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กิตติกรรมประกาศ 
 

 รายงานการศึกษาค้นคว้าฉบับนี ้สำเร็จได้ด้วยดี โดยความกรุณาอย่างยิ ่งจาก ดร.วิหาญ  พละพร 
ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา   นายเสถียร  ถิ่นมุกดา นางรัตติ ยา  ศรีนาม 
นางฉวีวรรณ มีสติ นางทองพูล  งามขำ ดร.คมกริช  ไชยทองศรี และดร.ศิริกาญจนารัตน์  พละศึก ศึกษานิเทศก์
พ่ีเลี้ยง ซึ่งได้กรุณาให้คำปรึกษาแนะนำทุกข้ันตอนของการศึกษา และช่วยเหลือดูแลเอาใจใส่อย่างใกล้ชิด ผู้ศึกษา
ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง  

ขอขอบคุณ คณะผู้บริหาร และศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 
ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร โรงเรียนบ้านคำบง1 โรงเรียนบ้านหว้านใหญ่ โรงเรียน   บ้านโนน
สังข์ศรี โรงเรียนบ้านคำพี้ และโรงเรียนบ้านภู ที่ให้ความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็น    อย่างดี และทุก
ท่านที่ได้ให้ข้อคิดและข้อเสนอแนะในการฝึกประสบการณ์นิเทศการศึกษาในครั้งนี้ ซึ่งจะได้นำไปใช้ประโยชน์ต่อผู้
ฝึกประสบการณ์นิเทศการศึกษา ในการนำมาประยุกต์ใช้ในการทำงาน ปรับปรุงและพัฒนาในการนิเทศการศึกษา
ต่อไป  

คุณงาม ความดี และคุณประโยชน์ของการศึกษาครั้งนี้ ผู้ศึกษาขอมอบแด่บิดา มารดา ครูอาจารย์ และผู้มี
พระคุณทุกท่านที่มีส่วนในการอบรมสั่งสอนและให้ความรู้จนทำให้การศึกษาครั้งนี้สำเร็จลุล่วงด้วยดี 
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บทคัดย่อ 
 
ชื่อเรื่อง : การศึกษาผลการจัดประสบการณ์ในกิจกรรมสร้างสรรค์ของครูปฐมวัยโรงเรียนในสังกัด  
      สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 
ผู้ศึกษา : นางสาวปัญญาพร  ธิพรพันธ์  ผู้ฝึกประสบการณ์การนิเทศการศึกษา   
หน่วยฝึก : สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 
ปีท่ีศึกษา : 2562 

บทคัดย่อ 
 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันความคาดหวังของครูปฐมวัยที่จัดประสบการณ์ใน
กิจกรรมสร้างสรรค์ ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร   โรงเรียนในสังกัด  
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร  กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่  ครูปฐมวัย จำนวน 5 คน เครื่องมือที่
ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล มี 2 ชนิด ได้แก่ แบบสัมภาษณ์แบบสังเกตการสอน แบบประเมินแผนการจัด
ประสบการณ์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน   
 ผลการศึกษาปรากฏดังนี้ 

๑. สภาพปัจจุบันของครูปฐมวัยที ่จัดประสบการณ์ในกิจกรรมสร้างสรรค์   ของโรงเรียนในสังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร   พบวาสภาพปัจจุบันของการบริหารหลักสูตรมีผลการ
ปฏิบัติอยูในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวาระดับการปฏิบัติเรียงจากมากไปหานอย ดังนี้ อันดับ
แรกคือ ด้านความโดดเด่นเฉพาะทางในการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยในกิจกรรมสร้างสรรค์  ด้านครูผู้สอนและ
การจัดประสบการณ์เรียนรู้ระดับปฐมวัย และอันดับสุดท้ายคือด้านการบริหารจัดการ แสดงให้เห็นว่าโรงเรียนที่
จัดประสบการณ์ในกิจกรรมสร้างสรรค์ ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 
มีความโดดเด่นเฉพาะทางในด้านกิจกรรมสร้างสรรค์ อาจเนื่องมากจากแนวคิดกิจกรรมสร้างสรรค์เป็นรูปแบบการ
สอนที่มีความโดดเด่นและสามารถพัฒนาความสามารถในพัฒนาการครบทั้ง ๔ ด้านของเด็ก และเป็นกิจกรรมที่
ช่วยให้เด็กมีวินัยและมีสมาธิดียิ่งขึ้น ส่วนด้านครูผู้สอนและการจัดประสบการณ์เรียนรู้ระดับปฐมวัย เป็นด้านที่ครู
ยังจัดได้ไม่เต็มที่เพราะบางโรงเรียนยังขาดสื่อและอุปกรณ์จำนวนมากและบางโรงเรียนมีเด็กเยอะแต่ห้องเรียนมี
ขนาดที่เล็ก ทำให้จัดกิจกรรมได้ไม่เต็มที่ และครูหลายคนยังขาดทักษะ กระบวนการและความรู้เกี่ยวกับการจัด
ประสบการณ์ในกิจกรรมสร้างสรรค์  และอันดับสุดท้ายคือด้านการบริหารจัดการ อาจจะสืบเนื่องมาจากผู้บริหาร
สถานศึกษาและบุคลากรยังไม่มีความเข้าใจในรูปแบบและกระบวนการดำเนินงานและกระบวนการนิเทศ  

๒. สภาพความคาดหวังของครูปฐมวัยที่จัดประสบการณ์ในกิจกรรมสร้างสรรค์  ของโรงเรียนในสังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร   พบวาความคาดหวังของการจัดประสบการณ์ในกิจกรรม
สร้างสรรค์ มีความคาดหวัง  อยูในระดับมากที่สุด และเมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวาความต้องการเรียงจาก
มากไปหานอย ดังนี้ อันดับแรกคือ ด้านครูผู้สอนและการจัดประสบการณ์เรียนรู้ระดับปฐมวัย  และอันดับสุดท้าย
คือ ด้านความโดดเด่นเฉพาะทางในการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยในกิจกรรมสร้างสรรค์  แสดงให้เห็นว่าครูที่จัด
ประสบการณ์ในกิจกรรมสร้างสรรค์  ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร มี
ความคาดหวังด้านครูผู้สอนและการจัดประสบการณ์เรียนรู้ระดับปฐมวัยมากที่สุด อาจเนื่องมากจากครูยังขาด
แผนการจัดประสบการณ์ที่เป็นปัจจุบัน ห้องเรียนยังไม่มีความพร้อมทั้งเรื่องสื่อการสอนและครูยังขาดทักษะ
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กระบวนการและความรู้เกี่ยวกับการจัดประสบการณ์กิจกรรมสร้างสรรค์ และครูต้องการที่จะอบรมเพิ่มเติมและ
ศึกษาเรียนรู้งานให้มากยิ่งขึ้น  ส่วนด้านด้านการบริหารจัดการ อาจจะสืบเนื่องมาจากผู้บริหารสถานศึกษาและ
บุคลากรยังไม่มีความเข้าใจในรูปแบบและกระบวนการดำเนินงานและกระบวนการนิเทศ  
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ตอนที่  ๒  สภาพปัจจุบันของครูปฐมวัยที่จัดประสบการณ์ในกิจกรรมสร้างสรรค์ของ
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ปฐมวัยในกิจกรรมสร้างสรรค์ 
ตาราง  ๖  คะแนนเฉลี่ย ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับของความคาดหวังของครู
ปฐมวัยที่จัดประสบการณ์ในกิจกรรมสร้างสรรค์  ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร  ในภาพรวม 
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การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร  ด้านความโดดเด่นเฉพาะทางในการจัดการศึกษาระดับ
ปฐมวัยในกิจกรรมสร้างสรรค์ 
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 บทที่  ๑  
บทนำ 

 
ความเป็นมาและความสำคัญ 

การศึกษาระดับปฐมวัยถือเป็นรากฐานสำคัญของการปลูกฝังและเสริมสร้างพัฒนาการ ทุกด้านของเด็กที่
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายต้องตระหนักและให้ความสำคัญ รัฐธรรมนูญแห่ง ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
รวมทั้งกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๗๙) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 
๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)  แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙) เป้าหมายยุทธศาสตร์การปฏิรูป
การศึกษาในทศวรรษที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๖๑) และแผน ยุทธศาสตร์ชาติด้านเด็กปฐมวัย (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) 
นำไปสู่การกำหนดทักษะสำคัญสำหรับเด็ก ปฐมวัยในศตวรรษที่ ๒๑ ซึ่งมีความสำคัญต่อการกำหนดเป้าหมายการ
พัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีความ สอดคล้องและทันต่อการเปลี่ยนแปลงทุกด้าน และกระทรวงศึกษาธิการกำหนด
นโยบายให้มีการ พัฒนาการศึกษาปฐมวัยอย่างจริงจังและต่อเนื่อง โดยได้ปรับปรุงและได้ประกาศใช้หลั กสูตร
การศึกษา ปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐ เพื่อให้สถานศึกษาหรือสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยทุกสังกัดนำหลักสูตรฉบับ
นี้ ไปใช้ลงสู่การปฏิบัติ เพื่อสร้างรากฐานคุณภาพชีวิตให้เด็กปฐมวัยพัฒนาไปสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ เกิด
คุณค่าต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติต่อไป โดยมีหลักการคือเด็กทุกคนมี สิทธิที่จะได้รับการ
อบรมเลี้ยงดูและการส่งเสริมพัฒนาการตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก ตลอดจน ได้รับการจัดประสบการณ์การ
เรียนรู้อย่างเหมาะสมด้วยปฏิสัมพันธ์ ที่ดีระหว่างเด็กกับพ่อแม่ เด็กกับ ผู้สอน เด็กกับผู้เลี้ยงดูหรือผู้เกี่ยวข้องกับ
การอบรมเลี้ยงดู การพัฒนา และให้การศึกษาแก่เด็กปฐมวัย เพื่อให้เด็กมีโอกาสพัฒนาตนเองตามลำดับชั้นของ
พัฒนาการทุกด้านอย่างเป็นองค์รวมมีคุณภาพ และ เต็มตามศักยภาพ ภายใต้หลักการสำคัญ คือ ๑) ส่งเสริม
กระบวนการเรียนรู้และพัฒนาการที่ครอบคลุมเด็กปฐมวัยทุกคน ๒) ยึดหลักการอบรมเลี้ยงดูและให้การศึกษาที่
เน้นเด็กเป็นสำคัญ โดย คำนึงถึงความแตกต่าง ระหว่างบุคคล และวิถีชีวิตของเด็กตามบริบทของชุมชน สังคม 
และวัฒนธรรม ไทย ๓) ยึดพัฒนาการและการพัฒนาเด็กโดยองค์รวมผ่านการเล่นอย่างมีความหมาย และมี
กิจกรรมที่ หลากหลาย ได้ลงมือกระทำในสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ เหมาะสมกับวัย และมีการพักผ่อน 
เพียงพอ ๔) จัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้เด็กมีทักษะชีวิต และสามารถปฏิบัติตนตามหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจ
พอเพียง เป็นคนดี มีวินัย และมีความสุข และ ๕) สร้างความรู้ ความเข้าใจ และประสาน ความร่วมมือในการ
พัฒนาเด็กระหว่างสถานศึกษากับพ่อแม่ ครอบครัว ชุมชน และทุกฝ่ายที่เกี ่ยวข้อง กับการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
(กระทรวงศึกษาธิการ. ๒๕๖๐ : ๔๑)  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ได้ให้ความสำคัญ
กับการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยเป็นอย่างมาก โดยได้บัญญัติไว้ว่ารัฐต้องดำเนินการให้เด็กทุกคนได้รับ การศึกษา
ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย และรัฐ ต้องดำเนินการให้เด็ก
เล็กได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษาภาคบังคับเพื่อพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และ
สติปัญญาให้สมกับวัย ส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นและภาคเอกชนเข้ามีส่วนร่วมในการ
ดำเนินการจัดการศึกษา และการศึกษาทั้งปวงต้องมุ่ง พัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีวินัย ภูมิใจในชาติ สามารถ



