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บทคัดย่อ
การศึกษาเชิงคุณภาพนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิจัยและพัฒนากระบวนการนิเทศตามแนวการพัฒนาบทเรียน
ร่วมกัน และเพื่อศึกษาผลการใช้กระบวนการนิเทศที่มีต่อการส่งเสริมสมรรถนะการจัดการเรียนรู้และความพึงพอใจ
ของนิสิต ขั้นตอนการด�ำเนินการวิจัยแบ่งได้ 4 ระยะ ได้แก่ การสร้าง การทดลองใช้ การน�ำไปใช้จริง และการน�ำเสนอ
รวมระยะเวลาทั้งสิ้น 1 ปี 10 เดือน ผู้เข้าร่วมการวิจัยคือนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา รวมจ�ำนวน 17 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ แบบประเมินสมรรถนะ
การจัดการเรียนรู้ แบบประเมินความพึงพอใจ และแบบบันทึกข้อมูลเชิงคุณภาพ วิเคราะห์ข้อมูลโดยการแจงนับ
ร้อยละ และการวิเคราะห์เนื้อหา ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้
1. กระบวนการนิเทศตามแนวการพัฒนาบทเรียนร่วมกัน มีโครงสร้างประกอบด้วย 1) แนวคิดพื้นฐานของ
กระบวนการฯ ได้แก่ การเน้นผู้เรียนเป็นส�ำคัญ การพัฒนาบทเรียนร่วมกัน การเรียนรู้แบบร่วมมือ การสะท้อนความ
คิด และทฤษฎีวัฒนธรรมเชิงสังคม 2) หลักการพื้นฐานของกระบวนการฯ ได้แก่ นิสิตมีบทบาทหลักในการชี้น�ำ
ตนเอง สะท้อนความคิด สร้างองค์ความรูใ้ นฐานะผูป้ ฏิบตั ิ ภายใต้วงจรเกลียวเวียนแห่งการท�ำงานกลุม่ แบบร่วมมือกัน
อย่างลุ่มลึกและต่อเนื่อง โดยอาจารย์นิเทศก์เป็นกัลยาณมิตรสนับสนุน กระตุ้นให้ค�ำปรึกษา 3) วัตถุประสงค์ คือ
เพื่อส่งเสริมสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ 4) เนื้อหาประกอบด้วย การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ส�ำหรับเด็กอนุบาล
และกระบวนการพัฒนาบทเรียนร่วมกัน 5) ขั้นตอนของกระบวนการแบ่งได้ 6 ระยะ ได้แก่ ก�ำหนดบทเรียน วิจัย
บทเรียน อภิปรายบทเรียน วิจัยบทเรียนรอบที่สอง อภิปรายบทเรียนรอบที่สอง และรวบรวมการเรียนรู้ 6) ลักษณะ
ของกลุ่มพัฒนาบทเรียน เป็นการท�ำงานแบบร่วมมือที่สมาชิกทุกคนมีส่วนร่วมทุกขั้นตอนของกระบวนการอย่าง
เคารพความเท่าเทียมกัน 7) การประเมินผล ได้แก่ การประเมินตามมาตรฐานสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของนิสิต
2. ผลการด�ำเนินงานกระบวนการนิเทศฯ พบว่า 2.1) ช่วยพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของนิสิตดังนี้
2.1.1) เมือ่ เปรียบเทียบก่อนและหลังเข้าร่วมกระบวนการฯ นิสติ ร้อยละ100 พัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรูส้ งู ขึน้
ตั้งแต่ 1 - 4 ระดับ ทุกหน่วยสมรรถนะ 2.1.2) หลังเข้าร่วมกระบวนการฯ นิสิตมีสมรรถนะการจัดการเรียนรู้อยู่ใน
*ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประจำ�ภาควิชาการจัดการเรียนรู้ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
**งานวิจัยนี้ได้รับทุนในการทำ�วิจัยจากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำ�ปีงบประมาณ 2557
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ระดับ 3 ขึ้นไป ร้อยละ 100 ใน 17 หน่วยสมรรถนะ และ ร้อยละ 94.12 ในอีก 1 หน่วยสมรรถนะตามล�ำดับ และ
2.2) นิสิตร้อยละ 100 มีความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมกระบวนการฯ ระดับมากขึ้นไปทุกตัวบ่งชี้
คำ�สำ�คัญ: การพัฒนาบทเรียนร่วมกัน/ กระบวนการนิเทศ/ นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู/ สมรรถนะการจัดการ
เรียนรู้/ การศึกษาปฐมวัย

Abstract
The purposes of this qualitative study were to research and develop the supervision process
through a lesson study approach, and to study the effects of supervision process on practicum
students’ learning organization competency and satisfaction. The research procedure was divided
into 4 phases which comprised: the construction; the experimentation; the implementation; and
the presentation; and it lasted for 22 months. The research participants were 17 early childhood
practicum students, from the faculty of education, Burapha University, in the academic year 2013
and 2014. The research instruments were competency assessment forms of learning organization,
satisfaction assessment forms, and the qualitative field notes. The data analyzed using tally,
percentage, and content analysis. The research findings were as follows:
1. The supervision process through lesson study approach consisted of 1) fundamental
concepts: which were child-centered; lesson study approach; collaborative learning; reflective
thinking; and socio-cultural learning, 2) fundamental principles: which were to enhance active, selfdirected, self- reflected, and construct practitioner knowledge; based on spiral cycle of continuity
and deep collaborative learning by scaffolding support and coaching from the supervisor, 3) the
purpose which was to enhance learning organization competency, 4) content consisting of learning
experience organization for kindergarten; and lesson study process, 5) the process procedure
was divided into 6 phases which comprised: focusing on the lesson; research lesson; lesson
discussion; research lesson, again; lesson discussion, again; and consolidation of learning, 6) the
characteristic of the lesson study group was collaborative in which all members participated in
every steps respectively and equally; and 7) assessment involved evaluating learning organization
competency standard.
2. In implementing the supervision process, it was found that 2.1) the participants improved
their learning organization competency as follows: 2.1.1) 100% of the participants improved their
learning organization competency by1-4 level in all the unit of competence when comparing ‘pre’
and then ‘post’ implementing, 2.1.2) After the implementing, 100% of the participants improved
their learning organization competency at level 3 up for the 17 unit of competence. Only one unit
of competence was by 94.12% of the participants. In addition, 2.2) 100% of the participants had
their participation satisfaction measured at level ‘good’ up in all the indicators.
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ความเป็นมาและความสำ�คัญของปัญหาการ ประสบการณ์วิชาชีพครูตามมาตรฐานคุรุสภามีเพียงพอ
รัฐส่งเสริมการปฏิรปู ระบบการฝึกประสบการณ์วชิ าชีพครู
วิจัย
การฝึ ก ประสบการณ์ วิ ช าชี พ ครู นั บ เป็ น หั ว ใจ
ของการผลิตบัณฑิตครูทุกสาขาวิชา เนื่องจากเป็นช่วง
เวลาที่นิสิตจะได้น�ำความรู้ความเข้าใจจากการเรียนตาม
หลั ก สู ต รมาประยุ ก ต์ สู ่ ก ารปฏิ บั ติ ง านจริ ง ในฐานะครู
ฝึกหัดภายใต้กระบวนการนิเทศก่อนจะส�ำเร็จการศึกษา
ไปสู่การเป็นบุคลากรทางการศึกษาที่มีคุณภาพต่อไป
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาเป็นสถาบันผลิต
ครูสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยแห่งหนึ่งที่เล็งเห็นความ
ส�ำคัญของการพัฒนาระบบการนิเทศให้มีคุณภาพมาก
ยิ่งขึ้น ซึ่งวิชิต สุรัตน์เรืองชัย และชลันดา พันธุ์พานิช
(2546) ได้ศกึ ษาความคิดเห็นของนิสติ ทีม่ ตี อ่ การจัดการ
ฝึกสอนของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา พบว่า
นิสิตต้องการให้อาจารย์นิเทศก์แนะน�ำเรื่องการเขียน
แผนการสอน การจั ด การเรี ย นการสอน และปั ญ หา
ต่างๆ ที่เกิดขึ้น นอกจากนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาปรากฏการณ์
การฝึ ก ประสบการณ์ วิ ช าชี พ ครู ส าขาวิ ช าการศึ ก ษา
ปฐมวัยในฐานะอาจารย์นิเทศก์ตลอดระยะเวลา 7 ปี
สามารถสรุปการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และ
ภัยคุกคามได้ดังนี้
ด้านจุดแข็งพบว่า สาขามีความพร้อมในด้าน
บุ ค ลากรที่ มี คุ ณ วุ ฒิ ต รงตามสาขาเพี ย งพอ การวาง
ระบบและคัดกรองแหล่งฝึกประสบการณ์โดยประธาน
สาขาวิชา การด�ำเนินงานที่เป็นระบบโดยคณะกรรมการ
ปฏิบัติการสอน ขั้นตอนและจ�ำนวนครั้งของการนิเทศ
เป็นไปตามก�ำหนด ด้านจุดอ่อนพบว่า ขาดการศึกษา
และพัฒนากระบวนการนิเทศตามแนวนโยบายการปฏิรปู
ระบบการผลิตครูบนพืน้ ฐานของการวิจยั และขาดการน�ำ
ศักยภาพของนิสิตแต่ละคนมาสู่การเรียนรู้แบบร่วมมือ
เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ด้านโอกาสพบว่า แหล่งฝึก

