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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสภาพการบริหารงานวิชาการด้านกิจกรรมเสริมประสบการณ์ตามแนวคิด
แบบมอนเตสซอรี่ และ 2) พัฒนาคู่มือการบริหารงานวิชาการด้านกิจกรรมเสริมประสบการณ์ตามแนวคิดแบบมอนเตสซอรี่
ในระดับปฐมวัย ของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจังหวัดเชียงใหม่โดยใช้กระบวนการ PDCA
กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษา คือ ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอนและผู้ปกครองนักเรียนระดับปฐมวัย จํานวนทั้งสิ้น 90 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถาม แบบสรุปประชุมกลุ่ม และแบบประเมินคู่มือ ผลการวิจัยพบว่า 1) สภาพการ
บริหารงานวิชาการด้านกิจกรรมเสริมประสบการณ์ ตามแนวคิดแบบมอนเตสซอรี่ ในระดับปฐมวัย ของโรงเรียนสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจังหวัดเชียงใหม่ พบว่ามีการบริหารงานวิชาการตามวงจร PDCA โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด
ในด้านการประเมินพัฒนาการการจัดกระบวนการประสบการณ์การเรียนรู้ การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัย
พ.ศ. 2560 และการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน ตามลําดับ 2) การพัฒนาคู่มือบริหารงานวิชาการตามแนวคิดแบบมอนเตสซอรี่
ในระดับปฐมวัยของโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจังหวัดเชียงใหม่ พบว่าเนื้อหาประกอบด้วย
8 องค์ประกอบ คือ การจัดทําแผนการจัดการเรียนรู้และแผนการจัดประสบการณ์ การจัดทํารายงานผลการประเมินพัฒนาการ
นักเรียนระดับปฐมวัย การนิเทศภายใน แนวปฏิบัติการประเมินพัฒนาการนักเรียนระดับปฐมวัย แนวปฏิบัติงานพัฒนาสื่อ/
นวัตกรรม แนวปฏิบัติงานระบบการประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา แนวปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
ระดับปฐมวัยตามแนวคิดแบบมอนเตสซอรี่ และแนวปฏิบัติการมีส่วนร่วมของชุมชนและผู้ปกครอง ซึ่งคู่มือผ่านการประเมิน
จากผู้ทรงคุณวุฒวิ ่า มีความเหมาะสมในระดับมากที่สุดในด้านการนําไปใช้ เนื้อหา และรูปเล่มของคู่มือ
คําสําคัญ : การบริหารงานวิชาการ, กิจกรรมเสริมประสบการณ์, แนวคิดแบบมอนเตสซอรี่
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Abstract
The purposes of this research were to: 1) study the current academic administration status
in experience enhancement activities based on Montessori concepts and 2) develop an academic
administration manual in experience enhancement activities for early childhood based on Montessori
concepts using the PDCA process in schools under the Office of Basic Education Commission, Chiang Mai
province. The target group for this study consisted of 90 subjects including: school administrators,
kindergarten teachers and parents. The tools used for collecting the data were a rating scale questionnaire,
a summary focus group form, and an assessment questionnaire of the manual. The research findings
were as follows: 1) the academic administration to enhance experience activities of early childhood based
on Montessori concepts using the PDCA process in schools under the Office of Basic Education Commission,
Chiang Mai province was conducted as an overall in the highest level, which covered the aspects of child
development assessment, learning experience process design, early childhood curriculum development
of 2017, and instructional media development. 2) the development of an academic administration manual
in experience enhancement activities for early childhood based on Montessori concepts using the PDCA
process in schools under the Office of Basic Education Commission, Chiang Mai province, it was found that
the contents of the manual consisted of 8 elements including: learning and experience design plan,
assessment of child development reports, internal supervision, guideline for assessment of child development,
guideline for instructional media development, guideline for internal quality assurance and education standards,
and guideline for parents and community involvement. The manual was evaluated by experts as every
much appropriate in terms of application, contents, and layout of manual.
Keywords

: academic administration, experience enhancement activities, Montessori concepts

บทนํา
กระทรวงศึกษาธิการได้จัดทําหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2560 ให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พ.ศ. 2560 มาตรา 54 วรรคสอง ซึ่งบัญญัติไว้ว่า “ดําเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแล และพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษาเพื่อพัฒนา
