
 

บทที่ 1 

บทน ำ 

ภูมิหลัง 

 

 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 54 ได้ก าหนด 

ให้รัฐต้องด าเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศกึษาเป็นเวลาสิบสองปีตัง้แตก่่อนวัยเรียน 

จนจบการศกึษาภาคบังคับอย่างมคีุณภาพ โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย อีกทั้งต้องดูแลและพัฒนา 

เด็กปฐมวัยก่อนเข้ารับการศึกษา เพื่อพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และ

สติปัญญาให้สมกับวัย โดยส่งเสริมให้กรมส่งเสริมการปกครองสว่นท้องถิ่นและภาคเอกชน

เข้ามามีสว่นร่วมในการด าเนินการด้วย โดยการศกึษาทั้งปวงตอ้งมุง่พัฒนาผูเ้รียนให้เป็น 

คนดี มีวนิัย ภูมใิจในชาติพร้อมทั้งก าหนดแนวทางการปฏิรูปประเทศ ตามยุทธศาสตร์

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) ที่มุง่เน้นการ 

ยึดคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา ตามวิสัยทัศน์ของการพัฒนาที่กล่าวว่า ประเทศไทยมี

ความ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เป็นประเทศที่พัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง นอกจากนีพ้ระราชบัญญัติการศกึษาแหง่ชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไข

เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 ได้ก าหนดให้องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นมสีิทธิจัดการศึกษาในระดับใดระดับหนึ่งหรอืทุกระดับตามความพร้อม  

ความเหมาะสมและความต้องการภายในท้องถิ่น โดยจัดการศกึษาให้สอดคล้องกับ

นโยบายและมาตรฐานการศกึษา ประกอบกับพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการ

กระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอ านาจหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะ  

ซึ่งการจัดการศกึษาถือเป็นการบริการสาธารณะอย่างหนึ่งนัน้ อกีทั้งนโยบายการปฏิรูป

ประเทศได้มุง่เน้นการพัฒนาคนไทยในยุคศตวรรษที่ 21 ให้มคีวามสมบูรณ์ มีวนิัย ใฝรู่้  

มีทักษะ ความคิดสร้างสรรค์ มีทัศนคติที่ดี รับผดิชอบต่อสังคม มีจริยธรรมและคุณธรรม 

มีความสุขในยุคดิจทิัล เพื่อพร้อมเข้าสู่ประเทศไทย 4.0 (Thailand 4.0)  
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 การศกึษาปฐมวัยเป็นการพัฒนาเด็กตั้งแตแ่รกเกิดถึง 6 ปีบริบูรณ์ อย่างเป็น

องค์รวม บนพืน้ฐานการอบรมเลีย้งดูและการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ที่สนองต่อ

ธรรมชาติและพัฒนาการตามวัยของเด็กแตล่ะคนใหเ้ต็มตามศักยภาพภายใต้บริบทสังคม

และวัฒนธรรมที่เด็กอาศัยอยู่ ดว้ยความรัก ความเอือ้อาทร และความเข้าใจของทุก ๆ คน 

เพื่อสร้างรากฐานคุณภาพชีวิตให้เด็กเล็กพัฒนาไปสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ เกิดคุณค่า

ต่อตนเอง ครอบครัว สังคม และประเทศชาติตอ่ไป (กระทรวงศกึษาธิการ, 2560, หนา้ 2)  

  หลักสูตรการศกึษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 มุ่งพัฒนาเด็กทุกคนให้ได้รับการ

พัฒนาด้านร่างกาย อารมณ์ จติใจ สังคม และสติปัญญา อย่างมคีุณภาพและต่อเนื่อง 

ได้รับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้อย่างมคีวามสุขและเหมาะสมตามวัย มทีักษะชีวติ

และปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นคนดี มีวนิัย ส านึกความเป็นไทย 

โดยความร่วมมือระหว่างสถานศกึษา พ่อแม ่ครอบครัว ผู้ปกครอง ชุมชนและทุกฝ่าย 

ทีเ่กี่ยวข้องกับการพัฒนาเด็กเล็ก โดยมีหลักการให้เด็กทุกคนมสีิทธิที่จะได้รับการอบรม

เลี้ยงดูและการส่งเสริมพัฒนาการตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก ตลอดจนได้รับการจัด

ประสบการณก์ารเรียนรู้อย่างเหมาะสม ดว้ยปฏิสัมพันธ์ที่ดรีะหว่างเด็กกับพ่อแม่ เด็กกับ

ผูส้อน เด็กกับผูเ้ลี้ยงดูหรอืผูท้ี่เกี่ยวข้องกับการอบรมเลีย้งดู การพัฒนา และการให้

