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 This research aims to study the performance, change, and learning at the individual, 
group, and organizational levels, as well as new knowledge acquired through the implementation 
of 2 cycles of planning, implementation, observation, and reflection. Using the Participatory 
Action Research Methodology with 25 participants in the Tambol Nongwang Child Development 
Center, Prayuen District, Khonkaen Province. The first cycle operated from February to October 
2016. The second cycle operated from November 2016 to January 2017. 
 The results showed that the operation was in line with the plan. As a result, the raising 
of educational standards in the field of management, personnel, buildings, premises, environment 
and safety, and also academic and curriculum activities successful completion of the criteria 
determined. Individuals, groups, and organizations learned that successful childcare center 
management will need to raise awareness, pay attention to cooperation, and create a sense of 
ownership of the project or the work done. The new knowledge that has been suggested is that the 
development of the Tambol Nongwang Child Development Center has been successful. There are 
some things to consider: There should be a board of directors, a development plan, an operating 
manual, a budget, and the development of a child development center as a learning resource. 2) 
Should have enough teachers and personnel and be continually developed. 3) There should be an 
internal and external environment conducive to learning and security. 4) There should be 
appropriate curriculum, media, innovation, and technology, diverse learning activities, and 
students practiced. 5) Encourage individuals, communities, and organizations to exchange 
information for the development of learners. 
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บทที ่1 
บทน า 

 
1.1 ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 

 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงมีพระเมตตาและพระมหา
กรุณาธิคุณอนัยิง่ใหญ่ต่อประชาชนชาวไทยเป็นอยา่งยิง่ โดยเฉพาะดา้นการศึกษา ทรงส่งเสริมและ
เนน้ย  ้าใหจ้ดัการศึกษาเพือ่ปวงชนชาวไทย  ท าใหค้นในชาติเป็นคนท่ีมีคุณภาพท่ีสมบูรณ์ดว้ยความรู้
และคุณธรรม มีความคิดในการสร้างสรรค์ส่ิงท่ีดีงามและสร้างความเจริญก้าวหน้าให้แก่
ประเทศชาติ พระองค์ทรงตระหนักและให้ความส าคญัในการจดัการศึกษาตั้งแต่เด็ก ดงัทรงได้
พระราชทานพระบรมราโชวาทแก่บณัฑิตวิทยาลยัวิชาการศึกษา เม่ือวนัท่ี 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 
2514 (พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช,2549) ความตอนหน่ึงวา่ 

 "...การให้การศึกษาแก่เด็กตอ้งเร่ิมตั้ งแต่เกิด ข้ึนตน้ก็ตอ้งสอนให้รู้จกัใช้อวยัวะและ
ประสาทส่วนต่างๆ ตอ้งคอยควบคุมฝึกหดั จนสามารถใชอ้วยัวะและประสาทส่วนนั้นๆ ท ากิจวตัร
ทั้งปวงของตนเองได ้ เม่ือสามารถท ากิจวตัรของตวัไดแ้ลว้ ถดัมาก็ตอ้งสอนใหรู้้จกัท าการต่างๆ ให้
รู้จกัแสวงหาส่ิงต่างๆ ตามท่ีตอ้งการใหไ้ดม้ากข้ึน เพื่อท าใหชี้วิตมีความสะดวกมีความสบาย การให้
การศึกษาขั้นน้ี ไดแ้ก่การฝึกกายให้มีความคล่องแคล่วช านิช านาญ และสามารถในการปฏิบติั 
ประกอบกบัการสอนวิชาความรู้ต่างๆ อนัเป็นพื้นฐานส าหรับการประกอบอาชีพเล้ียงตวั การให้
การศึกษาอีกขั้นหน่ึง คือการสอนและฝึกฝนใหเ้รียนรู้วิทยาการท่ีกา้วหนา้ข้ึนไป พร้อมทั้งการฝึกฝน
ใหรู้้จกัใชเ้หตุผลสติปัญญาและหาหลกัการของชีวิต เพื่อให้สามารถสร้างสรรคค์วามเจริญงอกงาม
ทั้งทางกายและทางความคิด..."  

 ซ่ึงแสดงใหเ้ห็นว่าเด็กจ าเป็นตอ้งไดรั้บการอบรมเล้ียงดูท่ีเหมาะสม เพื่อใหเ้ติบโตอยา่งมี
คุณภาพและมีคุณธรรม โดยเฉพาะอยา่งยิง่การพฒันาเด็กตั้งแต่แรกเกิดจนถึงหา้ขวบ จะตอ้งจดัใหมี้
การอบรมเล้ียงดูเป็นอย่างดีและพฒันาให้เต็มศักยภาพ เพราะเป็นการวางรากฐานท่ีดีให้แก่
ประชาชนในอนาคต (สมพร ใชบ้างยาง,2550)  “การให้การศึกษา” ถือเป็นส่ิงส าคญัท่ีสุดของการ
พฒันามนุษยแ์ละทรัพยากรบุคคลท่ีมีคุณภาพซ่ึงเป็นองคป์ระกอบท่ีส าคญัยิ่งและมีผลกระทบมาก
ท่ีสุดต่อการพฒันาประเทศใหมี้ความมัน่คง เน่ืองจากความมัน่คงแห่งชาติเป็นส่ิงท่ีเกิดข้ึนจากปัจจยั
ของความมัน่คงหลายๆ ดา้น ทั้งดา้นเศรษฐกิจ การเมือง สังคม เทคโนโลยีและอ่ืนๆ การบริหาร
จดัการใดท่ีเป็นแรงผลกัดนั ส่งเสริมสนบัสนุนการพฒันาบุคลากรของชาติให้เป็นผูมี้คุณภาพและมี
ศกัยภาพ จึงจัดเป็นเร่ืองท่ีมีความส าคญัสูง ซ่ึงรัฐควรให้การสนับสนุน(ชวนี ทองโรจน์,2550)   
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รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2550 (2550) ก าหนดใหมี้บทบญัญติัเก่ียวกบัการศึกษาไว้
หลายมาตราซ่ึงเป็นจุดเร่ิมตน้ของการปฏิรูปการศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งมาตรา 81 บญัญติัให้มี
กฎหมายเก่ียวกบัการศึกษาแห่งชาติเพื่อปรับปรุงการศึกษาให้สอดคลอ้งกบัความเปล่ียนแปลงทาง
เศรษฐกิจและสังคม โดยให้ทุกภาคส่วนเขา้มามีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาและพระราชบญัญติั
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แกไ้ขเพิ่มเติม จนถึงฉบบัท่ี 3 พ.ศ. 2553 (กรมส่งเสริมการปกครอง
ทอ้งถ่ิน,2545 ) ไดก้ าหนดความมุ่งหมายและหลกัการจดัการศึกษาไวใ้นหมวด 1 มาตรา 6 ท่ีก าหนด
ไวว้่า “การจดัการศึกษาตอ้งเป็นไปเพื่อพฒันาคนไทยให้เป็นมนุษยท่ี์สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ 
สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมและวฒันธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยูร่่วมกบัผูอ่ื้น
ไดอ้ยา่งมีความสุข” และก าหนดว่า “สถานศึกษา” หมายความว่า สถานพฒันาเด็กปฐมวยั  โรงเรียน 
ศูนยก์ารเรียน วิทยาลยั สถานบนั  มหาวิทยาลยั หน่วยงานการศึกษาหรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐหรือ
เอกชน ท่ีมีอ านาจหนา้ท่ีหรือมีวตัถุประสงคใ์นการจดัการศึกษา นัน่กเ็ท่ากบัระบุวา่การศึกษาปฐมวยั
เป็นส่วนหน่ึงของระบบการจดัการศึกษาท่ีรัฐตอ้งให้การสนับสนุน โดยการจดัการศึกษาปฐมวยั
เป็นการจดัการศึกษาอิสระข้ึนอยู่กบักบัความตอ้งการของสังคม ซ่ึงท าให้มีหน่วยงานอย่างกรม
ส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน(วีระ ทศชาติ,2550) มีการส่งเสริมสนับสนุนภารกิจองคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน ในการจดัการศึกษาปฐมวยัในศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ เป็นการจดัท าหนา้ท่ีจดัการศึกษาตาม
มาตรา 18(1) แห่งพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 เพื่อสร้างโอกาสและลดช่องว่าง
สร้างความเท่าเทียมกนัระหวา่งชุมชนชนบทและชุมชนเมือง  

 ปัจจุบนันานาประเทศต่างใหค้วามส าคญักบัช่วงปฐมวยัน้ีเป็นอยา่งมากเน่ืองจาก(ยนิูเซฟ  
ประเทศไทย,2552) ช่วงอายปุฐมวยั คือหา้ปีแรก(5 ปี 11 เดือน 29 วนั) ของชีวิตนั้นเป็นช่วงเวลาท่ี
ส าคญัอย่างยิ่งส าหรับการพฒันาชีวิตของเด็ก สมองของเด็กจะพฒันาอย่างมาก เด็กมีการพฒันา
ทางการรับรู้ ภาษา สังคม อารมณ์และกลา้มเน้ืออย่างรวดเร็ว ซ่ึงการพฒันาทางสมองของเด็กนั้น
ข้ึนอยูก่บัการกระตุน้ทางส่ิงแวดลอ้ม คุณภาพของการเล้ียงดูและระดบัการปฏิสัมพนัธ์ท่ีเด็กไดรั้บ 
เด็กท่ีได้รับการเล้ียงดูเอาใจใส่อย่างใกล้ชิดมีโอกาสท่ีจะพฒันาทกัษะทางด้านการรับรู้ ภาษา 
อารมณ์และสังคมอยา่งเตม็ท่ี มีโอกาสท่ีจะเติบโตข้ึนอย่างสมบูรณ์แขง็แรงและมีความเช่ือมัน่และ
รู้จกัคุณค่าของตนมากกว่าเด็กท่ีไม่ไดรั้บการเอาใจใส่ จึงจ าเป็นตอ้งมีการจดัการศึกษาส าหรับเด็ก
เล็กในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กเพื่อให้เด็กเติบโตอย่างมีคุณภาพและเหมาะสมตามวยั (ปองสิน วิเศษศิริ
,2550) รวมทั้งในปัจจุบนัไดมี้การเตรียมพร้อมท่ีจะมีการประเมินผลการศึกษาดา้นเด็กปฐมวยัระดบั
นานาชาติ (Early Childhood Education Study: ECES)ซ่ึงถือว่าเป็นคร้ังแรกในโลกท่ีมีการประเมิน
การจดัการศึกษาดา้นเด็กปฐมวยั (ส านกังานเลขาธิการสภาการศึกษา,2556) โดยเป็นความร่วมมือ
ของสมาคมนานาชาติเพื่อการประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษา (International Asociation for the 
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Evaluation of Educational Achievement: IEA) กบัศูนยว์ิจยัเด็กปฐมวยั (Centre for Research in 
Early Childhood: CREC) และสถาบนัวิจยัทางการศึกษาแห่งชาติ(National Foundation for 
Educational Research: NFER) ของสหราชอาณาจกัร  โดยมีการเร่ิมโครงการท่ีส ารวจ วิเคราะห์
ขอ้มูลการศึกษาปฐมวยั ศึกษาความสมัพนัธ์ระหวา่งนโยบายการศึกษาปฐมวยักบัการเรียนรู้และการ
พฒันาเด็กของประเทศสมาชิกท่ีสนใจเขา้ร่วมการประเมิน วิเคราะห์บทบาทของการศึกษาปฐมวยั
ในการเตรียมความพร้อมเด็กท่ีจะเรียนรู้ในโรงเรียนและสภาพแวดลอ้มนอกโรงเรียน  และมี
วตัถุประสงค์เพื่อก าหนดกรอบแนวทางในการวางกฎเกณฑ์มาตรฐานดา้นการศึกษาปฐมวยัใน
บริบทนานาชาติซ่ึงจะน าไปสู่การพฒันาการศึกษาปฐมวยัในดา้นต่างๆ ของประเทศสมาชิกท่ีเขา้
ร่วมการประเมิน แมแ้ต่สหประชาชาติ (ส านกังานเลขาธิการสภาการศึกษา,2556) ยงัจดัให้มีการ
ประชุมโลกว่าด้วยการศึกษาและมีการประกาศปฏิญญาการศึกษาท่ีจะระดมทุกประเทศและ
ผูเ้ก่ียวขอ้งให้ด าเนินการตามวาระการศึกษาท่ีก าหนดและเสนอวิธีการประสานงาน การสนบัสนุน
งบประมาณ และการติดตามผลทั้งระดบัโลก ระดบัภูมิภาค และระดบัชาติ เพื่อโอกาสทางการศึกษา
ท่ีเท่าเทียมกนั จากท่ีกล่าวมาแสดงให้เห็นว่า การพฒันาเด็กปฐมวยันั้น มีความส าคญัในระดบัโลก
หาใช่เพียงระดับประเทศอีกต่อไป  ประเทศไทยรัฐบาลมีการต่ืนตวัและให้ความส าคญักับการ
พฒันาเดก็ปฐมวยัเป็นอยา่งมากโดยเม่ือ ปีพ.ศ. 2552 รัฐบาลไดป้ระกาศหลกัการความส าคญัของเด็ก
ปฐมวยั 5 ดา้น (ส านกังานเลขาธิการสภาการศึกษา,2556) ไวใ้นแผนยทุธศาสตร์ดา้นเด็กปฐมวยั คือ 
1) พฒันาการดา้นสมองและการเรียนรู้เป็นไปอยา่งรวดเร็วท่ีสุดในชีวิต 2) เป็นการลงทุนท่ีคุม้ค่า 3) 
ลดคว าม เ ห ล่ื อมล ้ า แ ล ะส ร้ า ง ค ว าม เ ป็ น ธร รม ในสั ง คม  4)ส ร้ า ง ฐ านร า กขอ ง ชี วิ ต 
(Foundation/BuildingBlocks) และ 5) เป็นช่วงวยัท่ีตอ้งการการปลูกฝังบ่มเพาะเป็นพิเศษ รวมทั้ง
ประกาศเป็นนโยบายอยา่งชดัเจนในการเร่งรัดใหเ้ด็กปฐมวยั (แรกเกิดถึงก่อนเขา้ประถมศึกษาปีท่ี 
1) ทุกคน ไดรั้บการพฒันารอบดา้นตามวยัอยา่งมีคุณภาพและต่อเน่ืองประกอบดว้ย 4 ยทุธศาสตร์  
ไดแ้ก่ ยทุธศาสตร์ท่ี 1 เด็กทุกคนไดรั้บบริการในการพฒันาเตม็ศกัยภาพ ยทุธศาสตร์ท่ี 2 ไอโอดีน
กบัการพฒันาเด็กปฐมวยั ยทุธศาสตร์ท่ี 3 การอบรมเล้ียงดูเด็กปฐมวยั และยทุธศาสตร์ท่ี 4 กลไก
การด าเนินงานพฒันาเด็กปฐมวยั ในระดบัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน มีการกระจายอ านาจดา้น
อ านาจหนา้ท่ีความรับผิดชอบ มีอตัราส่วนงบประมาณสูงข้ึนและมีการโอนถ่ายภารกิจส าคญัลงสู่
ทอ้งถ่ินแทบทุกดา้นรวมทั้งดา้นการศึกษาและดา้นการพฒันาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน อธิบดี
กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ินไดมี้นโยบายในการประชุมผูบ้ริหารของ 25 จงัหวดักลุ่มเป้าหมาย
เม่ือวนัท่ี 12 พฤษภาคม 2551 (กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน,2551) โดยไดใ้ห้นโยบายการ
ด าเนินงานดา้นเด็กและเยาวชนว่า “กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ินให้ความส าคญัแก่เด็กและ
เยาวชน โดยเฉพาะท่ีเก่ียวขอ้งกบัศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ ส่ิงท่ีเราคาดหวงัคือ ลูกหลานของเราโตข้ึนตอ้ง
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มีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน ตอ้งช่วยกนัสร้างคุณภาพชีวิตท่ีดีตั้งแต่เด็กเพื่อโตข้ึนจะไดไ้ม่มีปัญหาแก่ตวั
เด็กและคนรอบขา้ง... เพราะเร่ือง “มนุษย”์ เป็นเร่ืองของทอ้งถ่ินท่ีจะตอ้งดูแลตั้งแต่เกิดจนตาย ส่ิง
ต่างๆ ท่ีผกูโยงคือภารกิจเช่ือมโยงของคน พื้นฐานของการสร้างคนจึงเป็นพื้นฐานในการพฒันาท่ีดี 
เพราะส่ิงท่ีเราแกไ้ขปัญหาในปัจจุบนัส่วนมากเราแกไ้ขปัญหาท่ีปลายเหตุกนัตลอดเวลาในทุกๆ 
เร่ือง ดงันั้นในอนาคตเราควรจะมาแกไ้ขปัญหากนัท่ีตน้เหตุ” 

 จากผลส ารวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย พ.ศ. 2555 (ยูนิเซฟ ไทยแลนด์
,2555) พบว่า มีเด็กอายุ 3-5 ปี ประมาณร้อยละ 84 ก าลงัเรียนในระดบัก่อนวยัเรียน และพบว่าใน
กลุ่มเดก็ท่ีแม่ไม่มีการศึกษามีอตัราเขา้เรียนระดบัก่อนวยัเรียนต ่ากว่าเด็กท่ีแม่มีการศึกษา นอกจากน้ี
มีเด็กอายุ 3-5ปี ในกทม. เพียงร้อยละ 66 ท่ีเขา้เรียนก่อนวยัเรียน และจากการประเมินคุณภาพศูนย์
พฒันาเด็กปฐมวยัทั้งหมดกว่า 20,000 แห่งทัว่ประเทศโดยกรมอนามยัในปี 2555 พบว่ามีเพียงร้อย
ละ 67 เท่านั้นท่ีผา่นเกณฑก์ารประเมิน นัน่หมายความวา่ ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ซ่ึงเป็นสถานศึกษาท่ีจดั
ประสบการณ์การเรียนรู้ให้กบัผูเ้รียนไม่มีมาตรฐาน ซ่ึงย่อมส่งผลต่อคุณภาพผูเ้รียนท่ีดอ้ยคุณภาพ
ไปดว้ย กล่าวคือมีคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์และคุณลกัษณะตามวยั ไม่เป็นไปตามท่ีก าหนดไวใ้น
หลกัสูตรการจดัการศึกษาปฐมวยั พ.ศ. 2546 และเด็กอาจไม่ไดรั้บการพฒันาใหเ้ติบโตสมวยั ท าให้
มีพื้นฐานการเรียนรู้ท่ีไม่ดีส่งผลต่อการศึกษาต่อในอนาคตและการเติบโตเป็นบุคคลท่ีมีคุณภาพได ้
ในขณะท่ีนานาชาติต่างให้ความส าคญัอย่างยิ่งกบัการพฒันาเด็กปฐมวยั  แต่ประเทศไทยกลบัจดั
การศึกษาปฐมวยัไดย้  ่าแย่ (หนังสือพิมพเ์นชัน่,2558) หากไม่เร่งพฒันากระบวนการจดัการศึกษา
ปฐมวยัให้มีมาตรฐานเทียบเท่านานาชาติท่ีจดัการศึกษาปฐมวยัไดเ้ป็นอย่างดี เช่น ญ่ีปุ่น  เกาหลี  
ฟินแลนด์ ในอนาคตยอ่มท าให้ประเทศมีพลเมืองท่ีขาดทกัษะและความสามารถในการเรียนรู้และ
ทกัษะการท างานท่ีดอ้ยคุณภาพได ้   

 นิพนธ์ โลหะรัตนากร (2556) นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง ได้แถลง
นโยบายต่อสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองแวง เม่ือวนัท่ี 20 ธนัวาคม 2556 โดยมีนโยบายดา้น
การศึกษา ขอ้ท่ี 2 ส่งเสริมและพฒันาจดัการศึกษา ทั้งภายในระบบ นอกระบบและตามอธัยาศยั  
พฒันาเด็กปฐมวยัให้ไดรั้บบริการทางการศึกษาอย่างทัว่ถึงและมีคุณภาพ ส่งเสริมสนับสนุนให้
บุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถาน
ประกอบการ และสถาบนัสังคมอ่ืนในทอ้งถ่ิน มีสิทธิและมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาปฐมวยั อีก
ทั้งยกระดบัมาตรฐานการศึกษาของศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ใหเ้ป็นท่ีไวว้างใจและยอมรับของผูรั้บบริการ 
ท าใหก้องการศึกษา (กองการศึกษา,2558) มีการวางแผนยทุธศาสตร์และการด าเนินงานเพื่อพฒันา
เด็กปฐมวยั อายุระหว่าง 3-5 ปี ท่ีรับเขา้ศึกษาในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก ให้สอดคลอ้งกบันโยบายของ
ผูบ้ริหารดงักล่าว และจากรายงานการประเมินตนเองศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กต าบลหนองแวง  (ศูนย์
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พฒันาเดก็เลก็ต าบลหนองแวง,2558) พบวา่ในการจดัการศึกษาของศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ยงัประสบกบั
ปัญหาในการด าเนินงานดา้นต่างๆ อยู่มาก ทั้งปัญหาในดา้นบุคลากรและการบริหารจดัการ ไดแ้ก่ 
การขาดบุคลากรสนบัสนุนงานศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก ครูผูส้อนยงัขาดความรู้ดา้นการจดัการเรียนรู้ท่ี
เอ้ือต่อการเรียนรู้ของผูเ้รียน การเรียนไม่เนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั  ดา้นงบประมาณ ไดแ้ก่ การบริหาร
งบประมาณล่าชา้และติดขดัเร่ืองระเบียบท่ีอิงระเบียบท่ีใชก้บัองคก์ารบริหารส่วนต าบล ดา้นการมี
ส่วนร่วม ไม่มีการส่งเสริมหรือสนบัสนุนใหบุ้คคล หน่วยงาน องคก์รต่างๆ เขา้มามีส่วนร่วมในการ
จดัการศึกษามากเท่าท่ีควร ดา้นสภาพแวดลอ้ม ยงัไม่เหมาะสมและเอ้ือต่อการจดัประสบการณ์การ
เรียนรู้ของผูเ้รียนมากเท่าท่ีควร และพื้นท่ีค่อนขา้งคบัแคบเม่ือเทียบกบัจ านวนนกัเรียน ดา้นผูเ้รียน 
นกัเรียนบางคนยงัมีพฒันาการไม่เป็นไปตามวยัเน่ืองมาจากสภาพการเล้ียงดูท่ีขาดความเอาใจใส่ 
และการปรับตวัให้เขา้กบัสถานท่ีค่อนขา้งชา้ ส่งผลต่อการเรียนรู้ของเด็กเอง  อีกทั้งศูนยพ์ฒันาเด็ก
เลก็อยูใ่นความดูขององคก์ารบริหารส่วนต าบล ซ่ึงปีหน่ึงๆ มีงบประมาณในการบริหารจดัการดา้น
การลงทุนค่อนขา้งนอ้ยมาก ท าให้การพฒันาดา้นการศึกษาปฐมวยัไม่ค่อยเตม็ท่ีมากเท่าใดนกั และ
จากสภาพดงักล่าวมานั้น ท าให้ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กต าบลหนองแวงไม่ผ่านเกณฑก์ารประเมินตาม
มาตรฐานการศึกษา (ขั้นพฒันา) ของศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็สังกดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ในบาง
มาตรฐาน รวมทั้งจากรายงานการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. 2554-2558) ศูนยพ์ฒันา
เด็ก (ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา,2558) โดยมีการประเมินจาก
ส านกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ต าบลหนองแวง เม่ือ
วนัท่ี 26-27 กุมภาพนัธ์ และ 2 มีนาคม 2558 ส่ิงท่ีศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กต าบลหนองแวงควรปรับปรุง
คือ 1) สภาพแวดลอ้มของศูนยพ์ฒันาเด็ก  ควรมีร้ัวรอบศูนยท่ี์เป็นสัดส่วน ป้องกนัอนัตรายจากรถ
และป้องกนัมิให้เด็กออกไปสู่ถนนไดโ้ดยล าพงั ควรจดัให้มีพื้นท่ีสีเขียวส าหรับส่งเสริมการเรียนรู้
ของนกัเรียน ควรมีการจดัมุมการเรียนรู้ต่างๆทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน ให้เหมาะสมกบัวยั
และเพียงพอ ควรมีเคร่ืองเล่นสนามท่ีเหมาะสมกบัวยั สภาพใหม่ ไม่ช ารุดและมีเพียงพอต่อความ
ตอ้งการของผูเ้รียน และศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ควรจดัใหมี้กิจกรรม แผนฝึกซอ้ม แผนฝึกกูชี้พเพื่อแกไ้ข
ปัญหาและป้องกนัความปลอดภยัส าหรับเด็กในศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ 2) ควรมีการส่งเสริมและพฒันา
ครูผูดู้แลเด็ก และบุคลากรทางการศึกษาเก่ียวกบัองคค์วามรู้ดา้นการจดัการศึกษาปฐมวยั จิตวิทยา
เดก็และการจดัการศึกษาโดยเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั  ควรมีการส่งเสริมใหค้รูผูดู้แลเด็กมีการน าเอาผล
การประเมินพฒันาการเดก็ไปวางแผนพฒันาเด็กและจดัประสบการณ์การเรียนรู้ใหก้บัเดก็ตามความ
ตอ้งการ ความสนใจและวยัของเด็กและให้มีการเยี่ยมบา้นเด็กเพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้ขอ้มูลกับ
ผูป้กครองเก่ียวกบัความกา้วหนา้และแนวทางการส่งเสริมพฒันาการเด็ก 3) ควรมีจดักิจกรรมการ
เรียนรู้ท่ีส่งเสริมและพฒันานกัเรียนเก่ียวกบัทกัษะการกลา้แสดงความคิดเห็น การพูดเล่าเร่ือง การ
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อธิบายผลงานของตนเอง การมีวินยั ควรส่งเสริมผูเ้รียนให้ไดอ้อกก าลงักายและฝึกกีฬาท่ีเด็กชอบ
เพื่อเป็นพื้นฐานในการเล่นกีฬาและควรมีการจดัหลกัสูตรทอ้งถ่ินเพื่อส่งเสริมให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้
เก่ียวกับท้องถ่ินของตนเอง 4) ศูนย์พฒันาเด็กเล็กควรส่งเสริมให้คณะกรรมการสถานศึกษา 
ผูป้กครองนกัเรียน หน่วยงานอ่ืนและผูน้ าชุมชน เขา้มามีส่วนร่วมในการบริหารจดัการศึกษาของ
ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กโดยใชห้ลกัการบริหารแบบมีส่วนร่วมให้มากข้ึน 5) ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กยงัไม่มี
การก าหนดจุดเนน้ จุดเด่น และเอกลกัษณ์ของศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ยงัไม่ชดัเจน และ 6) ศูนยพ์ฒันา
เด็กเลก็ควรมีการบริหารจดัการและพฒันาให้ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เป็นแหล่งเรียนรู้ยคุใหม่สอดคลอ้ง
กบัแนวทางปฏิรูปการศึกษา 

 การยกระดบัคุณภาพและมาตรฐานของการศึกษานบัว่าเป็นความจ าเป็นและส าคญัอยา่ง
ยิ่งหากประเทศไทยตอ้งการจะก้าวไปสู่การเป็นสังคมท่ีมีขีดความสามารถในการแข่งขนัและ
ประชาชนสามารถพฒันาความรู้ ทกัษะ และสมรรถนะ เพื่อท่ีจะบรรลุศกัยภาพ ตอบสนองความ
ตอ้งการของประชาชน และก่อใหเ้กิดประโยชน์กบัประเทศชาติไดน้ั้น (ส านกังานเลขาธิการสภา
การศึกษา,2557) ผูเ้รียนทุกคนควรไดรั้บการศึกษาท่ีมีคุณภาพเป็นเลิศซ่ึงตอ้งอาศยัการพฒันาของ
ระบบการศึกษาไปสู่การเป็นระบบการศึกษาท่ีมีศกัยภาพสูง (High-Performing Education System) 
เม่ือเปรียบเทียบกบัประเทศอ่ืนเป็นมาตรฐานระดบันานาชาติ ผูเ้รียนไทยจะมีผลสัมฤทธ์ิทาง
การศึกษาท่ีดีข้ึนและทดัเทียมนานาชาติ ทั้งน้ี ประเด็นส าคญัในการปรับปรุงคุณภาพของการศึกษา 
คือ การท่ีสถาบนัการศึกษามีคุณภาพดี เป็นแหล่งเรียนรู้ท่ีรอบดา้น ส่ิงเหล่าน้ีจะตอ้งท าควบคู่ไปกบั
การพฒันาครูคณาจารยแ์ละบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพมาตรฐาน  อีกทั้งมีคนเก่งคนดีมีใจรัก
ในวิชาชีพครูต่างอยากเขา้มาเป็นครู โดยปัจจยัสนบัสนุนส าคญัคือการจดัสรรทรัพยากรท่ีจะตอ้ง
ทุ่มเทมาให้วาระการพฒันาการสอนและกระบวนการการเรียนรู้เพื่อยกระดบัคุณภาพการศึกษาเป็น
เป้าหมายส าคญั 

 จากปัญหาดงัท่ีกล่าวมานั้นซ่ึงสอดคลอ้งกนัระหว่างรายงานการประเมินตนเองของศูนย์
พฒันาเดก็เลก็ต าบลหนองแวงและรายงานการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. 2554-2558) 
ของศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ต าบลหนองแวงนั้น ผูว้ิจยัเห็นว่าการพฒันาการจดัการศึกษาปฐมวยัโดยการ
จดักิจกรรมหรือโครงการเพื่อแกไ้ข ปรับปรุงปัญหาท่ีเกิดข้ึนนั้นให้ลดน้อยลงหรือหมดไป โดย
อาศยัความร่วมมือจากบุคคล หน่วยงาน องคก์ร รวมทั้งผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัเด็กปฐมวยั จะส่งผล
ให้ไดก้ารด าเนินการการจดัการศึกษาปฐมวยัส าหรับเด็กเลก็ในศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ต าบลหนองแวง
ไดม้าตรฐานและผ่านเกณฑ์การประเมินต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารจดัการศึกษาปฐมวยัซ่ึงมี
ความส าคญัและจ าเป็นอย่างยิ่ง เพราะจะเป็นการส่งเสริมให้เด็ก ไดรั้บการส่งเสริมให้มีพฒันาการ
ทั้ง 4 ดา้น อนัไดแ้ก่ พฒันาการดา้นร่างกาย ดา้นอารมณ์ ดา้นสังคม และดา้นสติปัญญา เจริญเติบโต
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สมวยั มีคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์และมีความสุขในการเรียนรู้ สามารถท่ีจะพฒันาเป็นผูใ้หญ่ท่ีมี
บุคลิกภาพท่ีดี  เป็นพลเมืองประเทศและเป็นพลเมืองโลกท่ีมีคุณภาพ มีความคิดสร้างสรรคท์ าส่ิงดีๆ 
เพื่อสังคมต่อไป 
 

1.2  ค าถามการวจิยั 
 1.2.1 ผลการด าเนินงานในขั้นตอนการวางแผน การลงมือปฏิบติั การสังเกต และการ
สะทอ้นผล ของการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมท่ีก าหนดเป็นอยา่งไร 

 1.2.2 การด าเนินโครงการ/กิจกรรมนั้น ก่อใหเ้กิดการเปล่ียนแปลง การเรียนรู้ และความรู้
ใหม่ อะไรบา้ง  
 

1.3 วตัถุประสงค์ของการวจิยั 
 1.3.1 เพื่อศึกษาผลการด าเนินงานในขั้นตอนการเตรียมการ การวางแผน การลงมือปฏิบติั   

การสังเกต และการสะทอ้นผลของการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมท่ีก าหนด 
 1.3.2 เพื่อศึกษาผลการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน 
 1.3.3 เพื่อศึกษาประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีเกิดข้ึนในตวับุคคล กลุ่มบุคคล และศูนยพ์ฒันา

เดก็เลก็ต าบลหนองแวง  
 1.3.4 เพื่อศึกษาองคค์วามรู้ใหม่ท่ีเกิดข้ึนจากการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม 
 

1.4  ขอบเขตของการวจิยั 
 การวิจยัคร้ังน้ี มีขอบเขตของการวิจยัดงัน้ี 

 1.4.1 การวิจยัน้ีเป็นการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม ในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กต าบล
หนองแวง อ าเภอพระยืน จงัหวดัขอนแก่น ท่ีมีปัญหามาตรฐานดา้นการบริหารจดัการ ดา้นการ
บริหารบุคลากร ดา้นอาคารสถานท่ีส่ิงแวดลอ้มและความปลอดภยั ดา้นวิชาการและกิจกรรมตาม
หลกัสูตร ซ่ึงไม่ผา่นการประกนัคุณภาพการศึกษา (ประเมินภายในและไม่ผา่นการรับรองมาตรฐาน
การประเมินภายนอกของส านกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)) 

 1.4.2 ระยะเวลาในการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม 2 วงจรของกิจกรรมการ
วางแผน การน าแผนไปปฏิบติั การสังเกต และการสะทอ้นผล ระหว่างวนัท่ี 1 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2559 
ถึงวนัท่ี 31 มกราคม พ.ศ. 2560    
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1.5 ข้อตกลงเบือ้งต้น 
 1.5.1 การวิจยัคร้ังน้ีใชรู้ปแบบการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมท่ี วิโรจน์ สารรัตนะ 
(2558) พฒันาข้ึนเป็นแนวคิดหลกั  
 1.5.2 การเลือกสถานท่ีในการวิจยั ไดก้ระท าโดยก าหนดแบบเจาะจงอาศยัคุณลกัษณะ 2 
ประการ คือ 1) ผลการประเมินภายในของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กและผลการประเมินภายนอก จาก
ส านกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) เป็นเกณฑพ์ิจารณา และ 2) เป็น
ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ในสงักดัองคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองแวงท่ีผูว้ิจยัท างานอยู ่ 
 1.5.3 การยกระดบัมาตรฐานการศึกษาศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ต าบลหนองแวงจะใชต้ามกรอบ
มาตรฐานการศึกษาและมาตรฐานการด าเนินงานศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ สังกดักรมส่งเสริมการปกครอง
ทอ้งถ่ิน กระทรวงมหาดไทย 
 

1.6  นิยามศัพท์เฉพาะ 
 เพื่อใหเ้กิดความเขา้ใจถูกตอ้งและตรงกนัในการวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัจึงก าหนดค าจ ากดัความ
ส าหรับศพัทเ์ฉพาะท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี  ดงัน้ี 

 1.6.1 การวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม หมายถึง กระบวนการวิจยัท่ีตอ้งอาศยัการมี
ส่วนร่วมของผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งในทุกขั้นตอนของการวิจยั ตั้งแต่การก าหนดปัญหา การเลือกวิธีการ
แกปั้ญหา การด าเนินการตามวิธีการท่ีเลือก การประเมินผล และการร่วมรับผลท่ีเกิดข้ึน โดยผลของ
การวิจยัท าใหชุ้มชนเกิดการเรียนรู้และสามารถพึ่งพาตนเองต่อไปได ้  

 1.6.2 เด็กปฐมวยั หมายถึง เด็กท่ีมีอายตุั้งแต่ 0-5 ปี ซ่ึงเป็นวยัท่ีมีการเจริญเติบโตและ
ก าลงัพฒันาคุณภาพชีวิตทางดา้นร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาอย่างเต็มท่ี และเรียนรู้ผ่าน
ประสาทสมัผสัทั้ง 5 และส่ิงแวดลอ้มรอบๆ ตวั 

 1.6.3 การศึกษาศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก หมายถึง การจดัการเรียนรู้เพื่อความเจริญงอกงาม
ให้แก่เด็กท่ีมีอายรุะหว่าง 3-5 ปี ในสถานศึกษาท่ีให้การอบรมเล้ียงดู จดัประสบการณ์และส่งเสริม
พฒันาการ การเรียนรู้ให้เด็กเล็กมีความพร้อมทางดา้นร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญา 
สงักดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน   

 1.6.4 ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ต าบลหนองแวง หมายถึง สถานท่ีดูแลและใหก้ารศึกษาเด็ก อายุ
ระหว่าง 3-5 ปี มีฐานะเทียบเท่าสถานศึกษา เป็นศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กท่ีสังกดัองคก์ารบริหารส่วน
ต าบลหนองแวง อ าเภอพระยนื จงัหวดัขอนแก่น 

 1.6.5 มาตรฐานการศึกษาศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก หมายถึง ขอ้ก าหนดและแนวทางในการ
ส่งเสริม ก ากบัดูแล ตรวจสอบ ประเมินผล และเพื่อการประกนัคุณภาพการศึกษาของศูนยพ์ฒันา
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เด็กเล็ก สังกดักรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน กระทรวงมหาดไทย จ านวน 6 ดา้น ประกอบดว้ย   
ด้านการบริหารจัดการ ด้านบุคลากร ด้านอาคารสถานท่ี ส่ิงแวดลอ้มและความปลอดภัย ด้าน
วิชาการและกิจกรรมตามหลกัสูตร ดา้นการมีส่วนร่วมและสนบัสนุนจากทุกภาคส่วน และดา้น
ส่งเสริมเครือข่ายการพฒันาเดก็ปฐมวยั โดยแต่ละดา้นประกอบดว้ยตวับ่งช้ี ดงัน้ี 

1.6.5.1 ดา้นการบริหารจดัการ หมายถึง การด าเนินงานของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กท่ี
ประกอบด้วยการบริหารงานทั่วไป งานธุรการ และการบริหารงบประมาณ โดยมีตัวบ่งช้ี
ประกอบดว้ย คณะกรรมการบริหารศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก การจดัท าแผนพฒันาคุณภาพการศึกษา 
ระบบการแลกเปล่ียนเรียนรู้ขอ้มูลกบัผูป้กครอง และการเป็นแหล่งเรียนรู้ส าหรับชุมชน 

1.6.5.2 ดา้นบุคลากร หมายถึง การก าหนดคุณสมบติั บทบาทหน้าท่ี และความ
รับผิดชอบต่างๆ การส่งเสริมและการพฒันาบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งในศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็โดยมีตวับ่งช้ี
ประกอบดว้ย ความเพียงพอของบุคลากร การพฒันาบุคลากร และความสามารถดา้นเทคโนโลยีของ
บุคลากร 

1.6.5.3 ดา้นอาคารสถานท่ี ส่ิงแวดลอ้มและความปลอดภยั หมายถึง การก่อสร้าง   
การปรับปรุงต่อเติมอาคาร สถานท่ี การจดัภูมิทศัน์สภาพแวดลอ้มภายในและภายนอกอาคาร และ
ระบบการรักษาความปลอดภยัให้แก่ผูเ้รียน โดยมีตวับ่งช้ีประกอบดว้ย มุมหรือห้องพกัส าหรับเด็ก
ป่วย ความเหมาะสมและเพียงพอของลานกิจกรรม/สนามเด็กเล่น/ครุภณัฑ ์สภาพแวดลอ้มภายใน
และภายนอกอาคาร และระบบการรักษาความปลอดภยัใหแ้ก่ผูเ้รียน 

1.6.5.4 ดา้นวิชาการและกิจกรรมตามหลกัสูตร หมายถึง การจดักิจกรรมการอบรม 
เล้ียงดู จดัประสบการณ์การเรียนรู้ และการส่งเสริมพฒันาการเด็กให้พฒันาทั้งดา้นร่างกาย อารมณ์ 
สังคมและสติปัญญาตามวยั โดยมีตวับ่งช้ีประกอบดว้ย หลกัสูตรทอ้งถ่ินของสถานศึกษา ส่ือและ
นวตักรรมการเรียนรู้ ทกัษะการแสดงออกของผูเ้รียน และการน าผลการประเมินผูเ้รียนไปใช ้ 

1.6.5.5 ดา้นการมีส่วนร่วมและสนบัสนุนจากทุกภาคส่วน หมายถึง การส่งเสริมให้
บุคคล ครอบครัว ชุมชน หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบนัศาสนา สถานประกอบการและ
สถาบนัอ่ืนๆ เขา้มามีส่วนร่วมในการพฒันาและจดัการศึกษาศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก โดยมีตวับ่งช้ี
ประกอบดว้ย ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็มีความร่วมมือระหว่างบา้น องคก์รทางศาสนา สถาบนัการศึกษา 
องคก์รภาครัฐและเอกชน ในการจดัและพฒันาการศึกษา และศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เป็นแหล่งเรียนรู้
และบริการชุมชน 

1.6.5.6 ดา้นส่งเสริมเครือข่ายการพฒันาเด็กปฐมวยั หมายถึง ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก  
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน บุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งมีการร่วมมือกนัทั้งระดบัทอ้งถ่ิน ระดบัอ าเภอ และ
ระดบัภาค โดยมีตวับ่งช้ีประกอบดว้ย ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็มีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่าง
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องคก์รปกครองสวนทอ้งถ่ิน และศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็มีคณะกรรมการด าเนินงานเครือข่ายศูนยพ์ฒันา
เดก็เลก็และการด าเนินงานตามแผน 

 1.6.6  ยกระดบัมาตรฐานการศึกษา หมายถึง การด าเนินการจดักิจกรรมหรือโครงการเพื่อ
แกไ้ข ปรับปรุงปัญหาท่ีเกิดข้ึนใหล้ดนอ้ยลงหรือหมดไป  

 

1.7 ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
 ผลจากการวิจยัคร้ังน้ี จะเป็นประโยชน์ในเชิงวิชาการ และเป็นประโยชน์ในการน าไปใช้
เพื่อแกไ้ขปัญหาและเพื่อการพฒันาการจดัการศึกษาปฐมวยัในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก สังกดัองคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ดงัน้ี 
 1.7.1 ในเชิงวชิาการ 
  1) ท าให้บุคคลเกิดประสบการณ์การเรียนรู้ทั้งในระดบับุคคล ระดบักลุ่มบุคคล และ
ระดบัสถานศึกษา เป็นการเรียนรู้จากการปฏิบติัจริง ตามหลกัการเรียนรู้จากการกระท า (Learning 
by Doing) 
  2) ท าให ้“เกิดองคค์วามรู้” จากบุคคลและผูเ้ก่ียวขอ้งในหน่วยงานโดยใชแ้ผนปฏิบติั
การท่ีเกิดจากการมีส่วนร่วมมาเป็นตวัด าเนินการ 
  3) นกัวิจยัหรือผูบ้ริหาร สามารถศึกษาเรียนรู้รูปแบบการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมี
ส่วนร่วมท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี เพื่อปรับปรุงหรือพฒันารูปแบบการวิจยัใหมี้ความเหมาะสมยิง่ข้ึน 
  4) ผูว้ิจยัและนกัพฒันา ไดเ้รียนรู้จากชุมชนไดป้ระสบการณ์ในการท างานร่วมกบั
ชุมชน อนัก่อให้เกิดความเขา้ใจชุมชนไดดี้ข้ึน และเกิดแนวคิดในการพฒันาตนเองอยา่งแทจ้ริง
ประชาชนกรู้็สึกวา่เป็นผูร่้วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมตดัสินใจปฏิบติัการ ท าใหรู้้สึกเป็นเจา้ของ (Sense 
of Belonging) ทั้งเจา้ของกิจกรรมและโครงการท่ีด าเนินการ  

 1.7.2  ในด้านการน าไปใช้ 
  1)  บุคลากรในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลหนองแวง  และผูเ้ก่ียวข้อง สามารถน า
ผลการวิจยัไปศึกษาทบทวนและด าเนินการพฒันาศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ไดอ้ยา่งต่อเน่ือง เพราะการวิจยั
เชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมส่งเสริมใหมี้การพฒันาท่ีต่อเน่ืองและยัง่ยนื 
  2)  นกัวิจยัหรือนกัวิชาการ หรือศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็อ่ืน สามารถศึกษารูปแบบการวิจยั
เชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพฒันาหรือประยุกต์ใช้เพื่อออกแบบงานวิจยัของตนเอง หรือ
น าเอาหลกัการใหม่อ่ืนๆ มาเป็นตวัสอดแทรกเพื่อการพฒันาได ้
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  3) บุคลากรหรือผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งกบัศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กแห่งอ่ืนทั้งของภาครัฐและ
ภาคเอกชน สามารถศึกษาเรียนรู้จากประสบการณ์การท าวิจยัของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กต าบลหนอง
แวงเพื่อน าไปประยกุตใ์ช ้ปรับใช ้หรือเลือกใช ้ให้เหมาะสมกบับริบทของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กของ
ตนเองได ้



   110 

บทที ่2 
เอกสารและงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 

 ในบทน้ีจะเป็นการศึกษาเอกสารเพื่อวิเคราะห์หลกัการ แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยัท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการยกระดบัมาตรฐานการศึกษาศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กต าบลหนองแวง อ าเภอพระยืน  
จงัหวดัขอนแก่น ซ่ึงผูว้ิจยัไดเ้รียงล าดบัการน าเสนอออกเป็น 3 ตอน ดงัน้ี คือ 1) แนวคิดการจดั
การศึกษาศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ 2) แนวคิดการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม 3) บริบทต าบลหนอง
แวงและบริบทศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ต าบลหนองแวง 4) กรอบแนวคิดเพื่อการวิจยั โดยมีรายละเอียด
ของการน าเสนอในแต่ละตอน ดงัต่อไปน้ี 

2.1 แนวคดิการจดัการศึกษาศูนย์พฒันาเดก็เลก็ 
 2.1.1 ความหมายของการจัดการศึกษาศูนย์พฒันาเด็กเลก็ 
 การทบทวนเน้ือหาในเร่ืองน้ีกเ็พื่อใหท้ราบถึงความหมายและความส าคญัของเด็กปฐมวยั 
ให้มีความรู้ความเขา้ใจอย่างถ่องแทแ้ละลึกซ้ึง เพื่อน าไปแลกเปล่ียนกบัความรู้ดา้นประสบการณ์
ของผูร่้วมวิจยั โดยมีนกัวิชาการและนกัการศึกษาไดแ้สดงไวห้ลายทศันะ แต่ทั้งน้ีจะแยกค าเพื่อใหมี้
ความหมายท่ีชัดเจน โดยประกอบด้วย “เด็กเล็ก” และ “การจัดการศึกษาศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก” 
ดงัต่อไปน้ี 
 ความหมายของเด็กเลก็ 
 เกียรติคุณ-พวงทอง ไกรพิบูลย ์(2557) ไดก้ล่าวว่า เด็กก่อนวยัเรียน (Preschool age) คือ 
ช่วงอาย ุ3-5 ปี เดก็วยัเรียน (School age) คือ ช่วงอาย ุ6-12 ปี ส าหรับในประเทศไทยยงัแบ่งเด็ก เป็น
เด็กเล็กและเด็กโต กล่าวคือ เด็กเล็ก ได้แก่ ช่วงอายุ 1-5 ปี เด็กโต คือ อายุช่วง 6-12 ปี ในทาง
การแพทยจ์ะมีการแบ่งอายเุด็กอยา่งชดัเจนและค่อนขา้งละเอียดทั้งน้ีก็เพื่อการดูแลดา้นสุขภาพของ
เดก็ โดยเดก็เลก็ในทางการแพทย ์จะมีอายรุะหวา่ง 1-5 ปี แต่ในวงการการศึกษา มีหลายค าท่ีใชเ้รียก 
“เด็กเลก็” ซ่ึงมีผูเ้รียกช่ือแตกต่างกนัออกไป เช่น เด็กก่อนวยัเรียน(Pre-school age) เด็กเลก็ วยัเด็ก
ตอนตน้ (Early Childhood) เด็กระดบัก่อนประถมศึกษา เด็กอนุบาลศึกษา (Kindergraten) เด็ก
ปฐมวัย ซ่ึงค าเหล่าน้ีมีความหมายในตัวเอง แต่ไม่ว่าจะเรียกช่ือแบบใดเม่ือพิจารณาแล้วมี
ความหมายเดียวกนั (ชยานนท ์มนเพียรจนัทร์, 2554) ในปัจจุบนัจะใช้ค  าว่า “เด็กเลก็” หรือ “เด็ก
ปฐมวยั” ยนิูเซฟประเทศไทย (2552) ไดอ้ธิบายไวว้่า ช่วงอายปุฐมวยั คือหา้ปีแรก(5 ปี 11 เดือน 29 
วนั) ของชีวิตนั้นเป็นช่วงเวลาท่ีส าคญัอยา่งยิ่งส าหรับการพฒันาชีวิตของเด็ก สมองของเด็กพฒันา
อย่างรวดเร็วในช่วงห้าปีแรกของชีวิต เป็นช่วงเวลาท่ีเด็กมีการพฒันาทางการรับรู้ ภาษา สังคม 
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อารมณ์และกลา้มเน้ืออย่างรวดเร็ว และการพฒันาทางสมองของเด็กข้ึนอยู่กับการกระตุน้ทาง
ส่ิงแวดลอ้ม โดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณภาพของการเล้ียงดูและระดบัการปฏิสัมพนัธ์ท่ีเด็กไดรั้บ เด็ก
ทารกท่ีไดรั้บการกอด หยอกลอ้ อาทรและกระตุน้ทางการมองเห็นจะไดเ้ปรียบเด็กท่ีไม่ไดรั้บหลาย
เท่า เด็กท่ีไดรั้บการเล้ียงดูเอาใจใส่อย่างใกลชิ้ดมีโอกาสท่ีจะพฒันาทกัษะทางดา้นการรับรู้ ภาษา 
อารมณ์และสังคมอยา่งเตม็ท่ี มีโอกาสท่ีจะเติบโตข้ึนอย่างสมบูรณ์แขง็แรงและมีความเช่ือมัน่และ
รู้จักคุณค่าของตนมากกว่าเด็กท่ีไม่ได้รับการเอาใจใส่ การพัฒนาในแต่ละด้านน้ีล้วนแต่มี
ความส าคญัต่อชีวิตความเป็นผูใ้หญ่ของเรา เพราะประสบการณ์ในวยัเด็กเป็นส่ิงท่ีมีอิทธิพลต่อ
ความเป็นตวัตนของเราในวนัน้ี ซ่ึงสอดคลอ้งกบัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (2543) 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2549) และอปัสรสิริ เอ่ียมประชา (2557) ท่ีให้
ความหมายไวเ้หมือนกนัว่า “เด็กปฐมวยั” หมายถึง เด็กท่ีมีอายุระหว่าง 0–5 ปี (เด็กตั้งแต่แรก
ปฏิสนธิถึงอาย ุ5 ปี 11 เดือน 29 วนั) ซ่ึงเป็นช่วงอายท่ีุส าคญัและมีคุณค่ามากท่ีสุด เดก็จะเป็นคนดี มี
ปัญญา มีความสุขไดก้็ดว้ยการอบรมเล้ียงดูและการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีดี ซ่ึงสอดคลอ้งกบั   
จิราภรณ์ แผลงประพนัธ์ (2556) ท่ีไดก้ล่าวไวว้่า ช่วงปฐมวยัหรือ 5 ขวบแรกของชีวิต เป็นช่วง
โอกาสทองของเด็ก เพราะร่างกายและสมองของเด็กจะเติบโตไดอ้ย่างรวดเร็วหากไดรั้บการดูแล
อย่างเหมาะสม  การพฒันาท่ีถูกตอ้งและไม่เน่ินชา้จะช่วยให้เด็กมีทกัษะทางกายภาพ ความฉลาด
ทางสติปัญญา และความมัน่คงทางอารมณ์  เพื่อเจริญเติบโตเป็นผูใ้หญ่ท่ีดี ประสบความส าเร็จใน
การศึกษาและอาชีพการงาน เป็นก าลงัส าคญัของสังคมและเศรษฐกิจ สอดคลอ้งกนักบั เยาวพา  
เดชะคุปต ์(2542) ไดท่ี้กล่าวว่า เด็กปฐมวยั หมายถึง เด็กท่ีมีอายตุั้งแต่ปฏิสนธิ จนถึง 6 ปี โดยท่ีนบั
รวมเดก็ทั้งท่ีอยูใ่นระบบและนอกระบบการศึกษา ซ่ึงพฒันาการทางดา้นร่างกาย อารมณ์ สงัคม และ
สติปัญญาก าลงัพฒันาอยา่งเตม็ท่ี และสอดคลอ้งกบั ล าดวน คฒัมารศรี (ม.ป.ป.) ไดก้ล่าวไวว้่า เด็ก
ปฐมวัย คือ เด็กท่ีมีอายุตั้ งแต่ปฏิสนธิถึง 6 ปีบริบูรณ์ การอบรมและเล้ียงดูแก่เด็กปฐมวัยมี
ความส าคญัอย่างมาก เน่ืองจากเด็กวยัน้ีตอ้งการการเรียนรู้ ในส่ิงแวดลอ้มรอบๆตวั ผ่านประสาท
สัมผสัทั้ง 5 ดา้น จากบิดา มารดา คนรอบขา้งและส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงจะส่งผลให้เกิดพฒันาการท่ีเป็น
รากฐานของ บุคลิกภาพ อุปนิสัย และการเจริญเติบโตทั้งทางร่างกายและจิตใจ สมอง สติปัญญา   
กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน (2550) ไดก้ล่าวว่า เด็กเลก็คือ เด็กอายรุะหว่าง 2-5 ปี ท่ีเขา้รับการ
อบรมเล้ียงดู และพฒันาความพร้อมดา้นร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคมและสติปัญญา  ดา้นส านกังาน
เลขาธิการสภาการศึกษา (2555) ไดก้ล่าวไวใ้นแผนยุทธศาสตร์ชาติ ดา้นเด็กปฐมวยั (แรกเกิดถึง
ก่อนเขา้ประถมศึกษาปีท่ี 1) ตามนโยบายรัฐบาลดา้นเด็กปฐมวยั พ.ศ. 2555–2559 ให้ค  านิยามเด็ก
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ปฐมวยัไวว้่า เด็กปฐมวยั หมายถึง เด็กตั้งแต่แรกเกิดถึงก่อนเขา้ประถมศึกษาปีท่ี 1 ครอบคลุม เด็ก
ทัว่ไป เดก็ดอ้ยโอกาส เดก็พิการ รวมถึงเดก็ต่างดา้วท่ีอยูใ่นประเทศไทย แมว้่าระบบการศึกษาจะไม่
จดัวา่การศึกษาในช่วงน้ีเป็นการศึกษาภาคบงัคบัแต่กมี็หน่วยงานท่ีจดับริการ พฒันาเด็กปฐมวยั 0–5 
ปี รวมทั้งการใหค้วามรู้พ่อแม่ ผูป้กครอง และผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัการอบรมเล้ียงดูเด็ก ในขณะท่ีองคก์ร 
UNESCO THAILAND (2555)  กล่าวว่า เด็กปฐมวยั คือ ช่วงอายตุั้งแต่แรกเกิดถึงแปดปี ท่ีมีการ
เจริญเติบโตของสมองท่ีโดดเด่น เพื่อวางรากฐานส าหรับการเรียนรู้และการพฒันาต่อไปในอนาคต 
ซ่ึงสอดคลอ้งกบั  David (n.d.) ท่ีกล่าวไวว้่า เด็กปฐมวยั คือ เด็กท่ีมีอายุตั้งแต่แรกเกิดถึงแปดปี ใน 
สหราชอาณาจกัร มกัให้เด็กเร่ิมไปโรงเรียนเม่ืออาย ุ5 ขวบ แต่ประเทศในยโุรปส่วนใหญ่ใหเ้ด็กไป
โรงเรียนตอนอายยุา่ง 6 หรือ 7 ขวบ   
 จากทศันะของบุคคลต่างๆ ดงักล่าวขา้งตน้ สามารถสรุปไดว้่า  เด็กเลก็ หมายถึง เด็กท่ีมี
อายุระหว่าง 0-5 ปี ซ่ึงเป็นวยัท่ีมีการเจริญเติบโตและก าลงัพฒันาความพร้อมทางดา้นร่างกาย  
อารมณ์  สังคม  และสติปัญญา 

 การจัดการศึกษาศูนย์พฒันาเด็กเลก็ 
 ช่วงปฐมวยั หรือ 5 ขวบแรกของชีวิต เป็นช่วงโอกาสทองของเด็ก เพราะร่างกายและ

สมองของเด็กจะเติบโตไดอ้ยา่งรวดเร็วหากไดรั้บการดูแลอยา่งเหมาะสม  การพฒันาท่ีถูกตอ้งและ
ไม่เน่ินชา้จะช่วยใหเ้ดก็มีทกัษะทางกายภาพ  ความฉลาดทางสติปัญญา และความมัน่คงทางอารมณ์  
เพื่อเติบโตเป็นผูใ้หญ่ท่ีดี ประสบความส าเร็จในการศึกษาและอาชีพการงาน เป็นก าลงัส าคญัของ
สังคมและเศรษฐกิจ (จิราภรณ์ แผลงประพนัธ์,2557) เด็กปฐมวยัเป็นวยัท่ีอยากรู้ อยากเห็น และมี
ศกัยภาพในตวัเองในการท่ีจะเรียนรู้ เอคแมน ซ่ึงเป็นศาสตราจารยเ์ป็นนักเศรษฐศาสตร์รางวลั
โนเบล ปี 2542(ส านกังานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน,2557)ไดก้ล่าวว่า “การ
ลงทุนพฒันาเด็กปฐมวยัเป็นการลงทุนท่ีคุม้ค่าใหผ้ลตอบแทนแก่สังคมท่ีดีท่ีสุดในระยะยาว โดยให้
ผลตอบแทนกลบัคืนมาในอนาคต 7-10 เท่า” ดา้นกระทรวงศึกษาธิการ (2546) กล่าวถึงการจดั
การศึกษาปฐมวยัว่า การศึกษาปฐมวยัเป็นเป็นการพฒันาเด็กตั้งแต่แรกเกิดถึง 6 ปีเต็ม บนพื้นฐาน
การอบรมเล้ียงดูและการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ท่ีสนองต่อธรรมชาติและพฒันาการของเด็กแต่
ละคนตามศกัยภาพภายใตบ้ริบทของสังคม วฒันธรรมท่ีเด็กตอ้งอาศยัอยู่ดว้ยความรัก ความเอ้ือ
อาทร และความเขา้ใจของทุกคน เพื่อสร้างรากฐานคุณภาพชีวิตใหเ้ดก็พฒันาไปสู่ความเป็นมนุษยท่ี์
สมบูรณ์ เกิดคุณค่าต่อตนเองและสังคม คลา้ยกนักบั กุลยา ตนัติผลาชีวะ (2542) ท่ีกล่าวว่า การ
จดัการศึกษาปฐมวยั เป็นการจดัการศึกษาให้แก่เด็ก 6 ขวบแรก  เป็นการจดัการศึกษาเพื่อการดูแล 
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และสร้างเสริมเด็กให้พฒันาเต็มศกัยภาพ ดว้ยการเรียนรู้ท่ีถูกตอ้งชัดแจง้ ลกัษณะการจดัการเรียน
การสอนจึงมุ่งจ าเพาะไปท่ีการพฒันาเด็ก โดยการจดัการเรียนการสอนใหต้รงระดบัพฒันาการตาม
วยั  และส่งเสริมพฒันาการแบบองคร์วมใหต้รงกบัความตอ้งการและความสนใจ  สร้างความพร้อม
ให้เด็กเป็นผูใ้หญ่ท่ีมีคุณภาพ และยงัคลา้ยกบั Earlychildhood (2552) ท่ีมีผูก้ล่าวไวว้่า “การจดัการ
ศึกษาปฐมวยั” เป็นการจดัการศึกษาท่ีมีลกัษณะท่ีพิเศษแตกต่างไปจากระดบัอ่ืนๆ เพราะเด็กในวยัน้ี
เป็นวยัท่ีส าคญัต่อการวางรากฐานบุคลิกภาพและการพฒันาทางสมอง  การจดัการศึกษาส าหรับเด็ก
ในวยัน้ีมีช่ือเรียกต่างกนัไปหลายช่ือ  ซ่ึงแต่ละโปรแกรมมีวิธีการและลกัษณะในการจดักิจกรรมท่ี
ซ่ึงมีจุดมุ่งหมายท่ีจะช่วยพฒันาเด็กในรูปแบบต่างๆ ดา้นเยาวพา เดชะคุปต์ (2542) ก็กล่าวไวว้่า  
การจดัการศึกษาปฐมวยั คือ การจดัการศึกษาส าหรับเด็กหรือการจดัประสบการณ์ส าหรับเด็กตั้งแต่
แรกเกิดถึง 6 ปี เพื่อพฒันาเด็กปฐมวยัทุกดา้นทั้งทางดา้นร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา
รวมทั้งการวางรากฐานในการพฒันาบุคลิกภาพ เพื่อให้เด็กมีความสมบูรณ์ทุกดา้นโดยใชว้ิธีการท่ี
หลากหลายหรือลกัษณะพิเศษท่ีมีความเหมาะสม รูปแบบการจดัการศึกษาปฐมวยัในปัจจุบนัมี
หน่วยงานต่างๆ ท่ีมีส่วนร่วม รับผิดชอบจดัการศึกษาระดบัปฐมวยัมากข้ึน ดงันั้นการจดัการศึกษา
จึงมีรูปแบบท่ีแตกต่างกนัไป ดงัน้ี 1) สถานรับเล้ียงเด็ก หมายถึง สถานท่ีรับเล้ียงดูเด็กท่ีมีอายตุั้งแต่
แรกเกิดโดยรับเล้ียงเฉพาะช่วงหน่ึงๆ เช่นแรกเกิด–อายุ 2 ปี หรืออาย ุ2-3 ปี ทั้งน้ีข้ึนอยู่กบัรูปแบบ 
การด าเนินงานและวตัถุประสงคข์องการด าเนินงานของแต่ละหน่วยงาน  2)  ศูนยเ์ด็กเลก็ หรือ ศูนย์
พฒันาเด็กก่อนวยัเรียน ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก ศูนยอ์บรมเด็กก่อนเกณฑ ์หรืออาจจะเรียกอย่างอ่ืนอีก 
แมว้่าศูนยเ์ด็กเล็กจะมีช่ือเรียก แตกต่างกนั แต่มีลกัษณะการด าเนินงานท่ีคลา้ยกนั คือเป็นสถานท่ี
อบรมเล้ียงดูเด็กตั้งแต่ช่วงอายุ 2-6 ปี ลกัษณะของงานให้บริการเน้น การดูแล สุขภาพอนามยัให้
สวสัดิศึกษา และส่งเสริมให้พฒันาดา้นสังคม อารมณ์ ร่างกาย และดา้น สติปัญญา และ3)โรงเรียน
อนุบาล เป็นการจดัการศึกษาแบบมีระบบรับเด็กตั้งแต่อายุ 2 ปี 6 เดือน-6 ปี ซ่ึงยืดหยุ่นไปตาม
หน่วยงานท่ีโรงเรียนสังกดั เช่น โรงเรียนเอกชนส่วนใหญ่จะมีหลกัสูตรอนุบาล 3 ปี รับ เด็กตั้งอาย ุ
3–6 ปี หรือโรงเรียนอนุบาล สังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ใชห้ลกัสูตร 2 ปี 
รับเด็กตั้งแต่อาย ุ4–5 ปี หรือโรงเรียนประถมศึกษาท่ีเปิดสอนชั้น เด็กเลก็หลกัสูตร 1 ปี รับเด็ก อาย ุ
5–6 ปี สมร ทองดี และสุกัญญา กาญจนกิจ (2548) กล่าวว่า การศึกษาปฐมวยัหมายถึงการจัด
การศึกษาให้แก่เด็กปฐมวยัเพื่อส่งเสริมและพฒันาให้เด็กมีความพร้อมทางดา้นร่างกาย อารมณ์ 
จิตใจ สังคมและสติปัญญา มีบุคลิกภาพท่ีเหมาะสมและมีความพร้อมท่ีจะศึกษาในระดบัสูงต่อไป 
ซ่ึงสอดคลอ้งกบักรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน (2543)  ท่ีกล่าวว่า การศึกษาปฐมวยั หมายความ
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วา่ การจดัการศึกษาส าหรับเดก็อาย ุ3–5 ปี เป็นการจดัการศึกษาในลกัษณะของการอบรมเล้ียงดูและ
ให้การศึกษา เด็กจะได้รับการพฒันาทั้ งด้านร่างกาย อารมณ์สังคม และสติปัญญาตามวยัและ
ความสามารถของแต่ละบุคคล  ดา้นสันติภทัร โคจีจุล (2554) ไดก้ล่าวถึง ปฐมวยัศึกษา ไวว้่าเป็น
การจดัการศึกษาให้กับเด็กนักเรียน อายุ 3-5 ปี เพื่อให้มีความพร้อมดา้นพฒันาการทางร่างกาย 
อารมณ์ สังคม สติปัญญา ก่อนท่ีเด็กกลุ่มน้ีจะเขา้เรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 การจดัการศึกษาระดบั
น้ีมุ่งเนน้การอบรมเล้ียงดูใหเ้ด็กมีความคุน้เคยกบัสภาพแวดลอ้มของโรงเรียนซ่ึงเป็นท่ีอยูใ่หม่ของ
เด็ก คุน้เคยกบัเพื่อนใหม่ อนัเป็นจุดเร่ิมตน้ของการเขา้สังคมและคุน้เคยกบักระบวนการศึกษา ซ่ึง
จะตอ้งเรียนรู้ไปตลอดชีวิต ดา้นมหาวิทยาลยัราชภฎัยะลา (2557) กล่าวว่า การศึกษาปฐมวยัคือการ
จดัการศึกษาท่ีมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงต่อการพฒันาการในเด็กตั้งแต่แรกเกิดถึง 8 
ขวบหรือชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 การจัดการเด็กในท่ีน้ีรวมถึงการจัดการศึกษาทางเป็นทางการ
(formal group settings )และการจดัการศึกษาแบบไม่เป็นทางการ(informal group settings)เพราะ
การเรียนรู้ของเด็กในช่วงวยัดั้ งกล่าวถือเป็นรากฐานของการเรียนรู้ในอนาคต ซ่ึงแนวความคิดน้ี
สอดคลอ้งกับแนวคิดของ จีระพนัธ์ุ พูลพฒัน์ (2557) ท่ีได้กล่าวไวว้่า การศึกษาปฐมวยั(early 
childhood education) เป็นการศึกษาส าหรับเด็กปฐมวยั (early childhood) วยัตั้งแต่แรกเกิดถึงอาย ุ8 
ปี ซ่ึงอาจจะออกมาในรูปแบบสถานรับเล้ียงเดก็/ศูนยดู์แลเดก็/ศูนยพ์ฒันาเดก็ (centers) เป็นการเล้ียง
ดูเด็กในบา้น (homes) หรือเป็นสถานศึกษาปฐมวยัในรูปแบบของโรงเรียน เม่ือมีการด าเนินการจดั
การศึกษาปฐมวยั ส่ิงท่ีตอ้งตามมา คือ ผูรั้บผิดชอบดูแลการด าเนินงานบริหารจดัการสถานท่ีแต่ละ
แห่งท่ีใหบ้ริการในการดูแลและใหก้ารศึกษาแก่เดก็ปฐมวยั ซ่ึงการด าเนินงานจะมีประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผลตามเป้าหมายของการศึกษาปฐมวยัหรือไม่ ไดรั้บการยอมรับจากผูป้กครองและ
สังคมเพียงใด บุคคลท่ีมารับผิดชอบนั้นคงตอ้งมีคุณสมบติัของการเป็นผูน้ าทางการศึกษาปฐมวยั 
และสอดคลอ้งกบัทศันะของ Lewis (2558) กล่าวไวว้่า การศึกษาปฐมวยัหมายถึงโปรแกรม
การศึกษาท่ีจดัให้เด็กตั้งแต่แรกเกิดถึงอายุแปดปี  ช่วงเวลาน้ีถือว่าเป็นขั้นตอนท่ีมีความเส่ียงมาก
ท่ีสุดและท่ีส าคญัของชีวิตของบุคคล  โดยจะมุ่งเนน้ใหเ้ดก็เรียนรู้ผา่นกระบวนการเล่นเป็นหลกั เพื่อ
เตรียมความพร้อมเด็กเล็กส าหรับการเปล่ียนแปลงของพวกเขาเม่ือจะเขา้ไปในระบบโรงเรียน
ประถมศึกษา  การจดัการศึกษาส าหรับเดก็ปฐมวยัสามารถสร้างผลกระทบในเชิงบวกต่อเด็กไดเ้ป็น
อยา่งมากและท าใหเ้ดก็เร่ิมตน้ไปสู่อนาคตท่ีสดใสได ้หากมีการด าเนินการและการวางแผนท่ีดี โดย
กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน (2553) ไดก้ล่าวว่า ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ หมายถึง สถานศึกษาท่ีให้
การอบรมเล้ียงดู จดัประสบการณ์และส่งเสริมพฒันาการการเรียนรู้ให้เด็กเลก็มีความพร้อม ดา้น
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ร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญา โดยมุ่งจดัการศึกษาเพื่อเป็นการพฒันาเด็กอายรุะหว่าง 
3-5 ปี ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก มกัเรียกไดห้ลากหลายช่ืออาทิเช่น ศูนยเ์ด็กเล็ก สถานพฒันาเด็กปฐมวยั  
ศูนยพ์ฒันาเด็กก่อนเกณฑ ์ ศูนยอ์บรมเด็กก่อนเกณฑใ์นวดั (กระทรวงศึกษาธิการ.2550) โดยรวม
เรียกวา่ สถานศึกษา โดยจดัเป็นสถานศึกษาท่ีก าหนดใหจ้ดัการศึกษาในระดบัปฐมวยั  

 ดงันั้นจึงท าให้สามารถสรุปไดว้่า การจดัการศึกษาศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก หมายถึง การ
จดัการเรียนรู้เพื่อความเจริญงอกงามให้แก่เด็กท่ีมีอายรุะหว่าง 3-5 ปี ในสถานศึกษาท่ีให้การอบรม
เล้ียงดู ผา่นการเล่นเป็นหลกัเพื่อส่งเสริมและพฒันาเด็กท่ีอยูใ่นวยัน้ีใหมี้ความเจริญงอกงาม โดยจดั
ประสบการณ์และส่งเสริมพฒันาการการเรียนรู้ให้เด็กเล็กมีความพร้อมทางดา้นร่างกาย อารมณ์ 
จิตใจ สังคมและสติปัญญา สงักดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน   

 2.1.2 ความส าคญัของการศึกษาศูนย์พฒันาเด็กเลก็ 
 ผูบ้ริหารหรือผูป้กครองหลายๆ คนมกักล่าวว่า “เด็กเล็กไม่ตอ้งเรียนแค่ให้กินกบันอน

และเล้ียงให้เติบโตก็พอแลว้” และมองว่าสถานท่ีท่ีรับเด็กตั้งแต่แรกเกิด ถึง 6 ปี เป็นสถานท่ีกิน ท่ี
นอนของเด็กๆ เท่านั้น (กาญจนา เก้ือสังขแ์ละสุนนัทา ด าแกว้,2555) แต่นัน่เป็นค าพูดและความคิด
ในยคุเก่าๆ ในสภาพปัจจุบนัเป็นยคุเทคโนโลยข่ีาวสารและนวตักรรม ท่ีมีการเปล่ียนแปลงและการ
แข่งขนัตลอดเวลาน้ี ความคิดเหล่าน้ีไดถู้กลบท้ิงไปไม่เพียงผูป้กครองท่ีอยากใหลู้กมีพฒันาการและ
ไดรั้บการศึกษาอย่างเหมาะสม บรรดานกัวิชาการ หน่วยงานต่างๆ หรือองคก์รระดบัโลก ต่างให้
ความส าคญักบัเด็กปฐมวยัเป็นอย่างยิ่ง  โดยจะเห็นไดจ้ากการก าหนดให้การศึกษาท่ีเร่ิมตน้ตั้งแต่
การศึกษาปฐมวยัน้ี เป็นวาระส าคญัๆ กองทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ หรือ ยูนิเซฟ (United 
Nations Children’s Fund-UNICEF) (กระทรวงศึกษาธิการ,2557) มีหลกัเกณฑก์ าหนดไวว้่าเยาวชน
พึงมีสิทธิไดรั้บการดูแลเล้ียงดูในดา้นอาหาร ท่ีพกัอาศยั การละเล่นเพื่อความบนัเทิงและการพกัผอ่น 
การแพทยแ์ละการอนามยั และการศึกษา เพื่อให้เจริญเติบโตข้ึนโดยเสรี มีความสมบูรณ์พร้อม
เพรียงทั้งทางดา้นร่างกาย สมอง ศีลธรรม และจิตใจ สมกบัท่ีเกิดมาเป็นสมาชิกคนหน่ึง โดยท่ียูนิ
เซฟมีความร่วมมือกบัรัฐบาลไทยในดา้นการศึกษา ผ่านทางกระทรวงศึกษาธิการในการร่วมกนั
พฒันาและส่งเสริมสิทธิทางการศึกษาใหแ้ก่เดก็และเยาวชนท่ีด าเนินมาอยา่งต่อเน่ืองยาวนานและจะ
ไดรั้บการพฒันาให้มีความเขม้แขง็และใกลชิ้ดมากข้ึนในประเด็นต่อไปน้ี 1) การพฒันาเด็กปฐมวยั 
2) โครงการ “โรงเรียนหยอ่มบา้น” ในการใหค้วามช่วยเหลือเด็กชายขอบในจงัหวดัแม่ฮ่องสอนเพื่อ
ส่งเสริมให้เด็กท่ีอยู่ห่างไกลจากสถานศึกษามีสถานท่ีส าหรับเรียนหนงัสือ 3) ความร่วมมือภายใต้
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โครงการการวิจยัและการศึกษาเก่ียวกบัการใชป้ระโยชน์ดา้นงบประมาณของกระทรวงศึกษาธิการ  
4) การส่งเสริมการเรียนแบบทวิภาษาใหแ้ก่นกัเรียนในโรงเรียนจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

 “ขอ้ริเร่ิมระดบัโลกว่าดว้ยการศึกษาตอ้งมาก่อน (Global Education First Initiative: 
GEFI)” (ส านกังานเลขาธิการสหประชาชาติ,2556) ซ่ึงริเร่ิมข้ึนจากค าแถลงการณ์ของเลขาธิการ
สหประชาชาติ Ban Ki-moon โดยเขามีความเห็นว่าการศึกษาเป็นประตูสู่ความเท่าเทียมในสังคม 
ช่วยฟ้ืนฟูสุขภาพแม่และเด็ก ลดปัญหาการตายของเด็กก่อนเวลาอนัควร และการให้การศึกษาและ
ทกัษะท่ีจ าเป็นจะช่วยเสริมพลงัให้บุคคลท่ีจะน าไปสู่การสร้างโลกยุคใหม่ท่ีดีข้ึน โดยมีเป้าหมาย
หลกั 3 ประการ ไดแ้ก่ ส่งเสริมให้เด็กทุกคนไดเ้ขา้เรียน(Put Every Child in School) ปรับปรุง
คุณภาพการเรียนรู้(Improve the Quality of Learning) และสร้างความเป็นพลเมืองโลก (Foster 
Global Citizenship) โดยในเป้าหมายท่ี 2 เร่ือง ปรับปรุงคุณภาพการเรียนรู้ (Improve the Quality of 
Learning) มีใจความว่า การเขา้โรงเรียนเป็นการเปิดทางสู่การเรียนรู้และการคน้พบ แต่บ่อยคร้ัง
ไม่ไดเ้กิดเช่นนั้น เด็กนบัลา้นคนเขา้สู่ระบบโรงเรียนแลว้ออกไปโดยไม่มีความรู้และทกัษะพื้นฐาน
ในการอ่านออก เขียนไดแ้ละคิดเลขเป็น อนัเกิดจากอุปสรรคหลายประการ หน่ึงในนั้นคือ พื้นฐาน
การเรียนรู้อ่อนแอตั้งแต่ตน้ เด็กเลก็ท่ีไม่เคยไดรั้บการศึกษาปฐมวยั ยงัมีสัดส่วนสูงและเป็นขอ้มูลท่ี
มีนยัส าคญั แสดงว่าเด็กยงัขาดการพฒันาสติปัญญาและการเตรียมความพร้อมเพื่อท่ีจะเขา้โรงเรียน 
ผูท่ี้ไม่ไดเ้รียนรู้ท่ีจะอ่านหรือเขียนในระดบัตน้ๆ จะเสียเปรียบเม่ือตอ้งพฒันาไปสู่ระดบัท่ีสูงข้ึนไป
และตอ้งใชก้ารอ่านออก เขียนไดแ้ละทกัษะการคิดค านวณเป็นเคร่ืองมือส าหรับเรียนรู้มากกว่าท่ีจะ
เป็นผลท่ีได้จากการเรียนรู้เพียงอย่างเดียว มีผูน้ าระดับโลกหลายๆ คนท่ีต่างมุ่งหวังและให้
ความส าคญักบัการศึกษา ดงัจะเห็นไดจ้ากการกล่าวถึงความส าคญัของการศึกษาในเวทีการประชุม
ระดบัโลกดา้นการศึกษาไวห้ลากหลาย อาทิเช่น Ki-moon (ส านกังานเลขาธิการสภาการศึกษา
,2556) ซ่ึงเป็นเลขาธิการสหประชาชาติ เขาไดก้ล่าวว่า “การศึกษาสามารถปกป้องสิทธิมนุษยชน
รวมทั้งสุขภาพและการจา้งงาน การศึกษาจ าเป็นส าหรับการต่อสู้กบัภยัคุกคามความมัน่คง รวมทั้ง
การคลัง่ไคลค้วามรุนแรงท่ีเพิ่มสูงข้ึน”  Guen-hye (ส านกังานเลขาธิการสภาการศึกษา,2556) ซ่ึงเป็น
ประธานาธิบดีของสาธารณรัฐเกาหลี ไดก้ล่าวว่า “การศึกษาเป็นพื้นฐานส าหรับการเติบโตของ
ปัจเจกบุคคลและการพฒันาของชาติ เกาหลีถูกเรียกว่าเป็นส่ิงมหัศจรรยข์องแม่น ้ าฮัน่เน่ืองจากมี
ความเจริญกา้วหน้าอย่างรวดเร็ว ซ่ึงอ านาจของเกาหลีน้ีมาจากการศึกษา หลงัสงครามเกาหลีไม่มี
ทรัพยากรหรือเงินทุนเพียงพอ จึงลงทุนในการศึกษามากท่ีสุดท่ีจะท าไดเ้พื่อผลิตคน” Lake  
(ส านกังานเลขาธิการสภาการศึกษา,2556) ซ่ึงเป็นผูอ้  านวยการบริหารยูนิเซฟ กล่าวว่า “เด็กทุกคน
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สมควรได้รับโอกาสท่ีเป็นธรรมในชีวิต เร่ิมจากโอกาสในการเรียน หากเราลม้เหลวในการให้
โอกาสท่ีเท่าเทียมโดยเฉพาะการเขา้ถึงการเรียนรู้ ก็เท่ากบัว่าเราไดห้ว่านเมลด็พนัธ์ุของความทุกข์
ยากทางสังคมและเศรษฐกิจในอนาคตและความไม่เท่าเทียมท่ีเป็นอนัตรายให้แก่คนรุ่นต่อไป การ
ใหโ้อกาสเรียนรู้คือการใหเ้คร่ืองมือในการสร้างโลกท่ีดีกว่าส าหรับเด็กๆ และลูกหลานรุ่นต่อๆไป” 
ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2556) ไดน้ าเสนอสรุปผลการประชุมโลกว่าดว้ยการศึกษา ปี 
ค.ศ.2015  ณ เมืองอินชอน สาธารณรัฐเกาหลี ระหว่างวนัท่ี 18-23 พฤษภาคม 2558 ในการประชุม
โลกในวนัแรกในวนัท่ี 19 พฤษภาคม 2558 ท่ีประชุมการศึกษาโลกไดอ้ภิปรายเร่ืองวาระการศึกษา
โลกส าหรับ 15 ปีขา้งหนา้ และวาง Roadmap ส าหรับการศึกษาโลกถึงปี ค.ศ.2030 โดยปฏิญญา
การศึกษาท่ีเห็นชอบโดยท่ีประชุม จะระดมทุกประเทศและผูเ้ก่ียวขอ้งให้ด าเนินการตามวาระ
การศึกษาใหม่น้ีและเสนอวิธีการประสานงาน การสนับสนุนงบประมาณ และการติดตามผลทั้ง
ระดบัโลก ระดบัภูมิภาค และระดบัชาติ เพื่อโอกาสทางการศึกษาท่ีเท่าเทียมกนั ในส่วนการประชุม
คู่ขนานเร่ือง การดูแลและการศึกษาปฐมวยั: การลงทุนส าหรับการพฒันาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
โดยสามารถสรุปสาระการประชุม ไดคื้อ การศึกษาปฐมวยัเป็นส่ิงส าคญั และมีผลต่อการเรียนรู้เม่ือ
โตข้ึน (Adults Learning Experience) โดยผูอ้ภิปรายยกตวัอยา่งประสบการณ์การเล้ียงดูท่ีตนไดรั้บ
จากพอ่แม่เพื่อใชใ้นการอธิบายใหง่้ายข้ึน คือ ในวยัเดก็ พอ่แม่มกัพาเธอไปหอ้งสมุด (public library) 
บ่อยๆ ตลอดจนในการท างานของพ่อแม่เก่ียวกบัการพฒันาผูอ้พยพก็มีหนงัสือมากมาย ในวยัเด็กผู ้
อภิปรายจ าไดว้่าตนเองสนใจในหนงัสือ pop  up ท่ีท าใหเ้ธอไดเ้รียนรู้เร่ืองราวต่างๆ และเร่ืองราว
เก่ียวกบั geography ซ่ึงส่ิงน้ีเองท่ีพ่อแม่ช่วยสร้างใหเ้ธอมีความสนใจความชอบในการอ่านหนงัสือ 
และจากเร่ืองราวของเธอเองท าใหเ้ห็นว่าการสร้างองคป์ระกอบทางการเรียนรู้ท่ีดีใหก้บัเด็กมีผลต่อ
เด็ก ในระหว่างการประชุมคร้ังน้ี มีการอภิปรายในแต่ละหัวขอ้ท่ีสนับสนุนการจดัการศึกษาใน
ในช่วง 15 ปีขา้งหนา้ และมีขอ้เสนอแนะต่างๆ ท่ีน่าสนใจท่ีเก่ียวขอ้งกบัเด็กปฐมวยั คือ การเตรียม
ความพร้อมของเด็กปฐมวยัก่อนเขา้สู่ชั้นประถมศึกษา ซ่ึงควรก าหนดให้การศึกษาปฐมวยัหรือ
อนุบาลเป็นการศึกษาภาคบงัคบัอยา่งนอ้ย 1 ปี และก าหนดใหแ้ต่ละประเทศจดัการศึกษาภาคบงัคบั
อีก อย่างนอ้ย 9 ปี โดยมีการน าเสนอตวัอย่างประเทศท่ีประสบผลส าเร็จ คือ สาธารณรัฐเกาหลีได้
ริเร่ิมใชห้ลกัสูตรการศึกษาปฐมวยั ซ่ึงเรียกว่า หลกัสูตร NURI (ภาษาเกาหลี แปลว่า โลก) ในศูนย์
เล้ียงเด็กและโรงเรียนอนุบาล เพื่อเตรียมความพร้อมให้เด็กปฐมวยั เม่ือปี ค.ศ. 2012 (พ.ศ. 2555) 
โดยในช่วงเร่ิมแรกไดใ้หก้ารสนบัสนุนงบประมาณกบัเด็กอาย ุ5 ปี ท่ีอยูใ่นครอบครัวของผูมี้รายได้
น้อย (ต ่ากว่าร้อยละ 70 ของรายได้เฉล่ีย) และปัจจุบนัจัดสรรงบประมาณรายหัวให้เด็กทุกคน
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ในช่วงวยั 3–5 ปี ซ่ึงหลกัสูตรดงักล่าวจะเนน้การสอนให้เด็กมีพฒันาการในเร่ืองทกัษะชีวิต และมี
ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์ผา่นกิจกรรมต่างๆ ท่ีสอดคลอ้งกบัหลกัสูตรระดบัชาติ ในสาขาท่ีส าคญั 5 
สาขา คือ สุขอนามยั การส่ือสาร การอยู่ร่วมกบัผูอ่ื้น ศิลปะ และการสร้างประสบการณ์ให้รู้จกั
คน้ควา้ส ารวจ ดา้นอญัชลี ไสยวรรณ (2552) กล่าวว่า ประเทศท่ีมีความมัน่คงทางเศรษฐกิจให้
ความส าคญักบัเงินและมนุษยเ์ป็นอยา่งมากโดยเฉพาะมนุษยท่ี์สามารถพฒันาศกัยภาพของตนเองให้
มีประสิทธิภาพเพื่อปรับตวัให้ทนักับการเปล่ียนแปลงของโลกได้ ปัจจุบนัเป็นท่ียอมรับกันว่า
ศกัยภาพของมนุษยใ์นสังคมนั้นจะบอกถึงสถานภาพความมัน่คงของสังคมนั้น โดยศกัยภาพของ
มนุษยอ์ยูท่ี่การท างานของสมองประเทศใดใหค้วามส าคญัในการพฒันาสมองหรือการคิดของคนใน
ประเทศนั้นจะไดรั้บการพฒันา ซ่ึงการพฒันาสมองคนก็คือการใหก้ารศึกษาซ่ึงจ าเป็นตอ้งเร่ิมตั้งแต่
ระดบัปฐมวยัเพราะการพฒันาสมองของมนุษยใ์นช่วงวยัน้ีสามารถพฒันาไปถึง 70% ซ่ึงตอ้งจดัให้
เหมาะสมกบัวยัของเด็ก ให้เด็กเรียนรู้ผ่านการเล่น เรียนรู้อย่างมีความสุข จดัสภาพแวดลอ้มให้
เหมาะสม ดูแลดา้นสุขนิสยัและโภชนาการเหมาะสม เดก็จึงจะพฒันาศกัยภาพสมองของเขาไดอ้ยา่ง
เตม็ความสามารถ ดา้นสมร ทองดี และสุกญัญา กาญจนกิจ (2548) กล่าวว่า การจดัการศึกษาปฐมวยั
นั้นมีความส าคญัต่อการวางรากฐานในการพฒันาประเทศเพราะประชากรท่ีมีคุณภาพทั้งทางดา้น
สติปัญญา ความสามารถ มีคุณธรรมและจริยธรรม จ าเป็นตอ้งไดรั้บการศึกษาตั้งแต่ยงัเยาวห์รือใน
วยัเด็กนัน่เอง มหาวิทยาลยัราชภฎัยะลา (2556) ไดก้ล่าวถึงความส าคญัของการศึกษาปฐมวยัว่าการ
ท่ีครูจะสอนไดดี้นั้นจ าเป็นตอ้งศึกษาเด็ก ยิง่กว่านั้นงานวิจยัเก่ียวกบัการพฒันาการทางสมองมนุษย์
ย ั้งเนน้ความส าคญัของการศึกษาปฐมวยัโดยเฉพาะในช่วงของ 5 ของปีแรกของชีวิตว่าเป็นช่วงเวลา
ท่ีดีท่ีสุดส าหรับการเรียนรู้ และเด็กจ าเป็นตอ้งไดรั้บการดูแล เอาใจใส่จากพ่อแม่หรือผูดู้แลตั้งแต่
แรกเกิดโดยการให้ความรัก การโอบกอด สัมผสั พูดคุย และเล่นกบัเด็กเพื่อให้สมองของเด็กไดรั้บ
การพฒันาอย่างเต็มท่ีตามศกัยภาพ การเขา้ใจพฒันาเด็กส่งผลดีต่อครูผูส้อนหลายประการ ผลดี
ประการหน่ึงคือ ช่วยใหค้รูเขา้ใจกระบวนการเรียนรู้ของเดก็ไดดี้ยิง่ข้ึน ยงัสามารถวางแผนหลกัสูตร 
การเรียนการสอนไดเ้หมาะสมกบัเด็กแต่ละคนไดม้ากข้ึนศกัยภาพ การเขา้ใจพฒันาเด็กส่งผลดีต่อ
ครูผูส้อนหลายประการ ผลดีประการหน่ึงคือ ช่วยใหค้รูเขา้ใจกระบวนการเรียนรู้ของเด็กไดดี้ยิง่ข้ึน 
ยงัสามารถวางแผนหลักสูตร การเรียนการสอนได้เหมาะสมกับเด็กแต่ละคนได้มากข้ึน เม่ือ
ตระหนักว่าเด็กมีความส าคญัต่อประเทศ ผูใ้หญ่ท่ีเก่ียวขอ้ง หรือท่ีมีหน้าท่ีรับผิดชอบต่อเด็กได้
ปฏิบติัต่อเดก็สมกบัความส าคญัของเขาหรือยงั โดยเฉพาะพ่อแม่ และครู เพราะว่าเด็กท่ีเจริญเติบโต
ข้ึนเป็นผูใ้หญ่ท่ีดีนั้นตอ้งมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดีควบคู่กนัไปจึงถือว่าการอบรมเล้ียงดูนั้นมี
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ความส าคัญมาก ปรัชญาการศึกษาปฐมวัยของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  พ.ศ.  2546 
(กระทรวงศึกษาธิการ,2545)  มีใจความวา่ 

 “การศึกษาปฐมวยัเป็นการพฒันาเด็กตั้งแต่แรกเกิดถึง 5 ปี (5 ปี 11 เดือน 29 วนั) บน
พื้นฐานการอบรมเล้ียงดูและการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ท่ีสนองต่อธรรมชาติและพฒันาการ
ของเด็กแต่ละคนตามศกัยภาพ ภายใตบ้ริบทสังคม วฒันธรรมท่ีเด็กอาศยัอยู ่ดว้ยความรักความเอ้ือ
อาทร และ ความเขา้ใจของทุกคน เพื่อสร้างรากฐานคุณภาพชีวิตใหเ้ด็กพฒันาไปสู่ความเป็นมนุษย์
ท่ีสมบูรณ์ เกิดคุณค่าต่อตนเองและสงัคม” 

 จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้สามารถสรุปไดว้่า การศึกษาศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ มีความส าคญัเป็น
อยา่งยิง่นัน่กเ็พราะการจดัการศึกษาใหแ้ก่เดก็ปฐมวยั เพื่อ 1) เป็นการเตรียมความพร้อมและส่งเสริม
พฒันาให้กบัเด็กในดา้นร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา 2) เป็นการปูพื้นฐานทกัษะต่างๆ 
ให้แก่เด็กสามารถท่ีจะน าไปสู่การเรียนรู้ในขั้นต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพส่งผลต่ออนาคต
ขา้งหนา้ในการเป็นบุคคลท่ีมีคุณภาพของสงัคมและพลเมืองโลก  

 2.1.3 แนวคดิการจัดการศึกษาศูนย์พฒันาเด็กเลก็ 
 เน่ืองจากการเจริญเติบโตของเด็กตั้งแต่แรกเกิดจนถึง 6 ปี เป็นระยะท่ีส าคญัท่ีสุดของ

พฒันาการทั้งทางดา้นร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม สติปัญญาและบุคลิกภาพ ประสบการณ์ต่างๆ ท่ี
เด็กไดรั้บมีอิทธิพลต่อการเสริมสร้างความพร้อมของเด็กท่ีจะพฒันาตนเองในขั้นต่อไปใหบ้รรลุถึง
ศกัยภาพแห่งพฒันาการและมีความพร้อมในการท่ีจะพฒันาในระดับต่อไป (กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน, 2553) การจัดการศึกษาปฐมวัยจึงถูกพัฒนาข้ึนมาโดยอาศัยแนวคิด    
(กระทรวงศึกษาธิการ,2545) ดงัต่อไปน้ี  

  1. แนวคิดเก่ียวกบัพฒันาการเด็ก พฒันาการของมนุษย ์เป็นการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน
ในตวัมนุษยเ์ร่ิมตั้งแต่ปฏิสนธิต่อเน่ืองไปจนตลอดชีวิต ครอบคลุมการเปล่ียนแปลงในเชิงปริมาณ
และเชิงคุณภาพ พฒันาการทางดา้นร่างกาย อารมณ์ จิตใจสังคม สติปัญญาและลกัษณะนิสัยจะมี
ความสัมพนัธ์และพฒันาอยา่งต่อเน่ืองเป็นล าดบัขั้นตอนไปพร้อมกนัทุกดา้น เดก็แต่ละคนจะเติบโต
และมีลกัษณะการพฒันาการแตกต่างกนัไปตามวยั เร่ิมตั้งแต่ปฏิสนธิจนถึงอาย ุ5 ขวบ พฒันาการแต่
ละดา้นมีทฤษฎีเฉพาะอธิบายไวแ้ละสามารถน ามาใชใ้นการพฒันาเด็ก เช่น ทฤษฎีพฒันาการทาง
ร่างกายท่ีอธิบายการเจริญเติบโตและพฒันาการของเด็กว่ามีลกัษณะต่อเน่ืองเป็นตามล าดบัขั้น เช่น 
เด็กเกิดมาพร้อมวุฒิภาวะซ่ึงจะพฒันาข้ึนตามอาย ุประสบการณ์ ค่านิยมทางสังคม และส่ิงแวดลอ้ม 
เป็นตน้    
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  2. แนวคิดเก่ียวกบัการเรียนรู้ การเรียนรู้ของมนุษยมี์ผลสืบเน่ืองมาจากประสบการณ์ท่ี
ได้รับการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมเกิดข้ึนจากกระบวนการท่ีผูเ้รียนมีปฏิสัมพนัธ์กบับุคคล และ
ส่ิงแวดลอ้มรอบตวั ดังนั้ น การจัดสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้จึงเป็นส่ิงส าคญัท่ีจะช่วย
ส่งเสริมการเรียนรู้ของเดก็ และเน่ืองจากการเรียนรู้เป็นพื้นฐานของพฒันาการในระดบัท่ีสูงข้ึน การ
จัดท าหลักสูตรจึงยึดแนวคิดท่ีจะให้เด็กได้เ รียนรู้จากประสบการณ์จริงด้วยตัวเด็กเองใน
สภาพแวดลอ้มท่ีเป็นอิสระเอ้ือต่อการเรียนรู้ โดยมีผูใ้หญ่เป็นแบบอย่างท่ีดีมีการจดักิจกรรมท่ี
เหมาะสมกบัระดบัพฒันาการของผูเ้รียนแต่ละคน 

  3. แนวคิดเก่ียวกบัการเล่นของเดก็ การเล่นถือเป็นกิจกรรมท่ีส าคญัในชีวิตของเด็กทุก
คน เดก็จะรู้สึกสนุกสนาน ไดส้งัเกต มีโอกาสทดลองสร้างสรรคแ์กปั้ญหา และคน้พบดว้ยตนเองซ่ึง
มีอิทธิพล และมีผลดีต่อการเจริญเติบโต ช่วยพฒันาร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญาและลกัษณะ
นิสัย เด็กจะรู้จักการเรียนรู้ความเป็นอยู่ของผูอ่ื้น สร้างความสัมพันธ์อยู่ร่วมกับผูอ่ื้นรวมถึง
ธรรมชาติรอบตวั  

  4. แนวคิดเก่ียวกบัวฒันธรรมและสงัคม บริบททางสงัคมและวฒันธรรมท่ีเดก็อาศยัอยู ่
หรือแวดล้อมตัวเด็ก ท าให้เด็กแต่ละคนแตกต่างกัน หลักสูตรการศึกษาปฐมวยั ถือว่าผูส้อน
จ าเป็นตอ้งเขา้ใจและยอมรับว่า วฒันธรรมและสังคมท่ีแวดลอ้มตวัเด็กมีอิทธิพลต่อการเรียนรู้ การ
พฒันาศกัยภาพ และพฒันาการของเด็กแต่ละคน ผูส้อนตอ้งเรียนรู้บริบททางสังคมและวฒันธรรม
ของเด็กท่ีรับผิดชอบ เพื่อช่วยให้เด็กไดพ้ฒันาเกิดการเรียนรู้ และอยู่ในกลุ่มคนท่ีมาจากพื้นฐาน
เหมือนหรือต่างจากตนไดอ้ยา่งมีความสุข 

 กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน (2553) กล่าวว่า ในการจดัการศึกษาปฐมวยั ครูผูดู้แล
เด็กของศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ตอ้งศึกษาหลกัการของหลกัสูตรใหเ้ขา้ใจเพราะในการจดัประสบการณ์
การเรียนรู้ใหเ้ด็กแรกเกิดถึงอาย ุ5 ปี จะตอ้งยดึหลกัการอบรมเล้ียงดู ควบคู่กบัการใหก้ารศึกษาโดย
ตอ้งค านึงถึง ความสนใจและความตอ้งการของเด็กทุกคน ทั้งเด็กปกติ เด็กท่ีมีความสามารถพิเศษ 
และเด็กท่ีมีความบกพร่องทางร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมสติปัญญา เพื่อให้เด็กพฒันาทุกดา้นทั้ง 
ทางร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม สติปัญญาและลักษณะนิสัยอย่างสมดุล โดยจัดกิจกรรมท่ี
หลากหลาย บูรณาการผา่นการเล่นและกิจกรรมท่ีเป็นประสบการณ์ตรง ผา่นประสาทสัมผสัทั้งห้า
เหมาะสมกบัวยั และความแตกต่างระหว่างบุคคลดว้ยปฏิสัมพนัธ์ท่ีดีระหว่างเด็กกบัพ่อแม่ กบัผู ้
เล้ียงดู หรือบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถในการอบรมเล้ียงดูและใหก้ารศึกษาเด็กปฐมวยั เพื่อให้
เด็กแต่ละคนไดมี้โอกาสในการพฒันาตนเองตามล าดบัขั้น ของพฒันาการสูงสุดตามศกัยภาพ และ
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น าไปใชใ้นชีวิตประจ าวนัไดอ้ยา่งมีความสุข เป็นคนดี และคนเก่งของสงัคมสอดคลอ้งกบัธรรมชาติ 
ส่ิงแวดลอ้ม ธรรมเนียมประเพณี วฒันธรรม ความเช่ือทางศาสนา สภาพเศรษฐกิจ สังคม โดยความ
ร่วมมือจากบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และหน่วยงานอ่ืนๆ  
กระทรวงศึกษาธิการ (2545) กล่าวว่าเด็กทุกคน มีสิทธิท่ีจะไดรั้บการอบรมเล้ียงดูและส่งเสริม
พฒันาการตลอดจนการเรียนรู้อยา่งเหมาะสม ดว้ยปฏิสัมพนัธ์ท่ีดีระหว่างเด็กกบัพ่อแม่  กบัผูเ้ล้ียงดู 
หรือบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถในการอบรมเล้ียงดู และให้การศึกษาเด็กปฐมวยัเพื่อให้เด็กมี
โอกาสพฒันาศกัยภาพตนเองตามล าดบัขั้นของพฒันาการทุกดา้นอยา่งสมดุล และเตม็ตามศกัยภาพ 
โดยก าหนดหลกัการดงัน้ี 1) ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ และพฒันาการท่ีครอบคลุมเด็กปฐมวยัทุก
ประเภท 2) ยดึหลกัการอบรมเล้ียงดูและใหก้ารศึกษาท่ีเนน้เดก็เป็นส าคญัโดยค านึงถึงความแตกต่าง
ระหวา่งบุคคลและวิถีชีวิตของเดก็ตามบริบทของชุมชน สังคมและวฒันธรรมไทย 3) พฒันาเดก็โดย
องคร์วมผา่นการเล่นและกิจกรรมท่ีเหมาะสมกบัวยั 4) จดัประสบการณ์การเรียนรู้ใหส้ามารถด ารง
ชีวิตประจ าวนัไดอ้ยา่งมีคุณภาพ และมีความสุข 5) ประสานความร่วมมือระหว่างครอบครัว ชุมชน 
และสถานศึกษาในการพฒันาเด็ก และการจดัการศึกษาส าหรับเด็กปฐมวยัน้ี (กรมส่งเสริมการ
ปกครองทอ้งถ่ิน, 2547) จะจดัให้สอดคลอ้งกับวิถีชีวิต สังคม วฒันธรรม ตามความเป็นอยู่ตาม
สภาพจริงของเดก็ โดยมีพอ่ แม่และผูท่ี้อยูร่อบๆ ตวัเดก็เป็นผูเ้ช่ือมโยงองคค์วามรู้ใหแ้ก่เดก็ โดยเปิด
โอกาสให้เด็กไดพ้ฒันาตนเองผ่านการเล่น และผ่านกิจกรรมท่ีเหมาะสมกบัวยั จากกระบวนการ
จดัการเรียนรู้การจดัประสบการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจ าวนัทั้งจากครอบครัว ชุมชน และสถานศึกษา 
การจดัการศึกษาปฐมวยัเป็นการจดัการศึกษาท่ีแตกต่างจากการศึกษาระดบัอ่ืน โดยมีรูปแบบและ
จุดมุ่งหมายการด าเนินการท่ีแตกต่างกนัไปตามสภาพความตอ้งการของทอ้งถ่ิน นโยบาย หรือหลกั
ปรัชญาการศึกษาของแต่ละหน่วยงาน จุดมุ่งหมายในการจดัการศึกษาปฐมวยัท่ีเหมาะสมควรมี
เป้าหมายเดียวกนั คือ การเนน้การพฒันาเด็กทุกๆ ดา้น (Whole Child) เพราะเด็กในวยัน้ีถา้ไดรั้บ
การส่งเสริมและพฒันาอย่างถูกต้องเหมาะสมจะส่งผลดีและเป็นรากฐานต่อพฒันาการและ
การศึกษาในระดบัอ่ืนดว้ย รวมทั้งความส าเร็จในอนาคตของเด็กดว้ย  ส านกังานคณะกรรมการ
การศึกษาแห่งชาติ (2546) ไดก้ าหนดจุดมุ่งหมายของการจดัการศึกษาปฐมวยัไว ้ดงัต่อไปน้ี 1) เพื่อ
ส่งเสริมพฒันาการทางกายของเด็กอยา่งเตม็ท่ี จะไดเ้ป็นพลเมืองท่ีสมบูรณ์แขง็แรง 2) เพื่อส่งเสริม
พฒันาการดา้นบุคลิกภาพ อารมณ์และสังคมของเด็ก เพื่อใหเ้ป็นผูใ้หญ่ท่ีมีสุขภาพสมบูรณ์ มีความ
เขม้แขง็ทางจิตใจท่ีจะเผชิญอุปสรรคและอนัตรายได้ 3) เพื่อใหเ้ด็กมีคุณลกัษณะนิสัยท่ีพึงประสงค ์
มีความขยนั ซ่ือสัตย ์มีระเบียบวินยัประหยดัและรักความสะอาด 4) เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์
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ดา้นต่างๆ 5) เพื่อเช่ือมโยงความสัมพนัธ์ระหว่างบา้นกบัโรงเรียน หรือศูนยเ์ด็กก่อนวยัเรียนในการ
ส่งเสริมพฒันาการดา้นต่างๆ ของเด็ก 6) เพื่อตระหนกัในปัญหาความเบ่ียงเบนของพฒันาการตั้งแต่
แรกและด าเนินการต่อไปโดยเหมาะสม 
 จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้สามารถสรุปไดว้่า แนวคิดการจดัการศึกษาศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ยึด
หลกัการอบรมเล้ียงดู ควบคู่กบัการใหก้ารศึกษาโดยตอ้งค านึงถึง ความสนใจและความตอ้งการของ
เดก็ทุกคน โดยจดักิจกรรมท่ีหลากหลาย บูรณาการผา่นการเล่นและกิจกรรมท่ีเป็นประสบการณ์ตรง 
ผ่านประสาทสัมผสัทั้ง 5 และความแตกต่างระหว่างบุคคลสอดคลอ้งกบัธรรมชาติ ส่ิงแวดลอ้ม 
ธรรมเนียมประเพณี วฒันธรรมท่ีใกลต้วัเดก็ 

 2.1.4 หลกัสูตรการศึกษาปฐมวยั พุทธศักราช 2546   
 กระทรวงศึกษาธิการ (2546)  มีนโยบายใหพ้ฒันาการศึกษาระดบัปฐมวยัอยา่งจริงจงั เม่ือ

ปี พ.ศ. 2536 ซ่ึงขณะนั้นเรียกตามแผนการศึกษาแห่งชาติ พุทธศกัราช 2535 ว่าการศึกษาระดบัก่อน
ประถมศึกษา เพื่อใหก้ารศึกษาในระดบัน้ีมีมาตรฐานเดียวกนั กระทรวงศึกษาธิการจึงไดด้ าเนินการ
จดัท าหลกัสูตรการศึกษาปฐมวยั พ.ศ. 2546 พร้อมทั้งประกาศให้โรงเรียนท่ีจดัการศึกษาระดบั
ปฐมวยัและศูนยพ์ฒันาเดก็ทัว่ประเทศไดใ้ชเ้ป็นแนวทางในการจดัการศึกษาใหมี้ประสิทธิภาพ และ
เป็นมาตรฐานเดียวกนัและเพื่อสร้างเสริมให้เด็กปฐมวยัไดเ้ติบโตมีพฒันาการทุกดา้นอย่างสมดุล 
เหมาะสมกบัวยั เป็นคนดี คนเก่ง มีความสุขและเติบโตเป็นพลเมืองท่ีดีมีคุณภาพ โดยก าหนด
รายละเอียดไวใ้นหลกัสูตรการศึกษาปฐมวยั พ.ศ. 2546 ส่วนเฉพาะส าหรับเดก็ อาย ุ3-5 ปี  ดงัน้ี 

 หลกัสูตรการศึกษาปฐมวยัส าหรับเด็กอายุ 3-5 ปี เป็นการจดัการศึกษาในลกัษณะของ
การอบรมเล้ียงดูและใหก้ารศึกษา เด็กจะไดรั้บการพฒันาทั้งดา้นร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และ
สติปัญญา ตามวยัและความสามารถของแต่ละบุคคล 

  เด็กทุกคนมีสิทธิท่ีจะไดรั้บการอบรมเล้ียงดูและส่งเสริมพฒันาการ ตลอดจนการ
เรียนรู้อย่างเหมาะสม ดว้ยปฏิสัมพนัธ์ท่ีดีระหว่างเด็กกบัพ่อแม่ เด็กกบัผูเ้ล้ียงดูหรือบุคลากรท่ีมี
ความรู้ความสามารถในการอบรมเล้ียงดูและให้การศึกษาเด็กปฐมวยั เพื่อให้เด็กมีโอกาสพฒันา
ตนเองตามล าดบัขั้นของพฒันาการทุกดา้นอย่างสมดุลและเต็มตามศกัยภาพ โดยก าหนดหลกัการ 
ดงัน้ี 1) ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และพฒันาการท่ีครอบคลุมเด็กปฐมวยั ทุกประเภท 2) ยึด
หลกัการอบรมเล้ียงดูและให้การศึกษาท่ีเน้นเด็กเป็นส าคญั โดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่าง
บุคคลและวิถีชีวิตของเด็กตามบริบทของชุมชน สังคม และวฒันธรรมไทย  3) พฒันาเด็กโดยองค์
รวมผ่านการเล่นและกิจกรรมท่ีเหมาะสมกบัวยั 4) จดัประสบการณ์การเรียนรู้ให้สามารถด ารง
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ชีวิตประจ าวนัไดอ้ยา่งมีคุณภาพและมีความสุข 5) ประสานความร่วมมือระหว่างครอบครัว ชุมชน 
และสถานศึกษาในการพฒันาเด็ก หลกัสูตรการศึกษาปฐมวยัส าหรับเด็กอาย ุ3-5 ปีน้ี มุ่งให้เด็กมี
พฒันาการ ดา้นร่างกายอารมณ์ จิตใจ สังคม และ สติปัญญา ท่ีเหมาะสมกบัวยั ความสามารถและ
ความแตกต่างระหว่างบุคคล จึงก าหนดจุดหมายซ่ึงถือเป็นมาตรฐานคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์ดงัน้ี 
1) ร่างกายเจริญเติบโตตามวยั และมีสุขนิสัยท่ีดี 2) กลา้มเน้ือใหญ่และกลา้มเน้ือเลก็แขง็แรง ใชไ้ด้
อยา่งคล่องแคล่วและประสานสัมพนัธ์กนั 3) มีสุขภาพจิตดี และมีความสุข 4) มีคุณธรรม จริยธรรม 
และมีจิตใจท่ีดีงาม 5) ช่ืนชมและแสดงออกทางศิลปะ ดนตรี การเคล่ือนไหว และรักการออกก าลงั
กาย 6) ช่วยเหลือตนเองไดเ้หมาะสมกบัวยั 7) รักธรรมชาติ ส่ิงแวดลอ้ม วฒันธรรม และความเป็น
ไทย 8) อยู่ร่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ย่างมีความสุขและปฏิบติัตนเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคมในระบอบ
ประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข 9) ใชภ้าษาส่ือสารไดเ้หมาะสมกบัวยั 10) มี
ความสามารถในการคิดและการแกปั้ญหาไดเ้หมาะสมกบัวยั 11) มีจินตนาการและความคิด
สร้างสรรค ์12) มีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนรู้ และมีทกัษะในการแสวงหาความรู้ 

 คุณลกัษณะตามวยัเป็นความสามารถตามวยัหรือพฒันาการตามธรรมชาติเม่ือเด็กมี
อายุถึงวยันั้นๆ ผูส้อนจ าเป็นตอ้งท าความเขา้ใจคุณลกัษณะตามวยัของเด็กอายุ 3-5 ปี เพื่อน าไป
พิจารณาจดัประสบการณ์ให้เด็กแต่ละวยัไดอ้ย่างถูกตอ้งเหมาะสม ขณะเดียวกนัจะตอ้งสังเกตเด็ก
แต่ละคนซ่ึงมีความแตกต่างระหว่างบุคคล เพื่อน าข้อมูลไปช่วยในการพฒันาเด็กให้เต็มตาม
ความสามารถและศกัยภาพ พฒันาการเด็กในแต่ละช่วงอาย ุคุณลกัษณะตามวยัท่ีส าคญัของเด็กอาย ุ
3-5 ปี มีดงัน้ี 

 เด็กอายุ  3 ปี  ควรมีพัฒนาการด้านต่างๆ ดังต่อไปน้ี พัฒนาการด้านร่างกาย   
ประกอบดว้ย กระโดดข้ึนลงอยู่กบัท่ีได ้ รับลูกบอลดว้ยมือและล าตวั เดินข้ึนบนัไดสลบัเทา้ได ้ 
เขียนรูปวงกลมตามแบบได้และใช้กรรไกรมือเดียวได้ พฒันาการด้านอารมณ์และจิตใจ 
ประกอบดว้ย แสดงอารมณ์ตามความรู้สึก ชอบท่ีจะท าให้ผูใ้หญ่พอใจและไดค้  าชมและกลวัการ
พลดัพรากจากผูเ้ล้ียงดู พฒันาการดา้นสังคม ประกอบดว้ย รับประทานอาหารไดด้ว้ยตนเอง ชอบ
เล่นแบบคู่ขนาน (เล่นของเล่นชนิดเดียวกนัแต่ต่างคนต่างเล่น) เล่นสมมติได ้และรู้จกัรอคอย  และ
พฒันาการดา้นสติปัญญา ประกอบดว้ย ส ารวจส่ิงต่าง ๆ ท่ีเหมือนกนัและต่างกนัได ้ บอกช่ือของ
ตนเองได ้ขอความช่วยเหลือเม่ือมีปัญหา สนทนาโตต้อบ/เล่าเร่ืองดว้ยประโยคสั้นๆได ้สนใจนิทาน
และเร่ืองราวต่างๆ ร้องเพลง ท่องค ากลอน ค าคลอ้งจองง่ายๆและแสดงท่าทางเลียนแบบได ้ รู้จกัใช้
ค  าถาม “อะไร” สร้างผลงานตามความคิดของตนเองอยา่งง่ายๆ อยากรู้อยากเห็นทุกอยา่งรอบตวั 
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 เด็กอายุ  4 ปี  ควรมีพัฒนาการด้านต่างๆ ดังต่อไปน้ี พัฒนาการด้านร่างกาย 
ประกอบดว้ย  กระโดดขาเดียวอยูก่บัท่ีได ้รับลูกบอลไดด้ว้ยมือทั้งสอง เดินข้ึนลงบนัไดสลบัเทา้ได ้
เขียนรูปส่ีเหล่ียมตามแบบได้ ตดักระดาษเป็นเส้นตรงได ้กระฉบักระเฉงไม่ชอบอยูเ่ฉย  พฒันาการ
ดา้นอารมณ์และจิตใจ ประกอบดว้ย  แสดงออกทางอารมณ์ไดเ้หมาะสมกบับางสถานการณ์ เร่ิมรู้จกั
ช่ืนชมความสามารถ และผลงานของตนเองและผูอ่ื้น ชอบทา้ทายผูใ้หญ่ ตอ้งการให้มีคนฟัง คน
สนใจ พฒันาการดา้นสังคม ประกอบดว้ย แต่งตวัไดด้ว้ยตนเองไปหอ้งน ้ าไดเ้อง เล่นร่วมกบัคนอ่ืน
ได ้ รอคอยตามล าดบัก่อน-หลงั แบ่งของให้คนอ่ืน เก็บของเล่นเขา้ท่ีได ้ และพฒันาการดา้น
สติปัญญา จ าแนกส่ิงต่างๆ ดว้ยประสาทสัมผสัทั้งห้าได ้ บอกช่ือและนามสกุลของตนเองได  ้
พยายามแกปั้ญหาดว้ยตนเองหลงัจากไดรั้บค าช้ีแนะ สนทนาโตต้อบ/เล่าเร่ืองเป็นประโยคอย่าง
ต่อเน่ือง สร้างผลงานตามความคิดของตนเอง  

 เด็กอายุ 5 ปี ควรมีพฒันาการด้านต่างๆ ดังต่อไปน้ี พฒันาการด้านร่างกาย 
ประกอบดว้ย  กระโดดขาเดียวไปขา้งหนา้อยา่งต่อเน่ืองได ้รับลูกบอลท่ีกระดอนข้ึนจากพื้นไดด้ว้ย
มือทั้งสอง เดินข้ึน ลงบนัไดสลบัเทา้ไดอ้ย่างคล่องแคล่ว เขียนรูปสามเหล่ียมตามแบบได้ ตดั
กระดาษตามแนวเส้นโคง้ท่ีก าหนด ใชก้ลา้มเน้ือเลก็ไดดี้ เช่น ติดกระดุม ผกูเชือกรองเทา้ ฯลฯ และ
ยดืตวั คล่องแคล่ว พฒันาการดา้นอารมณ์และจิตใจ ประกอบดว้ย แสดงอารมณ์ไดส้อดคลอ้งกบั
สถานการณ์อย่างเหมาะสม ช่ืนชมความสามารถและผลงานของตนเองและผูอ่ื้น ยึดตนเองเป็น
ศูนยก์ลางนอ้ยลง  พฒันาการดา้นสังคม ประกอบดว้ย  ปฏิบติักิจวตัรประจ าวนัไดด้ว้ยตนเอง เล่น
หรือท างานโดยมีจุดมุ่งหมายร่วมกบัผูอ่ื้นได ้ พบผูใ้หญ่ รู้จกัไหว ้ท าความเคารพ รู้จกัขอบคุณ เม่ือ
รับของจากผูใ้หญ่ รับผดิชอบงานท่ีไดรั้บมอบหมาย  และพฒันาการดา้นสติปัญญา ประกอบดว้ย  
บอกความแตกต่างของกล่ิน สี เสียง รส รูปร่าง จ าแนก และจดัหมวดหมู่ส่ิงของได  ้ บอกช่ือ 
นามสกุล และอายุของตนเองได้ พยายามหาวิธีแกปั้ญหาดว้ยตนเอง สนทนาโตต้อบ/เล่าเป็น
เร่ืองราวได ้ สร้างผลงานตามความคิดของตนเอง โดยมีรายละเอียดเพิ่มข้ึนและแปลกใหม่ รู้จกัใช้
ค  าถาม“ ท าไม” “อยา่งไร”  เร่ิมเขา้ใจส่ิงท่ีเป็นนามธรรม นบัปากเปล่าไดถึ้ง 20 

 ในเร่ืองระยะเวลาเรียนนั้นใชเ้วลาในการจดัประสบการณ์ให้กบัเด็ก 1-3 ปีการศึกษา
โดยประมาณ ทั้งน้ีอยู่กบัอายุของเด็กท่ีเร่ิมเขา้สถานศึกษาหรือสถานพฒันาเด็กปฐมวยั สาระการ
เรียนรู้สาระการเรียนรู้ใชเ้ป็นส่ือกลางในการจดักิจกรรมให้กบัเด็ก เพื่อส่งเสริมพฒันาการ ทุกดา้น 
ทั้งดา้นร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา ซ่ึงจ าเป็นต่อการพฒันาเด็กให้เป็นมนุษย ์ท่ี
สมบูรณ์ ทั้งน้ีสาระการเรียนรู้ประกอบดว้ย องคค์วามรู้ ทกัษะหรือกระบวนการ และคุณลกัษณะ



27 
 

 
 

หรือค่านิยม คุณธรรม จริยธรรมความรู้ส าหรับเด็กอาย ุ3-5 ปีจะเป็นเร่ืองราวท่ีเก่ียวขอ้งกบัตวัเด็ก 
บุคคลและสถานท่ีท่ีแวดลอ้มเด็ก ธรรมชาติรอบตวั และส่ิงต่างๆ รอบตวัเด็กท่ีเด็กมีโอกาสใกลชิ้ด
หรือมีปฏิสัมพนัธ์ในชีวิตประจ าวนัและเป็นส่ิงท่ีเด็กสนใจจะไม่เน้นเน้ือหา การท่องจ าในส่วนท่ี
เก่ียวขอ้งกบัทกัษะหรือกระบวนการจ าเป็นตอ้งบูรณาการทกัษะท่ีส าคญัและจ าเป็นส าหรับเด็ก เช่น 
ทักษะการเคล่ือนไหว ทักษะทางสังคม ทักษะการคิด ทักษะการใช้ภาษา คณิตศาสตร์และ 
วิทยาศาสตร์ เป็นตน้ ขณะเดียวกนัควรปลูกฝังให้เด็กเกิดเจตคติท่ีดี มีค่านิยมท่ีพึงประสงค์ เช่น 
ความรู้สึกท่ีดีต่อตนเองและผูอ่ื้น รักการเรียนรู้ รักธรรมชาติ ส่ิงแวดลอ้ม และ มีคุณธรรม จริยธรรม
ท่ีเหมาะสมกบัวยั เป็นตน้ ผูส้อนหรือผูจ้ดัการศึกษา อาจน าสาระการเรียนรู้มาจดัในลกัษณะหน่วย 
การสอนแบบบูรณาการหรือเลือกใชว้ิธีการท่ีสอดคลอ้งกบัปรัชญาและหลกัการจดัการศึกษาปฐมวยั 
สาระการเรียนรู้ก าหนดเป็น 2 ส่วน ดงัน้ี 
   1. ประสบการณ์ส าคญั เป็นส่ิงจ าเป็นอยา่งยิ่งส าหรับการพฒันาเด็กทางดา้นร่างกาย 
อารมณ์จิตใจ สังคม และสติปัญญาช่วยให้เด็กเกิดทกัษะท่ีส าคญัส าหรับการสร้าง องคค์วามรู้ โดย
ให้เด็กไดมี้ปฏิสัมพนัธ์กบัวตัถุ ส่ิงของ บุคคลต่างๆท่ีอยูร่อบตวั รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม
ไปพร้อมกนัดว้ยประสบการณ์ส าคญั มีดงัน้ี 1) ประสบการณ์ส าคญัท่ีส่งเสริมพฒันาการดา้นร่างกาย 
ไดแ้ก่  การทรงตวัและการประสานสัมพนัธ์ของกลา้มเน้ือใหญ่ การประสานสัมพนัธ์ของกลา้มเน้ือ
เลก็ การรักษาสุขภาพ การรักษาความปลอดภยั 2) ประสบการณ์ส าคญัท่ีส่งเสริมพฒันาการดา้น
อารมณ์และจิตใจ ไดแ้ก่  ดนตรี สุนทรียภาพ การเล่น  คุณธรรม จริยธรรม 3) ประสบการณ์ส าคญัท่ี
ส่งเสริมพฒันาการดา้นสังคม ไดแ้ก่  การเรียนรู้ทางสังคม การปฏิบติักิจวตัรประจ าวนั การเล่นและ
การท างานร่วมกบัผูอ่ื้น 4) ประสบการณ์ส าคญัท่ีส่งเสริมพฒันาการดา้นสติปัญญา ไดแ้ก่ การคิด 
การใชภ้าษา การสงัเกต การจ าแนก และการเปรียบเทียบ จ านวน เวลา 

2. สาระท่ีควรเรียนรู้ เป็นเร่ืองราวรอบตวัเด็กท่ีน ามาเป็นส่ือในการจดักิจกรรม ใหเ้ด็ก
เกิดการเรียนรู้ ผูส้อนสามารถก าหนดรายละเอียดข้ึนเองให้สอดคลอ้งกบัวยั ความตอ้งการ และ
ความสนใจของเด็ก โดยให้เด็กไดเ้รียนรู้ผ่านประสบการณ์ส าคญั ทั้งน้ีอาจยืดหยุ่นเน้ือหาได ้โดย
ค านึงถึงประสบการณ์และส่ิงแวดลอ้มในชีวิตจริงของเด็ก สาระท่ีเด็กอาย ุ3-5 ปี ควรเรียนรู้ มีดงัน้ี 
1) เร่ืองราวเก่ียวกบัตวัเด็ก เด็กควรรู้จกัช่ือ นามสกุล รูปร่าง หนา้ตา รู้จกัอวยัวะต่างๆ วิธีระวงัรักษา
ร่างกายใหส้ะอาด เรียนรู้ท่ีจะเล่นและท าส่ิงต่างๆ ดว้ยตนเองคนเดียว หรือกบัผูอ่ื้น ตลอดจนเรียนรู้ท่ี
จะแสดงความคิดเห็น ความรู้สึก และแสดงมารยาทท่ีดี  2) เร่ืองราวเก่ียวกบับุคคลและสถานท่ี
แวดลอ้มเด็ก เด็กควรได้มีโอกาสรู้จักและรับรู้เร่ืองราวเก่ียวกับครอบครัว สถานศึกษา ชุมชน 
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รวมทั้งบุคคลต่างๆท่ีเด็กตอ้งเก่ียวขอ้ง หรือมีโอกาสใกลชิ้ดและมีปฏิสัมพนัธ์ในชีวิตประจ าวนั 3) 
ธรรมชาติรอบตวั เด็กควรจะไดเ้รียนรู้ส่ิงมีชีวิต ส่ิงไม่มีชีวิต รวมทั้งความเปล่ียนแปลงของโลกท่ี
แวดลอ้มเด็กตามธรรมชาติ เช่น ฤดูกาล กลางวนั กลางคืน ฯลฯ 4) ส่ิงต่างๆรอบตวัเด็ก เด็กควรจะ
ไดรู้้จกัสี ขนาด รูปร่าง รูปทรง น ้ าหนกั ผิวสัมผสัของส่ิงต่างๆรอบตวั ส่ิงของเคร่ืองใช ้ยานพาหนะ 
และการส่ือสารต่าง ๆ ท่ีใชอ้ยูใ่นชีวิตประจ าวนั 

 การจดัประสบการณ์ส าหรับเด็กปฐมวยัอายุ 3-5 ปี จะไม่จดัเป็นรายวิชาแต่จดัในรูป
ของกิจกรรมบูรณาการผ่านการเล่น เพื่อให้เด็กเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงเกิดความรู้และทกัษะ 
รวมทั้งเกิดการพฒันาทั้ง 4 ดา้น โดยมีหลกัการและแนวทาง ดงัน้ี 

1. หลกัการจดัประสบการณ์ ไดแ้ก่ 1)จดัประสบการณ์การเล่นและการเรียนรู้เพื่อ
พฒันาเด็กโดยองคร์วมอยา่งต่อเน่ือง 2) เนน้เด็กเป็นส าคญั สนองความตอ้งการ ความสนใจ ความ
แตกต่าง ระหว่างบุคคลและบริบทของสังคมท่ีเด็กอาศยัอยู่ 3) จดัให้เด็กไดรั้บการพฒันาโดยให้
ความส าคญัทั้งกบักระบวนการและผลผลิต 4) จดัการประเมินพฒันาการให้เป็นกระบวนการอยา่ง
ต่อเน่ือง และเป็นส่วนหน่ึงของการจดัประสบการณ์ 5) ให้ผูป้กครองและชุมชนมีส่วนร่วมในการ
พฒันาเดก็ 

2. แนวทางการจดัประสบการณ์ ไดแ้ก่ 1) จดัประสบการณ์ให้สอดคลอ้งกบั
จิตวิทยาพฒันาการ คือเหมาะกับอายุ วุฒิภาวะและระดับพัฒนาการ 2) จัดประสบการณ์ให้
สอดคลอ้งกบัลกัษณะการเรียนรู้ของเด็กวยัน้ีคือ การไดล้งมือกระท าเรียนรู้ผา่นประสาทสัมผสัทั้ง 5 
ไดเ้คล่ือนไหว ส ารวจ เล่น สังเกต สืบคน้ ทดลอง และคิดแกปั้ญหาดว้ยตนเอง 3) จดัประสบการณ์
ในรูปแบบบูรณาการ คือ บูรณาการทั้งทกัษะและสาระการเรียนรู้ 4) จดัประสบการณ์ใหเ้ด็กไดริ้เร่ิม 
คิด วางแผน ตดัสินใจ ลงมือกระท า และน าเสนอความคิดโดยผูส้อนเป็นผูส้นบัสนุน อ านวยความ
สะดวก และเรียนรู้ร่วมกบัเด็ก 5) จดัประสบการณ์ใหเ้ด็กมีปฏิสัมพนัธ์กบัเด็กอ่ืน กบัผูใ้หญ่ภายใต้
สภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ ในบรรยากาศท่ีอบอุ่นมีความสุขและเรียนรู้การท ากิจกรรมแบบ
ร่วมมือ 6) จดัประสบการณ์ใหเ้ด็กมีปฏิสัมพนัธ์กบัส่ือและแหล่งการเรียนรู้ท่ีหลากหลายและอยูใ่น
วิถีชีวิตของเด็ก 7) จดัประสบการณ์ท่ีส่งเสริมลกัษณะนิสัยท่ีดีและทกัษะการใชชี้วิตประจ าวนั โดย
สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมในการเรียนรู้อยา่งสม ่าเสมอ 8) จดัประสบการณ์ทั้งในลกัษณะท่ีมีการ
วางแผนไวล่้วงหนา้และแผนท่ีเกิดข้ึนในสภาพจริง 9) ใหผู้ป้กครองและชุมชนมีส่วนร่วมในการจดั
ประสบการณ์ ทั้งการวางแผน การสนบัสนุนส่ือ เขา้ร่วมกิจกรรม และการประเมินพฒันาการ 10) 
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จดัท าสารนิทศัน์ดว้ยการรวบรวมขอ้มูลเก่ียวกบัพฒันาการและ การเรียนรู้ของเด็กเป็นรายบุคคล 
น ามาไตร่ตรองและใชใ้หเ้ป็นประโยชน์ต่อการพฒันาเดก็และการวิจยัในชั้นเรียน 

3. การจดักิจกรรมประจ าวนั  กิจกรรมส าหรับเด็กอาย ุ3-5 ปี สามารถน ามาจดัเป็น
กิจกรรมประจ าวนัไดห้ลายรูปแบบเป็นการช่วยใหท้ั้งผูส้อนและเดก็ทราบวา่แต่ละวนัจะท ากิจกรรม
อะไร เม่ือใดและอย่างไร การจัดกิจกรรมประจ าวนัมีหลักการจัดและขอบข่ายของกิจกรรม
ประจ าวนั ดงัน้ี 3.1) หลกัการจดักิจกรรมประจ าวนั ไดแ้ก่ ก าหนดระยะเวลาในการจดักิจกรรมแต่
ละกิจกรรมให้เหมาะสมกบัวยัของเด็กในแต่ละวนั กิจกรรมท่ีตอ้งใชค้วามคิด ทั้งในกลุ่มเลก็และ
กลุ่มใหญ่ ไม่ควรใชเ้วลาต่อเน่ืองนานเกินกว่า 20 นาที กิจกรรมท่ีเด็กมีอิสระเลือกเล่นเสรี เช่น การ
เล่นตามมุมการเล่นกลางแจง้ ฯลฯ ใชเ้วลาประมาณ 40-60 นาที  และกิจกรรมควรมีความสมดุล
ระหว่างกิจกรรมในหอ้งและนอกหอ้งกิจกรรมท่ีใชก้ลา้มเน้ือใหญ่และกลา้มเน้ือเลก็ กิจกรรมท่ีเป็น
รายบุคคล กลุ่มยอ่ยและกลุ่มใหญ่ กิจกรรมท่ีเด็กเป็นผูริ้เร่ิมและผูส้อนเป็นผูริ้เร่ิม และกิจกรรมท่ีใช้
ก าลงัและไม่ใช้ก าลงั จัดให้ครบทุกประเภท ทั้งน้ีกิจกรรมท่ีตอ้งออกก าลงักายควรจัดสลบักับ
กิจกรรมท่ีไม่ตอ้งออกก าลงัมากนกั เพื่อเด็กจะไดไ้ม่เหน่ือยเกินไป 3.2) ขอบข่ายของกิจกรรรม
ประจ าวนั การเลือกกิจกรรมท่ีจะน ามาจดัในแต่ละวนั ตอ้งใหค้รอบคลุมส่ิงต่อไปน้ี  (1) การพฒันา
กลา้มเน้ือใหญ่ เพื่อให้เด็กไดพ้ฒันาความแข็งแรงของกลา้มเน้ือใหญ่ การเคล่ือนไหว และความ
คล่องแคล่วในการใชอ้วยัวะต่าง ๆ จึงควรจดั กิจกรรมโดยให้เด็กไดเ้ล่นอิสระกลางแจง้ เล่นเคร่ือง
เล่นสนาม เคล่ือนไหวร่างกายตามจงัหวะดนตรี (2) การพฒันากลา้มเน้ือเลก็ เพื่อให้เด็กไดพ้ฒันา
ความแขง็แรงของกลา้มเน้ือเลก็ การประสานสัมพนัธ์ระหว่างมือและตา จึงควรจดักิจกรรมโดยให้
เดก็ไดเ้ล่นเคร่ืองเล่นสมัผสั เล่นเกมต่อภาพ ฝึกช่วยเหลือตนเองในการแต่งกาย หยบิจบัชอ้นสอ้ม ใช้
อุปกรณ์ศิลปะ เช่น สีเทียน กรรไกร พู่กนั ดินเหนียว ฯลฯ (3) การพฒันาอารมณ์ จิตใจ และปลูกฝัง
คุณธรรม จริยธรรม เพื่อให้เด็กมีความรู้สึกท่ีดีต่อตนเองและผูอ่ื้น มีความเช่ือมัน่ กลา้แสดงออก มี
วินยัในตนเอง รับผิดชอบ ซ่ือสัตย ์ประหยดัเมตตากรุณา เอ้ือเฟ้ือ แบ่งปัน มีมารยาทและปฏิบติัตน
ตามวฒันธรรมไทยและศาสนาท่ีนับถือ จึงควรจดักิจกรรมต่างๆผ่านการเล่นให้เด็กไดมี้โอกาส 
ตัดสินใจเลือก ได้รับการตอบสนองตามความต้องการได้ฝึกปฏิบัติ โดยสอดแทรกคุณธรรม 
จริยธรรม ตลอดเวลาท่ีโอกาสเอ้ืออ านวย 4) การพฒันาสังคมนิสัย เพื่อให้เด็กมีลกัษณะนิสัยท่ีดี 
แสดงออกอยา่งเหมาะสมและอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ย่างมีความสุข ช่วยเหลือตนเองในการท ากิจวตัร
ประจ าวนั มีนิสัยรักการท างานรู้จกัระมดัระวงัความปลอดภยัของตนเองและผูอ่ื้น จึงควรจดัให้เด็ก
ไดป้ฏิบติักิจวตัรประจ าวนัอย่างสม ่าเสมอ เช่น รับประทานอาหาร พกัผ่อนนอนหลบั ขบัถ่าย ท า
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ความสะอาดร่างกาย เล่นและท างานร่วมกบัผูอ่ื้นปฏิบติัตามกฎกติกาขอ้ตกลงของส่วนรวม เก็บของ
เขา้ท่ีเม่ือเล่นหรือท างานเสร็จ ฯลฯ 5) การพฒันาการคิด เพื่อให้เด็กไดพ้ฒันาความคิดรวบยอด 
สงัเกต จ าแนกเปรียบเทียบ จดัหมวดหมู่ เรียงล าดบัเหตุการณ์ แกปั้ญหา จึงควรจดักิจกรรมใหเ้ดก็ได้
สนทนาอภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็น เชิญวิทยากรมาพดูคุยกบัเดก็ คน้ควา้จากแหล่งขอ้มูลต่างๆ 
ทดลอง ศึกษานอกสถานท่ี จดัใหเ้ดก็ไดเ้ล่นเกมการศึกษาท่ีเหมาะสมกบัวยัอยา่งหลากหลาย ฝึกการ
แกปั้ญหาในชีวิตประจ าวนัและการท ากิจกรรมท่ีเป็นกลุ่มต่างๆ 6) การพฒันาภาษา เพื่อใหเ้ด็กไดมี้
โอกาสใช้ภาษาส่ือสาร ถ่ายทอดความรู้สึกความนึกคิด ความรู้ความเขา้ใจในส่ิงต่างๆ ท่ีเด็กมี
ประสบการณ์ จึงควรจดักิจกรรมทางภาษาให้มีความหลากหลายในสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการ
เรียนรู้ มุ่งปลูกฝังให้เด็กรักการอ่าน และบุคลากรท่ีแวดลอ้มตอ้งเป็นแบบอย่างท่ีดีในการใชภ้าษา 
โดยค านึงถึงหลกัการจดักิจกรรมทางภาษาท่ีเหมาะสมกบัเด็กเป็นส าคญั 7) การส่งเสริมจินตนาการ
และความคิดสร้างสรรค ์เพื่อใหเ้ดก็ไดพ้ฒันาความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์ไดถ่้ายทอดอารมณ์ความรู้สึก
และเห็นความสวยงามของส่ิงต่างๆรอบตัว โดยใช้กิจกรรมศิลปะและดนตรีเป็นส่ือ ใช้การ
เคล่ือนไหวและจงัหวะตามจินตนาการ ให้ประดิษฐ์ส่ิงต่างๆอย่างอิสระ การเล่นบทบาทสมมติใน
มุมเล่นต่างๆ เล่นน ้า เล่นทราย เล่นก่อสร้างส่ิงต่างๆ เช่น แท่งไม ้รูปทรงต่างๆ ฯลฯ 

 ส าหรับการประเมินพฒันาการเดก็อาย ุ3-5 ปี เป็นการประเมินพฒันาการทางดา้นร่างกาย 
อารมณ์ จิตใจสงัคม และสติปัญญาของเด็ก โดยถือเป็นกระบวนการต่อเน่ือง และเป็น ส่วนหน่ึงของ
กิจกรรมปกติท่ีจดัให้เด็กในแต่ละวนั ทั้งน้ีให้มุ่งน าขอ้มูลการประเมินมาพิจารณา ปรับปรุง วาง
แผนการจดักิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้เด็กแต่ละคนไดรั้บการพฒันาตามจุดหมายของหลกัสูตร การ
ประเมินพฒันาการควรยดึหลกั ดงัน้ี 1) ประเมินพฒันาการของเด็กครบทุกดา้นและน าผลมาพฒันา
เด็ก 2) ประเมินเป็นรายบุคคลอยา่งสม ่าเสมอต่อเน่ืองตลอดปี 3) สภาพการประเมินควรมีลกัษณะ
เช่นเดียวกบัการปฏิบติักิจกรรมประจ าวนั 4) ประเมินอย่างเป็นระบบ มีการวางแผน เลือกใช้
เคร่ืองมือและจดบนัทึกไวเ้ป็นหลกัฐาน และ 5) ประเมินตามสภาพจริงดว้ยวิธีการหลากหลายเหมาะ
กบัเดก็ รวมทั้งใชแ้หล่งขอ้มูลหลายๆดา้น ไม่ควรใชก้ารทดสอบ ส าหรับวิธีการประเมินท่ีเหมาะสม
และควรใชก้บัเดก็อาย ุ3-5 ปี ไดแ้ก่ การสงัเกต การบนัทึกพฤติกรรม การสนทนา การสมัภาษณ์ การ
วิเคราะห์ขอ้มูลจากผลงานเดก็ท่ีเกบ็อยา่งมีระบบ 

 การจดัหลกัสูตรสถานศึกษา ประกอบด้วย 1) จุดหมายของหลกัสูตรสถานศึกษา  
สถานศึกษาหรือสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยต้องด าเนินการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาร่วมกับ
ครอบครัว ชุมชน ทอ้งถ่ิน หน่วยงาน และสถานศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน ก าหนดจุดหมายของ
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หลกัสูตรท่ีมุ่งให้เด็กมีการพฒันาทุกดา้น อยา่งเหมาะสมกบัวยัความสามารถและความแตกต่างของ
บุคคล เพื่อพฒันาเด็กให้เกิดความสุขในการเรียนรู้ เกิดทกัษะท่ีจ าเป็นต่อการด ารงชีวิต รวมทั้งการ
ปลูกฝัง คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีพึงประสงคใ์ห้แก่เด็ก 2) การสร้างหลกัสูตรสถานศึกษา  
หลกัสูตรสถานศึกษาหรือสถานพัฒนาเด็กปฐมวยัจะตอ้งสนองต่อการเปล่ียนแปลงทางสังคม
เศรษฐกิจ และปรับเปล่ียนให้สอดคล้องกับธรรมชาติและการเรียนรู้ของเด็กปฐมวยั ดังนั้ น
สถานศึกษาหรือสถานพฒันาเด็กปฐมวยัควรด าเนินการจดัท าหลกัสูตร ดงัน้ี (1) ศึกษาท าความ
เขา้ใจเอกสารหลกัสูตรการศึกษาปฐมวยัและเอกสารหลกัสูตรอ่ืนๆรวมทั้งศึกษาขอ้มูลเก่ียวกบัตวั
เด็กและครอบครัว สภาพปัจจุบนั ปัญหาความตอ้งการของ ชุมชนและทอ้งถ่ิน (2) จดัท าหลกัสูตร
สถานศึกษา โดยก าหนด วิสยัทศัน์ ภารกิจ เป้าหมาย คุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์สาระการเรียนรู้รายปี 
การจดัประสบการณ์ การสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ การประเมินพฒันาการส่ือและแหล่งการเรียนรู้ 
จดัท าแผนการจดัประสบการณ์ หรืออาจก าหนดหัวขอ้อ่ืนๆไดต้ามความเหมาะสมและความจ าเป็น
ของสถานศึกษา (3) การประเมินหลกัสูตรของสถานศึกษา แบ่งออกเป็นการประเมินก่อนน า
หลกัสูตรไปใช ้เพื่อตรวจสอบคุณภาพของหลกัสูตร องคป์ระกอบของหลกัสูตรหลงัจากท่ีไดจ้ดัท า
แลว้ โดยอาศยัความคิดเห็นจากผูเ้ช่ียวชาญ ผูท้รงคุณวุฒิในดา้นต่างๆ การประเมินระหว่างการ
ด าเนินการใชห้ลกัสูตรเพื่อตรวจสอบว่าหลกัสูตรสามารถน าไปใชไ้ดดี้เพียงใด ควรมีการปรับปรุง
แกไ้ขในเร่ืองใด และการประเมินหลงัการใชห้ลกัสูตรเพื่อตรวจสอบหลกัสูตรทั้งระบบหลงัจากท่ี
ใชห้ลกัสูตรครบแต่ละช่วงอายเุพื่อสรุปผลวา่หลกัสูตรท่ีจดัท าควรมีการปรับปรุงหรือพฒันาใหดี้ข้ึน
อยา่งไร 
 จากการศึกษาสามารถสรุปไดว้่า หลกัสูตรการศึกษาปฐมวยั พุทธศกัราช 2546  เนน้การ
พฒันาใหเ้ดก็ปฐมวยัเติบโตมีพฒันาการทุกดา้นอยา่งสมดุล เหมาะสมกบัวยัของเด็ก โดยส่งเสริมให้
มีการเรียนรู้บูรณาการผา่นการเล่นเป็นหลกัโดยท่ีเดก็ไดล้งมือปฏิบติักิจกรรมต่างๆ ดว้ยตนเอง 

 2.1.5 มาตรฐานการศึกษาศูนย์พฒันาเด็กเลก็ 
 มาตรฐานการศึกษา เป็นส่ิงท่ีส าคัญมากส าหรับการจัดการศึกษาในปัจจุบันเพราะ

สถานศึกษาทุกแห่ง ไม่ว่าจะเป็นสถานศึกษาประเภทใด หรือเปิดสอนในระดบัใดตอ้งจดัให้มีการ
เรียนการสอน และสถานศึกษาใดจะไดรั้บการยอมรับจากสังคมหรือสาธารณชน เขาดูจากมาตรฐาน
หรือคุณภาพการศึกษาเป็นหลกั (ศิริกุล นามศิริ, 2552) พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 
แกไ้ขเพิ่มเติมฉบบัท่ี 2 (กระทรวงศึกษาธิการ, 2545) ไดใ้ห้ค  านิยาม "มาตรฐานการศึกษา" 
หมายความว่า ขอ้ก าหนดเก่ียวกับคุณลกัษณะคุณภาพท่ีพึงประสงค์และมาตรฐานท่ีตอ้งการให้
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เกิดข้ึนในสถานศึกษาทุกแห่ง และเพื่อให้เป็นหลกัในการเทียบเคียงส าหรับการส่งเสริมและก ากบั
ดูแล การตรวจสอบ การประเมินผล และการประกนัคุณภาพทางการศึกษา”  การก าหนดใหก้ารจดั
การศึกษาจ าเป็นตอ้งมีมาตรฐานนั้น ก็เพื่อให้สถานศึกษาหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งสามารถน า
มาตรฐานการศึกษาท่ีถูกก าหนดข้ึนไปใช้เป็นแนวทางในการบริหารและการให้บริการอย่างมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลเกิดประโยชน์และความพึงพอใจต่อประชาชนและเป็นหลกัประกนัว่าไม่
ว่าจะอยู่ส่วนใดของประเทศจะไดรั้บบริการในมาตรฐานท่ีเท่าเทียมกนัและส่งผลให้ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน (กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน, 2550) ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก สังกดัองคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จดัเป็นสถานศึกษาตามพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 
18 และมาตรา 14  (กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน, 2552) ท่ีจะตอ้งมีการด าเนินการจดัการศึกษา
ใหไ้ดม้าตรฐาน  โดยกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ินจึงไดก้ าหนดมาตรฐานการศึกษาศูนยพ์ฒันา
เด็กเลก็ ซ่ึงหมายถึง ขอ้ก าหนดและแนวทางในการส่งเสริม ก ากบัดูแล ตรวจสอบ ประเมินผล และ
เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก เพื่อให้มีการปฏิบติัเป็นไปในทิศทาง
เดียวกนัและสอดคลอ้งกบัมาตรฐานการศึกษาของชาติ ส าหรับมาตรฐานการศึกษาศูนยพ์ฒันาเด็ก
เล็ก สังกดัองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน (ส านักประสานและ
พฒันาการจดัการศึกษาทอ้งถ่ิน, 2553)  ก าหนดไว ้ประกอบดว้ยคือ 1) มาตรฐานการด าเนินงานศูนย์
พฒันาเด็กเล็ก สังกดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน กระทรวงมหาดไทย และ 2) มาตรฐานการจดั
การศึกษา (ขั้นพฒันา) ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ สังกดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน กระทรวงมหาดไทย 
โดยทั้งจะขอน าเสนอรายละเอียดในแต่ละเล่ม ดงัน้ี 

  1) มาตรฐานการด าเนินงานศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก สังกดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
กระทรวงมหาดไทย (ส านกัประสานและพฒันาการจดัการศึกษาทอ้งถ่ิน, 2553) ไดจ้ดัท ามาตรฐาน
การด าเนินงานศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินข้ึนเพื่อเป็นแนวทางให้องคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินถือปฏิบติัในการด าเนินงานศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก ให้มีมาตรฐานและมีคุณภาพ
เป็นไปในแนวทางเดียวกนั สอดคลอ้งกบันวตักรรมต่างๆ ท่ีเปล่ียนแปลงไป โดยมีทั้งหมด 6 ดา้น 
ประกอบดว้ย 1) ดา้นการบริหารจดัการ 2) ดา้นบุคลากร 3) ดา้นอาคารสถานท่ี ส่ิงแวดลอ้มและ
ความปลอดภยั 4) ดา้นวิชาการและกิจกรรมตามหลกัสูตร 5) ดา้นการมีส่วนร่วม และการสนบัสนุน
จากทุกภาคส่วน และ 6) ดา้นดา้นส่งเสริมเครือข่ายการพฒันาเด็กปฐมวยั โดยมีรายละเอียดในแต่ละ
ดา้นดงัน้ี 
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   1. ด้านการบริหารจัดการ หมายถึง การด าเนินงานของศูนย์พฒันาเด็กเล็กท่ี
ประกอบด้วยการบริหารงานทั่วไป งานธุรการ และการบริหารงบประมาณ ซ่ึงประกอบด้วย
รายละเอียด ดงัน้ี 1) การยา้ย/รวม/ยบุเลิกศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ ใหค้ณะกรรมการบริหารศูนยพ์ฒันาเด็ก
เลก็ศึกษาวิเคราะห์เหตุผลความจ าเป็นในการยา้ย/รวมศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็  จดัประชุมประชาคมและ
เสนอองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินตน้สงักดัเพื่อด าเนินการ 2) การใหบ้ริการ การอบรมเล้ียงดู การจดั
ประสบการณ์และส่งเสริมพฒันาการเรียนรู้ เพื่อใหเ้ดก็เลก็ไดรั้บการพฒันา ทั้งดา้นร่างกาย อารมณ์-
จิตใจ สงัคม และสติปัญญา ท่ีเหมาะสมตามวยัตามศกัยภาพของเด็กแต่ละคน 3) คณะกรรมการศูนย์
พฒันาเด็กเลก็ ประกอบดว้ย บุคคลท่ีองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินพิจารณาคดัเลือกและแต่งตั้งโดย
ก าหนดจ านวนตามความเหมาะสมจากชุมชน และผูด้  ารงต าแหน่งตามระเบียบก าหนด ดังน้ี  
ผูท้รงคุณวุฒิดา้นการศึกษา ผูน้ าทางศาสนา ผูแ้ทนองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ผูแ้ทนชุมชน  
ผูแ้ทนผูป้กครอง และผูแ้ทนครูผูดู้แลเด็ก โดยคณะกรรมการศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กมีอ านาจหนา้ท่ี  
ก าหนดแนวทางการส่งเสริมและสนบัสนุนการด าเนินงานของศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ ใหไ้ดคุ้ณภาพและ
มาตรฐานการด าเนินงานศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก ตามนโยบายและแผนพฒันาขององคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน เสนอแนะให้ขอ้คิดเห็นเก่ียวกบัการด าเนินงาน การพฒันาคุณภาพศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ให้
ขอ้คิดเห็นเก่ียวกบัการจดัตั้ง ยุบเลิก หรือยา้ยรวมศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก พิจารณาเสนอแผนงาน/
โครงการและงบประมาณในการส่งเสริมและพฒันาศูนยฯ์ ตามหลกัวิชาการ  ส่งเสริมสนบัสนุนให้
ผูป้กครอง ชุมชนและสังคมทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการ จดัการศึกษา และส่งเสริมสนับสนุน
ความร่วมมือการพฒันาเด็กเล็กของบุคลากรในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กและระหว่างศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก
ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  

   ในดา้นงบประมาณใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินบริหารงบประมาณศูนยพ์ฒันา
เด็กเลก็ ตามแนวทางดงัน้ี 1) งบประมาณท่ีไดรั้บการอุดหนุนจากกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน 
ประกอบดว้ยค่าอาหารเสริม (นม) ค่าอาหารกลางวนั ค่าตอบแทนและค่าครองชีพของบุคลากร เงิน
ประกนัสังคมของบุคลากร ค่าวสัดุการศึกษา ค่าพาหนะน าส่งเด็กไปสถานพยาบาลและอ่ืนๆ โดย
ด าเนินการเบิกจ่ายรายการต่างๆ ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑก์ารจดัสรร 2) งบประมาณเงินรายไดข้อง
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ไดจ้ากการสนับสนุนของเทศบาล องคก์ารบริหารส่วนต าบล หรือ
องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั หรือเงินบริจาค  ดอกเบ้ียเงินฝาก เป็นตน้ 3) งบประมาณเงินรายไดข้อง
ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ด าเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยหลกัเกณฑแ์ละวิธีการน าเงิน
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รายไดข้องสถานศึกษาไปจดัสรรเป็นค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาในสถานศึกษา สังกดัองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2551 และหนงัสือสัง่การท่ีเก่ียวขอ้ง 

  2. ดา้นบุคลากร หมายถึง การก าหนดคุณสมบติั บทบาทหนา้ท่ี และความรับผิดชอบ
ต่างๆ การส่งเสริมและการพฒันาบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งในศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ โดยบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้ง
ในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก ประกอบดว้ย หัวหนา้ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก ครูผูดู้แลเด็กผูช่้วยครูผูดู้แลเด็ก ผู ้
ประกอบอาหาร ภารโรง และพนกังานจา้งท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืน จะตอ้งมีคุณสมบติับทบาทหนา้ท่ี และ
ความรับผิดชอบในการปฏิบติัหน้าท่ีเพื่อให้ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินมี
ศกัยภาพในการจดัการศึกษา อบรม เล้ียงดู และส่งเสริมพฒันาการส าหรับเด็กเล็กไดอ้ย่างถูกตอ้ง
ตามหลกัวิชาการดว้ยความเหมาะสมอยา่งมีคุณภาพ  องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินด าเนินการสรรหา
และเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็น พนกังานจา้งตามมาตรฐานและหลกัเกณฑท์ัว่ไปท่ีคณะกรรมการกลาง
พนกังานส่วนทอ้งถ่ินก าหนด ใหศู้นยพ์ฒันาเด็กเลก็มีหัวหนา้ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ 1 อตัรา มีอตัราครู
ผูดู้แลเด็กเป็นไปตามสัดส่วน (ครู:นักเรียน) 1:10 (กระทรวงมหาดไทย, 2558) การก าหนด
ค่าตอบแทน สิทธิ และสวสัดิการของหวัหนา้ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ ครูผูดู้แลเดก็และผูช่้วยครูผูดู้แลเด็ก 
ใหเ้ป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกลางพนกังานส่วนทอ้งถ่ิน บทบาทหนา้ท่ีความรับผดิชอบ  1) 
หวัหนา้ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ รับผดิชอบดูแลบุคลากร รวมถึงการด าเนินงานในศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ให้
เป็นไปตามนโยบายและแผนงานท่ีวางไว ้ไดแ้ก่ งานบุคลากรและการบริหารจดัการ งานอาคาร
สถานท่ีและส่ิงแวดล้อม งานวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร งานการมีส่วนร่วมและการ
สนบัสนุนจากชุมชน งานธุรการ การเงินและพสัดุและงานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 2) ครูผูดู้แลเด็ก ปฏิบติั
หน้าท่ีเก่ียวกับการจดัประสบการณ์เรียนรู้ การส่งเสริมการเรียนรู้ พฒันาผูเ้รียนปฏิบติังานทาง
วิชาการของศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ และปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 3) ผูช่้วยครูผูดู้แลเด็ก  สนบัสนุน
ช่วยเหลือการปฏิบติังานร่วมกบัครูผูดู้แลเด็ก 4) พนกังานจา้งท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนในศูนยพ์ฒันาเด็ก
เลก็ ประกอบดว้ย ธุรการ การเงิน พสัดุ ผูป้ระกอบอาหาร ภารโรง และยามรักษาความปลอดภยั 
ผูบ้ริหารองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินและหวัหนา้ส่วนราชการขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินควร
มีบทบาทหนา้ท่ีก ากบัดูแลศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ก าหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์และทิศทางการพฒันา
ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็อยา่งย ัง่ยืน และสนบัสนุนงบประมาณดา้นบุคลากร ส่ือ หนังสือ วสัดุอุปกรณ์ 
วสัดุครุภณัฑ ์  

  3. ด้านอาคารสถานท่ี ส่ิงแวดลอ้มและความปลอดภยั หมายถึง การก่อสร้าง การ
ปรับปรุงต่อเติมอาคาร สถานท่ี การจดัภูมิทศัน์สภาพแวดลอ้มทั้งภายในและภายนอกอาคาร  และ
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ระบบการรักษาความปลอดภยัให้แก่ผูเ้รียน ซ่ึงศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กเป็นสถานท่ีอบรมเล้ียงดู จดั
ประสบการณ์และส่งเสริมพฒันาการการเรียนรู้แก่เด็กเล็ก ดงันั้น ในการก่อสร้างหรือปรับปรุง
อาคาร สถานท่ี และจดัภูมิทศัน์สภาพแวดลอ้มทั้งภายในอาคารและภายนอกอาคาร ตอ้งค านึงถึง
ความมัน่คง แขง็แรง ถูกสุขลกัษณะ มีความเหมาะสมและปลอดภยัแก่เด็กเลก็ ตลอดจนการส่งเสริม
สุขภาพและส่งเสริมพฒันาการเดก็ ควรมีการด าเนินการ ดงัน้ี 1) ดา้นอาคารสถานท่ี  สถานท่ีตั้งศูนย์
พฒันาเด็กเล็กควรอยู่ในพื้นท่ีมีขนาดเหมาะสม ไม่อยู่ในพื้นท่ีเส่ียงอนัตราย มีร้ัวป้องกนัอนัตราย  
พื้นท่ีสามารถรับน ้ าหนกัอาคารไดอ้ย่างปลอดภยั น ้ าท่วมไม่ถึง ควรเป็นอาคารชั้นเดียว หากเป็น
อาคาร 2 ชั้น ตอ้งมีมาตรการป้องกนัอุบติัเหตุ อุบติัภยั และอคัคีภยัท่ีอาจเกิดข้ึน ทางเขา้-ออกตวั  
ประตู-หนา้ต่าง  ตอ้งมีความแขง็แรง อยูใ่นสภาพใชง้านไดดี้ บนัไดไม่ลาดหรือชนัเกินไป บริเวณ
พื้นท่ีส าหรับการ ส าหรับการเล่น  พื้นท่ีรับประทานอาหาร ตอ้งสะอาด มีอากาศถ่ายเทไดส้ะดวก มี
แสงสว่างเหมาะสม มีอุปกรณ์เคร่ืองใช้ท่ีเพียงพอ และเหมาะสมกบัจ านวนเด็ก บริเวณสถานท่ี
ประกอบอาหารหรือห้องครัว ตอ้งแยกห่างจากบริเวณพื้นท่ีส าหรับเด็กพอสมควร มีเคร่ืองใช้ท่ี
จ  าเป็น รวมทั้งท่ีลา้ง และเกบ็ภาชนะเคร่ืองใชต่้างๆ ท่ีถูกสุขลกัษณะ หอ้งปฐมพยาบาล ตอ้งแยกเป็น
สดัส่วน มีอุปกรณ์ปฐมพยาบาล ตูย้าและอ่ืนๆท่ีจ าเป็น หอ้งส้วมตอ้งจดัใหมี้โถส้วมขนาดเหมาะสม
กบัตวัเด็ก ห้องมีแสงสว่างเพียงพออากาศถ่ายเทไดส้ะดวก พื้นไม่ล่ืน หากมีประตูจะตอ้งไม่ใส่
กลอนหรือกุญแจและมีส่วนสูงท่ีสามารถเห็นเด็กไดจ้ากภายนอก 2) ดา้นส่ิงแวดลอ้ม ภายในอาคาร  
ควรมีแสงสวา่งจากธรรมชาติ สม ่าเสมอทัว่ทั้งหอ้ง เอ้ือต่อการจดักิจกรรมเพื่อพฒันาเด็ก เช่น มีแสง
สว่างเพียงพอ ในการอ่านหนังสือไดอ้ย่างสบายตา ภายนอกอาคาร ควรมีร้ัวกั้นบริเวณให้เป็น
สัดส่วน เพื่อความปลอดภยัของเด็ก สภาพแวดลอ้มและมลภาวะ ควรมีสภาพแวดลอ้มท่ีปลอดภยั 
ถูกสุขลกัษณะ และควรตั้งอยู่ห่างจากแหล่งอบายมุข ฝุ่ นละออง หรือเสียงท่ีรบกวน มีพื้นท่ีเล่น
กลางแจง้  โดยจดัให้มีเคร่ืองเล่นกลางแจง้ท่ีปลอดภยั และมีจ านวนเพียงพอกบัเด็ก  3) ดา้นความ
ปลอดภยั ควรมีการติดตั้งระบบและอุปกรณ์ในการรักษาความปลอดภยั หรือเคร่ืองตดัไฟภายใน
บริเวณอาคาร  ติดตั้งเคร่ืองดบัเพลิงอย่างนอ้ย 1 เคร่ืองต่อพื้นท่ี 150 ตารางเมตร และติดตั้งสูงจาก
พื้นถึงหัวถงั ไม่เกิน 1.50 เมตร ติดตั้งปลัก๊ไฟให้สูงจากพื้นไม่น้อยกว่า 1.50 เมตร หลีกเล่ียง
เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า และอุปกรณ์ต่างๆ ท่ีท าดว้ยวสัดุแตกหกัง่ายหรือแหลมคมหากเป็นไม ้ตอ้งไม่มีเส้ียน
ไม ้หรือเหล่ียมคม  มีระบบการล๊อกประตูในการเขา้-ออก นอกบริเวณอาคารส าหรับเจา้หนา้ท่ี เปิด-
ปิดได ้ ติดตั้งอุปกรณ์เพื่อป้องกนัพาหะน าโรค  มีตูห้รือชั้นเก็บวสัดุอุปกรณ์ และส่ือการเรียนรู้ท่ี
แขง็แรง มัน่คง มีความสูงขนาดท่ีเหมาะสมกบัเดก็เลก็  
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  4. ดา้นวิชาการ และกิจกรรมตามหลกัสูตร หมายถึง การจดักิจกรรมการอบรม เล้ียงดู 
การจดัประสบการณ์การเรียนรู้ และการส่งเสริมพฒันาการเด็กให้พฒันาทั้งดา้นร่างกาย อารมณ์ 
สังคมและสติปัญญาตามวัย โดยการอบรมเล้ียงดู การจดัประสบการณ์การเรียนรู้ และส่งเสริม
พฒันาการเด็กเล็ก อายุ 2-5 ปี เป็นภารกิจส าคญัในการจดัการศึกษาศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน เพื่อให้เด็กเล็กไดรั้บการอบรมเล้ียงดู และไดรั้บการศึกษาเพื่อการพฒันาทั้ง
ดา้นร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคม และสติปัญญาตามวยั และความสามารถของเด็ก ศูนยพ์ฒันาเด็ก
เล็กควรมีการด าเนินการ ดงัน้ี 1) หลกัสูตรสถานศึกษาควรบูรณาการหลกัสูตรการศึกษาปฐมวยั 
พุทธศกัราช 2546 ให้สอดคลอ้งกบัสังคมวฒันธรรม และภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน และมาจากการส ารวจ
ความตอ้งการของบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งในทอ้งถ่ิน 2) คุณลกัษณะท่ีพึงประสงคแ์ละคุณลกัษณะตามวยั 
ของเด็กปฐมวยั ให้เป็นไปตามหลกัสูตรการจดัการศึกษาปฐมวยั พุทธศกัราช 2546 3) การจดั
ประสบการณ์  แนวทางการจดัประสบการณ์เด็กอายุ 2 ปี คือดูแลสุขภาพอนามยัและตอบสนอง
ความตอ้งการพื้นฐานทางร่างกายและจิตใจของเดก็ สร้างบรรยากาศของความรัก ความอบอุ่น ความ
ไวว้างใจ และความมัน่คงทางอารมณ์ จดัประสบการณ์ใหเ้ด็กไดเ้ลือก ลงมือกระท าและเรียนรู้จาก
ประสาทสัมผสัทั้งห้าและการเคล่ือนไหวผ่านการเล่น เปิดโอกาสให้เด็กมีปฏิสัมพนัธ์กบับุคคลท่ี
แวดลอ้มและส่ิงต่าง ๆ รอบตวัเด็กอยา่งหลากหลาย มีการสังเกตและติดตามการเจริญเติบโตและ
พฒันาการอยา่งต่อเน่ืองสม ่าเสมอ และให้ครอบครัว ชุมชน และสถานศึกษามีส่วนร่วมในการจดั
ประสบการณ์การเรียนรู้ใหก้บัเด็ก  ส าหรับแนวทางการจดัประสบการณ์ เด็กอาย ุ3-5 ปีดงัน้ี  จดั
ประสบการณ์การเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยให้เหมาะสมกับวุฒิภาวะและระดับ
พฒันาการ กระตุน้ให้เด็กเกิดการเรียนรู้ผ่านประสาทสัมผสัทั้งห้าและเกิดองคค์วามรู้ดว้ยตนเอง 
ส่งเสริมให้เด็กมีปฏิสัมพนัธ์กบับุคคลอ่ืนในบรรยากาศท่ีอบอุ่นมีความสุข เอ้ือต่อการเรียนรู้ มี
ปฏิสัมพนัธ์กบัส่ือและแหล่งการเรียนรู้ท่ีหลากหลายและอยู่ในบริบทของชุมชนนั้นๆ รวมทั้งน า
ชุมชนและผูป้กครองเขา้มามีส่วนร่วมในการจดัประสบการณ์ 4) การบริหารงานวิชาการและ
กิจกรรมตามหลกัสูตร แบ่งออกเป็น 10 ดา้น ดงัน้ี (1) ดา้นหลกัสูตร ตอ้งมีจดัท าหลกัสูตรศูนย์
พฒันาเด็กเล็ก มีการประเมินก่อนน าหลกัสูตรไปใช ้ประเมินระหว่างการด าเนินการใชห้ลกัสูตร 
และการประเมินหลงัการใชห้ลกัสูตร  เพื่อสรุปผลวา่หลกัสูตรท่ีจดัท าควรมีการปรับปรุงหรือพฒันา
ใหดี้ข้ึนอยา่งไร (2) ดา้นการจดัประสบการณ์/การจดักิจกรรมประจ าวนั ส าหรับเดก็อาย ุ2-3 ปี มีการ
ก าหนดระยะเวลาในการจดักิจกรรมแต่ละกิจกรรมให้เหมาะสมกบัวยัของเด็กและยืดหยุ่นไดต้าม
ความตอ้งการและความสนใจของเดก็ โดยบูรณาการกิจกรรมการเรียนรู้ผา่นการอบรมเล้ียงดูตามวิถี
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ชีวิตประจ าวนั และการเล่นของเด็กตามธรรมชาติท่ีเหมาะสมกบัวยั ไดแ้ก่ การฝึกสุขนิสัยและ
ลกัษณะนิสัยท่ีดี การใช้ประสาทสัมผสัทั้งห้า การเคล่ือนไหวและการทรงตวั การส่งเสริมด้าน
อารมณ์ จิตใจ การส่งเสริมทกัษะทางสงัคมฯ  ส าหรับเดก็อาย ุ3-5 ปี ไดแ้ก่ การพฒันากลา้มเน้ือใหญ่   
การพฒันากลา้มเน้ือเลก็  การพฒันาอารมณ์ จิตใจ และปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม  การพฒันาสังคม
นิสัย  การคิด  การพฒันาภาษา  การส่งเสริมจินตนาการและความคิดสร้างสรรค ์(3) ดา้นการเขียน
แผนการจดัประสบการณ์ การจดัประสบการณ์ในระดบัเด็กเลก็นั้นไม่สอนเป็นรายวิชา แต่จดัใน
รูปแบบกิจกรรมบูรณาการใหเ้ดก็เรียนรู้ผา่นการเล่น (4) ดา้นส่ือและนวตักรรมการจดัประสบการณ์
เรียนรู้ ส่ือเป็นตวักลางน าความรู้จากผูส้อนสู่เด็ก  ท าให้ส่ิงท่ีเขา้ใจยากกลายเป็นส่ิงท่ีเขา้ใจไดง่้าย  
เกิดการเรียนรู้และการคน้พบดว้ยตนเอง ควรใชส่ื้อท่ีเป็นของจริง ส่ือธรรมชาติ และส่ือภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ิน (5) ดา้นการวดัผลและประเมินผล ให้ครอบคลุมถึงการก าหนดนโยบายเก่ียวกบัการ
ประเมินผล  ส่งเสริมความสามารถให้ประเมินผลอย่างถูกตอ้ง ส าหรับวิธีการประเมินท่ีควรใชก้บั
เดก็อาย ุ2-5 ปี ไดแ้ก่ การสงัเกต การบนัทึกพฤติกรรมการสนทนา การสมัภาษณ์ การวิเคราะห์ขอ้มูล
ผลงาน  (6) ดา้นการนิเทศการศึกษา  การใหค้วามช่วยเหลือใหค้  าแนะน าปรึกษาทางวิชาการควรให้
มีความสอดคลอ้งกบัหลกัสูตรฯ และตอ้งปฏิเสธสม ่าเสมอและเป็นระบบ (7) ดา้นการวิจยัในชั้น
เรียน  เป็นงานวิจยัท่ีมุ่งพฒันากระบวนการจดักิจกรรมการเรียนรู้หรือพฒันาพฤติกรรมของผูเ้รียน
ใหมี้คุณภาพ โดยส่งเสริมใหค้รูท าวิจยัในชั้นเรียนอยา่งนอ้ยภาคเรียนละ 1 เร่ือง (8) ดา้นโภชนาการ  
ควรใชแ้นวทางการด าเนินงานโภชนาการในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กของกรมอนามยั คือ การจดัอาหาร
ส าหรับเดก็เลก็ และการเฝ้าระวงัการเจริญเติบโตของเด็ก เพื่อใหเ้ด็กไดรั้บอาหารตามวยัท่ีเหมาะสม
และเพียงพอ ส่งผลต่อการเจริญเติบโตของเด็กเป็นพื้นฐานของการมีสุขภาพท่ีดี มีพฒันาการ
เหมาะสม (9) ดา้นกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน (กิจกรรมวนัส าคญัต่างๆ/โครงการท่ีส่งเสริมผูเ้รียน) ไดแ้ก่ 
กิจกรรมวนัส าคญัต่างๆ เช่น วนัพ่อ วนัแม่ วนัเด็ก วนัส าคญัทางศาสนา ฯลฯ และโครงการต่างๆ ท่ี
บรรจุไวใ้นแผนพฒันาศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ (10) ดา้นการประเมินคุณภาพภายในศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็  
ให้ใชม้าตรฐานการศึกษาศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ท่ีกรมส่งเสริมการ
ปกครองทอ้งถ่ินก าหนด 

  5. ดา้นการมีส่วนร่วมและสนบัสนุนจากทุกภาคส่วน หมายถึง การส่งเสริมให้บุคคล 
ครอบครัว ชุมชน  หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบนัศาสนา สถานประกอบการและสถาบนั
อ่ืนๆ เขา้มามีส่วนร่วมในการพฒันาและจัดการศึกษาศูนย์พฒันาเด็กเล็กตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พุทธศกัราช 2542 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม พุทธศกัราช 2545 มาตรา 29 ก าหนดให้
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สถานศึกษาร่วมกบับุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินเอกชน 
องคก์รเอกชน องคก์รวิชาชีพ สถาบนัศาสนา สถานประกอบการ และสถาบนัสังคมอ่ืน ส่งเสริม
ความเขม้แขง็ของชุมชนโดยจดักระบวนการเรียนรู้ภายในชุมชน เพื่อให้ชุมชนมีการจดัการศึกษา
อบรม มีการแสวงหาความรู้ ขอ้มูล ข่าวสาร และรู้จกัเลือกสรรภูมิปัญญาและวิทยากรต่างๆ เพื่อ
พฒันาชุมชนให้สอดคลอ้งกบัสภาพปัญหาและความตอ้งการรวมทั้งหาวิธีการสนบัสนุนให้มีการ
แลกเปล่ียนประสบการณ์พฒันาระหว่างชุมชน  โดยสามารถมีส่วนร่วมในการด าเนินงานของศูนย์
พฒันาเด็กเลก็ ไดด้งัน้ี 1) ดา้นวิชาการ  ร่วมใหค้  าแนะน าปรึกษาการจดัท าหลกัสูตรสถานศึกษา 
โครงการพฒันาต่างๆ สนบัสนุนทรัพยากรในการท ากิจกรรม เช่น ศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานท่ี 
ภูมิปัญญาท้องถ่ิน  มีส่วนร่วมในการประเมินคุณภาพการจัดประสบการณ์การเรียนรู้และ
ประชาสัมพนัธ์การด าเนินงานของศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ 2) ดา้นอาคารสถานท่ี  ร่วมพฒันาปรับปรุง
อาคารสถานท่ี ส่ิงแวดลอ้มภายในและภายนอกอาคาร  ร่วมใหก้ารเฝ้าระวงัดูแลความปลอดภยัและ
ทรัพยสิ์นภาย  3) ดา้นงบประมาณ ร่วมระดมทรัพยากรสนบัสนุนการพฒันาอาคารสถานท่ี บุคลากร 
ส่ือ วสัดุ ครุภณัฑ ์และกิจกรรมศึกษาเรียนรู้นอกสถานท่ี 4) ดา้นบุคลากร ร่วมใหค้  าปรึกษาแนะน า 
ส่งเสริม สนับสนุน ในการด าเนินงานและการพฒันาบุคลากรศูนย์พฒันาเด็กเล็ก 5) ด้าน
ความสมัพนัธ์กบัชุมชน  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็จดักิจกรรมสัมพนัธ์กบัชุมชนได ้หรือไปร่วมกิจกรรมท่ี
ชุมชน หน่วยงาน องคก์รอ่ืนด าเนินการได ้ เช่น จดักิจกรรมเยีย่มบา้น จดักิจกรรมการแสดงของเด็ก
เขา้ร่วมในโอกาสต่างๆ จดันิทรรศการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ผลงานเด็ก และอ่ืนๆ ส าหรับการ
ใหบ้ริการของศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็แก่ชุมชน เช่น สามารถใหบ้ริการดา้นอาคารสถานท่ีแก่ชุมชน หรือ
ประชาชนภายในทอ้งถ่ิน ในการจดักิจกรรมต่างๆ ของชุมชน ให้บริการดา้นวสัดุครุภณัฑต่์าง ๆ 
ใหบ้ริการดา้นวิชาการ สารสนเทศหรือเป็นแหล่งเรียนรู้ใหก้บัพ่อแม่ ผูป้กครอง เยาวชน และชุมชน
ในการคน้ควา้ศึกษา หัวหน้าศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก หรือครูผูดู้แลเด็ก เป็นวิทยากรในการเผยแพร่
ความรู้ในการอบรมเล้ียงดูและพฒันาเด็กปฐมวยั หรือช่วยในการสนบัสนุนการสนบัสนุนวสัดุ ส่ือ
การเรียนการสอน อุปกรณ์ต่างๆ  การบริจาคเงินสนบัสนุนกิจกรรมต่างๆ การใหค้วามรู้โดยปราชญ์
ชาวบา้น ชุมชน หรือจากเจา้หนา้ท่ีจากหน่วยงานต่างๆ ใหก้ารสนบัสนุนแหล่งเรียนรู้ในชุมชน ให้
ขอ้มูลข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ เป็นตน้ 

