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บทคัดย่อ
บทความวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อพัฒนารูปแบบการส่งเสริมการจัดประสบการณ์เรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ ระดับปฐมวัยของโรงเรียนเอกชน พื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ดำเนินการวิจัยโดย
ศึกษาข้อมูลเชิงปริมาณและข้อมูลเชิงคุณภาพ แบ่งเป็น 3 ตอน ได้แก่ ตอนที่ 1 ศึกษาสภาพปัจจุบันและแนว
ทางการส่ งเสริ ม การจั ด ประสบการณ์ เรี ย นรู้ภ าษาต่างประเทศ ระดั บ ปฐมวัยของโรงเรียนเอกชน โดยใช้
แบบสอบถาม กลุ่ มตัวอย่าง 73 คน สัมภาษณ์ผู้ ทรงคุณ วุฒิ 9 คน ขั้นตอนที่ 2 พัฒ นารูปแบบ ด้วยยกร่าง
รูปแบบแล้วนำมาตรวจสอบร่างรูปแบบ ด้วยการประเมินความถูกต้องและความเหมาะสมโดยผู้ทรงคุณวุฒิ 7
คน ตอนที่ 3 การทดลองใช้และประเมินความเป็นประโยชน์และความเป็นไปได้ในการนำรูปแบบไปใช้ โดยใช้
แบบสอบถามจากกลุ่ มตั ว อย่ าง 36 คน เครื่องมื อ ที่ ใช้ ในการเก็ บ รวบรวมข้อ มู ล คื อ แบบสอบถาม แบบ
สัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง และแบบประเมิน ผลการวิจัย พบว่า 1) สภาพการส่งเสริมการจัดประสบการณ์เรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ ระดับปฐมวัยของโรงเรียนเอกชน พื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก โดยรวมและรายด้าน
มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก 2) รูปแบบการส่งเสริมการจัดประสบการณ์เรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ระดับปฐมวัย
โรงเรี ย นเอกชน พื้ น ที่ เขตพั ฒ นาพิ เศษภาคตะวั น ออก ประกอบด้ ว ย 2 งาน คื อ งานที่ 1 งานการจั ด
ประสบการณ์เรียนรู้ภาษาต่างประเทศ มี 6 ด้าน คือ ด้านหลักสูตรภาษาต่างประเทศ ด้านการจัดกิจกรรม
ประสบการณ์การเรียนรู้ ด้านสื่อ/เทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม ด้านการประเมินพัฒนาการและการเรียนรู้
ของเด็ก ด้านการนิ เทศภายใน ด้านการจัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ งานที่ 2 คือ การบริห ารคุณภาพ
(PDCA) มี 4 ขั้น ตอน คือ การวางแผนงาน (Plan) การลงมือปฏิบัติงาน (Do) การตรวจสอบ (Check) การ
ปรับปรุงแก้ไข (Act) 3) ผลการประเมินรูปแบบการส่งเสริมการจัดประสบการณ์เรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ระดับ
ปฐมวัยโรงเรียนเอกชน พื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ในภาพรวมทั้งด้านความเป็นประโยชน์และความ
เป็นไปได้อยู่ในระดับมากที่สุด
คำสำคัญ: รูปแบบ, การส่งเสริมการจัดประสบการณ์เรียนรู้ภาษาต่างประเทศ, ปฐมวัยของโรงเรียนเอกชน
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Abstract
This research article aimed to develop a model of promoting foreign language
learning experience in Primary school level in the area of Eastern Special Development
Zone. Research was conducted by using quantitative and qualitative research. There were 3
parts as follows: Part 1 was to study the current condition and guidelines for promoting
foreign language learning experiences in Primary school level using questionnaires with a
sample of 73 people and interview with 9 experts. Part 2 was to develop a model with a
draft model and examine the draft model with an assessment of accuracy and suitability by
7 experts. Part 3 was trial and assess the benefits and possibility to implement the model.
The survey collected data from a sample of 36 people. The tools used for data collection
were questionnaires, semi-structured interviews, and assessments. The results showed that:
1) the state of promoting foreign language learning experience in Primary school level
Eastern Special Development Zone Bangkok overall and individual was very high in practical
level. 2) A model of promoting foreign language learning experience in Primary school level
Eastern Special Development Zone consisted of 2 works: The first work was foreign language
learning experience in 6 aspects composed of Foreign language courses, Learning Experience
Activities, Media/Technology and Innovation Development (Active Learning), Assessment of
children's development and learning, Internal communication, and the environment is
conducive to learning. The second work was Quality Management (PDCA) consisted of 4
steps which were Plan, Do, Check and Act. 3) Evaluation results of a model of promoting
foreign language learning experience in Primary school level Eastern Special Development
Zone. In the overview, benefits and possibilities were at the highest level.
Keywords: Model, Promoting Foreign Language Learning Experiences, Private Kindergarten
Schools
บทนำ
ท่ ามกลางความเปลี่ ย นแปลงของสั งคมในยุ ค กระแสโลกาภิ วั ต น์ ที่ มี ค วามเจริญ ก้ า วหน้ า ทาง
เทคโนโลยี ส ารสนเทศและการเปลี่ ย นแปลงที่ เกิ ด ขึ้ น อย่ า งรวดเร็ ว เป็ น สั ง คมที่ ต้ อ งอาศั ย องค์ ค วามรู้
(Knowledge base society) และเศรษฐกิจฐานความรู้ (Knowledge base economy) ซึ่งส่งผลทำให้การ
จัดการศึกษาไทย ต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขของการแข่งขัน และความมุ่งมั่นตามความคาดหมายของสังคม ดังนั้น
กระบวนการจัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน จึงต้องมีการปรับเปลี่ยนและพัฒนาให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ซึ่งเป็น
ความจำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้บริหารจะต้องสนใจใฝ่รู้และพัฒนาอย่ างต่อเนื่องตลอดเวลา เพื่อจะทำให้การบริหาร
ขององค์กรอยู่รอดและบังเกิดผลดีและบรรลุวัตถุประสงค์ (ธีระ รุณเจริญ , 2550, หน้า 98) ตามแผนพัฒ นา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ได้กำหนดเป้าหมาย ยุทธศาสตร์และแนวทางการ
พัฒนาประเทศในระยะ 5 ปี ซึ่งจะเป็นแผนที่มีความสำคัญในการวางรากฐานการพัฒนาประเทศไปสู่สังคมที่มี
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ความสุขอย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน สอดคล้องตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ที่เป็นกรอบการพัฒนาประเทศใน
ระยะยาว รัฐบาลมีนโยบายในการสร้างความมั่นคงและเข้มแข็งให้กับระบบเศรษฐกิจของประเทศ รวมทั้งเร่ง
สร้างสังคมที่มีคุณภาพ โดยการขจัดอุปสรรคต่างๆ ที่มีต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการลดความเหลื่อม
ล้ำทางสังคม ตลอดจนการวางแผนการพัฒ นาในด้านต่างๆ ในระยะยาว ครอบคลุมถึงการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน การสร้างความมั่นคง มั่งคั่งทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
เป็นสิ่งสำคัญที่ประเทศจะต้องมีทิศทางและเป้าหมายการพัฒนาระยะยาวที่ชัดเจน โดยทุกภาคส่วนในสังคม
ต้องร่วมมือกันอย่างเข้มแข็ง เพื่อผลักดันให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างต่อเนื่อง และสอดรับกับการปฏิรูปประเทศที่มุ่ง
สู่ความ “มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” ในอนาคต เน้นให้ “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” สร้างความมั่นคงของชาติ
พัฒนาคนทุกวัยให้เป็น คนดี คนเก่ง (สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2560)
การจั ด การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานเป็ น การจั ด การศึ ก ษาเพื่ อ ปวงชน เพื่ อ พั ฒ นาเยาวชนไทยให้ มี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ ทั้งในฐานะของพลเมืองไทยและ พลเมืองโลก ทั้งนี้เพื่อเป็นรากฐานที่เพียงพอสำหรับ
การใฝ่รู้ใฝ่เรียนตลอดชีวิต รวมทั้งได้พัฒ นา หน้าที่การงานและคุณภาพชีวิตส่ วนตนและครอบครัว ในการ
สร้างสรรค์สังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ เพื่อการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืนในอนาคต (สุคนธ์ สินธพานนท์,
2551, หน้า 16) ซึ่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มาตรา
6 ได้กำหนดจุดมุ่งหมายของการจัดการศึกษาไว้ว่า ต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้ง
ร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒ นธรรมในการดำรงชีวิต และสามารถอยู่
ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข และในมาตรา 22 ได้ระบุ ไว้ว่า ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถในการเรียนรู้และ
พัฒ นาตนเองได้และถือว่าผู้ เรี ยนมีความสำคัญ ที่สุ ด โดยกระบวนการจัดการศึกษา ต้องส่ งเสริมให้ ผู้ เรียน
สามารถพัฒนาตนเองตามธรรมชาติ และเต็มตามศักยภาพ (สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา, 2559 หน้า 9)
