
 

บทที่ 2 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้าเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็น

หลักการ แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาศักยภาพครูในการผลติและการใชส้ื่อ

การเรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วน 

ต าบลบ้านต้อง อ าเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ ตามล าดับดังนี้ 

 

  1. การพัฒนาบุคลากร 

   1.1 ความหมายของการพัฒนาบุคลากร 

   1.2 ความมุ่งหมายของการพัฒนาบุคลากร 

   1.3 กระบวนการพัฒนาบุคลากร 

   1.4 วิธีการพัฒนาบุคลากร 

    1.4.1 การประชุมเชิงปฏิบัติการ 

    1.4.2 การศึกษาดูงาน 

    1.4.3 การนิเทศภายใน 

 

  2. การผลิตและการใชส้ื่อการเรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัย 

   2.1 ความหมายของสื่อการเรียนรู้ 

   2.2 ประเภทของสื่อการเรียนรูส้ าหรับเด็กปฐมวัย 

   2.3 คุณค่าของสื่อการเรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัย 

   2.4 ลักษณะของสื่อการเรียนรูส้ าหรับเด็กปฐมวัยที่ดี 

   2.5 แนวคิดของนักการศกึษาเกี่ยวกับสื่อการเรียนรูส้ าหรับเด็กปฐมวัย 

   2.6 หลักการผลิตสื่อการเรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัย 

   2.7 หลักการใชส้ื่อการเรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัย 
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  3. การวิจัยเชิงปฏิบัติการ 

   3.1 ความหมายของการวิจัยเชิงปฏิบัติการ 

   3.2 เป้าหมายของการวิจัยเชิงปฏิบัติการ 

   3.3 ลักษณะส าคัญของการวิจัยเชงิปฏิบัติการ 

   3.4 ขั้นตอนการวิจัยเชงิปฏิบัติการ 

 

  4. บริบทของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบล 

บ้านต้อง อ าเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ 

 

  5. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

   5.1 งานวิจัยในประเทศ 

   5.2 งานวิจัยต่างประเทศ 

 

การพัฒนาบุคลากร 

 พระราชบัญญัติการศกึษาแหง่ชาติ พุทธศักราช 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม  

(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 ก าหนดความมุ่งหมายว่า การจัดการศกึษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคน

ไทยใหเ้ป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งรา่งกาย จิตใจ สตปิัญญา ความรู ้คุณธรรม มีจรยิธรรมและ

วัฒนธรรมในการด าเนินชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผูอ้ื่นได้อย่างมคีวามสุขและมาตรา 52  

ให้กระทรวงศกึษาธิการส่งเสริมใหม้ีระบบ กระบวนการผลติ การพัฒนาครู คณาจารย์และ

บุคลากรทางการศกึษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับวิชาชีพช้ันสูงในการ

พัฒนาบุคลากรครูและบุคลากรทางการศกึษา มีแนวทางดังนี้ 

 

  1. ความหมายของการพัฒนาบุคลากร  

   การพัฒนาบุคลากรเป็นการแก้ปัญหาเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล 

เนื่องจากความเจรญิของวิทยาการต่าง ๆ ตลอดจนเทคนิคในการท างานที่เปลี่ยนแปลง 

อยู่เสมอ คนที่มคีวามรูค้วามสามารถเหมาะสมกับต าแหนง่หน้าที่ในสมัยหนึ่ง ก็อาจ

กลายเป็นคนที่หย่อนความสามารถไปในอีกสมัยหนึ่งก็ได้ เพื่อให้ผู้ที่ปฏิบัติงานเป็นผู้ที่มี

ความรูค้วามเหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่อยู่เสมอ ไม่ว่าด้วยวิทยาการและหน้าที่ 
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ที่รับผดิชอบจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรก็ตาม ซึ่งมีนักการศกึษาให้ความหมายของค าว่าการ 

พัฒนาบุคลากรไว้ดังนี้ 

    พิภพ ธรรมประชา (2550, หนา้ 12) ให้ความหมายของการพัฒนาครู  

วา่หมายถึง กระบวนการหรือกรรมวิธีต่าง ๆ ที่จะส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินการต่าง ๆ 

เพื่อพัฒนาบุคลากรในองค์กรใหม้ีความรูค้วามสามารถ ทักษะ ความช านาญ และ

ประสบการณใ์นการปฏิบัติงานในหน้าที่ที่รับผดิชอบให้เกิดประสทิธิภาพและประสิทธิผล

สูงสุด ตลอดจนการพัฒนาทัศนคตทิี่ดตี่อองค์กร ส่งผลใหอ้งค์กรประสบความส าเร็จ 

บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ 

    นรศิรา ชมจูมจัง (2550, หน้า 11) การพัฒนาบุคลากร หมายถึง 

กระบวนการหรอืวิธีการต่าง ๆ ที่จะส่งเสริมและสนับสนุนในการด าเนินการ เพื่อพัฒนา

บุคคลที่ปฏิบัติหนา้ที่ในองค์กรใหม้ีความรูค้วามสามารถในงานนั้น ๆ หรอืงานที่องค์กร

มอบหมาย ตลอดจนการพัฒนาทัศนคตทิี่ดีต่อองค์กร ส่งผลใหป้ระสบความส าเร็จ 

ทั้งองค์กรและตัวบุคคลที่รับการพัฒนา 

    ชนิดา จินดาศรี (2551, หน้า 9) ให้ความหมายของการพัฒนา

บุคลากรไว้ว่า กระบวนการและรูปแบบต่าง ๆ ที่จัดท าขึ้นเพื่อให้บุคคลในหนว่ยงานได้

เพิ่มพูนความรูค้วามสามารถของบุคคลใหเ้หมาะสมกับหนา้ที่การงานที่ปฏิบัติอันจะน าไปสู่

ประสิทธิภาพในการท างานหรอืขั้นตอนในการท างาน 

   จรรยา ชินสี (2552, หนา้ 32) กล่าวว่า รูปแบบในการพัฒนา

บุคลากรนั้นมีหลากหลายรูปแบบ การเลือกใช้รูปแบบหรอืกิจกรรมในการพัฒนาบุคลากร

ต้องค านึงถึงความเหมาะสม สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการพัฒนา

บุคลากรเป็นส าคัญ ตลอดจนความต้องการของบุคลากรเองดว้ย เพื่อใหก้ารพัฒนา

บุคลากรบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการพัฒนาบุคลากรอย่างมปีระสิทธิภาพ 

   สุนันทา เลาหะนันทน์ (2556, หนา้ 224) ได้ให้ค าจ ากัดความของการ

พัฒนาบุคลากรว่าเป็นกระบวนการที่ได้ออกแบบไว้อย่างเป็นระบบและมีเป้าหมายเพื่อให้

ผูป้ฏิบัติงานได้มีโอกาสเรียนรู ้โดยการฝึกอบรม การศึกษาและการพัฒนาเป็นการเพิ่มพูน

ความรูแ้ละศักยภาพในการท างาน รวมทั้งการปรับพฤติกรรมของผูป้ฏิบัติงานให้พร้อมที่จะ

ปฏิบัติหน้าที่ที่รับผดิชอบให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์การและมีโอกาสก้าวหนา้ในต าแหน่ง

ที่สูงขึน้ 
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    ทิพวรรณ สุวรรณไตรย์ (2558, หนา้ 66) ให้ความหมายของการ 

พัฒนาบุคลากรว่า หมายถึง กระบวนการหรอืวิธีการต่าง ๆ ที่หน่วยงานเสริมสร้างความรู้  

ความสามารถทักษะ ทัศนคติที่เหมาะสมกับการปฏิบัติงานให้กับบุคลากรด้วยวิธีการที่

หลากหลายตลอดจนมคีวามงอกงามทางด้านจิตใจและมีความสามารถในการเข้าสังคม

ทั้งนีเ้พื่อให้บุคลากรได้พัฒนาศักยภาพของตนเองในการปฏิบัติงานให้ประสบผลส าเร็จ 

เกิดสัมฤทธิผลบรรลุเป้าหมายขององค์การได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

   เกตุสุดา อุณาพรหม (2558, หนา้ 15) ให้ความหมายของการพัฒนา 

บุคลากรไว้ว่า หมายถึง กระบวนการในการเสริมสร้าง เพิ่มพูนความรู้ ความช านาญ ทักษะ 

กระบวนการในการท างาน เพื่อให้บุคลากรสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้บรรลุตามเป้าหมาย 

ที่วางไว้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

   โชติชวัล ฟูกิจกาญจน์ (2559, หนา้ 14) ให้ความหมายของการพัฒนา 

บุคลากรไว้ว่า คอื การกระท าเพื่อปรับปรุง และเปลี่ยนแปลงมนุษย์ให้มีศักยภาพ 

(Potentials) ในการปฏิบัติงานที่สูงขึน้ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว 

   สุภาวดี ขุนทองจันทร์ (2559, หนา้ 107) ได้กล่าวไว้ว่า การพัฒนา

บุคลากร หมายถึง การพัฒนาทรัพยากรบุคคล เป็นกระบวนการเรียนรู้ที่ตอ่เนื่อง  

เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ สมรรถนะ และทัศนคตขิองบุคคลใหม้ีพฤติกรรมการท างานที่

ก่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์การ อาจกระท าได้หลายวิธี เชน่ การศกึษาต่อ การฝึก 

อบรม การสัมมนาทางวิชาการ การศกึษาดูงาน และการศกึษาค้นคว้าด้วยตนเองหรอืการ

พัฒนาตนเอง  

 จากความหมายดังกล่าวข้างตน้ สรุปได้ว่า การพัฒนาบุคลากร หมายถึง 

การด าเนินการที่จะเพิ่มพูนความรูท้ักษะ ประสบการณ์ ความช านาญและความสามารถ

ของบุคคลที่ได้ปฏิบัติหนา้ที่ อยู่ภายในองค์กรให้ดีขึน้เพื่อสร้างแนวคิด อุปนิสัยโดยมีการ

พัฒนาบุคลากรหลายรูปแบบทั้งการพัฒนาตนเองและพัฒนาโดยองค์กร การเลือกวิธีการ

ใดเป็นแนวทางในการพัฒนานั้นก็ขึน้อยู่กับความเหมาะสมของแต่ละองค์กรและกลุ่มบุคคล 

ซึ่งเป็นกระบวนการที่จะยกระดับ ความรู ้ทักษะ ความสามารถของคนในองค์กรนั้น ๆ 

เพื่อให้ปฏิบัติงานอย่างมปีระสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึน้ 
 

  2. ความมุ่งหมายของการพัฒนาบุคลากร 

   การพัฒนาบุคลากรของแต่ละหน่วยงานนั้นมีความส าคัญเป็นอย่างยิ่ง  

ไม่ว่าจะเป็นหนว่ยงานของภาครัฐหรอืเอกชน ก็มีความต้องการที่จะให้องคก์รมีการพัฒนา 
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ไปในทางที่ดี ดังนัน้ ถ้าต้องการให้องค์กรเดินหนา้ไปข้างหนา้และประสบความส าเร็จ 

จะต้องเริ่มจากบุคลากรในหน่วยงานหรอืองค์กรเป็นส าคัญ ความมุ่งหมายในการพัฒนา

บุคลากรก็เพื่อตอบสนองความตอ้งการให้องค์กรประสบความส าเร็จและเพื่อต้องการให้

บุคลากรในหนว่ยงานมคีวามรู ้ความสามารถ ทักษะ เจตคติที่ดีตอ่องค์กร ซึ่งมีนักวิชาการ

หลายท่านได้กล่าวถึงความมุ่งหมายของการพัฒนาบุคลากรไว้ดังนี้ 

    จรรยา ชินสี (2552, หนา้ 34) กล่าวไว้ว่า การพัฒนาบุคลากรเป็น

การน าเอาศักยภาพของมนุษย์มาใช้ในการปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร 

และเกิดทัศนคติที่ดีตอ่องค์กร ตระหนักในคุณค่าของตนเอง เพื่อนร่วมงานและองค์กร  

โดยใช้กระบวนการในการพัฒนาบุคลากรมาใช้ในการพัฒนาทรัพยากรณ์มนุษย์ 

    จอมพงศ์ มงคลวนิช (2554, หนา้ 121) กล่าวถึง ความมุ่งหมายของ

การพัฒนาบุคลากรโดยสรุปได้ดังนี้ 

     1. เพื่อเพิ่มพูนศักยภาพของบุคลากรใหส้ามารถน าความรู้

ความสามารถมาใช้ใหเ้กิดประโยชน์กับองค์การมากที่สุด 

     2. ช่วยใหบุ้คคลท างานได้อย่างมปีระสิทธิภาพลดความผดิพลาด

ในการปฏิบัติงาน มีความคุ้มค่าและประหยัดในการใช้ทรัพยากรในการผลิต 

     3. เกิดประโยชน์ต่อตัวบุคลากรได้รับการพัฒนาความรู้

ความสามารถและทัศนคติมีความพร้อมในการท างานเพื่อให้เกิดความเจรญิก้าวหน้า 

ในการปฏิบัติงาน 

    เกตุสุดา อุณาพรหม (2558, หนา้ 16) กล่าวถึง ความมุ่งหมายของ

การพัฒนาบุคลากรไว้ว่า เป็นการมุง่ส่งเสริม พัฒนาบุคลากรใหม้ีความสามารถในการ

ปฏิบัติงานที่ตนเองได้รับมอบหมายหรือรับผิดชอบให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ตามที่องค์กร

วางไว้ 

    สุภาวดี ขุนทองจันทร์ (2559, หนา้ 108) กล่าวถึง ความมุง่หมายของ

การพัฒนาบุคลากร โดยมีวัตถุประสงค์ที่ส าคัญดังตอ่ไปนี้ 

     1. การพัฒนาบุคลากรให้มีความรูค้วามสามารถที่เหมาะสมกับ

งานปัจจุบัน  

     2. การพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในอนาคต 

     3. การพัฒนาบุคลากรใหเ้กิดการเรยีนรู้ตลอดชีวติ 
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     4. การพัฒนาบุคลากรใหม้ีทัศนคตแิละจติส านึกรับผิดชอบต่อ

สังคม 

    ประภัสสร คะสา (2559, หนา้ 47) กล่าวถึง ความมุ่งหมายของการ

พัฒนาบุคลากรว่าการพัฒนาบุคลากรเป็นหน้าที่ที่จ าเป็นอย่างยิ่งที่หน่วยงานต้อง

ด าเนนิการ เพือ่ให้บุคลากรของหน่วยงานมคีวามรูค้วามสามารถในการปฏิบัติงานให้กับ

หนว่ยงาน เพื่อให้หน่วยงานบรรเป้าหมายที่วางไว้ตลอดจนวัตถุประสงค์ของหน่วยงานซึ่ง

หนว่ยงานจะประสบความส าเร็จในการด าเนินงานได้บุคลากรตอ้งมีความรู้ความสามารถ

และทักษะรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของหน่วยงาน 

   จากความหมายดังกล่าวสรุปได้วา่ ความมุ่งหมายของการพัฒนา

บุคลากรนั้นเป็นการน าเอาศักยภาพของมนุษย์ออกมาในการปฏิบัติงานให้กับองค์กร  

ให้การปฏิบัติงานที่ตนเองรับผดิชอบมีประสิทธิภาพบรรลุตามวัตถุประสงค์ตามที่องค์กร

วางไว้ ซึ่งส่งผลใหอ้งค์กรมีการพัฒนาไปในทางที่ดีขึน้ 

 

  3. กระบวนการพัฒนาบุคลากร 

   จอมพงศ์ มงคลวนิช (2555, หนา้ 117 - 118) กล่าวว่า การพัฒนา

บุคลากรเป็นสิ่งจ าเป็นที่องค์กรต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง กระบวนการในการพัฒนา 

บุคลากรมี 4 ขั้นตอน คอื การหาความจ าเป็นในการพัฒนาบุคลากร การวางแผน 

การด าเนินการ และการประเมินผล 

    1. การหาความจ าเป็นในการพัฒนาบุคลากรหรอืการส ารวจ 

ความตอ้งการในการพัฒนาบุคลากร เป็นการหาปัญหาขององค์การที่ต้องการแก้ไขโดย

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ซึ่งท าได้โดยการวิเคราะหข์องการวเิคราะหง์านและวิเคราะห์

บุคลากร 

     1.1 การวิเคราะหอ์งค์การ (Organization Analysis) เป็นการ

พิจารณาองค์ประกอบและสภาพแวดล้อมขององค์การ เป็นการพิจารณาองค์ประกอบและ

สภาพแวดล้อมของโครงการประกอบทั้งภายในและปัจจัยภายนอกหาปัญหาซึ่งเป็นความ

แตกต่างของสภาพที่พึงประสงค์กับสภาพที่เป็นอยู่ก าหนดล าดับความส าคัญหรอืความ

จ าเป็นเร่งด่วนของปัญหาวิเคราะห์สาเหตุของแตล่ะปัญหาว่ามีสาเหตุจากคนหรอืจากวัสดุ

อุปกรณ์หรอืจากการจัดการปัญหาอะไรบ้างที่เกิดจากคนขององคก์ารส าหรับองค์การที่

เป็นสถานศกึษาซึ่งมีการก าหนดมาตรฐานสถานศกึษาอยู่แล้วการวิเคราะห์องค์การเป็น 
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การเปรียบเทียบสภาพที่เป็นอยู่กับมาตรฐานสถานศกึษาผลการประเมินสถานศกึษา 

ในด้านใดที่ต่ ากว่ามาตรฐานก็เป็นความจ าเป็นที่ต้องมกีารพัฒนา 

      1.2 การวิเคราะห์งาน (Task Analysis) เป็นการพิจารณา 

องค์ประกอบและเป็นการพิจารณาต าแหน่งงานต่าง ๆ ภายในองค์การว่าแต่ละงาน

ประกอบด้วย ภาระงานอะไรบ้างใช้เวลาในแต่ละงานในเวลาเท่าใดหรอืมีงานหลักและงาน

ย่อยอะไรบ้าง มีล าดับขั้นตอนในการปฏิบัติงานของแต่ละต าแหน่งอย่างไร 

      1.3 การวิเคราะหบ์ุคลากร (Person Analysis) เป็นการพิจารณา

พนักงานแต่ละคนว่ามีความรู้ความสามารถ มีความช านาญมีประสบการณ์อย่างไร

เหมาะสมกับต าแหน่งงานที่ด ารงอยู่หรอืไม่มีทัศนคติมีมนุษยสัมพันธ์เป็นอย่างไรมีความ

ต้องการและมีสายงานอาชีพที่จะก้าวหน้าไปสู่ต าแหน่งใดมีจุดแข็งจุดอ่อนอย่างไร Mask  

มีความจ าเป็นที่ต้องได้รับการพัฒนา 

     เมื่อท าการวิเคราะหอ์งค์การ วเิคราะหง์าน และวิเคราะหบ์ุคลากร

แล้วน าผลการวิเคราะหม์าประมวลก็จะได้ปัญหาที่ตอ้งแก้โดยการพัฒนาบุคลากร 

    2. การวางแผนพัฒนาบุคลากร เป็นการน าผลที่ได้จากการส ารวจ

ความจ าเป็นและความต้องการพัฒนาบุคลากรตามข้อ 1 มาวางแผนด าเนินการ โดยการ

ก าหนดวัตถุประสงค์ในการพัฒนาบุคลากร มาวางแผนด าเนนิการโดยการก าหนด

วัตถุประสงค์ในการพัฒนาบุคลากรทั้งระดับองค์การ ระดับหนว่ยงานของแต่ละหน่วยงาน

และระดับบุคคลก าหนดก าหนดเรื่องที่ต้องท าในระยะยาวและเรื่องที่ต้องท าอย่างเร่งดว่น

ก าหนดแผนการพัฒนาบุคคลที่จะเข้าสู่ต าแหนง่ต่าง ๆ ก าหนดวิธีการพัฒนา โดยการ

ฝกึอบรม การศกึษาดูงาน การประชุมสัมมนา ฯลฯ ก าหนดโครงการ ก าหนดงบประมาณ 

ปฏิทินการปฏิบัติงานและผู้รับผิดชอบ 

    3. การด าเนินการพัฒนาบุคลากร เป็นการด าเนินการพัฒนาบุคลากร

ตามแผนที่ได้ก าหนดไว้ 

     4. การตดิตามประเมินผลการพัฒนาบุคลากรเป็นการติดตาม

ประเมินผลการปฏิบัติงานว่าเป็นไปตามแผนการพัฒนาบุคลากรที่ก าหนดไว้หรอืไม่อย่างไร 

บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนดไว้เพียงใด ซึ่งอาจด าเนินการเป็น 3 ระยะ คอื 

ระยะหว่างการด าเนินการแต่ละโครงการ ภายหลังการด าเนนิโครงการเสร็จสิน้ลงและ

ภายหลังจากบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาตามโครงการกลับไปปฏิบัติงานได้ระยะหนึ่งเพื่อดู 

ว่าการพัฒนาก่อใหเ้กิดประโยชน์แก่องค์การและบุคคลนั้นหรอืไม่ มีการเปลี่ยนแปลง 

อย่างไร การปฏิบัติงานมปีระสิทธิภาพและประสิทธิผลหรอืไม่ 
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   ทิพวรรณ สุวรรณไตรย์ (2558, หนา้ 7 - 11) กล่าวว่า กระบวนการใน

การพัฒนาบุคลากรเป็นกระบวนการที่มีวัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความสามารถ 

และการพัฒนาทักษะในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากรให้สามารถด าเนินการด้วยวิธีการ 

ที่หลากหลาย โดยในแต่ละรูปแบบมีหลักการและจุดเน้นที่แตกต่างกัน ซึ่งประกอบด้วย

ขั้นตอน 4 ขั้นตอน ประกอบด้วย การหาความจ าเป็นในการพัฒนาบุคลากร การวางแผน

เพื่อพัฒนาบุคลากร การด าเนินการหรอืการด าเนินงานในการพัฒนาบุคลากร และการ

ติดตามประเมินผลของการพัฒนาบุคลากร 

   เกตุสุดา อุณาพรหม (2558, หนา้ 19) ได้สรุปกระบวนการในการพัฒนา

บุคลากรไว้ว่ามีหลากหลายวิธีการ แต่ละวิธีการก็เพื่อมุ่งเน้นให้บุคลากรเกิดการ

เปลี่ยนแปลงทางดา้นทักษะ ความรู้ และเจตคติที่ดี และน าความรูค้วามสามารถไป

ประยุกต์ใชใ้นการปฏิบัติงาน เพื่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรและตนเอง 

    โชติชวัล ฟูกิจกาญจน์ (2559, หนา้ 61 - 69) ให้ความหมายของ

กระบวนการพัฒนาบุคลากรว่า หมายถึง การกระท าที่เป็นล าดับ และมีความตอ่เนื่อง

สัมพันธ์กันเกี่ยวกับการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงบุคลากร ใหส้ามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลยิ่งขึ้น โดยกระบวนการพัฒนาบุคลากร จะประกอบด้วย 

ดังนี้ 

    1. การประเมินความส าคัญ (Significance Assessment) 

    2. การวิเคราะห์งาน (Job Analysis) 

    3. การวางแผนการพัฒนา (Development Planning) 

    4. การเขียนโครงการพัฒนา  

    5. การเตรียมการ การสร้างแรงจูงใจ และการด าเนินการ 

    6. การประเมินผล 

   จากความหมายดังกล่าว สรุปได้วา่กระบวนการในการพัฒนาบุคลากร

เป็นกระบวนการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรูค้วามสามารถ และการพัฒนาทักษะใน

การปฏิบัติงานใหก้ับบุคลากรใหส้ามารถด าเนินการดว้ยวิธีการที่หลากหลาย โดยในแตล่ะ

รูปแบบมีหลักการและจุดเน้นที่แตกต่างกัน  

 

  4. วิธีการพัฒนาบุคลากร 

    โชติชวัล ฟูกิจกาญจน์ (2559, หนา้ 26 - 32) ได้กล่าวว่า การพัฒนา

บุคลากรสามารถแบ่งได้เป็น 3 รูปแบบ คือ 
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    1. การศกึษา คอื การมุง่พัฒนาบุคลากรเพื่อการด าเนินชีวติ และ

เตรียมพร้อมส าหรับการท างาน ซึ่งสามารถแบ่งได้เป็น 5 วิธี ดังนี้ 

     1.1 การศกึษาในระบบ (Formal Education) 

     1.2 การศกึษานอกระบบ (Non-formal Education) 

     1.3 การศกึษาระยะสั้น (Shot-term Education) 

     1.4 การศกึษาตามอัธยาศัย (Informal Education) 

     1.5 การศกึษาตลอดชีวติ (Lifelong Education) 

    2. การฝึกอบรม คอื การพัฒนาบุคลากรเพื่อการท างาน  

โดยมีวิธีดังนี้ 

     2.1 การบรรยาย (Lecture) 

     2.2 การปฐมนเิทศ (Orientation) 

     2.3 การสาธิต (Demonstration) 

     2.4 การฝึกอบรมเชงิปฏิบัติการ (Workshop Training) 

     2.5 การระดมสมอง (Brainstorming) 

     2.6 การอภิปราย (Discussion) 

     2.7 การใชก้รณีศกึษา (Case Study) 

     2.8 การฝึกอบรมขณะปฏิบัติงาน (On the Job Training; OJT) 

     2.9 การศกึษาดูงาน (Observation) 

     2.10 การฝึกอบรมเพื่อสุขภาพ (Health Training) 

    3. การสนับสนุน แยกออกเป็น 4 วิธี ได้แก่ 

     3.1 การฝึกสอน (Coaching) คือ การที่ผูบ้ังคับบัญชาจัด

สถานการณ์และภาพแวดล้อมให้เสมอืนจริง และสอนวิธีการปฏิบัติงานให้กับผูใ้ต้บังคับ 

บัญชาในหน่วยงานเดียวกัน โดยมีการก าหนดระยะเวลา การฝกึสอนมีจุดเน้นเพื่อฝกึทักษะ 

รวมถึงช่วยเหลือ ปรับปรุงแก้ไข และขัดเกลาในภาระงานที่เฉพาะเจาะจง จนบุคลากร

สามารถปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานที่ก าหนด หรอืเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น การ

ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผูบ้ังคับบัญชา กับผูใ้ต้บังคับบัญชาจะมีมากส าหรับการพัฒนาบุคลากร

วิธีนี ้การฝกึสอนควรใช้ผูบ้ังคับบัญชา 1 คน ตอ่ผูใ้ต้บังคับบัญชา 1 คน หรอือย่างมากที่สุด 

ไม่เกิน 3 คน 
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     3.2 ระบบพี่เลี้ยง (Mentoring System) คือ การที่ผูบ้ังคับบัญชา 

หรอืผูท้ี่มปีระสบการณใ์นการท างานมากกว่าคอยให้ค าแนะน า สนับสนุนช่วยเหลือ และให้

ก าลังใจอย่างตอ่เนื่องกับผูท้ี่มปีระสบการณ์น้อยกว่า ซึ่งไม่จ าเป็นจะต้องอยู่ในแผนกหรอื

ฝา่ยเดียวกัน โดยจัดให้มีพี่เลี้ยง 1 คน ตอ่พนักงาน 1 คน หรืออย่างมากที่สุดไม่ควรเกิน  

3 คน เพราะเป็นการเพิ่มภาระงานให้กับพี่เลี้ยงมากจนเกินไป ระบบพี่เลี้ยงมีวัตถุประสงค์

เพื่อเพิ่มพูนความรู้และพัฒนาทัศนคติ ซึ่งจะส่งผลใหบุ้คลากรสามารถปรับตัวเข้ากับ

องค์กรได้มากขึ้น 

     3.3 การให้ค าปรึกษา (Counseling) คือ การที่ผูบ้ังคับบัญชา หรอื 

ผูม้ีประสบการณ์ใหค้ าแนะน าที่เป็นประโยชน์ตอ่ผูข้อค าแนะน าอย่างต่อเนื่อง การให้

ค าปรึกษามีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุง พัฒนา และแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงานในปัจจุบัน 

ให้ดีขึ้น ตลอดจนเพื่อความเจรญิก้าวหน้าขององค์กรในอนาคต โดยอาจเป็นที่ปรึกษา

ภายในองค์กร หรอืที่ปรึกษานอกองค์กรได้ตามความเหมาะสม ซึ่งควรพิจารณาจากความ

เชี่ยวชาญและประสบการณ์เป็นหลัก  

     3.4 การหมุนเวียนงาน (Job Rotation) คือ การสลับสับเปลี่ยน

หนา้ที่ความรับผดิชอบของแต่ละต าแหน่งงาน ซึ่งจะส่งผลใหพ้นักงานมีความสัมพันธ์ในการ

ประสานงานที่ดีขึ้น เนื่องจากมีความรูค้วามเข้าใจในต าแหน่งหนา้ที่รับผดิชอบอื่น   

    อาภรณ์ ภู่วทิยาพันธ์ (2552, หน้า 136 – 156) กล่าวถึง วิธีการพัฒนา

บุคลากรซึ่งเป็นการพัฒนารายบุคคลขององค์กรรวม 4 วิธีดังนี้ 

     1. การสอนงาน (Coaching) เป็นวิธีการพัฒนาบุคลากรที่น ามาใช้ใน

การพัฒนาบุคลากรใหม้ีความรู ้(Knowledge) ทักษะ (Skill) และทัศนคต ิ(Attitude)  

ที่จะช่วยใหก้ารปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพสูงขึน้โดยผา่นกระบวนการปฏิสัมพันธ์ระหว่าง

ผูส้อนงานและบุคลากรผูถู้กสอนงาน การสอนงานมักจะเป็นกลุ่มเล็กหรอืรายบุคคลซึ่ง

ต้องอาศัยเวลาในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ดังนัน้การสอนงานจงึเป็นเทคนิคหนึ่งในการ

พัฒนาลูกน้องของตนเอง  

     2. การฝึกอบรมในขณะปฏิบัติงาน (On the Job Training : OJT) 

สถานที่จรงิเป็นการให้ค าแนะน าเชิงปฏิบัติในลักษณะตัวต่อตัวหรอืกลุ่มเล็ก ๆ ในสถานที่

ท างานและในช่วงการท างานปกติ ซึ่งวิธีการนี้จะเน้นประสิทธิภาพการท างานในลักษณะ 

การพัฒนาทักษะเป็นพืน้ฐานให้แก่บุคลากรเข้าใจและสามารถปฏิบัติงานได้ด้วยตนเองการ 

ฝกึอบรมในขณะปฏิบัติงาน สามารถด าเนินการโดยผูบ้ังคับบัญชาหรอืบุคลากรคนอื่น ๆ  

มห
าว
ิทย

าล
ัยร
าช
ภัฏ

สก
ลน

คร



25 

ที่มคีวามเช่ียวชาญในเรื่องนั้น ๆ วิธีการนี้มักน ามาใช้ส าหรับบุคลากรใหมท่ี่เพิ่งเขา้มา 

ท างาน สับเปลี่ยน โอน ย้าย เลื่อนต าแหน่ง มีการปรับปรุงงานหรอืต้องอธิบายงานใหม่ ๆ 

ผูบ้ังคับบัญชาจะมีหน้าที่ท าการฝึกอบรมในขณะปฏิบัติงานให้กับบุคลากรตามลักษณะงาน

ที่รับผดิชอบเพื่อสอนใหบุ้คลากรทราบและเรียนรู้เกี่ยวกับคู่มอืขั้นตอนการปฏิบัติงาน

วิธีการปฏิบัติงานคู่มอืการท างานระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการท างาน หรอืเทคโนโลยี

ใหม่ ๆ ทั้งนีเ้พื่อให้เกิดการรักษาองค์ความรู้และคงไว้ซึ่งมาตรฐานการท างานแมว้่าจะ

เปลี่ยนบุคลากรที่รับผดิชอบก็ยังคงรักษาความมีประสิทธิภาพในการท างานต่อไปได้ 

     3. การเป็นพี่เลีย้ง (Mentoring) การเป็นพี่เลีย้งเป็นอีกเทคนิคหนึ่งของ

การพัฒนาบุคลากรในองค์การให้ได้รับความสนใจจากผูบ้ริหารและมีการน ามาใช้ปฏิบัติ

แล้วหลาย ๆ องค์การ ซึ่งวธิีการนี้เน้นการพัฒนาแบบมีส่วนรว่มจากบุคลากรที่ตอ้งท า

หนา้ที่และเปลี่ยนความรู้ประสบการณข์้อมูลต่าง ๆ และมุมมองสว่นบุคคลเพื่อสง่เสริม

สนับสนุนและผลักดันให้อีกฝา่ยมีความพร้อมในการท างานพร้อมที่จะเจรญิเติบโตและมี

ความก้าวหน้าในสายอาชีพวิธีการนี้จึงเป็นรูปแบบของการมองจากคนภายนอกต่อการ

ด าเนนิชีวิตปกติและประสบการณใ์นการท างานของอีกฝา่ยวิธีการนี้ต้องใช้ความคิดในการ

วิเคราะห์รับฟังและการน าเสนอทิศทางที่ถูกต้องให้กับอีกฝา่ยโดยรูปแบบของการ

ด าเนนิการจะเป็นการพัฒนาที่เน้นให้เกิดการสร้างโอกาสในการมสี่วนรว่มการแก้ไขปัญหา

และการก าหนดเป้าหมายเพื่อให้งานบรรลุผลส าเร็จ ดังนัน้รูปแบบของการเป็นพี่เลีย้ง 

จงึเป็นกระบวนการของการแลกเปลี่ยนประสบการณร์ะหว่างพี่เลีย้ง Mentor ซึ่งเป็นผู้มี

ความรูแ้ละความช านาญให้กับผูไ้ม่มปีระสบการณ์หรอืประสบการณไ์ม่มากนักหรือที่

เรียกว่าผูร้ับค าปรึกษา/แนะน า Mentee สรุปลักษณะส าคัญของการเป็นพี่เลีย้ง Mentoring  