  6. ดา้นส่งเสริมเครือข่ายการพฒันาเด็กปฐมวยั  หมายถึง ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก องคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน บุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งมีการร่วมมือกนัในลกัษณะเครือข่ายในระดบัทอ้งถ่ิน 
ระดบัอ าเภอ และระดบัภาค  เพื่อใหศู้นยพ์ฒันาเด็กเลก็ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน เป็นสถาน
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พฒันาเด็กปฐมวยัท่ีมีคุณภาพและไดม้าตรฐานในการอบรมเล้ียงดู จดัประสบการณ์และส่งเสริม
พฒันาการเรียนรู้แก่เดก็ปฐมวยัอยา่งครอบคลุม กวา้งขวาง เป็นพื้นฐานของการศึกษา เพื่อพฒันาคน
อยา่งมีคุณภาพ ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน และผูเ้ก่ียวขอ้งขององคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน จึงตอ้งส่งเสริมการสร้างเครือข่ายการพฒันาเด็กปฐมวยัทั้งในระดบัองคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน ระดบัอ าเภอ ระดบัจงัหวดั ระดบัภาค โดยมีวตัถุประสงคแ์ละแนวทางการด าเนินงาน 
ดงัน้ี 1) เพื่อใหศู้นยพ์ฒันาเดก็เลก็เป็นแหล่งแลกเปล่ียนเรียนรู้ทางดา้นการพฒันาเด็กปฐมวยั 2) เพื่อ
สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพฒันาศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ให้มีศกัยภาพในการพฒันาเด็กเลก็ 3) 
เพื่อเสริมสร้างความเขม้แขง็ในการปฏิบติังานดา้นพฒันาเด็กปฐมวยัระหว่างหวัหนา้ศูนยพ์ฒันาเด็ก
เลก็ ครูผูดู้แลเด็ก ผูช่้วยครูผูดู้แลเด็ก บริหาร และผูท่ี้เก่ียวขอ้งขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 4) 
เปิดโอกาสใหทุ้กภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพฒันาเดก็ปฐมวยั ส าหรับแนวทางปฏิบติังาน มีขั้นตอน
ดงัน้ี 1) องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ส่งเสริมสนบัสนุนการจดัประชุมหัวหนา้ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 
ครูผูดู้แลเดก็ ผูช่้วยครูผูดู้แลเด็ก ระหว่างองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน เพื่อก าหนดแผนความร่วมมือ
ในการด าเนินงานของศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ 2) จดัท าแผนงาน ปฏิทินงาน แนวทางการปฏิบติังานตาม
ก าหนดการ 3) ส่งแผนงานและปฏิทินงานให้ผูบ้ริหารองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินตน้สังกดั
พิจารณาเห็นชอบ 4) แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานเครือข่ายศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็  5) ด าเนินการ
ตามแผนงานและปฏิทินงานท่ีก าหนดไว ้ 6) สรุปและรายงานผลการด าเนินงานให้แก่องคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินตน้สงักดั 

จากการศึกษาสามารถสรุปไดว้่า มาตรฐานการด าเนินงานของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก สังกดั
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนทอ้งถ่ิน เนน้ให้ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็มีการบริหารจดัการศึกษาโดยเนน้
ให้มีการสร้างความร่วมมือจากทุกภาคส่วนท่ีเก่ียวขอ้งทั้งในและนอกพื้นท่ีเขา้มามีส่วนร่วมในการ
จดัการศึกษาทุกๆ ดา้น 

 2.1.6 มาตรฐานการศึกษาศูนย์พฒันาเด็กเลก็ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน (2556) ไดจ้ดัท ามาตรฐานการศึกษาศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็
สังกดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน เพื่อให้ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กใชเ้ป็นมาตรฐานในการประเมินการ
ด าเนินงานการจดัการศึกษา โดยเรียกว่า “มาตรฐานการศึกษา (ขั้นพฒันา) ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กของ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน” ประกอบดว้ยจ านวน 23 มาตรฐาน  94 ตวับ่งช้ี  ซ่ึงมีดงัต่อไปน้ี 
  มาตรฐานท่ี 1 ครู/ผูดู้แลเด็กมีคุณธรรมจริยธรรมมีวุฒิ/ ความรู้ความสามารถตรงกบั
งานท่ีรับผดิชอบหมัน่พฒันาตนเองมีครูและบุคลากรสนบัสนุนเพียงพอ มี 5 ตวับ่งช้ี ไดแ้ก่ 1) มี
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คุณธรรม จริยธรรมและการปฏิบติัตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู 2) ครู/ผูดู้แลเด็กมีวุฒิการศึกษาไม่ต ่า
กว่าระดบัปริญญาตรีทางการศึกษา 3) มีความมุ่งมัน่พฒันาตนเอง แสวงหาความรู้ เทคนิควิธีการ
สอนใหม่ๆ 4) มีจ านวนครู/ผูดู้แลเดก็ และบุคลากรสนบัสนุน เพียงพอ 5) มีปฏิสมัพนัธ์ท่ีดีกบัผูเ้รียน 
ผูป้กครอง และชุมชน 
  มาตรฐานท่ี 2 ครู/ผูดู้แลเด็กมีความสามารถในการจดัการประสบการณ์การเรียนรู้
อยา่งมีประสิทธิภาพและเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั มี 4 ตวับ่งช้ี ไดแ้ก่ มีความรู้ ความเขา้ใจหลกัการจดั
ประสบการณ์การเรียนรู้และหลกัสูตรการศึกษาปฐมวยั 2) ครู/ผูดู้แลเด็กมีความสามารถในการจดั
ประสบการณ์การเรียนรู้โดยเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั 3) ครู/ผูดู้แลเด็ก มีความสามารถในการผลิตส่ือ 
และใช้เทคโนโลยีในการพฒันาการเรียนรู้ของตนเองและผูเ้รียน 4) มีการประเมินพฒันาการท่ี
สอดคลอ้งกบัสภาพจริง เหมาะสมตามวยั  
  มาตรฐานท่ี 3 หัวหน้าศูนย์พฒันาเด็กเล็กมีคุณธรรมจริยธรรมมีภาวะผูน้ าและมี
ความสามารถในการบริหารจดัการ มี 4 ตวับ่งช้ี ไดแ้ก่ 1) มีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบติัตนตาม
จรรยาวิชาชีพการบริหารการศึกษา 2) มีความคิดริเร่ิม มีวิสัยทศัน์ และเป็นผูน้ าทางวิชาการ 3) 
หวัหนา้ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็มีความสามารถในการบริหารงานวิชาการและการจดัการ 4) หวัหนา้ศูนย์
พฒันาเดก็เลก็มีการบริหารงานอยา่งมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล ผูเ้ก่ียวขอ้งพึงพอใจ  

  มาตรฐานท่ี 4 ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็มีจ านวนผูเ้รียนและอายตุามเกณฑ ์มี 2 ตวับ่งช้ี ไดแ้ก่ 
1) มีอตัราส่วนจ านวนผูเ้รียนต่อห้องเรียนตามเกณฑท่ี์ก าหนด 2) ผูเ้รียนมีเกณฑอ์ายตุามมาตรฐาน
การด าเนินงานของศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็สงักดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  
  มาตรฐานท่ี 5 ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กมีทรัพยากร และสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้อยา่งมีประสิทธิภาพ มี 4 ตวับ่งช้ี  ไดแ้ก่ 1) มีอาคารเรียน อาคารประกอบ
ห้องเรียน ลานกิจกรรม สนามเด็กเล่น วสัดุ ครุภณัฑ ์เพียงพอ 2) มีการสนบัสนุนงบประมาณและ
ทรัพยากรเพื่อการจดัการศึกษา  3) ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ มีส่ือ เทคโนโลย ีสารสนเทศ และนวตักรรมท่ี
เหมาะสมต่อการจดัการศึกษา 4) ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็มีสภาพแวดลอ้ม พื้นท่ีสีเขียว และแหล่งเรียนรู้ท่ี
เอ้ือต่อการจดัการศึกษา   
  มาตรฐานท่ี 6 ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กมีการจดัองคก์ร โครงสร้าง ระบบการบริหารและ
พฒันาองคก์รอยา่งเป็นระบบและครบวงจร มี 3 ตวับ่งช้ี ไดแ้ก่ 1) ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็มีการจดัองคก์ร 
โครงสร้างและระบบการบริหารงานท่ีเหมาะสม 2) ศูนย์พฒันาเด็กเล็กมีการจัดระบบข้อมูล
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สารสนเทศอย่างครอบคลุมและทนัต่อการใช้งาน 3) พฒันาครู/ผูดู้แลเด็กและบุคลากรอย่างเป็น
ระบบและต่อเน่ือง  
  มาตรฐานท่ี 7 ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กจดัการศึกษาโดยใชศู้นยพ์ฒันาเด็กเล็กเป็นฐาน มี 5 
ตวับ่งช้ี ไดแ้ก่ 1) กระจายอ านาจการบริหารและการจดัการศึกษา 2) มีการบริหารเชิงกลยทุธ์และใช้
หลักการมีส่วนร่วม 3) มีคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กร่วมพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 4) 
บริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธ์ิของงานและเป้าหมายชดัเจน 5) การตรวจสอบและถ่วงดุลในการ
บริหารศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็  
  มาตรฐานท่ี 8 ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็มีการจดัท าหลกัสูตรและกระบวนการเรียนรู้ท่ีเนน้
ผูเ้รียนเป็นส าคญั มี 8 ตวับ่งช้ี ไดแ้ก่ 1) หลกัสูตรการศึกษาปฐมวยัเหมาะสมกบัผูเ้รียนและทอ้งถ่ิน  
2) การจดักิจกรรมอย่างหลากหลายตามความสนใจของผูเ้รียน 3) ส่งเสริมให้ครู/ผูดู้แลเด็ก จดัท า
แผนการจดัประสบการณ์ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั 4) ส่งเสริมพฒันานวตักรรมการจดัประสบการณ์
เรียนรู้และส่ือการเรียนการสอนท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ 5) มีแหล่งเรียนรู้และน าภูมิปัญญาทอ้งถ่ินมาใช้
ในการจดัประสบการณ์ 6) ส่งเสริมการศึกษา/วิจยัเพื่อพฒันาการจดัประสบการณ์ ติดตามผลและใช้
ผลเพื่อพฒันาผูเ้รียนให้เต็มตามศกัยภาพ 7) การบนัทึก การรายงานผลและการส่งต่อขอ้มูลของ
ผูเ้รียนอย่างเป็นระบบ 8) การนิเทศการจดัประสบการณ์การเรียนรู้และน าผลไปปรับปรุงอย่าง
สม ่าเสมอ  
  มาตรฐานท่ี 9 ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กมีการจดัโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมคุณภาพผูเ้รียน
อยา่งหลากหลาย มี 7 ตวับ่งช้ี ไดแ้ก่ 1)และพฒันาระบบดูแลช่วยเหลือผูเ้รียนอยา่งต่อเน่ือง 2) จดั
กิจกรรมส่งเสริมพฒันาการทางสมอง ตอบสนองความสนใจและส่งเสริมความคิดสร้างสรรคข์อง
ผูเ้รียน 3) จดักิจกรรมส่งเสริมและตอบสนองความสามารถพิเศษและความถนดัของผูเ้รียนให้เต็ม
ตามศกัยภาพ  4) จดักิจกรรมส่งเสริมค่านิยมท่ีดีงาม  5) จดักิจกรรมส่งเสริมความสามารถดา้นดนตรี 
ศิลปะและการเคล่ือนไหว 6) จดักิจกรรมสืบสาน วฒันธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาไทย อย่าง
สร้างสรรค ์ 7) จดักิจกรรมส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข  

  มาตรฐานท่ี 10 ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กมีการจดัสภาพแวดลอ้มและการบริการท่ีส่งเสริม
ใหผู้เ้รียนพฒันาตามธรรมชาติและเตม็ตามศกัยภาพ มี 5 ตวับ่งช้ี ไดแ้ก่ 1) จดัสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือ
ต่อการจดัการเรียนรู้ มีอาคารสถานท่ีเหมาะสม 2) มีการส่งเสริมสุขภาพอนามยัและความปลอดภยั
ของผูเ้รียน 3) ให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศทุกรูปแบบท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ดว้ยตนเองและการ
เรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 4) จดัห้องเรียน ห้องพิเศษ พื้นท่ีสีเขียว สนามเด็กเล่นและส่ิงอ านวยความ
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สะดวกเพียงพอให้อยู่ในสภาพใชก้ารไดดี้  5) มีและใชแ้หล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินทั้งในและ
นอกศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็  

  มาตรฐานท่ี 11 ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กมีความร่วมมือระหว่างบา้น องค์กรทางศาสนา 
สถาบนัการศึกษา องคก์รภาครัฐและเอกชน เพื่อพฒันาวิถีการเรียนรู้ในชุมชน มี 2 ตวับ่งช้ี ไดแ้ก่ 1) 
ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็เป็นแหล่งเรียนรู้และบริการชุมชน 2) มีการจดักิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกนั  

  มาตรฐานท่ี 12 ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กมีการจดัระบบประกนัคุณภาพภายในศูนยพ์ฒันา
เด็กอย่างต่อเน่ืองตามระบบวงจรคุณภาพ PDCA มี 5 ตวับ่งช้ี ไดแ้ก่ 1) จดัระบบบริหารและ
สารสนเทศของศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ 2) จดัท าแผนพฒันาคุณภาพการศึกษาของศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็โดย
เนน้จุดเด่นท่ีสะทอ้นถึงความเป็นอตัลกัษณ์ของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 3) ด าเนินงานตามแผนพฒันา
คุณภาพการศึกษา 4) ประเมินคุณภาพการศึกษา 5) จดัท ารายงานคุณภาพการศึกษาประจ าปีเสนอ
หน่วยงานตน้สงักดัและสาธารณชน  

  มาตรฐานท่ี 13 ผูเ้รียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึงประสงค ์มี 9 ตวับ่งช้ี  
ไดแ้ก่ 1) มีความขยนั 2) มีความประหยดั 3) มีความซ่ือสัตยแ์ละกตญัํู 4) มีวินยั 5) ความสุภาพ 6) 
มีความสะอาด 7) มีความสามคัคี 8) มีน ้ าใจ 9) มีวฒันธรรมและความเป็นไทย  

  มาตรฐานท่ี 14 ผูเ้รียนมีจิตส านึกในการอนุรักษ์ และพฒันาส่ิงแวดล้อมร่วมกับ
ผูป้กครอง และชุมชน มี 2 ตวับ่งช้ี  ไดแ้ก่  1) ตระหนัก รู้คุณค่าของส่ิงแวดล้อม 2) มีส่วนร่วม
พฒันากิจกรรม/โครงการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มทั้งในและนอกศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็   

  มาตรฐานท่ี 15 ผูเ้รียนมีทกัษะในการปฏิบติักิจกรรม สามารถปฏิบติั กิจกรรมร่วมกบั
ผูอ่ื้นได ้และมีเจตคติต่ออาชีพสุจริต มี 4 ตวับ่งช้ี ไดแ้ก่ 1) สนใจและปฏิบติักิจกรรม 2) ปฏิบติั
กิจกรรมส าเร็จและภูมิใจในผลงาน 3) เล่นและปฏิบติักิจกรรมร่วมกบัผูอ่ื้นได ้4) มีเจตคติท่ีดีต่อ
อาชีพสุจริต  

  มาตรฐานท่ี 16 ผูเ้รียนมีทกัษะ ดา้นการคิด การใชภ้าษา การสังเกต การจ าแนก การ
เปรียบเทียบ และแกปั้ญหาไดเ้หมาะสมกบัวยั มี 3 ตวับ่งช้ี ไดแ้ก่ 1) สามารถบอกความเก่ียวขอ้งกบั
ส่ิงต่างๆ ท่ีเกิดจากการเรียนรู้ 2) แก้ปัญหาได้เหมาะสมกับวยั 3) มีจินตนาการ ความคิดริเร่ิม
สร้างสรรค ์ 

  มาตรฐานท่ี 17 ผูเ้รียนมีความรู้และทกัษะท่ีจ าเป็นตามหลกัสูตรการศึกษาปฐมวยั/
แผนการจดัประสบการณ์เรียนรู้ มี 4 ตวับ่งช้ี ไดแ้ก่ 1) มีทกัษะในการใชก้ลา้มเน้ือใหญ่ กลา้มเน้ือ
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เลก็ 2) มีทกัษะในการใชป้ระสาทสัมผสัทั้งห้า 3) มีทกัษะในการส่ือสารท่ีเหมาะสมกบัวยั 4) มีเจต
คติท่ีดีต่ออาชีพสุจริต  

  มาตรฐานท่ี 18 ผูเ้รียนมีทกัษะในการแสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง รักการเรียนรู้และ
พฒันาตนเองอยา่งต่อเน่ือง มี 2 ตวับ่งช้ี ไดแ้ก่ 1) มีความสนใจใฝ่รู้ รักการอ่าน และรู้จกัตั้งค  าถาม 2) 
มีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้ส่ิงต่างๆ รอบตวัและสนุกกบัการเรียนรู้  

  มาตรฐานท่ี 19 ผูเ้รียนมีสุขนิสัย สุขภาพกายและจิตใจท่ีดี มี 4 ตวับ่งช้ี ไดแ้ก่ 1) มีสุข
นิสัยในการดูแลสุขภาพ และป้องกนัตนเองไม่ให้เกิดอุบติัเหตุ 2) มีน ้ าหนกั ส่วนสูง สุขภาพอนามยั 
และพฒันาการทางดา้นร่างกายตามวยั 3) มีความมัน่ใจ กลา้แสดงออกอย่างเหมาะสมตามวยั 4) มี
มนุษยสมัพนัธ์ท่ีดีต่อเพื่อน ครู และผูอ่ื้น  

  มาตรฐานท่ี 20 ผูเ้รียนมีสุนทรียภาพและลกัษณะนิสัย ด้านศิลปะ ดนตรี และการ
เคล่ือนไหว มี 3 ตวับ่งช้ี ไดแ้ก่ 1) สนใจและร่วมกิจกรรมดา้นศิลปะ 2) สนใจ และร่วมกิจกรรมดา้น
ดนตรี และการเคล่ือนไหว 3) สนใจ และร่วมกิจกรรมการออกก าลงักาย  

  มาตรฐานท่ี 21 ผูเ้รียนปฏิบติัตนตามระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษัตริยท์รง
เป็นประมุข เป็นสมาชิกท่ีดีของครอบครัว ชุมชน และสังคม มี 3 ตวับ่งช้ี ไดแ้ก่ 1) เคารพและ
เทิดทูนสถาบนัชาติ ศาสนา พระมหากษตัริย ์2) สามารถปรับตวัเขา้กบัสังคมไดอ้ยา่งเหมาะสมตาม
วยั 3) รู้จกัทอ้งถ่ินของตน  

  มาตรฐานท่ี 22 หัวหน้าศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก ครู ผูดู้แลเด็ก และผูเ้รียนมีคุณภาพเป็นท่ี
ยอมรับของผูป้กครองและชุมชน มี 2 ตวับ่งช้ี ไดแ้ก่ 1) ผูป้กครองและชุมชนมีความพึงพอใจ
คุณภาพของผูเ้รียน 2) ผูป้กครองและชุมชนมีความพึงพอใจในความประพฤติ การปฏิบติัตนให้
ค  าปรึกษาแนะน า ช่วยเหลือดา้นอ่ืนๆ ของหวัหนา้ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็/ครู/ผูดู้แลเดก็  
  มาตรฐานท่ี 23 ผูป้กครองและชุมชนใหก้ารยอมรับศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ และมีส่วนร่วม
สนบัสนุนในการพฒันาการศึกษา มี 2 ตวับ่งช้ี ไดแ้ก่ 1) ผูป้กครองและชุมชนให้การยอมรับศูนย์
พฒันาเดก็เลก็ 2) ผูป้กครองและชุมชน มีส่วนร่วมสนบัสนุนในการจดัและพฒันาการศึกษา 

 ลกัษณะการจดัการศึกษาศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กได้มาจากแนวคิดเก่ียวกับการพฒันาเด็ก 
แนวคิดเก่ียวกบัการเรียนรู้ แนวคิดเก่ียวกบัการเล่น และแนวคิดเก่ียวกบัสงัคมและวฒันธรรม นัน่คือ
การจดัการศึกษาศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กตอ้งให้ความสนใจดา้นการพฒันาเด็กทั้งดา้นร่างกาย อารมณ์ 
สังคม สติปัญญา ท่ีอาศยัการเรียนรู้ผา่นการเล่นและจดัให้เหมาะสมกบัสภาพสังคมและวฒันธรรม 
โดยการจดัการศึกษาจะมีมาตรฐานการศึกษาศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ ท่ีใชเ้ป็นขอ้ก าหนดและแนวทางใน
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การส่งเสริม ก ากบัดูแล ตรวจสอบ ประเมินผล และเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาของศูนย์
พฒันาเด็กเลก็ ซ่ึงจะส่งผลใหศู้นยพ์ฒันาเด็กเลก็จดัการศึกษาอยา่งมีคุณภาพเกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
ผูเ้รียน 

การยกระดบัมาตรฐานการศึกษาของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กต าบลหนองแวง อ าเภอพระยืน 
จงัหวดัขอนแก่น จะใชม้าตรฐานของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนทอ้งถ่ิน กระทรวงมหาดไทย 
เน่ืองจากว่าศูนยพ์ฒันาเด็กต าบลหนองแวง ซ่ึงเป็นพื้นท่ีด าเนินการวิจยันั้นสังกดักรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน กระทรวงมหาดไทย 

 2.1.7 สภาพและปัญหาการด าเนินการจัดการศึกษาศูนย์พฒันาเด็กเลก็ 
 อริศรา เลก็สรรเสริญ (2554) ท าการวิจยัเร่ือง การบริหารจดัการศึกษาปฐมวยัขององคก์ร

ปกครองส่วนทอ้งถ่ินในประเทศไทย, สรนนัท ์นามมูลตรี ส าเร็จ ยรุชยั และวิโรจน์ มุทุกนัต ์ท าการ
วิจยัเร่ือง การบริหารจดัการศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน อ าเภอหนองเรือ 
จงัหวดัขอนแก่น, ปรัศญาภรณ์ วดัพ่วงแกว้และชยตุ วิจิตรสุนทร (2558) ท าการศึกษาเร่ือง แนวทาง
พฒันาการบริหารศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาลต าบลคลองแม่ลาย  อ าเภอเมือง จงัหวดัก าแพงเพชร, 
ปวนัรัตน์ สุขเนตรและสาธร ทรัพยร์วงทอง (2558) ท าการวิจยัเร่ือง แนวทางการบริหารงานศูนย์
พฒันาเด็กเล็กขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตอ าภอโพธ์ิประทบัชา้ง จงัหวดัพิจิตร, ศิริ
จรรยา เช้ือปิงและสมชาย บุญศิริเภสัช (2558) ท าการวิจยัเร่ือง การจดัการศึกษาในศูนยพ์ฒันาเด็ก
เลก็ สังกดัเทศบาลต าบลเมืองยาว  อ าเภอหา้งฉตัร จงัหวดัล าปาง,ทนงศกัด์ิ ปักโคทานงัและจีรวฒัน์ 
เจริญสุข (2557) ท าการวิจยัเร่ือง  การบริหารจดัการศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ สังกดัองคก์ารบริหารส่วน
ต าบลแกด า อ าเภอแกด า จงัหวดัมหาสารคาม, สุดารัตน์ สอดเสน สงวน ทรงวิวฒัน์และประสิทธ์ิ 
สุวรรณรักษ์ (2557) ท าการวิจัยเร่ือง ปัญหาในการด าเนินงานศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ในเขตอ าเภอบา้นกรวด จงัหวดับุรีรัมย,์ มณัฑนา หริกจนัทร์  ฐิติพร พิชญกุล 
และอรสา โกศลานนัทกุล (2552) ท าการวิจยัเร่ือง ปัญหาการด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษา
ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กขององคก์ารบริหารต าบล จงัหวดัปทุมธานี, ประเสริฐ บุญมี (2554) ท าการวิจยั
เร่ือง ปัญหาการบริหารงานศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็สงักดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตอ าเภอชุมพล
บุรี จงัหวดัสุรินทร์, องัคณา จนัทร์หนองหวา้และเกริกไกร แกว้ลว้น (2557) ท าการวิจยัเร่ือง สภาพ
และปัญหาการบริหารงานศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็สังกดัเทศบาลจงัหวดัอุบลราชธานี จากผลการวิจยัเม่ือ
วิเคราะห์แลว้พบว่าส่วนใหญ่พบว่าสภาพการด าเนินงานการจดัการศึกษาของศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ใน
แต่ละดา้น ดงัน้ี 
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  ดา้นการบริหารการจดัการ พบว่า ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็มีการจดัหาส่ือ วสัดุ อุปกรณ์การ
เรียนการสอน มีบริการขอ้มูลและสารสนเทศ มีการจดัโครงสร้างการบริหารงานในศูนยพ์ฒันาเด็ก
เล็ก มีการก าหนดให้การบริหารงานค านึงถึงหลกัธรรมาภิบาล องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีการ
จดัสรรงบประมาณเพื่อส่งเสริมการจดัการเรียนการสอนใหก้บัศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ เก่ียวกบักิจกรรม
ต่างๆ รวมทั้ง อาหารเสริม(นม) อาหารกลางวนันักเรียน โดยองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินเป็นผู ้
ด  าเนินจดัซ้ือจดัจา้งให้เป็นส่วนมาก ส่วนงานธุรการนั้นยงัไม่มีการด าเนินการมากเท่าใดนัก
เน่ืองจากไม่มีบุคลากรเพียงพอ จึงเป็นหน่วยงานตน้สังกดัท่ีด าเนินการดา้นธุรการและการเก็บ
เอกสาร ผูบ้ริหารทอ้งถ่ินส่วนมากก็ยงัไม่มีความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบัการจดัการศึกษาอีกทั้งไม่ให้
ความสนใจการจดัการศึกษาศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ 

  ดา้นบุคลากร พบวา่ โดยส่วนมากศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็มีครูผูดู้แลเด็กท่ีจบดา้นการศึกษา
ปฐมวยั  มีจ  านวนค่อนขา้งเพียงพอกบัการดูแลนักเรียน ไดรั้บค่าตอบแทนและค่าจา้งเป็นไปตาม
เกณฑ์ และได้รับการส่งเสริมให้มีการพฒันาตนเองโดยการศึกษาต่อ การอบรม สัมมนาหรือ
การศึกษาดูงาน แต่จะไม่มีอ านาจหน้าท่ีในการพิจารณาเล่ือนขั้น เล่ือนระดับ รวมทั้ งไม่ได้ท า
เก่ียวกบัเอกสารแต่เป็นหนา้ท่ีของหน่วยงานตน้สงักดัด าเนินการให ้

  ดา้นอาคารสถานท่ี ส่ิงแวดลอ้มและความปลอดภยั พบว่าศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กมีการ
อาคารสถานท่ีท่ีถ่ายโอนมาจากหน่วยงานอ่ืน อาทิ กรมการพฒันาชุมชน ศูนยว์ดั รวมทั้งบางแห่ง
เป็นศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ท่ีองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินจดัตั้งข้ึนเอง ซ่ึงหากเป็นสถานท่ีท่ีถ่ายโอนมา
จากหน่วยงานอ่ืนนั้น ค่อนขา้งจะเก่า ทรุดโทรมเน่ืองจากใชง้านมานานและคบัแคบ ห้องน ้ าจะไม่
เหมาะสมกบัผูเ้รียนและไม่เพียงพอ ส่วนท่ีจดัตั้งข้ึนเองนั้นมีความใหม่ ทนัสมยั และเหมาะสมแก่
การใชง้านมากกว่า โดยส่วนมากศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็จะให้ความใส่ใจดา้นความมัน่คง แขง็แรงของ
ตวัอาคารมากกว่าการจัดสภาพแวดลอ้มท่ีเป็นธรรมชาติ และเน้นความพอเพียงของห้องเรียน 
ห้องครัว ห้องน ้ าห้องส้วมเป็นหลกั บางแห่งมีสนามเด็กเล่นและเคร่ืองเล่นส าหรับเด็กแต่เม่ือเทียบ
ปริมาณเคร่ืองเล่นกบัผูเ้รียนแลว้จะไม่เพียงพอ บางแห่งเคร่ืองเล่นท าจากเหลก็ มีความเก่า ช ารุด ผุ
พงั เป็นสนิม ซ่ึงก่อใหเ้กิดการบาดเจบ็และเป็นอนัตรายต่อผูเ้รียน แต่ก็ไม่สามารท้ิงไดเ้น่ืองจากหาก
ท้ิงแลว้จะไม่มีเคร่ืองเล่นใหแ้ก่ผูเ้รียน 

  ดา้นวิชาการและกิจกรรมตามหลกัสูตร พบว่า โดยศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กมีการจดัท า
หลกัสูตรสถานศึกษา การจดัท าแผนพฒันาการศึกษา มีการด าเนินงานเก่ียวกบัการจดัการเรียนการ
สอนท่ีหลากหลาย ส่งเสริมกิจกรรมนนัทนาการ การออกก าลงักาย ส่งเสริมให้นักเรียนไดรั้บการ
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พฒันาทั้งดา้นร่างกาย อารมณ์สังคม และสติปัญญา มีการจดัหาส่ือ วสัดุ อุปกรณ์และนวตักรรมท่ีมี
คุณภาพ รวมทั้งมีการจดัการเรียนการสอนท่ีบูรณการภูมิปัญญาทอ้งถ่ินและแหล่งเรียนรู้ในชุมชน 
เพื่อใชใ้นการจดัการเรียนการสอน   

  ดา้นการมีส่วนร่วมและการสนบัสนุนจากทุกภาคส่วนศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กมีการสร้าง
ความร่วมมือในการจัดการศึกษาโดยมีการดึงผูป้กครอง ผูน้ าชุมชน อสม.หรือหน่วยงานอ่ืนๆ 
มาร่วมในการจดัการศึกษา มีการประชุมแต่ไม่บ่อยและไม่ต่อเน่ือง โดยส่วนมากในปีการศึกษามี
การประชุมเพียง 1-2 คร้ังเท่านั้นซ่ึงไม่ก่อใหเ้กิดการพฒันา 

  ดา้นส่งเสริมเครือข่ายการพฒันาเด็กปฐมวยั  พบว่า ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็มีกระบวนการ
ในการสร้างระบบเครือข่ายของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กระหว่างศูนยฯ์กบัผูป้กครอง ชุมชน โดยมีความ
ร่วมมือกนัในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการส่งเสริมการจดัการศึกษาศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ 

 ปัญหาการจัดการศึกษาของศูนย์พฒันาเด็กเลก็ 
 จากผลการวิจยัพบว่าปัญหาการด าเนินงานการจดัการศึกษาของศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ในแต่

ละดา้น ดงัน้ี 
  ดา้นบริหารจดัการศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก พบว่า ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กไม่มีนโยบายทาง

การศึกษาท่ีชดัเจนไม่มีการจดัท าแผนพฒันาการศึกษาท่ีเป็นแนวทางปฏิบติัในการพฒันาการศึกษา
ของศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ รวมทั้งโครงสร้างการบริหารของศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ก็ยงัไม่ชดัเจน บางแห่ง
ไม่มีโครงสร้างการบริหารงาน และเน่ืองจากบางศูนยฯ์ มีผูดู้แลเด็ก 2-3 คน ท าใหก้ารบริหารจดัการ
งานดา้นต่างๆ ยิ่งล าบากและภาระงานค่อนขา้งมาก ส่วนงบประมาณท่ีศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กไดรั้บไม่
เพียงพอกับการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพได้ และศูนย์พฒันาเด็กเล็กไม่ได้มีการบริหาร
งบประมาณด้วยตนเองท าให้การสรรหาวสัดุ ส่ือการเรียนการสอน และอ่ืนๆไม่ตรงตามความ
ต้องการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไม่สอดคล้องกับความต้องการท่ีแท้จริง รวมทั้ งการจัดสรร
งบประมาณและการเบิกจ่ายท่ีล่าชา้ ท าให้การบริหารดา้นงบประมาณไม่เกิดประสิทธิภาพในการ
บริหาร บางองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีงบประมาณจ ากดั ท าให้ไม่สนใจการพฒันาการศึกษาจะ
เนน้หนกัทางโครงสร้างพื้นฐานมากกว่า ผูบ้ริหารองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินไม่มีการก ากบัดูแล
ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็โดยก าหนดนโยบาย ยทุธศาสตร์ ทิศทางในการพฒันา สนบัสนุนงบประมาณ 
พฒันาคุณภาพครู ส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ ระดมทรัพยากร และก ากบัดูแลการด าเนินงานของศูนย์
พฒันาเดก็เลก็ใหเ้ป็นไปอยา่งมีคุณภาพ 



47 
 

 
 

  ดา้นบุคลากร พบว่า ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กบางแห่งบุคลากรยงัไม่มีวุฒิทางการศึกษา 
จ านวนครูไม่เพียงพอต่อจ านวนนกัเรียน  ครูและผูดู้แลเด็กไม่ไดรั้บการส่งเสริมใหรั้บการฝึกอบรม
และพฒันาในหลกัสูตรท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งต่อเน่ือง ท าใหค้รูและผูดู้แลเด็กมีความรู้ ความเขา้ใจ ในการ
จดัท าแผนการสอน รวมทั้งการขาดขวญัและก าลงัใจในการปฏิบติังานเน่ืองจากผูบ้ริหารไม่ให้
ความส าคญักบับุคลากรของศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็  

  ดา้นอาคารสถานท่ี ส่ิงแวดลอ้มและความปลอดภยั พบว่า สภาพอาคาร สถานท่ีท่ีถ่าย
โอนจากหน่วยงานอ่ืนนั้น ค่อนขา้งเก่า ทรุดโทรม คบัแคบและไม่เพียงพอ เช่น ขาดห้องพยาบาล  
ห้องน ้ าห้องส้วมไม่เพียงพอ ไม่มีโรงอาหาร เก้าอ้ีไม่เพียงพอ ช ารุดและไม่ได้มีการปรับปรุง
ซ่อมแซมหรือพฒันาให้ดีข้ึน บางแห่งไม่มีร้ัวท่ีมัง่คงแขง็แรง ท าให้เกิดความเส่ียงในการดูแลเด็ก
เล็ก รวมทั้งบางแห่งไม่มีการพฒันาในดา้นการจดับรรยากาศการเรียนรู้ ไม่มีมุมการเรียนรู้ แหล่ง
เรียนรู้ภายในศูนยฯ์ และไม่มีมาตรการดูแลความปลอดภยัใหแ้ก่ผูเ้รียน เช่น ไม่มีถงัดบัเพลิง ไม่มีตู ้
ยาและยา ไม่มีแผนซกัซอ้มป้องกนัภยัต่างๆ เป็นตน้ 

  ดา้นวิชาการและกิจกรรมตามหลกัสูตร พบว่า มีปัญหาเก่ียวกบัความไม่ชดัเจนของ
หลกัสูตรสถานศึกษาท่ีไม่ตรงกบัความตอ้งการของทอ้งถ่ิน การขาดแคลนส่ือการเรียนการสอนท่ี
จ าเป็นท่ีไม่เพียงพอกบัจ านวนผูเ้รียน ไม่มีการติดตาม นิเทศ แนะน า และช่วยเหลือดา้นวิชาการจาก
หน่วยงานตน้สังกดั รวมทั้งชุมชน/หน่วยงานอ่ืนๆ ไม่มีส่วนร่วมในการประเมินคุณภาพการจดั
การศึกษาของศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ 

  ดา้นการมีส่วนร่วม การสนบัสนุนจากทุกภาคส่วน พบว่า ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็มีการดึง
ผูป้กครองนักเรียนมาร่วมท ากิจกรรมต่างๆ แต่ไม่มีความร่วมมือจากผูน้ าชุมชน หน่วยงานหรือ
องคก์รในชุมชนในการจดัการศึกษาและไม่ต่อเน่ือง รวมทั้งคนหรือหน่วยงานในชุมชนเองก็ไม่ค่อย
ใหค้วามส าคญักบัการจดัการศึกษาศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็มากเท่าใดนกั 

ดา้นการส่งเสริมเครือข่ายการพฒันาเดก็ปฐมวยั พบวา่ ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็และชุมชนยงัขาด
กระบวนการในการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของศูนยฯ์โดยไม่มีความร่วมมือของภาค
ประชาชน ผูท้รงคุณวฒิุและผูแ้ทนจากหน่วยงานภาครัฐอยา่งต่อเน่ือง  

 จากท่ีกล่าววา่นั้น ผูว้ิจยัไดว้ิเคราะห์และสงัเคราะห์ปัญหาการจดัการศึกษาศูนยพ์ฒันาเด็ก
เลก็ จากผลการวิจยัของบุคคลต่างๆ ซ่ึงประกอบดว้ย 1) อริศรา  เลก็สรรเสริญ  2)สรนนัท ์นามมูล
ตรี  ส าเร็จ ยรุชยั และวิโรจน์ มุทุกนัต ์3)ปรัศญาภรณ์ วดัพ่วงแกว้และชยตุ วิจิตรสุนทร 4)ปวนัรัตน์ 
สุขเนตรและสาธร ทรัพยร์วงทอง 5)ศิริจรรยา เช้ือปิงและสมชาย บุญศิริเภสัช 6)ทนงศกัด์ิ ปักโค
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ทานงัและจีรวฒัน์ เจริญสุข 7) สุดารัตน์ สอดเสน สงวน ทรงวิวฒัน์และประสิทธ์ิ สุวรรณรักษ ์8) 
มณัฑนา หริกจนัทร์ ฐิติพร พิชญกุล และอรสา โกศลานนัทกุล 8)ประเสริฐ บุญมีและ 9)องัคณา 
จนัทร์หนองหวา้และเกริกไกร แกว้ลว้น  โดยคดัเลือกมาเฉพาะดา้นท่ีเป็นปัญหาท่ีมากท่ีสุด จ านวน 
3 ล าดบัแรก ซ่ึงสามารถสรุปไดด้งัตาราง 

ตารางที่ 2.1 สรุปปัญหาการจดัการศึกษาศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ 

ด้าน/คนที ่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 สรุป 
1. การบริหารจดัการ          5 
2. ดา้นบุคลากร          6 
3. ดา้นอาคาร สถานท่ีส่ิงแวดลอ้มและ
ความปลอดภยั 

         5 

4. ด้านวิชาการและกิจกรรมตาม
หลกัสูตร   

         5 

5. ดา้นการมีส่วนร่วมและสนบัสนุน
จากทุกภาคส่วน 

         4 

6. ดา้นการส่งเสริมเครือข่ายการพฒันา
เดก็ปฐมวยั 

         2 

 จากตารางสรุปไดว้า่ จากผลการวิจยัท่ีน ามาเสนอพบวา่ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็จะมีปัญหามาก
ท่ีสุด คือ ดา้นบุคลากร รองลงมา คือดา้นการบริหารจดัการ ดา้นอาคาร สถานท่ีส่ิงแวดลอ้มและ
ความปลอดภยั  ดา้นวิชาการและกิจกรรมตามหลกัสูตร และดา้นท่ีมีปัญหาน้อยท่ีสุดคือดา้นการ
ส่งเสริมเครือข่ายการพฒันาเดก็ปฐมวยั 

 2.1.8 แนวทางการจัดการศึกษาศูนย์พฒันาเด็กเลก็ 
 ผูว้ิจยัจะน าเสนอแนวคิดเก่ียวกบัแนวทางในการจดัการศึกษาเด็กปฐมวยัของนกัวิชาการ 

หรือแนวคิดการจัดการศึกษาปฐมวยัของประเทศต่างๆ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการน าไปพูดคุย
แลกเปล่ียนกบัความรู้ดา้นประสบการณ์ของผูร่้วมวิจยัในการพฒันาหรือยกระดบัการจดัการศึกษา
ปฐมวยัของศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ มีรายละเอียดดงัน้ี 
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  1) การจัดการศึกษาส าหรับเด็กปฐมวัย ตามแนวคิดของ บังอร เทพเทียน  และ  ปิย
ฉัตร  ตระกลูวงษ์    

   บงัอร เทพเทียน และปิยฉตัร  ตระกลูวงษ ์(2550) ไดก้ล่าวว่าการพฒันาเด็กปฐมวยั
ท่ีดี เร่ิมตน้จากในครอบครัว เด็กจะเติบโตมีคุณภาพชีวิตและบุคลิกภาพเช่นไร จะเป็นคนดีมุ่ง
ประโยชน์แก่สังคม หรือจะเป็นคนด้อยสมรรถภาพ สร้างปัญหาแก่ตนเองและสังคมส่วนหน่ึง
ยอ่มข้ึนอยูก่บัสภาพครอบครัวและวิธีอบรมเล้ียงดูจากบุคคลในครอบครัวเป็นส าคญั ดงันั้นบทบาท
ท่ีส าคญัประการหน่ึงของรัฐคือการให้ความรู้กบับุคคลในครอบครัวเก่ียวกบัพฒันาการเด็กและ
พยายามใหเ้ด็กทุกคนไดอ้าศยัอยูก่บัครอบครัวของตนหรืออาศยัอยูใ่นส่ิงแวดลอ้มท่ีมีลกัษณะคลา้ย
ครอบครัวมากท่ีสุดโดยรัฐควรก าหนดแนวนโยบาย  ดงัต่อไปน้ี 

  (1) พฒันารูปแบบสวสัดิการครอบครัวและเด็กปฐมวยั ใหมี้ความหลากหลาย และ
สอดคลอ้งกบัสภาพความเป็นอยูแ่ละวิถีทางการด าเนินชีวิตของครอบครัวในยคุปัจจุบนั เช่น มีการ
ก าหนดมาตรฐานศูนยเ์ด็กจดับริการแบบให้เปล่า หรือท่ีตอ้งเสียค่าใชจ่้ายต ่าดา้นการศึกษา เพื่อการ
เตรียมตวัเป็นพ่อแม่ โภชนาการและการอนามยั การดูแลตนเองก่อนและหลงัคลอด การให้ก าเนิด
บุตรการวางแผนครอบครัว ใหบ้ริการรักษาดา้นอารมณ์และจิตใจของครอบครัว เป็นตน้ 

  (2) จดัการศึกษาปฐมวยัในหลากหลายรูปแบบ เพื่อตอบสนองความตอ้งการของ
ครอบครัว 

  (3) ส่งเสริมให้ผูป้กครองและครอบครัวมีส่วนร่วมในการเรียนการสอนและ
กิจกรรมของโรงเรียน/ศูนยพ์ฒันาเด็กปฐมวยั รวมตลอดถึงการเป็นคณะกรรมการบริหารโรงเรียน/
ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ 

  (4) ส่งเสริมให้องคก์รเอกชนและธุรกิจก าหนดเวลาท่ียืดหยุน่ส าหรับผูท่ี้ตอ้งท า
หนา้ท่ีพอ่แม่ 

  (5) จดัสวสัดิการเพื่อช่วยใหค้รอบครัวท่ีมีพอ่หรือแม่คนเดียว สามารถอบรมเล้ียงดู
เดก็ปฐมวยัใหเ้ติบโตอยา่งสมบูรณ์ทั้งดา้นร่างกายและจิตใจ 

 การจดัการศึกษาส าหรับเด็กปฐมวยั ตามแนวคิดของบงัอร เทพเทียน และปิยฉัตร  
ตระกูลวงษ์ นั้นจะเน้นและให้ความส าคญัในดา้นครอบครัว โดยการส่งเสริมให้ครอบรัวมีความ
พร้อมในการท่ีจะเล้ียงดู อบรมใหเ้ดก็เติบโตสมบูรณ์ทั้งดา้นร่างกายและจิตใจ 

 2) การจัดการศึกษาส าหรับเด็กปฐมวัย ตามแนวคดิของ วรีะยา วงษาพรหม 
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  วีระยา วงษาพรหม (2550) ไดก้ล่าวว่า การเล่นกบัเด็กเป็นส่ิงท่ีคู่กนั เป็นส่ิงท่ีเกิดข้ึน
เองโดยธรรมชาติ เป็นสัญชาติญาณของมนุษย ์เกิดข้ึนดว้ยความสมคัรใจ เป็นกิจกรรมท่ีให้ความ
สนุกสนานแก่เด็ก และยงัท าให้เด็กไดเ้รียนรู้ธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มรอบตวั ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีจะช่วย
เพิ่มพูนประสบการณ์และความรู้ให้แก่เด็ก โดยประสบการณ์ท่ีเด็กไดจ้ากการเล่นจะน าไปสู่การ
รับผิดชอบต่อตนเอง ผูอ่ื้น และช่วยให้เด็กสามารถปรับตวัให้เขา้กับสังคมและผูอ่ื้นได้อย่างมี
ความสุข ดังนั้ นการเล่นจึงเป็นหัวใจส าคญัส าหรับการพฒันาความสามารถด้านต่างๆ ของเด็ก   
ลกัษณะการเล่นท่ีเป็นส่งเสริมพฒันาการของเดก็ ไดแ้ก่ 

(1) จดัส่ิงแวดลอ้ม อุปกรณ์ของเล่นและเวลาในการเล่นให้กบัเด็ก ไดเ้ล่นอย่าง
อิสรเสรี ตามความคิดและจินตนาการของเด็ก และจดัเวลาให้เด็กไดเ้ล่นอยูใ่นส่ิงแวดลอ้มท่ีพร้อม
และท่ีส่งเสริมการเล่นอยา่งเหมาะสม 

(2) ในการจดัหาอุปกรณ์ จะตอ้งค านึงถึงความปลอดภยัให้มากท่ีสุดและมีความ
เหมาะสมกบัอายขุองผูเ้ล่น 

(3) ควรส่งเสริมการเล่นใหส้อดคลอ้งกบัความสนใจของเด็ก เพราะการเล่นท่ีเกิด
จากความสมคัรใจ จะท าให้เด็กไดแ้สดงออกของความสามารถไดอ้ย่างเต็มท่ี และจดัให้มีความ
สอดคลอ้งตามล าดบัขั้นของพฒันาการทางการเล่นของเดก็ 

(4) ผูดู้แลเดก็ ผูป้กครองควรปล่อยใหเ้ดก็ไดแ้สดงความสามารถอยา่งเตม็ท่ีในขณะ
เล่น ควรให้ค  าแนะน าช่วยเหลือเม่ือเด็กตอ้งการเท่านั้นและควรสังเกตอยูห่่างๆ และควรให้ความ
สนใจกระตือรือร้นซกัถาม และมีส่วนร่วมแสดงความยนิดีกบัเดก็เม่ือเดก็ตอ้งการ 

(5) เม่ือเด็กมีความสามารถในการเล่นมากข้ึน ควรจดัส่ิงแวดลอ้มและอุปกรณ์การ
เล่นท่ีส่งเสริมการเล่นท่ีซบัซ้อนมากข้ึน ซ่ึงจะท าให้เด็กไม่เบ่ือ เกิดความทา้ทาย ท าให้การพฒันา
ทกัษะต่างๆ ในการเล่นเพิ่มมากข้ึน 

(6) กระตุน้และส่งเสริมให้เด็กรู้จกัจดัแสวงหาและสืบคน้ดว้ยตนเอง รวมทั้งให้
เด็กรู้จกั แกปั้ญหาในสถานการณ์การเล่นแบบต่างๆ และขณะเล่นควรให้เด็กไดมี้โอกาสแสดง
ความรู้สึก ซ่ึงจะแสดงออกทางสีหนา้และแววตา เพราะการเล่นจะช่วยใหเ้ดก็แสดงออกทางอารมณ์  

  (7) ในเด็กท่ีมีปัญหาทางอารมณ์ ผูป้กครองไม่ควรใหเ้ด็กเล่นของเล่นหรือการเล่น
ท่ีกระตุน้ใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงของอารมณ์มากข้ึน ส่วนในเด็กเจบ็ป่วย ควรเลือกของเล่นท่ีเหมาะ
กบัสภาพร่างกาย จิตใจ และความสามารถในการเล่นของเดก็ในขณะนั้น 
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การจดัการศึกษาส าหรับเด็กปฐมวยัตามแนวคิดของวีระยา วงษาพรหม จะเนน้การจดั
สภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสมกับเด็ก โดยต้องเป็นธรรมชาติและใกล้เคียงกับตัวเด็ก รวมทั้ งส่ือ  
อุปกรณ์ ของเล่นดว้ย จะตอ้งมีความเหมาะสมกบัสภาพร่างกายและความสามารถของเด็ก 

 3) การจัดการศึกษาส าหรับเด็กปฐมวัย ตามแนวคดิของรัตติยา พนาจันทร์  
  รัตติยา  พนาจนัทร์ (2557) นิติกรปฏิบติัการ กลุ่มงานคณะกรรมาธิการกิจการเด็ก 

เยาวชน สตรี ผูสู้งอายุและผูพ้ิการ ไดน้ าเสนอแนวทางต่อคณะรัฐมนตรีในการแกไ้ขปัญหาการ
ด าเนินงานเพื่อพฒันาการด าเนินงานดา้นเดก็ปฐมวยั  ดงัน้ี  

(1) ดา้นมาตรฐานการด าเนินงานดา้นเด็กปฐมวยั  ควรผลกัดนัให้ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็
ทั่วประเทศ และโรงเรียนท่ีเปิดสอนระดับปฐมวัยและบุคลากรท่ีเก่ียวข้อง รับรู้และเข้าใจ 
“มาตรฐานศูนยเ์ด็กเล็กแห่งชาติ” ซ่ึงเป็นมาตรฐานกลางท่ีมีความครอบคลุมรอบดา้น ให้มีการน า
มาตรฐานไปใชอ้ยา่งจริงจงั เพื่อพฒันาประสิทธิภาพในการจดัการศึกษาปฐมวยั   

(2) ดา้นการประเมินผลการด าเนินงานดา้นเด็กปฐมวยั  ควรเร่งประเมินคุณภาพศูนย์
พฒันาเด็กเล็กทัว่ประเทศ เพื่อวิเคราะห์สถานการณ์ความพร้อมในภาพรวมและพิจารณาปรับปรุง
วิธีการประเมินพฒันาการของเดก็ปฐมวยัโดยค านึงถึงการประเมินเชิงคุณภาพควบคู่กบัการประเมิน
เชิงปริมาณ เพื่อจุดมุ่งหมายสู่การพฒันาเดก็ปฐมวยัเป็นส าคญั 

(3) ดา้นผูน้ าและบุคลากร  ควรมียทุธศาสตร์การพฒันาผูบ้ริหารองคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินและบุคลากรผูดู้แลเด็กในดา้นการพฒันาเด็กปฐมวยัอยา่งต่อเน่ือง เช่น การจดัการหลกัสูตร
ฝึกอบรม เป็นตน้ รวมถึงก าหนดยทุธศาสตร์การขบัเคล่ือนความร่วมมือของพ่อแม่ ผูป้กครอง และ
การมีส่วนร่วมของชุมชนทุกภาคส่วน เพื่อสนบัสนุนการจดัการศึกษาปฐมวยั 

(4) ด้ า นอ าค า รสถ าน ท่ี แ ละ อุปก ร ณ์  ค ว ร ให้ ก ร ะทรว งมห าดไทยและ
กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกนัประเมินและพฒันาศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็หรือโรงเรียนท่ีจดัการเรียนการ
สอนแก่เด็กปฐมวยัให้ผ่านเกณฑ์ขั้นต ่าของมาตรฐานศูนยเ์ด็กเล็กแห่งชาติอย่างน้อยหน่ึงแห่งต่อ
หน่ึงต าบลทัว่ประเทศ เพื่อเป็นตน้แบบการจดัการศึกษาปฐมวยัท่ีเหมาะสม 

(5) ด้านงบประมาณ ควรให้ผูน้ าและผูบ้ริหารท้องถ่ินจัดท าแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาปฐมวยัโดยใหค้วามส าคญัเป็นล าดบัตน้ 

(6) รัฐบาลควรด าเนินการจัดท านโยบายส าคญัด้านการพฒันาเด็กปฐมวยั โดยมี
นโยบายเร่งด่วนภายใตโ้ครงการ “1 ต  าบล 1 ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กท่ีมีมาตรฐาน”ควบรวมศูนยพ์ฒันา
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เด็กเลก็ท่ีมีหลายแห่งในพื้นท่ีต าบล หากพบว่าศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ใดมีมาตรฐานการด าเนินงานท่ีต ่า
กวา่เกณฑ ์ 
 การจดัการศึกษาส าหรับเด็กปฐมวยั ตามแนวคิดของรัตติยา พนาจนัทร์ จะตอ้งมีการ
วางแผนและก าหนดมาตรฐานในสถานศึกษาปฐมวยัและตอ้งมีการสนบัสนุนโดยรัฐบาลเพื่อใหเ้ป็น
มาตรฐานและแนวทางเดียวกนัทั้งอาคาร สถานท่ี  บุคลากร และการบริหารจดัการ 

 4) การจัดการศึกษาส าหรับเด็กปฐมวัย ตามแนวคดิของ พรรัก อนิทามระ  
  พรรัก อินทามระ (2557) กล่าวว่า  การจดัการศึกษาส าหรับเด็กปฐมวยัจ าเป็นตอ้งจดั

สภาพแวดลอ้มใหเ้หมาะสมกบัเด็กปฐมวยั เพราะจะช่วยส่งเสริมพฒันาการทั้งดา้นร่างกาย  อารมณ์  
จิตใจ สงัคม และสติปัญญา ซ่ึงการจดัสภาพแวดลอ้มใหก้บัเด็กปฐมวยัจ าเป็นอยา่งยิง่ท่ีจะตอ้งจดัให้
เหมาะสม สอดคลอ้งกบัวยัและธรรมชาติของเดก็ปฐมวยั ซ่ึงประกอบดว้ย 

 (1) การจดัสภาพแวดลอ้มภายในห้องเรียนให้กบัเด็กปฐมวยั ควรค านึงถึงการจดั
วางวสัดุควร จดัวสัดุ อุปกรณ์ ส่ือ เคร่ืองเล่น ครุภณัฑ ์ให้เหมาะสมสอดคลอ้งกบัวยัและพฒันาการ  
เพื่อให้เด็กสามารถใช้หรือท ากิจกรรมไดส้ะดวกดว้ยตนเอง การจดัพื้นท่ีในห้องเรียนควรจดัให้
เหมาะสม เลือกท่ีตั้งครุภณัฑ ์อุปกรณ์ต่างๆ และมุมประสบการณ์ ท่ีสะดวกต่อการปฏิบติักิจกรรม   
สภาพแวดลอ้มในหอ้งควรมีความปลอดภยั   

 (2) การจดัแสดงผลงานและการเก็บของ จดัให้มีท่ีแสดงผลงานเสนอภาพเขียน  
หรืองานหัตถกรรมเด็กๆ เพื่อใหเ้ด็กเห็นของแปลกๆ ใหม่ๆ ท่ีเด็กไม่เคยเห็น ส่งเสริมใหเ้ด็กๆ รู้จกั
เลือกสรรวา่จะท าอะไร จดัแสดงอะไร ฯลฯ 

 (3) การจดัมุมเสริมทกัษะและการพฒันาเด็ก (มุมประสบการณ์)  มุมเสริมทกัษะ
และการพฒันาการเด็กหรือมุมประสบการณ์  เป็นสถานท่ีจดัไวใ้นห้องเรียนเพื่อใหเ้ด็กไดเ้ล่นส่ือและ
เคร่ืองเล่นประเภทต่างๆ โดยมุมเสริมทกัษะและการพฒันาการเดก็ (มุมประสบการณ์) จะมีส่ือและเคร่ือง
เล่นจดัไวใ้ห้เด็กไดเ้ล่น ซ่ึงแต่ละมุมประสบการณ์จะมีลกัษณะแตกต่างกนั ภายในห้องเรียนควรจดัมุม
ประสบการณ์ให้เด็กเล่นอย่างน้อย  5 มุม และควรจดัมุมสงบกบัมุมท่ีส่งเสียงดงัไวห่้างกนั มุมท่ีเด็ก
ตอ้งใชส้มาธิในการเล่นหรือท ากิจกรรมควรอยูใ่กลก้นั  มุมท่ีเล่นแลว้ท าให้เกิดเสียงดงัก็ควรอยูใ่กล้
กนั เช่น มุมหนงัสือกบั มุมเกมการศึกษาอยู่ใกลก้นัได ้เป็นตน้ มุมท่ีจดัให้เด็กไดเ้ล่นมีดงัต่อไปน้ี   
1) มุมบา้น มุมร้านคา้ มุมวดั มุมหมอ มุมเกษตรกร ฯลฯ  จดัเพื่อใหเ้ด็กไดเ้ล่นในส่ิงท่ีตนชอบ เรียนรู้
บทบาทหน้าท่ีของบุคคลต่างๆ ในครอบครัว สังคม ส่งเสริมการใชภ้าษา การปรับตวัให้เขา้กบัเพื่อน  
การพฒันาทางอารมณ์  สังคม และสติปัญญา  ส่ืออุปกรณ์ท่ีจดัในมุมน้ี  ไดแ้ก่  เคร่ืองครัว เส่ือ หมอน 
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กระจก ตุก๊ตา เคร่ืองแบบของคนอาชีพต่างๆ 2) มุมหนงัสือ หาภาพสวยๆ นิทานภาพมาจดัวางไวเ้ป็น
ส่ิงจูงใจให้เด็กได้มาจบัตอ้งเปิดดู เป็นการปลูกฝังนิสัยรักการอ่าน 3) มุมธรรมชาติหรือมุม
วิทยาศาสตร์ เป็นมุมท่ีเดก็จะศึกษาหาความรู้ดว้ยการสงัเกตทดลองดว้ยตนเอง อุปกรณ์  เช่น  เคร่ืองชัง่ 
ตวัอย่างพืช เปลือกหอย หินชนิดต่างๆ ฯลฯ เพื่อให้เด็กคน้ควา้หาความรู้ดว้ยตนเอง 4) มุมบล็อก  
พวกแท่งไมห้รือวสัดุทดแทนอยา่งอ่ืน เช่น กล่องชนิดต่างๆ  มุมน้ีควรใหห่้างจากมุมหนงัสือท่ีตอ้งการ
ความสงบเงียบ 5) มุมเกมการศึกษา มุมน้ีฝึกเด็กในเร่ืองการรับรู้ทางสายตา การคิดหาเหตุผล และ
การท างานสัมพนัธ์ระหว่างตาและมือ ประกอบดว้ยเกมการศึกษา กล่องหยอดบล็อก ลูกปัด
ส าหรับร้อยแบบต่าง  6)มุมเคร่ืองเล่นสัมผสั มุมน้ีเป็นมุมท่ีฝึกเด็กในเร่ืองการรับรู้ทางสายตา การ
สังเกต การเปรียบเทียบ การจดัหมวดหมู่ ภาษา การคิดหาเหตุผล ความคิดสร้างสรรค์ และการ
ท างานสัมพนัธ์ระหว่างตาและมือประกอบไปด้วยส่ือ เคร่ืองเล่นต่างๆ เช่น กล่องหยอดบล็อก 
ลูกปัดส าหรับร้อย ฯลฯ 7) กระบะทราย จดัไวเ้พื่อให้เด็กมีโอกาสตกแต่งกระบะทรายเก่ียวกบัเร่ืองท่ี
ใกลต้วัเด็ก  เช่น  เร่ืองบา้นจดัแบ่งเป็นส่วน  ส่วนท่ีเป็นบา้น ตน้ไม ้ร้ัว คน สัตวเ์ล้ียง จึงตอ้งจดัหา
อุปกรณ์เก่ียวขอ้งไวใ้ห้  เช่น ถว้ยตวง ขวด ชอ้น ตวัสัตวพ์ลาสติก ตน้ไมจ้  าลอง ฯลฯ  เพื่อให้เด็ก
น ามาจดัตามความคิดสร้างสรรคข์องตนเอง 

การจัดการศึกษาส าหรับเด็กปฐมวยั ตามแนวคิดของ พรรัก อินทามระ  จะให้
ความส าคญัท่ีตวัเดก็และเนน้กิจกรรมการเล่นเป็นอยา่งมาก โดยวสัดุ  ส่ือ ของเล่นต่างๆ และการจดั
สภาพแวดลอ้มจะตอ้งมีความเหมาะสมสอดคลอ้งกบัวยัและธรรมชาติของเดก็ปฐมวยั   

 5)  การจัดการศึกษาส าหรับเด็กปฐมวัย ตามแนวคิดของภรณี  คุรุรัตนะ และวรนาท รัก
สกลุไทย  

  ภรณี คุรุรัตนะ และวรนาท รักสกุลไทย (2557) ไดก้ล่าว่าการพฒันาเด็กปฐมวยัควร
เนน้การจดักระบวนการเรียนการสอนท่ีเนน้ตวัเด็กเป็นส าคญัและสร้างกิจกรรมต่างๆ ใหเ้หมาะกบั
วยัซ่ึงการจดักิจกรรมส าหรับเดก็ปฐมวยัควรมีลกัษณะ ดงัน้ี 

 (1) มีความเช่ือว่า เด็กทุกคนมีศกัยภาพในการสร้างองคค์วามรู้โดยอาศยัสภาพจริง
ท่ีสอดคลอ้งกบับริบทของสงัคมและวฒันธรรมของเดก็ 

 (2) จดัประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีหลากหลายเหมาะสมกบัวยัและความสามารถของ
เด็ก (developmentally appropriate curriculum) โดยบูรณาการเน้ือหา กิจกรรมและทกัษะการเรียนรู้
โดยเช่ือมโยงพื้นฐานประสบการณ์ของเด็ก และขยายความคิดอย่างต่อเน่ืองค่อยเป็นค่อยไป มี
ความหมายและมีความสมัพนัธ์กนั (integration) 
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 (3) ใหโ้อกาสเดก็สมัผสัปฏิบติักิจกรรมดว้ยตนเอง (manipulation) และใหเ้ด็กไดมี้
ปฏิสัมพนัธ์กับเพื่อนและครูโดยท างานร่วมกันแลกเปล่ียนความคิด และได้ปรับตวัทางสังคม 
(interaction and communication) 

 (4) ใหเ้ด็กมีโอกาสเลือก คิด ตดัสินใจในการท ากิจกรรม โดยมีผูใ้หญ่ให้ก าลงัใจ 
สนบัสนุน (adult support)  โดยครูควรสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ให้เด็กมีความคิดอิสระและ
สนบัสนุนความคิดริเร่ิม (child–initiated atmosphere) 

 (5) สร้างเสริมความรู้สึกภูมิใจในการท ากิจกรรม และความรู้สึกท่ีดีต่อตนเอง 
(self–esteem) และมีการติดตามสังเกตเด็ก สะทอ้นขอ้มูลจากการสังเกตและประเมินผลการเรียนรู้
ตามสภาพจริง (authentic assessment) 

 (6) ปรับเปล่ียนบทบาทครูในฐานะผูส้อนมาเป็นผูส้ังเกต(observer) ผูเ้รียนรู้ 
(learner) และผูอ้  านวยความสะดวกในการเรียนรู้ (facilitator) และใหค้วามส าคญักบับทบาทของพ่อ
แม่และสถาบนัครอบครัวในการอบรมเล้ียงดูและให้การศึกษาแก่เด็ก (parentsas teachers and 
partners) 

การจดัการศึกษาส าหรับเด็กปฐมวยั ตามแนวคิดของภรณี  คุรุรัตนะและวรนาท รัก
สกุล ไทยเนน้ตวัเดก็เป็นส าคญัโดยตอ้งมีการจดักิจกรรมต่างๆ ใหเ้หมาะกบัเด็กวยั และใหเ้ด็กไดล้ง
มือกระท าเองใหม้ากท่ีสุดเพื่อใหเ้กิดการเรียนรู้และแกไ้ขปัญหาดว้ยตนเอง 

 6)  การจัดการศึกษาส าหรับเด็กปฐมวัย ตามแนวคิดของกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น 

  ส านกัประสานและพฒันาการจดัการศึกษาทอ้งถ่ิน (2553) ไดน้ าเสนอแนวทางใน
การจดัการศึกษาปฐมวยัไว ้ ดงัต่อไปน้ี 

 (1) การสร้างหลกัสูตรท่ีเหมาะสม การพฒันาหลกัสูตรพิจารณาจากวยัและ
ประสบการณ์ของเดก็โดยเป็นหลกัสูตรท่ีมุ่งเนน้การพฒันาเดก็ทุกดา้น ทั้งดา้นร่างกายอารมณ์ จิตใจ 
สังคม สติปัญญาและลกัษณะนิสัย  

 (2) การสร้างสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ของเด็ก ซ่ึงควรอยู่ในสภาพท่ี
แวดล้อมด้วยธรรมชาติ ตอบสนองความต้องการ ความสนใจของเด็กทั้ งภายในและภายนอก
ห้องเรียน ต้องสะอาด ปลอดภัย อากาศสดช่ืน ผ่อนคลาย มีโอกาสออกก าลงักายและพกัผ่อน 
สภาพแวดลอ้มเหมาะสมกบัวยัให้เด็กมีโอกาสเรียนรู้เก่ียวกบัตนเอง ครอบครัว ชุมชนและสังคม
รอบตวั 



55 
 

 
 

 (3) การจดักิจกรรมท่ีส่งเสริมพฒันาการและการเรียนรู้ของเด็ก ซ่ึงครูผูดู้แลเด็ก
ตอ้งเปล่ียนบทบาทจากผูบ้อกความรู้หรือสั่งให้เด็กท ามาเป็นผูอ้  านวยความสะดวกโดยท่ีครูผูดู้แล
เด็กจะตอ้งยอมรับ เห็นคุณค่า รู้จกัและเขา้ใจเด็กแต่ละคนท่ีตนดูแลรับผิดชอบ เพื่อจะไดว้างแผน
สร้างสภาพแวดลอ้มและกิจกรรมต่างๆ ไดเ้หมาะสมกบัเดก็ 

 (4) การบูรณาการการเรียนรู้ การจดัการเรียนการสอนในระดบัปฐมวยัยดึหลกัการ 
บูรณาการท่ีวา่ หน่ึงแนวคิด เดก็สามารถเรียนรู้ไดห้ลายกิจกรรม หน่ึงกิจกรรมเด็กสามารถเรียนรู้ได้
หลายทกัษะและหลายประสบการณ์ส าคญั เพื่อใหเ้ดก็ไดเ้รียนรู้เร่ืองราวต่างๆไปพร้อมๆกนัได ้

 (5) การประเมินพฒันาการและการเรียนรู้ของเด็ก ครูผูดู้แลเด็กควรสังเกตและ
ประเมินทั้งการสอนของตนและพฒันาการการเรียนรู้ของเด็กว่าได้บรรลุตามจุดประสงค์และ
เป้าหมายท่ีวางไวห้รือไม่ เด็กเกิดการเรียนรู้และมีความก้าวหน้าเพียงใด ซ่ึงจะช่วยในการวาง
แผนการจดักิจกรรม ช้ีใหเ้ห็นพฒันาการของเดก็เป็นรายบุคคล   

 (6) ความสัมพนัธ์ระหว่างครูผูดู้แลเด็กและครอบครัวของเด็ก เด็กแต่ละคนมีความ
แตกต่างกนั เน่ืองจากสภาพแวดลอ้มท่ีเด็กเติบโตข้ึนมา ครูผูดู้แลเด็ก พ่อแม่ และผูป้กครองเด็ก ตอ้ง
มีการแลกเปล่ียนขอ้มูลท าความเขา้ใจพฒันาการและการเรียนรู้ของเด็ก ตอ้งยอมรับและร่วมมือกนั
รับผดิชอบ มีส่วนร่วมในการพฒันาตามหลกัการจดัหลกัสูตรใหบ้รรลุเป้าหมายท่ีตอ้งการร่วมกนั 

การจดัการศึกษาส าหรับเด็กปฐมวยั ตามแนวคิดของกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน 
เนน้ให้ความส าคญัท่ีตวัเด็กโดยตอ้งมีการสร้างหลกัสูตร สร้างสภาพแวดลอ้ม การจดักิจกรรมการ
เรียนรู้ การประเมินพฒันาการเด็กท่ีเหมาะสมส าหรับเด็กปฐมวยัโดยเฉพาะ ให้เด็กแต่ละคนได้
เรียนรู้ดว้ยตวัเองในส่ิงท่ีใกลเ้คียงกบัตวัเดก็ใหม้ากท่ีสุด 

 7)  การจัดการศึกษาส าหรับเด็กปฐมวัย ตามแนวคดิของประเทศองักฤษ  
   รัฐบาลองักฤษ (มปป.)ไดน้ านโยบาย Neighbourhood  Nurseries ซ่ึงผลการ

ด าเนินงาน พบว่า ภายในระยะเวลาเพียง 4 ปี (ปี 2001-2004) มีศูนยรั์บเล้ียงเด็กปฐมวยัแห่งใหม่
เกิดข้ึนในประเทศองักฤษกว่า 45,000 แห่ง สามารถตอบสนองความตอ้งการในการเรียนรู้และ
การศึกษาปฐมวยัไดค่้อนขา้งมาก โดยสร้างความร่วมมือกบัประชาชนจากหลายๆ ฝ่าย อาทิ กลุ่ม
อาสาสมคัร กลุ่มคนในชุมชน กลุ่มผูป้ระกอบการทางสังคม หรือองคก์รภาคเอกชน ท่ีมีความพร้อม
และศกัยภาพในการดูแลเดก็ปฐมวยั ใหเ้ขา้มาเป็นหุน้ส่วนกบัรัฐ โดยใหหุ้น้ส่วนก าหนดรูปแบบการ
จัดการศึกษาเอง โดยเน้นตอบสนองความต้องการของคนในพื้นเป็นหลัก รัฐเพียงสนับสนุน
งบประมาณในการด าเนินงาน รัฐบาลเนน้การให้อิสระแก่หุ้นส่วนในการจดัการศึกษาปฐมวยัตาม



56 
 

 
 

ความตอ้งการของคนในทอ้งถ่ิน และเนน้การใชค้วามร่วมมือกบัภาคส่วนต่างๆ ในสังคมในการจดั
การศึกษาปฐมวยั เพราะตระหนกัว่า รัฐบาลฝ่ายเดียวไม่สามารถจดัการศึกษาปฐมวยัไดอ้ยา่งทัว่ถึง
และมีคุณภาพ   การจดัการศึกษาของประเทศองักฤษก าหนดใหเ้ด็กเร่ิมเรียนหนงัสือเม่ืออาย ุ5 ขวบ 
ส่วนการศึกษาของเด็ก อายุต  ่ากว่า 5 ขวบ เป็นการศึกษาก่อนภาคบงัคบั ซ่ึงให้จดัตามดุลพินิจของ
องคก์ารบริหารการศึกษาส่วนทอ้งถ่ิน (Local Education Authority) และการจดัการศึกษาส าหรับ
เด็กปฐมวยัจะคาบเก่ียวอายขุองเด็กถึงวยั 7 ขวบ โดยการจดัการศึกษาในระดบัปฐมวยัจะมีรูปแบบ
ในการจดับริการดงัน้ี  

(1) โรงเรียนเด็กเลก็ (Nursery School) รับเด็กอาย ุ2 ขวบข้ึนไป แต่ไม่มีกฎหมาย
บงัคบัใหผู้ป้กครองตอ้งส่งเดก็เขา้โรงเรียน นอกจากน้ีโรงเรียนอ่ืนๆกส็ามารถจดัชั้นเดก็เลก็ดว้ยกไ็ด ้

(2) โรงเรียนส าหรับเด็กวยัแรก (Infant school) หรือชั้นเรียนของเด็กระดบั 1 (Key 
Stage 1 หรือ KS 1) ในโรงเรียนประถมศึกษา จะรับเดก็ในช่วงอายตุั้งแต่ 5 ขวบถึง 7 ขวบ โดยมีการ
จดั 2 ลกัษณะคือจดัชั้นเรียนคละอายุ โดยยึดหลกัการจดัตามลกัษณะครอบครัว ท่ีมีเหตุผลมาจาก
สมมุติฐานท่ีว่าในช่วงอายุดงักล่าว การเรียนรู้ท่ีส าคญัของเด็กก็คือการไดพ้ฒันาภาษา และการท่ี
เด็กๆ ไดอ้ยู่ร่วมกนัก็จะเกิดการเรียนรู้ซ่ึงกนัและกนัไดดี้ท่ีสุด อีกลกัษณะหน่ึงก็คือการจดัชั้นเรียน
แบบธรรมดา มีการแบ่งกลุ่มตามอายเุดก็ โดยเดก็จะมีอายรุุ่นราวคราวเดียวกนั  

   (3) ศูนยเ์ด็กก่อนวยัเรียน (Children’s Centers) จะเป็นสถานบริบาลเด็กตอน
กลางวนั ส าหรับเด็กแรกเกิดถึง 5 ขวบ เน้นให้การอบรมเล้ียงดูเป็นส่วนใหญ่ เพื่อสนองความ
ตอ้งการและความจ าเป็นของมารดาท่ีตอ้งท างานนอกบา้น และมารดาท่ีไม่สามารถเล้ียงดูบุตรดว้ย
ตนเองได ้ 

  ดา้นหลกัสูตรการศึกษาปฐมวยัในประเทศองักฤษนั้นจะไม่มีการก าหนดแน่นอน
ตายตวัเหมือนกนัทัว่ประเทศ เพราะระบบการศึกษาขององักฤษนั้นเป็น ระบบแบบกระจายอ านาจ 
ดงันั้นผูท่ี้จดัหลกัสูตรในโรงเรียน ก็คือครูใหญ่และคณะครูในโรงเรียน แต่หลกัในการจดัการศึกษา
โดยทัว่ไปกจ็ะคลา้ย กนั คือ เนน้การจดักิจกรรมการเล่นส าหรับเด็ก ไม่มีการเรียนการสอนเป็นเร่ือง
เป็นราวเด็กจะสนุกสนานกบัการฟังนิทาน ดนตรี โคลงกลอน และเล่นตามธรรมชาติเด็กๆ จะเล่น
กนัตามใจชอบจะเล่นคนเดียว หรือจะเล่นกบัคนอ่ืนๆ ก็ได ้จะเล่นในร่มหรือออกไปกลางแจง้ก็
แลว้แต่จะเลือก มีกิจกรรมส าหรับฝึกออกก าลงักายโดยใชเ้คร่ืองเล่นสนาม  ถึงแมว้่าเด็กจะมีอิสระท่ี
จะเลือกท ากิจกรรมใดๆ ตามตอ้งการ แต่ครูและพยาบาล ตอ้งสอดแทรกกิจกรรมหรือการเล่นท่ีครู
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ไดว้างแผนไวอ้ยา่งดีแลว้เขา้ไปดว้ย  โดยค านึงถึงความตอ้งการทางสังคม และอารมณ์ซ่ึงจะน าไปสู่
การพฒันา สติปัญญาดว้ย การเล่น การคน้พบส่ิงใหม่ๆ  การปรับตวัใหเ้ขา้กบัสภาพแวดลอ้ม  

การจัดการศึกษาส าหรับเด็กปฐมวยั ตามแนวคิดของประเทศอังกฤษ เน้นการจัด
กิจกรรมการเล่นส าหรับเด็ก ไม่เนน้การเรียนการสอนแต่เนน้กิจกรรมท่ีสร้างความสุขสนุกสนาน 
และเล่นตามธรรมชาติของ โดยจะค านึงถึงความตอ้งการทางสังคมและอารมณ์  เพื่อให้เด็กเกิดการ
เรียนรู้และสามารถปรับตวัเขา้กบัส่ิงแวดลอ้ม 

 8) การจัดการศึกษาส าหรับเด็กปฐมวัย ตามแนวคดิของประเทศญีปุ่่น 
  จากผลการวิจยัเร่ือง “การศึกษาเปรียบเทียบ การจดัการศึกษาปฐมวยัในบริบทของ

ประเทศไทยและประเทศญ่ีปุ่น” ของวิมลทิพย ์ มุสิกพนัธ์ (2555) ช้ีให้เห็นว่าระบบการเรียนการ
สอนตั้งแต่อนุบาลนบัเป็นกา้วแรกท่ีส าคญัยิง่ ในการพฒันาศกัยภาพของเด็กและมีส่วนส าคญัท าให้
พวกเขาเติบโตเป็นประชากรท่ีมีคุณภาพของชาติ การจดัการเรียนการสอนของอนุบาลในประเทศ
ญ่ีปุ่น มีลกัษณะดงัน้ี 

  (1) เรียนรู้ผ่านการเล่น ประเทศญ่ีปุ่นให้ความส าคญัอย่างยิ่งกบัการพฒันา
ความสามารถในการรู้คิดและพฒันาการทางอารมณ์ผา่นกระบวนการเล่น สนบัสนุนการเล่นเป็นทีม 
โดยจะให้เด็กเล่นกนัคละอายุและคละเพศ การเล่นเป็นกลุ่มจะสอนให้เด็กมีความรับผิดชอบต่อ
ตนเอง เด็กท่ีอายมุากกว่าตอ้งคอยดูแลเด็กเลก็ ท าให้มีทกัษะในดา้นการจดัการและความอดทนอด
กลั้น  ในขณะท่ีเดก็เลก็ก็จะยดึเด็กท่ีโตกว่าเป็นแบบอยา่งหรือเป็นผูน้ า ถือเป็นการสร้างทกัษะความ
เป็นผูน้ าให้เด็กดว้ยในทางหน่ึง เด็กจะถูกสอนให้เขา้ใจกระบวนการวางแผนโดยธรรมชาติ รู้จกั
จดัการการเล่นของตนให้มีทั้งความสนุกและมีความรับผิดชอบต่อผูเ้ล่นคนอ่ืนดว้ย โดยมีครูท า
หนา้ท่ีเป็นผูใ้ห้ค  าแนะน าและกระตุน้ให้เด็กคิดแกไ้ขสถานการณ์ต่างๆ ไม่ใช่ผูอ้อกค าสั่งหรือสอน
หนงัสือเดก็อยา่งเดียว 

  (2) จิตส านึกสาธารณะ ประเทศญ่ีปุ่นถือว่า “จิตส านึกสาธารณะ” เป็นปรัชญาหลกั
ของการศึกษา การเรียนรู้ผา่นกระบวนการเล่นตั้งแต่วยัอนุบาลหรือปฐมวยัก็นบัเป็นแนวทางหน่ึง
ในการปลูกฝังเร่ืองจิตส านึกสาธารณะให้กบัเด็กดว้ย โดยการวิจยัพบว่าช่วงปฐมวยัของเด็กเป็น
ช่วงเวลาทองของการสร้างคนให้มีจิตส านึกสาธารณะท่ีเห็นประโยชน์ของส่วนรวมมากกว่าตนเอง
ซ่ึงสามารถสร้างให้เกิดไดจ้ริงผ่านกระบวนการเล่นท่ีถูกออกแบบมาอยา่งสร้างสรรคด์ว้ยการคละ
อายุ เพศและกิจกรรมของเด็ก จะสอนให้เด็กมีความรับผิดชอบต่อตนเอง รุ่นพี่รุ่นน้อง และเพื่อน
ต่างเพศ สอนทกัษะการเขา้สงัคม การอยูร่่วมกนั ความเมตตาต่อกนั ท่ีส าคญัคือการท างานเป็นกลุ่ม  
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  (3) จินตนาการส าคญักว่าความรู้  นอกจากน้ีหลกัสูตรการสอนระดบัชั้นอนุบาลของ
ญ่ีปุ่นยงัไม่เนน้วิชาการหนกั ๆ แต่เนน้ความส าคญัท่ีจินตนาการและการเล่น โดยถือว่าการเรียนนั้น
เรียนเพื่อใหรู้้ ไม่ใช่เรียนไปเพื่อสอบ มีวิชาเรียนเพียง 6 ดา้น คือ พลานามยั สังคมศึกษา ธรรมชาติ
ศึกษา ภาษา ดนตรีและจงัหวะ และการวาดภาพและงานฝีมือ เนน้ให้เด็กเล่นแต่ช้ินท่ีเรียบง่ายและ
กระตุน้ใหเ้กิดจินตนาการดว้ย เช่น การต่อบลอ็ก การวาดภาพศิลปะ เป็นตน้ 

เป้าหมายของการศึกษา ญ่ีปุ่นจะเน้นพฒันาให้เด็กมีทศันคติเก่ียวกบัการพฒันา
สุขภาพท่ีปลอดภยั เรียนรู้ท่ีจะรักและไวว้างใจคนอ่ืนแต่ให้มีอิสระและมีศีลธรรม ส่งเสริมใหเ้ป็นผู ้
ท่ีสนใจส่ิงแวดลอ้มรอบๆตวั มีทกัษะการคิดสร้างสรรคแ์ละอยูใ่นสังคมอยา่งมีความสุข ในขณะท่ี
หลกัสูตรการศึกษาปฐมวยัหรือนุบาลของประเทศญ่ีปุ่นจะใหแ้ต่ละโรงเรียนเป็นผูพ้ฒันาหลกัสูตรท่ี
เหมาะสมส าหรับเดก็อนุบาลท่ีเหมาะสมกบัชุมชนหรือทอ้งถ่ินของตนเอง แต่จะตอ้งสะทอ้นให้เห็น
ถึงเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้ การจดัการศึกษาส าหรับเด็กปฐมวยั ตามแนวคิดของประเทศญ่ีปุ่น ให้
ความส าคญักบัการคิดสร้างสรรค ์และฝึกความรับผิดชอบให้กบัเด็กมากกว่าการอ่านออก เขียนได ้
เน้นให้เด็กท าในส่ิงท่ีสนใจตามมุมการเรียนรู้หรือส่ิงแวดลอ้มรอบๆ ตวัในโรงเรียน และให้
ความส าคญักบัเดก็ทุกคนเท่าๆ กนั 

 9) การจัดการศึกษาส าหรับเด็กปฐมวัย ตามแนวคดิของประเทศเกาหลใีต้  
 รัฐบาลสาธารณรัฐเกาหลี (2552) ได้ริเร่ิมใช้หลักสูตรการศึกษาปฐมวยั ซ่ึงเรียกว่า 

หลกัสูตร NURI (ภาษาเกาหลี แปลว่า โลก) ในศูนยเ์ล้ียงเด็กและโรงเรียนอนุบาล เพื่อเตรียมความ
พร้อมใหเ้ดก็ปฐมวยั เม่ือปี พ.ศ.2555 โดยในช่วงเร่ิมแรกไดใ้หก้ารสนบัสนุนงบประมาณกบัเดก็อาย ุ
5 ปี ท่ีอยูใ่นครอบครัวของผูมี้รายไดน้อ้ย (ต ่ากว่าร้อยละ 70 ของรายไดเ้ฉล่ีย) และปัจจุบนัจดัสรร
งบประมาณรายหัวให้เด็กทุกคนในช่วงวยั 3-5ปี ซ่ึงหลกัสูตรดังกล่าวจะเน้นการสอนให้เด็กมี
พฒันาการในเร่ืองทกัษะชีวิต และมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์ผ่านกิจกรรมต่างๆ ท่ีสอดคลอ้งกบั
หลกัสูตรระดบัชาติในสาขาท่ีส าคญั 5 สาขา คือ สุขอนามยั การส่ือสาร การอยูร่่วมกบัผูอ่ื้น ศิลปะ 
และการสร้างประสบการณ์ให้รู้จักคน้ควา้ส ารวจ  ระบบการศึกษาในสาธารณรัฐเกาหลี
(oneclick.law.go.kr ) ในระดบัปฐมวยั จะมีการเตรียมการศึกษาในสถานศึกษาโดยจะเรียกว่า ระดบั 
“โรงเรียนเตรียมประถมศึกษา”  ซ่ึงจะแบ่งเป็น 2 โปรแกรม คือ 

  (1) ศูนยดู์แลเดก็เลก็ ซ่ึงจะมีการด าเนินการโดยศูนยดู์แลเดก็รายวนัหรือศูนยส์นามเดก็
เล่น มีส่ิงอ านวยความสะดวกดา้นการศึกษาส าหรับเด็กอายไุม่เกิน 5 ปี ซ่ึงเนน้บริการดา้นการศึกษา

http://th.theasianparent.com/%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b9%82%e0%b8%a2%e0%b8%8a%e0%b8%99%e0%b9%8c%e0%b8%82%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%80%e0%b8%a5%e0%b9%88%e0%b8%99%e0%b8%82%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%94%e0%b9%87%e0%b8%81/
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เพื่อส่งเสริมสุขภาพของเดก็อ่อน ความปลอดภยั และคุณภาพชีวิตท่ีเพียงพอและกา้วเขา้สู่การพฒันา
ท่ีดี รวมทั้งการพฒันาทางกายภาพ การรับรู้ภาษา และทางจิตใจ 

  (2) โรงเรียนอนุบาล ซ่ึงจะมีการด าเนินการโดยมีการจดัส่ิงอ านวยความสะดวกดา้น
การศึกษาส าหรับเด็กอายุ 3 ถึง 5 ปี ส่วนใหญ่เปิดให้บริการตั้งแต่ 9:00 น. ถึง 14:00 น. โรงเรียน
อนุบาลท่ีเปิดบริการทั้งวนัจะให้บริการดา้นการศึกษาตั้งแต่เวลา 7:00 น. ถึง 20:00 น. โรงเรียน
อนุบาลท่ีให้บริการด้านการศึกษาท่ีสนับสนุนการพัฒนาของเด็กนักเรียนจะเน้นสร้างเสริม
ประสบการณ์และสอดแทรกกิจกรรมในการศึกษา 

จุดเนน้การพฒันาผูเ้รียน (วรินทร บุญยิ่ง.2556) คือเนน้การปลูกฝังทกัษะและการ
ฝึกฝนเบ้ืองตน้ท่ีจ าเป็นในการใช้ชีวิตประจ าวนัและการเสริมสร้างลกัษณะนิสัยในการใช้ชีวิตท่ี
ถูกตอ้ง การใชชี้วิตอยา่งชาญฉลาด ใชชี้วิตอยา่งมีความสุข และการจดัการศึกษาส าหรับเด็กปฐมวยั 
ตามแนวคิดของประเทศเกาหลีใต ้จะเนน้ดา้นสุขภาพของเด็กและส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีส่งเสริม
สนบัสนุนพฒันาการและทกัษะของเดก็ โดยเนน้ความปลอดภยัควบคู่ไปดว้ย 

 10) การจัดการศึกษาส าหรับเด็กปฐมวัย ตามแนวคดิของ Takaharu  Tezuka  
  Takaharu (2558) สถาปนิกชาวญ่ีปุ่น ไดน้ าเสนอโรงเรียนอนุบาล บนเวที TED 

Kyoto  เขามีแนวคิดการออกแบบโรงเรียนอนุบาลแห่งหน่ึงท่ีสร้างข้ึนในโตเกียวเม่ือปี 2007  
แนวคิดท่ีเขาใชอ้อกแบบโรงเรียนอนุบาลแห่งน้ีมีอยู ่3 ขอ้หลกัๆ คือ 

(1) "Circle"/ วงกลม  ทาคาฮารุ อธิบายว่าเด็กวยัน้ีชอบวิ่งวนไปวนมาเป็นวงกลม วิ่ง
รอบตวัพอ่แม่บา้ง  วิ่งรอบโตะ๊บา้ง เพราะฉะนั้นการสร้างอาคารเรียนจึงมีลกัษณะเป็นทรงก่ึงกลมก่ึง
รี เพื่อใหเ้ดก็ๆ ไดว้ิ่ง   

  

ภาพที ่2.1 ลกัษณะอาคารเรียนตามแนวคิดของ Takaharu 

(2) "No Boundaries…No control" ปราศจากขอบเขต ปราศจากการควบคุม โรงเรียน
แห่งน้ีจะไม่มีการแบ่งเขตท่ีชดัเจนระหวา่ง Indoor กบั Outdoor พยายามใหผ้สานกนัไปอยา่งแยกไม่
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ออก ครูใหญ่ และทาคาฮารุ เช่ือว่ามนุษยถู์กสร้างมาให้ ทนแดด ทนน ้ า การเอาก าแพงกั้นระหว่าง 
Indoor กบั Outdoor ออก จะท าใหเ้ดก็ๆ วิ่งออกมารับแดด รับฝนกลางแจง้ไดง่้ายข้ึน แนวคิดน้ียงัถูก
น ามาใช้กับห้องเรียนด้วย การเอาเด็กวยัน้ีไปใส่ในห้องส่ีเหล่ียมแคบๆ อาจท าให้เด็กบางคน
ประหม่า อึดอดั หรือกระวนกระวายได ้  

  

ภาพที ่2.2 พื้นท่ีอาคารตามแนวคิดของ Takaharu 

(3) "Some amount of Danger" อนัตรายบา้ง เลก็ๆ นอ้ยๆ โรงเรียนน้ีไม่ใช่ท่ีสถานท่ีท่ี
ปลอดภยัไปหมดทุกอยา่ง และจะไม่มีวนัเป็นอย่างนั้น เพราะมีเชือก มีตน้ไม.้..ให้เด็กๆ ไดปี้นป่าย   
มีพื้นต่างระดบั...ท่ีไม่สูงมากนกั ใหเ้ด็กๆ ไดก้ระโดดข้ึนลง มีชั้นแคบๆ เหมือนอุโมงค ์ใหเ้ด็กๆ ได้
มุด ใหห้วัโขกบา้ง อาจจะเจบ็เลก็ๆ นอ้ยๆ แต่พวกเขากไ็ดเ้รียนรู้   

  

ภาพที ่2.3 การแบ่งพื้นท่ีเล่นตามแนวคิดของ Takaharu 
 

           Takaharu เช่ือว่าการมีอนัตรายเลก็นอ้ยๆ ในระดบัท่ีพอเหมาะ ช่วยให้เด็กเติบโตและ
เรียนรู้ และท่ีส าคญัท่ีสุดท าให้พวกเขารู้จกัช่วยเหลือกนัและกนัเพื่อท่ีจะเอาชนะอนัตรายเหล่านั้น 
ซ่ึงน่ีคือคุณสมบติัท่ีผูใ้หญ่บางคนในสังคมปัจจุบนัไม่มี  เขาไดก้ล่าวสรุปปิดทา้ย Presentation ของ
เขาในคร้ังน้ี วา่ 
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  “My point is … do NOT control them, do NOT protect them too much. They need to 
stumble sometimes.  They need to get some injuries.  And that make them learn how to live in this 
world” 

การจดัการศึกษาส าหรับเด็กปฐมวยั ตามแนวคิดของ Takaharu เนน้และใหค้วามส าคญักบั
การเล่นของเด็กมากๆ ไม่มีการควบคุม  ก ากบัการกระท าของเด็ก แต่จดัสภาพแวดลอ้มต่างๆ ให้
เหมาะสมและส่งเสริมใหเ้ดก็ไดอ้อกก าลงัและเล่นอยา่งอิสระ 

 กรณีศึกษา  
 1) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลหนองขาว  สังกัดเทศบาลต าบลหนองขาว อ าเภอท่าม่วง  

จังหวดักาญจนบุรี  
  จนัทร์นภาเพญ็   ทินราช (2558) ไดเ้ขา้ศึกษาดูงานศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ต าบลหนองขาว 

ซ่ึงเป็นศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กท่ีกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน กระทรวงมหาดไทย ยกย่องให้เป็น
ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กตน้แบบ (ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กหนองขาว.2558) และเป็นศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กท่ี
ส านักงานพฒันาบุคลากรทอ้งถ่ิน กระทรวงมหาดไทย จดัให้ผูท่ี้เขา้อบรมสัมมนาหลกัสูตร นัก
บริหารการศึกษา ไดเ้ขา้ศึกษาดูงานเป็นประจ าทุกปีตั้งแต่ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กแห่งน้ีไดรั้บรางวลัให้
เป็นศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ตน้แบบ ซ่ึงมีการบริหารจดัการ ดงัน้ี 

วิสัยทศัน์ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กแห่งน้ี คือ “ ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก จดัการเรียนรู้อย่างมี
ประสิทธิภาพ สภาพส่ิงแวดลอ้มดี   บุคลากรมีคุณธรรม จริยธรรม  น าไปสู่การยอมรับของ
ผูป้กครอง และชุมชน”  โดยศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็เลก็เทศบาลต าบลหนองขาว จดัการศึกษาส าหรับเดก็
ปฐมวยัโดยรับนกัเรียนท่ีมีภูมิล าเนาอยูใ่นต าบลหนองขาว ให้การศึกษาอบรมและเล้ียงดูเพื่อเตรียม
ความพร้อมให้เด็กไดรั้บการพฒันาในทุกๆดา้นอย่างสมดุลและเหมาะสมกบัวยั  เป็นการเตรียม
ความพร้อมให้กบัเด็กอายรุะหว่าง3–5 ปี  ก่อนท่ีจะเขา้เรียนในระดบัขั้นพื้นฐานต่อไป ในดา้นการ
พฒันาหลกัสูตรการสอน  มีการน าหลกัสูตรการศึกษาปฐมวยั พ.ศ.2546 มาใชเ้ป็นแนวทางในการ
พฒันาและจดัท าหลกัสูตรสถานศึกษาในปีการศึกษาพ.ศ.2553  และมีการก าหนดการจดัการเรียน
การสอนดงัน้ี 

 1) จดัสภาพแวดลอ้มท่ีเป็นธรรมชาติเอ้ือต่อการเรียนรู้ของเด็ก ทั้งภายในและ
ภายนอกหอ้งเรียน มีความเป็นธรรมชาติและเนน้ความเป็นทอ้งถ่ินท่ีมีลกัษณะคลา้ยกบัท่ีบา้น เพื่อ
สร้างความรู้สึกท่ีเป็นกนัเอง สร้างความคุน้เคยใหก้บัเด็กนกัเรียน เปรียบเหมือนไดอ้ยูก่บัพ่อแม่และ
คนคุน้เคยท่ีบา้น  
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ภาพที ่2.4 สภาพแวดลอ้มรอบศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ต าบลหนองขาว 
 

   2) เนน้วสัดุส่ือการเรียนการสอนและของเล่นต่างๆ ทั้งท่ีอยู่ในภายในห้องเรียน
และภายนอกห้องเรียน เป็นส่ือท่ีจดัท าข้ึนเองจากวสัดุและส่ิงของในทอ้งถ่ิน  เพื่อเป็นการส่งเสริม
ใหเ้ด็กรัก หวงแหน คุน้เคยกบัวสัดุในทอ้งถ่ิน และให้ความส าคญักบัทอ้งถ่ิน  และเนน้การเล่นเป็น
หลกัควบคู่กบัการเรียนเชิงวิชาการโดยน าเอานิทานเขา้มาสอดแทรกในเน้ือหาการเรียนการสอน   

  
  

  

ภาพที ่2.5   ของเล่นท่ีผลิตจากวสัดุธรรมชาติ 
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   3. จดัสภาพแวดลอ้มและองคป์ระกอบต่างๆ ภายในบริเวณศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ให้
เหมาะสมกับวยัของผูเ้รียน มีมุมการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย ให้เด็กได้เรียนรู้ตามความสนใจ เพื่อ
ส่งเสริมพฒันาการและกระตุน้ใหเ้ป็นไปตามวยัและเหมาะสม  

  
  

  

ภาพที ่2.6    สภาพแวดลอ้มภายในและภายนอก 

  4) ใหชุ้มชนเขา้มามีส่วนร่วม เนน้การมีส่วนร่วมของชุมชนเน่ืองจากเด็กท่ีเขา้เรียนใน
ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็เป็นเดก็ในพื้นท่ี ความร่วมมือในชุมชนมีมาก ทางศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ไดจ้ดัใหเ้ด็ก
ลงพื้นท่ีซึมซบัวิถีชุมชนประเพณี วฒันธรรม  เช่น การน าผูป้กครองเขา้มาช่วยสอน การจดัการสอน
การร าเหยย่ (การร าพื้นบา้น) ในศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เพื่อเป็นการส่งเสริมและอนุรักษว์ฒันธรรมของ
ทอ้งถ่ิน รวมทั้งการผลิตส่ือ วสัดุ ประกอบการเรียนการสอนจากวสัดุธรรมชาติ โดยครูร่วมกบั
ชุมชนและเดก็ช่วยกนัท าในชั้นเรียน  

การจดัการศึกษาปฐมวยัตามแนวคิดของศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ต าบลหนองขาว สังกดัเทศบาล
ต าบลหนองขาว อ าเภอท่าม่วง จงัหวดักาญจนบุรี เนน้และใหค้วามส าคญักบัการจดัสภาพแวดลอ้ม
ทั้งภายในและภายนอกห้องเรียนให้มีลกัษณะเป็นธรรมชาติและคงความเป็นวิถีทอ้งถ่ิน เพื่อใหเ้ด็ก
หวงแหน สืบสานและเกิดความรักในชุมชน  
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2) การจัดการศึกษาปฐมวยัโรงเรียนอนุบาลละอออุทศิ ของมหาวทิยาลยัราชภัฏสวนดุสิต  
 อรุณศรี จนัทร์ทรง (2556) กล่าวว่าโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ เป็นโรงเรียนอนุบาลของ
รัฐบาลแห่งแรกของการเป็นตน้แบบของการอนุบาลศึกษาในประเทศไทย ซ่ึงสังกดัมหาวิทยาลยั
ราชภฏัสวนดุสิต เดิมเป็นสถานท่ีส าหรับให้นักศึกษาการศึกษาปฐมวยั คณะครุศาสตร์ ใช้เป็น
สถานท่ีในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู แต่ในปัจจุบนัมีช่ือเสียงและไดรั้บการยอมรับว่าเป็น
โรงเรียนท่ีจดัการศึกษาปฐมวยัไดย้อดเยี่ยมและมีคุณภาพ จนเป็นสถานท่ีศึกษาดูงานในการจดั
การศึกษาระดบัปฐมวยัของหน่วยงานต่างๆ ทั้งในและนอกประเทศ โรงเรียนสาธิตละอออุทิศเช่ือว่า 
เด็กทุกคนมีสิทธิท่ีจะประสบความส าเร็จ เด็กแต่ละคนมีความตอ้งการและความสนใจเฉพาะของ
ตนเองซ่ึงครูตอ้งพยายามจดัการเรียนการสอนใหส้อดคลอ้งกบัความสนใจดงักล่าว  เด็กเรียนรู้ไดดี้
ท่ีสุดในส่ิงแวดลอ้มท่ีเนน้เด็กเป็นส าคญัและมีความปลอดภยัสูงและการเรียนรู้ถือเป็นความร่วมมือ
ระหว่างบา้น โรงเรียนและชุมชน โดยใหก้ารศึกษาอบรมแก่เด็กปฐมวยั อายรุะหว่าง1.6 ปี-5 ปี โดย
แบ่งเป็นระดบัชั้นต่างๆ ดงัน้ี (1) โครงการบา้นหนูนอ้ย รับเด็กอาย ุ 1.6 - 1.11 ปี (2) โครงการบา้น
สาธิต รับเดก็อาย ุ2.0 – 2.11 ปี (3) ระดบัอนุบาลรับเดก็อาย ุ3-5 ปี มุ่งเนน้การเตรียมความพร้อมและ
ส่งเสริมการพฒันาเด็ก “หลกัสูตรของโรงเรียนมีลกัษณะยืดหยุ่นได”้ โดยค านึงถึงความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลของเด็ก กิจกรรมต่างๆท่ีจดัข้ึนสอดคลอ้งกบัชีวิตประจ าวนั และส่ิงแวดลอ้มรอบตวั
เดก็  การจดัหลกัสูตรการศึกษาปฐมวยัจึงเนน้จดัการศึกษาใหเ้ดก็ไดพ้ฒันาตนเองทุกดา้นทั้งทางดา้น
ร่างกายจิตใจ อารมณ์ สังคม สติปัญญาอยา่งสมดุล และส่งเสริมกระบวนการคิด ใหมี้ความสามารถ
ในการเรียนรู้ของเดก็ในช่วงวยั 3-5 ปี โดยก าหนดหลกัการดงัน้ี (1) ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และ
พฒันาการท่ีครอบคลุมความตอ้งการ ความเจริญ และพฒันาการตามวยัของเด็กทุกดา้น  (2) พฒันา
เด็กโดยองคร์วม ผา่นการเล่น และกิจกรรมท่ีเหมาะสมกบัวยั (3) จดักิจกรรมและประสบการณ์การ
เรียนรู้ เพื่อพฒันาบุคลิกภาพพื้นฐานให้แข็งแกร่ง ด้วยค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม วินัย และ
รับผดิชอบใหส้มารถเจริญชีวิตท่ีมีคุณภาพและมีความสุข (4) ประสานสมัพนัธ์ความร่วมมือระหวา่ง
ครอบครัว ชุมชน และสถานศึกษาให้มีส่วนร่วมในการพฒันาเด็ก  นอกจากน้ียงัมีการจดักิจกรรม
ต่างๆ เพื่อใหเ้ดก็มีส่วนร่วมในการเรียนการสอน ดงัภาพ 

 



65 
 

 
 

 
 

ภาพที ่2.7 กิจกรรมนกัเรียนละอออุทิศ 
 

 ลกัษณะกิจกรรมหลกัของโรงเรียนมีการก าหนดแนวทางในการจดักิจกรรมการเรียนการ
สอนท่ีเนน้ทกัษะกระบวนการคิด และทกัษะการคิดทางวิทยาศาสตร์เขา้มาเป็นส่วนส าคญัในการ
จดัการเรียนการสอนโดยบูรณาการเขา้กบักิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียนซ่ึงประกอบไป
ดว้ยกิจกรรมหลกัดงัต่อไปน้ี    

 ทกัษะกระบวนการคิด คือ พฤติกรรมการเรียนรู้ (ความสามารถ) ท่ีเกิดจากการเรียนรู้โดย
การลงมือปฏิบติัผ่านกิจกรรมต่างๆ ประกอบดว้ย ทกัษะการส่ือสาร คือการเห็น การอ่าน การฟัง 
การดม การชิม การสัมผสั และท่าทาง น าขอ้มูลเขา้วิเคราะห์สังเคราะห์ จดจ า และท าการแสดงออก
ผา่นการแสดงความรู้สึก ท่าทาง การพดู การบรรยาย การอธิบาย และการเขียน เพื่อการแลกเปล่ียน
ขอ้มูลซ่ึงกนัและกนั  ทกัษะการแสวงหาความรู้ คือ การสร้างค าถาม การแสวงหาค าตอบ การเก็บ
รวบรวมข้อมูล การเปรียบเทียบ การจัดหมวดหมู่ การเรียงล าดับ ทักษะการคิดชั้ นสูง คือ 
ความสามารถในการหาสาเหตุของปัญหา การแกปั้ญหา การวางแผน การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ 
การคาดคะเน การพยากรณ์ การประยุกต์ความรู้ และการคิดเชิงนวตักรรม  ทกัษะการคิดทาง
วิทยาศาสตร์ คือ ความสามารถท่ีเกิดจากการเรียนรู้โดยการลงมือปฏิบติัจากขั้นตอนการคิดทาง
วิทยาศาสตร์ การซกัถาม คือ การจดัประสบการณ์ท่ีเปิดโอกาสใหเ้ด็กตั้งค  าถามเพื่อความรู้ ความจ า 
เป็นค าถามท่ีท าให้เด็กนึกถึงเร่ืองราว ประสบการณ์ ส่ิงท่ีเคยเรียนรู้มา อยากรู้อยากเห็น คือ การจดั
ประสบการณ์เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีความสนใจในการเรียนรู้ส่ิงต่างๆ  ท่ีอยู่รอบตวัหรือส่ิงท่ีตนเอง
สนใจ การเปรียบเทียบ คือ การจดัประสบการณ์เพื่อใหเ้ด็กไดส้ังเกตและบอกลกัษณะ ความเหมือน
ต่างของส่ิงของ เหตุการณ์ บุคคล สถานท่ี การจดักลุ่ม คือ การจดัประสบการณ์ท่ีเปิดโอกาสให้เด็ก
จ าแนกหรือจดักลุ่มวตัถุหรือเหตุการณ์ จากการใช้เกณฑ์ลกัษณะท่ีเหมือนหรือแตกต่าง โดยใช้
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เกณฑ์ของตนเองหรือเกณฑ์ท่ีผูอ่ื้นก าหนดให้ การคิดเช่ือมโยง คือ การจัดประสบการณ์ท่ีเปิด
โอกาสใหเ้ดก็น าความคิดของตนเองปรับใชก้บัสถานการณ์หรือเหตุการณ์ท่ีก าหนดให ้

 นอกจากน้ียงัมีกิจกรรมเสริมพิเศษให้เด็กได้รับประสบการณ์เฉพาะด้านเพิ่มเติมจาก
กิจกรรมดงักล่าวขา้งตน้ เรียกกิจกรรมท่ีจดัน้ีว่า กิจกรรมเสริมพิเศษ โดยเด็กไดท้  ากิจกรรมสัปดาห์
ละ 1 คร้ังๆ ละประมาณ 30 นาที  แต่ละกิจกรรมมีวตัถุประสงค์และรูปแบบการจดักิจกรรมดัง
รายละเอียดต่อไปน้ี 1)กิจกรรมดนตรี เป็นกิจกรรมท่ีจดัในลกัษณะการเช่ือมโยงหรือบูรณาการเขา้
กบัหน่วยการเรียน เพื่อส่งเสริมใหเ้ดก็ไดรั้บการพฒันาและแสดงออกทางดา้นร่างกาย จิตใจ อารมณ์
สติปัญญา อาทิ ความรู้  ความคิด ความจ า สังคม ค่านิยม การคิดหาเหตุผล การสร้างสรรค ์การ
แกปั้ญหาเฉพาะหนา้ 2) กิจกรรมพลศึกษา  ครูผูส้อนจดักิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้เด็กไดเ้คล่ือนไหว
ร่างกายและทรงตวั  การใชร่้างกายทีละขา้ง การใชร่้างกายสลบัขา้ง โดยใชก้ลา้มเน้ือใหญ่ ใน
รูปแบบการเล่นเกม การแข่งขนั การละเล่นพื้นบา้นของไทย 3) กิจกรรมคอมพิวเตอร์ ส าหรับ
นกัเรียนระดบัชั้นอนุบาลปีท่ี 2-3 ลกัษณะการเรียนการสอนเด็กเรียนรู้ในลกัษณะกิจกรรมเด่ียวและ
กิจกรรมกลุ่ม (กลุ่มเลก็ประมาณ 3-4 คน) จากโปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีมีลกัษณะปลายเปิดใหเ้ด็กได้
เลือกท ากิจกรรมต่างๆอย่างสร้างสรรค์ 4) กิจกรรมศิลปะ เป็นกิจกรรมท่ีสะทอ้นความคิด 
จินตนาการชองเด็กผา่นการสร้างสรรคเ์ร่ืองราวจากกิจกรรมศิลปะ เช่น การวาดภาพ การระบาย
สี การป้ัน การพิมพ ์การประดิษฐ์ 5) กิจกรรมห้องสมุดนิทาน เป็นกิจกรรมท่ีส่งเสริมทกัษะทาง
ภาษาทางดา้นการฟัง การพูด การอ่านและการเขียน ในห้องสมุดนิทานประกอบไปดว้ยหนงัสือ
นิทานท่ีเด็กสามารถเลือกอ่านไดอ้ยา่งอิสระจากหนงัสือนิทานท่ีครูเตรียมไว ้ และท ากิจกรรมต่างๆ 
ตามท่ีครูประจ าห้องสมุดนิทานจดัเตรียมไวใ้ห้ในแต่ละสัปดาห์ 6) กิจกรรมห้องสมุดของเล่น คือ
เปิดโอกาสให้เด็กเลือกเล่นของเล่นท่ีแตกต่างจากของเล่นในห้องเรียนโดยครูจดัไวใ้ห้เด็กไดเ้ลือก
เล่นโดยอิสระในมุมประสบการณ์ต่างๆ นอกจากน้ีโรงเรียนยงัได้น าแนวทางการประเมินผล
พฒันาการเดก็โดยใชแ้ฟ้มผลงานมาใชแ้ละพฒันาปรับปรุงใชใ้หเ้หมาะสมและใหผู้ป้กครองเขา้มามี
ส่วนร่วม โดยเพิ่มในส่วนของการรายละเอียดต่างๆ เก่ียวกบัผลงานเดก็  
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ภาพที ่2.8 ผลงานนกัเรียนลอออุทิศ 
 

 ผลงานอิสระ คือ ผลงานท่ีเด็กเป็นผูค้ดัเลือกจากผลงานต่างๆ ท่ีตนเองท าโดยตอ้งให้
เหตุผลในการเลือกผลงานว่าเพราะเหตุใดจึงเลือกงานช้ินน้ี และครูเป็นผูบ้นัทึกการแสดงความ
คิดเห็นของเดก็ท่ีมีต่อผลงานของตนเอง และอ่านขอ้ความท่ีบนัทึกใหเ้ดก็ฟัง    

 ผลงานท่ีผูป้กครองเลือก คือ ผลงานเด็กท่ีผูป้กครองคดัเลือกจากผลงานเด็กท่ีไดรั้บจาก
ครู  หรือคดัเลือกจากผลงานท่ีเด็กกบัผูป้กครองร่วมกนัสร้างสรรค ์และเขียนแสดงความคิดเห็น 
(ในทางท่ีดี) ของตนเองท่ีมีต่อผลงานเดก็   

 ผลงานเฉพาะ  คือผลงานท่ีครู เป็นผู ้จัด เก็บโดยครูเ ป็นผู ้ก  าหนดเป้าหมายหรือ
วตัถุประสงคใ์นการจดัเกบ็และเขียนขั้นตอนการท ากิจกรรมในงานช้ินนั้นอยา่งละเอียด  

จากนั้นทางโรงเรียนจะมีการจดัแสดงผลงานของเด็กในรูปแบบนิทรรศการแฟ้มผลงาน 
และแลกเปล่ียนขอ้มูลท่ีแสดงถึงความกา้วหนา้ในการเรียนรู้ของเดก็  

การจดัการศึกษาปฐมวยัตามแนวคิดของโรงเรียนอนุบาลละอออุทิศ ของมหาวิทยาลยัราช
ภฏัสวนดุสิต จะให้ความส าคญัและค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลของเด็ก กิจกรรมต่างๆ ท่ี
จดัข้ึนจะตอ้งสอดคลอ้งกบัชีวิตประจ าวนั และส่ิงแวดลอ้มรอบๆ ตวัเดก็   

3)  การจัดการศึกษาปฐมวยัของโรงเรียนอนุบาลฮิโระ  โตเกยีว ประเทศญีปุ่่น  
 สถานีโทรทศัน์ช่องไทยพีบีเอส (2556) ไดน้ าเสนอรายการ ดูใหรู้้ ตอน การศึกษา ตน้กลา้
ของสังคม(อนุบาล) พิธีกรโดยฟูจิ  ฟูจิซากิ ออกอากาศเม่ือวนัท่ี 17 กรกฎาคม 2556 ไดพ้าไปดูการ
จดัการเรียนการสอนของโรงเรียนฮิโระ ซ่ึงเป็นโรงเรียนของรัฐบาลญ่ีปุ่น สังกดักระทรวงการศึกษา
ญ่ีปุ่น จากการสัมภาษณ์ นายสึโกตะ โทโมฮิโระ เจา้หน้าท่ีกระทรวงศึกษาญ่ีปุ่น ท าให้ทราบว่า
การศึกษาภาคบงัคบัของญ่ีปุ่นเร่ิมท่ีอนุบาล ถึงมธัยมศึกษาตอนตน้  โดยท่ีมาตรฐานโรงเรียนอนุบาล
ทัว่ประเทศท่ีเป็นของรัฐบาลจะเหมือนกนัทัว่ประเทศ และเรียนฟรีโดยไม่เสียค่าใชจ่้ายใดๆ ท าให้
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พ่อแม่ญ่ีปุ่นส่วนมากจะเลือกโรงเรียนใกล้ๆบ้านให้ลูกได้เรียน และในระดับปฐมวยัจะไม่มี
หลกัสูตรการเรียนการสอนท่ีแน่นอน แต่จะให้ครูใหญ่ของโรงเรียนแต่ละแห่งจดักิจกรรมให้เด็ก
ตามความเหมาะสม โดยเน้นการเล่นเป็นหลกั บูรณาการเขา้กับกิจกรรมท่ีส่งเสริมให้ร่างกาย
แขง็แรงและจิตใจดี ส าหรับกิจกรรมในแต่ละวนันั้น ทางโรงเรียนฮิโระ มีดงัน้ี 

(1) โรงเรียนจะรับเด็ก อาย ุ5-6 ปี เขา้เรียนและเปิดเรียนเวลา 9.00 น.เป็นตน้ไป โดย
พ่อแม่จะป่ันจกัรยานหรือเดินมาส่งลูกท่ีโรงเรียน โดยเด็กๆ จะหอบห้ิวสัมภาระเอง โดยท่ีพ่อแม่ไม่
ตอ้งท าให้ เพื่อเป็นการฝึกการช่วยเหลือตนเองและสร้างวินยัและท่ีหนา้ประตูทางเขา้โรงเรียนจะมี
ครูหรือครูใหญ่ มารอรับทุกเชา้และกล่าวทกัทายเดก็เพื่อสร้างความคุน้เคย   

  

ภาพที2่.9 กิจกรรมหนา้โรงเรียนฮิโระ 

2. เม่ือแรกเร่ิมมาโรงเรียน ผูป้กครองทุกคนจะไดคู่้มือ นกัเรียนอนุบาล เพื่อใหน้ าไป
อ่านท่ีบา้น โดยในคู่มือจะมีเร่ืองเก่ียวกับการวางตวั  การดูแลเด็ก การมาโรงเรียน การให้เด็ก
ช่วยเหลือตนเองและอ่ืนๆ ทั้งน้ีก็เพื่อให้ครูและผูป้กครองดูแลเด็กเป็นไปในทิศทางเดียวกนัทั้งท่ี
บา้นและท่ีโรงเรียน 

3. เม่ือมาถึงโรงเรียนเด็กจะน าสัมภาระ อุปกรณ์ต่างๆ ไปเก็บยงัตูเ้ก็บของของตนเอง
จากนั้นจะมีการแบ่งกลุ่มรับผดิชอบกนัท างาน เช่น เช็คช่ือเพื่อในหอ้ง  รดน ้ าตน้ไม ้  เล้ียงสัตว ์เป็น
ตน้ เพื่อเป็นการฝึกเด็กให้รู้จกัเพื่อน การใชชี้วิตร่วมกบัผูอ่ื้น รู้จกัแบ่งปัน แบ่งงานกนัท างาน ฝึก
ความรับผดิชอบ การแกปั้ญหาเฉพาะหนา้และการดูแลรักษาชีวิตผูอ่ื้นทั้งคน ตน้พืช และสตัว ์  
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ภาพที ่2.10  การแบ่งกลุ่มท างานของนกัเรียน 

4. การเรียนในช่วงปฐมวยั อาย ุ5-6 ปี จะไม่มีการฝึกเขียน อ่าน หนงัสือ  กิจกรรมภาค
เชา้จะเป็นการฝึกความรับผิดชอบ ตามดว้ยการออกก าลงักาย  วาดรูป ระบายสี ฝึกการท างาน
ร่วมกบัเพื่อนๆ และเล่นท่ีสนามเดก็เล่นเป็นส่วนมาก  

  
  

  

ภาพที ่2.11 การเล่นของนกัเรียน 
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5. โรงเรียนอนุบาลญ่ีปุ่นและโรงเรียนฮิโระจะไม่มี เคร่ืองคอมพิวเตอร์ หรือ Ipad  
หรืออุปกรณ์เทคโนโลยี จะมีเพียงเปียโน วิทยุเทป กรรไกร กระดาษ กาว ดินสอสีฯ เพื่อไวใ้ห้
นกัเรียนฝึกท ากิจกรรมหรือของเล่นดว้ยตนเอง   

  
  

  

ภาพที ่2.12 การฝึกท าของเล่นของนกัเรียน 

6. เวลาเท่ียง เด็กจะลา้งมือและรับประทานอาหารดว้ยตนเอง โดยทุกคนจะตอ้งมีขา้ว
กล่องมาดว้ยพร้อมอุปกรณ์ท่ีตอ้งเตรียมมาจากบา้น(แม่หรือพ่อเตรียมให)้ ไดแ้ก่ ขา้วกล่อง ผา้ปูโต๊ะ  
ชอ้น สอ้ม ตะเกียบ น ้าและผา้เช็ดมือ เวลากินขา้วก็ตอ้งแกะกล่องขา้วและท าอยา่งอ่ืนเอง โดยทุกวนั
ครูจะนั่งทานขา้วร่วมกบัเด็กดว้ย เสร็จแลว้จะเก็บและท าความสะอาดจากนั้นจะท ากิจกรรมอ่ืนๆ 
ต่อไปโดยจะไม่มีการนอนกลางวนั  

  

ภาพที ่2.13การเตรียมรับประทานอาหาร 
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7.  กิจกรรมยามบ่าย ครูจะเล่นเปียโนโดยท่ีเด็กๆ เตน้ตามจงัหวะเพลง หรือร้องเพลง
ไปพร้อมกบัครู หรือฟังครูเล่านิทาน โดยเด็กอาจมีส่วนร่วมในการแสดงเป็นตวัละครในนิทานดว้ย 
หลงัจากนั้นจะเป็นเวลาท่ีเด็กๆ ออกมาแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบักิจกรรมหรือความประทบัใจท่ีมี
ต่อเพื่อนๆ ในวนัน้ี ซ่ึงเป็นการส่งเสริมการกลา้แสดงออก ฝึกการพดูและฝึกใหเ้ด็กๆเห็นคุณค่าของ
ผูอ่ื้น  

  
  

  

ภาพที ่2.14  กิจกรรมนิทานและหนา้ชั้นเรียน 

9. เม่ือถึงเวลากลบับา้นเด็กๆ จะเก็บสัมภาระดว้ยตนเอง และกล่าวลาครู คุณครูจะไป
ส่งหนา้โรงเรียนซ่ึงจะมีการพบปะพดูคุยกบัผูป้กครองท่ีมารับเดก็ๆ ดว้ย วา่วนัน้ีเรียนอะไร มีผลงาน
ท่ีท าข้ึนในวนัน้ีมีอะไรบา้ง ส่วนใครท่ีมีปัญหาหรือไดรั้บค าชมจากเพื่อนๆ ครูก็แจง้ให้ผูป้กครอง
ทราบเป็นรายบุคคล เป็นอนัเสร็จส้ินกิจกรรมของวนั   

  

ภาพที ่2.15 ครูประจ าชั้นสนทนากบัผูป้กครองนกัเรียน 
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การจดัการศึกษาปฐมวยัตามแนวคิดของโรงเรียนอนุบาลฮิโระ โตเกียว ประเทศญ่ีปุ่น  
จะเน้นให้เด็กได้เรียนรู้ผ่านการเล่นในชีวิตประจ าวนั ฝึกให้เด็กมีจิตส านึกสาธารณะและให้
ความส าคญัมากกบัจินตนาการของเด็กๆ ในการท ากิจกรรมผา่นกระบวนการเล่น เรียนและท างาน
ร่วมกบัผูอ่ื้นในโรงเรียน 

จากนานาทศันะของนกัวิชาการ  นกัการศึกษา  ผูรู้้ผูเ้ช่ียวชาญ  ท่ีไดก้ล่าวมาขา้งตน้สามารถ
สรุปจุดเนน้ของแต่ละทศันะได ้ดงัตารางท่ี 
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  ตารางที่ 2.2 แสดงจุดเนน้ของนานาทศันะนกัวิชาการ นกัการศึกษา 
จุดเน้น/ทัศนะ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 สรุป 

1. ครอบครัวตอ้งมีความพร้อมในการดูแลเดก็              1 
2. ผูป้กครองมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา              2 
3. ความแตกต่างของผูเ้รียน              2 
4. จดัสวสัดิการส าหรับพอ่หรือแม่เดียว              1 
5. ส่งเสริมใหเ้ดก็ไดเ้ล่นสอดคลอ้งกบัความสนใจ              6 
6. ฝึกความรับผดิชอบ              2 
7. ส่งเสริมจินตนาการและความคิดสร้างสรรค ์              5 
8. เนน้การปรับตวัเขา้กบัส่ิงแวดลอ้มและท างานร่วมกบัผูอ่ื้น              3 
9. จดัสภาพแวดลอ้มใหเ้หมาะสมกบัวยัของเดก็              9 
10. เดก็มีอิสระในการเล่นและเรียนรู้              1 
11.ครูและผูป้กครองมีการแลกเปล่ียนขอ้มูลเดก็เพื่อน าไปพฒันาเดก็              1 
12. ครูเปล่ียนบทบาทจากผูส้อนมาเป็นผูอ้  านวยความสะดวก              2 
13. ใหเ้ดก็ไดล้งมือปฏิบติัดว้ยตนเอง              1 
14. ก าหนดมาตรฐานสถานศึกษาใหเ้หมือนกนั              1 
15. มีการประเมินสถานศึกษาสม ่าเสมอ              1 
16. สุขภาพและความปลอดภยั              1 
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 จากตารางสรุปไดว้่า นกัวิชาการส่วนมากให้ความส าคญัในการจดัการศึกษาส าหรับเด็ก
ปฐมวยั 3 ล าดบัแรกนั้นจะเนน้ อนัดบัแรก คือ การจดัสภาพแวดลอ้มให้เหมาะสมกบัวยัของเด็กๆ 
รองลงมาคือ ส่งเสริมให้เด็กไดเ้ล่นสอดคลอ้งกบัความสนใจ และล าดบัท่ีสามคือจินตนาการและ
ความคิดสร้างสรรค ์
 

2.2 แนวคดิการวจิยัเชิงปฏิบัตกิารแบบมีส่วนร่วม 
2.2.1 ทัศนะเกีย่วกบัการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม 
      เน่ืองจากวิธีด าเนินการวิจยัท่ีจะใชใ้นการวิจยัในคร้ังน้ี คือ การวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมี

ส่วนร่วม (Participatory Action Research: PAR) ตามทศันะของวิโรจน์ สารรัตนะ (2558)  แต่เพื่อ
ความเขา้ใจท่ีชดัเจนข้ึน ผูว้ิจยัจะขอน าเอาผลจากการศึกษาของ ชยานนท ์มณเพียรจนัทร์ (2553) 
เก่ียวกบัทศันะท่ีมีต่อการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมของนกัวิชาการอ่ืน 6 รายมากล่าวถึงก่อน
ตามล าดบัดงัน้ีโดยสังเขป คือ Seymour-Rolls & Hughes (2000) Mills (2007)  Quixley (2008) 
James, Milenkiewicz & Bucknam (2008) Creswell (2008)  McTaggart (2010)   

Seymour-Rolls & Hughes (2000) ใหท้ศันะว่า การวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม 
คือวิธีการสืบสวนสอบสวนร่วมกนั (collective) โดยมีการสะทอ้นผลและมองตวัเองเป็นหลกั (self-
reflective) เป็นการสืบสวนสอบสวนโดยผูท่ี้มีส่วนร่วม (participants) ในสถานการณ์ทางสังคมนั้น 
ๆ เพื่อท่ีจะปรับปรุงการปฏิบติัทางสังคมของตนเองให้ดีข้ึน ทั้งในแง่ของความเป็นเหตุเป็นผล 
(rationality) และในแง่ของความยติุธรรม (justice) การวิจยัท่ีใช ้PAR เป็นหลกัจะประกอบดว้ยการ
วิจยัใน 4 ช่วง คือ การสะทอ้นผล (reflection) การวางแผน (planning) การปฏิบติั (action) และการ
สังเกต (observation) โดยในแต่ละช่วงนั้ นจะพึ่ งพาซ่ึงกันและกันในลักษณะของเกลียวสว่าน 
(spiral) หรือวงจร (cycle) ทั้งน้ี PAR แตกต่างจากรูปแบบการวิจยัเชิงปฏิบติัการ (Action Research) 
แบบอ่ืนๆ อีกดว้ย เช่น Technical Action Research และ Practical Action Research ท่ีไม่ไดป้ระกอบ
ไปดว้ยหลกัการเช่นเดียวกบั PAR โดยหลกัการเหล่าน้ีประกอบดว้ยการมีส่วนร่วม (participation) 
ความร่วมมือกนั (collaborative) การเสริมพลงัอ านาจ (empowerment) ความรู้ (knowledge) และ
การเปล่ียนแปลงทางสังคม (social change) จากทศันะดงักล่าว เห็นไดว้่า วิธีการด าเนินการวิจยัใน
ขั้นตอนแรกจะแตกต่างไปจากแนวคิดของ PAR โดยทัว่ไป คือ แทนท่ีจะเร่ิมตน้จากการวางแผน 
(Planning) แต่กลบัเร่ิมตน้ท่ีการสะทอ้นผล (Reflection) ก่อน เพราะเห็นวา่กลุ่มท่ีจะเลือกการท าวิจยั
แบบ PAR นั้น จะตอ้งร่วมกนันิยามหวัขอ้ท่ีเป็นส่ิงกงัวลใจ (concern) หรือคิดว่าเป็นปัญหาโดยผา่น
การสนทนา (discussion) และการสะทอ้นผล (reflection) ร่วมกนัในกลุ่มเสียก่อน โดยการร่วมกนั
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พูดคุยถึงปัญหาท่ีเกิดข้ึน และยอมรับว่าส่ิงนั้นเป็นปัญหาหรือส่ิงท่ีกงัวลใจร่วมกนัแลว้จึงลงมือ
ด าเนินการตามขั้นตอนของ PAR ต่อไป  

Mills (2007) ให้ทศันะว่า การวิจยัเชิงปฏิบติัการ (Action Research) คือ การวิธีการ
สืบสวนสอบสวนอย่างเป็นระบบ (systematic inquiry) ซ่ึงกระท าโดยครูนักวิจัย (teacher 
researcher)  ผูบ้ริหารโรงเรียน (principal) ท่ีปรึกษาของโรงเรียน (school counselors) หรือผูท่ี้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย (stakeholders) ในกระบวนการจัดการเรียนการสอน  โดยการวิจัยเชิงปฏิบติัการท่ี
กระท าโดยครูนั้นเป็นการกระท าท่ีเกิดจากตวัครูเอง โดยปราศจากการควบคุมหรือบงัคบัจากบุคคล
อ่ืน ซ่ึงมีกระบวนการในการด าเนินการ 4 ขั้นตอน คือ 1) วินิจฉยัประเด็นท่ีตอ้งการเนน้ (identify an 
area of focus) 2) รวบรวมขอ้มูล (collect data) 3) วิเคราะห์และตีความขอ้มูลท่ีไดม้า (analyze and 
interpret data) และ 4) ด าเนินการพฒันาและวางแผนปฏิบติั (develop and action plan)   ทั้งน้ี ทฤษฎี
พื้นฐานของการวิชยัเชิงปฏิบติัการตามทศันะของ Mills แบ่งออกเป็น 2 ทฤษฎีหลกัคือ 1) การวิจยั
เชิงปฏิบติัการเชิงวิพากษ ์(Critical Action Research) และ 2) การวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบปฏิบัติ 
(Practical Action Research) โดยท่ีการวิจยัเชิงปฏิบติัการเชิงวิพากษห์รือท่ีรู้จกักนัดีในอีกช่ือหน่ึงว่า
การวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบร่วมมือ (Emancipatory/Participatory Action Research) เป็นการวิจยัท่ีอิง
กบัทฤษฎี critical theory ซ่ึงมีประเด็นหลกั (key concepts) ในการพิจารณา 4 ประการ คือ  1) 
จะตอ้งเป็นแบบมีส่วนร่วม (participatory) และเป็นประชาธิปไตย (democratic)  2) จะตอ้ง
ตอบสนองต่อสังคมและเกิดข้ึนภายในบริบทของสังคม 3) ช่วยให้ครู (นักวิจัย) สามารถท่ีจะ
ตรวจสอบแนวทางต่างๆ ซ่ึงแต่ก่อนเคยมองว่าเป็นเร่ืองปกติให้สามารถตรวจสอบไดด้ว้ยรูปแบบ
ใหม่อีกรูปแบบหน่ึงเพื่อท่ีจะปรับปรุงการกระท าอยา่งเป็นมืออาชีพมากข้ึน และ 4) ความรู้ท่ีไดจ้าก
กระบวนการวิจยัแบบน้ีจะช่วยปลดปล่อย (liberate) นกัศึกษา ครู และผูบ้ริหาร รวมทั้งจะช่วยสร้าง
เสริมการเรียนรู้ การสอน และการก าหนดนโยบายอีกดว้ย   

Quixley (2008) ใหท้ศันะว่า การวิจยัเชิงปฏิบติัการ (Action Research) โดยพื้นฐาน
แล้วก็คือ การวิจัยแบบการมีส่วนร่วม (Participatory Research) ซ่ึงผลจากการคน้พบและ
ขอ้เสนอแนะใหม่ๆ ท่ีไดจ้ากการลงมือปฏิบติัไม่สามารถท่ีจะใชบ้งัคบัเพื่อใหค้นอ่ืนน าไปปฏิบติัได้
ทนัที ซ่ึงก็หมายความว่าผลท่ีออกมานั้นจะตอ้งไดรั้บการยอมรับจากผูถู้กวิจยัทุกคนก่อนท่ีจะมีการ
น าไปใชป้ฏิบติั เพราะฉะนั้นผูถู้กวิจยัจะตอ้งมีส่วนร่วมในทุกขั้นตอนของการวิจยัในทุกตารางน้ิว 
และจะตอ้งมีมุมมองว่าการวิจยัในคร้ังน้ีคืองานวิจยัของเขา เพื่อผลประโยชน์ของพวกเขา และเป็น
ส่ิงท่ีพวกเขาสามารถท่ีจะมีผลกบัส่ิงนั้นได ้(by them, for them and of them) รวมทั้งสามารถท่ีจะ
ปรับปรุงงานวิจยัของพวกเขาใหดี้ข้ึนไดอี้กดว้ย  ซ่ึงหลกัการท่ีส าคญัของ PAR  คือ 1) ส่งเสริมให้ผู ้
มีส่วนได้ส่วนเสียสะทอ้นผลและหาวิธีการท่ีจะปรับปรุงการบริการให้ดีข้ึนโดยเช่ือมโยงการ



76 
 

 
 

สะทอ้นผลและการปฏิบติัอย่างเขม้แข็งแลว้ผนวกกันให้แน่นข้ึนในลกัษณะท่ีเป็นเอกสารและ
เกิดข้ึนในเวทีสาธารณะ 2) ส่งเสริมให้ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียสามารถท่ีจะมีส่วนร่วมในการวินิจฉัย
ค าถาม ตอบค าถาม และตดัสินใจเก่ียวกบัการกระท าท่ีเกิดข้ึน  3) ให้ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียมีส่วนร่วม
ในการท่ีจะรวบรวมขอ้มูลเก่ียวกบัค าถามของตวัเอง  4) เกิดการท างานในลกัษณะของการร่วมมือ 
ซ่ึงจะช่วยลดขั้นตอนต่างๆ ให้นอ้ยลงกว่าเดิม และจะท าให้เกิดการแบ่งปันอ านาจกนัระหว่างผูท่ี้มี
ส่วนไดส่้วนเสียทั้งหมด  5) ส่งเสริมให้ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียมีความรับผิดชอบในการวิเคราะห์อยา่ง
วิพากษ ์การประเมิน และการบริหารจดัการของตวัเอง  6) สนบัสนุนให้ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียเรียนรู้
อย่างต่อเน่ืองและเปิดเผย โดยการทดสอบแนวคิดดา้นการกระท า(ซ่ึงอาจจะเกิดความผิดพลาดข้ึน
ในระหว่างการปฏิบติังานก็เป็นได)้ และ 7) มีความต่อเน่ืองจนสามารถท าให้ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย
ตอบค าถามหรือปัญหาท่ีใหญ่กว่าเดิมได ้ในปฏิบติัการวิจยั Quixley ให้ขอ้สังเกตว่า ในระหว่าง
วงจรของ PAR แต่ละขั้นตอน จะตอ้งมีการมองยอ้นไปขา้งหลงั (look back) และในขณะเดียวกนัก็
ตอ้งมองไปขา้งหนา้ (look forward) ดว้ยเสมอ เพราะในแต่ละขั้นตอนของ par จะมีความสัมพนัธ์
และเช่ือมโยงกนัไปตลอด เช่น ในขั้นตอนการวางแผน (planning) ก็ตอ้งยอ้นไปดูขั้นสะทอ้นผล 
(reflecting) วา่ไดข้อ้สรุปอะไรมาบา้งจากการด าเนินงานในขั้นตอนท่ีผา่นมา เพื่อท่ีจะน าเอาขอ้สรุป
ท่ีไดจ้ากการสะทอ้นผลนั้นมาใชป้ระกอบการวางแผนใหต้รงประเด็น และก็ตอ้งมองไปท่ีขั้นปฏิบติั
ดว้ย ว่าเม่ือมีการวางแผนตามขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสะทอ้นผลแลว้ จะน าส่ิงท่ีไดจ้ากการวางแผนไป
ปฏิบติัไดอ้ยา่งไรจึงจะไม่หลงประเดน็ตามแผนท่ีไดว้างไว ้เป็นตน้ 

James, Milenkiewicz & Bucknam (2008) ใหท้ศันะว่า การวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมี
ส่วนร่วม (Participatory Action  Research: PAR) เป็นกระบวนการท่ีเป็นพลวตัส าหรับใชใ้นการ
พฒันาบุคคล และการพฒันาวิชาชีพ โดยท่ี PAR นั้นจะเป็นเคร่ืองมือท่ีสามารถท าใหเ้กิดผลลพัธ์ท่ีดี
ข้ึนไดถ้า้ผูท่ี้น าไปใช ้เช่น ผูบ้ริหารโรงเรียน  ครู และคนในชุมชน ไดใ้ห้ความใส่ใจและร่วมมือใน
การปฏิบติังานเพื่อแกปั้ญหาร่วมกนั โดยผลลพัธ์ท่ีไดจ้าก  PAR  ต่อนกัการศึกษามีดงัน้ีคือ 1) ผูท่ี้น า 
PAR ไปปฏิบติัสามารถท่ีจะคาดหวงัว่าจะพฒันาศกัยภาพทางวิชาการของตนไดโ้ดยใชก้ารสะทอ้น
ผลเชิงวิพากษ ์(critical reflection)  2) PAR จะส่งเสริมการใหเ้กิดความแม่นในประเด็นท่ีก าลงัศึกษา
อยู่ซ่ึงจะมีผลในระยะยาวท่ีคาดการณ์ได้ว่าจะมีผลดีต่อความพยายามในการปฏิรูปโรงเรียนซ่ึง
หมายความว่าการกระท าในลกัษณะของวงจรซ ้ าแลว้ซ ้ าเล่าจะเกิดการพฒันาท่ีดีข้ึนในท่ีสุด  3) 
การศึกษาโดยใชห้ลกัการของ PAR จะช่วยพฒันาความช านาญของคนในระดบัทอ้งถ่ิน และ 4) 
หลกัการของ PAR จะช่วยท าให้ผูป้ฏิบติัเกิดแรงจูงใจเพิ่มข้ึนและมีพลงัในการท างานมากยิ่งข้ึน
ตั้งแต่ขั้นแรกของการเร่ิมตน้โครงการ ตามกระบวนการของ PAR ท่ีประกอบดว้ย 4 ขั้นตอนคือ (1) 
การวินิจฉยั (diagnose) เป็นการวินิจฉยัหาองคป์ระกอบหรือสาเหตุของปัญหาท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบั
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สภาพเป็นอยูเ่ดิม (2) การลงมือปฏิบติั (act) โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อยกระดบัสภาพความเป็นอยูเ่ดิม
ใหมี้ประสิทธิภาพเพิ่มข้ึนและยกระดบัสภาพความเป็นอยูแ่ละปัญหาต่างๆ ใหเ้ป็นไปในทางท่ีดีข้ึน 
(3) การวดัผล (measure) เป็นขั้นตอนการวดัผลลพัธ์ของการกระท าและพยายามท่ีจะท างาน
เพื่อท่ีจะใหผ้ลลพัธ์นั้นเป็นผลดีต่อผูเ้รียน (4)  การสะทอ้นผล (reflection) เป็นขั้นตอนการสะทอ้น
ผลของกระบวนการด าเนินงานและการระดมสมองเก่ียวกบัสถานการณ์และขั้นตอนท่ีเพิ่มข้ึนกบัผูมี้
ส่วนไดส่้วนเสีย (stakeholders) คนอ่ืนๆ  

Creswell (2008)  ใหท้ศันะวา่ การวิจยัเชิงปฏิบติัการ (Action Research) เป็นการวิจยัท่ี
สามารถน าไปประยกุตใ์ชใ้นการออกแบบการปฏิบติัไดม้ากท่ีสุดและดีท่ีสุด โดยท่ีนกัวิจยัท่ีปฏิบติั
จะท าการคน้ควา้ (explore) เก่ียวกบัปัญหาในการปฏิบติั โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อท่ีจะพฒันาวิธีการ
แกปั้ญหา (solution) ของปัญหาแต่ละอยา่งนั้นให้ได ้  โดยท่ีการวิจยัเชิงปฏิบติัการนั้นจะมีความ
คลา้ยคลึงกนักบัวิธีการวิจยัแบบผสม (mixed methods research) นัน่เพราะการวิจยัเชิงปฏิบติัการจะ
อาศยัการรวบรวมขอ้มูลดว้ยวิธีการเชิงปริมาณ หรือใชว้ิธีการเชิงคุณภาพ หรืออาจใชว้ิธีการทั้งสอง
วิธีรวมเขา้ดว้ยกนั  แต่อยา่งไรก็ตามการวิจยัเชิงปฏิบติัการจะมีความแตกต่างออกไปจากวิธีการวิจยั
แบบผสม เพราะการวิจยัเชิงปฏิบติัการจะเกิดข้ึนในประเด็นการปฏิบติั (practical issue) ท่ีเป็น
บริบทเฉพาะ (specific) เพื่อท่ีจะใหไ้ดม้าซ่ึงวิธีการแกปั้ญหาในประเด็นนั้นๆ   ดงันั้นการออกแบบ
การวิจยัเชิงปฏิบติัการจึงเป็นกระบวนการท่ีเป็นระบบ (systematic) ซ่ึงถูกกระท าโดยครูหรือบุคคล
อ่ืนๆ ในวงการศึกษาเพื่อท่ีจะท าการรวบรวมขอ้มูลมาใชใ้นการพฒันาวิถีทางของการท างานภายใน
บริบททางการศึกษาซ่ึงเป็นบริบทเฉพาะตวั  รวมทั้งเพื่อท่ีจะพฒันาแนวทางการสอนของครูและ
พฒันาการเรียนรู้ของผูเ้รียน นอกจากน้ี Creswell ยงักล่าวว่าพฒันาการของการวิจยัเชิงปฏิบติัการท่ี
เห็นไดช้ดัเจนจะมีอยู ่ 3 ช่วง (stage) ดว้ยกนัคือ ช่วงแรกจะเป็นการวินิจฉัยกระบวนการเพื่อท่ีจะ
เผชิญหนา้กบัประเดน็ทางสงัคมในบางประเดน็ ช่วงท่ีสองจะเป็นการยอ้นมองการปฏิบติัของตนเอง 
และมีความจ าเป็นท่ีจะให้ผูป้ฏิบติั เช่น ครู ได้เขา้มามีส่วนร่วมเพื่อท่ีจะให้เขาได้แก้ปัญหาของ
ตนเอง และช่วงท่ีสามเป็นการน าเสนอแนวทางของวิธีการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม ซ่ึงเป็น
แนวทางท่ีท าใหก้ลุ่มต่างๆ เกิดความรับผดิชอบในการปลดปล่อยตนเอง (own emancipatory) และ
เปล่ียนแปลงตนเอง (own change) ทั้งน้ี Creswell จะใชค้  าว่าการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม 
(Participatory Action Research: PAR) เพื่อท่ีจะยกยอ่งและยอมรับในลกัษณะท่ีเป็นธรรมชาติของ
การมีส่วนร่วม (collaborative nature) ในการสืบสวนสอบสวน (inquiry) ตามแนวทางน้ี     

Creswell ไดส้รุปประเด็นหลกัในเร่ืองของการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมท่ีมี
ความโดดเด่นไว ้6 ประการคือ (1) เป็นกระบวนการทางสังคม (social process) ซ่ึงนกัวิจยัมีเจตนาท่ี
จะคน้หาถึงความสมัพนัธ์ระหว่างปัจเจกบุคคลกบัคนอ่ืนๆ โดยมีจุดประสงคเ์พื่อท่ีจะท าความเขา้ใจ
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ว่าความสัมพนัธ์กนัในสังคมนั้นเกิดข้ึนไดอ้ยา่งไรและสามารถท่ีจะมีผลกระทบต่อคนแต่ละคนใน
สังคมนั้นไดอ้ยา่งไร (2) เป็นการสืบสวนสอบสวนท่ีเนน้การมีส่วนร่วม (participatory) หมายความ
วา่แต่ละคนจะเกิดความเขา้ใจในส่ิงท่ีตนท าแลว้เสนอความรู้และความคิดเห็นไปสู่บุคคลอ่ืน รวมทั้ง
ผลกัดนัใหเ้กิดการกระท าร่วมกนั (3) เป็นการวิจยัท่ีใชห้ลกัของการปฏิบติั (practical) และใชค้วาม
ร่วมมือ (collaborative) เพราะการวิจยัจะมีความสมบูรณ์ตอ้งเกิดจากการกระท าของผูท่ี้เก่ียวขอ้ง มี
การปฏิบติัเพื่อขยายผลไปสู่ชุมชน หรือสร้างความรู้ให้กบัองคก์ารทางสังคม เพื่อลดความไม่
สมเหตุสมผล ความลม้เหลว และความไม่ยติุธรรม ในการปฏิบติั หรือจากปฏิสัมพนัธ์ท่ีไม่น่าพึง
พอใจ (4) เป็นกระบวนการท่ีท าใหเ้กิดการปลดปล่อย (emancipatory)  นัน่คือในการด าเนินงานจะ
ไม่มีการบีบบงัคบั โดยท่ีทุกคนจะมีอิสระจากกฎเกณฑท่ี์ไม่มีเหตุผลและโครงสร้างท่ีไม่ยติุธรรมซ่ึง
เป็นขอ้จ ากดัในการพฒันาตนเอง (5) เป้าหมายอีกอย่างหน่ึงของ PAR คือเพื่อท่ีจะช่วยให้แต่ละ
บุคคลสามารถท่ีจะปลดปล่อยตนเองออกจากสภาพการท่ีถูกบีบบงัคบัท่ีมีอยู่ไม่ว่าจะเป็นในเร่ือง
ของส่ือ (media)  ภาษา (language) กระบวนการท างาน (work procedures) และในความสัมพนัธ์
ระหว่างอ านาจท่ีมีอยู่ในบริบทของการศึกษา (6) เป็นเร่ืองของการทบทวนตนเอง 
(recursive/reflective/dialectical) และจะเนน้ท่ีการสร้างความเปล่ียนแปลงในการปฏิบติั  นัน่เพราะ
ลกัษณะของการวิจยัปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมจะสามารถเกิดข้ึนซ ้า ๆ กนัไดอี้กโดยการพิจารณาผล
ท่ีสะทอ้นกลบัและเหตุผลท่ีเหมาะสม เพราะเป็นกระบวนการท่ีมีจุดมุ่งหมายเพื่อน าการ
เปล่ียนแปลงไปสู่การปฏิบติั 

McTaggart (2010) เป็นนกัวิชาการท่ีมีช่ือเสียงท่านหน่ึงท่ีไดเ้สนอส่ิงท่ีเรียกว่าความ
เช่ือ 16 ประการของการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม (16 Tenets of Participatory Action 
Research) ท่ีนกัวิจยัควรตอ้งค านึงถึงดงัน้ีคือ 1) เป็นวิธีการ ในการพฒันาการปฏิบติัของสังคมโดย
การเปล่ียนแปลงการปฏิบติัของสังคมนั้นๆ  2) เกิดข้ึนจากการมีส่วนร่วมอย่างแทจ้ริง (authentic 
participation) 3) เป็นความร่วมมือกนั (collaborative) 4) ท าใหเ้กิดชุมชนท่ีสามารถวิเคราะห์ตนเอง
ได ้(self-critical communities)  5) เป็นกระบวนการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ (systematic learning 
process) 6) ท าให้คนมีส่วนร่วมในการท่ีจะคิดคน้ทฤษฎีเก่ียวกบัการกระท าของพวกเขาเอง 7) 
ตอ้งการให้คนได้ทดสอบการปฏิบติั  (practices)  ทดสอบแนวคิด (ideas)และขอ้สมมติฐาน 
(assumptions) ท่ีเก่ียวขอ้งกบัสถาบนัหรือชุมชนของเขา  8) เก่ียวขอ้งกบัการจดบนัทึกขอ้มูล 
(keeping records)  9) ตอ้งการใหผู้มี้ส่วนร่วม (participants) พยายามมองประสบการณ์ของตนเอง
อยา่งเป็นรูปธรรม (objectify) 10) เป็นกระบวนการทางการเมืองอยา่งหน่ึง (political process)  11) 
ประกอบการวิเคราะห์เชิงวิพากษ ์(critical analysis)  12)  เร่ิมตน้จากจุดเลก็ ๆ  (starts small)  13) 
เร่ิมตน้จากวงจรเลก็ ๆ (small cycles) 14) เร่ิมตน้จากการรวมกลุ่มเลก็ ๆ (small groups) หลายๆ 
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กลุ่มท่ีมีปัญหาหรือความตอ้งการร่วมกนั  15) เปิดโอกาสใหผู้มี้ส่วนร่วมไดร่้วมกนัสร้างฐานขอ้มูล
ข้ึนมา (build record) และ 16) เปิดโอกาสให้ผูมี้ส่วนร่วม (participant) สามารถท่ีจะแสดงความ
ถูกตอ้งของการกระท า(demonstrate evidence) ของพวกเขาอยา่งเป็นเหตุเป็นผล 

McTaggart ให้ทศันะว่า การวิจยัเชิงปฏิบติัการ (Action Research: AR) มีความ
ครอบคลุมถึงแนวทางท่ีหลากหลายของวิธีการในการสืบสวนสอบสวน แต่ในทุกๆ แนวทางจะมี
ประเด็นหน่ึงท่ีคลา้ยคลึงกนัคือจะเป็นแนวทางเพื่อการเปล่ียนแปลงการปฏิบติัทางสังคม  ซ่ึงถา้เรา
มองในภาพรวมเก่ียวกบัแนวทางของการวิจยัเชิงปฏิบติัการแลว้ เราอาจจะเขา้ใจไดอ้ย่างลึกซ้ึง
กว่าเดิมว่าผลลพัธ์ของการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมแบบวิพากษ ์(Critical Participatory 
Action Research) ประกอบดว้ย 4 ประการคือ (1) เสนอแนวทาง (provide a way) ในการตีความ
เก่ียวกบัการสืบสวนสอบสวนทางสังคมอยา่งหลากหลาย (2) แสดงใหเ้ห็นถึงแนวทางท่ีเราสามารถ
จะปฏิบติัไดโ้ดยการใชแ้นวคิดท่ีมาจากทฤษฎีเชิงวิพากษ์ (3) แสดงใหเ้ห็นว่าการวิจยัเชิงปฏิบติัการ
นั้นอาจจะถูกมองว่าเป็นแนวทางปฏิบติัทางสังคมเพื่อท่ีจะเปล่ียนแปลงพฤติกรรมทางสังคมได ้(4) 
ใชต้วัอยา่งจากกรณีศึกษาใหม่ ๆ ของการวิจยัเชิงปฏิบติัการเพื่อท่ีจะยกตวัอยา่งว่าจะน าแนวคิดของ
สภาพแวดลอ้มสาธารณะมาใชใ้นการตรวจสอบการวิจยัเชิงปฏิบติัการในทางปฏิบติัไดอ้ยา่งไร และ
เพื่อท่ีจะท าให้เราเขา้ใจไดว้่าในการปฏิบติันั้นจะท าอย่างไรจึงจะท าให้เรารู้ว่าการเปล่ียนแปลงใน
การปฏิบติันั้นจะเกิดข้ึนอีก จากกระบวนการวิจยัเชิงปฏิบติัการมีส่วนร่วม (Participatory Action 
Research: PAR) ท่ีเป็นวงจรของการวางแผน (planning) การลงมือปฏิบติั (acting) การสังเกต 
(acting) และการสะทอ้นผล (reflecting) และมีการเร่ิมตน้วางแผนใหม่ในลกัษณะท่ีเป็นวงจร
ต่อเน่ือง (successive cycle) ของการปรับปรุง  โดยการใชแ้นวทางท่ีเป็นระเบียบเพื่อท่ีจะท าใหพ้วก
เขามีความสอดคลอ้ง (coherent) มีความยุติธรรม (just) มีเหตุมีผล (rational) มีความรอบรู้ 
(informed) มีความพึงพอใจ (satisfying) และมีความยัง่ยนื (sustainable) เพิ่มมากข้ึน   

2.2.2 กรอบแนวคิดการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมที่ใช้ในการวจิัย 
กรอบแนวคิดของการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research: 

PAR) ท่ีใชใ้นการวิจยัน้ี เป็นกรอบแนวคิดตามทศันะของ วิโรจน์ สารรัตนะ (2558) ท่ีไดก้ล่าวถึง
การวิจยัในปัจจุบนัวา่จ าแนกออกไดเ้ป็น 3 ประเภท คือ 1) การวิจยัเชิงปริมาณ อิงกบัปรัชญาปฏิฐาน
นิยมหรือประจกัษนิ์ยม (positivism/empiricism) เนน้การศึกษาความสัมพนัธ์เชิงเหตุและผลของตวั
แปร  2) การวิจัยเชิงคุณภาพ  อิงกับปรัชญาก าหนดนิยมหรือปรากฏการณ์นิยม 
(constructivism/phenomenologicalism) เน้นการศึกษาเชิงพรรณนาเพื่อท าความเขา้ใจในส่ิงท่ี
เป็นอยูแ่ละความหมายของส่ิงนั้น 3) การวิจยัเชิงปฏิบติัการ อิงกบัทฤษฎีสังคมเชิงวิพากษ ์(critical 
social theory) และทฤษฎีหลงัสมยัใหม่นิยม (theories of postmodernism) ท่ีเช่ือเก่ียวกบั
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ประสบการณ์ท่ีมีอยูจ่ริงของมนุษย ์การดึงศกัยภาพของมนุษยอ์อกมาใชใ้หเ้ตม็ท่ี การใหค้วามส าคญั
กบัการมีส่วนร่วมและความเป็นประชาธิปไตยในการกระท า และการส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงทาง
การศึกษาในทางบวก การมีอ านาจในการตัดสินใจถึงส่ิงท่ีจะให้มีการเปล่ียนแปลงและไม่
เปล่ียนแปลง การเช่ือมโยงความรู้ท่ีมีอยู่ ก่อนกับสารสนเทศท่ีได้รับใหม่ การเรียนรู้จาก
ประสบการณ์ทั้ งท่ีส าเร็จและไม่ส าเร็จ การตั้ งค  าถามและการแสวงหาค าตอบอย่างเป็นระบบ 
ตลอดจนใชว้ิธีการพรรณนาถึงส่ิงท่ีก าลงัเกิดข้ึน และท าความเขา้ใจผลการใช้ตวัสอดแทรกทาง
การศึกษา 

การวิจยัเชิงปฏิบติัการ (Action Research) มีการพฒันาข้ึนคร้ังแรกในปี 1952 โดย
นกัวิชาการช่ือ Lewin ตามดว้ยนกัวิชาการคนอ่ืนๆ อีกหลายท่านในระยะต่อมา เช่น Kolb ในปี 1984 
และ Carr and Kemmis ในปี 1986 เป็นตน้ ในกรณีของ Carr and Kemmis (1992) ไดจ้ าแนกการวิจยั
เชิงปฏิบติัการออกเป็นสามระดบั คือ (1) การวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบเทคนิค (Technical Action 
Research) มีแนวคิดท่ีส าคญั คือ ผูว้ิจยัท าตวัเป็นผูเ้ช่ียวชาญจากภายนอก (outside expert) ท่ีน า
แนวคิด แผนงานหรือโครงการท่ีตนเองคิดหรือจดัท าข้ึนไปให้ผูร่้วมวิจยัเป็นผูป้ฏิบติั  (2) การวิจยั
เชิงปฏิบติัการแบบปฏิบติั (Practical Action Research) มีแนวคิดท่ีส าคญั คือ ผูว้ิจยัมีส่วนร่วมกบัผู ้
ร่วมวิจยัมากข้ึน ไม่น าเอาแนวคิด แผนงาน หรือโครงการของตนไปให้ปฏิบติัตามแบบแรก แต่จะ
ท าหน้าท่ีเป็นท่ีปรึกษา เป็นผูก้ระตุน้ ตั้งประเด็น และก ากบัให้มีการร่วมกนัคิด ปฏิบติั สังเกตผล 
และสะทอ้นผล (3) การวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบอิสระ (Emancipatory Action Research) มีแนวคิดท่ี
ส าคญั คือ ผูว้ิจยัมีส่วนร่วมในการวิจยักบัผูร่้วมวิจยัในลกัษณะเป็นความร่วมมือ (collaboration) ท่ี
ต่างมีสถานะท่ีเท่าเทียมกนั (equally) ในการร่วมกนัคิด ปฏิบติั สังเกตผล และสะทอ้นผล เป็นการ
วิจยัในความหมายเดียวกบัการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research)  
หรือท่ีเรียกสั้นๆ วา่ พาร์ (PAR) เป็นช่ือท่ีนกัวิชาการส่วนใหญ่นิยมเรียกกนัในปัจจุบนั  

วิโรจน์ สารรัตนะ ไดก้ล่าวว่า มีขอ้วิพากษเ์ก่ียวกบัการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบเทคนิค 
(Technical Action Research) ว่าเป็นการวิจยัแบบบนลงล่าง (top-down) ท่ีผูร่้วมวิจยัมีลกัษณะเป็น
ผูถู้กกระท าหรือเป็นผูต้าม (passive/follower) เป็นรูปแบบท่ีมีความเป็นอ านาจนิยม เปรียบเทียบได้
กบัการบริหารท่ีใชท้ฤษฎี X หรือทฤษฎี immaturity organization หรือทฤษฎี system 1  หรือหาก
เปรียบเทียบกบัทฤษฎีภาวะผูน้ า กเ็ปรียบเทียบไดก้บัการใชภ้าวะผูน้ าแบบยดึผูบ้ริหารเป็นศูนยก์ลาง 
(boss centered) แบบก ากบั (telling) แบบช้ีน า (directing) แบบควบคุม (control) หรือแบบมุ่งงาน 
(job centered) เป็นตน้ มีลกัษณะเป็นวิธีการวิจยัจากพวกเขา (on them) ส่วนใหญ่มีจุดมุ่งหมายเพื่อ
การท าความเขา้ใจ (understanding) หรือเพื่อหาความรู้ (knowing) ในปรากฏการณ์ต่างๆ ท่ีเป็นอยู ่
โดยผูว้ิจยัมีบทบาทเป็นผูเ้ช่ียวชาญ (expert) ด าเนินการวิจยักบักลุ่มผูถู้กวิจยั เม่ือไดรั้บค าตอบแลว้
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ผูว้ิจัยก็จะจากไป ท้ิงให้ปัญหาต่างๆ ยงัคงปรากฎอยู่  ชีวิตความเป็นอยู่ของผูถู้กวิจัยยงัคงเป็น
เช่นเดิม ไม่ไดรั้บประโยชน์หรือไม่มีการเปล่ียนแปลงใดๆ จากการวิจยันั้น ในทางตรงกนัขา้ม ผูว้ิจยั
กลบัไดป้ระโยชน์ เช่น ความกา้วหน้าทางอาชีพ ผลตอบแทน และความมีช่ือเสียง เป็นตน้  หาก
น าไปเปรียบเทียบกบัลกัษณะการบริหารในหน่วยงานราชการ การวิจยัดงักล่าวดูจะคลา้ยคลึงกบั
ลกัษณะการบริหารท่ีใชก้นัอยูม่ากในระยะท่ีผา่นมา โดยเฉพาะในประเด็นท่ีผูบ้ริหารแสดงตนเป็น
ผูเ้ช่ียวชาญหรือเป็นผูรู้้ดี แสดงบทบาทเป็นผูก้  าหนดปัญหาหรือความตอ้งการ  ตลอดจนวิธีการใน
การจดัการ ในลกัษณะเป็นอาหารส าเร็จรูปให้ผูป้ฏิบติัน าไปปฏิบติั ซ่ึงผลจากการบริหารเช่นนั้น มี
ขอ้วิพากษ์วิจารณ์กันว่า ก่อให้เกิดสภาพการเล้ียงไม่โตของผูป้ฏิบัติ ท าให้ขาดความคิดริเร่ิม
สร้างสรรค ์ขาดความกระตือรือร้น และขาดความจริงจงัในการปฏิบติังาน อนัเน่ืองจากท่ีตอ้งคอย
รับแต่ค าสั่ง หรือตอ้งพึ่งพาความคิดเห็นของผูท่ี้อยู่เหนือกว่าอยู่เสมอ ส่งผลให้การบริหารนั้นขาด
ความยัง่ยนื ดงัจะเห็นไดจ้ากหลายโครงการตอ้งยติุลงเม่ือผูบ้ริหารเปล่ียนไป  

จากขอ้วิพากษใ์นทางลบท่ีมีต่อการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบเทคนิค (Technical Action 
Research) ท าให้นักวิจัยให้ความสนใจต่อการวิจัยเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม (Participatory 
Action Research)  มากข้ึน เพราะเป็นการวิจยัแบบล่างข้ึนบน (bottom-up) ท่ีทั้งผูว้ิจยัและผูร่้วมวิจยั 
ต่างมีความเท่าเทียมกนั ในการแสดงความคิดเห็นและการปฏิบติั จึงมีความเป็นประชาธิปไตยสูง 
ต่างฝ่ายต่างแสดงบทบาทในการเป็นผูก้ระท าหรือเป็นผูน้ า (active/leader) ซ่ึงหากน าไปเปรียบเทียบ
กับการใช้ทฤษฎีเพื่อการบริหาร ก็เปรียบเทียบได้กับการใช้ทฤษฎี  Y หรือทฤษฎี maturity 
organization หรือทฤษฎี system 4 หรือหากเปรียบเทียบกบัทฤษฎีภาวะผูน้ า ก็เปรียบเทียบไดก้บั
การใช้ภาวะผูน้ าแบบยึดผูป้ฏิบติัเป็นศูนยก์ลาง (practitioner centered) แบบมีส่วนร่วม 
(participating) แบบมอบอ านาจ (delegating) แบบเป็นเพื่อนร่วมงาน (colleague) หรือแบบมุ่งคน 
(employee centered) เป็นตน้  

การวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research) ผูถู้กวิจยั
เปล่ียนบทบาทจากการเป็นผูถู้กกระท า (passive) เป็นผูก้ระท า (active) หรือผูร่้วมกระท า 
(participant) หรือเปล่ียนวิธีการวิจยัจากพวกเขา (on them) เป็นการวิจยัโดยพวกเขาและเพื่อพวกเขา 
(by them and for them) กล่าวคือ ผูถู้กวิจยัจะมีส่วนร่วมในทุกขั้นตอน เป็นทั้งผูต้ดัสินใจ ผูป้ฏิบติั 
และผูไ้ด้รับผลจากการปฏิบัตินั้ น นอกจากนั้นบทบาทของผูว้ิจัยก็เปล่ียนไปด้วย จากการเป็น
ผูเ้ช่ียวชาญหรือผูรู้้ดีจากภายนอก (outside expert) กก็ลายเป็นผูร่้วมวิจยัท่ีเสมอภาคกนั  นอกจากนั้น
การวิจยัก็ไม่ไดมี้จุดมุ่งหมายเพียงเพื่อท าความเขา้ใจหรือเพื่อหาความรู้ในปรากฏการณ์ต่างๆ ท่ี
เป็นอยูเ่ท่านั้น  แต่จะตอ้งมีการปฏิบติัเพื่อก่อใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงไปในทิศทางท่ีพึงประสงคด์ว้ย 
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และคาดหวงัว่าจะเป็นการเปล่ียนแปลงท่ีย ัง่ยืนอนัเน่ืองจากความมีพนัธะผูกพนัในส่ิงท่ีท าจาก
บทบาทการมีส่วนร่วมในทุกขั้นตอนนั้น 

ในทางปฏิบติั การวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม เป็นทั้งการท าวิจยั การบริหาร 
การพฒันา และการท างานเพื่อการแกปั้ญหาในเวลาเดียวกนั โดยผูว้ิจยัและผูร่้วมวิจยัจะร่วมกนั
วิเคราะห์สภาพการณ์ท่ีตอ้งการเปล่ียนแปลง จากนั้นจึงก าหนดแผนเพื่อการเปล่ียนแปลงไปสู่สภาพ
ท่ีพึงประสงค ์มีการก าหนดวตัถุประสงคแ์ละวิธีการเพื่อบรรลุวตัถุประสงคน์ั้น แลว้น าแผนไปสู่การ
ปฏิบติัในช่วงการปฏิบติังานตามแผน  ก็จะมีการติดตามและตรวจสอบผลการด าเนินงานเพื่อการ
ปรับปรุงแก้ไขเป็นระยะๆ และเม่ือส้ินสุดการด าเนินงานตามแผน ก็มีการประเมินผลสรุปโดย
ภาพรวม แลว้มีขอ้มูลยอ้นกลบั จากลกัษณะดงักล่าว จึงมีความคลา้ยคลึงกบัวงจรทัว่ไปเก่ียวกบัการ
บริหาร/การพฒันา/การท างานแบบมีส่วนร่วม ซ่ึงประกอบดว้ยขั้นตอนท่ีส าคญั 4 ขั้นตอนคือ (1) 
การวางแผนร่วม (shared planning) (2) การน าแผนสู่การปฏิบัติร่วม (shared acting/ 
implementing)  (3) การติดตามผลร่วม (shared observing/monitoring/evaluating)  (4) การมีขอ้มูล
ยอ้นกลบัร่วม (shared reflecting/feedback) เพื่อเขา้สู่วงจรการด าเนินงานในขั้นตอนต่างๆ อีก  

นอกจากนั้น วิโรจน์ สารรัตนะ ยงัไดศึ้กษาแนวคิดการพฒันาเทคโนโลยีแบบมีส่วน
ร่วม (Participatory Technology Development: PTD) เป็นบทความแปลโดย วาทิต จนัทสุริยะวงศ์
เร่ือง “ขอ้สงัเกตบางประการเก่ียวกบัการพฒันาเทคโนโลยแีบบมีส่วนร่วม” ตีพิมพใ์นวารสารสังคม
พฒันาฉบบัท่ี 6 หนา้ 49-57 และแนวคิดการพฒันาแนววฒันธรรมชุมชน พฒันาข้ึนโดย กาญจนา 
แกว้เทพ เขียนเป็นบทความช่ือ “การท างานพฒันาแนววฒันธรรมชุมชน: คืออะไรและท าอยา่งไร” 
ตีพิมพใ์นวารสารสงัคมพฒันา ฉบบัท่ี 1-2 หนา้ 14-35  เพราะเห็นวา่ มีหลกัการคลา้ยคลึงกบัการวิจยั
เชิงปฏิบติัแบบมีส่วนร่วม น่าจะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาเปรียบเทียบเพื่อน าไปสู่การท าความ
เขา้ใจในแนวคิดการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมท่ีชดัเจนและเป็นรูปธรรมมากข้ึน ดงัน้ี 

กรณีแรก การพฒันาเทคโนโลยีแบบมีส่วนร่วม (Participatory Technology 
Development: PTD) เป็นกลยทุธ์การพฒันาท่ีเนน้การช่วยเร้าใหเ้กิดการพฒันาทางเทคโนโลยีท่ีมุ่ง
ชกัน าให้การพฒันาและการดดัแปลงเทคโนโลยีเกิดข้ึนในหมู่ประชาชนเอง โดยอาศยักระบวนการ
จดัระเบียบชุมชน (อาจเป็นเมืองหรือชนบท) บนพื้นฐานความเช่ือท่ีว่า เทคโนโลยีจะตอ้งมี
วิวฒันาการอนัเน่ืองมาจากการทดลองและตดัสินใจดว้ยตวัของประชาชนเองวา่เทคโนโลยชีนิดใดท่ี
เหมาะสมสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของพวกเขาอย่างแทจ้ริง การพฒันาเทคโนโยลีแบบมีส่วน
ร่วมจึงมีจุดมุ่งหมายท่ีจะยกระดบัจิตส านึกแห่งการวิเคราะห์วิจารณ์ของชุมชนต่อเทคนิควิทยาการ
ใดๆ ท่ีด ารงอยู่ ว่ามีความเหมาะสมสอดคลอ้งกบัพวกเขาหรือไม่ มีพลงัความสามารถท่ีจะพฒันา
หรือคิดคน้ดดัแปลงเทคโนโลยไีดด้ว้ยตวัเองอยา่งไร โดยอาศยักระบวนการทดลอง 4 ประการ คือ 
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1) พยายามดดัแปลงเทคโนโลยท่ีีมีอยู ่ซ่ึงไม่ค่อยเหมาะสมสอดคลอ้ง ใหก้ลายเป็นส่ิงท่ีเหมาะสมใช้
การไดจ้ริง (หรือท าใหก้ะทดัรัดลง) 2) พิทกัษเ์ทคโนโลยดีั้งเดิมของทอ้งถ่ิน คิดคน้และปรับปรุงให้
กา้วหนา้ยิง่ข้ึน 3) ทดสอบเทคโนโลยท่ีีไดช่ื้อว่ามีความเหมาะสมส าหรับท่ีอ่ืนๆ มาแลว้ ทั้งน้ีจะได้
วดัคุณประโยชน์ว่ามีความเหมาะสมกบัชุมชนหรือไม่  4) ใชก้ารประชุมถกเถียงความรู้ทางดา้น
เทคนิค ใหก้ารขยายความคิด และเพิ่มพนูจิตส านึกแห่งการวิเคราะห์วิจารณ์  

การพฒันาเทคโนโลยแีบบมีส่วนร่วมจะท าใหชุ้มชนพึ่งตนเองไดม้ากข้ึน ลดการพึ่งพา
จากภายนอกลง  ก่อให้เกิดความริเร่ิมสร้างสรรค์ท่ีจะพฒันาและดัดแปลง ให้เกิดเทคโนโลยีท่ี
เหมาะสมข้ึน โดยอาจขจดัแบบท่ีไม่เขา้ท่าทั้งหลายใหห้มดไป ซ่ึงแบบท่ีไม่เขา้ท่านั้น บางคร้ังก็อาจ
เป็นเทคโนโลยดีั้งเดิมของชุมชนเองหรือท่ีน าเขา้มาจากท่ีอ่ืน ส าหรับกระบวนการพฒันาเทคโนโลยี
แบบมีส่วนร่วมน้ี ประกอบดว้ยขั้นตอนหลกัๆ 6 ขั้นตอน คือ 1) ขั้นตอนการแจกแจงช้ีปัญหาและ
วิเคราะห์ปัญหา 2) ขั้นตอนการรวบรวมแนวการแกปั้ญหาท่ีชุมชนรับรู้หรือคิดไดท้ั้งหมดมาจดัวาง
เปรียบเทียบและแนะน าเทคโนโลยอ่ืีนๆ ท่ีพอเป็นไปไดส้ าหรับการแกปั้ญหามาใหล้องเปรียบเทียบ
ดูดว้ย แมอ้าจจะไม่ใช่เทคโนโลยท่ีีมาจากประสบการณ์ของชุมชนเองก็ตาม 3) ขั้นตอนการกระตุน้
ให้เกิดการทดลองในแนวการแกปั้ญหาท่ีชุมชนเลือกสรรเอง 4) ขั้นตอนการอ านวยความสะดวก
ให้กบักระบวนการทดลอง5) ขั้นตอนการประเมินผล 6) ขั้นตอนวางแผนใหม่ส าหรับการน า
เทคโนโลยีไปใชง้านจริงๆ (โดยเร่ิมจากขั้นตอนท่ี 2 มาตามล าดบั แต่ถา้การทดลองปรากฏผล
ออกมาว่าเทคโนโลยีประเภทนั้นๆ ใชก้ารไม่ได ้ก็ให้กลบัไปเร่ิมตน้ใหม่ท่ีขั้นตอนท่ี 1 หรือ 2 
แลว้แต่กรณี)  

