมติฐานชั่วคราวในการวิเคราะหขอมลูในสนาม 
- ชวยเรียบเรียงความคิดในการวางแผนงานตอไป 
- ชวยสรุปขอมูลเปนระยะๆ 

การจดบันทึกเปนการสนับสนุนใหการวิจัยมีคุณภาพยิ่งขึ้น รวมทั้งคุณภาพในการสังเกต
ดวย ยิ่งในกรณีที่มีการสังเกตพฤติกรรมหรือกลุมบุคคลหลายอยางในเวลาเดียวกัน การใชเพียง
ความจําอยางเดียวอาจจะทําใหขอมูลคลาดเคลื่อนได การจดบันทึกจึงตองทําอยางมีระบบและเปน
ขั้นตอน คือ 

1) บันทึกยอ  ในการสังเกตนักวิจัยจะรูไดเองวาไมควรจดบันทึกใหเห็นโจงแจง เพราะอาจ
ทําใหผูถูกสังเกตรูสึกวากําลังถูกสังเกตและบันทึกซึ่งจะมีผลใหเขาหยุดคิดหรือมีปฏิกิริยาที่ไมเปน
ธรรมชาติได   ฉะนั้น ถาจําเปนตองบันทึกก็ควรบันทึกเฉพาะขอความที่สําคัญๆ ใชคํายอ สวนใน
เหตุการณที่ผูสังเกตไมสามารถจดอะไรไดเลยเพราะสถานการณไมเอื้อก็จําเปนตองใชความจํา 
นักวิจัยเชิงคุณภาพจึงตองฝกฝนในการจํา  การจดโนตอยางเปดเผยจะกระทําก็ตอเมื่อนักวิจัยแสดง
ตัวอยางเปดเผยวาเปนนักศึกษา นักสัมภาษณ และผูถูกสังเกตคาดหวังวาจะมีการจดบันทึก 
 2. บันทึกภาคสนาม  นอกจากการจดขอความสําคัญแลว นักวิจัยจะตองใหเวลากับการทํา
บันทึกภาคสนาม โดยจัดเวลาเฉพาะใหเปนพิเศษ วันละ 1 – 2 ช่ัวโมง เพื่อบันทึกเหตุการณตางๆ ที่
เกิดขึ้นในชวงที่ผานมาและอาจทําบันทึกทุกวันกอนนอน หรือถางานวิจัยเปนงานที่ตองทํากลางคืน
ก็ควรใชเวลาตอนเชาสําหรับบันทึก ประเด็นอยูที่วาการทําบันทึกภาคสนามควรทําทุกๆ 24 ช่ัวโมง 
ถาทิ้งชวงขาม 1 – 2 วันก็ควรจะเปนกรณีพิเศษจริงๆ  นักวิจัยจะตองจัดระบบและทําตารางเวลา  
จัดหาสถานที่เพื่อนั่งทําบันทึกภาคสนามเปนประจําทุกวัน  การทําบันทึกภาคสนามนี้ไมใชการเขียน
รายงาน ฉะนั้น วิธีการเขียน การเรียบเรียงถอยคําและเนื้อหาที่เขียนไมจําเปนจะตองสมบูรณ  
อยางไรก็ตาม ส่ิงที่บันทึกอาจแยกประเภทไดเปน  6  ประเภท ตามแนวที่ใชในการสังเกต และ
รูปแบบอาจมีลักษณะดังที่จะกลาวตอไปนี้ 
 

