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บทคัดย่อ 
  การวิจัยเร่ืองนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษารูปแบบที่ใช้พัฒนาครูผู้ปฏิบัติการในระดับปฐมวัย
ที่ไม่มีวุฒิทางการศึกษาปฐมวัย เป็นการวิจัยศึกษารายกรณี คือ ครูผู้สอนในระดับปฐมวัยซึ่งไม่
มีวุ ฒิทางการศึกษาปฐมวัย  จ านวน 4 คน  เครื่ อง มือที่ ใช้ ในการวิ จัย ได้แก่  
1) แบบสอบถามผู้บริหาร 2) แบบสัมภาษณ์ครู 3) แบบสังเกตการด าเนินการของครู 4) แบบ
บันทึกข้อมูลลงพื้นท่ีส าหรับโค้ช วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ  
  ผลการวิจัย ด าเนินการสรุปในแต่ละระยะ พบว่า 
   ระยะที่ 1 การศึกษาข้อมูลพื้นฐาน พบว่า ครูทุกคนที่สอนชั้นอนุบาล ไม่มีวุฒิทาง
การศึกษาปฐมวัย ไม่มีประสบการณ์หรือความรู้เกี่ยวกับเด็กปฐมวัยเลย อีกทั้งโรงเรียนมีการ
เปลี่ยนครูผู้สอนระดับอนุบาลบ่อยเนื่องมาจากการที่ครูลาออก ครูที่สอนอยู่ในปัจจุบันจึงไม่มี
ความรู้ ความเข้าใจในด้านการศึกษาปฐมวัย ไม่สามารถจัดประสบการณ์ให้แก่เด็กได้ ครู
ต้องการความรู้เกี่ยวกับเด็กปฐมวัยและการจัดการศึกษาปฐมวัย  
  ระยะที่ 2 การพัฒนาคุณภาพ คณะผู้วิจัย ได้ด าเนินการพัฒนาครู 4 แนวทาง โดยท า
การสรุป วิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานและก าหนดวิธีพัฒนาครู 4 แนวทาง ได้แก่ 1) การจัดอบรมให้
ความรู้ 2) การให้ยืมบริการนิทานและสื่อที่ห้อง CEECE Library 3) การให้เข้าสังเกตกิจกรรม
การเรียนการสอน 4) การลงพื้นที่จริงเพื่อติดตามผลและช้ีแนะ   
  ระยะที่ 3 ติดตามผล พบว่า ครูบางคนยังด าเนินการจัดประสบการณ์ส าหรับเด็ก
ปฐมวัยในชั้นเรียนของตน ครูผู้สอนมีการเปลี่ยนแปลงได้แก่ 1) เตรียมเด็กให้สงบก่อนจัด
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กิจกรรม 2) จัดกิจกรรมที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ บูรณาการ เนื้อหา กิจกรรมให้สอดคล้องกับหน่วย
การเรียนรู้แต่ละสัปดาห์ 3) บุคลิกภาพของครู ท่าทาง การใช้ภาษา มีน้ าเสียงที่อ่อนโยน มีความ
ดัง-เบา และใช้ค าพูดเชิงบวก และ 4) การใช้สื่อ มีความเหมาะสม สอดคล้องกับพัฒนาการ 
เนื้อหาที่เรียน และมีจ านวนที่เพียงพอกับเด็ก 
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Abstract 
 This research was aimed to develop an appropriate model for enhancing Early 
Childhood (EC) teachers who were not certified in EC education in Pattanasueksa 
School. Four EC teachers, who were not certified in EC education from Pattanasueksa 
School, were studied in this case.  The research instruments included 1) School 
Administrator Questionnaire 2) Teacher Interview Form 3) Teacher Performance 
Observation Form and 4) Coaching Record Form. Data were analyzed into qualitative 
data.  
 The research results will be discussed in three stages as follows: 

For Stage 1: General background, the study revealed that all teachers were 
not certified in EC education. Also they had no experiences and knowledge regarding 
EC children. In addition, the school constantly changed the EC teachers due to 
resignation. As a result, the current teachers had no knowledge and understanding 
regarding EC education. They could not manage appropriate learning experiences for 
children. They are in need of knowledge in EC children and EC education. 

For Stage 2: Quality development, the researchers provided professional 
development in four areas, excerpted from the results of data analysis, which is called 
“Four-activity Model for Enhancing Early Childhood Teachers”. The model comprised 1) 
Training:  training for EC knowledge enrichment 2) Supporting: lending learning 
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materials (e.g., storybooks) from CEECE library 3) Classroom observation: providing 
opportunities for classroom observation and 4) Coaching: conducting field coaching to 
follow up on teachers’ performances.  
  In Stage 3: Following up, the study revealed that some teachers still carried 
out Learning Experience Management in Early Childhood in their classrooms after the 
model was used for teaching enhancement. The teachers changed their early childhood 
operations regarding 1) child preparation techniques 2) child-centered activities and 
integration of contents and activities to correspond with learning units for each week 3) 
teachers’ personalities, manners, voice tenderness, and positive-word utterances and 4) 
using of teaching materials, which were appropriate and  in line with children’s 
developmental stages. 
 
Keywords : Early childhood education, early childhood teacher, early childhood   
                education uncertified teacher, early childhood teacher development   
 
ภูมิหลังและความส าคัญ 
  ปัญหาผู้สอนระดับปฐมวัยที่ไม่ได้จบ
วุฒิทางการศึกษาปฐมวัยนับเป็นปัญหาที่
เกิดขึ้นมานานแล้วและปัญหานี้ยังคงมีให้
เห็นในปัจจุบันด้วยเหตุผลหลายประการไม่
ว่าจะเป็นการขาดแคลนครูที่จบวุฒิทาง
การศึกษาปฐมวัยโดยตรง การจัดสรรผู้ที่
ไ ม่ได้จบการศึกษาปฐมวัยโดยตรงมา
ปฏิบัติงานในระดับปฐมวัยโดยขาดการ
ตระหนักถึงความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง 
เพราะคิดว่าใคร ๆ ก็สามารถมาดูแลเด็ก
เล็กได้ การจัดการศึกษาปฐมวัยในปัจจุบัน
จากผลการประเมินมาตรฐานที่อยู่ในเกณฑ์
ที่ต้องปรับปรุงโดยเรียงล าดับมาตรฐานที่

ต้องได้รับการปรับปรุงสูงสุดจะพบปัญหาที่
เกี่ยวเนื่องกันที่ส่งผลต่อคุณภาพการศึกษา
ของเด็กปฐมวัยได้แก่ ครูขาดความสามารถ
ในกา ร จัดการ เ รี ยนการสอนอย่ า ง มี
ประสิทธิภาพและไม่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ผู้ เ รี ยนขาดความสามารถ ในการคิ ด
วิเคราะห์ สังเคราะห์ การคิดอย่างมี
วิจารณญาณ ขาดความคิดสร้างสรรค์ ขาด
ก า ร ไ ต ร่ ต ร อ ง แ ล ะ ไ ม่ มี วิ สั ย ทั ศ น์ 
นอกจากนั้นสถานศึกษายังไม่มีหลักสูตรที่
เหมาะสมกับผู้เรียนและท้องถิ่น ขาดสื่อการ
เรียนการสอนที่เอื้อต่อการเรียนรู้ และครูยัง
ไม่มีวุฒิ ความรู้/ความสามารถที่ตรงกับงาน
ที่รับผิดชอบ ครูไม่เพียงพอ (ส านักงาน
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เลขาธิการสภาการศึกษา, 2551) และเม่ือ
ครู ยังขาดทั้งความรู้ ความเข้าใจ รวมถึง
การปฏิบัติที่เหมาะสมต่อเด็กปฐมวัยแล้ว
ย่อมส่งผลกระทบต่อทั้ งตัวเด็กและตัว
ครูผู้สอนโดยตรง เด็กย่อมได้รับการปฏิบัติ
ที่ไม่เหมาะสมต่อความต้องการ ความสนใจ 
และความสามารถตามวัย ส่วนตัวครูเอง
อาจเกิดความกดดัน ความวิตกกังวล 
ความเครียดในการปฏิบัติ งานไปโดย
ปริยายเพราะการปฏิบัติที่ไม่เหมาะสมและ
ไม่สอดคล้องตามวัย เช่น การให้เด็กคัด
เขียนแต่ในแบบฝึก การสอนเด็กโดยขาด
สื่อการสอนที่เป็นรูปธรรม การให้เด็กดูแต่
โทรทัศน์ การให้ เด็กนั่ งนิ่ ง ๆ และการ
ปฏิบัติ ที่ไม่เหมาะสมอื่น ๆ ที่ขัดขวางการ
พั ฒน า เ ด็ ก ย่ อ ม ส่ ง ผ ล ใ ห้ ค รู มี ค ว า ม
ยากล าบากในการจัดการชั้นเรียน จาก
ผลกระทบดังกล่าวท าให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับ
เด็กปฐมวัยจ าเป็นต้องมีความตื่นตัวเพื่อ
ช่วยป้องกันผลเสียที่จะเกิดขึ้น ทั้งที่ความ
เป็นจริงแล้วบุคคลผู้ที่จะปฏิบัติงานดูแลและ
ส่งเสริมพัฒนาเด็กปฐมวัยนั้นมีความจ าเป็น
อย่างยิ่งที่ต้องมีความรู้ความสามารถทั้ง
องค์ความรู้ เชิ งวิชาการในศาสตร์ทาง
การศึกษาปฐมวัยรวมถึงความสามารถใน
การประยุกต์ใช้จิตวิทยาในการปฏิบัติต่อ
เด็กให้เหมาะสมกับวัยและธรรมชาติของ
เด็กแต่ละคน ดังนั้นการมีความรู้ในการสอน
และน าไปปฏิบัติจริงในห้องเรียนได้นั้น

