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บทที ่5 
 

สรุป อภปิรายผลและข้อเสนอแนะ 
 

 ในการวจิยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อ 1) เพื่อศึกษาความตอ้งการจ าเป็น (Need Assessment) 

2) เพื่อพฒันารูปแบบการนิเทศฯ 3) เพื่อทดลองรูปแบบการนิเทศฯ และ 4) เพื่อประเมินรูปแบบการ

นิเทศ โดยใชก้ระบวนการช้ีแนะและระบบพี่เล้ียงเพื่อส่งเสริมศกัยภาพการจดัการเรียนรู้ในศตวรรษ

ท่ี 21 สังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จงัหวดัเชียงใหม่  โดยใชก้ระบวนการวิจยั

และพฒันา (Research and Development : R&D) 4 ขั้นตอน ดงัน้ี  ขั้นตอนท่ี 1  ศึกษาความตอ้งการ

จ าเป็น (Need Assessment) ในการพฒันารูปแบบการนิเทศโดยใช้กระบวนการช้ีแนะและระบบพี่

เล้ียง (Research: R1)  ขั้นตอนท่ี 2 พฒันารูปแบบการนิเทศโดยใช้กระบวนการช้ีแนะและระบบพี่

เล้ียง (Development: D1)  ขั้นตอนท่ี 3 ทดลองรูปแบบการนิเทศโดยใช้กระบวนการช้ีแนะและ

ระบบพี่เล้ียง (Research: R2)  ขั้นตอนท่ี 4 ประเมินรูปแบบการนิเทศโดยใชก้ระบวนการช้ีแนะและ

ระบบพี่เล้ียง (Development: D2) กลุ่มตวัอย่างเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ 

คือ โรงเรียนวดัสันกลางเหนือ  โรงเรียนบา้นเมืองก้ืด  และโรงเรียนพุทธิโศภน จงัหวดัเชียงใหม่ 

โดยมีผูร่้วมวจิยัไดแ้ก่ ผูบ้ริหารสถานศึกษา/ผูนิ้เทศ จ านวน 30 คน และผูรั้บการนิเทศ จ านวน 30 คน  

เคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล จ านวน 13 เคร่ืองมือ ประกอบด้วย 1. แบบบนัทึกผลการ

วเิคราะห์เอกสาร แนวคิด ทฤษฎีและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง  2. ประเด็นการสนทนากลุ่ม (Focus Group)  

3. แบบสอบถามขอ้มูลพื้นฐานของผูนิ้เทศก์/ผูรั้บการนิเทศ  4. แบบตรวจสอบความสอดคลอ้งของ

รูปแบบการนิเทศโดยใชก้ระบวนการช้ีแนะและระบบพี่เล้ียงเพื่อส่งเสริมศกัยภาพการจดัการเรียนรู้

ในศตวรรษท่ี 21 สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้ นพื้นฐาน จังหวัดเชียงใหม่ 

5. แบบทดสอบดา้นความรู้ก่อนและหลงัการอบรมเก่ียวกบั - การจดัการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21  - 

การนิเทศโดยใชก้ระบวนการช้ีแนะและระบบพี่เล้ียง  6. แบบสัมภาษณ์ดา้นทกัษะการจดัการเรียนรู้

ในศตวรรษท่ี 21 และการนิเทศโดยใชก้ระบวนการช้ีแนะและระบบพี่เล้ียง  7. แบบประเมินแผนการ

จดัการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมศกัยภาพการจดัการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21  8. เคร่ืองมือการสังเกตการ

สอนเพื่อส่งเสริมศกัยภาพการจดัการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21  9. แบบบนัทึกผลการช้ีแนะและระบบ
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พี่เล้ียง 10. แบบบนัทึกการรับการนิเทศดว้ยกระบวนการช้ีแนะและระบบพี่เล้ียง  11. แบบตรวจสอบ

พฤติกรรมการช้ีแนะและระบบพี่เล้ียงส าหรับผูนิ้เทศ  12.  แบบแบบตรวจสอบพฤติกรรมการช้ีแนะ

และระบบพี่เล้ียงส าหรับผูรั้บการนิเทศ  และ 13. แบบประเมินรูปแบบการนิเทศโดยใชก้ระบวนการ

ช้ีแนะและระบบพี่เล้ียงฯ  (ในประเด็นความเป็นประโยชน์ ความเป็นไปได ้ความเหมาะสม และ

ความถูกตอ้ง) โดยใช้สถิติในการหาคุณภาพของเคร่ืองมือ ไดแ้ก่ ค่าดชันีความสอดคลอ้งระหว่าง

เน้ือหากบัจุดประสงค ์(Index of Item – Objective Congruence หรือ IOC) ส่วนสถิติพื้นฐาน ไดแ้ก่ 

ค่าเฉล่ีย ค่าร้อยละ และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  

 

สรุปผลการวจัิย 

 จากการวจิยัคร้ังน้ี สามารถสรุปผลการวจิยั ดงัน้ี 

1. ผลการศึกษาความตอ้งการจ าเป็น (Need Assessment) ในการพฒันารูปแบบการ 

นิเทศโดยใชก้ระบวนการช้ีแนะและระบบพี่เล้ียง เพื่อส่งเสริมศกัยภาพการจดัการเรียนรู้ในศตวรรษ

ท่ี 21 สังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จงัหวดัเชียงใหม่ จากการศึกษา วิเคราะห์

เอกสารท่ีเก่ียวข้อง วิเคราะห์ผลการสนทนากลุ่ม และการสอบถามข้อมูลพื้นฐานของตัวแทน

ผูบ้ริหาร ผูนิ้เทศก์ และผูรั้บการนิเทศ พบว่า ประเด็นความต้องการจ าเป็นท่ีน ามาสู่การพฒันา