การพฒันาเทคโนโลยีแบบมีส่วนร่วม นักพฒันา (อาจหมายถึง ครู พฒันากร หรือ
อ่ืนๆ) จะตอ้งตระหนกัถึงความจ าเป็นท่ีจะตอ้งผนวกตวัเองเขา้เป็นส่วนหน่ึงของชุมชนท่ีตนเอง
ท างานดว้ยอยา่งเตม็ท่ีเพื่อท าความคุน้เคย จนมีฐานะเป็นสมาชิกคนหน่ึงของชุมชน จะตอ้งคอยดูด
ซับกับชุมชน ไม่ว่าจะเป็นวฒันธรรม ลักษณะนิสัย ความต้องการ ความใฝ่ฝันทะเยอทะยาน 
ตลอดจนปัญหาต่างๆ ของชุมชน และรวบรวมขอ้มูลต่างๆ ท่ีจะเก่ียวพนัโดยตรงกบังานท่ีจะตอ้งท า
ให้กบัชุมชนนั้น ในแต่ละขั้นตอนนั้นนักพฒันามีบทบาทดงัน้ี คือ ขั้นตอนที่ 1 คือ การแจกแจงช้ี
ปัญหา นกัพฒันาตอ้งเกบ็รวบรวมความคิดเห็นเก่ียวกบัปัญหาหลกัๆ  ท่ีชุมชนเผชิญอยู ่เป็นปัญหาท่ี
สามารถน าเทคโนโลยีมาแก้ไขได้ โดยประเด็นปัญหาต่างๆ  เหล่านั้นจะถูกน ามาแจกแจงเพื่อ
เปรียบเทียบกนั หากประเด็นใดท่ีเห็นว่ามีผลกระทบต่อคนส่วนใหญ่ในชุมชนก็จะถือเป็นประเด็น
ปัญหาส าคญั จากนั้นค่อยคน้หาประเด็นปัญหาส าคญัรองลงไป  ขั้นตอนที่ 2 นกัพฒันาตอ้งพยายาม
รวบรวมแนวทางการแกปั้ญหาท่ีเป็นไปไดท้ั้งหมดเท่าท่ีผูค้นในชุมชนไดสื้บทอดหรือรับรู้กนัมา ซ่ึง
อาจไดม้าจากการสนทนาในวงเลก็ โดยใหโ้อกาสแก่ชุมชนท่ีจะเสนอแนวทางการแกปั้ญหานั้นดว้ย
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ตนเองอยา่งเตม็ท่ี จากนั้นนกัพฒันาก็เสนอเทคโนโลยีอ่ืนๆ ท่ีอยูน่อกเหนือประสบการณ์ความรับรู้
ของชุมชนเขา้สู่วงสนทนาดว้ย ในระยะแรกๆ ให้เสนอแบบง่ายๆ แต่จะไม่สรุปว่าแบบนั้นแบบน้ี
เท่านั้นท่ีจะช่วยแกปั้ญหาให้ชุมชน จะปล่อยให้ชุมชนคิดเปรียบเทียบทางเลือกต่างๆ ดว้ยตนเอง 
และยงัไม่กล่าวพาดพิงถึงเทคโนโลยีอ่ืนๆ ให้มากกว่านั้ น จนกว่าจะมีการถามไถ่เพิ่มเติม ซ่ึง
นักพฒันาจะตอ้งคอยให้ขอ้มูลอยู่เป็นระยะๆ  เม่ือเสนอขอ้มูลเปรียบเทียบให้อย่างเต็มท่ีแลว้  ก็
ปล่อยใหชุ้มชนตดัสินใจเลือกเทคโนโยลีท่ีเห็นว่าเหมาะสมกบัตนเองมากท่ีสุดมาชุดหน่ึง  ขั้นตอน
ที่ 3 นกัพฒันาตอ้งกระตุน้ให้มีการทดลองปฏิบติัตามทางเลือกท่ีชุมชนเลือกนั้น โดยพยายามชกัจูง
ชาวบ้านท่ีให้ความสนใจมาพบปะหารือกันอย่างเป็นการเป็นงาน  เพื่อร่วมกันวางแผนใน
รายละเอียดของการทดลอง มีการแบ่งงานความรับผิดชอบออกไป เพื่อให้การทดลองปรากฏผล
ในช่วงการทดลองปฏิบติั นักพฒันาตอ้งคอยอ านวยความสะดวกให้กบัชุมชนตามขั้นตอนต่อไป 
ขั้นตอนที่ 4 นกัพฒันาตอ้งพยายามท าใหก้ารทดลองด าเนินไปอยา่งถูกตอ้งตามหลกัการท่ีร่วมกนั
วางไว ้แต่พยายามหลีกเล่ียงการให้ความช่วยเหลือใดๆ ท่ีไดอ้ยา่งง่ายๆ หรือส าเร็จรูปเกินไป ตราบ
ใดท่ีการทดลองด าเนินต่อไปได ้นกัพฒันาคอยให้ก าลงัใจและกระตุน้ให้เกิดการประดิษฐ์คิดคน้ท่ี
สอดคลอ้งและปฏิบติัไดจ้ริง  ขณะเดียวกนัก็บนัทึกผลทั้งหมดไวใ้ห้เป็นระบบประมวลผลข้ึนมา
อยา่งง่ายๆ เพื่อใหทุ้กคนไดแ้ลกเปล่ียนความคิดเห็นและวิเคราะห์หาปัญหาในประเด็นต่างๆ อนัจะ
น าไปสู่ขั้นตอนต่อไป ขั้นตอนที่ 5 การประเมินผล ซ่ึงโดยมากแลว้จะถือเกณฑด์า้นความคุม้ค่าจาก
การลงทุนเป็นหลกั ว่าแนวทางใดใชทุ้นนอ้ยกว่า แต่ให้ประโยชน์มากกว่าและคุม้ค่ากว่า เช่น การ
ขดุบ่อเล้ียงปลาขนาดเลก็ใหร้ายไดดี้กว่าบ่อปลาขนาดใหญ่ท่ีท าดว้ยอิฐโบกซิเมนตเ์ม่ือเปรียบเทียบ
กบัทุนท่ีลงไปแลว้ เป็นตน้ เม่ือการทดลองประสบผลส าเร็จ ชาวบา้นมีความพร้อมและตดัสินใจท่ี
จะน าไปใชจ้ริงกจ็  าเป็นตอ้งอาศยัการวางแผนใหม่อยา่งรอบคอบ ขั้นตอนที่ 6 เพื่อใหก้ารด าเนินงาน
เป็นไปดว้ยดี ระหว่างการด าเนินงานก็ส่งเสริมให้มีการประชุมถกเถียงกนัอยูเ่ป็นระยะๆ เพื่อท าให้
เทคโนโลยีท่ีน าไปใชน้ั้นไดรั้บการพฒันาให้ดีข้ึนไปอีก จะเป็นประโยชน์ต่อชุมชน ป้องกนัไม่ให้
เกิดการผกูขาดโดยคนกลุ่มนอ้ย 

การพฒันาเทคโนโลยีแบบมีส่วนร่วม มีขอ้ควรค านึงถึงดงัต่อไปน้ี  คือ (1) ปัจจยัดา้น
การสะทอ้นกลบัของปัญหาจากการด าเนินงาน (action-reflection) ซ่ึงจดัในรูปของการถกเถียง
อภิปรายกนัเป็นวาระพิเศษหลงัจากการด าเนินงานในขั้นตอนหน่ึงๆ เสร็จส้ินลง กิจกรรมน้ีจะช่วย
พฒันาความสามารถของชุมชนให้เกิดความคิดรวบยอด รู้จกัจบักฎเกณฑ์ทางทฤษฎีจากกิจกรรม
ต่างๆ ท่ีด าเนินกนัมาเกิดการอธิบายตีความปรากฏการณ์ดา้นต่างๆ ดว้ยเหตุดว้ยผล มีโอกาสพูดกนั
ถึงส่ิงท่ีอยูใ่นใจของแต่ละคน ไม่ว่าจะเป็นทศันคติ วิถีชีวิต ความเช่ือ ความกลวั รวมทั้งความรับรู้ท่ี
อาจเพิ่มพนูข้ึนหรือชะงกังนัจนตอ้งเกบ็ไปไตร่ตรองในใจ  ตลอดจนการมีโอกาสแสดงความคิดเห็น
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สนบัสนุนคลอ้ยตามกนัหรือขดัแยง้กนั ส่ิงต่างๆ เหล่าน้ีจะท าให้ชุมชนเขา้ใจถึงภาวะแห่งการรวม
พลงัท างานของกลุ่ม เกิดการตระหนักถึงส่ิงใดท่ีควรสนับสนุน ส่ิงใดท่ีควรคดัคา้น การมีโอกาส
ประชุมปรึกษาหารือกนัหลงัการด าเนินกิจกรรมหน่ึงๆ จะช่วยพฒันาทศันคติและค่านิยมของชุมชน
ในด้านความเช่ือมั่นในตนเองให้สูงข้ึน ช่วยลดความคิดท่ีจะพึ่ งพาจากภายนอกให้น้อยลง 
ประสบการณ์ท่ีเกิดข้ึน จะเป็นส่วนหน่ึงของการเรียนรู้ถึงเคร่ืองมือท่ีจะน ามาใช้แก้ปัญหาใดๆ 
ก่อให้เกิดพลงัแห่งความสามารถท่ีจะแกปั้ญหาไดด้ว้ยตนเอง  (2) การประชุมถกเถียงอภิปรายกนั
ของชุมชน อาจไดผ้ลสรุปว่า เทคโนโลยีท่ีมีอยูเ่ดิมมีความเหมาะสมหรือไม่ เทคโนโลยีท่ีน าเขา้มา
จากท่ีอ่ืนมีความเหมาะสมหรือไม่ แลว้แต่กรณี ข้ึนอยูก่บัการพิจารณาและการตดัสินใจของชุมชน 
ซ่ึงจะมีผลท าให้เทคโนโลยีท่ีไม่เหมาะสมกบัชุมชนถูกยกเลิกไปในท่ีสุด หากเป็นเทคโนโลยีท่ี
เหมาะสมก็จะได้รับการยอมรับและถูกน าไปใช้อย่างกว้างขวางเร่ือยไป นั่นคือ ถ้ายิ่งท าให้
เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกบัชุมชนเกิดข้ึนไดม้ากเท่าใด  ก็จะท าให้เทคโนโลยีท่ีไม่เหมาะสมถูกขจดั
ออกไปมากเท่านั้น  (3) บทบาทของนกัพฒันามีความส าคญัเป็นอยา่งยิง่ หากนกัพฒันานั้นอยูภ่ายใต้
การครอบง าของแนวความคิดแบบราชการ หรือการรับใชผ้ลประโยชน์ของชนชั้นน า ซ่ึงมีลกัษณะ
ยดัเยียด ครอบง า และการให้บริการทางความรู้ต่อชุมชนมากกว่าการแลกเปล่ียนความคิดเห็นอยา่ง
เสมอภาคกนั อาจจะน าไปสู่การเผยแพร่เทคโนโลยีท่ีไม่เหมาะสมออกไปโดยไม่ตั้งใจได ้ เพราะ
ชาวบา้นมีแนวโน้มท่ีจะเช่ือฟังนักพฒันาเป็นทุนเดิมอยู่แลว้ ดงันั้น นักพฒันาจะตอ้งท าตวัให้มี
บทบาทเป็น "ตัวกระตุ้น" ให้เกิดกระบวนการเปล่ียนแปลง ช่วยขจัดลดทอนอุปสรรคในการ
ด าเนินงานของชุมชน และหนุนช่วยทางความคิดสร้างสรรคท่ี์มีความเป็นไปไดต่้างๆ ในการมีส่วน
ร่วมกบัชาวบา้นนั้น  นกัพฒันาจะตอ้งใหค้วามสนใจต่อการตดัสินใจของชุมชนวา่ เป็นการตดัสินใจ
ตามความรู้สึกของอารมณ์หรือไม่  เพราะบ่อยคร้ังท่ีส่ิงท่ีชุมชนตอ้งการนั้นเป็นเพียงส่ิงท่ีตอ้งการ
ตามความรู้สึกเท่านั้น (felt need) มิใช่ส่ิงท่ีตอ้งการท่ีแทจ้ริง (real need) ดงันั้นนกัพฒันาจะตอ้งคอย
กระตุน้ใหชุ้มชนขบคิดอยูเ่สมอวา่ ปัญหาท่ีแทจ้ริงคืออะไร อยากไดอ้ะไร 

กรณีที่สอง การพฒันาแนววฒันธรรมชุมชน ตามทศันะของ กาญจนา แกว้เทพ ไดใ้ห้
แนวคิดท่ีน่าสนใจว่า "จะไม่น าเสนอว่าเราคือค าตอบทุกอยา่งในการแกปั้ญหาของการพฒันา" หรือ 
"เราคือถนนเสน้เดียวท่ีตดัตรงไปสู่เป้าหมายแห่งความส าเร็จในการพฒันา" จากแนวคิดดงักล่าว ท า
ให้กรอบความคิดและความเช่ือพื้นฐานบางประการเก่ียวกับการพฒันาเปล่ียนไป คือ เดิมเม่ือ
นักพฒันาเข้าไปในหมู่บ้าน ส่ิงท่ีนักพฒันามีอยู่ในสมองคือ หมู่บ้านท่ีเราก าลังเข้าไปก าลังมี
ปัญหา ไม่ว่าจะเป็นปัญหาความยากจน ขาดขา้ว มีหน้ีสิน ความเจ็บป่วย แล้วก็จะมีค าถามว่า 
ชาวบา้นมีปัญหาอะไร แลว้ก็จะเสนอวิธีการและรูปแบบการแกปั้ญหาให้ เช่น หากขาดขา้วก็เสนอ
ให้ตั้งธนาคารขา้ว เป็นตน้ ก็จะเปล่ียนไปเป็นการตั้งค  าถามว่าหมู่บา้นมีปัญหาอะไร เคยแกปั้ญหา
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นั้นอย่างไร มีเง่ือนไขหรือเพราะเหตุใดจึงท าให้ไม่สามารถแกปั้ญหานั้นไดอ้ย่างเต็มท่ี  ชาวบา้นมี
อะไรอยู่บ้างแล้วในวัฒนธรรมชุมชนท่ีมีอยู่  และจะเอามาใช้ประโยชน์ได้อย่างไร ซ่ึงหาก
เปรียบเทียบกนัแลว้แนวคิดเดิมดูเหมือนจะเช่ือว่าชาวบา้นมีแต่ดา้นท่ีเป็นปัญหาเท่านั้น ส่วนดา้นท่ี
เป็นวิธีแก้ปัญหานั้ นว่างเปล่า ต้องน าเอาจากข้างนอกเข้าไป  ส่วนแนวคิดใหม่นั้ นเช่ือว่าใน
วฒันธรรมชุมชนนั้นไม่วา่งเปล่า ในนั้นบรรจุดว้ยพลงัความสามารถ พลงัภูมิปัญญา พลงัสร้างสรรค์
ท่ีจะแกปั้ญหาชุมชน  

การพัฒนาชนบทแบบวัฒนธรรมชุมชนต้องค านึงถึงการพัฒนาจากล่างข้ึนบน 
(bottom-up) ซ่ึงตรงขา้มกบัการพฒันาแบบบนลงล่าง  (top-down) แต่ลกัษณะการพฒันาแบบล่าง
ข้ึนบนนั้นมีหลายมิติ คือ มิติแรก เร่ิมดว้ยความตอ้งการว่าจะพฒันาอะไรนั้นจะตอ้งถูกก าหนดมา
จากฝ่ายของชาวบา้นเอง โดยนักพฒันาไม่จ าเป็นตอ้งเตรียมเอาไวล่้วงหน้าว่าทุกหมู่บา้นตอ้งมี
ปัญหาทางเศรษฐกิจ ตอ้งท าธนาคารขา้วหรือธนาคารปุ๋ย หากหมู่บา้นใดมีความสนใจท่ีจะรวมกลุ่ม
กนัเพื่อร้ือฟ้ืนธรรมเนียมประเพณีของตนก็ตอ้งเร่ิมตน้จากความตอ้งการอนันั้น เพราะล าดบัความ
ตอ้งการบ่งบอกถึงระดบัความส าคญัของส่ิงท่ีชาวบา้นปรารถนาอย่างแทจ้ริง ซ่ึงอาจไม่ใช่เร่ือง
เก่ียวกบัเศรษฐกิจก็ได ้ มิติที่สอง การก าหนดรูปแบบวิธีการในการตอบสนองความตอ้งการหรือ
วิธีการแกปั้ญหา จ าเป็นตอ้งใชว้ิธีการของชาวบา้นดว้ยกนัจากค าถามท่ีว่าแต่ก่อนนั้นชุมชนเคยมี
วิธีการในการเผชิญปัญหานั้นอย่างไรบา้ง ถือว่าความรู้ในการแกปั้ญหาดงักล่าวเป็นมรดกตกทอด
จากบรรพบุรุษของชุมชน จะตอ้งไม่โยนท้ิงไป มิติที่สาม หลงัจากรับรู้ความตอ้งการของชาวบา้น
และไดศึ้กษาส ารวจวิธีการแกปั้ญหาท่ีเคยมีอยูใ่นวฒันธรรมชุมชนแลว้ ในขั้นตอนการวางแผนเพื่อ
แกปั้ญหาจะตอ้งใชว้ฒันธรรมชุมชนนั้นเอง เป็นตวัตั้งเป็นจุดเร่ิมตน้  โดยอาจจะประสานกบัความรู้
ท่ีน าไปจากภายนอก เช่น  แมว้่าจะจ าเป็นตอ้งท าธนาคารขา้วก็ตอ้งท า แต่ธนาคารขา้วในแต่ละ
ชุมชนอาจไม่เหมือนกนัตามวฒันธรรมชุมชนแต่ละแห่งนั้น เป็นตน้ 

การน าเอาแนวคิดการพฒันาอีก 2 แนวคิด คือ แนวคิดการพฒันาเทคโนโลยีแบบมี
ส่วนร่วมและแนวคิดการพฒันาแนววฒันธรรมชุมชนมากล่าวถึงขา้งตน้น้ี ท าใหเ้กิดภาพความเขา้ใจ
ในเร่ืองแนวคิดของการวิจยัเชิงปฏิบติัแบบมีส่วนร่วมอย่างเป็นรูปธรรมมากข้ึน สามารถน าไป
ประยุกตใ์ชไ้ดอ้ย่างเหมาะสมข้ึน โดยเฉพาะการวิจยัในหน่วยงานทางการศึกษา ซ่ึงผูว้ิจยัอาจนึก
ภาพของชาวบา้นและชุมชนเป็นภาพของคณะครูอาจารยแ์ละโรงเรียนแทน โดยเฉพาะอยา่งยิง่ การ
เปรียบเทียบแนวคิดเก่ียวกบัการพฒันาชุมชนแบบเก่าและแบบใหม่ตามทศันะของกาญจนา แกว้
เทพ กบัการแบ่งระดบัของการวิจยัเชิงปฏิบติัการออกเป็นสามระดบัในลกัษณะท่ีเป็นเส้นต่อเน่ือง 
(continuum) ดงักล่าวขา้งตน้นั้น อาจน ามาเปรียบเทียบไดถึ้งความคลา้ยคลึงกนัของการวิจยัเชิง
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ปฏิบติัการแบบเทคนิคกบัแนวคิดการพฒันาแบบเดิม และการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมกบั
แนวคิดการพฒันาแบบใหม่ โดยมีการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบปฏิบติัอยูก่ึ่งกลาง ดงัภาพประกอบ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

ภาพที ่2.16 แนวคิดการพฒันาชุมชนแบบเดิมและแบบใหม่กบัการวิจยัเชิงปฏิบติัการสามระดบั 

นอกจากนั้น วิโรจน์ สารรัตนะ ไดส้ังเคราะห์หลกัการ จรรยาบรรณ และบทบาทของ
ผูว้ิจยัจากผลงานของ McTaggart (1991); Webb (1991); Kemmis and McTaggart (1992); Zuber-
Skerritt (1992); Arhar, Holly, & Kasten (2001); McMillan and Wergin, (2002); Mills (2007); 
Coghlan and Brannick (2007); James, Milenkiewicz and Bucknam (2008) เป็นตน้ ไดข้อ้สรุปเป็น
หลกัการ 10 ประการ จรรยาบรรณ 10 ประการ และบทบาทของผูว้ิจยั 10 ประการ ไวส้ าหรับการ
วิจยัเชิงปฏิบติัแบบมีส่วนร่วมดว้ยดงัน้ี  (1) หลกัการ 10 ประการ มีดงัน้ี 1) บริบทเฉพาะ 2) ทกัษะท่ี
หลากหลาย 3) มุ่งการเปล่ียนแปลง 4) มุ่งใหเ้กิดการกระท าเพื่อบรรลุผล 5) รับฟังขอ้คิดเห็นจากผู ้
ร่วมวิจยัทุกคน 6) วิเคราะห์ วิพากษแ์ละประเมินตนเอง 7) ตระหนกัในศกัยภาพ ความเช่ียวชาญและ
การเป็นผูมี้ส่วนไดเ้สียจากภายในชุมชนเอง 8) เรียนรู้จากการกระท า ทั้งส าเร็จและไม่ส าเร็จ เกิด
กระบวนการเรียนรู้ร่วมกันอย่างเป็นระบบ 9) การมีบนัทึกของผูร่้วมวิจัยทุกคน เช่น การ
เปล่ียนแปลงในกิจกรรมและการปฏิบติั การเปล่ียนแปลงในค าอธิบายส่ิงท่ีปฏิบติั การเปล่ียนแปลง

                                         แบบเดิม                                  แบบใหม่ 
                                       (แบบบนลงล่าง)                     (แบบล่างขึ้นบน) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
เส้นต่อเนื่อง (continuum) 

 
 

การวิจัยเชิงปฏิบัตกิาร 
แบบเทคนิค 

ผู้วิจัยท าตัวเป็นผู้เชี่ยวชาญจาก
ภายนอก ที่น าแนวคิด น าแผนงาน
หรือน าโครงการ ที่ตนเองคิดหรือ
จัดท าขึ้น ไปให้ผู้ร่วมวิจัยเป็นผู้

ปฏิบัต ิ

การวิจัยเชิงปฏิบัตกิาร 
แบบปฏิบัติ 

ผู้วิจัยมีส่วนร่วมมากขึ้น ไม่น าเอา
แนวคิด แผนงาน โครงการของตน
ไปให้ปฏิบัติ แต่จะท าหน้าที่เป็นที่
ปรึกษา เป็นผู้กระตุ้น ตั้งประเด็น 

และก ากับให้มีการร่วมกันคิด 
ปฏิบัติ สังเกตผลและสะท้อนผล 

 

การวิจัยเชิงปฏิบัตกิาร 
แบบมีส่วนร่วม 

ผู้วิจัยมีส่วนร่วมในการวิจัยนั้นกับผู้
ร่วมวิจัย ในลักษณะเป็นความ

ร่วมมือกัน ที่ทั้งผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัย
ต่างมีสถานะที่เท่าเทียมกันในการ
ร่วมกันคิด ปฏิบัติ สังเกตผล และ

สะท้อนผล 

ภายในชุมชนนี้ว่าง
เปล่า ส ารวจพบว่า
ชุมชนมีปัญหา
นักพัฒนาเทวิธีการ
แก้ปัญหาจาก
ภายนอกลงไปเลย 
 

ภายในชุมชนนี้ไม่ว่าง
เปล่า มีศักยภาพและพลัง
สร้างสรรค์ในการ
แก้ปัญหาอยู่แล้ว
นักพัฒนา เริ่มท างานต่อ
จากที่เขามีอยู่ 
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ในความสัมพนัธ์ทางสังคมและรูปแบบองคก์าร การพฒันาตนเองจากการร่วมในการวิจยัเป็นตน้ 
10) น าไปสู่การปฏิบติัหรือการพฒันาท่ีย ัง่ยืน (2) จรรยาบรรณ 10 ประการ มีดงัน้ี 1) ผูว้ิจยัตอ้ง
รับผิดชอบต่อการรักษาความลบั 2) ผูร่้วมวิจยัเขา้ถึงขอ้มูลต่างๆอยา่งเสมอภาคกนั 3) ทิศทางการ
วิจยัและผลลพัธ์ท่ีคาดหวงัเกิดจากการตดัสินใจร่วมกนั 4) ใหผู้ร่้วมวิจยัมีส่วนร่วมในการออกแบบ
กระบวนการวิจยัมากท่ีสุด 5) มีการปรึกษาหารือร่วมกนั และขอ้เสนอแนะไดรั้บการเห็นชอบจาก
ทุกฝ่าย 6) การสังเกตหรือการตรวจสอบเอกสารเพื่อจุดมุ่งหมายอ่ืนตอ้งไดรั้บการอนุญาตก่อน 7) 
ผลการด าเนินงานจะยงัคงปรากฏให้เห็นและเปิดโอกาสให้ผูอ่ื้นให้ขอ้เสนอแนะได ้8) ไม่ละเมิด
ลิขสิทธ์ิงานเขียนหรือทศันะของคนอ่ืนโดยขาดการเจรจาต่อรองก่อนการจดัพิมพเ์ผยแพร่ 9) ผูว้ิจยั
ต้องแสดงให้ทราบถึงธรรมชาติของกระบวนการวิจัยแต่เร่ิมแรกรวมทั้ งข้อเสนอแนะและ
ผลประโยชน์ 10) ผูร่้วมการวิจยัต่างมีอิทธิพลต่อการท างานแต่ผูท่ี้ไม่ประสงคมี์ส่วนร่วมตอ้งไดรั้บ
การยอมรับและเคารพในสิทธิส่วนบุคคล  (3) บทบาทของผู้วิจัย  10 ประการ มีดงัน้ี 1) เป็นครู  2) 
เป็นผูน้ า 3) เป็นผูฟั้งท่ีดี  4) เป็นนกัวางแผน 5) เป็นนกัออกแบบ 6) เป็นนกัวิเคราะห์ 7) เป็นนกั
สังเคราะห์ 8) เป็นนกัสังเกตการณ์ 9) เป็นนกัรายงานผล 10) เป็นผูส่้งเสริมสนบัสนุนและอ านวย
ความสะดวก  

นอกจากนั้น ไดก้ล่าวถึงว่า การวิจยัเชิงปฏิบติัแบบมีส่วนร่วมเป็นวิธีการวิจยัภายใต้
ทฤษฎีสังคมเชิงวิพากษ ์ (critical social theory) เป็นการวิจยัท่ีใชว้ิธีวิทยาศาสตร์บางส่วน แต่ใชว้ิธี
ปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม ระหว่างผูว้ิจยักบัผูร่้วมวิจยั มีลกัษณะท่ีน ามาท าความเขา้ใจในแนวคิด
การวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม ดงัน้ี (1) ปฏิเสธวิธีคิดแบบปฏิฐานนิยมท่ีแยกตวัผูแ้สวงหา
ออกจากความรู้และความจริง (2) เป้าหมายของการแสวงหาความรู้และความจริงไม่ใช่ตวัความรู้
และความจริงนั้นๆ แต่คือการน าความรู้และความจริงท่ีไดม้าไปใชใ้นการแกปั้ญหาและสร้างการ
เปล่ียนแปลง (3) เป็นลกัษณะของส านกัคิดปฏิบติันิยม (pragmatism) จุดเนน้ไม่ไดอ้ยูท่ี่ผลลพัธ์แบบ
ตายตัวแต่อยู่ท่ีองค์ประกอบต่างๆ อาทิ วิธีการการปรับเปล่ียน ฯลฯ ท่ีเกิดข้ึนในกระบวนการ
แสวงหาความรู้และความจริง (4) กระบวนการแสวงหาความรู้และความจริง เร่ิมตน้ท่ีการตั้งค  าถาม
หรือมองไปท่ีปัญหาท่ีเกิดข้ึนแลว้จึงสร้างกระบวนการท่ีน าไปสู่การตอบค าถามหรือแกปั้ญหานั้นๆ 
เป็นปัญหาในเชิงปฏิบติั (practical problem) ไม่ใช่ปัญหาหรือค าถามในเชิงปรัชญา (5) ใน
กระบวนการแกปั้ญหานั้นจะเกิดปัญหาหรือค าถามอ่ืนๆ ข้ึน ผลลพัธ์ของค าถามแรกจะเป็นพื้นฐาน
ในเชิงวิธีการและทฤษฎีส าหรับการตอบค าถามใหม่ท่ีเกิดข้ึน (6) กระบวนการแสวงหาความรู้ไม่ได้
มีเป้าหมายในการแสวงหาค าตอบแบบเบด็เสร็จ หากเป็นกระบวนการเรียนรู้ท่ีน าไปสู่การแกปั้ญหา
ในเชิงปฏิบติัให้ดียิ่งข้ึน และเพื่อน าไปสู่การแกปั้ญหาในสังคมท่ีก าลงัเปล่ียนแปลงและซับซ้อน
ยิ่งข้ึน ดงันั้นความรู้ภายใตว้ิธีคิดปฏิบติันิยมจึงหมายถึงการเรียนรู้เพื่อรู้อนัจะน าไปสู่การคิดวิธีการ
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แกปั้ญหาท่ีดียิ่งข้ึน และนกัคิดปฏิบติันิยมก็ไม่ตดัสินส่ิงท่ีตนคน้พบต่อค าถามหรือปัญหาหน่ึงๆ ว่า
ถูกหรือผดิ แต่จะเรียกส่ิงนั้นว่าความจริงชัว่ขณะ (temporary truth) ทั้งน้ีเพราะเม่ือเวลาผา่นไปและ
สงัคมเปล่ียนไปค าตอบท่ีเกิดข้ึน ณ เวลาหน่ึงกจ็ะลา้สมยัและไม่ใช่ค าตอบส าหรับเวลาใหม่ท่ีตามมา 
(7) กระบวนการตอบค าถามหรือแก้ปัญหาท่ีส าคญัเป็นกระบวนการท่ีตั้งอยู่บนการไม่เห็นพอ้ง
ร่วมกนั (disagreement) หรือท่ีเรียกวา่ dialectic inquiry หรือกระบวนการเขา้ถึงความรู้แบบวิภาษวิธี 
โดยวิธีการเช่นน้ีเป็นวิธีการท่ีใหน้กัวิจยั 2 กลุ่มศึกษาในส่ิงเดียวกนั จากนั้นจึงใหท้ั้งสองวิจารณ์ซ่ึง
กันและกัน วิธีการน้ีจะท าให้ทั้ งสองกลุ่มได้มองเห็นต าแหน่งแห่งท่ีในเชิงญาณวิทยาของตน 
กล่าวคือทั้งสองจะมองเห็นสมมติฐานและโลกทศัน์ท่ีก ากบักระบวนการแสวงหาความรู้ รวมทั้ง
มองเห็นขอ้จ ากดัและจิตส านึกท่ีผิดพลาด (false consciousness) ในวิธีการของตน กระบวนการ
เช่นน้ีจึงไม่มีจุดส้ินสุด (endpoint) หากเป็นการเรียนรู้กระบวนการในการแกไ้ขปัญหาหรือแสวงหา
ค าตอบให้ดียิ่งข้ึนไป และดว้ยวิธีคิดเช่นน้ีเอง ท่ีท าให้นกัคิดส านกัปฏิบติันิยมและทฤษฎีสังคมเชิง
วิพากษเ์ห็นว่ากระบวนการเขา้ถึงความรู้นั้นไม่สามารถแยกขาดจากตวันกัวิจยัและบริบททางสังคม 
(8) ภววิทยาของทฤษฎีสังคมเชิงวิพากษ์เป็นภววิทยาท่ีเห็นว่าความรู้และความจริงนั้นไม่ไดไ้ร้
เดียงสาแต่มีลกัษณะอตัวิสัย (subjective) ซ่ึงหมายถึงว่าความรู้และความจริงไม่ไดป้ลอดจากระบบ
คุณค่าท่ีผูเ้ช่ือท่ีว่าภาวะของผูแ้สวงหาความรู้และความจริงส่งผลต่อความรู้และความจริงนั้นๆ 
แสวงหาเช่ือถือ ดงันั้นญาณวิทยาของทฤษฎีสังคมเชิงวิพากษจึ์งเป็นญาณวิทยาท่ียืนอยูบ่นความเช่ือ
ท่ีว่าภาวะของผูแ้สวงหาความรู้และความจริงส่งผลต่อความรู้และความจริงนั้นๆ  นอกจากนั้น ใน
กรณีกระบวนทศัน์ท่ีเป็นรากฐานการแสวงหาความรู้/ความจริงตามทฤษฎีหลงัสมัยใหม่นิยม 
(theories of postmodernism) นั้นมีลกัษณะส าคญัท่ีน ามาเพื่อท าความเขา้ใจแนวคิดการวิจยัเชิง
ปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ดังน้ี (1) ส่ิงท่ีรับรู้ว่าเป็นความรู้และความจริงในโลกน้ีคือส่ิงท่ีถูก
ประกอบสร้างข้ึนมาดว้ยอุดมการณ์ (ideology) และกระบวนการชุดหน่ึงๆ (2) ความรู้ท่ีพึงประสงค์
คือความรู้ท่ีมีลกัษณะเฉพาะทอ้งถ่ิน หลากหลาย วิเคราะห์ระดบัจุลภาคเป็นเร่ืองเล่าในขอบเขต
แคบๆ เปล่ียนโลกทศัน์ต่อความรู้จากวิทยาศาสตร์แบบกลไกของ Isaac Newton ท่ีเห็นว่าจกัรวาลมี
ความคงท่ี เป็นโลกท่ีเปล่ียนแปลงตลอดเวลา ดงันั้นความรู้อยา่งดีท่ีสุดจึงเป็นความรู้แบบชัว่คราวท่ี
ตอ้งปรับเปล่ียนอยูเ่สมอ แมแ้ต่ในวิทยาศาสตร์ธรรมชาติเอง ความรู้ในยคุหลงัๆ ก็แสดงให้เห็นชดั
วา่ความคิดแบบ Isaac Newton ไม่ใช่ส่ิงท่ีถูกอีกต่อไปแลว้ (3) หลงัสมยัใหม่ไม่เช่ือเร่ืองภววิทยา ไม่
มีส่ิงท่ีเรียกว่าธรรมชาติของความรู้และความจริง ความรู้และความจริงลว้นเป็นส่ิงประกอบสร้าง
ทางสังคมท่ีข้ึนอยู่กบัเวลาและสถานท่ีและอุดมการณ์ (ideology) ท่ีแตกต่างหลากหลาย ดงันั้น
ภายใตว้ิธีคิดน้ี จึงไม่มีกระบวนทศัน์อีกต่อไป ไม่มีความรู้ มีแต่ความเป็นจริงท่ีหลากหลาย 
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จากข้อวิพากษ์ต่อการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบเทคนิคและทัศนะต่อการวิจัยเชิง
ปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม จากแนวคิดการพฒันาเทคโนโลยแีบบมีส่วนร่วม จากแนวคิดการพฒันา
แนววฒันธรรมชุมชน จากหลกัการ จรรยาบรรณ และบทบาทของผูว้ิจยั จากทฤษฎีสังคมเชิงวิพากษ ์
(critical social theory) และทฤษฎีหลงัสมยัใหม่นิยม (theories of postmodernism) ซ่ึงเป็นความ
เขา้ใจพื้นฐานเพื่อความเขา้ใจในการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมดงักล่าวขา้งตน้ วิโรจน์ สาร
รัตนะ (2558) ไดน้ าเสนอขั้นตอนการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม 10 ขั้นตอน (สมมุติมี 2 
วงจร หากมีมากกวา่กเ็ร่ิมตน้วงจรใหม่เหมือนกบัวงจรท่ี 2 ไปจนส้ินสุด) ดงัภาพประกอบ 
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ภาพที ่2.17 กรอบแนวคิดการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมตามทศันะของวิโรจน์ สารรัตนะ 

 
 

ค านึงถึง 10 หลกัการของผูว้จิยั 
1. ในบริบทเฉพาะ 
2. ทกัษะท่ีหลากหลาย 
3. มุ่งการเปล่ียนแปลง 
4. มุ่งการกระท าเพื่อบรรลุผล 
5. รับฟังขอ้คิดเห็นจากผูร่้วมวจิยั 
6. วเิคราะห์ วพิากษแ์ละประเมิน

ตนเอง 
7. เรียนรู้จากการกระท า ทั้งท่ีส าเร็จ

และไม่ส าเร็จ เกิดกระบวนการ
เรียนรู้ร่วมกนัอยา่งเป็นระบบ 

8. ตระหนกัในศกัยภาพ ความ
เช่ียวชาญและการเป็นผูมี้ส่วนได้
เสียจากภายในชุมชน 

9. การมีบนัทึกของผูร่้วมวจิยัทุกคน  
- การเปล่ียนแปลงในกิจกรรม

และการปฏิบติั  
- การเปล่ียนแปลงในค าอธิบาย

ถึงส่ิงท่ีปฏิบติั  
- การเปล่ียนแปลงใน

ความสมัพนัธ์ทางสงัคมและ
รูปแบบองคก์าร  

- การพฒันาตนเองจากการร่วม
ในการวจิยั 

10. น าไปสู่การพฒันาท่ีย ัง่ยนื 
 

ค านึงถึง 10 จรรยาบรรณของผูว้จิยั 
1. รักษาความลบั 
2. ผูร่้วมวจิยัเขา้ถึงขอ้มูลต่างๆได้

อยา่งเสมอภาคกนั 
3. ทิศทางการวจิยัและผลลพัธ์ท่ี

คาดหวงัจากการตดัสินใจร่วม 
4. ผูร่้วมวจิยัมีส่วนร่วมในการ

ออกแบบกระบวนการวจิยั 
5. มีการปรึกษาหารือ  ขอ้เสนอแนะ

ไดรั้บการเห็นชอบจากทุกฝ่าย 
6. การสงัเกตหรือการตรวจสอบ

เอกสารเพื่อจุดมุ่งหมายอ่ืนตอ้ง
ไดรั้บการอนุญาตก่อน 

7. ผลการด าเนินงานจะยงัคงปรากฏ
ใหเ้ห็นและเปิดโอกาสใหผู้อ่ื้นให้
ขอ้เสนอแนะได ้

8. ไม่ละเมิดลิขสิทธ์ิงานเขียนหรือ
ทศันะของคนอ่ืนโดยขาดการ
เจรจา 

9.  ผูว้จิยัตอ้งแสดงใหท้ราบถึง
ธรรมชาติของกระบวนการวจิยัแต่
เร่ิมแรกรวมทั้งขอ้เสนอแนะและ
ผลประโยชน์ 

10. ผูร่้วมการวจิยัต่างมีอิทธิพลต่อ
การท างานแต่ผูท่ี้ไม่ประสงคมี์
ส่วนร่วมตอ้งไดรั้บการยอมรับและ
เคารพในสิทธิส่วนบุคคล 

 ค านึงถึง 10 บทบาทของผูว้จิยั 
เป็นครู  เป็นผูน้ า  เป็นผูฟั้งท่ีดี  เป็นนกัวางแผน  เป็นนกัออกแบบ เป็นนกัวเิคราะห์  เป็นนกัสงัเคราะห์  

เป็นผูส้งัเกตการณ์ เป็นนกัรายงานผล  เป็นผูส่้งเสริมสนบัสนุนและอ านวยความสะดวก 
 

ผลการวิจัย 
บรรยายถึงปรากฏการณ์การวจิยั และ
น าเสนอผลการเปล่ียนแปลง ผลการ
เรียนรู้ และความรู้ใหม่จากการปฏิบติั 

จุดเร่ิมต้น 
สร้างความคุน้เคย 

เสริมพลงัดา้นวชิาการใหก้บัผูร่้วมวจิยั 

ค านึงถึง 1) ขอ้วพิากษต่์อการวจิยัเชิงปฏิบติัการแบบเทคนิคและทศันะต่อการวจิยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม                                           
2) แนวคิดการพฒันาเทคโนโลยแีบบมีส่วนร่วม และแนวคิดการพฒันาแนววฒันธรรมชุมชน                                                      

3) ปรัชญาของทฤษฎีสงัคมเชิงวพิากษ ์และทฤษฎีหลงัสมยัใหม่ 

วางแผน 

ปฏิบติั 

 

สงัเกต 

 

สะทอ้นผล 

วางแผน 
 

ปฏิบติั 

 
สะทอ้นผล 

สงัเกต 
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ขั้นตอนที่ 1 การเตรียมการ (preparation) เพื่อสร้างความคุ้นเคยและเสริมพลังอ านาจ
เชิงวิชาการ การวิจยัเชิงปฎิบติัการแบบมีส่วนร่วมสามารถท าไดใ้นหลายระดบั เช่น ระดบัชั้นเรียน 
ระดบัช่วงชั้นเรียน ระดบัโรงเรียน หรือระดบัชุมชน แต่การวิจยัทางการบริหารการศึกษา นิยมท าใน
ระดบัโรงเรียน ท่ีมีปัญหาท่ีจะตอ้งแกไ้ขหรือพฒันาอยูใ่นระดบัสูง มีหลกัฐานหรือขอ้มูลเชิงประจกัษ์
ยนืยนัหรืออา้งอิง จากนั้นจึงลงพื้นท่ีเพื่อสร้างความคุน้เคยใหเ้กิดข้ึนก่อน 

เน่ืองจากการวิจยัเชิงปฎิบติัการแบบมีส่วนร่วมตอ้งมีผูร่้วมวิจยั (participants) จ านวน
หน่ึง ท่ีจะตอ้งเป็นไปดว้ยความสมคัรใจ ดงันั้น เพื่อให้ระบุไดว้่าผูร่้วมวิจยัคือใคร มีจ านวนเท่าใด 
ผูว้ิจยัควรน าเอาแนวคิดและแนวปฏิบติัการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมช้ีแจงต่อผูร่้วมวิจยัให้
รับรู้และเขา้ใจ เพื่อให้การตดัสินใจเขา้ร่วมวิจยัเป็นไปดว้ยความสมคัรใจ ตามจรรยาบรรณท่ีว่า 
“ผูว้ิจยัตอ้งแสดงให้ทราบถึงธรรมชาติของกระบวนการวิจยัแต่เร่ิมแรก รวมทั้งขอ้เสนอแนะและ
ผลประโยชน์ให้แก่ผูร่้วมวิจยัทราบ” ค  านึงถึงหลกัการ “ผูท่ี้ไม่ประสงคมี์ส่วนร่วมตอ้งไดรั้บการ
ยอมรับและเคารพในสิทธิส่วนบุคคล” 

การลงพื้นท่ีเพื่อสร้างความคุ้นเคย ผูว้ิจัยควรแสดงบทบาทการเป็น “ผูส่้งเสริม
สนับสนุนและอ านวยความสะดวก” รวมทั้งบทบาทอ่ืนๆ ตามท่ีก าหนดไว ้10 บทบาทดงักล่าว
ขา้งตน้ ให้เหมาะสมกบัสถานการณ์และไม่ให้เสียหลกัความมีสถานะท่ีเท่าเทียมกนั ควรหลีกเล่ียง
รูปแบบการท างานแบบ ปิรามิดหรือแบบสายการบงัคบับญัชา ไม่ควรก าหนดต าแหน่งหรือสถานะ
ใดๆ ท่ีจะท าใหเ้กิดการแบ่งชั้นวรรณะ ทุกคนจะมีความเสมอภาคเท่าเทียมกนั นัง่ประชุมสนทนากบั
แบบโต๊ะกลม (round table)  ดงัแนวคิดหน่ึงของการพฒันาเทคโนโลยีแบบมีส่วนร่วมท่ีน ามา
กล่าวถึงขา้งตน้ ท่ีกล่าววา่ “...ผูว้ิจยัจะตอ้งตระหนกัถึงความจ าเป็นท่ีจะตอ้งผนวกตวัเองเขา้เป็นส่วน
หน่ึงของชุมชนท่ีตนเองท างานดว้ยอย่างเต็มท่ีเพื่อท าความคุน้เคย จนมีฐานะเป็นสมาชิกคนหน่ึง
ของชุมชน จะตอ้งคอยดูดซบักบัชุมชน ไม่ว่าจะเป็นวฒันธรรม  ลกัษณะนิสัย  ความตอ้งการ  ความ
ใฝ่ฝันทะเยอทะยาน ตลอดจนปัญหาต่างๆ ของชุมชน และรวบรวมขอ้มูลต่างๆ ท่ีจะเก่ียวพนั
โดยตรงกบังานท่ีจะตอ้งท าใหก้บัชุมชนนั้น...” 

นอกจากนั้น ผูว้ิจยัควรมีการเสริมพลงัดา้นวิชาการท่ีเป็นความรู้เชิงเทคนิค ให้กบัผู ้
ร่วมวิจยัในเร่ืองต่างๆ เพื่อให้การด าเนินการวิจยัเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เช่น 
(1) แนวคิดและแนวปฏิบติัการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมตามหลกัการท่ีกล่าวถึงขา้งตน้ คือ 
“ผูว้ิจยัตอ้งแสดงให้ทราบถึงธรรมชาติของกระบวนการวิจยัแต่เร่ิมแรก รวมทั้งขอ้เสนอแนะและ
ผลประโยชน์ให้แก่ผูร่้วมวิจัยทราบ” (2) แนวคิดและแนวปฏิบติัเชิงเทคนิค เช่น การวางแผน
ปฏิบติัการ การระดมสมอง การน าแผนสู่การปฏิบติั การสังเกตผลการปฏิบติังาน การสะทอ้นผล
การปฏิบติังาน การบนัทึกขอ้มูลภาคสนาม การถอดบทเรียน และอ่ืนๆ เป็นตน้ 
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ขั้นตอนที่ 2 การวางแผน (planning) เพื่อแก้ปัญหา เน่ืองจากการวิจยัเชิงปฏิบติัการ
แบบมีส่วนร่วม มุ่งเนน้การแกปั้ญหา (problem solving) ผูว้ิจยัควรแสดงบทบาทการเป็นผูมี้ส่วน
ร่วม เป็นผูส่้งเสริมสนบัสนุนและเป็นผูอ้  านวยความสะดวกให้ผูร่้วมวิจยัไดร่้วมกนัวิเคราะห์สภาพ
ของงานท่ีเป็นปัญหา เพื่อระบุสภาพท่ีเคยเป็นมา สภาพปัจจุบนั สภาพปัญหา สภาพท่ีคาดหวงั 
ทางเลือกท่ีหลากหลายเพื่อการแกปั้ญหา การเลือกทางเลือกเพื่อแกปั้ญหาโดยให้ผูร่้วมวิจยัร่วมกนั
วิเคราะห์และก าหนดประเดน็ต่างๆ ดงักล่าวตามประสบการณ์และทุนความรู้ท่ีมีอยูเ่ดิมของพวกเขา
ก่อน จากนั้นจึงจะน าเอาแนวคิดเชิงวิชาการท่ีผูว้ิจยัศึกษาไวใ้นบทท่ี 2 น าเขา้สู่วงสนทนากบัพวกเขา 
ซ่ึงอาจมีผลให้พวกเขาน าเอาแนวคิดเชิงวิชาการนั้นไปปรับแกห้รือบูรณาการเขา้กบัส่ิงท่ีพวกเขา
ร่วมกนัคิดและก าหนดข้ึน ทั้งน้ีเป็นไปตามหลกัการ “ดึงศกัยภาพจากภายในหรือใหมี้การระเบิดจาก
ภายใน (inside-out) ก่อน แลว้เสริมดว้ยศกัยภาพจากภายนอก (outside-in)” และตามหลกัการท่ีว่า 
“ตระหนกัในศกัยภาพ ความเช่ียวชาญ และการเป็นผูมี้ส่วนไดเ้สียจากภายในชุมชนเอง” และตาม
ความเช่ือท่ีว่า “แนวคิดใหม่ในการพฒันานั้น เช่ือว่าในวฒันธรรมชุมชนนั้น ไม่ว่างเปล่า ในนั้น
บรรจุดว้ยพลงัความสามารถ พลงัภูมิปัญญาและพลงัสร้างสรรคท่ี์จะแกปั้ญหาชุมชน” และ “ให้
โอกาสแก่ชุมชนท่ีจะเสนอแนวทางการแกปั้ญหานั้นดว้ยตนเองอยา่งเตม็ท่ี จากนั้นนกัพฒันาก็เสนอ
เทคโนโลยีอ่ืนๆ  ท่ีอยู่นอกเหนือประสบการณ์ ความรับรู้ของชุมชนเข้าสู่วงสนทนาด้วย ใน
ระยะแรกๆ ให้เสนอแบบง่ายๆ แต่จะไม่สรุปว่าแบบนั้นแบบน้ีเท่านั้นท่ีจะช่วยแกปั้ญหาให้ชุมชน 
จะปล่อยให้ชุมชนคิดเปรียบเทียบทางเลือกต่างๆ ดว้ยตนเอง และยงัไม่กล่าวพาดพิงถึงเทคโนโลยี
อ่ืนๆ ใหม้ากกวา่นั้น จนกวา่จะมีการถามไถ่เพิ่มเติม ซ่ึงนกัพฒันาจะตอ้งคอยใหข้อ้มูลอยูเ่ป็นระยะๆ 
เม่ือเสนอขอ้มูลเปรียบเทียบให้อย่างเต็มท่ีแลว้  ก็ปล่อยให้ชุมชนเป็นผูต้ดัสินใจเลือกเทคโนโยลีท่ี
เห็นวา่เหมาะสมกบัตนเองมากท่ีสุดมาชุดหน่ึง…” 

หากพิจารณาจากหลกัการดงักล่าว ในขั้นตอนการวางแผนควรประกอบดว้ยกิจกรรม
การท างาน 3 ระยะดงัน้ี ระยะที่ 1 การดึงศกัยภาพของผูร่้วมวิจยัออกมาใหเ้ตม็ท่ีอาจใชเ้วลา 1-2 วนั 
ให้พวกเขาไดร่้วมกนัระดมสมองคิดอย่างเต็มท่ีโดยอาศยัความรู้และประสบการณ์พื้นฐานท่ีเขามี
และเคยท ากันมาเพื่อก าหนดสภาพท่ีเคยเป็นมา สภาพปัจจุบนั สภาพปัญหา สภาพท่ีคาดหวงั
ทางเลือกท่ีหลากหลาย การเลือกทางเลือกเพื่อแกปั้ญหา เพื่อจดัท าเป็นแผนปฏิบติัการ (action plan) 
ของส่วนรวม ท่ีประกอบดว้ยโครงการจ านวนหน่ึง และอาจให้แต่ละรายจดัท าแผนพฒันาส่วน
บุคคล (individual development plan: IDP) ดว้ย ก็จะท าให้การแกปั้ญหามีความสมบูรณ์ยิ่งข้ึน 
เพราะโครงการจ านวนหน่ึงนั้นอาจไม่ครอบคลุมถึงส่ิงท่ีควรท าในบางกรณีได ้และบางโครงการก็
จ  าเป็นตอ้งมีแผนพฒันาส่วนบุคคลรองรับเพื่อการน าไปปฏิบติัดว้ย  ระยะที่ 2 การพฒันาแนวคิดเชิง
วิชาการให้แก่ผูร่้วมวิจัย อาจใช้เวลา 1-2 วนั โดยผูว้ิจัยน าเอาแนวคิดท่ีศึกษาไวใ้นบทท่ี 2 ไป
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ถ่ายทอดให้ผูร่้วมวิจยัไดรั้บรู้และเขา้ใจถึงแนวทางการแกปั้ญหาในเชิงทฤษฎีตามประโยชน์ของ
ทฤษฎีท่ีว่า “..ช่วยช้ีน าการตดัสินใจ ช่วยให้มองภาพองค์การไดช้ัดเจนข้ึน  ช่วยให้ตระหนักถึง
สภาพแวดลอ้มขององคก์าร ช่วยเป็นแหล่งของความคิดใหม่ ช่วยก าหนดกรอบของปรากฏการณ์ท่ีมี
ความสัมพนัธ์กนั ช่วยจ าแนกแยกแยะปรากฏการณ์ ช่วยสร้างส่ิงใหม่ๆ ช่วยท านายปรากฏการณ์” 
นอกจากการถ่ายทอดแนวคิดเชิงวิชาการแลว้ อาจเชิญวิทยากรมาให้ความรู้เพิ่มเติม อาจให้ศึกษา
คน้ควา้เพิ่มเติม อาจให้ศึกษาดูงานสถานศึกษาท่ีเป็นตน้แบบ เพื่อให้ผูร่้วมวิจยัเกิดวิสัยทศัน์และ
ความรู้ความเขา้ใจในแนวทางการแกปั้ญหาในเร่ืองท่ีท าวิจยัอยา่งหลากหลาย ระยะที่ 3 การบรรจบ
กันของธารสองสาย สายประสบการณ์และสายวิชาการ (ภาคปฏิบัติและภาคทฤษฎี)  โดยจัด
กิจกรรมใหมี้การบูรณาการความรู้เชิงวิชาการท่ีไดรั้บ (ในระยะท่ี 2) เขา้กบัส่ิงท่ีพวกเขาร่วมกนัคิด
และก าหนดเป็นแผนปฏิบติัการและแผนพฒันาส่วนบุคคล (ในระยะท่ี 1) ตามหลกัการท่ีว่า “...
ทฤษฎีหากไม่น าไปปฏิบติัก็เปล่าประโยชน์ การปฏิบติัหากไม่มีทฤษฎีมาเสริมดว้ย ก็เสมือนคนตา
บอด ไปไหนไดไ้ม่ไกล วนเวียนอยู่แต่วิธีการเดิมๆ...” กิจกรรมน้ีอาจใชเ้วลา 1-2 วนั ซ่ึงผลจาก
การบูรณาการร่วมกนั อาจเป็นอยา่งใดอยา่งหน่ึงดงัน้ี 1) ยืนยนัเอาตามส่ิงท่ีพวกเขาก าหนดในระยะ
ท่ี 1 หรือ 2) เปล่ียนความคิดใหม่ ยดึเอาตามแนวทางวิชาการท่ีผูว้ิจยัน าไปถ่ายทอดให ้หรือ 3) บูรณา
การเขา้ดว้ยกนัระหว่างส่ิงท่ีพวกเขาคิดแต่แรกและทฤษฎีใหม่ท่ีพวกเขาไดรั้บเสริมเพิ่มเติมเพื่อ
ก าหนดเป็นแผนปฏิบติัการและแผนพฒันาส่วนบุคคลใหม่ข้ึนมา โดยแผนปฏิบติัการ (action plan) 
ของส่วนรวม และแผนพฒันาส่วนบุคคล (individual development plan) มีองคป์ระกอบอะไรบา้ง
ข้ึนกบัผูว้ิจยัและร่วมวิจยัจะร่วมกนัก าหนด แต่อย่างนอ้ยควรประกอบดว้ยจุดมุ่งหมายและวิธีการ 
(ends and means) ในการแกปั้ญหานั้นวา่จะท าเพื่ออะไร (what) และจะท าอยา่งไร (how) 

แนวคิดการบรรจบกันของธารสองสายน้ี หากพิจารณาหลักการจัดการความรู้ 
(knowledge management) ผูว้ิจยัจะเป็นเสมือนตวัแทนของคนท่ีมีความรู้เชิงวิชาการหรือความรู้ท่ี
ชัดแจง้(explicit knowledge) ขณะท่ีผูร่้วมวิจยัเป็นเสมือนตวัแทนของกลุ่มคนท่ีมีความรู้จาก
ประสบการณ์ท่ีสะสมมาเป็นความรู้ท่ีฝังตวั (tacit knowledge) จึงเป็นการผสมผสานกบัระหว่าง
ความรู้เชิงวิชาการกบัความรู้จากประสบการณ์ หรืออีกนัยหน่ึงคือการผสมผสานกนัระหว่างภาค
วิชาการกบัภาคปฏิบติัเป็นสายธารสองสายท่ีมาบรรจบกนั คือ สายธารเชิงวิชาการหรือเชิงทฤษฎีท่ี
ไดจ้ากนกัวิจยั กบัสายธารเชิงประสบการณ์ท่ีสะสมอยู่ในตวัของผูร่้วมวิจยั จากแนวคิดดงักล่าว มี
ขอ้ท่ีผูว้ิจยัควรค านึง 4 ประการ คือ (1) การศึกษาและน าเสนอแนวคิดเชิงวิชาการในบทท่ี 2 จะตอ้ง
น าเสนอไวอ้ยา่งมีจุดมุ่งหมาย อยา่งมีความหมาย และอยา่งมีประโยชน์ท่ีจะท าใหผู้ว้ิจยัมีความรอบรู้
และความไวเชิงทฤษฎี (theoretical sensitivity) ต่อการน าไปร่วมเสวนากบัผูร่้วมวิจยั ไม่ใช่ทบทวน
มาไวอ้ยา่งเป็นไมป้ระดบังานวิจยัหรือห้ิงพระประจ างานวิจยัท่ีไม่มีการมาเซ่นไหวเ้หลียวแลอีก (2) 
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ผูว้ิจยัจะตอ้งสร้างทศันคติท่ีดีใหเ้กิดข้ึนกบัผูร่้วมวิจยัและผูเ้ก่ียวขอ้งวา่ ทฤษฎีกบัการปฏิบติัเป็นส่ิงท่ี
ไปดว้ยกนัได ้ไม่ไดเ้ป็นเส้นขนานท่ีไม่มีวนับรรจบกนั เหมือนกบัค าพูดท่ีมกัพูดกนัว่า “ทฤษฎีจดั
ปฏิบติัไม่ได ้หรือ ทฤษฎีก็คือทฤษฎี ปฏิบติัก็คือปฏิบติั” เป็นตน้ ตอ้งสร้างความตระหนกัว่าทฤษฎี
จะช่วยย่นระยะทางการลองถูกลองผิดให้สั้ นลงได้ ดังประโยชน์ของทฤษฎีท่ีกล่าวถึงขา้งต้น 
นอกจากนั้นผูว้ิจยัอาจสร้างแนวคิดให้ผูร่้วมวิจยัไดเ้ขา้ใจและตระหนกัถึงความสัมพนัธ์เชิงบวกต่อ
กนัระหว่างการวิจยั ทฤษฎี และการปฏิบติั  หรือนกัวิจยั นกัทฤษฎี และนกัปฏิบติั หากท าใหเ้กิดข้ึน
ได ้กจ็ะท าใหก้ารด าเนินงานวิจยัเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิง่ข้ึน (3) การน าเสนอ
แนวคิดเชิงวิชาการตอ้งเป็นไปหลังจากท่ีปล่อยใหผู้ร่้วมวิจยัไดร่้วมกนัคิดอยา่งเตม็ท่ีก่อน โดยหาก
น าเสนอก่อน มีแนวโนม้ท่ีผูร่้วมวิจยัจะยอมรับเอาแนวคิดเชิงวิชาการนั้นไปใชเ้ลยมีอยูสู่ง อาจเป็น
เพราะความเคยชินกบัการเป็นผูถู้กกระท า (passive) หรือเป็นผูต้าม (follower) ในระบบบริหารแบบ
สั่งการหรือแบบบนสู่ล่าง (top-down approach) ท่ีฝังรากมานาน  หรืออาจเป็นเพราะแนวโนม้ท่ีจะ
เช่ือฟังผูว้ิจยัเป็นทุนเดิมอยู่แลว้  ซ่ึงจะท าให้การวิจยัมีแนวโน้มเป็นการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบ
เทคนิค (Technical Action Research) มากกว่าจะเป็นการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม 
(Participatory Action Research) หรือมีแนวโน้มท่ีอิทธิพลของความรู้เชิงวิชาการ (explicit 
knowledge) ท่ีส าเร็จรูปจากภายนอกจะมีมาก จนความรู้ส่วนตวัท่ีสะสมจากประสบการณ์ (tacit 
knowledge) ของผูร่้วมวิจยัไม่ไดถู้กน าออกมาใช้ (4) การน าเสนอแนวคิดเชิงวิชาการของผูว้ิจยั
จะตอ้งน าเสนอแบบไม่ยดัเยียด ไม่ช้ีน า หรือไม่ให้มีอิทธิพลต่อการน าไปปฏิบติัของผูร่้วมวิจยั แต่
ตอ้งค านึงถึงการเป็นทางเลือก การเป็นตวัเสริม โดยยึดหลกัการ “ตระหนักในศกัยภาพ ความ
เช่ียวชาญ และการเป็นผูมี้ส่วนไดเ้สียจากภายในชุมชนเอง” และตามแนวคิดท่ีว่า “…ให้โอกาสแก่
ชุมชนท่ีจะเสนอแนวทางการแก้ปัญหานั้ นด้วยตนเองอย่างเต็มท่ี จากนั้ นนักพัฒนาก็เสนอ
เทคโนโลยีอ่ืนๆ  ท่ีอยู่นอกเหนือประสบการณ์ ความรับรู้ของชุมชนเข้าสู่วงสนทนาด้วย ใน
ระยะแรกๆ ให้เสนอแบบง่ายๆ แต่จะไม่สรุปว่าแบบนั้นแบบน้ีเท่านั้นท่ีจะช่วยแกปั้ญหาให้ชุมชน 
จะปล่อยให้ชุมชนคิดเปรียบเทียบทางเลือกต่างๆ ดว้ยตนเอง และยงัไม่กล่าวพาดพิงถึงเทคโนโลยี
อ่ืนๆ ใหม้ากกวา่นั้น จนกวา่จะมีการถามไถ่เพิ่มเติม ซ่ึงนกัพฒันาจะตอ้งคอยใหข้อ้มูลอยูเ่ป็นระยะๆ  
เม่ือเสนอขอ้มูลเปรียบเทียบให้อย่างเต็มท่ีแลว้ ก็ปล่อยให้ชุมชนเป็นผูต้ดัสินใจเลือกเทคโนโยลีท่ี
เห็นวา่เหมาะสมกบัตนเองมากท่ีสุดมาชุดหน่ึง…” 

ขั้นตอนที่ 3 การปฏิบัติ (acting) เพื่อการเปลี่ยนแปลง การเรียนรู้ และความรู้ใหม่
ผูว้ิจยัยงัคงมีบทบาทการเป็นผูมี้ส่วนร่วม การเป็นผูส่้งเสริมสนบัสนุน และการเป็นผูอ้  านวยความ
สะดวกใหมี้การปฏิบติัตามแผนปฏิบติัการ (action plan) ของส่วนรวม และแผนพฒันาส่วนบุคคล 
(individual development plan) ท่ีก าหนดไวน้ั้น โดยมุ่งใหบ้รรลุผลตามวตัถุประสงคท่ี์ก าหนด ตาม
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หลกัการ “มุ่งการเปล่ียนแปลง และมุ่งใหเ้กิดการกระท าเพื่อบรรลุผล”พยายามไม่ใหค้วามช่วยเหลือ
ใดๆ ท่ีไดอ้ยา่งง่ายๆ หรือส าเร็จรูปเกินไป คอยให้ก าลงัใจและกระตุน้ให้เกิดการปฏิบติัอยา่งจริงจงั 
พิจารณาถึงการใชท้รัพยากรต่างๆ ทางการบริหาร คือ คน เงิน วสัดุอุปกรณ์ และการจดัการ ในการ
น าแผนสู่การปฏิบติั เช่น การจดัทีมงาน การแบ่งงาน การมอบอ านาจหนา้ท่ี การก าหนดบทบาทและ
ความรับผิดชอบ การก าหนดเครือข่ายการติดต่อส่ือสาร ทั้งในแนวตั้งและแนวนอน ทั้งภายใน
โรงเรียนและระหวา่งโรงเรียนกบัชุมชน การจดัระบบการติดตามผล เป็นตน้ 

ขั้นตอนที่ 4 การสังเกต (observing) เพือ่บันทึกผลการปฏิบัติ การสังเกตเพื่อบนัทึกผล
การปฏิบติั ให้กระท าในทุกขั้นตอนท่ีผ่านมา ตั้งแต่ขั้นตอนการเตรียมการ มาจนถึงขั้นตอนการ
ปฏิบติั ไม่ไดห้มายถึงการสังเกตเฉพาะในขั้นตอนการปฏิบติั (acting) เท่านั้น โดยอาจใชเ้ทคนิควิธี
และเคร่ืองมือต่างๆ อย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่างผสมกนัตามสถานการณ์และความเหมาะสม 
เช่น การสังเกตแบบมีส่วนร่วมและการบนัทึก การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ 
แบบสอบถามความเห็น แบบวดัทศันคติ แบบทดสอบมาตรฐาน เอกสาร เคร่ืองบนัทึกเสียง เคร่ือง
บนัทึกภาพ หรือวตัถุส่ิงของ เป็นตน้ ซ่ึงประเด็นในการสังเกตเพื่อบนัทึกผลการปฏิบติันั้น นอกจาก
จะเป็นเร่ืองเก่ียวกบัความกา้วหนา้ ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน ยงัเป็นเร่ืองท่ีเก่ียวกบัผลท่ี
เกิดข้ึนจากการด าเนินงานในแต่ละขั้นตอนดว้ย เป็นผลในเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงในผลลพัธ์
ท่ีคาดหวงั (change)  รวมทั้งการเรียนรู้ (learning) และความรู้ใหม่ท่ีเกิดข้ึน (emerging of new 
knowledge) ในระดบัตวับุคคล ระดบักลุ่ม และระดบัหน่วยงาน 

ขั้นตอนที่ 5 การสะท้อนผล (reflecting) เพื่อน าไปสู่การวางแผนในวงจรใหม่ อาจ
น าเอาเทคนิคการถอดบทเรียน ( lesson distilled) มาใช้ เป็นเทคนิคการทบทวนหรือสรุป
ประสบการณ์การท างานในแง่มุมต่างๆ เพื่อให้เห็นถึงรายละเอียดของเหตุปัจจยัทั้งภายในภายนอก 
ซ่ึงท าให้เกิดผลอย่างท่ีเป็นอยู่ ทั้ งท่ีส าเร็จหรือไม่ส าเร็จ เน้นการระดมสมอง พูดคุย เล่าเร่ือง 
สังเคราะห์ จบัประเด็นกระบวนการท างานเชิงบทเรียนหรือประสบการณ์ หรืออาจกล่าวไดว้่าการ
ถอดบทเรียนมีจุดมุ่งหมายเพื่อสืบคน้ความรู้จากการปฏิบัติงานโดยใช้วิธีการสกัดความรู้และ
ประสบการณ์จากผูร่้วมวิจยั พร้อมทั้งบนัทึกรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบติังาน ผลการปฏิบติังาน 
การเรียนรู้และความรู้ใหม่ๆท่ีเกิดข้ึนระหว่างการปฏิบติังานทั้งท่ีส าเร็จหรือไม่ส าเร็จ เพื่อเป็น
ขอ้เสนอแนะในการปรับปรุงการปฏิบติังานใหบ้รรลุเป้าหมาย และสามารถเผยแพร่ศึกษาเรียนรู้ได้
หรือกล่าวในอีกนยัหน่ึงว่า การถอดบทเรียน หมายถึง กระบวนการดึงเอาบางส่ิงบางอย่างออกมา
จากบทเรียนท่ีมีอยู ่จากส่ิงท่ีเราท า เพื่อใหไ้ดง้านท่ีเป็นความส าเร็จ (best practice) รวมทั้งความไม่
ส าเร็จ (bad practice) ปัจจยัท่ีท าใหเ้กิดความส าเร็จหรือไม่ส าเร็จ และแนวทางแกไ้ขปัญหาอุปสรรค
ท่ีเกิดข้ึน ซ่ึงการถอดบทเรียนโดยทัว่ไปมี 2 รูปแบบ ดงัน้ี (1) การถอดบทเรียนเฉพาะประเด็น เพื่อ
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การเรียนรู้ระหว่างการปฏิบติังาน ด าเนินการทนัทีหลงัจากท ากิจกรรมในโครงการเสร็จ หรือหาก
เป็นชุดกิจกรรมกด็ าเนินการหลงัจากกิจกรรมยอ่ยเสร็จ และสามารถน าผลการถอดบทเรียนนั้นๆ ไป
ใช้ประโยชน์ในการพฒันาโครงการให้ประสบความส าเร็จในอนาคต (2) การถอดบทเรียนทั้ง
โครงการ หลงัส้ินสุดโครงการทั้งระบบ เป็นกระบวนการวิเคราะห์การปฏิบติังานและบทเรียน
ความรู้ท่ีลึกซ้ึง และประกอบดว้ยรายละเอียดจ านวนมาก โดยเร่ิมตั้งแต่ความเป็นมาของโครงการ 
กระบวนการด าเนินงาน และผลลพัธ์เม่ือส้ินสุดโครงการ การถอดบทเรียนทั้ง 2 รูปแบบ ตอ้งใชก้าร
วิเคราะห์เชิงลึก เช่น วิเคราะห์ดว้ย SWOT เพื่อศึกษาปัจจยัและเง่ือนไขท่ีน าไปสู่ผลของการด าเนิน
โครงการ 

การถอดบทเรียนมีหลายเทคนิค เช่น การวิเคราะห์หลงัการปฏิบติั (after action 
review) การเล่าเร่ือง (story telling) การท าแผนท่ีความคิด (mind map) การสัมภาษณ์ การใช้
แบบสอบถาม ซ่ึงอาจใชห้ลายวิธีร่วมกนักรณีเทคนิคการวิเคราะห์หลงัการปฏิบติั (after action  
review) ท าทนัทีหลงัเสร็จกิจกรรม เหมาะกบัการถอดบทเรียนระหวา่งปฏิบติังานในโครงการ โดยผู ้
มีส่วนร่วมในกิจกรรมทุกคน อาศัยค าถามดังน้ีคาดหวงัอะไรจากงานคร้ังน้ี  ส่ิงท่ีบรรลุความ
คาดหวงัคืออะไร เพราะอะไร ส่ิงท่ียงัไม่บรรลุความคาดหวงัคืออะไร เพราะอะไร ถา้มีงานแบบน้ี
อีก เราจะปรับปรุงขอ้ใดบา้ง อยา่งไร ภายใตห้ลกัการ 1) เป็นธรรมชาติ สบายๆ อาจนัง่เกา้อ้ีหรือปู
เส่ือนัง่ในท่าท่ีสบายท่ีสุด 2) เรียบง่าย แต่มีแบบแผน (สัมพนัธ์กนั แต่มีช่องว่างให้กนั) 3) เห็นหนา้
กนัทุกคน (เห็นรอยยิม้ อุดมการณ์ และการพดูคุย) และ 4) เห็นขอ้มูลเหมือนกนัไปพร้อมๆกนั  

ขั้นตอนที่ 6 การวางแผน (planning) ในวงจรใหม่ เช่นเดียวกบัขั้นตอนท่ี 2 ผูว้ิจยัควร
เน้นบทบาทการเป็นผูมี้ส่วนร่วม การเป็นผูส่้งเสริมสนับสนุนและอ านวยความสะดวกให้มีการ
วางแผน ใหมี้การศึกษาวิเคราะห์สภาพปัจจุบนัของการพฒันางาน เพื่อระบุปัญหา สาเหตุของปัญหา 
ทางเลือกเพื่อการแก้ปัญหา ประเมินและเลือกทางเลือกเพื่อการปฏิบัติกันใหม่ โดยน าขอ้มูล
สารสนเทศท่ีไดจ้ากการสะทอ้นผลในขั้นตอนท่ี 5 มาร่วมพิจารณาดว้ย ซ่ึงจะท าให้ไดแ้ผนปฏิบติั
การ (action plan) และแผนพฒันาส่วนบุคคล (individual development plan) ใหม่ข้ึนมาชุดหน่ึง ซ่ึง
อาจมีบางอยา่งท าต่อเน่ือง บางอยา่งตอ้งหยดุไป หรือมีบางอยา่งเพิ่มเติมเขา้มา 

ขั้นตอนที่ 7 การปฏิบัติ (acting) เพือ่แก้ปัญหากนัใหม่ เช่นเดียวกบัขั้นตอนท่ี 3 ผูว้ิจยั
ควรเนน้บทบาทการเป็นผูมี้ส่วนร่วมและเป็นผูส่้งเสริมสนบัสนุนและอ านวยความสะดวกใหมี้การ
ปฏิบติัตามแผนปฏิบติัการและแผนพฒันาส่วนบุคคลท่ีก าหนดใหม่นั้น โดยมุ่งให้บรรลุผลตาม
วตัถุประสงคท่ี์ก าหนด ให้มีการบนัทึกผลการด าเนินงานทั้งของผูว้ิจยัและผูร่้วมวิจยั และจดัให้มี
การพบปะสนทนาแลกเปล่ียนความคิดเห็นกนัเป็นระยะๆ โดยค านึงถึงหลกัการ ดงักล่าวในขั้นตอน
ท่ี 3 
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ขั้นตอนที่ 8 การสังเกต (observing) เพื่อสะท้อนผลกนัใหม่ เช่นเดียวกบัขั้นตอนท่ี 4 
ผูว้ิจยัควรเนน้บทบาทการเป็นผูมี้ส่วนร่วมและเป็นผูส่้งเสริมสนบัสนุนและอ านวยความสะดวกให้
มีการสังเกตผลท่ีเกิดข้ึนจริง (actual effects) จากการปฏิบติัตามแผนปฏิบติัการและแผนพฒันาส่วน
บุคคลท่ีก าหนดข้ึนใหม่ในขั้นตอนท่ี 7  

ขั้นตอนที่ 9 การสะท้อนผล (reflecting) เพื่อสรุปผลและถอดบทเรียนกันใหม่ 
เช่นเดียวกบัขั้นตอนท่ี 5 ผูว้ิจยัควรเนน้บทบาทการเป็นผูมี้ส่วนร่วมและเป็นผูส่้งเสริมสนบัสนุนและ
อ านวยความสะดวกใหมี้การสะทอ้นผลมีจุดมุ่งหมายและวิธีด าเนินการตามท่ีกล่าวขั้นตอนท่ี 5 

ขั้นตอนที ่10 การน าเสนอผลการวิจัยในบทที่ 4 
1. การเล่าเร่ืองจากงานที่ท า (stories at work) ตามความจริงและเป็นกลาง (factual 

and neutral manner) ของแต่ละขั้นตอน จากขั้นตอนท่ี 1 – 9 ว่าท าอะไร ไดผ้ลเป็นอยา่งไรโดยอาจมี
ภาพถ่าย ขอ้มูล ค าสมัภาษณ์ หรือหลกัฐานอ่ืนๆ แสดงประกอบใหเ้ห็นชดัเจนข้ึนได ้(ไม่ตายตวั อาจ
น าเสนอรูปแบบอ่ืนท่ีเห็นวา่เหมาะสมกวา่) การน าเสนอผลการวิจยั ผูว้ิจยัควรจดัท าเป็นระยะๆ หรือ
หลงัเสร็จส้ินการท าวิจยัแต่ละขั้นตอน ไม่รอจนกว่าเสร็จส้ินทั้ง 10 ขั้นตอน มิฉะนั้นจะเกิดสภาพ
ของภูเขาขอ้มูล หรือสภาพไดห้นา้ลืมหลงั อาจมีผลท าให้น าเสนอขอ้มูลไม่ครบถว้นสมบูรณ์ตามท่ี
ปฏิบติัจริง มีความสบัสน อนัเน่ืองจากความเร่งรัดของเวลา ความเหน่ือยลา้ ความหลงลืม  

2. การเปลี่ยนแปลง (change) ทั้งท่ีส าเร็จและไม่ส าเร็จ ทั้งท่ีคาดหวงัและไม่คาดหวงั 
ซ่ึงไม่ควรก าหนดความคาดหวงัการเปล่ียนแปลงเฉพาะในระดบัโครงการท่ีบรรจุในแผนปฏิบติัการ 
(action plan) และแผนพฒันาส่วนบุคคล (individual development plan) เท่านั้น แต่ควรก าหนด
ความคาดหวังในลักษณะท่ีเป็นผลกระทบหรือผลลัพธ์ต่อเน่ืองในระดับท่ีเป็นภาพรวมทั้ ง
สถานศึกษาดว้ย   เน่ืองจากเป็นการวิจยัในระดบัโรงเรียน (school-wide) เช่น 1) การเปล่ียนแปลงใน
คน วฒันธรรมองคก์าร และบรรยากาศองคก์าร 2) การเปล่ียนแปลงในโครงสร้างองคก์าร 3) การ
เปล่ียนแปลงในเทคโนโลยี 4) การเปล่ียนแปลงในกระบวนการและระบบการท างาน เป็นตน้ หรือ
อ่ืนๆ แลว้แต่จะก าหนดอยา่งใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่าง ทั้งน้ี การเปล่ียนแปลงในตวัคนนั้น ควร
ค านึงถึงทั้งระดบัตวับุคคล (self) ระดบักลุ่ม (group/team) และระดบัองคก์าร (entire organization) 
ดว้ย โดยพิจารณาทั้งดา้นความรู้ ความเขา้ใจ ทกัษะ ทศันคติ พฤติกรรม และการน าไปใชป้ระโยชน์ 
นอกจากนั้น เน่ืองจากการด าเนินการใดๆ ในสถานศึกษา มุ่งไปท่ีเป้าหมายสุดทา้ย (ultimate goal) 
คือ นกัเรียน ดงันั้นหากการวิจยัส่งผลถึงนกัเรียนดว้ย จึงควรพิจารณาถึงการเปล่ียนแปลงในนกัเรียน
ดว้ยวา่มีอะไรบา้ง 

3. การเรียนรู้ (learning) ท่ีเกิดข้ึนในระดบับุคคล ระดบักลุ่ม และระดบัหน่วยงาน 
เป็นการเรียนรู้จากการกระท า (action learning) หรือการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ (experiential 
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learning) จากการร่วมกนัแกปั้ญหานั้นๆ ในทุกขั้นตอนจากการวิจยั ว่ามีอะไรบา้ง เนน้การเรียนรู้
เพื่อท่ีจะรู้อนัจะน าไปสู่การคิดวิธีการแกปั้ญหาท่ีดียิง่ข้ึน 

การเรียนรู้จากการกระท า (action learning) ถือเป็นจุดมุ่งหมายส าคญัจากการวิจยัเชิง
ปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม หากงานวิจยัไม่มีค  าตอบเก่ียวกบัการเรียนรู้ (learning) ท่ีเกิดข้ึน มีแต่
ค าตอบเก่ียวกบัการเปล่ียนแปลง (change) การกระท านั้นก็เป็นเพียงการบริหารจดัการหรือการ
พฒันาแบบปกติทัว่ไป ท่ีท าแลว้ท าเลย ผ่านแลว้ผ่านเลย ท่ีแมจ้ะมีวงจรการท างานคลา้ยคลึงกนัก็
ตาม  การเรียนรู้จากการกระท า (action learning) มีพฒันาการจากช่วงแรกของศตวรรษท่ี 20 John 
Dewey นกัการศึกษาชาวอเมริกนัซ่ึงเป็นผูคิ้ดคน้วิธีสอนแบบแกปั้ญหา และเป็นผูเ้สนอแนวคิดท่ีว่า  
การเรียนรู้เกิดจากการลงมือกระท าดว้ยตนเอง (learning by doing) จากแนวคิดน้ี ไดน้ าไปสู่ทฤษฎี
การเรียนรู้แบบสร้างสรรคนิ์ยม (constructivist learning theory)  ถือเป็นแนวคิดท่ีสอดคลอ้งกบัการ
จดัการศึกษาในศตวรรษท่ี 21 มากท่ีสุด ซ่ึงในกลุ่มน้ีมีความเช่ือว่า มีวิธีการแสวงหาความรู้และ
ค าตอบในส่ิงต่างๆ ดว้ยหลกัการท่ีว่าใชไ้ดห้รือไม่ ถา้ใชไ้ดก้็คือท าได ้หมายความว่า “เป็นความ
จริง” เป็นการคิดท่ีแสวงหาวิธีการกระท า น ามาใชใ้ห้เกิดผลตามท่ีก าหนดไว ้ (workability) เป็น
ประโยชน์เม่ือน ามาปฏิบติัไดจ้ริงประยุกตไ์ดจ้ริง (adaptability) การเรียนรู้จะเกิดข้ึนเม่ือผูเ้รียนได้
สร้างความรู้ท่ีเป็นของตนเองข้ึนมาจากความรู้ท่ีมีอยู่เดิมหรือจากความรู้ท่ีรับเขา้มาใหม่ท่ีเกิดจาก
ความเขา้ใจของตนเองและมีส่วนร่วมในการเรียนรู้มากข้ึน (active learning) รูปแบบการเรียนรู้ท่ี
เกิดจากแนวคิดน้ี มีอยูห่ลายรูปแบบไดแ้ก่ เรียนรู้แบบร่วมมือ (cooperative learning) เรียนรู้แบบ
ช่วยเหลือกนั (collaborative learning) เรียนรู้โดยการคน้ควา้อิสระ (independent investigation 
method)  รวมทั้งเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน (problem-based learning)  

การเรียนรู้จากการกระท าในการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมครอบคลุมในทุก
รูปแบบของการเรียนรู้ดงักล่าวขา้งตน้ เพราะเป็นการเรียนรู้ท่ีมีทั้งจากการร่วมมือ จากการช่วยเหลือ
กนั จากการคน้ควา้อยา่งเป็นอิสระ และจากการใชปั้ญหาเป็นฐาน ในการระบุว่าอะไรคือการเรียนรู้
จากการกระท า อาจตั้งค  าถามว่า ส่ิงท่ีฉนัจะท าให้ต่างไปในคร้ังหนา้คืออะไร (What will I do 
differently next time?) ในลกัษณะเป็นบทเรียนท่ีไดรั้บจากการวิจยัในคร้ังน้ีถึงส่ิงท่ีควรท าหรือไม่
ควรท าจากส่ิงท่ีท าหรือไม่ท าในคร้ังน้ี เช่น เรียนรู้วา่หากจดัท าแผนเพื่อแกปั้ญหาน้ีอีก จะไม่ท าอะไร
บางอย่างดงัเช่นท่ีท าในคร้ังน้ี แต่จะท าอะไรบางอย่างเน่ืองจาก .....”   เป็นตน้ ทั้งน้ี การเรียนรู้จาก
การกระท าไม่หมายถึงความรู้ในส่ิงใดส่ิงหน่ึงในลกัษณะ “รู้.......”  จากการท่ีผูว้ิจัยได้รับการ
ฝึกอบรมใหม่ เช่น รู้เทคนิคการวางแผน รู้เทคนิคการท างานกับคนอ่ืน รู้วิธีการเก็บขอ้มูลเชิง
คุณภาพ เป็นตน้  
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4. ความรู้ใหม่ (new knowledge)  เป็นความรู้ใหม่จากการปฏิบติั ไม่ใชค้วามรู้จาก
การอ่านต ารา จากการฝึกอบรม ถือเป็นจุดมุ่งหมายส าคญัจากการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม 
เช่นเดียวกนั หากงานวิจยัไม่มีค  าตอบเก่ียวกบัความรู้ใหม่ (new knowledge) มีแต่ค าตอบเก่ียวกบั
การเปล่ียนแปลง (change) การกระท านั้นก็เป็นเพียงการบริหารจดัการหรือการพฒันาแบบปกติ
ทัว่ไป ท่ีท าแลว้ท าเลย ผ่านแลว้ผ่านเลย แมจ้ะมีวงจรการท างานคลา้ยคลึงกนัก็ตาม  ความรู้ใหม่ท่ี
เกิดข้ึนเป็นความรู้ชัว่คราวชัว่ขณะในบริบทหน่ึงๆ ซ่ึงหากพิจารณาความรู้ภายใตว้ิธีคิดปฏิบติันิยม
ดงักล่าวในตอนตน้ ก็หมายถึงการเรียนรู้เพื่อท่ีจะรู้อนัจะน าไปสู่การคิดท่ีดียิ่งข้ึนซ่ึงนักคิดปฏิบติั
นิยมจะไม่ตดัสินส่ิงท่ีคน้พบต่อวิธีการแกปั้ญหาท่ีดีปัญหาหน่ึงๆ ว่าถูกหรือผิดแต่จะเรียกส่ิงนั้นว่า
ความจริงชัว่ขณะ (temporary truth) เพราะเม่ือเวลาผา่นไปและสังคมเปล่ียนไปค าตอบท่ีเกิดข้ึนณ
เวลาหน่ึงกจ็ะลา้สมยั ไม่ใช่ค าตอบส าหรับเวลาใหม่ท่ีตามมา 

ความรู้ใหม่เกิดจากการปฏิบติังานร่วมกนั ดงันั้น การน าเสนอว่าอะไรคือความรู้ใหม่
จากการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม จึงก าหนดไดจ้ากการพิจารณาร่วมกนัของผูว้ิจยัและผูร่้วม
วิจยัในขั้นตอนการสะทอ้นผล เช่น พิจารณาว่า จากการบูรณาการในแนวคิดระหว่างนักวิจยัท่ีมี
ความรู้เชิงทฤษฎีกบัผูร่้วมวิจยัท่ีมีความรู้เชิงประสบการณ์ในพื้นท่ี เพื่อแกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึนในแต่ละ
ขั้นตอนของการท างานหรือโดยภาพรวมทุกขั้นตอน ไดก่้อใหเ้กิดความรู้ใหม่อะไรท่ีแตกต่างไปจาก
ทฤษฎีหรือแตกต่างไปจากท่ีเคยท ากนัมาแต่เดิม เป็นความรู้ใหม่เก่ียวกบัวิธีการท่ีน ามาใชแ้กปั้ญหา
เชิงบูรณาการระหว่างทฤษฎีของผูว้ิจยัและประสบการณ์ของผูร่้วมวิจยั ไม่ใช่ความรู้ใหม่เก่ียวกบั
วิธีด าเนินการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม 

จากผลการศึกษาแนวคิดเก่ียวกบัการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมในทศันะของ
นกัวิชาการทั้ง 6 ราย และทศันะของวิโรจน์ สารรัตนะ ดงักล่าวขา้งตน้ ผูว้ิจยัสรุปไดว้่า การวิจยัเชิง
ปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม (participatory Action Research: PAR) หมายถึง กระบวนการวิจยัท่ีตอ้ง
อาศยัการมีส่วนร่วมของผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งในทุกขั้นตอนของการวิจยั ตั้งแต่การก าหนดปัญหา การ
เลือกวิธีการแก้ปัญหา  การด าเนินการตามวิธีการท่ีเลือก  การประเมินผล และการร่วมรับผลท่ี
เกิดข้ึน โดยผลของการวิจยัท าให้ชุมชนเกิดการเรียนรู้และสามารถพึ่งพาตนเองต่อไปได ้  โดยมี
หลกัการหรือลกัษณะส าคญัเพื่อให้การด าเนินงานวิจยัเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
ท่ีผูว้ิจยัจะตอ้งค านึงถึง ดงัน้ี   

 1. ค านึงถึงรูปแบบการวิจยัท่ีเนน้การศึกษาความสัมพนัธ์เชิงเหตุและผล  การน าเสนอ
ผลการวิจยัท่ีพรรณนาเพื่อท าความเขา้ใจในส่ิงท่ีเป็นอยูแ่ละความหมายของส่ิงนั้น 

 2. การด าเนินการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม จะด าเนินตามขั้นตอน 10 ขั้นตอน 
โดยยดึหลกัการ 10 ประการ จรรยาบรรณ 10 ประการ และบทบาทของนกัวิจยั 10 ประการ  และทุก
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ขั้นตอนเนน้หลกัความร่วมมือกนัทั้งผูว้ิจยัและผูร่้วมวิจยั โดยเฉพาะการเร่ิมตน้วิจยัจะตอ้งแสดงใหผู้ ้
ร่วมวิจยัทราบถึงธรรมชาติของกระบวนการวิจยั  ขอ้เสนอแนะ และผลประโยชน์  เพื่อใหผู้ร่้วมวิจยั
ไดต้ดัสินใจว่าจะมีส่วนร่วมหรือไม่ประสงคมี์ส่วนร่วม โดยผูท่ี้ไม่ประสงคมี์ส่วนร่วมก็ตอ้งไดรั้บ
การยอมรับและเคารพในสิทธิส่วนบุคคล   

 3.  ให้ความส าคญักบักรอบแนวคิดเชิงทฤษฎี การศึกษาและทบทวนวรรณกรรมใน
ประเดน็ท่ีวิจยัตอ้งชดัเจน คลอบคลุม  ทนัสมยั และด าเนินการอยา่งมีจุดมุ่งหมาย อยา่งมีความหมาย 
และอยา่งมีประโยชน์เพื่อผูว้ิจยัเองจะไดมี้ความรอบรู้และความไวเชิงทฤษฎีต่อการน าไปใชอ้ธิบาย
หรือการให้ค  าแนะน าต่อผูร่้วมวิจยั แต่ไม่ใช่ยดัเยียดขอ้มูล ไม่เป็นตวัช้ีน าหรือไม่ไปส่งผลให้มี
อิทธิพลต่อการน าไปปฏิบติัของผูร่้วมวิจยั แต่จะตอ้งค านึงถึงการเป็นทางเลือก การเป็นตวัเสริม 

 4. การสร้างทศันคติท่ีดีใหเ้กิดข้ึนกบัผูร่้วมวิจยัและผูเ้ก่ียวขอ้งวา่ ทฤษฎีกบัการปฏิบติัเป็น
ส่ิงท่ีไปดว้ยกนัไดไ้ม่ไดเ้ป็นเส้นขนานท่ีไม่มีวนับรรจบกนั สร้างกรอบแนวคิดให้ผูร่้วมวิจยัและ
ผูเ้ก่ียวขอ้งไดเ้ขา้ใจและตระหนกัถึงความสัมพนัธ์เชิงบวกในลกัษณะสามเส้าระหว่าง “การวิจยั” 
“ทฤษฎี” และ “การปฏิบติั” หรือ “นกัวิจยั” “นกัทฤษฎี” และ “นกัปฏิบติั”  

 5. แสดงบทบาทการส่งเสริมสนับสนุนการเสริมพลังทางวิชาการ (academic 
empowerment) แก่ผูร่้วมวิจยั  เช่น การศึกษาดูงานของบุคคลหรือหน่วยงานท่ีท าประสบผลส าเร็จ 
การจดัอบรมสมัมนา การเชิญวิทยากร เป็นตน้ ผูว้ิจยัจะท าหนา้ท่ีส่งเสริมสนบัสนุนและอ านวยความ
สะดวกในการจดักิจกรรมต่างๆ  เหล่าน้ีใหแ้ก่ผูร่้วมวิจยั 

 6. การวิจยัเนน้การดึงศกัยภาพของผูร่้วมวิจยัออกมาใชใ้ห้เตม็ท่ี และให้ความส าคญักบั
การมีส่วนร่วมและความเป็นประชาธิปไตยในการกระท าและการส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงทาง
การศึกษาในทางบวก การมีอ านาจในการตัดสินใจถึงส่ิงท่ีจะให้มีการเปล่ียนแปลงและไม่
เปล่ียนแปลง การเช่ือมโยงความรู้ท่ีมีอยู่ ก่อนกับสารสนเทศท่ีได้รับใหม่ การเรียนรู้จาก
ประสบการณ์ทั้งท่ีส าเร็จและไม่ส าเร็จ 
 7.  การบนัทึกผลการวิจยั จะตอ้งจดบนัทึกเป็นระยะๆ เพื่อป้องกนัการลืมขอ้มูลหรือ
น าเสนอขอ้มูลไม่ครบถว้น  ส่วนการน าเสนอผลการวิจยั ตอ้งประกอบดว้ย 1) การเล่าเร่ืองจากงานท่ี
ท า (stories at work) ตามความเป็นจริงและเป็นกลาง (factual and neutral manner)  2) การ
เปล่ียนแปลง (change)  อธิบายถึงส่ิงท่ีปฏิบติั ทั้งท่ีส าเร็จและไม่ส าเร็จ  ทั้งท่ีคาดหวงัและไม่
คาดหวงั  3) การเรียนรู้  (learning) ท่ีเกิดข้ึนในระดบับุคคล ระดบักลุ่ม และระดบัหน่วยงาน 4) 
ความรู้ใหม่ (new knowledge) เป็นความรู้ใหม่ท่ีเกิดจากการปฏิบติั  
 

 



102 
 

 
 

2.3 บริบทต าบลหนองแวงและบริบทศูนย์พฒันาเดก็เลก็ต าบลหนองแวง 
 เพื่อศึกษาบริบทชุมชนต าบลหนองแวงและบริบทของศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ต าบลหนองแวง 
ใหท้ราบถึงสภาพทัว่ไปของต าบล  สภาพทัว่ไปและสภาพปัญหาปัจจุบนัของศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ดงั
รายละเอียดต่อไปน้ี 

บริบทต าบลหนองแวง 
 ต าบลหนองแวง (ส่วนการศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม, 2558) เดิมมีชาวบา้นเขา้มาเร่ิมก่อตั้ง
บา้นเรือนและท ามาหากินเม่ือประมาณ พ.ศ. 2428  โดยมีนายเดช และนายกองเพชร พร้อมคณะ 
อพยพมาจากทางจังหวดัมหาสารคามหรือร้อยเอ็ด  ได้มาตั้ งหลกัปักฐานอยู่ฝ่ังหนองน ้ าทางทิศ
ตะวนัออกและตะวนัตกของหนองแวงฮี (หนองแวงฮี คือ หนองน ้ าขนาดใหญ่ท่ีมีตน้แวงข้ึนเต็มไป
หมด เลยเรียกว่า หนองแวง  ส่วนค าว่า ฮี มาจากค าว่า รี คือ ขนาดเล็กยาวรี ชาวบา้นเลยเรียกว่า ฮี)  
ผูน้ าหมู่บา้นคนแรก คือนายชยักุมาร เพชรรือชา  เป็นผูน้ าประมาณ พ.ศ. 2428  คนท่ีสอง คือ นายมี
เดช  เป็นผูน้ าคนต่อมา ไดต้กชา้งตายขณะท่ีลงไปวดัระดบัความลึกของหนองแวง จากนั้นก็มีการ
พฒันาและมีลูกมีหลานเพิ่มมากข้ึนตามล าดบัและขยายออกเป็นหมู่บา้นต่างๆ ในปัจจุบนั  ท่ีตั้งเป็นท่ี
ป่าดอน ป่าโคกหนาทึบ มีสัตวป่์ามากมาย และมีแหล่งน ้ าเป็นแห่งๆ แต่ไม่ใหญ่โตมากนัก สภาพ
ภูมิอากาศร้อน  แห้งแลง้  ส่วนทางทิศตะวนัออกท่ีติดเขตแม่น ้ าชี  เป็นท่ีราบลุ่ม ท่วมขงั ตลอดแนว
แม่น ้ าชี ซ่ึงจรดกบัเขตอ าเภอเมือง (ส านกังานปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบล, 2558) โดยต าบลหนอง
แวง  ตั้งอยู่ทางทิศตะวนัออกของอ าเภอพระยืนอยู่ห่างจากอ าเภอประมาณ 7 กิโลเมตร มีเน้ือท่ี
ประมาณ 30,000 ไร่ แบ่งออกเป็น 8 หมู่บา้น ไดแ้ก่ บา้นหนองแวง หมู่ท่ี 1,7 บา้นหนองโพธ์ิ หมู่ท่ี  
2,8  บา้นหนองหญา้ขา้วนก หมู่ท่ี 3,6 บา้นโนนตุ่น หมู่ท่ี 4  และบา้นหนองจิก หมู่ท่ี 5  มีอาณาเขต ทิศ
เหนือ ติดต่อเขตต าบลบา้นหวา้ และต าบลดอนชา้ง อ าเภอเมืองขอนแก่น ทิศใตติ้ดต่อเขตเทศบาล
ต าบลบา้นโตน้และต าบลขามป้อม อ าเภอพระยนื จงัหวดัขอนแก่น  ทิศตะวนัออก ติดต่อเขตเทศบาล
ต าบลท่าพระ อ าเภอเมืองขอนแก่นและต าบลโนนสมบูรณ์  อ าเภอบา้นแฮด จงัหวดัขอนแก่น ทิศ
ตะวนัตก ติดต่อเขตเทศบาลต าบลพระยนื อ าเภอพระยนื จงัหวดัขอนแก่น มีแหล่งน ้ าสาธารณะ 7 แห่ง  
ไดแ้ก่ 1) แม่น ้ าชี ไหลผา่นพื้นท่ีท าการเกษตร 4 หมู่บา้น คือ บา้นหนองหญา้ขา้วนก หมู่ท่ี3,6 และบา้น
หนองโพธ์ิ หมู่ท่ี 2,8  เกษตรกรใชน้ ้ าท านาปี, นาปรัง, และปลูกพืชในฤดูแลง้ และสูบน ้ าจากล าน ้ าชี
โดยใชพ้ลงังานแสงอาทิตย ์เพื่อใชผ้ลิตน ้ าประปา 2) แก่งหนองโพธ์ิ (กุดพาน) มีพื้นท่ี 413 ไร่ ตั้งอยู่
บา้นหนองโพธ์ิ หมู่ท่ี2,8 เกษตรกร ใชน้ ้ าในการท านา เพาะปลูกพืชสวน เล้ียงสัตว ์และการผลิต
น ้ าประปา 3) หนองแวง มีพื้นท่ี 73 ไร่ ตั้งอยูบ่า้นหนองแวง หมู่ท่ี 1 เกษตรกรใชน้ ้ าในการเพาะปลูก 
และผลิตน ้าประปา 4) หนองแวงนอ้ย มีพื้นท่ี 30 ไร่  ตั้งอยูบ่า้นโนนตุ่น หมู่ท่ี 4 เกษตรกรใชน้ ้ าในการ
ผลิตประปา  5) หนองกุดโจน  มีพื้นท่ี 25 ไร่ ตั้งอยูบ่า้นหนองหญา้ขา้วนก หมู่ท่ี 6 เกษตรกรใชน้ ้ าใน
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การ ท านาปรัง และปลูกพืชฤดูแลง้ 6) หนองหญา้ขา้วนก มีพื้นท่ี 99 ไร่ ตั้งอยูบ่า้นหนองหญา้ขา้วนก 
หมู่ท่ี 3 ราษฎรใชใ้นการผลิตน ้ าประปา ปลูกพืชในฤดูแลง้ 7) หนองหมากเทง้ มีพื้นท่ี 708 ไร่ ตั้งอยู่
บา้นหนองหญา้ขา้วนก หมู่ท่ี 3 เกษตรกรใชน้ ้ าในการท านาปรัง และปลูกพืชในฤดูแลง้ ปัจจุบนั
ประชากรส่วนใหญ่ของต าบลหนองแวงประกอบอาชีพทางการเกษตรเป็นอาชีพหลกั  อาชีพรองลงมา
คือรับจา้งในโรงงานอุตสาหกรรมและคา้ขายเน่ืองจากสภาพแวดลอ้มอ านวย พื้นท่ีอยูห่่างจากจงัหวดั
ขอนแก่นประมาณ 20 กิโลเมตร การคมนาคมเขา้สู่จงัหวดัขอนแก่นสะดวก ผิวจราจรสภาพเป็น
ถนนลาดยาง มีประชากรประมาณ 4,970  คน ประชาชนมีรายไดเ้ฉล่ียต่อคนต่อปีประมาณ 65,989  
บาท  ดา้นการศึกษา  มีโรงเรียนประถมศึกษา จ านวน 4 แห่ง (ขยายโอกาส 2  แห่ง)ไดแ้ก่ โรงเรียน
บา้นหนองแวงหนองจิกโนนตุ่น โรงเรียนหนองโพธ์ิประชานุกูล โรงเรียนบา้นหนองหญา้ขา้วนก 
และโรงเรียนอนุบาลลดาวลัย ์(สังกดัเอกชน) มีศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก จ านวน 1  แห่ง ไดแ้ก่ศูนยพ์ฒันา
เด็กเลก็ต าบลหนองแวง ศูนยก์ารเรียนรู้ชุมชน  จ านวน 5 แห่ง ไดแ้ก่ ศูนยก์ารเรียนรู้ชุมชนหนองแวง  
ศูนยก์ารเรียนรู้ชุมชนหนองจิก  ศูนยก์ารเรียนรู้ชุมชนโนนตุ่น  ศูนยก์ารเรียนรู้ชุมชนหนองโพธ์ิ และ
ศูนยก์ารเรียนรู้ชุมชนหนองหญา้ขา้วนก 

บริบทศูนย์พฒันาเด็กเลก็ต าบลหนองแวง 
ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กต าบลหนองแวง (2558) จดัตั้งข้ึนเม่ือวนัท่ี 10  กรกฎาคม 2538  มี

นกัเรียนในขณะนั้น 103 คน มีผูดู้แลเดก็ 3 คน ประธานศูนยค์นแรก คือ นายสมยั  หินวิเศษ สถานท่ี
จดัตั้งศูนยช์ัว่คราวขณะนั้นไดรั้บความอนุเคราะห์จากพระครูสารกิจจาทร เจา้อาวาสวดัสว่างแวงฮี  
ต  าบลหนองแวง ต่อมาศูนยไ์ดย้า้ยมาก่อสร้างอาคารใหม่ในเขตพื้นท่ีของ อบต.หนองแวง  (ขณะนั้น
ยงัเป็นสภาต าบลหนองแวง) โดยใช้งบประมาณ ของสภาต าบลหนองแวง แลว้เสร็จเม่ือวนัท่ี 1 
สิงหาคม 2539  โดยมีการปรับปรุงซ่อมแซมและต่อเติมเร่ือยมา จนไดอ้าคาร 2 หลงัเช่ือมต่อกนั เป็น
อาคารเรียน 1 หลงั อาคารเอนกประสงค ์1 หลงั  เปิดสอนระดบัเตรียมอนุบาล 3 ขวบ และ 4 ขวบ   
เปิดให้บริการในต าบลหนองแวงมี 8 หมู่บา้นและอีก 1 หมู่บา้นในต าบลดอนชา้ง อ าเภอเมือง 
จงัหวดัขอนแก่น เน่ืองจากอยูใ่กลก้นักบัศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ต าบลหนองแวงมากกว่าศูนยพ์ฒันาเด็ก
เลก็ต าบลดอนชา้ง 

ปัจจุบนัองคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองแวง (กองการศึกษา, 2558) ไดง้บประมาณในการ
ก่อสร้างอาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ หลงัใหม่ จ านวน 2,470,000 บาท จากกรมส่งเสริมการปกครอง
ทอ้งถ่ิน (นโยบายส่งเสริมการจดัการศึกษาศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กของ คสช. และรัฐบาลประยุทธ์  
จนัทร์โอชา) โดยก่อสร้าง ณ ท่ีสาธารณประโยชน์ บา้นโนนตุ่น หมู่ท่ี  4 ต าบลหนองแวง อ าเภอ
พระยืน   จงัหวดัขอนแก่น  เน้ือท่ีทั้งส้ิน 4 ไร่ โดยประกอบด้วยอาคารเรียน 1 หลงั และอาคาร
ประกอบ 1 หลงั ซ่ึงเป็นหอ้งน ้ า โรงอาหารและหอ้งครัว ปัจจุบนัมีนกัเรียนทั้งส้ิน 75 คน ขา้ราชการ
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ครูผูดู้แลเด็ก  3 คน คือ นางนิตยา หารันดา  นางยุรี  วุฒพนัธ์  และนางสาวพิมพร์ดา มูลไธสง 
พนกังานจา้ง ต าแหน่งผูดู้แลเดก็ 1 คน คือ นางสาวพวงเพชร พนัธ์ชมพ ู

วิสยัทศัน์ของศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ : ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ เป็นสวรรคส์ าหรับเดก็เลก็ 
พนัธกิจ ประกอบดว้ย 1) จดักิจกรรมส่งเสริม  สุขภาพกาย และสุขภาพจิต 2) จดักิจกรรม

ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีความสุข 3)จดักิจกรรมส่งเสริมรักการ
อ่านและการใชภ้าษาเพื่อการส่ือสารในชีวติประจ าวนั 4) จดักิจกรรมเสริมสร้างส านึกในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและประเพณีวฒันธรรมทอ้งถ่ิน 5) จดักิจกรรมเสริมสร้างทกัษะกระบวนการคิด 
การแกปั้ญหา และการช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจ าวนั 6)  จดักิจกรรมการเรียนการสอนอย่าง
หลากหลายเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั 7) จดับรรยากาศ และสภาพแวดลอ้มให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ 8) 
พฒันาครูและบุคลากรท่ีจดัการศึกษาปฐมวยั 9) พฒันาส่ือ/แหล่งการเรียนรู้ให้เหมาะสม ปลอดภยั
และส่งเสริมพฒันาการของผูเ้รียน 10) พฒันาระบบการบริหารจดัการใหมี้ประสิทธิภาพโดยชุมชน
และผูป้กครองมีส่วนร่วม 11) ส่งเสริมสิทธิโอกาสทางการศึกษาใหค้รอบคลุมผูเ้รียนทุกประเภท 

โครงสร้างการบริหาร (คณะกรรมการบริหารศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็) 
1.  นายทนงค ์ หดัโนนตุ่น รองนายก อบต.หนองแวง ประธานกรรมการ 
2.  นายเสถียร อุดม ผูท้รงคุณวฒิุทางการศึกษา    รองประธานกรรมการ 
3.  นายมีชยั สุนทอง ผูท้รงคุณวฒิุทางการศึกษา    รองประธานกรรมการ 
4.  นางบรรจง ไชยวิชา ผูท้รงคุณวฒิุดา้นสาธารณสุข  กรรมการ 
5.  นางสนิท เหงา้มูล ผูท้รงคุณวฒิุดา้นสาธารณสุข  กรรมการ 
6.  นางสายฝน พนัธ์ุอ ามาตย ์  ตวัแทนสมาชิกสภา อบต.  กรรมการ 
7.  นายค าพอง ปิยะวงษ ์  ตวัแทนสมาชิกสภา อบต.  กรรมการ 
8.  นายไพฑูรย ์ สุทธิวงค ์  ตวัแทนสมาชิกสภา อบต.  กรรมการ 
9.  นายสราวธุ บุตรดี  ตวัแทนสมาชิกสภา อบต.  กรรมการ 
10.  นางสมจิต ดอนเนอร์  ตวัแทนผูป้กครอง  กรรมการ 
11.  นางสุพรรณี   กองหาโคตร ตวัแทนผูป้กครอง  กรรมการ 
12.  นางอมรรัตน์ ข  าหม่ืนไวย ์ ตวัแทนผูป้กครอง  กรรมการ 
13.  นางประยงค ์กระแสเทพ   ตวัแทนผูป้กครอง  กรรมการ 
14. นายเกรียงศกัด์ิ นามมุงคุณ  ตวัแทนผูน้ าชุมชน  กรรมการ 
15. นายดาวิน  วนัชยั  ตวัแทนผูน้ าชุมชน  กรรมการ 
16. นางหนูเดือน  อินอุ่นโชติ  ตวัแทนผูน้ าชุมชน  กรรมการ 
17. นางณฐัชา  บุญเมือง  รองปลดั อบต.  กรรมการ 



105 
 

 
 

18. นางจนัทร์นภาเพญ็  ทินราช  หวัหนา้ ศพด. กรรมการและเลขานุการ 
19.  นางนิตยา หารันดา  ครูผูดู้แลเดก็    กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ  

สภาพปัจจุบันของศูนย์พฒันาเด็กเลก็ต าบลหนองแวง 
 จากรายงานการประเมินตนเองศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กต าบลหนองแวง (ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก

ต าบลหนองแวง, 2558) พบวา่ในการจดัการศึกษาของศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ยงัประสบกบัปัญหาในการ
ด าเนินงานดา้นต่างๆ อยูม่าก ทั้งปัญหาในดา้นบุคลากรและการบริหารจดัการ  เช่น การขาดบุคลากร
สนบัสนุนงานศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็  ครูผูส้อนยงัขาดความรู้ดา้นการจดัการเรียนรู้ท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้
ของผูเ้รียน การเรียนไม่เนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั ดา้นงบประมาณ ไดแ้ก่ งบประมาณไม่เพียงพอส าหรับ
การบริหารจดัการ การบริหารงบประมาณติดขดัเร่ืองระเบียบท่ีอิงระเบียบท่ีใชก้บัองคก์ารบริหาร
ส่วนต าบล  ดา้นการมีส่วนร่วม  ไม่มีการส่งเสริมหรือสนบัสนุนให้บุคคล หน่วยงาน องคก์รต่างๆ 
เขา้มามีส่วนร่วมในการจดัการศึกษามากเท่าท่ีควร ดา้นสภาพแวดลอ้ม ยงัไม่เหมาะสมและเอ้ือต่อ
การจดัประสบการณ์การเรียนรู้ของผูเ้รียนมากเท่าท่ีควร และพื้นท่ีค่อนขา้งคบัแคบเม่ือเทียบกบั
จ านวนนกัเรียน   ดา้นผูเ้รียน นกัเรียนบางคนยงัมีพฒันาการไม่เป็นไปตามวยัเน่ืองมาจากสภาพการ
เล้ียงดูท่ีขาดความเอาใจใส่ และการปรับตวัใหเ้ขา้กบัสถานท่ีคอนขา้งชา้ ส่งผลต่อการเรียนรู้ของเด็ก
เอง อีกทั้งศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็อยูใ่นความดูขององคก์ารบริหารส่วนต าบล ซ่ึงปีหน่ึงๆ มีงบประมาณ
ในการบริหารจดัการดา้นการลงทุนค่อนขา้งนอ้ยมาก ท าใหก้ารพฒันาดา้นการศึกษาปฐมวยัไม่ค่อย
เตม็ท่ีมากเท่าใดนกั และจากสภาพดงักล่าวมานั้น ท าให้ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กต าบลหนองแวงไม่ผา่น
เกณฑ์การประเมินตามมาตรฐานการศึกษา (ขั้นพฒันา) ของศูนย์พฒันาเด็กเล็กสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน กระทรวงมหาดไทย ในบางมาตรฐาน รวมทั้ งจากรายงานการประเมิน
คุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. 2554-2558) ศูนยพ์ฒันาเด็ก โดยมีการประเมินจากส านกังานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาศูนย์พฒันาเด็กเล็กต าบลหนองแวง เม่ือวนัท่ี 26-27 

กุมภาพนัธ์ และ 2 มีนาคม 2558 (ส านกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา, 2558) 
ส่ิงท่ีควรปรับปรุงคือ 1) สภาพแวดลอ้มของศูนยพ์ฒันาเด็ก ควรมีร้ัวรอบศูนยท่ี์เป็นสัดส่วน ป้องกนั
อนัตรายจากรถและป้องกนัมิให้เด็กออกไปสู่ถนนไดโ้ดยล าพงั ควรจดัให้มีพื้นท่ีสีเขียวส าหรับ
ส่งเสริมการเรียนรู้ของนกัเรียน ควรมีการจดัมุมการเรียนรู้ต่างๆทั้งภายในและภายนอกหอ้งเรียน ให้
เหมาะสมกบัวยัและเพียงพอ ควรมีเคร่ืองเล่นสนามท่ีเหมาะสมกบัวยั สภาพใหม่ ไม่ช ารุดและมี
เพียงพอต่อความตอ้งการของผูเ้รียน และศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ควรจดัใหมี้กิจกรรม แผนฝึกซอ้ม แผน
ฝึกกูชี้พเพื่อแกไ้ขปัญหาและป้องกนัความปลอดภยัส าหรับเด็กในศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ 2) ควรมีการ
ส่งเสริมและพฒันาครูผูดู้แลเดก็ และบุคลากรทางการศึกษาเก่ียวกบัองคค์วามรู้ดา้นการจดัการศึกษา
ปฐมวยั  จิตวิทยาเด็กและการจดัการศึกษาโดยเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั ควรมีการส่งเสริมให้ครูผูดู้แล
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เด็กมีการน าเอาผลการประเมินพฒันาการเด็กไปวางแผนพฒันาเด็กและจดัประสบการณ์การเรียนรู้
ให้กบัเด็กตามความตอ้งการ ความสนใจและวยัของเด็ก และให้มีการเยี่ยมบา้นเด็กเพื่อแลกเปล่ียน
เรียนรู้ขอ้มูลกบัผูป้กครองเก่ียวกบัความกา้วหนา้และแนวทางการส่งเสริมพฒันาการเด็ก 3) ควรมี
จดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมและพฒันานกัเรียนเก่ียวกบัทกัษะการกลา้แสดงความคิดเห็น  การ
พดูเล่าเร่ือง การอธิบายผลงานของตนเอง การมีวินยั ควรส่งเสริมผูเ้รียนให้ไดอ้อกก าลงักายและฝึก
กีฬาท่ีเด็กชอบเพื่อเป็นพื้นฐานในการเล่นกีฬา  และควรมีการจดัหลกัสูตรทอ้งถ่ินเพื่อส่งเสริมให้
ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้เก่ียวกบัทอ้งถ่ินของตนเอง 4) ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กควรส่งเสริมให้คณะกรรมการ
สถานศึกษา  ผูป้กครองนกัเรียน  หน่วยงานอ่ืนและผูน้ าชุมชน เขา้มามีส่วนร่วมในการบริหารจดั
การศึกษาของศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็โดยใชห้ลกัการบริหารแบบมีส่วนร่วม 5) ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ยงัไม่
มีการก าหนดจุดเนน้  จุดเด่น และเอกลกัษณ์ของศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ยงัไม่ชดัเจน และ6) ศูนยพ์ฒันา
เด็กเลก็ควรมีการบริหารจดัการและพฒันาให้ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เป็นแหล่งเรียนรู้ยคุใหม่สอดคลอ้ง
กบัแนวทางปฏิรูปการศึกษา   

จากปัญหาดงักล่าวท่ีกล่าวมานั้นจึงควรมีการปรับปรุงแกไ้ขหรือหาแนวทางการพฒันา 
ส่งเสริมให้การด าเนินงานในทุกดา้นเป็นไปตามมาตรฐานท่ีก าหนด เกิดประโยชน์ต่อผูเ้รียนและ
องคก์รมากท่ีสุด 

ทั้งน้ี เพื่อใหเ้ห็นสภาพทัว่ไปโดยรวมของศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ต าบลหนองแวง จึงขอน าเสนอ
ภาพประกอบ  
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ภาพที ่2.18 สภาพทัว่ไปของศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ต าบลหนองแวง 
 

2.4 กรอบแนวคดิเพือ่การวจิยั  
 2.4.1 กรอบแนวคิดการวิจัยในเชิงเนือ้หา 
 จากการทบทวนหลกัการ  แนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกบัการจดัการศึกษาศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก   
ตามท่ีไดก้ล่าวมาขา้งตน้นั้น พบว่ามีประเด็นท่ีจะน ามาใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันาเบ้ืองตน้เพื่อ
น าไปแลกเปล่ียนเรียนรู้กบัความเห็นของผูร่้วมวิจยั  ดงัน้ี        

 1) งานการบริหารจดัการ ประกอบดว้ย การมีคณะกรรมการในการก ากบั ดูแล ให้
ค  าปรึกษา เสนอแนะและติดตามตรวจสอบการบริหารจัดการศึกษาของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก มี
แผนพฒันาการศึกษาท่ีประกอบดว้ยโครงการหรือกิจกรรมซ่ึงผา่นการเห็นชอบของผูมี้ส่วนไดเ้สีย  
มีระบบการเยี่ยมบา้นนักเรียนเพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้ขอ้มูลผูเ้รียนเพื่อน าไปสู่การปรับพฤติกรรม
ผูเ้รียน และการบริหารจดัการใหศู้นยพ์ฒันาเด็กเลก็เป็นแหล่งเรียนรู้สามารถท่ีจะบริการผูป้กครอง
และประชาชนได ้

 2) งานบุคลากร ตอ้งมีการก าหนดอตัราครูต่อนกัเรียนใหเ้หมาะสมเพื่อส่งเสริมใหมี้การ
ดูแลอยา่งทัว่ถึง ผูเ้รียนไดรั้บประโยชน์สูงสุด  มีการส่งเสริมใหค้รูและบุคลากรไดรั้บการอบรมเพิ่ม
ความรู้และทกัษะในการปฏิบติังาน ส่งเสริมให้บุคลากรมีทกัษะการจดัการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกบั
ผูเ้รียน 

 3) งานกิจกรรมตามหลกัสูตรและวิชาการ ส่งเสริมให้มีหลกัสูตรท่ีเหมาะสมกบับริบท
ของทอ้งถ่ิน มีการจดัหาส่ือ นวตักรรมและเทคโนโลยีประกอบการเรียนรู้อยา่งเหมาะสม ส่งเสริม
ให้มีการพฒันาทกัษะผูเ้รียนโดยการลงมือปฏิบติัจริง และมีการประเมินพฒันาการผูเ้รียนจาก
พฤติกรรมการเรียนรู้ไม่ใช่แบบทดสอบ นอกจากน้ีควรมีการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ท่ี
หลากหลายเหมาะสมกบัวยัและความสามารถของเด็ก (developmentally appropriate curriculum) 
โดยบูรณาการเน้ือหา  กิจกรรมและทกัษะการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมการเรียนรู้เก่ียวกบัตนเอง  ครอบครัว 



108 
 

 
 

ชุมชนและสังคมรอบตัว โดยเช่ือมโยงพื้นฐานประสบการณ์ของเด็ก และขยายความคิดอย่าง
ต่อเน่ืองค่อยเป็นค่อยไป 

 4) งานอาคาร สถานท่ี ส่ิงแวดลอ้มและความปลอดภยั การสร้างสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อ
การเรียนรู้ของเด็ก สภาพท่ีแวดลอ้มดว้ยธรรมชาติ ตอบสนองความตอ้งการ ความสนใจของเด็กทั้ง
ภายในและภายนอกห้องเรียน มีวสัดุ ครุภัณฑ์ท่ีเพียงพอ เหมาะสม สะอาด มีความปลอดภัย  
ส่งเสริมใหเ้ดก็มีโอกาสออกก าลงักายและพกัผอ่นและควรมีแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลาย   

ซ่ึงสามารถแสดงใหเ้ห็นเป็นกรอบแนวคิดการวิจยัเชิงเน้ือหา  ไดด้งัภาพ 
 

 
 

ภาพที2่.19 กรอบแนวคิดการวิจยัเชิงเน้ือหา 
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 2.4.2 กรอบแนวคิดการวิจัยในเชิงกระบวนการ 
 จากกรอบแนวคิดการวิจยัเชิงเน้ือหา ตามขอ้ 2.4.1 เม่ือน าไปบูรณาการดว้ยกบัแนวคิด
การวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research) ท่ีผูว้ิจยัไดศึ้กษา ทบทวน ไว้
โดยมีหลกัการของการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research) ท่ี
น ามาใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือ  

 1. ค านึงถึงรูปแบบการวิจยัท่ีเนน้การศึกษาความสัมพนัธ์เชิงเหตุและผล เป็นศาสตร์
เชิงวิพากษ ์การน าเสนอผลการวิจยัท่ีพรรณนาเพื่อท าความเขา้ใจในส่ิงท่ีเป็นอยูแ่ละความหมายของ
ส่ิงนั้น 

 2. การด าเนินการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม จะด าเนินตามขั้นตอน 10 ขั้นตอน 
โดยยดึหลกัการ 10 ประการ จรรยาบรรณ 10 ประการ และบทบาทของนกัวิจยั 10 ประการ และทุก
ขั้นตอนเนน้หลกัความร่วมมือกนัทั้งผูว้ิจยัและผูร่้วมวิจยั โดยเฉพาะการเร่ิมตน้วิจยัจะตอ้งแสดงใหผู้ ้
ร่วมวิจยัทราบถึงธรรมชาติของกระบวนการวิจยั ขอ้เสนอแนะ และผลประโยชน์ เพื่อให้ผูร่้วมวิจยั
ไดต้ดัสินใจว่าจะมีส่วนร่วมหรือไม่ประสงคมี์ส่วนร่วม โดยผูท่ี้ไม่ประสงคมี์ส่วนร่วมก็ตอ้งไดรั้บ
การยอมรับและเคารพในสิทธิส่วนบุคคล   

 3.  ใหค้วามส าคญักบักรอบแนวคิดเชิงทฤษฎี การศึกษาและทบทวนวรรณกรรมใน
ประเด็นท่ีวิจยัตอ้งชดัเจน คลอบคลุม ทนัสมยั และด าเนินการอยา่งมีจุดมุ่งหมาย อยา่งมีความหมาย 
และอยา่งมีประโยชน์เพื่อผูว้ิจยัเองจะไดมี้ความรอบรู้และความไวเชิงทฤษฎีต่อการน าไปใชอ้ธิบาย
หรือการให้ค  าแนะน าต่อผูร่้วมวิจยั แต่ไม่ใช่ยดัเยียดขอ้มูล ไม่เป็นตวัช้ีน าหรือไม่ไปส่งผลให้มี
อิทธิพลต่อการน าไปปฏิบติัของผูร่้วมวิจยั แต่จะตอ้งค านึงถึงการเป็นทางเลือก การเป็นตวัเสริม 

 4. การสร้างทศันคติท่ีดีใหเ้กิดข้ึนกบัผูร่้วมวิจยัและผูเ้ก่ียวขอ้งว่า ทฤษฎีกบัการปฏิบติั
เป็นส่ิงท่ีไปดว้ยกนัไดไ้ม่ไดเ้ป็นเสน้ขนานท่ีไม่มีวนับรรจบกนั สร้างกรอบแนวคิดใหผู้ร่้วมวิจยัและ
ผูเ้ก่ียวขอ้งไดเ้ขา้ใจและตระหนักถึงความสัมพนัธ์เชิงบวกในลกัษณะสามเส้าระหว่าง “การวิจยั” 
“ทฤษฎี” และ “การปฏิบติั” หรือ “นกัวิจยั” “นกัทฤษฎี” และ “นกัปฏิบติั”  

 5. แสดงบทบาทการส่งเสริมสนับสนุนการเสริมพลงัทางวิชาการ (academic 
empowerment) แก่ผูร่้วมวิจยั เช่น การศึกษาดูงานของบุคคลหรือหน่วยงานท่ีท าประสบผลส าเร็จ 
การจดัอบรมสมัมนา การเชิญวิทยากร เป็นตน้ ผูว้ิจยัจะท าหนา้ท่ีส่งเสริมสนบัสนุนและอ านวยความ
สะดวกในการจดักิจกรรมต่างๆ เหล่าน้ีใหแ้ก่ผูร่้วมวิจยั 

 6. การวิจยัเนน้การดึงศกัยภาพของผูร่้วมวิจยัออกมาใชใ้ห้เตม็ท่ี และให้ความส าคญั
กบัการมีส่วนร่วมและความเป็นประชาธิปไตยในการกระท าและการส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงทาง
การศึกษาในทางบวก การมีอ านาจในการตัดสินใจถึงส่ิงท่ีจะให้มีการเปล่ียนแปลงและไม่
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เปล่ียนแปลง การเช่ือมโยงความรู้ท่ีมีอยู่ ก่อนกับสารสนเทศท่ีได้รับใหม่ การเรียนรู้จาก
ประสบการณ์ทั้งท่ีส าเร็จและไม่ส าเร็จ 

 7.  การบนัทึกผลการวิจยั จะตอ้งจดบนัทึกเป็นระยะๆ เพื่อป้องกนัการลืมขอ้มูลหรือ
น าเสนอขอ้มูลไม่ครบถว้น ส่วนการน าเสนอผลการวิจยั ตอ้งประกอบดว้ย 1) การเล่าเร่ืองจากงานท่ี
ท า (stories at work) ตามความเป็นจริงและเป็นกลาง (factual and neutral manner) 2) การ
เปล่ียนแปลง (change)  อธิบายถึงส่ิงท่ีปฏิบติั ทั้งท่ีส าเร็จและไม่ส าเร็จ  ทั้งท่ีคาดหวงัและไม่
คาดหวงั 3) การเรียนรู้ (learning) ท่ีเกิดข้ึนในระดบับุคคล ระดบักลุ่ม และระดบัหน่วยงาน 4) 
ความรู้ใหม่ (new knowledge) เป็นความรู้ใหม่ท่ีเกิดจากการปฏิบติั  

และมีสภาพปัญหาของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กต าบลหนองแวงท่ีตอ้งการพฒันา จ านวน  4  
ดา้น คือ ปัญหาดา้นการบริหารจดัการ  ปัญหาดา้นบุคลากร  ปัญหาดา้นอาคารสถานท่ี ส่ิงแวดลอ้ม
และความปลอดภยั  และปัญหาดา้นวิชาการและกิจกรรมตามหลกัสูตร โดยมีเป้าหมายในการพฒันา
เพื่อให้ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ต าบลหนองแวงผา่นเกณฑก์ารประเมินตามท่ีผูว้ิจยัและผูร่้วมวิจยัก าหนด
ข้ึนในระดบัดีข้ึนไปและบรรลุวตัถุประสงคข์องการวิจยัท่ีกล่าวถึงในบทท่ี 1 คือ (1) เพื่อศึกษาผล
การด าเนินงานในขั้นตอนการเตรียมการ การวางแผน การลงมือปฏิบติั  การสงัเกต  และการสะทอ้น
ผลของการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมท่ีก าหนด  (2) เพื่อศึกษาผลการเปล่ียนแปลงตามสภาพ
ท่ีคาดหวงั (3) เพื่อศึกษาประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีเกิดข้ึนในตวับุคคล กลุ่มบุคคล และศูนยพ์ฒันา
เดก็เลก็ต าบลหนองแวง และ (4) เพื่อศึกษาองคค์วามรู้ใหม่ท่ีเกิดข้ึนจากการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมี
ส่วนร่วม  ผูว้ิจยัจึงไดก้ าหนดกรอบแนวคิดการวิจยัในเชิงกระบวนการ ดงัภาพ  
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รูปท่ี 19 กรอบแนวคิดการวิจยั  

ภาพท่ี .... กรอบแนวคิดเพื่อการวิจยั 
ปัญหา 

ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ต าบลหนองแวง 
อ าเภอพระยนื จงัหวดัขอนแก่น มี
ผลการด าเนินงานอยูใ่นระดบัต ่า 
จ านวน 4 ดา้น ประกอบดว้ย 
-ดา้นบุคลากร 
-ดา้นการบริหารจดัการ 
-ดา้นอาคารสถานท่ีและ ส่ิงแวดลอ้ม 
-ดา้นวิชาการและกิจกรรมตาม
หลกัสูตร 

เป้าหมาย 
ผา่นเกณฑก์ารประเมินท่ี
ผูว้ิจยัและผูร่้วมวิจยัก าหนด
ข้ึนในระดบัดีข้ึนไป ทั้ง 4 
ดา้น คือ 

-ดา้นบุคลากร 
-ดา้นการบริหารจดัการ 
-ดา้นอาคารสถานท่ีและ 
ส่ิงแวดลอ้ม 
-ดา้นวิชาการและกิจกรรม
ตามหลกัสูตร 

แนวคดิหลกั 7 ประการทีใ่ช้ในการวิจัย 
1) ค านึงถึงรูปแบบการวิจยัท่ีเนน้ความสัมพนัธ์เชิงเหตุและผล 2) ด าเนินการวจิยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม 2 วงจรๆ ละ 1 ภาคเรียน ยดึหลกัการ 10 ประการ 
จรรยาบรรณ 10 ประการ บทบาทของนกัวิจยั 10 ประการ 3)  ใหค้วามส าคญักบักรอบแนวคิดเชิงทฤษฎี  4) ทฤษฎีกบัการปฏิบติัเป็นส่ิงท่ีไปดว้ยกนัได ้ไม่ไดเ้ป็น
เสน้ขนานท่ีไม่มีวนับรรจบกนั  5) แสดงบทบาทการส่งเสริมสนบัสนุนการเสริมพลงัทางวิชาการแก่ผูร่้วมวิจยั  6) ผูว้ิจยัเนน้บทบาทการเป็นผูมี้ส่วนร่วม เป็นผู ้
ส่งเสริมสนบัสนุนและอ านวยความสะดวกในการจดักิจกรรม  7)  การบนัทึกผลการวิจยั ตอ้งจดบนัทึกเป็นระยะๆทั้งของผูว้ิจยัและผูร่้วมวจิยั 
 

กระบวนการแก้ปัญหา 2 วงจร 10 ขั้นตอนของการวจิยัเชิงปฏิบัตกิารแบบมีส่วนร่วม 
 

บรรลุวตัถุประสงค์การวจิยั 
 (1) เพื่อศึกษาผลการด าเนินงานของการ
วิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมท่ี
ก าหนด   
(2) เพื่อศึกษาผลการเปล่ียนแปลงตาม
สภาพท่ีคาดหวงั 
(3) เพื่อศึกษาประสบการณ์การเรียนรู้ท่ี
เกิดข้ึนในตวับุคคล กลุ่มบุคคล และ
ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ต าบลหนองแวง  
(4)เพื่อศึกษาองคค์วามรู้ใหม่ท่ีเกิดข้ึน
จากการวิจยั 

ภาพที ่2.20  กรอบแนวคิดการวิจยัเชิงกระบวนการ 

ขั้นตอนที่ 1 
การเตรียมการ 

ขั้นตอนที่ 5 
สะท้อนผล 

ขั้นตอนที่ 4 
สังเกตผล 

ขั้นตอนที่ 3 
ปฏิบัติการ 

ขั้นตอนที่ 2 
การวางแผน 

ขั้นตอนที่ 10 
การสรุปผล  

ขั้นตอนที่ 9  
สะท้อนผลใหม่ 

ขั้นตอนที่ 8 
สังเกตผลใหม่ 

ขั้นตอนที่ 7 
ปฏิบัติการใหม่ 

ขั้นตอนที่ 6 
การวางแผนใหม่ 



 
 

บทที ่3 
วธีิด าเนินการวจิัย 

 
 การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม (Participatory action research: 
PAR) ท่ีมีรูปแบบเนน้ความเป็นศาสตร์เชิงวิพากษ ์(critical science) น าเสนอผลการวิจยัอิงกบั
แนวคิดเชิงวิพากษ ์(critical approach) แสดงหลกัฐานประกอบทั้งขอ้มูล สถิติ ภาพถ่าย เอกสาร 
หรืออ่ืนๆ ถึงส่ิงท่ีได้ร่วมกันคิด ร่วมกันปฏิบัติร่วมกันสังเกตผล และร่วมกันสะท้อนผลการ
เปล่ียนแปลง ทั้งท่ีส าเร็จและไม่ส าเร็จ และประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีเกิดข้ึนทั้งในระดบัตวับุคคล 
ระดบักลุ่มบุคคล และระดบัองค์การ โดยบูรณาการกบัแนวคิดในการด าเนินการวิจยัของ ศิริกุล  
นามศิริ (2552) ชยานนท ์มนเพียรจนัทร์ (2555) และรัฐสภา พงษภิ์ญโญ (2556) และยดึถือหลกัการ
ของการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม (Participatory action research) ท่ีก าหนดไวใ้นบทท่ี 2 
ดงัน้ี 
 1. ค  านึงถึงรูปแบบการวิจยัท่ีเน้นการศึกษาความสัมพนัธ์เชิงเหตุและผล การน าเสนอ
ผลการวิจยัท่ีพรรณนาเพื่อท าความเขา้ใจในส่ิงท่ีเป็นอยูแ่ละความหมายของส่ิงนั้น 
 2. การด าเนินการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม จะด าเนินตามขั้นตอน 10 ขั้นตอน 
โดยยดึหลกัการ 10 ประการ จรรยาบรรณ 10 ประการ และบทบาทของนกัวิจยั 10 ประการและทุก
ขั้นตอนเนน้หลกัความร่วมมือกนัทั้งผูว้ิจยัและผูร่้วมวิจยั โดยเฉพาะการเร่ิมตน้วิจยัจะตอ้งแสดงใหผู้ ้
ร่วมวิจยัทราบถึงธรรมชาติของกระบวนการวิจยั  ขอ้เสนอแนะ และผลประโยชน์  เพื่อใหผู้ร่้วมวิจยั
ไดต้ดัสินใจว่าจะมีส่วนร่วมหรือไม่ประสงคมี์ส่วนร่วม โดยผูท่ี้ไม่ประสงคมี์ส่วนร่วมก็ตอ้งไดรั้บ
การยอมรับและเคารพในสิทธิส่วนบุคคล   
 3.  ให้ความส าคญักับกรอบแนวคิดเชิงทฤษฎี การศึกษาและทบทวนวรรณกรรมใน
ประเดน็ท่ีวิจยัตอ้งชดัเจน คลอบคลุม  ทนัสมยั และด าเนินการอยา่งมีจุดมุ่งหมาย อยา่งมีความหมาย 
และอยา่งมีประโยชน์เพื่อผูว้ิจยัเองจะไดมี้ความรอบรู้และความไวเชิงทฤษฎีต่อการน าไปใชอ้ธิบาย
หรือการให้ค  าแนะน าต่อผูร่้วมวิจยั แต่ไม่ใช่ยดัเยียดขอ้มูล ไม่เป็นตวัช้ีน าหรือไม่ไปส่งผลให้มี
อิทธิพลต่อการน าไปปฏิบติัของผูร่้วมวิจยั แต่จะตอ้งค านึงถึงการเป็นทางเลือก การเป็นตวัเสริม 
 4. การสร้างทศันคติท่ีดีใหเ้กิดข้ึนกบัผูร่้วมวิจยัและผูเ้ก่ียวขอ้งวา่ ทฤษฎีกบัการปฏิบติัเป็น
ส่ิงท่ีไปดว้ยกนัไดไ้ม่ไดเ้ป็นเส้นขนานท่ีไม่มีวนับรรจบกนั สร้างกรอบแนวคิดให้ผูร่้วมวิจยัและ
ผูเ้ก่ียวขอ้งไดเ้ขา้ใจและตระหนักถึงความสัมพนัธ์เชิงบวกในลกัษณะสามเส้าระหว่าง “การวิจยั” 
“ทฤษฎี” และ “การปฏิบติั” หรือ “นกัวิจยั” “นกัทฤษฎี” และ “นกัปฏิบติั”  
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 5.  แสดงบทบาทการส่ง เสริมสนับสนุนการเสริมพลังทางวิชาการ (academic 
empowerment) แก่ผูร่้วมวิจยั  เช่น การศึกษาดูงานของบุคคลหรือหน่วยงานท่ีท าประสบผลส าเร็จ 
การจดัอบรมสมัมนา การเชิญวิทยากร เป็นตน้ ผูว้ิจยัจะท าหนา้ท่ีส่งเสริมสนบัสนุนและอ านวยความ
สะดวกในการจดักิจกรรมต่างๆ เหล่าน้ีใหแ้ก่ผูร่้วมวิจยั 
 6. การวิจยัเนน้การดึงศกัยภาพของผูร่้วมวิจยัออกมาใชใ้ห้เต็มท่ี และให้ความส าคญักบั
การมีส่วนร่วมและความเป็นประชาธิปไตยในการกระท าและการส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงทาง
การศึกษาในทางบวก การมีอ านาจในการตัดสินใจถึงส่ิงท่ีจะให้มีการเปล่ียนแปลงและไม่
เปล่ียนแปลง การเช่ือมโยงความรู้ท่ีมีอยู่ ก่อนกับสารสนเทศท่ีได้รับใหม่ การเรียนรู้จาก
ประสบการณ์ทั้งท่ีส าเร็จและไม่ส าเร็จ 
 7.  การบนัทึกผลการวิจยั จะตอ้งจดบนัทึกเป็นระยะๆ เพื่อป้องกันการลืมขอ้มูลหรือ
น าเสนอขอ้มูลไม่ครบถว้น  ส่วนการน าเสนอผลการวิจยั ตอ้งประกอบดว้ย 1) การเล่าเร่ืองจากงานท่ี
ท า (stories at work) ตามความเป็นจริงและเป็นกลาง (factual and neutral manner) 2) การ
เปล่ียนแปลง (change) อธิบายถึงส่ิงท่ีปฏิบติั ทั้งท่ีส าเร็จและไม่ส าเร็จ ทั้งท่ีคาดหวงัและไม่คาดหวงั 
3) การเรียนรู้ (learning) ท่ีเกิดข้ึนในระดบับุคคล ระดบักลุ่มและระดบัหน่วยงาน 4) ความรู้ใหม่ 
(new knowledge) เป็นความรู้ใหม่ท่ีเกิดจากการปฏิบติั 
 วิธีด าเนินการวิจยัคร้ังน้ี ประกอบดว้ย สถานท่ีหรือพื้นท่ีท่ีด าเนินการวิจยั ผูร่้วมวิจยัและ
บทบาทของผูร่้วมวิจัย ขั้นตอนการวิจัย เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั การเก็บรวบรวมขอ้มูล การ
วิเคราะห์ขอ้มูล และการเขียนรายงานผลการวิจยั ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 
 
3.1  พืน้ทีด่ าเนินการวิจัย 
 การวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมเร่ือง “การยกระดบัมาตรฐานการศึกษาปฐมวยัของ
ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ต าบลหนองแวง อ าเภอพระยนื จงัหวดัขอนแก่น” เป็นการวิจยัในระดบัโรงเรียน 
(school-wide) ท่ีไดม้าโดยการเลือกแบบเจาะจง(purposive sampling) ตามคุณลกัษณะ 2 ประการคือ 
1) ผลการประเมินภายในของศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็และผลการประเมินภายนอก จากส านกังานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) เป็นเกณฑ์พิจารณา 2) เป็นศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กท่ี
ผูว้ิจยัท างานอยู ่จึงมีความสะดวกและความเป็นไปไดต่้อการท่ีจะเขา้ไปเก็บขอ้มูลในการสังเกต การ
สัมภาษณ์ และการบนัทึกภาพหรือเสียงในกิจกรรมท่ีด าเนินการสามารถเขา้ไปปฏิบติังานภาคสนาม
ไดต้ลอดระยะเวลาท่ีจะท าการวิจยั ผลจากการเลือกสถานท่ีด าเนินการวิจยั คือ ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็
ต าบลหนองแวง หมู่ท่ี 4 บา้นโนนตุ่น ต าบลหนองแวง อ าเภอพระยนื จงัหวดัขอนแก่น 
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3.2 ผู้ร่วมวจัิย และบทบาทของผู้ร่วมวจัิย 
 3.2.1 ผูร่้วมวิจัย เน่ืองจากการวิจัยเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมน้ี เป็นการยกระดับ
มาตรฐานการศึกษาปฐมวยัของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กต าบลหนองแวง ผูว้ิจยัจึงไดก้ าหนดผูร่้วมวิจยั
(research participant) โดยยึดเกณฑใ์นการคดัเลือกผูมี้ส่วนร่วมในการวิจยัคือ 1) เป็นบุคคล กลุ่ม
บุคคลและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งทั้ งในศูนย์พฒันาเด็กเล็ก และนอกศูนย์พฒันาเด็กเล็กในการ
ด าเนินการส่งเสริมสนับสนุนและร่วมปฏิบติังานกบัศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กต าบลหนองแวง และ 2) 
สมคัรใจเขา้ร่วมงานวิจยั ไดแ้ก่ คณะครู คณะกรรมการบริหารศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก คณะผูบ้ริหาร 
ขา้ราชการและพนักงานองคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองแวง ผูน้ าชุมชนและผูป้กครองนักเรียน  
จ านวนรวมทั้งส้ิน 25 คน (ดูรายช่ือในภาคผนวก) 
 3.2.2 บทบาทของผูร่้วมวิจัย โดยผูว้ิจัยกับผูร่้วมวิจัยมีบทบาทในลักษณะเป็นความ
ร่วมมือรวมพลงั (collaboration) มีสถานะท่ีเท่าเทียมกนัในการร่วมกนัคิด ร่วมกนัปฏิบติั ร่วมกนั
สังเกตผลและร่วมกนัสะทอ้นผล โดยยึดแนวทางการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมท่ีวิโรจน์ 
สารรัตนะ (2558) พฒันาข้ึนทั้ง 10 ขั้นตอนใน 2 วงจร 
 
3.3 ขั้นตอนการวจิัย 
 การวิจยัคร้ังน้ี มี 2 วงจร 10 ขั้นตอน ระหว่างกุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2559 – มกราคม พ.ศ. 2560  
ด าเนินการในแต่ละขั้นตอน ดงัน้ี 
 ขั้นตอนท่ี 1 การเตรียมการ (Preparation) แบ่งออกเป็น 5 กิจกรรม คือ 1) การก าหนดผู ้
ร่วมวิจยั โดยผูว้ิจยัไดเ้ขา้ร่วมประชุมในการประชุมกิจกรรมขององคก์ารบริหารส่วนต าบลและศูนย์
พฒันาเด็กเลก็ต าบลหนองแวง เพื่อน าเสนอเคา้โครงงานวิจยัและรับสมคัรผูท่ี้สนใจเขา้ร่วมการวิจยั  
2) การสร้างความเขา้ใจ เพื่อเสริมสร้างความกลา้แสดงความคิดเห็น สร้างความสัมพนัธ์อนัดี
ระหวา่งผูร่้วมวิจยัทุกคน 3) การลงพื้นท่ีสร้างความเป็นกนัเอง เพื่อสร้างความคุน้เคยเป็นกนัเองแบบ
เพื่อนร่วมงาน และส่งเสริมความเป็นผูร่้วมวิจยั  4) การเสริมพลงัความรู้ใหก้บัผูร่้วมวิจยั  เพื่อสร้าง
ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม และแนวคิดเชิงเทคนิคส าคญัท่ี
สามารถน ามาใชใ้นการด าเนินงาน 5) การจดัท าแผนด าเนินงาน และการสะทอ้นผลการด าเนินงาน 
เพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินการวิจยัทั้ง 10 ขั้นตอน และถอดบทเรียนท่ีไดจ้ากการปฏิบติักิจกรรม
ร่วมกนั โดยด าเนินการระหวา่งเดือนกมุภาพนัธ์ - มิถุนายน 2559 
 ขั้นตอนท่ี 2 การวางแผน (Planning) แบ่งเป็น  3 ระยะ  ไดแ้ก่ ระยะท่ี 1 การดึงศกัยภาพ
ของผูร่้วมวิจยัออกมาให้เตม็ท่ี  มี 1 กิจกรรม คือการประชุมเชิงปฏิบติัการร่วมคิดและวางแผน เพื่อ
วิเคราะห์และก าหนดประเด็นสภาพของงาน ไดแ้ก่ “สภาพของปัญหาท่ีเคยเป็นมา” “สภาพปัญหาท่ี
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ส าคญัเก่ียวกบัการจดัการศึกษาของศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ” “การจดัการศึกษาของศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ท่ี
คาดหวงัจากการแกปั้ญหา” “ทางเลือกท่ีหลากหลายเพื่อการแกปั้ญหาการจดัการศึกษาศูนยพ์ฒันา
เด็กเลก็” “การประเมินและเลือกทางเลือกเพื่อปฏิบติัการแกปั้ญหาการจดัการศึกษาศูนยพ์ฒันาเด็ก
เล็ก”   ระยะท่ี 2 การพฒันาแนวคิดเชิงวิชาการให้แก่ผูร่้วมวิจยั มี1 กิจกรรม คือ การจดัประชุม
น าเสนอแนวคิดในบทท่ี 2 ถ่ายทอดใหผู้ร่้วมวิจยั เพื่อใหผู้ร่้วมวิจยัไดรั้บรู้และเขา้ใจถึงแนวทางการ
แกปั้ญหาในเชิงทฤษฎี และช่วยใหผู้ร่้วมวิจยัตดัสินใจและมองภาพไดช้ดัเจนข้ึน ระยะท่ี 3 การสรุป
ร่วมกนัระหวา่งผูว้ิจยัและผูร่้วมวิจยั  มี 2 กิจกรรม คือ 1)การจดัท าแผนปฏิบติัการ (action plan) และ
การก าหนดเทคนิคและเคร่ืองมือการวิจยั  เพื่อแบ่งกลุ่มการท างานและจดัท าแผนปฏิบติัการท่ีจะใช้
เป็นแนวทางในการพฒันางาน และจดัท าเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั 2) การสะทอ้นผลการด าเนิน
กิจกรรม เพื่อถอดบทเรียนท่ีไดจ้ากการปฏิบติักิจกรรมร่วมกนั โดยด าเนินการในเดือนมิถุนายน 
2559 
 ขั้นตอนท่ี 3 การปฏิบติัการ (Acting) เป็นขั้นตอนการน าแผนปฏิบติัการ/โครงการ/
กิจกรรมท่ีจัดท าข้ึนไปปฏิบัติ โดยการด าเนินการในขั้นตอนน้ีมี 3 ขั้นตอน คือ 1)การก าหนด
แนวทางปฏิบติัร่วม เพื่อร่วมกนัวางแนวปฏิบติัเพื่อใหง้านบรรลุเป้าหมาย 2) การประเมินสภาพการ
ด าเนินงานของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กต าบลหนองแวงก่อนน าแผนลงสู่การปฏิบติั  เพื่อเก็บรวบรวม
ขอ้มูลก่อนการน าแผนลงสู่การปฏิบติัส าหรับไวเ้ปรียบเทียบเม่ือเสร็จส้ินการวิจยั และ3) การน าแผน
ลงสู่การปฏิบติั เพื่อแกไ้ขปัญหาของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กต าบลหนองแวงให้ดีข้ึน โดยด าเนินการใน
เดือนกรกฎาคม-กนัยายน 2559 
 ขั้นตอนท่ี 4 การสังเกตผล (Observing) ประกอบดว้ย 3 ขั้นตอนคือ 1)การสังเกตและ
บนัทึกผล เพื่อสังเกตการด าเนินกิจกรรมต่างๆ 2) การน าเสนอและการสรุปผล เพื่อร่วมกนัสรุปผล
การด าเนินโครงการ และ 3)การสะทอ้นผลการด าเนินงาน เพื่อร่วมกนัสะทอ้นผลการด าเนินการ
ขั้นตอนการสงัเกต โดยด าเนินการในเดือน กรกฎาคม-ตุลาคม 2559 
 ขั้นตอนท่ี 5 การสะทอ้นผล (Reflecting) ประกอบดว้ย 2 กิจกรรม คือ 1)การสรุปผลการ
วิเคราะห์ความคิดเห็นการด าเนินโครงการ(โครงการของขั้นตอนท่ี 3) เพื่อน าเสนอผลการวิเคราะห์
ความคิดเห็นการด าเนินโครงการและกิจกรรมของแต่ละทีม 2) สะทอ้นผลการด าเนินโครงการหลงั
การปฏิบติัแลว้เสร็จและสะทอ้นผลการด าเนินงานขั้นตอนท่ี 5 เพื่อสรุปผลการด าเนินงานท่ีผา่นมา
ทั้งหมด ผลการเรียนรู้ท่ีเกิดข้ึน และขอ้เสนอแนะเพื่อการปรับปรุงแกไ้ข และเพื่อร่วมกนัสะทอ้นผล
การด าเนินการขั้นตอนการสะทอ้นผล โดยด าเนินการในเดือน ตุลาคม 2559 
 ขั้นตอนท่ี 6  การวางแผนใหม่ (Re-Planning) ประกอบดว้ย 2 กิจกรรมคือ 1) การก าหนด
แนวทางแกไ้ขปัญหา  เพื่อเพื่อระบุปัญหา สาเหตุของปัญหา ทางเลือกเพื่อการแกปั้ญหา ประเมิน
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และเลือกทางเลือกเพื่อการปฏิบติักนัใหม่ 2) การจดัท าแผนปฏิบติัการใหม่ เพื่อใชเ้ป็นแนวทางใน
การด าเนินกิจกรรมเพื่อแกไ้ขปัญหา และ 3) การสะทอ้นผลการด าเนิน งานของขั้นตอนท่ี 6 เพื่อ
ร่วมกนัถอดบทเรียนท่ีไดจ้ากการด าเนินกิจกรรม โดยด าเนินการในเดือนตุลาคม 2559 
 ขั้นตอนท่ี 7 การปฏิบติัใหม่ (Re-acting) ประกอบดว้ย 3 กิจกรรมคือ คือ 1) การสร้าง
ขวญัและก าลงัใจ เพื่อเป็นการสร้างแรงกระตุน้ให้มีก าลงัใจและสร้างความกระตือรือร้นในการ
ปฏิบติักิจกรรมใหแ้ก่ผูร่้วมวิจยัทุกคน 2) การก าหนดแนวทางปฏิบติัร่วม เพื่อร่วมกนัวางแนวปฏิบติั
ให้การด าเนินกิจกรรมบรรลุเป้าหมายท่ีก าหนดไวแ้ละ 3) การน าแผนลงสู่การปฏิบติั เพื่อแกไ้ข
ปัญหาของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กต าบลหนองแวงให้ดีข้ึน โดยด าเนินการในเดือนตุลาคม-ธันวาคม 
2559 
 ขั้นตอนท่ี 8 การสังเกตผลใหม่ (Re-observing) ประกอบดว้ย 3 กิจกรรม คือ 1) การ
สงัเกตและสรุปผลการสงัเกต  เพื่อสังเกตการด าเนินโครงการตามท่ีไดรั้บมอบหมาย พร้อมทั้งมีการ
บนัทึกผลการสังเกต จดัท าสรุปผลร่วมกนั 2) การน าเสนอและการสรุปผล เพื่อให้ทีมแกนน าได้
น าเสนอผลการสังเกตต่อท่ีประชุม และให้ผูร่้วมวิจยัทุกคนไดร่้วมกนัสรุปผลการด าเนินโครงการ
ตามแผนปฏิบติัการ และ 3) การสะทอ้นผลการด าเนินงาน เพื่อร่วมกนัสะทอ้นผลการด าเนินการ
ขั้นตอนการสงัเกต โดยด าเนินการในเดือน ตุลาคม 2559 – มกราคม 2560 
 ขั้นตอนท่ี 9 การสะทอ้นผลใหม่ (Re-reflecting) ประกอบดว้ย 4 กิจกรรม คือ 1) การ
สรุปผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นการด าเนินการตามแผนปฏิบติัการใหม่  เพื่อสรุปผลความคิดเห็น
การด าเนินโครงการหลงัเสร็จส้ินการน าแผนปฏิบติัการใหม่ลงสู่การปฏิบติั 2) การสะทอ้นผลการ
ปฏิบติังานหลงัการน าแผนปฏิบติัการใหม่ลงสู่การปฏิบติั เพื่อสรุปผลการด าเนินงานท่ีผ่านมา
ทั้งหมด การเรียนรู้ท่ีเกิดข้ึน และขอ้เสนอแนะเพื่อการปรับปรุงแกไ้ข 3) การสะทอ้นผลการยกระดบั
มาตรฐานการศึกษาศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ต าบลหนองแวง เพื่อสรุปผลการยกระดบัมาตรฐานการศึกษา
ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ต าบลหนองแวง และ 4) การสะทอ้นผลการด าเนินการในขั้นตอนท่ี 9 เพื่อร่วมกนั
สะทอ้นผลการด าเนินการขั้นตอนการสะทอ้นผล โดยด าเนินการในเดือน มกราคม 2560 
 ขั้นตอนท่ี 10 การสรุปผล (conclusion) ประกอบดว้ย 1 กิจกรรมคือ การถอดบทเรียน 
(lesson distilled) เพื่อร่วมกนัทบทวนหรือสรุปประสบการณ์การท างานท่ีผา่นมาในแง่มุมต่างๆ โดย
การศึกษาทบทวนผลการด าเนินงานในขั้นตอนท่ี 1 ถึง 9 รวมทั้งเพื่อหาขอ้สรุปในประเด็นเก่ียวกบั
การเปล่ียนแปลง  การเรียนรู้จากการปฏิบติัจริง และความรู้ใหม่จากการปฏิบติัจริง โดยด าเนินการ
ในเดือน มกราคม 2560   
 ซ่ึงก าหนดระยะเวลาการด าเนินการในขั้นตอนต่างๆ ไดต้ามตารางการด าเนินงาน ดงั
ตารางท่ี 3.1 
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ตารางที่ 3.1 แสดงระยะเวลาด าเนินการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมทั้ง 2 วงจร 

ขั้นตอนท่ี กิจกรรม 
ก.พ. 
59 

มี.ค. 
59 

เม.ย. 
59 

พ.ค. 
59 

มิ.ย. 
59 

ก.ค. 
59 

ส.ค. 
59 

ก.ย. 
59 

ต.ค. 
59 

พ.ย. 
59 

ธ.ค. 
59 

ม.ค. 
60 

1. การเตรียมการ การก าหนดผูร่้วมวิจยั การสร้างความเขา้ใจ การลงพ้ืนท่ีสร้างความ
เป็นกนัเอง การเสริมพลงัความรู้ให้กบัผูร่้วมวิจัย การจัดท าแผน
ด าเนินงาน และการสะทอ้นผลการด าเนินงาน   

            

2. การวางแผน  การร่วมคิดและวางแผน การถ่ายทอดแนวคิดในบทท่ี 2 ใหแ้ก่ผูร่้วม
วิจยั การจดัท าแผนปฏิบติัการ การสะทอ้นผลการด าเนินงาน 

            

3. การปฏิบติัการ  ก าหนดแนวทางปฏิบติัร่วม ) การประเมินสภาพการด าเนินงานของ
ศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็ต าบลหนองแวงก่อนน าแผนลงสู่การปฏิบติั  การ
น าแผนลงสู่การปฏิบติั 

            

4. การสังเกตผล  การสังเกตและบนัทึกผล  การน าเสนอและการสรุปผล การสะทอ้น
ผลการด าเนินงาน 

            

5. การสะทอ้นผล  การสรุปผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นการด าเนินโครงการ  การ
สะท้อนผลการด าเนินโครงการหลังการปฏิบัติแล้วเสร็จและ
สะทอ้นผลการด าเนินงาน 

            

6.  การวางแผน
ใหม่  

การก าหนดแนวทางแกไ้ขปัญหา การจดัท าแผนปฏิบติัการใหม่  
การสะทอ้นผลการด าเนินงาน 
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ตารางท่ี 3.1 แสดงระยะเวลาด าเนินการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมทั้ง 2 วงจร(ต่อ) 

ขั้นตอนท่ี กิจกรรม 
ก.พ. 
59 

มี.ค. 
59 

เม.ย. 
59 

พ.ค. 
59 

มิ.ย. 
59 

ก.ค. 
59 

ส.ค. 
59 

ก.ย. 
59 

ต.ค. 
59 

พ.ย. 
59 

ธ.ค. 
59 

ม.ค. 
60 

7. การปฏิบติัใหม่  การสร้างขวญัและก าลงัใจ  การก าหนดแนวทางปฏิบติัร่วมการน า
แผนลงสู่การปฏิบติั   

            

  8.  การสังเกตผล
ใหม่  

การสังเกตและบนัทึกผล  การน าเสนอและการสรุปผล การสะทอ้น
ผลการด าเนินงาน 

            

9. การสะทอ้นผล
ใหม่  

การสรุปผลการวิ เคราะห์ความคิดเห็นการด า เ นินการตาม
แผนปฏิบัติการ  การสะท้อนผลการปฏิบัติงานหลังการน า
แผนปฏิบติัการใหม่ลงสู่การปฏิบติั การสะทอ้นผลการยกระดับ
มาตรฐานการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลหนองแวง  การ
สะทอ้นผลการด าเนินงาน 

            

10. การสรุปผล ร่วมกนัทบทวนหรือสรุปประสบการณ์การท างานท่ีผา่นมาทั้ง 9 
ขั้นตอน 

            

 



119 
 
3.4 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวจิัย 
 ในการวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัไดก้ าหนดเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัตามกรอบแนวคิดของ Mills 
(2007) ซ่ึงประกอบดว้ย 3  กลุ่ม คือ 
 4.1 แบบสังเกต (observation form) มี 1 ฉบบั คือ เคร่ืองมือการวิจยัฉบบัท่ี 4 โดยเป็น
แบบบนัทึกการสังเกตความกา้วหนา้โครงการ เพื่อใชส้ าหรับติดตามและตรวจสอบความกา้วหนา้
ในการด าเนินงานโครงการ  เป็นแบบบนัทึกการสังเกตแบบเขียนตอบ 
 4.2 แบบสัมภาษณ์ (Interview Form) มี 1 ฉบบั คือ เคร่ืองมือการวิจยัฉบบัท่ี 2 ใช้
สมัภาษณ์ทีมแกนน าเก่ียวกบัผลการด าเนินงานขั้นตอนต่างๆ ซ่ึงแบบสมัภาษณ์แบบปลายเปิด 
 4.3 แบบตรวจสอบหรือบนัทึก (examining/records) ไดแ้ก่ 
  4.3.1 เคร่ืองบนัทึกเสียงและบนัทึกภาพ (audiotapes and videotapes) 
  4.3.2 แบบบนัทึกการประชุม (เคร่ืองมือการวิจยัฉบบัท่ี 1) เป็นแบบบนัทึกการประชุม
ท่ีใชแ้บบฟอร์มขององคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองแวง 
  4.3.3 แบบประเมิน มี 1 ฉบบั คือ เคร่ืองมือการวิจยัฉบบัท่ี 3 เป็นแบบประเมินสภาพ
การด าเนินงานของศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ต าบลหนองแวง ท่ีผูว้ิจยัและผูร่้วมวิจยัร่วมกนัพฒันาข้ึน 
  4.3.4 แบบประเมินโครงการ มี 1 ฉบบั คือ เคร่ืองมือการวิจยัฉบบัท่ี 5 เพื่อใช้
ประเมินผลการด าเนินงานโครงการตามวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายท่ีไดก้ าหนดไวห้ลงัการด าเนิน
โครงการเสร็จส้ิน ซ่ึงผูว้ิจยัและผูร่้วมวิจยัพฒันาข้ึนตามกรอบและค าถามการวิจยั 
 

3.5 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 ผูว้ิจยัและผูร่้วมวิจยัต่างมีบทบาทหนา้ท่ีในการเก็บรวบรวมขอ้มูล ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ตนเองโดยเร่ิมจากการปฏิบัติภาคสนามในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และหมู่บ้าน ระหว่างวันท่ี 1 
กุมภาพนัธ์ 2559 ถึงวนัท่ี 31 มกราคม 2560 (แบ่งออกเป็น 2 ภาคเรียน ภาคเรียนละ 1 วงจร) โดย
แบ่งเวลาในการปฏิบติังานตามตารางก าหนดวนัและเดือน เพื่อใหเ้ห็นสภาพขอ้เทจ็จริงทั้งในส่วนท่ี
เห็นชดัเจนและแฝงเร้นจากขั้นตอนการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมทั้ง 10 ขั้นตอน โดยใช้
เคร่ืองมือท่ีหลากหลายดงักล่าวในหวัขอ้ท่ี 4 
 

3.6 การวเิคราะห์ข้อมูล 
 ขอ้มูลท่ีไดรั้บจากเคร่ืองมือท่ีเลือกใชใ้นการวิจยั ท่ีไดจ้ากการจดักิจกรรมต่างๆทั้ง 10  
ขั้นตอน จะน ามาวิเคราะห์ร่วมกนัเป็นระยะๆ จดัท าขอ้มูลให้เป็นหมวดหมู่ต่างๆโดยพิจารณาถึง
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วตัถุประสงคข์องการวิจยัเป็นหลกั จดัแบ่งขอ้มูลจากการบนัทึกภาคสนามของการวิจยัในส่วนท่ีเป็น
ขอ้ความพรรณนาเหตุการณ์เก่ียวกบักิจกรรมใน 10 ขั้นตอนของการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วน
ร่วม  การวิเคราะห์ขอ้มูล ท าใหเ้ป็นสภาพปัจจุบนัจากขอ้ความพรรณนาเหตุการณ์เก่ียวกบักิจกรรม
ใน 10 ขั้นตอนของการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม โดยน ารายงานการวิเคราะห์ขอ้มูลของแต่
ละวตัถุประสงคข์องการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมท่ีวิเคราะห์แลว้ ไปใหบุ้คลากรท่ีเก่ียวขอ้ง
ไดรั้บทราบช่วยยนืยนัตรวจแกไ้ขผลการวิเคราะห์ และใหค้  าแนะน าเพื่อปรับปรุงรายงานใหถู้กตอ้ง
สมบูรณ์มากข้ึน การตรวจสอบขอ้มูลจะใชบุ้คลากรหลายคนในเหตุการณ์ของกิจกรรม ส่วนการ
วิเคราะห์ขอ้มูลท่ีเป็นเชิงปริมาณ ผูว้ิจยัก็ใชค่้าสถิติพื้นฐาน คือ ค่าร้อยละ และ ค่าเฉล่ีย เพื่อใหเ้ป็น
ขอ้มูลเพื่อเปรียบเทียบกบัเป้าหมาย หรือแสดงใหเ้ห็นการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน 
 

3.7 การเขยีนรายงานการวจิยั 
 เขียนและน าเสนอรายงานการวิจยัในรูปแบบอิงแนวคิดเชิงวิพากษ ์(critical approach) 
แสดงหลกัฐานประกอบ  ทั้งขอ้มูล  สถิติ ภาพถ่าย  เอกสาร หรืออ่ืนๆ ถึงส่ิงท่ีไดร่้วมกนัคิด ร่วมกนั
ปฏิบติั ร่วมกนัสังเกตผล และร่วมกนัสะทอ้นผล ว่าไดผ้ลเป็นอยา่งไร ทั้งท่ีส าเร็จและไม่ส าเร็จ เกิด
ประสบการณ์การเรียนรู้หรือมีทฤษฏีใหม่หรือองคค์วามรู้ใหม่อะไรข้ึนมาบา้งจากการปฏิบติั ทั้งใน
ระดบับุคคล กลุ่มบุคคล และศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็มีขอ้เสนอแนะอะไรและอย่างไรส าหรับบุคคลอ่ืน
หรือหน่วยงานอ่ืนท่ีตอ้งการจะพฒันาหรือแกไ้ขปัญหางานนั้นๆ ดงันั้นการน าเสนอผลงานวิจยัมี
ลกัษณะเป็นการพรรณนาหรือบรรยายเชิงวิพากษ ์(critical description) จากการปฏิบติัจริงทั้ง 2 
วงจร 10 ขั้นตอน โดยในช่วงแรกของแต่ละขั้นตอนจะน าเสนอเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนในลกัษณะการ
เล่าเร่ือง (story telling) ตามความเป็นจริงและเป็นกลาง (factual and neutral manner) การ
เปล่ียนแปลงจากการปฏิบติัจริงประสบการณ์การเรียนรู้จากการปฏิบติั และองค์ความรู้จากการ
ปฏิบติัจริง 
 
 



บทที ่4 
ผลการด าเนินการวจิัย 

 
 การวิจยัเร่ืองการยกระดบัมาตรฐานการศึกษาศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ต าบลหนองแวง อ าเภอ
พระยนื  จงัหวดัขอนแก่น ไดด้ าเนินการในช่วงปี พ.ศ. 2559 - 2560 โดยท่ีผูว้ิจยัและผูร่้วมวิจยัได้
ด าเนินการร่วมกนัรวม 2 วงจร 10 ขั้นตอนตามท่ีไดก้ าหนดไวร่้วมกนั เร่ิมจากขั้นตอนท่ี 1 การ
เตรียมการ (preparation) เม่ือเดือน กุมภาพนัธ์ 2559 และส้ินสุดการด าเนินการในขั้นตอนท่ี 10 การ
สรุปผล (conclusion) ในเดือน มกราคม 2560  รวมระยะเวลาในการด าเนินการทั้งส้ิน 12 เดือน ดงั
รายการแสดงล าดบัขั้นตอนและระยะเวลาในการด าเนินการวิจยั ดงัภาพ 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่4.1  แสดงขั้นตอนและระยะเวลาในการด าเนินการวิจยั 

ขั้นตอนที่ 1 
การเตรียมการ (Preparation) 
กมุภาพนัธ์ – มถุินายน 2559 

 

ขั้นตอนที่ 5 
สะท้อนผล (Reflecting) 

ตุลาคม 2559 

ขั้นตอนที่ 4 
สังเกตผล (Observing) 
กรกฎาคม – ตุลาคม 2559 

 

ขั้นตอนที่ 3 
ปฏิบัติการ (Acting) 

กรกฎาคม – กนัยาน 2559 

ขั้นตอนที่ 2 
การวางแผน (planning) 

 มถุินายน 2559 

ขั้นตอนที่ 6 
การวางแผนใหม่ (Re-planning) 

ตุลาคม 2559 
มถุินายน - กรกฎาคม 2559 

ขั้นตอนที่ 10 
การสรุปผล (Conclusion) 

มกราคม 2560 
 

ขั้นตอนที่ 9 
สะท้อนผลใหม่ (Re-reflecting) 

มกราคม 2560 

ขั้นตอนที่ 8 
สังเกตผลใหม่ (Re-observing) 
ตุลาคม – มกราคม 2559 

 

ขั้นตอนที่ 7 
ปฏิบัติการใหม่(Re-acting) 
ตุลาคม – ธันวาคม 2559 

วงจรที ่1 วงจรที ่2 
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 ทั้งน้ี การสรุปผลการวิจยัจะเป็นการน าเสนอผลการปฏิบติัจริงทั้ง 2 วงจร 10 ขั้นตอน 
โดยใชแ้นวคิดของวิโรจน์ สารรัตนะ (2558) ซ่ึงเป็นการน าเสนอรายงานในรูปแบบอิงแนวคิดเชิง
วิพากษ ์ (critical approach) แสดงหลกัฐานประกอบ ทั้งขอ้มูล สถิติ ภาพถ่าย ค าใหส้ัมภาษณ์ บท
บนัทึกจากการสังเกต บทวิเคราะห์ขอ้มูล หรือหลกัฐานอ่ืนๆ มาแสดงประกอบการเล่าเร่ือง
เหตุการณ์ในแต่ละขั้นตอนเพื่อให้มีความชดัเจนและมองเห็นเป็นรูปธรรม ถึงส่ิงท่ีไดร่้วมกนัคิด 
ร่วมกนัปฏิบติั ร่วมกนัสังเกตผล และร่วมกนัสะทอ้นผลนั้นว่าไดผ้ลเป็นอยา่งไร  ทั้งท่ีส าเร็จและไม่
ส าเร็จ ท ากนัอยา่งไร ท าไมเป็นเช่นนั้น เกิดการเรียนรู้ หรือความรู้ใหม่อะไรข้ึนมาบา้งจากการ
ปฏิบติั ทั้งในระดบับุคคล ระดบักลุ่มบุคคล และระดบัองคก์ร มีขอ้เสนอแนะอะไรและอยา่งไร
ส าหรับบุคคลอ่ืนหรือหน่วยงานอ่ืนท่ีตอ้งการจะพฒันาหรือแกปั้ญหางานนั้นๆ 
 ดงันั้น ผลการวิจยัจะมีลกัษณะเป็นการพรรณนาหรือการบรรยายเชิงวิพากษ์ (critical 
description) โดยน าเสนอตามล าดบั ประกอบดว้ย  1) ผลการด าเนินงาน 2 วงจร 10 ขั้นตอน ซ่ึงใน
แต่ละขั้นตอนจะน าเสนอเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนในลกัษณะการเล่าเร่ือง (story telling) ตามความเป็น
จริงและเป็นกลาง (factual and neutral manner)ของแต่ละขั้นตอน 2) ผลการเปล่ียนแปลง (change) 
ท่ีเกิดจากการปฏิบติัจริง  3) ผลการเรียนรู้จากการปฏิบติั (learning by doing) ท่ีเกิดข้ึนในตวับุคคล 
กลุ่มบุคคล และศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ต าบลหนองแวง และ 4)ความรู้ใหม่(new knowledge) จากการ
ปฏิบติัท่ีเกิดข้ึน ตามล าดบัดงัน้ี 

 

 วงจรที ่1 
 ขั้นตอนที ่ 1 การเตรียมการ (preparation)  
 ในขั้นตอนการเตรียมการ(preparation) มีกิจกรรมและการด าเนินงานแบ่งออกเป็น 5 
กิจกรรม คือ 1) การก าหนดผูร่้วมวิจยั โดยผูว้ิจยัไดเ้ขา้ร่วมประชุมในการประชุมขององคก์ารบริหาร
ส่วนต าบลและศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กต าบลหนองแวง เพื่อน าเสนอเคา้โครงงานวิจยัและรับสมคัรผูท่ี้
สนใจเขา้ร่วมการวิจยั มีระยะเวลาด าเนินการระหว่าง เดือน กุมภาพนัธ์-พฤษภาคม 2559  2) การ
สร้างความเขา้ใจ โดยผูว้ิจยัจดัประชุมน าเสนอโครงการวิจยัอย่างเป็นทางการและให้ผูท่ี้สมคัรเขา้
ร่วมโครงการได้ตัดสินใจอีกคร้ังว่าจะร่วมโครงการหรือไม่ มีระยะเวลาด าเนินการในเดือน 
พฤษภาคม 2559  3) การลงพื้นท่ีสร้างความเป็นกนัเอง โดยมีการเยีย่มบา้นผูร่้วมวิจยัและเยีย่มบา้น
นกัเรียน  มีระยะเวลาการด าเนินการในเดือน มิถุนายน 2559  4) การเสริมพลงัความรู้ใหก้บัผูร่้วม
วิจยั โดยการอบรบเชิงปฏิบติัการเก่ียวกบักระบวนการวิจยัและการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วน
ร่วม  มีระยะเวลาด าเนินการในเดือน มิถุนายน 2559  5) การจดัท าแผนด าเนินงาน และการสะทอ้น
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ผลการด าเนินงาน โดยการจัดประชุมด าเนินกิจกรรมร่วมกัน มีระยะเวลาด าเนินการในเดือน 
มิถุนายน 2559  ก าหนดการดงัตาราง 



124 
 

ตารางท่ี 4.1 การด าเนินงานขั้นตอนการเตรียมการ 

วนั/เดือน/ปี กิจกรรม วตัถุประสงค ์ สภาพท่ีคาดหวงั แนวคิดท่ียดึถือ 

24 ก.พ., 
4 มี.ค. ,10,19 
พ.ค. 2559 

การก าหนดผูร่้วม
วิจยั   

ระบุจ านวนผู ้เข้า ร่วม
การวิจยั 

ไดผู้ร่้วมทีมวิจยัไม่นอ้ยกว่า 
30 คน จากการน า เสนอ
ปัญหาในการวิจยั 

จรรยาบรรณ  “ผู ้วิจัยต้องแสดงให้ทราบถึงธรรมชาติของ
กระบวนการวิ จัยแ ต่ เ ร่ิมแรก  รวมทั้ งข้อ เสนอแนะและ
ผลประโยชน์ใหแ้ก่ผูร่้วมวิจยัทราบ”  หลกัการ “ผูท่ี้ไม่ประสงคมี์
ส่วนร่วมตอ้งไดรั้บการยอมรับและเคารพในสิทธิส่วนบุคคล” 

28 พ.ค. 2559 ก า รส ร้ า ง ค ว าม
เขา้ใจ 

(1)เสริมสร้างความกลา้
แสดงความคิดเห็น 
(2) สร้างความสัมพนัธ์
อนัดีระหว่างผูร่้วมวิจัย
ทุกคน 

ผูร่้วมวิจัยกลา้แสดงความ
คิดเห็นและมีการพูดคุยกนั
ซ่ึงแสดงถึงสัมพันธ์อันดี
ระหวา่งกนัและกนั 

ผูว้ิจัยแสดงบทบาทการเป็น “ผูส่้งเสริมสนับสนุนและอ านวย
ความสะดวก” และบทบาทอ่ืนๆ ตามท่ีก าหนดไว ้  หลกัการ “ผูท่ี้
ไม่ประสงคมี์ส่วนร่วมตอ้งไดรั้บการยอมรับและเคารพในสิทธิ
ส่วนบุคคล” 

5-6,11-12 
มิ.ย. 2559 

การลงพื้นท่ีสร้าง
ความเป็นกนัเอง 

(1)สร้างความคุน้เคยเป็น
กนัเองแบบเพือ่นร่วมงาน 
(2) ส่งเสริมความเป็นผู ้
ร่วมวิจยั 

ผูว้ิจยัและผูร่้วมวิจยัคุยกัน
ได้เหมือนเพื่อนร่วมงาน 
ไม่ใช่ผู ้วิจัย หรือหัวหน้า
งาน 

แนวคิด “...ผูว้ิจยัจะตอ้งตระหนักถึงความจ าเป็นท่ีจะตอ้งผนวก
ตวัเองเขา้เป็นส่วนหน่ึงของชุมชนท่ีตนเองท างานดว้ยอยา่งเตม็ท่ี
เพื่อท าความคุน้เคย จนมีฐานะเป็นสมาชิกคนหน่ึงของชุมชน 
จะตอ้งคอยดูดซบักบัชุมชนไม่ว่าจะเป็นทางวฒันธรรม ลกัษณะ
นิสัย ความตอ้งการ ความใฝ่ฝันทะเยอทะยานตลอดจนปัญหา
ต่างๆ ของชุมชนและรวบรวมขอ้มูลต่างๆ ท่ีจะเก่ียวพนัโดยตรง
กบังานท่ีจะตอ้งท าใหก้บัชุมชนนั้น...” 
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ตารางท่ี 4.1 การด าเนินงานขั้นตอนการเตรียมการ(ต่อ) 

วนั/เดือน/ปี กิจกรรม วตัถุประสงค ์ สภาพท่ีคาดหวงั แนวคิดท่ียดึถือ 

17 มิ.ย. 2559 การเสริมพลงั
ความรู้ใหก้บัผูร่้วม
วิจยั 

1)สร้างความรู้ความเขา้ใจ
เก่ียวกบัการวจิยัเชิง
ปฏิบติัการ แบบมีส่วนร่วม 
และแนวคิดเชิงเทคนิคส าคญั
ท่ีสามารถน ามาใชใ้นการ
ด าเนินงาน 

ผูว้ิจยัมีความรู้และเขา้ใจง่ายๆ
เก่ียวกับเน้ือหาท่ีจัดอบรมให้
แ ล ะ มี ทั ก ษ ะ ใ น ก า ร ท่ี จ ะ
น าไปใชใ้นการด าเนินงานวิจยั
ได ้

