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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาองค์ประกอบและตัวชี้วัด การพัฒนาครูปฐมวัยในการจัดประสบการณ์
ทางภาษาแบบองค์รวมสาหรับสถานศึกษา 2) ศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพอันพึงประสงค์การพัฒนาครูปฐมวัยในการจัด
ประสบการณ์ทางภาษาแบบองค์รวมสาหรับสถานศึกษา 3) เสนอโปรแกรมการพัฒนาครูปฐมวัย ในการจัดประสบการณ์
ทางภาษาแบบองค์รวมสาหรับสถานศึกษา การดาเนินการวิจัยใช้กระบวนการวิจัยและพัฒนาแบ่งออกเป็น 3 ระยะ ประกอบด้วย
ระยะที่ 1 การศึกษาองค์ประกอบและตัวชี้วัดสาหรับสถานศึกษา ยืนยันโดยผู้ทรงคุณวุฒิ 7 คน ระยะที่ 2 การศึกษาสภาพปัจจุบัน
และสภาพอันพึงประสงค์สาหรับสถานศึกษา จากกลุ่มตัวอย่างที่เป็นครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การศึกษาปฐมวัย จานวน 152 คน
และระยะที่ 3 การพัฒนาโปรแกรมการพัฒนาครูในการจัดประสบการณ์ทางภาษาแบบองค์รวมสาหรับสถานศึกษา เครื่องมือ
ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์และแบบประเมิน โดยแบบสอบถามมีคา่ สอดคล้องระหว่าง
ข้อคาถาม ค่า IOC มีค่าตั้งแต่ 0.80-1.00 ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามสภาพปัจจุบันเท่ากับ .87 และแบบสอบถามสภาพ
ที่พึงประสงค์เท่ากับ .89 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และเทคนิค
Modified Priority Needs Index (PNIModified) ผลการวิจัยพบว่า
1) องค์ประกอบการพัฒนาครูปฐมวัยในการจัดประสบการณ์ทางภาษาแบบองค์รวมสาหรับสถานศึกษา ประกอบด้วย
6 องค์ประกอบ 24 ตัวชี้วัด ยืนยันโดยผู้ทรงคุณวุฒิ โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สดุ มีค่าเท่ากับ 4.76 2) สภาพปัจจุบันการพัฒนา
ครูปฐมวัยในการจัดประสบการณ์ทางภาษาแบบองค์รวมสาหรับสถานศึกษา โดยรวมอยู่ในระดับมาก คือ 4.74 องค์ประกอบที่ 1
มีค่ามาก คือ 3.83 และองค์ประกอบที่ 3 มีค่าน้อยที่สุดคือ 3.33 และสภาพที่พึงประสงค์ โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด
3) โปรแกรมพัฒนาครูปฐมวัยในการจัดประสบการณ์ทางภาษาแบบองค์รวมสาหรับสถานศึกษาฯ ที่พัฒนาขึ้นมีองค์ประกอบ ดังนี้
(1) หลักการของโปรแกรม (2) วัตถุประสงค์ของโปรแกรม (3) เป้าหมายของโปรแกรม (4) รูปแบบและวิธีการพัฒนา (5) โครงสร้าง
ของโปรแกรม (6) เนื้อหาและสาระสาคัญของโปรแกรม ซึ่งประกอบด้วย 6 Module
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Abstract
The objectives of this research were : 1) to study the elements and indicators of Early Childhood
Teacher Development on Whole Language Approach for Schools 2) to study current state and desirable
state of Early Childhood Teacher Development on Whole Language Approach for Schools and 3) to offer
the program for developing Early Childhood Teacher on Whole Language Approach for Schools under
Kalasin Primary Educational Service Area Office 2. Research and Development used 3-phase process;
phase 1: studying of elements and indicators of Early Childhood for Schools validated by 7 experts, phase 2:
studying of current state and desirable state of Early Childhood for Schools, the sampling were 152 early
childhood teachers, and phase 3: the development of early childhood for Schools confirmed by 7 experts.
The research instruments were the questionnaire, interview form and evaluation form. The questionnaire,
correspondence-index between the question IOC value from 0.80-1.00, the reliability value of current
questionnaire was .87 and desirable questionnaire was .89. The statistics used for data analysis consisted
of the Percentage, Mean, Standard Deviation and Modified Priority Needs Index (PNIModified) The research
findings were as follows :
1) The elements of early childhood teacher development on Whole Language Approach for
Schools consisted of 6 elements and 24 indicators, confirmed by experts, were at the highest level of 4.76
2) The current state of early childhood teacher development on Whole Language Approach for Schools
was at high level of 4.74, the first element was at highest of 3.83 and the third was at least of 3.33. And
the desired state, in overall, was at the highest level. 3) The developed program for developing, Early
Childhood Teachers on Whole Language Approach for Schools consisted of elements including: (1) the
principle of program, (2) the objectives of program, (3) the goal of program, (4) the model and approach of