ด้านภัยคุกคามพบว่า รัฐมีนโยบายลดจ�ำนวนการผลิตครู
และสถาบั น ผลิ ต ครู ป ฐมวั ย บางแห่ ง สามารถพั ฒ นา
ความสามารถเฉพาะทางแก่นิสิตได้อย่างโดดเด่นชัดเจน
เช่น การฝึกประสบการณ์ทั้งในโรงเรียนกระแสหลักและ
โรงเรียนตามแนวนวัตกรรมต่างๆ อย่างละหนึ่งภาคการ
ศึกษา
จากข้อมูลดังกล่าวจึงมีความน่าสนใจในการ
พัฒนาคุณภาพของกระบวนการนิเทศเพื่อการเตรียม
ความพร้อมต่อภัยคุกคามของสาขาวิชา ให้สามารถแสดง
คุณภาพของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูที่เป็นระบบ
เข้มข้นเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น โดยอาศัยจุดแข็งและโอกาสที่
เอือ้ อ�ำนวยมาสูก่ ารก�ำหนดเป้าหมายทีส่ ำ� คัญสองประการ
ประการแรกคือการพัฒนากระบวนการนิเทศทีเ่ น้นผูเ้ รียน
เป็นส�ำคัญมากยิ่งขึ้น เพื่อส่งเสริมให้นิสิตเป็นผู้พัฒนา
ตนเองอย่างกระตือรือร้น (Active) และมีความหมาย
มีกระบวนการสะท้อนความคิดน�ำไปสูก่ ารสร้างองค์ความรู้
ทีไ่ ด้จากการเชือ่ มโยงทฤษฎีทไี่ ด้เรียนมาแล้วกับการลงมือ
กระท�ำจริงตามมุมมองในฐานะผู้ปฏิบัติภายใต้การชี้แนะ
และสนับสนุนจากอาจารย์นิเทศก์ ประการที่สองคือการ
พั ฒ นากระบวนการนิ เ ทศที่ ส ามารถดึ ง ศั ก ยภาพของ
นิสติ แต่ละคนมาสูก่ ารเรียนรูแ้ บบร่วมมือ การแลกเปลีย่ น
เรียนรู้ในกลุ่มซึ่งจะน�ำไปสู่การเรียนรู้ที่หลากหลายและ
มีระดับพัฒนาการที่สูงขึ้นมากกว่าการเรียนรู้ตามล�ำพัง
ตามทฤษฎีวัฒนธรรมเชิงสังคมของ Vygotsky (1978)
ที่กล่าวว่าผู้เรียนจะพัฒนาผ่านรอยต่อของพัฒนาการ
(Zone of Proximal Development) ซึ่งเป็นช่องว่าง
ของระดับความสามารถที่เป็นอยู่กับระดับความสามารถ
ที่เป็นไปได้เต็มศักยภาพ หากได้รับปฏิสัมพันธ์ซึ่งเปรียบ
เหมือนนั่งร้าน (Scaffolding) ที่ช่วยเชื่อมต่อพัฒนาการ
ของผู ้ เรี ย นให้ ก ้ า วไปสู ่ ขั้ น ที่ สู ง ขึ้ น ไปได้ นอกจากนี้
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Button (1992) ยังได้กล่าวถึงแนวคิดการมีชุมชนแห่ง
การเรียนรูท้ จี่ ะช่วยให้ครูแลกเปลีย่ นเรียนรูป้ ญ
ั หา แนวทาง
ที่หลากหลายเพื่อการเปลี่ยนแปลง
จากเป้ า หมายของการพั ฒ นากระบวนการ
นิเทศดังกล่าว พบแนวคิดหนึ่งที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง
คือ แนวคิดการพัฒนาบทเรียนร่วมกัน (Lesson Study
Approach) ซึ่งเป็นแนวคิดหนึ่งในการพัฒนาครูของ
ประเทศญี่ปุ่นที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในหลายประเทศ
เริ่มมีการน�ำมาศึกษาในประเทศไทยในสาขาคณิตศาสตร์
โดยไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ และคณาจารย์คณะศึกษา
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในปีพ.ศ. 2547 โดย
ได้กล่าวถึงกระบวนการของการพัฒนาบทเรียนร่วมกัน
8 ขั้นตอนได้แก่ ก�ำหนดประเด็นสอน วางแผนการสอน
น�ำแผนการสอนไปใช้ ประเมินผลบทเรียน ปรับปรุงบท
เรียน น�ำแผนการสอนที่ปรับปรุงแล้วไปใช้สอน ประเมิน
ผลบทเรียนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Inprasitha, 2003)
ต่อมามีการน�ำมาใช้พัฒนาสมรรถภาพการจัดการเรียน
การสอนของครูระดับประถมศึกษาในหลายสาขาวิชา
(ชาริณี ตรีวรัญญู, 2550) และมีการใช้แนวคิดการศึกษา
ผ่านการเรียนรู้ (Learning Study Approach) ส่งเสริม
ความสามารถในการออกแบบการเรี ย นการสอนของ
นักศึกษาครู (รินรดี พรวิริยะสกุล, 2554) จากการศึกษา
ดังกล่าวสะท้อนความเป็นไปได้ในการน�ำมาใช้พัฒนา
สมรรถนะการจัดการเรียนรูส้ ำ� หรับเด็กปฐมวัยแก่นสิ ติ ฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู
ดั ง นั้ น ผู ้ วิ จั ย จึ ง มี ค วามสนใจที่ จ ะศึ ก ษาวิ จั ย
และพั ฒ นาเกี่ ย วกั บ กระบวนการนิ เ ทศตามแนวคิ ด
การพั ฒ นาบทเรี ย นร่ ว มกั น ที่ เ หมาะสมกั บ นิ สิ ต ฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพครูสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยใน
บริบทไทย ตลอดจนศึกษาผลของกระบวนการนิเทศต่อ
การส่งเสริมสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ ทั้งนี้เพื่อให้นิสิต
เกิดการพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของตนเองได้
อย่างมีประสิทธิภาพ น�ำไปสู่การเป็นครูปฐมวัยที่สามารถ
พัฒนาการจัดการเรียนรูข้ องเด็กปฐมวัยได้อย่างยัง่ ยืนต่อ
ไปในอนาคต

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อวิจัยและพัฒนากระบวนการนิเทศตาม
แนวการพัฒนาบทเรียนร่วมกันทีม่ ปี ระสิทธิภาพในการส่ง
เสริมสมรรถนะการจัดการเรียนรูข้ องนิสติ ฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครูสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
2. เพื่อศึกษาผลการใช้กระบวนการนิเทศตาม
แนวการพั ฒ นาบทเรี ย นร่ ว มกั น ที่ มี ต ่ อ สมรรถนะการ
จัดการเรียนรูแ้ ละความพึงพอใจของนิสติ ฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครูสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

คำ�ถามการวิจัย
1. กระบวนการนิ เ ทศตามแนวการพั ฒ นา
บทเรียนร่วมกันในบริบทการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยไทยทีม่ ปี ระสิทธิภาพมีลกั ษณะ
องค์ประกอบ ขั้นตอน ในการด�ำเนินงานอย่างไร
2. กระบวนการนิ เ ทศตามแนวการพั ฒ นา
บทเรี ย นร่ ว มกั น ส่ ง ผลต่ อ การส่ ง เสริ ม สมรรถนะการ
จัดการเรียนรูแ้ ละความพึงพอใจของนิสติ ฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครูสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยหรือไม่ อย่างไร

ขอบเขตของการวิจัย
1. ตั ว แปรที่ ศึ ก ษาในการวิ จั ย ครั้ ง นี้ ได้ แ ก่
1.1) กระบวนการนิเทศตามแนวการพัฒนาบทเรียนร่วม
กัน 1.2) สมรรถนะการจัดการเรียนรู้ 1.3) ความพึงพอใจ
ต่อการเข้าร่วมกระบวนการฯ
2. ผู้เข้าร่วมวิจัย (research participants)
คือ นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูสาขาวิชาการศึกษา
ปฐมวัยทีฝ่ กึ ประสบการณ์ในสถานศึกษาเดียวกันจ�ำนวน
1 โรง ปีการศึกษา 2556 จ�ำนวน 7 คน ปีการศึกษา
2557 จ�ำนวน 10 คน รวมจ�ำนวนนิสิตผู้เข้าร่วมการ
วิจัยทั้งสิ้น 17 คน
3. ระยะเวลาการด� ำ เนิ น การวิ จั ย รวมทั้ ง สิ้ น
1 ปี 10 เดือน (กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 – พฤศจิกายน
พ.ศ. 2557) จ�ำแนกได้ 4 ระยะ ได้แก่ 1) ระยะสร้าง

นําเสนอกระบวนการฯ 2 เดือน
การดําเนิกนษาและการพั
การวิจัย ฒนาสังคม ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 ปีการศึกษา 2557
วารสารการศึ
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่
การวิจยั นี้ เป็ นการวิจยั และพัฒนา จําแนกได้ 4 ระยะ ซึ่งการดําเนินการในแตละระยะ

