
1 
 

 
 

 

บทที ่1 
 

บทน ำ 
 

 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

 

 จากการเปล่ียนแปลงของโลกในศตวรรษท่ี 21 พบวา่มีการเปล่ียนแปลงหลายดา้น อาทิ 

การเปล่ียนทางดา้นเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยีและนวตักรรมต่าง ๆ รวมถึงการศึกษา โดยเฉพาะ

การจดัการเรียนรู้ท่ีตอ้งให้เท่าทนัการเปล่ียนแปลงเพื่อการปรับตวัในมิติสังคมท่ีเปล่ียนไป โดย

มุ่งเนน้ให้ผูเ้รียนมีทกัษะชีวิต นอกจากน้ียงัพบวา่ทกัษะแห่งอนาคตในศตวรรษท่ี 21 ไดถู้กผลกัดนั

เขา้สู่ระบบการศึกษาในหลายประเทศทัว่โลก ซ่ึงการศึกษาในศตวรรษท่ี 21 ตอ้งยึดหลกัผลลพัธ์ทั้ง

ในแง่ของความรู้ในวิชาแกนและทกัษะแห่งศตวรรษใหม่เป็นผลลพัธ์ท่ีประเทศ โรงเรียน สถานท่ี

ท างาน และชุมชนต่างเห็นคุณค่าทกัษะแห่งศตวรรษท่ี 21 จะช่วยเตรียมความพร้อมให้นกัเรียนรู้จกั

คิด เรียนรู้ ท างาน แก้ปัญหา ส่ือสาร และร่วมมือท างานได้อย่างมีประสิทธิผลไปตลอดชีวิต 

(Bellanca & R. Brandt, 2011) ตลอดจนในเร่ืองคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์พื้นฐาน คือการจัด

การศึกษาให้คนในชาติเป็นคนเก่ง คนดี และมีความสุขตามปฏิญญาว่าดว้ยการจดัการศึกษาของ 

UNESCO โดยในศตวรรษท่ี 21 ทุกประเทศไดมี้การพฒันาและใชห้ลกัสูตรการศึกษาท่ีมีเป้าหมาย

ให้นักเรียนได้ Learn to know Learn to be Learn to do เพื่อคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ในฐานะ

พลเมืองของชาติ และ Learn to live together เพื่อคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคใ์นฐานะพลโลก (ส านกั

บริหารงานการมธัยมศึกษาตอนปลาย, 2553) และพบวา่ในปัจจุบนัการศึกษามีความเจริญกา้วหน้า

อยา่งรวดเร็ว อนัเน่ืองมาจากการเปล่ียนแปลงดา้นเศรษฐกิจ สังคม วฒันธรรม การแพทย ์การเกษตร 

ส่ิงแวดล้อม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฯลฯ ซ่ึงการเปล่ียนแปลงดงักล่าวได้ส่งผลกระทบทั้ง

ทางตรงและทางอ้อม การพฒันาการศึกษาจึงจ าเป็นต้องเปล่ียนแปลง และพฒันาอย่างต่อเน่ือง

เช่นกนั อาทิ ดา้นการบริหารการศึกษา การพฒันาหลกัสูตร การจดัการเรียนการสอน และการนิเทศ

การศึกษา เป็นตน้ ทั้งน้ีเพื่อน าไปสู่เป้าหมายสูงสุดคือการพฒันาผูเ้รียนให้เป็นบุคคลท่ีมีคุณภาพทั้ง

ดา้นความรู้ ทกัษะ และมีคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ ดงันั้น การสอนของครูจึงเป็นภารกิจส าคญั 
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เน่ืองจากการสอนของครูท่ีมีคุณภาพยอ่มก่อใหเ้กิดความเจริญงอกงามทางดา้นวชิาการ และส่งผลดี

ต่อตวัผูเ้รียน กระบวนการส าคญัท่ีจะช่วยส่งเสริม สนบัสนุน และปรับปรุงการเรียนการสอนให้มี

ประสิทธิภาพตามเป้าหมายดงักล่าวนั้นคือ การนิเทศการศึกษา ดงันั้นเพื่อใหเ้กิดความเขา้ใจเก่ียวกบั

การนิเทศการศึกษายิ่งข้ึน จึงมีความจ าเป็นท่ีตอ้งศึกษาและวิจยัเก่ียวกบัการนิเทศการศึกษา (วชิรา 

เครือค าอา้ย, 2558)   

 ดงัจะเห็นไดจ้ากแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 11 (พ.ศ.2555 - พ.ศ.

2559) ยงัคงยดึหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และคนเป็นศูนยก์ลางของการพฒันา รวมทั้งสร้าง

สมดุลการพฒันาในทุกมิติ และขบัเคล่ือนให้บงัเกิดผลในทางปฏิบติัท่ีชัดเจนยิ่งข้ึนในทุกระดับ 

เพื่อให้การพฒันาและบริหารประเทศเป็นไปบนทางสายกลาง เช่ือมโยงทุกมิติของการพฒันาอย่าง

บูรณาการ ทั้งคน สังคม เศรษฐกิจ ส่ิงแวดลอ้มและการเมือง โดยมีการวิเคราะห์อยา่งมีเหตุผล และ

ใช้หลกัความพอประมาณให้เกิดความสมดุลระหว่างมิติทางวตัถุกับจิตใจของคนในชาติ ความ

สมดุล ระหวา่งความสามารถในการพึ่งตนเองกบัการแข่งขนัในเวทีโลก ความสมดุลระหวา่งสังคม

ชนบทกับเมือง เตรียมระบบภูมิคุ้มกันด้วยการบริหารจัดการความเส่ียงให้เพียงพอพร้อมรับ

ผลกระทบจากการเป ล่ียนแปลงทั้ งภายนอกและภายในประเทศ ทั้ ง น้ี  การขับ เค ล่ือน

กระบวนการพฒันาทุกขั้นตอนต้องใช้ความรอบรู้ในการพฒันาด้านต่าง ๆ ด้วยความรอบคอบ 

เป็นไปตามล าดบัขั้นตอน และสอดคลอ้งกบัวิถีชีวิตของสังคมไทย รวมทั้งเสริมสร้างศีลธรรมและ

ส านึกในคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบติัหนา้ท่ีและด าเนินชีวิตดว้ยความเพียรจะเป็นภูมิคุม้กนัท่ีดี

ให้พร้อมเผชิญการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนทั้ งในระดับปัจเจก ครอบครัว ชุมชน สังคม และ

ประเทศชาติ จ  าเป็นตอ้งมีการขบัเคล่ือนการพฒันาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต  โดยให้

ความส าคญักบัการพฒันาคุณภาพคนไทยทุกช่วงวยัใหมี้ภูมิคุม้กนัต่อการเปล่ียนแปลง มีความพร้อม

ทั้งด้านร่างกายท่ีสมบูรณ์แข็งแรง มีสติปัญญาท่ีรอบรู้และมีจิตใจท่ีส านึกในคุณธรรม จริยธรรม 

มีความเพียร มีโอกาสและสามารถเรียนรู้ตลอดชีวิต ควบคู่กบัการเสริมสร้างสภาพแวดล้อมใน

สังคมและสถาบันทางสังคมให้เข้มแข็งและเอ้ือต่อการพัฒนาคน  ซ่ึงแผนพัฒนาฉบับน้ีมี

วตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายเดียวกนัเพื่อยกระดบัคุณภาพการศึกษาไทยใหไ้ดม้าตรฐานสากลต่อยอด

องคค์วามรู้สู่นวตักรรมและเพิ่มโอกาสการเขา้ถึงการศึกษาและการเรียนรู้ในรูปแบบท่ีหลากหลาย

เพิ่มมากข้ึน (ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, ส านกันายกรัฐมนตรี, 

2554)  
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 ในท านองเดียวกนั พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พุทธศกัราช 2542 ฉบบัแก้ไข

เพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2545 และ (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ.2553  มาตรา 6 กล่าวไวว้า่การจดัการศึกษาตอ้ง

เป็นไปเพื่อพฒันาคนไทยให้เป็นมนุษยท่ี์สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม 

มีจริยธรรมและวฒันธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีความสุข ส่วน มาตรา 

10 การจดัการศึกษาต้องจดัให้บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ไม่นอ้ยกวา่สิบสองปีท่ีรัฐตอ้งจดัให้อยา่งทัว่ถึง และมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใชจ่้าย การจดัการศึกษา

ส าหรับบุคคลซ่ึงมีความบกพร่องทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ สังคม การส่ือสารและการ

เรียนรู้ หรือมีร่างกายพิการ หรือทุพพลภาพหรือบุคคลซ่ึงไม่สามารถพึ่งตนเองได ้หรือไม่มีผูดู้แล

หรือดอ้ยโอกาส ตอ้งจดัให้บุคคลดงักล่าวมีสิทธิและโอกาสไดรั้บการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นพิเศษ 

การศึกษาส าหรับคนพิการในวรรคสองให้จดัตั้งแต่แรกเกิดหรือพบความพิการโดยไม่เสียค่าใชจ่้าย 

และใหบุ้คคลดงักล่าวมีสิทธิไดรั้บส่ิงอ านวยความสะดวก ส่ือ บริการ และความช่วยเหลืออ่ืนใดทาง

การศึกษา ตามหลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีก าหนดในกฎกระทรวง การจดัการศึกษาส าหรับบุคคลซ่ึงมี

ความสามารถพิเศษ ตอ้งจดัดว้ยรูปแบบท่ีเหมาะสมโดยค านึงถึงความสามารถของบุคคลนั้น อีกทั้ง

ใน มาตรา 22 การจดัการศึกษาตอ้งยึดหลกัวา่ผูเ้รียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพฒันาตนเอง

ได้ และถือว่าผูเ้รียนมีความส าคญัท่ีสุด กระบวนการจดัการศึกษาตอ้งส่งเสริมให้ผูเ้รียนสามารถ

พฒันาตามธรรมชาติและเต็มตามศกัยภาพ และ มาตรา 23 การจดัการศึกษา ทั้งการศึกษาในระบบ 

การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ต้องเน้นความส าคัญทั้ งความรู้ คุณธรรม 

กระบวนการเรียนรู้และบูรณาการตามความเหมาะสมของแต่ละระดบัการศึกษา (พระราชบญัญติั

การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542, ฉบบัท่ี 3 พ.ศ. 2553)  

 ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดผูน้ าของประเทศ โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้

แถลงข่ า วภายหลัง เ ป็นประธานประ ชุมคณะกรรมการอ านวยการป ฏิ รูปการ ศึกษา 

กระทรวงศึกษาธิการ เม่ือว ันพุธท่ี 20 พฤษภาคม พ.ศ.  2558 ณ ห้องประชุมราชวัลลภ ว่า

ความก้าวหน้าปฏิรูปการศึกษาในการขบัเคล่ือนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 

แบ่งเป็น 7 กลุ่ม (กระทรวงศึกษาธิการ, 2558)  มีดงัน้ี 
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 กลุ่มท่ี 1 การพฒันาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ ไดแ้ก่ การแกไ้ขปัญหาการอ่านไม่