หมายความว่าครูจะต้องสามารถ (1) เลือก
และล าดับกลยุทธ์การสอน (2) พัฒนา
เป้าหมายทางการเรียนรู้ของเด็กๆ และ  
(3) เข้าใจบทบาทที่หลากหลายของตนเอง
ในห้องเรียน (Saracho, O., 2013: 27) 

 สิ่ งที่ ไ ด้ กล่ า ว ไปข้ า งต้ นนั้ น มี
งานวิ จัยของ ณัฐภัสสร ชื่นสุขสมหวัง 
(2014) ที่ศึกษาการประเมินความต้องการ
จ าเป็นเพื่อพัฒนาสมรรถนะทางวิชาชีพของ
ครูปฐมวัย โดยศึกษากับกลุ่มครูปฐมวัยใน
กรุง เทพมหานครจ านวน 374 โดยใช้
แบบสอบถามและการประชุมกลุ่ม ผลวิจัย
ส่วนหนึ่งสะท้อนให้เห็นว่าความจ าเป็นเพื่อ
พัฒนาสมรรถนะทางวิชาชีพของครูปฐมวัย
มีเรื่องการจัดการเรียนการสอนด้วย และ
สาเหตุของความต้องการจ าเป็นในการ
พัฒนาสมรรถนะทางวิชาชีพในด้านนี้ของ
ครูปฐมวัย มีท้ังหมด 4 สาเหตุ ได้แก่ 1) ครู
ส่วนใหญ่ไม่ได้จบการศึกษาปฐมวัยจึงไม่มี
ความรู้ความเข้าใจในการจัดการศึกษา
ปฐมวัย 2) ครูขาดความรู้ตามที่มาตรฐาน
ได้ก าหนดจึงต้องการพัฒนาตนให้เทียบเท่า
กับมาตรฐาน 3) ครูมีความตื่นตัวในการ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนเนื่องจากมี
นวัตกรรมใหม่ ๆ เกิดขึ้น และ 4) ครูขาด
ความรู้ ในการออกแบบการเรียนรู้ ให้
เหมาะสมกับเด็กที่มีความหลากหลาย เช่น 
เด็กครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว เด็กพิเศษ เป็นต้น 
ดังนั้นแนวทางในการพัฒนาสมรรถนะทาง



   วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม      855      ปีที่ 10  ฉบบัพิเศษ กันยายน พ.ศ. 2559 
     Journal of Education, Mahasarakham University           Volume 10 Special Edition September 2016 

 

วิชาชีพของครูปฐมวัยตามที่งานวิจัยได้
น าเสนอมี 3 แนวทางดังนี้ 1) หน่วยงานต้น
สังกัดให้ความรู้ครูและมีการติดตามผล
อย่างต่อเนื่อง 2) ผู้บริหารโรงเรียนมีความ
เป็นนักวิชาการเพื่อขับเคลื่อนนโยบายการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในโรงเรียนเพื่อให้ครู
ที่ผ่านการอบรมได้มีโอกาสแบ่งปันความรู้
ให้แก่เพื่อนครู มีการสะท้อนความคิดเพื่อ
น ามาพัฒนาการจัดการเรียนการสอน และ 
3) การสร้างระบบหรือนวัตกรรมในการ
พัฒนาครูเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในการ
จัดการเรียนการสอนมากยิ่งขึ้น  
 รูปแบบการพัฒนาที่น ามาใช้เพื่อ
พัฒนาสมรรถนะครูปฐมวัยมีหลากหลาย
รูปแบบด้วยกัน จากงานวิจัยในช่วง 2 – 3 
ปี ที่ ผ่ านม าพบว่ า รู ปแบบการพัฒนา
สมรรถนะครูปฐมวัยที่ได้รับการยอมรับว่ามี
ประสิทธิภาพในการช่วยส่งเสริมศักยภาพ
ครูปฐมวัยได้แก่  การชี้แนะ (Coaching) 
การนิเทศ (Supervision) การเป็นพี่เลี้ยง 
( Mentoring)  ก า ร ใ ห้ ค า ป รึ ก ษ า 
(Counseling)  แ ล ะ ก า ร ใ ห้ ก า ร อ บ ร ม 
(Training) โดยรูปแบบการให้การอบรมนั้น
เป็นวิธีการที่ มีมานานแล้วแต่ก็ยังได้รับ
ความสนใจจากนักวิชาการและนักวิจัยใน
ยุคปัจจุบันทั้งของไทยและต่างประเทศอยู่
ไม่น้อยทีเดียว (Chiristina, T., & Grace, 
M., 2015; Lucas, M. & Whitaker, C., 
2014; Grotrian – Ryan, 2015; เฉลิมชัย 

พันธ์เลิศ, 2549; อรพรรณ บุตรกตัญญู, 
2549) อย่างไรก็ตามพบว่าแนวโน้มของ
กระแสการชี้แนะเป็นแนวทางหนึ่งที่ได้รับ
ความสนใจค่อนข้างมาก การโค้ช หรือ 
Coaching เป็นเรื่องที่ยังคงเป็นเรื่องใหม่
ส าหรับแวดวงการศึกษาในปัจจุบัน ถึงแม้
จะเป็นที่รู้จักกันแพร่หลาย มีการศึกษาและ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง และมีผลการวิ จัย
เกี่ยวกับการโค้ชเป็นจ านวนมากที่ประสบ
ความส าเร็ จสู ง  และสนับสนุนแนวคิด
เกี่ยวกับหลักการโค้ช และมีแนวคิดแนว
ปฏิบัติ ในการโค้ ชแบบต่ างๆ  เกิ ดขึ้ น
มากมาย อาจจะเนื่องจากการมีบทบาท
ภาระหน้าที่ เป้าหมาย และมีการก าหนด
คุณลักษณะ คุณสมบัติ การปฏิบัติตน และ
แนวทางปฏิ บั ติ ง านที่ ชั ด เ จน  ( วั ช ร า  
เล่าเรียนดี, 2556 : 291) 
 โรงเรียนพัฒนศึกษา เป็นโรงเรียน
เอกชนสังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาเอกชน ตั้งอยู่เลขที่ 116 หมู่ที่ 3 
ต าบลท่าสองคอน อ าเภอเมืองมหาสารคาม 
จังหวัดมหาสารคาม อยู่ห่ างจากคณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามไป
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือประมาณ 8 
กิโลเมตร โรงเรียนแห่งนี้ได้รับอนุญาตให้
จัดตั้งขึ้นเมื่อพ.ศ. 2547 เปิดสอนระดับก่อน
ประถมศึกษาหรือระดับอนุบาลหรือระดับ
ปฐมวัย ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 อยู่
ในเขตพื้นที่บริการของส านักงานเขตพื้นที่



   วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม      856      ปีที่ 10  ฉบบัพิเศษ กันยายน พ.ศ. 2559 
     Journal of Education, Mahasarakham University           Volume 10 Special Edition September 2016 

 

การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 
ในปัจจุบันมีอาคารเรียน 2 ส่วน คือ ระดับ
อนุบาล และระดับประถมศึกษา ในส่วน
อาคารเรียนของระดับอนุบาลเป็นอาคารชั้น
เดียว แบ่งเป็น 4 ห้อง ห้องละ 1 ระดับชั้น 
ได้แก่ ระดับเตรียมอนุบาล ระดับอนุบาล 1 
ระดับอนุบาล 2 และระดับอนุบาล 3 แต่ละ
ห้องมีคุณครูประจ าชั้นจ านวน 1 คน โดยครู
ประจ าชั้นแต่ละคนจบวุฒิการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีสาขาบัญชีและการจัดการ และ
สาขานาฏศิลป์ ส่วนครูประจ าชั้นห้องระดับ
เตรียมอนุบาลจบการศึกษาระดับมัธยม
ปลายปีที่ 6 จ านวนเด็กในแต่ละห้องมีดังนี้ 
ระดับเตรียมอนุบาลจ านวน 8 คน ระดับ
อนุบาล 1 มีจ านวน 16 คน ระดับอนุบาล 2 
มีจ านวน 30 คน และระดับอนุบาล 3 มี
จ านวน 26 คน (โรงเรียนพัฒนศึกษา, 
2556: 1) จะเห็นได้ว่าสภาพของการขาด
แคลนครูที่จบวุฒิทางการศึกษาปฐมวัยยังมี
ปรากฏให้เห็น และด้วยข้อจ ากัดนี้ท าให้
ส่งผลต่อมาตรฐานและเกณฑ์การคัดเลือก
บุคลากรเข้ามาปฏิบัติงานในฐานะครูระดับ
ปฐมวัย (Saracho, O., 2013: 31) ด้วยเหตุ
นี้ท่ีท าให้ครูท่ีปฏิบัติงานผู้สอนระดับปฐมวัย
ต้องเข้ารับการอบรมทางด้านการศึกษา
ปฐมวัยเพิ่มเติม รวมทั้งบางคนได้ตัดสินใจ
ไปเรียนเพื่ อ เพิ่มวุ ฒิทางการศึกษาใน
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
เพื่อที่จะน ามาใช้ประกอบการท างานของ

ตนเองในฐานะครูผู้ปฏิบัติงานสอนระดับ
ปฐมวัย  
 ด้วยเหตุนี้ทางคณะผู้วิจัยจึงสนใจ
ศึกษาว่ารูปแบบการพัฒนาครูผู้สอนระดับ
ปฐมวัยที่ไม่ได้มีวุฒิทางการศึกษาปฐมวัย
ใดที่มีความเหมาะสมที่จะสามารถน ามา
ประยุกต์ใช้พัฒนาความสามารถของครูผู้ไม่
มีวุ ฒิทางการศึกษาปฐมวัยแต่ต้องมา
ปฏิบัติงานกับเด็กปฐมวัย เพื่อช่วยให้ครู
เพิ่มพูนและพัฒนาศักยภาพของครูให้
สามารถจัดประสบการณ์ระดับปฐมวัยให้
สอดคล้องกับวัยของเด็ก และปฏิบัติกับเด็ก
ได้ บนพื้ น ฐ านขอ งหลั กก ารทางวิ ช า
การศึกษาปฐมวัย และสิ่งเหล่านี้ย่อมส่งผล
ต่อการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยโดย
องค์รวมไปในทิศทางที่เหมาะสมได้เป็น
อย่างดี 
 
วัตถุประสงค์ 
  เพื่อศึกษาการใช้รูปแบบการพัฒนา
ครูระดับปฐมวัยที่ไม่มีวุฒิทางการศึกษา
ปฐมวัย  
 
ขอบเขตของการวิจัย 
 1. กรอบเนื้อหาที่ศึกษาเป็นรูปแบบ
การพัฒนาครูระดับปฐมวัยที่ไม่มีวุฒิทาง
การศึกษาปฐมวัยที่ปฏิบัติงานในโรงเรียน
พัฒนศึกษา ต าบลท่าสองคอน อ าเภอเมือง 
จังหวัดมหาสารคามเท่าน้ัน 
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 2. กรณีศึกษาเป็นครูผู้ปฏิบัติงาน
ระดับปฐมวัยที่โรงเรียนพัฒนศึกษา จังหวัด
มหาสารคาม จ านวน 4 คน ทั้งนี้ครูทั้ง 4 
คนไม่มีวุฒิทางการศึกษาปฐมวัย 
 3. ตัวแปรที่ศึกษาได้แก่ รูปแบบการ
พัฒนาครูผู้ไม่มีวุฒิทางการศึกษาปฐมวัย  
 4. ระยะเวลาในการท าวิจัย 1 ปี เริ่ม
จากเดือนตุลาคม 2557 – กันยายน 2558 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 การด าเนินการวิจัยแบ่งเป็น 3 ระยะ 
ได้แก่ ระยะที่ 1: ศึกษาข้อมูลพื้นฐาน ระยะ
ที่ 2: พัฒนาคุณภาพ และระยะท่ี 3: ติดตาม
ผล มีรายละเอียดในแต่ละระยะมีดังต่อไปนี ้
  ระยะที่ 1: ศึกษาข้อมูลพื้นฐาน 
ได้ด าเนินการดังนี ้
   คณ ะ ผู้ วิ จั ย ศึ ก ษ า ข้ อ มู ล
เกี่ยวกับสภาพปัญหา และความต้องการ
ของครูปฐมวัยที่โรงเรียนพัฒนศึกษาโดยใช้
แบบสอบถามผู้บริหาร แบบสัมภาษณ์ครู 
และแบบสังเกตการด าเนินการของครู ได้
ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพปัญหาของโรงเรียน 
และประเด็นที่ครูต้องการจะได้รับการ
พัฒนา  
   คณะผู้วิจัยศึกษาเอกสารและ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้
จากแบบสอบถามผู้บริหาร แบบสัมภาษณ์
ครู และแบบสังเกตการด าเนินการของ และ
ประชุมคณะผู้วิ จัยเพื่อหาแนวทางการ

แก้ปัญหา ได้ร่วมกันก าหนดแนวทางในการ
พัฒนาครู 4 แนวทางได้แก่ 1) การจัดอบรม
ให้ความรู้ 2) การให้ยืมบริการนิทานและสื่อ
ที่ห้อง CEECE Library 3) การให้เข้า
สังเกตกิจกรรมการเรียนการสอน4) การลง
พื้นที่จริงเพื่อติดตามผลและช้ีแนะ 
  ระยะที่  2 : พัฒนาคุณภาพ 
คณะผู้วิจัยด าเนินการตามแนวทางทั้ง 4 
แนวทาง มีรายละเอียดการด าเนินงาน
ต่อไปนี ้  
   2.1 การจัดอบรมให้ความรู้
จ านวน 3 ครั้ง ณ ศูนย์ความเป็นเลิศทาง
การศึกษาปฐมวัย ชั้นล่าง อาคารแปด
เหลี่ยม คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
      1)  จั ด อ บ ร ม วั น ที่  2 3 
สิงหาคม 2557 เวลา 15.30 – 18.00 น. 
เรื่อง ความรู้ เบื้องต้นที่ครูปฐมวัยควรรู้
เกี่ยวกับเด็กปฐมวัย 
    2) จัดอบรมวันที่ 27 ก.ย. 
2557 เวลา 15.00 – 18.30 เรื่อง การจัด
ประสบการณ์ส าหรับเด็กปฐมวัย : กิจกรรม
หลัก 6 กิจกรรม        
    3) จัดอบรมวันที่ 14 ต.ค. 
2557 เวลา 15.30 – 18.30 น. เรื่อง สื่อ
ส าหรับเด็กปฐมวัย 
   2.2 การให้ยืมบริการนิทาน
และสื่อที่ห้อง CEECE Library โดย
คณะผู้วิจัยแนะน าเกี่ยวกับ CEECE 
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Library และ CEECE Innovation และ
ให้บริการยืมทรัพยากรทางการศึกษา
ปฐมวัยที่มีอยู่ เพื่อให้ครูน าไปประยุกต์ใช้ที่
ห้องเรียนระดับปฐมวัยตามความเหมาะสม 
โดยก าหนดให้น าเล่มเก่ามาคืนก่อนยืมเล่ม
ใหม่ทุกครั้ง 
   2.3 การให้เข้าสังเกตกิจกรรม
การเรียนการสอน ณ ห้องเรียนรายวิชา
เกษตรส าหรับเด็กปฐมวัย ภาคเรียนที่ 1/ 
2557 จ านวน 5 ครั้ ง ในทุกวันอั งคาร
ช่ ว ง เ วลา  16 . 30–18 . 00  น .  ณ  ห้ อ ง  
ศษ.  101 ชั้นล่ าง  อาคารแปดเหลี่ ยม  
คณ ะ ศึ ก ษ า ศ า ส ต ร์  ม ห า วิ ท ย า ลั ย
มหาสารคาม โดยคุณครูจะสังเกตการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนส าหรับเด็ก
ปฐมวัย ที่อาจารย์ผู้สอนได้มอบหมายให้
นิสิตน าเสนอบทบาทสมมุติเกี่ยวกับการจัด
ประสบการณ์ให้เด็กปฐมวัยผ่านการจัด
กิจกรรมเสริมประสบการณ์และกิจกรรมเสรี
ที่สอดคล้องกับเรื่องผักที่นิสิตแต่ละกลุ่มได้
ปลูกที่ไร่ซีซี่ หรือ CEECE Farm 
    2.4 การลงพื้นที่จริงโดยใช้วิธี
ชี้แนะ (Coaching) ที่โรงเรียนพัฒนศึกษา
ใ น ห้ อ ง เ รี ย น ร ะ ดั บ  ป ฐ ม วั ย ไ ด้ แ ก่  
ห้องเตรียมอนุบาล ห้องอนุบาล 1 ห้อง

