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ความเป็นมาและ
ความสําคัญของ

ปัญหา

การให้
ความสําคญักับ

ทรัพยากรมนุษย์

การวจิัย
เชิงปฏิบัติการ

แบบมี
ส่วนร่ ว ม

-การจัดการศึกษาปฐมวยัของอังกฤษ

-การจัดการศึกษาปฐมวัยของบราซิล

-การจัดการศึกษาปฐมวยัของอเมริกา

-การจัดการศึกษาปฐมวยัของไทย

-การจัดการศึกษาปฐมวยัของ อปท.

การจัดการศึกษาปฐมวัย
ของ อบต.ศิลา



วตัถุประสงค์การวจิัย

          1 .  เ พื� อ ศึ ก ษ า ส ภ า พ ที� เ ค ย เ ป็ น ม า    ส ภ า พ ปั จ จุ บั น                       
สภาพปัญหา      สภาพที�คาดหวัง     ทางเลอืกเพื�อแก้ปัญหาหรือ
บรรลุสภาพที�คาดหวัง   และการเลือกทางเลือกเพื�อกําหนดเป็น
แผนปฏิบัติการในการจัดการศึกษาปฐมวัยของศูนย์พัฒนา              
เด็กเลก็ดงพอง องค์การบริหารส่วนตําบลศิลา  
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วตัถุประสงค์การวจิัย

         2. เพื�อศึกษาปรากฏการณ์ของการปฏิบัติ  การเปลี�ยนแปลง การ
เรียนรู้จากการกระทํา  ทั�งระดับตัวบุคคล ระดับกลุ่มบุคคล และ
ระดับองค์การ และความรู้ใหม่ที�เกดิขึ�นจากการใช้แผนปฏิบัติการที�
ถือเ ป็นตัวสอดแทรกหลัก และใช้หลักองค์รวมที�ถือเป็นตัว
สอดแทรกเสริมไปปฏิบัติตามวงจรแบบเกลียวสว่าน 2 วงจรของ
กิจกรรมการวางแผน การนําแผนไปปฏิบัติ การสังเกต และการ
สะท้อนผลของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม
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กรอบแนวคิดในการวิจัย



การดาํเนินการวจิยั

2  วงจร  10  ขั�นตอน                                                       

- เริ�มจากขั�นตอนที� 1 การเตรียมการ (preparation) เมื�อเดอืน
มิถุนายน  2553 

- สิ�นสุดการดาํเนินการในขั�นตอนที� 10   การสรุปผล
(conclusion)  ในเดอืนกรกฎาคม 2554 

- รวมระยะเวลาในการดาํเนินการทั�งสิ�น  14  เดอืน 



ขั�นตอนที� 1 : การเตรียมการ (preparation)

• แบ่งออกเป็น 2 ระยะ คอื

   1. การเตรียมการก่อนลงพื�นที�

   2. การลงพื�นที�อย่างเป็นทางการ 



1. การเตรียมการก่อนลงพื�นที�

      1.1  กจิกรรมที�เป็นจุดเริ�มต้นของการวจิัย

      1.2  การลงพื�นที�อย่างเป็นทางการ

      1.3  การจดัประชุมบุคลากรในหน่วยงาน

      1.4  การเตรียมความพร้อมของผู้วจิัย          



2. การลงพื�นที�อย่างเป็นทางการ

      2.1  การเปิดตัวโครงการวจิัย,นําเสนอกรอบแนวคดิ

      2.2  การนําเสนอแนวคดิเชิงเทคนิค

      2.3  กจิกรรมเยี�ยมบ้านผู้ปกครองนักเรียน

      2.4  การจัดทําร่างแผนการทํางานเพื�อการวจิัย และ

           การจดักจิกรรมการสะท้อนผล                       



ขั�นตอนที� 2 : การวางแผน (planning)

* ประกอบด้วย   3  กจิกรรม   

1. การวเิคราะห์สภาพของงาน

2. การจัดทําแผนปฏิบัติการ (action plan)

3. การสะท้อนผลการดาํเนินงาน



ขั�นตอนที� 3 : การปฏิบัติ (acting)

การนําแผนลงสู่การปฏิบัติ

การประเมินสภาพการดาํเนินงานก่อนนํา
แผนลงสู่การปฏิบัติ

การกาํหนดแนวปฏิบัติร่วมกนั



ขั�นตอนที� 4 : การสังเกต (observing)

   *มีระยะเวลาคาบเกี�ยวกนักบัขั�นตอนการปฏิบัติ
ประกอบด้วยกจิกรรมและการดาํเนินงานดงันี�

      1.  การกาํหนดเทคนิควธีิและเครื�องมือการวจิัยในการ
สังเกตผล

      2.  การจัดกจิกรรมแลกเปลี�ยนเรียนรู้ (2 ช่วง)