ออกและเขียนไม่ได ้การปรับปรุงหลกัสูตรและการทดสอบทางการศึกษา การปรับลดกิจกรรมท่ีดึง

ครูและนักเรียนออกจากห้องเรียน ส่งเสริมค่านิยมหลกัของคนไทย 12 ประการ และเสริมสร้าง

คุณธรรม จริยธรรม จดัค่ายและกิจกรรมส าหรับเด็กเพื่อให้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และการ

ปฏิรูปการเรียนรู้สู่ผูเ้รียน  

กลุ่มท่ี 2 การลดความเหล่ือมล ้ าทางการศึกษา ได้แก่ ขยายผลการศึกษาทางไกลผ่าน

ดาวเทียม และการจดัการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั   

กลุ่มท่ี 3 การพฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษา ไดแ้ก่ การพฒันาระบบการผลิตครู  

ผลงานของครู การแกไ้ขปัญหาการขาดแคลนครูในสาขาท่ีขาดแคลน และการแกไ้ขปัญหาหน้ีสิน

ครู    

กลุ่มท่ี 4 การผลิตและการพฒันาก าลังคนรองรับการพฒันาประเทศ ได้แก่ การจัด

หลกัสูตรทวิศึกษา (สายสามญัควบคู่สายอาชีพร่วมกบัภาครัฐและเอกชน)  โครงการขยายอาชีวะ

อ าเภอ โครงการทุนช่างเทคนิคและบัณฑิตนักปฏิบติั ปรับภาพลักษณ์อาชีวศึกษา และพฒันา

ก าลงัคนระดบัอุดมศึกษา   

กลุ่มท่ี 5 การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ได้แก่  การจดัประชุมสภา

รัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้คร้ังท่ี 48   

กลุ่มท่ี 6 การพฒันาการศึกษาในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ไดแ้ก่ จดัตั้งศูนยป์ระสานงาน

และบริหารการศึกษาจงัหวดัชายแดนภาคใตส่้วนหนา้และส่วนกลาง เพิ่มคุณภาพและสร้างโอกาส

ทางการศึกษา และดูแลสวสัดิการสวสัดิภาพครู  

กลุ่มท่ี 7 การปฏิรูปการศึกษาทั้งระบบ ไดแ้ก่ การปฏิรูปการศึกษาทั้งระบบ  

 - การปฏิรูปการเรียนรู้ พัฒนาหลักสูตร และปรับปรุงระบบการทดสอบทาง

การศึกษา  
    - การปฏิรูปการกระจายอ านาจและโครงสร้างการจัดการศึกษา  
      - การปฏิรูประบบการผลิตและพัฒนาครู 
  - การปฏิรูปกฎหมายการศึกษา 
      - การปฏิรูประบบงบประมาณและทรัพยากรเพ่ือการศึกษา  
  - การปฏิรูประบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ  
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หวัใจส าคญัของการปฏิรูปการศึกษาคือการปฏิรูปการเรียนรู้ และการเรียนรู้ของผูเ้รียน

คงไม่สามารถพฒันาหรือปรับเปล่ียนได ้หากมิไดพ้ฒันาการเรียนรู้ของครูควบคู่กนัไป  การปฏิรูป

การศึกษาจึงเป็นเร่ืองทุกภาคส่วนของสังคมต้องเข้ามามีส่วนร่วมรับผิดชอบ ท่ีต้องการเรียนรู้

สะทอ้นถึงการพฒันาระบบคุณภาพการศึกษา ท่ีจะเห็นคนไทยมีคุณภาพ ซ่ึงความส าเร็จจะเกิดข้ึน

ไดต้อ้งลงมือกระท ากนัอยา่งจริงจงัมากข้ึนภายใตแ้นวคิด “ครูดี ครูเก่ง ระบบบริหารจดัการศึกษาดี 

โรงเรียนไปได้ดี เด็กมีคุณภาพ” จึงริเร่ิมด าเนินการน าร่องโครงการปฏิรูปการเรียนรู้ ด้วยการ

วางแผนยุทธศาสตร์ เป้าหมาย และระบบการพฒันาต่อเน่ือง  รวมทั้งสร้างทางเลือกต่างๆ และให้

เกิดความร่วมมือปฏิบติัการเพื่อสร้างการเปล่ียนแปลงทางการศึกษาใหเ้กิดข้ึนจริงบนพื้นท่ี ใหบ้รรลุ

เป้าหมายท่ีคุณภาพของผูเ้รียนและยกระดบัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียนใหสู้งข้ึน เนน้การเปิด

พื้นท่ีปฏิบติัการและจดัการแกปั้ญหาการศึกษา ร่วมท าและพฒันาการจดัการศึกษา ตลอดจนสร้าง

ความเขม้แขง็และเพิ่มขีดความสามารถในการจดัการตนเองและพึ่งตนเองไดใ้นการพฒันาการศึกษา

ของพื้นท่ี (การปฏิรูปการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, 2558) นโยบายการศึกษาของพลเอกดาวพ์งศ ์

รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีวา่การกระทรวงศึกษาธิการ ไดแ้ถลงนโยบายเม่ือวนัท่ี 27 สิงหาคม 2558 เวลา 

13.30 น. ณ ห้องประชุมราชวลัลภ ชั้น 2 อาคารราชวลัลภ ไดก้ล่าวถึงกระแสพระราชด ารัสเก่ียวกบั

การปฏิรูปการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัภูมิพลอดุลยเดชฯ รัชกาลท่ี 9 

“ให้ครูรักเดก็และเดก็รักครู”  
“ให้ครูสอนเดก็ให้มีน า้ใจต่อเพ่ือน ไม่ให้แข่งขันกัน แต่ให้แข่งกับตัวเอง ให้เดก็ท่ีเรียน

เก่งกว่า ช่วยสอนเพ่ือนท่ีเรียนช้ากว่า” 
“ให้ครูจัดกิจกรรมให้เดก็ท าร่วมกัน เพ่ือให้เห็นคุณค่าของความสามคัคี  
 

โดยนายกรัฐมนตรี ไดก้ล่าวนโยบายดงัน้ี 1) ท าใหเ้ร็วมีผลสัมฤทธ์ิภายในเดือนกนัยายน 

พ.ศ.2559 ให้มากท่ีสุด ท่ีเหลือส่งต่อให้รัฐบาลต่อไป 2) ประชาชน สังคมพึงพอใจ ประเทศไดค้นมี

คุณภาพ 3) ปรับลดภาระงานท่ีไม่จ  าเป็นของกระทรวงศึกษาธิการลง 4) เร่งปรับหลกัสูตร / ต ารา แต่

ละกลุ่มใหเ้หมาะสม การพิมพต์ ารา ตอ้งคุม้ราคา 5) ผลิตคนใหท้นักบัความตอ้งการของประเทศ จบ

แล้วต้องมีงานท า เข้าท างานให้ทันปีน้ี ช่วยแก้ไขปัญหาว่างงาน และปัญหาสังคมได้ 6) ปรับ

หลกัสูตรท าให้เด็ก ครู ผูป้กครองมีความสุข 7) ใชส่ื้อการสอน กระตุน้ผูเ้รียนเพื่อสร้างแรงจูงใจใน

การเรียนรู้กบัเด็ก 8) ลดความเหล่ือมล ้า จดัการศึกษาให้ทัว่ถึง เท่าเทียม และมีคุณภาพ 9) น าระบบ 
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ICT เขา้มาใชจ้ดัการเรียนรู้อยา่งเป็นรูปธรรมและกวา้งขวาง และ 10) เรียนไม่ใช่เพื่อสอบแต่เรียนให้

ไดท้กัษะชีวติอยูใ่นยคุโลกไร้พรมแดน  

ดว้ยเหตุผลดงักล่าว ผูว้ิจยัในฐานะผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียโดยเป็นผูนิ้เทศร่วมกบัโรงเรียน

เครือข่ายของมหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ ไดแ้ลกเปล่ียนความรู้และประสบการณ์ชีพครูจากครูพี่

เล้ียง ผูบ้ริหารสถานศึกษาประกอบกบัจากการสังเกตพฤติกรรม การจดัการเรียนการสอนของครู

และนกัศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพไดม้องเห็นประเด็นส าคญัท่ีวา่ปัญหาทางดา้นการศึกษาระดบั

การศึกษาขั้นพื้นฐานในจงัหวดัเชียงใหม่ จ  าเป็นตอ้งมีการนิเทศ ก ากบั ติดตาม และประเมินผล โดย

ใช้การวิจยัเป็นตวัขบัเคล่ือนการปฏิรูปการศึกษา ทั้งน้ีเพื่อยกระดบัคุณภาพการศึกษาทั้งระบบให้

เช่ือมโยงและสะทอ้นมุมมองการนิเทศการศึกษาในทุกมิติ ดงันั้นการพฒันารูปแบบการนิเทศโดยใช้

กระบวนการช้ีแนะและระบบพี่เล้ียงเพื่อส่งเสริมศกัยภาพการจดัการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 สังกดั

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จงัหวดัเชียงใหม่ จึงเป็นเร่ืองเร่งด่วน ส าคญัและ

จ าเป็น อนัเป็นการช้ีแนะสังคมดว้ยกระบวนการนิเทศ โดยเฉพาะผูนิ้เทศเป็นผูน้ าการเปล่ียนแปลงท่ี

ตอ้งน าพาการศึกษาไทยใหก้า้วไกลและน าไปสู่เป้าหมายสูงสุดคือพฒันาผูเ้รียน อนัเป็นทรัพยากรท่ี

มีคุณค่าท่ีสุด 

ส าหรับ การวิจยัเพื่อการพฒันารูปแบบการนิเทศโดยใชก้ระบวนการช้ีแนะและระบบพี่

เล้ียง เพื่อส่งเสริมศักยภาพการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 สังกัดส านักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน จงัหวดัเชียงใหม่ ไดน้ าแนวคิดและแผนปฏิบติัการ ดา้นการนิเทศท่ีด าเนินการ

อยูใ่นปัจจุบนัของโรงเรียนในจงัหวดัเชียงใหม่มาใชเ้ป็นฐานในการพฒันารูปแบบการนิเทศโดยใช้

กระบวนการช้ีแนะและระบบพี่เล้ียง ซ่ึงการนิเทศการสอนเป็นส่วนประกอบท่ีส าคญัส่วนหน่ึงของ

การนิเทศการศึกษา และเป็นภารกิจท่ีมีความส าคญัของการบริหารและการจดัการสถานศึกษา เพื่อ

ส่งเสริมศกัยภาพการจดัการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 นั้น ไดมี้การเปล่ียนแปลงการปฏิรูปการศึกษา 

ตามนโยบายการจดัการศึกษาตามพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พุทธศกัราช 2542 และท่ีแกไ้ข

เพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 3) พุทธศกัราช 2553 และหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศกัราช 