อนุบาล 2 และ ห้องอนุบาล 3 รวมทั้งหมด
เป็น 4 ห้อง โดยใช้แบบบันทึกการลงพื้นที่
ของโค้ช เพื่อการบันทึกผลการด าเนินการ
ของครู และข้อชี้แนะของโค้ช ดังนี้ 
    1) ก าหนดตัวโค้ช 
(คณาจารย์สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
จ านวน 4 คน) และครูกรณีศึกษาทั้ง 4 คน
ว่าอาจารย์ท่านไหนสังเกตและชี้แนะครูห้อง
ไหน โดยก าหนดอาจารย์ 1 คน ต่อครู
กรณีศึกษา 1 คน 
    2) ก าหนดช่วงวันและเวลา
ในการลงพื้นที่เพื่อติดตามและชี้แนะ โดย
โค้ชพิจารณาเลือกช่วงวันและเวลาที่ไม่ตรง
กับช่วงที่ต้องรับผิดชอบสอนนิสิตระดับ
ปริญญาตรีในรายวิชาต่างๆ โดยก าหนด
จ านวนที่ห้องเรียนละ 6 – 8 ครั้ง 
     3) ลงพื้นที่ชี้แนะครูประจ า
ชั้นระดับปฐมวัยแต่ละห้องตามก าหนดวัน
และเวลาที่ได้ระบุไว้ 
   ระยะที่ 3 คณะผู้วิจัยลงพื้นที่เก็บ
ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดประสบการณ์และการ
จัดการชั้นเรียนของครูหลังการได้รับการ
พัฒนาตามแนวทางทั้ง 4 แนวทาง โดยใช้
แบบสังเกตการด าเนินการของครู  
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 รูปแบบการพัฒนาครูผู้สอนระดับปฐมวัยที่ไม่มีวุฒิทางการศึกษาปฐมวัย 
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ศึกษาข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับสภาพ ปัญหา และความต้องการของครูปฐมวัยที่โรงเรียนพัฒนศึกษาโดยการสนทนาและ
สัมภาษณ์อยา่งไม่เป็นทางการระหวา่งคณะผู้วิจัย ผู้บริหารโรงเรียน และคณะครูที่เป็นกรณีศึกษา 

ท าการเก็บขอ้มูลโดยใช้แบบสอบถามผูบ้ริหาร แบบสัมภาษณ์ครู และแบบสังเกตการด าเนินการของครู 

วางแผนร่วมกบัผู้บริหารโรงเรียนและครผูู้สอนระดับปฐมวัยที่ไม่มีวุฒิทางการศึกษาปฐมวัย 

สรุปและหาแนวทางพัฒนา 

ด าเนินการตามแนวทางทั้ง 4 

จัดอบรมให้ความรู ้
- เตรียมการอบรม 
- จัดอบรมตามวันและ
เวลาที่ก าหนด 
- ให้ผู้เข้าอบรมเขียน  
Self-reflection 

การให้บริการยืมนิทาน 
และสื่อ 

- แจ้ง ผอ. CEECE Library 
- แนะน าการใช้บริการ 
- ให้ผู้ใช้บริการเลือกรายการ 
- ให้ผู้ใช้บันทึกรายการยืมลง
แผ่นกระดาษ 
- ให้ผู้ใช้น าสื่อและนิทานคืน
ตามก าหนด 

การลงพื้นที่จริง 
- แจกแบบบันทึกโค้ช 
- ก าหนดโค้ชและครู 
- ก าหนดวันและเวลา 
- ลงพื้นที่ตามระบ ุ

การให้เข้าสังเกตกิจกรรมการ
เรียนการสอน 

- นัดหมายวันเวลา 
- ให้เข้าสังเกตตามระบ ุ
- บันทึกสิ่งที่ได้เรียนรู้ 

การชี้แนะ  
Coaching 

โค้ชบันทึกข้อมูลลงในแบบสังเกตการด าเนินการของคร ู

ให้ค าชมเชยเน้นย้ าให้ท าต่อไป 

การปฏิบัตเิหมาะสม การปฏิบัติทีต่้องพัฒนา 

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

ลงพื้นที่ครั้งต่อไป ไม่ผา่น ผ่าน 

ผลการปฏิบตั ิ
ของครู 
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เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยทั้งหมด 4 
ชนิด ได้แก่  
  1) แบบสอบถามผู้บริหาร 
  2) แบบสัมภาษณ์ครู 
  3) แบบสังเกตการด าเนินการ 
ของคร ู
  4)  แบบบันทึกข้อ มูลลงพื้ นที่
ส าหรับโค้ช  
 
สรุปผลการวิจัย 
  จากการศึกษาวิจัยเรื่อง รูปแบบการ
พัฒนาครูผู้สอนระดับปฐมวัยที่ไม่มีวุฒิทาง
การศึกษาปฐมวัย สามารถสรุปผลการวิจัย
ได้ 3 ระยะ ดังนี ้
  ระยะที่ 1 การศึกษาข้อมูลพื้นฐาน 
พบว่า ครูทุกคนที่สอนชั้นอนุบาล ไม่มีวุฒิ
ทางการศึกษาปฐมวัย ไม่มีประสบการณ์
หรือความรู้เกี่ยวกับเด็กปฐมวัยเลย อีกทั้ง
โรงเรียนมีการเปลี่ยนครูผู้สอนระดับอนุบาล
บ่อยเนื่องมาจากการที่ครูลาออก ครูที่สอน
อยู่ในปัจจุบันจึงไม่มีความรู้ ความเข้าในใน
ด้านการศึกษาปฐมวัย ไม่สามารถจัด
ประสบการณ์ให้แก่ เด็กได้  ครูต้องการ
ความรู้ เกี่ยวกับเด็กปฐมวัยและการจัด  
การศึกษาปฐมวัย โดยครอบคลุมเกี่ยวกับ
ลักษณะธรรมชาติของเด็กปฐมวัย รูปแบบ
การเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย พัฒนาการของ
เด็กปฐมวัย การจัดประสบการณ์ส าหรับ