 
แหลงที่มา :   วิโรจน  สารรัตนะ.  2553.  การวิจัยทางการบริหารการศึกษา: แนวคิดและกรณีศึกษา.  ขอนแกน: 
                                   คลังนานาวิทยา. 
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 ในบันทึกภาคสนามจะมีการบันทึกเหตุการณที่ตกบันทึกและนึกออกดวย บางครั้งนักวิจัย
นึกออกวาสองวันกอนมีคนพูดวาอะไรบาง การนึกเหตุการณเกาๆ อยางนี้ควรบันทึกรายละเอียด
ทั้งหมด นักวิจัยควรบันทึกดวยวาสิ่งที่บันทึกนั้นเปนคําพูดของใครโดยเฉพาะ หรือเปนการอธิบาย
เหตุการณตามความคิดเห็นหรือประสบการณของใครโดยเฉพาะ รูปแบบของบันทึกอาจแบงออก
ไดเปน  3 สวน (Schatzman, 1973) คือ 
 สวนท่ี 1  เปนการจดบันทึกสิ่งที่สังเกตไดตามความเปนจริง (observation not หรือ ON) 
บรรยายอยางละเอียดถึงสิ่งแวดลอม สถานที่ บุคคล เหตุการณ คําพูดของบุคคลสรุปรวมวา  ใคร ทํา
อะไร  ที่ไหน  เมื่อไร  อยางไร  กับใคร  และทําไม  ดังนั้นขอมูลในสวนนี้จะไมมีการตีความ 
 สวนท่ี 2  เปนสวนที่ตีความเบื้องตนโดยใชแนวคิดทฤษฎีของผูวิจัยประกอบ (theoretical 
note หรือ TN) แสดงความคิดเห็น  เนนความหมายใหชัดเจนและสรางสมมติฐานชั่วคราว บางครั้ง
ตองใชขอมูลในสวนที่ 1 หลายๆ เร่ืองสรุปเปนสวนที่ 2 ได 
 สวนท่ี 3  เปนการกลาวถึงระเบียบวิธีวิจัย (methodological note หรือ MN)  ผูสังเกตจะ
บันทึกถึงวิธีการที่ตนไดใชความสําเร็จ หรือความบกพรองในการสังเกตความรูสึกสวนตัวของผู
สังเกต ปฏิกิริยาของผูถูกสังเกต ตลอดจนขอมูลที่ตกหลนขาดไป บันทึกสวนนี้เปนสวนที่ชวยเตือน
ความจําและชวยประเมินคุณภาพของขอมูลที่ไดมา 
 ในการจัดขอมูลใหมีระบบงายตอการวิเคราะหขั้นตอไปจึงควรนําบันทึกสนามมาจัดเปน
หมวดหมู เชน การทําบุญ  บวชนาค  การแตงงาน ฯลฯ แยกประเภทของขอมูลเปนเรื่องเดียวกัน 
บางคนอาจใชรหัส เชน  1.1 ทําบุญ  1.2 แตงงาน ฯลฯ ไวบนหัวกระดาษดานซาย  ทําใหอานงาย 
แยกขอมูลได และสะดวกในการนําไปใช ดังตัวอยางตอไปนี้ 
 

ตัวอยางของบนัทึกภาคสนาม 
 

     1.1  ทําบุญ 
 

ON 
 

TN 
 

MN 
 

     1.2  แตงงาน 
                                        ON 
 

วัน/เวลา/สถานที่     . 
 
        สิ่งที่สังเกตตามความเปนจริง                              .   
___________________________________________ 
       ตีความเบื้องตน                                                     .   
___________________________________________    
      ระเบียบวิธี                                                             .   
___________________________________________ 
___________________________________________ 
___________________________________________ 
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ขอแนะนําในการบันทึก 
 1)  ควรบันทึกเหตุการณหลังจากที่สังเกตเห็นโดยเร็วที่สุดเทาที่จะเร็วได อยารีรอ 
 2)  เวลาในการจดบันทึกอาจจะยาวพอๆ กับเวลาที่ใชในการสังเกต ผูวิจัยจึงควรแบงเวลา
ใหมากพอ  

 3)  ควรวาดแผนผังประกอบการจดบันทึก วาเหตุการณที่ไปสังเกตเกิดขึ้นในสภาพทาง
กายภาพเชนไร จะชวยใหจําไดดีขึ้น 
 4)  ในขณะสังเกตควรจดสั้นๆ กันลืม แลวมาขยายเพิ่มเติมในตอนหลังซึ่งมักเปนเวลา
กลางคืน บางครั้งผูวิจัยไมสามารถจดตอหนาผูที่ถูกสังเกตได ควรหลบมาจดในที่เงียบๆ หรือในที่
ลับ เชน ในหองน้ํา   
 6)  ในชนบทบางแหงการใชแสงไฟจากตะเกียงในการจดบันทึกภาคสนามกลางคืนอาจจะ
เปนจุดสนใจของชุมชน บางครั้งผูถูกสังเกตอาจจะสนใจสมุดบันทึกที่นักวิจัยถืออยูในมือ นักวิจัย
ควรใหอานบันทึกสั้นๆ ที่ไมมีอันตรายเพื่อใหหายสงสัย 
 7)  บันทึกภาคสนามที่เขียนแลว ควรมีอยางนอย 2 สําเนา เพื่อประโยชนในการเขียนเรียบ
เรียงในโอกาสตอไป และควรเก็บไวในที่มิดชิด โดยเก็บแยกกันแหงละชุด และไมควรพกติดตัว 
 8)  พึงระลึกเสมอวาการจดบันทึกแตละครั้งจะไมไดขอมูลครบถวน “เบ็ดเสร็จ”  นักวิจัย
ตองเพิ่มเติมขอมูลตางๆ ใหครบถวนตามที่ตองการ 
 
