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บทคัดย่ อ
การวิจยั มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึ กษาผลของการใช้กระบวนการนิ เทศแบบเพื่อนช่ วยเพื่อนในการพัฒนาการ
จัดประสบการณ์การเรี ยนรู ้ของครู ปฐมวัยโรงเรี ยนวรพัฒน์ จังหวัดสงขลา กลุ่มตัวอย่าง คื อ ครู หัวหน้าระดับชั้น
อนุบาล 1 – 3 และครู เข้าใหม่พร้อมด้วยคู่นิเทศ จานวน 6 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั
ได้แ ก่ แบบสังเกต แบบประเมิ น แบบบันทึ ก และการสัมภาษณ์ วิ เ คราะห์ ข ้อมูลโดยใช้ ค่ า เฉลี่ ย ค่ า เบี่ ย งเบน
มาตรฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบวัดซ้ า และ การวิเคราะห์เนื้อหา ผลการวิจยั พบว่า 1) พฤติกรรมในการ
จัดประสบการณ์การเรี ยนรู ้ในด้านการเขี ยนแผนการจัดประสบการณ์การเรี ยนรู ้ การจัดประสบการณ์การเรี ยนรู ้
การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรี ยนรู ้ บทบาทของครู ที่ส่งเสริ มการเรี ยนรู ้ และการประเมินผลการเรี ยนรู ้ตาม
สภาพจริ งของครู ปฐมวัยมีการเปลี่ยนแปลง 2) ความสามารถในการจัดประสบการณ์ การเรี ยนรู ้ในด้านการเขี ยน
แผนการจัดประสบการณ์การเรี ยนรู ้ การจัดประสบการณ์การเรี ยนรู ้ การสร้างสภาพแวดล้อมที่ เอื้อต่อการเรี ยนรู ้
บทบาทของครู ที่ส่ งเสริ มการเรี ย นรู ้ และการ ประเมิ นผลการเรี ยนรู ้ ตามสภาพจริ งของครู ปฐมวัย ในภาพรวม
พัฒนาขึ้ นโดยความสามารถในการจัดประสบการณ์การเรี ยนรู ้ช่วงก่อนและระหว่างปฏิ บตั ิ การนิ เทศอยู่ในระดับ
ปฏิบตั ิได้บางส่ วน และหลังปฏิบตั ิการนิ เทศความสามารถในการจัดประสบการณ์การเรี ยนรู ้อยู่ในระดับปฏิบตั ิได้
ครบถ้ว น และ พบว่า ประสบการณ์ ในการสอนของคู่ นิ เ ทศมี ผ ลต่ อการพัฒ นาระดับความสามารถในการจัด
ประสบการณ์การเรี ยนรู ้ของคู่นิเทศทั้ง 2 คน และ 3) เด็กปฐมวัยได้มีบทบาทและมีส่วนร่ วมในการเรี ยนรู ้ผ่านการ
ปฏิบตั ิจริ ง การคิด และการปฏิบตั ิกิจกรรมร่ วมกันมากขึ้น
คาสาคัญ กระบวนการนิเทศแบบเพื่อนช่วยเพื่อน การจัดประสบการณ์การเรี ยนรู ้ ครู ปฐมวัย
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Abstract
The purpose of this research was to study the effects of a peer coaching process on developing the learning
management of preschool teachers in Warraphat school, Songkhla province. The sample consisted of 6 preschool
head teachers of kindergarten level 1-3, new teachers and their mentor teachers, obtained by purposive sampling
technique. The research instruments were an observation form, an assessment form, a learning journal, and an
interview. The data were analyzed using the mean, standard deviation, repeated-measures ANOVA, and content
analysis. Research findings revealed that 1) The behaviors of the teachers in writing lesson plans, managing
learning experience, creating supportive learning environment, performing supportive roles, and using authentic
learning assessment have been changed, 2) In general, the capabilities of the teachers in writing lesson plans,
managing learning experience, creating supportive learning environment, performing supportive roles, and using
authentic learning assessment have been improved. Before and during the coaching process, the teachers could
manage some parts of the learning experience but at the end of the process they were able to manage all of the
learning experience. It was also found that teaching experience of the mentor teachers related to the development
of the teachers, and 3) The preschool students participated more in the process of learning through hands-on
activities, thinking activities, and cooperative activities.
Keywords: Peer Coaching Process, Learning Management, Preschool Teachers
บทนา
การจัดการศึ กษาสาหรั บเด็กปฐมวัยอายุ 0-6 ปี มี ความสาคัญอย่างยิ่ง เพราะเป็ นช่ วงเวลาที่ สมองมี การ
พัฒนาเร็ วที่สุด หากได้รับการส่ งเสริ มพัฒนาการที่ถูกวิธี เด็กจะสร้างเจตคติที่ดีต่อการเรี ยนรู ้ซ่ ึ งเป็ นพื้นฐานสาคัญ
ของการพัฒนาตนเองเป็ นผูท้ ี่สามารถเรี ยนรู ้ได้ตลอดชี วิต (Kotulak, 1996 อ้างถึงใน ชลาธิ ป สมาหิ โต, 2546, น.5)
หลักการจัดการศึ กษาสาหรับเด็กปฐมวัยสอดคล้องกับหลักการจัดการศึ กษาที่ เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ คื อ เป็ นการ
เรี ยนรู ้ผา่ นการลงมือทา ค้นหาคาตอบและค้นพบความรู ้ดว้ ยตัวเอง (ชลาธิ ป สมาหิ โต, 2546, น. 6-7) บทบาทของครู
ปฐมวัยจึ งต้องเปลี่ยนจากการเป็ นผูบ้ อกสอนความรู ้ต่าง ๆ มาเป็ นผูอ้ านวยความสะดวกให้เด็กเกิ ดการเรี ยนรู ้โดย
การจัดประสบการณ์การเรี ยนรู ้ให้กบั เด็กปฐมวัย จากเอกสารประกอบการจัดงานจามจุรี C&I ของคณะครุ ศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2558, น.1) ได้กล่าวถึงการวิเคราะห์ปัญหาเกี่ยวกับบทบาทในการจัดการเรี ยนการสอนที่
เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญของครู ไทยโดย ทิศนา แขมมณี (2558, น.1) พบว่า ครู ผสู ้ อนยังขาดทักษะที่จาเป็ น เช่น ทักษะ
การทาหน้าที่เป็ นผูอ้ านวยความสะดวกในการเรี ยนรู ้ ทักษะการกระตุน้ และพัฒนาการคิ ดไตร่ ตรอง ทักษะการัั ง
อย่างลึกซึ้ ง เป็ นต้น ดังนั้นเพื่อให้ครู ปฐมวัยสามารถจัดประสบการณ์การเรี ยนรู ้สาหรับเด็กปฐมวัยได้อย่างเหมาะสม
จึ งต้องอาศัยกระบวนการทางานที่ ส่งเสริ มให้ครู ได้นาความรู ้ความเข้าใจเกี่ ยวกับการจัดประสบการณ์การเรี ยนรู ้
สาหรับเด็กปฐมวัยไปใช้จริ งในชั้นเรี ยน และเกิดความต้องการที่จะพัฒนาการจัดการเรี ยนการสอนของตนเอง
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กระบวนการนิ เทศแบบเพื่อนช่ วยเพื่อนเป็ นการนิ เทศการสอนภายในโรงเรี ยนรู ปแบบหนึ่ งซึ่ งมีข้ นั ตอน
การทางาน 4 ขั้นตอนคื อ การประชุ มก่อนการสังเกตการสอนเพื่อทาความเข้าใจเกี่ ยวกับการนิ เทศแบบเพื่อนช่วย
เพื่อน การวางแผนการนิ เทศและร่ วมกัน การสังเกตการสอนตามแผนที่วางไว้ การประชุมหลังการสังเกตการสอน
เพื่ อให้ขอ้ มูลย้อนกลับจากการสังเกตการสอน การวิเคราะห์สิ่งที่ ควรคงไว้และควรปรั บปรุ งร่ วมกัน และการ
สรุ ปผลการนิ เทศ (วัชรา เล่าเรี ยนดี, 2548, น.134-135) กระบวนการนิ เทศแบบเพื่อนช่วยเพื่อนให้ความสาคัญกับ
ความรู ้สึกไว้วางใจและปลอดภัยจากการประเมิ นผลการปฏิ บตั ิ งาน เพื่อให้ครู มีความกล้าที่ จะเสนอแนวคิ ดเพื่ อ
พัฒนาการจัดการเรี ยนการสอนของตนเองและมัน่ ใจที่ จะนากระบวนการนั้นไปทดลองใช้ในชั้นเรี ยนของตน
(Zepeda, 2012, pp.251-252) จากการศึ กษาของชาวเวอร์ และจอยซ์ (Showers and Joyce, 1996, pp.12-13) พบว่า
ครู ที่ร่วมการนิ เทศมีการพัฒนาการจัดการเรี ยนการสอนของตนเองโดยนาความรู ้ใหม่ที่ได้รับจากการฝึ กอบรมไป
ใช้จริ งในชั้นเรี ยนได้มากขึ้ น มีทกั ษะในการทางานร่ วมกันเพิ่มมากขึ้นและรู ้สึกประสบความสาเร็ จในการทาตาม
เป้ าหมายที่ ต้ งั ใจไว้ไ ด้ ผูว้ ิ จัย จึ งสนใจที่ จะนากระบวนการนิ เ ทศแบบเพื่ อนช่ วยเพื่ อนมาใช้เ พื่ อพัฒ นาการจัด
ประสบการณ์การเรี ยนรู ้ของครู ปฐมวัย
โรงเรี ยนวรพัฒน์ เป็ นโรงเรี ยนเอกชนในอาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาที่จดั การศึกษาตั้งแต่ระดับปฐมวัย
ถึงประถมศึ กษาปี ที่ 6 โดยในภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึ กษา 2558 มีห้องเรี ยนระดับอนุ บาล1-3 รวมทั้งสิ้ น 12 ห้อง มี
นักเรี ยนระดับอนุ บาล 1-3 รวมทั้งสิ้ น 300 คน โรงเรี ยนวรพัฒน์ให้ความสาคัญกับการพัฒนาคุณภาพการจัดการ
เรี ยนการสอนของครู มีการส่ งเสริ มบรรยากาศในการพัฒนาวิชาชีพของบุคลากรในโรงเรี ยน และมีความสนใจที่จะ
ทดลองนากระบวนการนิ เทศแบบเพื่อนช่วยเพื่อนมาใช้กบั ครู ปฐมวัยในโรงเรี ยน ด้วยเหตุน้ ี ผวู ้ ิจยั จึงสนใจศึกษาผล
ของการใช้กระบวนการนิ เทศแบบเพื่ อนช่ วยเพื่ อนเพื่อพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรี ยนรู ้ของครู ปฐมวัยใน
โรงเรี ยนวรพัฒน์
วัตถุประสงค์ ของการวิจยั
เพื่อศึกษาผลของการใช้กระบวนการนิเทศแบบเพื่อนช่วยเพื่อนในการพัฒนาการจัดประสบการณ์การ
เรี ยนรู ้ของครู ปฐมวัยโรงเรี ยนวรพัฒน์ อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
สมมติฐานของการวิจยั
1. กระบวนการนิ เ ทศแบบเพื่ อ นช่ ว ยเพื่ อ นท าให้ ค รู ป ฐมวัย เกิ ด การเปลี่ ย นแปลงพฤติ ก รรมและ
ความสามารถด้า นการเขี ย นแผนการจัด ประสบการณ์ ก ารเรี ย นรู ้ การจัด ประสบการณ์ ก ารเรี ย นรู ้ การสร้ า ง
สภาพแวดล้อมที่ เอื้อต่อการเรี ยนรู ้ บทบาทของครู ที่ส่งเสริ มการเรี ยนรู ้ และ การประเมินผลการเรี ยนรู ้ตามสภาพ
จริ ง
2. กระบวนการนิ เทศแบบเพื่อนช่ วยเพื่อนทาให้เด็กปฐมวัยมีส่วนร่ วมในการเรี ยนรู ้ผ่านการลงมือปฏิ บตั ิ
จริ ง การคิด และการเรี ยนรู ้ร่วมกันของเด็กปฐมวัยมากขึ้น
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กรอบแนวคิดในการวิจยั
กระบวนการนิเทศแบบเพือ่ นช่ วยเพือ่ น
ขั้นที่ 1 สร้ างความรู้ความเข้ าใจ
ขั้นที่ 2 ปฏิบัติการสั งเกตการสอน
(ตามสภาพการจัดประสบการณ์ ฯ ปกติ)
- การประชุมก่อนการสังเกตการสอน
- การสังเกตการสอน
- การประชุมหลังการสังเกตการสอน
- สะท้อนผลการเรี ยนรู้จากการนิเทศ
แต่ละรอบ
ขั้นที่ 3 ปฏิบัติการนิเทศแบบเพือ่ นช่ วยเพือ่ น
(ตามประเด็นที่ครูปฐมวัยเลือก)
- การประชุมก่อนการสังเกตการสอน
- การสังเกตการสอน
- การประชุมหลังการสังเกตการสอน
- สะท้อนผลการเรี ยนรู้จากการนิเทศ
แต่ละรอบ