การศกึษากับเด็กปฐมวัย เพื่อให้เด็กมีโอกาสพัฒนาตนเองตามล าดับขั้นตอนของการ

พัฒนาทุก ๆ ด้าน อย่างเป็นองค์รวม มีคุณภาพ และเต็มศักยภาพ โดยก าหนดหลักการ  

ดังนี้ ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาการที่ครอบคลุมเด็กปฐมวัยทุกคน ยึดหลักการ

อบรมเลีย้งดูและให้การศึกษาที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ โดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่าง

บุคคลและวิถีชีวติของเด็กตามบริบทของท้องถิ่น สังคม และวัฒนธรรมไทย ยึดพัฒนาการ

และการพัฒนาเด็กโดยองค์รวม ผ่านการเล่นอย่างมคีวามหมายและมีกิจกรรมที่

หลากหลาย ได้ลงมือกระท าในสภาพแวดล้อมที่เอือ้ต่อการเรียนรู ้เหมาะสมกับวัย และมี

การพักผ่อนที่เพียงพอ จัดประสบการณก์ารเรียนรู้ใหเ้ด็กมีทักษะชีวติ และสามารถปฏิบัติ

ตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นคนดี มีวินัย และมีความสุข สร้างความรู ้

ความเข้าใจ และประสานความร่วมมอืในการพัฒนาเด็กระหวา่งสถานศกึษากับพ่อแม่ 

ครอบครัว ชุมชน และทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเด็กปฐมวัย (กระทรวงศกึษาธิการ, 

2560, หนา้ 3 - 4) 
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 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น เป็นสถานศกึษาที่จัด

การศกึษาปฐมวัยในรูปแบบของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ตามรัฐธรรมนูญแหง่

ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 54 และพระราชบัญญัติการศกึษาแหง่ชาติ 

พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน โดยมีหน้าที่จัดการศกึษาให้กับเด็กปฐมวัยในหลายชว่ง

อายุเพื่อดูแลและพัฒนาเด็กปฐมวัยที่มอีายุ 2 - 5 ปี ที่เข้ารับบริการทุกคนใหม้ีสุขภาพ

ร่างกายและจติใจที่สมบูรณ์ แข็งแรง มีพัฒนาการตามวัยอย่างเต็มประสิทธิภาพของแต่ละ

บุคคล มีพัฒนาการที่เหมาะสมทุกด้าน ทั้งทางดา้นรา่งกาย ด้านวินัย ด้านอารมณ์ จิตใจ 

ด้านสังคม และด้านสติปัญญา เป็นผู้มคีุณธรรม จรยิธรรม มีความพร้อมในการเข้าศกึษา

ต่อในระดับการศกึษาที่สูงขึ้น เตบิโตเป็นสมาชิกที่ดขีองครอบครัว ชุมชน และประเทศชาติ 

ดังนัน้ เพื่อให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถด าเนินงานได้

อย่างมคีุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นและมาตรฐาน

สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติก าหนด มาตรฐานการด าเนนิงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ให้มีการด าเนินงาน 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้เป็นไปอย่างมรีะบบ มมีาตรฐานและมีคุณภาพตามหลักวิชาการ 

เพื่อให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น สามารถส่งเสริมและพัฒนาให้

เด็กปฐมวัยภายในท้องถิ่นมีพัฒนาการสมบูรณ์ตามวัย ครบทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านร่างกาย  

ด้านอารมณ ์ด้านสังคม และด้านสติปัญญา และมีความพร้อมในการเข้าศกึษาต่อในระดับ

การศกึษาขั้นพื้นฐานต่อไป (กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น, 2559, หนา้ 1)  

 การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญ จ าเป็นต้องใช้สื่อเป็นเครื่องมอื

ในการเรียนรู้ เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์และสร้างสถานการณใ์นการเรียนรู้ใหก้ับผูเ้รียน 

รวมทั้งมสี่วนเชื่อมโยงในการคิดวิเคราะหไ์ตร่ตรอง การคิดสร้างสรรค์ และการคิดอย่าง 

มีวจิารณญาณ ตลอดจนเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ให้กับ

ผูเ้รียนอีกด้วย (สุนันทา สุนทรประเสริฐ, 2554, หนา้ 1) การใชส้ื่อในการจัดการเรียนการ

สอนส าหรับเด็กปฐมวัยจัดเป็นมาตรฐานที่ 4 ด้านวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร  

การบริหารงานวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร ขอ้ 4 ด้านสื่อและนวัตกรรมการจัด

ประสบการณก์ารเรียนรู้ ในมาตรฐานการด าเนนิงาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กร

ปกครองสว่นท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ซึ่งให้ความหมายของสื่อไว้วา่  