program development, (5) the structure of program. (6) The content and essence of the program,
consisted of 6 Modules
Keywords : Experience Management, Whole Language, Program for Early Childhood Teacher Development
บทนา
พัฒนาการทางภาษาของเด็กกาลังเป็นประเด็นที่กล่าวถึงกันมากท่ามกลางความเจริญก้าวหน้า การพัฒนาภาษาโดยรวม
ของเด็กไทยกาลังถดถอยลงไป ปัญหาเด็กไม่ชอบอ่านหนังสือ อ่านไม่คล่อง เขียนไม่คล่องกลายเป็นปัญหาที่ต้องแก้ไขเร่งด่วน
พรพิไล เลิศวิชา (2553 : 1) ปัญหาการเรียนรู้ภาษาของเด็กปฐมวัย ซึ่งเกิดจากการสอนที่ครูมุ่งเน้นสาระทางภาษาเป็นหลัก
ทาให้การเรียนการสอนไม่น่าสนใจ ไม่เป็นไปตามธรรมชาติคือไม่เหมาะกับวัย ความสนใจและความสามารถของเด็ก เมื่อคานึงถึง
ประโยชน์ที่เด็กจาเป็นต้องใช้ภาษาในการเรียนรู้กับการสื่อสารในชีวิตจริง การสอนภาษาแบบเดิมซึ่งเป็นความเข้าใจทักษะ
ทางภาษาเป็นหลักนั้น ไม่เน้นความสาคัญของผู้เรียน ไม่นาทฤษฎีการเรียนรู้ ทฤษฎีทางภาษามาใช้ร่วมกัน ไม่เน้นความสาคัญ
ของประสบการณ์ทางภาษาที่เด็กใช้ในชีวิตจริง จึงไม่ได้ให้โอกาสเด็กเรียนรูภ้ าษาและใช้ภาษาเพื่อสื่อสารอย่างมีความหมาย
เท่าที่ควร สอดคล้องกับรายงานพัฒนาการเด็กปฐมวัย สานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (2554 : 9) จากผลการประเมิน
พัฒนาการของนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 ยังพบว่า
การใช้ภาษาสื่อสาร และความเชื่อมั่นใจในตนเองมีพัฒนาการตามระดับคุณภาพอยู่ในระดับพอใช้ นักเรียนส่วนใหญ่ขาดทักษะ
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ด้านการใช้ภาษา จึงทาให้เกิดปัญหาด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน โดยเด็กฟังแล้วไม่สามารถนาไปพูดถ่ายทอด
ให้ผู้อื่นฟังได้และยังไม่กล้าแสดงออก ส่งผลกระทบให้การทากิจกรรมและผลการพัฒนาการด้านต่าง ๆ ไม่มีประสิทธิภาพซึ่งเป็นปัญหา
ต้องรีบแก้ไขโดยเร่งด่วน ส่งผลต่อคุณภาพการจัดการศึกษาปฐมวัยและคุณภาพเด็กไทยในอนาคต สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 (2560 : 35) ปัญหาดังกล่าวอาจเกิดจากครูผสู้ อนในระดับปฐมวัย บางส่วนที่ไม่ได้จบการศึกษา
ตรงสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย และอาจเป็นเพราะขาดแคลนโปรแกรมในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ทักษะทางภาษา
ของเด็กปฐมวัยที่มีความหลากหลาย เพื่อให้ครูได้เลือกใช้ได้ตามความสนใจ
แนวทางแก้ไขและการที่จะพัฒนาเด็กปฐมวัยให้เกิดการเรียนรูภ้ าษาอย่างต่อเนื่องนั้น จาเป็นต้องอาศัยการปฏิบตั ิ
ที่เหมาะสมกับพัฒนาการ โดยเริ่มตั้งแต่การกาหนดนโยบาย การสร้างหลักสูตร การจัดสภาพแวดล้อม และการจัดประสบการณ์
ทีเ่ หมาะกับพัฒนาการทางภาษาแรกเริ่มให้สอดคล้องกับความสนใจ และความแตกต่างของเด็กเป็นรายบุคคล การปฏิบัติที่เหมาะสม
กับพัฒนาการทางภาษาจึงเป็นสิ่งที่ครูปฐมวัย และผู้ที่เกีย่ วข้องกับเด็กปฐมวัยควรคานึงถึง และศึกษาให้เข้าใจอย่างถ่องแท้
เพื่อที่จะได้จดั ประสบการณ์การเรียนรู้ทางภาษาให้เหมาะกับพัฒนาการ และมีความหมายต่อตัวเด็ก เพื่อให้เด็กได้เชื่อมโยง
ความรู้เดิมกับความรู้ใหม่ในสถานการณ์ที่สอดคล้องกับชีวิตประจาวันของเด็ก อีกทั้งนาบริบททางวัฒนธรรม ศาสนา ขนบธรรมเนียม
ประเพณี และภาษาที่ติดตัวเด็กก่อนเข้าเรียน มาใช้ในการจัดประสบการณ์ให้เหมาะสมกับเด็กปฐมวัย ภิญญดาพัชญ์ เพ็ชรรัตน์
(2551 : 37-52) ดังนั้นครูปฐมวัยควรบูรณาการการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารของเด็กให้กลมกลืน กับกิจกรรมการเรียนรู้ทุกครั้ง
ครูจึงควรทาความเข้าใจความหมายของภาษาให้ชัดเจน เพื่อปรับมุมมองของตนที่มีต่อภาษาให้ถูกต้อง ซึ่งจะนาไปสู่การออกแบบ
การจัดประสบการณ์ทักษะทางภาษาให้เด็กปฐมวัยต่อไป
แนวการสอนภาษาแบบองค์รวม (Whole Language Approach) เป็นแนวการสอนที่ไม่ใช่วิธีการ ไม่ใช่ข้อกาหนด
ใด ๆ ที่จะชี้ความสาเร็จทีม่ ีรูปแบบตายตัว แต่เป็นเรื่องของปรัชญาแนวคิดที่จะให้เด็กเรียนรู้ ให้อ่านออกเขียนได้ ภรณี คุรุรตั นะ
(2540 : 1-49) กล่าวว่าเป็นการจัดการเรียนการสอนแบบองค์รวม ทั้งการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน โดยไม่แยกออกจากกัน
การฟัง ฝึกออกเสียงและฝึกใช้ภาษาที่ถูกต้อง การอ่านให้เด็กเล่านิทานเล่าเรื่องจากภาพเล่าเรื่อง จากธรรมชาติจริง หรืออ่าน
ในมุมหนังสือ รวมทั้งอ่านคาตามครู การเขียน การวาดภาพ การเขียนสัญลักษณ์ สอดคล้องกับแนวคิดการจัดประสบการณ์
ตามแนวทางของเรกจิโอ เอมีเลีย (Reggio Emilia Approach) ที่กล่าวว่า เด็กบอกความรู้สึก ความต้องการผ่านการใช้สัญลักษณ์
ซึ่งก็คือภาษาศิลปะ เด็กมีการแสดงตัวตนและการแปลความหมายทีไ่ ด้จากการเรียนรู้ทไี่ ด้ด้วยการสื่อภาษา และสอดคล้องกับ
แนวคิดการจัดประสบการณ์แบบไฮสโคป (High Scope) ที่สนับสนุนให้เด็กได้วางแผน ลงมือปฏิบัติ ทบทวนผลการปฏิบัติผ่านสื่อ