การเปลีย่ นแปลงในการจัดประสบการณ์
การเรียนรู้ ของครู ปฐมวัย 5 องค์ ประกอบ
1. ด้านการเขียนแผนการจัด
ประสบการณ์การเรี ยนรู้
2. ด้านการจัดประสบการณ์การเรี ยนรู้
3. ด้านการสร้างสภาพแวดล้อม
ที่เอื้อต่อการเรี ยนรู ้
4. ด้านบทบาทของครู ที่ส่งเสริ ม
การเรี ยนรู้ของเด็กปฐมวัย
5. ด้านการประเมินผลการเรี ยนรู้
ตามสภาพจริ ง

ขั้นที่ 4 สรุปผลการใช้ กระบวนการนิเทศแบบ
เพือ่ นช่ วยเพือ่ น

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั
วิธีดาเนินการวิจยั
การวิจยั ครั้งนี้เป็ นการวิจยั แบบกึ่งทดลอง (Quasi Experimental Design) รู ปแบบการวิจยั แบบ One-Group
Time-Series Design โดยมีรายละเอียดในการดาเนินงานดังนี้
กลุ่มที่ศึกษา
ครู หัว หน้า ระดับชั้นอนุ บาล 1- อนุ บาล 3 และครู เ ข้า ใหม่ พร้ อมด้วยคู่ นิเ ทศ ในภาคการศึ กษาที่ 1 ปี
การศึกษา 2558 โรงเรี ยนวรพัฒน์ อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา จานวน 6 คน ซึ่ งเลือกโดยวิธีการแบบเจาะจง
เครื่องมือที่ใช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูล
การวิจยั ครั้งนี้ใช้วิธีการเก็บข้อมูลทั้งเชิงปริ มาณและเชิงคุณภาพผ่านเครื่ องมือดังต่อไปนี้
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1. แบบประเมินความสามารถในการจัดประสบการณ์การเรี ยนรู ้ของครู ปฐมวัย เป็ นแบบประเมินแบบ
Holistic Scoring Rubics สาหรั บผูว้ ิจยั ผูใ้ ห้การนิ เทศ และครู ผูส้ อน ใช้ในการประเมิ นความสามารถในการจัด
ประสบการณ์ การเรี ยนรู ้ โดยมี พฤติ กรรมที่ ทาการประเมิ น 19 พฤติ กรรม แบ่ งเป็ น ด้านการเขี ยนแผนการจัด
ประสบการณ์ ก ารเรี ยนรู ้ 5 พฤติ ก รรม ด้า นการจั ด ประสบการณ์ ก ารเรี ยนรู ้ 4 พฤติ ก รรม ด้า นการสร้ า ง
สภาพแวดล้อ มที่ เ อื้ อ ต่ อ การเรี ย นรู ้ 3 พฤติ ก รรม ด้า นบทบาทของครู ที่ ส่ ง เสริ ม การเรี ย นรู ้ ข องเด็ ก ปฐมวัย 4
พฤติกรรม และด้านการประเมินผลการเรี ยนรู ้ตามสภาพจริ ง 3 พฤติกรรม และใช้ทาการประเมิน 3 ระยะคือ ก่อน
ปฏิบตั ิการนิเทศในการนิเทศรอบที่ 1 ระหว่างปฏิบตั ิการนิเทศในการนิเทศรอบที่ 3 และหลังปฏิบตั ิการนิเทศในการ
นิเทศรอบที่ 5
แบบประเมินความสามารถในการจัดประสบการณ์การเรี ยนรู ้ของครู ปฐมวัยได้รับการตรวจสอบความ
เที่ยงตรงตามเนื้ อหาโดยผูเ้ ชี่ ยวชาญ 3 ท่านและมีค่าดัชนี ความสอดคล้อง (Index of Congruence) อยู่ระหว่าง 0.671.00
2. แบบสังเกตพฤติกรรมการจัดประสบการณ์การเรี ยนรู ้ของครู ปฐมวัย (ขั้นที่ 2 ปฏิบตั ิการสังเกตการสอน)
สาหรับผูใ้ ห้การนิ เทศและผูว้ ิจยั ใช้ประกอบการสังเกตและบันทึกพฤติกรรมในการจัดประสบการณ์การเรี ยนรู ้ของ
ครู ปฐมวัยในการปฏิบตั ิการนิ เทศรอบที่ 1 และรอบที่ 2 แบบสังเกตแบ่งเป็ น 2 ตอน คือ ตอนที่ 1 สาหรับบันทึกการ
พบหรื อไม่พบการแสดงพฤติกรรมตามองค์ประกอบในการจัดประสบการณ์การเรี ยนรู ้ของครู ปฐมวัย 5 ด้าน คือ
ด้านการเขียนแผนการจัดประสบการณ์การเรี ยนรู ้ การจัดประสบการณ์การเรี ยนรู ้ การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อ
การเรี ยนรู ้ บทบาทของครู ที่ส่งเสริ มการเรี ยนรู ้ และการประเมินผลการเรี ยนรู ้ตามสภาพจริ ง และตอนที่ 2 สาหรับ
บันทึกความคิดเห็นที่มีต่อการจัดประสบการณ์การเรี ยนรู ้ของครู ผสู ้ อน
แบบสังเกตพฤติกรรมการจัดประสบการณ์การเรี ยนรู ้ของครู ปฐมวัย (ขั้นที่ 2 ปฏิบตั ิการสังเกตการสอน)
ได้รั บการตรวจสอบความเที่ ย งตรงตามเนื้ อหาโดยผูเ้ ชี่ ย วชาญ 3 คน และมี ค่ า ดัช นี ค วามสอดคล้อง (Index of
Congruence) เท่ากับ 1.00 ทุกข้อ
3. แบบสังเกตพฤติกรรมการจัดประสบการณ์การเรี ยนรู ้ของครู ปฐมวัย (ขั้นที่ 3 ปฏิบตั ิการนิเทศแบบเพื่อน
ช่วยเพื่อน) สาหรับผูใ้ ห้การนิเทศและผูว้ ิจยั ใช้ประกอบการสังเกตและบันทึกพฤติกรรมในการจัดประสบการณ์การ
เรี ยนรู ้ของครู ปฐมวัยในการปฏิบตั ิการนิเทศรอบที่ 3-5 มี 4 หัวข้อ คือ การจัดประสบการณ์การเรี ยนรู ้ที่เด็กปฐมวัย
ได้ลงมือปฏิบตั ิ จริ ง การจัดประสบการณ์การเรี ยนรู ้ที่ส่งเสริ มการคิ ดสาหรับเด็กปฐมวัย การจัดประสบการณ์ การ
เรี ยนรู ้ให้เด็กปฐมวัยได้เรี ยนรู ้ร่วมกัน และการประเมินผลการเรี ยนรู ้ ตามสภาพจริ ง โดยครู ปฐมวัยจะต้องเลื อก
หัวข้อ 1 ใน 4 หัวข้อเพื่อเป็ นประเด็นในการพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรี ยนรู ้ตามความสนใจของตนเอง แบบ
สังเกตแบ่งเป็ น 2 ตอน คื อ ตอนที่ 1 สาหรับบันทึ กการพบหรื อไม่พบการแสดงพฤติ กรรมตามหัวข้อที่ เลือก และ
ตอนที่ 2 สาหรับบันทึกความคิดเห็นที่มีต่อการจัดประสบการณ์การเรี ยนรู ้ของครู ผสู ้ อน
แบบสังเกตพฤติกรรมการจัดประสบการณ์การเรี ยนรู ้ของครู ปฐมวัย (ขั้นที่ 3 ปฏิบตั ิการนิ เทศแบบเพื่อน
