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บทที ่2 
 

เอกสารและงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 
 
 
 การวจิยัในคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดศึ้กษา เอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันารูปแบบ
การนิเทศโดยใชก้ระบวนการช้ีแนะและระบบพี่เล้ียง เพื่อส่งเสริมศกัยภาพการจดัการเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี 21 สังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จงัหวดัเชียงใหม่ ดงัน้ี   
  1) หลกัการแนวคิด ทฤษฎ ีและหลกัการเกี่ยวกบัการนิเทศการศึกษา 
                     1.1 ความหมายของการนิเทศการศึกษา 
                     1.2 ความจ าเป็นในการนิเทศการศึกษา 
                     1.3 ความมุ่งหมายของการนิเทศการศึกษา 
                     1.4 รูปแบบการนิเทศการศึกษา 
                     1.5 การนิเทศภายในสถานศึกษา 
 2) เทคนิคการนิเทศโดยใช้กระบวนการช้ีแนะ (Coaching) และระบบพีเ่ลีย้ง 
(Mentoring) 
                     2.1 ความหมายของการช้ีแนะ (Coaching) 
                     2.2 แนวคิดเก่ียวกบัการช้ีแนะ 
                     2.3 บทบาทหนา้ท่ีของผูเ้ป็น Coach 
                     2.4 แนวทาง หลกัปฏิบติัและวธีิการในการเป็น Coach 
                     2.5 ประโยชน์จากการช้ีแนะ (Coaching)   
                     2.6 ความเป็นมาและความหมายของการเป็นพี่เล้ียง (Mentoring) 
                     2.7 บทบาทหนา้ท่ีของพี่เล้ียง Mentor 
                     2.8 รูปแบบของพี่เล้ียง (Mentoring) 
                     2.9 ประโยชน์ของพี่เล้ียง (Mentoring) 
                     2.10 ความแตกต่างของ Coaching กบั Mentoring 
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  3) ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางด้านการนิเทศการศึกษา 
  4) การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที ่21 
                      4.1 ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางดา้นการนิเทศการศึกษา 
                      4.2 ความหมายชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC)   
                      4.3 ความส าคญัของชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC)   
                      4.4 กลยทุธ์ในการจดัการและใชชุ้มชนแห่งการเรียนรู้วชิาชีพ (PLC) 
 5) รูปแบบระบบการออกแบบการสอนเชิงระบบ  
 6) งานวจัิยที่เกีย่วข้องกบัการนิเทศการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ 
                      4.1 งานวจิยัในประเทศ 
                      4.2 งานวจิยัในต่างประเทศ 
 

1. หลกัการแนวคดิ ทฤษฎแีละหลกัการเกีย่วกบัการนิเทศการศึกษา  
  จากการศึกษาหลกัการแนวคิด ทฤษฎีและหลกัการแลว้น ามาสังเคราะห์ในประเด็น 
ต่าง ๆ ดงัน้ี 
                1.1 ความหมายของการนิเทศการศึกษา 
 จากความหมายของการนิเทศการศึกษา มีนกัการศึกษาไดใ้ห้ความหมายของการนิเทศ
การศึกษาไวด้งัต่อไปน้ี 

    คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2550 : 1) สรุปความหมายการนิเทศการศึกษาว่า
หมายถึง “กระบวนการปรับปรุงและพฒันาคุณภาพการศึกษา โดยความร่วมมือระหวา่งผูนิ้เทศและ
ผูรั้บการนิเทศ ตามแนวทางของประชาธิปไตยท่ีเน้นการให้ความช่วยเหลือ แนะน า และผูรั้บการ
นิเทศยอมรับเพื่อประสิทธิภาพของการจดัการศึกษา” 

    นอกจากน้ี วีระศกัด์ิ ชมภูค า (2551 : 2) สรุปความหมายการนิเทศการศึกษาว่า “เป็น 
กระบวนการในการท างานร่วมกนัระหว่างผูนิ้เทศกบัผูรั้บการนิเทศ การนิเทศการศึกษาเป็นการ
พฒันาคุณภาพของนกัเรียน โดยผา่นตวักลางคือครู และบุคลากรอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งทางการศึกษา” 
                 ส าหรับ วชิรา  เครือค าอา้ย (2558 : 3) สรุปความหมายการนิเทศการศึกษาว่าการนิเทศ
การศึกษาเป็นกระบวนการท างานร่วมกนัระหวา่งผูนิ้เทศและผูรั้บการนิเทศรวมถึงผูท่ี้เก่ียวขอ้ง โดย
กระบวนการดงักล่าวนั้นจ าเป็นตอ้งใชท้ั้งศาสตร์และศิลป์ในการให้ความช่วยเหลือ ช้ีแนะแนวทาง
เพื่อพฒันาการสอนของครูอย่างต่อเน่ืองและสร้างสรรค์และช่วยให้ครูเกิดความเจริญงอกงามใน
วิชาชีพ ในท่ีสุดจะส่งผลต่อเป้าหมายสูงสุดคือ การพฒันาผูเ้รียนทั้งทางด้านจิตใจ ปัญญาและ
ร่างกายอยา่งสมดุล     
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                 ในท านองเดียวกัน โคแกน (Cogan, 1973 : 9) ได้กล่าวถึงความหมายของการนิเทศ
การศึกษาวา่ “เป็นกระบวนการนิเทศท่ีปฏิบติันอกห้องเรียน โดยไดร้ะบุงานท่ีเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ การ
ปรับปรุงแก้ไขหลกัสูตรการเขียน และการพฒันาเคร่ืองมือรายงานผลการเรียนของนักเรียนให้
ผูป้กครองรับทราบ รวมถึงการวดัและประเมินผลตามโปรแกรมการศึกษาของโรงเรียน” 
 จากความหมายของการนิเทศการศึกษา สรุปไดว้า่ การนิเทศการศึกษาเป็นกระบวนการ
เชิงระบบโดยมีผูเ้ก่ียวขอ้งหลกัสองฝ่าย คือผูนิ้เทศและผูรั้บการนิเทศ ซ่ึงกระบวนการดงักล่าวได้
ช่วยส่งเสริมและพฒันาการสอนของครูให้ดีข้ึน และท่ีส าคญัอนัเป็นหัวใจของการนิเทศคือการ
พฒันาผูเ้รียนใหมี้ความสมบูรณ์ทั้งร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา 
 
                 1.2 ความจ าเป็นในการนิเทศการศึกษา 
                 สุทธนู ศรีไสย์ (2545 : 7-8) กล่าวถึงความส าคญัของการนิเทศการศึกษาว่าการนิเทศ
การศึกษาสามารถเป็นประโยชน์ต่อครูได ้ดงัน้ี  

   1. การนิเทศช่วยให้ครูมีความเช่ือมัน่ในตนเอง ถา้ครูยงัมีความสนใจเก่ียวกบัเร่ืองต่าง ๆ 
ในห้องเรียน ครูก็จะเป็นบุคคลท่ีทาหนา้ท่ีไดส้มบูรณ์แบบและจะมีความเขม้แข็งในการปฏิบติังาน
ทุกดา้น  

   2. การนิเทศสนับสนุนให้ครูสามารถประเมินผลการท างานได้ด้วยตนเอง ครูสามารถ
มองเห็นดว้ยตนเองวา่ตนเองประสบผลส าเร็จในการสอนไดม้ากนอ้ยเพียงใด  

   3. การนิเทศช่วยครูไดแ้ลกเปล่ียนประสบการณ์ซ่ึงกนัและกนั ครูผูส้อนแต่ละคนสามารถ
สังเกตการท างานหรือการสอนของครูคนอ่ืน ๆ เพื่อปรับปรุงการสอนของตน นอกจากน้ีจะมีการ
แลกเปล่ียนวสัดุอุปกรณ์การสอนและรับเอาวธีิการใหม่ ๆ จากครูคนอ่ืนไปทดลองใช ้รวมทั้งเรียนรู้
วธีิการช่วยเหลือใหก้ารสนบัสนุนแก่ครูคนอ่ืน ๆ ดว้ย  

   4. การนิเทศช่วยกระตุน้ครูให้มีการวางแผนจดัท าจุดมุ่งหมายและแนวปฏิบติัไปพร้อม ๆ 
กนั ครูแต่ละคนสามารถให้ความช่วยเหลือเพื่อนครูด้วยกนัเพื่อตดัสินใจเก่ียวกบัปัญหาการสอน
อยา่งกวา้ง ๆ ภายในโรงเรียน การวางแผนฝึกหรือให้บริการเสริมวิชาการ การพฒันาหลกัสูตร และ
การกระตุน้ให้ครูผูส้อนท า งานวจิยัเก่ียวกบัชั้นเรียน รวมทั้งการมีส่วนร่วมในการปฏิบติังานของครู
กบักลุ่ม และช้ีใหเ้ห็นความสามารถในการควบคุมและจดัการ ความน่าเช่ือถือ และความเป็นวชิาการ
ของครูคนนั้นไดเ้ป็นอยา่งดี  
 5. การนิเทศจะเป็นกระบวนการท่ีทา้ทายความสามารถของครูใหมี้ความคิดเชิงนามธรรม
สูงข้ึนในขณะปฏิบติังาน ครูผูส้อนจะไดรั้บขอ้มูลยอ้นกลบั ซ่ึงเป็นผลมาจากผลการประเมิน ขอ้มูล
เหล่าน้ีจะสะทอ้นให้เห็นขอ้ดีและขอ้เสียของการปฏิบติังาน รวมทั้งแนวคิดหลายแนวทางท่ีจะใช้
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เปล่ียนแปลงการปฏิบติัให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน ซ่ึงวิธีการดงักล่าวจะเป็นวิธีการหน่ึงท่ีทา้ทาย 
และช่วยพฒันาแนวคิดเชิงนามธรรมของครูใหสู้งข้ึนดว้ย 
 ในท านองเดียวกัน อญัชลี  ธรรมะวิธีกุล (2552 : 2) สรุปถึงความจ าเป็นในการนิเทศ
การศึกษาดงัน้ี 
 1. สภาพสังคมเปล่ียนไปทุกขณะ การศึกษาจ าเป็นตอ้งเปล่ียนแปลงใหส้อดคลอ้งกบัการ
เปล่ียนแปลงของสังคมดว้ย การนิเทศการศึกษาจะช่วยท าใหเ้กิดความเปล่ียนแปลงในองคก์รท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการศึกษา   
   2. ความรู้ในสาขาวชิาต่าง ๆ เพิ่มข้ึนโดยไม่หยดุย ั้ง แมแ้นวคิดในเร่ืองการจดั
กระบวนการเรียนรู้ก็เกิดข้ึนใหม่ตลอดเวลา การนิเทศการศึกษาจะช่วยท าใหค้รูมีความรู้ทนัสมยัอยู่
เสมอ 

   3. การแกไ้ขปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ เพื่อให้การจดักิจกรรมการเรียนรู้เกิดการพฒันา 
จ าเป็นตอ้งไดรั้บการช้ีแนะหรือการนิเทศการศึกษาจากผูช้  านาญการโดยเฉพาะ จึงจะท าให้แกไ้ข
ปัญหาส าเร็จไดลุ้ล่วง 

   4. การศึกษาของประเทศเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ จะตอ้งมีการ
ควบคุมดูแลดว้ยระบบการนิเทศการศึกษา 

   5. การศึกษาเป็นกิจกรรมท่ีซบัซ้อน จ าเป็นท่ีจะตอ้งมีการนิเทศ เพื่อเป็นการให้บริการแก่
ครูท่ีมีความสามารถต่างกนั 

   6. การนิเทศการศึกษาเป็นงานท่ีมีความจ าเป็นต่อความเจริญงอกงามของครู แมว้า่ครูจะ
ไดรั้บการฝึกฝนมาอยา่งดีแลว้ก็ตาม แต่ครูก็จะตอ้งปรับปรุงฝึกฝนตนเองอยู่เสมอในขณะท่ีท างาน
ในสถานการณ์จริง  

   7. การนิเทศการศึกษา มีความจ าเป็นต่อการช่วยเหลือครูในการเตรียมการจดักิจกรรมการ
เรียนรู้ 

   8. การนิเทศการศึกษามีความจ าเป็นต่อการท าให้ครูเป็นบุคคลท่ีทันสมัยอยู่เสมอ 
เน่ืองจากการเปล่ียนแปลงทางสังคมท่ีมีอยูเ่สมอ  

   นอกจากน้ี วชิรา  เครือค าอา้ย (2558 : 8) ไดส้รุปไวว้่าการนิเทศการศึกษามีความส าคญั
และช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้กบัครู นกัเรียน และสถานศึกษา 3 ประการคือ 1) การพฒันาวิชาชีพ
ส าหรับครูผูส้อน 2) การพฒันาวชิาชีพส าหรับเพื่อนครูหรือบุคลากรผูร่้วมวชิาชีพ และ 3) การพฒันา
ผูเ้รียนใหบ้รรลุตามเป้าหมายทั้งในดา้นความรู้ ดา้นทกัษะ รวมถึงพฒันาผูเ้รียนใหเ้ป็นผูท่ี้มีคุณธรรม 
จริยธรรม และคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์ตลอดจนสามารถด ารงตนอยูใ่นสังคมไดอ้ยา่งมีความสุข 
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                 1.3 ความมุ่งหมายของการนิเทศการศึกษา 
                 สงดั  อุทรานนัท ์ (2530 : 6-8)  ไดก้ล่าวถึงจุดมุ่งหมายของการนิเทศการศึกษาวา่มี
จุดมุ่งหมายท่ีส าคญั 4 ประการ ดงัน้ี 
                 1. การนิเทศการศึกษาเพื่อพฒันาคน หมายถึง การนิเทศการศึกษาเป็นกระบวนการท างาน
ร่วมกนักบัครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อใหค้รูและบุคลากรไดเ้ปล่ียนแปลงพฤติกรรมในทางท่ี
ดีข้ึน 
                 2. การนิเทศการศึกษาเพื่อพฒันางาน  หมายถึง การนิเทศการศึกษามีเป้าหมายสูงสุดอยูท่ี่
ผูเ้รียนซ่ึงเป็นผลผลิตจากการจดักระบวนการเรียนรู้ของครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยเหตุน้ี
การนิเทศท่ีจดัข้ึนจึงมีจุดมุ่งหมายท่ีจะ “พฒันางาน” คือการจดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ีดีข้ึน 
                 3. การนิเทศการศึกษาเพื่อสร้างการประสานสัมพนัธ์  หมายถึง การนิเทศการศึกษาเป็น
การสร้างการประสานสัมพนัธ์ระหวา่งผูนิ้เทศและผูรั้บการนิเทศ ซ่ึงเป็นผลมาจากการท างาน
ร่วมกนั รับผดิชอบร่วมกนัมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ซ่ึงกนัและกนั  ซ่ึงไม่ใช่เป็นการท างานภายใตก้าร
ถูกบงัคบัและคอยตรวจตราหรือคอยจบัผดิ 
                 4. การนิเทศการศึกษาเพื่อสร้างขวญัและก าลงัใจ  หมายถึงการจดักิจกรรมการนิเทศท่ีมุ่ง
ให้ก าลงัใจแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา ซ่ึงถือว่าเป็นจุดมุ่งหมายท่ีส าคญัอีกประการหน่ึงของ
การนิเทศ  เน่ืองจากขวญัและก าลงัใจเป็นส่ิงส าคญัท่ีจะท าให้บุคคลมีความตั้งใจท างาน หากนิเทศ
ไม่ไดส้ร้างขวญัและก าลงัใจแก่ผูป้ฏิบติังานแลว้ การนิเทศการศึกษาก็ยอ่มประสบผลส าเร็จไดย้าก 
 ส าหรับ ชดั  บุญญา (2546 : 46) กล่าววา่ ความมุ่งหมายของการนิเทศภายในโรงเรียน เพื่อ
สนบัสนุน ส่งเสริม กระตุน้ให้ครูและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียจากการจดัการศึกษาทุกฝ่ายเป็นรายบุคคล
หรือหลายคนไดร่้วมมือร่วมใจกนัปฏิรูปวิธีการจดัการเรียนการสอน วิธีการบริหารจดัการศึกษาท่ี
มุ่งสู่ความส าเร็จตามมาตรฐานของโรงเรียนและของบุคลากรของโรงเรียนให้สูงข้ึนและรักษาไวไ้ด้
อยา่งต่อเน่ืองดว้ยความเตม็ใจ 
       1.4 รูปแบบการนิเทศการศึกษา  

    จากการศึกษารูปแบบการนิเทศการศึกษา  พบว่ารูปแบบการนิเทศมีหลายลกัษณะซ่ึง
ข้ึนอยูก่บัวา่จะแบ่งตามลกัษณะใด ในท่ีน้ี ดีเทนเนอร์ และแอลเทนเนอร์ (D.Tanner and L. Tanner, 
1987) (คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง : ออนไลน์ หน้า 21-22) แบ่งการนิเทศตาม
ลกัษณะของการนิเทศตามลกัษณะของผูนิ้เทศได ้4 แบบ ดงัน้ี  
 1. การนิเทศแบบตรวจตรา (Inspection Supervision) การนิเทศแบบน้ีเป็นแบบเก่าแก่ท่ีมี
ใชม้านาน ผูนิ้เทศจะตรวจการท างานของสถานศึกษาใหเ้ป็นไปตามกฎเกณฑร์ะเบียบของหลกัสูตร
ท่ีก าหนดไว ้
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                 2.  การนิเทศแบบเนน้ผลงาน (Supervision as Production) การนิเทศแบบน้ีจะดูผลงาน
ของสถานศึกษาวา่สามารถผลิตผูเ้รียนออกสู่สังคมอยา่งมีประสิทธิภาพหรือไม่มากนอ้ยเพียงใด 
บางคนเรียกการนิเทศแบบวิทยาศาสตร์ เพราะมีการวางแผนการท างานอยา่งเป็นระบบระเบียบ
ตรวจสอบยอ้นกลบัไดอ้ยา่งเป็นขั้นตอนท่ีชดัเจน  
                 3. การนิเทศแบบคลินิก (Clinical Supervision) การนิเทศแบบน้ีเนน้ท่ีการปรับปรุง 
กระบวนการเรียนการสอนในลกัษณะท่ีพิจารณาและแกไ้ขตามความเหมาะสมของผูไ้ดรั้บการนิเทศ
แต่ละแห่ง จึงคลา้ยกบัการรักษาอาการเจบ็ป่วยของคนไข ้ใหมี้การฟ้ืนฟูสภาพไดดี้ข้ึน แต่การนิเทศ
การศึกษาจะมุ่งใหผู้รั้บการนิเทศเปล่ียนแปลงพฤติกรรมการเรียนการสอนใหมี้ความเหมาะสม โดย
ผูนิ้เทศและผูไ้ดรั้บการนิเทศจะไดพ้บปะเผชิญหนา้กนัและรับค าแนะน าไปปรับใชต้ามความ
เหมาะสมและความจ าเป็นเพื่อประโยชน์ของการใชง้าน  
                4. การนิเทศแบบเนน้การพฒันา (Development Supervision) การนิเทศแบบน้ีเนน้พฒันา
ผูไ้ดรั้บการนิเทศ ใหมี้ความรู้ความสามารถในการแกไ้ขปัญหาของตนเองได ้ตามสถานการณ์ท่ี
เกิดข้ึนในสถานศึกษา กลิคแมน (Glickman, 1981) ไดแ้บ่งวธีิการนิเทศแบบน้ีเป็น 3 วิธีคือ วธีิท่ีมี
การช้ีน า ไม่มีการช้ีน าและวธีิผสมผสาน โดยพิจารณาตามความสามารถของผูไ้ดรั้บการนิเทศ  
                 การนิเทศในประเทศไทยไดมี้การน ารูปแบบการนิเทศมาจากต่างประเทศมาใช ้ซ่ึงไดมี้
การพฒันารูปแบบการนิเทศของตนเอง เพื่อท่ีปรับใหเ้หมาะสมกบัสถานการณ์บริบทของสังคมไทย 
ซ่ึงมีหลายรูปแบบ อาทิ การนิเทศการสอนแบบคู่สัญญา การนิเทศแบบกลัยาณมิตร การนิเทศแบบ
ร่วมพฒันา และการนิเทศแบบสอนงาน   
        1.5 การนิเทศภายในสถานศึกษา 

     เกชา กลัน่เพง็ (2545 : 12-13) ไดส้รุปความส าคญัของการนิเทศภายในโรงเรียน
ประถมศึกษาเป็นขอ้ ๆ ไดด้งัน้ี  

     1. การนิเทศภายในกระท าโดยบุคลากรทุกคนของโรงเรียนเอง ซ่ึงรู้ถึงปัญหาและสาเหตุ 
ของปัญหาดา้นการเรียนการสอน ปัญหาเก่ียวกบัตวัเด็ก ผูป้กครอง ชุมชนและส่ิงแวดลอ้มต่าง ๆ ได ้
เป็นอย่างดีเยี่ยม เพราะอยู่ใกล้ชิดกบัปัญหาหรือเผชิญปัญหาด้วยตนเอง จึงสามารถแก้ปัญหาได้
ถูกตอ้งตรงจุดไดม้ากกวา่บุคคลอ่ืนท่ีอยูภ่ายนอกโรงเรียน  

     2. การนิเทศภายใน บุคลากรผูท้  าหนา้ท่ีนิเทศกบัครูมีความสนิทสนมคุน้เคยกนัดีอยูแ่ลว้ 
ท าให้มีบรรยากาศการนิเทศท่ีดี ไม่เกิดความคบัขอ้งใจอนัเกิดจากความมัน่ใจในกระบวนการนิเทศ
และผูนิ้เทศ  
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     3. การนิเทศภายใน เป็นการสร้างกระบวนการนิเทศการเรียนการสอนท่ีมีความต่อเน่ือง 
สม ่าเสมอ เพราะทั้งผูนิ้เทศและครูโรงเรียนเดียวกนัใกล้ชิดกนัอยู่แล้ว อาจใช้เป็นแบบทั้งท่ีเป็น
ทางการ และรูปแบบท่ีไม่เป็นทางการผสมผสานกนัไป ซ่ึงก่อให้เกิดผลดีต่อการนิเทศการเรียนการ
สอน  

     4. การนิเทศภายใน ช่วยแก้ปัญหาด้านการเรียนการสอนท่ีเกิดข้ึนได้ทันท่วงทีใน
ลกัษณะร่วมมือร่วมใจกนัระหวา่งครูกบัศึกษานิเทศก ์ 

     5. การนิเทศภายในช่วยให้ครูและบุคลากรของโรงเรียนมีความรู้เท่าทันกับความ 
เปล่ียนแปลงทั้งในด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมือง การศึกษา วิทยากรและเทคโนโลยีท่ีพฒันาอยู่
ตลอดเวลา โดยใชร้ะบบติดต่อส่ือสารช้ีแจง แนะน าระหวา่งบุคคลในโรงเรียน  

     6. การนิเทศภายในช่วยลดปัญหาท่ีเกิดจาการใช้ระบบการนิเทศจากภายนอก ซ่ึงมี
ขอ้จ ากดัทั้งดา้นอตัราก าลงัคน งบประมาณ ส่ิงอ านวยความสะดวก เวลา และอ่ืน ๆ นานาประการซ่ึง
เป็นเหตุให้การนิเทศจากภายนอกมีประสิทธิภาพไม่ดีพอ โรงเรียนได้รับผลน้อย ไม่ทนัต่อความ
ตอ้งการในการพฒันา  

     7. การนิเทศภายใน เป็นการใช้บุคลากรท่ีมีอยู่อย่างคุ้มค่าสามารถใช้บุคลากรของ
โรงเรียนท าหนา้ท่ีทั้งดา้นการสอนและดา้นการนิเทศทั้งสองอยา่งควบคู่กนัไป ทั้งน้ีเพราะปัจจุบนั
ครูประถมศึกษาได้รับการพฒันาทั้งด้านความรู้ความสามารถจนมีบุคลากรท่ีมีคุณวุฒิสูงทั้งท่ีจบ
ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก ทางดา้นการศึกษา บุคลากรบางส่วนก็มีประสบการณ์สูงเพราะ
ไดค้ลุกคลีกบักิจกรรมการเรียนการสอนบางกลุ่มประสบการณ์มาเป็นเวลานานจนมีผลงานดีเด่น
เป็นตวัอย่างท่ียอมรับในวงการศึกษาจึงควรให้บุคลากรดังกล่าวได้แสดงความสามารถให้เกิด
ประโยชน์ต่อการพฒันาการศึกษาของโรงเรียนอยา่งเตม็ศกัยภาพ  

    8. การนิเทศภายในเป็นการสนองเจตนารมณ์สูงสุดของการนิเทศการศึกษาท่ีตอ้งการให้
ครูไดนิ้เทศซ่ึงกนัและกนั หรือสามารถนิเทศกนัเองได ้  
                  เช่นเดียวกนักบั ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 33 (2557 : 5-27) ท่ีกล่าวถึง
รูปแบบการนิเทศภายในไดอ้ย่างน่าสนใจ โดยกล่าวถึงการนิเทศภายในดว้ยวิธีการจบัคู่พฒันาหา
เครือข่ายเป็นการพฒันารูปแบบการนิเทศภายในโรงเรียน เพื่อให้บุคลากรในโรงเรียนสามารถ
ด าเนินการนิเทศภายในโรงเรียนของตนเองไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้นกัเรียนมีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนสูงข้ึน โดยมีกระบวนการด าเนินงานดงัน้ี 
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  1. แต่งตั้งบุคลากรนิเทศภายในโรงเรียน 
 โรงเรียนแต่งตั้งบุคลากรในโรงเรียนท าหนา้ท่ีเป็นผูนิ้เทศภายใน โดยพิจารณาหลกัเกณฑ ์
ต่าง ๆ ดงัน้ี 
  คุณสมบัติของผู้นิเทศ  
  1. เป็นผูน้ าทางวิชาการโดยต าแหน่ง เช่น รองผูอ้  านวยการโรงเรียนฝ่ายวิชาการ หวัหน้า
หมวดวชิา  หวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้  หวัหนา้สายชั้น  ฯลฯ 
 2. เป็นผูน้ าทางวิชาการโดยธรรมชาติ คือผูท่ี้ไม่ไดเ้ป็นผูน้ าทางต าแหน่งตามขอ้ 1 แต่มี
ความรู้ ความสามารถท่ีจะช่วยใหค้รูในโรงเรียนพฒันางานวชิาการไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
จ านวนผู้นิเทศภายใน 
 จ านวนของผูนิ้เทศภายในของแต่ละโรงเรียนไม่จ  าเป็นตอ้งมีจ านวนท่ีเท่ากนั แต่มีขอ้ควร
พิจารณา ดงัน้ีคือ 

  1) โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ  ควรมีผูนิ้เทศภายใน     ประมาณ 12-15  คน 
  2) โรงเรียนขนาดใหญ่           ควรมีผูนิ้เทศภายใน     ประมาณ 10-12  คน 
  3) โรงเรียนขนาดกลาง           ควรมีผูนิ้เทศภายใน     ประมาณ   5-9   คน 
  4) โรงเรียนขนาดเล็ก              ควรมีผูนิ้เทศภายใน     ประมาณ   3-5   คน 
 ทั้งน้ี โรงเรียนสามารถปรับเปล่ียนจ านวนไดต้ามความเหมาะสม แต่ใหค้  านึงถึงภาระงาน

