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บทคัดย่อ
การวจิยัคร้ังน้ีมคีวามมุง่หมายเพ่ือ 1) ศกึษาสภาพปจัจุบนั และสภาพทีพ่งึประสงคข์องสมรรถนะ

ดา้นการจัดการเรยีนรูข้องครปูฐมวยัสำาหรบัสถานศกึษา สงักดัสำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษา
อุดรธานี เขต 4 2) ศึกษาวิธีการเสริมสร้างสมรรถนะสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของครูปฐมวัย สำาหรับ
สถานศึกษา สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 3) พัฒนาโปรแกรมเสริม
สร้างสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของครูปฐมวัย สำาหรับสถานศึกษา สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 ดำาเนินการ 3 ระยะ ดังนี้ ระยะที่ 1 การศึกษาสภาพปัจจุบัน และสภาพที่
พึงประสงค์การพัฒนาแนวทางเสริมสร้างสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของครูปฐมวัย กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ 
ผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนละ 1 คน และครูผู้สอนระดับปฐมวัย โรงเรียนละ 1 คน จำาแนกตามขนาด
ของโรงเรียน 3 ขนาด ดังนี้ โรงเรียนขนาดเล็ก จำานวน 17 แห่ง โรงเรียนขนาดกลาง จำานวน 13 แห่ง 
และโรงเรียนขนาดใหญ่ จำานวน 2 แห่ง รวมทั้งหมด 32 แห่ง ผู้บริหารสถานศึกษา 32 คน ครูผู้สอน 
32 คน รวมทั้งหมด 64 คน จากการสุ่มแบบแบ่งชั้นภูมิ เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ 
แบบสอบถาม สถิตทีิใ่ช้ในการวเิคราะหข์อ้มลู ได้แก ่คา่รอ้ยละ คา่เฉลีย่ และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน และ 
ระยะที ่2 การศกึษาแนวทางการพัฒนาแนวทางเสริมสรา้งสมรรถนะการจดัการเรยีนรูข้องครปูฐมวัย ระยะ
ที่ 3 การศึกษาการพัฒนาโปรแกรมเสริมสร้างสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของครูปฐมวัย
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ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้

1. ผลการศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของครู
ปฐมวัยโดยรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากทุกด้าน สภาพที่พึงประสงค์ของสมรรถนะการจัดการเรียน
รู้ของครูปฐมวัยโดยรวมมีความต้องการอยู่ในระดับมากที่สุด 2 ด้าน มีสภาพที่พึงประสงค์อยู่ในระดับ
มาก 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการสร้างหลักสูตรที่เหมาะสม ด้านการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาการและการ
เรียนรูข้องเดก็ ดา้นการสรา้งสภาพแวดลอ้มทีเ่อือ้อำานวยตอ่การเรยีนรูข้องเดก็ ดา้นการบรูณาการเรยีนรู้

2. ผลการศึกษาวิธีการเสริมสร้างสมรรถนะสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของครูปฐมวัยสำาหรับ
สถานศึกษา สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 พบว่า มีการเสริมสร้าง
สมรรถนะ ดังนี้ 1) การพัฒนาตนเอง 2) การพัฒนาโดยสถานศึกษา และ 3) การพัฒนาโดยหน่วยงาน
ต้นสังกัด

3. โปรแกรมการพัฒนาแนวทางเสริมสร้างสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของครูปฐมวัย มี 
องค์ประกอบของโปรแกรม ได้แก่ 1) ที่มาและความสำาคัญของโปรแกรม 2) วัตถุประสงค์ของโปรแกรม  
3) รปูแบบและวธิกีารพัฒนา 4) โครงสรา้งของโปรแกรม 5) เนือ้หาและสาระสำาคญัของโปรแกรม ประกอบ
ด้วย 3 โมดูล ประกอบด้วย โมดูล 1 การวิเคราะห์หลักสูตร โมดูล 2 การจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการ 
และโมดูล 3 การประเมินพัฒนาการและการเรียนรู้ โดยใช้เวลาในการพัฒนา 35 ชั่วโมง วิธีการพัฒนา 
ได้แก่ 1) การศึกษาด้วยตนเอง 2) การศึกษาดูงาน 3) การอบรม กระบวนการพัฒนา 3 ขั้น คือ ขั้นที่ 
1 การประเมินก่อนการพัฒนา ขั้นที่ 2 การพัฒนา ขั้นที่ 3 การประเมินหลังการพัฒนา โปรแกรมเสริม
สร้างสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของครูปฐมวัย มีความเหมาะสมโดยรวมระดับมาก และความเป็นไป
ได้โดยรวมระดับมาก สามารถนำาไปใช้ในการเสริมสร้างสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของครูปฐมวัยใน 
สถานศึกษา สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4

คำ�สำ�คัญ: โปรแกรมการเสริมสร้างสมรรถนะ การจัดการเรียนรู้ 

Abstract
The purposes of this research were 1) to study the present the desirable condition 

and performance management of teachers early childhood learning for schools Udon Thani 
Primary Educational Service Area Office Area 4. 2) to explore ways to enhance performance 
management of teachers, early childhood learning for schools. Udon Thani Primary Educational 
Service Area Office 4. and 3) to develop a program to strengthen performance management, 
learning of teachers for early childhood education. Udon Thani Primary Educational Service 
Area Office 4. The research 3 phase: Phase 1 is the educational component and a measure 
to develop capacity building. The learning of early childhood teachers. The samples include 
school administrators school was one person and teacher at the Primary School, the first 
man by the size of three sizes smaller sizes 17 schools. medium sizes 13 schools and a 



วารสารศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 158 ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 เมษายน - มิถุนายน พ.ศ. 2561

large sizes 2 school. Total 32 schools administrators 32 peoples and teachers 32 peoples. 
in total 64 peoples. The randomized, stratified (Stratified Random Sampling) used to collect 
data, including statistics used for data analysis were percentage, mean and standard deviation 
Phase 2 the development of the capacity building of teachers early childhood learning from 
the school the best practices. and Phase 3 development program to strengthen performance 
management of teachers early childhood learning.

The results were as follows:

1. Results of the study the current state and the desired performance of the overall 
learning of early childhood teachers are observed in all aspects. The desirable aspects of 
the performance management of teachers, early childhood learning, the overall demand in 
the two sides have very desirable in the fourth. Including the creation of the right course. The 
event promotes the development and learning of children. The creation of an environment 
conducive to the child’s learning. The integration of learning.