ช่ วยเพื่ อน)ได้รับการตรวจสอบความเที่ ยงตรงตามเนื้ อหาโดยผูเ้ ชี่ ยวชาญ 3 ท่ านและมี ค่าดัชนี ความสอดคล้อง
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(Index of Congruence) เท่ากับ อยู่ระหว่าง 0.67-1.00 ผูว้ ิจยั ได้แก้ไขเนื้ อหาตามข้อเสนอแนะของผูเ้ ชี่ ยวชาญก่อน
นาไปใช้
4. แบบบันทึกการให้ขอ้ มูลย้อนกลับของครู ผสู ้ อน สาหรับครู ผสู ้ อนใช้ในการบันทึก ข้อสรุ ปที่ได้จากการ
ประชุมหลังการสังเกตการสอน แนวทางในการพัฒนาการสอนครั้งต่อไป และผลจากการนาแนวทางพัฒนาไปใช้
แต่ละครั้ง
แบบบันทึ กการให้ข ้อมูลย้อนกลับของครู ผูส้ อนได้รั บการตรวจสอบความเที่ ย งตรงตามเนื้ อ หาโดย
ผูเ้ ชี่ยวชาญ 3 ท่าน และมีค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Congruence) เท่ากับ 1.00 ทุกข้อ
5. แบบบันทึกสะท้อนการเรี ยนรู ้รายบุคคล สาหรับครู ปฐมวัยทุกคนใช้ในการบันทึกสิ่ งที่ได้เรี ยนรู ้จากการ
ปฏิบตั ิหน้าที่เป็ นผูใ้ ห้การนิ เทศและผูร้ ับการนิ เทศแต่ละสัปดาห์ รวมถึงการนาสิ่ งที่ได้เรี ยนรู ้น้ นั ไปปรับใช้ในชั้น
เรี ยนของตนเอง โดยทาการบันทึกทุกครั้งหลังการประชุมสะท้อนผลการเรี ยนรู ้จากการนิเทศแต่ละรอบ
แบบบันทึกสะท้อนการเรี ยนรู ้รายบุคคลได้รับ การตรวจสอบความเที่ยงตรงตามเนื้ อหาโดยผูเ้ ชี่ ยวชาญ 3
ท่าน และมีค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Congruence) อยูร่ ะหว่าง 0.67-1.00
6. แบบบันทึ กสะท้อนการเรี ยนรู ้ จากการใช้กระบวนการนิ เทศแบบเพื่ อนช่ วยเพื่ อน สาหรับครู ปฐมวัย
ทุกคนเพื่อบันทึกการเรี ยนรู ้ที่เกิดขึ้ นกับตนเองจากการใช้กระบวนการนิ เทศแบบเพื่อนช่วยเพื่อน โดยมีประเด็นที่
ทาการบันทึก 7 ประเด็น ทาการบันทึกหลังจากการประชุมสรุ ปผลการใช้กระบวนการนิเทศแบบเพื่อนช่วยเพื่อน
แบบบันทึกสะท้อนการเรี ยนรู ้จากการใช้กระบวนการนิ เทศแบบเพื่อนช่วยเพื่อนได้รับการตรวจสอบความ
เที่ยงตรงตามเนื้อหาโดยผูเ้ ชี่ยวชาญ 3 ท่าน และมีค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Congruence) เท่ากับ 1.00 ทุกข้อ
7. การสัมภาษณ์ และสะท้อนผลการเรี ย นรู ้ สาหรั บผูว้ ิจยั ในการตั้งคาถามเพื่ อชวนครู ปฐมวัยสนทนา
เกี่ยวกับความคิดเห็นของครู ปฐมวัยที่ มีต่อการเปลี่ยนแปลงในการจัดประสบการณ์การเรี ยนรู ้ของตนเองเมื่ อผ่าน
การปฏิ บตั ิ การนิ เทศในแต่ละรอบ นากรอบคาถามที่ สร้างขึ้ นเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิ พนธ์เพื่อพิจารณา
ความเหมาะสมของภาษาที่ใช้ และความชัดเจนของเนื้อหา
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
การวิจยั ครั้งนี้ประกอบด้วยการนิเทศ 4 ขั้นตอนดังนี้
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ขั้นที่ 1 สร้ างความรู้ ความเข้ าใจ (5 วัน)
จัดอบรมให้ ความรู้ พนื้ ฐาน
- การจัดประสบการณ์การเรี ยนรู้สาหรับเด็กปฐมวัย
- การนิเทศแบบเพื่อนช่วยเพื่อน
- ฝึ กปฏิบตั ิการเขียนแผนการจัดประสบการณ์การเรี ยนรู้ สาธิตการสอน ฝึ กปฏิบตั ิการสังเกตและให้ขอ้ มูล
ย้อนกลับ
วางแผนการนิเทศร่ วมกัน
ขั้นที 2 ปฏิบัติการสั งเกตการสอน (4 สั ปดาห์ )
ประชุ มก่อนการสั งเกตการสอน : ศึกษาเครื่ องมือในการเก็บข้อมูล เสนอและปรับแผนการจัดประสบการณ์ฯ
สั งเกตการสอน : ตามสภาพการจัดประสบการณ์การเรี ยนรู้ที่เป็ นอยูเ่ ดิม
ประชุ มหลังการสั งเกตการสอน :
- ครู ผสู้ อนสะท้อนการจัดประสบการณ์ของตนเอง
- เพื่อนผูใ้ ห้การนิเทศให้ขอ้ มูลย้อนกลับ
- โค้ชโดยผูว้ จิ ยั
- สรุ ปข้อมูลที่ได้รับและแนวทางการพัฒนา
สะท้ อนผลการเรียนรู้ หลังปฏิบัติการนิเทศ : สัมภาษณ์พดู คุยและบันทึกสะท้อนการเรี ยนรู้จากการนิเทศแต่ละรอบ
ขั้นที 3 ปฏิบัติการนิเทศแบบเพือ่ นช่ วยเพือ่ น (6 สั ปดาห์ )
ประชุ มก่อนการสั งเกตการสอน : ศึกษาเครื่ องมือในการเก็บข้อมูล เสนอและปรับแผนการจัดประสบการณ์ฯ
สั งเกตการสอน : ตามประเด็นเพื่อการพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรี ยนรู้ที่เลือก
ประชุ มหลังการสั งเกตการสอน
- ครู ผสู้ อนสะท้อนการจัดประสบการณ์ของตนเอง
- เพื่อนผูใ้ ห้การนิเทศให้ขอ้ มูลย้อนกลับ
- โค้ชโดยผูว้ จิ ยั
- สรุ ปข้อมูลที่ได้รับและแนวทางการพัฒนา
สะท้ อนผลการเรียนรู้ หลังปฏิบัติการนิเทศ : สัมภาษณ์พดู คุยและบันทึกสะท้อนการเรี ยนรู้จากการนิเทศแต่ละรอบ
ขั้นที่ 4 สรุ ปผลการใช้ กระบวนการนิเทศแบบเพือ่ นช่ วยเพื่อน (120 นาที)
สั มภาษณ์ พูดคุย : การเปลี่ยนแปลงของตัวเองจากการใช้กระบวนการนิเทศแบบเพื่อนช่วยเพื่อน
บันทึกสะท้ อนการเรียนรู้ : การเปลี่ยนแปลงในการจัดประสบการณ์การเรี ยนรู้จากการใช้กระบวนการนิเทศแบบ
เพื่อนช่วยเพื่อน