เด็กปฐมวัย การปฏิบัติที่เหมาะสมส าหรับ
เด็กปฐมวัย และการเตรียมเด็กให้พร้อม
ส าหรับการเรียนรู้ 
  ระยะที่ 2 การพัฒนาคุณภาพ 
คณะผู้ วิ จัย ได้ด า เนินการพัฒนาครู  4 
แนวทาง โดยท าการสรุป วิเคราะห์ข้อมูล
พื้นฐานและร่วมกันก าหนดวิธีการพัฒนาครู 
4 แนวทาง ได้แก่ 1) การจัดอบรมให้ความรู้ 
(Training) 2) การให้ยืมบริการนิทานและ
สื่อที่ห้อง CEECE Library (Supporting)  
3) การให้เข้าสังเกตกิจกรรมการเรียนการ
สอน (Classroom Observing) 4) การลง
พื้ น ที่ จ ริ ง เ พื่ อ ติ ด ต าม ผ ล แ ล ะ ชี้ แ น ะ 
(Coaching) สรุปได้ ดังนี้ 
   1) การจัดอบรมให้ความรู้ 
(Training) จ านวน 3 ครั้ง ครั้งละ 3 ชั่วโมง 
ในหัวข้อความรู้ เบื้ องต้นเกี่ ยวกับเด็ก
ปฐมวัย การจัดประสบการณ์ส าหรับเด็ก
ปฐมวัย: กิจกรรมหลัก 6 กิจกรรม และสื่อ
ส าหรับเด็กปฐมวัย โดยวิธีการที่ใช้ในการ
อบรมคือ การบรรยายประกอบ การพูดคุย
แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับวิทยากร และ
การระดมสมองให้ครูเล่าสภาพปัญหาที่ครู
พบเจอในชั้น เรียนและเชิญชวนให้ครู
ร่วมกันหาวิธีการแก้ปัญหาหรือแนวทาง
ปฏิบัติอื่นๆ ที่จะไม่ก่อให้เกิดปัญหา พบว่า
ครูทั้ง 4 คน มีความพึงพอใจในการอบรม
ครั้งนี้ ได้รับความรู้ ความเข้าใจมากขึ้นจาก
การอบรม มีความม่ันใจในการจัดกิจกรรม
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มากขึ้นและคาดว่าตน(ครู) จะน าความรู้ที่
ได้รับไปใช้กับการแลและจัดประสบการณ์
ส าหรับเด็กปฐมวัย แต่ไม่แน่ใจว่าจะใช้ได้
อย่างถูกต้องเหมาะสม ทั้งนี้เนื่องจากการ
อบรมโดยใช้การบรรยายวิทยากรสามารถ
บรรยายให้ครอบคลุมเนื้อหาตามที่ต้องการ
ได้ครบถ้วน และการระดมสมองท าให้ครูมี
โอกาสคิด และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
ประสบการณ์ ร ะหว่ า งกั นและกัน  ซึ่ ง
ประสบการณ์ตรงนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีของ
การรู้ จักการช่วยกันแก้ปัญหาเม่ืออยู่ที่
โรงเรียนต่อไป 
   2) การให้ยืมบริการนิทานและ
สื่อที่ห้อง CEECE Library (Supporting) 
ครูทั้ง 4 คน มายืมทรัพยากรที่ CEECE 
Library ได้ แก่ หนั งสื อนิทานส า เ ร็ จ รู ป 
หนังสือนิทานท ามือ และสื่อการจัดกิจกรรม
ไปใช้ในการจัดประสบการณ์ส าหรับเด็ก
จ านวน 8 ครั้ง พบว่า ครูมีความสนใจและ
ชื่นชอบการมายืมทรัพยากรจาก CEECE 
Library เ นื่ อ ง จ า กท รั พ ย า ก ร มี ค ว า ม
หลากหลาย และแตกต่างจากสิ่งที่โรงเรียน
มี เช่นหนังสือนิทานท ามือ อีกทั้งครูและ
โรงเรียนยังไม่ต้องลงทุนจัดซื้อสื่อการจัด
กิจกรรม แต่สามารถมาเลือกจาก CEECE 
Library ให้ตรงกับเร่ืองที่ต้องสอนได้เลย ท า
ให้มีความสะดวกสบาย และเม่ือน าไปใช้ก็
พบว่าสื่อการสอนท าให้เด็กๆ สนใจและ
เรียนรู้อย่างมีความสุข ท าให้การควบคุมชั้น

เรียนง่ายขึ้ น บรรยากาศในการเรียน
ส นุ ก ส น า น ม า ก ขึ้ น  ท า ใ ห้ ค รู เ ห็ น
ความส าคัญของการใช้สื่อที่เหมาะสมกับวัย
เ พิ่ ม ขึ้ น ส ะ ท้ อ น ใ ห้ เ ห็ น จ า ก ค ว า ม
กระตือรือร้นในการน าสื่อเดิมมาคืนเพื่อจะ
น าสื่อใหม่มาสอนในสัปดาห์ต่อไป รวมถึงมี
การเลือกสื่อที่จะน าไปใช้ได้หลากหลายขึ้น  
   3) การให้เข้าสังเกตกิจกรรม
การเรียนการสอน (Classroom Observing) 
จากการที่ครูท้ัง 4 คนได้เข้ามาสังเกตการณ์
เรียนการสอนในรายวิชาเกษตรส าหรับเด็ก
ปฐมวัย จ านวน 5 ครั้ง โดยกิจกรรมในชั้น
เรียนอาจารย์ผู้สอนจะมอบหมายให้นิสิต
แสดงบทบาทสมมติจัดประสบการณ์ให้เด็ก
ป ฐ ม วั ย ผ่ า น ก า ร จั ด กิ จ ก ร ร ม เ ส ริ ม
ประสบการณ์และกิจกรรมเสรีที่สอดคล้อง
กับเรื่องที่สอน หลังการเข้าร่วมกิจกรรม
พบว่าครูมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของ
บทบาทครูในการความคุมชั้นเรียน เทคนิค
การเก็บเด็ก รวมถึงการใช้สื่อและการจัด
กิจกรรมเสริมประสบการณ์ที่สอดคล้องกับ
หน่วยมากขึ้น  
   4) การลงพื้นที่จริงเพื่อติดตาม
ผลและช้ีแนะ (Coaching) โดยโค้ช1 คน จะ
ให้ค าชี้แนะครูผู้สอน 1 คนมีระยะของการ
ลงพื้นที่เพื่อให้ค าชี้แนะ6-8 ครั้ง พบว่า หลัง
การเข้าไปให้ค าชี้แนะครูมีความม่ันใจใน
การจัดกิจกรรมมากขึ้น มีความเข้าใจใน
เรื่องของการสอนตามหน่วยมากขึ้น มีการ
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จัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของ
เด็กอย่างเหมาะสมไม่ว่าจะเป็นการจัดมุม
การศึกษา หรือการให้ เด็กนั่ ง เป็นครึ่ ง
วงกลม มีการจัดการเรียนการสอนที่ให้เด็ก
มีส่วนร่วมมากขึ้น มีการใช้สื่อที่สมวัยและ
หลากหลายมากขึ้น และมีการใช้ค าพูดเชิง
ลบลดลง  
  ระยะที่ 3 ติดตามผล พบว่า ครู
บางคนยังด าเนินการจัดประสบการณ์
ส าหรับเด็กปฐมวัยในชั้นเรียนของตน ตาม
หลักการและวิธีการที่ ได้ เรียนรู้  มีการ
ปรับปรุงและพัฒนาตามค าชี้แนะ มีการใช้
สื่อที่ยืมไปจากCEECE Library กับเด็ก
อย่างสม่ าเสมอ โดยพบการเปลี่ยนแปลงที่
ชัดเจน ดังนี้  
   1) การเตรียมเด็กให้สงบ/ การ
จัดการห้องเรียน มีการใช้เพลง ค าคล้อง
จองในการจัดการชั้นเรียน เด็กมีความ
พร้อมในการเรียนรู้ ครูควบคุมและจัดการ
ชั้นเรียให้ด าเนินกิจกรรมได้อย่างราบรื่น  
   2) การจัดกิจกรรมที่เน้นเด็ก
เป็นส าคัญ ให้ เด็กมีส่วนร่วมในการท า
กิจกรรมกับครูผู้สอน และมีการจัดกิจกรรม
ที่เหมาะสมกับเด็กทั้งในห้องเรียนเด็กคละ
อายุ และห้องเรียนปกติที่เด็กมีอายุเท่ากัน 
รวมไปถึงการจัดประสบการณ์ที่มีการบูร
ณาการ เนื้อหา กิจกรรมให้สอดคล้องกับ
หน่วยการเรียนรู้แต่ละสัปดาห์  

   3) บุคลิกภาพของครู ท่าทาง 
การใช้ภาษาสื่ อสาร การใช้น้ า เสียงที่
อ่อนโยน ความดัง-เบา และการใช้ค าพูด
เชิงบวกกับเด็ก  
   4) การใช้สื่อ มีความเหมาะสม
กับวัย และสื่อสอดคล้องกับเนื้อหากิจกรรม
ที่เด็กเรียนรู ้
 