2551  ซ่ึงในการพฒันาคุณภาพการศึกษาให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลได ้จ าเป็นตอ้งมีการ

นิเทศการสอน เป็นหลกัของการบริหารจดัการสถานศึกษา และการนิเทศการสอนเป็นกระบวนการ

หน่ึงของการนิเทศการศึกษาท่ีมุ่งปรับปรุงกระบวนการสอน กระบวนการเรียนรู้ในชั้นเรียน และ

ส่งเสริมพฒันาความเจริญกา้วหนา้ในวิชาชีพครูท่ีส่งผลโดยตรงต่อการเรียนรู้ของผูเ้รียนเป็นส าคญั 

โดยอาศยัการนิเทศช่วยเหลือ แนะน า ให้ความรู้ และทกัษะการฝึกปฏิบติัดว้ยการพฒันาหลกัสูตร 
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การใชเ้ทคนิควิธีการเรียนรู้ใหม่ ๆ  การใชแ้ละการสร้างนวตักรรมดา้นการสอน และการท าวิจยัใน

ชั้นเรียน  เพื่อให้ครูสามารถปรับปรุงและพฒันาการจดัการเรียนรู้ หรืองานในวิชาชีพของตนเอง

อยา่งต่อเน่ืองและมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลสูงสุดตามเป้าหมาย (วชัรา เล่าเรียนดี 2550: 

8) จากแนวโนม้ของการศึกษาแนวทางการพฒันาโรงเรียน และทิศทางการนิเทศการสอนในอนาคต 

มีจุดเน้นส าคญัอยู่ท่ีการนิเทศภายในโรงเรียนและการนิเทศเพื่อปรับปรุงและพฒันาการเรียนการ

สอน การพฒันาหลกัสูตร และการพฒันาบุคลากร โอลิวา และพอลสั (Oliva and Pawlas 2001: 565) 

โดยมุ่งร่วมมือกนัระหวา่งบุคลากรและผูบ้ริหารในโรงเรียนเพื่อพฒันาการศึกษา  ซ่ึงการนิเทศการ

สอนในปัจจุบนัและอนาคต จะตอ้งยึดหลกัการนิเทศ  มีจุดมุ่งหมายท่ีชดัเจน มุ่งเน้นการปรับปรุง

พฒันาการเรียนการสอนโดยตรง เป็นการนิเทศแบบ รายบุคคลและรายกลุ่ม ท่ีสอดคลอ้งกบัสภาพ

ปัญหา ความตอ้งการของครูผูส้อนและของสถานศึกษา  มีการประเมินผลการจดัการเรียนรู้ของ

ครูผูส้อน มีการสังเกตการสอนและบนัทึกขอ้มูลท่ีเป็นปรนยั มีการประชุมปรึกษาหารือระหวา่งครู

และผูนิ้เทศอยา่งต่อเน่ือง มีการด าเนินการนิเทศท่ีเป็นวทิยาศาสตร์  มีการวเิคราะห์การจดัการเรียนรู้

ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ ผูนิ้เทศ และ/หรือ ผูท้  าหนา้ท่ีเป็นผูนิ้เทศตอ้งอยูใ่นฐานะผูเ้ช่ียวชาญดา้น

การพฒันาหลกัสูตร เทคนิค วิธีการสอน เทคนิคการสอน การวิจยัในชั้นเรียน การส่ือสารและส่ือ

ความหมาย นวตักรรมและเทคโนโลยี การวดัและประเมินผล และประเมินผลสมรรถภาพการ

จดัการเรียนรู้ของครูได ้รวมถึงการมีวิสัยทศัน์ท่ีกวา้งไกล  มีหนา้ท่ีส่งเสริมสนบัสนุนยทุธวิธีในการ

สอนท่ีเหมาะสมเป็นผูน้ ากลุ่ม ส่งเสริมความผกูพนัในภาระหนา้ท่ีแก่ครู ส่งเสริมและพฒันาเจตคติท่ี

ดีต่อตนเอง โรงเรียนและงานท่ีปฏิบติั ใส่ใจต่อประสิทธิภาพ สุขภาพ และบุคลากรภายในองคก์ร 

ครูมีอ านาจและอิสระในหนา้ท่ีมีส่วนร่วมในการตดัสินใจในเร่ืองการจดัการศึกษา มีการแลกเปล่ียน

ความรู้ ทักษะ นวตักรรมด้านการจัดการเรียนรู้กับเพื่อนร่วมงาน มีประสบการณ์สามารถใช้

เทคโนโลยเีพื่อการเรียนการสอน และพฒันาการเรียนการสอนได ้(วชัรา  เล่าเรียนดี 2550: 253-255)   

การพฒันาหรือปรับปรุงคุณภาพการศึกษาและการจดัการเรียนรู้ของครู เพื่อให้ไดม้าซ่ึง

ประสิทธิผลในการเรียนของนักเรียน หรือประสบผลส าเร็จได้ต้องอาศัยกระบวนการนิเทศ

การศึกษาและการนิเทศการสอน ทั้งน้ีเพราะการนิเทศเป็นการช่วยเหลือ แนะน า สนบัสนุน และ

ส่งเสริมเพื่อให้ครูปรับปรุงและพฒันาการเรียนการสอน ดงัท่ี ชาญชัย อาจินสมาจาร (2547: 1); 

กิติมา ปรีดีดิลก (2532: 263); สงดั อุทรานนัท์ (2530: 198-199); เกรียงศกัด์ิ สังข์ชยั (2552: 21-22) 

ได้กล่าวว่า ปัจจุบนัการนิเทศการสอนมีความจ าเป็นต่อกระบวนการเรียนการสอนมาก โดยให้

เหตุผลว่า 1) เป็นกิจกรรมท่ีส าคญัในการส่งเสริมการเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิผลในโรงเรียนท่ี
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มุ่งเนน้การปรับปรุงการเรียนการสอน โดยพฒันาวิชาชีพอยา่งต่อเน่ือง 2) การศึกษาเป็นกิจกรรมท่ี

ซบัซอ้นและยุง่ยาก จ าเป็นตอ้งมีการนิเทศเพื่อใหบ้ริการแก่ครูท่ีมีความสามารถต่างกนั 3) การนิเทศ

การศึกษามีความจ าเป็นต่อการช่วยเหลือครูในการเตรียมการสอน 4) ท าให้ครูเป็นบุคคลท่ีทนัสมยั

อยูเ่สมอ 5) ศึกษานิเทศก์โดยต าแหน่งมีจ านวนจ ากดัไม่สามารถตอบสนองความตอ้งการการนิเทศ

การศึกษาในโรงเรียนต่าง ๆ ไดท้ัว่ถึง 6) สภาพปัญหาและความตอ้งการของโรงเรียนแต่ละแห่งไม่

เหมือนกนั 7) ปัจจุบนัครูในโรงเรียนส่วนใหญ่มีความรู้ ความสามารถเพียงพอและบางคนมีความ

ช านาญการเฉพาะสาขาวิชา และ 8) เป็นการสอดคล้องกบัปรัชญา หลกัการ และวิธีการของการ

นิเทศสมยัใหม่ ซ่ึงการนิเทศจะเกิดข้ึนโดยร่วมมือช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั ไม่ใช่จะตอ้งมีคนมาคอย

ช้ีแนะให้ท างานอยู่ตลอดเวลา กอปรกับในปัจจุบนัสภาพสังคมเปล่ียนไป ความรู้และแนวคิด

เก่ียวกับการเรียนการสอน การเรียนรู้ของมนุษย์เกิดข้ึนใหม่ตลอดเวลา การศึกษาจ าเป็นต้อง

เปล่ียนแปลงให้สอดคล้องกบัการเปล่ียนแปลงของสังคมด้วย รวมทั้งการนิเทศจากผูเ้ช่ียวชาญ

โดยเฉพาะ จึงจะช่วยท าให้แกไ้ขปัญหาไดส้ าเร็จลุล่วง นอกจากน้ียงัมีการพฒันาในด้านการวิจยั 

การเรียนรู้ของมนุษย ์การท างานของสมอง ท าให้การจดัการศึกษาตอ้งหันมาสนใจในเร่ืองเหล่าน้ี

มากยิ่งข้ึน เกิดทฤษฎีการเรียนรู้มากมายท่ีจะตอ้งน าไปใชใ้นการพฒันานกัเรียนอยา่งเหมาะสม เช่น 

การเรียนรู้ท่ีสอดคล้องวิถีการเรียนรู้หรือการท างานของสมอง (Brain-based Learning) ทฤษฎี 

พหุปัญญา (Theory of Multiple Intelligence) ตามแนวคิดของการ์ดเนอร์ (Gardner) ความสามารถ

ในการใชท้กัษะชีวติ และการพฒันาทกัษะการคิดระดบัสูง ตามแนวคิดของบลูม (Bloom)  

ส่ิงส าคญัท่ีจะช่วยให้นกัเรียนมีความรู้ ทกัษะ และเจตคติ ตลอดจนคุณลกัษณะอนัพึง

ประสงค์ ท่ีได้รับการพฒันาอย่างเต็มตามศกัยภาพ และผูบ้ริหารประสบผลส าเร็จในการพฒันา

คุณภาพการศึกษามากยิง่ข้ึน ก็คือการจดัการเรียนรู้ของครูร่วมกบัการนิเทศการสอนอยา่งเป็นระบบ

มีเป้าหมายเดียวกนั ท่ีมุ่งพฒันาคุณภาพการเรียนการสอนในโรงเรียน โดยบุคลากรในโรงเรียนเป็น

หลกั ประกอบดว้ย คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ผูบ้ริหารสถานศึกษา คณะครูและบุคลากร  

อ่ืนท่ีเก่ียวข้องกับการศึกษาในสถานศึกษา ร่วมมือกันเพื่อพิจารณาปัญหา ความจ าเป็นในการ

ปรับปรุงและพฒันาการจดัการเรียนการสอนของครูและผลการเรียนรู้ของผูเ้รียน รวมทั้งในดา้นการ

บริหารจดัการ การพฒันาหลกัสูตร ส่ือวสัดุอุปกรณ์ ส่ิงอ านวยความสะดวก ตลอดจนบรรยากาศ 

สภาพแวดลอ้มและวฒันธรรมในโรงเรียน (วชัรา เล่าเรียนดี 2550: 118-120; วไลรัตน์ บุญสวสัด์ิ 

2538: 8) ปัญหาจึงมีอยูว่า่ “การพฒันารูปแบบการนิเทศโดยใชก้ระบวนการช้ีแนะและระบบพี่เล้ียง 

เพื่อส่งเสริมศกัยภาพการจดัการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 สังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษา 
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ขั้นพื้นฐาน จงัหวดัเชียงใหม่ ท่ีเหมาะสมควรมีองคป์ระกอบและกระบวนการนิเทศการสอนอยา่งไร 

และจะด าเนินการอยา่งไร” จึงจะสามารถน าไปใชเ้พื่อให้การจดัการเรียนรู้ของครูประสบผลส าเร็จ 