2. Study how to enhance performance management of teachers, early childhood 
learning for schools Udon Thani Primary Educational Service Area Office 4. Found there is 
capacity building: 1) self-development, 2) Developed by schools and 3) developing teacher 
agency.

3. To develop capacity building programs for teachers of early childhood learning. 
There are elements of the program include: 1) the importance of the program, and 2) the 
purpose of the program 3) format and how to develop 4) The structure of the program  
5) the content and essence of the program consists of 

3 modules. Module 1 analysis curriculum. Module 2 development activities. 
and Module 3 Evaluation of development and learning. The time to develop a 35-hour  
development methods include. Development methods: 1) self-study 2) to a study visit 3) the 
training process. The three development stages: Stage 1 assessment before development.  
Stage 2 assessing the development. Stage 3 assessment after development. Program  
Development Learning Management Competency of Childhood Teachers overall a reasonable 
level and feasibility overall level. Used to enhance the learning of teachers in early childhood 
education Udon Thani Primary Educational Service Area Office Area 4. 

Keywords: Program development, learning management 
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บทนำา
กระทรวงศึกษาธิการ (2546: 8) ก็ได้

กำาหนดให้โรงเรียนประถมศึกษาในสังกัดทั่ว
ประเทศจัดการเรียนการสอนระดับปฐมวัยเพ่ือ
พัฒนาเด็กวัย 3-5 ปี (5 ปี 11 เดือน 29 วัน) 
ให้มีพัฒนาการทั้ง4 ด้านเหมาะสมกับวัย โดยยึด
การจัดประสบการณ์ที่ความสามารถและความ
แตกต่างระหว่างบุคคล เน้นเตรียมความพร้อมท่ี
จะเรียนรู้ และวางรากฐานชีวิตให้เด็กได้พัฒนา
ตนเองไปสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ตามกฎกระ
ทรวงฯ ว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ โดยรูปแบบ
การจัดกิจกรรมเน้นการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย 
บูรณาการผ่านการเล่น ซึ่งเด็กจะได้ประสบการณ์
ตรงผ่านประสาทสัมผัสทั้ง 5 โดยจะจัดกิจกรรม 
6 กิจกรรม ประกอบด้วย กิจกรรมเสรี กิจกรรม
สร้างสรรค์ กิจกรรมเสริมประสบการณ์ กิจกรรม
เคลือ่นไหวและจงัหวะ กจิกรรมกลางแจง้ กจิกรรม
เกมการศึกษา ตามตารางกิจกรรมประจำาวัน ส่วน
รปูแบบการจดักจิกรรมการสอนของแตล่ะโรงเรยีน
สามารถจัดทำาได้ตามความเหมาะสม นอกจาก
นี้ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 
และแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2545 ได้กำาหนดแนวทาง
การจัดการศึกษาไว้ว่า การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
ให้สถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้อง
ดำาเนินการดังต่อไปน้ี 1) จัดเน้ือหาสาระ และ
กิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและความ
ถนดัของผูเ้รยีน โดยคำานึงถงึความแตกต่างระหวา่ง
บุคคล 2) ฝึกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ 
การเผชิญสถานการณ์ และการประยุกต์ความรู้
มาใช้ ป้องกันและแก้ไขปัญหา 3) จัดกิจกรรม
ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการ
ปฏิบัติให้ทำาได้ คิดเป็น ทำาเป็น รักการอ่าน และ
เกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง 4) จัดการเรียนการ
สอนโดยผสมผสานสาระความรู้ด้านต่างๆ อย่าง
ได้สัดส่วนสมดุลกัน อีกทั้งปลูกฝังคุณธรรม  

ค่านิยมที่ดีงามและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้
ในทุกวิชา 5) ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สอนสามารถ
จัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม สื่อการเรียนและ
อำานวยความสะดวกเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้
และมีความรอบรู้ รวมทั้งสามารถใช้การวิจัยเป็น
ส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ ทั้งน้ีผู้สอนและ
ผู้เรียนอาจเรียนรู้ไปพร้อมกันจากสื่อการเรียน
การสอนและแหล่งวิทยากรประเภทต่างๆ 6) การ
จดัการเรยีนรูใ้หเ้กิดขึน้ไดท้กุเวลาทกุสถานที ่มกีาร
ประสานความร่วมมือกับบิดามารดา ผู้ปกครอง
และบุคคลในชุมชนทุกฝ่าย เพื่อร่วมกันพัฒนา 
ผู้เรียนตามศักยภาพ

แม้ว่าหลายฝ่ายจะร่วมกันเร่งขับเคล่ือน
การศึกษาให้มีคุณภาพเพียงใด แต่จากรายงาน
การปฏริปูการศกึษาของการศกึษาข้ันพืน้ฐาน ในป ี 
2556 ถึงปัจจุบัน พบว่า ระบบการศึกษายัง
ประสบปญัหาและอปุสรรคอย่างมาก ปญัหาทีต่อ้ง
เร่งพัฒนาอย่างเร่งด่วน คือ คุณภาพผู้เรียน ครู  
บุคลากรทางการศึกษา โดยเฉพาะครู เพราะครู
ผู้สอนคือผู้ที่มีบทบาทสำาคัญในการจัดการเรียนรู้  
เป็นผู้ที่นำาหลักสูตรไปใช้กับผู้ เรียนโดยตรง 
(สำานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา, 2550: 42) จากการศึกษาการพัฒนา
รูปแบบการปฏิรูปการเรียนรู้ทั้งระบบของโรงเรียน
ในสังกัดสำานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน (ทิศนา แขมมณี, 2547: 49) พบว่า ครู
สว่นใหญย่งัไมเ่ขา้ใจหวัใจหลกัของการสอน กลา่ว
คือ ไม่จัดการเรียนการสอนตามแนวหลักสูตรการ
ศึกษาที่กำาหนดไว้ ขาดการพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเน่ือง เน้นสอนแบบท่องจำา สอนตามเนื้อหา
สาระในหลักสูตร และจัดกิจกรรมไม่หลากหลาย 
ใช้สื่อแบบเดิมๆ ไม่เน้นให้ผู้เรียนคิดต่อยอด ส่ง
ผลให้ผู้เรียนขาดทักษะการเรียนรู้ที่ดี จากสภาพ
ปญัหาดงักลา่ว กระทรวงศกึษาธกิารจงึไดก้ำาหนด
ยุทธศาสตร์ การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่
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สอง เรียกวา่ การปฏิรปูในสี่ใหม ่ไดแ้ก่ การพัฒนา
คุณภาพคนไทยยุคใหม่ การพัฒนาคุณภาพครู 
ยุคใหม ่การพฒันาคณุภาพสถานศกึษาแหลง่เรยีนรู ้
ยุคใหม ่และการพฒันาคุณภาพการบรหิารจดัการ
ใหม่ ซ่ึงมียุทธศาสตร์การพัฒนาครู ให้เป็นครูที่
มีความสามารถ สามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ มีทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ คิด
สังเคราะห์ และคิดสร้างสรรค์

