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บทคัดยอ
 การจัดประสบการณการเรียนรู แบบบูรณาการเปนการจัดประสบการณ ที่เนนเด็กเปนศูนยกลาง อีกรูปแบบ

หนึง่ทีพ่ฒันาความสามารถของเดก็ปฐมวยัในทกุๆดานโดยเนือ้หาการจดัประสบการณสอดคลองกบัความสนใจความถนดั

และความเหมาะสมกบัเดก็มากทีส่ดุ การศกึษาคนควาครัง้นีม้จีดุมุงหมายเพือ่พัฒนาครโูรงเรยีนองคการบรหิารสวนตาํบล

โจดหนองแก อาํเภอพล จงัหวัดขอนแกน ใหมคีวามรูความเขาใจสามารถจัดทาํแผน และจัดประสบการณการเรียนรูแบบ

บูรณาการสําหรับเด็กระดับปฐมวัยได ตามข้ันตอนการจัดประสบการณการเรียนรูแบบบูรณาการทั้ง 6 ขั้นตอน โดยใช

หลักการวิจัยเชิงปฏิบัติการซึ่งดําเนินการพัฒนาเปน 2 วงรอบตามกรอบกลยุทธทั้ง 4 คือการประชุมเชิงปฏิบัติการ การ

นเิทศภายใน การศึกษาดูงานและการนิเทศกํากบัตดิตาม กลุมผูศกึษาคนความจีาํนวน 4 คนประกอบดวยผูศกึษาคนควา

และครูผูรวมศึกษาคนควาจาํนวน 3 คน เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมลูไดแกแบบทดสอบ แบบประเมินแผนการ
จัดประสบการณ แบบสัมภาษณคร ูแบบสังเกตการจัดประสบการณ แบบประเมิน การจัดประสบการณ แบบบันทึกการ

ศึกษาดูงาน การตรวจสอบขอมูลยึดหลักการตรวจสอบขอมูลแบบสามเสาวิเคราะหและนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล

โดยวิธีพรรณนาวิเคราะห

 ผลการศึกษา พบวาการพัฒนาครูดานการจัดประสบการณการเรียนรูแบบบูรณาการในวงรอบท่ี 1 กลยุทธที่ 1 

การประชุมเชิงปฏิบัติการสามารถพัฒนาครูผูรวมศึกษาคนควาใหมีความรูความเขาใจในการจัดประสบการณการเรียนรู

แบบบูรณาการระดับปฐมวัยและสามารถเขียนแผนการจัดประสบการณ การเรียนรูแบบบูรณาการได 

 กลยุทธที่ 2 การนิเทศภายในพบวา ครูผูรวมศึกษาคนควายังไมสามารถจัดประสบการณไดตามแผนการจัด

ประสบการณแบบบูรณาการไดครบทุกกจิกรรมข้ันการปฏิบตักิารสอนครูผูรวมศึกษาคนควาขาดความม่ันใจ ไมชดัเจนใน
ดานการจัดประสบการณการเรียนรูแบบบูรณาการและการนําแผนการจัดประสบการณไปจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ

ระดบัปฐมวัยกลุมผูรวมศกึษาคนควาไดประชมุวางแผนแกไขปญหารวมกนั จงึไดมกีารพฒันาในวงรอบท่ี 2 โดยใชกลยทุธ

1 นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย
2 อาจารยพิเศษ, มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
3 อาจารยประจําหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต, คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
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ที่ 3 การศึกษาดูงาน และกลยุทธที่ 4 การนิเทศกํากับติดตาม ครูผูรวมศึกษาคนควาไดชวยเหลือใหคําปรึกษาแนะนําซึ่ง

กันและกันโดยมีผูศึกษาคนควาเปนผูนิเทศคอยใหคําแนะนําปรับปรุงแกไข พัฒนาใหครูผูรวมศึกษาคนควาสามารถนํา

ความรูที่ไดไปใชจัดประสบการณแบบบูรณาการไดครบทุกข้ันตอน โดยสรุปการพัฒนาครูโรงเรียนองคการบริหารสวน

ตําบลโจดหนองแก อําเภอพล จังหวัดขอนแกนโดยการประชุมเชิงปฏิบัติการ การนิเทศภายใน การศึกษาดูงานและการ

นิเทศกํากับติดตามทําใหครูมีความรู ความเขาใจในการจัดประสบการณการเรียนรูแบบบูรณาการสามารถเขียนแผน 

และจัดประสบการณการเรียนรูแบบบูรณาการไดเปนอยางดี

คําสําคัญ : การพัฒนาครู, การจัดประสบการณการเรียนรูแบบบูรณาการระดับปฐมวัย

Abstract
 Integrated learning experience was another student-centered learning style that enhances the 

ability of early childhood students in every aspect. The content in this learning experience supports 

the interest, profi ciency and suitability. This study aims to improve the teachers at JodeNongKae School 

to be able to understand, able to make plans and design integrated learning experiences for the 

early childhood students following the six step process, using the action research principles of 2 cycle 

process within four strategic frameworks, including workshops, internal supervision, and fi eld study 

trips and directing supervision.