และน าไปสู่การพฒันาศกัยภาพนกัเรียนเป็นส าคญั สอดคลอ้งกบับริบทการเปล่ียนแปลงของโลกใน

ปัจจุบนั และอนาคต 

โดยผูว้จิยัมีความเช่ือท่ีวา่ ครูทุกคนสามารถเรียนรู้และพฒันาในระดบัสูงสุดไดอ้ยา่งเต็ม

ศกัยภาพ  ถา้ได้รับการช่วยเหลือ แนะน า ช้ีแนะ สนบัสนุนท่ีถูกวิธีและเหมาะสมกบัลกัษณะและ

ระดบัความสามารถในการพฒันาครูแต่ละคน  เม่ือพิจารณาถึงวธีิการใหก้ารนิเทศครูอยา่งถูกวธีิ ตรง

ตามสภาพปัญหา ความตอ้งการ ทั้งในระดบัความรู้ ความสามารถและแรงจูงใจ รวมทั้งสอดคลอ้ง

กบัสภาพการจดัการศึกษาของไทยในปัจจุบนัดงักล่าวแลว้  จึงเลือกใชว้ธีิการในการนิเทศแบบเพื่อน

ช่วยเพื่อน  (Peer Coaching) และการนิเทศแบบร่วมพัฒนาวิชาชีพ (Cooperative Professional 

Development) เพื่อช่วยให้ครูสามารถร่วมกันพฒันาตนเองได้ด้วยตนเอง  ซ่ึงหากพิจารณาตาม

หลกัการและทฤษฎีเก่ียวกบัการนิเทศแล้วเช่ือว่าครูมีลกัษณะแตกต่างกนัทั้งในดา้นความรู้ ความ

เช่ียวชาญ ความสามารถในการเรียนรู้ ความคิด ความสามารถในการคิด ประสบการณ์ เจตคติ 

ความสามารถในการมองเห็นปัญหาและแสวงหาทางเลือก และแรงจูงใจในการพฒันาวิชาชีพท่ี

แตกต่างกนั (วชัรา เล่าเรียนดี 2550: 129) โดยผูว้ิจยัเลือกวิธีการในการนิเทศหรือพฤติกรรมการ

นิเทศท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลคือ วิธีการนิเทศแบบไม่ช้ีน า  กล่าวคือ ผูนิ้เทศจะใช้

พฤติกรรมในการพูดคุยท างานร่วมกบัครู โดยท่ีครูจะเป็นผูท่ี้ตดัสินในดว้ยตนเอง ผูนิ้เทศเป็นเพียง

ผูช่้วยในการสนบัสนุนในเร่ืองต่างๆ ท่ีครูร้องขอเท่านั้น และเม่ือพิจารณาเชิงลึกถึงเหตุผลและความ

ข าเป็นท่ีตอ้งพฒันาครูผูส้อนด้วยวิธีการนิเทศแบบร่วมพฒันาวิชาชีพ (Cooperative Professional 

Development) ตามแนวคิดของแกลทธอร์น (Glatthorn 1984: 49-58) ร่วมกบัการนิเทศแบบเพื่อน

ช่วยเพื่อน (Peer Coaching) ซ่ึง วชัรา เล่าเรียนดี (2550: 106-107; 2553: 220) ไดก้ล่าวว่า การนิเทศ

แบบร่วมพฒันาวิชาชีพ (Cooperative Professional Development) เป็นกระบวนการนิเทศครูตั้งแต่ 

2 คนข้ึนไป ท่ีเป็นเพื่อนร่วมงานมีความตอ้งการปรับปรุงและพฒันา การเรียนการสอนของตนเอง 

โดยร่วมกันวางแผน ก าหนดประเด็นท่ีตนเองสนใจเพื่อท าการสังเกตการสอน และประชุม

ปรึกษาหารือให้ขอ้มูลยอ้นกลบัแก่กนัและกนั วิเคราะห์ขอ้มูลร่วมกนัและประชุมให้ขอ้เสนอแนะ  

โดยผูว้ิจยัเป็นผูน้ าวิธีการอย่างเป็นระบบมาใช้ในการด าเนินงานท่ีสามารถยืดหยุ่นได้ตามสภาพ

ความเป็นจริง ประกอบด้วยกระบวนการนิเทศ ดงัน้ีเตรียมการก่อนการสอน และการนิเทศด้วย

วธีิการประชุมวางแผนร่วมกนั สังเกตการสอนในชั้นเรียนท่ีมุ่งเนน้การปรับปรุงและพฒันาการเรียน
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การสอนให้มีประสิทธิภาพ ประชุมให้ขอ้มูลยอ้นกลบัหลงัการสังเกตการสอน และประเมินผลการ

ติดตามดูแล (Mentoring) เก่ียวกบัพฤติกรรมการจดัการเรียนรู้ของครูผูส้อนและผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียนของนกัเรียนแต่ละคร้ัง  ส่วนการนิเทศแบบเพื่อนช่วยเพื่อน (Peer Coaching) เป็นกระบวนการ

นิเทศการสอนท่ีเพื่อนครูตั้งแต่ 2 คน ข้ึนไปจบัคู่หรือรวมกลุ่มกนัเพื่อปรับปรุงและพฒันาการจดัการ

เรียนรู้ เพื่อพฒันาผลการเรียนรู้ของนกัเรียนดว้ยเทคนิควธีิการจดัการเรียนรู้ หรือรูปแบบการจดัการ

เรียนรู้รูปแบบใดรูปแบบหน่ึงท่ีเหมาะสมต่อไป 

 2) ดา้นการด าเนินการใช้วิธีการเชิงระบบ (System Approach)  ในการด าเนินการนิเทศ

การสอนทั้งกระบวนการเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อการนิเทศการสอนอยา่งชดัเจน

นั้น มีวิธีการเชิงระบบหลายวิธีดว้ยกนั แต่เม่ือพิจารณาเชิงลึกตามหลกัการ แนวคิดเก่ียวกบัวิธีการ

เชิงระบบแลว้ พบวา่ วิธีการเชิงระบบท่ีมีความเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัการพฒันาการนิเทศการ

สอนโดยใชก้ระบวนการช้ีแนะและระบบพี่เล้ียง เพื่อส่งเสริมศกัยภาพการจดัการเรียนรู้ในศตวรรษ

ท่ี 21 นั้น  ผูว้จิยัไดศึ้กษาและพฒันาภายใตห้ลกัการและแนวคิดของการออกแบบการสอนเชิงระบบ 

(System Approach) “ADDIE Model” ของครูสซ์ (Kruse 2004) และด๊ิกและคาเร่ย ์(Dick and Carey 

2005) ดว้ยเหตุผลท่ีวา่ แนวคิดดงักล่าวเป็นการด าเนินการตามขั้นตอนต่าง ๆ อยา่งเป็นระบบ มีความ

ต่อเน่ืองและสอดคลอ้งสัมพนัธ์กนั รวมทั้งสามารถด าเนินการติดตาม ตรวจสอบ และสะทอ้นผลท่ี

ตอ้งการในการพฒันารูปแบบการนิเทศโดยใช้กระบวนการช้ีแนะและระบบพี่เล้ียง เพื่อส่งเสริม

ศกัยภาพการจดัการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 สังกดัส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

จงัหวดัเชียงใหม่ได้ในแต่ละขั้นตอนได้อย่างชัดเจน ทั้งน้ีวิธีการเชิงระบบ (System Approach) 

ดงักล่าว ประกอบดว้ย 5 ขั้นตอน คือ 1) ขั้นตอนการวิเคราะห์ (Analyze) 2) ขั้นตอนการออกแบบ 

(Design) 3) ขั้นการพฒันา (Develop) 4) ขน้การน าไปใช้ (Implement) และ 5) ขั้นการประเมินผล 

(Evaluate) ซ่ึงแสดงไวใ้นแผนภูมิท่ี 1  
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แผนภูมิที ่1  วธีิการเชิงระบบ (System Approach): The Core Elements of ADDIE. ของ

ครูสซ์ (Kruse); ด๊ิกและคาเร่ย ์(Dick and Carey)  

ทีม่ำ : Dock and Carey, Trends and Issues in Instructional Design and Technology, 3rd ed. 

(Boston: Pearson, Inc., 2005), page. 10. 

 

 ดังนั้ นในขั้นตอนการวิจัยเพื่อพัฒนา (Research and Development : R&D) และการ

พฒันารูปแบบการนิเทศ (Development of Instructions Supervision Model) โดยใช้กระบวนการ

ช้ีแนะและระบบพี่เล้ียงคร้ังน้ี ผูว้จิยัจึงด าเนินการดว้ยวธีิการเชิงระบบ (System Approach) “ADDIE 

Model” มาใชด้ าเนินการตามระยะต่าง ๆ  โดยมีรายละเอียดต่อไปน้ี   

 ระยะที่ 1  ขั้นศึกษำควำมต้องกำรเพ่ือกำรเตรียมกำรนิเทศ (Preparing : P) = Analyze  

(R1)  โดยใชก้ระบวนการช้ีแนะและระบบพี่เล้ียง เพื่อส่งเสริมศกัยภาพการจดัการเรียนรู้ในศตวรรษ

ท่ี 21 ของผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อนในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จงัหวดั

เชียงใหม่ โดยเก็บรวมรวมขอ้มูลจาก 

 1. การศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันารูปแบบการ

นิเทศโดยใชก้ระบวนการช้ีแนะและระบบพี่เล้ียงฯ  

 2. การสนทนากลุ่ม (Focus group) ส าหรับตวัแทนผูบ้ริหารสถานศึกษา/ผูนิ้เทศก์ และ

ผูรั้บการนิเทศ โดยใชก้ระบวนการช้ีแนะและระบบพี่เล้ียง เพื่อส่งเสริมศกัยภาพการจดัการเรียนรู้ใน

Analyze 

Develop 

Design Implement Evaluate 



12 
 

 
 

ศตวรรษท่ี 21 เพื่อน ามาสู่การเตรียมทกัษะและเทคนิคการจดัการเรียนรู้ท่ีสอดคลอ้งกบัการจดัการ

เรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 เช่น การจดัการเรียนรู้ในปัจจุบนัเป็นอย่างไร และท่ีตอ้งการให้เป็น เป็น

อย่างไร การนิเทศการจดัการเรียนรู้ในปัจจุบนัเป็นอย่างไร และท่ีตอ้งการให้เป็นมีลกัษณะเป็น

อยา่งไร เพื่อใหเ้ห็นถึงช่องวา่งหรือส่ิงท่ีตอ้งพฒันา รวมถึงการสนทนาเก่ียวกบัรูปแบบการนิเทศการ

จดัการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ควรเป็นอยา่งไร เป็นตน้ 

3. การสอบถามขอ้มูลพื้นฐานโดยส ารวจความตอ้งการการนิเทศโดยใช้กระบวนการ

ช้ีแนะและระบบพี่เล้ียง เพื่อให้ความรู้เร่ืองการช้ีแนะและระบบพี่เล้ียง (Coaching and Mentoring) 

และการจดัการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ในขั้นน้ีไดเ้ก็บรวมรวมขอ้มูลจากผูบ้ริหาร ผูนิ้เทศก์และครู

ผูรั้บการนิเทศก เพื่อเตรียมการอบรมให้ความรู้เก่ียวกบัการจดัการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 และการ

นิเทศดว้ยกระบวนการช้ีแนะและระบบพี่เล้ียง รวมถึงทกัษะท่ีจ าเป็นก่อนจะด าเนินการนิเทศ 

 ระยะที ่2  ขั้นวำงแผนและออกแบบกำรนิเทศ (Planning : P) = Design (R1)  โดยใช ้

กระบวนการช้ีแนะและระบบพี่เล้ียง เพื่อส่งเสริมศกัยภาพการจดัการเรียนรู้ในศตวรรษ

ท่ี 21  ในขั้นตอนน้ีผูว้ิจยัไดท้  าการศึกษาแนวคิดเก่ียวกบัรูปแบบ หรือกระบวนการนิเทศการสอน

ของนกัคิดและนกัการศึกษาในศาสตร์การนิเทศทั้งในประเทศและต่างประเทศ ไดแ้ก่ ศึกษารูปแบบ

การนิเทศแบบพฒันาการเพื่อช่วยให้สถานศึกษาประสบผลส าเร็จ อาทิ กล๊ิกแมน, การ์ดอน และรอ

สกอร์ดอน (Glickman, Gordon and Ross-Gordon 2004: 11, 464) ได้เสนอรูปแบบการนิเทศแบบ

พฒันาการ 5 ขั้นตอน คือ 1) ความรู้ท่ีส าคญัและจ าเป็นเบ้ืองตน้ (Prerequisites) 2) บทบาทหน้าท่ี

ของการนิเทศ (Supervision as Development) 3) งานการนิเทศการสอน (Tasks of Supervision) 

4) การรวมกันเป็นหน่ึงเดียวของเป้าหมายของสถานศึกษาและความต้องการจ าเป็นของครู 

(Unification) 5) ผลผลิตหรือผลลพัธ์ท่ีพึงประสงค์ (Product) ซ่ึงก็คือ ผูเ้รียนมีพฒันาการด้านการ

เรียนรู้ (Improved Student Learning) ส่วน วชัรา เล่าเรียนดี (2553: 27) ไดเ้สนอกระบวนการนิเทศ

ภายในสถานศึกษา 7 ขั้นตอน คือ 1) วางแผนร่วมกนัระหว่างผูนิ้เทศและผูรั้บการนิเทศ (ครูหรือ

คณะครู) 2) เลือกประเด็นหรือเร่ืองท่ีสนใจจะปรับปรุงและพฒันา 3) น าเสนอโครงการพฒันาและ

ขั้นตอนการปฏิบติัให้ผูบ้ริหารโรงเรียนได้รับทราบเพื่ออนุมติัการด าเนินการ 4) ให้ความรู้หรือ

แสวงหาความรู้เก่ียวกบัวิธีสอนและนวตักรรมใหม่ๆ ท่ีสนใจ 5) จดัท าแผนการนิเทศ ก าหนดวนั 

เวลา ท่ีจะสังเกตการสอน ประชุมปรึกษาหารือเพื่อแลกเปล่ียนความคิดเห็นและประสบการณ์ 

6) ด าเนินการตามแผนโดยครูและผูนิ้เทศ 7) สรุปและประเมินผลการปรับปรุง และพฒันารายงาน

ผลส าเร็จ อีกทั้ง สงดั อุทรานนัท ์2530 : 10) ไดเ้สนอกระบวนการนิเทศภายในโรงเรียน 5 ขั้นตอน 
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คือ 1) การวางแผนการนิเทศ (Planning) 2) การให้ความรู้ก่อนการนิเทศ (Information) 3) การ

ปฏิบติัการนิเทศ (Doing) 4) การเสริมสร้างก าลงัใจในการนิเทศ (Reinforcing) 5) การประเมินผล

การนิเทศ (Evaluation) จากการศึกษารูปแบบและกระบวนการนิเทศดงักล่าว พบวา่ แนวคิดของนกั

คิดและนักการศึกษาทุกท่านเก่ียวกับการพัฒนารูปแบบและกระบวนการนิเทศมีความเห็น

สอดคลอ้งตรงกนัว่าในการนิเทศการสอนนั้น มีความจ าเป็นตอ้งมีการให้ความรู้ ความส าคญัและ

จ าเป็นเบ้ืองตน้ รวมทั้งการแสวงหาความรู้จากเอกสารต่างๆ และ/หรือ จดักิจกรรมการประชุมเชิง

ปฏิบติัการในส่ิงท่ีจะด าเนินการก่อน (Prerequisites)  ซ่ึงขั้นตอนดงักล่าวจะตอ้งด าเนินการทุกคร้ัง

เม่ือมีการเร่ิมการนิเทศท่ีจดัข้ึนใหม่ หรืองานนิเทศท่ียงัไม่บรรลุผลในระดบัท่ีน่าพึงพอใจ  (เกรียง

ศกัด์ิ สังขช์ยั, 2552: 30-31)     

 จากการศึกษาแนวคิดเก่ียวกบัรูปแบบหรือกระบวนการนิเทศดงักล่าวสรุปไดว้า่ ในขั้นน้ี

ผูว้ิจยัได้ก าหนดรูปแบบการนิเทศโดยใช้กระบวนการช้ีแนะและระบบพี่เล้ียง โดยก าหนดให้

ครูผูส้อนเขา้รับการพฒันาโดยการอบรมเชิงปฏิบติัการเพื่อฝึกปฏิบติัการเร่ืองการนิเทศการจดัการ

เรียนรู้ ฝึกการใชเ้คร่ืองมือในการสังเกตการจดัการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 โดยใชก้ระบวนการช้ีแนะ

และระบบพี่เล้ียงของผูบ้ริหารและครูผูส้อนในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยเก็บ

รวบรวมขอ้มูลจาก 

1. การท าแบบทดสอบก่อนและหลงัการอบรมเชิงปฏิบติัการ เก่ียวกบัการจดัการเรียนรู้

ในศตวรรษท่ี 21 และการนิเทศโดยใช้กระบวนการช้ีแนะและระบบพี่ เ ล้ียง (Coaching and 

Mentoring) โดยแบบทดสอบดังกล่าวผ่านการพิจารณาจากผู ้เ ช่ียวชาญทางด้านการว ัดและ

ประเมินผล 3 ท่าน 

2. การสัมภาษณ์ผูบ้ริหารและผูส้อน โดยใช้กระบวนการช้ีแนะและระบบพี่เล้ียง เพื่อ

ส่งเสริมศกัยภาพการจดัการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 เพื่อวเิคราะห์ในประเด็นสภาพปัจจุบนัและส่ิงท่ี

คาดหวงั เพื่อหาส่ิงท่ีตอ้งการพฒันาให้แก่ครูผูรั้บการนิเทศในการจดัการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 

และการนิเทศดว้ยกระบวนการช้ีแนะและระบบพี่เล้ียงเพื่อใหน้ าไปสู่วตัถุประสงคข์องการวจิยั 

3. การสังเกตการจดัการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 (โดยใชคู้่มือและเคร่ืองมือการสังเกตการ

จดัการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 โดยใชก้ระบวนการช้ีแนะและระบบพี่เล้ียงของผูบ้ริหารสถานศึกษา

และครูผูส้อนในสถานศึกษาระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาใชป้ระกอบการสังเกต)  
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 ซ่ึงก่อนท่ีจะน ารูปแบบการนิเทศดงักล่าวไปใช้ไดผ้่านการประเมินโดยผูเ้ช่ียวชาญใน

การตรวจสอบความสอดคล้องของรูปแบบการนิเทศฯ (จากผูเ้ช่ียวชาญ 5 ท่าน) ส าหรับคู่มือและ

เคร่ืองมือการสังเกตการจดัการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 โดยใชก้ระบวนการช้ีแนะและระบบพี่เล้ียงฯ 

ท่ีน ามาใชไ้ดผ้า่นการพิจารณาจากผูเ้ช่ียวชาญเช่นกนั (จากผูเ้ช่ียวชาญ 5 ท่าน) 

ระยะที่ 3  ข้ันเรียนรู้และแลกเปลี่ยนในกำรปฏิบัติกำรนิเทศ (Learning and Sharing : 

L) = Develop (D1)  โดยใช้กระบวนการช้ีแนะและระบบพี่เล้ียง เพื่อส่งเสริมศกัยภาพการจดัการ

เรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21  ในขั้นน้ีผูรั้บการนิเทศท าหน้าท่ีในการจดัการเรียนรู้ จะเป็นผูป้ฏิบติัการ

จดัการเรียนรู้ในชั้นเรียน และเป็นผูอ้  านวยความสะดวก (Facilitator) โดยมีครูผูส้อนเป็นผู ้ท่ีท  า

หนา้ท่ีในการนิเทศ ด าเนินการนิเทศการสอนตามแผนการนิเทศการสอน และแผนการจดัการเรียนรู้

เพื่อพฒันาศกัยภาพของนักเรียนท่ีได้ก าหนดร่วมกัน  โดยมีผูบ้ริหารสถานศึกษาเป็นผูใ้ห้การ

สนบัสนุนในเร่ือง ส่ือ วสัดุ และอุปกรณ์ ตลอดจนเคร่ืองใชต่้าง ๆ ท่ีจะช่วยใหก้ารปฏิบติังานเป็นไป

อยา่งไดผ้ล ซ่ึงเป็นขั้นตอนท่ีมีความสลบัซบัซ้อนมากกวา่ขั้นตอนอ่ืน เน่ืองจากมีความเก่ียวขอ้งกบั

บุคคลหลายฝ่าย ประกอบดว้ยกิจกรรมท่ีจ าเป็นหลายชนิด และจะตอ้งใชร้ะยะเวลานานจนกวา่จะ

บรรลุผลตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้ ซ่ึงในขั้นของการปฏิบติัการนิเทศน้ี ผูว้ิจยัไดจ้ดัล าดบัขั้นของ

กระบวนการนิเทศท่ีเหมาะสมไว ้5 ขั้นตอน คือ 1) ขั้นเตรียมการก่อนการสอนและการนิเทศ 2) ขั้น

สังเกตการสอนในชั้นเรียน 3) ขั้นประชุมให้ขอ้มูลยอ้นกลบัหลงัการสังเกตการสอน และ 4) ขั้น

ประเมินผลการนิเทศ ติดตามดูแล (Mentoring) และ 5)ขั้นการสะทอ้นคิดหรือแลกเปล่ียนเรียนรู้

ร่วมกันโดยใช้กระบวนการ PLC กล๊ิกแมน (Glickman 1995: 281) ได้เสนอกระบวนการนิเทศ 

5 ขั้นตอนคือ 1) การประชุมร่วมกบัครู 2) การสังเกตการสอนในชั้นเรียน 3) การวเิคราะห์ ติดตามผล