ท่ีผูนิ้เทศตอ้งรับผดิชอบ 
  2. วเิคราะห์ความต้องการรับการนิเทศของครูในโรงเรียน 

 เม่ือโรงเรียนแต่งตั้งทีมผูนิ้เทศภายในโรงเรียนแลว้ ก่อนวางแผนการนิเทศภายในทีม 
ผูนิ้เทศภายในโรงเรียนร่วมกนัวเิคราะห์ความตอ้งการรับการนิเทศของครูในโรงเรียน โดยใชเ้ทคนิค
ต่าง ๆ อาทิ การสอบถามความตอ้งการ โดยใชแ้บบสอบถามความตอ้งการรับการนิเทศ แลว้น ามา
จดัล าดบัความส าคญัของความตอ้งการรับการนิเทศ  
  1. การสนทนากลุ่ม (Focus group) ในประเด็นท่ีโรงเรียนตอ้งการพฒันา เช่น ประเด็นการ
พฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนให้สูงข้ึน เพื่อหาแนวทางการพฒันาร่วมกนัและน า
แนวทางนั้นมาวางแผนการนิเทศต่อไป 
  2. วเิคราะห์สาเหตุของปัญหาดว้ยเทคนิค 5 Whys คือการตั้งประเด็นปัญหา แลว้หาสาเหตุ
ของปัญหาโดยการถาม “ท าไม” 5 ค าถาม แต่ละค าถามตอ้งไดค้  าตอบ 2 ค าตอบ และค าตอบน้ีตอ้ง
เป็นค าตอบท่ีครูทุกคนเห็นพอ้งเหมือนกนั 
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  3. การก าหนดรูปแบบการนิเทศภายในโรงเรียน 
 เม่ือทีมผูนิ้เทศภายในและบุคลากรในโรงเรียนร่วมกนัวิเคราะห์ความตอ้งการนิเทศหรือ
ปัญหาในการพฒันาแลว้ ทีมผูนิ้เทศภายในและบุคลากรในโรงเรียน (หากเป็นโรงเรียนท่ีมีบุคลากร
จ านวนมาก สามารถเลือกผูแ้ทนแต่ละกลุ่มสาระตามจ านวนท่ีเห็นว่าเหมาะสมได้) ตอ้งก าหนด
รูปแบบการนิเทศภายในโรงเรียนเพื่อให้สอดคลอ้งและเหมาะสมกบับริบท ความตอ้งการ ปัญหาท่ี
ตอ้งพฒันาของตน โดยใชเ้ทคนิคการวเิคราะห์ SWOT (SWOT Analysis) 
 เทคนิคการวิเคราะห์ SWOT เป็นการวิเคราะห์สภาพองค์การหรือหน่วยงานในปัจจุบนั 
เพื่อคน้หาจุดแข็ง จุดเด่น จุดดอ้ยหรือส่ิงท่ีอาจเป็นปัญหาส าคญัในการด าเนินงานสู่สภาพท่ีตอ้งการ
ในอนาคต SWOT  มีตวัยอ่ท่ีมีความหมาย ดงัน้ี 
  S  : Strengths    คือ  จุดแขง็หรือขอ้ไดเ้ปรียบ 
 W : Weaknesses   คือ  จุดอ่อนหรือขอ้เสียเปรียบ 
 O : Opportunities     คือ   โอกาสท่ีจะด าเนินการได ้
 T : Threats  คือ   อุปสรรค ขอ้จ ากดั หรือปัจจยัท่ีคุกคามการด าเนินงานของ
องคก์าร 
  4. วางแผนการนิเทศภายใน 
 การวางแผนการนิเทศภายในท่ีดีควรเป็นการวางแผนร่วมกนัระหวา่งผูรั้บการนิเทศและผู ้
นิเทศภายในโรงเรียน โดยก าหนดประเด็นดงัน้ี 

1.  การก าหนดขอบข่ายงานท่ีจะนิเทศ  เช่น  
    ⚫ การตรวจสอบแผนการจดัการเรียนรู้ ในประเด็นต่อไปน้ี 

   -การก าหนดจุดประสงคก์ารเรียนรู้ สอดคลอ้งกบัตวัช้ีวดั 
   -การก าหนดกิจกรรมการเรียนรู้สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์
   -การวดัประเมินผลการเรียนรู้ 
   -การใชส่ื้อการเรียนรู้ของนกัเรียนและการสอนของครู 

                              ⚫ การนิเทศการเรียนการสอนในหอ้งเรียนของครู สังเกตในประเด็นต่อไปน้ี 
   -การเตรียมตวัของครู 
   -การแจง้จุดประสงคก์ารเรียนรู้ การก าหนดภารงาน/ช้ินงาน 
   -การน าเขา้สู่บทเรียน (ขั้นน า : ทบทวนความรู้เดิม/ทดสอบก่อนเรียน/การพูดคุย 

เก่ียวกบัเร่ืองท่ีจะเรียน หรือพูดคุยเร่ืองท่ีเรียนผา่นมาเพื่อเช่ือมโยงสู่การสอนเน้ือหาใหม่ ฯลฯ) 
   -การจดัการเรียนการสอน เพื่อใหบ้รรลุตามจุดประสงคท่ี์ก าหนด 
   -การสรุปบทเรียน 
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   -การใชส่ื้อการเรียนการสอน 
   -การประเมินผลการเรียนการสอน 

 2. ก าหนดจุดประสงคก์ารนิเทศ คือการนิเทศเพื่อปรับปรุงการเรียนการสอนให้กิจกรรม
ท่ีจดับรรลุตามจุดประสงค ์และตวัช้ีวดั 
                 3. ก าหนดวธีิการ/เทคนิคการนิเทศ เช่น  
                     3.1 การสังเกตชั้นเรียนโดยผูนิ้เทศและผูรั้บการนิเทศวางแผนการสอนร่วมกนั แล้ว
นิเทศตามกิจกรรมท่ีร่วมกนัก าหนด เขียนเป็นแผนภูมิการด าเนินงาน ดงัน้ี 
 
 
 
 
   
                   3.2 การสังเกตชั้นเรียนผูนิ้เทศตรวจสอบแผนการจดัการเรียนรู้ของครู แลว้สังเกตการ
สอนในหอ้งเรียนวา่เป็นไปตามกิจกรรมท่ีก าหนดในแผนหรือไม่ 
       
 
              
                
                  3.3 นิเทศรายบุคคล-นิเทศกลุ่มยอ่ย-นิเทศกลุ่มใหญ่ (เหมาะส าหรับการนิเทศในเร่ืองท่ี
ผูรั้บการนิเทศตอ้งการพฒันาตนเอง เช่น เทคนิคการตั้งค  าถาม เทคนิคการสรุปความรู้ เทคนิคการ
สอนแบบต่าง ๆ หรือการนิเทศเชิงพฒันา โดยการประชุมสัมมนา เป็นตน้) 
                 3.4 นิเทศแบบสอนแนะ (Coaching) นิเทศแบบพี่เล้ียงพาท า (Mentoring) 
                3.5 นิเทศโดยการพาไปศึกษาดูงานครูท่ีสามารถจดัการเรียนการสอนไดดี้ทั้งในโรงเรียน
ตนเองและโรงเรียนอ่ืน 
                 3.6 การสาธิตการสอน 
                 3.7 การทดลองปฏิบติัการ เป็นการน าวิธีการท่ีโรงเรียนอ่ืนปฏิบติัไดผ้ลดีมาปรับใชโ้ดย
การลองน าไปใชจ้ริง 
                4. ก าหนดปฏิทินการนิเทศและแจง้ปฏิทินการนิเทศใหผู้รั้บการนิเทศรับทราบ 
                5. เคร่ืองมือการนิเทศติดตาม 

ผู้นิเทศและผู้รับการ

นิเทศวางแผน 

การสอนร่วมกัน 

ผู้นิเทศสังเกตการ

สอนตามกิจกรรม 

ที่ก าหนด 

ร่วมกันสะท้อนผล

การสอน 

-ต่อยอด 

-แก้ไขจุดบกพร่อง 

ผู้นิเทศตรวจสอบ

แผนการจัด 

การเรียนรู้ 

ผู้นิเทศสังเกต 

การสอน 

ร่วมกันสะท้อนผล

การสอน 

-ต่อยอด 

-แก้ไขจุดบกพร่อง 

 



33 
 

 
 

                การก าหนดเคร่ืองมือนิเทศติดตามเป็นไปตามงานท่ีจะด าเนินการนิเทศ เช่น แบบสังเกต
การสอน แบบตรวจสอบแผนการจดัการเรียนรู้ แบบเยีย่มชั้นเรียน (เพื่อดูการจดัสภาพบรรยากาศใน
ห้องเรียนว่าเอ้ือต่อการเรียนรู้ของนกัเรียนหรือไม่) ฯลฯ เคร่ืองมือดงัภาคผนวก โรงเรียนสามารถ
เลือกและปรับใชต้ามความเหมาะสม 
                6. สะท้อนข้อมูล เม่ือสังเกตการสอนเสร็จ ผูนิ้เทศและผูรั้บการนิเทศร่วมกันสะทอ้น
ขอ้มูลเพื่อแกไ้ขขอ้บกพร่อง และวางแผนพฒันาต่อไป 
 5. ด าเนินการนิเทศภายในโรงเรียน 
            เม่ือก าหนดปฏิทิน จดัท าเคร่ืองมือการนิเทศและแจ้งวิธีการ / เทคนิคการนิเทศท่ีจะ
ด าเนินการแลว้ ก่อนท่ีทีมผูนิ้เทศภายในจะด าเนินการตามปฏิทินควรไดศึ้กษาวธีิการเก็บขอ้มูล การ
บันทึกข้อมูลให้ครอบคลุม และควรบันทึกข้อสังเกตอ่ืน ๆ ท่ีเห็นว่าจะเกิดประโยชน์ต่อการ
ปรับเปล่ียนการสอนของครู หรือการพฒันาระบบการนิเทศภายในต่อไป 
            ทั้งน้ี ผูนิ้เทศภายในควรไดจ้ดัท าแผนส ารองเม่ือเกิดเหตุการณ์ท่ีไม่สามารถนิเทศได้ตาม
ปฏิทินท่ีก าหนด ดงันั้น การนิเทศภายในโรงเรียนควรมีความยืดหยุน่ในการปฏิบติั หรือพฒันาให้ผู ้
นิเทศภายในทุกคนมีความรู้ ความสามารถท่ีจะนิเทศแทนคนอ่ืนไดต้ลอดเวลา        
            การจดัเก็บขอ้มูลดา้นความพึงพอใจของครูผูรั้บการนิเทศท่ีมีต่อกระบวนการนิเทศของ
ทีมผูนิ้เทศภายในโรงเรียน และความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อการสอนของครูท่ีมีการปรับเปล่ียน
การสอนตามขอ้เสนอแนะของผูนิ้เทศภายใน รวมทั้งผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน ควร
จัดเก็บเ ม่ือส้ินภาคเรียนแต่ละภาคและส้ินปีการศึกษา ท่ีส าคัญผู ้นิ เทศภายในควรเก็บผล
ความก้าวหน้าในการสอนของครูท่ีรับการนิเทศ และความก้าวหน้าด้านการเรียนหรือการ
ปรับเปล่ียนพฤติกรรมของนกัเรียนไวเ้พื่อสรุปผลการนิเทศภายในโรงเรียนดว้ย 
 6. การถอดบทเรียน และจัดเวทแีลกเปลีย่นเรียนรู้ 
           ส้ินภาคเรียน ทีมผูนิ้เทศภายในโรงเรียนและผูรั้บการนิเทศทุกคนประชุมปฏิบติัการถอด
บทเรียน ส่ิงท่ีได้ด าเนินการ อาจเป็นวิธีการปฏิบติัท่ีดี หรือข้อท่ีพึงระวงัในการด าเนินงานเป็น
บทเรียนส าคญัในการพฒันางานหรือส าหรับการปฏิบติัของโรงเรียนอ่ืน ๆ ต่อไป 
 7. การสรุปรายงานผลการนิเทศภายในโรงเรียน 
           เม่ือจดัเก็บขอ้มูลไดแ้ลว้ ทีมผูนิ้เทศภายในโรงเรียนน าขอ้มูลท่ีไดม้าวิเคราะห์ สรุปผลการ
ด าเนินงาน  
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 8. หาเครือข่ายขยายผล 
 ความหมาย 
 เครือข่าย คือกลุ่มของคนหรือองค์กรท่ีสมคัรใจแลกเปล่ียนข่าวสารขอ้มูลระหว่างกนั 
หรือท ากิจกรรมร่วมกนั โดยมีการจดัรูปหรือจดัระเบียบโครงสร้างท่ีคนหรือองคก์รสมาชิกยงัคง 
มีความเป็นอิสระ 
 ในความหมายน้ี สาระส าคญัคือ ความสัมพนัธ์ของสมาชิกในเครือข่ายตอ้งเป็นไปโดย
สมคัรใจ กิจกรรมท่ีท าในเครือข่ายตอ้งมีลกัษณะเท่าเทียมหรือแลกเปล่ียนซ่ึงกนัและกนั และการ
เป็นสมาชิกเครือข่ายไม่มีผลกระทบต่อความเป็นอิสระหรือความเป็นตวัของตวัเองของคนหรือ
องคก์รนั้น ๆ 
 เม่ือโรงเรียนด าเนินการนิเทศภายในไป 1 ภาคเรียน โรงเรียนตอ้งขยายเครือข่าย 2 ระยะ 
คือ 
 ระยะแรก โรงเรียนท่ีด าเนินการในช่วงแรก หรือเรียกว่าโรงเรียนแกนน านั้น ตอ้งหา
เครือข่ายในสัดส่วน 1:3 คือหาเครือข่ายให้ได้ 3 โรงเรียน อาจเป็นโรงเรียนภายในสหวิทยาเขต
เดียวกันหรือนอกสหวิทยาเขต แต่โรงเรียนเครือข่ายต้องเข้าร่วมโครงการด้วยความสมัครใจ 
บุคลากรในโรงเรียนมีความสนใจและตั้งใจท่ีจะพฒันาระบบการนิเทศภายในโรงเรียนให้มีความ
เขม้แขง็   
             ระยะที่สอง เม่ือโรงเรียนแกนน าและโรงเรียนเครือข่ายพฒันางานร่วมกนัไป 1 ภาคเรียน 
โรงเรียนแกนน าและโรงเรียนเครือข่าย ขยายผลการพฒันาสู่โรงเรียนอ่ืน ๆ ในสัดส่วน 1:6 
                  9. พฒันาเครือข่ายให้มีความเข้มแข็ง 
 โรงเรียนแกนน าด าเนินการพฒันาโรงเรียนเครือข่าย โดยใชเ้ทคนิคพี่เล้ียงพาท า (Mentor) 
หรือในลักษณะการสอนแนะ (Coaching) ทั้ งน้ี การใช้เทคนิควิธีการนิเทศให้ข้ึนอยู่กับความ
เหมาะสมของแต่ละโรงเรียน และความตอ้งการของผูรั้บการนิเทศเป็นส าคญั 
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2) เทคนิคการนิเทศโดยใช้กระบวนการช้ีแนะ (Coaching) และระบบพีเ่ลีย้ง 
(Mentoring)  
                  การช้ีแนะหรือ Coaching เป็นการช่วยเหลือบุคคลหรือผูรั้บการช้ีแนะจากผูช้ี้แนะบน
พื้นฐานของการปฏิสัมพนัธ์กนัระหวา่งผูช้ี้แนะและผูรั้บการช้ีแนะ  มีเป้าหมายเพื่อการส่งเสริมผล
การปฏิบติัและความสามารถในการเรียนรู้ของบุคคล โดยการใหข้อ้มูลยอ้นกลบั (feedback) รวมทั้ง
การใชเ้ทคนิคต่าง ๆ เช่น การจูงใจ การใชค้  าถาม และการเตรียมความพร้อมใหผู้รั้บการช้ีแนะมีการ
ปรับตวัให้เขา้กบังาน  ซ่ึงการให้บุคคลคน้พบวิธีการแก้ปัญหาด้วยตนเอง การเสริมพลงัอ านาจ 
(empowerment) เป็นการช่วยค้นหาพลังในตัวบุคคล เป็นกระบวนการท่ีเป็นส่วนหน่ึงของการ
พฒันาวชิาชีพ ไดมี้นกัวชิาการหลายท่านไดใ้หค้วามหมายของการช้ีแนะ ดงัน้ี 
 2.1 ความหมายของการช้ีแนะ (Coaching)  
                  Mink, Owen and Mink (1993) ให้ความหมายวา่ การช้ีแนะเป็นกระบวนการของบุคคลท่ี
เรียกวา่ (Coach) สร้างความสัมพนัธ์กบับุคคลอ่ืนท่ีช่วยใหเ้ขาเรียนรู้ไดง่้ายข้ึน ผูช้ี้แนะช่วยให้บุคคล
ไดบ้รรลุเป้าหมายการท างานในระดบัสูงข้ึนกวา่ท่ีเป็นอยู ่กระบวนการน้ีเป็นการสร้างใหซ่ึ้งบุคคลมี
ความเข้มแข็งข้ึน ภูมิใจในตนเอง แสดงความสามารถซ่ึงเป็นผลต่อการท างานท่ีจะตามมา 
กระบวนการช้ีแนะจึงเป็นกระบวนการเสริมพลงัอ านาจ 
                  วีณา  ก๊วยสมบูรณ์ (2547) ให้ความหมายว่าการช้ีแนะคือการให้ความช่วยเหลือและ
อ านวยความสะดวกแก่ผูรั้บการช้ีแนะเพื่อพฒันาจากสภาพท่ีเป็นอยู่ ไปสู่สภาพท่ีพึงปรารถนา ซ่ึง
ครอบคลุมถึงการช้ีแนะทางกีฬา หรือการช้ีแนะทางความคิด  
                   สรุปไดว้่า Coaching หมายถึงการช้ีแนะลูกน้องของตนเอง การช้ีแนะเป็นเทคนิคหน่ึง
ในการพฒันาบุคลากรหรือลูกน้องของตน ทั้งน้ีจะเรียกผูช้ี้แนะว่า “Coach” โดยปกติผูเ้ป็น Coach 
สามารถเป็นไดท้ั้งผูบ้ริหารระดบัสูง (Top Management level) เช่น ผูอ้  านวยการ ระดบักลาง (Middle 
Management level) เช่น ผูจ้ดัการฝ่ายและระดบัตน้ (Low Management level) เช่น หวัหนา้งาน ส่วน
ผูถู้กช้ีแนะ โดยปกติจะเป็นลูกนอ้งท่ีอยูภ่ายในทีม หรือกลุ่มงานเดียวกนัเรียกวา่ Coachee การช้ีแนะ
จัดได้ว่าเป็นกระบวนการหน่ึงท่ีหัวหน้าใช้เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาลูกน้องให้มีความรู้  
(Knowledge) ทกัษะ (Skills) และคุณลกัษณะเฉพาะตวั (Personal Attributes) ในการท างานนั้น ๆ 
ใหป้ระสบความส าเร็จตามเป้าหมายท่ีก าหนดข้ึน ซ่ึงเป็นเป้าหมายหรือผลงานท่ีหวัหนา้งานตอ้งการ
หรือคาดหวงัให้เกิดข้ึน (Result-Oriented) โดยจะต้องตกลงและยอมรับร่วมกัน (Collaborative) 
ระหวา่งหวัหนา้งานและลูกนอ้ง ทั้งน้ี การช้ีแนะนอกจากจะมุ่งเนน้ไปท่ีการพฒันาผลการปฏิบติังาน
ของลูกน้อง (Individual Performance) ในปัจจุบันการช้ีแนะยงัมุ่งเน้นไปท่ีการพฒันาศักยภาพ 
(Potential) ของลูกน้อง เพื่อให้ลูกน้องมีพฒันาการของความรู้ ทกัษะและความสามารถเฉพาะตวั 
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และมีศักยภาพในการท างานท่ีสูงข้ึนต่อไป เพื่อความก้าวหน้าในหน้าท่ีการงานอันน า มาซ่ึง
ต าแหน่งสูงข้ึนต่อไปในอนาคต 
                  นอกจากน้ี การช้ีแนะยงัถือไดว้า่เป็นรูปแบบของการส่ือสารอยา่งหน่ึงท่ีเป็นทางการ และ
ไม่เป็นทางการระหว่างหัวหน้าและลูกน้อง หรือเรียกว่าการส่ือสารแบบสองทาง (Two Way 
Communication) ท่ีหวัหนา้งานใชใ้นการแจง้/หรือช้ีแจง และปรับเปล่ียนพฤติกรรมของลูกนอ้งให้
เตรียมความพร้อมต่อการเปล่ียนแปลงในดา้นต่าง ๆ ท่ีอาจจะเกิดข้ึนไดอ้ยูต่ลอดเวลา และรับฟังส่ิงท่ี
คาดหวงัและตอ้งการของลูกน้องและเป็นช่องทางในการท างาน รวมทั้งเป็นโอกาสอนัดีท่ีหัวหน้า
งานและลูกนอ้งร่วมกนัแกไ้ขปัญหาต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนจากการท างาน เพราะหวัหนา้งานถือไดว้่าเป็น 
Line Manager ซ่ึงเป็นบุคคลส าคญัท่ีมีส่วนร่วมในการรับรู้ถึงเป้าหมายและกลยทุธ์ในการด าเนินงาน
ขององค์กร จากการเขา้ร่วมประชุมกบัผูบ้ริหารระดบัสูงและผูบ้ริหารของหน่วยงานต่าง ๆ อีกทั้ง
การช้ีแนะเป็นการด าเนินการท่ีใชก้ารมีปฏิสัมพนัธ์แบบรายบุคคลหรือกลุ่มย่อยท่ีผูท้  าหนา้ท่ีช้ีแนะ 
ให้ความช่วยเหลือผูรั้บการช้ีแนะ สามารถจดัระบบความคิดทบทวนการท างานของตนและหา
แนวทางในการพฒันางานและแกปั้ญหาการท างานดว้ยตนเอง มีเป้าหมายคือการแกปั้ญหาในการ
ท างาน พฒันาความรู้ ทกัษะหรือความสามารถในการท างาน การประยกุตใ์ชท้กัษะหรือความรู้ การ
ช้ีแนะมีลักษณะปฏิสัมพนัธ์ระหว่างผูช้ี้แนะกับผูรั้บการช้ีแนะ และใช้เวลาในการพฒันาอย่าง
ต่อเน่ือง เป็นการเรียนรู้ร่วมกนั (Co-construction) ไม่มีใครรู้มากกวา่ใคร จึงตอ้งเรียนรู้ไปพร้อมกนั 
                 2.2 แนวคิดเกีย่วกบัการช้ีแนะ  
                  การช้ีแนะคลา้ยกบัการฝึกฝนนกักีฬา ซ่ึงมีวตัถุประสงค์เพื่อช่วยให้นกักีฬาสามารถเล่น
กีฬาได้ เต็มความสามารถ เดิมทีนั้นผูฝึ้กจะช้ีแนวทางและช้ีแนะวิธีการเล่นให้อย่างต่อเน่ือง แต่
ปัจจุบนันอกจากการช้ีแนะแลว้ ผูฝึ้กจะช่วยให้นกักีฬาวิเคราะห์วา่ตนเองจะเล่นไดดี้ท่ีสุดในสภาวะ
แวดลอ้มอยา่งไร และถา้จะเล่นให้ไดดี้ท่ีสุดอยา่งนั้นทุกคร้ังจะมีอะไรเป็นอุปสรรคบา้ง เพื่อหาทาง
ขจดัให้หมดไป ในท านองเดียวกันผูบ้งัคบับญัชาท่ีช้ีแนะผูใ้ต้บงัคบับญัชาจะช่วยให้ผูถู้กสอน
สามารถสะทอ้นภาพการปฏิบติังานของตนเอง ตระหนกัวา่ตนเองก าลงัท างานอะไรอยู ่และมีวิธีท า
อยา่งไร เพื่อเรียนรู้จากการปฏิบติังานเหล่านั้น ขณะเดียวกนัผูช้ี้แนะจะให้ขอ้มูลความรู้ท่ีจ  าเป็นซ่ึง
ผูส้อนยงัขาดอยู ่การช้ีแนะท่ีมีประสิทธิภาพไม่เพียงข้ึนอยูก่บัทกัษะของผูส้อนและความสามารถใน
การรับ (Receptiveness) ของผูถู้กสอนเท่านั้น แต่ยงัข้ึนอยู่กับองค์กรประกอบแวดล้อมของการ
ช้ีแนะดว้ย เช่น ความชดัเจนในเกณฑ์ตดัสินความส าเร็จประสิทธิภาพของการให้ขอ้มูลยอ้นกลบั 
เป็นตน้ ถา้การสอนมีประสิทธิภาพจะช่วยให้สภาพแวดลอ้มการท างานดีด้วย การพูดคุยสนทนา
ระหว่างการช้ีแนะจะช่วยให้ข้อมูลยอ้นกลับกันอย่างสม ่าเสมอ และเปิดโอกาสให้ต้องคิดถึง
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มาตรฐานและเกณฑ์ในการน าไปสู่ความส าเร็จในขณะปฏิบติังาน การช้ีแนะท่ีมีประสิทธิภาพ 
จะสัมพนัธ์กบับรรยากาศของการเรียนรู้ซ่ึงทั้งสองประการน้ีจะสนบัสนุนซ่ึงกนัและกนั 
                   2.3 บทบาทหน้าทีข่องผู้เป็น Coach 
                   ผูเ้ป็น Coach ควรเป็นผูรั้กการอ่าน รักการแสวงหาความรู้และเป็นผูข้วนขวายหาขอ้มูล
ความรู้ใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา รวมทั้งแสวงหาประสบการณ์ใหม่จากการเขา้กลุ่มหรือสมาคมต่าง ๆ 
เพื่อจะได้น าความรู้และประสบการณ์ท่ีได้รับมาท าหน้าท่ีบทบาท นักฝึกอบรม นักพฒันา/นัก
เปล่ียนแปลง ผูใ้ห้ค  าปรึกษา นกัจิตวิทยา นกัแกไ้ขปัญหา นกัคาดคะเน นกัคิด/นกัประดิษฐ์และนกั
ปฏิบติับทบาท ดงักล่าวจะแสดงออกในบทบาทใดนั้น ข้ึนอยู่กบัสถานการณ์ท่ีแตกต่างกนัไป  ซ่ึง
บางคร้ังอาจแสดงบทบาทเดียวหรือแสดงมากกวา่หน่ึงบทบาท เรียกวา่ “บทบาทผสมผสาน (Mixed 
Roles)” 
                   2.4 แนวทาง หลกัปฏิบัติและวธีิการในการเป็น Coach 
                   การช้ีแนะจะเกิดข้ึนไดผู้ช้ี้แนะและผูถู้กช้ีแนะตอ้งมีความพร้อมดว้ยกนัทั้ง 2 ฝ่าย โดย
ไม่จ  ากดัวา่จะตอ้งเป็นเวลาใดท่ีแน่นอน เกิดข้ึนไดทุ้กเม่ือทุกเวลา ความพร้อม ไดแ้ก่  
                   1. เร่ืองเวลา ควรก าหนดเวลาใหพ้อดีกบัเน้ือหาท่ีตอ้งการจะสอนและถ่ายทอดไดอ้ยา่งมี
ระบบ และมีเหตุผล  
                   2. อารมณ์ควรมีสภาพจิตใจหรือสภาวะอารมณ์ปกติพร้อมท่ีจะถ่ายทอดขอ้มูล  
                   3. สุขภาพร่างกาย เพราะการมีสภาพร่างกายท่ีพร้อมจะส่งผลต่อไปยงัจิตใจ/ความคิด  
                   4. ขอ้มูลเก่ียวกบั  
                       4.1 เน้ือหา / ขอบเขตงานท่ีตอ้งรับผดิชอบ  
                       4.2 ผงัโครงสร้างองคก์ร วสิัยทศัน์นโยบายต่าง ๆ ขององคก์ร  
                       4.3 คู่แข่งขนัและกลุ่มลูกคา้เป้าหมาย  
                       4.4 ขอ้มูลเก่ียวกบัลูกนอ้งตนเอง  
                   5. สถานท่ี พิจารณาถึงจ านวนของผูส้อนและผูรั้บการสอนและลกัษณะอุปกรณ์ท่ีจะ
น ามาสาธิต  
                   6. อุปกรณ์เคร่ืองมือ ควรมีการทดสอบประสิทธิภาพในการท างานของอุปกรณ์/
เคร่ืองมือวา่สามารถใชก้ารท างานไดต้ลอดเวลาท่ีท าการสาธิต  
                   7. เขา้ใจจิตวทิยาการเรียนรู้ของลูกนอ้งท่ีเป็นผูใ้หญ่ดว้ยวา่เขาจะเรียนรู้ไดดี้เม่ือไหร่  
เช่น เขาอยากเรียนรู้ไดดี้เม่ือเขาอยากเรียน หรือท าใหเ้ขารู้วา่ถูกคาดหวงัอะไร หรือเม่ือไดเ้อาส่ิงท่ีได้
เรียนรู้ไป ใชไ้ดจ้ริงและไดผ้ล  
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                   8. ความพร้อมของผูช้ี้แนะกบัผูถู้กช้ีแนะ ยอ่มมีส่วนผลกัดนั ส่งเสริมและสนบัสนุนให้
การช้ีแนะของหวัหนา้ประสบผลส าเร็จ 
 