วัสดุอุปกรณ์ประกอบบทเรียนที่หลากหลายท่ามกลางบรรยากาศทีอ่ บอุ่น ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ให้เด็กปฏิบัติตามขั้นตอน
อย่างเป็นระบบ หลังจากเด็กทากิจกรรมเสร็จแล้วก็จะสรุปทบทวนงานที่ตนปฏิบัติตามแผนที่วางไว้ ฝึกการแก้ปัญหา โดยครูผู้สอน
เป็นผู้ให้การสนับสนุนความคิดของเด็ก และกระตุ้นในการใช้เหตุผลสาหรับการแก้ปัญหาต่อไป วรนาท รักสกุลไทย (2551 : 73)
จากความสาคัญดังกล่าว ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิดทฤษฎีการพัฒนาโปรแกรมพัฒนาครูปฐมวัย ในการจัดประสบการณ์
ทางภาษาแบบองค์รวม เห็นด้วยกับพัฒนาการทางปัญญาของเพียเจท์ ที่กล่าวถึงพัฒนาการทางภาษาและทางความคิดของเด็ก
เริ่มด้วยการพัฒนาที่แยกจากกัน แต่เมื่ออายุมากขึ้นพัฒนาการทั้ง 2 ด้านจะเป็นไปร่วมกัน ทิศนา แขมมณี (2550 : 133-137)
กล่าวว่าเด็กจะเริ่มเรียนรู้อ่านเขียนได้ด้วยตนเอง โดยการสร้างองค์ความรูผ้ ่านประสบการณ์ทางภาษา และเข้าใจภาษาได้ดี
หากสิ่งที่เรียนรู้เป็นเรื่องใกล้ตัวมีความหมายกับตัวเด็ก ภิญญดาพัชญ์ เพ็ชรรัตน์ (2551 : 37-52) เมื่อเด็กมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคม
โดยการสนทนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างกัน จนทาให้เด็กเกิดความคิดรวบยอด มีความเข้าใจสัญลักษณ์เมื่อสามารถใช้ภาษา
สื่อสารความคิดของตนเองจะส่งผลให้เด็กพัฒนาความคิดที่ซับซ้อน ได้รับประสบการณ์ วุฒิภาวะเพิ่มขึ้นจนทาให้เด็กสามารถสร้าง
ความรู้ด้วยตนเองได้ ผู้วิจัยในฐานะที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเด็กปฐมวัยโดยตรง ได้มองเห็นความสาคัญของปัญหาและแนวทาง
การจัดประสบการณ์เพื่อพัฒนาภาษาแบบองค์รวมในระดับชั้นปฐมวัยดังกล่าว ผ่านการประยุกต์ใช้แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
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เพื่อให้ได้โปรแกรมการพัฒนาครูปฐมวัยในการจัดประสบการณ์ทางภาษาแบบองค์รวม สาหรับสถานศึกษาสังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 ในการจัดประสบการณ์ด้านภาษาของเด็กปฐมวัยที่มปี ระสิทธิภาพ สามารถ
นาไปปรับใช้ในบริบทและสถานการณ์การเรียนรู้ ให้สอดคล้องและสนองตอบพัฒนาการและธรรมชาติของเด็กปฐมวัย จึงได้
ออกแบบคู่มือเพื่อพัฒนาครูปฐมวัย ด้วยระบบการพัฒนาโปรแกรมพัฒนาครูปฐมวัยในการจัดประสบการณ์ทางภาษาแบบองค์รวม
สาหรับสถานศึกษาระดับปฐมวัยให้มีความรูค้ วามเข้าใจ สามารถออกแบบการจัดประสบการณ์เพื่อพัฒนาภาษาแบบองค์รวม
ของเด็กปฐมวัย ในการฟัง พูด อ่าน เขียน โดยยึดเด็กเป็นศูนย์กลางในบริบทชั้นเรียน ในเหตุการณ์จริงให้ประสบผลสาเร็จ
และมีคณ
ุ ภาพของสถานศึกษา ที่จัดกิจกรรมการเรียนการสอนระดับปฐมวัย ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กาฬสินธุ์ เขต 2 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาครู ได้นาไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดสาหรับเด็กปฐมวัยต่อไป
วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาองค์ประกอบและตัวชี้วัดการพัฒนาครูปฐมวัย ในการจัดประสบการณ์ทางภาษาแบบองค์รวม
สาหรับสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2
2. เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพอันพึงประสงค์การพัฒนาครูปฐมวัย ในการจัดประสบการณ์ทางภาษา
แบบองค์รวมสาหรับสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2
3. เพื่อพัฒนาโปรแกรมการพัฒนาครูปฐมวัย ในการจัดประสบการณ์ทางภาษาแบบองค์รวมสาหรับสถานศึกษา
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2
วิธีดาเนินการวิจัย
1. ประชากรและกลุม่ ตัวอย่าง
1.1 ประชากร ได้แก่ ครูผสู้ อนปฐมวัย ระดับชั้นอนุบาล 2 จานวน 171 โรงเรียน ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 ปีการศึกษา 2560 จานวน 250 คน
1.2 กลุม่ ตัวอย่าง ได้แก่ ครูผสู้ อนปฐมวัย ระดับชั้นอนุบาล 2 จานวน 152 คน ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 ปีการศึกษา 2560 โดยการเทียบจานวนประชากรทั้งหมดกับตารางกาหนดขนาด
กลุ่มตัวอย่างของ Krejcie & Morgan (อรนุช ศรีสะอาด, 2558 : 42) และใช้เทคนิคการสุม่ แบบแบ่งชั้น (Stratified Random
Sampling technique) ให้ได้มาซึ่งกลุ่มตัวอย่าง
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
2.1 แบบประเมินองค์ประกอบของการทาวิจัย เพื่อพัฒนาครูปฐมวัยในการจัดประสบการณ์ทางภาษาแบบองค์รวม
สาหรับสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 ในการจัดประสบการณ์ทางภาษาแบบองค์รวม
สาหรับสถานศึกษาเป็นแบบประเมิน (Rating Scale) 5 ระดับ
2.2 แบบสอบถามสภาพปัจจุบัน สภาพที่พึงประสงค์ ของการพัฒนาครูปฐมวัยในการจัดประสบการณ์ทางภาษา
แบบองค์รวมสาหรับสถานศึกษาโดยใช้เทคนิค IOC มีค่าตั้งแต่ 0.80-1.00 แล้วนาแบบสอบถามไปทดลอง (Try Out) ที่ไม่ใช่