๒ 

 

เชี่ยวชาญได้ตามความถนัดของตน และมีความรับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ (สำนักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่ สำนักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ. ๒๕๖๐ : ๑๔) เด็กปฐมวัยเป็ น
ทรัพยากรมนุษย์ท่ีมี ความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศ ในอนาคต จึงจำเป็นต้องได้รับการดูแลเอาใจใส่เป็นอย่างดี
เพื่อให้ เด็กได้รับการพัฒนาอย่างรอบด้าน ให้มีความพร้อมทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และ สติปัญญา 
การจัดการศึกษาปฐมวัยให้มีคุณภาพต้องเป็นการศึกษาเพ่ืออบรมเลี้ยงดูบนพ้ืนฐานที่สนอง ความต้องการของเด็ก
ที่ต้องการความรัก ความอบอุ่น ความเข้าใจและความจำเป็น ต้องการรับการ พัฒนาทางด้านร่างกาย อารมณ์ 
จิตใจ สังคม และสติปัญญาอย่างสมดุลต่อเนื่องไปพร้อมกันทุกด้าน (กระทรวงศึกษาธิการ. ๒๕๔๖ : ๓)   

หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มีจุดมุ่งหมายและเจตนารมณ์เพื่อพัฒนาเด็ก ตั้งแต่แรก
เกิด - ๖ ปี ให้มีพัฒนาการด้านร่างกายอารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญาที่เหมาะสมกับวัย ความสามารถ และ
ความแตกต่างระหว่างบุคคล รวมถึงเป็นการเตรียมความพร้อมที่จะเรียนรู้และ สร้างรากฐานชีวิตให้เด็กปฐมวัย
ได้รับการพัฒนาไปสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ เป็นคนดี มีวินัย ภูมิใจ ในชาติ และมีความรับผิดชอบต่อตนเอง 
ครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ บนหลักการที่ว่า เด็กทุกคนมีสิทธิที่จะได้รับการอบรมเลี้ยงดูและการ
ส่งเสริมพัฒนาการตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก ตลอดจนได้รับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้อย่างเหมาะสม
ด้วยปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเด็กกับพ่อแม่ เด็กกับผู้สอน เด็กกับผู้เลี้ยงดูหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับการอบรม เลี้ยงดู การ
พัฒนา และให้การศึกษาแก่ เด็กปฐมวัยเพ่ือให้เด็กมีโอกาสพัฒนาตนเองตามลำดับขั้นของพัฒนาการทุกด้านอย่าง
เป็นองค์รวม มีคุณภาพ และเต็มตามศักยภาพ  โดยมีจุดหมายเป็นภาพอนาคตที่ต้องการคือให้เด็กมีพัฒนาการ  
ตามวัยเต็มตามศักยภาพและมีความพร้อมในการเรียนรู้ต่อไป (สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา. ๒๕๖๐ : 
๒-๓)  

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร มีโรงเรียนที่อยู่ในสังกัดทั้งหมด ๒๔๓ โรงเรียนและ
มีโรงเรียนที่จัดประสบการณ์ระดับปฐมวัยจำนวน ๒๔๓  โรงเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
มุกดาหาร ได้นำนโยบายรูปแบบการจัดประสบการณ์ในกิจกรรมสร้างสรรค์ มาใช้กับโรงเรียนในสังกัด สำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ได้มีการสนับสนุนสื่อการจัดประสบการณ์ มีการแนะนำผู้อำนวยการ
โรงเรียนในการทำห้องเรียนให้เหมาะสมกับการจัดประสบการณ์ในกิจกรรม ส่วนมากจะจัดแบบบูรณาการเข้ากับ 
๖ กิจกรรมหลักของปฐมวัย เนื่องด้วยความไม่พร้อมเรื่องสื่อและครูยังไม่มีประสบการณ์ในการจัดประสบการณ์ที่
ถูกครบกระบวนการผู้ฝึกประสบการณ์ศึกษานิเทศก์ จึงมีความสนใจที่จะศึกษาสภาพปัจจุบันและความคาดหวัง
ของครูปฐมวัยที่จัดประสบการณ์ในกิจกรรมสร้างสรรค์ ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษามุกดาหาร ซึ่งผลการศึกษาในครั้งนี้จะทำให้ทราบถึงสภาพปัญหาของการจัดประสบการณ์และความ
คาดหวังของครูปฐมวัย สามารถนำผลการศึกษาในครั้งนี้ไปใช้ในการพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณ์ ใน
กิจกรรมสร้างสรรค์ ให้มีความสมบูรณ์และตรงกับความคาดหวังของครูให้มากท่ีสุด 

 
 
 

 



๓ 

 

วัตถุประสงค ์
 เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันและความคาดหวังของครูปฐมวัยที่จัดประสบการณ์ ในกิจกรรมสร้างสรรค์            
ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 
  
ขอบเขตของการศึกษา 

การศึกษาครั้งนี้มีขอบเขตการศึกษา ดังนี้   
๑. ขอบเขตด้านเนื้อหา ประกอบด้วย    

๑.๑  แนวนโยบายการจัดการศึกษาปฐมวัย    
๑.๒  หลักการ แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดการศึกษาปฐมวัย         
๑.๓  แนวคิดเก่ียวกับการจัดประสบการณ์เรียนรู้ในกิจกรรมสร้างสรรค์ 
๑.๔  หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
1.5   กระบวนการนิเทศแบบกัลยาณมิตร 

๒. ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
๒.๑  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง   

ประชากร คือ ครูผู้จัดประสบการณ์ในกิจกรรมสร้างสรรค์  โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 

กลุ่มตัวอย่าง คือ ครูผู้จัดประสบการณ์ในกิจกรรมสร้างสรรค์  โรงเรียนในสังกัดสำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร จำนวน ๒๐ คน โดยเลือกแบบเจาะจง   

ระยะเวลาในการศึกษาค้นคว้า   ดำเนินการศึกษาค้นคว้าระหว่างวันที่ ๒๐ – ๓๑  มกราคม 
พ.ศ.๒๕๖๓ 
 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

๑.  ได้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับสภาพปัจจุบันและความคาดหวังของครูปฐมวัยที่จัดประสบการณ์ในกิจกรรม
สร้างสรรค ์ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ซึ่งจะเป็นสารสนเทศ สำคัญ
ในการนำไปประยุกต์ใช้เชิงวิชาการในโอกาสต่อไป 

๒.  นำผลการศึกษาในครั้งนี้ไปใช้ในการพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณ์ในกิจกรรมสร้างสรรค์ ให้มี
ความสมบูรณ์และตรงกับความคาดหวังของครูให้มากที่สุด 
 

 
 
 
 
 



๔ 

 

 
บทที่  ๒ 

ทฤษฎีและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 

การศึกษาค้นคว้าอิสระ เรื่อง การศึกษาผลการจัดประสบการณ์ในกิจกรรมสร้างสรรค์ของครูปฐมวัย
โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ครั้งนี้ ผู้ศึกษาได้ศึกษา ค้นคว้า ทฤษฎีและ
เอกสารที่เกี่ยวข้องมานำเสนอเพ่ือสนับสนุนการศึกษาในครั้งนี้  ดังนี้   

๑.  หลักการ แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดการศึกษาปฐมวัย     
๒.  การจัดประสบการณ์ในกิจกรรมสร้างสรรค์   
๓.  เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  
 

๑. หลักการ แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดการศึกษาปฐมวัย   
   สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (๒๕๖๐ : ๔) กล่าวถึงหลักการจัดการศึกษาระดับ ปฐมวัยโดย
กำหนดไว้ในหลักสูตรการศึกษาระดับปฐมวัย  พุทธศักราช ๒๕๖๐ ว่า เด็กทุกคนมีสิทธิที่ จะได้รับการอบรมเลี้ยง
ดูและการส่งเสริมพัฒนาการตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กตลอดจนได้รับ การจัดประสบการณ์การเรียนรู้อย่าง
เหมาะสมด้วยปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเด็กกับพ่อแม่ เด็กกับผู้สอน เด็กกับผู้เลี้ยงดูหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับการอบรม
เลี้ยงดู การพัฒนา และให้การศึกษาแก่เด็กปฐมวัย เพื่อให้เด็กมีโอกาสพัฒนาตนเองตามลำดับขั้นของพัฒนาการ
ทุกด้านอย่างเป็นองค์รวม มีคุณภาพ และเต็มตามศักยภาพ โดยกำหนดหลักการ ดังนี้  

๑. ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาการที่ครอบคลุมเด็กปฐมวัยทุกคน   
๒. ยึดหลักการอบรมเลี้ยงดูและให้การศึกษาที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ โดยคำนึงถึงความ แตกต่างระหว่าง

