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บทที ่3 
 

วธีิด ำเนินกำรวจิยั 
 

 

การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเพื่อพฒันา (Research and Development : R&D) การพฒันา

รูปแบบการนิเทศโดยใชก้ระบวนการช้ีแนะและระบบพี่เล้ียง เพื่อส่งเสริมศกัยภาพการจดัการเรียนรู้

ในศตวรรษท่ี 21 สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จงัหวดัเชียงใหม่ โดยมี

วตัถุประสงค์เพื่อ 1. ศึกษาความตอ้งการจ าเป็น (Need Assessment) ในการพฒันารูปแบบการนิเทศ 

2. พฒันารูปแบบการนิเทศฯ 3. ทดลองรูปแบบการนิเทศฯ และ 4. ประเมินรูปแบบการนิเทศโดยใช้

กระบวนการช้ีแนะและระบบพี่เล้ียง เพื่อส่งเสริมศกัยภาพการจดัการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 สังกดั

ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จงัหวดัเชียงใหม่  จากนั้นผูว้ิจยัน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการ

วิจยัมาวิเคราะห์และน าเสนอขอ้มูลในลกัษณะเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ โดยใชต้ารางประกอบค า

บรรยาย และการเขียนพรรณนาความ ทั้งน้ีเพื่อให้บรรลุผลตามวตัถุประสงคข์องการพฒันารูปแบบ

การนิเทศโดยใช้กระบวนการช้ีแนะและระบบพี่เล้ียง เพื่อส่งเสริมศกัยภาพการจดัการเรียนรู้ใน

ศตวรรษท่ี 21 สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวดัเชียงใหม่ ซ่ึงการ

ด าเนินการวจิยัเพื่อพฒันาคร้ังน้ี ผูว้จิยัไดแ้บ่งออกเป็น 4 ขั้นตอน ดงัน้ี  

ขั้นตอนท่ี 1 ศึกษาความต้องการจ าเป็นในการพัฒนารูปแบบการนิเทศโดยใช้

กระบวนการช้ีแนะและระบบพี่เล้ียงฯ (Research: R1) 

ขั้นตอนท่ี 2 พฒันารูปแบบการนิเทศโดยใช้กระบวนการช้ีแนะและระบบพี่เล้ียงฯ 

(Development: D1) 

 ขั้นตอนท่ี 3 ทดลองรูปแบบการนิเทศโดยใช้กระบวนการช้ีแนะและระบบพี่เล้ียงฯ 

(Research: R2) 

 ขั้นตอนท่ี 4 ประเมินรูปแบบการนิเทศโดยใช้กระบวนการช้ีแนะและระบบพี่เล้ียงฯ 

(Development: D2) 
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กำรด ำเนินกำรวจัิย 

การด าเนินการวิจยัการพฒันารูปแบบการนิเทศโดยใชก้ระบวนการช้ีแนะและระบบพี่

เล้ียง เพื่อส่งเสริมศักยภาพการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 สังกัดส านักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน จงัหวดัเชียงใหม่ ดงักล่าวเพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์ของการวิจยั ผูว้ิจยัจึงได้

ก าหนดรายละเอียดของการด าเนินการวจิยัแต่ละขั้นตอน ดงัน้ี  

 

ขั้นตอนที ่1  ศึกษำควำมต้องกำรจ ำเป็น (Need Assessment) ในกำรพฒันำรูปแบบกำร

นิเทศโดยใช้กระบวนกำรช้ีแนะและระบบพีเ่ลีย้ง (Research : R1) 

ผู ้วิจ ัยก าหนดวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาสภาพและบริบทของการนิเทศโดยใช้

กระบวนการช้ีแนะและระบบพี่เล้ียงในโรงเรียน  โดยก าหนดการสังเกตและสัมภาษณ์ขอ้มูลเชิงลึก

จากบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง ประกอบด้วย ผูอ้  านวยการสถานศึกษา ครูผูส้อน นักเรียน และผูป้กครอง  

เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลเชิงประจกัษ ์และน าขอ้มูลดงักล่าวมาปรับเป็นสารสนเทศในการพฒันารูปแบบการ

นิเทศโดยใชก้ระบวนการช้ีแนะและระบบพี่เล้ียง เพื่อส่งเสริมศกัยภาพการจดัการเรียนรู้ในศตวรรษ

ท่ี 21 สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวดัเชียงใหม่ ซ่ึงเม่ือผูว้ิจ ัยได้

