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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อ 1) เพื่อศึกษาองค์ประกอบและตัวบ่งชี้สมรรถนะการจัด

ประสบการณก์ารเรยีนรูข้องครศูนูยพ์ฒันาเดก็เลก็ 2) เพือ่ศกึษาสภาพปจัจบุนั สภาพทีพ่งึประสงค ์และ
วธิกีารเสรมิสรา้งสมรรถนะการจดัประสบการณก์ารเรยีนรูข้องครศูนูยพ์ฒันาเดก็เลก็ และ 3) เพือ่พฒันา
แนวทางการเสริมสร้างสมรรถนะการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ของครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก การวิจัยแบ่ง
ออกเป็น 3 ระยะ คือ ระยะที่ 1 การศึกษาองค์ประกอบและตัวบ่งชี้สมรรถนะการจัดประสบการณ์การ
เรียนรูข้องครศูนูยพ์ฒันาเด็กเลก็ ระยะที ่2 การศกึษาสภาพปจัจบุนัสภาพทีพ่งึประสงค ์และวธิกีารเสรมิ
สร้างสมรรถนะการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ของครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ระยะที่ 3 การพัฒนาแนวทาง
การเสริมสร้างสมรรถนะการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ของครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กลุ่มตัวอย่างที่ใช้
ในการวิจัยระยะที่ 1 ผู้ทรงคุณวุฒิ จำานวน 7 คน ระยะที่ 2 ได้แก่ ผู้บริหาร และครูผู้ดูแลเด็ก สังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดบึงกาฬ จำานวน 269 คน โดยใช้วิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบแบ่ง 
ชั้นภูมิ ระยะที่ 3 ประเมินแนวทางโดยผู้ทรงคุณวุฒิจำานวน 7 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
ประกอบดว้ย แบบประเมนิความเหมาะสม แบบสอบถามสภาพปจัจุบนั สภาพทีพ่งึประสงค ์และวธิกีาร  
ซึง่เปน็แบบสอบถามมาตราสว่นประมาณคา่ (Rating Scale) 5 ระดบั แบบประเมนิประเมนิความเหมาะสม  
และความเปน็ไปได ้สถิตทิีใ่ช้วเิคราะหข์อ้มลู ไดแ้ก ่คา่เฉลีย่ รอ้ยละ สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน และคา่ดชันี
ความต้องการจำาเป็น
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ผลการวิจัยพบว่าดังนี้

1. องค์ประกอบและตัวบ่งชี้ของสมรรถนะการจัดประสบการณ์ การเรียนรู้ของครูศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก มีจำานวน 5 ด้าน และ 20 ตัวบ่งชี้ ซึ่งประกอบด้วย 1) การสร้างและพัฒนาหลักสูตร 4 ตัวบ่งชี้  
2) การออกแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 4 ตัวบ่งชี้ 3) การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 4 ตัวบ่งชี้ 
4) การใช้สื่อและนวัตกรรม 4 ตัวบ่งชี้ และ 5) การวัดและประเมินพัฒนาการ 4 ตัวบ่งชี้ ผลการประเมิน
องค์ประกอบและตัวบ่งชี้ พบว่าทั้งองค์ประกอบและตัวบ่งชี้มีความเหมาะสม อยู่ในระดับมากที่สุด 

2. ผลการศึกษาสภาพปัจจุบันของสมรรถนะการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ของครูศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดบึงกาฬ ทั้งโดยรวมและรายด้านทุกด้านอยู่ในระดับ
ปานกลาง 

3. การพัฒนาแนวทางการเสริมสร้างสมรรถนะการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ของครูศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก ผลการวิเคราะห์ดัชนีลำาดับความต้องการจำาเป็น พบว่า ด้านที่มีความต้องการจำาเป็น 
เรียงลำาดับจากมากไปหาน้อย ได้แก่ คือ 1) ด้านการสร้างและพัฒนาหลักสูตร 2) ด้านการออกแบบการ
จดัประสบการณ์การเรยีนรู ้3) ด้านการวดัและประเมนิพฒันาการ 4) ดา้นการจดัประสบการณก์ารเรยีนรู ้ 
และ 5) ด้านการใช้สื่อและนวัตกรรม 

ผลการประเมินแนวทางการเสริมสร้างสมรรถนะการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ของครูศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดบึงกาฬ โดยผู้ทรงคุณวุฒิ พบว่า มีความเหมาะ
สมและความเป็นไปได้ อยู่ในระดับมากที่สุด

คำ�สำ�คัญ: การพัฒนาแนวทางการเสริมสร้างสมรรถนะ การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ของครู 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

Abstract
This purposes of this research were ; 1) to study factors and indicators of the 

teachers’ competencies for managing learning experiences in early childhood center. 2) to 
study the current, desirable situations and, modes of teacher development. 3) to develop 
the guidelines for enhancing teachers’ competencies. The research was designed into 3 
phrases . Phrase 1 was to study factors and indicators of the teachers’ competencies for 
managing learning experiences. Phrase 2 was to study the current and desirable situations 
and, modes of teacher development. Phrase 3 was to develop the guidelines for enhancing 
teachers’ competencies. Sample in phrase 1 were 7 experts. Phrase 2 were 269 teachers  
by the stratified random sampling. Phrase 3 were 7 experts. The research instruments  
were the appropriateness evaluation form,the questionnaire with 5 rating scale and the  
appropriateness, possibility evaluation form. The data were analyzed by mean, percentage, 
standard deviation, and priority needs index.
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The results of research were as followed: 

1. The teachers’ competencies for managing learning experiences in early  
childhood center consisted of 5 factors and 20 indicators. The factors were: 1) curriculum 
development including 4 indicators 2) designing learning experiences including 4 indicators 
3) managing learning experiences including 4 indicators 4) utilizing media and innovation 
including 4 indicators,and 5) measuring and evaluating including 4 indicators. Both factors 
and indicators were evaluated at the highest level of appropriateness.

2. The current situations of the teachers’ competencies for managing learning  
experiences as the whole and each factor were at the moderate level. 

3. The development of the guidelines to enhance teachers’ competencies for  
managing learning experiences The analysis of modified priority needs index were found the 
levels of needs to improve ranking from highest to the lowest as curriculum development, 
designing learning experiences, measuring and evaluating, managing learning experiences, 
and utilizing media and innovation. The evaluation of the guidelines to enhance teachers’  
competencies for managing learning experiences were at the highest level of  
appropriateness and feasibility.

Keywords: Developing the guidelines to enhance, teachers’ competencies managing  
learning experiences, early childhood center

บทนำา
การจัดการศึกษาขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น มีหน่วยงานที่ทำาหน้าที่ประสานส่ง
เสริม สนับสนุน คือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย เป็นการดำาเนินการ
ตามแนวคิดเกี่ยวกับการกระจายอำานาจ ในการ
จัดการพัฒนาของชาติไปยังท้องถิ่นมากขึ้น ใน
การจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่นมีวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา
ปฐมวัย กำาหนดให้เด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กได้รับการส่งเสริมพัฒนาการ และเตรียมความ
พร้อมทางร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา และ
ลกัษณะนิสยัเปน็ไปอยา่งถกูตอ้งตามหลกัวชิาการ 
เต็มตามศักยภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม ระเบียบ

วินัย และที่สำาคัญคือมีความพร้อมที่จะเข้ารับการ
ศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น, 2547: 3-4) 

ปจัจบัุนองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ไดจ้ดั
ตั้งและดำาเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั่วประเทศ 
จำานวนท้ังสิน้ 19,718 แหง่ มคีรผููด้แูลเดก็จำานวน 
35,464 คน มีเด็กเล็กจำานวน 911,143 คน 
(ส่วนแผนและงบประมาณทางการศึกษาท้องถิ่น, 
2556) คิดเป็นร้อยละ 15 ของเด็กเล็กที่มีอยู่ ทั่ว
ประเทศ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในที่นี้ ได้แก่ สถานที่ดูแลและให้การ
ศึกษาเด็กที่มีอายุระหว่าง 2-5 ปี มีฐานะเทียบ
เท่าสถานศึกษา ซึ่งมีทั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่
องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่จดัตัง้ขึน้เอง และศนูย์
พฒันาเดก็เลก็ของสว่นราชการตา่งๆ ทีถ่า่ยโอนให้
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อยู่ในความดูแลรับผิดชอบ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจะต้องตระหนักและให้ความสนใจในการ
ส่งเสริมและพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเหล่าน้ีใน
ทุกๆ ด้าน เพื่อให้เด็กได้รับการพัฒนาอย่างเต็ม
ตามศักยภาพมีคุณภาพ และได้มาตรฐานเหมาะ
สมกับวัยเด็ก ตั้งแต่แรกเกิดถึง 5 ปี เป็นช่วงระยะ
เวลาที่สำาคัญที่สุดในการพัฒนาด้านต่างๆ ซึ่ง
ถึอเป็นหน้าที่หลักของพ่อแม่ ผู้ปกครอง ผู้ดูแล
เด็ก ตลอดจนชุมชนที่เด็กอาศัยอยู่ในการส่งเสริม
และพัฒนา เพราะเด็กถือเป็นทรัพยากรที่ทรง
คุณค่าและมีความสำาคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนา
ประเทศชาติในอนาคต และตามแผนพัฒนาการ
ศึกษาท้องถิ่น ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2555-2557) 
ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวง
มหาดไทย ในยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 8 ว่าด้วย
การพัฒนาการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ได้ระบุ
แนวทางการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ดังน้ี 1. 
สร้างความเข้าใจในเรื่องการบริหารจัดการศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กแก่ผู้บริหารท้องถิ่น 2. พัฒนาคณะ
กรรมการบรหิารศนูยพั์ฒนาเด็กเลก็ใหม้คีวามเขม้
แข็ง 3. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กให้มีศักยภาพอย่างต่อเนื่อง 4. พัฒนา
บุคลากรของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มีศักยภาพใน
การจัดประสบการณ์การ เรียนรู้สำาหรับเด็กเล็ก 
5. สนบัสนุนสือ่ อปุกรณ ์และเทคโนโลยทีีท่นัสมยั 
6. พัฒนาสาระการจัดประสบการณ์การเรียนรู้
สำาหรบัเดก็เลก็ 7. พฒันาระบบการวดัผลประเมนิ
ผล 8. ส่งเสริมความร่วมมือของภาคีเครือข่ายให้
มีความเข้มแข็ง 9. สนับสนุนให้ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กมีอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมที่เหมาะ
สม แก่การพัฒนาเด็กเล็ก 10. มีมาตรการในการ
สร้างขวัญกำาลังใจให้แก่บุคลากรของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 11. พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคล
ท่ีเป็นระบบคุณธรรม (กรมส่งเสริมการปกครอง 
ท้องถิ่น, 2555: 7-8) 

รายงานผลการวิจัยของสำ านักงาน
เลขาธกิารสภาการศกึษา เรือ่งการวจิยัเพือ่พฒันา
นโยบายส่งเสริมการจัดการศึกษาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นพบว่า สภาพปัญหาของการ
จัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้าน
วิชาการ ปัญหาหน่ึงได้แก่ การขาดแผนพัฒนา
สมรรถนะครแูละบคุลากรทีช่ดัเจน ขาดการแนะนำา
นิเทศช่วยเหลือ และติดตามผลการดำาเนินงาน
ด้านวิชาการ ซึ่งสอดคล้องกับสภาพปัญหาด้าน
การบริหารงานบุคคลที่พบว่ามีการขาดแคลนครู
และบุคลากรทางการศึกษา และที่มีอยู่มีวุฒิการ
ศึกษาไม่ตรงกับลักษณะงานที่ปฏิบัติขาดแนว
ปฏิบัติที่ชัดเจน ดังนั้นแนวทางการแก้ปัญหาที่
ควรดำาเนินการ คือ ควรมีการจัดทำาแผนพัฒนา
ส่งเสริมสมรรถนะครูและบุคลากรให้ชัดเจน ควร
ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและบุคลากรได้รับการฝึก
อบรมและพัฒนาด้วยวิธีการและรูปแบบที่หลาก
หลายอยา่งตอ่เนือ่ง (สำานกังานเลขาธกิารสภาการ
ศึกษา, 2550: 62) เช่นเดียวกับรายงานสภาพ
การจดัการศกึษาทีผ่า่นมาขององค์กรปกครองสว่น 
ท้องถิ่น พบว่า มาตรฐานผู้เรียนยังอยู่ในระดับตำ่า
เมื่อเทียบกับปัจจัยที่ใช้ในการจัดการศึกษา ทำาให้
สถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะ
ต้องเร่งพัฒนากระบวนการเรียน และทรัพยากร
เพื่อยกระดับมาตรฐานด้านผู้เรียนให้เพิ่มสูงขึ้น 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้พบจุดอ่อนหนึ่ง
ที่เก่ียวข้องกับเรื่องนี้ คือ บุคลากรขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่ยังขาดบุคลากรที่
มีสมรรถนะสูง หรือขาดบุคลากรท่ีมีความรู้ความ
สามารถในด้านการจัดการศึกษา (สำานักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา, 2554: 24) 

รายงานการศกึษาเกีย่วกบัครศูนูยพ์ฒันา
เดก็เลก็ ในประเทศไทยในช่วงหลายปทีีผ่่านมา พบ
ว่า ยังไม่ได้มีการศึกษาเกี่ยวกับครูศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กกว้างขวางมากนัก ทั้งในมิติความกว้างของ
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เนื้อหาหรือขอบเขตเชิงเนื้อหา เช่น ประเภทของ
สมรรถนะ หรอืการประเมินสมรรถนะตามตวัแบบ
ที่หลากหลาย รวมทั้งความกว้างในเชิงขอบข่าย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างของการศึกษา กับอีก
แง่หน่ึงคอืมติิของความลกึใน แง่การเจาะจงศกึษา
ประเภทของสมรรถนะที่สนใจ ทำาการศึกษา โดย
พบวา่มไีมม่ากนักทัง้ในงานวจิยัระดับวทิยานพินธ์
และดุษฎีนิพนธ์ (ชัชวาลย์ ทัตศิวัช, 2554: 26) 
ซึ่งการศึกษาท่ีมีอยู่ในปัจจุบันดังที่กล่าวมานั้น 
โดยมากจะมุ่งศึกษาสภาพปัญหา ทัศนคติ ความ
พึงพอใจ และความต้องการของครู แต่ยังขาดการ
ศึกษาในด้านการพัฒนาแนวทางการเสริมสร้างม
สมรรถนะครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

ผู้วิจัยในฐานะนักวิชาการศึกษา สังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ซึ่งมีบทบาทและ
หน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดการศึกษาของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ได้เล็งเห็นความสำาคัญและทำาการศึกษา
ในเรื่องนี้ 

  

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาองค์ประกอบและตัวบ่งช้ี

สมรรถนะการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ของครู
ศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็ สงักดัองคก์รปกครองสว่นทอ้ง
ถิ่น จังหวัดบึงกาฬ

2. เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบัน สภาพท่ีพึง
ประสงค์ และวิธีการเสริมสร้างสมรรถนะการจัด
ประสบการณก์ารเรยีนรูข้องครศูนูย์พัฒนาเด็กเลก็ 
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดบึงกาฬ

3. เพื่อพัฒนาแนวทางการเสริมสร้าง
สมรรถนะการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ของครู
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่น จังหวัดบึงกาฬ

ขอบเขตของการวิจัย
1. ขอบเขตด้�นเนื้อห�

การสั ง เ ค ร าะห์ อ ง ค์ป ระกอบของ
สมรรถนะการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ของ
ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ซึ่งได้จากแนวคิด ทฤษฎี 
เอกสาร ตำาราและงานวิจัยที่ เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
(2553: 2) ; กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
(2553: 35) ; สำานกังานเลขาธกิารครุสุภา (2556:  
27) ; สำานกังานสง่เสรมิสวสัดภิาพและพทิกัษเ์ดก็ 
เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ (2554: 17-18) ;  
สำานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2551: 18-
19) ; เยาวพา เดชะคุปต์ (2542: 52) ได้องค์
ประกอบสมรรถนะการจัดประสบการณ์การเรียน
รู้ของครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ได้แก่ 1) ด้านการ
สร้างและพัฒนาหลักสูตร 2) ด้านการออกแบบ
การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 3) ด้านการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ 4) ด้านการใช้สื่อและ
นวัตกรรม และ 5) ด้านการวัดและประเมิน
พัฒนาการ

2. กลุ่มผู้ให้ข้อมูล

เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัคำาถามและความมุง่
หมายการวิจัย ผู้วิจัยจึงนำาเสนอเป็นระยะ ดังนี้

2.1 การสังเคราะห์องค์ประกอบและตัว
บ่งชี้สมรรถนะการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ของ
ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

กลุ่มผู้ให้ข้อมูลซึ่งตรวจสอบความเหมาะ
สมขององคป์ระกอบและตวับง่ชี ้ไดแ้กผู่ท้รงคณุวฒุ ิ
จำานวน 7 คน

2.2 การศึกษาสภาพปัจจุบัน สภาพที่พึง
ประสงค์ และวิธีการเสริมสร้างสมรรถนะ

การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ของครู
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
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 2.2.1 ประชากร ได้แก่ ผู้บริหารและ
ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น จังหวัดบึงกาฬ จำานวน 896 คน

 2.2.2 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหาร
และครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน จงัหวดับงึกาฬ จำานวน 269 คน แยก
เป็นผู้บริหาร 59 คน ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 201 
คน การสุม่ตัวอยา่งโดยการเทยีบจำานวนประชากร
ทั้งหมดกับตารางกำาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างของ 
Krejcie and Morgan และใช้เทคนิคแบบแบ่ง
ชั้น (Stratified Random Sampling technique) 
ตามอำาเภอ ให้ครอบคลุมทั้ง 8 อำาเภอ แล้วเทียบ
อัตราส่วนร้อยละเพื่อให้ได้มาซึ่งกลุ่มตัวอย่าง

2.3 การพัฒนาแนวทางการเสริมสร้าง
สมรรถนะการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ของครู 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

กลุ่ม ผู้ให้ ข้อมูลซึ่ งทำาหน้าที่ประเมิน
แนวทาง โดยประเมินความเหมาะสม และความ
เป็นไปได้ ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิ จำานวน 7 คน

กรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัย 
อ ง ค์ ป ร ะ ก อ บ ส ม ร ร ถ น ะ ก า ร จั ด

ประสบการณ์การเรียนรู้ ประกอบด้วย 1. ด้าน
การสรา้งและพฒันาหลกัสูตร 2. ด้านการออกแบบ
การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 3. ด้านการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ 4. ด้านการใช้สื่อและ
นวัตกรรม 5. ด้านการวัดและประเมินพัฒนาการ 
(สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
(2553: 2) ; กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
(2553: 35) ; สำานักงานเลขาธิการคุรุสภา 
(2556) ; สำานกังานสง่เสรมิสวัสดภิาพและพทิกัษ์
เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ (2554: 17-
18) ; สำานกังานเลขาธิการสภาการศกึษา (2551: 
18-19) ; เยาวพา เดชะคุปต์ (2542) 

แนวทางการเสริมสร้างสมรรถนะการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ของครูศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

สังเคราะห์องค์ประกอบสมรรถนะการจัดประสบการณ์
การเรียนรู้ของครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จากแนวคิด 
ทฤษฏี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ได้องค์ประกอบ
สมรรถนะการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ดังนี้
 1. ด้านการสร้างและพัฒนาหลักสูตร 
 2. ด้านการออกแบบการจัดประสบการณ์
การเรียนรู้ 
 3. ด้านการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 
 4. ด้านการใช้สื่อและนวัตกรรม 
 5. ด้านการวัดและประเมินพัฒนาการ

สภาพปัจจุบัน สภาพที่พึงประสงค์ สมรรถนะการ
จัดประสบการณ์การเรียนรู้ของครูศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จังหวัดบึงกาฬ

ภ�พที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
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วิธีดำาเนินการวิจัย
การวิ จัยนี้ เป็นการวิ จั ยและพัฒนา  

(Research and Development) โดยแบ่งออก
เป็น 3 ระยะ ดังนี้

ระยะที ่1 การศกึษาองค์ประกอบและตวั
บ่งชี้สมรรถนะการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ของ
ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น จังหวัดบึงกาฬ

ระยะที ่2 การศกึษาสภาพปจัจบุนั สภาพ
ทีพ่งึประสงค ์และวธิกีารเสรมิสรา้งสมรรถนะการ
จัดประสบการณ์การเรียนรู้ของครูศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัด
บึงกาฬ

ระยะที่ 3 การพัฒนาแนวทางการเสริม
สรา้งสมรรถนะการจดัประสบการณก์ารเรยีนรูข้อง
ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น จังหวัดบึงกาฬ

ทราบสภาพปัจจุบัน 
สภาพที่พึงประสงค์ 
และวิธีการเสริม
สร้างสมรรถนะการ
จัดประสบการณ์การ
เรียนรู้ของครูศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

ได้องค์ประกอบและ
ตัว
บ่งชี้สมรรถนะการ
จัดประสบการณ์การ
เรียนรู้

1. นำาองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ที่ได้จากระยะที่ 1 
มาสร้างเป็นแบบสอบถามสภาพปัจจุบัน สภาพที่
พึงประสงค์ และวิธีการเสริมสร้างสมรรถนะการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้
2. เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้บริหาร และครู
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำานวน 269 คน
3. วิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
สภาพปัจจุบัน และสภาพที่พึงประสงค์ในการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ของครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

1. ศึกษาเอกสาร ตำารา งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
2. สังเคราะห์องค์ประกอบและตัวบ่งชี้การจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ที่ได้จากการศึกษาเอกสาร
3. ประเมินความเหมาะสมขององค์ประกอบและตัวบ่งชี้
โดยผู้ทรงคุณวุฒิ จำานวน 7 คน

2. การศึกษาสภาพ
ปัจจุบัน สภาพที่พึง
ประสงค์ และวิธีการ
เสริมสร้างสมรรถนะ
การจัดประสบการณ์
การเรียนรู้ของครูศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

1. การสังเคราะห์องค์
ประกอบและตัวบ่งชี้

 ระยะก�รวิจัย ขั้นตอนดำ�เนินก�ร ผลที่ได้

ได้แนวทางการเสริม
สร้างสมรรถนะการ
จัดประสบการณ์การ
เรียนรู้ของครูศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น จังหวัด
บึงกาฬ

3. การพัฒนา
แนวทาง การเสริม
สร้างสมรรถนะการจัด
ประสบการณ์การเรียน
รู้ของครูศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก สังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
จังหวัดบึงกาฬ