ดังนั้น สถานศึกษาจึงเป็นแหล่งศึกษา ซึ่งให้ บริการทางการศึกษาที่สำคัญในการพัฒ นาคุณภาพ
การศึกษา ครู และบุ คลากรทางการศึกษา ในสถานศึกษาต้องมีความสนใจ เป้าหมายในการพั ฒ นาการจัด
การศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งด้านการบริหาร การจัดประสบการณ์การเรียนรู้จึงเป็นกระบวนการที่ต้อง
ดำเนินงานอย่างเป็นระบบ ซึ่งต้องมีการวางแผน การปฏิบัติการ ประเมินผลและนำผลไปปรับปรุงพัฒนา เพื่อ
นำไปสู่ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดำเนินงานของสถานศึกษาอย่างแท้จริง จากความสำคัญ และความ
จำเป็นของการปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่
2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 (สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, 2556, หน้า 1-12) ดังนั้น การ
จัดการศึกษาในปัจจุบัน จึงต้องปรับเปลี่ยนวิธีการ แนวทางการจัดการศึกษา การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ การ
จัดประสบการณ์ ให้ ส อดคล้ องกับ สถานการณ์ ที่เปลี่ยนแปลง จึงมีความจำเป็น ที่ผู้ บริห ารโรงเรียน ครูและ
บุคลากรทางการศึกษาต้องมีความรู้ ความเข้าใจ ใฝ่รู้และพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนอย่างเป็ นระบบโดย
จั ดการศึ กษามุ่ งพั ฒ นาคนไทยให้ เป็ น มนุ ษ ย์ ที่ ส มบู รณ์ ผลรับ ที่ เกิ ดกั บ นั กเรีย นด้ว ยความรู้ ความสามารถ
คุ ณ ภาพ จริ ย ธรรมและความสามารถด้ า ยสมรรถนะในการแข่ ง ขั น ระดั บ นานาชาติ ต่ อ ไปในอนาคต
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2546, หน้า 6)
โครงการพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor: EEC) (สำนักงาน
เพื่อการพัฒ นาเพื่อการพัฒ นาระเบี ยงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก, 2560, หน้า 4) เป็นแผนยุทธศาสตร์
ภายใต้น โยบายไทยแลนด์ 4.0 เพื่อยกระดับประเทศให้ มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น เปลี่ยนผ่านประเทศไทยจาก
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ประเทศที่มีรายได้ปานกลางไปสู่ป ระเทศที่มีรายได้สูง ด้วยการลงทุนด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม ภายใต้
วิสัยทัศน์ การพัฒนาประเทศอย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ทั้งนี้ รัฐบาลได้เร่งผลักดันโครงการพัฒนาระเบียง
เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกที่ต่อยอดความสำเร็จมาจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจภาคตะวันออก หรือ Eastern
Seaboard เป้ าหมายของโครงการ EEC ครอบคลุ ม พื้ น ที่ 3 จังหวัด ได้แ ก่ ระยอง ชลบุ รี และฉะเชิงเทรา
เนื่องจากมีความพร้อมในการเป็น เมืองท่องเที่ยวในอันดับต้นๆ ของโลก มีระบบโครงสร้างพื้นฐานที่มีความ
พร้อม และด้วยลักษณะทางภูมิศาสตร์ที่ตั้งสามารถเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้ านได้ แต่การที่จะทำให้ประเทศ
สามารถแข่งขันกับประเทศอื่นได้และจะทำให้โครงการ EEC บรรลุผลตามเป้าหมายได้ ประชาชนคนไทยทั้งที่
อยู่ใน 3 จังหวัด (ชลบุรี, ฉะเชิงเทรา, ระยอง) จะต้องได้รับการพัฒนาโดยได้รับการพัฒนาที่สอดคล้องกับบริบท
และความต้องการของโรงเรียน
เมื่ อ การศึ ก ษาเป็ น เครื่ อ งมื อ สำคั ญ ในการพั ฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ งการให้
ความสำคั ญ กั บ การพั ฒ นาการในทุ ก ด้ า นของช่ ว งอายุ แ รกเกิ ด จนถึ ง ห้ า ขวบ หรื อ วั ย ก่ อ นเข้ า เรี ย นชั้ น
ประถมศึกษาปีที่หนึ่งที่มักเรียกกันว่า “เด็กปฐมวัย” ให้มีพัฒนาการอย่างเหมาะสมตามหลักวิชาการแล้วก็จะ
สามารถเติ บ โตอย่ า งมี คุ ณ ภาพส่ ง ผลดี ต่ อ อนาคตของสั งคมและประเทศชาติ ด้ ว ย ซึ่ งจากข้ อ มู ล ของนั ก
เศรษฐศาสตร์ รางวัลโนเบลสาขาเศรษฐศาสตร์ ศ.ดร.เจมส์ เจ เฮกแมน จากมหาวิทยาลัยชิคาโก ประเทศ
สหรัฐอเมริกา ได้กล่าวว่า “การลงทุนพัฒนาเด็กปฐมวัย เป็นการลงทุนที่คุ้มค่าให้ผลตอบแทนแก่สังคมดีที่สุดใน
ระยะยาว” โดยคืนผลตอบแทนกลับคืนมาในอนาคตมากถึง 7 เท่า เป็นทั้งการเพิ่มคุณภาพทรัพยากรบุคคลของ
ประเทศ ลดอัตราการสูญเสียที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และองค์การยูนิเซฟซึ่งเป็นหน่วยงานของสหประชาชาติซึ่งมี
หน้าที่ให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมพัฒนาการสุขภาพ รวมถึงความเป็นอยู่ของแม่และเด็กในประเทศกำลัง
พัฒ นาระบุ ว่า เด็กปฐมวัย ที่ได้รับ การดู แลอย่างเหมาะสมตามช่ว งวัยจะมีทักษะทางกายภาพ ความฉลาด
ทางด้านสติปัญญาและความฉลาดทางด้านอารมณ์สูงขึ้นกว่าปกติและนำไปสู่การมีโอกาสในการเรียนรู้ต่อใน
ระดับที่สูงขึ้นและเป็นแรงงานทีม่ ีคุณภาพมีรายได้สูงส่งผลให้อัตราการก่อคดีหรือสร้างปัญหาสังคมลดน้อยลงด้วย
จากนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒ นาเด็กปฐมวัย (0-5 ปี) ระยะยาว พ.ศ. 2550-2559 ได้ให้
ความหมายของเด็กปฐมวัยว่า “เด็กปฐมวัย” คือ เด็กตั้งแต่ปฏิสนธิจนถึงอายุ 5 ปี 11 เดือน 29 วัน หรือต่ำกว่า
6 ปี การจัดการการศึกษานั้นได้แบ่งเป็น 3 รูป แบบคือ การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษา
ตามอัธยาศัย โดยการจัดการศึกษาปฐมวัย ต้องเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และจัดกระบวนการเรียนรู้ตามความถนัด
และความสนใจของผู้เรียน เนื่ องจากช่วงปฐมวัยเป็นช่วงที่มีการพัฒ นาการด้ านสมอง และการเรียนรู้อย่าง
รวดเร็วที่สุดดังนั้นจึงถือได้ว่าช่วงปฐมวัยเป็นช่วงวัยที่ต้องการการปลูกฝังดูแลเป็นพิเศษ เพื่อจะได้เป็นรากฐานที่
สำคัญของการเรียนรู้ และการพัฒนาตลอดชีวิต ให้เติบโตเป็นเด็กฉลาดและประสบความสำเร็จในชีวิต (สุริยา
ฆ้องเสนาะ, 2558)
แต่จากการติดตามพัฒนาการของเด็กไทยพบว่า มีพัฒนาการที่ล่าช้าทั้งทางด้านสติปัญญา การคิด
วิเคราะห์ ความคิ ด สร้ างสรรค์ ภาษา และการปรับ ตั ว เนื่ อ งจากขณะนี้ เด็ ก ปฐมวัย ได้ รับ การสนั บ สนุ น ที่
ไม่เหมาะสมกับธรรมชาติของวัย เช่น การที่ผู้ปกครองให้เด็กเรียนกวดวิชาเพื่อสอบเข้าโรงเรียนชั้นประถมศึกษา
ที่มีชื่อเสียง และอีกปัญหาหนึ่งที่สำคัญคือ การที่โรงเรียนในระดับอนุบาลจำนวนมากเปิดสอนพิเศษเพิ่มเติม
ในช่วงวันหยุดหรือ 2 ปิดเทอม รวมถึงการเร่งเรียน เขียนและอ่านเกินพัฒนาการของเด็ก ซึ่งเป็นความเข้าใจ
ที่ ค าดเคลื่ อ นในการจั ด การศึ ก ษาปฐมวั ย ทำให้ ก ารศึ ก ษาปฐมวั ย ในวั น นี้ มุ่ ง เน้ น แต่ ก ารท่ อ งจำความรู้
เพื่อสอบแข่งขัน และเน้น เฉพาะด้านเนื้อหาสาระมากกว่าการพัฒ นาด้านทักษะกระบวนการ ได้แก่ การคิด
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แก้ปัญหา การตัดสินใจ การให้เหตุผลรวมถึงการขาดการพัฒนาด้านคุณธรรม และคุณลั กษณะที่จำเป็นต่อการ
เรียนรู้การดำเนินชีวิต ส่งผลให้เด็กขาดแรงจูงใจในการเรียนรู้ ขาดทักษะในการทำงานร่วมกับคนอื่น และขาด
ทักษะความรับผิดชอบทั้งต่อตนเองและผู้อื่น (สุริยา ฆ้องเสนาะ, 2558) ดังนั้น โรงเรียนเอกชนจำเป็นต้องสร้าง
รูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ใหม่ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้สามารถตอบสนอง ความต้องการ
ของบุคคล สังคมไทย สามารถยกระดับความรู้ความสามารถของคนไทยทัดเทียมกับนานาชาติและเป็นที่ยอมรับ
ในระดับสากลเพื่อประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษานานาชาติ ในภูมิภาคเอเชียต่อไป
ด้วยเหตุผลและความสำคัญที่กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยในฐานะผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนเอกชน
ระดับปฐมวัย ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน พื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
จึงมีความสนใจที่ จะศึกษา เรื่อง รูป แบบการส่ งเสริมการจัดประสบการณ์ เรียนรู้ภ าษาต่างประเทศ ระดับ
ปฐมวัยของโรงเรียนเอกชน พื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการพัฒ นา ปรับปรุง
และมีแนวทางการจัดประสบการณ์เรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ของโรงเรียนเอกชนให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
และมีความสามารถในการแข่งขันในสังคมแห่งการเปลี่ยนแปลงต่อไป
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันและแนวทางการส่งเสริมการจัดประสบการณ์เรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ระดับปฐมวัยของโรงเรียนเอกชนที่เหมาะสมกับพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
2. เพื่อพัฒนารูปแบบการส่งเสริมการจัดประสบการณ์เรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ระดับปฐมวัยของ
โรงเรียนเอกชน พื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
3. เพื่อทดลองและประเมินรูปแบบการส่งเสริมการจัดประสบการณ์เรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ระดับ
ปฐมวัยของโรงเรียนเอกชน พื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
วิธีดำเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบผสมวิธี (Mixed Methodology Research) ใช้การวิจัยเชิงปริมาณ
และการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยมีวิธีดำเนินการวิจัย 3 ขั้นตอนดังนี้
ขั้ น ตอนที่ 1 การศึ ก ษาสภาพปั จ จุ บั น และแนวทางการส่ ง เสริ ม การจั ด ประสบการณ์ เรี ย นรู้
ภาษาต่างประเทศ ระดับปฐมวัยของโรงเรียนเอกชนที่เหมาะสมกับพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก โดยมี
การดำเนินการวิจัยขั้นตอนที่ 1 จำแนกเป็น 3 ส่วน คือ
ส่วนที่ 1 ศึกษาและวิเคราะห์ เอกสาร แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยและงานวิจัยทั้งในและ
ต่างประเทศ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดประสบการณ์เรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ระดับปฐมวัยของโรงเรียนเอกชนที่
เหมาะสมกับ พื้ น ที่ เขตพั ฒ นาพิ เศษภาคตะวันออก โดยมี แหล่ งข้อมู ล ได้ แก่ เอกสาร แนวคิด ทฤษฎี และ
งานวิจัยและงานวิจัยทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งเผยแพร่เป็นตำรา เอกสาร หรือเผยแพร่ผ่านอิเล็กทรอนิกส์ ที่
เกี่ยวข้องกับที่เกี่ยวข้องกับการจัดประสบการณ์เรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ระดับปฐมวัยของโรงเรียนเอกชนที่
เหมาะสมกับพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก และมีตัวแปรที่ศึกษา คือ ตัวบ่งชี้การจัดประสบการณ์เรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ ระดับปฐมวัย
ส่วนที่ 2 ศึกษาสภาพปัจจุบันการส่งเสริมการจัดประสบการณ์เรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ระดับ
ปฐมวัยของโรงเรียนเอกชนที่เหมาะสมกับพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก โดยใช้แบบสอบถาม
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1) ประชากรที่ใช้ ในการวิจั ย คื อ หั ว หน้ าหมวดวิช าภาษาต่างประเทศระดับ ปฐมวัย ของ
โรงเรียนเอกชน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน พื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
โดยแบ่งเป็นโรงเรียนระดับปฐมวัยของโรงเรียนเอกชนในจังหวัดชลบุรี 50 โรงเรียน จังหวัดระยอง 29 โรงเรียน
และจังหวัดฉะเชิงเทรา 9 โรงเรียน เพราะฉะนั้นประชากรที่จะศึกษา มีจำนวนทั้งสิ้น 88 คน
2) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ หัวหน้าหมวดวิชาภาษาต่างประเทศระดับปฐมวัย ของ
โรงเรียนเอกชน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน พื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
โดยแบ่งเป็นโรงเรียนระดับปฐมวัยของโรงเรียนเอกชนในจังหวัดชลบุรี 50 โรงเรียน จังหวัดระยอง 29 โรงเรียน
และจังหวัดฉะเชิงเทรา 9 โรงเรียน ขนาดกลุ่มตัวอย่าง หาได้จากการใช้ตาราง Krejcie & Morgan ซึ่งจะได้
จำนวนกลุ่ ม ตั ว อย่ า งทั้ ง สิ้ น 73 คน หลั ง จากนั้ น จะใช้ วิ ธี สุ่ ม ตั ว อย่ า งแบบแบ่ ง ชั้ น (Stratified Random
Sampling) ทำการสุ่มกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สัดส่วนของกลุ่มประชากรของแต่ละจังหวัดต่อประชากรที่จะศึกษา
ทั้งหมดเทียบกับผลลัพธ์ที่ได้จากการใช้ตาราง Krejcie & Morgan และมีตัวแปรที่ศึกษา ได้แก่ สภาพปัจจุบัน
และแนวการส่งเสริมการจัดประสบการณ์เรียนรู้ภ าษาต่างประเทศของโรงเรียนเอกชนที่เหมาะสมกับพื้นที่เขต
พั ฒ นาพิ เศษภาคตะวั น ออก 6 ด้ า นได้ แ ก่ 1) ด้ า นหลั ก สู ต รภาษาต่ า งประเทศ 2) ด้ า นการจั ด กิ จ กรรม
ประสบการณ์ การเรี ยนรู้ 3) สื่ อ/เทคโนโลยีและพัฒ นานวัตกรรม (Active Learning) 4) ด้านการประเมิ น
พัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็ก 5) ด้านการนิเทศภายใน 6) ด้านการจัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้
ส่ ว นที่ 3 ศึกษาแนวทางการส่ งเสริมการจัด ประสบการณ์ เรียนรู้ภ าษาต่างประเทศระดั บ
ปฐมวัยของโรงเรียนเอกชน พื้น ที่เขตพัฒ นาพิเศษภาคตะวันออก โดยการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้เชี่ยวชาญหรือ
ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ โดยใช้เ ครื่ อ งมื อ แบบสั ม ภาษณ์ กึ่ งมี โครงสร้าง โดยมี ผู้ ให้ ข้ อ มู ล (Key Information) ในการ
สัมภาษณ์ ประกอบด้วย 1) ผู้อำนวยการโรงเรียน 3 คน ที่มีประสบการณ์ในการบริหารจัดการโรงเรียนที่เปิด
สอนในระดับปฐมวัย 2) หัวหน้าสายชั้นระดับปฐมวัย 3 คน เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญ ญาโท สาขาวิชา
ปฐมวัยหรือมีประสบการณ์สอนระดับปฐมวัย และอาจารย์มหาวิทยาลัยที่สอนสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 3 คน
รวมจำนวน 9 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง (purposive sampling) และมีตัวแปรที่ศึกษา ได้แก่ แนวทางการ
ส่งเสริมการจัดประสบการณ์เรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ระดับปฐมวัยของโรงเรียนเอกชน พื้นที่เขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออก
ขั้นตอนที่ 2 รูปแบบการส่งเสริมการจัดประสบการณ์เรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ระดับปฐมวัยของ
โรงเรียนเอกชน พื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ในขั้นตอนนี้ ผู้วิจัยจะดำเนินการ ดังนี้
1. ยกร่างรูปแบบฯ โดยนำผลการศึกษาจากขั้นตอนที่ 1 มาทำการวิเคราะห์และสังเคราะห์ร่วมกับ
แนวคิด หลักการ ทฤษฎี ที่เกี่ยวข้องที่ได้หาไว้แล้วในบทที่ 2 มาเป็นข้อมูลสำหรับยกร่างฯ
2. ตรวจสอบร่างรูป แบบฯ ด้วยการประเมินความถูกต้องและความเหมาะสมโดยผู้ ทรงคุณ วุฒิ
จำนวน 7 คน และมีตัวแปรที่ศึกษาได้แก่ 1) ความถูกต้อง 2) ความเหมาะสมขององค์ประกอบรูปแบบฯ
ขั้นตอนที่ 3 ทดลองและประเมินรูปแบบการส่งเสริมการจัดประสบการณ์เรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ระดับปฐมวัยของโรงเรียนเอกชน พื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก จำแนกออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 การทดลองรูปแบบฯ โดยนำรูปแบบฯ ไปให้กับครูผู้สอนภาษาต่างประเทศ ระดับ
ปฐมวัยของโรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อนุบาลค่ายนวมินทราชินี จังหวัดชลบุรี สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน ซึ่งเป็นจังหวัดในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก กำหนดโรงเรียนแบบเจาะจง
(Purposiven Sampling) จำนวน 1 โรงเรียน เพื่อทดลองใช้ เป็นระยะเวลา 1 ภาคเรียน
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ส่วนที่ 2 การประเมินความเป็นประโยชน์และความเป็นไปได้ในการนำรูปแบบฯ ไปใช้ โดย
คณะกรรมการบริหารโรงเรียน ผู้จัดการ ผู้ช่วยผู้จัดการ ครูประจำชั้น ครูพี่เลี้ยง เครือข่ายผู้ปกครอง 36 คน
และมี ตั ว แปรที่ ศึ ก ษา ได้ แ ก่ ความเป็ น ประโยชน์ แ ละความเป็ น ไปได้ ข องรู ป แบบการส่ ง เสริ ม การจั ด
ประสบการณ์เรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ระดับปฐมวัยของโรงเรียนเอกชน พื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
ในการนำไปใช้
สรุปผลการวิจัย
1. สภาพปั จจุบัน และแนวทางการส่งเสริมการจัดประสบการณ์เรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ระดับ
ปฐมวัยของโรงเรียนเอกชนที่เหมาะสมกับพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
1.1 ผลการศึกษาสภาพการส่ งเสริมการจัดประสบการณ์ เรียนรู้ภ าษาต่างประเทศ ระดั บ
ปฐมวัยของโรงเรียนเอกชน พื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก โดยรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณารายด้าน พบว่า มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากทุกด้าน เรียงลำดับการปฏิบัติจากมากไปหาน้อย 3 อันดับ
อันดับแรกได้แก่ ด้านสื่อ/เทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม (Active Learning) อันดับ 2 ได้แก่ ด้านการประเมิน
พัฒ นาการและการเรียนรู้ของเด็ก (ภาษาอังกฤษ) และอันดับ 3 ได้แก่ ด้านการจัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการ
เรียนรู้ ดังในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ค่ าเฉลี่ ย ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน และระดั บ ปฏิ บั ติ การส่ งเสริ ม การจั ด ประสบการณ์ เรี ยนรู้
ภาษาต่างประเทศ ระดับปฐมวัยของโรงเรียนเอกชน พื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก โดยภาพรวม
การส่งเสริมการจัดประสบการณ์เรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ระดับปฐมวัย
ของโรงเรียนเอกชน พื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
1. ด้านหลักสูตรภาษาต่างประเทศ
1.1 การวางแผน
1.2 การปฏิบัติ
1.3 การตรวจสอบ
1.4 การปรับปรุง
2. ด้านการจัดกิจกรรมประสบการณ์การเรียนรู้
2.1 พัฒนาการด้านร่างกาย
2.2 พัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ
2.3 พัฒนาการด้านสังคม
2.4 พัฒนาการด้านสติปัญญา
3. สื่อ/เทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม (Active Learning)
4. ด้านการประเมินพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็ก
5. ด้านการนิเทศภายใน
6. ด้านการจัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้
ภาพรวม