ด าเนินการตามขั้นตอนท่ี 1 ปรากฏขอ้มูลรายละเอียด ดงัน้ี 

 1. ก าหนดกรอบจากการศึกษา แหล่งขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง ประกอบดว้ย การศึกษาเอกสาร 

หนงัสือ  ต ารา บทความการวิจยั บทความทางวิชาการ และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้งในประเทศและ

ต่างประเทศ รวมทั้งสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญและบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งกบัการนิเทศการจดัการเรียนรู้  

 2. ผลการศึกษาเอกสาร หลกัการ แนวคิด ทฤษฎี และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง  ดงัน้ี 

     2.1) หลกัการแนวคิด ทฤษฎี และหลกัการเก่ียวกบัการนิเทศการศึกษา 

             2.1.1 ความหมายของการนิเทศการศึกษา 

             2.1.2 ความจ าเป็นในการนิเทศการศึกษา 

             2.1.3 ความมุ่งหมายของการนิเทศการศึกษา 

             2.1.4 รูปแบบการนิเทศการศึกษา 

             2.1.5 การนิเทศภายในสถานศึกษา 
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     2.2) เทคนิคการนิเทศโดยใชก้ระบวนการช้ีแนะ (Coaching) และระบบพี่เล้ียง 

(Mentoring) 

             2.2.1 ความหมายของการช้ีแนะ (Coaching) 

             2.2.2 แนวคิดเก่ียวกบัการช้ีแนะ 

             2.2.3 บทบาทหนา้ท่ีของผูเ้ป็น Coach 

             2.2.4 แนวทาง หลกัปฏิบติัและวธีิการในการเป็น Coach 

             2.2.5 ประโยชน์จากการช้ีแนะ (Coaching)   

             2.2.6 ความเป็นมาและความหมายของการเป็นพี่เล้ียง (Mentoring) 

             2.2.7 บทบาทหนา้ท่ีของพี่เล้ียง Mentor 

             2.2.8 รูปแบบของพี่เล้ียง (Mentoring) 

             2.2.9 ประโยชน์ของพี่เล้ียง (Mentoring) 

             2.2.10 ความแตกต่างของ Coaching กบั Mentoring 

  2.3) การจดัการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 

              2.3.1 ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางดา้นการนิเทศการศึกษา 

              2.3.2 ความหมายชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC)   

              2.3.3 ความส าคญัของชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC)   

              2.3.4 กลยทุธ์ในการจดัการและใชชุ้มชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพ (PLC) 

   2.4) รูปแบบระบบการออกแบบการสอนเชิงระบบ  

   2.5) งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการนิเทศการศึกษาและการจดัการเรียนรู้  

                2.5.1 งานวจิยัในประเทศ 

                2.5.2 งานวจิยัในต่างประเทศ  

   2.6) สังเคราะห์เป็นกรอบแนวคิดในการวจิยั 

ซ่ึงรายละเอียดปรากฏดงัร่อยรอยหลกัฐานในบทท่ี 2 

3. ผลการศึกษาจากผูเ้ช่ียวชาญดา้นการนิเทศการสอนและการจดัการเรียนรู้ โดยใช้

กระบวนการช้ีแนะและระบบพี่เล้ียง เพื่อส่งเสริมศกัยภาพการจดัการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 สังกดั

ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จงัหวดัเชียงใหม่ 

    



86 
 

 
 

ขั้นตอนที่ 2 พัฒนำรูปแบบกำรนิเทศโดยใช้กระบวนกำรช้ีแนะและระบบพี่เลี้ยง 

(Development : D1) 

ในขั้นตอนน้ีไดด้ าเนินการต่อเน่ืองจากขั้นตอนท่ี 1 ซ่ึงเม่ือวิเคราะห์สภาพและบริบท

ของการนิเทศโดยใช้กระบวนการช้ีแนะและระบบพี่เล้ียงในโรงเรียนทุกด้านแลว้ จึงด าเนินการ

สังเคราะห์รูปแบบตน้แบบการนิเทศการจดัการเรียนรู้ด้วยวิธีการเชิงระบบ และหาประสิทธิภาพ

ของรูปแบบตน้แบบการนิเทศโดยใชก้ระบวนการช้ีแนะและระบบพี่เล้ียง เพื่อส่งเสริมศกัยภาพการ

จดัการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 สังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จงัหวดัเชียงใหม่  

