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บทคัดย่อ
การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษารูปแบบการฝึกอบรมในงานด้วยเทคนิคการสอน

งานสำาหรับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครูปฐมวัยที่ไม่มีวุฒิการศึกษาปฐมวัย 2) ศึกษาสภาพปัจจุบัน 
และความต้องการเกีย่วกบัรปูแบบการฝึกอบรมในงานด้วยเทคนคิการสอนงานสำาหรบัการจดักิจกรรมการ
เรยีนรู้ของครปูฐมวยัทีไ่มม่วีฒิุการศกึษาปฐมวยั 3) สรา้งรูปแบบการฝกึอบรมในงานดว้ยเทคนคิการสอน
งานสำาหรับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครูปฐมวัยที่ไม่มีวุฒิการศึกษาปฐมวัยและ 4) นำาเสนอรูปแบบ
การฝกึอบรมในงานด้วยเทคนิคการสอนงานสำาหรบัการจัดกิจกรรมการเรยีนรูข้องครปูฐมวยัทีไ่มม่วีฒิุการ
ศึกษาปฐมวัย กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ 1) ครูผู้สอนระดับปฐมวัยที่ไม่มีวุฒิการศึกษาปฐมวัย 
โรงเรียนในสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 จำานวน 215 คนและครูผู้
สอนระดับปฐมวัยที่จบปฐมวัยศึกษาโรงเรียนเดียวกันกับครูผู้สอนระดับปฐมวัยที่จบไม่ตรงวุฒิ ในสังกัด
สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขต 3 จำานวน 31 คน 2) ผู้เชี่ยวชาญทางการศึกษา
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ปฐมวัย และอาจารย์ผู้สอนสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาที่มีประสบการณ์ด้านการ
ฝกึอบรม เพือ่ศกึษาความคิดเหน็เกีย่วกบัรปูแบบการฝกึอบรมในงานดว้ยเทคนคิการสอนงานสำาหรบัการ
จัดกจิกรรมการเรยีนรูข้องครปูฐมวยัทีไ่มม่วีฒิุการศกึษาปฐมวยั จำานวน 10 คนและ 3) ผูท้รงคณุวฒุดิา้น
การสอนสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยสถาบันอุดมศึกษา หรือ อาจารย์สอนสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา
สถาบันอุดมศึกษา หรือมีประสบการณ์ในฐานะเป็นอาจารย์ผู้สอนในเน้ือหาวิชาที่เก่ียวกับการศึกษา
ปฐมวัยมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี จำานวน 5 ท่าน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) แบบสอบถามสภาพ
ปัจจุบัน และความต้องการเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครูปฐมวัยท่ีไม่มีวุฒิการศึกษาปฐมวัย 
2) แบบประเมินความเหมาะสมของโครงร่างรูปแบบการฝึกอบรมฯ สำาหรับผู้เชี่ยวชาญที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น
และ 3) แบบรับรองรูปแบบของผู้ทรงคุณวุฒิต่อรูปแบบการฝึกอบรมฯ 

ผลการวิจัยพบว่า องค์ประกอบการฝึกอบรมฯ 1) กำาหนดนโยบายสนับสนุนการฝึกอบรมฯ  
2) เป้าหมายของการฝึกอบรมฯ 3) ผู้สอนงาน 4) ผู้รับการสอนงาน 5) วิธีการฝึกอบรมฯ 6) กิจกรรม
การฝึกอบรมฯ 7) สื่อสนับสนุนการฝึกอบรมฯ 8) การสร้างปฏิสัมพันธ์ บรรยากาศและสภาพแวดล้อม
สำาหรบัการฝึกอบรมฯ 9) แนวทางการประเมนิผลการฝกึอบรมฯ 10) ปจัจยัแหง่ความสำาเร็จ ขัน้ตอนการ
ฝึกอบรมฯ 1) กำาหนดนโยบายสนับสนุนการฝึกอบรมฯ 2) กำาหนดงานที่ต้องปฏิบัติในการฝึกอบรมฯ 3) 
กำาหนดความต้องการและจำาเปน็ในการฝกึอบรมฯ 4) กำาหนดวัตถปุระสงคใ์นการฝึกอบรมฯ 5) การสรา้ง
หลักสูตรการฝึกอบรมฯ 6) การเลือกเทคนิคการฝึกอบรมฯ 7) การหาปัจจัยสนับสนุนการฝึกอบรมฯ 8) 
การจัดการฝึกอบรมฯ 9) การประเมินผลและให้ผลย้อนกลับในการฝึกอบรมฯ 

คำ�สำ�คัญ: รูปแบบการฝกึอบรมในงาน เทคนคิการสอนงาน ความรูแ้ละทกัษะการจัดกจิกรรมการเรยีน
รู้ของครูปฐมวัย

Abstract
This research aim for four objectives; 1) to study the training program in teaching 

technique with teaching techniques in learning activity creating for no B.Ed. in early childhood  
education primary teachers 2) to study conditions, problems, and needed issues  
concerning the training program in teaching technique with teaching techniques in learning 
activity creating for no B.Ed. in early childhood education primary teachers 3) to create the  
training program in teaching technique with teaching techniques in learning activity creating 
for no B.Ed. in early childhood education primary teachers 4) to present the training program 
in teaching technique with teaching techniques in learning activity creating for no B.Ed. in 
early childhood education primary teachers. With three samples; 1) 31 of no B.Ed. in early 
childhood education primary teachers teaching in schools of UdonThani primary educational 
service area 3 and 31 graduated B.Ed. in early childhood education primary teachers with 
primary teachers graduated from different bachelor in the same schools in UdonThani primary 
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educational service area 3 2) 10 early childhood educational experts and education technology  
professors with training experience in institution of education for studying the opinions  
concerning the training form in teaching technique with teaching techniques in learning activity 
creating for no B.Ed. in early childhood education primary teachers3) 5 experts in teaching 
early childhood education in institution,or professors in education technology institution,  
or more than five years experienced in teaching subject concerning of early childhood  
education. Research tools are 1) conditions, issues, and learning activity creating requirements 
query for no B.Ed. in early childhood education primary teachers2) evaluation of structure’s 
suitability in the training program in learning activity creating for no B.Ed. in early childhood 
education primary teachers created by research experts 3) the certification given by experts 
for the training program in teaching technique in learning activity creating by no B.Ed. in early 
childhood education primary teachers. 