ไม่จ าเป็นต้องเป็นผูบ้ังคับบัญชาหรอืหัวหน้าโดยตรงซึ่งเป็นการสนับสนุนทั้งเป็นผู้สอนงาน

และการใหค้ าแนะน าในเรื่องตา่ง ๆ รวมทั้งเรื่องสว่นตัวด้วย 

     4. การเพิ่มคุณค่าในงาน Job Enrichment การเพิ่มคุณค่าในงาน  

เป็นวิธีการพัฒนาบุคลากรที่ใชก้ารออกแบบลักษณะงาน โดยเป็นงานที่แตกต่างจากเดิมที่

เคยปฏิบัติเนน้ให้บุคลากรเกิดความช านาญในงานที่หลากหลายขึน้ ความรับผดิชอบในงาน

ของตนเป็นลักษณะงานที่มีความส าคัญมีอสิระสามารถบริหารจัดการงานนั้นด้วยตัวเอง 

และการได้รับข้อมูลป้อนกลับจากผู้บังคับบัญชาเป็นระยะอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดความ 

ช านาญในงาน 
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   พศิน แตจวง (2554, หนา้ 41 – 50) กล่าวถึง รูปแบบการพัฒนาครูว่า 

มีหลายรูปแบบ เช่น การฝึกอบรม การศกึษาดูงาน การสร้างผลงานทางวิชาการ การนเิทศ

ติดตามและการศกึษาต่อ สามารถสรุปได้ดังนี้ 

     1. การฝกึอบรม เป็นการพัฒนาบุคลากรแตล่ะบุคคลและการช่วยให้

บุคลากรมีความรู้ความสามารถและความมั่นใจในการด าเนินชีวิต และการท างานการ

ด าเนนิการฝกึอบรมจะประกอบด้วย หลักสูตรวิทยากร สื่อ เชิญวิทยากรจะมีการ

กระบวนการในการฝึกอบรม เช่น การสาธิตหรอืน ากรณีศึกษามาเสนอหรอืให้ผูเ้ข้ารับการ

ฝกึอบรมลองท าดูเพื่อใหไ้ด้ผลิตผล คือ ความรูค้วามเข้าใจทักษะเบือ้งตน้ที่ผูเ้ข้ารับการ

ฝกึอบรมสามารถน าไปใช้ได้ 

     2. การศกึษาดูงาน เป็นรูปแบบการพัฒนาบุคลากรที่ใชเ้พื่อให้ผู้

ปฏิบัติหน้าที่ได้แนวทางประสบการณต์รง จากการสังเกตพูดคุยกับผูป้ฏิบัติงานของสถานที่

ที่ประสบความส าเร็จสูงกว่าที่องค์กร ใชเ้ป็นเกณฑ์มาตรฐานการเข้าไปศกึษาดูงานจงึ

เสมือนได้สัมผัสจรงิตามที่ปัจเจกปรัชญาจนีกล่าวว่า “ถา้ฉันเพียงได้ยินฉันอาจลมืได้ ถ้าฉัน

เห็นฉันจะจ าได้ และถ้าฉันลงมอืปฏิบัติจริงฉันจะเข้าใจ” 

     3. การสรา้งผลงานวิชาการ มแีนวคิดเพื่อส่งเสริมให้ครูผูส้อนคิดค้น

นวัตกรรมท าการวิจัยเพื่อพัฒนา หรอืแก้ปัญหากระบวนการเรียนการสอนเพื่อให้มี

ประสิทธิภาพสูงขึน้ภายใต้บริบทของตนเอง ซึ่งนับว่าเป็นกระบวนการพัฒนาบุคลากรที่ดี

เป็นการสรา้งความเป็นมืออาชีพซึ่งจะเป็นประโยชน์โดยตรงต่อการพัฒนาคุณภาพการ

เรียนการสอน 

    4. การนเิทศตดิตามผล มแีนวคิดส าคัญคือเพื่อช่วยปรับปรุงแก้ไข

พัฒนาคุณภาพการจัดกระบวนการเรียนรู้ โดยบุคคลที่มคีวามช านาญเฉพาะเข้าไป

ช่วยเหลือครูเพื่อให้คุณภาพการเรียนการสอนได้รับการพัฒนาใหด้ีขึ้น 

     5. การศกึษาต่อ มีแนวคิดหลักคือการศกึษาเพื่อให้มคีวามรู้

ความสามารถเชิงวิชาการ (Cognitive Skills) เพิ่มขึน้ 

   จากที่กล่าวมาสรุปได้วา่ วธิีการพัฒนาบุคลากรมีหลายวิธีด้วยกัน  

ซึ่งสามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาได้ตามความเหมาะสม 

ส าหรับการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษารูปแบบที่นยิมใช้ ได้แก่ การฝึกอบรม การศกึษา 

ดูงาน การสร้างผลงานทางวิชาการ การนิเทศติดตามผล การศึกษาต่อ เป็นต้น ทั้งนีเ้พื่อให้ 

บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน และพัฒนาศักยภาพครูในการปฏิบัติงานให้ 
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สูงขึ้น มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น การพัฒนาบุคลากรในหนว่ยงาน ไม่อาจกล่าวได้โดย 

เฉพาะเจาะจงว่าจะใช้วธิีการใดวิธีการหนึ่งพัฒนาบุคลากรทั้งองค์การได้ และยังไม่มีวธิีใด

วิธีหนึ่งโดยเฉพาะเป็นมาตรฐานในการพัฒนาบุคลากรทั้งองค์การ ดังนัน้ การพัฒนา

ศักยภาพครูในการผลิตและการใชส้ื่อการเรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัย จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้อง

พัฒนาครูในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อให้ครูมีความรู้ความสามารถในผลติและการใช้สื่อการ

เรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัย ซึ่งการพัฒนาครูในการผลิตและการใชส้ื่อการเรียนรู้ส าหรับเด็ก

ปฐมวัย ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านต้อง  เลือกวิธีการ

ประชุมเชิงปฏิบัติการ การศึกษาดูงาน และการนเิทศภายใน  

    4.1 การประชุมเชงิปฏิบัติการ 

     4.1.1 ความหมายของการประชุมเชงิปฏิบัติการ 

      ชนิดา จันดาศรี (2551, หน้า 22) กล่าวไว้ว่า การประชุม 

เชงิปฏิบัติการ หมายถึง กระบวนการหรอืวิธีการในการฝกึอบรมบุคลากรใหม้ีความรู้ความ

เข้าใจในเรื่องที่ฝึกอบรมโดยผสมผสานในเรื่องทฤษฎีและภาคปฏิบัติโดยอาศัยเทคนิคต่าง ๆ

ให้เกิดความสนใจของผู้เข้ารับการอบรม เมื่อจบการอบรมสามารถน าไปปฏิบัติงานในเรื่อง

นั้น ๆ ได้  

      มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2552, หน้า 487) ให้

ความหมายว่า การประชุมเชงิปฏิบัติการ เป็นการประชุมปรึกษาหารือ ศึกษา ค้นคว้า หรือ

วิเคราะห์ เพื่อแก้ปัญหาร่วมกันของผูเ้ข้ารับการประชุมเชิงปฏิบัติการโดยมุ่งเน้นการปฏิบัติ

เพื่อให้ได้ผลงาน หรือเพื่อที่จะได้ท างานอย่างมปีระสิทธิภาพมากขึ้น 

      อมรวรรณ ภูษาพันธ์ (2552, หนา้ 31) ให้ความหมายของการ

ประชุมเชิงปฏิบัติการ วา่เป็นการประชุมบุคลากรโดยวิธีการบรรยายหรืออภปิรายร่วมกัน

ของบุคลากรในหนว่ยงาน เพื่อเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเพิ่มพูนความรู้ความสามารถอย่างมี

ระบบและการลงมือปฏิบัติงานช่วยกันแก้ปัญหาโดยมีวิทยากรที่มคีวามรูค้วามสามารถและ

ประสบการณค์อยให้ความช่วยเหลือแนะน าวิธีด าเนนิการแก้ปัญหานั้น ๆ 

     ภณดิา ฦาก าลัง (2552, หน้า 32) กล่าวไว้ว่า การประชุม 

เชงิปฏิบัติการเป็นวิธีการพัฒนาบุคลากรรูปแบบหนึ่งที่เหมาะสมให้ผูป้ระสบปัญหา หรอืมี

ความสนใจในเรื่องนัน้ ๆ มาปรึกษาหารอื ศึกษา ค้นคว้าเพิ่มพูนความรู ้ทักษะและ 

ประสบการณต์ามวัตถุประสงค์ของการประชุมเชิงปฏิบัติการ เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพ 

การท างาน โดยการเชิญวิทยากรมาบรรยายใหค้วามรูแ้ก่ผูเ้ข้าประชุม โดยผูเ้ข้าร่วมอบรม 
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สามารถน าความรู้และทักษะที่ได้จากการประชุมเชงิปฏิบัติการไปใช้เป็นแนวทางในการ

ปฏิบัติงานในหน่วยงานของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

     วิจติรา รดารงค์ (2553, หนา้ 48) กล่าวว่า การประชุมเชิง

ปฏิบัติการ หมายถึง การพัฒนาบุคลากรเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจโดยการประชุม

พบปะปรึกษาหารอื การแลกเปลี่ยนปัญหาและแนวทางระหว่างผู้มีประสบการณ์ในการ

ปฏิบัติงานของบุคลากรที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพซึ่งจะเกิดผลดีต่อองค์กร 

     สมคิด บางโม (2554, หน้า 92) กล่าวว่า การประชุมเชิง

ปฏิบัติการเป็นการฝึกอบรมที่ให้ผู้รับการฝึกอบรมได้ปฏิบัติจริง โดยทั่วไปจะมีการบรรยาย

ให้ความรู้พื้นฐานก่อนแล้วจึงให้ลงมอืปฏิบัติ อาจเป็นการฝึกใช้เครื่องมอืใหม่ ๆ ประชุมเพื่อ

ช่วยสร้างคู่มือ หรอืประชุมเพื่อสรา้งอุปกรณ์ต่าง ๆ เป็นการปฏิบัตินิยมให้รวมกันเป็น 

กลุ่ม ๆ มากกว่าปฏิบัติเป็นกลุ่มใหญ่หรือรายบุคคล 

     รัตตมิา โสภาคะยัง (2555, หนา้ 32) กล่าวว่า การประชุม 

เชงิปฏิบัติการ หมายถึง การประชุมบุคลากรโดยวิธีการบรรยายหรืออภปิรายร่วมกันของ

บุคลากรในหนว่ยงานเพื่อเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเพิ่มพูนความรู้ความสามารถอย่างมีระบบ

และการลงมอืปฏิบัติงานเพื่อการแก้ปัญหาโดยมีวทิยากรที่มคีวามรูม้ากประสบการณ์คอย

ให้ความช่วยเหลือแนะน าวิธีการด าเนินการแก้ปัญหา 

      ล าพูล บุญลี (2555, หน้า 20) ให้ความหมายของการประชุม 

เชงิปฏิบัติการ วา่เป็นการประชุมที่มีผู้คนสนใจในเรื่องเดียวกันมุง่เน้นให้ผู้เข้าร่วมประชุม

ได้รับความรูแ้ละประสบการณ์ใหมห่รอืสร้างสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้เกิดขึ้นโดยการระดมสมอง

ร่วมกันคิดรว่มกันท าแลกเปลี่ยนความคิดซึ่งกันและกัน 

      ภรีดา บรรพจันทร์ (2555, หนา้ 58) กล่าวว่า การประชุม 

เชงิปฏิบัติการเป็นกระบวนการในการพัฒนาบุคลากรอีกรูปแบบหนึ่งที่เหมาะสมส าหรับให้

ผูป้ระสบปัญหาหรอืมีความสนใจในเรื่องเดียวกันว่าปรึกษาหารอืกันเพื่อเป็นการเพิ่มพูน

ความรูท้ักษะและประสบการณ์ในการแก้ปัญหาโดยเชิญวิทยากรมาบรรยายใหค้วามรูแ้ก่ 

ผูร้่วมอบรมผูร้ับการอบรมสามารถน าความรู้แนวคิดทฤษฎีที่ได้มาใช้ในการปฏิบัติโดย 

ยึดหลักกระบวนการกลุ่มส่งเสริมการมีสว่นรว่มของผู้เข้ารับการอบรมทุกคนผูเ้ข้าร่วม 

อบรมมอีิสระในการคิดและปฏิบัติงานกลุ่มและผูเ้ข้ารับการอบรมยังสามารถน าผลที่ได้จาก 

การอบรมโดยใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานในหน่วยงานของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

      จอมพงศ์ มงคลวนิช (2556, หนา้ 142) ได้ให้ความหมายของการ

ประชุมเชิงปฏิบัติการไว้วา่ หมายถึง การประชุม รว่มกันเป็นกลุ่ม ๆ เน้นการร่วมกันท างาน
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ฝกึการแก้ปัญหา โดยผูเ้ข้าร่วมประชุมทุกคนจะต้อง มีส่วนร่วมลงมอืปฏิบัติ           

(Hands - on Training) 

     โชติชวัล ฟูกิจกาญจน์ (2559, หนา้ 28) ได้ให้ความหมายของการ

ประชุมเชิงปฏิบัติการไว้วา่ คือ การประชุมที่ใช้การบรรยายสาระความรู้ พร้อมกับการให้ 

ผูเ้ข้ารับการประชุมเชิงปฏิบัติการ ได้ผลิตผลงานหลังจากการบรรยายเสร็จสิ้น โดยอาจท า

เพียงคนเดียว หรอืท าร่วมกันเป็นกลุ่ม การประชุมวิธีนี้จงึเป็นวิธีที่มุ่งเน้นให้ผู้รับการประชุม

มีความรู้ และทักษะในการปฏิบัติงานจริง พร้อมทั้งสร้างเสริมทักษะในการท างานเป็นทีม 

(Teamwork) การจัดสถานที่ในการประชุมเชิงปฏิบัติการอาจใช้แบบบรรยาย แต่ในกรณี 

ที่ตอ้งการใหท้ างานร่วมกันเป็นทีม อาจแบ่งเป็นกลุ่มย่อย และให้ผูเ้ข้าร่วมประชุมนั่งเป็น

วงกลม หรอืครึ่งวงกลม และหันหน้าเข้าหากัน วิธีนีใ้ช้ได้กับผูเ้ข้าร่วมประชุมจ านวนน้อย

และจ านวนมาก  

      พรรณทิพา โสภาสพ (2560, หน้า 24) ให้ความหมายของการ

ประชุมเชิงปฏิบัติการว่าเป็นวิธีการที่จัดอบรมที่จัดเป็นกลุ่มด าเนินการโดยวิทยากรผูม้ี

ความรูค้วามสามารถและประสบการณใ์นเรื่องนัน้นั้น เพื่อพัฒนาผู้เข้ารับการฝึกอบรมให้ 

มีความรูค้วามสามารถในการปฏิบัติงานต่อไป  

      ณัฐพร ฝ่ายขันธ์  (2560, หน้า 22) กล่าวว่า การประชุมเชงิ

ปฏิบัติการเป็นการประชุมที่จะมีทั้งการให้ความรู ้(ซึ่งได้เลือกและเตรยีมการไว้เป็นการ

ล่วงหน้าอย่างดีแล้ว) และมีการฝึกปฏิบัติควบคู่กันเพื่อหาข้อตกลงและสามารถปฏิบัติการ

ในเรื่องนัน้ ๆ ได้อย่างมปีระสิทธิภาพและพร้อมที่จะน าไปปฏิบัติได้ในการปฏิบัติงานจรงิ 

     จากที่กล่าวมาสรุปได้วา่ การประชุมเชิงปฏิบัติการ หมายถึง  

การส่งเสริมให้ผูเ้ข้าประชุมเกิดการเรียนรู้ทั้งทางด้านทฤษฎีและปฏิบัติ เพิ่มพูนความรู ้

ความเข้าใจให้แก่ครู ใหส้ามารถแก้ไขปัญหาในการจัดการเรียนรู้ ตลอดจนเพื่อเพิ่ม

ศักยภาพในการปฏิบัติงานใหม้ีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้  

    4.1.2 ลักษณะของการประชุมเชงิปฏิบัติการ  

     การประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) เป็นรูปแบบของการ

ฝกึอบรมที่ส่งเสริมให้ผูเ้ข้ารับการอบรมเกิดการเรยีนรู้ทางดา้นทฤษฎีและปฏิบัติ สามารถ

น าสิ่งทีไ่ด้รับไปปฏิบัติงานในสถานการณ์จริงที่ผูเ้ข้าร่วมอบรมปฏิบัติอยู่ ลักษณะของการ 

ประชุมเชิงปฏิบัติการจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน (รสสุคนธ์ มกรมณี, 2549, หนา้ 6) คือ  

     4.1.2.1 เป็นการให้ความรูข้องวิทยากร เพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจ 

ให้แก่ผู้เข้ารับการอบรม ให้สามารถแก้ไขข้อขัดขอ้งในการท างาน ก าหนดแนวทางในการ 

ปฏิบัติ และปรับปรุง 
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     4.1.2.2 เป็นการปฏิบัติการของผู้เข้ารับการอบรม สว่นนี้เป็นการ 

ที่ผู้เข้ารับการฝกึอบรมจะหารอื อภปิรายใหไ้ด้แนวทางแก้ปัญหาหรอืวิธีการปฏิบัติงาน  

โดยอาจจะด าเนนิการทั้งกลุ่มใหญ่ หรอืแบ่งเป็นกลุ่มย่อย ซึ่งการด าเนินการของสว่นที่สอง 

จะอาศัยเนือ้หาสาระหรอืหลักการที่วิทยากรได้บรรยายหรืออภิปรายมาใช้ประกอบเป็น

แนวทาง  

    4.1.3 ข้อดแีละข้อจ ากัดของการประชุมเชิงปฏิบัติการ 

     4.1.3.1 ข้อดขีองการประชุมเชงิปฏิบัติการ คอื การประชุม 

เชงิปฏิบัติการ ส่งเสริมการมีสว่นร่วมของผู้เข้ารับการอบรมทุกคน ผู้เข้าอบรมมอีิสระใน

การคิดและปฏิบัติงานกลุ่ม ผูเ้ข้ารับการอบรมสามารถน าผลการประชุมปฏิบัติการไปใช้ 

ในการด าเนินงาน และปฏิบัติงานใน หน่วยงานของตน  

           4.1.3.2 ข้อจ ากัดของการประชุมเชิงปฏิบัติการ คอื จะต้องใช้

เจ้าหน้าที่จ านวนมากเพื่ออ านวยความสะดวกแก่ผูเ้ข้ารับการอบรมในแตล่ะกลุ่ม รวมทั้ง

การจัดวทิยากรประจ ากลุ่ม และต้องใช้เวลามากโดยเฉพาะเวลาส าหรับการปฏิบัติงานกลุ่ม 

    4.1.4 ประโยชน์ของการประชุมเชิงปฏิบัติการ  

     สมคิด บางโม (2554, หน้า 18) กล่าวไว้ว่า การประชุมเชิง

ปฏิบัติการมีประโยชน์แก่หน่วยงานที่ทุก ๆ ฝ่าย โดยแบ่งออกเป็น 3 ระดับ ดังนี้ 

      4.1.4.1 ระดับองค์กรหรอืหน่วยงาน ได้รับประโยชน์ คือ 

เพิ่มผลผลิตขององค์กรทั้งทางตรงและทางออ้ม ลดค่าใช้จ่ายด้านแรงงาน สร้างขวัญ 

และก าลังใจให้แก่พนักงาน ท าให้พนักงานท างานเต็มความสามารถ ลดความสูญเสียวัสดุ

อุปกรณ์และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ขององค์กร ท าใหข้่าวสารภายในองค์กร 

ดีขึ้น ท าให้ก้าวหน้า สามารถแข่งขันกับผูอ้ื่นได้และองค์กรบรรลุเป้าหมายตามที่ตั้งไว้  

      4.1.4.2 ระดับผูบ้ังคับบัญชาได้รับประโยชน์ คือ ช่วยเพิ่ม

ผลผลิตในส่วนงานของตนให้สูงขึ้น ลดเวลาในการสอนงานและลดเวลาในการพัฒนา

พนักงาน ลดภาระในการปกครองบังคับบัญชา ช่วยให้พนักงานตระหนักในบทบาท หน้าที่

และความรับผดิชอบของตน และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผูบ้ังคับบัญชากับ

พนักงาน   

      4.1.4.3 ระดับพนักงานหรอืตัวผูเ้ข้ารับการประชุมเชิง

ปฏิบัติการเอง ได้รับประโยชน์ คือ เพิ่มความรู ้ความสามารถและเป็นการเพิ่มคุณค่าให้แก่

ตนเอง ลดการท างานผดิพลาดหรอือุบัติเหตุ ท าใหม้ีทัศนคตทิี่ดตี่อการปฏิบัติงาน  
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เพิ่มโอกาสความก้าวหน้าในด้านต่าง ๆ เช่น ความก้าวหน้าในต าแหน่งหน้าที่และรายได้

เพิ่มขึน้ ลดเวลาในการเรียนรู้งาน สร้างความรูส้ึกที่ดใีห้แก่ตนเอง มีก าลังใจในการท างาน 

ท าให้รูจ้ักคนมากขึ้น กว้างขวางขึน้ การปฏิบัติงานสะดวก มีความรูก้ว้างเท่าทันต่อ

เทคโนโลยีใหม่ ๆ ได้ความรู้ใหม่ และสังคมเปลี่ยนแปลงไป 

    4.1.5 องค์ประกอบในการประชุมเชงิปฏิบัติการ 

     จอมพงศ์ มงคลวนิช (2556, หนา้ 143) กล่าวถึง องค์ประกอบ 

ในการประชุมเชิงปฏิบัติการ ดังนี้ 

      4.1.5.1 เรื่องของการประชุมเชงิปฏิบัติการ ตอ้งมีการก าหนดไว้

อย่างชัดเจนก าหนดภารกิจสิ่งที่ตอ้งปฏิบัติในการประชุม  

      4.1.5.2 จุดมุง่หมาย มุ่งที่จะเพิ่มพูนทักษะ ความรู้ 

ความสามารถของบุคลากรผูป้ฏิบัติงาน เพิ่มพูนประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานเรื่องนั้น ๆ 

อย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน 

      4.1.5.3 บุคลากร ประกอบด้วย บุคลากรที่เป็นวิทยากรท า

หนา้ที่เป็นผู้บรรยายใหค้วามรูเ้กี่ยวกับหลักการและวิธีการปฏิบัติในที่ประชุมเชิงปฏิบัติการ 

เป็นพี่เลีย้งคอยให้ค าแนะน าและก ากับดูแลการฝึกหรอืปฏิบัติการ และบุคลากรที่เป็นผู้เข้า

ประชุมเชิงปฏิบัติการเป็นผู้ที่ได้รับการฝึกหรือเป็นผู้ที่จะลงมอืปฏิบัติการ เป็นผูท้ี่จะน าผล

จากการประชุมไปใช้ในการท างานจรงิ  

      4.1.5.4 การเตรียมการ ทางด้านสถานที่ วัสดุ อุปกรณ์ ข้อมูล 

เอกสาร คู่มือการปฏิบัติ เพื่อใช้ในการฝึกปฏิบัติหรอืปฏิบัติในการประชุม  

      4.1.5.5 การปฏิบัติ เป็นขั้นตอนที่เป็นหัวใจส าคัญของการ

ประชุมเชิงปฏิบัติการที่ผูเ้ข้าประชุมทุกคนจะได้รับการฝึก ได้ทดลองปฏิบัติ หรือได้ลงมอื

ปฏิบัติงาน  

      4.1.5.6 ผลงาน การประชุมเชงิปฏิบัติการที่มีจุดมุง่หมายเพื่อ

ฝกึผู้ปฏิบัติงาน ผลงานที่ได้จากการประชุมคือ ทักษะและความรู้ความสามารถของผู้เข้า

ประชุม ถ้าการประชุมมจีุดมุ่งหมายที่จะร่วมกันท างานอย่างใดอย่างหนึ่ง ผลที่ได้จากการ

ประชุมก็เป็นสิ่งที่ผูเ้ข้าประชุมจะน าไปใช้ในการท างานจริง  

      4.1.5.7 การประเมินผล ควรจะได้มกีารประเมินอย่างน้อย  

3 ด้าน คอื ประเมินกระบวนการในการประชุมเชงิปฏิบัติการ ประเมินผลงานที่ได้จากการ 

ร่วมกันปฏิบัติในการประชุมเชงิปฏิบัติการและประเมินการน าผลงานที่ได้จากการประชุม 

เชงิปฏิบัติการไปใช้ในการท างานจริง 
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     4.1.6 ขั้นตอน กระบวนการของการประชุมเชิงปฏิบัติการ  

     การประชุมเชิงปฏิบัติการมีขั้นตอนหรือกระบวนการด าเนินการ 

ดังนี้ 

      4.1.6.1 เตรียมสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวกให้เรียบร้อย  

ล่วงหน้า  

      4.1.6.2 ติดตอ่วิทยากรและจัดหาแหล่งทรัพยากรทางวิชาการ

ให้เรียบร้อยล่วงหน้า  

      4.1.6.3 ประชุมปฏิบัติการไปตามแผน 

       4.1.6.4 เสนอผลงาน ประเมิน และติดตามผลงานตามความ

จ าเป็น 

    4.1.7 วิธีการประชุมเชิงปฏิบัติการ 

     ชัยยงค์ พรหมวงศ์ และคณะ (2547, หนา้ 303 - 313) กล่าวว่า  

วิธีประชุมเชิงปฏิบัติการ ประกอบด้วย ขั้นตอนที่ส าคัญดังตอ่ไปนี้ 

      4.1.7.1 การวางแผนการประชุมเชิงปฏิบัติการ การวางแผนการ

ประชุมเชิงปฏิบัติการ เป็นการออกแบบโครงการฝกึอบรมเพื่อพัฒนาทักษะและความรูใ้หม่

ของบุคลากรของหน่วยงาน การวางแผนหรอืการออกแบบ ครอบคลุมถึงการระบุความ

ต้องการของหน่วยงานหรอืองค์กร การระบุรายละเอียด ของการปฏิบัติงาน การระบุความ

ต้องการของผู้รับการฝึกอบรม การจัดหาแหล่งทรัพยากร การฝึกอบรม แผนการ

ด าเนนิการ แผนการประเมินและป้อนขอ้มูลกลับ ดังแบบจ าลองการออกแบบโครงการ

ฝึกอบรมที่ ดร.ลโีอนาร์ด แนคเลอร์ ศาสตราจารย์ภาควิชาการศกึษาผูใ้หญ่และการพัฒนา 

ทรัพยากรมนุษย์ คณะศกึษาศาสตรแ์ละการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัย จอร์จ 

วอชงิตัน ตั้งช่ือว่า แบบจ าลองวิกฤตการณ์ (The Critical Events Model หรอื CEM) 

สามารถปรับใช้กับการวางแผนโครงการฝึกอบรมแบบประชุมเชงิปฏิบัติการได้เป็นอย่างด ี

นักวางแผนหรือนักออกแบบโครงการฝกึอบรม ย่อมสามารถระบุหรือก าหนดการที่ส าคัญ

ยิ่งที่จะต้องเกิดขึ้นในการฝกึอบรมได้ 

      4.1.7.2 ระบบความตอ้งการขององค์กร เป็นเหตุการณ์แรกของ

การออกแบบหรอืวางแผน และสิ่งที่เราต้องท าในขั้นตอนนีก้็คือ การส ารวจประเด็นที่

เกี่ยวข้องต่าง ๆ ทั้งที่เป็นปัญหาในแง่ทฤษฎีและในแงป่ฏิบัติ ข้อตกลงการให้ได้เสียก่อนวา่

นั่นคือปัญหา และการให้ด าเนินการฝึกอบรมเชงิปฏิบัติการ คือ การแก้ปัญหาเหล่านั้น  
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ผูจ้ัดการฝกึอบรมจะต้องแสวงหาข้อมูล สารสนเทศ พูดคุยกับผูค้น รวบรวมข้อมูล ฯลฯ 

ซึ่งเป็นส่วนแรกของการวางแผน 

      4.1.7.3 การระบุรายละเอียดของการปฏิบัติงาน งานที่กล่าว 

ในที่นี้ก็คืองานที่สัมพันธ์กับความตอ้งการขององค์กร รายละเอียดที่กล่าวถึงก็คือ ภาพของ

งาน การปฏิบัติงานที่ต้องขึ้นอยู่แก่กันและกัน ธรรมชาติขององค์กร ภารกิจที่จะบรรลุ

เป้าหมายแต่ละคนต้องมีส่วนช่วยงานเดินไปได้โดยที่ผลลัพธ์ของกลุ่มคนหนึ่งกลุ่มจะเป็น

ปัจจัยน าเข้าส าหรับกลุ่มตอ่ไป มาตรฐานของงาน ซึ่งได้แก่ มาตรฐานด้านคุณภาพและ

ปริมาณซึ่งในแต่ละองค์กร ความหมายของค าเหล่านีอ้าจไม่เหมอืนกัน ผูจ้ัดการฝึกอบรม

จะต้องพิจารณาอย่างรอบคอบและชัดเจน งานนั้นเป็นงานกลุ่ม หรอืรายบุคคล แหล่ง

สารสนเทศในเรื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ได้มาจากการบันทึกและรายงานด้วยวิธีการ 

ต่าง ๆ เช่น การใช้แบบสอบถาม การสัมภาษณ์ การประชุมปรึกษาหารือ การค้นคว้า  

การสังเกต แล้วประเมินและตัดสินใจ 

      4.1.7.4 การระบุความตอ้งการทางการเรียนรู้ หรอืความ

ต้องการของผู้รับการฝึกอบรม จุดมุ่งหมายของการวางแผนตอนนี ้คอื เพื่อระบุความ

ต้องการทางการเรยีนรูข้องบุคคลที่จะต้องท างานตามที่ได้ก าหนดใหท้ าตามความต้องการ

ของผู้รับการฝึกอบรม ม ี3 ประเภท คือ หนึ่ง ความต้องการที่ก าหนดเกิดขึ้นโดยตรง จาก

การระบุรายละเอียดของการท างานที่กล่าวมาแล้ว ท าให้ระบบได้ชัดเจนว่า คน ๆ หนึ่งควร

จะท าอะไร จากนั้นจะท าให้สามารถบอกได้ว่าอะไรคือความตอ้งการเฉพาะของคนที่ก าลัง

ท างานนั้นอยู่ สอง ความตอ้งการที่จะน าไปใช้ประโยชน์เป็นความตอ้งการที่ไม่บ่งเพาะ

เจาะจง ส าหรับการท างานอย่างหนึ่งอย่างใดแตเ่ป็นความตอ้งการที่เกิดจากสถานการณ์

มากกว่า ถ้าคน ๆ หนึ่งก าลังได้รับการพิจารณาใหเ้ลื่อนขั้นหรอืถ่ายโอนต าแหน่ง อย่างนอ้ย

ก็ต้องการเรยีนรู้ หรอืการฝึกอบรมที่จะช่วยใหเ้ขาท างานในต าแหนง่ใหมไ่ด้ อย่างมี

ประสิทธิภาพ ส่วนคนที่ยังท างานเดิมอยู่ก็ต้องการฝึกอบรมเพื่อใชใ้นการเปลี่ยนแปลง 

กระบวนการเทคโนโลยี หรือวัสดุที่เกิดขึน้ มีการวางงานใหม่ให้คนเดิมที่ท างานอยู่ไปท างาน 

ใหม่ที่ต่างจากเดิม แล้วเอาผลงานใหม่เข้ามาแทน สาม คือ ความตอ้งการจากใจ เป็นความ 

ต้องการที่แรงมาก เป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปว่า การเรียนรู้จะมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  

ถ้าผู้เรยีนรู้สึกว่า นัน้คือสิ่งที่เขาตอ้งการเรียนรู้  

      4.1.7.5 การก าหนดจุดมุ่งหมายของโครงการ การก าหนด

วัตถุประสงค์ขัน้ตอนนี้ เพื่อระบุองค์ประกอบที่จะน ามาพิจารณาจุดมุ่งหมายของโครงการ 
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และพิจารณาประสบการณ์การเรียนรูข้องผูร้ับการอบรม และท ารายงานจุดมุ่งหมายของ