ซ่ึงผูว้ิจยัได้ด าเนินการพฒันาและหาประสิทธิภาพของรูปแบบการนิเทศการจดัการเรียนรู้ ตาม

ขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 

 

 ศึกษำและก ำหนดเง่ือนไขส ำคัญของผู้บริหำรสถำนศึกษำ ผู้นิเทศก์และผู้รับกำรนิเทศ

ก่อนใช้รูปแบบกำรนิเทศกำรจัดกำรเรียนรู้ฯ 

 เป้าหมายหลกัในการศึกษาและก าหนดเง่ือนส าคญัของผูบ้ริหารสถานศึกษา ผูนิ้เทศก์

และผูรั้บการนิเทศ ก่อนใชรู้ปแบบการนิเทศการจดัการเรียนรู้ คือ เพื่อให้รูปแบบการนิเทศโดยใช้

กระบวนการช้ีแนะและระบบพี่เล้ียง เพื่อส่งเสริมศกัยภาพการจดัการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 สังกดั

ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จงัหวดัเชียงใหม่ ก็คือ เพื่อให้รูปแบบการนิเทศการ

จดัการเรียนรู้ท่ีไดพ้ฒันาข้ึนเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดในการน าไปใช้  ผูว้ิจยัจึงได้

ก าหนดเง่ือนไขส าคญัท่ีท าให้การใช้รูปแบบเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 3 ขอ้ คือ 1) สถานศึกษาตอ้ง

วเิคราะห์ความตอ้งการจ าเป็นในดา้นการจดัการเรียนรู้ และการนิเทศการจดัการเรียนรู้ในบริบทของ

สถานศึกษาของตน 2) สถานศึกษาตอ้งมีวฒันธรรมองคก์รแบบเปิด มีความเต็มใจรับการนิเทศเพื่อ

พฒันา และยอมรับการเปล่ียนแปลงโดยเฉพาะดา้นการจดัการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 และการนิเทศ

การจดัการเรียนรู้ และ 3) ผูนิ้เทศและผูรั้บการนิเทศตอ้งผา่นการอบรมการจดัการเรียนรู้ในศตวรรษ

ท่ี 21 และการนิเทศการจดัการเรียนรู้ และการใชคู้่มือการนิเทศการจดัการเรียนรู้ โดยใชก้ระบวนการ

ช้ีแนะและระบบพี่เล้ียง เพื่อส่งเสริมศกัยภาพการจดัการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 จากผูเ้ช่ียวชาญ   
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ขั้นตอนที่ 3 ทดลองรูปแบบกำรนิเทศโดยใช้กระบวนกำรช้ีแนะและระบบพี่เลี้ยง 

(Research : R2) 

ในขั้นน้ีผูว้ิจยัได้น ารูปแบบการนิเทศไปใช้ปฏิบติัจริงในภาคสนามกบักลุ่มตวัอย่าง 

โดยมีสถานศึกษา 3 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ โดยมีผูบ้ริหาร

สถานศึกษา/ ผูนิ้เทศก์ จ  านวน 30 คน และผูรั้บการนิเทศ จ านวน 30 คน และผูนิ้เทศแต่ละโรงเรียน

นิเทศ จากการวิเคราะห์ขอ้มูลจาก 1) แบบประเมินแผนการจดัการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมศกัยภาพการ

จดัการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 2) แบบบนัทึกหลงัสอน 3) แบบบนัทึกผลการช้ีแนะและระบบพี่เล้ียง 

(ส าหรับผูนิ้เทศก์ / ผูรั้บการนิเทศ)  และ 4) แบบตรวจสอบพฤติกรรมการช้ีแนะและระบบพี่เล้ียง

ส าหรับผูนิ้เทศก/์ ผูรั้บการนิเทศ (ปรากฏร่องรอยหลกัฐานในภาคผนวก 4 เคร่ืองมือ) 

 

ขั้นตอนที ่4 ประเมินรูปแบบกำรนิเทศโดยใช้กระบวนกำรช้ีแนะและระบบพีเ่ลีย้ง 

(Development : D2) 

ในขั้นน้ีผูว้ิจยัไดด้ าเนินการแบบประเมินรูปแบบการนิเทศโดยใช้กระบวนการช้ีแนะ

และระบบพี่เล้ียง และปรับปรุงรูปแบบการนิเทศโดยใช้กระบวนการช้ีแนะและระบบพี่เล้ียง เพื่อ

ส่งเสริมศกัยภาพการจดัการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 สังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้น