ภาพที่ 2 ขั้นตอนการนิเทศ
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ผูว้ ิ จัย เป็ นผูด้ าเนิ น การเก็ บ รวบรวมข้อ มู ล โดยครู ป ฐมวัย เป็ นผูใ้ ห้ข ้อ มู ล หลัก การเก็ บ ข้อ มู ล ความ
เปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมและความสามารถในการจัดประสบการณ์การเรี ยนรู ้ของครู ปฐมวัยในการวิจยั ครั้งนี้ มี
3 ระยะ คือ ระยะที่ 1 ก่อนปฏิบตั ิการนิ เทศแบบเพื่อนช่วยเพื่อน เก็บข้อมูลในการปฏิบตั ิการนิเทศรอบที่ 1 ระยะที่ 2
ระหว่า งปฏิ บ ัติ การนิ เ ทศแบบเพื่ อนช่ วยเพื่ อน เก็บข้อมูลในการปฏิ บัติ การนิ เ ทศรอบที่ 3 และ ระยะที่ 3 หลัง
ปฏิบตั ิการนิ เทศแบบเพื่อนช่วยเพื่อน เก็บข้อมูลในการปฏิบตั ิการนิ เทศรอบที่ 5 โดยมีข้ นั ตอนในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลดังนี้
1. ผูว้ ิจยั เป็ นผูส้ ังเกตและบันทึกพฤติกรรมในการจัดประสบการณ์การเรี ยนรู ้ ของครู ปฐมวัยในแบบสังเกต
พฤติกรรมในการจัดประสบการณ์การเรี ยนรู ้ของครู ปฐมวัยในระยะก่อน ระหว่าง และ หลังการปฏิบตั ิการนิ เทศ มี
การบันทึกวิดีโอการจัดประสบการณ์การเรี ยนรู ้ของครู ปฐมวัยขณะปฏิบตั ิการนิเทศแบบเพื่อนช่วยเพื่อน
2. ผูว้ ิจยั ผูใ้ ห้การนิเทศและครู ผสู ้ อน ร่ วมกันประเมินความสามารถในการจัดประสบการณ์การเรี ยนรู ้ของ
ครู ผูส้ อนในการนิ เทศแต่ ละรอบ โดยใช้แบบประเมิ นความสามารถในการจัดประสบการณ์ การเรี ย นรู ้ ข องครู
ปฐมวัย
3. ผูว้ ิจยั สังเกตและบันทึกพฤติกรรมการปฏิบตั ิหน้าที่ ของผูใ้ ห้การนิ เทศขณะสังเกตการสอน และการให้
ข้อมูลย้อนกลับระหว่างผูใ้ ห้การนิเทศและครู ผสู ้ อน
4. ผูว้ ิจยั สังเกตและบันทึกเหตุการณ์ในการประชุมก่อนและหลังการสังเกตการสอนแต่ละครั้ง
5. ผูว้ ิจยั สัมภาษณ์พูดคุยกับครู ปฐมวัยในการสะท้อนผลการเรี ยนรู ้จากการนิ เทศแต่ละรอบ และบันทึ ก
ข้อมูลจากคาบอกเล่าของครู ปฐมวัย
การวิเคราะห์ ข้อมูลและสถิตทิ ี่ใช้
ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงคุณภาพ ผูว้ ิจยั นาข้อมูลจากการสังเกตและบันทึก แบบสังเกตพฤติกรรมฯ แบบ
บันทึกต่าง ๆ และข้อมูลจากการสัมภาษณ์มาวิเคราะห์เนื้อหาและตรวจสอบความเชื่อถือได้ของข้อมูลโดยใช้วิธีการ
ตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า (Triangulation)
ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงปริ มาณ ผูว้ ิจยั นาข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ขอ้ มูลทางสถิติโดยมีรายละเอียดดังนี้
1. นาข้อมูลที่ ได้จากแบบประเมิ นความสามารถในการจัดประสบการณ์ การเรี ย นรู ้ มาหาค่ าเฉลี่ ย ค่ า
เบี่ ยงเบนมาตรฐาน ของความสามารถในการจัดประสบการณ์การเรี ยนรู ้แต่ละด้าน คื อ ด้านการเขี ยนแผนการจัด
ประสบการณ์การเรี ยนรู ้ ด้านการจัดประสบการณ์การเรี ยนรู ้ ด้านการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรี ยนรู ้ ด้าน
บทบาทของครู ที่ส่งเสริ มการเรี ยนรู ้ ด้านการประเมิ นผลการเรี ยนรู ้ตามสภาพจริ ง และความสามารถในการจัด
ประสบการณ์การเรี ยนรู ้ของครู ปฐมวัยในภาพรวมช่วงก่อน ระหว่าง และ หลังการปฏิบตั ิการนิ เทศ แล้วนาไปแปล
ความหมายตามเกณฑ์ที่กาหนด
2. นาค่าเฉลี่ยความสามารถในการจัดประสบการณ์การเรี ยนรู ้ของครู ปฐมวัยในภาพรวมช่วงก่อน ระหว่าง
และหลัง ปฏิ บ ัติ ก ารนิ เ ทศมาวิ เ คราะห์ ค วามแปรปรวนโดยใช้วิ ธี วิ เ คราะห์ ค วามแปรปรวนวัด ซ้ า (RepeatedMeasures ANOVA)
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ผลการวิจยั
ผลการวิจยั พบว่า
1. หลังผ่านการใช้กระบวนการนิ เทศแบบเพื่อนช่วยเพื่อน ซึ่ งมีการปฏิบตั ิการนิ เทศจานวน 5 รอบ ในเวลา
10 สัปดาห์ พบว่า พฤติกรรมในการจัดประสบการณ์การเรี ยนรู ้ตามองค์ประกอบทั้ง 5 ด้านมีการเปลี่ยนแปลง ดังนี้
1.1 ด้านการเขียนแผนการจัดประสบการณ์การเรี ยนรู ้ เปลี่ยนแปลงโดยครู สามารถเขียนแผนการจัด
ประสบการณ์การเรี ยนรู ้ที่มีจุดประสงค์การเรี ยนรู ้เป็ นจุดประสงค์เชิ งพฤติ กรรมที่ชดั เจนมากขึ้ น จุดประสงค์การ
เรี ยนรู ้ สอดคล้องกับเรื่ องที่ จดั ประสบการณ์ เหมาะสมกับวัยของเด็ก และครอบคลุมการส่ งเสริ มพัฒนาการทั้ง
4 ด้านของเด็กปฐมวัย มีการกาหนดสาระสาคัญในแผนการจัดประสบการณ์ เขียนกระบวนการในการจัดกิจกรรม
เป็ นลาดับขั้นตอนชัดเจน มีการระบุสื่อการสอนที่หลากหลายและเหมาะกับรู ปแบบการจัดประสบการณ์การเรี ยนรู ้
1.2 ด้านการจัดประสบการณ์การเรี ยนรู ้ เปลี่ยนแปลงโดยครู ปฐมวัยสามารถจัดประสบการณ์ การ
เรี ยนรู ้ ที่บูรณาการทั้งสาระสาคัญของเรื่ องที่ จัดประสบการณ์ ทักษะพื้ นฐาน เช่ น คณิ ตศาสตร์ และภาษาไทย
รวมถึงคุณธรรมจริ ยธรรมที่เกี่ยวข้องกับเรื่ องที่จดั ประสบการณ์การเรี ยนรู ้เข้าด้วยกันได้ เด็กปฐมวัยได้เรี ยนรู ้ผ่าน
การลงมือทา ได้ใช้ความคิด และได้มีปฏิสมั พันธ์และเรี ยนรู ้ร่วมกันผ่านการทางานเป็ นกลุ่มกับเพื่อนมากขึ้น
1.3 ด้านการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรี ยนรู ้ เปลี่ยนแปลงโดยครู ปฐมวัยมีการวางแผนและจัด
พื้นที่ให้เหมาะกับรู ปแบบกิจกรรม มีการสร้างบรรยากาศที่ส่งเสริ มการเรี ยนรู ้โดยนาสื่ อการสอน หรื อสื่ อของจริ งที่
เตรี ยมไว้มาจัดแสดงในจุดที่เด็กปฐมวัยเห็นได้ชดั และมีการเชิ ญวิทยากรมาร่ วมให้ความรู ้แก่เด็กโดยครู ปฐมวัยมี
การเตรี ยมงานร่ วมกับวิทยากรล่วงหน้าด้วยการนาแผนการจัดประสบการณ์การเรี ยนรู ้มาพูดคุยร่ วมกับวิทยากร
ก่อนวันที่จะจัดประสบการณ์การเรี ยนรู ้
1.4 ด้านบทบาทของครู ที่ส่งเสริ มการเรี ยนรู ้ของเด็กปฐมวัย เปลี่ยนแปลงโดยครู มีการปรับเปลี่ยนวิธีการ
ในการให้ความช่วยเหลือเด็กปฐมวัย จากการให้ความช่วยเหลือในทันทีเป็ นการให้คา แนะน าที่ เ ป็ นประโยชน์ แ ละ
ส่ งเสริ มให้เด็กได้แก้ปัญหาด้วยตัวเองมากขึ้น มีการใช้และทบทวนกติกาในการปฏิบตั ิกิจกรรมร่ วมกับเด็กมากขึ้น
1.5 ด้านการประเมินผลการเรี ยนรู ้ตามสภาพจริ ง มีการเปลี่ยนแปลงโดยครู ปฐมวัยสามารถจัดการ
ประเมินที่สะท้อนผลการเรี ยนรู ้ที่เกิดขึ้นจริ งในเด็กปฐมวัยได้มากขึ้น
ผลการวิจยั ดังกล่าวสอดคล้องกับสมมติ ฐานที่ ระบุ ว่า กระบวนการนิ เทศแบบเพื่ อนช่ วยเพื่ อนทาให้ครู
ปฐมวัยเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและความสามารถด้านการเขียนแผนการจัดประสบการณ์การเรี ยนรู ้ การจัด
ประสบการณ์การเรี ยนรู ้ การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรี ยนรู ้ บทบาทของครู ที่ส่งเสริ มการเรี ยนรู ้ และการ
ประเมินผลการเรี ยนรู ้ตามสภาพจริ ง
2. ความสามารถในการจัดประสบการณ์ การเรี ยนรู ้ ข องครู ปฐมวัย ในภาพรวมมี การเปลี่ ยนแปลงโดย
ค่าเฉลี่ยความสามารถในการจัดประสบการณ์การเรี ยนรู ้ในภาพรวม ช่วงก่อน ระหว่าง และหลังปฏิบตั ิการนิ เทศมี
ค่าเพิ่มขึ้นตามลาดับ คือ 2.12, 2.37, 2.59 ระดับความสามารถในการจัดประสบการณ์การเรี ยนรู ้เปลี่ยนแปลงจาก
ระดับปฏิ บตั ิ ได้บางส่ วนในช่ วงก่ อนปฏิ บัติการนิ เทศ เป็ นปฏิ บตั ิ ได้ครบถ้วนหลังปฏิ บตั ิ การนิ เ ทศ ผลการวิจัย
ดังกล่าวสอดคล้องกับสมมติ ฐานที่ระบุว่า กระบวนการนิ เทศแบบเพื่อนช่ วยเพื่อนทาให้เด็กปฐมวัยมีส่วนร่ วมใน
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การเรี ยนรู ้ผ่านการลงมือปฏิบตั ิจริ ง การคิด และการเรี ยนรู ้ร่วมกันของเด็กปฐมวัยมากขึ้น ความสามารถในการจัด
ประสบการณ์การเรี ยนรู ้ของครู ปฐมวัยในแต่ละด้าน ในช่วงก่อน ระหว่าง และหลังปฏิบตั ิการนิเทศ แสดงด้วยกราั
เส้นดังภาพต่อไปนี้

