
 

บทที่ 5 

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 กาวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเพื่อพัฒนาศักยภาพครูในการผลติและการใช้สื่อการ

เรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านต้อง 

อ าเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ โดยใช้การวิจัยเชงิปฏิบัติการ (Action Research) ผูว้ิจัยน าเสนอ

ผลการวิจัยตามล าดับ ดังนี้ 

  1. กลุ่มเป้าหมายของการวิจัย 

  2. ความมุ่งหมายของการวิจัย 

  3. ขั้นตอนการด าเนินการวิจัย 

  4. สรุปผลการวิจัย 

  5. อภปิรายผลการวิจัย 

  6. ข้อเสนอแนะ 

กลุ่มเป้าหมายของการวจิัย 

 กลุ่มเป้าหมายที่ใชใ้นการวิจัย คือ ครู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหาร

ส่วนต าบลบ้านต้อง อ าเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ ปีการศึกษา พ.ศ 2561 จ าแนกเป็น  

2 กลุ่ม ดังนี้ 

  1. ผูว้ิจัยและกลุ่มผูร้่วมวิจัย จ านวน 18 คน ประกอบด้วย 

   1.1. ผูว้ิจัย คือ นายทัสสะ สุรเดชาวงศ์ ต าแหนง่ ผู้อ านวยการกอง

การศกึษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านต้อง อ าเภอเซกา  

จังหวัดบึงกาฬ 

   1.2 ผู้รว่มวิจัย คือ ครู ผูป้ฏิบัติการสอนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  

สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านต้อง อ าเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ จ านวน 17 คน 

       2. กลุ่มผู้ให้ขอ้มูล จ านวน 3 คน ประกอบด้วย 

   2.1 วิทยากร          จ านวน 2 คน ประกอบด้วย 
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    2.1.1 นางณัฐนิช สมติร     ข้าราชการบ านาญ (ครู คศ.3) 

    2.1.2 นางสาวพรรณทิพา พระนิจรัมย์ ครูวิทยฐานะช านาญการพิเศษ 

   2.2 นักวิชาการศกึษา      จ านวน 1 คน  คือ 

    2.2.1 นายวีระพงษ์ ออ่นตา  

ความมุ่งหมายของการวิจัย 

 การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยก าหนความมุง่หมายของการวิจัยไว้ดังนี้ 

  1. เพื่อศกึษา สภาพ ปัญหาและความตอ้งการในการผลิตและการใชส้ื่อการ

เรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัยของครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบล 

บ้านต้อง อ าเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ  

     2. เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาศักยภาพครูในการผลิตและการใชส้ื่อการ

เรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัย ของครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบล 

บ้านต้อง อ าเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ 

   3. เพื่อศกึษาผลการพัฒนาศักยภาพครูในการผลิตและการใชส้ื่อการเรียนรู้

ส าหรับเด็กปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านต้อง 

อ าเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ 

ขั้นตอนการด าเนินการวิจัย 

 การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชงิปฏิบัติการ (Action Research) โดยผู้วจิัยน า

หลักการและขั้นตอนของการวิจัยเชิงปฏิบัติการ ตามแนวคิดของ Kemmis & Mc Taggart 

มาเป็นกระบวนการในการวิจัย ซึ่งประกอบด้วยการปฏิบัติ 4 ขั้นตอน ดังนี ้ 

 

  1. ขั้นการวางแผน 

   ผูว้ิจัยวิเคราะหส์ภาพ ปัญหา และความตอ้งการ เกี่ยวกับการพัฒนา

ศักยภาพครูในการผลิตและการใชส้ื่อการเรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัย โดยก าหนดเป้าหมาย

ในการพัฒนาและจัดท าแผนปฏิบัติการดังนี้ 

    1.1 ศกึษา วเิคราะห ์เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาศักยภาพครู 

ในการผลิตและการใชส้ื่อการเรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัย 
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    1.2 ผูว้ิจัยใช้แบบสอบถามเกี่ยวกับสภาพ ปัญหาและความต้องการ 

ในการพัฒนาศักยภาพครู เพื่อหาสภาพ ปัญหา และความตอ้งการที่เกี่ยวกับการพัฒนา

ศักยภาพครูในการผลิตและการใชส้ื่อการเรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัย ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  

สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านต้อง อ าเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ  

    1.3 ประชุมครู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบล

บ้านต้อง เพื่อแจ้งวัตุถประสงค์ และแนวทางการพัฒนาศักยภาพครูในการผลิตและการใช้

สื่อการเรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัย ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบล

บ้านต้อง อ าเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ 

    1.4 เขียนโครงการและเสนอขออนุมัตโิครงการพัฒนาศักยภาพครูใน

การผลิตและการใชส้ื่อการเรียนรูส้ าหรับเด็กปฐมวัย ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านต้อง อ าเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ 