เป็นตัวกลางในการถ่ายทอดเรื่องราวเนื้อหาจากผูส้่งไปยังผูร้ับในการเรียนการสอน  

สื่อเป็นตัวกลางน าความรูจ้ากผู้สอนสูเ่ด็ก ท าให้เด็กเกิดการเรยีนรู้ตามจุดประสงค์ที่วางไว้ 
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ช่วยใหเ้ด็กได้รับประสบการณ์ตรง ท าให้สิ่งที่เป็นนามธรรมเข้าใจยากกลายเป็นรูปธรรม 

ที่เด็กเข้าใจง่าย เรียนรู้ได้ง่าย รวดเร็ว เพลิดเพลิน เกิดการเรียนรูแ้ละการค้นพบด้วยตนเอง  

จากที่กล่าวมาสื่อจึงมคีวามส าคัญต่อการจัดการศกึษาส าหรับเด็กปฐมวัยเป็นอย่างยิ่ง 

เนื่องจากสื่อสามารถเป็นตัวกลางที่ท าให้เด็กเกิดการเรียนรู้ และมีพัฒนาการในการเรียนรู้

มากกว่าการสอนของครูในเด็กปฐมวัย เนื่องจากเด็กปฐมวัยยังไม่สามารถอ่านหนังสือหรอื

เรียนรู้ในสิ่งที่เป็นรูปธรรมและเขา้ใจยากได้ (กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น, 2559, 

หนา้ 57 - 58) 

 การพัฒนาศักยภาพครูในการผลิตและการใชส้ื่อการเรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัย

จงึมคีวามจ าเป็นในการจัดการเรียนรู้ใหก้ับเด็ก นอกจากการใชส้ื่อการเรียนรู้จากวัสดุ

ธรรมชาติที่ไม่ส าเร็จรูป เช่น หิน เปลือกหอย กิ่งไม้ เพราะจะท าให้เด็กสนุกกับการใช้

จนิตนาการ มีความพร้อมทุกด้าน ทั้งจิตใจ ร่างกาย และความคิดสร้างสรรค์ อีกทั้งเป็น

การเตรียมความพร้อมให้กับครูในการผลิตสื่อเพื่อใหส้อดคล้องกับแผนการจัดการเรียนรู้

ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และยังสามารถใช้สื่อการสอนที่ตนเองผลิตขึน้มาใช้ได้อย่างมี

ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลกับเด็กเป็นส าคัญ 

  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านต้อง อ าเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ มศีูนย์พัฒนา

เด็กเล็กในสังกัด จ านวนทั้งสิน้ 8 แห่ง ได้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดอนเสียด ศูนย์พัฒนา 

เด็กเล็กทุ่งทรายจก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้อง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธาราม ศูนย์พัฒนา

เด็กเล็กโนนสวนหมอ่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศริิพัฒน์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดอนสวรรค์ และ 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านค าชมภู รวมเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหาร

ส่วนต าบลบ้านต้อง ในปีการศกึษา พ.ศ. 2561 ทั้งสิน้ 253 คน องคก์ารบริหารส่วนต าบล

บ้านต้องจัดการศกึษาด้วยวิสัยทัศน ์“องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านต้อง บริหารจัด

การศกึษามีคุณภาพได้มาตรฐาน ผู้เรยีนมีคุณภาพ อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา

ท้องถิ่น ยกระดับการมีสว่นร่วม” มีคร ูรวมทั้งสิน้ 17 คน อยู่ภายใต้การบริหารงานและการ

ก ากับดูแลของคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแต่ละแหง่ หัวหน้าสถานศึกษา 

และผูบ้ริหารท้องถิ่น ตามล าดับ (แผนพัฒนาการศกึษาสี่ปี องคก์ารบริหารส่วนต าบล 

บ้านต้อง, 2560, หน้า 3) 

 สภาพในปัจจุบันด้านนโยบายการผลิตและการใชส้ื่อการเรียนรู้ส าหรับ 

เด็กปฐมวัยขององค์การบริหารต าบลบ้านต้อง ซึ่งได้รับการจัดสรรงบประมาณจาก 

กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดซื้อสื่อการเรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัย 
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ในอัตราคนละ 1,700 บาท/คน/ปี ซึ่งผูบ้ริหารได้ด าเนินการโอนงบประมาณทั้งหมดที่ได้รับ 

จัดสรรให้เป็นเงนิรายได้ของสถานศกึษาทั้ง 8 แห่ง เพื่อด าเนนิการจัดซื้อสื่อการเรียน 

การสอนส าหรับใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ซึ่งเป็นสื่อส าเร็จรูปและเครื่องเล่นสนาม ส่วนใน

ด้านการผลติสื่อการเรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัยนั้นมีเพียงครูบางท่านเท่านั้นที่ผลิตสื่อไว้

จัดการเรยีนการสอนภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของตนเอง 

 จากข้อมูลเบือ้งต้นจากการสัมภาษณ์ครู และการสังเกตพฤติกรรมเกี่ยวกับการ

ใช้สื่อในการจัดการเรียนรู้ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 8 แหง่ พบว่า ปัญหาที่เกิดขึน้เกี่ยวกับ

การผลิตและการใชส้ื่อ คอื ครูใช้สื่อประกอบกิจกรรมแต่ละกิจกรรมค่อนข้างน้อย ครูขาด

ทักษะในการผลิตและการใชส้ื่อ ครูไม่มีความมั่นใจในการผลิตและการใชส้ื่อในการเรียน

การสอน แตค่รูทุกท่านมคีวามตระหนักและเห็นความส าคัญของการใชส้ื่อเพื่อจัด

ประสบการณก์ารเรียนรู้ให้กับเด็กและมีความสนใจที่จะผลติและใช้สื่อการเรียนรู้ที่ผลิตขึ้น

เองเพื่อพัฒนาให้ผูเ้รียนมีพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน ทั้งด้านอารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญา 

ที่เหมาะสมตามวัย ต้องการที่จะได้รับการฝึกอบรม ได้รับความรูค้วามเข้าใจ 

ในกระบวนการผลติและใช้สื่อที่มคีุณภาพ ต้องการค าแนะน า สนับสนุนจากหน่วยงาน 

ต้นสังกัดในการศกึษาดูงานด้านการผลติและการใชส้ื่อจากหน่วยงานที่มีการผลิตและใชส้ื่อ

การเรียนรูก้ับเด็กปฐมวัย เพื่อน ามาพัฒนาการเรียนการสอนและจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

ที่หลากหลายต่อไป (รุ่งนะภา ค าภูษา, สัมภาษณ์, 25 ธันวาคม 2560) ครูขาดทักษะและ

ความช านาญในการผลติสื่อ และไม่มีประสบการณ์ในการใชส้ื่อ ท าให้ไม่สามารถจัดท า

แผนการจัดประสบการณใ์ห้กับเด็กปฐมวัยได้ตามที่ต้องการ อยากใหค้รูได้รับการอบรม 

หรอืศกึษาดูงานด้านการผลิตและการใชส้ื่อการเรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัยอย่างน้อยปีละ

ครั้ง เพื่อพัฒนาศักยภาพครูในการผลิตและการใชส้ื่อให้เพิ่มมากขึ้น (พรทิวา ป้องนอก, 

สัมภาษณ์, 25 ธันวาคม 2560) สื่อการเรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัย คอื ตัวกลางระหว่างครู

กับเด็กที่ใชใ้นการจัดประสบการณแ์ละเพิ่มพูนความรู ้ตั้งแต่ก่อตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบ้านต้อง แหง่แรกขึ้น เมื่อปี พ.ศ. 2540 ผูบ้ริหารยังไม่ให้

ความส าคัญกับสื่อการเรียนรู้ มีเพียงด าเนินการจัดซื้อสื่อโดยไม่มีการพัฒนาศักยภาพครู

ด้านการผลติสื่อเพื่อใช้เอง (ประภัสสร ผิวข า, สัมภาษณ์, 25 ธันวาคม 2560) 

 สิ่งที่ตอ้งการให้เกิดขึ้นเกี่ยวกับการผลิตและการใช้สื่อการเรียนรู้ส าหรับ 

เด็กปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านต้อง มากที่สุด คือ

การฝึกปฏิบัติให้ครูผลติสื่อการเรียนรูส้ าหรับเด็กปฐมวัยไว้ใช้จัดประสบการณใ์ห้กับเด็ก

มห
าว
ิทย

าล
ัยร
าช
ภัฏ

สก
ลน

คร



6 

ปฐมวัยด้วยตนเอง และน าสื่อที่ผลิตขึ้นมาใช้ดว้ยตนเอง จงึจะเกิดความภาคภูมิใจในผลงาน

ของตนเอง (ชบาไพร ศรบีุญเรอืง, สัมภาษณ์, 25 ธันวาคม 2560)    

 จากสภาพ ปัญหา และความตอ้งการดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยซึ่งปัจจุบันด ารง

ต าแหน่งผู้อ านวยการกองการศกึษา ศาสนาและวัฒนธรรม สังกัดองค์การบริหาร 

ส่วนต าบลบ้านต้อง ซึ่งเป็นผูร้ับผิดชอบ ก ากับ ดูแล ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การ

บริหารส่วนต าบลบ้านต้อง ซึ่งมีจ านวนทั้งสิน้ 8 แห่ง จึงมคีวามสนใจที่จะพัฒนาศักยภาพ