                 2.5 ประโยชน์จากการช้ีแนะ (Coaching)   
                 ประโยชน์ท่ีเกิดข้ึนส่งผลโดยตรงต่อหวัหนา้งาน ลูกนอ้ง และต่อองคก์ร ดงัน้ี  
                 ประโยชน์ทีเ่กดิขึน้ส่งผลต่อหัวหน้างาน  
                 1) การช้ีแนะจะช่วยแบ่งเบาภาระงาน เน่ืองจากลูกนอ้งท างานไดอ้ยา่งถูกตอ้ง ส่งมอบ
งาน ตามเวลาท่ีก าหนด  
                 2) มีเวลาเพียงพอท่ีจะคิดพิจารณา ปรับปรุงระบบงาน ขั้นตอนและวธีิการท างานใหมี้ 
ประสิทธิภาพยิง่ข้ึน ช่วยเหลือลูกนอ้งอยา่งแทจ้ริง  
                 3) มีโอกาสช้ีแจงจุดเด่น หรือจุดท่ีตอ้งการใหลู้กนอ้งปรับปรุงการท างาน  
                 4) สามารถแจง้ให้ลูกนอ้งรู้ถึงวสิัยทศัน์พนัธกิจ กลยทุธ์และปัญหาการเปล่ียนแปลงการ
เตรียมความพร้อมในดา้นต่าง ๆ ขององคก์ร  
                 5) มีโอกาสรับรู้ความตอ้งการท่ีลูกนอ้งคาดหวงั และปัญหาอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนในการ
ท างานของลูกนอ้ง  
                 6) สร้างสัมพนัธภาพท่ีดีในการท างานระหวา่งหวัหนา้และลูกนอ้ง  
                 7) เป็นกระบวนการหน่ึงท่ีใชผ้ลกัดนัและสนบัสนุนใหลู้กนอ้งท างานใหบ้รรลุเป้าหมาย 
(Performance Goal) ตามแผนงานท่ีก าหนด  
                 8) ส่งเสริมใหเ้กิดบรรยากาศของการท างานร่วมกนัเป็นทีม  
                 ประโยชน์ทีเ่กดิขึน้ส่งผลต่อลูกน้อง  
                 1) เขา้ใจขอบเขต เป้าหมายของงานและความตอ้งการท่ีหวัหนา้คาดหวงั  
                 2) ไดรั้บรู้ถึงสถานการณ์เปล่ียนแปลง ปัญหาและอุปสรรคขององคก์ร ภารกิจท่ีองคก์รจะ
ท าในปัจจุบนัและตอ้งการท่ีจะท าต่อไปในอนาคต  
                 3) ไดรั้บรู้ถึงปัญหาหรืออุปสรรคท่ีเกิดข้ึนในการท างานร่วมกบัหัวหน้างานและมีส่วน
ร่วมกบั หวัหนา้งานในการพิจารณาแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึน  
                4) มีโอกาสรู้จุดแข็ง จุดอ่อนของตนเอง เพื่อสามารถท างานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพมาก
ยิง่ข้ึน  
                5) รู้จกัวางแผน ล าดบัความส าคญัก่อน-หลงัของงาน รับรู้เทคนิควธีิการท างานให้ประสบ
ความส าเร็จตามเป้าหมายและระยะเวลาท่ีหวัหนา้งานก าหนด  
                6) สร้างขวญัก าลงัใจ ท าใหไ้ม่รู้สึกวา่ตนเองท างานเพียงผูเ้ดียว  
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                 7) เป็นแรงจูงใจ กระตุ้นให้ลูกน้องปรับปรุงตนเอง สนใจเรียนรู้ส่ิงใหม่ ๆ เสมอ  
                 8) ส่งเสริมให้ลูกนอ้งมีคุณค่า (Value) ในการท างานมากข้ึน เน่ืองจากการสอนท่ีถูกตอ้ง
ตามความตอ้งการของลูกนอ้ง ช่วยตอบสนองใหลู้กนอ้งท างานไดบ้รรลุเป้าหมายของตนเอง 
                 ประโยชน์ทีเ่กดิขึน้ส่งผลต่อองค์กร  
                 1) องค์กรมีผลการปฏิบติังาน (Organization Performance) ท่ีเป็นไปตามความคาดหวงั 
หรือ มากกวา่ความคาดหวงัท่ีตอ้งการ  
                 2) องค์กรมีความพร้อมกับการเปล่ียนแปลงต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนในโลกยุคโลกาภิว ัตน์
เน่ืองจากการช้ีแนะท าให้เจา้หนา้ท่ีมีความพร้อมต่อการปรับเปล่ียนต่าง ๆ ไม่วา่จะเป็นนโยบายการ
ท างานกลยุทธ์ขั้นตอน วิธีการท างาน การน าเอาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ การช้ีแนะมีความ
แตกต่างกนัท่ีจุดเน้น กล่าวคือ การช้ีแนะนั้นผูบ้งัคบับญัชาจะช้ีแนะ ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาโดยตรงของ
ตนเก่ียวกบัวิธีการท างานในหน้าท่ีปัจจุบนัและมีเป้าหมายระยะสั้ นในขณะท่ี การเป็นพี่เล้ียงนั้น 
ผูท่ี้เป็น Mentor ไม่จ  าเป็นตอ้งเป็นผูบ้งัคบับญัชาโดยตรงของ Mentee 
 
                 2.6 ความเป็นมาและความหมายของการเป็นพีเ่ลีย้ง (Mentoring)  
                 ตามพจนานุกรมภาษาองักฤษ (Longman : online)  ไดใ้หค้วามหมายของค าวา่ mentor ไว้
ว่ า  “ An experienced person who advises and help a less experienced person” ( บุ ค ค ล ท่ี มี
ประสบการณ์ผูช้ี้แนะและช่วยเหลือบุคคลท่ีมีประสบการณ์น้อยกว่า) ค  าว่า Mentor มีรากศพัท์มา
จาก Mentor ในมหากาพย์โอดิสซี ของ Homer ซ่ึง Mentor เป็นข้าราชส านักและผูใ้ห้ค  าปรึกษา 
ผู ้ซ่ือสัตย์ของโอดิสซิอุส ได้รับความไว้วางใจให้ดูแลเร่ืองการศึกษาและอบรมเทเลมะคัส 
(Telemachus) บุตรผูเ้ยาว์วยัของโอดิสซิอุส ระหว่างท่ีโอดิซิอุสจากไปรบในสงครามกรุงทรอย 
(Morton-cooper and Palmer, 2000) ต่อมาความหมายของการเป็นพี่เล้ียง (Mentor) ไดก้ลายมาเป็น
คนท่ีส่งเสริมและช่วยเหลือผูเ้ขา้ใหม่ (Mentee) ดว้ยความพยายามอยา่งท่ีสุด จนกระทัง่ใหม้ัน่ใจและ
สามารถท างานไดใ้นสภาวะการท างานใหม่ได ้(Simmons, 1988) ในขณะท่ี Moton-Cooper (2000) 
ไดใ้ห้อภิธานศพัท์เก่ียวกบับทบาทของผูใ้ห้การสนบัสนุนการเรียนรู้ในการพฒันาบุคลากร ไวว้่า 
Mentor คือผูท่ี้ส่งเสริมบุคลากรไดพ้ฒันา มีความสัมพนัธ์ลกัษณะพลวตั (Dynamics) มีความผูกพนั
กนั ช่วยเหลือในการพฒันาทางวชิาชีพ ผา่นเครือข่ายทางอาชีพ 
                 ระบบพี่เล้ียง เป็นแนวคิดท่ีเกิดข้ึนตามความตอ้งการท่ีจะพฒันาบุคคลให้มีความสามารถ
สูงข้ึน เม่ือประมาณยี่สิบกว่าปีมาแลว้ ประเทศท่ีเร่ิมตน้อย่างจริงจงักบัการใช้แนวคิดดงักล่าวคือ
ประเทศ สหรัฐอเมริกา เม่ือศึกษาความเป็นมาของค าว่าพี่เล้ียง หรือ Mentor จะพบว่าเป็นช่ือของ
บุคคลหน่ึงท่ีดูแลฟูมฟัก สั่งสอน ตลอดจนให้ค  าแนะน าต่าง ๆ แก่ลูกชายของกษตัริยก์รีกยคุโบราณ 
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จนเป็นท่ีพอใจของกษตัริย์ องค์นั้นเป็นอย่างมาก ต่อมาเม่ือมีการบญัญติัค าศพัท์ต่าง ๆ ในยุคกรีก
โบราณ ช่ือของ Mentor จึงถูกบญัญติั ข้ึนให้เป็นค าศพัทโ์ดย American Heritage Dictionary โดยได้
ให้ความหมายของ Mentor ว่า A wise and trusted counselor or teacher (ศุภวรรณ ศรีเกตุ, 2552 : 8 
อา้งอิงจาก อุไรวรรณ อยูช่า, 2552) ระบบพี่เล้ียงถูกน าไปใชใ้นการพฒันาองคก์รต่าง ๆ เพื่อพฒันา
ศกัยภาพของบุคคลในองคก์ร โดยความหมายของระบบพี่เล้ียงท่ีใชคื้อเป็นกระบวนการท่ีองค์กรจดั
ใหบุ้คลากรท่ีมีประสบการณ์มากกวา่ท าหนา้ท่ีส่งเสริมและสนบัสนุนบุคลากรท่ีมีประสบการณ์นอ้ย
กวา่ใหส้ามารถท างานไดดี้ มีประสิทธิภาพสูงข้ึน  โดยองคก์รจะเรียกบุคลากรท่ีท าหนา้ท่ีดงักล่าววา่ 
Menter และเรียกบุคลากรท่ีไดรั้บการพฒันาว่า Mentee ทั้งน้ีโดยบทบาทของพี่เล้ียงประกอบด้วย
การฝึกอบรม (Coaching) การให้ค  าปรึกษา (Counseling) และการสนบัสนุน (Sponsoring) กล่าวคือ 
พี่เล้ียงท่ีมีบทบาทเป็นครูฝึกจะมีหน้าท่ีในการพฒันาบุคลากรใหม่ เป็นผูอ้ธิบายเก่ียวกบัปัญหาใน
การท างานและวิธีการแกไ้ข พี่เล้ียงท่ีมีบทบาทเป็นผูใ้ห้ค  าปรึกษา จะมีหน้าท่ีในการให้ค  าแนะน า
และช่วยให้บุคลากรใหม่มีความมัน่ใจในตนเองสูงข้ึน ส่วนพี่เล้ียงท่ีมีบทบาทในฐานะผูส้นบัสนุน 
จะมีหน้าท่ีช่วยให้บุคลากรใหม่มีขอบข่ายงานท่ีชัดเจน ท าให้บุคลากรใหม่สามารถผ่านการ
ประเมินผลได ้(Huat and Torring, 2004: 250; Nelson and Quick, 2006 : 577; Kreitner and Kinicki, 
2007 : 95; พิมพป์ระภา อมรกิจภิญโญ, 2551 : 32) 
 
                 2.7 บทบาทหน้าที่ของพีเ่ลีย้ง Mentor 
                 อญัชลี  ธรรมะวธีิกุล (2552) แมว้า่ส่วนหน่ึงของการท าหนา้ท่ีเป็นพี่เล้ียงจะมีบทบาทของ
การฝึกอบรมมาเก่ียวข้อง แต่ก็มีลักษณะความแตกต่างระหว่างค าว่าพี่ เ ล้ียงและการโค้ชอยู่
เช่นเดียวกนั โดยส าหรับงานวจิยัคร้ังน้ี Coaching เป็นการช้ีแนะลูกนอ้งของตนเอง ผูช้ี้แนะ (Coach) 
ซ่ึงผูบ้ริหารทุกระดบัสามารถเป็นผูช้ี้แนะได ้ผูถู้กช้ีแนะ (Coachee) ส่วนใหญ่จะเป็นลูกนอ้งท่ีอยูใ่น
ทีมหรือกลุ่มงานเดียวกัน การช้ีแนะจะเน้นไปท่ีการ  พัฒนาผลการปฏิบัติงาน ( Individual 
Performance) และพฒันาศกัยภาพ (Potential) ของลูกน้อง Coaching เป็นการส่ือสารอย่างหน่ึงท่ี
เป็นทางการและไม่เป็นทางการระหว่างหัวหน้าและลูกน้องเป็นการ ส่ือสารแบบสองทาง (Two 
Way Communication) ท าให้หัวหน้าและลูกน้องได้ร่วมกันแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนจากการ
ท างาน ก่อให้เกิดความสัมพนัธ์อนัดีระหว่างหวัหน้าและลูกน้อง อยา่งไรก็ตาม การท่ีจะ Coaching 
ไดดี้นั้น ตอ้งมีความพร้อมทั้งผูส้อนและผูถู้กสอน Mentoring การเป็นพี่เล้ียง (Mentor) เป็นการให้ผู ้
ท่ีมีความรู้ความสามารถ หรือเป็นท่ียอมรับหรือ ผูบ้ริหารในหน่วยงานให้ค  าปรึกษา และแนะน า
ช่วยเหลือรุ่นนอ้งหรือผูท่ี้อยูใ่นระดบัต ่ากวา่ (Mentee) ในเร่ืองท่ีเป็นประโยชน์ต่อการท างานเพื่อให้
มีศกัยภาพสูงข้ึน การเป็นพี่เล้ียงอาจไม่เก่ียวกบัหนา้ท่ีในปัจจุบนัโดยตรง  ผูท่ี้เป็น Mentee เป็นไดท้ั้ง
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พนกังานใหม่ หรือพนกังานท่ีปฏิบติังานในองคก์รมาก่อนโดยเป็นกลุ่ม คนท่ีมีผลงานโดดเด่นกว่า
คนอ่ืน โดย Mentor จะเป็นแม่แบบ และเป็นผูช้ี้แนะให้ Mentee รวมทั้งให้ก าลงัใจ สนบัสนุนและ
ให้ความช่วยเหลือให้ Mentee มีโอกาสไดเ้ติบโตหรือไดรั้บความกา้วหนา้ในหนา้ท่ีการงาน โดยให้
โอกาสหรือเวทีท่ีจะแสดงผลงาน แสดงฝีมือ และความสามรถในการท างาน 
                 กล่าวโดยสรุป Coaching คือการเป็นผูส้อนให้กับผูใ้ต้บงัคบับญัชาในเร่ืองของงานท่ี
รับผิดชอบโดย ผูรั้บการสอนจะเป็นผูท่ี้มีผลงานอยูใ่นระดบัมาตรฐาน ส่วนการ Mentoring นั้นเป็น
การใหค้  าปรึกษาหรือสอนใหก้บัพนกังานใหม่หรือพนกังานท่ีมีอยูเ่ดิมท่ีมีผลงานอยูใ่นระดบัสูงกวา่
มาตรฐานในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบังานและอ่ืน ๆ ท่ีจะท าให้ศกัยภาพของพนกังานสูงข้ึน อนัจะส่งผล
ต่อการพฒันาองคก์รไปในอนาคต เทคนิคท่ีควรน ามาใชใ้นองคก์รเพื่อให้บุคลากรในองคก์รมีการ
เรียนรู้อยูต่ลอดเวลา และเรียนรู้อยา่ง ต่อเน่ือง เพื่อส่งเสริมการพฒันาไปสู่องคก์รแห่งการเรียนรู้ได้
รวบรวมไว ้7 เทคนิค ดงัน้ี  
                  1. การเรียนรู้โดยการปฏิบติั (Action Learning)  
                  2. มาตรฐานเปรียบเทียบ (Benchmarking)  
                  3. การช้ีแนะ (Coaching)  
                  4. การเป็นพี่เล้ียง (Mentoring)  
                  5. แฟ้มงานเพื่อการพฒันา (Portfolio)  
                  6. ศูนยก์ารเรียนรู้ดว้ยตนเอง (Self-Learning Center)  
                  7. การเรียนการสอนโดยใชค้อมพิวเตอร์ช่วย (Computer Assisted Learning and 
Teaching) ซ่ึง Coaching and Mentoring เป็นหน่ึงในเทคนิคท่ีส าคญัท่ีจะช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ของ 
บุคลากรใหเ้ป็นบุคลากรแห่งการเรียนรู้อนัจะเป็นตวัจกัรส าคญัท่ีจะน าไปสู่ความส าเร็จและเป็น
ประโยชน์ต่อ องคก์รและตวับุคลากรในการท างานใหบ้รรลุเป้าหมายต่อไป 
 
                  2.8 รูปแบบของพีเ่ลีย้ง (Mentoring)  
                  อญัชลี  ธรรมะวิธีกุล (2552) วิธีการ Mentoring ได้เร่ิมมีข้ึนเม่ือประมาณ 20 ปีท่ีแล้ว 
มีวตัถุประสงคเ์พื่อพฒันาบุคคลให้มีความสามารถสูงและใชใ้นการพฒันาผูห้ญิงใหส้ามารถกา้วข้ึน
สู่การเป็นผูบ้ริหารไดเ้ท่าเทียมกบัชาย แนวคิดน้ียงัคงอยูต่่อมาจนถึงปัจจุบนั แต่ในสมยัก่อนรูปแบบ
ของ Mentoring จะเป็นแบบคู่ คือจบัคู่กนัระหว่าง Mentor 1 คน กบั Mentee 1 คน หรือ 2 คน ซ่ึง
ปัจจุบนัมีผูเ้ห็นวา่แบบคู่มีขอ้จ ากดัหลายประการ เช่น หา Mentor ไดไ้ม่เพียงพอกบัจ านวน Mentee 
เพราะ Mentor หายากและการท่ี Mentee เรียนรู้จาก Mentor เพียงคนเดียวนั้นไม่เพียงพอ เน่ืองจาก
การพฒันาบุคคลนั้นตอ้งอาศยัเครือข่ายของกลุ่มคนท่ีมีความรู้ ประสบการณ์และแนวคิดท่ีแตกต่าง
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กนัออกไป ซ่ึงรวมถึงเครือข่ายในกลุ่มเพื่อนร่วมงานดว้ย ปัจจุบนัจึงไดมี้แนวคิด Mentoring แบบ
กลุ่ม คือ Mentor 1 คน ต่อ Mentee 4-6 คน ไม่วา่จะเป็นแบบใดก็ตาม การคดัเลือก Mentor จะเลือก
จากผูท่ี้มีระดบัต าแหน่งสูงกวา่ Mentee มีประสบการณ์สูง ประสบความส าเร็จในการปฏิบติังานและ
สมคัรใจเป็น Mentor ส่วนการเลือก Mentee ก็จะเลือกจากผูมี้ความรู้ ความสามารถ มีศกัยภาพและ
โอกาสท่ีจะเล่ือนระดบัต าแหน่งข้ึนเป็นผูบ้ริการ Mentor และ Mentee จะร่วมกิจกรรม Mentoring 
โดยการพบปะ ประชุม ปรึกษาหารือกนัเป็นระยะ ๆ ปกติโครงการน้ีจะกระท าต่อเน่ืองเป็นเวลา 1-2 
ปี 
                Mentoring แบบกลุ่มน้ี Mentor จะเป็นผูน้ าให้เกิดการเรียนรู้ (Learning Leader) กลุ่มจะมี
การแลกเปล่ียนความรู้ ความคิด ก าหนดประเด็นการพฒันา ให้ค  าแนะน ากนัเป็นกลุ่ม วิธีน้ีจะเป็น
การพฒันาทกัษะการท างานเป็นทีมดว้ย กลุ่ม Mentoring จะกลายเป็นกลุ่มแห่งการเรียนรู้ (Learning 
Group) ซ่ึงคลา้ยกบั Learning Team ใน Learning Organization ของ Peter Senge ท่ีกล่าววา่ เม่ือทีม
เกิดการเรียนรู้อยา่งแทจ้ริงแลว้ ผลลพัธ์ท่ีไดไ้ม่เพียงก่อให้เกิดผลงานท่ีดีข้ึนเท่านั้น แต่สมาชิกแต่ละ
คนในทีมก็เจริญกา้วหน้าเร็วข้ึนดว้ย ในกลุ่มแห่งการเรียนรู้ Mentee ซ่ึงเป็นสมาชิกของกลุ่มจะมี
โอกาสเรียนรู้จากเพื่อนสมาชิกดว้ยกนัและกนัจาก Mentor ดว้ย 
                แนวคิดเก่ียวกบักลุ่มเรียนรู้นั้น ก าหนดให้ความรับผิดชอบในการน าและก่อให้เกิดการ
เรียนรู้กระจายไปยงัสมาชิกทุกคน รวมทั้ง Mentor ดว้ย แบบกลุ่มน้ีจะถือวา่ Mentor หรือ Learning 
Leader เป็นส่วนหน่ึงของกลุ่มมากกว่าจะเป็นคนนอก แต่โดยท่ี Mentor เป็นผูมี้ประสบการณ์และ
ความรู้ท่ีจะแบ่งปันได้มากกว่า Mentor จึงท าหน้าท่ีเป็นผูน้ าของกลุ่มการเรียนรู้ โดยช่วยให้กลุ่ม
เขา้ใจองค์กร ให้แนวทางแก่กลุ่มเพื่อสามารถวิเคราะห์ประสบการณ์ของตนเอง และช่วยให้กลุ่ม
ก าหนดทิศทางของการพฒันากระบวนการน้ีจะช่วยให้ Mentee เรียนรู้ประสบการณ์และความรู้จาก 
Mentor ซ่ึงมีกระบวนทศัน์แตกต่างจากตน Mentor จะช่วยใหก้ลุ่มประสบความส าเร็จโดย 
                 1. ช่วยใหก้ลุ่มก าหนดประเด็นในการประชุมพบปะกนั 
                 2. ใหค้  าแนะน าหวัขอ้อภิปรายและโครงการท่ีจะช่วยใหก้ลุ่มเรียนรู้เพิ่มข้ึน 
                 3. กระตุน้ใหก้ลุ่มแสดงความคิดเห็น 
                 4. ใหค้  าปรึกษาเม่ือกลุ่มตอ้งการ 
                 5. สนบัสนุนกลุ่มโดยเช่ือมความสัมพนัธ์ของบุคคลในกลุ่มกบับุคคลอ่ืนในองคก์ร 
                 6. ใหข้อ้มูลยอ้นกลบัแก่สมาชิกในกลุ่มเป็นรายบุคคล 
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                 2.9 ประโยชน์ของพีเ่ลีย้ง (Mentoring) 
                 1. สร้างกลุ่มคนท่ีมีความสามารถ มีศกัยภาพ ไดเ้ร็วกวา่พนกังานปกติ 
                 2. จูงใจใหผู้ป้ฏิบติังานท่ีมีผลการปฏิบติังานดี และมีศกัยภาพในการท างานสูงใหค้งอยู่
กบัหน่วยงาน 
                 3. กระตุน้ใหผู้ป้ฏิบติังานสร้างผลงานมากข้ึน พร้อมท่ีจะท างานหนกัและทา้ทายมากข้ึน 
                 4. สร้างบรรยากาศของการน าเสนองานใหม่ ๆ หรือความคิดนอกกรอบมากข้ึน 
                 5. สร้างระบบการส่ือสารแบบสองช่องทาง (Two Way Communication) ระหวา่ง 
Mentor และ Mentee หวัหนา้งานในฐานะ Mentor มีเวลาท่ีจะคิด วางแผน ก าหนดนโยบายและ 
วางกลยทุธ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการท างานของทีมไดม้ากข้ึน เน่ืองจากไดม้อบหมายงานส่วน
หน่ึงให ้Mentee รับผิดชอบแลว้ 
 
                 2.10 ความแตกต่างของ Coaching กบั Mentoring 
                 อญัชลี ธรรมะวิธีกุล (2552) การช้ีแนะ (Coaching) และการเป็นพี่เล้ียง (Mentoring) 
มีความแตกต่างกนัท่ีจุดเนน้ กล่าวคือการช้ีแนะนั้นผูบ้งัคบับญัชาจะช้ีแนะผูใ้ตบ้งัคบับญัชาโดยตรง
ของตนเก่ียวกบัวธีิการท างานในหนา้ท่ีปัจจุบนั และมีเป้าหมายระยะสั้น ในขณะท่ีการเป็นพี่เล้ียงนั้น 
ผูท่ี้เป็น Mentor ไม่จ  าเป็นต้องเป็นผูบ้ ังคับบัญชาโดยตรงของ Mentee และ Mentee อาจอยู่ใน
หน่วยงานเดียวกนั หรือต่างหน่วยงานก็ได้ หากช่วยพฒันา Mentee ให้เจริญก้าวหน้าไปในสาย
อาชีพได้กวา้งขวางกว่า Coach Mentoring จะมุ่งไปท่ีการพฒันาสายอาชีพและจะเป็นการพฒันา 
Mentee เพื่อให้เป็นผูบ้ริหารของหน่วยงานในระดบัต่าง ๆ ต่อไป Coaching และ Mentoring อาจ
ด าเนินการควบคู่กนัไปได ้เพราะต่างก็เป็นกระบวนการพฒันาตนเองท่ีองคก์รตอ้งเป็นผูก้  าหนดข้ึน
เช่นกนั 
                จึงสรุปไดว้า่ Coaching และ Mentoring เป็นเทคนิคในการพฒันาการเรียนรู้ของบุคลากร
ในองค์กรท่ีต้องการจะให้องค์กรเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ Coaching เป็นการช้ีแนะจาก
ผูบ้งัคบับญัชาถึงผูใ้ตบ้งัคบับญัชาโดยตรง ดว้ยวิธีการให้ค  าแนะน าและ ช้ีแนะแบบสองทาง (Two 
Way Communication) เพื่ อให้ผู ้ใต้บังคับบัญชาสามารถท างาน ท่ีได้ รับมอบหมายอย่ า ง 
มีประสิทธิภาพ และมีโอกาสไดพ้ฒันาศกัยภาพของตนเองไปพร้อม ๆ กนั ส่วน Mentoring การเป็น
พี่เล้ียง เลือกจากผูท่ี้มีความสามารถเป็นท่ียอมรับหรือผูบ้ริหารในหน่วยงานมาให้ค  าปรึกษาและ
แนะน าช่วยเหลือรุ่นน้องหรือผูท่ี้อยูใ่นระดบัต ่ากวา่ในเร่ืองท่ีเป็นประโยชน์โดยตรงต่อการท างาน
เพื่อใหมี้ศกัยภาพสูงข้ึน ซ่ึงอาจไม่เก่ียวกบัหนา้ท่ีในปัจจุบนัโดยตรงก็ได ้อยา่งไรก็ตามทั้ง Coaching 
และ Mentoring ต่างก็เป็นเทคนิค ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ท่ีจะท าให้ทั้ งผู ้บังคับบัญชา 
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ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาท างานไดอ้ยา่งมีศกัยภาพ และองคก์รมีความพร้อมในการรับการเปล่ียนแปลง มีผล
การปฏิบติังานเป็นไปตามเป้าหมายท่ีวางไวอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
 

3. การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที ่21  
               แนวคิดของทกัษะแห่งศตวรรษท่ี 21 (21st Century Skills) ทกัษะสาหรับศตวรรษท่ี 21 
(21st Century Skills) ท่ีเสนอโดยเครือข่ายองคก์รความร่วมมือเพื่อทกัษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
หรือเครือข่าย P21 (Partnership for 21st Century Skills) ได้เสนอแนวคิดทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี 21 ในการพฒันาวสิัยทศัน์เพื่อความส าเร็จของนกัเรียนในระบบเศรษฐกิจโลกใหม่ 
เป็นกรอบแนวคิดองคร์วมทั้งหมดแสดงได ้ดงัน้ี  
 

 

 
 

ภาพที ่2.1 กรอบแนวคิดเพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ของเครือข่ายองคก์รความร่วมมือ 
เพื่อทกัษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 (Partnership for 21st Century Skills, 2009) 

 
 
 
 
 
 



45 
 

 
 

  จากกรอบแนวคิดเพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 โดยภาคีเพื่อทกัษะแห่งศตวรรษท่ี 21 
สามารถอธิบายได ้ดงัน้ี  
  1. วชิาหลกัหรือวชิาแกน (Core Subjects) ประกอบดว้ย  
                      1.1 ภาษาองักฤษ  การอ่าน หรือศิลปะการใชภ้าษา  
                       1.2 ภาษาส าคญัของโลก  
                      1.3 ศิลปะ  
                    1.4 คณิตศาสตร์  
                     1.5 เศรษฐศาสตร์  
                   1.6 วทิยาศาสตร์  
                  1.7 ภูมิศาสตร์  
                1.8 ประวติัศาสตร์  
               1.9 การปกครองและหนา้ท่ีพลเมือง  
                       นอกจากนั้นโรงเรียนตอ้งส่งเสริมความเขา้ใจเน้ือหาวชิาการใหอ้ยูใ่นระดบัสูง ดว้ย
การสอดแทรกทกัษะเพื่อการด ารงชีวิตในศตวรรษท่ี 21 เขา้ไปในทุกวชิาหลกั  
               2. แนวคิดส าคัญในศตวรรษที ่21 ประกอบดว้ย  
                     2.1 จิตส านึกต่อโลก (Global Awareness) 
                     2.2 ความรู้พื้นฐานดา้นการเงิน เศรษฐกิจ ธุรกิจ และการเป็นผูป้ระกอบการ (Final, 
Economic, Business and Entrepreneurial Literacy)  
                     2.3 ความรู้พื้นฐานดา้นพลเมือง (Civic Literacy)  
                     2.4 ความรู้พื้นฐานดา้นสุขภาพ (Health Literacy)  
                     2.5 ความรู้พื้นฐานดา้นส่ิงแวดลอ้ม (Environmental Literacy)  
         3. ทกัษะการเรียนรู้และนวตักรรม (Learning and Innovation Skills)  
                      ทกัษะดา้นการเรียนรู้และนวตักรรมจะเป็นตวัก าหนดความพร้อมของนกัเรียนในการ
เขา้สู่การท างาน ซ่ึงมีความซบัซอ้นเพิ่มข้ึนในโลกปัจจุบนั ประกอบดว้ย  
                     3.1 ความคิดสร้างสรรคแ์ละนวตักรรม (Creativity and Innovation)  
                     3.2 การคิดอยา่งมีวจิารณญาณ และการแกปั้ญหา (Critical Thinking and Problem 
Solving)                
                      3.3 การส่ือสารและการร่วมมือท างาน (Communication and Collaboration)  
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 4. ทกัษะด้านสารสนเทศ ส่ือ และเทคโนโลย ี(Information, Media and Technology 
Skills)  
                  จากสภาพแวดลอ้มท่ีขบัเคล่ือนดว้ยส่ือและเทคโนโลยซ่ึีงจะเห็นไดจ้ากการเขา้ถึงขอ้มูล
ข่าวสารจานวนมากมาย การเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็วดา้นเทคโนโลยกีารศึกษา และความสามารถ
ในการเช่ือมโยงกนั ซ่ึงพลเมืองและแรงงานท่ีมีประสิทธิภาพตอ้งสามารถแสดงทกัษะการคิดอยา่งมี
วจิารณญาณ และปฏิบติังานท่ีดี และหลากหลาย ประกอบดว้ย  
                  4.1 ความรู้พื้นฐานดา้นสารสนเทศ (Information Literacy)  
                  4.2 ความรู้พื้นฐานดา้นส่ือ (Media Literacy)  
                  4.3 ความรู้พื้นฐานทางเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร (Information, 
Communications and Technology, Literacy)  
               5. ทกัษะชีวติและการท างาน (Life and Career Skills) 
      การด ารงชีวติและการท างานในทุกวนัน้ีจ  าเป็นตอ้งมีทกัษะการคิดและองคค์วามรู้
เพิ่มข้ึนมากมาย ความสามารถในการทางานในยุคท่ีมีการแข่งขนักนัดา้นขอ้มูลข่าวสาร และการ
ด ารงชีวิตท่ีมีความซ ้ าซอ้นให้ประสบความส าเร็จไดน้ั้น จ  าเป็นท่ีนกัเรียนตอ้งใส่ใจอยา่งเคร่งครัดใน
การพฒันาทกัษะชีวติต่อไปน้ีใหเ้พียงพอ ไดแ้ก่  
                      5.1 ความยดืหยุน่และความสามารถในการปรับตวั (Flexibility and Adaptability)  
                      5.2 ความคิดริเร่ิมและการช้ีน าตนเอง (Initiative and Self-Direction)  
                       5.3 ทกัษะทางสังคมและการเรียนรู้ขา้มวฒันธรรม (Social and Cross Cultural Skills)  
                      5.4 การเพิ่มผลผลิตและความรับผิดชอบ (Productivity and Accountability)  
                      5.5 ความเป็นผูน้ าและความรับผิดชอบ (Leadership and Responsibility) 
              6. ระบบส่งเสริมการเรียนรู้ในศตวรรษที ่21 (21st Century Support Systems)  
                      การพฒันากรอบความคิดท่ีครอบคลุมเพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 นั้น จ าเป็นตอ้ง
จะตอ้งสร้างระบบส่งเสริมเพิ่มข้ึนจากทกัษะเฉพาะดา้น  องคค์วามรู้ความช านาญการและ
ความสามารถในการเรียนรู้ดา้นต่างๆ เพื่อช่วยให้นกัเรียนรอบรู้มีความสามารถท่ีจ าเป็นและ ลาก
หลายเครือข่าย P21 ไดร้ะบุระบบส่งเสริมใหน้กัเรียนไดร้อบรู้ทกัษะการเรียนรู้ท่ีส าคญัในศตวรรษท่ี 
21 ไวด้ว้ยกนั 5 ระบบ ดงัน้ี  
                     6.1 มาตรฐานและการประเมินของศตวรรษท่ี 21 (21st Century Standards)  
                      6.2 หลกัสูตรและการสอนของศตวรรษท่ี 21 (21st Century Curriculum and 
Instruction)              
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                      6.3 การประเมินผลทกัษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 (Assessments of 21st Century 
Skills)     
                     6.4 การพฒันาทางวชิาชีพของศตวรรษท่ี 21 (21st Century Professional Development)  
                      6.5 สภาพแวดลอ้มการเรียนรู้ของศตวรรษท่ี 21 (21st Century Learning 
Environments)   
                      แนวคิดของศาสตราจารยน์ายแพทยว์จิารณ์ พานิช (2555) ในเร่ืองทกัษะแห่งศตวรรษ
ท่ี 21 (21st Century Skills)  ครูเพื่อศิษยต์อ้งเปล่ียนแปลงตวัเองโดยส้ินเชิงเพื่อให้เป็น “ครูเพื่อศิษย์
ในศตวรรษท่ี 21” ไม่ใช่ครูเพื่อศิษยใ์นศตวรรษท่ี 20 หรือศตวรรษท่ี 19 ท่ีเตรียมคนออกไปท างาน
ในสายพานการผลิตในยคุอุตสาหกรรม การศึกษาในศตวรรษท่ี 21 ตอ้งเตรียมคนออกไปท างานใช้
ความรู้ (Knowledge Worker) และเป็นบุคคลพร้อมการเรียนรู้ (Learning Person) ไม่วา่จะประกอบ
สัมมาชีพใด มนุษยใ์นศตวรรษท่ี 21 ตอ้งเป็นบุคคลพร้อมเรียนรู้และเป็นคนท างานท่ีใชค้วามรู้ 
ดงันั้น ทกัษะส าคญัท่ีสุดของศตวรรษท่ี 21 จึงเป็นทกัษะของการเรียนรู้ (Learning Skills) การศึกษา
ในศตวรรษท่ี 21 เป็นการเตรียมคนไปเผชิญการเปล่ียนแปลงท่ีรวดเร็ว รุนแรง พลิกผนั และคาดไม่
ถึงคนยคุใหม่จึงตอ้งมีทกัษะท่ีสูงในการเรียนรู้และปรับตวั ครูเพื่อศิษยต์อ้งพฒันาตนเองใหมี้ทกัษะ
ของการเรียนรู้ดว้ย และในขณะเดียวกนัตอ้งมีทกัษะในการท าหนา้ท่ีครูในศตวรรษท่ี 21 ซ่ึงไม่
เหมือนการท าหนา้ท่ีครูในศตวรรษท่ี 20 หรือ 19 ทกัษะในศตวรรษท่ี 21 ท่ีทุกคนตอ้งเรียนรู้ตั้งแต่
ชั้นอนุบาลไปจนถึงมหาวทิยาลยั และตลอดชีวติ คือ 3R x 7C ดงัต่อไปน้ี  
 1. 3R ไดแ้ก่  
        1.1 Reading (อ่านออก)  
                                1.2 (W) Riting (เขียนได)้  
                                1.3 (A) Rithmetics (คิดเลขเป็น) 
 2. 7C ไดแ้ก่  
        2.1 Critical Thinking and Problem Solving  
                                      (ทกัษะดา้นการคิดอยา่งมีวจิารณญาณ และทกัษะในการแกปั้ญหา 
                                2.2 Creativity and Innovation  
                                      (ทกัษะดา้นการสร้างสรรค ์และนวตักรรม) 
                                2.3 Cross-cultural Understanding  
                                      (ทกัษะดา้นความเขา้ใจความต่างวฒันธรรม ต่างกระบวนทศัน์) 
                                2.4 Collaboration, Teamwork and Leadership  
                                      (ทกัษะดา้นความร่วมมือ การท างานเป็นทีม และภาวะผูน้ า) 
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                                2.5 Communications, Information, and Media Literacy  
                                      (ทกัษะดา้นการส่ือสารสารสนเทศ และรู้เท่าทนัส่ือ) 
                                2.6 Computing and ICT Literacy  
                                      (ทกัษะดา้นคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร) 
                                2.7 Career and Learning Skills  
                                      (ทกัษะอาชีพ และทกัษะการเรียนรู้) 
 สรุปไดว้า่การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 คือการเรียนรู้ 3R x 7C ครูตอ้งเรียนรู้ 3R x 7C และ
ตอ้งเรียนรู้ตลอดชีวิต แมเ้กษียณอายจุากการเป็นครูประจ าการไปแลว้ เพราะเป็นการเรียนรู้เพื่อชีวิต
ของตนเอง ระหว่างเป็นครูประจ าการก็เรียนรู้ส าหรับเป็นครูเพื่อศิษย ์และเพื่อการด ารงชีวิตของ
ตนเอง ครูเพื่อศิษยต์อ้งฝึกฝนตนเองให้มีทกัษะในการเป็นโคช้ และเป็น“คุณอ านวย” (Facilitator) 
ในการเรียนรู้แบบ PBL (Project-Based Learning) ของศิษย ์ซ่ึงผมจะเขียนรายละเอียดเร่ือง PBL ใน
บทต่อ ๆ ไป ขอย  ้าวา่ครูตอ้งเลิกเป็น “ผูส้อน” ผนัตวัเองมาเป็นโคช้ หรือ “คุณอ านวย” ของการเรียน
ของศิษยท่ี์ส่วนใหญ่เรียนแบบ PBL นัน่หมายถึงโรงเรียนในศตวรรษท่ี 21 ตอ้งเลิกเนน้สอน หนัมา
เนน้เรียน ซ่ึงตอ้งเนน้ทั้งการเรียนของนกัเรียนและของครู ครูจะตอ้งปรับตวัมากซ่ึงเป็นเร่ืองยาก จึง
ต้องมีตัว ช่วย คือ Professional Learning Communities (PLC) ซ่ึ งก็ คือ  การรวมตัวกันของค รู
ประจ าการเพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์การท าหนา้ท่ีครู 
 

4. ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางด้านการนิเทศการศึกษา 
 4.1 ความหมายชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวชิาชีพ (PLC)   
                 ในยุคปัจจุบนัเป็นท่ีทราบกนัดีแลว้ว่าในแต่ละชั้นเรียนจะมีนกัเรียนท่ีมีความสามารถท่ี
หลากหลายและแตกต่างกนัไม่ว่าเพศ อายุ เช้ือชาติ ศาสนา ความเช่ือ ดงัพระราชบญัญติัการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ.2542 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พุทธศกัราช 2545 มาตรา 10 ท่ีระบุวา่ การจดัการ
ศึกษาตอ้งจดัใหบุ้คคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกนัในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่นอ้ยกวา่สิบสอง
ปีท่ีรัฐตอ้งจดัให้อยา่งทัว่ถึงและมีคุณภาพ โดยไม่เก็บค่าใชจ่้าย การจดัการศึกษาส าหรับบุคคล  ซ่ึงมี
ความบกพร่องทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ สังคม การส่ือสารและการเรียนรู้หรือมีร่างกาย
พิการ หรือทุพพลภาพหรือบุคคลซ่ึงไม่สามารถพึ่งตนเองไดห้รือไม่มีผูดู้แลหรือดอ้ยโอกาส ตอ้งจดั
ใหบุ้คคลดงักล่าวมีสิทธิและโอกาสไดรั้บการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นพิเศษ การศึกษาส าหรับคนพิการ
ในวรรคสอง ใหจ้ดัใหต้ั้งแต่แรกเกิดหรือพบความพิการโดยไม่เสียค่าใชจ่้ายและใหบุ้คคลดงักล่าวมี
สิทธิไดรั้บความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา นอกจากน้ีแลว้ในมาตรา 22 ยงัระบุถึงหลกัการจดั
การศึกษาวา่ ผูเ้รียนทุกคนสามารถเรียนรู้และพฒันาตนเองได ้ตอ้งจดัการศึกษาท่ีพฒันาผูเ้รียนตาม
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ธรรมชาติและเต็มศกัยภาพ  ครูทุกคนมีความจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะตอ้งแสวงหาวิธีการท่ีจะช่วยให้
นกัเรียนทุกคนสามารถเรียนรู้ไดต้ามเจตนารมณ์ของพระราชบญัญติัดงักล่าว ซ่ึงนวตักรรมใหม่ท่ีครู
จะต้องเข้าใจ เข้าถึง พฒันาคือ Professional Learning Community (PLC) โดยท่ี PLC ย่อมาจาก 
Professional Learning Community ซ่ึงหมายถึง Community of Practices (CoPs) ในการท าหนา้ท่ีครู
นัน่เอง หรือกล่าวอีกนยัหน่ึง เป็นการรวมตวักนัท างานไปพฒันาทกัษะและการเรียนรู้ เพื่อปฏิบติั
หนา้ท่ีครูเพื่อศิษยไ์ดอ้ยา่งครูมืออาชีพ โดยรวมตวักนัแลกเปล่ียนเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง ท าให้
การท าหนา้ท่ีครูเพื่อศิษยเ์ป็นการท างานเป็นกลุ่มหรือเป็นทีมท่ีมีคุณภาพ  ซ่ึงอาจเป็นทีมในโรงเรียน
เดียวกนั ต่างกลุ่มสาระการเรียนรู้ ต่างระดบัชั้นก็ได ้ต่างโรงเรียนกนัก็ได ้หรืออาจจะอยูห่่างไกลกนั
ก็ได้ โดยการแลกเปล่ียนเรียนรู้ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ ICT หรือเป็นการแลกเปล่ียนเรียนรู้
ระหวา่งบุคคลก็ได ้  
  ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ หรือ PLC คือการรวมตวั รวมใจ รวมพลงั ร่วมมือกนั
ของครู ผูบ้ริหาร และนักการศึกษาในโรงเรียน เพื่อพฒันาการเรียนรู้ของผูเ้รียนเป็นส าคญั ดงัท่ี 
Sergiovanni (1994) ไดก้ล่าวว่า PLC เป็นสถานท่ีส าหรับ “ปฏิสัมพนัธ์” ลด “ความโดดเด่ียว” ของ
มวลสมาชิกวิชาชีพครูของโรงเรียนในการท างาน เพื่อปรับปรุงผลการเรียนของนกัเรียน หรืองาน
วิชาการโรงเรียน ซ่ึง Hord (1997) มองในมุมมองเดียวกนั โดยมองการ รวมตวักนัดงักล่าว มีนยัยะ
แสดงถึงการเป็นผูน้ าร่วมกนัของ ครู หรือเปิดโอกาสให้ครูเป็น “ประธาน” ในการเปล่ียนแปลง 
(วจิารณ์ พานิช, 2555) การมีคุณค่าร่วม และวสิัยทศัน์ร่วมกนั ไปถึงการเรียนรู้ร่วมกนัและการน าส่ิง
ท่ีเรียนรู้ไปประยกุตใ์ชอ้ยา่งสร้างสรรคร่์วมกนั การรวมตวัในรูปแบบน้ีเป็นเหมือน แรงผลกัดนั โดย
อาศยัความตอ้งการและความสนใจของ สมาชิกใน PLC เพื่อการเรียนรู้และพฒันาวชิาชีพ 
สู่มาตรฐานการเรียนรู้ของนกัเรียนเป็นหลกั (Senge, 1990) การพฒันา วิชาชีพให้เป็น “ครูเพื่อศิษย”์ 
(วิจารณ์ พานิช , 2555) โดยมองว่า เป็น “ศิษย์ของเรา” มากกว่ามองว่า “ศิษย์ของฉัน”และการ 
เปล่ียนแปลงคุณภาพการจดัการเรียนรู้ท่ีเร่ิมจาก “การเรียนรู้ ของครู” เป็นตวัตั้ งต้นเรียนรู้ท่ีจะ
มองเห็นการปรับปรุง เปล่ียนแปลง พฒันาการจดัการเรียนรู้ของตนเอง เพื่อผูเ้รียนเป็นส าคัญ 
อยา่งไรก็ตามการรวมตวัการเรียนการเปล่ียนแปลงใด ๆ เป็นไปไดย้ากท่ีจะท าเพียงล าพงัหรือเพียง
นโยบาย เพื่อใหเ้กิดการขบัเคล่ือนทั้งระบบโรงเรียน จึงจ าเป็นตอ้งสร้างความเป็น PLC ท่ีสอดคลอ้ง
กับธรรมชาติทางวิชาชีพร่วมในโรงเรียน ย่อมมีความเป็นชุมชนท่ีสัมพนัธ์กันอย่างแน่นแฟ้น 
(Senge, 1990) ชุมชนท่ีสามารถขบัเคล่ือนให้เกิดการเปล่ียนแปลงทางวิชาชีพไดน้ั้น จึงจ าเป็นตอ้งมี
อยู่ร่วมกนัอย่างมีความสุขทางวิชาชีพ มีฉันทะ และศรัทธาในการท างาน “ครูเพื่อศิษยร่์วมกัน” 
บรรยากาศ การอยู่ร่วมกนัจึงเป็นบรรยากาศ “ชุมชนกลัยาณมิตร ทางวิชาการ” (สุรพล ธรรมร่มดี, 
ทศันีย ์จนัอินทร์, และคงกฤช ไตรยวงศ์, 2553) ท่ีมีลกัษณะความเป็นชุมชนแห่งความเอ้ืออาทรอยู่
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บนพื้นฐาน “อ านาจเชิงวิชาชีพ” และ “อ านาจเชิงคุณธรรม” (Sergiovanni, 1994) เป็นอ านาจท่ีสร้าง
พลังมวลชนเร่ิมจากภาวะผูน้ าร่วมของครูเพื่อขบัเคล่ือนการ ปรับปรุงและพฒันาสถานศึกษา 
(Fullan, 2005)  
                  กล่าวโดยสรุปชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) หมายถึงการรวมตวั ร่วมใจร่วม
พลัง ร่วมท า และร่วมเรียนรู้ร่วมกันของครู ผูบ้ริหาร และนักการศึกษา บนพื้นฐานวฒันธรรม
ความสัมพนัธ์แบบกลัยาณมิตร มีวิสัยทศัน์ คุณค่า เป้าหมาย และภารกิจร่วมกนั โดยท างานร่วมกนั
แบบทีม เรียนรู้ท่ีครูเป็นผูน้ าร่วมกัน และผูบ้ริหารแบบผูดู้แลสนับสนุนสู่การเรียนรู้และพฒันา
วิชาชีพเปล่ียนแปลงคุณภาพตนเอง สู่คุณภาพการจดัการเรียนรู้ท่ีเน้นความส าเร็จหรือประสิทธิผล
ของผูเ้รียนเป็นส าคญัและความสุขของการท างานร่วมกนัของสมาชิกในชุมชนการเรียนรู้ 
 
                 4.2 ความส าคัญของชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวชิาชีพ (PLC)   
                  ความส าคญัของชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC จากผลการวิจยัโดยตรงของท่ี
ยืนยนัว่าการด าเนินการในรูปแบบ PLC น าไปสู่การเปล่ียนแปลงเชิงคุณภาพทั้งด้านวิชาชีพและ
ผลสัมฤทธ์ิของนกัเรียนจากการสังเคราะห์รายงานการวิจยัเก่ียวกบัโรงเรียนท่ีมีการจดัตั้ง PLC โดย
ใชค้  าถามวา่โรงเรียนดงักล่าวมีผลลพัธ์อะไรบา้ง ท่ีแตกต่างไปจากโรงเรียนทัว่ไปท่ีไม่มีชุมชนแห่ง
วชิาชีพ และถา้แตกต่างแลว้จะมีผลดีต่อครูผูส้อนและต่อนกัเรียนอยา่งไรบา้งซ่ึงมีผลสรุป 2 ประเด็น
ดงัน้ี 
                  ประเด็นที่ 1 ผลดีต่อครูผูส้อนพบว่า PLC ส่งผลต่อครูผูส้อนกล่าวคือลดความรู้สึกโดด
เด่ียวงานสอนของครู เพิ่มความรู้สึกผูกพนัต่อพนัธกิจและเป้าหมายของโรงเรียนมากข้ึน โดยเพิ่ม
ความกระตือรือร้นท่ีจะปฏิบติัให้บรรลุพนัธกิจอย่างแข็งขนั จนเกิดความรู้สึกว่าตอ้งการร่วมกัน
เรียนรู้และรับผิดชอบต่อพฒันาการโดยรวมของนักเรียนถือเป็นพลงัการเรียนรู้ซ่ึงส่งผลให้การ
ปฏิบติัการสอนในชั้นเรียนให้มีผลดียิ่งข้ึน กล่าวคือมีการคน้พบความรู้ และความเช่ือท่ีเก่ียวกบั
วิธีการสอนและตวัผูเ้รียนซ่ึงท่ีเกิดจากการคอยสังเกตอยา่งสนใจ รวมถึงเขา้ใจในดา้นเน้ือหาสาระท่ี
ตอ้งจดัการเรียนรู้ได้แตกฉานยิ่งข้ึน จนตระหนักถึงบทบาทและพฤติกรรมการสอนท่ีจะช่วยให้
นกัเรียนเกิดการเรียนรู้ไดดี้ท่ีสุด อีกทั้งการรับทราบขอ้มูลสาระสนเทศต่าง ๆ ท่ีจ  าเป็นต่อวิชาชีพได้
อยา่งกวา้งขวาง และรวดเร็วข้ึน ส่งผลดีต่อการปรับปรุงพฒันางานวิชาชีพไดต้ลอดเวลา เป็นผลให้
เกิดแรงบนัดาลใจท่ีจะพฒันาและอุทิศตนทางวิชาชีพเพื่อศิษย ์ซ่ึงเป็นทั้งคุณค่าและขวญัก าลงัใจต่อ
การปฏิบติังานให้ดียิ่งข้ึนท่ีส าคญัคือยงัสามารถลดอตัราการลาหยุดงานนอ้ยลง เม่ือเปรียบเทียบกบั
โรงเรียนแบบเก่ายงัพบว่ามีความกา้วหนา้ในการปรับเปล่ียนวิธีการจดัการเรียนรู้ให้สอดคลอ้งกบั
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ลกัษณะผูเ้รียนไดอ้ยา่งเด่นชดัและรวดเร็วกวา่ท่ีพบในโรงเรียนแบบเก่า มีความผกูพนัท่ีจะสร้างการ
เปล่ียนแปลงใหม่ๆ ใหป้รากฏอยา่งเด่นชดัและย ัง่ยนื 
                  ประเด็นที่ 2 ผลดีต่อผูเ้รียนพบวา่ PLC ส่งผลต่อผูเ้รียนกล่าวคือสามารถลดอตัราการตก
ซ ้ าชั้น และจ านวนชั้นเรียนท่ีตอ้งเล่ือนหรือชะลอการจดัการเรียนรู้ให้น้อยลง อตัราการขาดเรียน
ลดลงมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในวิชาวิทยาศาสตร์ประวติัศาสตร์และวิชาการอ่านท่ีสูงข้ึนอย่าง
เด่นชัด เม่ือเทียบกับโรงเรียนแบบเก่าสุดท้ายคือมี ความแตกต่างด้านผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ระหวา่งกลุ่มนกัเรียนท่ีมีภูมิหลงัไม่เหมือนกนัและลดลงชดัเจน 
                  กล่าวโดยสรุปคือ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) มีพฒันาการมาจากกลยุทธ์
ระดบัองค์กรท่ีมุ่งเน้นให้องค์กรมีการปรับตวัต่อกระแสการเปล่ียนแปลงของสังคมท่ีเกิดข้ึนอยา่ง
รวดเร็วโดยเร่ิมพฒันาจากแนวคิดองคก์รแห่งการเรียนรู้และปรับประยุกตใ์ห้มีความสอดคลอ้งกบั
บริบทของโรงเรียนและการเรียนรู้ร่วมกนัในทางวชิาชีพ ท่ีมีหนา้งานส าคญัคือความรับผดิชอบการ
เรียนรู้ของผูเ้รียนร่วมกนัเป็นส าคญัจากการศึกษาหลายโรงเรียนในประเทศสหรัฐอเมริกาด าเนินการ
ในรูปแบบ PLC พบวา่เกิดผลดีทางวชิาชีพครู และผูเ้รียนท่ีมุ่งพฒันาการของผูเ้รียนเป็นส าคญั 
 
                4.3 กลยุทธ์ในการจัดการและใช้ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวชิาชีพ (PLC)  
                1. เร่ิมต้นด้วยขั้นตอนง่ายๆ (Take a baby steps) โดยเร่ิมตน้จากการก าหนดเป้าหมาย 
อภิปราย สะทอ้นผล แลกเปล่ียนกบัคนอ่ืน ๆ เพื่อก าหนดวา่จะด าเนินการอยา่งไร โดยพิจารณาและ
สะทอ้นผลในประเด็นต่อไปน้ี 
                   1.1 หลกัการอะไรท่ีจะสร้างแรงจูงใจในการปฏิบติั 
                   1.2 เราจะเร่ิมตน้ความรู้ใหม่อยา่งไร 
                   1.3 การออกแบบอะไรท่ีพวกเราควรใชใ้นการตรวจสอบหลกัฐานของการเรียนรู้ท่ี
ส าคญั 
                2. การวางแผนด้วยความร่วมมือ (Plan cooperatively) สมาชิกของกลุ่มก าหนด
สารสนเทศท่ีตอ้งใชใ้นการด าเนินการ 
                3. การก าหนดความคาดหวงัในระดับสูง (Set high expectations) และวเิคราะห์การสอน
สืบเสาะหาวธีิการท่ีจะท าใหป้ระสบผลส าเร็จสูงสุด 
                   3.1 ทดสอบขอ้ตกลงท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสอนหลงัจากไดมี้การจดัเตรียมตน้แบบท่ีเป็น
การวางแผนระยะยาว (Long-term) 
                   3.2 จดัใหมี้ช่วงเวลาของการช้ีแนะ โดยเนน้การน าไปใชใ้นชั้นเรียน 
                   3.3 ใหเ้วลาส าหรับครูท่ีมีความยุง่ยากในการสังเกตการณ์ปฏิบติัในชั้นเรียนของครูท่ี
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สร้างบรรยากาศในการเรียนรู้อยา่งประสบผลส าเร็จ 
                4. คิดใหญ่แต่เร่ิมต้นจากจุดเลก็ๆ (Think big start small) เร่ิมตน้จากการใชก้ลุ่มเล็กๆ 
ก่อน แลว้ค่อยปรับขยาย 
  5. ศึกษาและใช้ข้อมูล (Study and use the data) ตรวจสอบผลการน าไปใชแ้ละการ
สะทอ้นผลเพื่อน ามาก าหนดวา่แผนไหน ควรใชต่้อไป/แผนไหนควรปรับปรุงหรือยกเลิก 
  6. วางแผนเพ่ือความส าเร็จ (Plan for success) เรียนรู้จากอดีต ปรับปรุงหรือปฏิเสธใน
ส่ิงท่ีไม่ส าเร็จ และท าต่อไป ความส าเร็จในอนาคต หรือความลม้เหลวข้ึนอยูก่บัเจตคติและ
พฤติกรรมของครู 
  7. น าสู่สาธารณะ (Go public) แผนไหนท่ีส าเร็จก็จะมีการเชิญชวนใหค้นอ่ืนเขา้มามีส่วน
ร่วมยกยอ่งและแลกเปล่ียนความส าเร็จ 
  8. ฝึกฝนร่างกายและหล่อเลีย้งสมอง (Exercise the body & nourish the brain) จดั
กิจกรรมท่ีไดมี้การเคล่ือนไหวและ เตรียมครูท่ีท างานส าเร็จของแต่ละกลุ่มโดยมีการจดัอาหาร 
เคร่ืองด่ืมท่ีมีประโยชน์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