อภิปรายผล 
  จากการศึกษาวิจัยเรื่อง รูปแบบการ
พัฒนาครูผู้สอนระดับปฐมวัยที่ไม่มีวุฒิทาง
การศึกษาปฐมวัย สามารถอภิปรายผลได้
ดังนี ้
  1. รูปแบบการพัฒนาครูผู้สอน
ระดับปฐมวัยที่ ไ ม่ มีวุ ฒิทางการศึกษา
ปฐมวัย  
   คณะผู้ วิ จัยได้สัมภาษณ์ครู
กรณีศึกษาจ านวน 4 คน น าข้อมูลที่ได้มา
วิ เคราะห์  และประชุมกลุ่มร่วมกันเพื่อ
ก าหนดแนวทางในการพัฒนาครูผู้สอน
ระดับปฐมวัยที่ ไ ม่ มีวุ ฒิทางการศึกษา
ปฐมวัย ซึ่งก าหนดได้ 4 แนวทาง ได้แก่ 1) 
การจัดอบรมให้ความรู้ (Training) 2) การ
ให้ยืมบริการนิทานและสื่อที่ห้อง CEECE 
Library (Supporting) 3) การให้เข้าสังเกต
กิจกรรมการเรียนการสอน (Classroom 
Observing) และ 4) การลงพื้นที่จริงเพื่อ
ชี้แนะ (Coaching) ซึ่งแต่ละแนวทางในการ
พัฒนาครู ผู้วิจัยพบประเด็นอภิปราย ดังนี้ 
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    1) การจัดอบรมให้ความรู้ 
(Training) จ านวน 3 ครั้ง ครั้งละ 3 ชั่วโมง 
ในหัวข้อความรู้ เบื้ องต้นเกี่ ยวกับเด็ก
ปฐมวัย การจัดประสบการณ์ส าหรับเด็ก
ปฐมวัย: กิจกรรมหลัก 6 กิจกรรม และสื่อ
ส าหรับเด็กปฐมวัย โดยวิธีการที่ใช้ในการ
อบรมคือ การบรรยายประกอบ การพูดคุย
แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับวิทยากร และ
การระดมสมองให้ครูเล่าสภาพปัญหาที่ครู
พบเจอในชั้น เรียนและเชิญชวนให้ครู
ร่วมกันหาวิธีการแก้ปัญหาหรือแนวทาง
ปฏิบัติอื่นๆ ที่จะไม่ก่อให้เกิดปัญหา พบว่า
ครูทั้ง 4 คน มีความพึงพอใจในการอบรม
ครั้งนี้ ได้รับความรู้ ความเข้าใจมากขึ้นจาก
การอบรม และคาดว่าตน (ครู) จะน าความรู้
ที่ได้รับไปใช้กับการแลและจัดประสบการณ์
ส าหรับเด็กปฐมวัย แต่ไม่แน่ใจว่าจะใช้ได้
อย่างถูกต้องเหมาะสม ทั้งนี้เนื่องจากการ
อบรมโดยใช้การบรรยายวิทยากรสามารถ
บรรยายให้ครอบคลุมเนื้อหาตามที่ต้องการ
ได้ครบถ้วน และการระดมสมองท าให้ครูมี
โอกาสคิด และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
ประสบการณ์ระหว่างกันและกัน สอดคล้อง
กับ เพ็ชรี รูปะวิเชตร์ (2554: 87-108)  
ได้อธิบายถึงเทคนิคการฝึกอบรมสามารถ
แบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท ได้แก่  
1) เทคนิคการฝึกอบรมโดยมีวิทยากรเป็น
ศูนย์กลางการเรียนรู้ ได้แก่ การบรรยาย 
การอภิปราย การประชุมวิชาการ และการ

สาธิต 2) เทคนิคการฝึกอบรมโดยเน้นผู้เข้า
รับการฝึกอบรมเป็นศูนย์กลาง ได้แก่  
การระดมสมอง  การประชุมแบบฟอรัม  
การแสดงบทบาทสมมติ  ก าร ใช้ เ กม
ประกอบการอบ รม  ก ารป ระชุ ม เ ชิ ง
ปฏิบัติการ การศึกษาดูงาน การฝึกอบรม
แบบฝึกปฏิบัติในงาน และการอบรมแบบมี
ส่วนร่วม ซึ่งการฝึกอบรมสามารถเลือกใช้
เทคนิคใดเทคนิคหนึ่ง หรือเลือกใช้ร่วมกัน 
โดยดูจากวัตุประสงค์และผลที่ต้องการของ
การอบรม 
    2) การให้ยืมบริการนิทาน
และสื่ อที่ ห้ อ ง  CEECE Library 
(Supporting) ครูทั้ง 4 คน มายืมทรัพยากร
ที่ CEECE Library ได้แก่หนังสือนิทาน
ส าเร็จรูป หนังสือนิทานท ามือ และสื่อการ
จัดกิจกรรมไปใช้ในการจัดประสบการณ์
ส าหรับเด็กจ านวน 7 ครั้ง พบว่า ครูมีความ
สนใจและชื่นชอบการมายืมทรัพยากรจาก 
CEECE Library เนื่องจากทรัพยากรมี
ความหลากหลาย และแตกต่างจากสิ่งที่
โรงเรียนมี เช่นหนังสือนิทานท ามือ อีกทั้ง
ครูและโรงเรียนยังไม่ต้องลงทุนจัดซื้อสื่อ
การจัดกิจกรรม แต่สามารถมาเลือกจาก 
CEECE Library ให้ตรงกับเรื่องที่ต้องสอน
ได้ เลย ซึ่ งถือเป็นความสะดวกในการ
ด าเนินการของครู และเป็นการสนับสนุน
การด าเนินการของครูที่ดีวิธีหนึ่ง  
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    3) การให้เข้าสังเกต
กิจกรรมการเรียนการสอน (Classroom 
Observing) ครูทั้ง 4 คนได้เข้าสังเกต
กิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชาเกษตร
ส าหรับเด็กปฐมวัย เป็นช่วงที่นิสิตทดลอง
จัดประสบการณ์ เกี่ ยวกับผลผลิตทาง
การเกษตร มีการจ าลองสถานการณ์เป็น
ห้องเรียนอนุบาล จัดมุมประสบการณ์ นิสิต
เล่นบทบาทสมมติเป็นเด็กอนุบาลที่ก าลัง
ท ากิจกรรม โดยคุณครู เข้าร่วมสังเกต
กิจกรรมเป็นรวม 4 ครั้งและร่วมเล่น
บทบาทสมมติกับนิสิตด้วย หลังจากการ
สังเกตกิจกรรมแต่ละครั้ง จะมีการสนทนา
กับคุณครูเพื่อทบทวนและเชื่อมโยงสิ่งที่
คุณครูพบเห็นไปยังความรู้ที่ได้รับจากการ
อบรม พบว่า คุณครูให้ความสนใจในการ
ท ด ล อ ง จั ด ป ร ะ ส บ ก า ร ณ์  แ ล ะ มุ ม
ประสบการณ์ที่นิสิตจัดเป็นอย่างยิ่ง และครู
ค าดว่ าจะน าสิ่ งที่ พบไปใช้ ในการ จัด
ประสบการณ์ส าหรับเด็กได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งการ
ด าเนินการในลักษณะดังกล่าวเป็น การเล่น
บทบาทสมมติ การสาธิตและการอบรมแบบ
มีส่วนร่วม ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นเทคนิคการ
อบรมรูปแบบหนึ่ง สอดคล้องกับ เพ็ชรี  
รูปะวิเชตร์ (2554: 87-108) ที่ระบุไว้ว่า 
การอบรมแบสาธิต เป็นการน าเสนอความรู้ 
ประสบการณ์ ทักษะ พร้อมทั้งการลงมือ
กระท าหรือแสดงให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้
เห็นหรือได้ปฏิบัติตาม ถึงกระบวนการ 