    1.5 แตง่ตั้งคณะกรรมการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ และ

คณะกรรมการตดิตามประเมินผลการพัฒนาศักยภาพครูในการผลิตและการใชส้ื่อการ

เรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัย โดยใช้แนวทางการพัฒนา คือ 

1.5.1 การประชุมเชิงปฏิบัติการ 

1.5.2 การศกึษาดูงาน 

1.5.3 การนเิทศภายใน 

    1.6 สร้างเครื่องมือในการก ากับติดตาม การเก็บรวบรวมข้อมูล  

จากการด าเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการที่ก าหนด 

    1.7 จัดเตรียมยานพาหนะ สถานที่ เอกสาร สื่อต่าง ๆ ใหพ้ร้อม

ส าหรับการประชุมเชงิปฏิบัติการและการศกึษาดูงาน 

 

  2. การปฏิบัติการ 

 การด าเนินการตามแผนที่ผู้วิจัย ได้ก าหนดไว้ดังนี้ 

    2.1 การประชุมเชิงปฏิบัติการ การผลิตและการใช้สื่อการเรียนรู้

ส าหรับเด็กปฐมวัย มเีป้าหมายเพื่อพัฒนาให้ครูมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ 

วิธีการ ตลอดจนแนวทางการผลิตและการใชส้ื่อการเรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัย กิจกรรมใน

การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการใชเ้วลาด าเนินการ 1 วัน โดยเชญิวิทยากรที่มคีวามรู้ 

และประสบการณ์ คือ นางณัฐนิช สมิตร และนางสาวพรรณทิพา พระนิจรัมย์ ซึ่งเป็นผู้มี 
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ความรูค้วามเชี่ยวชาญ ดา้นการผลิตและการใชส้ื่อการเรียนรูส้ าหรับเด็กปฐมวัย มาเป็น

วิทยากรใหค้วามรู้แก่ผูเ้ข้าร่วมประชุมเชงิปฏิบัติการ 

    2.2 การศกึษาดูงาน การผลิตและการใชส้ื่อการเรียนรู้ มีเป้าหมาย

เพื่อพัฒนาให้กลุ่มผูเ้ข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ ได้เพิ่มพูนความรู้ ประสบการณ์และ

แนวคิดใหม ่ๆ ใหแ้ก่ครู ซึ่งจะท าให้ครูเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการผลติและการ

ใช้สื่อการเรียนรูส้ าหรับเด็กปฐมวัยได้ดขีึน้ โดยการศึกษาดูงานใช้เวลาด าเนินการ 2 วัน  

ซึ่งผูว้ิจัย และครูได้ศึกษาดูงานที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กราชนิกูล สังกัดเทศบาลนคร

นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา มีวทิยากรผูใ้ห้ความรู้ 2 ท่าน คอื นางณัฐนิช สมิตร และ

นางสาวพรรณทิพา พระนิจรัมย์ ซึ่งเป็นผู้มคีวามรูค้วามเชี่ยวชาญด้านการผลิตและการใช้

สื่อการเรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัย 

    2.3 การนเิทศภายใน ผูว้ิจัยได้วางแผน และก าหนดตารางการนิเทศ

ภายในอย่างเป็นระบบ จัดท าปฏิทินการนิเทศ รูปแบบการนเิทศเป็นการส่งเสริม สนับสนุน 

ชีแ้นะ แนะน า ช่วยเหลือซึ่งกันและกันโดย นางณัฐนิช สมิตร และนางสาวพรรณทิพา  

พระนจิรัมย์ ที่มคีวามรูค้วามเข้าใจในการการใชส้ื่อการเรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัย รวมถึง

การจัดกิจกรรมในการส่งเสริมพัฒนาการทั้ง 4 ด้านให้กับเด็กปฐมวัย โดยด าเนินการนิเทศ

ภายใน การใชส้ื่อการเรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัยของครู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การ

บริหารส่วนต าบลบ้านต้อง อ าเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ และในวงรอบที่ 2 ใช้การนิเทศแบบ

ให้ค าช้ีแนะ (Coaching) ซึ่งท าให้ครูมศีักยภาพการใชส้ื่อการเรียนรูส้ าหรับเด็กปฐมวัยเพิ่ม

มากขึ้น 

 

  3. การสังเกตการณ์  

 ผูว้ิจัยได้ด าเนินการเก็บ รวบรวมข้อมูล และใชเ้ครื่องมือในการเก็บ 

รวบรวมข้อมูลที่สอดคล้องกับกิจกรรมในแนวทางการพัฒนา ดังนี้ 

    3.1 การประชุมเชิงปฏิบัติการ ใชแ้บบสังเกตการประชุมเชิงปฏิบัติการ  

เพื่อการพัฒนาศักยภาพครูในการผลิตและการใชส้ื่อการเรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัย  

ของผู้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ โดยใช้เก็บรวบรวมข้อมูลจากครูเกี่ยวกับ ความรู ้

ความเข้าใจในการผลิตและการใชส้ื่อการเรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัย การน าไปใช้เพื่อให้เกิด