พื้นฐาน จงัหวดัเชียงใหม่ ในประเด็นต่าง ๆ ดงัน้ี  ประเด็นความสอดคล้องกบัหลกัการ ประเด็น

ความสอดคลอ้งกบัเง่ือนไขส าคญั ประเด็นแต่ละขั้นตอนมีความสอดคลอ้งและสัมพนัธ์กนั ประเด็น

ความสอดคลอ้งกบัสภาพบริบทของสถานศึกษา ประเด็นความต่อเน่ืองกนัและเป็นระบบ ประเด็น

ความสอดคลอ้งกบัเป้าหมายท่ีตอ้งการ ประเด็นความสอดคลอ้งกบัวธีิการด าเนินการ ประเด็นความ

สอดคลอ้งกบัเคร่ืองมือท่ีใช ้ประเด็นความสอดคลอ้งกบัทฤษฎี / การศึกษาคน้ควา้ขอ้มูล / หลกัวิชา

ของการนิเทศโดยใชก้ระบวนการช้ีแนะและระบบพี่เล้ียง  ประเด็นการช้ีแนะและดูแล ก ากบั ติดตาม

ตามกระบวนการช้ีแนะและระบบพี่เล้ียงอย่างต่อเน่ือง และประเด็นความสามารถในการน าไปใช้

จริงในภาคปฏิบติั (มีความเป็นประโยชน์ มีความเป็นไปได ้มีความเหมาะสม และมีความถูกต้อง) 

โดยตรวจสอบโดยผูเ้ช่ียวชาญ และจากผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียร่วมกนัประเมินรูปแบบการนิเทศโดยใช้

กระบวนการช้ีแนะและระบบพี่เล้ียงฯ หลังจากท่ีได้ด าเนินการน ารูปแบบการนิเทศมาใช้ใน

ภาคสนาม  
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เคร่ืองมือทีใ่ช้ในกำรวจัิย  

 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัและการเก็บรวบรวมขอ้มูลตามขั้นตอนการวิจยัในการพฒันา
รูปแบบการนิเทศ  โดยใชก้ระบวนการช้ีแนะและระบบพี่เล้ียง เพื่อส่งเสริมศกัยภาพการจดัการ
เรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 สังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จงัหวดัเชียงใหม่ 

ขั้นตอนกำรวจัิย เคร่ืองมือ ผู้ใช้เคร่ืองมือ วธีิกำร 

1.ขั้นศึกษำควำม
ต้องกำรเพ่ือกำร
เตรียมกำรนิเทศ 
(Analyze = R1)    

1.แบบบนัทึกผลการวเิคราะห์
เอกสาร แนวคิด ทฤษฎีและ
งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
 
 
 
 
2.ประเด็นการสนทนากลุ่ม 
(Focus Group) 
 
 
 
 
 
 
3.แบบสอบถามขอ้มูลพื้นฐาน
ของผูนิ้เทศก์/ผูรั้บการนิเทศ 
 
 
 
 

ผูว้จิยั 
 
 
 
 
 
 

ผูว้จิยั 
 
 
 
 
 
 
 

ผูนิ้เทศก/์ 
ผูรั้บการนิเทศ 

 
 
 
 

-ผูว้จิยับนัทึกผลการ
วเิคราะห์เอกสาร 
แนวคิด ทฤษฎี และ
งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การพฒันารูปแบบการ
นิเทศ ฯ 
 
-ตวัแทนผูบ้ริหาร/ 
ผูนิ้เทศก/์ ผูรั้บการ
นิเทศ สนทนากลุ่มเพื่อ
ส ารวจความตอ้งการ 
การรับการนิเทศโดยใช้
กระบวนการช้ีแนะและ
ระบบพี่เล้ียง 
 
- ผูว้จิยัใชแ้บบสอบถาม
เก็บรวมรวมขอ้มูลกบัผู ้
นิเทศกแ์ละผูรั้บการ
นิเทศ เพื่อเตรียมการ
อบรมใหค้วามรู้และ
ทกัษะก่อนจะ
ด าเนินการนิเทศ 
 



89 
 

 
 

ขั้นตอนกำรวจัิย เคร่ืองมือ ผู้ใช้เคร่ืองมือ วธีิกำร 

2.ขั้นพฒันำ
รูปแบบกำร 
นิเทศโดยใช้
กระบวนกำร
ช้ีแนะและระบบ 
พีเ่ลีย้ง 
(Design & 
Development = 
D1) 