รูปแบบการนิเทศโดยใชก้ระบวนการช้ีแนะและระบบพี่เล้ียง มี 4 ประเด็นหลกั ไดแ้ก่ 1) สภาพการ

จดัการเรียนรู้ จากการศึกษาสภาพการจดัการเรียนรู้ในปัจจุบนั พบว่า มีการใช้เทคนิคการจดัการ

เรียนรู้ท่ีหลากหลาย เช่น การจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ โดยมีการจดักลุ่มผูเ้รียนคละความสามารถ 

(เก่ง ปานกลาง และอ่อน)  การสืบเสาะหาความรู้ การใชกิ้จกรรมท่ีใหผู้เ้รียนไดล้งมือปฏิบติัจริง โดย

มีครูเป็นผูช้ี้แนะ การใช้ค  าถามกระตุน้เพื่อให้เกิดการเรียนรู้แก่ผูเ้รียนและกระตุน้ความสนใจจาก

ผูเ้รียน  การใชส่ื้อ ICT เพื่อให้ผูเ้รียนเขา้ใจบทเรียนเป็นรูปธรรมมากข้ึน  การสอนแบบเพื่อนสอน

เพื่อน การเนน้ย  ้า ซ ้ า ทวน โดยใชแ้บบฝึกหดั การสอนแบบเนน้มโนทศัน์ และการให้ผูเ้รียนท าใบ

งานท่ีมีเช่ือมโยงกบับทเรียน เป็นตน้ แต่ครูยงัไม่เขา้ใจในทกัษะและเทคนิคการสอนท่ีชดัเจน และ

ไม่ทราบวา่ควรเลือกเทคนิคการสอนใดมาใชจึ้งจะเหมาะกบัเร่ืองท่ีสอน ส าหรับการจดัการเรียนรู้ใน

ศตวรรษท่ี 21 ท่ีตอ้งการให้เกิดนั้นพบว่า ครูและผูเ้รียนตอ้งเรียนรู้ร่วมกนั โดยไม่จ  าเป็นตอ้งเรียน

ตามบทเรียนในหนังสือเรียน และครูตอ้งไม่เป็นผูส้อนหรือผูใ้ห้ฝ่ายเดียว  มุ่งเน้นให้ผูเ้รียนเกิด

ทักษะในการคิด (คิดวิเคราะห์ แยกแยะ) กระตุ้นให้ผูเ้รียนคิดอย่างสม ่าเสมอ  กระตุ้นการใช้

ภาษาต่างประเทศเพื่อความเป็นสากล  ส่งเสริมให้เกิดความเสมอภาคทางการศึกษาทั้งดา้นบุคลากร
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และดา้นผูเ้รียน  มีการสร้างนวตักรรมการเรียนรู้ การสอนแบบบูรณาการ และการจดัการเรียนรู้ท่ี

เน้นผู ้เรียนเป็นส าคัญ ดังนั้ นครูผู ้รับการนิเทศต้องการรับการพัฒนา ในลักษณะการอบรม

แลกเปล่ียนเรียนรู้ในการสอนท่ีประสบความส าเร็จ การจดัการเรียนรู้แบบกระตือรือร้น ) มีการน า

เทคนิควิธีการสอนใหม่ ๆ ความรู้เร่ืองรูปแบบการเรียนรู้ท่ีค  านึงถึงลกัษณะความแตกต่างระหวา่ง

ผูเ้รียน เพื่อปรับใชใ้นการสอนของตน ทกัษะการใชส่ื้อ IT เพื่อสนบัสนุนการจดัการเรียนรู้ ตลอดจน

ตระหนกัถึงจรรยาบรรณวชิาชีพครู 2) สภาพการนิเทศการจดัการเรียนรู้ ส าหรับการนิเทศการจดัการ

เรียนรู้ในปัจจุบนั พบวา่ มีการนิเทศภายในจากบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งหลายฝ่าย ไดแ้ก่ หวัหนา้สายชั้น  

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ฝ่ายวิชาการและผูบ้ริหารสถานศึกษา/ผูอ้  านวยการสถานศึกษา 

ตลอดจนมีการให้ค  าแนะน าส าหรับครูท่ีเขา้มาบรรจุใหม่หรือยา้ยมาจากสถานศึกษาอ่ืน  นอกจากน้ี

ยงัพบว่า การนิเทศการจดัการเรียนรู้ยงัไม่ทัว่ถึง และไม่เป็นระบบ และไม่เป็นไปตามห้วงเวลาท่ี

ก าหนด เน่ืองจากมีงานอ่ืน ๆ เขา้มาแทรก ท าใหก้ารท าจึงเป็นลกัษณะงานทัว่ไปมากกวา่การนิเทศท่ี

มุ่งเนน้การพฒันา   ส าหรับการนิเทศการจดัการเรียนรู้ท่ีตอ้งการให้เป็นนั้น พบวา่ รูปแบบการนิเทศ

การจดัการเรียนรู้ท่ีเขา้มามีบทบาทส าคญัมากข้ึน คือ การนิเทศออนไลน์ การนิเทศผา่นการใช้ไลน์ 

เฟสบุ๊ค เน่ืองจากมีความสะดวก สามารถปฏิบติัไดทุ้กท่ี ไม่จ  ากดัเวลา และทนัเหตุการณ์  อยา่งไรก็

ตามการผสมผสานระหว่างการนิเทศแบบเก่ากบัเทคโนโลยีสมยัใหม่ เป็นส่ิงท่ีทา้ทายโดยน าขอ้ดี