กลุ่มตัวอย่าง จานวน 30 คน จากนั้นทาการหาค่าความเชื่อมั่นด้วยวิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’Alpha
Coefficient) ซึ่งได้ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามสภาพปัจจุบันเท่ากับ .87 และแบบสอบถามสภาพที่พึงประสงค์เท่ากับ .89
2.3 แบบสัมภาษณ์ครูผู้สอน เกี่ยวกับการพัฒนาครูปฐมวัยในการจัดประสบการณ์ทางภาษาแบบองค์รวม
สาหรับสถานศึกษา ของโรงเรียนที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best practices)
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2.4 แบบประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ โปรแกรมการพัฒนาโปรแกรมพัฒนาครูปฐมวัย ในการจัด
ประสบการณ์ทางภาษาแบบองค์รวมสาหรับสถานศึกษา โดยเป็นแบบสอบถามแบบมาตรส่วนประมาณค่า (Rating Scale)
ของลิเคิร์ท (Likert Type) 5 ระดับ โดยให้ผตู้ อบแบบประเมินพิจารณาความคิดเห็นต่อองค์ประกอบและตัวชี้วัดของการจัด
ประสบการณ์ทางภาษาแบบองค์รวมสาหรับโรงเรียน การพัฒนาครูปฐมวัยในการจัดประสบการณ์ทางภาษาแบบองค์รวม
สาหรับสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล
ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้แบ่งระยะการเก็บรวบรวมข้อมูลออกเป็น 3 ระยะตามความมุ่งหมาย ดังนี้
ระยะที่ 1 การศึกษาองค์ประกอบและตัวชี้วัด ศึกษาเอกสาร ตารา งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง สังเคราะห์เพื่อให้ได้
องค์ประกอบและตัวชี้วัดของการพัฒนาโปรแกรมพัฒนาครูปฐมวัย ในการจัดประสบการณ์ทางภาษาแบบองค์รวม สาหรับ
สถานศึกษา และประเมินความเหมาะสมขององค์ประกอบและตัวชี้วัดโดยผู้ทรงคุณวุฒิ จานวน 7 คน
ระยะที่ 2 การศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ ของการพัฒนาโปรแกรมพัฒนาครูปฐมวัย ในการจัด
ประสบการณ์ทางภาษาแบบองค์รวมสาหรับสถานศึกษา นาองค์ประกอบและตัวชี้วัดที่ได้จากระยะที่ 1 มาสร้างแบบสอบถาม
เพื่อถามสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของการพัฒนาโปรแกรมพัฒนาครูปฐมวัย ในการจัดประสบการณ์ทางภาษา
แบบองค์รวมสาหรับสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 จานวน 152 คน วิเคราะห์หา
ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของการพัฒนาโปรแกรมพัฒนาครูปฐมวัย ในการจัด
ประสบการณ์ทางภาษาแบบองค์รวมสาหรับสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2
ระยะที่ 3 การพัฒนาโปรแกรมพัฒนาครูปฐมวัยในการจัดประสบการณ์ทางภาษาแบบองค์รวมสาหรับ สถานศึกษา
การวิเคราะห์ความต้องการจาเป็น (Needs Assessment) โดยนาข้อมูลการศึกษาสภาพปัจจุบัน สภาพที่พึงประสงค์ ในระยะที่ 2
มาหาค่าดัชนีความต้องการจาเป็น (Priority Needs Index) เพื่อจัดลาดับความต้องการจาเป็น โดยการคานวณ PNIModified
และศึกษาวิธีปฏิบตั ิที่เป็นเลิศ (Best Practice) ในสถานศึกษาต้นแบบพัฒนาครูปฐมวัยในการจัดประสบการณ์ทางภาษา
แบบองค์รวมสาหรับสถานศึกษา จานวน 3 แห่ง แล้วร่างโปรแกรมการพัฒนาครูในการจัดการเรียนรูภ้ าษาไทย เพื่อเสริมสร้าง
การคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียน แล้วประเมินโปรแกรมโดยผู้ทรงคุณวุฒิ จานวน 7 คน ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์
ด้านการบริหารและพัฒนาการศึกษา ด้านการจัดการศึกษาปฐมวัย และด้านการพัฒนาโปรแกรม โดยมีเกณฑ์คุณสมบัติ คือ
เป็นผู้ที่สาเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
4. การวิเคราะห์ข้อมูล
4.1 การวิเคราะห์ค่าระดับความเหมาะสมขององค์ประกอบและตัวชี้วัด ของการจัดประสบการณ์ทางภาษา
แบบองค์รวมสาหรับสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 โดยการหาค่าเฉลี่ย
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
4.2 การวิเคราะห์ข้อมูลสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ ของการจัดประสบการณ์ทางภาษาแบบองค์รวม
สาหรับสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 โดยวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
4.3 การวิเคราะห์ความต้องการจาเป็น (Need Assessment) โดยนาข้อมูลผลการศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพ
ที่พึงประสงค์ในระยะที่ 2 มาหาค่าดัชนีความต้องการจาเป็น (Priority Needs Index : PNIModified) เพื่อจัดลาดับความต้องการ
จาเป็น
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4.4 การวิเคราะห์ผลการศึกษาแนวปฏิบัติในการจัดประสบการณ์ทางภาษาแบบองค์รวม สาหรับสถานศึกษา
จากสถานศึกษาที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ในสถานศึกษาต้นแบบพัฒนาครูปฐมวัย ในการจัดประสบการณ์ทางภาษา
แบบองค์รวมสาหรับสถานศึกษา จานวน 3 แห่ง โดยใช้วิธีการวิเคราะห์เนื้อหา
4.5 การวิเคราะห์ความคิดเห็นต่อโปรแกรมการพัฒนาครู ในการจัดประสบการณ์ทางภาษาแบบองค์รวม
สาหรับสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 โดยวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