1.แบบตรวจสอบความ
สอดคลอ้งของรูปแบบการ
นิเทศโดยใชก้ระบวนการ
ช้ีแนะและระบบพี่เล้ียงเพื่อ
ส่งเสริมศกัยภาพการจดัการ
เรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 สังกดั
ส านกังานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน จงัหวดั
เชียงใหม่ 

ผูเ้ช่ียวชาญ -ผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบ
ความสอดคลอ้งของ
รูปแบบการนิเทศฯ 

3.ขั้นทดลองใช้
รูปแบบกำร 
นิเทศฯ  
(Implement = 
R2)       
องคป์ระกอบ 1 
ขั้นเตรียมความรู้
ก่อนการนิเทศ 
(การจดัการ
เรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี 21 
และการนิเทศ
ดว้ยกระบวน 
การช้ีแนะและ
ระบบพี่เล้ียงจาก
การวเิคราะห์
ความตอ้งการ
จ าเป็น 
(Preparing : P) 

1. แบบทดสอบดา้นความรู้
ก่อน  และหลงัการอบรม
เก่ียวกบั 
    - การจดัการเรียนรู้ใน 
       ศตวรรษท่ี 21  
    - การนิเทศโดยใช้
กระบวนการ    
       ช้ีแนะและระบบพี่เล้ียง 

ผูว้จิยั 
 

-ผูนิ้เทศ/ผูรั้บการนิเทศ 
ทดสอบก่อนดา้น
ความรู้ก่อนและหลงัเขา้
รับการอบรม เพื่อให้
เกิดความรู้ท่ีชดัเจนและ
ตรงกนั 

2. แบบสัมภาษณ์ดา้นทกัษะ 
การจดัการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 
21 และการนิเทศโดยใช้
กระบวนการช้ีแนะและระบบพี่
เล้ียง 

ผูว้จิยั -ตวัแทนผูรั้บการนิเทศ 
รับการสัมภาษณ์จาก 
ผูนิ้เทศ เพื่อวดัทกัษะ
ปฏิบติัในการจดัการ
เรียนรู้และการนิเทศ
โดยใชก้ระบวนการ
ช้ีแนะและระบบพี่เล้ียง
ในเบ้ืองตน้ 
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ขั้นตอนกำรวจัิย เคร่ืองมือ ผู้ใช้เคร่ืองมือ วธีิกำร 

องค์ประกอบ 2 
ขั้นวำงแผนและ
ออกแบบกำร
นิเทศ  
(Planning : P)  

3. แบบประเมินแผนการจดั 
การเรียนรู้เพื่อส่งเสริมศกัยภาพ
การจดัการเรียนรู้ในศตวรรษ 
ท่ี 21 
 
 

ผูนิ้เทศก์ 
 
 
 
 
 
 

 ผูรั้บการนิเทศ 

-ผูนิ้เทศกด์ าเนินการ
ตรวจสอบแผนการ
จดัการเรียนรู้เม่ือใช้
กระบวนการช้ีแนะและ
ระบบพี่เล้ียง ตามท่ีได้
วางแผนร่วมกนักบัผูรั้บ
การนิเทศ 
-ผูรั้บการนิเทศใช้
ตรวจสอบเม่ือเขียน
แผนการจดัการเรียนรู้
เรียบร้อยเป็นการ 

องค์ประกอบ 3 
ข้ันเรียนรู้และ
แลกเปลีย่นใน
กำรปฏิบัติกำร
นิเทศ (Learning 
and Sharing : 
L) 

4. เคร่ืองมือการสังเกตการสอน
เพื่อส่งเสริมศกัยภาพการ
จดัการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
 

ผูนิ้เทศก์ 
 
 

-ผูนิ้เทศกแ์ละผูรั้บการ
นิเทศ ใชเ้คร่ืองมือ
สังเกตการจดัการเรียนรู้
ในขณะท่ีด าเนินการ
จดัการเรียนรู้ 
 

องค์ประกอบ 4 
ขั้นกำรนิเทศด้วย
กระบวนกำร
ช้ีแนะและระบบ
พีเ่ลีย้ง 
(Coaching and 
Mentoring : C) 