การวิจัย (R0) ค�ำถามวิจัย: การพัฒนาบทเรียน
กระบวนการฯ 4 เดือน 2) ระยะทดลองใช้กระบวนการฯ
สรุ
ป
ได้
ดั
ง
นี
้
5 เดือน 3) ระยะน�ำกระบวนการฯ ไปใช้จริง 11 เดือน ร่วมกัน การเน้นผู้เรียนเป็นส�ำคัญ การเรียนรู้แบบร่วมมือ
1. การวิจัยและพัฒนาระยะที
เทศฯ
(R0 Dว1ฒ
การสะท้อนความคิ
ด ทฤษฎี
ั Rนธรรมเชิ
งสังคมสามารถ
และ 4) ระยะน�ำเสนอกระบวนการฯ
2 เดือน ่ 1 การสร้ างกระบวนการนิ
1)
นกระบวนการนิ
เสริมสมรรถนะ
่ ฒนาเป็
ั การเน้
การวิจัย (R0) คําถามวิจยั : การพัฒนาบทเรีน�ำยมาพั
นรวมกน
นผูเ้ รี ยนเป็เทศเพื
นสําคัอ่ ญส่งการ
การจัดการเรียนรู้ของนิสิตสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยได้
การดำ�เนินการวิจัย
่ อ การสะท้อนความคิด ทฤษฎีวฒั นธรรมเชิ
เรี ยนรู ้แบบรวมมื
งสังคมสามารถนํามาพัฒนาเป็ น
การวิจัยนี้เป็นการวิจัยและพัฒนา จ�ำแนกได้ 4 หรือไม่ อย่างไร
เทศเพื่อสงเสริ
มสมรรถนะการจั
สาขาวิ
ชาการศึกษาปฐมวั
ว้ จิ ยั สด�ิ ตำเนิ
นการทบทวนองค์
ความรูยท้ ได้
เี่ กีย่ วข้อง
ระยะกระบวนการนิ
ซึ่งการด�ำเนินการในแต่
ล่ ะระยะสรุ
ปได้ ดังนี้ ดการเรี ยนรู ้ขผูองนิ
่ อยางไร
่ จั ย และพั ฒ นาระยะที่ 1 การสร้ า ง เตรียมตัวผู้วิจัย และสังเคราะห์องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้อง
หรื อ1.ไมการวิ
ดการวิ
จัยดังสรุองค์
ปในแผนภาพ
D1นRการทบทวนองค์
)
กระบวนการนิเทศฯ
ผูว้ ิจ(R
ยั ดํ0าเนิ
ความรู ้ที่เกี่ยเพืวข้่ออก�งำหนดกรอบแนวคิ
เตรี ยมตัวผูว้ ิจยั และสั
งเคราะห์
1
ที่ 1 ดังนี้

ี่ องเพื่อกาหนดกรอบแนวคิ
ํ
ความรู ้ที่เกยวข้
ดการวิจยั ดังสรุ ปในแผนภาพที่ 1 ดังนี้
แนวคิดการพัฒนา
่ ั
บทเรี ยนรวมกน

แนวคิดการเน้น
ผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ

แนวคิดการเรี ยนรู้
่ อ
แบบรวมมื

แนวคิด
การสะท้อนคิด

ทฤษฎีวฒั นธรรม
เชิงสังคม

่ ั
กระบวนการนิเทศตามแนวการพัฒนาบทเรี ยนรวมกน
่ ั
ผลการใช้กระบวนการนิเทศตามแนวการพัฒนาบทเรี ยนรวมกน
สมรรถนะการจัดการเรี ยนรู้

่
่
ความพึงพอใจตอการเข้
ารวมกระบวนการนิ
เทศฯ

แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย

แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั

การพัฒนา (D1) พัฒนากระบวนการฯ ครั้งที่ 1
1) แบบประเมินสมรรถนะการจัดการเรียนรู้
สร้างกระบวนการนิเทศตามแนวการพัฒนาบทเรียนร่วม มีลักษณะเป็นการประเมินแบบรูบลิคส์ (rubrics) ระบุ
การพัฒนา (D ) พัฒนากระบวนการฯ ครังที่ 1 สร้างกระบวนการนิเทศตามแนวการ
กันฉบับตัง้ ต้น และสร้างเครือ่ งมื1อเก็บรวบรวมข้อมูลตาม ข้้ อ ความแสดงระดั บ คุ ณ ภาพที่ แ ตกต่ า งกั น ของการ
็ มาตรฐานหรืออมูเกณฑ์
พัฒนาบทเรี
อเกบรวบรวมข้
ลตามกรอบแนวคิ
จยั บ
กรอบแนวคิ
ดการวิยนรวมกนฉบั
จัย ่ ั บตั้ งต้น และสร้างเครื่ องมืบรรลุ
เทียบ 5 ระดับดการวิ
เรียงจากระดั
ผลที่ได้รับจากการพัฒนากระบวนการครั้งที่ 1 สมรรถนะต�่ำสุดถึงสูงสุด 1-5 ตามล�ำดับ มีโครงสร้าง
ได้แก่ กระบวนการนิเทศฯ ฉบับตั้งต้นและเครื่องมือที่ใช้ 2 ด้าน ได้แก่ 1.1) การจัดประสบการณ์การเรียนรูส้ ำ� หรับ
ในการเก็บรวบรวมข้อมูล สรุปได้ดังนี้
เด็กอนุบาล 1.2) กระบวนการพัฒนาบทเรียนร่วมกัน รวม
ทั้งสิ้น 18 หน่วยสมรรถนะ สรุปได้ดังนี้
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วารสารการศึกษาและการพัฒนาสังคม ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 ปีการศึกษา 2557

ตารางที่ 1 ภาพรวมเกณฑ์เทียบ 5 ระดับ ของแบบประเมินสมรรถนะการจัดการเรียนรู้
ภาพรวมของสมรรถนะ ภาพรวมของสมรรถนะ ภาพรวมของสมรรถนะ ภาพรวมของสมรรถนะ ภาพรวมของสมรรถนะ
ระดับ 1
ระดับ 2
ระดับ 3
ระดับ 4
ระดับ 5
สมรรถนะด้านการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ (9 หน่วยสมรรถนะ)
1. มีความรู้ความเข้าใจ
เรื่ององค์ประกอบการสอน
ศาสตร์การสอน ธรรมชาติ
การเรียนรู้ของเด็กถูก
ต้อง1ใน 2 ของสมรรถนะ
ย่อย 12 รายการ

1. มีความรู้ความเข้าใจ
เรื่ององค์ประกอบการสอน
ศาสตร์การสอน ธรรมชาติ
การเรียนรู้ของเด็กถูกต้อง
3 ใน 4 ของสมรรถนะย่อย
12 รายการ

1. มีความรู้ความเข้าใจ
เรื่ององค์ประกอบการสอน
ศาสตร์การสอน ธรรมชาติ
การเรียนรู้ของเด็กถูกต้อง
สมบูรณ์ทุกสมรรถนะย่อย
12 รายการ

1. ไม่มีความรู้ความเข้าใจ
เรื่ององค์ประกอบการสอน
ศาสตร์การสอน ธรรมชาติ
การเรียนรู้ของเด็กเลยจาก
สมรรถนะย่อย 12 รายการ

1. มีความรู้ความเข้าใจ
เรื่ององค์ประกอบการสอน
ศาสตร์การสอน ธรรมชาติ
การเรียนรู้ของเด็กถูกต้อง
1 ใน 4 ของสมรรถนะย่อย
12 รายการ

2. ไม่มีทักษะการวางแผน
การสอน การเขียนแผน
และการปฏิบัติการสอน
เลยจากสมรรถนะย่อย 12
รายการ

2. มีทักษะการวางแผนการ 2. มีทักษะการวางแผนการ 2. มีทักษะการวางแผนการ 2. มีทักษะการวางแผนการ
สอน การเขียนแผน และ สอน การเขียนแผน และ สอน การเขียนแผน และ สอน การเขียนแผน และ
การปฏิบัติการสอนถูกต้อง การปฏิบัติการสอนถูกต้อง การปฏิบัติการสอนถูกต้อง การปฏิบัติการสอนถูกต้อง
1 ใน 4 ของสมรรถนะย่อย 1 ใน 2 ของสมรรถนะย่อย 3 ใน 4 ของสมรรถนะย่อย สมบูรณ์ทุกสมรรถนะย่อย
12 รายการ
12 รายการ
12 รายการ
12 รายการ

3.มีเจตคติต่อการวางแผน
3. ไม่มีเจตคติต่อการ
วางแผนการสอน การเขียน การสอน การเขียนแผน
แผน และการปฏิบัติการ และการปฏิบัติการสอน
สอนที่เหมาะสมเลยจาก เหมาะสม 1 ใน 4 ของ
สมรรถนะย่อย 12 รายการ สมรรถนะย่อย 12 รายการ

3.มีเจตคติต่อการวางแผน
การสอน การเขียนแผน
และการปฏิบัติการสอน
เหมาะสม 1 ใน 2 ของ
สมรรถนะย่อย 12 รายการ

3.มีเจตคติต่อการวางแผน
การสอน การเขียนแผน
และการปฏิบัติการสอน
เหมาะสม 3 ใน 4 ของ
สมรรถนะย่อย 12 รายการ

3.มีเจตคติต่อการวางแผน
การสอน การเขียนแผน
และการปฏิบัติการสอน
เหมาะสมทุกสมรรถนะย่อย
12 รายการ

