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บทคดัย่อ 

 
 การวิจยัและพฒันาเร่ือง น้ีมีวตัถุประสงค ์4 ขอ้ คือ 1. เพื่อศึกษาความตอ้งการจ าเป็นใน
การพฒันารูปแบบการนิเทศโดยใช้กระบวนการช้ีแนะและระบบพี่เล้ียง เพื่อส่งเสริมศกัยภาพการ
จดัการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 สังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จงัหวดัเชียงใหม่ 
2. เพื่อพฒันารูปแบบการนิเทศโดยใชก้ระบวนการช้ีแนะและระบบพี่เล้ียง  3. เพื่อทดลองรูปแบบ
การนิเทศ 4. เพื่อประเมินรูปแบบการนิเทศ โดยกระบวนการพฒันารูปแบบการนิเทศด าเนินการเป็น 
4 ระยะ คือ 1.ขั้นศึกษาความตอ้งการเพื่อการเตรียมการนิเทศ 2. ขั้นพฒันารูปแบบการนิเทศโดยใช้
กระบวนการช้ีแนะและระบบพี่เล้ียง  3. ขั้นทดลองใชรู้ปแบบการนิเทศ และ 4. ขั้นประเมินรูปแบบ
การนิเทศ  และไดท้ดลองใชรู้ปแบบการนิเทศน้ีในสถานศึกษาขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ 
จ านวน 3 โรงเรียน กลุ่มตวัอย่างเป็นผูบ้ริหารสถานศึกษา/ ผูนิ้เทศก์ จ  านวน 30 คน และผูรั้บการ
นิเทศ จ านวน 30 คน ไดม้าจากการสุ่มอยา่งง่าย เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัประกอบดว้ย แบบบนัทึก
ผลการวิเคราะห์เอกสาร แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ แบบประเมินแผนการจดัการเรียนรู้ แบบ
บนัทึกผลการช้ีแนะและระบบพี่เล้ียง แบบบนัทึกการรับการนิเทศ  แบบตรวจสอบพฤติกรรมการ
ช้ีแนะและระบบพี่เล้ียงของผูนิ้เทศก์ แบบประเมินรูปแบบการนิเทศ และการสนทนากลุ่ม ส าหรับ
ขอ้มูลเชิงคุณภาพ วิเคราะห์ด้วยการวิเคราะห์เน้ือหาและพรรณนาความ และขอ้มูลเชิงปริมาณ 
วเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติ ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ (%) ค่าเฉล่ีย (X̅) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)  
 ผลการวิจยัพบว่า รูปแบบการนิเทศโดยใช้กระบวนการช้ีแนะและระบบพี่เล้ียง เพื่อ
ส่งเสริมศกัยภาพการจดัการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 สังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน จงัหวดัเชียงใหม่ ช่ือว่า “ดบัเบิ้ลพีแอลซีเอ พลสั” (PPLCA Plus) โดยน าการออกแบบเชิง
ระบบ ADDIE Model มาใชเ้ป็นฐานคิดในการวิจยั ท าให้ไดรู้ปแบบการนิเทศท่ีประกอบดว้ย ส่วน
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ส าคัญ 3 ส่วน คือ หลักการ เง่ือนไขส าคัญ และองค์ประกอบของรูปแบบ 5 องค์ประกอบ 
ประกอบดว้ย   1.ขั้นเตรียมความรู้ก่อนการนิเทศ (Preparing : P)  2.ขั้นวางแผนและออกแบบการ
นิเทศ (Planning : P) 3.ขั้นเรียนรู้และแลกเปล่ียนในการปฏิบติัการนิเทศ (Learning and Sharing : L) 
4.ขั้นการนิเทศด้วยกระบวนการช้ีแนะและระบบพี่ เ ล้ียง (Coaching and Mentoring : C) 5.ขั้น
สะทอ้นคิดหลงัการนิเทศ (After Action Review : A) โดยผูเ้ช่ียวชาญ 5 ท่าน พบว่า มีความเห็นค่า
ดชันีความสอดคลอ้งของรูปแบบการนิเทศฯ ส าหรับของผลการน ารูปแบบการนิเทศดงักล่าวไปใช ้
ท าให้เกิดขอ้คน้พบระหว่างการศึกษา คือ พลสั (Plus)ไดน้้อมน าหลกัการทรงงานและศาสตร์ของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลท่ี 9 (King Bhumibol’s Science) มาปฏิบัติในแต่ละ
องค์ประกอบ ซ่ึงน าลกัษณะเด่นของหลกัการทรงงานมาประยุกต์ใช้แตกต่างกนั ผูรั้บการนิเทศ
สามารถเขียนแผนการจดัการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 อยู่ในระดบัดีมาก คิดเป็นร้อยละ 83.33 และ
สามารถบนัทึกหลงัการจดัการเรียนรู้ ไดช้ดัเจน ส่วนผลการตรวจสอบพฤติกรรมการช้ีแนะ และ
ระบบพี่เล้ียงของผูนิ้เทศกอ์ยูใ่นระดบัมาก คือ ผูนิ้เทศกส์ามารถปฏิบติัการนิเทศในรายการท่ีก าหนด
ไว ้เดือนละ 2 คร้ังข้ึนไป  โดยประเด็นท่ีผูนิ้เทศก์และผูรั้บการนิเทศเห็นสอดคลอ้งกนัมากท่ีสุด คือ 
การร่วมกนัก าหนดเป้าหมายในการจดัการเรียนรู้ และเปิดโอกาสให้ผูรั้บการนิเทศไดแ้ลกเปล่ียน
เรียนรู้ร่วมกนั   
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ABSTRACT 
 