การสังเกตการสอนและพิจารณาวางแผนการประชุมร่วมกบัครู  4) ประชุมร่วมกบัครูภายหลงัการ

สังเกตการสอน 5) วิเคราะห์และพฒันาการด าเนินการทั้ง 4 ขั้นตอน เพื่อการปรับปรุงเปล่ียนแปลง

แกไ้ขให้มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน และควรให้ครูไดมี้โอกาสแสดงความคิดเห็นให้มาก ส่วน วชัรา เล่า

เรียนดี (2550: 27-28) ได้เสนอกระบวนการนิเทศภายในโรงเรียน7 ขั้นตอนคือ 1) การวางแผน

ร่วมกนัระหวา่งผูนิ้เทศและผูรั้บการนิเทศ (ครูหรือคณะครูในโรงเรียน) 2) เลือกประเด็นหรือเร่ืองท่ี

สนใจท่ีจะปรับปรุงและพฒันา 3) น าเสนอโครงการพฒันาและขั้นตอนการปฏิบติัให้ผูป้ฏิบติัให้

ผูบ้ริหารโรงเรียนไดรั้บทราบเพื่ออนุมติัการด าเนินการ 4) ใหค้วามรู้หรือแสวงหาความรู้จากเอกสาร

ต่าง ๆ และจดัฝึกอบรมเชิงปฏิบติัการเก่ียวกบัเทคนิคการสังเกตการสอนในชั้นเรียน และความรู้

เก่ียวกบัวธีิสอนและนวตักรรมใหม่ ๆ ท่ีสนใจ 5) จดัท าแผนการนิเทศ โดยก าหนด วนัและเวลาท่ีจะ
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สัง เกตการสอน ประชุมปรึกษาหารือเพื่ อแลกเป ล่ียนความคิดเห็นและประส บการณ์ 

6) ด าเนินการตามแผนโดยครูและผูนิ้เทศ 7) สรุปและประเมินผลการปรับปรุง และพฒันารายงาน

ผลส าเร็จ สรุปไดว้า่ กระบวนการนิเทศมีขั้นตอนหลกั ๆ ท่ีไม่แตกต่างกนั 3 ขั้นตอนคือ การประชุม

เตรียมการก่อนการสังเกตการสอน การสังเกต การสอน และการประชุมหลงัการสังเกตการสอน  

ซ่ึงในทางปฏิบติัจริงนั้นมีประเด็นส าคญัอยูท่ี่ทุกขั้นตอนตอ้งก าหนดเป้าหมายใหช้ดัเจน เพื่อติดตาม

ดูแลให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ก่อนท่ีจะด าเนินงานขั้นต่อไป และจะตอ้งข้ึนอยู่กบัการ

พิจารณาถึงเป้าหมาย สภาพความพร้อมและบริบทของสถานศึกษาท่ีจะน าไปใชใ้นแต่ละแห่งด้วย  

อย่างไรก็ตาม การด าเนินการจดัล าดับกระบวนการนิเทศในคร้ังน้ี  ผูว้ิจยัได้ศึกษาจากหลักการ 

แนวคิด ทฤษฎีและวิเคราะห์ภายใต้ความพร้อมและบริบทของสถานศึกษาทั้ง 3 แห่ง ในสังกดั

ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จงัหวดัเชียงใหม่  จึงไดจ้ดัล าดบัขั้นของกระบวนการ

นิเทศให้เหมาะสมไวโ้ดยแบ่งออกเป็น 5 ขั้นตอน และในการด าเนินการขั้นน้ีไดก้ าหนดเป้าหมายท่ี

ตอ้งการ วธีิด าเนินการ เคร่ืองมือท่ีใช ้ทฤษฎีและขอ้มูลการศึกษาท่ีเก่ียวขอ้งต่อไป 

 ระยะที ่4  ขั้นกำรนิเทศด้วยกระบวนกำรช้ีแนะและระบบพีเ่ลีย้ง (Coaching  

and Mentoring : C) = (R2)  ในขั้นตอนน้ีได้ใช้กระบวนการช้ีแนะและระบบพี่เล้ียง เพื่อส่งเสริม

ศกัยภาพการจดัการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 เป็นขั้นท่ีสร้างความไวว้างใจกบัผูรั้บการนิเทศ เพื่อสร้าง

ความสัมพนัธ์ท่ีอบอุ่นเป็นกลัยาณมิตร โดยการศึกษาข้อมูลของผูรั้บการนิเทศท่ีเป็นทั้งจุดเด่น 

ผลงานดีเด่น อธัยาศยัไมตรี การให้ค  าชมเชย การสร้างบรรยากาศท่ีดีในการท างาน  โดยใชค้  าถาม

เชิงความคิดเห็นเพื่อเปิดโอกาสให้ผูรั้บการนิเทศได้ตอบอย่างเป็นอิสระ โดยให้ผูต้อบเกิดความ

สบายใจและเป็นกันเอง เสนอแนะแนวทางในการแก้ไข การพฒันางานในลักษณะของการ

แลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกนั  โดยให้ขอ้เสนอแนะแนวทางท่ีร่วมกนัคิดให้ผูรั้บการนิเทศปฏิบติั โดยผู ้

นิเทศคอยใหค้  าปรึกษาอยา่งใกลชิ้ด หรืออาจสาธิตใหดู้ เม่ือผูรั้บการนิเทศร้องขอความช่วยเหลือ       

 ระยะที ่5  ขั้นสะท้อนคิดหลงักำรนิเทศ (After Action Review : A) = Evaluate (D2)   

ในขั้นตอนน้ีไดใ้ชก้ระบวนการช้ีแนะและระบบพี่เล้ียง เพื่อส่งเสริมศกัยภาพการจดัการ

เรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 เป็นขั้นท่ีครูผูส้อนท าหนา้ท่ีนิเทศโดยท าการสะทอ้นคิดการประเมินผลใน

การด าเนินงานท่ีไดด้ าเนินการผา่นไปแลว้วา่เป็นอย่างไร ประสบความส าเร็จตามเป้าหมายท่ีตั้งไว้

หรือไม่  ซ่ึงการด าเนินการประเมินผลการนิเทศในลกัษณะดงักล่าวน้ี ผูว้จิยัไดอ้อกแบบรูปแบบการ

นิเทศไวเ้ป็นขั้นสุดทา้ยของกระบวนการนิเทศ  เพื่อสรุปให้เห็นถึงผลของการด าเนินงานในทุก

ขั้นตอนอย่างเป็นระบบ  โดยมีความเช่ือท่ีสอดคลอ้งกบัแนวคิดเก่ียวกบัรูปแบบและกระบวนการ
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นิเทศของนักคิด และนกัการศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศท่ีเป็นบุคคลส าคญั ไดแ้ก่ กล๊ิก

แมน (Glickman 1995: 281) ได้เสนอกระบวนการนิเทศ 5 ขั้นตอนคือ 1) การประชุมร่วมกบัครู 

(Preconference with Teacher) 2) การสังเกตการสอนในชั้นเรียน (Observation of Classroom) 3) 

การวิเคราะห์ ติดตามผลการสังเกตการสอน และพิจารณาวางแผนการประชุมร่วมกบัครู 4) ประชุม

ร่วมกบัครูภายหลงัการสังเกตการสอน (Post-Conference with Teacher) 5) วิเคราะห์และพฒันาการ

ด าเนินการทั้ง 4 ขั้นตอน เพื่อการปรับปรุงเปล่ียนแปลงแกไ้ขใหมี้ประสิทธิภาพยิง่ข้ึน และควรใหค้รู

ไดมี้โอกาสแสดงความคิดเห็นให้มาก ; แกลทธอร์น (Glatthorn 1984: 2) ไดเ้สนอกระบวนการใน

การนิเทศ 8 ขั้นตอนคือ 1) การสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีระหว่างผูนิ้เทศและผูรั้บการนิเทศ 2) วาง

แผนการปรับปรุงและพฒันาการเรียนการสอนร่วมกบัครู 3) วางแผนการสังเกตการสอน 4) สังเกต

การสอน 5) วิเคราะห์กระบวนการเรียนรู้และกระบวนการสอน 6) วางแผนก าหนดยุทธวิธีการ

ประชุมเพื่อปรึกษาหารือ 7) ประชุมเพื่อปรึกษาหารือเก่ียวกบัเร่ืองท่ีน่าสนใจจะปรับปรุงหรือพฒันา 

8) วางแผนการสังเกตในการด าเนินการสอนคร้ังต่อไป ส่วน แฮริส (Harris 1975: 23 อ้างใน 

วไลรัตน์ บุญสวสัด์ิ 2538: 40) ได้เสนอกระบวนการนิเทศ 5 ขั้นตอนคือ 1) ขั้นการวางแผน 

(Planning) 2) ขั้นการจดัโครงการ 3) ขั้นน าไปปฏิบติั (Leading) 4) ขั้นควบคุม (Controlling) 5) ขั้น

ประเมินผล (Evaluating)  แอลเลน (Allen 1969 อา้งใน สงดั อุทรานันท์ 2530: 76-79) ได้เสนอ

กระบวนการนิเทศ 5 กระบวนการคือ 1) กระบวนการวางแผน (Planning Processes) 2) กระบวนการ

จดัสายงาน (Organizing Processes) 3) กระบวนการน า (Leading Processes) 4) กระบวนการควบคุม 

(Controlling Processes) 5)  กระบวนการประเ มินผลการท างาน (Assessing Processes) สงัด 

อุทรานนัท ์(2530:  84-88) ไดเ้สนอรูปแบบและกระบวนการนิเทศท่ีสอดคลอ้งกบัสภาพสังคมไทย 

5 ขั้นตอน เรียกว่า “PIDRE” คือ 1) การวางแผนการนิเทศ (Planning) 2) การให้ความรู้ก่อนการ

นิเทศ (Informing) 3) การปฏิบัติการนิเทศ (Doing) 4) การเสริมสร้างก าลังใจในการนิเทศ 

(Reinforcing) 5) การประเมินผลการนิเทศ (Evaluating) วชัรา เล่าเรียนดี (2550: 27-28) ไดเ้สนอ

กระบวนการนิเทศภายในโรงเรียน 7 ขั้นตอนคือ 1) การวางแผนร่วมกนัระหวา่งผูนิ้เทศและผูรั้บการ

นิเทศ (ครูหรือคณะครูในโรงเรียน) 2) เลือกประเด็นหรือเร่ืองท่ีสนใจท่ีจะปรับปรุงและพฒันา 3) 

น าเสนอโครงการพฒันาและขั้นตอนการปฏิบติัให้ผูป้ฏิบติัให้ผูบ้ริหารโรงเรียนได้รับทราบเพื่อ

อนุมติัการด าเนินการ 4) ให้ความรู้หรือแสวงหาความรู้จากเอกสารต่าง ๆ และจดัฝึกอบรมเชิง

ปฏิบติัการเก่ียวกบัเทคนิคการสังเกตการสอนในชั้นเรียน และความรู้เก่ียวกบัวธีิสอนและนวตักรรม

