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บทที ่4 

 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 

การวิจยัเร่ือง “การพฒันารูปแบบการนิเทศโดยใช้กระบวนการช้ีแนะและระบบพี่เล้ียง
เพื่อส่งเสริมศกัยภาพการจดัการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 สังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน จงัหวดัเชียงใหม่” เพื่อตอบวตัถุประสงคข์องการวิจยั 4 ขอ้ ดงัน้ี 1) เพื่อศึกษาความตอ้งการ
จ าเป็น (Need Assessment) ในการพฒันารูปแบบการนิเทศโดยใช้กระบวนการช้ีแนะและระบบ 
พี่เล้ียง เพื่อส่งเสริมศกัยภาพการจดัการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน จงัหวดัเชียงใหม่ 2) เพื่อพฒันารูปแบบการนิเทศโดยใช้กระบวนการช้ีแนะ
และระบบพี่ เ ล้ียงเพื่อส่งเสริมศักยภาพการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จงัหวดัเชียงใหม่ 3) เพื่อทดลองรูปแบบการนิเทศโดยใช้
กระบวนการช้ีแนะและระบบพี่เล้ียงเพื่อส่งเสริมศกัยภาพการจดัการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 สังกดั
ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จงัหวดัเชียงใหม่ และ 4) เพื่อประเมินรูปแบบการ
นิเทศโดยใชก้ระบวนการช้ีแนะและระบบพี่เล้ียงเพื่อส่งเสริมศกัยภาพการจดัการเรียนรู้ในศตวรรษ
ท่ี 21 สังกดัส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จงัหวดัเชียงใหม่ ซ่ึงผูว้ิจยัได้น าเสนอ
ผลการวจิยัตามวตัถุประสงคต์ามล าดบั ดงัน้ี  

1. ผลการศึกษาความต้องการจ าเป็น (Need Assessment) ในการพฒันารูปแบบการนิเทศ
โดยใชก้ระบวนการช้ีแนะและระบบพี่เล้ียง เพื่อส่งเสริมศกัยภาพการจดัการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จงัหวดัเชียงใหม่ จากการศึกษา วิเคราะห์
เอกสารท่ีเก่ียวข้อง วิเคราะห์ผลการสนทนากลุ่ม และการสอบถามข้อมูลพื้นฐานของตัวแทน
ผูบ้ริหาร ผูนิ้เทศก์ และผูรั้บการนิเทศ พบว่า ประเด็นความต้องการจ าเป็นท่ีน ามาสู่การพฒันา
รูปแบบการนิเทศโดยใชก้ระบวนการช้ีแนะและระบบพี่เล้ียง มี 4 ประเด็นหลกั ได้แก่ 1) สภาพการ
จัดการเรียนรู้ จากการศึกษาสภาพการจดัการเรียนรู้ในปัจจุบนั พบว่า มีการใช้เทคนิคการจดัการ
เรียนรู้ท่ีหลากหลาย เช่น การจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Co-operative) โดยมีการจดักลุ่มผูเ้รียนคละ
ความสามารถ (เก่ง ปานกลาง และอ่อน)  การสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry based Learning) การใช้
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กิจกรรมท่ีให้ผูเ้รียนไดล้งมือปฏิบติัจริง โดยมีครูเป็นผูช้ี้แนะ การใช้ค  าถามกระตุน้เพื่อให้เกิดการ
เรียนรู้แก่ผูเ้รียนและกระตุน้ความสนใจจากผูเ้รียน  การใชส่ื้อ ICT เพื่อให้ผูเ้รียนเขา้ใจบทเรียนเป็น
รูปธรรมมากข้ึน  การสอนแบบเพื่อนสอนเพื่อน (Group Process-based Instruction) การเน้นย  ้า ซ ้ า 
ทวน โดยใชแ้บบฝึกหดั การสอนแบบเนน้มโนทศัน์ (Concept based Instruction) และการใหผู้เ้รียน
ท าใบงานท่ีมีเช่ือมโยงกบับทเรียน เป็นตน้ แต่ครูยงัไม่เขา้ใจในทกัษะและเทคนิคการสอนท่ีชดัเจน 
และไม่ทราบว่าควรเลือกเทคนิคการสอนใดมาใช้จึงจะเหมาะกบัเร่ืองท่ีสอน ส าหรับการจดัการ
เรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ท่ีต้องการให้เกิดนั้ นพบว่า ครูและผูเ้รียนต้องเรียนรู้ร่วมกัน โดยไม่
จ  าเป็นตอ้งเรียนตามบทเรียนในหนงัสือเรียน และครูตอ้งไม่เป็นผูส้อนหรือผูใ้หฝ่้ายเดียว  มุ่งเนน้ให้
ผูเ้รียนเกิดทกัษะในการคิด (คิดวิเคราะห์ แยกแยะ) กระตุน้ให้ผูเ้รียนคิดอยา่งสม ่าเสมอ  กระตุน้การ
ใช้ภาษาต่างประเทศเพื่อความเป็นสากล  ส่งเสริมให้เกิดความเสมอภาคทางการศึกษาทั้งด้าน
บุคลากรและดา้นผูเ้รียน  มีการสร้างนวตักรรมการเรียนรู้ การสอนแบบบูรณาการ และการจดัการ
เรียนรู้ท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญั ดงันั้นครูผูรั้บการนิเทศตอ้งการรับการพฒันา ในลกัษณะการอบรม
แลกเปล่ียนเรียนรู้ในการสอนท่ีประสบความส าเร็จ การจดัการเรียนรู้แบบกระตือรือร้น (Active 
Learning: AL) มีการน าเทคนิควิธีการสอนใหม่ ๆ ความรู้เร่ืองรูปแบบการเรียนรู้ท่ีค  านึงถึงลกัษณะ
ความแตกต่างระหวา่งผูเ้รียน เพื่อปรับใชใ้นการสอนของตน ทกัษะการใชส่ื้อ IT เพื่อสนบัสนุนการ
จดัการเรียนรู้ ตลอดจนตระหนักถึงจรรยาบรรณวิชาชีพครู 2) สภาพการนิเทศการจัดการเรียนรู้ 
ส าหรับการนิเทศการจดัการเรียนรู้ในปัจจุบนั พบวา่ มีการนิเทศภายในจากบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งหลาย
ฝ่าย ได้แก่ หัวหน้าสายชั้น  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ฝ่ายวิชาการและผูบ้ริหารสถานศึกษา/
ผูอ้  านวยการสถานศึกษา ตลอดจนมีการให้ค  าแนะน าส าหรับครูท่ีเขา้มาบรรจุใหม่หรือยา้ยมาจาก
สถานศึกษาอ่ืน  นอกจากน้ียงัพบวา่ การนิเทศการจดัการเรียนรู้ยงัไม่ทัว่ถึง และไม่เป็นระบบ และ
ไม่เป็นไปตามห้วงเวลาท่ีก าหนด เน่ืองจากมีงานอ่ืน ๆ เขา้มาแทรก ท าให้การท าจึงเป็นลกัษณะงาน
ทัว่ไปมากกว่าการนิเทศท่ีมุ่งเน้นการพฒันา   ส าหรับการนิเทศการจดัการเรียนรู้ท่ีตอ้งการให้เป็น
นั้น พบวา่ รูปแบบการนิเทศการจดัการเรียนรู้ท่ีเขา้มามีบทบาทส าคญัมากข้ึน คือ การนิเทศออนไลน์ 
การนิเทศผา่นการใชไ้ลน์ เฟสบุค๊ เน่ืองจากมีความสะดวก สามารถปฏิบติัไดทุ้กท่ี ไม่จ  ากดัเวลา และ
ทนัเหตุการณ์  อยา่งไรก็ตามการผสมผสานระหว่างการนิเทศแบบเก่ากบัเทคโนโลยีสมยัใหม่ เป็น
ส่ิงท่ีทา้ทายโดยน าข้อดีของทั้งสองอย่างดงักล่าวมาปรับใช้ร่วมกัน  อย่างไรก็ตามการนิเทศใน
ลักษณะการพบปะ / เผชิญหน้า (face to face)  ยงัมีความส าคัญและต้องคงไว้ แต่ควรต้องมี
แบบฟอร์มหรือแบบบนัทึกการสังเกตการจดัการเรียนรู้ท่ีชัดเจน มีการระบุ หรือก าหนดทิศทาง
เป้าหมาย รวมถึงการติดตามผลเป็นระยะ ๆ โดยผูรั้บการนิเทศต้องเปิดใจยอมรับผลการนิเทศ 
ท่ีเกิดข้ึน เพื่อพฒันากระบวนการจดัการเรียนรู้อนัส่งผลต่อผูเ้รียน นอกจากน้ีบรรยากาศการนิเทศ
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ควรมีลกัษณะเป็นแบบกลัยาณมิตร มีการพูดคุยในลกัษณะแลกเปล่ียนแนวคิด เพื่อพฒันารูปแบบ
และเทคนิคการสอนท่ีหลากหลาย มีการแนะน าระหวา่งเพื่อนครู ซ่ึงเป็นการนิเทศในระดบัเบ้ืองตน้ 
มีการจดัท าคู่มือ การจดัประชุมผูนิ้เทศกแ์ละผูรั้บการนิเทศ เพื่อช้ีแจงวนัและเวลา กระบวนการนิเทศ 
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการนิเทศใหแ้ก่ผูเ้ก่ียวขอ้งไดรั้บทราบและเขา้ใจชดัเจนตรงกนั ก่อนท่ีจะด าเนินการ
นิเทศ  และควรมีการนิเทศอยา่งนอ้ยภาคเรียนละ 2-3 คร้ัง  3) รูปแบบการนิเทศการจัดการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที ่21 ท่ีผูมี้ประสบการณ์ในการนิเทศ/ผูนิ้เทศก ์และผูรั้บการนิเทศตอ้งการใหเ้กิดการพฒันา
นั้น พบวา่ รูปแบบการนิเทศตอ้งมุ่งเนน้การน ามาใชป้ระโยชน์ไดจ้ริง และใหเ้ป็นส่วนหน่ึงของงาน
ท่ีปฏิบัติโดยไม่เพิ่มภาระของครู ขณะเดียวกันรูปแบบการนิเทศควรมีหลักการ เป้าหมาย 
กระบวนการท่ีชดัเจน มีเคร่ืองมือ ส่ือมลัติมีเดีย หรือนวตักรรมการจดัการเรียนรู้ท่ีช่วยให้ครู/ผูรั้บ
การนิเทศสามารถพฒันาการจดัการเรียนรู้ได ้และควรช่วยส่งเสริมใหเ้กิดทกัษะการคิดให้แก่ผูเ้รียน  
มีรูปแบบการวดัผลผูเ้รียนท่ีชดัเจน มีวิธีการวดัผลท่ีหลากหลาย โดยค านึงถึงนโยบายการศึกษาชาติ 
ทั้งหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศกัราช 2551 หลกัสูตรสถานศึกษา จรรยาบรรณ
วิชาชีพครู เพื่อความเป็นหน่ึงเดียวในการบรรลุวตัถุประสงค์  ตลอดจนมีปฏิทินการนิเทศท่ีชดัเจน 
และสามารถยดืหยุน่ในเชิงปฏิบติัการ  ส่วนดา้นผูนิ้เทศกแ์ละผูรั้บการนิเทศ และบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้ง
ตอ้งเป็นผูท่ี้มีความรู้ มีความน่าเช่ือถือ มีความเป็นกลัยาณมิตร มีความเขา้ใจในบทบาทหน้าท่ีของ
ตนเอง ผูนิ้เทศก์ตอ้งสามารถช้ีแนะเพื่อเป็นแนวทางในการแกปั้ญหาไดอ้ยา่งเหมาะสม สร้างสรรค์ 
สร้างแรงบนัดาลใจแก่ผูรั้บการนิเทศ นอกจากน้ีบรรยากาศในการนิเทศมีลกัษณะเป็นกนัเอง อาจ
เป็นการสนทนาเพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้ซ่ึงกนัและกนั เป็นรูปแบบการแทรกซึมโดยธรรมชาติ และผล
การนิเทศ จ าเป็นตอ้งการการกระตุน้จากมุมมองของฝ่ายบริหารท่ีมีต่อครูเป็นลกัษณะเชิงบวก  และ 
4) การนิเทศด้วยกระบวนการช้ีแนะและระบบพี่เลีย้ง  (Coaching & Mentoring) มีความตอ้งการใน
การพฒันา ไดแ้ก่ การให้ค  าปรึกษาเพื่อสามารถแกไ้ขปัญหาการจดัการเรียนรู้ไดอ้ยา่งตรงจุด  การ
สร้างความศรัทธาในองคก์ร และการสนบัสนุนความรู้ดา้นนวตักรรมใหม่ ๆ ท่ีใชใ้นการจดัการสอน 
ส าหรับขอ้เสนอแนะอ่ืน ๆ ท่ีส าคญั ยงัคงตระหนกัถึงความต่อเน่ืองในการนิเทศ มีการติดตามผล
และการประเมินผลท่ีชดัเจนตรงไปตรงมา มีบรรยากาศการนิเทศท่ีเป็นกนัเอง เนน้การส่งเสริมการ
จดัการเรียนรู้เพื่อการพฒันาเทคนิค รูปแบบกระบวนการสอนอยา่งสร้างสรรค ์  ส่งเสริมความพร้อม
ด้านอุปกรณ์ เทคโนโลยี ท่ีทนัสมยัท่ีสนับสนุนการจดัการเรียนรู้ ให้มีใช้อย่างเพียงพอต่อความ
ตอ้งการ รวมถึงน าเทคนิควิธีการนิเทศท่ีสนบัสนุนให้เกิดการเปิดใจยอมรับระหว่างผูนิ้เทศก์และ
ผูรั้บการนิเทศ เพื่อร่วมกนัพฒันาการนิเทศภายในใหเ้กิดความย ัง่ยนืต่อไป  
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นอกจากน้ี ผลการวิเคราะห์แบบสอบถามของกลุ่มตวัอย่าง ท่ีเป็นตวัแทนของผูบ้ริหาร

สถานศึกษา ผูนิ้เทศก์ และครู/ผูรั้บการนิเทศ สรุปเป็นประเด็นหลกั 6 ดา้น ตามล าดบัดงัน้ี (1) ดา้น

ขอ้มูลทัว่ไป ครูมีประสบการณ์ท่ีหลากหลาย ตั้งแต่ 5 ปี ถึง 20 ปีข้ึนไป ส่วนมากมีวุฒิการศึกษาใน

ระดบัปริญญาตรี  และทุกคนจบสาขาการศึกษา (2) ดา้นการมีส่วนร่วมของโรงเรียน พบวา่ ครูทุก

คนในโรงเรียน ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าท่ีตามความเหมาะสมในการเป็นกรรมการใน

ลักษณะท่ีแตกต่างกัน เช่น เป็นคณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้ คณะกรรมการการจัดท า

หลกัสูตรสถานศึกษา คณะกรรมการการนิเทศภายในสถานศึกษา และคณะกรรมการอ่ืน ๆ ตามท่ี

สถานศึกษามอบหมาย  (3) ด้านขอ้มูลการเรียนการสอน พบว่า ครูทุกคนได้วางแผนการจดัการ

เรียนรู้ การจดัท าค าอธิบายรายวิชา โดยมีการจดัท าก าหนดการสอน  การเขียนแผนการจดัการเรียนรู้

ทั้งท่ีเป็นรายคาบ/ รายหน่วย ก่อนด าเนินการสอน ส่วนดา้นวิธีสอน/ เทคนิคการจดัการเรียนรู้ใน

ศตวรรษท่ี 21 ท่ีเคยใชใ้นการจดัการเรียนรู้ท่ีผา่นมา พบวา่ บางโรงเรียนมีการจดักิจกรรมท่ีแตกต่าง

กนัและหลากหลาย เช่น ไดด้ าเนินการจดัการความรู้ (Knowledge Management : KM) การจดัการ

เรียนรู้แบบกระตือรือร้น (Active Learning : AL) การสร้างการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional 

Learning Community : PLC) การจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem–based Learning : 

PBL) การจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-Based Learning : PBL)  การพัฒนา

บทเรียนร่วมกัน (Lesson Study : LS)  การจัดการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐาน (Research-Based 

Learning : RBL) ชุ ม ช น แ ห่ ง ก า ร ป ฏิ บั ติ  (Community of Practices : CoPs) จิ ต ต ปั ญญ า 

(Contemplative Education : CE) เป็นตน้ ส่วนดา้นการวดัและประเมินผล พบวา่ รูปแบบการวดัและ