1. นำาผลการวิจัยที่ได้จากระยะที่ 2 มาวิเคราะห์
หาค่าดัชนีความต้องการจำาเป็นและจัดลำาดับความ
ต้องการ
2. ศึกษาวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) ด้าน
การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ของครูศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำานวน 
2 แห่ง
3. ร่างแนวทางการเสริมสร้างสมรรถนะการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ของครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
4. ประเมินแนวทางโดยผู้ทรงคุณวุฒิ จำานวน 7 คน

ภ�พที่ 2 ระยะการวิจัย ขั้นตอนการดำาเนินการ และผลที่ได้
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ผลการวิจัย
1. องคป์ระกอบและตัวบ่งช้ีของสมรรถนะ

การจัดประสบการณ ์การเรยีนรูข้องครศูนูยพั์ฒนา
เด็กเล็ก มีจำานวน 5 ด้าน และ 20 ตัวบ่งชี้ ซึ่ง
ประกอบด้วย 1) การสร้างและพัฒนาหลักสูตร 4 
ตัวบ่งชี้ 2) การออกแบบการจัดประสบการณ์การ
เรยีนรู ้4 ตัวบ่งชี ้3) การจัดประสบการณก์ารเรียน
รู้ 4 ตัวบ่งชี้ 4) การใช้สื่อและนวัตกรรม 4 ตัวบ่ง
ชี้ และ 5) การวัดและประเมินพัฒนาการ 4 ตัวบ่ง
ชี้ ผลการประเมินองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ พบว่า
ทั้งองค์ประกอบและตัวบ่งชี้มีความเหมาะสม อยู่
ในระดับมากที่สุด 

2. ผลการศึกษาสภาพปัจจุ บันของ
สมรรถนะการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ของครู
ศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็ สงักดัองคก์รปกครองสว่นทอ้ง
ถิน่ จงัหวดับงึกาฬ ทัง้โดยรวมและรายด้านทกุด้าน
อยู่ในระดับปานกลาง 

3. การพัฒนาแนวทางการเสริมสร้าง
สมรรถนะการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ของครู
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ผลการวิเคราะห์ดัชนีลำาดับ
ความต้องการจำาเปน็ พบวา่ ด้านทีม่คีวามตอ้งการ
จำาเป็นเรียงลำาดับจากมากไปหาน้อย ได้แก่ คือ 1) 
ด้านการสร้างและพัฒนาหลักสูตร 2) ด้านการ
ออกแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 3) ด้าน
การวัดและประเมินพัฒนาการ 4) ด้านการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ และ 5) ด้านการใช้สื่อ
และนวัตกรรม ผลการประเมินแนวทางการเสริม
สร้างสมรรถนะการจัดประสบการณ์การเรียนรู้
ของครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น จังหวัดบึงกาฬ โดยผู้ทรงคุณวุฒิ พบ
ว่า มีความเหมาะสมและความเป็นไปได้ อยู่ใน
ระดับมากที่สุด

อภิปรายผล
1. การศึกษาองค์ประกอบและตัวบ่งชี้

สมรรถนะการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ของครู
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพบว่าประกอบด้วย 5 องค์
ประกอบ 20 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ ด้านการสร้างและ
พฒันาหลกัสูตร ม ี4 ตวับง่ชี ้ดา้นการออกแบบการ
จัดประสบการณ์การเรียนรู้ มี 4 ตัวบ่งชี้ ด้านการ
จดัประสบการณก์ารเรยีนรู ้ม ี4 ตัวบง่ชี ้ด้านการใช้
สือ่และนวตักรรม ม ี4 ตวับง่ชี ้และ ดา้นการวดัและ
การประเมินพัฒนาการ มี 4 ตัวบ่งชี้ ซึ่งสมรรถนะ
การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ของครูศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 5 ด้าน นับว่ามีความจำาเป็นและสำาคัญ
อย่างยิ่ง ในการจัดการศึกษาระดับก่อนปฐมวัย 
การอบรมเลี้ยงดู การจัดประสบการณ์การเรียนรู้  
และการส่งเสริมพัฒนาการเด็กเล็กในช่วง อายุ 
2- 5 ปี เป็นภารกิจที่สำาคัญอย่างยิ่งในการจัดการ
ศกึษาศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็ขององคก์รปกครองสว่น
ทอ้งถิน่ เพือ่ใหเ้ดก็เลก็ไดร้บัการอบรมเลีย้งด ูและ
ไดร้บัการพฒันาทัง้ดา้นรา่งกาย ดา้นอารมณ-์จติใจ 
ด้านสังคม และสติปัญญาและความสามารถ
ของเด็ก ดังที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้อง
ถิ่น กระทรวงมหาดไทย (2553: 16-17) ได้
กำาหนดมาตรฐานการดำาเนินงานศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก มาตรฐานด้านบุคลากรของครูผู้ดูแลเด็ก ซึ่งมี
บทบาทและหน้าที่ดังนี้ จัดประสบการณ์การเรียน
รู้ และส่งเสริม การเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่
หลากหลาย จัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพื่อ
พัฒนาผู้เรียน ให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ และ
คุณลักษณะตามวัยจัดทำาหลักสูตรสถานศึกษา
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและจัดประสบการณ์
การเรียนรู้ตามหลักสูตรกำาหนด จัดทำาแผนและ
ออกแบบการจัดประสบการณ์ การเรียนรู้ จัดหา/
ผลิตสื่อ นวัตกรรมการเรียนการสอน และจัดให้
มีการประเมินพัฒนาการของผู้เรียน สอดคล้อง
กับสำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



วารสารศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 314 ปีที่ 13 ฉบับที่ 2 เมษายน - มิถุนายน พ.ศ. 2562

(2553: 2) ได้พัฒนาสมรรถนะและตัวบ่งชี้ของ
ครูไทย และได้กล่าวถึงสมรรถนะประจำาสายงาน 
(Functional Competency) ด้านการบริหาร
หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ คือ การสร้างและ
พัฒนาหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่สอดคล้อง
กับหลักสูตรแกนกลางและท้องถิ่น ความรู้ความ
สามารถในการออกแบบการเรียนรู้ การจัดการ
เรยีนรูท้ีเ่นน้ผูเ้รยีนเป็นสำาคญั การใช้และพัฒนาส่ือ
นวตักรรมเทคโนโลยเีพ่ือการจัดการเรยีนรู ้การวดั 
และประเมินผลการเรียนรู้ ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก
ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นและครูที่สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 
จะต้องมีความสามารถหรือทักษะในการจัดการ
เรียนการสอน คล้ายคลึงกัน แตกต่างกันเพียงแค่
วัยของผู้เรียนเท่านั้น 

2. การศึกษาสภาพปัจจุบันสมรรถนะ
การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ของครูศูนย์พัฒนา
เดก็เลก็ สงักัดองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ จงัหวดั
บึงกาฬ โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง และเมื่อ
พจิารณาเปน็รายดา้นพบวา่ดา้นทีม่ค่ีาเฉลีย่สงูสดุ 
คือ ด้านการวัดและประเมินพัฒนาการ และด้าน
ท่ีมีค่าเฉลี่ยต่ำาสุด คือด้านการสร้างและพัฒนา
หลักสูตร ที่งานวิจัยออกมาเป็นเช่นนี้อาจเป็น
เพราะว่า ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมองว่าการการ
สร้างและพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษาศูนย์
พฒันาเด็กเล็กนัน้ ไมค่อ่ยมคีวามสำาคญัสำาหรบัเด็ก
เล็ก ประกอบกับครูผู้ดูแลเด็กบางส่วนไม่มีความรู้  
ความเข้าใจในหลักสูตรและไม่สามารถพัฒนา
หลกัสตูรการศกึษาปฐมวยั ปพีทุธศกัราช 2546 ให้
เปน็หลักสูตรของศนูย์พัฒนาเด็กเลก็ได้ สอดคลอ้ง
กับผลการวจิยัของ ทองเสาร ์สริุยนัต ์(2557: 84-
85) ทีไ่ดศ้กึษาเรือ่งการพัฒนาครผููดู้แลเด็กในการ
จัดทำาแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้สำาหรับ
เดก็ปฐมวยั ในองคก์ารบรหิารสว่นตำาบลขามเรยีน 
อำาเภอยางสสีรุาช จงัหวดัมหาสารคาม พบว่าครผูู้