ใหม่ ๆ ท่ีสนใจ 5) จดัท าแผนการนิเทศ ก าหนด วนั เวลาท่ีจะสังเกตการสอน ประชุมปรึกษาหารือ
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เพื่อแลกเปล่ียนความคิดเห็นและประสบการณ์ 6) ด าเนินการตามแผนโดยครูและผูนิ้เทศ 7) สรุป

และประเมินผลการปรับปรุงและพฒันา รายงานผลส าเร็จ จากการศึกษารูปแบบและกระบวนการ

นิเทศดงักล่าว พบวา่ ส่วนใหญ่จดัล าดบัขั้นการประเมินผลการนิเทศของรูปแบบและกระบวนการ

นิเทศไวเ้ป็นขั้นสุดทา้ย  ซ่ึงในขั้นน้ีผูว้ิจยัตอ้งมุ่งเน้นผลของการนิเทศการสอนของผูนิ้เทศ โดยใช้

กระบวนการช้ีแนะและระบบพี่เล้ียง เพื่อส่งเสริมศกัยภาพการจดัการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ผลการ

สังเกตพฤติกรรมการจดัการเรียนรู้เพื่อพฒันาศกัยภาพของผูเ้รียน โดยผูนิ้เทศและครูผูส้อนเป็นผูน้ า

ข้อมูลดังกล่าวมาพิจารณาร่วมกัน ส่วนการด าเนินการในขั้นน้ีได้ก าหนดเป้าหมายท่ีต้องการ 

วธีิด าเนินการ เคร่ืองมือท่ีใช ้ทฤษฎีและขอ้มูลการศึกษาท่ีเก่ียวขอ้ง 

 ในขั้นน้ี ผูว้ิจยัไดต้รวจสอบ พิจารณาทบทวน และปรับปรุงรูปแบบการพฒันารูปแบบ

การนิเทศโดยใช้กระบวนการช้ีแนะและระบบพี่เล้ียง เพื่อส่งเสริมศกัยภาพการจดัการเรียนรู้ใน

ศตวรรษท่ี 21 สังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จงัหวดัเชียงใหม่ทั้งระบบ  จาก

ความคิดเห็นของตวัแทนผูใ้ห้ขอ้มูล (Stakeholder) ประกอบดว้ย ผูบ้ริหารสถานศึกษา  หวัหนา้ฝ่าย

วิชาการ  หวัหนา้กลุ่มสาระ ครูผูส้อน 8 กลุ่มสาระ ตลอดจนครูปฐมวยั  รวมทั้งหมด 60 คน  สังเกต

ความสามารถด้านการนิเทศการจดัการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการช้ีแนะและระบบพี่เล้ียง และ

ศกัยภาพการจดัการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21  เพื่อตรวจสอบความเป็นไปไดจ้ากการน ารูปแบบการ

นิเทศดงักล่าวไปใชใ้นภาคสนาม และเพื่อใหก้ารพฒันารูปแบบการนิเทศโดยใชก้ระบวนการช้ีแนะ

และระบบพี่เล้ียงใหมี้ประสิทธิภาพและมีความเหมาะสมยิ่งข้ึน ก่อนน าไปเผยแพร่และใชป้ระโยชน์

ต่อไป      

 ส าหรับ การวจิยัเพื่อพฒันารูปแบบการนิเทศโดยใชก้ระบวนการช้ีแนะและระบบพี่เล้ียง 

เพื่อส่งเสริมศกัยภาพการจดัการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 สังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้น

พื้นฐาน จงัหวดัเชียงใหม่ ดงักล่าว เป็นการวิจยัและพฒันา (Research and Development : R&D) 

ตามแนวคิดของวิธีการเชิงระบบ กล่าวคือ เป็นการน าทฤษฎีการออกแบบการสอนเชิงระบบน ามา

ประยุกต์ใช้ในการพฒันารูปแบบการนิเทศภายใต้สภาพบริบทและความพร้อมของสถานศึกษาท่ี

แตกต่างกนัในระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ซ่ึงท าให้ได้รูปแบบการนิเทศท่ีมีประสิทธิภาพ ผ่าน

กระบวนการวธีิการเชิงระบบในทุกขั้นตอน  ท าใหค้าดหวงัวา่รูปแบบการนิเทศโดยใชก้ระบวนการ

ช้ีแนะและระบบพี่เล้ียงสามารถน าไปใชไ้ดจ้ริงบนพื้นฐานของความเป็นประโยชน์ ความเป็นไปได ้

ความเหมาะสมและความถูกตอ้งครอบคลุม 
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ศึกษาความต้องการจ าเป็น 

(Need Assessment)  

ในการนิเทศโดยใช้

กระบวนการช้ีแนะและ

ระบบพ่ีเลี้ยงเพ่ือส่งเสริม

ศักยภาพการจัดการเรียนรู้

ในศตวรรษท่ี 21 (สพฐ.) 

เชียงใหม่ 

ผลการพัฒนารูปแบบ 

การนิเทศโดยใช้กระบวน 

การช้ีแนะและระบบพี่เลี้ยง 

เพื่อส่งเสริมศักยภาพการจัดการ

เรียนรู้ในศตวรรษ 

ท่ี 21 สังกัดส านักงาน

คณะกรรมการการศึกษา 

ข้ันพื้นฐาน  

จังหวัดเชียงใหม่ 

1. ได้รูปแบบการนิเทศโดยใช้

กระบวนการช้ีแนะและระบบ 

พี่เลี้ยง เพื่อส่งเสริมศักยภาพ 

การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษ 

ท่ี 21 สังกัด (สพฐ.) จังหวัด

เชียงใหม่  สามารถน าไปใช้ในการ

นิเทศได้ท้ังทางตรง และทางอ้อม 

การนิเทศเป็นกลุ่มและรายบุคคล   

2. ได้ข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์ 

ต่อส านักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพื้นฐาน ส านักงาน

เขตพื้นท่ีการศึกษา ในการ

เสริมสร้างและพฒันาคุณภาพการ

สอนของครูผู้สอน  

3. ใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนเพื่อ

นิเทศการจัดการเรียนการสอนใน

สถานศึกษาอื่น ๆ ท่ีไม่ได้เข้าร่วม

โครงการพัฒนาผู้น าการ

เปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับการ

กระจายอ านาจสู่สถานศึกษา 

สังกัด (สพฐ.)   

4. ใช้บูรณาการการเรียนการสอน

และการวิจัยในรายวิชาการนิเทศ

การศึกษา เพื่อให้นักศึกษาได้รับ

ประสบการณ์ตรงในภาคสนาม 

และใช้สถานศึกษาท่ีท าการทดลอง

รูปแบบเป็นแหล่งเรียนรู้ตามสภาพ

จริง    

5. ใช้เป็นแนวทางส าหรับนักวิจัย

อื่น ๆ ท าการวิจัยในประเด็นท่ี

เกี่ยวข้องต่อไป  

อันจะน ามาซึ่งองค์ความรู้ท่ี

หลากหลายและเป็นประโยชน์ต่อ

ผู้บริหารการศึกษาในการ 

ท่ีจะพัฒนาระบบการนิเทศ 

ให้มีประสิทธิภาพสูงสุดในการ

พัฒนาคุณภาพการศึกษา 

 

 

พัฒนารูปแบบการนิเทศโดย

ใช้กระบวนการช้ีแนะและ

ระบบพ่ีเลี้ยง 

เพ่ือส่งเสริมศักยภาพ 

การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษ

ท่ี 21 (สพฐ.) เชยีงใหม่ 

ทดลองรูปแบบการ

นิเทศโดยใช้

กระบวนการช้ีแนะและ

ระบบพ่ีเลี้ยงเพ่ือ

ส่งเสริมศักยภาพ 

การจัดการเรียนรู้ใน 

ศตวรรษท่ี 21  

(สพฐ.) เชียงใหม่ 

ประเมินรูปแบบ 

การนิเทศโดยใช้

กระบวนการช้ีแนะ

และระบบพ่ีเลี้ยงเพ่ือ

ส่งเสริมศักยภาพ 

การจัดการเรียนรู้ใน

ศตวรรษท่ี 21  

(สพฐ.) เชียงใหม่ 

1. แนวคิด ทฤษฎีการ

นิเทศการศึกษา 

2. เทคนิคการนิเทศ

การศึกษาโดยใช้

กระบวนการชี้แนะ 

และระบบพี่เลี้ยง

(coaching and 

Mentoring) 

3. การจัดการเรียนรู้

ในศตวรรษที ่21 

4. ชุมชนแห่งการ

เรียนรู้ทางดา้น 

การนิเทศการศึกษา 

5. งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

 

 

 

1) ร่างรูปแบบการ

นิเทศโดยใช้กระบวน 

การช้ีแนะและ 

ระบบพี่เลี้ยงเพื่อ

ส่งเสริมศักยภาพ 

การจัดการเรยีนรู้ใน

ศตวรรษที่ 21  

2) ตรวจสอบความ

สอดคล้องของรูปแบบ

โดยอิงผู้เชี่ยวชาญ  

3) ปรับปรุงรูปแบบ

การนิเทศโดยใช้

กระบวนการช้ีแนะ

และระบบพี่เลี้ยงเพื่อ

ส่งเสริมศักยภาพ 

การจัดการเรยีนรู้ใน

ศตวรรษที่ 21 

 

 

 

1) ทดลองใช้

รูปแบบการนิเทศ

โดยใช้กระบวนการ

ช้ีแนะและระบบ 

พี่เลี้ยงเพื่อส่งเสรมิ

ศักยภาพการ

จัดการเรียนรู้ใน

ศตวรรษที่ 21  

2) สรุปผลการ

ทดลองใช้ 

 

 

 

 

- ประเมิน 
รูปแบบการ
นิเทศโดยใช้
กระบวน 
การช้ีแนะ 
และระบบพี่เลี้ยง
เพื่อส่งเสริม
ศักยภาพการ
จัดการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 
สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน 
จังหวัดเชียงใหม ่
- ความเป็น
ประโยชน ์
-ความเป็นไปได ้
-ความเหมาะสม 
-ความถูกต้อง

ครอบคลมุ 
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วตัถุประสงค์ของกำรวจัิย  

 1. เพื่อศึกษาความตอ้งการจ าเป็น (Need Assessment) ในการพฒันารูปแบบการนิเทศ

โดยใชก้ระบวนการช้ีแนะและระบบพี่เล้ียง เพื่อส่งเสริมศกัยภาพการจดัการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 

สังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จงัหวดัเชียงใหม่ 

2. เพื่อพฒันารูปแบบการนิเทศโดยใชก้ระบวนการช้ีแนะและระบบพี่เล้ียงเพื่อส่งเสริม

ศกัยภาพการจดัการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 สังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

จงัหวดัเชียงใหม่ 

 3. เพื่อทดลองรูปแบบการนิเทศโดยใชก้ระบวนการช้ีแนะและระบบพี่เล้ียงเพื่อส่งเสริม

ศกัยภาพการจดัการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 สังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