ของทั้ งสองอย่างดังกล่าวมาปรับใช้ร่วมกัน  อย่างไรก็ตามการนิเทศในลักษณะการพบปะ / 

เผชิญหน้า (face to face)  ยงัมีความส าคญัและตอ้งคงไว ้แต่ควรตอ้งมีแบบฟอร์มหรือแบบบนัทึก

การสังเกตการจดัการเรียนรู้ท่ีชดัเจน มีการระบุ หรือก าหนดทิศทางเป้าหมาย รวมถึงการติดตามผล

เป็นระยะ ๆ โดยผูรั้บการนิเทศตอ้งเปิดใจยอมรับผลการนิเทศท่ีเกิดข้ึน เพื่อพฒันากระบวนการ

จดัการเรียนรู้อนัส่งผลต่อผูเ้รียน นอกจากน้ีบรรยากาศการนิเทศควรมีลกัษณะเป็นแบบกลัยาณมิตร 

มีการพูดคุยในลกัษณะแลกเปล่ียนแนวคิด เพื่อพฒันารูปแบบและเทคนิคการสอนท่ีหลากหลาย มี

การแนะน าระหว่างเพื่อนครู ซ่ึงเป็นการนิเทศในระดบัเบ้ืองตน้ มีการจดัท าคู่มือ การจดัประชุมผู ้

นิเทศก์และผูรั้บการนิเทศ เพื่อช้ีแจงวนัและเวลา กระบวนการนิเทศ เคร่ืองมือท่ีใช้ในการนิเทศ

ให้แก่ผูเ้ก่ียวขอ้งได้รับทราบและเขา้ใจชัดเจนตรงกนั ก่อนท่ีจะด าเนินการนิเทศ  และควรมีการ

นิเทศอยา่งนอ้ยภาคเรียนละ 2-3 คร้ัง  3) รูปแบบการนิเทศการจดัการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ท่ีผูมี้

ประสบการณ์ในการนิเทศ/ผูนิ้เทศก ์และผูรั้บการนิเทศตอ้งการให้เกิดการพฒันานั้น พบวา่ รูปแบบ

การนิเทศตอ้งมุ่งเนน้การน ามาใชป้ระโยชน์ไดจ้ริง และใหเ้ป็นส่วนหน่ึงของงานท่ีปฏิบติัโดยไม่เพิ่ม

ภาระของครู ขณะเดียวกันรูปแบบการนิเทศควรมีหลักการ เป้าหมาย กระบวนการท่ีชัดเจน มี
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เคร่ืองมือ ส่ือมัลติมีเดีย หรือนวตักรรมการจัดการเรียนรู้ท่ีช่วยให้ครู/ผูรั้บการนิเทศสามารถ

พฒันาการจดัการเรียนรู้ได ้และควรช่วยส่งเสริมให้เกิดทกัษะการคิดให้แก่ผูเ้รียน  มีรูปแบบการ

วดัผลผูเ้รียนท่ีชดัเจน มีวิธีการวดัผลท่ีหลากหลาย โดยค านึงถึงนโยบายการศึกษาชาติ ทั้งหลกัสูตร

แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศกัราช 2551 หลกัสูตรสถานศึกษา จรรยาบรรณวิชาชีพครู เพื่อ

ความเป็นหน่ึงเดียวในการบรรลุวตัถุประสงค์  ตลอดจนมีปฏิทินการนิเทศท่ีชัดเจน และสามารถ

ยืดหยุน่ในเชิงปฏิบติัการ  ส่วนดา้นผูนิ้เทศก์และผูรั้บการนิเทศ และบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งตอ้งเป็นผูท่ี้

มีความรู้ มีความน่าเช่ือถือ มีความเป็นกลัยาณมิตร มีความเขา้ใจในบทบาทหน้าท่ีของตนเอง ผู ้

นิเทศก์ตอ้งสามารถช้ีแนะเพื่อเป็นแนวทางในการแกปั้ญหาไดอ้ยา่งเหมาะสม สร้างสรรค ์สร้างแรง

บนัดาลใจแก่ผูรั้บการนิเทศ นอกจากน้ีบรรยากาศในการนิเทศมีลกัษณะเป็นกนัเอง อาจเป็นการ

สนทนาเพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้ซ่ึงกนัและกนั เป็นรูปแบบการแทรกซึมโดยธรรมชาติ และผลการ

นิเทศ จ าเป็นตอ้งการการกระตุน้จากมุมมองของฝ่ายบริหารท่ีมีต่อครูเป็นลกัษณะเชิงบวก  และ 4) 

การนิเทศด้วยกระบวนการช้ีแนะและระบบพี่เล้ียง มีความตอ้งการในการพฒันา ได้แก่ การให้

ค  าปรึกษาเพื่อสามารถแก้ไขปัญหาการจดัการเรียนรู้ได้อย่างตรงจุด  การสร้างความศรัทธาใน

องค์กร และการสนับสนุนความรู้ด้านนวัตกรรมใหม่ ๆ ท่ีใช้ในการจัดการสอน ส าหรับ

ขอ้เสนอแนะอ่ืน ๆ ท่ีส าคญั ยงัคงตระหนกัถึงความต่อเน่ืองในการนิเทศ มีการติดตามผลและการ

ประเมินผลท่ีชดัเจนตรงไปตรงมา มีบรรยากาศการนิเทศท่ีเป็นกนัเอง เนน้การส่งเสริมการจดัการ

เรียนรู้เพื่อการพฒันาเทคนิค รูปแบบกระบวนการสอนอยา่งสร้างสรรค์  ส่งเสริมความพร้อมดา้น