ขั้นตอนของการปฏิบัติ  และเทคนิคการ
อบรมอย่างมีส่วนร่วม ผู้เข้ารับการอบรม
ต้องมีส่วนร่วมในกระบวนการอย่างเต็มที่ ผู้
เข้ า รับการฝึกอบรมนั้ นย่อมมีความรู้ 
ประสบการณ์บางอย่าง หรือมีมากในเรื่อง
ที่มารับการฝึกอบรมแบบมีส่วนร่วมครั้ง
นั้นๆ ส่ งผลให้การ จัดฝึ กอบรมนั้ น  ๆ 
ประสบความส าเร็จสูงสุด  
  4) การลงพื้นที่จริงเพื่อติดตามผล
และชี้แนะ (Coaching) โดยคณาจารย์
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยจ านวน 4 คน 
ได้ลงพื้นที่เพื่อติดตามผลการด าเนินการ
ของครู และชี้แนะกระบวนการด าเนินของ
ครูตามที่พบ โดยอาจารย์ 1 คน ด าเนินการ
สังเกตและติดตามผลครู 1 คน เป็นจ านวน 
6 – 8 ครั้ง พบว่า ครูบางคนมีการ
เปลี่ยนแปลงมากขึ้นในแต่ละครั้งที่มีการ
ติดตามผล มีการพัฒนาปรับปรุงตามข้อมูล
ที่ได้รับการชี้แนะจากอาจารย์ จะเห็นได้ว่า
ระบการติดตามผลและชี้แนะอย่างใกล้ชิด
สามารถเปลี่ยนแปลงและพัฒนาครูได้เป็น
อ ย่ า ง ดี  ส อ ดค ล้ อ ง กั บ ก า ร วิ จั ย ข อ ง  
โกรเทรียน - ไรอัน (Grotrian – Ryan, 
2015) ที่ท าการศึกษาเรื่อง ระบบพี่เลี้ยง
และการน าไปประยุกต์ใช้ในโปรแกรมการ
พัฒนาภาวะผู้น าของครูสภาการศึกษา
อเมริกัน ผลการวิจัยพบว่า ระบบพี่เลี้ยงมี
คุณค่าอย่างยิ่งเพราะมีโอกาสได้ท างาน
อย่างใกล้ชิดได้เรียนรู้ผ่านการสังเกตเห็นสิ่ง



   วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม      865      ปีที่ 10  ฉบบัพิเศษ กันยายน พ.ศ. 2559 
     Journal of Education, Mahasarakham University           Volume 10 Special Edition September 2016 

 

ที่พี่ เลี้ยงได้ปฏิบัติจริงแสดงให้เห็นเป็น
แบบอย่างโดยตลอด นอกจากนี้ระบบพี่
เลี้ยงยังช่วยให้ข้อมูลสะท้อนกลับได้ตรงกับ
สภาพจริงที่เกิดขึ้นเพื่อให้บุคคลได้พัฒนา 
 2. การเปลี่ยนแปลงของครูจากการ
พัฒนา 4 แนวทาง 
   ครูผู้สอนระดับปฐมวัยที่ไม่มีวุฒิ
ทางการศึกษาปฐมวัยที่ได้รับการพัฒนาใน 
4 แนวทาง ได้แก่   1) การจัดอบรมให้
ความรู้ (Training) 2) การให้ยืมบริการ
นิทานและสื่อที่ห้อง CEECE Library 
(Supporting) 3) การให้เข้าสังเกตกิจกรรม
การเรียนการสอน (Classroom Observing) 
และ 4) การลงพื้นที่จริง (Coaching) จาก
การพัฒนาครูผู้สอนด้วยรูปแบบดังกล่าว
ข้ า ง ต้ น  ท า ใ ห้ ค รู ผู้ ส อ น เ ริ่ ม มี ก า ร
เปลี่ยนแปลงในการปฏิบัติงานระดับปฐมวัย
อย่างเห็นได้ชัดในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้ 1) การ
เตรียมเด็กให้สงล/ การจัดการห้องเรียน 2) 
การจัดกิจกรรมที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ ให้เด็ก
มีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมกับครูผู้สอน 
และมีการจัดกิจกรรมที่เหมาะสมกับเด็กทั้ง
ในห้องเรียนเด็กคละอายุ และห้องเรียน
ปกติที่เด็กมีอายุเท่ากัน รวมไปถึงการจัด
ประสบการณ์ที่ มีการบูรณาการ เนื้อหา 
กิจกรรมให้สอดคล้องกับหน่วยการเรียนรู้
แต่ละสัปดาห์  3)  การใช้ภาษาสื่ อสาร 
บุคลิกภาพของครู ท่าทาง การใช้น้ าเสียงที่
อ่อนโยน ความดัง-เบา และการใช้ค าพูด

เชิงบวกกับเด็ก และ 4) การใช้สื่อ ให้มี
ความเหมาะสม สอดคล้องกับพัฒนาการ 
และมีจ านวนที่เพียงพอ และสอดคล้องกับ
การศึกษาวิจัยของ โกรเทรียน - ไรอัน 
(Grotrian – Ryan, 2015) ได้ศึกษาเรื่อง
หน้าที่ของระบบพี่ เลี้ ยงและการน าไป
ประยุกต์ใช้ในโปรแกรมการพัฒนาภาวะ
ผู้ น า ข อ งค รู สภ ากา รศึ กษ าอ เ ม ริ กั น 
ผลการวิจัยพบว่า ระบบพี่ เลี้ยงมีคุณค่า
อย่างยิ่งเพราะมีโอกาสได้ท างานอย่าง
ใกล้ชิดได้เรียนรู้ผ่านการสังเกตเห็นสิ่งที่พี่
เ ลี้ ย ง ได้ ปฏิบั ติ จ ริ ง แสดง ให้ เห็ น เป็ น
แบบอย่างโดยตลอด นอกจากนี้ระบบพี่
เลี้ยงยังช่วยให้ข้อมูลสะท้อนกลับได้ตรงกับ
สภาพจริงที่เกิดขึ้นเพื่อให้บุคคลได้พัฒนา
ซึ่งวิธีการอื่น ๆ ไม่สามารถสะท้อนข้อมูลใน
ลักษณะน้ีได้ จะเห็นได้ว่าระบบพี่เลี้ยงมีการ
น าไปใช้อย่างต่อเนื่องในระดับอุดมศึกษา
โดยเชื่อมต่อไปถึงการพัฒนาภาวะผู้น า ซึ่ง
มีความสอดคล้องกับ อรพรรณ บุตรกตัญญู 
(2549)  ศึกษาการพัฒนากระบวนการ
เรียนรู้จากการปฏิบัติผสานการชี้แนะเพื่อ
เสริมสร้างการรับรู้ความสามารถของตน
ของครูอนุบาล กลุ่มตัวอย่างประกอบด้วย
ครูในระดับชั้นอนุบาลจ านวน 60 คน จาก
โรงเรียน 10 แห่ง ที่สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษานนทบุรี เขต 2 จากข้อมูล
เชิงบรรยายพบว่า ครูมีการตัดสินใจว่าตนมี
ความสามารถมากขึ้นโดยแสดงให้เห็นถึง
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การตัดสินใจโดยมีเงื่อนไขต่างๆ ลดลง ไม่มี
เงื่อนไขในการตัดสินใจ และแสดงแนวทาง
ในการกระท าสิ่งต่างๆ ให้ส าเร็จโดยพึ่งพา
ตนเองมากขึ้น โดยเฉพาะการตัดสินใจ และ
แสดงแนวทางในการกระท าสิ่งต่างๆ ให้
ส าเร็จโดยพึ่งพาตนเองมากขึ้นโดยเฉพาะ
การตัดสินใจว่าตนมีความสามารถในด้าน
การประเมินพัฒนาการและการเรียนรู้ของ
เด็กวัยอนุบาล สอดคล้องกับงานวิจัยของ
เฉลิมชัย พันธ์ เลิศ (2549) ศึกษา
กระบวนการเสริมสมรรถภาพการชี้แนะของ
นักวิชาการพี่เลี้ยงโดยใช้การเรียนรู้แบบ
เน้นประสบการณ์ ในการอบรมโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐาน โดยด าเนินการพัฒนา
สมรรถภาพการชี้แนะของกรณีศึกษา 3 คน 
ประกอบด้วย (1) ขั้นเตรียมการ (2) ขั้น
ด าเนินการชี้แนะ และ (3) ขั้นสรุปผลและ
ทบทวนการท างาน ในการด าเนินการตาม
ขั้นตอนดังกล่าว นักวิชาการพี่เลี้ยงจะเกิด
การเรียนรู้ปัญหาและความต้องการที่
แท้จริงของครู และพัฒนาสมรรถภาพการ
ชี้แนะไปพร้อมกับปฏิบัติงานในโรงเรียน 
นักวิชาการพี่เลี้ยงให้ความเห็นว่า กระบวน
การฯ ช่วยให้ตนเรียนรู้อย่างมีความหมาย
ในสถานการณ์จริง สามารถท างานอย่าง
เป็นระบบเกิดความเข้าใจในความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลของครูและเรียนรู้การท างาน
ที่ ตอบสนองความต้องการรายบุคคล 