ประเมินผล ซ่ึงครูได้ด าเนินการท่ีผ่านมามีทั้งการประเมินก่อนเรียน ระหว่างเรียนและหลงัเรียน 

(ร้อยละ 95.3) และอ่ืนๆ (ร้อยละ 4.70)  ส่วนวิธีการวดัและประเมินผล มีทั้งการทดสอบแบบอตันยั 

ปรนัย และการประเมินช้ินงาน/ผลงาน การสังเกตและการปฏิบติัจริง และการซักถาม (4) ด้าน

คุณภาพของแผนการจดัการเรียนรู้ โดยเฉล่ียทุกแผนมีคุณภาพอยูใ่นระดบัปานกลาง หรือเขียนได้

ถูกตอ้งเป็นส่วนใหญ่ โดยเรียงล าดบัผลการประเมินท่ีมีคุณภาพจากมากไปหาน้อย ดงัน้ี 1) การ

สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม 2) ส่วนองคป์ระกอบของแผนการจดัการเรียนรู้ครบถว้น เช่น ส่วน

หัวแผน มาตรฐานการเรียนรู้ ตวัช้ีวดั สาระส าคญั 3) จุดประสงค์การเรียนรู้ 4) องค์ประกอบของ

แผนการจดัการเรียนรู้แต่ละองคป์ระกอบมีความสอดคลอ้งกนั 5) ระบุขั้นตอนการจดัการเรียนรู้ได้

เหมาะสมกบัธรรมชาติวิชา 6) การส่ือการจดัการเรียนรู้ / แหล่งการเรียนรู้ และ 7) การจดักิจกรรม

การเรียนรู้อยา่งใดอยา่งหน่ึงท่ีส่งเสริมทกัษะ 3R 8C ตามล าดบั (5) ปัญหาดา้นการจดัการเรียนรู้ โดย
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แยกเป็นประเด็น ดงัน้ี ดา้นนกัเรียน ไดแ้ก่ 1) มีจ  านวนนกัเรียนมากเกินไปและท าให้ท ากิจกรรมไม่

ทัว่ถึง 2) ความแตกต่างระหว่างบุคคล 3) นักเรียนเป็นเด็กพิเศษมาเรียนรวมกบันักเรียนปกติ 4) 

นกัเรียนเรียนรู้ชา้/สมาธิสั้น 5) การใชภ้าษาและการส่ือสารขา้มวฒันธรรม 6) ทกัษะการอ่านและการ

เขียน 7) นักเรียนมีความมัน่ใจสูงในการพูดอธิบาย ช้ีแจงแต่ขาดทกัษะการปฏิบติั ด้านครูผูส้อน 

ไดแ้ก่ 1) การออกแบบการสอนยงัไม่เป็นระบบและพฒันาส่ือการสอนไม่น่าสนใจ 2) สอนไม่ตรง

กบัสาขาท่ีตนเองจบการศึกษา ดา้นสถานศึกษา ไดแ้ก่ โรงเรียนมีกิจกรรมมาก เวลาเรียนไม่เพียงพอ 

ท าให้มีผลกระทบต่อการเรียนการสอน และดา้นผูป้กครอง ไดแ้ก่ ผูป้กครองไม่เขม้งวดในการท า

การบา้นของนกัเรียน  ผูป้กครองควรช่วยดูแลนกัเรียนมากข้ึน (6) ความตอ้งการของครู โดยแยกเป็น 

2 ประเด็น คือ 1) ความตอ้งการในการแกปั้ญหาการจดัการเรียนรู้ของครู (ผูรั้บการนิเทศ) ไดแ้ก่ ควร

จดัการฝึกอบรม สัมมนาเชิงปฏิบติัการเทคนิคการสอนใหม่ ๆ ท่ีสอดคลอ้งกบัการจดัการเรียนรู้ใน

ศตวรรษท่ี 21 การจดัห้องเรียนให้มีจ  านวนนกัเรียนท่ีพอเหมาะกบัชั้นเรียน การส่งเสริมดา้นปัจจยั

ในการจดัท าส่ือการสอนท่ีหลากหลายและน่าสนใจ สอดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงของสังคมและ

พลโลก ควรจดัให้มีการนิเทศการสอนภายในสถานศึกษาอย่างสม ่าเสมอ การลดกิจกรรมเสริม

หลกัสูตรลง และการส่งเสริมนกัเรียนท่ีเรียนอ่อน ดว้ยวธีิการสอนซ่อมเสริม 2) ความตอ้งการในการ

พฒันาตนเองของครู (ผูรั้บการนิเทศ) เช่น การศึกษาดูงานนอกสถานท่ี แลกเปล่ียนเรียนรู้ทางวชิาชีพ 

การพฒันาส่งเสริม เพิ่มพูนความรู้ ทกัษะของครูโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การพฒันาด้าน

วิชาการให้ตรงกบัรายวิชาท่ีสอน การพฒันาทกัษะการคิด การพฒันาครูในการวดัและประเมินผล

การศึกษาแนวใหม่  

ดังนั้น จากการวิเคราะห์ความต้องการจ าเป็น ท่ีต้องเติมเต็มให้แก่กลุ่มตัวอย่าง เพื่อ

น าไปสู่การวิจยัและพฒันารูปแบบการนิเทศโดยใช้กระบวนการช้ีแนะและระบบพี่เล้ียง เพื่อ

ส่งเสริมศกัยภาพการจดัการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 สังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้น

พื้นฐาน จงัหวดัเชียงใหม่ ประกอบดว้ย 3 ดา้น ไดแ้ก่ 1) การให้ความรู้เก่ียวกบัการจดัการเรียนรู้ใน

ศตวรรษท่ี 21 2) การให้ความรู้การนิเทศโดยใช้กระบวนการช้ีแนะและระบบพี่เล้ียง และ 3) การ

นิเทศ ก ากับ ติดตาม และประเมินผลโดยใช้ระบบการนิเทศภายใน ซ่ึงมีรูปแบบการนิเทศท่ี

เหมาะสมกบัสภาพบริบทของสถานศึกษาในแต่ละแห่ง 

2. ผลการพัฒนารูปแบบการนิเทศโดยใช้กระบวนการช้ีแนะและระบบพี่เล้ียงเพื่อ
ส่งเสริมศกัยภาพการจดัการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 สังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน จงัหวดัเชียงใหม่ พบวา่ รูปแบบการนิเทศโดยใชก้ระบวนการช้ีแนะและระบบพี่เล้ียง ท่ีผา่น
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การตรวจสอบประสิทธิภาพโดยผูเ้ช่ียวชาญ 5 ท่าน ซ่ึงประกอบด้วย ผูเ้ช่ียวชาญด้านทฤษฎีและ
ผูเ้ช่ียวชาญด้านปฏิบติัการ ก่อนน ารูปแบบการนิเทศไปทดลองใช้ในโรงเรียน  โดยผูเ้ช่ียวชาญมี
ความเห็นสอดคลอ้งกบัรูปแบบการนิเทศ โดยใชก้ระบวนการช้ีแนะและระบบพี่เล้ียง เพื่อส่งเสริม
ศกัยภาพการจดัการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 สังกดัส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
จงัหวดัเชียงใหม่ โดยผลการประเมินค่าดชันีความสอดคลอ้งของรูปแบบการนิเทศ ส่วนมากมีค่า
ดชันีความสอดคลอ้งเท่ากบั 1.00  ซ่ึงไดแ้ก่ประเด็นของ รูปแบบการนิเทศสอดคลอ้งกบัหลกัการ 
รูปแบบการนิเทศสอดคลอ้งกบัเง่ือนไขส าคญั รูปแบบการนิเทศในแต่ละขั้นตอนมีความสอดคลอ้ง
และสัมพันธ์กัน รูปแบบของการนิเทศมีความต่อเน่ืองกันและเป็นระบบ รูปแบบการนิเทศ
สอดคลอ้งกบัเป้าหมายท่ีตอ้งการ รูปแบบการนิเทศมีความสอดคลอ้งกบัวิธีการด าเนินการ รูปแบบ
การนิเทศมีการช้ีแนะและดูแล ก ากบั ติดตามตามกระบวนการช้ีแนะและระบบพี่เล้ียงอยา่งต่อเน่ือง 
และรูปแบบการนิเทศสามารถน าไปใชจ้ริงในภาคปฏิบติั (มีความเป็นประโยชน์ มีความเป็นไปได ้
มีความเหมาะสม และมีความถูกตอ้ง)  ส่วนประเด็นของ รูปแบบการนิเทศมีความสอดคล้องกบั
บริบทของสถานศึกษา รูปแบบการนิเทศมีความสอดคลอ้งกบัเคร่ืองมือท่ีใช ้และรูปแบบการนิเทศมี
ความสอดคลอ้งกบัทฤษฎีการศึกษาคน้ควา้ขอ้มูล/ หลกัวชิาของการนิเทศโดยใชก้ระบวนการช้ีแนะ
และระบบพี่เล้ียง มีค่าดชันีความสอดคลอ้งเท่ากบั 0.80 ซ่ึงแสดงให้เห็นวา่ ผูเ้ช่ียวชาญมีความเห็นท่ี
สอดคลอ้งกบัของรูปแบบการนิเทศดงักล่าว และสามารถน ามาใชไ้ดน้อกจากน้ีผูเ้ช่ียวชาญไดใ้หข้อ้
แนะแนะท่ีเป็นประโยชน์เพื่อการพฒันา ก่อนท่ีจะน ารูปแบบการนิเทศไปทดลองใช ้ดงัน้ี 

1. แผนภาพรูปแบบการนิเทศใหร้ะบุช่ือของรูปแบบการนิเทศดงักล่าวใหช้ดัเจน 
2. หลงัจากการอบรมการจดัการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 / การนิเทศการจดัการเรียนรู้แลว้ 

นอกจากการบนัทึกหลงัสอนของผูรั้บการนิเทศ ควรมีการติดตามอย่างต่อเน่ือง โดยให้น าแบบ
บนัทึกผลการด าเนินงานตามกระบวนการช้ีแนะและระบบพี่เล้ียง ส าหรับผูบ้ริหารสถานศึกษา/ ผู ้
นิเทศ/ ผูรั้บการนิเทศ มาเป็นเคร่ืองมือในการติดตามเพื่อเป็นฐานพฒันาการจดัการเรียนรู้ในคร้ัง
ต่อไป 

3. เคร่ืองมือการสังเกตการจดัการเรียนรู้ในเล่ม ควรเพิ่มเทคนิคการจดัการเรียนรู้โดยการ
ใช้รูปแบบวงจรการเรียนรู้ 6 ขั้นตอน (6E Learning Cycle Model) ซ่ึงพฒันามาจากเทคนิคการสืบ
เสาะหาความรู้ เทคนิคการจดัการเรียนรู้ดว้ยกิจกรรมสะเต็ม (STEM Activity) และเทคนิคการสอน
เล่าเร่ือง (Story telling) เป็นตน้ ในกรณีท่ีมีเทคนิคการจดัการเรียนรู้ใหม่ ๆ เพิ่มเติม นกัวิจยัสามารถ
เพิ่มไวใ้นเล่มคู่มือ โดยท่ีครูสามารถเขา้ถึงไดด้ว้ยการสแกน QR Code  จากเล่มคู่มือท่ีดงักล่าว ทั้งน้ี
เพื่อใหค้รูไดศึ้กษา และเติมเตม็เทคนิคใหม่ ๆอยา่งสม ่าเสมอ 
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ท าให้ได้รูปแบบการนิเทศ ท่ีช่ือว่ารูปแบบ “ดับเบิ้ลพีแอลซี พลัส” (PPLC Plus) ซ่ึง
ประกอบดว้ย ส่วนส าคญั 3 ส่วน ไดแ้ก่ หลกัการ เง่ือนไขส าคญั และองคป์ระกอบหลกั ของรูปแบบ 
5 องคป์ระกอบ ดงัแผนภาพต่อไปน้ี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภาพ 4.1  แสดงรูปแบบการนิเทศ  “ดบัเบิ้ลพีแอลซีเอ พลสั” (PPLCA Plus)   

 



102 
 

 
 

องค์ประกอบของรูปแบบการนิเทศโดยใช้กระบวนการช้ีแนะและระบบพี่เลี้ยงเพ่ือ
ส่งเสริมศักยภาพการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พืน้ฐาน จังหวดัเชียงใหม่ มีดังนี้ 

ผลการพฒันารูปแบบการนิเทศโดยใชก้ระบวนการช้ีแนะและระบบพี่เล้ียง เพื่อส่งเสริม
ศกัยภาพการจดัการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 สังกดัส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
จงัหวดัเชียงใหม่ ไดรู้ปแบบการนิเทศท่ีไดพ้ฒันาข้ึน มีช่ือว่ารูปแบบการนิเทศ “ดบัเบิ้ลพีแอลซีเอ 
พลสั” (PPLCA Plus) โดยน าการออกแบบเชิงระบบ ADDIE Model มาใชเ้ป็นฐานคิดในการวจิยั ซ่ึง
ด าเนินการด้วยวิธีการวิจยัและพฒันา (Research and Development : R & D) ประกอบด้วย ส่วน
ส าคญั 3 ส่วน ไดแ้ก่ หลกัการ เง่ือนไขส าคญั และองคป์ระกอบของรูปแบบ 5 องคป์ระกอบ + Plus  
ประกอบดว้ย  

องค์ประกอบ 1 ข้ันเตรียมความรู้ก่อนการนิเทศ (Preparing : P)  
วตัถุประสงคข์องการด าเนินการ เพื่อวิเคราะห์ความตอ้งการจ าเป็นในการพฒันาผูเ้รียน 

โดยพฒันาการเรียนการสอนใหส้อดคลอ้งกบัการจดัการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ผูนิ้เทศกเ์ป็นผูส้ร้าง
แรงบนัดาลใจให้แก่ครู/ผูรั้บการนิเทศ ส่งเสริมครูให้เตรียมความรู้เพิ่มเติมในดา้นการจดัการเรียนรู้
ในศตวรรษท่ี 21 ท่ีสอดคลอ้งกบับริบทของสถานศึกษาแต่ละแห่ง (ของตนเอง) 

องค์ประกอบ 2 ขั้นวางแผนและออกแบบการนิเทศ (Planning : P) 
วตัถุประสงค์ของการด าเนินการ เพื่อให้ผูนิ้เทศก์และครู/ผู ้รับการนิเทศ วิเคราะห์

มาตรฐานตวัช้ีวดัตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาข้ึนพื้นฐาน พ.ศ. 2551 วิเคราะห์แผนการจดัการ
เรียนรู้ เพื่อส่งเสริมศกัยภาพการจดัการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ร่วมกนั รวมถึงเตรียมแผนการจดัการ
เรียนรู้และเคร่ืองมือสังเกตการจดัการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 

องค์ประกอบ 3 ข้ันเรียนรู้และแลกเปลี่ยนในการปฏิบัติการนิเทศ (Learning and 
Sharing : L) 

วตัถุประสงคข์องการด าเนินการ เพื่อน าเคร่ืองมือสังเกตการจดัการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 
21 มาใชบ้นัทึกผลการสอนโดยพิจารณาร่วมกบัแผนการจดัการเรียนรู้ ร่วมกนัระหวา่งผูนิ้เทศก์และ
ผูรั้บการนิเทศ 

องค์ประกอบ 4 ขั้นการนิเทศด้วยกระบวนการช้ีแนะและระบบพี่เลี้ยง (Coaching and 
Mentoring : C) 

วตัถุประสงค์ของการด าเนินการ เพื่อศึกษาบทบาทหน้าท่ี  ท่ีเก่ียวข้องของผูบ้ริหาร
สถานศึกษา/ผูนิ้เทศก์/ผูรั้บการนิเทศ พร้อมทั้งบนัทึกผลการช้ีแนะและระบบพี่เล้ียงโดยคู่ขนานกบั
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บนัทึกผลการรับการนิเทศดว้ยกระบวนการช้ีแนะและระบบพี่เล้ียง และวเิคราะห์ผลท่ีไดรั้บจากการ
ช้ีแนะและพฒันาร่วมกนั 

องค์ประกอบ 5 ขั้นสะท้อนคิดหลงัการนิเทศ (After Action Review : A) 
วตัถุประสงค์ของการด าเนินการ เพื่อด าเนินการตรวจสอบพฤติกรรมการช้ีแนะและ

ระบบพี่เล้ียงจากผูนิ้เทศก์/ผูรั้บการนิเทศ และจดัเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกนัระหว่างผูบ้ริหาร/ ผู ้
นิเทศก/์ ผูรั้บการนิเทศ 