บุคคลและวิถีชีวิตของเด็กตามบริบทของชุมชน สังคม และวัฒนธรรมไทย   
๓. ยึดพัฒนาการและการพัฒนาเด็กโดยองค์รวม ผ่านการเล่นอย่างมีความหมายและมี กิจกรรมที่

หลากหลาย ได้ลงมือกระทำในสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้เหมาะสมกับวัย และมีการพักผ่อนเพียงพอ   
๔. จัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้เด็กมีทักษะชีวิต และสามารถปฏิบัติตนตามหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจ

พอเพียง เป็นคนดี มีวินัย และมีความสุข   
๕. สร้างความรู้ ความเข้าใจ และประสานความร่วมมือในการพัฒนาเด็กระหว่าง สถานศึกษากับพ่อแม่ 

ครอบครัว ชุมชน และทุกฝ่ายที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาเด็กปฐมวัย   
กันตวรรณ มีสมสาร และกัญจนา ศิลปกิจยาน (๒๕๖๑ : ๑๗๔) กล่าวว่าหลักการจัดการศึกษา ระดับ

ปฐมวัยในยุค ๔.๐ การพัฒนาเด็กปฐมวัยในยุค ๔.๐ ต้องมุ่งเน้นการพัฒนาเด็กปฐมวัยให้คิด วิเคราะห์ คิด
สร้างสรรค์ คิดผลิตภาพ และคิดรับผิดชอบ จะต้องพัฒนาทักษะที่จำเป็น อาทิ การ สังเกต การจับประเด็น                
การแยกแยะ การจัดหมวดหมู่ การสรุป การประยุกต์ใช้ การมองเห็นอะไร ใหม่ ๆ การตั้งคำถาม การแก้ปัญหา 
การคิดต่อเนื่อง การประเมิน การประเมินเหตุการณ์ การมองเห็น ประโยชน์ ฯลฯ ควบคู่กันไปด้วย การพัฒนาเด็ก
ให้มีคุณลักษณะและทักษะดังกล่าว จะต้องจัดประสบการณ์ตามแนวทฤษฎีการสร้างความรู ้ด้วยตนเอง 
(Constructivism) ที่ให้ผู้เรียนสร้างความรู้ ด้วยตนเองจากการลงมือกระทำผู้เรียนมีบทบาทในการเรียนรู้อย่าง



๕ 

 

ตื่นตัว (Active) ได้จัดกระทำกับ ข้อมูลหรือประสบการณ์ต่าง ๆ และสร้างความหมายให้กับสิ่งนั้นด้วยตนเองผ่าน
การปฏิบัติจริง    

สรุป หลักการจัดการศึกษาปฐมวัยผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนต้องตระหนักและเล็งเห็นถึง ความสำคัญของ
การจัดการศึกษาปฐมวัย โดยต้องส่งเสริมสนับสนุนปัจจัยเกี่ยวข้องที่เอ้ือให้เด็กเกิด การเรียนรู้ได้ตามช่วงวัยในทุก
สถานการณ์และบริบททั้งในส่วนของบุคคล ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่อยู่รอบๆ ตัวเด็ก ให้เด็กได้เรียนรู้ผ่าน
กิจกรรมการเล่นและลงมือปฏิบัติอย่างเหมาะสมเพ่ือให้เด็กเกิด พัฒนาการทั้งในด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม 
และสติปัญญาเต็มศักยภาพตามช่วงวัย   

การจัดการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย   
ภรณี คุรุรัตนะ และวรนาท รักสกุลไทย (๒๕๖๑ : ๒-๓) กล่าวว่าการจัดการเรียนรู้สำหรับเด็ก ปฐมวัย

ต้องจัดอย่างเป็นกระบวนการ เพราะการเรียนรู้ในแนวใหม่ต่างจากการเรียนเนื้อหาวิชา ที่ครูสอนหรือถ่ายทอดให้
เด็กโดยตรง (direct instruction) เด็กที่ได้รับประสบการณ์ การเรียนรู้อย่างเป็นกระบวนการ จะมีความสามารถ
ในการคิด การใช้ภาษา การแสดงออกทางสร้างสรรค์ การปรับตัว ได้ดี มีความเชื่อม่ันและมีความรู้สึกที่ดีต่อตัวเอง
สูง การเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยมีลักษณะเฉพาะตัวและ จำเป็นต้องเรียนรู้ผ่านการเล่นและกิจกรรมที่ เหมาะสมกับ
วัย การส่งเสริมศักยภาพของเด็กโดยเน้น การสร้างองค์ความรู้ และการรับความรู้ (Construct VS. Instruct) 
ให้ผลต่างกัน ผลจากการให้เด็ก เรียนรู้จากการสร้างองค์ความรู้เป็นการสร้างพลังการเรียนรู้ที่แท้จริงอันจะนำไปสู่
การศึกษาที่ช่วยให้ เด็กเป็นคนเก่ง คนดี มีความสุข และสิ่งที่ผู้สอนจะต้องเข้าใจให้ชัดเจนในเรื่องการนำแนว
ทฤษฎี แนวคิดของกลุ่มนักการศึกษา หรือนวัตกรรมไปใช้ คือ องค์ประกอบที่สัมพันธ์เชื ่อมโยง ๓ ประการ 
ประการที่หนึ่ง คือ ความเชื่อ (belief) ในแนวคิดที่ผู้สอนสนใจศึกษาต้องการนำไปปฏิบัติ ประการที่ ๒ ความ
เข้าใจ ความรู้ในทฤษฎี (theory) เพื่อใช้อธิบายเหตุผลในการปฏิบัติและสนับสนุนความเชื่อ   ของตน ประการที่ 
๓ ความสามารถในการปรับการสอนของตน (practice) ด้วยความเชื่อมั่น จะเห็น ได้ว่านวัตกรรมการสอนไม่ใช่
เทคนิคการสอนที่เรียนได้โดยตรงจากการเลียนแบบผู้อื่น และไม่ใช่  แผนการสอนสำเร็จรูปที่เขียนไว้ให้ทุกคน
นำไปใช้ได้เหมือนๆ กัน แต่ละองค์ประกอบจะประสาน สนับสนุนกันและเกิดขึ้นต่อเนื่องเพื่อพัฒนาและแสวงหา 
(inquiry) ความคิดและการปฏิบัติที่ชัดเจน และมีคุณภาพมากขึ้น   

สรุป การจัดการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัยเป็นการจัดประสบการณ์อย่างเป็นกระบวนการ แบบกิจกรรม
ในลักษณะการบูรณาการผ่านการเล่น การลงมือกระทำจากประสบการณ์ตรงอย่าง หลากหลาย ผู้สอนจึงต้อง
ผสมผสานบูรณาการทั้งแนวคิด ทฤษฎี และประสบการณ์อย่างหลากหลาย ส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กได้ลงมือ
ปฏิบัติ ได้สัมผัส ได้ทดลอง และได้คิดแก้ปัญหา และใหเวลาแกเด็ก มากพอเพื่อส่งเสริมพัฒนาการครอบคลุมทั้ง
ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ จิตใจ ด้านสังคม และด้าน สติปัญญา   

๒. การจัดประสบการณ์ในกิจกรรมสร้างสรรค์    
แนวทางการจัดประสบการณ์ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยกำหนดให้จัดประสบการณ์ในรูปแบบบูรณา

การทั้งทักษะและสาระการเรียนรู้ คำว่า "บูรณาการ" จึงเป็นคำที่คุ้นเคยสำหรับครู แต่อาจเกิดความเข้าใจที่สับสน
ว่าการบูรณาการเป็นการนำองค์ความรู้ต่างๆ มากองรวมกัน โดยทึกทักเหมารวมเอาไว้ด้วยกันอย่างไม่สามารถ



๖ 

 