ดูแลเด็กไม่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ หลักสูตร
ปฐมวัย องคป์ระกอบแผนการจัดประสบการณ์การ
เรียนรู้ การวิเคราะห์มาตรฐานคุณลักษณะที่พึง
ประสงค ์ตัวบง่ชี ้การกำาหนดจดุประสงคก์ารเรยีนรู ้
การออกแบบจดักิจกรรม การจดัประสบการณ ์วธิี
การดำาเนนิกจิกรรม การใช้สือ่และดา้นการวดัและ
การประเมินผล สอดคล้องกับ ดวงสมร นาธิเลศ 
(2556: 76-78) ได้วิจัยเรื่องการจัดประสบการณ์
การเรียนรู้ของผู้ดูแลเด็ก องค์การบริหารส่วน
ตำาบลเวียง อำาเภอเทิง จังหวัดเชียงราย พบว่า 
ปัญหาในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ของผู้
ดูแลเด็กองค์การบริหารส่วนตำาบลเวียง มีปัญหา
ด้านความรู้ ความเข้าใจในหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวยั ปพีทุธศกัราช 2546 ดา้นทกัษะในการจดั
ประสบการณก์ารเรยีนรู ้และดา้นเจตคตวิชิาชพีครู
ระดับปฐมวัย เนื่องจาก ผู้ดูแลเด็กองค์การบริหาร
ส่วนตำาบลเวียงไม่มีความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับ
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ปีพุทธศักราช 2546 
เพราะผู้ดูแลเด็กบางส่วน ยังไม่จบการศึกษาใน
ระดับปริญญาตรีเอกการศึกษาปฐมวัยโดยตรง 

การศึกษาสภาพที่พึงประสงค์สมรรถนะ
การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ของครูศูนย์พัฒนา
เดก็เลก็ สงักดัองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ จงัหวดั
บึงกาฬ โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด และเมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้านพบว่าด้านที่มีค่าเฉลี่ย
สูงสุด คือ ด้านการวัดและประเมินพัฒนาการ 
และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ำาสุด คือด้านการสร้างและ
พัฒนาหลักสูตรที่งานวิจัยออกมาเป็นเช่นนี้อาจ
เป็นเพราะว่า ครูมีความต้องการที่จะเสริมสร้าง
สมรรถนะในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ใน
ทกุๆ ดา้น ซึง่สอดคลอ้งกบั ชานนท ์เศรษฐแสงศรี 
(2555:174-182) ได้ศึกษาระบบการพัฒนา
สมรรถนะ ของผูป้ระกอบวิชาชพีครโูดยใชโ้รงเรยีน
เปน็ฐานในโรงเรียนสงักดัองคก์รปกครองสว่นทอ้ง
ถิ่น พบว่า ครูมีความต้องการจำาเป็นสมรรถนะใน
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การพัฒนาจำานวน 8 สมรรถนะ คือ 1) สมรรถนะ
ด้านการประมวลรายวิชามาทำาแผนการจัดการ
เรียนรู้รายภาคและตลอดภาค 2) สมรรถนะการ
ออกแบบการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน 
3) สมรรถนะการเลือกใช้ พัฒนา และสร้างสื่อ 
อุปกรณ์ที่ส่งเสริมการเรียนรู้ 4) สมรรถนะด้าน
การจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน
และจำาแนกระดับการเรียนรู้ของผู้เรียนจากการ
ประเมินผล 5) สมรรถนะการวัดและประเมินผล
ได้ตามสภาพเป็นจริง 6) สมรรถนะการนำาผลการ
ประเมินไปใชใ้นการปรบัปรงุการจดัการเรยีนรูแ้ละ
หลกัสตูร 7) สมรรถนะการจดัทำาหนว่ยการเรยีนรู ้ 
และ 8) สมรรถนะการทำาแผนการจัดการเรียนรู้ 
สอดคล้องกับผลการวิจัยของ นุชฎาภรณ์ องอาจ 
(2555) ได้วิจัยเรื่องการพัฒนาครูผู้ดูเด็กเล็กใน
การจัดทำาแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 
สำาหรับเด็กปฐมวัยสังกัดกองการศึกษา เทศบาล
ตำาบลหนองกุงศรี อำาเภอหนองกุงศรี จังหวัด
กาฬสนิธุ ์โดยใชก้ลยทุธ ์การประชมุเชิงปฏิบตักิาร 
กิจกรรมเพือ่นชว่ยเพ่ือน และการนเิทศภายใน ผล
การวิจัยพบว่า สภาพปัจจุบัน ปัญหาในการจัดทำา
แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้สำาหรับเด็ก
ปฐมวัย คุณภาพการสอนของครูใน 4 ด้าน ได้แก่ 
ดา้นการนำาเขา้สูบ่ทเรยีน ด้านการดำาเนนิการสอน 
ด้านการสรุปบทเรียน และด้านการประเมินผล
การเรียนการสอน โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง 
คุณภาพการจัดทำาแผนการจัดประสบการณ์การ
เรยีนรู้ของครใูน 5 ด้าน ได้แก ่ด้านจดุประสงคก์าร
เรยีนรูด้า้นเน้ือหา ดา้นกระบวนการเรยีนรูด้า้นสือ่
การเรียนรู้ และดา้นการวดัผลและประเมนิผล โดย
รวมอยู่ในระดับปานกลาง ทำาให้มีความต้องการ
พัฒนาในการจัดทำาแผนการจัดประสบการณ์
การเรียนรู้สำาหรับเด็กปฐมวัย เพื่อให้ครูมีความรู้ 
ความเข้าใจในการจัดทำาแผนการจัดประสบการณ์
การเรียนรู้สำาหรับเด็กปฐมวัยอยู่ในระดับมาก 
และสามารถนำาแผนการจัดประสบการณ์การ

เรียนรู้ไปจัดกระบวนการเรียนการสอนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

3. การพัฒนาแนวทางการเสริมสร้าง
สมรรถนะการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ของครู 
ศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็ สงักดัองคก์รปกครองสว่นทอ้ง
ถิ่น ประกอบด้วย 5 ด้าน ดังนี้