ระดับปฏิบัติ (n = 73)
S.D.
แปลผล

4.21
0.17
มาก
4.13
0.32
มาก
4.24
0.36
มาก
4.22
0.38
มาก
4.23
0.31
มาก
4.29
0.15
มาก
4.12
0.25
มาก
4.30
0.36
มาก
4.49
0.24
มาก
4.24
0.32
มาก
4.37
0.37
มาก
4.36
0.37
มาก
4.31
0.40
มาก
4.28
0.33
มาก
4.27
0.10
มาก
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1.2 แนวทางการส่ งเสริมการจัดประสบการณ์ เรียนรู้ภ าษาต่างประเทศระดับปฐมวัย ของ
โรงเรียนเอกชนที่เหมาะสมกับพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก กับผู้ทรงคุณวุฒิ สรุปได้ดังนี้
1. ด้านหลักสูตรภาษาต่างประเทศ พบว่า หลักสูตรที่มุ่งให้เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย
อารมณ์ และจิตใจ สังคมและสติปัญญา ที่เหมาะสมกับวัย ความสามารถและความแตกต่างระหว่างบุคคล โดย
บูรณาการภาษาต่างประเทศตามบริบท ตามความสามรถของแต่ละบุคคล และสอดรับกับการใช้ชีวิตประจำวัน
บูรณาการหลักสูตรภาษาอังกฤษ กับการรายวิชาอื่นๆ ผสมผสาน เน้นทักษะการสังเกตที่เหมาะสมกับวัย การ
เรียนรู้นอกสถานที่ (นอกห้องเรียน) ทำให้เด็กเกิดความตื่นเต้น และแปลกใหม่สำหรับเด็ก จะเป็นการกระตุ้นให้
ผู้ เรี ย นอยากรู้ อ ยากเห็ น และนำไปสู่ ก ารจดจำที่ ดี ที่ สุ ด และสภาพแวดล้ อ มต้ อ งเอื้ อ ต่ อ การเรีย นรู้ แ ละมี
บรรยากาศที่อบอุ่น เพื่อให้เด็กมีความสุข ควรกำหนดกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนลงในหลักสูตรให้ชัดเจน
ให้เป็นหลักสูตรพื้นฐานในการเรียน ส่งเสริมให้เด็กได้พูดและเรียนรู้ตามหลักสูตร ครูผู้สอนควรเป็นชาวต่างชาติ
เจ้าของภาษา เน้นภายในองค์กรพยามยามใช้ภาษาอังกฤษกับเด็กให้ มากที่สุด เพื่อสร้างความคุ้นเคยให้กับเด็ก
ผ่ า นกิ จ กรรมที่ ก ำหนดที่ เหมาะสมกั บ วั ย เพื่ อ ให้ เกิ ด การพั ฒ นา สนุ ก สนาน บู ร ณาการฟั ง พู ด อ่ า นเขี ย น
ภาษาอังกฤษ ผ่านกิจกรรม ผสมผสานการสื่ อสารภาษาแม่ ส่ งเสริมให้ มีการเรียนการสอนภาษาอังกฤษให้
หลากหลายตรงตามที่กำหนดไว้ในหลักสูตร
2. ด้านการจัดกิจกรรมประสบการณ์การเรียนรู้ พบว่า การจัดกิจกรรมในรูปแบบบูรณา
การ โดยคำนึงถึงพัฒนาการทุกด้านจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้และมีบรรยากาศที่อบอุ่น เพื่อให้เด็กมี
ความสุข ยึดเด็กเป็นศูนย์กลาง สนองความต้องการ ความสนใจ ความแตกต่างระหว่างบุคคลและเปิดโอกาสให้
เด็กริเริ่มกิจกรรมของตนเอง โดยครูเป็นผู้สนับสนุนอำนวยความสะดวก และเรียนรู้ร่วมกับเด็ก เน้นกิจกรรม
การจั ดประสบการณ์ ส่ งเสริม ให้ เกิดความสามารถทางการฟั ง –พู ด ภาษาอังกฤษได้ มีการกิ จกรรมการจั ด
ประสบการณ์ที่เหมาะสมกับวัยของเด็ก เน้ นการพัฒ นาที่หลากหลาย สนุ กสนาน ส่งเสริมให้ เด็กได้พูดและ
เรียนรู้จริงจากเจ้าของภาษา และให้ครูผู้สอนในรายวิชาภาษาอังกฤษภายในองค์กรพยามยามใช้ภาษาอังกฤษ
กับเด็กให้มากที่สุด เพื่อสร้างความคุ้น เคยให้กับเด็ก บูรณาการฟังพูดอ่านเขียนภาษาอังกฤษ ผ่านกิจกรรม
ผสมผสานการสื่อสารภาษาแม่ และเน้นทักษะการสังเกต และการคาดคะเน จากสามัญสำนึก ผ่านกิจกรรมที่
กำหนดที่เหมาะสมกับวัย ควรจัดกิจกรรมที่เน้นความสนุกตรงตามความต้องการของเด็ก มีการปูพื้นฐานให้เด็ก
ตั้งแต่พยัญชนะ สระ และการออกเสียง เกิดความประทับใจที่อยากเรียนรู้ หรือใช้วิธีการเรียนปนเล่น
3. สื่ อ /เทคโนโลยี และพัฒ นานวัตกรรม (Active Learning) พบว่า โรงเรียนควรจัดหา
สร้างสื่อ นวัตกรรมที่ทันสมัย กระตุ้นความสนใจของเด็ก เด็กได้ลงมือปฏิบัติจริง เน้นสื่อ/นวัตกรรมทักษะการ
สังเกต ผ่านการเปรียบเทียบ (comparison) จัดกลุ่ม (Classification) การเชื่อมโยง (transferring) และการ
สรุปผลจากข้อมูล 3 ส่วนข้างต้น (inferring) ผ่านกิจกรรมที่กำหนดนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน ส่งเสริมเรียนรู้จริง
จากสื่อ มัลติมีเดีย ให้ครูผู้สอนในรายวิชาภาษาอังกฤษพยามยามใช้สื่อภาษาอังกฤษจากเจ้าของภาษาให้มาก
ที่ สุ ด เพื่ อ สร้ างความคุ้ น เคยให้ กั บ เด็ ก ใช้ เทคโนโลยี ในการจั ด ประสบการณ์ ให้ กั บ เด็ ก อย่ างหลากหลาย
เหมาะสมกับ วัย สนั บ สนุ น ให้ ครูใช้สื่ อ อุป กรณ์ โดยเชื่อมต่อเครือข่ายกับผู้ป กครอง เพื่อให้ ทราบถึงการจัด
กิจกรรมและพัฒนาการที่เกิดขึ้นกับเด็ก นอกจากนั้น สื่อ/เทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม (Active Learning)
ควรกระตุ้นให้เด็กพูดและสื่อสาร ผ่านกิจกรรมการใช้ในชีวิตประจำวัน เช่น การแสดงละคร เพลง เกม นิทาน
บนสื่อออนไลน์ ดิจิตัล
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4. ด้านการวัดและประเมิน ผล พบว่า การวัดและประเมิ นผลให้ เป็น ไปตามการสภาพ
ประเมิน สม่ำเสมอ เน้ นการสื่อสารโดยใช้ภ าษาอังกฤษ มีการวัดประเมินผลเด็กอยู่เป็นประจำ การสนทนา
ทักทาย การนำไปใช้ได้ในชีวิตประจำวัน การสื่อสารโดยใช้ภาษาอังกฤษอย่างสม่ำเสมอ ผู้บริหารมีส่วนเกี่ยวข้อง
จัดตารางนิเทศการสอน เพื่อเช็คดูความพร้อมของผู้สอน แต่ถ้าวิธีการที่ดีที่สุดคือ ต้องไม่มีการบอกล่วงหน้า
เพื่อดูถึงการนำไปใช้จริงครูผู้สอนใช้การติดตามและประเมินผลได้จากการสังเกตพฤติกรรมของเด็กจากการเข้า
ร่วมกิจกรรม และสังเกตเด็กจากสิ่งที่ให้เด็กได้ลงมือทำ พูดหรืออธิบายตามความเข้าใจของเด็ก ครูต้องมีการสุ่ม
ถามจากการสนทนาและสังเกตพฤติกรรมด้านการสื่อสารของเด็ก มีการบันทึกและสอบถามจากตัวเด็กโดยตรง
เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ ถูกต้องมากที่สุด รวมถึงผู้ปกครองมีส่วนในการประเมินด้วย มีการติดตามทุกกิจกรรมเพื่อ
ประเมินการเปลี่ยนแปลงของเด็กทั้งที่บ้านและโรงเรียน
5. ด้านการนิเทศภายใน พบว่า ผู้บริหารควรติดตามนิเทศอย่างใกล้ชิด โดยอาจจะแบ่งเป็น
หัวหน้างาน หัวหน้ากลุ่ม หัวหน้าฝ่ายเป็นผู้นิ เทศติดตาม และอาจจะมีโครงการเพื่อนกันนิเทศกันเอง เพื่อเป็น
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหลายๆ มิติ ใช้แบบ twist communicative และ social interactive & distancing
รวมถึงการพัฒนาครูผู้สอนอย่างต่อเนื่อง มีการส่งเสริมให้คุณครูผู้สอนได้ใช้ทักษะทางด้านภาษาอังกฤษอย่าง
จริงจัง รวมถึงการพัฒนาครูผู้สอนทั้งด้านการอ่าน การฟัง การพูด การเขียนด้วย เน้นการนิเทศแบบมีส่วนร่วม
ตามสภาพจริงเพื่อให้เกิดการพัฒนาในทุกมิติ Observe ครูตรวจแผนการสอนของครู สุ่มบทสนทนา หรือแบบสามเส้า
6. ด้ านการจั ด บรรยากาศที่ เอื้อ ต่อ การเรียนรู้ พบว่า การจัด บรรยากาศการเรีย นรู้ มี
ความสำคัญ ต่อ เด็กในวัย นี้ มาก เด็กสนใจที่ จะเรียนรู้ จากสิ่ งรอบๆ ตัว เพราะมี ความสำคัญ ที่ เกี่ย วข้ องกั บ
พฤติกรรมและการเรียนรู้ของเด็ก การจัดบรรยากาศจึงจำเป็นต้องจัดสิ่งแวดล้อมให้สอดคล้องกับสภาพและ