3.00
2.80
2.60

ด้านการเขียนแผน

2.40

ด้านการจัดประสบการณ์

2.20

ด้านการสร้างสภาพแวดล้อม

2.00

ด้านบทบาทครู

1.80

ด้านการประเมินผล

1.60
นิเทศรอบที่ 1

นิเทศรอบที่ 3

นิเทศรอบที่ 5

ภาพที่ 3 ความสามารถในการจัดประสบการณ์ เรียนรู้ ของครู ปฐมวัย
เมื่อนาค่าเฉลี่ยความสามารถในการจัดประสบการณ์การเรี ยนรู ้ของครู ปฐมวัยจากการประเมินแต่ละช่ วง
ไปเปรี ยบเที ยบความแตกต่างด้วยการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบวัดซ้ า (Repeated-measured ANOVA) พบว่า
ค่าเฉลี่ยความสามารถช่วงก่อนและหลังการปฏิบตั ิการนิเทศมีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.5
(F = 10.796) เมื่ อ พิ จารณาการเปลี่ ยนแปลงของความสามารถเป็ นรายด้านพบว่า ความสามารถด้า นการเขี ยน
แผนการจัดประสบการณ์การเรี ยนรู ้ การจัดประสบการณ์การเรี ยนรู ้ การสร้างสภาพแวดล้อมที่ เอื้อต่อการเรี ยนรู ้
บทบาทของครู ที่ส่งเสริ มการเรี ยนรู ้ในภาพรวมมีการเปลี่ยนแปลงระดับความสามารถจากระดับปฏิบตั ิได้บางส่ วน
ในช่ วงก่ อนปฏิ บตั ิ การนิ เทศ เป็ นปฏิ บตั ิ ได้ครบถ้วนในช่ วงหลังปฏิ บตั ิ การนิ เทศ และความสามารถในการจัด
ประสบการณ์การเรี ยนรู ้ของครู ปฐมวัยด้านการประเมินผลการเรี ยนรู ้ตามสภาพจริ ง ในภาพรวมมีการเปลี่ยนแปลง
โดยระดับความสามารถในการปฏิบตั ิได้ในช่วงก่อน ระหว่างและหลังปฏิบตั ิการนิเทศอยู่ที่ระดับปฏิบตั ิได้บางส่ วน
แต่ค่าเฉลี่ยความสามารถสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
3. การมีส่วนร่ วมในชั้นเรี ยนของเด็กปฐมวัยเปลี่ยนแปลงจากการเป็ นผูั้ ังและตอบคาถาม เป็ นการเรี ยนรู ้
ผ่านการลงมือทา การคิด การแก้ปัญหาและการมีปฏิสมั พันธ์กบั เพื่อนร่ วมชั้นมากขึ้น
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อภิปรายผล
จากผลการวิจยั สามารถอภิปรายผลได้ดงั นี้
1. พฤติกรรมในการจัดประสบการณ์การเรี ยนรู ้ตามองค์ประกอบทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ ด้านการเขียนแผนการ
จัดประสบการณ์การเรี ยนรู ้ ด้านการจัดประสบการณ์การเรี ยนรู ้ ด้านการสร้างสภาพแวดล้อมที่ เอื้อต่อการเรี ยนรู ้
ด้านบทบาทของครู ที่ส่งเสริ มการเรี ยนรู ้ และด้านการประเมินผลการเรี ยนรู ้ตามสภาพจริ งของครู ปฐมวัยเกิ ดการ
เปลี่ยนแปลงหลังใช้กระบวนการนิ เทศแบบเพื่อนช่ วยเพื่อนซึ่ งมีการปฏิ บตั ิ การนิ เทศ 5 รอบ ในเวลา 10 สัปดาห์
ผูว้ ิจยั มีความเห็นว่าเกิดจากสาเหตุสาคัญ 3 ประการ คือ
ประการที่หนึ่ง กระบวนการนิเทศแบบเพื่อนช่วยเพื่อนทาให้ครู ปฐมวัยมีความเป็ นกัลยาณมิตรทางวิชาชี พ
ให้แก่กนั เกิดความกล้าที่ จะซักถาม ขอความช่วยเหลือกันและกันในการตรวจสอบความคิ ดในการออกแบบและ
ปรับปรุ งแผนการจัดประสบการณ์การเรี ยนรู ้ สังเกตการสอน ให้คาแนะนาและให้ขอ้ มูลย้อนกลับหลังการสังเกต
การสอนด้วยข้อเท็จจริ งที่พบในการจัดประสบการณ์การเรี ยนรู ้ ทาให้ครู ปฐมวัยที่ทาหน้าที่ครู ผสู ้ อนได้รับข้อมูลที่
เป็ นประโยชน์ต่อการวางแผนพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรี ยนรู ้ของตัวเองในคราวต่อไปซึ่ งสอดคล้องกับข้อ
ค้นพบของศรี สุดา แสงพันธ์ (2550, น. 77) ที่ว่ากระบวนการนิ เทศแบบเพื่อนช่วยเพื่อนทาให้ครู และเพื่อนครู มีการ
ช่วยเหลือสนับสนุนด้วยความจริ งใจ ด้วยความเป็ นกัลยาณมิตร ร่ วมคิด ร่ วมไตร่ ตรอง ทบทวนโดยเพื่อนครู ที่เป็ นคู่
นิ เทศซึ่ งกันและกันร่ วมกันปฏิบตั ิงานเกี่ยวกับการพัฒนาปรับปรุ ง การจัดการเรี ยนการสอนให้มีประสิ ทธิ ภาพมาก
ยิ่งขึ้น และมีปฏิสมั พันธ์อนั ดีระหว่างกันมากขึ้นอย่างเห็นได้ชดั เจน
ประการที่ สอง การเข้าสังเกตการสอนของคู่นิเทศ ทาให้ครู ได้เห็ นวิธีการในการจัดประสบการณ์การ
เรี ยนรู ้ ใหม่ๆ การออกแบบและวิธีการใช้สื่อรู ปแบบใหม่ๆ ลักษณะการมี ปฏิ สัมพันธ์และการวางกติ กากับเด็ก
ปฐมวัย การจัดพื้นที่ในการทากิจกรรม และการสร้างบรรยากาศการเรี ยนรู ้ การวางบทบาทในการให้ความช่วยเหลือ
แก่เด็กปฐมวัย และการจัดประสบการณ์การเรี ยนรู ้ที่สอดแทรกขั้นตอนในการประเมินผลการเรี ยนรู ้ที่เกิดขึ้นจริ งใน
เด็ก ครู ปฐมวัยจึ งเกิ ดแรงบันดาลในที่ จะนาประสบการณ์จากการสังเกตการสอนของเพื่อนคู่นิเทศมาปรับใช้เพื่อ
พัฒนาการจัดประสบการณ์การเรี ยนรู ้ของตนเองต่อไป และในฐานะของครู ผสู ้ อนการมีเพื่อนเข้ามาสังเกตการสอน
ในชั้นเรี ยนส่ งผลให้ครู ปฐมวัยมีความกระตือรื อร้นในการเตรี ยมการสอนให้ดียิ่งขึ้น และมีสติมากขึ้นในการแสดง
พฤติ กรรมต่ า ง ๆ ในขณะที่ จัด ประสบการณ์ เ รี ย นรู ้ นอกจากนั้นการแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู ้ ประสบการณ์ จากการ
ปฏิบตั ิการนิเทศแต่ละรอบร่ วมกันในการประชุมเพื่อสะท้อนการเรี ยนรู ้จากการปฏิบตั ิการนิเทศแต่ละรอบ ทาให้ครู
ปฐมวัยได้รับข้อมูลจากการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ของคู่นิเทศคู่อื่น ๆ และสามารถนาข้อมูลเหล่านั้นมาปรั บใช้
เพื่อพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรี ยนรู ้ของตนเอง ซึ่ งสอดคล้องกับความคิดเห็นของ Zepeda (2012, p.244) ที่ว่า
การนิ เทศแบบเพื่อนช่ วยเพื่อนส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ซ่ ึ งกันและกัน โดยเพื่อนครู ที่ได้รับการเข้าสังเกตการสอน และ
เพื่อนร่ วมโค้ชที่เป็ นผูท้ าการสังเกตต่างเรี ยนรู ้จากกันและกัน ซึ่ งสอดคล้องกับทฤษฎี การเรี ยนรู ้ดว้ ยสังคม (Social
learning theory) ของแบนดูราที่กล่าวถึงความสัมพันธ์ของการสังเกตและการเป็ นแม่แบบต่อการเรี ยนรู ้ของมนุ ษย์
ไว้ว่าการเป็ นแม่แบบเป็ นเครื่ องมือที่ทรงพลังและมีผลต่อการเรี ยนรู ้ในสามขั้นด้วยกัน คือ เปิ ดรับการตอบสนอง
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จากผูอ้ ื่ น ได้รับการพัฒนาจากสิ่ งที่ สังเกตเห็น ซึ่ งนาไปสู่ การยอมรับและนาการกระทาของผูเ้ ป็ นแม่แบบมาเป็ น
แนวทางในการสร้างพฤติกรรมของตนเอง (Bandura, 1986 อ้างถึงใน Zepeda, 2012, น. 244)