โครงการ และจุดมุ่งหมายการเรียนรู้เฉพาะอย่างที่สัมพันธ์กับแบบที่ออก และอยู่ในการ

พัฒนาการวางแผนเริ่มดว้ยการจัดล าดับความส าคัญของความต้องการที่มีอยู่ดว้ยการ

ค านงึถึงเวลาที่จะมีส าหรับการน าผลของการฝกึอบรมไปแก้ปัญหา แหลง่ทรัพยากรที่จะมี

ให้แก่โครงการฝกึอบรม และบุคลากรที่เข้ารับการฝึกอบรม หลังจากพิจารณาล าดับ

ความส าคัญแล้วควรท าเป็นรายงานความต้องการ ตามล าดับและความส าคัญ 

      4.1.7.6 การสร้างหลักสูตรการฝึกอบรมการประชุมเชิง

ปฏิบัติการ สิ่งที่ผู้จัดการฝกึอบรมจะต้องด าเนินการ คอื การท ารายการของหัวข้อที่ผู้รับ

การฝึกอบรมจะเรียนรู้ ตามจุดมุง่หมายที่ก าหนดไว้ในตอนก่อน และท ารายงานเรียงล าดับ

การเรียนรูท้ี่เกิดขึน้การสร้าง หลักสูตรในที่นีค้รอบคลุมตัวแปรหลาย ๆ อย่าง คือการเลือก

เนือ้หา การจัดเนื้อหา ประเภทของเนือ้หา การเรียงล าดับ น าเสนอเนื้อหาและบทเรียน   

      4.1.7.7 ยุทธศาสตรก์ารฝกึอบรม จากการพิจารณาการ

วางแผนโครงการ ฝกึอบรมทั้ง 5 ขั้นตอน มลีักษณะที่บ่งวา่ การฝึกอบรมมุ่งไปที่ความ

ต้องการในการพัฒนาองค์กร ด้วยการพัฒนาความรูค้วามสามารถ โดยเฉพาะทางการ

กระท าของผูเ้ป็นเป้าหมายของการฝกึอบรม และหลักสูตรของการฝึกอบรมมีแนวโน้มที่จะ

สนองตอบต่อการให้โอกาสแก่บุคลากรที่มีความสนใจ หรอืมีปัญหาอย่างเดียวกัน ได้มาพบ

กับผูเ้ชี่ยวชาญเพื่อรับความรู้ดว้ยตัวเองโดยตรง และมีโอกาสได้ลงมอืปฏิบัติงานเองใน

ระยะสั้น ๆ ด้วยความเข้มข้น เป็นการฝึกอบรมที่ผูร้ับการฝึกอบรมเป็นศูนย์กลาง มีการ

กระท ากลุ่ม และมีสว่นร่วมในกิจกรรมการฝกึอบรมอย่างเต็มที่แลว้ ยุทธศาสตรท์ี่ต้องการ

และเหมาะสมก็คือ การประชุมเชิงปฏิบัติการ 

      4.1.7.8 การจัดหาแหลง่ทรัพยากรการฝึกอบรม เมื่อตัดสินใจ

วางแผนว่าวิธีการฝึกอบรม คือ การประชุมเชิงปฏิบัติการ ต่อไปก็พิจารณาสิ่งต่าง ๆ ที่จะ

น ามาใช้ในการประชุม ได้แก่ แหลง่ทรัพยากรทางกายภาพ ได้แก่ เครื่องใช้ต่าง ๆ พร้อม

ซอฟต์แวรท์ี่ใชก้ับเครื่องเหล่านั้น และเครื่องมอืปฏิบัติการวัสดุ เช่น โสตทัศนวัสดุ คู่มอื 

สมุด ดนิสอ ปากกา และสิ่งที่ใชใ้นการปฏิบัติการ แหลง่ทรัพยากรบุคคลที่ส าคัญ ได้แก่ 

ผูใ้ห้การฝกึอบรมอันประกอบด้วยครู หรอืวิทยากร ผูเ้ชี่ยวชาญในสายงาน เพื่อนร่วมงาน 

ที่มปีระสบการณร์วมทั้งที่ปรึกษาโครงการ  

      4.1.7.9 การวางแผนการด าเนินการ ครอบคลุมการวางแผน

เกี่ยวกับผูร้ับการฝึกอบรม สิ่งอ านวยความสะดวก เครื่องมอืและวัสดุ พิธีเปิดการฝกึอบรม 
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การประชุมเชิงปฏิบัติการ แนวการประเมินการฝกึอบรม พธิีการปิดการฝกึอบรม ผูจ้ัดการ

ฝกึอบรมจะต้องพิจารณาถึงการเลอืกผู้รับการฝึกอบรม การตดิต่อแจ้งผู้รับการฝึกอบรม

ทราบถึงการฝึกอบรม ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับหอ้งประชุม ห้องปฏิบัติการ เครื่องมอืและวัสดุ 

ต้องพิจารณาตามความเหมาะสมกับธรรมชาติของโครงการ กิจกรรม ผู้ใช้ (หมายถึง ผู้ให้

และผู้รับการฝกึอบรม) พิธีเปิดและปิดการฝกึอบรม ควรพิจารณาเกี่ยวกับผูม้าเป็น

ประธานการมอบวุฒิบัตร ก าหนดเวลา การมอบของที่ระลึก การจัดสถานที่ การตอ้นรับ

และส่งผูร้ับเชิญ เป็นต้น การประชุมเชิงปฏิบัติการ ควรพิจารณารายละเอียดโครงการ 

ตารางการประชุมปฏิบัติการ การด าเนินการ ตั้งแตต่้นจนเสร็จสิ้นกิจกรรม ทั้งที่เป็นส่วน

ของผู้ให้การฝึกอบรมและผู้รับการฝึกอบรม ส่วนแนวทางการประเมิน ควรพิจารณาทั้งใน

ส่วนของการประเมินย่อย และการประเมินรวม การประเมินในกระบวนการปฏิบัติงาน  

และผลิตผลของงานและโครงการฝกึอบรม 

      4.1.7.10 การประเมนิและการป้อนข้อมูลกลับในการพิจารณา

วางแผนโครงการฝึกอบรม ไม่ใช่ขัน้ตอนสุดท้ายในการด าเนนิงาน แตต่้องท าการประเมิน

ทุกขั้นตอน ตั้งแตก่ารวางแผน เพราะต้องใช้ผลการประเมินส าหรับการตัดสินใจให้เสร็จสิน้

ไปทุกขั้นตอนอย่างตอ่เนื่อง เพื่อให้ได้มาซึ่งแผนที่สมบูรณ์ และมีความเป็นไปได้ เป็นที่

รับรองหรอืยอมรับของผูม้ีส่วนรับผิดชอบและเกี่ยวข้อง 

    สรุปได้วา่ การประชุมเชงิปฏิบัติการ เป็นรูปแบบของการประชุมที่

ส่งเสริมให้ผู้เข้ารับการประชุม เกิดการเรยีนรูท้างด้านทฤษฎีและการปฏิบัติ สามารถน าสิ่ง

ที่ได้รับไป ปฏิบัติงานในสถานการณจ์ริงที่ผู้เข้าประชุมปฏิบัติอยู่ ลักษณะของการประชุม 

เชงิปฏิบัติการจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน สว่นที่เป็นการให้ความรูข้องวิทยากร และสว่นที่เป็น

การปฏิบัติการของผู้เข้ารับการอบรม เพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจให้แก่ครูในโรงเรยีน ให้

สามารถแก้ไขปัญหาในการจัดการเรยีนรู้ ก าหนดแนวทางในการจัดการเรยีนรู้และปรับปรุง

การจัดการเรียนรู ้หาข้อสรุปเพื่อน าไปสู่การปฏิบัติรว่มกัน ซึ่งการประชุมเชิงปฏิบัติการ 

เป็นการสง่เสริมการมสี่วนร่วมของผู้เข้ารับราชการอบรมทุกคน สามารถน าผลการประชุม

ปฏิบัติการไปใช้ในการด าเนินงาน และปฏิบัติงานในหน่วยงานของตน เกิดประโยชน์แก่ 

หนว่ยงานทั้งในระดับองค์กรหรอืหนว่ยงาน ระดับผูบ้ังคับบัญชา และระดับพนักงานหรือตัว 

ผูเ้ข้ารับการประชุมเชิงปฏิบัติการเอง โดยการประชุมเชิงปฏิบัติการมขีั้นตอนหรอืกระบวน 

การด าเนินการ ได้แก่ การเตรยีมสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวก ตดิต่อวิทยากรและ

จัดหาแหล่งทรัพยากรทางวิชาการ ประชุมปฏิบัติการไปตามแผนเสนอผลงาน ประเมิน 
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และติดตามผลงานตามความจ าเป็น และมีวธิีการประชุมเชิงปฏิบัติการ ประกอบด้วย 

ขั้นตอนที่ส าคัญ 4 ขั้นตอน คือ การวางแผน การเตรียมการการด าเนินการและการ

ประเมินการฝกึอบรม  

   4.2 การศกึษาดูงาน 

    4.2.1 ความหมายของการศึกษาดูงาน 

     การศกึษาดูงาน หมายถึง การมอบหมายใหบุ้คลากรไป

สังเกตการณ์การกระท า หรือบุคคลที่ตอ้งการในสถานที่เฉพาะแหง่ใดแหง่หนึ่ง เพื่อ

วัตถุประสงค์ใดวัตถุประสงค์หนึ่ง ในช่วงเวลาสั้น ๆ และเป็นกิจกรรมหนึ่งในกระบวนการ 

พัฒนาบุคลากร เพื่อให้บุคลากรได้เห็นประสบการณ์ใหม่ ๆ การได้เห็นรูปแบบการท างานที่

มีวธิีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best practice) เพื่อให้บุคลากรเกิดการพัฒนาได้เรยีนรู้เรื่องใหม่ ๆ  

ที่ดจีากองค์กรภายนอก (อาภรณ ์ภูว่ิทยพันธุ, 2554, อ้างถึงใน ศราวุธ ทาค า, 2556, 

ออนไลน์) 

      พิรดา บรรพจันทร์ (2555, หนา้ 58) ให้ค านิยามการศึกษาดูงาน

ว่า หมายถึง การพาบุคลากรไปดูการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เห็นว่ามีผลการ

ปฏิบัติงานที่ดีเด่นเพื่อให้บุคลากรได้รับประสบการณ์ตรงมทีักษะเพื่อให้เกิดความสามัคคี 

มีวสิัยทัศนส์ามารถน าความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในหนว่ยงาน เพื่อช่วยลดความขัดแย้งใน

หนว่ยงานลงได้เป็นการพัฒนาด าเนินงานที่ได้ผลอีกวิธีหนึ่ง 

      นคร  สุรพิน (2555, หน้า 49) นิยามการศกึษาดูงานว่า หมายถึง 

การพาบุคลากร ไปดูการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เห็นวา่มีการปฏิบัติงานที่ดีเด่น

เพื่อให้บุคลากรได้รับประสบการณต์รงทักษะเพื่อให้เกิดความสามัคคีมวีิสัยทัศนน์ าความรู้

ที่ได้รับไปใช้ในหนว่ยงานเพื่อช่วยลดความขัดแย้งในหน่วยงานลงได้เป็นการพัฒนา

ด าเนนิงานที่ได้ผลอีกวิธีหนึ่ง 

      ทัศนยี์ บุตรดีวงศ์ (2556, หน้า 31) กล่าวว่า การศกึษาดูงาน 

หมายถึง การพัฒนาบุคลากรด้านความคิดรเิริ่มสร้างสรรค์ในการที่จะพัฒนาการท างาน 

พัฒนาองค์การโดยการให้สิ่งที่บุคลากรได้รู้ได้เห็นจากการศกึษาดูงานเป็นสิ่งเร้าเป็น 

ตัวกระตุ้นใหเ้กิดความคิดในการประยุกต์ใช้สิ่งที่ได้จากการศกึษาดูงาน 

      โชติชวัล ฟูกิจกาญจน์ (2559, หนา้ 32) ให้ความหมายของ

การศกึษาดูงาน ไว้ว่าคือการไปศกึษาดูงานจากสถานปฏิบัติงานจรงิ โดยมีผูบ้รรยาย

ประกอบการพัฒนาบุคลากรวิธีนี้มวีัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสบการณ์ (Experience) ให้กับ
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ผูเ้ข้าศกึษาดูงาน และเมื่อเสร็จสิ้นการศกึษาดูงานแลว้ ควรใหผู้เ้ข้าศกึษาดูงาน สรุป

ประสบการณท์ี่ได้รับจากการศกึษาดูงาน พรอ้มทั้งน าประสบการณท์ี่ได้รับมาแลกเปลี่ยน

เรียนรู้ซึ่งกันและกัน และน าเสนอวิธีการน ามาประยุกต์ใชก้ับการปฏิบัติงานของตนเอง  

และการด าเนนิงานขององค์กร 

     พรรณทิพา โสภาสพ (2560, หนา้ 29) กล่าวว่า การศึกษาดูงาน 

หมายถึง การน าบุคลากรภายในหนว่ยงานนั้น ๆ ไปดูการปฏิบัติงานที่มีผลส าเร็จเป็นอย่าง

ดีของหนว่ยงานอื่นทั้งยังเป็นการเปลี่ยนบรรยากาศอันซ้ าซากจ าเจของงานประจ าที่ท าอยู่

ไปสู่การพบเห็นสิ่งใหมซ่ึ่งสร้างเสริมแนวคิดใหม่และน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น 

วิธีการศกึษาดูงานให้เกิดประสิทธิภาพหรอืเกิดประโยชน์ใหม้ากที่สุดมีวิธีการดังตอ่ไปนี้ 

      1. เตรยีมความพร้อมก่อนศึกษาดูงานทางกายความพร้อม 

ในเรื่องสภาพร่างกายใหส้มบูรณ์แข็งแรงอยู่ในภาวะที่พร้อมที่จะศกึษาดูงาน 

      2. เตรยีมความพร้อมทางอารมณ์และความคิดสร้างทัศนคติ

เชงิบวกให้เกิดความรู้สกึที่ดีในการศกึษาดูงานด้วยการมองเห็นถึงข้อดีในการศกึษาดูงาน

หนว่ยงานที่จัดไปศกึษาดูงานหรอืกิจกรรมที่จัดรว่มในการศกึษาดูงานรวมทั้งผลที่ได้จะ

ได้รับกับตนเองทีมงานด้านหนว่ยงาน 

      3. ตัง้ประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นในการท างานปัจจุบันรวมทั้ง

ทบทวนถึงวิธีการท างานในปัจจุบันถึงแนวคิดที่มุง่หวังเพื่อจะได้น าความรู้มาใช้ในการ

พัฒนาการท างานให้เกิดประสิทธิภาพและจดบันทึกเตือนความจ าก่อนไปศกึษาดูงาน 

การศกึษาดูงานเป็นการศกึษานอกสถานที่เพื่อเรยีนรู้และแสวงหาประสบการณใ์หม่ ๆ  

ที่คาดหวังว่าจะสามารถน ามาประยุกต์ใชใ้นหนว่ยงานหรอืงานในหน้าที่ของแต่ละบุคคลได้

จ าเป็นที่จะเข้าใจถึงจุดประสงค์หรอืเป้าหมายส าคัญในการศกึษาดูงานมคีวามใส่ใจกระตุน้

ทุกคนให้เกิดความรูส้ึกร่วมในการมสี่วนรว่มในกิจกรรมการศึกษาดูงานและเกิดความ

เชื่อมั่นมุ่งมั่นมุ่งหวังเดียวกันเพื่อให้การศึกษาดูงานเกิดประโยชน์หรอืสัมฤทธิ์ได้ผลสร้าง

ความพึงพอใจให้แก่ตัวบุคลากรเองสร้างประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานให้ 

เกิดผลดียิ่งขึ้น 

     ศราวุธ ทาค า (2554, หนา้ 98) ให้ความหมายของการศกึษา 

ดูงานไว้ว่า หมายถึง การมอบหมายใหบุ้คลากรไปสังเกตการณก์ารกระท าหรอืบุคคลที่

ต้องการในสถานที่เฉพาะแหง่ใดแหง่หนึ่ง เพื่อวัตถุประสงค์ใดวัตถุประสงค์หนึ่ง ในช่วงเวลา

สั้น ๆ และเป็นกิจกรรมหนึ่งในกระบวนการพัฒนาบุคลากร เพื่อให้บุคลากรได้เห็น

ประสบการณใ์หม่ ๆ การได้เห็นรูปแบบการท างานที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) 
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เพื่อให้บุคลากรเกิดการพัฒนาได้เรยีนรู้เรื่องใหม่ ๆ ทีด่ีจากองค์กรภายนอก การดูงานนอก

สถานที่มีวัตถุประสงค์เพื่อใหพ้นักงานได้เห็นประสบการณ์ใหม่ ๆ การได้เห็นรูปแบบการ

ท างานที่มวีิธีปฏิบัติที่เป็นเป็นเลิศ (Best Practice) เพื่อให้ผู้รับการพัฒนาได้เรยีนรู้เรื่อง 

ใหม่ ๆ ที่ดจีากองค์การภายนอก ซึ่งวิธีการดังกล่าวนีจ้ะท าให้พนักงานสามารถน าแนวคิดที่

ได้รับจากการดูงานไปประยุกต์ใช้ในการปรับปรุง และพัฒนาความสามารถของตน อีกทั้ง

พนักงานยังสามารถน าความรูแ้ละประสบการณใ์หม ่ๆ ที่ได้รับรู้มาใช้เพิ่มประสิทธิภาพใน

การท างานให้ดีขึ้น ทั้งนี้การดูงานนอกสถานที่โดยทั่วไปจะประกอบไปด้วยการดูงาน

ภายในประเทศและการดูงานในต่างประเทศ รูปแบบของการศึกษาดูงานนอกสถานที่

ประกอบด้วย 2 รูปแบบ ดังนี ้

      1. การดูงานภายในองค์กรเดียวกัน การดูงานลักษณะนี้เป็น

การดูงานนอกสถานที่จากองค์กรเดียวกัน เพื่อศึกษาดูงานเกี่ยวกับวิธี รูปแบบการปฏิบัติ 

ที่เป็นเลิศ (Best Practice) สามารถน ามาใช้เป็นตัวอย่างหรอืแม่แบบในการท างานได้ ทั้งนี้ 

การดูงานในรูปแบบนีค้่อนข้างสะดวกในการตดิต่อประสานงานและการแลกเปลี่ยน 

ข้อมูล เนื่องจากเป็นการดูงานในองค์กรเดียวกันและบุคลากรอาจคุ้นเคยรู้จักกันอยู่แล้ว  

จงึท าให้การตดิต่อเพื่อขอดูงานไม่ยุ่งยาก 

       2. การดูงานภายนอกองค์กร เป็นการเปิดประสบการณ์ให้กับ 

บุคลากรได้เห็นการท างานขององค์กรภายนอกที่มวีิธีการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ 

(Best Practice) เป็นวิธีการปฏิบัติงานที่บุคลากรไม่เคยเห็นมาก่อน ซึ่งบุคลากรสามารถน า

มุมมองที่ได้รับมาปรับใช้ในองค์กรของตนได้ อย่างไรก็ตามการดูงานภายนอกองค์กร 

บุคลากรจะต้องมกีารเตรียมความพรอ้มโดยมีขัน้ตอนการประสานงานไว้ลว่งหน้าหลาย

ขั้นตอน เช่น การตดิต่อเพื่อก าหนดวัน/เวลาในการดูงานจากองค์กรภายนอก การจัดเตรียม

การเดินทาง การจัดเตรียมของที่ระลึกและการขออนุญาตลว่งหน้าหากต้องการขอถ่ายรูป

หรอืบันทึกเสียง เป็นต้น 

     วิรวรรณ ธาราหิรัญโชติ (2560, ออนไลน์) การดูงานเป็นการ 

ไปเรียนรู้จากของจริง ในภาษาอังกฤษ ใชค้ าว่า filed trip หรอื study trip หมายถึง การไป 
ศกึษาจากของจริง หลังจากได้เรียนรูเ้รื่องทฤษฎีมาแล้ว สว่นใหญ่ใช ้filed trip กับนักเรียน 

นักศึกษา เป็นการไปเปิดหูเปิดตา นอกห้องเรียนและใช้ study trip ส าหรับการดูงานของ 

ผูท้ี่ท างานแลว้ 

      จากความหมายข้างตน้ สรุปได้วา่ การศกึษาดูงาน หมายถึง การ

น าครูไปดูงานด้านการผลิตและการใช้สื่อการเรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็ก
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เล็กที่มกีารผลิตและการใช้สื่อส าหรับเด็กปฐมวัยต้นแบบและมีการผลติและการใช้สื่อใน

การจัดประสบการณ์ใหก้ับเด็กปฐมวัยจรงิ 

    4.2.2 ประโยชน์ของการศกึษาดูงาน 

     4.2.2.1 การดูงานภายในองค์กรเดียวกันจะท าให้บุคลากรเกิด

ความเข้าใจในรูปแบบการท างานที่ประสบความส าเร็จ ช่วยท าให้บุคลากรเกิดความเข้าใจ

ขั้นตอน การเชื่อมโยงการท างานของตนกับงานอื่น รวมถึงเป็นเครื่องมอืที่ช่วยใหเ้กิดการ

ปรับปรุงและพัฒนาความสามารถในการท างานของตนได้เป็นอย่างด ีนอกจากนี้ การดูงาน

จากองค์กรเดียวกันยังช่วยใหเ้กิดการสรา้งสัมพันธภาพที่ดตี่อบุคคลอื่นที่อยู่ในองค์กร

เดียวกัน 

     4.2.2.2 การดูงานภายนอกองค์กร จะช่วยท าให้บุคลากรเกิด

มุมมองใหม่ ๆ เป็นการเสริมสร้างแนวคิดหรอืวิสัยทัศนใ์นการท างาน ท าให้บุคลากรมี

แนวคิดใหม่ ๆ จากการปฏิบัติงานขององค์กรภายนอก อีกทั้งยังเป็นการกระตุ้นเพื่อให้เกิด

แรงจูงใจในการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากได้เห็นรูปแบบการ

ท างานขององค์กรอื่น อันน าไปสู่การจุดประกายใหบุ้คลากรเกิดการเปรียบเทียบรูปแบบ

หรอืขั้นตอนการท างานของตนเองกับองค์กรภายนอก (อาภรณ์ ภู่วทิยพันธุ์, 2554,  

อ้างถึงใน ศราวุธ ทาค า, 2556, ออนไลน์) 

    4.2.3 ความส าเร็จของการศกึษาดูงาน 

     ศราวุธ ทาค า (2556, ออนไลน์) กล่าวว่า การดูงานจะประสบ

ความส าเร็จได้นั้น ขึน้อยู่กับปัจจัยหรือเงื่อนไขดังต่อไปนี้ 

   1. ผูบ้ริหารที่จะส่งบุคลากรไปดูงานนอกสถานที่ จะต้อง 

วิเคราะหถ์ึงความสามารถที่ต้องการให้บุคลากรพัฒนาก่อน ไม่วา่จะเป็นความรูห้รือทักษะ

ที่เกี่ยวข้องกับงานที่รับผดิชอบ รวมถึงก าหนดเป้าหมายหรือความคาดหวังจากการดูงาน

ภายนอกสถานที่ใหชั้ดเจน 

      2. การเตรียมความพร้อมของบุคลากรก่อนดูงาน บุคลากร

ต้องมีความเข้าใจวัตถุประสงค์ของการดูงานเป็นอย่างดี และการรว่มกันช่วยตั้งค าถาม

ระหว่างหัวหนา้ทีมและบุคลากรก่อนไปดูงาน ซึ่งจะท าใหบุ้คลากรเข้าใจขอบเขต และ

ประเด็นที่หัวหน้าทีมต้องการมากขึ้น 

      3. การก าหนดระยะเวลาในการศกึษาดูงานให้เหมาะสมกับ

เนือ้หาหรอืวัตถุประสงค์ที่ต้องการ เนื่องจากการศกึษาดูงานบางครัง้อาจต้องใช้ระยะเวลา
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มากกว่า 1 วัน จงึควรค านึงถึงระยะเวลาที่เหมาะสมเพื่อให้เกิดการเรยีนรู้อย่างเต็ม

ประสิทธิภาพ 

      4. ความรว่มมอืของสถานที่ที่จะไปศกึษาดูงานองค์กรเจ้าบ้าน

เพื่อให้องคก์รที่จะไปศกึษาดูงานได้จัดเตรียมขอ้มูลได้ถูกต้องและตรงตามวัตถุประสงค์ 

ที่ตอ้งการศึกษาดูงาน จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องแจ้งเป้าหมายใหชั้ดเจนวา่ ตอ้งการขอดูงาน 

ในเรื่องใดและต้องการข้อมูลเอกสารใดบ้าง เพราะองค์กรจะได้เตรียมขอ้มูลหรอืเอกสาร

บางสว่นที่สามารถเปิดเผยกับบุคลากรที่ขอเข้ามาดูงาน ท าให้ไม่ตอ้งเสียเวลาค้นหาหรือ 

รอเอกสาร 

      5. ภายหลังการดูงานนอกสถานที่ทุกครั้ง ผู้บังคับบัญชา

จะต้องตดิตามและด าเนินการพัฒนาต่อยอด โดยการใชเ้ทคนิคการพัฒนาอื่น ๆ มาใช้

ปรับปรุงความสามารถของบุคลากร เช่น การมอบหมายงาน การเรียนรู้ดว้ยตนเอง  

การถอดบทเรียน เป็นต้น ถือว่าเป็นเทคนิคการพัฒนาความสามารถที่น ามาใช้ภายหลังจาก

การดูงานเสร็จสิน้ 

     จากความหมายดังกล่าวข้างตน้ สรุปได้ว่าการศกึษาดูงาน 

หมายถึง การศกึษานอกสถานที่เพื่อเรยีนรู้และแสวงหาประสบการณใ์หม่ ๆ ที่คาดหวังวา่

จะสามารถน ามาประยุกต์ใช้ในหนว่ยงานหรอืงานในหน้าที่ของแต่ละบุคคลได้ ทั้งยังเป็น

การเปลี่ยนบรรยากาศอันซ้ าซากจ าเจของงานประจ าที่ท าอยู่ไปสู่การพบเห็นสิ่งใหม่  

ซึ่งสร้างเสริมแนวคิดใหม่และน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นทั้งยังเป็นการสร้างขวัญและ

ก าลังใจในการท างานได้อกีทางหนึ่ง   

   4.3 การนเิทศภายใน 

    รัตตมิา โสภาคะยัง (2555, หนา้ 39) ใหค้วามหมายของการนิเทศ 

ภายในไว้วา่ หมายถึง กระบวนการสร้างสรรค์และพัฒนาครูเพื่อปรับปรุงการเรียนการสอน 

อย่างเป็นระบบโดยมีคณะกรรมการนเิทศภายใน ประกอบด้วย ผูบ้ริหาร ผูช่้วยฝา่ย

วิชาการและคณะครูผู้เช่ียวชาญในการสอนแต่ละหน่วยวิชาร่วมกันเป็นกรรมการ

ด าเนนิการให้การเรียนการสอนเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

    อารยา บุพจันโท (2557, หน้า 35) ให้ความหมายของการนเิทศ

ภายในไว้วา่ เป็นการด าเนินงานอย่างมรีะบบของผูน้ิเทศและผูร้ับการนิเทศเพื่อพัฒนางาน

พัฒนาความรูค้วามเข้าใจและทักษะในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของผูร้ับการนเิทศ

ให้มคีุณภาพสูงขึ้นมีประสิทธิภาพและเพิ่มศักยภาพของผูร้ับการนเิทศให้มากขึ้น 
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    ประภัสสร คะสา (2559, หน้า 62) ให้ความหมายของการนเิทศ

ภายในไว้วา่ หมายถึง การด าเนินการร่วมกันของบุคลากรภายในโรงเรียนซึ่งประกอบด้วย

ผูบ้ริหารโรงเรียนคณะครูและบุคลากรอื่นที่เกี่ยวข้องกับการศกึษาในโรงเรยีนเพื่อปรับปรุง

แก้ไขการด าเนินกิจกรรมการจัดการเรยีนรู้และก าลังใจท าให้เกิดความเชื่อมั่น บ้านของตน

ซึ่งจะส่งผลตอ่การพัฒนาคุณภาพการศกึษาต่อไป 

     ณัฐพร ฝ่ายขันธ์ (2560, หนา้ 27) ให้ความหมายของการนิเทศ

ภายในไว้วา่ เป็นการด าเนินการนเิทศภายในโรงเรียนเป็นระบบย่อยของระบบโรงเรียนมี

ความมุง่หมายที่ส าคัญเพื่อพัฒนาความสามารถครูผูส้อนซึ่งเป็นผู้รับการนเิทศให้สามารถ

จัดการเรยีนการสอนอย่างมีคุณภาพส่งผลต่อคุณภาพผูเ้รียน นั่นคือจะต้องด าเนินการ

ร่วมกันระหว่างผูน้ิเทศและผูร้ับการนเิทศภายใต้การบริหารงานโครงการนเิทศภายใน

โรงเรียนและผูน้ าคณะผูน้ิเทศภายในโรงเรียน 

     การนเิทศการศกึษาเป็นกระบวนการท างานรว่มกันของผูบ้ริหาร

สถานศกึษา ครูและบุคลากรทางการศกึษา เพื่อให้ได้มาซึ่งสัมฤทธิ์ผลสูงสุดในการเรียนรู้

ของนักเรียน (อภิชัย ริณทัพ, 2551, บทน า) 

    จากความหมายของการนเิทศภายในดังกล่าว สรุปได้ว่าการนเิทศ

ภายใน หมายถึง กระบวนการช้ีแนะ แนะน า ให้ความช่วยเหลอื ความร่วมมือแก่ครูในการ

ปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอนให้ดียิ่งขึน้ เพื่อให้ได้ผลบรรลุตามเป้าหมายของการศกึษา

ที่วางไว้ หรอืกิจกรรมที่บุคลากรทางการศกึษาจะพัฒนาความรูค้วามสามารถของผู้รว่ม

วิชาชีพให้ปฏิบัติภาระด้านการเรียนการสอนให้มปีระสิทธิภาพ เพื่อสนองนโยบายการจัด

การศกึษา 

    4.3.1 หลักการและจุดมุ่งหมายของการนเิทศภายใน 

      สุทธนู ศรไีสย์ (2555, หนา้ 4) กล่าวว่า หลักการส าคัญในการ 

นิเทศการศกึษาในปัจจุบันจะยังคงเน้นอยู่ที่การให้ความช่วยเหลือโดยตรงแก่ครูและผูส้อน 

เพื่อให้เป็นครูที่มคีุณภาพและประสิทธิภาพรวมทั้งพัฒนาสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ทางกายภาพ 

ที่จะช่วยใหค้รูได้รับความรู้ความเข้าใจสิ่งเหล่านั้นมากขึน้ด้วย ผลจากการช่วยเหลือและ

พัฒนาครูดังกล่าวจะช่วยให้นักเรียนที่เป็นเป้าหมายหลักของการเรียนการสอนได้รับ

ประโยชน์อันยิ่งใหญ่จากการสอนของครูรวมทั้งการบรรลุเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ของ

ทางโรงเรียนที่ได้ตัง้ไว้ทุกประการ 
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     จอมพงศ์ มงคลวนิช (2555, หนา้ 133) ได้สรุปหลักการของการ

นิเทศภายในโรงเรียนว่าหลักการนเิทศภายในโรงเรียน คือ กระบวนการท างานรว่มกันของ

บุคลากรในสถานศกึษาโดยยึดเป้าหมายหลัก คือ คุณภาพของนักเรียนโดยผูบ้ริหารต้อง

ยอมรับว่าการนิเทศการสอนเป็นงานในความรับผดิชอบของผู้บริหารโดยตรงมีการวางแผน

ด าเนนิงานอย่างเป็นระบบเน้นบรรยากาศแบบประชาธิปไตยสร้างขวัญไม่ใช่การบังคับหรอื

การจับผดิ ผู้บริหารโรงเรียนถือว่าเป็นผู้ที่มบีทบาทส าคัญในการท าหน้าที่นเิทศภายในโดย

การนเิทศภายในจะต้องเกิดจากความจ าเป็นในการแก้ปัญหาหรือความต้องการยกระดับ

คุณภาพการศกึษาของผู้เรยีนเพื่อปรับปรุงประสทิธิภาพการสอนของครูให้ผลสัมฤทธิ์

ทางการเรยีนของนักเรียนสูงขึ้นรวมทั้งพัฒนาการปฏิบัติงานรว่มกันของบุคลากรทาง

การศกึษาให้ด าเนินไปด้วยดี มีขวัญและก าลังใจในการท างานสามารถน าสิ่งที่ได้รับจากการ

นิเทศไปใช้ในการปฏิบัติงานเป้าหมายหลักของการนเิทศภายใน คือ การพัฒนาคุณภาพ

ของผู้เรยีนเป็นส าคัญ 

      ประภัสสร  คะสา (2559, หนา้ 67) สรุปจุดมุ่งหมายของการนิเทศ

ภายในโรงเรียนหรอืว่าเพื่อพัฒนาความสามารถของครูผู้บริหารและคณะกรรมการนเิทศ

ของสถานศกึษาให้มคีวามรู้ ความสามารถ ความเข้าใจในการปฏิบัติงานสูงขึ้นประสาน

สัมพันธ์อันดรีะหว่างผูป้ฏิบัติงานลดความขัดแย้งมุ่งเน้นการนเิทศเพื่อพัฒนาตัวครูซึ่งเป็น

ผูจ้ัดการเรียนการสอนให้มีความเช่ียวชาญทั้งในด้านการวางแผน การจัดการเรียนรู้ การ

จัดกิจกรรมการเรียนรู้การใช้สื่อและแหล่งการเรยีนรู้ ตลอดจนการวัดการประเมินผลไม่ใช่