หลกัการ “ผูว้ิจยัตอ้งแสดงใหท้ราบถึงธรรมชาติของ
กระบวนการวจิยัแต่เร่ิมแรก รวมทั้งขอ้เสนอแนะ และ
ผลประโยชน์ใหแ้ก่ผูร่้วมวิจยัทราบ”   

18 มิ.ย. 2559 การจดัท าแผน
ด าเนินงานและการ
สะทอ้นผลการ
ด าเนินกิจกรรม 

1) เพื่อเป็นแนวทางในการ
ด า เ นิ น ก า ร วิ จั ย ทั้ ง  10 
ขั้นตอน 
2)เพื่ อถอดบทเ รียนท่ีได้
จากการปฏิบัติ กิจกรรม
ร่วมกนั 

ได้แ ผนด า เ นิ น ง านทั้ ง  10 
ขั้นตอน และมีการร่วมกันท า
กิจกรรมถอดบทเรียนจากการ
ด าเนินงาน 

หลกัการ “รับฟังขอ้คิดเห็นจากผูร่้วมประเมิน” และ “เกิด
กระบวนการเรียนรู้ร่วมกนัอยา่งเป็นระบบ” 
จรรยาบรรณ “มีการปรึกษาหารือกันทุกฝ่ายและ
ขอ้เสนอแนะไดรั้บการเห็นชอบจากทุกฝ่าย 
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ทั้งน้ี ในการด าเนินการดงักล่าวขา้งตน้สามารถน ามาบรรยายเพื่อแสดงให้เห็นถึงล าดบัเหตุการณ์
และรายละเอียดรวมทั้งผลลพัธ์ท่ีเกิดข้ึน ไดด้งัต่อไปน้ี 

 กิจกรรมท่ี 1 การก าหนดผูร่้วมวิจยั  เป็นการก าหนดผูร่้วมวิจยัท่ีเกิดข้ึนหลงัจากท่ีผูว้ิจยัได้
สอบเคา้โครงวิทยานิพนธ์เรียบร้อยแลว้  โดยผูว้ิจยัไดเ้ขา้ร่วมการประชุมในการประชุมกิจกรรมของ
องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองแวงและศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กต าบลหนองแวง ซ่ึงมีจ านวน 4 คร้ัง 
ประกอบดว้ย  

คร้ังท่ี 1 การประชุมสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองแวง สมยัสามญัคร้ังท่ี1/2559  
วนัท่ี 24 กุมภาพนัธ์ 2559 เร่ิมประชุมเวลา 9.00 น. ณ หอ้งประชุมองคก์ารบริหารส่วนต าบลหนอง
แวง  ซ่ึงมีผูเ้ขา้ร่วมประชุมคือ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง คณะผูบ้ริหาร
องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองแวง  หัวหน้าส่วนราชการองคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองแวง  
ผูใ้หญ่บา้นและประชาชนในต าบลหนองแวงมาร่วมรับฟังการประชุมสภาฯ คร้ังน้ี  เวลาประมาณ
11.30 น. ในระเบียบวาระอ่ืนๆ ผูว้ิจยัไดน้ าเสนอแนวคิดในการท าวิจยัต่อท่ีประชุมและเชิญชวนผู ้
ร่วมประชุมเขา้ร่วมการวิจยั  ซ่ึงมีผูต้อบรับเขา้ร่วมการวิจยั จ  านวน  4  ท่าน ประกอบดว้ย นางสาย
ฝน พนัธ์อ ามาตย,์ นายธนชั โคตะนนัท,์ นายศกัด์ิ พนัธ์ชมภู และนายหนูจิตร ละครชยั คร้ังท่ี 2 การ
ประชุมขา้ราชการพนักงานองคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองแวง คร้ังท่ี 2/2559 วนัท่ี 4 มีนาคม  
2559 เวลา 9.30 น. ณ หอ้งประชุมองคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองแวง โดยมีขา้ราชการ พนกังาน
องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองแวงเขา้ร่วมประชุม ซ่ึงผูว้ิจยัไดน้ าเสนอแนวคิดในการท าวิจยัต่อท่ี
ประชุมและเชิญชวนผูร่้วมประชุมเขา้ร่วมการวิจยั  ซ่ึงมีผูต้อบรับเขา้ร่วมการวิจยั จ  านวน 4  ท่าน 
ประกอบดว้ย นางนิตยา หารันดา, นางยุรี วุฒพนัธ์, นางสาวพิมพร์ดา มูลไธสง และนางสาวพวง
เพชร พนัธ์ชมพ ู คร้ังท่ี 3 การประชุมคณะกรรมการบริหารศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ต าบลหนองแวง คร้ัง
ท่ี 2/2559 วนัท่ี 10 พฤษภาคม 2559 เวลา 9.30 น. ณ หอ้งประชุมองคก์ารบริหารส่วนต าบลหนอง
แวง โดยมีคณะกรรมการบริหารศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กต าบลหนองแวง เขา้ร่วมประชุม ซ่ึงผูว้ิจยัได้
น าเสนอแนวคิดในการท าวิจยัต่อท่ีประชุมและเชิญชวนผูร่้วมประชุมเขา้ร่วมการวิจยั  ซ่ึงมีผูต้อบ
รับเขา้ร่วมการวิจยั จ  านวน 6  ท่าน ประกอบดว้ย นายเสถียร อุดม,นายมีชยั  สุนทอง,  นางส ารวย    
ปัดอาสา, นางสนิท  เหงา้มูล, นางบรรจง ไชยวิชา  และนางประยงค ์กระแสเทพ และคร้ังท่ี 4 การ
ประชุมผูป้กครองนกัเรียนศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กต าบลหนองแวง คร้ังท่ี 1/2559 วนัท่ี 19 พฤษภาคม  
2559 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุมองคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองแวง โดยมี ผูป้กครองนกัเรียน
ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก คณะกรรมการบริหารศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก เขา้ร่วมประชุม ซ่ึงผูว้ิจยัไดน้ าเสนอ
แนวคิดในการท าวิจยัต่อท่ีประชุมและเชิญชวนผูร่้วมประชุมเขา้ร่วมการวิจยั  ซ่ึงมีผูต้อบรับเขา้ร่วม
การวิจยั จ  านวน 11 ท่าน ประกอบดว้ย นางทองฮู ้ คนบุญ, นางบุญยงั  สิงห์สีดา, นางลดัดาวรรณ์  
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โฟฟูม, นายค าพนัธ์ โฟฟูม, นางจนัทา  ราษดี,นางวาสนา ละลี, นางจนัทร์เพญ็  รอยสี, นางทองวนั  
เหงา้มูล,นางนงเยาว ์ คุณแกว้, นางส าอาง พบวงษา และนางพกั สุวรรณอ าไพ  

ซ่ึงจากการท ากิจกรรมน้ีท าให้ไดผู้ร่้วมวิจยัทั้งส้ิน 25 คน ส่วนการเรียนรู้ท่ีเกิดข้ึนกบั
ผูว้ิจยัคือ การน าเสนอโครงการวิจยัถา้มีกลุ่มเป้าหมายไวก่้อนโดยเนน้คนท่ีท างานช่วยเหลือชุมชน
เป็นประจ าและน าเสนอโครงการวิจยัแบบตวัต่อตวั ค่อนขา้งจะได้ผูร่้วมวิจัยได้เร็วกว่าการจัด
ประชุมและน าเสนอแบบรวมๆ เพราะส่วนมากจะไม่ค่อยตั้งใจฟัง และยิ่งเป็นโครงการท่ีใชร้ะยะ
เวลานานคนจะไม่ค่อยเขา้ร่วมเพราะมีภารกิจในการประกอบอาชีพ แต่มีขอ้เสียคือเป็นการเลือก
แบบเจาะจงมากเกินไป 

 กิจกรรมท่ี 2 การสร้างความเขา้ใจ มีการด าเนินกิจกรรมโดยจดัประชุมเปิดตวั
โครงการวิจยัอยา่งเป็นทางการและรับประทานอาหารเท่ียงร่วมกนั โดยจดัข้ึนในวนัท่ี 28 พฤษภาคม 
2559 เวลา  9.30 น. ณ องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองแวง  มีวตัถุประสงคเ์พื่อ(1)เสริมสร้างความ
กลา้แสดงความคิดเห็น และ(2) สร้างความสัมพนัธ์อนัดีระหว่างผูร่้วมวิจยัทุกคน ซ่ึงเร่ิมตน้โดย
ผูว้ิจยัไดแ้จกสมุดและปากกาให้ผูร่้วมวิจยัคนละ 1 ชุด เพื่อใชบ้นัทึกขอ้มูลต่างๆ ท่ีไดจ้ากการเขา้
ร่วมกิจกรรมหรือโครงการวิจยัจากนั้นจึงมีกิจกรรมการแนะน าตวัของผูร่้วมวิจยั โดยแบ่งเป็น 4 
กลุ่ม ให้แต่ละกลุ่มท าความรู้จกักนัเองภายในกลุ่มใชเ้วลา 5 นาที จากนั้นให้ออกมาหนา้ห้องทีละ
กลุ่ม โดยจะมีการสุ่มให้ตวัแทนแต่ละกลุ่มแนะน าสมาชิกในกลุ่ม ถา้จ าไม่ไดห้รือแนะน าผิดช่ือ มี
การปรับโดยให้เตน้ประกอบเพลงต่างๆเป็นกลุ่ม ซ่ึงสร้างความสนุกสนานเป็นอย่างยิ่ง เพราะ
ส่วนมากจะจ ากนัไดเ้พราะแต่ละชุมชนจะอยู่ใกลก้นั โดยส่วนมากจะรู้จกักนั แต่ก็มีผิดบา้งบางคน 
จากนั้นผูว้ิจยัจึงน าเสนอแนวคิดในการท าวิจัยโดยใช้โปรแกรม powerpoint และมีเอกสาร
รายละเอียดแจกผูเ้ขา้ร่วมวิจยั ซ่ึงประกอบดว้ยหัวขอ้ ช่ือโครงการวิจยั  ประเภทการวิจยั  สถานท่ี
วิจยั  ผูเ้ขา้ร่วมการวิจยั ระยะเวลาการด าเนินการวิจยั   ค  าถามและวตัถุประสงคก์ารวิจยั  ประโยชน์ท่ี
คาดวา่จะไดรั้บ  ซ่ึงบรรยากาศตอนน าเสนอทุกคนต่างนัง่ฟังดว้ยความสนใจ มีหนัไปซกัถาม พดูคุย
กนัเอง โดยไม่ไดถ้ามผูว้ิจยั ซ่ึงอาจจะเกิดจากความไม่กลา้ซกัถาม หรือยงัไม่ค่อยเขา้ใจเน้ือหาเท่าไร 
เม่ือผูว้ิจยัน าเสนอเรียบร้อยไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ร่้วมวิจยัซกัถาม  ซ่ึงมีท่านหน่ึง ยกมือ ถามวา่ 

 “ท่าเบ่ิงตามน้ีแล่ว  แสดงว่าตอ้งมาปะชุม มาเขียนโคงกาน  มาจดัโคงกานเอง ละกะตอ้ง
มาสรุปร่วมกบัผูอ่ื้น  ใชเ้วลาเป็นปีแม่นบ่จา้”   

 (ถา้ดูตามน้ีแลว้ แสดงว่าตอ้งมาประชุม มาเขียนโครงการ มาจดัโครงการเองและตอ้งมา
สรุปร่วมกบัคนอ่ืน ใชเ้วลาเป็นปีใช่ไหมค่ะ) 

(บรรจง ไชยวิชา, 28 พฤษภาคม 2559) 
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 “แม่นจา้ ตอ้งมาร่วมประชุม มาส่อยกนัท าทุกๆ อยา่ง ออกแบบ ส่อยเขียน ส่อยคิด ส่อย
จดั จนบดัสุดทา้ยกะคือมาสรุปผลวา่ท่ีท ามาเฮาไดอิ้หยงัแหน่ 12 เดือนพุน้แล่วจา้”   

 (ใช่แลว้ค่ะ จะตอ้งมาร่วมประชุม มาช่วยกนัท าทุกๆอย่าง ออกแบบ ช่วยเขียน ช่วยคิด 
ช่วยจดั จนสุดทา้ยกต็อ้งมาสรุปผลวา่ท่ีท ามาเราไดอ้ะไรบา้ง 12 เดือนละค่ะ) 

(จนัทร์นภาเพญ็ ทินราช, 28 พฤษภาคม 2559) 
 

ผูร่้วมประชุมต่างพากนัพดูคุยกนั สักครู่ก็ตกลงว่า ต่างพากนัยกมือสมคัรใจมาร่วมงาน
แลว้ ก็ตอ้งท าให้ถึงท่ีสุด จนกว่าจะไม่ไหว ผูว้ิจยัจึงกล่าวขอบคุณผูร่้วมวิจยัทุกคน หลงัจากนั้นจึง
พูดคุยกนัเพื่อนดัหมายการท ากิจกรรมร่วมกนัในคร้ังต่อไป โดยตกลงท่ีจะเขา้รับการเตรียมความ
พร้อมส าหรับการวิจยั  ซ่ึงก าหนดให้มีการด าเนินในวนัท่ี 17 มิถุนายน 2559  ซ่ึงผูว้ิจยัน าเสนอต่อ
ทุกคนว่าจะเชิญวิทยากร มาให้ความรู้เก่ียวกับการวิจัย หลังจากนั้ นจึงได้เชิญทุกท่านร่วม
รับประทานอาหารโดยผูว้ิจยัไดส้ั่งอาหารมาเล้ียงผูร่้วมวิจยัทุกคนซ่ึงทุกคนก็ไดอ้ยูร่่วมรับประทาน
อาหารต่างกล่าวขอบคุณและแสดงความเป็นกนัเองกบัผูว้ิจยัและผูร่้วมวิจยัคนอ่ืนๆ มากข้ึน ยิม้แยม้ 
หวัเราะและพดูคุยหยอกลอ้กนัอยา่งสนุกสนานเม่ือรับประทานอาหารเสร็จก็พากนัแยกยา้ยกนักลบั
ส่วนการเรียนรู้ท่ีเกิดข้ึนกบัผูร่้วมวิจยั คือ การท างานจะราบร่ืนสมาชิกจะตอ้งมีความสัมพนัธ์ท่ีดีต่อ
กัน มีความเป็นกันเองและตอ้งช่วยกันวางแผนแสดงความคิดออกมา เพื่อให้ได้แนวทางหรือ
ประเดน็ท่ีจะยกข้ึนมาเป็นแนวทางแกปั้ญหา 

 กิจกรรมท่ี 3 การลงพื้นท่ีสร้างความเป็นกันเอง โดยการเยี่ยมบ้านผู ้ร่วมวิจัยและ
ผูป้กครองนกัเรียน มีวตัถุประสงค ์(1)สร้างความคุน้เคยเป็นกนัเองแบบเพื่อนร่วมงาน และ(2) 
ส่งเสริมความเป็นผูร่้วมวิจยั โดยผูว้ิจยัไดแ้บ่งการเยีย่มบา้นเป็น 4 วนั คือวนัท่ี 5-6,11-12 มิถุนายน 
2559 ซ่ึงเป็นวนัเสาร์และอาทิตย ์โดยเร่ิมตั้งแต่เวลา  9.00–15.00 น. เน่ืองจากวา่สะดวกผูว้ิจยัและผูท่ี้
ร่วมเดินทางไปเยีย่มบา้นคือครูผูดู้แลเด็กของศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ต าบลหนองแวง จ านวน 4 คน ท่ีถือ
โอกาสไปเยีย่มบา้นผูป้กครองนกัเรียนรวมทั้งร่วมสังเกตการลงพื้นท่ีในการวิจยั  ซ่ึงในแต่ละวนัจะ
ไปบา้นผูร่้วมวิจยัท่ีรู้จกัก่อนแลว้ใหน้ าทางไปเยีย่มบา้นผูร่้วมวิจยัคนอ่ืนๆ ซ่ึงส่วนมากเม่ือผูร่้วมวิจยั
ท่ีรู้ว่าผูว้ิจยัไดล้งพื้นท่ีมาเยี่ยม ต่างก็พากนัมาหาท่ีบา้นผูร่้วมวิจยัท่ีผูว้ิจยัอยู่หลงัล่าสุด ต่างพากนั
พูดคุย แลกเปล่ียนการท างานในองคก์ารบริหารส่วนต าบล การท างานของคนในหมู่บา้น ซ่ึงเม่ือ
เวลาเท่ียงผูร่้วมวิจยัไม่ยอมใหผู้ว้ิจยัและครูผูดู้แลเด็กท่ีไปดว้ยไปซ้ืออาหารทานเอง  ต่างพากนักลบั
บา้นแลว้หาอาหารท่ีมีอยู่ถือมารวมกลุ่มกันแลว้รับประทานด้วยกัน ผูว้ิจัยจึงได้ออกค่าอาหาร
เพิ่มเติมโดยผูร่้วมวิจยัอาสาไปจดัหามาให ้ซ่ึงตกลงรับประทานอาหารท่ีบา้นผูร่้วมวิจยัหลงัใดหลงั
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หน่ึง ซ่ึงท าใหผู้ว้ิจยัเกิดความซาบซ้ึงในการกระท าน้ีมาก เพราะดูเป็นชีวิตท่ีเรียบง่าย  กนัเอง ต่างคน
ต่างพึงพาอาศยักนั มีน ้ าใจ รอยยิม้ ช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัเป็นอยา่งดี ดงัภาพ 

  
  

  

ภาพที ่4.2 การลงพื้นท่ีสร้างความคุน้เคย 
 

 ส่วนการเรียนรู้ท่ีเกิดข้ึนกบัผูร่้วมวิจยั คือ ผูร่้วมวิจยัตอ้งปรับพฤติกรรมโดยตอ้งพบปะ
พดูคุยกนักบัผูร่้วมวิจยัใหม้ากข้ึน เพราะจะตอ้งท างานเป็นทีมร่วมกนัในอนาคต ไม่ใช่แค่ผูว้ิจยักบัผู ้
ร่วมวิจยัเพียงอยา่งเดียว 

 กิจกรรมท่ี 4 การเสริมพลงัความรู้ให้กบัผูร่้วมวิจยั โดยการจดัอบรมเตรียมความพร้อม
เบ้ืองตน้ใหก้บัผูร่้วมวิจยั  มีวตัถุประสงคเ์พื่อสร้างความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการวิจยัเชิงปฏิบติัการ 
แบบมีส่วนร่วม และแนวคิดเชิงเทคนิคส าคญัท่ีสามารถน ามาใชใ้นการด าเนินงาน ซ่ึงผูว้ิจยัไดจ้ดั
ประชุมเชิงปฏิบติัการ ในวนัท่ี 17 มิถุนายน 2559 โดยเร่ิมตั้งแต่เวลา 8.30 น. มีกิจกรรมประกอบดว้ย 
การลงทะเบียน การนดัแนะเวลา  จากนั้นเป็นการใหค้วามรู้ดา้นการวิจยั  โดยวิทยากรคือ ดร.อาทิตย ์ 
ธ ารงชยัชนะ ดงัภาพ 
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ภาพที ่4.3 ดร.อาทิตย ์ ธ ารงชยัชนะ วิทยากรบรรยาย 
 
ซ่ึงวิทยากรไดเ้ตรียมเอกสารมาแจกใหผู้เ้ขา้ร่วมอบรมประกอบดว้ยเน้ือหาดงัน้ี 

1) การอบรมความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัการวิจยั   
2) กระบวนการขั้นตอนการวิจยั  
3) เคร่ืองมือการวิจยั (แบบสอบถาม  แบบสังเกต  แบบประเมิน  แบบสัมภาษณ์) 
4) เทคนิควิธีการท่ีใช้ในการท าวิจยั(เทคนิคการระดมสมอง  เทคนิคการเขียน

แผนปฏิบติัการและการน าแผนลงสู่การปฏิบติั เทคนิคการเขียนโครงการ 
เทคนิคการถอดบทเรียน เทคนิคกิจกรรมการสะทอ้นผล เทคนิคการสังเกต 
และเทคนิคการบนัทึกขอ้มูลภาคสนาม) 

 เร่ิมตน้การอบรมโดยท่ีวิทยากรไดถ้ามถึงวุฒิการศึกษาของผูเ้ข่ารวมอบรม ซ่ึงส่วนมาก
จบการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย  วิทยากรจึงไดอ้ธิบายว่าท่ีถามเพราะตอ้งการทราบว่าควร
จะอธิบายเน้ือหาเป็นเชิงวิชาการมากนอ้ยแค่ไหน หากแต่ละท่านจบการศึกษามธัยมศึกษาตอนปลาย 
จะไม่เน้นเชิงวิชาการเพราะจะไม่เขา้ใจ และจะอธิบายเป็นภาษาชาวบา้นร่วมดว้ย ระหว่างการ
บรรยายวิทยากรไดใ้หมี้การอธิบายเน้ือหา พร้อมทั้งมีโจทยค์  าถามมาใหผู้ร่้วมวิจยัไดคิ้ดและออกไป
ร่วมแสดงความคิดเห็น ทั้งการตอบค าถามเน้ือหา ทั้งฝึกท าเคร่ืองมือการวิจยั และการอธิบายเทคนิค
ต่างๆ ท่ีอบรมแลว้ตามความเขา้ใจของตนเอง ซ่ึงส่วนมากจะไม่ค่อยเขา้ใจเน้ือหาเท่าไหร่แต่กไ็ดร่้วม
แสดงความคิดเห็นทั้งถูกทั้งผิด  ท าให้ต่างพากนัท าดว้ยความสนุกสนาน ผลเป็นท่ีน่าพอใจของ
ผูว้ิจยั  ผูร่้วมวิจยัและวิทยากร โดยวิทยากรไดก้ล่าวชมว่า ผูร่้วมอบรมใหค้วามร่วมมือเป็นอยา่งดีใน
การร่วมท ากิจกรรม ถึงแมจ้ะไม่ค่อยเขา้ใจมากเท่าไรเพราะการอบรมมีเวลามีจ ากดัและเพิ่งหัดท า
เป็นคร้ังแรก  วิทยากรยงัไดก้ล่าวอีกว่า กว่าวิทยากรจะเขา้ใจเน้ือหาเหล่าน้ีและท าไดดี้นั้น ก็ตอ้ง
เรียนทั้งปริญญาตรี  ปริญญาโทและปริญญาเอก และยงัท าวิจยัใหก้บั สกอ.อีกดว้ย การท่ีผูร่้วมอบรม
จะเขา้ใจไดใ้นเพียงการอบรมแค่คร่ึงวนันั้น เป็นไปไดย้ากแต่ก็พอเป็นพื้นฐานให้รับรู้ว่า ในการลง
มือท าการวิจยัต่อไปนั้น หากเจอเน้ือหาหรือตอ้งท าเอกสารแบบท่ีวิทยากรอธิบายทุกคนก็จะเขา้ใจ

การวิจยัคือการคิดนอกกรอบ เพื่อใหเ้กิด

ความรู้ ทกัษะ เทคนิค  กิจกรรม นวตักรรม

ใหม่ๆ เพื่อก่อใหเ้กิดประโยชน์ต่อบุคคล 

หน่วยงาน  องคก์ร   
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มากยิ่งข้ึน  จากนั้นวิทยากรไดเ้ปิดโอกาสให้ผูร่้วมวิจยัซกัถามและร่วมแสดงความคิดเห็น แต่ไม่มี
ผูใ้ดสอบถามวิทยากรจึงจบการบรรยาย   จากนั้นผูว้ิจยัไดใ้ห้พกัรับประทานอาหารเท่ียง เน่ืองจาก
ไดเ้วลาพกัเท่ียงพอดี และเชิญวิทยากรร่วมรับประทานอาหารเม่ือทุกคนร่วมรับประทานอาหาร มี
เสียงพดูคุยเก่ียวกบัเน้ือหาท่ีรับฟังมา เร่ืองงาน เร่ืองครอบครัว ถามข่าวสารทุกขก์นัและในภาคบ่าย
เวลา 13.00 น. เป็นหวัขอ้ “การวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม”  ซ่ึงวิทยากรโดย นางจนัทร์นภา
เพญ็  ทินราช ซ่ึงน าเสนอถึงความหมาย  ความส าคญั  ขั้นตอนการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม 
รวมทั้งสร้างความตระหนักให้เกิดข้ึนกบัผูร่้วมวิจยั เก่ียวกบัความส าคญัของ “การวิจยั” กบั “การ
ปฏิบติั" ”และ “นกัวิจยั” กบั “นกัปฏิบติั”   ดงัภาพ 

 

 

ภาพที ่4.4  นางจนัทร์นภาเพญ็  ทินราช วิทยากรบรรยาย 
 
 ซ่ึงบรรยากาศโดยรวมผูร่้วมวิจยัต่างตั้งอกตั้งใจฟังมาก มียกมือถามบา้ง คร้ังแรกๆ ท่ีได้

ยนิทุกคนจะค่อนขา้งไม่ค่อยเขา้ใจและต่างพากนัพดูคุยถึงขั้นตอนของการวิจยัท่ีมีหลายขั้นตอน ซ่ึง
ในการท างานแต่ละขั้นตอนจะใชเ้วลาค่อนขา้งยาวนานและมีการมาร่วมกนัท า ร่วมกนัคิดค่อนขา้ง
บ่อย และตอ้งท างานร่วมกนัใชเ้วลานานพอสมควร ท าให้แต่ละคนนั้นค่อนขา้งเครียดเพราะกลวัว่า
จะมาร่วมไม่ไดเ้ต็มท่ี ผูว้ิจยัจึงอธิบายถึงการท างานว่าถึงแมจ้ะมีการมาท างานร่วมกนัค่อนขา้งบ่อย 
แต่จะให้แต่ละคนมีความพร้อมมากท่ีสุดจึงจะมีการนดัประชุมหรือรวมกนั และจะขอความเห็นทุก
คนในท่ีประชุมก่อนทุกคร้ังวา่จะมีการนดัประชุมกนัเม่ือใดเพื่อใหทุ้กคนไดจ้ดัเวลาและวางแผนการ
เดินทางได ้และในช่วงการท ากิจกรรม/โครงการในขั้นตอนท่ี 3 นั้น ไม่จ าเป็นตอ้งมาทุกคน เพราะมี
การแบ่งทีมกนัท างาน  บางกิจกรรม/โครงการของทีมท่ีซ ้ ากนัสามารถท าร่วมกนัได ้ หรือท าคนละ
กิจกรรม/โครงการ แต่สามารถด าเนินการในวนัเดียวกนัหรือพร้อมกนัก็ได ้และยงัสามารถเรียกการ
วิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมสั้นๆวา่ พาร์(PAR) หรือเรียกวา่ วิจยั เฉยๆ กไ็ด ้ ไม่ตอ้งเรียกยาวๆ 
ทุกคนต่างดูผอ่นคลายและดูจะส่ือสารกนัไดเ้ขา้ใจมากข้ึน ดงัภาพ 

การท าวิ จัย น้ีได้ประโยชน์ทั้ งผู ้ท  าวิ จัย  ผู ้ร่ วมวิจัย  
ผูป้กครอง เด็กนักเรียน อบต.หนองแวง และศูนยพ์ฒันา
เด็กเล็ก  เพราะเป็นการท ากิจกรรมร่วมกันเพื่อท าให้
ปัญหาท่ีก าลงัเกิดข้ึนในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก มนัหมดไป
หรือมนัมีปัญหานอ้ยลง 
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ภาพที ่4.5 การใหค้วามรู้เบ้ืองตน้ส าหรับการวิจยั 
 
 นอกจากน้ียงัมีค  ากล่าวของผูร่้วมวิจยัหลายท่านไดแ้สดงไวด้งัน้ี  
 “ท่ีคุณต่ายสิเฮด็กะคือ การยกระดบัมาตรฐานการศึกษาศูนยเ์ด็กเลก็ต าบลหนองแวง ท่ีเฮา

ส่งลูกหลานมาเรียน กะดีเพราะว่าท าแลว้เกิดประโยชน์ต่อลูกต่อหลาน ต่อต าบลหนองแวง กะเป็น
ตาอยากท าน าอยู ่ แต่วา่ถา้ท าแลว้ไปพฒันาม่องอ่ืนกะบ่อยากท า อนัน้ีดีสิส่อยเตม็ท่ีพุน้ล่ะ...” 

 (ส่วนเร่ืองท่ีคุณต่ายจะท าก็คือ การยกระดบัมาตรฐานการศึกษาศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ต าบล
หนองแวง ท่ีเราส่งลูกหลานมาเรียน ก็ดีเพราะว่าท าแลว้เกิดประโยชน์ต่อลูกหลาน ต่อต าบลหนอง
แวงกอ็ยากท าดว้ย แต่ถา้ท าแลว้ไปพฒันาท่ีอ่ืนกไ็ม่อยากท า อนัน้ีดีจะช่วยเตม็ท่ี) 

(มีชยั สุนทอง, 17  มิถุนายน  2559) 
 

  แลว้เฮาสิเร่ิมลงมือจริงจงัน่ีม้ือใด ช่วงน้ีมนับ่ทนัไดท้  านา ฝนบ่ทนัมา สิฟ้าวปะชุมกะ
ฟ้าวเด่ หมู่เฮาสิไดม้าไดค้รบสุคน  ถา้เขา้หน้าฝนคกัๆ กะสิไปปูกหญา้ ปูกมนั ท านา สิบ่มีเวลามา
ประชุม 
  (แลว้เราจะเร่ิมลงมือจริงจงัวนัไหน ช่วงน้ียงัไม่ไดท้  านา ฝนยงัไม่มา จะประชุมก็ตอ้ง
รีบทุกคนจะไดม้าครบ ถา้เขา้หนา้ฝนจะตอ้งไปปลูกหญา้ ปลูกมนั ท านา จะไม่มีเวลามาประชุม) 

(ค  าพนัธ์  โฟฟมู, 17  มิถุนายน  2559) 
 



133 
 

  ตอ้งให้สุคนคุยกนัว่า ขั้นตอนต่อไปท่ีสิท าน่ี ทุกคนสะดวกม้ือใด ข้ึนอยูก่บัผูร่้วมวิจยั 
มาม้ือใด หนูกะสิจดัให้โดยหนูจะดูแลเร่ืองสถานท่ี อาหารการกิน วสัดุ อุปกรณ์ท่ีสิใช้  เอกสาร  
ขอ้มูลตามท่ีผูร่้วมวิจยัตอ้งการแต่ขอใหแ้จง้ล่วงหนา้เดอ้จา้... 
  (ตอ้งให้ทุกคนคุยกนัว่า ขั้นตอนต่อไปท่ีจะท าทุกคนสะดวกวนัไหน ข้ึนอยู่กบัผูร่้วม
วิจยัจะมาวนัไหน หนูก็จะจดัให้โดยหนูจะดูแลเร่ืองสถานท่ี อาหารการกิน วสัดุ อุปกรณ์ท่ีจะใช ้
เอกสารขอ้มูลตามท่ีผูร่้วมวิจยัตอ้งการแต่ขอใหแ้จง้ล่วงหนา้ค่ะ...) 

(จนัทร์นภาเพญ็ ทินราช, 17  มิถุนายน  2559) 
 
 จากนั้นเป็นการสรุปความเห็นร่วมกนัว่าในการด าเนินกิจกรรมคร้ังต่อไปควรจดัให้มี

กิจกรรมใด วนัเวลาใด ก่อนท่ีจะเร่ิมขั้นตอนท่ี 2  คือขั้นการวางแผน ซ่ึงทุกคนไดแ้สดงความคิดเห็น
และไดข้อ้สรุปวา่กิจกรรมการจดัท าแผนด าเนินงาน เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการด าเนินการวิจยัทั้ง 10 
ขั้นตอน และการจดักิจกรรมการสะทอ้นผล โดยถอดบทเรียนท่ีไดจ้ากการปฏิบติักิจกรรมร่วมกนั 
ซ่ึงในท่ีประชุมตกลงให้มีการจดักิจกรรมทั้งสองกิจกรรมน้ีพร้อมกนัในวนัท่ี 18 มิถุนายน 2559 
เวลา 9.00 น.  ณ หอ้งประชุมองคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองแวง   
  ผลจากการจดักิจกรรมในคร้ังน้ี ท าใหผู้ว้ิจยัและผูร่้วมวิจยัเกิดการเรียนรู้ ดงัน้ี  
  1)  การน าเสนอเน้ือหาท่ีเป็นความรู้เชิงวิชาการ จะตอ้งมีเอกสารประกอบฝึกอบรมทั้ง
เน้ือหาและมีการยกตวัอยา่งประกอบ 
  2) การใหผู้เ้ขา้ร่วมอบรมมีส่วนร่วมในการฝึกปฏิบติัจะท าให้เกิดการเรียนรู้ จดจ าได้
รวดเร็วข้ึนและสามารถท่ีจะน ากลบัไปทบทวนดว้ยตนเองได ้ 
  3) การแบ่งกลุ่มการท างานนั้นตอ้งให้แต่ละกลุ่มมีผูน้ าท่ีเป็นท่ียอมรับของสมาชิกใน
กลุ่ม 
  4) การแบ่งกลุ่มจะตอ้งมีผูท่ี้ค่อนขา้งมีความรู้เก่ียวกบัเร่ืองท่ีจะท าหรือศึกษาดว้ย จะได้
ช่วยใหเ้กิดการเรียนรู้และการท างานท่ีเร็ว   
  ซ่ึงการเรียนรู้ท่ีเกิดข้ึนสามารถสรุปผลการเรียนรู้ไดด้งัภาพ  
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ภาพที ่4.6 การเรียนรู้จากการอบรมเตรียมความพร้อม 
 กิจกรรมท่ี 5 การจดัท าแผนด าเนินงานและการจดักิจกรรมการสะทอ้นผล มีการด าเนิน

กิจกรรมย่อย 2 กิจกรรม คือ 1) การจดัประชุมเชิงปฏิบติัการจดัท าแผนด าเนินงาน มีวตัถุประสงค์
เพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินการวิจยัทั้ ง 10 ขั้นตอน โดยจดัประชุมเชิงปฏิบติัการในวนัท่ี 18  
มิถุนายน 2559 เวลา 9.00-12.00 น.  ณ  หอ้งประชุมองคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองแวง เพื่อใชเ้ป็น
แนวทางในการด าเนินการวิจยัทั้ง 10 ขั้นตอน ซ่ึงกิจกรรมน้ีไดจ้ากแนวคิด 10 บทบาทของนกัวิจยั 
คือ ผูว้ิจยัตอ้งมีบทบาท “เป็นนกัวางแผน และเป็นนกัออกแบบ” และ จรรยาบรรณท่ีระบุว่า “ให้ผู ้
ร่วมวิจยัมีส่วนร่วมในการออกแบบกระบวนการวิจยัมากท่ีสุด” โดยกิจกรรมทั้งสองมีรายละเอียด
ดงัน้ี  
  1) การจดัท าแผนด าเนินงาน กิจกรรมน้ีเร่ิมตน้จากผูว้ิจยัท าการทบทวนกรอบแนวคิด
ในการวิจยัเร่ือง “การยกระดบัมาตรฐานการศึกษาศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ต าบลหนองแวง” ใหแ้ก่ผูร่้วม
วิจยัไดรั้บรู้ร่วมกนัก่อนท่ีจะมีการระดมสมองเพื่อร่วมกนัจดัท าแผนด าเนินงานท่ีจะใชเ้ป็นแนวทาง
ในการด าเนินการวิจยัในคร้ังน้ี ผลจากการจดักิจกรรมดงักล่าวท าให้ผูว้ิจยัและผูร่้วมวิจยัไดแ้ผน
ด าเนินงาน 1 ชุด ซ่ึงมีองคป์ระกอบ 5 ส่วน คือ ช่ือขั้นตอน กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ 
งบประมาณและท่ีมางบประมาณ  ท่ีแสดงให้เห็นถึงแนวทางของการด าเนินงานเบ้ืองตน้ไดอ้ย่าง
คร่าวๆ ดงัมีรายละเอียดในตาราง  

การอบรม
ใหค้วามรู้ 

อบรมจะดี
ตอ้งมี
เอกสาร 

มีการฝึกท า
จดจ าไดดี้ 

แบ่งกลุ่มดี
ตอ้งมีผูน้ า 

กลุ่มจะดี
ตอ้งมีผูมี้
ทกัษะ 
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ตารางท่ี    แผนด าเนินงานเพื่อการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม 

ขั้นตอนท่ี กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ 
1. การเตรียมการ
(preparation) 

(1) การก าหนดผูร่้วมวิจยั   
(2) การสร้างความเขา้ใจ   
(3) การลงพื้นท่ีสร้างความเป็นกนัเอง 
(4) การเสริมพลงัความรู้ใหก้บัผูร่้วมวิจยั 
(5) การจดัท าแผนด าเนินงาน และการสะทอ้นผลการด าเนินงาน 

กมุภาพนัธ์–มิถุนายน 
2559 

25,000 บาท 
(ทุนส่วนตวัผูว้ิจยั) 

2. การวางแผน 
(planning) 

(1) การร่วมคิดและวางแผน 
(2) การถ่ายทอดแนวคิดในบทท่ี 2 ใหผู้ร่้วมวิจยั 
(3) การจดัท าแผนปฏิบติัการ(action plan) และการก าหนดเทคนิคและเคร่ืองมือการวิจยั 
(4) การสะทอ้นผลการด าเนินกิจกรรม 

มิถุนายน 2559 5,000 บาท 
(ทุนส่วนตวัผูว้ิจยั) 

3. การปฏิบติัการ
(acting)   

(1) การก าหนดแนวทางปฏิบติัร่วม 
(2) การประเมินสภาพการด าเนิน งานของศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ต าบลหนองแวง  ก่อนน า
แผนลงสู่การปฏิบติั   
(3) การน าแผนลงสู่การปฏิบติั 

กรกฎาคม–กนัยายน 
2559 

628,500 บาท 
(งบประมาณ 
อบต./ศพด./ทุน
ส่วนตวัผูว้ิจยั) 

4. การสังเกตผล 
(observing) 

(1) การสังเกตและบนัทึกผล 
(2) การน าเสนอและการสรุปผล 
(3) การสะทอ้นผลการด าเนินงาน 

กรกฎาคม-ตุลาคม 
2559 

3,000 บาท 
(ทุนส่วนตวัผูว้ิจยั) 
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ตารางท่ี    แผนด าเนินงานเพื่อการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม(ต่อ) 

ขั้นตอนท่ี กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ 
5. การสะทอ้นผล 
(reflecting) 

(1) การสรุปผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นการด าเนินโครงการของขั้นตอนท่ี 3 
(2) การสะทอ้นผลการด าเนินงาน 

ตุลาคม 2559 3,000 บาท 
(ทุนส่วนตวัผูว้ิจยั) 

6.  การวางแผนใหม่ 
(planning) 

(1) การก าหนดแนวทางแกไ้ขปัญหา 
(2) การจดัท าแผนปฏิบติัการใหม่ 
(3) การสะทอ้นผลการด าเนิน 

ตุลาคม 2559 3,000 บาท 
(ทุนส่วนตวัผูว้ิจยั) 

7. การปฏิบติัใหม่ 
(acting) 

(1) การสร้างขวญัและก าลงัใจ 
(2) การก าหนดแนวทางปฏิบติัร่วม 
(3) การน าแผนลงสู่การปฏิบติั 

ตุลาคม-ธนัวาคม 
2559 

15,000 บาท 
(อบต./ศพด./ทุน
ส่วนตวัผูว้ิจยั) 

  8.  การสังเกตผล
ใหม่ (observing) 

(1) การสังเกตและสรุปผลการสังเกต   
(2) การน าเสนอและการสรุปผล 

ธนัวาคม2559 -
มกราคม 2560 

3,000 บาท 
(ทุนส่วนตวัผูว้ิจยั) 

9. การสะทอ้นผล
ใหม่ (reflecting) 

(1) การสะทอ้นผลการปฏิบติังานหลงัการน าแผนปฏิบติัการใหม่ลงสู่การปฏิบติั 
(2) การสรุปผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นการด าเนินการตามแผนปฏิบติัการใหม่   
(3) การสะทอ้นผลการยกระดบัมาตรฐานการศึกษาศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ต าบลหนองแวง 
(4) การสะทอ้นผลการด าเนินการในขั้นตอนท่ี 9 

มกราคม 2560 3,000 บาท 
(ทุนส่วนตวัผูว้ิจยั) 

10. การสรุปผล ร่วมกนัทบทวนหรือสรุปประสบการณ์การท างานท่ีผา่นมา มกราคม 2560 5,000 บาท 
(ทุนส่วนตวัผูว้ิจยั) 
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 ผลจากการจดักิจกรรมน้ี ท าใหผู้ว้ิจยัและผูร่้วมวิจยัเกิดการเรียนรู้ ดงัน้ี 
  1) การจดัท าแผนด าเนินงานเพื่อการวิจยัควรทบทวนกรอบแนวคิดในการวิจยัท่ีจะ
น ามาใชเ้ป็นแนวทางในการด าเนินงานก่อน แลว้ค่อยใหผู้ร่้วมวิจยัระดมสมองร่วมกนัเพื่อจดัท าแผน
ด าเนินงานจะท าใหไ้ดแ้นวทางในการด าเนินการเร็วข้ึน ไม่สะเปะสะปะ  
  2) แผนด าเนินงานท่ีไดต้อ้งสามารถท่ีจะปรับเปล่ียนไปตามสภาพกิจกรรมในแต่ละ
ขั้นตอนท่ีอาจเกิดข้ึนไดต้ลอดเวลา 
  ซ่ึงสามารสรุปผลการเรียนรู้ ไดด้งัภาพ  

 

 

ภาพที ่4.7 ผลการเรียนรู้กิจกรรมการจดัท าแผนปฏิบติัการ 
 

  2) การสะทอ้นผลการด าเนินงาน มีวตัถุประสงคเ์พื่อถอดบทเรียนท่ีไดจ้ากการปฏิบติั
กิจกรรมร่วมกนั เม่ือส้ินสุดกระบวนการของขั้นตอนท่ี 1 ผูว้ิจยัและผูร่้วมวิจยั ไดน้ดัหมายส าหรับ
การประชุมร่วมกนัในกิจกรรมการสะทอ้นผลการด าเนินงาน เพื่อเป็นการสรุปผลการด าเนินงานใน
ขั้นตอนท่ี 1 โดยจดักิจกรรมในวนัท่ี 18  มิถุนายน 2559 เวลา 13.00 น  ณ องคก์ารบริหารส่วนต าบล
หนองแวง  ในการจดักิจกรรมสะทอ้นผลการด าเนินงานน้ีเพื่อเป็นการทบทวนวิธีการด าเนินงานท่ี
ผ่านมาตั้งแต่การก าหนดผูร่้วมวิจยั   การลงพื้นท่ีสร้างความคุน้เคย การให้ความรู้เบ้ืองตน้ส าหรับ
การวิจยั และการจดัท าแผนด าเนินงานและการจดักิจกรรมการสะทอ้นผล โดยผูว้ิจยัและผูร่้วมวิจยั
ไดน้ าเอาผลการบนัทึกจากการสังเกต บนัทึกการประชุม และเคร่ืองคอมพิวเตอร์ซ่ึงเก็บขอ้มูลภาพ
และขอ้มูลเสียง  มาน าเสนอเพื่อใหผู้ร่้วมวิจยัได ้วิพากษ ์วิเคราะห์ อภิปรายร่วมกนัเพื่อใหไ้ดข้อ้มูลท่ี
ถูกตอ้งท่ีทุกคนรับรู้ร่วมกนั  ผูว้ิจยัและผูร่้วมวิจยัยงัไดน้ าเอาเทคนิคการวิเคราะห์หลงัการปฏิบติั 
(After Action Review: AAR) มาใชโ้ดยอาศยัขอ้ค าถามในการถอดบทเรียนดงัน้ี คือ 1) ส่ิงท่ี
คาดหวงัจากการด าเนินงานในคร้ังน้ีคืออะไร 2) ผลท่ีเกิดข้ึนบรรลุความคาดหวงัหรือไม่ เพราะอะไร  

ทบทวนกรอบ
แนวคิด 

ระดมสมองร่วมกนั ออกแบบแผนการ 

ปรับเปล่ียนตาม
สภาพ 

ปฏิทินการ
ด าเนินงาน 
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3) การเรียนรู้ท่ีเกิดข้ึนจากการปฏิบติัคืออะไร 4) ความรู้ใหม่ท่ีเกิดข้ึนในคร้ังน้ีมีอะไร และ 5) 
ขอ้เสนอแนะในการปฏิบติัคร้ังต่อไปควรท าอยา่งไร  ภายใตห้ลกัการคือ 1) เป็นธรรมชาติ สบายๆ 
อาจนัง่ เกา้อ้ีหรือปูเส่ือนัง่ในท่าท่ีสบายท่ีสุด 2) เรียบง่ายแต่มีแบบแผน (สัมพนัธ์กนัแต่มีช่องว่างให้
กนั)  3) เห็นหนา้กนัทุกคน (เห็นรอยยิม้ อุดมการณ์ และการพดูคุย) และ4) เห็นขอ้มูลเหมือนกนัไป
พร้อมๆกนั (ตรวจสอบ/สอบถามและเพิ่มเติมได)้ ผลจากการด าเนินกิจกรรมไดข้อ้สรุปร่วมกนัดงั
ตาราง  
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ตารางที่ 4.3 สรุปการด าเนินกิจกรรมสะทอ้นผลการด าเนินงานของขั้นตอนการเตรียมการ 

กจิกรรม สภาพที่คาดหวงั 
ผลการด าเนินงาน 

ข้อเสนอแนะ 
 การเปลีย่นแปลง การเรียนรู้ ความรู้ใหม่ 

การก าหนด
ผูร่้วมวิจยั 

ได้ผู ้ ร่ วมวิ จัยไ ม่
น้อยกว่า 25 คน 
จากการน าเสนอ 

บรรลุความคาดหวงั 
เ พ ร า ะ ไ ด้ ผู ้ ร่ ว ม วิ จั ย
จ านวน 25 คน เป็นไป
ตามท่ีคาดหวงัเพราะไดผู้ ้
ร่วมวิจัยไม่น้อยกว่า ท่ี
ก าหนดไว ้

การน า เสนอโครงการวิ จัยถ้า มี
กลุ่มเป้าหมายไวก่้อนโดยเน้นคนท่ี
ท างานช่วยเหลือชุมชนประจ าและ
น าเสนอแบบตวัต่อตวั ค่อนขา้งจะ
ไดผู้ร่้วมวิจยัมากกว่าการจดัประชุม
ทัว่ไปและงานท่ีใชร้ะยะเวลานานๆ 
คนส่วนมากไม่อยากเขา้ร่วมเพราะ
ทุกคนมีภารกิจและอาชีพประจ า 

ได้รับประสบการณ์ในพูดเพื่อ
ชั ก จู ง ห รื อ โ น้ ม น้ า ว ใ ห้ ค น
มองเห็นความส าคัญของการ
พฒันางานและการเขา้มามีส่วน
ร่วมในการพัฒนางาน รวมทั้ ง
การเขา้หาคนแต่ละคนตอ้งอ่อน
น้อมและบังคับไม่ได้ต้องขอ
ความร่วมมือ 

การน าเสนอข้อมูลในการ
ป ร ะ ชุ ม ค ว ร มี เ อ ก ส า ร
ประกอบจะ ช่วยในการ
ตดัสินใจไดง่้ายข้ึน 

การจดั
ประชุม
สร้างความ
เขา้ใจ 

ผู ้ ร่ ว ม วิ จั ย ก ล้ า
แสดงความคิดเห็น
และมีการพูดคุย
กัน ซ่ึ ง แ สด ง ถึ ง
สั ม พั น ธ์ อั น ดี
ระหว่ างกันและ
กนั 

บรรลุความคาดหวงั 
เพราะผูร่้วมวิจยัสามารถ
ท่ีจะจดจ าสมาชิกในทีม
ได้และมีความเข้าใจใน
โครงการ วิจยัมากข้ึน 

การท างานจะราบร่ืนสมาชิกจะตอ้ง
มีความสัมพนัธ์ท่ีดีต่อกัน มีความ
เป็นกนัเองและตอ้งช่วยกนัวางแผน
แสดงความคิด 

หากผูร่้วมวิจยัรู้จกักนัมาก่อนแม้
เพียงเล็กนอ้ยในทางท่ีดีจะท าให้
มีความสัมพันธ์ ท่ี ดี  สามารถ
ท างานต่างๆ ไดเ้ร็วข้ึนไม่ตอ้งใช้
เ ว ล า น า น ใ น ก า ร ส ร้ า ง
ความสมัพนัธ์ 

ควรมีกิจกรรมท่ีให้ทุกคน
สร้างความคุ้นเคยกันและ
เปิดเผยความรู้สึกต่างๆ ก่อน
ก า ร ล ง มื อ ท า กิ จ ก ร ร ม
ร่วมกนัเพื่อความราบร่ืน 
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ตารางที ่4.3 สรุปการด าเนินกิจกรรมสะทอ้นผลการด าเนินงานของขั้นตอนการเตรียมการ(ต่อ) 

กจิกรรม สภาพที่คาดหวงั 
ผลการด าเนินงาน 

ข้อเสนอแนะ 
 การเปลีย่นแปลง การเรียนรู้ ความรู้ใหม่ 

การลง
พื้นท่ี
สร้าง
ความเป็น
กนัเอง 

ผูว้ิจยัและผูร่้วมวิจยั
คุยกนัไดเ้หมือนเพื่อน
ร่วมงาน ไม่ใช่ผูว้ิจยั
หรือหวัหนา้งาน 

บรรลุความคาดหวงั 
เพราะผูร่้วมวิจยั เรียก
ผูว้ิจยัวา่คุณ ไม่เรียก ผอ. 
ท าใหมี้ความเป็นกนัเอง
มากข้ึน 

ผูร่้วมวิจยัเองกต็อ้งพบปะพดูคุยกนั
ใหม้ากข้ึนดว้ย เพราะจะตอ้งท างาน
ร่วมกนัในอนาคต ไม่ใช่แค่ผูว้ิจยักบั

ผูร่้วมวิจยัเพียงอยา่งเดียว 

หากผูว้ิจยัแสดงความเป็นกนัเอง
กับผู ้ร่วมวิจัยมากๆ ส่งผลต่อ
พฤติกรรมผู ้ร่วมวิจัยท่ีมีความ
กลา้แสดงความคิดเห็นมากข้ึน 

ผูว้ิจยัตอ้งหมัน่สงัเกต
พฤติกรรมผูร่้วมวิจยัเพราะ
ความขดัแยง้เกิดข้ึนไดเ้สมอ
แมก้ระทัง่ตอนอยูใ่นชุมชน  

การเสริม
พลงั
ความรู้
ใหก้บัผู ้
ร่วมวิจยั 

ผูว้ิจยัมีความรู้และ
เขา้ใจง่ายๆเก่ียวกบั
เน้ือหาท่ีจดัอบรมให้
และมีทกัษะในการท่ี
จะน าไปใชใ้นการ
ด าเนินงานวิจยัได ้

บรรลุความคาดหวงั 
เพราะผูร่้วมวิจยัไดร่้วม
อบรมเชิงปฏิบติัการมี
การแสดงความคิดเห็น 
ฝึกท าเคร่ืองมือการวิจยั
แบบง่าย และทราบถึง
ขั้นตอนการท าวิจยัแบบ
พาร์(PAR) 

1)  การน าเสนอเน้ือหาเชิงวิชาการ 
จะตอ้งมีเอกสารประกอบและมี
ตวัอยา่งประกอบ 
2) ใหผู้เ้ขา้ร่วมอบรมมีส่วนร่วมใน
การฝึกปฏิบติัจะท าใหจ้ดจ าไดเ้ร็ว 
3) การแบ่งกลุ่มตอ้งใหแ้ต่ละกลุ่มมี
ผูน้ าท่ีเป็นท่ียอมรับของสมาชิกใน
กลุ่ม 
4) แต่ล่ะกลุ่มจะตอ้งมีผูท่ี้มีความรู้
เก่ียวกบัเร่ืองท่ีจะท าจะช่วยใหเ้กิด
การเรียนรู้และการท างานท่ีเร็วข้ึน   

ผูเ้ขา้ร่วมอบรมเป็นชาวบา้น 
วิทยากรใชภ้าษาพดูแบบ
ชาวบา้นท าใหก้ารอบรมมีความ
เป็นกนัเอง สบายๆ ถึงแมจ้ะไม่
ค่อยเขา้ใจเน้ือหาแต่กมี็ส่วนร่วม
ในการแสดงความคิดเห็นดว้ย
ภาษาทอ้งถ่ิน และท าใหมี้
พื้นฐานเก่ียวกบังานวิจยัไดใ้น
ระดบัหน่ึง 

การอบรมเน้ือหาเชิงวิชาการ
ควรศึกษาขอ้มูลผูเ้ขา้รับการ
อบรมเบ้ืองตน้เก่ียวกบัเพศ 
อาย ุการศึกษา ฯ เพื่อให้
สามารถน าเสนอหาเน้ือหา
ใหเ้หมาะสมเพื่อก่อใหเ้กิด
การเขา้ใจท่ีง่ายและเร็วข้ึน 
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ตารางที่  4.3 สรุปการด าเนินกิจกรรมสะทอ้นผลการด าเนินงานของขั้นตอนการเตรียมการ(ต่อ) 

กจิกรรม สภาพที่คาดหวงั 
ผลการด าเนินงาน 

ข้อเสนอแนะ 
 การเปลีย่นแปลง การเรียนรู้ ความรู้ใหม่ 

การจดัท า
แผน
ด าเนินงาน
และการ
สะทอ้นผล
การด าเนิน
กิจกรรม 

ไดแ้ผนด าเนิน งาน
ทั้ง 10 ขั้นตอน 
และมีการร่วมกนั
ท ากิจกรรมถอด
บทเรียนจากการ
ด าเนินงาน 

บรร ลุ ค ว ามค าดหวัง 
เพราะมีการประชุมกัน
ใ น ก า ร ว า ง แ ผน ก า ร
ท างานทั้ง 10 ขั้นตอน 
และร่วมกันแสดงความ
คิ ด เ ห็ น เ ก่ี ย ว กั บ ก า ร
ด าเนินงานขั้นตอนการ
เตรียมการ 

1) การจดัท าแผนด าเนินงานควร
ทบทวนกรอบแนวคิดในการวิจัย
ก่อนให้ผูร่้วมวิจยัระดมสมองจดัท า
แผนด าเนินงานเพราะจะท าให้ได้
แผนด าเนินงานท่ีเร็วข้ึน 
2) แผนด าเนินงานตอ้งสามารถท่ีจะ
ปรับเปล่ียนไปตามสภาพกิจกรรม
ไดต้ลอดเวลา 

การปล่อยให้ผูร่้วมวิจัยคิดแผน
กนัเองก่อนจะท าให้ต่างคนต่าง
คิดซ่ึงจะได้หลากหลายรูปแบบ 
สะเปะสะปะ แต่เน่ืองจากมีผูร่้วม
วิจยัท่ีเป็นผูน้ าชุมชนท่ีเคยเขียน
โครงการมาบ้างแล้ว จึงท าให้
ส า ม า ร ถ ก า ห น ด แ ผ น ก า ร
ด าเนินงานไดค่้อนขา้งดีและเร็ว 

การท างานวิจัยควรมีผูร่้วม
วิจัยท่ีหลากหลาย ทั้ ง เพศ 
อายุ  ก าร ศึกษา  อา ชีพ  ฯ 
เพื่อให้ไดแ้นวคิดการท างาน
ท่ีหลากหลาย 
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  ผลจากการจดักิจกรรมการสะทอ้นผลเพื่อสรุปผลการด าเนินงานของขั้นตอนท่ี 1 การ
เตรียมการ ท าให้ผูว้ิจยัและผูร่้วมวิจยัเกิดเกิดการแลกเปล่ียนประสบการณ์ในการท างานร่วมกนั
ระหว่างผูว้ิจัยและผูร่้วมวิจัยซ่ึงเป็นการช่วยป้องกันและแก้ไขปัญหาท่ีอาจจะเกิดข้ึนต่อไปได ้
ก่อให้เกิดเกิดความสัมพนัธ์ในการท างานท่ีดีระหว่างผูร่้วมวิจยักบัผูร่้วมวิจยัและระหว่างผูร่้วมวิจยั
ดว้ยกนัเองมากข้ึน และเกิดการเรียนรู้วา่การอยูใ่นชุมชนเดียวกนัหากไม่ร่วมแสดงความคิดเห็นก็ไม่
ก่อให้เกิดการพฒันา ดงันั้นเม่ือมีการประชุมก็ควรมีการแสดงความคิดเห็นเพื่อให้เกิดการต่อยอด
แนวความคิดท่ีเพิ่มมากข้ึน 
  เม่ือกิจกรรมการถอดบทเรียนเสร็จส้ิน ผูว้ิจยัและผูร่้วมวิจยัไดน้ดัหมายวนัและเวลาใน
การด าเนินการตามแผนด าเนินงาน คือการด าเนินงานในขั้นตอนท่ี 2 การวางแผน โดยการก าหนด
ร่วมกนัวา่ใหมี้การจดักิจกรรมท่ี 1 ของขั้นตอนการวางแผนข้ึนในวนัท่ี 21 มิถุนายน  2559 
 

 ขั้นตอนที ่2 การวางแผน (planning) 
 ในขั้นตอนการวางแผน มีกิจกรรมและการด าเนินงานแบ่งออกเป็น 3 ระยะ คือ ระยะท่ี 1 

การดึงศกัยภาพของผูร่้วมวิจยัออกมาให้เต็มท่ี มีการจดักิจกรรมจ านวน 1 วนั คือ การร่วมคิดและ
วางแผนวิเคราะห์สภาพงาน  ระยะท่ี 2 การพฒันาแนวคิดเชิงวิชาการให้แก่ผูร่้วมวิจยั  มีการจดั
กิจกรรมจ านวน 1 วนั คือ  การถ่ายทอดแนวคิดในบทท่ี 2ให้ผูร่้วมวิจัย และระยะท่ี 3การสรุป
ร่วมกนัระหว่างผูว้ิจยัและผูร่้วมวิจยั  มีการจดักิจกรรมจ านวน 2 วนั โดยในวนัแรก คือการจดัท า
แผนปฏิบติัการ (action plan) และการก าหนดเทคนิคและเคร่ืองมือการวิจยัท่ีใชใ้นการสังเกตผล  
วนัท่ีสอง คือ การสะทอ้นผลการด าเนินกิจกรรม โดยทั้ง  3 ระยะ มีการด าเนินการในเดือน มิถุนายน 
2559  การด าเนินงานขั้นตอนการวางแผน สรุปไดด้งัตาราง 
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ตารางที่ 4.4 การด าเนินงานขั้นตอนการวางแผน(Planning) 
วนั/เดือน/ปี ช่ือระยะ กิจกรรม วตัถุประสงค ์ สภาพท่ีคาดหวงั หลกัการท่ียดึถือ 
21 มิ.ย. 59 
ศพด.ต.
หนองแวง 
 

ระยะท่ี 1 การ
ดึงศกัยภาพ
ของผูร่้วมวิจยั
ออกมาให้
เตม็ท่ี  

การร่วมคิดและ
วางแผน  

วิเคราะห์และก าหนด
ประเดน็สภาพของ
งาน 

ผูร่้วมวิจัยมีข้อมูล “สภาพท่ี
เคยเป็นมา”  “ สภาพปัจจุบนั” 
“ สภาพปัญหา”  “สภาพท่ี
คาดหวงัจากการแก้ปัญหา”  
“ทางเลือกท่ีหลากหลายเพื่อ
การแก้ปัญหา” และ “การ
เ ลื อ ก ท า ง เ ลื อ ก เ พื่ อ ก า ร
แกปั้ญหา” 

“ดึงศกัยภาพจากภายในหรือให้มีการระเบิดจาก
ภายใน (inside-out) ก่อน...”  “ตระหนกัในศกัยภาพ 
ความเช่ียวชาญ และการเป็นผูมี้ส่วนได้เสียจาก
ภายในชุมชนเอง”  และ“แนวคิดใหม่ในการพฒันา
นั้น เช่ือว่าในวฒันธรรมชุมชนนั้น ไม่ว่างเปล่า ใน
นั้ นบรรจุด้วยพลังความสามารถ พลังภูมิปัญญา 
และพลงัสร้างสรรคท่ี์จะแกปั้ญหาชุมชน”  และ 
“…ให้โอกาสแก่ชุมชนท่ีจะเสนอแนวทางการ
แกปั้ญหานั้นดว้ยตนเองอยา่งเตม็ท่ี …” 

23 มิ.ย. 59 
ศพด.ต.
หนองแวง 

ระยะท่ี 2 การ
พฒันาแนวคิด
เชิงวิชาการ
ใหแ้ก่ผูร่้วม
วิจยั  

การถ่ายทอด
แนวคิดในบทท่ี 
2 ใหผู้ร่้วมวิจยั 

1) เพื่อใหผู้ร่้วมวิจยั
ไดรั้บรู้และเขา้ใจถึง
แนวทางการแกปั้ญหา
ในเชิงทฤษฎี 
2) เพื่อช่วยใหผู้ร่้วม
วิจยัตดัสินใจและมอง
ภาพไดช้ดัเจนข้ึน   

ผู ้ ร่ ว ม วิ จั ย มี ค ว า ม เ ข้ า ใ จ
แนวทางในการแกปั้ญหาและ
สามารถ ท่ีจะตัด สินใจหา
วิธีการแกปั้ญหาโดยใชข้อ้มูล
ท่ีมีอยูไ่ด ้

ทฤษฎี “..ช่วยช้ีน าการตดัสินใจ ช่วยให้มองภาพ
องค์ก า รได้ชัด เ จน ข้ึน  ช่ ว ย ให้ต ระหนัก ถึ ง
สภาพแวดล้อมขององค์การ ช่วยเป็นแหล่งของ
ความคิดใหม่ ช่วยก าหนดกรอบของปรากฏการณ์ท่ี
มี ค ว า มสั ม พัน ธ์ กั น  ช่ ว ย จ า แ น ก แ ย ก แ ย ะ
ปรากฏการณ์ ช่วยสร้างส่ิงใหม่ๆ ช่วยท านาย
ปรากฏการณ์” 
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ตารางที่ 4.4 การด าเนินงานขั้นตอนการวางแผน(Planning)(ต่อ) 
วนั/เดือน/ปี ช่ือระยะ กิจกรรม วตัถุประสงค ์ สภาพท่ีคาดหวงั หลกัการท่ียดึถือ 
26 มิ.ย. 59 
ศพด.ต.
หนองแวง 
 
 
 
 
 

30 มิ.ย.59 
 ศพด.ต.
หนองแวง 
 
 

ระยะท่ี 3 การ
สรุปร่วมกนั
ระหวา่งผูว้ิจยั
และผูร่้วมวจิยั   

1)การจดัท า
แผนปฏิบติัการ 
(action plan) 
และการก าหนด
เทคนิคและ
เคร่ืองมือการ
วิจยั 
 
 
2)การสะทอ้น
ผลการด าเนิน
กิจกรรม 

1) แบ่งกลุ่มการ
ท างานและจดัท า
แผนปฏิบติัการท่ีจะ
ใชเ้ป็นแนวทางใน
การพฒันางาน 
2) จดัท าเคร่ืองมือท่ี
ใชใ้นการวิจยั 
 
1) ถอดบทเรียนท่ีได้
จากการปฏิบติั
กิจกรรมร่วมกนั 

มีการแบ่งกลุ่มการท างาน
พร้อมกับมีแผนปฏิบติัการท่ี
ชัด เจน และมีการก าหนด
เคร่ืองมือส าหรับงานวิจยัคร้ัง
น้ี 
 
 
 
มีการร่วมกนัท ากิจกรรมถอด
บทเรียนจากการด าเนินงาน 

แนวคิดท่ีว่า  “…ให้โอกาสแก่ชุมชนท่ีจะเสนอ
แนวทางการแกปั้ญหานั้นดว้ยตนเองอย่างเต็มท่ี 
จากนั้นนักพฒันาก็เสนอเทคโนโลยีอ่ืนๆ ท่ีอยู่
นอกเหนือประสบการณ์ ความรับรู้ของชุมชนเขา้
สู่วงสนทนาดว้ย ในระยะแรกๆ ใหเ้สนอแบบง่าย 
ๆ แต่จะไม่สรุปวา่แบบนั้นแบบน้ีเท่านั้นท่ีจะช่วย
แก้ปัญหาให้ ชุมชน จะปล่อยให้ ชุมชนคิด
เปรียบเทียบทางเลือกต่างๆ ดว้ยตนเอง และยงัไม่
กล่าวพาดพิงถึงเทคโนโลยีอ่ืนๆ ให้มากกว่านั้น 
จนกว่าจะมีการถามไถ่เพิ่มเติม ซ่ึงนักพัฒนา
จะต้องคอยให้ขอ้มูลอยู่เป็นระยะๆ  เม่ือเสนอ
ขอ้มูลเปรียบเทียบให้อย่างเต็มท่ีแลว้ ก็ปล่อยให้
ชุมชนเป็นผูต้ดัสินใจเลือกเทคโนโยลีท่ีเห็นว่า
เหมาะสมกบัตนเองมากท่ีสุดมาชุดหน่ึง…” 
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 ระยะท่ี 1 การดึงศกัยภาพของผูร่้วมวิจยัออกมาใหเ้ตม็ท่ี มีการด าเนินงาน 1 กิจกรรม คือ 
การร่วมคิดและวางแผน โดยจดัประชุมข้ึนในวนัท่ี  21  มิถุนายน 2559  เวลา 9.00 น. ณ หอ้งประชุม
องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองแวง มีวตัถุประสงคเ์พื่อร่วมกนัวิเคราะห์สภาพงานของศูนยพ์ฒันา
เด็กเล็กต าบลหนองแวง โดยในวนัแรกเป็นผูว้ิจยัไดเ้ปิดโอกาสให้ผูร่้วมวิจยัไดร่้วมกนัวิเคราะห์
สภาพงานของศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ท่ีตอ้งการพฒันาหรือตอ้งการเปล่ียนแปลง เพื่อระบุ  “สภาพท่ีเคย
เป็นมา”  “สภาพในปัจจุบนั” “สภาพปัญหาท่ีส าคญั” “สภาพท่ีคาดหวงัจากการแกปั้ญหา” 
“ทางเลือกท่ีหลากหลายเพื่อการแกปั้ญหา” “การประเมินและเลือกทางเลือกเพื่อปฏิบติัการ
แกปั้ญหา” ซ่ึงกิจกรรมน้ียึดแนวคิดและหลกัการ “ดึงศกัยภาพจากภายในหรือให้มีการระเบิดจาก
ภายใน (inside-out) ก่อน แลว้เสริมดว้ยศกัยภาพจากภายนอก (outside-in)” และตามหลกัการท่ีว่า 
“ตระหนกัในศกัยภาพ ความเช่ียวชาญ และการเป็นผูมี้ส่วนไดเ้สียจากภายในชุมชนเอง” และตาม
ความเช่ือท่ีว่า “แนวคิดใหม่ในการพฒันานั้น เช่ือว่าในวฒันธรรมชุมชนนั้น ไม่ว่างเปล่า ในนั้น
บรรจุดว้ยพลงัความสามารถ พลงัภูมิปัญญา และพลงัสร้างสรรคท่ี์จะแกปั้ญหาชุมชน”  และ “…ให้
โอกาสแก่ชุมชนท่ีจะเสนอแนวทางการแกปั้ญหานั้นดว้ยตนเองอยา่งเตม็ท่ี…” 

 โดยผูว้ิจยัไดใ้ห้ผูร่้วมวิจยัแสดงความคิดเห็น ทศันะของแต่ละคน ซ่ึงสับสนจนจบัไม่ได้
ศพัทเ์พราะผูร่้วมวิจยัเองก็ไม่รู้จะเร่ิมตน้อย่างไร จนผ่านไประยะหน่ึง มีผูร่้วมวิจยัท่านหน่ึงได ้ยืน
ข้ึนแลว้กล่าววา่ 
  “ถา้ดูตามเอกสารเขาว่าให้วิเคราะห์งานหา “สภาพท่ีเคยเป็นมา” “สภาพในปัจจุบนั” 
“สภาพปัญหาท่ีส าคญั” “สภาพท่ีคาดหวงัจากการแกปั้ญหา” “ทางเลือกท่ีหลากหลายเพื่อการ
แกปั้ญหา” “การประเมินและเลือกทางเลือกเพื่อปฏิบติัการแกปั้ญหา” เรายดึหวัขอ้ตามน้ีแลว้ค่อย
ไล่ๆไป ดีไหมครับ” 

( ธนชั  โคตะนนัท,์ 21  มิถุนายน 2559  ) 
  “ถา้วา่จัง่ซั้น เฮากะตอ้งเร่ิมตั้งแต่ประวติัศูนยเ์ด็กแล่ว จัง่สิเขา้หวัขอ้แรกท่ีว่า “สภาพท่ี
เคยเป็นมา”  

(ถา้อยา่งนั้นกต็อ้งเร่ิมตั้งแต่ประวติัศูนยเ์ดก็ถึงจะเขา้หวัขอ้แรก “สภาพท่ีเคยเป็นมา”) 
( ลดัดาวรรณ์  โฟฟมู, 21  มิถุนายน 2559  ) 

 
เม่ือหาขอ้สรุปไดแ้ลว้ทุกคนต่างก็พดูคุยกนั โดยประวติัการก่อตั้งศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็นั้นได้

ให้ นางยุรี  วุฒพนัธ์ เป็นคนอธิบายเพราะเป็นครูผูดู้แลเด็ก ท่ีอยู่มาตั้งแต่สมยัเร่ิมแรกก่อตั้งศูนย์
ใหม่ๆ เป็นผู ้ให้ข้อมูล โดยมีนายค าพันธ์ โฟฟูม ได้ร่วมให้ข้อมูลด้วยเพราะเป็นประธาน
กรรมการบริหารสภาต าบลหนองแวง( องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองแวง ในปัจจุบนั) และอยูใ่น
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สมยัท่ีมีการเร่ิมมีการเปิดเรียนใหม่ๆ หลงัจากนั้นก็มีความเห็นเพิ่มเติมของผูร่้วมวิจยัว่า ควรเพิ่ม
ประวติัของหมู่บา้นหนองแวง และองคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองแวง ดว้ยเพราะเก่ียวขอ้งกบั
ความเป็นมาของศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ซ่ึงต่างเห็นชอบ โดยผูร่้วมวิจยัท่ีเป็นคนบา้นหนองแวง ต่างให้
ขอ้มูล ส่วนขอ้มูลประวติัองคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองแวง ไดใ้หอ้ดีตประธานกรรมการบริหาร
สภาต าบลหนองแวง สมยัก่อตั้งแรกๆ  คือนายค าพนัธ์  โฟฟูม เป็นผูใ้ห้ขอ้มูล โดยไดม้อบหมายให้
นางพวงเพชร  พนัธ์ชมพ ูและนางนิตยา  หารันดา  เป็นคนจดรายละเอียด (ซ่ึงใชว้ิธีการบนัทึกเสียง
โดยโทรศพัทมื์อถือ) ซ่ึงผูว้ิจยัเองไดแ้จกเอกสารขอ้มูลเก่ียวกบัประวติัหมู่บา้นหนองแวง  ประวติั
องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองแวง  และประวติัศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กต าบลหนองแวงในส่วนท่ีมี
ขอ้มูลอยูท่ี่กองการศึกษา ซ่ึงจากการวิเคราะห์และช่วยกนัสรุปไดข้อ้มูลดงัน้ี 

 ประวตัิหมู่บ้านหนองแวง 
       บา้นหนองแวง เดิมข้ึนอยู่กบัต าบลบา้นโตน้ อ าเภอเมือง จงัหวดัขอนแก่น เป็นป่ารก

ไม่มีผูใ้ดครอบครองหรืออาศยัอยู่เป็นท่ีสาธารณประโยชน์ของต าบลบา้นโตน้  เป็นเพียงเส้นทาง
หน่ึงท่ีใช้ในการคมนาคม และพกัแรมในระหว่างการเดินทางไปติดต่อคา้ขายสินคา้ของพ่อคา้
ระหว่างหัวเมืองต่างๆ และหมู่บา้น  เม่ือปี พ.ศ. 2423 คุณตาชยักุมาร คุณยายอั้ว  เพชรฤาชยั  พร้อม
ดว้ยลูกหลานไดอ้พยพมากจากบา้นดอนบม ต าบลพระลบั อ าเภอเมือง จงัหวดัขอนแก่น เป็นผูม้า
บุกเบิกสร้างหมู่บา้นข้ึนท่ีเด่ินศาลาวดั (เหล่าผูใ้หญ่แกว้ปัจจุบนัเป็นท่ีตั้งประปาหมู่บา้นขององคก์าร
บริหารส่วนต าบลหนองแวง) ท่ีแห่งน้ีเดิมเป็นสถานท่ีท่ีศกัด์ิสิทธ์ิมากและมีพระท่านท่านหน่ึงร่วม
บุกเบิกสร้างหมู่บา้น โดยตั้งช่ือว่า บา้นหนองแวง ตามลกัษณะภูมิประเทศของหมู่บา้นท่ีมีหนองน ้ า
เก่าแก่และมีความส าคญัหนองหน่ึง และมีตน้แวงข้ึนอยูอ่ยา่งหนาแน่น โดยผูน้ าหมู่บา้นคนแรก คือ
นายชยักุมาร เพชรรือชา  เป็นผูน้ าประมาณ พ.ศ. 2428 คนท่ีสอง คือ นายมีเดช  เป็นผูน้ าคนต่อมา 
ไดต้กชา้งตายขณะท่ีลงไปวดัระดบัความลึกของหนองแวง จากนั้นก็มีการพฒันาและมีลูกมีหลาน
เพิ่มมากข้ึนตามล าดบัและขยายออกเป็นหมู่บา้นต่างๆ ในกาลต่อมาตระกลูของคุณตาขนุศรี(ตาแสง)
คุณยายหนา(เหงา)  พรมเจริญ ก็ได้อพยพจากบา้นโพธ์ิขุมดินหมู่ท่ี 5 ต าบลพระบุ อ าเภอเมือง 
จงัหวดัขอนแก่น มาสร้างวดัสว่างแวงฮีข้ึน ร่วมกบัตระกูลเพชรฤาชยั พร้อมดว้ยลูกหลานทั้งสอง
ตระกูล อยูท่ี่เด่ินศาลา (เหล่าผูใ้หญ่แกว้) พร้อมไดต้ั้งโรงเรียนข้ึนท่ีวดัสว่างหนองแวงฮี โดยเปิดท า
การสอนระดบัเตรียมชั้นประถม 2 ปี แลว้ท่านหลวงปู่ปลดัหลา้ พรหมฺโซโต และพ่อพระครูจารย์
พนั ดีราษฎร์วิเศษ ซ่ึงด ารงต าแหน่งเป็นเจา้คณะหมวดปกครองสงฆ(์ในขณะนั้น) ก็ท าการยา้ยวดัมา
สร้างท่ีอยู่ในปัจจุบนั พร้อมท าการก่อสร้างโบสถ์ดว้ยอิฐมอน โดยมีพระครูจารยพ์นัเป็นหัวหน้า
กลุ่มก่อสร้าง ในขณะนั้นพระท่ีบวชอยู่ไดร่้วมก่อสร้าง ไดแ้ก่ พระหนูเทศ ภกัดีปัญญา พระหนูด า 
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พระหวด พระสี พระชาลี จนส าเร็จสามารถประกอบศาสนกิจของสงฆไ์ด ้ในปี 2528 คุณยายหลา้
เหลือง คุณพ่อจารยเ์พียว  ศิลปะชยัวงศ ์ พร้อมดว้ยคณาญาติลูกหลาน และชาวบา้นผูมี้จิตเป็นกุศล
ท าการปรับปรุงสร้างศาลาการเปรียญและอุโบสถหลงัใหม่ข้ึน ในสมยัพระครูสารกิจจาธร เป็นเจา้
อาวาสวดัสว่างแวงฮี   ปัจจุบนัประชากรส่วนใหญ่ของต าบลหนองแวงประกอบอาชีพทางการ
เกษตรเป็นอาชีพหลกั รองลงมา คือรับจา้งในโรงงานอุตสาหกรรมเน่ืองจากสภาพแวดลอ้มอ านวย
พื้นท่ีอยูห่่างจากจงัหวดัขอนแก่นประมาณ  20  กิโลเมตร การคมนาคมเขา้สู่จงัหวดัขอนแก่นสะดวก 
ผวิจราจรสภาพเป็นถนนลาดยาง ท าใหส้ะดวกต่อการเดินทางไปกลบั  

   ประวัติองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง 
ต าบลหนองแวง ไดรั้บการจดัตั้งตามกฎหมายลกัษณะปกครองทอ้งท่ี พ.ศ. 2457 

และเม่ือ พ.ศ.2521 โดยแยกจากต าบลบา้นโตน้ ไดรั้บการจดัตั้งเป็นสภาต าบลหนองแวง มีประธาน
กรรมการบริหารสภาต าบลหนองแวง คนแรกคือ นายทองขนั  โปร่งจิตร  สมยัต่อมาคือนายค าพนัธ์  
โฟฟมู และไดย้กฐานะเป็นองคก์ารบริหารส่วนต าบลตามประกาศกระทรวงมหาดไทยและประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา ฉบบัประกาศทัว่ไป เล่ม 003 ตอนพิเศษ 52 ง. ลงวนัท่ี 25 ธนัวาคม 2539 มีผล
บงัคบัตั้งแต่วนัท่ี 23 กุมภาพนัธ์ 2540 มีพื้นท่ีเป็นท่ีราบสลบักบัทุ่งนา กวา้งใหญ่ ดินส่วนใหญ่เป็น
ดินร่วนปนทราย เหมาะแก่การเกษตร  มีพื้นท่ี 3,000 ไร่ หรือ 48.00 ตร.กม.  ทิศเหนือ ติดกบั ต.บา้น
หวา้ และ ต าบลดอนชา้ง อ าเภอเมือง จงัหวดัขอนแก่น  ทิศใต ้ติดกบั ต าบลบา้นโตน้ อ าเภอเมือง 
จงัหวดัขอนแก่น  ทิศตะวนัออก ติดกบั ต าบลท่าพระ  อ าเภอเมือง จงัหวดัขอนแก่น  ทิศตะวนัตก 
ติดกบั ต าบลพระยืน อ าเภอเมือง จงัหวดัขอนแก่น  รายไดไ้ม่รวมเงินอุดหนุน 21 ลา้นบาท นายก
องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองแวงคนปัจจุบนั(2559) คือ นายนิพนธ์ โลหะรัตนากร  ประธานสภา
องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองแวง คือ นายบวัลา วิรักษา 

 เม่ือจบท่ีประวติัองคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองแวง  ผูว้ิจยัและผูร่้วมวิจยัไดรั้บประทาน
อาหารร่วมกนัโดยแต่ละคนไดต้กลงกนัก่อนหน้าน้ีแลว้ว่าห่อขา้วมากินร่วมกนั จะไดไ้ม่รบกวน
งบประมาณผูว้ิจยัมากนกั  ผูว้ิจยัจึงจดัหาวสัดุ อุปกรณ์ส าหรับท าส้มต ามาให้โดยผูร่้วมวิจยัอาสาต า
ใหก้นักิน สร้างความคร้ืนเครงและสนุกสนานเป็นอยา่งยิง่ ซ่ึงระหวา่งรับประทานอาหารกมี็เสียงพดู
คุยเก่ียวกบัส่ิงท่ีผูร่้วมวิจยัไดรั้บรู้วา่ 

 “เกิดมาจนปานน้ี ก็เพิ่งจะรู้ประวติับา้นตวัเองน่ีล่ะ  อยากให้ท าหลายๆเล่มเอาไปไวศ้าลา
กลางบา้น ไวใ้หลู้กหลานไดอ่้าน” 

(ประยงค ์ กระแสเทพ, 21  มิถุนายน 2559  ) 
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 “กะขอเท่ิงเล่ม เอาไปให้ผูน้ าเฮาท าเพิ่มหลายๆ เล่มเอาไปไวศ้าลากลางบา้นแหน่ ไวว้ดั
แหน่ ถา้สิดีขอ้ยว่า ให้ผูน้ าเฮาจดัปะชุมกนัคือคุณต่ายพาเฮาเฮ็ดสืบประวติัอย่างอ่ืนน า ปะหวดัวดั
หนองแวง  ปะหวดัดอนปู่ ตา ประวติับุญปะเพณี... ลูกหลานในอนาคตสิไดรู้้ความเป็นมาละกะเห็น
ความส าคญัสืบทอดต่อไป” 

 (ก็ขอทั้งเล่ม เอาไปให้ผูน้ าท าเพิ่มหลายๆเล่ม เอาไปไวศ้าลากลางบา้น ไวว้ดั ถา้จะดี ให้
ผูน้ าจดัประชุมคือคุณต่ายพาท าสืบประวติัอย่างอ่ืนด้วย ประวติัวดัหนองแวง ประวติัดอนปู่ ตา 
ประวติับุญประเพณี...ลูกหลานในอนาคตจะไดรู้้ความเป็นมาและเห็นความส าคญัสืบต่ไป) 

(ทองฮู ้ คนบุญ, 21  มิถุนายน 2559  ) 
 
จากการสนทนาท าให้รับรู้ไดว้่าผูร่้วมวิจยัเร่ิมให้ความสนใจในชุมชนของตนเองมากข้ึน

มองไปสู่ส่ิงท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตและคิดเผื่อลูกหลานด้วย และค่อยๆซึมซับทักษะและ
กระบวนการวิจยัเขา้ไปในตวัเองจะเห็นไดจ้ากท่ีอยากให้มีการจดัประชุมเพื่อหาขอ้มูลชุมชนท่ี
ตอ้งการนัน่เอง  เม่ือการรับประทานอาหารส้ินสุดลง ก็พากนัมากล่าวถึงประวติัศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก
ต าบลหนองแวง โดยผูร่้วมวิจยัไดเ้ชิญให้ครูผูดู้แลเด็ก คือนางยุรี วุฒพนัธ์ ไดเ้ล่าถึงสภาพการ
ด าเนินงานในอดีต สภาพงานปัจจุบนั และปัญหาของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก เพราะเป็นผูท่ี้อยู่กบัศูนย์
พฒันาเด็กเลก็มาตั้งแต่สมยับุกเบิก และให้นางจนัทร์นภาเพญ็  ทินราช ผูอ้  านวยการกองการศึกษา 
รักษาการในต าแหน่ง หวัหนา้ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ไดก้ล่าวถึงสภาพงานปัจจุบนั ผลการประเมินและ
ปัญหาของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก ให้ผูร่้วมวิจยัไดท้ราบ โดยให้นางนิตยา  หารันดาและนางสาวพวง
เพชร  พนัธ์ชมพ ู เป็นผูจ้ดประเดน็ส าคญัๆ โดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

  ประวตัิศูนย์พฒันาเด็กเลก็ต าบลหนองแวง 
  ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กต าบลหนองแวง  จดัตั้งข้ึนเม่ือวนัท่ี 10 กรกฎาคม  2538 สังกัด

กรมการพฒันาชุมชน โดยไดมี้การประชาสัมพนัธ์ใหห้มู่บา้นต่างๆ ทราบว่ามีการจดัตั้งศูนยเ์ด็กเลก็ 
และมีช่ือในขณะนั้นว่า  “ศูนยเ์ด็กเลก็บา้นหนองแวง”  มีผูป้กครองท่ีสนใจส่งลูกหลานเขา้เรียนเป็น
จ านวนมาก ท าให้มีนักเรียนในปีแรกมากถึง 103  คน มีผูดู้แลเด็ก 3 คน คือนางยุรี วุฒพนัธ์ นาง
นิตยา  หารันดา  และนางชญัญานุช  ผวิราม  มีการแต่งตั้งประธานศูนยเ์ด็กเลก็คนแรก คือ นายสมยั  
หินวิเศษ โดยศูนยเ์ด็กเล็กบา้นหนองแวงจะมีนักพฒันากร สังกดังานพฒันาชุมชนอ าเภอพระยืน 
คอยดูแลและใหค้  าแนะน าในการจดัการศึกษาร่วมกบัการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมโดยเจา้อาวาส
ของวดัสว่างแวงฮี ส าหรับการก่อตั้งศูนยเ์ด็กเล็กในปี พ.ศ. 2538 ท าการจดัตั้งศูนยเ์ด็กเลก็โดยใช้
พื้นท่ีและศาลาวดัสว่างแวงฮีเป็นศูนยเ์ด็กเลก็ชัว่คราวในการจดัการเรียนการสอน  โดยไดรั้บความ
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อนุเคราะห์และการสนับสนุนจากพระครูสารกิจจาทร  เจ้าอาวาสวดัสว่างแวงฮี เขตพื้นท่ีการ
ให้บริการการศึกษา มี  4 หมู่บา้น ไดแ้ก่ บา้นหนองแวง หมู่ท่ี 1 และหมู่ท่ี 7 , บา้นโนนตุ่น หมู่ท่ี 4 
และบา้นหนองจิก หมู่ท่ี 5  
  พ.ศ. 2539  กรมพฒันาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ไดป้ระสานโครงการก่อสร้าง
อาคารศูนยเ์ด็กเลก็กบัสภาต าบลหนองแวง  โดยใชง้บประมาณของสภาต าบลหนองแวงและท าการ
ก่อสร้างอาคารใหม่ในเขตพื้นท่ีของสภาต าบลหนองแวง(ปัจจุบนัเป็น องคก์ารบริหารส่วนต าบล
หนองแวง)  โดยใชง้บประมาณของสภาต าบลหนองแวงท าการก่อสร้างเดือนกุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2539  
แลว้เสร็จเม่ือวนัท่ี 1 สิงหาคม 2539 ใชเ้วลาก่อสร้างประมาณ  6 เดือน เป็นอาคาร 2 หลงั แยกออก
จากกนั อาคารแรกเป็นอาคารโล่งกวา้ง 8 เมตร  ยาว  16 เมตร ส าหรับใชใ้นการจดัการเรียนการสอน   
อาคารอีกหลงั กวา้งขนาด 3 เมตร  ยาว 16 เมตร แบ่งเป็น 4 หอ้ง  หอ้งแรกเป็นหอ้งเก็บของ หอ้งท่ี 2 
เป็นหอ้งอาบน ้ า  หอ้งท่ี 3 เป็นหอ้งส้วมซ่ึงแยกเป็นหอ้งยอ่ยอีกมีจ านวน 4 หอ้ง โถส้วมเป็นแบบคอ
ห่านและเป็นแบบของผูใ้หญ่  หอ้งท่ี 4 เป็นหอ้งครัว ใชง้บประมาณก่อสร้างทั้งส้ิน  570,753  บาท 
แต่ยงัสงักดักรมการพฒันาชุมชนอยู ่  
  1 ตุลาคม พ.ศ. 2540  กรมการพฒันาชุมชนไดถ่้ายโอนศูนยเ์ด็กเลก็บา้นหนองแวง ให้
มาอยูใ่นสังกดัของสภาต าบลหนองแวง โดยถ่ายโอนทั้งทรัพยสิ์นคือ อาคารเรียน  บุคลากรพร้อม
ค่าตอบแทนของบุคลากร ใหก้บัสภาต าบลหนองแวงดูแลและบริหารจดัการ 
  พ.ศ. 2542 สภาต าบลหนองแวง ไดต้ั้งงบประมาณในการปรับปรุงศูนยเ์ด็กเลก็โดยท า
หลงัคาโครงเหลก็มุงกระเบ้ืองเช่ือมตรงกลางระหว่างอาคารทั้ง 2 หลงั พร้อมเทพื้นคอนกรีตเสริม
เหลก็ ขนาดกวา้ง  6 เมตร ยาว  16 เมตร เพื่อใชเ้ป็นโรงอาหารและท่ีเล่นในร่มส าหรับเด็ก แต่ในปีน้ี
จ านวนนกัเรียนเร่ิมลดลงอยา่งมาก ซ่ึงจะเหลือนกัเรียนอยูป่ระมาณ 40-50 คน ก็เน่ืองจากว่าต าบล
หนองแวงมีการสร้างถนนลาดยางเขา้สู่ตวัเมืองและมีรถโดยสารรับจา้งมาให้บริการรับส่งคนเขา้สู่
เมืองขอนแก่น ท าใหผู้ป้กครองส่งลูกหลานเขา้ไปเรียนในเมืองกนัมากข้ึนและอีกส่วนหน่ึงเน่ืองจาก
เร่ิมมีการคุมก าเนิดและจ ากดัการมีลูกของคนในชุมชนมากข้ึนท าใหจ้  านวนเดก็ลดลง 
  พ.ศ. 2544  องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองแวง ซ่ึงไดรั้บการยกฐานะจากสภาต าบล
หนองแวง  เป็นองคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองแวง แลว้   
  พ.ศ. 2547  นางชญัญานุช  ผวิรามไดล้าออก ท าใหมี้ผูดู้แลเด็กจ านวน  2 คน องคก์าร
บริหารส่วนต าบลหนองแวง จึงจา้งพนกังานจา้งในต าแหน่ง แม่บา้น จ านวน  1 คนให้มีหนา้ท่ีท า
ความสะอาด และช่วยดูแลเดก็  คือนางพวงเพชร  สิทธิไกรพงษ ์แต่กไ็ดล้าออกเม่ือส้ินปี 
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  พ.ศ. 2548  มีการบรรจุขา้ราชการ สังกดัส่วนการศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 
ต าแหน่งนักวิชาการศึกษา คือนางสาวจนัทร์นภาเพญ็  ปล้ืมใจ  เขา้มาท าหน้าท่ีในการดูแล ก ากบั
และบริหารจดัการศึกษาศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ 
  พ.ศ. 2549  มีการเปล่ียนช่ือจาก “ศูนยเ์ดก็เลก็บา้นหนองแวง”  มาเป็น “ศูนยพ์ฒันาเด็ก
เลก็ต าบลหนองแวง” ภายใตก้ารดูแลของส่วนการศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม องคก์ารบริหารส่วน
ต าบลหนองแวง  และมีการประกาศรับพนกังาน ในต าแหน่ง ผูดู้แลเด็ก เพิ่มจ านวน 1 คน ซ่ึงผูส้อบ
ไดคื้อ นางพวงเพชร สิทธิไกรพงษ ์(ปัจจุบนัเป็น นางสาวพวงเพชร พนัธ์ชมพ)ู  
  พ.ศ. 2550  มีการปรับปรุงอาคารเรียน โดยการปูกระเบ้ืองหอ้งเรียน และกั้นหอ้งเรียน
แบ่งออกเป็น 2 หอ้งเรียน ส าหรับนกัเรียนอาย ุ3 ขวบ และนกัเรียนอายุ 4 ขวบ หอ้งเรียนมีการติดตั้ง
มุง้ลวดและเหล็กดัดของประตูและหน้าต่าง  ปรับปรุงห้องเก็บของโดยการปูกระเบ้ืองและใส่
เหล็กดัดหน้าต่าง และในปีน้ียงัได้รับงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ินจ านวน 
400,000 บาท เพื่อจดัซ้ือเคร่ืองเล่นสนาม จึงมีการร้ือเคร่ืองเล่นสนามเดิมท่ีเป็นเหลก็ทั้งหมดท้ิง และ
จดัซ้ือเคร่ืองเล่นสนามท่ีท าจากไฟเบอร์กลาส ซ่ึงมีความปลอดภยัส าหรับผูเ้ล่นมากยิ่งข้ึน อีกทั้งมี
สีสันสวยงาม และมีรูปร่างดึงดูดผูเ้รียน โดยประกอบดว้ย อุโมงคห์มี  อุโมงคย์รีาฟ  สไลเดอร์แมว  
บา้นคุณหนูจ าลอง  บา้นเรือ  โยกเยกปลาวาฬ  และมีการยกเลิกการเก็บค่าเล่าเรียนจากผูป้กครองซ่ึง
เคยเก็บเดือนละ 50 บาท ส าหรับจดัซ้ือแป้ง สบู่ ยาสีฟัน น ้ ายาถูพื้น น ้ ายาลา้งห้องน ้ าและอ่ืนๆ เป็น
องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองแวงจดัซ้ือให้ทั้งหมด  รวมถึง อาหารกลางวนั  อาหารเสริม(นม) 
วสัดุอุปกรณ์การเรียนการสอน นกัเรียนเรียนฟรี 
  พ.ศ. 2551 ในเดือนเมษายน พ.ศ. 2551 ยงัมีการส ารวจความตอ้งการส่งบุตรหลานเขา้
เรียนในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กใน 4 หมู่บา้นของต าบลหนองแวง คือบา้นหนองหญา้ขา้วนก หมู่ท่ี 3 
และหมู่ท่ี 6 บา้นหนองโพธ์ิ หมู่ท่ี 2 และหมู่ท่ี 8  ซ่ึงมีผูท่ี้แสดงความประสงคม์ากถึง  43 คน 
นอกจากน้ีศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กต าบลหนองแวง ยงัเขา้ประกวดโครงการศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กดีเด่น 
สังกดั องคก์ารบริหารส่วนต าบล ขนาดกลาง  และไดรั้บรางวลัรองชนะเลิศอนัดบั 2 ไดเ้งินรางวลั 
จ านวน  150,000 บาท ซ่ึงเป็นเงินท่ีให้ศูนย์พฒันาเด็กเล็กน ามาใช้ในการบริหารจัดการศึกษา
โดยเฉพาะ  ซ่ึงก็น ามาใชใ้นการจดัซ้ือส่ือการเรียนการสอน ครุภณัฑ์โต๊ะ เกา้อ้ี ชั้นเก็บส่ือ ส่ิงของ 
ซ่ึงท าใหห้อ้งเรียนดูเป็นสดัส่วนและสวยงามข้ึน  และยงัแบ่งจดัซ้ือชุดส าหรับการแสดงไว ้จ านวน 4 
รายการๆละ  10 ตวั  และจา้งเหมาท าเวทีเหลก็  จ านวน  1 ชุด ประกอบดว้ย พื้นเวทีขนาดกวา้ 2.40 
เมตร ยาว 7.20 เมตร ความสูงของขาเวที 0.80 เมตร พร้อมแผน่ไมอ้ดั  ตาข่ายหลงัเวทีส าหรับติดป้าย
ขอ้ความ ขนาดความสูง 1.50 เมตร  ยาว 7.20 เมตร  ซ่ึงสามารถแยกเป็นช้ินประกอบหรือเก็บได ้ท า
ให้การจัดกิจกรรมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลหนองแวง มีความน่าสนใจและสร้างความ
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ประทบัใจไดม้ากข้ึน เพราะสามารถจดัการแสดงกลางแจง้และเด็กๆ มีเวทีท่ีใชแ้สดงความสามารถ
ไดอ้ยา่งเหมาะสม และยงัใหบ้ริการหน่วยงานอ่ืนๆ ยมืไปใชง้านไดอี้กดว้ย  
  พ.ศ. 2552 องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองแวง ตั้งงบประมาณส าหรับจา้งเหมา
บริการรถรับส่งนกัเรียนใน 4 หมู่บา้นท่ีท าการส ารวจเม่ือปี พ.ศ. 2551  อาคารเอนกประสงคแ์ละต่อ
เติมเร่ือยมา  จนไดอ้าคาร 2 หลงัเช่ือมกนั เป็นอาคารเรียน 1 หลงั  อาคารเอนกประสงค ์1 หลงั  เปิด
สอนระดบัเตรียมอนุบาล 3 ขวบ  และเตรียมอนุบาล 4 ขวบ  และขยายเขตพื้นท่ีบริการการศึกษาจน
ครบ  8 หมู่บา้นในต าบลหนองแวง ไดแ้ก่ บา้นหนองแวง หมู่ 1 และ หมู่ 7, บา้นหนองโพธ์ิ หมู่ 2
และหมู่ 8  , บา้นหนองหญา้ขา้วนก หมู่ 3และหมู่ 6  , บา้นโนนตุ่น หมู่ 4 และบา้นหนองจิกหมู่ 5  
และยงัให้บริการรับนักเรียนจากบา้นนิคม ต าบลดอนช้าง อ าเภอเมือง จงัหวดัขอนแก่น ซ่ึงเป็น
หมู่บา้นท่ีใกลก้บัศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ต าบลหนองแวง มากกว่าศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ต าบลดอนชา้ง ท า
ใหมี้จ านวนนกัเรียนทั้งส้ิน  92 คน  และมีการรับสมคัรพนกังานจา้ง ต าแหน่ง ผูดู้แลเด็กเพิ่มข้ึน อีก 
จ านวน 1 คน คือ นางอรวรรณ   ขุ่มดว้ง  ท าใหมี้ผูดู้แลเดก็ทั้งส้ิน จ านวน  4 คน 
  พ.ศ. 2553  ในเดือนกมุภาพนัธ์ องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองแวง มีนโยบายในการ
เบิกหกัผลกัดโอนงบประมาณในการบริหารจดัการบางส่วน ไดแ้ก่ อาหารกลางวนั  ค่าจา้งรถรับส่ง
นักเรียน  ค่าจดักิจกรรมโครงการ ให้แก่ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กในการบริหารจดัการงบประมาณดว้ย
ตนเอง ซ่ึงมีการแต่งตั้งปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองแวง คือ นางสาริศา  แผลงศาสตรา เป็น 
หวัหนา้ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็  นางสาวสมจิต  ภูพลอย หวัหนา้ส่วนการคลงั เป็น เจา้หนา้ท่ีการเงินศูนย์
พฒันาเด็กเล็ก  นางจนัทร์นภาเพ็ญ  ทินราช  หัวหน้าส่วนการศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม เป็น 
เจา้หนา้ท่ีพสัดุศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็  
  พ.ศ. 2554  กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ินใหอ้ตัราและการบรรจุแต่งตั้งขา้ราชการ 
ต าแหน่งครูผูดู้แลเด็ก แก่องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองแวง จ านวน 1 อตัรา  ซ่ึงผูส้อบไดแ้ละ
บรรจุเป็นขา้ราชการครู สังกดัองคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองแวง คนแรก คือ นางนิตยา หารันดา 
และมีการแต่งตั้งขา้ราชการปฏิบติัหนา้ท่ีในการบริหารงบประมาณศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ใหม่ โดยให้
รองปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองแวงคือ นางณัฐชา  บุญเมือง เป็นหัวหนา้ศูนยพ์ฒันาเด็ก
เล็ก, นางสาวสมจิต  ภูพลอย หัวหนา้ส่วนการคลงั เป็น เจา้หน้าท่ีการเงินศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก, นาง
จนัทร์นภาเพ็ญ  ทินราช  หัวหน้าส่วนการศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม เป็น เจา้หน้าท่ีพสัดุศูนย์
พฒันาเดก็เลก็ 
  พ.ศ. 2555  องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองแวง มีการปรับปรุงห้องอาบน ้ าโดยท า
เป็นรางน ้ าพร้อมเพิ่มจ านวนก๊อกน ้ าอีกจ านวน 20 ก๊อกส าหรับให้นักเรียนเปิดแปรงฟัน ปูพื้น
หอ้งน ้ าพร้อมเปล่ียนโถส้วมจากท่ีนัง่แบบคอห่านเป็นชกัโครกขนาดส าหรับเด็ก จ านวน 3 ห้อง อีก 
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1 ห้องคงสภาพเดิมส าหรับครูใช้ พร้อมปรับปรุงหลังคาโดยยกให้สูงข้ึนและปรับปรุงรางน ้ า
เน่ืองจากฤดูฝนหลงัคาเดิมน ้ าจะร่ัวลงมาสู่พื้น  พร้อมทั้งปูพื้นกระเบ้ืองโรงอาหาร ท าใหศู้นยพ์ฒันา
เด็กเล็กน่าอยู่มากยิ่งข้ึน ดูสะอาดสะอา้น เรียบร้อย  สวยงาม กวา้ง โล่งมากข้ึน ยงัคงเหลือเพียง
หอ้งครัวเท่านั้นท่ียงัไม่ไดปู้กระเบ้ือง  ปีน้ีมีการซ้ือเคร่ืองเล่นสนามเพิ่มข้ึน คือ สไลเดอร์แมว  สไล
เดอร์ชา้งนอ้ย  และมีการปรับปรุงสนามเด็กเล่น โดยท าร้ัวรอบสนามเด็กเล่นเพื่อป้องกนัรถท่ีจะเขา้
มาจอดไม่ใหจ้อดล ้าเขา้มาในบริเวณสนามเดก็เล่น และเป็นการจ ากดัอาณาเขตการเล่นของเดก็ท าให้
ครูสามารถดูแลเด็กไดง่้ายข้ึน   และมีการแต่งตั้งขา้ราชการปฏิบติัหนา้ท่ีในการบริหารงบประมาณ
ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ใหม่ โดยใหร้องปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองแวงคือ นางณฐัชา บุญเมือง 
เป็นหัวหน้าศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก, นางจนัทร์นภาเพญ็  ทินราช  หัวหน้าส่วนการศึกษา ศาสนาและ
วฒันธรรม เป็น เจ้าหน้าท่ีการเงินศูนย์พฒันาเด็กเล็ก, นางนิตยา หารันดา ครูผูดู้แลเด็ก เป็น 
เจา้หนา้ท่ีพสัดุศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็  
  พ.ศ. 2556  องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองแวง จดัซ้ือฟูกนอน  หมอน ผา้ห่มใหใ้หม่ 
จ านวน  80 ชุด รวมทั้งจดัซ้ือโทรทศัน์และเคร่ืองเล่นซีดีใหค้รบทั้งสองหอ้งเรียน จดัซ้ือเคร่ืองซกัผา้ 
จ านวน  1 เคร่ือง เพื่อซกัผา้ปูท่ีนอน เส้ือผา้ ซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ จ านวน 1 เคร่ือง ซ้ือเคร่ืองปร้ิน
เตอร์ จ านวน 1 เคร่ือง ส าหรับครูใชใ้นการพิมพแ์ผน  เตรียมส่ือการเรียนการสอน และกรมส่งเสริม
การปกครองทอ้งถ่ิน ไดใ้ห้อตัราครูผูดู้แลเด็ก จ านวน 1 อตัรา  ผูท่ี้สอบไดแ้ละบรรจุแต่งตั้งเป็น
ขา้ราชการครู คนท่ีสอง คือ นางยรีุ  วฒุพนัธ ์  
  พ.ศ. 2557 กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน ก าหนดอตัราครูผูดู้แลเด็กใหอี้ก จ านวน 
1 อตัรา  ผูส้อบไดคื้อ นางพิมพร์ดา  ขุ่มดว้ง(เดิมเป็นนางอรวรรณ  ขุ่มดว้ง และปัจจุบนัเป็น นางสาว
พิมพร์ดา  มูลไธสง) ท าให้มีขา้ราชการครู ของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กต าบลหนองแวง ทั้งส้ิน  3 คน  
และพนกังานจา้ง อีก 1 คน และมีการแต่งตั้งขา้ราชการปฏิบติัหนา้ท่ีในการบริหารงบประมาณศูนย์
พฒันาเด็กเล็กใหม่ โดยให้ นางจันทร์นภาเพ็ญ  ทินราช  หัวหน้าส่วนการศึกษา ศาสนาและ
วฒันธรรม  เป็นหัวหนา้ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็, นางยุรี วุฒพนัธ์ เป็น เจา้หนา้ท่ีการเ งินศูนยพ์ฒันาเด็ก
เลก็,  นางนิตยา  หารันดา ครูผูดู้แลเดก็ เป็น เจา้หนา้ท่ีพสัดุศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็  ในปีน้ีศูนยพ์ฒันาเดก็
เลก็ต าบลหนองแวง ไดเ้ขา้ประกวดโครงการศูนยเ์ด็กเลก็คุณภาพ ซ่ึงไดร้างวลัรองชนะเลิศอนัดบั 1 
ระดบัจงัหวดัขอนแก่น อีกดว้ย  และยงัเป็นสถานท่ีศึกษาดูงานของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กทั้งภายใน
อ าเภอพระยืนและต่างอ าเภอเก่ียวกับการบริหารจัดการงบประมาณทางการศึกษาและการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ส าหรับผูเ้รียน ซ่ึงสร้างช่ือเสียงใหก้บัศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็และองคก์ารบริหาร
ส่วนต าบลหนองแวงเป็นอยา่งมาก 
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  พ.ศ. 2558  จดัซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ให้อีกจ านวน  1 เคร่ือง พร้อมเคร่ืองปร้ินเตอร์ 
โดยในปีน้ี มีการตรวจประเมินภายนอก โดยส านกังานประเมินและรับรองมาตรฐานการศึกษา(สม
ศ.) ซ่ึงศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ทัว่ประเทศจะตอ้งไดรั้บการประเมินในรอบน้ี(พ.ศ. 2554-2558) ซ่ึงศูนย์
พฒันาเด็กเลก็ต าบลหนองแวง ไดรั้บการตรวจประเมินเม่ือวนัท่ี 28-29 กุมภาพนัธ์ และ 3 มีนาคม 
2558  ซ่ึงผลการประเมินโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัดี มีบางมาตรฐานท่ีผลการประเมินไม่ผา่นเกณฑ์
และตอ้งมีการปรับปรุง 
  ปัจจุบนัศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กต าบลหนองแวง สังกดักองการศึกษา(ยกฐานะจากส่วน
การศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม) องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง อ าเภอพระยืน  จงัหวดั
ขอนแก่น   มีขา้ราชการครูผูดู้แลเด็ก จ านวน 3 คน คือนางนิตยา  หารันดา, นางยุรี  วุฒพนัธ์, 
นางสาวพิมพร์ดา  มูลไธสง และพนกังานจา้งภารกิจ ต าแหน่ง ผูดู้แลเด็ก จ านวน 1 คน คือนางสาว
พวงเพชร  พนัธ์ชมพ ูมีนกัเรียนทั้งส้ิน จ านวน 75 คน  

  สภาพทีเ่คยเป็นมา 
  ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กต าบลหนองแวง ในช่วงก่อตั้ งใหม่ๆนั้น  อยู่ในความดูแลของ
พฒันาชุมชนอ าเภอพระยืน  รับนกัเรียนอายุ 3-4 ปี เขา้เตรียมความพร้อม มีผูป้กครองหมู่บา้นใกล้
กบัศูนยเ์ดก็เลก็เท่านั้นท่ีส่งลูกหลานเขา้เรียน  ซ่ึงในช่วงแรกๆ กเ็พื่อเป็นการแบ่งเบาภาระผูป้กครอง
ท่ีมีอาชีพเกษตรกร ท านา ท าไร่  ตอ้งออกจากบา้นแต่เชา้ไปนา ไปไร่ จึงน าบุตรหลานมาฝากเล้ียง 
ซ่ึงในช่วงแรกๆน้ีศูนยเ์ด็กเลก็มีการด าเนินงานในดา้นต่างๆ ในปี พ.ศ. 2538 – 2539 (ช่วงก่อตั้งศูนย์
เดก็เลก็) ดงัน้ี 
  1. ดา้นการบริหารจดัการ แรกๆท่ีเป็นศูนยเ์ด็กเลก็การบริหารจดัการอยูภ่ายใตห้นา้ท่ี
ของพฒันาชุมชนอ าเภอพระยนื ในการดูแลเร่ืองงบประมาณต่างๆ ทั้งซ้ือวสัดุการศึกษา ค่าตอบแทน
ผูดู้แลเดก็ การจดัสรรอตัราผูดู้แลเดก็ ศูนยเ์ดก็เลก็เองกมี็การขอรับบริจาคจากผูป้กครองเดือนละ  50  
บาทเพื่อเป็นค่าใชจ่้ายในการซ้ือแปรงสีฟัน แป้ง สบู่  น ้ ายาท าความสะอาดต่างๆ ซ่ึงค่อนขา้งล าบาก 
การจดักิจกรรมต่างๆ ก็ไม่ค่อยมีมากนกั เพราะพฒันาชุมชนดูแลหลายศูนยฯ์ ในเขตอ าเภอพระยืน  
และท่ีส าคญัศูนยเ์ด็กเลก็เองยงัอาศยัศาลาวดัหนองแวงเป็นสถานท่ีรับเล้ียงเด็กมากกว่าเป็นสถานท่ี
จดัการเรียนการสอน เน่ืองจากว่าในระยะแรกๆน่ีรับผูดู้แลเด็กท่ีจบชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  ในระยะ
ต่อๆมาค่อยพฒันามาเป็นวุฒิมธัยมศึกษาปีท่ี 6 ส่วนคนท่ีจบชั้นประถมศึกษามีการผลกัดนัใหศึ้กษา
ต่อของการศึกษานอกโรงเรียน(กศน.) จนจบชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6  ส าหรับแผนด าเนินงานหรือ
โครงการหรือกิจกรรมต่างๆ ก็ไม่มีมีเพียงการเล้ียงดูเด็กเป็นหลกั เอกสารบนัทึกต่างๆ เก่ียวกบัการ
บริหารจดัการจะอยูท่ี่พฒันาชุมชนเป็นหลกั ซ่ึงจะเก่ียวขอ้งเก่ียวกบัการของบประมาณจากกรมการ
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พฒันาชุมชนเท่านั้น และผูดู้แลเด็กก็ไม่มีการเล่ือนขั้นเงินเดือน สถานะก็เป็นลูกจา้งทัว่ไปเช่นเดิม 
สวสัดิการมีเพียงประกนัสงัคม ค่าเล่าเรียนบุตรหรือสวสัดิการอ่ืนๆ ไม่มี 
  2. ดา้นบุคลากร ในระยะแรกจะมีบุคลากรของศูนยเ์ด็กเลก็ เรียกกว่า ผูดู้แลเด็ก เป็น
ลูกจา้งทัว่ไป ท่ีสามารถเขา้หรือลาออกไดต้ลอดเวลา ค่าจา้งเร่ิมตน้เพียง 4,000 บาทต่อเดือนเท่านั้น 
ซ่ึงไม่เป็นท่ีดึงดูดใจให้มาท างาน จึงมีผูเ้ขา้ๆ ออกๆ บ่อยคร้ัง  และบุคลากรแต่ละคนจะดูแลเด็กถึง 
30 คนเป็นอย่างน้อย ซ่ึงเป็นสาเหตุหน่ึงท่ีท าให้บุคลากร ลาออกบ่อยๆ และยงัไม่มีการก าหนด
หน้าท่ีรับผิดชอบหรือการด าเนินงานท่ีชัดเจน หน้าท่ีส่วนมากท่ีเล้ียงเด็ก ให้รับประทานอาหาร  
นอนตามเวลา  และส่งกลบับา้นซ่ึงผูป้กครองตอ้งมารับเดก็เองในเวลา 15.00 น.  ผูดู้แลเด็กทุกคนใน
ระยะแรกๆน้ี จะมีวุฒิการศึกษาท่ีต ่ามากคือระดบัประถมศึกษา ประสบการณ์ในการเล้ียงดูหรือสั่ง
สอนเดก็จึงอาศยัจากประสบการณ์ในการเล้ียงดูบุตรหลานของตนท่ีเคยมีมาเท่านั้น  ในระยะต่อๆมา
ค่อยก าหนดเป็นมธัยมศึกษาตอนปลาย และมีการฝึกอบรมใหโ้ดยพฒันาชุมชนเก่ียวกบัจดัการเรียน
การสอนแต่ก็นานๆคร้ัง ท าให้บุคลากรไม่ค่อยไดรั้บการพฒันาในหน้าท่ีเท่าใดนัก และหน้าท่ีอีก
อย่างนอกจากเล้ียงเด็กคือการท าความสะอาด ซ่ึงตอ้งท าทั้งห้องเรียน ห้องน ้ า ห้องครัว โรงอาหาร 
เน่ืองจากกวา่พฒันาชุมชนไม่มีงบประมาณในการจา้งนกัการภารโรงให ้  
  3. ดา้นอาคารสถานท่ี ส่ิงแวดลอ้มและความปลอดภยั ศูนยเ์ด็กเลก็จะอาศยัสถานท่ีวดั
หนองแวงในการรับเล้ียงดูเด็ก โดยใชศ้าลาวดัเป็นสถานท่ีเรียนและนอนกลางวนั รวมทั้งกิจกรรม
ในร่ม  ใชล้านวดัเป็นท่ีวิ่งเล่นกลางแจง้ ส่ิงแวดลอ้มรอบๆ จึงเป็นศาลาการเปรียญ โบสถ ์ วิหาร  กุฏิ
พระ  พระสงฆ ์ ซ่ึงเดก็จะไดรั้บการสอนเร่ืองคุณธรรม จริยธรรมจากพระสงฆ ์เรียนรู้การกราบ การ
ไหว ้ซ่ึงเก่ียวกบัศาสนาพทุธ ส าหรับการดูแลเร่ืองส่ิงแวดลอ้มหรือความปลอดภยั นั้นยงัไม่มีใครให้
ความสนใจเพราะอยู่ในวดัคิดว่ามีส่ิงแวดลอ้มท่ีดีและมีความปลอดภยัค่อนขา้งสูง และมีพระสงฆ์
คอยสอดส่องดูแลช่วยเหลือ   
  4. ดา้นวิชาการและกิจกรรมตามหลกัสูตร  ในระยะแรกๆ ไม่มีกิจกรรมดา้นวิชาการ
มากเท่าใดนัก การเรียนการสอนเน้นให้นักเรียนกินอาหารตามเวลา  นอนตามเวลา  และเล่นตาม
อธัยาศยัในบริเวณวดั ถึงเวลาก็กลบับา้น นกัเรียนอยากมาก็มาเรียน  ไม่อยากมาก็อยูบ่า้นกบัปู่ยา่ ตา
ยาย ไม่มีการจดัท าหลกัสูตรการศึกษาส าหรับเด็กเล็กเป็นของตนเอง  แลว้แต่ว่าผูดู้แลเด็กอยากจะ
จดัการเรียน การสอนแบบไหน บางวนัมีร้องเพลง บางวนัท่อง ก-ฮ วนเวียนซ ้าๆ อยูอ่ยา่งน้ี กิจกรรม 
โครงการอย่างเช่น วนัแม่  วนัครู  กีฬา ฯ จะไม่มีจดัเลย เน้นสอนตามใจผูดู้แลเด็กท่ีคิดอยากสอน
อะไรกส็อนไป   
  5. ดา้นการมีส่วนร่วมและสนบัสนุนจากทุกภาคส่วน  ยงัไม่มีผูใ้ดใหค้วามส าคญัมาก
นัก การมีส่วนร่วมก็เป็นวดัหนองแวงท่ีให้สถานท่ีในการเล้ียงดู  ผูป้กครองออกค่าใชจ่้ายในการ
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จดัซ้ือเคร่ืองใชส่้วนตวัเด็ก  พฒันาชุมชนอ าเภอพระยนืก็หางบประมาณในการจ่ายค่าตอบแทนและ
วสัดุการเรียนซ่ึงในระยะแรกๆ ความร่วมมือจากบุคคล หน่วยงาน องคก์รต่างๆ ไม่คอยมากนัก 
เพราะต่างพากนัไม่ค่อยให้ความส าคญักบัเด็กเลก็ และคิดว่าศูนยเ์ด็กเลก็เป็นเพียงสถานท่ีเล้ียง กิน 
นอน และเล่น เท่านั้น 
  6. ดา้นส่งเสริมเครือข่ายการพฒันาเด็กปฐมวยั ไม่มีการสร้างเครือข่ายการพฒันาเด็ก
ปฐมวยัเลย เพราะไม่มีใครมีประสบการณ์หรือความรู้ อีกทั้งไม่มีหน่วยงานใดใหค้วามสนใจในการ
ส่งเสริมการสร้างเครือข่าย  เทคโนโลยต่ีางๆ กย็งัไม่แพร่หลาย จึงไม่มีการจดักิจกรรมดา้นน้ีเลย 
  ช่วงถ่ายโอนมาสู่สภาต าบลหนองแวงในปี พ.ศ. 2540  ซ่ึงสภาต าบลมีการสร้างอาคาร
ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กหลงัใหม่  มีอาคารเรียน 1 หลงั  ใชเ้รียนร่วมกนัระหว่างเด็กอายุ 3 ขวบ และ 4 
ขวบ อาคารอเนกประสงค์ 1 หลงั แต่ยงัคงใช้ช่ือเดิมว่า “ศูนยเ์ด็กเล็กบา้นหนองแวง”  ซ่ึงการ
ด าเนินการในช่วงน้ีคือระหวา่งพ.ศ. 2540-2548    
  1. ดา้นการบริหารจดัการ แรกๆท่ีเป็นศูนยเ์ด็กเลก็การบริหารจดัการโดยส านกังาน
ปลดั อบต. ซ่ึงก็มีเจา้หนา้ท่ีคือปลดั อบต. และเจา้หนา้ท่ีธุรการ ซ่ึงเป็นพนกังานจา้ง ท าให้ศูนยเ์ด็ก
เล็กยงัไม่ไดรั้บการเอาใจใส่เท่าใดนัก การบริหารจดัการยงัเป็นลกัษณะเดิมๆ  แต่ก็มีการก าหนด
ตารางการจดัการเรียนการสอน การส่งครูอบรมแต่ก็หลายๆปีคร้ัง บางคนแทบไม่เคยไดรั้บการ
อบรมเลยสักคร้ังเพราะสภาต าบลมีงบประมาณจ ากดั ค่าตอบแทนก็ถูกก าหนดโดยกรมส่งเสริมการ
ปกครองทอ้งถ่ิน ซ่ึงไม่มีการเล่ือนขั้นเงินเดือน สถานะก็เป็นลูกจา้งทัว่ไปเช่นเดิม สวสัดิการมีเพียง
ประกนัสังคม ค่าเล่าเรียนบุตรหรือสวสัดิการอ่ืนๆ ไม่มี  ต่อมาในปี พ.ศ. 2546 สภาต าบลมีการจดั
โครงสร้างใหม่ โดยมีการก าหนดส่วนการศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม ข้ึน เพื่อดูแลดา้นการศึกษา  
ศาสนา  ศิลปวฒันธรรม  กีฬา และนนัทนาการ  โดยตรงแต่ก็ไม่มีเจา้หนา้ท่ีประจ าส่วน มีเพียงปลดั 
อบต. ท าหนา้ท่ีรักษาการ ต าแหน่งหวัหนา้ส่วนการศึกษา ฯ การบริหารจดัการของศูนยเ์ด็กเลก็จึงยงั
ไม่พฒันาเท่าท่ีควร 
  2. ดา้นบุคลากร  ในระยะแรกจะมีบุคลากรของศูนยเ์ด็กเลก็ เรียกกว่า ผูดู้แลเด็ก เป็น
ลูกจา้งทัว่ไป ท่ีสามารถเขา้หรือลาออกไดต้ลอดเวลา ค่าจา้งเร่ิมตน้เพียง 4,000 บาทต่อเดือนเท่านั้น 
ซ่ึงไม่เป็นท่ีดึงดูดใจให้มาท างาน จึงมีผูเ้ขา้ๆ ออกๆ บ่อยคร้ัง  และบุคลากรแต่ละคนจะดูแลเด็กถึง 
30 คนเป็นอย่างน้อย ซ่ึงเป็นสาเหตุหน่ึงท่ีท าให้บุคลากร ลาออกบ่อยๆ และยงัไม่มีการก าหนด
หนา้ท่ีรับผดิชอบหรือการด าเนินงานท่ีชดัเจน ซ่ึงจะเหมือนกนักบัตอนท่ีอยูใ่นความดูแลของพฒันา
ชุมชนอ าเภอพระยืน แต่สภาต าบลมีการก าหนดให้ผูดู้แลเด็กทุกคนตอ้งมีวุฒิการศึกษาไม่ต ่ากว่า
มธัยมศึกษาตอนปลาย ผูดู้แลเด็กจึงพากนัศึกษาต่อในระบบการศึกษานอกโรงเรียน (กศน.) แต่ก็ยงั
ไม่ไดรั้บการพฒันาหรือดูแลเท่าท่ีควรเน่ืองจากว่าไม่มีหน่วยงานตน้สังกดัหรือเจา้หน้าท่ีท่ีดูแล
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โดยตรง บุคลากรของศูนยเ์ด็กเล็กจึงท างานตามศกัยภาพท่ีตนมีและท าตามหน้าท่ี ท่ีเคยท ามาก่อน
เท่านั้น 
  3. ดา้นอาคารสถานท่ี ส่ิงแวดลอ้มและความปลอดภยั เม่ือยา้ยมาอยูศู่นยเ์ดก็เลก็ท่ีสร้าง
โดยสภาต าบลหนองแวง  ศูนยเ์ด็กเล็กจึงมีอาคารเรียนเป็นสัดส่วน แต่ก็ค่อนขา้งล าบากเพราะเด็ก
อาย ุ3 ขวบและ 4 ขวบเรียนหอ้งเดียวกนั ท ากิจกรรมเหมือนกนั  กิน  เล่น  นอนในหอ้งเดียวกนั แต่
อาคารมีความมัน่คงแข็งแรง  มีห้องน ้ าเป็นของตนเองไม่ตอ้งไปใช้ร่วมกบัพระ หรือสภาต าบล
หนองแวง แต่ก็ไม่เพียงพอกบัจ านวนนกัเรียน ทั้งห้องเรียน ห้องน ้ า โรงอาหารก็ไม่มี ปี พ.ศ. 2543 
จึงมีการสร้างโรงอาหารตรงกลางระหว่างอาคารเอนกประสงค(์ห้องน ้ า ห้องครัว) กบัอาคารเรียน 
และใชเ้ป็นสนามเด็กเล็กในร่มดว้ย นอกจากน้ียงัมีสนามเด็กเล่นกลางแจง้  มีการจดัหาเคร่ืองเล่น
สนามให้แต่ไม่ค่อยปลอดภยันกัเพราะเป็นเคร่ืองเล่นท่ีท าจากเหล็ก เด็กมกัไดรั้บอนัตรายหัวแตก 
หวัโนจากการชนเหลก็  แผลขดูขีดจากรอยเหลก็ท่ีผ ุ แต่ก็ไม่สามารถท้ิงไดเ้พราะมีจ านวนนอ้ย ไม่
เพียงพอต่อจ านวนเด็กท่ีมาก การรักษาพยาบาลก็ไม่ค่อยไดรั้บความใส่ใจนกั เพราะสถานีอนามยัมี
ยาจ ากดั และอยู่ไกลศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กเองก็ไม่มีตูย้าหรือการเตรียมยาส าหรับ
การรักษาเบ้ืองตน้มากเท่าใดนัก บางคร้ังไม่มียาท าแผลเบ้ืองตน้ หรือมีแต่ยาหมดอายุ ท าให้เร่ือง
ความปลอดภยัส าหรับผูเ้รียนไม่ดีเท่าท่ีควร 
  4. ดา้นวิชาการและกิจกรรมตามหลกัสูตร หลงัจากมีการถ่ายโอนจากกรมการพฒันา
ชุมชนใหก้บัสภาต าบลหนองแวง และส านกังานปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองแวงมาดูแลจึง
มีการก าหนดใหจ้ดัตารางเรียนในแต่ละวนัว่าเวลาใดจะเรียนอะไร กิจกรรมอะไร ซ่ึงเป็นรูปเป็นร่าง
มากข้ึน แต่กเ็นน้การเล่น เป็นหลกัและยงัไม่มีการจดัท าแผนการสอนหรือแผนการจดัประสบการณ์ 
การจดัท าเอกสารวิชาการก็ไม่มี การบนัทึกหรือจดัเก็บขอ้มูลต่างๆ ไม่มีการจดัท า เคร่ืองพิมพดี์ด
หรือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ก็ไม่มี การจดัให้ผูดู้แลเด็กไปอบรม เรียนรู้ สัมมนาหรือฝึกปฏิบติัการเพื่อ
งานวิชาการและหลกัสูตร ไม่เคยท าสักคร้ัง ท าให้ดา้นวิชาการและหลกัสูตรไม่มีประสิทธิภาพเป็น
อย่างยิ่ง ส่วนหน่ึงเกิดจากการท่ีรับผูดู้แลเด็กท่ีไม่มีความรู้ และอีกส่วนหน่ึงคือขาดผูน้ าท่ีดูแลดา้น
การศึกษาของศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็โดยตรง 
  5. ดา้นการมีส่วนร่วมและสนบัสนุนจากทุกภาคส่วน หลงัจากมีการถ่ายโอนให้สภา
ต าบลหนองแวงแลว้ การถึงใหภ้าคส่วนต่างๆ ทั้งบุคคล องคก์รหรือแมแ้ต่ผูป้กครองก็ยงันอ้ยอยู ่ไม่
มีการวางแผนใหมี้การมีส่วนร่วมเขา้มาบริหารศูนยเ์ลย ทุกอยา่งเหมือนเดิมท่ีพฒันาชุมชนท า ท าให้
ศูนยเ์ดก็เลก็ไม่คอยพฒันาเท่าท่ีควร 
  6. ด้านส่งเสริมเครือข่ายการพฒันาเด็กปฐมวยั  เหมือนกับท่ีอยู่ในความดูแลของ
พฒันาชุมชนอ าเภอพระยืน คือไม่มีการสร้างเครือข่ายการพฒันาเด็กปฐมวยัเลย เพราะไม่มีใครมี
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ประสบการณ์หรือความรู้ อีกทั้ งไม่มีหน่วยงานต่างๆ ให้ความสนใจในการส่งเสริมการสร้าง
เครือข่าย เทคโนโลยต่ีางๆ กย็งัไม่แพร่หลาย จึงไม่มีการจดักิจกรรมดา้นน้ีเลย 

  สภาพในปัจจุบัน  
  หลงัปี พ.ศ. 2544 สภาต าบลหนองแวง ไดรั้บการยกฐานะจากสภาต าบลหนองแวง 

เป็น  องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองแวง และมีการจดัตั้งส่วนการศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม ข้ึน 
และมีการประกาศรับบรรจุขา้ราชการในต าแหน่ง นกัวิชาการศึกษา  เพื่อมาดูแลงานดา้นการศึกษา 
องคก์ารบริหารส่วนต าบล ไดมี้ ขา้ราชการ ต าแหน่ง นกัวิชาการศึกษา ในเดือน กุมภาพนัธ์  2548  
ซ่ึงเร่ิมมาดูแลงานดา้นการศึกษา  มีการปรับปรุง เปล่ียนแปลง  พฒันาและผลกัดนังานการศึกษา
เร่ือยมา  พ.ศ. 2549 มีการเปล่ียนช่ือศูนย ์จาก “ ศูนยเ์ด็กเลก็บา้นหนองแวง” เป็น  “ศูนยพ์ฒันาเด็ก
เล็กต าบลหนองแวง”  และจดัให้มีการเปิดรับเด็กเพื่อเขา้เรียนทุกหมู่บา้น ทั้ง 8 หมู่บา้นในต าบล
หนองแวง  และอีก 1 หมู่บา้นในต าบลดอนชา้งคือบา้นนิคม ซ่ึงระยะทางจากหมู่บา้นนิคมมายงัศูนย์
พฒันาเด็กเลก็ต าบลหนองแวงใกลก้ว่าศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ต าบลดอนชา้ง  ตั้งแต่ปี 2548 เป็นตน้มา
ศูนย์พฒันาเด็กเล็กต าบลหนองแวง มีการเปล่ียนแปลงและพฒันาเป็นอย่างมาก ในทุกๆด้าน 
ดงัต่อไปน้ี 
  1. ดา้นการบริหารจดัการ มีการแต่งตั้งให้ ผูอ้  านวยการกองการศึกษา ปฏิบติัหนา้ท่ี 
หัวหนา้ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็  แต่งตั้งให้ขา้ราชการครู ปฏิบติัหนา้ท่ีเจา้หนา้ท่ีพสัดุ ,เจา้หนา้ท่ีการเงิน 
และเจ้าหน้าท่ีธุรการ  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงในฐานะหน่วยงานก ากับดูแลให้
ความส าคญักบัศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กมากข้ึนเห็นไดจ้ากการจดัให้มีการพฒันาบุคลากร  การผลกัดนั
งบประมาณเพื่อพฒันาการศึกษาโดยให้ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กดูแลบริหารจดัการงบประมาณด้วย
ตนเอง  นอกจากน้ียงัมีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารศูนยฯ์  เพื่อดูแล  แนะน า  และส่งเสริมการ
พฒันาศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก รวมทั้งการก าหนดให้มีการก ากบั ติดตาม ดูแลศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กอย่าง
เป็นระบบและต่อเน่ือง จนในปัจจุบนัศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เป็นสถานท่ีศึกษาดูงานในเร่ืองการบริหาร
จดัการงบประมาณของศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ต่างๆ  และศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ยงัไดรั้บรางวลัต่างๆ หลาย
รางวลั  อาทิ  ปี 2548-2550 ไดรั้บรางวลัประกาศนียบตัร เป็นศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็น่าอยูใ่นระดบัดี  ปี 
พ.ศ. 2551 ไดรั้บรางวลัศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ดีเด่น สงักดั องคก์ารบริหารส่วนต าบลขนาดกลาง  ไดรั้บ
โล่รางวลั พร้อมเงินรางวลั 150,000 บาท  ปี พ.ศ. 2552-2554 ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ปลอดโรคระดบัดี   
และในปี พ.ศ. 2557 รางวลัประกาศนียบตัรศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็คุณภาพ รองชนะเลิศอนัดบั 1 จงัหวดั
ขอนแก่น  ส าหรับโครงสร้างการบริหารงานของศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ต าบลหนองแวง ดงัภาพ 
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หัวหน้าศูนย์พฒันาเด็กเลก็         
  คณะกรรมการบริหาร ศพด. 
    
 
 

   

งานหลกัสูตร 
-งานหลกัสูตร
สถานศึกษา 
-งานผลิตส่ือและ
เทคโนโลย ี
-งานประเมิน
พฒันาการ 
-งานนิเทศการสอน 

 
 
 
 
 

งานปกครอง  
  -สวสัดิการนกัเรียน 
  -ความปลอดภยั 
งานกจิกรรม 
  -กิจกรรมนนัทนาการ 
งานบริการ 
  -งานโภชนาการ 
  -งานอนามยั 
   

งานบุคลากร 
  -งานพฒันาบุคลากร 
งานอาคารสถานที ่
  -งานการใชอ้าคาร 
  -งานบ ารุงรักษา 
งานธุรการ 
  -งานทะเบียน 
  -งานสารสนเทศ 
  -งานสารบรรณ 
   -งานประชาสัมพนัธ์ 
งานการเงนิ 
  -งานแผนงบประมาณ 
  -งานเบิกจ่าย 

งานควบคุมคุณภาพ
การศึกษา 
  -งานตรวจสอบ
ทบทวนและปรับปรุง
คุณภาพการศึกษา 
  -งานติดตามและ
ประเมินผล 

 

ภาพที ่4.5  โครงสร้างการบริหารงานของศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ต าบลหนองแวง 
 
  2. ดา้นบุคลากร บุคลากรไดรั้บการส่งเสริมให้ศึกษาต่อในระดบัปริญญาตรี สาขา
การศึกษาปฐมวยัทุกคน รวมทั้งส่งเสริมให้ไดรั้บการฝึกอบรมเก่ียวกบังานในหน้าท่ีและการจดั
การศึกษาปฐมวยัตามความตอ้งการและความจ าเป็น กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน ใหผู้ดู้แลเด็ก
ท่ีท างานกบัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน สามารถสอบเป็นขา้ราชการต าแหน่งครูผูดู้แลเด็ก ท าให้
ค่าตอบแทนไดรั้บการพฒันาเป็นเงินเดือน มีการเล่ือนขั้นเงินเดือน เล่ือนระดบั  มีสวสัดิการส าหรับ
ค่าเช่าบา้น  ค่าเล่าเรียนบุตร ค่ารักษาพยาบาล  ส าหรับพนกังานจา้ง ไดรั้บการปรับต าแหน่งให้เป็น
พนกังานจา้งภารกิจ ซ่ึงมีการเล่ือนขั้นเงินเดือนและมีประกนัสงัคมดูแลในส่วนของสวสัดิการ  
  3. ดา้นอาคารสถานท่ี ส่ิงแวดลอ้มและความปลอดภยั อาคารเรียน ยงัคงใชส้ถานท่ีเดิม
แต่ไดรั้บการปรับปรุงและพฒันามากยิ่งข้ึน อาทิ การปูพื้นกระเบ้ือง  การปรับหลงัคาใหท้นฝน ทน

ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายกิจการนกัเรียน ฝ่ายบริหารงานทัว่ไป ฝ่ายประกนัคุณภาพ 
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แดดไดม้ากข้ึน ปรับปรุงหอ้งน ้าใหเ้หมาะสมกบัผูเ้รียน  มีตูย้าและยาท่ีพร้อมส าหรับบริการผูเ้รียน มี
หอ้งครัวแยกเป็นสดัส่วน  สนามเดก็เล่น ไดรั้บการปรับปรุง มีเคร่ืองเล่นท่ีเป็นไฟเบอร์กลาส หรือท่ี
ผลิตจากพลาสติกแขง็ทั้งหมด  ส่วนเคร่ืองเล่นประเภทท าจากเหลก็ถูกขนออกท้ิงทั้งหมด เน่ืองจาก
ช ารุดและไม่เหมาะสมน ามาใหผู้เ้รียนเล่น 
  4. ดา้นวิชาการและกิจกรรมตามหลกัสูตร มีการประชุมประชาชน คณะกรรมการ
บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ผูป้กครอง นักวิชาการ บุคคลท่ีเก่ียวข้องในการจัดท าหลักสูตร
สถานศึกษา ของศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ต าบลหนองแวง ข้ึนในปี พ.ศ. 2550 และมีการจดัท าแผนปฏิบติั
การประจ าปีการศึกษา  แผนปฏิบติัการประจ าปีงบประมาณ ซ่ึงท าให้ศูนยฯ์ มีการจดักิจกรรม
วิชาการ โครงการต่างๆ มากข้ึน ส่งเสริมใหผู้เ้รียนไดท้ ากิจกรรมอยา่งหลากหลายมากข้ึน  
  5. ดา้นการมีส่วนร่วมและสนบัสนุนจากทุกภาคส่วน  มีการท าความร่วมมือกบับุคคล
ส าคญั  ผูป้กครอง  หน่วยงาน องคก์รต่างๆ ในชุมชนให้เขา้มามีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาท่ีมาก
ข้ึน อาทิการบริจาคเงินเพื่อสนบัสนุนการจดัการศึกษา  การเขา้มาร่วมเป็นคณะกรรมการจดักิจกรรม
ต่างๆ  การให้การสนบัสนุนวสัดุ ส่ือการเรียนการสอน  รวมทั้งมาร่วมเป็นวิทยากร  เป็นครู  เป็นผู ้
พานักเรียนท ากิจกรรม เป็นตน้  ซ่ึงไดรั้บการสนับสนุนและตอบรับจากชุมชน องคก์รต่างๆ เป็น
อยา่งดี 
  6. ดา้นส่งเสริมเครือข่ายการพฒันาเด็กปฐมวยั  ดว้ยเทคโนโลยีท่ีกา้วหนา้ ศูนยพ์ฒันา
เด็กเลก็ต าบลหนองแวง มีการสร้างเครือข่ายร่วมกบัศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็แห่งอ่ืน เพื่อท ากิจกรรมและ
ส่งเสริมการพฒันาการศึกษาของศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ผา่นไลน์(LINE)  ผา่นเวบไซต ์(Website)  ผา่น
อีเมล(์e-mail) การประสานทางโทรศพัท ์ จะเห็นไดจ้ากการท่ีศูนยพ์ัฒนาเด็กเลก็ เป็นแหล่งศึกษาดู
งานดา้นงบประมาณทางการศึกษา  ดา้นการเขียนแผนการจดัประสบการณ์เรียนรู้ และอ่ืนๆ ซ่ึงเป็น
การใหข้อ้มูลและแลกเปล่ียนเรียนรู้ซ่ึงกนัและกนัผา่นส่ือเทคโนโลย ีซ่ึงช่วยอ านวยความสะดวกให้
การส่งเสริมการพฒันาการศึกษาศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็มากยิง่ข้ึน 
  ในปี พ.ศ. 2558 ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ต าบลหนองแวงไดรั้บการประเมิน 2 คร้ัง จาก 2 
หน่วยงาน คือ การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประเมินเม่ือ 24 เมษายน 2558 โดย
คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ท่ีองคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองแวงแต่งตั้ง ซ่ึงเป็นการ
ประเมินผลการจดัการศึกษาของศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ต าบลหนองแวง  ประจ าปีการศึกษา 2557 และ
การประเมินคุณภาพภายนอกจากส านักงานรับรองมาตรฐานและการประเมินคุณภาพการศึกษา   
(สมศ.) ไดรั้บการประเมินเม่ือ 28-29 กมุภาพนัธ์ และ 2 มีนาคม 2558 โดยเกณฑใ์นการประเมินของ
ทั้ งสองหน่วยงานสามารถเทียบมาตรฐานการประเมินคุณภาพภายในกับการประเมินคุณภาพ
ภายนอก(ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็) ไดด้งัตาราง  
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ตารางที่ 4.5 ตารางเปรียบเทียบมาตรฐานและตวับ่งช้ีการประเมิน  

ท่ี รายการประเมิน 
เกณฑก์ารประเมิน 

ภายใน ภายนอก 
1 ดา้นการบริหารจดัการ ม.4,6-8,12,22-23 ตบ.7,8,9,10,12 
2 ดา้นบุคลากร ม.1-3 ตบ.7 
3 ดา้นอาคารสถานท่ี ส่ิงแวดลอ้มและความปลอดภยั ม.5,10 ตบ.7 
4 ดา้นวิชาการและกิจกรรมตามหลกัสูตร ม.9,13-21 ตบ.1-6 
5 ดา้นการมีส่วนร่วมและสนบัสนุนจากทุกภาคส่วน   ม.11 ตบ.11 
6 ดา้นส่งเสริมเครือข่ายการพฒันาเดก็ปฐมวยั   ม.11 ตบ.11 

* ม. ยอ่มาจาก มาตรฐาน   ตบ. ยอ่มาจาก ตวับ่งช้ี 
ท่ีมา : มาตรฐานการด าเนินงานและมาตรฐานการจดัการศึกษา(ขั้นพฒันา) ของศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็
สงักดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน กระทรวงมหาดไทยและมาตรฐานการประเมินภายนอกรอบสาม
(พ.ศ. 2554-2558)ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ ของส านกังานรับรองมาตรฐานและประกนัคุณภาพการศึกษา 

 ส าหรับผลการประเมินคุณภาพภายใน และผลการประเมินคุณภาพภายนอก ผลการ
ประเมินสามารถสรุปออกมาเป็นดา้นต่างๆ ไดด้งัตาราง 
ตารางที่ 4.6 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ต าบลหนองแวง ในภาพรวม 

ท่ี รายการประเมิน 
ผลการประเมิน 

ประเมินภายใน ประเมินภายนอก 
1 ดา้นการบริหารจดัการ พอใช ้ พอใช ้
2 ดา้นบุคลากร ดี พอใช ้

3 ดา้นอาคารสถานท่ี ส่ิงแวดลอ้มและความปลอดภยั พอใช ้ พอใช ้

4 ดา้นวิชาการและกิจกรรมตามหลกัสูตร ดี พอใช ้

5 ดา้นการมีส่วนร่วมและสนบัสนุนจากทุกภาคส่วน   ดี ดี 

6 ดา้นส่งเสริมเครือข่ายการพฒันาเดก็ปฐมวยั   ดี ดี 

 สรุปภาพรวม ดี พอใช้ 

ท่ีมา : รายงานการประเมินตนเอง ประจ าปีการศึกษา 2557 ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ต าบลหนองแวง และ 
รายงานผลการประเมินภายนอกรอบสาม (พ.ศ. 2554-2558) ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ โดย สมศ. 
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  จากตารางท่ี 4.6 พบว่าศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ต าบลหนองแวง  มีรายการการประเมิน
จ านวน 6 ดา้น ซ่ึงประกอบดว้ย 1) ดา้นการบริหารจดัการ ผลการประเมินภายในอยู่ในระดบั 
“พอใช”้ และผลการประเมินภายนอก อยูใ่นระดบั “พอใช”้  2) ดา้นบุคลากรผลการประเมินภายใน
อยู่ในระดบั “ดี” และผลการประเมินภายนอก อยู่ในระดบั “พอใช้”   3) ดา้นอาคารสถานท่ี 
ส่ิงแวดลอ้มและความปลอดภยั ผลการประเมินภายในอยู่ในระดบั “พอใช”้ และผลการประเมิน
ภายนอก อยูใ่นระดบั “พอใช”้   4) ดา้นวิชาการและกิจกรรมตามหลกัสูตร ผลการประเมินภายในอยู่
ในระดบั “ดี” และผลการประเมินภายนอก อยู่ในระดบั “พอใช”้  5) ดา้นการมีส่วนร่วมและ
สนบัสนุนจากทุกภาคส่วน ผลการประเมินภายในอยูใ่นระดบั “ดี” และผลการประเมินภายนอก อยู่
ในระดบั “ดี”  และ6) ดา้นส่งเสริมเครือข่ายการพฒันาเดก็ปฐมวยั ผลการประเมินภายในอยูใ่นระดบั 
“ดี” และผลการประเมินภายนอก อยู่ในระดบั “ดี”  ซ่ึงส าหรับผลการประเมินท่ีมีคะแนนอยู่ใน
ระดบั “พอใช้” ลงมาถือว่าไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินจะตอ้งมีการพฒันา ปรับปรุงกระบวนการ
ท างานต่างๆ เพื่อใหไ้ดผ้ลการประเมินในระดบั “ดี”ข้ึนไป จึงจะถือวา่ผา่นเกณฑก์ารประเมิน 

  จากการน าเสนอของนางจนัทร์นภาเพ็ญ  ทินราช ต าแหน่งรักษาการหัวหน้าศูนย์
พฒันาเด็กเล็กต าบลหนองแวง พบว่า ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ต าบลหนองแวงมีผลการประเมินคุณภาพ
ภายนอกซ่ึงท าการประเมินโดยส านกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) 
ไม่ไดใ้ห้การรับรอง แต่เพียงก าหนดว่า  “ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กต าบลหนองแวงไดรั้บการประเมิน
คุณภาพภายนอกจาก สมศ.แลว้” เท่านั้น ซ่ึงจากรายงานการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม(พ.ศ.
2554-2558) ของศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ต าบลหนองแวงปรากฏว่ามีหลายตวับ่งช้ีท่ียงัไม่ผา่นเกณฑก์าร
ประเมิน และจากรายงานผลการประเมินคุณภาพภายในของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กต าบลหนองแวง 
(ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ต าบลหนองแวง.2558) ซ่ึงประเมินโดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ท่ี
องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองแวงแต่งตั้ง โดยในแบบประเมินไดแ้บ่งเกณฑก์ารประเมินออกเป็น 
6 ดา้น คือ 1)ดา้นการบริหารจดัการ  2)ดา้นบุคลากร  3)ดา้นอาคารสถานท่ีและส่ิงแวดลอ้ม  4)ดา้น
วิชาการและกิจกรรมตามหลกัสูตร  5)ดา้นการมีส่วนร่วมและสนบัสนุนจากทุกภาคส่วน และ6)ดา้น
ส่งเสริมเครือข่ายการพฒันาเด็กปฐมวยั ซ่ึงทั้ง 6 ดา้น มีจ านวน 23 มาตรฐาน ผลการประเมินยงัมี
บางมาตรฐานและบางตวับ่งช้ีท่ียงัไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินซ่ึงสาเหตุท่ีศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กต าบล
หนองแวง ไม่ไดรั้บการรับรองจาก สมศ. และผลการประเมินคุณภาพภายใน ยงัไม่ผ่านเกณฑก์าร
ประเมินนั้นเม่ือตรวจสอบเอกสารและประเมินผลการด าเนินงานแยกตามดา้นต่างๆ แลว้จะพบ
ปัญหาท่ีส่งผลใหไ้ม่ผา่นเกณฑก์ารประเมินในตวับ่งช้ี ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 

 การด าเนินงานด้านการบริหารจัดการ มีผลการประเมินภายในและผลการประเมิน
ภายนอก ดงัตาราง 
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ตารางที่ 4.7 ผลการประเมินการด าเนินงานดา้นการบริหารจดัการ  

ท่ี ตวับ่งช้ี 
ผลการประเมิน 

ภายใน ภายนอก 
1 ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็มีการจดัองคก์ร โครงสร้าง และระบบ

การบริหารงานท่ีเหมาะสม 
ดี ดี 

2 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการบริหารเชิงกลยุทธ์และใช้
หลกัการมีส่วนร่วม 

ดี ดี 

3 ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็มีคณะกรรมการในการบริหารจดั
การศึกษา 

ดี ควรปรับปรุง 

4 ศูนย์พฒันาเด็กเล็กมีการตรวจสอบและถ่วงดุลในการ
บริหารศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ 

ดี ดี 

5 ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็มีการจดัท าแผนพฒันาคุณภาพ
การศึกษา 

ควรปรับปรุง ควรปรับปรุง
เร่งด่วน 

6 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีงบประมาณส าหรับการบริหาร
จดัการอยา่งเพียงพอ 

ดี ดี 

7 ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กมีการจดัระบบขอ้มูลสารสนเทศอย่าง
ครอบคลุมและทนัต่อการใชง้าน 

ดี ดี 

8 ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กมีระบบการเยี่ยมบา้นเด็กแลกเปล่ียน
เรียนรู้ขอ้มูลกบัผูป้กครองเก่ียวกบัความกา้วหนา้และแนว
ทางการส่งเสริมพฒันาการเดก็    

ควรปรับปรุง
เร่งด่วน 

ควรปรับปรุง
เร่งด่วน 

9 ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ส าหรับชุมชน
และหน่วยงานอ่ืน 

ดี พอใช ้

 จากตารางท่ี 4.7 ปรากฏว่ามี 2 รายการท่ียงัไม่ผา่นเกณฑก์ารประเมินภายในและเกณฑ์
การประเมินภายนอก คือ ขอ้ 5 จดัท าแผนพฒันาคุณภาพการศึกษาของศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็โดยเนน้
จุดเด่นท่ีสะทอ้นถึงความเป็นอตัลกัษณ์ของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก จากการประเมินและตรวจสอบ
เอกสารพบว่าศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กต าบลหนองแวงมีการจดัท าแผนพฒันาคุณภาพการศึกษาแต่ไม่มี
การก าหนดจุดเนน้ หรืออตัลกัษณ์ของศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ต าบลหนองแวง ท าใหแ้ผนพฒันาคุณภาพ
การศึกษาเป็นไปแบบไม่มีเป้าหมายท่ีชดัเจน การจดักิจกรรมไม่ส่งเสริมให้เกิดการพฒันาจุดเน้น 
จุดเด่นและอตัลกัษณ์ท่ีชดัเจน และขอ้ 8 มีระบบการเยี่ยมบา้นเด็กแลกเปล่ียนเรียนรู้ขอ้มูลกบั
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ผูป้กครองเก่ียวกบัความกา้วหน้าและแนวทางการส่งเสริมพฒันาการเด็ก  จากการประเมินและ
ตรวจสอบเอกสารพบว่า ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กไม่มีการด าเนินกิจกรรมหรือโครงการเยี่ยมบา้นเด็ก
นกัเรียน ท าให้ไม่มีการส่ือสารแลกเปล่ียนขอ้มูลระหว่างผูป้กครองและศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เลย มีแต่
ขอ้มูลท่ีเกิดจากการประเมินของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กท่ีส่งให้ผูป้กครองทราบเท่านั้น ซ่ึงเป็นเชิง
รายงานผลการเรียนรู้มากกว่าการแลกเปล่ียนขอ้มูลระหว่างกนั และมีอีก 2 รายการท่ีไม่ผา่นเกณฑ์
การประเมินภายนอก คือขอ้ 3 ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็มีคณะกรรมการศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ร่วมพฒันาศูนย์
พฒันาเด็กเลก็ จากผลการประเมินและตรวจสอบเอกสารพบว่า คณะกรรมการบริหารศูนยพ์ฒันา
เด็กเลก็ให้ความส าคญัและมีส่วนร่วมในการบริหาร แต่ยงัไม่มีส่วนร่วมในการให้ขอ้เสนอแนะใน
การบริหารงานบุคคลและงานงบประมาณของศูนยฯ์ และขอ้ 9 ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กสามารถเป็น
แหล่งเรียนรู้ส าหรับชุมชนและหน่วยงานอ่ืน จากการประเมินและตรวจสอบเอกสารพบว่า ศูนย์
พฒันาเด็กเลก็ไม่มีการให้บริการชุมชนในดา้นวสัดุ  อุปกรณ์ อาคาร สถานท่ี หรือการใหค้วามรู้แก่
ชุมชน จึงท าใหศู้นยฯ์ ยงัไม่สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชนหรือหน่วยงานอ่ืนๆได ้

การด าเนินงานด้านบุคลากร  มีผลการประเมินภายในและผลการประเมินภายนอก ดัง
ตาราง 

ตารางท่ี 4.8 ผลการประเมินการด าเนินงานดา้นบุคลากร  

ท่ี ตวับ่งช้ี 
ผลการประเมิน 

ภายใน ภายนอก 

1 
ครู/ผูดู้แลเดก็มีคุณธรรม จริยธรรม และการปฏิบติัตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพครู 

ดีมาก ดีมาก 

2 ครู/ผูดู้แลเดก็มีวฒิุการศึกษาไม่ต ่ากวา่ระดบัปริญญาตรีทางการศึกษา ดี ดี 
3 ครู/ผูดู้แลเดก็และบุคลากรสนบัสนุน มีจ านวนเพียงพอ ดี พอใช ้
4 ครู/ผูดู้แลเดก็/บุคลากรไดรั้บการพฒันาอยา่งเป็นระบบและต่อเน่ือง ดี พอใช ้
5 ครู/ผู ้ดูแลเด็กสามารถผลิต ส่ือและใช้เทคโนโลยีในการจัด

ประสบการณ์การเรียนรู้ 
พอใช ้ พอใช ้

6 หัวหนา้ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กมีความคิดริเร่ิม มีวิสัยทศัน์ และเป็นผูน้ า
ทางวิชาการ 

ดี ดี 

7 หวัหนา้ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็มีความสามารถในการบริหารงานวิชาการ
และการจดัการ 

ดี ดี 
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  จากตารางท่ี 4.8 ปรากฏวา่มี 1 รายการไม่ผา่นเกณฑก์ารประเมินภายในและเกณฑก์าร
ประเมินภายนอก คือ ขอ้ 5 ครู/ผูดู้แลเด็กสามารถผลิตส่ือและใชเ้ทคโนโลยใีนการจดัประสบการณ์
การเรียนรู้  จากผลการประเมินและตรวจสอบเอกสารพบวา่ มีครู/ผูดู้แลเดก็บางคนท่ียงัไม่มีการผลิต
ส่ือประกอบการจัดการเรียนรู้ รวมทั้ งย ังไม่มีการน าเอาเทคโนโลยี เช่นคอมพิวเตอร์มาใช้
ประกอบการจดัการเรียนรู้ส าหรับผูเ้รียน  และมี  2 รายการท่ียงัไม่ผา่นเกณฑก์ารประเมินภายนอก
คือ ขอ้ 2 ครู/ผูดู้แลเดก็และบุคลากรสนบัสนุน มีจ านวนเพียงพอ  จากผลการประเมินและตรวจสอบ
เอกสารพบว่า ครู/ผูดู้แลเด็ก ไม่เพียงพอกบัจ านวนนกัเรียนตามเกณฑท่ี์ก าหนดไวคื้อ ส าหรับเด็ก
อาย ุ2-3 ปี ครู/ผูดู้แลเด็กต่อนกัเรียน ควรอยูใ่นสัดส่วนครู/ผูดู้แลเด็ก 1 คน ต่อจ านวนนกัเรียน 7-10 
คน ส าหรับเด็กอาย ุ3-5 ปี ครู/ผูดู้แลเด็ก 1 คน ต่อจ านวนนกัเรียน 10-15 คน แต่ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็
ต าบลหนองแวง มีครู/ผูดู้แลเดก็ 1 คน ต่อจ านวนนกัเรียน 18-20 คน รวมทั้งไม่มีบุคลากรท่ีท าหนา้ท่ี
ดูแลดา้นอาคาร สถานท่ี   ดา้นธุรการ  แม่บา้นท าความสะอาด  และขอ้ 4 ครู/ผูดู้แลเด็กและบุคลากร
ไดรั้บการพฒันาอยา่งเป็นระบบและต่อเน่ือง จากผลการประเมินและตรวจสอบเอกสารพบว่า มีการ
ส่งเสริมให้ครู/ผูดู้แลเด็กไดรั้บการพฒันาโดยการอบรมหรือศึกษาดูงานแต่ไม่เก่ียวขอ้งกบัการจดั
ประสบการณ์ส าหรับเดก็ปฐมวยัและปีการศึกษาหน่ึงๆ ไม่ควรนอ้ยกว่า 20 ชัว่โมงตามท่ีหลกัเกณฑ์
ไดก้ าหนดไว ้

 การด าเนินงานดา้นอาคารสถานท่ี ส่ิงแวดลอ้มและความปลอดภยั  มีผลการประเมิน
ภายในและผลการประเมินภายนอก  ดงัตาราง  

ตารางที่ 4.9 ผลการประเมินการด าเนินงานดา้นอาคารสถานท่ี ส่ิงแวดลอ้มและความปลอดภยั  

ท่ี ตวับ่งช้ี 
ผลการประเมิน 
ภายใน ภายนอก 

1 ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็มีอาคารเรียน หอ้งเรียน ท่ีเหมาะสมและเพียงพอ ดี ดี 
2 ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็มีหอ้งน ้า หอ้งสว้มท่ีเหมาะสมและเพียงพอ ดี ดี 
3 ศูนย์พฒันาเด็กเล็กมีห้องครัวและสถานท่ีรับประทานอาหารท่ี

เหมาะสมและเพียงพอ 
ดี ดี 

4 ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็มีการจดัมุมหรือหอ้งพกัส าหรับเด็กป่วยแยกเป็น
สดัส่วน 

ควร
ปรับปรุง 

ควร
ปรับปรุง 

5 ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กมีลานกิจกรรม สนามเด็กเล่น ครุภณัฑ์ ท่ี
เหมาะสมและเพียงพอ 

ดี พอใช ้
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ตารางที่ 4.9 ผลการประเมินการด าเนินงานดา้นอาคารสถานท่ี ส่ิงแวดลอ้มและความปลอดภยั(ต่อ)  

ท่ี ตวับ่งช้ี 
ผลการประเมิน 
ภายใน ภายนอก 

6 ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กมีสภาพแวดลอ้มภายในและภายนอกอาคาร  ท่ี
เอ้ือต่อการเรียนรู้และปลอดภยั 

พอใช ้ พอใช ้

7 ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็มีระบบการรักษาความปลอดภยัและป้องกนัการ
บาดเจบ็ใหก้บัผูเ้รียน 

พอใช ้ พอใช ้

  จากตารางท่ี 4.9 ปรากฏวา่มี 3 รายการไม่ผา่นเกณฑก์ารประเมินภายในและเกณฑก์าร
ประเมินภายนอก คือ ขอ้ 4  ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กมีการจดัมุมหรือห้องพกัส าหรับเด็กป่วยแยกเป็น
สัดส่วน จากการประเมินและตรวจสอบเอกสารพบว่าศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กต าบลหนองแวง มีห้อง
พยาบาลส าหรับเด็กป่วย แต่ไม่มีเตียงนอนพกั มีตูเ้ก็บยาแต่ภายในมีแต่ยาท่ีหมดอายนุานแลว้ และ
หอ้งพยาบาลถูกน าไปใชเ้ป็นหอ้งเก็บวสัดุ ส่ือการเรียนการสอน และใชเ้ป็นหอ้งคอมพิวเตอร์  ท า
ให้ไม่มีการน าไปใชส้ าหรับการพกัของเด็กป่วย , ขอ้ 6 ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กมีสภาพแวดลอ้มภายใน
และภายนอกอาคาร ท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้และปลอดภยั  จากการประเมินและตรวจสอบเอกสารพบว่า
สภาพแวดลอ้มภายในของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กต าบลหนองแวง มีการจดัมุมการเรียนรู้ต่างๆ แต่ไม่
ครบทั้ง 6 กิจกรรมตามท่ีก าหนด รวมทั้งไม่มีการจดัสภาพแวดลอ้มท่ีเป็นธรรมชาติ หรือสวนหยอ่ม
หรือ ประดับกระถางไม้ดอกไม้ประดับบนอาคารเรียน บริเวณโต๊ะท างานของครูเอกสาร
ค่อนขา้งมาก  รก   ไม่สะอาดและไม่เป็นระเบียบ มี ส่วนสภาพแวดลอ้มภายนอกของศูนยพ์ฒันาเด็ก
เลก็ สนามเด็กเล่นมีพื้นสนามเป็นดินแขง็ไม่เหมาะกบัการเล่นของผูเ้รียนซ่ึงอาจก่อให้เกิดอนัตราย
ได ้ บริเวณรอบๆไม่มีพื้นท่ีสีเขียว มุมธรรมชาติ สวนหย่อมหรือสนามหญา้ส าหรับให้ผูเ้รียนได้
เรียนรู้ ไม่มีมุมส าหรับใหผู้ป้กครองไดพ้กัผอ่นเม่ือมาส่งหรือรับนกัเรียน  และขอ้ 7 ศูนยพ์ฒันาเด็ก
เล็กมีระบบการรักษาความปลอดภยัและป้องกนัการบาดเจ็บให้กบัผูเ้รียน จากการประเมินและ
ตรวจสอบเอกสารพบวา่ ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็มีร้ัวเดียวกนักบัองคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองแวง ไม่
มีร้ัวท่ีแยกเป็นพื้นท่ีของศูนย์พฒันาเด็กเล็กโดยเฉพาะ ท าให้ผูท่ี้มาติดต่อราชการขับรถยนต ์ 
รถจกัรยานยนต ์ผา่นหนา้หอ้งเรียนและสนามเด็กเล่น รวมทั้งน ารถเขา้มาจอดในบริเวณศูนยพ์ฒันา
เดก็เลก็และสนามเด็กเล่น  นอกจากน้ียงัมี 1 รายการท่ียงัไม่ผา่นเกณฑก์ารประเมินภายนอก  คือ ขอ้ 
5 ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็มีลานกิจกรรม สนามเด็กเล่น วสัดุ ครุภณัฑ ์ท่ีเหมาะสมและเพียงพอ จากการ
ประเมินและตรวจสอบเอกสารพบว่าศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ต าบลหนองแวงมีลานกิจกรรมไม่เพียงพอ
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กบัความตอ้การของผูเ้รียน ยงัขาดลานกิจกรรม เช่นลานกิจกรรมหนา้เสาธง  สนามกีฬา  สนามเด็ก
เล่นคบัแคบ เคร่ืองเล่นมีจ านวนนอ้ยเม่ือเทียบกบัปริมาณของนกัเรียน  

  การด าเนินงานดา้นวิชาการและกิจกรรมตามหลกัสูตร มีผลการประเมินภายในและผล
การประเมินภายนอก ดงัตาราง 
ตารางที่ 4.10 ผลการประเมินการด าเนินงานดา้นวิชาการและกิจกรรมตามหลกัสูตร  

ท่ี ตวับ่งช้ี 
ผลการประเมิน 

ภายใน ภายนอก 
1 ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็มีหลกัสูตรสถานศึกษาเหมาะสมกบัผูเ้รียน ดี ดี 
2 ศูนย์พฒันาเด็กเล็กมีหลักสูตรท้องถ่ินท่ีเหมาะสมกับบริบทของ

ทอ้งถ่ิน 
ดี พอใช ้

3 ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กมีการส่งเสริมพฒันาการจดัท าส่ือและนวตักรรม
การเรียนการสอนท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ของผูเ้รียน 

ดี พอใช ้

4 ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กมีแหล่งเรียนรู้และน าภูมิปัญญาทอ้งถ่ินมาใชใ้น
การจดัประสบการณ์ 

ดี ดี 

5 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการส่งเสริมให้ผู ้เ รียนได้แสดงออกอย่าง
เหมาะสมกบัวยัและกลา้แสดงออก 

ดี พอใช ้

6 ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็มีการส่งเสริมการศึกษา/วิจยัเพื่อพฒันาการจดั
ประสบการณ์ ติดตามผลและใชผ้ลเพื่อพฒันาผูเ้รียนใหเ้ตม็ตาม
ศกัยภาพ 

ดี ดี 

7 ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็มีการบนัทึก การรายงานผลและการส่งต่อขอ้มูล
ของผูเ้รียนอยา่งเป็นระบบ 

ดี ดี 

8 ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็มีการใชแ้หล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินทั้งในและ
นอกศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ในการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ 

ดี ดี 

9 ครู/ผูดู้แลเดก็มีความสามารถในการจดัประสบการณ์การเรียนรู้โดย
เนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั   

ดี ดี 

10 ครู/ผูดู้แลเดก็ มีการประเมินพฒันาการท่ีสอดคลอ้งกบัสภาพจริง ดี ดี 
11 ครู/ผูดู้แลเด็กมีการน าเอาผลการประเมินพฒันาการเด็กไปวางแผน

พัฒนาเด็กและจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้กับเด็กตามความ
ตอ้งการ ความสนใจและวยัของเดก็   

ควร
ปรับปรุง 

ควร
ปรับปรุง 
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จากตารางท่ี 4.10 ปรากฏว่ามี 1 รายการไม่ผา่นเกณฑก์ารประเมินภายในและเกณฑ์
การประเมินภายนอก คือ ขอ้ 12 ครู/ผูดู้แลเด็กมีการน าเอาผลการประเมินพฒันาการเด็กไปวางแผน
พฒันาเด็กและจดัประสบการณ์การเรียนรู้ให้กบัเด็กตามความตอ้งการ ความสนใจและวยัของเด็ก  
จากการประเมินและตรวจสอบเอกสารพบว่า ครู/ผูดู้แลเด็กมีการประเมินพฒันาการเด็กแต่ละคน 
แต่ส่วนมากครู/ผูดู้แลเด็กไม่ค่อยสนใจน าเอาผลการประเมินพฒันาการเด็กไปใชใ้นการพฒันาเด็ก
นกัเรียน เช่น ครูรู้วา่เดก็อว้นแต่ไม่มีการหาวิธีการช่วยเหลือเดก็ในการควบคุมน ้าหนกั  รู้ว่าเด็กเรียน
ชา้กว่าเด็กคนอ่ืน แต่ไม่กระตือรือร้นท่ีจะช่วยเหลือเด็กในรายนั้นๆเป็นกรณีพิเศษ  และมีรายการท่ี
ไม่ผา่นเกณฑก์ารประเมินภายนอก จ านวน 3 ขอ้ คือ ขอ้ 2 ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็มีหลกัสูตรทอ้งถ่ินท่ี
เหมาะสมกบับริบทของทอ้งถ่ินจากการประเมินและตรวจสอบเอกสารพบว่าศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก
ต าบลหนองแวงมีการสอนเก่ียวกบัทอ้งถ่ินของตนเอง แต่ไม่มีการจดัท าเป็นหลกัสูตรทอ้งถ่ินท่ี
ถูกตอ้งตามหลกัเกณฑ์ ท าให้การสอนไม่มีวตัถุประสงค์และเป้าหมายท่ีชัดเจน และการจดัท า
หลกัสูตรทอ้งถ่ินไม่มีการให้คนในชุมชน ผูป้กครองนกัเรียน หรือผูมี้ส่วนไดเ้สียเขา้มามีส่วนร่วม
ในการจดัท าหลกัสูตร ,ขอ้ 3 ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็มีการส่งเสริมพฒันานวตักรรมการจดัประสบการณ์
เรียนรู้และส่ือการเรียนการสอนท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ จากการประเมินและตรวจสอบเอกสารพบว่า
ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กต าบลหนองแวงมีการส่งเสริมครู/ผูดู้แลเด็กให้มีการพฒันานวตักรรมการจดั
ประสบการณ์การเรียนรู้และส่ือการเรียนการสอนค่อนขา้งน้อย โดยส่วนมากจะเน้นการซ้ือส่ือ
ส าเร็จมาใชใ้นการจดัประสบการณ์การเรียนรู้มากกกว่าเพราะสะดวกกว่าการจดัท าส่ือดว้ยตนเอง  
และขอ้ 5 ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กมีการส่งเสริมให้ผูเ้รียนไดแ้สดงออกอย่างเหมาะสมกบัวยัและกลา้
แสดงออก จากการประเมินและตรวจสอบเอกสารพบว่าศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กต าบลหนองแวงมีการ
ส่งเสริมใหผู้เ้รียนมีการแสดงออก แต่มกัจะเนน้กบัเด็กท่ีกลา้แสดงออกอยูแ่ลว้ ไม่ค่อยเนน้ส่งเสริม
หรือพฒันาเด็กท่ียงัไม่กลา้แสดงออก รวมทั้งเด็กไม่สามารถแนะน าตนเองหรือไม่กลา้ส่ือสารกบั
บุคคลภายนอกจะกลา้แสดงออกหรือพดูคุยกบัเพื่อนและครูผูส้อนเท่านั้น 

  การด าเนินงานดา้นความร่วมมือและการสนบัสนุนจากทุกภาคส่วน มีผลการประเมิน
ภายในและผลการประเมินภายนอก ดงัตาราง 
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ตารางที่ 4.11 ผลการประเมินการด าเนินงานดา้นความร่วมมือและการสนบัสนุนจากทุกภาคส่วน      

ท่ี ตวับ่งช้ี 
ผลการประเมิน 

ประเมิน
ภายใน 

ประเมิน
ภายนอก 

1 ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กมีความร่วมมือระหว่างบา้น องคก์รทางศาสนา 
สถาบนัการศึกษา องคก์รภาครัฐและเอกชน ในการจดัและพฒันา
การศึกษา 

ดี ดี 

2 ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็เป็นแหล่งเรียนรู้และบริการชุมชน ดี ดี 

  จากตารางท่ี 4.11 ปรากฏวา่การด าเนินงานดา้นความร่วมมือและการสนบัสนุนจากทุก
ภาค ไม่มีรายการใดท่ีไม่ผา่นเกณฑก์ารประเมิน 

 การด าเนินงานดา้นดา้นส่งเสริมเครือข่ายการพฒันาเด็กมีผลการประเมินภายในและผล
การประเมินภายนอก  ดงัตาราง 

ตารางที่ 4.12 ผลการประเมินการด าเนินงานดา้นส่งเสริมเครือข่ายการพฒันาเดก็ปฐมวยั   

ท่ี ตวับ่งช้ี 
ผลการประเมิน 

ประเมิน
ภายใน 

ประเมิน
ภายนอก 

1 ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็มีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างองคก์ร
ปกครองสวนทอ้งถ่ิน 

ดี ดี 

2 ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็มีคณะกรรมการด าเนินงานเครือข่ายศูนยพ์ฒันา
เดก็เลก็และการด าเนินงานตามแผน 

ดี ดี 

  จากตารางท่ี 4.12 ปรากฏวา่การด าเนินงานดา้นส่งเสริมเครือข่ายการพฒันาเด็กปฐมวยั  
ไม่มีรายการใดท่ีไม่ผา่นเกณฑก์ารประเมิน 

 
 ซ่ึงเม่ือการน าเสนอส้ินสุดลงก็ปล่อยให้ผูร่้วมวิจยัไดร่้วมกนัคิดและพิจารณาร่วมกนัใน

การก าหนด “สภาพปัญหาท่ีส าคญั” “สภาพท่ีคาดหวงัจากการแกปั้ญหา” “ทางเลือกท่ีหลากหลาย
เพื่อการแกปั้ญหา” “การประเมินและเลือกทางเลือกเพื่อปฏิบติัการแกปั้ญหา”  โดยปล่อยใหผู้ร่้วม
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วิจยัร่วมกนัวิเคราะห์และก าหนดประเด็นต่างๆ ดงักล่าวตามทุนความรู้เดิมและประสบการณ์ของผู ้
ร่วมวิจยัแต่ละคน  ซ่ึงผา่นไประยะหน่ึงมีผูว้ิจยัท่านหน่ึงไดก้ล่าวแสดงความคิดเห็นวา่ 

  “ผมว่าเฮาแบ่งเป็นกลุ่มแล่วให้เขียนในกระดาษจัง่น ามาเสนอหน้าห้องดีบ่ แบบท่ี
หมู่เฮาเคยท าแผนสามปีท่ี อบต.ไปท าในหมู่บา้น...แต่ละกลุ่มกะเขียนเสนอมาตามหัวขอ้ แล่วมา
สรุปรวมท่ีมนัซ ้าๆกนั  ผมวา่สิไวกวา่เฮานัง่โสกนั...จกัสองหรือสามกลุ่ม” 

  (ผมว่าเราแบ่งเป็นกลุ่มแลว้เขียนในกระดาษ แลว้น ามาเสนอหนา้ห้องดีไหม แบบท่ี
เคยท าแผนสามปีท่ี อบต.ไปท าในหมู่บา้น..แต่ละกลุ่มเขียนเสนอมาตามหวัขอ้ แลว้มาสรุปท่ีมนัซ ้ าๆ
กนั ผมวา่จะเร็วกวา่เรานัง่คุยกนั...สกัสองหรือสามกลุ่ม) 

(ธนชั  โคตะนนัท,์ 21  มิถุนายน 2559) 

  “มนับ่ผา่นส่ีดา้นอีกสองดา้นมนัผา่นแล่วเฮากะบ่ตอ้งคิด ให้ศูนยเ์ด็กไปพฒันาเอาเอง  
ดา้นท่ีหน่ึงฮอดส่ีมนัเป็นปัญหาเพราะบ่ผา่นหลายโตบ่งช้ี เฮากะแบ่งกลุ่มคิดหาวิธีแกปั้ญหาทั้งส่ีดา้น
ดีบ่” 

  (มนัไม่ผา่นส่ีดา้นอีกสองดา้นผา่นแลว้ก็ไม่ตอ้งคิดให้ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ไปพฒันาเอา
เอง ดา้นท่ี1 -4 เป็นปัญหาเพราะไม่ผา่นหลายตวับ่งช้ี เราก็แบ่งกลุ่มคิดหาวิธีแกปั้ญหาทั้งส่ีดา้นดี
ไหม) 

(ลดัดาวรรณ์  โฟฟมู, 21  มิถุนายน 2559) 

  “เห็นด้วยมันมีปัญหาหนักๆ ด้านท่ีหน่ึงฮอดส่ี เฮากะพฒันาทั้ งส่ีด้านน่ี ถ่าอบต.
ประเมินเถ่ือหนา้ กะสิไดดี้ข้ึนตั้ว ส่ีดา้นน่ีเป็นตาหาวิธีท าใหม้นัผา่นนอ้ มนัตกหลายโตบ่งช้ีโพด ” 

  (เห็นดว้ย มนัมีปัญหาหนักๆ ดา้นท่ีหน่ึงถึงส่ี เราก็พฒันาทั้งส่ีดา้น อบต.มาประเมิน
คร้ังหนา้จะไดดี้ข้ึน ส่ีดา้นน่าจะหาวิธีท าใหม้นัผา่น เพราะตกหลายตวับ่งช้ี) 

(บรรจง  ไชยวิชา, 21  มิถุนายน 2559) 
 

 ซ่ึงผูร่้วมวิจยัทุกคนต่างพากนัเห็นดว้ยท่ีจะท าการพฒันางานของศูนยพ์ฒันาเด็เลก็ในดา้น
ท่ี 1-4 ซ่ึงมีความตอ้งการพฒันาทั้งขอ้ท่ีไม่ผ่านเกณฑก์ารประเมินภายในหรือไม่ผ่านเกณฑ์การ
ประเมินภายนอกและท่ีไม่ผ่านทั้งสองเกณฑก์ารประเมิน ซ่ึงสามารสรุปความตอ้งการท่ีจะพฒันา
งานทั้ง 4 ดา้น  ดงัภาพ 
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ภาพที ่4.9  ความตอ้งการพฒันาของผูร่้วมวจิยั 
 

  จากนั้นผูร่้วมวิจยัจึงมีการตกลงกนัแบ่งเป็นส่ีกลุ่มง่ายๆ ใครอยู่ใกลก้นัก็นัง่เป็นกลุ่ม
เดียวกนั  จากนั้นก็พากนัระดมความคิด จนกระทัง่เวลาล่วงเลยจนถึงเวลา 15.00  น. ก็พากนัเขียน
เรียบร้อย ซ่ึงก็ตกลงกนัว่าจะน าเสนอในคร้ังต่อไปเผื่อว่าใครกลบัไปแลว้สามารถคิดไดเ้พิ่มเติมได้
อีก และอีกอยา่งคืออยูท่ี่ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ทั้งวนัแลว้ขอกลบัไปท างานบา้นกนั  ซ่ึงต่างกเ็ห็นดว้ย จึง
นดักนัอีกในสัปดาห์ถดัไปเพื่อใหผู้ว้ิจยัไดน้ าเสนอแนวคิดในบทท่ี 2 ต่อผูร่้วมวิจยั โดยก าหนดเป็น
วนัท่ี 23 มิถุนายน 2559  

ความ
ต้องการ
พฒันา 

ดา้นวิชาการ
และกิจกรรม
ตามหลกัสูตร  

ดา้นการ
บริหารจดัการ 

ดา้นบุคลากร 

ดา้นอาคาร
สถานท่ี สวล. 