53 
 

 
 

5. รูปแบบระบบการออกแบบการสอนเชิงระบบ 
 Banathy (1968: 26-30) ไดเ้สนอแบบจ าลองการพฒันาระบบการสอนไว ้6 ขั้นตอน 

ดงัแผนภาพ 2.2 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพ 2.2  แบบจ าลองการพฒันาระบบการสอนของ Banathy (Banathy, 1968: 28) 

 

 

 

 

(1) 

ก ำหนดวตัถุประสงค ์

(Formulate Objectives) 

(3) 

วเิครำะห์ภำรกิจกำรเรียนรู้ 

Analyze Learning Task 

(4) 

ออกแบบระบบกำรสอน 

(Design System) 

(2) 

พฒันำแบบทดสอบอิงเกณฑ ์

(Development Criterion Test) 

(5) 

ทดลองใชแ้ละทดสอบผลผลิต 

(Implement and Test Output) 

(6) 

เปล่ียนแปลงเพื่อปรับปรุง 

(Chang to Improve) 
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 จากแผนภาพ 2.1 ขั้นตอนของ Banathy  (พงษป์ระเสริฐ หกสุวรรณ, 2540: 36) ซ่ึง
ประกอบดว้ย  

 1. ขั้นก าหนดวตัถุประสงค ์(Formulate Objectives) ท่ีคาดหวงัใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้ 
และเจตคติท่ีตอ้งการวตัถุประสงคมี์ 2 ระดบัคือ วตัถุประสงคร์ะบบ (System Purpose) และ
วตัถุประสงคเ์ฉพาะ (Specification of Objective) 
  2. ขั้นพฒันาแบบทดสอบอิงเกณฑ ์(Development Criterion Test) เป็นเคร่ืองมือในการ
วดัความกา้วหนา้ของผูเ้รียนวา่บรรลุวตัถุประสงคก์ารเรียนรู้ และวตัถุประสงคข์องระบบหรือไม่ 
   3. ขั้นวเิคราะห์และก าหนดงานการเรียนรู้ (Analyze and Formulate Learning Task) เพื่อ
คน้หาวา่ผูเ้รียนตอ้งการเรียนรู้อะไรบา้ง จะสามารถปฏิบติัเพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไว ้
  4. ขั้นออกแบบระบบ (Design System) การออกแบบระบบตอ้งตอบค าถามวา่จะสอน
อะไรเพื่อใหผู้เ้รียนบรรลุวตัถุประสงคท่ี์ก าหนด ใครจะเป็นผูส้อนไดเ้หมาะสม สอนเม่ือไหร่ ท่ีไหน 
เป็นขั้นท่ีพิจารณาและระบุส่ิงท่ีตอ้งท าเพื่อใหผู้เ้รียนประสบความส าเร็จตามท่ีคาดหวงัไว ้ซ่ึง
ประกอบดว้ยการวเิคราะห์หนา้ท่ี (Function Analysis) การแจกแจงหนา้ท่ีขององคป์ระกอบ 
(Distribution) ต่าง ๆ และก าหนดเวลาและสถานท่ี (Scheduling) 
  5. ขั้นทดลองใช้และทดสอบผลผลิต (Implement and Test Output) เป็นการทดสอบ
ระบบและทดสอบพฤติกรรมของผูเ้รียนซ่ึงเป็นผลผลิตของระบบ โดยน าระบบการสอนไปทดลอง
ใชแ้ละตรวจสอบคุณภาพ 
  6. ขั้นเปล่ียนแปลงและปรับปรุง (Chang to Improve) ผลการทดลองเป็นขอ้มูลป้อนกลบั
เขา้สู่ระบบเพื่อปรับปรุงต่อไป 
  
 เกอร์ลาซและอลี ี(Gerlach and Ely, 1980)  นบัเป็นระบบการสอนท่ีใชก้นัอยา่ง
แพร่หลาย มีการแบ่งขั้นตอนออกไดเ้ป็น 10 ขั้นตอน คือ 
 1. การก าหนดวตัถุประสงค ์(Specification of Objectives) คือการก าหนดวตัถุประสงค์
ของการเรียนข้ึนมาก่อนวาควรเป็น วตัถุประสงคเ์ฉพาะ หรือวตัถุประสงคเ์ชิงพฤติกรรม ท่ีผูเ้รียน
สามารถปฏิบติัและผูส้อนวดัหรือสังเกตได ้

 2. การก าหนดเน้ือหา (Specification of Content) เป็นการเลือกเน้ือหาท่ีเหมาะสม เพื่อ
ก าหนดใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้และบรรลุถึงวตัถุประสงคเ์ชิงพฤติกรรมท่ีตั้งไว ้
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 3. การประเมินพฤติกรรมเบ้ืองตน้ (Assessment of Entry Behaviors) เป็นการประเมิน
ก่อนเรียน เพื่อใหท้ราบถึงพฤติกรรมและภูมิหลงัของผูเ้รียนก่อนท่ีจะเรียนเน้ือหานั้น ๆ วา่ผูเ้รียนมี
ความรู้ความสามารถในเร่ืองท่ีจะสอนนั้นมากนอ้ยเพียงใด เพื่อเป็นแนวทางในการท่ีจดัการเรียนการ
สอนไดอ้ยา่งเหมาะสม 

 4. การก าหนดกลยทุธของวธีิการสอน (Determination of Strategy) เป็นวธีิการของผูส้อน
ในการใชค้วามรู้ เลือกทรัพยากรและก าหนดบทบาทของผูเ้รียนในการเรียน ซ่ึงเป็นแนวทางเฉพาะ
เพื่อช่วยใหส้ามารถบรรลุถึงวตัถุประสงคข์องการเรียนการสอนนั้น กล่าวคือ 

       4.1  การสอนแบบเตรียมเน้ือหาความรู้ให้แก่ผูเ้รียนโดยสมบูรณ์ทั้งหมด (expository 
approach) เป็นการสอนท่ีผูส้อนป้อนความรู้ใหผู้เ้รียนโดยการใชส่ื้อต่าง ๆ และจากประสบการณ์
ของผูส้อน โดยท่ีผูเ้รียนไม่จ  าเป็นตอ้งคน้ควา้หาความรู้ใหม่ดว้ยตนเองแต่อยา่งใด  เช่น  การสอน
แบบ บรรยาย การสอนแบบอภิปราย 

       4.2  การสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ หรือแบบไต่สวน (discovery or inquiry 
approach) ผูส้อนมีบทบาทเพียงเป็นผูเ้ตรียมส่ือและจดัส่ิงอ านวยความสะดวกต่าง ๆ ในการเรียน 
เป็นการจดัสภาพการณ์ใหก้ารเรียนรู้บรรลุตามจุดมุ่งหมายท่ีตั้งไวโ้ดยผูเ้รียนตอ้งคน้ควา้หาความรู้
เอาเอง 

 5. การจดัแบ่งกลุ่มผูเ้รียน (Organization of Groups) เป็นการจดักลุ่มผูเ้รียนใหเ้หมาะสม
กบัวธีิสอนและเพื่อใหไ้ดเ้รียนรู้ร่วมกนัอยา่งเหมาะสม โดยพิจารณาจากวตัถุประสงค ์เน้ือหาและ
วธีิการสอนดว้ย 

 6. การก าหนดเวลาเรียน (Allocation of Time) โดยข้ึนอยูก่บัเน้ือหาท่ีจะเรียน 
วตัถุประสงค ์สถานท่ีและความสนใจของผูเ้รียน 

 7. การจดัสถานท่ีเรียน (Allocation of Space) ซ่ึงจะข้ึนอยูก่บัขนาดของกลุ่มผูเ้รียน เช่น 
       7.1 หอ้งเรียนขนาดใหญ่  สามารถสอนไดค้ร้ังละ 50 – 300 คน 
       7.2 หอ้งเรียนขนาดเล็ก  เพื่อใชใ้นการเรียนการสอนแบบกลุ่มยอ่ยหรือการจดักลุ่ม

สัมมนาหรืออภิปราย 
        7.3 หอ้งเรียนแบบเสรีหรืออิสระ  เพื่อให้ผูเ้รียนไดเ้รียนตามล าพงัหรืออาจเป็นห้องศูนย์
ส่ือการสอนท่ีมีคูหาเรียนเป็นรายบุคคล 

 8. การเลือกสรรทรัพยากร (Allocation of Resource) เป็นการท่ีผูส้อนเลือกส่ือการสอนท่ี
เหมาะสมกบัวตัถุประสงค ์เน้ือหา วธีิการสอน และขนาดของกลุ่มผูเ้รียน เพื่อใหก้ารสอนบรรลุตาม
วตัถุประสงคท่ี์วางไว ้

 



56 
 

 
 

           8.1  ส่ือบุคคลหรือของจริง 
          8.2  วสัดุและอุปกรณ์เคร่ืองฉาย 
          8.3  วสัดุและอุปกรณ์เคร่ืองเสียง 
          8.4  ส่ือส่ิงพิมพ ์
          8.5  วสัดุท่ีใชแ้สดง 
 9. การประเมินสรรถนะ (Evaluation of Performance) เป็นการประเมินความสามารถ

และพฤติกรรมของผูเ้รียนอนัเกิดจากกระบวนการปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งผูเ้รียนกบัผูเ้รียน ระหวา่ง
ผูส้อนกบัผูเ้รียน หรือระหวา่งผูเ้รียนกบัส่ือการสอน การประเมินเป็นส่ิงส าคญัมากในการเรียนและ
เป็นกระบวนการสุดทา้ยของระบบการสอนท่ียดึเอาวตัถุประสงคท่ี์วางไวเ้ป็นหลกัในการด าเนินงาน 

 10. การวเิคราะห์ขอ้มูลป้อนกลบั (Analysis of Feedback) เพื่อท าใหท้ราบวา่ผลท่ีเกิดข้ึน
นั้นเป็นไปตามวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไวม้ากนอ้ยเพียงใด เพราะเหตุใด อนัจะเป็นแนวทางในการ
ปรับปรุงแกไ้ขระบบการสอนใหมี้ประสิทธิภาพดียิง่ข้ึน  โดยองคป์ระกอบของรูปแบบระบบการ
ออกแบบการสอนของ เกอร์ลาซและอีลี (Gerlach and Ely, 1980)  ดงัแสดงแผนภาพ  2.3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แผนภาพ 2.3   รูปแบบระบบการออกแบบการสอนของ เกอร์ลาซและอีลี 

ทีม่า:  Gerlach and Ely, (1980).  Teaching and media: A systematic approach. 
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  ดิคและคาเรย์ (Dick and Carey, 1985) ไดเ้สนอรูปแบบระบบการออกแบบการสอน 
สรุปไดเ้ป็น 3 องคป์ระกอบ คือ 
  1. ก าหนดจุดมุ่งหมายของการสอน  
  2. การพฒันาการสอน  
  3. การประเมินการเรียนการสอน  

 จาก 3 องคป์ระกอบนั้น สามารถจดัแบ่งกิจกรรมการออกแบบระบบการสอนออกเป็น 
10 ขั้นตอน คือ 
  1. ก าหนดจุดมุ่งหมายการสอน (Identify Instructional Goals) เป็นการก าหนดความมุ่ง
หมายการสอน ซ่ึงตอ้งพฒันาใหส้อดคลอ้งกบัความมุ่งหมายทางการศึกษา จากนั้นก็ท าการวเิคราะห์
ความจ าเป็น (Needs Analysis) และวเิคราะห์ผูเ้รียน 
  2. การวเิคราะห์การสอน (Conduct Instructional Analysis) ขั้นตอนน้ีอาจท าก่อน หรือ
หลงัขั้นท่ี 3 หรืออาจท าไปพร้อม ๆ กนัก็ได ้การวเิคราะห์การสอนเป็นการวิเคราะห์ภารกิจ หรือ
วเิคราะห์ขั้นตอนด าเนินการสอน ผลการวเิคราะห์การสอนท่ีได ้จะเป็นการจดัหมวดหมู่ของภารกิจ 
(Task Classification) ตามลกัษณะของจุดมุ่งหมายการสอน 
  3. ศึกษาพฤติกรรมเบ้ืองตน้และคุณลกัษณะของผูเ้รียน (Identify Entry Behaviors) วา่
เป็นผูเ้รียนระดบัใด มีพื้นความรู้เพียงใด 
  4. เขียนจุดมุ่งหมายการเรียน (Write Performance Objectives) ซ่ึงเป็นจุดมุ่งหมายเฉพาะ 
หรือจุดมุ่งหมายเชิงพฤติกรรม และสอดคลอ้งกบัจุดมุ่งหมายการสอน เพื่อประโยชน์คือ 
     4.1 ช่วยใหม้องเห็นแนวทางการเรียนการสอน 
     4.2 เป็นแนวทางในการวางแผน การจดัสภาพแวดลอ้มการเรียน 
     4.3 ช่วยใหเ้ห็นแนวทางในการสร้างแบบทดสอบ 
     4.4 ช่วยผูเ้รียนให้เรียนอยา่งมีจุดมุ่งหมาย 

 5. สร้างแบบทดสอบอิงเกณฑ ์(Develop Criterion Referenced Test Items) 
เพื่อประเมินการเรียนการสอน 
  6. พฒันายทุธศาสตร์การสอน (Develop Instructional Strategy) เป็นแผนการสอนหรือ
เหตุการณ์การสอน ท่ีช่วยให้ผูเ้รียนสามารถเรียนรู้ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพตามจุดมุ่งหมายการสอน 
  7. พฒันาและเลือกวสัดุการเรียนการสอน (Develop and Select Instructional Materials) 
เป็นการพฒันาและเลือกส่ือการเรียนการสอนทั้งส่ือส่ิงพิมพแ์ละส่ือโสตทศัน์ 
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  8. ออกแบบและจดัการประเมินระหวา่งเรียน (Design and Conduct Formative 
Evaluation) 
  9. ออกแบบและจดัการประเมินหลงัเรียน (Design and Conduct Summative Evaluation)  

 10. แกไ้ขปรับปรุงการสอน (Revise Instruction) เป็นขั้นการแกไ้ขและปรับปรุง การ
สอนตั้งแต่ขั้นท่ี 2 ถึงขั้นท่ี 8  โดยองคป์ระกอบของรูปแบบระบบการออกแบบการสอนของ ดิค
และคาเรย ์ (Dick and Carey, 1985) ดงัแสดงแผนภาพ 2.4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

แผนภาพ 2.4   รูปแบบระบบการออกแบบการสอนของ ดิคและคาเรย ์
ทีม่า:  Dick and Carey, (1985). The Systematic Design of Instruction. 
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 Knirk and Gustafson (1986: 23) ไดเ้สนอการพฒันาการสอนท่ีเป็นท่ียอมรับกนัทัว่ไป
อีก รูปแบบหน่ึงคือ การพฒันาการสอนของ IPISD (The Interservice Procedures for Instructional 
Systems Development Model) ซ่ึงพฒันาข้ึนมาโดยกองทพับกสหรัฐอเมริกาและศูนยเ์ทคโนโลยี
การศึกษามหาวทิยาลยัแห่งรัฐฟลอริดา (Florida State University) มี 5 ขั้นตอนดงัน้ี 
  1. วเิคราะห์ (Analyze) เป็นการวเิคราะห์ภารกิจ ซ่ึงเป็นงานเก่ียวกบัการสอน การเลือก
ภารกิจและแนวปฏิบติัรวมทั้งการวเิคราะห์เน้ือหาวชิา และสถานการณ์ในการสอน 
  2. ออกแบบ (Design) ประกอบดว้ยการตั้งจุดมุ่งหมายการสอน การพฒันาแบบทดสอบ
การก าหนดพฤติกรรม และการพิจารณาล าดบัขั้นตอนและโครงสร้าง 
  3. พฒันา (Develop) เป็นขั้นท่ีระบุสถานการณ์การเรียนและกิจกรรมการเรียน ก าหนด
ยทุธศาสตร์การสอน ทบทวนการเลือกวสัดุพฒันาการสอน และตรวจสอบ 
  4. น าไปใช ้(Implement) เป็นการน าระบบการสอนไปใชด้ าเนินกิจกรรมตามแผนท่ี
ก าหนดไว ้
  5. ควบคุม (Control) เป็นขั้นการประเมินทั้งภายในและภายนอก รวมทั้งการปรับปรุง
ระบบและน าผลยอ้นกลบัไปสู่ขั้นตอนท่ี 1 ใหม่ 
  Richey (1986: 96 และ Seels and Glasgow, 1997: 9  อ้างถึงใน กิดานันท์ มลิทอง, 2548: 
87) โดยมีรายละเอียดดงัน้ี  การออกแบบระบบการสอนจะประกอบดว้ยกระบวนการต่างๆ เพื่อเป็น
แนวทางไปสู่ความส าเร็จในการเรียนการสอนตามจุดมุ่งหมายท่ีตั้งไว ้ดงันั้น เม่ือมีการออกแบบ
ระบบการสอนผูอ้อกแบบจะตอ้งด าเนินงานตามกระบวนการทั้ง 5 ขั้นตอน ในการออกแบบ ไดแ้ก่ 
การวเิคราะห์ การออกแบบ การพฒันาการด าเนินการและการประเมิน  ดงัแผนภาพท่ี 2.5 
 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพ 2.5   การออกแบบระบบการสอนของ Richey และ Seels and Glasgoe 
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 จากแผนภาพ  2.5  Richey (1986: 96 และ Seels and Glasgoe, 1997: 9 อา้งถึงใน กิดานนัท ์
มลิทอง, 2548: 87) รายละเอียดของการพฒันาระบบการสอน มีรายละเอียดแต่ละขั้นตอนดงัน้ี  
 1. การวิเคราะห์ขั้นตอนแรกท่ีผูอ้อกแบบจ าเป็นตอ้งท าในกระบวนการออกแบบระบบ 
การเรียนการสอนคือ การวิเคราะห์ โดยมีการวิเคราะห์ใน 3 ส่วน ได้แก่ วิเคราะห์ความจ าเป็น 
วเิคราะห์ผูเ้รียน และวเิคราะห์การสอน เพื่อใหก้ารสอนบรรลุตามวตัถุประสงคท่ี์ไดว้างไว ้ 
  1.1 การวเิคราะห์ความจ าเป็น (Need Analysis) เพื่อคน้หาวา่มีความจ าเป็นตอ้งจดัการ
เรียนการสอนในเร่ืองน้ีหรือไม่ โดยใชว้ตัถุประสงคข์องหลกัสูตรมาเป็นจุดเร่ิมตน้ของการ 
วเิคราะห์ความจ าเป็น หรืออาจคน้หาถึงปัญหา หรืออุปสรรคในการเรียนการสอน ยกตวัอยา่งเช่น 
วตัถุประสงคข์องหลกัสูตรในการใหผู้เ้รียนบูรณาการ ICT ในการจดัการเรียนการสอนอยา่งไร หรือ
ปัญหาท่ีผูเ้รียนนั้นไม่สามารถสร้างสรรคง์านกราฟิกไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพวา่เกิดข้ึนเพราะอะไร  
   1.2 การวเิคราะห์เน้ือหา/งาน (Content / Task Analysis) เป็นการวเิคราะห์ถึงการเรียน 
การสอนวา่มีลกัษณะใด ทั้งน้ีเน่ืองจากการก่อให้เกิดการเรียนรู้นั้นผูเ้รียนอาจเรียนเพียงเฉพาะใน
ความรู้ท่ีเป็นเน้ือหา (Knowledge) หรือเป็นวธีิปฏิบติัการ (Procedure) หรืออาจมีทั้งสองอยา่งอยู่
รวมกนัก็ได ้
   1.3 การวเิคราะห์การสอน เม่ือท าการวิเคราะห์เน้้ือหา / งานแลว้ จะน าเอาขอ้มูลท่ีไดน้ั้น
จะน ามาใชเ้พื่อวิเคราะห์การสอนวา่จะท าการสอนอยา่งไร มีล าดบัขั้นการเสนอเน้ือหาบทเรียน หรือ 
วธีิการปฏิบติัอยา่งไรควรใชรู้ปแบบการเรียนอยา่งไร  
  2. การออกแบบ เป็นการระบุถึงวธีิการสอน โดยใชข้อ้มูลท่ีไดรั้บจากขั้นกระบวนการ 
วเิคราะห์ทั้ง 3 ขั้น มาใชใ้นการตดัสินใจวา่จะสอนอยา่งไรจึงจะช่วยใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้ไดต้าม
วตัถุประสงคท่ี์ตั้งไว ้
 3. การพฒันา เม่ือมีการออกแบบระบบการเรียนการสอนเรียบร้อยแลว้จะเป็นขั้นตอน
ของ การผลิต และการใช ้ซ่ึงเป็นกระบวนการของการพฒันา ผูอ้อกแบบระบบการสอนจะตอ้ง
ประสานงาน อยา่งใกลชิ้ดในการผลิตส่ือทั้งวสัดุ อุปกรณ์  เพื่อใชใ้นการเรียนการสอนตามท่ี
ออกแบบไว ้รวมถึงประสานงานกบัผูส้อนเพื่อวางแผนและเขียนแผนการสอน คู่มือการสอน คู่มือ
การเรียน ขอ้สอบ แบบประเมิน โดยผูอ้อกแบบตอ้งตรวจสอบส่ิงท่ีผลิตมานั้น มีคุณภาพดี และ
สามารถใชใ้นการสอนและการเรียนรู้ตามวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไว ้ 
  4. การด าเนินการเป็นการน าเอาระบบการสอนท่ีออกแบบไวม้าใชใ้นสภาพแวดลอ้มจริง 
ของการเรียนการสอนในขั้นตอนน้ี ผูอ้อกแบบควรอธิบายวธีิการใชร้ะบบการสอนท่ีออกแบบไวแ้ก่ 
ผูส้อนอยา่งละเอียด รวมถึงการช่วยเหลือในเร่ืองต่าง ๆ ท่ีติดขดัจนกระทัง่ผูส้อนมีความมัน่ใจ 
สามารถด าเนินการสอนตามระบบจนส าเร็จลุล่วงดว้ยดี  
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  5. การประเมินระบบการสอน จะด าเนินการโดยบุคคลอ่ืนท่ีมิใช่ผูอ้อกแบบ ผูพ้ฒันาและ
ผูส้อน ทั้งน้ีเพราะบุคคลอ่ืนไม่มีส่วนเก่ียวขอ้งกบักระบวนการทั้งหมด จะสามารถเห็นจุดอ่อน และ
ขอ้บกพร่องในรายละเอียดต่าง ๆ ไดง่้ายกวา่ผูอ้อกแบบระบบ เม่ือผูป้ระเมินพบปัญหาต่าง ๆ ท่ี
ส่งผลกระทบต่อการเรียนของผูเ้รียน จะมีการสรุปการประเมินผล 

 สรุปไดว้า่รูปแบบระบบการออกแบบการสอนเชิงระบบ ตามท่ีไดก้ล่าวมาขา้งตน้ ผูว้ิจยั
ไดส้รุปไดเ้ป็น 5 ขั้นตอน ดงัตาราง 2.1   
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ตาราง 2.1  แสดงการเปรียบเทียบขั้นตอนการพฒันารูปแบบการเรียนการสอน  

Banathy 
(1968) 

Gerlach and Ely 
(1980) 

Dick and Carey 
(1985) 

Knirk and 
Gustafson. 

(1986) 

Richey (1986); 
Seels and 

Glasgoe (1997) 

การเรียนการสอน
ตามแนวทางของ 
ADDIE Model 

1. ขั้นก าหนด
วตัถุประสงค ์

1. ขั้นก าหนด
วตัถุประสงค ์

1. ก าหนดความ 
มุ่งหมายการสอน 

1. ขั้นวเิคราะห์ 1. ขั้นวเิคราะห์ 1. ขั้นการวเิคราะห์ 

2. ขั้นพฒันา
แบบทดสอบอิง
เกณฑ ์

2. ขั้นก าหนดเน้ือหา 
2. การวเิคราะห์ 
การสอน 

3. ขั้นวเิคราะห์ 
และก าหนดงาน 
การเรียนรู้ 

3. ขั้นประเมิน
พฤติกรรมเบ้ืองตน้ 

3. ศึกษาพฤติกรรม
เบ้ืองตน้และ
คุณลกัษณะ 
ของผูเ้รียน 

4. ขั้นออกแบบ
ระบบ 

4. ขั้นก าหนดกลยทุธ์
ของวธีิการสอน 

4. เขียนจุดมุ่งหมาย
การเรียน 2. ขั้นออกแบบ 2. ขั้นออกแบบ 

2. ขั้นการ
ออกแบบ และ  
3. ขั้นการพฒันา 

5. ขั้นทดลองใช ้
5. ขั้นจดัแบ่งกลุ่ม
เรียน 

5. สร้างแบบทดสอบ
อิงเกณฑ ์

3. ขั้นการน าไปใช ้ 3. ขั้นด าเนินการ 
4. ขั้นการทดลอง
ใช ้

6. ขั้น
เปล่ียนแปลง
และปรับปรุง 

6. ขั้นก าหนดเวลา
เรียน 

6. พฒันายทุธศาสตร์
การสอน 

4. ขั้นควบคุม หรือ 
ประเมินผล 

4. ขั้นประเมิน 
ระบบการสอน 

5.  ขั้นการประเมิน 
ผล 

7. ขั้นจดัสถานท่ีเรียน 
7. พฒันาและเลือก
วสัดุการเรียน 
การสอน 

8. ขั้นเลือกทรัพยากร 
8. ออกแบบและ
จดัการประเมิน
ระหวา่งเรียน 

9. ขั้นประเมิน
สมรรถนะ 

9. ออกแบบและ
จดัการประเมินหลงั
เรียน 

10. ขั้นวเิคราะห์
ขอ้มูลป้อนกลบั 

10. แกไ้ขปรับปรุง
การสอน 
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    จากตาราง 2.1  สรุปขั้นตอนการพฒันารูปแบบการเรียนการสอนของนกัวิชาการ และ
นกัการศึกษาทั้ง 5 ท่าน มีการพฒันาตามขั้นตอนของวธีิระบบ 5 ขั้นตอน ของ ADDIE Model คือ 1) 
ขั้นตอนการวเิคราะห์ (Analysis) 2) ขั้นตอนการออกแบบ (Design) 3) ขั้นตอนการพฒันา 4) ขั้นตอน
การทดลองใช ้(Development) และ 5) ขั้นตอนการประเมินผล (Evaluation)  ซ่ึงสอดคลอ้งกบัระบบ
การออกแบบรูปแบบการสอน ADDIE (ADDIE Model) เป็นรูปแบบการสอนท่ีใชใ้นการออกแบบ
และพฒันาระบบการเรียนการสอน ซ่ึงไดรั้บการยอมรับโดยทัว่ไปวา่สามารถน าไปใชอ้อกแบบการ
เรียนการสอนไดเ้ป็นอยา่งดี (มนตช์ยั เทียนทอง,  2548: 97)  ดงัแผนภาพ 2.6 

 

แผนภาพ 2.6  รูปแบบการเรียนการสอน  ADDIE Model  (มนตช์ยั เทียนทอง,  2548: 97)   
 

 จากแผนภาพ 2.6 อธิบายรายละเอียดดังต่อไปน้ี 1. Analysis หมายถึง ขั้นตอนการ
วิเคราะห์ปัญหาและแนวทางการแก ้ปัญหา 2. Design หมายถึง ขั้นตอนการออกแบบกิจกรรมการ
เ รียนการสอน  3. Development หมาย ถึง  ขั้ นตอนการพัฒนา รูปแบบการ เ รียนการสอน 
4. Implementation หมายถึง การทดลองใช ้และ 5. Evaluation หมายถึง ขั้นตอนการประเมินรูปแบบ
การเรียนการสอน ดงันั้น ผูว้ิจยัจึงไดน้ าระบบการพฒันารูปแบบการเรียนการสอนในคร้ังน้ี โดยมี 
5 ขั้นตอน ตามรูปแบบ ADDIE Model โดยมี 5 ขั้นตอน ดงัน้ี  1. ขั้นตอนการวิเคราะห์ปัญหาและ
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แนวทางการแก้ไขปัญหา โดยรวบรวมจากเอกสารงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องและศึกษาแนวทฤษฎีท่ี
สอดคลอ้งกบัสภาพปัญหา เพื่อสังเคราะห์รูปแบบการเรียนการสอน โดยผูเ้ช่ียวชาญ โดยใชว้ิธีการ
ประชุมกลุ่มยอ่ย (Focus Group Discussion) 2. ขั้นตอนการออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอน โดย
ก าหนดค าจ ากัดความวตัถุประสงค์ องค์ประกอบของรูปแบบการเรียนการสอน และผ่านการ
ประเมินผลโดยผูเ้ช่ียวชาญ 
  3. ขั้นตอนการพฒันารูปแบบการเรียนการสอน โดยน าผลการสังเคราะห์รูปแบบการ
เรียนการสอน และผลการออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอน มาสร้างเคร่ืองมือในการวิจยั ไดแ้ก่ 
บทเรียนบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และแบบสอบถาม มีการ
ประเมินผลโดยผูเ้ช่ียวชาญ  
  4. ขั้นตอนการทดลองใช ้มีการน าเอาเคร่ืองมือท่ีไดจ้ากการพฒันาท่ีผา่นการประเมินผล 
โดยผูเ้ช่ียวชาญและปรับปรุงแกไ้ข มาทดลองใชโ้ดยมีการทดลองใช ้2 ขั้นตอนคือ ขั้นตอนการหา
ประสิทธิภาพของเคร่ืองมือ และขั้นตอนการทดลองใชก้บั กลุ่มตวัอยา่ง เพื่อสรุปผลการวจิยั 
  5. ขั้นประเมินผล โดยน าผลลัพธ์ท่ีได้จากขั้นตอนการทดลองใช้มาประเมินผลตาม
ระเบียบ วิธีวิจยัเพื่อสรุปผลการวิจยัในคร้ังน้ี ในการพฒันารูปแบบการเรียนการสอนในคร้ังน้ีผูว้จิยั
ได้รวบรวมเอกสารงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง และศึกษาความคิดเห็นจากผูเ้ช่ียวชาญด้านการพฒันา
รูปแบบการเรียนการสอน เพื่อใหไ้ดรู้ปแบบ  
 
ADDIE Model   ประกอบดว้ย  

 A : Analysis          การวเิคราะห์ 
 D : Design     การออกแบบ 
 D : Development       การพฒันาบทเรียน  
 I   : Implementation      การน าไปปฏิบติัการ 
 E  : Evaluation        การประเมินผล 

 
 แผนภาพท่ี 2.7 แสดงให้เห็นวา่ โมเดลการออกแบบการเรียนรู้ท่ีไดรั้บความนิยมส่วน
ใหญ่ จะมาจากมาตรฐานการออกแบบการเรียนรู้ ADDIE  Model  เป็นโมเดลการออกแบการเรียนรู้
ของ Dick and Carey ท่ีไดรั้บความนิยม ก็เป็นอีกหน่ึงโมเดลท่ีมีรากฐานมาจากโมเดล ADDIE  
(Dick et al., 1978; Merril et al., 1996 อา้งใน ถนอมพร (ตนัพิพฒัน์) เลาหจรัสแสง, 2561: 70-81)  
โดยมีรายละเอียดดงัน้ี  
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แผนภาพ 2.7   Dick and Carey’s.   Instruction Design Model.  
 