      3.  การสะท้อนผลการดาํเนินงาน      



ขั�นตอนที� 5 : การสะท้อนผล (reflecting)

     นําเอาผลการบันทึกจากการสังเกตผลในทุกขั�นตอนที�ผ่านมา คอื 
ขั�นตอนการเตรียมการ ขั�นตอนการวางแผน ขั�นตอนการปฏิบัติ และ
ขั�นตอนการสังเกตผล ทั�งที�เป็นผลการบันทึกจากการสังเกตแบบมี
ส่วนร่วมและการบันทึก การสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ บันทึก
ภาคสนาม  บันทึกอนุทิน  เครื�องบันทกึเสียง และเครื�องบันทึกภาพ 

นํามาเสนอเพื�อก่อให้เกดิการถกเถียงอภิปรายร่วมกนั   

      



ขั�นตอนที� 6 : การวางแผนใหม่ (re-planning)

การวเิคราะห์สภาพของงาน

การปรับปรุงแผนปฏิบัติการ (action plan)



ขั�นตอนที� 7 : การปฏิบัติใหม่ (re-acting)

   *ประกอบด้วยกจิกรรมและการดาํเนินงานดงันี�

      1.  การกาํหนดแนวปฏิบัติร่วมกนั

      2.  การนําแผนลงสู่การปฏิบัติใหม่      



ขั�นตอนที� 8 : การสังเกตผลใหม่ (re-observing)

   *มีระยะเวลาคาบเกี�ยวกนักบัขั�นตอนการปฏิบัติใหม่
ประกอบด้วยกจิกรรมและการดาํเนินงานดงันี�

      1.  การกาํหนดเทคนิควธีิและเครื�องมือการวจิัยในการ
สังเกตผล

      2.  การจัดกจิกรรมแลกเปลี�ยนเรียนรู้ (2 ช่วง)

      3.  การสะท้อนผลการดาํเนินงาน      



ขั�นตอนที� 9 : การสะท้อนผลใหม่ (re-reflecting)

     นําเอาผลการบันทึกจากการสังเกตผลในทุกขั�นตอนที�ผ่านมา คอื 
ขั�นตอนการวางแผนใหม่ ขั�นตอนการปฏิบัติใหม่ และขั�นตอนการ
สังเกตผลใหม่ ทั�งที�เป็นผลการบันทึกจากการสังเกตแบบมีส่วนร่วม
และการบันทึก การสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ บันทึกภาคสนาม  
บันทึกอนุทิน  เครื�องบันทึกเสียง และเครื�องบันทึกภาพ นํามาเสนอ

เพื�อก่อให้เกดิการถกเถียงอภิปรายร่วมกนั   

      



ขั�นตอนที� 10 : การสรุปผล (conclusion)

การถอดบทเรียน (lesson distilled)

การจัดเสวนาและจัดแสดงนิทรรศการ



การเปลี�ยนแปลงจากการปฏิบัติ

คาดหวงั ไม่คาดหวงั

-ผา่นเกณฑก์าร
ประเมินฯ ในระดบั 
“ดี” ขึ�นไปทุกดา้น
ทุกรายการ

-ระดบับุคคล

-ระดบักลุ่มบุคคล

-ระดบัองคก์าร



การเรียนรู้จากการกระทํา

ผูว้ิจยั ผูร่้วมวิจยั

- ระดบัองคก์าร

- ระดบักลุ่มบุคคล

- ระดบับุคคล



ความรู้ใหม่ที�ได้ 

Dong Pong’s   PAR

องค์รวม 4 ประสานเพื�อการพฒันา

SILA  CHAIN  Model







ข้อเสนอแนะ 

1. ข้อเสนอแนะจากผลการวจิัย

2. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

3. ข้อเสนอแนะในการนําผลการวจิัยไปใช้

4. ข้อเสนอแนะในการทําวจิัยครั�งต่อไป

GO



ภาพเตรียมการก่อนลงพื�นที�



การลงพื�นที�อย่างเป็นทางการ



การวิเคราะห์สภาพงาน



การวิเคราะห์สภาพงาน



การวิเคราะห์สภาพงาน



การวิเคราะห์สภาพงาน



การจัดทําแผนปฏิบัติการ



การสะท้อนผล



วเิคราะห์สภาพงานใหม่



วเิคราะห์สภาพงานใหม่



ปรับปรุงแผนใหม่



Lesson distilled

ตารางที ่  84    ผลการประเมินการดาํเนินงานตามมาตรฐานที� 3 ดา้นศนูยพ์ฒันาเด็กเล็ก (ตอ่)

ที� รายการประเมนิ ผลการประเมิน

ด้านการจัดสภาพแวดล้อมของศูนย์พัฒนาเด็กเลก็ ***************

7 จัดพื�นที�ใช้สอยในห้องเรียนได้สัดส่วนที�เหมาะสมกบั
จํานวนเด็ก

ด*ี (ปานกลาง)