 The study participant group consisted of 4 participants, including the researchers and three 

teachers who participated in this study research. The tools used in data collection consisted of tests, 

learning experience evaluation forms, teacher structured interviews, learning experience observations, 

learning experience evaluation forms, fi eld study trip record forms, data triangulation method. The 

data collected was analyzed, and the results were presented in a descriptive analysis. The study results 

revealed that the teacher development on the integrated learning experience in the fi rst cycle: the 

fi rst strategy workshop could develop the teacher participants to understand and able to write the 

integrated learning experience; in the second strategy internal supervision, it was found that the 

teacher participants could not still arrange the learning experience following the integrated learning 

experience in all activities. During the teaching action process, the teacher participants were found to 
be lacked of confi dence and did not clearly understand the integrated learning experience and the 

application of the learning experience in the integrated learning experience process. The independent 

study research participants had a meeting on solving the problems, thus in the second cycle, the third 

strategy fi eld study trip and the fourth strategy directing supervision were used. The teacher 

participants assisted in giving advice among one another under the supervision of the independent 
study research participants. The teacher participants were then able to apply their knowledge into 

the integrated learning experience in every step. In summary through the workshops, internal 

supervision, fi eld study trips and directing supervision, in the teacher development on integrated 
learning experience of early childhood students in JodeNongKae School in JodeNongKae Sub-district, 
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Phon District, KhonKaen, the teachers became able to understand and learn about the integrated 

learning experience. Moreover, they were excellently able to design plans and arrange the integrated 

learning experience. 

Keywords: Teacher development, intergrated learning experience at the early childhood.

บทนํา

 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 

2542 หมวดท่ี 4 มาตรา 22 กาํหนดแนวทางในการจัดการ

ศึกษาไววา“การจัดการศึกษาตองยึดหลักวาผูเรียนทุกคน

มคีวามสามารถเรียนรูและพฒันาตนเองไดและถอืวาผูเรยีน

มีความสําคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสริม

ใหผูเรยีนสามารถพฒันาตนเองตามธรรมชาตแิละเตม็ตาม

ศักยภาพ” ครูจึงตองเปลี่ยนแปลงบทบาทจากการเปน

ผูชีน้าํ ผูถายทอด ไปเปนผูชวยเหลอื และสงเสริมสนับสนุน

ผูเรียนในการแสวงหาความรูมุงปลูกฝงดานสติปญญา 

พฒันาการคิด คดิอยางมวีจิารณญาณ โดยใชรปูแบบวิธกีาร

ที่หลากหลาย เนนการจัดการเรียนการสอนตามสภาพจริง 

เรียนรูดวยตนเอง เรียนรูรวมกัน เรียนรู จากธรรมชาติ 

เรียกวาการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ โดยกําหนด

เปาหมายการเรียนรูรวมกัน ยึดผูเรียนเปนสําคัญ นํา

กระบวนการเรียนรู จากกลุมสาระเดียวกันหรือตางกลุม

สาระการเรยีนรูมาบรูณาการ กไ็ด นอกจากนีใ้น มาตรา 24 
(4) ไดกาํหนดไววา การจดัการเรยีนการสอนโดยผสมผสาน

สาระความรูดานตางๆอยางไดสัดสวนสมดุลกัน รวมท้ัง
ปลูกฝงคุณธรรม คานิยมท่ีดีงามและคุณลักษณะอัน

พึงประสงคในการพัฒนาสถานศึกษาทั้งระบบ จะประสบ
ความสําเร็จไดนั้นกระบวนการที่สําคัญคือการปฏิรูปครูให
มีศักยภาพสูงสุด ดวยยุทธศาสตรการพัฒนาตนเองอยาง

ตอเนื่องและขยายไปสูทีมงาน รวมกันสรางเครือขายให

เขมแขง็ โดยมเีปาหมายทีส่าํคญัคอื การพฒันาคณุภาพนกัเรยีน

ใหเปนมนุษยที่สมบูรณ คนเปนปจจัยท่ีสําคัญที่สุดในการ

บรหิารตัวแปรท่ีจะทาํใหประสบผลสําเรจ็ หากครูไดพฒันา
ตนเอง ซึ่งเกิดจากภายในจิตใจที่ปรารถนาอยางแทจริง 
ทั้งนี้แรงจูงใจภายนอกจะมีสวนรวมกระตุนและเปนแรง