แยกแยะอะไรได้ และอ้างว่าให้เด็กทำกิจกรรม ทั้งๆ ที่ครูก็ไม่ชัดเจนว่าผสมผสานอะไรไว้ด้วยกันการบูรณาการถือ
ว่าเป็นแนวทางหนึ่งของการสอน รวมทั้งเป็นปรัชญาในการสอนที่นำเนื้อหาความรู้จากหลายวิชามาสัมพันธ์ที่จุด
เดียวกัน (Focus) หรือหัวเรื่อง (Theme) เดียวกัน (วลัย พานิช, 2546) ทั้งนี้ วรนาท รักสกุลไทย (2548) ได้
สรุปความหมายของการจัดประสบการณ์แบบ บูรณาการไว้ว่าเป็นการจัดประสบการณ์ที่นำความรู้ ความคิดรวบ
ยอด ทักษะ และประสบการณ์สำคัญทั้งมวลที่ผู้เรียนจะได้รับในสาระการเรียนรู้ต่างๆ มาเชื่อมโยงผสมผสานเข้า
ด้วยกันอย่างมีความหมาย และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงได้ ซึ่งเป็นการขจัดความซ้ำซ้อน ความไม่
สัมพนัธ์ และความไม่ต่อเนื่อง โดยเฉพาะในระดับปฐมวัยศึกษา ซึ่งเน้นการพัฒนาโดยองค์รวม 
         เมื่อพิจารณาความหมายของการบูรณาการจะเห็นได้ว่าความรู้ ความคิด และประสบการณ์สำคัญต่างๆ 
นั้นต่างมีความสัมพันธ์กัน และหน่วยย่อยที่สัมพันธ์กันเหล่านี้เกิดการผสมผสานหลอมรวมจนเกิดเอกลักษณ์ใหม่ที่
มีความเป็นหนึ่งเดียวแนวทางหนึ่งในการจัดประสบการณ์แบบบูรณาการที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวของการจัด
ประสบการณ์ในระดับปฐมวัย ซึ่งเป็นการจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นศูนย์กลาง และมีความสอดคล้องกับ
หลักการเรียนรู้ของสมองโดยเฉพาะกิจกรรมสร้างสรรค์ กล่าวได้ดังนี้  
      กิจกรรมสร้างสรรค์ เป็นกิจกรรมที่ช่วยให้เด็กได้แสดงออกทางอารมณ์ ความรู ้สึก ความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์และจินตนาการโดยใช้ศิลปะ เช่น การเขียนภาพ การปั้น การฉีกปะ ตัดปะ การพิมพ์ภาพ การร้อย การ
ประดิษฐ์ หรือวิธีการอื่นๆ ที่เด็กได้คิดสร้างสรรค์ ได้รับรู้เกี่ยวกับความงาม และได้แสดงออกทางความรู้สึก และ
ความสามารถของตนเอง การจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ควรจัดให้เด็กทำทุกวัน โดยอาจจัดวันละ 3-5 กิจกรรม ให้
เด็กเลือกทำอย่างน้อย 1-2 กิจกรรมตามความสนใจ 
         การจะพัฒนาด้านศิลปะและการสร้างสรรค์ให้เด็กต้องเข้าใจว่า  ศิลปะคือกระบวนการที่สมองถอด
ความคิดออกมาเป็นภาพ และชิ้นงานต่างๆ กระบวนการพัฒนาศิลปะและการสร้างสรรค์ของเด็กจึงเน้นให้เด็กคิด
และลงมือทำออกมา เมื่อเด็กทำงานศิลปะเด็กจะเกิดการเชื่อมโยงในสมอง คิดจินตนาการ และผลโดยตรงที่เด็ก
ได้รับ คือ ความรู้สึกพอใจ มีความสุข และได้สัมผัสสุนทรียะของโลกตั้งแต่วัยเยาว์ การแสดงออกทางศิลปะจึง
เปรียบเสมือนการสร้างจินตนาการเป็นรูปร่างภายนอกแล้วป้อนกลับเข้าสู่สมอง เป็นการทำให้สมองได้จัดการกับ
จินตนาการต่างๆ ให้ชัดเจนยิ่งขึ้น ยิ่งทำ ยิ่งจัดระบบความคิดได้ดีขึ้น ในการใช้กิจกรรมสร้างสรรค์เพ่ือพัฒนาสมอง 
ครูจึงควรให้เด็กมีเวลาเต็มที่ในการทำงานศิลปะ ให้เด็กมีประสบการณ์ทางประสาทสัมผัส มีโอกาสทดลองใช้วัสดุ 
และเครื่องมือที่หลากหลาย ได้พูดคุยเก่ียวกับงานของตนเองหรือให้เด็กได้จัดแสดงและนำเสนอผลงาน ศิลปะของ
เด็กไม่ควรเน้นการลอกเลียนแบบ หรือการทำให้เหมือนของจริง เนื่องจากสายตาและจินตนาการของเด็กวัยนี้ยัง
ไม่ได้มุ่งไปสู่ความถูกต้องของสัดส่วน แสง หรือเงา 
         การออกแบบแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย 
         การจัดประสบการณ์ให้เด็กได้พัฒนาครบทุกด้าน บรรลุจุดมุ่งหมายตามหลักสูตรนั้น ครูจำเป็นต้องวาง
แผนการจัดประสบการณ์ เพื่อเป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมร่วมกับเด็กได้อย่างเหมาะสม และบรรลุผลตาม
จุดหมายที่กำหนด การเขียนแผนการจัดประสบการณ์ที่สามารถนำไปใช้ได้จริงและเกิดประโยชน์กับเด็กปฐมวัย
อย่างเต็มที่ ครูจะต้องสามารถตอบคำถามพ้ืนฐานต่อไปนี้ 



๗ 

 

1. วางแผนการจัดประสบการณ์สำหรับใคร ครูต้องรู้จักเด็กที่ตนเองรับผิดชอบ รู้พัฒนาการตามวัย ความ
สนใจ ความถนัด ความสามารถ รวมทั้งรู้ว่าควรปรับปรุงและพัฒนาเด็กคนใดในเรื่องใดบ้าง 

2. ต้องการให้เด็กเรียนรู้อะไร ครูต้องรู้จุดหมายของการจัดประสบการณ์ ครูจึงควรศึกษาก่อนว่าทักษะ 
สาระการเรียนรู้ หรือประสบการณ์สำคัญใดที่จะจัดให้กับเด็ก แล้วจึงวางแผนการจัดกิจกรรมต่อไป 

3. เด็กจะเรียนรู้เรื่องที่ต้องการให้เรียนรู้ได้ดีที่สุดได้อย่างไร ครูต้องรู้จักคิดหาวิธีสอน และสื่อเพ่ือช่วยให้
เด็กเกิดการเรียนรู้ได้อย่างเต็มศักยภาพ 

4. รู ้ได้อย่างไรว่าเด็กเกิดการเรียนรู ้หรือไม่ มากน้อยเพียงใด ครูต้องรู้วิธีประเมินผล สร้างและใช้
เครื่องมือประเมินพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยที่เหมาะสม          
         เมื่อนำแผนการจัดประสบการณ์ไปใช้ในการจัดกิจกรรมประจำวันให้แก่เด็กปฐมวัย ครูควรให้ความสำคัญ
กับการสอนที่มีการการออกแบบการสอนไว้ล่วงหน้า พอๆ กับประสบการณ์ที่เกิดขึ้นในสภาพจริงโดยไม่ได้
คาดการณ์ไว้ หลังจากจัดประสบการณ์แล้วควรทำบันทึกหลังสอน โดยประเด็นที่ควรบันทึก ได้แก่ ผลสัมฤทธิ์ของ
เด็กตามจุดประสงค์ของการจัดประสบการณ์ การตอบสนองของผู้เรียนต่อการจัดประสบการณ์ ข้อสังเกตเกี่ยวกับ
สื่อ การออกแบบการจัดประสบการณ์ และลักษณะการเรียนรู้ของเด็ก แล้วนำผลที่บันทึกนี้มาใช้ในการปรับ
แผนการจัดประสบการณ์ในวันต่อๆ ไปให้สมบูรณ์ยิ่งข้ึน 
 
๓. เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

นัฐฐา มาตรนอก (2558) ได้ทำการศึกษาผลการจัดกิจกรรมการสร้างหนั งสือนิทานโดยเด็กที่มีต่อ
ความสามารถด้านการเขียนของเด็กปฐมวัย โดยได้พัฒนาขั้นตอนในการจัดกิจกรรมการสร้างหนังสือนิทานโดย
เด็ก ประกอบด้วยขั้นตอน 5 ขั้นตอน คือ ขั้นที่ 1 ขั้นนิทานของเด็ก/เล่าเรื่องเป็นขั้นตอนที่เด็ก ได้ฟังฟังนิทาน 
แล้วเลือกตัวละครที่ชอบ วาดภาพตัวละครที่ชอบ เขียนชื่อตัวละครที่ชอบแต่งเรื่องจากตัวละครที่ชอบ สร้างนิทาน 
4 ช่อง และเล่าเรื่องจากนิทานของตนเอง ขั้นที่ 2 ชวนกันแต่งเรื่อง เป็นขั้นตอนที่เด็กแต่งนิทานเป็นประโยค
ต่อเนื่องกันจนจบเรื่อง แต่งชื่อเรื่องของนิทาน ขั้นที่ 3 ทบทวนเนื้อเรื่องและทดลองวาด เขียนประโยคที่สร้างขึ้น
ร่วมกัน ขั้นที่ 4 ขั้นการสร้างหนังสือนิทานโดยการวาดภาพประกอบเนื้อเรื่อง ตกแต่งระบายสีภาพ เขียนประโยค
ที่สร้างขึ้นร่วมกันทำปกนิทานที่เด็กสร้างขึ้น และขั้นที่ 5 ขั้นทำรูปเล่มหนังสือนิทานที่เด็กสร้างขึ้น และนำเสนอ
ผลงานนิทานที่เด็กสร้างขึ้น ผลการวิจัยปรากฏว่า ความสามารถด้านการเขียนของเด็กปฐมวัยหลังการจัดกิจกรรม
การสร้างหนังสือนิทานโดยเด็กสูงกว่าก่อนการจัดกิจกรรมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 

 
 
 
 
 
 
 



๘ 

 

 
บทที่  ๓ 

วิธีดำเนินการ 
 

การศึกษาค้นคว้าอิสระ เรื่อง การศึกษาสภาพปัจจุบันและความคาดหวังของครูปฐมวัยที่จัดประสบการณ์
ในกิจกรรมสร้างสรรค์ ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ดำเนินการดังนี้ 

๑. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง   
๒. เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา    
๓. การสร้างเครื่องมือ   
๔. วิธีดำเนินการศึกษาและการเก็บรวบรวมข้อมูล  
๕. ระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษา   
๖. การวิเคราะห์ข้อมูล 

 
๑.  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง   

๑.๑ ประชากร คือ ครูผู้จัดประสบการณ์ในกิจกรรมสร้างสรรค์  โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 

๑.๒ กลุ่มตัวอย่าง คือ ครูผู้จัดประสบการณ์ในกิจกรรมสร้างสรรค์  โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร จำนวน ๒๐ คน โดยเลือกแบบเจาะจง   

 

๒.  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา   
เครื่องมือที ่ใช้ในการศึกษา เป็นแบบสอบถามสภาพปัจจุบันและความคาดหวังของครูปฐมวัยที ่จัด

ประสบการณ์ในกิจกรรมสร้างสรรค์  ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 
ซึ่ง จำแนกเป็น   ๒   ตอน ดังนี้    

ตอนที่ ๑  ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตอนที่ ๒  แบบสอบถามเกี่ยวกับสภาพปัจจุบันและความคาดหวัง ของครูปฐมวัยที่จัดประสบการณ์ 

ในกิจกรรมสร้างสรรค์  โรงเร ียนในสังกัดสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร                  
ในขอบข่าย ๓ ด้าน คือ ด้านการบริหารจัดการศึกษา ด้านครูผู้สอนและจัดประสบการณ์การเรียนรู้ระดับปฐมวัย
และด้านความโดดเด่นเฉพาะทางในการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย ในกิจกรรมสร้างสรรค์ ระดับของการ
ดําเนินงานและระดับของสภาพปัจจุบันในการบริหารหลักสูตรสถานศึกษา ปฐมวัย มีความหมายดังนี้ 

เกณฑ์ค่าระดับคะแนนในช่อง “สภาพปัจจุบัน” 
ระดับคะแนน ๕ หมายถึง สภาพปัจจุบันที่ตรงกับความเป็นจริงในระดับ  มากท่ีสุด 
ระดับคะแนน ๔ หมายถึง สภาพปัจจุบันที่ตรงกับความเป็นจริงในระดับ  มาก 
ระดับคะแนน ๓ หมายถึง สภาพปัจจุบันที่ตรงกับความเป็นจริงในระดับ  ปานกลาง 
ระดับคะแนน ๒ หมายถึง สภาพปัจจุบันที่ตรงกับความเป็นจริงในระดับ  น้อย 



๙ 

 