 The purposes of this research were fourfold. The first is to research need analysis of the 
development of coaching and mentoring supervision to enhance learning management in 21st 
century in the Service Area of the Office of the Basic Education Commission in Chiang Mai 
Province. The second is to develop coaching and mentoring supervision. The third is to do 
experiment of supervision and the last is to assess the pattern of supervision. There are 4 steps in 
the process of developing supervision: study the need for preparing the supervision, develop the 
pattern of supervision by using coaching and mentoring supervision, demonstrate the supervision, 
and assess the supervision. This research was done by using coaching and mentoring supervision 
in 3 different schools: small, medium, and large. The sample random sampling was used to choose 
the target groups consisting of 30 school executives or supervisors and 30 teachers who were in 
supervision. The experimental instruments consisted of document analysis records, questionnaires, 
interviews, assessment of learning management plan, coaching and mentoring supervision records, 
receiving supervision records, coaching and mentoring supervision’s advising behavior checklist, 
assessment of supervision pattern, and focus group discussion. For qualitative data analysis, the 
data were analyzed and described in descriptive writing. For quantitative data analysis, the data 
obtained were analyzed by using percentage, mean, and standard deviation. The findings of the 
research “The Development of Coaching and Mentoring Supervision to Enhance Learning 
Management in 21st Century in the Service Area of the Office of the Basic Education Commission 
in Chiang Mai Province” or  (PPLCA Plus)  adapted from instructional system called ADDIE 
Model became the pattern of supervision. The pattern consists of 3 main parts: principles, key 
conditions, and 5 components of supervision’s pattern which are Preparing (P), Planning (P), 
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Learning and Sharing (L), Coaching and Mentoring (C), After Action Review (A). Besides, 5 
experts agreed that there are correlations between index of consistency and the supervision.  
Moreover, using this supervision, it was found that Plus apply the King Bhumibol’s work 
principles, science and philosophy in different situations. Furthermore, teachers who were in 
supervision can plan their learning management in 21st century in very satisfying level (83.33%) 
and it can be recorded after launching clearly and effectively. For coaching and mentoring 
supervision’s advising behavior checklist, it was in high level, the supervision can be done more 
than twice a month. Lastly, both supervision and teachers agree that the vital points are the 
cooperation of planning the goal of learning management and giving chance to teachers for having 
knowledge sharing. 
 
Keywords:   Coaching and Mentoring Supervision  /  Learning Management in 21st Century  /  
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