จงัหวดัเชียงใหม่ 

 4. เพื่อประเมินรูปแบบการนิเทศโดยใชก้ระบวนการช้ีแนะและระบบพี่เล้ียงเพื่อส่งเสริม

ศกัยภาพการจดัการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 สังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

จงัหวดัเชียงใหม่ 

 

ขอบเขตของกำรวจัิย  

การวิจยัคร้ังน้ีมีลกัษณะเป็นการวิจยัและพฒันา (Research and Development: R&D) ซ่ึง

ผูว้ิจยัมุ่งแสวงหารูปแบบการนิเทศโดยใชก้ระบวนการช้ีแนะและพี่เล้ียง เพื่อส่งเสริมศกัยภาพการ

จดัการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ท่ีมีประสิทธิภาพ  ซ่ึงเม่ือได้รูปแบบดังกล่าวโดยการวิเคราะห์ 

สังเคราะห์จากเอกสาร และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง ความตอ้งการของผูรั้บการนิเทศโดยผ่านความ

เห็นชอบจากผูเ้ช่ียวชาญว่าเป็นรูปแบบการนิเทศโดยใช้กระบวนการช้ีแนะและระบบพี่เล้ียง  เพื่อ

ส่งเสริมศกัยภาพการจดัการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ท่ีน าไปใช้ได ้ ผูว้ิจยัจึงไดน้ าไปทดลองใช้ใน

สถานการณ์จริงกบัผูนิ้เทศก์และผูรั้บการนิเทศเพื่อยืนยนั ความมีประสิทธิภาพของรูปแบบการ

นิเทศโดยใชก้ระบวนการช้ีแนะและระบบพี่เล้ียง เพื่อส่งเสริมศกัยภาพการจดัการเรียนรู้ในศตวรรษ

ท่ี 21 ดงักล่าว 
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 1. ขอบเขตด้ำนประชำกร 

 การวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดท้ดลองและเก็บขอ้มูลจากผูบ้ริหารสถานศึกษา ผูนิ้เทศ และผูรั้บ

การนิเทศ ในสถานศึกษาท่ีเป็นผูน้ าการเปล่ียนแปลง สังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้น

พื้นฐาน จงัหวดัเชียงใหม่ จ  านวน 658 โรงเรียน ดงัน้ี    

1. โรงเรียนสังกดั ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ (เขต 1) จ านวน  

54 โรงเรียน  

2. โรงเรียนสังกดั ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ (เขต 2) จ านวน 

133 โรงเรียน  

3. โรงเรียนสังกดั ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ (เขต 3) จ านวน 

153 โรงเรียน 

4. โรงเรียนสังกดั ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ (เขต 4) จ านวน 

111 โรงเรียน 

5. โรงเรียนสังกดั ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ (เขต 5) จ านวน 

102 โรงเรียน 

6. โรงเรียนสังกดั ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ (เขต 6) จ านวน 

105 โรงเรียน 

2. ขอบเขตด้ำนกลุ่มตัวอย่ำง  

การวจิยัคร้ังน้ี ผูว้จิยัไดก้  าหนดกลุ่มตวัอยา่งท่ีไดจ้ากการศึกษาเป็นตวัแทนของขอ้มูลท่ี

ไดจ้ากการสุ่มอยา่งง่าย (Simple Random Sampling)  โดยไดก้ลุ่มตวัอยา่ง 3 กลุ่ม ไดแ้ก่ 1) กลุ่ม

โรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนวดัสันกลางเหนือ อ.สันก าแพง จ.เชียงใหม่ 2) กลุ่มโรงเรียนขนาดกลาง 

คือ โรงเรียนบา้นเมืองก้ืด อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่  และ 3) กลุ่มโรงเรียนขนาดใหญ่ คือ โรงเรียนพุทธิ-

โศภน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ จ  านวน 60 คน โดยเป็นผูบ้ริหาร/ผูนิ้เทศก ์30 คน ผูรั้บการนิเทศ 30 คน 

3. ขอบเขตด้ำนระยะเวลำ  

การวจิยัคร้ังน้ี ผูว้จิยัไดท้ดลองใชรู้ปแบบการนิเทศโดยใชก้ระบวนการช้ีแนะและระบบ

พี่เล้ียง เพื่อส่งเสริมศกัยภาพการจดัการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21  ในลักษณะการทดลองใช้แบบ

รายบุคคล (One to One Try Out) การทดลองใชก้บักลุ่มเล็ก (Small Group Try Out) และการทดลอง

ใช้กบักลุ่มใหญ่ (Field Try Out) กบัโรงเรียนสังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาเชียงใหม่ ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2560 
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4. ขอบเขตด้ำนเน้ือหำ 

ขอบข่ายของเน้ือหา ประกอบดว้ย การนิเทศดว้ยกระบวนการช้ีแนะและระบบพี่เล้ียง 

และเทคนิคการจดัการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 โดยจ าแนกเป็นประเภทของ การจดัการเรียนรู้แบบ

ร่วมมือกนัเรียนรู้ (Cooperative Learning) การสร้างองค์ความรู้ (Constructivist Learning Process) 

การจดัการเรียนรู้ตระกูล (K) และการจดัการเรียนรู้ประเภทอ่ืน ๆ 

  

นิยำมศัพท์เฉพำะ 

เพื่อใหเ้กิดความเขา้ใจท่ีตรงกนันั้น ผูว้ิจยัไดนิ้ยามศพัทเ์ฉพาะของค าต่าง ๆ ไวด้งัน้ี  

รูปแบบกำรนิเทศ  หมายถึง  องคป์ระกอบและกระบวนการ ท่ีมาจากแนวคิดเชิงระบบ

ของADDIE Model มาใช้เป็นฐานคิด แสดงความสัมพนัธ์ขององค์ประกอบต่าง ๆ 5 องค์ประกอบ

หลกั มาใช้ด าเนินการนิเทศ โดยใช้กระบวนการช้ีแนะและระบบพี่เล้ียง เพื่อส่งเสริมศกัยภาพการ

จดัการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 โดยใชรู้ปแบบ “ดบัเบิ้ลพีแอลซีเอ พลสั” (PPLCA Plus) ประกอบดว้ย 

1. ขั้นเตรียมความรู้ก่อนการนิเทศ (Preparing : P) 2. ขั้นวางแผนและออกแบบการนิเทศ (Planning : 

P) 3. ขั้นเรียนรู้และแลกเปล่ียนในการปฏิบติัการนิเทศ (Learning and Sharing : L) 4. ขั้นการนิเทศ

ดว้ยกระบวนการช้ีแนะและระบบพี่เล้ียง (Coaching and Mentoring : C) และ 5. ขั้นสะทอ้นคิดหลงั

การนิเทศ (After Action Review : A) ส่วน Plus เป็นการน้อมน าหลกัการทรงงานและศาสตร์ของ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลท่ี 9 (King Bhumibol’s Science) มาประยุกต์ใช้ในการ

ด าเนินการขั้นตอนต่าง ๆ ใน 5 องคป์ระกอบหลกัร่วมกบัทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งในการนิเทศการจดัการ

เรียนรู้ 

 กระบวนกำรช้ีแนะและระบบพี่เลี้ยง  หมายถึง  เป็นขั้นตอนท่ีเน้นความสัมพนัธ์กัน

ระหว่างผูบ้ริหารสถานศึกษา ผูนิ้เทศก์และผูรั้บการนิเทศ เพื่อร่วมกนัพฒันาความรู้ ทกัษะ และ

ความสามารถในการจดัการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ของผูรั้บการนิเทศ และไดน้ าคู่มือและเคร่ืองมือ

การสังเกตการจดัการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 โดยใชก้ระบวนการช้ีแนะและระบบพี่เล้ียง ท่ีผา่นการ

พิจารณาจากผูเ้ช่ียวชาญมาใช้ในการพฒันาการจดัการเรียนรู้ของผูรั้บการนิเทศ ภายใตก้ารดูแล 

ช่วยเหลือ และก ากบัติดตามอยา่งใกลชิ้ดจากผูบ้ริหารสถานศึกษาและผูนิ้เทศก ์ 

 ศักยภำพกำรจัดกำรเรียนรู้  หมายถึง  ความรู้และความสามารถของผูรั้บการนิเทศใน

การเขียนแผนการจดัการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 และการจดัการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 โดยนอ้มน า
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การน้อมน าหลักการทรงงานและศาสตร์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลท่ี 9 (King 

Bhumibol’s Science) มาประยกุตใ์ชใ้นการด าเนินการจดัการเรียนรู้ใหป้ระสบผลส าเร็จ  

 กำรจัดกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  หมายถึง  การปฏิบติัการสอนท่ีมุ่งเน้นให้ผูรั้บการ

นิเทศเกิดการเปล่ียนแปลงการสอน โดยน าเทคนิคการสอนท่ีส่งเสริมการจดัการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 

21 ประกอบด้วย การจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือกันเรียนรู้ (Cooperative Learning) การสร้างองค์

ความรู้ (Constructivist Learning Process) การจดัการเรียนรู้ตระกูล K และการจดัการเรียนรู้ประเภท

อ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง มาด าเนินการสอนให้บรรลุตามวตัถุประสงค์ของแผนการจัดการเรียนรู้ ซ่ึง

ตรวจสอบไดจ้ากการบนัทึกหลงัการจดัการเรียนรู้ ตามวตัถุประสงค์ของแผนการจดัการเรียนรู้ท่ี

ก าหนด 

 ผู้นิเทศก์  หมายถึง  บุคลากรในสถานศึกษาท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีในการสอนและ ให้การดูแล 

ช่วยเหลือ ด้านการจดัการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21  รวมถึงการติดตามและให้ค  าปรึกษาโดยใช้

กระบวนการช้ีแนะและระบบพี่เล้ียง ตามกระบวนการของรูปแบบการนิเทศ “ดบัเบิ้ลพีแอลซีเอ 

พลสั” (PPLCA Plus) แก่ผูรั้บการนิเทศ ตลอดช่วงระยะเวลาของการวิจยั และท าหน้าท่ีประสาน

ความร่วมมือกับนักวิจัยโครงการฯ สังกัดคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ตาม

เป้าหมายท่ีก าหนดร่วมกนั           

 ผู้รับกำรนิเทศ  หมายถึง  บุคลากรทางการศึกษาท่ีปฏิบติัการสอนในโรงเรียน และเขา้

ร่วมโครงการตามกระบวนการของรูปแบบการนิเทศ “ดบัเบิ้ลพีแอลซีเอ พลสั” (PPLCA Plus) โดย

มุ่งเน้นในการน าเทคนิคการจดัการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 มาใช้พฒันาศกัยภาพในการการจดัการ

เรียนรู้ของตนเองโดยมีผูนิ้เทศกเ์ป็นผูใ้หก้ารดูแล ช่วยเหลือและก ากบัติดตาม 