สรุปผล
1. องค์ประกอบและตัวชี้วัดการจัดประสบการณ์ทางภาษาแบบองค์รวมสาหรับสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบ 24 ตัวชี้วัด คือ 1) การกาหนดจุดมุ่งหมายการจัดประสบการณ์
มี 4 ตัวบ่งชี้ 2) การพิจารณาความพร้อมของเด็กปฐมวัย มี 4 ตัวบ่งชี้ 3) การกาหนดเนื้อหา มี 4 ตัวบ่งชี้ 4) การจัดกิจกรรม
ประสบการณ์ มี 5 ตัวบ่งชี้ 5) การประเมินผล มี 4 ตัวบ่งชี้ 6) ข้อมูลป้อนกลับ มี 3 ตัวบ่งชี้ พบว่าองค์ประกอบและตัวชี้วัด
โดยรวมและรายด้านมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด คือ 4.76 เรียงลาดับจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้ องค์ประกอบที่ 1
และองค์ประกอบที่ 5 มีค่ามากที่สดุ คือ 4.75 องค์ประกอบที่ 2 และองค์ประกอบที่ 3 มีค่าน้อยที่สุดคือ 4.58
2. สภาพปัจจุบัน สภาพที่พึงประสงค์ การพัฒนาครูปฐมวัยในการจัดประสบการณ์ทางภาษาแบบองค์รวม สาหรับ
สถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 โดยรวมอยู่ในระดับมาก เรียงลาดับจากมาก
ไปหาน้อยได้ดังนี้ องค์ประกอบที่ 1 มีค่ามากที่สุด คือ 3.83 องค์ประกอบที่ 3 มีค่าน้อยที่สุด คือ 3.33 สภาพที่พึงประสงค์
การจัดประสบการณ์ทางภาษาแบบองค์รวมของครูปฐมวัยสาหรับสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กาฬสินธุ์ เขต 2 โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สดุ 4.74 เรียงลาดับจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้ องค์ประกอบที่ 5 มีค่ามากที่สุด
คือ 4.83 และองค์ประกอบที่ 2 มีค่าน้อยที่สุด คือ 4.50 ลาดับความต้องการจาเป็น (PNI) ในการพัฒนาครูปฐมวัย ในการจัด
ประสบการณ์ทางภาษาแบบองค์รวม สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 โดยเรียงลาดับ
ความจาเป็นจากมากไปน้อย ดังนี้ 1) การกาหนดจุดมุ่งหมายการจัดประสบการณ์ 2) ข้อมูลป้อนกลับ 3) การพิจารณาความ
พร้อมของเด็กปฐมวัย 4) การประเมินผล 5) การจัดกิจกรรมประสบการณ์ และ 6) การกาหนดเนื้อหาตามลาดับ
3. การสร้างโปรแกรมการพัฒนาครูปฐมวัยในการจัดประสบการณ์ทางภาษาแบบองค์รวม สาหรับสถานศึกษา
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 มีองค์ประกอบของโปรแกรม ได้แก่ 1) หลักการของโปรแกรม
2) วัตถุประสงค์ของโปรแกรม 3) เป้าหมายของโปรแกรม 4) เนื้อหาและกิจกรรมพัฒนาของโปรแกรม และ 5) การประเมินผล
โปรแกรม สาหรับโครงสร้างเนื้อหาและกิจกรรมการพัฒนาของโปรแกรมแบ่งออกเป็น 3 ระยะ ได้แก่ ระยะที่ 1 การประเมิน
ก่อนการพัฒนา ระยะที่ 2 การพัฒนา ประกอบด้วย 6 Module ได้แก่ Module 1 การกาหนดจุดมุง่ หมายการจัดประสบการณ์
Module 2 การพิจารณาความพร้อมของเด็กปฐมวัย Module 3 การกาหนดเนื้อหา Module 4 การจัดกิจกรรมประสบการณ์
Module 5 การประเมินผล และ Module 6 ข้อมูลป้อนกลับ โดยใช้ระยะเวลาการพัฒนา 118 ชั่วโมง ซึ่งวิธีการพัฒนา ได้แก่
การฝึกอบรม และการพัฒนาตนเอง ระยะที่ 3 การบูรณาการระหว่างปฏิบัติงาน และการประเมินหลังการพัฒนา และผลการจัดทา
การใช้คู่มือโปรแกรมการพัฒนาครูปฐมวัย ในการจัดประสบการณ์ทางภาษาแบบองค์รวมสาหรับสถานศึกษา สังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 ประกอบด้วย 4 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 บทนา ส่วนที่ 2 โปรแกรมการพัฒนาครู
ในการจัดประสบการณ์ ส่วนที่ 3 การนาโปรแกรมการพัฒนาครูไปใช้ และส่วนที่ 4 การประเมินผล ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ
ยอดอนงค์ จอมหงส์พิพัฒน์ (2553 : บทคัดย่อ) ได้ทาการวิจัยเรื่อง การพัฒนาโปรแกรมพัฒนาครู ผู้นาการจัดการเรียนรู้
ตามแนวปฏิรูปการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้สร้างและพัฒนาโปรแกรมพัฒนาครูผู้นาการจัดการเรียนรู้ ตามแนวปฏิรูปการศึกษา
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ขั้นพื้นฐาน มีองค์ประกอบที่สาคัญ 7 ประการ คือ (1) วิสัยทัศน์ (2) หลักการ (3) วัตถุประสงค์ (4) เนื้อหา (5) กระบวนการ
(6) โครงสร้าง และ (7) การวัดและประเมินผลกระบวนการของโปรแกรมทั้งนี้ยังสอดคล้องกับปริชมน กาลพัฒน์ (2558 : บทคัดย่อ)
ได้ทาการวิจัยเรื่อง เรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรูเ้ พื่อเสริมสร้างทักษะทางภาษาแบบองค์รวม สาหรับ
เด็กปฐมวัย มีองค์ประกอบ ได้แก่ 1) หลักการของรูปแบบ 2) วัตถุประสงค์ของรูปแบบ 3) ขั้นตอนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้
4) การวัดและการประเมินผล และสอดคล้องกับชนกพร จุฑาสงฆ์ (2559 : บทคัดย่อ) ได้ทาการวิจยั เรื่อง การพัฒนาโปรแกรม
การเสริมสร้างสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของครู สังกัดสานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
โปรแกรมเสริมสร้างสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของครู สังกัดสานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