และ Plus เป็นการนอ้มน าหลกัการทรงงานและศาสตร์ของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั
ฯ รัชกาลท่ี 9 (King Bhumibol’s Science) มาประยุกต์ใช้ในการด าเนินการขั้นตอนต่าง ๆ ใน 5 
องค์ประกอบหลกัร่วมกบัทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง โดย Plus เป็นการคน้พบระหว่างการน ารูปแบบการ
นิเทศฯ มาใช้ในสถานศึกษา ซ่ึงวิเคราะห์จากแบบบนัทึกหลงัการจดัการเรียนรู้ของผูรั้บการนิเทศ 
แบบบนัทึกผลการด าเนินงาน ตามกระบวนการช้ีแนะและระบบพี่เล้ียงของผูบ้ริหารสถานศึกษา/ ผู ้
นิเทศก์ และแบบบนัทึกผลการรับค าช้ีแนะตามกระบวนการช้ีแนะและระบบพี่เล้ียง ของครู/ผูรั้บ
การนิเทศ และจากการแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกนัระหวา่งผูบ้ริหารสถานศึกษา ผูนิ้เทศก ์และผูรั้บการ
นิเทศ ดงัน้ี 
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ตาราง 4.1  แสดงหลกัการทรงงานท่ีนอ้มน ามาปฏิบติัระหวา่งการใชรู้ปแบบการนิเทศ   
 “ดับเบิล้พแีอลซีเอ พลสั” (PPLCA Plus)   
 

องค์ประกอบของ
รูปแบบ PPLCA Plus 

ข้อค้นพบจากการน้อมน า
หลกัการทรงงานมาประยุกต์ใช้ 

หลกัการทรงงานที่ 
น้อมน ามาใช้ปฏิบัติ 

     เง่ือนไขส าคัญท่ี
จ  าเป็นตอ้งมีของการใช้
รูปแบบการนิเทศ 
PPLCA Plus 

 

     เง่ือนไขส าคัญท่ีจ  าเป็นตอ้งมี
ของการใชรู้ปแบบการนิเทศ 
PPLCA Plus  
     1. สถานศึกษาตอ้งวเิคราะห์
ความตอ้งการจ าเป็นในดา้นการ
จดัการเรียนรู้และการนิเทศการ
จดัการเรียนรู้ในบริบทของ
สถานศึกษาแต่ละแห่งท่ี
แตกต่างกนั 
     2. สถานศึกษาตอ้งมี
วฒันธรรมองคก์รแบบเปิด และ
ยอมรับการเปล่ียนแปลง
โดยเฉพาะดา้นการจดัการ
เรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 และการ
นิเทศการจดัการเรียนรู้ โดยผู ้
นิเทศกแ์ละผูรั้บการนิเทศตอ้ง
เป็นผูต้ ั้งใจและเตม็ใจในการเขา้
ร่วมด าเนินการนิเทศดว้ย
กระบวนการช้ีแนะและระบบพี่
เล้ียงในรูปแบบการนิเทศ 
PPLCA Plus และประสงคเ์พื่อ
จะร่วมพฒันาตนเองอยา่ง
แทจ้ริงตามกระบวนการของ
รูปแบบการนิเทศดงักล่าว 
 

ระเบิดจากภายใน (จะท าการ 
ใด ๆ ตอ้งเร่ิมจากคนท่ีเก่ียวขอ้ง
เสียก่อน) 
ปลูกป่าในใจคน  (การจะท าการใด
ส าเร็จตอ้งปลูกจิตส านึกของคน
เสียก่อน ตอ้งใหเ้ห็นคุณค่า เห็น
ประโยชน์กบัส่ิงท่ีจะท า) 
*การมีส่วนร่วม  (ทรงเป็นนกั
ประชาธิปไตย ทรงเปิดโอกาสให้
สาธารณชน ประชาชนหรือ
เจา้หนา้ท่ีทุกระดบัไดม้าร่วมแสดง
ความคิดเห็น) 
     *ภูมิสังคม ภูมิศาสตร์ 
สังคมศาสตร์  (การพฒันาใด ๆ 
ตอ้งค านึงถึงสภาพภูมิประเทศของ
บริเวณนั้นวา่เป็นอยา่งไร และ
สังคมวทิยา เก่ียวกบัลกัษณะนิสัยใจ
คอคน ตลอดจนวฒันธรรม
ประเพณีในแต่ละทอ้งถ่ินท่ีมีความ
แตกต่างกนั) 
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องค์ประกอบของ
รูปแบบ PPLCA Plus 

ข้อค้นพบจากการน้อมน า
หลกัการทรงงานมาประยุกต์ใช้ 

หลกัการทรงงานที่ 
น้อมน ามาใช้ปฏิบัติ 

      3. ผูนิ้เทศกแ์ละผูรั้บการ
นิเทศตอ้งผา่นการอบรมการ
จดัการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
และการนิเทศการจดัการเรียนรู้ 
และการใชคู้่มือการนิเทศการ
จดัการเรียนรู้ โดยใช้
กระบวนการช้ีแนะและระบบพี่
เล้ียง  เพื่อส่งเสริมศกัยภาพการ
จดัการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
จากผูเ้ช่ียวชาญ 

 

องค์ประกอบ 1  
ขั้นเตรียมความรู้ก่อน
การนิเทศ (Preparing : 
P)   

องค์ประกอบ 1  ขั้นเตรียม
ความรู้ก่อนการนิเทศ 
(Preparing : P)  ในขั้นน้ี
สถานศึกษาตอ้งศึกษาขอ้มูล
ของสถานศึกษาอยา่งรอบดา้น 
ทั้งในแง่ของวฒันธรรมองคก์ร 
การจดัการเรียนรู้ การวเิคราะห์
การสอนของครู และ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ
นกัเรียน การนิเทศการเรียนการ
สอน โดยศึกษาขอ้มูลดงักล่าว
ในทุกมิติเพื่อน ามาสู่การ
พฒันาการเรียนการสอน ให้
สอดคลอ้งกบัการจดัการเรียนรู้
ในศตวรรษท่ี 21 โดยมี 
     ผูนิ้เทศกเ์ป็นผูส้ร้างแรง
บนัดาลใจใหแ้ก่ครู/ ผูรั้บการ
นิเทศ และส่งเสริมครูให้เตรียม

จะท าอะไรต้องศึกษาข้อมูลให้เป็น
ระบบ (ศึกษาขอ้มูล   รายละเอียด
อยา่งเป็นระบบจากขอ้มูลเบ้ืองตน้ 
เพื่อน าขอ้มูลเหล่านั้นไปใช้
ประโยชน์ไดจ้ริงอยา่งถูกตอ้ง 
รวดเร็ว และตรงตามเป้าหมาย) 
*ภูมิสังคม ภูมิศาสตร์ 
สังคมศาสตร์   
(การพฒันาใด ๆ ตอ้งค านึงถึงสภาพ
ภูมิประเทศของบริเวณนั้นวา่เป็น
อยา่งไร และสังคมวทิยา เก่ียวกบั
ลกัษณะนิสัยใจคอคน ตลอดจน
วฒันธรรมประเพณีในแต่ละ
ทอ้งถ่ินท่ีมีความแตกต่างกนั)    
*การมีส่วนร่วม  (ทรงเป็นนกั
ประชาธิปไตย ทรงเปิดโอกาสให้
สาธารณชน ประชาชนหรือ
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องค์ประกอบของ
รูปแบบ PPLCA Plus 

ข้อค้นพบจากการน้อมน า
หลกัการทรงงานมาประยุกต์ใช้ 

หลกัการทรงงานที่ 
น้อมน ามาใช้ปฏิบัติ 

ความรู้เพิ่มเติมในดา้นการ
จดัการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
     ข้อสังเกต จากขอ้มูลแบบ
บนัทึกผลการช้ีแนะและระบบ
พี่เล้ียง และจากแบบบนัทึกการ
รับการนิเทศดว้ยกระบวนการ
ช้ีแนะและระบบพี่เล้ียงพบวา่
การเสริมแรง /การใหก้ าลงัใจ 
และการสร้างแรงบนัดาลใจ
เป็นเร่ืองท่ีส าคญัในการเร่ิม
ด าเนินการ 

เจา้หนา้ท่ีทุกระดบัไดม้าร่วมแสดง
ความคิดเห็น) 

องค์ประกอบ 2   
ขั้นวางแผนและ
ออกแบบการนิเทศ 
(Planning : P)            

     ขั้นวางแผนและออกแบบ
การนิเทศ (Planning : P)  
วางแผนร่วมกนัในระดบั
หอ้งเรียนระหวา่งปัญหาหรือ
ส่ิงท่ีตอ้งการพฒันาการจดัการ
เรียนการสอนในศตวรรษท่ี 21 
ระหวา่งผูนิ้เทศกก์บัผูรั้บการ
นิเทศ    
     โดยด าเนินการตามขั้นตอน
ของรูปแบบการนิเทศ PPLCA 
Plus อยา่งเป็นระบบ มีการดูแล
อย่างต่อเน่ืองและใกล้ชิดจาก
และผู ้นิ เทศก์  อย่างรอบด้าน 
ทั้งน้ีเพื่อน าเตรียมวางแผนการ
จดัการเรียนรู้และออกแบบการ
นิเทศ ดงัน้ี 

แก้ปัญหาจากจุดเลก็ (ควรมองใน
ส่ิงท่ีคนมกัจะมองขา้มแลว้เร่ิม
แกปั้ญหาจากจุดเล็ก ๆ เสียก่อน 
เม่ือส าเร็จแลว้จึง  ค่อย ๆ ขยบัขยาย
แกไ้ปเร่ือย ๆ ทีละจุด) 
ท าตามล าดับขั้น  (เร่ิมตน้จากการ
ลงมือท าในส่ิงท่ีจ  าเป็นก่อนเม่ือ
ส าเร็จแลว้ก็เร่ิมลงมือส่ิงท่ีจ  าเป็น
ล าดบัต่อไป) 
*ภูมิสังคม ภูมิศาสตร์ 
สังคมศาสตร์  (การพฒันาใด ๆ 
ตอ้งค านึงถึงสภาพภูมิประเทศของ
บริเวณนั้นวา่เป็นอยา่งไร และ
สังคมวทิยาเก่ียวกบัลกัษณะนิสัยใจ
คอคน ตลอดจนวฒันธรรม
ประเพณีในแต่ละทอ้งถ่ินท่ีมีความ
แตกต่างกนั) 
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องค์ประกอบของ
รูปแบบ PPLCA Plus 

ข้อค้นพบจากการน้อมน า
หลกัการทรงงานมาประยุกต์ใช้ 

หลกัการทรงงานที่ 
น้อมน ามาใช้ปฏิบัติ 

1.1 วเิคราะห์มาตรฐานตวัช้ีวดั
ตามหลกัสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ึนพื้นฐาน พ.ศ. 2551 
1.2 การวเิคราะห์แผนการ
จดัการเรียนรู้ของครูเพื่อให้
สอดคลอ้งกบัการส่งเสริมการ
จดัการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
ตามมาตรฐานและตวัช้ีวดัท่ี
ก าหนด 
1.3 วเิคราะห์ผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนของผูเ้รียน 
1.4 เตรียมแผนการจดัการ
เรียนรู้     
1.5 วเิคราะห์ระบบการนิเทศ
ของสถานศึกษา (การดูแลครู
ผูรั้บการนิเทศอยา่งใกลชิ้ดดว้ย
กระบวน การช้ีแนะและระบบ
พี่เล้ียง (Coaching & 
Mentoring)    
1.6 เตรียมเคร่ืองมือสังเกตการ
จดัการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21   

รู้จักประหยดั เรียบง่าย ได้
ประโยชน์สูงสุด  (ในการพฒันา 
และช่วยเหลือราษฎร ในหลวง
รัชกาลท่ี 9 ทรงใชห้ลกัในการ
แกปั้ญหาดว้ยความเรียบง่ายและ
ประหยดั ราษฎรสามารถท าไดเ้อง 
หาไดใ้นทอ้งถ่ินและประยกุตใ์ชส่ิ้ง
ท่ีมีอยูใ่นภูมิภาคนั้นมาแกไ้ข 
ปรับปรุง โดยไม่ตอ้งลงทุนสูงหรือ
ใชเ้ทคโนโลยท่ีียุง่ยากมากนกั) 
การพึง่พาตนเอง  (การพฒันาตาม
แนวพระราชด าริ เพื่อการแกไ้ข
ปัญหาในเบ้ืองตน้ดว้ยการแกไ้ข
ปัญหาเฉพาะหนา้ เพื่อใหมี้ความ
แขง็แรงพอท่ีจะด ารงชีวติไดต่้อไป 
แลว้ขั้นต่อไปก็คือ การพฒันาให้
ประชาชนสามารถอยูใ่นสังคมได้
ตามสภาพแวดลอ้มและสามารถ 
พึ่งตนเองไดใ้นท่ีสุด)    
*การมีส่วนร่วม  (ทรงเป็นนกั
ประชาธิปไตย ทรงเปิดโอกาสให้
สาธารณชน ประชาชนหรือ
เจา้หนา้ท่ีทุกระดบัไดม้าร่วมแสดง
ความคิดเห็น) 
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องค์ประกอบ 3   
ขั้นเรียนรู้และ
แลกเปล่ียนในการ
ปฏิบติัการนิเทศ 
(Learning &  
Sharing: L) 

ขั้นเรียนรู้และแลกเปล่ียนใน
การปฏิบติัการนิเทศ (Learning 
& Sharing : L)  หลงัจากท่ี 
ผูนิ้เทศกแ์ละผูรั้บการนิเทศได้
ด าเนินการวางแผนและ
ออกแบบการจดัการเรียนรู้ ตาม
ความรู้และความสามารถของ
ตนเองใหดี้ท่ีสุดแลว้ จึงน ามาสู่
ขั้นเรียนรู้และแลกเปล่ียนใน
การปฏิบติัการนิเทศ ซ่ึงในขั้นน้ี
ไดน้ าเคร่ืองมือสังเกตการ
จดัการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
มาใชบ้นัทึกผลการสอน โดย
พิจารณาร่วมกบัแผนการจดัการ
เรียนรู้ ร่วมกนัระหวา่งผูนิ้เทศก์
และผูรั้บการนิเทศ ท าใหไ้ด้
แลกเปล่ียนเรียนรู้และเขา้ใจใน
การนิเทศท่ีตรงกนัจากการ
จดัการเรียนรู้ในแต่ละคร้ัง 

แก้ปัญหาจากจุดเลก็ (ควรมองใน
ส่ิงท่ีคนมกัจะมองขา้มแลว้เร่ิม
แกปั้ญหาจากจุดเล็ก ๆ เสียก่อน 
เม่ือส าเร็จแลว้จึงค่อยๆ ขยบัขยาย
แกไ้ปเร่ือย ๆ ทีละจุด) 
ท าให้ง่าย  (ทรงคิดคน้ ดดัแปลง 
ปรับปรุงและแกไ้ขงาน การพฒันา
ประเทศ ตามแนวพระราชด าริไป
ไดโ้ดยง่าย ไม่ยุง่ยากซบัซอ้นและท่ี
ส าคญัอยา่งยิง่คือ สอดคลอ้งกบั
สภาพความเป็นอยูข่องประชาชน
และระบบนิเวศโดยรวม) 
ความซ่ือสัตย์สุจริต (จริงใจต่อกนั 
ผูท่ี้มีความสุจริตและบริสุทธ์ิใจ แม้
จะมีความรู้นอ้ย ก็ยอ่มท าประโยชน์
ใหแ้ก่ส่วนรวมได ้มากกวา่ผูท่ี้มี
ความรู้มาก แต่ไม่มีความสุจริต ไม่
มีความบริสุทธ์ิใจ)  
*การมีส่วนร่วม  (ทรงเป็นนกั
ประชาธิปไตย ทรงเปิดโอกาสให้
สาธารณชน ประชาชนหรือ
เจา้หนา้ท่ีทุกระดบัไดม้าร่วมแสดง
ความคิดเห็น)  
*ภูมิสังคม ภูมิศาสตร์ 
สังคมศาสตร์   (การพฒันาใด ๆ 
ตอ้งค านึงถึงสภาพภูมิประเทศของ
บริเวณนั้นวา่เป็นอยา่งไร และ 
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  สังคมวทิยา เก่ียวกบัลกัษณะนิสัยใจ
คอคน ตลอดจนวฒันธรรม
ประเพณีในแต่ละทอ้งถ่ินท่ีมีความ
แตกต่างกนั) 

องค์ประกอบ 4  
ขั้นการนิเทศดว้ย
กระบวนการช้ีแนะและ
ระบบพี่เล้ียง (Coaching 
and Mentoring : C)   