The result of research showed that The result of research showed that 1) policy 
support and training 2) the goal of the traning 3) coach 4) recipients of the teaching job 
5) the method of training 6) training activities 7) media training support 8) the interaction 
at mosphere and environment for training 9) guidelines for evaluation training courses 10) 
factors of success. The process of training1) policy training support 2) define the tasks that 
must be executed in the training 3) define the requirements and needs for training 4) define 
the objectives of the training course5) the creation of the training course 6) the selection 
of technical training 7) finding resources for training 8) training management 9) evaluation 
and feedback on training

Keywords: the training program, teaching technique, no B.Ed. in early childhood education 
primary teachers’ knowledge and skill in learning activity creating

บทนำา 
การศึกษาเป็นเครื่องมือสำาคัญในการ

พัฒนาคนเพื่อพัฒนาประเทศเพราะคนเป็นกำาลัง
สำาคัญในการพัฒนาประเทศในทุกๆ ด้านดัง
นั้น การให้การศึกษาแก่ประชาชนในประเทศจึง
เป็นสิ่งสำาคัญที่รัฐต้องให้ความสนใจและให้ความ
สำาคัญเป็นอย่างมากดังจะเห็นได้จากแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.
2550 - 2554) ท่ีเน้นการพัฒนาแบบองค์รวมโดย

ยึดคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาและมุ่งพัฒนา
สังคมไทยเป็นสังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้
ที่สร้างโอกาสให้คนไทยทุกคนคิดเป็น ทำาเป็น มี
เหตุผลสามารถเรียนรู้ได้ตลอดชีวิต พร้อมรับการ
เปลี่ยนแปลง ตัวจักรสำาคัญในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา โดยเฉพาะการศึกษาปฐมวัย คือ “ครู” 
การที่จะพัฒนาเด็กปฐมวัยบนพื้นฐานการอบรม
เลี้ยงดูและการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ที่สนอง 
ต่อธรรมชาติ และพัฒนาการของเด็กแต่ละคน
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ตามศักยภาพ ภายใต้บริบทสังคม – วัฒนธรรม
ที่เด็กอาศัยอยู่ด้วยความรัก ความเอื้ออาทร และ
ความเข้าใจของทุกคน เพื่อสร้างรากฐานคุณภาพ
ชีวิตให้เด็กพัฒนาไปสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์
เกิดคุณค่าต่อตนเองและสังคม สำานักงานคณะ
กรรมการการประถมศกึษาแหง่ชาตเิปน็หนว่ยงาน
ท่ีจดัการศกึษาระดบัปฐมวัยศกึษา โดยดำาเนนิการ
จัดตามจุดมุ่งหมาย นโยบายของรัฐมาตั้งแต่ พ.ศ.
2523 ซึ่งปรับปรุงการจัดการศึกษาระดับน้ี มา
ตลอด ทั้งในด้านการดำาเนินงานในโรงเรียน การ
บริหารหลักสูตรปฐมวัยศึกษาตลอดจนศึกษา
ค้นคว้าวิจัยอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย และการสอน
เด็กปฐมวัย การจัดสื่ออุปกรณ์ให้สอดคล้องกับ
หลักการจัดการศึกษาระดับนี้ (สำานักงานคณะ
กรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ. 2537: 3-4) 
แต่ยังพบว่ามีปัญหาเกี่ยวกับการ จัดการศึกษา
ระดับนี้ คือ จากรายงานการประเมินสัมฤทธิ์ผล
ของโครงการอนุบาลชนบท (ผ่องศรี รัตนสถิตย์, 
2536: 4-5)พบว่าครูปฐมวัยมีปัญหาเรื่องวิธี
การสอน การวัดประเมินพัฒนาการ การควบคุม
ชั้นเรียน เพราะครูต่างมุ่งจัดกิจกรรมตามความ
ต้องการของผู้ปกครองในลักษณะต่างคนต่างจัด 
เนื่องมาจากครูขาดความรู้ด้านการปฐมวัยศึกษา 
ขาดครูที่มีวุฒิทางการปฐมวัยศึกษา แม้ว่ารัฐได้
พัฒนาครูโดยการอบรมให้ความรู้ด้านการปฐมวัย
ศึกษาก่อนเข้าประจำาการโดยเน้นการจัดกิจกรรม 
และประสบการณ์แต่ไม่ช่วยให้ครูนำาไปใช้ จัด
กิจกรรมให้เด็กปฐมวัย ขณะเดียวกันผู้บริหารไม่
เข้าใจนโยบายหลักการจัดกิจกรรมระดับปฐมวัย
ศึกษา ขาดการนิเทศติดตามการจัดกิจกรรมของ
ครูปฐมวัย เหล่านี้ล้วนเป็นปัญหาการจัดกิจกรรม
ระดับปฐมวัยศึกษาทั้งสิ้น

จากการศึกษาปัญหาการศึกษาของเด็ก
ไทยโดยมี ศ.ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยว่า ปัญหาวิกฤต

การศึกษาไทยในปัจจุบัน นอกจากจะมีปัญหา
เรื่องขาดแคลนครูแล้ว ยังมีปัญหาครูสอนไม่ตรง
ตามวุฒิการศึกษาที่เรียนจบมา จึงทำาให้เกิดความ
อ่อนแอ ในเนื้อหาสาระ และจากการประชุมผู้
บริหารสำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้น
ฐาน พบว่าปริมาณความขาดแคลนในมุมมองของ
สถานศึกษามีสูงเกิดจากครูที่สถานศึกษามีอยู่ มี
วุฒิการศึกษา ไม่ตรงกับความต้องการของสถาน
ศึกษา สูงถึง 24% จากจำานวนครู 84,206 คน 
ในสังกัดสำานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน 
พื้นฐาน (จุฬาสัมพันธ์, 2548)

จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น แสดงให้เห็น
ปัญหาการเรียนการสอนของครู ครูขาดระบบ
บริหารจัดการด้านการพัฒนา ส่งผลต่อคุณภาพ
การเรียนรู้ของเด็กและประสิทธิภาพการสอน
ของครู จึงจำาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการพัฒนา
ครูปฐมวัยอย่างเร่งด่วน โดยดำาเนินการอย่างเป็น
ระบบและตอ่เนือ่ง ใหส้ามารถแกป้ญัหาตา่งๆและ
สนองความต้องการของครูปฐมวัยได้ดังนั้น การ
พัฒนาสมรรถนะด้านการสอนสำาหรับครูผู้สอนจึง
ต้องมีรูปแบบการพัฒนาที่เหมาะสม