3.1 ด้านการสร้างและพัฒนาหลักสูตร 
การสร้างและพัฒนาหลักสูตรของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กจะต้องตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงทาง
สังคม เศรษฐกิจ และปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับ
ธรรมชาติและการจัดประสบการณ์เรียนรู้ของเด็ก
เลก็ ครศูนูยพ์ฒันาเดก็เลก็ซึง่เปน็ผูม้สีว่นเกีย่วขอ้ง
ในการจดัทำาหลกัสตูรจะตอ้งเปน็ผูม้คีวามรู ้ความ
เข้าใจในหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย เป็นอย่างดี 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็นหน่วยงานต้น
สังกัดจึงต้องให้ความสำาคัญและกำาหนดนโยบาย
ในการสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาครู
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเข้ารับการอบรมสัมมนาเพิ่ม
สมรรถนะการจัดประสบการณ์การเรียนรู้และ
การพัฒนาหลักสูตร อย่างน้อยปีละ 2 ครั้งด้วย
วิธีการเสริมสร้างสมรรถนะที่หลากหลาย เช่น 
การสังเกตการสอนครูต้นแบบ การฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการ การนิเทศติดตาม การนิเทศโดยเพื่อน
ร่วมงาน เป็นต้น สอดคล้องกับแนวคิด สำานักงาน
คณะกรรมการการประถมศกึษาแหง่ชาต ิ(ธีระพงศ ์
บุญอึ้ง. 2547: 14) ได้สรุปวิธีการพัฒนาบุคลากร
ไว้คือ การสนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรเป็น
รายบุคคลได้รับการพัฒนาอย่างสม่ำาเสมอและต่อ
เนื่อง เช่น การส่งไปอบรมหรือศึกษาต่อ จัดให้มี
การประชมุ อบรม สัมมนา เปน็หมูค่ณะในโรงเรยีน 
จดัใหม้กีารไปศกึษาดงูานหรอืแลกเปล่ียนบคุลากร
ภายในกลุ่มโรงเรียน นอกจากนั้นองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจะต้องวางแผนในการติดต่อประสาน
งานเพือ่เชญิวทิยากรจากสถาบนัการศึกษาของรฐั
เอกชน หรอืผูเ้ชีย่วชาญสาขาวชิาการศกึษาปฐมวยั 
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มาใหค้ำาแนะนำาวธีิการวเิคราะหม์าตรฐานหลกัสตูร 
การออกแบบ และการจัดประสบการณ์การเรียนรู้  
การจัดให้ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการวิเคราะห์
มาตรฐานหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2546 
และออกแบบหน่วยการจัดประสบการณ์ร่วมกัน
ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จัดให้ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กทุกแห่งที่มีการสร้างและพัฒนาหลักสูตร ได้มี
การนำาเสนอเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน
ภายในศูนย์ของตนก่อนเปิดภาคเรียน การจัดการ
สัมมนาให้เครือข่ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในระดับ
อำาเภอ ระดับจังหวัด ได้มีโอกาสนำาผลการพัฒนา
หลักสูตร หน่วยการจัดประสบการณ์ มาแลก
เปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน การศึกษาดูงานของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best 
Practice) และได้รับการยอมรับ ด้านการสร้าง
และพัฒนาหลักสูตร สอดคล้องกับ ประทุมวัน 
ศรีบุญเรือง (2557) ได้ศึกษาการพัฒนาบุคลากร
ด้านการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำาบล
หนองกุง อำาเภอแกดำา จังหวัดมหาสารคาม เพื่อ
พัฒนาครูผู้ดูแลเด็กด้านการจัดประสบการณ์การ
เรียนรู้ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วน
ตำาบลหนองกุง อำาเภอแกดำา จังหวัดมหาสารคาม 
พบว่าการนำากลยุทธ์การประชุมเชิงปฏิบัติการ  
และการนิเทศภายในมาใช้ในการพัฒนาบุคลากร 
สง่ผลให้ครสูามารถแกป้ญัหาการจดัประสบการณ์
ได้อย่างเหมาะสมกับความสามารถ ความสนใจ
ของผู้เรยีน โดยผู้เรยีนมสีว่นรว่ม และรว่มกจิกรรม
ทุกขั้นตอน จนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองได้อย่าง
เหมาะสมและมีความรู้ความเข้าใจร้อยละ 92.62

3 . 2  ด้ า น ก า ร อ อ ก แ บ บ ก า ร จั ด
ประสบการณ์การเรียนรู้ องค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่นต้องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบในการจัดการ
ศึกษาจัดทำาคู่ มือเพื่อให้ความรู้และแนวทาง
ด้านการออกแบบจัดกิจกรรมประจำาวันท้ัง 6 

กิจกรรม พร้อมทั้งตัวอย่างประกอบของแต่ละ
กิจกรรม นอกจากนี้ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ต้อง
นำาตวัอยา่งการออกแบบแผนการจดัประสบการณ์
ที่ดีมาศึกษาและร่วมมือกันเพื่อนำาหน่วยการจัด
ประสบการณ์ มาออกแบบและพัฒนาแผนการ
จัดประสบการณ์ประจำาวันให้ครอบคลุมกิจกรรม 
6 กิจกรรม คือ กิจกรรมเสรี กิจกรรมสร้างสรรค์ 
กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ กิจกรรมเสริม
ประสบการณ์ กิจกรรมกลางแจ้ง และกิจกรรม
เกมการศึกษา ก่อนการเปิดภาคเรียน และเชิญ
วิทยากรหรอืครแูกนนำาทีม่คีวามเช่ียวชาญมานเิทศ
แผนการจัดประสบการณ์ เพื่อให้ข้อเสนอแนะ
ในการปรับปรุงแผน สอดคล้องกับ ทองเสาร์ สุริ
ยันต์ (2557: 84-85) ที่ได้ศึกษาเรื่องการพัฒนา
ครผูู้ดแูลเดก็ในการจดัทำาแผนการจัดประสบการณ์
การเรียนรู้สำาหรับเด็กปฐมวัย ในองค์การบริหาร
ส่วนตำาบลขามเรียน อำาเภอยางสีสุราช จังหวัด
มหาสารคาม พบว่าครูผู้ดูแลเด็กต้องการได้รับ
ความรู้ ความเข้าใจ ให้สามารถจัดทำาแผนการ
จัดประสบการณ์การเรียนรู้ เพื่อให้มีความมั่นใจ
ในการจัดทำาแผนการเรียนรู้ สำาหรับเด็กปฐมวัย
โดยมีผู้เช่ียวชาญให้ความรู้คำาช้ีแนะด้านการจัดทำา
แผนการจัดประสบการณ์ เพื่อพัฒนาตนเองด้าน
การจัดทำาแผนการจัดประสบการณ์ที่มีคุณภาพ
ได้และจากผลการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กด้วยการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการ ครูผู้ดูแลเด็กมีผลคะแนน 
จากแบบทดสอบก่อนการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
เฉลี่ย 11.17 และหลังการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
คะแนนเฉลี่ย 25.17 มีคะแนนพัฒนาสูงจากเดิม
เฉลี่ย 14.00 แสดงถึงความรู้ความเข้าใจของครูผู้
ดแูลเดก็ ภายหลงัการประชุมเชงิปฏบัิตกิารและผล
การประเมนิแผนการจดัประสบการณก์ารเรยีนรูท่ี้
ครูผ้ดูแลเด็กสร้างข้ึนโดยภาพรวม ครูผู้ดูแลเด็กมี
ระดับคุณภาพของแผนการจัดประสบการณ์การ
เรียนรู้ในระดับมาก
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3.3 ด้านการจัดประสบการณ์การเรียน
รู้ การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ หรือการจัดการ
เรียนการสอน เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนบริหาร
งานวิชาการ เป็นวิธีการดำาเนินการให้ผู้เรียนได้
เกิดความรู้ ประสบการณ์สามารถปรับตัวให้เข้า
กับสังคมสามารถดำาเนินชีวิตได้ กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น (2553:37) ได้กล่าวไว้ว่า 
กจิกรรมประจำาวนัสำาหรบัเด็กอายุ 2-5 ป ีสามารถ
นำามาจัดเป็นกิจกรรมประจำาวันได้หลายรูปแบบ 
เป็นการช่วยให้ครูผู้สอนและเด็กทราบว่าแต่ละ
วันจะต้องทำากิจกรรมอะไร เมื่อใดและอย่างไร 
โดยมีหลักการจัดและขอบข่ายกิจกรรมประจำาวัน
การ กำาหนดระยะเวลาในการจัดกิจกรรมแต่ละ
กิจกรรมใหเ้หมาะสมกบัวยัของเด็กและยดืหยุน่ได้
ตามความตอ้งการและความสนใจของเด็กกจิกรรม
ที่เด็กมีอิสระเลือกเล่นเสรี เช่น การเล่นตามมุม 
การเล่นกลางแจ้ง ฯลฯ กิจกรรมมีความสมดุล
ระหว่างกิจกรรมในห้องและนอกห้อง กิจกรรม
ที่ใช้กล้ามเน้ือใหญ่และกล้ามเนื้อเล็ก กิจกรรมที่
เป็นรายบุคคลกลุ่มย่อย และกลุ่มใหญ่ กิจกรรมที่
เด็กเป็นผู้ริเริ่มและผู้สอนเป็นผู้ริเริ่ม และกิจกรรม
ท่ีใช้กำาลังและไม่ใช้กำาลังจัดให้ครบทุกประเภท 
ทั้งนี้กิจกรรมที่ต้องออกกำาลังกายควรจัดสลับ
กับกิจกรรมท่ีไม่ต้องออกกำาลังมากนัก เพ่ือเด็ก
จะได้ไม่เหน่ือยเกินไป สอดคล้องกับแนวคิดของ  
กิติมา ปรีดีดิลก (2532: 118 – 119) ได้กล่าว
ถึงกระบวนการพัฒนาบุคลากรไว้ว่าการพัฒนา
บุคลากรมีจุดมุ่งหมายที่จะเพิ่มพูนและปรับปรุง
คุณภาพของผู้ปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพอย่าง
เต็มที่ เพื่อผลงานของสถาบันและเพื่อตอบสนอง
ความต้องการที่จะก้าวหน้าของผู้ปฏิบัติงาน  
ให้เจริญก้าวหน้าไปเท่าที่ความสามารถจะอำานวย 
โดยจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาบุคคลในทางปฏิบัติ 
การสอนงาน พาไปสังเกตการณ์การทำางานบาง
โอกาส ส่งไปศึกษาดูงาน จัดประชุมสัมมนาและ
ฝึกอบรม ส่งเข้าประชุมเร่ืองเกี่ยวกับงาน จัดหา