ขั้นตอนน้ีผูท่ี้เก่ียวขอ้งได้
ทบทวนบทบาทหนา้ท่ีท่ีควร
ปฏิบติัของตนเอง ประกอบดว้ย 
ผูบ้ริหารสถานศึกษา/ ผูนิ้เทศก/์ 
ผูรั้บการนิเทศ พร้อมทั้ง
ด าเนินการบนัทึกผลการ
ด าเนินงาน ตามกระบวนการ
ช้ีแนะและระบบพี่เล้ียงโดยผู ้
นิเทศก ์คู่ขนานกบั และการ
บนัทึกผลการรับค าช้ีแนะตาม
กระบวนการช้ีแนะและระบบพี่
เล้ียงโดยผูรั้บการนิเทศก ์เพื่อ
น าขอ้มูลท่ีไดรั้บจากการช้ีแนะ
มารวบรวม วเิคราะห์ สรุป และ
น าไปสู่การสะทอ้นคิด เพื่อ
เตรียมพฒันาต่อยอดการจดัการ
เรียนรู้ต่อไป 

*การมีส่วนร่วม  (ทรงเป็นนกั
ประชาธิปไตย ทรงเปิดโอกาสให้
สาธารณชน ประชาชนหรือ
เจา้หนา้ท่ีทุกระดบัไดม้าร่วมแสดง
ความคิดเห็น) 
*ภูมิสังคม ภูมิศาสตร์ 
สังคมศาสตร์    
(การพฒันาใด ๆ ตอ้งค านึงถึงสภาพ
ภูมิประเทศของบริเวณนั้นวา่เป็น
อยา่งไร และสังคมวทิยา เก่ียวกบั
ลกัษณะนิสัยใจคอคน ตลอดจน
วฒันธรรมประเพณีในแต่ละ
ทอ้งถ่ินท่ีมีความแตกต่างกนั) 

 

องค์ประกอบ 5 
ขั้นสะทอ้นคิดหลงัการ
นิเทศ (After Action 
Review : A)    

ขั้นสะทอ้นคิดหลงัการนิเทศ  
(After Action Review : A)  
ในขั้นน้ีผูนิ้เทศกแ์ละผูรั้บการ
นิเทศตอ้งวเิคราะห์การสอน
ของตนในภาพรวมในทุกมิติ 
โดยน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากขั้นการ
นิเทศดว้ยกระบวนการช้ีแนะ

ท างานแบบองค์รวม  (ใชว้ธีิคิดเพื่อ
การท างาน โดยวธีิคิดอยา่งองคร์วม 
มองส่ิงต่าง ๆ ท่ีเกิดอยา่งเป็นระบบ
ครบวงจรทุกส่ิงทุกอยา่งมีมิติ
เช่ือมต่อกนั)  
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และระบบพี่เล้ียง ใน
องคป์ระกอบ 4 มาพิจารณา
ร่วมกนัทั้งในดา้นการจดัการ
เรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ดา้น
บุคลิกภาพ คุณลกัษณะ  ต่าง ๆ 
ท่ีส่งผลใหก้ารสอนมีคุณภาพ 
แลว้น ามาแลกเปล่ียนเรียนรู้
ระหวา่งนิเทศและผูรั้บการ
นิเทศ เพื่อนครูและผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 
รวมถึงด าเนินการตรวจสอบ
พฤติกรรมการช้ีแนะและระบบ
พี่เล้ียงจากผูนิ้เทศก/์ผูรั้บการ
นิเทศ และจดัเวทีแลกเปล่ียน
เรียนรู้ร่วมกนัระหวา่งผูบ้ริหาร/ 
ผูนิ้เทศก/์ ผูรั้บการนิเทศ เพื่อ
ขยายผลในวงกวา้งต่อไป 

ท าให้ง่าย  (ทรงคิดคน้ ดดัแปลง 
ปรับปรุงและแกไ้ขงาน การพฒันา
ประเทศ ตามแนวพระราชด าริไป 
ไดโ้ดยง่าย ไม่ยุง่ยากซบัซอ้นและท่ี
ส าคญัอยา่งยิง่คือ สอดคลอ้งกบั
สภาพความเป็นอยูข่องประชาชน
และระบบนิเวศโดยรวม)   
*การมีส่วนร่วม  (ทรงเป็นนกั
ประชาธิปไตย ทรงเปิดโอกาสให้
สาธารณชน ประชาชนหรือ
เจา้หนา้ท่ีทุกระดบัไดม้าร่วมแสดง
ความคิดเห็น) 
*ภูมิสังคม ภูมิศาสตร์ 
สังคมศาสตร์  (การพฒันาใด ๆ 
ตอ้งค านึงถึงสภาพภูมิประเทศของ
บริเวณนั้นวา่เป็นอยา่งไร และ
สังคมวทิยา เก่ียวกบัลกัษณะนิสัยใจ
คอคน ตลอดจนวฒันธรรม
ประเพณีในแต่ละทอ้งถ่ินท่ีมีความ
แตกต่างกนั) 
บริการทีจุ่ดเดียว  (ทรงมี
พระราชด าริมากวา่ 20 ปีแลว้ ให้
บริหารศูนยศึ์กษาการพฒันาหลาย
แห่งทัว่ประเทศโดยใชห้ลกัการ 
“การบริการรวมท่ีจุดเดียว : One 
Stop Service” โดยทรงเนน้เร่ืองรู้
รักสามคัคีและการร่วมมือร่วมแรง
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ร่วมใจกนั ดว้ยการปรับลดช่องวา่ง
ระหวา่งหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง) 
 

 
จากการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากเคร่ืองมือขั้นทดลองใชรู้ปแบบการนิเทศ และระหวา่งการ

ทดลองใชรู้ปแบบการนิเทศดงักล่าว  จากการสัมภาษณ์ดา้นทกัษะการจดัการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
แบบบนัทึกหลงัการจดัการเรียนรู้ แบบบนัทึกผลการด าเนินงานตามกระบวนการช้ีแนะและระบบพี่
เล้ียง และแบบบนัทึกผลการรับค าช้ีแนะตามกระบวนการช้ีแนะและระบบพี่เล้ียง พบว่า ในทุก ๆ 
องคป์ระกอบของรูปแบบการนิเทศไดน้อ้มน าศาสตร์พระราชา คือ หลกัการมีส่วนร่วม (ทรงเป็นนกั
ประชาธิปไตย ทรงเปิดโอกาสให้สาธารณชน ประชาชนหรือเจา้หน้าท่ีทุกระดบัไดม้าร่วมแสดง
ความคิดเห็น) และหลักภูมิสังคม ภูมิศาสตร์สังคมศาสตร์  (การพฒันาใด ๆ ตอ้งค านึงถึงสภาพภูมิ
ประเทศของบริเวณนั้นว่าเป็นอย่างไร และสังคมวิทยา เก่ียวกบัลกัษณะนิสัยใจคอคน ตลอดจน
วฒันธรรมประเพณีใน แต่ละทอ้งถ่ินท่ีมีความแตกต่างกนั) มาใชเ้ป็นหลกัในการปฏิบติัร่วมกนั และ
รูปแบบการนิเทศโดยใชก้ระบวนการช้ีแนะ และระบบพี่เล้ียงเพื่อส่งเสริมศกัยภาพการจดัการเรียนรู้
ในศตวรรษท่ี 21 สังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จงัหวดัเชียงใหม่ ดงัขอ้มูล
ส่วนหน่ึงท่ีสะทอ้นไดจ้ากค าพูดของผูนิ้เทศก ์และผูรั้บการนิเทศ ท่ีโคช้มา ดงัน้ี 

“การพฒันาการเรียนการสอนในศตวรรษท่ี 21 หากครูได้เร่ิมจากการวิเคราะห์ตนเอง 
เขา้ใจหอ้งเรียนของตนเองอยา่งแทจ้ริง และปฏิบติังานของตนเองอยา่งเตม็ท่ี มีความสุขกบัการสอน 
แน่นอนท่ีการสอนจะท าให้ผลท่ีออกมาดี ทั้งตวัผูส้อนและเด็กแต่ทุกวนัน้ี ยงัคงกงัวลกบัเอกสาร 
กลวัท าผดิ กลวัท าไม่ถูกตอ้ง กลวัท าไดป้ริมาณนอ้ย ท าใหเ้กิดความกงัวลใจ ตนเองจึงเป็นส่วนหน่ึง
ท่ีช่วยสร้างแรงบนัดาลใจให้กับครู ดูแลครูด้วยความเป็นกัลยาณมิตร การนิเทศรูปแบบน้ีช่วย
ส่งเสริมให้มีเวทีการแลกเปล่ียนความรู้ ความคิดท่ีหลากหลาย การจิบชากาแฟ หรือรับประทาน
อาหารกลางวนัร่วมกนั การนัง่พูดคุยกนัท าใหเ้ราแลกเปล่ียนขอ้มูลความรู้การสอนในศตวรรษท่ี 21 
กนัไดอ้ยา่งไม่มีพรมแดน...” (ผูนิ้เทศก,์ 10 กรกฏาคม 2561) 

“แรก ๆ รู้สึกไม่ชิน ท่ีตอ้งด าเนินการนิเทศแบบน้ี เพราะท่ีเคยท า แมจ้ะมีการตั้งกรรมการ
และประชุมของฝ่ายวิชาการร่วมกนั แต่พอ ๆ ท าไปก็เพื่อให้ส าเร็จตามท่ีผูบ้ริหารก าหนดเท่านั้น 
ไม่ไดมี้กระบวนการท่ีชดัเจน ไม่มีเคร่ืองมือการนิเทศท่ีอ านวยความสะดวก มีเคร่ืองมือแบบกลาง ๆ 
1 ฉบบั แต่การนิเทศแบบน้ีช่วยท าให้เราต่ืนตวั เม่ืออยากเรียนรู้วิธีสอนใหม่ ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
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จดัการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 หรือมีความคบัขอ้งใจในการสอนก็มีคนช่วยดูแล เราเองก็พยายามท า
ความเขา้ใจกบัวิธีการสอนนะ เพราะ เคร่ืองมือท่ีใช้ เป็นการสังเกตการสอนในศตวรรษท่ี 21 บาง
เร่ืองเป็นเร่ืองใหม่ ท่ีตอ้งปรึกษาผูนิ้เทศก์ และท่ีน่าสนใจคือ การน าหลกัของพระบาทสมเด็จพระ
เจา้อยูห่วัในรัชกาลท่ี 9 มาประยกุตใ์ชใ้นการสอน เราท านะ เรามีหลกัยดึ แต่ไม่รู้วา่คืออะไร สุดทา้ย
ไดแ้ลกเปล่ียนกบัเพื่อนครู มนัมีลกัษะคลา้ยๆ กนักบัเพื่อน เราตอ้งการพฒันาตนเองตามบริบทของ
เรา เราตอ้งการก าลงัใจในการพฒันาการสอน  คิดวา่ใช่เลยมนัสอดคลอ้งกบัหลกัของพระองคท์่าน 
แมก้ระทัง่การเรียนการสอนซ่ึงเป็นหน่วยท่ีเล็กท่ีสุดในห้องเรียนก็น ามาใชไ้ดดี้...”  (ผูรั้บการนิเทศ, 
10 กรกฏาคม 2561) 

 ส าหรับกระบวนการในการพฒันารูปแบบการนิเทศโดยใชก้ระบวนการช้ีแนะและ

ระบบพี่เล้ียงฯ ไดด้ าเนินการตามกระบวนการวิจยัและพฒันา (Research and Development : R&D) 

จากการศึกษาขั้นตอนการพฒันารูปแบบการเรียนการสอนเชิงระบบของ Banathy (1968), Gerlach 

and Ely (1980), Dick and Carey (1985), Knirk and Gustafson (1986), Richey (1986 ) ; Seels and 

Glasgoe (1997), การเรียนการสอนตามแนวทางของ ADDIE Model ท าให้สังเคราะห์รูปแบบการ

นิเทศโดยใชก้ระบวนการช้ีแนะและระบบพี่เล้ียงมี 4 ระยะ ดงัต่อไปน้ี 

 

กระบวนการพฒันารูปแบบการนิเทศมีกระบวนการด าเนินการอย่างไร 

กระบวนการพฒันารูปแบบการนิเทศ มีกระบวนการในการด าเนินงานเป็น 4 ระยะ โดยมี

รายละเอียด ดงัน้ี  

1.ขั้นศึกษาความต้องการเพ่ือการเตรียมการนิเทศ (Analyze = R1)  ไดด้ าเนินการในขั้นน้ี

โดยตอบในวัตถุประสงค์ข้อ 1 ของการวิจัย คือ ผลการศึกษาความต้องการจ า เป็น (Need 

Assessment) โดยในขั้นตอนน้ีผูว้ิจยัไดศึ้กษาจากเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง โดยใช้เคร่ืองมือ

การวจิยัดงัน้ี 1.แบบบนัทึกผลการวเิคราะห์เอกสาร 2.ประเด็นการสนทนากลุ่ม และ 3.แบบสอบถาม

ขอ้มูลพื้นฐานของผูนิ้เทศก์/ ผูรั้บการนิเทศ โดยผลการวิเคราะห์จากแบบบนัทึกผลการวิเคราะห์

เอกสาร 3 ประเด็น ดงัน้ี 1.ผลการวเิคราะห์เอกสาร แนวคิด ทฤษฎีและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง/ ความคิด

รวบยอดท่ีส าคญั พบวา่ เป้าหมายสูงสุดการนิเทศการศึกษามีความส าคญั และช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ

ให้กบัครู นกัเรียน และสถานศึกษา เพื่อพฒันาผูเ้รียนให้เป็นผูท่ี้มีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลกัษณะ

ท่ีพึงประสงค ์และสามารถด ารงตนอยูใ่นสังคมไดอ้ย่างมีความสุข โดยการนิเทศดว้ยกระบวนการ

ช้ีแนะและระบบพี่เล้ียงน้ี ไดน้ าหลกัของการนิเทศแบบเนน้การพฒันา (Development Supervision) 
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ซ่ึงเน้นพฒันาผูไ้ด้รับการนิเทศ ให้มีความรู้ความสามารถในการแกไ้ขปัญหาของตนเองได้ ตาม

สถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนในสถานศึกษา ตามแนวคิดของ กลิคแมน (Glickman, 1981) Sergiovanni 

(1994) และ วิจารณ์ พานิช (2555) พบว่า ครูผูรั้บการนิเทศโดยใช้กระบวนการช้ีแนะและระบบพี่

เล้ียงน้ี ผูนิ้เทศก์จ  าเป็นตอ้งใช ้3 วิธี คือ วิธีท่ีมีการช้ีน า ไม่มีการช้ีน าและวิธีผสมผสาน โดยพิจารณา

ตามความสามารถของผูไ้ดรั้บการนิเทศ และการนิเทศภายในเป็นรูปแบบการนิเทศท่ีควรน ามาใช้

ควบคู่กบัการจดัการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 เน่ืองจากการนิเทศภายในเป็นการนิเทศท่ีค านึงถึงบริบท

ของสถานศึกษาแต่ละแห่งเป็นหลกั และสามารถน าหลกัชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC)  ทางดา้นการ

นิเทศการศึกษามาใชร่้วมกนัไดอ้ยา่งกลมกลืน เน่ืองจากเป็นการรวมตวั รวมใจ รวมพลงั ร่วมมือกนั

ของครู ผูบ้ริหาร และนกัการศึกษาในโรงเรียนท าให้เกิดการมีคุณค่าร่วม และมีวสิัยทศัน์ร่วมกนั ซ่ึง

การรวมตวัในรูปแบบน้ีเป็นเหมือนแรงผลกัดนั โดยอาศยัความตอ้งการ และความสนใจของสมาชิก

ในชุมชนแห่งการเรียนรู้ เพื่อการเรียนรู้และพฒันาวิชาชีพ และน ามาสู่มาตรฐานการเรียนรู้ของ

ผูเ้รียน ส าหรับผลการศึกษาจากการสนทนากลุ่ม และสอบถามขอ้มูลพื้นฐานของผูนิ้เทศก์/ ผูรั้บการ

นิเทศ พบวา่ ความตอ้งการจ าเป็น ท่ีตอ้งเติมเต็มให้แก่กลุ่มตวัอยา่ง เพื่อน าไปสู่การวิจยัและพฒันา

รูปแบบการนิเทศโดยใชก้ระบวนการช้ีแนะและระบบพี่เล้ียง เพื่อส่งเสริมศกัยภาพการจดัการเรียนรู้

ในศตวรรษท่ี 21 สังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จงัหวดัเชียงใหม่ ประกอบดว้ย 

3 ดา้น ไดแ้ก่ 1) การใหค้วามรู้เก่ียวกบัการจดัการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21  2) การใหค้วามรู้การนิเทศ