สมรรถนะด้านกระบวนการพัฒนาบทเรียนร่วมกัน (9 หน่วยสรรถนะ)
1. มีความรู้ความเข้าใจ
เรื่องข้อมูลพื้นฐานลักษณะ
กระบวนการและเป้าหมาย
ของกลุ่มถูกต้องสมบูรณ์ทุก
สมรรถนะย่อย 12 รายการ

1. ไม่มีความรู้ความเข้าใจ
เรื่องข้อมูลพื้นฐานลักษณะ
กระบวนการและเป้าหมาย
ของกลุ่มเลยแม้แต่ข้อเดียว
จากสมรรถนะย่อย 12
รายการ

1. มีความรู้ความเข้าใจ
เรื่องข้อมูลพื้นฐานลักษณะ
กระบวนการและเป้าหมาย
ของกลุ่มถูกต้อง 1 ใน 4
ของสมรรถนะย่อย 12
รายการ

1. มีความรู้ความเข้าใจ 1. มีความรู้ความเข้าใจ
เรื่องข้อมูลพื้นฐานลักษณะ เรื่องข้อมูลพื้นฐานลักษณะ
กระบวนการและเป้าหมาย กระบวนการและเป้าหมาย
ของกลุ่มถูกต้อง1ใน 2 ของของกลุ่มถูกต้อง 3 ใน 4
สมรรถนะย่อย 12 รายการ ของสมรรถนะย่อย 12
รายการ

2. ไม่มีทักษะการทำ�งาน
ร่วมกัน การสะท้อนคิด
การเชื่อมโยงสู่การปฏิบัติ
เลยจากสมรรถนะย่อย 12
รายการ

2. มีทักษะการทำ�งานร่วม
กัน การสะท้อนคิด
การเชื่อมโยง สู่การปฏิบัติ
ถูกต้อง 1 ใน 4 ของ
สมรรถนะย่อย 12 รายการ

2. มีทักษะการทำ�งานร่วม 2. มีทักษะการทำ�งานร่วม 2. มีทักษะการทำ�งาน
ร่วมกัน การสะท้อนคิด
กัน การสะท้อนคิด
กัน การสะท้อนคิด
การเชื่อมโยงสู่การปฏิบัติถูก การเชื่อมโยงสู่การปฏิบัติถูก การเชื่อมโยงสู่การปฏิบัติ
ต้อง 1 ใน 2 ของสมรรถนะ ต้อง 3 ใน 4 ของสมรรถนะ ถูกต้องสมบูรณ์ทุกตัว
สมรรถนะย่อย 12 รายการ
ย่อย 12 รายการ
ย่อย 12 รายการ

3. ไม่มีเจตคติที่ดีต่อการ
ทำ�งานร่วมกัน การสะท้อน
คิด การเชื่อมโยงสู่การ
ปฏิบัติเลยจากสมรรถนะ
ย่อย 12 รายการ

3.มีเจตคติต่อการทำ�งาน
ร่วมกัน การสะท้อนคิด
การเชื่อมโยงสู่การปฏิบัติ
เหมาะสม 1 ใน 4 ของ
สมรรถนะย่อย 12 รายการ

3.มีเจตคติต่อการทำ�งาน
ร่วมกัน การสะท้อนคิด
การเชื่อมโยงสู่การปฏิบัติ
เหมาะสม 1 ใน 2 ของ
สมรรถนะย่อย 12 รายการ

3.มีเจตคติต่อการทำ�งาน
ร่วมกัน การสะท้อนคิด
การเชื่อมโยงสู่การปฏิบัติ
เหมาะสม 3 ใน 4 ของ
สมรรถนะย่อย 12 รายการ

3.มีเจตคติต่อการทำ�งาน
ร่วมกัน การสะท้อนคิด
การเชื่อมโยงสู่การปฏิบัติ
เหมาะสมทุกสมรรถนะย่อย
12 รายการ
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2) แบบประเมินความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมกระบวนการฯ มีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating
Scale) 5 ระดับ มีโครงสร้าง 2 ด้าน ได้แก่ 2.1) ด้านกระบวนการนิเทศ 2.2) ด้านการด�ำเนินงานของอาจารย์
นิเทศก์ รวมจ�ำนวนตัวบ่งชี้ทั้งสิ้น 11 ตัวบ่งชี้
3) แบบบันทึกที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพมี 5 แบบ ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 แบบบันทึกที่ใช้ในการวิจัย
ลักษณะแบบบันทึก

ลักษณะข้อมูล

1.แบบบันทึกการประชุม
2.แบบบันทึกการสังเกต
3. แบบบันทึกแผนการจัดการเรียนรู้
4. แบบบันทึกการตรวจสอบความตรง
5. แบบบันทึกภาคสนามของผู้วิจัย

การประชุมในขั้นตอนต่างๆ ของกระบวนการนิเทศฯ
การสอนในชั้นเรียน
แผนการจัดการเรียนรู้ ผลการจัดการเรียนรู้
ความตรงของการสรุปข้อมูล (member check)
ข้อสังเกตที่เกิดขึ้นในการดำ�เนินกระบวนการนิเทศฯ

การวิจัย (R1) ค�ำถามวิจัย: กระบวนการนิเทศ
ตามแนวการพัฒนาบทเรียนร่วมกันมีขั้นตอน กิจกรรม
และการด�ำเนินการอย่างไร เครื่องมือวิจัยที่พัฒนาขึ้นมี
คุณภาพหรือไม่
ผู้วิจัยด�ำเนินการก�ำหนดบริบทและผู้เข้าร่วม
การวิจัย สังเคราะห์กระบวนการและข้อมูลพื้นฐานของ
ผู้เข้าร่วมการวิจัย เพื่อก�ำหนดขั้นตอน กิจกรรมและการ
ด�ำเนินการ เก็บรวบรวมข้อมูลจากผูท้ รงคุณวุฒิ 5 ท่านใน
การตรวจสอบคุณภาพกระบวนการตัง้ ต้นฯ และเครือ่ งมือ
วิจยั โดยใช้แบบประเมินความสอดคล้อง ผลการวิเคราะห์
ความสอดคล้องได้ค่าระหว่าง 0.6-1.0 ซึ่งแสดงว่ามี
ความเหมาะสมในการน�ำมาใช้ แบบประเมินสมรรถนะ
การจัดการเรียนรู้มีจ�ำนวน 1 หัวข้อ ที่ได้ค่าต�ำ่ กว่า 0.5
ซึง่ ได้ปรับเปลีย่ นตามทีผ่ ทู้ รงคุณวุฒแิ นะน�ำก่อนน�ำไปใช้
วิเคราะห์ข้อมูล สรุปผลการวิจัย
2. การวิจัยและพัฒนาระยะที่ 2 การทดลอง
ใช้กระบวนการนิเทศฯ (D2 R2)
การพัฒนา (D2) พัฒนากระบวนการฯ ครั้งที่ 2
ปรั บ ปรุ ง กระบวนการนิ เ ทศฯ ตามข้ อ ค้ น พบจาก
การวิ จั ย R 1 และน� ำ เสนอกระบวนการนิ เ ทศตาม
แนวการพัฒนาบทเรียนร่วมกันฉบับก่อนทดลองใช้

ผู้บันทึก
กลุ่มผู้เข้าร่วมการวิจัย
ผู้เข้าร่วมการวิจัย, ผู้วิจัย
กลุ่มผู้เข้าร่วมการวิจัย
ผู้เข้าร่วมการวิจัย
ผู้วิจัย