ความ
ปลอดภยั 

-หลกัสูตรทอ้งถ่ิน 
-ส่ือ/นวตักรรมการเรียนรู้ 
-ทกัษะการกลา้แสดงออก
ของผูเ้รียน 
-การประเมินพฒันาการ
ผูเ้รียน 

-บุคลากรไม่เพียงพอ 
-การพฒันาบุคลากร 
-ทกัษะการผลิตและใช้
ส่ือเทคโนโลย ี

-มุมพกัเด็กป่วย 
-ลานกิจกรรม/
สนามเดก็เล่น 
-สภาพภายใน/นอก
หอ้งเรียน 
-การรักษาความ
ปลอดภยั 

-กรรมการบริหารศูนย์
พฒันาเดก็เลก็ 
-การจดัท าแผนพฒันา
คุณภาพการศึกษา 
-ระบบการเยีย่มบา้น
นกัเรียน 
-การเป็นแหล่งเรียนรู้
ของศูนยพ์ฒันาเดก็
เลก็ 
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 ระยะท่ี 2 การถ่ายทอดแนวคิดในบทท่ี 2 ให้ผูร่้วมวิจยั  มีการด าเนินกิจกรรม 1 กิจกรรม
คือ การจดัประชุมน าเสนอแนวคิดในบทท่ี 2 ถ่ายทอดใหผู้ร่้วมวิจยั  โดยจดัข้ึนในวนัท่ี 23 มิถุนายน 
2559 เวลา 9.00 น. ณ ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ต าบลหนองแวง สืบเน่ืองจากวนัท่ี  21 มิถุนายน 2559  ผู ้
ร่วมวิจยัไดม้าประชุมร่วมกนัระดมสมองถกเถียง และวิเคราะห์สภาพของศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ต าบล
หนองแวง และผูร่้วมวิจยัไดร่้วมกนัด าเนินงานถึง “สภาพปัญหาท่ีส าคญั” “สภาพท่ีคาดหวงัจากการ
แกปั้ญหา” “ทางเลือกท่ีหลากหลายเพื่อการแกปั้ญหา” “การประเมินและเลือกทางเลือกเพื่อ
ปฏิบติัการแกปั้ญหา”   ซ่ึงขอน ากลบัไปคิดเพิ่มเติมท่ีบา้นและจะน าเสนอหนา้ห้องในคร้ังน้ี  ผูว้ิจยั
จึงปล่อยให้ผูร่้วมวิจยัเขา้กลุ่มตามเดิม บนัทึกขอ้มูลเพิ่มเติมตามท่ีไดก้ลบัไปคิดและศึกษาเพิ่มเติม 
จากนั้นเม่ือท่ีประชุมพร้อมแลว้เป็นการน าเสนอท่ีหนา้หอ้งทั้งส่ีกลุ่ม  เม่ือทั้งส่ีกลุ่มน าเสนอเสร็จส้ิน
ลง ไดน้ ากระดาษติดไวท่ี้กระดาน  จากนั้นผูว้ิจยัไดน้ าเสนอเสนอแนวคิดในบทท่ี 2 ถ่ายทอดให้ผู ้
ร่วมวิจยั มีวตัถุประสงคเ์พื่อให้ผูร่้วมวิจยัไดรั้บรู้และเขา้ใจถึงแนวทางการแกปั้ญหาในเชิงทฤษฎี
และเพื่อช่วยให้ผูร่้วมวิจยัตดัสินใจและมองภาพไดช้ดัเจนข้ึน  โดยยึดหลกัการ“…ให้โอกาสแก่
ชุมชนท่ีจะเสนอแนวทางการแก้ปัญหานั้ นด้วยตนเองอย่างเต็มท่ี จากนั้ นนักพัฒนาก็เสนอ
เทคโนโลยีอ่ืนๆท่ีอยู่นอกเหนือประสบการณ์ความรับรู้ของชุมชนเข้าสู่วงสนทนาด้วย ใน
ระยะแรกๆ ให้เสนอแบบง่ายๆ แต่จะไม่สรุปว่าแบบนั้นแบบน้ีเท่านั้นท่ีจะช่วยแกปั้ญหาให้ชุมชน
จะปล่อยให้ชุมชนคิดเปรียบเทียบทางเลือกต่างๆ ดว้ยตนเองและยงัไม่กล่าวพาดพิงถึงเทคโนโลยี
อ่ืนๆ ใหม้ากกว่านั้นจนกว่าจะมีการถามไถ่เพิ่มเติม ซ่ึงนกัพฒันาจะตอ้งคอยให้ขอ้มูลอยูเ่ป็นระยะๆ  
เม่ือเสนอขอ้มูลเปรียบเทียบให้อย่างเต็มท่ีแลว้  ก็ปล่อยให้ชุมชนเป็นผูต้ดัสินใจเลือกเทคโนโยลีท่ี
เห็นวา่เหมาะสมกบัตนเองมากท่ีสุดมาชุดหน่ึง…”  
  หลงัจากน าเสนอแนวคิด ทฤษฎีต่างๆ ให้ผูร่้วมวิจยัไดท้ราบแลว้ผูว้ิจยัไดป้ล่อยให้ผู ้
ร่วมวิจยัไดร่้วมกนัคิด วิเคราะห์ ปรับปรุง เปล่ียนแปลง เพิ่มเติมขอ้มูลจากท่ีเคยท าไว ้ โดยใหผู้ร่้วม
วิจยัทุกคนสามารถเพิ่มเติมขอ้มูลไดใ้นทุกดา้น ซ่ึงท าใหไ้ดแ้นวความคิดท่ีหลากหลายมากข้ึน  และ
ร่วมกนัวิเคราะห์ดว้ยว่าสามารถท าไดโ้ดยคณะผูร่้วมวิจยัหรือไม่และกิจกรรมใดท่ีสามารถบูรณา
การท าร่วมกนัไดเ้พื่อใหเ้กิดการปฏิบติัและมีผลการด าเนินงานท่ีบรรลุเป้าหมาย  ดงัภาพ 
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ภาพที ่ 4.10  การวิเคราะห์กิจกรรมท่ีจะด าเนินการยกระดบัเพื่อแกไ้ขปัญหา 

  จากการน าเสนอของกลุ่มทั้ง 4 กลุ่ม ซ่ึงมีการบรูณาการร่วมกนัและผา่นความเห็นชอบ
ของสมาชิกผูร่้วมวิจยัแลว้ สามารถสรุปไดด้งัตารางต่อไปน้ี 
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ตารางที่ 4.13 สรุปกิจกรรมท่ีจะด าเนินการยกระดบัเพื่อแกไ้ขปัญหาดา้นการบริหารจดัการ 

ท่ี ปัญหา  สภาพปัญหา แนวทางเพื่อการแกปั้ญหา ทางเลือกเพื่อปฏิบติัการแกปั้ญหา ก าหนดกิจกรรม 
1 คณะกรรมการบริหารศูนย์

พฒันาเดก็เลก็ 
-บางคนไม่เคยเขา้ร่วม
ประชุมเลย 
-กรรมการไม่เขา้ใจบทบาท
และหนา้ท่ีของตนเอง 
-กรรมการไม่มีส่วนร่วมใน
การใหข้อ้เสนอแนะการ
ด าเนินงานของศูนยพ์ฒันา
เดก็เลก็ 

-ตั้งคณะกรรมการชุดใหม่หรือ
ปรับปรุงรายช่ือคระกรรมการใหม่ 
-ศึกษาดูงานศนูยพ์ฒันาเดก็ตน้แบบ
เร่ืองการท าหนา้ท่ีของคณะกรรมการ 
-จดัอบรมเก่ียวกบับทบาทหนา้ท่ีของ
กรรมการ 
-จดัท าคู่มือส าหรับคณะกรรมการใน
การท าหนา้ท่ี 

-ศึกษาดูงานศนูยพ์ฒันาเดก็ตน้แบบ
เร่ืองการท าหนา้ท่ีของ
คณะกรรมการ 
-จดัท าคู่มือเก่ียวกบับทบาทและ
หนา้ท่ีของคณะกรรมการแลว้มอบ
ใหศู้นยพ์ฒันาเดก็เลก็เพื่อมอบให้
คณะกรรมการทุกคนไดศึ้กษาท า
ความเขา้ใจต่อไป 

- การศึกษาดูงานศูนย์
พฒันาเดก็ตน้แบบ 
 
-การประชุมเชิง
ปฏิบติัการจดัท าคู่มือ 
ศพด. 

2 การจดัท าแผนพฒันา
คุณภาพการศึกษา 

-ไม่มีการก าหนดจุดเนน้ 
จุดเด่น และอตัลกัษณ์ 
-การจดักิจกรรมไม่ส่งเสริม
ใหเ้กิดการพฒันาจุดเนน้ 
จุดเด่นและอตัลกัษณ์ท่ี
ชดัเจน 

-ศึกษาดูงานของศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็
ตน้แบบแลว้น ามาปรับใช ้
-ดูตวัอยา่งจากอินเตอร์เน็ตมาปรับใช ้
-ประชุมผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งร่วมกนั
ก าหนดจุดเนน้ จุดเด่น เอกลกัษณ์ 
และอตัลกัษณ์ 

-ศึกษาดูงานของศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็
ตน้แบบดา้นการจดัท าแผนพฒันา
การศึกษาแลว้น ามาปรับใชใ้หเ้ขา้
กบับริบท พร้อมร่วมกนัก าหนด
จุดเนน้ จุดเด่น และอตัลกัษณ์ ของ
ศูนยพ์ฒันาเดก็ 

การประชุมเชิง
ปฏิบติัการจดัท า
แผนพฒันาคุณภาพ
การศึกษา 
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ตารางที่  4.13 สรุปกิจกรรมท่ีจะด าเนินการยกระดบัเพื่อแกไ้ขปัญหาดา้นการบริหารจดัการ(ต่อ) 

ท่ี ปัญหา  สภาพปัญหา แนวทางเพื่อการแกปั้ญหา ทางเลือกเพื่อปฏิบติัการแกปั้ญหา ก าหนดกิจกรรม 
3 ระบบการเยีย่มบา้นเดก็  -ไม่มีการจดักิจกรรมการ

เยีย่มบา้นนกัเรียน  
-ไม่มีการแลกเปล่ียนขอ้มูล
ผูเ้รียนกบัผูป้กครอง
นกัเรียน 

 
-จดัโครงการเยีย่มบา้นนกัเรียน 
-จดัโครงการประชุมผูป้กครองเพื่อ
แลกเปล่ียนขอ้มูลระหวา่งกนั 

 
-จดัโครงการเยีย่มบา้นนกัเรียน เพื่อ
แลกเปล่ียนขอ้มูลระหวา่งศูนย์
พฒันาเดก็เลก็กบัผูป้กครอง  

 
การเยีย่มบา้นนกัเรียน 

4 การเป็นแหล่งเรียนรู้ของ
ศูนยพ์ฒันาเดก็ 

-ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ไม่มี
การใหบ้ริการชุมชนใน
ดา้นวสัดุ  อุปกรณ์ อาคาร 
สถานท่ี หรือการใหค้วามรู้
แก่ชุมชน  

-ประชาสัมพนัธ์การใหบ้ริการดา้น
อาคาร สถานท่ี วสัดุ อุปกรณ์ของศูนย์
พฒันาเดก็เลก็ 
-จดัท าป้ายความรู้เก่ียวกบัเร่ืองต่างๆท่ี
เก่ียวขอ้งกบัเดก็ อาทิ ช่ือตน้ไมแ้ละ
ประโยชน์ บอร์ดความรู้เก่ียวกบัโรค
ต่างๆ 

-จดัท าป้ายความรู้เก่ียวกบัเร่ืองโรค
ต่างๆ และพืชสมุนไพร 

การจดัท าป้ายความรู้ 
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ตารางที่ 4.14 สรุปกิจกรรมท่ีจะด าเนินการยกระดบัเพื่อแกไ้ขปัญหาดา้นบุคลากร 

ท่ี ปัญหา  สภาพปัญหา แนวทางเพื่อการแกปั้ญหา ทางเลือกเพื่อปฏิบติัการแกปั้ญหา ก าหนดกิจกรรม 
1 บุคลากรไม่เพยีงพอ -ไม่มีบุคลากรท่ีท างานดา้นธุรการ 

-อตัราครูต่อนกัเรียนไม่เพยีงพอ 
ครูมีจ านวนนอ้ย 
-ครูมีภาระงานมากทั้งงานจดั
ประสบการณ์การเรียนรู้และงาน
อ่ืนๆท่ี อบต.มอบหมาย 

-แต่งตั้งใหค้รูบางคนท าหนา้ท่ีธุรการ 
-น าปราชญชุ์มชนเขา้มามีส่วนร่วมใน
การช่วยสอนเพื่อลดภาระครูและ
ทดแทนบุคลากรท่ีขาดแคลน 

-น าปราชญ์ชุมชนเข้ามามีส่วน
ร่วมในการช่วยสอนเพื่อลดภาระ
ครูและทดแทนบุคลากรท่ีขาด
แคลน 

ปราชญช่์วยสอน 

2 การพฒันาบุคลากร -ครูไดรั้บการพฒันาไม่ตรงตาม
ความตอ้งการ 
-ครูไดรั้บการส่งเสริมใหอ้บรม
เก่ียวกบังานในหนา้ท่ีไม่ครบ 20 
ชม.ต่อปีการศึกษา 
-ครูไม่เคยไปศึกษาดูงานเก่ียวกบั
การจดัการศึกษาของศูนยพ์ฒันา
เดก็เลก็ 

-ประสานกองการ ศึกษาให้ ส่งครู
อบรมท่ีเก่ียวขอ้งกบังานในหนา้ท่ี 
-จัดศึกษาดูงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ตน้แบบ 

-จดัศึกษาดูงานศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็
ต้นแบบและน าคณะครูไปร่วม
ศึกษาดูงานดว้ย 

การศึกษาดูงานศูนย์
พฒันาเดก็เลก็ตน้แบบ
(ท าร่วมกบัทีม1) 
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ตารางที่ 4.14 สรุปกิจกรรมท่ีจะด าเนินการยกระดบัเพื่อแกไ้ขปัญหาดา้นบุคลากร(ต่อ) 

ท่ี ปัญหา  สภาพปัญหา แนวทางเพื่อการแกปั้ญหา ทางเลือกเพื่อปฏิบติัการแกปั้ญหา ก าหนดกิจกรรม 
3 การผลิตส่ือและใช้

เทคโนโลยขีอง
บุคลากร 

-ครูบางคนยงัไม่มีทกัษะในผลิต
ส่ือประกอบการจดั
ประสบการณ์ 
-ครูไม่ใชก้ระดานอจัฉริยะใน
การจดัการเรียนการสอน 
-ครูมีภาระงานมากท าใหไ้ม่มี
เวลาในการผลิตส่ือส าหรับ
ประกอบการจดักิจกรรม 

-จัดอบรมการใช้งานคอมพิวเตอร์
เก่ียวกบัโปรแกรมส าคญัส าหรับใชใ้น
การผลิตส่ือ  
-ส่งบุคลากรไปฝึกท าการใชก้ระดาน
อัจฉริยะกับ อบจ.ขอนแก่นแล้วมา
ถ่ายทอดต่อ 
-ช่วยผลิตส่ือส าหรับใช้ในการจัด
กิ จ ก ร ร มห รื อ ป ร ะ ก อบ ก า ร จั ด
ประสบการณ์ 

-จัดกิจกรรมช่วยท าส่ือการเรียนรู้
โดยใหค้รูผูดู้แลเดก็เขา้มาร่วมท า 
 
-จัดอบรมและฝึกทักษะการใช้
กระดานอจัฉริยะใหแ้ก่ครู 

-การผลิตส่ือพื้นบา้น 
 
 
-การอบรมเชิง
ปฏิบติัการการใช้
กระดานอจัฉริยะ 
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ตารางที่ 4.15 สรุปกิจกรรมท่ีจะด าเนินการยกระดบัเพื่อแกไ้ขปัญหาดา้นสถานท่ี ส่ิงแวดลอ้มและความปลอดภยั 

ท่ี ปัญหา  สภาพปัญหา แนวทางเพื่อการแกปั้ญหา ทางเลือกเพื่อปฏิบติัการแกปั้ญหา ก าหนดกิจกรรม 
1 มุมส าหรับเดก็ป่วย  -ไม่มีเตียงนอนพกัส าหรับเด็ก

ป่วย 
-ตูเ้กบ็ยามีแต่ยาท่ีหมดอาย ุ
-ห้องพยาบาลถูกน าไปใช้เป็น
ห้องเก็บวสัดุ ส่ือการเรียนการ
ส อ น  แ ล ะ ใ ช้ เ ป็ น ห้ อ ง
คอมพิวเตอร์   

-จดัซ้ือเตียงเดก็ไวใ้ชใ้นหอ้งพยาบาล 
-ประสาน รพ.สต.หนองแวง ขอยาท่ี
จ าเป็นมาไวท่ี้ศูนยฯ์ 
-จดัหอ้งพยาบาลใหม่ 
-ก่อสร้างหอ้งส าหรับเกบ็ของและส่ือ 
-จดัเคร่ืองคอมพิวเตอร์มาไวใ้นหอ้งเรียน
โดยจดัเป็นมุมคอมพิวเตอร์ 

-จดัหอ้งพยาบาลใหม่โดยจดัเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ไปไวใ้นหอ้งเรียนโดย
จดัเป็นมุมคอมพิวเตอร์ พร้อมจดัซ้ือ
เตียงเดก็ไวใ้ชใ้นหอ้งพยาบาลและ
ประสาน รพ.สต.หนองแวง ขอยาท่ี
จ าเป็นมาไวท่ี้ศูนยฯ์ 
 

-การจดัซ้ือครุภณัฑ์
(เตียงเด็ก) 
-การปรับภูมิทศัน์ 

2  ล า น กิ จ ก ร ร ม 
สนามเด็กเล่นและ
ครุภณัฑ ์  

-ไม่มีลานกิจกรรมส าหรับเดก็ 
-สนามเดก็เล่นคบัแคบ  
-สนามเดก็เล่นเป็นดินแขง็ 
-เคร่ืองเล่นสนามมีจ านวนนอ้ย 
-เคร่ืองเล่นท่ีมีอยูบ่างช้ินช ารุด ผุ
พงั 

-สร้างลานคอนกรีตโดยของบจากอบต. 
-ปรับปรุงสนามเดก็เล่นโดยการลงทราย 
-เก็บเคร่ืองเล่นเก่าท่ีช ารุดท้ิงและจดัซ้ือ
เคร่ืองเล่นเพิ่มเติม 
-ซ่อมแซมเคร่ืองเล่นท่ีช ารุด 
-ขอรับการสนับสนุนจากบุคคลหรือ
หน่วยงานอ่ืนๆ 

-สร้างลานคอนกรีตส าหรับใช้ท า
กิจกรรมส าหรับเด็ก โดยประสาน
ของบประมาณจาก อบต. พร้อมเก็บ
เคร่ืองเล่นท่ีเก่า ช า รุด ท้ิงพร้อม
จดัหาเคร่ืองเล่นชุดใหม่  

การก่อสร้างลาน
อเนกประสงค ์ 
-จดัซ้ือครุภณั(เคร่ือง
เล่น) 
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ตารางที่ 4.15 สรุปกิจกรรมท่ีจะด าเนินการยกระดบัเพื่อแกไ้ขปัญหาดา้นสถานท่ี ส่ิงแวดลอ้มและความปลอดภยั(ต่อ) 

ท่ี ปัญหา  สภาพปัญหา แนวทางเพื่อการแกปั้ญหา ทางเลือกเพื่อปฏิบติัการ
แกปั้ญหา 

ก าหนดกิจกรรม 

3  ส ภ า พ แ ว ด ล้ อ ม
ภายนอกและภายใน
อาคาร   

-ไม่มีสนามหญา้หรือสวนหยอ่ม
หรือกระถางไมป้ระดบั 
-บ ริ เ ว ณ โ ต๊ ะ ค รู เ อ ก ส า ร
ค่อนขา้งมาก  ไม่เป็นระเบียบ 
-ไ ม่ มี มุ ม นั่ ง พั ก ส า ห รั บ
ผูป้กครอง 

-จดัหาท่ีนัง่เล่นหรือมา้หินอ่อนส าหรับนัง่พกัผอ่น 
-จัดมุมธรรมชาติหรือสวนหย่อมหรือประดับ
กระถางไมป้ระดบั 
 -ซ้ือชั้นเกบ็เอกสารเพิ่ม 
-ท าความสะอาดห้องเรียนและตบแต่งห้องเรียน
ใหม่ 

-จดัสวนหย่อมและประดบั
กระถางไม้ประดับ พร้อม
กั บ ท า ค ว า ม ส ะ อ า ด
ห้ อ ง เ รี ย น แ ล ะ ตบ แ ต่ ง
หอ้งเรียนใหม่ 

การปรับภูมิทศัน์  

4  ร ะบบก า ร รั กษ า
ค ว า ม ป ล อ ด ภั ย 
ใหก้บัผูเ้รียน 

-ไม่มีร้ัวท่ีแยกเป็นพื้นท่ีของศูนย์
พฒันาเดก็เลก็ท่ีชดัเจน 
-ผูท่ี้มาติดต่อราชการน ารถเข้า
มาจอดบริเวณสนามเดก็เล่น 
-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไม่มีการ
วางแผนซักซ้อมการป้องกนัภยั
ใดๆ  

-ก่อสร้างร้ัว โดยร่วมมือกนัท าเอง  
-ก่อสร้างร้ัวโดยเสนอให ้อบต.เป็นผูด้  าเนินการ 
-จดัท าป้ายหา้มน ารถเขา้มามาในสนามเดก็เล่น 
-จดัหาแผงกั้นจราจรมากั้นบริเวณท่ีไม่ตอ้งการให้
รถวิ่งผา่น 
-ประสานงานบรรเทาสาธารณภยัในการซักซ้อม
แผนป้องกนัภยั 

-ก่อสร้างร้ัวของ ศพด.โดย
ร่วมมือกนัท าเอง  
-ประสานงานบรรเทาสา
ธารณภัยในการซักซ้อม
แผนป้องกันภัยให้กับครู
หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 
 

-การก่อสร้างร้ัวไม้
ไผ ่
-การอบรมเชิง
ปฏิบติัการการ
ป้องกนัอคัคีภยั 
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ตารางที ่4.16 สรุปกิจกรรมท่ีจะด าเนินการยกระดบัเพื่อแกไ้ขปัญหาดา้นวิชาการและกิจกรรมตามหลกัสูตร 

ท่ี ปัญหา  สภาพปัญหา แนวทางเพื่อการแกปั้ญหา ทางเลือกเพื่อปฏิบติัการแกปั้ญหา ก าหนดกิจกรรม 
1  หลกัสูตรทอ้งถ่ิน  -หลกัสูตรท่ีใชไ้ม่มีการให้ผูป้กครอง

นกัเรียน  คณะกรรมการบริหารศูนย ์
และชุมชนเขา้มามีส่วนร่วมในการ
จดัท าหลกัสูตร 
-หลกัสูตรท่ีใช้อยู่ยงัเป็นแบบท่ีกรม
ส่งเสริมการปกครองก าหนดซ่ึงเป็น
บริบททัว่ไปไม่เจาะจง 
-หลัก สู ต ร ท่ี ใ ช้ ไ ม่ เ น้ น แ ล ะ ใ ห้
ความส าคัญกับสภาพของต าบล
หนองแวง 
-หลกัสูตรท่ีใชย้งัไม่เหมาะสมกบัวยั
ของผูเ้รียนและไม่ส่งเสริมความเป็น
ทอ้งถ่ิน 

-ให้ครูจดัท าหลกัสูตรทอ้งถ่ินท่ีจะ
ใชใ้หม่เอง 
-ให้ครูเอาหลกัสูตรของศูนยพ์ฒันา
เดก็เลก็แห่งอ่ืนมาปรับใช ้
-ให้ครูเอาหลักสูตรท้องถ่ินฉบับ
เดิมท่ีมีอยูม่าปรับใหม่ 
-จดัประชุมเชิงปฏิบติัการผูท่ี้มีส่วน
เก่ียวข้องจัดท าหลักสูตรท้องถ่ิน
ฉบบัใหม่ 

-จดัประชุมเชิงปฏิบติัการผูท่ี้มีส่วน
เก่ียวข้องจัดท าหลักสูตรท้องถ่ิน
ฉบับ ใ ห ม่ โ ด ย จั ด ป ร ะ ชุ ม เ ชิ ง
ป ฏิ บั ติ ก า ร ร ะ ห ว่ า ง ตั ว แ ท น
ผูป้กครอง คณะกรรมการบริหาร
ศูนยแ์ละคณะผูว้ิจัยเพื่อร่วมกันจัด
หลกัสูตรทอ้งถ่ิน 
 

-การประชุมเชิง
ปฏิบติัการจดัท า
หลกัสูตรทอ้งถ่ิน 
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ตารางที่ 4.16 สรุปกิจกรรมท่ีจะด าเนินการยกระดบัเพื่อแกไ้ขปัญหาดา้นวิชาการและกิจกรรมตามหลกัสูตร(ต่อ) 

ท่ี ปัญหา  สภาพปัญหา แนวทางเพื่อการแกปั้ญหา ทางเลือกเพื่อปฏิบติัการแกปั้ญหา ก าหนดกิจกรรม 
2 จ า น ว น ส่ื อ แ ล ะ

นวตักรรม  
-มี ก าร ส่ ง เส ริมการพัฒนา
นวตักรรมและส่ือการเรียนการ
สอนค่อนขา้งนอ้ย  
-ครูเน้นซ้ือส่ือส าเร็จมาใช้ใน
ก ารจัดประสบการ ณ์ก า ร
เรียนรู้ 
-ครู/ผูดู้แลเด็กบางคนยงัไม่มี
การผลิตส่ือ ประกอบการเรียน
การสอน 
-ค รู ท่ี ผ ลิ ต ส่ื อ ไ ม่ น า ส่ื อ 
นวตักรรมท่ีผลิตข้ึนไปจดัเป็น
มุมการเรียนรู้ 
-ไ ม่ มี ก า ร เ ผ ย แ พ ร่ ส่ื อ   
นวตักรรมท่ีจดัท าข้ึน 

-ให้ครูจัดท า ส่ือ นวัตกรรมเองโดย
การศึกษาจากคู่มือท่ีขายตามตอ้งตลาด
หรือจากอินเตอร์เน็ต 
-ส่งค รูไปอบรมด้านการจัดท า ส่ือ 
นวตักรรม 
-จัดกิจกรรมช่วยท า ส่ือ นวัตกรรม
ใหก้บัศูนยฯ์ พร้อมจดัมุมแสดงส่ือท่ีท า
ข้ึน 
-ประสานทางหัวหน้าศูนยพ์ฒันาเด็ก
เลก็ใหมี้การก าหนดใหค้รูมีการผลิตส่ือ 
นวตักรรม อยา่งนอ้ยภาคเรียนละ 1 ช้ิน 

-จดักิจกรรมช่วยท าส่ือ ใหก้บัศูนย์
พฒันาเด็กเล็กโดยให้ครูเขา้มามี
ส่วนร่วมในการท า ส่ือ  พร้อม
จดัเป็นมุมแสดงส่ือ ท่ีท าข้ึน 
 

การผลิตส่ือพื้นบา้น 
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ตารางที่ 4.16 สรุปกิจกรรมท่ีจะด าเนินการยกระดบัเพื่อแกไ้ขปัญหาดา้นวิชาการและกิจกรรมตามหลกัสูตร(ต่อ) 

ท่ี ปัญหา  สภาพปัญหา แนวทางเพื่อการแกปั้ญหา ทางเลือกเพื่อปฏิบติัการแกปั้ญหา ก าหนดกิจกรรม 
3 ทกัษะการกลา้

แสดงออกของผูเ้รียน 
-มีการส่งเสริมให้ผูเ้รียนแสดงออกแต่
เนน้ผูท่ี้เก่งอยูแ่ลว้ 
-เด็กไม่สามารถแนะน าตนเองได้เม่ือมี
การใหแ้นะน าตนเอง 
-เ ด็ ก ไ ม่ ก ล้ า พู ด คุ ย ส่ื อ ส า ร กั บ
บุคคลภายนอก  

-จัดกิจกรรมหน้าเสาธงโดยให้เด็ก
ออกมาแนะน าตนเอง วนัละ 1-2 คน
โดยไม่ซ ้ากนั 
-จดักิจกรรมฝึกทกัษะการพูดโดยการ
ฝึกเล่านิทานหนา้ชั้นเรียนวนัละคน 
-จดักิจกรรมไปเรียนรู้ในชุมชนเพื่อฝึก
ทั ก ษ ะ ก า ร ซั ก ถ า ม  พู ด คุ ย กั บ
บุคคลภายนอกศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ 

-จดักิจกรรมหน้าเสาธงโดยให้
เดก็ออกมาแนะน าตนเอง วนัละ 
1-2 คนโดยไม่ซ ้ากนั* 
-จัด กิจกรรมพานัก เ รียนไป
เรียนรู้ในชุมชนอย่างน้อยภาค
เรียนละ 1 คร้ัง 

-การฝึกทกัษะ
แนะน าตนเอง 
 
-การเรียนรู้วิถี
ชุมชน 

4 การประเมิน
พฒันาการผูเ้รียน   

-เด็กมีพฒันาการล่าช้าไม่เป็นไปตามวยั 
แต่ไม่มีการการประสานกับบุคคลหรือ
หน่วยงานเพื่อวางแผนช่วยเหลือหรือ
พฒันาผูเ้รียน 
-เด็กมีปัญหาสุขภาพฟันแต่ไม่มีการให้
ทนัตแพทยม์าตรวจหรือหาวิธีดูแลรักษา 

-ประสานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลหนองแวงในการเข้ามาดูแล
ผูเ้รียนและใหก้ารช่วยเหลือ  
-ประสานโรงพยาบาลพระยืนในการ
เขา้มาดูแลและใหก้ารช่วยเหลือ 
 

-ประสานโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลหนองแวงในการ
เข้ามาดูแลผู ้เ รียนและส่งต่อ
รักษาหากพบอาการท่ีควรไดรั้บ
การรักษา 

การตรวจสุขภาพ
ผูเ้รียน 
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 และผูร่้วมวิจยัไดมี้การก าหนดสภาพท่ีคาดหวงัจากการด าเนินกิจกรรมเพื่อแกไ้ขปัญหาท่ี
ก าหนดไวท้ั้งหมด โดยมีการก าหนดเกณฑก์ารประเมิน ซ่ึงสรุปไดด้งัน้ี 

 ตารางที ่4.17 เกณฑก์ารประเมินส าหรับวดัสภาพท่ีคาดหวงัจากการแกปั้ญหา 
ระดบัคะแนน แปลความหมาย 

4.00 - 5.00 ดีมาก 

3.00 - 3.99 ดี 

2.00 - 2.99 พอใช ้

1.01 2.00 ควรปรับปรุง 

0 - 1.00 ควรปรับปรุงเร่งด่วน 

 
 และมีการก าหนดสภาพท่ีคาดหวงัจาการด าเนินกิจกรรม ดงัภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

ภาพที ่4.11 .สภาพท่ีคาดหวงัจากการแกปั้ญหา 
 

สภาพการด าเนินงานศูนย์พฒันาเด็กเลก็
ต าบลหนองแวง อ าเภอพระยนื จังหวัด

ขอนแก่นl 

 

สภาพที่คาดหวงัจาก
การแก้ปัญหา 

ด้านการบริหารจดัการ 

ด้านอาคารสถานที่ ส่ิงแวดล้อมและ
ความปลอดภยั 

ด้านบุคลากร 

ด้านวชิาการและกจิกรรมตามหลกัสูตร 

ผ่านเกณฑ์การ
ประเมินทีผู้่วจิยัและ
ผู้ร่วมวจิยัก าหนด
ขึน้ ในระดบัดหีรือ 
3.00 คะแนนขึน้ไป 
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โดยการด าเนินกิจกรรมการน้ี ทุกคนต่างแสดงความคิดเห็นท่ีหลากหลาย มีการ
น าเสนอและถกเถียงถึงแนวทางเพื่อจะแกไ้ขปัญหาจนสามารถสรุปเป็นกิจกรรมท่ีจะด าเนินการได ้
เม่ือด าเนินการน าเสนอเรียบร้อยแลว้ท่ีประชุมมีมติให้ผูว้ิจยัด าเนินการพิมพแ์ละส าเนาเอกสารมา
แจกให้ทุกคนเพื่อพิจารณาด าเนินการในขั้นตอนต่อไป  จากนั้นผูว้ิจยัและผูร่้วมวิจยั ไดน้ดัหมาย
ส าหรับการประชุมร่วมกนัในกิจกรรมการจดัท าแผนปฏิบติัการ เพื่อท่ีจะไวใ้ชเ้ป็นแนวทางในการ
พฒันางาน โดยท่ีประชุมมีมติก าหนดจดักิจกรรมในวนัท่ี 26  มิถุนายน 2559 

 ระยะท่ี 3 การสรุปร่วมกนัระหวา่งผูว้ิจยัและผูร่้วมวิจยั  มีการด าเนินกิจกรรมยอ่ย จ านวน 
3กิจกรรม  ไดแ้ก่ 1)การจดัท าแผนปฏิบติัการ (action plan)  2) การก าหนดเทคนิคและเคร่ืองมือการ
วิจยั  และ 3) การสะทอ้นผลการด าเนินกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบติัการ  โดยมีรายละเดียดการด า
นินกิจกรรม ดงัต่อไปน้ี 
  1) การจดัท าแผนปฏิบติัการ (action plan) และการก าหนดเทคนิคและเคร่ืองมือการ
วิจยั  จดัข้ึนในวนัท่ี 26 มิถุนายน 2559  เวลา 9.00 น.  ณ  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ต าบลหนองแวง มี
วตัถุประสงคเ์พื่อแบ่งกลุ่มการท างานและจดัท าแผนปฏิบติัการท่ีจะใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันา
งาน  โดยเม่ือผูร่้วมวิจยัมาพร้อมแลว้ก็น าเสนอขอ้มูลคร่าวๆ พร้อมแจกเอกสารตั้งแต่เร่ิมขั้นตอน
การวางแผน ซ่ึงท่ีประชุมให้ความเห็นชอบและตกลงร่วมกนัท่ีจะช่วยกนัคิดโครงการ ออกแบบ
โครงการคร่าวๆ ช่วยกนัก่อน แลว้ค่อยแบ่งทีมรับผิดชอบในการเขียนโครงการท่ีจะใชด้ าเนินการ
แกปั้ญหา มีการน าเสนอแต่ละโครงการเพื่อขอความคิดเห็นเพิ่มเติมและปรับให้มีความเหมาะสม 
ซ่ึงจากผลการด าเนินกิจกรรมน้ี ผูว้ิจัยและผูร่้วมวิจัยได้ช่วยกันคิดช่ือโครงการ จากกิจกรรมท่ี
ก าหนดไว ้ สามารถสรุปช่ือโครงการท่ีจะด าเนินการไดด้งัตาราง 
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ตารางที่ 4.18  สรุปผลการวิเคราะห์เพื่อก าหนดโครงการ 

ท่ี การด าเนินงาน ช่ือโครงการ เป้าหมาย ตวัช้ีวดั กิจกรรมท่ีก าหนด 
1 ดา้นการบริหาร

จดัการ 
ยกระดบัการด าเนินงาน
ดา้นการบริหารจดัการ 
   
 

พฒันาตวับ่งช้ีดา้นการ
บริหารจดัการ ใหอ้ยูใ่น
ระดบั “ดี”  หรือ “3” ข้ึน
ไป ทุกตวับ่งช้ี 

ผา่นเกณฑก์ารประเมิน
ท่ีผูว้ิจยัและผูร่้วมวยัได้
ร่วมกนัก าหนดข้ึน 

- การศึกษาดูงานศูนยพ์ฒันาเดก็ตน้แบบ 
-การจดัท าคู่มือศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ 
-การจดัท าแผนพฒันาคุณภาพการศึกษา 
-การเยีย่มบา้นนกัเรียน 
-การจดัท าป้ายความรู้ 

2 ดา้นบุคลากร ยกระดบัการด าเนินงาน
ดา้นบุคลากร 
   

พฒันาตวับ่งช้ีดา้น
บุคลากร ใหอ้ยูใ่นระดบั 
“ดี”  หรือ “3” ข้ึนไป ทุก
ตวับ่งช้ี 

ผา่นเกณฑก์ารประเมิน
ท่ีผูว้ิจยัและผูร่้วมวยัได้
ร่วมกนัก าหนดข้ึน 

-ปราชญช่์วยสอน 
-การศึกษาดูงานศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ตน้แบบ(ท า
ร่วมกบัทีม1) 
-การผลิตส่ือพื้นบา้น 
-การอบรมเชิงปฏิบติัการการใชก้ระดานอจัฉริยะ 

 
 
 
 
 
 
 
 



185 
 

 

 

ตารางที่ 4.18 สรุปผลการวิเคราะห์เพื่อก าหนดโครงการ(ต่อ) 

ท่ี การด าเนินงาน ช่ือโครงการ เป้าหมาย ตวัช้ีวดั กิจกรรมท่ีก าหนด 
3 ดา้นอาคาร 

สถานท่ี 
ส่ิงแวดลอ้ม
และความ
ปลอดภยั 

ยกระดบัการด าเนินงาน
ดา้นอาคารสถานท่ี 
ส่ิงแวดลอ้มและความ
ปลอดภยั  
 

พฒันาตวับ่งช้ีดา้นอาคาร
สถานท่ี ส่ิงแวดลอ้มและ
ความปลอดภยั ใหอ้ยูใ่น
ระดบั “ดี”  หรือ “3” ข้ึน
ไป ทุกตวับ่งช้ี 

ผา่นเกณฑก์ารประเมิน
ท่ีผูว้ิจยัและผูร่้วมวยัได้
ร่วมกนัก าหนดข้ึน 

-การจดัซ้ือครุภณัฑ ์ 
-การก่อสร้างลานอเนกประสงค ์
-การปรับปรุงภูมิทศัน์  
-การก่อสร้างร้ัวไมไ้ผ ่
-การอบรมเชิงปฏิบติัการการป้องกนัอคัคีภยั 

4 ดา้นวิชาการ
และกิจกรรม
ตามหลกัสูตร 

ยกระดบัการด าเนินงาน
ดา้นวิชาการและ
หลกัสูตร 
  
 

พฒันาตวับ่งช้ีดา้น
วิชาการและหลกัสูตรให้
อยูใ่นระดบั “ดี”  หรือ 
“3” ข้ึนไป ทุกตวับ่งช้ี 

ผา่นเกณฑก์ารประเมิน
ท่ีผูว้ิจยัและผูร่้วมวยัได้
ร่วมกนัก าหนดข้ึน 

-การประชุมเชิงปฏิบติัการจดัท าหลกัสูตรทอ้งถ่ิน 
-การผลิตส่ือการสอน 
-การฝึกทกัษะแนะน าตนเอง 
-การเรียนรู้วิถีชุมชน 
-การตรวจสุขภาพผูเ้รียน 

 



  หลังจากสรุปช่ือโครงการท่ีจะด าเนินการกันแล้วผูว้ิจัยและผูร่้วมวิจัยได้ร่วมกัน
จดัแบ่งทีมงานโครงการท่ีจะรับผดิชอบในการดูแลและจดัโครงการโดยใหแ้ต่ละท่านสมคัรใจยกมือ
ในการรับผดิชอบโครงการท่ีตนเองสนใจและมีความถนดั และในแต่ละโครงการก็มีการก าหนดทีม
แกนน าไวโ้ครงการละ 2 คน ซ่ึงพิจารณาจากความรู้ ความสามารถ ความถนดัเพื่อท าหนา้ท่ีเป็นทั้ง
ผูน้ า ผูป้ระสาน ผูดู้แลและผูร่้วมท างานไปพร้อมๆกนั จากนั้นแต่ละทีมก็มีการแบ่งงาน  การมอบ
อ านาจหนา้ท่ี  การก าหนดบทบาทและความรับผิดชอบ การก าหนดวิธีการติดต่อส่ือสารโดยตกลง
กนัสร้างกลุ่มไลน์ในการติดต่อส่ือสารกนัในกลุ่มทีมงานไม่ใชไ้ลน์กลุ่มใหญ่ของการท าวิจยัเพราะ
จะไดไ้ม่เป็นการรบกวนคนอ่ืนๆ เวลาประสานงานกนัและสมาชิกในทีมจะทราบทนัทีเม่ือในทีมมี
การคุยกนั 
  หลงัจากนั้นแต่ละทีมก็ลงมือเขียนแผนการด าเนินโครงการ โดยนัง่เป็นทีมตามท่ีได้
แบ่งกนัแลว้ เม่ือเขียนแผนการด าเนินโครงการแลว้เสร็จแต่ละทีมไดน้ าเสนอแผนงานโครงการของ
แต่ละทีมใหผู้ร่้วมวิจยัทุกคนไดรั้บทราบ  เม่ือแต่ละทีมไดน้ าเสนอโครงการเสร็จส้ิน ผูร่้วมวิจยัได้
ร่วมกนัระดมความคิดเห็นและใหข้อ้เสนอแนะเพิ่มเติมเก่ียวกบัแผนงานโครงการทั้ง 4 โครงการ ซ่ึง
แต่ละโครงการมีส่วนประกอบท่ีส าคญั คือ หลกัการและเหตุผล  วตัถุประสงค ์ เป้าหมาย  กิจกรรม
และระยะเวลาในการด าเนินงาน  สถานท่ีด าเนินงาน  งบประมาณ  ผูรั้บผดิชอบโครงการ ผลท่ีคาด
วา่จะไดรั้บ  และวิธีการประเมินผลโครงการ  โดยมีรายละเอียดของแต่ละโครงการ  ดงัน้ี 
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โครงการที ่1 
โครงการยกระดับการด าเนินงานด้านการบริหารจัดการ 

หลกัการและเหตุผล 
 ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ต าบลหนองแวง  จดัการศึกษาระดบัปฐมวยัใหแ้ก่เดก็อาย ุ3-5 ขวบ ใน 

โดยใชง้บประมาณจากเงินรายไดข้ององคก์ารบริหารส่วนต าบลเป็นค่าใชจ่้ายในการบริหารจดัการ 
เพื่อมุ่งพฒันาความพร้อมแก่เด็กในวยั 3-5 ขวบ ใหไ้ดรั้บการพฒันาทั้งดา้นร่างกาย อารมณ์ จิตใจ 
สังคม สติปัญญา  มีคุณธรรม  จริยธรรม และมีความพร้อมในการเขา้รับการศึกษาต่อในระดบั
ประถมศึกษา  ซ่ึงศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กต าบลหนองแวง ถือว่าเป็นสถานศึกษาตามพระราชบญัญติั
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 18 และมาตรา 4  และสถานศึกษาตอ้งมีการจดัใหมี้การประกนั
คุณภาพการศึกษาภายในทุกปีการศึกษาและรับการประเมินคุณภาพภายนอกทุกๆ 5 ปี โดยศูนย์
พฒันาเดก็เลก็ต าบลหนองแวงมีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของปีการศึกษา 2558 จากกอง
การศึกษา องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองแวง  ดา้นการบริหารจดัการซ่ึงมีบางมาตรฐานและบาง
ตวับ่งช้ีท่ีมีผลการประเมินอยู่ในระดบั “ควรปรับปรุง” หรือ “ควรปรับปรุงเร่งด่วน” และผลการ
ประเมินคุณภาพภายนอก โดย สมศ. มีผลการประเมินในบางตวับ่งช้ีอยู่ในระดบั “พอใช้” “ควร
ปรับปรุง” และ “ควรปรับปรุงเร่งด่วน”  โดยมีปัญหาเก่ียวกับการท าหน้าท่ีของคณะ
กรรมการบริหารศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็  การจดัท าแผนพฒันาคุณภาพการศึกษาของศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็  
ระบบการเยี่ยมบา้นเด็กแลกเปล่ียนเรียนรู้ขอ้มูลกับผูป้กครองเก่ียวกับความก้าวหน้าและแนว
ทางการส่งเสริมพฒันาการเด็ก  และศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กไม่สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ส าหรับชุมชน
และหน่วยงานอ่ืน 

 เพื่อให้การจดัการศึกษาของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กต าบลหนองแวง ดา้นการบริหารจดัการ
เป็นไปอย่างมีคุณภาพ เกิดประโยชน์ต่อผูเ้รียนและองค์กรและเพื่อให้ผ่านเกณฑ์การประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในและการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก จึงจดัให้มีโครงการยกระดบั
การด าเนินงานดา้นการบริหารจดัการข้ึน 

วตัถุประสงค์ 
1. เพือ่พฒันาศกัยภาพคณะกรรมการบริหารศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ใหมี้ประสิทธิภาพ 
2. เพื่อพฒันาการจดัท าแผนพฒันาคุณภาพการศึกษาใหมี้คุณภาพ 
3. เพื่อพฒันาระบบการติดต่อส่ือสารกบัผูป้กครองนกัเรียนใหมี้ประสิทธิภาพ 
4. เพื่อพฒันาใหศู้นยพ์ฒันาเดก็เลก็เป็นแหล่งเรียนรู้ท่ีมีคุณภาพ 
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เป้าหมาย 
 ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายในและผ่านเกณฑ์การประเมิน

คุณภาพภายนอก  มีระดบัคุณภาพ ตั้งแต่ระดบั “ดี”  หรือ “3” ข้ึนไป จากระดบัคะแนนท่ีคณะผูว้ิจยั
ไดก้ าหนดไว ้

กจิกรรมและระยะเวลาการด าเนินงาน  

ท่ี กิจกรรม 
ระยะเวลาด าเนินงาน 

ก.ค.59 ส.ค.59 ก.ย.59 
1 การศึกษาดูงานศูนยพ์ฒันาเดก็ตน้แบบ    

2 การเยีย่มบา้นนกัเรียน     
3 การจดัท าป้ายความรู้    
4 การจดัท าแผนพฒันาคุณภาพการศึกษา    
5 การจดัท าคู่มือศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็    

 
สถานที่ด าเนินงาน   

 ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ต าบลหนองแวง 

งบประมาณ  
 งบประมาณของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กต าบลหนองแวงและงบประมาณส่วนตวัของผูว้ิจยั 

รวมทั้งส้ิน  จ  านวน 19,000 บาท  เพื่อใชเ้ป็นค่าใชจ่้ายในการด าเนินกิจกรรม ดงัน้ี 
กิจกรรม งบประมาณ แหล่งท่ีมา 

1. การศึกษาดูงานศูนยพ์ฒันาเดก็ตน้แบบ 12,000  บาท  ส่วนตวั 
2. การเยีย่มบา้นนกัเรียน 1,000  บาท ศพด. 
3. การจดัท าป้ายความรู้ 2,000  บาท ศพด. 
4. การจดัท าแผนพฒันาคุณภาพการศึกษา 2,000  บาท ศพด. 
5. การจดัท าคู่มือศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็  2,000  บาท ส่วนตวั 
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ผู้รับผดิชอบโครงการ 
ทีมท่ี 1 ประกอบดว้ย 
1. นางบรรจง   ไชยวิชา   หวัหนา้ทีม 
2. นายค าพนัธ ์ โฟฟมู รองหวัหนา้ทีม 
3. นางทองวนั เหงา้มูล ทีมงาน 
4. นางประยงค ์ กระแสเทพ ทีมงาน 
5. นางนงเยาว ์ คุณแกว้ ทีมงาน 
6. นายหนูจิตร   ละครชยั ทีมงาน 
7. นางจนัทร์นภาเพญ็ ทินราช ทีมงาน 

 ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 
1. คณะกรรมการบริหารศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็มีประสิทธิภาพในการท างานมากข้ึน 
2. มีแผนพฒันาคุณภาพการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 
3. ผูเ้รียนไดรั้บการดูแลและพฒันาอยา่งเตม็ศกัยภาพ 
4. มีแหล่งเรียนรู้บริการชุมชนท่ีมีคุณภาพ  

วธีิการประเมินผลโครงการ 
ใชแ้บบบนัทึกการสังเกต แบบสัมภาษณ์ และแบบประเมินโครงการ 
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โครงการที ่2 
โครงการยกระดับการด าเนินงานด้านบุคลากร 

หลกัการและเหตุผล 
 ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ต าบลหนองแวง  จดัการศึกษาระดบัปฐมวยัใหแ้ก่เดก็อาย ุ3-5 ขวบ ใน 

โดยใชง้บประมาณจากเงินรายไดข้ององคก์ารบริหารส่วนต าบลเป็นค่าใชจ่้ายในการบริหารจดัการ 
เพื่อมุ่งพฒันา ความพร้อมแก่เด็กในวยั 3-5 ขวบ ใหไ้ดรั้บการพฒันาทั้งดา้นร่างกาย อารมณ์ จิตใจ 
สังคม สติปัญญา  มีคุณธรรม  จริยธรรม และมีความพร้อมในการเขา้รับการศึกษาต่อในระดบั
ประถมศึกษา  ซ่ึงศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กต าบลหนองแวง ถือว่าเป็นสถานศึกษาตามพระราชบญัญติั
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 18 และมาตรา 4  และสถานศึกษาตอ้งมีการจดัใหมี้การประกนั
คุณภาพการศึกษาภายในทุกๆ ปีและรับการประเมินคุณภาพภายนอกทุกๆ 5 ปี ผลการประเมิน
คุณภาพภายนอก โดย สมศ. มีผลการประเมินในบางตวับ่งช้ีอยู่ในระดบั “พอใช้”  โดยมีปัญหา
เก่ียวกบัจ านวนครู/ผูดู้แลเด็ก และบุคลากรสนบัสนุนไม่เพียงพอ  ครู/ผูดู้แลเด็กและบุคลากรไม่ได้
รับการพฒันาอยา่งเป็นระบบและต่อเน่ือง และครู/ผูดู้แลเดก็ยงัไม่สามารถผลิตส่ือและใชเ้ทคโนโลยี
ในการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

เพื่อใหก้ารจดัการศึกษาของศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ต าบลหนองแวง ดา้นบุคลากรเป็นไปอยา่งมี
คุณภาพ เกิดประโยชน์ต่อผูเ้รียนและองคก์รและเพื่อให้ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในและการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก จึงจดัให้มีโครงการยกระดบัการด าเนินงานดา้น
บุคลากรข้ึน 

วตัถุประสงค์ 
  1. เพื่อส่งเสริมใหผู้น้ าหรือผูป้กครองเขา้มาร่วมในการจดัการศึกษา 
  2. เพื่อส่งเสริมใหค้รู/ผูดู้แลเดก็ผลิตส่ือและใชเ้ทคโนโลยใีนการจดัการเรียนรู้ 

เป้าหมาย 
 ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายในและผ่านเกณฑ์การประเมิน

คุณภาพภายนอก  มีระดบัคุณภาพ ตั้งแต่ระดบั “ดี”  หรือ “3” ข้ึนไป จากระดบัคะแนนท่ีคณะผูว้ิจยั
ไดก้ าหนดไว ้
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กจิกรรมและระยะเวลาการด าเนินงาน   

ท่ี กิจกรรม 
ระยะเวลาด าเนินงาน 

ก.ค.59 ส.ค.59 ก.ย.59 
1 การศึกษาดูงานศูนยพ์ฒันาเดก็ตน้แบบ (ร่วมกบัทีม1)    
2 ปราชญช่์วยสอน    
3 การผลิตส่ือพื้นบา้น    
4 การอบรมเชิงปฏิบติัการการใชก้ระดานอจัฉริยะ    

สถานที่ด าเนินงาน   
 ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ต าบลหนองแวง 

งบประมาณ  
 งบประมาณจากการบริจาคและงบประมาณส่วนตวัของผูร่้วมวิจยั รวมทั้งส้ิน  จ  านวน 

3,000 บาท  เพื่อใชเ้ป็นค่าใชจ่้ายในการด าเนินกิจกรรม ดงัน้ี 
กิจกรรม งบประมาณ แหล่งท่ีมา 

1. ปราชญช่์วยสอน 1,000  บาท ศพด. 
2. การผลิตส่ือพื้นบา้น 1,000  บาท บริจาค 
3.การอบรมเชิงปฏิบติัการการใชก้ระดานอจัฉริยะ 1,000  บาท ส่วนตวั 

 
ผู้รับผดิชอบโครงการ 

ทีมท่ี 2  ประกอบดว้ย 
1. นายมีชยั    สุนทอง หวัหนา้ทีม 
2. นางบุญยงั สิงห์สีดา รองหวัหนา้ทีม 
3. นางจนัทา ราษดี ทีมงาน 
4. นางจนัทร์เพญ็ รอยสี ทีมงาน 
5. นางส าอาง พบวงษา ทีมงาน 
6. นางพกั สุวรรณอ าไพ ทีมงาน 
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ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 
 1. ชุมชนเขา้มามีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ 
 2. ครู/ผูดู้แลเดก็ไดรั้บการพฒันาอยา่งต่อเน่ืองและเป็นระบบ 
 3. ครู/ผูดู้แลเดก็ สามารถผลิตส่ือและใชเ้ทคโนโลยใีนการจดัการเรียนรู้ได ้
 4. มีส่ือการเรียนรู้ส าหรับเดก็และมีการเผยแพร่ส่ือการเรียนรู้ 

วธีิการประเมินผลโครงการ 
ใชแ้บบบนัทึกการสังเกต แบบสัมภาษณ์ และแบบประเมินโครงการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



193 
 

 

โครงการที ่3 
โครงการยกระดับการด าเนินงานด้านอาคารสถานที่ ส่ิงแวดล้อมและความปลอดภัย 

หลกัการและเหตุผล 
 ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ต าบลหนองแวง  จดัการศึกษาระดบัปฐมวยัใหแ้ก่เดก็อาย ุ3-5 ขวบ ใน 

โดยใชง้บประมาณจากเงินรายไดข้ององคก์ารบริหารส่วนต าบลเป็นค่าใชจ่้ายในการบริหารจดัการ 
เพื่อมุ่งพฒันา ความพร้อมแก่เด็กในวยั 3-5 ขวบ ใหไ้ดรั้บการพฒันาทั้งดา้นร่างกาย อารมณ์ จิตใจ 
สังคม สติปัญญา  มีคุณธรรม  จริยธรรม และมีความพร้อมในการเขา้รับการศึกษาต่อในระดบั
ประถมศึกษา  ซ่ึงศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กต าบลหนองแวง ถือว่าเป็นสถานศึกษาตามพระราชบญัญติั
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 18 และมาตรา 4  และสถานศึกษาตอ้งมีการจดัใหมี้การประกนั
คุณภาพการศึกษาภายในและรับการประเมินคุณภาพภายนอกทุกๆ 5 ปี โดยศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก
ต าบลหนองแวงมีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของปีการศึกษา 2558 จากกองการศึกษา 
องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองแวง  ดา้นอาคารสถานท่ี ส่ิงแวดลอ้มและความปลอดภยัซ่ึงมีบาง
มาตรฐานและบางตวับ่งช้ีท่ีมีผลการประเมินอยูใ่นระดบัระดบั “พอใช”้ และ “ควรปรับปรุง” และ
ผลการประเมินคุณภาพภายนอก โดย สมศ. มีผลการประเมินในบางตวับ่งช้ีอยู่ในระดบั “พอใช”้ 
และ “ควรปรับปรุง”   โดยมีปัญหาเก่ียวกบัการจดัมุมหรือห้องพกัส าหรับเด็กป่วย ลานกิจกรรม 
สนามเด็กเล่น  ครุภณัฑ์ ส าหรับจดัประสบการณ์การเรียนรู้  สภาพแวดลอ้มภายในและภายนอก
อาคาร และระบบการรักษาความปลอดภยัและป้องกนัการบาดเจบ็ใหก้บัผูเ้รียน 

 เพื่อให้การจดับริหารจดัการศึกษาของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กต าบลหนองแวง ดา้นอาคาร
สถานท่ี ส่ิงแวดลอ้มและความปลอดภยัเป็นไปอยา่งมีคุณภาพ เกิดประโยชน์ต่อผูเ้รียนและองคก์ร
และเพื่อให้ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในและการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายนอก จึงจดัให้มีโครงการยกระดบัการด าเนินงานดา้นอาคารสถานท่ี ส่ิงแวดลอ้มและความ
ปลอดภยัข้ึน 

วตัถุประสงค์ 
  1. เพื่อปรับปรุงภูมิทศันภ์ายในและภายนอกอาคารเรียนใหเ้อ้ือต่อการเรียนรู้ 
  2. เพื่อจดัหาวสัดุ ครุภณัฑท่ี์เอ้ือต่อการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ 
  3. เพื่อจดัให้มีระบบรักษาความปลอดภยัและป้องกนัการบาดเจ็บให้กบัผูเ้รียนท่ีมี
ประสิทธิภาพ 
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เป้าหมาย 
 ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายในและผ่านเกณฑ์การประเมิน

คุณภาพภายนอก  มีระดบัคุณภาพ ตั้งแต่ระดบั “ดี”  หรือ “3” ข้ึนไป จากระดบัคะแนนท่ีคณะผูว้ิจยั
ไดก้ าหนดไว ้

กจิกรรมและระยะเวลาการด าเนินงาน 

ท่ี กิจกรรม 
ระยะเวลาด าเนินงาน 

ก.ค.59 ส.ค.59 ก.ย.59 
1 การก่อสร้างลานอเนกประสงค ์    
2 การก่อสร้างร้ัวไมไ้ผ ่    
3 การจดัซ้ือครุภณัฑ ์    
4 การปรับปรุงภูมิทศัน์ ศพด.    
5 การอบรมการป้องกนัอคัคีภยั    

 
สถานที่ด าเนินงาน   

 ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ต าบลหนองแวง 

งบประมาณ  

 งบประมาณขององคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองแวงและศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ต าบลหนอง
แวง  รวมทั้งส้ิน จ านวน 592,500 บาท  เพื่อใชเ้ป็นค่าใชจ่้ายในการด าเนินกิจกรรม ดงัน้ี 

กิจกรรม งบประมาณ แหล่งท่ีมา 
1. ก่อสร้างลานอเนกประสงค ์  420,000 บาท อบต. 
2. ก่อสร้างร้ัวไมไ้ผ ่   30,000  บาท ส่วนตวั/บริจาค 
3. จดัซ้ือครุภณัฑ ์ 127,500  บาท ศพด. 
4. ปรับปรุงภูมิทศัน์ ศพด.   10,000  บาท ศพด. 
5. อบรมการป้องกนัภยัในศพด.     5,000  บาท ศพด. 
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ผู้รับผดิชอบโครงการ 
ทีมท่ี 3 ประกอบดว้ย 

1. นายเสถียร     อุดม หวัหนา้ทีม 
2. นางสายฝน พนัธ์ุอ ามาตย ์ รองหวัหนา้ทีม 
3. นางนิตยา   หารันดา    ทีมงาน 
4. นางสาวพิมพร์ดา   มูลไธสงค ์  ทีมงาน 
5. นางส ารวย     ปัดอาสา ทีมงาน 
6. นางทองฮู ้    คนบุญ ทีมงาน 
7. นางวาสนา ละลี ทีมงาน 

 ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 
  1.  ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็มีภูมิทศัน์ท่ีเหมาะแก่การเรียนรู้ 
  2.  ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ มีวสัดุ ครุภณัฑท่ี์มีคุณภาพ  
  3.  ผูเ้รียนนกัเรียน ไดรั้บการดูแลอยา่งมีประสิทธิภาพ 

วธีิการประเมินผลโครงการ 
 ใชแ้บบบนัทึกการสังเกต แบบสัมภาษณ์ และแบบประเมินโครงการ 
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โครงการที ่4 
โครงการยกระดับการด าเนินงานด้านวชิาการและกจิกรรมตามหลกัสูตร 

หลกัการและเหตุผล 
 ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ต าบลหนองแวง  จดัการศึกษาระดบัปฐมวยัใหแ้ก่เดก็อาย ุ3-5 ขวบ ใน 

โดยใชง้บประมาณจากเงินรายไดข้ององคก์ารบริหารส่วนต าบลเป็นค่าใชจ่้ายในการบริหารจดัการ 
เพื่อมุ่งพฒันา ความพร้อมแก่เด็กในวยั 3-5 ขวบ ใหไ้ดรั้บการพฒันาทั้งดา้นร่างกาย อารมณ์ จิตใจ 
สังคม สติปัญญา  มีคุณธรรม  จริยธรรม และมีความพร้อมในการเขา้รับการศึกษาต่อในระดบั
ประถมศึกษา  ซ่ึงศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กต าบลหนองแวง ถือว่าเป็นสถานศึกษาตามพระราชบญัญติั
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 18 และมาตรา 4  และสถานศึกษาตอ้งมีการจดัใหมี้การประกนั
คุณภาพการศึกษาภายในและรับการประเมินคุณภาพภายนอกทุกๆ 5 ปี โดยศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก
ต าบลหนองแวงมีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของปีการศึกษา 2558 จากกองการศึกษา 
องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองแวง มีการประเมินคุณภาพดา้นวิชาการและกิจกรรมตามหลกัสูตร 
บางตวับ่งช้ีอยู่ในระดบั “ควรปรับปรุง” และมีการประเมินคุณภาพภายนอก โดย สมศ. มีผลการ
ประเมินในบางตวับ่งช้ีอยู่ในระดบั “พอใช”้ และ“ควรปรับปรุง” โดยมีปัญหาเก่ียวกบัศูนยพ์ฒันา
เด็กเลก็ไม่มีหลกัสูตรทอ้งถ่ิน  การส่งเสริมพฒันาการจดัท าส่ือและนวตักรรม   การส่งเสริมให้
ผูเ้รียนได้แสดงออกอย่างเหมาะสมกับวยัการและการน าเอาผลการประเมินพฒันาการเด็กไป
วางแผนพฒันาเด็กและจดัประสบการณ์การเรียนรู้ให้กบัเด็กตามความตอ้งการ ความสนใจและวยั
ของเด็ก 

 เพื่อใหก้ารจดัการศึกษาของศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ต าบลหนองแวง ดา้นวิชาการและกิจกรรม
ตามหลกัสูตรเป็นไปอยา่งมีคุณภาพ เกิดประโยชน์ต่อผูเ้รียนและองคก์รและเพื่อให้ผา่นเกณฑก์าร
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในและการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก จึงจดัให้มีโครงการ
ยกระดบัการด าเนินงานดา้นวิชาการและกิจกรรมตามหลกัสูตรข้ึน 

วตัถุประสงค์ 
  1. เพื่อพฒันาหลกัสูตรทอ้งถ่ินของศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ใหเ้หมาะสมกบับริบทของทอ้งถ่ิน 
  2. เพื่อส่งเสริมการพฒันานวตักรรมและส่ือการเรียนการสอนท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ 
  3. เพื่อส่งเสริมใหผู้เ้รียนไดแ้สดงออกอยา่งเหมาะสมกบัวยัและกลา้แสดงออก 
  4. เพื่อพฒันาใหค้รู/ผูดู้แลเดก็มีทกัษะการน าผลการประเมินพฒันาการผูเ้รียนไปใชใ้น
การพฒันาผูเ้รียนใหเ้ตม็ศกัยภาพ 
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เป้าหมาย 
 ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายในและผ่านเกณฑ์การประเมิน

คุณภาพภายนอก  มีระดบัคุณภาพ ตั้งแต่ระดบั “ดี”  หรือ “3” ข้ึนไป จากระดบัคะแนนท่ีคณะผูว้ิจยั
ไดก้ าหนดไว ้

กจิกรรมและระยะเวลาการด าเนินงาน   

ท่ี กิจกรรม 
ระยะเวลาด าเนินงาน 

ก.ค.59 ส.ค.59 ก.ย.59 
1 การเรียนรู้วิถีชุมชน    
2 การผลิตส่ือการสอน    
3 การฝึกทกัษะแนะน าตนเอง    
4 การจดัท าหลกัสูตรทอ้งถ่ิน    
5 การตรวจสุขภาพผูเ้รียน    

 
สถานที่ด าเนินงาน   

 ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ต าบลหนองแวง 
งบประมาณ  

 งบประมาณของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กต าบลหนองแวงและการบริจาค รวมทั้งส้ิน จ านวน  
14,000 บาท  เพื่อใชเ้ป็นค่าใชจ่้ายในการด าเนินกิจกรรม ดงัน้ี 

รายการ งบประมาณ แหล่งท่ีมา 
1. การเรียนรู้วิถีชุมชน 1,000 บาท ศพด. 
2. การผลิตส่ือการสอน 9,000 บาท สปสช. 
3. การฝึกทกัษะแนะน าตนเอง      -    บาท - 
4. การจดัท าหลกัสูตรทอ้งถ่ิน 2,000  บาท ศพด. 
5. การตรวจสุขภาพผูเ้รียน  2,000 บาท สปสช. 
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ผู้รับผดิชอบโครงการ 

ทีมท่ี 4  ประกอบดว้ย 
1. นายธนชั โคตะนนัท ์ หวัหนา้ทีม 
2. นางยรีุ  วฒุพนัธ ์  รองหวัหนา้ทีม 
3. นางสาวพวงเพชร พนัธ์ชมพ ู   ทีมงาน 
4. นางลดัดาวรรณ์ โฟฟมู ทีมงาน 
5. นางสนิท เหงา้มูล ทีมงาน 
6. นายศกัด์ิ   พนัธ์ชมภู   ทีมงาน 

 ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 
  1. ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็มีหลกัสูตรทอ้งถ่ินท่ีเหมาะสมกบัศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ 
  2. ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็มีส่ือ นวตักรรมการจดัประสบการณ์เรียนรู้ท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ 
  3. ผูเ้รียนสามารถแสดงออกอยา่งเหมาะสมกบัวยัและกลา้แสดงออก 
  4. มีระบบการส่งต่อขอ้มูลและการแลกเปล่ียนขอ้มูลผูเ้รียนเพื่อการพฒันาผูเ้รียนท่ี
เหมาะสม 

วธีิการประเมินผลโครงการ 
 ใชแ้บบบนัทึกการสังเกต แบบสัมภาษณ์ และแบบประเมินโครงการ 
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  2) การก าหนดเทคนิคและเคร่ืองมือการวิจยัท่ีใชใ้นการสังเกตผล  กิจกรรมการ
ก าหนดเทคนิคและเคร่ืองมือการวิจยัท่ีใชใ้นการสังเกตผล  มีการด าเนินการเม่ือวนัท่ี 26 มิถุนายน 
2559  เร่ิมประชุมเวลา 13.00 น. ณ หอ้งประชุมองคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองแวง  มีวตัถุประสงค์
เพื่อร่วมกนัก าหนดเทคนิคและเคร่ืองมือท่ีจะใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลในการด าเนินงานในระยะ
ต่างๆ  เร่ิมตน้โดยการใหผู้ว้ิจยัใหผู้ร่้วมวิจยัไดท้บทวนเทคนิคและเคร่ืองมือการวิจยั ตามท่ีเคยอบรม
และลองปฏิบติัท ามาแลว้ในขั้นตอนท่ี 1 และให้ผูร่้วมวิจยัไดร่้วมกนัคิดพิจารณาว่าแต่ละขั้นตอน 
แต่ละโครงการและแต่ละกิจกรรมนั้น จะตอ้งใชเ้คร่ืองมือท่ีมีลกัษณะแบบใด  เพื่อใหมี้การประเมิน
และเก็บรวบรวมขอ้มูลในทุกๆ ขั้นตอนตั้งแต่ขั้นตอนท่ี 1-9 โดยมีการอภิปรายกนัว่าแต่ละขั้นตอน
จะใชเ้คร่ืองมือวิจยัอะไรบา้ง  มีประเด็นค าถามอะไรโดยอาศยัค าถามวิจยัเป็นแนวทางในการจดัท า
เคร่ืองมือการวิจยั และมีการแบ่งกลุ่มกนัพร้อมมอบหมายให้แต่ละกลุ่มออกแบบเคร่ืองมือวิจยั ซ่ึง
แต่ละกลุ่มจะมีผูท่ี้เคยท าการวิจยัมาบา้ง คือผูดู้แลเด็กซ่ึงบางคนก็อยูใ่นช่วงท าวิจยัในระดบัปริญญา
โท ท าให้พอช่วยอธิบายให้กนัและกนัไดเ้ขา้ใจ จากนั้นแต่ละกลุ่มไดมี้การน าเสนอเคร่ืองมือวิจยัท่ี
ไดรั้บมอบหมาย และน าเสนอต่อท่ีประชุม และมีการอภิปรายร่วมกนั ในท่ีสุดสรุปเทคนิคและ
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี จ  านวน 5 ฉบบั ประกอบดว้ย แบบบนัทึกการประชุม(เคร่ืองมือฉบบั
ท่ี 1)  แบบสัมภาษณ์(เคร่ืองมือฉบบัท่ี 2) แบบประเมินสภาพการด าเนินงานของศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็
ต าบลหนองแวง(เคร่ืองมือฉบบัท่ี 3)  แบบรายงานความกา้วหนา้ของโครงการ(เคร่ืองมือฉบบัท่ี 4) 
และแบบประเมินโครงการ(เคร่ืองมือฉบบัท่ี 5) ซ่ึงเม่ือด าเนินการจดัท าเสร็จเรียบร้อยแลว้ผูว้ิจยัได้
จดัส่งเคร่ืองมือดงักล่าวไปให้ผูเ้ช่ียวชาญจ านวน 5 ท่าน ประกอบดว้ย  นางเจริญสุข  แดนสว่าง, 
นางสาวทองมี  นามนิตย ์,ดร.อาทิตย ์ ธ ารงชยัชนะ ,ดร.โกสุม  สายใจ,ดร.พิสิษฐวฒัน์  กล่ินไธสงค ์
(รายละเอียดในภาคผนวก) ซ่ึงผูว้ิจยัไดข้อใหท้างมหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั วิทยาเขตอิสาน 
ไดแ้ต่งตั้งไวแ้ลว้เพื่อท าการตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือในดา้นความตรงเชิงเน้ือหา(content 
validity) โดยเคร่ืองมือวิจยัทั้ง 5 ฉบบั สรุปไดด้งัตาราง 
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ตารางที่ 4.19 เคร่ืองมือการวิจยัท่ีผูว้ิจยัและผูร่้วมวิจยัไดร่้วมกนัจดัท าข้ึน 

ฉบบัท่ี 
เคร่ืองมือการ

วิจยั 
วตัถุประสงค ์
ในการน าไปใช ้

ช่วงเวลาท่ีใชง้าน หมายเหตุ 

1 แบบบนัทึกการ 
ประชุม 

ใ ช้ ส า ห รั บ บัน ทึ ก ก า ร
ประชุม 

ก่อนด าเนินการ, 
ระหวา่งด าเนินการ, 
หลงัด าเนินการ 

ผู ้ท่ีใช้เค ร่ืองมือ
คื อ ผู ้ ท่ี ไ ด้ รั บ
มอบหมายใหจ้ด 
บั น ทึ ก ก า ร
ประชุม 

2 แบบสัมภาษณ์ ใช้สัมภาษณ์ทีมแกนน า
เก่ียวกบัผลการด าเนินงาน
ขั้นตอนต่างๆ 

หลงัด าเนินการ ใ ช้ สั ม ภ า ษ ณ์
เฉพาะ ทีมแกน
น า 

3 แบบประเมิน 
สภาพการด าเนิน 
งานของศูนย์
พฒันาเดก็เลก็
ต าบลหนองแวง 
 

ใ ช้ ป ร ะ เ มิ นสภ าพก า ร
เ ป ล่ี ย น แป ล ง ข อ ง ก า ร
พฒันาการด าเนินงานของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบล
หนองแวงและใช้ส าหรับ
เป็นGuide line น าไปสู่ 
Action plan 

ก่อนด าเนินการ, 
หลงัด าเนินการ 
 

-จัด ท า ข้ึ น ต า ม
ตัว ช้ี ว ัด ท่ีผู ้วิ จัย
และผูร่้วมวิจยัได้
ร่วมกนัพฒันาข้ึน 
-ผูท่ี้ใช้เคร่ืองมือ
น้ีคือผูว้ิจยั และ
ทีมประเมิน 

4 แบบบนัทึกการ
สังเกตความ 
กา้วหนา้โครงการ 

ใช้ส า ห รับ ติดต ามและ
ตรวจสอบความก้าวหน้า
ในการด าเนินงานโครงการ 

ระหวา่งด าเนินการ - ผูท่ี้ใชเ้คร่ืองมือ
น้ี คือผู ้วิ จัยและ
ทีมประเมิน 
(แกนน า) 

5 แบบประเมิน 
โครงการ 
 

ใ ช้ ป ร ะ เ มิ น ผ ล ก า ร
ด าเนินงานโครงการตาม
วตัถุประสงคแ์ละเป้าหมาย
ท่ีได้ก าหนดไว้หลังการ
ด าเนินโครงการเสร็จส้ิน 

หลงัด าเนินการ 
 

- ผูท่ี้ใชเ้คร่ืองมือ
น้ี คือผู ้วิ จัยและ
ทีมประเมิน 
(แกนน า) 
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  จากการด าเนินงานของกิจกรรมตั้งแต่ระยะท่ี 1 ถึงระยะท่ี 3 สามารถสรุปประเด็นและ
สาระส าคญัๆ ไดด้งัภาพ 
 

สภาพท่ีเคยเป็นมา 
 

มีการบริหารจดัการ การดูแลบุคลากร อาคารสถานท่ี โดยพฒันาชุมชน
อ าเภอพระยนื ไม่เนน้การมีส่วนร่วมของชุมชน เนน้รับเดก็มาเล้ียงเพียง
อยา่งเดียว ต่อมามีการถ่ายโอนให ้อบต.หนองแวง ดูแลและมีการก าหนด
มาตรฐานการด าเนินงานศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ โดยกระทรวงมหาดไทย 

 

สภาพปัจจุบนั 
 

ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็มีการด าเนินงานตามมาตรฐานการด าเนินงานศูนยพ์ฒันา
เดก็เลก็สงักดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 6 มาตรฐาน ประกอบดว้ย ดา้น
การบริหารจดัการ ดา้นบุคลากร ดา้นอาคารสถานท่ี ส่ิงแวดลอ้มและความ
ปลอดภยั ดา้นวิชาการและกิจกรรมตามหลกัสูตร ดา้นความร่วมมือและการ
สนบัสนุนจากทุกภาคส่วนและดา้นการสร้างเครือข่ายการพฒันาเดก็ปฐมวยั 

 

ปัญหาปัจจุบนั 
 

ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ไม่ผา่นเกณฑก์ารประเมินภายในและการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายนอก 4 ดา้น คือ ดา้นการบริหารจดัการ ดา้นบุคลากร 
ดา้นอาคารสถานท่ี ส่ิงแวดลอ้มและความปลอดภยั ดา้นวิชาการและ
กิจกรรมตามหลกัสูตร 

 

สภาพท่ีคาดหวงั ผา่นเกณฑก์ารประเมินท่ีผูร่้วมวิจยัก าหนดไว ้ในระดบั “ดี” หรือ “3”ข้ึนไป 
 

โครงการเพื่อการ
แกปั้ญหาและบรรลุ
สภาพท่ีคาดหวงั 

 

1.โครงการยกระดบัการด าเนินงานดา้นการบริหารจดัการ 
2.โครงการยกระดบัการด าเนินงานดา้นบุคลากร 
3.โครงการยกระดบัการด าเนินงานดา้นอาคารสถานท่ี ส่ิงแวดลอ้มและ
ความปลอดภยั  
4.โครงการยกระดบัการด าเนินงานดา้นวิชาการและหลกัสูตร 

 

เคร่ืองมือท่ีใช ้
 

1) แบบบนัทึกการประชุม 2) แบบสัมภาษณ์ 3) แบบประเมินสภาพการ
ด าเนินงานของศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ต าบลหนองแวง  4) แบบบนัทึกการ
สงัเกตความกา้วหนา้โครงการ 5) แบบประเมินโครงการ 

  
 

ภาพที ่4.12 สรุปประเดน็ของการด าเนินงานขั้นตอนการวางแผน 
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 กิจกรรมท่ี 4 การสะทอ้นผลการด าเนินกิจกรรม  เม่ือส้ินสุดกระบวนการของขั้นตอนท่ี 2 
ผูว้ิจยัและผูร่้วมวิจยั ไดน้ัดหมายส าหรับการประชุมร่วมกนัในกิจกรรมการสะทอ้นผลการด าเนิน
กิจกรรม เพื่อเป็นการสรุปผลการด าเนินงานในขั้นตอนท่ี 2 โดยจดักิจกรรมในวนัท่ี 30 มิถุนายน 
2559  เวลา 9.00 น  ณ องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองแวง ในการจดักิจกรรมสะทอ้นผลการ
ด าเนินงานน้ีเพื่อเป็นการทบทวนวิธีการด าเนินงานท่ีผา่นมาตั้งแต่การประชุมเชิงปฏิบติัการร่วมคิด
และวางแผนวิเคราะห์สภาพงาน   การจดัประชุมน าเสนอแนวคิดในบทท่ี 2 ถ่ายทอดให้ผูร่้วมวิจยั  
การจดัประชุมเชิงปฏิบติัการจดัท าแผนปฏิบติัการ การจดัประชุมเชิงปฏิบติัการก าหนดเทคนิคและ
เคร่ืองมือการวิจยัท่ีใชใ้นการสังเกตผล และการจดักิจกรรมการสะทอ้นผล โดยผูว้ิจยัและผูร่้วมวิจยั
ไดน้ าเอาผลการบนัทึกจากการสังเกต บนัทึกการประชุม และเคร่ืองคอมพิวเตอร์ซ่ึงเก็บขอ้มูลภาพ 
มาน าเสนอเพื่อใหผู้ร่้วมวิจยัได ้วิพากษ ์วิเคราะห์ อภิปรายร่วมกนัเพื่อใหไ้ดข้อ้มูลท่ีถูกตอ้งท่ีทุกคน
รับรู้ร่วมกนั โดยอาศยัขอ้ค าถามในการถอดบทเรียนเช่นเดียวกบัขั้นตอนท่ี 1 ผลจากการด าเนิน
กิจกรรมไดข้อ้สรุปร่วมกนัดงัตาราง 
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ตารางที่ 4.20 ผลสรุปการด าเนินกิจกรรมสะทอ้นผลการด าเนินงานขั้นตอนการวางแผน 

กิจกรรม สภาพท่ีคาดหวงั 
ผลการด าเนินงาน 

ขอ้เสนอแนะ 
 การเปล่ียนแปลง การเรียนรู้ ความรู้ใหม่ 

การประชุม
เชิงปฏิบติัการ
ร่วมคิดและ
วางแผน  

ผูร่้วมวิจยัมีขอ้มูล “สภาพ
ท่ีเคยเป็นมา”   “ สภาพ
ปัจจุบนั” “ สภาพปัญหา”  
“สภาพท่ีคาดหวงัจากการ
แก้ปัญหา”  “ทางเลือกท่ี
ห ล า ก ห ล า ย เ พื่ อ ก า ร
แกปั้ญหา” และ “การเลือก
ท า ง เ ลื อ ก เ พื่ อ ก า ร
แกปั้ญหา” 

บรรลุความคาดหวงั 
 เ พ ร า ะ ผู ้ ร่ ว ม วิ จั ย
ส า ม า ร ถ ก า ห น ด
ประเด็น ท่ีจะท าการ
พฒันาได ้
 

ก า รป ล่ อ ย ใ ห้ ผู ้ ร่ ว ม วิ จั ย
ช่วยกนัคิดและวางแผนจะท า
ให้จบัตน้ชนปลายไม่ค่อยถูก
และค่อนขา้งใช้เวลานานใน
การวิเคราะห์ขอ้มูลต่างๆแต่
ส าม า ร ถ เ ขี ย นบัน ทึ ก ใน
กระดาษและสามารถสรุป
ประเดน็ท่ีจะพฒันาได ้

จากการท า กิจกรรมร่วมกัน
วิเคราะห์ แสดงความคิดเห็น
สามารถก าหนดความตอ้งการ
ในการพฒันาปัญหา 4 ดา้น คือ 
ด้านวิชาการและกิจกรรมตาม
หลักสูตร,ด้านอาคารสถานท่ี 
ส่ิงแวดลอ้มและความปลอดภยั
,ดา้นการบริหารจดัการและดา้น
บุคลากร 

ผูว้ิจยัควรมีการเตรียมขอ้มูล
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการวิจยัไวด้ว้ย 
แต่ย ังไม่มอบให้กับผู ้ร่วม
วิจัย แต่ปล่อยให้ผูร่้วมวิจัย
สืบค้น แสวงหาเต็มท่ีก่อน
จากนั้นค่อยเพิ่มขอ้มูลท่ีขาด
ให้เพียงพอ และควรอ านวย
ความสะดวกในการเสาะ
แสวงหาขอ้มูลของผูร่้วมวิจยั
ดว้ย ไม่ควรปล่อยผูร่้วมวิจยั
ใหด้ าเนินการเพียงล าพงั 
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ตารางที่ 4.20 ผลสรุปการด าเนินกิจกรรมสะทอ้นผลการด าเนินงานขั้นตอนการวางแผน(ต่อ) 

กิจกรรม สภาพท่ีคาดหวงั 
ผลการด าเนินงาน 

ขอ้เสนอแนะ 
 การเปล่ียนแปลง การเรียนรู้ ความรู้ใหม่ 

การจดัประชุม
น าเสนอ
แนวคิดในบท
ท่ี 2 ถ่ายทอด
ใหผู้ร่้วมวิจยั 

ผู ้ร่วมวิจัยมีความเข้าใจ
แนวทางในการแก้ปัญหา
และสามารถท่ีจะตดัสินใจ
หาวิธีการแกปั้ญหาโดยใช้
ขอ้มูลท่ีมีอยูไ่ด ้

บรรลุความคาดหวงั 
เ พ ร า ะ ผู ้ ร่ ว ม วิ จั ย
ส า ม า ร ถ ก า ห น ด
กิจกรรมและสภาพท่ี
คาดหวงัจากการด าเนิน
กิจกรรมได ้

การน าเสนอทางเลือกเพื่อการ
แก้ปัญหาท่ีหลากหลาย หาก
ให้มองเฉพาะกลุ่มหน่ึงๆ จะ
ท าให้ขาดความหลากหลาย 
แต่ถา้มีการน าเสนอท่ีประชุม
จะมีการต่อยอดความคิดได้
หลากหลายข้ึน และจากการ
น าเสนอของกิจกรรมท่ีผ่าน
มาท าใหผู้ร่้วมวิจยัแสดงความ
คิดเห็นมากข้ึน 

เ ดิมผู ้ร่ วมวิ จัย เ ลือก ท่ีจะท า
กิจกรรมเพื่อแกปั้ญหาแต่ละตวั
บ่งช้ีเพียงกิจกรรมเดียว เพราะ
เกรงว่าจะใช้เวลานานในการ
แกปั้ญหา แต่เม่ือรับฟังแนวคิด
ท่ีผูว้ิจยัน าเสนอแลว้ ต่างพากนั
ก าหนดกิจกรรมมากข้ึนและมี
การบูรณาการการท ากิจกรรม
กบัปัญหาอ่ืนๆดว้ย 

การน าแนวคิดในบทท่ี  2
เสนอต่อผูร่้วมวิจัยควรเป็น
ความรู้ท่ีหลากหลายเพื่อให้
เกิดการเปรียบเทียบข้อมูล
และควรปล่อยให้ผูร่้วมวิจยั
ไดแ้สดงความคิดเห็นใหม้าก 
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ตารางที่ 4.20 ผลสรุปการด าเนินกิจกรรมสะทอ้นผลการด าเนินงานขั้นตอนการวางแผน(ต่อ) 

กิจกรรม สภาพท่ีคาดหวงั 
ผลการด าเนินงาน 

ขอ้เสนอแนะ 
 การเปล่ียนแปลง การเรียนรู้ ความรู้ใหม่ 

1)การจดัท า
แผนปฏิบติั
การ (action 
plan) และการ
ก าหนด
เทคนิคและ
เคร่ืองมือการ
วิจยั 
 

2)การ
สะทอ้นผล
การด าเนิน
กิจกรรม 

มี ก า ร แ บ่ ง ก ลุ่ ม ก า ร
ท า ง า น พ ร้ อ ม กั บ มี
แผนปฏิบติัการท่ีชดัเจน 
มีการก าหนดเคร่ืองมือ
ส าหรับงานวิจัยคร้ังน้ี 
และมีการ ร่วมกันท า
กิจกรรมถอดบทเรียน
จากการด าเนินงาน 

บรรลุความคาดหวงั 
เ พ ร า ะ ผู ้ ร่ ว ม วิ จั ย
ส า ม า ร ถ ก า ห น ด
กิ จ ก ร ร ม เ พื่ อ ก า ร
แก้ปัญหาและก าหนด
เคร่ืองมือส าหรับการ
วิจยัได ้

-ผูร่้วมวิจยัมีการจดัท าโครงการเพื่อ
แก้ปัญหารวมทั้ ง มีการแบ่งก ลุ่ม
รับผิดชอบการด า เ นินโครงการ /
ก าหนดเคร่ืองมือส าหรับการวิจัย 
และรู้จกัท่ีจะบูรณาการวางแผนการ
ท างานร่วมกับทีมอ่ืนเพื่อประหยดั
งบประมาณและเวลาการด าเนินงาน 
 

-ผูร่้วมวิจยัรู้จกัน าเอาตวับ่งช้ีท่ีไม่ผา่น
ม า ก า ห นด เ ป็ น ข้อ ค า ถ า ม ข อ ง
เคร่ืองมือการวิจัยและมีการแสดง
ความคิดเห็นมากยิ่งข้ึนเน่ืองจากเคย
ผ่านการถอดบทเรียนในขั้นตอนท่ี 1 
มาแลว้ 

เดิมผู ้ร่วมวิจัยต่างคนต่าง
รับผิดชอบโครงการของ
ต น เ อ ง  แ ต่ เ ม่ื อ มี ก า ร
วิเคราะห์ร่วมกันแล้วต่าง
บู ร ณ า ก า ร กิ จ ก ร ร ม ท่ี
คลา้ยกัน ท าร่วมกันและมี
การแบ่งงานกนัท าระหว่าง
โครงการดว้ยเพื่อดึงคนมา
ช่วยในการท างาน 

-ควรกระตุน้ใหทุ้กคน
แสดงความคิดเห็นใหม้าก
ท่ีสุดเพราะจะท าใหไ้ด้
แนวคิดท่ีหลากหลาย 
-ผูว้ิจยัควรเพิ่มเติมขอ้มูล
เป็นระยะๆ และหาตวัอยา่ง
ไวเ้ป็นแนวทางดว้ย 
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  ผลจากการจดักิจกรรมการสะทอ้นผลเพื่อสรุปผลการด าเนินงานของขั้นตอนท่ี 2 การ
วางแผน(Planning) ท าใหผู้ว้ิจยัและผูร่้วมวิจยัเกิดการเรียนรู้ร่วมกนัวา่ 
  1. การท่ีแต่ละคนมองปัญหาท่ีเกิดข้ึนหากมองเพียงคนเดียวก็จะท าให้มองเห็นเพียง
ดา้นเดียวหรือสองดา้น แต่หากต่างคนต่างช่วยกนัมองและน าเสนอจะท าให้มองเห็นรอบดา้นและ
กวา้งมากยิง่ข้ึน   
  2. การท างานร่วมกนัจ าเป็นตอ้งแสดงความคิดเห็นไม่ว่าจะถูกหรือผดิเพื่อใหเ้กิดการ
เรียนรู้และช่วยส่งเสริมใหผู้อ่ื้นคิดต่อยอดแนวความคิด 
  3. การจะแกปั้ญหาใดๆ จ าเป็นตอ้งมีขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งเป็นจ านวนมากและมีการ
วิเคราะห์ วางแผนและคิดอย่างรอบคอบดว้ยเหตุและผล เพื่อให้มีแนวทางท่ีจะใชแ้กปั้ญหานั้นมี
ความเป็นไปไดม้ากท่ีสุด 
  4. การท างานกบัคนจ านวนมากจะตอ้งยอมรับฟังเหตุผลและแนวคิดของคนอ่ืนใช้
เหตุผลในการตดัสินใจมากยิง่ข้ึน 
  5. เกิดการแลกเปล่ียนประสบการณ์ในการท างานร่วมกนัระหว่างผูว้ิจยัและผูร่้วมวิจยั
และระหวา่งผูร่้วมวิจยัดว้ยกนัเอง 
  หลงัจากนั้นทีม 1 ไดน้ัดหมายวนัและเวลาในการไปศึกษาดูงานตามท่ีก าหนดไวใ้น
โครงการเพื่อใหไ้ดข้อ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ส าหรับการด าเนินกิจกรรมอ่ืนๆ รวมไปถึงเพื่อใหที้มอ่ืนๆ 
ไดข้อ้มูลและแนวทางท่ีจะใชใ้นการท ากิจกรรมของกลุ่มตนเองดว้ย และไม่ติดภาระกิจการท านา ท า
ไร่  ทีม 1 จึงขอใหส้มาชิกทุกคนร่วมเดินทางไปศึกษาดูงานตามท่ีกิจกรรมท่ีทีม 1 ก าหนดไว ้โดยจะ
เดินทางในวนัท่ี 6 กรกฎาคม 2559 ซ่ึงในระหว่างท่ีด าเนินการเขียนโครงการกลุ่ม 1 ไดป้ระสานทาง
โทรศัพท์ไปยงัเทศบาลต าบลหนองเสาเล้า  และเทศบาลต าบลโนนหัน อ าเภอชุมแพ จังหวดั
ขอนแก่น แลว้ในเร่ืองท่ีทีมวิจยัจะขอเขา้ศึกษาดูงาน ซ่ึงไดรั้บค าตอบมาแลว้ว่า ยินดีให้เขา้ศึกษาดู
งาน แต่ขอให้ทางคณะผู ้วิจัยได้ท าหนังสือขออนุญาตเข้าดูงานอย่าง เ ป็นทางการไปยัง
นายกเทศมนตรีทั้งสองแห่ง ซ่ึงทีม 1 จะด าเนินการจดัท าหนงัสือติดต่อกบัหน่วยท่ีจะเขา้ดูงานและ
อ่ืนๆ พร้อมหนงัสือแจง้ใหผู้ร่้วมวิจยัทุกคนไดเ้ขา้ร่วมศึกษาดูงาน  จากนั้นผูว้ิจยัและผูร่้วมวิจยัไดน้ดั
หมายวนัและเวลาในการด าเนินการตามปฏิทินการด าเนินงาน คือการด าเนินงานในขั้นตอนท่ี 3 การ
ลงมือปฏิบติั (Acting) โดยการก าหนดร่วมกนัว่าใหมี้การด าเนินการตั้งแต่วนัท่ี 2 กรกฎาคม  2559  
เป็นตน้ไป โดยทีมใดพร้อมใหส้ามารถลงมือด าเนินการได ้ไม่ตอ้งรอทีมอ่ืนๆ ส่วนกิจกรรมใดท่ีท า
ร่วมกนัใหมี้การประสานกนัทางโทรศพัท ์ และใหมี้การบนัทึกขอ้มูลไวเ้ป็นระยะทั้งการบนัทึกแบบ
เขียน ภาพและบนัทึกเสียง 
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 ขั้นตอนที ่3 การปฏิบัติ (acting)  
 ในขั้นตอนการปฏิบติั (acting) มีกิจกรรมและการด าเนินงานแบ่งออกเป็น 3 กิจกรรม คือ 

1) การก าหนดแนวทางปฏิบติัร่วม โดยให้ผูร่้วมวิจยัทุกคนไดม้าร่วมพูดคุยกนัถึงวิธีการด าเนินงาน 
วางแนวทางร่วมกนัเพื่อใหเ้กิดการปฏิบติัอยา่งเป็นรูปธรรมและมีส่วนร่วม  2) การประเมินสภาพ
การด าเนินงานของศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ต าบลหนองแวงก่อนน าแผนลงสู่การปฏิบติั  โดยใหที้มแกน
น าร่วมกนัประเมินสภาพการด าเนินงานของศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ต าบลหนองแวง ก่อนการน าแผนลง
ไปสู่การปฏิบติั  และ 3) การน าแผนลงสู่การปฏิบติั โดยแต่ละทีมไดน้ าโครงการท่ีก าหนดไวใ้น
ขั้นตอนท่ี 2 ไปปฏิบติั โดยมีการด าเนินการระหว่างเดือน กรกฎาคม– กนัยายน 2559 รวมระยะเวลา
ทั้งส้ิน 3 เดือน โดยมีการก าหนดแผนในการด าเนินกิจกรรม  ดงัตาราง 
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ตารางที ่4.21 ตารางการด าเนินงานขั้นตอนการปฏิบติั 

วนั/เดือน/ปี กิจกรรม วตัถุประสงค ์ สภาพท่ีคาดหวงั แนวคิดท่ียดึถือ 
2 ก.ค.  2559 การก าหนดแนวทาง

ปฏิบติัร่วม 
 ร่วมกันวางแนวปฏิบติัเพื่อให้
งานบรรลุเป้าหมาย 

1)  มีการก าหนดทีมงานโครงการ 
2)  มีการแต่งตั้งทีมติดตามและประเมิน
โครงการ   

หลกัการ “มุ่งการเปล่ียนแปลง และมุ่งให้เกิด
การกระท าเพื่อบรรลุผล” 
เน้นบทบาท “การเป็นผูมี้ส่วนร่วมและเป็นผู ้
ส่งเสริมสนบัสนุนและอ านวยความสะดวกให้มี
การปฏิบติัตามแผนปฏิบติัการ (action plan) 
พยายามไม่ให้ความช่วยเหลือใดๆ ท่ีได้อย่าง
ง่ายๆ หรือส าเร็จรูปเกินไป คอยให้ก าลงัใจและ
กระตุน้ใหเ้กิดการปฏิบติัอยา่งจริงจงั” 

3 ก.ค. 2559 การประเมินสภาพการ
ด าเนิน งานของศูนย์
พฒันาเดก็เลก็ต าบล
หนองแวงก่อนน าแผน
ลงสู่การปฏิบติั   

เก็บรวบรวมขอ้มูลก่อนการน า
แผนลงสู่การปฏิบติัส าหรับไว้
เปรียบเทียบผลการด าเนินงาน
เม่ือเสร็จส้ินการวิจยั   

มีผลการวิ เคราะห์ข้อมูลสภาพการ
ด าเนินงานของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กก่อน
การน าแผนลงสู่การปฏิบติั 

4 ก.ค. –30 
ก.ย.  2559 

การน าแผนลงสู่การ
ปฏิบติั 

แกไ้ขปัญหาการด าเนินงานของ
ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กต าบลหนอง
แวงใหดี้ข้ึน   

ศูนย์พัฒนา เด็ก เล็กผ่ าน เกณฑ์การ
ประเมินท่ีผูว้ิจยัและผูร่้วมวิจยัไดร่้วมกนั
ก าหนดไว้ โดยมีระดับคะแนนตั้ งแต่
ระดบั “ดี”  หรือ “3” ข้ึนไป   



209 
 

 

โดยรายละเอียดในการด าเนินกิจกรรมมีดงัต่อไปน้ี 
 1) การก าหนดแนวทางปฏิบติัร่วม  จดัข้ึนในวนัท่ี  2 กรกฎาคม  2559  เวลา 19.00 น. ณ  

วดัสว่างแวงฮี บา้นหนองแวง  มีวตัถุประสงคเ์พื่อร่วมกนัวางแนวปฏิบติัใหบ้รรลุเป้าหมาย โดยยึด
หลกัการและแนวคิดท่ีว่า “มุ่งการเปล่ียนแปลง และมุ่งให้เกิดการกระท าเพื่อบรรลุผล”  กิจกรรมน้ี
เร่ิมตน้โดยผูว้ิจยัและผูร่้วมวิจยัจดัการประชุมให้มีการระดมสมองและอภิปรายร่วมกนัในการหา
แนวทางในการปฏิบติังานร่วมกนั เน่ืองจากมีโครงการจ านวน 4 โครงการ จึงมีการตกลงกนัเพื่อ
ด าเนินการปฏิบติักิจกรรมโดย 1) การแบ่งทีมงานโครงการและ 2) การแต่งตั้งทีมติดตามและ
ประเมินโครงการ ซ่ึงแต่ละกิจกรรมสรุปผลการด าเนินงานได ้ดงัน้ี 

  (1) การแบ่งทีมงานโครงการ มีวตัถุประสงคเ์พื่อมอบหมายภารกิจในการด าเนิน
โครงการให้กบัผูร่้วมวิจยัในแต่ละทีมงานโครงการ ซ่ึงผูว้ิจยัและผูร่้วมวิจยัร่วมกนัอภิปรายและตก
ลงกนัเก่ียวกบัการจดัทีมงานโครงการเพื่อน าแผนปฏิบติัการลงสู่การปฏิบติั ซ่ึงสรุปไดด้งัตาราง 

 
ตารางที ่4.22 การจดัทีมงานโครงการเพื่อน าแผนปฏิบติัการลงสู่การปฏิบติั  

ท่ี ช่ือโครงการ 
ช่ือ
ทีม 

ทีมแกนน า ทีมงานโครงการ 

1 โครงการยกระดบัการ
ด าเนินงานดา้นการ
บริหารจดัการ 

ทีม 1 นางบรรจง  ไชยวิชา 
นายหนูจิตร ละครชยั
  

นางทองวนั  เหงา้มูล 
นางประยงค ์ กระแสเทพ  
นางนงเยาว ์   คุณแกว้ 
นายค าพนัธ์   โฟฟมู  
นางจนัทร์นภาเพญ็ ทินราช 

2 โครงการยกระดบัการ
ด าเนินงานดา้น
บุคลากร 

ทีม 2 นายมีชยั    สุนทอง 
นางจนัทร์เพญ็ รอยสี
  

นางจนัทา     ราษดี  
นางบุญยงั     สิงห์สีดา 
นางส าอาง    พบวงษา 
นางพกั สุวรรณอ าไพ 

3 โครงการยกระดบัการ
ด าเนินงานดา้นอาคาร
สถานท่ี ส่ิงแวดลอ้ม
และความปลอดภยั 

ทีม 3 นายเสถียร     อุดม 
นางสายฝน พนัธ์ุอ ามาตย ์

นางส ารวย      ปัดอาสา 
นางวาสนา      ละลี 
นางทองฮู ้     คนบุญ 
นางนิตยา       หารันดา    
นางสาวพิมพร์ดา  มูลไธสง 
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ตารางที ่4.22 การจดัทีมงานโครงการเพื่อน าแผนปฏิบติัการลงสู่การปฏิบติั(ต่อ) 

ท่ี ช่ือโครงการ 
ช่ือ
ทีม 

ทีมแกนน า ทีมงานโครงการ 

4 โครงการยกระดบัการ
ด าเนินงานดา้น
วิชาการและกิจกรรม
ตามหลกัสูตร 

ทีม 4 นายธนชั   โคตะนนัท์
นายศกัด์ิ   พนัธ์ุชมภู 

นางสนิท    เหงา้มูล 
นางลดัดาวรรณ์  โฟฟูม 
นางยรีุ  วฒุพนัธ์    
นางสาวพวงเพชร พนัธ์ชมพ ู   

 
  (2) การแต่งตั้งทีมติดตามและประเมินโครงการ  เป็นการด าเนินการหลงัจากท่ีมีการ

จดัท าทีมงานโครงการแลว้ โดยผูว้ิจยัและผูร่้วมวิจยัไดร่้วมกนัแต่งตั้งทีมติดตามและประเมินผล
โครงการ โดยเรียกว่า “ทีมประเมินโครงการ”  ใหมี้หนา้ท่ีในการติดตามและประเมินผลการด าเนิน
โครงการหรือกิจกรรม ซ่ึงแบ่งออกเป็น 3 ระยะ คือ ระยะท่ี 1 การติดตามและประเมินผลก่อนการ
ด าเนินโครงการ(การประเมินสภาพศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กก่อนการน าแผนลงสู่การปฏิบติั) ระยะท่ี 2 
การติดตามและประเมินผลระหว่างการด าเนินโครงการ  ระยะท่ี 3 การติดตามและประเมินผลเม่ือ
ส้ินสุดการด าเนินโครงการ  ซ่ึงทุกคนตกลงร่วมกนัให้ทีมแกนน าของแต่ละโครงการท าหนา้ท่ีเป็น
ทีมประเมินโครงการดว้ย ซ่ึงประกอบดว้ย ทีมประเมินโครงการท่ี 1 ไดแ้ก่นางบรรจง  ไชยวิชา และ
นายหนูจิตร  ละครชยั  ทีมประเมินโครงการท่ี 2 ไดแ้ก่ นายมีชยั  สุนทอง และนางจนัทร์เพญ็ รอยสี 
ทีมประเมินโครงการท่ี 3 ไดแ้ก่นายเสถียร  อุดม และนางสายฝน  พนัธ์ุอ ามาตย ์และทีมประเมิน
โครงการท่ี 4 ไดแ้ก่ นายธนชั  โคตะนนัท ์และนายศกัด์ิ  พนัธ์ุชมพ ูการด าเนินการดงัภาพ  
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ภาพที ่4.13 การประชุมก าหนดแนวทางปฏิบติัร่วม 
 
2) การประเมินสภาพการด าเนินงานของศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ก่อนน าแผนลงสู่การปฏิบติั  จดั

ข้ึนในวนัท่ี  3 กรกฎาคม 2559  เวลา 9.00 น.  ณ ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ต าบลหนองแวง มีวตัถุประสงค์
เพื่อเก็บรวบรวมขอ้มูลส าหรับไวเ้ปรียบเทียบเม่ือเสร็จส้ินการวิจยั โดยทีมประเมินโครงการ ทั้ง 8 
คน เป็นผูแ้จกแบบประเมินโดยใชเ้คร่ืองมือฉบบัท่ี 3 แบบประเมินสภาพการด าเนินงานของศูนย์
พฒันาเด็กเล็กต าบลหนองแวง  ซ่ึงผูเ้ช่ียวชาญไดต้รวจสอบและมีการปรับปรุงตามค าแนะน าของ
ผูเ้ช่ียวชาญแลว้ ใหก้บัทีมของตนเองเพื่อท าการประเมิน เสร็จแลว้ท าการเกบ็รวบรวมน ามาวิเคราะห์
ขอ้มูลจากการใชเ้คร่ืองมือดงักล่าว สรุปไดด้งัตาราง  
 
 



212 
 

 

ตารางที่ 4.23 ผลการประเมินสภาพการด าเนินงานของศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ต าบลหนองแวง ก่อนการน าแผนปฏิบติัการลงสู่การปฏิบติั 

ท่ี การด าเนินงาน รายการประเมิน 
ระดบัคะแนนการประเมิน 

คะแนนท่ีได ้ การแปลผล 
1 ดา้นการบริหารจดัการ ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็มีคณะกรรมการในการบริหารจดัการศึกษา 2.67 พอใช ้

ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็มีการจดัท าแผนพฒันาคุณภาพการศึกษา 2.37 พอใช ้

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีระบบการเยี่ยมบ้านเด็กแลกเปล่ียนเรียนรู้ข้อมูลกับผูป้กครองเก่ียวกับ
ความกา้วหนา้และแนวทางการส่งเสริมพฒันาการเดก็    

2.23 พอใช ้

ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ส าหรับชุมชนและหน่วยงานอ่ืน 1.39 ควรปรับปรุง 

คะแนนเฉลีย่ 2.17 พอใช้ 

2 ดา้นบุคลากร ครู/ผูดู้แลเดก็ และบุคลากรสนบัสนุน มีจ านวนเพียงพอ 2.57 พอใช ้
ครู/ผูดู้แลเดก็และบุคลากรไดรั้บการพฒันาอยา่งเป็นระบบและต่อเน่ือง 2.67 พอใช ้

ครู/ผูดู้แลเดก็สามารถผลิตส่ือและใชเ้ทคโนโลยใีนการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ 2.00 พอใช ้

คะแนนเฉลีย่ 2.41 พอใช้ 
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ตารางที ่4.23 ผลการประเมินสภาพการด าเนินงานของศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ต าบลหนองแวง ก่อนการน าแผนปฏิบติัการลงสู่การปฏิบติั (ต่อ) 

ท่ี การด าเนินงาน รายการประเมิน 
ระดบัคะแนนการประเมิน 

คะแนนท่ีได ้ การแปลผล 
3 ดา้นอาคาร สถานท่ี 

ส่ิงแวดลอ้มและความ
ปลอดภยั  

ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็มีการจดัมุมหรือหอ้งพกัส าหรับเดก็ป่วยแยกเป็นสดัส่วน 2.37 พอใช ้

ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็มีลานกิจกรรม สนามเดก็เล่น  ครุภณัฑ ์ท่ีเหมาะสมและเพียงพอ 2.57 พอใช ้

ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็มีสภาพแวดลอ้มภายในและนอกอาคาร ท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้และปลอดภยั 2.70 พอใช ้

ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็มีระบบการรักษาความปลอดภยัและป้องกนัการบาดเจบ็ใหก้บัผูเ้รียน 1.98 ควรปรับปรุง 

คะแนนเฉลีย่ 2.41 พอใช้ 

4 ดา้นวิชาการและ
กิจกรรมตามหลกัสูตร 

ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็มีหลกัสูตรทอ้งถ่ินท่ีเหมาะสมกบับริบทของทอ้งถ่ิน 2.00 พอใช ้

ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กมีการส่งเสริมพฒันาการจดัท าส่ือและนวตักรรมการเรียนการสอนท่ีเอ้ือต่อการ
เรียนรู้ 

2,60 พอใช ้

ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็มีการส่งเสริมใหผู้เ้รียนไดแ้สดงออกอยา่งเหมาะสมกบัวยัและกลา้แสดงออก 2.73 พอใช ้

ครู/ผูดู้แลเด็กมีการน าเอาผลการประเมินพฒันาการเด็กไปวางแผนพฒันาเด็กและจดัประสบการณ์
การเรียนรู้ใหก้บัเดก็ตามความตอ้งการ ความสนใจและวยัของเดก็   

2.60 พอใช ้

 คะแนนเฉลีย่ 2.48 พอใช้ 

 



214 
 

 

  และสรุปขอ้เสนอแนะส าหรับการด าเนินงานของศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ต าบลหนองแวง ใน
ดา้นต่างๆ ดงัต่อไปน้ี 
   1. ดา้นการบริหารจดัการ 

  1. ควรมีการน าผลการประเมินการปฏิบติังานของทุกฝ่ายทุกงานมาประกอบและ
ใชป้รับปรุง พฒันาระบบการท างานใหเ้ป็นดีข้ึน 

  2. ควรพฒันาระบบบริหารงานของผูบ้ริหารให้มีความชดัเจน ใหมี้การติดตามงาน 
นิเทศและสัง่การ อยา่งเป็นระบบและสร้างทีมงาน 

  3. ควรพฒันาดา้นการประชาสมัพนัธ์ การเผยแพร่ การแจง้ข่าวสารใหเ้ป็นระบบ 

 2. ดา้นบุคลากร 
  1. ควรพฒันาครูให้มีความสามารถในการจดักิจกรรม เพื่อกระตุน้ให้ผูเ้รียนเกิด

ทกัษะการคิดค านวณ คิดวิเคราะห์โดยใชว้ิธีการท่ีเหมาะสมกบัศกัยภาพของผูเ้รียน 
  2. ควรส่งเสริมสนบัสนุนใหค้รูไดเ้ขา้รับการอบรมสัมมนา ศึกษาดูงานและการท า

วิจยัชั้นเรียนเพื่อพฒันาใหค้รูน ากระบวนการวิจยัในชั้นเรียนมาปรับปรุงการจดัการเรียนรู้ไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

  3. ควรส่งเสริมให้ครูมีทกัษะในการจดัท าส่ือและนวตักรรมเพื่อประกอบการจดั
ประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีหลากหลาย 
 3. ดา้นอาคาร สถานท่ี ส่ิงแวดลอ้มและความปลอดภยั 

  1. ควรปรับปรุงอาคารสถานท่ีใหเ้อ้ือต่อการจดัการเรียนการสอน มีสภาพแวดลอ้ม
ท่ีเป็นธรรมชาติเหมาะสมกบัผูเ้รียน 

  2. ควรจดักิจกรรมท่ีเป็นการใหค้วามรู้แก่ครู ผูป้กครอง ในการช่วยส่งเสริมใหเ้กิด
ความปลอดภยัแก่ผูเ้รียน 

  3. ควรจดัสนามเด็กเล่นให้มีเคร่ืองเล่นสนามเพียงพอและเหมาะสมกบัวยั เพื่อ
พฒันานกัเรียนใหมี้พฒันาการในดา้นร่างกาย สังคม อารมณ์และสติปัญญา 
 4. ดา้นวิชาการและกิจกรรมตามหลกัสูตร 

  1. ควรสถานศึกษาควรจดัให้มีการพฒันาการศึกษาอย่างต่อเน่ือง ปรับปรุง
แผนพฒันาการศึกษาให้สอดคลอ้งกบัสภาพปัจจุบนั ปัญหาและความตอ้งการท่ีแทจ้ริงของชุมชน 
และทอ้งถ่ิน 



215 
 

 

  2. ควรจดัให้มีการประเมินและพฒันาหลกัสูตรทอ้งถ่ินให้เหมาะสมกบัผูเ้รียน 
สนองความต้องการของผู ้เ รียน และท้องถ่ินเพื่อให้ผู ้เ รียนสามารถน าไปปฏิบัติได้จริงใน
ชีวิตประจ าวนั 

  3. ควรจดัให้มีการจดัการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย เหมาะสมกบัผูเ้รียนโดยเฉพาะ
กิจกรรมส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ คิดแกปั้ญหาการสร้างองคค์วามรู้
ดว้ยตนเองของผูเ้รียน เช่น การศึกษาเรียนรู้แหล่งเรียนรู้  การสอนแบบบูรณาการ เป็นตน้ 

  4. ควรส่งเสริมสนบัสนุนให้มีการน าภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน และเทคโนโลยีท่ีทนัสมยั 
ส่ือ และกิจกรรมท่ีเหมาะสมมาประยกุตใ์ชใ้นการจดักิจกรรมการเรียนรู้ 

  5. ควรส่งเสริมการน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาจดักิจกรรมการเรียนรู้ ปลูกฝัง
ใหผู้เ้รียนเห็นคุณค่าของความประหยดั ความมีเหตุมีผลมีภูมิคุม้กนัในการด าเนินชีวิต 

  6. ควรจดักิจกรรมท่ีส่งเสริมให้ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในการจดักิจกรรมการเรียนการ
สอนและการประเมินผลท่ีหลากหลาย โดยมีการประเมินร่วมกนัระหวา่งครูและผูป้กครอง  

 
 3) การน าแผนลงสู่การปฏิบติั ด าเนินการระหว่างวนัท่ี 4 กรกฎาคม–30 กนัยายน 2559   
รวมระยะเวลาจ านวน  3 เดือน  มีวตัถุประสงคเ์พื่อแกไ้ขปัญหาการด าเนินงานของศูนยพ์ฒันาเด็ก
เล็กต าบลหนองแวงให้ดีข้ึน โดยทั้ง 4 ทีม มีการน าโครงการและกิจกรรมท่ีก าหนดไวต้าม
แผนปฏิบติัการไปสู่การปฏิบติั  ซ่ึงมีรายละเอียดการด าเนินงานแต่ละโครงการของแต่ละทีมงาน
โครงการ มีรายละเอียดดงัน้ี 

  โครงการท่ี 1 โครงการยกระดบัการด าเนินงานดา้นการบริหารจดัการ  รับผดิชอบโดย
ทีม 1 ซ่ึงมีสมาชิกจ านวน 7 คน ประกอบดว้ย นางบรรจง  ไชยวิชา, นางทองวนั เหงา้มูล, นาง
ประยงค ์ กระแสเทพ, นายหนูจิตร  ละครชยั, นางนงเยาว ์ คุณแกว้, นายค าพนัธ์  โฟฟูม และนาง
จนัทร์นภาเพญ็   ทินราช โครงการประกอบดว้ย 5  กิจกรรม คือ 1) ศึกษาดูงานศูนยพ์ฒันาเด็ก
เทศบาลต าบลหนองเสาเลา้และเทศบาลต าบลโนนหัน อ.ชุมแพ  จงัหวดัขอนแก่น 2) การเยี่ยมบา้น
นกัเรียน 3) การจดัท าป้ายความรู้ 4) การประชุมเชิงปฏิบติัการจดัท าแผนพฒันาคุณภาพการศึกษา
และ 5) การประชุมเชิงปฏิบติัการจดัท าคู่มือศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็  โดยในแต่ละกิจกรรมมีรายละเอียด
ของการด าเนินงานดงัต่อไปน้ี 

1) ศึกษาดูงานศูนยพ์ฒันาเด็กเทศบาลต าบลหนองเสาเลา้และศูนยพ์ฒันาเด็ก
เทศบาลต าบลโนนหัน อ าเภอชุมแพ  จงัหวดัขอนแก่น โดยด าเนินการไปศึกษาดูงานในวนัท่ี 6  
กรกฎาคม 2559  ส าหรับกิจกรรมการศึกษาดูงานศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ท่ีก าหนดไวต้ั้งแต่วนัประชุม
เขียนโครงการซ่ึงทางแต่ละทีมไดต้กลงให้ทีม 1 หาสถานท่ีศึกษาดูงาน และไดน้ าเสนอต่อคณะผู ้
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ร่วมวิจยัซ่ึงต่างให้ความเห็นชอบในการศึกษาดูงาน 2 แห่ง ประกอบดว้ย ศูนยพ์ฒันาเด็กเทศบาล
ต าบลหนองเสาเลา้ อ าเภอชุมแพ  จงัหวดัขอนแก่น ไดรั้บรางวลัศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กคุณภาพ ของ
กระทรวงสาธารณสุข  และศูนยพ์ฒันาเด็กเทศบาลต าบลโนนหัน อ าเภอชุมแพ  จงัหวดัขอนแก่น  
ไดรั้บรางวลัศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ดีเด่น ของกระทรวงมหาดไทย  โดยทุกทีมเดินทางไปดว้ยกนัทุกคน
และศึกษาดูงานเก่ียวกบัโครงการท่ีแต่ละทีมดูแลซ่ึงประกอบดว้ยทีม  1  ศึกษาดูงานดา้นการบริหาร
จดัการศึกษา เก่ียวกับเร่ืองการบริหารของคณะกรรมการบริหารศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก การจัดท า
แผนพฒันาคุณภาพการศึกษา  ระบบการเยีย่มบา้นนกัเรียน และการพฒันาศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ใหเ้ป็น
แหล่งเรียนรู้  ทีม 2 ศึกษาดูงานดา้นบุคลากร เก่ียวกบัการพฒันาบุคลากรครู/ ผูดู้แลเด็ก  ทีม 3 ศึกษา
ดูงานเก่ียวกบัดา้นอาคารสถานท่ี ส่ิงแวดลอ้มและความปลอดภยั เก่ียวกบัสภาพแวดลอ้มภายนอก 
ภายในอาคาร การจดัห้องเรียน ลานกิจกรรม ห้องน ้ า ห้องส้วม ภูมิทศัน์โดยรอบและระบบดูแล
ความปลอดภยัของผูเ้รียน และทีม 4 ศึกษาดูงานดา้นวิชาการและกิจกรรมตามหลกัสูตร เก่ียวกบั
หลกัสูตรสถานศึกษา  กิจกรรมส่งเสริมพฒันาการผูเ้รียน การประเมินผลผูเ้รียนและการพฒันา
ศกัยภาพผูเ้รียน โดยมีการเดินทางไปศึกษาดูงานในวนัท่ี 6 กรกฎาคม 2559   เร่ิมลงทะเบียนตั้งแต่
เวลา  06.00-07.00 น. แต่เน่ืองจากฝนตกท าใหก้ารเดินทางมา ณ ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ต าบลหนองแวง
ค่อนขา้งล าบาก จึงท าให้เวลาล่วงเลยมาจนถึงเวลา 8.00 น. ถึงครบทุกคนและรถเคล่ือนออกจาก
ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ต าบลหนองแวง  ซ่ึงระหวา่งเดินทางจะใชเ้วลาประมาณ  1 ชัว่โมง 20 นาที  จึงถึง
ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กเทศบาลต าบลหนองเสาเลา้ อ าเภอชุมแพ จงัหวดัขอนแก่น คณะผูร่้วมวิจยัได้
ขอร้องเพลงคาราโอเกะ ซ่ึงได้ด าเนินการให้ตามค าขอโดยทีม 1 ไดป้ระสานคาราโอเกะไวแ้ลว้ ท า
ใหท้ราบว่า คณะผูร่้วมวิจยัโดยส่วนมากเป็นทั้งนกัร้องและนกัเตน้ จนเวลา  9.20  น. ก็ถึงจุดหมาย 
แต่ฝนก็ยงัตกปรอยๆ เม่ือรถจอดหน้าศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กเทศบาลต าบลหนองเสาเลา้ ไดมี้คณะครู
และเด็กนักเรียนมายืนตอ้นรับ พร้อมกล่าวทกัทายสวสัดี ซ่ึงทุกคนประทบัใจตรงท่ีเด็กๆ แต่งชุด
ไทยเป็นโจงกะเบนกนัทุกคน ดูแลว้น่ารักมากๆ หลงัจากนั้นทางรองปลดัเทศบาลต าบลหนองเสา
เลา้  ไดก้ล่าวตอ้นรับ และแนะน าคณะผูบ้ริหาร ตามดว้ยผูว้ิจยัไดแ้นะน าคณะผูร่้วมวิจยั จากนั้นทาง
รักษาการหัวหน้าศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก ไดน้ าเสนอขอ้มูลต่างๆเก่ียวกบัศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กเทศบาล
ต าบลหนองเสาเลา้ เม่ือจบการน าเสนอคณะผูว้ิจัยได้มอบของท่ีระลึกให้กับทางผูบ้ริหารของ
เทศบาล เน่ืองจากท่านมีภารกิจตอ้งไปก่อน หลงัจากนั้นคณะวิจัยจึงได้เยี่ยมชมและสอบถาม
เก่ียวกบัขอ้มูลของแต่ละทีมท่ีตอ้งการ โดยแยกกนัดูและเก็บขอ้มูล ซ่ึงรายละเอียดของศูนยพ์ฒันา
เดก็เลก็เทศบาลต าบลหนองเสาเลา้ มีดงัน้ี 

ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาลต าบลหนองเสาเลา้ อ าเภอชุมแพ  จงัหวดัขอนแก่น ใน
ปี พ.ศ. 2553 ช่ือ นายโสภณั อปัหงั และปลดัเทศบาล สิบเอกยทุธนา ตาบา้นดู่ ได ้ท าเร่ืองขออนุมติั
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งบประมาณจากโครงการไทยเขม้แขง็และไดรั้บอนุมติังบประมาณโดยเสนอร่างผ่านมติท่ีประชุม
สภาเทศบาล เพื่อจดัตั้งศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กเทศบาลต าบลหนองเสาเลา้  โดยใชง้บประมาณรวมกนั
ทั้งหมดในการจดัสร้างอาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กเทศบาลต าบลหนองเสาเลา้ เป็นเงินรวมทั้งส้ิน
ประมาณ 2 ลา้นบาทเศษและก่อสร้างเสร็จส้ินลงเม่ือตน้ปี 2554 โดยมีนายกเทศมนตรีช่ือ นายยง
ยทุธ  เหล่าประเสริฐ และปลดัเทศบาลช่ือสิบเอกมาโนช  แกว้มาตย ์ ไดท้  าพิธีเปิดท าการคร้ังแรกใน
ปีการศึกษา 2554   เม่ือวนัท่ี  21 มกราคม 2554 โดยศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาลต าบลหนองเสาเลา้   
มาจากการยุบยา้ยรวมศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก มีทั้งหมด 2 แห่ง ท่ีอยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาล
ต าบลหนองเสาเลา้ อ าเภอชุมแพ จงัหวดัขอนแก่น เขา้รวมกนัคือ ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็บา้นสุขสมบูรณ์ 
และศูนยอ์บรมเด็กก่อนเกณฑ์วดัประดู่ทอง  และตั้งช่ือใหม่ว่า “ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กเทศบาลต าบล
หนองเสาเลา้”  มีอาณาเขตพื้นท่ีทั้งหมด 1 ไร่ 3 งาน  ต่อมาในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2555 ไดรั้บ
อนุมติังบประมาณ “โครงการปรับปรุงศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาลต าบลหนองเสาเลา้” เป็นจ านวน
เงินทั้งส้ิน 448,000 บาท ได้ต่อเติมปรับปรุง อาคาร ด้วยการเช่ือมอาคารทั้ ง 2 หลงั เขา้ด้วยกัน 
กั้นห้องเรียนเป็น 2 ห้องเพื่อขยายรองรับกบัจ านวนเด็กท่ีเพิ่มมากข้ึน  และปรับปรุงขยายบริเวณ
หอ้งครัวและ ท่ีส าหรับรับประทานอาหารของเด็กปฐมวยัรวมทั้ง ห้องน ้ าส าหรับครูผูดู้แลเด็ก และ
ในวนัท่ี  10  ธนัวาคม  2555 คณะกรรมการศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาลต าบลหนองเสาเลา้พร้อมกบั 
คณะผูบ้ริหารเทศบาลต าบลหนองเสาเลา้ และผูน้ าชุมชนต าบลหนองเสาเล้าผูป้กครองพ่อคา้
ประชาชน ไดร่้วมมือกบับริษทัศรีวิโรจน์ฟาร์ม จ ากดั ไดจ้ดัท าผา้ป่าสามคัคีเพื่อการศึกษาข้ึนรวม
เงินผา้ป่าสามคัคีท่ี  ไดรั้บบริจาคทั้งส้ินเป็นเงิน 220,000 บาท  โดยไดน้ าเงินจ านวนน้ีมาแบ่ง สร้าง
ร้ัวแนวเขตกั้นศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ซ่ึงยาวประมาณ 67 เมตร 1งาน  55  ตารางวา ซ่ึงอยูด่า้นทิศใตข้อง
ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาลต าบลหนองเสาเลา้ และไดน้ าเงินอีกส่วนหน่ึงมาปรับปรุงภูมิทศัน์สนาม
เด็กเล่น และมุมพื้นท่ีสีเขียว ส่วนท่ีเหลือไดจ้ดัท าประตูห้องอาหารดา้นหลงั เพื่อความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย ปลอดภยัของทรัพยสิ์น ภายในศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาลต าบลหนองเสาเลา้ จึงมีลกัษณะ
ของอาคารท่ีประกอบไปด้วยห้องต่างๆ ได้แก่  ห้องอนุบาล 1(ห้องเตรียม) ห้องอนุบาล 2 ห้อง
อนุบาล  3 หอ้งปฐมพยาบาล  หอ้งศูนยส่ื์อ ห้องพสัดุ  ห้องอาบน ้ าส าหรับนักเรียน ห้องน ้ าครูและ
ห้องน ้ านักเรียน 4 ห้อง  ปัจจุบนัมีขา้ราชการครู 5 คน พนักงานจา้งต าแหน่งผูดู้แลเด็ก 2 คน 
พนกังานท าความสะอาด 2 คน และแม่ครัว 1 คน  นกัเรียนรวมทั้งส้ิน 145 คน โดยมี 

วิสัยทศัน์ (Vision) ภายในปี 2559 ในการพฒันาศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาลต าบล
หนองเสาเลา้  จดัใหมี้การส่งเสริมพฒันาการทั้ง 4 ดา้น ตามศกัยภาพมีคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคต์าม
หลกัสูตร  เพื่อพฒันาไปสู่ความเป็นมนุษยท่ี์สมบูรณ์ โดยบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถในการใช้
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ส่ือเทคโนโลยีท่ีทนัสมยั จดัสภาพแวดลอ้มให้เป็นระเบียบ สะอาด สวยงาม ปลอดภยั และเอ้ือต่อ
การเรียนรู้ โดยชุมชนมีส่วนร่วม 

เป้าหมาย(Goal)  เด็กท่ีเขา้รับการอบรมเตรียมความพร้อมท่ีศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลหนองเสาเลา้จะตอ้งไดรั้บการส่งเสริมพฒันาการทั้ง 4 ดา้น ตามศกัยภาพมีคุณลกัษณะ
ท่ีพึงประสงคต์ามหลกัสูตร เพื่อพฒันาไปสู่ความเป็นมนุษยท่ี์สมบูรณ์ อยา่งนอ้ย ร้อยละ  90 

อตัลกัษณ์  “สุขนิสยัดี   มีใจร่าเริง” 
สุขนิสัยดี  คือ รักษาความสะอาดร่างกาย   แต่งกาย สะอาดเรียบร้อยและสามารถ

แปรงฟันไดถู้กวิธี 
มีใจร่าเริง  คือ การเรียนรู้อยา่งมีความสุข   เรียนรู้ส่ิงท่ีสนใจในส่ิงท่ีท า  เรียนรู้ส่ิงท่ี

สนุก ประทบัใจ มีเร่ืองอารมณ์ (ดา้นบวก)เขา้มาเก่ียวขอ้ง  เนน้กระบวนการคิด การลงมือกระท า
เช่ือมโยงเร่ืองราวและแนวคิด ของส่ิงท่ีเรียนในห้องเรียนกับความเป็นจริงของชีวิตน าการ
เคล่ือนไหว การออกก าลงักาย ดนตรี ศิลปะ เขา้มาผสมผสานเพื่อการเรียนรู้ท่ีมีความสุข 

เอกลกัษณ์ คือ การส่งเสริมการเรียนรู้ ผา่นการเล่น   
การส่งเสริมการเรียนรู้ ผา่นการเล่น หมายถึง การส่งเสริมการเรียนรู้ใหเ้ด็กปฐมวยั 

ไดเ้รียนรู้อยา่งมีความสุข จดัสภาพแวดลอ้มให้เหมาะสมกบัระดบัพฒันาการ ลกัษณะกระบวนการ
จดัการเรียนรู้เป็นแบบเปิดกวา้ง จดัให้มีประสบการณ์ท่ีหลากหลายโดยให้เด็กไดเ้รียนรู้ตามความ
สนใจ หรือให้เด็กไดแ้สดงออกในแนวทางท่ีเขาสนใจ เรียนรู้แบบปฏิบติัจริงโดยการใชป้ระสาท
สัมผสักระท ากบัวตัถุดว้ยความอยากรู้อยากเห็น ไดท้ดลองสร้างส่ิงใหม่ๆเด็กเรียนรู้ไดเ้ตม็ศกัยภาพ
เม่ือมีปฏิสัมพนัธ์กบัคนอ่ืน เด็กเรียนรู้ไดเ้ต็มศกัยภาพเม่ือมีปฏิสัมพนัธ์กบัคนอ่ืน เด็กไดก้ารเรียนรู้
แบบร่วมมือเป็นกลุ่มเล็กๆและเป็นรายบุคคลการให้เด็กไดมี้โอกาสแลกเปล่ียนความคิดเห็นกบั
บุคคลอ่ืนท าให้เด็กไดต้รวจสอบความคิดของตน แต่เม่ือมีปัญหาเด็กตอ้งการค าแนะน าจากผูใ้หญ่ 
ควรให้เด็กไดเ้รียนรู้แบบบูรณาการซ่ึงเป็นการเรียนรู้เก่ียวกบัเร่ืองราวท่ีเกิดข้ึนในชีวิตจริง มีการ
เช่ือมโยงหลากหลายสาขาวิชา บทบาทของครูเป็นผูใ้ห้ค  าแนะน าเม่ือเด็กตอ้งการและให้การ
สนบัสนุนอยา่งเหมาะสม 

ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กเทศบาลต าบลหนองเสาเลา้ ไดก้ าหนดนโยบายการด าเนินงาน
ภายในศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ เพื่อเป็นแนวทางในการจดัการเรียนการสอนดงัน้ี 1) จดัท าโครงสร้างการ
บริหารจดัการศูนยเ์ด็กปฐมวยั เพื่อด าเนินงานภายในศูนยใ์หมี้ประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมาย   2) 
จดัท าโครงสร้างหลกัสูตรปฐมวยั พ.ศ.2546เพื่อให้ครูมีความรู้เขา้ใจเร่ืองหลกัสูตรปฐมวยัสามารถ
น าไปจดัประสบการณ์ใหก้บัเด็กได ้ 3) ครูมีความรู้ความช านาญในการจดัประสบการณ์ เป็นบุคคล
แห่งการเรียนรู้ มีความรักเด็กและเขา้ใจพฒันาการของเด็กวยั 2–5 ปี 4) เป็นแหล่งรวบรวมความรู้ 
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และเป็นศูนยป์ระสานงานดา้นการศึกษาปฐมวยั จดัสภาพแวดลอ้มทั้งในและนอกห้องเรียนให้เป็น
แหล่งเรียนรู้ท่ีน่าอยู่น่าเรียนส าหรับเด็ก ๆ จดัหาส่ือท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้และส่งเสริมพฒันาการดา้น
ต่าง ๆ ใหก้บัเด็ก 5) ประชาสัมพนัธ์ผูป้กครองและชุมชน ใหค้วามรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัความส าคญั
ของการพฒันาเด็กปฐมวยัและเชิญชวนให้ร่วมมือกนัพฒันาเด็กโดยการจดัท าป้ายนิเทศและสาร
ความรู้สู่ผูป้กครอง  6) ประเมินผลการด าเนินงานของศูนยเ์ด็กปฐมวยั โดยจดัท ารายงานการ
ประเมินตนเองเพื่อสรุปภาพรวมของการด าเนินงานและเผยแพร่ให้แก่หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งทราบ
ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็เทศบาลต าบลหนองเสาเลา้ 

   จดัประสบการณ์การเรียนรู้   
        โดยยดึผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง เดก็จะเกิดการเรียนรู้เม่ือไดล้งมือปฏิบติัดว้ยตนเอง จึง

ยึดหลกัการเรียนรู้แบบบูรณาการผ่านกิจกรรมการเล่นและกิจวตัรประจ าวนัท่ีเด็ก ๆ ปฏิบติัทั้งใน
ห้องเรียนและนอกห้องเรียน เด็กจะไดเ้รียนรู้ผ่านประสารทสัมผสัทั้ง 5 ไดเ้คล่ือนไหว ไดส้ ารวจ 
เล่น สังเกต ทดลอง ลงมือปฏิบติั และคิดแกปั้ญหา เด็กๆ จะไดท้ างานตามล าพงั ท างานเป็นกลุ่มได้
เรียนรู้ร่วมมือกบัผูอ่ื้นโดยใช้ส่ือ/แหล่งเรียนรู้ท่ีมีความหลากหลาย ในบรรยากาศท่ีอบอุ่น มีการ
สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม มารยาทไทยท่ีดีงาม เพื่อส่งเสริมคุณลกัษณะท่ีดีของเด็กไทย ตาม
แนวพระราชบญัญติัการศึกษา พ.ศ. 2542 และเพื่อให้เด็กๆสามารถน าไปปรับใชใ้นชีวิตประจ าวนั 
ไดอ้ยา่งมีความสุข จึงจดัใหเ้ดก็เรียนรู้ผา่นกิจวตัรประจ าวนัและกิจกรรม 6 กิจกรรม ดงัน้ี 

        กิจวตัรประจ าวนั  เป็นกิจกรรมท่ีฝึกให้เด็กไดใ้ชท้กัษะเก่ียวกบัการช่วยเหลือตวัเอง  
และพฒันาลกัษณะนิสัยท่ีดีงาม ให้เด็กฝึกปฏิบติัตนเองอยา่งมีระบบ ซ่ึงเป็นรากฐานของการเคารพ 
กฎ กติกา การอยูร่่วมกนัในสังคม ไดพ้ฒันาเด็กตามวยัทุกดา้น อาทิ การเขา้แถว เคารพธงชาติ สวด
มนต/์การปฏิบติัเขตรับผดิชอบ การปฏิบติัหนา้ท่ีในเขตรับผดิชอบเร่ืองการดูแลความสะอาดบริเวณ
อาคาร  การด่ืมนม/การเขา้หอ้งน ้า/การรับประทานอาหารกลางวนั การนอน/การเก็บเคร่ืองนอนของ
ใช/้การลา้งหนา้/การแปรงฟัน   

กิจกรรมหลัก 6 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมเคล่ือนไหวและจังหวะ/กิจกรรม
สร้างสรรค/์กิจกรรมเสรี/กิจกรรมเสริมประสบการณ์/กิจกรรมกลางแจง้/กิจกรรมเกมการศึกษา ดงัน้ี 

1. กิจกรรมเคล่ือนไหวและจงัหวะ  เป็นกิจกรรมท่ีจดัให้เด็กไดเ้คล่ือนไหวส่วน
ต่างๆของร่างกายอย่างอิสระตามจงัหวะโดยใช้เสียงเพลง ค าคลอ้งจอง เคร่ืองเคาะจงัหวะ และ
อุปกรณ์ท่ีหลากหลาย  มาประกอบการเคล่ือนไหว โดยใช้เสียงเพลง ค าคลอ้งจอง เสียงปรบมือ 
เคร่ืองเคาะจังหวะ เคาะไม้ เคาะเหล็ก ร ามะนา  เพื่อส่งเสริมให้เด็กเกิดจินตนาการความคิด 
สร้างสรรค ์เรียนรู้จงัหวะ และควบคุมการเคล่ือนไหวของตนเองได ้ ทั้งกิจกรรมการเคล่ือนไหว
ร่างกาย การเคล่ือนไหวพื้นฐาน การฝึกจงัหวะ การเคล่ือนไหวเชิงสร้างสรรค ์
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2.  กิจกรรมสร้างสรรค ์  กิจกรรมสร้างสรรค ์เป็นกิจกรรมท่ีช่วยเด็กใหแ้สดงออก
ทางอารมณ์ ความรู้สึก  ความคิดริเร่ิมสร้างสรรคป์ละจินตนาการโดยการท างานศิลปะต่างๆ เช่น 
การวาดภาพ ระบายสี การป้ัน การนฉีก ตดั – ปะ การพิมพภ์าพ การประดิษฐ์  การพบั การทดลองสี 
ฯลฯ ท่ีมุ่งพฒันากระบวนการคิดสร้างสรรคก์ารรับรู้เก่ียวกบัความงาม และส่งเสริมกระตุน้ให้เด็ก
แต่ละคนไดแ้สดงออกตามความรู้สึกและความสามารถของตนเอง 

3. กิจกรรมเสรี (การเล่นแบบบูรณาการมอนเตสเซอร่ี)  กิจกรรมเสรีเป็นกิจกรรมท่ี
เปิดโอกาสให้เด็กเล่นอิสระตามมุมการเล่นในห้องเรียน และหอ้งศูนยส่ื์อปฐมวยั เช่นมุมบลอ็ก มุม
หนงัสือ มุมวิทยาศาสตร์  หรือมุมธรรมชาติ  มุมบา้น มุมร้านคา้ เด็กมีโอกาสเลือกเล่น อย่างอิสระ
ตามความสนใจ และความตอ้งการของเด็ก ทั้งรายบุคคล  และกลุ่มย่อยเพื่อพฒันาเด็กให้รู้จกัคิด
วางแผน และมีปฏิสมัพนัธ์กบัเพื่อน ครู และส่ิงแวดลอ้ม 

4. กิจกรรมเสริมประสบการณ์  กิจกรรมเสริมประสบการณ์ เป็นกิจกรรมท่ีมุ่งเนน้
ให้เด็กไดพ้ฒันาทกัษะการเรียนรู้ ฝึกการท างานและอยู่ร่วมกนัเป็นกลุ่ม ทั้งกลุ่มย่อยและกลุ่มใหญ่  
กิจกรรมท่ีจดัมุ่งฝึกใหเ้ด็กไดมี้โอกาส ฟัง พดู สังเกต คิดแกปั้ญหา ใชเ้หตุผล และฝึกปฏิบติั เนน้ให้
เดก็ไดรั้บประสบการณ์ตรงเพื่อใหเ้กิดความคิดรวบยอดเก่ียวกบัเร่ืองท่ีเรียน โดยการจดักิจกรรมดว้ย
วิธีหลากหลาย เช่น สนทนา  อภิปราย  ใชค้  าถามปลายเปิด  สาธิต  ทดลอง เล่านิทาน  การประกอบ
อาหาร เล่นบทบาทสมมุติ ร้องเพลง ท่องค าคลอ้งจอง ทศันศึกษา ตลอดจนเชิญวิทยากรให้ความรู้
เพิ่มเติมในหอ้งเรียน 

5. กิจกรรมกลางแจง้ กิจกรรมกลางแจง้ เป็นกิจกรรมท่ีจดัให้เด็กไดมี้โอกาส
ออกไปขา้งนอกห้องเรียนเพื่อออกก าลงั เคล่ือนไหวร่างกาย และแสดงแกอยา่งอิสระ โดยยึดความ
สนใจ และความสามารถของเด็กเป็นหลกั กิจกรรมท่ีครูจดัให้กบัเด็ก ไดแ้ก่ การเล่นเคร่ืองเล่น
สนาม การเล่นน ้ าเล่นทราย เล่นอุปกรณ์กีฬา  การเล่นเกม การละเล่น เพื่อพฒันากลา้มเน้ือเล็กให้
เคล่ือนไหว ไดค้ล่องแคล่ววอ่งไว 

6. เกมการศึกษา เกมการศึกษา เป็นเกมการเล่นท่ีช่วยพฒันาดา้นสติปัญญา  มี
กฎเกณฑ์กติกาง่ายๆเด็กสามารถเล่นคนเดียว หรือเล่นเป็นกลุ่มได ้ช่วยให้เด็กรู้จกัสังเกต คิดหา
เหตุผล และเกิดความคิดรวบยอด เก่ียวกบัสี รูปร่างจ านวน ประเภท และความสมัพนัธ์เก่ียวกบัพื้นท่ี 
ระยะ เกมการศึกษาท่ีเหมาะกับเด็กวัย 2 ปีคร่ึง-5ปี คือ เกมจับคู่แยกประเภท  จัดหมวดหมู่ 
เรียงล าดบั โดมิโน ภาพตดัต่อ ต่อตามแบบ ฯลฯ 

ยทุธศาสตร์การพฒันาสถานศึกษา 6  ยทุธศาสตร์ดงัน้ี 
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพฒันาระบบการบริหารจัดการตามแนวทางปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง    เร่งพฒันาระบบบริหารจดัการ กระบวนการเรียนรู้ท่ียดึเด็กเป็นส าคญัเนน้การ
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จดัประสบการณ์การเรียนรู้แบบประสบการณ์ตรง ให้เด็กเรียนรูแบบเรียนปนเล่น สร้างองคค์วามรู้
ให้เกิดกบัเด็กดว้ยการเรียนรู้ดว้ยตนเอง ลงมือปฏิบติัจริง โดยครูเป็นผูจ้ดัสภาพแวดลอ้มให้ ใน
ลกัษณะบูรณาการทั้งกิจกรรม ทกัษะ และสาระการเรียนรู้ โดยใชแ้นวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
โดยเน้นการน าความคิด หลกัการ เทคนิควิธีการจดักิจกรรม การวดั และประเมินผล การพฒันา
หลกัสูตร และการวิจยัในชั้นเรียน 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพฒันาบุคลากร  เร่งพฒันาบุคลากรทางการศึกษาให้มีความ
พร้อม และมีศกัยภาพในการปฏิบติัหนา้ท่ีให้มีประสิทธิภาพเพื่อประสิทธิภาพเพื่อประสิทธิผลและ
มีขวญัก าลงัใจในการปฏิบติังาน 

ยทุธศาสตร์ท่ี 3 การพฒันาคุณภาพผูเ้รียน  เร่งพฒันากระบวนการจดัการเรียนรู้ท่ี
ยึดผูเ้รียนเป็นส าคัญ นักเรียนมีความคิดความสามารถในการคิดค านวณ คิดวิเคราะห์ อย่างม
วิจารณญาณ ส่งเสริมพฒันาผูเ้รียนใหมี้คุณธรรม จริยธรรมค่านิยมคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์และมี
สัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้ให้ไดม้าตรฐานชาติ อีกทั้งมีความรู้รักษภู์มิใจในความเป็นไทยสามารถอยู่
ร่วมกบัผูอ่ื้น ไดอ้ยา่งมีความสุข 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 พฒันาภูมิทศัน์ สภาพแวดลอ้ม ส่ือเทคโนโลยี และแหล่งเรียนรู้  
เร่งพฒันาภูมิทศัน์ สภาพแวดลอ้มส่ือเทคโนโลย ีและแหล่งเรียนรู้ภายในศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ โดยน า
เทคโนโลยสีารสนเทศใหม่มาใชพ้ฒันาศกัยภาพบุคลากรในการจดัการเรียนรู้ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การประกนัคุณภาพการศึกษา  ส่งเสริมการประเมินตนเองอย่าง
ต่อเน่ือง และพร้อมรับการประเมินภายนอก 

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การพฒันาความสัมพนัธ์ระหว่างศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กกับชุมชน
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา โดยมีคณะกรรมการสถานศึกษา กรรมการนักเรียน 
ผูป้กครอง ชุมชน สถานประกอบการองคก์รปกครองทอ้งถ่ิน ตลอดจนหน่วยงานอ่ืนๆ การศึกษาดู
งานศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็เทศบาลต าบลหนองเสาเลา้ ดงัภาพ 
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ภาพที ่4.14 การประชุมก าหนดแนวทางปฏิบติัร่วม 
  
 เม่ือถึงเวลา 11.20  น. คณะผูว้ิจยัจึงไดก้ล่าวขอบคุณคณะผูบ้ริหารและคณะครูและ
เดินทางไปยงัท่ีอุทยานแห่งชาติน ้ าผุดทบัลาว ต าบลห้วยยาง  อ าเภอคอนสาร จงัหวดัชัยภูมิ เพื่อ
รับประทานอาหารกลางวนั  แต่เน่ืองจากฝนตก ท าให้ไม่มีแม่คา้ พ่อคา้เปิดร้านขายอาหาร จึงได้
เยีย่มชมน ้าผดุประมาณ  20 นาทีและเดินทางมารับประทานอาหารท่ีน ้ าผดุทุ่งนาเลา  ต าบลทุ่งนาเลา  
อ าเภอคอนสาร จงัหวดัชยัภูมิ และเยีย่มชมน ้ าผดุทุ่งนาเลา  จากนั้นประมาณ 13.20 น. จึงเดินทางไป
ยงัศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็เทศบาลต าบลโนนหนั ต าบลโนนหนั  อ าเภอชุมแพ จงัหวดัขอนแก่น  ถึงท่ีนดั
หมายเวลา 14.00 น. โดยมีหัวหนา้ส านกังานปลดัเทศบาลและคณะครูให้การตอ้นรับ เน่ืองจากว่า
เป็นวนัท่ีมีการประชุมสภาของเทศบาลในเร่ืองแผนพฒันาเทศบาล ท าให้คณะผูบ้ริหารไม่สามารถ
มาตอ้นรับได้ จึงส่งหัวหน้าส านักงานปลดัเทศบาลมาตอ้นรับโดยมีการแนะน าตวัทั้ งสองฝ่าย 
จากนั้นจึงเป็นการน าเสนอขอ้มูลของศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็เทศบาลต าบลโนนหนั โดยครูผูดู้แลเดก็เป็น
คนน าเสนอ จากนั้นจึงเป็นการสอบถามขอ้มูลของแต่ละทีมและเดินเก็บขอ้มูลจากสถานท่ีจริงโดยมี
คณะครูคอยแนะน าและตอบค าถาม  ซ่ึงรายละเอียดของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กเทศบาลต าบลโนนหัน  
ดงัน้ี 
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ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาลต าบลโนนหนั  ตั้งอยูเ่ลขท่ี 2 หมู่ท่ี 5 ต าบลโนนสะอาด 
อ าเภอชุมแพ จงัหวดัขอนแก่น  เน้ือท่ีบริเวณศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาลต าบลโนนหนั จ านวนพื้นท่ี 
4 ไร่ 64  ตารางวาโดย จ านวนหมู่บา้นในเขตเทศบาลต าบลโนนหนัและต าบลโนนสะอาด  ทั้งหมด   
8 หมู่บา้น ไดแ้ก่ บา้นโนนหนั  บา้นโนนชยั  บา้นร่องแซง บา้นโนนเมือง บา้นมิตรภาพ บา้นโนน
หนัใน บา้นแสนสุข และบา้นสมบูรณ์สุข ปี พ.ศ. 2550 นายพิชยั  แสงสว่าง  นายกเทศมนตรีต าบล
โนนหัน ไดข้องบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน  จ านวน  5,266,800  บาท ในการ
จดัตั้งศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ ซ่ึงไดก่้อสร้างแบบอาคารเรียนเด็กเลก็ รองรับเด็กนกัเรียน 200 คน และได้
ของบประมาณจากสภา เพื่อปรับปรุงและพฒันาศูนยเ์ด็กเล็ก เช่น ท าร้ัวลอ้มทั้ง 4 ดา้น ท าประตู
เหลก็หนา้โรงเรียน ติดตั้งกลอ้งวงจรปิด  ติดมุง้ลวดเหลก็ดดั ในหอ้งเรียนทุกหอ้ง ติดผา้ม่าน จดัซ้ือ
เคร่ืองเล่นกลางแจง้ จดัซ้ือส่ือวสัดุการเรียนการสอน จดัซ้ือโทรทศัน์พร้อมเคร่ืองเล่น ซีดี และปี 
พ.ศ. 2551 วนัท่ี 16 พฤษภาคม 2551 ไดเ้ปิดท าการเรียนการสอนคร้ังแรกโดยรับสมคัรเด็กนกัเรียน
อาย ุ 3-5 ปี เขา้รับการเตรียมความพร้อม โดย มีจ านวนเด็กนกัเรียน 80 คน หนา้ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ 
จ านวน 1 คน  ผูดู้แลเดก็ จ านวน 4 คน แม่บา้น จ านวน 1 คน แม่ครัว จ านวน 2 คน  ภารโรง  จ านวน 
1 คน ยามรักษาการณ์ จ านวน 1 คน เปิดท าการสอนชั้นอนุบาล 1 จ านวน 4 ห้องเรียน ใชห้ลกัสูตร
การศึกษาปฐมวยั  พุทธศกัราช  2546  เป็นหลกัสูตรในการด าเนินการจดัการเรียนการสอน ให้
สอดคลอ้งกบัสภาพการเปล่ียนแปลงของเศรษฐกิจ  สังคม และความเจริญกา้วหนา้ของเทคโนโลย ี
โดยค านึงถึงความตอ้งการของชุมชนและทอ้งถ่ินท่ีเด็กอาศยัอยู่  มีกลอ้งวงจรปิด  จ านวน  4  ตวั 
และมีความปลอดภยัดา้นชีวิตและทรัพยท่ี์ดีและมีการรักษาความปลอดภยัแก่เด็กนกัเรียนไดดี้โดยมี
รอบร้ัวขอบชิดท่ีปลอดภยั  ปี พ.ศ. 2554 ไดส้อบคดัเลือกครูผูดู้แลเด็ก  จ  านวน 5 อตัรา ปัจจุบนั (ปี
การศึกษา  2558)  มีเด็กนกัเรียน  167 คน รักษาการหัวหนา้ศูนย์ฯ จ านวน  1 คน  ครูผูส้อน จ านวน  
9  คน(หญิงทั้งหมด)  แม่บา้น จ านวน 3 คน แม่ครัว จ านวน 3 คน ภารโรง จ านวน 2 คน และยาม
รักษาการณ์ จ านวน 1 คน โดยมีอาคารเรียน จ านวน 2  หลงั โดยแยกเป็นอาคารเรียนหลงัท่ี  1 (แบบ
อาคารเด็กเลก็)  มีจ  านวน 9 หอ้ง  แบ่งเป็นชั้นเตรียมอนุบาล จ านวน 2 ห้อง  ชั้นอนุบาล 1 จ านวน 3 
ห้อง  ชั้นอนุบาล 2 จ านวน 3 ห้อง ห้องธุรการ จ านวน 1 ห้อง  ห้องการเรียนการสอน  จ านวน 1 
หอ้ง  หอ้งน ้ ากลาง จ านวน 1 หอ้ง  หอ้งประชุม จ านวน 1 หอ้ง ท่ีส าหรับลา้งหนา้ แปรงฟัน จ านวน 
4  ห้อง และ ห้องน ้ าเด็กนกัเรียน จ านวน 11 ห้อง  และอาคารเรียนหลงัท่ี  2 (อาคารเอนกประสงค)์ 
มีจ านวน 4 หอ้ง  แบ่งเป็นหอ้งเรียนชั้นอนุบาล 3  จ  านวน 2 หอ้ง  หอ้งประชุม  1 หอ้ง  หอ้งลา้งหนา้
แปรงฟัน 1 ห้อง ห้องน ้ าครู 1 ห้อง อัตลักษณ์ของศูนย์พฒันาเด็กเล็ก คือ “ยิ้มสวย ไหวง้าม”  
เอกลกัษณ์ของศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ คือ “มารยาทงาม  เนน้ความเป็นไทย”  มาตรการส่งเสริมของศูนย์
พฒันาเด็กเลก็ คือ  “ส่งเสริมพฒันาการเด็กเตม็ตามศกัยภาพและมีพฤติกรรมเหมาะสมกบัวยั”  ค า
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ขวญัของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก คือ “ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กน่าอยู่  ความรู้คู่คุณธรรม  น าประชาธิปไตย  
รักษาไวซ่ึ้งวฒันธรรม” 

นโยบายการด าเนินงานภายในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กเพื่อเป็นแนวทางในการจดัการ
เรียนการสอนดงัน้ี 1)  จดัท าโครงสร้างการบริหารจดัการศูนยเ์ดก็ปฐมวยั เพื่อด าเนินงานภายในศูนย์
ใหมี้ประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมาย  2) จดัท าโครงสร้างหลกัสูตรปฐมวยั พ.ศ. 2546 เพื่อใหค้รูมี
ความรู้ความเขา้ใจเร่ืองหลกัสูตรปฐมวยัสามารถน าไปจดัประสบการณ์ใหก้บัเด็กได ้ 3) ครูมีความรู้
ความช านาญในการจดัประสบการณ์  เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีความรักเด็กและเขา้ใจ พฒันาการ
ของเด็กวยั 2–5 ปี  4) เป็นแหล่งรวบรวมความรู้ และเป็นศูนยป์ระสานงานดา้นการศึกษาประถมวยั 
จดัสภาพแวดลอ้มทั้งในและนอกห้องเรียน ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ท่ีน่าอยูน่่าเรียนส าหรับเด็กๆ จดัหา
ส่ือท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้และส่งเสริมพฒันาการดา้นต่างๆใหก้บัเด็ก 5) ประชาสัมพนัธ์ผูป้กครองและ
ชุมชน ใหค้วามรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัความส าคญัของการพฒันาเด็กปฐมวยัและเชิญชวนใหร่้วมมือ
กนัพฒันาเดก็ โดยการจดัท าป้ายนิเทศและสารความรู้สู่ผูป้กครอง และ6) ประเมินผลการด าเนินงาน
ของศูนยเ์ด็กปฐมวยั โดยจดัท ารายงานการประเมินตนเองเพื่อสรุปภาพรวมของการด าเนินงานและ
เผยแพร่ใหแ้ก่หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งทราบ  ส าหรับการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ จะยดึผูเ้รียนเป็น
ศูนยก์ลาง เดก็จะเกิดการเรียนรู้เม่ือไดล้งมือปฏิบติัดว้ยตนเอง จึงยดึหลกัการเรียนรู้แบบบูรณนาการ
ผา่นกิจกรรมการเล่นและกิจวตัรประจ าวนัท่ีเด็กๆปฏิบติัทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน เด็กจะ
ไดเ้รียนรู้ผา่นประสาทสัมผสัทั้ง 5 ไดเ้คล่ือนไหว ไดส้ ารวจ เล่น สังเกต ทดลอง ลงมือปฏิบติั และ
คิดแกปั้ญหา เด็กๆ จะไดท้ างานตามล าพงั ท างานเป็นกลุ่ม ไดเ้รียนรู้ร่วมกบัผูอ่ื้นโดยใชส่ื้อ/แหล่ง
เรียนรู้ท่ีมีความหลากหลาย ในบรรยากาศท่ีอบอุ่น มีการสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม มารยาทไทย
ท่ีดีงาม เพื่อส่งเสริมคุณลกัษณะท่ีดีของเด็กไทย ตามแนวพระราชบญัญติัการศึกษา พ.ศ. 2542  และ
เพื่อให้เด็กๆ สามารถน าไปปรับใชใ้นชีวิตประจ าวนั ไดอ้ย่างมีความสุข จึงจดัให้เด็กเรียนรู้ผ่าน
กิจวตัรประจ าวนัและกิจกรรมหลกั 6  กิจกรรม ดงัน้ี กิจกรรมเคล่ือนไหวและจงัหวะ กิจกรรม
สร้างสรรค์  กิจกรรมเสรี กิจกรรมเสริมประสบการณ์  กิจกรรมกลางแจ้ง  และเกมการศึกษา  
นอกจากน้ียงัมีกิจกรรมท่ีไม่ปรากฏในตาราง  เป็นกิจกรรมท่ีเด็กๆไดเ้รียนรู้กบัครูพอเศษประจ าสาย
ชั้น  เช่น เกมฝึกทกัษะดา้นร่างกาย  การเล่านิทานประกอบค าถามปลายเปิด เพื่อฝึกให้เด็กไดคิ้ด
วิเคราะห์เป็นการวางพื้นฐานในการเรียนรู้ระดับท่ีสูงข้ึนไป  ค  าคลอ้งจอง เพื่อส่งเสริมให้เด็กมี
พฒันาการดา้นการส่ือสาร  ภาษาองักฤษ เรียนรู้ภาษาองักฤษโดยผา่นการเล่นเกม การท างานศิลปะ 
เป็นการเตรียมความพร้อมให้เด็กคุน้เคยกบัภาษาองักฤษซ่ึงเด็กจะตอ้งไดเ้รียนเม่ืออยู่ชั้นประถม  
ส าหรับส่ือและแหล่งเรียนรู้  จดัให้มีห้องศูนยส่ื์อซ่ึงเป็นส่ือท่ีไดจ้ากการจดัช้ือ จดัหา เช่น หนงัสือ
นิทาน เกมการศึกษา ของเล่น เคร่ืองดนตรี เคร่ืองกีฬา ฯ สิอประเภทท่ีครูผูส้อนเป็นผูจ้ดัท า เช่น ส่ือ
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ประจ าหน่วยการเรียนรู้ ส่ือท่ีไดรั้บจากการบริจาคจากผูป้กครอง เช่น ตุ๊กตา เคร่ืองมือ เคร่ืองใช ้
เส้ือผา้ ท่ีเป็นของจริง ส่ือวสัดุธรรมชาติจากชุมชน นอกจากนั้นยงัจดัให้เด็กมีโอกาสใชส่ื้อประเภท
เทคโนโลย ีอาทิ เคร่ืองเล่นเทป วีดีทศัน์  เดก็ๆจะไดเ้รียนรู้จากส่ือท่ีมีความหลากหลายและไดเ้รียนรู้
ทั้งในห้องเรียน นอกห้องเรียนและในชุมชนเพื่อเนน้ให้เด็กสร้างองคค์วามรู้ท่ีเกิดจากการไดล้งมือ
ปฏิบติัตามปรัชญาของศูนยเ์ด็กเล็ก  การจดับรรยากาศในห้องเรียนและนอกห้องเรียนท่ีเนน้ความ
เป็นระเบียบ สะอาด สวยงาม ปลอดภยั มีมุมประสบการณ์ต่างๆ เพื่อให้เอ้ือต่อพฒันาการและการ
จดัการเรียนรู้ของเด็ก จดัให้มีท่ีว่างให้เด็กๆ สามารถท ากิจกรรมไดอ้ยา่งสะดวก เนน้ให้หอ้งเรียนมี
แสงสว่างมีสีสันสบายตา มีตูส้ าหรับเก็บของใชส่้วนตวัของเด็กแต่ละคนเพื่อปลูกฝังความมีวินัย 
ความเป็นระเบียบ และการรู้จกัเก็บรักษาของใชข้องตนเองจดัสภาพแวดลอ้มภายนอกห้องเรียนให้
น่าดู น่าอยู ่น่าเรียน มีบ่อน า บ่อทราย จดัส่วนหยอ่ม มีเคร่ืองเล่นสนามท่ีปลอดภยั มีบริเวณใหเ้ดก็วิ่ง
เล่นออกก าลงักาย ไดเ้รียนรู้อย่างมีความสุข สอดคลอ้งกบัพฒันาการตามวยั  ส าหรับการประเมิน
พฒันาการ  ประเมินพฒันาการของเด็กครบทุกดา้นและน าผลมาพฒันาเด็ก  รวมทั้งมีการประเมิน
เป็นรายบุคคลอยา่งสม ่าเสมอและต่อเน่ืองตลอดปี  โดยสภาพการประเมินมีลกัษณะเช่นเดียวกบัการ
ปฏิบติักิจกรรมประจ าวนั  ซ่ึงตอ้งประเมินอย่างเป็นระบบมีการวางแผนเลือกใชเ้คร่ืองมือและจด
บนัทึกไวเ้ป็นหลกัฐาน  และประเมินตามสภาพจริงดว้ยวิธีการหลากหลายเหมาะกบัเด็กรวมทั้งใช้
ขอ้มูลหลายๆด้าน ไม่ใช้การทดสอบ  แต่ใช้วิธีการท่ีหลากหลาย อาทิ  การสังเกตและบันทึก
พฤติกรรมของเด็ก  การสัมภาษณ์ สนทนา ซกัถามเด็ก  การสัมภาษณ์  สนทนา ซกัถามผูป้กครอง  
การตรวจผลงาน ประเมินช้ินงานอยา่งต่อเน่ือง  และการจดันิทรรศการแสดงผลงาน และมีการเก็บ
ขอ้มูลโดยใชเ้คร่ืองมือ อาทิ แบบบนัทึกการเลือกเล่นตามมุม แบบบนัทึกสุขภาพ  แบบสัมภาษณ์  
แบบสังเกตพฤติกรรม ฯลฯ  ส าหรับยุทธศาสตร์และแนวทางการพฒันาในช่วง 3  ปี (พ.ศ. 2557-
2559)ประกอบดว้ย  7 ยทุธศาสตร์ดงัน้ี  

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพฒันาระบบการบริหารจัดการตามแนวทางปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง เร่งพฒันาระบบบริหารจดัการ กระบวนการจดัการเรียนรู้ท่ียดึนกัเรียนเป็นส าคญั
และแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยเนน้การน าความคิด  หลกัการ เทคนิควิธีการจดั กิจกรรม 
การวดั และประเมินผลการพฒันาหลกัสูตร และการวิจยัในชั้นเรียน  

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพฒันาบุคลากร เร่งพฒันาบุคลากรทางการศึกษาให้มีความ
พร้อมและมีศกัยภาพในการปฏิบติัหนา้ท่ีให้มีประสิทธิภาพเพื่อประสิทธิผลและมีขวญัก าลงัใจใน
การปฏิบติังาน  

ยทุธศาสตร์ท่ี 3 การพฒันาคุณภาพผูเ้รียน เร่งพฒันากระบวนการจดัการเรียนรู้ท่ียดึ
ผูเ้ รียนเป็นส าคัญ นักเรียนมีความคิดความสามารถในการคิดค านวณ คิดวิเคราะห์ อย่างมี



226 
 

 

วิจารณญาณ ส่งเสริมพฒันาผูเ้รียนใหมี้คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม คุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์และ
มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้ใหไ้ดม้าตรฐานชาติ อีกทั้งมีความรู้รักษภู์มิใจในความเป็นไทย สามารถ
อยูร่่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีความสุข  

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 พฒันาภูมิทศัน์ สภาพแวดลอ้ม ส่ือเทคโนโลยี และแหล่งเรียนรู้  
เร่งพฒันาภูมิทศัน์ สภาพแวดลอ้ม ส่ือเทคโนโลย ีและแหล่งเรียนรู้ภายในศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็โดยน า
เทคโนโลยสีารสนเทศใหม่มาใชพ้ฒันาศกัยภาพบุคลากรในการจดัการเรียนรู้    

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การประกนัคุณภาพการศึกษา  ส่งเสริมการประเมินตนเองอย่าง
ต่อเน่ือง และพร้อมรับการประเมินภายนอก    

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การพฒันาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ส่งเสริมดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนให้มีความพร้อมต่อการเรียนรู้  ปราศจากปัญหากับส่ิงย ัว่ยุ ทางสังคม และส่งเสริมให้
ตระหนกัในหนา้ท่ีของนกัเรียน  และยุทธศาสตร์ท่ี 7 การพฒันาความสัมพนัธ์ระหว่างศูนยพ์ฒันา
เด็กเล็กกบัชุมชน  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา โดยมีคณะกรรมการสถานศึกษา 
กรรมการนักเรียน ผูป้กครอง ชุมชน สถานประกอบการองค์กรปกครองท้องถ่ิน ตลอดจน
หน่วยงานอ่ืน    

  
  

  

ภาพที ่4.15 การศึกษาดูงานเทศบาลต าบลโนนหนั 
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 จนถึงเวลา 15.30 น. คณะผูว้ิจยัจึงไดก้ล่าวขอบคุณหัวหนา้ส านักงานปลดัเทศบาลและ
คณะครู และขอตวัเดินทางกลบั เม่ืออยู่บนรถบสัผูว้ิจยัไดส้อบถามผูร่้วมวิจยัถึงความรู้สึกท่ีไดม้า
ศึกษาดูงาน ซ่ึงต่างกล่าวเป็นเสียงเดียวกนัวา่ อยากพฒันาใหศู้นยพ์ฒันาเด็กเลก็ต าบลหนองแวง เป็น
อยา่งศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ท่ีมาศึกษาดูงาน  หรือไดส้ักคร่ึงหน่ึงก็ยงัดี ท่ีเหลือตอ้งใหท้างกองการศึกษา
สานต่อ เพราะคงตอ้งใช้เวลานานหลายปีในการค่อยๆ พฒันาเพราะบางส่ิงบางอย่างข้ึนอยู่กับ
งบประมาณดว้ย  เม่ือออกจากตวัเมืองชุมแพ ผูร่้วมวิจยัก็พากนัร้องเพลงคาราโอเกะต่อ โดยตลอด
ทั้งวนัท่ีเดินทางศึกษาดูงานคร้ังน้ีมีฝนตกปรอยๆตลอดทั้งวนั แต่ผูร่้วมวิจยัแต่ละคนก็ไม่บ่น กลบั
สนใจและกระตือรือร้นในการท่ีจะเก็บเก่ียวประสบการณ์และขอ้มูลท่ีตนเองสนใจ โดยไม่สนสาย
ฝนท่ีตกปรอยๆ บางคนไม่ไดพ้กร่มไปดว้ยถึงกลบัตวัเปียกฝนกมี็ แต่ท่ีสงัเกตไดคื้อทุกคนมีความสุข
และมีความกระตือรือร้น มีไฟท่ีจะพฒันาศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ต่างบอกว่าหากทีมไหนจะนดัประชุม
ใหแ้จง้ล่วงหนา้จะไดไ้ม่ชนกบังานไร่งานนา จะไดม้าช่วยกนัทุกๆคนและเตม็ท่ี โดยคณะผูร่้วมวิจยั
ไดเ้ดินทางกลบัถึงท่ีศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ต าบลหนองแวงโดยสวสัดิภาพ เวลา 17.45 น. ผูว้ิจยัไดก้ล่าว
ขอบคุณและขอแรงใจจากทุกคนในการร่วมพฒันาศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ 

2) การเยีย่มบา้นนกัเรียน ด าเนินการระหว่างวนัท่ี 23-31 กรกฎาคม 2559  โดยมี
การเดินทางไปเฉพาะทีม 1 กบัครูศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ โดยทีมแกนน าทีม 1 ไดป้ระสานกบัครูศูนย์
พฒันาเด็กเล็กทั้งสองห้อง เพื่อขอรายช่ือนักเรียนและจดัท าแผนท่ีบา้นแต่ละหมู่บา้นท่ีจะไปเยี่ยม
บา้น โดยมีการด าเนินการเยีย่มบา้น 4 วนั คือวนัเสาร์-อาทิตยท่ี์ 23-24 และ 30-31 กรกฎาคม  2559   
รวม 4 วนั  ท าการเยีย่มบา้นนกัเรียนรวมทั้งส้ิน  45 หลงัคาเรือน ประกอบดว้ย 8  หมู่บา้น ซ่ึงไม่ครบ
ทุกหลงัคาเรือน เน่ืองจากบางครัวเรือนพอ่แม่พาไปท าธุระในเมือง หรือไปต่างจงัหวดั รวมทั้งไปไร่
นากับพ่อแม่ ผูป้กครอง  และบางส่วนเป็นนักเรียนนอกเขตต าบลหนองแวง ไม่ได้ไปเยี่ยม
เน่ืองจากว่าอยู่ไกลมาก มีปัญหาเร่ืองเวลาท่ีจ ากดัและการเดินทางของผูร่้วมวิจยั  ซ่ึงจากการเยี่ยม
บา้นนกัเรียนทางครูของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กต าบลหนองแวง ไดเ้ดินทางไปดว้ย พร้อมมีการจดัเก็บ
ขอ้มูลบางอย่างของนักเรียนเพิ่มเติม โดยใชก้ารสัมภาษณ์และครูเป็นผูบ้นัทึกขอ้มูล บรรยากาศ
โดยรวมเป็นไปดว้ยความเป็นกนัเอง มีการพดูคุยสัพเพเหระ และเร่ืองทัว่ไป แต่การเยีย่มบา้นแต่ละ
ครัวเรือนอยูน่านไม่ได ้เน่ืองจากทีมวิจยัตอ้งการเยีย่มบา้นนกัเรียนใหไ้ดม้ากท่ีสุด ท าใหต้อ้งรีบเยีย่ม
และรีบไปหลงัอ่ืนๆต่อ    
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ภาพที ่4.16 การเยีย่มบา้นนกัเรียน 
 
3) การจดัท าป้ายความรู้ โดยด าเนินการในระหว่างวนัท่ี 7-8 สิงหาคม 2559  เฉพาะ

ทีม 1  มีการจดัท าแผน่พบักิจกรรมของศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็  การดูแลสุขภาพนกัเรียนเร่ืองปากและ
ฟัน โรคอุบติัใหม่ในปัจจุบนั จากนั้นมีการติดตั้งไวห้นา้ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เพื่อใหผู้ป้กครองและผูท่ี้
สนใจไดห้ยบิไปอ่านเสริมสร้างความรู้และรู้จกัป้องกนัดูแลนกัเรียนต่อไป    

  

ภาพที ่4.17 การจดัท าป้ายความรู้ 
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4) การประชุมเชิงปฏิบติัการจดัท าแผนพฒันาคุณภาพการศึกษา ด าเนินการในวนัท่ี 
20  สิงหาคม 2559  ทุกทีมร่วมท าและมีการเชิญตวัแทนผูป้กครองนกัรเรียน  ตวัแทนคณะกรรมการ
บริหารศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ต าบลหนองแวง  นกัวิชาการศึกษาและตวัแทนผูบ้ริหารโดยรองนายกฝ่าย
การศึกษา เขา้ร่วมประชุมดว้ย  โดยมีการนดัรวมกนั  เวลา 9.00 น.  ณ  ห้องประชุมองคก์ารบริหาร
ส่วนต าบลหนองแวง  เม่ือทุกคนพร้อมแลว้ หัวหนา้ทีม 1 ไดน้ าเสนอเก่ียวกบัแผนพฒันาการศึกษา
ของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กต าบลหนองแวง ซ่ึงท่ีควรมีการด าเนินการคือแผนยุทธศาสตร์การพฒันา
การศึกษา ระยะ 5 ปี  ซ่ึงตอ้งมีการจดัท าใหม่ทุกๆ 5 ปี แต่จากการศึกษาเอกสารแผนยุทธศาสตร์
การศึกษาของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กต าบลหนองแวงและจากการแนะน าของคณะกรรมการประเมิน
ภายในและผลการประเมินภายนอก ทราบว่า แผนยุทธศาสตร์ฉบบัเดิมไม่ไดเ้กิดจากการรวบรวม
ขอ้มูล  ผูป้กครอง ชุมชน ไม่มีส่วนร่วมในการจดัท า ท าใหผ้ลท่ีไดไ้ม่ไดแ้กปั้ญหาท่ีเกิดข้ึนของศูนย์
พฒันาเด็กเลก็  และอีกประการหน่ึงคือ แผนยทุธศาสตร์ของศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ต าบลหนองแวงจะ
ส้ินสุดการใชแ้ผนยทุธศาสตร์ในปี พ.ศ. 2560  ทางกลุ่ม 1 จึงจะมีการจดัท าแผนยทุธศาสตร์ ซ่ึงหาก
ทีม 1 ท าเองก็จะไม่เกิดความร่วมมือ  แต่หากทุกทีมมาช่วยกนัจะท าให้ไดผ้ลดียิง่ข้ึนเน่ืองจากว่า แต่
ละคนมาจากตัวแทนแต่ละฝ่ายเช่น ผู ้ปกครองนักเ รียน อสม. ผู ้น าชุมชน  ครูผู ้ดูแลเด็ก  
คณะกรรมการบริหารศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็  และยงัมีตวัแทนจากฝ่ายต่างๆ ร่วมด าเนินการดว้ย  โดยมี
การมอบหมายให้นางจันทร์นภาเพ็ญ  ทินราช เป็นผู ้จด และพิมพ์เพื่อน า เสนอต่อคณะ
กรรมการบริหารศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กต าบลหนองแวงพิจารณาลงความเห็นปรับปรุงและน าไปใช้
ต่อไป  ซ่ึงแต่ละทีมไดช่้วยกนัระดมปัญหา  ความตอ้งการ  โอกาส และอุปสรรค ของศูนยพ์ฒันาเดก็
เล็กต าบลหนองแวง   มีการแบ่งกนัน าเสนอ การวิเคราะห์ SWOT  การก าหนดวิสัยทศัน์ พนัธกิจ  
จุดมุ่งหมาย  ยทุธศาสตร์  แนวทางการพฒันา เสร็จส้ินเวลา  12.40  น. ซ่ึงไดผู้ไ้ดรั้บมอบหมายพิมพ์
ออกเป็นมารูปเล่มต่อไป 
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ภาพที ่4.18 การประชุมเชิงปฏิบติัการจดัท าแผนพฒันาคุณภาพการศึกษา 