กระทรวงศึกษาธิการจึงได้มีการกำาหนด
ระบบพฒันาครแูละบคุลากรทางการศกึษาขึน้ โดย
มุ่งเน้นให้มีการพัฒนาบนฐานความคิดสมรรถนะ 
เพ่ือให้ผู้บริหารและครูเข้าสู่กระบวนการประเมิน
สมรรถนะ โดยไปผูกกับการเลื่อนวิทยาฐานะ 
และคาดหวังว่าจะนำาไปสู่การพัฒนาคุณภาพของ
ผู้เรียนในที่สุด ดังน้ันครูจึงจำาเป็นต้องได้รับการ
พัฒนาอย่างเข้มแข็งจริงจัง และดำาเนินงานด้าน
การศึกษาใหบ้รรลจุดุมุง่หมายทัง้ของนกัเรยีนและ
ของสถานศึกษา จากรายงานการนิเทศ ติดตาม
และประเมินผลการจัดการศึกษาตามโครงการ 
พัฒนาการปฏิรูปการเรียนรู้  ของสำานักงาน 
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่า  
ครูส่วนใหญ่ยังไม่ปรับวิธีเรียนเปลี่ยนวิธีสอน  
ครูมีการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยลด
บทบาทในการถ่ายทอดความรูด้้วยการใหน้กัเรยีน
ได้เรียนรู้จากใบความรู้ และใบงานท่ีสร้างขึ้น ซ่ึง
ครเูขา้ใจวา่เปน็กระบวนการทีใ่หน้กัเรยีนไดเ้รยีนรู ้
จากใบความรู ้และใบงานทีส่รา้งขึน้ ซึง่ครเูขา้ใจวา่ 
เป็นกระบวนการที่ให้นักเรียนสร้างความรู้ด้วย
ตนเอง ซึ่งแท้จริงแล้วเป็นเพียงการสอนแบบเดิม
ที่เปลี่ยนจากการฟังครู เป็นการอ่านใบความรู้
เท่านั้น (สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น 
พืน้ฐาน, 2549: 49) ซึง่สอดคลอ้งกบัการรายงาน
ผลการนิเทศ ติดตาม และการประเมินผลการ
จัดการศึกษาของสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 พบว่า ในด้านการ

จัดการเรียนรู้ มีครูที่จัดการเรียนรู้ตามแนวทาง
ปฏิรูปการศึกษาน้อยมาก และในด้านการพัฒนา
ตนของคร ูพบว่า ครยูงัขาดภาวะผูน้ำาตนเอง (Self-
Leadership) ครูขาดความมั่นใจในการจัดการ
เรยีนรู ้ดว้ยเทคนิควิธกีารใหม่ๆ  ไม่กลา้ทีจ่ะตดัสนิ
ใจใช้วิธีการสอนแบบใหม่ และไม่กล้าเผยแพร่ 
นำาเสนอผลงานของตนเองให้คนอื่นได้รับ รู้  
(สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
อุดรธานี เขต 4, 2556: 15)

อย่างไรก็ตาม ศักยภาพการเรียนรู้ท่ีดี
ของคน ไม่ว่าจะเป็นระดับการศึกษาปฐมวัย หรือ
ระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน ปจัจัยทีส่ำาคญัคอืความ
สามารถของครูในการจัดการเรียนการสอนอย่าง
มีประสิทธิภาพ (ฉลาด จันทรสมบัติ, 2550: 
4-6) จึงจำาเป็นจะต้องพัฒนาครูให้มีทักษะในการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ มุ่งพัฒนา เพื่อออกแบบ
กิจกรรมการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับผู้เรียน ผ่าน
การลงมอืปฏบิตัจิรงิ ซึง่สามารถทำาไดห้ลายวธิ ีเชน่ 
การจดัหลกัสตูรอบรมดา้นการพฒันาสมรรถนะครู
ด้านการจัดการเรียนรู้ การจัดทำาโปรแกรมพัฒนา
สมรรถนะครูด้านการจัดการเรียนรู้แบบเข้ม การ 
สร้างคู่มือพัฒนาสมรรถนะครูด้านการจัดการ 
เรยีนรู ้ใชเ้องภายในหนว่ยงาน ในฐานะทีผู่วิ้จยัเปน็
ครูปฐมวัย จึงสนใจท่ีจะพัฒนาโปรแกรมพัฒนา
สมรรถนะครูด้านการจัดการเรียนรู้ของครูปฐมวัย 
เพื่อให้ครูปฐมวัยใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ให้กับเด็กในโรงเรียนต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบัน และสภาพ

ท่ีพึงประสงค์ของสมรรถนะด้านการจัดการเรียนรู้
ของครปูฐมวยั สงักดัสำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา
ประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 

2. เพื่อศึกษาวิธีการเสริมสร้างสมรรถนะ
สมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของครูปฐมวัยสังกัด
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สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
อุดรธานี เขต 4

3. เพื่อพัฒนาโปรแกรมเสริมสร้าง
สมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของครูปฐมวัย สังกัด
สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
อุดรธานี เขต 4

กรอบแนวคิดในการวิจัย
การพฒันาโปรแกรมเสริมสรา้งสมรรถนะ

การจัดการเรียนรู้ของครูปฐมวัย สังกัดสำานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4  
ผู้วิจัยได้ยึดกรอบแนวคิดของสมรรถนะครู
สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
(2553: 2-15) นำามาสร้างและพัฒนาโปรแกรม
เสริมสร้างสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของครู
ปฐมวัย สำาหรับสถานศึกษาสังกัดสำานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 
ดังนี้ 1) การสร้างหลักสูตรที่เหมาะสม 2) การ
สร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของเด็ก 
3) การจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาการและการ
เรียนรู้ของเด็ก 4) การบูรณาการเรียนรู้ 5) การ 
ประเมินพัฒนาการและการเรียนรู้ ของเด็ก  
6) ความสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนกับครอบครัวของ
เด็ก

วิธีดำาเนินการวิจัย
ระยะที่ 1 การศึกษาสภาพปัจจุบัน และ

สภาพท่ีพึงประสงค์การพัฒนาสมรรถนะการ
จัดการเรียนรู้ของครูปฐมวัย สังกัดสำานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุดรธานี เขต 4 

ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้
บริหาร และครูปฐมวัย สังกัดสำานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 ปีการ
ศึกษา 2558 จำานวน 156 โรงเรียน แยกเป็น

ผู้บริหารสถานศึกษา 156 คน ครูผู้สอนระดับ
ปฐมวัย 312 คน รวมประชากรทั้งสิ้น 468 คน

กลุม่ตวัอยา่ง เปน็ผูบ้รหิาร โรงเรยีนละ 1 
คน และครูปฐมวัย โรงเรียนละ 1 คน จำาแนกตาม
ขนาดของโรงเรยีน 3 ขนาด ดงันี ้ขนาดเลก็ จำานวน 
17 แห่ง ขนาดกลาง จำานวน 13 แห่ง และขนาด
ใหญ่ จำานวน 2 แห่ง รวม 32 แห่ง ผู้บริหาร 32 
คน ครู 32 คน รวมทั้งหมด 64 คน จากการสุ่ม
แบบแบ่งชั้นภูมิ

ระยะที่ 2 การเสริมสร้างสมรรถนะ
สมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของครูปฐมวัย สังกัด
สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
อุดรธานี เขต 4 ผู้วิจัยมีวิธีดำาเนินการดังนี้ 

1. สัมภาษณผู้์บรหิาร คร ูของสถานศกึษา
ทีป่ระสบผลสำาเรจ็ในการพฒันา ดา้นปฐมวยั อยูใ่น
ระดับดีมาก 2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง กลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ จำานวน 10 คน ซึ่ง
เปน็ผูท้ีม่ปีระสบการณใ์น ด้านการพฒันาการเสรมิ
สร้างสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของครูปฐมวัย 
โดยการเลอืกแบบเจาะจง โดยกำาหนดกฎเกณฑใ์น
การเลือก ดังนี้ 1) เป็นสถานศึกษาต้นแบบที่ผ่าน
การประเมินมาตรฐานระดับปฐมวัยในมาตรฐาน
ที่ 5 และมาตรฐานที่ 6 อยู่ในระดับดีมากและ 
ดมีาก 2) เปน็สถานศกึษาตน้แบบ ทีป่ระสบความ
สำาเร็จในการพัฒนาครูในการจัดการเรียนรู้ของครู
ปฐมวัย 3) สถานศึกษาที่ประสบผลสำาเร็จ ระยะ
ที่ 3 

การพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ 
ของครูปฐมวัย สังกัดสำานักงานเขต พื้นที่การ
ศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 ผู้วิจัยมีวิธี 
ดำาเนินการ ดังนี้ นำาข้อมูลที่ได้จากการศึกษา 
ในระยะที่ 1 ระยะที่ 2 มาร่างโปรแกรมเสริม
สร้าง สมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของครูปฐมวัย 
สำาหรับสถานศึกษา สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษา ประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 นำาเสนอต่อ
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คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ ร่างโปรแกรม
เสริมสร้างสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของครู
ปฐมวยั สงักดัสำานกังานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถม 
ศึกษาอุดรธานี เขต 4 นำาร่างโปรแกรมเสริมสร้าง 
สมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของครูปฐมวัย สังกัด
สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
อดุรธานี เขต 4 ทีผ่า่นการเสนอแนะจากกรรมการ 
เสนอต่อผู้เชี่ยวชาญเพ่ือตรวจสอบและเสนอแนะ
อีกครัง้และประเมนิโปรแกรมเสรมิสรา้งสมรรถนะ 
การจัดการเรียนรู้ของครูปฐมวัย โดยผู้ทรงคุณวุฒิ 
5 คน เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมและความ 
เป็นไปได้ของโปรแกรมเสริมสร้างสมรรถนะการ
จัดการเรียนรู้ของครูปฐมวัย

ระยะท่ี 3 การพัฒนาสมรรถนะการ
จัดการเรียนรู้ของครูปฐมวัย สังกัดสำานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4  
ผู้วิจัยนำาข้อมูลที่ได้จากการศึกษาในระยะที่ 1 
ระยะที่ 2 มาร่างโปรแกรมเสริมสร้างสมรรถนะ
การจัดการเรียนรู้ของครูปฐมวัย สำาหรับสถาน
ศึกษา สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษาอุดรธานี เขต 4 และนำาร่างโปรแกรมเสริม
สร้างสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของครูปฐมวัย
เสนอทรงคณุวฒิุ 5 คน เพ่ือตรวจสอบความเหมาะ
สมและความเป็นไปได้ของโปรแกรมเสริมสร้าง
สมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของครูปฐมวัย

เครื่องมือที่ใช้ในก�รเก็บรวบรวมข้อมูล 

1. แบบสอบถามเกี่ยวกับสภาพปัจจุบัน
และสภาพท่ีพึ งประสงค์ ในการเสริมสร้ าง
สมรรถนะ ด้านการจัดการเรียนรู้ของครูปฐมวัย 
สังกัดสำานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
อุดรธานี เขต 4 แบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้ 

ตอนท่ี 1 แบบสำารวจรายการเป็น
แบบสอบถามเก่ียวกับสถานภาพของผู้ตอบ 
แบบสอบถาม ได้แก่  เพศ ตำาแหน่ง อายุ 
ประสบการณ์การทำางาน และขนาดของโรงเรียน 

ตอนที่ 2 แบบสอบถามมาตราส่วน
ประมาณค่าเป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับสภาพ 
ปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ในการเสริมสร้าง
สมรรถนะด้านการจัดการเรียนรู้ของครูปฐมวัย 
สำาหรับสถานศึกษาสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 ลักษณะ
คำาถาม เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า แบ่งเป็น 
5 ระดับคือ มากท่ีสุด (5) มาก (4) ปานกลาง 
(3) น้อย (2) และน้อยที่สุด (1) 6 ด้าน ได้แก่  
1) ดา้นการสรา้งหลกัสตูรทีเ่หมาะสม 8 ขอ้คำาถาม 
2) ด้านการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ืออำานวย 
ต่อการเรียนรู้ของเด็ก 7 ข้อคำาถาม 3) ด้านการ 
จดักิจกรรมทีส่ง่เสริมพฒันาการและการเรียนรู้ของ
เดก็ 14 ขอ้คำาถาม 4) ดา้นการบรูณาการ เรยีนรู ้2 
ขอ้คำาถาม 5) ดา้นการประเมนิพฒันาการและการ
เรียนรู้ของเด็ก 8 ข้อคำาถาม และ6) ความสัมพันธ์
ระหว่างผู้สอนกับครอบครัวของเด็ก 7 ข้อคำาถาม 

ตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามปลายเปิด 
เพื่อให้ผู้ตอบแบบสอบถามได้แสดงความคิดเห็น 
เก่ียวกับสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ 
อื่นๆ เพิ่มเติม 2. แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสัมภาษณ์แบบ 
มีโครงสร้าง เพื่อศึกษาการเสริมสร้างสมรรถนะ 
สมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียน ที่มี 
แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ และผ่านการตรวจสอบของ 
คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์แล้ว 

ก�รสร้�งเครื่องมือที่ใช้ในก�รวิจัย 

1. แบบสอบถามผูวิ้จยัไดด้ำาเนนิการสรา้ง
และหาคุณภาพ ดังนี้ 

1.1 ศกึษาเอกสารและงานวจิยัทีเ่ก่ียวขอ้ง
กับสมรรถนะครูสำานักงานคณะกรรมการ การ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน (2553: 2-15) เพื่อนำามาสร้าง
แบบสอบถาม ดังนี ้1) การสรา้งหลกัสตูรที ่เหมาะสม  
2) การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้
ของเด็ก 3) การจัดกิจกรรมที่ส่งเสริม พัฒนาการ
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และการเรียนรู้ของเด็ก 4) การบูรณาการเรียนรู้  
5) การประเมินพัฒนาการและการเรียนรู้ ของ
เด็ก 6) ความสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนกับครอบครัว
ของเด็ก 

1.2 ศึกษาวิธีสร้างแบบสอบถามของ  
บุญชม ศรีสะอาด (2545: 63-71) 

1.3 กำาหนดรูปแบบและโครงสร้างของ
เนื้อหาของแบบสอบถามให้ครอบคลุมถึงสภาพ
ปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์การเสริมสร้าง
สมรรถนะสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของครู 
ปฐมวัย 

1.4 ประมวลข้อมูลและความรู้ที่ได้มาส
ร้างเป็นแบบสอบถาม แบบมาตราส่วน ประมาณ
ค่า 5 ระดับ 

1.5 น าแบบสอบถามฉบับร่างเสนอต่อ
คณะกรรมการท่ีปรกึษาวทิยานิพนธเ์พ่ือ พิจารณา
ตรวจแกไขเ้น้ือหา และสำานวนภาษาทีใ่ช้ ตลอดจน
ความถูกต้องเหมาะสมของแบบสอบถาม แล้วนำา
มาปรับปรุงแก้ไข 

1.6 นำาแบบสอบถามที่ได้ปรับปรุงแก้ไข
เรียบร้อยแล้ว ให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจพิจารณา ความ
เที่ยงตรงเชิงเนื้อหา โดยทำาการหาค่าดัชนีความ
สอดคล้องระหว่างข้อคำาถามกับเนื้อหา (Index of 
item-objective หรอื IOC) แล้วเลอืกข้อทีม่คีา่ IOC 
ตั้งแต่ 0.60-1.00 ได้จำานวน 46 ข้อ 

1.7 นำาแบบสอบถามที่แก้ไขตามคณะ
กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และ ผู้เช่ียวชาญ
เสนอ แนะแล้วไปทดลองใช้ (Try out) กับ 
ผู้บริหารและครูปฐมวัยโรงเรียนที่ ไม่ใช่กลุ่ม 
ตัวอย่าง จำานวน 30 คน 

1.8 นำาแบบสอบถามจากการทดลอง
ใช้มาคำานวณหาความเ ช่ือมั่นโดยการหาค่า 
สัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha coefficient) ตามวิธี

ของ Cronbach (บุญชม ศรีสะอาด, 2535: 96) 
ดำาเนินการวิเคราะหแ์ยกเป็นรายด้านและโดยรวม
ทั้งฉบับ ได้ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.92 

1.9 จัดพิมพ์แบบสอบถามฉบับสมบูรณ์
เพื่อนำาไปใช้เก็บรวบรวมข้อมูลต่อไป 

2. แบบสัมภาษณ์ผู้วิจัยได้ดำาเนินการ
สร้างและหาคุณภาพเครื่องมือ 

2.1 ศึกษาเอกสาร ตำารา และงานวิจัย
ที่เก่ียวกับแนวทางการเสริมสร้างสมรรถนะ ตาม
กรอบสมรรถนะครู สำานักงานคณะกรรมการการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน (2553: 2-15) 

2.2 วิเคราะห์เนื้อหาที่จะทำาการวัดโดย
การสัมภาษณ์

2.3 สรา้งแบบสมัภาษณต์ามขอบเขตของ
เนือ้หา จากนัน้นำาแบบสมัภาษณท์ีส่รา้ง เสรจ็เสนอ
คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์เพื่อตรวจสอบ 
แล้วนำามาปรับปรุง น าแบบสัมภาษณ์ เสนอผู้
เชีย่วชาญ 5 คน เพือ่ตรวจสอบความถกูตอ้งเหมาะ
สมและให้ข้อเสนอแนะ ซึ่งผู้เชี่ยวชาญ 

2.4 ปรับปรุงแบบสัมภาษณ์ตามคำา
แนะนำาของผู้เชี่ยวชาญ 

2 .5  นำ าแบบสัมภาษณ์ เสนอคณะ
กรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์เพื่อพิจารณา ตรวจ
สอบอกีครัง้หนึง่ แลว้ปรบัปรงุจนไดแ้บบสมัภาษณ์
ที่สมบูรณ์ 

2.6 จัดพิมพ์เป็นฉบับจริงเพื่อนำาไปเก็บ
ข้อมูลต่อไป

ก�รเก็บรวบรวมข้อมูล 

1 .  การ เก็ บรวบรวมข้ อมู ล โดย ใช้
แบบสอบถามผู้วิจัยได้ดำาเนินการ ดังนี้ 

1.1 ขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เ พ่ือขอความ 
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อนเุคราะห์ในการเกบ็รวบรวมขอ้มลูในการวจิยัตอ่
ผูอ้ำานวยการสำานักงานเขตพ้ืนทีก่ารศกึษา ประถม
ศึกษา เขต 4 

1.2 ผู้วิจัยนำาหนังสือขอความอนุเคราะห์
ในการเกบ็รวบรวมขอ้มลูในการวจิยั เสนอผูอ้ำานวย
การสถานศึกษาของโรงเรียนในกลุ่มตัวอย่าง ใน
สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา 
เขต 4 

1.3 ผู้วิจัยดำาเนินการแจกแบบสอบถาม 
โรงเรียนท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่างด้วยตัวเอง พร้อมรับ
แบบสอบถามคืน 