มีองค์ประกอบของโปรแกรม ได้แก่ 1) หลักการและแนวคิดของโปรแกรม 2) วัตถุประสงค์ของโปรแกรม 3) รูปแบบและวิธีการพัฒนา
4) โครงสร้าง ของโปรแกรม 5) เนื้อหาและสาระสาคัญของโปรแกรม ติดตามผลและประเมินผลร่วมกัน
อภิปรายผล
1. องค์ประกอบและตัวชี้วัดของการพัฒนาครูปฐมวัยในการจัดประสบการณ์ทางภาษาแบบองค์รวมสาหรับสถานศึกษา
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 มีองค์ประกอบ 6 องค์ประกอบ และมีตัวชี้วัด 24 ข้อ
องค์ประกอบของการพัฒนาครูในการจัดประสบการณ์ ประกอบด้วย 1) การกาหนดจุดมุ่งหมายการจัดประสบการณ์ 2) การพิจารณา
ความพร้อมของเด็กปฐมวัย 3) การกาหนดเนื้อหา 4) การจัดกิจกรรมประสบการณ์ 5) การประเมินผล และ 6) ข้อมูลป้อนกลับ
ซึ่งทุกองค์ประกอบและตัวชี้วัดมีความเหมาะสมในระดับมากที่สดุ การที่ผลปรากฏเช่นนี้เพราะผู้วิจัยได้ศึกษาวิเคราะห์แนวคิด
ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบและตัวชี้วัด การพัฒนาครูปฐมวัยในการจัดประสบการณ์ทางภาษาแบบองค์รวม
สาหรับสถานศึกษาจากแหล่งความรู้ต่าง ๆ ทั้งในลักษณะเอกสาร วารสารทางวิชาการ ข้อมูลในองค์กรรวมทั้งบทความวิจัย
และยังไดรวบรวมข้อมูลดังกล่าวจากผู้เชี่ยวชาญทั้งนักวิชาการและนักการศึกษา จนสามารถรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับองค์ประกอบ
และตัวชี้วัด การพัฒนาครูปฐมวัยในการจัดประสบการณ์ทางภาษาแบบองค์รวมสาหรับสถานศึกษา ซึง่ สอดคล้องกับ ฑิฆัมพร
บุญมาก (2558 : 294) ได้วิจยั พัฒนาระบบพัฒนาครูในด้านการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนขยายโอกาส ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น
ประกอบด้วยกระบวนการจัดการเรียนรู้ 7 ขั้นตอน ดังนี้ 1) การกาหนดวัตถุประสงค์ 2) การศึกษาคุณลักษณะผู้เรียน 3) การกาหนด
จุดมุ่งหมายของการเรียนรู้ 4) การกาหนดเนื้อหา 5) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ 6) การประเมินผล 7) การให้ข้อมูลป้อนกลับ
ซึ่งเป็นรูปแบบที่มีความเหมาะสมสาหรับการพัฒนาครู ในด้านการจัดการเรียนรู้ ทั้งนี้เมื่อพิจารณาจากการนาระบบไปทดลองใช้
ในโรงเรียนที่เป็นหน่วยศึกษา พบว่ารูปแบบดังกล่าวส่งผลให้เกิดการพัฒนาทั้งในด้านครูและนักเรียน ดังนี้คือ 1) ครูมีความรู้
ความเข้าใจในด้านการจัดประสบการณ์การเรียนรู้สูงขึ้น จะเห็นได้จากผลการทดสอบความรู้ความเข้าใจในด้านการจัดการเรียนรู้
ของครูก่อนการอบรมมีความรู้อยู่ในระดับน้อย และหลังการอบรมมีความรู้อยู่ในระดับมาก 2) ครูสามารถจัดการเรียนรูไ้ ด้
ครูมีความตระหนักและความเข้าใจเกี่ยวกับการดาเนินการพัฒนาครู ในด้านการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ของโรงเรียนขยายโอกาส
ทางการศึกษา ส่วนองค์ประกอบด้านการจัดกิจกรรมประสบการณ์ประกอบด้วย 1) การสร้างความสนใจ 2) การฝึกเผชิญสถานการณ์
3) การฝึกการลงปฏิบัติ 4) ขั้นแลกเปลี่ยนความคิดและสรุปและ 5) ขัน้ ประยุกต์ใช้และประเมินผลและสอดคล้องกับปริชมน
กาลพัฒน์ (2558 : 201-202) ได้ทาการวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างทักษะทางภาษา
แบบองค์รวม สาหรับเด็กปฐมวัยมีองค์ประกอบ ได้แก่ 1) หลักการของรูปแบบ 2) วัตถุประสงค์ของรูปแบบ 3) ขั้นตอนการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ 4) การวัดและการประเมินผล
2. การศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ การพัฒนาครูปฐมวัยในการจัดประสบการณ์ทางภาษาแบบองค์รวม
สาหรับสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 พบว่าสภาพปัจจุบันของการจัดการเรียนรู้
มีระดับปฏิบัตโิ ดยรวมอยู่ในระดับมาก ส่วนสภาพที่พึงประสงค์ในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ มีระดับปฏิบัตโิ ดยรวมอยู่ใน
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ระดับมากที่สุด และการพัฒนาครูปฐมวัยในการจัดประสบการณ์ทางภาษาแบบองค์รวม สาหรับสถานศึกษาโดยการวิเคราะห์
เนื้อหาและจัดเรียงลาดับตามความถี่จากมากไปหาน้อย ได้แก่ 1) การกาหนดจุดมุ่งหมายการจัดประสบการณ์ 2) ข้อมูลป้อนกลับ
3) การพิจารณาความพร้อมของเด็กปฐมวัย 4) การประเมินผล 5) การจัดกิจกรรมประสบการณ์ และ 6) การกาหนดเนื้อหา
ตามลาดับ ที่ผลปรากฏเช่นนี้เพราะการจัดประสบการณ์การเรียนรู มุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญบนพื้นฐานความเชื่อว่าทุกคนสามารถ
เรียนรูแ้ ละพัฒนาตนเองไดเต็มตามศักยภาพ ภาษาเป็นทักษะทีต่ ้องฝึกฝนจนเกิดความชานาญในการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร การเรียนรู้
อย่างมีประสิทธิภาพและเพื่อนาไปใช้ในชีวิตจริง และสอดคล้องกับสานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาไทย (2553 : 55) ได้วิจยั
เพื่อพัฒนานโยบายการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ผลการวิจัยพบว่า 1) ผลจากการศึกษาวิจัยและพัฒนาสภาพปัญหา