ประการที่สาม การให้ขอ้ เสนอแนะที่เป็ นประโยชน์ในการปรับปรุ งแผนการจัดประสบการณ์การเรี ยนรู ้
จากคู่นิเทศและการได้รับการกระตุน้ จากผูว้ ิจยั ซึ่ งมีบทบาทเป็ นพี่เลี้ยงให้คาปรึ กษาชี้แนะในขั้นการประชุมก่อนการ
สังเกตการสอน โดยให้ครู ปฐมวัยคิดเชื่อมโยงการจัดกิจกรรมแต่ละขั้นตอนในแผนการจัดประสบการณ์การเรี ยนรู ้
ที่เขียนไว้ เพื่อให้เห็นภาพลาดับขั้นตอนในการจัดกิจกรรมของตัวเองอย่างชัดเจน รวมถึงการตั้งคาถามถึงปั ญหาหรื
อุปสรรคที่ อาจเกิ ด ขึ้ น พร้ อมทั้งให้คิด หาวิ ธีการในการป้ องกัน ทาให้ครู ปฐมวัยรู ้ ว่าจะต้องมี การเตรี ย มการณ์
ล่วงหน้าในเรื่ องใดบ้าง อย่างไร และการให้ขอ้ มูลย้อนกลับหลังการสังเกตการสอนในขั้นการประชุ มหลังการ
สังเกตการสอน ทาให้ครู ปฐมวัยได้รับการให้ขอ้ มูลที่เป็ นประโยชน์เกี่ยวกับขั้นตอนหรื อกระบวนการของกิจกรรม
สภาพแวดล้อม พฤติกรรมในชั้นเรี ยนของครู และปั จจัยที่มีผลต่อการประเมินผลการเรี ยนรู ้ตามสภาพจริ งที่ มีส่วน
ทาให้การจัดประสบการณ์การเรี ยนรู ้ไม่บรรลุจุดประสงค์เท่าที่ควร สามารถร่ วมกันหาทางแก้ไขด้วยตนเอง รวมถึง
รั บ ัั ง ค าแนะน าที่ เ ป็ นประโยชน์ จ ากเพื่ อ นและผู ้วิ จัย เพื่ อ น าไปใช้ใ นการปรั บ ปรุ ง การเขี ย นแผนการจัด
ประสบการณ์ การเตรี ยมการ และการจัดประสบการณ์การเรี ยนรู ้ในครั้งต่อไป
2. ความสามารถในการจัดประสบการณ์การเรี ยนรู ้ของครู ปฐมวัยในภาพรวมพัฒนาขึ้นจากระดับปฏิบตั ิได้
บางส่ วนในช่วงก่อนปฏิบตั ิการนิ เทศ เป็ นระดับปฏิบตั ิได้ครบถ้วนในช่วงหลังปฏิบตั ิการนิ เทศ และเมื่อนาค่าเฉลี่ย
ความสามารถช่ ว งก่ อ น ระหว่าง และหลังการนิ เทศแบบเพื่ อนช่ วยเพื่ อนมาเปรี ย บเที ยบความแตกต่ า งด้ว ยวิธี
วิเคราะห์ความแปรปรวนวัดซ้ า พบว่า ค่าเฉลี่ยความสามารถช่วงก่อนและหลังการปฏิบตั ิการนิ เทศมีความแตกต่าง
กันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และพบว่าประสบการณ์ในการสอนของคู่นิเทศมีผลต่อการพัฒนาระดับ
ความสามารถในการจัด ประสบการณ์ ก ารเรี ย นรู ้ ข องคู่ นิ เ ทศทั้ง 2 คน เนื่ อ งจากการพัฒ นาพฤติ ก รรมและ
ความสามารถในการจัดประสบการณ์การเรี ยนรู ้ของครู ปฐมวัยที่เป็ นคู่นิเทศที่ไม่ได้จบการศึกษาในสาขาการศึกษา
ปฐมวัยและมี ประสบการณ์ ในการสอนต่ ากว่า 10 ปี เกิ ดการพัฒนาน้อยกว่าคู่นิเทศคู่อื่นๆ ผูว้ ิจยั มี ความเห็ นว่า
ความสามารถในการจัดประสบการณ์การเรี ยนรู ้ของครู ปฐมวัยเกิดการพัฒนาเนื่องจากสาเหตุสาคัญ 3 ประการ
ประการที่ หนึ่ ง ในกระบวนการนิ เทศแบบเพื่ อนช่ วยเพื่ อน ครู ปฐมวัยจะต้องนาความรู ้ เกี่ ยวกับการจัด
ประสบการณ์ การเรี ยนรู ้ และการนิ เทศแบบเพื่ อนช่ วยเพื่ อนที่ ได้รับไปใช้ในการปฏิ บตั ิ งานจริ ง การได้ปฏิ บตั ิ
กระบวนการแบบเดิ มซ้ าๆ ทาให้ครู ปฐมวัยเกิ ดความเข้าใจและชานาญมากขึ้ น เห็ นสภาพที่ เป็ นจริ งในการจัด
ประสบการณ์การเรี ยนรู ้ของตนเอง และเกิดความต้องการที่จะพัฒนาการจัดประสบการณ์เรี ยนรู ้ของตนเองให้ดีข้ ึน
ด้ว ยตัว เอง ซึ่ งสอดคล้อ งกับ ที่ ช าวเวอร์ แ ละจอยซ์ (Shower and Joyce, 1996, p.14) ได้ก ล่ า วถึ ง ผลของการใช้
กระบวนการนิ เทศแบบเพื่ อนช่ วยเพื่ อนที่ มีต่อการนาความรู ้ จากการฝึ กอบรมไปใช้ว่า การนิ เทศแบบเพื่ อนช่ วย
เพื่อนช่ วยส่ งผ่านการนาความรู ้จากการฝึ กอบรมไปใช้ เนื่ องจากครู ที่ผ่านการนิ เทศมีโอกาสฝึ กใช้เทคนิ ควิธีใหม่
บ่อยกว่าและพัฒนาทักษะในการนาเทคนิควิธีใหม่ไปใช้ได้มากกว่าครู ที่ไม่ผา่ นการนิเทศ
ประการที่ สอง ครู ปฐมวัยเกิ ดความมัน่ ใจและต้องการที่ จะพัฒนาการจัดประสบการณ์ การเรี ยนรู ้ ข อง
ตนเอง เนื่ อ งจากได้รั บ ข้อ มู ล ย้อ นกลับ จากคู่ นิ เ ทศและผูว้ ิ จัย ท าให้ค รู ป ฐมวัย เห็ น สภาพที่ แ ท้จ ริ ง ในการจัด
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ประสบการณ์ การเรี ยนรู ้ ของตนเองมากยิ่ งขึ้ น เห็ นความเคยชิ นของตนเองในการเป็ นผูก้ ากับควบคุ มชั้นเรี ย น
มากกว่าที่ จะเปิ ดโอกาสให้เด็กปฐมวัยได้ใช้ความสามารถของตนเอง สามารถระบุ ปัญหาและแนวทางในการ
พัฒนาการจัดประสบการณ์การเรี ยนรู ้ ในครั้งต่อไป โดยมีการปรับปรุ งแผนการจัดประสบการณ์การเรี ยนรู ้ท้ งั ใน
วันที่มีและไม่มีการปฏิบตั ิการนิ เทศ รวมถึงพยายามหาวิธีปฏิบตั ิในชั้นเรี ยนเพื่อออกจากความเคยชิ นร่ วมกับคู่นิเทศ
และผูว้ ิจยั เกิดความกล้าที่จะนาวิธีการนั้นไปสู่ การปฏิบตั ิ และค้นพบว่าตนเองสามารถเปลี่ยนแปลงตนเองได้อย่าง
เป็ นตัวของตัวเอง และนาไปสู่ การไว้วางใจในตัวเด็กมากขึ้นซึ่ งสอดคล้องกับที่ Zepeda (2012, p.180) กล่าวถึงการ
เรี ยนรู ้ที่เกิดขึ้นในขั้นการประชุมหลังการสอนไว้วา่ เป็ นช่วงเวลาแลกเปลี่ยนข้อมูลจากการสังเกตการณ์ในชั้นเรี ยน
ร่ วมกันระหว่าครู ผสู ้ อนและผูใ้ ห้การนิ เทศ หากข้อมูลเหล่านั้นได้รับการถ่ายทอดอย่างถูกต้องและเหมาะสม คื อ
จะต้องไม่เป็ นการให้ขอ้ มูลในเชิงลบ จะช่วยให้ครู ผสู ้ อนได้เห็นผลจากการนาความรู ้ที่ได้รับไปฝึ กใช้ในการจัดการ
เรี ยนการสอนจริ งของตนเอง และเห็นผลที่ เกิ ดจากการฝึ กปฏิ บตั ิ ต่อการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยน ครู ผสู ้ อนต้องการการ
สะท้อนข้อมูลจากผูใ้ ห้การนิ เทศเพื่อนาไปพัฒนาการสอนของตนเอง ทักษะในการสื่ อสารของผูใ้ ห้การนิ เทศ และ
ความไว้วางใจกันระหว่างครู ผสู ้ อนและผูใ้ ห้การนิ เทศจะช่ วยเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการนาเสนอข้อมูลและกระตุน้
ให้ครู ผสู ้ อนสารวจการสอนของตนเองอย่างถี่ถว้ นขึ้นในระหว่างการนิเทศรอบต่อๆ ไป
ประการที่ สาม การจดบันทึ กข้อมูลที่ ได้รับ จากการให้ขอ้ มูลย้อนกลับ และการเขี ยนบันทึ กสะท้อนการ
เรี ยนรู ้ต่าง ๆ ทาให้ครู ปฐมวัยมีการทบทวนตนเองอยูเ่ สมอ และมีแหล่งข้อมูลที่เป็ นลายลักษณ์อกั ษรสาหรับใช้เป็ น
ต้นทุนในการวางแผนเพื่อพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรี ยนรู ้ของตนเองในครั้งต่อไป ซึ่ งสอดคล้องกับที่ วชั รา