โดยใชก้ระบวนการช้ีแนะและระบบพี่เล้ียง และ 3) การนิเทศ ก ากบั ติดตาม และประเมินผลโดยใช้

ระบบการนิเทศภายใน ซ่ึงมีรูปแบบการนิเทศท่ีเหมาะสมกบัสภาพบริบทของสถานศึกษาในแต่ละ

แห่ง  

2. ข้ันพฒันารูปแบบการนิเทศโดยใช้กระบวนการช้ีแนะและระบบพีเ่ลีย้ง (Design & 

Development = D1) 

ส าหรับขั้นน้ีไดพ้ฒันารูปแบบการนิเทศโดยใช้กระบวนการช้ีแนะและระบบพี่เล้ียง ซ่ึง

ประกอบดว้ย หลกัการ เง่ือนไขส าคญั และ 5 องค์ประกอบหลกั คือ 1. ขั้นเตรียมความรู้ก่อนการ

นิเทศ (Preparing : P)  2. ขั้นวางแผนและออกแบบการนิเทศ (Planning : P) 3. ขั้นเรียนรู้และ

แลกเปล่ียนในการปฏิบติัการนิเทศ (Learning and Sharing : L)  4. ขั้นการนิเทศด้วยกระบวนการ

ช้ีแนะและระบบพี่ เ ล้ียง (Coaching and Mentoring : C) 5. ขั้นสะท้อนคิดหลังการนิเทศ (After 

Action Review : A) และ และ Plus เป็นการนอ้มน าหลกัการทรงงานและศาสตร์ของพระบาทสมเด็จ

พระเจา้อยูห่วัฯ รัชกาลท่ี 9 (King Bhumibol’s Science) มาประยกุตใ์ชใ้นการด าเนินการขั้นตอน 
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ต่าง ๆ ใน 5 องค์ประกอบหลกัร่วมกบัทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง โดย Plus เป็นการคน้พบระหว่างการน า

รูปแบบการนิเทศฯ มาใช้ในสถานศึกษา จากการพฒันาดังกล่าวพฒันาข้ึนจากการน าหลกัการ 

แนวคิด ทฤษฎี งานวิจยัตลอดจนข้อมูลท่ีเก่ียวข้องมาใช้ประกอบการสังเคราะห์รูปแบบ โดยมี

รายละเอียดแต่ละขั้นตอน ตามล าดบัดงัน้ี 

1.หลักการ และเง่ือนไขส าคัญที่ท าให้รูปแบบการนิเทศเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการ

น าไปใช้   

ในขั้นน้ีผูว้ิจยัได้หลกัการ และเง่ือนไขส าคญั จากการวิเคราะห์เอกสารและงานวิจยัท่ี

เก่ียวขอ้ง และจากการศึกษาความตอ้งการเพื่อเตรียมการนิเทศ มาด าเนินการสังเคราะห์แล้วให้

ผูเ้ช่ียวชาญ 5 ท่าน ไดพ้ิจารณา พบวา่รูปแบบการนิเทศมีหลกัการและเง่ือนไขส าคญัดงัน้ี 1) หลกัการ 

คือ การให้ความดูแลและช่วยเหลืออย่างใกล้ชิดแก่ผูรั้บการนิเทศ อย่างต่อเน่ืองและจริงจงั โดย

สอดคลอ้งกบัสภาพบริบทของสถานศึกษา ทั้งน้ี ผูบ้ริหารและผูเ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่ายให้ความส าคญัแก่

กระบวนการนิเทศโดยใชก้ระบวนการช้ีแนะและระบบพี่เล้ียงฯ โดยมีผูนิ้เทศก์และผูรั้บการนิเทศ

ด าเนินการตามขั้นตอนของรูปแบบการนิเทศ“ดบัเบิ้ลพีแอลซีเอ พลสั” (PPLCA Plus)  และสามารถ

นิเทศดว้ยกระบวนการช้ีแนะและระบบพี่เล้ียงท่ีมีคุณภาพ จนท าให้ผูรั้บการนิเทศมีศกัยภาพในการ

จดัการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21  2) เง่ือนไขส าคัญท่ีท  าใหก้ารใชรู้ปแบบเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 3 ขอ้ 

คือ  1) สถานศึกษาตอ้งวิเคราะห์ความตอ้งการจ าเป็นในดา้นการจดัการเรียนรู้ และการนิเทศการ

จดัการเรียนรู้ในบริบทของสถานศึกษาของตน 2) สถานศึกษาตอ้งมีวฒันธรรมองค์กรแบบเปิด มี

ความเตม็ใจรับการนิเทศเพื่อพฒันา และยอมรับการเปล่ียนแปลงโดยเฉพาะดา้นการจดัการเรียนรู้ใน

ศตวรรษท่ี 21 และการนิเทศการจดัการเรียนรู้ 3) ผูนิ้เทศและผูรั้บการนิเทศตอ้งผา่นการอบรมการ

จดัการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 และการนิเทศการจดัการเรียนรู้ และการใชคู้่มือการนิเทศการจดัการ

เรียนรู้ โดยใช้กระบวนการช้ีแนะและระบบพี่เล้ียง เพื่อส่งเสริมศกัยภาพการจดัการเรียนรู้ใน

ศตวรรษท่ี 21 จากผูเ้ช่ียวชาญ  

จากการน ารูปแบบการนิเทศท่ีได้พฒันาข้ึนและน าไปสู่การปฏิบติัจริงในภาคสนาม 

พบว่า หลกัการและเง่ือนไขส าคญัท่ีไดก้ าหนดข้ึนสมเหตุสมผล ช่วยส่งเสริมให้ผูนิ้เทศก์และผูรั้บ

การนิเทศสามารถด าเนินการตามกระบวนการของรูปแบบการนิเทศไดดี้ยิง่ข้ึน เน่ืองจากครู/ผูรั้บการ

นิเทศไดรั้บการดูแลอย่างใกลชิ้ด และต่อเน่ือง ตามบริบทของสถานศึกษาแต่ละแห่งประกอบกบั

เง่ือนไขส าคญัท่ีเน้น การนิเทศภายใน ดงันั้นผูนิ้เทศจึงมีความเขา้ใจในบริบทของสถานศึกษาของ

ตนเองเป็นอย่างดี เขา้ใจอย่างถ่องแทว้่าสถานศึกษาของตนเองนั้นมีจุดเด่น และจุดท่ีควรจะตอ้ง
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พฒันาในเร่ืองใด อยา่งไรก็ตามให้ความรู้แก่ผูนิ้เทศก์/ ผูรั้บการนิเทศ โดยผา่นการอบรมการจดัการ

เรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 และการนิเทศการจดัการเรียนรู้นั้น เป็นช่วงเวลาสั้น ๆ ในโครงการอบรมเชิง

ปฏิบติัการ ซ่ึงท าไดเ้พียงให้ความคิดรวบยอด (Concept) ท่ีส าคญั และแนวทางในการน าไปปฏิบติั

จริงในสถานศึกษา เม่ือลงไปปฏิบติัจริงในภาคสนาม มีสถานศึกษาบางแห่งจ าเป็นตอ้งเติมเต็ม

ความรู้โดยผูว้ิจ ัยได้จัดให้มีผูเ้ช่ียวชาญไปให้ความรู้ เพิ่มเติม เป็นระยะๆ ตามความเหมาะสม 

โดยเฉพาะในเร่ืองการจดัการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 โดยไดน้ าเทคนิคการสอนใหม่ๆ มาใชเ้พิ่มเติม

ในแผนการจดัการเรียนรู้ท่ีจะน าไปใชส้อนต่อไป 

 

2. องค์ประกอบของการนิเทศจาก 5 องค์ประกอบหลกั มีรายละเอยีดดังนี ้

   องค์ประกอบที ่1 ข้ันเตรียมความรู้ก่อนการนิเทศ (Preparing : P)   

   ในขั้นน้ีผูว้จิยัไดศึ้กษา/ วเิคราะห์เอกสาร และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง ประกอบกบัการศึกษา
ความตอ้งการจ าเป็นเพื่อเตรียมการนิเทศ พบว่า การวิเคราะห์ความตอ้งการจ าเป็นในการพฒันา
ผูเ้รียนเป็นส่ิงส าคญั เพื่อน ามาสู่พฒันาการเรียนการสอนให้สอดคล้องกบัการจดัการเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี  21 ท่ีชดัเจน ในขั้นน้ีผูนิ้เทศก์ ไดเ้ร่ิมตน้จากการสร้างแรงบนัดาลใจให้กบัครู/ ผูรั้บการ
นิเทศ ให้เกิดจากแรงจูงใจภายในมากกว่าแรงจูงใจภายนอก ซ่ึงสอดคลอ้งกบัทฤษฎีการเรียนรู้ของ
ผูใ้หญ่ ของ มลัคอม เอส.โนลส์ (Malcolm Shepherd Knowles, 1989) และการสร้างความเขา้ใจท่ี
ตรงกนัร่วมกบัครู/ผูรั้บการนิเทศ โดยเฉพาะแผนการจดัการเรียนรู้ และเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการสังเกต
การจดัการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 (โดยน าเคร่ืองมือท่ีไดพ้ฒันาจากนกัวิจยั และผา่นการตรวจสอบ
จากผูเ้ช่ียวชาญ 5 ท่าน) ซ่ึงแตกต่างกบัการนิเทศทัว่ ๆ ไปท่ีใชเ้คร่ืองมือท่ีใชใ้นการสังเกตการสอน
แบบเดียวกนัในทุกเทคนิคการสอน ดงันั้นผูนิ้เทศก์และผูรั้บการนิเทศจ าเป็นตอ้งเขา้ใจเก่ียวกับ
แผนการจดัการเรียนรู้ท่ีใช ้และเคร่ืองมือสังเกตการจดัการเรียนรู้ท่ีสอดคลอ้งกบัแผนนั้น ๆ ก่อนการ
สอนและเป็นการส่งเสริมการร่วมมือกนัในทุกขั้นตอนของผูนิ้เทศและผูรั้บการนิเทศ โดยพิจารณา
ใหส้อดคลอ้งกบับริบทของสถานศึกษาแต่ละแห่ง (ของตนเอง) ก่อนท่ีจะด าเนินการในขั้นต่อไป 

จากการน ารูปแบบการนิเทศท่ีได้พฒันาข้ึนและน าไปสู่การปฏิบติัจริงในภาคสนาม 

พบวา่ ครูทุกคนไดด้ าเนินการนิเทศอยา่งเป็นระบบ โดยสามารถบนัทึกปฏิทินการนิเทศการจดัการ

เรียนรู้ได ้และไดก้ารยดืหยุน่จากปฏิทินการนิเทศท่ีก าหนดไวก้บัการปฏิบติัการสอนจริง เน่ืองจากมี

การจดักิจกรรมต่าง ๆ เพิ่มเติมตามนโยบายของภาครัฐ เช่น การเขา้ร่วมประกวดการแข่งขนัในงาน

ต่าง ๆ  เป็นตน้ ส าหรับผลการวิเคราะห์คุณภาพของแผนการจดัการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมการจดัการ

เรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21  นั้น พบวา่จากจ านวน ครูผูรั้บการนิเทศจ านวน 30 คน และผูนิ้เทศก ์จ านวน 
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15 คน ในภาพรวมร้อยละ 80 ของครู/ผูรั้บการนิเทศ ไดป้ระเมินให้คะแนนตนเองในทุกๆ ดา้น จาก

รายการประเมิน 10 รายการ มากกวา่การประเมินโดยผูนิ้เทศก์ ส่วนรายการท่ีทั้งผูนิ้เทศก์และผูรั้บ

การนิเทศเห็นสอดคลอ้งกนัและให้ระดบัคุณภาพนอ้ย คือ ระบุส่ือท่ีน ามาใช้ไดเ้หมาะสมกบัเน้ือหา

และกิจกรรม และระบุขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีสอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้ใน

ศตวรรษท่ี 21 ไดเ้หมาะสมกบัเร่ืองท่ีสอน ส่วนอีก 8 รายการใหค้ะแนนในระดบัปานกลางและมาก 

 

องค์ประกอบ 2 ขั้นวางแผนและออกแบบการนิเทศ (Planning : P) 
ในขั้นน้ีผูว้จิยั เตรียมความพร้อมเพื่อพฒันาความร่วมมือกนัระหวา่งผูนิ้เทศก ์กบัผูรั้บการ

นิเทศและไดช้ี้แจงให้เขา้ใจตรงกนัตามล าดบัขั้นของการวางแผนและออกแบบการนิเทศ โดยตอ้ง
น าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการพิจารณาจากองคป์ระกอบขอ้ 1 มาใชเ้ป็นฐานคิดในการวางแผนและออกแบบ
การนิเทศการจดัการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ร่วมกนั  โดยครูผูรั้บการนิเทศตอ้งน าแผนการจดัการ
เรียนรู้ของเดิมท่ีเคยปฏิบติัมาปรับปรุงแกไ้ข/พฒันา หรือน าแผนการจดัการเรียนรู้ท่ีเขียนข้ึนมาใหม่ 
มาด าเนินการวิเคราะห์มาตรฐาน/ ตวัช้ีวดัตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อมุ่ง
ส่งเสริมศกัยภาพการจดัการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 และเตรียมแผนการจดัการเรียนรู้ ซ่ึงครู/ผูรั้บการ
นิเทศนั้น ตอ้งด าเนินการดว้ยตนเองมาก่อนอยา่งเต็มท่ี ตามทรัพยากรและส่ิงสนบัสนุนการจดัการ
เรียนรู้ท่ีมีในทอ้งถ่ิน ก่อนท่ีจะน ามาหารือกบัผูนิ้เทศก์ แลว้จึงวางแผนร่วมกนัถึงการน าเคร่ืองมือ
สังเกตการจดัการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 มาใช้ให้สอดคลอ้งกบัเทคนิคการสอนและกิจกรรมการ
จดัการเรียนรู้ดงักล่าว เม่ือผูว้จิยัไดส้ังเกตพฤติกรรมการนิเทศโดยใชก้ระบวนการช้ีแนะและระบบพี่
เล้ียง พบว่า มีเทคนิคการจดัการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 บางเทคนิค เช่น เทคนิคการจดัการเรียนรู้ 
ประเภทการสร้างองค์ความรู้ (Constructivist Learning Process) ซ่ึงผูว้ิจ ัยได้เชิญ ศึกษานิเทศก์
ช านาญการพิเศษ และผูเ้ช่ียวชาญดา้นเทคนิคการจดัการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ไปใหข้อ้มูลเก่ียวกบั
ทกัษะและเทคนิคการจดัการเรียนรู้ดงักล่าวเพิ่มเติม ซ่ึงมีขอ้สังเกตวา่ พฤติกรรมการสอนดงักล่าว
เกิดข้ึนกบัโรงเรียนขนาดใหญ่ มากกวา่โรงเรียนขนาดกลางและโรงเรียนขนาดเล็ก 

 
องค์ประกอบ 3  ข้ันเรียนรู้และแลกเปลี่ยนในการปฏิบัติการนิเทศ (Learning and 

Sharing : L) 
ในขั้นน้ีผูว้จิยั เตรียมความพร้อมเพื่อพฒันาความร่วมมือกนัระหวา่งผูนิ้เทศก ์กบัผูรั้บการ

นิเทศและไดช้ี้แจงให้เขา้ใจตรงกนัตามล าดบัขั้นของการเรียนรู้และแลกเปล่ียนในการปฏิบติัการ
นิเทศ โดยผูนิ้เทศก์ไดน้ าเคร่ืองมือสังเกตการจดัการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 มาใชด้ าเนินการสังเกต
การสอนในคาบเรียนนั้น ๆ ทั้งน้ีไดพ้ิจารณาร่วมกบัแผนการจดัการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมศกัยภาพการ
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จดัการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ท่ีไดจ้ากองค์ประกอบท่ี 2 โดยมีขอ้สังเกตจากแบบบนัทึกหลงัการ
จดัการเรียนรู้ และการประเมินผลการเรียนรู้ท่ีไดเ้นน้การประเมินตามสภาพจริงมากกวา่การทดสอบ 
และมีการบนัทึกให้บนัทึกอยา่งตรงไปตรงมา ไม่บนัทึกเพื่อให้ผา่นไปตามเกณฑ์ท่ีก าหนด และได้
บนัทึกขอ้เท็จจริงท่ีสะทอ้นภาพเพื่อให้เกิดการพฒันาการเรียนการสอน โดยเขียนผลของกิจกรรมท่ี
น ามาใช้ในการจดัการเรียนรู้ รวมถึงส่ือ/ แหล่งการเรียนรู้ท่ีใช้ ส่วนปัญหา อุปสรรคท่ีพบจาการ
จดัการเรียนรู้ส่วนใหญ่ เกิดจากความแตกต่างระหว่างบุคคลของผูเ้รียนท่ีมีความสามารถในการ
เรียนรู้ท่ีแตกต่างกนั วิธีแก้ปัญหาท่ีน ามาสู่ในการพฒันาในคร้ังต่อไปมกัเป็นการน าเทคนิคการ
จดัการเรียนรู้มากกวา่ 1 เทคนิค เพื่อสนองตอบต่อการเรียนรู้ของผูเ้รียนท่ีแตกต่างกนั โดยร้อยละ 97 
ผลการจดัการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 บรรลุเป้าหมาย มีเพียงร้อยละ 3 ท่ีไม่บรรลุเป้าหมาย เน่ืองจาก
มีการปรับเปล่ียนผูส้อนระหวา่งการจดัการเรียนรู้ในภาคเรียนนั้น 