เสริม เชนการขอกําหนดตําแหนงใหสูงขึ้น การไดรางวัล 

การเชิดชูเกียรติ การกาวสูมาตรฐานวิชาชีพ เปนตน การ

พัฒนาครูจะเปนการสรางคุณภาพของนักเรียนและสถาน

ศึกษาใหเกิดคุณภาพสูงสุด  (สํานักงานคณะกรรมการการ

ประถมศึกษาแหงชาติ, 2545) หลกัการบูรณาการการเรียนรู 

 ยึดหลักการบูรณาการท่ีวา หนึ่งแนวคิด เด็ก

สามารถเรยีนรูไดหลายกจิกรรม หนึง่กจิกรรมเดก็สามารถ

เรยีนรูไดหลายทักษะและหลายประสบการณสาํคญั จงึเปน

หนาที่ของครูจะตองวางแผนการจัดประสบการณใหเด็ก

เรียนรูผานการเลนทีห่ลากหลายกจิกรรมหลากหลายทกัษะ 

หลากหลายประสบการณสาํคญั อยางเหมาะสม กบัวยั การ

ประเมินการเรียนรูของเด็ก ครูควรสังเกตและประเมินทั้ง

การสอนของตน พัฒนาการการเรียนรูของเด็กวา ไดบรรลุ

ตามจุดประสงคและเปาหมายที่กําหนดไวหรือไม ผลท่ีได

จากการสังเกต สามารถบอกไดวาเด็กเกิดการเรียนรูและ

มีความกาวหนาเพียงใด ซึ่งจะชวยครูในการวางแผนการ

จัดกิจกรรม ชี้ใหเห็นพัฒนาการของเด็กเปนรายบุคคล 

ความตองการพเิศษของเดก็แตละคนและใชในการประเมนิ
ประสิทธิภาพการจัดการศึกษา การจัดประสบการณแบบ

บูรณาการเปนการจัดการเรียนการสอนท่ีมีลักษณะการ
ผสมผสานความรูตาง ๆ เขาดวยกันมีการเชื่อมโยงความรู

อยางกวางขวางท้ังยังใหความสําคัญกับผูเรียนสงเสริมให

ผูเรียนรูจักเรียนรูดวยตนเอง ไดเรียนรูในเรื่องที่สอดคลอง
กับความสามารถและความตองการของตนเองและได

พัฒนาตนเองอยางเต็มศักยภาพ ซึ่งเปนกระบวนการเรียน

รูวิธีหนึ่งที่เหมาะสมสําหรับเด็กปฐมวัย เนื่องจากเปนการ

จดักจิกรรมการเรยีนรูเพือ่มุงใหเกดิพฒันาการดานรางกาย 

อารมณ จติใจ สงัคมและสติปญญาไปพรอม ๆ  กนัอยางเต็ม

ศกัยภาพ ผานกจิกรรมการเรยีนรูทัง้ 6 กจิกรรมเปนสาํคญั 
ไดแก กิจกรรมเคลื่อนไหวจังหวะ กิจกรรมในวงกลม 

กจิกรรมสรางสรรค กจิกรรมการเลนตามมุม กจิกรรมกลาง
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แจงและกิจกรรมเกมการศึกษา (สํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2548) โรงเรียนองคการบริหารสวน

ตําบลโจดหนองแก อําเภอพล จังหวัดขอนแกน จัดการ

ศึกษาในระดับปฐมวัย อายุระหวาง 2-5 ป แบงเปน 4 ชั้น

เรียน คือ ชั้นเตรียมอนุบาล ชั้นอนุบาล 1 ชั้นอนุบาล 2 

และชั้นอนุบาล 3 ในปการศึกษา 2557 มีครูจํานวน 7 คน 
มีเด็กนักเรียนจํานวน 79 คน เขารับการศึกษาอบรมเล้ียงดู 

เพื่อเปนการสงเสริมพัฒนาการเตรียมความพรอมทาง

ดานรางกาย อารมณ จติใจ สงัคมและสตปิญญา มคีณุธรรม

จริยธรรม มีระเบียบวินัยและมีความพรอมที่จะเขารับการ

ศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จากการดําเนินงานที่

ผานมา คณะกรรมการสถานศึกษาไดมีสวนรวมในการ

แสดงความคิดเห็น ขอเสนอแนะ และแนวทางการพัฒนา

อยางตอเน่ือง แตการดําเนินงานของโรงเรียนองคการ

บริหารสวนตําบลโจดหนองแก ยังไมประสบผลสําเร็จ
เทาท่ีควร ซึง่จากการวเิคราะหสภาพปญหา พบวา กระบวนการ
ในการจัดการประสบการณสําหรับเด็กปฐมวัย ครูยังยึด

รปูแบบการจดัประสบการณแบบ เดมิ ๆ  การจดัประสบการณ

การเรยีนรูของครเูปนไป ในลกัษณะการบรรยาย การบอกเลา
และการทองจํา การจัดกิจกรรมโดยยึดครูเปนศูนยกลาง