อุปกรณ์ เทคโนโลยี ท่ีทนัสมยัท่ีสนบัสนุนการจดัการเรียนรู้ ให้มีใชอ้ยา่งเพียงพอต่อความตอ้งการ 

รวมถึงน าเทคนิควิธีการนิเทศท่ีสนบัสนุนให้เกิดการเปิดใจยอมรับระหว่างผูนิ้เทศก์และผูรั้บการ

นิเทศ เพื่อร่วมกนัพฒันาการนิเทศภายในใหเ้กิดความย ัง่ยนืต่อไป  

 

  2. นอกจากน้ีผลการวเิคราะห์แบบสอบถามของกลุ่มตวัอยา่ง ท่ีเป็นตวัแทนของ 

ผูบ้ริหารสถานศึกษา ผูนิ้เทศก์ และครู/ผูรั้บการนิเทศ สรุปเป็นประเด็นหลกั 6 ดา้น ตามล าดบัดงัน้ี 

(1) ด้านขอ้มูลทัว่ไป ครูมีประสบการณ์ท่ีหลากหลาย ตั้งแต่ 5 ปี ถึง 20 ปีข้ึนไป ส่วนมากมีวุฒิ

การศึกษาในระดบัปริญญาตรี  และทุกคนจบสาขาการศึกษา (2) ดา้นการมีส่วนร่วมของโรงเรียน 

พบว่า ครูทุกคนในโรงเรียน ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าท่ีตามความเหมาะสมในการเป็น

กรรมการในลกัษณะท่ีแตกต่างกนั เช่น เป็นคณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้ คณะกรรมการการ

จดัท าหลกัสูตรสถานศึกษา คณะกรรมการการนิเทศภายในสถานศึกษา และคณะกรรมการอ่ืน ๆ 
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ตามท่ีสถานศึกษามอบหมาย  (3) ด้านขอ้มูลการเรียนการสอน พบว่า ครูทุกคนได้วางแผนการ

จดัการเรียนรู้ การจดัท าค าอธิบายรายวชิา โดยมีการจดัท าก าหนดการสอน  การเขียนแผนการจดัการ

เรียนรู้ทั้งท่ีเป็นรายคาบ/ รายหน่วย ก่อนด าเนินการสอน ส่วนดา้นวธีิสอน/ เทคนิคการจดัการเรียนรู้

ในศตวรรษท่ี 21 ท่ีเคยใช้ในการจดัการเรียนรู้ท่ีผ่านมา พบว่า บางโรงเรียนมีการจดักิจกรรมท่ี

แตกต่างกนัและหลากหลาย เช่น ไดด้ าเนินการจดัการความรู้ การจดัการเรียนรู้แบบกระตือรือร้น 

การสร้างการเรียนรู้ทางวิชาชีพ การจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน การจดัการเรียนรู้โดยใช้

โครงงานเป็นฐาน การพฒันาบทเรียนร่วมกนั การจดัการเรียนรู้โดยใชว้ิจยัเป็นฐาน ชุมชนแห่งการ

ปฏิบติั จิตตปัญญา เป็นตน้ ส่วนดา้นการวดัและประเมินผล พบวา่ รูปแบบการวดัและประเมินผล 

ซ่ึงครูไดด้ าเนินการท่ีผา่นมามีทั้งการประเมินก่อนเรียน ระหวา่งเรียนและหลงัเรียน (ร้อยละ 95.3) 

และอ่ืนๆ (ร้อยละ 4.70)  ส่วนวธีิการวดัและประเมินผล มีทั้งการทดสอบแบบอตันยั ปรนยั และการ

ประเมินช้ินงาน/ผลงาน การสังเกตและการปฏิบติัจริง และการซกัถาม (4) ดา้นคุณภาพของแผนการ

จดัการเรียนรู้ โดยเฉล่ียทุกแผนมีคุณภาพอยูใ่นระดบัปานกลาง หรือเขียนไดถู้กตอ้งเป็นส่วนใหญ่ 

โดยเรียงล าดับผลการประเมินท่ีมีคุณภาพจากมากไปหาน้อย ดังน้ี 1) การสอดแทรกคุณธรรม 

จริยธรรม 2) ส่วนองคป์ระกอบของแผนการจดัการเรียนรู้ครบถว้น เช่น ส่วนหวัแผน มาตรฐานการ

เรียนรู้ ตวัช้ีวดั สาระส าคญั 3) จุดประสงคก์ารเรียนรู้ 4) องคป์ระกอบของแผนการจดัการเรียนรู้แต่

ละองค์ประกอบมีความสอดคลอ้งกนั 5) ระบุขั้นตอนการจดัการเรียนรู้ไดเ้หมาะสมกบัธรรมชาติ

วิชา 6) การส่ือการจดัการเรียนรู้ / แหล่งการเรียนรู้ และ 7) การจดักิจกรรมการเรียนรู้อยา่งใดอย่าง

หน่ึงท่ีส่งเสริมทกัษะ 3R8C ตามล าดบั (5) ปัญหาดา้นการจดัการเรียนรู้ โดยแยกเป็นประเด็น ดงัน้ี 

ดา้นนกัเรียน ไดแ้ก่ 1) มีจ  านวนนกัเรียนมากเกินไปและท าให้ท ากิจกรรมไม่ทัว่ถึง 2) ความแตกต่าง

ระหวา่งบุคคล 3) นกัเรียนเป็นเด็กพิเศษมาเรียนรวมกบันกัเรียนปกติ 4) นกัเรียนเรียนรู้ชา้/สมาธิสั้น 

5) การใช้ภาษาและการส่ือสารขา้มวฒันธรรม 6) ทกัษะการอ่านและการเขียน 7) นกัเรียนมีความ