การฝึกอบรมในงานเป็นรูปแบบหนึ่งที่
สามารถนำามาใช้ในการเสริมสมรรถนะทั้งในด้าน
การเปลี่ยนแปลงบุคลากรในองค์กร สามารถ
นำามาใช้แก้ปัญหาการปฏิบัติงานในองค์กร ซึ่ง
เกิดมาจากบุคลากรที่ขาดความรู้ ทักษะ หรือ
เจตคติที่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน วิธีนี้จึงเป็น
วิธีการฝึกอบรมที่มีประสิทธิภาพมาก จากผล
การจัดการศึกษาก่อนระดับประถมศึกษา พบ
ว่า ผู้บริหารและครูผู้สอนระดับปฐมวัยมีความ
รู้ความเข้าใจในการจัดกิจกรรมการเรียนให้แก่
เด็กต่างกัน ส่วนใหญ่จะไม่ได้รับการศึกษาด้าน
นี้โดยตรง ขาดแหล่งศึกษาหาความรู้และนิเทศ
แนะนำาช่วยเหลืออย่างทั่วถึงเพียงพอ (สำานักงาน
การประถมศึกษาแห่งชาติ, 2536) การศึกษา
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ผลสัมฤทธิ์และผลการปฏิบัติงานของพ่ีเลี้ยงเด็ก
ที่ผ่าน การอบรมหลักสูตรระยะสั้นพบว่า พี่เลี้ยง
เด็กส่วนใหญ่มีวุฒิความรู้ระดับ ป.6 ผู้ที่ผ่านการ
อบรมมีอัตราการออกจากงานสูง เป็นเหตุให้เกิด
ปัญหาตามมาคือ ผู้ท่ีผ่านการอบรมลาออกจาก
งานผู้ที่เข้ามาทำางานแทนไม่เคยผ่านการอบรมส่ง
ผลถึงการพัฒนาเด็กโดยภาพรวมทำาให้ไม่บรรลุ
เป้าหมายในการพัฒนาตามที่วางไว้ (พิทยาภรณ์  
มานะจุติ, 2538) การศึกษาถึงผลการอบรมเชิง
ปฏิบัติการแก่ครปูฐมวยั พบวา่ ครทูีผ่า่นการอบรม
มพีฤติกรรมการสอนทีเ่ปลีย่นไปในทางทีดี่ขึน้ อาร์
ซีนีกา (Arciniega, 1972) สอดคล้องกับงานวิจัย
ของรีท (Reat, 1987) ทีศ่กึษาเปรยีบเทยีบผลการ
ฝึกอบรมครูอนุบาลในระหว่างประจำาการ พบว่า 
ครูที่ผ่านการอบรมและได้รับการติดตามผลการ
ปฏิบัติหลังการฝึกอบรม มีความรู้ความสามารถ
และพฤติกรรมการจัดการเรียนการสอนดีกว่าครู
ในกลุ่มควบคุม

จากความเปน็มาและความสำาคัญข้างตน้ 
ผู้วิจัยจึงมุ่งที่จะพัฒนาครูปฐมวัยให้มีศักยภาพท่ี
สูงขึ้นและเป็นการเพิ่มขีดความสามารถของครู
ปฐมวยั การวจิยัในคร้ังนีจ้งึเปน็อกีแนวทางหนึง่ใน
การศึกษารูปแบบการฝึกอบรมในงานด้วยเทคนิค
การสอนงานสำาหรับการจดักจิกรรมการเรยีนรูข้อง
ครูปฐมวัยที่ไม่มีวุฒิการศึกษาปฐมวัยในโรงเรียน
สงักัดสำานักงานเขตพ้ืนทีก่ารศกึษาอดุรธาน ีเขต 3 
เพื่อนำาผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาครู
ปฐมวัยและรูปแบบการฝึกอบรมการศึกษาระดับ
ปฐมวัยต่อไป

ความมุ่งหมายของการวิจัย
1. เพือ่ศกึษารปูแบบการฝกึอบรมในงาน

ด้วยเทคนิคการสอนงานสำาหรับการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ของครูปฐมวัยที่ไม่มีวุฒิการศึกษา
ปฐมวัย

2. เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบัน และความ
ต้องการเก่ียวกับรูปแบบการฝึกอบรมในงานด้วย
เทคนิคการสอนงานสำาหรับการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ของครูปฐมวัยที่ไม่มีวุฒิการศึกษาปฐมวัย

3. เพื่อสร้างรูปแบบการฝึกอบรมในงาน
ด้วยเทคนิคการสอนงานสำาหรับการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ของครูปฐมวัยที่ไม่มีวุฒิการศึกษา
ปฐมวัย

4. เพื่อนำาเสนอรูปแบบการฝึกอบรม
ในงานด้วยเทคนิคการสอนงานสำาหรับการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ของครูปฐมวัยที่ไม่มีวุฒิการ
ศึกษาปฐมวัย

วิธีดำาเนินการวิจัย
มีขั้นตอนในการดำาเนินการวิจัย 4 ระยะ 

ดังนี้

ระยะที่ 1 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และ
หลักการที่เกี่ยวข้องกับการสร้างรูปแบบการฝึก
อบรมในงานด้วยเทคนิคการสอนงานสำาหรับการ
จดักจิกรรมการเรยีนรูข้องครปูฐมวยัทีไ่มม่วีฒิุการ
ศึกษาปฐมวัย

ศึกษาเอกสารงานวิจัยที่ เกี่ยวข้องกับ
แนวคิด ทฤษฎี และหลักการ เกี่ยวกับการฝึก
อบรมเทคนิคกระบวนการสอนงาน ความรู้และ
ทกัษะการจดักจิกรรมการเรียนรูข้องครปูฐมวัย นำา
ข้อมูลดังกล่าว มาวิเคราะห์และสังเคราะห์เพื่อนำา
มาเป็นข้อมูลเบื้องต้นในการพัฒนาเครื่องมือที่ใช้
ในงานวิจัยและสร้างรูปแบบการฝึกอบรมโดยใช้
กระบวนการสอนงานเพือ่พฒันาความรูแ้ละทกัษะ
การจดักจิกรรมการเรยีนรูข้องครปูฐมวยัทีไ่มม่วีฒุิ
การศึกษาปฐมวัย

ระยะที่ 2 ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสภาพ
ปัจจุบัน และความต้องการ เกี่ยวกับการฝึกอบรม
ในงานด้วยเทคนิคการสอนงานสำาหรับการจัด