ระดับคะแนน ๑ หมายถึง สภาพปัจจุบันที่ตรงกับความเป็นจริงในระดับ  น้อยที่สุด 
เกณฑ์ค่าระดับคะแนนในช่อง “ความคาดหวัง” 

ระดับคะแนน ๕ หมายถึง สภาพที่ควรจะเป็นในระดับ  มากท่ีสุด 
ระดับคะแนน ๔ หมายถึง สภาพที่ควรจะเป็นในระดับ  มาก 
ระดับคะแนน ๓ หมายถึง สภาพที่ควรจะเป็นในระดับ  ปานกลาง 
ระดับคะแนน ๒ หมายถึง สภาพที่ควรจะเป็นในระดับ  น้อย 
ระดับคะแนน ๑ หมายถึง สภาพที่ควรจะเป็นในระดับ  น้อยที่สุด 
 

๓.  การสร้างเครื่องมือ   
๑. ศึกษาวัตถุประสงค์ของการศึกษา และกำหนดเครื่องมือในการศึกษา  
๒. ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ แผนการนิเทศการศึกษา การจัดประสบการณ์เรียนรู้ กิจกรรม

สร้างสรรค์ แบบสอบถามครูและนำมาปรับปรุงเพ่ิมเติมประเด็นในการศึกษาให้ชัดเจนตาม 
วัตถุประสงค์  

๓. นำเครื่องมือที่สร้างขึ้นไปเสนอปรึกษาศึกษานิเทศก์ที่ทำหน้าที่เป็นพ่ีเลี้ยงให้ คำแนะนำ นำข้อสังเกต 
ได้มาปรับปรุงเครื่องมือให้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น  

๔. จัดพิมพ์เครื่องมือเป็นฉบับสมบูรณ์เพ่ือนำไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 

๔.  วิธีดำเนินการศึกษาและการเก็บรวบรวมข้อมูล   
๔.๑ ผู้ศึกษานำแบบสอบถามแจกให้กลุ่มเป้าหมายด้วยตนเอง พร้อมนัดหมายให้ส่งคืน ภายใน ๑ สัปดาห์   

๔.๒ นำแบบสอบถามที่ได้รับกลับคืนไปตรวจสอบความสมบูรณ์แล้วนำไปวิเคราะห์ข้อมูล ตามวิธีทางสถิติ โดย
จำแนกเป็นรายข้อ รายด้าน และโดยรวม แล้วนำเสนอในรูปตาราง 

 

๕. ระยะเวลาทีใ่ช้ในการศึกษา   
ดำเนินการศึกษาค้นคว้าระหว่างวันที่   ๒๐ มกราคม  ๒๕๖๓  –  ๓๑  มกราคม  ๒๕๖๓ 

๕.  การวิเคราะห์ข้อมูล   
๕.๑  วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามโดยใช้โปรแกรมสถิติสำเร็จรูป แล้วนำเสนอในรูปตาราง   

   ๕.๒  ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามในตอนที่ ๑  ใช้การหาค่าความถี่ และร้อยละ    
๕.๓  ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามในตอนที่ ๒ และตอนที่ ๓ วิเคราะห์ข้อมูลโดยจำแนกเป็นรายข้อ ราย

ด้าน และโดยรวม โดยใช้ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 
 
 
 

 



๑๐ 

 

บทที่  ๔ 
ผลการศึกษา 

 

การศึกษาอิสระในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันและความคาดหวังของครูปฐมวัยที่จัด
ประสบการณ์ในกิจกรรมสร้างสรรค์  ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 
ซึ่งผลการวิเคราะหขอมูล ผู้ศึกษาไดนําเสนอ ผลการวิเคราะหขอมูล  ตามลําดับดังนี้ 

ตอนที่  ๑ สถานภาพของผูเกีย่วของกับจัดประสบการณ์ในกิจกรรมสร้างสรรค์    
ตอนที่  ๒  สภาพปัจจุบันของครูปฐมวัยที่จัดประสบการณ์ในกิจกรรมสร้างสรรค์  ของโรงเรียนในสังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 
ตอนที่  ๓  สภาพความคาดหวังของครูปฐมวัยที่จัดประสบการณ์ในกิจกรรมสร้างสรรค์  ของโรงเรียนใน

สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 
ตอนที่  ๔  ความคิดเห็นและข้อคิดเห็นเพิ่มเติม 

 

ตอนที่  ๑   สถานภาพของผูเกี่ยวของกับจัดประสบการณ์ในกิจกรรมสร้างสรรค์  
    ตาราง  ๑  สถานภาพของผูเกี่ยวของกับจัดประสบการณ์ในกิจกรรมสร้างสรรค์ 

ตัวแปร/ข้อมูลทั่วไป           จำนวน         ร้อยละ 
๑. เพศ 

ชาย       ๑     ๕.๐๐ 
  
หญิง       ๑๙   ๙๕.๐๐ 

รวม             ๒๐        ๑๐๐.๐๐ 
๒. อายุ 

น้อยกว่า ๒๕ ปี      ๑      ๕.๐๐ 
๒๕ - ๒๙ ปี      ๓    ๑๕.๐๐ 
๓๐ - ๓๔ ปี      ๓    ๑๕.๐๐ 
๓๕ - ๓๙ ปี      ๕    ๒๕.๐๐ 
๔๐ - ๔๔ ปี      ๔    ๒๐.๐๐ 
๔๕ ปีขึ้นไป      ๔    ๒๐.๐๐ 
  

รวม             ๒๐        ๑๐๐.๐๐ 
 
 
 
ตาราง  ๑  ( ตอ)  



๑๑ 

 

ตัวแปร/ข้อมูลทั่วไป           จำนวน         ร้อยละ 
๓. ประสบการณ์สอน 

๑ - ๕ ปี       ๑     ๕.๐๐ 
๖ - ๑๐ ปี      ๓   ๑๕.๐๐ 
๑๑ - ๑๕ ปี      ๓    ๑๕.๐๐ 
๑๖ - ๒๐ ปี      ๕   ๒๕.๐๐ 
๒๑ ปี ขึ้นไป      ๘   ๔๐.๐๐ 

รวม             ๒๐        ๑๐๐.๐๐ 
๔. ระดับการศึกษา 

ต่ำกว่าปริญญาตรี     -   - 
ปริญญาตรี      ๑๕   ๗๕.๐๐ 
ปริญญาโท       ๕   ๒๕.๐๐ 
ปริญญาเอก      -   - 

รวม             ๒๐        ๑๐๐.๐๐ 
จากตาราง ๑  ผูตอบแบบสอบถาม มีสถานภาพเปนเพศหญิง ร้อยละ ๙๕.๐๐ มีเพศชายเพียง 

ร้อยละ ๑.๐๐  มีอายุระหว่าง ๓๕ - ๓๙ ปี (ร้อยละ ๒๕.๐๐)  มีประสบการณในตําแหนง ๒๑ ปี ขึ ้นไป               
(รอยละ ๔๐.๐๐) และระดับการศึกษาสูงสุด ระดับปริญญาตรี (รอยละ ๗๕.๐๐) 

 
ตอนที่  ๒  สภาพปัจจุบันของครูปฐมวัยที่จัดประสบการณ์ในกิจกรรมสร้างสรรค์  ของโรงเรียนในสังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 
   ตาราง  ๒  คะแนนเฉลี ่ย ความเบี ่ยงเบนมาตรฐาน และระดับของสภาพปัจจุบันของครูปฐมวัยที ่จัด
ประสบการณ์ในกิจกรรมสร้างสรรค์  ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร  
ในภาพรวมทั้ง ๓  ดาน 
 

สภาพปัจจุบันของครูปฐมวัยที่จัดประสบการณ์ 
ในกิจกรรมสร้างสรรค์ 

n = ๒๐ 
      X       S.D.     ระดับ 

๑. ด้านการบริหารจัดการ        ๓.๔๙           ๐.๗๐        ปานกลาง 
๒. ด้านครูผู้สอน และการจัดประสบการณ์เรียนรู้ระดับปฐมวัย    ๓.๕๔           ๐.๖๙        มาก 
๓. ด้านความโดดเด่นเฉพาะทางในการจัดการศึกษาระดับ    ๓.๗๑          ๐.๗๐        มาก 

ปฐมวัย ในกิจกรรมสร้างสรรค์ 
รวม                  ๓.๕๘            ๐.๗๐       มาก 

จากตาราง ๒ สภาพปัจจุบันของครูปฐมวัยที่จัดประสบการณ์ในกิจกรรมสร้างสรรค์  ของโรงเรียนใน
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร โดยรวมพบว่าอยู่ในระดับ ปานกลาง และมีค่าเฉลี่ย



๑๒ 

 

เท่ากับ ๔.๔๘ และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ ๐.๖๗  ด้านที่มีระดับมากที่สุด คือ ด้านความโดดเด่นเฉพาะทาง
ในการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย ในกิจกรรมสร้างสรรค์  

 

ตาราง  ๓  คะแนนเฉลี่ย ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับของสภาพปัจจุบันของครูปฐมวัยที่จัด
ประสบการณ์ในกิจกรรมสร้างสรรค์  ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร  
ด้านการบริหารจัดการ  ทั้งหมด ๗ หัวข้อดังนี้ 

สภาพปัจจุบันของครูปฐมวัยที่จัดประสบการณ์ 
ในกิจกรรมสร้างสรรค์ ด้านการบริหารจัดการ 

n = ๒๐ 
      X       S.D.     ระดับ 

๑. การวางแผนและดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ี     ๓.๒๕    ๐.๗๑        ปานกลาง
  

เน้นคุณภาพของผู้เรียน ให้เกิดความพร้อมในโครงการ 
จัดการศึกษาปฐมวัยในกิจกรรมสร้างสรรค์ 

๒. มีการพัฒนาตามนโยบาย  และแนวทางจัดประสบการณ์     ๓.๔๕ ๐.๗๔     ปานกลาง 
ในกิจกรรมสร้างสรรค์ เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาปฐมวัยให้สูงขึ้น 

๓. มีการนิเทศ กำกับ ติดตาม ประเมินผลการบริหารและ     ๓.๒๐ ๐.๖๘     ปานกลาง 
การจัดการศึกษาปฐมวัยอย่างในกิจกรรมสร้างสรรคอ์ย่างต่อเนื่อง 

๔. มีครูเพียงพอต่อจำนวนเด็กและจำนวนห้องเรียนสำหรับ     ๓.๖๐ ๐.๘๓     มาก 
การประสบการณ์ในกิจกรรมสร้างสรรค์ 