ร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคมและสติปัญญาให้สมกับวัย” และ “เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษา
โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน เข้ามามีส่วนร่วมในการดําเนินการด้วย”(กระทรวงศึกษาธิการ,
2560 : 1) สอดรับกับกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) ยุทธศาสตร์ข้อ 4 ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาค
และเท่าเทียมกันทางสังคม ข้อ (2) การพัฒนาศักยภาพคนในทุกช่วงวัย ให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ โดยช่วงวัยเด็ก
ตั้งแต่แรกเกิดให้มีพัฒนาการที่สมวัยในทุกด้าน น้อมนําแนวพระราชดําริและพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งทรงมีพระราชดํารัสใจความสําคัญว่า “มุ่งปลูกฝังความดีให้นักเรียนอบรม บ่มนิสัยให้เป็น
พลเมืองดีเป็นเด็กที่มีน้ําใจรู้จักทํางานร่วมกันเป็นกลุ่ม มีความสามัคคีรู้จักดูแลช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แก่กัน”
และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชดํารัสใจความสําคัญว่า “การศึกษาต้องมุ่งสร้าง
พื้นฐานชีวิตหรืออุปนิสัยที่มั่นคงเข้มแข็ง อาทิ การสร้างบุคลิกและอุปนิสัยที่ดีงาม” (บุญรักษ์ ยอดเพชร, 2560 : 4-5) นอกจากนี้
ยังสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2560-
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2579) กรอบอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2564 และแนวทางการปฏิรูปการศึกษา
ของกระทรวงศึกษาธิการ
นโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ให้ความสําคัญกับการพัฒนาการศึกษาการจัดการเรียน
การสอนระดับปฐมวัย จึงนํานวัตกรรมการสอนตามแนวคิดมอนเตสซอรี่ระดับปฐมวัย มาใช้เพื่อแก้ปัญหาพฤติกรรมเด็กปฐมวัย
ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่เด่นชัดขึ้นในความมีระเบียบวินัย ความรับผิดชอบ การมีสมาธิ มีแรงจูงใจมุ่งมั่นในการเรียนรู้
การพึ่งพาตนเองให้มีพฤติกรรมและพัฒนาการด้านต่าง ๆ ตามวัยดีขึ้น และเป็นนวัตกรรมที่ใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ระดับปฐมวัย โดยในปี พ.ศ. 2556–2557 ได้อบรมให้กับครู ผู้บริหารโรงเรียน ศึกษานิเทศก์ที่รับผิดชอบงานพัฒนาการศึกษาปฐมวัย
และศึกษานิเทศก์ที่รับผิดชอบงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก เน้นการรู้สิทธิหน้าที่ของตนเอง และการเคารพ
สิทธิของผู้อื่น การช่วยเหลือผู้อื่น การมีมารยาท การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม และมีความพร้อมทางด้านภาษาการรู้หนังสือ
และความพร้อมทางด้านคณิตศาสตร์ พ่อแม่ผู้ปกครองเด็กปฐมวัย ชุมชนมีความศรัทธาพึงพอใจต่อพัฒนาการของเด็ก ผู้ปกครอง
ส่งเด็กเข้าเรียนในโรงเรียนมากขึ้น โดยในจังหวัดเชียงใหม่ได้นําแนวคิดการจัดประสบการณ์แบบมอนเตสซอรี่สําหรับเด็กปฐมวัย
อายุ 3-6 ปี มาใช้ในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1-6 เขตพื้นที่ละ 3 โรงเรียน รวมทั้งสิ้น 18 โรงเรียน
ตั้งแต่ปีการศึกษา 2559 เป็นต้นมา อนึ่งการเรียนการสอนแบบมอนเตสซอรี่ ความสําคัญจะอยู่ที่เป็นการนําวิธีการสอนที่ช่วย
เสริมการเรียนรู้ของเด็กที่มีพัฒนาการทางสติปัญญาล่าช้า ขาดความสนใจในการทํากิจกรรมในห้องเรียน มีภาวะบกพร่อง
ทางการเรียนรู้ และขาดความกระตือรือร้นในการมาโรงเรียน กิจกรรมการเรียนการสอนนี้จะเน้นให้เด็กได้จับต้องสื่อหรือเล่น
อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เลือกเอง ทําให้เด็กเรียนรู้อย่างมีสมาธิและสร้างสรรค์ ทั้งเป็นการจัดสภาพการเรียนรู้สําหรับเด็กให้ปฏิบัติ
อย่างมีความสุข สนุกสนาน โดยมีครูเป็นผู้จัดสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนให้เหมือนบ้าน และเป็นผู้ให้การสนับสนุน ให้เสรีภาพแก่เด็ก
ให้คําปรึกษา และกระตุ้นให้เด็กคิดแก้ปัญหาด้วยตนเอง ให้ใช้จิตใจซึมซับสิ่งแวดล้อม เพราะมอนเตสซอรี่เชื่อว่าเด็กคือผู้รู้
ความต้องการของตนเอง และมีความสามารถที่จะซึมซับการเรียนรู้จากสิ่งแวดล้อมได้ สอดคล้องกับ บุบผา เรืองรอง (2554)
ได้กล่าวถึง กิจกรรมเสริมประสบการณ์ตามแนวคิดแบบมอนเตสซอรี่ของโรงเรียนระดับปฐมวัยไว้ว่า หลักสูตรมอนเตสซอรี่
จะส่งเสริมพัฒนาการของเด็กโดยมุ่งให้เด็กได้ใช้ศักยภาพของตนในการพัฒนาตนเองจากสิ่งแวดล้อมที่ครูจัดให้ ซึ่งมีการ
แบ่งหลักสูตรพื้นฐานสําหรับเด็กอายุ 3-6 ปี เป็น 3 กลุ่มใหญ่ ๆ ได้แก่ การศึกษาทางด้านทักษะกลไก (Motor Education)
การศึกษาทางด้านประสาทสัมผัส (Education of the Sense) และการเตรียมสําหรับการเขียนและคณิตศาสตร์ (Preparation
for Writing and Arithmetic)
ผู้วิจัยในฐานะที่เป็นครูผู้ดูแลเด็กโรงเรียนบ้านแม่ตะละ อําเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 ได้ศึกษาปัญหาในด้านพัฒนาการของเด็กระดับปฐมวัยในโรงเรียนพร้อมกับสังเกตพฤติกรรม
การเรียนรู้ของเด็กระดับปฐมวัยในแต่ละชั้นเรียน จากการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยทั้ง 4 ด้านพบว่า เด็กขาดความกระตือรือร้น