เอกสารทางวิชาการให้เพียงพอ จัดให้มีคู่มือการ
ปฏิบัติงานให้พอใช้ ให้มีการปรึกษางานก่อนเปิด
โรงเรียน การนิเทศของผู้บริหาร เป็นต้น ศูนย์
พฒันาเดก็เลก็จดัใหม้กีารนเิทศแบบเพือ่นรว่มงาน 
โดยการหมุนเวียนเข้าสังเกตการจัดประสบการณ์ 
และนำาผลจากการสังเกตมาประชุมเพื่อสะท้อน
ผลการจัดประสบการณ์ในชั้นเรียน ซึ่งนำาไปสู่การ
พัฒนาการจัดกิจกรรมครั้งต่อไป สอดคล้องกับ  
พีรดา บรรพจันทร์ (2555: 85) ได้ศึกษา
การพัฒนาศักยภาพครูผู้ดูแลเด็กในการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้สำาหรับเด็กปฐมวัยใน
ศนูย์พฒันาเดก็เลก็สงักดัเทศบาลตำาบลหว้านใหญ่  
อำาเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร ผลการวิจัย
พบว่า แนวทางการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กในการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้สำาหรับเด็ก ปฐมวัยใน
ศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็ ประกอบดว้ย การศกึษาดูงาน 
จากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบ การอบรมเชิง 
ปฎิบำติการ การนิเทศภายใน การนิเทศแบบให้
คำาชี้แนะ (Coaching) ในการเขียนแผนการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้สำาหรับเด็กปฐมวัย จาก
การติดตามและประเมินผลการพัฒนาศักยภาพ
ครูผู้ดูแลเด็กในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้
สำาหรับเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก พบว่า
จากการศกึษาดงูานในศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็ตน้แบบ 
ครผููด้แูลเดก็ตระหนักในความจำาเปน็ตอ่การพฒันา
และไดแ้นวทางในการปรบัปรุงการจัดกิจกรรม การ
ดำาเนนิการทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจดัประสบการณก์าร
เรียนรู้สำาหรับเด็กปฐมวัย ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ของตน สำาหรับการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ดูแล
เด็กมีความรู้ ความเข้าใจในการจัดประสบการณ์
การเรียนรู้สำาหรับเด็กปฐมวัยเพิ่มข้ึน จากร้อยละ  
61.42 เป็นร้อยละ 88.09 หลังการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ นอกจากนี้ ครูผู้ดูแลเด็กสามารถจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ระดับปฐมวัย โดยรวมมี
ความเหมาะสมอยู่ในระดบัมาก และจากการนเิทศ
แบบให้คำาชี้แนะพบว่าครูผู้ดูแลเด็กที่เป็นผู้ร่วม
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วิจัยสามารถเขียนแผนการจัดประสบการณ์การ
เรียนรู้สำาหรับเด็กปฐมวัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ
อยู่ในระดับมากที่สุด นอกจากนี้แล้วหัวหน้าศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก คณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
จะต้องมกีารนิเทศการจดักจิกรรมประจำาวนัแตล่ะ
กิจกรรมของครูภายในศนูย์พัฒนาเด็กเลก็อย่างตอ่
เนื่องและสม่ำาเสมอ 

3.4 ด้านการใช้สื่อและนวัตกรรม สื่อ
เป็นตัวกลางในการถ่ายทอดเรื่องราวเนื้อหา
จากผู้ส่งไปยังผู้รับในการเรียนการสอน สื่อเป็น
ตัวกลางนำาความรู้จากผู้สอนสู่เด็ก ทำาให้เด็กเกิด
การเรียนรู้ตามจุดประสงค์ที่วางไว้ ช่วยให้เด็ก
ได้รับประสบการณ์ตรง ทำาให้สิ่งที่เป็นนามธรรม
เข้าใจยากกลายเป็นรูปธรรมที่เด็กเข้าใจได้ง่าย 
เรียนรู้ได้ง่าย รวดเร็ว เพลิดเพลิน เกิดการเรียนรู้ 
และการค้นพบด้วยตนเอง เพราะฉะนั้นองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องจัดสรรงบประมาณ
สนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก ให้มีอุปกรณ์   
เครื่องเล่นพัฒนาการที่มีคุณภาพ มีจำานวน 
เพียงพอกับจำานวนเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดสรรงบประมาณ
เพื่อจัดหาสื่อการจัดประสบการณ์ที่ส่งเสริม
พฒันาการดา้นต่างๆ เช่น เครือ่งเลน่สนาม เครือ่ง
คอมพิวเตอร์ โทรทัศน์ หุ่นมือ ภาพประกอบ
การศึกษา เป็นต้นสอดคล้องกับแนวคิดของ  
Kibele (2007: unpaged) ได้ศึกษาทัศนคติของ
เด็กปฐมวัย พบว่า การเล่นของเล่นและสิ่งของ
ต่างๆ เป็นส่วนสำาคัญมากในการปฏิบัติภารกิจ
ในชีวิตประจำาวันทุกวันของเด็ก การเล่นของเล่น
ทำาหน้าที่เป็นกุญแจสำาคัญในการฝึกปฏิบัติและ
เรียนรู้ความหมายของโลก และสถานที่อยู่ของ
พวกเขา นอกจากน้ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ต้องส่งเสริมและสนับสนุนงบประมาณให้ครูศูนย์ 
พัฒนาเด็กเล็ก เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ  
การผลิตสื่อที่หลากหลายสำาหรับเด็ก ตลอดจน