 
องค์ประกอบ 4 ขั้นการนิเทศด้วยกระบวนการช้ีแนะและระบบพี่เลีย้ง  (Coaching and 

Mentoring : C) 
ส าหรับขั้นน้ีด าเนินการต่อยอดจากองค์ประกอบท่ี 3 ซ่ึงก าหนดให้ผูเ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่าย 

ไดแ้ก่ ผูบ้ริหารสถานศึกษา/ ผูนิ้เทศก์/ ผูรั้บการนิเทศ ไดศึ้กษา ท าความเขา้ใจบทบาทหน้าท่ีของ

ตนเองให้ชดัเจนโดยไดแ้สดงไวใ้นคู่มือและเคร่ืองมือการสังเกตการจดัการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 

ก่อนท่ีจะด าเนินการบนัทึกผล การช้ีแนะและระบบพี่เล้ียงโดยผูนิ้เทศก์จะเป็นผูบ้นัทึก และท า

คู่ขนานกบับนัทึกผลการรับการนิเทศดว้ยกระบวนการช้ีแนะและระบบพี่เล้ียงโดยครูผูรั้บการนิเทศ

จะเป็นผูบ้นัทึก เพื่อน าผลดงักล่าวมาวิเคราะห์ร่วมกนั เพื่อน าขอ้มูลจากผลท่ีไดรั้บจากการช้ีแนะมา

ด าเนินการพฒันาต่อไป จากการน าไปทดลองใช ้ไดข้อ้เสนอแนะขอ้มูลเพิ่มเติมวา่ ให้เพิ่มบทบาท

หนา้ท่ีของผูนิ้เทศก์อีกขอ้หน่ึงลงไป คือ การสร้างแรงบนัดาลใจในการจดัการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 

21 ซ่ึงเป็นเร่ืองส าคญัท่ีผูนิ้เทศตอ้งสร้างแรงจูงใจ เน่ืองจากครูมีภารกิจหลายดา้นทั้งงานในโรงเรียน 

และงานภายนอกท่ีต้องร่วมมือกับองค์กรหรือชุมชนอ่ืน ๆ ท่ีเป็นเครือข่ายของสถานศึกษา 

นอกจากน้ีจากการน ารูปแบบการนิเทศท่ีไดพ้ฒันาข้ึนและน าไปสู่การปฏิบติัจริงในภาคสนาม พบวา่ 

อุปสรรคท่ีพบ ในการน าแบบบนัทึกผลการด าเนินงานตามกระบวนการช้ีแนะและระบบพี่เล้ียง 

ส าหรับผูนิ้เทศก์ คือ ในคู่มือและเคร่ืองมือการสังเกตการจดัการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ควรแนบ

แบบบนัทึกประกอบมาให้ครบจ านวน 3-4 คร้ัง เน่ืองจากในเคร่ืองมือดงักล่าว ไดแ้นบไวเ้พียง 1 ชุด 

ซ่ึงจะช่วยอ านวยความสะดวก และเห็นความต่อเน่ืองในการพฒันา รวมถึงป้องกนัการสูญหายได ้

ส่วนแบบบนัทึกผลการรับฟังค าช้ีแนะตามกระบวนการช้ีแนะและระบบพี่เล้ียง ส าหรับครู/ ผูรั้บการ
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นิเทศ คือ มองเห็นประเด็นท่ีตนเองไดรั้บค าช้ีแนะเพื่อการพฒันานอ้ยกวา่ของผูนิ้เทศก ์แต่เม่ือน ามา

วเิคราะห์ร่วมกนัท าใหไ้ดข้อ้มูลท่ีครบถว้น สมบูรณ์มากข้ึน 

องค์ประกอบ 5 ขั้นสะท้อนคิดหลงัการนิเทศ (After Action Review : A) 
ในขั้นน้ีผูนิ้เทศก์และผูรั้บการนิเทศ ด าเนินการตรวจสอบพฤติกรรมการช้ีแนะและระบบ

พี่เล้ียงจากแบบตรวจสอบพฤติกรรมการช้ีแนะและระบบพี่เล้ียง (Coaching and Mentoring) ส าหรับ
ผู ้นิเทศก์และผู ้รับการนิเทศ หลังจากท่ีได้ด าเนินการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 โดยใช้
กระบวนการช้ีแนะและระบบพี่เล้ียงฯ เรียบร้อยแลว้ซ่ึงในขั้นตอนน้ีจะเป็นการยืนยนัถึงการปฏิบติั
หนา้ท่ีของทั้งผูนิ้เทศก์และผูรั้บการนิเทศเพื่อการพฒันาทั้งสองฝ่าย และท่ีส าคญัคือการน าขอ้มูลท่ี
ได้รับจากการบนัทึกในเคร่ืองมือมาพูดคุยกนัในประเด็นต่าง ๆ ท่ีจะช่วยส่งเสริมและพฒันาการ
จดัการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ซ่ึงเวทีในการด าเนินการจะกวา้งขวางข้ึนโดยในองคป์ระกอบท่ี 1-4 
และไดด้ าเนินการในห้องเรียนท่ีตนเองสอนและนิเทศ แต่ในขั้นน้ีจะด าเนินการระดบักลุ่มสาระ 
หรือแผนก ท่ีครูและผูนิ้เทศก์ทุกคนตอ้งมาร่วมกนัในการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ขอ้มูลท่ีเป็น
ประโยชน์ในการพฒันา โดยแลกเปล่ียนวธีิการปฏิบติัท่ีน าไปสู่ความส าเร็จอยา่งมีความสุข ทั้งน้ีตอ้ง
มีผูเ้ขา้ร่วมหลกั คือ ผูบ้ริหารสถานศึกษา ผูนิ้เทศก์ และผูรั้บการนิเทศ อยา่งนอ้ยภาคเรียนละ 3 คร้ัง 
และไดก้ าหนดเวลาท่ีชดัเจน สถานศึกษาบางแห่งท่ีมีความพร้อมอาจจดัเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ระดบั
โรงเรียน ซ่ึงสามารถปฏิบติัไดท้ั้งโรงเรียนขนาดใหญ่ ขนาดกลางและขนาดเล็ก ขอ้สังเกตจากการ
ด าเนินการในขั้นตอนน้ี พบว่า ในโรงเรียนขนาดเล็กสามารถให้การสะทอ้นคิดและแลกเปล่ียน
เรียนรู้ไดบ้่อยคร้ังกวา่โรงเรียนขนาดใหญ่ และมกัสะทอ้นคิดในลกัษณะท่ีไม่เป็นทางการมากกว่า
ในลกัษณะท่ีเป็นทางการ เช่น ระหวา่งม้ืออาหารกลางวนั หรือช่วงพกัจากการสอน เป็นตน้ 

ส าหรับ Plus  ไม่เป็นขั้นตอนใดขั้นตอนหน่ึงของรูปแบบการนิเทศฯ แต่เป็นลกัษณะ
การบูรณาการน้อมน าหลกัการทรงงานและศาสตร์ของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัวฯ รัชกาลท่ี 9 
(King Bhumibol’s Science) มาประยุกตใ์ช้ในการด าเนินการทุก ๆ ขั้นตอนใน 5 องคป์ระกอบหลกั 
ร่วมกบัทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง โดย Plus เป็นการคน้พบระหว่างการน ารูปแบบการนิเทศฯ มาใช้ใน
สถานศึกษา ซ่ึงวเิคราะห์จากแบบบนัทึกหลงัการจดัการเรียนรู้ของผูรั้บการนิเทศ แบบบนัทึกผลการ
ด าเนินงาน ตามกระบวนการช้ีแนะและระบบพี่เล้ียงของผูบ้ริหารสถานศึกษา/ ผูนิ้เทศก์ และแบบ
บนัทึกผลการรับค าช้ีแนะตามกระบวนการช้ีแนะและระบบพี่เล้ียง ของครู/ผูรั้บการนิเทศ และจาก
การแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกนัระหว่างผูบ้ริหารสถานศึกษา ผูนิ้เทศก์ และผูรั้บการนิเทศ ดงัตาราง
ขา้งตน้ท่ีไดน้ าเสนอขอ้มูลตารางหลกัการทรงงานท่ีน้อมน ามาปฏิบติัระหว่างการใช้รูปแบบการ
นิเทศ  “ดบัเบิ้ลพีแอลซีเอ พลสั” (PPLCA Plus)   
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3. ข้ันทดลองใช้รูปแบบการนิเทศฯ (Implement = R2)  

ในขั้นน้ีผูว้จิยัไดน้ ารูปแบบการนิเทศไปใชป้ฏิบติัจริงในภาคสนามกบักลุ่มตวัอยา่ง โดยมี

สถานศึกษา 3 แห่ง ประกอบด้วย โรงเรียนขนาดเล็ก 1 แห่ง  ขนาดกลาง 1 แห่ง และขนาดใหญ่ 

1 แห่ง  โดยมีผูบ้ริหารสถานศึกษา/ผูนิ้เทศก ์จ านวน  30 คน และผูรั้บการนิเทศ จ านวน  30 คน และ

ผู ้นิเทศก์แต่ละโรงเรียนนิเทศโดยใช้กระบวนการ PLC ร่วมกันอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 คร้ัง 

โดยเฉพาะโรงเรียนขนาดเล็กและขนาดกลาง มีการด าเนินการ PLC ระดบัสถานศึกษา อย่างน้อย

สัปดาห์ละ 2 คร้ัง โดยไดด้ าเนินการทุก ๆ วนัพุธและวนัศุกร์ เวลา 15.30 น. เป็นตน้ไป ส าหรับเร่ือง

ท่ีไดน้ ามา PLC เป็นเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบั การจดัการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21  ทกัษะชีวิต และทกัษะ

อาชีพ ซ่ึงทั้ง 3 เร่ืองท่ีกล่าวมานั้น โรงเรียนกลุ่มตวัอย่างทุกขนาดให้ความเห็นท่ีสอดคล้องกนัว่า 

สามารถน ามาใช้ได้จริงในการจดัการเรียนรู้ทั้งในและนอกเวลาเรียน ส่งเสริมให้ผูเ้รียนสามารถ

ด ารงตนในสังคมไดอ้ยา่งแทจ้ริง  ทั้งน้ีครูเป็นบุคคลส าคญัยิง่ในการจดัส่ิงเหล่านั้นใหก้บัผูเ้รียน และ

เม่ือครูตอ้งการเติมเต็มความรู้ ครูจะตอ้งไม่เคล่ือนตวัออกจากห้องเรียน กล่าวคือครูจะตอ้งไม่ทิ้ง

ผูเ้รียน แต่จะแกปั้ญหาโดยการเชิญวิทยากรเขา้มาแลกเปล่ียนเรียนรู้ในสถานศึกษา หรือด าเนินการ

ในหยดุราชการเช่นวนัเสาร์-วนัอาทิตย ์โดยไม่ใชว้นัหยดุนกัขตัฤกษ ์เพราะจะท าใหค้รูอาจเหน่ือยลา้ 

ขาดก าลังใจและไม่มีเวลาให้กับครอบครัว  นอกจากน้ีผูว้ิจยัและคณะวิจยัได้ไปมีส่วนร่วมกบั

สถานศึกษาในลกัษณะของการนิเทศเยีย่มเยยีนร่วมกบัศึกษานิเทศก์ และผูเ้ช่ียวชาญดา้นการจดัการ

เรียนรู้และการนิเทศ อย่างต่อเน่ือง ในช่วงเวลา 1 ภาคเรียน คือ ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม-กนัยายน 

2561 ในภาพรวมผลการจดัการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ของครูผูรั้บการนิเทศ จากการวเิคราะห์ขอ้มูล

จาก แบบประเมินแผนการจดัการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมศกัยภาพการจดัการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21  

แบบบนัทึกหลงัสอน  แบบบนัทึกผลการช้ีแนะและระบบพี่เล้ียง (ส าหรับผูนิ้เทศก ์/ ผูรั้บการนิเทศ) 

แบบตรวจสอบพฤติกรรมการช้ีแนะและระบบพี่เล้ียงส าหรับผูนิ้เทศก์/ ผูรั้บการนิเทศ ปรากฏผล

ตาราง 4.2 ดงัน้ี 
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ตาราง 4.2   แสดงคุณภาพของแผนการจดัการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมการจดัการเรียนรู้ใน

ศตวรรษท่ี 21 จากคะแนนการประเมิน  

 

คะแนนทีไ่ด้ 
การแปล

ความหมาย 
จ านวนคน  
(30 คน) 

คิดเป็นร้อยละ 

26 – 30 คะแนน ดีมาก 25 83.33 
21 – 25 คะแนน ดี 4 13.34 
16 – 20 คะแนน พอใช ้ 1 3.33 

คะแนนต ่ากวา่ 16 คะแนน ควรปรับปรุง 0 0.00 
รวม  30 100.00 

 

จากการวิเคราะห์คุณภาพของแผนการจดัการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมการจดัการเรียนรู้ใน

ศตวรรษท่ี 21 

โดยมีผูนิ้เทศก์/ ผูบ้ริหารท่ีประเมินแผนการจดัการเรียนรู้ รวมจ านวน 30 คน จ าแนกเป็น

โรงเรียนขนาดเล็ก  ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ จ านวน 5 คน 10 คน และ15 คน ตามล าดบั พบวา่ 

คะแนนประเมินคุณภาพแผนการจดัการเรียนรู้มีครูผูรั้บการนิเทศไดค้ะแนนระหวา่ง 26 – 30 อยูใ่น

ระดบัดีมาก จ านวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 83.33 ได้คะแนน 21 – 25 คะแนน อยูใ่นระดบัดี จ านวน 

4 คน คิดเป็นร้อยละ 13.34 และคะแนน 16 – 20 คะแนน  อยูใ่นระดบัพอใช ้จ านวน 1 คน คิดเป็น

ร้อยละ 3.33 เม่ือวเิคราะห์ผลการประเมินคุณภาพรายขอ้ พบไดด้งัตาราง 4.3 ดงัน้ี    
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ตาราง 4.3  แสดงผลการประเมินคุณภาพของแผนการจดัการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมการ

จดัการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21  

 
รายการประเมนิ ครูผู้รับการนิเทศ (30 คน) ผู้นิเทศ (30 คน) หมาย

เหตุ ระดบัคุณภาพ ระดบัคุณภาพ 

3 2 1 3 2 1 
1. มีองคป์ระกอบของแผนการจดัการ
เรียนรู้ครบถว้น 

30 
(100%) 

0 
(0%) 

0 
(0%) 

30 
(100%) 

0 
(0%) 

0 
(0%) 

ล าดบัท่ี 
1 

2. ระบุจุดประสงคช์ดัเจน ถูกตอ้ง 
สอดคลอ้งกบัมาตรฐาน/ตวัช้ีวดั      

30 
(100%) 

0 
(0%) 

0 
(0%) 

29 
(96.67%) 

1 
(3.33%) 

0 
(0%) 

ล าดบัท่ี 
2 

3. ระบุเน้ือหา/สาระการเรียนรู้
ครบถว้นตามจุดประสงค ์

30 
(100%) 

0 
(0%) 

0 
(0%) 

28 
(93.33%) 

2 
(6.67%) 

0 
(0%) 

ล าดบัท่ี 
3 

4. ระบุขั้นตอนการจดักิจกรรมการ
เรียนรู้ไดเ้หมาะสมกบัเร่ืองท่ีสอน 

30 
(100%) 

0 
(0%) 

0 
(0%) 

25 
(83.33%) 

5 
(16.67%) 

0 
(0%) 

ล าดบัท่ี 
5 

5. จดักิจกรรมท่ีเปิดโอกาสใหผู้เ้รียน
ไดเ้รียนรู้ดว้ยตนเอง 

28 
(93.33%) 