1.4 นำาข้อมูลที่ได้มาตรวจสอบความถูก
ต้อง ครบถ้วน เพื่อนำาไปวิเคราะห์ข้อมูล ต่อไป 

2. การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบ
สัมภาษณ์ ผู้วิจัยได้ดำาเนินการตามขั้นตอน ดัง
ต่อไปนี้ 

2.1 ขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เ พ่ือขอความ 
อนเุคราะห์ในการเกบ็รวบรวมขอ้มลูในการวจิยัตอ่
ผูอ้ำานวยการสำานักงานเขตพ้ืนทีก่ารศกึษา ประถม
ศึกษา เขต 4 

2.2 ผู้วิจัยนำาหนังสือขอความอนุเคราะห์
ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ในการวิจัย เสนอ 
ผู้อำานวยการสถานศึกษาของโรงเรียนที่ได้เลือก
เป็นกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง ที่มีการพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้ปฐมวัยที่มี วิธีปฏิบัติที่ เป็นเลิศ 
จำานวน 5 แห่ง สงักดัสำานกังานเขตพ้ืนทีก่ารศกึษา
ประถมศึกษา เขต 4 

2.3 ผู้วิจัยดำาเนินการสัมภาษณ์ผู้บริหาร
และครูปฐมวัยด้วยตนเองจนครบทั้ง 5 แห่ง 

2.4 นำาข้อมูลที่ได้มาตรวจสอบความ
ถูกต้อง ครบถ้วน นำาข้อความที่ซ้ำากันหรือ คล้าย
กัน รวบรวมข้อมูลอยู่ในกลุ่มความหมายเดียวกัน
แล้วประมวลผลสรุปเป็นประเด็นสำาคัญ เพ่ือ 

ส่งให้ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบความเหมาะสมและ
ให้ข้อเสนอแนะ

ก�รวิเคร�ะห์ข้อมูล

1. การวิเคราะหค์วามคดิเหน็ของผู้บริหาร 
และครูปฐมวัยเกี่ยวกับสภาพปัจจุบันและสภาพ
ที่พึงประสงค์ ในการเสริมสร้างสมรรถนะด้าน
การจัดการเรียนรู้ของครูปฐมวัย โดยใช้ค่าร้อยละ  
คา่เฉลีย่ และสว่นเบีย่งแบนมาตรฐาน เสนอขอ้มลู
เป็นตารางประกอบความเรียง

2. จัดลำาดับความต้องการจำาเป็นเพื่อ
จัดลำาดับความสำาคัญและเป็นข้อมูลเพื่อวางแผน
พัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของครูปฐมวัย
สำาหรับสถานศึกษา สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 ตามวิธี  
Modified Priority Needs Index (PNI Modified) 

3. การเกีย่วกบัขอ้เสนอแนะทีเ่ปน็คำาถาม
ปลายเปิด วิเคราะห์ด้วยการแจกแจงความถี่  
ค่าร้อยละ

ผลการวิจัย
1. สภาพปัจจุบัน พบว่า โดยรวมปฏิบัติ

อยู่ในระดับมากทุกด้าน และสภาพที่พึงประสงค์ 
พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด 2 ด้าน คือ 
การประเมนิพฒันาการและการเรยีนรูข้องเดก็และ
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนกับครอบครัวของเด็ก 
มีสภาพที่พึงประสงค์อยู่ในระดับมาก 4 ด้าน คือ 
การสร้างหลักสูตรที่เหมาะสม การจัดกิจกรรม
ที่ส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ การสร้าง
สภาพแวดลอ้มทีเ่อือ้อำานวยต่อการเรียนรู้ และการ 
บูรณาการการเรียนรู้

2. วิธีการเสริมสร้างสมรรถนะสมรรถนะ 
พบวา่ ม ี3 วธิ ีคอื 1) พฒันาตนเอง 2) พัฒนาโดย
สถานศกึษา และ 3) พฒันาโดยหนว่ยงานตน้สงักดั

3. โปรแกรมฯ ประกอบดว้ย 1) ทีม่าและ
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ความสำาคัญ 2) วัตถุประสงค์ 3) วิธีการพัฒนา  
4) โครงสร้าง 5) เนื้อหา มี 3 โมดูล คือ 5.1) 
วิ เคราะห์หลักสูตร 5.2) กิจกรรมส่งเสริม
พัฒนาการ และ 5.3) ประเมินพัฒนาการและ
การเรียนรู้ เวลา 35 ชั่วโมง 6) วิธีการพัฒนา คือ 
6.1) ศึกษาด้วยตนเอง 6.2) ศึกษาดูงาน 6.3) 
อบรม มีการพัฒนา 3 ขั้น คือ ขั้น 1 ประเมินก่อน
การพฒันา ขัน้ 2 พัฒนา ขัน้ 3 ประเมนิหลงัพัฒนา 
การประเมินโปรแกรมฯ มีความเหมาะสม และ
ความเป็นไปได้โดยรวมอยู่ในระดับมาก

อภิปรายผล
1. การศึกษาสภาพปัจจุบันและความ

ต้องการในการเสริมสร้างสมรรถนะการจัดการ
เรยีนรูข้องครปูฐมวัย สงักดัสำานกังานเขตพืน้ทีก่าร
ศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 จากข้อค้นพบ
การวเิคราะหค์วามสำาคัญของความตอ้งการจำาเปน็
ขององค์ประกอบสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของ
ครูปฐมวัย สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 เมื่อพิจารณาลำาดับ
ความตอ้งการจำาเปน็เรยีงจากมากไปหาน้อย คือ มี
ความต้องการอยู่ในระดับมากที่สุด 2 ด้าน ได้แก่ 
ดา้นการประเมนิพฒันาการและการเรยีนรูข้องเด็ก 
และดา้นความสัมพันธร์ะหวา่งผูส้อนกบัครอบครวั
ของเด็ก มีสภาพที่พึงประสงค์อยู่ในระดับมาก 4 
ด้าน ได้แก่ ด้านการสร้างหลักสูตรที่เหมาะสม 
ด้านการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาการและการ
เรียนรู้ของเด็ก ด้านการสร้างสภาพแวดล้อมที่
เอื้ออำานวยต่อการเรียนรู้ของเด็ก ด้านการบูรณา
การเรียนรู้ สอดคล้องกับผลการวิจัยของ วาสนา  
จักรแก้ว และคณะ (2555) ได้ศึกษาการศึกษา
ความตอ้งการการพฒันาศกัยภาพและสมรรถภาพ
การเรียนการสอนของครูปฐมวัยในเขตภาคเหนือ
ตอนล่าง พบวา่ โดยรวมครปูฐมวยัมคีวามตอ้งการ
พัฒนาสมรรถภาพอยู่ในระดับมากที่สุด เรื่องที่ครู