การวเิคราะห์ (Analysis: A)  
  การวิเคราะห์ความจ าเป็น หมายถึง การทดสอบ หรือคน้หาวา่ มีความจ าเป็นตอ้งสอน
เน้ือหาหลักสูตรนั้น ๆ หรือไม่  โดยอาจค้นหาจากปัญหาในการเรียนการสอน หรือศึกษาจาก
วตัถุประสงค์ของหลกัสูตรก็ได ้  ซ่ึงผูส้อนสามารถหาขอ้มูลจากการสอบถาม การสัมภาษณ์ การ
สังเกต การส ารวจ การประเมิน ฯลฯ ทั้งน้ีเพื่อยืนยนัวา่ ความรู้ ทกัษะ เจตคติ นั้น ๆ เป็นส่ิงท่ีจ  าเป็น
และส าคัญส าหรับผูเ้รียน ทั้ งในการแก้ปัญหา และ/หรือ ต่อการพฒันาผูเ้รียนให้เป็นไปตาม
วตัถุประสงค์ของหลกัสูตร ในส่วนน้ี ส่ิงส าคญัท่ีสุด ท่ีผูอ้อกแบบตอ้งวิเคราะห์คือ ปัญหาในการ
เรียนการสอนหรือวตัถุประสงคด์งักล่าวสามารถแกไ้ขไดด้ว้ยการสอนหรือไม่ ทั้งน้ี มีหลายคร้ังมาก 
ท่ีผูส้อนวิเคราะห์และพบวา่ เร่ืองท่ีคิดจะคิดวา่จ าเป็นตอ้งสอนกลบัเป็นการแกปั้ญหาโดยวิธีการอ่ืน 
ๆ เช่น การบริหารจดัการ มากกว่าการสอนหรือการอบรม  ตวัอย่างเช่น การท่ีผูเ้รียนไม่สามารถ
สืบคน้เน้ือหาไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ซ่ึงหลงัจากการวิเคราะห์ความจ าเป็นแลว้ กลบัพบวา่ ปัญหา
เกิดจากการขาดอุปกรณ์การเขา้ถึงของผูเ้รียน มากกวา่ทกัษะในการใชโ้ปรแกรม 
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 DESIGN 
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 IMPLEMENTATION (Disseminated Among the Stages of ADDIE) 
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  คอมพิวเตอร์เพื่อการสืบคน้ เป็นตน้ หรือ หลกัสูตรก าหนดให้ผูเ้รียนควรมีเจตคติท่ีดีต่อ
วิชาชีพในวิชาชีพหน่ึงหลงัจากการวิเคราะห์ความจ าเป็นแลว้ อาจให้ผูเ้รียนเรียนรู้จากการไดรั้บ
ประสบการณ์จากการท างานในโลกจริง (Work-Integrated Learning) หรือโครงงานท่ีตอ้งมีการลง
พื้นท่ีแทนการจดัการเรียนการสอนในชั้นเรียน เป็นตน้ 

  การวเิคราะห์เน้ือหา / ภารงาน  หมายถึงการวเิคราะห์พฤติกรรมความรู้ ทกัษะ และเจต
คติ KSA หรือ Knowledge, Skill and Attitude ของผูเ้รียน  หากผูเ้รียนจ าเป็นท่ีจะต้องเรียนเพียง
เฉพาะในความรู้ท่ีเป็นเน้ือหา ก็จะถือเป็นการวิเคราะห์เน้ือหา (Content Analysis) แต่ถา้ครอบคลุม
ทักษะการกระท า หรือวิธีการปฏิบัติ (Procedures) ก็จะถือเป็นการวิเคราะห์ภาระงาน (Task 
Analysis) หรืออาจมีทั้งสองอยา่งอยู่ร่วมกนัก็ได ้ขั้นตอนการวิเคราะห์เน้ือหา/ภาระงาน ถือไดว้่ามี
ความส าคญัมาก อยา่งไรก็ดี ผูส้อนส่วนใหญ่ในองคก์รการศึกษามกัจะขา้มขั้นตอนน้ีไป เน่ืองจาก
การมุ่งเน้นการสอนตามเน้ือหาหลกัสูตรหรือท าตามตน้แบบ อย่างไรก็ดี  ในยุค 4.0 น้ี ท่ีเกิดการ
เปล่ียนแปลงอย่างก้าวกระโดดในทุกด้าน จึงเกิดความจ าเป็นท่ีผูส้อนจะต้องให้ความส าคัญใน
ขั้นตอนการวิเคราะห์เน้ือหา / ภาระงานทุกคร้ัง  ทั้งน้ีเพื่อการตรวจสอบว่า เน้ือหาหรือภาระงานท่ี
ออกแบบนั้นมุ่งเป้าหมาย (Goal-Oriented) ถูกตอ้ง ครบถว้นหรือไม่ การวเิคราะห์เน้ือหา / ภาระงาน 
กระท าโดยการเขียนโครงร่างของเน้ือหาและจดัล าดบัเน้ือหา 

 วิเคราะห์ผูเ้รียน หมายถึง การวิ เคราะห์ว่า (กลุ่ม) ผูเ้รียนคือใคร มีคุณลักษณะส าคญั
ใดบา้ง โดยควรพิจารณาศึกษา (หาขอ้มูล) ตวัแปรต่าง ๆ ท่ีส่งผลต่อการเรียนรู้ของผูเ้รียน ครอบคลุม 
เพศอายุ ระดบัการศึกษา เช้ือชาติ / อิทธิพลทางวฒันธรรม พื้นฐานความรู้ผูเ้รียน ในดา้นต่าง ๆ ท่ี
สัมพนัธ์กับหัวข้อการเรียน เช่น ความสามารถด้านภาษา ความสามารถด้านไอที ฯลฯ รวมถึง
ขอ้จ ากดัการเรียนรู้ เช่น การเขา้ถึงดิจิทลัต่าง ๆ รูปแบบการเรียนรู้ท่ีผูเ้รียนถนดั เช่น ถนดัเรียนรู้ดว้ย
การลงมือท า อีกทางด้านความสนใจ แรงจูงใจ เป็นต้น ข้อมูลจากการวิเคราะห์ผูเ้รียนถือว่ามี
ความส าคญัมากส าหรับขั้นตอนถดัไป คือ การออกแบบการเรียนรู้ทั้งน้ีเพราะคุณลกัษณะของผูเ้รียน
จะช่วยผูอ้อกแบบการเรียนรู้ในการก าหนดวิธีการเรียนการสอน รวมถึงการเลือกใช้ส่ือการสอน 
วธีิการส่งผา่นเน้ือหาบทเรียน ฯลฯ ไดอ้ยา่งเหมาะสม 
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การออกแบบ (Design: D)  
 ขั้นตอนการออกแบบถือวา่เป็นหวัใจส าคญัของกระบวนการออกแบบการเรียนรู้ทั้งหมด 

ในขั้นตอนน้ี ผูอ้อกแบบจะตอ้ง ด าเนินการดงัน้ี  
  ออกแบบเป้าหมาย / วตัถุประสงค์การเรียนรู้  
 ในการออกแบบเป้าหมายและวตัถุประสงคก์ารเรียนรู้ ควรเร่ิมจากการวิเคราะห์เป้าหมาย 

และวตัถุประสงค์ การวิเคราะห์เป้าหมาย ไดแ้ก่ การวิเคราะห์ผลลพัธ์โดยรวมท่ีตอ้งการให้ผูเ้รียน
บรรลุเป้าหมาย และน ามาระบุรายละเอียดต่างๆ  ในรูปของวตัถุประสงคเ์ชิงพฤติกรรม ซ่ึงหลกัใน
การออกแบบวตัถุประสงค์การเรียนรู้มีด้วยกันหลายวิธี อาทิ หลักการ A-B-C-D ซ่ึงย่อมาจาก 
Audience, Behavior, Condition and Degree หรือหลกัการ สถานการณ์-สมรรถภาพของการเรียนรู้-
ส่ิงท่ีท าได-้การกระท า-เคร่ืองมือ ขอ้บงัคบั อยา่งไรก็ดีในท่ีน้ี จะขอใชห้ลกัการ A-C-C ซ่ึงยอ่มาจาก 
Action, Condition and Criteria of Performance ซ่ึงเป็นหลกัการกวา้ง ๆ ท่ีสามารถประยุกต์ได้ทั้ ง
การเรียนการสอนรวมทั้งการอบรม โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 

 A (Action) ระบุส่ิงท่ีตอ้งปฏิบติั หรือพฤติกรรมท่ีตอ้งการให้ผูเ้รียนไดรั้บหรือกระท าได ้
เม่ือเรียนจบคอร์ส เช่น สามารถบอกความหมายของค าศัพท์ได้ สามารถอธิบายขั้นตอนการ
ออกแบบการเรียนรู้ได ้ฯลฯ 

 C (Condition) ระบุเง่ือนไขในการปฏิบติังาน หรือสภาพแวดลอ้มในการแสดงออกของ
พฤติกรรม เช่น เม่ือก าหนดศพัทใ์ห้ 10 ค า สามารถบอกความหมายของค าศพัทไ์ด ้หรือเม่ือผูเ้รียน
ไดเ้รียนบทเรียนน้ีแลว้ สามารถอธิบายขั้นตอนการออกแบบการเรียนรู้ได ้ฯลฯ  

 C (Criteria of Performance) ระบุเกณฑ์ในการว ัดผลของการปฏิบัติงาน เช่น เม่ือ
ก าหนดค าศพัท์ให้ 10 ค า ผูเ้รียนสามารถอธิบายกระบวนการออกแบบการเรียนรู้ (Instructional 
Design)  

  การออกแบบวธีิการเรียนรู้ กลยุทธ์การเรียนรู้ และวธีิการเลือกส่ือต่างๆ  
 การออกแบบวิธีการเรียนรู้ เทคนิค กลยุทธ์การเรียนรู้และวิธีการเรียนการสอน รวมทั้ง
ล าดบัขั้นการน าเสนอเน้ือหานั้น จ  าเป็นตอ้งอาศยัหลกัการ ทฤษฎี และผลการวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง มาใช้
ในการออกแบบการเรียนรู้ท่ีส าคญั 4 ทฤษฎี ไดแ้ก่ พฤติกรรมนิยม ปัญญานิยม คอนสตรัคติวิสต์ 
และคอนเนคติวสิต ์รวมทั้งแนวคิดส าคญัเก่ียวกบัการเรียนรู้ในยคุ 4.0 ไปแลว้ อยา่งไรก็ดี มีหลกัการ
ดา้นการเรียนรู้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการออกแบบท่ีจ าเป็นตอ้งค านึงถึง ไดแ้ก่ วิธีการสอน เทคนิคการสอน 
และรูปแบบการสอน รวมถึงวิธีการสอน เรียนรู้ของผูเ้รียนท่ีส่งผลต่อความคงทนในการจ าของ
ผูเ้รียน   
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วธีิการสอน รูปแบบการสอน เทคนิคการสอน  
 ค าว่า วิธีการสอน รูปแบบการสอน และเทคนิคการสอน เป็นค าท่ีนิยมใช้แทนกันโดย
ตลอด ทั้งน้ี เพราะค าวา่วิธีการสอน (Instruction Method) มีความหมายคลา้ยคลึงกนัมาก แต่หากจะ
แยกความแตกต่างของ 3 ค า พบวา่ วธีิการสอนเป็นกระบวนการสอน ซ่ึงมีองคป์ระกอบและขั้นตอน
ส าคญัอยา่งชดัเจน ผูส้อนควรยดึถือปฏิบติั ตวัอยา่งเช่น วธีิการสอนท่ีเป็นท่ีนิยมใช ้เช่น วธีิการสอน
แบบบรรยาย วธีิการสอนแบบสอนตรง หรือวธีิการสอนท่ีท าใหผู้เ้รียนจดจ าแนวคิดไดดี้ เช่น วธีิการ
สอนแบบอุปนยั วิธีการสอนโดยใชเ้กม เป็นตน้ ในขณะท่ีค าวา่ รูปแบบ (โมเดล) การสอน ถือเป็น
แบบแผนในการด าเนินการจดัการเรียนการสอนเพื่อตอบสนองวตัถุประสงค์ใดวตุัประสงค์หน่ึง 
และควรน าไปใช้ตามวตัถุประสงค์ท่ีรูปแบบการสอนได้ก าหนดไว ้ เช่น รูปแบบการสอนแบบ
หอ้งเรียนกลบัทาง และรูปแบบการสอนแบบวงจรการเรียนรู้ แบบการทดลอง เป็นตน้ สุดทา้ยค าวา่ 
เทคนิคการสอนคือ กลเมล็ดหรือลูกเล่น ท่ีผูส้อนใชเ้สริมองคป์ระกอบและขั้นตอนการสอนท่ีส าคญั   
ของวิธีการสอน เพื่อให้การสอนเกิดประสิทธิภาพสูงสุด เช่น เทคนิคการตั้งค  าถาม เทคนิคการให้
ค  าแนะน า เทคนิคการจดักิจกรรมกลุ่ม เป็นตน้  
 วิธีการสอนมีอยู่ดว้ยกนัมากมาย ตวัอย่างท่ีเป็นท่ีรู้จกักนัดี ไดแ้ก่ วิธีการสอนแบบสอน
ตรง วิธีการสอนแบบบรรยาย วิธีการสอนแบบอุปนยั วิธีการสอนโดยใช้เกม วิธีการสอนโดยการ
สาธิต วิธีการสอนโดยการทดลอง วิธีการสอนโดยการอภิปรายกลุ่มย่อย วิธีการสอนโดยใช้
สถานการณ์จ าลอง เป็นตน้ โดยก าหนดวธีิการสอน 4 วธีิ ดงัน้ี (ถนอมพร (ตนัพิพฒัน์) เลาหจรัสแสง
, 2558)   

 1) วิธีการสอนแบบสอนตรง (Direct Method or Expository Approach) ซ่ึงไดแ้ก่ การ
สอนในลกัษณะท่ีผูส้อนถ่ายทอด เน้ือหา ความรู้ ทฤษฎี หลกัการ กฎเกณฑ์ ขอ้สรุปต่าง ๆ โดยตรง
ใหก้บัผูเ้รียน ดว้ยวธีิการใชว้ธีิการอธิบาย สาธิต ยกตวัอยา่งประกอบ เพื่อใหเ้กิดความเขา้ใจ และการ
น าความรู้ท่ีไดรั้บไปประยกุตใ์ชใ้นสถานการณ์อ่ืน ๆ รวมทั้งการอนุญาตใหผู้เ้รียนไดฝึ้กปฏิบติั การ
น าความรู้ ความเขา้ใจไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ใหม่ รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนไดว้ิเคราะห์
และอภิปรายผลการเรียนรู้ โดยผูส้อนจะตอ้งประเมินผลการเรียนรู้ของผูเ้รียน ขอ้ดีคือ ตรงไปตรงมา 
ใชเ้วลานอ้ย ไม่ยุง่ยาก ขอ้เสียคือ ผูส้อนจ าเป็นตอ้งเตรียมตวัอยา่ง สถานการณ์ท่ีหลากหลายเพื่อให้
ผูเ้รียนสามารถประยกุตใ์ชส้ถานการณ์ใหม่ ๆ 
  2) วิธีการสอนแบบบรรยาย เป็นการสอนในลกัษณะท่ีผูส้อนเป็นศูนยก์ลาง โดยผูส้อนมี
หนา้ท่ีเตรียมเน้ือหาสาระ และใชก้ารพูด บอกเล่า อธิบาย เน้ือหานั้น ๆ ให้ผูเ้รียนเป็นหลกั รวมทั้ง
อนุญาตใหผู้เ้รียนถาม ค าถามกบัผูส้อน และมีการประเมินผลการเรียนรู้ของผูเ้รียน ขอ้ดีคือ การสอน
ท่ีง่าย ตรงไปตรงมาใชเ้วลานอ้ย หากผูส้อนมีความสามารถในการส่ือสาร พูด บอกเล่า อธิบายไดดี้ 
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มีการยกตวัอย่างท่ีชัดเจน มีการถามค าถาม มีการเวน้ช่วงให้ผูเ้รียนได้จด ได้คิดตาม และมีการ
ตรวจสอบความเขา้ใจ และ / หรือ มีการใชส่ื้อประกอบท่ีเร้าความสนใจ วิธีการสอนแบบบรรยายก็
สามารถเป็นวิธีการสอนท่ีดีได ้อย่างไรก็ดี หากท าการสอนแบบบรรยายอย่างเดียว ก็จะส่งผลให้
ผูเ้รียนเกิดความไม่จ  าเจ เบ่ือหน่าย และเกิดผลลพัธ์การเรียนรู้ท่ีไม่น่าพึงพอใจได ้เพราะผูเ้รียนมี
บทบาทนอ้ย วธีิการสอนแบบสอนตรง และแบบบรรยายยงัเป็นท่ีนิยมใชข้องผูส้อน แต่ไม่เหมาะสม
นกัผูเ้รียนในยคุ 4.0 ท่ีมีช่วงเวลาใส่ใจ (Attention Span) ในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงท่ีสั้นมาก 
  3) การสอนทางอ้อม หรือ การสอนแบบอุปนัย (Indirect Instruction of Inductive 
Approach) ซ่ึงหมายถึง การสอนท่ีไม่ไดบ้อกให้ผูเ้รียนโดยตรง แต่ให้ผูเ้รียนเป็นผูเ้กิดความเขา้ใจ 
ความรู้ และทกัษะต่างๆ นั้น ข้ึนดว้ยตวัของผูเ้รียนเอง โดยท่ีผูส้อนเป็นผูอ้อกแบบการสอน โดยใช้
วธีิยกตวัอยา่งขอ้มูล สถานการณ์ เหตุการณ์ หรือกรณีศึกษาใหผู้เ้รียนไดศึ้กษา วเิคราะห์ เปรียบเทียบ 
จนกระทัง่ผูเ้รียนเกิดอนุมาน สรุปกฎเกณฑ ์หลกัการ แนวคิด (Generalize) จากตวัอยา่ง และเกิดการ
เรียนรู้ไดด้ว้ยตนเอง แทนการบอกตรง ขอ้ดี คือ ผูเ้รียนจากการสอนแบบอุปนยัจะเขา้ใจเน้ือหาได้
อยา่งแจ่มแจง้ และสามารถจดจ าไปไดน้าน ขอ้จ ากดั คือ การสอนใชเ้วลานาน และอาจไม่เหมาะกบั
ผูเ้รียนในชั้นเรียนจ านวนมาก ๆ  นอกจากน้ี ผูส้อนจ าเป็นจะตอ้งเขา้ใจวิธีการสอนแบบอุปนัยเป็น
อยา่งดี ตอ้งมีการเตรียมตวัอยา่ง กรณีศึกษาต่าง ๆ รวมทั้งมีความใจเยน็ ไม่แร่งเร้าผูเ้รียน  
 4) การเรียนรู้แบบที่ใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-Based Learning) ถือเป็นวิธีการสอน
ท่ีผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง โดยผูเ้รียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ของตนเองอย่างกระตือรือร้น เพราะ
ผูเ้รียนจะไดรั้บมอบหมายให้เป็นผูด้  าเนินงาน / กิจกรรมต่าง ๆ ท่ีผูส้อนไดอ้อกแบบส่ิงแวดลอ้มการ
เรียนรู้ หรือกิจกรรมการเรียนรู้ต่าง ๆ ไวแ้ก่ผูเ้รียน โดยอาศยักระบวนการเรียนรู้ ดว้ยวิธีการทาง
วิทยาศาสตร์ในการวิจยั (Research) ซ่ึงประกอบดว้ย การสังเกต การตั้งค  าถาม การสร้างสมมุติฐาน 
หลงัจากนั้นท าการส ารวจสืบเสาะ แสวงหาขอ้มูลต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งโดยอาจอยูใ่นรูปกิจกรรมกลุ่ม
หรือเด่ียวก็ได้  เพื่อน าขอ้มูลมาคิดวิเคราะห์ อภิปราย สรุป ตดัสินใจ และ  / หรือแก้ปัญหา โดยมี
ผูส้อนเป็นผูอ้  านวยความสะดวก คอยให้ค  าปรึกษา โครงงาน ซ่ึงอาจอยูใ่นรูปของการวิจยั แคมเปญ
การรณรงค ์การออกแบบช้ินงาน และ / หรือ ผลงานต่าง ๆ เป็นตน้ การเรียนรู้แบบใชโ้ครงงานเป็น
ฐานถือเป็นส่วนหน่ึงในวธีิการสอนท่ีเหมาะสมกบัผูเ้รียนในยคุ 4.0 เป็นอยา่งดี 
 เป็นท่ีทราบกันดีว่า ยงัมีตวัอย่างวิธีการสอนท่ีส าคญั ๆ ควรค่าแก่การประยุกต์ใช้อีก
มากมาย นอกเหนือจากวิธีการสอน ตวัอย่างเช่น การจดัการเรียนรู้โดยใช้การสืบเสาะเป็นฐาน 
(Inquiry -Based Learning) การจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน (Problem-Based Learning) การ
จดัการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน (Brain-Based Learning) การจดัการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมเป็น
ฐาน (Activity-Based Learning) เป็นต้น ซ่ึงถือเป็นวิธีการจัดการเรียนรู้ในลักษณะผูเ้รียนเป็น
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ศูนยก์ลางมีองค์ประกอบกระบวนการเรียนรู้และการใช้นวตักรรมท่ีสนับสนุนการพฒันาทกัษะ
ส าคญัในศตวรรษท่ี 21 ใหแ้ก่ผูเ้รียน 