Journal of Education, Mahasarakham University 129 Volume 10 Number 2 April-June 2016

กิจกรรมการเรียนรู้ของครูปฐมวัยที่ไม่มีวุฒิการ
ศึกษาปฐมวัย

นำาองค์ประกอบจากระยะที่ 1 มาสร้าง
แบบสอบถามสภาพปัจจุบัน และความต้องการ
เก่ียวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครูปฐมวัย
ที่ไม่มีวุฒิการศึกษาปฐมวัย นำาแบบสอบถาม
สภาพปัจจุบัน และความต้องการเกี่ยวกับการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ของครูปฐมวัยที่ไม่มีวุฒิการ
ศึกษาปฐมวัย ไปให้อาจารย์ท่ีปรึกษาตรวจสอบ
และนำากลับมาแก้ไขตามคำาแนะนำาของอาจารย์
ที่ปรึกษา ส่งหนังสือขอความร่วมมือในการตอบ
แบบสอบถามจากบัณฑิตวิทยาลัยไปยังโรงเรียน
พร้อมประสานงานกับครูผู้สอนระดับปฐมวัย
ท่ีไม่มีวุฒิการศึกษาปฐมวัยและครูผู้สอนระดับ
ปฐมวัยท่ีมีวุฒิทางการศึกษาปฐมวัยในการตอบ
แบบสอบถาม นำาหนังสือดังกล่าวแนบพร้อมกับ
แบบสอบถาม ส่งให้ครูผู้สอนระดับปฐมวัยที่ไม่มี
วุฒิการศึกษาปฐมวัยและครูผู้สอนระดับปฐมวัย
ท่ีมีวุฒิทางการศึกษาปฐมวัย ดำาเนินการเก็บ
รวบรวมแบบสอบถามด้วยตนเองทางไปรษณีย์
และทางอีเมล ์วเิคราะหข์อ้มลูทีไ่ด้มาจากการตอบ
แบบสอบถาม

ระยะท่ี 3 สร้างรูปแบบการฝึกอบรม
ในงานด้วยเทคนิคการสอนงาน สำาหรับการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ของครูปฐมวัยที่ไม่มีวุฒิการ
ศึกษาปฐมวัย

นำาข้อมูลที่ได้จากขั้นตอนที่ 1 และ 2 มา
กำาหนดเปน็กรอบแนวคดิในการสรา้งองคป์ระกอบ
และขั้นตอนของรูปแบบการฝึกอบรมในงานด้วย
เทคนิคการสอนงาน สำาหรับการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ของครูปฐมวัยที่ไม่มีวุฒิการศึกษา นำา
แบบประเมิน ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้
เชี่ยวชาญทั้ง 10 ท่านมาพิจารณาและปรับปรุง
แก้ไข

ระยะที ่4 รบัรองและนำาเสนอรูปแบบการ
ฝึกอบรมในงานด้วยเทคนิคการสอนงาน สำาหรับ
การจดักจิกรรมการเรยีนรูข้องครปูฐมวยัทีไ่มม่วีฒุิ
การศึกษาปฐมวัย

ผู้วิจัยได้นำาข้อมูลจากผลการตรวจสอบ
รูปแบบการฝึกอบรมในงานด้วยเทคนิคการสอน
งานสำาหรับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครู
ปฐมวัยที่ไม่มีวุฒิการศึกษาปฐมวัยที่ได้ปรับปรุง
แก้ไขแล้วมาใหผู้้ทรงคณุวุฒ ิจำานวน 5 ทา่น รับรอง
รูปแบบการฝึกอบรมในงานด้วยเทคนิคการสอน
งาน สำาหรับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครู
ปฐมวัยที่ไม่มีวุฒิการศึกษาปฐมวัย

ผลการวิจัย
1. ผลการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และ

หลักการที่เกี่ยวข้องกับการสร้างรูปแบบการฝึก
อบรมในงานด้วยเทคนิคการสอนงานสำาหรับการ
จดักจิกรรมการเรยีนรูข้องครปูฐมวยัทีไ่มม่วีฒิุการ
ศึกษาปฐมวัย

ผู้ วิจัยได้ศึกษา การฝึกอบรม ของ 
สมชาต ิกจิยรรยงและอรจรยี ์ณ ตะกัว่ทุง่ (2539: 
12-271) และงานวิจัยของ ขจรศักดิ์ หาญณรงค์ 
(2539) สรุปการฝึกอบรมเป็นกรอบแนวคิดใน
การวิจัยดังนี้

การฝึกอบรมเป็นกระบวนการในการ
เรียนการสอนเพื่อให้เกิดการเรียนรู้เสริมสร้าง
ทักษะและแลกเปลี่ยนทัศนคติตามความมุ่งหมาย
ที่กำาหนดให้มีกระบวนการ ดังนี้ 

หาความต้องการในการฝึกอบรม การเต
รียมแผนงานฝึกอบรม (เตรียมโปรแกรม กำาหนด
วิธีการ 

จัดหาผู้ฝึกอบรม เตรียมสถานที่และ
อปุกรณ)์ ดำาเนนิการฝกึอบรม จดัและวเิคราะหผ์ล  
(การตรวจสอบและประเมินผล)
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ผู้วิจัยได้ศึกษา การฝึกอบรมในงาน ของ 
Nadler (1982) Stredwick (2000) 

บรรจง ทองจำาปา (2545: 10-20) อุมา
พร สุขม่วงและนพเก้า เอกอุ่น (2552) เศกสรรค์ 
วัฒนบุตร (2552) พงศ์พันธ์ สุนทรชัย (2553)  
นิรุต ถึงนาค (2553: 37-43) สรุปการฝึกอบรม
ในงานเป็นกรอบแนวคิดในการวิจัยดังนี้

การฝึกอบรมในงานโดยหัวหน้างานเป็น
ผู้สอนงานให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา เพ่ือสร้างหรือ
เพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ความสามารถและเจตคติ
ของบคุคลอนัจะเปน็การช่วยปรบัปรงุให้การปฏบัิติ
งานมีประสิทธิภาพสูงขึ้นมีองค์ประกอบ ดังนี้ 
วัตถุประสงค์ เนื้อหาสาระ เทคนิคหรือวิธีการฝึก
อบรม สื่อที่ใช้ในการฝึกอบรม วิทยากรและผู้เข้า
ร่วมอบรม แนวทางวิธีประเมินผล ติดตามผล ขั้น
ตอนในการฝึกอบรมในงานมีดังนี้ การหาความ
ต้องการในการฝึกอบรม การกำาหนดวัตถุประสงค์ 
การออกแบบหลักสูตรการฝึกอบรม การดำาเนิน
การฝึกอบรม การประเมินผลและผลย้อนกลับ