ประโยชน์ตอ่เด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบล 

บ้านต้อง  
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    3.2 การศกึษาดูงาน ใชแ้บบสังเกตการศกึษาดูงานเพื่อการพัฒนา

ศักยภาพครูในการผลติและการใชส้ื่อการเรียนรู้ของครู โดยใช้เก็บรวบรวมข้อมูลจากครู

เกี่ยวกับประสบการณ ์ความรู้ ความเข้าใจ ที่ได้รับจากการศกึษาดูงานการผลิตและการใช้

สื่อการเรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัย ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กราชนิกูล สังกัดเทศบาลนคร

นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งเป็นต้นแบบของการผลิตและการใชส้ื่อการเรียนรู้

ส าหรับเด็ก ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กราชนิกูล ตลอดจนการน ามาปรับใช้ในการจัด

กิจกรรมให้กับเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านต้อง 

อ าเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ  

    3.3 การนเิทศภายใน เครื่องมอืที่ใช้ คือ แบบบันทึกการนเิทศการใช้

สื่อในการจัดประสบการณใ์หก้ับเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหาร

ส่วนต าบลบ้านต้อง อ าเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ 

 

  4. การสะท้อนกลับ 

   ผูว้ิจัยน ารายละเอียดการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการพัฒนาศักยภาพครู

ตามแนวทางการพัฒนาศักยภาพครู 3 แนวทาง คือ การประชุมเชิงปฏิบัติการ การศกึษา 

ดูงาน และการนเิทศภายใน โดยใช้เครื่องมอื ดังนี้ 1) แบบสอบถาม 2) แบบสัมภาษณ์  

3) แบบสังเกตพฤติกรรมการผลิตสื่อ 4) แบบสังเกตพฤติกรรมการใช้สื่อ และ  

5) แบบนิเทศภายใน ซึ่งได้น าข้อมูลมาวิเคราะห์ เพื่ออภิปรายและสรุปผล การด าเนินงาน 

โดยน าส่วนดไีปด าเนนิการพัฒนาต่อและน าข้อมูล ปัญหา อุปสรรค ไปใช้วางแผนแก้ปัญหา

ตามขั้นตอน เพื่อสะท้อนผลตามกรอบแนวคิดของการวิจัยต่อไป 

สรุปผลการวิจัย 

 การวิจัยครั้งนี้ผูว้ิจัยได้สรุปผลการวิจัย ดังนี้ 
 

  1. ผลการศึกษาสภาพ ปัญหา และความต้องการในการผลิตและการ

ใช้สื่อการเรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัย ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหาร 

ส่วนต าบลบ้านต้อง อ าเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ 

   จากการศกึษาสภาพ ปัญหา และความตอ้งการในการผลติและการใช้สื่อ

การเรียนรูส้ าหรับเด็กปฐมวัย ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
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บ้านต้อง อ าเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ พบว่า มีสภาพ ปัญหา และความตอ้งการในการผลติ

และการใช้สื่อการเรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัย ดังนี้ 

    1.1 สภาพ ในการผลติและการใชส้ื่อการเรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัย 

ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านต้อง อ าเภอเซกา จังหวัด 

บึงกาฬ พบว่า ครูมีการผลิตและการใชส้ื่อการเรียนรูส้ าหรับเด็กปฐมวัย ในศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็กค่อนขา้งนอ้ย เนื่องจากขาดความรู ้ความเข้าใจในการเลือกใช้วัสดุผลติสื่อการเรียนรู้

ส าหรับเด็กปฐมวัย ขาดความรูค้วามเข้าใจในการน าสื่อการเรียนรูไ้ปใช้ในการจัดกิจกรรม

การเรียนการสอน ขาดความรูค้วามเข้าใจหลักการพัฒนาสื่อการเรียนรูส้ าหรับเด็กปฐมวัย 

และที่ส าคัญ คือ ขาดความสนใจในการผลิตสื่อการเรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัย ผลรวมของ

สภาพการผลิตและการใชส้ื่ออยู่ในระดับ “น้อย” ( X ) = 2.40 

    1.2 ปัญหา ในการผลติและการใชส้ื่อการเรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัย  

ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านต้อง อ าเภอเซกา จังหวัด 

บึงกาฬ พบว่า ครูเกิดปัญหา ดังนี้ ความรู้ ความเข้าใจหลักการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ส าหรับ

เด็กปฐมวัย ความรูค้วามเข้าใจในการออกแบบสื่อการเรียนรูส้ าหรับเด็กปฐมวัย ความรู้

ความเข้าใจในการจ าแนกสื่อการเรียนรู้ ความรู้ ความเข้าใจในการน าสื่อการเรียนรู้ไปใช้ใน

การจัดกิจกรรมการเรยีนการสอน ความสนใจในการใช้สื่อการเรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัยใน

การจัดกิจกรรมการเรยีนการสอน และประสบการณ์ในการผลิตสื่อการเรียนรู้ส าหรับเด็ก

ปฐมวัยผลรวมของปัญหาในการผลิตและการใชส้ื่ออยู่ในระดับ “มาก” ( X ) = 4.16 

    1.3 ความตอ้งการในการผลิตและการใชส้ื่อการเรียนรู้ส าหรับเด็ก

ปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านต้อง อ าเภอเซกา 

จังหวัดบึงกาฬ พบว่า ครูต้องการที่จะพัฒนาตนเองในด้านต่าง ๆ ดังนี้ ความสามารถใน

การเลือกใช้วัสดุผลิตสื่อการเรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัย ความรูค้วามเข้าใจหลักการพัฒนา

สื่อการเรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัย และทักษะในการผลิตและการใช้สื่อการเรียนรู้ส าหรับ 

เด็กปฐมวัย ผลรวมอยู่ในระดับ “มาก” ( X ) = 4.35 แนวทางการแก้ปัญหาในการผลติและ

การใชส้ื่อการเรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัย ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วน

ต าบลบ้านต้อง อ าเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ พบว่า ครูต้องการที่จะเข้าร่วมการประชุม 

เชงิปฏิบัติการ การผลติและการใชส้ื่อการเรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัย เพื่อเพิ่มความรู้ 

ความสามารถ ทักษะในการผลติและการใช้สื่อการเรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัย ตอ้งการ

ศกึษาดูงานในสถานศกึษาที่เป็นต้นแบบและได้รับรางวัลด้านการผลติและการใชส้ื่อการ 
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เรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัย เพื่อน ามาประยุกต์ใชก้ับการจัดประสบการณ์ใหก้ับเด็กปฐมวัยใน 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านต้อง และเพื่อพัฒนาตนเองและ

องค์กรตอ่ไป 

 

  2.1 แนวทางการพัฒนาศักยภาพครูในการผลิตและการใช้สื่อการ

เรยีนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัยของศูนย์พัฒฯเด็กเล็ก สังกัดองค์การบรหิารส่วนต าบล

บ้านต้อง ซึง่ประกอบด้วย 

   2.1 การประชุมเชิงปฏิบัติการ 

 การประชุมเชิงปฏิบัติการ มีผลการประเมินการประชุมเชิงปฏิบัติการ 

เพื่อการพัฒนาศักยภาพครูในการผลิตและการใชส้ื่อการเรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัย  

ของกลุ่มผูเ้ข้ารับการประชุมเชงิปฏิบัติการ พบว่า ผลการประเมินในภาพรวมดังนี้  

ความสนใจในการผลิตสื่อการเรียนรู้ของครู อยู่ในระดับมาก จากการสังเกตพฤติกรรม 

ในการผลิตสื่อการเรียนรู้ของครูในระหว่างการประชุมเชิงปฏิบัติการ ครูให้ความสนใจใน

กระบวนการผลติสื่อ สนใจฟังค าอธิบายของวิทยากรใหค้วามรว่มมอืกับวิทยากรเป็นอย่าง

ดี ความเข้าใจในการผลติสื่อการเรียนรูข้องครู จากการสังเกตพฤติกรรมในการผลิตสื่อ

การเรียนรู ้ครูเกิดความเข้าใจในการผลิตสื่อเพิ่มมากขึ้น เข้าใจสื่อแตล่ะชนิดว่ามีความ

แตกต่างกันในรายละเอียดของวัสดุอุปกรณ์ที่น ามาผลติ ครูเกิดทักษะในการใชว้ัสดุอุปกรณ์

ในการผลิตสื่อการเรียนรู้ และสื่อการเรียนรู้ที่ผลิตสามารถใช้ได้จริง 

   2.2 การศกึษาดูงาน 

    จากการประเมินการศกึษาดูงาน พบว่า ผลการประเมินการศึกษา 

ดูงานเพื่อการพัฒนาศักยภาพครูในการผลติและการใช้สื่อการเรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัย 

ก่อนการศกึษาดูงานมีผลการประเมินอยู่ในระดับปานกลาง และหลังการศกึษาดูงานมผีล

การประเมนิอยู่ในระดับมากที่สุด ในภาพรวมกลุ่มผู้วิจัยมีผลประเมินการศกึษาดูงานอยู่ใน

ระดับมากที่สุด ซึ่งแสดงถึงผูศ้กึษาดูงานได้รับความรู ้ประสบการณ ์เกิดความคิดริเริ่ม

สร้างสรรค์และเชื่อมโยงความรูม้าใช้ใหเ้กิดประโยชน์ต่อการผลติและการใชส้ื่อการเรียนรู้  

   2.3 การนเิทศภายใน 

    จากแนวทางการพัฒนาศักยภาพครูในการผลติและการใชส้ื่อการ

เรียนรู้ส าหรบัเด็กปฐมวัย พบว่า การนเิทศภายในเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาศักยภาพครู

ในการใชส้ื่อการเรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัยได้เป็นอย่างด ีโดยใช้เครื่องมอื คอื 1) แบบบันทึก 
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การนเิทศการใช้สื่อการเรียนรูส้ าหรับเด็กปฐมวัย 2) แบบสังเกตพฤติกรรมการใช้สื่อการ 

เรียนรู้ของครู ผลจากการนิเทศโดยใช้เครื่องมอืดังกล่าว สรุปได้วา่ การประชุมเชิง

ปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพครูในการผลติและการใช้สื่อการเรียนรูส้ าหรับเด็กปฐมวัย 

เป็นกิจกรรมที่มีความเหมาะสมสอดคล้องกับความตอ้งการของครูผู้เข้าร่วมการประชุมเชงิ

ปฏิบัติการเป็นอย่างมาก เนื้อหาสาระของการจัดประชุมเชงิปฏิบัติการมีความชัดเจนมี

ตัวอย่างและมีขั้นตอนเป็นรูปธรรม กิจกรรมการประชุมเชงิปฏิบัติการทุกคนได้ลงมือปฏิบัติ

โดยได้รับค าแนะน าจากวิทยากรผู้มีความสามารถ ส่งผลให้ผูเ้ข้าร่วมการประชุม 

เชงิปฏิบัติการเกิดความรู ้ความเข้าใจ และเกิดทักษะด้านการผลิตและการใชส้ื่อการเรียนรู้

ส าหรับเด็กปฐมวัยมากขึ้น  

 

  3. ผลการพัฒนาศักยภาพครูในการผลิตและการใช้สื่อการเรียนรู้

ส าหรับเด็กปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านต้อง 

อ าเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ 

   3.1 ด้านการผลิตสื่อ ผลจากการสังเกตพฤติกรรมการผลติสื่อของกลุ่ม

ผูเ้ข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ พบว่า ครูมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการผลิตสื่อการ

เรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัยเพิ่มมากขึ้นหลังจากการประชุมเชงิปฏิบัติการ และการศกึษา 

ดูงาน 

   3.2 ด้านการใช้สื่อการเรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัย พบว่า หลังจากการ

พัฒนาผลการนเิทศภายใน มีผลการประเมินการใชส้ื่อการเรียนรูส้ าหรับเด็กปฐมวัย อยู่ใน

ระดับมาก ( X  = 4.31)  

  จากการสรุปผลการพัฒนาศักยภาพครูในการผลติและการใชส้ื่อการเรียนรู้

ส าหรับเด็กปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านต้อง 

อ าเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ ทั้ง 2 ด้าน คอื ด้านการผลิตสื่อการเรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัย 

และด้านการใช้สื่อการเรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัย แสดงใหเ้ห็นว่าการพัฒนาศักยภาพครูใน

การผลติและการใชส้ื่อการเรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัย ตามแนวทางการพัฒนาทั้ง 3 แนวทาง 

คือ การประชุมเชิงปฏิบัติการ การศกึษาดูงาน และการนิเทศภายใน ประสบผลส าเร็จ 

ตามวัตถุประสงค์  

  โดยในขั้นการด าเนินการพัฒนาศักยภาพครูในการผลิตและการใชส้ื่อการ

เรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัย ได้สื่อการเรียนรู ้จ านวน 4 ชนิด ประกอบด้วย 1) ตาช่ัง  
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2) Pop up A-Z 3) Pop up ก-ฮ และ 4) CD หมุน ซึ่งครูได้ร่วมกันผลติจากค าแนะน าของ

วิทยากร โดยสื่อที่ผลติขึน้สามารถใช้ได้จรงิ 

อภิปรายผลการวจิัย 

 จากการด าเนินการพัฒนาศักยภาพครูในการผลติและการใชส้ื่อการเรียนรู้

ส าหรับเด็กปฐมวัย ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านต้อง 

อ าเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ มีผู้เกี่ยวข้องหลายฝ่ายที่ท าให้การวจิัยด าเนินการไปด้วยดี  

มีการพัฒนาศักยภาพครู คือ การประชุมเชิงปฏิบัติการ การศกึษาดูงาน และการนิเทศ

ภายใน ซึ่งน าผลมาอภปิรายผลการวิจัย ดังนี้ 

  1. สภาพ ปัญหาและความต้องการในการพัฒนาศักยภาพครูในการผลิตและ

การใชส้ื่อการเรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัย 

   1.1 จากการศกึษาสภาพในการพัฒนาศักยภาพครูในการผลิตและการใช้

สื่อการเรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัย ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบล 

บ้านต้อง อ าเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ  ผลการวิจัย พบว่า ครูมีการผลิตและการใช้สื่อการ

เรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัย ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กค่อนข้างนอ้ย ที่เป็นเช่นนีส้ืบเนื่องจากครู

ขาดความรู ้ความเข้าใจในการเลือกใช้วัสดุผลติสื่อการเรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัย  