2 
(6.67%) 

0 
(0%) 

27 
(90.00%) 

3 
(10.00%) 

0 
(0%) 

ล าดบัท่ี 
4 

6. จดักิจกรรมการเรียนรู้ใหเ้กิด
พฤติกรรมตามจุดประสงคท่ี์ก าหนด 

30 
(100%) 

0 
(0%) 

0 
(0%) 

29 
(96.67%) 

1 
(3.33%) 

0 
(0%) 

ล าดบัท่ี 
2 

7. ระบุส่ือท่ีน ามาใชไ้ดเ้หมาะสมกบั
เน้ือหาและกิจกรรม     

28 
(93.33%) 

2 
(6.67%) 

0 
(0%) 

27 
(90.00%) 

3 
(10.00%) 

0 
(0%) 

ล าดบัท่ี 
4 

8. ระบุการวดัผลไดส้อดคลอ้งกบั
จุดประสงค ์

30 
(100%) 

0 
(0%) 

0 
(0%) 

28 
(93.33%) 

2 
(6.67%) 

0 
(0%) 

ล าดบัท่ี 
3 

9. มีเคร่ืองมือวดัผลและประเมินผลท่ี
เหมาะสม 

30 
(100%) 

0 
(0%) 

0 
(0%) 

27 
(90.00%) 

3 
(10.00%) 

0 
(0%) 

ล าดบัท่ี 
4 

10. บนัทึกผลหลงัการจดัการเรียนรู้
ชดัเจน 

28 
(93.33%) 

2 
(6.67%) 

0 
(0%) 

28 
(93.33%) 

2 
(6.67%) 

0 
(0%) 

ล าดบัท่ี 
3 

 

จากตาราง 4.3 ผลการประเมินคุณภาพของแผนการจดัการเรียนรู้คุณภาพของแผนการ

จดัการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมการจดัการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 เป็นรายขอ้ พบวา่ จากการประเมินให้

คะแนนแผนการจดัการเรียนรู้ของตนเอง (ครูผูรั้บการนิเทศ) ไดใ้หค้ะแนนระดบัคุณภาพของตนเอง

สูงกวา่ท่ีผูนิ้เทศก ์เป็นผูป้ระเมินจ านวน 8 รายการ และใหค้ะแนนระดบัคุณภาพของตนเอง (ครูผูรั้บ

การนิเทศ) เท่ากบัผูนิ้เทศก ์จ านวน 2 รายการ คือ มีองคป์ระกอบของแผนการจดัการเรียนรู้ครบถว้น 
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และบนัทึกผลหลงัการจดัการเรียนรู้ชดัเจน และระดบัคุณภาพจากรายการประเมินแผนการจดัการ

เรียนรู้ของครูผูรั้บการนิเทศซ่ึงประเมินโดยผูนิ้เทศก์ ล าดบัท่ีได้คะแนนคุณภาพมากท่ีสุด คือ มี

องคป์ระกอบของแผนการจดัการเรียนรู้ครบถว้น มีจ านวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 100 รองลงมา คือ 

ระบุจุดประสงค์ชัดเจน ถูกตอ้ง สอดคล้องกบัมาตรฐาน/ตวัช้ีวดั  จ  านวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 

96.67% และผลการประเมินท่ีจดัอยูใ่นล าดบัสุดทา้ย คือ ระบุขั้นตอนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ได้

เหมาะสมกบัเร่ืองท่ีสอน จ านวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 83.33% 

นอกจากน้ีผลการสรุปขอ้มูลบนัทึกหลงัการจดัการเรียนรู้  แสดงผลการจดัการเรียนรู้จาก

กิจกรรมการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 จากสภาพจริงท่ีเกิดข้ึนในหอ้งเรียน เก่ียวกบัเร่ืองท่ีสอน ผลของ

กิจกรรมท่ีน ามาใช้ในการจดัการเรียนรู้ ส่ือ/ แหล่งการเรียนรู้ และการวดัและประเมินผลในภาพ 

พบว่า ครูผูรั้บการนิเทศแต่ละคนสามารถบนัทึกหลงัการจดัการเรียนรู้ไดช้ดัเจน ขอ้มูลท่ีน าเสนอ

ของผูรั้บการนิเทศทุกคน เป็นขอ้คน้พบท่ีเกิดจากความส าเร็จของการจดัการเรียนรู้ ท่ีไดน้ าเทคนิค

การจดัการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 มาใช้จดักิจกรรมการเรียนรู้ในห้องเรียน รวมถึงปัญหาและ

อุปสรรคท่ีพบ  เช่น “...การจดัการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมโดยใช้แผนผงัมโนทศัน์นั้น ช่วยให้การ

จดัการเรียนรู้บรรลุเป้าหมายท่ีวางไว ้เน่ืองจากผูเ้รียนไดน้ าความรู้ท่ีไดม้าร่วมกนัวิเคราะห์ความรู้ 

ผา่นรูปแบบแผนผงัมโนทศัน์และไดน้ าความคิดของตนเองมาแบ่งปันแลกเปล่ียนความรู้กบัเพื่อน

นกัเรียน ผา่นการจดันิทรรศการแสดงผลงานของตนเองในชั้นเรียน...”  (ผูรั้บการนิเทศ, 22 มิถุนายน 

2561)   

“การจดัการเรียนรู้โดยมีการแบ่งกลุ่มเพื่อแข่งขนัมีส่วนช่วยในการกระตุน้ให้ผูเ้รียนมี

ความกระตือรือร้นในการเรียนรู้ ผูเ้รียนเรียนรู้อย่างสนุกสนานท าให้บรรยากาศในห้องเรียนไม่อึด

อดั แต่ยงัมีขอ้บกพร่องอยูบ่า้งในดา้นของส่ือวิดีโอท่ียงัไม่น่าสนใจมากพอ แต่โดยรวมแลว้ผูเ้รียน

ไดรั้บความรู้บรรลุตามเป้าหมายท่ีวางไว ้  (ผูรั้บการนิเทศ, 9 กรกฎาคม 2561) 

ปัญหาและอุปสรรคท่ีพบ ส่วนใหญ่มกัเป็นอุปสรรคของการจดักิจกรรมกลุ่ม เพื่อเป็น

การเสนอแนะในการจดักรรมการเรียนรู้คร้ังต่อไป ไดแ้ก่ ส่ือการเรียนการสอนท่ีตอ้งกระตุน้ความ

สนใจให้กบัผูเ้รียน การก าหนดเง่ือนไขหรือขอ้ตกลงก่อนให้ผูเ้รียนลงมือปฏิบติัตามกิจกรรมการ

เรียนรู้ และการสะท้อนผลใช้เวลามาก ดังนั้ นมีข้อเสนอคือ อาจเป็นในรูปแบบของการจัด

นิทรรศการแทน ทั้งในระดับห้องเรียนและระดับสถานศึกษา ส าหรับผลการจดัการเรียนรู้ใน

ศตวรรษท่ี 21 ของครูผูรั้บการนิเทศ พบวา่ ร้อยละ 100 ครูผูรั้บการนิเทศสอนสามารถจดัการเรียนรู้

ได้บรรลุตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้ นอกจากน้ีจากผลการบันทึกการช้ีแนะและระบบพี่เล้ียง 
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(ส าหรับผูนิ้เทศก์ / ผูรั้บการนิเทศ) พบว่า ประเด็นท่ีผูนิ้เทศก์ได้ให้ข้อช้ีแนะเพื่อการพฒันาการ

จดัการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21กบัผลจากการช้ีแนะและพฒันาให้กบัผูรั้บการนิเทศมีความสัมพนัธ์

กนั โดยครูผูรั้บการนิเทศไดน้ าขอ้เสนอแนะของผูนิ้เทศไปปรับปรุงแกไ้ข โดยประเด็นท่ีผูนิ้เทศก์ได ้

ใหข้อ้ช้ีแนะ ไดแ้ก่  

1. ขนาดของส่ือการเรียนรู้ไม่เหมาะสม มีขนาดเล็ก ควรมีส่ือการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย 

2. การจดัล าดบัของกิจกรรมการเรียนรู้ 

3. การเนน้ย  ้า ซ ้ าทวน ใหก้บัเด็กท่ีเรียนรู้ไดช้า้ 

4. การตรวจสอบความเขา้ใจของผูเ้รียนก่อนใหล้งมือปฏิบติักิจกรรมการเรียนรู้ 

5. บางกิจกรรมควรทบทวนวธีิการวดัและประเมินผลใหส้อดคลอ้งกบักิจกรรมการเรียนรู้

ในศตวรรษท่ี 21 

ส าหรับแบบตรวจสอบพฤติกรรมการช้ีแนะและระบบพี่เล้ียงส าหรับผูนิ้เทศก์/ ผูรั้บการ

นิเทศ ปรากฏผลดงัตาราง 4.4 ดงัน้ี 
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 ตาราง 4.4  แสดงผลการตรวจสอบพฤติกรรมการช้ีแนะและระบบพี่เล้ียงโดยผูนิ้เทศก์ประเมิน

ตนเอง และผูรั้บการนิเทศเป็นผูป้ระเมิน หลงัใชรู้ปแบบการนิเทศ 

 

 

 

ล าดับ
ที่ 

รายการ 
ผู้นิเทศก์ประเมนิ 
ตนเอง (N=30) 

ผู้รับการนิเทศประเมนิ 
(N=30) 

X̅ S.D. ความหมาย X̅ S.D. ความหมาย 
1 ร่วมกนัก าหนดเป้าหมายในการ 

จดัการเรียนรู้ 
2.90 

 0.305 
 

0.31 มาก 2.90 0.31 มาก 

2 มีการประชุมหรือปรึกษาหารือเก่ียวกบั
การจดัการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
ร่วมกนั 

2.80 0.41 มาก 2.90 0.31 มาก 

3 ใหค้  าแนะน าเก่ียวกบัการจดัการเรียนรู้
ในศตวรรษท่ี 21แก่ครู/ ผูรั้บการนิเทศ 

2.80 0.48 มาก 2.83 0.53 มาก 

4 หารือร่วมกบัผูรั้บการนิเทศเก่ียวกบัการ
ใชเ้คร่ืองมือสังเกตการจดัการเรียนรู้ 
ในศตวรรษท่ี 21 ก่อนจดัการเรียนรู้ 

2.70 0.54 มาก 2.83 0.38 มาก 

5 ส่งเสริมใหผู้รั้บการนิเทศพฒันาการ
จดัการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ดว้ย
เทคนิคการจดัการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย 
วธีิ 

2.70 0.60 มาก 2.93 0.25 มาก 

6 กระตุน้/ส่งเสริมใหผู้รั้บการนิเทศเกิด
ความเช่ือมัน่ในตนเอง 

2.70 0.65 มาก 2.73 0.64 มาก 

7 เปิดโอกาสใหผู้รั้บการนิเทศได้
แลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกนั 

2.83 0.46 มาก 2.93 0.37 มาก 

8 ไม่น าความคิดเห็นส่วนตวัมา
ประเมินผลการจดัการเรียนรู้แต่ประเมิน
จากพฤติกรรมการสอนท่ีปรากฏ 

2.48 0.72 ปาน
กลาง 

2.57 0.77 มาก 
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จากตาราง 4.4  แสดงผลการตรวจสอบพฤติกรรมการช้ีแนะและระบบพี่เล้ียงโดยผู ้

นิเทศก์ประเมินตนเอง หลงัใช้รูปแบบการนิเทศ พบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก คือ ผูนิ้เทศก์
ปฏิบติัการนิเทศเดือนละ 2 คร้ังข้ึนไป (X̅ = 2.73, S.D. = 0.55) โดยพฤติกรรมการช้ีแนะและระบบพี่
เล้ียงท่ีผูนิ้เทศก์ปฏิบติัสูงสุดอยูใ่นระดบัมาก คือ ร่วมกนัก าหนดเป้าหมายในการจดัการเรียนรู้ (X̅ = 
2.90, S.D. = 0.31) รองลงมาอยูใ่นระดบัมากเช่นกนั คือ เปิดโอกาสให้ผูรั้บการนิเทศไดแ้ลกเปล่ียน
เรียนรู้ (X̅ = 2.83, S.D. = 0.46) มีการประชุมหรือปรึกษาหารือเก่ียวกบัการจดัการเรียนรู้ในศตวรรษ
ท่ี 21 ร่วมกนั (X̅ = 2.80, S.D. = 0.41) และ ให้ค  าแนะน าเก่ียวกบัการจดัการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21
แก่ครู/ ผูรั้บการนิเทศ (X̅ = 2.80, S.D. = 0.48) ส่วนรายการท่ีผูนิ้เทศปฏิบติัอยูใ่นระดบัปานกลาง คือ 
ไม่น าความคิดเห็นส่วนตวัมาประเมินผลการจดัการเรียนรู้แต่ประเมินจากพฤติกรรมการสอนท่ี
ปรากฏ (X̅ = 2.48, S.D. = 0.72) ตามล าดบั และผูนิ้เทศไดใ้ห้ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติมวา่ ผูรั้บการนิเทศ 
มีความเขา้ใจเก่ียวกับการจดัการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 เป็นอย่างดี และสามารถปฏิบติัและจดั
กิจกรรมการเรียนรู้ได้ดี เน่ืองจากผูรั้บการนิเทศมีความกระตือรือร้น ขวนขวายศึกษาคน้ควา้หา
ความรู้เพิ่มเติมเก่ียวกบัการจดัการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 อยูเ่สมอ 

ส าหรับผลการตรวจสอบพฤติกรรมการช้ีแนะและระบบพี่เล้ียงโดยผูรั้บการนิเทศเป็นผู ้
ประเมิน หลงัใชรู้ปแบบการนิเทศ พบวา่ ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก คือ ผูนิ้เทศก์ปฏิบติัการนิเทศ
เดือนละ 2 คร้ังข้ึนไป (X̅= 2.80, S.D. = 0.48) โดยพฤติกรรมการช้ีแนะและระบบพี่เล้ียงท่ีผูนิ้เทศก์
ปฏิบติัสูงสุด คือ ส่งเสริมให้ผูรั้บการนิเทศพฒันาการจดัการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ดว้ยเทคนิคการ
จัดการเรียนรู้ท่ีหลากหลายวิธี  (X̅ = 2.93, S.D. = 0.25) และเปิดโอกาสให้ผู ้รับการนิเทศได้
แลกเปล่ียนเรียนรู้ (X̅ = 2.93, S.D. = 0.37) รองลงมามีค่าเฉล่ียเท่ากนัอยู่ในระดบัมาก คือ ร่วมกนั

ล าดับ
ที่ 

รายการ 
ผู้นิเทศก์ประเมนิ 
ตนเอง (N=30) 

ผู้รับการนิเทศประเมนิ 
(N=30) 

X̅ S.D. ความหมาย X̅ S.D. ความหมาย 
9 ใหข้อ้มูลยอ้นกลบัทุกคร้ังหลงั 

การจดัการเรียนรู้ 
2.63 0.72 มาก 2.60 0.72 มาก 

10 สะทอ้นผลของการนอ้มน าศาสตร์
พระราชามาเป็นส่วนหน่ึงของการ 
จดัการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 

2.77 0.57 มาก 2.77 0.57 มาก 

รวม 2.73 0.55 มาก 2.80 0.48 มาก 
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ก าหนดเป้าหมายในการจดัการเรียนรู้ และมีการประชุมหรือปรึกษาหารือเก่ียวกบัการจดัการเรียนรู้
ในศตวรรษท่ี 21 ร่วมกนั (X̅ = 2.90, S.D. = 0.31) ส่วนรายการท่ีอยูใ่นล าดบัสุดทา้ย มีค่าเฉล่ียอยูใ่น
ระดบัมาก คือ ไม่น าความคิดเห็นส่วนตวัมาประเมินผลการจดัการเรียนรู้แต่ประเมินจากพฤติกรรม
การสอนท่ีปรากฏ (X̅ = 2.57, S.D. = 0.77) ตามล าดบั และผูรั้บการนิเทศไดใ้ห้ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม
วา่ การนิเทศของโรงเรียนเป็นไปในลกัษณะ PLC ซ่ึงก่อใหเ้กิดการส่ือสารท่ีบรรลุผล 

 

4. ข้ันประเมินรูปแบบการนิเทศ (Evaluate = D2) 
ในขั้นน้ีผูว้ิจยัได้ด าเนินการประเมินและปรับปรุงรูปแบบการนิเทศโดยใช้กระบวนการ