ผู้วิจัยได้ศึกษา กระบวนการสอนงาน 
ของ กันยา เจริญถ้อย (2553) Champathes 
(2006) Michita (2006) สุรพล พะยอมแย้ม 
(2545) นภดล เพิ่มสมบูรณ์ (2552) กันยา  
เจริญถ้อย (2553) สรุปกระบวนการสอนงาน
เป็นกรอบแนวคิดในการวิจัยดังนี้

การสอนงานเป็นกระบวนการปรับปรุง
และพัฒนาผลการปฏิบัติงานรวมถึงทักษะของ
บุคคลโดยหัวหน้างานเป็นกระบวนการสื่อสาร
สองทางระหว่างผู้สอนงานและผู้ถูกสอนงานเพื่อ
ให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันโดยมีหลักการดังนี้ ชี้แจง
วัตถุประสงค์ ทำาให้ผู้รับการสอนสนใจใคร่รู้ มุ่ง
ผลของการสอนงาน ผู้รับการสอนต้องรู้ว่างาน
อยู่ขั้นตอนใด การสอนต้องทำาให้เหมือนสภาพใน
ขณะปฏิบัติงานจริง ผู้รับการสอนต้องมีส่วนร่วม
ในกระบวนการเรยีนรูอ้ยา่งสมบรูณ ์โปรแกรมการ

สอนงานต้องเหมาะสมกับความสามารถในการ
เรียนรู้ของผู้รับการสอน

ผลการศึกษาข้อมูล เ กี่ ยวกับสภาพ
ปัจจุบัน และความต้องการเกี่ยวกับรูปแบบ

การฝึกอบรมในงานด้วยเทคนิคการ
สอนงานสำาหรับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครู
ปฐมวัยที่ไม่มีวุฒิการศึกษาปฐมวัย

ครูปฐมวัยตรงวุฒิส่วนใหญ่มีอายุอยู่ใน
ช่วง 31 – 40 ปี จำานวน 13 คน คิด เป็นร้อยละ 
41.94 ส่วนใหญ่จะเป็นเพศหญิง จำานวน 29 คน 
คดิเปน็รอ้ยละ 93.55 ส่วนใหญจ่บการศึกษาระดบั
ปริญญาตรี จำานวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 90.32 
โดยมีประสบการณ์ในการสอนอยู่ในช่วง 1-10 
ปี จำานวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 41.94 และมี
ประสบการณด์า้นปฐมวัยอยูใ่นชว่ง 1-5 ปี จำานวน 
7 คน คิดเป็นร้อยละ 22.58 สถานภาพในการ
ปฏิบัติงานมีวุฒิการศึกษาปฐมวัย จำานวน 31 คน 
คิดเป็นร้อยละ 100 โดยประสบการณ์การเข้ารับ
การอบรมดา้นการศกึษาปฐมวัยเคยอบรมดา้นการ
ศกึษาปฐมวยั จำานวน 31 คน คดิเปน็รอ้ยละ 100

ครูปฐมวัยไม่ตรงวุฒิส่วนใหญ่มีอายุอยู่
ในช่วง 21 – 30 ปี จำานวน 12 คน คิดเป็นร้อย
ละ 38.71 ส่วนใหญ่จะเป็นเพศหญิง จำานวน 29 
คน คิดเป็นร้อยละ 93.55 ส่วนใหญ่จบการศึกษา
ระดับปริญญาตรี จำานวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 
64.52 โดยมีประสบการณ์ในการสอนอยู่ในช่วง 
1-10 ปี และ 31-40 ปี จำานวน 10 คน คิดเป็น
ร้อยละ 32.26 และมีประสบการณ์ด้านปฐมวัย
อยู่ในช่วง 1-5 ปี จำานวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 
19.35 สถานภาพในการปฏบิตังิานมวุีฒกิารศกึษา
ปฐมวัย จำานวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 100 โดย
ประสบการณ์การเข้ารับการอบรมด้านการศึกษา
ปฐมวัยเคยอบรมด้านการศึกษาปฐมวัย จำานวน 
28 คน คิดเป็นร้อยละ 90.32 

สภาพการจัดกิจกรรมของครูปฐมวัยที่
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มีวุฒิการศึกษาปฐมวัย ให้เด็กได้เล่นหรือแสดง
ท่าทางตามจินตนาการประกอบคำาบรรยาย
หรือเร่ืองราวต่างๆ มีการจัดเตรียมแผนการจัด
ประสบการณ์ก่อนทำาการสอนกิจกรรมสร้างสรรค์ 
มีการจัดเวลาให้เด็กได้เล่นน้ำาด้วยอุปกรณ์ต่างๆ 
เช่น ภาชนะใส่สายยาง ถ้วยตวง กรวยกรอก
น้ำา มีการจัดกิจกรรมที่หลากหลายเพื่อให้เด็ก
ได้พัฒนาการ ครบทุกด้านตามจุดมุ่งหมายของ
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย มีการจัดกิจกรรมการ
ละเล่นพื้นบ้านให้กับเด็ก เช่นมอญซ่อนผ้า รีรี
ข้าวสาร แม่งูเอ๋ย โพงพาง มีการติดตามประเมิน
ผลเด็กเป็นรายบุคคลและรายกลุ่ม 