๕. ครูผู้สอนในระดับปฐมวัยมีความสามารถในการจัด ๓.๖๐  ๐.๖๓     มาก 
ประสบการณ์เรียนรู้ในกิจกรรมสร้างสรรค์ระดับปฐมวัย 
อย่างมีประสิทธิภาพและเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

๖. ผู้บริหารสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา ครู  ๓.๖๕  ๐.๗๐     มาก 
และบุคลกรทางการศึกษา มีความรู้ความเข้าใจและร่วมกันเรียนรู้ 
รูปแบบการจัดรูปแบบการจัดประสบการณ์ในกิจกรรมสร้างสรรค์  

๗. มีการสนับสนุนสื่อครบทั้ง ๔ หมวด   มีทรัพยากร ๓.๖๕  ๐.๖๔     มาก 
และสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 
ในกิจกรรมสร้างสรรค์ 

รวม             ๓.๔๙           ๐.๗๐      ปานกลาง 
จากตาราง ๓ สภาพปัจจุบันของครูปฐมวัยที่จัดประสบการณ์ในกิจกรรมสร้างสรรค์  ของโรงเรียนใน

สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ด้านการบริหารจัดการ โดยรวมพบว่าอยู่ในระดับ ปาน
กลาง และมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๔๙  และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ ๐.๗๐   

 



๑๓ 

 

ตาราง  ๔  คะแนนเฉลี่ย ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับของสภาพปัจจุบันของครูปฐมวัยที่จัด
ประสบการณ์ในกิจกรรมสร้างสรรค์  ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร  
ด้านครูผู้สอน และจัดประสบการณ์การเรียนรู้ระดับปฐมวัย  ทั้งหมด ๗ หัวข้อดังนี้ 

สภาพปัจจุบันของครูปฐมวัยที่จัดประสบการณ์ 
ในกิจกรรมสร้างสรรค์ ด้านครูผู้สอน  

และจัดประสบการณ์การเรียนรู้ระดับปฐมวัย 

n = ๒๐ 
      X       S.D.     ระดับ 

๑. มีแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่สอดคล้องกับ    ๓.๔๕    ๐.๗๒        ปานกลาง 
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย และสอดคล้องกับการจัดประสบการณ์ 
ตามรูปแบบกิจกรรมสร้างสรรค์       

๒. มีการจัดพื้นที่ห้องเรียนในกิจกรรมสร้างสรรค์       ๓.๖๕ ๐.๗๔       มาก 
ครบทั้ง ๔ หมวด และมีสื่อกิจกรรมสร้างสรรค์ที่เพียงพอสำหรับจำนวนเด็ก   

๓. มีการสังเกตพัฒนาการเด็กรายบุคคลเป็นระยะ       ๓.๕๐ ๐.๖๙     มาก 
เพ่ือใช้ผลในการ จัดกิจกรรมพัฒนาเด็กทุกคนให้เต็มตามศักยภาพ  

๔. จัดกิจกรรมและประสบการณ์ทางภาษาที่มีความหมาย    ๓.๓๕  ๐.๖๖     ปานกลาง 
ต่อเด็ก เพ่ือ การสื่อสารอย่างหลากหลาย  ฝึกฟัง พูด ถาม ตอบ  
เล่าและสนทนา ตามลำดับขั้นตอนพัฒนาการ  

๕. จัดกิจกรรมและประสบการณ์ด้านคณิตศาสตร์และ    ๓.๕๕  ๐.๖๔     มาก 
วิทยาศาสตร์ เบื้องต้นตามวัย โดยเด็กเรียนรู้ผ่านประสาทสัมผัส 
และลงมือปฏิบัติด้วย ตนเอง  

๖. ครูได้รับการอบรมพัฒนาด้านการจัดประสบการณ์   ๓.๕๕  ๐.๖๔     มาก 
ในกิจกรรมสร้างสรรค์ อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ 

๗. ครูผู้สอนระดับปฐมวัยมีความพร้อมและความสามารถ   ๓.๗๐   ๐.๗๔     มาก 
ในการจัดประสบการณใ์นกิจกรรมสร้างสรรค์ 

รวม             ๓.๕๔           ๐.๖๙      มาก 
จากตาราง ๔  สภาพปัจจุบันของครูปฐมวัยที่จัดประสบการณ์ในกิจกรรมสร้างสรรค์  ของโรงเรียนใน

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ด้านครูผู้สอน และจัดประสบการณ์การเรียนรู้ระดับ
ปฐมวัย  โดยรวมพบว่าอยู่ในระดับ ปานกลาง และมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๕๔  และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 
๐.๖๙   

 
ตาราง  ๕  คะแนนเฉลี่ยความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับของสภาพปัจจุบันของครูปฐมวัยที่จัด

ประสบการณ์ในกิจกรรมสร้างสรรค์  ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร  
ด้านความโดดเด่นเฉพาะทางในการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยในกิจกรรมสร้างสรรค์ทั้งหมด ๖ หัวข้อดังนี้ 

สภาพปัจจุบันของครูปฐมวัยที่จัดประสบการณ์ n = ๒๐ 



๑๔ 

 

ในกิจกรรมสร้างสรรค์ ด้านความโดดเด่นเฉพาะทางในการจัด
การศึกษาระดับปฐมวัยในกิจกรรมสร้างสรรค์ 

      X       S.D.     ระดับ 

๑. เด็กท่ีได้รับการจัดประสบการณ์โดยใช้รูปแบบ 
กิจกรรมสร้างสรรค์     

๒. มีการสร้างสรรค์นวัตกรรม การวิจัย การประยุกต์     ๓.๖๕ ๐.๖๘     มาก 
องค์ความรู้เกี่ยวกับการจัดประสบการณ์ในกิจกรรมสร้างสรรค์  
และพัฒนาสู่กระบวนการจัดการเรียนรู้และการเล่น      

๓. มีการจัดประสบการณ์ให้เด็กอย่างต่อเนื่อง จนเกิดผลดี    ๓.๖๕  ๐.๗๑     มาก 
อย่างยิ่งต่อคุณภาพ เด็กปฐมวัย จนถอดบทเรียนและสามารถเป็น 
ต้นแบบ หรือเป็นแบบอยา่งได้ อย่างชัดเจน     

๔. มีทรัพยากร และสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการการจัด   ๓.๗๕  ๐.๖๔     มาก 
ประสบการณ์การ เรียนรู้อย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ     

๕. มีการใช้แหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่นในการ   ๓.๗๕  ๐.๗๓     มาก 
จัดประสบการณ์ของ เด็กปฐมวัย    

๖. มีการส่งต่อและประสานข้อมูลเด็กรายบุคคลและ   ๓.๖๕   ๐.๗๒     มาก 
แนวทางการจัดประสบการณ์ในกิจกรรมสร้างสรรค์กับครูระดับ 
ชั้นประถมศึกษา ปีที่ ๑    

รวม              ๓.๗๑          ๐.๗๐      มาก 
จากตาราง ๕  สภาพปัจจุบันของครูปฐมวัยที่จัดประสบการณ์ในกิจกรรมสร้างสรรค์  ของโรงเรียนใน

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ด้านด้านความโดดเด่นเฉพาะทางในการจัดการศึกษา
ระดับปฐมวัยในกิจกรรมสร้างสรรค์  โดยรวมพบว่าอยู่ในระดับ ปานกลาง และมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๗๑  และค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ ๐.๗๐   

ตอนที่  ๓  สภาพความคาดหวังของครูปฐมวัยที่จัดประสบการณ์ในกิจกรรมสร้างสรรค์  ของโรงเรียนใน
สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 
    ตาราง  ๖  คะแนนเฉลี ่ย ความเบี ่ยงเบนมาตรฐาน และระดับของความคาดหวังของครูปฐมวัยที ่จัด
ประสบการณ์ในกิจกรรมสร้างสรรค์  ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร  
ในภาพรวมทั้ง ๓  ดาน 
 
 
 
 
 

ความคาดหวังของครูปฐมวัยที่จัดประสบการณ์ n = ๒๐ 



๑๕ 

 

ในกิจกรรมสร้างสรรค์       X       S.D.     ระดับ 
๑. ด้านการบริหารจัดการ        ๔.๕๐           ๐.๗๐          มากที่สุด 
๒. ด้านครูผู้สอน และการจัดประสบการณ์เรียนรู้ระดับปฐมวัย    ๔.๕๐        ๐.๖๙          มากที่สุด 
๓. ด้านความโดดเด่นเฉพาะทางในการจัดการศึกษาระดับ    ๔.๔๖          ๐.๗๐           มาก 

ปฐมวัย ในกิจกรรมสร้างสรรค์ 
รวม                ๔.๔๘            ๐.๖๙         มาก 

จากตาราง ๖ ความคาดหวังของครูปฐมวัยที่จัดประสบการณ์ในกิจกรรมสร้างสรรค์  ของโรงเรียนใน
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร โดยรวมพบว่าอยู่ในระดับ มากที่สุดและมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ ๔.๕๘ และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ ๐.๖๑  ด้านที่มีระดับความคาดหวังมากที่สุด  คือ ด้านด้านการ
บริหารจัดการ  รองลงมาคือด้านครูผู ้สอน และการจัดประสบการณ์เรียนรู้ระดับปฐมวัย และด้านที่มีความ
คาดหวังน้อยที่สุด คือ ด้านด้านความโดดเด่นเฉพาะทางในการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย ในกิจกรรมสร้างสรรค์ 

 
ตาราง  ๗  คะแนนเฉลี่ย ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับของความคาดหวังของครูปฐมวัยที่จัด

ประสบการณ์ในกิจกรรมสร้างสรรค์  ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร  
ด้านการบริหารจัดการ  ทั้งหมด ๗ หัวข้อดังนี้ 

ความคาดหวังของครูปฐมวัยที่จัดประสบการณ์ 
ในกิจกรรมสร้างสรรค์ ด้านการบริหารจัดการ 

n = ๒๐ 
      X       S.D.     ระดับ 

๑. การวางแผนและดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ี     ๔.๓๐     ๐.๗๑          มาก 
เน้นคุณภาพของผู้เรียน ให้เกิดความพร้อมในโครงการ 

2. มีการพัฒนาตามนโยบาย  และแนวทางจัดประสบการณ ์     ๔.๓๕ ๐.๗๓     มาก 
ในกิจกรรมสร้างสรรค์ เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาปฐมวัยให้สูงขึ้น 