ครูในการผลิตและการใช้สื่อการเรียนรูส้ าหรับเด็กปฐมวัย ในรูปแบบของการท าวิจัย 

เชงิปฏิบัติการ เพื่อน าผลการวิจัยไปปรับใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมตาม

หลักสูตรของสถานศกึษาแต่ละแห่ง และเพื่อให้ครูมีทักษะ ความรู้ และประสบการณ์ 

สามารถน าไปผลติและใช้สื่อให้เกิดประสทิธิภาพและเกิดประสิทธิผลในด้านการ 

จัดการศึกษาเด็กปฐมวัยที่มีอายุระหว่าง 2 - 5 ปี รวมถึงการมีสื่อให้ใช้ในการจัดการศกึษา

อย่างเพียงพอ เพื่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดกับเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต่อไป  

 

ค ำถำมของกำรวจิัย 

 ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ก าหนดค าถามของการวิจัย ไว้ดังนี้ 

  1. สภาพ ปัญหาและความต้องการ การผลิตและการใช้สื่อการเรียนรู้

ส าหรับเด็กปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านต้อง 

อ าเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ เป็นอย่างไร 

  2. แนวทางพัฒนาศักยภาพครู ในการผลติและการใช้สื่อการเรียนรูส้ าหรับ

เด็กปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านต้อง อ าเภอเซกา  

จังหวัดบึงกาฬ มีอะไรบ้าง 

  3. ผลการพัฒนาศักยภาพครู ในการผลติและการใช้สื่อการเรียนรูส้ าหรับ

เด็กปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านต้อง อ าเภอเซกา  

จังหวัดบึงกาฬ เป็นอย่างไร 
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ควำมมุ่งหมำยของกำรวิจัย 

  ในการวิจัยครั้งนี้ ผูว้ิจัยได้ก าหนดความมุ่งหมายของการวิจัย ไว้ดังนี ้

   1. เพื่อศกึษาสภาพ ปัญหาและความต้องการ การผลิตและการใช้สื่อการ

เรียนรูส้ าหรับเด็กปฐมวัยของครศููนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบล 

บ้านต้อง อ าเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ  

     2. เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาศักยภาพครู ในการผลิตและการใช้สื่อการ

เรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัย ของครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบล 

บ้านต้อง อ าเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ 

   3. เพื่อศกึษาผลการพัฒนาศักยภาพครู ในการผลติและการใชส้ื่อการเรียนรู้

ส าหรับเด็กปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านต้อง 

อ าเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ 

 

ควำมส ำคัญของกำรวจิัย 

 ในการวิจัยครั้งนี้ผูว้ิจัยได้ก าหนดความส าคัญของการวิจัย ไว้ดังนี้ 

  1. ได้องค์ความรูเ้กี่ยวกับสภาพ ปัญหาและความต้องการ การผลติและ 

การใชส้ื่อการเรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหาร 

ส่วนต าบลบ้านต้อง อ าเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ 

  2. ได้แนวทางการพัฒนาศักยภาพครู ในการผลิตและการใช้สื่อการเรียนรู้

ส าหรับเด็กปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านต้อง 

อ าเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ 

  3. ท าให้ทราบข้อมูลผลการพัฒนาศักยภาพครู ในการผลิตและการใชส้ื่อ

การเรียนรูส้ าหรับเด็กปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบล 

บ้านต้อง อ าเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ 

  4. สามารถน าไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาศักยภาพครู ในการผลติและ

การใชส้ื่อการเรียนรู้ ส าหรับเด็กปฐมวัยในสถานศกึษาอื่น ๆ ในจังหวัดบึงกาฬ 
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ขอบเขตของกำรวจิัย 

 การพัฒนาศักยภาพครู ในการผลิตและการใชส้ื่อการเรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัย 

ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านต้อง อ าเภอเซกา  

จังหวัดบึงกาฬ ผู้วิจัยได้ก าหนดขอบเขตการวิจัยไว้ดังนี้  

 

  1. ผู้วิจัยและกลุ่มผู้ร่วมวิจัย จ านวน 18 คน ประกอบด้วย 
   1.1 ผูว้ิจัย คอื ผูอ้ านวยการกองการศกึษา ศาสนาและวัฒนธรรม  

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านต้อง อ าเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ จ านวน 1 คน 

   1.2 ผูร้่วมวจิัย คอื ครูผูส้อน ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหาร 

ส่วนต าบลบ้านต้อง อ าเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ จ านวน 17 คน ประกอบด้วย 

    1.2.1 ครู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดอนเสียด  จ านวน 3 คน 

    1.2.2 ครู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้อง  --  จ านวน 2 คน 

    1.2.3 ครู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดอนสวรรค์ จ านวน 2 คน 

    1.2.4 ครู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธาราม จ านวน 2 คน 

    1.2.5 ครู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทุ่งทรายจก จ านวน 2 คน 