มุ่งเน้นที่จะตรวจเอกสารหลักฐานซึ่งเป็นรอ่งรอยเกี่ยวกับการท างานทั้งนีเ้พื่อสร้างขวัญ

และก าลังใจในการปฏิบัติงานใหก้ับบุคลากรในโรงเรียนโดยมีเป้าหมายคือการพัฒนา

ผูเ้รียนใหไ้ด้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ 

    4.3.2 ขั้นตอนการนเิทศภายใน 

      วัชรา เล่าเรียนดี (2552, หน้า 27 - 28) ได้เสนอกระบวนการ 

นิเทศภายในโรงเรียนในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในชัน้เรียน 

โดยตรงดังนี้  

       1. การร่วมกันระหว่างผูน้ิเทศและผู้รับการนิเทศ  

(ครูหรอืคณะครู) 

       2. เลอืกประเด็นหรอืเรื่องที่สนใจจะปรับปรุงพัฒนา 

       3. น าเสนอโครงการพัฒนาและขั้นตอนการปฏิบัติให้ผู้บริหาร

โรงเรียนได้รับทราบและขออนุมัตกิารด าเนินการ 
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       4. ให้ความรูห้รือแสวงหาความรู้จากเอกสารต่าง ๆ และการ 

จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับเทคนิคการสังเกตการสอนในช้ันเรยีนและความรู้

เกีย่วกับวิธีสอนและนวัตกรรมใหม่ ๆ ที่น่าสนใจ 

       5. จัดท าแผนการนเิทศก าหนดวันเวลาที่จะสังเกตการสอน 

ประชุม ปรึกษาหารอืเพื่อการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ 

       6. ด าเนินการตามแผนโดยครูและผูน้ิเทศ (แผนการจัดการ

เรียนรู้และแผนการนเิทศ)  

       7. สรุปและประเมินผลการปรับปรุงและพัฒนารายงาน

ผลส าเร็จ 

     สุรศักดิ์ ปาเฮ (2552, หนา้ 28) ได้น าเสนอกระบวนการนิเทศ

ภายในโรงเรียนเป็นขั้นตอนได้ 3 ขัน้ตอน ดังต่อไปนี้ 

       ขั้นที่ 1 ขัน้เตรียมการ 

        1. ผู้บริหารแต่งตั้งคณะท างานนิเทศภายในโรงเรียน 

        2. ร่วมศึกษาวิเคราะหร์าย ร่วมศึกษาวิเคราะห์รายละเอียด

ต่าง ๆ ที่เป็นยุทธศาสตรท์ี่ส าคัญของการปฏิรูปการเรียนรู้ 

        3. ประสานกับหนว่ยงานที่เกี่ยวข้องหรอืผู้มีส่วนรว่มเพื่อ

ก าหนดยุทธศาสตร์การท างานรว่มกัน 

        4. จัดเตรียมความพร้อมด้านวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือส าหรับ

การนเิทศ 

       5. สรา้งความรู้ความเข้าใจใหค้รูอาจารย์และทุกฝ่าย       

ที่เกี่ยวข้อง 

       ขั้นที่ 2 ขั้นด าเนินการนเิทศภายใน 2 ลักษณะ 3 การนเิทศ

ภายในกลุ่มสามารถด าเนินการได้หลากหลายวิธี 

        1. การประชุม 

         1.1 การประชุมชีแ้จงให้ทราบถึงความเคลื่อนไหว 

         1.2 การประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับเทคนิคนวัตกรรม

การสอนใหม่ ๆ 

         1.3 การจัดอบรมเพื่อพัฒนาวิชาชีพครูให้ก้าวหน้า 

         1.4 การรว่มสัมมนาลักษณะสมาคมเครือข่ายวิชาชีพ 

         1.5 การเยี่ยมสถานศกึษา/ครูตน้แบบแหง่อื่น ๆ  
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        2. การนเิทศเป็นรายบุคคลสามารถท าได้หลายวิธี

เชน่เดียวกัน 

         2.1 การตรวจบันทึกการสอนเป็นการเตรยีมความพร้อม

ก่อนสอน 

         2.2 การเยี่ยมชัน้เรียนสร้างขวัญก าลังใจแก่ผูส้อน 

         2.3 การสังเกตการสอน 

         2.4 การให้ค าปรึกษา 

       ขั้นที่ 3 ขัน้ประเมิน/สรุปผลเป็นการประเมนิผลและสรุปผลการ

ด าเนนิงานนิเทศภายในจากการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้ตามกรอบการ

ปฏิรูปการเรียนรูท้ี่ครูอาจารย์น าไปจัดประสบการณ์หรือกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน

เป็นส าคัญการประเมินผลอาจท าได้หลายวิธี เชน่ การประเมินโครงการการวิเคราะหก์าร

วิจัยฤดูอื่นเพื่อน าผลสรุปที่ได้ไปปรับปรุงและพัฒนางานการนเิทศภายในโอกาสต่อไป 

        ส านักงานทดสอบทางการศึกษา (2553, หนา้ 2 - 10) 

อธิบายถึงขัน้ตอนการนเิทศแบบให้ค าช้ีแนะ (Coaching) เพื่อเพิ่มศักยภาพครูและผู้บริหาร

สถานศกึษาให้สามารถจัดการเรียนรู้ และยกระดับคุณภาพการศกึษาของสถานศึกษาให้

สูงขึ้นวา่มีขัน้ตอนหลักส าคัญอยู่ 3 ขัน้ตอน ดังนี้ 

         ขั้นตอนที่ 1 การเตรียมการก่อนการให้ค าชีแ้นะ การ

เตรียมการก่อนการให้ค าชีแ้นะเป็นการเตรยีมองคค์วามรู้ในการน าไปใช้ในการชี้แนะโดยมี 
วัตถุประสงค์ เพื่อช่วยใหค้รูสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรูใ้หก้ับผูเ้รียนอย่างมี

ประสิทธิภาพ ซึ่งผูน้ิเทศจะคอยแนะน าให้ค าปรึกษาช่วยเหลอืให้ครูสามารถจัดกิจกรรม

การเรียนรูอ้ย่างตอ่เนื่องนอกจากนีผู้้ชีแ้นะจะเสนอแนะแล้วตอ้งให้ครูได้วิเคราะหต์นเองให้

สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรูไ้ด้อย่างมคีุณภาพในสภาพแวดล้อมต่าง ๆ และสามารถ

แก้ปัญหาอุปสรรคในการจัดการเรียนรู้ให้หมดไป การใหค้ าช้ีแนะจะช่วยใหค้รูสามารถ

สะท้อนภาพการปฏิบัติงานของครูเพื่อให้ตระหนักว่าการจัดกิจกรรมการเรียนรู้น้ันจะต้อง

ใช้วธิีการจัดการเรียนรู้อย่างไรเพื่อที่จะให้ผูเ้รียนได้เรียนรูอ้ย่างมีคุณภาพจากการจัด

กิจกรรมการเรียนการสอนของครูขณะเดียวกัน ผูใ้ห้ค าชี้แนะจะได้ข้อมูลความรูท้ี่จ าเป็น  

ซึ่งครูยังขาดอยู่ ดังนั้นการใหค้ าช้ีแนะที่มปีระสิทธิภาพไม่เพียงขึ้นอยู่กับทักษะของผู้นิเทศ

ความสามารถในการรับการนิเทศของครูเท่านั้นแตย่ังขึ้นอยู่กับองค์ประกอบแวดล้อมหลาย

ประการด้วยกัน ผูชี้้แนะควรจะต้องเป็นผู้รักการอ่านรักการแสวงหาความรู้และจะต้องมี

ความพรอ้มก่อนการให้ค าชี้แนะ 
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         ขั้นตอนที่ 2 การด าเนนิการให้ค าช้ีแนะ ขัน้ตอนการ

ด าเนนิงานให้ค าชีแ้นะเป็นขั้นตอนที่ศกึษานิเทศก์หรือผู้ชีแ้นะช่วยใหค้รูน าความรูค้วาม

เข้าใจที่มอียู่หรอืที่ได้รับจากการอบรมไปปฏิบัติให้เกิดผลส าเร็จตามศักยภาพหรอื

ความสามารถของครูแต่ละคนเป็นการพัฒนากลุ่มครูจ านวนน้อยหรอืรายบุคคลอย่าง

เข้มขน้ท างานรว่มกันอย่างใกล้ชิด เชน่ การสังเกตการสอนในชัน้เรียน พิจารณาผลงาน

นักเรียนรว่มกันกับครูเป็นการพัฒนาในบริบทการท างานในสถานศกึษา 

         ขั้นตอนที่ 3 การสรุปผลการให้ค าชี้แนะ เป็นขั้นตอน 

ที่ศึกษานิเทศก์หรอืผูใ้ห้ค าชี้แนะเปิดโอกาสใหค้รูได้สรุปผลการให้ค าชี้แนะวางแผนที่จะ

กลับมาชีห้น้าร่วมกันอีกครั้งว่าความรู้ความเข้าใจใหมท่ี่ได้รับการชีแ้นะครั้งนี้จะเกิดผล

ในทางปฏิบัติเพียงใดรวมถึงการตกลงร่วมกันเรื่องให้ความช่วยเหลืออื่น ๆ เช่น หาเอกสาร

มาให้ศกึษาประสานงานกับบุคคลอื่น ๆ แนะน าแหล่งเรียนรู้เพิ่มเติม เป็นต้น  

       จอมพงศ์  มงคลวนิช (2555, หนา้ 136) ได้สรุปกระบวนการการ

นิเทศภายในโรงเรียนว่า การด าเนินการนเิทศภายในโรงเรียนจะต้องจัดกระบวนการนิเทศ

อย่างมแีบบแผนตามล าดับขั้นตอนต่อเนื่องกันอย่างมรีะบบ ตามวิธีการทางวทิยาศาสตร์

พร้อมดว้ยเหตุผลและความเป็นไปได้ นั่นคือจะต้องประกอบด้วย การวางแผนการนิเทศ

การให้ความรู้ในสิ่งที่จะต้องท า การลงมอืปฏิบัติ การสร้างขวัญและก าลังใจการประเมินผล

และกระบวนการด าเนินงานและการปรับปรุงแก้ไขเพื่อพัฒนาการนเิทศให้มีประสิทธิภาพ 

มากขึ้น 

      ประภัสสร คะสา (2559, หน้า 70) สรุปว่ากระบวนการนิเทศ

ภายในเป็นกระบวนการที่ผู้บริหารและผูท้ี่รับผดิชอบงานการนเิทศภายในโรงเรียนต้อง 

น ามาปฏิบัติอย่างเป็นระบบมีขัน้ตอนใชค้วามเป็นกัลยาณมิตรในการด าเนินงานเน้นการ 

นิเทศคนไม่ใช่นเิทศกระดาษเป็นการให้ใจ ท่าในการมเีพศรว่มกันสร้างสังคมการเรยีนรู้ 

มีปัญญาธรรมเมตตาธรรมและเข้าใจความเป็นจรงิในชีวิตโดยมีขัน้ตอนการนเิทศภายใน  

4 ขั้นตอน ได้แก่ 

      1. การศึกษาสภาพปัจจุบันปัญหาและความต้องการในการ

นิเทศสภาพที่เป็นจริงตามตัวบ่งชีด้้านต่าง ๆ ของโรงเรียนขณะนัน้มีการส ารวจและประเมิน

ความตอ้งการของครูจัดล าดับความส าคัญของปัญหาและความต้องการตลอดจนวิเคราะห์

สาเหตุของปัญหาและจัดล าดับความส าคัญของสาเหตุก าหนดทางเลือกในการแก้ปัญหา

และการด าเนนิการตามความตอ้งการ 
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       2. การวางแผนการนเิทศ เป็นการน าข้อมูลผลการวิเคราะห์

สภาพปัจจุบันปัญหาสาเหตุของปัญหาและความตอ้งการมาก าหนดกิจกรรมและแนว

ทางการปฏิบัติงานนิเทศการวางแผนนิเทศภายในโรงเรียนเป็นขั้นตอนที่น าเอาทางเลือก 

ที่จะด าเนนิการมารวมกันก าหนดรายละเอียดกิจกรรมและจัดล าดับขั้นตอนการปฏิบัติ 

เขียนเป็นโครงการนิเทศภายในโรงเรียน 

       3. การปฏิบัติการนเิทศ เป็นการด าเนินการนเิทศตามกิจกรรม

ที่ก าหนดในโครงการนิเทศภายในโรงเรียนในการปฏิบัติ การนเิทศภายในโรงเรียนผู้บริหาร

โรงเรียนหรอืผูน้ิเทศจะต้องน าหลักการนิเทศเทคนิคทักษะสื่อกิจกรรมและเครื่องมือนิเทศ

ไปใช้ใหเ้หมาะสมกับสถานการณ์และบุคลากรผูร้ับการนิเทศ 

        4. การประเมินผล เป็นการตรวจสอบความส าเร็จของโครงการ

กับวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้มีการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการประเมิน

ความคิดเพื่อทราบความพึงพอใจของผู้รับการนเิทศประเมินกระบวนการนเิทศภายใน

โรงเรียน สรุปรวมผลการประเมินเพื่อใชเ้ป็นข้อมูลส าหรับการปรับปรุงการปฏิบัติงานใน

โอกาสต่อไป 

     สรุปได้วา่การนเิทศภายใน หมายถึง การตดิตามช่วยเหลือ การให้

ค าแนะน า การตรวจสอบคุณภาพของผลงาน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการ

ผลติและการใช้สื่อการเรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัย จากผู้เช่ียวชาญด้านการผลิตและการใช้

สื่อการเรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัย 

   จากการศกึษาวิธีการพัฒนาบุคลากร สามารถสรุปได้วา่ วธิีในการ

พัฒนาบุคลากรนั้น ประกอบด้วย 1) การประชุมเชิงปฏิบัติการ 2) การศกึษาดูงาน และ  

3) การนเิทศภายใน โดยทั้ง 3 วิธี มจีุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาบุคลากรใหม้ีความรู้  

ความสามารถในการปฏิบัติงานเพิ่มมากขึ้น เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของงานที่ได้รับ

มอบหมาย 
 

การผลติและการใช้สื่อการเรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัย 

 สื่อการเรียนรู้ หมายถึงสิ่งต่าง ๆ ที่เป็นตัวกลางที่ผู้เลีย้งดูเด็กน ามาช่วยในการ

ถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ ทัศนคติ หรอืทักษะที่ตนมไีปสู่เด็กได้อย่างมปีระสิทธิภาพ

และเด็กเกิดการเรยีนรู้ตามจุดประสงค์ หรอืจุดมุง่หมายได้ดทีี่สุด  

(กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น, 2560, หนา้ 63)  
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  กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น (2559, หนา้ 57) ได้กล่าวถึง

ความหมายของสื่อไว้ว่า สื่อเป็นตัวกลางในการถ่ายทอดเรื่องราวเนื้อหาจากผูส้่งไปยังผูร้ับ

ในการเรียนการสอน สื่อเป็นตัวกลางน าความรูจ้ากผู้สอนสู่เด็ก ท าให้เด็กเกิดการเรียนรู้

ตามจุดประสงค์ที่วางไว้ ช่วยใหเ้ด็กได้รับประสบการณต์รง ท าให้สิ่งที่เป็นนามธรรมเข้าใจ

ยากกลายเป็นรูปธรรมที่เด็กเข้าใจง่าย เรียนรูไ้ด้ง่าย รวดเร็ว เพลิดเพลิน เกิดการเรียนรู้

และการค้นพบด้วยตนเอง โดยแบ่งประเภทของสื่อที่ใช้ส าหรับเด็กปฐมวัยไว้ดังนี้ 

   1. สื่อที่เป็นของจริง สื่อธรรมชาติ และสื่อภูมิปัญญาท้องถิ่น 

   2. สื่อจากแหล่งเรียนรูท้ี่อยู่หลากหลายทั้งที่บ้าน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

ชุมชน 

 3. สื่อที่ค านึงถึงความปลอดภัยต่อตัวเด็ก 

 4. สื่อเพื่อพัฒนาเด็กในด้านต่าง ๆ ให้ครบทุกด้าน ทั้งทางดา้นรา่งกาย 

อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา โดยบูรณาการผ่านการเล่น และเน้นใหเ้ด็กเกิดการ

เรียนรู้ดว้ยการกระท าโดยใช้ประสาทสัมผัสทั้งหา้ 
 

  1. ความหมายของสื่อการเรยีนรู้ 

    กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น (2559, หนา้ 57) ให้ความหมาย

ของสื่อการเรียนรู้ ไว้วา่สื่อเป็นตัวกลางในการถ่ายทอดเรื่องราวเนือ้หาจากผูส้่งไปยังผูร้ับ 

ในการเรียนการสอน สื่อเป็นตัวกลางน าความรูจ้ากผู้สอนสู่เด็ก ท าให้เด็กเกิดการเรียนรู้  

ตามจุดประสงค์ที่วางไว้ ช่วยใหเ้ด็กได้รับประสบการณต์รง ท าให้สิ่งที่เป็นนามธรรมเข้าใจ 

ยากกลายเป็นรูปธรรมที่เด็กเข้าใจง่าย เรียนรูไ้ด้ง่าย รวดเร็ว เพลิดเพลิน เกิดการเรียนรู้ 

และการค้นพบด้วยตนเอง 

   จันทร์จริา นามวิชา (2558, ออนไลน์) ได้กล่าวถึง สื่อการเรียนรู้กับเด็ก

ระดับปฐมวัยว่า สื่อส าหรับเด็กปฐมวัย หมายถึง วัสดุ ที่เด็กน ามาเล่นแล้วได้รับความสุข 

ได้ผ่อนคลาย ได้เรยีนรู้ เป็นตัวกลางที่ท าให้เด็กเกิดความรูจ้ากการได้สัมผัส ได้ลงมือปฏิบัติ

ช่วยใหเ้ด็กได้รับประสบการณ์ตรงสื่อการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย 1) เป็นตัวกลางในการ

ถ่ายทอดเรื่องราวสาระความรูจ้ากครูสู่เด็ก 2) เป็นสิ่งที่ท าให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง

เป็นสิ่งที่ท าให้เด็กเกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ 3) เปน็สิ่งที่ท าให้เด็กเข้าใจเรื่อง 

ยาก ๆ ด้วยความงา่ยดาย และ 4) เป็นสิ่งที่ท าให้เด็กเกิดการค้นพบความรู้ดว้ยตนเอง 

   กนกกร บุษยะกนิษฐ์และคณะ (2550, หนา้ 1) ได้ให้ความหมายของสื่อ 

การเรียนรูส้ าหรับเด็กปฐมวัย ไว้วา่เป็นเครื่องมอืส่งเสริมเด็กให้กล้าแสดงออกและเกิดการ 

มห
าว
ิทย

าล
ัยร
าช
ภัฏ

สก
ลน

คร



48 

เรียนรู้อย่างมปีระสิทธิภาพ เป็นตัวกลางในการถ่ายทอดความรู ้ประสบการณเ์ครื่องมอืเร้า

ความสนใจของเด็ก ใหต้ิดตามเรื่องราวด้วยความสนใจและไม่เกิดความรูส้ึกว่าเป็น  

“การเรียน” เป็นเครื่องมอืท าสิ่งที่เป็นนามธรรมให้เป็นรูปธรรม และได้เรยีนรู้ได้รับ

ประสบการณต์รงท าให้จดจ าได้นาน   

   จนิตนา ใบกาซูยี (2540, หนา้ 11 อ้างถึงใน สุนันทา สุนทรประเสริฐ 

2554, หนา้ 1) ได้กล่าวถึง ความหมายของสื่อการเรียนรู้ไว้ดังนี ้สื่อการเรียนรู้ 

(Instructional Meterials) หมายถึง วัสดุหรอืเครื่องมอืที่จัดท าขึน้ซึ่งมีขอ้มูลเนือ้หาสาระที่

เป็นประโยชน์ตอ่ประสบการณ์เรยีนรู้ ส าหรับน าไปใช้ในกระบวนการเรียนการสอนของครู

และนักเรียนให้เป็นไปตามหลักสูตรก าหนด สื่อการเรียนการสอนเป็นองค์ประกอบส าคัญ

ประการหนึ่งที่ใชป้ระกอบการจัดกิจกรรมการเรยีนการสอน เพื่อให้ผู้เรยีนได้เรียนรู้เนือ้หา 

เกิดทักษะกระบวนการและความรูส้ึกนึกคิดต่าง ๆ อันน าไปสู่จุดหมายของหลักสูตร 

   เกตุสุดา อุณาพรหม (2558, หนา้ 41) ได้สรุปความหมายของสื่อการ

เรียนรู้ไว้ว่า สื่อชนิดใดก็ตามไม่ว่าจะเป็นเครื่องมอืวัสดุอุปกรณ์ กิจกรรมหรอืวิธีการที่เป็น

ตัวกลางในการถ่ายทอดความรู ้ประสบการณ์ ทัศนคติ ค่านิยม หรอืทักษะที่ผู้สอนมีไปสู่

ผูเ้รียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และผู้เรยีนเกิดการเรียนรู้ตามจุดหมายได้ดีที่สุด 

    คชานน ฉ่ าเมอืงปักษ์ (2558, ออนไลน์) ให้ความหมายของสื่อการเรียนรู ้

หมายถึง ทุกสิ่งทุกอย่างรอบตัวผูเ้รียนที่ช่วยผูเ้รียนเกิดการเรียนรู ้ไม่ว่าจะเป็นวัสดุ 

อุปกรณ์ วธิีการ คน สัตว์ สิ่งของ หรอืแนวความคิดที่ถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจ 

เพิ่มประสบการณ์ หรอืเป็นเครื่องมอืที่กระตุ้นใหเ้กิดการแสวงหาความรูด้้วยตนเอง 

  สรุปว่า สื่อการเรียนรู้ หมายถึง ตัวกลางที่ช่วยใหก้ารเรียนรู้ ซึ่งครูและ

นักเรียนเป็นผู้ใชเ้พื่อให้การเรียนการสอนมปีระสิทธิภาพ เป็นส่วนหน่ึงของเทคโนโลยี 

การสอน เป็นพาหนะที่จะน าสารหรอืความรูไ้ปยังผูเ้รียน เพื่อใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้ 

 

  2. ประเภทของสื่อการเรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัย 

   สุนันทา สุนทรประเสริฐ (2554, หนา้ 1) ได้แบ่งประเภทของสื่อการ

เรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัย ออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้ 

    1. สื่อการสอนประเภทวัสดุ หมายถึง สิ่งช่วยสอนที่มีการสิน้เปลือง 

เชน่ ชอล์ก ฟิลม์ ภาพถ่าย ภาพยนตร์ เป็นต้น 

   2. สื่อการสอนประเภทอุปกรณ์ หมายถึง สิ่งช่วยสอนที่เป็นเครื่องมอื  

ซึ่งได้แก่ เครื่องเสียง เช่น เครื่องรับวิทยุและเครื่องเล่นเทปบันทึกเสียง กับอุปกรณท์ี่ไม่ใช่ 

ทั้งเครื่องเสียงและเครื่องฉาย เชน่ กระดานด า ม้าหมุน 
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   3. สื่อการสอนประเภทวิธีการหรอืกระบวนการ ได้แก่ การจัดระบบ

การสาธิต การทดลอง เกม และกิจกรรมตา่ง ๆ 

   โดยสื่อดังกล่าวข้างตน้ ต้องเลือกใหเ้หมาะสมกับจุดมุ่งหมายและ

เนือ้หาสาระของการสอนที่ส าคัญที่สุด คอื ต้องให้เหมาะกับลักษณะและความสามารถ

หรอืพัฒนาการด้านต่าง ๆ ของเด็กปฐมวัยด้วย ดังนี้ 

    ลักษณะทางกาย เด็กปฐมวัย มรี่างกายที่แข็งแรงกว่าเด็กทารกแต่

ไม่แข็งแรงเท่าเด็กประถมหรอืมัธยม การเลือกใช้สื่อควรเป็นสื่อที่ช่วยส่งเสริมและ

พัฒนาการใชก้ล้ามเนื้อให้แข็งแรงขึ้น แต่ไม่ควรออกแรงมากเกินไป 

    ลักษณะทางอารมณเ์ด็กปฐมวัยมีอารมณ์ที่เปลี่ยนแปลงงา่ย  

ไม่รู้จักสะกดกลั้นอารมณข์องตนเอง หรอืควบคุมพฤติกรรม ควรหาสื่อที่เป็นรูปภาพหรอื

นิทานสอนใจเพื่อให้เด็กเห็นถึงประโยชน์ที่ได้รับจากการสะกดกลั้นอารมณ์ 

    ลักษณะทางสังคม สังคมของเด็กวัยนี้ยังอยู่ในสังคมวงแคบ  

เด็กเริ่มรูจ้ักปรับตัวใหเ้ข้ากับคนแปลกหนา้จ านวนมาก สื่อที่ใชค้วรเป็นสื่อที่สง่เสริมให้เด็ก

อยู่ร่วมกัน รูจ้ักความรว่มมือแก่กันและมีความรับผิดชอบร่วมกัน เช่น สื่อประเภทกระดาน

หก ที่ต้องใช้ผูเ้ล่นอย่างนอ้ย 2 คน ถึงจะเล่นได้ 

    ลักษณะทางสตปิัญญาลักษณะทางสติปัญญาของเด็กวัยนี้ ส่วน

ใหญ่ก าลังสร้างจินตนาการและมีความคิดหรอืเหตุผลในเชงิรูปธรรมมากกว่านามธรรม  

ครูควรใช้สื่อที่เป็นรูปธรรมชัดเจน กระตุ้นใหเ้ด็กรู้จักจินตนาการในสิ่งที่เป็นประโยชน์ตอ่ 

ตนเองหรอืสังคม 

   กนกกร บุษยะกนิษฐ์และคณะ (2550, หนา้ 3) แบ่งประเภทของสื่อการ

เรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัยแยกตามลักษณะการใชง้าน แบ่งได้เป็น 2 ประเภท ดังนี้ 

    1. สื่อที่ใชป้ระกอบการสอนของครู ประกอบด้วย 

      1.1 สื่อของจรงิที่อยู่ใกล้ตัวและปรากฎการณ์ธรรมชาติ 

    1.2 สื่อที่ท าจ าลองขึ้นเลียนแบบของจริง 

    1.3 สื่อจากภาพ 

    1.4 สื่อจากวัสดุท้องถิ่น 

    1.5 สื่อจากวัสดุเหลือใช้ 

    1.6 สื่อที่จัดท าขึ้นเอง 

    1.7 สื่อที่จัดซือ้ 
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    1.8 เครื่องฉาย และสื่อที่เป็นเครื่องเสียง 

    1.9 หนังสือ 

   2. สื่อที่เด็กใช้เอง 

    2.1 สื่อส าหรับมุมต่าง ๆ ในหอ้งเรียน 

    2.2 สื่อศิลปะ 

    2.3 สื่อกิจกรรมกลางแจ้ง 

    2.4 ของเล่นสร้างสรรค์ ของเล่นเพื่อการศกึษา 

    2.5 เกมส์การศกึษา 

   กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น (2559, หนา้ 58) ได้แบ่งประเภท

ของสื่อการเรียนรูส้ าหรับเด็กปฐมวัย ไว้ดังนี้  

   1. สื่อไม่ใช้เครื่องฉาย (nonprojected materials) แบ่งออกเป็น  

3 ประเภท ได้แก่ 

    1.1 สื่อภาพ (illustrative materials) เป็นสื่อที่สามารถถ่ายทอด

เนือ้หา เช่น ภาพกราฟิก กราฟ แผนที่ ของจริงของจ าลอง 

    1.2 กระดานสาธิต (demonstration boards) ใช้ในการน าเสนอ

เนือ้หา เช่น กระดานชอล์ก กระดานนิเทศ กระดานแมเ่หล็ก 

    1.3 กิจกรรม (activities) 

    2. สื่อเครื่องฉาย (projected and equipment) 

    เป็นวัสดุและอุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสื่อสารด้วยภาพหรอื

ทั้งภาพทั้งเสียง อุปกรณ์มีทั้งแบบฉายตรงและฉายอ้อมเพื่อถ่ายทอดเนื้อหาจากวัสดุแตล่ะ

ประเภทที่ใชเ้ฉพาะอุปกรณ์นั้นเพื่อให้เป็นภาพ ปรากฏขึ้นบนจอ เช่น เครื่องฉายข้ามศรีษะ 

ใช้กับแผ่นโปร่งใส เครื่องฉายสไลด์ ใช้กับแผ่นฟิล์มสไลด์ หรอืให้ทั้งภาพและเสียง เชน่ 

เครื่องฉายภาพยนตรฟ์ิล์ม เครื่องเล่นดวีีดีใชก้ับ วซีีดแีละดีวีด ีเหล่านีเ้ป็นต้น 

     สามารถแบ่งประเภทของสื่อตามพัฒนาการ 4 ด้าน ของเด็ก

ปฐมวัย โดยแบ่งออกเป็น 4 ประเภทใหญ่ ๆ ดังนี้ 

      1. ด้านร่างกาย ได้แก่ สื่อฝึกประสาทสัมผัสทั้ง 5 สื่อพัฒนา

ความพรอ้มทางร่างกาย 

       2. ด้านจติใจ อารมณ์ ได้แก่ สื่อพัฒนาความพร้อมด้านดนตรี 

และกิจกรรมเข้าจังหวะ สื่อพัฒนาความพร้อมด้านศลิปะและความคิดสร้างสรรค์ 

      3. ด้านสังคม ได้แก่ สื่อพัฒนาความพร้อมด้านสังคม 
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     4. สื่อดา้นสติปัญญา ได้แก่ ด้านวิทยาศาสตร์ ดา้น

คณิตศาสตร ์และด้านภาษา 

   ธวัชชัย ช่ืนชมพฤกษ (2555, ออนไลน์) การใชส้ื่อการเรียนการสอน  

คือตัวกลางหรอืช่องทางในการถ่ายทอดองค์ความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ จากแหล่ง

ความรูไ้ปสู่ผู้เรยีน 

   การจ าแนกสื่อการเรียนการเรียนรู้ตามประเภทต่าง ๆ 

     1. สื่อการเรียนการเรียนรู้จ าแนกตามประสบการณ์ 

     1.1 ประสบการณ์ตรงและมีความมุง่หมาย ประสบการณ์ขัน้นี ้

เป็นรากฐานส าคัญของการศกึษาทั้งปวง เป็นประสบการณ์ที่ผู้เรยีนได้รับมาจากความเป็น

จรงิและด้วยตัวเองโดยตรง ผูร้ับประสบการณ์นี้จะได้เห็น ได้จับ ได้ท า ได้รูส้ึก และได้ 

ดมกลิ่นจากของจริง ดังนั้นสื่อการสอนที่ไห้ประสบการณ์การเรียนรู้ในขั้นนีก้็คือของจริง

หรอืความเป็นจรงิในชีวติของคนเรานั่นเอง 

      1.2 ประสบการณ์จ าลอง เป็นที่ยอมรับกันว่าศาสตร์ต่าง ๆ  

ในโลก มมีากเกินกว่าที่จะเรียนรู้ได้หมดสิน้จากประสบการณ์ตรงในชวีิต บางกรณีก็อยู่ใน

อดีต หรอืซับซ้อนเรน้ลับหรือเป็นอันตรายไม่สะดวกต่อการเรียนรูจ้ากประสบการณ์จริง จงึ

ได้มกีารจ าลองสิ่งต่าง ๆ เหล่านั้นมาเพื่อการศกึษา ของจ าลองบางอย่างอาจจะเรียนได้ 

งา่ยกว่าและสะดวกกว่า 
      1.3 ประสบการณ์นาฏการ ประสบการณต์่าง ๆ ของคนเราน้ัน

มีหลายสิ่งหลายอย่างที่เราไม่สามารถประสบได้ดว้ยตนเอง เช่น เหตุการณ์ในอดีต 

เรื่องราวในวรรณคดี การเรียนในเรื่องที่มปีัญหาเกี่ยวกับสถานที่ หรือเรื่องธรรมชาติที่เป็น

นามธรรม การแสดงละครจะช่วยไปให้เราได้เข้าไปใกล้ความเป็นจรงิมากที่สุด เช่น ฉาก 

เครื่องแต่งตัว เครื่องมอื หุน่ต่าง ๆ เป็นต้น 

      1.4 การสาธิต การสาธิตคือ การอธิบายถึงขอ้เท็จจรงิหรอืแบ่ง

ความคิด หรอืกระบวนการต่าง ๆ ให้ผู้ฟังแลเห็นไปด้วย เช่น ครูวิทยาศาสตร์เตรยีมก๊าซ

ออกซิเจนใหน้ักเรียนดูก็เป็นการสาธิต การสาธิตก็เหมอืนกับนาฏการ หรอืการศกึษานอก

สถานที่ เราถือเป็นสื่อการสอนอย่างหนึ่ง ซึ่งในการสาธิตนีอ้าจรวมเอาสิ่งของที่ใช้ประกอบ

หลายอย่าง นับตั้งแต่ของจริงไปจนถึงตัวหนังสอื หรอืค าพูดเข้าไว้ดว้ย แตเ่ราไม่เพ่งเล็งถึง