ผลที่ ไ ด้ รั บ จากการพั ฒ นากระบวนการครั้ ง
ที่ 2 ได้แก่ 1) กระบวนการนิเทศฯ ฉบับก่อนทดลองใช้
ที่ได้เพิ่มเติมแนวคิดพื้นฐาน รายละเอียดของขั้นตอน
การด�ำเนินกระบวนการ ขอบข่ายเนื้อหา 2) เครื่องมือ
ที่ ใช้ ใ นการเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล ฉบั บ ก่ อ นทดลองใช้
ที่ได้ปรับโครงสร้าง จ�ำนวนหน่วยสมรรถนะ ปรับภาษา
และเพิ่ ม รายละเอี ย ดสมรรถนะย่ อ ยเพื่ อ แสดงระดั บ
คุณภาพของแบบประเมิน
การวิจัย (R2) ค�ำถามวิจัย: ผลการทดลองใช้
กระบวนการนิเทศตามแนวการพัฒนาบทเรียนร่วมกัน
เป็นอย่างไร
ผู้วิจัยด�ำเนินการทดลองใช้กระบวนการนิเทศฯ
ที่ได้พัฒนาขึ้นเป็นจ�ำนวน 21 วงรอบกับผู้เข้าร่วมการ
วิจัยจ�ำนวน 7 คน ในการพัฒนาบทเรียนการจัดกิจกรรม
เสริมประสบการณ์สำ� หรับเด็กอนุบาล เก็บรวบรวมข้อมูล
โดยการสังเกตแบบมีส่วนร่วมในการประชุมทุกขั้นของ
กระบวนการ การสอนในชั้นเรียน การตรวจผลงาน และ
เก็บข้อมูลโดยแบบประเมินสมรรถนะการจัดการเรียนรู้
แบบประเมินความพึงพอใจ วิเคราะห์ข้อมูลโดยการแจง
นับ ค่าร้อยละ วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณลักษณะโดยการ
วิเคราะห์เนื้อหา ให้รหัส จัดระเบียบ จัดกลุ่มและสร้าง
ข้อสรุป แปรข้อมูลกับเกณฑ์ประสิทธิภาพ สรุปผลวิจัย
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3. การวิ จั ย และพั ฒ นาระยะที่ 3 การน�ำ
กระบวนการนิเทศฯ ไปใช้จริง (D3 R3)
การพัฒนา (D3) พัฒนากระบวนการฯ ครั้งที่ 3
ปรับปรุงกระบวนการนิเทศฯ ตามข้อค้นพบจากการวิจัย
R2 และน�ำเสนอกระบวนการนิเทศตามแนวการพัฒนา
บทเรียนร่วมกันฉบับก่อนน�ำไปใช้จริง
ผลที่ได้รับจากการพัฒนากระบวนการครั้งที่ 3
ได้แก่ 1) กระบวนการนิเทศฯฉบับก่อนน�ำไปใช้จริง ซึ่ง
มีการเพิ่มขั้นตอนกระบวนการ เพิ่มยุทธศาสตร์การสอน
วนซ�้ำอย่างน้อยอีกหนึ่งรอบ เพิ่มลักษณะบทเรียนของ
การจัดการเรียนรู้ให้ครอบคลุม 2) เครื่องมือที่ใช้ในการ
เก็บรวบรวมข้อมูลฉบับก่อนน�ำไปใช้จริงที่ได้ปรับปรุง
แบบบันทึกของการประเมินสมรรถนะการจัดการเรียนรู้
การวิ จั ย (R 3 ) ค� ำ ถามวิ จั ย : ผลการน� ำ
กระบวนการนิเทศตามแนวการพัฒนาบทเรียนร่วมกัน
ไปใช้จริงเป็นอย่างไร
ผู้วิจัยด�ำเนินการน�ำกระบวนการนิเทศฯจ�ำนวน
30 วงรอบ ในการพัฒนาบทเรียนการจัดประสบการณ์
การเรียนรู้ทั้งที่เด็กริเริ่มและครูเป็นผู้ริเริ่มและทั้งกลุ่ม
ใหญ่กลุ่มย่อยและรายบุคคลไปใช้กับผู้เข้าร่วมการวิจัย
จ�ำนวน 10 คน เก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล
แปรข้อมูลกับเกณฑ์ประสิทธิภาพ และสรุปผลวิจัย ซึ่ง
เกณฑ์ประสิทธิภาพของการพัฒนากระบวนการนิเทศฯ
มี 3 รายการ ได้แก่
1) นิสิตทุกคนต้องพัฒนาระดับสมรรถนะการ
จัดการเรียนรู้สูงขึ้นอย่างน้อยหนึ่งระดับ ร้อยละ 80 ของ
รายการหน่วยสมรรถนะ เมื่อเปรียบเทียบสมรรถนะการ
จัดการเรียนรู้ก่อนและหลังเข้าร่วมกระบวนการนิเทศฯ

2) หลั ง การเข้ า ร่ ว มกระบวนการนิ เ ทศฯ
ร้อยละ 80 ของนิสิตต้องมีระดับสมรรถนะการจัดการ
เรียนรู้ในระดับ 3 ขึ้นไป ทุกหน่วยสมรรถนะ
3) หลั ง การเข้ า ร่ ว มกระบวนการนิ เ ทศฯ
ร้อยละ 80 ของนิสิตต้องมีความพึงพอใจต่อการเข้าร่วม
กระบวนการนิเทศฯ ในระดับมากขึ้นไป ทุกตัวบ่งชี้
4. การวิจัยและพัฒนาระยะที่ 4 การน�ำเสนอ
กระบวนการนิเทศฯ ฉบับสมบูรณ์ (D4)
การพัฒนา (D4) พัฒนากระบวนการฯ ครั้งที่ 4
ปรับปรุงกระบวนการตามข้อค้นพบจากการวิจยั R3 และ
น�ำเสนอกระบวนการนิเทศตามแนวการพัฒนาบทเรียน
ร่วมกันฉบับสมบูรณ์
การตรวจสอบความตรงและความเชื่อถือของ
งานวิจัย (Trustworthiness) ใช้บรรทัดฐาน 4 ประการ
ของงานวิ จั ย เชิ ง คุ ณ ภาพโดย Guba และ Lincoln
(1989) ได้แก่ 1) ความเชื่อถือได้ (Creditability)
โดยการสั ง เกตภาคสนามอย่ า งจริ ง จั ง และเป็ น ระยะ
เวลานาน การตรวจสอบแบบสามเส้าและผู้เข้าร่วมวิจัย
ตรวจสอบข้อมูล 2) การถ่ายโอนได้ (Transferability)
โดยการก�ำหนดผูเ้ ข้าร่วมการวิจยั ตรงตามประเด็นทีศ่ กึ ษา
สามารถอ้างผลไปยังบริบทที่ใกล้เคียงกัน 3) การพึ่งพา
กับเกณฑ์อื่นๆ (Dependability) โดยการตรวจสอบ
จากวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง การเตรียมข้อมูลด้วยบันทึก
แบบต่างๆ เพื่อความสามารถในการตรวจซ�้ำข้อมูล และ
4) การยืนยันผลการวิจัย (Confirmability) โดยการ
วิเคราะห์ข้อมูลอย่างมีคุณภาพ การจัดเตรียมข้อมูลดิบ
และการแสดงวิธีด�ำเนินการวิจัยอย่างละเอียดเพื่อใช้การ
ตรวจสอบร่องรอยการวิจัย
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ผลการวิจัย

1. กระบวนการนิ
เทศตามแนวการพั
นาบทเรียนร่วฒมกั
นฉบัยบนรวมกนฯ
สมบู
สรุบปสมบู
ได้ดรังณ์แผนภาพที่ 2
่ รั ณ์ ฉบั
แผนภาพที
่ 2 กรอบแนวคิ
ดของกระบวนการนิฒ
เทศตามแนวการพั
นาบทเรี
การเน้ นผ้เู รียนเป็ น
สํ าคัญ

เน้ น ให้ ผู้เ รี ยนมี ส่ วน
่
่
รวมอยางกระตื
อรื อร้น
ชี้ นํา ตนเอง และสร้ า ง
่
ความหมายแหงการ
เรี ยนรู้ดว้ ยตนเอง

การพัฒนาบทเรียน
ร่ วมกัน

ั ก ษา
กลุ่ ม ครู ร่ วมกนศึ
และพัฒ นาบทเรี ยน
อ ย่ า ง ลุ่ ม ลึ ก แ ล ะ
่ ่ องในบริ บทการ
ตอเนื
ทํางานจริ งของตน

การเรียนรู้ แบบ
ร่ วมมือ

การรวมกลุ่มเพื่อดําเนิ น
ิ
กจกรรมตามเป้
าหมายที่
ํ
่ ั ่
กาหนดรวมกนอยาง
สมั ค รใจและเคารพ
่ ยมกนั
ความเทาเที

การสะท้ อน
ความคิด

่
การคิ ด พิ จ าณาอยางมี
เป้ าหมายจริ งจั ง โดย
รั บ รู ้ ข ้ อ มู ล รวบรวม
จั ด ระบบ วิ เ ค ราะห์
ตัดสิ นใจ นําไปปฏิบตั ิ

ทฤษฎีวฒ
ั นธรรม
เชิงสั งคม

กระบวนการทางสังคม
ช่ ว ย พั ฒ น า ร อ ย ต่ อ
่
ระหวางความสามารถ
ที่ เ ป็ นอยู่ จ ริ งนํ า ไ ปสู่
ศักยภาพที่สูงขึ้ นได้

หลักการพืน้ ฐานของกระบวนการฯ
์ นกลยาณมิ
ั
1) นิสิตมีบทบาทหลักในการชี้ นาํ ตนเอง ประเมินตนเอง โดยอาจารย์นิเทศกเป็
ตรกระตุน้ ให้คาํ ปรึ กษา
่ ม่ ลึก ตอยอดและตอเนื
่
่ ่ อง
2) การนิเทศใช้กระบวนการแบบวงจรเกลียวเวียนซึ่ งจะพัฒนาอยางลุ
่ อกนดํ
ั าเนินงานทุกขั้ นของกระบวนการด้วยความเทาเที
่ ยมกนั โดยสลับกนเป็
ั นผูส้ อนในชั้ นเรี ยน
3) กลุม่ นิสิตรวมมื
่ ระหวาง
่
่ และหลังการปฏิบตั ิการสอนเพื่อสร้างองค์ความรู้ในฐานะผูป้ ฏิบตั ิ
4) นิสิตแตละคนเป็
นผูส้ ะท้อนความคิดกอน
ั ่อนและอาจารย์นิเทศกในบรรยากา
์
5) เน้นปฏิสัมพันธ์ทางสังคมกบเพื
ศสนับสนุนเพื่อยกระดับสมรรถนะเต็มศักยภาพ
่ มสมรรถนะการจัดการเรี ยนรู ้ของนิสิตฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพครู สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
วัตถประสงค์
: เพื่อสงเสริ
ุ
่ ั
เนือ้ หา: 1. การจัดประสบการณ์การเรี ยนรู ้สาํ หรับเด็กอนุบาล 2. กระบวนการพัฒนาบทเรี ยนรวมกน