ซึ่งไมสอดคลองกับหลักการจัดประสบการณการเรียนรู

สาํหรับเดก็ปฐมวยั ตามพระราชบญัญตักิารศกึษาแหงชาต ิ
พ.ศ. 2542 และหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2546 ที่

กําหนดใหจัดประสบการณการเรียนรูสําหรับเด็กปฐมวัย
ในลักษณะการบูรณาการผานการเลน ใหเด็กไดรับ

ประสบการณตรง ซึง่สาเหตสุวนหนึง่มาจาก ครไูมมวีฒุกิาร

ศึกษาดานการศึกษาปฐมวัย มีความรูความเขาใจใน

หลักการจัดการเรียนรู จิตวิทยาที่เกี่ยวของ หลักการจัด
ประสบการณการเรียนรูแบบบูรณาการ การวัดและ

ประเมินผลตามสภาพจริงคอนขางนอย จากสภาพปญหา

ดังกลาว ครูจะตองมีการปรับเปลี่ยนวิธีการสอนใหมโดย

ตองจัดประสบการณการเรียนรูแบบบูรณาการ ใหนกัเรยีน

ไดลงมือกระทํา ไดเรียนรูจากประสบการณ ซึ่งนักเรียนจะ
ตองไดรับการพัฒนากระบวนการตาง ๆ ที่สามารถนําไป

ใชไดจริง ครูในฐานะผูสอนจึงตองจัดประสบการณ แบบ

บรูณาการ ซึง่จะสงผลใหเดก็นกัเรยีนไดเรยีนรูอยางมคีวาม

สุข สามารถเรียนรูดวยตนเอง และสามารถนําไปประยุกต

ใชในชีวิตประจําวันไดผูศึกษาคนควาในฐานะท่ีเปนครู

โรงเรยีนองคการบรหิารสวนตาํบลโจดหนองแก อาํเภอพล 

จังหวัดขอนแกน ซึ่งมีหนาที่โดยตรงในการสงเสริมและ

พฒันาการศกึษาของโรงเรียนองคการบรหิารสวนตาํบลโจด

หนองแก ใหเปนสถานศกึษาปฐมวยัทีม่คีณุภาพและเปนที่

ยอมรับของชุมชน โดยครูจะตองมีการพัฒนาการจัด

ประสบการณการเรียนรูแบบบูรณาการ เพื่อใหเกิดการ

พัฒนาผูเรียนท้ังดานรางกาย อารมณ จิตใจ สังคม และ

สติปญญาอยางเต็มศักยภาพ ผูศึกษาคนควาจึงสนใจท่ีจะ

พัฒนาครูใหมีความรูความเขาใจ สามารถเขียนแผนและ

สามารถจัดประสบการณการเรียนรูแบบบูรณาการได

วัตถุประสงคของการศึกษาคนควา

 เพื่อพัฒนาครูโรงเรียนองคการบริหารสวนตําบล

โจดหนองแก อาํเภอพล จงัหวดัขอนแกน ใหมคีวามรูความ

เขาใจ สามารถเขียนแผนการจัดประสบการณการเรียนรู

แบบบูรณาการและสามารถจัดประสบการณการเรียนรู

แบบบูรณาการได

ขอบเขตของการศึกษาคนควา

 1.  กลุมผูรวมศึกษาคนควา กลุมเปาหมายและ

ผูใหขอมูล

  1.1 กลุมผูรวมศึกษาคนควา (Research 

Particpants) ประกอบดวย ผูศกึษาคนควาและครูทีส่มคัร

ใจเขารวมศึกษาคนควาซ่ึงเปนกลุมเปาหมายและผูใหขอมูล
หลัก รวมทั้งหมด 4 คน ประกอบดวย

   1) ผูศกึษาคนควา จํานวน 1 คน

   2) ครูประจําชัน้อนบุาล 1 จาํนวน 2 คน
   3) ครูประจําชัน้อนบุาล 2 จาํนวน 1 คน

  1.2 กลุมเปาหมาย (Target Group) เปนครู

ที่สมัครใจจะพัฒนาตนเอง จํานวน 3 คน ประกอบดวย 
   1)  ครูประจําชัน้อนบุาล 1 จาํนวน 2 คน

   2)  ครูประจําชัน้อนบุาล 2 จาํนวน 1 คน
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  1.3 ผู ใหขอมูลเพิ่มเติม จํานวน 3 คน 

ประกอบดวย 

   1) นายกองคการบริหารสวนตําบล

โจดหนองแก จํานวน 1 คน

   2)  นักวิชาการศึกษา จํานวน 1 คน

   3) วิทยากร จํานวน 1 คน

 2.  กรอบแนวคิดในการศึกษาคนควา

  2.1  การพฒันาครใูนการจดัประสบการณการ

เรียนรูแบบบูรณาการ 3 ดาน

   1) ความรูความเขาใจเกี่ยวกับการจัด

ประสบการณการเรียนรูแบบบูรณาการ

   2) ความสามารถในการเขียนแผนการ

จัดประสบการณการเรียนรูแบบบูรณาการ

   3)  ความสามารถในการจดัประสบการณ

เรียนรูแบบบูรณาการ

  2.2 กรอบเน้ือหาการจัดประสบการณการ

เรียนรูแบบบูรณาการ 6 ขั้นตอน ตามแนวคิดของ (สําลี 

รักสุทธี และคณะ 2544) 