    1.2.6 ครู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศิรพิัฒน์ -  จ านวน 2 คน 

    1.2.7 ครู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านค าชมภู จ านวน 2 คน 

    1.2.8 ครู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโนนสวนหมอ่น จ านวน 2 คน 

 

  2. กลุ่มผู้ให้ข้อมูล จ านวน 3 คน ประกอบด้วย 

   2.1  วิทยากร และผู้นิเทศภายใน  จ านวน 2 คน 

   2.2 นักวิชาการศกึษา    --  จ านวน 1 คน 

 

  3. ขอบเขตด้ำนเน้ือหำที่ศึกษำ ได้แก่ 

   3.1 การผลิตสื่อการเรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัย 

   3.2 การใชส้ื่อการเรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัย 
 

  4. แนวทำงกำรพัฒนำศักยภำพครู 

   4.1 การประชุมเชงิปฏิบัติการ 
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   4.2 การศกึษาดูงาน 

   4.3 การนเิทศภายใน 

 

  5. ขอบเขตด้ำนระเบียบวิธีวจิัย 

   การวิจัยในครั้งนี้ผูว้ิจัยใช้หลักการวิจัยเชงิปฏิบัติการ (Action Research) 

โดยน าเอาหลักการตามแนวคิดของ Kemmis & Mc Taggart  (Kemmis & Mc Taggart, 

1988, p. 11, อ้างถึงใน องอาจ นัยพัฒน์, 2554, หนา้ 301 - 303) ได้ให้หลักการ  

การวิจัยเชงิปฏิบัติการ (Action Research) ไว้ 4 ขั้นตอนหลัก คือ 

      1. ขั้นการวางแผน (Planning) 

2. ขั้นการปฏิบัติการ (Action) 

3. ขั้นการสังเกตการณ์ (Observation) 

4. ขั้นการสะท้อนกลับ (Reflection) 

    เมื่อปฏิบัติครบทั้ง 4 ขั้นตอนแลว้ น าผลของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึน้มา

สรุปและปรับปรุงการวางแผน (Re – Planning) ปรับปรงุการปฏิบัติการ (Re - Action)  

ปรับปรุงการสังเกตการณ์ (Re - Observation) และผลการสะท้อนกลับ (Re - Reflection) 

โดยมีการก าหนดปฏิบัติการเชน่นีไ้ปอีก อย่างน้อย 1 วงรอบเพื่อเกิดการพัฒนาในขั้นตอน

การปฏิบัติที่ยังไม่สมบูรณ์ 

 

  6. ขอบเขตด้ำนเวลำในกำรศึกษำค้นคว้ำ 

    ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้เวลาในการศกึษาระหว่าง เดือนตุลาคม  

พ.ศ. 2561 - เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 โดยด าเนินการเป็นวงรอบ ดังนี้ 

    6.1 วงรอบที่ 1 ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. 2561 – ธันวาคม  

พ.ศ. 2561 

    6.2 วงรอบที่ 2 ระหว่างเดือนมกราคม พ.ศ. 2562 – กุมภาพันธ์  

พ.ศ. 2562 
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กรอบแนวคดิของกำรวจิัย 

 จากการศกึษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ผูว้ิจัยได้น ามาสรุปเพื่อ

ประยุกต์ใชเ้ป็นกรอบแนวคิดของการวิจัยเชงิปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาศักยภาพครู ในการ

ผลติและการใช้สื่อการเรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัย ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การ

บริหารส่วนต าบลบ้านต้อง อ าเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ ดังภาพประกอบ 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดของการวิจัย 

 

ขั้นตอนท่ี 1 ขั้นการวางแผน (Planning) 

-ศกึษาสภาพ ปัญหาและความ   

  ตอ้งการในการผลิตและการใชส้ื่อ    

  การเรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัย  

-ศกึษาแนวทางและขั้นตอนการพัฒนา 

  ศักยภาพครูในการผลิตและการใชส้ื่อ 

  การเรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัย 

ขั้นตอนท่ี 2 ขั้นการปฏบัิตกิาร (Action) 

-การประชุมเชงิปฏบัิตกิาร 

-การศึกษาดูงาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

  ราชนิกูลสังกัดเทศบาลนครนครราชสมีา 

-การนเิทศภายใน 

ขั้นตอนท่ี 4 ขั้นการสะท้อนกลับ (Reflection) 

- ครูผลิตสื่อการเรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัย 

   ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

- ครูใชส้ื่อการเรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัย 

 