สิ่งเหล่านี้ เราจะให้ความส าคัญกับกระบวนการทั้งหมดที่ผู้เรยีนจะต้องเฝ้าสังเกตอยู่ 

โดยตลอด 
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      1.5 การศึกษานอกสถานที่ การพานักเรียนไปศกึษานอก

สถานที่ เป็นการสร้างเสริมประสบการณ์ชีวติเพื่อให้นักเรียนได้เรียนจากแหล่งข้อมูล แหล่ง

ความรูท้ี่มอียู่จริงภายนอกห้องเรียน ดังนั้นการศกึษานอกสถานที่จงึเป็นวิธีการหนึ่งที่เป็น

สื่อกลางให้นักเรียนได้เรียนจากของจรงิ 

          1.6 นทิรรศการ นิทรรศการมีความหมายที่กว้างขวาง เพราะ

หมายถึง การจัดแสดงสิ่งตา่ง ๆ เพื่อให้ความรูแ้ก่ผูช้ม ดังนัน้นิทรรศการจึงเป็นการรวมสื่อ

ต่าง ๆ มากมายหลายชนดิ การจัดนทิรรศการที่ให้ผูเ้รียนมามีสว่นรว่มในการจัด จะ

ส่งเสริมให้ผู้เรยีนได้มีโอกาสคิดสร้างสรรค์มีสว่นร่วม และได้รับข้อมูลย้อนกลับด้วยตัวของ

เขาเอง 

     1.7 โทรทัศน์และภาพยนตร์ โทรทัศน์เป็นสื่อการสอนที่มี

บทบาทมากในปัจจุบัน เพราะได้เห็นทั้งภาพและได้ยินเสียงในเวลาเดียวกัน และยังสามารถ

แพร่และถ่ายทอดเหตุการณ์ที่ก าลังเกิดขึน้ได้ด้วย นอกจากนั้นโทรทัศน์ยังมีหลายรูปแบบ 

เชน่ โทรทัศน์วงจรปิด ซึ่งโรงเรียนสามารถน ามาใช้ในการเรียนการสอนได้เป็นอย่างด ี

นอกจากนีย้ังมีโทรทัศน์วงจรปิด ที่เอื้อประโยชนต์่อการศกึษาอย่างกว้างขวาง ภาพยนตร์

เป็นสื่อที่จ าลองเหตุการณ์มาให้ผู้ชมหรือผูเ้รียนได้ดูและได้ฟังอย่างใกล้เคียงกับความจริง 

แตไ่ม่สามารถถ่ายทอดเหตุการณท์ี่ก าลังเกิดขึ้นได้ ถึงอย่างไรก็ตามภาพยนตรก์็ยังนับว่า

เป็นสื่อที่มบีทบาทมากในการเรียนการสอน เช่นเดียวกันกับโทรทัศน์ 

      1.8 ภาพนิ่ง การบันทึกเสียง และวทิยุ ภาพนิ่ง ได้แก่ ภาพถ่าย 

ภาพวาดซึ่งมีทั้งภาพทึบแสงและโปร่งแสง ภาพทึบแสง คือ รูปถ่าย ภาพวาด หรือภาพใน

สิ่งพิมพ์ตา่ง ๆ ส่วนภาพนิ่งโปร่งใส หมายถึง สไลด์ ฟิล์มสตรปิ ภาพโปร่งใสที่ใชก้ับเครื่อง

ฉายวัสดุโปร่งใส เป็นต้น ภาพนิ่งสามารถจ าลองความเป็นจรงิมาให้เราศกึษาบนจอได้  

การบันทึกเสียง ได้แก่ แผน่เสียงและเครื่องเล่นแผน่เสียง เทปและเครื่องบันทึกเสียง และ

เครื่องขยายเสียงตลอดจนอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับเสียงซึ่งนอกจากจะสามารถน ามาใช้

อย่างอสิระในการเรียนการสอนด้วยแล้ว ยังใช้กับรายการวิทยุและกิจกรรมการศกึษาอื่น ๆ 

ได้ดว้ย ส่วนวิทยุนั้นปัจจุบันที่ยอมรับกันแลว้ว่า ช่วยการศกึษาและการเรียนการสอน

ได้มาก ซึ่งไม่จ ากัดอยู่แตเ่พียงวิทยุโรงเรียนเท่านั้น แต่ยังหมายรวมถึงวิทยุทั่วไปอีกด้วย 

           1.9 ทัศนสัญลักษณ์ สื่อการเรียนรู้ประเภททัศนสัญลักษณ์นี ้ 

มีมากมายหลายชนดิ เช่น แผนภูมิแผนภาพ แผนที่ แผนผัง ภาพโฆษณา การ์ตูน เป็นต้น 

สื่อเหล่านี้เป็นสื่อที่มลีักษณะเป็นสัญลักษณ์ส าหรับถ่ายทอดความหมายใหเ้ข้าใจได้รวดเร็วขึน้ 
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           1.10 วจนสัญลักษณ์ สื่อขัน้นีเ้ป็นสื่อที่จัดว่า เป็นขั้นที่เป็น

นามธรรมมากที่สุดซึ่ง ได้แก่ ตัวหนังสือหรอือักษร สัญลักษณ์ทางค าพูดที่เป็นเสียงพูด 

ความเป็นรูปธรรมของสื่อประเภทนี้จะไม่คงเหลืออยู่เลย อย่างไรก็ดี ถึงแมส้ื่อประเภทนีจ้ะ

มีลักษณะที่เป็นนามธรรมที่สุดก็ตามเราก็ใช้ประโยชน์จากสื่อประเภทนี้มาก เพราะต้องใช้

ในการสื่อความหมายอยู่ตลอดเวลา 

     2. สื่อการเรียนรู้จ าแนกตามคุณสมบัติ 

     2.1 ทัศนวัสดุ (Visual Materials) เชน่ กระดานด า กระดาน

ผา้ส าลี แผนภูม ิรูปภาพ ฟิล์มสตรปิ สไลด์ ฯลฯ 

           2.2 โสตวัสดุ (Audio Materisls) เชน่ เครื่องบันทึกเสียง  

(Tape Recorder) เครื่องรับวิทยุ ห้องปฏิบัติการทางภาษา ระบบขยายเสียง ฯลฯ 

            2.3 โสตทัศนวัสดุ (Audio Visual Materials) เชน่ ภาพยนตร ์

โทรทัศน์ ฯลฯ 

            2.4 เครื่องมือหรอือุปกรณ์ (Equipments) เชน่ เครื่องฉาย

ภาพยนตร์ เครื่องฉายฟิล์มสตริป เครื่องฉายสไลด์ 

            2.5 กิจกรรมต่าง ๆ (Activities) เชน่ นทิรรศการ การสาธิต  

ทัศนศึกษา ฯลฯ 

     3. สื่อการเรียนรู้จ าแนกตามรูปแบบ (Form) ได้แบ่งประเภทสื่อ

การเรียนรูต้ามแบบไว้ ดังนี้ 

     3.1 สิ่งตีพมิพ์ (Printed Materials) เชน่ หนังสอืแบบเรียน 

เอกสารการสอน ฯลฯ   

     3.2 วัสดุกกราฟิก เชน่ แผนภูม ิ(Charts) แผนสถิติ (Graph) 

แผนภาพ (Diagram) ฯลฯ 

     3.3 วัสดุฉายและเครื่องฉาย (Projected Materials and 

Equipment) เชน่ ภาพยนตร์ สไลด์ ฯลฯ 

     3.4 วัสดุถ่ายทอดเสียง (Transmission) เชน่ วทิยุ  

เครื่องบันทึกเสียง 

    4. สื่อการเรียนการสอนตามลักษณะและการใช้ 

     4.1 เครื่องมือหรอือุปกรณ์ (Hardware) 

     4.2 วัสดุ (Software) 
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      4.3 เทคนิคหรอืวิธีการ (Techinques or Methods) 

   สรุปได้วา่ สื่อการเรียนรู้มีคุณค่าต่อระบบการเรียนการสอนหรอื

การศกึษาเป็นอย่างยิ่ง ทั้งคุณค่าที่เกิดขึน้ต่อผู้เรียน และผูส้อน ซึ่งเป็นบุคคลที่มคีวาม 

ส าคัญและมีบทบาทมากในกระบวนการเรียนการสอน ประเด็นส าคัญของคุณค่าของสื่อ

การสอน คอื สื่อการสอนช่วยอ านวยความสะดวกให้ผูเ้รียนเกิดการเรยีนรู้ได้อย่างมี 

ประสิทธิภาพ ในการวิจัยครั้งนี้ เลือกผลิตสื่อส าหรับเด็กปฐมวัยเป็นสื่อที่จัดท าขึน้เอง  

จากวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อใช้ในการจัดประสบการณ์ให้กับเด็กปฐมวัย ของศูนย์พัฒนา

เด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านต้อง อ าเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ 

 

  3. คุณค่าของสื่อการเรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัย 

   จันทร์จริา นามวิชา (2558, ออนไลน์) ได้กล่าวไว้ว่า สื่อการเรียนรูเ้ป็น

องค์ประกอบหนึ่งที่มคีวามส าคัญและเป็นสิ่งจ าเป็นอย่างหนึ่งในระบบ การเรียนการสอน

หรอืระบบการศกึษา ในที่นี้จะพิจารณาเกี่ยวกับประโยชน์หรอืคุณค่าของสื่อการเรียนรู้ออก

โดยแบ่งออก เป็น 2 ด้าน คือ 

    3.1 คุณค่าที่มีต่อผูเ้รียน 

     3.1.1 ช่วยกระตุ้นและเร้าความสนใจของผู้เรยีน ช่วยท าใหผู้เ้รียน 

เกิดความสนใจเนื้อหาของบทเรียน ที่ถูกน าเสนอผ่านทางสื่อการสอน เพราะอาจนับได้วา่  

ความสนใจเป็นบันไดขั้นแรกที่จะน าไปสู่การเรยีนรู้ของผูเ้รียนในที่สุด 

   3.1.2 ช่วยใหก้ารเรียนรูข้องผูเ้รียนเกิดขึ้นอย่างมปีระสิทธิภาพ 

สะดวกและรวดเร็ว ท าให้ผูเ้รียนเกิดความเข้าใจที่ถูกต้องและตรงกับวัตถุประสงค์ของการ

เรียนการสอน เช่น การใช้ภาพวาดการใชหุ้่นจ าลอง เป็นต้น 

  3.1.3 ช่วยแก้ปัญหาเรื่องความแตกต่างระหว่างบุคคลในบริบท

ของการเรยีนรู้ ผู้เรียนแตล่ะคนมีความแตกต่างกันในด้านต่าง ๆ การใช้สื่อการสอนจะช่วย

ลดอุปสรรคหรอืแก้ปัญหาเรื่องความแตกต่างระหว่างบุคคลที่มผีลตอ่การเรียนรู้ เช่น การ

ใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เป็นต้น 

  3.1.4 ช่วยใหเ้กิดปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับผูเ้รียน และระหว่าง

ผูส้อนกับผูเ้รียน สื่อการเรียนรูท้ี่ถูกออกแบบมาให้ผูเ้รียนต้องมีสว่นร่วมในการท ากิจกรรม

การเรียนการสอน ช่วยเอื้ออ านวยใหเ้กิดปฏิสัมพันธ์ระหว่างผูเ้รียนด้วยกัน หรอืระหว่าง

ผูเ้รียนกับผูส้อน ช่วยใหบ้รรยากาศของการเรยีนการสอนมชีีวติชีวา 
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  3.1.5 ช่วยใหส้ามารถน าเนื้อหาที่มขี้อจ ากัดมาสอนในช้ันเรียนได้  

การสอนหนว่ยที่มีข้อจ ากัด เชน่ เนื้อหาที่มคีวามอันตราย เป็นเรื่องหรอืเหตุการณใ์นอดีต 

เนือ้หามีค่าใช้จา่ยสูง เป็นต้น การใช้สื่อการเรียนรู้จะช่วยขจัดปัญหาในการสอนเนือ้หาที่มี

ข้อจ ากัดได้ 

  3.1.6 ช่วยให้ผูเ้รียนเรียนอย่างกระตอืรอืร้นและมีสว่นร่วมกับการ

เรียน สื่อการเรียนรู้ที่ได้รับการออกแบบมาเป็นอย่างดีต้องเป็นสื่อการเรียนรู้ที่สามารถ

กระตุน้หรือเร้าให้ผูเ้รียนท าการเรียนรูด้้วย ความกระตือรอืร้น โดยใหผู้เ้รียนตอ้งมี

ปฏิสัมพันธ์กับบทเรียน โดยควรเน้นที่ปฏิสัมพันธ์ด้านการใชค้วามคิดหรือทางสมอง 

        3.1.7 ช่วยใหผู้เ้รียนเรียนรู้อย่างเพลิดเพลิน สนุกสนาน และไม่ 

เบื่อหน่ายต่อการเรียน การใช้สื่อการเรียนรู้จะเป็นการเปลี่ยนบรรยากาศในห้องเรียนให้

แตกต่างไปจากสิ่งที่เคยปฏิบัติเป็นประจ าในช้ันเรยีน ท าให้ผู้เรยีนไม่เบื่อหน่ายต่อการเรียน 

    3.2 คุณค่าที่มตี่อผูส้อน 

  3.2.1 ช่วยแบ่งเบาภาระของผูส้อนในด้านการเตรียมการสอนหรอื

เนือ้หาการสอน ผูส้อนไม่ต้องจดจ าเนือ้หาบทเรียนทั้งหมดเพื่อน ามาบรรยายด้วยตนเอง  

เพราะรายละเอียดของเนื้อหาบทเรียนส่วนใหญ่จะถูกน าเสนอผ่านทางสื่อการเรียนรู้  

ในกรณีที่ตอ้งสอนซ้ าในเนื้อหาเดิม ก็สามารถน าสื่อการเรียนรู้ที่เคยใช้สอนกลับมาใช้ได้อีก 

     3.2.2 ช่วยสร้างบรรยากาศในการสอนให้น่าสนใจ การใช้สื่อ 

การเรียนรูจ้ะช่วยสร้างบรรยากาศในการเรียนให้มคีวามนา่สนใจขึ้นมาได้ 

  3.2.3 ชว่ยสร้างความมั่นใจในการสอนให้แก่ผูส้อน การใช้สื่อการ

เรียนรู้จะช่วยใหผู้ส้อนมคีวามมั่นใจในการสอนมากขึ้น เพราะเนือ้หาเหล่านั้นสามารถที่ 

จะบันทึกไว้ได้ในสื่อการเรยีนรู้ 

  3.2.4 กระตุ้นให้ผู้สอนตื่นตัวอยู่เสมอ ในขั้นการเตรียมผลติสื่อการ

เรียนรู้ การเลือกสื่อการเรียนรูห้รอืการจัดหาสื่อการเรียนรู้ ตลอดจนการแสวงหาเทคนิค 

ใหม่ ๆ มาใช้ในการสอน จะท าให้ผู้สอนเป็นผูม้ีความตื่นตัวและมีการพิจารณาเพื่อท าให้

การสอนบรรลุวัตถุประสงค์ 

      คุณค่าของสื่อการเรียนรูย้ังจ าแนกเป็นรายด้านได้ 3 ข้อ คอื          

     1. คุณค่าด้านวิชาการ 

    1.1 ท าให้ผู้เรยีนเกิดประสบการณต์รง 

     1.2 ท าให้ผู้เรยีนเรียนรู้ได้ดีกว่าและมากกว่า 
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    1.3 ส่วนเสริมด้านความคิด และการแก้ปัญหา 

    1.4 ช่วยให้ผูเ้รียนเรียนรู้ได้ถูกต้อง และจ าเรื่องราวได้มาก 

    1.5 ช่วยเร่งในการเรียนรู้ ทักษะ ทุกด้าน 

    2. คุณค่าด้านจิตวิทยาการเรียนรู้ 

    2.1 ท าให้เกิดความสนใจ และตอ้งเรียนรู้ในสิ่งต่าง ๆ  

มากขึ้น 

     2.2 ท าให้เกิดความคิดรวบยอดเป็นเพียงอย่างเดียว 

    2.3 เร้าความสนใจ ท าให้เกิดความพึงพอใจและยั่วยุให้

กระท ากิจกรรมด้วยตนเอง 

   3. คุณค่าด้านเศรษฐกิจการศกึษา 

    3.1 ช่วยให้ผูเ้รียนที่เรยีนช้าเรียนได้ดีขึน้ 

        3.2 ประหยัดเวลาในการท าความเข้าใจเนื้อหาต่าง ๆ 

     3.3 ผู้เรยีนสามารถเรียนรูไ้ด้เหมอืนกันครั้งละหลาย ๆ คน 

    3.4 ช่วยขจัดปัญหาเรื่องเวลา สถานที่ ขนาดและระยะทาง 

   สุนันทา สุนทรประเสริฐ (2554, หนา้ 1) กล่าวถึง ความส าคัญของสื่อ

การเรียนรู ้ไว้ดังนี ้ 

     สื่อเป็นเครื่องมอืของการเรียนรู้ท าหน้าที่ถ่ายทอดความรู ้ความเข้าใจ 

ความรูส้ึก เพิ่มพูนทักษะและประสบการณ์ สร้างสถานการณก์ารเรียนรู้ใหก้ับผูเ้รียน  

ช่วยใหเ้กิดการพัฒนาศักยภาพทางความคิด ได้แก่ การคิดไตร่ตรอง การคิดสร้างสรรค์ 

และการคิดอย่างมีวจิารณญาณ ตลอดจนสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรม และค่านิยมใหแ้ก่

ผูเ้รียน สื่อการเรียนรู้ในยุคปัจจุบันมอีิทธิพลสูงตอ่การกระตุน้ให้ผูเ้รียนกลายเป็นผู้แสวงหา

ความรูด้้วยตนเอง มีมากมายหลากหลายรูปแบบ มบีทบาทและให้คุณประโยชน์ต่าง ๆ เช่น  

     1. ช่วยใหผู้เ้รียนเข้าใจความคิดรวบยอดได้ง่ายขึ้น รวดเร็วขึ้น 

      2. ช่วยใหผู้เ้รียนมองเห็นสิ่งที่ก าลังเรียนรู้ได้อย่างเป็นรูปธรรม 

และเป็นกระบวนการ 

      3. ช่วยใหผู้เ้รียนเรียนรู้ดว้ยตนเอง สง่เสริมให้เกิดความคิด

สร้างสรรค์ 

      4. สร้างสภาพแวดล้อมและประสบการณเ์รียนรู้ที่แปลกใหม่ 

น่าสนใจและท าให้อยากรู้อยากเห็น 
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      5. ส่งเสริมการมีกิจกรรมรว่มกันระหว่างผูเ้รียน 

      6. เกือ้หนุนผูเ้รียนที่มคีวามสนใจและความสามารถในการเรียนรู้ 

ที่ตา่งกันใหเ้รียนรู้ได้เท่าเทียมกัน 

      7. ช่วยใหผู้เ้รียนบูรณาการสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ใหเ้ชื่อมโยงกัน 

      8. ช่วยใหผู้เ้รียนได้เรียนรูว้ิธีการใชส้ื่อและแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ  

เพื่อการค้นคว้าเพิ่มเติม 

     9. ช่วยใหผู้เ้รียนได้รับการเรียนรู้ในหลายมติิจากสื่อที่หลากหลาย 

        10. เชื่อมโยงโลกที่อยู่ใกล้ตัวผู้เรยีนใหเ้ข้ามาสู่การเรียนรู้ 

ของผู้เรยีน 

    สื่อการเรียนรู้ต่าง ๆ นอกจากมีบทบาทเป็นเครื่องมอืส าหรับการ

เรียนรู้ของผูเ้รียนแลว้ยังช่วยกระตุ้นใหผู้เ้รียนได้รับการพัฒนาด้านต่าง ๆ ได้แก่ 

     1. ความรู้ สื่อช่วยใหผู้เ้รียนได้รับความรูเ้ชิงเนื้อหา ความรูเ้ชงิ

กระบวนการและความรู้เชิงประจักษ์จากการเรียนรู้ในกลุ่มวิชาต่าง ๆ ส่งเสริมการค้นคว้า

หาความรูเ้พิ่มเติมพัฒนาความอยากรู้อยากเห็นเชิงสร้างสรรค ์ส่งเสริมการค้นหาและการ

เชื่อมโยงสาระที่ได้เรียนรู้ระหว่างวิชาต่าง ๆ เข้ากับประสบการณส์่วนตน หรอืกิจกรรม    ที่

ปฏิบัติในครอบครัว โรงเรียน ชุมชน และสังคมในวงกว้าง 

     2.  ทักษะ สื่อการเรียนรูใ้นกลุ่มวิชาต่าง ๆ ช่วยส่งเสริมและพัฒนา

ทักษะด้านต่าง ๆ ให้ผูเ้รียน ได้แก่ ทักษะพืน้ฐานตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ทักษะการคิด 

ทักษะการสื่อสาร ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ทักษะการจัดการ ทักษะในงานอาชีพ 

เป็นต้น 

     3. คุณธรรม จรยิธรรมและค่านิยม สื่อต่าง ๆ นอกจากจะให้

ผูเ้รียนได้รับการพัฒนาความรู ้ทักษะแล้วยังมุ่งให้ผู้เรียนรักการเรียนรู้ เห็นคุณค่าในตนเอง 

ภูมใิจในความเป็นไทย มีจติส านกึทางสังคมและสิ่งแวดล้อม รู้จักใช้เวลาสร้างสรรค์ 

ยอมรับค่านิยมที่ดีงาม 

      สรุปได้วา่ สื่อการเรียนรูม้ีคุณค่าต่อระบบการเรียนการสอน

หรอืการศกึษาเป็นอย่างยิ่ง ทั้งคุณค่าที่เกิดขึน้ต่อผูเ้รียน และผูส้อน ซึ่งเป็นบุคคลที่มี

ความส าคัญและมีบทบาทมากในกระบวนการเรียนการสอน ประเด็นส าคัญของคุณค่าของ

สื่อการสอน คือ สื่อการสอนช่วยอ านวยความสะดวกให้ผู้เรยีนเกิดการเรียนรู้ได้อย่างม ี

ประสิทธิภาพ 
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  4. ลักษณะของสื่อการเรียนการเรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัยที่ดี 

   สุนันทา สุนทรประเสริฐ (2554, หนา้ 5) กล่าวถึง ลักษณะของสื่อการ

เรียนรู้ที่ดีไว้ดังนี้ สื่อการเรียนรู้ที่จัดท าขึน้ต้องค านึงถึงหลักจติวิทยาการศกึษาที่เกี่ยวข้อง

และหลักการสอนต่าง ๆ เพื่อจะท าให้สื่อนั้นมีคุณภาพสามารถส่งเสริมกระบวนการเรียน

การสอนให้บรรลุจุดหมายของหลักสูตรได้อย่างมคีุณภาพ สื่อการเรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัย

ที่ด ีควรมลีักษณะดังต่อไปนี้ 

    1. เหมาะสม สอดคล้องกับเนือ้หาและจุดประสงค์ของหลักสูตร 

    2. เหมาะสมกับวัย และความสามารถของเด็ก 

    3. ให้ความรู้แก่เด็กเป็นขั้นตอนจากง่าย ๆ ไปหายาก 

    4. ช่วยใหเ้ด็กสามารถเรียนรู้ได้เร็วและประหยัดเวลา 

    5. เด็กมีสว่นร่วมในการผลิตและการใช้ 

    6. เร้าความสนใจของเด็กและเด็กสามารถตอบสนองได้ทันที 

    7. ส่งเสริมเจตคติที่ดีต่อเนื้อหาที่สอน 

     8. มีความประณีตขนาดเหมาะสมกับเด็กที่จะใช้ประกอบกิจกรรม

ระหว่างเรียนและเหมาะสมกับการสอนของครู เช่น ถ้าสื่อช้ินนั้นต้องน ามาแสงใหเ้ด็กดู  

ก็จะตอ้งมีขนาดใหญ่พอที่เด็กมองเห็นอย่างชัดเจน รูปร่าง สี เรา้ความสนใจและมีความ

ชัดเจน 

    9. ใช้คุม้ค่าเวลา และแรงงาน 

     10. สื่อส าหรับเด็กปฐมวัยที่ดคีวรผา่นการทดสอยและแก้ไขปรับปรุง

ก่อนน าไปใช้สอนจริง 

   กนกกร บุษยะกนิษฐ์และคณะ (2550, หนา้ 5) ได้กล่าวว่า สื่อการเรียนรู้

ส าหรับเด็กปฐมวัย ตอ้งมีลักษณะดังตอ่ไปนี้ 

    1. มคีวามปลอดภัย ท าด้วยวัสดุที่ไม่เป็นพิษต่อเด็ก พืน้ผิวของวัตถุ

เรียบ ไม่มีเสีย้น 

    2. ค านงึถึงผลประโยชน์ที่เด็กได้รับ เร้าให้เด็กอยากรู้อยากเห็น

กระตุน้พัฒนาการและมีประโยชน์ตอ่กล้ามเนือ้ 

    3. ความประหยัด ค่าใช้จา่ยในการผลิตไม่สูงมากเกินไป ประหยัด 

ในแงข่องวัสดุ เช่น ใชว้ัสดุเหลอืใช้  

     4. ด้านประสิทธิภาพ ใช้ได้หลายอย่าง หลายโอกาส ให้เด็กได้ 

ประสบการณต์รง มีคุณภาพดี ไม่เกิดความเสียหายได้ง่ายเมื่อใช้ในการจัดประสบการณ์ 
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  5. แนวคดิของนักการศึกษาเกี่ยวกับสื่อการเรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัย 

   สื่อถือได้ว่าเป็นหวัใจส าคัญของการจัดการเรียนการเรียนรู้ซึ่งเป็นส่วน

หนึ่งของการพัฒนาด้านพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน ของเด็กปฐมวัยเพราะเด็กปฐมวัยไม่สามารถ

เข้าใจบางสิ่งบางอย่างที่เป็นนามธรรม แตส่ามารถเข้าใจในสิ่งที่เป็นรูปธรรม หรือเข้าใจ 

ได้ยากในสิ่งที่เป็นนามธรรมแตเ่ข้าใจได้ง่ายขึ้นในสิ่งที่เป็นรูปธรรม สื่อการสอนจึงเป็น

สื่อกลางของความรู้ความเข้าใจของเด็กปฐมวัยได้เป็นอย่างด ีนักการศกึษาเห็นความ 

ส าคัญของเรื่องนี้จึงได้พยายามคิดคน้เกี่ยวกับวิธีการสอนที่น าสื่อมาใช้ในการสอน ดังนี้  

    5.1 Dewey เชื่อว่า เด็กเรียนรูโ้ดยการกระท าการปฏิบัติการ 

พัฒนาเด็ก จัดกิจกรรมให้เด็กได้ประสบผลส าเร็จพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมของห้องเรียน

เพื่อน ครู จัดบรรยากาศในหอ้งเรียนให้เด็กมีโอกาสสร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดตี่อสภาพแวดล้อม  

ครูและเพื่อน ๆ 

    5.2 Froeble เชื่อว่าควรส่งเสริมพัฒนาการตามธรรมชาติของเด็กด้วย

การกระตุน้ใหเ้กิดความคิดสร้างสรรค์อย่างเสรี การเล่นเป็นการท างานและการเรียนรู้ของ

เด็กการปฏิบัติการพัฒนาเด็ก จัดกิจกรรมเรียนรู้ผ่านการเล่นอย่างเสรี 

    5.3 Piaget เชื่อว่าพัฒนาการทางดา้นเชาว์ปัญญาของเด็กเกิดจาก

การที่เด็กมีปฏิสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมรอบ ๆ ตัวเด็ก มกีารรับรู้จากสิ่งแวดล้อมใหม ่ๆ  

ที่เกิดขึน้ตลอดเวลา และมีการปรับขยายประสบการณ์เดิม ความคิดและความเข้าใจให้

ขยายมากขึ้น  

     5.3.1 พัฒนาการของเด็กปฐมวัย (0 – 6 ปี)  

       5.3.1.1 ขั้นประสาทสัมผัสและการเคลื่อนไหววัย 0 – 2 ปี  

เด็กเรียนรู้ทุกอย่างทางประสาทสัมผัสทุกด้าน  

       5.3.1.2 ขั้นความคิดก่อนปฏิบัติการวัย 2 – 6 ปี เริ่มเรียนภาษา

พูดและภาษาท่าทางในการสื่อสารยึดตนเองเป็นศูนย์กลาง คิดหาเหตุผลไม่ได้จัดหมวดหมู่

ได้ตามเกณฑข์องตนเอง 

      การปฏิบัติการพัฒนาเด็กตามแนวคิดของ Piaget คือ จัด

กิจกรรมให้เด็กได้ใชป้ระสาทสัมผัส ทั้ง 5 จัดให้เด็กฝึกฝนทักษะ การสังเกต การจ าแนก 

เปรียบเทียบ จัดกิจกรรมให้เด็กมีโอกาสคิดหาเหตุผลเลือกและตัดสินใจสิ่งต่าง ๆ ด้วย

ตนเอง และจัดใหเ้ด็กได้เรยีนรู้จากสิ่งใกล้ตัวไปสู่เรื่องไกลตัว และมีลักษณะที่เป็นรูปธรรม 
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    5.4 Maria Montessori เป็นนักการศกึษาที่น าเสนอแนวทางการ 

พัฒนาการศกึษาให้แก่เด็ก ๆ มีจุดมุ่งหมายที่แน่วแน่ในการท าความเข้าใจถึงวิธีการและ 

สาเหตุแหง่การเรียนรู้ของเด็ก 

     ปรัชญาและหลักการของการสอนแบบมอนเตสซอรี่ 

      1. เด็กจะตอ้งได้รับการยอมรับนับถือ เด็กจะตอ้งได้รับการ

ยอมรับนับถือในสภาพที่แตกต่างไปจากผูใ้หญ่ เราต้องยอมรับนับถือเด็กในลักษณะเฉพาะ

ของเด็กแต่ละคน เนื่องจากเด็กแตล่ะคนมีความแตกต่างกัน ควรจัดการศกึษาให้เด็กแตล่ะ

คนตามความสามารถ และความตอ้งการตามธรรมชาติของเขา โดยการพัฒนาการสอนให้

สัมพันธ์กับพัฒนาการความต้องการของเด็ก 

      2. เด็กที่มจีติซึมซาบได้ มนุษย์เรานีเ้ป็นผู้ให้การศกึษาแก่

ตนเองและเปรียบจิตของเด็กเหมอืนฟองน้ า ซึ่งจะซึมซาบข้อมูลจากสิ่งแวดล้อม เด็กใช้จิต

ในการหาความรู้ ซึมซาบเอาสิ่งต่าง ๆ เข้าไปในจิตของตนเองได้ (the absorbent mind)  

ในการพัฒนาของจิตที่ซึมซาบได้มทีั้งระดับที่เราท าไปโดยที่รูส้ึกตัว และโดยไม่รู้สกึตัว อายุ 

ตั้งแตเ่กิดถึง 3 ขวบ เป็นช่วงที่จติซึมซาบโดยไร้ความรู้สึก โดยการพัฒนาประสาทที่ใชใ้น

การเห็น การได้ยิน การลิม้รส การดมกลิ่น และการสัมผัส เด็กจะซึมซาบทุกสิ่งทุกอย่าง 

      3. ช่วงเวลาหลักของชีวติ คือ คอืช่วงเวลาที่ส าคัญที่สุด ส าหรับ

การเรียนรูใ้นระยะแรกเป็นช่วงพัฒนาสติปัญญา และเด็กสามารถเรียนทักษะเฉพาะอย่าง

ได้อย่างด ีครูจะต้องช่างสังเกต และใช้ประโยชน์จากช่วงเวลานี้ในการจัดการเรียนการสอน

ให้สมบูรณ์ที่สุด 

      4. การเตรียมสิ่งแวดล้อม มอนเตสซอรี่เช่ือว่า เด็กเรียนได้ดี

ที่สุดในสภาพการจัดสิ่งแวดล้อมที่ได้ตระเตรียมเอาไว้อย่างมจีุดหมาย การจัดเตรียม

สิ่งแวดล้อมเช่นนี้เพื่อให้เด็กได้มอีิสระจากการควบคุมของผู้ใหญ่ เด็กจะได้ท ากิจกรรม 

ต่าง ๆ ตามความคิดของตนเองบ้าง 

      5. การศกึษาด้วยตนเอง เด็กสามารถเรียนได้ด้วยตนเองจาก

การที่เด็กมีอสิระในสิ่งแวดล้อมที่จัดเตรียมไว้อย่างสมบรูณ์ การมีอสิระนีม้อนเตสซอรี่

กล่าวว่า ไม่ใช่สัญลักษณ์ของเสรีภาพเท่านั้น แต่หมายถึงเส้นทางไปสู่การศกึษา เด็กมีสิทธิ์

ที่จะเรียนรู้ ระเบียบวินัยของชีวติโดยการมีอสิระภาพในการท างานด้วยตนเอง แก้ไข

ข้อบกพร่องของตนเอง 

     จากแนวคิดของนักการศกึษาเกี่ยวกับสื่อการเรียนรู้ส าหรับเด็ก 

ปฐมวัย สรุปได้วา่ นักการศึกษาพยายามคิดคน้ด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ส าหรับการ 
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จัดการเรยีนการสอนส าหรับเด็กปฐมวัย ดว้ยวิธีการน าสื่อมาเป็นเครื่องมอืในการจัดการ