   1)  การกําหนดหัวเรื่องที่จะสอน

   2)  การกําหนดจุดประสงคการเรียนรู

   3)  การกําหนดเนื้อหายอย

   4)  การวางแผนการสอน

   5) การปฏิบัติการสอน

   6)  การประเมนิปรบัปรงุและพฒันาการสอน

  2.3  กรอบกลยทุธในการพฒันา ประกอบดวย

   1)  การประชุมเชิงปฏิบัติการ

   2)  การนิเทศภายใน

   3)  การศึกษาดูงาน
   4)  การนิเทศกํากับติดตาม

วิธีการศึกษาคนควา

 การศึกษาคนควาในครั้งนี้ ใชหลักการวิจัยปฏิบัติ

การ (Action Research)โดยผูศกึษาคนควาไดนาํหลักการ

และขั้นตอนตามแนวคิดของ(Kemmis and McTaggart. 

1988) มาใช ในการดาํเนนิการศกึษาคนควา มรีายละเอยีด
ดังน้ี 

  3.1 การวางแผน (Planning)

  3.2 การปฏิบัติ (Action)

  3.3 การสังเกต (Observation)

  3.4 การสะทอนผล (Refl ection) 

เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล

 เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลในการ

พฒันาครดูานการจดัประสบการณ การเรยีนรู แบบบรูณาการ

สําหรับนักเรียนระดับปฐมวัยในโรงเรียนองคการบริหาร

สวนตําบล โจดหนองแก อําเภอพล จังหวัดขอนแกน 

มีจํานวน 6 ประเภท 7 ฉบับ คือ

 1. เครื่องมือที่ ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 

ประกอบดวย

  1.1 แบบทดสอบ จํานวน 1 ฉบับ

  1.2 แบบสัมภาษณ จํานวน 2 ฉบับ

  1.3 แบบประเมินแผนการจัดประสบการณ

การเรียนรูแบบบูรณาการ จํานวน 1 ฉบบั

  1.4  แบบสงัเกตการจัดประสบการณการเรยีน

รูแบบบูรณาการ จํานวน 1 ฉบับ

  1.5 แบบประเมินการจัดปะสบการณ

การเรียนรูแบบบูรณาการ จํานวน 1 ฉบับ

  1.6 แบบบันทึกการศึกษาดูงาน 

จํานวน 1 ฉบับ

 2.  ลักษณะของเคร่ืองมือ

  2.1 แบบทดสอบ

  2.2 แบบสัมภาษณ

  2.3 แบบประเมินแผนการจัดประสบการณ

การเรียนรูแบบบูรณาการ
  2.4  แบบสังเกตการจัดประสบการณ

การเรียนรูแบบบูรณาการ

  2.5 แบบประเมินการจัดประสบการณ
การเรียนรูแบบบูรณาการ

สรุปผล

 การดําเนินการพัฒนาครูของโรงเรียนองคการ

บรหิารสวนตําบลโจดหนองแก อาํเภอพล จงัหวัดขอนแกน 
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เพ่ือพัฒนาครูใหมคีวามรูความเขาใจ และความสามารถใน

การจัดประสบการณการเรียนรูแบบบูรณาการ ทั้ง 2 

วงรอบ ในวงรอบท่ี 1 ใชกลยทุธ การประชุมเชิงปฏิบตักิาร 

และการนิเทศภายใน ในวงรอบที่ 2 ใชกลยุทธ การศึกษา

ดูงาน และการนิเทศกํากับติดตาม เครื่องมือที่ใชในการ 

เก็บรวบรวมขอมลูไดแก แบบทดสอบ แบบสัมภาษณ แบบ

ประเมินแผนการ จดัประสบการณการเรียนรู แบบประเมินการ

จัดประสบการณการเรียนรู  แบบสังเกตการณจัด

ประสบการณ แบบบนัทกึการศกึษาดงูาน และแบบบนัทกึ

การประชุม โดยกลุมผูรวมศึกษาคนควาไดประชุมสรุป

ผลการพัฒนา ตามกรอบการศึกษาคนควา ในวันที่ 12 

พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 ผลการพัฒนา พบวา ครูมีความรู

ความเขาใจและความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียน

รูแบบบูรณาการ ทั้ง 6 ขั้นตอน ประกอบดวย การกําหนด

หัวเร่ืองท่ีจะสอน การกําหนดจุดประสงคการเรียนรู การ

กําหนดเนื้อหายอย การวางแผนการสอน การปฏิบัติการ

สอน และการประเมนิปรบัปรงุและพฒันาการสอน ผลการ

วิเคราะหกับเปาหมายตามกรอบการศึกษา ทั้ง 3 ดาน 

ไดแก ความรูความเขาใจเก่ียวกับการจัดประสบการณการ

เรียนรูแบบบูรณาการ ความสามารถในการเขียนแผนการ

จัดประสบการณการเรียนรู แบบบูรณาการ และความ

สามารถในการจัดประสบการณการเรียนรูแบบบูรณาการ

พบวากลุมเปาหมายบรรลุตามกรอบการศึกษาทั้ง 3 ดาน

อภิปรายผล
 การพฒันาครดูานการจดัประสบการณการเรยีนรู

แบบบูรณาการระดับปฐมวัยของโรงเรียนองคการบริหาร

สวนตําบลโจดหนองแก อําเภอพล จังหวัดขอนแกน ใช

หลักการวจิยัปฏบิตักิาร ดาํเนินการ 2 วงรอบ แตละวงรอบ

ประกอบดวย การวางแผน การปฏิบตั ิการสังเกต และการ
สะทอนผล โดยใชกลยุทธการประชุมเชิงปฏิบัติการ การ

นิเทศภายใน การศึกษาดูงานและการนิเทศกํากับติดตาม 

เม่ือครบ 2 วงรอบแลวสงผลใหกลุมเปาหมายมคีวามรูความ

เขาใจดานการจัดประสบการณการเรยีนรูแบบบูรณาการมี

ความสามารถในการเขียนแผนการจัดประสบการณการ

เรียนรูแบบบูรณาการ และสามารถจัดประสบการณการ

เรยีนรู แบบบรูณาการไดอยางเหมาะสมและ มปีระสทิธิภาพ 

ซึง่สอดคลองกบัผลการศกึษาของ สมภาร ขนัธวิตัร (2551) 

ไดศกึษาการพัฒนาบุคลากรดานการจัดประสบการณ แบบ

บูรณาการศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดพิทักษวนาราม อําเภอ

เลิงนกทา จังหวัดยโสธร ใชกลยุทธ คือ การประชุมเชิง

ปฏิบัติการและการนิเทศภายใน ทําใหกลุมผูรวมศึกษา 

มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการจัดประสบการณแบบ

บูรณาการมีความสามารถในการเขียนแผนการจัด

ประสบการณแบบบรูณาการและสามารถจดัประสบการณ

แบบบูรณาการไดอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

สอดคลองกับ สุธาสินี ประจําเมือง (2551) ไดศึกษาการ

พัฒนาบุคลากรในการจัดประสบการณสําหรับเด็กปฐมวัย

ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก องคการบริหารสวนตําบลหนอง

สังข อําเภอแกงครอ จังหวัดชัยภูมิ พบวากลุมผูรวมศึกษา

มีความรู ความเขาใจ ในหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย

พุทธศักราช 2546 สามารถเขียนแผนประสบการณได 

รวมท้ังสามารถจัดประสบการณสําหรับเด็กปฐมวัยท้ัง 6 

กิจกรรมไดอยางดี ตลอดจนนําไปใชพัฒนาการจัด

ประสบการณไดอยางมีประสิทธิภาพสอดคลองกับ

พลอยพัชชา อามาตย (2552) ไดศกึษาการพัฒนาบคุลากร
ในการจดัประสบการณการเรยีนรูแบบบรูณาการศนูยพฒันา

เดก็เลก็องคการบรหิารสวนตําบลเกาง้ิว อาํเภอพล จงัหวดั

ขอนแกน สังกัดองคการบริหารสวนตําบลเกางิ้ว โดยมี

จดุมุงหมายเพ่ือพัฒนาบุคลากรในศูนยพฒันาเด็กเลก็ ใหมี

ความรู ความเขาใจและความสามารถจดัประสบการณการ

เรียนรูแบบบูรณาการได โดยใชหลักการวิจัยปฏิบัติการ 

กลยุทธที่ใชในการพัฒนาในวงรอบที่ 1 ไดแกการประชุม

ปฏิบัติการและการนิเทศ กลยุทธที่ใชในการพัฒนาในวง

รอบที่ 2 ไดแก การนิเทศ สามารถพัฒนากลุมผูรวมศึกษา
คนควาใหมีความรูความเขาใจ สามารถจัดประสบการณ

การเรียนรู แบบบูรณาการทั้ง 6 ขั้นตอน ไดดีมากขึ้น 

สามารถจัดกจิกรรมไดอยางตอเนือ่ง จากการใชกลยทุธการ

ประชุมเชงิปฏบิตักิาร และการนเิทศภายในโดยใชหลกัการ

วจิยัเชงิปฏบิตักิาร เพือ่พฒันาครดูานการจดัประสบการณ
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การเรียนรูแบบบูรณาการระดับปฐมวัย ของโรงเรียน