5) การประชุมเชิงปฏิบติัการจดัท าคู่มือศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก  ก าหนดในวนัท่ี 27  
สิงหาคม 2559 โดยใหทุ้กทีมมีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นวา่ในการจดัท าคู่มือศูนยพ์ฒันาเดก็
เลก็  ควรประกอบดว้ยเร่ืองอะไรบา้ง ซ่ึงแต่ละทีมน าเสนอและมีการบนัทึกขอ้มูล ซ่ึงในภาคเชา้เป็น
การน าเสนอขอ้มูลเพื่อจัดท าคู่มือศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก ส่วนในภาคบ่ายเป็นการจัดท าคู่มือ
คณะกรรมการบริหารศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ในคร้ังแรกทีม 1 ตกลงกนัว่าจะแยกเป็น 2 เล่ม แต่ในท่ี
ประชุมสุดทา้ยไดต้กลงกนัว่าควรจดัท าเป็นเล่มรวมกนั เวลาแจกให้ผูป้กครองและคณะกรรมการ
บริหารศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ไดศึ้กษาจะไดรู้้ขอ้มูลอ่ืนๆ ของศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ไปพร้อมๆกนัดว้ย การ
ด าเนินการดงัภาพ 

 

 



231 
 

 

  
  

  

ภาพที ่4.19 การประชุมเชิงปฏิบติัการจดัท าคู่มือศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ 
 โครงการท่ี 2 โครงการยกระดบัการด าเนินงานดา้นบุคลากร  รับผดิชอบโดยทีม 2  ซ่ึงมี

สมาชิกจ านวน 6 คน ประกอบดว้ย นายมีชยั สุนทอง, นางบุญยงั  สิงห์สีดา, นางจนัทา ราษดี, นาง
จนัทร์เพญ็  รอยสี, นางส าอาง  พบวงษาและนางพกั สุวรรณอ าไพ โครงการประกอบดว้ย 4  
กิจกรรม คือ 1) ศึกษาดูงานศูนยพ์ฒันาเด็กเทศบาลต าบลหนองเสาเลา้และศูนยพ์ฒันาเด็กเทศบาล
ต าบลโนนหนั อ าเภอชุมแพ  จงัหวดัขอนแก่น 2) ปราชญช่์วยสอน 3) การผลิตส่ือพื้นบา้น และ 4) 
การอบรมเชิงปฏิบติัการการใช้กระดานอจัฉริยะ  โดยในแต่ละกิจกรรมมีรายละเอียดของการ
ด าเนินงานดงัต่อไปน้ี 
   1) ศึกษาดูงานศูนยพ์ฒันาเด็กเทศบาลต าบลหนองเสาเลา้ อ าเภอชุมแพ จงัหวดั
ขอนแก่น  และเทศบาลต าบลโนนหนั อ าเภอชุมแพ  จงัหวดัขอนแก่น โดยจดัร่วมกบัทีม 1  ทีมท่ี 1 
เป็นฝ่ายด าเนินการในการจดัท าหนงัสือประสานสถานท่ีศึกษาดูงาน จดัหารถบสั  และจดัหาอาหาร
และเคร่ืองด่ืมบนรถบสั  ส่วนทีม 2 มีหนา้ท่ีในการรับลงทะเบียน  การดูแลบนรถบสั  ดูแลการจดัหา
ของท่ีระลึกส าหรับมอบให้สถานท่ีดูงาน ดูแลเร่ืองการถ่ายรูป  และการนันทนาการบนรถบสั  
ส าหรับรายละเอียดของการดูงาน ดงัอธิบายไวใ้นโครงการท่ี 1 กิจกรรมท่ี 1   
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ภาพที ่4.20 การนนัทนาการและการมอบของท่ีระลึก 
 
2) ปราชญช่์วยสอน โดยเร่ิมด าเนินการตั้งแต่  1 ก.ค.-31 ส.ค. 2559 โดยมีการ

ด าเนินการมาช่วยสอนท่ีศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ทุกวนัศุกร์  ประกอบดว้ย ศุกร์ท่ี 8,15,22,29 กรกฎาคม  
และศุกร์ท่ี 19,26  สิงหาคม 2559  ซ่ึงมีการด าเนินการดงัน้ี 

วนัศุกร์ท่ี 8 กรกฎาคม 2559 ปราชญช่์วยสอนโดยคุณยายสุนนัท ์ ปากเมย  มาช่วย
สอนเพาะถัว่งอก โดยการเตรียมวสัดุอุปกรณ์ ประกอบดว้ยถัว่เขียว บวัรดน ้า ขวดน ้า เด็กๆช่วยเลือก
ถัว่ เอาถัว่แช่น ้ าและน าถัว่ลงในขวดเพาะ เกบ็ขวดเรียงในชั้นวางท่ีมีถุงด าห่อหุม้ จากนั้นจะมีการเปิด
ปากถุงใหเ้ดก็ๆ เป็นคนรดน ้าถัว่  จนครบ 5 วนั ท าการเปิดถุงคลุมออก เมลด็ถัว่จะงอกพอท่ีจะน าไป
ท ากบัขา้วได ้ โดยครูจะแบ่งถัว่งอกใหเ้ดก็น ากลบับา้นไปฝากผูป้กครอง เพื่อใชท้  ากบัขา้วดงัภาพ 
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ภาพที ่4.21 การเพาะถัว่งอก 

  วนัศุกร์ท่ี 15  กรกฎาคม 2559 ปราชญช่์วยสอนโดย พระครูสุตสารานุกูล เจา้อาวาส
วดัศรีตาลวราวาส บา้นโนตุ่น ต าบลหนองแวง  อ าเภอพระยืน  จงัหวดัขอนแก่น  มาสอนในเร่ือง
การกราบเบญจางคประดิษฐ ์ การไหวพ้ระสงฆ ์ โดยเร่ิมสอนตั้งแต่เวลา 9.00 – 10.00 น. โดยพระ
ครูไดส้อนการกราบเบญจางคประดิษฐ์ จากนั้นให้นักเรียนปฏิบติัโดยกราบพระจริงๆ พร้อมกบั
สอนการประเคนและถวายส่ิงของแด่พระสงฆที์ละคน   

  
  

  

ภาพที ่4.22 การกราบเบญจางคประดิษฐแ์ละการไหวพ้ระสงฆ ์
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วนัศุกร์ท่ี 22 กรกฎาคม 2559 ปราชญช่์วยสอนโดยพระครูอมรธรรมสาร เจา้คณะต าบล
หนองแวงและเจ้าอาวาสวดัจอมศรีมุนี บา้นหนองจิก ต าบลหนองแวง อ าเภอพระยืน จังหวดั
ขอนแก่น  มาสอนในเร่ืองการปฏิบติัตนในวนัส าคญัทางพุทธศาสนา ฝึกนัง่สมาธิ  

  
  

  

ภาพที ่4.23 การปฏิบติัตนในวนัส าคญัทางพุทธศาสนาและฝึกนัง่สมาธิ 
วนัศุกร์ท่ี 29 กรกฎาคม 2559 ปราชญช่์วยสอนโดยพระครูโอภาสวีระธรรม  เจา้อาวาสวดั

สว่างแวงฮี บา้นหนองแวง  ต าบลหนองแวง  อ าเภอพระยืน  จงัหวดัขอนแก่น  มาสอนในเร่ือง 
นิทานธรรมะเก่ียวกบัวนัเขา้พรรษา  
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ภาพที ่4.24 ฟังนิทานธรรมะ 
 
วนัศุกร์ท่ี 19 สิงหาคม  2559 ปราชญช่์วยสอนโดยคุณยายค าภา พิมพม์ะสอน  คุณ

ยายบุญเลิศ  ทาท่าหวา้  คุณยายละออง  รัตนเพชร  คุณยายสังวาล  มาป้อง และคุณยายสมบูรณ์  นน
ทะปะ  รวมทั้งส้ิน  5 คน ซ่ึงปราชญม์าสอนท าขา้วจ่ี โดยเร่ิมตั้งแต่เวลา 9.00 น.- 10.30 น. การก่อไฟ
ในเตา  การตอกไข่ การตีไข่ การปรุง การป้ันขา้วเสียบไม ้การน าขา้วไปยา่งไฟและชุบไข่แลว้ยา่งไฟ
อีก เด็กๆไดท้ าด้วยตนเองในขั้นตอนท่ีไม่อนัตรายและชิมของตนเองและของเพื่อนสร้างความ
สนุกสนานเป็นอยา่งยิง่ 

  
  

  

ภาพที ่4.25 ท าขา้วจ่ี 
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  3) การผลิตส่ือพื้นบา้น จดัข้ึนในวนัท่ี 27 กรกฎาคม 2559  เวลา 9.00 น. โดยทีม 2  จดั
กิจกรรมร่วมกบัทีม 4 จดัข้ึน ณ  ศาลาการเปรียญวดัศรีตาลวราวาสบา้นโนนตุ่น เน่ืองจากห้อง
ประชุมองคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองแวงไม่ว่าง และวนัน้ีเป็นวนัพระและศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก
ต าบลหนองแวงจดักิจกรรมถวายเทียนพรรษา ผูป้กครองจึงมาร่วมกนัท ากิจกรรมกบันกัเรียนดว้ย 
เม่ือเสร็จกิจกรรมถวายเทียนพรรษา เด็กๆเดินทางกลบัศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ต าบลหนองแวง ทีมงานก็
ร่วมกนัจดักิจกรรม ตามท่ีไดป้ระชุมร่วมกนัวา่ตกลงท าส่ืออะไร  โดยต่างเห็นพอ้งกนัวา่ ควรเป็นส่ือ
ท่ีใชว้สัดุในทอ้งถ่ินท่ีหาไดง่้าย และตอ้งเขา้กบัหน่วยการเรียนรู้  ซ่ึงตกลงท าส่ือในหน่วย การเรียนรู้
สาระทอ้งถ่ิน  เร่ืองของเล่นพื้นบา้น โดยท าท่ีเดินกะลา เพื่อช่วยส่งเสริมการใชว้สัดุในทอ้งถ่ิน  ฝึก
ทกัษะการทรงตวั  ฝึกสมาธิ โดยทั้งสองทีมจดัท าหนงัสือฝากให้คุณครูเอาใส่กระเป๋านกัเรียนและ
แจกผูป้กครองนกัเรียนเพื่อขอความร่วมมือผูป้กครองให้เตรียมกะลามะพร้าวมาอย่างนอ้ยคนละ 1 
อนั   และทีมงานทั้งสองทีมได้จดัหาเชือกและกะลามะพร้าวมาบางส่วน เม่ือถึงเวลานัดหมาย 
ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมช่วยกนัตดัเชือก ขดักะลา  เลือกคู่ท่ีเหมาะสมและท าการร้อยเชือกกะลา จนไดเ้ป็น
คู่ๆ    

  
  

  

ภาพที ่4.26 การผลิตส่ือพื้นบา้น 
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  4) การอบรมการใชก้ระดานอจัฉริยะ  ด าเนินการในวนัท่ี 23 กนัยายน 2559 โดยแกน
น าทีม 2 ไปประสานนางจนัทร์นภาเพญ็  ทินราช  ผูอ้  านวยการกองการศึกษา มาเป็นวิทยากรแนะน า
การใชง้านเคร่ืองคอมพิวเตอร์และโปรแกรมต่างๆ ส าหรับท่ีใชก้บักระดานอจัฉริยะให้แก่คณะครู 
การด าเนินการเร่ิมตั้งแต่เวลา 13.00-15.00 น. โดยสอนการเปิด ปิดเคร่ือง การใชง้านโปรแกรมเวิร์ด  
พาวเวอร์พอยท ์ และการฝึกการใชก้ระดานอจัฉริยะพร้อมกบัส่ือมลัติมีเดียท่ีไดรั้บสนบัสนุนจาก
องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น โดยฝึกให้ครูทั้ง 4 คนทดลองใชแ้ละมีการสอนนกัเรียนโดย
ใชส่ื้อน้ี  ดงัภาพ 

  
  
  

  

ภาพที ่4.27 อบรมเชิงปฏิบติัการการใชก้ระดานอจัฉริยะ 

 โครงการท่ี 3 โครงการยกระดบัการด าเนินงานดา้นอาคารสถานท่ี ส่ิงแวดลอ้มและความ
ปลอดภยั  รับผดิชอบโดยทีมทีม 3 ซ่ึงมีสมาชิกจ านวน 7 คน ประกอบดว้ย นายเสถียร  อุดม, นาง
สายฝน พนัธ์ุอ ามาตย,์ นางส ารวย  ปัดอาสา, นางวาสนา  ละลี, นางทองฮู ้ คนบุญ, นางนิตยา   หารัน
ดา และนางสาวพิมพร์ดา  มูลไธสง  โครงการประกอบดว้ย  5 กิจกรรม คือ  1) การก่อสร้างลาน
อเนกประสงค ์ 2) การก่อสร้างร้ัวไมไ้ผ ่ 3) การจดัซ้ือครุภณัฑ ์ 4) การปรับปรุงภูมิทศัน์ศูนยพ์ฒันา
เดก็เลก็  5) การอบรมเชิงปฏิบติัการการป้องกนัอคัคีภยั  โดยในแต่ละกิจกรรมมีรายละเอียดของการ
ด าเนินงานดงัต่อไปน้ี 
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  1) การก่อสร้างลานอเนกประสงค์ โดยการประสานของบประมาณจากองคก์าร
บริหารส่วนต าบลในการด าเนินการเน่ืองจากตอ้งใชง้บประมาณในการด าเนินการจ านวนมาก ซ่ึง
ทางผูร่้วมวิจยัไม่สามารถหางบประมาณไดม้ากถึงขนาดนั้น ซ่ึงทางองคก์ารบริหารส่วนต าบลให้
การตอบรับและมีการจดัสรรงบประมาณในการก่อสร้างลานกิจกรรมและถนนคอนกรีตเสริมเหลก็
(คลส.) แต่ทางกองช่างไม่สามารถด าเนินการประมาณการค่าก่อสร้างแลว้เสร็จในระยะเวลาท่ีทีม
วิจยัก าหนดการลงมือปฏิบติั ท าใหไ้ม่มีการด าเนินการในกิจกรรมน้ี 
  2) การก่อสร้างร้ัวไมไ้ผ ่ โดยทีม 3 ประชุมกนัในวนัท่ี 6  สิงหาคม 2559 ณ ศาลาสอย
ดาว  ของวดัสว่างแวงฮี  บา้นหนองแวง  เน่ืองจากคาดว่าการประชุมใชเ้วลาไม่นานและทีมงาน
โครงการอาศยัอยูใ่นหมู่บา้นน้ีทุกคน ซ่ึงมีการเชิญสมาชิกทีมอ่ืนๆ  เขา้ร่วมประชุมดว้ย การประชุม
มีการก าหนดวนัในการเร่ิมท างาน  และเม่ือมีการประชุมเสร็จ ทีมงานวิจยัไดมี้การออกขอความ
ร่วมมือกบัชุมชน ญาติสนิทและประสานผูป้กครองในการด าเนินกิจกรรม ดงัน้ี 

ตารางที ่4.24 แสดงแผนการด าเนินกิจกรรมก่อสร้างร้ัวไมไ้ผ ่

กิจกรรม วนัด าเนินการ บุคคลภายนอกท่ีเขา้ร่วมกิจกรรม 
ตัดไผ่สวนเจ้าเมือง 
วดัสวา่งแวงฮี 

13-14  สิงหาคม 2559 พระครูโอภาสวีรธรรม หลวงพอ่สี 
หลวงพอ่ขอบ   สามเณรโจอ้ี 
พอ่ประสพ  เป้าหมัน่ พอ่ดวงปี ละลี 
พอ่สุชาติ บุญจนัทร์ พอ่หนู   มูลทิพย ์
พอ่วิรัตน์  หวงักั้นกลาง พอ่ไสว  ดิษฐเนตร 
พอ่วิชาญ  โยธะคง แม่มะลิ  แตงทิพย ์
พอ่ทนงค ์ หดัโนนตุ่น พอ่สมพงษ ์ ค  าตุ ๊
แม่รุ่งทิพย ์ ภูบุญลาภ 

ตั ด ไ ผ่ ส ว น น า ง
ส ารวย ปัดอาสา 

14-15 สิงหาคม 2559 

ผา่ไมไ้ผท่  าเป็นซีก 
 

16-18 สิงหาคม 2559 

ก่อสร้างร้ัว 19-21 สิงหาคม 2559 

ซ่ึงการด าเนินการใชเ้วลาทั้งส้ิน 9 วนั ก็เสร็จส้ินกิจกรรมการท าร้ัวไมไ้ผ่ ซ่ึง
นอกจากทีม 3 แลว้ยงัมีชาวบา้นผลดัเปล่ียนหมุนเวียนกันมาช่วยซ่ึงเป็นผูป้กครองนักเรียนบา้ง  
กรรมการบริหารศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็บา้ง  ผูน้ าชุมชนบา้ง โดยใครว่างวนัไหนก็ออกมาช่วยกนั ท าให้
บางวนัคนน้อย  บางวนัคนมาก นอกจากน้ีในการด าเนินงานยงัไดรั้บการสนับสนุนจากสหกรณ์
เครดิตยเูน่ียนอ าเภอพระยนืจ ากดั น าโดยคุณปานทอง  กองศรี  ไดแ้ก่ เตน็ท ์จ านวน  2 หลงั  น ้ าด่ืม
วนัละ  2 ถงั(ถงัละ 20 ลิตร)  ร้านจนัทร์ฉาย  น ้ าด่ืม 2  โหล  น ้ าอดัลมและน ้ าแขง็ รวมไปถึงชาวบา้น
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ท่ีอยูใ่กล้ๆ  ก็มาสนบัสนุนน ้ าอดัลมและขนมขบเค้ียวเป็นระยะๆ  การด าเนินกิจกรรมก็ส าเร็จลุล่วง
ดว้ยดี ดงัภาพ 

  
  

  
  

  

ภาพที ่4.28 การก่อสร้างร้ัวไมไ้ผ ่

3) การจดัซ้ือครุภณัฑ ์ โดยมีการด าเนินการระหว่างวนัท่ี 1–20  สิงหาคม 2559  โดย
ทีม 3 มีการประชุมย่อยเพื่อสรุปรายการวสัดุ ครุภณัฑ์ท่ีตอ้งด าเนินการจดัหา  ซ่ึงสรุปไดว้่าตอ้งมี
การจดัซ้ือเคร่ืองเล่นสนาม และ เตียงนอน เพื่อใชท้  าเป็นเตียงพยาบาล  โดยมีการด าเนินการจดัซ้ือ
จดัจา้งและไดค้รุภณัฑป์ระกอบดว้ยเคร่ืองเล่นบา้นหรรษา  บา้นคุณหนูเลก็ สไดเดอร์ชา้ง สไลเดอร์
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ส าหรับเด็ก โกลฟุตบอล และบา้นเห็ด ส่วนเตียงเด็กไม่สามารถจดัซ้ือไดเ้น่ืองจากงบประมาณไม่
เพียงพอ  โดยงบประมาณไดรั้บการสนบัสนุนจากศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ต าบลหนองแวง ดงัภาพ 

  
  

   

ภาพที4่.29 เคร่ืองเล่นสนามกลางแจง้ 

4)  การปรับปรุงภูมิทศัน์ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ โดยมีการด าเนินการในวนัท่ี 18  กนัยายน 
2559  เร่ิมเวลา  9.00 น.  ณ  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ต าบลหนองแวง  ซ่ึงก่อนหนา้น้ีทีมงานมีการจดัซ้ือ
ตน้ไม ้ไมด้อกไมป้ระดบั  กระถาง ดินปลูก ตุ๊กตาดินป้ัน หญา้เทียม อิฐประดบั โดยมีการนดัหมาย
ช่วยกันปรับปรุงภูมิทัศน์ โดยมีการประสานผูป้กครองท่ีสะดวกมาร่วมในการออกแบบและ
ปรับปรุงภูมิทศัน์ โดยมีกิจกรรมประกอบดว้ย ปลูกไมก้ระถาง จดัมุมบนอาคารเรียน จดัสวนหยอ่ม
ดา้นหนา้อาคารเรียน  ซ่ึงแบ่งงานกนัท าโดยกลุ่มหน่ึงจดัมุมในอาคารเรียน  ทีมหน่ึงจดัหนา้อาคาร
เรียน และท่ีเหลือไปท าความสะอาดหอ้งเรียน  ดงัภาพ 
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ภาพที ่4.30 ปรับปรุงภูมิทศัน์ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ 
 

5) การอบรมการป้องกนัอคัคีภยั ด าเนินการในวนัท่ี 2 กนัยายน 2559  ทีม 3 ไดจ้ดั
ประชุมยอ่ยเพื่อวางแผนและหาแนวทางการด าเนินงาน  โดยไดป้ระสานงานบรรเทาสาธารณภยัมา
เป็นวิทยากรจดัอบรมและซกัซ้อมการอพยพนกัเรียน โดยได ้จ่าเอกสุวิทย ์ ศิริมงคล เจา้พนักงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง เป็นวิทยากร  ผูร่้วมทีม
วิทยากร ประกอบดว้ย นายวรุฒ  พลวนั  พนักงานขบัรถน ้ าเอนกประสงค ์ โดยสรุปจดักิจกรรม
อบรมให้ความรู้เก่ียวกับเหตุเพลิงไหมต่้างๆ การใช้ถงัดับเพลิง  ฝึกซ้อมใช้ถังดับเพลิง พร้อม
ซกัซอ้มการอพยพนกัเรียนศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็กรณีเกิดเหตุเพลิงไหม ้การด าเนินการดงัภาพ 
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ภาพที ่4.31 อบรมเชิงปฏิบติัการการป้องกนัอคัคีภยัและซอ้มอพยพนกัเรียน 
 

โครงการท่ี 4 โครงการยกระดบัการด าเนินงานดา้นวิชาการและกิจกรรมตามหลกัสูตร  
รับผดิชอบโดยทีม  4  ซ่ึงมีสมาชิกจ านวน  6  คน ประกอบดว้ย นายธนชั  โคตะนนัท,์ นางสนิท   
เหงา้มูล, นางลดัดาวรรณ์  โฟฟูม, นายศกัด์ิ  พนัธ์ุชมภู, นางยุรี วุฒพนัธ์ และนางสาวพวงเพชร  
พนัธ์ชมพ ูโครงการประกอบดว้ย 5 กิจกรรม คือ 1) การเรียนรู้วิถีชุมชน 2) การผลิตส่ือการสอน
(ร่วมกบัทีม2)  3) การฝึกทกัษะแนะน าตนเอง  4) การประชุมเชิงปฏิบติัการจดัท าหลกัสูตรทอ้งถ่ิน 
และ 5) การตรวจสุขภาพผูเ้รียน โดยในแต่ละกิจกรรมมีรายละเอียดของการด าเนินงานดงัต่อไปน้ี 

1) การเรียนรู้ชุมชนของเรา โดยก าหนดวนัศุกร์ ท่ี 5  สิงหาคม 2559 โดยน านกัเรียน
ออกไปเรียนรู้ศูนยสี์นวลสมุนไพร บา้นโนนตุ่น หมู่ท่ี 4 เพื่อศึกษาและเรียนรู้เก่ียวกบัสมุนไพร
พื้นบ้านและเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนรักส่ิงแวดล้อมและชุมชนของตนเอง ซ่ึงได้รับความ
อนุเคราะห์สถานท่ีและวิทยากรจากคุณยายสีนวล  ถาอุปชิต เจา้ของศูนยสี์นวลสมุนไพร และนาง
ณัฐชา  บุญเมือง  วิทยากร ประจ าศูนย ์ มีครูผูค้วบคุมดูแลนักเรียนได้แก่ นางยุรี วุฒพนัธ์และ
นางสาวพวงเพชร  สิทธิไกรพงษ ์ มีนกัเรียนเขา้ร่วมจ านวน 27 คน โดยออกเดินทางจากศูนยพ์ฒันา
เด็กเล็กต าบลหนองแวง เวลา 9.00 น. ถึงท่ีหมายเวลา 9.10 น. และเร่ิมเดินแถวลงพื้นท่ีสัมผสั
บรรยากาศสวนสมุนไพรเรียนรู้อยา่งสนุกสนานและเรียนรู้สมุนไพรต่างๆ จากวิทยากร ดงัภาพ 
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ภาพที ่4.32 เรียนรู้วิถีชุมชนสวนสมุนไพร 
 

2) การผลิตส่ือการสอน  โดยจดัข้ึนในวนัท่ี 21 กนัยายน 2559  เวลา 9.00 น. ณ ศาลา
สอยดาว วดัสว่างแวงฮี บา้นหนองแวง  โดยมีการประสานผูป้กครองขอความอนุเคราะห์มาร่วมกนั
ท าหนังสือนิทานพื้นบา้นร่วมกบัทีมวิจยัดว้ย  มีการเก็บรูปภาพและเผยแพร่ผ่านเวบไซด์องคก์าร
บริหารส่วนต าบลหนองแวง www.nongwaeng-prayuen.go.th   โดยประสานกบันักวิชาการศึกษา
คือ นายวุฒิจกัร อ่อนจนัทร์ ในการอพัโหลดรูปภาพและเขียนขอ้ความ พร้อมกบัจดัท าแผ่นพบั 
เผยแพร่  โดยงบประมาณการด าเนินโครงการไดรั้บการสนบัสนุนจากกองทุนระบบหลกัประกนั
สุขภาพองคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองแวง  ท าให้มีการด าเนินการจดัท าหนังสือนิทานพื้นบา้น 
จดัท าหนงัสือนิทานจ านวน 3 เล่ม ประกอบดว้ยเร่ือง กระต่ายกบัเต่า   สิงโตกบัหนู และลากบัหมา
ป่า พร้อมทั้งไดม้าเล่าใหเ้ดก็ๆ ฟังโดยใชห้นงัสือนิทานท่ีผลิตข้ึนอีกดว้ย ดงัภาพ 



244 
 

 

  
  

  

ภาพที ่4.33 การผลิตส่ือนิทานและเล่านิทาน 
 

3) การฝึกทกัษะแนะน าตนเอง โดยมีการก าหนดวา่ทีมวิจยัจะฝึกใหน้กัเรียนไดอ้อกมา
หนา้แถว แนะน าตนเอง ซ่ึงประกอบดว้ย ช่ือ สกุล  ช่ือเล่น  ส่ิงท่ีชอบ (อาหาร ขนม เกมส์ การ์ตูน 
อ่ืนๆ)  โดยท าเป็นตวัอย่างก่อน จากนั้นฝึกนักเรียนทุกวนัโดยให้ครูคอยก ากบัดูแล แต่เน่ืองจาก
ผูรั้บผิดชอบกิจกรรมน้ีติดภารกิจท่ีต่างจงัหวดัในช่วงท่ีก าหนดด าเนินโครงการ ท าให้ไม่มีการ
ด าเนินกิจกรรมน้ี 

4) การจดัท าหลกัสูตรทอ้งถ่ิน โดยก าหนดด าเนินการในวนัท่ี 27  กนัยายน 2559  โดย
ทีม 4 มีประสานกบักองการศึกษา หัวหนา้ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ตวัแทนคณะกรรมการบริหารศูนย์
พฒันาเด็กเล็กและตวัแทนผูป้กครอง เขา้ร่วมในการท าร่างหลกัสูตรทอ้งถ่ิน โดยร่วมกนัก าหนด
สาระ เป้าหมาย  ตวัช้ีวดั  แบบประเมินและวิธีด าเนินการ  ดงัภาพ  
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ภาพที ่4.34 การประชุมเชิงปฏิบติัการจดัท าหลกัสูตรทอ้งถ่ิน 
 

5) การตรวจสุขภาพผูเ้รียน โดยก าหนดวนัท่ี 26 สิงหาคม 2559 โดยทีม 4 มีการไป
พูดคุยกบัผูอ้  านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลหนองแวง เพื่อด าเนินกิจกรรม ซ่ึงไดรั้บ
ความร่วมมือจากผูอ้  านวยการฯ เป็นอย่างดี โดยไดอ้นุญาตให้เจา้หน้าทีทนัตสาธารณสุข ออกมา
บริการตรวจสุขภาพผูเ้รียน ตามท่ีทางศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็สะดวก โดยเจา้หนา้ท่ีทนัตสาธารณสุข คือ
นายอภิลกัษณ์  เทศประสิทธ์ิ  เจา้หนา้ท่ีทนัตสาธารณสุข ไดม้อบแบบฟอร์มใหท้างครูผูดู้แลเด็กได้
บนัทึกรายช่ือนกัเรียนแต่ละหอ้งไวก่้อน และวนัท่ี 26 สิงหาคม 2559 เจา้หนา้ท่ีโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพ ซ่ึงเด็กๆทุกคนจะเรียกคุณหมอฟัน ไดม้าถึงและเร่ิมตน้การตรวจสุขภาพปากและฟัน ซ่ึงจะ
เป็นปัญหาหลกัๆของเด็กเลก็ โดยคุณหมอนัง่ขดัสมาธิแลว้ปูท่ีนอนลงบนตกัให้เด็กๆนอนหนุนตกั
และเงยหน้า พร้อมกับอ้าปากให้คุณหมอตรวจ มีคุณครูคอยช่วยบันทึกขอ้มูลและอีกคนคอย
เรียงล าดบัใหเ้ดก็ๆ เขา้รับการตรวจ ซ่ึงวนัน้ีมีการเคลือบฟลูออไรซ์ใหด้ว้ย  ใชเ้วลา 2 ชัว่โมงจึงเสร็จ
ส้ินกิจกรรมการตรวจแต่ตอ้งมีการส่งต่อรักษาหลายคน เน่ืองจากฟันผตุอ้งไดรั้บการอุดฟัน  บางคน
เหงือกอกัเสบ และบางคนฟันข้ึนผดิรูปซ่ึงเม่ือรับประทานอาหารจะท าให้เกิดอาการเจบ็ท่ีเหงือกท า
ใหรั้บประทานอาหารไดน้อ้ย  มีการด าเนินการดงัภาพ 
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ภาพที ่4.35 การตรวจสุขภาพผูเ้รียน 
 

 ขั้นตอนที ่4 การสังเกต (observing) เพือ่บันทึกผลการปฏิบัติ 
 การสังเกตเพื่อบนัทึกผลการปฏิบติั  ผูว้ิจยัและผูร่้วมวิจยัไดก้ าหนดใหมี้การกระท าในทุก
ขั้นตอนตั้งแต่ขั้นตอนการเตรียมการ ขั้นตอนวางแผน ขั้นตอนการปฏิบติั จนถึงขั้นตอนการสังเกต 
โดยใช้เคร่ืองมือ ซ่ึงประกอบด้วย แบบบนัทึกการประชุม(เคร่ืองมือฉบบัท่ี 1) แบบสัมภาษณ์
(เคร่ืองมือฉบบัท่ี 2)  แบบประเมินสภาพการด าเนินงานของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กต าบลหนองแวง
(เคร่ืองมือฉบบัท่ี 3) แบบบนัทึกการสังเกตความกา้วหนา้โครงการ(เคร่ืองมือฉบบัท่ี 4)  และแบบ
ประเมินโครงการ(เคร่ืองมือฉบบัท่ี 5)  นอกจากน้ียงัมีการบนัทึกภาพดว้ย  ส าหรับในขั้นตอนการ
สังเกตน้ี จะเป็นการสังเกตผลการด าเนินโครงการของขั้นตอนท่ี 3 การปฏิบติั(Acting) โดยมีการ
ด าเนินการ 3 กิจกรรม คือ 1) การสังเกตและการน าเสนอ  โดยทีมประเมินโครงการ  รับผิดชอบ
สังเกตการด าเนินโครงการตามท่ีได้รับมอบหมาย ซ่ึงมีระยะเวลาการสังเกตระหว่างวนัท่ี 2 
กรกฎาคม–30 กนัยายน 2559 พร้อมทั้งมีการบนัทึกผลการสังเกต เม่ือส้ินสุดระยะเวลาการด าเนิน
โครงการทีมประเมินโครงการไดน้ าเสนอผลการสังเกตต่อท่ีประชุม ด าเนินการในวนัท่ี 8 ตุลาคม 
2559 2) การประเมินผลและการสรุปผล เพื่อใหผู้ร่้วมวิจยัทุกคนไดร่้วมกนัประเมินผลและสรุปผล
การด าเนินโครงการตามแผนปฏิบติัการ โดยด าเนินการในวนัท่ี  10 ตุลาคม 2559 และ 3) การ
สะทอ้นผลการด าเนินงาน  เพื่อร่วมกนัสะทอ้นผลการด าเนินการขั้นตอนการสังเกต  โดยด าเนินการ
ในวนัท่ี 10 ตุลาคม 2559 ส าหรับรายละเอียดการด าเนินงานในแต่ละกิจกรรม มีดงัต่อไปน้ี 
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ตารางที ่4.25 การด าเนินงานขั้นตอนการสงัเกต(Observing) 

วนั/เดือน/ปี กิจกรรม วตัถุประสงค ์ สภาพท่ีคาดหวงั แนวคิดท่ียดึถือ 
1 ก.ค. – 

30 ก.ย. 2559, 
8 ต.ค. 2559 

ก า รสั ง เ ก ตและ 
บนัทึกผล  

-สังเกตการด าเนินกิจกรรม
ต่างๆ   

มีผลการบนัทึกการสังเกตการด าเนิน
กิจกรรมของโครงการทั้ง  4 โครงการ 

“การบนัทึกผลการด าเนินงานจากการปฏิบติัจริง” 
และยดึ 10 หลกัการวิจยั  10 จรรยาบรรณ และ 10 
บทบาทของผูวิ้จยั 

10 ต.ค. 
2559 

การน าเสนอและ
การสรุปผล  

-ร่วมกนัสรุปผลการด าเนิน
โครงการ 
 

มีสรุปผลการด าเนินโครงการท่ีผูร่้วมวิจยัได้
ใหค้วามเห็นชอบ 

หลกัการ “รับฟังขอ้คิดเห็นจากผูร่้วมวจิยั”
จรรยาบรรณ “มีการปรึกษาหารือกนัและ
ขอ้เสนอแนะไดรั้บการเห็นชอบจากทุกฝ่าย” และ
10 หลกัการวิจยั  10 จรรยาบรรณ และ 10 บทบาท
ของผูว้ิจยั 

10 ต.ค. 
2559 

การสะทอ้นผลการ
ด าเนินงาน 

-ร่วมกันสะท้อนผลการ
ด า เ นินการขั้ นตอนการ
สังเกต 

มีการร่วมกนัท ากิจกรรมถอดบทเรียนจาก
การด าเนินงานขั้นตอนการสงัเกต 

รับฟังขอ้คิดเห็นจากผูร่้วมวิจยัทุกคน และ มีการ
ปรึกษาหารือกนั ขอ้เสนอแนะไดรั้บการเห็นชอบ
จากทุกฝ่าย 
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 ทั้งน้ี ในการด าเนินการดงักล่าวขา้งตน้สามารถน ามาบรรยายเพื่อแสดงให้เห็นถึงล าดบั
เหตุการณ์และรายละเอียดรวมทั้งผลลพัธ์ท่ีเกิดข้ึน ไดด้งัต่อไปน้ี 
 กิจกรรมท่ี 1 การสังเกตและบนัทึกผล โดยมีการมอบให้ทีมแกนน าทั้ง 4 ทีมเป็นทีม
ประเมินโครงการโดยรับผิดชอบสังเกตการด าเนินโครงการตามท่ีไดรั้บมอบหมาย ซ่ึงทีมประเมิน
โครงการ ดงัตาราง 

ตารางที ่4.26 ทีมประเมินโครงการ 

ท่ี ประเมินโครงการ ช่ือทีม ทีมประเมินโครงการ 
1 โครงการยกระดบัการด าเนินงานดา้นการบริหาร

จดัการ 
ทีม 1 นางบรรจง  ไชยวิชา 

นายหนูจิตร ละครชยั  
2 โครงการยกระดบัการด าเนินงานดา้นบุคลากร ทีม 2 นายมีชยั    สุนทอง 

นางจนัทร์เพญ็ รอยสี 
3 โครงการยกระดบัการด าเนินงานดา้นอาคาร

สถานท่ี ส่ิงแวดลอ้มและความปลอดภยั 
ทีม 3 นายเสถียร   อุดม 

นางสายฝน   พนัธ์ุอ ามาตย ์
4 โครงการยกระดบัการด าเนินงานดา้นวิชาการ

และกิจกรรมตามหลกัสูตร 
ทีม 4 นายธนชั   โคตะนนัท ์

นายศกัด์ิ   พนัธ์ุชมภู 
 
โดยมีระยะเวลาการสังเกตขั้นตอนการปฏิบติั ตั้งแต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม–30 กนัยายน 2559 

พร้อมทั้งมีการบนัทึกผลการสังเกตระหว่างการด าเนินโครงการ โดยใช้แบบบนัทึกการสังเกต
ความกา้วหนา้โครงการ(เคร่ืองมือฉบบัท่ี 4)  และเม่ือส้ินสุดระยะการด าเนินโครงการ โดยใชแ้บบ
ประเมินโครงการ(เคร่ืองมือฉบบัท่ี 5)  จากนั้นมีการประชุมทีมประเมินโครงการเพื่อร่วมกนัจดัท า
สรุปผลการสังเกต ในวนัท่ี 8 ตุลาคม 2559  เวลา  9.00 น.  ณ หอ้งประชุมองคก์ารบริหารส่วนต าบล
หนองแวง ดงัภาพ 
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ภาพที ่4.36  การประชุมสรุปผลการสังเกตของทีมประเมินโครงการ 
 
กิจกรรมท่ี 2 การน าเสนอและการสรุปผล โดยทีมประเมินโครงการ ไดน้ าเสนอสรุปผลการ

สังเกตต่อผูร่้วมวิจัย และให้ผูร่้วมวิจัยทุกคนได้ร่วมกันแสดงความคิดเห็นและสรุปผลการ
ด าเนินการร่วมกนัอีกคร้ังหน่ึง  โดยมีการจดัประชุมในวนัท่ี  10 ตุลาคม 2559  เวลา 19.00 น. ณ  วดั
สว่างแวงฮี บา้นหนองแวงหมู่ท่ี 1 โดยก่อนท่ีจะมีการอภิปรายผลการสรุปผลการด าเนินงานนั้น  
ผูว้ิจยัไดแ้จกแบบแสดงความคิดเห็นการด าเนินโครงการ โดยให้ผูร่้วมวิจยัทุกคนไดต้อบ ซ่ึงจะ
น าไปประกอบการสรุปผลในขั้นตอนท่ี 5  และจะท าการเก็บแบบสอบถามคืนหลงัส้ินสุดการ
อภิปราย จากนั้นจึงเป็นการน าเสนอสรุปผลการสังเกตการด าเนินโครงการ ทั้ง 4 โครงการตาม
แผนปฏิบติัการ โดยมีการน าเสนอผา่นเคร่ืองฉายโปรเจคเตอร์  และใหผู้ร่้วมวิจยัไดช่้วยกนัวิเคราะห์
ขอ้มูลสรุปร่วมกนั  ผลจากการด าเนินกิจกรรมสามารถสรุปผลการด าเนินโครงการแบ่งเป็น 2 ระยะ 
คือ 1) ระหว่างการด าเนินโครงการ  โดยทุกโครงการมีการก าหนดให้ประเมินระหว่างการด าเนิน
โครงการในวนัท่ี 15 สิงหาคม 2559 ซ่ึงมีการด าเนินโครงการมาเป็นระยะเวลาหน่ึงเดือนคร่ึง   และ 
2) หลงัส้ินสุดระยะเวลาการด าเนินโครงการ  โดยทุกโครงการมีการก าหนดให้มีการสังเกตและ
บนัทึกผลเม่ือส้ินสุดระยะเวลาการด าเนินโครงการในวนัท่ี 1 ตุลาคม 2559  ซ่ึงมีการด าเนินโครงการ
มาเป็นระยะเวลา  3 เดือน(ระหว่าง 1 กรกฎาคม–30 กนัยายน  2559)  สามารถสรุปผลการด าเนิน
โครงการไดด้งัต่อไปน้ี   
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ตารางที่ 4.27 ผลการสังเกตโครงการท่ี 1 โครงการยกระดบัการด าเนินงานดา้นการบริหารจดัการ 

ระหวา่งด าเนินโครงการ ส้ินสุดการด าเนินโครงการ 
     ผลการสังเกตพบว่ามีการด าเนินกิจกรรมจ านวน 3 กิจกรรม ประกอบด้วย 
กิจกรรมท่ี 1 การศึกษาดูงานศูนยพ์ฒันาเด็กเทศบาลต าบลหนองเสาเลา้และศูนย์
พฒันาเด็กเทศบาลต าบลโนนหัน อ าเภอชุมแพ จงัหวดัขอนแก่น ด าเนินการเสร็จ
ส้ินในวนัท่ี 6 กรกฎาคม 2559 โดยทีม 1 ร่วมกนัทีม 2 ด าเนินการซ่ึงการด าเนินการ
เสร็จส้ิน โดยไดรั้บความร่วมมือเป็นอย่างดีจากผูร่้วมวิจยัทุกคนต่างกระตือรือร้น
ในการเกบ็เก่ียวประสบการณ์และความรู้ต่างๆ  กิจกรรมท่ี 2  การเยีย่มบา้นนกัเรียน 
ไดด้ าเนินการในวนัท่ี 23-31 กรกฎาคม 2559 โดยไปเยีย่มบา้นนกัเรียนเฉพาะทีม 1 
กบัครูผูดู้แลเด็ก และไปเฉพาะวนัเสาร์-อาทิตย ์ โดยครูมีการจดัเก็บขอ้มูลนกัเรียน
เพื่อน าไปวางแผนพฒันาผูเ้รียนดว้ยซ่ึงไดรั้บความร่วมมือจากผูป้กครองเป็นอยา่งดี 
แต่เน่ืองจากไม่มีการท าหนงัสือแจง้ทางผูป้กครองทราบล่วงหนา้ท าให้บางหลงัคา
ไม่อยูบ่า้น จึงไม่ไดพ้บกนั  กิจกรรมท่ี 3 การจดัท าป้ายความรู้ ด าเนินการจดัท าแผน่
พบัใหค้วามรู้ต่างๆ พร้อมติดตั้งไวห้นา้ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ส าหรับบริการผูท่ี้สนใจ  
     ส่วนกิจกรรมท่ียงัด าเนินการไม่เสร็จ คือ การประชุมจดัเชิงปฏิบติัการจดัท าคู่มือ
ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็และการจดัท าแผนพฒันาคุณภาพการศึกษา  
    ปัญหาท่ีเกิดข้ึนนั้นส่วนมากเก่ียวกบัสภาพอากาศท่ีฝนตกเกือบทุกวนัท าให้การ
เดินทางมาร่วมกิจกรรมค่อนขา้งล าบาก 

    พบวา่มีการด าเนินกิจกรรมครบทั้ง 5 กิจกรรม ประกอบดว้ย 1) ศึกษา
ดูงานศูนยพ์ฒันาเด็กเทศบาลต าบลหนองเสาเลา้และศูนยพ์ฒันาเด็ก
เทศบาลต าบลโนนหนั อ าเภอชุมแพ  จงัหวดัขอนแก่น  2) การเยีย่มบา้น
นกัเรียน 3) การจดัท าป้ายความรู้  ส่วนกิจกรรมท่ี 4 การประชุมเชิง
ปฏิบติัการจัดท าแผนพฒันาคุณภาพการศึกษา ด าเนินการในวนัท่ี 20  
สิงหาคม 2559 โดยมีการจดัประชุมตวัแทนผูป้กครอง คณะกรรมการ
บริหารศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก ตวัแทนครู ผูร่้วมวิจัยทีม 1 ร่วมกันเสนอ
แนวคิดในการจดัท าแผนพฒันาคุณภาพการศึกษา ใชเ้วลาภาคเชา้ในการ
รวบรวมขอ้มูลความตอ้งการและปัญหาของศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็และของ
ผูมี้ส่วนไดเ้สีย พร้อมวิเคราะห์ SWOT และก าหนดวิสัยทศัน์ พนัธกิจ 
เป้าหมาย  ตวัช้ีวดั และก าหนดโครงการ  และส าหรับกิจกรรมท่ี 5 การ
ประชุมเชิงปฏิบติัการจดัท าคู่มือศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก ด าเนินการในวนัท่ี 
27  สิงหาคม 2559  ไดมี้การเชิญผูป้กครองนกัเรียน คณะกรรมการ
บริหารศูนยฯ์  ตวัแทน อสม. ตวัแทนผูน้ าชุมชน เขา้มามีส่วนร่วมใน
การแสดงความคิดเห็นและร่วมกันจดัท าร่างคู่มือศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก  
ส าหรับงบประมาณตั้งไว ้จ  านวน19,000 บาท ใชไ้ปทั้งส้ิน 18,740 บาท 
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ตารางที่ 4.28 ผลการสังเกตโครงการท่ี 2  โครงการยกระดบัการด าเนินงานดา้นบุคลากร 

ระหวา่งด าเนินโครงการ ส้ินสุดระยะเวลาด าเนินโครงการ  
     ผลการสังเกตพบว่ามีการด าเนินกิจกรรมจ านวน 3 กิจกรรม ประกอบดว้ย 
กิจกรรมท่ี 1 ศึกษาดูงานศูนยพ์ฒันาเด็กเทศบาลต าบลหนองเสาเลา้  และเทศบาล
ต าบลโนนหัน อ าเภอชุมแพ  จงัหวดัขอนแก่น  โดยท าร่วมกับทีม 1  ซ่ึงทีม 2 
รับผิดชอบจดัหาของท่ีระลึก ดูแลและกิจกรรมนันทนาการบนรถ กิจกรรมท่ี 2 
ปราชญช่์วยสอน โดยเร่ิมด าเนินการตั้งแต่  1 กรกฎาคม 2559  มีการเชิญปราชญ์
มาช่วยสอนท่ีศูนย์พฒันาเด็กเล็กทุกวนัศุกร์  ประกอบด้วย ศุกร์ท่ี 8,15,22,29 
กรกฎาคม  และศุกร์ท่ี 19 สิงหาคม 2559  ประกอบดว้ยพระสงฆแ์ละปราชญ์
ชุมชน ซ่ึงกิจกรรมยังไม่ส้ินสุดต้องด าเนินการไปจนถึง 19 สิงหาคม 2559  
กิจกรรมท่ี 3 การผลิตส่ือพื้นบา้น ด าเนินการในวนัท่ี 27 กรกฎาคม 2559 โดยท า
ของเล่นให้นักเรียนไวฝึ้กเล่น คือท่ีเดินกะลา  ไดมี้การเชิญผูป้กครองมาร่วมท า
โดยมีการนดัท ากิจกรรม ณ วดัศรีตาลวราวาส บา้นโนนตุ่น ซ่ึงเป็นวนัท่ีทางศูนย์
พฒันาเดก็เลก็ก าหนดจดักิจกรรมถวายเทียนพรรษา จึงนดัผูป้กครองน าอุปกรณ์มา
ดว้ย หลงัถวายเทียนเสร็จเด็กๆ กลบัไปเรียน ทางทีมวิจยัก็ลงมือร่วมกนัท าของ
เล่นกับผูป้กครองท่ีเตรียมอุปกรณ์มา ซ่ึงบางคนไม่ได้อยู่ช่วยก็ออกเงินซ้ือ
เคร่ืองด่ืมมาให้ ส าหรับปัญหามีเพียงกิจกรรมการศึกษาดูงานท่ีสภาพอากาศมีฝน
ตกท าใหก้ารเดินทางล่าชา้ การถึงท่ีหมายจึงชา้ไปบา้งแต่กผ็า่นไปดว้ยดี 

    พบว่ามีการด าเนินกิจกรรมครบทั้ง 4 กิจกรรม ประกอบดว้ย 1) 
การศึกษาดูงานศูนยพ์ฒันาเด็กเทศบาลต าบลหนองเสาเลา้  และเทศบาล
ต าบลโนนหัน อ าเภอชุมแพ  จงัหวดัขอนแก่น  2) ปราชญช่์วยสอน 3) 
การผลิตส่ือพื้นบา้นและ กิจกรรมท่ี 4 การอบรมเชิงปฏิบติัการการใช้
กระดานอจัฉริยะ ไดจ้ดัข้ึนในวนัท่ี 23 กนัยายน 2559  โดยกระดาน
อจัฉริยะไดรั้บการสนบัสนุนมาจากองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น 
แต่ครูไม่เคยใชใ้นการเรียนการสอนเน่ืองจากไม่มีทกัษะ และครูท่ีส่งไป
อบรมก็อบรมเพียงทฤษฎีไม่ไดฝึ้กใชเ้คร่ืองท าให้ตอ้งจดัอบรมใหม่ โดย
ให้เรียนรู้พร้อมกนัทั้ง 4 คนและให้ฝึกทกัษะการใชเ้คร่ืองคอมพิวเตอร์  
เคร่ืองเสียง  เคร่ืองฉาย(โปรเจคเตอร์) และการควบคุมกระดานอจัฉริยะ 
ในวนัต่อๆ มาไดใ้ห้มีการใชใ้นการสอนนกัเรียนซ่ึงในระยะแรกๆ มีเก้ๆ  
กงัๆ เปิดไม่ถูกว่าตอ้งเปิดอะไรอยา่งไร แต่เม่ือใชบ่้อยๆ ท าใหเ้ร่ิมมีความ
เคยชินและทกัษะเพิ่มมากข้ึน สามารถท่ีจะเอาเพลงหรือหนังการ์ตูนมา
เพิ่มและเปิดให้นกัเรียนดูก่อนเร่ิมเรียนได ้  ส าหรับงบประมาณตั้งไว ้ 
4,000 บาท  ใชไ้ปทั้งส้ิน  3,000 บาท 
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ตารางที่ 4.29 ผลการสังเกตโครงการท่ี 3  โครงการยกระดบัการด าเนินงานดา้นอาคารสถานท่ี ส่ิงแวดลอ้มและความปลอดภยั 
ระหวา่งด าเนินโครงการ ส้ินสุดระยะเวลาด าเนินโครงการ  

     ผลการสังเกตพบว่ามีการด าเนินกิจกรรมจ านวน 2 กิจกรรม ประกอบดว้ย 
กิจกรรมท่ี 1 การก่อสร้างร้ัวไมไ้ผ ่  มีก าหนดด าเนินการในวนัท่ี 13-21 สิงหาคม 
2559 มีการขอความร่วมมือจากสมาชิกทีมอ่ืนๆ ท่ีว่างผลดัเปล่ียนหมุนเวียนมา
ช่วยกนัด าเนินงานเน่ืองจากเป็นกิจกรรมท่ีใชร้ะยะเวลาหลายวนัซ่ึงในการสังเกต
พบว่ามีการเร่ิมตดัตน้ไผ ่ ตดัแบ่งเป็นท่อนๆ ตามความยาวท่ีตอ้งการโดยวางแผน
ตดัไผท่ี่สวนแม่ส ารวย ปัดอาสา(ผูบ้ริจาคไผ)่ และทางเจา้อาวาสวดัสว่างแวงฮี ได้
ยนิข่าว จึงบริจาคไผข่องวดัใหด้ว้ย ท าใหไ้ดพ้ระลูกวดัมาช่วยในการตดัไผแ่ละท า
ขั้นตอนต่างๆดว้ย กิจกรรมอยูร่ะหว่างด าเนินงาน ซ่ึงยงัเหลืองานผา่ซีกและเหลา
ล าไผ่  ขนยา้ยไปยงัศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก  ข้ึนรูปและก่อสร้าง โดยในการท าแต่ละ
ขั้นตอนมีการขอความร่วมมือไปยงัชาวบา้นและผูป้กครองนกัเรียน ซ่ึงบางคนมา
ช่วยท าแต่บางคนติดภารกิจกอ็อกเป็นงบประมาณหรือหาเคร่ืองด่ืมมาใหต้ลอดทุก
วนัท่ีมีการด าเนินกิจกรรม กิจกรรมท่ี 2 การจดัซ้ือครุภณัฑ ์วนัท่ี  1 สิงหาคม 2559  
มีการติดต่อร้านท่ีขายวสัดุ  ตกลงราคาและมีการนดัส่งของในวนัท่ี 18 สิงหาคม 
2559 และท าการติดตั้ง ณ สนามเด็กเล่นของศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็โดยก าหนดแลว้
แลว้เสร็จภายในวนัท่ี 20 สิงหาคม 2559  

     พบว่ามีการด าเนินกิจกรรมจ านวน 4 กิจกรรม ประกอบดว้ย 1) การ
ก่อสร้างร้ัวไมไ้ผ ่ เสร็จส้ินสมบูรณ์ตามแผนงานทุกประการ  2) การจดัซ้ือ
ครุภณัฑ์ มีการส่งของวนัท่ี 18 สิงหาคม 2559 ประกอบดว้ย บา้นคุณหนู 
บา้นหรรษา  สไลเดอร์  โกลฟุตบอลเด็กและบา้นเห็ด  และประกอบแล้ว
เสร็จในวันท่ี  20 สิงหาคม 2559 แต่ไม่สมบูรณ์ตามแผนเ น่ืองจาก
งบประมาณไม่เพียงพอท าให้ไม่สามารถซ้ือเตียงนอนพร้อมฟูกส าหรับเด็ก
ได ้ส่วนกิจกรมท่ี 3 การปรับปรุงภูมิทศัน์ ด าเนินการในวนัท่ี 18  กนัยายน 
2559  มีการจดัซ้ือวสัดุ อุปกรณ์  และลงมือจดัสวนหยอ่มในอาคารเรียนและ
หน้าอาคารเรียน พร้อมทั้งท าความสะอาดห้องเรียน ในวนัท่ี 19  กนัยายน 
2559 โดยแบ่งทีมกนัท าพร้อมๆกนั เพื่อให้งานเสร็จเร็วข้ึน โดยมีครูมาร่วม
ดว้ยเน่ืองจากว่าตอ้งยา้ยของในห้องเรียนซ่ึงครูจะรู้ว่าส่ิงไหนเอาหรือไม่เอา 
มีการท าเพิ่มเติมคือการท าความสะอาดหลงัคาอาคารและรางน ้ าเน่ืองจากใบ
ตน้จามจุรีตกมาเต็มหลงัคาและอุดตนัรางน ้ าซ่ึงท าให้น ้ าฝนไหลไม่สะดวก 
ร่ัวลงมาในอาคาร ส่วนท่ีวางแผนจะจดัมุมโดยการปูหญา้เทียมไวใ้หน้กัเรียน
นั่งเล่นเน่ืองจากสถานท่ีคบัแคบหากปูหญ้าเทียมตามแผนจะท าให้ท่ีนั่ง
รับประทานอาหารแคบ เน่ืองจากใชบ้ริเวณร่วมกนัระหวา่งนัง่รับประทาน 
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ตารางที่ 4.29 ผลการสังเกตโครงการท่ี 3  โครงการยกระดบัการด าเนินงานดา้นอาคารสถานท่ี ส่ิงแวดลอ้มและความปลอดภยั(ต่อ) 
ระหวา่งด าเนินโครงการ ส้ินสุดระยะเวลาด าเนินโครงการ  

ปัญหาท่ีพบคือการตดัล าไผ่ล  าบากมาก เน่ืองจากอยู่ในป่ามีทั้งยุงและแมลงต่างๆ 
อีกทั้งไผ่ตน้ใหญ่ แข็ง และข้ึนไขวก้นัไปมายากแก่การตดัท าให้การตดัไผ่เป็น
ขั้นตอนท่ียากและล าบากท่ีสุด แต่โชคดีว่ากิจกรรมน้ีไม่มีฝนตกเลยท าให้การ
ท างานต่อเน่ืองทุกวนัและมีคนทยอยหมุนเวียนมาช่วยกันเร่ือยๆ ถึงแมจ้ะติด
ภารกิจงานไร่งานนาก็ตาม เป็นกิจกรรมท่ีแสดงใหเ้ห็นถึงความใจสู้ของผูร่้วมวิจยั
อยา่งยิ่งเพราะเป็นงานหนกั งานยาก และใชเ้วลาติดต่อกนันานถึง 9 วนั ซ่ึงท าให้
มองอีกมุมหน่ึงว่าหากผูร่้วมวิจยัไม่ไดรั้กและอยากเห็นศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เกิดการ
พัฒนา คงไม่มาท าอะไรท่ีล าบากขนาดน้ี  ส่วนกิจกรรมการจัดซ้ือครุภัณฑ์
เน่ืองจากการคุยกนัมติทีมอยากได้เคร่ืองเล่น 5 ช้ิน กบัเตียงนอนเด็กพร้อมฟูก 
จ านวน 1 ชุด แต่พอมีการน าเสนอราคาของร้านคา้แลว้ ท าใหจ้ดัซ้ือไดเ้พียงเคร่ือง
เล่น 5  ชุด เวน้การซ้ือเตียงนอนและฟกูไวก่้อน 

อาหาร  การเขา้แถวท ากิจกรรมตอนเชา้และสนามเล่นในร่ม จึงมีหญา้เทียม
เหลือไวเ้พื่อน าไปใชท่ี้ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็หลงัใหม่  กิจกรรมท่ี 4 การอบรม
เชิงปฏิบติัการการป้องกนัอคัคีภยั ด าเนินการในวนัท่ี 2 กนัยายน 2559 มีการ
อบรมเก่ียวกับถังดับเพลิง การฝึกดับเพลิงและการซักซ้อมการอพยพ
นักเรียนออกจากอาคารเรียนกรณีเกิดเพลงไหม ้  และไม่มีด าเนินการ 1 
กิจกรรม คือ การก่อสร้างลานอเนกประสงค์  เน่ืองจากเป็นงบท่ีองค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองแวง สนับสนุนและด าเนินการ ซ่ึงกองช่างท าการ
เขียนแบบและประมาณการไม่ทัน แต่มีก าหนดจะด าเนินการในเดือน 
ตุลาคม – ธนัวาคม 2559  ส่วนปัญหาท่ีเกิดข้ึนพบว่า สถานท่ีจดัสวนหยอ่ม
ภายในอาคารคบัแคบท าให้ไม่เป็นไปตามเป้าหมายจดัให้เพียงมุมเดียวและ
ไม่สามารถใหน้กัเรียนเขา้ไปนัง่เล่นไดเ้น่ืองจากเป็นมุมเลก็ๆ 
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ตารางที่ 4.30 ผลการสังเกตโครงการท่ี 4 โครงการยกระดบัการด าเนินงานดา้นวิชาการและกิจกรรมตามหลกัสูตร 
ระหวา่งด าเนินโครงการ ส้ินสุดระยะเวลาด าเนินโครงการ  

      พบวา่มีการด าเนินกิจกรรมเพียง 1 กิจกรรม ประกอบดว้ย กิจกรร
ท่ี 1  การเรียนรู้ชุมชนของเรา ด าเนินการวนัท่ี 5  สิงหาคม 2559 ทาง
ทีม 4 ไดป้ระสานเจา้ของสวนสมุนไพร และขอวิทยากร จากนั้นมี
การพานักเรียนไปศึกษาเรียนรู้ศูนยส์มุนไพร  เรียนรู้เก่ียวกับพืช
สมุนไพรในชุมชน โดยมีปราชญ์สมุนไพรคอยให้ค  าแนะน าและ
อธิบายเก่ียวกบัสมุนไพรท่ีใกลต้วันกัเรียน  นกัเรียนมีความสนใจ
และกระตือรือร้นอย่างยิ่ง เน่ืองจากเพิ่งจะเคยไดอ้อกไปเรียนรู้นอก
ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กและได้สัมผสักับพืชสมุนไพรของจริง แต่พบ
ปัญหาคือ ดูแลนกัเรียนล าบาก เน่ืองจากมีนกัเรียนจ านวนมากและใน
สวนสมุนไพรมีหนอนและแมลงบางอย่าง ซ่ึงเด็กบางคนแพข้นพืช
และแมลง ท าใหเ้กิดอาการคนั 
 

   พบว่ามีการด าเนินกิจกรรมจ านวนเสร็จส้ินจ านวน  4 กิจกรรม ประกอบดว้ย 
กิจกรรมท่ี 1 การเรียนรู้ชุมชนของเรา  กิจกรรมท่ี 2 การตรวจสุขภาพผูเ้รียน  
ด าเนินการในวนัท่ี 26  สิงหาคม 2559  มีการประสานทนัตแพทยจ์ากโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบลหนองแวง มาช่วยในการบริการตรวจสุขภาพปากและฟัน
ใหแ้ก่นกัเรียน แต่เน่ืองจากมีการสนบัสนุนงบประมาณในการด าเนินกิจกรรมน้ี จาก
กองทุนระบบหลกัประกนัสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง (สปสช.
ต าบลหนองแวง) ท าให้ทีมงานเพิ่มการอบรมการดูแลสุขภาพปากและฟันให้แก่
ผูป้กครองดว้ย ซ่ึงอยูน่อกแผนการด าเนินงาน ส าหรับนกัเรียนท่ีมีปัญหาไดรั้บการ
ส่งต่อไปรักษาอุดและถอนฟันโดยผูป้กครองไดพ้านกัเรียนไปเอง  กิจกรรมท่ี 3 การ
ผลิตส่ือพื้นบา้น  ด าเนินการวนัท่ี 21 กนัยายน 2559  ทางทีมงานไดมี้การน าเสนอ
โครงการผ่านศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กในการขอรับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุน 
สปสช.ต าบลหนองแวงและไดรั้บการสนับสนุนโดยเป็นการจดัท าหนังสือนิทาน
เล่มใหญ่ จ านวน 3 เล่ม และเม่ือท าเสร็จแลว้จึงมีการตกลงกนัเพิ่มวา่เม่ือท าเสร็จแลว้
เพื่อให้เกิดประโยชน์ให้มีการน าไปเล่าให้นักเรียนฟังดว้ย จึงมีการแบ่งทีมไปเล่า
นิทาน จ านวน 3 วนัๆ ละ 1 เร่ือง   

 



255 
 

 

ตารางที่ 4.30 ผลการสังเกตโครงการท่ี 4 โครงการยกระดบัการด าเนินงานดา้นวิชาการและกิจกรรมตามหลกัสูตร(ต่อ) 
ระหวา่งด าเนินโครงการ ส้ินสุดระยะเวลาด าเนินโครงการ  

 กิจกรรมท่ี 4 การประชุมเชิงปฏิบติัการจดัท าหลกัสูตรทอ้งถ่ิน ด าเนินการในวนัท่ี 27  
กนัยายน 2559  มีการประสานไปยงัผูป้กครอง  คณะกรรมการบริหารศูนยพ์ฒันา
เด็กเล็ก กองการศึกษา  หัวหน้าศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก ซ่ึงมีการส่งตวัแทนเขา้ร่วมท า
หลกัสูตรทอ้งถ่ิน ซ่ึงมีการตกลงท าเร่ือง การทอเส่ือกก และมีการมอบใหศู้นยพ์ฒันา
เดก็เลก็น าเสนอต่อคณะกรรมการบริหารศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ต่อไป 
    และมี 1 กิจกรรมท่ีไม่ได้ด าเนินการ คือกิจกรรมการฝึกทกัษะแนะน าตนเอง 
เน่ืองจากทีมต่างยุ่งยากกบังานไร่นาเน่ืองจากฝนตกหนกั และผูด้  าเนินการท่ีวางตวั
ไวติ้ดภารกิจไปต่างจงัหวดัจึงท าให้ไม่มีคนประสานการด าเนินกิจกรรม คนในทีม
ต่างคนต่างคิดว่า ผูท่ี้เป็นหัวหน้าท ากิจกรรมน้ีได้ด าเนินการแล้ว จึงไม่มีการ
ประสานงานจนส้ินสุดระยะเวลาการด าเนินกิจกรรมแลว้ 
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 เม่ือมีการน าเสนอผลการด าเนินโครงการทั้ง 4 โครงการเสร็จส้ินลง ผูว้ิจยัไดใ้ชเ้คร่ืองมือ
การวิจยัฉบบัท่ี 2 (แบบสัมภาษณ์กลุ่ม) สัมภาษณ์ผูร่้วมวิจยัโดยสัมภาษณ์เป็นกลุ่มตามทีมโครงการ 
และปล่อยใหท่ี้ประชุมไดว้ิเคราะห์ผลการด าเนินโครงการและแลกเปล่ียนเรียนรู้การท างานร่วมกนั
เพื่อสรุปผลการสังเกต โดยผูว้ิจยัได้ท าการสรุปแบบสัมภาษณ์ จากนั้นเป็นการน าเสนอผลการ
สัมภาษณ์เขา้สู่วงสนทนาอีกคร้ัง  แลว้ให้ผูร่้วมวิจยัไดช่้วยกนัสรุปผลการสังเกต ผลการสัมภาษณ์ 
และใหค้วามเห็นชอบซ่ึงสามารถสรุปรายละเอียดของแต่ละโครงการไดด้งัต่อไปน้ี 
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ตารางที่ 4.31 สรุปผลการด าเนินงานโครงการท่ี 1 โครงการยกระดบัการด าเนินงานดา้นการบริหารจดัการ 

ขอ้สรุป ผลการด าเนินโครงการ 
1. ผลการด าเนิน
โครงการ 

 บรรลุวตัถุประสงคท์ั้ง 5 กิจกรรม ซ่ึงประกอบดว้ย 1)การศึกษาดูงานศูนยพ์ฒันาเด็กตน้แบบ ครูไดรั้บประสบการณ์เก่ียวกบัการ
ด าเนินงานของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก  2) การเยี่ยมบา้นนกัเรียน ครูมีขอ้มูลนกัเรียนไวส้ าหรับใชใ้นการพฒันาผูเ้รียน 3) การจดัท าป้าย
ความรู้ ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เป็นแหล่งเรียนรู้ขอ้มูลข่าวสารต่างๆท่ีเก่ียวกบัการส่งเสริมและพฒันาผูเ้รียน  4) การประชุมเชิงปฏิบติัการ
จดัท าแผนพฒันาคุณภาพการศึกษา และ 5) การประชุมเชิงปฏิบติัการจดัท าคู่มือศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก ท าให้ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กมีร่าง
แผนพฒันาคุณภาพการศึกษาสามปี(พ.ศ. 2561-2563) และร่างคู่มือศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ ท่ีสามารถน าไปปรับใชไ้ดท้นัที 

2. วิธีการและ
กิจกรรม 

โครงการตามท่ีไดว้างแผนไวใ้นแผนปฏิบติัการได ้ด าเนินการต่างๆ ครบถว้นสมบูรณ์ทุกกิจกรรม  ถึงแมว้่ากิจกรรมการศึกษาดูงานจะ
มีการปรับเวลาการออกเดินทางตามความเหมาะสมเน่ืองจากมีฝนตกในวนัเดินทางบา้งแต่กผ็า่นไปดว้ยดี 

3.การเปล่ียนแปลง
ท่ีเกิดข้ึน 

หลงัจากน าโครงการลงสู่การปฏิบติั พบว่า มีการด าเนินกิจกรรมส าเร็จทุกกิจกรรม  การศึกษาดูงานท าให้ผูร่้วมวิจยัมองเห็นภาพท่ีจะ
พฒันาศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ไดช้ดัเจนและเกบ็เอาขอ้มูลจากสถานท่ีดูงานมาปรับใชไ้ดโ้ดยไม่ตอ้งมีการลองผดิลองถูก  ส่วนการเยีย่มบา้น
นักเรียนท าให้มองเห็นสภาพความเป็นอยู่ของนักเรียน มีขอ้มูลท่ีจะน ามาวางแผนพฒันานักเรียน และการจดัท าป้ายความรู้ท าให้
ผูป้กครองท่ีมาส่งนกัเรียนไดรั้บความรู้ในการดูแลบุตรหลาน เกิดความสนใจและเอาใจใส่บุตรหลานมากข้ึน และยงัส่งผลใหค้รูมีความ
สนใจและกระตือรือร้นในการดูแลและใหค้วามช่วยเหลือนกัเรียนมากข้ึน รวมทั้งมีการส่ือสารกบัผูป้กครองมากข้ึนดว้ย 

4.การเรียนรู้ท่ีได้
จากการน าโครงการ
สู่การปฏิบติั 

การศึกษาดูงานไม่ควรเลือกสถานท่ีท่ีอยูไ่กลมากๆ เพราะท าใหเ้สียเวลาเดินทางมาก  มีเวลาเก็บเก่ียวขอ้มูลและประสบการณ์ต่างๆได้
นอ้ย   
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ตารางที่ 4.31 สรุปผลการด าเนินงานโครงการท่ี 1 โครงการยกระดบัการด าเนินงานดา้นการบริหารจดัการ(ต่อ) 
ขอ้สรุป ผลการด าเนินโครงการ 

5. ความรู้ใหม่ท่ีไดจ้าก
การน าโครงการสู่การ
ปฏิบติั 

ผูว้ิจยัและผูร่้วมวิจยัเกิดความรู้ใหม่เก่ียวกบัการพฒันางานบริหารจดัการศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ต าบลหนองแวง ดงัน้ี 
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ตารางที่ 4.31 สรุปผลการด าเนินงานโครงการท่ี 1 โครงการยกระดบัการด าเนินงานดา้นการบริหารจดัการ(ต่อ) 

ขอ้สรุป ผลการด าเนินโครงการ 
6. การใชท้รัพยากร
ทางการบริหาร 

ในการน าแผนปฏิบติัการลงสู่การปฏิบติัพบว่าทุกคนใหค้วามร่วมมือ  คอยช่วยเหลือ มีการแบ่งงานกนัท า โดยใหที้มแกนน า
ของทีมสังเกตการด าเนินโครงการ  ประสานงานกบัศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ในการก าหนดวนัลงด าเนินกิจกรรม  งบประมาณตั้ง
ไวท้ั้งส้ิน  19,000 บาท  ใชไ้ปทั้งส้ิน  18,740 บาท 

7. ปัญหา หรืออุปสรรค ผูร่้วมวิจยัมีอาชีพท านา ท าไร่ การนดัวนัท ากิจกรรมค่อนขา้งยาก จนบางกิจกรรมตอ้งท้ิงระยะเวลานาน และผูร่้วมวิจยับางคน
มีหลายบทบาทหนา้ท่ีในชุมชน การนดัหมายบางคร้ังเป็นวนัเดียวกนั ท าใหมี้คนขาดท ากิจกรรมบางกิจกรรม  อีกทั้งการดึงครู
มาร่วมท ากิจกรรมในระยะน้ีค่อนขา้งล าบาก เพราะเป็นช่วงเปิดเทอมใหม่ เดก็ยงัไม่พร้อมและครูตอ้งคอยเอาใจใส่เดก็ การท า
กิจกรรมท่ีมีครูร่วมดว้ย จึงตอ้งด าเนินการในวนัหยดุ ในระยะแรกจึงยงัไม่ค่อยมีความคล่องตวัเพราะต่างคนต่างยงัไม่เขา้ใจ
กนัเท่าไร 

8. จุดเด่นโครงการ ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็มีขอ้มูลและสารสนเทศจากการด าเนินกิจกรรม ซ่ึงเป็นประโยชน์ต่องานบริหารจดัการของศูนยพ์ฒันาเด็ก
เลก็ 

9. จุดดอ้ยโครงการ การด าเนินกิจกรรมอยู่ในช่วงฤดูกาลการท าเกษตรท าให้ผูร่้วมวิจยัติดภารกิจบา้งและการเดินทางมาร่วมท ากิจกรรมล าบาก
เพราะฝนตก 

10. ขอ้เสนอแนะ
โครงการ 

การด าเนินกิจกรรมต่างๆ ควรสนบัสนุนให้ผูมี้ส่วนไดเ้สียกบัศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เขา้มามีส่วนร่วมดว้ย จะท าใหไ้ดข้อ้มูลหรือ
ช้ินงานท่ีเกิดจากความตอ้งการของหลายๆฝ่ายและสามารถน าไปบริหารจดัการในขั้นต่อไปไดท้นัที 

 



260 
 

 

ตารางที่ 4.32 สรุปผลการด าเนินงานโครงการท่ี 2  โครงการยกระดบัการด าเนินงานดา้นบุคลากร 
ขอ้สรุป ผลการด าเนินโครงการ 

1. ผลการ
ด าเนินงาน 

บรรลุวตัถุประสงคท่ี์ก าหนด ทั้ง 4 กิจกรรม ประกอบดว้ย ศึกษาดูงานศูนยพ์ฒันาเด็ก ปราชญช่์วยสอน การผลิตส่ือพื้นบา้น และการ
อบรมเชิงปฏิบติัการการใชก้ระดานอจัฉริยะ  โดยไดรั้บความร่วมมือเป็นอย่างดีจากศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก  คณะกรรมการบริหารศูนยฯ์   
ผูป้กครองนกัเรียน และครูผูดู้แลเดก็ท่ีแสดงออกถึงความกระตือรือร้นในการใหค้วามช่วยเหลือในการท ากิจกรรมต่างๆ 

2. วิธีการและ
กิจกรรม 

โครงการตามท่ีไดว้างแผนไวใ้นแผนปฏิบติัการได ้ด าเนินการต่าง ๆ ครบถว้นสมบูรณ์ ทุกกิจกรรม  แต่มีกิจกรรมปราชญช่์วยสอนท่ีใช้
เวลาหลายนานและใชป้ราชญห์ลายคนรวมทั้งมีการปรับก าหนดการหลายคร้ังเน่ืองจากกิจกรรมชนกบักิจกรรมของโครงการอ่ืน และ
ชนกนักบักิจกรรมปกติของศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็  

3.การเปล่ียนแปลง
ท่ีเกิดข้ึน 

 หลงัจากน าโครงการลงสู่การปฏิบติั พบว่า มีการด าเนินกิจกรรมส าเร็จทุกกิจกรรม  และยงัพบว่านกัเรียนมีความกระตือรือร้น สนใจ
การเรียนมากโดยเฉพาะปราชญช์าวบา้นเน่ืองจากมีการพาท ากิจกรรมท่ีหลากหลาย และไดพ้บปะพดูคุยกบับุคคลภายนอก และท าใหค้รู
กระตือรือร้นในการซกัซอ้มและเตรียมนกัเรียน มีการพดูเกร่ินๆหนา้เสาธงทุกวนัเพื่อใหน้กัเรียนรับรู้วา่ในอาทิตยน์ั้นๆจะพบเจอกบัใคร 
จะไดท้ าอะไร สร้างความอยากรู้อยากท าใหแ้ก่นกัเรียน รวมทั้งปราชญเ์องเม่ือไดม้าสอนแรกๆ ก็จะเก้ๆ  กงัๆ บา้งแต่พอผา่นไปสักพกัก็
สามารถปรับตวัเขา้กบันกัเรียนได ้และต่างพดูวา่อยากใหเ้ชิญมาทุกๆ เทอม เพราะไดส้นุกสนาน หวัเราะพดูคุยไปพร้อมกบันกัเรียน ซ่ึง
แสดงใหเ้ห็นถึงความร่วมมือจากชุมชนเป็นอยา่งดี  ผลการด าเนินกิจกรรมยงัไดท่ี้เดินกะลาไวใ้หน้กัเรียนใชเ้ล่นได ้ซ่ึงนกัเรียนไดข้องท่ี
แปลกใหม่และใชเ้ล่นไดต้ลอดเวลา นอกจากน้ีครูยงัมีทกัษะดา้นการใชก้ระดานอจัฉริยะร่วมกบัเคร่ืองเสียงและอุปกรณ์ประกอบอ่ืนๆ 

4.การเรียนรู้ท่ีได้
จากการน าโครงการ
สู่การปฏิบติั 

การผลิตส่ือพื้นบา้น ในขั้นตอนท่ีอนัตรายควรมีการเชิญผูท่ี้มีความเช่ียวชาญมาช่วยท า ไม่ควรปล่อยใหผู้ป้กครองท ากนัเองจะท าใหเ้กิด
อนัตรายได ้เช่นการขดักะลาใหเ้กล้ียงเกลา (โดยใชเ้คร่ืองเจีย) และการเจาะรู 
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ตารางที่ 4.32 สรุปผลการด าเนินงานโครงการท่ี 2  โครงการยกระดบัการด าเนินงานดา้นบุคลากร(ต่อ) 

ขอ้สรุป ผลการด าเนินโครงการ 
5. ความรู้ใหม่ท่ีได้
จากการน าโครงการ
สู่การปฏิบติั 

ผูว้ิจยัและผูร่้วมวิจยัเกิดความรู้ใหม่เก่ียวกบัการพฒันางานดา้นบุคลากรศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ต าบลหนองแวง  ดงัน้ี 
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ตารางที่ 4.32 สรุปผลการด าเนินงานโครงการท่ี 2  โครงการยกระดบัการด าเนินงานดา้นบุคลากร(ต่อ) 

ขอ้สรุป ผลการด าเนินโครงการ 
6. การใชท้รัพยากร
ทางการบริหาร 

ในทีมมีการแบ่งงานกนัท า โดยใหที้มแกนน าของทีมสังเกตการด าเนินโครงการ  ประสานงานกบัศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ในการก าหนด
วนัลงด าเนินกิจกรรม ซ่ึงตั้งงบประมาณไวท้ั้งส้ิน  4,000 บาท  ใชไ้ปทั้งส้ิน  3,000 บาท 

7. ปัญหา หรือ
อุปสรรค 

ผูร่้วมวิจยัมีอาชีพท านา ท าไร่ การนดัวนัท ากิจกรรมค่อนขา้งยาก จนบางกิจกรรมตอ้งท้ิงระยะเวลานาน และผูร่้วมวิจยัส่วนมากแลว้
มีหลายบทบาทหนา้ท่ีในชุมชน การนดัหมายบางคร้ังเป็นวนัเดียวกนั ท าใหมี้คนขาดท ากิจกรรมบางกิจกรรม 

8. จุดเด่นโครงการ ครูผูดู้แลเด็กของศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ไดรั้บการพฒันาทั้งดา้นความรู้ ทกัษะและประสบการณ์ในการท ากิจกรรมซ่ึงเป็นประโยชน์ต่อ
งานบุคลากร 

9. จุดดอ้ยโครงการ กิจกรรมบางกิจกรรมจ าเป็นตอ้งจดัในวนัราชการ ท าใหต้อ้งมีการหยดุท าการเรียนการสอน เน่ืองจากครูผูดู้แลเดก็เป็นผูร่้วมวิจยั 
10. ขอ้เสนอแนะ
โครงการ 

การด าเนินกิจกรรมต่างๆ ควรสนบัสนุนใหผู้มี้ส่วนไดเ้สียกบัศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็เขา้มามีส่วนร่วมดว้ย เพื่อใหเ้กิดความร่วมมือในการ
จดัการศึกษาท่ีตรงตามความตอ้งการของชุมชน และควรหลีกเล่ียงการจดักิจกรรมท่ีตอ้งมีการหยดุท าการเรียนการสอนใหม้ากท่ีสุด 
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ตารางที่ 4.33 สรุปผลการด าเนินงานโครงการท่ี 3  โครงการยกระดบัการด าเนินงานดา้นอาคารสถานท่ี ส่ิงแวดลอ้มและความปลอดภยั 

ขอ้สรุป ผลการด าเนินโครงการ 
1. ผลการด าเนินงาน บรรลุวตัถุประสงคท่ี์ก าหนดไว ้จ านวน 4 กิจกรรม ประกอบดว้ย การก่อสร้างร้ัวไมไ้ผ่  การปรับปรุงภูมิทศัน์ และการอบรมเชิง

ปฏิบติัการการป้องกนัอคัคีภยั  ไม่บรรลุวตัถุประสงค ์2 กิจกรรม คือ การจดัซ้ือครุภณัฑ ์ซ่ึงมีการด าเนินการจดัซ้ือแต่ไดไ้ม่ครบตามท่ี
ก าหนดไว ้เน่ืองจากงบประมาณไม่เพียงพอ ส่วนอีกกิจกรรมคือ การก่อสร้างลานอเนกประสงค ์ซ่ึงยงัไม่ด าเนินการเน่ืองจากเป็น
กิจกรรมท่ีไดรั้บการสนบัสนุนจาก องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองแวง ซ่ึงตอ้งด าเนินการตามระเบียบของทางราชการและเกิดความ
ล่าชา้จากการออกแบบของกองช่าง 

2. วิธีการและ
กิจกรรม 

โครงการตามท่ีไดว้างแผนไวใ้นแผนปฏิบติัการได  ้ด าเนินการไม่ครบทุกกิจกรรม  กิจกรรมการก่อสร้างลานอเนกประสงค ์ไม่มีการ
ด าเนินกิจกรรม ส่วนกิจกรรมการซ้ือครุภณัฑ ์มีการด าเนินกิจกรรมแต่ไม่สามารถจดัซ้ือไดท้ั้งหมดยงัขาดเตียงนอนส าหรับไวใ้ห้
นกัเรียนป่วยนอนพกั   

3.การเปล่ียนแปลง
ท่ีเกิดข้ึน 

1) การก่อสร้างร้ัวไมไ้ผ่  ท าให้มีร้ัวไมไ้ผ่ 2 ด้านคือด้านหน้าอาคารและด้านขา้งอาคารฝ่ังตะวนัตก ความสูงขนาด 1.50 เมตร 
ดา้นหน้ายาว 70 เมตร และดา้นขา้งอาคารยาว 74 เมตร เวน้ระยะท าประตูขนาดกวา้ง 5 เมตร ดา้นหน้า  1 ประตู และ ดา้นขา้ง 1 
ประตู  ซ่ึงไม่มีการท าประตู 2) การจดัซ้ือครุภณัฑ ์ ท าใหมี้เคร่ืองเล่นใหม่  5 ชุด ประกอบดว้ย บา้นคุณหนู บา้นหรรษา  สไลเดอร์  
โกลฟุตบอลและบา้นเห็ด ซ่ึงมีความปลอดภยัต่อผูเ้รียนเพราะเป็นพลาสติกแขง็ ไม่ใช่เหลก็และท าใหมี้เคร่ืองเล่นทดแทนเคร่ืองเล่นท่ี
เก่า ช ารุดและใชง้านไม่ได ้นกัเรียนสามารถเลือกเล่นไดต้ามความตอ้งการและลดการแยง่เคร่ืองเล่นของนกัเรียน แต่ก็ยงัไม่สามารถ
จดัหาเตียงนอนและฟกูไดเ้น่ืองจากงบประมาณมีจ ากดั 
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ตารางที่ 4.33 สรุปผลการด าเนินงานโครงการท่ี 3  โครงการยกระดบัการด าเนินงานดา้นอาคารสถานท่ี ส่ิงแวดลอ้มและความปลอดภยั(ต่อ) 

ขอ้สรุป ผลการด าเนินโครงการ 
3.การเปล่ียนแปลง
ท่ีเกิดข้ึน 

3) การปรับปรุงภูมิทศัน์ ท าให้หน้าอาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กและในอาคารมีมุมการเรียนรู้เพิ่มข้ึนดูสวยงาม  ห้องเรียนสะอาด 
เรียบร้อย หอ้งดูโล่งและกวา้ง น่าเรียนมากยิง่ข้ึน   
4) การอบรมเชิงปฏิบติัการการป้องกนัอคัคีภยั  ท าใหค้รูมีทกัษะการใชถ้งัดบัเพลิงอยา่งถูกวิธีและมีทกัษะในการอพยพนกัเรียนกรณี
เกิดเพลิงไหม ้แต่หลงัการใชถ้งัดบัเพลิงเกิดเป็นฝุ่ นละอองสีขาวเตม็พื้น ตอ้งใชเ้วลานานในการท าความสะอาด 
5) การก่อสร้างลานอเนกประสงค ์ไม่สามารถด าเนินการไดเ้น่ืองจากงบประมาณไดรั้บการสนบัสนุนจากองคก์ารบริหารส่วนต าบล
หนองแวง กองช่างไม่สามารถเขียนแบบและประมาณการราคาก่อสร้างไดท้นัในห้วงด าเนินโครงการ ท าให้ยงัไม่มีการด าเนินการ
ก่อสร้าง 

4. การเรียนรู้ท่ีได้
จากการน าโครงการ
สู่การปฏิบติั 

ในการจดัซ้ือครุภณัฑห์รือวสัดุต่างๆ ควรมีการสืบราคาจากร้านคา้/ห้างร้าน/บริษทั โดยให้มีการเสนอราคาแข่งขนักนัอย่างนอ้ย 2 
ร้าน เพื่อเปรียบเทียบราคาและจะไดมี้การเปรียบเทียบงบประมาณ และอาจไดร้าคาท่ีถูกลง ไม่ควรเลือกร้านแลว้ตกลงซ้ือขายกนั
ทนัทีเพราะจะท าใหเ้สียโอกาส 
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ตารางที่ 4.33 สรุปผลการด าเนินงานโครงการท่ี 3  โครงการยกระดบัการด าเนินงานดา้นอาคารสถานท่ี ส่ิงแวดลอ้มและความปลอดภยั(ต่อ) 

ขอ้สรุป ผลการด าเนินโครงการ 
5. ความรู้ใหม่ท่ีได้
จากการน าโครงการ
สู่การปฏิบติั 

ผูว้ิจยัและผูร่้วมวิจยัเกิดความรู้ใหม่เก่ียวกบักระบวนการพฒันางานอาคาร สถานท่ี  ส่ิงแวดลอ้มและความปลอดภยั ดงัน้ี 
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ตารางที่ 4.33 สรุปผลการด าเนินงานโครงการท่ี 3 โครงการยกระดบัการด าเนินงานดา้นอาคารสถานท่ี ส่ิงแวดลอ้มและความปลอดภยั(ต่อ) 

ขอ้สรุป ผลการด าเนินโครงการ 
6. การใชท้รัพยากร
ทางการบริหาร 

การแบ่งงานกนัท าในทีมและขอความร่วมมือจากทีมอ่ืนๆ รวมทั้งมีการประชาสัมพนัธ์ให้ผูป้กครองและชุมชนใกลก้บัศูนยพ์ฒันา
เดก็เลก็มาร่วมกิจกรรม ซ่ึงตั้งงบประมาณไวท้ั้งส้ิน  592,500 บาท  ใชไ้ปทั้งส้ิน  150,000 บาท 

7. ปัญหา หรือ
อุปสรรค 

การจดักิจกรรมในฤดูฝนท าให้เป็นอุปสรรค เน่ืองจากการจดัอบรมตอ้งใชพ้ื้นท่ีกลางแจง้ เม่ือฝนตกจึงมีการเล่ือนกิจกรรมหลายคร้ัง
และเดก็อายยุงันอ้ยการอพยพค่อนขา้งล าบากเน่ืองจากเดก็บางคนร้องไหไ้ม่ฟังท่ีครูแนะน า ในขณะท่ีบางคนเห็นเป็นเร่ืองสนุกสนาน 

8. จุดเด่นโครงการ ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กไดรั้บการพฒันาสภาพแวดลอ้มทั้งภายในและภายนอกอาคาร ส่งผลต่อพฒันาการและความสนใจในการเรียนรู้
ของผูเ้รียน  

9. จุดดอ้ยโครงการ กิจกรรมท่ีไดรั้บการสนบัสนุนงบประมาณและด าเนินการโดยองคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองแวงไม่สามารถควบคุมการด าเนินการ
ไดต้อ้งปล่อยใหเ้ป็นไปตามกระบวนการของทางราชการ 

10. ขอ้เสนอแนะ
โครงการ 

โครงการท่ีจ าเป็นตอ้งขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานอ่ืนและมีวงเงินงบประมาณจ านวนมาก ควรมีการวางแผน
ด าเนินการขั้นตอนต่างๆ ให้เร็วท่ีสุด เน่ืองจากบางคร้ังติดขดัหลายฝ่ายหลายงานเพราะระเบียบราชการค่อนขา้งยุ่งยากและหลาย
ขั้นตอน 
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ตารางที่ 4.34 สรุปผลการด าเนินงานโครงการท่ี 4 โครงการยกระดบัการด าเนินงานดา้นวิชาการและกิจกรรมตามหลกัสูตร 

ขอ้สรุป ผลการด าเนินโครงการ 
1. ผลการ
ด าเนินงาน 

บรรลุวตัถุประสงคท่ี์ก าหนดไว ้จ านวน 4 กิจกรรม ประกอบดว้ย การเรียนรู้ชุมชนของเรา  การตรวจสุขภาพผูเ้รียน  การผลิตส่ือ
พื้นบา้น และการประชุมเชิงปฏิบติัการการจดัท าหลกัสูตรทอ้งถ่ิน  และไม่บรรลุวตัถุประสงคจ์  านวน 1 กิจกรรม คือ การฝึกทกัษะ
นกัเรียนแนะน าตนเอง เน่ืองจากผูรั้บผดิชอบด าเนินกิจกรรมติดภารกิจด่วนไม่ไดด้ าเนินการ 

2. วิธีการและ
กิจกรรม 

โครงการตามท่ีไดว้างแผนไวใ้นแผนปฏิบติัการได้ ด าเนินการ 4 กิจกรรม ซ่ึงเป็นไปตามระยะเวลาท่ีก าหนด   แต่มีกิจกรรมการฝึก
ทกัษะนักเรียนแนะน าตนเองท่ีไม่มีการด าเนินการเน่ืองจากผูรั้บผิดชอบติดภารกิจท่ีต่างจงัหวดั ส่วนผูร่้วมทีมคนอ่ืนก็ติดภารกิจ
อาชีพทางการเกษตรท่ีตอ้งเร่งด าเนินการเน่ืองจากอยูใ่นหว้งฤดูการเพาะปลูก   

3. การเปล่ียนแปลง
ท่ีเกิดข้ึน 

หลงัน าโครงการสู่การปฏิบติั พบว่า  เด็กไดล้งมือท ากิจกรรม ก่อให้เกิดความอยากเรียนรู้มากยิ่งข้ึน กลา้ซักถามและแสดงความ
คิดเห็น รวมทั้งแสดงความกระตือรือร้นในการมีส่วนร่วมท ากิจกรรมมากข้ึน กิจกรรมการตรวจสุขภาพผูเ้รียน พบปัญหาเก่ียวกบั
เหงือกและฟัน ซ่ึงไดป้ระสานผูป้กครองเพื่อน าเด็กไปรักษา ท าให้ผูป้กครองมีความใส่ใจในการดูแลบุตรหลานดา้นสุขภาพ มีการ
สอบถามครูเก่ียวกบัพฤติกรรมของลูกหลานตนเอง ซ่ึงส่งผลให้ครูเกิดความกระตือรือร้นในการสังเกตพฤติกรรมผูเ้รียนเพื่อแจง้
ผูป้กครอง เกิดความเอาใจใส่นกัเรียนและมีปฏิสมัพนัธ์และมีการส่ือสารขอ้มูลระหวา่งครูและผูป้กครองมากยิง่ข้ึน  ดา้นกิจกรรมการ
ผลิตส่ือพื้นบา้น  เกิดความร่วมมือระหว่างผูป้กครอง  ครูและปราชญชุ์มชนในการมีส่วนร่วมในการจดัท าสือนิทานเล่มใหญ่จ านวน 
3 เล่ม คือสิงโตกบัลา  หมาป่ากบัแพะ และกระต่ายกบัเต่า  นอกจากน้ียงัก่อให้เกิดการต่อยอดจากเดิมเพียงจดัท าหนงัสือนิทาน แต่
เม่ือท าเสร็จยงัมีการน าไปเล่าใหน้กัเรียนฟังดว้ย ท าใหน้กัเรียนมีความสนใจและสามารถจดจ าเร่ืองท่ีฟังได ้มีความกลา้แสดงออกมาก
ข้ึนในการส่ือสารระหวา่งผูเ้ล่ากบันกัเรียน  ส่วนกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบติัการจดัท าหลกัสูตรทอ้งถ่ิน  ท าใหศู้นยพ์ฒันาเดก็เลก็ 
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ตารางที่ 4.34 สรุปผลการด าเนินงานโครงการท่ี 4 โครงการยกระดบัการด าเนินงานดา้นวิชาการและกิจกรรมตามหลกัสูตร 

ขอ้สรุป ผลการด าเนินโครงการ 
 มีหลกัสูตรทอ้งถ่ิน สาระบุญเดือนสาม(ประเพณีบุญขา้วจ่ี) ซ่ึงส่งผลใหค้รูมีการน าเสนอต่อกิจกรรมปราชญช่์วยสอน(โครงการท่ี 2) 

โดยการท าขา้วจ่ี นอกจากน้ียงัส่งผลต่อระดบัความพึงพอใจของผูบ้ริหารท่ีชมเชยการท างานของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กในการจดั
กิจกรรมการเรียนรู้ท่ีหลากหลายและผูป้กครองท่ีไดม้าเล่าให้ครูฟังว่าลูกหลานกลบัไปเล่าให้ฟังว่าเขาไดเ้รียนรู้และไดท้ าอะไร มี
ความรู้สึกดีอยา่งไร 

4. การเรียนรู้ท่ีได้
จากการน าโครงการ
สู่การปฏิบติั 

-การฝึกอบรมและซกัซอ้มการป้องกนัอคัคีภยั ควรมีการท าความเขา้ใจกบันกัเรียนในเบ้ืองตน้ก่อนเก่ียวกบัการอพยพ รวมทั้งควรมี
การซกัซอ้มแผนการอพยพและป้องกนัอคัคีภยัอยา่งนอ้ยภาคเรียนละ 1 คร้ัง เพื่อใหค้รูเกิดความช านาญและนกัเรียนมีทกัษะท่ีจ าเป็น 
-ในการจดัท าหนงัสือนิทานในคร้ังต่อไปการใชสี้เทียนจะท าใหเ้สร็จเร็วและง่ายในการระบายสี ผูสู้งวยัหรือเดก็สามารถท าไดดี้ ส่วน
สีน ้ าหรือสีโปสเตอร์ ตอ้งมีการผสมแม่สีเพื่อให้เกิดสีต่างๆ หากไม่ช านาญจะท าให้การผสมสีแต่ละคร้ังจะไดสี้ท่ีไม่เป็นสีเดียวกนั
และอีกอย่างหากไม่ถนดัการใชพู้่กนัจะท าให้เลอะ สีไม่สม ่าเสมอ และใชเ้วลานานในการรอให้สีแห้ง กว่าจะด าเนินการเสร็จก็ใช้
เวลาทั้งวนัและท าใหไ้ดจ้  านวนนอ้ยเล่ม หากเปล่ียนเป็นสีไม ้หรือสีเทียนจะท าใหท้ าไดเ้ร็วข้ึน 
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ตารางที่ 4.34 สรุปผลการด าเนินงานโครงการท่ี 4 โครงการยกระดบัการด าเนินงานดา้นวิชาการและกิจกรรมตามหลกัสูตร(ต่อ) 

ขอ้สรุป ผลการด าเนินโครงการ 
5. ความรู้ใหม่ท่ีได้
จากการน าโครงการ
สู่การปฏิบติั 

ผูว้ิจยัและผูร่้วมวิจยัเกิดความรู้ใหม่เก่ียวกบักระบวนการพฒันางานวิชาการและกิจกรรมตามหลกัสูตร  ดงัน้ี 
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ตารางที่ 4.34 สรุปผลการด าเนินงานโครงการท่ี 4 โครงการยกระดบัการด าเนินงานดา้นวิชาการและกิจกรรมตามหลกัสูตร(ต่อ) 

ขอ้สรุป ผลการด าเนินโครงการ 
6. การใชท้รัพยากร
ทางการบริหาร 

ไดรั้บความร่วมมือจากบุคลากรของศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เป็นอยา่งดี ในการอ านวยความสะดวกในการท างานต่างๆ ส่วนในทีมมีการ
แบ่งงานกนัท าแต่ละกิจกรรมและบางกิจกรรมมาท าร่วมกนั งบประมาณตั้งไวท้ั้งส้ิน  19,000 บาท  ใชไ้ปทั้งส้ิน  17,400 บาท 

7. ปัญหา หรือ
อุปสรรค 

-การวางแผนด าเนินกิจกรรม ก าหนดในช่วงทา้ยๆของระยะเวลาของขั้นตอน ท าใหก้ารด าเนินกิจกรรมบางกิจกรรมท าไม่ทนั เพราะ
ระยะเวลาจะกระชั้นชิดและบางทีชนกบังานประจ าของศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็และองคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองแวง 
-การวางตวัผูเ้ป็นผูน้ ากิจกรรม ไม่มีการวางตวัส ารอง เม่ือผูถู้กวางตวัไวไ้ม่สามารถด าเนินกิจกรรมไดท้ าใหไ้ม่มีใครท าแทนและการ
ประสานงานกนัในทีมยงัไม่เขม้แขง็เท่าท่ีควร 
-สถานท่ีด าเนินกิจกรรมคบัแคบทั้งในและนอกหอ้งเรียน การท ากิจกรรมบางอยา่งจึงท าไดไ้ม่คอยเตม็ท่ี 

8. จุดเด่นโครงการ ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กมีหลกัสูตรทอ้งถ่ินท่ีเกิดจากความคิดเห็นของหลายๆฝ่ายและเหมาะสมกบับริบทของทอ้งถ่ิน และนักเรียนได้
สมัผสักบัการปฏิบติัจริง 

9. จุดดอ้ยโครงการ ขาดการประสานงานท่ีดีในการด าเนินกิจกรรมท าใหมี้กิจกรรมท่ีไม่บรรลุวตัถุประสงค ์
10. ขอ้เสนอแนะ
โครงการ 

ในการจดัท าหลกัสูตรทอ้งถ่ินและมีการใชห้ลกัสูตรแลว้ ควรมีการประเมินหลกัสูตรดว้ยเพื่อให้มีการปรับปรุงให้เหมาะสมกบั
บริบทของศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ใหม้ากท่ีสุด 
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3) การสะทอ้นผลการด าเนินงาน   จากนั้นผูร่้วมวิจัยทุกคนได้ร่วมกันสะทอ้นผลการ
ด าเนินงานของขั้นตอนท่ี 4  โดยมีการแสดงความคิดเห็นของผูร่้วมวิจยัทุกคน  ซ่ึงสามารถสรุปได้
ดงัตาราง  
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ตารางที่ 4.35 ผลการสะทอ้นผลการด าเนินงานขั้นตอนการสงัเกต 

กิจกรรม สภาพท่ีคาดหวงั 
ผลการด าเนินงาน 

ขอ้เสนอแนะ 
 การเปล่ียนแปลง การเรียนรู้ ความรู้ใหม่ 

การสั ง เกต
และบนัทึก   

มีผลการบนัทึกการ
สงัเกตการด าเนิน
กิจกรรมของ
โครงการทั้ง  4 
โครงการ 

บรร ลุ ค ว ามค าดหวัง 
เพราะมีผลการบันทึก
การสัง เกตการด า เ นิน
กิจกรรมของโครงการทั้ง 
4 โครงการ 

การบนัทึกขอ้มูลควรให้บนัทึกตามภาษา
ถ่ินจะท าให้ได้ผลการสังเกตท่ีตรงตาม
ความเป็นจริง หากก าหนดให้บนัทึกเชิง
วิชาการจะท าใหเ้กิดความไม่แน่ใจในการ
ใชภ้าษาท าใหไ้ม่อยากบนัทึก  

เกิดประสบการณ์ในการสังเกต 
ท าให้ผูส้ังเกตรู้จักปรับเทคนิค
และวธีิการสงัเกตเพื่อใหส้ามารถ
เก็บขอ้มูลไดค้รบถว้นตามความ
ตอ้งการ 

ควรส่งเสริมให้ทีมแกน
น า เ รียบเรียงประเด็น
ส าคญัๆ ในการน าเสนอ  

การน าเสนอ
และการ
สรุปผล  

มีสรุปผลการด าเนิน
โครงการท่ีผูร่้วมวจิยั
ไดใ้หค้วามเห็นชอบ 

บรร ลุ ค ว ามค าดหวัง 
เพร าะ  มีส รุปผลการ
สั ง เ ก ต ก า ร ด า เ นิ น
กิจกรรมท่ีผูร่้วมวิจัยได้
ใหค้วามเห็นชอบ 

ในการน าเสนอผลการสังเกต ควรท า
เอกสารสรุปให้ทุกคนได้อ่านล่วงหน้า
ก่อนการประชุมเพ่ือให้มี เวลาในการ
ประมวลผลการด า เ นิน กิจกรรมทุก
รายละเอียด 

 กระบวนการพัฒนางานทั้ ง 4 
ด้าน ตามรายละเอียดผลสรุป
โครงการ 

ผู ้วิ จัยควรเส ริมสร้าง
ขวญัและก าลงัใจให้แก่
ทีมเพื่อกระตุ้นให้ทีม
เกิดแรงจูงใจในการลง
มือปฏิบติั 

การสะทอ้น
ผลการ
ด าเนินงาน 

มีการร่วมกนัท า
กิจกรรมถอดบทเรียน
จากการด าเนินงาน
ขั้นตอนการสงัเกต 

บรร ลุ ค ว ามค าดหวัง 
เพราะมีการร่วมกันท า
กิจกรรมถอดบทเรียน
จ า ก ก า ร ด า เ นิ น ง า น
ขั้นตอนการสงัเกต 

ในขั้นตอนน้ีควรปล่อยใหผู้ร่้วมวิจยัไดใ้ช้
เวลาให้เต็มท่ีในการแสดงความคิดเห็น 
ไม่ควรเร่งรีบด าเนินการเพราะจะท าใหไ้ด้
รายละเอียดบางอยา่งตกหล่นได ้

- ควรมีเอกสารสรุปการ
ด าเนินงานท่ีผ่านมาให้
แต่ละคนและใหเ้วลาใน
การตกผลึกความคิดสัก
ระยะหน่ึงแล้วค่อยนัด
ประชุม 
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 ขั้นตอนที ่5 การสะท้อนผล (reflecting)  เพือ่น าไปสู่การวางแผนในวงจรใหม่ 
 ขั้นตอนการการสะทอ้นผล (Reflecting) โดยมีการด าเนินการ 2 กิจกรรม คือ 1) การ
สรุปผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นการด าเนินโครงการ(โครงการของขั้นตอนท่ี 3) เพื่อน าเสนอผล
การวิเคราะห์ความคิดเห็นการด าเนินโครงการและกิจกรรมของแต่ละทีม   และ 2) สะทอ้นผลการ
ด าเนินโครงการหลงัการปฏิบติัแลว้เสร็จและสะทอ้นผลการด าเนินงานขั้นตอนท่ี 5 เพื่อสรุปผลการ
ด าเนินงานท่ีผา่นมาทั้งหมด ผลการเรียนรู้ท่ีเกิดข้ึน และขอ้เสนอแนะเพื่อการปรับปรุงแกไ้ขและเพื่อ
ร่วมกนัสะทอ้นผลการด าเนินการขั้นตอนการสะทอ้นผล  ซ่ึงทั้ง 2 กิจกรรมด าเนินการจดัประชุม ใน
วนัท่ี 15 ตุลาคม  2559  เวลา  19.00 น. ณ  ศาลาวดัสว่างแวงฮี บา้นหนองแวง  ซ่ึงผูว้ิจยัและผูร่้วม
วิจยัไดย้ดึถือหลกัการท่ีส าคญั คือ “หลกัการรับฟังขอ้คิดเห็นจากผูร่้วมวิจยัทุกคน วิเคราะห์ วิพากษ ์
และประเมินตนเอง ตลอดจนการเกิดกระบวนการเรียนรู้ร่วมกนัอย่างเป็นระบบ” และภายใต้
หลกัการ “1) เป็นธรรมชาติ สบายๆ อาจนัง่เกา้อ้ีหรือปูเส่ือนัง่ในท่าท่ีสบายท่ีสุด 2) เรียบง่าย แต่มี
แบบแผน (สัมพนัธ์กนั แต่มีช่องว่างใหก้นั) 3) เห็นหนา้กนัทุกคน (เห็นรอยยิม้ อุดมการณ์ และการ
พดูคุย) และ 4) เห็นขอ้มูลเหมือนกนัไปพร้อมๆ กนั (ตรวจสอบ/สอบถามและเพิ่มเติมได)้” โดยเนน้
ใหผู้ร่้วมวิจยัไดร่้วมกนัระดมสมอง พดูคุย เล่าเร่ือง วิเคราะห์ สงัเคราะห์  บนัทึกรายละเอียดขั้นตอน
การปฏิบติังาน ผลการปฏิบติังาน การเรียนรู้ และความรู้ใหม่ท่ีเกิดข้ึนทั้งท่ีส าเร็จหรือไม่ส าเร็จ เพื่อ
ใชเ้ป็นขอ้เสนอแนะในการปรับปรุงการปฏิบติังานให้บรรลุเป้าหมายในคร้ังต่อไป  ส าหรับการ
สะทอ้นผลจะอาศยัค าถาม คือ 1) ส่ิงท่ีคาดหวงัจากงานคร้ังน้ี คืออะไร 2) ส่ิงท่ีบรรลุความคาดหวงั
คืออะไร เพราะอะไร 3) ส่ิงท่ียงัไม่บรรลุความคาดหวงัคืออะไร เพราะอะไร 4) หากมีการด าเนินงาน
แบบน้ีอีก ควรจะปรับปรุงขอ้ใด อยา่งไร และ 5) จากการปฏิบติังานตั้งแต่ตน้ก่อให้เกิดการเรียนรู้
และความรู้ใหม่อะไรบา้ง  โดยผลการจดักิจกรรมในขั้นตอนน้ี มีดงัต่อไปน้ี 

 กิจกรรมท่ี 1 การสรุปผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นการด าเนินโครงการ(โครงการของ
ขั้นตอนท่ี 3)  ซ่ึงเม่ือวนัท่ี 10 ตุลาคม 2559 ผูว้ิจยัไดแ้จกแบบแสดงความคิดเห็นการด าเนินโครงการ
โดยให้ผูร่้วมวิจัยทุกคนได้ตอบแบบแสดงความคิดเห็นตามโครงการท่ีตนเองได้รับผิดชอบ
ด าเนินการและเกบ็น ากลบัไปวิเคราะห์ ซ่ึงสามารถสรุปผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นไดด้งัตาราง  
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ตารางที ่4.36 สรุปผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นการด าเนินโครงการทั้ง 4 โครงการ 

โครงการ กิจกรรม  ̅ S.D. ความหมาย 
ยกระดบัการ
ด าเนินงานดา้น
การบริหาร
จดัการ 

การศึกษาดูงาน 4.67 0.41 ดีมาก 
การเยีย่มบา้นนกัเรียน 4.19 0.50 ดีมาก 
การจดัท าป้ายความรู้ 4.49 0.52 ดีมาก 
การจดัท าคู่มือ ศพด. 4.71 0.47 ดีมาก 
การจดัท าแผนพฒันาการศึกษา 4.77 0.39 ดีมาก 
สรุปทั้งโครงการ 4.57 0.46 ดีมาก 

ยกระดบัการ
ด าเนินงานดา้น
บุคลากร 

การศึกษาดูงาน 4.37 0.48 ดีมาก 
ปราชญช่์วยสอน 4.62 0.49 ดีมาก 
การผลิตส่ือการสอน 4.40 0.51 ดีมาก 
การอบรมการใชก้ระดานอจัฉริยะ 4.37 0.51 ดีมาก 
สรุปทั้งโครงการ 4.44 0.50 ดีมาก 

 ยกระดบัการ
ด าเนินงานดา้น
อาคารสถานท่ี 
ส่ิงแวดลอ้ม
และความ
ปลอดภยั 

การก่อสร้างร้ัวไมไ้ผ ่ 4.51 0.41 ดีมาก 
การจดัซ้ือครุภณัฑ ์ 4.49 0.50 ดีมาก 
การปรับภูมิทศัน์ ศพด. 4.57 0.52 ดีมาก 
การอบรมป้องกนัภยั 4.56 0.47 ดีมาก 
ก่อสร้างลานอเนกประสงค ์ 0 0 ควรปรับปรุง

เร่งด่วน 
สรุปทั้งโครงการ 3.63 0.38 ดี 

ยกระดบัการ
ด าเนินงานดา้น
วิชาการและ
กิจกรรมตาม
หลกัสูตร 

การเรียนรู้ชุมชนของเรา 4.62 0.49 ดีมาก 
การผลิตส่ือพื้นบา้น 4.52 0.53 ดีมาก 
การจดัท าหลกัสูตรทอ้งถ่ิน 4.63 0.49 ดีมาก 
การฝึกความกลา้แสดงออก 0 0 ควรปรับปรุง

เร่งด่วน 
การตรวจสุขภาพนกัเรียน 4.67 0.49 ดีมาก 
สรุปทั้งโครงการ 3.69 0.40 ดี 
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 จากตารางท่ี 4.36 พบว่าโครงการยกระดบัการด าเนินงานดา้นการบริหารจดัการ  มีการ
ด าเนินงานทุกกิจกรรม  มีระดบัความพึงพอใจในการด าเนินกิจกรรมทุกิจกรรมอยู่ในระดบัดีมาก 
ประกอบดว้ย 5 กิจกรรม เรียงล าดบัจากมากไปนอ้ย ตามล าดบัดงัน้ี การจดัท าแผนพฒันาการศึกษา  
การจดัท าคู่มือศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็  การศึกษาดูงาน  การจดัท าป้ายความรู้และการเยี่ยมบา้นนกัเรียน  
โครงการยกระดบัการด าเนินงานดา้นบุคลากร  มีการด าเนินงานทุกกิจกรรม  มีระดบัการด าเนิน
กิจกรรมทุกกิจกรรมอยู่ในระดับดีมาก ประกอบด้วย 4 กิจกรรม เรียงล าดับจากมากไปน้อย 
ตามล าดบัดงัน้ี ปราชญช่์วยสอน อบรมการใชก้ระดานอจัฉริยะการศึกษาดูงานและการผลิตส่ือช่วย
สอน โครงการยกระดบัการด าเนินงานดา้นวิชาการและกิจกรรมตามหลกัสูตร  ปลอดภยั มีการ
ด าเนินงาน จ านวน 4 กิจกรรม  มีระดบัความพึงพอใจในการด าเนินทั้ง 4 กิจกรรมอยูใ่นระดบัดีมาก  
เรียงล าดบัจากมากไปนอ้ย ตามล าดบัดงัน้ี การปรับปรุงภูมิทศัน์  การอบรมการป้องกนัอคัคีภยั  การ
ก่อสร้างร้ัวไมไ้ผ่และการจดัซ้ือครุภณัฑ์  ส่วนกิจกรรมการก่อสร้างลานอนเกประสงค์ไม่มีการ
ประเมินเพราะไม่ได้มีการด าเนินการและโครงการยกระดับการด าเนินงานด้านอาคารสถานท่ี 
ส่ิงแวดลอ้มและความปลอดภยั  มีการด าเนินงาน จ านวน 4 กิจกรรม  มีระดบัความพึงพอใจในการ
ด าเนินทั้ง 4 กิจกรรมอยูใ่นระดบัดีมาก  เรียงล าดบัจากมากไปนอ้ย ตามล าดบัดงัน้ี การตรวจสุขภาพ
นกัเรียน  การจดัท าหลกัสูตรทอ้ถ่ิน การเรียนรู้ชุมชนของเราและการผลิตส่ือพื้นบา้น  ส่วนกิจกรรม
การฝึกทกัษะแนะน าตนเอง ไม่มีการประเมินเพราะไม่ไดมี้การด าเนินการ 

  กิจกรรมท่ี 2 สะทอ้นผลการด าเนินโครงการหลงัการปฏิบติัแลว้เสร็จ  เม่ือท าการประเมิน
ความคิดเห็นการด าเนินโครงการทั้ง 4 โครงการแลว้ น ามาวิเคราะห์ สรุปผลยืนยนัผลการด าเนิน
โครงการกิจกรรม ซ่ึงตอบค าถาม คือ 1) ส่ิงท่ีคาดหวงัจากงานคร้ังน้ี คืออะไร 2) ส่ิงท่ีบรรลุความ
คาดหวงัคืออะไร เพราะอะไร  3) ส่ิงท่ียงัไม่บรรลุความคาดหวงัคืออะไร เพราะอะไร และ  4) หากมี
การด าเนินงานแบบน้ีอีก ควรจะปรับปรุงขอ้ใด อยา่งไร ดงัตารางต่อไปน้ี 
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ตารางที่ 4.37 สรุปการสะทอ้นผลการปฏิบติังานโครงการยกระดบัการด าเนินงานดา้นการบริหารจดัการ 

กิจกรรม ส่ิงท่ีคาดหวงั 
ผลการปฏิบติั 

ผลการด าเนินงาน 
ขอ้เสนอแนะหากมีการ
ด าเนินงานแบบน้ีอีก  

บรรลุความ
คาดหวงั 

ไม่บรรลุความ
คาดหวงั 

การศึกษาดูงานศูนย์
พฒันาเดก็เทศบาลต าบล
หนองเสาเลา้และศูนย์
พฒันาเดก็เลก็เทศบาล
ต าบลโนนหนั อ าเภอชุม
แพ  จงัหวดัขอนแก่น 

ใหผู้ร่้วมวิจยัเกิดองค์
ความรู้และแนวคิดในการ
พฒันางานเพื่อการยกระดบั
ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ต าบล
หนองแวง 

  ผูร่้วมวิจยัมีความอยากในการ
พฒันาศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ มีการ
จบักลุ่มคุยกนัในการวางแผน
พฒันางานของตนหรือวางแผน
เสนอต่อผูบ้ริหารของ อบต.  

การเลือกสถานท่ีในการดูงาน
ไม่ควรไกลมากนกัเพราะจะท า
ใหเ้สียเวลาเดินทาง และมีเวลา
ในการเกบ็ขอ้มูลท่ีตอ้งการได้
นอ้ย 

-การเยีย่มบา้นนกัเรียน พฒันาความสมัพนัธ์อนัดี
ระหวา่งศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็
กบัผูป้กครอง ชุมชนและมี
ขอ้มูลในการพฒันาผูเ้รียน 

  ผูป้กครองเกิดความพึงพอใจและ
มีรอยยิม้ตอนรับ พร้อมใหข้อ้มูล
ท่ีเก่ียวกบัผูเ้รียนตามท่ีตอ้งการ 

ควรมีการก าหนดวนัท่ีในการ
เยีย่มบา้นท่ีแน่นอนพร้อมท า
หนงัสือแจง้ผูป้กครองล่วงหนา้
เพื่อใหไ้ม่คลาดกนัเวลาออก
เยีย่ม 
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ตารางที่ 4.37 สรุปการสะทอ้นผลการปฏิบติังานโครงการยกระดบัการด าเนินงานดา้นการบริหารจดัการ(ต่อ) 

กิจกรรม ส่ิงท่ีคาดหวงั 
ผลการปฏิบติั 

ผลการด าเนินงาน 
ขอ้เสนอแนะหากมีการด าเนินงาน

แบบน้ีอีก  
บรรลุความ
คาดหวงั 

ไม่บรรลุความ
คาดหวงั 

-การจดัท าป้ายความรู้ เป็นแหล่งขอ้มูลข่าวสารใน
การดูแลและป้องกนัโรคภยั
ใหแ้ก่ผูเ้รียน 

  ผูป้กครองและครูให้ความสนใจ
และศึกษาข้อมูลพร้อมมีการ
เสนอใหท้ าเร่ืองอ่ืนๆ เพิ่มดว้ย 

ควรเพิ่มขอ้มูลข่าวสารอ่ืนๆท่ีจ าเป็น
และปรับเป ล่ียนให้ทันสมัยอยู่
ตลอดเวลา หากสามารถจัดท าไว้
บริเวณรับส่งนักเรียนจะดีเพราะ
ผูป้กครองสงัเกตเห็น 

-การประชุมเชิง
ปฏิบติัการจดัท าคู่มือ
ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ 

ไดคู่้มือศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก
เพื่ อ เ ป็นข้อ มูล ข่ าวสาร
ใ ห้ แ ก่ ผู ้ ป ก ค ร อ ง 
คณะกรรมก า รบ ริห า ร
ศูนยฯ์ และผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 

  มีร่างคู่มือศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็มอบ
ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพื่อ
ปรับปรุงและใช้ในงานบริหาร
ต่อไป 

ควรให้ผู ้มี ส่ วนได้ เ สี ยกับ ศูนย์
พฒันาเด็กเล็ก ร่วมพิจารณาจดัท า
ดว้ยจะท าให้ไดข้อ้มูลท่ีสนองตาม
ความตอ้งการของทุกฝ่ายมากท่ีสุด 

-การประชุมเชิง
ปฏิบติัการจดัท า
แผนพฒันาคุณภาพ
การศึกษา 

ได้แ ผนพัฒน า คุณภ าพ
การศึกษาศูนย์พัฒนาเด็ก
เลก็ 

  มี ร่ า ง แ ผ น พั ฒ น า คุ ณ ภ า พ
การศึกษาศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็มอบ
ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพื่อ
ปรับปรุงใชใ้นงานบริหารต่อไป 

ควรให้ผู ้มี ส่ วนได้ เ สี ยกับ ศูนย์
พฒันาเด็กเล็ก ร่วมพิจารณาจดัท า
ดว้ยจะท าให้ไดข้อ้มูลท่ีสนองตาม
ความตอ้งการของทุกฝ่ายมากท่ีสุด 
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ตารางที่ 4.38 สรุปการสะทอ้นผลการปฏิบติังานโครงการยกระดบัการด าเนินงานดา้นบุคลากร 

กิจกรรม ส่ิงท่ีคาดหวงั 
ผลการปฏิบติั 

ผลการด าเนินงาน 
ขอ้เสนอแนะหากมีการ
ด าเนินงานแบบน้ีอีก  

บรรลุความ
คาดหวงั 

ไม่บรรลุ 
ความคาดหวงั 

การศึกษาดูงานศูนยพ์ฒันา
เดก็เทศบาลต าบลหนอง
เสาเลา้และศูนยพ์ฒันาเดก็
เลก็เทศบาลต าบลโนนหนั 
อ าเภอชุมแพ  จงัหวดั
ขอนแก่น 

ใหผู้ร่้วมวิจยัเกิดองค์
ความรู้และแนวคิดในการ
พฒันางานเพื่อการยกระดบั
ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ต าบล
หนองแวง 

  ผูร่้วมวิจยัมีความอยากในการ
พฒันาศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ มีการ
จบักลุ่มคุยกนัในการวางแผน
พฒันางานของตนหรือวางแผน
เสนอต่อผูบ้ริหารของ  อบต. 
  

การเลือกสถานท่ีในการดูงาน
ไม่ควรไกลมากนกัเพราะจะท า
ใหเ้สียเวลาเดินทาง และมีเวลา
ในการเกบ็ขอ้มูลท่ีตอ้งการได้
นอ้ย 

-ปราชญช่์วยสอน มีบุคลากรช่วยสอน 
ทดแทนบุคลากรท่ีไม่
เพียงพอของศนูยพ์ฒันาเดก็
เลก็ 

  มีบุคลากรช่วยสอนทุกวนัศุกร์ 
ท าใหเ้กิดความร่วมมือในการ
พฒันาการศึกษา 

ควรมีการประชุมร่วมกบัศูนย์
พฒันาเดก็เลก็ในการก าหนด
ตารางช่วยสอนท่ีเป็นไปตาม
แผนการสอนของครูใหม้าก
ท่ีสุด 
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ตารางที่ 4.38 สรุปการสะทอ้นผลการปฏิบติังานโครงการยกระดบัการด าเนินงานดา้นบุคลากร(ต่อ) 

กิจกรรม ส่ิงท่ีคาดหวงั 
ผลการปฏิบติั 

ผลการด าเนินงาน 
ขอ้เสนอแนะหากมีการ
ด าเนินงานแบบน้ีอีก  

บรรลุความ
คาดหวงั 

ไม่บรรลุ 
ความคาดหวงั 

-การผลิตส่ือช่วยสอน 
 

ครูมีการผลิตส่ือประกอบ 
การเรียนการสอน 

  ครูมีส่วนร่วมในการผลิตส่ือการ
เรียนการสอนไวใ้ชท่ี้ศูนยพ์ฒันา
เดก็เลก็ 

ควรจัดอบรมให้ครูใช้วิธีการ
หรือเทคโนโลยีในการผลิตส่ือ
และจดัท าเป็นคู่มือการผลิตส่ือ
ไวเ้ผยแพร่ดว้ย 

-การอบรมเชิงปฏิบติัการ
การใชก้ระดานอจัฉริยะ 

ครูมีทกัษะการใช้
เทคโนโลยใีนการจดั
ประสบการณ์การเรียนรู้ 

  มีการอบรมและฝึกทกัษะการใช้
กระดานอัจฉ ริยะ ซ่ึงต้องใช้
ค อมพิ ว เ ต อ ร์  เ ค ร่ื อ ง เ สี ย ง 
ประกอบด้วย  ท าให้ มีทักษะ
หลายอย่างและมีการใช้ในการ
จัดประสบการณ์การ เ รียน รู้
สม ่าเสมอ 

ควรให้คณะกรรมการบริหาร
ศูนย์ฯ หรือปราชญ์ของศูนย์
พฒันาเด็กเล็กเขา้มาร่วมอบรม
ดว้ยจะท าใหเ้วลาการจดัปราชญ์
ช่วยสอนคร้ังต่อไปสามารถท่ี
จ ะ ส อ น โ ด ย ใ ช้ เ ค ร่ื อ ง
คอมพิ ว เตอ ร์ห รือกระดาน
อจัฉริยะได ้
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ตารางที่ 4.39 สรุปการสะทอ้นผลการปฏิบติังานโครงการยกระดบัการด าเนินงานดา้นอาคารสถานท่ี ส่ิงแวดลอ้มและความปลอดภยั  

กิจกรรม ส่ิงท่ีคาดหวงั 
ผลการปฏิบติั 

ผลการด าเนินงาน 
ขอ้เสนอแนะหากมีการด าเนินงาน

แบบน้ีอีก  
บรรลุความ
คาดหวงั 

ไม่บรรลุความ
คาดหวงั 

-การก่อสร้างลาน
อเนกประสงค ์

มีลานอเนกประสงคส์ าหรับ
ใหศู้นยพ์ฒันาเดก็เลก็ใชใ้น
การท ากิจกรรมต่างๆ 

  เป็นโครงการท่ี อบต.สนบัสนุน
งบประมาณ ยากแก่การควบคุม
ใหด้ าเนินการตามท่ีทีมตอ้งการ 
เพราะระเบียบราชการมีหลาย
ขั้นตอน 

ควรมีการประสานงานกบัฝ่ายท่ี
รับผดิชอบแต่เน่ินๆ หรือประสานยงั
ผูบ้ริหาร อบต.โดยตรงเพื่อช่วยเร่งรัด
การด าเนินงานของฝ่ายท่ีรับผดิชอบ 

-การก่อสร้างร้ัวไม้
ไผ ่

มีร้ัวดา้นหนา้อาคารและ
ดา้นขา้งอาคารฝ่ังตะวนัตก
รวมยาว 144 เมตร สูง 1 เมตร 

  ร้ัวดา้นหนา้อาคารและดา้นขา้ง
อาคารฝ่ังตะวนัตกรวมขนาดยาว 
144 เมตร สูง 1.00 เมตร 

ควรใหทุ้กทีมเขา้มามีส่วนร่วม รวมทั้ง
ผูป้กครอง ชุมชนเขา้มามีส่วนร่วมจะ
ท าใหย้น่ระยะเวลาด าเนินการได ้

-การจดัซ้ือครุภณัฑ ์ มีเคร่ืองเล่นสนาม 5 ชุดและ
เตียงเด็ก ขนาด 60 cmx 120 
cmx60 cm. ส าหรับใชเ้ป็นท่ี
พกัเดก็ป่วยในหอ้งพยาบาล 

  สามารถจัดหาเคร่ืองเล่นสนาม
ได้จ  านวน 5 ชุด แต่ไม่สามารถ
จัดหา เ ตี ย ง เด็ ก ได้ เ น่ื อ งจ าก
งบประมาณไม่เพียงพอและเตียง
ขนาดท่ีตอ้งการนั้นหาไม่ได ้

ควรมีการสืบราคาและขนาดสินคา้
ตวัอยา่งก่อนการประชุมสรุปรายการ
ท่ีต้องการเพื่อให้ครบตามต้องการ
และงบประมาณเพียงพอ 
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ตารางที่ 4.39 สรุปการสะทอ้นผลการปฏิบติังานโครงการยกระดบัการด าเนินงานดา้นอาคารสถานท่ี ส่ิงแวดลอ้มและความปลอดภยั(ต่อ) 

กิจกรรม ส่ิงท่ีคาดหวงั 
ผลการปฏิบติั 

ผลการด าเนินงาน 
ขอ้เสนอแนะหากมีการ
ด าเนินงานแบบน้ีอีก  

บรรลุความ
คาดหวงั 

ไม่บรรลุความ
คาดหวงั 

-การปรับปรุงภูมิทศัน์ มีสวนหย่อมและประดับ
กระถางไม้ประดับ   ท า
ความสะอาดห้องเรียนและ
ตบแต่งหอ้งเรียนใหม่ 

  มีการจัดสวนหย่อมในและนอก
อาคาร ประดบักระถางไมป้ระดบั 
ท าความสะอาดหอ้งเรียน 

ควรเน้นต้นไม้ท่ีเหมาะสมกับ
บริเวณท่ีจดั เช่นตน้ไมป้ลูกใน
ร่ม ตน้ไม้บริเวณแดดจัด หรือ
แดดร าไร 

-ก า ร อ บ ร ม เ ชิ ง
ปฏิบัติการการป้องกัน
อคัคีภยั 

มีการการซักซ้อมแผนการ
ป้องกนัอคัคีภยั 

  มีการจัดอบรมและซักซ้อมการ
ดับเพลิงและอพยพผู ้เ รียนกรณี
เพลิงไหมใ้ห้แก่ครูและเจ้าหน้าท่ี
กองการศึกษา 

ควรซกัซอ้มแผนอ่ืนๆ   เช่น น ้ า
ท่วม  พายหุรือแผน่ดินไหว ฯ 
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ตารางที่ 4.40 สรุปการสะทอ้นผลการปฏิบติังานโครงการยกระดบัการด าเนินงานดา้นวิชาการและหลกัสูตร 

กิจกรรม ส่ิงท่ีคาดหวงั 
ผลการปฏิบติั 

ผลการด าเนินงาน 
ขอ้เสนอแนะหากมีการด าเนินงาน

แบบน้ีอีก  
บรรลุความ
คาดหวงั 

ไม่บรรลุความ
คาดหวงั 

-การเรียนรู้วิถีชุมชน นกัเรียนไดเ้รียนรู้เร่ืองราว
ในทอ้งถ่ินของตนเอง 

  จดักิจกรรมพานกัเรียนไปเรียนรู้
วิถีชุมชนดา้นสวนสมุนไพร 

ควรใหเ้ร่ืองท่ีไปศึกษาเป็นเร่ืองราว
ท่ีสอดคลอ้งกบัแผนการจดั
ประสบการณ์การเรียนรู้ในอาทิตย์
นั้นๆเพื่อใหเ้กิดการเรียนรู้อยา่ง
ต่อเน่ือง 

-การผลิตส่ือพื้นบา้น มีการท าส่ือการเรียนการ
สอนท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้
ของผูเ้รียน 

  มีการจดัท าหนงัสือนิทาน
ประกอบการเรียนรู้ของผูเ้รียน 
จ านวน 5 เล่ม 

ควรจดัท าใหมี้หลายๆ เร่ืองละ
หลายๆ เล่ม แผน่พลาสติกใส ไม่
ควรใหแ้บบหนาเกินท่ีก าหนดจะ
ท าใหชี้ลล าบากและแขง็เกินไป 

-การฝึกทักษะแนะน า
ตนเอง 

จดักิจกรรมหน้าเสาธงโดย
ให้ เ ด็ ก อ อ กม า แน ะน า
ตนเองวันละ 1-2 คนโดย
ไม่ซ ้ากนั 

  ไม่มีการด า เนินการเน่ืองจาก
ผูรั้บผิดชอบกิจกรรมติดภารกิจ
ส่วนตวั 

ควรมีการวางตวัแทนด าเนินการไว้
เผื่อเหตุท่ีผูรั้บผิดชอบไม่สามารถ
ด าเนินการไดด้ว้ยตนเอง 
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ตารางที่ 4.40 สรุปการสะทอ้นผลการปฏิบติังานโครงการยกระดบัการด าเนินงานดา้นวิชาการและหลกัสูตร(ต่อ) 

กิจกรรม ส่ิงท่ีคาดหวงั 
ผลการปฏิบติั 

ผลการด าเนินงาน 
ขอ้เสนอแนะหากมีการ
ด าเนินงานแบบน้ีอีก  

บรรลุความ
คาดหวงั 

ไม่บรรลุความ
คาดหวงั 

-การประชุมเชิง
ปฏิบติัการจดัท า
หลกัสูตรทอ้งถ่ิน 

มีหลัก สูตรสถานศึกษา
สาระท้องถ่ินต าบลหนอง
แวง เพื่อให้ครูใชใ้นการจดั
ประสบการณ์การเรียนรู้ 

  มีร่างหลักสูตรสถานศึกษา สาระ
ทอ้งถ่ินต าบลหนองแวง มอบให้กบั
ศูนย์พฒันาเด็กเล็กใช้ปรับปรุงใน
การจัดประสบการณ์การเ รียนรู้
ใหก้บัผูเ้รียน 

ควรเ ชิญทางคณะกรรมการ
บริหารศูนยฯ์ และตวัแทนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก ร่วมพิจารณา
จดัท าด้วยจะท าให้เป็นไปตาม
ความต้องการของศูนย์ฯ มาก
ท่ีสุด 

-ก า ร ต ร ว จ สุ ข ภ า พ
ผูเ้รียน 

มีการประสานเจา้หนา้ท่ีทนั
ตกรรมมาตรวจสุขภาพปาก
และฟันนกัเรียน และส่งต่อ
รักษากรณีจ าเป็น 

  ประสานโรงพยาบาล ส่ง เส ริม
สุขภาพต าบลหนองแวงเขา้มาตรวจ
สุขภาพผูเ้รียนและส่งต่อรักษาหาก
จ านวน 4 ราย 

ควรมีการตรวจสุขภาพอยา่งอ่ืน
เพิ่มเติม อาทิ พฒันาการเด็ก หู 
ตา จมูก  
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จากการร่วมวิเคราะห์สรุปผลการเปล่ียนแปลงในการปฏิบติักิจกรรมและผลการ
ด าเนินงานว่าบรรลุเป้าหมายหรือไม่เม่ือเทียบกบัความคาดหวงั ซ่ึงมี 15 กิจกรรมท่ีบรรลุความ
คาดหวงั ไดแ้ก่  1) การศึกษาดูงานศูนยพ์ฒันาเดก็เทศบาลต าบลหนองเสาเลา้และศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็
เทศบาลต าบลโนนหัน อ าเภอชุมแพ  จงัหวดัขอนแก่น 2) การเยี่ยมบา้นนักเรียน 3) การจดัท าป้าย
ความรู้ 4) การประชุมเชิงปฏิบติัการจดัท าคู่มือศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ 5) การประชุมเชิงปฏิบติัการจดัท า
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 6) ปราชญ์ช่วยสอน 7) การผลิตส่ือพื้นบ้าน 8) การอบรมเชิง
ปฏิบติัการการใช้กระดานอจัฉริยะ  9) การก่อสร้างร้ัวไมไ้ผ่  10) การปรับปรุงภูมิทศัน์ 11) การ
อบรมเชิงปฏิบติัการการป้องกนัอคัคีภยั  12)การเรียนรู้วิถีชุมชน 13) การผลิตส่ือพื้นบา้น 14) การ
ประชุมเชิงปฏิบติัการจดัท าหลกัสูตรทอ้งถ่ิน  และ15) การตรวจสุขภาพผูเ้รียน  และมี 3 กิจกรรมท่ี
ยงัไม่บรรลุความคาดหวงั ไดแ้ก่ 1) การก่อสร้างลานอเนกประสงค ์2)การจดัซ้ือครุภณัฑ ์และ3) การ
ฝึกทกัษะนกัเรียนแนะน าตนเอง 

ส าหรับผลจากการปฏิบติังานตั้งแต่ตน้ก่อให้เกิดการเรียนรู้และความรู้ใหม่อะไรบา้งนั้น
สามารถสรุปไดด้งัต่อไปน้ี 
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ตารางที่ 4.41 สรุปการเรียนรู้และความรู้ใหม่จากการปฏิบติังานโครงการยกระดบัการด าเนินงานดา้นการบริหารจดัการ 

ท่ี การเรียนรู้ ความรู้ใหม่ 
1 การ ศึกษา ดูง านไ ม่ควร

เ ลื อกสถ าน ท่ี ท่ี อ ยู่ ไ ก ล
มากๆ เพราะท าให้เสียเวลา
เดินทางมาก  มีเวลาเก็บ
เ ก่ี ย ว ข้ อ มู ล แ ล ะ
ประสบการณ์ต่างๆไดน้อ้ย   
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ตารางที่ 4.42 สรุปการเรียนรู้และความรู้ใหม่จากการปฏิบติังานโครงการยกระดบัการด าเนินงานดา้นบุคลากร 

ท่ี การเรียนรู้ ความรู้ใหม่ 
2 การผลิตส่ือพื้นบา้น ในขั้นตอน

ท่ีอันตรายควรมีการเชิญผู ้ท่ี มี
ความเช่ียวชาญมาช่วยท า ไม่ควร
ปล่อยให้ผูป้กครองท ากนัเองจะ
ท าใหเ้กิดอนัตรายได ้เช่นการขดั
กะลาให้เกล้ียงเกลา (โดยใช้
เคร่ืองเจีย) และการเจาะรู 
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ตารางที่ 4.43 สรุปการเรียนรู้และความรู้ใหม่จากการปฏิบติังานโครงการยกระดบัการด าเนินงานดา้นอาคารสถานท่ี ส่ิงแวดลอ้มและความปลอดภยั 

ท่ี การเรียนรู้ ความรู้ใหม่ 
3 ในการจัดซ้ือครุภัณฑ์หรือ

วสัดุต่างๆ ควรมีการสืบราคา
จากร้านคา้/ห้างร้าน/บริษัท 
โดย ให้ มี ก า ร เสนอราค า
แข่งขนักันอย่างน้อย 2 ร้าน 
เพื่อเปรียบเทียบราคาและจะ
ไ ด้ มี ก า ร เ ป รี ย บ เ ที ย บ
งบประมาณ และอาจไดร้าคา
ท่ีถูกลง ไม่ควรเลือกร้านแลว้
ตกลงซ้ือขายกันทนัทีเพราะ
จะท าใหเ้สียโอกาส 
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ตารางที่ 4.44 สรุปการเรียนรู้และความรู้ใหม่จากการปฏิบติังานโครงการยกระดบัการด าเนินงานดา้นวิชาการและกิจกรรมตามหลกัสูตร 

ท่ี การเรียนรู้ ความรู้ใหม่ 
1 -การฝึกอบรมและซักซ้อมการป้องกันอัคคีภัย 

ควรมีการท าความเขา้ใจกบันักเรียนในเบ้ืองตน้
ก่อนเก่ียวกบัการอพยพ รวมทั้งควรมีการซกัซอ้ม
แผนการอพยพและป้องกนัอคัคีภยัอยา่งนอ้ยภาค
เรียนละ 1 คร้ัง เพื่อให้ครูเกิดความช านาญและ
นกัเรียนมีทกัษะท่ีจ าเป็น 
-ในการจดัท าหนงัสือนิทานในคร้ังต่อไปการใชสี้
เทียนจะท าให้เสร็จเร็วและง่ายในการระบายสี ผู ้
สูงวยัหรือเด็กสามารถท าได้ดี ส่วนสีน ้ าหรือสี
โปสเตอร์ ตอ้งมีการผสมแม่สีเพื่อให้เกิดสีต่างๆ 
หากไม่ช านาญจะท าใหก้ารผสมสีแต่ละคร้ังจะได้
สีท่ีไม่เป็นสีเดียวกนัและหากไม่ถนดัการใชพู้่กนั
จะท าให้เลอะ สีไม่สม ่าเสมอ และใชเ้วลานานใน
การรอให้สีแห้ง กว่าจะด าเนินการเสร็จก็ใชเ้วลา
ทั้ ง ว ันและท า ให้ ได้จ  านวนน้อย เ ล่ม  หาก
เปล่ียนเป็นสีไมห้รือสีเทียนน่าจะท าไดเ้ร็วข้ึน 
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ตารางที่ 4.45 การสะทอ้นผลการด าเนินงานขั้นตอนท่ี 5 การสะทอ้นผล 

กิจกรรม 
ผลการด าเนินงาน 

ขอ้เสนอแนะ 
 การเปล่ียนแปลง การเรียนรู้ ความรู้ใหม่ 

การสรุปผล
การวิเคราะห์
ความคิดเห็น
การด าเนิน
โครงการ 

บ ร ร ลุ ค ว า ม ค า ด ห วั ง 
เ พ ร า ะ มี ก า ร น า เ ส น อ
สรุปผลการวิเคราะห์ความ
คิ ด เ ห็ น ก า ร ด า เ นิ น
โครงการ(โครงการของ
ขั้นตอนท่ี 3)  ต่อท่ีประชุม 

ขอ้มูลผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นการ
ด าเนินโครงการเป็นส่ิงส าคญัท่ีจะช่วย
ยืนยนัว่า โครงการมีผลการด าเนินงาน
เป็นอย่างไร จึงควรให้ผูรั้บผิดชอบแต่
ละโครงการท าการตอบแบบสอบแสดง
ความคิดเห็นทุกคน 

ผูร่้วมวิจยัทุกคนมีความรู้ใน
การสรุปผลการด าเนินงาน
ร่วมกนัและมีความเขา้ใจใน
ผลการด าเนินงานทั้ง 4 
โครงการ 

เน่ืองจากส้ินสุดวงจรท่ี 1 ควรมีสรุป
รายละเอียดการด าเนินงานขั้นตอน
ต่างๆ ใหผู้ร่้วมวิจยัไดอ่้านดว้ย 

การสะทอ้น
ผลการ
ด าเนินงาน 

บ ร ร ลุ ค ว า ม ค า ด ห วั ง 
เพราะ มีการ ร่วมกันท า
กิจกรรมถอดบทเรียนจาก
การด า เ นินงานขั้ นตอน
การสะทอ้นผล 
 

ข้อมู ลก า รสะท้อนผลกา รด า เ นิ น
โ ค ร ง ก า ร มี ค ว า ม ส า คัญ ต่ อ ก า ร
ด า เ นินงานในวงจร ต่อไป  จึ งควร
ด าเนินการด้วยความละเอียดรอบคอบ
และใส่ใจทุกรายละเอียดและให้ทุกคน
ไดแ้สดงความคิดเห็นใหม้ากท่ีสุด 

ผูร่้วมวิจยัทุกคนมีความรู้ 
ทกัษะในการน าเสนอความ
คิดเห็น สรุปประเดน็การ
ด าเนินงานต่างๆ ไดอ้ยา่ง
คล่องแคล่วและรวดเร็วข้ึน 

หลังจากสะท้อนผลการด าเนินงาน
เสร็จควรมีการชมเชยส าหรับการ
ด าเนินการท่ีผ่านมาและให้ควรมีการ
ให้ก าลงัใจส าหรับกิจกรรมหรือการ
ด า เ นิ น ง าน ท่ี ย ัง ไ ม่บร ร ลุ ค ว าม
คาดหวงัและกระตุน้ใหเ้กิดแรงฮึดใน
การกระท าต่อไปดว้ย 
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 วงจรที ่2  
 ขั้นตอนที ่6 การวางแผน ใหม่ (Re-planning)  
 ในขั้นตอนน้ีผูว้ิจยัยงัเนน้บทบาทการเป็นผูมี้ส่วนร่วม การเป็นผูส่้งเสริมสนบัสนุนและ
อ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูร่้วมวิจยัเช่นเดิม โดยมีการนดัหมายประชุมกนัในวนัท่ี  16 ตุลาคม 2559   
ณ  วดัสวา่งแวงฮี บา้หนองแวง  เวลา  19.00 น.  มีการด าเนินกิจกรรมต่อเน่ืองกนัภายในวนัเดียว คือ 
1) การก าหนดแนวทางแกไ้ขปัญหา โดยมีการศึกษาวิเคราะห์สภาพปัจจุบนัของการพฒันางานศูนย์
พฒันาเด็กเล็กต าบลหนองแวงเพื่อระบุปัญหา สาเหตุของปัญหา ทางเลือกเพื่อการแก้ปัญหา 
ประเมินและเลือกทางเลือกเพื่อการปฏิบติักนัใหม่  2) การจดัท าแผนปฏิบติัการใหม่ เพื่อใชเ้ป็น
แนวทางในการด าเนินกิจกรรมเพื่อแกไ้ขปัญหา และ 3) การสะทอ้นผลการด าเนิน งานของขั้นตอน
ท่ี 6  เพื่อร่วมกนัถอดบทเรียนท่ีไดจ้ากการด าเนินกิจกรรม ส าหรับรายละเอียดมีดงัต่อไปน้ี 

  1) การก าหนดแนวทางแกไ้ขปัญหา โดยมีการน าขอ้มูลสารสนเทศท่ีไดจ้ากการ
สะทอ้นผลในขั้นตอนท่ี 5 มาร่วมพิจารณาซ่ึงสรุปเป็นภาพรวม ไดด้งัตาราง 

ตารางที่ 4.46 ผลสรุปในภาพรวมของการน าแผนลงสู่การปฏิบติั(Acting) ในวงจรท่ี 1 

โครงการท่ี ช่ือโครงการ ผลการปฏิบติั กิจกรรมท่ีไม่ส าเร็จ 
1 ยกระดับการด าเนินงาน

ดา้นการบริหารจดัการ 
บรรลุความคาดหวงัทั้ง 
5 กิจกรรม 

ทุกกิจกรรมส าเร็จและยงัมี
การด าเนินกิจกรรมต่อไป 

2 ยกระดับการด าเนินงาน
ดา้นบุคลากร 

บรรลุความคาดหวงัทั้ง 
4 กิจกรรม 

ทุกกิจกรรมส าเร็จและยงัมี
การด าเนินกิจกรรมต่อไป 

3 ยกระดบัการด าเนินงาน
ดา้นอาคารสถานท่ี 
ส่ิงแวดลอ้มและความ
ปลอดภยั 

บรรลุความคาดหวงั 3 
กิ จ ก ร รม  ไ ม่ บร ร ลุ
ค ว า ม ค า ด ห วั ง  2 
กิจกรรม 

กิจกรรมท่ี 1 การก่อสร้าง
ลานอเนกประสงค ์
กิจกรรมท่ี 3 การจดัซ้ือ
ครุภณัฑ ์

4 ยกระดับการด าเนินงาน
ดา้นวิชาการและหลกัสูตร 

บรรลุความคาดหวงั 4 
กิ จ ก ร รม  ไ ม่ บร ร ลุ
ค ว า ม ค า ด ห วั ง  1   
กิจกรรม 

กิจกรรมท่ี 3 การฝึกทกัษะ
แนะน าตนเอง 
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 จากตารางท่ี 4.46 พบว่าการน าแผนลงสู่การปฏิบติั(Acting)ของวงจรท่ี 1 บรรลุความ
คาดหวงัจ านวน 2 โครงการ และไม่บรรลุความคาดหวงั จ านวน 2 โครงการ ไดแ้ก่โครงการท่ี 3 
กิจกรรมท่ี 1 การก่อสร้างลานอเนกประสงค ์และกิจกรรมท่ี 3 การจดัซ้ือครุภณัฑ ์ และโครงการท่ี 4  
กิจกรรมท่ี 3 การฝึกทกัษะแนะน าตนเอง  ซ่ึงผูร่้วมวิจยัต่างพากนัพดูคุยกนัว่า กิจกรรมท่ีด าเนินการ
ส าเร็จแลว้ กิจกรรมใดท่ีควรมีการด าเนินการต่อเน่ืองก็ส่งมอบให้เป็นหน้าท่ีของผูบ้ริหารศูนย์
พฒันาเด็กเล็กและครูผูดู้แลเด็ก ไดท้  าการปรับปรุงและน าไปใชใ้นกระบวนการจดัการเรียนการ
สอนต่อไป โดยยงัมีทีมวิจยัเป็นผูมี้ส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรมดว้ย ส่วนกิจกรรมท่ียงัไม่ส าเร็จ
ทั้ง 3 กิจกรรม นั้นไม่ควรท้ิงให้เป็นภาระของทีมเดิมท่ีรับผิดชอบ แต่ทีมอ่ืนๆท่ีท าโครงการบรรลุ
ความคาดหวงัแลว้ ควรท่ีจะมาช่วยกันหาวิธีการและแนวทางท าให้กิจกรรมท่ีไม่ส าเร็จมนัเกิด
ความส าเร็จจะไดไ้ม่รู้สึกคา้งคาใจเม่ือส้ินสุดการด าเนินการวิจยั ว่าท่ีไม่ส าเร็จนั้นเพราะทีมนั้นทีมน้ี 
เพราะในเม่ือลงเรือล าเดียวกนัแลว้ก็ไม่ควรมีค าว่าทีมนั้นทีมน้ี แต่ทุกทีมคือทีมใหญ่ เม่ือเรือร่ัวฝ่ัง
หน่ึงทุกคนก็ตอ้งมาหาวิธีร่วมกนัเพื่ออุดรูร่ัวของเรือไม่ให้น ้ ามนัไหลท่วม จนจมไปพร้อมๆกนั ถา้
ทีมใหญ่ท าไม่ส าเร็จแลว้เราค่อยยอมรับผลนั้น แต่ในขณะเดียวกันกิจกรรมของโครงการใดท่ี
สามารถด าเนินต่อไปไดก้็ให้มีการด าเนินการต่อไป  ทุกคนจึงไดร่้วมกนัวิเคราะห์สภาพปัญหาและ
สาเหตุของปัญหา  และร่วมกันก าหนดสภาพท่ีคาดหวงัจากการแก้ปัญหา ทางเลือกเพื่อการ
แกปั้ญหา และทางเลือกท่ีน าไปใชใ้นการแกปั้ญหา ซ่ึงสามารถสรุปไดด้งัตาราง 
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    ตารางที่ 4.47 สรุปผลการวิเคราะห์เพื่อหาทางเลือกท่ีน าไปใชใ้นการแกปั้ญหา 

ท่ี กิจกรรม 
สภาพปัญหาและสาเหตุของ

ปัญหา 
สภาพท่ีคาดหวงัจากการ

แกปั้ญหา 
ทางเลือกเพื่อการแกปั้ญหา 

ทางเลือกท่ีน าไปใชใ้นการ
แกปั้ญหา 

1 ก า ร ก่ อส ร้ า ง ล าน
อเนกประสงค ์

เป็นโครงการท่ี อบต.สนบั      
สนุนงบประมาณ ยากแก่การ
ควบคุมใหด้ าเนินการตามท่ีทีม
ตอ้งการ เพราะกิจกรรมตอ้ง
ด าเนินการตามระเบียบราชการ
ซ่ึงมีหลายขั้นตอน 

มีการด าเนินการก่อสร้างลาน
อเนกประสงค์ส าหรับให้เด็ก
นั ก เ รี ย น ใ ช้ ท า กิ จ ก ร ร ม
กลางแจง้ ขนาดกวา้ง x ยาว x 
หนา=20 ม. X 20 ม. X 0.15 ม. 