่
การพัฒนาในแตละรอบวงจร

ขั้นตอนของกระบวนการนิเทศฯ
ํ
ระยะที่ 1 กาหนดบทเรี
ยน ประกอบด้วย
ํ
กาหนดเป้
าหมายบทเรี ยนและวางแผนบทเรี ยน
3. อภิปราย
3
ระยะที่ 2 วิจยั บทเรี ยน
บทเรี ยน
ประกอบด้วย สอนและสังเกตการสอน
4. วิจยั บทเรี ยน
ระยะที่ 3 อภิปรายบทเรี ยน ประกอบด้วย
2. วิจยั
4
2
รอบที่สอง
4
บทเรี ยน
่
ไตรตรองการสอน
และปรับปรุ งบทเรี ยน
2
ระยะที่ 4 วิจยั บทเรี ยนรอบที่สอง
5. อภิปราย
ประกอบด้วย สอนและสังเกตการสอน
บทเรี ยน
1
ํ
1. กาหนด
5
รอบที่สอง
บทเรี ยน
ั เ้ รี ยนกลุม่ ใหม่
บทเรี ยนที่ปรับปรุ งแล้วกบผู
ระยะที่ 5 อภิปรายบทเรี ยนรอบที่สอง
่
ประกอบด้วย ไตรตรองการสอน
และปรับปรุ ง
6. รวบรวม
6
การเรี ยนรู ้
บทเรี ยนอีกครั้ ง
ระยะที่ 6 รวบรวมการเรี ยนรู ้ ประกอบด้วย
่ 6 ระยะ 10 ขั้ นตอน
ขั้ นตอนของกระบวนการนิเทศฯ ที่สมบูรณ์แบงได้
สรุ ปการเรี ยนรู้และแลกเปลี่ยนการเรี ยนรู ้
่ ดําเนินไปในแตละวงรอบการนิ
่
ยอย
เทศและพัฒนาเป็ นวงจรเกลียวเวียน
ั ครใจรวมมื
่ อกนดํ
ั าเนินงาน
ลักษณะของกล่ ุมพัฒนาบทเรียน : กลุ่มนิสิตปฐมวัยที่ฝึกประสบการณ์ในโรงเรี ยนเดียวกนสมั
่ ยมกนั โดยสลับกนเป็
ั นผูส้ อนจริ งในชั้ นเรี ยน
พัฒนาบทเรี ยนตลอดทุกขั้ นของกระบวนการด้วยความเคารพความเทาเที
่
การประเมินผล : ประเมินสมรรถนะการจัดการเรี ยนรู ้ของนิสิต 18 หนวยสมรรถ
นะ

แผนภาพที่ 2 กรอบแนวคิดของกระบวนการนิเทศตามแนวการพัฒนาบทเรียนร่วมกันฯ ฉบับสมบูรณ์
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2. ผลการใช้กระบวนการนิเทศตามแนวการพัฒนาบทเรียนร่วมกัน
2.1 ระดับการพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของนิสิตผู้เข้าร่วมการวิจัย จากการเปรียบเทียบความ
แตกต่างของคะแนนรูบลิคส์ 5 ระดับ ที่ประเมินก่อนและหลังการเข้าร่วมกระบวนการฯ สรุปได้ดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 จ�ำนวนและร้อยละของนิสิตจ�ำแนกตามระดับสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้น (N=17)
พัฒนาสมรรถนะ พัฒนาสมรรถนะ พัฒนาสมรรถนะ พัฒนาสมรรถนะ รวมจำ�นวนนิสิต
ขึ้น 1 ระดับ ขึ้น 2 ระดับ ขึ้น 3 ระดับ ขึ้น 4 ระดับ ที่เกิดการพัฒนา
จำ�นวน ร้อยละ จำ�นวน ร้อยละ จำ�นวน ร้อยละ จำ�นวน ร้อยละ จำ�นวน ร้อยละ
หน่วยสมรรถนะด้านการจัดประสบการณ์การเรียนรู้สำ�หรับเด็กอนุบาล
1. องค์ประกอบของการสอน
1
5.88 10 58.82 6 35.29 0
0
17 100
2. ศาสตร์การสอน
0
0
13 76.47 2 11.76 2 11.76 17 100
3. การเรียนรู้ของเด็ก
1
5.88 11 64.71 5 29.41 0
0
17 100
ความรู้

ระดับความแตกต่างของคะแนน
สมรรถนะที่พัฒนาขึ้น

11

64.71

6

35.29

0

0

17

100

5. การเขียนแผนการสอน
2 11.76 10
6. การปฏิบัติการสอน
3 17.65 7
7. การวางแผนการสอน
6 35.29 5
8. การเขียนแผนการสอน
6 35.29 7
9. การปฏิบัติการสอน
4 23.53 9
หน่วยสมรรถนะด้านกระบวนการพัฒนาบทเรียนร่วมกัน
10. ข้อมูลพื้นฐาน
1
5.88
4
11. กระบวนการพัฒนา
0
0
4
12. เป้าหมายของกลุ่ม ฯ
0
0
7
13. การทำ�งานแบบร่วมมือ
2 11.76 6
14. การสะท้อนความคิด
1
5.88
6
15. การเชื่อมโยงสู่การปฏิบัติ
0
0
7
16. การทำ�งานแบบร่วมมือ
5 29.41 5
17. การสะท้อนความคิด
2 11.76 9
18. การเชื่อมโยงสู่การปฏิบัติ
1
5.88 13

58.82
41.18
29.41
41.18
52.94

5
7
6
3
3

29.41
41.18
35.29
17.65
17.65

0
0
0
1
1

0
0
0
5.88
5.88

17
17
17
17
17

100
100
100
100
100

23.53
23.53
41.18
35.29
35.29
41.18
29.41
52.94
76.47

10
8
6
6
9
10
7
4
3

58.82
47.06
35.29
35.29
52.94
58.52
41.18
23.53
17.65

2
5
4
3
1
0
0
2
0

11.76
29.41
23.53
17.65
5.88
0
0
11.76
0

17
17
17
17
17
17
17
17
17

100
100
100
100
100
100
100
100
100

เจตคติ

ทักษะ

ความรู้

เจตคติ

ทักษะ

4. การวางแผนการสอน

0

0

จากตารางที่ 3 พบว่า นิสิตร้อยละ 100 มีระดับสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ฯ พัฒนาขึ้นตั้งแต่ 1-4 ระดับ
ทั้ง 18 หน่วยสมรรถนะ เมื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนรูบลิคส์ 5 ระดับ ที่ประเมินก่อนและหลังการ
เข้าร่วมกระบวนการนิเทศฯ แสดงว่า กระบวนการนิเทศตามแนวการพัฒนาบทเรียนร่วมกันมีประสิทธิภาพตาม
เกณฑ์ข้อที่ 1) คือ นิสิตทุกคนต้องพัฒนาระดับสมรรถนะการจัดการเรียนรู้สูงขึ้นอย่างน้อยหนึ่งระดับ ร้อยละ 80
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ของรายการหน่วยสมรรถนะ (15 รายการจาก 18 หน่วยสมรรถนะ) เมื่อเปรียบเทียบสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ก่อน
และหลังการเข้าร่วมกระบวนการนิเทศฯ
2.2 สมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยหลังการ
เข้าร่วมกระบวนการนิเทศฯ สรุปได้ดังตารางที่ 4
ตารางที่ 4 จ�ำนวนและร้อยละของนิสิตจ�ำแนกตามระดับสมรรถนะหลังการเข้าร่วมกระบวนการฯ (N=17)