เครือข่ายผู้ปกครองแสวงหาและขอรับบริจาค
เครื่องเล่นที่ส่งเสริมพัฒนาการเด็กจากครอบครัว
ที่บุตรหลานเติบโตและเข้าศึกษาในระดับประถม
ศึกษาแล้ว ผู้นำาชุมชนทุกภาคส่วนเห็นความ
สำาคัญของพัฒนาการเด็กเล็ก โดยร่วมกันระดม
ทุนเพื่อสนับสนุนสื่อประเภทต่างๆ สำาหรับครู
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้นำาไปใช้ประโยชน์ ชุมชนมี
ส่วนร่วมในการผลิตสื่อจากวัสดุท้องถิ่น เพื่อส่ง
เสริมพัฒนาการของเด็กเล็ก จัดให้มีการนิเทศ
สมรรถนะของครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในการเลือก
ใชส้ือ่ใหส้อดคลอ้งกับการจดักิจกรรมประจำาวัน ทัง้ 
6 กจิกรรม ไดแ้ก ่กจิกรรมเสร ีกจิกรรมสรา้งสรรค ์
กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ กิจกรรมเสริม
ประสบการณ์ กิจกรรมกลางแจ้ง และกิจกรรม
เกมการศึกษา 

3.5 ด้านการวัดและประเมินพัฒนาการ 
การวัดและการประเมินพัฒนาการนั้นถือได้ว่า
เป็นผลของการจัดการเรียนรู้ของครูว่ามีความ
สำาเร็จตามวัตถุประสงค์ที่กำาหนดไว้หรือไม่ กรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (2553: 43) ได้
กล่าวไว้ว่า การประเมินพัฒนาการเด็กอายุ 2-5 
ปี เป็นการประเมินพัฒนาการทางด้านร่างกาย 
อารมณ์-จิตใจ สังคมและสติปัญญาของเด็ก โดย
ถอืเปน็กระบวนการตอ่เนือ่ง และเปน็ส่วนหนึง่ของ
กิจกรรมปกติที่จัดให้เด็กใน แต่ละวัน ทั้งนี้มุ่งนำา
ข้อมูลการประเมินมาพิจารณาปรับปรุง วางแผน
การจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้เด็กแต่ละคนได้รับ
การพฒันาตามจดุหมายของหลกัสตูรการประเมนิ
พฒันาการโดยยดึหลัก ประเมนิพฒันาการของเดก็
ครบทุกด้านและนำาผลมาพัฒนาเด็ก ประเมินเป็น
รายบุคคลอย่างสม่ำาเสมอต่อเนื่องตลอดปี สภาพ
การประเมินควรมีลักษณะเช่นเดียวกับการปฏิบัติ 
กิจกรรมประจำาวัน ประเมินอย่างเป็นระบบ  
มีการวางแผน เลือกใช้เครื่องมือและจดบันทึกไว้
เป็นหลักฐาน ประเมินตามสภาพจริงด้วยวิธีการ
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หลากหลายเหมาะกับเด็ก รวมทั้งใช้แหล่งข้อมูล
หลายๆ ด้าน ไม่ควรใช้วิธีการทดสอบสำาหรับวิธี
การประเมินที่เหมาะสมและควรใช้กับเด็กอายุ 
2-5 ปี ได้แก่ การสังเกต การบันทึกพฤติกรรมการ
สนทนา การสมัภาษณ ์การวเิคราะหข้์อมลูผลงาน
เด็กที่เก็บอย่างมีระบบ สอดคล้องกับแนวคิดของ 
ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องส่งเสริมให้ครู
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ
ดา้นเทคนิค วธิกีาร และการสรา้งเครือ่งมอืการวดั 
และประเมนิพฒันาการของเดก็เลก็ เพือ่ใหม้คีวามรู ้
ความสามารถในการครูศนูย์พัฒนาเด็กเลก็ร่วมกนั
พฒันาเครือ่งมอืทีใ่ช้วดัและประเมนิพัฒนาการของ
เด็กเล็ก และครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ต้องศึกษาวิธี
การวัดและประเมินพัฒนาการจากครูต้นแบบใน
เขตพืน้ทีใ่กลเ้คยีง ทวศีกัดิ ์บงัคม (2550: 51) ได้
กล่าวว่า การวัดผลประเมินผลการเรียน การสอน
นั้นจะต้องสามารถวัดและประเมินผลด้วยวิธีการ
ที่หลากหลาย และเป็นกระบวนการเก็บรวบรวม
ข้อมูลร่องรอย หลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงความ
ก้าวหน้าและความสำาเร็จทางการเรียนของผู้เรียน
อย่างเป็นระบบ เพื่อประโยชน์ต่อการส่งเสริมให้ผู้
เรียนเกิดการพัฒนาและเรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ
โดยเทยีบเคยีงกบัคณุภาพทีก่ำาหนดไวใ้นมาตรฐาน
อยา่งชดัเจนและองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ เชิญผู้
เชี่ยวชาญจากสถาบันการศึกษา มานิเทศให้ความ
ช่วยเหลือครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กด้านเทคนิค วิธี
การ และการสรา้งเครือ่งมอืในการวดัและประเมนิ
พัฒนาการ 

   

ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะก�รนำ�ไปใช้

1.1 กรมสง่เสริมการปกครองท้องถิน่ ควร
วางกรอบนโยบายและแผน เพื่อพัฒนาและเสริม
สรา้งสมรรถนะการจดัประสบการณก์ารเรยีนรูข้อง
ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น ไปใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยส่งเสริม
ให้มีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การนิเทศ และ
ติดตามผลการนำาไปใช้เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล  

1.2 ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น ควรให้ความสำาคัญในการพัฒนาบุคลากรทาง
ทางการศึกษา คร ูโดยการใหโ้อกาส และจดัสรรงบ
ประมาณให้เพียงพอ ในการพัฒนาด้านการศึกษา 
และควรมีการนำาแนวทางการเสรมิสรา้งสมรรถนะ
การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ของครูศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ไปทดลองใช้ในระดับพื้นที่เพื่อเป็นการพัฒนาครู 
ผูดู้แลเดก็ และเพิม่ประสทิธภิาพการปฏบิตัหินา้ท่ี
ให้บรรลุตามเป้าหมายของการจัดการศึกษา

1.3 กองการศกึษา สงักดัองคก์รปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาโดยตรงและ
ใกล้ชิดกับครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมากที่สุด ต้อง
เป็นพี่ เลี้ยงให้ กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ให้คำา
แนะนำา คำาปรึกษา และเป็นแรงสนับสนุนช่วย
ผลกัดนัการจัดสรรงบประมาณดา้นการศกึษาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการพัฒนาครูให้มี
สมรรถนะในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เพื่อ
พัฒนาเด็กเล็กให้มีพัฒนาการตามวัยและมีความ
พร้อมสำาหรับการเข้ารับการศึกษาในระดับการ
ศึกษาขั้นพื้นฐานต่อไป

2. ข้อเสนอแนะในก�รวิจัยครั้งต่อไป

2.1 ควรมีการศึกษาปัญหาและอุปสรรค
ในการนำาแนวทางการเสริมสร้างสมรรถนะการ
ประสบการณก์ารเรยีนรูข้องครศูนูยพ์ฒันาเดก็เลก็ 
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ของแต่ละพื้นที่

2.2 ควรมีการวิจัยเพื่อเปรียบเทียบ
สมรรถนะของครศูนูยพ์ฒันาเดก็เล็กทีม่ขีนาดศนูย์
พัฒนาเด็กเล็กแตกต่างกัน เพื่อพัฒนาแนวทาง 
การเสริมสร้างสมรรถนะการจัดประสบการณ์การ
เรยีนรูข้องครศููนยพ์ฒันาเดก็เล็ก ใหม้ปีระสิทธภิาพ
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มากยิ่งขึ้น

2 . 3  ควรมี ก า รศึ กษาผลของการ
ใช้แนวทางการเสริมสร้างสมรรถนะการจัด

ประสบการณ์การเรียนรู้ของครูศูนย์พัฒนาเด็ก
เลก็ เพือ่ประเมนิแนวทางการเสรมิสรา้งสมรรถนะ
ของครู
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