เรียนการสอนและการจัดประสบการณก์ารเรียนรู้ใหก้ับเด็กปฐมวัย ทั้งที่เป็นสื่อการสอน

จากธรรมชาติ การผลติสื่อขึน้ใช้สอนเอง การน าวัสดุอุปกรณ์ที่อยู่รอบตัวมาใช้เป็น

เครื่องมือในการจัดกิจกรรมการเรียนรูใ้ห้มคีวามเหมาะสมตามวัยและเกิดประสทิธิผล

สูงสุด 
 

  6. หลักการผลิตสื่อการเรยีนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัย 

   นวลฉวี เทียบสี (2560, ออนไลน์) ได้กล่าวว่า หลักการผลติสื่อการ

เรียนรูส้ าหรับเด็กปฐมวัย ประกอบด้วย 1) ต้องออกแบบให้ตรงกับจุดมุง่หมาย เหมาะสม

กับผูเ้รียน 2) ผลติโดยค านึงถึงประโยชน์ที่จะน าไปใช้งาน 3) สามารถน าไปใช้ได้งา่ย 

วิธีการใชไ้ม่ยุ่งยาก มีคูม่อืประกอบการใช้งาน 4) สื่อบางประเภทไม่จ าเป็นต้องแสดง

รายละเอียดมากนัก และ 5) ค านงึถึงความประหยัดทั้งงบประมาณและเวลาให้เหมาะสม 

    6.1 การผลติสื่อแต่ละประเภท ประกอบด้วย 

     6.1.1 การประดษิฐ์ตัวอักษร  

   6.1.2 บัตรค า 

   6.1.3 การผนึกภาพ 

   6.1.4 สมุดล าดับภาพ 

   6.1.5 การขยายภาพ 

   6.1.6 แผนภูมิ 

   6.1.7 แผนสถิติ 

   6.1.8 ภาพโปร่งใส 

   6.1.9 สื่ออเิล็กทรอนิกส์ 

    6.2 การจัดระบบสื่อการเรียนรู้และการวางแผนการผลิตสื่อ

ประกอบด้วย  

   6.2.1 การจัดระบบสื่อการเรียนรู้เป็นการก าหนดขัน้ตอนการผลิต

สื่อการเรียนรู้ เพื่อใหไ้ด้สื่อที่มปีระสิทธิภาพตามจุดมุ่งหมายที่ก าหนดไว้ 

   6.2.2 การจัดระบบสื่อการเรียนรู้ อาจใชห้ลักของการจัดระบบ

ตามแบบจ าลองระบบคลาสสิก ซึ่งประกอบด้วย ขั้นขอ้มูลน าเข้า ขัน้ด าเนินการและขั้น

ผลลัพธ์ แต่มีการแจกแจงขั้นตอนให้แยกย่อยลงไปตามความเหมาะสมในการที่จะท าให้การ

ผลติมคีุณภาพ 
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      6.2.3 การศึกษาตัวอย่างระบบสื่อการสอนที่มีผู้ท าขึน้แล้ว ช่วยให้

เราสามารถน าระบบสื่อการสอนไปใช้หรอืพัฒนาระบบสื่อการสอนขึน้ใหมไ่ด้ 

   6.2.4 การจัดระบบสื่อการสอนรายวิชาต้องค านึงถึงธรรมชาตขิอง

เนือ้หาวิชาและสื่อที่จะช่วยใหค้รูถ่ายทอดความรู ้ให้แก่ผูเ้รียนอย่างมปีระสิทธิภาพที่สุด 

    สื่อการเรียนรู้ต้องกระท า ภารกิจที่ต้องท าในขั้นนี้  

มี 5 ประการคือ 

       1. ส ารวจปัญหา เป็นขั้นที่ต้องส ารวจว่าปัญหาที่เกิดขึน้ใน

การสอนมอีะไรบ้างที่ท าให้การสอนเป็นอุปสรรค ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ท าให้มี

ความจ าเป็นต้องมีสื่อการสอนเป็นเครื่องมอืเพิ่มประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังหมายถึงการ

ส ารวจปัญหาที่จะเกิดขึ้นในการที่จะให้ได้มาซึ่งสื่อที่ตอ้งการดว้ย ด้วยเหตุนีใ้นการจัดระบบ 

ขั้นที่ 1 และขั้นที่ 2 จึงอาจรวมเป็นข้อเดียวกันได้ 

       2. ส ารวจความตอ้งการ เป็นขั้นที่เราตอ้งส ารวจว่าเรา 

มีความตอ้งการใช้สื่อการสอนมากน้อยเพียงใด ต้องการสื่อประเภทใด 

        3. ขั้นส ารวจทรัพยากร เมื่อทราบว่าเรามีปัญหาในการสอน

อย่างไร ตอ้งการใช้สื่อการสอนใดแล้ว ตอ้งส ารวจว่าทรัพยากรที่ตอ้งใชใ้นการผลิตสื่อการ

สอนมีอะไรบ้าง สิ่งที่ต้องส ารวจ คือ 

        3.1 งบประมาณ ทางสถานศกึษามีงบประมาณให้

หรอืไม่มมีากน้อยเพียงใด หากทางสถานศกึษาไม่มีจะหาเงินมาจากแหล่งใด 

      3.2 วัสดุทดแทน การผลติสื่อบางประเภทเราอาจผลิต

ขึน้มาได้โดยไม่ต้องซือ้วัสดุราคาแพงอาจใช้วัสดุในท้องถิ่น เช่น วัสดุตามธรรมชาติและวัสดุ

เหลือใช ้เป็นต้น 

         3.3 เครื่องอุปกรณ์ สื่อบางประเภทเป็นวัสดุที่ตอ้งใช้

ควบคู่กับอุปกรณ์ เช่น สไลด์ตอ้งมเีครื่องฉายสไลด์ แผ่นใสก็ต้องมเีครื่องฉายภาพ 

ข้ามศรีษะ เป็นต้น ตอ้งส ารวจดูว่าเมื่อผลติขึน้มาแล้วจะมีอุปกรณ์ให้ใช้หรอืไม่ 

      3.4 ความคิด การผลิตสื่อการสอนเป็นเรื่องที่ต้องใช้

ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ก็สามารถผลิตสื่อการสอนได้หลายชนิด ควรศกึษาโดยการอ่าน

หรอืคุยกับผูรู้้ ผูม้ีประสบการณ์วา่สื่อที่จะผลิตขึน้ควรมีรูปแบบอย่างไร 

      3.5 สภาพแวดล้อม หมายถึงการส ารวจดูความพร้อม 

ของห้องเรียนว่าเหมาะสมที่จะใช้สื่อการสอนหรอืไม่ เช่น การควบคุมแสงสว่าง การมไีฟฟ้า 

หรอืไม่ม ีเป็นต้น 
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       4. ขั้นก าหนดวัตถุประสงค์ เมื่อส ารวจความต้องการ 

ส ารวจปัญหาและทรัพยากรที่ต้องใช้แล้วก็ต้องก าหนด วัตถุประสงค์การผลิตสื่อการสอน 

ที่จะประกันว่าสื่อการสอนนั้นจะช่วยให้เกิดการเรยีนรู้อย่างแท้จริงหรอืไม่ 

     5. ขั้นวางแผนการผลติ ในขั้นนีเ้ราจะต้องก าหนดแผนการ

ล่วงหนา้ว่าเมื่อจะให้ได้มาซึ่งสื่อการสอนที่ต้องการ ตอ้งท าอะไรตามล าดับก่อนหลัง 

    6.3 การด าเนินการผลิตสื่อการเรียนรู้  

     การด าเนินการผลติสื่อการสอนในองค์ประกอบที่ 2 เป็นการผลิต

สื่อตามขั้นตอนที่วางแผนไว้แล้ว โดยมีรายละเอียดของการผลิตแตกต่างไปตามประเภท

ของสื่อการสอน เช่น สื่อบางประเภทต้องใช้งานฝีมอื บางประเภทต้องใช้ช่างศิลป์วาด

ภาพประกอบ บางประเภทต้องใช้ช่างถ่ายภาพเพื่อใหไ้ด้ภาพตรงกับวัตถุประสงค์ เป็นต้น 

 

  7. หลักการใช้สื่อการเรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัย 

   ส านักพัฒนาเทคนิคศกึษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 

พระนครเหนือ (2553, หนา้ 7) อธิบายหลักการใชส้ื่อการเรียนรู้ไว้ดังนี้ การใช้สื่อการ

เรียนรูย้่อมจะมีเทคนิคแตกต่างกันไปตามเงื่อนไขต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เชน่ ลักษณะและ

คุณสมบัติของสื่อแตล่ะประเภท กลุ่มผู้เรยีน ผู้สอน สถานที่ ความพร้อมของอุปกรณ์และ

เครื่องมอื ประกอบตลอดจนสภาพแวดล้อมต่าง ๆ เป็นต้น แต่หลักการส าคัญที่จะต้อง

ค านงึถึงอยู่เสมอก็คือ “เงื่อนไขการเรียนรู้” คินเตอร์ ได้ให้ข้อเสนอแนะในการใช้สื่อการ

เรียนรู้ไว้ดังตอ่ไปนี้   

    1. ไม่มวีัสดุการสอนหรือวัสดุประกอบการสอนชนิดใด ที่จะสามารถ

ใช้กับผูเ้รียนและบทเรียนทั่วไปได้ วิธีสอนและวัสดุประกอบการสอนตาละประเภทย่อม 

มีจุดมุ่งหมายเฉพาะของมันเอง 

    2. ในบทเรียนหนึ่ง ๆ ไม่ควรใช้สื่อการเรียนรู้มากเกินไป ควรใช้แต่

เพียงเท่าที่จ าเป็นเท่านั้นในบางครัง้ก็ไม่ควรใช้สื่ออย่างเดียวตลอด 

     3. สื่อการเรียนรูท้ี่ใชค้วรจะต้องสอดคล้องกับบทเรียนและ

กระบวนการเรียนการสอน 

     4. สื่อการเรียนรู้ควรสร้างใหเ้กิดโอกาสที่ผู้เรยีนได้มสี่วนรว่มในการ

เตรียมและการใช้ อันก่อให้เกิดประสบการณเ์รียนรู้ที่ไม่ลืมงา่ย 
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    5. ก่อนการใชส้ื่อการเรียนรู้ ผูส้อนควรทดลองใชก้่อนเพื่อความแน่ใจ

ว่าจะใช้ได้ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพนอกจากนั้นยังต้องจัดเตรียมอุปกรณ์และเครื่องมอื

ประกอบให้พร้อมทุกอย่าง 

   สรุปได้วา่สื่อการเรียนรู้ หมายถึง ทุกสิ่งทุกอย่างรอบตัวผูเ้รียนที่ช่วย

ผูเ้รียนเกิดการเรยีนรู้ ไม่วา่จะเป็นวัสดุ อุปกรณ์ วธิีการ คน สัตว์ สิ่งของ หรือแนวความคิด

ที่ถ่ายทอดความรู ้ความเข้าใจ เพิ่มประสบการณ์ หรือเป็นเครื่องมอืที่กระตุ้นให้เกิดการ

แสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง สื่อส าหรับเด็กปฐมวัย หมายถึง วัสดุ ที่เด็กน ามาเล่นแล้วได้รับ

ความสุข ได้ผอ่นคลาย ได้เรียนรู้ เป็นตัวกลางที่ท าให้เด็กเกิดความรูจ้ากการได้สัมผัส ได้ลง

มอืปฏิบัติช่วยใหเ้ด็กได้รับประสบการณต์รงสื่อการเรียนรูข้องเด็กปฐมวัย 1) เป็นตัวกลาง

ในการถ่ายทอดเรื่องราวสาระความรูจ้ากครูสู่เด็ก 2) เป็นสิ่งที่ท าให้เด็กได้รับประสบการณ์

ตรงเป็นสิ่งที่ท าให้เด็กเกิดการเรยีนรู้ตามวัตถุประสงค์ 3) เป็นสิ่งที่ท าให้เด็กเข้าใจเรื่อง 

ยาก ๆ ด้วยความงา่ยดาย 4) เป็นสิ่งที่ท าให้เด็กเกิดการค้นพบความรู้ดว้ยตนเอง โดยสื่อที่ 

ผลติแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 1) สื่อประเภทวัสดุ หมายถึง สื่อในการเสริมสร้าง 

พัฒนาการเด็กปฐมวัย ดา้นทักษะทางภาษา ด้านสติปัญญา และด้านทักษะทาง

คณิตศาสตร ์ได้แก่ สไลด์ แผน่ใส เอกสาร ต ารา สารเคมี สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ และคู่มอืการฝึก

ปฏิบัติ เป็นต้น 2) สื่อประเภทเทคนิควิธีการ หมายถึง กิจกรรมต่าง ๆ ที่ครูหรอืผูเ้รียนจัด

ขึน้ทั้งในและนอกห้องเรยีน เพื่อให้ผู้เรยีนบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้ เช่น การสาธิต  

การอภิปรายกลุ่ม การฝึกปฏิบัติ การฝกึงาน การจัดนทิรรศการ และสถานการณ์จ าลอง 

 

การวิจัยเชิงปฏิบัติการ 

 1. ความหมายของการวิจัยเชิงปฏิบัติการ 

  การวิจัยเชิงปฏิบัติการเป็นการวิจัยที่มคีวามเชื่อพื้นฐานอยู่ 4 ประการ คือ  

1) วิธีการแก้ปัญหาที่ได้มาจากการศกึษาค้นคว้าจะมีประสิทธิภาพและเชื่อถือได้มากกว่าวิธี

แก้ปัญหาที่ได้มาจากการสั่งการของผูม้ีอ านาจหรือผูบ้ริหารโดยการแก้ปัญหาแบบสั่งการ

นั้นมักเกิดมาจากการสั่งสมประสบการณแ์ละการใชส้ามัญส านกึเป็นหลักซึ่งมักจะขาด

ข้อมูลและหลักฐานที่ใช้ประกอบการตัดสินใจ 2) การวิจัยเพื่อการแก้ปัญหาของ

ผูป้ฏิบัติงานที่ด าเนินการเองโดยผู้ปฏิบัติงานจะมีโอกาสแก้ปัญหาของเขาได้ส าเร็จมากกว่า

การวิจัยเพื่อการแก้ปัญหาที่ท าโดยบุคคลอื่น 3) การวจิัยเป็นเรื่องของการวเิคราะห์ปัญหา
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การค้นหาแนวทางแก้ไขปัญหาการทดสอบและการประเมินผลวธิีการแก้ปัญหาการวิจัย

เป็นทักษะที่สามารถเรียนรู้และพัฒนาได้โดยผูป้ฏิบัติงานทุกคนการวิจัยไม่ได้เป็นสิทธิพิเศษ

ของผู้เช่ียวชาญคนใดคนหนึ่งหรอืกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง และ 4) การพัฒนาความสามารถของ

บุคคลโดยการฝึกหัดถือวา่เป็นรากฐานของการพัฒนาการปฏิบัติงาน  

(วีรยุทธ ชาตะกาญจน์, 2557 หน้า 129) 

   ธีรวุฒิ เอกะกุล (2552, หน้า 50) ให้ความหมายของการวิจัยเชงิ

ปฏิบัติการในชั้นเรียนไว้ว่า การวิจัยปฏิบัติการในช้ันเรยีน หมายถึง การศกึษาค้นคว้าหา

ความรูเ้พื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึน้ในห้องเรียนหรอืส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนที่

รับผิดชอบ โดยครูผูส้อนในกลุ่มสาระการเรียนรู้หรอืประจ าวิชานั้น ๆ และน าผลการ

ปฏิบัติการมาใช้ในการปรับปรุงการเรียนการสอน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับผูเ้รียน  

ซึ่งเป็นการวิจัยที่ท าอย่างเร็ว น าผลการปฏิบัติการไปใช้ทันทีและสะท้อนข้อมูลกลับเพื่อ

พัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพต่อไป 

   องอาจ นัยพัฒน์ (2554, หน้า 289) ให้ความหมายของการวิจัย 

เชงิปฏิบัติการว่า หมายถึง การวิจัยที่ด าเนินการโดยคณะวิจัยและบุคคลที่ปฏิบัติตาม

ภาระหน้าที่รับผดิชอบในหน่วยงาน องค์กรหรอืชุมชน โดยมีจุดมุง่หมายหลักเพื่อน าข้อ

สรุปผลของการวิจัยที่ค้นพบหรอืสรรค์สร้างขึ้นไปใช้ปรับปรุงแก้ไขปัญหา หรอืพัฒนา

คุณภาพของการปฏิบัติใด ๆ ในหนว่ยงาน องค์กร หรือชุมชนได้อย่างทันต่อเหตุการณ์ 

สอดคล้องกับสภาพ ลักษณะ และเงื่อนไขของปัญหาที่ต้องปรับปรุงแก้ไข และกลมกลืนกับ

โครงสรา้งการบริหารงาน และบริบททางกายภาพ สังคมและวัฒนธรรมที่แวดล้อม

หนว่ยงาน องค์กรหรอืชุมชนเหล่านั้น 

   ศุภวิชญ์  จันสุตะ (2555, หน้า 43 - 44) ให้ความหมายของการวจิัย 

เชงิปฏิบัติการว่า หมายถึง การวิจัยที่ด าเนนิการโดยคณะวิจัย และบุคคลผูป้ฏิบัติงานตาม

ภาระหน้าที่รับผดิชอบในหน่วยงาน องค์กร หรอืชุมชน โดยมีจุดหมายหลักเพื่อน าข้อสรุป

ผลการวิจัยที่ค้นพบหรอืสร้างขึ้นไปใช้ปรับปรุงแก้ปัญหา หรือพัฒนาคุณภาพการ

ปฏิบัติงานใด ๆ ในหนว่ยงาน องค์กร หรอืชุมชนได้ทันต่อเหตุการณ์ สอดคล้องกับลักษณะ

สภาพและเงื่อนไขของปัญหาที่ตอ้งปรับปรุงแก้ไข และกลมกลืนกับโครงสรา้งการ

บริหารงานและบริบททางกายภาพ สังคมและวัฒนธรรม 

    วรรณดี  สุทธินรากร (2556, หนา้ 2) ให้ความหมายของการวจิัย 

เชงิปฏิบัติการว่า หมายถึง การวิจัยที่ก่อให้เกิดการเรียนรู้จากการปฏิบัติของกลุ่มคนที่
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ร่วมกันอธิบายปัญหา แก้ไขปัญหา และตรวจสอบความส าเร็จจากการแก้ปัญหา มีการ

ทดลองปรับปรุงแก้ไขปัญหาใหมใ่นครั้งต่อ ๆ มา จนกว่าจะถึงจุดที่พอใจ 

    ประภัสสร คะสา (2559, หน้า 73) ให้ความหมายของการวิจัย 

เชงิปฏิบัติการว่าเป็นกระบวนการวิจัยที่มเีป้าหมายที่จะแก้ปัญหา มขีั้นตอนที่ชัดเจน มุ่งเน้น

การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมบุคลากรในระบบในการพัฒนาตนเอง และผูอ้ื่นให้เหมาะสมกับ

การด าเนินการสามารถท าวิจัยซ้ า ๆ ไปจนกว่าจะบรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ ไม่มกีารแยก

กลุ่มศึกษา กลุ่มทดลองแตเ่ป็นการทดลองปฏิบัติในสถานการณ์ตามธรรมชาติ โดย

วิเคราะห์สถานการณ์อย่างลึกซึง้ และเหมาะสม เน้นที่การสร้างความเปลี่ยนแปลงอย่าง

เป็นขั้นตอน และบันทึกข้อมูลอย่างเป็นระบบโดยอาศัยการมสี่วนรว่มของผูเ้กี่ยวข้องตลอด

กระบวนการวิจัย 

    ณัฐพร ฝ่ายขันธ์ (2560, หนา้ 52) ให้ความหมายของการวิจัย 

เชงิปฏิบัติการว่า หมายถึง กระบวนการค้นคว้าหาวิธีการในการแก้ปัญหาโดยกลุ่มบุคคล 

หรอืองค์กรในชุมชนที่ร่วมกันคิด ร่วมกันท า และร่วมกันประเมินผลอย่างมีระบบและ 

ต่อเนื่อง ได้แนวทางปฏิบัติหรอืวิธีการแก้ไขปรับปรุงที่ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึน้ใน

การปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ 

    พรรณทิพา โสภาสพ (2560, หน้า 24) ให้ความหมายของการวจิัย 

เชงิปฏิบัติการว่า หมายถึง วิธีการที่จัดอบรมเป็นกลุ่ม ด าเนนิการโดยวิทยากรผูม้ีความรู้

ความสามารถ และประสบการณใ์นเรื่องนั้น ๆ เพื่อพัฒนาผูเ้ข้ารับการฝกึอบรมมคีวามรู้ 

ความสามารถในการปฏิบัติงานให้มคีวามรูค้วามสามารถต่อไป   

    ภัทราพร เกษสังข์ (2559, หนา้ 3) สรุปความหมายของการวจิัย 

เชงิปฏิบัติการไว้ว่า การศกึษาค้นคว้าหาวิธีการ เพื่อแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบที่

สอดคล้องกับสภาพการปฏิบัติงานไม่ว่าจะเป็นงานในหน่วยงาน องค์กร ชุมชน หรือ

สถานศกึษา โดยน าไปทดลองปฏิบัติจรงิ พรอ้มทั้งสังเกต และสะท้อนผลที่ได้ด าเนินการ

พัฒนาอย่างตอ่เนื่องตามวงจรพัฒนาจนส าเร็จเป็นไปตามที่ต้องการ โดยที่ขัน้ตอนการ

ปฏิบัติตอ้งมคีวามรว่มมือกันทุกฝ่ายจากผู้มีสว่นเกี่ยวข้องในการแก้ปัญหา 

   บุญชม ศรสีะอาด (2560, หนา้ 180) กล่าวไว้ว่า การวิจัยเชงิปฏิบัติการ 

หรอืการวิจัยปฏิบัติการ เป็นกระบวนการในการแก้ปัญหาหรือพัฒนาการปฏิบัติงานใน

หนา้ที่ ไม่ว่าจะเป็นวงการวิชาชีพใด ๆ เป็นการวิจัยที่ได้รับความนยิมมากขึ้น เนื่องจากมี 
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จุดเด่น คือ ให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่และผู้รว่มงานท าการวิจัยได้ แก้ปัญหาต่าง ๆ เห็นประโยชน์ได้

อย่างชัดเจน 

    Kemmis & Mc Taggart (1988, p. 10) ให้ความหมายของการวจิัย 

เชงิปฏิบัติการว่า การวิจัยเชิงปฏิบัติการเป็นรูปแบบหนึ่งของการวจิัยที่ไม่ได้แตกต่างไปจาก

การวิจัยอื่น ๆ ในเชิงเทคนิคแตแ่ตกต่างในด้านวิธีการซึ่งวิธีการของการวิจัยเชงิปฏิบัติการ

คือ การท างานที่เป็นการสะท้อนผลการปฏิบัติงานของตนเองที่เป็นวงจรแบบขดลวด 

(Spiral self-reflecting) โดยเริ่มต้นที่ขัน้ตอนการวางแผน (planning) การปฏิบัติ (action) 

การสังเกต (observing) และการสะท้อนกลับ (reflecting) เป็นการวิจัยที่จ าเป็นต้องอาศัย 

ผูม้ีสว่นร่วมในกระบวนการสะท้อนกลับเกี่ยวกับการปฏิบัติเพื่อให้เกิดการพัฒนาปรับปรุง

การท างานให้ดีขึ้น 

    Sagor (1992, p. 7) ได้กล่าวถึง การวิจัยเชิงปฏิบัติการ หมายถึงการ

แสวงหาวิธีการแก้ปัญหาทางการศึกษาที่เกิดขึน้จากการปฏิบัติจรงิ มีลักษณะด าเนินการ

เป็นบันไดเวียน และสามารถด าเนินการวิจัยได้หลายระดับ ทั้งในระดับหอ้งเรียนและระดับ

โรงเรียน กลุ่มผู้ร่วมงานการวิจัยอาจรวมถึงครู นักเรียน ผู้บริหารโรงเรียน ผู้ปกครองและ

สมาชิกในชุมชน 

    Johnson (2008, p. 28) ให้ความหมายของการวิจัยเชิงปฏิบัติการว่า

หมายถึง การวิจัยระหว่างการปฏิบัติงานเพื่อแก้ปัญหาที่ผู้ปฏิบัติงานก าลังเผชิญอยู่ โดย

เป็นกระบวนการศกึษาสภาพหรอืสถานการณ์ ที่เป็นจริงของสถานศกึษาเพื่อท าความ

เข้าใจและพัฒนา ปรับปรุงคุณภาพของการปฏิบัติงาน 

  จากความหมายการวิจัยปฏิบัติการ ที่นักจิตวทิยาสังคมและนักการศกึษา 

ที่กล่าวมาข้างตน้ สามารถสรุปได้วา่การวิจัยเชิงปฏิบัติการ คือ การหาแนวทางวิธีการ

แก้ปัญหาหรอืปรับปรุงและพัฒนางานที่ตนเองปฏิบัติ โดยวิเคราหส์ภาพปัญหา อันเป็นเหตุ

ให้งานนั้นไม่ประสบผลส าเร็จเท่าที่ควร จากนั้นใช้แนวคิดทางทฤษฎีและประสบการณ์การ

ปฏิบัติงานและวิธีการที่คาดว่าจะแก้ปัญหาดังกล่าวได้ แล้วน าวิธีการดังกล่าวไปทดลอง

เพื่อที่จะท าให้งานนั้น ๆ มีประสิทธิภาพและเกิดประสทิธิผลมากขึ้น 

 

 2. จุดมุ่งหมายของการวิจัยเชิงปฏิบัติการ 

  จุดมุง่หมายของการวิจัยเชงิปฏิบัติการ เพื่อจะปรับปรุงประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลของการปฏิบัติงานประจ าให้ดีขึ้น โดยน าเอางานที่ปฏิบัติอยู่มาวิเคราะห์สภาพ
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ปัญหาอันเป็นเหตุให้งานนั้นไม่ประสบผลส าเร็จเท่าที่ควร นอกจากนั้นต้องใช้แนวคิดทาง

ทฤษฎีและประสบการณ์จากการปฏิบัติงานที่ผา่นมา เสาะหาข้อมูลและวิธีการที่คาดว่าจะ

แก้ปัญหาดังกล่าวได้ แล้วสะท้อนวธิีการดังกล่าวไปทดลองใช้กับกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับปัญหา 

    องอาจ นัยพัฒน์ (2554, หน้า 297) ได้สรุปจุดมุ่งหมายของการวิจัย 

เชงิปฏิบัติการไว้ว่า การวิจัยเชงิปฏิบัติการเป็นการวิจัยเพื่อช่วยใหน้ักวิจัยมีภาพเริ่มต้น  

ของกระบวนการแสวงหาความรู้ดว้ยการท าวิจัยปฏิบัติการ ผูเ้ข้าร่วมในการวิจัยที่มีสว่นได้ 

ส่วนเสียกับประเด็นที่ตอ้งการท าวจิัยกลุ่มใดบ้าง มกีารเกี่ยวข้องผูกพันกันด้วยเป้าหมาย 

บทบาทและการท ากิจกรรมอะไร ติดต่อสื่อสารสนทนากัน ณ สถานที่แหง่ใด และบ่อยครั้ง

เพียงใด การมีความเข้าใจเบือ้งตน้ในประเด็นเหล่านีอ้ย่างชัดเจนของนักวิจัย ช่วยใหว้างใจ

ได้วา่กระบวนการแสวงหาความรู้ที่ออกแบบในระยะเริ่มต้นโดยผู้วจิัย จะได้ขอ้มูลหลักฐาน

สะท้อนความรู้ความจริง สอดคล้องกับประเด็นค าถามการวิจัย และคลอบคลุมมิติส าคัญ

ของปัญหาที่ตอ้งการลงมอืท าวิจัย เพื่อปรับปรุงแก้ไขใหด้ีขึ้น 

   ภัทราพร เกษสังข์ (2559, หนา้ 23) กล่าวถึง จุดมุ่งมายของการวิจัย 

เชงิปฏิบัติการไว้ว่าเพื่อแสวงหาความรูค้วามจริงโดยการปฏิบัติ บัญญัติศัพท์โดยเคอร์ท  

เลวิน (Kurt Lewin) ซึ่งได้รับการยกย่องว่าเป็นบิดาของการวิจัยปฏิบัติการ การวิจัย

ปฏิบัติการมีจุดมุ่งหมายในการหาวิธีแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบที่สอดคล้องกับสภาพการ

ปฏิบัติ โดยการน าไปทดลองปฏิบัติจรงิพร้อมทั้งสังเกต และสะท้อนผลที่ได้ด าเนินการ

พัฒนาอย่างตอ่เนื่อง 

    กล่าวโดยสรุป จุดมุง่หมายของการวิจัยเชิงปฏิบัติการ เพื่อจะปรับปรุง

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงานประจ าให้ดีขึ้น โดยน าเอางานที่ปฏิบัติอยู่

มาวิเคราะหส์ภาพปัญหาอันเป็นเหตุให้งานนั้นไม่ประสบผลส าเร็จเท่าที่ควร นอกจากนั้น

ต้องใช้แนวคิดทางทฤษฎีและประสบการณ์จากการปฏิบัติงานที่ผ่านมา เสาะหาข้อมูลและ

วิธีการที่คาดว่าจะแก้ปัญหาดังกล่าวได้ แล้วสะท้อนวธิีการดังกล่าวไปทดลองใช้กับกลุ่มที่

เกี่ยวข้องกับปัญหาน้ัน ๆ 
 

  3. ลักษณะส าคัญของการวิจัยเชิงปฏิบัติการ 

   องอาจ นัยพัฒน์ (2554, หน้า 289 - 292) กล่าวถึง ลักษณะส าคัญของ

การวจิัยเชงิปฏิบัติการ ดังนี้  

    1. ปัญหาเกี่ยวกับทางดา้นวิจัยเชงิปฏิบัติการที่ปฏิบัติงานในระดับจุลภาค

มักประสบขณะปฏิบัติงานประจ าหรอืปฏิบัติหนา้ที่อื่นที่เกี่ยวข้องในวิธีการท างานแต่ละวัน
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มากกว่ากับการเกี่ยวข้องกับปัญหาทางด้านทฤษฎีซึ่งได้รับการนยิามหรอืกล่าวถึงโดย

นักวิจัยบริสุทธิ์ในวิชาความรู้ใดโดยเฉพาะ  

    2. มุ่งเน้นการมสี่วนรว่มในกระบวนการวิจัยในกระบวนการวิจัยการ

ด าเนนิการวิจัยเชงิปฏิบัติการทุกขั้นตอนต้องอยู่ภายใต้บรรยากาศการมสี่วนรว่มการ

ร่วมมือร่วมใจการเชื่อถือและความไว้วางใจการเป็นมติรรวมทั้งความเป็นอิสระและความ

เสมอภาคในการแสดงความคิดเห็น  

    3. มจีุดมุ่งหมายหลักเพื่อการท าความเข้าใจต่อสภาพปัญหาที่เกี่ยวกับ

การปฏิบัติงานของครูอย่างลุ่มลกึและกระจ่างชัดภายใต้กระบวนการใคร่ครวญตรวจสอบ

วิพากษ์วจิารณ์อันน าไปสู่การได้แนวทางปฏิบัติส าหรับการแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสมและ

สอดคล้องกับบริบทแวดล้อมมากยิ่งขึน้ส าหรับด าเนินการในล าดับต่อไป 

   4. มุ่งเน้นการตคีวามเหตุการณ์หรอืสภาวการณ์ของปัญหาที่เกิดขึน้ตาม

ความคิดเห็นหรอืทัศนะของผูป้ฏิบัติงานหรอืผูม้ีสว่นเกี่ยวข้องโดยตรงกับเหตุการณ์หรอื

ธุรการของประธานร่างกายมากกว่าการอาศัยแนวคิดทฤษฎีกฎหรือหลักการทาง

วิทยาศาสตร์ธรรมชาติเนื่องจากเชื่อว่าท่าทางการกระท าการตดิต่อสื่อสารหรอืพฤติกรรม

ใด ๆ ของมนุษย์ทั้งปรากฏเด่นชัดหรือไม่เด่นชัดในเหตุการณห์รือสภาวการณ์ของปัญหา 

สามารถตีความหมายโดยการสรุปอ้างองิจากแรงจูงใจความเช่ือเจตนาหรอืจุดมุง่หมาย

ของผู้แสดงพฤติกรรมกับบริบทสิ่งแวดล้อมที่ก่อให้เกิดพฤติกรรมหรอืการกระท าเหล่านั้น

ขึน้เชน่บรรทัดฐานค่านิยมและปรากฏการณ์ต่าง ๆ ทางสังคมเป็นส าคัญเป็นไม่  

    5. มักนิยมใชก้ารผสมผสานวิธีการเชงิปริมาณและเชิงคุณภาพ แมว้่า

โดยทั่วไปแล้วการวิจัยเชงิปฏิบัติการมีแนวโน้มเป็นการวิจัยเชงิคุณภาพมากกว่าการวิจัย 

เชงิปริมาณ เนื่องจากมีจุดหมายหลักเพื่อท าความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหาที่เกี่ยวข้องกบัการ