ความต้องการเพื่อส่งผลให้บรรลุจุดหมายในการพัฒนาเด็ ก การจัดบรรยากาศการเรียนรู้ได้คำนึงถึงสิ่งต่อไปนี้
1) ความสะอาด ความปลอดภัย 2) ความมีอิสระอย่างมีขอบเขตในการเล่น 3) ความสะดวกในการทำกิจกรรม
4) ความพร้ อมของอาคารสถานที่ เช่น ห้ องเรียน ห้ องน้ำห้ องส้ วม สนามเด็กเล่ น ฯลฯ 5) ความเพีย งพอ
เหมาะสมในเรื่องขนาด น้ำหนัก จำนวน สีของสื่อและเครื่องเล่น 6) การจัดที่เล่นและมุมประสบการณ์ต่างๆ ทุก
อย่างที่อยู่ในห้องเรียนควรมีการจัดคำศัพท์ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อให้เด็กได้เรียนรู้ควบคู่กับทั้ง 2
ภาษา มีบรรยากาศที่อบอุ่น เพื่อให้เด็กมีความสุข
2. รูปแบบการส่งเสริมการจัดประสบการณ์เรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ระดับปฐมวัยโรงเรียนเอกชนที่
เหมาะสมกั บ พื้ น ที่ เขตพั ฒ นาพิ เศษภาคตะวั น ออก ประกอบด้ ว ยองค์ ป ระกอบ 2 องค์ ป ระกอบ ดั ง นี้
องค์ประกอบที่ 1 งานการจัดประสบการณ์เรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ประกอบด้วย 6 ด้าน คือ 1) ด้านหลักสูตร
ภาษาต่างประเทศ 2) ด้านการจัดกิจกรรมประสบการณ์การเรียนรู้ 3) สื่อ/เทคโนโลยีและพัฒ นานวัตกรรม
(Active Learning) 4) ด้านการประเมินพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็ก 5) ด้านการนิเทศภายใน 6) ด้านการ
จัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ และองค์ประกอบที่ 2 การบริหารคุณภาพ (PDCA) มี 4 ขั้นตอน คือ (1) การ
วางแผนงาน (Plan) (2) การลงมือปฏิบัติงาน (Do) (3) การตรวจสอบ (Check) (4) การปรับปรุงแก้ไข (Act)
โดยมีรายละเอียดต่อไปนี้
องค์ประกอบที่ 1 ได้แก่ การจัดประสบการณ์เรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ประกอบด้วย 6 ด้าน คือ
1. ด้านหลักสูตรภาษาต่างประเทศ
1.1 การวางแผน (PLAN) มี แ นวทางในการดำเนิ น งาน ดั ง นี้ 1) การวิ เ คราะห์
สภาพแวดล้ อ มภายใน และภายนอกที่ มี ผ ลกระทบต่ อ การดำเนิ น งานด้ า นหลั ก สู ต รภาษาต่ า งประเทศ
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(ภาษาอังกฤษ) 2) บุคลากรของโรงเรียนมีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตรภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
3) การกำหนดจุดมุ่งหมายของหลักสูตรภาษาต่างประเทศไว้อย่างชัดเจนและเป็นที่ยอมรับของบุคลากร 4) การ
สร้างความเข้าใจในหลักสูตรภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 5) ผู้บริหารสถานศึกษาให้ความสำคัญกับการ
ดำเนินงานด้านหลักสูตรภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
1.2 การปฏิบัติ (DO) มีแนวทางในการดำเนินงาน ดังนี้ 1) การจัดทำแผนการใช้หลักสูตร
ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) และมีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบการปฏิบัติไว้อย่างชัดเจน 2) การจัดทำแผนการ
จัดประสบการณ์เรียนรู้ตามหลักสูตรภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ไว้อย่างชัดเจน 3) การจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ตามหลักสูตรทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียนที่หลากหลาย 4) การนำเทคโนโลยีเข้ามามีส่วนช่วยใน
การส่งเสริมการจัดประสบการณ์เรียนรู้ทักษะภาษาอังกฤษ 5) การนิเทศภายใน การจัดประสบการณ์เรียนรู้
อย่างสม่ำเสมอ
1.3 การตรวจสอบ ( CHECK ) มีแนวทางในการดำเนินงาน ดังนี้ 1) การตรวจสอบการจัด
ประสบการณ์เรียนรู้ตามแผนอย่างสม่ำเสมอ 2) การจัดตั้งคณะกรรมการ ตรวจสอบการจัดประสบการเรียนรู้ไว้
อย่างชัดเจน 3) การตรวจสอบความเหมาะสมของสื่อและอุปกรณ์การจัดประสบการณ์เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
4) การตรวจสอบพัฒนาการทักษะภาษาอังกฤษ ทั้ง 4 ด้าน (ร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคม สติปัญญา) 5) การ
ตรวจสอบความเหมาะสมของวิธีการจัดประสบการณ์เรียนรู้ตามวัย
1.4 การปรับปรุง ( ACT ) มีแนวทางในการดำเนินงาน ดังนี้ 1) การนำผลการตรวจสอบมา
วิเคราะห์ว่าดำเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้ 2) การนำผลการวิเคราะห์ที่ตรวจสอบ
แล้วมาใช้เพื่อปรับปรุงแก้ไขมาจัดประสบการณ์เรียนรู้อย่างสม่ำเสมอ 3) การรายงานผลการปฏิบัติงานไว้เป็น
ลายลักษณ์อักษร 4) การเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานกับเป้าหมาย ทุกกิจกรรม 5) การนำผลการปฏิบัติที่
บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของหลักสูตรมาทำเป็นมาตรฐานการปฏิบัติในครั้งต่อไป
2. ด้านการจัดกิจกรรมประสบการณ์การเรียนรู้
2.1 พั ฒ นาการด้ า นร่ า งกาย มี แ นวทางในการดำเนิ น งาน ดั ง นี้ 1) การจั ด กิ จ กรรม
ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)ให้เด็กมีน้ำหนัก ส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐาน เคลื่อนไหวร่างกายคล่องแคล่ว
ทรงตัวได้ดี 2) การจัดกิจกรรมภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ให้เด็กสามารถใช้มือและตาประสานสัมพันธ์
ได้ดี 3) ปฏิบัติตนตามข้อตกลงเกี่ยวกับความปลอดภัย หลีกเลี่ยงสภาวะที่เสี่ยงต่อโรค สิ่งเสพติด และระวังภัย
จากบุ ค คล สิ่ งแวดล้ อ ม และสถานการณ์ ที่ เสี่ ย งอั น ตราย ในกิ จ กรรมภาษาต่ างประเทศ (ภาษาอั งกฤษ)
4) กิจกรรมภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ในเด็กได้เคลื่อนไหวร่างกายอย่างคล่องแคล่ว ประสานสัมพันธ์
และทรงตัวได้ 5) กิจกรรมภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ให้เด็กได้ดูแลรักษาสุขภาพอนามัยส่วนตนและ
ปฏิบัติจนเป็นนิสัย
2.2 พัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ 1) กิจกรรมภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ทำให้เด็ก
ร่าเริงแจ่มใส แสดงอารมณ์ความรู้สึกได้เหมาะสม 2) กิจกรรมภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ทำให้เด็กรู้จัก
ยับยั้งชั่งใจ อดทนในการรอคอยยอมรับและพอใจในความสามารถ และผลงานของตนเองและผู้อื่น 3) กิจกรรม
ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ทำให้เด็กมีจิตสำนึกและค่านิยมที่ดี มีความมั่นใจ กล้าพูด กล้าแสดงออก
ช่วยเหลือแบ่งปัน 4) กิจกรรมภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ทำให้เด็กเคารพสิทธิ รู้หน้าที่รับผิดชอบ อดทน
อดกลั้ น ซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต มี คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรมตามที่ ส ถานศึ ก ษากำหนด 5) กิ จ กรรมภาษาต่ า งประเทศ
(ภาษาอังกฤษ) ทำให้เด็กมีความเมตตากรุณา มีน้ำใจ และช่วยเหลือ แบ่งปัน