ขาดความรูค้วามเข้าใจในการน าสื่อการเรียนรู้ไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรยีนการสอน 

ขาดความรูค้วามเข้าใจหลักการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัยและที่ส าคัญคือ 

ขาดความสนใจในการผลติสื่อการเรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัย ผลรวมของสภาพการผลติและ

การใชส้ื่ออยู่ในระดับ “น้อย” ( X ) = 2.40 ผลการวิจัยครั้งนีส้อดคล้องกับงานวิจัยของ 

เกตุสุดา อุณาพรหม (2558, หนา้ 115) วิจัย เรื่อง การพัฒนาพนักงานครูในการผลิตสื่อ

การเรียนรูส้ าหรับเด็กปฐมวัย ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลต าบลอากาศอ านวย  

อ าเภออากาศอ านวย จังหวัดสกลนคร ทีพ่บว่า สภาพในการผลิตสื่อการเรียนรู้ ผู้บริหาร

และพนักงานครูต่างก็มีแนวคิดและให้ความส าคัญต่อสื่อการเรียนรูส้ าหรับเด็กปฐมวัย

เป็นไปในทิศทางเดียวกัน กล่าวคือ คาดหวังให้พนักงานครู สามารถผลติสื่อใช้เองได้อย่างมี

คุณภาพ จงึเน้นหนักและให้ความส าคัญกับการพัฒนาพนักงานครูในเรื่อง ความรู้ความ

เข้าใจในคุณค่าของสื่อการเรียนรู ้ความรูค้วามเข้าใจในประเภทของสื่อการเรียนรู้ ความรู้

ความเข้าใจในความหมายของสื่อการเรียนรู้ ความรูค้วามเข้าใจในการจ าแนกสื่อการเรียนรู้ 

สภาพโดยรวมอยู่ในระดับน้อย พนักงานครูขาดทักษะ วิธีการที่ถูกต้องในการผลิตสื่อการ
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เรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัย และงานวิจัยของเนตรชนก คนหาญ (2553, บทคัดย่อ) ได้

ท าการศกึษาการพัฒนาศักยภาพผู้ช่วยครูผูดู้แลเด็กอนุบาลและปฐมวัย ในการผลิตสื่อการ

เรียนรู้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนต าบลเหล่าพัฒนา อ าเภอนาหว้า จังหวัด

นครพนม พบว่า สภาพ ในการใชส้ื่อการเรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัยเพื่อใช้ในการจัดการ

เรียนรู้ ด้านปัจจัยเกี่ยวข้องกับผูส้อน พบว่า สภาพโดยรวมอยู่ในระดับน้อย ผู้ช่วยครูผูดู้แล

เด็กไม่มคีวามรู ้ความรู้ ความเข้าใจ ขาดทักษะ วธิีการที่ถูกต้องในการผลิตและการใช้สื่อ

จัดการเรยีนรู้ 

   1.2 จากการศกึษาปัญหาในการพัฒนาศักยภาพครูในการผลิตและการ

ใช้สื่อการเรียนรูส้ าหรับเด็กปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบล 

บ้านต้อง อ าเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ ผลการวิจัยพบว่า ครูเกิดปัญหาในการผลติและการ

ใช้สื่อการเรียนรูส้ าหรับเด็กปฐมวัย ที่เป็นเช่นนี้สบืเนื่องจาก ครูขาดความรูค้วามเข้าใจ

หลักการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัย ขาดความรูค้วามเข้าใจในการออกแบบสื่อ

การเรียนรูส้ าหรับเด็กปฐมวัย ขาดความรูค้วามเข้าใจในการจ าแนกสื่อการเรียนรู้  

ขาดความรูค้วามเข้าใจในการน าสื่อการเรียนรู้ไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรยีนการสอน 

ขาดความสนใจในการใช้สื่อการเรียนรูส้ าหรับเด็กปฐมวัยในการจัดกิจกรรมการเรียนการ

สอนและไม่มีประสบการณ์ในการผลิตสื่อการเรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัย ผลรวมของปัญหา

ในการผลิตและการใชส้ื่ออยู่ในระดับ “มาก” ( X ) = 4.16 สอดคล้องกับงานวิจัยของ  

ชนิดา จินดาศรี (2551, บทคัดย่อ) ท าการวิจัย เรื่อง การพัฒนาบุคลากรในการจัดการ

เรียนการสอนโดยใช้เกมส์การศกึษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองอ้ม อ าเภอทุ่งศรีอุดม  

จังหวัดอุบลราชธานี ที่พบว่า บุคลากรครูไม่มีความรูค้วามเข้าใจเกี่ยวกับการจัดกิจกรรม

การเรียนการสอนท าให้เด็กไม่กล้าคดิ และไม่กล้าแสดงออก และงานวิจัยของ 

เนตรชนก คนหาญ (2553, บทคัดย่อ) ได้ท าการศกึษาการพัฒนาศักยภาพผู้ช่วยครูผูดู้แล

เด็กอนุบาลและปฐมวัย ในการผลิตสื่อการเรียนรู้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหาร

ส่วนต าบลเหล่าพัฒนา อ าเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม พบว่า ปัญหาในการพัฒนา

ศักยภาพผู้ช่วยครูผูดู้แลเด็กในการผลิตและการใชส้ื่อการเรียนรู้โดยรวมอยู่ในระดับมาก 

   1.3 จากการศกึษาความตอ้งการในการผลติและการใช้สื่อการเรียนรู้

ส าหรับเด็กปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านต้อง 

อ าเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ ผลการวิจัย พบว่า ครูตอ้งการที่จะพัฒนาตนเองในด้านต่าง ๆ 

ดังนี้ ความสามารถในการเลือกใช้วัสดุผลิตสื่อการเรียนรูส้ าหรับเด็กปฐมวัย ความรูค้วาม
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เข้าใจหลักการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัย และทักษะในการผลติและการใชส้ื่อ

การเรียนรูส้ าหรับเด็กปฐมวัย ทั้งนีส้ืบเนื่องจากครูมศีักยภาพในการเลือกใช้วัสดุในการ

ผลติสื่อคอ่นข้างน้อย ขาดความรู้ความเข้าใจในหลักการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ ขาดทักษะใน

การผลิตและการใชส้ื่อการเรียนรูส้ าหรับเด็กปฐมวัย ผลรวมอยู่ในระดับ “มาก” ( X ) = 

4.35 ผลการวิจัยครั้งนี้สอดคล้องกับงานวิจัยของ ดนตรี โกสิงห์ (2556, หนา้ 141) ที่พบว่า  

ครูผูดู้แลเด็ก มีความต้องการในการพัฒนาศักยภาพในการผลิตและการใชส้ื่อการเรียนรู้

ส าหรับเด็กปฐมวัย และงานวิจัยของเนตรชนก คนหาญ (2553, บทคัดย่อ) ได้ท าการศกึษา

การพัฒนาศักยภาพผู้ช่วยครูผูดู้แลเด็กอนุบาลและปฐมวัย ในการผลิตสื่อการเรียนรู้ใน

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนต าบลเหล่าพัฒนา อ าเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม 

พบว่า ความต้องการพัฒนาศักยภาพผู้ช่วยครูผูดู้แลเด็กอนุบาลและปฐมวัย ในการผลติสื่อ

การเรียนรู ้โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ผู้ช่วยครูผูดู้แลเด็กปฐมวัยต้องการพัฒนาความรู ้

ทักษะ การผลิตสื่อการเรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัย และการน าสื่อการเรียนรู้ไปใช้ 

  2. จากการศกึษาแนวทางการพัฒนาศักยภาพครูในการผลติและการใช้สื่อ

การเรียนรูส้ าหรับเด็กปฐมวัย ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบล 

บ้านต้อง อ าเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ ผลที่ได้มี 3 แนวทาง คือ 1) การประชุมเชงิปฏิบัติการ  

2) การศกึษาดูงาน และ 3) การนเิทศภายใน ทั้งนีเ้ป็นเพราะ ครูมีความตอ้งการที่จะพัฒนา

ศักยภาพในการผลติและการใชส้ื่อส าหรับเด็กปฐมวัยอย่างตอ่เนื่องและหลายรูปแบบ  

ผลการวิจัยครั้งนี้สอดคล้องกับงานวิจัยของ เกตุสุดา อุณาพรหม (2558, บทคัดยอ่)  

ที่พบว่า แนวทางในการพัฒนาศักยภาพครูในการผลติสื่อการเรียนรูส้ าหรับเด็กปฐมวัย 

ประกอบด้วย การประชุมเชิงปฏิบัติการ และการนเิทศภายใน และงานวิจัยของ  

ดนตรี โกสิงห์ (2556, หนา้ 141) ได้ท าการศึกษาการพัฒนาศักยภาพครูผูดู้แลเด็กในการ

ผลติและการใช้สื่อ เพื่อเสริมสร้างประสบการณเ์ด็กเล็ก ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด

องค์การบริหารส่วนต าบลต้นผึง้ อ าเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร พบว่า แนวทางใน 

การพัฒนาศักยภาพครูผูดู้แลเด็ก ประกอบด้วย 1) การอบรมเชงิปฏิบัติการ และ  

2) การนเิทศตดิตามผล   

  3. จากการศกึษาผลการพัฒนาศักยภาพครูในการผลิตและการใชส้ื่อการ

เรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัย ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบล 

บ้านต้อง อ าเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ ผลการศกึษา พบว่า 1) ด้านการผลติสื่อการเรียนรู้ 

ส าหรับเด็กปฐมวัย ครูมีความรูค้วามเข้าใจเกี่ยวกับการผลิตสื่อการเรียนรู้ส าหรับเด็ก 
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ปฐมวัยเพิ่มมากขึ้นหลังจากการประชุมเชิงปฏิบัติการและการศกึษาดูงานทีเ่ป็นเชน่นี ้