 
รูปแบบการสอน 
 รูปแบบการสอนนั้น ได้แก่ แบบแผนในการด าเนินการจัดการสอนเพื่อตอบสนอง
วัตถุประสงค์ใดว ัตถุประสงค์หน่ึง รูปแบบการสอนท่ีได้รับการยอมรับมีด้วยกันมากมาย 
ตวัอยา่งเช่น รูปแบบการสอนแบบวงจรการเรียนรู้แบบการทดลอง ของ Kolb หรือ Kolb’s Cycle of 
Experimental Learning ซ่ึงประกอบไปด้วย ขั้นการรับรู้ผ่านประสาทสัมผสั ขั้นการสะท้อนคิด 
(Reflection Observation) ขั้นการลงมือกระท า (Abstract Conceptualization) และขั้นสุดทา้ยคือ การ
ทดลองอยา่งกระตือรือร้น (Active Experimentation) เป็นตน้ นอกจากน้ี ยงัมีรูปแบบการเรียนรู้แบบ 
CIPPA รูปแบบการสอนในลกัษณะวงจรการเรียนรู้แบบ 4 ขั้นตอน เป็นตน้ อย่างไรก็ดี ตวัอย่าง
รูปแบบการสอนท่ีไดรั้บความนิยม พูดถึงกนัอยา่งแพร่หลายในขนาดน้ี ไดแ้ก่ รูปแบบการสอนใน
ลกัษณะหอ้งเรียนกลบัทาง (Flipped Classroom)  
 รูปแบบการสอน ในลกัษณะห้องเรียนกลบัทาง หมายถึง แบบแผนในการจัดการเรียน
การสอนท่ีมีขั้นตอนตรงกนัขา้ม (กลบัทาง) กบัการเรียนการสอนท่ีเราคุน้ชินกนั กล่าวคือ ผูเ้รียน
เรียนท่ีบา้น (บา้นกลายเป็นห้องเรียน) และท าการบา้นท่ีโรงเรียน (ห้องเรียนกลายเป็นบา้น) ซ่ึง
ผูส้อนเร่ิมจากการก าหนดวตัถุประสงค์ตามดว้ยวิธีการวิเคราะห์ความตอ้งการ การวิเคราะห์ผูเ้รียน
และการวิเคราะห์บริบทการเรียนรู้ตามดว้ย การออกแบบส่ือการสอนเพื่อให้ผูเ้รียนใชใ้นการเรียนรู้
ดว้ยตนเองภายนอกห้องเรียน  ซ่ึงในปัจจุบนัด้วยความแพร่หลายของระบบอินเทอร์เน็ต ส่ือการ
สอนจึงมกัอยูใ่นลกัษณะของส่ือการสอนออนไลน์ (บนระบบเครือข่าย) ท าให้ผูเ้รียนสามารถเขา้ถึง
การเรียนรู้จากท่ีบา้น อาจารยผ์ูส้อนก็จะออกแบบกิจกรรมในห้องเรียน (หรืออาจออกแบบร่วมกบั
ผูเ้รียนก็ได)้ ท าให้เกิดเวลาคุณภาพ (Quality Time) โดยมุ่งเน้นประเด็นท่ีผูเ้รียนมกัเกิดค าถามหรือ
ความเขา้ใจคลาดเคล่ือน โดยการให้ผูเ้รียนท าแบบฝึกหดั ทบทวน เน้ือหาท่ีไดเ้รียนรู้ดว้ยตนเองจาก
ท่ีบา้น หรือการท ากิจกรรมถาม-ตอบ อภิปรายกลุ่มเล็ก เป็นตน้ (Jonathan & Aaron, 2010; Jonathan 
& Aaron, 2014) รูปแบบการสอนในลกัษณะห้องเรียนกลบัทางจะช่วยให้ผูเ้รียนสามารถเรียนรู้ตาม
ความสามารถ และตามความเร็ว-ช้าของตนเอง จดัเวลาการเรียนรู้อย่างยืดหยุ่น เกิดปฏิสัมพนัธ์
ระหวา่งผูเ้รียนและผูส้อนมากยิง่ข้ึน 
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เทคนิคการสอน 
 เทคนิคการสอน หมายถึง กลเม็ด หรือ ลูกเล่น ท่ีผูส้อนใช้สนบัสนุนวิธีการสอน เสริม
องค์ประกอบและขั้นตอนการสอนส าคญัของวิธีการสอนแบบต่าง ๆ ท่ีผูส้อนใช้เพื่อให้เกิดการ
เรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภาพ โดยเทคนิคการสอนท่ีรับความนิยม ไดแ้ก่ เทคนิคการตั้งค  าถาม เทคนิคการ
ยกตวัอยา่ง เทคนิคการใชค้  าปรึกษา เทคนิคเพื่อนช่วยเพื่อน เทคนิคการใชส่ื้อการสอน เทคนิคหมวก 
6 ใบ คิด 6 แบบ ของ เดอโบโน เทคนิคการเรียนรู้กลุ่มเล็ก เทคนิคการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิคการ
สอนก่อนเรียน เทคนิคการทดสอบหลังเรียน เทคนิคการเสริมแรงเทคนิคการให้ผลป้อนกลับ 
เทคนิคการเรียนรู้แบบเสริมพหุปัญญาของการ์ดเนอร์ เป็นตน้ เทคนิคการสอนเป็นทกัษะส าคญัท่ี
ช่วยให้การสอนเกิดมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน ผูส้อนท่ีได้รับการยกย่องว่าเป็นผูส้อนเก่ง ท าให้
ผูเ้รียนเขา้ใจไดง่้าย มกัจะเป็นผูส้อนท่ีมีเทคนิคการสอนท่ีดี นอกเหนือไปจากการเลือกใช้รูปแบบ
และวธีิการสอนท่ีเหมาะสม 
 นอกจากน้ีผูอ้อกแบบ ยงัควรค านึงถึงหลักการและงานวิจัยด้านการเรียนรู้อ่ืน  ๆ ท่ี
เก่ียวข้อง ตวัอย่างเช่น งานวิจยัของ National Training Laboratories ท่ีเมือง Bathel รัฐ Maine ใน
ประเทศสหรัฐอเมริกาพบวา่ อตัราความคงทนในการจ าของผูเ้รียนท่ีไดท้  าการวจิยักบัผูเ้รียนจ านวน
มาก พบวา่ วธีิการเรียนรู้ท่ีผูเ้รียนมีส่วนร่วมและมีความกระตือรือร้นนั้น จะส่งผลต่อความคงทนใน
การจ าของผูเ้รียนไดดี้กวา่วิธีการเรียนรู้ท่ีผูเ้รียนไม่ค่อยมีส่วนร่วม (หรือมีส่วนร่วมอยา่งจ ากดั) และ
ไม่กระตือรือร้นในงานวจิยัน้ีแสดงใหเ้ห็นวา่ การเรียนการสอนท่ีใหผู้เ้รียนเป็นผูล้งมือปฏิบติั มีส่วน
ร่วมในการเรียนอยา่งกระตือรือร้น ในท่ีน้ีคือผูเ้รียนไดรั้บหนา้ท่ีออกมาสอนผูอ่ื้นในเน้ือหาใดเน้ือหา
หน่ึง จะส่งผลต่อความคงทนในการจ าของผูเ้รียนถึง 90% ในขณะท่ี การเรียนการสอนแบบบรรยาย 
ท่ีผูเ้รียนมีส่วนร่วมค่อนขา้งจ ากดัและขาดการมีส่วนร่วม ความคงทนในการจ าของผูเ้รียนต่อการ
สอนนั้น มีเพียงแค่ 5% เท่านั้น  นอกจากน้ีจะเห็นว่า วิธีการเรียนรู้ท่ีนิยมใช้ เช่น การสอนแบบ
บรรยาย การสอนแบบให้ผูเ้รียนอ่านชีท / ต าราการสอน โดยใช้ส่ือภาพวีดีโอ การสอนโดยผูส้อน
เป็นผูส้าธิตนั้น จะส่งผลต่อความคงทนในการจ าของผูเ้รียนท่ีค่อนขา้งจ ากดัคือ 5-30% แต่หากใช้
วธีิการใหผู้เ้รียนอภิปราย ลงมือปฏิบติั และการสอนผูอ่ื้น ๆ จะท าใหผู้เ้รียนเกิดความคงทนในการจ า
ไดต้ั้งแต่ 50 ถึง 90 % เลยทีเดียว จากหลกัการของวิธีการเรียนรู้ท่ีส่งผลต่อความคงทนในการจ าของ
ผูเ้รียน ผูอ้อกแบบจึงควรพิจารณาเลือกใชว้ธีิการ การเรียนรู้ท่ีหลากหลายและเลือกใชว้ธีิการเรียนรู้ท่ี
ผูเ้รียนเป็นผูท่ี้มีส่วนร่วมและมีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้ 
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  การออกแบบรูปแบบการประเมินผล 
   หลังการออกแบบวิธีการสอน รูปแบบการเรียนรู้ เทคนิคต่าง ๆ แล้ว ผู ้ออกแบบ

จ าเป็นต้องศึกษาถึงรูปแบบและวิธีการประเมินลักษณะต่าง ๆ เพื่อเลือกใช้ให้เหมาะสม การ
ประเมินผลจะแบ่งเป็น 2 ลกัษณะหลกั ไดแ้ก่ การประเมินระหวา่งเรียน (Formative Evaluation) ซ่ึง
หมายถึง การประเมินโดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อตรวจสอบความเขา้ใจของผูเ้รียนเป็นหลกั วา่ผูเ้รียนเกิด
ความเขา้ใจในเน้ือหา หรือพฒันาทกัษะ / เจตคติ ท่ีไดรั้บาการศึกษาเรียนรู้ไปหรือไม่อย่างไร ซ่ึง
ส่วนใหญ่ผูส้อนมกัเขา้ใจผิดว่าการประเมินระหว่างเรียนคือ การประเมินย่อยเพื่อเก็บคะแนนไว ้
รวมกบัการประเมินหลงัเรียน แต่อนัท่ีจริงความหมายของการประเมินระหวา่งเรียนไม่ส่งผลใด ๆ 
ต่อการวดัผลผูเ้รียน ไม่ใช่การประเมินเพื่อการจดัล าดบั หรือการประเมินผ่านหรือไม่ผ่าน และถา้
พบวา่มีเน้ือหาหรือทกัษะใด ท่ียงัไม่เขา้ใจหรือท าไม่ได ้ จะตอ้งจดัให้มีการฝึกฝนทกัษะหรือเรียนรู้
เน้ือหานั้นใหม่ ส่วนการประเมินหลงัเรียน (Summative Evaluation) หมายถึง การประเมินโดยมี
วตัถุประสงคเ์พื่อทดสอบการเรียนรู้ของผูเ้รียนวา่บรรลุวตัถุประสงคห์รือไม่ และมกัจะมีการน าไป
วดัผลผูเ้รียนในเร่ืองของ การผา่นหรือไม่ผา่น และ / หรือ การจดัล าดบัของผูเ้รียน โดยวธีิการวดัและ
ประเมินผลนั้น มิไดต้ั้งแต่การสอบปากเปล่า การสอบขอ้เขียน เติมค า อตันยั ปรนยั เลือกตอบ ฯลฯ 
เร่ือยไปจนถึง การประเมินตามสภาพจริง (Authentic Assessment) เช่น การสร้างช้ินงาน แฟ้มสะสม
งาน (Portfolio) เป็นตน้  
  การก าหนดรายการพฤติกรรมก่อนการเรียน  

    การก าหนดรายการพฤติกรรมก่อนการเรียน ท่ีผูเ้รียนจะตอ้งมีพื้นฐานมาก่อนการเรียน
เน้ือหาใหม่ เป็นส่ิงส าคญัประการหน่ึงท่ีผูอ้อกแบบจ าเป็นตอ้งพิจารณา การเรียนรู้หลายคร้ังท่ีมดั
ประสบความลม้เหลวก็เน่ืองจากผูอ้อกแบบ (ผูส้อน) มองขา้มความส าคญัของพื้นฐานก่อนเรียนของ
ผูเ้รียน ท าให้ไม่สามารถออกแบบการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมส าหรับผูเ้รียนได ้นอกจากน้ีผูเ้รียนเองเม่ือ
ขาดพื้นฐานความรู้ ทกัษะท่ีจ าเป็นก่อนการเรียน จึงไม่สามารถเช่ือมโยงความรู้ใหม่เขา้กบัความรู้
เดิมได ้ส่งผลใหก้ารเรียนรู้ไม่สามารถบรรลุวตัถุประสงคท่ี์ไดต้ั้งไว ้

  การออกแบบการใช้ส่ือ และนวตักรรมเทคโนโลยสีารสนเทศเพ่ือการศึกษา 
    การออกแบบการใช้นวตักรรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาครอบคลุม ส่ือ 

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา ทรัพยากรเรียนรู้ต่าง ๆ รวมทั้งบวิธีการส่งผา่นเน้ือหาบทเรียน 
เป็นขั้นตอนส าคญั เช่นกัน เพราะการออกแบบส่ือเทคโนโลยี ทรัพยากรเรียนรู้ รวมทั้งวิธีการ
ส่งผา่นเน้ือหาบทเรียน สามารถช่วยให้การเรียนรู้มีผลสัมฤทธ์ิดียิ่งข้ึน ลดเวลาการเรียนรู้ให้นอ้ยลง 
เพิ่มประสิทธิภาพของผูส้อน ลดค่าใชจ่้าย รวมทั้งช่วยให้ผูเ้รียนเกิดความยืดหยุ่นในการเขา้ถึงการ
เรียน อีกทั้งสามารถช่วยท าให้เกิดความเสมอภาคของการศึกษา เป็นตน้ ปัจจุบนัพฒันาการของ
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นวตักรรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา จึงท าให้ส่ือการสอน ทรัพยากรการเรียนรู้ รวมทั้ง
วิธีการส่งผา่นเน้ือหาบทเรียนท่ีเหมาะสมกบัการเรียนรู้ และผูเ้รียนยุค 4.0 จะอยูใ่นรูปแบบของส่ือ
ดิจิทลัเพื่อการเรียนรู้ ผูส้อนควรท าความเขา้ใจกบัหลกัการในการออกแบบส่ือดิจิทลัแต่ละประเภท
และออกแบบส่ือดิจิทลัตามหลกัการใหมี้ประสิทธิภาพ 
 
การพฒันาบทเรียน (Development: D)  
 เป็นขั้นตอนในการพฒันาเน้ือหา และกิจกรรมการเรียนรู้ ท่ีจะช่วยให้ผูเ้รียนสามารถ
เรียนรู้เน้ือหานั้น ๆ ได้ตามวตัถุประสงค์ท่ีก าหนดไวค้รอบคลุม การเขียนเน้ือหา การสร้างส่ือ 
นวตักรรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาตามท่ีไดอ้อกแบบไว ้อีกทั้งตรวจสอบส่ือ / วสัดุการ
เรียนรู้ท่ีมีอยู่แลว้ว่าเหมาะสมจะน ามาใช้ไดห้รือไม่ เพื่อจะไดไ้ม่ตอ้งเสียเวลาและค่าใชจ่้ายในการ
พฒันา / จดัหาใหม่ หากไม่มีต้องพฒันา / จดัหาส่ือ และนวตักรรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
การศึกษาท่ีเหมาะสมกบักิจกรรมการเรียนรู้ท่ีออกแบบไว ้ ท าการประเมินประสิทธิภาพส่ือท่ีพฒันา 
/ จดัหามาวา่สามารถท าใหผู้เ้รียนบรรลุวตัถุประสงคท่ี์ก าหนดไวไ้ด ้
 ในขั้นตอนน้ีสามารถวางแผนและเขียนแผนการสอน คู่มือการสอน คู้มือการเรียน 
ขอ้สอบ และประเมินตามท่ีไดอ้อกแบบไว ้โดยไม่ตอ้งมีการตรวจสอบดว้ยว่า แผนการสอน คู่มือ
การสอน คู่มือการเรียน ขอ้สอบ และแบบประเมินนั้นมีคุณภาพดี และสามารถใชใ้นการสอนและ
การเรียนรู้ไดต้ามวตุัประสงคท่ี์วางไว ้ 
 ในระหวา่งขั้นตอนการพฒันา ตอ้งมีการประเมิน โดยท าใน 2 ขั้นตอน ขั้นตอนแรก เป็น
การประเมินโดยผูเ้ช่ียวชาญ เพื่อหาความถูกตอ้งในส่วนของเน้ือหาบทเรียน โครงร่างระบบการ
เรียนรู้ และประเภทของส่ือท่ีจะใช้ รวมทั้งทรัพยากรการเรียนรู้ เทคโนโลยีในการส่งผ่านเน้ือหา
บทเรียน เม่ือประเมินส่ิงท่ีพฒันาข้ึนไม่ว่าจะเป็นส่ือการเรียนการสอน คู่มือการเรียน เป็นต้น 
สามารถใชไ้ดผ้ลดีเพียงใด เพื่อน าขอ้มูลไปแกไ้ขปรับปรุงและพฒันาใชง้านจริงต่อไป  
 
การน าไปปฏิบัติ (Implementation: I)   
 หลงัจากขั้นตอนการพฒันาแล้วจะเป็นขั้นตอนของการด าเนินการสอน ซ่ึงเป็นการน า
กระบวนการสอนท่ีไดอ้อกแบบไวม้าใชใ้นบริบทและสภาพแวดลอ้มจริงของการเรียนการสอน ใน
ขั้นตอนน้ีครอบคลุมถึงการพฒันาคู่มือ พร้อมจดัท าคู่มือประกอบทั้งน้ีเพื่ออธิบายวิธีการใช้ระบบ
การเรียนรู้ท่ีไดอ้อกแบบไวอ้ยา่งละเอียด และเพื่อใหผู้ส้อนสามารถน าไปใชด้ าเนินการสอนไดอ้ยา่ง
ราบร่ืน อย่างไรก็ตามในช่วงแรกของการสอนอาจมีปัญหาและอุปสรรคเกิดข้ึนบา้ง ทั้งน้ี เพราะ
ผูส้อนอาจยงัไม่เคยชินกบัการสอนอย่างเป็นระบบ หรือยงัไม่คุน้เคยกบัส่ือ นวตักรรมเทคโนโลยี
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สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ จึงควรใหเ้วลากบัผูส้อนเพื่อสร้างความเคยชินกบัระบบการเรียนรู้ รวมถึง
ใหค้วามช่วยเหลือในเร่ืองต่าง ๆ ท่ีติดขดัจนกระทัง่ผูส้อนมีความมัน่ใจและสามารถด าเนินการสอน
ตามระบบจนส าเร็จลุล่วงไปดว้ยดี อนัเป็นผลส่งถึงความส าเร็จของระบบการเรียนรู้ท่ีออกแบบไว้
ดว้ย 
 
การประเมินผล (Evaluation: E)  

เม่ือการด าเนินการสอนผา่นไปแลว้ จะถึงกระบวนการขั้นสุดทา้ยคือ การประเมินระบบการ
เรียนรู้วา่มีปัญหาและอุปสรรคในขั้นตอนใดบา้งท่ีเกิดข้ึนในขั้นตอนต่าง ๆ นบัตั้งแต่การวิเคราะห์
จนถึงขั้นด าเนินการสอนท่ีไดท้  าไปแลว้ มีส่ิงใดในขั้นตอนใดท่ีส่งผลกระทบต่อขั้นตอนอ่ืน หรือ
ควรปรับปรุงขั้นตอนใดบ้าง เพื่อให้ระบบการเรียนรู้เป็นไปแล้ว มีส่ิงใดในขั้นตอนใดท่ีส่ง
ผลกระทบต่อขั้นตอนอ่ืนหรือควรปรับปรุงขั้นตอนใดบา้ง เพื่อให้ระบบการเรียนรู้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลดียิ่งกวา่เดิม การประเมินประสิทธิภาพของระบบการเรียนรู้โดยตรง
ในส่วนของผลกระทบของเน้ือหาบทเรียน ส่ือการเรียนการสอน และวธีิการสอน 

การประเมินระบบการเรียนรู้ควรมีการด าเนินการโดยบุคคลอ่ืนท่ีมิใช่นกัออกแบบการเรียน
การสอน ผูพ้ฒันา และผูส้อน ทั้งน้ีเพราะบุคคลอ่ืนท่ีไม่มีส่วนเก่ียวขอ้งกบักระบวนการทั้งหมดจะ
สามารถเห็นจุดอ่อนและข้อบกพร่องในรายละเอียดต่าง ๆ ได้ง่ายกว่าผูอ้อกแบบระบบ เม่ือ 
ผูป้ระเมินพบปัญหาต่าง ๆ เช่น ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาการสอน ความเหมาะสมของส่ือ
การสอน ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ส่ิงท่ีส่งผลกระทบต่อการเรียนรู้ของผูเ้รียน ฯลฯ จะมีการสรุปผล
การประเมินเพื่อช่วยใหผู้ส้อนน าไปแกไ้ขปัญหาจุดบกพร่องต่าง ๆ และปรับปรุงเพื่อความเหมาะสม
กบัมาตรฐานและประสิทธิภาพของระบบการเรียนรู้ท่ีดีต่อไป  
 