ปฏิบัติงานในหน่วยงานหรอืองค์กรระดับจุลภาค จากผลของการศกึษาวิจัยไปปรับปรุงการ

ปฏิบัติงานเฉพาะในแต่ละสถานที่และแตล่ะเวลาโดยอาศัยการตคีวามเหตุการณ์หรือ

สภาวการณ์ของปัญหาที่เกิดขึน้ตามการรับรู้ของผู้ปฏิบัติงาน การวิจัยเชิงปฏิบัติการ

สามารถใช้วธิีการเชิงปริมาณเชิงคุณภาพหรอืประสมประสานทั้ง 2 วิธีการรวบรวมและ

วิเคราะห์ข้อมูลหลักฐานที่อยู่ในรูปตัวเลข (เชงิปริมาณ) และไม่ใช่ตัวเลข (เชิงคุณภาพ) เพื่อ

จัดการปรับปรุงแก้ไขปัญหาที่ตนเองประสบในสถานที่ปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม 

    6. เสนอผลของการวิจัยในรูปแบบที่ง่ายต่อการเข้าใจการเสนอรายงาน

ผลการศกึษาวิจัยในรูปแบบด้วยการเลือกใช้ถ้อยค าส านวนในระดับเดียวกับผูป้ฏิบัติงาน
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โดยไม่ได้ยามหลีกเลี่ยงค าศัพท์เฉพาะในสาขาวิชาและภาษาที่มสีาระค่อนข้างเป็นนามธรรม

เพื่อท าให้งา่ยต่อการตดิตามท าความเข้าใจต่อผูป้ฏิบัติงานนอกจากนี้ค าอธิบายเกี่ยวกับข้อ

สรุปผลของการศกึษาวิจัยตลอดจนกระบวนการวิจัยอื่นสามารถตรวจสอบความตรงได้

จากการสนทนาแบบเป็นกันเองกับผูป้ฏิบัติงาน ผู้มีสว่นร่วม ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และ/หรือ

ผูเ้กี่ยวข้องในทุกขั้นตอนของกระบวนการท าวิจัย 

    7. ผ่อนคลายความเข้มงวดเกี่ยวกับวิธีการศกึษาวิจัย โดยทั่วไปการ

ด าเนนิงานวิจัยเชิงปฏิบัติการมากไม่ยึดผูกติดอยู่ภายใต้กรอบการจัดกระท าการทดลอง

และการควบคุมตัวแปรแทรกซ้อนจากเครื่องขัดแบบตายตัวด้วยแบบการวิจัยเชิงทดลอง

หรอืวิธีการควบคุมทางสถิติ เช่น ที่ซับซ้อนยากแก่การท าความเข้าใจของผู้ปฏิบัติการและ

เป็นไปในลักษณะการท าวิจัยทางวิทยาศาสตร์บริสุทธิ์หรอืการวิจัยบริสุทธิ์อื่น ซึ่งแดนซ์

สืบเสาะค้นหาความรูค้วามจรงิเพื่อแก้ปัญหาเชงิทฤษฎีในสาขาวิชาใด ๆ โดยเฉพาะเท่านั้น

อย่างไรก็ตามแนวคิดพื้นฐานดังกล่าว ไม่ได้หมายความว่าการวิจัยเชิงปฏิบัติการละเลยหรอื

มองขา้มความส าคัญของการศกึษาค้นคว้าด้วยการอาศัยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ หากแต่มี

การปรับวิธีการศกึษาค้นคว้าด้วยวิธีการต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับลักษณะสาระส าคัญของ

ปัญหา รวมทั้งบริบททางสังคมและวัฒนธรรมที่แวดล้อมปัญหาที่ตอ้งการแสวงหาความรู้

ความจริง ด้วยเหตุนีก้ารวิจัยเชิงปฏิบัติการอาจเลือกใช้รูปแบบการวิจัย 

เชงิปริมาณที่เป็นแบบดึงการทดลอง หรือการวิจัยเชิงคุณภาพ 

    8. การสรุปอ้างอิงผลการวิจัยหรอืการขยายข้อสรุปผลของการวจิัยให้

ครอบคลุมไปยังสถานที่หรือบริบทอื่น ๆ แตกต่างไปจากท าเลหรือบริบทที่ท าการวิจัยจรงิ

ในการวิจัยเชิงปฏิบัติการ พบว่า มีลักษณะค่อนข้างจ ากัดกว่าการวิจัยเชิงการทดลองทาง

วิทยาศาสตร์ ทั้งนีเ้พราะการสรุปอ้างอิงผลของการวิจัยที่ได้จากการวิจัยเชิงปฏิบัติการไม่

สามารถอาศัยกฎของ “ความควบคุม” ตามหลักการทางวิทยาศาสตรท์ี่ตัง้อยู่บนพื้นฐาน

ของความสัมพันธ์หรอืการอ้างองิเชิงสาเหตุ ดังนัน้ในทางปฏิบัติโดยทั่วไปการสรุปอ้างองิ

ผลของการวิจัยที่ได้จากการวิจัยเชงิปฏิบัติการจงึมีแนวก็ท าได้โดยเฉพาะในขอบเขตของ

สถานที่บุคคลและเวลาท าการศกึษาวิจัย อย่างไรก็ตามถ้าตอ้งการขยายผลของการวิจัยใน

ให้ครอบคลุมข้ามไปยังขอบเขตอื่นนอกเหนอืจากสถานที่บุคคลและเวลาที่ได้ท าการวิจัยเชิง

ปฏิบัติการก็สามารถกระท าได้ถ้าปัจจัยที่เกี่ยวข้องในบริบทเรานัน้มลีักษณะคล้ายคลึงหรอื

อยู่ในสภาพอากาศ ที่ใกล้เคียงกันรวมทั้งได้รับการยืนยันจากผลของการศกึษาวิจัยที่

เกี่ยวข้องและอื่น ๆ ประกอบ 
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    9. สรา้งดุลยภาพและความเสมอภาคระหว่างทัศนะของ “คนในและคน

นอก” นักวิจัยเชิงปฏิบัติการที่เป็นบุคคลภายในและบุคคลภายนอกสถานที่ท าการศึกษา

วิจัยมบีทบาทส าคัญ 2 ประการ กล่าวคือ บุคคลภายในมบีทบาทเป็นทั้งผู้ปฏิบัติงานตาม

ภารกิจรับผดิชอบตามปกติและเป็นนักวิจัยปฏิบัติการในสถานที่ท างานของตนเองในขณะที่

บุคคลภายนอกมีบทบาทเป็นผู้เช่ียวชาญ / ผูใ้ห้ค าปรึกษาทางวิชาการ และเป็นนักวิจัย

ปฏิบัติการเชน่เดียวกับบุคคลภายใน นักวิจัยเชิงปฏิบัติการทั้งที่เป็นบุคคลภายนอกจะต้อง

ปรับบทบาทของตนเองใหม้ีดุลยภาพทางแนวความคิดความเช่ือและการปฏิบัติอยู่เสมอ 

ในแต่ละสภาวะการณ์ นอกจากนี้จะต้องสร้างความเสมอภาคทางความคิดเห็นต่าง ๆ  

ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินกิจกรรมทางวิจัยเพื่อป้องกันไม่ใหเ้กิดความขัดแย้งทางความคิด

หรอืความสับสนระหว่างบทบาทเหล่านั้นในขณะปฏิบัติงานวิจัย 

   สุวิมล  ว่องวาณิช (2554, หนา้ 24 - 25) กล่าวถึง ความจ าเป็นและ

ความส าคัญของการวิจัยเชิงปฏิบัติการไว้ดังนี้ 

   1. ให้โอกาสครูในการสร้างองค์ความรู้ ทักษะในการท าวิจัย การ

ประยุกต์ใช ้การตระหนักถึงทางเลือกที่เป็นไปได้ที่จะเปลี่ยนแปลงโรงเรยีนใหด้ีขึ้น 

    2. เป็นการสร้างชุมชนแหง่การเรียนรู้ นอกจากการเปลี่ยนแปลงหรอื

สะท้อนผลของการท างาน 

    3. เป็นประโยชน์ต่อผู้ปฏิบัติโดยตรง เนื่องจากพัฒนาตนเองช่วยวิชาชีพ 

    4. ช่วยท าให้เกิดการพัฒนาที่ตอ่เนื่อง และเกิดการเปลี่ยนแปลงผ่าน

กระบวนการวิจัยในการท างาน ซึ่งเป็นประโยชน์ตอ่องค์การ เนื่องจากน าไปสู่การปรับปรุง

เปลี่ยนแปลงการปฏิบัติและการแก้ปัญหา 

    5. เป็นการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการมสี่วนรว่มของผู้ปฏิบัติในการวิจัยท าให้

กระบวนการวิจัยมีความเป็นประชาธิปไตย ท าให้เกิดการยอมรับในความรูข้องผู้ปฏิบัติ 

    6. ช่วยตรวจสอบวิธีการท างานของครูที่มปีระสิทธิภาพ 

   Lodico, Spaulding & Voegtle (2006, p. 290 อ้างถึงใน ภัทราพร 

เกษสังข์, 2559, หนา้ 7) ไดก้ล่าวถึง จุดมุง่หมายของการวิจัยปฏิบัติการไว้วา่ การวิจัยเชงิ

ปฏิบัติเป็นความพยายามในการหาความรูเ้พื่อแก้ปัญหาที่เผชิญอยู่ ดว้ยการน าความรูท้ี่มี

อยู่ไปใช้ปฏิบัติจริงในบริบทของพื้นที่ เพื่อสร้างองค์ความรูใ้หม่ โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานความ

เชื่อที่วา่ ความรูส้ามารถเกิดขึ้นจากความมุ่งมั่นรว่มใจที่จะปฏิบัติและเรียนรู้รว่มกัน 

กระบวนการหาความรูใ้หม่ในลักษณะนีไ้ม่จ าเป็นจะต้องด าเนนิการโดยผูเ้ชี่ยวชาญ
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ภายนอกเท่านั้น แต่สามารถสร้างกลไกเพื่อการสร้างความรู้ใหมโ่ดยผูป้ฏิบัติได้เอง 

การวิจัยเชิงปฏิบัติ คือ การน าแนวคิดไปสู่การปฏิบัติโดยมีเจตจ านงที่จะปรับปรุงหรอื

เปลี่ยนแปลงสภาพสังคมด้วยการเพิ่มองคค์วามรูสู้่สังคมนัน้ ทั้งนี้จะเป็นการใชง้านองค์

ความรูภ้ายใต้บริบทที่เป็นจริง มกีารศกึษาสถานการณ์ในสังคมโดยผู้ที่มสี่วนเกี่ยวข้องกับ

สถานการณ์นั้นเพื่อเพิ่มความเข้าใจในปรากฏการณ์ อันจะน าไปสู่การปรับปรุงหรอื

เปลี่ยนแปลงตนเองได้ รูปแบบของกิจกรรมในการสร้างความรู้ใหม่ ของการวิจัย 

เชงิปฏิบัติการ จะเป็นกระบวนการที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างตอ่เนื่องในทุก ๆ กิจกรรม 

ในเส้นเวียนก้นหอยเพื่อคน้หาความรูอ้ย่างลุม่ลึก ใช้วธิีการแก้ปัญหาแบบมีสว่นร่วม  

เน้นความร่วมมอืโดยเสมอภาค สร้างความรูเ้พื่อการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงของสังคม โดยมี 

จุดมุง่หมายเพื่อสังคมที่ดีขึ้น ผลที่ได้จากการวิจัยเชิงปฏิบัติจะได้ทั้งองค์ความรูใ้หม่  

และความสามารถใหม่ในการผลิตความรู้ดว้ย 

 จากความหมายดังกล่าวข้างตน้สรุปได้ว่าความส าคัญของการวจิัย 

เชงิปฏิบัติการ คอื การหาความรูใ้นเรื่องที่ผูว้ิจัยตอ้งการที่จะทราบ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการ

แก้ปัญหาหรอืพัฒนางานให้กับองค์กร เพื่อใหเ้กิดความส าเร็จในงานนั้น ๆ    
 

  4. ขั้นตอนการวิจัยเชิงปฏิบัติการ 

  องอาจ นัยพัฒน์ (2554, หน้า 301 - 303) มีรายละเอียดเกี่ยวกับขั้นตอน

ของการท ากิจกรรมตามวงจรการวิจัย เชิงปฏิบัติการ 4 ขัน้ตอนดังนี้  

   1. ขั้นการวางแผน (Planning) เป็นการก าหนดแนวทางปฏิบัติการไว้ก่อน 

ล่วงหน้า โดยอาศัยการคาดคะเนแนวโน้มของผลลัพธ์ที่คาดหมายว่าอาจเกิดขึ้นจากการ 

ลงมอื ปฏิบัติการตามแผนที่วางไว้ กอปรกับการระลึกถึงเหตุการณ์หรอืเรื่องราวในอดีต 

ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นปัญหาที่ตอ้งการแก้ไขตามประสบการณท์างตรงและอ้อมของผู้

วางแผนภายใต้การพัฒนาและไตร่ตรองถึงปัจจัยการสนับสนุนหรอืขัดขวางความส าเร็จ 

ในการแก้ไขปัญหา รวมทั้งสภาวะการอันเป็นเงื่อนไขอื่น ๆ ที่แวดล้อมปัญหาอยู่ในเวลานั้น  

โดยทั่วไปการวางแผนจะต้องค านึงถึงหลักการในเรื่องของความยืดหยุ่น ทั้งนีเ้พื่อจะได้

สามารถปรับเปลี่ยนให้กลมกลืนกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งอาจไม่เป็นไปตาม

เงื่อนไขหรือยากต่อการควบคุมให้เป็นไปในทางที่พึงปรารถนาได้ กิจกรรมที่ก าหนดไว้ใน

แผนปฏิบัติการจะต้องประกอบด้วยกิจกรรมที่สง่ผลต่อการแก้ปัญหาได้ในระดับหนึ่งเป็น

อย่างด ีและจะต้องเป็นกิจกรรมที่มคีวามสอดคล้องกลมกลืน กับบริบททางดา้นสังคม 

วัฒนธรรม การเมอืงและอื่น ๆ ที่เป็นอยู่ในสภาวะการเวลานัน้  
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   2. ขัน้การปฏิบัติการ (Action) เป็นการลงมือด าเนินการตามแผนที่

ก าหนดไว้ อย่างระมัดระวังและควบคุมการปฏิบัติการใหเ้ป็นไปตามที่ระบุไว้ตามแผน 

อย่างไรก็ตาม ในความเป็นจรงิการปฏิบัติการตามแผนที่ก าหนดไว้มโีอกาสเกิดการพลิกผัน

หรอืแปลเปลี่ยนไปตามเงื่อนไขและขอ้จ ากัดในสภาวการณ์ในเวลานั้นได้ ด้วยเหตุนี้

แผนปฏิบัติการที่ดีจะต้องมีลักษณะเป็นเพียงแผนการทดลองหรอืแผนช่ัวคราว ซึ่งเปิด

ช่องทางให้ผู้ปฏิบัติการสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามเงื่อนไขปัจจัยที่เป็นอยู่ในขณะน้ัน การ

ปฏิบัติการที่ดจีะต้องด าเนินไปอย่างตอ่เนื่องเป็นพลวัตภายใต้การใช้ดุลพินิจตัดสินใจ สิ่งใด

ควรกระท าตามแผนที่วางไว้ สิ่งใดควรปรับเปลี่ยนให้เข้ากับปัจจัยที่เป็นอยู่ในขณะน้ันแล้ว 

จงึด าเนินกิจกรรมอื่นต่อไป ผูป้ฏิบัติการอาจใชป้ระสบการณท์ี่ผ่านมาช่วยในการตัดสินใจ

เกี่ยวกับการกระท าของตนได้บางส่วนแตป่ระสบการณ์เหลา่นั้นก็เป็นเพียงสมมตฐิาน

ช่ัวคราว (Working hypothesis) ซึ่งอาจไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงที่เกิดขึน้ในเวลานัน้  

   3. ขัน้การสังเกตการณ์ (Observation) เป็นการรวบรวมข้อมูลหลักฐาน 

ด้านกระบวนการและผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานที่ได้ลงมือกระท าลงไป (ทั้งที่ตั้งใจและ

ไม่ตั้งใจ) ตลอดจนการสังเกตการปัจจัยสนับสนุนและปัจจัยขัดขวาง การด าเนินงานตาม

แผนที่วางไว้ และประเด็นปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึน้ระหว่างลงมือปฏิบัติการตามแผนว่ามี

สภาพลักษณะอย่างไร โดยการสังเกตการที่ดีจะต้องมีการวางแผนไว้ก่อนล่วงหน้าอย่าง

คร่าว ๆ ดูจะต้องมีขอบเขตไม่แคบ (จ ากัด) หรอืกว้างมากจนเกินไป เพื่อจะได้ใชเ้ป็น

แนวทางส าหรับการสะท้อนกลับกระบวนการและผลการปฏิบัติที่จะเกิดขึ้นตามมา 

นอกจากนี ้จะต้องตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่มองเห็นได้ด้วยตาและสัมผัสได้

ด้วยกายหรือใจ และจะต้องมีความยืดหยุ่นต่อการเก็บรายละเอียดของสรรพสิ่งต่าง ๆ  

ที่เกิดขึน้ได้ในหลายแงมุ่มและหลายรูปแบบ ดังนั้น นักวิจัยเชงิปฏิบัติการจะต้องมีความไว 

(Sensitivity) กล่าวคือ มีความพร้อมและตื่นตัวอยู่เสมอต่อการ “รับรู้และเข้าใจ”ต่อการ

เปลี่ยนแปลงของสิ่งต่าง ๆ ทั้งที่เกิดขึน้แลว้ไม่เกิดขึน้ตามแผนที่ได้วางไว้ โดยผ่านทางการ

สังเกตการณ์ 

   4. ขั้นการสะท้อนกลับ (Reflection) เป็นการหวนระลึกถึง การกระท า

ตามที่บันทึกไว้จากการสังเกตอย่างครุน่คิดไตร่ตรองในเชงิวิพากษ์กระบวนการและผลการ

ปฏิบัติงานตามแผนที่วางไว้ ตลอดจนการใคร่ครวญเกี่ยวกับปัจจัยสนับสนุนและปัจจัย

ขัดขวางการพัฒนารวมทั้งประเด็นปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึน้เพื่อเป็นไปตามที่พึงประสงค์

หรอืไม่ กลยุทธ์อย่างหนึ่งที่ช่วยใหก้ระบวนการสะท้อนกลับเกิดขึ้นอย่างได้ผล ได้แก่  
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การอภิปรายซักถามในลักษณะ วเิคราะห์ วิจารณ์ หรอืประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างลมื

ไปสู่การฟื้นฟูหรอืปรับปรุงวิธีการปฏิบัติงานตามแนวทางดัง้เดิมเปลี่ยนไปเป็นการ

ปฏิบัติงานตามวิธีการใหม่ ซึ่งใช้เป็นข้อมูลพืน้ฐานส าหรับการทบทวนและปรับปรุงการ

วางแผนปฏิบัติการในวงจรกระบวนการวิจัยในรอบหรือเกลียวต่อไป 

   รุ่งทิวา มากสุก (2552, หน้า 10) ได้เสนอแนะขั้นตอนของการวจิัย 

ปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาและปรับปรุงสภาพการเรียนการสอนจรงิในโรงเรียนตามวงจรการ

ปฏิบัติการ ตามขั้นตอนต่อไปนี้ 

   ขั้นที่ 1 ขัน้วางแผน (plan) เริ่มตน้ด้วยการส ารวจปัญหาที่ตอ้งการใหม้ี

การแก้ไข ครู และผูท้ี่เกี่ยวข้องอาจเป็นครูผูส้อนร่วมกัน ผู้บริหาร นักเรียน วางแผนด้วยกัน 

ส ารวจสภาพการณ์ของปัญหาว่าอย่างไร ปัญหาที่เกี่ยวข้องคอือะไร ปัญหานั้นเกี่ยวข้องกับ

ใครบ้าง วธิีแก้ไขต้องปฏิบัติอย่างไร การแก้ไขต้องมีการแก้ไขในเรื่องใดบ้าง เช่น ครูต้อง

เปลี่ยนวิธีสอน นักเรียนต้องท างานเป็นกลุ่ม เป็นต้น การเปลี่ยนแปลงบางอย่างผู้บริหาร

ต้องรับทราบการเปลี่ยนแปลงและให้การสนับสนุน ในขั้นการวางแผนจะมีการปรึกษา

ร่วมกันระหว่างผูท้ี่เกี่ยวข้องทั้งหมด ซึ่งในการวิเคราะห์สภาพการณ์ปัญหาทางการศกึษา 

เพื่อเป็นแนวทางในการหาโครงสรา้งของปัญหาอย่างมีระบบ ทบทวนแงมุ่มปัญหา  

ถกปัญหาอย่างกว้างขวางกับผูร้่วมวจิัยหรือผูร้่วมวิจัยหรอืผูท้ี่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะท าให้เห็น

ปัญหาอย่างชัดเจน 

    ขั้นที่ 2 ขัน้ปฏิบัติการ (act) เป็นการก าหนดแนวคิดที่ก าหนดเป็นกิจกรรม

ในขั้นวางแผนงานมาด าเนินการ เมื่อลงมอืปฏิบัติตอ้งใช้วิเคราะหว์ิจารณ์ ประกอบไปด้วย 

โดยรับฟังจากผู้ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจากการปฏิบัติจะเป็นข้อมูลย้อนกลับว่า แผนที่วางไวอ้ย่างดี

นั้นปฏิบัติได้ดีมากน้อยเพียงใด มอีุปสรรคอย่างไรบ้างในการปฏิบัติ ดังนั้น แผนงานที่

ก าหนดไว้อาจจะยืดหยุ่นได้โดยผูว้ิจัยต้องใช้วจิารณญาณและการตัดสินใจที่เหมาะสมและ

มุ่งปฏิบัติเพื่อใหเ้กิดการเปลี่ยนแปลงตามขั้นตอนที่ก าหนดไว้ 

    ขั้นที่ 3 ขัน้สังเกตการณ์ (observe) ขณะที่การวิจัยด าเนินกิจกรรมตาม

ขั้นตอนที่วางไว้ต้องมกีารสังเกตการณค์วบคู่ไปด้วย พร้อมจดบันทึกเหตุการณท์ี่เกิดขึ้น

ทั้งหมดที่คาดหวัง และไม่คาดหวัง โดยสิ่งที่สังเกตก็คือ กระบวนการของการปฏิบัติ  

(The action process) และผลของการปฏิบัติ (The effects of action) การสังเกตนี้จะรวมถึง

การรวบรวมผลการปฏิบัติที่เห็นด้วยตา การได้ฟัง การที่ใชเ้ครื่องมือ เชาว์ แบบทดสอบ 

เป็นต้น ซึ่งขณะที่การปฏิบัติการวิจัยก าลังด าเนนิการไปควบคู่กับการสังเกตผลการปฏิบัติ

ควรใช้เทคนิคตา่ง ๆ ที่เหมาะสมมาช่วยในการรวบรวมข้อมูลด้วย 
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    ขั้นที่ 4 ขั้นสะท้อนการปฏิบัติ (reflect) เป็นขั้นสุดท้ายของวงจรการท า

วิจัยเชงิปฏิบัติการ คอื การประเมินหรอืตรวจสอบกระบวนการ ปัญหา หรอือุปสรรคต่อ

การปฏิบัติการซึ่งผูว้ิจัยและผูท้ี่เกี่ยวข้องต้องตรวจสอบกระบวนการ ปัญหา หรอือุปสรรค

ต่อการปฏิบัติการ ซึ่งผู้วิจัยและผูท้ี่เกี่ยวข้องต้องตรวจสอบปัญหาที่เกิดขึน้ในแงมุ่มตา่ง ๆ 

โดยผ่านการถก - อภปิรายปัญหา ซึ่งจะได้แนวทางของการพัฒนาขั้นตอนการด าเนิน

กิจกรรมและเป็นพืน้ฐานข้อมูลที่น าไปสู่การปรับปรุงแผนการปฏิบัติตอ่ไป โดยวงจร  

4 ขั้นตอนดังกล่าว จะมีลักษณะการท าซ้ า ตามวงจรจนกว่าจะได้ผลงานวิจัยและแสดงให้

เห็นแนวทางหรอืรูปแบบการปฏิบัติที่มีประสทิธิภาพ เพื่อแก้ปัญหาในสิ่งที่ศกึษานั้น ดังนั้น

การน าแนวทางการวิจัยเชิงปฏิบัติการมาใช้วจิัยเพื่อแก้ปัญหาในช้ันเรยีนโดยครูเป็นผู้เรยีนรู้

และวิเคราะหว์ิจารณ์ ซึ่งจากผลการปฏิบัติจะท าให้ครูพัฒนาการเรียนการสอนได้เหมาะสม

กับสภาพการณ์ของช้ันเรียน และแก้ปัญหาที่เกิดขึน้ได้อย่างแท้จริง 

   Kemmis and Mc Taggart (1998, p. 9) ได้กล่าวถึง การวิจัยเชิงปฏิบัติการ

เป็นวงจรโดยมี 4 ขัน้ตอน ดังนี้ 

    ขั้นที่ 1 ขัน้การวางแผน (plan) คือ แนวทางปฏิบัติซึ่งตั้งความคาดหวังไว้

เป็นการมองไปในอนาคตข้างหนา้ การก าหนดแผนทั่วไปต้องมีความยืดหยุ่น เพื่อที่จะ

สามารถปรับใหเ้ข้ากับความเปลี่ยนแปลงและความขัดแย้งที่อาจเกิดขึน้ได้กิจกรรมที่เลือก

เข้ามาก าหนดในการวางแผนต้องได้รับความร่วมมือในการอภิปราย เพื่อให้เกิดการ

วิเคราะห์และปรับปรุงการก าหนดแผนงานที่จะสามารถปฏิบัติได้จริงในสภาพการณ์ที่

เป็นอยู่ 

    ขั้นที่ 2 ขัน้การปฏิบัติ (act) การปฏิบัติจะด าเนินตามแผนที่ได้วางแผนไว้

อย่างมเีหตุผล และมีการควบคุมอย่างสมบูรณ์แตก่ารปฏิบัติจากแนวทางที่วางไว้มโีอกาส

พลิกผันแปรตามสถานการณ์และบุคคล แผนที่วางไว้ส าหรับการปฏิบัติจะต้องสามารถ

ปรับแก้ไขได้ และสามารถปรับปรุงไปได้เรื่อย ๆ ตามผลการตัดสินเกี่ยวกับการกระท านั้น ๆ 

    ขั้นที่ 3 ขั้นการสังเกต (observe) ท าหน้าที่เก็บบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับผลที่

ได้จากการปฏิบัติงาน มีรายงานหลักฐานที่มาจากวิจารณญาณการสังเกตอย่างรอบคอบ 

และระมัดระวังเป็นสิ่งจ าเป็นเนื่องจากการปฏิบัตินั้นจะมีข้อจ ากัด ขอ้ขัดแย้งของสภาพ

ความเป็นจริง และข้อขัดแย้งทั้งหมดเหล่านีไ้ม่คอ่ยชัดเจน และไม่มีทางคาดการณ์ไว้

ล่วงหน้า ข้อมูลที่ได้จากการสังเกตจะตอ้งมาจากการมองหลายแง่หลายมุมในทุก ๆ ด้าน 

ผูว้ิจัยเชงิปฏิบัติการตอ้งรายงานผลการสังเกตกระบวนการของการปฏิบัติและผลของการ 
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ปฏิบัติ สังเกตสถานการณ์ของขอ้ขัดข้องของการปฏิบัติเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง

แผนการด าเนินงาน 

    ขั้นที่ 4 ขั้นการสะท้อน (reflect) การสะท้อนท าใหห้วนคิดถึงการกระท า

ตามที่ได้บันทึกไว้จากการสังเกตและการเก็บข้อมูลอื่น ๆ ประกอบการสะท้อนภาพจะมี

ลักษณะเป็นการประเมินอย่างหนึ่ง ซึ่งผูว้ิจัยเชิงปฏิบัติการจะต้องตัดสินใจจาก

ประสบการณข์องตนว่าผลของการปฏิบัตินั้นเป็นสิ่งที่ต้องตามประสงค์หรอืไม่และสามารถ 

ให้ข้อแนะน าในการปฏิบัติต่อไป นอกจากนั้นการสะท้อนยังหมายถึงการส ารวจข้อมูล 

เบือ้งตน้ก่อนที่จะด าเนินการจรงิอกีด้วย การสะท้อนข้อมูลนีจ้ะช่วยในการวางแผนการ

ด าเนนิการในขั้นต่อไปที่จะเป็นไปได้ส าหรับกลุ่ม และส าหรับแต่ละบุคคลด้วย 

   Lodico, Spaulding & Voegtle (2006, p. 290) อ้างถึงใน ภัทราพร 

เกษสังข ์(2559, หนา้ 9) กล่าวถึง ขั้นตอนการวิจัยปฏิบัติการไว้วา่ การวิจัยปฏิบัติการมี

ลักษณะที่สามารถเปลี่ยนแปลงและยืดหยุ่นได้ ขัน้ตอนต่อไปนีจ้ะช่วยเป็นแนวทางเพื่อ 

ไปสู่การด าเนินกิจกรรมการวิจัยปฏิบัติการ ประกอบด้วย ขั้นตอนดังต่อไปนี้ 

   1. นิยามปัญหาวิจัยจากการสะท้อนผลการปฏิบัติการ ในบางประเด็น 

ที่ตอ้งการปรับปรุงโดยใช้การสังเกตในช้ันเรยีนเกี่ยวกับบางประเด็นที่สนใจหรอืบางสิ่งที่

ต้องการเข้าใจในรายละเอียดโดยการเก็บรวบรวมข้อมูล สิ่งเหล่านีม้ีความส าคัญมาก

ส าหรับการเริ่มตน้ท าวิจัย 

    2. ตั้งปัญหาตามทฤษฎีและบริบทวิจัย โดยการศกึษาเอกสารและ

งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับประเด็นที่ศึกษา ด าเนินงานโดยการอา่น หรือศกึษาค้นคว้างานวิจัย 

ทฤษฎี และผลงานวิจัยที่ได้จากนักการศกึษาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นหรอืปัญหาวิจัย 

ถึงแม้วา่ความรูท้ี่ได้จากการวิจัยปฏิบัติการนัน้เกิดขึ้นเฉพาะกลุ่ม การที่นักวิจัยค้นหา 

สารสนเทศต่าง ๆ เหล่านีจ้ะช่วยใหเ้ข้าใจว่าควรด าเนินงานอย่างไร เพราะธรรมชาติของ

วงจรปฏิบัติการวิจัย การทบทวนเอกสาร เป็นกระบวนการที่ด าเนนิงานตลอดกระบวนการ

เก็บรวบรวมข้อมูลและการสะท้อนผล 

    3. สะท้อนผลการด าเนินงานแก้ปัญหา ขั้นนีน้ักวิจัยปฏิบัติการด าเนนิการ

สะท้อนผลและค้นหาเกี่ยวกับการปฏิบัติการแก้ไขปัญหา ในการสะท้อนผลนี้มกีารบันทึก

แลกเปลี่ยนความคิดที่เกิดจากความร่วมมอืภายในกลุ่ม นักวิจัยน าบันทึกและสิ่งที่พบมา

วิเคราะห์หรอืทบทวนวิธีที่พบเสมอ เพื่อเป็นพื้นฐานการวางแผนและค้นหาวิธีการปฏิบัติ 

ที่จ าเป็น 
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   4. นิยามผู้ที่มสี่วนร่วมหรือร่วมมอืในการวิจัย ผู้ให้ความร่วมมือจะต้อง

ประกอบด้วยบุคคลที่สามารถชว่ยนักวิจัยในการสะท้อนผล การเก็บรวบรวมข้อมูลและ

วิเคราะห์ อาจเป็นผู้รว่มงานภายในหรอืใกล้เคียง หรอืบุคลากรที่มคีวามสนใจใกล้เคียงกัน

มาแลกเปลี่ยนร่วมกันวิพากษ์ เชน่ นักเรียน ผูป้กครอง ตัวแทนชุมชน หรอืบุคลากรอื่น ๆ  

ที่สนใจผลทางการศกึษาที่เกิดจากการจัดการเรียนรู้หรือที่ได้ปฏิบัติ การสะท้อนผลนีม้ี 

ลักษณะเป็นประชาธิปไตยเป็นไปตามธรรมชาติของนักวิจัย การวิจัยปฏิบัติการตอ้ง 

หลีกเลี่ยงความแตกต่างอ านาจ หรอืล าดับขั้นระหว่างนักวิจัย นักการศกึษาหรอืบุคลากร 

ที่ศึกษา 

    5. วางแผนเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัยปฏิบัติการมลีักษณะยืดหยุ่น

สามารถเปลี่ยนแปลงได้เหมือนกับการวิจัยเชิงคุณภาพ ดังนัน้ ค าถามการวิจัยอาจ

เปลี่ยนแปลงไปตามข้อมูลที่ถูกเก็บรวบรวมมาได้และสมมุตฐิานจะปรากฏหลังจากที่ได้

เริ่มตน้ศกึษา 

    6. การเก็บรวบรวมและวิเคราะหข์้อมูล เพื่อสะท้อนผลการเรียนรูต้ลอด

กระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูล นักวิจัยปฏิบัติการควรท าการวิเคราะหข์้อมูลไปพร้อมกับ