8 ห้องนํ�า ห้องส้วมถูกสุขลกัษณะ ดีมาก

9 มีการกาํจัดขยะมูลฝอยถูกสุขลกัษณะ ดีมาก

10 พื�นที�สนามเด็กเล่นและเครื�องเล่นมีความเหมาะสมและ
ปลอดภัย

ด*ี (ปานกลาง)

ด้านศูนย์พฒันาเดก็เลก็



Lesson distilled

ตารางที ่  84    ผลการประเมินการดาํเนินงานตามมาตรฐานที� 3 ดา้นศนูยพ์ฒันาเด็กเล็ก (ตอ่)

ตารางที� 79   สรุปผลการถอดบทเรียนทั�ง 4 โครงการใน
ภาพรวมของความสําเร็จ

โครงการ ผลการปฏิบัติ ความเห็นของผู้
ร่วมวจิัย

สําเร็จ ไม่สําเร็จ รับรอง ไม่
รับรอง

โครงการที� 1  

โครงการที� 2  

โครงการที� 3  

โครงการที� 4  

ภาพรวมทุกโครงการ  



เสวนา และนิทรรศการ



การเปลี�ยนแปลงที�ไม่คาดหวัง

ระดบับุคคล

- ครู

- นักเรียน

- ผู้ปกครองนักเรียน

- คณะกรรมการศูนย์ฯ

- บุคลากรจาก อบต.ศิลา

ระดับกลุ่มบุคคล

- กลุ่มครู

- กลุ่มผู้ปกครองนักเรียน

- กลุ่มคณะกรรมการฯ

- กลุ่มบุคลากร อบต.ศิลา

ระดับองค์การ

- ศพด.ดงพอง

- ชุมชนบ้านดงพอง

- อบต.ศิลา



Dong Pong’s PAR

    การทํางานด้วยกระบวนการวจิัยเชิงปฏิบัติการแบบ

มีส่วนร่วม 2 วงจร 10 ขั�นตอนที�เป็นบริบทเฉพาะของ

ศพด.ดงพอง ซึ�งต่างจากที�ผู้วจิัยเคยได้วางแผนไว้ในช่วง

การนําเสนอเค้าโครง

back



องค์รวม 4 ประสานเพื�อการพฒันา

back



SILA CHAIN Model

back



1. ข้อเสนอแนะจากผลการวจิัย

1) ผู้มีส่วนเกี�ยวข้องร่วมกนัพฒันาอย่างต่อเนื�อง

2) ศพด.ดงพอง ต้องทําการพฒันาต่อไป

3) การพฒันางานต้องคาํนึงถึงการพฒันาตนเอง

4) ความสําเร็จเป็นผลมาจากการยึดหลกัของ PAR และ holistic

5) รักษาไว้ซึ�งสัมพนัธภาพและความร่วมมือ

6) เป้าหมายของการจัดการศึกษาคือ “เด็กปฐมวัย” 

back



2. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

1) กรมส่งเสริมฯ ควรจัดทํามาตรฐานกลางที�ชัดเจน ครอบคลุม

2) กรมฯ ควรจัดสรรงบประมาณเพิ�มเติมให้เพยีงพอ

3) กรมฯ ควรพจิารณาอตัราส่วนครู่ต่อเด็ก

4) อบต.ควรจัดสรรงบประมาณให้เพยีงพอ มีแผนงานที�ชัดเจน

5) อบต.ควรมีนโยบายการพฒันาหัวหน้าศูนย์ฯ 

6) ศพด.ควรกาํหนดนโยบายทุกปี

back



3. ข้อเสนอแนะในการนําผลการวจิัยไปใช้

1) ศึกษาให้เข้าใจ และเชื�อมั�นต่อการวิจัยว่าจะนําไปใช้อย่างได้ผล

2) ต้องเรียนรู้ถึงวิธีการสร้างสัมพนัธภาพ และแรงจูงใจในการทํางาน

3) ในการใช้ตัวสอดแทรกเสริม ควรคํานึงถึงหลกัอื�น ๆ ด้วย

4) แม้จะสิ�นสุดโครงการวิจัยแล้ว แต่กจ็ะต้องพฒันาต่อไป

back



4. ข้อเสนอแนะในการทาํวจิัยครั�งต่อไป

1) ส่งเสริมครูให้ทํารูปแบบอื�น และให้ทุน

2) พฒันาคู่มือโดยรูปแบบ R & D 

3) ประเมินผลด้วยการวิจัยเชิงประเมิน (Evaluation research)