ช้ีแนะและระบบพี่เล้ียง เพื่อส่งเสริมศกัยภาพการจดัการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 สังกดัส านกังาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จงัหวดัเชียงใหม่ ในประเด็นต่าง ๆ  ซ่ึงไดม้าจากการตรวจสอบ
ดชันีความสอดคลอ้งของรูปแบบการนิเทศของ 1. ผูเ้ช่ียวชาญดา้นทฤษฎีและดา้นปฏิบติัการ และ 
2. จากผลของแบบประเมินรูปแบบการนิเทศโดยใช้กระบวนการช้ีแนะและระบบพี่เล้ียง ในดา้น 
1) ความเป็นประโยชน์  2) ความเป็นไปได้  3) ความเหมาะสม 4) ความถูกตอ้งครอบคลุม จาก
ผูเ้ก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่  ผูบ้ริหารสถานศึกษา/ ผูนิ้เทศก์ ครูผูรั้บการนิเทศ และศึกษานิเทศก์ 3. จากผลท่ี
ไดรั้บจากการทดลองใชรู้ปแบบการนิเทศในระยะท่ี 3 ท่ีมาจากการด าเนินการระหวา่งผูนิ้เทศกแ์ละ
ผูรั้บการนิเทศ ซ่ึงผลปรากฏวา่ จากการประเมินค่าดชันีความสอดคลอ้งของรูปแบบการนิเทศโดยใช้
กระบวนการช้ีแนะและระบบพี่เล้ียงจากผูเ้ช่ียวชาญ มีความเห็นไปในทิศทางเดียวกัน กล่าวคือ 
ส่วนมากมีค่าดัชนีความสอดคล้องเท่ากบั 1.00  ซ่ึงได้แก่ประเด็นดังต่อไปน้ี รูปแบบการนิเทศ
สอดคลอ้งกบัหลกัการ รูปแบบการนิเทศสอดคลอ้งกบัเง่ือนไขส าคญั รูปแบบการนิเทศในแต่ละ
ขั้นตอนมีความสอดคลอ้งและสัมพนัธ์กนั รูปแบบของการนิเทศมีความต่อเน่ืองกนัและเป็นระบบ 
รูปแบบการนิเทศสอดคลอ้งกบัเป้าหมายท่ีตอ้งการ รูปแบบการนิเทศมีความสอดคลอ้งกบัวิธีการ
ด าเนินการ รูปแบบการนิเทศมีการช้ีแนะและดูแล ก ากบั ติดตามตามกระบวนการช้ีแนะและระบบพี่
เล้ียงอยา่งต่อเน่ือง และรูปแบบการนิเทศสามารถน าไปใชจ้ริงในภาคปฏิบติั (มีความเป็นประโยชน์ 
มีความเป็นไปได ้มีความเหมาะสม และมีความถูกตอ้ง)  ส่วนประเด็นของ รูปแบบการนิเทศมีความ
สอดคล้องกบับริบทของสถานศึกษา รูปแบบการนิเทศมีความสอดคล้องกบัเคร่ืองมือท่ีใช้ และ
รูปแบบการนิเทศมีความสอดคลอ้งกบัทฤษฎีการศึกษาคน้ควา้ขอ้มูล/ หลกัวชิาของการนิเทศโดยใช้
กระบวนการช้ีแนะและระบบพี่เล้ียง มีค่าดัชนีความสอดคล้องเท่ากบั 0.80 ซ่ึงแสดงให้เห็นว่า 
ผูเ้ช่ียวชาญมีความเห็นท่ีสอดคลอ้งกบัของรูปแบบการนิเทศดงักล่าว และสามารถน ามาใชไ้ด ้ซ่ึงมี
ลกัษณะเช่นเดียวกนักบั ผูบ้ริหารสถานศึกษา/ ผูนิ้เทศก์ ครูผูรั้บการนิเทศ และศึกษานิเทศก์ ท่ีได้
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ประเมินความสอดคลอ้ง ในดา้นความเป็นประโยชน์ ความเป็นไปได ้ความเหมาะสม และความถูก
ตอ้งครอบคลุม พบวา่ทุกประเด็นมีค่าดชันีความสอดคลอ้งเท่ากบั 1.00   

ในดา้นความเป็นประโยชน์ ความเป็นไป ได ้ความเหมาะสม และความถูกตอ้งครอบคลุม
ของผูเ้ช่ียวชาญทุกท่านประเมินความสอดคลอ้งเป็นไปในทิศทางเดียวกนั คือ ในทุกประเด็นมีค่า
ดชันีความสอดคลอ้งเท่ากบั 1.00  ซ่ึงมีลกัษณะเช่นเดียวกนักบั ผูบ้ริหารสถานศึกษา/ ผูนิ้เทศก์ ครู
ผูรั้บการนิเทศ และศึกษานิเทศก์ ท่ีได้ประเมินความสอดคล้อง ในทุกประเด็นมีค่าดัชนีความ
สอดคลอ้งเท่ากบั 1.00 โดยมีขอ้สังเกตจากผูเ้ช่ียวชาญโดยเฉพาะในเล่มคู่มือและเคร่ืองมือการนิเทศ
การจดัการเรียนรู้ท่ีในศตวรรษท่ี 21 (ในภาคผนวกทา้ยเล่ม)นกัวจิยัจ  าเป็นตอ้งปรับขอ้มูลใหท้นัสมยั
อยูต่ลอดเวลา ผา่นการใชเ้ทคโนโลยีสมยัใหม่ เพื่อช่วยในการติดต่อส่ือสารไดส้ะดวกและรวดเร็ว
มากข้ึน เช่น ผา่นทางไลน์ เฟสบุก๊ หรือ QR Code เป็นตน้ 

ส่วนผลลพัธ์ท่ีไดจ้ากการทดลองใชรู้ปแบบการนิเทศ “ดบัเบิ้ลพีแอลซีเอ พลสั” (PPLCA 
Plus)  โดยน าองคป์ระกอบและกระบวนการต่าง ๆ ตั้งแต่หลกัการ เง่ือนไขส าคญั และองคป์ระกอบ
ของรูปแบบ 5 องคป์ระกอบ คือ 1.ขั้นเตรียมความรู้ก่อนการนิเทศ (Preparing : P) 2.ขั้นวางแผนและ
ออกแบบการนิเทศ (Planning : P) 3. ขั้นเรียนรู้และแลกเปล่ียนในการปฏิบติัการนิเทศ (Learning 
and Sharing : L) 4. ขั้นการนิเทศดว้ยกระบวนการช้ีแนะและระบบพี่เล้ียง (Coaching and Mentoring 
: C) และ 5. ขั้นสะทอ้นคิดหลงัการนิเทศ (After Action Review : A) + Plus มาใช้ด าเนินการตั้งแต่
เง่ือนไขส าคญัท่ีผูบ้ริหารสถานศึกษา ผูนิ้เทศก์ /ผูรั้บการนิเทศตอ้งผ่านอบรมเชิงปฏิบติัการตามท่ี
ก าหนดปรากฏผลใน ตาราง 4.5  ดงัน้ี  
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ตาราง 4.5 แสดงคะแนนและร้อยละ ผลการประเมินความรู้เก่ียวกบัเทคนิคการจดัการ

เรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 และกระบวนการช้ีแนะและระบบพี่เล้ียง ก่อนและหลงัการฝึกอบรมของ

ผูบ้ริหารสถานศึกษาและผูนิ้เทศก ์ (N=30 คน) 

คนที่ ก่อนการฝึกอบรม หลงัการฝึกอบรม สรุปผลการประเมิน 

คะแนน ร้อยละ คะแนน ร้อยละ คะแนน ร้อยละ 
1 15 75.00 16 80.00 +1 +5.00 
2 17 85.00 18 90.0 +1 +5.00 
3 14 70.00 16 80.00 +2 +10.00 
4 14 70.00 18 90.00 +4 +20.00 
5 13 65.00 15 75.00 +2 +10.00 
6 16 80.00 16 80.00 0 0.00 
7 14 70.00 16 80.00 +2 +10.00 
8 15 75.00 16 80.00 +1 +5.00 
9 16 80.00 18 90.00 +2 +10.00 
10 14 70.00 17 85.00 +3 +15.00 
11 13 65.00 15 75.00 +2 +10.00 
12 14 70.00 15 75.00 +1 +5.00 
13 17 85.00 18 90.00 +1 +5.00 
14 13 65.00 17 85.00 +4 +20.00 
15 13 65.00 16 80.00 +3 +15.00 
16 12 60.00 16 80.00 +4 +20.00 
17 15 75.00 16 80.00 +1 +5.00 
18 14 70.00 17 85.00 +3 +15.00 
19 16 80.00 16 80.00 0 0.00 
20 12 60.00 15 75.00 +3 +15.00 
21 15 75.00 18 90.00 +3 +15.00 
22 14 70.00 17 85.00 +3 +15.00 
23 14 70.00 17 85.00 +3 +15.00 
24 15 75.00 16 80.00 +1 +5.00 
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คนที่ ก่อนการฝึกอบรม หลงัการฝึกอบรม สรุปผลการประเมิน 

คะแนน ร้อยละ คะแนน ร้อยละ คะแนน ร้อยละ 
25 15 75.00 16 80.00 +1 +5.00 
26 12 60.00 16 80.00 +4 +20.00 
27 17 85.00 18 90.00 +1 +5.00 
28 16 80.00 18 90.00 +2 +10.00 
29 15 75.00 18 90.00 +3 +15.00 
30 14 70.00 15 75.00 +1 +5.00 

ค่าเฉลีย่รวม 14.47 72.33 16.53 82.67 2.07 +10.34 
ผลต่าง 
(ร้อยละ) 

คะแนนก่อน-หลงัการอบรม เพิม่ขึน้ร้อยละ  10.34% 
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ตาราง 4.6  แสดงคะแนนและร้อยละ ผลการประเมินความรู้เก่ียวกบัเทคนิคการจดัการ

เรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 และกระบวนการช้ีแนะและระบบพี่เล้ียง ก่อนและหลงัการฝึกอบรมของ

ผูรั้บการนิเทศ  (N=30 คน) 

คนที่ 

ก่อนการฝึกอบรม หลงัการฝึกอบรม สรุปผลการประเมิน 

คะแนน 
(เต็ม 20 
คะแนน) 

ร้อยละ 
คะแนน 
(เต็ม 20 
คะแนน) 

ร้อยละ 
คะแนน 
(เต็ม 20 
คะแนน) 

ร้อยละ 

1 3 65.00 13 65.00 0 0.00 
2 11 55.00 12 65.00 +1 +5.00 
3 11 55.00 12 65.00 +1 +5.00 
4 11 55.00 11 55.00 0 0.00 
5 12 60.00 15 75.00 +3 +15.00 
6 10 50.00 11 55.00 +1 +5.00 
7 10 50.00 10 50.00 0 0.00 
8 13 65.00 13 65.00 0 0.00 
9 10 50.00 10 50.00 0 0.00 
10 14 70.00 15 75.00 +1 +5.00 
11 14 70.00 14 70.00 0 0.00 
12 14 70.00 15 75.00 +1 +5.00 
13 12 60.00 13 65.00 +1 +5.00 
14 10 50.00 9 45.00 -1 -5.00 
15 13 65.00 14 70.00 +1 +5.00 
16 8 40.00 8 40.00 0 0.00 
17 9 45.00 10 50.00 +1 +5.00 
18 8 40.00 14 70.00 +6 +30.00 
19 10 50.00 13 65.00 +3 +15.00 
20 10 50.00 11 55.00 +1 +5.00 
21 11 55.00 13 65.00 +2 +10.00 
22 12 60.00 13 65.00 +1 +5.00 
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คนที่ 

ก่อนการฝึกอบรม หลงัการฝึกอบรม สรุปผลการประเมิน 

คะแนน 
(เต็ม 20 
คะแนน) 

ร้อยละ 
คะแนน 
(เต็ม 20 
คะแนน) 

ร้อยละ 
คะแนน 
(เต็ม 20 
คะแนน) 

ร้อยละ 

23 11 55.00 12 60.00 +1 +5.00 
24 8 40.00 8 40.00 0 0.00 
25 8 40.00 12 60.00 +4 +20.00 
26 12 60.00 12 60.00 0 0.00 
27 6 30.00 8 40.00 +2 +10.00 
28 12 60.00 14 70.00 +2 +10.00 
29 8 40.00 8 40.00 0 0.00 
30 11 55.00 13 65.00 +2 +10.00 

ค่าเฉลีย่รวม 10.40 53.67 11.87 59.67 1.13 +5.67 

ผลต่าง 
(ร้อยละ) 

คะแนนก่อน-หลงัการอบรม คิดเป็นร้อยละ  +5.67% 

 
     จากตาราง 4.6 แสดงคะแนนและร้อยละ ผลการประเมินความรู้ของเทคนิคการจดัการ

เรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 และกระบวนการช้ีแนะและระบบพี่เล้ียง ก่อนและหลงัการฝึกอบรมของ

ผูบ้ริหารสถานศึกษา/ผูนิ้เทศ และผูรั้บการนิเทศมีแนวโน้มสูงข้ึน โดยคะแนนเฉล่ียของผูบ้ริหาร

สถานศึกษา/ผูนิ้เทศก์ หลงัการอบรมสูงกว่าก่อนการอบรม ซ่ึงคะแนนเฉล่ียก่อนการอบรมเท่ากบั  

14.47 คะแนน และคะแนนหลงัการอบรมเท่ากบั  16.53  คะแนน ผลต่างของคะแนนเพิ่มข้ึนร้อยละ 

10.34%  และคะแนนเฉล่ียของผูรั้บการนิเทศหลงัการอบรมสูงกว่าก่อนการอบรมเช่นเดียวกนั ซ่ึง

คะแนนเฉล่ียก่อนการอบรมเท่ากบั  10.40 คะแนน และคะแนนหลงัการอบรมเท่ากบั 11.87 ผลต่าง

ของคะแนนเพิ่มข้ึนร้อยละ 5.67  จากการข้อมูลคะแนนดังกล่าว การอบรมเชิงปฏิบัติการฯ มี

แนวโนม้ช่วยพฒันาใหผู้นิ้เทศกแ์ละผูรั้บการนิเทศ มีความรู้เพิ่มเติมเก่ียวกบัเทคนิคการจดัการเรียนรู้

ในศตวรรษท่ี 21 และการนิเทศโดยใชก้ระบวนการช้ีแนะและระบบพี่เล้ียง 
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     ส าหรับผลลพัธ์ขององค์ประกอบของรูปแบบ 5 องค์ประกอบ+Plus ท่ีได้จากจากการ

วิเคราะห์ขอ้มูลจาก แบบประเมินแผนการจดัการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมศกัยภาพการจดัการเรียนรู้ใน

ศตวรรษท่ี 21  แบบบนัทึกหลงัสอน  แบบบนัทึกผลการช้ีแนะและระบบพี่เล้ียง (ส าหรับผูนิ้เทศก์ / 

ผูรั้บการนิเทศ) แบบตรวจสอบพฤติกรรมการช้ีแนะและระบบพี่เล้ียงส าหรับผูนิ้เทศก์/ ผูรั้บการ

นิเทศ พบวา่ คุณภาพของแผนการจดัการเรียนรู้คุณภาพของแผนการจดัการเรียนรู้อยู่ในระดบัมาก

และมากท่ีสุด ส่วนการสรุปข้อมูลบนัทึกหลงัการจดัการเรียนรู้  แสดงผลการจดัการเรียนรู้จาก

กิจกรรมการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 พบวา่ ครูผูรั้บการนิเทศสามารถบนัทึกหลงัการจดัการเรียนรู้ได้

ชดัเจน และผลการจดัการเรียนรู้บรรลุตามเป้าหมาย แต่มีขอ้เสนอแนะส าคญั เช่น การบนัทึกเป็น

การบอกวา่ท าอะไร ไดผ้ลอยา่งไรซ่ึงควรใหข้อ้เสนอแนะวา่ในคร้ังต่อไปจะท าอยา่งไรใหก้ารสอนดี

ข้ึน/ กา้วหนา้ข้ึนในทุก ๆ คร้ังของการบนัทึกหลงัการจดัการเรียนรู้ นอกจากน้ีจากผลการตรวจสอบ

พฤติกรรมการช้ีแนะและระบบพี่เล้ียงของผูนิ้เทศ จากการประเมินตนเอง ของผูนิ้เทศและประเมิน

โดยผูรั้บการนิเทศพบวา่ ผูนิ้เทศก์ปฏิบติัการนิเทศตามขอบข่ายท่ีก าหนดในรูปแบบการนิเทศเดือน

ละ 2 คร้ัง ข้ึนไป ซ่ึงอยูใ่นระดบัมากและช่วยส่งเสริมการจดัการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 แก่ครูผูรั้บ

การนิเทศ 