ต้องการพัฒนามากเป็นอันดับแรกคือการเลือก
วิธีการสอนและเทคนิคการสอน รองลงมา คือ 
ด้านการเตรียมการสอน ด้านการเลือกใช้สื่อและ
จัดทาสื่อการสอน ด้านการส่งเสริมการเรียนรู้
ของเด็กและด้านการวัดและประเมินผลการเรียน
การสอน ยังสอดคล้องกับผลการวิจัยของ ชัยยศ  
ชาวระนอง (2556: 138-139) ได้ศึกษาการ
พัฒนามาตรวัดสมรรถนะสำาหรับครูปฐมวัยของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก:วิเคราะห์องค์ประกอบเชิง
ยืนยันพหุระดับ พบว่า ปกติวิสัยของมาตรวัด
สมรรถนะครูปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมี
คะแนนเต็มเท่ากับ 270 คะแนน จำาแนกเป็น 
5 ระดับได้คะแนนมากกว่าหรือเท่ากับ 269 มี
สมรรถนะอยูใ่นระดบัดมีาก ระหว่าง 249 ถงึ 268 
มีสมรรถนะอยู่ในระดับดี ระหว่าง 228 ถึง 248 
มีสมรรถนะอยู่ในระดับปานกลาง ระหว่าง 206 
ถึง 227 มีสมรรถนะอยู่ในระดับต่ำา และคะแนน 
น้อยกว่า 206 มีสมรรถนะอยู่ในระดับต้อง
ปรับปรุง จึงเกิดการพัฒนา สอดคล้องกับผลการ
วิจยัของ นนัทนา วารนินิ (2557:78-90) ไดศ้กึษา
การสร้างรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะการจัดการ
เรียนรู้ของครู พบว่า สภาพปัจจุบันครูมีสมรรถนะ
การจดัการเรยีนรูโ้ดยรวมระดบัปานกลาง มปีญัหา
อยูใ่นระดบัมาก และมคีวามตอ้งการในการพฒันา
ระดับมาก และยังสอดคล้องผลการวิจัยของ  
พิมพิกา จันทไทย (2558: 158-159) ได้การ
พัฒนาโปรแกรมการพัฒนาทีมงานครูที่ มี
ประสทิธผิลสำาหรบัโรงเรยีนเทศบาล พบว่า สภาพ
ปัจจุบัน ในการพัฒนาทีมงานครูที่มีประสิทธิผล
สำาหรับโรงเรียนเทศบาลโดยรวมอยู่ในระดับน้อย 
และรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับน้อยทุกด้าน ส่วน
ปญัหาการพฒันาทมีงานครทูีม่ปีระสทิธผิลสำาหรบั
โรงเรียนเทศบาล โดยรวมอยู่ในระดับมาก และ 
รายด้านอยู่ในระดับมากทุกด้าน

2. ผลการศึกษาวิธีการเสริมสร้าง
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สมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของครูปฐมวัย สังกัด
สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
อุดรธานี เขต 4 พบว่า มีการเสริมสร้างสมรรถนะ 
ดังนี้ 

1) การพัฒนาตนเอง เช่น การฝึกอบรม 
การประชมุทางวชิาการการจัดกจิกรรมแลกเปลีย่น
เรียนรู้ร่วมกัน การช่วยเหลือเพ่ือนครูปฐมวัยใน
การทำางาน การนำาเสนอรายงานพัฒนาผู้เรียน
และกิจกรรมอื่นๆ ซึ่งเป็นการฝึกฝนที่ครูเลือก
ปฏิบัติด้วยตนเองตามศักยภาพ จุดเด่นจุดด้อย
และโอกาสของตน 2) การพัฒนาโดยสถานศึกษา 
เช่น การศึกษาดูงาน และ 3) การพัฒนาครูโดย
หน่วยงานต้นสังกัด สอดคล้องกับผลการวิจัยของ 
Maneth (1988: Abstract) ได้ศึกษาการปฏิบัติ
การพฒันาบคุลากรทีว่ทิยาลยัตา่งๆ ของรัฐแคนซสั 
ใน 19 แห่ง พบว่า การปฏิบัติท่ีทำาการมากใน
วิทยาลัยต่างๆ คือ การทัศนศึกษาด้านวิชาชีพที่
เกี่ยวข้อง ได้แก่ การประชุมนอกสถานที่ทำางาน
อยู่ การแสดงผลงาน การประชุมเรื่องเทคนิคการ
สอน การเยี่ยมเยียนสถาบันการศึกษาอื่นๆ และ
การปฐมนิเทศ การปฏิบัติที่ได้รับการประเมินผล
มาก คือ การทัศนศึกษาด้านวิชาชีพ การประชุม
นอกสถานท่ี การทำางานในวิทยาลัย การแสดง
ผลงาน การประชุมเทคนิคการสอนและการฝึก
อบรมและยิง่สอดคลอ้งกบัผลการวจิยัของ พิมพิกา  
จันทไทย (2558: 158-159) ได้การพัฒนา
โปรแกรมการพัฒนาทีมงานครูที่มีประสิทธิผล
สำาหรับโรงเรียนเทศบาล พบว่า มีวิธีการพัฒนา 
ได้แก่ การศึกษาดูงาน การฝึกอบรมและการเรียน
รู้ระหว่างปฏิบัติงาน

3. การสร้างโปรแกรมการเสริมสร้าง
สมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของครูปฐมวัย สังกัด
สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
อุดรธานี เขต 4 ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ ส่วนที่ 
1 ทำาความเขา้ใจเกีย่วกับการพัฒนา ส่วนที ่2 การ

พฒันา ม ี3 Module คอื Module 1 การวเิคราะห์
หลักสูตร Module 2 การสอนการจัดกิจกรรมส่ง
เสริมพัฒนาการ และ Module 3 การประเมิน
พัฒนาการและการเรียนรู้ กระบวนการพัฒนาไว้ 
3 ขั้น คือ ขั้น 1 การประเมินก่อนการพัฒนา