มัน่ใจสูงในการพูดอธิบาย ช้ีแจงแต่ขาดทกัษะการปฏิบติั ดา้นครูผูส้อน ไดแ้ก่ 1) การออกแบบการ

สอนยงัไม่เป็นระบบและพฒันาส่ือการสอนไม่น่าสนใจ 2) สอนไม่ตรงกับสาขาท่ีตนเองจบ

การศึกษา ดา้นสถานศึกษา ไดแ้ก่ โรงเรียนมีกิจกรรมมาก เวลาเรียนไม่เพียงพอ ท าให้มีผลกระทบ

ต่อการเรียนการสอน และดา้นผูป้กครอง ไดแ้ก่ ผูป้กครองไม่เขม้งวดในการท าการบา้นของนกัเรียน  

ผูป้กครองควรช่วยดูแลนกัเรียนมากข้ึน (6) ความตอ้งการของครู โดยแยกเป็น 2 ประเด็น คือ 1) 

ความตอ้งการในการแกปั้ญหาการจดัการเรียนรู้ของครู (ผูรั้บการนิเทศ) ไดแ้ก่ ควรจดัการฝึกอบรม 

สัมมนาเชิงปฏิบติัการเทคนิคการสอนใหม่ ๆ ท่ีสอดคลอ้งกบัการจดัการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 การ
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จดัห้องเรียนให้มีจ  านวนนกัเรียนท่ีพอเหมาะกบัชั้นเรียน การส่งเสริมดา้นปัจจยัในการจดัท าส่ือการ

สอนท่ีหลากหลายและน่าสนใจ สอดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงของสังคมและพลโลก ควรจดัให้มี

การนิเทศการสอนภายในสถานศึกษาอย่างสม ่าเสมอ การลดกิจกรรมเสริมหลกัสูตรลง และการ

ส่งเสริมนกัเรียนท่ีเรียนอ่อน ดว้ยวธีิการสอนซ่อมเสริม 2) ความตอ้งการในการพฒันาตนเองของครู 

(ผูรั้บการนิเทศ) เช่น การศึกษาดูงานนอกสถานท่ี แลกเปล่ียนเรียนรู้ทางวิชาชีพ การพฒันาส่งเสริม 

เพิ่มพูนความรู้ ทกัษะของครูโดยใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ การพฒันาดา้นวชิาการใหต้รงกบัรายวิชา

ท่ีสอน การพฒันาทกัษะการคิด การพฒันาครูในการวดัและประเมินผลการศึกษาแนวใหม่   ดงันั้น 

จากการวิเคราะห์ความตอ้งการจ าเป็น ท่ีตอ้งเติมเต็มให้แก่กลุ่มตวัอย่าง เพื่อน าไปสู่การวิจยัและ

พฒันารูปแบบการนิเทศโดยใชก้ระบวนการช้ีแนะและระบบพี่เล้ียง เพื่อส่งเสริมศกัยภาพการจดัการ

เรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จงัหวดัเชียงใหม่ 

ประกอบดว้ย 3 ดา้น ไดแ้ก่ 1) การให้ความรู้เก่ียวกบัการจดัการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 2) การให้

ความรู้การนิเทศโดยใช้กระบวนการช้ีแนะและระบบพี่เล้ียง และ 3) การนิเทศ ก ากบั ติดตาม และ

ประเมินผลโดยใช้ระบบการนิเทศภายใน ซ่ึงมีรูปแบบการนิเทศท่ีเหมาะสมกบัสภาพบริบทของ

สถานศึกษาในแต่ละแห่ง 

 

อภิปรายผล 
 ผลการวิจยัการพฒันารูปแบบการนิเทศโดยใชก้ระบวนการช้ีแนะและระบบพี่เล้ียงเพื่อ

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  ซ่ึงเป็นวิธีการปฏิบติัท่ีถูกตอ้งตามหลกั

วชิาการ มีความเหมาะสม และสามารถน าไปใชป้ฏิบติัไดจ้ริง โดยมีประเด็นการอภิปราย ดงัน้ี    

 โดยแนวทางดงักล่าว มีความตรงตามหลกัวชิาการ เน่ืองมาจากสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ 

Dick and Carey, (1 9 8 5 ) ; Knirk and Gustafson (1986: 23); Richey (1986: 96) and Seels and 

Glasgow, (1997: 9) ในเร่ืองการพฒันารูปแบบการเรียนการสอนของนกัวิชาการ และนกัการศึกษา

นั้น มีการพฒันาตามขั้นตอนของวิธีระบบ 5 ขั้นตอน ของ ADDIE Model คือ 1) ขั้นตอนการ

วเิคราะห์ (Analysis) 2) ขั้นตอนการออกแบบ (Design) 3) ขั้นตอนการพฒันา 4) ขั้นตอนการทดลอง
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ใช้ (Development) และ 5) ขั้นตอนการประเมินผล (Evaluation)  ซ่ึงสอดคล้องกับระบบการ

ออกแบบรูปแบบการสอน ADDIE (ADDIE Model) เป็นรูปแบบการสอนท่ีใชใ้นการออกแบบและ

พฒันาระบบการเรียนการสอน ซ่ึงไดรั้บการยอมรับโดยทัว่ไปวา่สามารถน าไปใชอ้อกแบบการเรียน

การสอนไดเ้ป็นอย่างดี  ซ่ึงผลการพฒันารูปแบบการนิเทศโดยใช้กระบวนการช้ีแนะและระบบพี่

เล้ียง เพื่อส่งเสริมศักยภาพการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 สังกัดส านักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน จงัหวดัเชียงใหม่ ไดรู้ปแบบการนิเทศท่ีไดพ้ฒันาข้ึน มีช่ือวา่รูปแบบการนิเทศ 