ในการเรียนรู้กิจกรรมหลักประจําวัน ที่ครูจัดกิจกรรมตามหน่วยการเรียนรู้แล้ว ส่งผลให้นักเรียนขาดเรียนบ่อย พัฒนาการตามวัย
ต่ํากว่าเกณฑ์ที่กําหนด ในด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้ของครูผู้สอนแต่ละห้องเรียน ขาดการวางแผนการสอนให้เป็นไปตาม
มาตรฐานเดียวกัน จึงส่งผลให้การเรียนรู้ด้านทักษะภาษา ทักษะความคิดและการวิเคราะห์ ทักษะการสังเกตจดจํา ทักษะการฟัง
พูด อ่าน เขียน ในสมรรถนะสําหรับเด็กปฐมวัยขาดการพัฒนาตามขั้นตอนที่เหมาะสม ผู้วิจัยจึงนําแนวคิดการจัดประสบการณ์
แบบมอนเตสซอรี่มาใช้ในการพัฒนาคู่มือการบริหารงานวิชาการด้านกิจกรรมเสริมประสบการณ์ตามแนวคิดแบบมอนเตสซอรี่
ของโรงเรียนระดับปฐมวัยในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจังหวัดเชียงใหม่โดยใช้กระบวนการ PDCA
ซึ่งการใช้วงจรเดมมิ่งแบ่งขั้นตอนการทํางานออกเป็น 4 ขั้นตอนหลัก ได้แก่ ขั้นตอนที่ 1 การวางแผน (Plan : P) ขั้นตอนที่ 2
การปฏิบัติตามแผน (Do : D) ขั้นตอนที่ 3 การตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน (Check : C) และขั้นตอนที่ 4 การแก้ปัญหา (Action : A)
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2540 : 13) การใช้วงจรเดมมิ่งเพื่อประโยชน์ในการแก้ปัญหางานและเพื่อการปรับปรุงงานให้ดีขึ้น
(วิฑูรย์ สิมะโชคดี, 2541 : 1) ผู้บริหารโรงเรียนต้องปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาให้เป็นระบบพร้อมทั้งกระตุ้น
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ให้ครูพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานสอนให้มีประสิทธิภาพ ซึ่งการบริหารงานวิชาการเป็นหัวใจหลักของการขับเคลื่อนการจัด
การศึกษา ในระดับปฐมวัย และช่วยสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาเด็กให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ให้ดีขึ้นตามวัย ฉะนั้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาการบริหารงานวิชาการด้านกิจกรรมเสริมประสบการณ์ตามแนวคิดแบบ
มอนเตสซอรี่ ของโรงเรียนระดับปฐมวัยในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเป็นข้อมูล
สารสนเทศสําหรับผู้บริหารสถานศึกษา และผู้บริหารการศึกษาสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่นําไปใช้
ปรับปรุงและพัฒนาการบริหารงานวิชาการระดับปฐมวัยให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาสภาพการบริหารงานวิชาการด้านกิจกรรมเสริมประสบการณ์ตามแนวคิดแบบมอนเตสซอรี่
ในระดับปฐมวัย โดยใช้กระบวนการ PDCA ของโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจังหวัดเชียงใหม่
2. เพื่อพัฒนาคู่มือการบริหารงานวิชาการด้านกิจกรรมเสริมประสบการณ์ตามแนวคิดแบบมอนเตสซอรี่
ในระดับปฐมวัย โดยใช้กระบวนการ PDCA ของโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจังหวัดเชียงใหม่
ขอบเขตการวิจัย
1. ด้านกลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 1-6 ครูผู้สอนระดับปฐมวัย และผู้ปกครองนักเรียนในกลุ่มโรงเรียนที่จัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์
ตามแนวคิดแบบมอนเตสซอรี่ทั้งหมด 18 โรงเรียนในปีการศึกษา 2561 จากสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม่เขต 1–6 รวมทั้งสิ้น 90 คน
2. ด้านเนื้อหา
การวิจัยในครั้งนี้เป็นการศึกษาสภาพการบริหารงานวิชาการด้านกิจกรรมเสริมประสบการณ์ตามแนวคิด
แบบมอนเตสซอรี่ของโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจังหวัดเชียงใหม่ ในขอบเขตการบริหารงาน
วิชาการ ระดับปฐมวัย ใน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัย พ.ศ. 2560 ด้านการจัดกระบวนการ
จัดประสบการณ์การเรียนรู้ ด้านการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน และด้านการประเมินพัฒนาการ โดยการบริหารงานวิชาการ
แต่ละด้านจะใช้กระบวนการ PDCA ประกอบด้วย การวางแผน (Plan) การปฏิบัติตามแผน (Do) การตรวจสอบ (Check)
และการปรับปรุง (Action) เพื่อนําผลการวิจัยไปจัดทําร่างคู่มือการบริหารงานวิชาการด้านกิจกรรมเสริมประสบการณ์
ตามแนวคิดแบบมอนเตสซอรี่ และกําหนดประเด็นในการประชุมกลุ่มเพื่อปรับปรุงคู่มือต่อไป
วิธีดําเนินการวิจัย
การบริหารงานวิชาการด้านกิจกรรมเสริมประสบการณ์ตามแนวคิดแบบมอนเตสซอรี่ของโรงเรียนระดับปฐมวัย
ในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจังหวัดเชียงใหม่ โดยใช้กระบวนการ PDCA ผู้วิจัยได้ดําเนินการ
ตามขั้นตอนดังนี้
1. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ประกอบด้วย บุคลากรที่เข้าร่วมโครงการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์
ตามแนวคิดแบบมอนเตสซอรี่สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 1-6 จํานวน 18 โรงเรียน ได้แก่
ผู้บริหารสถานศึกษาจํานวน 18 คน ครูผู้สอนระดับปฐมวัย โรงเรียนละ 2 คน รวมจํานวน 36 คน และตัวแทนผู้ปกครอง
ของนักเรียนระดับปฐมวัย โรงเรียนละ 2 คน รวมจํานวน 36 คน รวมกลุ่มเป้าหมายทั้งสิ้นจํานวน 90 คน

108

วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด
ปที่ 13 ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม 2562

2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
การวิจัย เรื่อง การบริหารงานวิชาการด้านกิจกรรมเสริมประสบการณ์ตามแนวคิดแบบมอนเตสซอรี่ของโรงเรียน
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจังหวัดเชียงใหม่ ได้ใช้เครื่องมือในการวิจัยโดยแยกตามวัตถุประสงค์ ดังนี้
2.1 การศึกษาสภาพการบริหารงานวิชาการด้านกิจกรรมเสริมประสบการณ์ตามแนวคิดแบบมอนเตสซอรี่
ของโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจังหวัดเชียงใหม่ โดยใช้แบบสอบถาม ซึ่งเป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating scale) 5 ระดับ คือ มีการปฏิบัติในระดับมากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด
2.2 การพัฒนาคู่มือการบริหารงานวิชาการด้านกิจกรรมเสริมประสบการณ์ตามแนวคิดแบบมอนเตสซอรี่
ของโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจังหวัดเชียงใหม่ โดยใช้เครื่องมือวิจัยดังต่อไปนี้
2.2.1 แบบสรุปการประชุมกลุ่ม ใช้เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลจากการประชุมกลุ่ม ครูผู้สอนระดับปฐมวัย
ที่ผ่านการอบรมการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ตามแนวคิดแบบมอนเตสซอรี่ จํานวน 18 คน จาก 18 โรงเรียน โดยกําหนด
ประเด็นการประชุมกลุ่มจากการวิเคราะห์และสรุปผลการวิจัย สภาพการบริหารงานวิชาการด้านกิจกรรมเสริมประสบการณ์
ตามแนวคิดแบบมอนเตสซอรี่ ของโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจังหวัดเชียงใหม่
2.2.2 แบบประเมินความเหมาะสมของคู่มือการบริหารงานวิชาการ ด้านกิจกรรมเสริมประสบการณ์
ตามแนวคิดแบบมอนเตสซอรี่ ใช้กับผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวน 5 ท่าน ซึ่งมีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale)
5 ระดับ คือ มีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด โดยประเมินความเหมาะสมของคู่มือใน 3 ด้าน
คือ ด้านรูปเล่ม ด้านเนื้อหา และด้านการนําไปใช้
3. วิธีการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
3.1 แบบสอบถามเกี่ยวกับสภาพการบริหารวิชาการตามแนวคิดแบบมอนเตสซอรี่ของโรงเรียนสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจังหวัดเชียงใหม่ มีขั้นตอนการสร้างดังนี้
3.1.1 ศึกษาทฤษฎี หลักการ ตัวแปร และประเด็นเกี่ยวกับสภาพการบริหารงานวิชาการตามแนวคิด
แบบมอนเตสซอรี่ โดยใช้กระบวนการ PDCA
3.1.2 สร้างข้อคําถามเกี่ยวกับสภาพการบริหารวิชาการตามแนวคิดแบบมอนเตสซอรี่ของโรงเรียนระดับ
ปฐมวัยในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกอบด้วย 4 ด้าน คือ การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาระดับ
ปฐมวัย พ.ศ. 2560 ด้านการจัดกระบวนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ด้านการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน และด้านการ
ประเมินพัฒนาการ โดยใช้กระบวนการ PDCA ในการบริหารงานวิชาการแต่ละด้าน
3.1.3 นําร่างแบบสอบถาม เสนออาจารย์ที่ปรึกษา และคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ เพื่อพิจารณา
ผู้วิจัยปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถามตามข้อเสนอแนะ
3.1.4 นําแบบสอบถามไปตรวจสอบความตรงของเนื้อหา (Content Validation) โดยให้ผู้เชี่ยวชาญจํานวน
5 ท่าน พิจารณาความสอดคล้องของข้อคําถามกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย ด้วยการหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคําถาม
กับจุดประสงค์ (The Index of Item Objective Congruence : IOC) ได้ค่า IOC รายข้ออยู่ระหว่าง 0.60–1.00
3.1.5 นําแบบสอบถามที่ผ่านการทดสอบความตรงแล้ว ไปทดลองใช้กับกลุ่มที่มีลักษณะคล้ายกลุ่มเป้าหมาย
ในการวิจยั ได้แก่ กลุ่มโรงเรียนในเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอําเภอสะเมิง 1-3 จํานวน 30 คน เพื่อหาความเชื่อมั่น
ของแบบสอบถาม ด้วยการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach Alpha Coefficient) ซึ่งได้ค่าความเชื่อมั่น
ทั้งฉบับ เท่ากับ 0.96 และนําแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลต่อไป
3.2 คู่มือการบริหารงานวิชาการด้านกิจกรรมเสริมประสบการณ์ตามแนวคิดแบบมอนเตสซอรี่มีขั้นตอนในการ
ดําเนินการดังนี้
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3.2.1 ศึกษาทฤษฎี หลักการ ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการจัดทําร่างคู่มือ และสรุปผลการวิจัยการศึกษาสภาพ
การบริหารงานวิชาการด้านกิจกรรมเสริมประสบการณ์ตามแนวคิดแบบมอนเตสซอรี่
3.2.2 จัดทําร่างคู่มือการบริหารงานวิชาการด้านกิจกรรมเสริมประสบการณ์ตามแนวคิดแบบมอนเตสซอรี่
3.2.3 จัดทําแบบสรุปการประชุมกลุ่ม ใช้เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลจากการประชุมกลุ่ม ครูผู้สอนระดับปฐมวัย
ที่ผ่านการอบรมการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ตามแนวคิดแบบมอนเตสซอรี่ จํานวน 18 คน จาก 18 โรงเรียน โดยกําหนด