  -ประสานงานกับนาย ช่าง
โยธาในเร่ืองแบบแปลนและ
ราคากลาง พร้อมประสานงาน
พัสดุในการก าหนดวิ ธีการ
จดัซ้ือจดัจา้งตามระเบียบพสัดุ 
  -ประสานผูบ้ริหารทอ้งถ่ินใน
การเร่งรัดด าเนินโครงการ 

ประสานงานกับนายช่างโยธา
ในเร่ืองแบบแปลนและราคา
กลาง พร้อมประสานงานพสัดุ
ในการก าหนดวิธีการจดัซ้ือจดั
จา้งตามระเบียบพสัดุ และ
ประสานผูบ้ริหารท้องถ่ินใน
การเร่งรัดการด าเนินโครงการ 

2 การจดัซ้ือครุภณัฑ ์ สามารถจดัหาเคร่ืองเล่นสนาม
ได้ แต่ไม่สามารถจัดหาเตียง
เด็กได้เน่ืองจากงบประมาณ
จ ากัดและเตียงขนาดท่ีศูนย์ฯ
ตอ้งการนั้นหาไม่ได ้

มีเตียงนอนเด็ก ขนาดกวา้ง x 
ยาว x สูง = 0.60 ม. x 1.50 ม.x 
0. 30 ม. จ านวน 1 ตวัพร้อมฟูก
นอนเพื่อใช้เป็นเตียงพยาบาล
ไวใ้ชใ้นหอ้งพยาบาล 

-ประสาน  อบต . ในการตั้ ง
งบประมาณในการจดัซ้ือ 
-ใช้งบประมาณของ ศพด.ใน
การจดัซ้ือ 
-ขอ รับก า รสนับส นุนจ าก
บุคคลหรือหน่วยงานอ่ืน 

-ใช้งบประมาณของ ศพด.ใน
การจดัซ้ือโดยทีมวิจยัสืบราคา
และขนาด  แล้วมาประ ชุม
ร่วมกัน เพื่ อคัด เ ลือกแบบท่ี
เหมาะสมกบัผูเ้รียน 
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    ตารางที่ 4.47 สรุปผลการวิเคราะห์เพื่อหาทางเลือกท่ีน าไปใชใ้นการแกปั้ญหา(ต่อ) 

ท่ี กิจกรรม 
สภาพปัญหาและสาเหตุของ

ปัญหา 
สภาพท่ีคาดหวงัจากการ

แกปั้ญหา 
ทางเลือกเพื่อการแกปั้ญหา 

ทางเลือกท่ีน าไปใชใ้นการ
แกปั้ญหา 

3 การฝึกทกัษะแนะน า
ตนเอง 

-นกัเรียนแนะน าตนเองไม่ได ้
-นกัเรียนไม่กลา้แสดงออก 
-นักเรียนไม่กลา้พูดส่ือสารกบั
คนภายนอก 

เด็กนักเรียนสามารถแนะน า
ตัวเองต่อหน้าเพื่อนหรือเม่ือ
ผูใ้หญ่ซกัถามได ้ประกอบดว้ย 
ช่ือ –สกุล  ช่ือเล่น  เรียนชั้น? 
ช่ือค รูประจ าชั้ น  ส่ิ ง ท่ีชอบ
หรือไม่ชอบ และสามารถท่ีจะ
เป็นผูน้ าพาเพื่อนๆท ากิจรรม
หนา้เสาธงได ้

-ใ ห้ ที ม วิ จั ย ผ ลัด กัน ม าพ า
นักเรียนฝึกแนะน าตนเองทุก
วนัจนกว่านักเรียนจะครบทุก
คน 
-ก าหนดตวัแทนทีมวิจยัมาฝึก
นัก เ รี ยนในการ ฝึกแนะน า
ตน เ อ ง ก่ อน  พ ร้ อ มทั้ ง น า
เพื่อนๆท ากิจกรรมการออก
ก าลงักายหนา้เสาธง 

-ก าหนดตวัแทนทีมวิจยัมาฝึก
นัก เ รี ยนในการ ฝึกแนะน า
ตน เ อ ง ก่ อน  พ ร้ อ มทั้ ง น า
เพื่อนๆท ากิจกรรมการออก
ก าลงักายหนา้เสาธง 
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2) การจดัท าแผนปฏิบติัการใหม่ เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการด าเนินกิจกรรมเพื่อแกไ้ขปัญหา 
โดยผูร่้วมวิจยัไดร่้วมกนัก าหนดแผนปฏิบติัการ (action plan) ซ่ึงสามารถสรุปได ้ดงัภาพ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที ่4.37 แผนปฏิบติัการของขั้นตอนท่ี 6 วงจรท่ี 2 
 
 จากนั้นผูว้ิจยัและผูร่้วมวิจยัไดร่้วมกนัวางแผนการด าเนินกิจกรรมโดยมีการสรุปทีมท่ีจะ
ด าเนินงานตามแผนปฏิบติัการใหม่  ดงัตาราง 

การก่อสร้างลาน
เอนกประสงค์ 

„ ประสานกองช่าง งาน
พสัดุ และผูบ้ริหาร
เร่งรัดด าเนินงาน 

„ งบประมาณ อบต. 
จ านวน 420,000 บาท 

„ ระยะเวลา 1 
พฤศจิกายน - 31 
ธนัวาคม 2559 

การจัดซ้ือครุภัณฑ์ 

„ สืบราคาและขนาด/
เลือกแบบท่ีเหมาะสม/
จดัซ้ือ 

„ ใชง้บประมาณ ศพด. 
จ านวน   10,000 บาท 

„ ระยะเวลา 1
พฤศจิกายน - 31 
ธนัวาคม 2559 

การฝึกแนะน าตนเองและ
น าท ากจิกรรมหน้าเสาธง 

„ ผูร่้วมวิจยัฝึกนกัเรียน
แนะน าตนเอง วนัละ 2 
คนจน จากนั้นใหพ้า
เพื่อนๆ ท ากิจกรรม
การออกก าลงักาย
หมุนเวียนไปจนครบ 

„ งบประมาณ ไม่ใช ้
„ ระยะเวลา 1 

พฤศจิกายน - 31 
ธนัวาคม 2559 

สภาพงานปัจจุบัน สภาพปัญหา สภาพทีค่าดหวงั 

ทางเลอืกทีห่ลากหลาย
เพือ่การแก้ปัญหา 

แผนปฏิบตัิการใหม่ 

ทางเลอืกทีเ่ลอืกเพือ่
แก้ปัญหา 
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ตารางที ่4.48 สรุปทีมด าเนินงานขั้นตอนท่ี 6 

ท่ี กิจกรรม 
ทีมประเมินโครงการ/ 

ทีมแกนน า 
ทีมงาน 

1 การก่อสร้างลานอเนกประสงค ์ นางบรรจง  ไชยวิชา 
นางจนัทร์นภาเพญ็ ทินราช 

ทีม 1 เดิม 

2 การจดัซ้ือครุภณัฑ ์ นายเสถียร   อุดม 
นางลดัดาวรรณ์  โฟฟูม 

ทีม 2 เดิม 

3 การฝึกเป็นผูน้ าท ากิจกรรมหนา้
เสาธง 

นายมีชยั     สุนทอง 
นางสนิท   เหงา้มูล 

ทีม 3 เดิมและทีม 4  เดิม 

 
ส าหรับเคร่ืองมือผูร่้วมวิจัยตกลงให้ใช้แบบบันทึกการสังเกตความก้าวหน้าโครงการ

(เคร่ืองมือฉบบัท่ี 4) และแบบประเมินโครงการ(เคร่ืองมือฉบบัท่ี 5) ให้มีการปฏิบติัตามแผนปฏิบติั
การใหม่  การสังเกตและการประเมินผลการด าเนินกิจกรรมในระหว่างวนัท่ี 1 พฤศจิกายน – 31 
ธนัวาคม 2559   

3) การสะทอ้นผลการด าเนิน งานของขั้นตอนท่ี 6 โดยมีการสะทอ้นผลการด าเนินกิจกรรม
ในขั้นตอนท่ี 6 ร่วมกนัซ่ึงสามารถสรุปผลได ้ดงัตาราง 
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ตารางที่ 4.49 สรุปการสะทอ้นผลการด าเนินงานของขั้นตอนการวางแผนใหม่ 

กิจกรรม สภาพท่ีคาดหวงั 
ผลการด าเนินงาน 

ขอ้เสนอแนะ 
 การเปล่ียนแปลง การเรียนรู้ ความรู้ใหม่ 

การก าหนด
ทางเลือกใน
การแกปั้ญหา   

ไดท้างเลือกในการ
แกปั้ญหากิจกรรม
ท่ีด า เ นินการไ ม่
ส าเร็จจากผลสรุป
ในขั้นตอนท่ี 5 

บรรลุความคาดหวัง 
เพราะสามารถสรุปหา
แนวทางแกไ้ขปัญหาท่ี
เกิดข้ึนได ้
 

ความร่วมแรงร่วมใจและการ
ให้ก าลงัใจแก่กนัและกนัเป็น
ส่ิงส าคัญอย่างมากส าหรับ
ทีมงานทุกทีม 

ผู ้ ร่ ว ม วิ จั ย ส า ม า ร ถ จัด ท า
แผนปฏิบัติการใหม่ได้โดยท่ี
ไม่ตอ้งถกเถียงกันเหมือนใน
วงจรแรก เน่ืองจากมีทักษะ
การจดัท ามาแลว้ท าให้ทุกคน
เขา้ใจและมองเห็นภาพไดเ้ร็ว
ข้ึน 

ผูว้ิจัยควรให้ก าลังใจและ
กระตุ้นให้ผู ้ร่วมวิจัย เกิด
ความกระตือรือร้นในการ
ด าเนินงานคร้ังใหม่ 

ก า ห น ด
แผนปฏิบั ติ
การใหม่ 

ไดแ้ผนปฏิบติัการ
ใ ห ม่ เ พื่ อ น า ไ ป
ป ฏิ บั ติ ใ น ก า ร
แกปั้ญหา 

บรรลุความคาดหวัง 
เพราะสามารถก าหนด
แผนปฏิบติัการใหม่เพื่อ
น าไปแกปั้ญหาได ้
 

ไ ด้ แ ผ น ป ฏิ บั ติ ก า ร ใ ห ม่ 
จ า น ว น  1 ชุ ด แ ล ะ ก า ร
ด าเนินงานมีความรวดเร็วและ
ผู ้ร่วมวิจัยมองเห็นภาพการ
ท างานไดร้วดเร็วข้ึนเน่ืองจาก
มีประสบการณ์มาแล้วใน
วงจรท่ี 1 

การท างานร่วมกนัจะส าเร็จได้
ไม่ใช่แค่ทีมหน่ึงทีมใดหากแต่
หลายๆทีมมาร่วมมือกนั แสดง
คว าม คิด เ ห็นข้า ม ทีมและ
ย อ ม รั บ กั น  ก่ อ ใ ห้ เ กิ ด
ความส าเร็จทั้งทีมย่อยและทีม
ใหญ่ 

ควรสนบัสนุนใหผู้ร่้วมวิจยั
ได้แสดงความคิดเห็นให้
มากท่ีสุดจากประสบการณ์
ท่ีพวกเขาไดเ้รียนรู้จากการ
กระท าท่ีผา่นมา 
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 จากการด าเนินกิจกรรมดงักล่าวในขั้นตอนท่ี 6 การวางแผนใหม่(Re-Acting) ท าใหผู้ว้ิจยั
และผูร่้วมวิจยัเกิดการเรียนรู้ร่วมกนัจนสามารถน ากิจกรรมท่ียงัไม่ส าเร็จตามท่ีคาดหวงั มาวิเคราะห์
และร่วมกนัก าหนดทางเลือกใหม่เพื่อแกปั้ญหา และไดม้าซ่ึงแผนปฏิบติัการชุดใหม่เพื่อด าเนินการ
แกปั้ญหาดงักล่าวมาและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาในการเดินทางมาร่วมท ากิจกรรมแต่ละคร้ังแต่
ไดกิ้จกรรมนิดเดียว จึงมีการก าหนดเพิ่มเติมว่า กิจกรรมการฝึกนกัเรียนแนะน าตนเอง ให้เพิ่มการ
เป็นผูน้ าในการพาเพื่อนๆออกก าลงักายดว้ย  
 

ขั้นตอนที ่7 การปฏิบัติ ใหม่(Re-Acting)  
ในขั้นตอนน้ีผูว้ิจยัยงัเน้นบทบาทการเป็นผูมี้ส่วนร่วมและเป็นผูส่้งเสริมสนับสนุนและ

อ านวยความสะดวกให้ผูร่้วมวิจัยได้มีการปฏิบัติตามแผนปฏิบติัการท่ีก าหนดข้ึนใหม่นั้น ใน
ขั้นตอนน้ีมีการด าเนินการ 3 กิจกรรม คือ 1) การสร้างขวญัและก าลงัใจ เพื่อเป็นการสร้างแรง
กระตุน้ให้มีก าลงัใจและสร้างความกระตือรือร้นในการปฏิบติักิจกรรมให้แก่ผูร่้วมวิจยัทุกคน 2) 
การก าหนดแนวทางปฏิบติัร่วม  เพื่อร่วมกนัวางแนวปฏิบติัใหก้ารด าเนินกิจกรรมบรรลุเป้าหมาย
ท่ีก าหนดไว ้ และ 3) การน าแผนลงสู่การปฏิบติั เพื่อแกไ้ขปัญหาของศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ต าบลหนอง
แวงใหดี้ข้ึน  สรุปไดด้งัตาราง  
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ตารางที่ 4.50 ตารางการด าเนินงานขั้นตอนการปฏิบติัใหม่ 

วนั/เดือน/ปี กิจกรรม วตัถุประสงค ์ สภาพท่ีคาดหวงั หลกัการท่ียดึถือ 
22 ต.ค. 2559 1) สร้างขวญัและ

ก าลงัใจ 
สร้างแรงกระตุน้ใหมี้ก าลงัใจ 
ความกระตือรือร้นในการปฏิบติั
กิจกรรมใหบ้รรลุเป้าหมาย 

ทีมวิจยัมีความกระตือรือร้นและความ
อยากในการท ากิจกรรมใหส้ าเร็จ 

หลกัการ “มุ่งการเปล่ียนแปลง และมุ่งให้
เกิดการกระท าเพื่อบรรลุผล” 
เนน้บทบาท “การเป็นผูมี้ส่วนร่วมและ
เป็นผูส่้งเสริมสนบัสนุนและอ านวยความ
สะดวกให้มีการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติ
การ (action plan) พยายามไม่ให้ความ
ช่วยเหลือใดๆ ท่ีได้อย่าง ง่ายๆ หรือ
ส าเร็จรูปเกินไป คอยให้ก าลังใจและ
กระตุน้ใหเ้กิดการปฏิบติัอยา่งจริงจงั” 

22 ต.ค. 2559 2) การก าหนด
แนวทางปฏิบติัร่วม 

 ร่วมกันวางแนวปฏิบติัเพื่อให้
บรรลุเป้าหมาย 

1)  มีการก าหนดทีมงานโครงการ 
2)  มีการแต่งตั้งทีมติดตามและ
ประเมินโครงการ   

1พ.ย. – 31 
ธ.ค.  2559 

3) การน าแผนลงสู่
การปฏิบติั 

แกไ้ขปัญหาของศูนยพ์ฒันาเด็ก
เลก็ต าบลหนองแวงใหดี้ข้ึน   

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กผ่านเกณฑ์การ
ประเมินท่ีผูร่้วมวิจยัก าหนด มีระดับ
คุณภาพ ตั้งแต่ระดบั “ดี”  หรือ “3” 
ข้ึนไป  
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 โดยรายละเอียดผลการด าเนินกิจกรรมดงัต่อไปน้ี 
 1) สร้างขวญัและก าลงัใจ จดัข้ึนในวนัท่ี 22 ตุลาคม 2559 เวลา 9.00 น. ณ  วดัสว่างแวงฮี 
บา้นหนองแวง มีวตัถุประสงคเ์พื่อสร้างขวญัและก าลงัใจให้แก่ผูร่้วมงานวิจยัทุกคน โดยการร่วม
รับประทานอาหารพดูคุย และใหแ้ต่ละคนเปิดอกคุยกนัว่ามีความรู้สึกอยา่งไร จะด าเนินการอยา่งไร
ต่อไป และจะมีวิธีช่วยกนัอยา่งไร 
 2) การก าหนดแนวทางปฏิบติัร่วม จดัข้ึนในวนัท่ี 22 ตุลาคม 2559 เวลา 19.00 น. ณ วดั
สว่างแวงฮี บา้นหนองแวง  มีวตัถุประสงคเ์พื่อร่วมกนัวางแนวปฏิบติัให้บรรลุเป้าหมาย โดยยึด
หลกัการ แนวคิด “มุ่งการเปล่ียนแปลง และมุ่งให้เกิดการกระท าเพื่อบรรลุผล”  กิจกรรมน้ีเร่ิมตน้
โดยผูว้ิจยัและผูร่้วมวิจยัจดัให้มีการระดมสมองและอภิปรายร่วมกันในการหาแนวทางในการ
ปฏิบติังานร่วมกนั เน่ืองจากมีโครงการจ านวน 4 โครงการ จึงมีการตกลงกนัเพื่อด าเนินการปฏิบติั
กิจกรรมโดย 1) การแบ่งทีมงานโครงการ  มีวตัถุประสงคเ์พื่อมอบหมายภารกิจในการด าเนิน
โครงการให้กบัผูร่้วมวิจยัในแต่ละทีมงานโครงการ ซ่ึงผูว้ิจยัและผูร่้วมวิจยัร่วมกนัอภิปรายและตก
ลงกนัเก่ียวกบัการจดัทีมงานโครงการเพื่อน าแผนปฏิบติัการลงสู่การปฏิบติั โดยใชที้มงานเดิมใน
การดูแลแต่ละโครงการ ดงัเช่นในขั้นตอนท่ี 3  เพราะมีการเรียนรู้งานมาแลว้  และ 2) การแต่งตั้งทีม
ติดตามและประเมินโครงการ เป็นการด าเนินการหลงัจากท่ีมีการจดัท าทีมงานโครงการแลว้ โดย
ผูว้ิจยัและผูร่้วมวิจยัไดร่้วมกนัแต่งตั้งทีมติดตามและประเมินผลโครงการ โดยเรียกว่า “ทีมประเมิน
โครงการ”  ให้มีหน้าท่ีในการติดตามและประเมินผลการด าเนินโครงการหรือกิจกรรม ซ่ึงแบ่ง
ออกเป็น 2 ระยะ คือ ระยะท่ี 1 การติดตามและประเมินผลระหว่างการด าเนินโครงการ ระยะท่ี 2 
การติดตามและประเมินผลเม่ือส้ินสุดการด าเนินโครงการ  ซ่ึงทุกคนตกลงร่วมกนัให้ทีมแกนน า
ของแต่ละโครงการท าหนา้ท่ีเป็นทีมประเมินโครงการดว้ย ซ่ึงประกอบดว้ย ทีมประเมินโครงการท่ี 
1 ไดแ้ก่นางบรรจง  ไชยวิชา และนายหนูจิตร  ละครชยั  ทีมประเมินโครงการท่ี 2 ไดแ้ก่ นายมีชยั  สุ
นทอง และนางจนัทร์เพญ็ รอยสี ทีมประเมินโครงการท่ี 3 ไดแ้ก่นายเสถียร  อุดม และนางสายฝน  
พนัธ์ุอ ามาตย ์และทีมประเมินโครงการท่ี 4 ไดแ้ก่ นายธนัช  โคตะนันท์ และนายศกัด์ิ  พนัธ์ุชมพู
 3) การน าแผนลงสู่การปฏิบติั ด าเนินการระหว่างวนัท่ี  1 พฤศจิกายน–31 ธนัวาคม 2559   
รวมระยะเวลาจ านวน 2 เดือน มีวตัถุประสงคเ์พื่อด าเนินกิจกรรมของโครงการทั้ง 4 โครงการ และ
เพื่อด าเนินการจดักิจกรรมแกไ้ขปัญหาของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กต าบลหนองแวงท่ียงัไม่ส าเร็จให้
เกิดผลส าเร็จ โดยทั้ง 4 ทีม มีการด าเนินโครงการและกิจกรรมท่ีก าหนดไวต้ามแผนปฏิบติัการใน
โครงการท่ี 1,2,3 และ 4 ท่ีด าเนินการส าเร็จแลว้ยงัด าเนินการต่อไปโดยร่วมกบัศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็
ต าบลหนองแวงในการด าเนินการ แต่ส าหรับกิจกรรมท่ียงัด าเนินการไม่ส าเร็จและไดก้ าหนดเป็น
แผนปฏิบติัการใหม่นั้นไดมี้การด าเนินการ ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 
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โครงการท่ี 1 โครงการยกระดบัการด าเนินงานดา้นการบริหารจดัการ มีการด าเนิน
กิจกรรมต่อเน่ืองประกอบดว้ย 1 กิจกรรม คือ 1) การจดัท าป้ายความรู้ ด าเนินการ ระหวา่งวนัท่ี 1-18 
พฤศจิกายน 2559  ส่วนกิจกรรมการศึกษาดูงาน การเยี่ยมบ้านนักเรียน การจัดท าแผนพฒันา
คุณภาพการศึกษา และการจัดท าคู่มือศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก ได้ถูกบรรจุไวใ้นแผนพฒันาคุณภาพ
การศึกษา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) ของศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็เรียบร้อยเพื่อใหศู้นยพ์ฒันาเดก็เลก็ไดน้ าไป
จดัท าแผนปฏิบติัการประจ าปีการศึกษาและประจ าปีงบประมาณต่อไป 

โครงการท่ี 2 โครงการยกระดบัการด าเนินงานดา้นบุคลากร มีการด าเนินกิจกรรม
ต่อเน่ืองแต่มีการปรับรูปแบบการด าเนินกิจกรรมบา้ง โดยมีการด าเนินการต่อเน่ือง 1 กิจกรรม คือ 
ปราชญ์ช่วยสอน  ก าหนดด าเนินการในวนัท่ี  11 พฤศจิกายน 2559 แต่รูปแบบเปล่ียนไปโดยใน
วงจรแรกจดัทุกวนัศุกร์เป็นเวลา 2 เดือน และปราชญม์าวนัละ 1 คน  แต่ในวงจรท่ี 2 มีการจดัเพียง
วนัเดียว เน่ืองจากงบประมาณมีจ ากัด แต่มีปราชญ์มาช่วยสอน 4 คน และยงัมีการบรรจุเป็น
โครงการหน่ึงของศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ท่ีตอ้งจดัท าทุกภาคเรียน ภาคเรียนละ 1 วนั  ส่วนส่ือพื้นบา้น(ท่ี
เดินกะลา กบัหนงัสือนิทาน) ไดจ้ดัเป็นมุมการเรียนรู้ และกิจกรรมการใชก้ระดานอจัฉริยะ ครูผูดู้แล
เด็กยงัมีการใช้ในการประกอบการเรียนการสอนเป็นประจ าทุกๆสัปดาห์  การด าเนินกิจกรรม
ปราชญช่์วยสอน  

  
  

  

ภาพที ่4.38 กิจกรรมปราชญช่์วยสอน 
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โครงการท่ี 3 โครงการยกระดบัการด าเนินงานดา้นอาคารสถานท่ี ส่ิงแวดลอ้มและ
ความปลอดภยั มีการด าเนินกิจกรรมต่อเน่ือง จ านวน 4 กิจกรรม ประกอบดว้ย 1) การก่อสร้างร้ัวไม้
ไผ ่  เน่ืองจากการก่อสร้างร้ัวไมไ้ผค่ร้ังแรกท าดา้นหนา้และดา้นขา้งอาคารทางทิศตะวนัตก จากการ
ประชุมของทีม 3 เพื่อด าเนินกิจกรรมท่ียงัไม่บรรลุความคาดหวงั นั้น มีการตกลงกนัว่า จะท าร้ัวไม้
ไผ่ดา้นขา้งอาคารฝ่ังตะวนัออก ขนาดยาว 74 เมตร เพื่อให้ร้ัวเป็นแบบเดียวกนัและคิดว่าร้ัวลวด
หนามนั้นดูไม่สวยงามและป้องกนัเด็กไม่ค่อยได ้โดยใชแ้บบร้ัวแบบเดิม  ผูว้ิจยัไดแ้จง้ว่าช่วงน้ีอยู่
ในห้วงวิจยัก็รีบท าทีมอ่ืนๆ จะไดม้าช่วยได ้แต่สมาชิกในทีมกล่าวว่า ช่วงน้ีเป็นช่วงฤดูเก็บเก่ียว
พืชผลทั้งขา้ว  เก็บเมล็ดหญา้รูซ่ีและกินนีสีม่วง(เมล็ดพืชส าหรับปลูกเล้ียงสัตว ์เป็นพืชเศรษฐกิจ
ของต าบลหนองแวง) ไม่ขอด าเนินการแต่หลงัปีใหม่จะวา่งตอนนั้นถึงแมจ้ะไม่เก่ียวกบังานวิจยัแต่ก็
จะชวนกนัมาท าเพราะมนัไม่ใช่แค่การวิจยั แต่การท าคือท าเพื่อเด็ก เพื่อศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็และเพื่อ
ชุมชนดว้ย  2) การปรับปรุงภูมิทศัน์ ศพด. ยงัมีการท าความสะอาด  ก าจดัวชัพืชสวนหยอ่มหนา้ศูนย์
พฒันาเด็กเลก็ รดน ้ าใส่ปุ๋ย อยา่งต่อเน่ือง  ส่วนกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบติัการการป้องกนัอคัคีภยั  
ทางศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ไดบ้รรจุไวใ้นแผนด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ซ่ึงมีก าหนด
ด าเนินการในเดือน มีนาคม 2560 

ส าหรับกิจกรรมท่ีด าเนินการตามแผนปฏิบติัการใหม่ จ านวน 2 กิจกรรม คือ 1) การ
จดัซ้ือครุภณัฑ ์ด าเนินการในวนัท่ี  1–20  ธนัวาคม 2559 การจดัซ้ือคร้ังก่อนไม่สามารถจดัซ้ือเตียง
นอนส าหรับใชเ้ป็นเตียงในห้องพยาบาลได ้ในคร้ังน้ีจึงมีการจดัซ้ือเตียงนอนพร้อมฟูกส าหรับใช้
เป็นเตียงพยาบาล โดยไดรั้บการสนับสนุนงบประมาณจากองคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองแวง  
จ านวน 8,000 บาท 2) การก่อสร้างลานอเนกประสงค ์ ซ่ึงกองช่างท าการเขียนแบบและประมาณ
การเสร็จเรียบร้อยแลว้ มีการจดัหาผูรั้บเหมาด าเนินการก่อสร้างและท าสัญญา โดยมีก าหนดการลง
มือด าเนินการก่อสร้างเร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 4 มกราคม 2559  และจากการประสานงานกบังานพสัดุ จึงมี
การเสนอช่ือผูร่้วมวิจยัเป็นกรรมการร่วมตรวจรับงาน คือ นางจนัทร์นภาเพ็ญ ทินราชและนาย
เสถียร  อุดม  

โครงการท่ี 4  โครงการยกระดบัการด าเนินงานดา้นวิชาการและกิจกรรมตามหลกัสูตร 
มีการด าเนินกิจกรรมต่อเน่ืองโดยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจัดท าไว้ในแผนด าเนินงาน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560  ซ่ึงมีก าหนดด าเนินการ ดงัน้ี  1) การเรียนรู้ชุมชนของเรา ทางศูนยพ์ฒันา
เด็กเล็กไดมี้การบรรจุโครงการไวใ้นแผนพฒันาการศึกษา 4 ปี และขอรับการอุดหนุนงบประมาณ
ด าเนินโครงการจากองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง ซ่ึงได้รับการจัดสรรงบประมาณ
ด าเนินการ  โดยมีก าหนดด าเนินการในเดือน กุมภาพนัธ์ 2560  2) การตรวจสุขภาพผูเ้รียน ครูมีการ
ตรวจสุขภาพผูเ้รียนเป็นประจ าทุกสัปดาห์ เม่ือมีปัญหารายบุคคลมีการรายงานกองการศึกษาทราบ 



302 
 

 

และส่งไปตรวจซ ้ าท่ีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลหนองแวง  3) การผลิตส่ือบา้น ไม่มีการผลิต
ส่ือช้ินใหม่ แต่มีการน าเอาส่ือท่ีผลิตคร้ังก่อนจดัเป็นมุมการเรียนรู้ในห้องเรียน  4) การจดัท า
หลกัสูตรทอ้งถ่ิน  หลงัจากวงจรแรกมีการจัดท าหลกัสูตรทอ้งถ่ิน  ซ่ึงผ่านความเห็นชอบของ
คณะกรรมการบริหารศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ต าบลหนองแวงแลว้  และหวัหนา้ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ต าบล
หนองแวงมีการประกาศใช ้โดยจะมีการน าไปใชใ้นปีการศึกษา 2560 คือเร่ิมในเดือน พฤษภาคม  
2560 เป็นตน้ไป โดยระหวา่งน้ีทางครูผูดู้แลเดก็มีการศึกษาและเตรียมความพร้อมไปก่อน  

ส าหรับกิจกรรมในโครงการน้ีท่ียงัไม่ส าเร็จและมีการก าหนดใหด้ าเนินการตามแผนปฏิบติั
การใหม่ จ านวน 1 กิจกรรม คือกิจกรรมการฝึกทกัษะแนะน าตนเอง ไดมี้การด าเนินการโดยทีม 4 
เขา้ไปช่วยฝึกการพูดและแนะน าตนเอง เป็นเวลา 1 เดือน ตั้งแต่ 1-30 พฤศจิกายน 2559 จากนั้น
ก าหนดให้ครูผู ้ดูแลเด็กซ่ึงเป็นผู ้ร่วมวิจัยได้ฝึกให้เด็กคนอ่ืนๆ ออกมาแนะน าตนเอง ซ่ึง
ประกอบดว้ย ช่ือ สกลุ  ช่ือเล่น  เรียนอยูช่ั้น  บา้น  ครูประจ าชั้นช่ือและส่ิงท่ีชอบท า จนครบทุกคน   

  
  

  

ภาพที ่4.39 การฝึกนกัเรียนแนะน าตนเองและน าเพื่อนท ากิจกรรมหนา้เสาธง 
 
การด าเนินการกิจกรรมต่างๆ ท่ีทางทีมวิจยัไดท้  าในขั้นตอนการปฏิบติั ในวงจรท่ี 1 นั้น 

ส่วนมากแลว้เป็นท่ีพึงพอใจของคณะกรรมการบริหารศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็และผูป้กครองนกัเรียน จน
เม่ือวนัท่ี 21 ตุลาคม 2559 ซ่ึงศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กมีการปรับแผนพฒันาการศึกษาสามปี เป็น
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แผนพฒันาการศึกษา 4 ปี(พ.ศ. 2561-2564) ตามหนังสือสั่งการด่วนท่ีสุดของกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน กระทรวงมหาดไทย  และต้องมีการเสนอโครงการ กิจกรรมเข้าบรรจุใน
แผนพฒันาการศึกษาและตอ้งให้คณะกรรมการบริหารศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กเห็นชอบแผนพฒันา
การศึกษาส่ีปีดงักล่าว ซ่ึงผูป้กครองและคณะกรรมการบริหารศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ไดเ้สนอโครงการ
กิจกรรมท่ีด าเนินการในวงจรท่ี 1 บรรจุไวใ้นแผนพฒันาการศึกษาเพื่อให้มีการด าเนินโครงการ 
กิจกรรมในปีการศึกษาต่อๆไปดว้ย  
 
 ขั้นตอนที ่8 การสังเกต ใหม่(Re-observing) 
 ในขั้นตอนน้ีผูว้ิจยัยงัเนน้เนน้บทบาทการเป็นผูมี้ส่วนร่วมและเป็นผูส่้งเสริมสนบัสนุน
และอ านวยความสะดวกให้มีการสังเกตผลท่ีเกิดข้ึนจริง(actual effects) จากการปฏิบติัตาม
แผนปฏิบติัการ โดยมีการด าเนินการ 3 กิจกรรม คือ 1) การสังเกตและสรุปผลการสังเกต โดยทีม
แกนน ารับผิดชอบสังเกตการด าเนินโครงการตามท่ีไดรั้บมอบหมาย พร้อมทั้งมีการบนัทึกผลการ
สังเกต จดัท าสรุปผลร่วมกนั ซ่ึงมีระยะเวลาการสังเกตระหว่างวนัท่ี 1 พฤศจิกายน–31 ธนัวาคม 
2559 และทีมแกนน าจดัท าสรุปผลร่วมกนัในวนัท่ี 8 มกราคม 2560  2) การน าเสนอและการสรุปผล 
เพื่อให้ทีมแกนน าไดน้ าเสนอผลการสังเกตต่อท่ีประชุม และให้ผูร่้วมวิจยัทุกคนไดร่้วมกนัสรุปผล
การด าเนินโครงการตามแผนปฏิบติัการ โดยด าเนินการในวนัท่ี 15 มกราคม 2560 และ 3) การ
สะทอ้นผลการด าเนินงาน  เพื่อร่วมกนัสะทอ้นผลการด าเนินการขั้นตอนการสังเกต  โดยด าเนินการ
ในวนัท่ี 15 มกราคม 2560 กิจกรรมในการด าเนินงาน สรุปไดด้งัตาราง 
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ตารางที่ 4.51 การด าเนินงานขั้นตอนการสงัเกตใหม่ 

วนั/เดือน/ปี กิจกรรม วตัถุประสงค ์ สภาพท่ีคาดหวงั หลกัการท่ียดึถือ 
1 พ.ย. – 31 
ธ.ค. 59 , 

11 ม.ค.60 

ก า รสั ง เ ก ตและ
สรุปผลการสังเกต 

-ทีมแกนน าสั ง เ กตและ
บั น ทึ ก ผ ล ก า ร ด า เ นิ น
กิจกรรมต่างๆ   

มีผลการบนัทึกการสังเกตการด าเนิน
กิจกรรมของโครงการทั้ง  4 โครงการ 

“การบนัทึกผลการด าเนินงานจากการปฏิบติั
จริง” และยดึ 10 หลกัการวิจยั  10 
จรรยาบรรณ และ 10 บทบาทของผูวิ้จยั 

15 ม.ค. 60    การน าเสนอและ
การสรุปผล  

-ผู ้ วิ จั ย แ ล ะ ผู ้ ร่ ว ม วิ จั ย
ร่วมกันสรุปผลการสังเกต
โครงการ 
 

มีสรุปผลการสังเกตการด าเนิน
กิจกรรมท่ีผูร่้วมวิจยัไดใ้หค้วาม
เห็นชอบ 

หลกัการ  “รับฟังขอ้คิดเห็นจากผูร่้วมวจิยั” 
จรรยาบรรณ “มีการปรึกษาหารือกนัและ
ขอ้เสนอแนะไดรั้บการเห็นชอบจากทุกฝ่าย” 
และ10 หลกัการวิจยั  10 จรรยาบรรณ และ 10 
บทบาทของผูว้ิจยั 

15 ม.ค. 60    การสะทอ้นผลการ
ด าเนินงาน 

-ร่วมกันสะท้อนผลการ
ด า เ นินการขั้ นตอนการ
สังเกต 

มีการร่วมกนัท ากิจกรรมถอดบทเรียน
จากการด าเนินงานขั้นตอนการสงัเกต 

รับฟังขอ้คิดเห็นจากผูร่้วมวิจยัทุกคน และ มี
การปรึกษาหารือกนั ขอ้เสนอแนะไดรั้บการ
เห็นชอบจากทุกฝ่าย 
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ทั้งน้ี ในการด าเนินการดงักล่าวขา้งตน้สามารถน ามาบรรยายเพื่อแสดงให้เห็นถึงล าดบัเหตุการณ์
และรายละเอียดรวมทั้งผลลพัธ์ท่ีเกิดข้ึน ไดด้งัต่อไปน้ี 

1) การสังเกตและสรุปผลการสังเกต โดยมีการมอบให้ทีมแกนน าทั้ง 4 ทีม รับผิดชอบ
สังเกตการด าเนินโครงการตามท่ีไดรั้บมอบหมาย ซ่ึงประกอบดว้ย 

ตารางที่ 4.52 ทีมสังเกตการด าเนินโครงการ 

ท่ี โครงการ ช่ือทีม ทีมสังเกต 
1 โครงการยกระดบัการด าเนินงานดา้นการบริหาร

จดัการ 
ทีม 1 นางบรรจง  ไชยวิชา 

นายหนูจิตร ละครชยั  
2 โครงการยกระดบัการด าเนินงานดา้นบุคลากร ทีม 2 นายมีชยั  สุนทอง  

นางจนัทร์เพญ็ รอยสี 
3 โครงการยกระดบัการด าเนินงานดา้นอาคาร

สถานท่ี ส่ิงแวดลอ้มและความปลอดภยั 
ทีม 3 นายเสถียร   อุดม 

นางสายฝน   พนัธ์ุอ ามาตย ์
4 โครงการยกระดบัการด าเนินงานดา้นวิชาการ

และกิจกรรมตามหลกัสูตร 
ทีม 4 นายธนชั  โคตะนนัท ์ 

นายศกัด์ิ  พนัธ์ุชมพ ู
   

  โดยมีระยะเวลาการสงัเกตขั้นตอนการปฏิบติั ตั้งแต่วนัท่ี 1 พฤศจิกายน – 31 ธนัวาคม 
2559  พร้อมทั้งมีการบนัทึกผลการสงัเกตระหวา่งการด าเนินโครงการ โดยใชแ้บบบนัทึกการสังเกต
ความกา้วหนา้โครงการ(เคร่ืองมือฉบบัท่ี 4)  และเม่ือส้ินสุดระยะการด าเนินโครงการ โดยใชแ้บบ
ประเมินโครงการ(เคร่ืองมือฉบบัท่ี 5)  จากนั้นมีการประชุมทีมแกนน าเพื่อร่วมกนัจดัท าสรุปผลการ
สังเกต และมีการจดัประชุมเพื่อสรุปผลการสังเกตในวนัท่ี 18 มกราคม 2560 เวลา  9.00 น.  ณ 
องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองแวง  ดงัภาพ 
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ภาพที ่4.40 การประชุมสรุปผลการสังเกตของทีมสังเกต 
 
 2) การน าเสนอและการสรุปผล โดยทีมแกนน าไดน้ าเสนอสรุปผลการสังเกตต่อผูร่้วม
วิจยั และใหผู้ร่้วมวิจยัทุกคนไดร่้วมกนัแสดงความคิดเห็นและสรุปผลการด าเนินการร่วมกนัอีกคร้ัง
หน่ึง  โดยมีการจดัประชุมในวนัท่ี  21 มกราคม 2559  เวลา 19.00 น. ณ  วดัสว่างแวงฮี บา้นหนอง
แวงหมู่ท่ี 1 โดยก่อนท่ีจะมีการอภิปรายผลการสรุปผลการด าเนินงานนั้ น  ผูว้ิจัยได้แจก
แบบสอบถามความพึงพอใจในการด าเนินโครงการ โดยให้ผูร่้วมวิจยัทุกคนไดต้อบแบบสอบถาม 
ซ่ึงจะใชใ้นการสรุปผลในขั้นตอนท่ี 9  และจะท าการเก็บแบบสอบถามคืนหลงัส้ินสุดการอภิปราย 
จากนั้นจึงเป็นการน าเสนอสรุปผลการสงัเกตการด าเนินโครงการ ทั้ง 3 กิจกรรมตามแผนปฏิบติัการ
ใหม่  โดยมีการน าเสนอผ่านเคร่ืองฉายโปรเจคเตอร์  และให้ผูร่้วมวิจยัไดช่้วยกนัวิเคราะห์ขอ้มูล
สรุปร่วมกนั  ผลจากการด าเนินกิจกรรมสามารถสรุปผลการด าเนินโครงการแบ่งเป็น 2 ระยะ คือ 1) 
ระหวา่งการด าเนินโครงการ  โดยทุกโครงการมีการก าหนดใหป้ระเมินระหว่างการด าเนินโครงการ
ในวนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2559 ซ่ึงมีการด าเนินโครงการมาเป็นระยะเวลาหน่ึงเดือน และ2) หลงั
ส้ินสุดระยะเวลาการด าเนินโครงการ  โดยทุกโครงการมีการก าหนดให้มีการสังเกตและบนัทึกผล
เม่ือส้ินสุดระยะเวลาการด าเนินโครงการในวนัท่ี 28 ธนัวาคม 2559  ซ่ึงมีการด าเนินโครงการมาเป็น
ระยะเวลา 2 เดือน  สามารถสรุปผลการด าเนินกิจกรรมไดด้งัตาราง   
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ตารางที่ 4.53 ผลการสังเกตการปฏิบติัตามแผนปฏิบติัการใหม่ 

กิจกรรม ระหวา่งด าเนินโครงการ ส้ินสุดการด าเนินโครงการ 
การก่อสร้างลานเอกนก
ประสงค ์

     ผลการสงัเกตพบวา่มีการด าเนินกิจกรรมโดยผูรั้บจา้งได้
ลงส ารวจพื้นท่ี ท าสัญญาจา้งและขนเคร่ืองมือและอุปกรณ์
ต่างๆ เขา้มายงัพื้นท่ีด าเนินการ แต่ยงัไม่มีการลงมือท างาน    

    พบว่ามีการด าเนินกิจกรรมการก่อสร้าง ซ่ึงมีการเทลาน
คอนกรีตขนาดกวา้ง 20 เมตร x 20 เมตร แลว้ แต่ยงัรอใหค้อนกรีต
บ่มตวัและท าการปรับพื้นท่ีรอบๆ 

การจัด ซ้ื อ เ ตี ย งนอน
พร้อมฟูก 

     ผลการสังเกตพบว่ามีการประชุมเพื่อก าหนดสเปคของ
เตียงนอน มีการสอบถามร้านคา้ต่างๆ เพื่อขอราคา และท า
การเปรียบเทียบราคา  ได้ร้านสมทรัพย์ซ่ึงมีราคาต ่าสุด  
ราคา  7,800 บาท โดยตกลงท าสัญญาซ้ือขายและส่งมอบ
พสัดุในวนัท่ี  23 ธนัวาคม 2559 

   พบว่ามีการจดัซ้ือเตียงนอนพร้อมฟูกเรียบร้อย โดยทีมวิจยัไดท้  า
การตรวจสอบพสัดุและตรวจรับพสัดุเรียบร้อย 

ก า ร ฝึ ก ทั ก ษ ะ ก า ร
แนะน าตนเองและน าท า
กิจกรรมหนา้เสาธง 

     ผลการสังเกตพบว่า ทีมไดมี้การแบ่งล าดบักนัออกไป
เป็นผูน้ าพานักเรียนท ากิจกรรมและฝึกนักเรียนซ่ึงใน
สัปดาห์แรกๆ การแนะน าตนเองของนกัเรียนนั้น นกัเรียน
ยงังงๆ และไม่เขา้ใจ ตอ้งใหค้อยบอกอยูบ่่อยๆ  แต่ส าหรับ
การน าท ากิจกรรมการออกก าลงักายนักเรียนจะชอบมาก
เพราะไดร้้องเพลงและเตน้ไปพร้อมๆกนั 

  พบว่านักเรียนสามารถท่ีจะแนะน าตนเองไดใ้นระดบัหน่ึง คือ
สามารถบอกช่ือ สกุล  ช่ือเล่น ช่ือสถานท่ีเรียน ห้องเรียน ครู
ประจ าชั้ นได้  แต่บางคนยังต้องคอยก ากับอยู่   ปัญหาพบว่า 
นักเรียนไม่ตั้งใจฟังเพื่อนพูด  นักเรียนบางคนพูดค่อยมาก ท าให้
ได้ยินไม่ทั่วทุกคน และห้องเตรียมอนุบาล 2 ต้องคอยก ากับ
ค่อนขา้งมาก เพราะยงัอายยุงันอ้ยมกัไม่ค่อยใส่ใจ 
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เม่ือมีการน าเสนอผลการด าเนินโครงการทั้ง 4 โครงการเสร็จส้ินลง ผูว้ิจยัไดใ้ช้
เคร่ืองมือการวิจยัฉบบัท่ี 2 (แบบสัมภาษณ์กลุ่ม) สัมภาษณ์ผูร่้วมวิจยัโดยสัมภาษณ์เป็นกลุ่มตามทีม
โครงการ และปล่อยให้ท่ีประชุมไดว้ิเคราะห์ผลการด าเนินโครงการและแลกเปล่ียนเรียนรู้การ
ท างานร่วมกันเพื่อสรุปผลการสังเกต โดยผูว้ิจัยได้ท าการสรุปแบบสัมภาษณ์ จากนั้นเป็นการ
น าเสนอผลการสัมภาษณ์เขา้สู่วงสนทนาอีกคร้ัง  แลว้ใหผู้ร่้วมวิจยัไดช่้วยกนัสรุปผลการสังเกต ผล
การสัมภาษณ์ และใหค้วามเห็นชอบซ่ึงสามารถสรุปรายละเอียดของแต่ละโครงการไดด้งัต่อไปน้ี 
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ตารางที่ 4.54 สรุปผลการด าเนินงานโครงการท่ี 1 โครงการยกระดบัการด าเนินงานดา้นการบริหารจดัการ 

ขอ้สรุป ผลการด าเนินโครงการ 
1. ผลการด าเนินโครงการ  บรรลุวตัถุประสงคท์ั้ง 5 กิจกรรม ซ่ึงประกอบดว้ย การศึกษาดูงานศูนยพ์ฒันาเด็กตน้แบบ  การเยีย่มบา้นนกัเรียน การจดัท า

ป้ายความรู้  การประชุมเชิงปฏิบติัการจดัท าแผนพฒันาคุณภาพการศึกษา และการประชุมเชิงปฏิบติัการจดัท าคู่มือศูนยพ์ฒันา
เดก็เลก็  

2. วิธีการและกิจกรรม โครงการตามท่ีไดว้างแผนไวใ้นแผนปฏิบติัการได ้ด าเนินการต่างๆ ครบถว้นสมบูรณ์ทุกกิจกรรม   
3.การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน พบวา่ มีการด าเนินกิจกรรมส าเร็จทุกกิจกรรม ครูผูดู้แลเดก็  คณะกรรมการบริหารศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็และผูป้กครองนกัเรียน มี

ความสนใจในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ของศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็มากข้ึน มีความสัมพนัธ์อนัดีระหว่างกนัเพิ่มมากข้ึน  ผูบ้ริหาร
ทอ้งถ่ินและคณะกรรมการบริหารศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กให้ความสนใจและผลกัดนัโครงการ/กิจกรรมต่างๆท่ีทีมผูร่้วมวิจยั
ด าเนินการเขา้สู่แผนพฒันาทอ้งถ่ินมากข้ึน  

4.การเรียนรู้ท่ีไดจ้ากการน า
โครงการสู่การปฏิบติั 

การศึกษาดูงานไม่ควรเลือกสถานท่ีท่ีอยูไ่กลมากๆ เพราะท าให้เสียเวลาเดินทางมาก  มีเวลาเก็บเก่ียวขอ้มูลและประสบการณ์
ต่างๆไดน้อ้ย  การประชุมท ากิจกรรมต่างๆของศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ควรใหผู้มี้ส่วนไดเ้สียทุกคนทุกฝ่ายเขา้มามีส่วนร่วมใหม้าก
ท่ีสุดเพื่อให้ตรงตามความตอ้งการของผูมี้ส่วนไดเ้สียมากท่ีสุด และควรก าหนดให้มีการศึกษาดูงานอย่างนอ้ยภาคเรียนละ 1 
คร้ัง เพื่อให้ผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งไดป้ระสบการณ์ท่ีหลากหลาย เพื่อน ามาปรับปรุงการจดัการศึกษาของหน่วยงานตนเองและยงั
เป็นการแลกเปล่ียนเรียนรู้ขอ้มูลระหว่างหน่วยงาน บุคคลไดอี้กดว้ย และในการบริหารจดัการหรือท ากิจกรรมหากขอความ
ร่วมมือจากผูป้กครอง  ผูสู้งอาย ุปราชญชุ์มชน หรือคณะกรรมการบริหารศูนยแ์ละยิ่งมีการสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีต่อกนัดว้ย
แลว้ จะท าใหข้อความร่วมมือไดง่้ายและไม่เปลืองงบประมาณในการจา้งวิทยากรมาสอนนกัเรียน 
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ตารางที่ 4.54 สรุปผลการด าเนินงานโครงการท่ี 1 โครงการยกระดบัการด าเนินงานดา้นการบริหารจดัการ(ต่อ) 

ขอ้สรุป ผลการด าเนินโครงการ 
5. ความรู้ใหม่ท่ีไดจ้ากการ
น าโครงการสู่การปฏิบติั 

ผูว้ิจยัและผูร่้วมวิจยัเกิดความรู้ใหม่เก่ียวกบักระบวนการพฒันางานบริหารจดัการศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ต าบลหนองแวง ดงัน้ี 
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ตารางที่ 4.54 สรุปผลการด าเนินงานโครงการท่ี 1 โครงการยกระดบัการด าเนินงานดา้นการบริหารจดัการ(ต่อ) 

ขอ้สรุป ผลการด าเนินโครงการ 
6. การใชท้รัพยากรทางการ
บริหาร 

ในการน าแผนปฏิบติัการลงสู่การปฏิบติัพบวา่ทุกคนใหค้วามร่วมมือ  คอยช่วยเหลือ มีการแบ่งงานกนัท า โดยใหที้มแกนน า
ของทีมสังเกตการด าเนินโครงการ  ประสานงานกบัศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ในการก าหนดวนัลงด าเนินกิจกรรม  งบประมาณตั้ง
ไวท้ั้งส้ิน  19,000 บาท  ใชไ้ปทั้งส้ิน  18,740 บาท 

7. ปัญหา หรืออุปสรรค ผูร่้วมวิจยัมีอาชีพท านา ท าไร่ การนดัวนัท ากิจกรรมค่อนขา้งยาก จนบางกิจกรรมตอ้งท้ิงระยะเวลานาน และผูร่้วมวิจยับาง
คนมีหลายบทบาทหนา้ท่ีในชุมชน การนดัหมายบางคร้ังเป็นวนัเดียวกนั ท าใหมี้คนขาดท ากิจกรรมบางกิจกรรม  อีกทั้งการ
ดึงครูมาร่วมท ากิจกรรมในระยะน้ีค่อนขา้งล าบาก เพราะเป็นช่วงเปิดเทอมใหม่ เด็กยงัไม่พร้อมและครูตอ้งคอยเอาใจใส่เด็ก 
การท ากิจกรรมท่ีมีครูร่วมดว้ย จึงตอ้งด าเนินการในวนัหยดุ ในระยะแรกจึงยงัไม่ค่อยมีความคล่องตวัเพราะต่างคนต่างยงัไม่
เขา้ใจกนัเท่าไร 

8. จุดเด่นโครงการ ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กมีขอ้มูลและสารสนเทศจากการด าเนินกิจกรรม ซ่ึงเป็นประโยชน์ต่องานบริหารจดัการของศูนยพ์ฒันา
เดก็เลก็ 

9. จุดดอ้ยโครงการ การด าเนินกิจกรรมอยูใ่นช่วงฤดูกาลการท าเกษตรท าใหผู้ร่้วมวิจยัติดภารกิจและเดินทางมาร่วมท ากิจกรรมล าบากเพราะฝน
ตก 

10. ขอ้เสนอแนะโครงการ การด าเนินกิจกรรมต่างๆ ควรสนบัสนุนใหผู้มี้ส่วนไดเ้สียกบัศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เขา้มามีส่วนร่วมดว้ย จะท าใหไ้ดข้อ้มูลหรือ
ช้ินงานท่ีเกิดจากความตอ้งการของหลายๆฝ่ายและสามารถน าไปบริหารจดัการในขั้นต่อไปไดท้นัที 
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ตารางที่ 4.55 สรุปผลการด าเนินงานโครงการท่ี 2 โครงการยกระดบัการด าเนินงานดา้นบุคลากร 

ขอ้สรุป ผลการด าเนินโครงการ 
1. ผลการด าเนินงาน บรรลุวตัถุประสงคท่ี์ก าหนด ทั้ง 4 กิจกรรม ประกอบดว้ย ศึกษาดูงานศูนยพ์ฒันาเด็ก ปราชญช่์วยสอน การผลิตส่ือพื้นบา้น 

และการอบรมเชิงปฏิบติัการการใชก้ระดานอจัฉริยะ   
2. วิธีการและกิจกรรม โครงการตามท่ีไดว้างแผนไวใ้นแผนปฏิบติัการได ้ด าเนินการต่าง ๆ ครบถว้นสมบูรณ์ ทุกกิจกรรม   
3.การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน  มีความกระตือรือร้น สนใจการเรียนมากโดยเฉพาะปราชญ์ชาวบา้นเน่ืองจากมีการพาท ากิจกรรมท่ีหลากหลาย และได้

พบปะพดูคุยกบับุคคลภายนอก และท าใหค้รูกระตือรือร้นในการซกัซอ้มและเตรียมนกัเรียน มีการพดูเกร่ินๆหนา้เสาธงทุก
วนัเพื่อใหน้กัเรียนรับรู้วา่ในอาทิตยน์ั้นๆจะพบเจอกบัใคร จะไดท้ าอะไร สร้างความอยากรู้อยากท าใหแ้ก่นกัเรียน  กิจกรรม
ปราชญ์ชาวบ้านเป็นกิจกรรมท่ีนักเรียนชอบมากเพราะได้ลงมือท าและพบเจอปราชญ์หลายๆคน  ผู ้บริหารและ
คณะกรรมการบริหารศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก ต่างให้การสนับสนุนและมีการเสนอโครงการเขา้สู่แผนพฒันาการศึกษาและ
แผนพฒันาทอ้งถ่ิน 

4.การเรียนรู้ท่ีไดจ้ากการน า
โครงการสู่การปฏิบติั 

การผลิตส่ือ ในขั้นตอนท่ีอนัตรายควรมีการเชิญผูท่ี้มีความเช่ียวชาญมาช่วยท า ไม่ควรปล่อยใหผู้ป้กครองท ากนัเองจะท าให้
เกิดอนัตรายได ้เช่นการขดักะลาให้เกล้ียงเกลา(โดยใชเ้คร่ืองเจีย) และการเจาะรู  หากครูมีมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดีกบัชุมชน 
สามารถท่ีจะขอความร่วมมือบุคคลในชุมชนเขา้มามีส่วนช่วยในการพฒันาส่ือหรืองานต่างๆ ไดง่้าย 
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ตารางที่ 4.55 สรุปผลการด าเนินงานโครงการท่ี 2 โครงการยกระดบัการด าเนินงานดา้นบุคลากร(ต่อ) 

ขอ้สรุป ผลการด าเนินโครงการ 
5. ความรู้ใหม่ท่ีไดจ้ากการ
น าโครงการสู่การปฏิบติั 

ผูว้ิจยัและผูร่้วมวิจยัเกิดความรู้ใหม่เก่ียวกบักระบวนการพฒันางานบุคลากรศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ต าบลหนองแวง ดงัน้ี 
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ตารางที่ 4.55 สรุปผลการด าเนินงานโครงการท่ี 2 โครงการยกระดบัการด าเนินงานดา้นบุคลากร(ต่อ) 

ขอ้สรุป ผลการด าเนินโครงการ 
6. การใชท้รัพยากรทางการ
บริหาร 

ในทีมมีการแบ่งงานกนัท า โดยให้ทีมแกนน าของทีมสังเกตการด าเนินโครงการ  ประสานงานกบัศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ใน
การก าหนดวนัลงด าเนินกิจกรรม ซ่ึงตั้งงบประมาณไวท้ั้งส้ิน 3,000 บาท  ใชไ้ปทั้งส้ิน  3,000 บาท 

7. ปัญหา หรืออุปสรรค ผูร่้วมวิจยัมีอาชีพท านา ท าไร่ การนดัวนัท ากิจกรรมค่อนขา้งยาก จนบางกิจกรรมตอ้งท้ิงระยะเวลานาน และผูร่้วมวิจยั
ส่วนมากแลว้มีหลายบทบาทหน้าท่ีในชุมชน การนัดหมายบางคร้ังเป็นวนัเดียวกัน ท าให้มีคนขาดท ากิจกรรมบาง
กิจกรรม 

8. จุดเด่นโครงการ ครูผูดู้แลเด็กของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กไดรั้บการพัฒนาทั้งดา้นความรู้ ทกัษะและประสบการณ์ในการท ากิจกรรมซ่ึงเป็น
ประโยชน์ต่องานบุคลากร 

9. จุดดอ้ยโครงการ กิจกรรมบางกิจกรรมจ าเป็นตอ้งจดัในวนัราชการ ท าให้ตอ้งมีการหยดุท าการเรียนการสอน เน่ืองจากครูผูดู้แลเด็กเป็นผู ้
ร่วมวิจยั 

10. ขอ้เสนอแนะโครงการ การด าเนินกิจกรรมต่างๆ ควรสนบัสนุนให้ผูมี้ส่วนไดเ้สียกบัศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กเขา้มามีส่วนร่วมดว้ย เพื่อให้เกิดความ
ร่วมมือในการจดัการศึกษาท่ีตรงตามความตอ้งการของชุมชน และควรหลีกเล่ียงการจดักิจกรรมท่ีตอ้งมีการหยดุท าการ
เรียนการสอนใหม้ากท่ีสุด 
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ตารางที่ 4.56 สรุปผลการด าเนินงานโครงการท่ี 3 โครงการยกระดบัการด าเนินงานดา้นอาคารสถานท่ี ส่ิงแวดลอ้มและความปลอดภยั 

ขอ้สรุป ผลการด าเนินโครงการ 
1. ผลการด าเนินงาน มีการด าเนินกิจกรรมครบทั้ง 5 กิจกรรม แต่ส าเร็จและบรรลุวตัถุประสงคท่ี์ก าหนดไว ้จ านวน 4 กิจกรรม ประกอบดว้ย การ

ก่อสร้างร้ัวไม้ไผ่  การปรับปรุงภูมิทศัน์ และการอบรมเชิงปฏิบติัการการป้องกันอคัคีภัย  และการจัดซ้ือครุภัณฑ์   ยงั
ด าเนินการไม่ส าเร็จ 1 กิจกรรม คือ การก่อสร้างลานอเนกประสงค ์ซ่ึงอยูร่ะหวา่งผูรั้บจา้งลงมือท างาน 

2. วิธีการและกิจกรรม โครงการตามท่ีไดว้างแผนไวใ้นแผนปฏิบติัการได้ ด าเนินการครบทุกกิจกรรม  แต่ยงัไม่ส าเร็จตามวตัถุประสงคคื์อกิจกรรม
การก่อสร้างลานอเนกประสงค ์ซ่ึงอยูร่ะหวา่งการด าเนินการก่อสร้าง 

3.การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน ครูมีความเอาใจใส่การท ากิจกรรมต่างๆ มากยิง่ข้ึน เช่นการท าความสะอาดหอ้งเรียน ปรับเปล่ียนมุมการเรียนรู้ การดูและรักษา
ส่ิงของ ตน้ไม ้มากข้ึนเน่ืองจากมีความรู้สึกเป็นเจา้ของร่วมมากข้ึนเพราะไดล้งมือจดัท าดว้ยตนเอง  คณะกรรมการบริหารศูนย์
พฒันาเด็กเล็ก ผูป้กครอง ให้ความร่วมมือในการสนับสนุนการท ากิจกรรมมากข้ึน ผูบ้ริหารให้การสนับสนุนและเสนอ
โครงการเขา้สู่แผนพฒันาการศึกษาและแผนพฒันาทอ้งถ่ิน  ผูเ้รียนมีความสุขกบัการเรียนรู้มากข้ึน เพราะมีส่ือ อุปกรณ์เคร่ือง
เล่นเพียงพอ ไม่ตอ้งแยง่กนั มีมุมเรียนรู้ท่ีหลากหลายใหเ้ลือกตามความสนใจและความถนดั 

4. การเรียนรู้ท่ีไดจ้ากการ
น าโครงการสู่การปฏิบติั 

ในการจดัซ้ือครุภณัฑ์หรือวสัดุต่างๆ ควรมีการสืบราคาจากร้านคา้/ห้างร้าน/บริษทั โดยให้มีการเสนอราคาแข่งขนักนัอย่าง
นอ้ย 2 ร้าน เพื่อเปรียบเทียบราคาและจะไดมี้การเปรียบเทียบงบประมาณ และอาจไดร้าคาท่ีถูกลง ไม่ควรเลือกร้านแลว้ตกลง
ซ้ือขายกนัทนัทีเพราะจะท าใหเ้สียโอกาส 
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ตารางที่ 4.56 สรุปผลการด าเนินงานโครงการท่ี 3 โครงการยกระดบัการด าเนินงานดา้นอาคารสถานท่ี ส่ิงแวดลอ้มและความปลอดภยั(ต่อ) 

ขอ้สรุป ผลการด าเนินโครงการ 
5. ความรู้ใหม่ท่ีไดจ้าก
การน าโครงการสู่การ
ปฏิบติั 

ผูว้ิจยัและผูร่้วมวิจยัเกิดความรู้ใหม่เก่ียวกบักระบวนการพฒันางานงานอาคารสถานท่ี ส่ิงแวดลอ้มและความปลอดภยัศูนยพ์ฒันา
เดก็เลก็ต าบลหนองแวง ดงัน้ี 
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ตารางที่ 4.56 สรุปผลการด าเนินงานโครงการท่ี 3 โครงการยกระดบัการด าเนินงานดา้นอาคารสถานท่ี ส่ิงแวดลอ้มและความปลอดภยั(ต่อ) 

ขอ้สรุป ผลการด าเนินโครงการ 
6. การใชท้รัพยากรทางการ
บริหาร 

การแบ่งงานกนัท าในทีมและขอความร่วมมือจากทีมอ่ืนๆ รวมทั้งมีการประชาสัมพนัธ์ให้ผูป้กครองและชุมชนใกลก้บัศูนย์
พฒันาเดก็เลก็มาร่วมกิจกรรม ซ่ึงตั้งงบประมาณไวท้ั้งส้ิน  592,500 บาท  ใชไ้ปทั้งส้ิน  581,500 บาท 

7. ปัญหา หรืออุปสรรค การจดักิจกรรมในฤดูฝนท าให้เป็นอุปสรรค เน่ืองจากการจดัอบรมตอ้งใชพ้ื้นท่ีกลางแจง้ เม่ือฝนตกจึงมีการเล่ือนกิจกรรม
หลายคร้ังและเด็กอายุยงันอ้ยการอพยพค่อนขา้งล าบากเน่ืองจากเด็กบางคนร้องไห้ไม่ฟังท่ีครูแนะน า ในขณะท่ีบางคนเห็น
เป็นเร่ืองสนุกสนาน 

8. จุดเด่นโครงการ ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ไดรั้บการพฒันาสภาพแวดลอ้มทั้งภายในและภายนอกอาคาร ส่งผลต่อพฒันาการและความสนใจในการ
เรียนรู้ของผูเ้รียน  

9. จุดดอ้ยโครงการ กิจกรรมท่ีไดรั้บการสนับสนุนงบประมาณและด าเนินการโดยองคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองแวงไม่สามารถควบคุมการ
ด าเนินการไดต้อ้งปล่อยใหเ้ป็นไปตามกระบวนการของทางราชการ 

10. ขอ้เสนอแนะโครงการ โครงการท่ีจ าเป็นตอ้งขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานอ่ืนและมีวงเงินงบประมาณจ านวนมาก ควรมีการ
วางแผนด าเนินการขั้นตอนต่างๆ ใหเ้ร็วท่ีสุด เน่ืองจากบางคร้ังติดขดัหลายฝ่ายหลายงานเพราะระเบียบราชการค่อนขา้งยุง่ยาก
และหลายขั้นตอน 
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ตารางที่ 4.57 สรุปผลการด าเนินงานโครงการท่ี 4 โครงการยกระดบัการด าเนินงานดา้นวิชาการและกิจกรรมตามหลกัสูตร 

ขอ้สรุป ผลการด าเนินโครงการ 
1. ผลการด าเนินงาน บรรลุวตัถุประสงคท่ี์ก าหนดไว ้ครบทั้ง 5 กิจกรรม ประกอบดว้ย การเรียนรู้ชุมชนของเรา  การตรวจสุขภาพผูเ้รียน  การผลิตส่ือ

พื้นบา้น และการประชุมเชิงปฏิบติัการการจดัท าหลกัสูตรทอ้งถ่ิน  และไม่บรรลุวตัถุประสงคจ์  านวน 1 กิจกรรม คือ การฝึกทกัษะ
นกัเรียนแนะน าตนเอง เน่ืองจากผูรั้บผดิชอบด าเนินกิจกรรมติดภารกิจด่วนไม่ไดด้ าเนินการ 

2. วิธีการและกิจกรรม โครงการตามท่ีไดว้างแผนไวใ้นแผนปฏิบติัการได ้ด าเนินการ 4 กิจกรรม ซ่ึงเป็นไปตามระยะเวลาท่ีก าหนด   แต่มีกิจกรรมการฝึก
ทกัษะนกัเรียนแนะน าตนเองท่ีไม่มีการด าเนินการเน่ืองจากผูรั้บผิดชอบติดภารกิจท่ีต่างจงัหวดั ส่วนผูร่้วมทีมคนอ่ืนก็ติดภารกิจ
อาชีพทางการเกษตรท่ีตอ้งเร่งด าเนินการเน่ืองจากอยูใ่นหว้งฤดูการเพาะปลูก   

3. การเปล่ียนแปลงท่ี
เกิดข้ึน 

หลงัน าโครงการสู่การปฏิบติั พบว่า  เด็กไดล้งมือท ากิจกรรม ก่อให้เกิดความอยากเรียนรู้มากยิ่งข้ึน กลา้ซกัถามและแสดงความ
คิดเห็น รวมทั้งแสดงความกระตือรือร้นในการมีส่วนร่วมท ากิจกรรมมากข้ึน กิจกรรมการตรวจสุขภาพผูเ้รียน พบปัญหาเก่ียวกบั
เหงือกและฟัน ซ่ึงไดป้ระสานผูป้กครองเพื่อน าเด็กไปรักษา ท าใหผู้ป้กครองมีความใส่ใจในการดูแลบุตรหลานดา้นสุขภาพ มีการ
สอบถามครูเก่ียวกบัพฤติกรรมของลูกหลานตนเอง ซ่ึงส่งผลให้ครูเกิดความกระตือรือร้นในการสังเกตพฤติกรรมผูเ้รียนเพื่อแจง้
ผูป้กครอง เกิดความเอาใจใส่นกัเรียนและมีปฏิสัมพนัธ์และมีการส่ือสารขอ้มูลระหว่างครูและผูป้กครองมากยิง่ข้ึน  ดา้นกิจกรรม
การผลิตส่ือพื้นบา้น  เกิดความร่วมมือระหว่างผูป้กครอง  ครูและปราชญชุ์มชนในการมีส่วนร่วมในการจดัท าสือนิทานเล่มใหญ่
จ านวน 3 เล่ม คือสิงโตกบัลา  หมาป่ากบัแพะ และกระต่ายกบัเต่า  นอกจากน้ียงัก่อให้เกิดการต่อยอดจากเดิมเพียงจดัท าหนงัสือ
นิทาน แต่เม่ือท าเสร็จยงัมีการน าไปเล่าให้นกัเรียนฟังดว้ย ท าให้นกัเรียนมีความสนใจและสามารถจดจ าเร่ืองท่ีฟังได ้มีความกลา้
แสดงออกมากข้ึนในการส่ือสารระหวา่งผูเ้ล่ากบันกัเรียน  ส่วนกิจกรรมการประชุมเชิง 
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ตารางที่ 4.57 สรุปผลการด าเนินงานโครงการท่ี 4 โครงการยกระดบัการด าเนินงานดา้นวิชาการและกิจกรรมตามหลกัสูตร(ต่อ) 

ขอ้สรุป ผลการด าเนินโครงการ 
3. การเปล่ียนแปลงท่ี
เกิดข้ึน(ต่อ) 

ปฏิบติัการจดัท าหลกัสูตรทอ้งถ่ิน  ท าให้ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กมีหลกัสูตรทอ้งถ่ิน สาระบุญเดือนสาม(ประเพณีบุญขา้วจ่ี) ซ่ึง
ส่งผลใหค้รูมีการน าเสนอต่อกิจกรรมปราชญช่์วยสอน(โครงการท่ี 2) โดยการท าขา้วจ่ี นอกจากน้ียงัส่งผลต่อระดบัความพึง
พอใจของผูบ้ริหารท่ีชมเชยการท างานของศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ในการจดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ีหลากหลายและผูป้กครองท่ีไดม้า
เล่าใหค้รูฟังวา่ลูกหลานกลบัไปเล่าใหฟั้งวา่เขาไดเ้รียนรู้และไดท้ าอะไร มีความรู้สึกดีอยา่งไร 

4. การเรียนรู้ท่ีไดจ้ากการ
น าโครงการสู่การปฏิบติั 

-การฝึกอบรมและซกัซอ้มการป้องกนัอคัคีภยั ควรมีการท าความเขา้ใจกบันกัเรียนในเบ้ืองตน้ก่อนเก่ียวกบัการอพยพ รวมทั้ง
ควรมีการซกัซอ้มแผนการอพยพและป้องกนัอคัคีภยัอยา่งนอ้ยภาคเรียนละ 1 คร้ัง เพื่อให้ครูเกิดความช านาญและนกัเรียนมี
ทกัษะท่ีจ าเป็น 
-ในการจดัท าหนงัสือนิทานในคร้ังต่อไปการใชสี้เทียนจะท าใหเ้สร็จเร็วและง่ายในการระบายสี ผูสู้งวยัหรือเด็กสามารถท าได้
ดี ส่วนสีน ้าหรือสีโปสเตอร์ ตอ้งมีการผสมแม่สีเพื่อใหเ้กิดสีต่างๆ หากไม่ช านาญจะท าใหก้ารผสมสีแต่ละคร้ังจะไดสี้ท่ีไม่เป็น
สีเดียวกันและอีกอย่างหากไม่ถนัดการใช้พู่กนัจะท าให้เลอะ สีไม่สม ่าเสมอ และใช้เวลานานในการรอให้สีแห้ง กว่าจะ
ด าเนินการเสร็จกใ็ชเ้วลาทั้งวนัและท าใหไ้ดจ้  านวนนอ้ยเล่ม หากเปล่ียนเป็นสีไม ้หรือสีเทียนจะท าใหท้ าไดเ้ร็วข้ึน 
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ตารางที่ 4.57 สรุปผลการด าเนินงานโครงการท่ี 4 โครงการยกระดบัการด าเนินงานดา้นวิชาการและกิจกรรมตามหลกัสูตร(ต่อ) 

ขอ้สรุป ผลการด าเนินโครงการ 
5. ความรู้ใหม่ท่ีไดจ้ากการ
น าโครงการสู่การปฏิบติั 

ผูว้ิจยัและผูร่้วมวิจยัเกิดความรู้ใหม่เก่ียวกบักระบวนการพฒันางานวิชาการและกิจกรรมตามหลกัสูตรศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ต าบล
หนองแวง ดงัน้ี 
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ตารางที่  4.57 สรุปผลการด าเนินงานโครงการท่ี 4 โครงการยกระดบัการด าเนินงานดา้นวิชาการและกิจกรรมตามหลกัสูตร(ต่อ) 

ขอ้สรุป ผลการด าเนินโครงการ 
6. การใชท้รัพยากรทางการ
บริหาร 

ไดรั้บความร่วมมือจากบุคลากรของศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็เป็นอยา่งดี ในการอ านวยความสะดวกในการท างานต่างๆ ส่วนในทีมมี
การแบ่งงานกนัท าแต่ละกิจกรรมและบางกิจกรรมมาท าร่วมกนั งบประมาณตั้งไวท้ั้งส้ิน 14,000 บาท  ใชไ้ปทั้งส้ิน 13,500
บาท 

7. ปัญหา หรืออุปสรรค -การวางตวัผูน้ าในการด าเนินกิจกรรม ควรมีแผนส ารองกรณีผูน้ าด าเนินการไม่สามารถท าได ้
-สถานท่ีด าเนินกิจกรรมคบัแคบทั้งในและนอกหอ้งเรียน การท ากิจกรรมบางอยา่งจึงท าไดไ้ม่คอยเตม็ท่ี 

8. จุดเด่นโครงการ ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็มีหลกัสูตรทอ้งถ่ินท่ีเกิดจากความคิดเห็นของหลายๆฝ่ายและเหมาะสมกบับริบทของทอ้งถ่ิน และนกัเรียน
ไดส้มัผสักบัการปฏิบติัจริง 

9. จุดดอ้ยโครงการ ขาดการประสานงานท่ีดีในการด าเนินกิจกรรมท าใหมี้กิจกรรมท่ีไม่บรรลุวตัถุประสงค ์
10. ขอ้เสนอแนะโครงการ ในการจดัท าหลกัสูตรทอ้งถ่ินและมีการใชห้ลกัสูตรแลว้ ควรมีการประเมินหลกัสูตรดว้ยเพื่อใหมี้การปรับปรุงใหเ้หมาะสมกบั

บริบทของศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ใหม้ากท่ีสุด 
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3) การสะทอ้นผลการด าเนินงาน  หลงัจากมีการสรุปผลการด าเนินโครงการทั้ง 4 โครงการ  
ผูร่้วมวิจยัทุกคนไดร่้วมกนัสะทอ้นผลการด าเนินงานของขั้นตอนท่ี 4 ซ่ึงสามารถสรุปไดด้งัตาราง  
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ตารางที่  4.58  ผลการสะทอ้นผลการด าเนินงานขั้นตอนการสงัเกต 

กจิกรรม สภาพที่คาดหวงั 
ผลการด าเนินงาน 

ข้อเสนอแนะ 
 การเปลีย่นแปลง การเรียนรู้ ความรู้ใหม่ 

การสั ง เกต
และบนัทึก   

มีผลการบนัทึกการ
สงัเกตการด าเนิน
กิจกรรมของ
โครงการทั้ง  4 
โครงการ 

บ ร ร ลุ ค ว า ม ค า ด ห วั ง 
เพราะมีผลการบนัทึกการ
สังเกตการด าเนินกิจกรรม
ข อ ง โ ค ร ง ก า ร ทั้ ง  4 
โครงการ 

-ทีมแต่ละทีมรู้จักท่ีจะประชุม
วางแผนกันเอง โดยไม่ต้องพ่ึง
ผูว้ิจัย เพราะเร่ิมจับทางได้ แต่
การบนัทึกการประชุมเน้นไปท่ี
ภาษาถ่ินมากกวา่ภาษากลาง 

ควรให้มีการบันทึกการสัง เกตตาม
ภาษาถ่ิน จะท าให้ได้แนวคิดและผล
การสังเกตท่ีตรงตามความเป็นจริง หาก
ก าหนดให้บนัทึกเชิงวิชาการจะท าให้
เกิดความไม่แน่ใจในการใชภ้าษาท าให้
ไม่อยากบนัทึก  

-การก าหนดการสังเกตอาจ
แบ่งเป็นหลายๆช่วงได ้จะท า
ใหไ้ดข้อ้มูลท่ีตอ้งการมากข้ึน 

การน าเสนอ
และการ
สรุปผล  

มีสรุปผลการสังเกต
การด าเนินกิจกรรม
ท่ีผูร่้วมวิจยัไดใ้ห้
ความเห็นชอบ 

บ ร ร ลุ ค ว า ม ค า ด ห วั ง 
เ พ ร า ะ  มี ส รุ ปผ ลก า ร
สังเกตการด าเนินกิจกรรม
ท่ีผู ้ร่วมวิจัยได้ให้ความ
เห็นชอบ 

-ทีมด าเนินงานกล้าแสดงความ
คิดเห็นเพ่ิมเติมและพูดคุยเป็น
กนัเองสามารถจดจ าการท างาน
ของตนไดแ้ละเพ่ิมเติมขอ้มูลได้
ชดัเจนยิง่ข้ึน 

ผูร่้วมวิจัยได้วิเคราะห์ผลการด าเนิน
โครงการของตนเองและมองเห็นถึง
สาเหตุของความส าเร็จและความไม่
ส าเร็จของกิจกรรม 

-ผูว้ิจยัควรช่ืนชมผูร่้วมวิจยัท่ี
ร่วมลงมือปฏิบติักิจกรรมจน
ส าเร็จ 

การสะทอ้น
ผลการ
ด าเนินงาน 

มีการร่วมกนัท า
กิจกรรมถอด
บทเรียนจากการ
ด าเนินงานขั้นตอน
การสงัเกต 

บ ร ร ลุ ค ว า ม ค า ด ห วั ง 
เพราะมีการร่วมกันท า
กิจกรรมถอดบทเรียนจาก
การด า เนินงานขั้ นตอน
การสงัเกต 

ทีมมีการพูดคุยกนัและสามารถ
เรียบเรียงค าพูดและอธิบายได้
ตรงประเดน็มากยิง่ข้ึน 

การท ากิจกรรมใดๆ ควรมีแผนส ารอง
หรือแนวทางด าเนินการอ่ืนไวเ้ผื่อกรณี
ฉุกเฉิน 

ค ว ร มี เ อ ก ส า ร ส รุ ป ก า ร
ด าเนินงานท่ีผ่านมาให้แต่ละ
คนและใหเ้วลาในการตกผลึก
ความคิดสักระยะหน่ึงแล้ว
ค่อยนดัประชุม 
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 ขั้นตอนที ่9 การสะท้อนผล (Re-reflecting) เพือ่สรุปผลใหม่ 
 ในขั้นตอนน้ี ผูว้ิจยัยงัเนน้บทบาทการเป็นผูมี้ส่วนร่วมและเป็นผูส่้งเสริมสนบัสนุนและ
อ านวยความสะดวกให้มีการสะทอ้นผล มีจุดมุ่งหมายและวิธีด าเนินการตามท่ีกล่าวในขั้นตอนท่ี 5
ในขั้นตอนการสะทอ้นผลใหม่แบ่งออกเป็น 4 กิจกรรม คือ 1) การสะทอ้นผลการปฏิบติังานหลงั
การน าแผนปฏิบติัการใหม่ลงสู่การปฏิบติั เพื่อสรุปผลการด าเนินงานท่ีผา่นมาทั้งหมด การเรียนรู้ท่ี
เกิดข้ึน และขอ้เสนอแนะเพื่อการปรับปรุงแก้ไข 2) การสรุปผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นการ
ด าเนินการตามแผนปฏิบติัการใหม่  เพื่อสรุปผลความคิดเห็นการด าเนินโครงการหลงัเสร็จส้ินการ
น าแผนปฏิบติัการใหม่ลงสู่การปฏิบติั  3) การสะทอ้นผลการยกระดบัมาตรฐานการศึกษาศูนย์
พฒันาเดก็เลก็ต าบลหนองแวง เพื่อสรุปผลการประเมินสภาพการด าเนินงานของศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็
ต าบลหนองแวง  และ 4) การสะทอ้นผลการด าเนินการในขั้นตอนท่ี 9 เพื่อร่วมกนัสะทอ้นผลการ
ด าเนินการขั้นตอนการสะทอ้นผล โดยด าเนินการในวนัท่ี 19 มกราคม  2559  เวลา  9.00 น.  ณ หอ้ง
ประชุมองคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองแวง โดยมีรายละเอียดเก่ียวกบัการปฏิบติังานดงัน้ี 
 กิจกรรมท่ี 1 การสะทอ้นผลการปฏิบติังานหลงัการน าแผนปฏิบติัการใหม่ลงสู่การปฏิบติั 
โดยผูร่้วมวิจยัแต่ละทีมไดร่้วมกนัวิเคราะห์และสรุปผลการปฏิบติังานหลงัการน าแผนปฏิบติัการ
ใหม่ลงสู่การปฏิบติั(ขั้นตอนท่ี 7) ซ่ึงสรุปผลไดด้งัตาราง  
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ตารางที่ 4.59 สรุปผลการสะทอ้นผลการน าแผนปฏิบติัการใหม่ลงสู่การปฏิบติั 

กิจกรรม ส่ิงท่ีคาดหวงั 
ผลการปฏิบติั 

สาเหตุ(เพราะ) ขอ้เสนอแนะหากมีการด าเนินการแบบน้ีอีก บรรลุความ
คาดหวงั 

ไม่บรรลุความ
คาดหวงั 

-การก่อสร้างลาน
อเนกประสงค ์

มีลานอเนกประสงค์
ส าหรับให้ศูนยพ์ฒันา
เด็กเล็กใช้ในการท า
กิจกรรมต่างๆ 

  มีการติดต่อประสานกับผูบ้ริหาร
ในการเร่งรัดด าเนินโครงการ แต่
ยงัอยู่ในระหว่างการด าเนินการ
ก่อสร้าง ซ่ึงยงัไม่แลว้เสร็จ 

ควรมีการประสานงานกบัฝ่ายท่ีรับผิดชอบ
แต่เน่ินๆ หรือประสานยงัผูบ้ริหารโดยตรง
เพื่อช่วยเร่งรัดการด าเนินงาน 

-การจดัซ้ือครุภณัฑ ์ มี เ ตียงเด็ก ขนาด 60 
cmx1 2 0  cmx6 0  cm. 
ใชเ้ป็นท่ีพกัเด็กป่วยใน
หอ้งพยาบาล 

  มีการประสานการท างานร่วมกัน
และก าหนดรายการจดัซ้ือตามแบบ
และสามารถจดัซ้ือได ้

ควรมีการสืบราคาและขนาดสินคา้ตวัอย่าง
ก่อนสรุปรายการท่ีตอ้งการเพื่อให้ตรงตาม
ตอ้งการและงบประมาณเพียงพอ 

-ก า ร ฝึ ก ทั ก ษ ะ
แนะน าตนเองและ
น าออกก าลงักาย 

นักเ รียนมีความกล้า
แสดงออกและเป็นผูน้ า 

  มีการวางแผนและลงมือด าเนินการ
ทนัที  

ควรมีการวางตวัแทนด าเนินการไวเ้ผื่อเหตุท่ี
ผูรั้บผิดชอบไม่สามารถด าเนินการได้ด้วย
ตนเอง 
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จากการร่วมวิเคราะห์สรุปผลการเปล่ียนแปลงในการปฏิบติักิจกรรมและผลการ
ด าเนินงานว่าบรรลุเป้าหมายหรือไม่เม่ือเทียบกับความคาดหวงั ซ่ึงทั้ ง 3 กิจกรรมบรรลุความ
คาดหวงั  ไดแ้ก่  1) การก่อสร้างลานอเนกประสงค ์ 2) การจดัซ้ือครุภณัฑ์  และ3) การฝึกทกัษะ
นกัเรียนแนะน าตนเองและน าท ากิจกรรมหนา้เสาธง   
  กิจกรรมท่ี 2 การสรุปผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นการด าเนินโครงการ(โครงการทั้ง 4 
โครงการ) ผูว้ิจยัไดแ้จกแบบแสดงความคิดเห็นการด าเนินโครงการ(เคร่ืองมือฉบบัท่ี 6) โดยให้ผู ้
ร่วมวิจยัทุกคนไดต้อบแบบแสดงความคิดเห็นตามโครงการท่ีตนเองไดรั้บผิดชอบด าเนินการและ
เก็บน ากลบัไปวิเคราะห์ ซ่ึงสามารถสรุปผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นการด าเนินโครงการทั้ง 4 
โครงการ โดยแยกตามแต่ละกิจกรรม ไดด้งัตาราง 



327 
 

 

ตารางที ่4.60 สรุปผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นการด าเนินโครงการทั้ง 4 โครงการ 

โครงการ กิจกรรม  ̅ S.D. ความหมาย 
ยกระดบัการ
ด าเนินงานดา้น
การบริหาร
จดัการ 

การศึกษาดูงาน 4.67 0.41 ดีมาก 
การเยีย่มบา้นนกัเรียน 4.19 0.50 ดีมาก 
การจดัท าป้ายความรู้ 4.49 0.52 ดีมาก 
การจดัท าคู่มือศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ 4.71 0.47 ดีมาก 
การจดัท าแผนพฒันาการศึกษา 4.77 0.39 ดีมาก 
สรุปทั้งโครงการ 4.57 0.46 ดีมาก 

ยกระดบัการ
ด าเนินงานดา้น
บุคลากร 

การศึกษาดูงาน 4.37 0.48 ดีมาก 
ปราชญช่์วยสอน 4.62 0.49 ดีมาก 
ผลิตส่ือการสอน 4.40 0.51 ดีมาก 
อบรมการใชก้ระดานอจัฉริยะ 4.37 0.51 ดีมาก 
สรุปทั้งโครงการ 4.44 0.50 ดีมาก 

 ยกระดบัการ
ด าเนินงานดา้น
อาคารสถานท่ี 
ส่ิงแวดลอ้มและ
ความปลอดภยั 

การก่อสร้างร้ัวไมไ้ผ ่ 4.51 0.41 ดีมาก 
การจดัซ้ือครุภณัฑ ์ 4.79 0.43 ดีมาก 

การปรับภูมิทศัน์ ศพด. 4.57 0.52 ดีมาก 
การอบรมป้องกนัภยั 4.56 0.47 ดีมาก 
ก่อสร้างลานอเนกประสงค ์ 4.01 0.52 ดีมาก 
สรุปทั้งโครงการ 4.49 0.48 ดีมาก 

ยกระดบัการ
ด าเนินงานดา้น
วิชาการและ
กิจกรรมตาม
หลกัสูตร 

การเรียนรู้ชุมชนของเรา 4.62 0.49 ดีมาก 
การผลิตส่ือพื้นบา้น 4.52 0.53 ดีมาก 
การจดัท าหลกัสูตรทอ้งถ่ิน 4.63 0.49 ดีมาก 
การฝึกทกัษะแนะน าตนเองและน าท า
กิจกรรมหนา้เสาธง 

4.68 0.50 ดีมาก 

การตรวจสุขภาพนกัเรียน 4.67 0.49 ดีมาก 
สรุปทั้งโครงการ 4.62 0.50 ดีมาก 

หมายเหตุ เกณฑค์วามคาดหวงัท่ีผูว้ิจยัและผูร่้วมวิจยัก าหนดไว ้คือ ระดบัดีหรือ 3.00 คะแนนข้ึนไป 
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 จากตารางท่ี 4.60 พบว่าโครงการยกระดบัการด าเนินงานดา้นการบริหารจดัการ มีการ
ด าเนินงานทุกกิจกรรม  มีระดบัผลการด าเนินกิจกรรมทุกกิจกรรมอยูใ่นระดบัดีมาก ประกอบดว้ย 5 
กิจกรรม เรียงล าดบัจากมากไปนอ้ย ตามล าดบัดงัน้ี การจดัท าแผนพฒันาการศึกษา ( ̅=4.77) การ
จดัท าคู่มือศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก ( ̅=4.71) การศึกษาดูงาน ( ̅=4.67) การจดัท าป้ายความรู้( ̅=4.49) 
และการเยี่ยมบ้านนักเรียน ( ̅=4.19) โครงการยกระดับการด าเนินงานด้านบุคลากร มีการ
ด าเนินงานทุกกิจกรรม  มีระดบัผลการด าเนินกิจกรรมทุกกิจกรรมอยูใ่นระดบัดีมาก ประกอบดว้ย  
4 กิจกรรม เรียงล าดบัจากมากไปนอ้ย ตามล าดบัดงัน้ี ปราชญช่์วยสอน( ̅=4.62) การผลิตส่ือช่วย
สอน ( ̅=4.40 ) อบรมการใชก้ระดานอจัฉริยะ ( ̅=4.37) และการศึกษาดูงาน ( ̅=4.37) โครงการ
ยกระดบัการด าเนินงานดา้นอาคารสถานท่ี ส่ิงแวดลอ้มและความปลอดภยั  มีการด าเนินงานทุก
กิจกรรม  มีระดบัผลการด าเนินกิจกรรมทุกกิจกรรมอยู่ในระดบัดีมาก เรียงล าดบัจากมากไปน้อย
ตามล าดบัดงัน้ี การจดัซ้ือครุภณัฑ ์( ̅=4.79)  การปรับปรุงภูมิทศัน์ ( ̅=4.57)  การอบรมการป้องกนั
อคัคีภยั ( ̅=4.56) การก่อสร้างร้ัวไมไ้ผ่ ( ̅=4.51) และการก่อสร้างลานอเนกประสงค ์( ̅=4.01 ) 
และโครงการยกระดบัการด าเนินงานดา้นวิชาการและกิจกรรมตามหลกัสูตร มีการด าเนินงานทุก
กิจกรรม  มีระดบัผลการด าเนินภาพรวมอยูใ่นระดบัดีมาก  เรียงล าดบัจากมากไปนอ้ยตามล าดบัดงัน้ี 
การฝึกทกัษะแนะน าตนเองและน าท ากิจกรรมหน้าเสาธง ( ̅=4.68 ) การตรวจสุขภาพนักเรียน
( ̅=4.67)  การจดัท าหลกัสูตรทอ้ถ่ิน ( ̅=4.63)  การเรียนรู้ชุมชนของเรา ( ̅=4.62 ) และการผลิตส่ือ
พื้นบา้น ( ̅=4.52)     

 
ตารางที ่4.61 สรุปผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นการด าเนินโครงการในภาพรวม 

ท่ี โครงการ   ̅ S.D. ความหมาย 
1 ยกระดบัการด าเนินงานดา้นการบริหารจดัการ 4.57 0.46 ดีมาก 
2 ยกระดบัการด าเนินงานดา้นบุคลากร 4.44 0.50 ดีมาก 
3 ยกระดบัการด าเนินงานดา้นอาคารสถานท่ี 

ส่ิงแวดลอ้มและความปลอดภยั 
4.49 0.48 ดีมาก 

4 ยกระดบัการด าเนินงานดา้นวิชาการและกิจกรรม
ตามหลกัสูตร 

4.62 0.50 ดีมาก 

สรุปรวมทุกโครงการ 4.53 0.49 ดีมาก 

หมายเหตุ เกณฑค์วามคาดหวงัท่ีผูว้ิจยัและผูร่้วมวิจยัก าหนดไว ้คือ ระดบัดีหรือ 3.00 คะแนนข้ึนไป 
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 จากตารางท่ี 4.61 พบว่าในภาพรวมทุกโครงการอยู่ในระดับดีมาก ( ̅=4.53)โดย
ประกอบดว้ย  4 โครงการ มีระดบัการด าเนินโครงการเรียงล าดบัจากมากไปนอ้ย ตามล าดบัดงัน้ี  
โครงการยกระดบัการด าเนินงานดา้นวิชาการและกิจกรรมตามหลกัสูตรอยูใ่นระดบัดีมาก ( ̅=4.62) 
โครงการยกระดบัการด าเนินงานด้านการบริหารจดัการอยู่ในระดับดีมาก ( ̅=4.57)  โครงการ
ยกระดับการด าเนินงานด้านอาคารสถานท่ี ส่ิงแวดล้อมและความปลอดภัยอยู่ในระดับดีมาก 
( ̅=4.49)  และโครงการยกระดบัการด าเนินงานดา้นบุคลากรอยู่ในระดบัดีมาก ( ̅=4.44) ซ่ึงผ่าน
เกณฑค์วามคาดหวงัท่ีก าหนดไวทุ้กดา้น 
 
 นอกจากน้ียงัมีการสรุปผลการวิเคราะห์ดา้นงบประมาณท่ีใชใ้นการด าเนินโครงการทั้ง 4 
โครงการ ซ่ึงสามารถสรุปผลไดด้งัต่อไปน้ี 

ตารางที ่4.62 สรุปผลการวิเคราะห์ดา้นงบประมาณท่ีใชใ้นการด าเนินโครงการ 

โครงการ 
แหล่งท่ีมาของงบประมาณ 

รวม ใชจ้ริง 
อบต. ศพด. สปสช. 

ชุมชน
บริจาค 

ส่วนตวั
ผูว้ิจยั 

ยกระดบัการด าเนินงาน
ดา้นการบริหารจดัการ 

  5,000   14,000 19,000 18,740 

ยกระดบัการด าเนินงาน
ดา้นบุคลากร 

 1,000  1,000 1,000 3,000 3,000 

ยกระดบัการด าเนินงาน
ดา้นอาคารสถานท่ี 
ส่ิงแวดลอ้มและความ
ปลอดภยั 

420,000 142,500  5,000 25,000 592,500 581,500 

ยกระดบัการด าเนินงาน
ดา้นวิชาการและ
กิจกรรมตามหลกัสูตร 

 3,000 11,000   14,000 13,500 

รวม 420,000 151,500 11,000 6,000 40,000 628,500 616,740 
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 จากตารางพบว่า งบประมาณท่ีตั้งไวจ้  านวน 628,500 บาท ใชจ้ริงจ านวน 616,740 บาท 
ซ่ึงงบประมาณท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีค่อนขา้งมาก โดยไดรั้บการสนบัสนุนจากองคก์ารบริหารส่วน
ต าบลหนองแวง (อบต.) ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กต าบลหนองแวง (ศพด.) กองทุนระบบหลกัประกนั
สุขภาพต าบลหนองแวง (สปสช.) ชุมชนบริจาค และทุนส่วนตวัผูว้ิจยั ซ่ึงจากการวิเคราะห์ร่วมกนั
พบวา่ 
 1.ปัจจยัความส าเร็จในการไดม้าของงบประมาณเหล่าน้ีคือ ผูร่้วมวิจยั ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง
หรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง เลง็เห็นความส าคญัของผลการด าเนินโครงการท่ีจะเกิดข้ึนกบัศูนยพ์ฒันา
เด็กเล็กและนักเรียนเป็นผูไ้ดรั้บผลประโยชน์ รวมไปถึงยงัส่งผลดีต่อหน่วยงานตน้สังกดันั่นคือ
องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองแวงดว้ย ท าให้มีการสนบัสนุนงบประมาณให้แก่ผูว้ิจยัและผูร่้วม
วิจยัเพื่อน างบประมาณไปใชใ้นการด าเนินโครงการ นอกจากน้ีการท่ีผูร่้วมวิจยั ผูป้กครองหรือผูท่ี้
เก่ียวขอ้งไดมี้โอกาสเขา้มามีส่วนร่วมในการด าเนินโครงการทุกขั้นตอนตั้งแต่เร่ิมตน้จนเสร็จส้ิน
โครงการ บุคคลเหล่าน้ีจึงมีความรู้สึกเป็นเจา้ของผลงานท่ีเกิดข้ึน มีความรู้สึกภูมิใจ  ดีใจและมี
ความสุขกบัการไดด้ าเนินโครงการจนประสบความส าเร็จ นอกจากน้ียงัท าให้ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก
ต าบลหนองแวงผา่นเกณฑก์ารประเมินต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ส่งผลต่อองคก์ารบริหารส่วนต าบลหนอง
แวงท่ีมีการบริหารจดัการดา้นการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพยงัท าให้ชุมชนมีสถานศึกษาปฐมวยัท่ีมี
คุณภาพ มีมาตรฐาน มีความน่าไวว้างใจท่ีจะส่งบุตรหลานเขา้มาเรียน 
 2. คณะกรรมการบริหารศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลหนอง
แวงและชุมชน มีส่วนส าคัญต่อการจัดหางบประมาณเพราะทุกคนตระหนักและมองเห็น
ความส าคญัของผลการพฒันาท่ีจะเกิดข้ึนกบัผูเ้รียนและศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กต าบลหนองแวงท่ีมี
คุณภาพ อีกทั้งบุคคลท่ีมีต าแหน่งเหล่าน้ีเป็นผูท่ี้ไดรั้บความไวว้างใจจากชุมชนให้มามีส่วนร่วมใน
การท างานเพื่อชุมชน การขอความร่วมมือต่างๆ โดยอาศยัอธัยาศยัและความสามารถของบุคคล
เหล่าน้ีจึงเป็นแนวทางท่ีดีและง่ายในการเขา้ไปขอความร่วมมือกบัคนชุมชนดว้ย  
 
 กิจกรรมท่ี 3 การสะทอ้นผลการยกระดบัมาตรฐานการศึกษาศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กต าบล
หนองแวง เพื่อน าเสนอผลการประเมินสภาพการด าเนินงานของศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ต าบลหนองแวง 
หลงัน าแผนปฏิบติัการลงสู่การปฏิบติัจนแลว้เสร็จในวงจรท่ี 2 ซ่ึงทางผูว้ิจยัและทีมแกนน าไดรั้บ
มอบหมายใหท้ าหนา้ท่ีประเมินโดยใชเ้คร่ืองมือการวิจยัฉบบัท่ี 3 แบบประเมินสภาพการด าเนินงาน
การจดัการศึกษาของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กต าบลหนองแวง ซ่ึงก าหนดไว ้ 4 ด้าน ดังน้ีคือ 1) การ
บริหารจดัการศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็  2) บุคลากร 3) อาคาร สถานท่ี ส่ิงแวดลอ้มและความปลอดภยั 
และ 4) ดา้นวิชาการและกิจกรรมตามหลกัสูตร  ไดน้ ามาเปรียบเทียบกบัเกณฑ์ความคาดหวงัท่ี
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ก าหนดไวใ้นขั้นตอนท่ี 2 ซ่ึงผูว้ิจยัและผูร่้วมวิจยั ไดก้ าหนดความคาดหวงัจากการแกปั้ญหาไวว้่า 
“ผา่นเกณฑก์ารประเมินท่ีผูว้ิจยัและผูร่้วมวิจยัก าหนดข้ึน ในระดบัดีหรือ 3.00 คะแนนข้ึนไป”  โดย
มีผลการประเมินดงัตาราง  
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ตารางที่ 4.63 ผลการประเมินสภาพการด าเนินงานของศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ต าบลหนองแวง ดา้นการบริหารจดัการ 

ท่ี รายการประเมิน 
ก่อนน าแผนลงสู่การปฏิบติั หลงัน าแผนลงสู่การปฏิบติั 
 ̅ S.D. ความหมาย  ̅ S.D. ความหมาย 

1. ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็มีคณะกรรมการในการบริหารจดัการศึกษา 2.36 0.49 พอใช ้ 3.56 0.51 ดี 
2. ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็มีการจดัท าแผนพฒันาคุณภาพการศึกษา 2.40 0.50 พอใช ้ 4.36 0.49 ดีมาก 
3. ศูนย์พฒันาเด็กเล็กมีระบบการเยี่ยมบ้านเด็กแลกเปล่ียนเรียนรู้ข้อมูลกับ

ผูป้กครอง  
2.24 0.44 พอใช ้ 3.72 0.46 ดี 

4. ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ส าหรับชุมชนและหน่วยงานอ่ืน 2.20 0.41 พอใช ้ 3.60 0.50 ดี 
 สรุป 2.30 0.46 พอใช ้ 3.81 0.49 ดี 

หมายเหตุ เกณฑค์วามคาดหวงัท่ีผูว้ิจยัและผูร่้วมวิจยัก าหนดไว ้คือ ระดบัดีหรือ 3.00 คะแนนข้ึนไป 
 
 จากตารางท่ี 4.62 พบวา่ สภาพการด าเนินงานของศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ต าบลหนองแวงดา้นการบริหารจดัการในภาพรวม  ก่อนน าแผนลงสู่การปฏิบติั 
มีระดบัคะแนน  2.30  อยูใ่นระดบัพอใช ้ หลงัน าแผนลงสู่การปฏิบติั มีระดบัคะแนน  3.81  อยูใ่นระดบัดี  ซ่ึงแสดงใหเ้ห็นว่าหลงัน าแผนปฏิบติัการลงสู่การ
ปฏิบติัแลว้สภาพการด าเนินงานของศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ดา้นการบริหารจดัการ มีระดบัคะแนนมากกวา่ 3.00 คะแนน ซ่ึงสูงกวา่เกณฑค์วามคาดหวงัท่ีก าหนดไว ้ 
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ตารางที่ 4.64 ผลการประเมินสภาพการด าเนินงานของศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ต าบลหนองแวง ดา้นบุคลากร 

ท่ี รายการประเมิน 
ก่อนน าแผนลงสู่การปฏิบติั หลงัน าแผนลงสู่การปฏิบติั 
 ̅ S.D. ความหมาย  ̅ S.D. ความหมาย 

1. ครู/ผูดู้แลเดก็ และบุคลากรสนบัสนุน มีจ านวนเพียงพอ 2.56 0.51 พอใช ้ 3.12 0.60 ดี 
2. ครู/ผูดู้แลเดก็และบุคลากรไดรั้บการพฒันาอยา่งเป็นระบบและต่อเน่ือง 2.72 0.46 พอใช ้ 3.44 0.51 ดี 
3. ครู/ผูดู้แลเด็กสามารถผลิตส่ือและใชเ้ทคโนโลยใีนการจดัประสบการณ์

การเรียนรู้ 
2.20 0.41 พอใช ้ 3.72 0.46 ดี 

 คะแนนเฉล่ีย 2.49 0.46 พอใช ้ 3.43 0.52 ดี 

หมายเหตุ เกณฑค์วามคาดหวงัท่ีผูว้ิจยัและผูร่้วมวิจยัก าหนดไว ้คือ ระดบัดีหรือ 3.00 คะแนนข้ึนไป 
 
 จากตารางท่ี 4.63 พบว่า สภาพการด าเนินงานของศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ต าบลหนองแวงดา้นบุคลากรในภาพรวม  ก่อนน าแผนลงสู่การปฏิบติั มีระดบั
คะแนน  2.45  อยูใ่นระดบัพอใช ้ หลงัน าแผนลงสู่การปฏิบติั มีระดบัคะแนน  3.43  อยูใ่นระดบัดี  ซ่ึงแสดงใหเ้ห็นว่าหลงัน าแผนปฏิบติัการลงสู่การปฏิบติั
แลว้สภาพการด าเนินงานของศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ดา้นบุคลากร มีระดบัคะแนนมากกวา่ 3.00 คะแนน ซ่ึงสูงกวา่เกณฑค์วามคาดหวงัท่ีก าหนดไว ้ 
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ตารางที่ 4.65 ผลการประเมินสภาพการด าเนินงานของศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ต าบลหนองแวง ดา้นอาคาร สถานท่ี ส่ิงแวดลอ้มและความปลอดภยั  

ท่ี รายการประเมิน 
ก่อนน าแผนลงสู่การปฏิบติั หลงัน าแผนลงสู่การปฏิบติั 
 ̅ S.D. ความหมาย  ̅ S.D. ความหมาย 

1. ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็มีการจดัมุมหรือหอ้งพกัส าหรับเดก็ป่วยแยกเป็นสดัส่วน 1.36 0.49 ควรปรับปรุง 4.68 0.48 ดีมาก 
2. ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็มีลานกิจกรรม สนามเด็กเล่น  ครุภณัฑ ์ท่ีเหมาะสมและ

เพียงพอ 
2.48 0.51 พอใช ้ 4.72 0.46 ดีมาก 

3. ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กมีสภาพแวดลอ้มภายในและนอกอาคาร  ท่ีเอ้ือต่อการ
เรียนรู้และปลอดภยั 

2.68 0.48 พอใช ้ 4.56 0.51 ดีมาก 

4. ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กมีระบบการรักษาความปลอดภยัและป้องกนัการบาดเจ็บ
ใหก้บัผูเ้รียน 

2.24 0.44 พอใช ้ 3.32 0.48 ดี 

 คะแนนเฉล่ีย 2.19 0.48 พอใช ้ 4.32 0.48 ดีมาก 

หมายเหตุ เกณฑค์วามคาดหวงัท่ีผูว้ิจยัและผูร่้วมวิจยัก าหนดไว ้คือ ระดบัดีหรือ 3.00 คะแนนข้ึนไป 
 
 จากตารางท่ี 4.64 พบวา่ สภาพการด าเนินงานของศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ต าบลหนองแวงดา้นอาคาร สถานท่ี ส่ิงแวดลอ้มและความปลอดภยั ในภาพรวม  
ก่อนน าแผนลงสู่การปฏิบติั มีระดบัคะแนน 2.19  อยูใ่นระดบัพอใช ้ หลงัน าแผนลงสู่การปฏิบติั มีระดบัคะแนน  4.32  อยูใ่นระดบัดีมาก ซ่ึงแสดงใหเ้ห็นว่า
หลงัน าแผนปฏิบติัการลงสู่การปฏิบติัแลว้สภาพการด าเนินงานของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กดา้นอาคาร สถานท่ี ส่ิงแวดลอ้มและความปลอดภยั มีระดบัคะแนน
มากกวา่ 3.00 คะแนน ซ่ึงสูงกวา่เกณฑค์วามคาดหวงัท่ีก าหนดไว ้ 
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ตารางที่ 4.66 ผลการประเมินสภาพการด าเนินงานของศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ต าบลหนองแวง ดา้นวิชาการและกิจกรรมตามหลกัสูตร 

ท่ี รายการประเมิน 
ก่อนน าแผนลงสู่การปฏิบติั หลงัน าแผนลงสู่การปฏิบติั 
 ̅ S.D. ความหมาย  ̅ S.D. ความหมาย 

1. ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็มีหลกัสูตรทอ้งถ่ินท่ีเหมาะสมกบับริบทของทอ้งถ่ิน 2.32 0.48 พอใช ้ 3.84 0.62 ดี 
2. ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กมีการส่งเสริมพฒันาการจดัท าส่ือและนวตักรรมการเรียนการ

สอนท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ของผูเ้รียน 
2.64 0.49 พอใช ้ 3.20 0.41 ดี 

3. ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็มีการส่งเสริมให้ผูเ้รียนไดแ้สดงออกอย่างเหมาะสมกบัวยัและ
กลา้แสดงออก 

2.72 0.46 พอใช ้ 4.16 0.69 ดีมาก 

4. ครู/ผูดู้แลเด็กมีการน าเอาผลการประเมินพฒันาการเด็กไปวางแผนพฒันาเด็กและ
จดัประสบการณ์การเรียนรู้ใหก้บัเดก็ตามความตอ้งการ ความสนใจและวยัของเดก็   

2.32 0.48 พอใช ้ 3.68 0.63 ดี 

 คะแนนเฉล่ีย 2.50 0.48 พอใช ้ 3.72 0.59 ดี 

หมายเหตุ เกณฑค์วามคาดหวงัท่ีผูว้ิจยัและผูร่้วมวิจยัก าหนดไว ้คือ ระดบัดีหรือ 3.00 คะแนนข้ึนไป 
 

 จากตารางท่ี 4.65 พบว่า สภาพการด าเนินงานของศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ต าบลหนองแวง ดา้นวิชาการและกิจกรรมตามหลกัสูตร ในภาพรวม  ก่อนน า
แผนลงสู่การปฏิบติั มีระดบัคะแนน 2.50  อยูใ่นระดบัพอใช ้ หลงัน าแผนลงสู่การปฏิบติั มีระดบัคะแนน  4.72  อยูใ่นระดบัดี ซ่ึงแสดงให้เห็นว่าหลงัน า
แผนปฏิบติัการลงสู่การปฏิบติัแลว้สภาพการด าเนินงานของศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ดา้นวิชาการและกิจกรรมตามหลกัสูตร มีระดบัคะแนนมากกว่า 3.00 คะแนน 
ซ่ึงสูงกวา่เกณฑค์วามคาดหวงัท่ีก าหนดไว ้ 
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ตารางที่ 4.67 ผลการประเมินสภาพการด าเนินงานของศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็ต าบลหนองแวง                
                     ในภาพรวม 

ที ่ ด้าน 
ก่อนน าแผนลงสู่การปฏิบัต ิ หลงัน าแผนลงสู่การปฏิบัต ิ

 ̅ S.D. ความหมาย  ̅ S.D. ความหมาย 
1 ดา้นการบริหารจดัการ 2.30 0.46 พอใช ้ 3.81 0.49 ดี 
2 ดา้นบุคลากร 2.49 0.46 พอใช ้ 3.43 0.52 ดี 
3 ดา้นอาคาร สถานท่ี 

ส่ิงแวดลอ้มและความ
ปลอดภยั  

2.19 0.48 พอใช ้ 4.32 0.48 ดีมาก 

4 ดา้นวิชาการและกิจกรรม
ตามหลกัสูตร 

2.50 0.48 พอใช ้
3.72 0.59 ดี 

 ผลสรุป 2.37 0.47 พอใช้ 3.82 0.52 ด ี

หมายเหตุ เกณฑค์วามคาดหวงัท่ีผูว้ิจยัและผูร่้วมวิจยัก าหนดไว ้คือ ระดบัดีหรือ 3.00 คะแนนข้ึนไป 
 
 จากตารางท่ี 4.66 พบว่า สภาพการด าเนินงานของศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ต าบลหนองแวง ใน

ภาพรวม  ก่อนน าแผนลงสู่การปฏิบติั อยู่ในระดบัพอใช ้ หลงัน าแผนลงสู่การปฏิบติัอยู่ในระดบัดี  
เม่ือพิจารณารายดา้นพบวา่ก่อนน าแผนลงสู่การปฏิบติั อยูใ่นระดบัพอใชทุ้กดา้น  แต่หลงัน าแผนลง
สู่การปฏิบติั พบว่าดา้นอาคาร สถานท่ี ส่ิงแวดลอ้มและความปลอดภยั อยูใ่นระดบัดีมาก  ดา้นการ
บริหารจดัการ  ดา้นวิชาการและกิจกรรมตามหลกัสูตร และดา้นบุคลากร อยู่ในระดบัดี เรียง
ตามล าดบั ซ่ึงเป็นไปตามท่ีคาดหวงัไว ้หากดูคะแนนเฉล่ียแลว้จะสูงกว่าเกณฑ์ความคาดหวงัท่ี
ก าหนดไวใ้นทุกๆ ดา้น 

กิจกรรมท่ี 4 การสะทอ้นผลการด าเนินงานในขั้นตอนท่ี 9  เพื่อใหผู้ร่้วมวิจยัไดส้รุปผลการ
ด าเนินงานของขั้นตอนท่ี 9 ซ่ึงสามารถสรุปผลไดด้งัตาราง 
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ตารางที่ 4.68 ผลการสะทอ้นผลการด าเนินงานขั้นตอนการสะทอ้นผล 

กจิกรรม 
ผลการด าเนินงาน 

ข้อเสนอแนะ 
 การเปลีย่นแปลง การเรียนรู้ ความรู้ใหม่ 

ก า รส รุ ป ผลก า ร
วิ เ ค ร า ะ ห์ ค ว า ม
คิ ด เ ห็ น ก า ร
ด า เ นิ น ก า ร ต า ม
แผนปฏิบติัการใหม่ 
 

บ ร ร ลุ ค ว า ม ค า ด ห วั ง 
เพราะมีการน าเสนอผล
การวิเคราะห์ความคิดเห็น
ก า ร ด า เ นิ น ก า ร ต า ม
แผนปฏิบัติการใหม่ต่อท่ี
ประชุม 

ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นการ
ด าเนินโครงการเป็นส่ิงส าคญัท่ีจะ
ช่วยยืนย ันว่าโครงการมีผลการ
ปฏิบติัเป็นอย่างไร จึงควรให้มีการ
ด าเนินการในทุกๆกิจกรรม 

การด าเนินโครงการหรือกิจกรรม 
หากมีการประเมินผลเ ม่ือการ
ด าเนินการเสร็จส้ิน จะท าให้มีผล
การด าเนินงานท่ีสามารถน าไป
ปรับปรุงการท างานในคร้ังต่อไป 

 ควรใหผู้รั้บผดิชอบแต่ละ
โครงการหรือกิจกรรมท าการ
ตอบแบบแสดงความคิดเห็น
ทุกคน 

การสะทอ้นผลการ
ปฏิบติังานหลงัการ
น าแผนปฏิบัติการ
ใหม่ลงสู่การปฏิบติั 

บ ร ร ลุ ค ว า ม ค า ด ห วั ง 
เพราะ  ท่ีประ ชุม มีการ
สะทอ้นผลการปฏิบติังาน
หลงัการน าแผนปฏิบติัการ
ใหม่ลงสู่การปฏิบติั 

ข้อมูลการสะท้อนผลการด าเนิน
โครงการมีความส าคัญต่อการ
ด าเนินงานในวงจรต่อไป จึงควร
ด า เ นินการด้วยความละ เ อียด
รอบคอบและใส่ใจทุกรายละเอียด
และให้ ทุ กคนได้แสดงคว าม
คิดเห็นใหม้ากท่ีสุด 

การด าเนินโครงการหรือกิจกรรม 
หากมีการประเมินผลเ ม่ือการ
ด าเนินการเสร็จส้ิน จะท าให้มีผล
การด าเนินงานท่ีสามารถน าไป
ปรับปรุงการท างานในคร้ังต่อไป 

เน่ืองจากส้ินสุดวงจรท่ี 2 ควร
มีสรุปรายละเอียดการ
ด าเนินงานขั้นตอนต่างๆของ
วงจรท่ี 1และ 2 ใหผู้ร่้วมวิจยั
ไดอ่้านดว้ย 
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ตารางที่ 4.68 ผลการสะทอ้นผลการด าเนินงานขั้นตอนการสะทอ้นผล(ต่อ) 

กจิกรรม 
ผลการด าเนินงาน 

ข้อเสนอแนะ 
 การเปลีย่นแปลง การเรียนรู้ ความรู้ใหม่ 

การสะทอ้นผลการ
ยกระดับมาตรฐาน
ก า ร ศึ ก ษ า ศู น ย์
พฒันาเด็กเลก็ต าบล
หนองแวง 

บรรลุความคาดหวงั 
 เพราะมีการเปรียบเทียบ
ผลการด า เ นินงานก่อน
และหลงัการด าเนินงาน 

การเปรียบเทียบการด าเนินงาน
ก่อนและหลงัการด าเนินงานจะ
ช่วยใหม้องเห็นภาพของงานว่ามี
การพฒันามากนอ้ยเพียงใด เป็น
ท่ี พึ ง พ อ ใ จ ขอ ง ผู ้ เ ก่ี ย ว ข้อ ง
หรือไม่ จึงควรให้มีการด าเนิน
กิจกรรมน้ีในงานอ่ืนดว้ย 

ก า ร พั ฒ น า ม า ต ร ฐ า น
การศึกษาศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก
จะต้องมีการร่วมมือกันจาก
ทุกฝ่าย ท่ี เ ก่ียวข้องในการ
ด าเนินการในงานดา้นต่างๆ   

ควรให้ผูมี้ส่วนไดเ้สียในโครงการทุก
คนไดแ้สดงความคิดเห็น 

การสะทอ้นผลการ
ด า เ นิ น ง า น ใ น
ขั้นตอนท่ี 9 

บ ร ร ลุ ค ว า ม ค า ด ห วั ง 
เพราะ มีการ ร่วมกันท า
กิจกรรมถอดบทเรียนจาก
การด า เ นินงานขั้ นตอน
การสะทอ้นผล 
 

ขอ้มูลการสะทอ้นผลการด าเนิน
โครงการมีความส าคัญต่อการ
ด าเนินงานในวงจรต่อไป จึงควร
ด าเนินการด้วยความละเอียด
ร อ บ ค อ บ แ ล ะ ใ ส่ ใ จ ทุ ก
รายละเอียดและให้ทุกคนได้
แสดงความคิดเห็นใหม้ากท่ีสุด 

ผู ้วิ จั ย และผู ้ ร่ ว มวิ จัย ต่ า ง
มองเห็นภาพในการพัฒนา
ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กในอนาคต
ว่าควรจะพฒันาด้านใดและ
ส่ิ ง ใ ดบ้า ง เ พื่ อ ให้ ก า ร จัด
การศึกษาไดม้าตรฐาน 

หลังจากสะท้อนผลการด าเนินงาน
เสร็จควรมีการชมเชยส าหรับการ
ด าเนินการท่ีผ่านมาและควรมีการให้
ก าลังใจส าหรับกิจกรรมหรือการ
ด า เ นิ น ง าน ท่ี ย ัง ไ ม่บร ร ลุ ค ว าม
คาดหวงัและกระตุน้ใหเ้กิดแรงฮึดใน
การกระท าต่อไปดว้ย 
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 ขั้นตอนที ่10 การสรุปผล (Conclusion) 
 ในขั้นตอนน้ีผูว้ิจัยและผูร่้วมวิจัย ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมการถอดบทเรียน(Lesson  
Distilled) โดยมีการนดัหมายประชุมกนัในวนัท่ี 29 มกราคม 2560  ณ วดัสว่างแวงฮี บา้นหนองแวง  
เวลา  9.00 น. มีวตัถุประสงคเ์พื่อร่วมกนัทบทวนและสรุปประสบการณ์การด าเนินงานตามขั้นตอน
ท่ี 1-9 และผลการเปล่ียนแปลง การเรียนรู้และความรู้ใหม่จากการปฏิบติั  สามารถสรุปไดด้งัต่อไปน้ี 

 10.1 ผลการด าเนินงานตามขั้นตอนที ่1-10   
        ผูว้ิจยัและผูร่้วมวิจยัไดส้รุปร่วมกนัเก่ียวกบัผลการด าเนินงานตามขั้นตอนท่ี 1-10  
สามารถสรุปไดด้งัตาราง  

ตารางที่ 4.69 สรุปผลการด าเนินงานการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมขั้นตอนท่ี 1-10 

ขั้นตอนท่ี กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 
1. การเตรียมการ
(preparation) 

(1) การก าหนดผูร่้วมวิจยั   ผูว้ิจยัไดเ้ขา้ร่วมประชุมน าเสนอโครงการวิจยั
และรับสมคัรผูร่้วมวิจยั ไดจ้  านวน  25  คน 

(2) การสร้างความเขา้ใจ   ผูว้ิจยัไดจ้ดัประชุมน าเสนอโครงการวิจยัและ
ให้ผูท่ี้ยื่นความประสงคไ์ดต้ดัสินใจอีกคร้ัง ท า
ใหไ้ดผู้ร่้วมวิจยัจ านวน 25 คนเท่าเดิม 

(3) การลงพื้นท่ีสร้างความ
เป็นกนัเอง 

ผูว้ิจยัไดอ้อกเยี่ยมบา้นผูร่้วมวิจยั ซ่ึงไดรั้บการ
ตอ้นรับและมีความสมัพนัธ์ท่ีดีแก่กนัและกนั 

(4) การเสริมพลงัความรู้
ใหก้บัผูร่้วมวิจยั 

จดัอบรมเพิ่มความรู้เร่ืองกระบวนการวิจยัและ
การวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม ซ่ึงผูร่้วม
วิจยัมีความรู้ ทกัษะในการท าการวิจยัเพิ่มข้ึน 

(5) การจัดท าแผน
ด าเนินงาน และการสะทอ้น
ผลการด าเนินงาน 

ไดแ้ผนด าเนินงาน จ านวน 1 ชุด และมีสรุปผล
การด าเนินงานของขั้นตอนท่ี 1 
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ตารางที ่4.69 สรุปผลการด าเนินงานขั้นตอนท่ี 1-9 (ต่อ) 

ขั้นตอนท่ี กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 
2. การวางแผน 
(planning) 

(1) การร่วมคิดและวางแผน ไดข้อ้มูลเก่ียวกบัปัญหา สภาพปัญหาของศูนย์
พฒันาเดก็เลก็ต าบลหนองแวง 

(2) การถ่ายทอดแนวคิดใน
บทท่ี 2 ใหผู้ร่้วมวจิยั 

ผู ้ร่ วมวิ จัยสามารถก าหนดแนวทางการ
แกปั้ญหาและเลือกทางเลือกในการแกปั้ญหา
ได ้

(3) การจดัท าแผนปฏิบติัการ 
(action plan) และการก าหนด
เทคนิคและเคร่ืองมือการวิจยั 

ไดแ้ผนปฏิบติัการเพื่อการแกปั้ญหา จ านวน 4 
โครงการและเคร่ืองมือเพื่อใช้ในการวิจัย 
จ านวน 5 ชุด 

(4) การสะทอ้นผลการด าเนิน
กิจกรรม 

สรุปผลการด าเนินงานของขั้นตอนท่ี 2 

3. การปฏิบติัการ
(acting)   

(1) การก าหนดแนวทาง
ปฏิบติัร่วม 

ก าหนดทีมแกนน าและทีมประเมินโครงการ 

(2) การประเมินสภาพการ
ด าเนิน งานของศูนยพ์ฒันา
เดก็เลก็ต าบลหนองแวง  
ก่อนน าแผนลงสู่การปฏิบติั   

ผู ้ ร่ วมวิ จัย ทุ กคนได้ประ เ มินสภาพการ
ด าเนินงานของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กก่อนการน า
แผนลงสู่การปฏิบติั ซ่ึงสรุปผลในแต่ละด้าน 
อยูใ่นระดบั พอใช ้ทุกดา้น 

(3)  การน าแผนลง สู่การ
ปฏิบติั 

ทีมการวิจยัไดน้ าโครงการของแต่ละทีมสู่การ
ปฏิบติั 

4. การสังเกตผล 
(observing) 

(1) การสังเกตและบนัทึกผล ทีมประเมินโครงการมีการสังเกต บนัทึกผล
การน าแผนลงสู่การปฏิบัติของแต่ละทีม
โครงการ 

(2) การน าเสนอและการ
สรุปผล 

ทีมประเมินโครงการน าเสนอผลการประเมิน
และสรุปผลร่วมกนั โดยบรรลุวตัถุประสงค ์15 
กิจกรรม ไม่บรรลุวตัถุประสงค ์3 กิจกรรม 

(3) การสะทอ้นผลการ
ด าเนินงาน 

สรุปผลการด าเนินงานของขั้นตอนท่ี 4 
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ตารางที่ 4.69 สรุปผลการด าเนินงานขั้นตอนท่ี 1-9 (ต่อ) 
ขั้นตอนท่ี กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 

5. การสะทอ้น
ผล (reflecting) 

1) การสรุปผลการวิเคราะห์
ความคิด เ ห็นการด า เ นิน
โครงการ(โครงการของ
ขั้นตอนท่ี 3) 

โครงการส าเร็จจ านวน 2 โครงการ ไม่ส าเร็จ 2 
โครงก าร  หากพิ จ ารณา กิจกรรมบรร ลุ
วัตถุประสงค์ 15 กิจกรรม ไม่บรรลุ
วตัถุประสงค ์3 กิจกรรม 

2 )  ก า ร ส ะท้อ น ผลก า ร
ด าเนินงาน 

สรุปผลการด าเนินงานของขั้นตอนท่ี 5 

6.  การวางแผน
ใหม่ (planning) 

1 )  ก า ร ก า ห น ด แ น ว
ทางแกไ้ขปัญหา 

ได้ข้อมูลเ ก่ียวกับปัญหา สภาพปัญหาท่ีย ัง
ด าเนินการไม่บรรลุวตัถุประสงคท์ั้ง 3 กิจกรรม 

2) การจดัท าแผนปฏิบติัการ
ใหม่ 

ไดแ้ผนปฏิบติัการเพื่อการแกปั้ญหา จ านวน 3 
กิจกรรม  

3) การสะทอ้นผลการด าเนิน สรุปผลการด าเนินงานของขั้นตอนท่ี 6 
7. การปฏิบติั
ใหม่ (acting) 

1 )  ก า ร ส ร้ า ง ข วัญ แ ล ะ
ก าลงัใจ 

ร่วมรับประทานอาหารและพูดคุยสร้างแรงใจ
ในการท ากิจกรรมต่อไป 

2) การก าหนดแนวทาง
ปฏิบติัร่วม 

ไดที้มประเมินโครงการ 4 ทีม 

3) การน าแผนลงสู่การ
ปฏิบติั 

น ากิจกรรมท่ีไดจ้ากการวางแผนใหม่ไปสู่การ
ปฏิบติั ซ่ึงประกอบดว้ย กิจกรรมการก่อสร้าง
ลานอเนกประสงค์   กิจกรรมการจัด ซ้ือ
ครุภณัฑแ์ละกิจกรรมการฝึกแนะน าตนเองและ
น าท ากิจกรรมหนา้เสาธง 

  8.  การสังเกต
ผลใหม่ 
(observing) 

1) การสังเกตและสรุปผล
การสังเกต   

ทีมประเมินโครงการมีการสังเกต บนัทึกผล
การน าแผนลงสู่การปฏิบติัของแต่ละทีม 

2) การน าเสนอและการ
สรุปผล 

ทีมประเมินโครงการน าเสนอผลการประเมิน
และสรุปผลร่วมกนั โดยบรรลุวตัถุประสงคท์ั้ง 
3 กิจกรรม 

3) การสะทอ้นผลการ
ด าเนินงาน 

สรุปผลการด าเนินงานของขั้นตอนท่ี 8 
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ตารางที ่4.69 สรุปผลการด าเนินงานขั้นตอนท่ี 1-9 (ต่อ) 

ขั้นตอนท่ี กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 
9. การสะทอ้น
ผลใหม่ 
(reflecting) 

1) การสรุปผลการวิเคราะห์
ความคิดเห็นการด าเนินการ
ตามแผนปฏิบติัการใหม่ 

1)กิจกรรมการก่อสร้างลานอเนกประสงค ์  อยู่
ในระดบัดีมาก 
2) การจดัซ้ือครุภณัฑ ์ อยูใ่นระดบัดีมาก 
3) การฝึกทกัษะการแนะน าตนเองและน าท า
กิจกรรมหนา้เสาธง อยูใ่นระดบัดีมาก 

2 )  ก า ร ส ะท้อ น ผลก า ร
ป ฏิ บั ติ ง า นหลั ง ก า ร น า
แผนปฏิบติัการใหม่ลงสู่การ
ปฏิบติั 

1)กิจกรรมการก่อสร้างลานอเนกประสงค ์
บรรลุวตัถุประสงค ์
2) การจดัซ้ือครุภณัฑ ์บรรลุวตัถุประสงค ์
3) การฝึกทกัษะการแนะน าตนเองและน าท า
กิจกรรมหนา้เสาธง บรรลุวตัถุประสงค ์

3) ก า ร ส ะ ท้ อ น ผ ล ก า ร
ยกระดบัมาตรฐานการศึกษา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบล
หนองแวง 

เปรียบเทียบมาตรฐานการศึกษาศูนยพ์ฒันาเด็ก
เ ล็ ก ต า บ ลหนอ ง แ ว ง ก่ อน แ ละหลั ง น า
แผนปฏิบติัการลงสู่การปฏิบติั ก่อนด าเนินการ 
อยูใ่นระดบัพอใช ้หลงัด าเนินการอยูใ่นระดบัดี 

4) การสะทอ้นผลการ
ด าเนินการในขั้นตอนท่ี 9 

สรุปผลการด าเนินงานของขั้นตอนท่ี 9 

10.สรุปผล 
(conclusion) 

ประชุมสรุปผล สรุปผลการด าเนินงาน ผลการเปล่ียนแปลง ผล
การเรียนรู้ และความรู้ใหม่ 

 
10.2 ผลการเปลีย่นแปลงจากการปฏิบตัิ (change)   
ผูว้ิจยัและผูร่้วมวิจยัได้ร่วมกันสรุปผลการเปล่ียนแปลงจากการปฏิบติั  พร้อมให้ความ

เห็นชอบผลการเปล่ียนแปลงจาการปฏิบติั จากการวิจยัท่ีด าเนินแลว้เสร็จทั้ง 9 ขั้นตอน โดยก าหนด
ความคาดหวงัจากการเปล่ียนแปลงเป็น 2 ระดบัคือ 1) ความคาดหวงัการเปล่ียนแปลงในระดบั
โครงการท่ีบรรจุในแผนปฏิบติัการ (action plan)  และ 2) ความคาดหวงัการเปล่ียนแปลงในระดบั
ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ต าบลหนองแวง  รายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
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10.2.1)   ความคาดหวังการเปลี่ยนแปลงในระดับโครงการที่บรรจุในแผนปฏิบัติการ 
(Action  Plan)  

จากขั้นตอนการวางแผนท าให้ไดแ้ผนปฏิบติัการเพื่อการแกปั้ญหาจ านวน 4 โครงการ  
โดยมีการน าแผนลงสู่การปฏิบติัแลว้ ซ่ึงสามารถสรุปผลการด าเนินโครงการไดด้งัตาราง  

ตารางที ่4.70 สรุปผลการด าเนินโครงการเพื่อการแกปั้ญหาของศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ต าบลหนองแวง 

โครงการ กิจกรรม ผลการปฏิบติั 
1. ยกระดบัการ
ด าเนินงานด้าน
ก า ร บ ริ ห า ร
จดัการ 

1) การศึกษาดูงานศูนยพ์ฒันาเดก็
เทศบาลต าบลหนองเสาเลา้และศูนย์
พฒันาเดก็เลก็เทศบาลต าบลโนนหนั 
อ าเภอชุมแพ  จงัหวดัขอนแก่น 

ส าเร็จ เพราะ ผูร่้วมวิจยัเกิดการเรียนรู้
และสามารถน ามาปรับใชใ้นการด าเนิน
โครงการของตนเองได ้

2) การเยีย่มบา้นนกัเรียน ส าเร็จ เพราะมีการออกพื้นท่ีเยีย่มบา้น
นกัเรียนและสามารถเกบ็รวบรวม
ขอ้มูลท่ีตอ้งการได ้

3) การจดัท าป้ายความรู้ ส าเร็จเพราะมีการจดัท าแผน่พบั/แผน่
ไวนิลประชาสมัพนัธ์ความรู้ต่างๆ  

4) การจดัท าคู่มือศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ ส าเร็จ เพราะมีร่างคู่มือศูนยพ์ฒันาเดก็
เลก็มอบใหศ้นูยพ์ฒันาเดก็เลก็น าไป
ปรับใชต่้อไป 

5) การจดัท าแผนพฒันาคุณภาพ
การศึกษา 

ส าเร็จ เพราะมีร่างแผนพฒันาการศึกษา
ท่ีศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็สามารถน าไปปรับ
ใชไ้ด ้

2. ยกระดบัการ
ด าเนินงานดา้น
บุคลากร 

1) การศึกษาดูงานศูนยพ์ฒันาเดก็
เทศบาลต าบลหนองเสาเลา้และศูนย์
พฒันาเดก็เลก็เทศบาลต าบลโนนหนั 
อ าเภอชุมแพ  จงัหวดัขอนแก่น 

ส าเร็จ เพราะ ผูร่้วมวิจยัเกิดการเรียนรู้
และสามารถน ามาปรับใชใ้นการด าเนิน
โครงการของตนเองได ้

2) ปราชญช่์วยสอน ส าเร็จ เพราะมีปราชญม์าร่วมจดักิจกรรม
การเรียนรู้ใหก้บันกัเรียนและยงัมีการ
ด าเนินการอยา่งต่อเน่ืองทุกภาคเรียน 
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ตารางที่ 4.70 สรุปผลการด าเนินโครงการเพื่อการแกปั้ญหาของศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ต าบลหนองแวง
(ต่อ) 

โครงการ กิจกรรม ผลการปฏิบติั 
2. ยกระดบัการ
ด าเนินงานดา้น
บุคลากร(ต่อ) 

   

3) การผลิตส่ือพื้นบา้น ส าเร็จ เพราะครู ผูป้กครองมีการร่วมกนั
จดัท าส่ือท่ีเดินกะลา ส าหรับใหน้กัเรียนใช้
ในกรเรียนรู้ และครูมีทกัษะการผลิตส่ือ
เพื่อพฒันางานสอนต่อไปได ้

4) การอบรมเชิงปฏิบติัการการใช้
กระดานอจัฉริยะ 

ส าเร็จ เพราะครูผูดู้แลเดก็มีการใชก้ระดาน
อจัฉริยะและส่ือเทคโนโลยอ่ืีนๆ
ประกอบการจดัการเรียนรู้ใหแ้ก่ผูเ้รียน 

3. ยกระดบัการ
ด าเนินงานดา้น
อาคารสถานท่ี 
ส่ิ ง แ ว ด ล้ อ ม
แ ล ะ ค ว า ม
ปลอดภยั 

1) การก่อสร้างลานอเนกประสงค ์ ส าเร็จ เพราะมีการก่อสร้างลาน
อเนกประสงคส์ าหรับใหศู้นยพ์ฒันาเดก็
เลก็ใชใ้นการจดักิจกรรมการเรียนรู้ 

2) การก่อสร้างร้ัวไมไ้ผ ่ ส าเร็จ เพราะมีร้ัวท่ีแขง็แรงและค่อนขา้ง
มัน่คงในการป้องกนัอนัตรายใหแ้ก่ผูเ้รียน 

3) การจดัซ้ือครุภณัฑ ์ ส าเร็จ เพราะจดัซ้ือเคร่ืองเล่นใหม่ 
ประกอบดว้ย บา้นจ าลอง  เห็ดหรรษา 
สไลเดอร์  โกลฟุตบอล และบา้นเรือ
คุณหนู  

4) การปรับปรุงภูมิทศัน์ ส าเร็จ เพราะมีการท าความสะอาด
หอ้งเรียน จดัมุมการเรียนรู้ใหม่ และมีการ
จดัมุมธรรมชาติในอาคารและนอกอาคาร 

5) การอบรมเชิงปฏิบติัการการ
ป้องกนัอคัคีภยั 

ส าเร็จ เพราะครูผูดู้แลเดก็และผูมี้ส่วน
เก่ียวขอ้ง ไดรั้บการอบรมและฝึกทกัษะ
การใชถ้งัดบัเพลิงและอพยพนกัเรียนกรณี
เกิดเพลิงไหม ้
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ตารางที ่4.70 สรุปผลการด าเนินโครงการเพื่อการแกปั้ญหาของศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ต าบลหนองแวง
(ต่อ) 

โครงการ กิจกรรม ผลการปฏิบติั 
4. ยกระดบัการ
ด าเนินงานดา้น
วิชาการและ
หลกัสูตร 

1) การเรียนรู้วิถีชุมชน ส าเร็จ เพราะมีการน านกัเรียนออกไป
เรียนรู้ชุมชนในเร่ืองพืชสมุนไพร  สวนศรี
นวลสมุนไพร บา้นโนนตุ่น 

2) การผลิตส่ือ ส าเร็จ เพราะมีการผลิตส่ือเป็นหนงัสือ
นิทาน จ านวน  3 เล่ม มีปราชญไ์ปใชส่ื้อ
ในการเล่านิทานใหน้กัเรียนฟังและมีการ
ฝึกนกัเรียนเล่านิทานดว้ย 

3) การฝึกทกัษะแนะน าตนเอง
และน าท ากิจกรรมหนา้เสาธง 

ส าเร็จ เพราะมีการฝึกนกัเรียนและนกัเรียน
สามารถปฏิบติัไดใ้นระดบัหน่ึง ซ่ึงทางครู
ผูดู้แลเดก็สามารถท่ีจะพฒันาเดก็ต่อไปได ้

4) การจดัท าหลกัสูตรทอ้งถ่ิน ส าเร็จ เพราะมีร่างหลกัสูตรทอ้งถ่ินใน
เร่ืองการท าขา้วจ่ี และมีการทดสอบใชใ้น
การวิจยัคร้ังน้ี ซ่ึงผูบ้ริหารศูนยพ์ฒันาเดก็
เลก็สามารถประเมินหลกัสูตรและพฒันา
ต่อไปใหเ้หมาะสมกบับริบทมากยิง่ข้ึน 

5) การตรวจสุขภาพผูเ้รียน ส าเร็จ เพราะมีการประสานเจา้หนา้ท่ีทนัต
สาธารณสุข มาบริการตรวจสุขภาพ
นกัเรียน ท าใหศู้นยพ์ฒันาเดก็เลก็มีขอ้มูล
ดา้นสุขภาพผูเ้รียนน ามาซ่ึงการส่งต่อไป
รักษาในรายท่ีพบปัญหารุนแรง 

 
  10.2.2) ความคาดหวงัการเปลีย่นแปลงของการยกระดบัมาตรฐานการศึกษาศูนย์
พฒันาเด็กเลก็ต าบลหนองแวง 
  เม่ือส้ินสุดการด าเนินการของขั้นตอนท่ี 1-9 สามารถสรุปผลการยกระดบัมาตรฐาน
การศึกษาศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ต าบลหนองแวง ไดด้งัตาราง 
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ตารางที่ 4.71 สรุปผลการยกระดบัมาตรฐานการศึกษาศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ต าบลหนองแวง 

การ
ด าเนินงาน 

ตวับ่งช้ี 

ผลการปฏิบติังานเปรียบเทียบ
คะแนนก่อน-หลงัและเกณฑท่ี์

คาดหวงัไวร้ะดบั 3.00 
คะแนน 
ก่อน 

คะแนน 
หลงั 

บรรลุความ
คาดหวงั 

1. ดา้นการ
บริหาร
จดัการ 

ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็มีคณะกรรมการในการบริหารจดั
การศึกษา 

2.36 3.56  

ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็มีการจดัท าแผนพฒันาคุณภาพ
การศึกษา 

2.40 4.36  

ศูนย์พัฒนา เด็ก เล็ก มีระบบการ เยี่ ยมบ้าน เด็ ก
แลกเปล่ียนเรียนรู้ขอ้มูลกบัผูป้กครอง  

2.24 3.72  

ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กสามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ส าหรับ
ชุมชนและหน่วยงานอ่ืน 

2.20 3.60  

คะแนนเฉล่ียทั้งดา้น 2.30 3.81  
2. ดา้น
บุคลากร 

   

ครู/ผูดู้แลเดก็และบุคลากรสนบัสนุนมีจ านวนเพยีงพอ 2.56 3.12  
ครู/ผูดู้แลเดก็และบุคลากรไดรั้บการพฒันาอยา่งเป็น
ระบบและต่อเน่ือง 

2.72 3.44  

ครู/ผูดู้แลเดก็สามารถผลิตส่ือและใชเ้ทคโนโลยใีน
การจดัประสบการณ์การเรียนรู้ 

2.20 3.72  

คะแนนเฉล่ียทั้งดา้น 2.49 3.43  
3. ดา้น
อาคาร
สถานท่ี 
ส่ิงแวดลอ้ม
และความ
ปลอดภยั 

ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็มีการจดัมุมหรือหอ้งพกัส าหรับ
เดก็ป่วยแยกเป็นสดัส่วน 

1.36 4.68  

ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็มีลานกิจกรรม สนามเดก็เล่น  
ครุภณัฑ ์ท่ีเหมาะสมและเพียงพอ 

2.48 4.72  

ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็มีสภาพแวดลอ้มภายในและนอก
อาคาร ท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้และปลอดภยั 

2.68 4.56  

ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็มีระบบการรักษาความปลอดภยั
และป้องกนัการบาดเจบ็ใหก้บัผูเ้รียน 

2.24 3.32  

คะแนนเฉล่ียทั้งดา้น 2.19 4.32  
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ตารางที ่4.71 สรุปผลการยกระดบัมาตรฐานการศึกษาศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ต าบลหนองแวง (ต่อ) 

การ
ด าเนินงาน 

ตวับ่งช้ี 

ผลการปฏิบติังานเปรียบเทียบ
คะแนนก่อน-หลงัและเกณฑท่ี์

คาดหวงัไวร้ะดบั 3.00 
คะแนน 
ก่อน 

คะแนน 
หลงั 

บรรลุความ
คาดหวงั 

4. ดา้นวิชาการ
และหลกัสูตร 

ศูนย์พัฒนา เด็ ก เล็ก มีหลัก สูตรท้อง ถ่ิน ท่ี
เหมาะสมกบับริบทของทอ้งถ่ิน 

2.32 3.84  

ศูนย์พฒันาเด็กเล็กมีการส่งเสริมพฒันาการ
จดัท าส่ือและนวตักรรมการเรียนการสอนท่ีเอ้ือ
ต่อการเรียนรู้ของผูเ้รียน 

2.64 3.20  

ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กมีการส่งเสริมให้ผูเ้รียนได้
แสดงออกอย่าง เหมาะสมกับวัยและกล้า
แสดงออก 

2.72 4.16  

ครู/ผู ้ดูแลเด็กมีการน าเอาผลการประเมิน
พฒันาการเด็กไปวางแผนพฒันาเด็กและจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ให้กับเด็กตามความ
ตอ้งการ ความสนใจและวยัของเดก็   

2.32 3.68  

คะแนนเฉล่ียทั้งดา้น 2.50 3.72  

สรุปทั้ง 4 ดา้น 2.37 3.82  

 
  10.2.3) ความคาดหวงัการเปลีย่นแปลงในระดับศูนย์พฒันาเด็กเลก็ต าบลหนองแวง 

  (1) การเปลีย่นแปลงทีค่าดหวงั  
 จากการด าเนินงานตั้งแต่ขั้นตอนท่ี 1-10 สามารถสรุปการเปล่ียนแปลงท่ีคาดหวงัใน

ระดบัศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ต าบลหนองแวง ไดด้งัตาราง 
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ตารางที ่4.72 การเปล่ียนแปลงท่ีคาดหวงั 

ระดบั  ก่อนด าเนินการวิจยั หลงัด าเนินการวิจยั 
1) ภาพรวม
ระดบัศูนย์
พฒันาเดก็เลก็
ต าบลหนอง
แวง 

ศู น ย์ พั ฒ น า เ ด็ ก เ ล็ ก มี ก า ร
ด า เ นินงานในด้านการบริหาร
จดัการ ด้านบุคลากร ด้านอาคาร
สถานท่ี ส่ิงแวดล้อมและความ
ปลอดภัยและด้านวิชาการและ
กิจกรรมตามหลักสูตร มีผลการ
ประเ มินการด า เ นินงานอยู่ ใน
ระดบัต ่า ไม่เป็นท่ีพอใจของชุมชน
และหน่วยงานตน้สงักดั 

ศูนย์พฒันาเด็กเล็กมีการด าเนินงานด้าน
การบริหารจดัการ เป็นระบบมากข้ึนดว้ย
การมีส่วนร่วมของฝ่ายต่างๆ ทั้งผูบ้ริหาร
ท้องถ่ิน ครูผูดู้แลเด็ก กรรมการบริหาร
ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กและผูป้กครองนกัเรียน 
ดา้นบุคลากร ไดรั้บการพฒันาให้มีทกัษะ
เก่ียวกบัเทคโนโลยีและการปฏิบติังานใน
หนา้ท่ี ดา้นอาคารสถานท่ี ส่ิงแวดลอ้มและ
ความปลอดภัย ได้รับการปรับปรุงและ
พัฒนาทั้ งสภาพแวดล้อมภายในและ
ภายนอกอาคารใหเ้อ้ือต่อการจดัการเรียนรู้
ของครูและเ อ้ือต่อการเ รียนรู้ของเด็ก
นัก เ รียน มีการวางระบบรักษาความ
ปลอดภัยให้แก่ผูเ้รียน และด้านวิชาการ
และกิจกรรมตามหลกัสูตร  ส่ือการเรียนรู้
ได้รับการพฒันาให้เหมาะสมกับวยัของ
ผูเ้รียน รวมทั้งกิจกรรมการเรียนรู้มีความ
หลากหลายผูเ้รียนไดรั้บการพฒันาทกัษะ
ต่างๆมากข้ึนกลา้แสดงออกและส่ือสารได้
เหมาะสมตามวยั 

2) ระดบับุคคล 
-ระดบัตวั
บุคคล(self) 

 
ผูว้ิจยัเป็นหวัหนา้งาน จึงมกัสัง่การ
ใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชาท าตาม ไม่
ค่อยมีการขอความคิดเห็นส่วน 
บุคคลภายนอกมกัใหค้วามเกรงใจ
และไม่กลา้พดูคุยดว้ย 

 
ผูว้ิจยั มีการพดูคุยเป็นกนัเองกบั
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาและบุคคลอ่ืนมากข้ึน เม่ือ
พบผูอ่ื้นจะเดินเขา้หาและไหวย้ิม้ทกัทาย
ผูอ่ื้นก่อนเสมอ ฟังคนอ่ืนมากข้ึนและออก
ค าสัง่นอ้ยลง   
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ตารางที ่4.72 การเปล่ียนแปลงท่ีคาดหวงั(ต่อ) 

ระดบั  ก่อนด าเนินการวิจยั หลงัด าเนินการวิจยั 
-ระดบักลุ่ม
บุคคล
(group/team)   
 

ผูป้กครอง ครูผูดู้แลเดก็ รวมทั้ง
คณะกรรมการบริหารศูนยพ์ฒันา
เดก็เลก็ไม่ค่อยใหค้วามสนใจ เชิญ
ประชุมกม็าบา้งไม่มาบา้ง หรือมา
แต่ละคร้ังกไ็ม่มีการแสดงความ
คิดเห็น มกัจะโยนใหศู้นยพ์ฒันา
เดก็เลก็ด าเนินการเพียงฝ่ายเดียว 

ผูป้กครอง ครูผูดู้แลเดก็ คณะกรรมการ
บริหารศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็มีความเขา้ใจใน
บทบาทของตนเอง เร่ิมเขา้มามีส่วนร่วมใน
การด าเนินกิจกรรมหรือโครงการต่างๆ 
มากข้ึน ใหค้วามร่วมมือในการร่วม
ประชุมแสดงความคิดเห็น ใหค้  าแนะน า
ในการพฒันางานดา้นต่างๆ รวมทั้งคอย
สอดส่องดูแลพฤติกรรมบุตรหลานตนเอง
มากข้ึนและส่ือสารกบัครูมากข้ึนดว้ย 

  -ระดบั
นกัเรียน
(student)   

นกัเรียนส่วนมากไม่ค่อยสนใจการ
ท ากิจกรรม ไม่ค่อยกระตือรือร้นท่ี
จะเรียนรู้มกัเล่นตามใจตนเอง
มากกวา่การท างานกลุ่มกบัเพื่อน 
อีกทั้งไม่กลา้ส่ือสารหรือ
แสดงออกในการท ากิจกรรมต่างๆ 

นกัเรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้
ใหค้วามสนใจกบัการท ากิจกรรมต่างๆ 
และมกัจะสอบถามถึงบุคคลภายนอกท่ีจะ
มาพาท ากิจกรรม อยากออกไปเรียนรู้นอก
หอ้งเรียนมาก กลา้คิด กลา้ถาม พดูคุยและ
กลา้เป็นผูน้ ามากข้ึน 

3) เทคโนโลย ี การบริหารจดัการของศูนยพ์ฒันา
เดก็เลก็เดิมมีการสนบัสนุนเคร่ือง
คอมพิวเตอร์และเคร่ืองปร้ิน
จ านวน 1 ชุดจากองคก์ารบริหาร
ส่วนต าบลหนองแวง ซ่ึงครูใชใ้น
การท างานพสัดุและการเงิน ส่วน
เคร่ืองท่ีไดรั้บการสนบัสนุนจาก
องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัไม่มี
การใชง้านเน่ืองจากไม่มีทกัษะ
และความรู้ 

มีการน าเคร่ืองท่ีไดรั้บการสนบัสนุนจาก
องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัมาใชใ้นการจดั
ประสบการณ์การเรียนรู้และใชท้ างานใน
การสืบคน้หาส่ือการเรียนรู้ต่างๆ ครูมี
ทกัษะในการใชง้านอุปกรณ์ซ่ึง
ประกอบดว้ย กระดานอจัฉริยะ  เคร่ือง
คอมพิวเตอร์ เคร่ืองปร้ินเตอร์ เคร่ืองเสียง
พร้อมไมล ์ท าใหก้ารจดัประสบการณ์การ
เรียนรู้ดูสนุกสนานและน่าสนใจมากยิง่ข้ึน 
ครูกมี็ทกัษะในการใชง้านอุปกรณ์ต่างๆ
และมีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้การ
ใชง้านมากยิง่ข้ึน 
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ตารางที ่4.72 การเปล่ียนแปลงท่ีคาดหวงั(ต่อ) 

ระดบั  ก่อนด าเนินการวิจยั หลงัด าเนินการวิจยั 
4) กระบวนการ
และระบบการ
ท างาน 

ครูผูดู้แลเดก็จะรับค าสัง่จากกอง
การศึกษาในการบริหารงาน และ
ส่วนมากแลว้กองการศึกษาจะ
ด าเนินการใหเ้กือบทั้งหมด ท าให้
บางกิจกรรมหรือโครงการไม่
เป็นไปตามความตอ้งการของครู
หรือผูเ้รียน 

ครูมีความรู้ ความเขา้ใจในการปฏิบติังาน
มากข้ึน อีกทั้งกลา้และมีโอกาสแสดง
ความคิดเห็นมากข้ึน ท าใหร้ะบบการ
ท างานเป็นทีมมากยิง่ข้ึน การบริหารงาน
กิจกรรมหรือโครงการจึงเป็นไปตาม
ความตอ้งการของครูและผูเ้รียนมากข้ึน 
ท าใหเ้กิดประโยชน์ต่อกระบวนการ
จดัการเรียนรู้และส่งเสริมพฒันาการการ
เรียนรู้ของนกัเรียนดีข้ึนดว้ย 

 
  (2) การเปลีย่นแปลงทีไ่ม่คาดหวงั  

     จากการด าเนินงานตั้งแต่ขั้นตอนท่ี 1-9 สามารถสรุปการเปล่ียนแปลงท่ีไม่คาดหวงั
ในระดบัต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนจากการปฏิบติัได ้ดงัตาราง 

ตารางที่ 4.73  การเปล่ียนแปลงท่ีไม่คาดหวงั 

ระดบั  ก่อนด าเนินการวิจยั หลงัด าเนินการวิจยั 
1) ภาพรวม
ระดบัศูนย์
พฒันาเดก็เลก็ 

การด าเนินงานของศูนยพ์ฒันาเด็ก
เล็กในด้านต่างๆ ไม่ค่อยมีใครให้
ค ว ามสนใจ ในก า รพัฒน า ง าน
เน่ืองจากหน่วยงานตน้สังกดัไม่ค่อย
ให้งบประมาณในการพัฒนางาน
เท่าใดนกัเพราะมีงบประมาณจ ากดัท่ี
ตอ้งใชพ้ฒันาทั้งต าบลและส่วนมาก
จะเน้นการพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐานมากกวา่การจดัการศึกษา 

การด าเนินงานของศูนย์พฒันาเด็กเล็ก
ด้านต่างๆ ได้ รับการพัฒนาจากทีม
งานวิจยัเกิดประโยชน์ต่อศูนยพ์ฒันาเด็ก
เล็กส่งผลให้ผูเ้ รียนมีความสนใจและ
กระตือรือร้นในการมาเ รียน ท าให้
ผู ้ปกครองและคณะกรรมการบริหาร
ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กเร่ิมให้ความสนใจใน
การเขา้มามีส่วนร่วมในการด าเนินการ
จดัการศึกษามากข้ึน รวมทั้งหน่วยงาน
ตน้สังกดัไดเ้ห็นผลการพฒันาจึงท าให้มี
การจดัสรรงบประมาณในการสนบัสนุน 
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ตารางที ่4.73 การเปล่ียนแปลงท่ีไม่คาดหวงั(ต่อ) 

ระดบั  ก่อนด าเนินการวิจยั หลงัด าเนินการวิจยั 
1) ภาพรวม
ระดบัศูนย์
พฒันาเดก็เลก็
(ต่อ) 

 โครงการพฒันาการศึกษาของศูนย์
พฒันาเดก็เลก็มากข้ึน การท างานมีการ
แสดงความคิดเห็นจากฝ่ายต่างๆมากข้ึน
และการท างานเป็นไปแบบเป็นกนัเอง
และมีส่วนร่วมในการลงมือท างานดว้ย
ความเตม็ใจ รู้และเขา้ใจบทบาทตนเอง
มากข้ึน 

2)บุคคล 
-ระดบัตวั
บุคคล(self) 
 

   ผูว้ิจยัจะเป็นคนท่ีชอบออกค าสัง่
ใหค้นอ่ืนท า งานทุกอยา่งตอ้งส าเร็จ
และรวดเร็วทนัใจ เป็นคนอารมณ์
ร้อน หงุดหงิดง่ายเม่ืองานไม่เป็นไป
ตามท่ีคาดหวงัจะอารมณ์เสียและดุ
ด่าผูใ้ตบ้งัคบับญัชาและแสดงความ
ไม่พอใจกบัผูร่้วมงาน 
      

ผูว้ิจยัมีอารมณ์เยน็ลง มีความพยายามใน
การปรับตวัท างานร่วมกบับุคคลอ่ืน 
รวมทั้งยอมรับผลงานท่ีเกิดข้ึนทั้งท่ีบรรลุ
เป้าหมายและไม่บรรลุเป้าหมาย พยายาม
ใหค้นอ่ืนแสดงความคิดเห็นและยอมรับ
ความคิดเห็นคนอ่ืนมากข้ึน การท างาน
เป็นเชิงขอความร่วมมือใหท้ าตามความ
คิดเห็นท่ีตกลงกนัมากกกวา่การออก
ค าสัง่และเกบ็อารมณ์ไดดี้ข้ึน  

-ระดบักลุ่ม
บุคคล
(group/team)   
 

  -กลุ่มครูผูดู้แลเด็ก ส่วนมากจะไม่
ค่อยคุยกันต่างคนต่างสอน ไม่ค่อย
เขา้หาผูบ้งัคบับญัชาไม่แสดงความ
คิด เ ห็นใดๆเวลาประชุม เต รียม
กิจกรรมต่างๆ มีความรู้สึกเกรงกลวั
หวัหนา้ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ 
  -คณะกรรมการบริหารศูนยพ์ฒันา
เด็กเล็ก บางคนเป็นเพียงในนาม มา
ประชุมบา้งไม่มาบา้ง ส่วนมากจะยก
การบริหารหรือการด าเนินงานให ้

  -ผูดู้แลเดก็แต่ละคนมีความ
กระตือรือร้นในการท างาน ในการ
ประชุมมีการแสดงความคิดเห็นมากข้ึน
และเขา้หาพดูคุยกบัหวัหนา้ศูนยพ์ฒันา
เดก็เลก็มากข้ึน ไม่ค่อยเกรงกลวัและคอย
หลบหนา้เหมือนแต่ก่อน 
  -คณะกรรมการบริหารศูนยพ์ฒันาเดก็
เลก็ ใหค้วามส าคญักบัการด าเนินงาน
ของศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็มากข้ึน มีการ
แสดงความคิดเห็นในงานต่างๆ รวมทั้ง 
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ตารางที่ 4.73  การเปล่ียนแปลงท่ีไม่คาดหวงั(ต่อ) 

ระดบั  ก่อนด าเนินการวิจยั หลงัด าเนินการวิจยั 
-ระดบักลุ่ม
บุคคล(ต่อ)  
 

เป็นหน้าท่ีของหัวหน้าศูนย์พฒันา
เดก็เลก็ มาประชุมแต่ละคร้ังไม่มีการ
แสดงความคิดเห็นมาฟังและยกมือ
เห็นชอบเพียงอยา่งเดียว 
   -ผูป้กครอง ไม่เคยสนใจการ
บริหารงานของศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก
มารับ-ส่งบุตรหลานเพียงอย่างเดียว
การบริหารงานดีหรือไม่ดีก็ไม่มีการ
เสนอแนะหรือแสดงความคิดเห็น
ใดๆ    
 

ให้ค  าแนะน าการบริหารงาน โดยท่ีศูนย์
พฒันาเด็กเล็กยงัไม่มีการสอบถามก่อน 
นอกจากน้ีแต่ละคนยงัให้ความร่วมมือ
ในการท ากิจกรรมต่างๆ โดยเขา้มามีส่วน
ร่วมในการเป็นปราชญช่์วยสอน 
  -ผูป้กครองเร่ิมเขา้มามีบทบาทมากข้ึน 
เม่ือเห็นการเปล่ียนแปลงของศูนยพ์ฒันา
เ ด็ ก เ ล็ ก  ก็ เ ร่ิ ม มี ค า ถ า ม ถึ ง ค ว า ม
เปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนและให้ค  าแนะน า
ในการพฒันาศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กในดา้น
ต่ า ง ๆ  ท า ใ ห้ ผู ้ป ก ค ร อ ง แ ล ะ ค รู มี
ปฏิสมัพนัธ์กนัในทางท่ีดีมากข้ึน 

  -ระดบั
นกัเรียน   

  นกัเรียนเรียนตามแผนการจดั
ประสบการณ์ท่ีก าหนด ไม่ค่อยมี
ค าถามส่วนมากเล่นตามมุมท่ีตนเอง
สนใจ 

  -นกัเรียนมีความสนใจในการท า
กิจกรรมต่างๆ และมีค าถามมากข้ึนเม่ือ
เจอคนแปลกหนา้มีความอยากรู้อยาก
เห็น มีการท างานร่วมกบัคนอ่ืนๆ มาก
ข้ึนโดยเฉพาะงานกลุ่ม มีพฤติกรรมการ
เรียนรู้ท่ีดีข้ึน 

3) เทคโนโลย ี การบริหารจดัการของศูนยพ์ฒันา
เดก็เลก็เดิมมีการสนบัสนุนเคร่ือง
คอมพิวเตอร์และเคร่ืองปร้ินจ านวน 
1 ชุดจากองคก์ารบริหารส่วนต าบล
หนองแวง ซ่ึงครูใชใ้นการท างาน
พสัดุและการเงิน   

องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองแวงไดต้ั้ง
งบประมาณส าหรับจดัซ้ือเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ใหแ้ก่ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็
ส าหรับใหค้รูใชใ้นการท างานเพื่อไม่ตอ้ง
แยง่กนัใชเ้คร่ืองคอมพิวเตอร์และเคร่ือง
ปร้ิน รวมทั้งมีการก าหนดใหมี้การติดตั้ง
สญัญาณอินเตอร์เน็ตใหแ้ก่ศูนยพ์ฒันาเดก็
เลก็ดว้ย 
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ตารางที ่ 4.73 การเปล่ียนแปลงท่ีไม่คาดหวงั(ต่อ) 

ระดบั  ก่อนด าเนินการวิจยั หลงัด าเนินการวิจยั 
4) กระบวนการ
และระบบการ
ท างาน 

เดิมศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็รวมทั้งครู
ผูดู้แลเดก็จะรับค าสัง่จากกอง
การศึกษาในการบริหารงาน หาก
กองการศึกษาไม่สัง่ใหท้  าหรือไม่
ก าหนดกิจกรรมโครงการใดๆใหก้็
ไม่มีการน าเสนอข้ึนไปใหต้น้สงักดั 
กองการศึกษาจะด าเนินการใหทุ้ก
อยา่งทั้งงานธุรการ การเงิน งานพสัดุ 

ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็มีการด าเนินการ
บริหารจดัการดว้ยตนเองมากข้ึน มีการ
ท างานอยา่งเป็นระบบโดยการแต่งตั้งให้
ครูท าหนา้ท่ีต่างๆอาทิ เจา้หนา้ท่ีพสัดุ  
เจา้หนา้ท่ีการเงิน เจา้หนา้ท่ีธุรการ การ
ท างานเป็นการปรึกษาหารือมากกวา่การ
สัง่การ การควบคุมก ากบัจากกอง
การศึกษานอ้ยลง 

 
 10.3 ผลการเรียนรู้จากการปฏิบัต(ิLearning) 
  จากการด าเนินงานตั้งแต่ขั้นตอนท่ี 1-9 สามารถสรุปผลการเรียนรู้(Learning)ท่ีเกิดข้ึน
จากการปฏิบติัไดด้งัน้ี 
   ระดับบุคคล  โดยผูว้ิจยั ไดเ้กิดการเรียนรู้วา่   
  1) การน าเสนอโครงการท่ีมีผูอ่ื้นร่วมด าเนินการดว้ยควรเนน้คนท่ีท างานช่วยเหลือ
ชุมชนประจ าและงานท่ีใชร้ะยะเวลานานๆ คนส่วนมากไม่อยากเขา้ร่วมเพราะทุกคนมีภารกิจและ
อาชีพประจ า จึงควรก าหนดระยะเวลาการด าเนินงานใหเ้หมาะสมและไม่นานเกินไป  
  2) การท างานจะประสบผลส าเร็จจะต้องให้สมาชิกมีความตระหนักและให้
ความส าคญักบัการร่วมมือและการสร้างความรู้จกัสนิทสนมกนั จึงควรจดักิจกรรมเพื่อให้แต่ละคน
ไดแ้สดงความรู้สึกและท าความรู้จกักนัและกนั  
  3) การจดัอบรมให้ความรู้แก่บุคคลอ่ืน ควรปรับเน้ือหาให้เขา้กบัระดบัการศึกษา
ไม่ยากจนเกินท่ีจะเขา้ใจซ่ึงจะท าให้เกิดความเบ่ือหน่ายและไม่สนใจฟัง รวมทั้ งควรมีเอกสาร
ประกอบให้ไดอ่้านหรือฝึกทดลองท าดว้ยจะท าให้เกิดการเรียนรู้จดจ าไดเ้ร็วเม่ือลงมือปฏิบติัจะท า
ใหเ้ขา้ใจและสามารถท างานออกมาไดดี้  
  4) ในการแบ่งกลุ่มการท างาน ควรใหมี้ผูท่ี้มีประสบการณ์หรือความรู้ในเร่ืองนั้นๆ 
มีอยู่ในทุกๆกลุ่ม เพื่อให้สามารถวางแผนการท างานหรือแนะน าสมาชิกในกลุ่มได ้จะท าให้การ
ออกแบบการท างานไดเ้ร็วข้ึน  



354 
 

 

  5) คนเราต่างมีทิฏฐิในตนเอง ไม่ควรแสดงอารมณ์ไม่พอใจหรือฉุนเฉียวต่อหน้า
คนอ่ืนจะท าใหเ้กิดความรู้สึกไม่ดี การท างานควรฝึกการควบคุมอารมณ์ใหเ้ยน็และรู้จกัเก็บความไม่
พอใจไวใ้นใจ  
  6) การศึกษาดูงานคร้ังต่อไปไม่ควรเลือกสถานท่ีท่ีอยู่ไกลมากๆ เพราะท าให้
เสียเวลาเดินทางมากมีเวลาเกบ็เก่ียวขอ้มูลและประสบการณ์ต่างๆ ไดน้อ้ย   
  7) บุคลากรควรมีการพัฒนาตนเองให้มีความรู้ทันต่อเหตุการณ์และการ
เปล่ียนแปลงอยูต่ลอดเวลา รวมทั้งควรปรับตวัใหเ้ขา้กบัเพื่อนร่วมงานเพื่อส่งเสริมใหก้ารบริหารจดั
การศึกษามีประสิทธิภาพ 
  ระดับกลุ่ม ซ่ึงประกอบดว้ย กลุ่มครู  กลุ่มคณะกรรมการบริหารศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ และ
กลุ่มผูป้กครอง  เกิดการเรียนรู้วา่ 
  1) ความรู้ ความสามารถในการท างานของแต่ละกลุ่มไม่เท่ากนั อนัเน่ืองจากวุฒิ
การศึกษา ต าแหน่งงานและประสบการณ์การท างาน ดงันั้นในการท างานกิจกรรมใดๆ จึงควรแบ่ง
งานกนัรับผดิชอบตามความรู้ ความสามารถหรือประสบการณ์  
  2) กลุ่มคนท่ีไม่ไดท้  างานเก่ียวกบังานใดโดยตรงจะมีความรู้ ความเขา้ใจในเร่ือง
นั้นๆ ค่อนขา้งน้อย เพื่อให้เกิดความเขา้ใจในการพฒันางานจึงควรมีการศึกษาเรียนรู้จากตน้แบบ
เพื่อไม่ตอ้งมีการลองผิดลองถูกให้เสียเวลา โดยอาจศึกษาจากอินเตอร์เน็ต  สอบถามผูเ้ช่ียวชาญใน
ดา้นนั้นๆ หรือจากการศึกษาดูงานสถานท่ีท่ีไดรั้บการรับรองผลการด าเนินงาน  
  3) ในการท างานแต่ละอยา่งอาจมีการกระทบหรือเกิดความไม่พอใจกนับา้งจึงควร
มีการจดักิจกรรมเพื่อลดความขดัแยง้หรือใหมี้คนกลางคอยไกล่เกล่ียและควรมีการสงัเกตพฤติกรรม
เพื่อนร่วมงานอยา่งสม ่าเสมอ ควรใหก้ าลงัใจและช่วยเหลือกนัและกนัในการท างาน  4 ) 
การเยีย่มบา้นนกัเรียน ในคร้ังต่อไปครูควรมีผลการเรียนของนกัเรียนไปพดูคุยกบัผูป้กครองดว้ยเพื่อ
แลกเปล่ียนขอ้มูลระหว่างท่ีบา้นและท่ีศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก และควรมีการท าหนงัสือแจง้ผูป้กครอง
ล่วงหนา้เพื่อจะไดไ้ม่คลาดกนั   
  5) การจดัท าป้ายความรู้ ควรเป็นเร่ืองราวหรือเน้ือหาท่ีเก่ียวกบัการดูแลนักเรียน 
หากเป็นแผน่ป้ายไวนิล ตวัหนงัสือควรใหญ่เพื่อใหส้ะดุดตาและเน้ือหากะทดัรัดอ่านเขา้ใจง่าย  หาก
เป็นแผน่พบัควรมีหลายๆเร่ืองในแผน่เดียว เน้ือหาสั้น กะทดัรัด อ่านเขา้ใจง่ายเพื่อจะไดไ้ม่ดูเน้ือหา
มากจนผูป้กครองไม่อยากอ่าน   
  6) การจดัท าแผนพฒันาคุณภาพการศึกษา ควรจดัให้มีผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกๆฝ่ายเขา้
ร่วมใหเ้หมาะสมหรือมากท่ีสุด เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลมากๆและเป็นไปตามความตอ้งการของชุมชน    
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  7) การจดัท าคู่มือศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ควรจดัใหมี้ผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกๆฝ่ายเขา้ร่วมให้
เหมาะสมหรือมากท่ีสุด เพื่อให้ไดข้อ้มูลท่ีหลากหลายและควรมีการเตรียมขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งมา
น าเสนอดว้ยเพื่อเป็นทางเลือกในการจดัท าขอ้มูล  
  8) กิจกรรมการเพาะถัว่งอก คร้ังต่อไปไม่ควรใส่เมล็ดถัว่มากจนเกินไปจะท าให้
เกิดการทบักนัจนการงอกไม่สม ่าเสมอ และถา้อยากให้งอกเร็วควรแช่น ้ าอย่างน้อย 1 ชัว่โมงและ
ควรใหเ้ดก็มีขวดถัว่งอกเป็นของตนเองโดยมีการเขียนช่ือก ากบัไวก้นัหลง เพราะหากไม่ครบทุกคน
จะท าใหเ้ดก็เกิดการนอ้ยใจได ้   
  9) กิจกรรมการน าพระเขา้มาช่วยสอน ในคร้ังต่อไปควรมีการน าเด็กไปเรียนรู้ท่ีวดั
ดว้ยเพื่อให้พบเจอกบัสถานท่ีจริงและส่งเสริมการจดจ าไดท่ี้ดีและควรไปวดัท่ีนิมนต์พระมาช่วย
สอนเพื่อต่อยอดการเรียนรู้วา่พระสงฆรู์ปน้ีเคยไปสอนและท่านอยูท่ี่วดัใด   
  10)  กิจกรรมการท าขา้วจ่ี คร้ังต่อไปการลอ้มวงจ่ีขา้วเตาหน่ึงๆ ควรมีเด็กประมาณ 
6-8 คนต่อปราชญห์รือครู 1 คนเพื่อไม่ใหแ้ออดัจนเกินไปในการจ่ีขา้วและสามารถดูแลไดท้ัว่ถึง    
  11) การท าท่ีเดินกะลา ในขั้นตอนการขดักะลาให้เกล้ียงเกลา(โดยใชเ้คร่ืองเจีย) 
และการเจาะรู ควรมีการเชิญผูท่ี้มีความเช่ียวชาญมาช่วยท า ไม่ควรปล่อยให้ผูป้กครองท ากนัเองจะ
ท าใหเ้กิดอนัตรายได ้  
  12) การอบรมการใชส่ื้อเทคโนโลย ีควรใหผู้เ้ขา้รับการอบรมมีการลงมือปฏิบติัใน
การใช้อุปกรณ์เทคโนโลยี ต่างๆ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้จดจ า มีทักษะในการใช้งานจริงทั้ ง
คอมพิวเตอร์  กระดานอจัฉริยะ เคร่ืองปร้ินเตอร์  เป็นตน้   
  13) การท าร้ัวไมไ้ผ่ ควรมีการจบัระดบัเพื่อให้แนวร้ัวและความสูงของร้ัวดา้นบน
เสมอกนัและหากใชไ้มไ้ผ่สดควรค านึงถึงเวลาไผ่แห้งดว้ยเพราะจะหดตวัลงท าให้มีระยะห่างกนั
มากข้ึน   
  14) การซ้ือครุภณัฑ ์ในการจดัซ้ือครุภณัฑ์หรือวสัดุต่างๆ ควรมีการสืบราคาจาก
ร้านคา้/ห้างร้าน/บริษทั โดยให้มีการเสนอราคาแข่งขนักนัอย่างน้อย 2 ร้าน เพื่อเปรียบเทียบราคา
และจะไดมี้การเปรียบเทียบงบประมาณ และอาจไดร้าคาท่ีถูกลง ไม่ควรเลือกร้านแลว้ตกลงซ้ือขาย
กนัทนัทีเพราะจะท าใหเ้สียโอกาส   
  15) การปรับภูมิทศัน์ ในคร้ังต่อไปควรเลือกตน้ไมห้รือไมป้ระดบัให้เหมาะสมว่า
ชนิดใดเหมาะสมจะอยูใ่นร่ม ชนิดใดตอ้งการแสงแดดร าไร หรือแสงแดดมากๆ เพื่อให้ตน้ไมห้รือ
ไมป้ระดบัมีอายยุนืมากท่ีสุด   
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  16) อบรมป้องกันอัคคีภัยคร้ังต่อไปควรมีการท าความเข้าใจกับนักเรียนใน
เบ้ืองตน้ก่อนเก่ียวกบัการอพยพ รวมทั้งควรมีการซกัซอ้มแผนการอพยพและป้องกนัอคัคีภยัอย่าง
นอ้ยภาคเรียนละ 1 คร้ัง เพื่อใหค้รูเกิดความช านาญและนกัเรียนมีทกัษะท่ีจ าเป็น   
  17) เรียนรู้ชุมชนของเรา  ควรเลือกแหล่งเรียนรู้ใกล้ๆ  กบัศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ จะได้
ไม่เสียเวลาเดินทางและป้องกนัอุบติัเหตุจากการเดินทาง และควรมีวิทยากรท่ีเป็นคนในชุมชนคอย
แนะน าและใหค้วามรู้ ใหเ้ดก็ไดส้มัผสั หยบิ จบั ลองชิม ดม ดว้ย ไม่ควรใหเ้ดก็เดินดูเพียงอยา่งเดียว  
  18) ผลิตส่ือหนงัสือนิทานคร้ังต่อไปการใชสี้เทียนจะท าใหเ้สร็จเร็วและง่ายในการ
ระบายสี ผูสู้งวยัหรือเด็กสามารถท าไดดี้ ส่วนสีน ้ าหรือสีโปสเตอร์ ตอ้งมีการผสมแม่สีเพื่อใหเ้กิดสี
ต่างๆ หากไม่ช านาญจะท าให้การผสมสีแต่ละคร้ังจะไดสี้ท่ีไม่เป็นสีเดียวกนัและถา้ไม่ถนดัการใช้
พู่กนัจะท าให้เลอะ สีไม่สม ่าเสมอ และใชเ้วลานานในการรอให้สีแห้ง กว่าจะด าเนินการเสร็จก็ใช้
เวลาทั้งวนัและท าใหไ้ดจ้  านวนนอ้ยเล่ม หากเปล่ียนเป็นสีไม ้หรือสีเทียนจะท าใหท้ าไดเ้ร็วข้ึน   
  19)  การฝึกทกัษะแนะน าตนเองและน าท ากิจกรรมหนา้เสาธง ควรเลือกเด็กท่ีกลา้
แสดงออกทดลองออกมาเป็นผูน้ าก่อนเพื่อกระตุน้ให้เด็กคนอ่ืนๆ กลา้แสดงออก และควรให้
สบัเปล่ียนหมุนเวียนกนัทุกวนัทุกคน ไม่เนน้เฉพาะเดก็ท่ีเก่งๆ เพียงอยา่งเดียว   
  20) การจดัท าหลกัสูตรทอ้งถ่ิน ควรให้ปราชญชุ์มชนเขา้มาร่วมให้มาก และควร
ก าหนดหลกัสูตรทอ้งถ่ินไวห้ลายๆ เน้ือหา ให้ครูผูดู้แลเด็กสามารถเลือกน าไปจดัประสบการณ์
เรียนรู้ไดต้ามความเหมาะสม    
  21) การตรวจสุขภาพนกัเรียน ในคร้ังต่อไปควรมีการท าหนงัสือแจง้ผูป้กครองให้
ทราบดว้ยว่าจะมีการตรวจสุขภาพนกัเรียนเพื่อใหน้กัเรียนมามากท่ีสุดและควรมีการท าหนงัสือแจง้
ผูป้กครองทุกคนทราบเก่ียวกบัผลการตรวจ ไม่แจง้เฉพาะเด็กท่ีจ าเป็นตอ้งรับการรักษา และควรมี
ค าแนะน าในการดูแลสุขภาพนกัเรียนแนบไปดว้ย   
  22) การจดักิจกรรมการเรียนรู้ในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก ควรมีการเตรียมความพร้อม
ให้มากและควรมียาสามญัประจ าบา้นไวต้ลอดเวลาเพื่อดูแลรักษาอาการเจ็บป่วยของเด็กท่ีอาจ
เกิดข้ึนจากการเรียนรู้ไดท้นัท่วงทีและควรใชค้วามระมดัระวงั  ครูควรมีการดูแลอยา่งใกลชิ้ด 
  23) การบริหารจดัการโครงการหลายๆ โครงการสามารถท่ีจะด าเนินไปพร้อมๆ  
กนัไดห้ากมีการวางแผน การแบ่งงาน และการมอบหมายหนา้ท่ีความรับผิดชอบให้ทุกคนในทีมมี
ส่วนร่วมในการด าเนินการ 
 
  ระดับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลหนองแวง ซ่ึงประกอบดว้ย ครูผูดู้แลเด็ก ผูบ้ริหาร  
คณะกรรมการบริหารศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ เกิดการเรียนรู้วา่ 
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  1) ในการท ากิจกรรมหรืองานใดๆ จ าเป็นตอ้งอาศยัความร่วมมือจากหน่วยงาน
อ่ืนๆ ดงันั้น ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็จกัตอ้งรู้จกัเขา้หาชุมชน โดยการออกติดตามหรือเยีย่มบา้นนกัเรียน 
การดึงให้ผูป้กครองหรือผูเ้ฒ่าผูแ้ก่เขา้มามีส่วนร่วมในการจดัการเรียนรู้ร่วมกบัครู เช่นปราชญช่์วย
สอน หรือจดักิจกรรมอ่ืนๆ เพื่อใหผู้เ้ก่ียวขอ้งมาพบปะพดูคุยสร้างสมัพนัธ์ท่ีดีต่อกนัและกนั  
  2) การลงมือกระท ากิจกรรมดว้ยตนเอง ท าใหน้กัเรียนเกิดการเรียนรู้จดจ าไดดี้กว่า 
สามารถเรียบเรียงเร่ืองราวไดต้ามล าดบัเร่ืองราวและการจดักิจกรรมการเรียนรู้ให้สอดคลอ้งกบั
ครอบครัวและชุมชนท่ีเดก็อาศยัอยู ่จะส่งเสริมใหเ้ดก็มีพฤติกรรมการเรียนรู้ท่ีดีมีความกระตือรือร้น
และสามารถถ่ายทอดออกมาไดดี้ 
  3) ควรสร้างความตระหนกัในการมีส่วนร่วมและความรู้สึกเป็นเจา้ของใหเ้กิดข้ึน
ในตวับุคคลหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกับศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กเพื่อให้การบริหารจดัการและการ
ด าเนินงานต่างๆ เกิดจากการมีส่วนร่วมและความพึงพอใจ 
  4) การบริหารจดัการศึกษาควรส่งเสริมให้ผูท่ี้มีต  าแหน่งส าคญัๆ ในชุมชนเขา้
มาร่วมในการบริหารจัดการเพื่อให้เป็นตวัแทนท่ีสามารถประสานความร่วมมือกับบุคคลหรือ
หน่วยงานในชุมชนไดง่้ายและรวดเร็ว เพราะโดยปกติแลว้บุคคลเหล่าน้ีเป็นผูท่ี้คนในชุมชนเคารพ
เช่ือถือและไวว้างใจ 

  
 10.4 องค์ความรู้ใหม่ทีเ่กดิขึน้ (new  knowledge)  
  จากท่ีผูว้ิจยัไดท้บทวนหลกัการ แนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกบัการจดัการศึกษาศูนยพ์ฒันา
เดก็เลก็  และจากการด าเนินการวิจยัร่วมกบัผูร่้วมวิจยัท่ีมีความรู้เชิงประสบการณ์ในพื้นท่ี เพื่อแกไ้ข
ปัญหาการจดัการศึกษาของศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ต าบลหนองแวง ในแต่ละขั้นตอนของการด าเนินงาน
เม่ือร่วมกันวิเคราะห์และสังเคราะห์แลว้ท าให้เกิด “ความรู้” ท่ีน ามาแก้ไขปัญหาท่ีมีอยู่ให้ดีข้ึน 
ก่อให้เกิดเป็นความรู้ใหม่ในการพฒันาการจดัการศึกษาศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ต าบลหนองแวง อ าเภอ
พระยืน จังหวดัขอนแก่น ซ่ึงสรุปได้เป็นแนวทางในการจัดการศึกษาศูนย์พฒันาเด็กเล็ก ควร
ประกอบดว้ย 5 ดา้น  ดงัต่อไปน้ี  

1) ดา้นการบริหารจดัการศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก ควรประกอบดว้ย 1) คณะกรรมการ
บริหารศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เขา้มาท าหนา้ท่ีในการบริหารจดัการศึกษา 2) แผนพฒันาการศึกษาท่ีเกิด
จากความตอ้งการของชุมชนและผูป้กครอง 3) คู่มือด าเนินงานของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กเพื่อใชเ้ป็น
แนวทางในการด าเนินการจดัการศึกษา 4) งบประมาณรองรับการด าเนินการอย่างเพียงพอต่อการ
บริหารจดัการ 5) พฒันาให้ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กเป็นแหล่งเรียนรู้ส าหรับผูป้กครองและชุมชน 6) จดั
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ให้มีกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างผูมี้ส่วนไดเ้สียเพื่อสร้างความสัมพนัธ์และแนวร่วมการ
พฒันา 

2) ดา้นบุคลากร ควรประกอบดว้ย 1) จ านวนครูและบุคลกรสนบัสนุนเพียงพอ 2) 
ครูและบุคลากรตอ้งมีวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษาข้ึนไป 3) บุคลากรตอ้งไดรั้บการพฒันาอย่าง
ต่อเน่ืองทั้งทกัษะทางเทคโนโลยีและการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ 4) ผูบ้ริหารตอ้งมีภาวะผูน้ า
และคุณธรรมจริยธรรม 

3) ดา้นอาคาร สถานท่ี และส่ิงแวดลอ้ม ควรประกอบด้วย 1) มีสภาพแวดลอ้ม
ภายในและภายนอกอาคารเหมาะสมและเอ้ือต่อการเรียนรู้ 2) จดัมุมการเรียนรู้ ห้องเรียน อาคาร
ประกอบ ลานจัดกิจกรรมท่ีหลากหลายและเพียงพอ 3) มีระบบรักษาความปลอดภัยท่ีมี
ประสิทธิภาพและมีความพร้อมตลอดเวลา 4) มีวสัดุ อุปกรณ์เพียงพอต่อความตอ้งการจดัการเรียนรู้  

4) ด้านวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร ควรประกอบด้วย 1) หลักสูตร
สถานศึกษามีความเหมาะสมกบัทอ้งถ่ินและผูเ้รียน 2) ส่ือ นวตักรรมและเทคโนโลยีประกอบการ
จดัประสบการณ์การเรียนรู้เพียงพอและเหมาะสม 3) จดั กิจกรรมการเรียนรู้ท่ีหลากหลายและ
นกัเรียนไดล้งมือปฏิบติัจริง 5) มีการประเมินผูเ้รียนจากพฤติกรรมการปฏิบติัจริงไม่เนน้วิชาการ 6) 
มีการดูแลสุขภาพอนามยัผูเ้รียนสม ่าเสมอ  

5) ดา้นความร่วมมือ ควรประกอบดว้ย 1) มีความร่วมมือระหว่างศูนยพ์ฒันาเด็ก
เล็กกบับุคคลและชุมชนเพื่อแลกเปล่ียนขอ้มูลในการพฒันาผูเ้รียน 2) ส่งเสริมให้บุคคล ชุมชน 
องคก์รต่างๆเขา้มามีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 3) มีการสร้างความร่วมมือ
ระหวา่งศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ดว้ยกนัเพื่อแลกเปล่ียนประสบการณ์   

ซ่ึงสามารถสรุปเป็นแผนภาพไดด้งัภาพ 
 
 
 
 
 
 

 
 



359 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่4.41 แนวทางการจดัการศึกษาศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ต าบลหนองแวง 

1) มีคณะกรรมการบริหารศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 2) มี
แผนพัฒนาการศึกษา 3)  มีคู่ มือด า เนินงาน 4)  มี
งบประมาณเพียงพอ 5) ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กเป็นแหล่ง
เรียนรู้ 6) มีกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้เสมอ 

1) แลกเปล่ียนขอ้มูลระหวา่งศนูยพ์ฒันา
เดก็เลก็และชุมชน 2) บุคคล ชุมชนมีส่วน
ร่วมจดัการศึกษาศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็  
3) ความร่วมมือระหวา่งศนูยพ์ฒันาเดก็
เลก็ดว้ยกนัเอง  

1) หลกัสูตรทอ้งถ่ินเหมาะสม 2) ส่ือ นวตักรรม 
และเทคโนโลยเีหมาะสม  3) กิจกรรมหลากหลาย  
4)นกัเรียนลงมือปฏิบติัจริง  5) ประเมินนกัเรียนจาก
พฤติกรรม 6) มีการดูแลสุขภาพอนามยัผูเ้รียน 

1) สภาพแวดลอ้มภายในและภายนอกอาคารเหมาะสม 
2) มุมเรียนรู้ หอ้งเรียน อาคารประกอบ ลานจดั
กิจกรรมเพียงพอ  3) มีระบบรักษาความปลอดภยัท่ีมี
ประสิทธิภาพ  4) มีวสัดุ อุปกรณ์เพียงพอ 

1) ครูและบุคลการอ่ืนเพียงพอ  2) ครูและ
บุคลากรตอ้งมีวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา 
3) บุคลากรได้รับการพฒันาอย่างต่อเน่ือง  
4) ผูบ้ริหารตอ้งมีภาวะผูน้ าและคุณธรรม 



บทที ่5 
สรุป อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
จากการด าเนินการวิจยัเร่ือง “การยกระดบัมาตรฐานการศึกษาศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กต าบล

หนองแวง อ าเภอพระยืน  จงัหวดัขอนแก่น”  เป็นกระบวนการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม 2 
วงจร 10 ขั้นตอน ท่ีผูว้ิจยัไดด้ าเนินการเสร็จส้ินทุกขั้นตอนแลว้ จึงไดท้  าการสรุปเรียงผลตามล าดบั
เพื่อการน าเสนอ ดงัน้ี 

1. พื้นท่ีและเป้าหมายในการวจิยั 
2. ค าถามการวจิยั 
3. วตัถุประสงคก์ารวจิยั 
4. เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั 
5. ขั้นตอนการวจิยั 
6. สรุปผลการวจิยั   
7. อภิปรายผลการวจิยั 
8. ขอ้เสนอแนะ 

 

5.1 พืน้ทีแ่ละเป้าหมายในการวจิัย 
การวจิยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม เร่ืองการยกระดบัมาตรฐานการศึกษาศูนยพ์ฒันาเด็ก

เล็กต าบลหนองแวง อ าเภอพระยืน  จงัหวดัขอนแก่น  เป็นการวิจยัในระดบัโรงเรียน (School-wide) 
ท่ีไดม้าโดยการเลือกแบบเจาะจงตามคุณลกัษณะ คุณลกัษณะ 2 ประการคือ 1) เป็นศูนยพ์ฒันาเด็ก
เล็กท่ีไม่ผ่านการรับรองมาตรฐานคุณภาพจาก ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (องคก์ารมหาชน) ในการประเมินภายนอกรอบท่ี 3 (พ.ศ.2554-2558)  2) เป็นศูนยพ์ฒันา
เด็กเล็กท่ีผูว้ิจยัท างาน จึงมีความสะดวกและความเป็นไปได้ต่อการท่ีจะเขา้ไปเก็บขอ้มูลในการ
สังเกต การสัมภาษณ์ และการบันทึกภาพหรือเสียงในกิจกรรมท่ีด าเนินการสามารถเข้าไป
ปฏิบติังานภาคสนามไดต้ลอดระยะเวลาท่ีจะท าการวิจยั  ซ่ึงผลจากการเลือกสถานท่ีท่ีจะด าเนินการ
วจิยั คือ ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กต าบลหนองแวง อ าเภอพระยืน  จงัหวดัขอนแก่น ส าหรับการวิจยัในคร้ัง
น้ีเป็นการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม เพื่อยกระดบัมาตรฐานการศึกษาศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก
ต าบลหนองแวง ผูว้ิจยัจึงไดก้ าหนดผูร่้วมวิจยั (Research Participants) เป็นครูของศูนยพ์ฒันาเด็ก
เล็ก  คณะกรรมการบริหารศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก  ผูน้ าชุมชนและผูป้กครองนกัเรียน  จ านวน  25 คน 
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(รายช่ือในภาคผนวก) โดยผูว้ิจยัและผูร่้วมวิจยัมีสถานะเท่าเทียมกนัร่วมลงมือในการร่วมกนัคิด 
ปฏิบติั สังเกตผล และสะทอ้นผลของการวจิยัทั้ง 2 วงจร 10 ขั้นตอน 
 

5.2 ค าถามการวจิัย 
ผลการด าเนินการยกระดับมาตรฐานการศึกษาศูนย์พฒันาเด็กเล็กต าบลหนองแวง ใน

ขั้นตอนการเตรียมการ การวางแผน การปฏิบติั การสังเกต และการสะทอ้นผล ใน 2 วงจรของการ
วิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมเป็นอย่างไรและการด าเนินโครงการ/กิจกรรมนั้น ก่อให้เกิดการ
เปล่ียนแปลง การเรียนรู้ และความรู้ใหม่อะไรบา้ง 
 

5.3 วตัถุประสงค์ของการวจิัย 
เพื่อศึกษาผลการด าเนินงานในขั้นตอนการเตรียมการ การวางแผน การลงมือปฏิบติั  การ

สังเกต  การสะทอ้นผล ผลการเปล่ียนแปลง  ประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีเกิดข้ึน และความรู้ใหม่ท่ี
เกิดข้ึนจากการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมท่ีเกิดข้ึนจากการยกระดบัมาตรฐานการศึกษาศูนย์
พฒันาเด็กเล็กต าบลหนองแวง  
 

5.4  เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการวจิัย 
ในการวิจัยคร้ังน้ี ผู ้วิจ ัยได้ก าหนดเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยตามกรอบแนวคิดของ 

Mills(2007) ซ่ึงจ าแนกเป็น 3 กลุ่ม คือ 1) แบบสังเกต (Observation Form) มี 1 ฉบบัคือ เคร่ืองมือ
การวิจยัฉบบัท่ี 4 แบบรายงานความก้าวหน้าของโครงการ 2) แบบสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth 
Interview)  3) แบบตรวจสอบหรือบนัทึก (Examining/records) เช่น บนัทึกอนุทิน (Journal) เคร่ือง
บนัทึกเสียงและบนัทึกภาพ (Audiotapes and Videotapes) หลกัฐานส่ิงของ (Artifacts) บนัทึก
ภาคสนาม (Field Notes) มี 4 ฉบบัคือ เคร่ืองการวิจยัฉบบัท่ี 1 แบบบนัทึกการประชุม เคร่ืองมือการ
วจิยั ฉบบัท่ี 3 แบบประเมินสภาพการด าเนินงานศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กต าบลหนองแวง  และเคร่ืองมือ
การวจิยั ฉบบัท่ี 5 แบบประเมินโครงการ 
 

5.5 ขั้นตอนการวจิัย 
ระยะเวลาในการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม 2 วงจร  10 ขั้นตอน ของกิจกรรมการ

เตรียมการ การวางแผน การน าแผนไปปฏิบติั การสังเกต และการสะทอ้นผล  ด าเนินการระหวา่งปี
การศึกษา  2559 - 2560 ระหวา่งวนัท่ี 1 กุมภาพนัธ์ 2559 ถึง วนัท่ี 31 มกราคม 2560  ซ่ึงการศึกษา
ไดด้ าเนินการในแต่ละขั้นตอน ดงัน้ี 
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ขั้นตอนท่ี 1 การเตรียมการ (Preparation) ประกอบดว้ย 5 กิจกรรม คือ 1) การก าหนดผูร่้วม
วิจยั โดยผูว้ิจยัได้เขา้ร่วมประชุมในการประชุมกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลและศูนย์
พฒันาเด็กเล็กต าบลหนองแวง เพื่อน าเสนอเคา้โครงงานวิจยัและรับสมคัรผูท่ี้สนใจเขา้ร่วมการวิจยั  
2) การสร้างความเขา้ใจ เพื่อเสริมสร้างความกล้าแสดงความคิดเห็น สร้างความสัมพนัธ์อนัดี
ระหวา่งผูร่้วมวจิยัทุกคน 3) การลงพื้นท่ีสร้างความเป็นกนัเอง เพื่อสร้างความคุน้เคยเป็นกนัเองแบบ
เพื่อนร่วมงาน และส่งเสริมความเป็นผูร่้วมวิจยั  4) การเสริมพลงัความรู้ให้กบัผูร่้วมวิจยั  เพื่อสร้าง
ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม และแนวคิดเชิงเทคนิคส าคญัท่ี
สามารถน ามาใชใ้นการด าเนินงาน 5) การจดัท าแผนด าเนินงาน และการสะทอ้นผลการด าเนินงาน 
เพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินการวจิยัทั้ง 10 ขั้นตอน และถอดบทเรียนท่ีไดจ้ากการปฏิบติักิจกรรม
ร่วมกนั โดยด าเนินการระหวา่งวนัท่ี  24 กุมภาพนัธ์ – 18 มิถุนายน 2559 
 ขั้นตอนท่ี 2 การวางแผน (Planning) แบ่งเป็น  3 ระยะ  ไดแ้ก่ ระยะท่ี 1 การดึงศกัยภาพของ
ผูร่้วมวิจยัออกมาให้เต็มท่ี  มี 1 กิจกรรม คือการร่วมคิดและวางแผน เพื่อวิเคราะห์และก าหนด
ประเด็นสภาพของงาน ไดแ้ก่ “สภาพของปัญหาท่ีเคยเป็นมา” “สภาพปัญหาท่ีส าคญัเก่ียวกบัการจดั
การศึกษาของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก ” “การจดัการศึกษาของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กท่ีคาดหวงัจากการ
แกปั้ญหา” “ทางเลือกท่ีหลากหลายเพื่อการแกปั้ญหาการจดัการศึกษาศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก” “การ
ประเมินและเลือกทางเลือกเพื่อปฏิบติัการแกปั้ญหาการจดัการศึกษาศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก”   ระยะท่ี 2 
การพฒันาแนวคิดเชิงวิชาการให้แก่ผูร่้วมวิจยั มี1 กิจกรรม คือ การน าเสนอแนวคิดในบทท่ี 2 
ถ่ายทอดใหผู้ร่้วมวจิยั เพื่อใหผู้ร่้วมวจิยัไดรั้บรู้และเขา้ใจถึงแนวทางการแกปั้ญหาในเชิงทฤษฎี และ
ช่วยใหผู้ร่้วมวจิยัตดัสินใจและมองภาพไดช้ดัเจนข้ึน  ระยะท่ี 3 การสรุปร่วมกนัระหวา่งผูว้ิจยัและผู ้
ร่วมวิจยั  มี 2 กิจกรรม คือ 1)การจดัท าแผนปฏิบติัการ (action plan) และการก าหนดเทคนิคและ
เคร่ืองมือการวิจยั  เพื่อแบ่งกลุ่มการท างานและจดัท าแผนปฏิบติัการท่ีจะใช้เป็นแนวทางในการ
พฒันางาน และจดัท าเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั 2) การสะทอ้นผลการด าเนินงาน เพื่อถอดบทเรียนท่ี
ไดจ้ากการปฏิบติักิจกรรมร่วมกนั โดยด าเนินการระหวา่งวนัท่ี 21-30มิถุนายน 2559  