“ดบัเบิ้ลพีแอลซีเอ พลสั” (PPLCA Plus) โดยน าการออกแบบเชิงระบบ ADDIE Model มาใช้เป็น

ฐานคิดในการวิจยั ซ่ึงด าเนินการด้วยวิธีการวิจยัและพฒันา (Research and Development: R&D) 

ประกอบดว้ย ส่วนส าคญั 3 ส่วน ไดแ้ก่ หลกัการ เง่ือนไขส าคญั และองค์ประกอบของรูปแบบ 5 

องคป์ระกอบ + Plus  ประกอบดว้ย  องคป์ระกอบ 1 ขั้นเตรียมความรู้ก่อนการนิเทศ (Preparing: P) 

 วตัถุประสงคข์องการด าเนินการ เพื่อวิเคราะห์ความตอ้งการจ าเป็นในการพฒันาผูเ้รียน 

โดยพฒันาการเรียนการสอนใหส้อดคลอ้งกบัการจดัการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ผูนิ้เทศกเ์ป็นผูส้ร้าง

แรงบนัดาลใจให้แก่ครู/ผูรั้บการนิเทศ ส่งเสริมครูให้เตรียมความรู้เพิ่มเติมในดา้นการจดัการเรียนรู้

ในศตวรรษท่ี 21 ท่ีสอดคลอ้งกบับริบทของสถานศึกษาแต่ละแห่ง (ของตนเอง) องคป์ระกอบ 2 ขั้น

วางแผนและออกแบบการนิเทศ (Planning: P) วตัถุประสงคข์องการด าเนินการ เพื่อใหผู้นิ้เทศก์และ

ครู/ผูรั้บการนิเทศ วิเคราะห์มาตรฐานตวัช้ีวดัตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาข้ึนพื้นฐาน พ.ศ. 

2551 วิเคราะห์แผนการจดัการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมศกัยภาพการจดัการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 

ร่วมกนั รวมถึงเตรียมแผนการจดัการเรียนรู้และเคร่ืองมือสังเกตการจดัการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 

องค์ประกอบ 3 ขั้นเรียนรู้และแลกเปล่ียนในการปฏิบัติการนิเทศ (Learning and Sharing: L)

วตัถุประสงค์ของการด าเนินการ เพื่อน าเคร่ืองมือสังเกตการจดัการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 มาใช้

บนัทึกผลการสอนโดยพิจารณาร่วมกบัแผนการจดัการเรียนรู้ ร่วมกนัระหวา่งผูนิ้เทศก์และผูรั้บการ

นิเทศ องค์ประกอบ 4 ขั้นการนิเทศด้วยกระบวนการช้ีแนะและระบบพี่เ ล้ียง (Coaching and 

Mentoring: C)วตัถุประสงค์ของการด าเนินการ เพื่อศึกษาบทบาทหน้าท่ี  ท่ีเก่ียวขอ้งของผูบ้ริหาร

สถานศึกษา/ผูนิ้เทศก์/ผูรั้บการนิเทศ พร้อมทั้งบนัทึกผลการช้ีแนะและระบบพี่เล้ียงโดยคู่ขนานกบั

บนัทึกผลการรับการนิเทศดว้ยกระบวนการช้ีแนะและระบบพี่เล้ียง และวเิคราะห์ผลท่ีไดรั้บจากการ

ช้ีแนะและพฒันาร่วมกนั  องค์ประกอบ 5 ขั้นสะทอ้นคิดหลงัการนิเทศ (After Action Review: A) 

วตัถุประสงคข์องการด าเนินการ เพื่อด าเนินการตรวจสอบพฤติกรรมการช้ีแนะและระบบพี่เล้ียงจาก

ผูนิ้เทศก์/ผูรั้บการนิเทศ และจดัเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกนัระหวา่งผูบ้ริหาร/ ผูนิ้เทศก์/ ผูรั้บการ
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นิเทศ  และ Plus เป็นการน้อมน าหลกัการทรงงานและศาสตร์ของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัฯ 

รัชกาลท่ี 9 (King Bhumibol’s Science) มาประยุกต์ใช้ในการด า เนินการขั้ นตอนต่าง ๆ ใน 

5 องคป์ระกอบหลกัร่วมกบัทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง โดย Plus เป็นการคน้พบระหวา่งการน ารูปแบบการ

นิเทศฯ มาใช้ในสถานศึกษา ซ่ึงวิเคราะห์จากแบบบนัทึกหลงัการจดัการเรียนรู้ของผูรั้บการนิเทศ 

แบบบนัทึกผลการด าเนินงาน ตามกระบวนการช้ีแนะและระบบพี่เล้ียงของผูบ้ริหารสถานศึกษา/ ผู ้

นิเทศก์ และแบบบนัทึกผลการรับค าช้ีแนะตามกระบวนการช้ีแนะและระบบพี่เล้ียง ของครู/ผูรั้บ

การนิเทศ และจากการแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกนัระหวา่งผูบ้ริหารสถานศึกษา ผูนิ้เทศก ์และผูรั้บการ

นิเทศ   ตลอดจนพบวา่ ในทุก ๆ องคป์ระกอบของรูปแบบการนิเทศไดน้อ้มน าศาสตร์พระราชา คือ 

หลกัการมีส่วนร่วม (ทรงเป็นนักประชาธิปไตย ทรงเปิดโอกาสให้สาธารณชน ประชาชนหรือ

เจา้หนา้ท่ีทุกระดบัไดม้าร่วมแสดงความคิดเห็น) และหลกัภูมิสังคม ภูมิศาสตร์สังคมศาสตร์  (การ