 
 
แหลงที่มา :  สุภางค  จันทวานิช.  2553.  วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ.  พิมพครั้งที่ 18.  กรุงเทพฯ: 
                จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 
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บันทึกอนุทิน 
 

อนุทิน (journal) คือ บันทึกขอความของบุคคลเกี่ยวกับเหตุการณที่เกิดขึ้น  ประสบการณ  
และการแสดงความรูสึกของตนเอง หรือบันทึกการปฏิบัติงานปกติในแตละวัน  วัตถุประสงคที่
สําคัญของการใชอนุทินคือ การหาคําตอบเกี่ยวกับความคิดเห็นที่สะทอนออกมาในรูปแบบขอความ
เขียนในขอบเขตของสถานการณที่พบเจอ บุคคลที่เกี่ยวของ ความสัมพันธกับบุคคลอื่นๆ วิธีการ
ปฏิบัติในสถานการณที่พบเจอ ความรูสึกที่เกิดขึ้น ผลที่เกิดจากการปฏิบัติคร้ังนั้นๆ  ซ่ึงในการวิจัย
เชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม (Participatory Action Research: PAR) นั้น วิโรจน  สารรัตนะ (2553) 
ไดกลาวถึงการบันทึกไวใน 10 หลักการของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมวาสิ่งที่ผูรวมวิจัย
ทุกคนจะตองมีคือบันทึกอนุทิน ตามหลักการที่วา “การมีบันทึกของผูรวมวิจัยทุกคน เชน การ
เปลี่ยนแปลงในกิจกรรมและการปฏิบัติ  การเปลี่ยนแปลงในคําอธิบายสิ่งที่ปฏิบัติการเปลี่ยนแปลง
ในความสัมพันธทางสังคมและรูปแบบองคการการพัฒนาตนเองจากการรวมในการวิจัย เปนตน   
 
 
 
แหลงที่มา : วิโรจน  สารรัตนะ.  2553.  การวิจัยทางการบริหารการศึกษา: แนวคิดและกรณีศึกษา.  ขอนแกน: 

                               คลังนานาวิทยา. 
                  อวยพร  เรืองตระกูล และ สุนทรพจน  ดํารงพานิช.  การประเมินตนเอง.  คนเมื่อ  4  ตุลาคม  2553, 
          จาก  http://ednet.kku.ac.th/~edad/research_article/selfEvaluation.doc 

 
 
 
 



 

ประวัติผูเขียน 
 
 

นายชยานนท  มนเพียรจันทร  เกิดเมื่อวันที่  7  มกราคม  2509   ณ  บานเลขที่ 58  หมู 1  ตําบลทะเมนชัย  
อําเภอลําปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย  เปนบุตรคนที่ 3 ของ นายบุญเหลือ และ นางดรุณ  มนเพียรจันทร 

ประวัติดานการศึกษา 
พ.ศ. 2532 สําเร็จการศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา จากมหาวิทยาลัยขอนแกน 
พ.ศ. 2538 สําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรภาษาอังกฤษเฉพาะวิชาชีพ (ครู) จาก 
 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
พ.ศ. 2543 สําเร็จการศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 
 จากมหาวิทยาลัยขอนแกน 
พ.ศ. 2552 สําเร็จการศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
 จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
ประวัติการทํางาน 
พ.ศ. 2532 บรรจุเขารบัราชการครั้งแรก ตําแหนงครู 2 ระดับ 2 โรงเรียนบานตระเปยงเตีย 
 สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดสุรินทร  
พ.ศ. 2533 สอบโอนยายมาเปนขาราชการครูสังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดขอนแกน  
พ.ศ. 2538 ขอโอนมาเปนนักวิชาการศึกษาสังกัดสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแกน 
พ.ศ. 2545 ถูกตัดโอนมาเปนนักวิชาการวัฒนธรรม สังกัดสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดขอนแกน 
พ.ศ. 2547 ขอโอนมารับราชการในสังกัดกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น   
 ณ  องคการบริหารสวนตําบลศิลา อําเภอเมืองขอนแกน จังหวัดขอนแกน 
ปจจุบัน รับราชการในตําแหนงหัวหนาฝายบริหารการศึกษา (นักบริหารการศึกษา 7) 
 สังกัดกองการศึกษา องคการบริหารสวนตําบลศิลา อําเภอเมืองขอนแกน จังหวัดขอนแกน 
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