ประเด็นการประชุมกลุ่มจากการวิเคราะห์และสรุปผลการวิจัยสภาพการบริหารงานวิชาการด้านกิจกรรมเสริมประสบการณ์
ตามแนวคิดแบบมอนเตสซอรี่ของโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจังหวัดเชียงใหม่ และนําแบบสรุป
การประชุมกลุ่ม หารือกับอาจารย์ที่ปรึกษา และปรับปรุงตามคําแนะนํา
3.3 แบบประเมินความเหมาะสมของคู่มือการบริหารงานวิชาการด้านกิจกรรมเสริมประสบการณ์ตามแนวคิด
แบบมอนเตสซอรี่มีขั้นตอนในการดําเนินการดังนี้
3.3.1 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเครื่องมือ แบบประเมินโดยใช้มาตราส่วนประมาณค่า
(Rating Scale) 5 ระดับ คือ มีความเหมาะสมอยู่ในระดับ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด
3.3.2 กําหนดขอบข่ายและลักษณะของแบบประเมินที่มีข้อคําถามครอบคลุมการประเมิน ในด้านรูปเล่ม
ของคู่มือ ด้านเนื้อหา และด้านการนําคู่มือไปใช้ เพื่อการบริหารงานวิชาการด้านกิจกรรมเสริมประสบการณ์ตามแนวคิด
แบบมอนเตสซอรี่
3.3.3 สร้างแบบประเมินความเหมาะสมของคู่มือการบริหารงานวิชาการด้านกิจกรรมเสริมประสบการณ์
ตามแนวคิดแบบมอนเตสซอรี่ตามองค์ประกอบทุกด้านของคู่มือ
3.3.4 นําแบบประเมินความเหมาะสมของคู่มือการบริหารงานวิชาการด้านกิจกรรมเสริมประสบการณ์
ตามแนวคิดแบบมอนเตสซอรี่เสนออาจารย์ที่ปรึกษาพิจารณาให้ข้อเสนอแนะ และนําแบบประเมินไปหาความสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ โดยหาค่า IOC จากผู้เชี่ยวชาญ จํานวน 5 ท่าน ซึ่งพบว่ามีค่า IOC รายข้อมีค่าอยู่ระหว่าง 0.60–1.00 นําแบบ
ประเมินมาปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ แล้วนําไปใช้ต่อไป
4. เก็บรวบรวมข้อมูล
ในการเก็บรวบรวมข้อมูลผู้วิจัยดําเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
4.1 การเก็บรวบรวมข้อมูลการศึกษาสภาพการบริหารงานวิชาการด้านกิจกรรมเสริมประสบการณ์ตามแนวคิด
แบบมอนเตสซอรี่ ของโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจังหวัดเชียงใหม่
4.1.1 ขอหนังสือจากภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ถึงผู้บริหารโรงเรียนที่จัดประสบการณ์ตามแนวคิดแบบมอนเตสซอรี่ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อขอความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล
4.1.2 ผู้วิจัยส่งแบบสอบถาม จํานวน 90 ฉบับ ถึงกลุ่มเป้าหมายในโรงเรียนที่จัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์
ตามแนวคิดแบบมอนเตสซอรี่ด้วยตนเอง และในกรณีที่ไม่สามารถนําแบบสอบถามไปให้ด้วยตนเองจะนําแบบสอบถามส่งทาง
ไปรษณีย์ พร้อมขอความร่วมมือส่งคืนภายใน 15 วัน และผู้วิจัยได้รับแบบสอบถามคืน จํานวน 65 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 72.22
4.1.3 นําแบบสอบถามที่ได้รับคืนมาตรวจความสมบูรณ์และทําการวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป
4.2 การจัดการทําร่างคู่มือ ดําเนินการตามลําดับขั้นตอนดังนี้
4.2.1 ขอหนังสือจากภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ถึงผู้บริหารโรงเรียนที่จัดประสบการณ์ตามแนวคิดแบบมอนเตสซอรี่สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อขอความร่วมมือโดยให้ทางโรงเรียนคัดเลือกครูปฐมวัย ที่ผ่านการอบรมการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์
ตามแนวคิดแบบมอนเตสซอรี่ เพื่อเป็นผู้ให้ข้อมูลสําคัญในการวิจัย พร้อมทั้งส่งกําหนดการนัดหมายการประชุมกลุ่ม
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วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด
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4.2.2 ผู้วิจัยจัดประชุมกลุ่ม (Focus Group) ครูผู้สอนระดับปฐมวัย จํานวน 18 คนที่โรงเรียนคัดเลือก
ส่งมา เพื่อรวบรวมข้อมูลในการสรุปและสังเคราะห์การจัดทําร่างคู่มอื การบริหารงานวิชาการด้านกิจกรรมเสริมประสบการณ์
ตามแนวคิดแบบมอนเตสซอรี่ ในโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจังหวัดเชียงใหม่ และนําผลที่ได้
ปรับปรุงแก้ไขกับอาจารย์ที่ปรึกษา
4.3 การเก็บรวบรวมข้อมูลการประเมินคู่มือ ผู้วิจัยจัดส่งคู่มือพร้อมแบบการประเมินความเหมาะสมของคู่มือ
การบริหารงานวิชาการ ด้านกิจกรรมเสริมประสบการณ์ตามแนวคิดแบบมอนเตสซอรี่ระดับปฐมวัยของโรงเรียนสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจังหวัดเชียงใหม่ ให้ผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวน 5 คน เป็นผู้ประเมินความเหมาะสมของคู่มือ
5. การวิเคราะห์ข้อมูล
การดําเนินการวิจัยครั้งนี้ใช้แบบสอบถาม แบบสรุปการประชุมกลุ่ม (Focus Group) และแบบประเมิน
ความเหมาะสมของคู่มือการบริหารงานวิชาการด้านกิจกรรมเสริมประสบการณ์ ตามแนวคิดแบบมอนเตสซอรี่ระดับปฐมวัย
ได้ดําเนินการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้
5.1 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณจากแบบสอบถามและแบบประเมินคู่มือ ผู้วิจัยดําเนินการวิเคราะห์ข้อมูล
โดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูป หาค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน แล้วสรุปพรรณนาประกอบตาราง
5.2 ข้อมูลเชิงคุณภาพ สรุปวิเคราะห์และสังเคราะห์เชิงเนื้อหาตามประเด็นในแบบสรุปการประชุมกลุ่ม เพื่อปรับปรุง
การร่างคู่มือการบริหารงานวิชาการด้านกิจกรรมเสริมประสบการณ์ตามแนวคิดแบบมอนเตสซอรี่ในโรงเรียนระดับปฐมวัย
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจังหวัดเชียงใหม่
6. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
กําหนดค่าคะแนนจากแบบสอบถามและแบบประเมินคู่มือ การบริหารงานวิชาการด้านกิจกรรมเสริม
ประสบการณ์ตามแนวคิดแบบมอนเตสซอรี่ เป็น 5 ระดับ ดังนี้ (พวงรัตน์ ทวีรัตน์, 2543 :143)
ระดับ 5 หมายถึง
มีการปฏิบัติ/ความเหมาะสม อยู่ในระดับมากที่สุด
ระดับ 4 หมายถึง
มีการปฏิบัติ/ความเหมาะสม อยู่ในระดับมาก
ระดับ 3 หมายถึง
มีการปฏิบัติ/ความเหมาะสม อยู่ในระดับปานกลาง
ระดับ 2 หมายถึง
มีการปฏิบัติ/ความเหมาะสม อยู่ในระดับน้อย
ระดับ 1 หมายถึง
มีการปฏิบัติ/ความเหมาะสม อยู่ในระดับน้อยที่สุด
วิเคราะห์ข้อมูลสภาพการบริหารงานวิชาการด้านกิจกรรมเสริมประสบการณ์ตามแนวคิดแบบมอนเตสซอรี่
โดยการหา ค่าเฉลี่ย โดยมีเกณฑ์การแปลผล ดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด, 2553 : 133)
ค่าเฉลี่ย
4.51 – 5.00 มีการปฏิบัติ/ความเหมาะสม อยู่ในระดับมากที่สุด
ค่าเฉลี่ย
3.51 – 4.50 มีการปฏิบัติ/ความเหมาะสม อยู่ในระดับมาก
ค่าเฉลี่ย
2.51 – 3.50 มีการปฏิบัติ/ความเหมาะสม อยู่ในระดับปานกลาง
ค่าเฉลี่ย
1.51 – 2.50 มีการปฏิบัติ/ความเหมาะสม อยู่ในระดับน้อย
ค่าเฉลี่ย
1.00 – 1.50 มีการปฏิบัติ/ความเหมาะสม อยู่ในระดับน้อยที่สุด
สรุปผล
การบริหารงานวิชาการด้านกิจกรรมเสริมประสบการณ์ตามแนวคิดแบบมอนเตสซอรี่ของโรงเรียนสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจังหวัดเขียงใหม่ มีผลการศึกษา สรุปได้ดังนี้
1. สภาพการบริหารงานวิชาการด้านกิจกรรมเสริมประสบการณ์ตามแนวคิดแบบมอนเตสซอรี่ของโรงเรียนระดับ
ปฐมวัยในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจังหวัดเชียงใหม่โดยใช้กระบวนการ PDCA ในภาพรวม
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อยู่ในระดับมากที่สุด โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยการบริหารงานโดยใช้กระบวนการ PDCA สูงสุด คือ ด้านการประเมินพัฒนาการ
รองลงมา คือ การจัดกระบวนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัย พ.ศ. 2560
ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ําสุด คือ การพัฒนาสื่อการเรียนการสอน และการบริหารงานในแต่ละขั้นตอนของ PDCA
มีรายละเอียด ดังนี้
1.1 ขั้นการวางแผน (Plan : P) พบว่า การปฏิบัติงานขั้นการวางแผน ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 ด้าน
คือ การพัฒนาสื่อการเรียนการสอน การประเมินพัฒนาการ และการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัย พ.ศ. 2560
ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ําสุด คือ การจัดกระบวนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้
1.2 ขั้นการปฏิบัติ (Do : D) พบว่า การปฏิบัติงานขั้นการปฏิบัติ ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 ด้าน คือ
การจัดกระบวนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ การประเมินพัฒนาการ และการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
ระดับปฐมวัย พ.ศ. 2560 ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ําสุด คือ การพัฒนาสื่อการเรียนการสอน
1.3 ขั้นการตรวจสอบ พบว่า การปฏิบัติงานขั้นการตรวจสอบ ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 ด้าน คือ การพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัย พ.ศ. 2560 การประเมินพัฒนาการ และการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน ส่วนด้านที่มี
ค่าเฉลี่ยต่ําสุด คือ การจัดกระบวนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้
1.4 ขั้นการปรับปรุง พบว่า การปฏิบัติงานขั้นการปรับปรุง ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 ด้านคือ การประเมินพัฒนาการ
การจัดกระบวนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ และการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัย พ.ศ. 2560 ส่วนด้านที่มี
ค่าเฉลี่ยต่ําสุด คือ การพัฒนาสื่อการเรียนการสอน
2. การพัฒนาคู่มือการบริหารงานวิชาการด้านกิจกรรมเสริมประสบการณ์ ตามแนวคิดแบบมอนเตสซอรี่ของโรงเรียน
ระดับปฐมวัยในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจังหวัดเชียงใหม่ โดยใช้กระบวนการ PDCA สรุปผลวิจัย
ได้ดังนี้
2.1 ผลการพัฒนาคู่มือ จากสรุปผลการวิจัยสภาพการบริหารงานวิชาการด้านกิจกรรมเสริมประสบการณ์
ตามแนวคิดแบบมอนเตสซอรี่ของโรงเรียนระดับปฐมวัย ในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจังหวัดเชียงใหม่
และสรุปผลการประชุมกลุ่ม ผู้วจิ ยั ได้ดําเนินการสร้างคูม่ ือการบริหารงานวิชาการ ด้านกิจกรรมเสริมประสบการณ์ตามแนวคิด