เจตคติ

ทักษะ

ความรู้

เจตคติ

ทักษะ

ความรู้

นิสิตที่มี
สมรรถนะ ระดับ สมรรถนะ ระดับ สมรรถนะ ระดับ สมรรถนะ ระดับ
ระดับสมรรถนะ
ระดับสมรรถนะการจัดการเรียนรู้หลัง
2
3
4
5
3 ขึ้นไป
การเข้าร่วมกระบวนการฯ
จำ�นวน ร้อยละ จำ�นวน ร้อยละ จำ�นวน ร้อยละ จำ�นวน ร้อยละ จำ�นวน ร้อยละ
หน่วยสมรรถนะด้านการจัดประสบการณ์การเรียนรู้สำ�หรับเด็กอนุบาล
1. องค์ประกอบของการสอน
0
0
0
0
11 64.71 6 35.29 17 100
2. ศาสตร์การสอน
0
0
0
0
9 52.94 8 47.06 17 100
3. การเรียนรู้ของเด็ก
0
0
1
5.88
9 52.94 7 41.18 17 100
4. การวางแผนการสอน
0
0
0
0
15 88.24 2 11.76 17 100
5. การเขียนแผนการสอน
0
0
0
0
13 76.47 4 23.53 17 100
6. การปฏิบัติการสอน
0
0
1
5.88 10 58.82 6 35.29 17 100
7. การวางแผนการสอน
0
0
0
0
10 58.82 7 41.18 17 100
8. การเขียนแผนการสอน
0
0
1
5.88
9 52.94 7 41.18 17 100
9. การปฏิบัติการสอน
0
0
2 11.76 4 23.53 11 64.71 17 100
หน่วยสมรรถนะด้านกระบวนการการพัฒนาบทเรียนร่วมกัน
10. ข้อมูลพื้นฐาน
1
5.88
1
5.88 10 58.82 5 29.41 16 94.12
11. กระบวนการฯ
0
0
0
0
9 52.94 8 47.06 17 100
12. เป้าหมายของกลุ่ม ฯ
0
0
0
0
8 47.06 7 41.18 17 100
13. การทำ�งานแบบร่วมมือ
0
0
0
0
1
5.88 16 94.12 17 100
14. การสะท้อนความคิด
0
0
1
5.88 10 58.82 6 35.29 17 100
15. การเชื่อมโยงสู่การปฏิบัติ
0
0
0
0
9 52.94 8 47.06 17 100
16. การทำ�งานแบบร่วมมือ
0
0
0
0
6 35.29 11 64.71 17 100
17. การสะท้อนความคิด
0
0
0
0
9 52.94 8 47.06 17 100
18. การเชื่อมโยงสู่การปฏิบัติ
0
0
1
5.88
6 35.29 10 58.82 17 100
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จากตารางที่ 4 พบว่า หลังการเข้าร่วมกระบวนการฯ นิสิตร้อยละ100 มีระดับสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ฯ
ระดับ 3 ขึ้นไป 17 หน่วยสมรรถนะ และนิสิตร้อยละ94.12 มีระดับสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ฯ ระดับ 3 ขึ้นไป
1 หน่วยสมรรถนะ ซึง่ นิสติ จะมีระดับสมรรถนะการจัดการเรียนรูอ้ ยูใ่ นระดับ 4-5 เป็นส่วนใหญ่ แสดงว่า กระบวนการ
นิเทศตามแนวการพัฒนาบทเรียนร่วมกันมีประสิทธิภาพผ่านเกณฑ์ขอ้ ที่ 2) คือ หลังการเข้าร่วมกระบวนการนิเทศฯ
ร้อยละ 80 ของนิสติ (14 คนจาก 17 คน) ต้องมีระดับสมรรถนะการจัดการเรียนรูใ้ นระดับ 3 ขึน้ ไป ทุกหน่วยสมรรถนะ
2.3 ความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมกระบวนการนิเทศฯ ของนิสิต สรุปได้ดังตารางที่ 5
ตารางที่ 5 จ�ำนวนและร้อยละของนิสิตจ�ำแนกตามระดับความพึงพอใจการเข้าร่วมกระบวนการฯ (N=17)

ด้านอาจารย์นิเทศก์

ด้านกระบวนการนิเทศฯ

รายการประเมินความพึงพอใจ
1. การประชุมร่วมกันกำ�หนดเป้าหมาย
2. การประชุมกลุ่มวางแผนก่อนการสอน
3. การสอนและเข้าร่วมสังเกตการสอน
4. การประชุมกลุ่มสะท้อนความคิดหลังสอน
5. การปรับปรุงบทเรียน
6. การสรุปและแลกเปลี่ยนเรียนรู้
7. ความรู้ ความสามารถในการให้คำ�ปรึกษา
8. ความเหมาะสม บุคลิกภาพ
9. การสร้างบรรยากาศของการนิเทศ
10. การกระตุ้นส่งเสริมให้นิสิตพัฒนา
11. ความพึงพอใจในภาพรวมของนิสิต

ระดับ 5 มากที่สุด
จำ�นวน ร้อยละ
15
88.24
14
82.35
15
88.24
15
88.24
15
88.24
15
88.24
16
94.12
17
100
16
94.12
17
100
17
100

จากตารางที่ 5 พบว่า นิสิตร้อยละ100 มีความ
พึงพอใจการเข้าร่วมกระบวนการฯ ระดับมาก ขึ้นไปทุก
รายการ แสดงว่า กระบวนการนิเทศตามแนวการพัฒนา
บทเรียนร่วมกันมีประสิทธิภาพผ่านเกณฑ์ข้อที่ 3

อภิปรายผลการวิจัย

1. อภิปรายผลการพัฒนากระบวนการนิเทศ
ตามแนวการพัฒนาบทเรียนร่วมกันฯ
กระบวนการนิ เ ทศฯในการศึ ก ษาครั้ ง นี้ เ น้ น
ผู ้ เรี ย นเป็ น ส� ำ คั ญ ส่ ง ผลให้ นิ สิ ต ปรั บ เปลี่ ย นบทบาท
จากผู้รอรับ (Passive) มาเป็นผู้มีบทบาทหลักในการ
เรียนรู้อย่างกระตือรือร้น (Active) สามารถชี้น�ำตนเอง

ระดับ 4 มาก
จำ�นวน ร้อยละ
2
11.76
3
17.65
2
11.76
2
11.76
2
11.76
2
11.76
1
5.88
0
0
1
5.88
0
0
0
0