5. แบบบนัทึกผลการช้ีแนะ 
และระบบพี่เล้ียง 
 

ผูนิ้เทศก์ 
 

-ผูนิ้เทศกบ์นัทึกขอ้มูล
ช้ีแนะและใหข้อ้มูล
ยอ้นกลบัแก่ผูรั้บการ
นิเทศ เพื่อส่งเสริม
ศกัยภาพการจดัการ
เรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21
หลงัจากท่ีสังเกตการ
สอนและด าเนินการ
ตามกระบวนการช้ีแนะ
และระบบพี่เล้ียงแลว้ 
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ขั้นตอนกำรวจัิย เคร่ืองมือ ผู้ใช้เคร่ืองมือ วธีิกำร 
 6. แบบบนัทึกการรับการนิเทศ

ดว้ยกระบวนการช้ีแนะและ
ระบบพี่เล้ียง 
 

ผูรั้บการนิเทศ 
 

-ผูรั้บการนิเทศบนัทึก
ขอ้มูลผลการช้ีแนะและ
ใหข้อ้มูลยอ้นกลบั
หลงัจากท่ีรับการนิเทศ
ตามกระบวน การช้ีแนะ
และระบบพี่เล้ียงแลว้ 
เพื่อน ามาพฒันา
ศกัยภาพการจดัการ
เรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
ของตนเองในคร้ังต่อไป 

องคป์ระกอบ 5 
ขั้นสะทอ้นคิด
หลงัการนิเทศ 
(After Action 
Review : A) 

7.แบบตรวจสอบพฤติกรรม
การช้ีแนะและระบบพี่เล้ียง
ส าหรับผูนิ้เทศ 
 
 
 
 
 

ผูนิ้เทศก์ 
 
 
 
 
 
 

 

-ผูนิ้เทศกใ์ชแ้บบ
ตรวจสอบพฤติกรรม
การช้ีแนะและระบบพี่
เล้ียงเพื่อส่งเสริม
ศกัยภาพการจดัการ
เรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
หลงัจากท่ีไดด้ าเนินการ
นิเทศตามกระบวนการ
ช้ีแนะและระบบพี่เล้ียง
แลว้ 

8.แบบแบบตรวจสอบ
พฤติกรรมการช้ีแนะและระบบ
พี่เล้ียงส าหรับผูรั้บการนิเทศ 
 

ผูรั้บการนิเทศ -ผูรั้บการนิเทศใชแ้บบ
ตรวจสอบพฤติกรรม
การช้ีแนะและระบบพี่
เล้ียงเพื่อส่งเสริม
ศกัยภาพการจดัการ
เรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
หลงัจากท่ีไดรั้บการ
นิเทศตามกระบวนการ
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ขั้นตอนกำรวจัิย เคร่ืองมือ ผู้ใช้เคร่ืองมือ วธีิกำร 
ช้ีแนะและระบบพี่เล้ียง
แลว้ 

ในองคป์ระกอบท่ี 1-5 (PPLC Plus) ไดน้อ้มน าหลกัการทรงงานและศาสตร์ของพระบาทสมเด็จ
พระเจา้อยูห่วัฯ รัชกาลท่ี 9 (King Bhumibol’s Science) มาปฏิบติั โดยในแต่ละองคป์ระกอบจะ
น าลกัษณะเด่นของหลกัการทรงงานท่ีน ามาประยกุตใ์ชแ้ตกต่างกนั ดงัตารางแนบทา้ย 
4.ขั้นประเมิน
รูปแบบกำรนิเทศ 
Evaluate = D2 
 

1. แบบประเมินรูปแบบการ
นิเทศโดยใชก้ระบวนการ
ช้ีแนะและระบบพี่เล้ียงฯ 
(ในประเด็นความเป็น
ประโยชน์ ความเป็นไปได ้
ความเหมาะสม และความ 
ถูกตอ้ง) 
 
 

ผูบ้ริหาร
สถานศึกษา/  
ผูนิ้เทศก/์ ผูรั้บ
การนิเทศ/ 
ศึกษานิเทศก ์

-ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย
ร่วมกนัประเมินรูปแบบ
การนิเทศโดยใช้
กระบวนการช้ีแนะและ
ระบบพี่เล้ียงฯ หลงัจาก
ท่ีไดด้ าเนินการน า
รูปแบบการนิเทศฯ 
มาใชใ้นภาคสนาม 

 

กำรตรวจสอบควำมสมเหตุสมผลเชิงทฤษฎแีละควำมเป็นไปได้ของรูปแบบต้นแบบกำรนิเทศโดย

ใช้กระบวนกำรช้ีแนะและระบบพีเ่ลีย้ง เพ่ือส่งเสริมศักยภำพกำรจัดกำรเรียนรู้ในศตวรรษที ่21  