3. มีการนิเทศ กำกับ ติดตาม ประเมินผลการบริหารและ     ๔.๕๕ ๐.๗๐     มากที่สุด 
การจัดการศึกษาปฐมวัยอย่างในกิจกรรมสร้างสรรค์อย่างต่อเนื่อง 

4. มีครูเพียงพอต่อจำนวนเด็กและจำนวนห้องเรียนสำหรับ     ๔.๖๐ ๐.๗๔     มากที่สุด 
การประสบการณ์ในกิจกรรมสร้างสรรค์ 

5. ครูผู้สอนในระดับปฐมวัยมีความสามารถในการจัด     ๔.๗๐ ๐.๖๓     มากที่สุด 
ประสบการณ์เรียนรู้ในกิจกรรมสร้างสรรค์ระดับปฐมวัย 
อย่างมีประสิทธิภาพและเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

6. ผู้บริหารสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา ครู     ๔.๔๐  ๐.๖๘     มาก 
และบุคลกรทางการศึกษา มีความรู้ความเข้าใจและร่วมกันเรียนรู้ 
รูปแบบการจัดรูปแบบการจัดประสบการณ์ในกิจกรรมสร้างสรรค์  
 

ตาราง 7  (ต่อ) 



๑๖ 

 

ความคาดหวังของครูปฐมวัยที่จัดประสบการณ์ 
ในกิจกรรมสร้างสรรค์ ด้านการบริหารจัดการ 

n = ๒๐ 
      X       S.D.     ระดับ 

7. มีการสนับสนุนสื่อครบทั้ง ๔ หมวด   มีทรัพยากร   ๔.๖๕  ๐.๗๒     มากที่สุด 
และสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 
ในกิจกรรมสร้างสรรค์ 

รวม             ๔.๕๐           ๐.๗๐      มากที่สุด 
จากตาราง ๖  ความคาดหวังของครูปฐมวัยที่จัดประสบการณ์ในกิจกรรมสร้างสรรค์  ของโรงเรียนใน

สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ด้านการบริหารจัดการ โดยรวมพบว่าอยู่ในระดับ มาก
ที่สุด และมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๕๐ และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ ๐.๗๐   

 
ตาราง  ๘  คะแนนเฉลี่ย ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับของสภาพปัจจุบันของครูปฐมวัยที ่จัด

ประสบการณ์ในกิจกรรมสร้างสรรค์  ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร  
ด้านความโดดเด่นเฉพาะทางในการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยในกิจกรรมสร้างสรรค์ทัง้หมด ๖ หัวข้อดังนี้ 

ความคาดหวังของครูปฐมวัยที่จัดประสบการณ์ 
ในกิจกรรมสร้างสรรค์ ด้านความโดดเด่นเฉพาะทางในการจัด

การศึกษาระดับปฐมวัยในกิจกรรมสร้างสรรค์ 

n = ๒๐ 
      X       S.D.     ระดับ 

๑. เด็กท่ีได้รับการจัดประสบการณ์โดยใช้รูปแบบ    ๔.๔๐    ๐.๗๒        มาก 
กิจกรรมสร้างสรรค์     

๒. มีการสร้างสรรค์นวัตกรรม การวิจัย การประยุกต์     ๔.๓๕ ๐.๗๓     มาก 
องค์ความรู้เกี่ยวกับการจัดประสบการณ์ในกิจกรรมสร้างสรรค์  
และพัฒนาสู่กระบวนการจัดการเรียนรู้และการเล่น      

๓. มีการจัดประสบการณ์ให้เด็กอย่างต่อเนื่อง จนเกิดผลดี    ๔.๕๕  ๐.๖๗     มาก 
อย่างยิ่งต่อคุณภาพ เด็กปฐมวัย จนถอดบทเรียนและสามารถเป็นต้นแบบ  
หรือเป็นแบบอย่างได้ อย่างชัดเจน     

๔. มีทรัพยากร และสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการการจัด   ๔.๖๕  ๐.๗๒     มากที่สุด 
๕. มีการใช้แหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่นในการ   ๔.๓๐  ๐.๗๑     มาก 

จัดประสบการณ์ของ เด็กปฐมวัย    
๖. มีการส่งต่อและประสานข้อมูลเด็กรายบุคคลและ   ๔.๕๐   ๐.๖๘     มากที่สุด 

แนวทางการจัดประสบการณ์ในกิจกรรมสร้างสรรค์กับครูระดับ 
ชั้นประถมศึกษา ปีที่ ๑    

รวม              ๔.๔๖          ๐.๗๐      มาก 
 
 



๑๗ 

 

จากตาราง  ๘   ความคาดหวังของครูปฐมวัยที่จัดประสบการณ์ในกิจกรรมสร้างสรรค์  ของโรงเรียนใน
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ด้านด้านความโดดเด่นเฉพาะทางในการจัดการศึกษา
ระดับปฐมวัยในกิจกรรมสร้างสรรค์  โดยรวมพบว่าอยู ่ในระดับ มาก และมีค่าเฉลี ่ยเท่ากับ ๔.๔๖  และค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ ๐.๗๐   

ตอนที่  ๔  ความคิดเห็นและข้อคิดเห็นเพิ่มเติม 
- ควรจัดสถานที่หรือห้องเรียนให้เหมาะสมกับจำนวนเด็ก  สื่ออุปกรณ์ทุกหมวดยังมีไม่สมบูรณ์ จึงยังไม่

สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในกิจกรรมสร้างสรรค์ได้เต็มรูปแบบ  ทั้งนี้ควรได้รับการสนับสนุนทั้งด้าน
งบประมาณ  และสถานที่ให้เพียงพอกับความต้องการของเด็กจากทุกภาคส่วน 

- เนื่องจากโรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร  มีข้อจำกัดเรื่องพ้ืนที่  ให้ห้องที่แคบ จำนวนนักเรียนที่มาก ทำให้ไม่
เอ้ือต่อการทำกิจกรรมแต่ละอย่าง 

- ควรมีห้องเรียนที่กว้างขวาง เพราะจำนวนเด็กมาก เด็กทำกิจกรรมไม่ได้ ปูพรมไม่ได้  จึงจัดการเรียนการ
สอนได้ไม่เต็มรูปแบบ 

- ครูต้องการอบรมเพิ่มเติมหรือศึกษาดูงาน เกี่ยวกับแนวการจัดประสบการณ์กิจกรรมสร้างสรรค์ เพ่ือ
สามารถนำมาใช้ในการจัดประสบการณ์ได้ถูกต้องตามรูปแบบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๘ 

 

 
บทที่  ๕ 

สรุปผล  อภิปรายผลและขอเสนอแนะ 
 

 การศึกษาอิสระในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันและความคาดหวังของครูปฐมวัยที่จัด
ประสบการณใ์นกิจกรรมสร้างสรรค์  ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 
สรุปผล 

การศึกษาสภาพปัจจุบันและความคาดหวังของครูปฐมวัยที่จัดประสบการณ์ในกิจกรรมสร้างสรรค์            
ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร  สามารถวิเคราะหและสรุปผลประเด็น
สําคัญ  ดังนี้ 

๑. สภาพปัจจุบันของครูปฐมวัยที่จัดประสบการณ์ในกิจกรรมสร้างสรรค์  ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร โดยรวมพบว่าอยู่ในระดับ มาก และมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๕๘  ด้านที่มี
ระดับมากท่ีสุด คือ ด้านความโดดเด่นเฉพาะทางในการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย ในกิจกรรมสร้างสรรค์ 

๒. ความคาดหวังของครูปฐมวัยที่จัดประสบการณ์ในกิจกรรมสร้างสรรค์  ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงาน
เขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร โดยรวมพบว่าอยู ่ในระดับ มากที่สุด   และมีค่าเฉลี ่ยเท่ากับ                
๔.๔๘  ด้านที่มีระดับความคาดหวังมากที่สุด   คือ ด้านด้านการบริหารจัดการ  และด้านครูผู้สอน และการจัด
ประสบการณ์เรียนรู้ระดับปฐมวัย 

 
อภิปรายผล    

จากผลการศึกษาสภาพปัจจุบันความคาดหวังของครูปฐมวัยที่จัดประสบการณ์ ในกิจกรรมสร้างสรรค์            
ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร   ผลการวิจัยมีประเด็นที่ควรอภิปราย  
ดังตอไปนี้ 

๓. สภาพสภาพปัจจุบันของครูปฐมวัยที่จัดประสบการณ์ในกิจกรรมสร้างสรรค์   ของโรงเรียนในสังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร   พบวาสภาพปัจจุบันของการบริหารหลักสูตรมีผลการ
ปฏิบัติอยใูนระดับมาก และเม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวาระดับการปฏิบัติเรียงจากมากไปหา นอย ดังนี้ อันดับ
แรกคือ ด้านความโดดเด่นเฉพาะทางในการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยในกิจกรรมสร้างสรรค์  ด้านครูผู้สอนและ
การจัดประสบการณ์เรียนรู้ระดับปฐมวัย และอันดับสุดท้ายคือด้านการบริหารจัดการ แสดงให้เห็นว่าโรงเรียนที่
จัดประสบการณ์ในกิจกรรมสร้างสรรค์ ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 
มีความโดดเด่นเฉพาะทางในด้านกิจกรรมสร้างสรรค์ อาจเนื่องมากจากแนวคิดกิจกรรมสร้างสรรค์เป็นรูปแบบการ
สอนที่มีความโดดเด่นและสามารถพัฒนาความสามารถในพัฒนาการครบทั้ง ๔ ด้านของเด็ก และเป็นกิจกรรมที่
ช่วยให้เด็กมีวินัยและมีสมาธิดียิ่งขึ้น ส่วนด้านครูผู้สอนและการจัดประสบการณ์เรียนรู้ระดับปฐมวัย เป็นด้านที่ครู
ยังจัดได้ไม่เต็มที่เพราะบางโรงเรียนยังขาดสื่อและอุปกรณ์จำนวนมากและบางโรงเรียนมีเด็กเยอะแต่ห้องเรียนมี
ขนาดที่เล็ก ทำให้จัดกิจกรรมได้ไม่เต็มที่ และครูหลายคนยังขาดทักษะ กระบวนการและความรู้เกี่ยวกับการจัด



๑๙ 

 