สภาพการจัดกิจกรรมของครูปฐมวัย
ที่ไม่มีวุฒิการศึกษาปฐมวัย มีการจัดกิจกรรมที่
เปิดโอกาสให้เด็กคิดหาวิธีเคลื่อนไหวทั้งที่ต้อง
เคลื่อนที่และเคลื่อนไหวอยู่กับท่ีเป็นรายคน เป็น
รายคู่หรือเป็นกลุ่ม มีการจัดกิจกรรมให้เด็กได้
ประดษิฐข์องเลน่ประเภทรอ้ยสอดเช่นรอ้ยดอกไม ้
ร้อยฝาขวด มีการจัดหาสื่อที่เหมาะสมกับการจัด
กิจกรรม มีการจัดกิจกรรมที่เน้นเด็กเป็นสำาคัญ
สนองความต้องการ ความสนใจและความแตก
ต่างระหว่างบุคคล มีการจัดกิจกรรมการทดลอง
เพื่อให้เด็กได้สังเกตและเกิดการเรียนรู้เช่นการ
ทดลองวิทยาศาสตร์ มีการจัดเวลาให้เด็กได้มีการ
เลน่อยา่งอสิระตามจนิตนาการและความตอ้งการ
ของเด็ก มีการจัดกิจกรรมให้เด็กเกิดความคิดรวบ
ยอดเกี่ยวกับการเขียนพยัญชนะในภาษาอังกฤษ
เช่น จับคู่พยัญชนะที่เหมือนกัน ความต้องการ
การจัดกิจกรรมของครูปฐมวัยที่มีวุฒิการศึกษา
ปฐมวัย ต้องการจัดกิจกรรมที่เน้นเด็กเป็นสำาคัญ
สนองความต้องการความสนใจและความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล มีความต้องการจัดกิจกรรมให้เด็ก
ได้ทำาการพับ ฉีก ตัด ปะกระดาษเป็นรูปต่างๆ 
ตามจินตนาการ มีความต้องการจัดกิจกรรมที่
หลากหลายเพื่อให้เด็กได้พัฒนาการครบทุกด้าน

ตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร มีความต้องการจัด
เตรียมแผนการจัดประสบการณ์ก่อนทำาการสอน 
มีความต้องการจัดกิจกรรมที่เน้นเด็กเป็นสำาคัญ
สนองความตอ้งการความสนใจและความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล มีความต้องการจัดเตรียมแผนการ
จัดประสบการณ์ก่อนทำาการสอนและต้องการจัด
ทำาแผนการจัดประสบการณ์ที่เหมาะสมกับเด็ก
ปฐมวัย 

ความต้องการการจัดกิจกรรมของครู
ปฐมวัยทีไ่ม่มวุีฒกิารศกึษาปฐมวัย มคีวามต้องการ
จัดกิจกรรมให้เด็กทำาสัญญาณและปฏิบัติตาม
ข้อตกลง มีความต้องการจัดกิจกรรมให้เด็กได้
ทำาการพับ ฉีก ตัด ปะกระดาษเป็นรูปต่างๆตาม
จินตนาการ มีความต้องการจัดเวลาให้เด็กได้เล่น
ในมุมวิทยาศาสตร์หรือมุมธรรมชาติศึกษาให้เด็ก
ไดส้ำารวจ สงัเกต ทดลองดจูากภาพหรอืพาดธูรรม
ชาติรอบๆโรงเรียน มีความต้องการจัดกิจกรรม
ศึกษานอกสถานที่ท้ังในบริเวณและนอกบริเวณ
โรงเรยีน มคีวามตอ้งการจดักจิกรรมทีเ่นน้เดก็เปน็
สำาคัญสนองความต้องการความสนใจและความ
แตกตา่งระหว่างบคุคล มคีวามตอ้งการจดักิจกรรม
ใหเ้ดก็เกดิความคดิรวบยอดเกีย่วกบัระยะใกลไ้กล
เชน่ เกมโยงภาพหนึง่ไปหาอกีภาพหนึง่ เกมโยงสิง่
ทีใ่กล้ไปหาสิง่ทีอ่ยูไ่กลและตอ้งการจดัทำาแผนการ
จัดประสบการณ์ที่เหมาะสมกับเด็กปฐมวัย 

ผู้สอนงานสำาหรับการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ของครูปฐมวัยที่ไม่มีวุฒิการศึกษาปฐมวัย
คือ ผู้ที่ทำาการสอนในสถาบันอุดมศึกษาสาขา
การศึกษาปฐมวัยและผู้ที่มีประสบการณ์ในการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้สำาหรับเด็กปฐมวัย ไม่น้อย
กว่า 10 ปี คุณสมบัติของผู้สอนงาน ควรมีความ
รู้และความชำานาญในการวางแผนนำาไปสู่ผลงาน
ทีต่รงตามเปา้หมายทีก่ำาหนดไวใ้นการจดักจิกรรม
การเรียนรู้สำาหรับเด็กปฐมวัย หรือมีจิตวิทยาใช้
การสื่อสารด้วยวาจาเพื่ออธิบาย ช้ีแจง โน้มน้าว 
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ชกัจงูและแสดงความคดิเห็นต่างๆ ให้ผูร้บัการสอน
งานเขา้ใจอยา่งชดัเจนเขา้มามสีว่นรว่มในการแลก
เปลี่ยนประสบการณ์และยอมรับฟังความคิดเห็น
ซึ่งกันและกัน ผู้ท่ีควรจะได้รับการสอนงานคือผู้
ท่ีไม่มีความรู้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สำาหรับ
เด็กปฐมวัย หรือผู้ที่ไม่รู้เป้าหมายและหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย เวลาท่ีเหมาะสมในการสอน
งาน คือสอนงานตามที่ผู้ที่ได้รับการสอนงานมี
ปัญหาและร้องขอ สถานที่ที่เหมาะสมในการสอน
งาน คือห้องที่ปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้สำาหรับ
เด็กปฐมวัย เนื้อหาที่ต้องการสอนงานสำาหรับการ
จดักจิกรรมการเรยีนรูข้องครปูฐมวยัทีไ่มม่วีฒิุการ
ศึกษาปฐมวัย คือ การวัดและประเมินผลพัฒนา
การเด็กปฐมวัยในกิจกรรมการเคลื่อนไหวและ
จังหวะ การผลิตและการจัดหาสื่อการเรียนรู้ใน
กิจกรรมสร้างสรรค์ การผลิตและการจัดหาสื่อ
การเรียนรู้ในกิจกรรมเสรี การจัดสภาพแวดล้อม
การเรยีนรูใ้นกจิกรรมเสรมิประสบการณ ์การผลติ
และการจัดหาสื่อการเรียนรู้ในกิจกรรมกลางแจ้ง 
การวัดและประเมินผลพัฒนาการเด็กปฐมวัยใน
กิจกรรมเกมการศึกษา เครื่องมือที่ใช้ในการสอน
งาน คอืการลงมอืปฏบิตัจิรงิในกจิกรรมการเรยีนรู้
สำาหรับเด็กปฐมวัย วิธีการที่ใช้ในการสอนงาน คือ
ผูส้อนงานการชีใ้ห้เหน็ถงึวธิกีารทีเ่หมาะสมในการ
จัดกิจกรรมหรือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สำาหรับ
เด็กปฐมวัยร่วมกัน