 ก่อนการน ารูปแบบตน้แบบการนิเทศโดยใชก้ระบวนการช้ีแนะและระบบพี่เล้ียงเพื่อ

ส่งเสริมศกัยภาพการจดัการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ไปทดลองใช ้ผูว้ิจยัไดเ้สนอให้ผูเ้ช่ียวชาญดา้น

ทฤษฎี และดา้นปฏิบติัการ จ านวน 5 คน  ตรวจสอบและประเมินความเท่ียงตรง ความเหมาะสม 

และความสอดคลอ้งของรูปแบบการนิเทศโดยใชก้ระบวนการช้ีแนะและระบบพี่เล้ียงฯ  ดว้ยวธีิการ

วิเคราะห์ค่าดชันีความสอดคลอ้ง (Index of Item-Objective Congruence : IOC) โดยให้ผูเ้ช่ียวชาญ

พิจารณาก่อนด าเนินการนิเทศการจัดการเรียนรู้ จากนั้นน ารูปแบบต้นแบบการนิเทศโดยใช้

กระบวนการช้ีแนะและระบบพี่เล้ียงเพื่อส่งเสริมศกัยภาพการจดัการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ท่ีไปรับ

ปรุงแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะของผูเ้ช่ียวชาญแลว้ ไปสัมภาษณ์ตวัแทนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใช้รูปแบบ

ตน้แบบการนิเทศฯ  ประกอบดว้ย ผูบ้ริหารสถานศึกษา ผูนิ้เทศ จ านวน 5 คน และผูรั้บการนิเทศ  

จ านวน 5 คน  เพื่อร่วมกนัพิจารณารูปแบบการนิเทศโดยใช้กระบวนการช้ีแนะและระบบพี่เล้ียงฯ 

อีกคร้ังหน่ึงให้มีความครบถว้นสมบูรณ์ และเหมาะสมแก่การน าไปใชป้ฏิบติัจริงต่อไปได ้ ซ่ึงผลท่ี
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ได้รับคือ รูปแบบการนิเทศโดยใช้กระบวนการช้ีแนะและระบบพี่เล้ียงเพื่อส่งเสริมศกัยภาพการ

จดัการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 สังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จงัหวดัเชียงใหม่  

มีความสอดคลอ้งและสามารถน าไปใชไ้ดจ้ริงในภาคสนาม  

 

ขั้นตอนที ่3 ทดลองใช้รูปแบบต้นแบบกำรนิเทศกำรจัดกำรเรียนรู้ภำคสนำม  

             ในขั้นน้ีเป็นการตรวจสอบความเป็นไปได้ของการน ารูปแบบตน้แบบการนิเทศโดยใช้

กระบวนการช้ีแนะและระบบพี่เล้ียงฯ ไปใชใ้นภาคสนาม เพื่อศึกษาผลของขอ้มูลเชิงประจกัษแ์ละ

ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการพฒันารูปแบบตน้แบบการนิเทศโดยใช้กระบวนการช้ีแนะและ

ระบบพี่เล้ียงฯ โดยด าเนินกิจกรรมตามขั้นตอนของรูปแบบตน้แบบการนิเทศโดยใช้กระบวนการ

ช้ีแนะและระบบพี่เล้ียงฯ ท่ีไดพ้ฒันาข้ึนมา ประกอบดว้ย 5 องคป์ระกอบหลกั + Plus ดงัน้ี    

              องค์ประกอบ 1 ข้ันเตรียมควำมรู้ก่อนกำรนิเทศ (Preparing : P)  

  วตัถุประสงคข์องการด าเนินการ เพื่อวเิคราะห์ความตอ้งการจ าเป็นในการพฒันาผูเ้รียน โดย
พฒันาการเรียนการสอนใหส้อดคลอ้งกบัการจดัการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ผูนิ้เทศกเ์ป็นผูส้ร้างแรง
บนัดาลใจให้แก่ครู/ผูรั้บการนิเทศ ส่งเสริมครูให้เตรียมความรู้เพิ่มเติมในดา้นการจดัการเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี 21 ท่ีสอดคลอ้งกบับริบทของสถานศึกษาแต่ละแห่ง (ของตนเอง) 
              องค์ประกอบ 2 ขั้นวำงแผนและออกแบบกำรนิเทศ (Planning : P) 