สืบเนื่องมาจาก ครูมีความสนใจในการผลิตสื่อ เพื่อใช้ในการจัดประสบการณใ์ห้กับเด็ก

ปฐมวัย เอกสารและวัสดุอุปกรณ์ประกอบการอบรมมีจ านวนเพียงพอและมีเนื้อหาสาระที่

สมบูรณ์ วิทยากรมีความรูค้วามสามารถในการถ่ายทอดความรูใ้ห้กับผูเ้ข้าร่วมการประชุม

เชงิปฏิบัติการ และครูได้รับความรูแ้ละประสบการณจ์ากการศกึษาดูงานในศูนย์พัฒนา 

เด็กเล็กที่มช่ืีอเสียงและมีคุณภาพในการผลิตสื่อการเรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัย 2) ด้านการ

ใช้สื่อการเรียนรูส้ าหรับเด็กปฐมวัย พบว่า หลังจากการพัฒนาผลการนเิทศภายใน มีผล

การประเมนิการใชส้ื่อการเรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัย อยู่ในระดับมาก ( X  = 4.31) ที่เป็น

เชน่นีส้ืบเนื่องจาก การประชุมเชิงปฏิบัติการ และการศึกษาดูงานช่วยใหค้รูมีความรู้ความ

เข้าใจในการใชส้ื่อเพิ่มมากขึ้น ผลการวิจัยครั้งนีส้อดคล้องกับงานวิจัยของ อัจฉราวดี กิมิเส 

(2558, บทคัดย่อ) ที่พบว่า ครูผู้ดูแลเด็ก คะแนนทดสอบหลังการอบรม สูงกว่าก่อนการ

อบรม และงานวิจัยของ เกตุสุดา อุณาพรม (2558, หนา้ 116 - 117) วิจัยเรื่อง การพัฒนา

พนักงานครูในการผลิตสื่อการเรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัย ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาล

ต าบลอากาศอ านวย อ าเภออากาศอ านวย จังหวัดสกลนคร พบว่า พนักงานครูมคีวามรู้ 

ความเข้าใจเกี่ยวกับการผลิตสื่อการเรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัยเพิ่มมากขึ้นหลังจากที่ได้รับ

การพัฒนา โดยใช้แนวทางการพัฒนาการประชุมเชงิปฏิบัติการ 

ข้อเสนอแนะ 

 ผูว้ิจัยมขี้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ และส าหรับการท าวิจัย 

ครั้งต่อไป ดังนี้ 

 

  1. ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 

   1.1 จากผลการวิจัย ครู ควรได้รับการพัฒนาความรู้ ทักษะ และ

ประสบการณใ์นการผลิตและการใชส้ื่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง โดยใช้แนวทางในการ

พัฒนาแนวทางใดแนวทางหนึ่ง หรือโดยการสบืค้นขอ้มูลจากระบบสารสนเทศ การศกึษา

อบรมจากผูเ้ชี่ยวชาญด้านการผลิตและการใชส้ื่อ เป็นต้น 

   1.2 จากผลการวิจัย พบว่า สภาพในการผลติและการใช้สื่อการเรียนรู้

ส าหรับเด็กปฐมวัย อยู่ในระดับ “น้อย” ผูบ้ริหารหรอืผู้บังคับบัญชา ควรให้ความส าคัญกับ

การผลิตและการใชส้ื่อการเรียนรูส้ าหรับเด็กปฐมวัย เพิ่มมากขึ้น และควรมีการจัดสรร 
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งบประมาณให้เพียงพอต่อความต้องการของครูในการเข้ารับความรู้กับหนว่ยงานที่มี 

ผูเ้ชี่ยวชาญด้านนีโ้ดยตรง และตอ่เนื่อง 

 

  2. ข้อเสนอแนะส าหรับการท าวิจัยในคร้ังต่อไป 

   2.1 การพัฒนาครูด้านการผลิตและการใชส้ื่อการเรียนรู้ นอกจากการ

การประชุมเชิงปฏิบัติการ ศึกษาดูงาน และการนเิทศภายในแล้วควรน าวธิีการพัฒนาแบบ

อื่น ๆ เช่น การสืบค้นทางออนไลน์ การท าวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพครูในเรื่อง 

ต่าง ๆ เพื่อเพิ่มพูนความรู ้ประสบการณใ์นการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย 

   2.2 ควรใช้การวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) ในการพัฒนาครูใน

ด้านอื่น ๆ เช่น การพัฒนาการจัดท าแผนการจัดประสบการณใ์ห้กับเด็กปฐมวัย หรือการ

พัฒนาศักยภาพครูผูดู้แลเด็ก ด้านการสอนระดับปฐมวัย เพื่อพัฒนาการศกึษาระดับ

ปฐมวัยให้ดีขึ้นตอ่ไป 
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