6. งานวจิัยทีเ่กีย่วข้องกบัการนิเทศการศึกษาและการจัดการเรียนรู้  
                 6.1 งานวจัิยในประเทศ 
 กิตติพนัธ์ุ มิตรเจริญ (2558)  ได้ศึกษาการจดัการนิเทศการสอนในโรงเรียนอสัสัมชัญ
สมุทรปราการ สังกดัส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อ
ศึกษาการจดัการนิเทศการสอนในโรงเรียนอสัสัมชญัสมุทรปราการ สังกดัส านกังานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน  พบวา่ 1) การเตรียมการจดัการนิเทศการสอน ดา้นการวางแผน จดัท าเป็น
นโยบายการปฏิบติังานของฝ่ายวชิาการ มีการส ารวจความตอ้งการจ าเป็นทางดา้นการนิเทศการสอน
โดยการอภิปรายกนัในกลุ่มผูบ้ริหาร บุคลากร ผูมี้ส่วนร่วมในการวางแผนคือ คณะกรรมการนิเทศ
การเรียนการสอน มีการก าหนดช่วงเวลาการนิเทศการสอนจากความตอ้งการร่วมกนัของครูผูส้อน
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และผูนิ้เทศ จ านวน 2 คร้ังต่อภาคการศึกษา ดา้นการเตรียมบุคลากรในการนิเทศ คณะกรรมการงาน
นิเทศการเรียนการสอนจะพิจารณาคุณสมบติั ประสบการณ์ดา้นการนิเทศการสอน มีการให้ความรู้
แก่บุคลากรผู ้มีส่วนร่วมในการนิเทศการสอน โดยจัดให้มีการศึกษาดูงาน ด้านการเตรียม
งบประมาณเคร่ืองมือ วสัดุอุปกรณ์ส าหรับการนิเทศการสอน ส่วนใหญ่จดัสรรจากงบประมาณ
ประจ าปีของโรงเรียนและมีกลอ้งโทรทศัน์วงจรปิดเป็นอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการนิเทศการสอน โรงเรียน
มีการสร้างเคร่ืองมือใชเ้อง 2) การด าเนินการนิเทศการสอน ดา้นเทคนิควิธีการนิเทศการสอนส่วน
ใหญ่ใชก้ารนิเทศแบบเพื่อนช่วยเพื่อน โดยมีการก าหนดวตัถุประสงคใ์นการใชเ้ทคนิคและวิธีการ
ในการนิเทศตามขอ้ตกลงระหว่างผูนิ้เทศกบัผูรั้บการนิเทศเคร่ืองมือท่ีใช้คือแบบสังเกตการสอน  
ดา้นการส่งเสริมและสนบัสนุนการด าเนินการนิเทศการสอนจะสนบัสนุนให้ครูมีขวญัก าลงัใจใน
การปฏิบติังานโดยการสร้างความเข้าใจให้ทราบถึงเป้าหมายของการนิเทศอย่างแทจ้ริง มีการ
ส่งเสริมประชาสัมพนัธ์ผลงานการนิเทศการสอนในโรงเรียนโดยการจดัประชุมเพื่อแจง้ผลการ
ด าเนินงานอย่างสม ่าเสมอ ด้านการติดตามผลการด าเนินการนิเทศการสอนโดยการประชุม
ปรึกษาหารือเม่ือส้ินสุดภาคเรียน และ 3) การประเมินผลการจดัการนิเทศการสอนผูป้ระเมินคือ 
คณะกรรมการนิเทศการเรียนการสอน โดยก าหนดเวลาการประเมินผลเม่ือส้ินสุดแต่ละภาคเรียน
และแจง้ผลการประเมิน โดยการบอกเป็นรายบุคคล มีการน าประโยชน์จากการสรุปผลการประเมิน
การจดัการนิเทศการสอนไปพฒันาครูใหต้รงกบัความตอ้งการจ าเป็น 
 ดารณีย ์พยคัฆ์กุล (2559) ไดศึ้กษาการพฒันาสมรรถนะการนิเทศการศึกษาสู่ความเป็น
ศึกษานิเทศก์มืออาชีพ โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสมรรถนะการนิเทศการศึกษาสู่ความเป็น
ศึกษานิเทศก์มืออาชีพ 2) สร้างกระบวนการพฒันาสมรรถนะการนิเทศการศึกษาสู่ความเป็น
ศึกษานิเทศก์มืออาชีพ  และ 3) พฒันาสมรรถนะการนิเทศการศึกษาสู่ความเป็นศึกษานิเทศก์มือ
อาชีพ  ผลการศึกษา พบว่า  1) สมรรถนะการนิเทศการศึกษาสู่ความเป็นศึกษานิเทศก์มืออาชีพ 
ประกอบดว้ยสมรรถนะการนิเทศการศึกษา 3 ดา้น ดงัน้ี  สมรรถนะดา้นความรู้ในศาสตร์การนิเทศ
ท่ีหลากหลาย ความรู้เก่ียวกบัโรงเรียนท่ีนิเทศ  การวิเคราะห์ผูรั้บการนิเทศและผูเ้รียนรายบุคคล  
สภาพปัจจุบนัปัญหาความตอ้งการของผูรั้บการนิเทศ  การน ากระบวนการวิจยัไปใชใ้นการนิเทศ
การศึกษา การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา  เน้ือหาสาระวิชาท่ีนิเทศ  เทคนิคการนิเทศ
แนวใหม่  การสร้างนวตักรรมการศึกษา  และหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน สมรรถนะ
ด้านทกัษะความสามารถในการเป็นผูอ้  านวยการทางวิชาการ สามารถเช่ือมโยงความรู้ไปสู่การ
ปฏิบติั   เป็นพี่เล้ียงด้านวิชาการแก่โรงเรียนได้  สร้างเครือข่ายเพื่อการพฒันาคุณภาพการศึกษา  
วินิจฉยัเด็กนกัเรียนได ้ ให้ค  าแนะน าดา้นวิชาการแก่ผูบ้ริหารโรงเรียนและครูผูส้อนได ้ร่วมพฒันา
งานดา้นวชิาการโดยใชก้ระบวนการวิจยัในการพฒันาและแกปั้ญหาทางวิชาการไดใ้ชเ้ทคโนโลยีใน
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การนิเทศการศึกษาไดต้ามความเหมาะสม  ประสานงานกบัผูอ่ื้นได ้ส่งเสริมการเรียนรู้ดว้ยตนเอง
ของผูรั้บการนิเทศโดยการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ และสามารถสรรหาวิทยากรเพื่อช่วย
ให้ความรู้แก่ผูรั้บการนิเทศไดเ้หมาะสม  สมรรถนะดา้นคุณลกัษณะและแรงจูงใจ คือ มีคุณสมบติั
การเป็นโคช้และพี่เล้ียง มีภาวะผูน้ า  ยอมรับการเปล่ียนแปลงเพื่อการพฒันาวิชาการ ใฝ่เรียนรู้อยู่
เสมอ มีความเป็นกลัยาณมิตร  มีความเช่ือว่าบุคคลสามารถพฒันาได้  มีความเช่ือมัน่ในตนเอง 
มีความคิดสร้างสรรค ์ มีความรับผิดชอบท างานจนส าเร็จ และ เป็นนกัวิจยั   2) กระบวนการพฒันา
สมรรถนะการนิเทศการศึกษาสู่ความเป็นศึกษานิเทศก์มืออาชีพประกอบดว้ย 4 ขั้นตอนคือ ขั้นท่ี 1 
การตระหนักรู้ (Awareness) ซ่ึงมีกิจกรรมการพฒันา 4 กิจกรรม คือ กิจกรรมมองกวา้งคิดไกล  
กิจกรรมใส่ใจการเปล่ียนแปลง กิจกรรมแสดงแนวความคิดใหม่ และกิจกรรมปรับใช้ในการ
ปฏิบติังาน  ขั้นท่ี 2 มุ่งสู่การนิเทศการศึกษาภายใตก้ารปฏิบติังาน (Under Learning on the Job) ขั้นท่ี 
3 สะทอ้นวธีิปฏิบติัการนิเทศ (Reflection Supervision Approach) และขั้นท่ี4 ประยกุตใ์ชสู่้มืออาชีพ 
(Apply to Professional)  และ 3)   ผลการพัฒนาสมรรถนะการนิเทศการศึกษาสู่ความเป็น
ศึกษานิเทศก์มืออาชีพ  พบว่า  3.1)  สมรรถนะด้านความรู้ ศึกษานิเทศก์กลุ่มเป้าหมาย มีความรู้   
ความเขา้ใจในสมรรถนะการนิเทศการศึกษาสู่ความเป็นศึกษานิเทศก์มืออาชีพ หลงัการพฒันาสูง
กวา่ก่อนการพฒันาร้อยละ 29.15  3.2)  สมรรถนะดา้นทกัษะความสามารถในการนิเทศการศึกษา  
พบว่า  ศึกษานิเทศก์สามารถสร้างนวตักรรมการนิเทศการศึกษาด้วยรูปแบบของตนเองโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐานการวิจยั  และน าไปสู่การไดรั้บรางวลัศึกษานิเทศก์ท่ีมีวิธีปฏิบติัท่ีดีในการนิเทศ
การศึกษา และ 3.3) สมรรถนะดา้นคุณลกัษณะการนิเทศการศึกษา พบวา่ ผูรั้บการนิเทศมีความพึง
พอใจ ต่อการนิเทศการศึกษาของศึกษานิเทศกก์ลุ่มเป้าหมาย เรียงตามล าดบัจากมากไปหานอ้ย ดงัน้ี 
ดา้นคุณลกัษณะ ดา้นทกัษะความสามารถ และดา้นความรู้ 
                    เพิ่มพูน ร่มศรี (2558) ได้ศึกษาการพฒันารูปแบบการนิเทศภายในท่ีมีประสิทธิผล 
ส าหรับโรงเรียนสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1  โดยมีวตัถุประสงค์
เพื่อศึกษาสภาพปัญหา ความตอ้งการ และแนวทางการนิเทศภายใน เพื่อพฒันาและศึกษาผลการ
ทดลองใช้รูปแบบการนิเทศภายในท่ีมีประสิทธิผล ส าหรับโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 แบ่งขั้นตอนการวิจยัเป็น 3 ระยะ คือ ระยะท่ี 1 การศึกษา
สภาพปัญหา ความตอ้งการ และแนวทางการนิเทศภายใน โดยศึกษากบัประชากร จ านวน 714 คน 
แยกเป็น ผูอ้  านวยการโรงเรียน จ านวน 238 คน สัมภาษณ์กลุ่มกบัผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญั จ านวน 15 คน 
และศึกษาตวัอย่างท่ีดี 3 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนบ้านฮีหนองแคน โรงเรียนบ้านคุ้ม และโรงเรียน
สนามบิน ระยะท่ี 2 การพฒันารูปแบบการนิเทศภายใน ตรวจสอบยนืยนัความถูกตอ้งเหมาะสมของ
ร่างรูปแบบการนิเทศภายในกับโรงเรียน 3 แห่ง เคร่ืองมือท่ีใช้เก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ 
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แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์กลุ่ม แบบบนัทึกการสัมมนาอิงผูเ้ช่ียวชาญ แบบศึกษาเอกสาร แบบ
ตรวจสอบ แบบสัมภาษณ์ และแบบประเมินความพึงพอใจ วิเคราะห์ขอ้มูลโดยหาค่าเฉล่ีย ค่าส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน ส าหรับขอ้มูลเชิงปริมาณ และท าการวิเคราะห์เน้ือหาส าหรับขอ้มูลเชิงคุณภาพ 
ผลการศึกษาพบวา่  ขอ้ท่ี 1 โรงเรียนมีสภาพปัญหาและความตอ้งการทั้งโดยรวมและรายดา้นอยูใ่น
ระดบัมาก ขอ้ท่ี 2 รูปแบบการนิเทศภายในท่ีมีประสิทธิผล ส าหรับโรงเรียนสังกดัส านกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 มี 7 องคป์ระกอบคือ 1) บุคลากร 2) วางแผนกลยทุธ์เพื่อ
การนิเทศ 3) ระบบขอ้มูลและสารสนเทศ 4) เทคนิคการนิเทศ 5) ส่ือ แหล่งเรียนรู้ และเคร่ืองมือท่ีใช้
ในการนิเทศ 6) การประเมินผลการนิเทศ และ 7) การสร้างเครือข่ายการเผยแพร่และขยายผลการ
นิเทศ  ขอ้ท่ี 3 ผลการทดลองใชรู้ปแบบการนิเทศภายใน พบวา่โรงเรียนไดด้ าเนินการตามรูปแบบ
การนิเทศภายในทุกองค์ประกอบ ยกเวน้การสร้างเครือข่าย การเผยแพร่และขยายผลการนิเทศ 
ท าใหโ้รงเรียนมีระบบการประกนัคุณภาพภายในท่ีเขม้แขง็ ซ่ึงบรรลุตามวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมาย
ของการนิเทศ 
                    วรลักษณ์ ชูก าเนิด, เอกรินทร์ สังข์ทอง และชวลิต เกิดทิพย์ (2557) ได้ท าการวิจยั 
เร่ืองรูปแบบชุมชนการเรียนรู้ทางวชิาชีพครูสู่การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 บริบทโรงเรียนในประเทศ
ไทย รูปแบบการวิจยัเป็นวิจยัเชิงคุณภาพ โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาองค์ประกอบ คุณลกัษณะ 
และรูปแบบของชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพครู  บริบทโรงเรียนในประเทศไทยท่ีมีแนวทางการ
จดัการเรียนรู้สอดคล้องกบัการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 เป็นการศึกษาปรากฏการณ์ แบบพหุกรณี 
เลือกแบบเฉพาะเจาะจงโรงเรียนในแต่ละภูมิภาคท่ีมีแนวทางการจดัการเรียนรู้ท่ีสอดคล้องกับ
แนวคิดการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 จ านวน 5 แห่ง เก็บขอ้มูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก เลือกแบบ
เฉพาะเจาะจงทั้งผูบ้ริหารสถานศึกษา ครู และนกัเรียน รวมจ านวน 64 คน การฝังตวัสังเกตการณ์
แบบ มีส่วนร่วมและไม่มีส่วนร่วมในพื้นท่ีศึกษา การศึกษาเอกสาร และการสนทนากลุ่มตวัแทน
จากพื้นท่ีศึกษา นกัวชิาการ และผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 12 คน เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมของทฤษฎี 
ดว้ยเคร่ืองมือแบบสัมภาษณ์ ก่ึงโครงสร้าง แบบสังเกตการณ์แบบก่ึงโครงสร้าง แบบศึกษาเอกสาร 
แบบบนัทึกภาคสนาม และแนวค าถาม การสนทนากลุ่ม โดยใชก้ารวเิคราะห์ขอ้มูลแบบสร้างทฤษฎี
จากขอ้มูลปรากฏการณ์ท่ียงัขาดทฤษฎีมาอธิบาย ให้เขา้ใจได ้เพื่อสร้างความน่าเช่ือถือในงานวิจยั 
ผูว้ิจยัใชว้ิธีการสร้างความสัมพนัธ์และความคุน้เคย การยืดหยุน่ เวลาการเก็บขอ้มูลจนถึงจุดอ่ิมตวั 
การเก็บขอ้มูลยืนยนัแบบสามเส้า การตรวจสอบขอ้มูลและการวิเคราะห์กบัเพื่อน คู่วิจยั และการ
พฒันาความไวเชิงทฤษฎี ของผูว้ิจยัดว้ยการปฏิบติัการในพื้นท่ีน าร่อง แบบคู่ขนานกบัการศึกษา
ปรากฏการณ์ ผลการวิจยัพบวา่ ดา้นรูปแบบชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพครูสู่การเรียนรู้ในศตวรรษ
ท่ี 21 บริบทโรงเรียนในประเทศไทย ประกอบดว้ยจุดเปล่ียนผ่านจากระบบปิดสู่ชุมชนการเรียนรู้
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ทางวิชาชีพครูท่ีมี ดว้ยการขบัเคล่ือนผ่านองค์ประกอบของชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพครูสู่การ
เรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 บริบทโรงเรียนในประเทศไทยท่ีมีความสัมพนัธ์ส่งผลต่อเน่ืองกนัอยา่งเป็น
เหตุและผลอยา่งเป็นล าดบัตามองคป์ระกอบส าคญั 6 ดา้นดว้ยกนั ไดแ้ก่ (1) ชุมชนกลัยาณมิตรตาม
วิถีไทย ส่งผลให้เกิดความไวว้างใจและรับฟัง (2) ภาวะผูน้ า เร้าศกัยภาพ ท าให้เกิดการเผยตนของ
ผูน้ าการเปล่ียนแปลง (3) วิสัยทศัน์เชิงศรัทธาร่วมท าให้เกิดพลงัเข็มทิศวสิัยทศัน์ร่วม (4) ระบบเปิด
แบบผนึกก าลงัมุ่งสู่ผูเ้รียน ท าให้เกิดการเผยตนเป็นเจา้ของงานการเรียนรู้ (5) ระบบทีมเรียนรู้ทาง
วชิาชีพสู่วฒิุภาวะและจิตวญิญาณความเป็นครู ท าใหเ้กิดเจตจ านงร่วมพฒันาวชิาชีพ และ (6) พื้นท่ี 
 ประทีป นานคงแนบ (2553) ได้ศึกษาการพฒันารูปแบบการนิเทศฝึกงานแบบผสม 
ส าหรับนกัศึกษาช่างอุตสาหกรรม สถานศึกษาสังกดัส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยมี
วตัถุประสงค ์6 ประการ คือ 1) เพื่อพฒันารูปแบบการนิเทศฝึกงานแบบผสม ส าหรับนกัศึกษาช่าง
อุตสาหกรรม สถานศึกษาสังกดัส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 2) เพื่อพฒันาระบบนิเทศ
ฝึกงานออนไลน์ 3) เพื่อประเมินประสิทธิภาพระบบนิเทศฝึกงานออนไลน์ 4) เพื่อประเมินผลการ
ทดลองใชรู้ปแบบการนิเทศฝึกงานแบบผสม 5) เพื่อประเมินความพึงพอใจของผูท้ดลองใชรู้ปแบบ
การนิเทศฝึกงานแบบผสม และ 6) เพื่อศึกษาผลท่ีไดรั้บจากการใช้รูปแบบการนิเทศฝึกงานแบบ
ผสม  ผลการวิจับพบว่า ได้พัฒนารูปแบบการนิเทศฝึกงานแบบผสม ส าหรับนักศึกษาช่าง
อุตสาหกรรมสถานศึกษา สังกดัส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยการศึกษาเอกสาร 
หาองคป์ระกอบการนิเทศฝึกงาน ศึกษาความตอ้งการของการนิเทศฝึกงานแบบปกติ และการนิเทศ
ฝึกงานแบบออนไลน์กบักลุ่มตวัอยา่ง จ  านวน 552 คน ไดแ้ก่ นกัศึกษา 400 คน ครูฝึก 76 คน และครู
นิเทศ 76 คน สุ่มแบบหลายขั้นตอน จากนั้นออกแบบและพฒันารูปแบบโดยการระดมความเห็น
ผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 19 คน โดยใชเ้ทคนิคเดลฟาย และพฒันาระบบนิเทศฝึกงานออนไลน์ ตลอดจน
ทดลองใชแ้ละประเมินผลการทดลองใชรู้ปแบบการนิเทศฝึกงาน แบบผสม กบันกัศึกษาฝึกงาน ครู
ฝึกและครูนิเทศ จ านวน 54 คน โดยกสุ่มแบบเจาะจง ณ วิทยาลยัสารพดัช่างกาญจนบุรี จากนั้น
สอบถามความคิดเห็นครูนิเทศ และครูฝึกในสถานประกอบการ จ านวน 20 คน เพื่อศึกษาผลท่ีไดรั้บ
จากการใชรู้แบบการนิเทศฝึกงานแบบผสมท่ีพฒันาข้ึน สถิติท่ีใชใ้นการประเมิน ไดแ้ก่ ค่าเฉล่ีย ค่า
เบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่ามัธยฐาน ค่าฐานนิยม และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ ผลการวิจัยพบว่า 
(1) รูปแบบการนิเทศฝึกงานแบบผสมท่ีพฒันาข้ึนมี 9 ขั้นตอนหลกั ประกอบดว้ย 33 ขั้นตอนย่อย 
โดยขั้นตอนหลกัไดแ้ก่ การวางแผน การลงทะเบียน การปฐมนิเทศ การจดันกัศึกษาฝึกงาน การน า
และให้ค  าปรึกษา การควบคุม การประเมิน การรายงาน และการให้ขอ้มูลป้อนกลบั รูปแบบการ
นิเทศฝึกงานแบบผสมท่ีพฒันาข้ึน ประกอบดว้ยองคป์ระกอบยอ่ยการนิเทศฝึกงานแบบปกติ ร้อยละ 
45 และองคป์ระกอบยอ่ยการนิเทศฝึกงานแบบออนไลน์ ร้อยละ 55 (2) ระบบนิเทศฝึกงานออนไลน์
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ท่ีพฒันาข้ึน มีลกัษณะเป็นระบบสารสนเทศออนไลน์ พฒันาข้ึนตามรูปแบบการนิเทศฝึกงานแบบ
ผสม  (3) ประสิทธิภาพของระบบนิเทศฝึกงานออนไลน์อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด  ซ่ึงเหมาะสมกบัการ
น าไปใช้ในการนิเทศฝึกงาน (4) ผลการประเมินการทดลองใช้รูปแบบการนิเทศฝึกงานแบบผสม
โดยรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดบัมาก (5) ผูท้ดลองใช้งานรูปแบบการนิเทศฝึกงานแบบผสม 
มีความพึงพอใจในการใชง้านโดยรวมในระดบัมาก และ (6) ผลท่ีไดรั้บจากการใชง้านนิเทศฝึกงาน
แบบผสม ด้านความคล่องตัวในการนิเทศความยืดหยุ่นในการนิเทศ เวลาในการนิเทศ ความ
ปลอดภยัในการนิเทศ ค่าใชจ่้ายในการนิเทศ การเพิ่มทกัษะการใชค้อมพิวเตอร์ของผูเ้ก่ียวขอ้ง การ
บนัทึกขอ้มูลการฝึกงาน และการดูขอ้มูลการฝึกงาน โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก 
 สามารถ ทิมนาค (2553) ไดศึ้กษารูปแบบการนิเทศการสอนตามแนวคิดของกล๊ิกแมน 
โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อพฒันารูปแบบการนิเทศการสอนตามแนวคิดของกล๊ิกแมน  เพื่อพฒันา
สมรรถภาพการจดัการเรียนรู้ดา้นทกัษะการอ่านของครูภาษาไทย และเพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพ
เชิงประจกัษ์ของรูปแบบการนิเทศการสอนตามแนวคิดกล๊ิกแมน  เพื่อพฒันาสมรรถนะในการ
จดัการเรียนรู้ดา้นทกัษะการอ่านของครูภาษาไทย ดว้ยกระบวนการวิจยัและพฒันา (Research and 
Development) ร่วมกบัแนวคิดการออกแบบการสอนเชิงระบบ (Instruction System Design) ขั้นตอน
การพฒันารูปแบบการนิเทศการสอน ประกอบดว้ย 4 ขั้นตอน คือ 1) ศึกษาวิเคราะห์ขอ้มูลพื้นฐาน 
2) ออกแบบและพฒันารูปแบบการนิเทศการสอน 3) น ารูปแบบการนิเทศ การสอนไปใช้ และ  
4) ประเมินผลรูปแบบการนิเทศการสอน กลุ่มตวัอยา่งคือ ครูภาษาไทย จ านวน 5 คน ไดม้าโดยการ
เลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4-6 จ านวน 166 คน  
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัน ได้แก่ แบบวิเคราะห์เน้ือหา แบบสัมภาษณ์ แบบบันทึกการสังเกต 
แบบทดสอบ แบบสอบถาม แบบบนัทึกการจดัการเรียนรู้แบบพรรณนาความ (Journal Writing) 
แบบประเมิน และประเด็นการสนทนากลุ่ม สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ (%) 
ค่าเฉล่ีย (�̅�) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) การทดสอบค่าที (t-test) แบบ Dependent และการ
วิเคราะห์เน้ือหา (Content Analysis)  ผลการวิจยัพบว่า รูปแบบการนิเทศการสอนตามแนวคิดของ
กล๊ิกแมน เพื่อพฒันาสมรรถภาพการจดัการเรียนรู้ด้านทกัษะการอ่านของครูภาษาไทย เรียกว่า 
“AIPDE Model”  ประกอบดว้ยกระบวนการด าเนินงาน 5 ขั้นตอน คือ ขั้นท่ี 1 การประเมินสภาพ
และสมรรถนะในการท างาน (Assessing : A) ขั้นท่ี 2 การให้ความรู้ก่อนการนิเทศ (Information : I) 
ขั้นท่ี 3 การวางแผนการนิเทศ (Planning : P) ขั้นท่ี 4 ปฏิบติัการนิเทศ (Doing : D) ประกอบด้วย
กระบวนการนิเทศการสอน และขั้นท่ี 5 ประเมินผลการนิเทศ (Evaluating : E) ผลจากการตรวจสอบ
ประสิทธิภาพของรูปแบบการนิเทศการสอนโดยผูเ้ช่ียวชาญ 6 คน พบวา่ รูปแบบการนิเทศการสอน
มีประสิทธิภาพ และผลจากการตรวจสอบประสิทธิภาพเชิงประจกัษ ์ของรูปแบบการนิเทศการสอน
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โดยการน าไปใชใ้นโรงเรียน พบวา่ ครูผูท้  าหนา้ท่ีนิเทศมีสมรรถภาพการนิเทศการสอนหลงัการใช้
รูปแบบการนิเทศการสอนสูงกว่าก่อนการใช้รูปแบบการนิเทศการสอน  ครูผูรั้บการนิเทศมี
สมรรถภาพการจดัการเรียนรู้ทกัษะการอ่าน หลงัการใชรู้ปแบบการนิเทศการสอนสูงกวา่ก่อนการ
ใชรู้ปแบบการนิเทศการสอน นกัเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดา้นทกัษะการอ่านหลงัเรียนสูงกวา่
ก่อนเรียน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 นกัเรียนมีพฒันาการดา้นพฤติกรรมการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือกนัสูงข้ึน ครูท าหนา้ท่ีนิเทศและครูผูรั้บการนิเทศมีความพึงพอใจต่อรูปแบบการนิเทศการ
สอน อยู่ในระดบัมากท่ีสุด และนกัเรียนมีความพึงพอใจต่อการสอนของครูภาษาไทยอยู่ในระดบั
มากท่ีสุด 
  วชิรา  เครือค าอา้ย (2552) ไดศึ้กษาการพฒันารูปแบบการนิเทศนกัศึกษาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู เพื่อพฒันาสมรรถภาพการจดัการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมการคิดของนกัเรียนประถมศึกษา การ
วิจัยและพัฒนามีว ัตถุประสงค์หลัก  2 ข้อ คือ 1.เพื่อพัฒนารูปแบบการนิเทศนักศึกษาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครูเพื่อพฒันาสมรรถภาพการจดัการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมความคิดของนักเรียน
ประถมศึกษา และ 2. เพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพเชิงประจกัษ์ของรูปแบบการนิเทศนกัศึกษาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครูเพื่อพฒันาสมรรถภาพการจดัการจดัการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมการคิด โดยใช้
กระบวนการสร้างและพฒันารูปแบบการนิเทศ ผลการวิจยัพบว่า รูปแบบการนิเทศนักศึกษาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครูเพื่อพฒันาสมรรถภาพการจดัการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมการคิดของนักเรียน
ประถมศึกษามีช่ือว่า “รูปแบบการนิเทศดบัเบิ้ลพีไออี (PPIE)” ท่ีพฒันาดว้ยกระบวนการวิจยัและ
พฒันาร่วมกบัแนวคิดของการออกแบบการเรียนการสอนเชิงระบบ ประกอบดว้ย 4 ขั้นตอน ดงัน้ี 
1.ขั้นเตรียมความรู้ / เทคนิควิธีการจดัการเรียนรู้ (Preparing = P) 2.ขั้นเตรียมวางแผนการนิเทศ 
(Planning = P) 3. ขั้นด าเนินการนิเทศการสอน (Implementing = I) และ 4. ขั้นประเมินผลการนิเทศ 
(Evaluating = E) โดยรูปแบบการนิเทศท่ีพัฒนาข้ึนน้ีมีประสิทธิภาพโดยการตรวจสอบของ
ผูเ้ช่ียวชาญ 5 ท่านและผลการน ารูปแบบการนิเทศไปใช้เพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพเชิงประจกัษ์ 
พบวา่ อาจารยพ์ี่เล้ียงมีสมรรถภาพการนิเทศการสอนท่ีส่งเสริมการคิดหลงัใช้รูปแบบการนิเทศสูง
กวา่ก่อนใชรู้ปแบบการนิเทศ นกัศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูมีสมรรถภาพการจดัการเรียนรู้ท่ี
ส่งเสริมการคิดหลังใช้รูปแบบการนิเทศสูงกว่าก่อนใช้รูปแบบการนิเทศ และนักเรียนมี
ความสามารถในการคิดหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จาก
การศึกษาความพึงพอใจของอาจารยพ์ี่ เล้ียงและนกัศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูท่ีมีต่อการใช้
รูปแบบการนิเทศ พบวา่ ทั้งสองกลุ่มมีความพึงพอใจในระดบัมากท่ีสุด และนกัเรียนเห็นดว้ยต่อการ
ตดัการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมการคิดของนกัศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในระดบัเห็นดว้ยมากท่ีสุด  
นอกจากน้ีผลการสัมภาษณ์และการสนทนากลุ่มจากผูเ้ก่ียวขอ้งในการใช้รูปแบบการนิเทศ พบวา่ 
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ควรขยายผลการใช้รูปแบบการนิเทศดับเบิ้ลพีไออี (PPIE) ในทุก ๆ กลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยมี
ขอ้เสนอแนะว่าควรมีการน ารูปแบบการนิเทศไปปรับใช้กบัการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูใน
รายวชิาอ่ืน ๆ โดยเพิ่มจ านวนโรงเรียนมากข้ึนเพื่อประโยชน์ในการผลิตและพฒันาครู  
 
 6.2 งานวจัิยต่างประเทศ 
 บริทตนั และ แอนเดอร์สัน (Britton and Anderson, 2009) ไดศึ้กษาการวจิยัเร่ืองการนิเทศ
แบบเพื่อนช่วยเพื่อน (Peer Coaching) และนกัศึกษาฝึกประสบการณ์วชิาชีพครู การทดสอบเก่ียวกบั
ความคิดรวบยอดท่ีเป็นประโยชน์  โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาผลกระทบของการนิเทศแบบเพื่อน
ช่วยเพื่อนในชั้นเรียนท่ีฝึกปฏิบติัโดยนกัศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู มีลกัษณะการปฏิบติัโดย
นกัศึกษา 4 คน ไดฝึ้กหดัการนิเทศแบบเพื่อนช่วยเพื่อนในดา้นหนา้ท่ีและเทคนิค ก่อนท่ีจะเขา้ร่วม
วงจรการโคด้  ดว้ยการจบัคู่หมุนเวียนสลบักนัในการสังเกตการสอนในชั้นเรียน ฝึกรวบรวมขอ้มูล 
ประชุมแลกเปล่ียนความคิดเห็นซ่ึงกนัและกัน และน าข้อมูลท่ีได้จากการรวบรวมมาวิเคราะห์ 
ผลการวจิยัพบวา่ การนิเทศแบบเพื่อนช่วยเพื่อมีแนวโนม้ในการเปล่ียนแปลงการฝึกปฏิบติัการสอน 
แต่มีข้อเสนอแนะว่าการฝึกปฏิบติัการสอนเป็นแนวโน้มการพฒันาท่ีปราศจากการยืนยนัด้วย
หลกัฐานท่ีเพียงพอ และไดใ้หข้อ้เสนอแนะวา่ ควรน าการนิเทศแบบเพื่อนช่วยเพื่อนมาบูรณาการใช้
ในหลกัสูตรของนกัศึกษาฝึกประสบการณ์วชิาชีพครู  
                  บาร์บารา เกร์เฮม (Barbara Graham, 2006) ไดศึ้กษาการวิจยัเร่ืองเง่ือนไขส าหรับการฝึก
ประสบการณ์เดิม การเตรียมตวัและแนวคิดทางวิชาการของครูพี่เล้ียง พบว่าผูว้ิจยัได้บรรยาย
ประสบการณ์เดิม การเตรียมตวัและแนวคิดทางวิชาการของครูพี่เล้ียงจ านวนหน่ึงในโรงเรียนมธัยม
ท่ีเป็นสถานท่ีส าหรับพฒันาวิชาชีพครูเก่ียวกบัประสบการณ์ในการปฏิบติังานการเป็นครูพี่เล้ียงท่ี
ประสบความส าเร็จ ผลท่ีไดบ้่งช้ีวา่ครูพี่เล้ียงมีความเขา้ใจท่ีลึกซ้ึงในบทบาทและส่ิงท่ีตอ้งรับผดิชอบ
กบัความคาดหวงัท่ีชดัเจนส าหรับประสบการณ์ ขอ้มูลจากงานวิจยัแสดงให้เห็นเง่ือนไข 4 ประการ 
ซ่ึงเง่ือนไขบางอยา่งไดเ้พิ่มข้ึนมาในความเขา้ใจเก่ียวกบับทบาทของครูพี่เล้ียงในการเตรียมครูใหม่ 
ซ่ึงเง่ือนไขเหล่าน้ีเป็นส่ิงท่ีสนบัสนุนการปฎิบติังานท่ีประสบผลส าเร็จ โครงสร้างทางองคก์รของ
โรงเรียนท่ีเป็นท่ีตั้งของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู มีการก่อตั้งสมาคมส าหรับการสร้างสรรค์
การคิดคน้หลกัการสอน  ส่ิงส าคญัท่ีสุดคือความแตกต่างระหว่างแนวคิดกบัการปฏิบติังานของ
ผูเ้ช่ียวชาญและใหค้  าปรึกษา ซ่ึงแสดงออกมาใหเ้ห็นตลอดช่วงของการบรรยาย 
  ดูเควทท ์(Duquette, 1994 : 345-353) ไดศึ้กษาการวจิยัเก่ียวกบับทบาทของอาจารยพ์ี่เล้ียง
ในโรงเรียนท่ีด าเนินการผลิตครู โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ผลการศึกษาพบว่า อาจารย์พี่เล้ียงมี
บทบาทท่ีส าคญัหลายประการประกอบดว้ย บทบาทในการสาธิตการสอนและกลยุทธ์การจดัการ
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เรียนท่ีมีประสิทธิภาพ บทบาทการจดัหาแหล่งการเรียนรู้ใหก้บันกัศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
บทบาทการเปิดโอกาสในการพฒันาการจดัการเรียนรู้ด้วยการให้ขอ้มูลยอ้นหลบัแก่นกัศึกษาให้
ความช่วยเหลือแก่นักศึกษาและอธิบายถึงส่ิงท่ีเกิดข้ึนในห้องเรียนพร้อมทั้งสาเหตุของการเกิด 
รวมถึงให้นกัศึกษาไดมี้โอกาสทดลองใชเ้ทคนิคการสอนใหม่ ๆ และแสดงพฤติกรรมในวชิาชีพครู 
ได้แก่ หน้าท่ีครูและความรับผิดชอบ ส่วนประโยชน์ท่ีอาจารยพ์ี่เล้ียงจะได้รับคือโอกาสในการ
พฒันาวิชาชีพของตน จากการท างานร่วมกบัผูอ่ื้นและพฒันาการในการสอนของนักศึกษา แต่มี
ขอ้จ ากดัในเร่ืองของเวลาการปฏิบติัของตนเอง เน่ืองจากตอ้งให้เวลากบันกัศึกษามากข้ึนและใน
บางคร้ังนกัศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูก็ไม่สามารถปฏิบติังานตามเกณฑ์ท่ีไดก้  าหนดไว ้ซ่ึง
เป็นผลท าใหเ้กิดความวติกกงัวล 
 จากงานวจิยัทั้งในและต่างประเทศท่ีไดน้ าเสนอทั้งหมด มีประเด็นท่ีส าคญัท่ีเก่ียวขอ้งกนั
ในดา้นการฝึกประสบการณ์วชิาชีพครู  ดา้นการนิเทศ และดา้นทกัษะการคิดซ่ึงมีความเก่ียวขอ้งและ
เป็นฐานคิดท่ีส าคญัของการพฒันางานวิจยัในคร้ังน้ี โดยงานวิจยัของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ดงักล่าว  เม่ือผูว้ิจยัไดน้ ามาศึกษาพิจารณาถึงกระบวนการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม รวมถึงการ
ออกแบบการนิเทศท่ีมีลกัษณะเป็นเชิงระบบท่ีมีความสอดคลอ้งกบับริบท และสภาพแวดลอ้มต่าง ๆ 
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูตามสภาพปัจจุบนัและท่ีก าลงัจะเปล่ียนแปลงไปใน
อนาคต  ซ่ึงเป็นการคิดบนฐานงานวิจยัและทฤษฎีต่าง ๆ ส่วนงานวิจยัดา้นการนิเทศ ส่วนใหญ่ให้
ความส าคญัเก่ียวกบัการพฒันารูปแบบและการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง (Stakeholders) 
ทั้งน้ีการนิเทศต่างมีเป้าหมายหลกัท่ีสอดคลอ้งและตรงกนั คือเป็นการพฒันาการเรียนการสอนและ
ส่งเสริมความกา้วหนา้ในวิชาชีพครู  นอกจากน้ีการศึกษาวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัทกัษะการคิด การสร้าง
นวตักรรมใหม่ ๆ และน ามาใชใ้นสถานศึกษานัน่คือชั้นเรียน พบวา่ ส่วนมากนกัเรียนเกิดการพฒันา
ใน (K-A-P) คือเปล่ียนแปลงด้านความรู้ (K : Knowledge or Cognitive Domain) ด้านจิตพิสัย (A : 
Attitude or Affective Domain) และด้านสมรรถนะ หรือพฤติกรรม (P : Practice or Behavior : 
Psychomotor Domain) 
 
 
 