ประสบการณใ์นกิจกรรมสร้างสรรค์  และอันดับสุดท้ายคือด้านการบริหารจัดการ อาจจะสืบเนื่องมาจากผู้บริหาร
สถานศึกษาและบุคลากรยังไม่มีความเข้าใจในรูปแบบและกระบวนการดำเนินงานและกระบวนการนิเทศ  

๔. สภาพความคาดหวังของครูปฐมวัยที่จัดประสบการณ์ในกิจกรรมสร้างสรรค์  ของโรงเรียนในสังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร   พบวาความคาดหวังของการจัดประสบการณ์ในกิจกรรม
สร้างสรรค์ มีความคาดหวัง  อยูในระดับมากที่สุด และเมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวาความต้องการเรียงจาก
มากไปหานอย ดังนี้ อันดับแรกคือ ด้านครูผู้สอนและการจัดประสบการณ์เรียนรู้ระดับปฐมวัย  และอันดับสุดท้าย
คือ ด้านความโดดเด่นเฉพาะทางในการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยในกิจกรรมสร้างสรรค์  แสดงให้เห็นว่าครูที่จัด
ประสบการณใ์นกิจกรรมสร้างสรรค์  ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร มี
ความคาดหวังด้านครูผู้สอนและการจัดประสบการณ์เรียนรู้ระดับปฐมวัยมากที่สุด อาจเนื่องมากจากครูยังขาด
แผนการจัดประสบการณ์ที่เป็นปัจจุบัน ห้องเรียนยังไม่มีความพร้อมทั้งเรื่องสื่ อการสอนและครูยังขาดทักษะ
กระบวนการและความรู้เกี่ยวกับการจัดประสบการณ์กิจกรรมสร้างสรรค์ และครูต้องการที่จะอบรมเพิ่มเติมและ
ศึกษาเรียนรู้งานให้มากยิ่งขึ้น  ส่วนด้านด้านการบริหารจัดการ อาจจะสืบเนื่องมาจากผู้บริหารสถานศึกษาและ
บุคลากรยังไม่มีความเข้าใจในรูปแบบและกระบวนการดำเนินงานและกระบวนการนิเทศ  
 

ขอเสนอแนะ   
จากผลการวิจัย ผูวิจัยมีขอเสนอแนะ  ดังนี้  ขอเสนอแนะในการนําไปใช   
๑. ผูบริหารตองใหความสําคัญกับหลักสูตรเปนอันดับแรก เพราะถือวางานวิชาการ  เปนหัวใจหลักใน

การจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน ผูบริหารตองเปนผูนําทางวิชาการ  
๒. การพัฒนาบุคลากรใหความรูในดาน การจัดประสบการณ์การเรียนรูในกิจกรรมสร้างสรรค์ ด้วยการ

ให้ครูเข้าอบรมเพ่ือเพ่ิมความรู้ความสามารถในด้านการจัดกระบวนการ และควรให้ครูได้ศึกษาดูงานโรงเรียนที่จัด
ประสบการณ์เต็มรูปแบบ และมีความพร้อมทุกด้านทั้งด้านครูผู้สอนและด้านสื่อ อุปกรณ์ 

๓. การพัฒนาระบบบุคลากรใหมีขวัญและกําลังใจ โดยผู้บริหารจะต้องให้เสริมแรงในทางบวกเพ่ือกระตุ้น
ให้ครูจัดประสบการณ์ตามความสามารถท่ีแท้จริง 

ขอเสนอแนะในการศึกษาวิจัยครั้งตอไป   
๑. ควรทําวิจัยเรื ่องสภาพความสําเร็จของการบริหารหลักสูตรการจัดประสบการณ์ตามกิจกรรม

สร้างสรรค์ ของโรงเรียนที่มีการบริหาร หลักสูตรไดอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อสรุปรูปแบบและแนวทางในการ
บริหารหลักสูตร ต่อไป   

๒. ควรทําการศึกษาเรื่องสภาพ ปญหา และแนวทางแกไขปญหาการใชหลักสูตรสถานศึกษาระดับ 
ปฐมวัย โดยศึกษาตัวแปรอื่น เชน การมีสวนรวมของชุมชน และความตองการของชุมชน    

๓. ควรทําการศึกษาบทบาทของผูบริหารโรงเรียน ตอการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาระดับ 
ปฐมวัย       
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แบบนิเทศการจัดประสบการณ์กิจกรรมสร้างสรรค์ของครูผู้สอนระดับปฐมวัย 

 
ชื่อผู้นิเทศ.............................................................วันที่ .......... เดือน........................................ พ.ศ.............. 
ชื่อครูผู้รับการนิเทศ ............................................................................... ........................................................  
ระดับการศึกษา     ปริญญาตรี สาขาวิชาที่จบการศึกษา ........................................................  
      ปริญญาโท สาขาวิชาที่จบการศึกษา ................................................... ......  
          ปริญญาเอก สาขาวิชาที่จบการศึกษา .......................................................  
ชื่อสถานศึกษา ………………………………………………………………………………………………………………………….…… 
 
ตอนที ่1 แผนการจัดประสบการณ์ 
1. ชื่อแผน .......................................................................................ชั้น .................... หน่วย ...... ..................... 
    จำนวนนักเรียน  นักเรียนชาย จำนวน ….......... คน    นักเรียนหญิง จำนวน ............ คน 
 
2. กระบวนการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ 

รายการ 
ระดับคุณภาพ 

ข้อสังเกต 
การแนะนำ
เสริมแรง ดี พอใช้ ปรับปรุง 

1. การนำเข้าสู่กิจกรรม      
๒. อธิบายขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม      
๓. ตั้งคำถามเพ่ือสร้างเสริมประสบการณ์      

๔. เปิดโอกาสให้ผู้เรียนแสดงความคิดเห็น
ซักถาม 

     

๕. ผู้เรียนสนใจ / มีส่วนร่วม /กระตือรือร้น      
๖. เชื่อมโยงความคิดเห็นผู้เรียนสู่การสรุป
เป้าหมายของการจัดกิจกรรม 

     

๗. ความชัดเจนในการลำดับความคิดและ
ประเด็นการจัดกิจกรรม 

     

๘. การใช้สื่อและอุปกรณ์การเรียนรู้      
๙. บรรลุจุดประสงค์ของแผนการจัดการจัด
ประสบการณ์ 

     

 
 
 
 



๒๓ 

 

 
 
3. ทัศนะและท่าทีของครูผู้สอน 

รายการ 
ระดับคุณภาพ 

ข้อสังเกต 
การ

แนะนำ
เสริมแรง ด ี พอใช้ ปรับปรุง 

1. ท่าทีเป็นมิตร ผู้เรียนไม่อึดอัด      
2. เด็กมีส่วนร่วม/เร้าความสนใจ      
3. ไม่ชี้ถูกผิด หรือบอกควรทำ/ ไม่ควรทำ      
4. ไม่โน้มน้าวให้คิดเหมือนครู      

 
4. การให้ข้อมูลของครูผู้สอน 

รายการ 
ระดับคุณภาพ 

ข้อสังเกต 
การ

แนะนำ
เสริมแรง ดี พอใช้ ปรับปรุง 

1. ให้ข้อมูลรอบด้านไม่ปิดบัง      
2. ข้อมูลถูกต้องไม่คลาดเคลื่อน      
3. อธิบายชัดเจน      

 
ตอนที่ ๒ การพูดคุยกับครูหลังการจัดประสบการณ์ 
❑ ได้พูดคุยกัน ❑ ไม่ได้พูดคุย เพราะ.........................................................................................................  
๑. สิ่งที่ครูคิดว่าทำได้ดีในครั้งนี้ คือ 
........................................................................................................ ................................................................ 
........................................................... .......................................................................................................................
......................................................................................................................................... .........................................  
ผู้นิเทศเสริมแรงโดย 
..................................................................... ................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... .............................
...................................................................................................... ............................................................................   
๒. สิ่งที่ครูคิดว่าตนเองควรปรับปรุง เพื่อทำให้ดีขึ้นในการจัดครั้งต่อไป คือ 
....................................................................................................... .................................................................  
 
ผู้นิเทศเสริมแรงโดย 
........................................................................................................................................................................  



๒๔ 

 

............................................................................................................................. .....................................................

............................................................................. .....................................................................................................

....................................................................................................................................................   

๓. ข้อเสนอแนะของครู 
..................................................................................................................... ................................................... 
........................................................................ ..........................................................................................................
...................................................................................................................................................... ............................  
ข้อเสนอแนะของผู้นิเทศ 
................................................................................ ........................................................................................ 
................................................................................................................................................................ ..................
................................................................................................................. .................................................................  
 
 
ตอนที่ ๓ สิ่งที่ผู้นิเทศเห็นว่าเป็นอุปสรรคในการจัดการประสบการณ์ครั้งนี้ 
................................................................................................................... ...............................................................
.............................................................................. ....................................................................................................
............................................................................................................................................ ........ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบประเมินความพึงพอใจของครูผู้สอนระดับปฐมวัยที่มีต่อการนิเทศแบบกัลยาณมิตร 



๒๕ 

 

คำชี้แจง   โปรดทำเครื่องหมาย ✓ลงในช่องท่ีตรงกับความพึงพอใจที่มีต่อการนิเทศแบบชี้แนะ 
  ระดับคะแนนในการประเมิน  ดังนี้ 
  5 หมายถึง  มีระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด 
  4 หมายถึง  มีระดับความพึงพอใจมาก 
  3 หมายถึง  มีระดับความพึงพอใจปานกลาง 
  2 หมายถึง  มีระดับความพึงพอใจน้อย 
      1    หมายถึง   มีระดับความพึงพอใจน้อยที่สุด 
 

รายการประเมิน 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 
1. ความพึงพอใจต่อกระบวนการนิเทศ 
    1.1 การวางแผนนิเทศ ชัดเจน มีความเป็นไปได้ 
    1.๒ วิธีการนิเทศเหมาะสมกับกิจกรรมและผู้รับการนิเทศ 
    1.๓ การเสริมสร้างกำลังใจให้กับผู้รับการนิเทศ 
    1.๔ การประเมินผลการนิเทศ มีการประเมินอย่างต่อเนื่อง 

     

๒. ความพึงพอใจต่อผู้ให้การนิเทศ 
    2.1 มีบุคลิกภาพดี 
    2.2 มีมนุษยสัมพันธ์ดี 
    2.3 มีความรู้ความสามารถในเรื่องท่ีนิเทศ 
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