ผลการสร้างรูปแบบการฝึกอบรมในงาน
ด้วยเทคนิคการสอนงานสำาหรับการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ของครูปฐมวัยที่ไม่มีวุฒิการศึกษา
ปฐมวัย

ผลการสร้างร่างรูปแบบการฝึกอบรมฯ 
ประกอบด้วยองค์ประกอบและขั้นตอน ดังนี้

องค์ประกอบประกอบด้วย นโยบาย
สนับสนุนการฝึกอบรมฯ เป้าหมายของการฝึกอบ
รมฯ ผู้สอนงาน ผู้รับการสอนงาน วิธีการฝึกอบ

รมฯ กิจกรรมการฝึกอบรมฯ สื่อสนับสนุนการฝึก
อบรมฯ บรรยากาศและสภาพแวดลอ้มสำาหรบัการ
ฝกึอบรมฯ แนวทางการประเมนิผลการฝกึอบรมฯ 
ปัจจัยแห่งความสำาเร็จ

ขั้นตอนประกอบด้วย กำาหนดนโยบาย
สนับสนุนการฝึกอบรมฯ กำาหนดงานที่ต้องปฏิบัติ
ในการฝกึอบรมฯ กำาหนดความตอ้งการและจำาเปน็
ในการฝึกอบรมฯ กำาหนดวัตถุประสงค์ในการฝึก
อบรมฯ สรา้งหลกัสตูรการฝกึอบรมฯ เลอืกเทคนิค
การฝึกอบรมฯ หาปัจจัยสนับสนุนการฝึกอบรมฯ 
จัดการฝึกอบรมในงานด้วยเทคนิคการสอนงาน 
5 ขั้นตอน การประเมินผลและให้ผลย้อนกลับใน
การฝึกอบรมฯ 

ผลการรบัรองรปูแบบการฝกึอบรมในงาน
ด้วยเทคนิคการสอนงานสำาหรับการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ของครูปฐมวัยที่ไม่มีวุฒิการศึกษา
ปฐมวัย

ผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นกลุ่มตัวอย่างมีความ
คิดเห็นต่อองค์ประกอบว่านโยบายสนับสนุนการ
ฝึกอบรมฯ มีความเหมาะสม ร้อยละ 100 เป้า
หมายของการฝกึอบรมฯ มคีวามเหมาะสมรอ้ยละ 
100 ผู้สอนงานเป็นผู้ที่มีบทบาทสำาคัญอย่างยิ่ง
ในการดำาเนินการจัดการฝึกอบรมฯ ผู้สอนงานจึง
ตอ้งมกีารพฒันาคณุลกัษณะความรูค้วามสามารถ
ตลอดจนทักษะและเทคนิคต่างๆ มีความเหมาะ
สมร้อยละ 100 ผู้รับการสอนงานในการฝึกอบ
รมฯ ซึ่งเป็นผู้ที่จะต้องรับการฝึกอบรมในงานเพื่อ
พัฒนาทักษะการจัดกิจกรรมการเรียนรู้จะต้อง
มีคุณลักษณะและแสดงบทบาทหน้าที่ความรับ
ผิดชอบมีความเหมาะสมร้อยละ 100 วิธีการฝึก
อบรมฯ มีความเหมาะสมร้อยละ 100 กิจกรรม
การฝึกอบรมฯ มีความเหมาะสมร้อยละ 100 สื่อ
สนับสนุนการฝึกอบรมในงานฯ มีความเหมาะสม
ร้อยละ 100 การสร้างปฏิสัมพันธ์ บรรยากาศ
และสภาพแวดลอ้มสำาหรบัการฝกึอบรมฯ มคีวาม
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เหมาะสมร้อยละ 100 แนวทางการประเมินผล
การฝึกอบรมฯ มีความเหมาะสมร้อยละ 100 
ปัจจัยแห่งความสำาเร็จ ท่ีมีส่วนช่วยในการฝึกอบ
รมฯ มีความเหมาะสมร้อยละ 100 

ผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นกลุ่มตัวอย่างมีความ
คดิเหน็ตอ่ขัน้ตอนวา่กำาหนดนโยบายสนับสนุนการ
ฝึกอบรมฯ มีความเหมาะร้อยละ 100 กำาหนด
งานที่ต้องปฏิบัติในการฝึกอบรมฯ มีความเหมาะ
สมร้อยละ 100 กำาหนดความต้องการและจำาเป็น
ในการฝึกอบรมฯ มีความเหมาะสมร้อยละ 100 
กำาหนดวัตถุประสงค์ในการฝึกอบรมฯ มีความ
เหมาะสมร้อยละ 100 การสร้างหลักสูตรการฝึก
อบรมฯ มีความเหมาะสมร้อยละ 100 การเลือก
เทคนิคการฝึกอบรมฯ มีความเหมาะสมร้อยละ 
100 การหาปจัจยัสนับสนุนการฝกึอบรมฯ มคีวาม
เหมาะสมร้อยละ 100 การจัดการฝึกอบรมฯ มี
ความเหมาะสมร้อยละ 100 การประเมินผลและ
ให้ผลย้อนกลับในการฝึกอบรมฯ มีความเหมาะ
สม ร้อยละ 100 

  
อภิปรายผล

จากผลการวิจัย สรุปรูปแบบการฝึก
อบรมในงานด้วยเทคนิคการสอนงานสำาหรับการ
จดักจิกรรมการเรยีนรูข้องครปูฐมวยัทีไ่มม่วีฒิุการ
ศกึษาปฐมวัยประกอบด้วย 10 องค์ประกอบ 9 ขัน้
ตอน ซึ่งอภิปรายผลดังรายละเอียดต่อไปนี้

องค์ประกอบ 1) นโยบายสนับสนุนการ
ฝึกอบรมฯ 2) เป้าหมายของการฝึกอบรมฯ 3) ผู้
สอนงาน 4) ผู้รับการสอนงาน 5) วิธีการฝึกอบ
รมฯ 6) กิจกรรมการฝึกอบรมฯ 7) สื่อสนับสนุน
การฝึกอบรมฯ 8) บรรยากาศและสภาพแวดล้อม
สำาหรับการฝึกอบรมฯ 9) แนวทางการประเมิน
ผลการฝึกอบรมฯ 10) ปัจจัยแห่งความสำาเร็จ ซึ่ง
สอดคลอ้งกบัแนวคดิ Harold J. Leavitt (1964) ;  
สมหวัง วิทยาปัญญานนท์ (2546) ; วิชัย  