รวมทั้งเห็นคุณค่าของการเรียนรู้ร่วมกันกับ
ครู  
  3. คุณค่าของการใช้กระบวนการตาม
คว ามต้ อ ง ก า ร ข อ ง ผู้ บ ริ ห า ร แ ล ะ ค รู
กลุ่มเป้าหมาย  
   การลงพื้นที่จริงติดตามผลการน า
ความรู้จากการพัฒนาใน 4 แนวทาง ไปใช้
ในการจัดประสบการณ์แก่เด็กปฐมวัยในชั้น
เรียนของครู โดยก าหนดโค้ช 1 คน ต่อ
ครูผู้สอน 1 คน ซึ่งกระบวนการในการสร้าง
ความรู้ความเข้าใจ แก่ครูเพื่อให้น าความรู้
ไปใช้ในการจัดประสบการณ์ส าหรับเด็ก
ปฐมวัยได้อย่างเหมาะสมนั้น ต้องใช้ทั้งการ
ฝึกอบรม (Training) เพื่อให้ครูผู้สอนระดับ
ปฐมวัยเกิดความรู้ ความเข้าใจในหลักการ
จัดประสบการณ์ส าหรับเด็กปฐมวัย ซึ่ง
สอดคล้องกับ อรจรีย์ ณ ตะกั่วทุ่ง (2550 : 
14) ได้น าเสนอถึงการฝึกอบรมว่า เป็น
กระบวนการที่จะท าให้ผู้เข้ารับการอบรม
เกิดความรู้ (Knowledge) ความเข้าใจ 
(Understand) ความช านาญ (Skill) และ
ทัศนคติ (Attitude) ที่ดีเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่อง
หนึ่ง จนกระทั่งผู้เข้ารับการฝึกอบรมเกิด
การเรียนรู้หรือเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไป
ตามวัตถุประสงค์ของการฝึกอบรมอย่างมี
ป ร ะ สิ ท ธิ ภ าพแล ะป ร ะสิ ท ธิ ผ ล  แ ล ะ
สอดคล้องกับ มงคล กรัตะนุตถะ (2556 : 
15-16) ได้น าเสนอว่าการฝึกอบรมมี
วัตถุประสงค์เพื่อสามารถปฏิบัติงานใน
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ปัจจุบันอย่างสัมฤทธิ์ผล และมีความพร้อม 
ที่จะท างานในหน้าที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
แก่องค์กรในอนาคต และนอกจากนี้แล้ว
จากการลงพื้นที่ไปให้ความรู้ของคณะผู้วิจัย
ท าให้ครูผู้สอนระดับปฐมวัยได้รับการ
แนะน า และพัฒนาทางวิชาการ อีกทั้งการ
ให้การสนับสนุน (Supporting) ในการให้ยืม
บริการนิทานและสื่อที่ห้อง CEECE Library 
และการให้เข้าสังเกตกิจกรรมการเรียนการ
สอน (Classroom Observing) ยังช่วยให้
ครูผู้ สอนเกิดความรู้ ความเข้ า ใจและ
สามารถน าความรู้ไปใช้ในการจัดกิจกรรม
ส าหรับเด็กปฐมวัยในช้ันเรียนได้อีกด้วย ซึ่ง
สอดคล้องกับ กุลยา ตันติผลชีวะ (2551 : 
20-21, 80) ครูปฐมวัยเป็นบุคคลที่ต้องท า
หน้าที่ทั้งด้านการให้การดูแลเด็กและด้าน
การศึกษา ประสบการณ์ที่เด็กได้รับจะเป็น
องค์ความรู้สะสม ซึ่งต้องเกิดจาการเล่นหรือ
การท ากิจกรรม จากประสบการณ์ที่ครูจัด
ขึ้น การแนะแนวทาง และอ านวยความ
สะดวกให้แก่เด็ก โดยมีอุปกรณ์ สื่อ และ
กิจกรรมที่ท้า ความแปลกของสี ลักษณะ 
ขนาด รูปร่าง ประเภทของอุปกรณ์ต่าง ๆ 
ที่เด็กสัมผัสเป็นสิ่งสร้างเสริมการเรียนรู้และ
พัฒนาการให้แก่เด็กทั้งสิ้น รวมทั้งช่วย
ขยายขอบเขตการ เรี ยนรู้ ของ เด็ก ให้
กว้างขวางขึ้นด้วย นอกจากนี้การลงพื้นที่
จริงของโค้ชแบบ 1 : 1 ยังช่วยให้ครูผู้สอน
เกิดการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาตนเองขึ้น

อย่างต่อเนื่อง ซึ่งสอดคล้องกับ วัชรา เล่า
เรียนดี (2556 : 291) ได้ให้น าเสนอว่า การ
โค้ช (Coaching) เป็นการเรียนรู้และพัฒนา
ในวิชาชีพในสถานการณ์จริง ไม่ใช่วิธี
แก้ปัญหา แต่เป็นวิธีการส่งเสริมและให้
เวลาแก่ครูและเพื่ อนในการไตร่ตรอง
สะท้อนคิด (Reflect) สนทนาพูดคุย
เกี่ ย วกั บการศึ กษา  ก ารฝึ กแล ะการ
พัฒนาการใช้ความคิดเกี่ยวกับการสอนของ
ตัวเอง และการเรียนรู้ข้องนักเรียน เพื่อ
พัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและ
ประสิ ทธิ ผลของการปฏิบั ติ ง าน  และ
สอดคล้องกับ รุช และ เชลเดน (Rush & 
Shelden, 2011: 83) ที่น าเสนอการชี้แนะ
ในการศึกษาระดับปฐมวัยว่า เป็นกลยุทธ์
ก า ร เ รี ย น รู้  ซึ่ ง ผู้ ชี้ แ น ะ จ ะ ส่ ง เ ส ริ ม
ความสามารถในการเรียนรู้ที่จะสะท้อนให้
เห็นถึงการด าเนินงานของผู้ได้รับการชี้แนะ 
นั่นหมายถึงการตรวจสอบประสิทธิภาพ
ของการด าเนินการหรือการปฏิบัติ รวมทั้ง
พัฒนาแผนการด าเนินงาน ส าหรับการ
ป รั บ ป รุ ง  แ ล ะ ก า ร น า ไ ป ป ฏิ บั ติ ใ น
สถานการณ์ทั้งในปัจจุบัน และอนาคตได้ 
เพื่อเป็นแนวทางให้ผู้ชี้แนะใช้การชี้แนะกับ
ครอบครัว หรือเพื่อร่วมงานในรูปแบบที่
ส่งเสริมการประเมินตนเอง การสะท้อน
ความคิด การสร้างความรู้ใหม่ด้วยทักษะ
และความรู้ท่ีมีอยู่ 
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ข้อเสนอแนะในการน าไปใช้ 
  1. การพัฒนาครูผู้สอนระดับปฐมวัย 
หากผู้ที่สนใจจะน าไปใช้ในการพัฒนา
ครูผู้สอนควรปรับให้มีความสอดคล้องกับ
ความต้องการของครู บริบท สังคม และ
วัฒนธรรมของแต่ละโรงเรียน 
  2. การถ่ายทอดความรู้ของโค้ชด้วย
เทคนิค วิธีการที่หลากหลาย สอดคล้องกับ
ลักษณะการเรียนรู้ของครูผู้สอน ด้วยความ
เป็นกัลยาณมิตรจะช่วยให้ครูผู้สอนได้รับ
การพัฒนาได้อย่างเต็มศักยภาพยิ่งขึ้น 
 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
  1. อาจมีการศึกษากระบวนการการ
พัฒนาครูผู้สอนระดับปฐมวัยทั้งที่มีวุฒิทาง
กา รศึ กษ าปฐมวั ย  แล ะ ไ ม่ มี วุ ฒิ ท า ง
การศึกษาปฐมวัยด้วยรูปแบบ วิธีการอื่น ๆ 
ด้วย 
  2. อาจมีการศึกษาพัฒนาการของ
เด็กในชั้นเรียนที่ครูผู้สอนที่ไม่มีวุฒิทาง
การศึกษาปฐมวัยที่ได้รับการพัฒนา ทั้ง
ก่อนและหลังการด าเนินการ 
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