องคการบริหารสวนตําบลโจดหนองแก อําเภอพล จังหวัด

ขอนแกน มีผลทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลง นํามาอภิปราย

ผล ดังนี้

 1.  ผลการดําเนินการพัฒนาครูดานการจัด

ประสบการณการเรยีนรูแบบบรูณาการ โดยใชกลยทุธการ

ประชุมเชิงปฏิบัติการเปนกิจกรรมการพัฒนา จากแบบ

ทดสอบ แบบประเมนิแผนการจดัประสบการณการเรยีนรู 

พบวา ผูรวมศึกษาคนควา มคีวามรูความเขาใจเกีย่วกบัการ

จัดประสบการณการเรียนรูแบบบูรณาการ สามารถเขียน

แผนการจัดประสบการณการเรียนรูแบบบูรณาการได ทัง้นี้

เปนเพราะวิทยากรเปนผูที่มีความรูความสามารถในการ

ถายทอดและมีประสบการณในการจัดประสบการณการ

เรียนรูแบบบูรณาการ มีเทคนิคการถายทอดความรูใหแก

กลุมเปาหมาย และใหคําแนะนําตลอดชวงเวลาฝกปฏิบัติ 

มีความเปนกันเองกับ ผูเขารับการฝกอบรม

 2.  ผลจากการดําเนินการพัฒนาครู โดยใช

กิจกรรมพัฒนาคือการนิเทศภายในเก่ียวกับการจัด

ประสบการณการเรียนรูแบบบูรณาการ จากแบบสังเกต 

แบบสัมภาษณ ในวงรอบที่ 1 ผูรวมศึกษาคนความีความรู

ความเขาใจเกี่ยวกับการจัดประสบการณการเรียนรูแบบ
บูรณาการเพ่ิมขึ้น เขียนแผนการจัดประสบการณการเรียนรู

แบบบูรณาการได และสามารถจัดประสบการณการเรียนรู

แบบบูรณาการทัง้ 6 ขัน้ตอน กลาวคือมีการกาํหนดหัวเร่ือง

ที่จะสอน การกําหนดจุดประสงคการเรียนรู การกําหนด
หัวขอยอย การวางแผนการสอน การปฏิบัติการสอน การ

ประเมินปรบัปรงุและพฒันาการสอนไดระดบัหนึง่ สวนการ

พัฒนาในวงรอบท่ี 2 ยิ่งทําใหผูรวมศึกษาคนความีความรู

ความเขาใจและสามารถจัดประสบการณการเรียนรูแบบ
บรูณาการไดดยีิง่ขึน้ การจัดประสบการณทาํไดอยางตอเนือ่ง
มีทักษะ ที่เปนเชนนี้อาจเน่ืองมาจากกลุมผูรวมศึกษา

คนควาไดวางแผนการนิเทศภายใน และการนิเทศกํากับ

ตดิตามไวเปนอยางด ีหลงัจากจบกิจกรรมการพัฒนาแตละ

กิจกรรมผูศึกษาคนควาและผูรวมศึกษาคนควา ไดประชุม 

ปรกึษาหารือแลกเปล่ียนความคิดเห็นแนะนําในจุดท่ีแตละ

คนสงสยัและยงัไมเขาใจ หาขอสรปุ และทาํการสะทอนผล

เหตกุารณทีเ่กิดข้ึน รวมกันหาแนวทางปรับปรุงพัฒนาใหดี

ขึ้นกวาเดิม โดยผูศึกษาคนควาไดจัดหาเอกสาร ตําราที่

เกีย่วของกบัการจดัประสบการณการเรยีนรูแบบบรูณาการ 

ใหผูรวมศึกษาคนควาไดศึกษาเพ่ิมเติมเพ่ือนําไปสูการ

พฒันาทาํใหงานมคีณุภาพมากขึน้ผลการดาํเนนิการพฒันา

ครูโดยการจัดประสบการณการเรียนรูแบบบูรณาการทั้ง 

3 ดาน พบวา ผูรวมศึกษาคนควาทุกคนสามารถจัดทํา

แผนการจัดประสบการณการเรียนรูแบบบูรณาการเขียน

แผนการจดัประสบการณการเรยีนรูแบบบรูณาการได และ
จดัประสบการณการเรียนรูแบบบรูณาการระดับปฐมวัยได

เปนอยางด ีมกีารศกึษาหลกัสตูรและวเิคราะหเนือ้หา ทีจ่ะ

สอน มีการเตรียมตัวในการจัดประสบการณการเรียนรู

แบบบูรณาการในแตละวัน ปฏิบัติตนเปนผูใหคําแนะนํา 
สนับสนุน เปนผูมีสวนรวมในการจัดประสบการณการเรียนรู