รวม
จำ�นวน
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17

ร้อยละ
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

รับผิดชอบการเรียนรู้และการพัฒนาด้วยตนเอง ภายใต้
การชี้แนะสนับสนุนจากอาจารย์นิเทศก์ สอดคล้องกับ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 กล่าวว่า
การจั ด การศึ ก ษาต้ อ งยึ ด หลั ก ผู ้ เรี ย นทุ ก คนมี ค วาม
สามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมี
ความส�ำคัญทีส่ ดุ (ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่ง
ชาติ, ม.ป.ป.) นอกจากนี้ ณัฐกานต์ ปัดเกษม, สิทธิพร
นิยมศรีสมศักดิ์, และยุวดี รอดจากภัย (2556) พบว่า
กลยุทธ์ส่วนใหญ่ที่ใช้ในการพัฒนาคุณลักษณะของนิสิต
ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยบูรพา คือวิธี
การจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส�ำคัญ
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แนวคิดการสะท้อนความคิดก่อน ระหว่าง และ
หลังการสอน (reflection for - in - on action) ใน
กระบวนการนิเทศครั้งนี้สามารถพัฒนาการเรียนรู้ของ
นิสติ ได้อย่างมีความหมาย นิสติ สร้างองค์ความรูใ้ หม่จาก
การปฏิบตั จิ ริง สอดคล้องกับ มยุรา ลีหวั สระ, สพลณภัทร
ศรีแสนยงค์, และเชษฐ์ ศิริสวัสดิ์ (2556) ที่กล่าวถึงการ
ใช้กจิ กรรมการเรียนรูต้ ามทฤษฎีการเรียนรูเ้ พือ่ สร้างสรรค์
ด้วยปัญญาแล้วท�ำให้ผู้เรียนกระตือรือร้นรับผิดชอบการ
เรียนรู้ด้วยตนเองมากยิ่งขึ้น และสอดคล้องกับ Brown
and Gillis (1999) ที่กล่าวถึงหลักการคิดสะท้อนว่า
เป็นการตัง้ ค�ำถามถึงงานทีป่ ฏิบตั ไิ ป ขณะปฏิบตั งิ าน และ
การปฏิบตั งิ านในอนาคต ท�ำให้ครูเกิดความเข้าใจในความ
เชือ่ ทางการศึกษาและพฤติกรรมของตนเองจากการได้รบั
ประสบการณ์
แนวคิดการท�ำงานแบบร่วมมือของกระบวนการ
นิเทศในการศึกษาครั้งนี้ ส่งผลให้มีการปรับการนิเทศ
จากเดิมมาสู่พลังแห่งการเรียนรู้ที่มากขึ้นกว่าการเรียนรู้
ตามล�ำพัง สอดคล้องกับ Inprasitha (2009) ทีก่ ล่าวว่า
การพัฒนาบทเรียนร่วมกันช่วยพัฒนาความแข็งแกร่งใน
หมู่ครูที่ต้องท�ำงานร่วมกันเพื่อปรับปรุงการสอน และ
สอดคล้องกับ ชาริณี ตรีวรัญญู (2550) ที่ได้กล่าวว่า
การศึกษาผ่านบทเรียนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ท�ำให้ครู
พยายามดึงองค์ความรู้และศักยภาพภายในตนออกมา
สู่การแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสมาชิกในกลุ่ม แล้วร่วมกัน
ท�ำความเข้าใจและจัดระบบองค์ความรู้นั้น เพื่อสร้าง
ความชัดเจนในการน�ำไปปฏิบัติ ซึ่งส่งผลให้ครูเกิดการ
เรียนรู้มากยิ่งขึ้น
กระบวนการนิเทศในการศึกษาครั้งนี้เน้นการ
มีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมในบรรยากาศสนับสนุน ท�ำให้
ศักยภาพการเรียนรู้ของนิสิตสูงขึ้นจากการเรียนรู้ซึ่งกัน
และกัน ตามที่ Vygotsky (1978) กล่าวถึง ทฤษฎี
วัฒนธรรมเชิงสังคมว่า กระบวนการทางสังคมส่งผลต่อ
การพัฒนาการเรียนรู้ผ่านรอยต่อของพัฒนาการ (Zone
of Proximal Development) ซึ่งเป็นช่องว่างระหว่าง
ระดับความสามารถที่เป็นอยู่จริงกับระดับพัฒนาการ
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ที่ เ ต็ ม ศั ก ยภาพ หากผู ้ เรี ย นมี ป ฏิ สั ม พั น ธ์ ท างสั ง คม
กับผู้อื่นหรือได้รับความช่วยเหลือจากผู้อื่นด้วยการมี
ปฏิสัมพันธ์แบบ Scaffolding ที่เชื่อมต่อพัฒนาการ
ของผู้เรียน ให้สามารถสร้างความเข้าใจใหม่ภายในตน
(Internalization) สอดคล้องกับข้อค้นพบของโครงการ
วิจัยและพัฒนาเพื่อปฏิรูปการเรียนรู้ทั้งโรงเรียน พบว่า
ครูไทยชอบการเรียนรู้แบบมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น การได้
พูดคุย รับฟังความคิดของกันและกัน สามารถช่วยกระตุน้
ความคิดซึ่งกันและกันและน�ำไปสู่ข้อสรุปที่ตนเข้าใจได้
(ทิศนา แขมมณี, 2548)
ขั้ น ตอนของกระบวนการนิ เ ทศในการศึ ก ษา
ครั้งนี้มีการวนซ�้ำขั้นตอนการสอนใหม่อีกหนึ่งครั้งหลัง
จากมีการปรับปรุงการสอน แตกต่างจากกระบวนการที่
ใช้พัฒนาครูประจ�ำการที่จะสอนซ�้ำหรือไม่ก็ได้ เนื่องจาก
พั ฒ นาการของนิ สิ ต อยู ่ ใ นขั้ น ฝึ ก หั ด ซึ่ ง ส่ ง ผลให้ นิ สิ ต
ต้องการประสบการณ์ที่ชัดเจนของผลการสอนใหม่ที่
ได้จากการปรับปรุงจากข้อค้นพบของการสอนครั้งแรก
สอดคล้องกับ Fuller (1969) กล่าวถึงครูในช่วงฝึกหัด
ว่าช่วงแรกครูใส่ใจต่อการอยู่รอดแล้วจึงจะมาใส่ใจต่อ
สถานการณ์การสอน การเชื่อมโยงสิ่งที่ได้เคยเรียนมากับ
การท�ำงานจริง ดังนั้น ครูช่วงฝึกหัดจึงต้องการความ
ค่ อ ยเป็ น ค่ อ ยไปในการท� ำ ความเข้ า ใจประเด็ น ใหม่ ๆ
ที่พบในบริบทการท�ำงานจริง นอกจากนี้ รินรดี พรวิริยะ
สกุล (2554) ได้กล่าวถึงวงจรการใช้แนวคิดการศึกษา
ผ่านการเรียนรู้ในการพัฒนานักศึกษาครูซึ่งสรุปขั้นตอน
การเรียนรู้ได้ 2 ระยะ คือ ระยะเตรียมความพร้อมและ
ระยะการปฏิบัติการ ซึ่งในแต่ละระยะแบ่งเป็น 5 ขั้นย่อย
ดังนัน้ นักศึกษาครูจงึ ค่อยๆ เริม่ เรียนรูฝ้ กึ หัดในระยะแรก
แล้วจึงปฏิบัติการในบริบทจริงอีกหนึ่งรอบ
2. อภิปรายผลการด�ำเนินการใช้กระบวนการ
นิ เ ทศตามแนวการพั ฒ นาบทเรี ย นร่ ว มกั น ที่ มี ต ่ อ
สมรรถนะการจัดการเรียนรูแ้ ละความพึงพอใจต่อการ
เข้าร่วมกระบวนการฯ ของนิสิต
กระบวนการนิเทศตามแนวการพัฒนาบทเรียน
ร่วมกันสามารถช่วยพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้
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ของนิสติ ให้สงู ขึน้ ได้ทกุ หน่วยสมรรถนะ และพัฒนานิสติ
ให้มสี มรรถนะการจัดการเรียนรูฯ้ อยูใ่ นเกณฑ์เทียบระดับ
3 ขึ้นไป และส่วนใหญ่จะอยู่ในเกณฑ์เทียบระดับสูงคือ
4-5 หลังการเข้าร่วมกระบวนการฯ สอดคล้องกับ ชาริณี
ตรีวรัญญู (2550) ทีศ่ กึ ษาแนวคิดการศึกษาผ่านบทเรียน
สามารถพัฒนาสมรรถภาพการจัดการเรียนการสอนของ
ครูประจ�ำการระดับประถมศึกษาได้ สอดคล้องกับ รินรดี
พรวิริยะสกุล (2554) กล่าวถึงแนวคิดการศึกษาผ่าน
การเรียนรู้สามารถส่งเสริมความสามารถในการออกแบบ
การเรียนการสอนของนักศึกษาครูได้ และสอดคล้องกับ
Davies and Dunnill (2008) ที่ได้น�ำรูปแบบของ
การปฏิบัติแบบร่วมมือซึ่งพัฒนามาจากการพัฒนาบท
เรียนร่วมกันไปใช้ส�ำหรับการฝึกหัดครู พบว่า ช่วยเพิ่ม
ความเข้าใจในมโนทัศน์ทางการสอนและเปิดโลกทัศน์
ทางการสอนแก่ผู้เข้ารับการอบรมได้เป็นอย่างดี
นิสิตมีความพึงพอใจการเข้าร่วมกระบวนการฯ
ระดั บ มากขึ้ น ไปทุ ก รายการ ซึ่ ง อาจจะเนื่ อ งมาจาก
กระบวนการนิเทศฯในการศึกษาครัง้ นีเ้ น้นให้นสิ ติ มีความ
สมัครใจในการการปฏิบัติอย่างเคารพความเท่าเทียมกัน
การร่วมกลุม่ ท�ำงานท�ำให้วงรอบการนิเทศเท่าเดิมแต่การ
เรียนรูเ้ พิม่ ทวีคณ
ู นิสติ ได้คดิ สะท้อนตัง้ เป้าหมาย ทบทวน
ประเมินตนเองมากกว่าบรรยากาศแห่งการตัดสินชี้ถูก
ชี้ผิด การอภิปรายมุ่งเน้นไปที่บทเรียน ไม่ใช่การวิพากษ์
ตัวบุคคล ความรับผิดชอบเป็นของกลุ่มบรรยากาศจึง
ผ่อนคลายความกดดัน ผลงานถือเป็นผลงานของกลุ่ม
จึงไม่มกี ารแข่งขัน เพียงแต่นสิ ติ สลับกันเป็นผูส้ อนจริงใน
ชัน้ เรียน สอดคล้องกับนภาพร วรเนตรสุดาทิพย์ และคณะ
(2552) กล่าวถึงผลการใช้การพัฒนาบทเรียนร่วมกัน
ว่านักเรียนมีอสิ ระในการคิดหาค�ำตอบ มีระบบการท�ำงาน
กลุ่มและมีความสุขในการท�ำกิจกรรม และดังที่สุมน
อมรวิวฒ
ั น์ (2547) ได้กล่าวถึงรูปแบบกัลยาณมิตรนิเทศ

ว่าต้องมีการให้ใจในการปฏิบัติด้วยตนเอง มีการร่วมใจ
ท�ำงานเป็นทีม เพื่อรวบรวมพลังทวีคูณไปสู่ทิศทางที่
พึงประสงค์ มีความตั้งใจและเปิดใจโดยใช้การประเมิน
เชิงบวก คือตรวจสอบตนเอง ทบทวนดูตนเอง และ
ประเมินตนเอง ดังนั้น การนิเทศจึงเป็นการประเมินเพื่อ
การพัฒนาไม่ใช่การพิพากษา

ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1.1 ควรมีการศึกษากับกลุ่มเป้าหมายอื่นๆ
เพือ่ เป็นการตรวจสอบและขยายผลการน�ำไปใช้ เช่น นิสติ
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยในบริบทอื่นๆ นิสิตสาขาวิชา
อื่นๆ ครูประจ�ำการในระดับปฐมวัย เป็นต้น
1.2 ควรมีการศึกษาตัวแปรต้นที่มีลักษณะ
การผสมผสานแนวการพัฒนาบทเรียนร่วมกันกับแนวคิด
อื่นๆ เพื่อการนิเทศนิสิตในด้านที่เฉพาะเจาะจง หรือการ
วิจัยเปรียบเทียบรูปแบบการนิเทศนิสิตที่หลากหลายกับ
กระบวนการนิเทศตามแนวการพัฒนาบทเรียนร่วมกัน
เพื่อประโยชน์ต่อทางเลือกในการพัฒนานิสิต
1.3 ควรมีการศึกษาตัวแปรตามในลักษณะ
อื่ น ๆ ว่ า กระบวนการนิ เ ทศตามแนวการพั ฒ นาบท
เรียนร่วมกันสามารถพัฒนานิสิตในด้านอื่นๆ นอกจาก
สมรรถนะการจัดการเรียนรู้ได้อย่างไรบ้าง
2. ข้อเสนอแนะในการน�ำผลการวิจัยไปใช้
2.1 อาจารย์นิเทศก์นิสิตสาขาวิชาการศึกษา
ปฐมวัยควรศึกษาท�ำความเข้าใจก่อนน�ำไปใช้เป็นแนวทาง
ในการนิเทศเพื่อพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้โดย
เน้นผู้เรียนเป็นส�ำคัญได้แนวทางหนึ่ง
2.2 สถาบันฝึกหัดครูสามารถน�ำไปใช้พฒ
ั นา
ระบบและบุคลากรด้านการนิเทศได้แนวทางหนึ่ง
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