พฒันาใด ๆ ตอ้งค านึงถึงสภาพภูมิประเทศของบริเวณนั้นวา่เป็นอยา่งไร และสังคมวิทยา เก่ียวกบั

ลกัษณะนิสัยใจคอคน ตลอดจนวฒันธรรมประเพณีใน แต่ละทอ้งถ่ินท่ีมีความแตกต่างกนั) มาใช้

เป็นหลกัในการปฏิบติัร่วมกนั และรูปแบบการนิเทศโดยใช้กระบวนการช้ีแนะ และระบบพี่เล้ียง

เพื่อส่งเสริมศกัยภาพการจดัการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 สังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้น

พื้นฐาน จงัหวดัเชียงใหม่ ดงัขอ้มูลส่วนหน่ึงท่ีสะทอ้นไดจ้ากค าพูดของผูนิ้เทศก ์และผูรั้บการนิเทศ 

ท่ีโคช้มาใช้  สอดคลอ้งกบันกัวิจยัของประเทศไทย อาทิ วรลกัษณ์ ชูก าเนิด, เอกรินทร์ สังข์ทอง 

และชวลิต เกิดทิพย์ (2557) ท่ีกล่าวว่า รูปแบบชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพครูสู่การเรียนรู้ใน

ศตวรรษท่ี 21 บริบทโรงเรียนในประเทศไทย ประกอบดว้ยจุดเปล่ียนผา่นจากระบบปิดสู่ชุมชนการ

เรียนรู้ทางวิชาชีพครูท่ีมี ด้วยการขบัเคล่ือนผา่นองคป์ระกอบของชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพครูสู่

การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 บริบทโรงเรียนในประเทศไทยท่ีมีความสัมพนัธ์ส่งผลต่อเน่ืองกนัอยา่ง

เป็นเหตุและผลอยา่งเป็นล าดบัตามองคป์ระกอบส าคญั 6 ดา้นดว้ยกนั ไดแ้ก่ (1) ชุมชนกลัยาณมิตร

ตามวิถีไทย ส่งผลให้เกิดความไวว้างใจและรับฟัง (2) ภาวะผูน้ า เร้าศกัยภาพ ท าให้เกิดการเผยตน

ของผูน้ าการเปล่ียนแปลง (3) วสิัยทศัน์เชิงศรัทธาร่วมท าให้เกิดพลงัเขม็ทิศวสิัยทศัน์ร่วม (4) ระบบ

เปิดแบบผนึกก าลงัมุ่งสู่ผูเ้รียน ท าให้เกิดการเผยตนเป็นเจา้ของงานการเรียนรู้ (5) ระบบทีมเรียนรู้

ทางวิชาชีพสู่วุฒิภาวะและจิตวิญญาณความเป็นครู ท าให้เกิดเจตจ านงร่วมพฒันาวิชาชีพ และ (6) 

พื้นท่ี 
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 จากมุมมองของผูนิ้เทศก์และผูรั้บการนิเทศ  ช้ีให้เห็นว่าแนวทางทั้ง 3 ด้าน มีความ

เหมาะสม ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจาก แนวทางดงักล่าวเป็นวธีิการปฏิบติัท่ีไม่ขดัต่อวฒันธรรมขององคก์ร

อีกดว้ย เหมาะส าหรับใหผู้นิ้เทศก์และผูรั้บการนิเทศ ไดรั้บความเขา้ใจในแนวทางดงักล่าว และควร

น าไปใชใ้นโรงเรียนของตนเอง สอดคลอ้งกบัการจดัการเชิงพื้นท่ีไดอ้ยา่งเป็นรูปธรรม 

 นอกจากน้ี ผูนิ้เทศก์และผูรั้บการนิเทศ เห็นว่าแนวทางทั้ง 3 ดา้นนั้น มีความเป็นไปได ้

สามารถน าไปปฏิบติัไดจ้ริงในสถานศึกษา ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากแนวทางดงักล่าวเป็นวธีิการปฏิบติัท่ี

ผูนิ้เทศก์และผูรั้บการนิเทศ วิเคราะห์ความตอ้งการจ าเป็น (Need Assessment) ในประเด็นความ

ตอ้งการจ าเป็นท่ีน ามาสู่การพฒันารูปแบบการนิเทศโดยใช้กระบวนการช้ีแนะและระบบพี่เล้ียง 

มี 4 ประเด็นหลกั ไดแ้ก่ 1) สภาพการจดัการเรียนรู้ จากการศึกษาสภาพการจดัการเรียนรู้ในปัจจุบนั 

พบวา่ มีการใชเ้ทคนิคการจดัการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย 2) สภาพการนิเทศการจดัการเรียนรู้ ส าหรับ

การนิเทศการจดัการเรียนรู้ในปัจจุบนั  มีการนิเทศภายในจากบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งหลายฝ่าย ไดแ้ก่ 

หัวหน้าสายชั้น  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ฝ่ายวิชาการและผูบ้ริหารสถานศึกษา/ผูอ้  านวยการ

สถานศึกษา ตลอดจนมีการใหค้  าแนะน าส าหรับครูท่ีเขา้มาบรรจุใหม่หรือยา้ยมาจากสถานศึกษาอ่ืน 

3) รูปแบบการนิเทศการจดัการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ท่ีผูมี้ประสบการณ์ในการนิเทศ/ผูนิ้เทศก์ 

และผูรั้บการนิเทศตอ้งการให้เกิดการพฒันารูปแบบการนิเทศตอ้งมุ่งเนน้การน ามาใชป้ระโยชน์ได้

จริง และให้เป็นส่วนหน่ึงของงานท่ีปฏิบัติโดยไม่เพิ่มภาระของครู และ 4) การนิเทศด้วย