เล่าเรี ยนดี (2556, น.190) ได้กล่าวถึงการกระตุน้ ให้ครู เขียนบันทึกแบบ Journal Writing ว่า การบันทึกผลการสอน
ของตนเองนาไปสู่ การนิ เทศตนเองอย่างต่อเนื่ อง และครู จะสามารถพัฒนาความสามารถในการวิเคราะห์การสอน
ปัญหาการสอนของตนเองได้ดียิ่งขึ้น พฤติกรรมและความสามารถในการจัดประสบการณ์การเรี ยนรู ้ของครู ปฐมวัย
ที่พฒั นาไปในทิศทางที่ดีข้ ึนสอดคล้องกับสมมติฐานข้อที่หนึ่ งของการวิจยั ในครั้งนี้
3. การมีส่วนร่ วมในชั้นเรี ยนของเด็กปฐมวัยเปลี่ยนแปลงจากการเป็ นผูั้ ังและตอบคาถาม เป็ นการเรี ยนรู ้
ผ่านการลงมือทา การคิด การแก้ปัญหาและการมีปฏิสัมพันธ์กบั เพื่อนร่ วมชั้นมากขึ้ น ผูว้ ิจยั มีความเห็นว่าเกิ ดจาก
การให้ความช่วยเหลือกันของครู ปฐมวัยใน 2 ประการคือ
ประการที่ หนึ่ ง ครู ปฐมวัยมีการช่ วยเหลือกันในการออกแบบแผนการจัดประสบการณ์การเรี ยนรู ้ที่เน้น
ผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ โดยคานึ งถึงการบูรณาการสาระ ทักษะ และคุณธรรมจริ ยธรรม เน้นการออกแบบกระบวนการ
เรี ยนรู ้ที่ผเู ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้ผา่ นการลงมือปฏิบตั ิจริ งหลากหลายขั้นตอน และกระบวนการเรี ยนรู ้ส่งเสริ มพัฒนาการทั้ง
4 ด้าน ส่ งเสริ มการคิด และการแก้ปัญหา รวมถึงการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ร่วมกันระหว่างเด็กปฐมวัย
ประการที่ สอง ครู ปฐมวัยมี การช่ วยเหลื อกันในการสังเกตการสอนและให้ขอ้ มูลย้อนกลับถึ งสภาพที่
แท้จริ งในชั้นเรี ยน ทาให้ครู ผสู ้ อนเห็นข้อเท็จจริ งที่เป็ นประโยชน์ในการหาวิธีการพัฒนาการจัดประสบการณ์การ
เรี ยนรู ้ของตนเอง โดยมีผวู ้ ิจยั ให้คาชี้แนะหรื อมุมมองที่แตกต่างเพิ่มเติม เพื่อให้การจัดประสบการณ์การเรี ยนรู ้ของ
ครู ปฐมวัยเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญมากยิ่งขึ้ น การเปลี่ ยนแปลงลักษณะการมี ส่วนร่ วมในชั้นเรี ยนของเด็กปฐมวัย
สอดคล้องกับสมมติฐานข้อที่สองของการวิจยั ในครั้งนี้
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ข้ อเสนอแนะ
ข้ อเสนอแนะในการนาผลการวิจยั ไปใช้
1. ในการนิเทศแบบเพื่อนช่วยเพื่อน และ การพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรี ยนรู ้ที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ
ครู ผสู ้ อนจาเป็ นต้องใช้ทกั ษะสาคัญที่หลากหลาย เช่น ทักษะการคิดวิเคราะห์แผนการจัดประสบการณ์การเรี ยนรู ้
ทักษะการออกแบบกระบวนการเรี ยนรู ้ที่หลากหลาย ทักษะการเขี ยนเป็ นลาดับขั้นตอน ทักษะการบริ หารจัดการ
เวลา ทักษะในการออกแบบกิ จกรรมที่เด็กได้ลงมือปฏิ บตั ิ ทักษะการสังเกตและประเมินผลการเรี ยนรู ้ ทักษะการ
สื่ อสารเชิงบวก ทักษะการเขียนบันทึกเพื่อสะท้อนผลการเรี ยนรู ้ของเด็กหลังการสอนและการเรี ยนรู ้ของครู หลังการ
นิ เทศ เป็ นต้น ด้วยเหตุน้ ี ก่อนนากระบวนการนิ เทศแบบเพื่อนช่วยเพื่อนไปใช้ สถานศึกษาควรมีการพัฒนาทักษะ
สาคัญดังกล่าวผ่านการจัดกิ จกรรมที่ หลากหลาย เช่ น การจัดอบรมเชิ งปฏิ บตั ิ การในช่ วงปิ ดภาคเรี ยน การจัดหา
แหล่งเรี ยนรู ้ที่ช่วยพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรี ยนรู ้ของครู เช่ น วิดีโอคลิปการจัดประสบการณ์การเรี ยนรู ้ที่
น่าสนใจ การหาแหล่งศึกษาดูงานที่ทนั สมัย การจัดกิจกรรมส่ งเสริ มการเขียนบันทึกเรื่ องราวจากการสอนภายใน
โรงเรี ยน ระหว่างภาคการศึกษา เป็ นต้น
2. จากการวิจยั พบว่า ความสามารถในการจัดประสบการณ์การเรี ยนรู ้ของคู่นิเทศที่ มีประสบการณ์ การ
ทางานต่ ากว่า 10 ปี และ ไม่ได้จบการศึ กษาในสาขาการศึ กษาปฐมวัยมีการพัฒนาน้อยและช้ากว่าคู่นิเทศคู่อื่ นๆ
ดังนั้นในการพิ จารณารั บบุ ค ลากรเข้า ทางานในต าแหน่ งครู ปฐมวัย ควรค านึ งถึ งวุฒิ การศึ กษาที่ ต รงกับสาขา
เนื่องจากเป็ นผูท้ ี่มีทกั ษะและความรู ้พ้ืนฐานที่ตรงกับลักษณะงานที่ตอ้ งปฏิบตั ิ และควรมีการจัดการอบรมให้ความรู ้
แก่ครู เข้าใหม่ถึงแนวทางของโรงเรี ยนในการส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ให้กบั เด็กปฐมวัย และให้มีการจับคู่กบั ครู ปฐมวัยที่
ปฏิ บตั ิ งานมาก่ อนหน้า เพื่ อให้ครู ที่มีประสบการณ์ในการทางานมากกว่าทาหน้าที่ เป็ นผูส้ อนงานและถ่ายทอด
ประสบการณ์ให้แก่ครู เข้าใหม่
3. การนากระบวนการนิ เทศแบบเพื่อนช่วยเพื่อนไปใช้ในสถานศึกษาในระยะแรก ควรจัดควบคู่กบั ระบบ
พี่เลี้ยงให้คาปรึ กษาชี้แนะ เพื่อให้ครู ผสู ้ อนเกิดความมัน่ ใจในการใช้กระบวนการ และได้รับคาชี้แนะหรื อมุมมองที่
แตกต่างจากผูเ้ ชี่ยวชาญ หรื อ ผูท้ ี่มีประสบการณ์หลากหลายกว่า
ข้ อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่ อไป
1. ในการวิจยั ครั้งต่อไปควรคานึ งถึงระยะเวลาในการสร้างความรู ้ความเข้าใจกับครู ปฐมวัยในด้านการ
เขียนแผนการจัดประสบการณ์การเรี ยนรู ้ การจัดประสบการณ์การเรี ยนรู ้ และการประเมินผลการเรี ยนรู ้ตามสภาพ
จริ ง โดยเน้นที่การเรี ยนรู ้ผ่านการลงมือปฏิบตั ิจริ งเป็ นรายบุคคลและมีการให้ขอ้ มูลย้อนกลับจากการฝึ กปฏิบตั ิของ
ครู ปฐมวัย
2. ในการวิจยั ครั้งต่อไป ควรคานึ งถึงการบริ หารจัดการเวลาในการประชุมก่อนและหลังการสังเกตการณ์
การสอน ให้สามารถร่ วมวางแผนและให้ขอ้ มูลย้อนกลับไปครอบคลุมทุ กประเด็น รวมถึงได้ฝึกปฏิ บตั ิ ทักษะที่
จาเป็ นเพิ่มเติม
3. ในการวิจยั ครั้งต่อไป ผูว้ ิจยั ควรคานึ งถึงปั จจัยที่ ส่งเสริ มให้เกิ ดบรรยากาศของความไว้วางใจในการ
ปฏิบตั ิการนิ เทศแบบเพื่อนช่ วยเพื่อน ได้แก่ การสร้างความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างผูว้ ิจยั และครู ปฐมวัย ความเป็ น
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กระบวนการนิเทศแบบเพื่อนช่วยเพื่อนเพื่อพัฒนาการจัดประสบการณ์เรี ยนรู้
ของครู ปฐมวัยกรณี ศึกษาโรงเรี ยนวรพัฒน์ อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