1. ได้ทราบสภาพ ปัญหาและความตอ้งการ 

ในการผลิตและการใชส้ื่อการเรียนรู้ส าหรับ 

เด็กปฐมวัย 
2. ได้แนวทางและขั้นตอนการพัฒนา

ศักยภาพครูในการผลิตและการใชส้ื่อการ

เรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัย 
 

ครูได้รับการพัฒนาศักยภาพในการผลิตและ

การใช้สื่อการเรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัย 

ได้รับทราบปัญหาในระหว่างการด าเนนิงาน 

และปัญหาที่เกิดขึ้นได้รับการปรับปรุงแก้ไข 

 

ได้รับทราบผลการพัฒนาศักยภาพครูในการ

ผลิตและการใชส้ื่อการเรียนรู้ส าหรับเด็ก

ปฐมวัย 

ขั้นตอนท่ี 3 ขั้นการสังเกตการณ์ 

(Observation) 

-ตดิตามผล 

-สังเกตการณ์ตามแนวทางที่ก าหนดไว้

และด าเนินการไปพร้อมกับขั้นตอนท่ี 2 
 

วง
รอ

บที่
 2
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นิยำมศัพท์เฉพำะ 

 

 ในการวิจัยครั้งนี้ผูว้ิจัยได้นิยามศัพท์เฉพาะ ไว้ดังนี้ 

  1. การพัฒนาศักยภาพครู หมายถึง การเปลี่ยนแปลงที่ท าให้เกิดขึ้นกับครู 

ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านต้อง ในทิศทางที่ดีขึ้นในด้าน

ความสามารถ ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ ในการผลิตและการใช้สื่อการเรียนรู้ 

ส าหรับเด็กปฐมวัย 

  2. การผลิตและการใชส้ือ่การเรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัย หมายถึง การผลติ

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการที่ใช้เป็นสื่อ ในการจัดประสบการณ์ใหก้ับเด็ก เพื่อสง่เสริม

พัฒนาการส าหรับเด็กปฐมวัย โดยสื่อที่ผลิตแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่     

   2.1 สื่อประเภทวัสดุ หมายถึง สื่อในการเสริมสร้างพัฒนาการเด็กปฐมวัย 

ด้านทักษะทางภาษา ดา้นสติปัญญา และด้านทักษะทางคณิตศาสตร์ ได้แก่ สไลด์ แผ่นใส 

เอกสาร ต ารา สารเคมี สิ่งพิมพ์ตา่ง ๆ และคู่มอืการฝึกปฏิบัติ เป็นต้น 

   2.2 สื่อประเภทเทคนิควิธีการ หมายถึง กิจกรรมต่าง ๆ ที่ครูหรือผู้เรียน

จัดขึน้ทั้งในและนอกห้องเรียน เพื่อให้ผู้เรยีนบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้ เช่น การสาธิต  

การอภิปรายกลุ่ม การฝกึปฏิบัติ การฝกึงาน การจัดนทิรรศการ และสถานการณ์จ าลอง 

  3. สภาพการผลติและการใช้สื่อการเรียนรู้ หมายถึง สภาพที่เกิดขึน้จริงใน

ปัจจุบันของการผลิตและการใช้สื่อการเรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัย เพื่อใช้ในการจัด

ประสบการณใ์ห้กับเด็กภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบล 

บ้านต้อง อ าเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ 

  4. ปัญหาการผลิตและการใช้สื่อการเรียนรู้ หมายถึง สิ่งที่เป็นอุปสรรคหรอื

ปัญหาต่อการผลติและการใช้สื่อการเรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัย ของครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านต้อง อ าเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ 

  5. ความตอ้งการพัฒนาศักยภาพครูในการผลิตและการใช้สื่อการเรียนรู้

ส าหรับเด็กปฐมวัย หมายถึง ความต้องการของครูที่ต้องการพัฒนาความรู ้และทักษะ  

ในการผลิตและการใช้สื่อการเรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัย   

   6. แนวทางการพัฒนาศักยภาพครู หมายถึง กระบวนการในการเพิ่มพูน

ความรู ้และทักษะในการผลิตและการใชส้ื่อการเรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัยของครูใน 
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ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านต้อง อ าเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ 

ซึ่งประกอบด้วยวิธีการ ดังนี้ 

   6.1 การประชุมเชิงปฏิบัติการ หมายถึง การจัดกิจกรรมเพื่อประชุมและ

ให้ความรู้ครโูดยวิทยากร ในการผลิตและการใชส้ื่อการเรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัยโดยใหม้ี

การปฏิบัติจรงิ 

   6.2 การศกึษาดูงาน หมายถึง การน าครูไปดูงานด้านการผลิตและการ 

ใช้สื่อการเรียนรูส้ าหรับเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่มกีารผลิตและการใชส้ื่อส าหรับ