ขั้นตอนท่ี 3 การปฏิบติัการ (Acting) เป็นขั้นตอนการน าแผนปฏิบติัการ/โครงการ/กิจกรรม
ท่ีจดัท าข้ึนไปปฏิบติั โดยการด าเนินการในขั้นตอนน้ีมี 3 ขั้นตอน คือ 1)การก าหนดแนวทางปฏิบติั
ร่วม เพื่อร่วมกนัวางแนวปฏิบติัเพื่อใหง้านบรรลุเป้าหมาย  2) การประเมินสภาพการด าเนินงานของ
ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กต าบลหนองแวงก่อนน าแผนลงสู่การปฏิบติั  เพื่อเก็บรวบรวมขอ้มูลก่อนการน า
แผนลงสู่การปฏิบติัส าหรับไวเ้ปรียบเทียบเม่ือเสร็จส้ินการวิจยั และ3) การน าแผนลงสู่การปฏิบติั 
เพื่อแก้ไขปัญหาของศูนย์พฒันาเด็กเล็กต าบลหนองแวงให้ดีข้ึน โดยด าเนินการระหว่างวนัท่ี 2
กรกฎาคม-30 กนัยายน 2559 
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 ขั้นตอนท่ี 4 การสังเกตผล (Observing) ประกอบดว้ย 3 ขั้นตอนคือ 1)การสังเกตและบนัทึก
ผล  เพื่อสังเกตการด าเนินกิจกรรมต่างๆ  2)การน าเสนอและการสรุปผล เพื่อร่วมกนัสรุปผลการ
ด าเนินโครงการ  และ 3)การสะทอ้นผลการด าเนินงาน  เพื่อร่วมกันสะทอ้นผลการด าเนินการ
ขั้นตอนการสังเกต  โดยด าเนินการระหวา่งวนัท่ี 2 กรกฎาคม – 10 ตุลาคม 2559 
 ขั้นตอนท่ี 5 การสะทอ้นผล (Reflecting) ประกอบดว้ย 2 กิจกรรม คือ 1) การสรุปผลการ
วเิคราะห์ความคิดเห็นการด าเนินโครงการ(โครงการของขั้นตอนท่ี 3) เพื่อน าเสนอผลการวิเคราะห์
ความคิดเห็นการด าเนินโครงการและกิจกรรมของแต่ละทีม  2) สะทอ้นผลการด าเนินโครงการหลงั
การปฏิบติัแลว้เสร็จและสะทอ้นผลการด าเนินงานขั้นตอนท่ี 5  เพื่อสรุปผลการด าเนินงานท่ีผา่นมา
ทั้งหมด ผลการเรียนรู้ท่ีเกิดข้ึน และขอ้เสนอแนะเพื่อการปรับปรุงแกไ้ข และเพื่อร่วมกนัสะทอ้นผล
การด าเนินการขั้นตอนการสะทอ้นผล  โดยด าเนินการในวนัท่ี 15 ตุลาคม 2559 
 ขั้นตอนท่ี 6 การวางแผนใหม่ (Re-planning) ประกอบดว้ย 2 กิจกรรมคือ 1) การก าหนด
แนวทางแกไ้ขปัญหา  เพื่อเพื่อระบุปัญหา สาเหตุของปัญหา ทางเลือกเพื่อการแกปั้ญหา ประเมิน
และเลือกทางเลือกเพื่อการปฏิบติักนัใหม่  2) การจดัท าแผนปฏิบติัการใหม่ เพื่อใชเ้ป็นแนวทางใน
การด าเนินกิจกรรมเพื่อแกไ้ขปัญหา และ 3) การสะทอ้นผลการด าเนินงานของขั้นตอนท่ี 6  เพื่อ
ร่วมกนัถอดบทเรียนท่ีไดจ้ากการด าเนินกิจกรรม โดยด าเนินการในวนัท่ี  16 ตุลาคม 2559 
 ขั้นตอนท่ี 7 การปฏิบติัใหม่ (Re-acting) ประกอบดว้ย 3 กิจกรรมคือ คือ 1) การสร้างขวญั
และก าลงัใจ เพื่อเป็นการสร้างแรงกระตุน้ให้มีก าลงัใจและสร้างความกระตือรือร้นในการปฏิบติั
กิจกรรมใหแ้ก่ผูร่้วมวจิยัทุกคน 2) การก าหนดแนวทางปฏิบติัร่วม เพื่อร่วมกนัวางแนวปฏิบติัให้การ
ด าเนินกิจกรรมบรรลุเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้ และ 3) การน าแผนลงสู่การปฏิบติั เพื่อแกไ้ขปัญหาของ
ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กต าบลหนองแวงให้ดีข้ึน โดยด าเนินการระหว่างวนัท่ี  22 ตุลาคม- 31 ธันวาคม 
2559 
 ขั้นตอนท่ี 8 การสังเกตผลใหม่ (Re-observing) ประกอบดว้ย 3 กิจกรรม คือ 1) การสังเกต
และสรุปผลการสังเกต  เพื่อสังเกตการด าเนินโครงการตามท่ีไดรั้บมอบหมาย พร้อมทั้งมีการบนัทึก
ผลการสังเกต จดัท าสรุปผลร่วมกนั  2) การน าเสนอและการสรุปผล เพื่อให้ทีมแกนน าไดน้ าเสนอ
ผลการสังเกตต่อท่ีประชุม และให้ผูร่้วมวิจยัทุกคนได้ร่วมกันสรุปผลการด าเนินโครงการตาม
แผนปฏิบติัการ  และ 3) การสะทอ้นผลการด าเนินงาน  เพื่อร่วมกนัสะทอ้นผลการด าเนินการ
ขั้นตอนการสังเกต โดยด าเนินการระหวา่งวนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2559 – 15 มกราคม 2560 
 ขั้นตอนท่ี 9 การสะทอ้นผลใหม่ (Re-reflecting) ประกอบดว้ย 4 กิจกรรม คือ 1) การ
สรุปผลการวเิคราะห์ความคิดเห็นการด าเนินการตามแผนปฏิบติัการใหม่  เพื่อสรุปผลความคิดเห็น
การด าเนินโครงการหลงัเสร็จส้ินการน าแผนปฏิบติัการใหม่ลงสู่การปฏิบติั  2) การสะทอ้นผลการ
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ปฏิบติังานหลังการน าแผนปฏิบติัการใหม่ลงสู่การปฏิบติั เพื่อสรุปผลการด าเนินงานท่ีผ่านมา
ทั้งหมด การเรียนรู้ท่ีเกิดข้ึน และขอ้เสนอแนะเพื่อการปรับปรุงแกไ้ข 3) การสะทอ้นผลการยกระดบั
มาตรฐานการศึกษาศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กต าบลหนองแวง เพื่อสรุปผลการยกระดบัมาตรฐานการศึกษา
ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กต าบลหนองแวง และ 4) การสะทอ้นผลการด าเนินงานในขั้นตอนท่ี 9 เพื่อ
ร่วมกนัสะทอ้นผลการด าเนินการขั้นตอนการสะทอ้นผล โดยด าเนินการในวนัท่ี 19 มกราคม 2560   
 ขั้นตอนท่ี 10 การสรุปผล (Conclusion) ประกอบดว้ย 1 กิจกรรมคือ การถอดบทเรียน 
(lesson distilled) เพื่อร่วมกนัทบทวนหรือสรุปประสบการณ์การท างานท่ีผา่นมาในแง่มุมต่างๆ โดย
การศึกษาทบทวนผลการด าเนินงานในขั้นตอนท่ี 1 ถึง 9 รวมทั้งเพื่อหาขอ้สรุปในประเด็นเก่ียวกบั
การเปล่ียนแปลง  การเรียนรู้จากการปฏิบติัจริง และความรู้ใหม่จากการปฏิบติัจริง โดยด าเนินการ
ในวนัท่ี 29 มกราคม 2560   
 

5.6 สรุปผลการวจิัย  
สรุปผลการวจิยัน าเสนอตามวตัถุประสงคข์องการวิจยั เรียงตามล าดบั ซ่ึงประกอบดว้ย ผล

การด าเนินงาน การเปล่ียนแปลง การเรียนรู้ และความรู้ใหม่ท่ีเกิดข้ึนจากการปฏิบติัจริง ดงัน้ี 
5.6.1. ผลการด าเนินงาน 
การวจิยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมเร่ือง การยกระดบัมาตรฐานการศึกษาศูนยพ์ฒันาเด็ก

เล็กต าบลหนองแวง  อ าเภอพระยนื จงัหวดัขอนแก่น  มีผลการด าเนินงานแบ่งเป็น 3 ประเด็น คือ 1)
ผลการด าเนินงานของการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม 10 ขั้นตอน 2) ผลการด าเนินงานตาม
แผนปฏิบติัการ (Action Plan) และ3) ผลการยกระดับมาตรฐานการศึกษาศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 
ดงัต่อไปน้ี 

 5.6.1.1 ผลการด าเนินงานของการวจัิยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม 10 ขั้นตอน  
 จากการด าเนินงานตามขั้นตอนของการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมทั้ง 10 

ขั้นตอน สามารถสรุปไดด้งัน้ี 
   ขั้นตอนท่ี 1 การเตรียมการ (Preparation) ผลการด าเนินงานในขั้นตอนน้ี ท าให้มีผู ้

ร่วมวจิยัจ  านวน 25 คน ซ่ึงประกอบดว้ย ครูผูดู้แลเด็ก  คณะกรรมการบริหารศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กและ
ผูป้กครองนกัเรียน  ผูว้ิจยัมีการลงพื้นท่ีสร้างความเป็นกนัเองโดยการออกเยี่ยมบา้นและจดัอบรม
เสริมพลงัความรู้เก่ียวกบัเร่ืองกระบวนการวิจยัและการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมให้แก่ผู ้
ร่วมวิจยั ซ่ึงท าให้ผูร่้วมวิจัยมีความรู้ ทักษะในการท าการวิจยัเพิ่มข้ึนและสามารถจัดท าแผน
ด าเนินงานของขั้นตอนการวจิยัทั้ง 10 ขั้นตอน จ านวน 1 ชุดท่ีสามารถเปล่ียนแปลงตามสถานการณ์
การท างานจริงได ้
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 ขั้นตอนท่ี 2 การวางแผน (Planning) ผลการด าเนินงานในขั้นตอนน้ี ท าให้สามารถ
ก าหนดสภาพของปัญหาท่ีเคยเป็นมา สภาพปัญหาท่ีส าคญัเก่ียวกบัการจดัการศึกษาของศูนยพ์ฒันา
เด็กเล็ก การจดัการศึกษาของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กท่ีคาดหวงัจากการแกปั้ญหา ทางเลือกท่ีหลากหลาย
เพื่อการแก้ปัญหาการจดัการศึกษาศูนย์พฒันาเด็กเล็กและการประเมินและเลือกทางเลือกเพื่อ
ปฏิบติัการแกปั้ญหาการจดัการศึกษาศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก และมีการจดัท าแผนปฏิบติัการ (Action 
Plan) จ านวน 1 ชุด ประกอบดว้ย 4 โครงการ คือ โครงการยกระดบัการด าเนินงานดา้นการบริหาร
จดัการ  โครงการยกระดบัการด าเนินงานดา้นบุคลากร โครงการยกระดบัการด าเนินงานดา้นอาคาร
สถานท่ี ส่ิงแวดล้อมและความปลอดภยั และโครงการยกระดบัการด าเนินงานด้านวิชาการและ
หลกัสูตร และมีการก าหนดเคร่ืองมือการวจิยั  จ  านวน 5 ฉบบั ประกอบดว้ย แบบบนัทึกการประชุม  
แบบสัมภาษณ์ แบบประเมินสภาพการด าเนินงานของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กต าบลหนองแวง แบบ
บนัทึกการสังเกตความกา้วหนา้โครงการและแบบประเมินโครงการ 

ขั้นตอนท่ี 3 การปฏิบติัการ (Acting) ผลการด าเนินงานในขั้นตอนน้ี ท าให้ไดที้ม
แกนน า ทีมงานและทีมประเมินโครงการ รวมทั้งมีผลการประเมินสภาพการด าเนินงานของศูนย์
พฒันาเด็กเล็กก่อนการน าแผนลงสู่การปฏิบติั อยู่ในระดบัพอใช้ ทั้ง 4 ด้านและทีมงานมีการน า
โครงการทั้ง 4 โครงการไปด าเนินการปฏิบติั 

 ขั้นตอนท่ี 4 การสังเกตผล (Observing) ผลการด าเนินงานในขั้นตอนน้ี ท าให้ไดผ้ล
การปฏิบติัโครงการทั้ง 4 โครงการ บรรลุวตัถุประสงค์ 2 โครงการ ไม่บรรลุวตัถุประสงค์ 2 
โครงการ เม่ือแยกตามกิจกรรม พบว่าบรรลุวตัถุประสงค์ 15 กิจกรรม ไม่บรรลุวตัถุประสงค์ 3 
กิจกรรม 

 ขั้นตอนท่ี 5 การสะทอ้นผล (Reflecting) ผลการด าเนินงานในขั้นตอนน้ี ท าให้
ไดผ้ลการน าแผนปฏิบติัการไปปฏิบติั ทั้ง 4 โครงการ คือโครงการยกระดบัการด าเนินงานดา้นการ
บริหารจัดการ มีการด าเนินงานทุกกิจกรรม มีระดับความพึงพอใจในการด าเนินกิจกรรมทั้ ง
โครงการอยู่ในระดบัดีมาก โครงการยกระดบัการด าเนินงานด้านบุคลากร มีการด าเนินงานทุก
กิจกรรม มีระดบัการด าเนินกิจกรรมทั้งโครงการอยูใ่นระดบัดีมาก โครงการยกระดบัการด าเนินงาน
ดา้นอาคารสถานท่ี ส่ิงแวดลอ้มและความปลอดภยั  มีการด าเนินงานจ านวน 4 กิจกรรม ไม่มีการ
ด าเนินการ 1 กิจกรรม และมีการด าเนินงานแต่ไม่บรรลุวตัถุประสงค์ 1 กิจกรรม มีระดบัความพึง
พอใจในการด าเนินกิจกรรมทั้งโครงการอยู่ในระดบัดีมาก และโครงการยกระดบัการด าเนินงาน
ดา้นวิชาการและกิจกรรมตามหลกัสูตร มีการด าเนินงาน จ านวน 4 กิจกรรม ไม่มีการด าเนินการ 1 
กิจกรรม มีระดบัความพึงพอใจในการด าเนินกิจกรรมทั้งโครงการอยูใ่นระดบัดีมาก   
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 ขั้นตอนท่ี 6 การวางแผนใหม่ (Re-planning) ผลการด าเนินงานในขั้นตอนน้ี ท าให้
ไดข้อ้มูลเก่ียวกบัสภาพปัญหาท่ียงัด าเนินการไม่บรรลุวตัถุประสงคท์ั้ง 3 กิจกรรมจากการสรุปของ
ขั้นตอนท่ี 5 และสามารถก าหนดแผนปฏิบัติการเพื่อการแก้ปัญหา จ านวน 3 กิจกรรมซ่ึง
ประกอบดว้ย การก่อสร้างลานอเนกประสงค์ การจดัซ้ือครุภณัฑ์ และการฝึกทกัษะแนะน าตนเอง
และน าท ากิจกรรมหนา้เสาธง 

 ขั้นตอนท่ี 7 การปฏิบติัใหม่ (Re-acting) ผลการด าเนินงานในขั้นตอนน้ี ท าให้ได้
ทีมแกนน า ทีมงานและทีมประเมินโครงการ และทีมงานมีการน า กิจกรรมทั้ง 3 กิจกรรมจาก
แผนปฏิบติัการใหม่ไปปฏิบติั  

 ขั้นตอนท่ี 8 การสังเกตผลใหม่ (Re-observing) ผลการด าเนินงานในขั้นตอนน้ี ท า
ใหไ้ดผ้ลการปฏิบติักิจกรรมทั้ง 3 กิจกรรม บรรลุวตัถุประสงคท์ั้ง 3 กิจกรรมแต่เม่ือส้ินสุดระยะเวลา
ด าเนินกิจกรรมกิจกรรมการก่อสร้างลานอเนกประสงคย์งัอยูร่ะหวา่งการก่อสร้าง 

 ขั้นตอนท่ี 9 การสะทอ้นผลใหม่ (Re-reflecting) ผลการด าเนินงานในขั้นตอนน้ี 
ท าให้ไดผ้ลการน าแผนปฏิบติัการใหม่ไปปฏิบติั ทั้ง 3 กิจกรรม คือ การก่อสร้างลานเอนกประสงค ์ 
การจัดซ้ือครุภัณฑ์ และการฝึกทักษะแนะน าตนเองและน าท ากิจกรรมหน้าเสาธง บรรลุ
วตัถุประสงค์ทุกกิจกรรม ดา้นผลการประเมินการยกระดบัมาตรฐานการศึกษาศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก
ต าบลหนองแวง หลงัน าแผนปฏิบติัการลงสู่การปฏิบติัจนแล้วเสร็จทั้ง 2 วงจร พบว่าสภาพการ
ด าเนินงานของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กต าบลหนองแวง ดา้นการบริหารจดัการ มีคะแนนอยู่ในระดบัดี 
(x  =3.81) ดา้นบุคลากรมีคะแนนอยูใ่นระดบัดี (x  =3.43) ดา้นอาคารสถานท่ี ส่ิงแวดลอ้มและความ
ปลอดภยั มีคะแนนอยู่ในระดบัดีมาก (x  =4.32) และดา้นวิชาการและหลกัสูตร มีคะแนนอยู่ใน
ระดบัดี (x  =3.72)    

 ขั้นตอนท่ี 10 การสรุปผล (Conclusion) ผลการด าเนินงานในขั้นตอนน้ี ท าให้ได้
บทสรุปผลการด าเนินงานทั้ง 10 ขั้นตอน ผลการเปล่ียนแปลง (Chang) ผลการเรียนรู้ (Learnning)  
และความรู้ใหม่ (New Knowledge) จากการด าเนินงาน 

จากผลการด าเนินงานการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม สรุปไดว้่าผลการด าเนินงาน
ตามขั้นตอนการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมบรรลุวตัถุประสงค์ทุกขั้นตอนและบรรลุผล
ส าเร็จตามเกณฑท่ี์ก าหนดไวใ้นระดบัดี หรือ 3.00 ข้ึนไป โดยผูร่้วมวิจยัมีส่วนร่วมด าเนินการในทุก
ขั้นตอนของการวิจยั ผูว้ิจยัเป็นเพียงฝ่ายอ านวยความสะดวกและคอยกระตุน้ให้เกิดการคิดและลง
มือปฏิบติั 
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 5.6.1.2 ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ (Action Plan) 
 จากการด าเนินงานตามแผนปฏิบติัการ (Action Plan) ซ่ึงมีการน าโครงการ

จ านวน 4 โครงการไปปฏิบติั สามารถสรุปไดด้งัน้ี 
 ผลการด าเนินโครงการตามแผนปฏิบติัการ (Action Plan) ในภาพรวมอยูใ่น

ระดบัดีมาก ( ̅=4.53)  โดยประกอบดว้ย  4 โครงการ มีระดบัการด าเนินโครงการเรียงล าดบัจากมาก
ไปน้อยตามล าดบัดงัน้ี  โครงการยกระดบัการด าเนินงานด้านวิชาการและกิจกรรมตามหลกัสูตร
( ̅=4.62)  โครงการยกระดบัการด าเนินงานดา้นการบริหารจดัการ ( ̅=4.57) โครงการยกระดบัการ
ด าเนินงานดา้นอาคารสถานท่ี ส่ิงแวดลอ้มและความปลอดภยั ( ̅=4.49) และโครงการยกระดบัการ
ด าเนินงานดา้นบุคลากร ( ̅= 4.44) 

 โครงการยกระดับด้านการบริหารจัดการ  มีการจัดกิจกรรมจ านวน 5 
กิจกรรม ประกอบดว้ย การศึกษาดูงานศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กเทศบาลต าบลหนองเสาเลา้และเทศบาล
ต าบลโนนหนั อ าเภอชุมแพ จงัหวดัขอนแก่น การเยีย่มบา้นนกัเรียน การจดัท าป้ายความรู้ การจดัท า
คู่มือศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กและการจดัท าแผนพฒันาการศึกษาศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก ซ่ึงเม่ือโครงการเสร็จ
ส้ินลง มีระดบัผลการด าเนินโครงการในภาพรวมอยูใ่นระดบัดีมาก ( ̅=4.57) เรียงล าดบัจากมากไป
น้อยตามล าดบัดงัน้ี การจดัท าแผนพฒันาการศึกษา  ( ̅=4.77) การจดัท าคู่มือศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 
( ̅=4.71) การศึกษาดูงานศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กเทศบาลต าบลหนองเสาเลา้และเทศบาลต าบลโนนหนั 
อ าเภอชุมแพ จงัหวดัขอนแก่น ( ̅=4.67) การจดัท าป้ายความรู้ ( ̅=4.49) และการเยี่ยมบา้นนกัเรียน 
( ̅=4.19) 

 โครงการยกระดับด้านบุคลากร  มีการจัดกิจกรรมจ านวน 4 กิจกรรม 
ประกอบด้วย การศึกษาดูงานการศึกษาดูงานศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กเทศบาลต าบลหนองเสาเล้าและ
เทศบาลต าบลโนนหนั อ าเภอชุมแพ จงัหวดัขอนแก่น ปราชญช่์วยสอน การผลิตส่ือการสอน และ
การอบรมการใชก้ระดานอจัฉริยะ  ซ่ึงเม่ือโครงการเสร็จส้ินลง มีระดบัผลการด าเนินโครงการใน
ภาพรวมอยู่ในระดบัดีมาก ( ̅=4.44)  เรียงล าดบัจากมากไปน้อยตามล าดบัดงัน้ี ปราชญ์ช่วยสอน 
( ̅=4.62) การศึกษาดูงานศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กเทศบาลต าบลหนองเสาเลา้และเทศบาลต าบลโนนหนั 
อ าเภอชุมแพ จงัหวดัขอนแก่น  ( ̅=4.37)  อบรมการใชก้ระดานอจัฉริยะ ( ̅=4.37) และ ผลิตส่ือการ
สอน  ( ̅=4.40)  

 โครงการยกระดบัดา้นอาคารสถานท่ี ส่ิงแวดลอ้มและความปลอดภยั มีการ
จดักิจกรรมประกอบดว้ย การก่อสร้างร้ัวไมไ้ผ ่การจดัซ้ือครุภณัฑ์ การปรับภูมิทศัน์ศูนยพ์ฒันาเด็ก
เล็ก การอบรมป้องกนัภยั และการก่อสร้างลานเอนกประสงค ์ซ่ึงเม่ือโครงการเสร็จส้ินลง มีระดบั
ผลการด าเนินโครงการในภาพรวมอยูใ่นระดบัดีมาก ( ̅=4.49) เรียงล าดบัจากมากไปนอ้ยตามล าดบั
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ดงัน้ี การจดัซ้ือครุภณัฑ์ ( ̅=4.79) การปรับภูมิทศัน์ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก ( ̅=4.57) การอบรมป้องกนั
ภยั ( ̅=4.56) การก่อสร้างร้ัวไมไ้ผ ่( ̅=4.51) และก่อสร้างลานอเนกประสงค ์( ̅=4.01) 

 โครงการยกระดบัดา้นวิชาการและกิจกรรมตามหลกัสูตร มีการจดักิจกรรม
ประกอบดว้ย  การเรียนรู้ชุมชนของเรา การผลิตส่ือพื้นบา้น การจดัท าหลกัสูตรทอ้งถ่ิน การฝึก
ทักษะแนะน าตนเองและน าท ากิจกรรมหน้าเสาธง และการตรวจสุขภาพนักเรียน ซ่ึงเม่ือท า
โครงการเสร็จส้ินลง มีระดับผลการด าเนินโครงการในภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก ( ̅=4.62)  
เรียงล าดบัจากมากไปนอ้ยตามล าดบัดงัน้ี การฝึกทกัษะแนะน าตนเองและน าท ากิจกรรมหนา้เสาธง
( ̅=4.68) การตรวจสุขภาพนกัเรียน ( ̅=4.67) การจดัท าหลกัสูตรทอ้งถ่ิน ( ̅=4.63) การเรียนรู้
ชุมชนของเรา ( ̅=4.62) และการผลิตส่ือพื้นบา้น ( ̅=4.52) 

 5.6.1.3 ผลการยกระดับมาตรฐานการศึกษาศูนย์พฒันาเด็กเลก็ต าบลหนองแวง 
  เม่ือส้ินสุดการด าเนินงานวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม สามารถสรุปผล

การยกระดบัมาตรฐานการศึกษาศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กต าบลหนองแวง คือ ดา้นการบริหารจดัการ มี
คะแนนอยู่ในระดบัดี ( ̅=3.81)ดา้นบุคลากรมีคะแนนอยู่ในระดบัดี ( ̅=3.43) ดา้นอาคารสถานท่ี 
ส่ิงแวดล้อมและความปลอดภัย มีคะแนนอยู่ในระดับดีมาก ( ̅=4.32) และด้านวิชาการและ
หลกัสูตร มีคะแนนอยูใ่นระดบัดี ( ̅=3.72) บรรลุผลส าเร็จตามเกณฑท่ี์ก าหนดในระดบั 3.00 ข้ึนไป 

 จากผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบติัการ (Action Plan) ซ่ึงมีการน าโครงการ
จ านวน 4 โครงการไปปฏิบัติ สามารถสรุปได้ว่าการด าเนินงานประสบผลส าเร็จและบรรลุ
วตัถุประสงคท์ั้ง 4 โครงการ ตามแผนปฏิบติัการ (Action Plan) ท่ีก าหนดไว ้

 
5.6.2 การเปลีย่นแปลง 

 1) การเปลีย่นแปลงทีค่าดหวงั 
 จากการวิจยัท่ีด าเนินแล้วเสร็จทั้ง 10 ขั้นตอน ไดก้ าหนดความคาดหวงัจากการ

เปล่ียนแปลงเป็น 2 ระดับ คือ 1) ความคาดหวงัการเปล่ียนแปลงในระดับโครงการท่ีบรรจุใน
แผนปฏิบติัการ (Action Plan) และ 2) ความคาดหวงัการเปล่ียนแปลงในระดบัศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก
ต าบลหนองแวง  ดงัน้ี 

(1) ความคาดหวงัการเปล่ียนแปลงในระดบัโครงการท่ีบรรจุในแผนปฏิบติัการ 
(action plan)  โดยมีการด าเนินโครงการ จ านวน 4 โครงการ คือ โครงการยกระดบัการด าเนินงาน
ด้านการบริหารจดัการ โครงการยกระดับการด าเนินงานด้านบุคลากร โครงการยกระดับการ
ด าเนินงาน ด้านอาคารสถานท่ี ส่ิงแวดล้อมและความปลอดภัย และโครงการยกระดับการ
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ด าเนินงานดา้นวิชาการและกิจกรรมตามหลกัสูตร  เม่ือแยกตามกิจกรรม พบวา่บรรลุวตัถุประสงค ์
ทั้ง 18 กิจกรรม   

(2) ความคาดหวงัการเปล่ียนแปลงในระดบัศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กต าบลหนองแวง 
แบ่งเป็น 4 ระดบั ไดแ้ก่ 1) ภาพรวมระดบัศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กต าบลหนองแวง ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กมี
การด าเนินงานด้านการบริหารจัดการ เป็นระบบมากข้ึนด้วยการมีส่วนร่วมของฝ่ายต่างๆ ทั้ ง
ผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน ครูผูดู้แลเด็ก กรรมการบริหารศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กและผูป้กครองนักเรียน ด้าน
บุคลากร ไดรั้บการพฒันาให้มีทกัษะเก่ียวกบัเทคโนโลยีและการปฏิบติังานในหน้าท่ี ดา้นอาคาร
สถานท่ี ส่ิงแวดลอ้มและความปลอดภยั ไดรั้บการปรับปรุงและพฒันาทั้งสภาพแวดลอ้มภายในและ
ภายนอกอาคารให้เอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้ของครูและเอ้ือต่อการเรียนรู้ของเด็กนกัเรียน มีการวาง
ระบบรักษาความปลอดภยัให้แก่ผูเ้รียน และดา้นวิชาการและกิจกรรมตามหลกัสูตร  ส่ือการเรียนรู้
ไดรั้บการพฒันาให้เหมาะสมกบัวยัของผูเ้รียน รวมทั้งกิจกรรมการเรียนรู้มีความหลากหลายผูเ้รียน
ไดรั้บการพฒันาทกัษะต่างๆมากข้ึนกลา้แสดงออกและส่ือสารไดเ้หมาะสมตามวยั 2) ระดบับุคคล 
ซ่ึงประกอบด้วย ระดบัตวับุคคล (self) คือผูว้ิจยั มีการพูดคุยเป็นกนัเองกบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชาและ
บุคคลอ่ืนมากข้ึน เม่ือพบผูอ่ื้นจะเดินเขา้หาและไหวย้ิม้ทกัทายผูอ่ื้นก่อนเสมอ ฟังคนอ่ืนมากข้ึนและ
ออกค าสั่งน้อยลง  ระดบักลุ่มบุคคล (group/team) คือ ผูป้กครอง  ครูผูดู้แลเด็ก คณะกรรมการ
บริหารศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กมีความเขา้ใจในบทบาทของตนเอง เร่ิมเขา้มามีส่วนร่วมในการด าเนิน
กิจกรรมหรือโครงการต่างๆ มากข้ึน ให้ความร่วมมือในการร่วมประชุมแสดงความคิดเห็น ให้
ค  าแนะน าในการพฒันางานดา้นต่างๆ รวมทั้งคอยสอดส่องดูแลพฤติกรรมบุตรหลานตนเองมากข้ึน
และส่ือสารกบัครูมากข้ึนดว้ย  ระดบันกัเรียน (Student) มีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้ให้ความ
สนใจกบัการท ากิจกรรมต่างๆ และมกัจะสอบถามถึงบุคคลภายนอกท่ีจะมาพาท ากิจกรรม อยาก
ออกไปเรียนรู้นอกห้องเรียนมาก กลา้คิด กลา้ถาม พูดคุยและกลา้เป็นผูน้ ามากข้ึน 3) เทคโนโลยี มี
การน าเคร่ืองท่ีไดรั้บการสนบัสนุนจากองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัมาใชใ้นการจดัประสบการณ์การ
เรียนรู้และใช้ท างานในการสืบค้นหาส่ือการเรียนรู้ต่างๆ ครูมีทกัษะในการใช้งานอุปกรณ์ซ่ึง
ประกอบดว้ย กระดานอจัฉริยะ  เคร่ืองคอมพิวเตอร์ เคร่ืองปร้ินเตอร์ เคร่ืองเสียงพร้อมไมโครโฟน  
ท าใหก้ารจดัประสบการณ์การเรียนรู้ดูสนุกสนานและน่าสนใจมากยิง่ข้ึน ครูก็มีทกัษะในการใชง้าน
อุปกรณ์ต่างๆ และมีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้การใชง้านมากยิง่ข้ึน  และ 4) กระบวนการและ
ระบบการท างาน ครูมีความรู้ ความเขา้ใจในการปฏิบติังานมากข้ึน อีกทั้งกลา้และมีโอกาสแสดง
ความคิดเห็นมากข้ึน ท าให้ระบบการท างานเป็นทีมมากยิ่งข้ึน การบริหารงานกิจกรรมหรือ
โครงการจึงเป็นไปตามความตอ้งการของครูและผูเ้รียนมากข้ึน ท าให้เกิดประโยชน์ต่อกระบวนการ
จดัการเรียนรู้และส่งเสริมพฒันาการการเรียนรู้ของนกัเรียนดีข้ึนดว้ย 
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2) การเปลีย่นแปลงทีไ่ม่คาดหวงั 
 จากการวิจยัท่ีด าเนินแลว้เสร็จทั้ง 10 ขั้นตอน การเปล่ียนแปลงท่ีไม่คาดหวงัใน
ระดบัต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนจากการปฏิบติั แบ่งเป็น 4 ระดบัไดแ้ก่ 1) ภาพรวมระดบัศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 
โดยการด าเนินงานของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กดา้นต่างๆ ไดรั้บการพฒันาจากทีมงานวิจยัเกิดประโยชน์
ต่อศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กส่งผลใหผู้เ้รียนมีความสนใจและกระตือรือร้นในการมาเรียน ท าให้ผูป้กครอง
และคณะกรรมการบริหารศูนย์พฒันาเด็กเล็กเร่ิมให้ความสนใจในการเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ด าเนินการจดัการศึกษามากข้ึน รวมทั้งหน่วยงานต้นสังกัดได้เห็นผลการพฒันาจึงท าให้มีการ
จดัสรรงบประมาณในการสนบัสนุนโครงการพฒันาการศึกษาของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กมากข้ึน การ
ท างานมีการแสดงความคิดเห็นจากฝ่ายต่างๆมากข้ึนและการท างานเป็นไปแบบเป็นกนัเองและมี
ส่วนร่วมในการลงมือท างานดว้ยความเตม็ใจ รู้และเขา้ใจบทบาทตนเองมากข้ึน 2) ระดบับุคคล โดย
แยกเป็นระดบัตวับุคคล (self)  คือผูว้ิจยั ซ่ึงมีอารมณ์เยน็ลง มีความพยายามในการปรับตวัท างาน
ร่วมกบับุคคลอ่ืน รวมทั้งยอมรับผลงานท่ีเกิดข้ึนทั้งท่ีบรรลุเป้าหมายและไม่บรรลุเป้าหมาย พยายาม
ให้คนอ่ืนแสดงความคิดเห็นและยอมรับความคิดเห็นคนอ่ืนมากข้ึน การท างานเป็นเชิงขอความ
ร่วมมือใหท้ าตามความคิดเห็นท่ีตกลงกนัมากกกวา่การออกค าสั่งและเก็บอารมณ์ไดดี้ข้ึน ระดบักลุ่ม
บุคคล (group/team) คือผูดู้แลเด็กแต่ละคนมีความกระตือรือร้นในการท างาน ในการประชุมมีการ
แสดงความคิดเห็นมากข้ึนและเขา้หาพูดคุยกบัหัวหนา้ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กมากข้ึน ไม่ค่อยเกรงกลวั
และคอยหลบหน้าเหมือนแต่ก่อน คณะกรรมการบริหารศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก ให้ความส าคญักบัการ
ด าเนินงานของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กมากข้ึน มีการแสดงความคิดเห็นในงานต่างๆ รวมทั้งให้ค  าแนะน า
การบริหารงาน โดยท่ีศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กยงัไม่มีการสอบถามก่อน นอกจากน้ีแต่ละคนยงัให้ความ
ร่วมมือในการท ากิจกรรมต่างๆ โดยเขา้มามีส่วนร่วมในการเป็นปราชญช่์วยสอน ผูป้กครองเร่ิมเขา้
มามีบทบาทมากข้ึน ใหค้  าแนะน าในการพฒันาศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กในดา้นต่างๆ ท าใหผู้ป้กครองและ
ครูมีปฏิสัมพนัธ์กนัในทางท่ีดีมากข้ึน ระดบันกัเรียน มีความสนใจในการท ากิจกรรมต่างๆ และมี
ค าถามมากข้ึนเม่ือเจอคนแปลกหน้ามีความอยากรู้อยากเห็น มีการท างานร่วมกบัคนอ่ืนๆ มากข้ึน
โดยเฉพาะงานกลุ่มมีพฤติกรรมการเรียนรู้ท่ีดีข้ึน 3) เทคโนโลยี  โดยองคก์ารบริหารส่วนต าบล
หนองแวงไดต้ั้งงบประมาณส าหรับจดัซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ให้แก่ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กส าหรับให้ครู
ใช้ในการท างานเพื่อไม่ต้องแย่งกันใช้เคร่ืองคอมพิวเตอร์และเคร่ืองปร้ินเตอร์ รวมทั้ งมีการ
ก าหนดใหมี้การติดตั้งสัญญาณอินเทอร์เน็ตให้แก่ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กดว้ย 4) กระบวนการและระบบ
การท างาน โดยศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กมีการด าเนินการบริหารจดัการดว้ยตนเองมากข้ึน โดยมีคณะ
กรรมการบริหารศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กคอยก ากบั ติดตาม ตรวจสอบให้ขอ้เสนอแนะในการท างาน มี
การท างานเป็นระบบมากข้ึน การด าเนินโครงการหรือกิจกรรมมีการประชุมปรึกษาหารือก่อนการ
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ด าเนินการ การท างานเป็นการปรึกษาหารือมากกว่าการสั่งการ และการควบคุมก ากบัจากกอง
การศึกษานอ้ยลง 
 

5.6.3 การเรียนรู้จากการปฏิบัติ 
 จากการด าเนินงานตั้งแต่ขั้นตอนท่ี 1-10 สามารถสรุปผลการเรียนรู้ (Learning) ท่ี
เกิดข้ึนจากการปฏิบติัไดด้งัน้ี 
 ระดบับุคคล โดยผูว้ิจยัไดเ้กิดการเรียนรู้วา่ 1) การน าเสนอโครงการท่ีมีผูอ่ื้นร่วม
ด าเนินการด้วยควรเน้นคนท่ีท างานช่วยเหลือชุมชนประจ าและงานท่ีใช้ระยะเวลานานๆ คน
ส่วนมากไม่อยากเข้าร่วมเพราะทุกคนมีภารกิจและอาชีพประจ า จึงควรก าหนดระยะเวลาการ
ด าเนินงานให้เหมาะสมและไม่นานเกินไป 2) การท างานจะประสบผลส าเร็จจะตอ้งให้สมาชิกมี
ความตระหนกัและให้ความส าคญักบัการร่วมมือและการสร้างความรู้จกัสนิทสนมกนั จึงควรจดั
กิจกรรมเพื่อให้แต่ละคนไดแ้สดงความรู้สึกและท าความรู้จกักนัและกนั 3) การจดัอบรมให้ความรู้
แก่บุคคลอ่ืน ควรปรับเน้ือหาใหเ้ขา้กบัระดบัการศึกษาไม่ยากจนเกินท่ีจะเขา้ใจซ่ึงจะท าให้เกิดความ
เบ่ือหน่ายและไม่สนใจฟัง รวมทั้งควรมีเอกสารประกอบให้ไดอ่้านหรือฝึกทดลองท าดว้ยจะท าให้
เกิดการเรียนรู้จดจ าไดเ้ร็วเม่ือลงมือปฏิบติัจะท าให้เขา้ใจและสามารถท างานออกมาไดดี้ 4) ในการ
แบ่งกลุ่มการท างาน ควรให้มีผูท่ี้มีประสบการณ์หรือความรู้ในเร่ืองนั้นๆ มีอยูใ่นทุกๆกลุ่ม เพื่อให้
สามารถวางแผนการท างานหรือแนะน าสมาชิกในกลุ่มได ้จะท าให้การออกแบบการท างานไดเ้ร็ว
ข้ึน 5) คนเราต่างมีทิฏฐิในตนเอง ไม่ควรแสดงอารมณ์ไม่พอใจหรือฉุนเฉียวต่อหนา้คนอ่ืนจะท าให้
เกิดความรู้สึกไม่ดี การท างานควรฝึกการควบคุมอารมณ์ให้เยน็และรู้จกัเก็บความไม่พอใจไวใ้นใจ 
6) การศึกษาดูงานคร้ังต่อไปไม่ควรเลือกสถานท่ีท่ีอยูไ่กลมากๆ เพราะท าให้เสียเวลาเดินทางมากมี
เวลาเก็บเก่ียวขอ้มูลและประสบการณ์ต่างๆ ไดน้อ้ย  และ 7) บุคลากรควรมีการพฒันาตนเองให้มี
ความรู้ทนัต่อเหตุการณ์และการเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลา รวมทั้งควรปรับตวัให้เขา้กับเพื่อน
ร่วมงานเพื่อส่งเสริมใหก้ารบริหารจดัการศึกษามีประสิทธิภาพ 

 ระดบักลุ่ม ซ่ึงประกอบดว้ย กลุ่มครู  กลุ่มคณะกรรมการบริหารศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 
ผูน้ าชุมชนและกลุ่มผูป้กครอง  เกิดการเรียนรู้วา่ 1) ความรู้ ความสามารถในการท างานของแต่ละ
กลุ่มไม่เท่ากนั อนัเน่ืองจากวุฒิการศึกษา ต าแหน่งงานและประสบการณ์การท างาน ดงันั้นในการ
ท างานกิจกรรมใดๆ จึงควรแบ่งงานกนัรับผิดชอบตามความรู้ ความสามารถหรือประสบการณ์ 2) 
กลุ่มคนท่ีไม่ไดท้  างานเก่ียวกบังานใดโดยตรงจะมีความรู้ ความเขา้ใจในเร่ืองนั้นๆ ค่อนขา้งน้อย 
เพื่อให้เกิดความเขา้ใจในการพฒันางานจึงควรมีการศึกษาเรียนรู้จากตน้แบบเพื่อไม่ตอ้งมีการลอง
ผิดลองถูกให้เสียเวลา โดยอาจศึกษาจากอินเตอร์เน็ต  สอบถามผูเ้ช่ียวชาญในดา้นนั้นๆ หรือจาก
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การศึกษาดูงานสถานท่ีท่ีไดรั้บการรับรองผลการด าเนินงาน 3) ในการท างานแต่ละอยา่งอาจมีการ
กระทบหรือเกิดความไม่พอใจกนับา้งจึงควรมีการจดักิจกรรมเพื่อลดความขดัแยง้หรือให้มีคนกลาง
คอยไกล่เกล่ียและควรมีการสังเกตพฤติกรรมเพื่อนร่วมงานอย่างสม ่าเสมอ ควรให้ก าลงัใจและ
ช่วยเหลือกนัและกนัในการท างาน 4) การเยี่ยมบา้นนกัเรียนในคร้ังต่อไปครูควรมีผลการเรียนของ
นกัเรียนไปพูดคุยกบัผูป้กครองดว้ยเพื่อแลกเปล่ียนขอ้มูลระหว่างท่ีบา้นและท่ีศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 
และควรมีการท าหนงัสือแจง้ผูป้กครองล่วงหนา้เพื่อจะไดไ้ม่คลาดกนั 5) การจดัท าป้ายความรู้ ควร
เป็นเร่ืองราวหรือเน้ือหาท่ีเก่ียวกบัการดูแลนกัเรียน หากเป็นแผ่นป้ายไวนิล ตวัหนังสือควรใหญ่
เพื่อใหส้ะดุดตาและเน้ือหากะทดัรัดอ่านเขา้ใจง่าย  หากเป็นแผน่พบัควรมีหลายๆเร่ืองในแผน่เดียว 
เน้ือหาสั้น กะทดัรัด อ่านเขา้ใจง่ายเพื่อจะไดไ้ม่ดูเน้ือหามากจนผูป้กครองไม่อยากอ่าน 6) การจดัท า
แผนพฒันาคุณภาพการศึกษา ควรจดัใหมี้ผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกๆฝ่ายเขา้ร่วมให้เหมาะสมหรือมากท่ีสุด 
เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลมากๆ และเป็นไปตามความตอ้งการของชุมชน 7) การจดัท าคู่มือศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 
ควรจดัใหมี้ผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกๆ ฝ่ายเขา้ร่วมใหเ้หมาะสมหรือมากท่ีสุด เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลท่ีหลากหลาย
และควรมีการเตรียมข้อมูลท่ีเก่ียวข้องมาน าเสนอด้วยเพื่อเป็นทางเลือกในการจดัท าข้อมูล 8) 
กิจกรรมการเพาะถัว่งอก คร้ังต่อไปไม่ควรใส่เมล็ดถัว่มากจนเกินไปจะท าให้เกิดการทบักนัจนการ
งอกไม่สม ่าเสมอ และถา้อยากให้งอกเร็วควรแช่น ้ าอยา่งนอ้ย 1 ชัว่โมงและควรให้เด็กมีขวดถัว่งอก
เป็นของตนเองโดยมีการเขียนช่ือก ากบัไวก้นัหลง เพราะหากไม่ครบทุกคนจะท าให้เด็กเกิดการ
นอ้ยใจได ้ 9) กิจกรรมการน าพระเขา้มาช่วยสอน ในคร้ังต่อไปควรมีการน าเด็กไปเรียนรู้ท่ีวดัดว้ย
เพื่อให้พบเจอกบัสถานท่ีจริงและส่งเสริมการจดจ าไดท่ี้ดีและควรไปวดัท่ีนิมนต์พระมาช่วยสอน
เพื่อต่อยอดการเรียนรู้วา่พระสงฆรู์ปน้ีเคยไปสอนและท่านอยู่ท่ีวดัใด  10)  กิจกรรมการท าขา้วจ่ี 
คร้ังต่อไปการลอ้มวงจ่ีขา้วเตาหน่ึงๆ ควรมีเด็กประมาณ 6-8 คนต่อปราชญห์รือครู 1 คนเพื่อไม่ให้
แออดัจนเกินไปในการจ่ีขา้วและสามารถดูแลไดท้ัว่ถึง 11) การท าท่ีเดินกะลา ในขั้นตอนการขดั
กะลาให้เกล้ียงเกลา (โดยใชเ้คร่ืองเจีย) และการเจาะรู ควรมีการเชิญผูท่ี้มีความเช่ียวชาญมาช่วยท า 
ไม่ควรปล่อยให้ผูป้กครองท ากนัเองจะท าให้เกิดอนัตรายได ้ 12) การอบรมการใชส่ื้อเทคโนโลยี 
ควรใหผู้เ้ขา้รับการอบรมมีการลงมือปฏิบติัในการใชอุ้ปกรณ์เทคโนโลยีต่างๆ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้
จดจ า มีทกัษะในการใชง้านจริงทั้งคอมพิวเตอร์  กระดานอจัฉริยะ เคร่ืองปร้ินเตอร์  เป็นตน้ 13) การ
ท าร้ัวไมไ้ผ ่ควรมีการจบัระดบัเพื่อให้แนวร้ัวและความสูงของร้ัวดา้นบนเสมอกนัและหากใชไ้มไ้ผ่
สดควรค านึงถึงเวลาไผแ่ห้งดว้ยเพราะจะหดตวัลงท าให้มีระยะห่างกนัมากข้ึน 14) การซ้ือครุภณัฑ ์
ในการจดัซ้ือครุภณัฑ์หรือวสัดุต่างๆ ควรมีการสืบราคาจากร้านคา้/ห้างร้าน/บริษทั โดยให้มีการ
เสนอราคาแข่งขนักนัอยา่งนอ้ย 2 ร้าน เพื่อเปรียบเทียบราคาและจะไดมี้การเปรียบเทียบงบประมาณ 
และอาจไดร้าคาท่ีถูกลง ไม่ควรเลือกร้านแลว้ตกลงซ้ือขายกนัทนัทีเพราะจะท าให้เสียโอกาส 15) 
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การปรับภูมิทศัน์ ในคร้ังต่อไปควรเลือกตน้ไมห้รือไมป้ระดบัให้เหมาะสมว่าชนิดใดเหมาะสมจะ
อยู่ในร่ม ชนิดใดตอ้งการแสงแดดร าไร หรือแสงแดดมากๆ เพื่อให้ตน้ไมห้รือไมป้ระดบัมีอายุยืน
มากท่ีสุด  16) อบรมป้องกนัอคัคีภยัคร้ังต่อไปควรมีการท าความเขา้ใจกบันกัเรียนในเบ้ืองตน้ก่อน
เก่ียวกบัการอพยพ รวมทั้งควรมีการซกัซ้อมแผนการอพยพและป้องกนัอคัคีภยัอยา่งนอ้ยภาคเรียน
ละ 1 คร้ัง เพื่อให้ครูเกิดความช านาญและนกัเรียนมีทกัษะท่ีจ าเป็น 17) เรียนรู้ชุมชนของเรา  ควร
เลือกแหล่งเรียนรู้ใกล้ๆ  กบัศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก จะไดไ้ม่เสียเวลาเดินทางและป้องกนัอุบติัเหตุจาก
การเดินทาง และควรมีวิทยากรท่ีเป็นคนในชุมชนคอยแนะน าและให้ความรู้ ให้เด็กไดส้ัมผสั หยิบ 
จบั ลองชิม ดม ดว้ย ไม่ควรให้เด็กเดินดูเพียงอยา่งเดียว 18) ผลิตส่ือหนงัสือนิทานคร้ังต่อไปการใช้
สีเทียนจะท าให้เสร็จเร็วและง่ายในการระบายสี ผูสู้งวยัหรือเด็กสามารถท าได้ดี ส่วนสีน ้ าหรือสี
โปสเตอร์ ตอ้งมีการผสมแม่สีเพื่อใหเ้กิดสีต่างๆ หากไม่ช านาญจะท าให้การผสมสีแต่ละคร้ังจะไดสี้
ท่ีไม่เป็นสีเดียวกันและอีกอย่างหากไม่ถนัดการใช้พู่กันจะท าให้เลอะ สีไม่สม ่าเสมอ และใช้
เวลานานในการรอให้สีแห้ง กว่าจะด าเนินการเสร็จก็ใช้เวลาทั้งวนัและท าให้ไดจ้  านวนน้อยเล่ม 
หากเปล่ียนเป็นสีไม ้หรือสีเทียนจะท าให้ท าไดเ้ร็วข้ึน 19) การฝึกทกัษะแนะน าตนเองและน าท า
กิจกรรมหนา้เสาธง ควรเลือกเด็กท่ีกลา้แสดงออกทดลองออกมาเป็นผูน้ าก่อนเพื่อกระตุน้ให้เด็กคน
อ่ืนๆ กลา้แสดงออก และควรใหส้ับเปล่ียนหมุนเวยีนกนัทุกวนัทุกคน ไม่เนน้เฉพาะเด็กท่ีเก่งๆ เพียง
อยา่งเดียว 20) การจดัท าหลกัสูตรทอ้งถ่ิน ควรให้ปราชญชุ์มชนเขา้มาร่วมให้มาก และควรก าหนด
หลกัสูตรทอ้งถ่ินไวห้ลายๆ เน้ือหา ให้ครูผูดู้แลเด็กสามารถเลือกน าไปจดัประสบการณ์เรียนรู้ได้
ตามความเหมาะสม 21) การตรวจสุขภาพนกัเรียน ในคร้ังต่อไปควรมีการท าหนงัสือแจง้ผูป้กครอง
ให้ทราบดว้ยว่าจะมีการตรวจสุขภาพนกัเรียนเพื่อให้นกัเรียนมามากท่ีสุดและควรมีการท าหนงัสือ
แจง้ผูป้กครองทุกคนทราบเก่ียวกบัผลการตรวจ ไม่แจง้เฉพาะเด็กท่ีจ าเป็นตอ้งรับการรักษา และควร
มีค าแนะน าในการดูแลสุขภาพนกัเรียนแนบไปดว้ย 22) การจดักิจกรรมการเรียนรู้ในศูนยพ์ฒันาเด็ก
เล็ก ควรมีการเตรียมความพร้อมให้มากและควรมียาสามญัประจ าบา้นไวต้ลอดเวลาเพื่อดูแลรักษา
อาการเจบ็ป่วยของเด็กท่ีอาจเกิดข้ึนจากการเรียนรู้ไดท้นัท่วงทีและควรใชค้วามระมดัระวงั ครูควรมี
การดูแลอยา่งใกลชิ้ด และ 23) การบริหารจดัการโครงการหลายๆ โครงการ สามารถท่ีจะด าเนินไป
พร้อมๆ กนัไดห้ากมีการวางแผน การแบ่งงาน และการมอบหมายหนา้ท่ีความรับผิดชอบให้ทุกคน
ในทีมมีส่วนร่วมในการด าเนินการ 

 ระดบัศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กต าบลหนองแวง ซ่ึงประกอบดว้ย ครูผูดู้แลเด็ก ผูบ้ริหาร  
คณะกรรมการบริหารศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก เกิดการเรียนรู้ว่า 1) ในการท ากิจกรรมหรืองานใดๆ 
จ าเป็นตอ้งอาศยัความร่วมมือจากหน่วยงานอ่ืนๆ ดงันั้น ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กจกัตอ้งรู้จกัเขา้หาชุมชน 
โดยการออกติดตามหรือเยี่ยมบา้นนกัเรียน การดึงให้ผูป้กครองหรือผูเ้ฒ่าผูแ้ก่เขา้มามีส่วนร่วมใน



374 
 

การจดัการเรียนรู้ร่วมกบัครู เช่นปราชญช่์วยสอน หรือจดักิจกรรมอ่ืนๆ เพื่อให้ผูเ้ก่ียวขอ้งมาพบปะ
พดูคุยสร้างสัมพนัธ์ท่ีดีต่อกนัและกนั 2) การลงมือกระท ากิจกรรมดว้ยตนเอง ท าให้นกัเรียนเกิดการ
เรียนรู้จดจ าไดดี้กวา่ สามารถเรียบเรียงเร่ืองราวไดต้ามล าดบัเร่ืองราวและการจดักิจกรรมการเรียนรู้
ให้สอดคลอ้งกบัครอบครัวและชุมชนท่ีเด็กอาศยัอยู่ จะส่งเสริมให้เด็กมีพฤติกรรมการเรียนรู้ท่ีดีมี
ความกระตือรือร้นและสามารถถ่ายทอดออกมาไดดี้ 3) ควรสร้างความตระหนักในการมีส่วนร่วม
และความรู้สึกเป็นเจา้ของให้เกิดข้ึนในตวับุคคลหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก
เพื่อใหก้ารบริหารจดัการและการด าเนินงานต่างๆ เกิดจากการมีส่วนร่วมและความพึงพอใจ 4) การ
บริหารจดัการศึกษาควรส่งเสริมให้ผูท่ี้มีต าแหน่งส าคญัๆ ในชุมชนเขา้มาร่วมในการบริหารจดัการ
เพื่อให้เป็นตวัแทนท่ีสามารถประสานความร่วมมือกบับุคคลหรือหน่วยงานในชุมชนไดง่้ายและ
รวดเร็ว เพราะโดยปกติแลว้บุคคลเหล่าน้ีเป็นผูท่ี้คนในชุมชนเคารพเช่ือถือและไวว้างใจ 

5.6.4 ความรู้ใหม่ทีเ่กดิขึน้จากการปฏิบัติ 
จากท่ีผูว้จิยัไดท้บทวนหลกัการ แนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกบัการจดัการศึกษาศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก  

และจากการด าเนินการวิจยัร่วมกบัผูร่้วมวิจยัท่ีมีความรู้เชิงประสบการณ์ในพื้นท่ี เพื่อแกไ้ขปัญหา
การจดัการศึกษาของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กต าบลหนองแวง ในแต่ละขั้นตอนของการด าเนินงานเม่ือ
ร่วมกันวิเคราะห์และสังเคราะห์แล้วท าให้เกิด “ความรู้” ท่ีน ามาแก้ไขปัญหาท่ีมีอยู่ให้ดีข้ึน 
ก่อให้เกิดเป็นความรู้ใหม่ในการพฒันาการจดัการศึกษาศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กต าบลหนองแวง อ าเภอ
พระยืน จงัหวดัขอนแก่น ซ่ึงสรุปได้เป็นแนวทางในการจดัการศึกษาศูนย์พฒันาเด็กเล็ก ควร
ประกอบดว้ย 5 ดา้น ดงัต่อไปน้ี  

 1) ดา้นการบริหารจดัการศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก ควรประกอบดว้ย 1) คณะกรรมการ
บริหารศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กเขา้มาท าหนา้ท่ีในการบริหารจดัการศึกษา 2) แผนพฒันาการศึกษาท่ีเกิด
จากความตอ้งการของชุมชนและผูป้กครอง 3) คู่มือด าเนินงานของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กเพื่อใช้เป็น
แนวทางในการด าเนินการจดัการศึกษา 4) งบประมาณรองรับการด าเนินการอย่างเพียงพอต่อการ
บริหารจดัการ 5) พฒันาให้ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กเป็นแหล่งเรียนรู้ส าหรับผูป้กครองและชุมชน 6) จดั
ให้มีกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างผูมี้ส่วนได้เสียเพื่อสร้างความสัมพนัธ์และแนวร่วมการ
พฒันา 

 2) ดา้นบุคลากร ควรประกอบดว้ย 1) จ านวนครูและบุคลกรสนบัสนุนเพียงพอ 2) 
ครูและบุคลากรตอ้งมีวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษาข้ึนไป 3) บุคลากรตอ้งได้รับการพฒันาอย่าง
ต่อเน่ืองทั้งทกัษะทางเทคโนโลยีและการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ 4) ผูบ้ริหารตอ้งมีภาวะผูน้ า
และคุณธรรมจริยธรรม 
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 3) ด้านอาคาร สถานท่ี และส่ิงแวดล้อม ควรประกอบด้วย 1) มีสภาพแวดล้อม
ภายในและภายนอกอาคารเหมาะสมและเอ้ือต่อการเรียนรู้ 2) จดัมุมการเรียนรู้ ห้องเรียน อาคาร
ประกอบ ลานจัดกิจกรรมท่ีหลากหลายและเพียงพอ 3) มีระบบรักษาความปลอดภัยท่ีมี
ประสิทธิภาพและมีความพร้อมตลอดเวลา 4) มีวสัดุ อุปกรณ์เพียงพอต่อความตอ้งการจดัการเรียนรู้  

 4) ด้านวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร ควรประกอบด้วย 1 ) หลักสูตร
สถานศึกษามีความเหมาะสมกบัทอ้งถ่ินและผูเ้รียน 2) ส่ือ นวตักรรมและเทคโนโลยีประกอบการ
จดัประสบการณ์การเรียนรู้เพียงพอและเหมาะสม 3) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย 4) 
นกัเรียนไดล้งมือปฏิบติัจริง 5) มีการประเมินนกัเรียนจากพฤติกรรมการปฏิบติัจริงไม่เนน้วิชาการ 
6) มีการดูแลสุขภาพอนามยัผูเ้รียนสม ่าเสมอ  

 5) ดา้นความร่วมมือ ควรประกอบดว้ย 1) มีความร่วมมือระหว่างศูนยพ์ฒันาเด็ก
เล็กกับบุคคลและชุมชนเพื่อแลกเปล่ียนข้อมูลในการพฒันาผูเ้รียน 2) ส่งเสริมให้บุคคล ชุมชน 
องค์กรต่างๆ เขา้มามีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 3) มีการสร้างความร่วมมือ
ระหวา่งศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กดว้ยกนัเพื่อแลกเปล่ียนประสบการณ์   

ซ่ึงสามารถสรุปเป็นแผนภาพไดด้งัภาพท่ี..... 
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ภาพที ่5.1 แนวทางการจดัการศึกษาศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กต าบลหนองแวง 

1) มีคณะกรรมการบริหารศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก  2) มี
แผนพัฒนาการศึกษา 3)  มีคู่ มือด าเ นินงาน 4)  มี
งบประมาณเพียงพอ 5) ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กเป็นแหล่ง
เรียนรู้ 6) มีกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้เสมอ 

1) แลกเปล่ียนขอ้มูลระหวา่งศูนยพ์ฒันา
เด็กเลก็และชุมชน  2) บุคคล ชุมชน มีส่วน
ร่วมจดัการศึกษาศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็  3) 
ความร่วมมือระหวา่งศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็
ดว้ยกนัเอง  

1) ครูและบุคลกรอ่ืนเพียงพอ  2) ครูและ
บุคลากรตอ้งมีวฒิุปริญญาตรีทางการศึกษา 
3) บุคลากรไดรั้บการพฒันาอยา่งต่อเน่ือง 4) 
ผูบ้ริหารตอ้งมีภาวะผูน้ าและคุณธรรม 

1) หลกัสูตรทอ้งถ่ินเหมาะสม 2) ส่ือ นวตักรรม 
และเทคโนโลย ีเหมาะสม  3) กิจกรรมหลากหลาย  
4)นกัเรียนลงมือปฏิบติัจริง  5) ประเมินนกัเรียนจาก
พฤติกรรม 6) มีการดูแลสุขภาพอนามยัผูเ้รียน 

1) สภาพแวดลอ้มภายในและภายนอกอาคารเหมาะสม 
2) มุมเรียนรู้ หอ้งเรียน อาคารประกอบ ลานจดั
กิจกรรมเพียงพอ 3) มีระบบรักษาความปลอดภยัท่ีมี
ประสิทธิภาพ 4) มีวสัดุ อุปกรณ์เพียงพอ 
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5.7 อภิปรายผลการวจิัย 
การอภิปรายผลการวจิยัคร้ังน้ี อภิปรายในประเด็นจากวตัถุประสงคก์ารวิจยัรวม 4 ประเด็น 

ประกอบดว้ย ผลการด าเนินงาน การเปล่ียนแปลง (Change) การเรียนรู้ (Learning) และความรู้ใหม่
ท่ีเกิดข้ึนจากการปฏิบติั (New Knowledge) ตามล าดบัดงัน้ี 

5.7.1 ผลการด าเนินงาน 
 ผลการด าเนินงานการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม มีการด าเนินงานผลการ

ด าเนินงานตามขั้นตอนการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมบรรลุวตัถุประสงค์ทุกขั้นตอนและ
บรรลุผลส าเร็จตามเกณฑ์ท่ีก าหนดไว ้โดยผูร่้วมวิจยัมีส่วนร่วมด าเนินการในทุกขั้นตอนของการ
วิจยั ผูว้ิจยัเป็นเพียงฝ่ายอ านวยความสะดวกและคอยกระตุน้ให้เกิดการคิดและลงมือปฏิบติั ซ่ึง
สอดคล้องกับวิโรจน์ สารรัตนะ (2558) ท่ีกล่าวไวว้่าผูว้ิจยัควรแสดงบทบาทเป็นผูส่้งเสริม
สนบัสนุนและอ านวยความสะดวก  ซ่ึงหากจะพูดให้ถูกตอ้งก็คือผูร่้วมวิจยัเป็นผูล้งมือกระท าดว้ย
ตนเองทั้งหมดท าใหเ้กิดความรู้สึกมีส่วนร่วม เป็นเจา้ของและความภาคภูมิใจในผลส าเร็จจึงมีความ
กระตือรือร้นในการหาแนวทางด าเนินงานให้กิจกรรมบรรลุวตัถุประสงค์  ตามความเช่ือ “แนวคิด
ใหม่ในการพัฒนานั้ น เ ช่ือว่าในวัฒนธรรมชุมชนนั้ น ไม่ว่างเปล่า  ในนั้ นบรรจุด้วยพลัง
ความสามารถ พลงัภูมิปัญญา และพลงัสร้างสรรค์ท่ีจะแกปั้ญหาชุมชน”  และ “…ให้โอกาสแก่
ชุมชนท่ีจะเสนอแนวทางการแก้ปัญหานั้ นด้วยตนเองอย่างเต็มท่ี จากนั้ นนักพัฒนาก็เสนอ
เทคโนโลยีอ่ืนๆ  ท่ีอยู่นอกเหนือประสบการณ์ ความรับรู้ของชุมชนเข้าสู่วงสนทนาด้วย ใน
ระยะแรกๆ ให้เสนอแบบง่ายๆ แต่จะไม่สรุปว่าแบบนั้นแบบน้ีเท่านั้นท่ีจะช่วยแกปั้ญหาให้ชุมชน 
จะปล่อยให้ชุมชนคิดเปรียบเทียบทางเลือกต่างๆ ดว้ยตนเอง และยงัไม่กล่าวพาดพิงถึงเทคโนโลยี
อ่ืนๆ ใหม้ากกวา่นั้น จนกวา่จะมีการถามไถ่เพิ่มเติม ซ่ึงนกัพฒันาจะตอ้งคอยให้ขอ้มูลอยูเ่ป็นระยะๆ  
เม่ือเสนอขอ้มูลเปรียบเทียบให้อยา่งเต็มท่ีแลว้  ก็ปล่อยให้ชุมชนเป็นผูต้ดัสินใจเลือกเทคโนโยลีท่ี
เห็นวา่เหมาะสมกบัตนเองมากท่ีสุด…” 

 การด าเนินงานตามแผนปฏิบติัการ(Action Plan) ซ่ึงมีการน าโครงการจ านวน 4 
โครงการไปปฏิบติั พบว่าโครงการยกระดบัดา้นการบริหารจดัการ มีสภาพการด าเนินงานอยู่ใน
ระดบัดีมาก เน่ืองมาจาก คณะกรรมการบริหารศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กเขา้มามีส่วนร่วมในการประชุมให้
ค  าปรึกษาในการจดัท าแผนพฒันาการศึกษาและให้ค  าแนะน าในการพฒันากิจกรรมดา้นต่างๆ อาทิ 
การจดักิจกรรมออกเยี่ยมบา้นนกัเรียน การจดัท าป้ายประชาสัมพนัธ์ขอ้มูลข่าวสารต่างๆ รวมทั้งใน
การจดัท าคู่มือศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก ส่งผลให้ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กเป็นแหล่งเรียนรู้และมีขอ้มูลข่าวสาร 
แผ่นพับ แผ่นป้ายประชาสัมพันธ์ข้อมูลสาระต่างๆ ส าหรับบริการผู ้ปกครองและชุมชน ซ่ึง
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สอดคลอ้งกบัส านกัประสานและพฒันาการจดัการศึกษาทอ้งถ่ิน (2556) ท่ีก าหนดไวใ้นมาตรฐาน
การจดัการศึกษา (ขั้นพฒันา) ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน มาตรฐานท่ี 11 
ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กมีความร่วมมือระหวา่งบา้น องคก์รทางศาสนา สถาบนัการศึกษา องคก์รภาครัฐ
และเอกชนเพื่อพฒันาวถีิการเรียนรู้ในชุมชน โดยมีการจดักิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้และเป็นแหล่ง
เรียนรู้ส าหรับผูป้กครองนกัเรียนและชุมชนได ้ และยงัสอดคลอ้งกบัอญัชลี ไสยวรรณ (2552)  ท่ี
กล่าววา่ ผูป้กครอง ชุมชนและสังคม (ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย) ควรไดรั้บความรู้ความเขา้ใจและมีทกัษะ
ในการอบรมดูแล  จดัประสบการณ์และจดัสภาพแวดลอ้มใหเ้ด็กอยา่งเหมาะสมกบัระดบัพฒันาการ 
โดยสามารถเข้าถึงความรู้จากส่ือส่ิงพิมพ์ นิตยสาร โปสเตอร์ แผ่นพบั รายการวิทยุโทรทัศน์ 
Website สถานศึกษามีบทบาทส าคญัในการจดักิจกรรมการใหก้ารศึกษาแก่พ่อ แม่และผูป้กครองใน
รูปแบบ การประชุมกลุ่มใหญ่ กลุ่มเล็ก กิจกรรมสัมพนัธ์บา้นกบัโรงเรียน แผน่พบัและจดักิจกรรม
แนะแนวความรู้ทางการศึกษาปฐมวยัแก่ผูป้กครอง ชุมชนและสังคม ส่งเสริมให้ผูป้กครองร่วม
ประเมินผลพฒันาการเด็ก ผูป้กครอง ชุมชนและสังคมมีส่วนร่วมสนบัสนุนกิจกรรมการเรียนการ
สอนและพฒันาหลักสูตรสถานศึกษา สถานพฒันาเด็กและโรงเรียนระดับปฐมวัยมีชมรมหรือ
สมาคมผูป้กครองร่วมมือกบัโรงเรียนเพื่อส่งเสริมพฒันาการเด็ก นอกจากน้ีส่ือมวลชนมีบทบาท
ส าคญัในการปกป้องคุม้ครองสิทธิ เฝ้าระวงัและร่วมพฒันาเด็กโดยวิธีเผยแพร่ความรู้และทกัษะใน
การอบรมเล้ียงดูเด็ก กระตุน้ใหส้ังคมเห็นความส าคญัของการพฒันาเด็ก 

โครงการยกระดบัดา้นบุคลากร มีสภาพการด าเนินงานอยูใ่นระดบัดีมาก เน่ืองมาจาก 
ครูได้รับการพฒันาทกัษะและความรู้การจดัท าส่ือประกอบการจดัการเรียนรู้ มีทกัษะในการใช้
กระดานอจัฉริยะ และในกิจกรรมปราชญ์ช่วยสอนท าให้ครู ปราชญ์และนกัเรียนมีการแลกเปล่ียน
เรียนรู้ระหวา่งกนั มีความสัมพนัธ์อนัดีต่อกนั ผูเ้รียนมีความในใจและกระตือรือร้นในการเรียนรู้ ครู
ไดรั้บการพฒันาทกัษะและความรู้ดา้นต่างๆ อีกทั้งมีการดึงบุคคลภายนอกเขา้มามีส่วนร่วมในการ
จดัการเรียนรู้ทดแทนการขาดแคลนบุคลากร ซ่ึงสอดคลอ้งกบัอญัชลี ไสยวรรณ (2552)  ท่ีกล่าวว่า 
เด็กอาย ุ3 – 5 ปีท่ีไดรั้บการพฒันาจากสถานศึกษา/ศูนยพ์ฒันาเด็กก าหนดให้ผูท้  าหนา้ท่ีดูแลและให้
การศึกษาแก่เด็กตอ้งมีความเป็นมืออาชีพและมีความรู้ทางการศึกษาปฐมวยั มีความรู้ทางการศึกษา
ปฐมวยัหรือส าเร็จการศึกษาทางการศึกษาปฐมวยั และไดรั้บการอบรม/สัมมนาปีละไม่น้อยกวา่ 2 
คร้ัง ผูท้  างานในสถานศึกษาตอ้งมีใบประกอบวิชาชีพครู  ครูปรับเปล่ียนบทบาทของตนไดท้นัที
โดยรวดเร็วจากครูแบบเดิมกบัแนวทางใหม่ผูส้อนตอ้งเขา้ใจวา่แนวคิดทางการศึกษาปฐมวยัเกิดจาก
การบูรณาการทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งเขา้ดว้ยกนั ครูมีวสิัยทศัน์ในการจดัการศึกษาปฐมวยัท่ีสามารถสร้าง
พลงัการเรียนรู้ใหเ้กิดข้ึนภายในตวัผูเ้รียน 
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โครงการยกระดบัดา้นอาคารสถานท่ี ส่ิงแวดลอ้มและความปลอดภยั มีสภาพการ
ด าเนินงานอยูใ่นระดบัดีมาก เน่ืองมาจาก ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กไดรั้บการพฒันาให้มีร้ัว มุมการเรียนรู้ 
ลานกิจกรรม สนามเด็กเล่น เคร่ืองเล่น ครุภณัฑ์จ  าเป็นต่างๆ รวมทั้งมีการจดัสภาพแวดลอ้มภายใน
และภายนอกอาคารอยา่งเหมาะสมเอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้ของครูและเอ้ือต่อการเรียนรู้ของผูเ้รียน
ดว้ย  ซ่ึงสอดคลอ้งกบัส านกัประสานและพฒันาการจดัการศึกษาทอ้งถ่ิน (2553) ท่ีกล่าววา่การจดั
สภาพแวดล้อมส าหรับศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กควรจดัให้หลากหลายทั้งภายในและภายนอกอาคาร มี
พื้นท่ีสีเขียวเพียงพอรวมทั้งไมป้ระดบัต่างๆ ซ่ึงช่วยให้เด็กมีทกัษะการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย เลือก
พื้นท่ีในการเรียนรู้ไดต้ามความสนใจเพื่อส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ของผูเ้รียน นอกจากน้ีในดา้น
ความปลอดภยัยงัมีการดูแลตรวจสอบถงัดบัเพลิง ซกัซ้อมการใชถ้งัดบัเพลิงและการอพยพนกัเรียน
กรณีเกิดเหตุเพลิงไหม ้ซ่ึงท าใหมี้ความมัน่ใจถึงประสิทธิภาพการรักษาความปลอดภยัไดอี้กดว้ย ซ่ึง
สอดคลอ้งกบัส านกัประสานและพฒันาการจดัการศึกษาทอ้งถ่ิน (2553) ท่ีก าหนดให้ศูนยพ์ฒันาเด็ก
เล็กตอ้งมีกระบวนการในการพฒันาครูผูดู้แลเด็กในการรักษาความปลอดภยัให้แก่ผูเ้รียน รวมทั้งมี
วสัดุ อุปกรณ์ในการป้องกนัและรักษาความปลอดภยัให้แก่ผูเ้รียน ให้ผูเ้รียนมีโอกาสเรียนรู้ในการ
ดูแลและป้องกนัตนเองจากภยัต่างๆ 

โครงการยกระดบัดา้นวิชาการและกิจกรรมตามหลกัสูตรมีสภาพการด าเนินงานอยู่
ในระดบัดีมาก เน่ืองมาจาก ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กมีหลกัสูตรทอ้งถ่ินท่ีเหมาะสมกบับริบทต าบลหนอง
แวง มีการจดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ีหลากหลายมากข้ึน ผูเ้รียนได้เรียนรู้นอกห้องเรียนและกับ
บุคคลภายนอกมากข้ึน ท าให้เกิดประสบการณ์การจดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมกระบวนการ
เรียนรู้ของผูเ้รียน ซ่ึงสอดคล้องกับอญัชลี ไสยวรรณ (2552) แนวทางใหม่เน้นให้เด็กท่ีได้รับ
ประสบการณ์การเรียนรู้อย่างเป็นกระบวนการ พฒันากระบวนการคิดและทกัษะการคิด การใช้
ภาษา การแสดงออกทางสร้างสรรค ์การปรับตวัไดดี้ มีความเช่ือมัน่และมีความรู้สึกท่ีดีต่อตวัเองสูง 
พฒันาทกัษะทางสังคมและเด็กอายุ 4 ปีข้ึนไปได้รับการส่งเสริมพฤติกรรมความร่วมมือ แนวคิด
ใหม่ปรับเปล่ียนมโนคติ ทศันคติและแนวปฏิบติัในเร่ืองการจดักระบวนการเรียนการสอน ไดน้ า
แนวคิดและทฤษฎีต่างๆ มาสนบัสนุนและช้ีน าแนวการสอนท่ีจะส่งผลดีต่อการพฒันาเด็กตามท่ีเรา
ต้องการการเรียนรู้ของเด็กปฐมวยัมีลักษณะเฉพาะตัวและจ าเป็นต้องเรียนรู้ผ่านการเล่นและ
กิจกรรมท่ีเหมาะสมกบัวยั การส่งเสริมศกัยภาพของเด็กโดยเน้นการสร้างองค์ความรู้ และการรับ
ความรู้ใหผ้ลต่างกนั ผลจากการใหเ้ด็กเรียนรู้จากการสร้างองคค์วามรู้เป็นการสร้างพลงัการเรียนรู้ท่ี
แทจ้ริงอนัจะน าไปสู่การศึกษาท่ีช่วยให้เด็กเป็นคนเก่ง คนดี มีความสุข พฒันาการจดัการเรียนรู้บน
พื้นฐานการวิจัย จัดการศึกษาให้เด็กได้รับการพฒันารอบด้านอย่างสมดุล เต็มตามศักยภาพ
สนบัสนุนการบูรณาการทฤษฎีต่างๆ ตลอดจนการน าผลการวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งไปใช้จริงการท่ีเราพูด
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กนัเสมอมาว่า ครูควรใช้แนวคิดในการจดัการ เรียนรู้โดยเนน้เด็กเป็นศูนยก์ลางการ จดัหลกัสูตร
และการจัดการเรียนรู้ค านึงถึงความสนใจของเด็กและตอบสนองความต้องการของเด็ก 
ความสามารถในการเรียนรู้ของเด็กรายบุคคล และรายกลุ่ม (Developmentally Appropriate 
Curriculum) ใช้วิธีประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง (Authentic Assessment) และใช้ระบบ
สะทอ้นขอ้มูลการสอนจากการสังเกตบนัทึกพฤติกรรมการเรียนรู้ของเด็กเพื่อการวางแผนการสอน
ในคร้ังต่อไป น านวตักรรมใหม่ๆหรือสร้างนวตักรรมใหม่ดา้นการจดัการเรียนรู้มาพฒันาเด็กอยา่ง
เหมาะสมจดัการเรียนรู้หรือจดัส่ิงกระตุน้ให้มากพอท่ีสมองจะท างานเป็นกระบวนการ กิจกรรมท่ี
เด็กปฐมวยัได้ลงมือปฏิบติัดว้ยตนเองคือ กิจกรรมท่ีจะตอ้งใช้กลา้มเน้ือมดัเล็ก โดยการให้เด็กได้
ฝึกฝนการใชมื้อ หยบิ จบั สัมผสั ซ่ึงปลายน้ิวมือจะรับรู้การสัมผสัส่งผลให้สมองสร้างเครือข่ายเส้น
ใยสมองและจุดเช่ือมต่อและสร้างไขมนัลอ้มรอบเส้นใยสมอง เด็กคนใดมีทกัษะในการใช้สายตา
ประสานกบัการท างานของมือให้เกิดความคล่องแคล่ว แสดงว่าเซลล์สมองท าหน้าท่ีควบคุมการ
ท างานของกลา้มเน้ือมดัเล็กไดม้าก สมองของเด็กจึงจะพฒันาจดัให้เด็กไดท้  ากิจกรรมต่างๆ ดงัน้ี 
กิจกรรมศิลปะ ประกอบดว้ย การป้ันดินน ้ ามนั/ดินเหนียว/แป้งโดว ์การวาดภาพระบายสี อาจเป็นสี
น ้าหรือสีเทียนสลบักบัไป การตดั ฉีก ปะงานประดิษฐ์ต่างๆ เป็นตน้ การเล่นเคร่ืองเล่นสัมผสัต่างๆ 
ประกอบดว้ย พลาสติกต่อลกัษณะต่างๆ การร้อยลูกปัด การร้อยดอกไม ้การผกูเชือก การติดกระดุม 
การแป้นหมุด การต่อภาพ เป็นตน้ กิจกรรมการทดลอง ประกอบดว้ย การทดลองการจมการลอย 
การเล่นน ้ า การเล่นทราย การปรุงอาหารง่ายๆ การต่อสร้างดว้ยบล็อกขนาดต่างๆ เป็นตน้ กิจกรรม
การไปทศันศึกษาแหล่งเรียนรู่ในชุมชน จดัหาและดดัแปลงส่ือโดยใชว้สัดุในทอ้งถ่ินและสอดคลอ้ง
กบัส านกัประสานและพฒันาการจดัการศึกษาทอ้งถ่ิน(2556) ท่ีก าหนดให้ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กมีการ
จดักิจกรรมหรือมุมการเรียนรู้ต่างๆ ส าหรับผูเ้รียนอย่างหลากลายโดยให้เด็กไดใ้ชป้ระสาทสัมผสั
ทั้ง 5 ในการเรียนรู้แต่ละกิจกรรมตามความสนใจและความถนดัของแต่ละคน 

 
5.7.2 การเปลีย่นแปลงจากการปฏิบัติ   
 1) การเปลีย่นแปลงทีค่าดหวงั 

ผลการวิจัยพบว่าความคาดหวงัการเปล่ียนแปลงในระดับโครงการท่ีบรรจุใน
แผนปฏิบติัการ (Action Plan) โดยมีการด าเนินโครงการ จ านวน 4 โครงการ คือ โครงการยกระดบั
การด าเนินงานด้านการบริหารจดัการ โครงการยกระดบัการด าเนินงานด้านบุคลากร โครงการ
ยกระดบัการด าเนินงาน ดา้นอาคารสถานท่ี ส่ิงแวดลอ้มและความปลอดภยั และโครงการยกระดบั
การด าเนินงานดา้นวชิาการและกิจกรรมตามหลกัสูตร บรรลุวตัถุประสงคทุ์กโครงการ ทุกกิจกรรม
ซ่ึงส่งผลให้เกิดการพฒันาต่อการจดัการศึกษาปฐมวยัส าหรับศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กต าบลหนองแวง
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เป็นอยา่งมาก ทั้งน้ีเป็นเพราะวา่ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งเร่ิมใหค้วามสนใจในการจดัการศึกษาและมองเห็น
ถึงความส าคญัของเด็กอายุ 3-5 ปีมากยิ่งข้ึน ร่วมเป็นคณะกรรมการในการด าเนินโครงการต่างๆ 
และมีส่วนร่วมท ากิจกรรมกบันกัเรียน ดา้นผูป้กครอง หน่วยงานภายนอกให้ความร่วมมือมากยิ่งข้ึน
จึงส่งผลใหก้ารจดัการศึกษาดีข้ึนในทุกๆ ดา้น ซ่ึงสอดคลอ้งกบั ส านกังานเลขาธิการสภาการศึกษา 
(2556) ได้กล่าวไวว้่าการจะท าให้เด็กเติบโตอย่างมีคุณภาพนั้นตอ้งให้เด็กได้รับการศึกษาตั้งแต่
ปฐมวยัอย่างเท่าเทียมโดยท่ีทุกๆ ฝ่ายซ่ึงประกอบด้วย ครอบครัว (พ่อแม่หรือผูป้กครอง) ครู 
หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ตอ้งมาร่วมมือกนัในการหาแนวทางและวิธีการในการให้เด็กไดรั้บ
การศึกษาท่ีเหมาะสม จึงจะท าให้เกิดการพฒันาอย่างย ัง่ยืน และยงัสอดคล้องกับ ส านักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา (2556) ท่ีมีนโยบายมุ่งพฒันาเด็กปฐมวยัช่วงอายุ 0-5 ปี ทุกคนให้มีคุณภาพ
เตม็ศกัยภาพ มีครอบครัวเป็นแกนหลกั และผูมี้หนา้ท่ีดูแลเด็กและทุกภาคส่วนของสังคมไดเ้ขา้มามี
ส่วนร่วมในการจดับริการและส่ิงแวดลอ้มท่ีดี เหมาะสม สอดคลอ้งกบัสภาพของทอ้งถ่ินและการ
พฒันาเด็กตามวยั 

ความคาดหวงัการเปล่ียนแปลงในระดบัศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กต าบลหนองแวง แบ่งเป็น 
4 ระดบั ไดแ้ก่  

1) ภาพรวมระดับศูนย์พฒันาเด็กเล็กต าบลหนองแวง  ศูนย์พฒันาเด็กเล็กมีการ
ด าเนินงานดา้นการบริหารจดัการ เป็นระบบมากข้ึนดว้ยการมีส่วนร่วมของฝ่ายต่างๆ ทั้งผูบ้ริหาร
ทอ้งถ่ิน ครูผูดู้แลเด็ก กรรมการบริหารศูนย์พฒันาเด็กเล็กและผูป้กครองนักเรียน ด้านบุคลากร 
ได้รับการพฒันาให้มีทกัษะเก่ียวกบัเทคโนโลยีและการปฏิบติังานในหน้าท่ี ด้านอาคารสถานท่ี 
ส่ิงแวดลอ้มและความปลอดภยั ไดรั้บการปรับปรุงและพฒันาทั้งสภาพแวดลอ้มภายในและภายนอก
อาคารใหเ้อ้ือต่อการจดัการเรียนรู้ของครูและเอ้ือต่อการเรียนรู้ของเด็กนกัเรียน มีการวางระบบรักษา
ความปลอดภยัให้แก่ผูเ้รียน และด้านวิชาการและกิจกรรมตามหลกัสูตร ส่ือการเรียนรู้ได้รับการ
พฒันาใหเ้หมาะสมกบัวยัของผูเ้รียน รวมทั้งกิจกรรมการเรียนรู้มีความหลากหลาย ผูเ้รียนไดรั้บการ
พฒันาทกัษะต่างๆ มากข้ึน กลา้แสดงออกและส่ือสารไดเ้หมาะสมตามวยั เน่ืองจากมีการเปิดโอกาส
ให้ผูป้กครอง ครูผูดู้แลเด็ก ผูน้ าชุมชน ประชาชนทัว่ไป รวมไปทั้งหน่วยงานต่างๆ ไดเ้ขา้มามีส่วน
ร่วมในการสนบัสนุนการด าเนินโครงการและกิจกรรมต่างๆ  ทั้งก าลงัแรงใจ แรงกาย ก าลงัทรัพย ์
รวมทั้งการแสดงความคิดเห็นในการหาแนวทางการพฒันาช่วยกนั จนส่งผลให้เกิดการพฒันาใน
ทุกๆดา้นอย่างเป็นระบบ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัเกรียงศกัด์ิ  เจริญวงศ์ศกัด์ิ (2551) ท่ีกล่าววา่ รัฐบาลควร
เปิดโอกาสให้ภาคส่วนต่างๆ ท่ีมีศกัยภาพเพียงพอเขา้มามีส่วนร่วมจดัการศึกษาปฐมวยั โดยรัฐให้
การสนบัสนุนดา้นงบประมาณ องคค์วามรู้และการประเมินคุณภาพเป็นหลกั  แต่รูปแบบการจดัการ
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เรียนการสอนให้เป็นไปตามความตอ้งการของคนในพื้นท่ีซ่ึงจะส่งผลให้การจดัการศึกษาปฐมวยั
ประสบผลส าเร็จอยา่งมีคุณภาพในทุกดา้นและเพียงพอ   

2) ระดบับุคคล ซ่ึงประกอบดว้ย ระดบัตวับุคคล (Self) คือผูว้ิจยั มีการพูดคุยเป็น
กนัเองกบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชาและบุคคลอ่ืนมากข้ึน เม่ือพบผูอ่ื้นจะเดินเขา้หาและไหวย้ิม้ทกัทายผูอ่ื้น
ก่อนเสมอ ฟังคนอ่ืนมากข้ึนและออกค าสั่งน้อยลง เน่ืองมาจากการท่ีได้ท างานร่วมกบัผูม้ากด้วย
ประสบการณ์ในพื้นท่ี การร่วมท างานกบับุคคลอ่ืน จึงท าให้รู้จกัท่ีจะระมดัระวงัพฤติกรรมการ
แสดงออกและการรู้จกัควบคุมอารมณ์ตนเองไดดี้ข้ึน มีความเป็นผูน้ ามากข้ึนซ่ึงสอดคลอ้งกบัส านกั
ประสานและพฒันาการจดัการศึกษาทอ้งถ่ิน (2556) ท่ีก าหนดไวใ้นมาตรฐานการจดัการศึกษา (ขั้น
พฒันา) ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ท่ีก าหนดให้ผูบ้ริหารศูนยพ์ฒันาเด็ก
เล็กจะตอ้งสามารถท างานร่วมกบับุคคลและชุมชนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ มีทกัษะความเป็นผูน้ า มี
คุณธรรม และใช้หลกัการมีส่วนร่วมในการบริหารจดัการ ระดบักลุ่มบุคคล (group/team) ซ่ึง
ประกอบด้วย ผูป้กครอง ครูผูดู้แลเด็ก คณะกรรมการบริหารศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กมีความเขา้ใจใน
บทบาทของตนเอง เร่ิมเขา้มามีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรมหรือโครงการต่างๆ มากข้ึน ให้ความ
ร่วมมือในการร่วมประชุมแสดงความคิดเห็น ให้ค  าแนะน าในการพฒันางานดา้นต่างๆ รวมทั้งคอย
สอดส่องดูแลพฤติกรรมบุตรหลานตนเองมากข้ึนและส่ือสารกบัครูมากข้ึนดว้ย อาจเน่ืองมาจาก
ผูป้กครองเร่ิมใหค้วามส าคญัต่อการจดัการศึกษาปฐมวยัและมองเห็นพฒันาการผูเ้รียนท่ีเกิดจากการ
ท ากิจกรรมท่ีหลากหลาย มีการเรียนรู้จดจ าการท ากิจกรรมต่างๆได้มากข้ึน จึงส่ือสารหรือเล่าให้
ผูป้กครองได้ฟังท าให้ผูป้กครองมองเห็นประโยชน์ของการเข้ามามีบทบาทต่างๆ ในการจัด
การศึกษาและผลท่ีเกิดจากการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นหรือตดัสินใจด าเนินโครงการ
หรือกิจกรรม ซ่ึงสอดคลอ้งกบัชไมมน ศรีสุรักษ์ (2552) กล่าวว่าเพื่อให้การจดัการศึกษาปฐมวยั
บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพตอ้งค านึงถึงการกระจายอ านาจ การมีส่วนร่วมกบัผูมี้ส่วนได้
ส่วนเสียทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งจะตอ้งท างานสอดคล้องกนัไปในทางเดียวกนั ทั้งผูบ้ริหาร ผูส้อน 
ผูป้กครอง และชุมชนทอ้งถ่ินในการบริหารและร่วมตดัสินใจในการจดัการศึกษาปฐมวยั มีการคืน
อ านาจให้ประชาชนมีส่วนร่วมจัดการศึกษาท่ีตอบสนองความต้องการของท้องถ่ิน ในระดับ
นกัเรียน (Student) มีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้ให้ความสนใจกบัการท ากิจกรรมต่างๆ และ
มกัจะสอบถามถึงบุคคลภายนอกท่ีจะมาพาท ากิจกรรม อยากออกไปเรียนรู้นอกห้องเรียนมาก กลา้
คิด กลา้ถาม พดูคุยและกลา้เป็นผูน้ ามากข้ึน เน่ืองมาจากการท่ีเด็กไดล้งมือปฏิบติัจริงกบัเพื่อนๆ กบั
บุคคลภายนอกมากยิง่ข้ึน รวมทั้งการไดอ้อกไปเรียนรู้ส่ิงแวดลอ้มในชุมชนท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ และ
การจดักิจกรรมท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกบัสภาพแวดลอ้มของครอบครัวเด็กจึงท าให้เด็กเรียนรู้จดจ า
และเกิดการพฒันาในทุกดา้น จึงกลา้ท่ีจะแสดงความคิดเห็นและส่ือสารกบับุคคลรอบตวัไดดี้ข้ึน  
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ยงัสอดคลอ้งกบันฤมล เนียมหอม (2558) ท่ีกล่าววา่เด็กวยัอนุบาล 3-5 ปี เป็นวยัท่ีเรียนรู้ผา่นการเล่น
เป็นกิจกรรมท่ีส าคญัต่อชีวติของเด็ก การท่ีครูจดักิจกรรมประจ าวนัให้เด็กไดเ้ล่นอยา่งมีจุดมุ่งหมาย
จะท าให้เด็กไดส้ังเกต ไดท้ดลอง ไดคิ้ดแกปั้ญหา ไดค้น้พบ ไดเ้ล่นและท างานร่วมกนั จึงเป็นการ
สร้างประสบการณ์การเรียนรู้ให้กบัเด็กและท าให้เด็กมีความสุขกบัการเรียนรู้ซ่ึงเป็นพื้นฐานของ
การเรียนรู้ตลอดชีวิต ซ่ึงวยัน้ีเป็นวยัท่ีเด็กมีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค ์การท่ีเด็กไดเ้สนอ
ความคิด ไดท้  าตามท่ีตนเองจินตนาการหรือวาดมโนภาพไว ้เด็กจะมีพื้นฐานท่ีดีในการเป็นผูส้ร้าง 
เป็นนักคิดในอนาคต และยงัสอดคล้องกบักบับุบผา เรืองรอง (2555) การจดัประสบการณ์การ
เรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวยัท่ีช่วยเน้นความสามารถในการเรียนรู้และการพฒันาเด็กแต่ละคนให้เต็ม
ศกัยภาพ ควรให้เด็กมีส่วนร่วมในการวางแผนกิจกรรม ไดป้ฏิบติัดว้ยตนเองและมีส่วนร่วมในการ
ประเมินผล โดยครูลดบทบาทลงจากผูส้อน หรือผูถ่้ายทอดความรู้เป็นเพียงผูอ้  านวยความสะดวก 
(Facilitator) ให้เด็กเขา้ถึงแหล่งเรียนรู้ เพื่อแสวงหาความรู้ไดด้ว้ยตนเองและยงัสอดคลอ้งกบัภรณี 
คุรุรัตนะและวรนาท รักสกุลไทย (2557) ท่ี เห็นว่าการจะพฒันาเด็กปฐมวยัควรเน้นท่ีตวัเด็กเป็น
ส าคญัโดยครูปรับเปล่ียนบทบาทในฐานะผูส้อนมาเป็นผูส้ังเกต(Observer) ผูเ้รียนรู้ (Learner) และผู ้
อ  านวยความสะดวกในการเรียนรู้ (Facilitator) และให้ความส าคญักบับทบาทของพ่อแม่และ
สถาบนัครอบครัวในการอบรมเล้ียงดูและใหก้ารศึกษาแก่เด็กใหม้ากข้ึน  

3) เทคโนโลยี มีการน าเคร่ืองคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประกอบต่างๆ ท่ีไดรั้บการ
สนบัสนุนจากองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่นมาใชใ้นการจดัประสบการณ์การเรียนรู้และใช้
ท างานในการสืบค้นหาส่ือการเรียนรู้ต่างๆ ครูมีทักษะในการใช้งานอุปกรณ์ซ่ึงประกอบด้วย 
กระดานอจัฉริยะ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ เคร่ืองปร้ินเตอร์ เคร่ืองเสียงพร้อมไมโครโฟน ท าให้การจดั
ประสบการณ์การเรียนรู้ดูสนุกสนานและน่าสนใจมากยิ่งข้ึน ครูก็มีทกัษะในการใช้งานอุปกรณ์
ต่างๆ มีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้การใชง้านมากยิ่งข้ึนและ  ส่งผลให้นกัเรียนเกิดความสนใจ
ในการท่ีจะเรียนรู้ส่ือเทคโนโลยีต่างๆ ซ่ึงสอดคลอ้งกบันิติธร ปิลวาสน์ (2557) ท่ีแนะน าให้พ่อแม่  
ผูป้กครองตอ้งพร้อมรับต่อภาระในการอบรมเล้ียงดูเด็กในยุคขอ้มูลข่าวสารน้ี เพื่อให้เด็กปฐมวยั
สามารถพฒันาไปในทิศทางท่ีถูกตอ้ง ไม่ตกเป็นเหยื่อของส่ือเทคโนโลยีสมยัใหม่ ดงันั้นวิธีการ
อบรมเล้ียงดูของพ่อแม่ จึงควรสอนลูกให้รู้เท่าทนัการเปล่ียนแปลงและน าส่ือเทคโนโลยีมาใชเ้พื่อ
การเรียนรู้ และเป็นประโยชน์ในการด ารงชีวิต การอบรมเล้ียงดูแบบให้ความรักเอาใจใส่และอยู่
ใกล้ชิด แนะน า ช่วยเหลือเด็ก จะเป็นวิธีการท่ีช่วยเสริมสร้างพฒันาการเด็กให้เป็นไปตามท่ีพึง
ประสงคไ์ด ้และสอดคลอ้งกบัส านกัประสานและพฒันาการจดัการศึกษาทอ้งถ่ิน (2556) ท่ีก าหนด
ไวใ้นมาตรฐานการจดัการศึกษา (ขั้นพฒันา) ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
ส่งเสริมให้ครูมีการน าเอาส่ือ นวตักรรม  เทคโนโลยีต่างๆ เขา้มาประกอบการจดัการเรียนรู้เพื่อ
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ส่งเสริมพัฒนาการทางด้านส่ือเทคโนโลยีของผู ้เรียนและให้ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในการใช้ส่ือ
เทคโนโลยอียา่งเหมาะสมดว้ย 

4) กระบวนการและระบบการท างาน ครูมีความรู้ ความเขา้ใจในการปฏิบติังานมาก
ข้ึน อีกทั้ งกล้าและมีโอกาสแสดงความคิดเห็นท าให้ระบบการท างานเป็นทีมมากยิ่งข้ึน การ
บริหารงานกิจกรรมหรือโครงการจึงเป็นไปตามความตอ้งการของครูและผูเ้รียนท าให้เกิดประโยชน์
ต่อกระบวนการจดัการเรียนรู้และส่งเสริมพฒันาการการเรียนรู้ของนกัเรียนดีข้ึนดว้ย ซ่ึงสอดคลอ้ง
กบัส านักประสานและพฒันาการจดัการศึกษาทอ้งถ่ิน (2556) ท่ีกล่าวไวว้่า การท างานร่วมกัน
ระหวา่งผูบ้ริหาร ครูผูดู้แลเด็ก ผูป้กครอง คณะกรรมการบริหารศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก จะส่งผลให้เกิด
การพฒันากระบวนการในการบริหารจดัการศึกษา และการท างานท่ีเป็นระบบมากยิ่งข้ึน ดงันั้น
ผูบ้ริหารศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กจึงตอ้งจดักิจกรรมส่งเสริมความร่วมมือระหว่างผูมี้ส่วนไดเ้สียให้มาก
ยิง่ข้ึนเพื่อใหก้ารจดัการศึกษาเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ ตรงตามความตอ้งการของชุมชนมากท่ีสุด 

 2) การเปลีย่นแปลงทีไ่ม่คาดหวงั 
 จากการวิจยัท่ีด าเนินแลว้เสร็จทั้ง 10 ขั้นตอน การเปล่ียนแปลงท่ีไม่คาดหวงัใน

ระดบัต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนจากการปฏิบติั แบ่งเป็น 4 ระดบั ประกอบดว้ย 1) ภาพรวมระดบัศูนยพ์ฒันา
เด็กเล็ก โดยการด าเนินงานของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กดา้นต่างๆ ไดรั้บการพฒันาจากทีมงานวิจยัเกิด
ประโยชน์ต่อศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กส่งผลใหผู้เ้รียนมีความสนใจและกระตือรือร้นในการมาเรียน ท าให้
ผูป้กครองและคณะกรรมการบริหารศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กเร่ิมให้ความสนใจในการเขา้มามีส่วนร่วม
ในการด าเนินการจดัการศึกษามากข้ึน รวมทั้งหน่วยงานตน้สังกดัไดเ้ห็นผลการพฒันาจึงท าให้มี
การจดัสรรงบประมาณในการสนบัสนุนโครงการพฒันาการศึกษาของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กมากข้ึน 
การท างานมีการแสดงความคิดเห็นจากฝ่ายต่างๆ และการท างานเป็นไปแบบเป็นกนัเองและมีส่วน
ร่วมในการลงมือท างานด้วยความเต็มใจ รู้และเข้าใจบทบาทตนเองมากข้ึน สอดคล้องกบัศูนย์
พฒันาเด็กเล็กต าบลหนองแวง (2559) ในแผนพฒันาการศึกษา 3 ปี (พ.ศ.2560-2562) ของศูนย์
พฒันาเด็กเล็กต าบลหนองแวง ท่ีผูป้กครองนกัเรียน  คณะครูผูดู้แลเด็ก และชุมชน ไดร่้วมกนัเสนอ
โครงการบรรจุในแผนพฒันาและคณะกรรมการบริหารศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กไดใ้ห้ความเห็นชอบ และ
สอดคล้องกบัองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง (2559) ท่ีมีแนวนโยบายในการส่งเสริมและ
พฒันาการจดัการศึกษาศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กใหไ้ดม้าตรฐาน และจดัสรรงบประมาณในการสนบัสนุน
งาน กิจกรรมและโครงการของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กต าบลหนองแวงตามท่ีก าหนดไวใ้นแผนพฒันา
การศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลหนองแวง  และยงัสอดคล้องกับส านักประสานและ
พฒันาการจดัการศึกษาทอ้งถ่ิน (2556) ท่ีกล่าววา่การจดัการศึกษาของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กจะพฒันา
อยา่งมีประสิทธิภาพนั้น องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินจะตอ้งมีการจดัสรรงบประมาณในการบริหาร
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จดัการ ในการพฒันาบุคลากร การพฒันาอาคาร สถานท่ี ส่ิงแวดลอ้ม ความปลอดภยั และการพฒันา
งานวิชาการและกิจกรรมเพื่อพฒันาผูเ้รียนให้เพียงพอ 2)ระดบับุคคล โดยแยกเป็นระดบัตวับุคคล
(Self)  คือผูว้ิจยั ซ่ึงมีอารมณ์เยน็ลง มีความพยายามในการปรับตวัท างานร่วมกบับุคคลอ่ืน รวมทั้ง
ยอมรับผลงานท่ีเกิดข้ึนทั้งท่ีบรรลุเป้าหมายและไม่บรรลุเป้าหมาย พยายามให้คนอ่ืนแสดงความ
คิดเห็นและยอมรับความคิดเห็นคนอ่ืนมากข้ึน การท างานเป็นเชิงขอความร่วมมือให้ท าตามความ
คิดเห็นท่ีตกลงกนัมากกกวา่การออกค าสั่งและเก็บอารมณ์ไดดี้ข้ึนสอดคลอ้งกบัส านกัประสานและ
พฒันาการจดัการศึกษาทอ้งถ่ิน (2556) ท่ีกล่าววา่ผูบ้ริหารศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กจะตอ้งเป็นผูซ่ึ้งมีความ
เป็นผูน้ า สามารถควบคุมอารมณ์ไดอ้ยา่งเหมาะสมและท างานร่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  
ในระดบักลุ่มบุคคล (group/team)  คือผูดู้แลเด็กแต่ละคนมีความกระตือรือร้นในการท างาน ในการ
ประชุมมีการแสดงความคิดเห็นมากข้ึนและเขา้หาพูดคุยกบัหวัหนา้ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กมากข้ึน ไม่
ค่อยเกรงกลัวและคอยหลบหน้าเหมือนแต่ก่อน คณะกรรมการบริหารศูนย์พฒันาเด็กเล็ก ให้
ความส าคญักบัการด าเนินงานของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กมากข้ึน มีการแสดงความคิดเห็นในงานต่างๆ 
รวมทั้งให้ค  าแนะน าการบริหารงาน โดยท่ีศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กยงัไม่มีการสอบถามก่อน นอกจากน้ี
แต่ละคนยงัให้ความร่วมมือในการท ากิจกรรมต่างๆ โดยเขา้มามีส่วนร่วมในการเป็นปราชญ์ช่วย
สอน  ผูป้กครองเร่ิมเขา้มามีบทบาทมากข้ึน ให้ค  าแนะน าในการพฒันาศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กในดา้น
ต่างๆ ท าใหผู้ป้กครองและครูมีปฏิสัมพนัธ์กนัในทางท่ีดีมากข้ึน ระดบันกัเรียน มีความสนใจในการ
ท ากิจกรรมต่างๆ และมีค าถามมากข้ึนเม่ือเจอคนแปลกหน้ามีความอยากรู้อยากเห็น มีการท างาน
ร่วมกบัคนอ่ืนๆ มากข้ึนโดยเฉพาะงานกลุ่ม มีพฤติกรรมการเรียนรู้ท่ีดีข้ึน สอดคล้องกับส านัก
ประสานและพฒันาการจดัการศึกษาทอ้งถ่ิน (2556) ท่ีมีแนวนโยบายส่งเสริมให้บุคคล กลุ่มบุคคล 
หน่วยงาน องคก์รต่างๆ เขา้มามีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาในดา้นต่างๆ ทั้งการบริหารจดัการ การ
พฒันาครู การพฒันาอาคาร สถานท่ี การดูแลรักษาความปลอดภยั และการมีส่วนร่วมในการจดั
กิจกรรมการเรียนรู้ส าหรับผูเ้รียน เพื่อให้การบริหารจดัการศึกษาศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กมีประสิทธิภาพ 
มีคุณภาพได้มาตรฐานท่ีกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ินก าหนดไว ้3) เทคโนโลยี โดยองค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองแวงไดต้ั้งงบประมาณส าหรับจดัซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ให้แก่ศูนยพ์ฒันาเด็ก
เล็กส าหรับให้ครูใช้ในการท างานเพื่อไม่ตอ้งแย่งกนัใช้เคร่ืองคอมพิวเตอร์และเคร่ืองปร้ินเตอร์ 
รวมทั้งมีการก าหนดใหมี้การติดตั้งสัญญาณอินเตอร์เน็ตให้แก่ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กดว้ย สอดคลอ้งกบั
แผนพฒันาการศึกษา 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) ของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กต าบลหนองแวง ท่ีผูป้กครอง
นักเรียน คณะครูผู ้ดูแลเด็ก และชุมชน ได้ร่วมกันเสนอโครงการบรรจุในแผนพัฒนาและ
คณะกรรมการบริหารศูนย์พฒันาเด็กเล็กได้ให้ความเห็นชอบ บรรจุโครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์และเคร่ืองปร้ินเตอร์ และโครงการติดตั้งระบบอินเทอร์เน็ตเพื่อการศึกษาศูนยพ์ฒันา
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เด็กเล็ก และยงัสอดคลอ้งกบัแผนพฒันาการศึกษา 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) องคก์ารบริหารส่วนต าบล
หนองแวง ท่ีคณะกรรมการการศึกษาท้องถ่ินให้ความเห็นชอบในโครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ และโครงการติดตั้งระบบอินเทอร์เน็ต ส าหรับศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กในสังกดัขององคก์าร
บริหารส่วนต าบลหนองแวง และ 4) กระบวนการและระบบการท างาน โดยศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กมี
การด าเนินการบริหารจดัการดว้ยตนเองมากข้ึน โดยมีคณะกรรมการบริหารศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กคอย
ก ากบั ติดตาม ตรวจสอบให้ขอ้เสนอแนะในการท างาน มีการท างานเป็นระบบมากข้ึน การด าเนิน
โครงการหรือกิจกรรมมีการประชุมปรึกษาหารือก่อนการด าเนินการ การท างานเป็นการ
ปรึกษาหารือมากกวา่การสั่งการ และการควบคุมก ากบัจากกองการศึกษานอ้ยลงสอดคลอ้งกบัส านกั
ประสานและพฒันาการจดัการศึกษาทอ้งถ่ิน (2556) ท่ีมีนโยบายและพยายามผลกัดนัให้ศูนยพ์ฒันา
เด็กเล็กในสังกดัขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีการบริหารจดัการโดยคณะกรรมการบริหารศูนย์
พฒันาเด็กเล็กท่ีมีหน้าท่ีในการส่งเสริมการบริหารการศึกษา ให้ค  าปรึกษา แนะน า คอยก ากับ 
ติดตาม ตรวจสอบการบริหารงานเพื่อให้เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได ้สร้างความเช่ือมัน่ให้แก่
ผูป้กครองและชุมชนต่อการจดัการศึกษาศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

 
5.7.3 การเรียนรู้จากการปฏิบัติ   
 ระดบับุคคล  โดยผูว้ิจยัได้เกิดการเรียนรู้ว่า 1) การน าเสนอโครงการท่ีมีผูอ่ื้นร่วม

ด าเนินการด้วยควรเน้นคนท่ีท างานช่วยเหลือชุมชนประจ าและงานท่ีใช้ระยะเวลานานๆ คน
ส่วนมากไม่อยากเข้าร่วมเพราะทุกคนมีภารกิจและอาชีพประจ า จึงควรก าหนดระยะเวลาการ
ด าเนินงานให้เหมาะสมและไม่นานเกินไป 2) การท างานจะประสบผลส าเร็จจะตอ้งให้สมาชิกมี
ความตระหนกัและให้ความส าคญักบัการร่วมมือและการสร้างความรู้จกัสนิทสนมกนั จึงควรจดั
กิจกรรมเพื่อให้แต่ละคนไดแ้สดงความรู้สึกและท าความรู้จกักนัและกนั 3) การจดัอบรมให้ความรู้
แก่บุคคลอ่ืน ควรปรับเน้ือหาใหเ้ขา้กบัระดบัการศึกษาไม่ยากจนเกินท่ีจะเขา้ใจซ่ึงจะท าให้เกิดความ
เบ่ือหน่ายและไม่สนใจฟัง รวมทั้งควรมีเอกสารประกอบให้ไดอ่้านหรือฝึกทดลองท าดว้ยจะท าให้
เกิดการเรียนรู้จดจ าไดเ้ร็วเม่ือลงมือปฏิบติัจะท าให้เขา้ใจและสามารถท างานออกมาไดดี้ 4) ในการ
แบ่งกลุ่มการท างาน ควรให้มีผูท่ี้มีประสบการณ์หรือความรู้ในเร่ืองนั้นๆ มีอยูใ่นทุกๆกลุ่ม เพื่อให้
สามารถวางแผนการท างานหรือแนะน าสมาชิกในกลุ่มได ้จะท าให้การออกแบบการท างานไดเ้ร็ว
ข้ึน 5) คนเราต่างมีทิฏฐิในตนเอง ไม่ควรแสดงอารมณ์ไม่พอใจหรือฉุนเฉียวต่อหนา้คนอ่ืนจะท าให้
เกิดความรู้สึกไม่ดี การท างานควรฝึกการควบคุมอารมณ์ให้เยน็และรู้จกัเก็บความไม่พอใจไวใ้นใจ 
6) การศึกษาดูงานคร้ังต่อไปไม่ควรเลือกสถานท่ีท่ีอยูไ่กลมากๆ เพราะท าให้เสียเวลาเดินทางมากมี
เวลาเก็บเก่ียวขอ้มูลและประสบการณ์ต่างๆ ไดน้้อย  และ 7) บุคลากรควรมีการพฒันาตนเองให้มี
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ความรู้ทนัต่อเหตุการณ์และการเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลา รวมทั้งควรปรับตวัให้เขา้กับเพื่อน
ร่วมงานเพื่อส่งเสริมใหก้ารบริหารจดัการศึกษามีประสิทธิภาพ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัส านกัประสานและ
พฒันาการจดัการศึกษาทอ้งถ่ิน (2556) ผูท่ี้จะท าหนา้ท่ีผูน้ าจะตอ้งรู้จกัท่ีจะหาวิธีการเพื่อส่ือสารและ
ดึงใหบุ้คคลในชุมชนเขา้มาร่วมมือกนัในการท างานโดยจะตอ้งมีการให้ความรู้ท่ีจ  าเป็นบางประเด็น
แก่ผูร่้วมด าเนินการโดยการช้ีแจง จดัอบรมหรือสัมมนา รวมทั้งการศึกษาดูงานเพื่อพฒันาแนวคิด 
องค์ความรู้ ประสบการณ์ในการท างานให้มากข้ึน ทั้งน้ีจะตอ้งก าหนดประเด็นหรือเร่ืองท่ีจะให้
บุคคลอ่ืนมีส่วนร่วมท่ีเหมาะสมกบัความสามารถและศกัยภาพของแต่ละบุคคลดว้ย  

 ระดบักลุ่ม ซ่ึงประกอบดว้ย กลุ่มครู  กลุ่มคณะกรรมการบริหารศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 
และกลุ่มผูป้กครอง  เกิดการเรียนรู้ว่า 1) ความรู้ ความสามารถในการท างานของแต่ละกลุ่มไม่
เท่ากนั อนัเน่ืองจากวุฒิการศึกษา ต าแหน่งงานและประสบการณ์การท างาน ดงันั้นในการท างาน
กิจกรรมใดๆ จึงควรแบ่งงานกนัรับผิดชอบตามความรู้ ความสามารถหรือประสบการณ์ 2) กลุ่มคน
ท่ีไม่ไดท้  างานเก่ียวกบังานใดโดยตรงจะมีความรู้ ความเขา้ใจในเร่ืองนั้นๆ ค่อนขา้งนอ้ย เพื่อให้เกิด
ความเขา้ใจในการพฒันางานจึงควรมีการศึกษาเรียนรู้จากตน้แบบเพื่อไม่ตอ้งมีการลองผิดลองถูก
ให้เสียเวลา โดยอาจศึกษาจากอินเตอร์เน็ต  สอบถามผูเ้ช่ียวชาญในดา้นนั้นๆ หรือจากการศึกษาดู
งานสถานท่ีท่ีไดรั้บการรับรองผลการด าเนินงาน 3) ในการท างานแต่ละอยา่งอาจมีการกระทบหรือ
เกิดความไม่พอใจกนับา้งจึงควรมีการจดักิจกรรมเพื่อลดความขดัแยง้หรือให้มีคนกลางคอยไกล่
เกล่ียและควรมีการสังเกตพฤติกรรมเพื่อนร่วมงานอยา่งสม ่าเสมอ ควรให้ก าลงัใจและช่วยเหลือกนั
และกนัในการท างาน 4) การเยี่ยมบา้นนกัเรียนในคร้ังต่อไปครูควรมีผลการเรียนของนกัเรียนไป
พดูคุยกบัผูป้กครองดว้ยเพื่อแลกเปล่ียนขอ้มูลระหวา่งท่ีบา้นและท่ีศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก และควรมีการ
ท าหนงัสือแจง้ผูป้กครองล่วงหนา้เพื่อจะไดไ้ม่คลาดกนั 5) การจดัท าป้ายความรู้ ควรเป็นเร่ืองราว
หรือเน้ือหาท่ีเก่ียวกบัการดูแลนกัเรียน หากเป็นแผน่ป้ายไวนิล ตวัหนงัสือควรใหญ่เพื่อให้สะดุดตา
และเน้ือหากะทดัรัดอ่านเขา้ใจง่าย  หากเป็นแผ่นพบัควรมีหลายๆเร่ืองในแผ่นเดียว เน้ือหาสั้ น 
กะทดัรัด อ่านเขา้ใจง่ายเพื่อจะไดไ้ม่ดูเน้ือหามากจนผูป้กครองไม่อยากอ่าน 6) การจดัท าแผนพฒันา
คุณภาพการศึกษา ควรจดัให้มีผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกๆฝ่ายเขา้ร่วมให้เหมาะสมหรือมากท่ีสุด เพื่อให้ได้
ขอ้มูลมากๆ และเป็นไปตามความตอ้งการของชุมชน 7) การจดัท าคู่มือศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก ควรจดั
ให้มีผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกๆ ฝ่ายเขา้ร่วมให้เหมาะสมหรือมากท่ีสุด เพื่อให้ไดข้อ้มูลท่ีหลากหลายและ
ควรมีการเตรียมขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งมาน าเสนอดว้ยเพื่อเป็นทางเลือกในการจดัท าขอ้มูล 8) กิจกรรม
การเพาะถัว่งอก คร้ังต่อไปไม่ควรใส่เมล็ดถัว่มากจนเกินไปจะท าให้เกิดการทบักนัจนการงอกไม่
สม ่าเสมอ และถา้อยากใหง้อกเร็วควรแช่น ้าอยา่งนอ้ย 1 ชัว่โมงและควรใหเ้ด็กมีขวดถัว่งอกเป็นของ
ตนเองโดยมีการเขียนช่ือก ากบัไวก้นัหลง เพราะหากไม่ครบทุกคนจะท าให้เด็กเกิดการนอ้ยใจได ้9) 
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กิจกรรมการน าพระเขา้มาช่วยสอน ในคร้ังต่อไปควรมีการน าเด็กไปเรียนรู้ท่ีวดัดว้ยเพื่อให้พบเจอ
กบัสถานท่ีจริงและส่งเสริมการจดจ าไดท่ี้ดีและควรไปวดัท่ีนิมนตพ์ระมาช่วยสอนเพื่อต่อยอดการ
เรียนรู้วา่พระสงฆรู์ปน้ีเคยไปสอนและท่านอยูท่ี่วดัใด  10)  กิจกรรมการท าขา้วจ่ี คร้ังต่อไปการลอ้ม
วงจ่ีขา้วเตาหน่ึงๆ ควรมีเด็กประมาณ 6-8 คนต่อปราชญห์รือครู 1 คนเพื่อไม่ให้แออดัจนเกินไปใน
การจ่ีขา้วและสามารถดูแลไดท้ัว่ถึง 11) การท าท่ีเดินกะลา ในขั้นตอนการขดักะลาให้เกล้ียงเกลา 
(โดยใช้เคร่ืองเจีย) และการเจาะรู ควรมีการเชิญผูท่ี้มีความเช่ียวชาญมาช่วยท า ไม่ควรปล่อยให้
ผูป้กครองท ากนัเองจะท าใหเ้กิดอนัตรายได ้ 12) การอบรมการใชส่ื้อเทคโนโลยี ควรให้ผูเ้ขา้รับการ
อบรมมีการลงมือปฏิบติัในการใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีต่างๆ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้จดจ า มีทกัษะใน
การใชง้านจริงทั้งคอมพิวเตอร์  กระดานอจัฉริยะ เคร่ืองปร้ินเตอร์  เป็นตน้ 13) การท าร้ัวไมไ้ผ ่ควร
มีการจบัระดบัเพื่อให้แนวร้ัวและความสูงของร้ัวดา้นบนเสมอกนัและหากใชไ้มไ้ผส่ดควรค านึงถึง
เวลาไผ่แห้งดว้ยเพราะจะหดตวัลงท าให้มีระยะห่างกนัมากข้ึน 14) การซ้ือครุภณัฑ์ ในการจดัซ้ือ
ครุภณัฑ์หรือวสัดุต่างๆ ควรมีการสืบราคาจากร้านค้า/ห้างร้าน/บริษทั โดยให้มีการเสนอราคา
แข่งขนักนัอยา่งนอ้ย 2 ร้าน เพื่อเปรียบเทียบราคาและจะไดมี้การเปรียบเทียบงบประมาณ และอาจ
ไดร้าคาท่ีถูกลง ไม่ควรเลือกร้านแลว้ตกลงซ้ือขายกนัทนัทีเพราะจะท าให้เสียโอกาส 15) การปรับ
ภูมิทศัน์ ในคร้ังต่อไปควรเลือกตน้ไมห้รือไมป้ระดบัให้เหมาะสมวา่ชนิดใดเหมาะสมจะอยู่ในร่ม 
ชนิดใดตอ้งการแสงแดดร าไร หรือแสงแดดมากๆ เพื่อให้ตน้ไมห้รือไมป้ระดบัมีอายุยืนมากท่ีสุด  
16) อบรมป้องกนัอคัคีภยัคร้ังต่อไปควรมีการท าความเขา้ใจกบันกัเรียนในเบ้ืองตน้ก่อนเก่ียวกบัการ
อพยพ รวมทั้งควรมีการซักซ้อมแผนการอพยพและป้องกนัอคัคีภยัอย่างน้อยภาคเรียนละ 1 คร้ัง 
เพื่อให้ครูเกิดความช านาญและนกัเรียนมีทกัษะท่ีจ าเป็น 17) เรียนรู้ชุมชนของเรา  ควรเลือกแหล่ง
เรียนรู้ใกล้ๆ  กบัศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก จะไดไ้ม่เสียเวลาเดินทางและป้องกนัอุบติัเหตุจากการเดินทาง 
และควรมีวิทยากรท่ีเป็นคนในชุมชนคอยแนะน าและให้ความรู้ ให้เด็กไดส้ัมผสั หยิบ จบั ลองชิม 
ดม ดว้ย ไม่ควรใหเ้ด็กเดินดูเพียงอยา่งเดียว 18) ผลิตส่ือหนงัสือนิทานคร้ังต่อไปการใชสี้เทียนจะท า
ใหเ้สร็จเร็วและง่ายในการระบายสี ผูสู้งวยัหรือเด็กสามารถท าไดดี้ ส่วนสีน ้ าหรือสีโปสเตอร์ ตอ้งมี
การผสมแม่สีเพื่อให้เกิดสีต่างๆ หากไม่ช านาญจะท าให้การผสมสีแต่ละคร้ังจะได้สีท่ีไม่เป็นสี
เดียวกนัและอีกอยา่งหากไม่ถนดัการใช้พู่กนัจะท าให้เลอะ สีไม่สม ่าเสมอ และใช้เวลานานในการ
รอใหสี้แหง้ กวา่จะด าเนินการเสร็จก็ใชเ้วลาทั้งวนัและท าใหไ้ดจ้  านวนนอ้ยเล่ม หากเปล่ียนเป็นสีไม ้
หรือสีเทียนจะท าใหท้  าไดเ้ร็วข้ึน 19) การฝึกทกัษะแนะน าตนเองและน าท ากิจกรรมหนา้เสาธง ควร
เลือกเด็กท่ีกล้าแสดงออกทดลองออกมาเป็นผูน้ าก่อนเพื่อกระตุน้ให้เด็กคนอ่ืนๆ กล้าแสดงออก 
และควรให้สับเปล่ียนหมุนเวียนกนัทุกวนัทุกคน ไม่เนน้เฉพาะเด็กท่ีเก่งๆ เพียงอยา่งเดียว 20) การ
จดัท าหลกัสูตรทอ้งถ่ิน ควรใหป้ราชญชุ์มชนเขา้มาร่วมให้มาก และควรก าหนดหลกัสูตรทอ้งถ่ินไว้
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หลายๆ เน้ือหา ให้ครูผูดู้แลเด็กสามารถเลือกน าไปจดัประสบการณ์เรียนรู้ไดต้ามความเหมาะสม 
21) การตรวจสุขภาพนกัเรียน ในคร้ังต่อไปควรมีการท าหนงัสือแจง้ผูป้กครองให้ทราบดว้ยวา่จะมี
การตรวจสุขภาพนกัเรียนเพื่อให้นกัเรียนมามากท่ีสุดและควรมีการท าหนงัสือแจง้ผูป้กครองทุกคน
ทราบเก่ียวกบัผลการตรวจ ไม่แจง้เฉพาะเด็กท่ีจ าเป็นตอ้งรับการรักษา และควรมีค าแนะน าในการ
ดูแลสุขภาพนกัเรียนแนบไปด้วย 22) การจดักิจกรรมการเรียนรู้ในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก ควรมีการ
เตรียมความพร้อมให้มากและควรมียาสามญัประจ าบา้นไวต้ลอดเวลาเพื่อดูแลรักษาอาการเจ็บป่วย
ของเด็กท่ีอาจเกิดข้ึนจากการเรียนรู้ไดท้นัท่วงทีและควรใชค้วามระมดัระวงั ครูควรมีการดูแลอยา่ง
ใกลชิ้ด และ 23) การบริหารจดัการโครงการหลายๆ โครงการ สามารถท่ีจะด าเนินไปพร้อมๆ กนัได้
หากมีการวางแผน การแบ่งงาน และการมอบหมายหน้าท่ีความรับผิดชอบให้ทุกคนในทีมมีส่วน
ร่วมในการด าเนินการ ซ่ึงผลการเรียนรู้จากการปฏิบติัท่ีกล่าวมานั้นสอดคล้องกบัส านักประสาน
และพฒันาการจดัการศึกษาทอ้งถ่ิน (2553) ท่ีมีการส่งเสริมและพฒันาการด าเนินงานของศูนย์
พฒันาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีการด าเนินงานและการบริหารจัดการท่ีมี
ประสิทธิภาพ จัดสรรงบประมาณให้แก่ศูนย์พ ัฒนาเด็กเล็กเพื่อให้มีการน าไปด าเนินการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีหลากหลาย รวมทั้งให้มีการส่งเสริมให้บุคคล องคก์รในทอ้งถ่ิน มาร่วม
กนัจดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย และยงัสอดคล้องกับส านักประสานและพฒันาการจดั
การศึกษาทอ้งถ่ิน (2556) ท่ีก าหนดให้องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินตอ้งมีการแต่งตั้งคณะกรรมการ
บริหารศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก โดยประกอบด้วย ตวัแทนองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ครูผูดู้แลเด็ก  
ผูท้รงคุณวุฒิทางการศึกษา ตวัแทนผูป้กครอง หัวหน้าศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก ตวัแทนกองการศึกษา 
และยงัก าหนดให้เป็นมาตรฐานหน่ึงส าหรับการประเมินคุณภาพภายใน ทั้งน้ียงัรวมไปถึงการจดั
กิจกรรมการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย การส่งเสริมให้มีความร่วมมือในการจดัการศึกษาศูนยพ์ฒันาเด็ก
เล็ก การดูแลรักษาความปลอดภยั การจดัหาส่ือ นวตักรรม เทคโนโลยีรวมทั้งการใชส่ื้อ นวตักรรม
และเทคโนโลยีในการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ และยงัสอดคลอ้งกบัภรณี คุรุรัตนะ และวรนาท 
รักสกุลไทย (2557) การพฒันาเด็กปฐมวยัควรเน้นการจดักระบวนการเรียนการสอนท่ีเนน้ตวัเด็ก
เป็นส าคัญและสร้างกิจกรรมต่างๆ ให้เหมาะกับวยัซ่ึงการจัดกิจกรรมส าหรับเด็กปฐมวยัจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีหลากหลายเหมาะสมกบัวยัและความสามารถของเด็ก (Developmentally 
Appropriate Curriculum) โดยบูรณาการเน้ือหา กิจกรรมและทกัษะการเรียนรู้โดยเช่ือมโยงพื้นฐาน
ประสบการณ์ของเด็ก และขยายความคิดอย่างต่อเน่ืองค่อยเป็นค่อยไป มีความหมายและมี
ความสัมพนัธ์กนั (Integration) ให้โอกาสเด็กสัมผสัปฏิบติักิจกรรมด้วยตนเอง (Manipulation)มี
โอกาสเลือก คิด ตดัสินใจในการท ากิจกรรม โดยมีผูใ้หญ่ให้ก าลงัใจ สนบัสนุน (Adult Support)  
และให้มีการติดตามสังเกตเด็ก สะทอ้นขอ้มูลจากการสังเกตและประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพ
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จริง (Authentic Assessment) เพื่อน าไปสู่การส่งเสริมหรือปรับปรุงพฤติกรรมเด็กให้เหมาะสม
ต่อไป 

 ระดบัศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กต าบลหนองแวง ซ่ึงประกอบดว้ย ครูผูดู้แลเด็ก ผูบ้ริหาร  
คณะกรรมการบริหารศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก เกิดการเรียนรู้ว่า 11) ในการท ากิจกรรมหรืองานใดๆ 
จ าเป็นตอ้งอาศยัความร่วมมือจากหน่วยงานอ่ืนๆ ดงันั้น ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กจกัตอ้งรู้จกัเขา้หาชุมชน 
โดยการออกติดตามหรือเยี่ยมบา้นนกัเรียน การดึงให้ผูป้กครองหรือผูเ้ฒ่าผูแ้ก่เขา้มามีส่วนร่วมใน
การจดัการเรียนรู้ร่วมกบัครู เช่นปราชญช่์วยสอน หรือจดักิจกรรมอ่ืนๆ เพื่อให้ผูเ้ก่ียวขอ้งมาพบปะ
พดูคุยสร้างสัมพนัธ์ท่ีดีต่อกนัและกนั 2) การลงมือกระท ากิจกรรมดว้ยตนเอง ท าให้นกัเรียนเกิดการ
เรียนรู้จดจ าไดดี้กวา่ สามารถเรียบเรียงเร่ืองราวไดต้ามล าดบัเร่ืองราวและการจดักิจกรรมการเรียนรู้
ให้สอดคลอ้งกบัครอบครัวและชุมชนท่ีเด็กอาศยัอยู่ จะส่งเสริมให้เด็กมีพฤติกรรมการเรียนรู้ท่ีดีมี
ความกระตือรือร้นและสามารถถ่ายทอดออกมาไดดี้ 3) ควรสร้างความตระหนักในการมีส่วนร่วม
และความรู้สึกเป็นเจา้ของให้เกิดข้ึนในตวับุคคลหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก
เพื่อใหก้ารบริหารจดัการและการด าเนินงานต่างๆ เกิดจากการมีส่วนร่วมและความพึงพอใจ 4) การ
บริหารจดัการศึกษาควรส่งเสริมให้ผูท่ี้มีต าแหน่งส าคญัๆ ในชุมชนเขา้มาร่วมในการบริหารจดัการ
เพื่อให้เป็นตวัแทนท่ีสามารถประสานความร่วมมือกบับุคคลหรือหน่วยงานในชุมชนไดง่้ายและ
รวดเร็ว เพราะโดยปกติแล้วบุคคลเหล่าน้ีเป็นผูท่ี้คนในชุมชนเคารพเช่ือถือและไวว้างใจ ซ่ึง
สอดคลอ้งกบัส านกัประสานและพฒันาการจดัการศึกษาทอ้งถ่ิน (2556) ท่ีส่งเสริมและก าหนดให้
ศูนย์พฒันาเด็กเล็กมีการจดักิจกรรมพบปะและท างานร่วมกันระหว่างผูมี้ส่วนได้เสีย ซ่ึงได้แก่  
ผูบ้ริหาร ผูดู้แลเด็ก  คณะกรรมการบริหารศูนย์พฒันาเด็กเล็กและผูป้กครองนักเรียนได้พบปะ
แลกเปล่ียนความรู้ เพื่อไม่ใหเ้กิดความรู้สึกห่างเหิน และเป็นการส่งเสริมให้ครูรู้จกัการพฒันาตนเอง 
อ่อนน้อมถ่อมตนและรู้จกัเขา้หาชุมชน  ยงัมีการก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินจดัสรร
งบประมาณส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในการบริหารจัดการ การพัฒนาบุคลากร  การจัด
สภาพแวดลอ้ม การจดักิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆ นอกจากน้ียงัสอดคลอ้งกบัส านกังานส่งเสริมสวสัดิ
ภาพและพิทกัษ์เด็ก เยาวชน ผูด้อ้ยโอกาสและผูสู้งอายุ  (2555) ท่ีก าหนดมาตรฐานศูนยพ์ฒันาเด็ก
เล็กแห่งชาติเพื่อให้ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กทัว่ประเทศมีการจดัการศึกษาศูนยเ์ด็กเล็กท่ีเกิดประโยชน์ต่อ
เด็กไทยโดยทัว่ถึงเท่าเทียมกันทัว่ทุกภูมิภาค โดยไม่จ  ากัดว่าอยู่ภายใต้สังกัดใด ประกอบด้วย
มาตรฐาน 3 ด้าน คือ (1) การบริหารจดัการศูนย์เด็กเล็ก ในการบริหารจดัการและด าเนินการ
กิจกรรมต่างๆของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก าหนดให้ผูมี้ส่วนเก่ียวข้องอันได้แก่ผูบ้ริหารท้องถ่ิน  
ศึกษานิเทศก์  ครูผูดู้แลเด็ก คณะกรรมการบริหารศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กไดร่้วมกนัด าเนินการเพื่อให้
ผูป้กครองและชุมชนมัน่ใจได้ว่าศูนย์พฒันาเด็กเล็กมีการด าเนินงานท่ีมีคุณภาพ (2) การจัด
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กระบวนการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมพฒันาการเด็ก ก าหนดใหศู้นยพ์ฒันาเด็กเล็กมีการจดัประสบการณ์ท่ี
เหมาะสมกบัพฒันาการตามวยัของผูเ้รียนโดยให้สอดคลอ้งกบับริบทของศูนยเ์ด็กเล็ก ครอบครัว
และชุมชนเพื่อพฒันาความสามารถตามวยัของเด็ก โดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล และ 
(3) คุณภาพเด็ก ก าหนดให้ทอ้งถ่ินและศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กมีการจดักิจกรรมท่ีส่งเสริมให้เด็กมีความ
พร้อมทั้ง 4 ดา้น ทั้งดา้นร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา เหมาะสมกบัวยั ตามศกัยภาพของแต่
ละบุคคล   

 
 5.7.4 ความรู้ใหม่ทีเ่กดิขึน้จากการปฏิบัติ   
 ผลการวิจยัพบว่าก่อให้เกิดความรู้ใหม่เป็นแนวทางในการจดัการศึกษาศูนยพ์ฒันาเด็ก
เล็ก  ควรประกอบด้วย 5 ด้าน คือ 1) ด้านการบริหารจดัการศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก ประกอบด้วย 
คณะกรรมการบริหารศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กเขา้มาท าหน้าท่ีในการบริหารจดัการศึกษา  แผนพฒันา
การศึกษาท่ีเกิดจากความตอ้งการของชุมชนและผูป้กครอง คู่มือด าเนินงานของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการด าเนินการจดัการศึกษา งบประมาณรองรับการด าเนินการอยา่งเพียงพอ
ต่อการบริหารจดัการ  พฒันาให้ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กเป็นแหล่งเรียนรู้ส าหรับผูป้กครองและชุมชน  
และจดัให้มีกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหวา่งผูมี้ส่วนไดเ้สียเพื่อสร้างความสัมพนัธ์และแนวร่วม
การพฒันา 2) ด้านบุคลากร ประกอบด้วย จ านวนครูและบุคลการสนบัสนุนเพียงพอ  ครูและ
บุคลากรตอ้งมีวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษาข้ึนไป บุคลากรตอ้งไดรั้บการพฒันาอย่างต่อเน่ืองทั้ง
ทกัษะทางเทคโนโลยีและการจดัประสบการณ์การเรียนรู้  และผูบ้ริหารต้องมีภาวะผูน้ าและ
คุณธรรมจริยธรรม 3) ดา้นอาคารสถานท่ีและส่ิงแวดลอ้ม ประกอบดว้ย มีสภาพแวดลอ้มภายใน
และภายนอกอาคารเหมาะสมและเอ้ือต่อการเรียนรู้  จดัมุมการเรียนรู้ ห้องเรียน อาคารประกอบ 
ลานจดักิจกรรมท่ีหลากหลายและเพียงพอ  มีระบบรักษาความปลอดภยัท่ีมีประสิทธิภาพและมี
ความพร้อมตลอดเวลา และมีวสัดุ อุปกรณ์เพียงพอต่อความตอ้งการจดัการเรียนรู้ 4) ดา้นวิชาการ
และกิจกรรมตามหลกัสูตร  ประกอบดว้ย หลกัสูตรสถานศึกษามีความเหมาะสมกบัทอ้งถ่ินและ
ผูเ้รียน  มีส่ือ นวตักรรมและเทคโนโลยีประกอบการจดัประสบการณ์การเรียนรู้เพียงพอและ
เหมาะสม จดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย  นกัเรียนไดล้งมือปฏิบติัจริง มีการประเมินนกัเรียน
จากพฤติกรรมการปฏิบติัจริงไม่เนน้วิชาการ และดูแลสุขภาพอนามยัผูเ้รียนสม ่าเสมอ  และ 5) ดา้น
ความร่วมมือ  ประกอบด้วย มีความร่วมมือระหว่างศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กกับบุคคลและชุมชนเพื่อ
แลกเปล่ียนขอ้มูลในการพฒันาผูเ้รียน ส่งเสริมให้บุคคล ชุมชน องค์กรต่างๆ เขา้มามีส่วนร่วมใน
การจดัการศึกษาศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก  และมีการสร้างความร่วมมือระหวา่งศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กดว้ยกนั
เพื่อแลกเปล่ียนประสบการณ์ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัส านกัประสานและพฒันาการจดัการศึกษาทอ้งถ่ิน  
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(2553) ไดน้ าเสนอแนวทางในการจดัการศึกษาปฐมวยัไว ้6 ประเด็น ไดแ้ก่ 1) การสร้างหลกัสูตรท่ี
เหมาะสม การพฒันาหลกัสูตรพิจารณาจากวยัและประสบการณ์ของเด็กโดยเป็นหลกัสูตรท่ีมุ่งเนน้
การพฒันาเด็กทุกดา้น ทั้งดา้นร่างกายอารมณ์ จิตใจ สังคม สติปัญญาและลกัษณะนิสัย 2) การสร้าง
สภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ของเด็ก ซ่ึงควรอยูใ่นสภาพท่ีแวดลอ้มดว้ยธรรมชาติ ตอบสนอง
ความตอ้งการ ความสนใจของเด็กทั้งภายในและภายนอกหอ้งเรียน ตอ้งสะอาด ปลอดภยั อากาศสด
ช่ืน ผ่อนคลาย มีโอกาสออกก าลงักายและพกัผอ่น สภาพแวดลอ้มเหมาะสมกบัวยัให้เด็กมีโอกาส
เรียนรู้เก่ียวกบัตนเอง  ครอบครัว ชุมชนและสังคมรอบตวั  3) การจดักิจกรรมท่ีส่งเสริมพฒันาการ
และการเรียนรู้ของเด็ก ซ่ึงครูผูดู้แลเด็กตอ้งเปล่ียนบทบาทจากผูบ้อกความรู้หรือสั่งให้เด็กท ามาเป็น
ผูอ้  านวยความสะดวกโดยท่ีครูผูดู้แลเด็กจะตอ้งยอมรับ เห็นคุณค่า รู้จกัและเขา้ใจเด็กแต่ละคนท่ีตน
ดูแลรับผิดชอบ เพื่อจะไดว้างแผนสร้างสภาพแวดลอ้มและกิจกรรมต่างๆ ไดเ้หมาะสมกบัเด็ก  4) 
การบูรณาการการเรียนรู้ การจดัการเรียนการสอนในระดบัปฐมวยัยึดหลกัการ บูรณาการท่ีวา่ หน่ึง
แนวคิด เด็กสามารถเรียนรู้ไดห้ลายกิจกรรม หน่ึงกิจกรรมเด็กสามารถเรียนรู้ไดห้ลายทกัษะและ
หลายประสบการณ์ส าคญั เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้เร่ืองราวต่างๆไปพร้อมๆกนัได ้  5) การประเมิน
พฒันาการและการเรียนรู้ของเด็ก ครูผูดู้แลเด็กควรสังเกตและประเมินทั้งการสอนของตนและ
พฒันาการการเรียนรู้ของเด็กว่าไดบ้รรลุตามจุดประสงคแ์ละเป้าหมายท่ีวางไวห้รือไม่ เด็กเกิดการ
เรียนรู้และมีความกา้วหนา้เพียงใด ซ่ึงจะช่วยในการวางแผนการจดักิจกรรม ช้ีใหเ้ห็นพฒันาการของ
เด็กเป็นรายบุคคล และ6) ความสัมพนัธ์ระหวา่งครูผูดู้แลเด็กและครอบครัวของเด็ก เด็กแต่ละคนมี
ความแตกต่างกนั เน่ืองจากสภาพแวดลอ้มท่ีเด็กเติบโตข้ึนมา ครูผูดู้แลเด็ก พอ่แม่ และผูป้กครองเด็ก 
ตอ้งมีการแลกเปล่ียนขอ้มูลท าความเขา้ใจพฒันาการและการเรียนรู้ของเด็ก ตอ้งยอมรับและร่วมมือ
กันรับผิดชอบ มีส่วนร่วมในการพฒันาตามหลักการจดัหลักสูตรให้บรรลุเป้าหมายท่ีต้องการ
ร่วมกนัท่ีก าหนดให้ศูนยพ์ฒันาเด็กมีการจดัการศึกษา  ยงัสอดคลอ้งกบัวีระยา วงษาพรหม (2550)  
ท่ีกล่าวว่าการจดัการศึกษาปฐมวยันั้นตอ้งมีการจดัสถานท่ีและส่ิงแวดลอ้มให้เหมาะสมกบัตวัเด็ก
โดยสภาพแวดล้อมตอ้งเป็นธรรมชาติและใกล้เคียงกบัตวัเด็ก รวมทั้งส่ือ อุปกรณ์ ของเล่นด้วย 
จะต้องมีความเหมาะสมกับสภาพร่างกายและความสามารถของเด็กและเน้นความปลอดภัย 
นอกจากน้ียงัสอดคลอ้งกบัรัตติยา  พนาจนัทร์ (2557) ท่ีน าเสนอไวว้่าในการพฒันาการด าเนินการ
ดา้นเด็กปฐมวยัควรประกอบดว้ย ดา้นผูน้ าและบุคลากรควรมียทุธศาสตร์การพฒันาผูบ้ริหารองคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินและบุคลากรผูดู้แลเด็กในดา้นการพฒันาเด็กปฐมวยัอย่างต่อเน่ือง เช่น การ
จดัการหลกัสูตรฝึกอบรม เป็นตน้ รวมถึงก าหนดยุทธศาสตร์การขบัเคล่ือนความร่วมมือของพ่อแม่ 
ผูป้กครอง และการมีส่วนร่วมของชุมชนทุกภาคส่วน เพื่อสนบัสนุนการจดัการศึกษาปฐมวยั ดา้น
อาคารสถานท่ีและอุปกรณ์ ควรให้กระทรวงมหาดไทยและกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกนัประเมิน
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และพฒันาศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กหรือโรงเรียนท่ีจดัการเรียนการสอนแก่เด็กปฐมวยัให้ผา่นเกณฑ์ขั้นต ่า
ของมาตรฐานศูนยเ์ด็กเล็กแห่งชาติอยา่งนอ้ยหน่ึงแห่งต่อหน่ึงต าบลทัว่ประเทศ เพื่อเป็นตน้แบบการ
จดัการศึกษาปฐมวยัท่ีเหมาะสม ดา้นงบประมาณ ควรให้ผูน้  าและผูบ้ริหารทอ้งถ่ินจดัท าแผนพฒันา
การจดัการศึกษาปฐมวยัโดยใหค้วามส าคญัเป็นล าดบัตน้ 

 

5.8 ข้อเสนอแนะ 
 การยกระดับมาตรฐานการศึกษาศูนย์พฒันาเด็กเล็กต าบลหนองแวง อ าเภอพระยืน 
จงัหวดัขอนแก่น โดยใชร้ะเบียบวธีิวจิยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมผูว้จิยัมีขอ้เสนอแนะ ดงัน้ี 

 5.8.1 ข้อเสนอแนะจากผลการวจัิย  
  1) ในการน ารูปแบบการยกระดบัมาตรฐานการศึกษาศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กต าบลหนอง

แวง อ าเภอพระยืน จงัหวดัขอนแก่น ไปใช้โดยการใช้กระบวนการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วน
ร่วม(PAR) ปัจจยัหน่ึงท่ีจะท าใหก้ารยกระดบัมาตรฐานการศึกษาศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กต าบลหนองแวง
ประสบความส าเร็จและบรรลุวตัถุประสงคอ์นัอบัแรกคือทศันคติและวสิัยทศัน์ของผูว้ิจยัเอง คือการ
ใชห้ลกัการท างานร่วมกนั  การระดมความคิด การยอมรับความคิดเห็นท่ีแตกต่างของผูร่้วมวิจยั ซ่ึง
ส่งผลให้เกิดการเปล่ียนแปลงในตวัผูว้ิจยั ถา้ผูว้ิจยัไม่เปล่ียนแปลงตวัเองหรือไม่ปรับทศันคติท่ีดี
รวมทั้งทกัษะการท างาน การด าเนินการยกระดบัมาตรฐานการศึกษาศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กต าบลหนอง
แวง คงไม่ประสบความส าเร็จอยา่งแน่นอน 

 2) ในการน ารูปแบบการยกระดบัมาตรฐานการศึกษาศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กต าบลหนอง
แวง อ าเภอพระยืน จงัหวดัขอนแก่น ไปใช้โดยการใช้กระบวนการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วน
ร่วม (PAR) ในการด าเนินโครงการและกิจกรรมบางกิจกรรมอาจก่อใหเ้กิดอนัตรายหรือการบาดเจ็บ
ทั้งผูร่้วมวจิยัและผูเ้รียน ดงันั้นในการด าเนินโครงการหรือกิจกรรมควรมีการเตรียมการวางแผนและ
ป้องกนัอนัตรายท่ีจะเกิดข้ึนไวด้ว้ยและควรเลือกกิจกรรมหรือโครงการท่ีเหมาะสมกบันกัเรียนและ
บริบทของตนเอง 

 3) ในการน ารูปแบบการยกระดบัมาตรฐานการศึกษาศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กต าบลหนอง
แวง อ าเภอพระยืน  จงัหวดัขอนแก่น ไปใช้โดยการใช้กระบวนการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วน
ร่วม (PAR) ผลการด าเนินงานจะมีทั้งความส าเร็จและไม่ส าเร็จ บรรลุและไม่บรรลุเป้าหมาย  ดงันั้น
ผูว้จิยัไม่ควรดีใจมากจนกลายเป็นหลงระเริงกบัผลส าเร็จและผลบรรลุเป้าหมายแต่ควรมีการหาวิธีท่ี
จะท าให้การด าเนินงานนั้นๆ ในคร้ังต่อไปหรือน าไปประยุกต์ใช้กบัการด าเนินงานอ่ืนๆให้ดีข้ึน  
และไม่ควรทอ้แท ้ส้ินหวงัต่อผลการด าเนินงานท่ีไม่ส าเร็จและไม่บรรลุเป้าหมาย แต่ควรให้ก าลงัใจ
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ซ่ึงกนัและกนัและร่วมกนัคน้หาถึงจุดบกพร่องหรือประเด็นปัญหาท่ีเกิดข้ึนเพื่อช่วยกนัแกไ้ขให้ข้ึน
หรือน าไปปรับวางแผนให้การด าเนินกิจกรรมหรือโครงการอ่ืนๆ  มีความเส่ียงต่อการไม่ส าเร็จ
หรือไม่บรรลุเป้าหมายมนัลดนอ้ยลง 

 4) การยกระดบัมาตรฐานการศึกษาศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กต าบลหนองแวง อ าเภอพระยืน  
จงัหวดัขอนแก่น โดยการใช้กระบวนการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม (PAR) มีการท างาน
ร่วมกบัผูร่้วมวิจยัท่ีหลากหลายกลุ่ม ทั้งครูผูดู้แลเด็ก ผูบ้ริหารศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก  คณะกรรมการ
บริหารศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก ผูป้กครองหรือบุคคลผูม้ามีส่วนช่วยในการด าเนินกิจกรรมหรือโครงการ 
ผูว้จิยัควรมีความจริงใจ อ่อนนอ้มถ่อมตน เต็มใจและกระตือรือร้นในการอ านวยความสะดวกต่างๆ 
เพื่อใหผู้มี้ส่วนร่วมด าเนินงานเกิดความประทบัใจและเกิดแรงจูงใจมีความกระตือรือร้นในการท่ีจะ
ด าเนินงานช่วยกนัต่อไป 

 5) การยกระดบัมาตรฐานการศึกษาศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กต าบลหนองแวง อ าเภอพระยืน  
จงัหวดัขอนแก่น โดยการใชก้ระบวนการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม (PAR) ในการด าเนิน
กิจกรรมการศึกษาดูงานสถานท่ีตน้แบบ ควรเลือกใหเ้หมาะสมกบับริบทท่ีตอ้งการศึกษา หากมีเวลา
จ ากดัควรเลือกสถานท่ีดูงานท่ีไม่ไกลเกินไป เน่ืองจากท าให้เสียเวลาเดินทางและมีเวลาเก็บเก่ียว
ขอ้มูล ประสบการณ์ส าคญัๆ บางอย่างไดน้้อย ในการจดัเก็บขอ้มูลควรมีการบนัทึกและจดัเก็บ
หลากหลายรูปแบบเพื่อให้ไดข้อ้มูลท่ีหลากหลาย และควรเลือกศึกษาในประเด็นท่ีส าคญัท่ีตอ้งการ
ศึกษาก่อน หากมีเวลาเหลือค่อยศึกษาประเด็นอ่ืนๆตามความสนใจ 

 
 5.8.2 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

 1) ผูบ้ริหารศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กต าบลหนองแวง ควรมีการด าเนินโครงการหรือ
กิจกรรมอย่างต่อเน่ืองโดยการบรรจุโครงการและกิจกรรมไวใ้นแผนพฒันาการศึกษาของศูนย์
พฒันาเด็กเล็ก โดยอาจมีการปรับปรุงขั้นตอนหรือกระบวนการด าเนินการให้เหมาะสมและรัดกุม
มากยิง่ข้ึน  
 2) ผูบ้ริหารศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กต าบลหนองแวง ควรมีการก าหนดแนวทางส่งเสริม
ความร่วมมือระหวา่งบา้น ผูป้กครอง หน่วยงานอ่ืนๆ ให้เขา้มามีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาให้มี
คุณภาพเกิดประโยชน์ต่อนกัเรียน ชุมชนและสังคม โดยให้มีการแลกเปล่ียนขอ้มูลท าความเขา้ใจ
พฒันาการและการเรียนรู้ของเด็ก ยอมรับและร่วมมือกนัรับผิดชอบ มีส่วนร่วมในการพฒันาตาม
หลกัการจดัหลกัสูตรใหบ้รรลุเป้าหมายท่ีตอ้งการร่วมกนั 
 3) องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ควรก าหนดแนวทางและแผนงานในการบริหาร
จดัการ การพฒันาบุคลากร การพฒันาอาคารสถานท่ี ส่ิงแวดลอ้ม กระบวนการจดัการเรียนรู้ และ
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การส่งเสริมความร่วมมือระหวา่งบุคคล องคก์รทั้งในและนอกต าบลเพื่อจดัการศึกษาศูนยพ์ฒันาเด็ก
เล็กใหมี้ประสิทธิภาพ 

4) องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ควรมีการก าหนดแนวทางและวิธีการจดัสรร
งบประมาณให้แก่ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กอยา่งเหมาะสม และต่อเน่ืองส าหรับใชใ้นการด าเนินกิจกรรม/
โครงการต่างๆ โดยใหมี้การติดตามผลการด าเนินโครงการทั้งระหวา่งการด าเนินโครงการและหลงั
ส้ินสุดระยะเวลาการด าเนินโครงการ 
 
 5.8.3 ข้อเสนอแนะเพือ่การวจัิยคร้ังต่อไป 
 1) ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กต าบลหนองแวง ควรส่งเสริมให้ครูผูดู้แลเด็กมีการท าวิจยัเชิง
ปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพฒันาใหก้ารจดัประสบการณ์เรียนรู้เกิดข้ึนอยา่งต่อเน่ือง 
 2) ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กต าบลหนองแวง ควรส่งเสริมให้ครูผูดู้แลเด็กมีการท าวิจยัเชิง
ปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมโดยให้มีการส่งเสริมความร่วมมือจากกลุ่ม องคก์รอ่ืนๆ ท่ีมีอยูใ่นชุมชน
เพื่อใหเ้กิดการมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาอยา่งย ัง่ยนืและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนอยา่งแทจ้ริง 
อาทิ สหกรณ์ชุมชน กองทุนหมู่บา้น เป็นตน้ 
 3) องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงควรส่งเสริมให้บุคลากรมีท าวิจยัเชิง
ปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม เพื่อพฒันาหน่วยงานอ่ืนในสังกดั อาทิ กองการศึกษา หรือศูนยพ์ฒันาเด็ก
เล็กแห่งอ่ืน 
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เคร่ืองมือการวิจัยฉบับที่ 1 
แบบบันทกึการประชุม 
คร้ังที ่.........../................. 

วนัที.่........................................................................... 
ณ............................................................................................................ 

ผูม้าร่วมประชุม 
ท่ี ช่ือ-สกุล ลายมือช่ือ หมายเหตุ 

    
    

 
ผูไ้ม่มา 

ท่ี ช่ือ-สกุล ลายมือช่ือ หมายเหตุ 
    
    

 
เร่ิมประชุม............................... 
ระเบียบวาระท่ี 1 ประธานแจง้ใหท้ราบ 
.................................................................................................................................. 
ระเบียบวาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุมคร้ังท่ีแลว้ 
.................................................................................................................................. 
ระเบียบระเบียบวาระท่ี 3 เร่ืองสืบเน่ือง 
.................................................................................................................................. 
ระเบียบระเบียบงาระท่ี 4 เร่ืองเสนอเพื่อทราบ 
.................................................................................................................................. 
ระเบียบระเบียบวาระท่ี 5 เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา 
.................................................................................................................................. 
ระเบียบวาระท่ี 6 เร่ืองอ่ืนๆ.................................................................................. 
 

(ลงช่ือ)............................................ ผูบ้นัทึกการประชุม 
       (.....................................) 
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แบบสัมภาษณ์กลุ่ม 

การวิจัยเร่ือง การยกระดับมาตรฐานการศึกษาศูนย์พฒันาเด็กเลก็ต าบลหนองแวง  
อ าเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น 

............................................................... 
ค าช้ีแจง 
 แบบสัมภาษณ์ฉบบัน้ี  ใชส้ าหรับสัมภาษณ์ทีมแกนน าแต่ละทีมหลงัเสร็จส้ินการด าเนินการ
ขั้นตอนการเตรียมการ การวางแผน การปฏิบติั การสังเกตและขั้นตอนการสะท้อนผล โดยมี
จุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาปรากฏการณ์ของการปฏิบติั การเปล่ียนแปลง การเรียนรู้จากการกระท า และ
ความรู้ใหม่ท่ีเกิดข้ึนจากการด าเนินงาน 
ขั้นน า 
 1. ผูส้ัมภาษณ์แนะน าตนเอง 
 2. แจง้วตัถุประสงค์ในการสัมภาษณ์ ขออนุญาตเร่ิมการสัมภาษณ์และบนัทึกเสียง โดย
ขอใหผู้ถู้กสมัภาษณ์แสดงความคิดเห็น และขอ้เทจ็จริงอยา่งอิสระเพื่อประโยชน์ต่อการด าเนินงาน 
ขั้นสัมภาษณ์ 
 ผูส้มัภาษณ์เลือกใชค้  าถาม จากค าถามการวิจยัเป็นหลกัและจะปรับใหเ้หมาะสมกบัผูใ้ห้
สมัภาษณ์ท่ีเป็นกลุ่มแกนน า 
ค าถามการสัมภาษณ์ 

1. ท่านคิดวา่ การด าเนินการในขั้นตอน............มีปรากฏการณ์การปฏิบติัอะไรเกิดข้ึนและ
อยา่งไร 

2. ท่านคิดวา่ ผลการด าเนินการท่ีเกิดข้ึน เป็นไปตามสภาพท่ีคาดหวงัหรือไม่ อยา่งไร 
3. ท่านคิดวา่ จากการด าเนินการส่งผลใหเ้กิดประสบการณ์การเรียนรู้ ในระดบัต่างๆ เป็น

อยา่งไร 1) ระดบับุคคล 2) ระดบักลุ่มบุคคล 3) ระดบัศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ 
4. ท่านคิดวา่การด าเนินการในขั้นตอนน้ีเกิดองคค์วามรู้อะไรบา้ง 

ขั้นสรุปผลการสัมภาษณ์ 
 ผูส้ัมภาษณ์สรุปผลการสมัภาษณ์ และสอบถามผูถู้กสมัภาษณ์วา่ถูกตอ้งตามท่ีใหส้มัภาษณ์
หรือไม่ หรือมีอะไรเพิ่มเติมหรือไม่ จากนั้นผูส้ัมภาษณ์กล่าวขอบคุณผูถู้กสัมภาษณ์/ปิดการ
สัมภาษณ์ 
 
 

เคร่ืองมือการวิจัยที ่2 
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แบบประเมิน 
สภาพการด าเนินงานการจัดการศึกษาของศูนย์พฒันาเดก็เลก็ต าบลหนองแวง 

การวจัิยเร่ืองการยกระดับมาตรฐานการศึกษาศูนย์พฒันาเด็กเลก็ต าบลหนองแวง  
อ าเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น 
.......................................... 

ค าช้ีแจง 
 แบบประเมินฉบบัน้ี ใชส้ าหรับการประเมินสภาพการด าเนินงานการจดัการศึกษาของศูนย์
พฒันาเด็กเลก็ต าบลหนองแวง  ทั้งก่อนและหลงัการน าแผนปฏิบติัการ(action plan) ลงสู่การปฏิบติั 
โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อน าผลการประเมินทั้งก่อนและหลงัการน าแผนลงสู่การปฏิบติัมาเปรียบเทียบ
กนัเพื่อให้เห็นขอ้มูลเก่ียวกบัสภาพการเปล่ียนแปลงของการด าเนินงานการจดัการศึกษาของศูนย์
พฒันาเด็กเล็กต าบลหนองแวง ตามเกณฑ์มาตรฐานการด าเนินงานศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินและมาตรฐานการศึกษา(ขั้นพฒันา)ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กขององคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน จากการศึกษาสภาพศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ต าบลหนองแวง  ทั้ง 6  ดา้น พบว่ามีปัญหาการ
ด าเนินงานจ านวน 4 ดา้น  จึงมีการจดัท าขอ้ค าถามใน 4 ดา้นท่ีมีสภาพปัญหาการด าเนินงาน คือ 
 ดา้นท่ี 1 การบริหารจดัการศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็ 
 ดา้นท่ี 2 บุคลากร 
 ดา้นท่ี 3 อาคาร สถานท่ี ส่ิงแวดลอ้มและความปลอดภยั 
 ดา้นท่ี 4 ดา้นวชิาการและกิจกรรมตามหลกัสูตร 
 ทั้งน้ี ผูว้ิจยัและผูร่้วมวจิยัไดร่้วมกนัก าหนดเกณฑก์ารพจิารณาใน 5 ระดบั คือ 
 ระดบั 5  มีสภาพการด าเนินงานในระดบัมากท่ีสุด 
 ระดบั 4  มีสภาพการด าเนินงานในระดบัมาก 
 ระดบั 3  มีสภาพการด าเนินงานในระดบัปานกลาง 
 ระดบั 2  มีสภาพการด าเนินงานในระดบันอ้ย 
 ระดบั 1  มีสภาพการด าเนินงานในระดบันอ้ยท่ีสุด 
 โดยเกณฑก์ารพิจารณาทั้ง 5 ระดบั จะแตกต่างกนัไปตามสภาพตวัช้ีวดัในแต่ละรายการ ดงั
มีรายละเอียดของตวัช้ีวดัและเกณฑก์ารประเมินในตอนทา้ยของแบบประเมินฉบบัน้ี 
ก่อนการประเมิน ผูป้ระเมินบนัทึกขอ้มูลดงัน้ี 
 แบบประเมินน้ีใชเ้ม่ือ (       )  ก่อนน าแผนไปปฏิบติั    (       ) หลงัน าแผนไปปฏิบติั 
 วนัเดือนปีท่ีประเมิน  วนัท่ี.............เดือน..........................พ.ศ...............เวลา....................น. 
 ช่ือผูป้ระเมิน........................................................................................................................... 

เคร่ืองมือวิจัยฉบับที่ 3 
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มาตรฐานที ่1  การบริหารจัดการ  

ท่ี รายการ 
ระดบัการด าเนินงาน 

5 4 3 2 1 
1 ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็มีคณะกรรมการในการบริหารจดั

การศึกษา 
     

2 ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็มีการจดัท าแผนพฒันาคุณภาพ
การศึกษา 

     

3 ศูนย์พัฒนา เด็ก เล็ก มีระบบการ เยี่ ยมบ้าน เด็ ก
แลกเปล่ียนเรียนรู้ข้อมูลกับผู ้ปกครองเ ก่ียวกับ
ความกา้วหนา้และแนวทางการส่งเสริมพฒันาการเดก็    

     

4 ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กสามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ส าหรับ
ชุมชนและหน่วยงานอ่ืน 

     

ข้อเสนอแนะ 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
 
มาตรฐานที ่2  บุคลกร 

ท่ี รายการ 
ระดบัการด าเนินงาน 

5 4 3 2 1 
1 ครู/ผูดู้แลเด็ก และบุคลากรสนับสนุน มีจ านวน

เพียงพอ 
     

2 ครู/ผูดู้แลเดก็และบุคลากรไดรั้บการพฒันาอยา่งเป็น
ระบบและต่อเน่ือง 

     

3 ครู/ผูดู้แลเด็กสามารถผลิตส่ือและใชเ้ทคโนโลยีใน
การจดัประสบการณ์การเรียนรู้ 

     

ข้อเสนอแนะ 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
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มาตรฐานที ่  3 อาคาร สถานที ่ส่ิงแวดล้อมและความปลอดภัย 

ท่ี รายการ 
ระดบัการด าเนินงาน 

5 4 3 2 1 
1 ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็มีการจดัมุมหรือหอ้งพกัส าหรับ

เดก็ป่วยแยกเป็นสดัส่วน 
     

2 ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กมีลานกิจกรรม สนามเด็กเล่น  
ครุภณัฑ ์ท่ีเหมาะสมและเพียงพอ 

     

3 ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็มีสภาพแวดลอ้มภายในและนอก
อาคาร ท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้และปลอดภยั 

     

4 ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กมีระบบการรักษาความปลอดภยั
และป้องกนัการบาดเจบ็ใหก้บัผูเ้รียน 

     

ข้อเสนอแนะ 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
มาตรฐานที ่4 ด้านวชิาการและกจิกรรมตามหลกัสูตร 

ท่ี รายการ 
ระดบัการด าเนินงาน 

5 4 3 2 1 
1 ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็มีหลกัสูตรทอ้งถ่ินท่ีเหมาะสมกบั

บริบทของทอ้งถ่ิน 
     

2 ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็มีการส่งเสริมพฒันาการจดัท าส่ือ
และนวตักรรมการเรียนการสอนท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ 

     

3 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการส่งเสริมให้ผู ้เ รียนได้
แสดงออกอยา่งเหมาะสมกบัวยัและกลา้แสดงออก 

     

4 ครู/ผูดู้แลเด็กมีการน าเอาผลการประเมินพฒันาการ
เด็กไปวางแผนพฒันาเด็กและจดัประสบการณ์การ
เรียนรู้ให้กบัเด็กตามความตอ้งการ ความสนใจและ
วยัของเดก็   

     

ข้อเสนอแนะ 
............................................................................................................................................................. 
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เคร่ืองมือการวิจัยฉบับที่ 4 
แบบบันทึกการสังเกตความก้าวหน้าโครงการ 

การวิจัยเร่ือง การยกระดับมาตรฐานการศึกษาศูนย์พฒันาเด็กเลก็ต าบลหนองแวง 
อ าเภอพระยืน  จังหวัดขอนแก่น 

............................................................... 
ค าช้ีแจง 
 แบบประเมินโครงการฉบบัน้ี  ใช้ส าหรับทีมแกนน าเพื่อบนัทึกผลการประเมินสภาพ
ด าเนินงานเม่ือส้ินสุดระยะเวลาการด าเนินโครงการ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อสรุปและประเมินผลการ
ด าเนินงานโครงการตามวตัถุประสงคท่ี์ก าหนดไว ้โดยใหมี้การบนัทึกและประเมินตามสภาพจริงท่ี
พบเห็นจากการตรวจสอบเอกสาร หลกัฐาน หรืออ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินงาน เช่น บนัทึกการ
ด าเนินงาน  ภาพประกอบ และเอกสารอ่ืนๆ ท่ีแสดงให้เห็นถึงวิธีการด าเนินงาน  รวมทั้งใชว้ิธีการ
สงัเกตและการสมัภาษณ์เพิ่มเติมเพื่อใหป้ระเมินมีความสมบูรณ์มากยิง่ข้ึน 
 ก่อนการประเมิน  ผูป้ระเมินบนัทึกขอ้มูล ดงัน้ี 
 วนัเดือนปี ท่ีบนัทึก  วนัท่ี............เดือน........................พ.ศ................. เวลา....................น. 
 ช่ือผูป้ระเมิน......................................................................................................................... 
 

บันทกึผลการด าเนินงาน 
ส่วนที่ 1 : ข้อมูลเบือ้งต้นเกีย่วกบัโครงการ 
 ช่ือโครงการ..........................................................กิจกรรมท่ี................................................. 
ระยะเวลาด าเนินการ..........................................................ผูรั้บผดิชอบ............................................ 
 

ส่วนที่ 2 : บันทกึความก้าวหน้าของโครงการ 
 1) วิธีการจดักิจกรรมของโครงการเป็นไปตามแบบท่ีไดว้างไวห้รือไม่   อยา่งไร 
 ............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
 2) ความกา้วหนา้ของโครงการเป็นอยา่งไร 
 ............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
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 3) กิจกรรมเป็นอยา่งไร 
 ............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
 4) มีผลการด าเนินการเป็นอยา่งไร 
 ............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
 5) สรุปผลการด าเนินการโครงการระหวา่งด าเนินการ 
  5.1 งบประมาณ  ทั้งส้ิน...................................... บาท 
   1) ใชไ้ปแลว้................................... บาท 
   2) คงเหลือ   ................................... บาท 
  5.2 จ  านวนกิจกรรมท่ีด าเนินการแลว้ คิดเป็นร้อยละ 
   1) เตรียมการแลว้ คิดเป็นร้อยละ....................... 
   2) ลงมือปฏิบติั คิดเป็นร้อยละ.............................. 
 6) ปัญหาและอุปสรรคในระหวา่งการด าเนินโครงการ 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
 
ขอ้เสนอแนะโครงการ 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
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เคร่ืองมือการวิจัยที ่5 
 

แบบประเมินโครงการ 
การวิจัยเร่ือง การยกระดับมาตรฐานการศึกษาศูนย์พฒันาเด็กเลก็ต าบลหนองแวง  

อ าเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น 
............................................................... 

ค าช้ีแจง 
 แบบประเมินโครงการฉบบัน้ี  ใช้ส าหรับทีมแกนน าเพื่อบนัทึกผลการประเมินสภาพ
ด าเนินงานเม่ือส้ินสุดระยะเวลาการด าเนินโครงการ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อสรุปและประเมินผลการ
ด าเนินงานโครงการตามวตัถุประสงคท่ี์ก าหนดไว ้โดยใหมี้การบนัทึกและประเมินตามสภาพจริงท่ี
พบเห็นจากการตรวจสอบเอกสาร หลกัฐาน หรืออ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินงาน เช่น บนัทึกการ
ด าเนินงาน  ภาพประกอบ และเอกสารอ่ืนๆ ท่ีแสดงให้เห็นถึงวิธีการด าเนินงาน  รวมทั้งใชว้ิธีการ
สงัเกตและการสมัภาษณ์เพิ่มเติมเพื่อใหป้ระเมินมีความสมบูรณ์มากยิง่ข้ึน 
 ก่อนการประเมิน  ผูป้ระเมินบนัทึกขอ้มูล ดงัน้ี 
 วนัเดือนปี ท่ีบนัทึก  วนัท่ี............เดือน.....................พ.ศ.............. เวลา............................น. 
 ช่ือผูป้ระเมิน......................................................................................................................... 
 

บันทกึผลการด าเนินงาน 
 ส่วนที่ 1 : ข้อมูลเบือ้งต้นเกีย่วกบัโครงการ 
 ช่ือโครงการ...................................................................................................................... 
ระยะเวลาด าเนินการ..................................................ผูรั้บผดิชอบ............................................... 
 
 ส่วนที่ 2 : บันทกึผลการด าเนินโครงการ 
 1) โครงการบรรลุวตัถุประสงคท่ี์ก าหนดไวม้ากนอ้ยเพยีงใด 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
 2) วิธีการและกิจกรรมของโครงการตามท่ีไดว้างแผนไวไ้ดด้ าเนินการครบถว้นหรือไม่   
อยา่งไร 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
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 3) ผลท่ีเกิดข้ึนจากการน าโครงการไปปฏิบติัเป็นอยา่งไร 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
 4) ปัญหา หรืออุปสรรคท่ีเกิดข้ึนมีหรือไม่ อยา่งไร 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
 5) การใชท้รัพยากรทางการบริหาร(คน เงิน วสัดุอุปกรณ์และการจดัการ) ในการ
น าแผนปฏิบติัการสู่การปฏิบติั ไดผ้ลเป็นอยา่งไร  มีส่ิงใดท่ีตอ้งปรับปรุงแกไ้ขหรือไม่ 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
 6) การปฏิบติังานภายใตบ้ริบทของการบริหารศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ มีการด าเนินการ
อยา่งไร 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
สรุปผลการประเมิน 
 จุดเด่นโครงการ 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
 จุดดอ้ยโครงการ 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
 ขอ้เสนอแนะโครงการ 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
 สรุป 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
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ภาคผนวก  ข 
รายช่ือผู้เช่ียวชาญ 
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รายช่ือผู้เช่ียวชาญ 

ที ่ ช่ือ-สกลุ ต าแหน่ง 
1 ดร.อาทิตย ์  ธ ารงชยัชนะ ผูอ้  านวยการโรงเรียนหนองโพธ์ิประชานุกลู  ต าบล

หนองแวง อ าเภอพระยนื  จงัหวดัขอนแก่น 
2 ดร.พิสิษฐวตัน์  กล่ินไธสงค ์ ผูอ้  านวยการโรงเรียนบา้นหนองพลวง ต าบลทุ่งชมพ ู

อ าเภอภูเวยีง จงัหวดัขอนแก่น 
3 ดร.โกสุม   สายใจ ท่ีอยู ่  อ  าเภอบางบวัทอง  จงัหวดันนทบุรี 
4 นางเจริญสุข  แดนสวา่ง ผูอ้  านวยการกองการศึกษา เทศบาลพระบุ อ าเภอพระ

ยนื จงัหวดัขอนแก่น 
5 นางสาวทองมี   นามนิตย ์ ผูอ้  านวยการกองการศึกษา เทศบาลป่ามะนาว อ าเภอ

บา้นฝาง  จงัหวดัขอนแก่น 
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ภาคผนวก  ค 
รายช่ือผู้ร่วมวจิัย 
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รายช่ือผู้ร่วมวจิยั 
ท่ี ช่ือ-สกุล ท่ีอยู ่
1 นางบรรจง   ไชยวิชา   25 ม.7 ต.หนองแวง อ.พระยนื จ.ขอนแก่น 
2 นายค าพนัธ ์ โฟฟมู 170 ม.7 ต.หนองแวง อ.พระยนื จ.ขอนแก่น 
3 นางทองวนั เหงา้มูล 116 ม.7 ต.หนองแวง อ.พระยนื จ.ขอนแก่น 
4 นางประยงค ์ กระแสเทพ 75 ม.7 ต.หนองแวง อ.พระยนื จ.ขอนแก่น 
5 นางนงเยาว ์ คุณแกว้ 148/1  ม.1 ต.หนองแวง อ.พระยนื จ.ขอนแก่น 
6 นายหนูจิตร   ละครชยั 191 ม.7 ต.หนองแวง อ.พระยนื จ.ขอนแก่น 
7 นายมีชยั    สุนทอง 121 ม.7 ต.หนองแวง อ.พระยนื จ.ขอนแก่น 
8 นางบุญยงั สิงห์สีดา 219 ม.7 ต.หนองแวง อ.พระยนื จ.ขอนแก่น 
9 นางจนัทา ราษดี 183 ม.7 ต.หนองแวง อ.พระยนื จ.ขอนแก่น 
10 นางจนัทร์เพญ็ รอยสี 182 ม.7 ต.หนองแวง อ.พระยนื จ.ขอนแก่น 
11 นางส าอาง พบวงษา 26 ม.4 ต.หนองแวง อ.พระยนื จ.ขอนแก่น 
12 นางพกั สุวรรณอ าไพ 87 ม.4 ต.หนองแวง อ.พระยนื จ.ขอนแก่น 
13 นายเสถียร     อุดม 80  ม.7 ต.หนองแวง อ.พระยนื จ.ขอนแก่น 
14 นางสายฝน พนัธ์ุอ ามาตย ์ 154 ม.7 ต.หนองแวง อ.พระยนื จ.ขอนแก่น 
15 นางนิตยา   หารันดา    22 ม.4 ต.หนองแวง อ.พระยนื จ.ขอนแก่น 
16 นางสาวพิมพร์ดา   มูลไธสงค ์  132 ม.5 ต.หนองแวง อ.พระยนื จ.ขอนแก่น 
17 นางส ารวย     ปัดอาสา 16 ม.7 ต.หนองแวง อ.พระยนื จ.ขอนแก่น 
18 นางทองฮู ้    คนบุญ 83 ม.7 ต.หนองแวง อ.พระยนื จ.ขอนแก่น 
19 นางวาสนา ละลี 206 ม.1 ต.หนองแวง อ.พระยนื จ.ขอนแก่น 
20 นายธนชั โคตะนนัท ์ 31 ม.1 ต.หนองแวง อ.พระยนื จ.ขอนแก่น 
21 นางยรีุ  วฒุพนัธ ์  89 ม.5 ต.หนองแวง อ.พระยนื จ.ขอนแก่น 
22 นางสาวพวงเพชร พนัธ์ชมพ ู   103 ม.1 ต.หนองแวง อ.พระยนื จ.ขอนแก่น 
23 นางลดัดาวรรณ์ โฟฟมู 17/1 ม.1 ต.หนองแวง อ.พระยนื จ.ขอนแก่น 
24 นางสนิท เหงา้มูล 138  ม.1  ต.หนองแวง อ.พระยนื จ.ขอนแก่น 
25 นายศกัด์ิ   พนัธ์ชมภู   96 ม.7 ต.หนองแวง อ.พระยนื จ.ขอนแก่น 
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ประวตัย่ิอของผู้วจิัย 
 

ช่ือ –สกลุ นางจนัทร์นภาเพญ็  ทินราช 
วนั เดือน ปี เกดิ 23 มีนาคม 2524 
ทีอ่ยู่ปัจจุบัน 243 หมู่ 7 ต  าบลหนองแวง  อ าเภอพระยนื จงัหวดั 
 ขอนแก่น 
ต าแหน่งและประวัติการท างาน  1 กมุภาพนัธ์  2548  ต  าแหน่งนกัวิชาการศึกษา 
 สงักดัองคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองแวง 
 10 ตุลาคม 2558  ต  าแหน่ง หวัหนา้ส่วนการศึกษา ศาสนา 
 และวฒันธรรม  สงักดัองคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองแวง 
 1 มกราคม 2559  ต  าแหน่ง ผูอ้  านวยการกองการศึกษา 
 สงักดัองคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองแวง 
ประวัติการศึกษา พ.ศ. 2547 ครุศาสตรบณัฑิต  สาขาการศึกษา  สถาบนั 
 ราชภฏันครราชสีมา    
 พ.ศ. 2554 ศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาการบริหาร 
 การศึกษา  มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดุสิต 
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