4) Policy , SEM , Indicator

back



ตัวอย่างการประเมิน ด้านการบริหารจัดการ/การจัดโครงสร้างองค์การ

back



1.โครงการยกระดับมาตรฐานการดําเนินงานด้านบุคลากรและ

การบริหารจัดการ

2.โครงการยกระดับมาตรฐานการดําเนินงานด้านศูนย์พฒันาเด็กเลก็

3.โครงการยกระดับมาตรฐานการดําเนินงานด้านคุณภาพเด็กปฐมวัย

4.โครงการยกระดับมาตรฐานการดําเนินงานด้านการสนับสนุน

จากชุมชน
back



เทคนิควธีิและเครื�องมือที�ใช้ในการสังเกตผล

back

เทคนิค/เครื�องมือในการ
สังเกต

กิจกรรมที�ทําการสังเกต ระยะเวลาในการ
สังเกต

ผู้ใช้เครื�องมือการ
สังเกต

การสังเกตแบบมีส่วนร่วมและ
การบนัทึก

ทุกกิจกรรมในขั�นตอนการปฏิบติั ตลอดขั�นตอนที� 3 ผูว้ิจยั

การสัมภาษณ์แบบไม่เป็น
ทางการ

ทุกกิจกรรมในขั�นตอนการปฏิบติั ตลอดขั�นตอนที� 3 ผูว้ิจยั

บนัทึกภาคสนาม ทุกกิจกรรมในขั�นตอนการปฏิบติั ตลอดขั�นตอนที� 3 ผูว้ิจยั

บนัทึกอนุทิน ทุกกิจกรรมในขั�นตอนการปฏิบติั ตลอดขั�นตอนที� 3 ผูว้ิจยัและผูร่้วมวิจยั

เครื�องบนัทึกเสียง ทุกกิจกรรมในขั�นตอนการปฏิบติั ตลอดขั�นตอนที� 3 ผูว้ิจยัและผูช้วยผูว้ิจยั

เครื�องบนัทึกภาพ ทุกกิจกรรมในขั�นตอนการปฏิบติั ตลอดขั�นตอนที� 3 ผูว้ิจยัและผูช่้วยผูว้ิจยั

เครื�องมือการวิจยัฉบบัที� 1 ก่อนและหลงั การนาํโครงการไป
ปฏิบติั

12 ธ.ค. 53 และ
16 ก.พ. 54

ผูว้ิจยัและทีมประเมิน

เครื�องมือการวิจยัฉบบัที� 2 ระหวา่งการนาํโครงการไปปฏิบติั 15  ม.ค. 54 ผูว้ิจยัและทีมประเมิน

เครื�องมือการวิจยัฉบบัที� 3 เมื�อสิ�นสุดโครงการ 15  มี.ค. 54 ผูว้ิจยัและทีมประเมิน

เครื�องมือการวิจยัฉบบัที� 4 เมื�อสิ�นสุดโครงการ 15 มี.ค. 54 ผูว้ิจยัและทีมประเมิน



โครงการยกระดับมาตรฐานการดําเนินงานด้านการบริหารจัดการ/ 
การจัดโครงสร้างองค์การ

* ประกอบด้วย 2  กจิกรรม

  1) การพฒันาระบบบริหารจัดการ

  2) การจัดอบรมให้ความรู้และการศึกษาดูงาน 

back



โครงการยกระดับมาตรฐานการดําเนินงานด้านศูนย์พฒันาเด็กเลก็

* ประกอบด้วย 8  กิจกรรม

  1) การจัดอบรมให้ความรู้และการศึกษาดูงาน

  2) การจัดทําแผนการจัดกระบวนการเรียนรู้ 

  3) กิจกรรมปู่ย่าเลี�ยงหลาน

  4) กิจกรรมการตรวจสุขภาพ  

  5) กิจกรรมกีฬาสําหรับเด็ก

  6) การปรับปรุงศูนย์พฒันาเดก็เล็ก (ก่อสร้างโรงอาหาร ห้องนํ�า ห้องส้วม)  

  7) กิจกรรมครูอาสา

  8) กิจกรรมเสริมสร้างโภชนาการสําหรับเด็ก back



โครงการยกระดับมาตรฐานการดําเนินงานด้านคุณภาพเด็กปฐมวัย

* ประกอบด้วย 4  กจิกรรม

  1) การจัดอบรมให้ความรู้และการศึกษาดูงาน

  2) การจัดหาและผลติสื�อการเรียนรู้

  3) การเสริมสร้างสุขนิสัยสําหรับเด็ก

  4) การปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมสําหรับเด็ก 

back



โครงการยกระดับมาตรฐานการดําเนินงานด้านการสนับสนุนจากชุมชน

* ประกอบด้วย 3  กจิกรรม

  1) การจัดอบรมให้ความรู้และการศึกษาดูงาน

  2) การสร้างเครือข่ายการจัดการศึกษาปฐมวัย

  3) การประชาสัมพนัธ์งานศูนย์พฒันาเด็กเลก็
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Thank you for your attention.





เดิม