วารสารครุศาสตร์ปริทรรศน์ฯ

- 230 –

ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม-สิงหาคม) 2563

2.3 พั ฒ นาการด้ า นสั ง คม 1) กิ จ กรรมภาษาต่ า งประเทศ (ภาษาอั ง กฤษ) ทำให้ เด็ ก
ช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน 2) กิจกรรมภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ทำให้เด็กมีวินัย
ประหยั ดและเพี ย งพอ 3) กิ จ กรรมภาษาต่ างประเทศ (ภาษาอั งกฤษ) ทำให้ เด็ ก ดูแ ลรัก ษาธรรมชาติแ ละ
สิ่งแวดล้อม 4) กิจกรรมภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ทำให้เด็กมีมารยาทตามวัฒนธรรมไทยและรักความ
เป็นไทย 5) กิจกรรมภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ทำให้เด็กยอมรับความเหมือนและแตกต่างระหว่าง
บุคคล มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อผู้อื่น
2.4 พัฒ นาการด้านสติปัญญา 1) กิจกรรมภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ทำให้ เด็ก
โต้ตอบและเข้าใจคำถามในสิ่งที่ตนเองสนใจหรือสงสัย และพยายามค้นหาคำตอบ 2) กิจกรรมภาษาต่างประเทศ
(ภาษาอังกฤษ) ทำให้เด็กฟังนิทานและเล่าเรื่องได้เหมาะสมกับวัย 3) กิจกรรมภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
ทำให้ เด็กมีความสามารถในการคิดรวบยอด การคิดเชิงเหตุผ ล ทางคณิ ตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ การคิด
แก้ปัญหาและสามารถตัดสินใจเรื่องง่ายๆ ได้ 4) กิจกรรมภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ทำให้เด็กสร้างสรรค์
ผลงานตามความคิ ด และจิ น ตนาการ เช่ น งานศิ ล ปะการเคลื่ อ นไหวท่ า ทาง การเล่ น อิ ส ระ เป็ น ต้ น
5) กิจกรรมภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ทำให้เด็กแสดงท่าทาง/เคลื่อนไหวตามจินตนาการอย่างสร้างสรรค์
3. สื่อ/เทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม (Active Learning) มีแนวทางในการดำเนินงาน ดังนี้
3.1 โรงเรีย นใช้สื่ อ สิ่ งพิ ม พ์ เป็ นภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)เป็ น เครื่องมือในการ
เรียนรู้ และแสวงหาความรู้
3.2 การบูรณการข้อมูลสารสนเทศภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) เพื่อการติดตามงาน
และสนับสนุนการตัดสินใจ
3.3 การจั ด ประสบการณ์ ก ารเรี ยนรู้ที่ ห ลากหลาย เน้ น การพั ฒ นานวัต กรรม (Active
Learning) เป็นภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
3.4 การสืบค้น สื่อช่วยเสริมประสบการณ์เรียนรู้เป็นภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ที่ทันสมัย
3.5 การจัดทำข้อมูลสารสนเทศที่เป็นปัจจุบัน เชื่อถือได้ ง่ายต่อการเข้าถึง
4. ด้านการประเมินพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็ก มีแนวทางในการดำเนินงาน ดังนี้
4.1 โรงเรีย นมี การประเมินพั ฒ นาการ ด้านการฟั ง พู ด อ่าน เขียน ภาษาต่างประเทศ
(ภาษาอังกฤษ) ที่เป็นปัจจุบัน เชื่อถือได้
4.2 โรงเรียนมีการวัดและประเมินผลการใช้อุปกรณ์ เพื่อการเรียนรู้ของเด็กอย่างสม่ำเสมอ
4.3 โรงเรี ย นมี ก ารวั ด และประเมิ น ด้ า นการฟั ง พู ด อ่ า น เขี ย น ภาษาต่ า งประเทศ
(ภาษาอังกฤษ) อย่างสม่ำเสมอทุกสัปดาห์
4.4 โรงเรียนมีการจัดประสบการณ์เรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ในลักษณะ
เรียนปนเล่น
4.5 โรงเรียนได้นำผลการประเมินมาใช้เป็นข้อมูลสำหรับปรับปรุงกิจกรรมการเรียนอย่าง
สม่ำเสมอ
5. ด้านการนิเทศภายใน มีแนวทางในการดำเนินงาน ดังนี้
5.1 โรงเรียนมีการจัดตั้งคณะกรรมการนิเทศภายใน
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5.2 โรงเรียนมีการจัดทำแผนการนิเทศภายในไว้อย่างชัดเจน
5.3 การนิเทศภายในดำเนินการได้หลายวิธี เช่น การเยี่ยมชมห้องเรียนในขณะที่มีการจัด
ประสบการณ์เรียนรู้ให้คำแนะนำ หรือตรวจเอกสารความถูกต้องของการใช้วัสดุและอุปกรณ์ เป็นต้น
5.4 โรงเรี ย นได้ น ำผลการนิ เทศมาปรั บ ปรุงแก้ ไขการจั ด ประสบการณ์ เรีย นรู้ ร่ ว มกั บ
ครูผู้สอน
5.5 การนิเทศภายในดำเนินการในลักษณะกัลยาณมิตร
6. ด้านการจัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ มีแนวทางในการดำเนินงาน ดังนี้
6.1 โรงเรียนจัดสภาพแวดล้อมภายในห้องเรียนให้สะอาดมีอุณหภูมิที่เหมาะสม
6.2 โรงเรียนจัดห้องเรียนได้ตามมาตรฐานกระทรวงศึกษาธิการกำหนด
6.3 โรงเรียนจัดสภาพห้องเรียนและสิ่งอำนวยความสะดวกในการใช้เทคโนโลยีส่งเสริมการ
เรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
6.4 โรงเรียนจัดสภาพแวดล้อมภายนอกห้องเรียนที่ส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
(ภาษาอังกฤษ)
6.5 ครู มี ก ารเตรี ย มห้ อ งเรีย นในการจัด ประสบการณ์ เรีย นรู้โดยใช้ ภ าษาต่ างประเทศ
(ภาษาอังกฤษ) กับเด็ก
องค์ประกอบที่ 2 ได้แก่ การบริหารคุณภาพ (PDCA) มี 4 ขั้นตอน ที่ใช้ในการขับเคลื่อนการการจัด
ประสบการณ์ เรียนรู้ภ าษาต่างประเทศ ทั้ง 6 ด้าน ประกอบด้วย 1) การวางแผนงาน (Plan) 2) การลงมือ
ปฏิบัติงาน (Do) 3) การตรวจสอบ (Check) 4) การปรับปรุงแก้ไข (Act)
3. การประเมิน รูปแบบการส่งเสริมการจัดประสบการณ์เรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ระดับปฐมวัย
โรงเรียนเอกชน พื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ไปใช้กับกลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 36 คน ได้ผลดังแสดง
ในตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ผลการประเมินรูปแบบการส่งเสริมการจัดประสบการณ์เรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ระดับปฐมวัย
โรงเรียนเอกชน พื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
องค์ประกอบของรูปแบบ
1 ด้านการจัดกิจกรรมประสบการณ์การเรียนรู้
2 ด้านสื่อเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม
3 ด้านการประเมินพัฒ นาการและการเรียนรู้
ของเด็ก
4 ด้านการนิเทศภายใน
5 ด้านการจัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้
6 ด้านหลักสูตรการต่างประเทศ
รวม