และแนวทางการแก้ปัญหา การจัดการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานครูผู้สอนส่วนใหญ่
ไม่ได้จบการศึกษาวิชาเอกในกลุ่มสาระทีส่ อน มีภาระงานมาก ขาดความรู้ความเข้าใจในหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ มีการ
วัดผลประเมินผลไม่เหมาะสม ขาดการนิเทศติดตาม การพัฒนาครูขาดขวัญกาลังใจในการทางาน ผูเ้ รียนขาดทักษะพื้นฐาน
ที่จาเป็นต่อการเรียนรู้ ขาดอัตรากาลังของศึกษานิเทศก์ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะกลุ่ม 2) ด้านผู้เรียน พบว่าผู้เรียนได้รับการพัฒนา
ทางวิชาการมากขึ้นแต่มีปัญหาอันเนื่องมาจากสภาพสังคมและสิ่งแวดล้อม มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ในเกณฑ์ต่า ขาดคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ ขาดความสามารถในการคิดวิเคราะห์การแก้ปัญหา และขาดความคิดสร้างสรรค์ ด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา
พบว่าได้รับผลกระทบจากการเปลีย่ นแปลงด้านโครงสร้างและระบบบริหาร ทาให้มภี ารกิจเพิ่มขึ้น เกิดวิกฤติการณ์ขาดแคลน
ครูผสู้ อนในทุกช่วงชั้นและทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ การไม่สามารถจูงใจคนที่มีความรู้ความสามารถมาเป็นครู ด้านการจัดการ
เรียนรู้ ปัญหาอุปสรรคของการจัดการเรียนรู้ พบว่าครูผู้สอนบางส่วนยังไม่สามารถปรับและพัฒนาตนเองในการจัดการเรียนรู้
ในเนื้อหาสาระที่ทันกับความเปลี่ยนแปลงของสังคม ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนของผู้เกี่ยวข้อง พบว่ามีปัญหาการดาเนินงาน
การกระจายอานาจการบริหาร ขาดการนาเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ ขาดกลไกที่จะจูงใจให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วม
เป็นเครือข่ายในการจัดการศึกษา และ 3) ผลการศึกษาสภาพปัญหาการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา และสอดคล้องกับ
งานวิจัยของฑิฆัมพร บุญมาก (2558 : 294) ได้วิจัยพัฒนาระบบพัฒนาครูในด้านการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนขยายโอกาส
พบว่าสภาพการพัฒนาครูในด้านการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา โดยรวมมีการดาเนินงานอยู่ในระดับมาก
ปัญหาการพัฒนาครูโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ความต้องการพัฒนาครูโดยรวมมีความต้องการอยูใ่ นระดับมาก และความ
ต้องการวิธีการพัฒนาครูจากความต้องการมากที่สดุ ไปหาน้อยตามลาดับดังนี้ การฝึกอบรม การศึกษาดูงานการนิเทศภายใน
การพัฒนาทีมงานครู การอบรมเชิงปฏิบัติการ การให้คาปรึกษา การวิจัย การพัฒนาตนเอง การสัมมนา การช่วยเหลือครูโดยตรง
และการศึกษาต่อ
3. การพัฒนาโปรแกรมพัฒนาครูปฐมวัยในการจัดประสบการณ์ทางภาษาแบบองค์รวมสาหรับสถานศึกษา
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2
3.1 โปรแกรมพัฒนาครูปฐมวัยในการจัดประสบการณ์ทางภาษาแบบองค์รวม สาหรับสถานศึกษาสังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 มีองค์ประกอบดังนี้ 1) หลักการของโปรแกรม 2) วัตถุประสงค์ของโปรแกรม
3) เป้าหมายของโปรแกรม 4) รูปแบบและวิธีการพัฒนา 5) โครงสร้างของโปรแกรม 6) เนื้อหาและสาระสาคัญของโปรแกรม
ซึ่งประกอบด้วย 6 Module คือ Module 1 การกาหนดจุดมุ่งหมายการการจัดประสบการณ์ Module 2 การพิจารณาความพร้อม
ของเด็กปฐมวัย Module 3 การกาหนดเนื้อหา Module 4 การจัดกิจกรรมประสบการณ์ Module 5 การประเมินผล
Module 6 ข้อมูลป้อนกลับ
3.2 การประเมินโปรแกรมพัฒนาครูปฐมวัยในการจัดประสบการณ์ทางภาษาแบบองค์รวม สาหรับสถานศึกษา
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 ผลการประเมินโดยรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากทีส่ ุด
เท่ากับ 4.60 และความเป็นไปได้ของโปรแกรมอยู่ในระดับมากที่สุดเช่นเดียวกัน เท่ากับ 4.87
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ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะในการนาไปใช้
1.1 จากผลการวิจยั ที่พบว่าโปรแกรมการพัฒนาครูปฐมวัยในการจัดประสบการณ์ทางภาษาแบบองค์รวม
สาหรับสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 มีความเหมาะสมสาหรับการพัฒนาครูปฐมวัย
โดยรวมอยู่ในระดับมากทีส่ ุด ฉะนัน้ ผู้บริหารและผูม้ ีส่วนเกีย่ วข้องในการพัฒนาการศึกษา และการพัฒนาครูในสังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 ควรส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการนาโปรแกรมการพัฒนาครูปฐมวัย ในการ
จัดประสบการณ์ทางภาษาแบบองค์รวม สาหรับสถานศึกษาที่พัฒนาขึ้น ซึ่งได้ผ่านขั้นตอนการพัฒนาอย่างเป็นระบบระเบียบ
มีการตรวจสอบคุณภาพโดยผู้ทรงคุณวุฒิ จนเป็นโปรแกรมที่สามารถนาไปใช้ในการพัฒนาครูปฐมวัยให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ
ในการจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1.2 กระบวนการพัฒนาครูปฐมวัยในการจัดประสบการณ์ทางภาษาแบบองค์รวม ในการจัดประสบการณ์ให้กับ
เด็กปฐมวัย พบว่าควรมุ่งเน้นด้านการจัดกิจกรรมประสบการณ์การเรียนรู้ ให้ครูปฐมวัยได้มีการจัดกิจกรรมประสบการณ์ให้เด็ก
ได้เผชิญสถานการณ์ การฝึกให้เด็กลงมือปฏิบัติ ให้เด็กแลกเปลี่ยนความคิดและสรุป ฝึกให้เด็กมีการประยุกต์ใช้และประเมินผล
เพื่อให้ครูปฐมวัยได้ตระหนักถึงการจัดประสบการณ์ทางภาษาแบบองค์รวม ในการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนให้มี
ประสิทธิภาพ
2. ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป
2.1 การวิจัยในครั้งนี้ ได้ศึกษาโปรแกรมการพัฒนาครูปฐมวัยในการจัดประสบการณ์ทางภาษาแบบองค์รวม
สาหรับสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 โดยคูม่ ือโปรแกรมการพัฒนาครูปฐมวัย
ในการวิจัยครั้ง ต่อไปควรมีการศึกษาการพัฒนาครูปฐมวัย ในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ทางภาษาแบบองค์รวม
สาหรับสถานศึกษาในกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น เพื่อจะได้พัฒนาครูในการสาระการเรียนรู้อื่น ให้ได้องค์ความรู้ในการพัฒนาตนเอง
และเป็นประโยชน์ต่อผู้เรียนสูงสุด
2.2 ควรนาโปรแกรมการพัฒนาครูปฐมวัยในการจัดประสบการณ์ทางภาษาแบบองค์รวม สาหรับสถานศึกษา
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 ไปใช้ในการพัฒนาครูปฐมวัยกับสถานศึกษาจริง
เอกสารอ้างอิง
กุลยา ตันติผลาชีวะ. (2545) รูปแบบการเรียนการสอนปฐมวัยศึกษา. กรุงเทพฯ: เอดิสัน เพรสโปรดักส์.
ชนกพร จุฑาสงฆ์. (2559). การพัฒนาโปรแกรมการเสริมสร้างสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของครู สังกัดสานักงานส่งเสริม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย. ดุษฎีนิพนธ์ การศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร
และพัฒนาการศึกษา. มหาสารคาม: มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.
ฑิฆัมพร บุญมาก. (2558). การพัฒนาระบบการพัฒนาครูในการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา.
ดุษฎีนิพนธ์ การศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา. มหาสารคาม: มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม.
ทิศนา แขมมณี. (2550). รูปแบบพัฒนาครูการเรียนการสอน: ทางเลือกที่หลากหลาย. กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ปริชมน กาลพัฒน์. (2558). การพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างทักษะทางภาษาแบบองค์รวม
สาหรับเด็กปฐมวัย. ดุษฎีนิพนธ์ ปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชานวัตกรรมหลักสูตรและการเรียนรู้. มหาสารคาม:
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.
พรพิไล เลิศวิชา. (2553). ออกแบบกระบวนการเรียนรู้โดยเข้าใจสมอง. กรุงเทพฯ: สถาบันวิทยาการการเรียนรู.้

67

68

วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด
ปที่ 13 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2562

ภรณี คุรุรตั นะ. (2540). เด็กปฐมวัยทามกลางกระแสความเปลี่ยนแปลง. วารสารการศึกษาปฐมวัย, 1(1), 49.
ภิญญดาพัชญ์ เพ็ชรรัตน์. (2551). การศึกษาความเข้าใจของผู้บริหารและครูปฐมวัยเกี่ยวกับการปฏิบัตทิ ี่เหมาะสมกับพัฒนาการ
ทางภาษาแรกเริม่ ของเด็กปฐมวัยในจังหวัดชลบุรี. วารสารศึกษาศาสตร์, 19(3), 174-176.
ยอดอนงค์ จอมหงส์พิพัฒน์. (2553). การพัฒนาโปรแกรมพัฒนาครูผู้นาการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางปฏิรูปการศึกษาขั้นพื้นฐาน.
ดุษฎีนิพนธ์ ครุศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาอุดมศึกษา. สกลนคร: มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร.
วรนาท รักสกุลไทย. (2551). รวมนวัตกรรมทฤษฎีการศึกษาปฐมวัยการประยุกต์ใช้ในห้องเยน. กรุงเทพฯ: สาราเด็ก
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2. (2560). รายงานผลการประเมินพัฒนาการของนักเรียนที่จบหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัยปีงบประมาณ 2560. กาฬสินธุ์: สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2.
สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาไทย. (2553). การบรรยายทางวิชาการเพื่อสร้างความตระหนัก เรือ่ ง การก้าวสู่ประชาคม
อาเซียน. กรุงเทพฯ: พิมพ์ดีการพิมพ์ จากัด.
สานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา. (2554). ข้อเสนอการปฏิรูปการศึกษา ในทศวรรษที่สอง (พ.ศ. 2552–2561).
กรุงเทพฯ: พริกหวานกราฟฟิค.
สุจินดา ขจรรุ่งศิลป์. (2551). รวมนวัตกรรมทฤษฎีการศึกษาปฐมวัยสู่การประยุกต์ใช้ในห้องเรียน. กรุงเทพฯ: สาราเด็ก.
อรนุช ศรีสะอาด. (2558). เอกสารประกอบการสอนวิชาการวัดผลการศึกษา. มหาสารคาม: มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.