วารสารศึกษาศาสตร์ มสธ.

กัลยาณมิตรคอยสนับสนุน ส่ งเสริ มครู ปฐมวัยในการปฏิบตั ิหน้าที่ การสร้างความรู ้สึกมัน่ ใจ ปลอดภัยจากการถูก
เปรี ยบเทียบและประเมินผลการปฏิบตั ิงานแก่ครู ปฐมวัย ความสามารถในการควบคุมอารมณ์และการแสดงออกเมื่อ
การดาเนินการไม่เป็ นไปตามแผนที่วางไว้ เพื่อลดความรู ้สึกกดดันในการเปลี่ยนแปลงตนเองของครู ปฐมวัย รวมถึง
ความสามารถในการสื่ อสารเชิงบวกด้วยข้อมูลที่เป็ นกลาง คือ เป็ นข้อเท็จจริ ง
4. ในการวิจยั ครั้งต่อไป ควรคานึ งถึงวิธีการจับคู่เป็ นคู่นิเทศของครู ปฐมวัยให้มีความเหมาะสมกับการ
พัฒนาความสามารถของกันและกัน และควรเพิ่มโอกาสในการพัฒนาตนเองให้กบั คู่นิเทศที่มีประสบการณ์การใน
การสอนน้อยกว่าคู่อื่น ๆ ด้วยการให้มีครู ที่มีประสบการณ์ในการสอนมากกว่ามาร่ วมเป็ นทีมนิเทศเพิ่มเติม
5. ควรมีการศึ กษาผลการใช้กระบวนการนิ เทศแบบเพื่อนช่ วยเพื่ อนในการพัฒนาการใช้นวัตกรรมการ
เรี ยนรู ้อื่นๆ เช่ น นวัตกรรมการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้สมองเป็ นฐาน นวัตกรรมการสอนภาษาแบบธรรมชาติ และ
นวัตกรรมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (STEM Education)
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