ความเป็นประโยชน์
ความเป็นไปได้
S.D. แปลผล X S.D. แปลผล
X
4.51 0.33 มากที่สุด 4.61 0.26 มากที่สุด
4.57 0.33 มากที่สุด 4.58 0.22 มากที่สุด
4.53

0.35

มากที่สุด

4.60

0.27

มากที่สุด

4.51
4.57
4.54

0.34
0.27
0.36

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

4.56
4.58
4.62

0.30
0.25
0.25

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

4.54

0.36

มากที่สุด 4.62 0.25 มากที่สุด
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จากตารางที่ 2 พบว่ า ผลการประเมิ น รู ป แบบการส่ ง เสริ ม การจั ด ประสบการณ์ เ รี ย นรู้
ภาษาต่างประเทศ ระดับปฐมวัยโรงเรียนเอกชนพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ในภาพรวมทั้ งด้านความ
เป็นประโยชน์และความเป็นไปได้อยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า รูปแบบการส่งเสริม
การจัดประสบการณ์เรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ระดับปฐมวัยโรงเรียนเอกชนพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
เป็นประโยชน์ต่อการนำไปใช้ โดยเรียงตามอันดับจากมากไปหาน้อย 3 อันดับ คือ ข้อ 5 ด้านการจัดบรรยากาศ
ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ข้อ 2 ด้านสื่อเทคโนโลยีและพัฒ นานวัตกรรม และข้อ 6 ด้านหลักสูตรการต่างประเทศ
ส่วนความเป็นไปได้ในการนำรูปแบบการส่งเสริมการจัดประสบการณ์เรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ระดับปฐมวัย
โรงเรียนเอกชนพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกไปใช้ เรียงตามอันดับจากมากไปหาน้อย 3 อันดับ คือ ข้อ
5 ด้านหลักสูตรการต่างประเทศ ข้อ 2 ด้านการจัดกิจกรรมประสบการณ์การเรียนรู้ และข้อ 6 ด้านหลักสูตร
การต่างประเทศ และข้อ 3 ด้านการประเมินพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กจึงไม่มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบ
แต่อย่างใด
อภิปรายผลการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยพบประเด็นสำคัญที่นำมาอภิปรายผล ดังต่อไปนี้
1. สภาพปั จจุบัน และแนวทางการส่งเสริมการจัดประสบการณ์เรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ระดับ
ปฐมวัยของโรงเรียนเอกชน พื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก โดยภาพรวมและรายด้านมีการปฏิบัติอยู่ใน
ระดับ มาก ทั้งนี้ อาจเป็ น เพราะผู้ บ ริ ห ารสถานศึกษาให้ ความสำคั ญ กับหลั กสู ตรภาษาต่ างประเทศ การจัด
กิจกรรมประสบการณ์การเรียนรู้ การใช้สื่อ/เทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม (Active Learning) การวัดและ
ประเมิ น ผล การนิ เทศภายใน และการจั ด บรรยากาศที่ เอื้ อ ต่ อ การเรี ย นรู้ ส่ งผลให้ ก ารดำเนิ น งานของ
สถานศึกษาบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ผู้บริหารสถานศึกษามีวิสัยทัศน์ ความรู้ ประสบการณ์ในการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษาและสนับสนุนให้บุคลากรได้เรียนรู้และพัฒนาตนเอง รวมทั้งใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการนำ
นวัตกรรมใหม่ๆ มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาทำให้ เพื่อพัฒนาเด็กให้มีคุณลัก ษณะตามที่
กำหนดและปรั บ ปรุงกระบวนการทำงานเพื่อให้ เด็กบรรลุผ ลการเรียนรู้ตามหลั กสู ตรอย่างมีประสิ ทธิภ าพ
สอดคล้องกับงานวิจัยของสุเทพ ตระหง่าน (2558) ผลการวิจัยพบว่า การบริหารงาน วิชาการในสถานศึกษา
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ประกอบด้วย 4 ด้าน ได้ แก่ 1) การจัดการเรียนการ
สอนและกระบวนการเรียนรู้ 2) การนิเทศภายในสถานศึกษา 3) การพัฒนาสื่อนวัตกรรม และเทคโนโลยีเพื่อ
การศึกษา และ 4) การจัดบรรยากาศทางวิชาการทั้งในภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมากที่สุด
2. รูปแบบการส่งเสริมการจัดประสบการณ์เรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ระดับปฐมวัยโรงเรียนเอกชนที่
เหมาะสมกับพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก สามารถนำมาอภิปรายได้ดังนี้
2.1 ด้ านหลั กสู ต รภาษาต่างประเทศ พบว่า หลั กสู ตรทำให้ เด็ก มีพั ฒ นาการด้ านร่างกาย
อารมณ์ และจิตใจ สังคมและสติปัญญา ที่เหมาะสมกับวัย ความสามารถและความแตกต่างระหว่างบุคคล มี
การบูรณาการภาษาต่างประเทศตามบริบท และสอดรับกับการใช้ชีวิตประจำวัน การเรียนรู้นอกสถานที่ (นอก
ห้องเรียน) ทำให้เด็กเกิดความตื่นเต้น และแปลกใหม่สำหรับเด็กเป็นการกระตุ้นให้เด็กอยากรู้อยากเห็นและ
นำไปสู่การจดจำที่ดีที่สุ ด และสภาพแวดล้อมต้องเอื้อต่อการเรีย นรู้และมีบรรยากาศที่อบอุ่น เพื่อให้เด็กมี
ความสุข ส่งเสริมให้เด็กได้พูดและเรียนรู้ตามหลักสูตร
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2.2 ด้ านการจั ด กิ จ กรรมประสบการณ์ ก ารเรีย นรู้ พบว่า สถานศึ ก ษามี ก ารส่ งเสริม การ
พัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา เน้นกิจกรรมภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ที่ทำให้เด็ก
มีความเมตตากรุณา มีน้ำใจ และช่วยเหลือ แบ่งปัน เคารพสิทธิ รู้หน้าที่รับผิดชอบ อดทน อดกลั้น ซื่อสัตย์
สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรมตามที่สถานศึกษากำหนด เด็กมีจิตสำนึกและค่านิยมที่ดี มีความมั่นใจ กล้าพูด กล้า
แสดงออก เด็กรู้จักยับยั้งชั่งใจ อดทนในการรอคอยยอมรับและพอใจในความสามารถ และผลงานของตนเอง
และผู้อื่น สอดคล้องกับงานวิจัยของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2551, หน้า 17-72) ที่
กล่าวถึง การจัดระบบการทำงานที่เอื้อต่อการพัฒ นาโรงเรียนไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ โดยการสนับสนุน
ทรัพยากรอย่างเหมาะสมและเพียงพอ เช่น งบประมาณ บุคลากร โครงสร้างพื้นฐาน และมีการสร้างบรรยากาศ
ที่เอื้อต่อการสร้างสรรค์และพัฒนาภูมิปัญญา ด้วยการส่งเสริมให้มีความกล้าคิด กล้าแสดงออก กล้าลงมือทำ
โดยให้ทุกคนเรียนรู้ร่วมกัน และเป็นที่พึ่งซึ่งกันและกัน ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความเป็นเลิศขึ้นแก่องค์กรและผู้มีส่วน
ร่วมทุกคน
2.3 ด้านสื่อ/เทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม (Active Learning) พบว่า ครูผู้สอนมีการวาง
แผนการจั ด ประสบการณ์ ได้ เป็ น อย่ างดี มี ก ารจั ด ประสบการณ์ ก ารเรีย นรู้ ที่ ห ลากหลาย เน้ น การพั ฒ นา
นวั ต กรรม (Active Learning) เป็ น ภาษาต่ า งประเทศ (ภาษาอั ง กฤษ) มี ก ารบู ร ณการข้ อ มู ล สารสนเทศ
ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) เพื่อการติดตามงาน และสนับสนุนการตัดสินใจ และมีการสืบค้น สื่อช่วย
เสริมประสบการณ์เรียนรู้เป็นภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ที่ทันสมัย มีการจัดทำข้อมูลสารสนเทศที่เป็น
ปัจจุบัน เชื่อถือได้ ง่ายต่อการเข้าถึง สอดคล้องกับงานวิจัยของวิลัยพรณ์ เสรีวัฒน์ (2555) ที่ผลการวิจัยพบว่า
การประเมินเชิงระบบโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากลที่มีความคาดหวังให้นักเรียนมีความเป็ นเลิศวิชาการ
สื่อสารได้อย่างน้อย 2 ภาษา ล้ำหน้าทางความคิด ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์ และร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมโลก
มีความเหมาะสม และสอดคล้องกับแนวนโยบายการจัดการศึกษาเพื่อมุ่งสู่คุณภาพในระดับมาก ในการจัดการ
เรียนการสอนควรปรับปรุงให้มีห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์ มั ลติมิเดีย ทุกกลุ่มสาระ และอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง
ทั่วประเทศ ควรมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านการบริหารจัดการทั้งในประเทศและต่างประเทศ
2.4 ด้านการวัดและประเมินผล พบว่า การวัดและประเมินผลเป็นไปตามการสภาพ ประเมิน
สม่ำเสมอ เน้นการสื่อสารโดยใช้ภาษาอังกฤษ มีการวัดประเมินผลเด็กอยู่เป็นประจำ การสนทนา ทักทาย การ
นำไปใช้ได้ในชีวิตประจำวัน การสื่อสารโดยใช้ภาษาอังกฤษอย่างสม่ำเสมอ ผู้บริหารมีส่วนในการนิเทศการสอน
ประเมินผลจากการสังเกตพฤติกรรมของเด็กจากการเข้าร่วมกิจกรรม เด็กได้ลงมือทำ พูดหรืออธิบายตามความ
เข้ าใจของเด็ ก มี การสั งเกตพฤติก รรมด้ านการสื่ อ สารของเด็ ก เพื่ อ ให้ ได้ ข้ อมู ล ที่ ถู ก ต้อ งมากที่ สุ ด รวมถึ ง
ผู้ปกครองมีส่วนในการประเมินด้วย มีการติดตามทุกกิจกรรมเพื่อประเมินการเปลี่ยนแปลงของเด็กทั้งที่บ้าน
และโรงเรียน
2.5 ด้านการนิเทศภายใน พบว่า สถานศึกษามีการจัดทำแผนการนิเทศภายในไว้อ ย่างชัดเจน
การนิเทศภายในดำเนินการได้หลายวิธี เช่น การเยี่ยมชมห้องเรียนในขณะที่มีการจัดประสบการณ์เรียนรู้ ให้
คำแนะนำหรือตรวจเอกสารความถูกต้อง มีการใช้วัสดุและอุปกรณ์ มีการจัดตั้งคณะกรรมการนิเทศภายใน
และการนิเทศภายในดำเนินการในลักษณะกัลยาณมิตร นอกจากนั้น สถานศึกษาอาจจัดทำโครงการเพื่อนกัน
นิ เทศกั น เอง เพื่ อ เป็ น การแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ในหลายๆ มิ ติ ใช้ แ บบ twist communicative และ social
interactive & distancing รวมถึงการพัฒนาครูผู้สอนอย่างต่อเนื่อง มีการส่งเสริมให้คุณครูผู้สอนได้ใช้ทักษะ
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ทางด้านภาษาอังกฤษอย่างจริงจัง มีการพัฒนาครูผู้สอนทั้งด้านการอ่าน การฟัง การพูด การเขียนด้วย เน้นการ
นิเทศแบบมีส่วนร่วมตามสภาพจริงเพื่อให้เกิดการพัฒนาในทุกมิติ
2.6 ด้ า นการจั ด บรรยากาศที่ เอื้ อ ต่ อ การเรี ย นรู้ พบว่ า การจั ด บรรยากาศการเรี ย นรู้ มี
ความสำคัญ ต่อ เด็กในวัย นี้ มาก เด็กสนใจที่ จะเรียนรู้ จากสิ่ งรอบๆ ตัว เพราะมี ความสำคัญ ที่ เกี่ย วข้ องกั บ
พฤติกรรมและการเรียนรู้ของเด็ก การจัดบรรยากาศจึงจำเป็นต้องจัดสิ่งแวดล้อมให้สอดคล้องกับสภาพและ
ความต้องการเพื่อส่งผลให้บรรลุจุดหมายในการพัฒนาเด็ก การจัดบรรยากาศการเรียนรู้ได้คำนึงถึงสิ่งต่อไปนี้
1) ความสะอาด ความปลอดภัย 2) ความมีอิสระอย่างมีขอบเขตในการเล่น 3) ความสะดวกในการทำกิจกรรม
4) ความพร้ อมของอาคารสถานที่ เช่น ห้ องเรียน ห้ องน้ำห้ องส้ วม สนามเด็กเล่ น ฯลฯ 5) ความเพีย งพอ
เหมาะสมในเรื่องขนาด น้ำหนัก จำนวน สีของสื่อและเครื่องเล่น 6) การจัดที่เล่นและมุมประสบการณ์ต่า งๆ ทุก
อย่างที่อยู่ในห้องเรียนควรมีการจัดคำศัพท์ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อให้เด็กได้เรียนรู้ควบคู่กับทั้ง 2
ภาษา มีบรรยากาศที่อบอุ่น เพื่อให้เด็กมีความสุข สอดคล้องกับงานวิจัยของวชิน อ่อนอ้าย และคณะ (2558)
ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบการบริหารเชิงระบบ ด้านปัจจัย ได้แก่ 1) โครงสร้างองค์การแบบยืดหยุ่น เอื้อต่อการ
สร้างนวัตกรรม 2) ภาวะผู้นำเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารสถานศึกษา 3) ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ
สื่อสารที่เอื้อต่อการสร้างนวัตกรรม 4) เครือข่ายความร่วมมือ ที่หลากหลาย ด้านกระบวนการ ได้แก่ 1) การ
สร้างกลยุทธ์เชิงนวัตกรรม และ 2) การสร้างทีมงานเฉพาะกิจที่เอื้อต่อการสร้างนวัตกรรม ด้านสิ่งแวดล้อมของ
องค์การ ได้แก่ 1) วัฒ นธรรมองค์การที่เอื้อต่อการสร้างนวัตกรรม และ 2) บรรยากาศองค์การที่เอื้อต่อการ
สร้างนวัตกรรม
3. จากการวิเคราะห์ความเป็นประโยชน์และความเป็นไปได้ในการนำรู ปแบบการส่งเสริมการจัด
ประสบการณ์เรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ระดับปฐมวัยโรงเรียนเอกชนพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกไปใช้
โดยภาพรวม มีความเป็นประโยชน์ และความเป็นไปอยู่ในระดับมากที่สุดทั้ง 2 ด้าน เพราะรูปแบบที่สร้างขึ้น
ได้ ม าจากการนำหลั ก การ แนวคิ ด ทฤษฎี ที่ เกี่ ย วข้ อ งมาใช้ เป็ น แนวทางในการพั ฒ นาองค์ ป ระกอบที่ มี
ความสำคัญ ที่ชัดเจนและผ่านการตรวจสอบคุณภาพของรูปแบบเกี่ยวกับโครงสร้างและแนวทางการดำเนินงาน
โดยผู้ทรงคุณ วุฒิ และผู้เชี่ยวชาญ จึงทำให้ได้รูปแบบที่มีความเหมาะสมที่จะนำไปปฏิบัติจริง สามารถนำไป
ประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับ บริ บทของสถานศึกษาได้เป็นอย่างดี ซึ่งสอดคล้องกับหลักการสร้างรูปแบบของ
Keeves (1988, pp. 561-565) ที่กล่าวว่า การสร้างรูปแบบต้องอธิบายโครงสร้างความสัมพันธ์เชิงเหตุผลของ
เรื่องที่ศึกษาได้อย่างชัดเจนเพื่อจะนำไปสู่การพยากรณ์ที่ตามมา ซึ่งสามารถรวบรวมได้ด้วยข้อมูลเชิ งประจักษ์
และรูปแบบที่ดีจะต้องผ่านการทดสอบหรือตรวจสอบก่อนนำไปใช้จริง เนื่องจากจุดมุ่งหมายที่สำคัญของการ
สร้างรูปแบบ คือ การทดสอบหรือตรวจสอบรูปแบบที่สร้างขึ้นมาว่ามีความถูกต้อง เหมาะสม และสอดคล้องกับ
การนำรูปแบบไปใช้ประโยชน์ต่อไปหรือไม่ จากการดำเนินการพัฒนารู ปแบบการส่งเสริมการจัดประสบการณ์
เรีย นรู้ ภ าษาต่างประเทศ ระดับ ปฐมวัย โรงเรียนเอกชนพื้ นที่ เขตพัฒ นาพิเศษภาคตะวันออก ตามขั้นตอน
ดังกล่าวจึงทำให้ผลการประเมินโดยผู้เกี่ยวข้อง พบว่า รูปแบบที่พัฒนาครั้งนี้มีความเป็นประโยชน์และความ
เป็นไปได้
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องค์ความรู้การวิจัย
องค์ความรู้การวิจัยเป็นรูปแบบการส่งเสริมการจัดประสบการณ์เรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ระดับ
ปฐมวัย โรงเรี ยนเอกชนที่ เหมาะสมกับ พื้ น ที่ เขตพัฒ นาพิเศษภาคตะวันออก ประกอบด้วยองค์ป ระกอบ 2
องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบที่ 1 งานการจัดประสบการณ์เรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ประกอบด้วย 6 ด้าน
คือ 1) ด้านหลักสูตรภาษาต่างประเทศ 2) ด้านการจัดกิจกรรมประสบการณ์การเรียนรู้ 3) สื่อ/เทคโนโลยีและ
พัฒนานวัตกรรม (Active Learning) 4) ด้านการประเมินพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็ก 5) ด้านการนิเทศ
ภายใน 6) ด้านการจั ดบรรยากาศที่ เอื้อต่อการเรียนรู้ องค์ประกอบที่ 2 การบริห ารคุณ ภาพ (PDCA) มี 4
ขั้น ตอน คือ 1) การวางแผนงาน (Plan) 2) การลงมือปฏิ บัติงาน (Do) 3) การตรวจสอบ (Check) 4) การ
ปรับปรุงแก้ไข (Act) ดังในภาพที่ 1