แบบบูรณาการ ที่เปนเชนนี้เนื่องมาจากผูรวมศึกษา

คนควาไดรับการอบรมเชิงปฏิบัติการและไดรับการนิเทศ

เกี่ยวกับการจัดประสบการณการเรียนรูแบบบูรณาการมา

เปนอยางดีสอดคลองกับ สําลี รักสุทธิ และคณะ (2544) 

กลาววา ครูมีบทบาทและหนาที่ในการเตรียมการและ

ดําเนินการจัดประสบการณการเรียนรูแบบบูรณาการคือ 

ตองทําการศึกษาหลักสูตรและวิเคราะหเรื่องท่ีจะสอนซึ่ง
การศึกษาหลักสูตรนั้นจะตองศึกษาถึงการบูรณาการกับ

วชิาตาง ๆ  ดวย เพือ่จะไดนาํเนือ้หามาบรูณาการกนั เตรยีม
แหลงขอมูลการจัดทําแผนการจัดประสบการณทุกครั้งจะ

ตองมีการวางแผนและเตรียมการสอนดวยการจัด

ประสบการณเตรียมสื่อวัสดุอุปกรณ เปนผูชวยเหลือให

คาํแนะนาํปรกึษา เปนผูสนบัสนนุและเสรมิแรง และมสีวน

รวมในการทํากิจกรรม  การพัฒนาครูดานการจัด

ประสบการณการเรียนรูแบบบูรณาการระดับปฐมวัยของ
โรงเรยีนองคการบรหิารสวนตาํบลโจดหนองแก อําเภอพล 

จงัหวดัขอนแกน สามารถพฒันาครใูหมคีวามรูความเขาใจ 

สามารถเขียนแผนและสามารถจัดประสบการณการเรยีนรู

แบบรูณาการระดบัปฐมวยัไดตามขัน้ตอน และสงผลใหเดก็

ปฐมวัยเปนคนกลาคิดกลาแสดงออก สามารถสรางองค
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ความรูใหมในลักษณะองครวม เด็กปฐมวัยสามารถพัฒนา

ตนเองไดตามธรรมชาติ และไดเรียนรูอยางมีความสุข 

พฒันาเดก็ปฐมวยัไดถกูตองเหมาะสม มปีระสทิธภิาพและ

มาตรฐานเดียวกัน

ขอเสนอแนะ

 การพฒันาครดูานการจดัประสบการณการเรยีนรู

แบบบูรณาการระดับปฐมวัยของโรงเรียนองคการบริหาร

สวนตําบลโจดหนองแก อําเภอพล จังหวัดขอนแกน 

ผูศึกษามีขอเสนอแนะ ดังนี้

 1.  ขอเสนอเพ่ือการนําไปใช

  1.1  ควรมีการนําเอากระบวนการ การพัฒนา

ครูดานการจัดประสบการณการเรียนรูแบบบูรณาการไปใช

ในสถานศึกษาอื่นไมวาจะเปนสถานศึกษาของรัฐบาลหรือ

เอกชนและหนวยงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ซึ่ง

รับผิดชอบเก่ียวกับการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยไมวาจะ

เปนเทศบาลหรอืองคการบรหิารสวนตาํบล เพือ่ใหสามารถ

จดัประสบการณการเรียนรูแบบบรูณาการระดับปฐมวัยได

อยางมีประสิทธิภาพ

  1.2 การพัฒนาครูดานการจัดประสบการณ

การเรยีนรูแบบบรูณาการระดบัปฐมวยั ครจูะตองมคีวามรู

ในหลักการจัดประสบการณการเรียนรูแบบบูรณาการ
ระดับปฐมวัย จิตวิทยาและพัฒนาการเด็กเปนอยางดี

  1.3 ผูมีสวนเก่ียวของควรใหความสําคัญกับ
การพัฒนาครูในการจัดประสบการณการเรียนรูแบบ

บรูณาการระดบัปฐมวยัอยางตอเนือ่ง เพือ่ประโยชนตอการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาตอไป

  1.4 การนเิทศ ผูนิเทศ นอกจากมคีวามรูแลว

จะตองมปีระสบการณโดยตรงในการศกึษา และควรนเิทศ

แบบกัลยาณมิตรอยางตอเนื่อง
 2. ขอเสนอแนะสําหรับการศึกษาคนควาตอไป

  2.1  ควรมกีารศกึษาคนควาเกีย่วกับการสราง

สื่อที่มีผลตอพัฒนาการของเด็กปฐมวัย 
  2.2  ควรมีการศึกษาคนควาเกี่ยวกับการ

พฒันาครใูนการจดักจิกรรมแบบอืน่ๆ โดยใชการวจิยัปฏบิตัิ

การ เชน การสอนแบบโครงงานการเรยีนรูจากส่ือธรรมชาต ิ

การเรียนรูภาษาอยางธรรมชาติแบบองครวม เปนตน
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