โถสุวรรณจินดา (2550) ; คม สุวรรณพิมล 
(2553) ; ธัญพร ชื่นกลิ่น, วัชรา เล่าเรียนดี 
(2555) ; ทองพันชั่ง พงษ์วารินทร์ (2552) ที่
กลา่ววา่ องคก์ารจะตอ้งเปดิโอกาสใหบ้คุคลในทกุ
ระดับชั้นได้มีการปรึกษาหารือกันในการตัดสินใจ
เกีย่วกบักจิกรรมตา่งๆ ให้มากทีส่ดุเทา่ทีจ่ะมากได้
โดยเฉพาะการใหผู้ป้ฏบัิตงิานไดม้สีว่นรว่มกบัฝา่ย
บริหารในการกำาหนดนโยบายและวัตถุประสงค์
ขององคก์าร จะสง่ผลใหเ้กดิความมัน่ใจในนโยบาย
ขององค์กร มีเป้าหมาย การฝึกอบรมพนักงาน
ให้สามารถทำางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็น
หน้าที่ที่สำาคัญของหัวหน้างาน เพราะถ้าพนักงาน
ทำางานไดเ้ปน็อยา่งด ีไมม่ขีอ้ผดิพลาด และทำางาน
ได้สำาเร็จตามเป้าหมาย หัวหน้างานย่อมได้รับ
ประโยชน์จากผลงานนั้นด้วยขั้นตอน

1) กำาหนดนโยบายสนับสนุนการฝึกอบ
รมฯ 2) กำาหนดงานทีต่อ้งปฏบิตัใินการฝกึอบรมฯ 
3) กำาหนดความต้องการและจำาเป็นในการฝึกอบ
รมฯ 4) กำาหนดวัตถุประสงค์ในการฝึกอบรมฯ 5) 
สร้างหลักสูตรการฝึกอบรมฯ 6) เลือกเทคนิคการ
ฝึกอบรมฯ 7) หาปัจจัยสนับสนุนการฝึกอบรมฯ 
8) จดัการฝกึอบรมในงานดว้ยเทคนคิการสอนงาน 
5 ขั้นตอน 9) การประเมินผลและให้ผลย้อนกลับ
ในการฝึกอบรมฯ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิด อรจรีย์  
ณ ตะกั่วทุ่ง (2544) ; สมิต สัชฌุกร (2547) ; 
อาภรณ ์ภู่วิทยพนัธุ ์(2548) ; ณฏัฐภรณ ์ศรินิยิมชัย  
(2550) ; นงนุช ดวงสร้อย (2550) ; วชิรา  
สทุธธิรรม (2551) ; นภดล เพิม่สมบรูณ ์(2552) ; 
นเรศนิ ีหวลระลกึ (2552) ทีก่ลา่ววา่ ผูบ้รหิารและ
ผู้สอนงานต้องร่วมกันกำาหนดนโยบายสนับสนุน
การฝกึอบรมฯ ผูส้อนงานกำาหนดงานทีต่อ้งปฏบิตัิ
ในการฝกึอบรมฯ ผูส้อนงานและผู้ถกูสอนงานรว่ม
กันกำาหนดความต้องการและจำาเป็นในการฝึกอบ
รมฯ ผู้สอนงานต้องกำาหนดวัตถุประสงค์ในการ
ฝึกอบรมฯ สร้างหลักสูตรร่วมกับผู้ถูกสอนงาน  
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ผู้สอนงานเลือกเทคนิคการฝึกอบรมฯ พร้อมทั้ง
ร่วมหาปัจจัยสนับสนุนการฝึกอบรมฯร่วมกับผู้
บริหาร จัดการฝึกอบรมในงานด้วยเทคนิคการ
สอนงาน 5 ขั้นตอน และร่วมกันประเมินผลและ
ให้ผลย้อนกลับในการฝึกอบรมฯ

ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะสำ�หรับก�รนำ�รูปแบบ

ก�รฝึกอบรมในง�นไปใช้

1.1 การนำารูปแบบการฝึกอบรมในงาน
ด้วยเทคนิคการสอนงานสำาหรับการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ของครูปฐมวัยที่ไม่มีวุฒิการศึกษา
ปฐมวัยไปใช้ หัวหน้างานซึ่งเป็นผู้ที่มีความสำาคัญ
และมีบทบาทในการดำาเนินการจัดการมากท่ีสุด 
ดังนั้นหัวหน้างานควรจะศึกษาทำาความเข้าใจราย
ละเอียดองค์ประกอบและขั้นตอนการฝึกอบรม
ในงานด้วยเทคนิคการสอนงานสำาหรับการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ของครูปฐมวัยที่ไม่มีวุฒิการ
ศึกษาปฐมวัยอย่างละเอียด

1.2 ผู้บริหารและหัวหน้างานควรรับฟัง
ความคดิเหน็ ขอ้วจิารณแ์ละขอ้เสนอแนะของผูร้บั
การสอนงานมาปรบัปรงุกระบวนการในการปฏบิตัิ
งานอย่างต่อเนื่องและสม่ำาเสมอหากมีข้อที่ต้อง
แกไ้ขตอ้งรบีดำาเนนิการปรบัปรงุแกไ้ขอยา่งเรง่ดว่น 
เพื่อจะส่งผลให้การปฏิบัติงานมีความคล่องตัว ซึ่ง
เปน็การสง่เสรมิประสทิธภิาพทีด่ใีนการปฏบิตังิาน

2. ข้อเสนอแนะในก�รทำ�วิจัยครั้งต่อไป

2.1 ควรมีการนำารูปแบบการฝึกอบรม
ในงานด้วยเทคนิคการสอนงานสำาหรับการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ของครูปฐมวัยที่ไม่มีวุฒิการ
ศึกษาปฐมวัยไปใช้ในการพัฒนากับครูที่ไม่มีวุฒิ
การศึกษาสาขาวิชาอื่นด้วย

2.2 ควรศึกษาวิจัยการนำารูปแบบการ
ฝึกอบรมในงานด้วยเทคนิคการสอนงานสำาหรับ
การจดักจิกรรมการเรยีนรูข้องครปูฐมวยัทีไ่มม่วีฒุิ
การศกึษาปฐมวัยไปใชส้ง่ผลตอ่ผลสมัฤทธิท์างการ
เรียนของเด็กปฐมวัยอย่างไรบ้าง
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