ขั้น 2 การพัฒนา และขั้น 3 การประเมิน
หลังการพัฒนา สอดคล้องกับผลการวิจัยของ  
นันทนา วารินิน (2557: 78-90) ได้ศึกษาการ
สรา้งรปูแบบการพฒันาสมรรถนะการจดัการเรียน
รู้ของครู พบว่า รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะการ
จัดการเรียนรู้ที่สร้างข้ึน มีองค์ประกอบ 3 ส่วน 
คือ สมรรถนะการจัดการเรียนรู้ ซึ่งประกอบด้วย 
5 ด้าน คือ การสร้างและพัฒนาหลักสูตร ความ
สามารถในเนือ้หาสาระทีส่อน การจดักระบวนการ
เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญ การใช้และพัฒนา
นวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ และการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ หลักการของรูปแบบ มี 
4 หลักการ คือ 1) สนองความต้องการของผู้รับ
การพัฒนา 2) การยืดหยุ่นขอกระบวนการและ
วิธีการ 3) การมีส่วนร่วมของผู้รับการพัฒนา  
4) ความแตกต่างระหว่างบุคคล กระบวนการ
พฒันา ม ี5 ขัน้ตอน คอื 1) การสรา้งความตอ้งการ
ในการพัฒนา 2) การวิเคราะห์ความต้องการใน
การพัฒนา 3) การออกแบบและวางแผนการ
พัฒนา 4) การดำาเนินการตามแผนพัฒนา 5) 
การประเมินผลการพัฒนา 3) หลังการทดลองใช้ 
รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้  
ครมูสีมรรถนะการจดัการเรยีนรูส้งูขึน้ และมคีวาม
พึงพอใจต่อรูปแบบ ระดับมากที่สุด สอดคล้อง
กับผลการวิจัยของสุธินันท์ ภักดีวุฒิ (2556: 
125-126) ได้ศึกษาการพัฒนาโปรแกรมความ
คิดสร้างสรรค์ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครู 
พบว่า ด้านการสร้างโปรแกรม โดยรวมมีความ
เหมาะสมในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็น 
รายข้อ พบว่า โปรแกรมพัฒนามีความเหมาะสม 
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มากที่สุด ส่วนหัวข้ออื่นๆ มีความเหมาะสมอ
ยู่ในระดับมาก และยังสอดคล้องของผลการ
วิจัยของพิมพิกา จันทไทย (2558: 158-159) 
ได้การพัฒนาโปรแกรมการพัฒนาทีมงานครูที่
มีประสิทธิผลสำาหรับโรงเรียนเทศบาล พบว่า 
โปรแกรมการพฒันาทมีงานครทูีม่ปีระสทิธผิลสาห
รับโรงเรยีนเทศบาล ทีพั่ฒนาขึน้ม ี6 องค์ประกอบ 
คอื 1) ความสำาคญัของโปรแกรม 2) วตัถปุระสงค์
ของโปรแกรม 3) โครงสร้างของโปรแกรม ระยะ
เวลาการพัฒนา 136 ชั่วโมง 4) วิธีดำาเนินการ
พัฒนามีกระบวนการพัฒนา 3 ข้ัน คือ ขั้น 1 
เตรียมการ ขั้น 2 การพัฒนา ขั้น 3 ขั้นประเมินผล 
5) เนื้อหาและสาระสำาคัญของโปรแกรมประกอบ
ด้วยหน่วยการเรียนรู้ 2 หน่วยการเรียนรู้ ได้แก่ 
หนว่ยการเรยีนรูท่ี้ 1 ทีมงานทีม่ปีระสทิธผิลหนว่ย
การเรียนรู้ 2 กระบวนการพัฒนาทีมงาน โดยมีวิธี
การพัฒนา ได้แก่ การศึกษาดูงาน การฝึกอบรม
และการเรยีนรูร้ะหวา่งปฏิบตังิาน 6) การประเมนิ
ผล และคู่มือประกอบด้วย 3 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 
บทนำา ส่วนที่ 2 โปรแกรมการพัฒนาทีมงานครูที่
มีประสิทธิผลสำาหรับโรงเรียนเทศบาล ส่วนที่ 3 
การประเมนิผล ผลการประเมนิโปรแกรมโดยผูท้รง
คุณวุฒิ 7 คน พบว่ามีความเหมาะสมและมีความ
เป็นไปได้อยู่ในระดับมากทุกด้าน

4. การประเมินโปรแกรมการเสริม
สร้างสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของครูปฐมวัย 
สังกัดสำานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
อุดรธานี เขต 4 ข้อค้นพบการตรวจสอบความ
เหมาะสม ความเป็นไปได้ และประโยชน์ จาก 
ผู้เชี่ยวชาญ จำานวน 7 คน โดยรวมอยู่ในระดับ
มาก สอดคลอ้งกบัผลการวจิยัของสธุนัินท์ ภกัดีวฒิุ 

(2556: 125-126) ได้ศึกษาการพัฒนาโปรแกรม
ความคิดสร้างสรรค์ในการจัดกิจกรรมการเรียน
รู้ของครู พบว่า ครูมีความพึงพอใจต่อโปรแกรม
พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ในการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ของครู พบว่า โดยรวมมีความพึงพอใจ
อยู่ในระดับมากและพิมพิกา จันทไทย (2558: 
158-159) ได้การพัฒนาโปรแกรมการพัฒนาทีม
งานครูที่มีประสิทธิผลสำาหรับโรงเรียนเทศบาล 
พบว่า ผลการประเมินความพึงพอใจโปรแกรม
การพัฒนาทีมงานครูที่มีประสิทธิผล โดยรวมทุก
ด้านอยู่ในระดับมาก

ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะในก�รนำ�ผลก�รวิจัย

ไปใช้

1.1 ควรส่งเสริมให้ครูระดับปฐมวัย
ตระหนักและเล็งเห็นถึงความสำาคัญของการจัด
กิจกรรมสำาหรับเด็กปฐมวัย เพราะเป็นการปู 
พื้นฐานการเรียนรู้ในวัยเริ่มต้น

 1.2 ควรมกีารจดัทำาโปรแกรม เพือ่พฒันา
ครูปฐมวัยอยา่งตอ่เนือ่งเพราะโลกเปลีย่นแปลงทกุ
วันจึงจำาเป็นต้องปรับกิจกรรมการสอนให้ทันสมัย

2. ข้อเสนอแนะในก�รวิจัยครั้งต่อไป

ควรศกึษาการพฒันาโปรแกรมเสรมิสรา้ง
สมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของครูปฐมวัย

ในสังกัดอ่ืนๆ เช่น สถานศึกษาสังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้การพัฒนา
เปน็ไปอยา่งสอดคลอ้งกบักลุม่เปา้หมาย และกลุม่
ตัวอย่างที่มีสถานะและบริบทใกล้เคียงกัน
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