เด็กปฐมวัยต้นแบบและมีการผลิตและการใช้สื่อในการจัดประสบการณใ์ห้กับเด็ก 

ปฐมวัยจรงิ 

             6.3 การนเิทศภายใน หมายถึง การติดตามช่วยเหลือ การให้ค าแนะน า 

การตรวจสอบคุณภาพของผลงาน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการผลิตและการ

ใชส้ื่อการเรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัย จากผู้เช่ียวชาญด้านการผลิตและการใช้สื่อการเรียนรู้

ส าหรับเด็กปฐมวัย  

  7. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านต้อง อ าเภอเซกา 

จังหวัดบึงกาฬ หมายถึง สถานศกึษาที่ให้การอบรมเลี้ยงดู จัดประสบการณ์ และส่งเสริม

พัฒนาการการเรียนรูใ้หเ้ด็กเล็กมีความพร้อม ดา้นรา่งกาย อารมณ์ - จิตใจ สังคมและ

สติปัญญา สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านต้อง อ าเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ 

ประกอบด้วยศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ านวน 8 ศูนย์ ได้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดอนเสียด  

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้อง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธาราม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทุ่งทรายจก 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดอนสวรรค์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโนนสวนหมอ่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

บ้านค าชมภู และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศริิพัฒน์ 

  8. เด็กปฐมวัย หมายถึง เด็กอายุระหว่าง 2 - 5 ปี ที่เข้ารับการอบรมเลีย้งดู 

และพัฒนาความพร้อมด้านร่างกาย อารมณ์ - จติใจ สังคม และสติปัญญา ในศูนย์พัฒนา 

เด็กเล็ก สังกัดองค์การสว่นต าบลบ้านต้อง อ าเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ 

  9. ครู หมายถึง บุคลากรที่มีหน้าที่หลักเกี่ยวกับการจัดประสบการณก์าร

เรียนรู้ การจัดการเรยีนการสอน การส่งเสริมการเรียนรู้ การพัฒนาผูเ้รียน ปฏิบัติงานทาง

วิชาการของสถานศกึษาหรือศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านต้อง 

อ าเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ 
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  10. การวิจัยเชิงปฏิบัติการ หมายถึง แนวทางวิธีการแก้ปัญหาหรอืปรับปรุง

และพัฒนางานที่ตนเองปฏิบัติ โดยวิเคราะห์สภาพปัญหา อันเป็นเหตุให้งานนั้นไม่ประสบ

ผลส าเร็จเท่าที่ควร จากนั้นใช้แนวคิดทางทฤษฎีและประสบการณก์ารปฏิบัติงานและ

วิธีการที่คาดว่าจะแก้ปัญหาดังกล่าวได้ แล้วน าวิธีการดังกล่าวไปทดลองเพื่อที่จะท าให้งาน

นั้น ๆ มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลมากขึ้น ซึ่งประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ได้แก่ 

   10.1 ขั้นการวางแผน (Planning) หมายถึง การก าหนดแนวทางในการ

ปฏิบัติเพื่อพัฒนาศักยภาพครูในการผลิตและการใชส้ื่อการเรียนรูส้ าหรับเด็กปฐมวัย  

ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านต้อง  

   10.2 ขั้นการปฏิบัติการ (Action) หมายถึง การลงมือปฏิบัติตามแนวทาง

ที่ได้วางแผนไว้ ประกอบด้วย การประชุมเชิงปฏิบัติการ การศกึษาดูงาน และการนิเทศ

ภายใน 

   10.3 ขั้นการสังเกตการณ์ (Observation) หมายถึง การเก็บรวบรวม

ข้อมูลโดยใช้เครื่องมือ เพื่อให้ได้ข้อมูลหลังจากการด าเนินการในการพัฒนาศักยภาพครู 

ตามแนวทางที่ได้ก าหนดไว้ ในขั้นการปฏิบัติการ 

    10.4 ขั้นการสะท้อนกลับ (Reflection) หมายถึง การตรวจสอบผลที่

เกิดขึ้นจากการใช้แนวทางในการพัฒนาศักยภาพครูในการผลิตและการใชส้ื่อการเรียนรู้

ส าหรับเด็กปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านต้อง  

และความสามารถน าไปใช้ในการจัดประสบการณใ์ห้แก่เด็กปฐมวัย  

  11.  ผลการพัฒนาศักยภาพครู หมายถึง การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึน้ของครู 

ในการผลิตและการใช้สื่อการเรียนรู้เมื่อได้รับการพัฒนาศักยภาพโดยใช้แนวทางการ

พัฒนา คือ การประชุมเชงิปฏิบัติการ การศกึษาดูงาน และการนเิทศภายใน โดยวัดจากผล

ของการสังเกตพฤติกรรมในการผลิตและการใชส้ื่อการเรียนรูส้ าหรับเด็กปฐมวัย และผล

การนเิทศภายใน   
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