การเก็บรวบรวมข้อมูล นักวิจัยอาจถามตัวเองว่าขนิดของขอ้มูลที่เก็บอาจเปลี่ยนแปลงมี

พืน้ฐานเกิดมาจากการเรียนรู้อะไรบ้าง ในส่วนนี้จะสะท้อนผลไปพร้อมกับผลที่เกิดขึน้จรงิ

จากการท าวิจัยปฏิบัติการใหเ้หมาะสมกับความจ าเป็นของผู้เรยีน นักวิจัยต้องทบทวน

ข้อมูลทั้งหมดว่ามีขอ้มูลทั้งหมดว่าข้อมูลว่ามีข้อมูลอะไรที่แสดงให้เห็นความส าเร็จของการ

ปฏิบัติการวิเคราะหข์้อมูลเชิงคุณภาพและสถิตบรรยาย 

   7. สร้างแผนปฏิบัติการที่มีพืน้ฐานจากผลการวิจัย พืน้ฐานในการสร้าง

แผนปฏิบัติการมาจากสิ่งที่เกิดขึ้นจากการวิเคราะหข์้อมูล นักวิจัยน าข้อมูลที่เก็บรวบรวม

ข้อมูลและวิเคราะหม์าช่วยตัดสินใจว่ามีอะไรบ้างที่จ าเป็นต้องปรับปรุงการปฏิบัติงาน  

อาจประกอบด้วย การปรับหรอืเปลี่ยนแผนการสอน ปรับนโยบาย ซึ่งสิ่งเหล่านีเ้ป็น

กระบวนการของการวิจัยปฏิบัติการที่แตกต่างจากการวิจัยประเภทอื่น ๆ และเป็นส่วนที่

ส าคัญส่วนหนึ่งของกระบวนการ 

    8. วางแผนวงจรต่อไปของการวิจัยปฏิบัติการจนการปฏิบัติได้ผลส าเร็จ

เป็นไปตามที่ปรารถนาหลังจากที่ปฏิบัติการในขั้นต้น นักวิจัยปฏิบัติการเริ่มวงจรวิจัยต่อไป

กระทั่งแผนปฏิบัติการได้ผลส าเร็จและเก็บข้อมูลอย่างต่อเนื่อง จนกระทั่งผลที่ได้เป็นไป

ตามเป้าหมายที่ตอ้งการ เช่น ผู้เรยีนเกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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    9. วิเคราะหข์้อมูลที่เก็บรวบรวม และสะท้อนผลการปฏิบัติการวิเคราะห์

เป็นสิ่งหนึ่งส าหรับการวิจัยปฏิบัติการให้สมบูรณ์ ในการด าเนินงานแต่ละครั้งมีการทบทวน

กับผูม้ีสว่นร่วมเกี่ยวกับเกี่ยวกับแผนปฏิบัติการ สถิตบิรรยายสามารถใช้วิเคราะหข์้อมูล 

ที่เป็นตัวเลข และประเด็นหรอืรูปแบบการวิเคราะหจ์ากข้อมูลคุณภาพผูป้ฏิบัติการต้อง

ตัดสินใจแปลความหมายข้อมูลที่ได้จากการปฏิบัติ 

   10. สรุปผลที่ได้จากการทดลองท าหลาย ๆ ครั้ง และตัดสินใจว่ามี 

ค าตอบอะไรบ้างที่ยังไม่ได้รับค าตอบหรอืมีค าถามอะไรยังคงอยู่ หรือปัญหาอะไรยังมอีีก  

ผลการศกึษาท าให้ได้แนวคิดใหมข่องการปฏิบัติ กระบวนการวิจัยปฏิบัติการด าเนินการ

อย่างตอ่เนื่องและสะท้อนผลการปฏิบัติ นยิามปัญหา สร้างค าถามการวิจัยใหม่ และเขียน

แผนปฏิบัติการเพื่อแก้ปัญหาเป็นวงจรปฏิบัติการไปเรื่อย ๆ จนกระทั่งผูป้ฏิบัติการรู้สึกว่า

วิถีทางที่ด าเนินการพัฒนาได้ปรับปรุงผลหรอืการปฏิบัติงาน สิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นจากการ 

วิจัยปฏิบัติการ คอื การสร้างเครือขา่ยผูม้ีสว่นเกี่ยวข้อง ขัน้ตอนต่าง ๆ ของการวิจัย

ปฏิบัติการ 

   จากขั้นตอนการวิจัยปฏิบัติการที่กล่าวมาทั้งหมดนี้สรุปได้วา่ขั้นตอนการ

วิจัยปฏิบัติการมขีั้นตอนประกอบด้วยขั้นตอน ดังนี้ คือ  

    ขั้นที่ 1 ขัน้การวางแผน (Planning) คอื แนวทางปฏิบัติซึ่งตัง้ความ

คาดหวังไว้เป็นการมองไปในอนาคตข้างหนา้ การก าหนดแผนทั่วไปต้องมีความยืดหยุ่น 

เพื่อที่จะสามารถปรับใหเ้ข้ากับความเปลี่ยนแปลงและความขัดแย้งที่อาจเกิดขึน้ได้กิจกรรม

ที่เลือกเข้ามาก าหนดในการวางแผนต้องได้รับความร่วมมอืในการอภปิราย เพื่อให้เกิดการ

วิเคราะห์และปรับปรุงการก าหนดแผนงานที่จะสามารถปฏิบัติได้จริงในสภาพการณ์ที่

เป็นอยู่  

    ขั้นที่ 2 ขัน้การปฏิบัติ (Action) การปฏิบัติจะด าเนินตามแผนที่ได้

วางแผนไว้อย่างมีเหตุผล และมีการควบคุมอย่างสมบูรณ์แต่การปฏิบัติจากแนวทางที่วาง

ไว้มโีอกาสพลิกผันแปรตามสถานการณ์และบุคคล แผนที่วางไว้ส าหรับการปฏิบัติจะต้อง

สามารถปรับแก้ไขได้ และสามารถปรับปรุงไปได้เรื่อย ๆ ตามผลการตัดสินเกี่ยวกับการ

กระท านัน้ ๆ 

     ขั้นที่ 3 ขัน้การสังเกต (Observation) ท าหน้าที่เก็บบันทกึข้อมูล

เกี่ยวกับผลที่ได้จากการปฏิบัติงาน มีรายงานหลักฐานที่มาจากวิจารณญาณการสังเกต

อย่างรอบคอบ และระมัดระวังเป็นสิ่งจ าเป็นเนื่องจากการปฏิบัตินั้นจะมีขอ้จ ากัด  
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ข้อขัดแย้งของสภาพความเป็นจรงิ และขอ้ขัดแย้งทั้งหมดเหล่านีไ้ม่ค่อยชัดเจน และไม่มทีาง 

คาดการณไ์ว้ลว่งหน้า ขอ้มูลที่ได้จากการสังเกตจะต้องมาจากการมองหลายแง่หลายมุมใน

ทุก ๆ ด้าน ผูว้ิจัยเชิงปฏิบัติการตอ้งรายงานผลการสังเกตกระบวนการของการปฏิบัติและ

ผลของการปฏิบัติ สังเกตสถานการณข์องขอ้ขัดข้องของการปฏิบัติเพื่อให้เกิดการ

เปลี่ยนแปลงแผนการด าเนินงาน 

     ขั้นที่ 4 ขั้นการสะท้อน (Reflection) การสะท้อนท าให้หวนคิดถึงการ

กระท าตามที่ได้บันทึกไว้จากการสังเกตและการเก็บข้อมูลอื่น ๆ ประกอบ การสะท้อนภาพ

จะมีลักษณะเป็นการประเมินอย่างหนึ่ง ซึ่งผูว้ิจัยเชิงปฏิบัติการจะต้องตัดสินใจจาก

ประสบการณข์องตนว่าผลของการปฏิบัตินั้นเป็นสิ่งที่ต้องตามประสงค์หรอืไม่และสามารถ

ให้ข้อแนะน าในการปฏิบัติต่อไป นอกจากนั้นการสะท้อนยังหมายถึงการส ารวจข้อมูล

เบือ้งตน้ก่อนที่จะด าเนินการจรงิอกีด้วย การสะท้อนข้อมูลนีจ้ะช่วยในการวางแผนการ

ด าเนนิการในขั้นต่อไปที่จะเป็นไปได้ส าหรับกลุ่ม และส าหรับแต่ละบุคคลด้วย 

บริบทของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบล 

บ้านต้อง 

 1. ประวัติ 

  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านต้องมีจ านวนทั้งสิ้น 

8 แห่ง ประกอบด้วย 1) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้อง 2) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดอนเสียด  

3) ศูนย์พัฒนาเด็กวัดโพธามราม 4) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดอนสวรรค์ 5) ศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็กศริิพัฒน ์6) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทุ่งทรายจก 7) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กโนนสวนหม่อน และ

8) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านค าชมภู โดยได้รับการโอนมาจากกรมการศาสนาและกรม

พัฒนาชุมชน มีเพียงศูนย์เดียว คือ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านค าชมภู ที่องคก์ารบริหารส่วน

ต าบลบ้านต้องจัดตั้งขึ้นเอง ตามความตอ้งการของประชาชนในพื้นที่บ้านค าชมภู ต าบล

บ้านต้อง อ าเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ โดยทุกศูนย์ที่ได้รับการโอนจากกรมการศาสนาและ

กรมพัฒนาชุมชน เริ่มเปิดการเรียนการสอนพร้อม ๆ กันในวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2545 

โดยใช้พื้นที่สาธารณะของหมู่บ้านนั้น ๆ โดยมีจ านวนนักเรียนทั้งสิ้นในปัจจุบัน 253 คน  

มีครูจ านวน 17 คน โดยขึน้ตรงกับกองการศกึษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหาร

ส่วนต าบลบ้านต้อง อ าเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ  
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 2. ข้อมูลทั่วไป 

  2.1 ข้อมูลบุคลากร 

   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านต้อง  

มีขอ้มูลอัตราก าลัง ดังนี้ 

    2.1.1 ครู จ านวน 17 คน ประกอบด้วย 

   2.1.1.1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดอนเสียด  

    1) นางบวร ค าภูมี    ต าแหน่ง ครู  

    2) นางงามจติร ทองน้อย  ต าแหน่ง  ครู 

    3) นางสาวศริิวรรณ อู่รัศมี  ต าแหน่ง ครู 

   2.1.1.2 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้อง 

    1) นางประภัสสร ผิวข า  ต าแหน่ง  ครู ช านาญการ 

    2) นางน้ าทิพย์ วิชัยสูง   ต าแหน่ง ครู 

   2.1.1.3 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธาราม 

    1) นางชบาไพร ศรบีุญเรอืง  ต าแหน่ง ครู 

    2) นางสาววิมาลา อ่อนสีดา  ต าแหน่ง ครู 

    2.1.1.4 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดอนสวรรค์ 

    1) นางปิยธิดา หอกระโทก  ต าแหน่ง ครู 

    2) นางบังอร เค้าละมูล  ต าแหน่ง ครู 

   2.1.1.5 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโนนสวนหมอ่น 

    1) นางเบญจวรรณ ปะทะเก ต าแหน่ง ครู 

    2) นางพรทิวา ป้องนอก    ต าแหน่ง ครู ช านาญการ 

     2.1.1.6 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศริิพัฒน์ 

 1) นางสาวดารุณี ไชยมาสุข  ต าแหน่ง ครู 

        2) นางพิทยารัตน์ กลิ่นอม้  ต าแหน่ง  ครู      

      2.1.1.7 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทุ่งทรายจก 

    1) นางเพชรมะณี เนาวดี  ต าแหน่ง ครู ช านาญการ 

      2) นางสาวรุ่งนะภา ค าภูษา  ต าแหน่ง ครู ช านาญการ 

   2.1.1.8 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านค าชมภู 

    1) นางนวลจันทร์ เบ็ญศรีใส  ต าแหน่ง ครู       

    2) นางพัชรินทร์ แพงค ารักษ์  ต าแหน่ง ครู 
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  2.2 ข้อมูลนักเรียน  

    ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านต้อง 

อ าเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ มีจ านวนนักเรียนแยกตามศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้งสิน้ 8 แห่ง  

ดังนี้ 
    2.2.1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดอนเสียด   จ านวน 60 คน 

    2.2.2 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้อง    จ านวน 34 คน 

    2.2.3 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธาราม  จ านวน 34 คน 

    2.2.4 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดอนสวรรค์  จ านวน 30 คน 

    2.2.5 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโนนสวนหมอ่น จ านวน 26 คน 

    2.2.6 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศิริพัฒน์   จ านวน 23 คน 

    2.2.7 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทุ่งทรายจก  จ านวน 30 คน 

    2.2.8 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านค าชมภู  จ านวน 16 คน 

 

  รวมนักเรยีนทั้งสิ้น      จ านวน 253 คน 
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 3. โครงสร้างการบริหารงานและการจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านต้อง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 2 โครงสร้างการบริหารงานและการจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านต้อง อ าเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านต้อง 

ผู้อ านวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ครู) 

งานการบริหารจัดการ 

งานบุคลากร 

งานอาคารสถานท่ี 

งานธุรการ 

งานวชิาการ 

งานการมีส่วนร่วม 

งานส่งเสริมเครือข่าย 

คณะกรรมการบริหาร 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านต้อง 
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 4. ปรัชญา วิสัยทัศน์ และการจัดประสบการณ์ 

  4.1 ปรัชญา  

   “ส่งเสริมและพัฒนาเด็กวัย 2 - 5 ปี ใหม้ีความพร้อมด้านรา่งกาย 

อารมณ์ จิตใจ สังคม สติปัญญา มคีุณธรรมและจรยิธรรม เพื่อศักยภาพในการศกึษาต่อ 

ในระดับประถมศึกษา” 

  4.2 วิสัยทัศน์  

   “องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านต้อง บริหารจัดการศกึษามีคุณภาพได้

มาตรฐาน ผูเ้รียนมีคุณภาพ อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและภูมปิัญญาท้องถิ่น ยกระดับการ 

มีสว่นร่วม”  

  4.3 การจัดประสบการณ์ 

   การจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหาร

ส่วนต าบลบ้านต้อง อ าเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร

การศกึษาปฐมวัย พ.ศ. 2560 และมาตรฐานการด าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ 2560 ในด้านวชิาการและกิจกรรมตาม

หลักสูตร เพื่อให้เด็กปฐมวัย เก่ง ดี มีความสุข มพีัฒนาการทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ 

จติใจ สังคม สตปิัญญา  

   จากบริบทของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบล 

บ้านต้อง อ าเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ สรุปได้ดังนี้ มจี านวนศูนย์ทั้งสิ้น 8 แห่ง มีจ านวน 

เด็กนักเรียนรวม 253 คน บริหารงานโดยกองการศกึษา ศาสนาและวัฒนธรรม  

มีผู้อ านวยการกองการศกึษา ศาสนาและวัฒนธรรม เป็นผู้ก ากับดูแลและบังคับบัญชาครู

และบุคลากรทางการศกึษา โดยผูอ้ านวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมอยู่

ภายใต้การก ากับดูแลของผู้บริหารท้องถิ่น สภาพการณ์ในปัจจุบันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านต้อง มคีรูและบุคลากรทางการศกึษาที่ปฏิบัติงาน

ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแต่ละแห่ง รวมทั้งสิน้ 17 คน ครูมีการผลติและการใช้สื่อการ

เรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัย ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กค่อนข้างนอ้ย เนื่องจากขาดความรู้  

ความเข้าใจในการเลือกใช้วัสดุผลติสื่อการเรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัย ขาดความรูค้วาม

เข้าใจในการน าสื่อการเรียนรู้ไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ขาดความรู้ความ

เข้าใจหลักการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัยและที่ส าคัญคือ ขาดความสนใจ 

ในการผลิตสื่อการเรียนรู้ส าหรับเด็ก 
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 5. โครงการพิเศษ  

  โครงการพิเศษด้านการศกึษาขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านต้อง  

ในปีงบประมาณ 2560 - 2564 ในการสนับสนุนและส่งเสริมการจัดประสบการณ์ให้กับ 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านต้อง ประกอบด้วย ดังนี้ 

   5.1 โครงการส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัยระดับจังหวัดบึงกาฬ  

ซึ่งร่วมกับส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบึงกาฬ วัตถุประสงค์

ของโครงการเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยในจังหวัดบึงกาฬให้มีพัฒนาการและความเป็นอยู่ที่ดี

ขึน้และได้ทราบถึงสถานการณ์เด็กปฐมวัยในจังหวัดบึงกาฬว่ามีความเป็นอยู่อย่างไร  

   5.2 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้แนวพุทธจิตวิทยาส าหรับเด็กปฐมวัย 

เพื่อส่งเสริมสุขภาวะองค์รวม ซึ่งประกอบด้วย กาย ศีล จิต และปัญญา วัตถุประสงค์ของ

โครงการเพื่อส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วน

ต าบลบ้านต้อง มีสุขภาวะที่ดี มีพัฒนาการที่ดีทั้ง 4 ด้าน ด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ  

สังคมและสติปัญญา (แผนพัฒนาการศกึษาสี่ปี องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านต้อง,  

หนา้ 42)  

  สรุปบริบทของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านต้อง 

อ าเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ มีทั้งสิน้ 8 ศูนย์ ครูและบุคลากรทางการศกึษา ที่ปฏิบัติหนา้ที่

ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ านวน 17 คน จ านวนนักเรียนในปีการศกึษา พ.ศ. 2561 จ านวน

ทั้งสิน้ 253 คน โดยมีนายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านต้อง อ าเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ 

เป็นผู้บริหารสูงสุด ภายใต้วิสัยทัศน ์“องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านต้อง บริหารจัด

การศกึษามีคุณภาพได้มาตรฐาน ผู้เรยีนมีคุณภาพ อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา

ท้องถิ่น ยกระดับการมีสว่นร่วม” 

 

งานวจิัยท่ีเกี่ยวข้อง 

 

 1. งานวิจัยในประเทศ 

  ได้มนีักการศกึษาภายในประเทศได้ท าการวิจัยเกี่ยวกับสื่อการเรียนรู้ส าหรับ

เด็กปฐมวัยไว้หลายท่าน ดังนี้ 

   ประภัสสร ประทุมตา (2550, หนา้ 83 - 85) ได้ศกึษาการพัฒนา

บุคลากรด้านการจัดประสบการณแ์บบบูรณาการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลต าบล 
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นาจารย์ อ าเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยใช้กิจกรรมในการพัฒนา 3 กิจกรรม ได้แก่  

การศกึษาดูงาน การประชุมเชงิปฏิบัติการ และการนเิทศตดิตามผล จากการพัฒนา

บุคลากรในการจัดประสบการณแ์บบบูรณาการทั้ง 2 วงรอบ พบว่า บุคลากรมีความรู ้

ความเข้าใจ ในด้านที่ต้องการพัฒนา ทั้ง 3 ด้าน คือ ด้านความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการ

จัดประสบการณ์แบบบูรณาการ ด้านความรู้ความเข้าใจในการเขียนแผนการจัด

ประสบการณไ์ด้เป็นอย่างดี ท าให้การพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณ์ของศูนย์พัฒนา

เด็กเล็กเทศบาลต าบลนาจารย์ มีการพัฒนาไปในทิศทางที่ดีขึ้น 

   ชนิดา จินดาศรี (2551, บทคัดย่อ) ได้ท าการศกึษาการพัฒนาบุคลากร

ในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เกมส์การศกึษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองอ้ม  

อ าเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ผลการศกึษา พบว่า ก่อนการพัฒนา บุคลากรไม่มี

ความรูค้วามเข้าใจเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรยีนการสอนเกมส์การศกึษา ผู้ดูแลเด็ก

ขาดประสบการณ์การจัดกิจกรรมเกมส์การศกึษา ส่งผลให้เด็กไม่มสี่วนรว่มในการจัด

กิจกรรมการเรียนการสอนท าให้เด็กไม่กล้าคดิ และไม่กล้าแสดงออก เมื่อครูได้รับการ

พัฒนา คือ การประชุมเชงิปฏิบัติการและการนเิทศภายใน พบว่า ผู้ร่วมศึกษา 1 คนยังไม่

เข้าใจชัดเจนในเรื่องของการก าหนดจุดประสงค์การเรียนรู ้และการน าแผนการจัด

ประสบการณเ์รียนรู้กิจกรรมเกมส์การศกึษาไปใช้สอน ส่วนด้านองค์ประกอบของแผนการ

จัดประสบการณ์การเรียนรู้ ผู้รว่มศกึษาค้นคว้าทุกคนมีความรูค้วามเข้าใจดีมาก  

การจัดท าแผนการจัดประสบการณเ์รียนรู้เกมส์การศกึษามีขัน้ตอนมีความสมบูรณ์ 

ขั้นตอนการสอนตามก าหนดการสอน กระตุ้นให้ผูเ้รียนมีสว่นร่วมมากขึ้น มีการเสริมแรงให้

นักเรียนอยากเรียนและแสวงหาค าตอบด้วยเหตุและผล ขัน้สรุปการสอนสามารถสรุปได้ 

ลงตัวเหมาะสมกับสาระการเรียนรู้ของแต่ละแผน พฤติกรรรมการปฏิบัติการสอนของ 

ผูร้่วมศึกษาค้นคว้าทั้ง 3 คน ปรับเปลี่ยนไปในทางที่ดีและสรา้งสรรค์ 

   ศักดิ์สิทธิ์ โรจนวิเชยีร วรรณรัตน ์โรจนวิเชียร และชุษณะ จันทร์อ่อน 

(2554, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาสื่อการสอนส าหรับเด็กปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

ผลการวิจัย พบว่า การประเมินคุณภาพสื่อการสอนส าหรับเด็กปฐมวัยชุดเรื่องราวเกี่ยวกับ

ตัวเด็ก โดยครูผู้ดูแลเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโดยภาพรวม พบว่า สื่อการสอนส าหรับเด็ก

ปฐมวัยชุดเรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็กมีคุณภาพเหมาะสมมากที่สุด ความพึงพอใจของครู

ผูดู้แลเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่มตี่อสื่อการสอนส าหรับเด็กปฐมวัยชุดเรื่องราวเกี่ยวกับ

ตัวเด็กโดยภาพรวมพบว่ามีความพึงพอใจมากที่สุด 
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   ดนตรี โกสิงห์ (2556, บทคัดย่อ) ได้ท าการศกึษาการพัฒนาศักยภาพครู

ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลหว้ยผึง้ อ าเภอพังโคน 

จังหวัดสกลนคร มีวัตถุประสงค์ เพื่อ เสริมสร้างประสบการณใ์ห้กับเด็กเล็ก ในศูนย์พัฒนา

เด็กเล็ก พบว่า ครูผูดู้แลเด็ก คะแนนทดสอบหลังสูงกว่าก่อน เฉลี่ย 13.5 ร้อยละ 45  

ผลการประเมินสื่อที่ครูผลติขึน้อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.54 และศกึษาผลการใช้

สื่อในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.00 

    เกตุสุดา อุณาพรหม (2558, หนา้ 115 - 117) ได้ศกึษาเกี่ยวกับการ

พัฒนาศักยภาพครูในการผลิตสื่อการเรียนรูส้ าหรับเด็กปฐมวัย ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

เทศบาลต าบลอากาศอ านวย อ าเภออากาศอ านวย จังหวัดสกลนคร พบว่า 1) สภาพ 

ปัญหาและความต้องการในการผลิตสื่อการเรียนรู้ ผู้บริหารและครูต่างมีแนวคิดและให้

ความส าคัญต่อสื่อการเรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัยเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 2) แนวทางการ

พัฒนาศักยภาพครูในการผลิตสื่อการเรียนรูส้ าหรับเด็กปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  

สังกัดเทศบาลต าบลอากาศอ านวย ประกอบด้วย 1) การประชุมเชิงปฏิบัติการ  

2) การนิเทศติดตามผล   

   อัจฉราวด ีกิมเิส (2558, บทคัดย่อ) ได้ท าการศกึษาเรื่องการพัฒนาครู

ผูดู้แลเด็กในการผลติสื่อเพื่อจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การ

บริหารส่วนต าบลหนองบัวสันตุ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศกึษาสภาพการผลติสื่อเพื่อจัด

ประสบการณก์ารเรียนรู้ของครูผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วน

ต าบลหนองบัวสันตุ 2) พัฒนาครูผู้ดูแลเด็กในการผลติสื่อเพื่อจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 

อย่างมคีุณภาพ 3) ศกึษาผลการใชส้ื่อในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ของครูผู้ดูแลเด็ก 

ผลการศกึษา พบว่า ครูผูดู้แลเด็กไม่เคยผลติสื่อเพื่อจัดประสบการณก์ารเรียนรู้ ครูผู้ดูแล

เด็กต้องการที่พัฒนาด้านการผลิตสื่อผลพัฒนาครูผูดู้แลเด็กในการผลิตสื่อเพื่อจัด

ประสบการณก์ารเรียนรู้ดว้ยการประชุมเชงิปฏิบัติการ พบว่า ครูผูดู้แลเด็ก คะแนนทดสอบ

หลัง สูงกว่าก่อน เฉลี่ย 13.5 ร้อยละ 45 ผลการประเมินสื่อที่ครูผลิตขึ้นอยู่ในระดับมาก

ที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.54 และศึกษาผลการใช้สื่อในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ อยู่ในระดับมาก 

ค่าเฉลี่ย 4.00 

   สิรธีร สันแดง (2559, บทคัดย่อ) ได้ท าการศกึษา เรื่อง การออกแบบสื่อ

บูรณาการเพื่อพัฒนาความสามารถด้านมิติสัมพันธ์และจนิตภาพส าหรับเด็กปฐมวัย  

มีวัตถุประสงค์เพื่อเพื่อหาแนวทางในการออกแบบสื่อบูรณาการเพื่อพัฒนาความสามารถ 
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ด้านมติิสัมพันธ์และจนิตภาพส าหรับเด็กปฐมวัย และเพื่อให้สื่อการสอนมีสาระการเรียนรู้ 

ตรงกับเนือ้หาที่เด็กเรียนและมีความสอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น ผลการศกึษาพบว่า 

การออกแบบสื่อบูรณาการเพื่อพัฒนาความสามารถด้านมติิสัมพันธ์และจนิตภาพนี้ 

มีเนื้อหาด้านมิติสัมพันธ์และจนิตภาพที่เหมาะสม ภาพประกอบมีความสอดคล้องกับบริบท

ของท้องถิ่น สาระการเรียนรู้ตรงกับสาระการเรียนรูท้ี่เด็กเรียน ขนาดของสื่อมีความ

เหมาะสมต่อการใชง้าน วัสดุไม่เป็นอันตรายต่อเด็กและมีความน่าสนใจในการน าเสนอ  

โดยภาพรวมทั้งหมดผู้เช่ียวชาญประเมินให้มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับดี ส่งผลใหเ้ด็กมีผลสัมฤทธิ์

ด้านความสามารถด้านมติิสัมพันธ์และจินตภาพหลังใช้สื่อสูงกว่าก่อนใช้สื่ออย่างมี

นัยส าคัญ 0.01 

 

 2. งานวจิัยต่างประเทศ 

  นักการศกึษาต่างประเทศได้ท าการวิจัยเกี่ยวกับสื่อการเรียนรู ้ไว้ดังนี้ 

   Simpson (1989, p. 3262 - A) ได้ศึกษาลักษณะภาษาพูดของเด็ก

ปฐมวัย 4 ปีที่ได้รับการจัดประสบการณก์ารเล่านิทานแบบเล่าซ ้า ๆ ผลการวิจัยพบว่า การ

เล่าเรื่องซ ้าช่วยส่งเสรมิความสามารถด้านการสื่อสารมากขึ้นอย่างมีนัยส าคัญ กล่าวคือ 

ช่วยใหเ้ด็กพัฒนาความสามารถในการถ่ายทอดภาษาใหชั้ดเจน ครอบคลุมความหมายที่

ต้องการสื่อให้ผูอ้ื่นได้รับรู้และเขา้ใจ ซึ่งความสามารถนีว้ัดได้เป็นจ านวนค าต่อประโยค  

(Length of aT - unit) ไม่ไดว้ัดปริมาณค า 

    Lee Eunchae A. (2005, อ้างถึงใน เกตุสุดา อุณาพรหม, 2558, หนา้ 

69) ได้ท าการวิจัยการศกึษาประสิทธิภาพการใชส้ื่อประสมกับระบบการศกึษาในการใช้

ภาษาอังกฤษที่สอง (English as a Second Languege : ESL) ในโรงเรยีนอนุบาล โดยมี

จุดมุง่หมายเพื่อ ประเมินผลกระทบของสื่อประสมในการพัฒนาความสามารถของผูเ้รียน 

และหาประสิทธิภาพของสื่อประสมจากการเรียนในระบบการศกึษา ESL ที่จะท าให้ผูเ้รียน

บรรลุตามวัตถุประสงค์ โดยแบ่งผู้เรยีนเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มทดลองเรียนด้วยสื่อประสม  

กลุ่มควบคุมเรียนโดยไม่ใช้สื่อประสม ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มทดลองกับกลุ่มควบคุมมคี่า

คะแนนต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

    Harvey (2002, p. 1252 - A) ได้ท าการศกึษาเชงิผลกระทบของการใช้

หนังสือนทิานที่บันทึกเสียงไว้ที่มตี่อการรู้และแสดงออกเสียงค าศัพท์ของเด็กก่อนวัยเรียน 

จ านวน 80 คน จากโรงเรยีนส าหรับเด็กก่อนวัยเรียนในชานเมือง โรงเรียนก่อนวัยเรียน 
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ในเขตเมืองช้ันในและจากโรงเรียนขนาดเล็ก แบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่มทดลองและกลุ่ม 

เปรียบเทียบ โดยเดก็ได้รับหนังสอืบันทึกเสียงหรอือุปกรณ์ทางศลิปะเป็นเวลานานกว่า 10 

สัปดาห์ เด็กทุกคนที่เข้ามา เกี่ยวข้องกับการศกึษาครั้งนี ้ได้รับการทดสอบด้วย

แบบทดสอบค าศัพท์ที่มภีาพประกอบ (แบบ ก. และแบบ ข) และการทดสอบค าศัพท์ การ

แสดงออกเพือ่วัดการพัฒนาค าศัพท์ที่รับรู้และที่แสดงออก น ารูปแบบการทดสอบก่อนและ

หลังการทดลองไปใช้เพื่อตรวจสอบผลที่มตี่อความรูเ้กี่ยวกับค าศัพท์ เมื่อเด็กฟังอ่าน 

หนังสือบันทึกเสียงโดยอิสระ ผลการวิเคราะหข์้อมูลพบว่า เด็กที่อยู่ในกลุ่มทดลองมีความรู้

เกี่ยวกับศัพท์เพิ่มขึ้นและที่แสดงออกอย่างมีนัยส าคัญ เด็กที่ท าคะแนนได้ต ่าที่สุดในระหว่าง

การทดสอบก่อนเรียนครั้งแรกมีประสบการณ์ที่ได้ประโยชนม์ากที่สุดหลังการทดลอง 

ถึงแม้วาความถี่ที่กลุ่มทดลองได้ฟังหนังสือบันทึกเสียงจะมีความสัมพันธ์กับจ านวนค าศัพท์

ที่รับรู้เพิ่มขึ้น แตไ่ม่มีความสัมพันธ์ดังกล่าวเกี่ยวกับการพัฒนาค าศัพท์ที่แสดงออกและ

ผูป้กครองของเด็กในกลุ่มทดลองรายงานเด็กของตนว่ามี ความสุขในการฟังหนังสือ

บันทึกเสียงอย่างมาก 

   Francis (1998, อ้างถึงใน สุชาดา วเิวียง, 2553, หนา้ 73) ได้ศึกษาการ

ใช้สิ่งของและวัสดุต่าง ๆ ที่หาได้ง่ายมาผลติเป็นสื่อการเรียนรู ้เพื่อพัฒนาเป็นของเล่นเพื่อ

ใช้เป็นสื่อการเรียนรู้ พบว่า จะช่วยให้ผูเ้รียนสามารถสร้างมโนทัศน์ ความคิดสรา้งสรรค์

พัฒนาทั้งทางดา้นความรู้ และทักษะการคิดอยู่เสมอ ตลอดจนมทีัศนคติที่ดีต่อการเรียน

ผูเ้รียนมีความรูค้วามเข้าใจในเนือ้หาและทักษะเพิ่มมากขึน้  

  จากการศกึษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพ

ครูในการผลติและการใชส้ื่อการเรียนรูส้ าหรับเด็กปฐมวัย ท าให้ผูว้ิจัยเกิดแนวคิดในการ

พัฒนาศักยภาพครูในการผลิตและการใชส้ื่อการเรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัย ของศูนย์พัฒนา

เด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านต้อง อ าเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ โดยใช้

แนวทางในการพัฒนา ประกอบด้วย 1) การประชุมเชิงปฏิบัติการ 2) การศกึษาดูงาน 

3) การนเิทศภายใน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพ ปัญหา และความตอ้งการในการ

ผลติและการใช้สื่อการเรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัย และศึกษาผลการพัฒนาศักยภาพครูใน

การผลิตและการใชส้ื่อการเรียนรูส้ าหรับเด็กปฐมวัย 
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