ภาพที่ 1 องค์ความรู้จากการวิจัย
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จากภาพที่ 1 องค์ความรู้จากการวิจัย มีอธิบายดังนี้
รูปแบบการส่งเสริมการจัดประสบการณ์เรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ระดับปฐมวัยโรงเรียนเอกชนที่
เหมาะสมกับพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก มีรายละเอียดดังนี้
1. การส่งเสริมการจัดประสบการณ์เรียนรู้ภ าษาต่างประเทศ ระดับปฐมวัยของโรงเรียนเอกชน
พื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก โดยการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จะต้องยึดอายุเด็ก
เป็นหลักสำคัญที่ส่งเสริมพัฒ นาการด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ จิตใจ ด้านสังคม และด้านสติปัญญาเป็นการ
พัฒนาให้เด็กใช้ภาษาภาษาต่างประเทศในการสื่อสารถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิด ความรู้ ความข้าใจในสิ่งต่างๆ ที่
เด็กมีประสบการณ์ โดยสามารถตั้งคำถามในสิ่งที่สงสัยใคร่รู้ การจัดกิจกรรมทางภาษาให้มีความหลากหลายใน
สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ปลูกฝังให้เด็กได้กล้าแสดงออกในการฟัง พูด อ่าน เขียน มีนิสัยรักการอ่าน
และบุคคลแวดล้อมต้องเป็นแบบอย่างที่ดีในการใช้ภาษาต่างประเทศ ทั้งนี้ต้องคำนึงถึงหลักการจัดกิจกรรมทาง
ภาษาต่างประเทศที่เหมาะสมกับเด็กเป็นสำคัญ ได้แก่
1.1 หลักสูตรภาษาต่างประเทศ การสร้างกิจกรรมการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามแนว
หลักสูตรปฐมวัย พุทธศักราช 2560 เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้และพัฒนาตนเองตามศักยภาพ ส่งเสริมพัฒนาการด้าน
ร่างกาย ด้ านอารมณ์ ด้านสั งคม และด้ านสติปัญ ญา โดยคำนึงถึงแนวทางการพั ฒ นาความรู้เบื้องต้นของ
ภาษาต่างประเทศ สำหรับเด็กปฐมวัย ให้เด็กเรียนรู้จากสิ่งรอบๆ ตัวโดยยึดเด็กเป็นศูนย์กลาง กระตุ้นให้เด็ก
เกิดการเรียนรู้ตามความสนใจในชีวิตประจำวัน จากคำศัพท์ง่ายๆ หรือสิ่งของรอบๆ ตัวที่เด็กมองเห็น เน้น
ความสนุกและมีส่วนร่วม โดยจัดทำคู่มือการใช้หลักสูตรภาษาต่างประเทศ เน้นกิจกรรมการพัฒนาเช่น นิทาน
(Story Telling) เพลงประกอบท่าทาง (Action Songs)บทบาทสมมติ (Role Play) เกมและกิจกรรม (Game
& Activity) มุ่งเน้ น นโยบาย วัตถุป ระสงค์ ปรัช ญาการศึกษา ความเปลี่ ยนแปลงของสังคม เศรษฐกิจ และ
เทคโนโลยี ความต้องการของผู้เรียน ความต้องการของผู้ปกครอง รวมถึงความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น
1.2 การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ การกำหนดแนวทางการดำเนินงานการบริหารจัดการการ
จัดประสบการณ์การเรียนรู้อย่างเป็นระบบผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้
และบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด โดยการรวบรวมวิเคราะห์ และกำหนดกิจกรรมประสบการณ์การเรียนรู้
การกำหนดเตรีย มการและจั ด หาสื่ อการเรี ย นการสอน กำหนดวิธีการประเมิ น ผล การจั ดทำแผนการจั ด
ประสบการณ์ ก ารเรี ย นรู้ การดำเนิ น การสอนตามแผน ควบคุ ม ดู แ ลและส่ ง เสริ ม ให้ มี ก ารจั ด กิ จ กรรม
ประสบการณ์การเรียนรู้เป็นระยะ
1.3 สื่อ/เทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม (Active Learning) การบริหารงานเกี่ยวกับการผลิต
สื่ อ และเทคโนโลยี เป็ น การพั ฒ นาแบบเรีย น ตำราหนั งสื อ ทางวิช าการ สื่ อ สิ่ ง พิ มพ์ อื่น ๆ วัส ดุอุ ป กรณ์ และ
เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาๆ ทั้งนี้ สื่ออาจได้มาจากการผลิตหรือสร้างใหม่มาจากการใช้จากสื่ อที่มีอยู่แล้วใน
สถานศึกษาหรือได้มาจากการดัดแปลงหรือปรับปรุงจากสื่อเดิม เพื่อให้การใช้สื่อและเทคโนโยลีการเรียนรู้ เป็น
เครื่องมือในการพัฒนาขีดความสามารถของผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในการผลิตสื่อการเรียนรู้จะต้อง
คำนึงถึงความสอดคล้องกับวิธีการเรียนรู้ และธรรมชาติของสาระการเรียนรู้และศักยภาพของผู้เรียน
1.4 การประเมินพัฒนาการและการเรียนรู้ กระบวนการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมและ
ความสามารถของเด็กในด้ านต่างๆ ทั้งในเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพอย่างต่อเนื่อง แล้วนำมาเรียบเรียงอย่าง
เป็นระบบ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจเกี่ยวกับเด็ก หรือการจัดประสบการณ์ให้แก่เด็ก วิธีการรวบรวม
ข้อมูลเพื่อการประเมินพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กที่ดีต้องใช้วิธีการที่หลากหลาย โดยการมีส่วนร่วมของผู้
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ที่เกี่ย วข้อง ได้แก่ ผู้ป กครอง วิธีการประเมินพัฒ นาการและการเรียนรู้ของเด็ก เช่น การสังเกตและบันทึก
พฤติกรรมหรือคำพูดของเด็ก การเก็บตัวอย่างผลงานที่แสดงความก้าวหน้าของเด็กมาวิเคราะห์ความก้าวหน้า
และนำผลการวิเคราะห์ มาปรั บ ปรุงการจั ดประสบการณ์ การเรียนรู้ พร้อมทั้งติดตามและตรวจสอบอย่าง
สม่ำเสมอ
1.5 การนิเทศภายใน การติดตาม กำกับดูแล ตรวจสอบ แนะนำการดำเนินการจัดการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ของครู เป็นการส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้ และของเด็กอย่างเป็นระบบ
เริ่มต้นการกำหนดนโยบาย วัตถุประสงค์ และแนวทางในการปฏิบัติการนิเทศที่ชัดเจน การวางแผนการนิเทศ
การดำเนินการนิเทศ การติดตามตรวจสอบประเมินผลการนิเทศ และการเสนอแนะแนวทางในการแก้ปัญหา
1.6 การจัดบรรยากาศให้เอื้อต่อการเรียนรู้ การจัดบรรยากาศในชั้นเรียนและนอกชั้นเรียน ซึ่ง
เป็นสิ่งสำคัญในการช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กและส่งเสริมให้เด็กสามารถเรียนรู้และพัฒนาการเรียนรู้ได้
เต็มศักยภาพ การจัดบรรยากาศมีทั้งด้านกายภาพ และ ด้านจิตวิทยา ทั้งนี้ การสร้างบรรยากาศการเรียนรุ้ควร
ให้เกิดความสุข สนุกสนาน แก่เด็กเป็นองค์ประกอบสำคัญที่จะสร้างคุณลักษณะนิสัยของการใฝ่เรียนรู้ การมี
นิสัยรักการเรียนรู้ การเป็นคนดีและการมีสุขภาพจิตที่ดี สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
2. กระบวนการบริหารคุณภาพของเดมมิ่ง (PDCA)
2.1 การวางแผน (Planning) การกำหนดวัตถุประสงค์ที่ซัดเจน โดยการพิจารณาถึงตัวแปรที่
จะเกิดขึ้น มีเป้าหมายที่สามารถบรรลุได้ กำหนดวิธีการที่จะปฏิบัติเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด วางแผน
โดยใช้ข้อมูลที่มีอยู่ หรืออาจเก็บรวบรวมขึ้นมาใหม่
2.2 การทำตามแผน (Do) การลงมือปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ ซึ่ง อาจทำในขอบข่าย
เล็กๆ เพื่อทดลองก่อน
2.3 การตรวจสอบ (Check) การตรวจสอบหรือสังเกตสิ่งที่เกิดขึ้นว่ามีการเปลี่ยนแปลงมาก
น้อยเพียงใด และเป็นไปในทางใด ตรวจสอบผลในขณะปฏิบัติงานของบุคลากรนั้นเป็นไปตามลำดับที่จัดตั้งไว้
หรือตรวจสอบผลคุณลักษณะด้านคุณภาพเปรียบเทียบกับเป้าหมายที่จัดตั้งไว้
2.4 การแก้ไข (Act) การร่วมดำเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นโดยทันที ถ้าพบว่า ผลที่ได้รับไม่
บรรลุตามจุดประสงค์ของขั้นตอน พร้อมทั้งบันทึกไว้เป็นมาตรฐานการทำงานเพื่อป้องกันการเกิดซ้ำสรุปเป็น
บทเรียน และใช้พยากรณ์ เพื่อเป็นพื้นฐานในการคิดหาวิธีการใหม่ๆ ต่อไป
ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใช้
1.1 การนำรูปแบบการส่งเสริมการจัดประสบการณ์เรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ระดับปฐมวัย
โรงเรี ย นเอกชน พื้ น ที่ เขตพั ฒ นาพิ เศษภาคตะวัน ออก ไปใช้ ในการพั ฒ นาและปรับ ปรุงคุ ณ ภาพเด็ ก ให้ มี
ประสิทธิภาพ ผู้บริหารควรสร้ างเข้าใจและความตระหนักให้กับครูและบุคลากรให้เห็นถึงความสำคัญของการ
พัฒนาคุณภาพเด็ก เพื่อให้เกิดความร่วมมือในการนำรูปแบบไปปฏิบัติให้เกิดผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1.2 รูปแบบการส่งเสริมการจัดประสบการณ์เรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ระดับปฐมวัยโรงเรียน
เอกชนพื้น ที่เขตพัฒ นาพิเศษภาคตะวัน ออก ควรนำไปปรับใช้ในบริบทของโรงเรียนระดับปฐมวัย เพื่อการ
พัฒนาและส่งเสริมคุณภาพเด็กอย่างต่อเนื่อง
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2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
2.1 ควรมีการศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัยสู่มาตรฐานสากลของ
ในแต่ละภูมิภาค
2.2 ควรศึ ก ษาตั ว บ่ งชี้ คุณ ภาพการจั ด ประสบการณ์ ก ารเรี ย นรู้ ที่ ส อดคล้ อ งกั บ บริ บ ทของ
สถานศึกษาในระดับต่างๆ
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