กระบวนการช้ีแนะและระบบพี่เล้ียง (Coaching & Mentoring) มีความตอ้งการในการพฒันา ไดแ้ก่ 

การให้ค  าปรึกษาเพื่อสามารถแกไ้ขปัญหาการจดัการเรียนรู้ไดอ้ยา่งตรงจุด  การสร้างความศรัทธา

ในองค์กร และการสนับสนุนความรู้ด้านนวตักรรมใหม่ ๆ ท่ีใช้ในการจัดการสอน ส าหรับ

ขอ้เสนอแนะอ่ืน ๆ ท่ีส าคญั ยงัคงตระหนกัถึงความต่อเน่ืองในการนิเทศ มีการติดตามผลและการ

ประเมินผลท่ีชดัเจนตรงไปตรงมา มีบรรยากาศการนิเทศท่ีเป็นกนัเอง เนน้การส่งเสริมการจดัการ

เรียนรู้เพื่อการพฒันาเทคนิค รูปแบบกระบวนการสอนอยา่งสร้างสรรค์  ส่งเสริมความพร้อมดา้น

อุปกรณ์ เทคโนโลยี ท่ีทนัสมยัท่ีสนบัสนุนการจดัการเรียนรู้ ให้มีใชอ้ยา่งเพียงพอต่อความตอ้งการ 

รวมถึงน าเทคนิควิธีการนิเทศท่ีสนบัสนุนให้เกิดการเปิดใจยอมรับระหว่างผูนิ้เทศก์และผูรั้บการ

นิเทศ เพื่อร่วมกนัพฒันาการนิเทศภายในใหเ้กิดความย ัง่ยนืต่อไป   

  

 

 



142 
 

 
 

ข้อเสนอแนะ 
 
  1. ข้อเสนอแนะในการน าผลการวจัิยไปใช้ 
              ส าหรับขอ้เสนอแนะจากการท่ีผูว้จิยัไดด้ าเนินการน ารูปแบบการนิเทศ “ดบัเบิ้ลพีแอลซี
เอ พลสั” (PPLCA Plus) ไปใชจ้ริงในภาคสนาม มีขอ้เสนอแนะในการน าผลการวจิยัไปใช ้ดงัน้ี 
       1) การน าแบบตรวจสอบพฤติกรรมการช้ีแนะและระบบพี่เล้ียง (Coaching and 
Mentoring) ของผูนิ้เทศก ์ควรด าเนินการอยา่งนอ้ยเดือนละ 1 คร้ัง เพื่อให้เห็นพฒันาการดา้นการ
นิเทศโดยใชก้ระบวนการช้ีแนะและระบบพี่เล้ียง ท่ีสอดคลอ้งกบัศกัยภาพการจดัการเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี 21ของผูรั้บการนิเทศควบคู่กนั 
             2) การจดัการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 นอกจากเทคนิคการจดัการเรียนรู้ท่ีปรากฏในเล่ม
คู่มือและเคร่ืองมือการสังเกตการจดัการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 โดยใชก้ระบวนการช้ีแนะและระบบ
พี่เล้ียงฯ ท่ีมอบใหแ้ก่สถานศึกษา ผูบ้ริหารสถานศึกษา ผูนิ้เทศก ์และผูรั้บการนิเทศสามารถเพิ่มเติม
เทคนิคการจดัการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ต่าง ๆ ได ้ตลอดช่วงเวลาท่ีด าเนินการ เม่ือไดรั้บการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้จากกระบวนการ PLC และนอ้มน าหลกัการทรงงานและศาสตร์ของ
พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัฯ รัชกาลท่ี 9 (King Bhumibol’s Science) มาประยกุตใ์ชใ้นการ
ด าเนินการสอน 
  2. ข้อเสนอแนะในการวจัิยคร้ังต่อไป 
 1) การใหค้วามรู้แก่ผูรั้บการนิเทศในดา้นการจดัการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ควรส่งเสริม
และกระตุน้ผูนิ้เทศกใ์หมี้ความรู้และทกัษะดา้นการจดัการเรียนเรียนรู้เพิ่มเติมอยา่งสม ่าเสมอควบคู่
กนั ผา่นการใชเ้ทคโนโลย ีเพื่อใหเ้กิดความรวดเร็ว ทนัสมยัและต่อเน่ืองในการส่งเสริมศกัยภาพการ
จดัการเรียนรู้ของผูรั้บการนิเทศ 
 2) ควรศึกษารูปแบบการนิเทศโดยใชก้ระบวนการช้ีแนะและระบบพี่เล้ียง เพื่อส่งเสริม
ทกัษะการท างานและอาชีพ ของครูสังกดัส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในจงัหวดั
ภาคเหนือตอนบน เน่ืองจากสอดคลอ้งกบันโยบายการจดัการศึกษาของชาติตามแผนพฒันา
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2579 
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  3. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
  1) ควรน าผลของการน ารูปแบบ“ดบัเบิ้ลพีแอลซีเอ พลสั” (PPLCA Plus) ท่ีไดจ้ากการ 
PLC ในวงกวา้ง ร่วมกบัเครือข่ายของสถานศึกษาท่ีน ารูปแบบดงักล่าวมาใช ้มาสะทอ้นผลการ
จดัการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21  
  2) ควรขยายผลการด าเนินการไปยงัโรงเรียนเครือข่ายของศูนยฝึ์กประสบการณ์วชิาชีพ
ครู มหาวทิยาลยัราชภฏัภาคเหนือ เพื่อไดแ้ลกเปล่ียนเรียนรู้ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ดา้น
การจดัการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 

 