วตัถุประสงคข์องการด าเนินการ เพื่อให้ผูนิ้เทศกแ์ละครู/ผูรั้บการนิเทศ วิเคราะห์มาตรฐาน
ตวัช้ีวดัตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาข้ึนพื้นฐาน พ.ศ. 2551 วเิคราะห์แผนการจดัการเรียนรู้ เพื่อ
ส่งเสริมศกัยภาพการจดัการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ร่วมกนั รวมถึงเตรียมแผนการจดัการเรียนรู้และ
เคร่ืองมือสังเกตการจดัการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 

องค์ประกอบ 3 ข้ันเรียนรู้และแลกเปลีย่นในกำรปฏิบัติกำรนิเทศ (Learning and Sharing : 
L) 

วตัถุประสงคข์องการด าเนินการ เพื่อน าเคร่ืองมือสังเกตการจดัการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
มาใช้บนัทึกผลการสอนโดยพิจารณาร่วมกบัแผนการจดัการเรียนรู้ ร่วมกนัระหว่างผูนิ้เทศก์และ
ผูรั้บการนิเทศ 

องค์ประกอบ 4 ขั้นกำรนิเทศด้วยกระบวนกำรช้ีแนะและระบบพี่เลี้ยง (Coaching and 
Mentoring : C) 

วตัถุประสงค์ของการด าเนินการ เพื่อศึกษาบทบาทหน้าท่ี  ท่ีเก่ียวข้องของผู ้บริหาร
สถานศึกษา/ผูนิ้เทศก์/ผูรั้บการนิเทศ พร้อมทั้งบนัทึกผลการช้ีแนะและระบบพี่เล้ียงโดยคู่ขนานกบั



94 
 

 
 

บนัทึกผลการรับการนิเทศดว้ยกระบวนการช้ีแนะและระบบพี่เล้ียง และวเิคราะห์ผลท่ีไดรั้บจากการ
ช้ีแนะและพฒันาร่วมกนั 

องค์ประกอบ 5 ขั้นสะท้อนคิดหลงักำรนิเทศ (After Action Review : A) 
วตัถุประสงคข์องการด าเนินการ เพื่อด าเนินการตรวจสอบพฤติกรรมการช้ีแนะและระบบพี่

เล้ียงจากผูนิ้เทศก์/ผูรั้บการนิเทศ และจดัเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกนัระหวา่งผูบ้ริหาร/ ผูนิ้เทศก์/ 
ผูรั้บการนิเทศ  และ Plus เป็นการน้อมน าหลกัการทรงงานและศาสตร์ของพระบาทสมเด็จพระ
เจา้อยู่หัวฯ รัชกาลท่ี 9 (King Bhumibol’s Science) มาประยุกต์ใช้ในการด าเนินการขั้นตอนต่าง ๆ 
ใน 5 องคป์ระกอบหลกั  
 

กำรวเิครำะห์ข้อมูล 

 การวเิคราะห์ขอ้มูลการวจิยัและพฒันา (Research and Development : R&D)  โดย

วเิคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณดว้ยการวเิคราะห์เน้ือหาและการพรรณนาความ และวเิคราะห์เชิงปริมาณ

โดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปทางการวเิคราะห์ทางสถิติ SPSS for Windows 

 

สถิติทีใ่ช้ในกำรวจัิย  

 1. การวิเคราะห์ผลการศึกษาสภาพปัจจุบนัและประเมินความตอ้งการจ าเป็นของการนิเทศ

การเรียนรู้ องคป์ระกอบและกระบวนการนิเทศการจดัการเรียนรู้ ตามแนวคิดเชิงระบบ จากรูปแบบ

ตน้แบบการนิเทศฯ การวเิคราะห์แบบบนัทึกผลการวิเคราะห์เอกสาร แบบสัมภาษณ์ แบบบนัทึกผล

การช้ีแนะและระบบพี่เล้ียง แบบบนัทึกการรับการนิเทศ และการสนทนากลุ่ม ประมวลผลสรุปดว้ย

วธีิการวเิคราะห์เน้ือหา (Content Analysis) และการเขียนพรรณนาความ  

 2. การวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณ จากแบบสอบถาม แบบประเมินแผนการจดัการเรียนรู้   

แบบตรวจสอบพฤติกรรมการช้ีแนะและระบบพี่เล้ียงของผูนิ้เทศก์ วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้สถิติ 

ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ (%) ค่าเฉล่ีย (X̅) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)  

 