แบบมอนเตสซอรีร่ ะดับปฐมวัย ของโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีเนื้อหา
ประกอบด้วย 8 องค์ประกอบ คือ 1) การจัดทําแผนการจัดการเรียนรู้และแผนการจัดประสบการณ์ 2) การจัดทํารายงานผล
การประเมินพัฒนาการนักเรียนระดับปฐมวัย 3) การนิเทศภายใน 4) แนวปฏิบัติการประเมินพัฒนาการนักเรียนระดับปฐมวัย
5) แนวปฏิบัตงิ านพัฒนาสื่อ/นวัตกรรม 6) แนวปฏิบัติงานระบบการประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา 7) แนวปฏิบัติ
การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัย ตามแนวคิดแบบมอนเตสซอรี่ และ 8) แนวปฏิบัติการมีส่วนร่วมของชุมชน
และผู้ปกครอง
2.2 ผลการประเมินคู่มือ ผู้วิจัยได้นําคู่มือที่สร้างขึ้นไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินความเหมาะสม จํานวน 5 ท่าน
ผลการประเมินพบว่าคู่มือการบริหารงานวิชาการ ด้านกิจกรรมเสริมประสบการณ์ตามแนวคิดแบบมอนเตสซอรี่ ระดับปฐมวัย
ของโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจังหวัดเชียงใหม่ ในภาพรวมมีความเหมาะสม อยู่ในระดับมากที่สุด
โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ความเหมาะสมในด้านการนําไปใช้ รองลงมา คือ ด้านเนื้อหาของคู่มือ และด้านรูปเล่มของคู่มือ
ซึ่งสองด้านนี้มีค่าเฉลี่ยความเหมาะสมเท่ากัน
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วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด
ปที่ 13 ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม 2562

อภิปรายผล
ผู้วิจัยได้อภิปรายผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยไว้ดังนี้
1. สภาพการบริหารงานวิชาการด้านกิจกรรมเสริมประสบการณ์ตามแนวคิดแบบมอนเตสซอรี่ ของโรงเรียน
ในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจังหวัดเชียงใหม่ โดยใช้กระบวนการ PDCA พบว่า โดยรวมมีการปฏิบัติ
อยู่ในระดับมากที่สุด ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูผู้สอนในระดับ
ปฐมวัย ได้ศึกษาวิธีดําเนินการตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช 2560 และนํากิจกรรมการเรียนการสอนตามแนวคิด
แบบมอนเตสซอรี่ มาบูรณาการร่วมกับหน่วยการเรียนรู้ สอดคล้องกับผลการวิจัยของธนภัทร วันทาพงษ์ และคณะ (2559)
ที่พบว่า ปัจจัยสมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษาที่สามารถทํานายประสิทธิภาพการบริหารโรงเรียนได้ดีที่สุดคือปัจจัยสมรรถนะ
ด้านการพัฒนาบุคลากร และอาจเนื่องจากนโยบายจากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน ในการให้ความรู้แก่ครูผู้สอน
ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแนวคิดแบบมอนเตสซอรี่ และส่งเสริมการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยให้มีความพร้อม
ด้านการจัดกระบวนการเรียนการสอน การบริหารงานวิชาการ และดําเนินงานการประเมินพัฒนาการตามหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัยอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับวิจารณ์ พานิช (2555 : 25-31) ที่กล่าวว่า ปัจจุบนั เป็นยุคที่โลกมีความเจริญก้าวหน้า
และเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ส่งผลต่อวิถีชีวิตของทุกคนในสังคมอย่างทั่วถึง ครูจึงต้องมีความตื่นตัวในการจัดการเรียนรู้
เพื่อเตรียมความพร้อมให้นักเรียนมีทักษะสําหรับการออกไปสู่ตลาดแรงงาน และดํารงชีวิตในโลกของศตวรรษที่ 21 ทักษะ
แห่งศตวรรษที่ 21 ที่สําคัญที่สุด คือ ทักษะการเรียนรู้ (Learning Skill) การจัดการเรียนรู้เพื่อให้เด็กในศตวรรษที่ 21 ต้องมุ่งให้
ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถ และทักษะจําเป็น ตลอดจนการเตรียมความพร้อมด้านต่าง ๆ ที่เป็นปัจจัยสนับสนุนที่จะทําให้
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้
จากผลการวิจัยพบว่า การบริหารงานวิชาการตามวงจร PDCA ทั้ง 4 ขั้น มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากที่สุด สอดคล้อง
กับข้อสรุปของ สุจริต คูณธนกุลวงศ์ (2543 : 20) ที่กล่าวว่าในการวางแผนควรกําหนดวิธีการต่าง ๆ ที่ใช้เพื่อการตรวจสอบ
ว่าแผนดังกล่าวมีการวางแผนที่ดี และมีการปฏิบัติอย่างถูกต้อง สอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาส่งเสริมศักยภาพของครูผู้สอน
ระดับปฐมวัยของจากสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจังหวัดเชียงใหม่
ที่ได้ส่งตัวแทนครูผู้สอนระดับปฐมวัยให้เข้ารับการอบรมเพิ่มเติมในหลักสูตรการเรียนการสอนตามแนวคิดแบบมอนเตสซอรี่
ตามโครงการของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน อย่างไรก็ตาม จากผลการวิจัยได้พบว่า ด้านการพัฒนาสื่อ
การเรียนการสอนยังมีค่าเฉลี่ยการบริหารงานวิชาการตามวงจร PDCA ต่ํากว่าทุกด้าน อาจเป็นเพราะบางโรงเรียนยังขาด
การนําแผนกลยุทธ์ที่วางไว้ไปสู่การปฏิบัติ ในการบริหารงานวิชาการระดับปฐมวัย ทําให้สถานศึกษาไม่ได้นําแนวทางการพัฒนา
สื่อการเรียนการสอนไปบรรจุไว้ในแผนปฏิบัติการประจําปีอย่างชัดเจน และกําหนดตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการพัฒนา
อย่างเป็นระบบ ซึ่งการจัดลําดับความสําคัญของแผนกลยุทธ์ต้องอาศัยหลักการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการพัฒนา ยกระดับ
การจัดการศึกษาในระดับปฐมวัยให้มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับหลักการแนวคิดของโนชญ์ ชาญด้วยกิจ (2553 : 52) กล่าวว่า
การมีส่วนร่วมคือกระบวนการหรือวิธีการที่ส่งเสริมและเปิดโอกาสให้กับบุคลากรมีส่วนร่วม (Participation) มีส่วนเกี่ยวข้อง
(Involvement) และมีความผูกพัน (Commitment) กับหน่วยงานองค์กร โดยผู้มีส่วนร่วมอาจหมายรวมทั้งส่วนบุคคล กลุ่มต่าง ๆ
ชมรม สมาคม มูลนิธิ และองค์กรต่าง ๆ ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการดําเนินงานเรื่องหนึง่ เรื่องใดหรือหลายเรื่องร่วมกัน การมีส่วนร่วม
ของบุคลากรในการจัดการศึกษา เป็นการเปิดโอกาสให้บุคลากรได้พัฒนาศักยภาพในการบริหารจัดการกับปัญหาของ
การจัดการศึกษาได้อย่างเต็มที่ และเป็นการสร้างความเข้มแข็งให้กับสถานศึกษา ให้มีความสามารถที่จะพึ่งตนเองได้ และก่อให้
บุคลากรเกิดความรู้สึกผูกพันต่อโรงเรียนตนเอง
2. การพัฒนาคู่มือการบริหารงานวิชาการด้านกิจกรรมเสริมประสบการณ์ ตามแนวคิดแบบมอนเตสซอรี่ ระดับปฐมวัย
ของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจังหวัดเชียงใหม่ โดยใช้กระบวนการ PDCA ผลการพัฒนาคู่มือ
พบว่า มีเนื้อหาประกอบด้วย 8 องค์ประกอบ คือ 1) การจัดทําแผนการจัดการเรียนรู้และแผนการจัดประสบการณ์ 2) การจัดทํา
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รายงานผลการประเมินพัฒนาการนักเรียนระดับปฐมวัย 3) การนิเทศภายใน 4) แนวปฏิบัติการประเมินพัฒนาการนักเรียน
ระดับปฐมวัย 5) แนวปฏิบัติงานพัฒนาสื่อ/นวัตกรรม 6) แนวปฏิบัติงานระบบการประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา
7) แนวปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัยตามแนวคิดแบบมอนเตสซอรี่ และ 8) แนวปฏิบัติการมีส่วนร่วมฅ
ของชุมชนและผู้ปกครอง ทั้งนี้อาจเนื่องจากครูผู้สอนระดับปฐมวัยที่มีส่วนร่วมในการพิจารณาร่างคูม่ ือ และให้ข้อเสนอแนะ
เป็นผู้ผ่านการอบรมการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ตามแนวคิดแบบมอนเตสซอรี่ และมีประสบการณ์ในการจัดการเรียนการสอน
ระดับปฐมวัย จึงสามารถให้ข้อเสนอแนะพร้อมแนวคิดในการปรับปรุงร่างคู่มือให้มีความเหมาะสม โดยผลการประเมินจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิ พบว่าคู่มือมีความเหมาะสมโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สดุ ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากคู่มือมีองค์ประกอบครบถ้วน กล่าวคือ
มีองค์ประกอบสําคัญ 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนประกอบตอนต้น ได้แก่ ปก คํานํา สารบัญ และส่วนประกอบที่เป็นเนื้อหาในการ
บริหารงานวิชาการตามแนวคิดแบบมอนเตสซอรี่ ซึ่งสอดคล้องกับ คีรีบูน จงวุฒิเวศย์ และ มาเรียม นิลพันธุ์ (2542 : 48)
ที่กล่าวว่ากระบวนการพัฒนาคู่มือที่ดี จะต้องผ่านการตรวจสอบคุณภาพจากผู้ทรงคุณวุฒิ พร้อมทั้งปรับปรุงแก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะให้สมบูรณ์เสียก่อนนําไปใช้ จึงจะทําให้ได้คู่มือที่มีคุณภาพและสามารถนําไปใช้ได้จริง
ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะในการนําไปใช้
1.1 จากผลการวิจัยการบริหารงานวิชาการด้านกิจกรรมเสริมประสบการณ์ตามแนวคิดแบบมอนเตสซอรี่ โดยใช้
กระบวนการ PDCA พบว่า ในขั้นนําไปสู่การปฏิบตั ิ (Do) และขั้นปรับปรุง (Action) ด้านการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน
มีการดําเนินงานต่ํากว่าทุกด้าน ดังนั้นผู้บริหารสถานศึกษาจึงควรให้ความสําคัญกับด้านดังกล่าวมากขึ้น โดยมีการสนับสนุน
งบประมาณ กับโครงการพัฒนาสือ่ การเรียนการสอน หรือส่งครูผู้สอนระดับปฐมวัยเข้ารับการอบรมแนวทางการพัฒนาสื่อฅ
ตามแนวคิดแบบมอนเตสซอรี่ เป็นต้น
1.2 จากผลการวิจัย พบว่าผลการประเมินคู่มือการบริหารงานวิชาการด้านกิจกรรมเสริมประสบการณ์ตามแนวคิด
แบบมอนเตสซอรี่ ระดับปฐมวัย ของโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจังหวัดเชียงใหม่ ในภาพรวม
มีความเหมาะสม อยู่ในระดับมากทีส่ ุด ผู้บริหารสถานศึกษาจึงควรแนะนําผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้มีการศึกษาคู่มือดังกล่าวและนําไป
ประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน เพื่อการบริหารงานวิชาการในระดับปฐมวัยมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
เพิ่มมากขึ้น
2. ข้อเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งต่อไป
2.1 ควรมีการวิจยั เกี่ยวกับการนําคู่มือไปใช้และการประเมินผลการดําเนินงานการบริหารงานวิชาการด้านกิจกรรม
เสริมประสบการณ์ตามแนวคิดแบบมอนเตสซอรี่ระดับปฐมวัยของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐานจังหวัดเชียงใหม่
2.2 ควรมีการวิจัยการพัฒนาโปรแกรมเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญด้านการจัดกิจกรรม
เสริมประสบการณ์ตามแนวคิดแบบมอนเตสซอรี่ในระดับปฐมวัย
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