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บทคัดย่อ
  บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1. ความต้องการจ�าเป็นของการพัฒนารูปแบบการนิเทศฯ 2. การพัฒนารูป
แบบการนิเทศฯ 3. การทดลองรูปแบบการนิเทศฯ 4. การประเมินรูปแบบการนิเทศโดยใช้กระบวนการชี้แนะและระบบพี่
เลี้ยง เพื่อส่งเสริมศักยภาพการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สังกัดส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัด
เชียงใหม่ เมื่อรูปแบบการนิเทศผ่านผู้เชี่ยวชาญได้น�ามาทดลองใช้กับสถานศึกษาขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ ที่
ได้มาจากการสุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratified Random Sampling) กลุ่มตัวอย่างรวม จ�านวน 60 คน ประกอบด้วยผู้บริหาร
สถานศึกษา ผู้นิเทศก์ และผู้รับการนิเทศ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย แบบบันทึกผลการวิเคราะห์เอกสาร 
แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ แบบบันทึกการสนทนากลุ่ม แบบประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ แบบบันทึกผลการชี้แนะ
และระบบพี่เลี้ยง แบบบันทึกการรับการนิเทศ แบบตรวจสอบพฤติกรรมการช้ีแนะและระบบพี่เล้ียง และแบบประเมิน
รปูแบบการนเิทศฯ น�าผลมาวิเคราะห์ข้อมลูเชงิคณุภาพด้วยการวเิคราะห์เนือ้หาและพรรณนาความ และวเิคราะห์ข้อมูลเชิง
ปริมาณ โดยใช้สถิติ ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า ได้รูปแบบการนิเทศ ชื่อว่า 
“ดับเบิ้ลพีแอลซีเอ พลัส (PPLCA Plus) ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ หลักการ เงื่อนไขส�าคัญ และองค์ประกอบของรูปแบบมี 
5 องค์ประกอบ คือ 1. ขั้นเตรียมความรู้ก่อนการนิเทศ (Preparing: P) 2. ขั้นวางแผนและออกแบบการนิเทศ (Planning: 
P) 3. ขั้นเรียนรู้และแลกเปลี่ยนในการปฏิบัติการนิเทศ (Learning and Sharing: L) 4. ขั้นการนิเทศด้วยกระบวนการ
ชี้แนะและระบบพี่เลี้ยง (Coaching and Mentoring: C) 5. ขั้นสะท้อนคิดหลังการนิเทศ (After Action Review: A) และ
เกิดข้อค้นพบ (Body of Knowledge) ระหว่างการวิจัย คือ การน้อมน�าหลักการทรงงานและศาสตร์ของพระบาทสมเดจ็
พระเจ้าอยูห่วัฯ รัชกาลที ่ 9 (King Bhumibol’s Science) มาเป็นแนวทางในการปฏบิตัใินทกุๆ องค์ประกอบ เพิ่มเติมรูป
แบบการนิเทศ คือ พลัส (Plus) ผลการใช้รูปแบบการนิเทศ พบว่า ผู้รับการนิเทศสามารถเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 พร้อมน�ามาใช้ในการสอน ในระดับดีมาก คิดเป็นร้อยละ 83.33 ส่วนผลการตรวจสอบพฤติกรรมการชี้แนะ
และระบบพี่เลี้ยง จากผู้นิเทศก์และผู้รับการนิเทศ พบว่า อยู่ในระดับมาก เช่นกัน มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 2.73, 2.80 (จากค่า
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เฉลี่ย 3 ระดับ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.55, 0.48 ส�าหรับประเด็นที่มีความเห็นสอดคล้องกนัมากทีส่ดุ คอื 
การร่วมกนัก�าหนดเป้าหมายในการจดัการเรยีนรู ้และเปิดโอกาสให้ผูรั้บการนเิทศได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกนั

ค�ำส�ำคัญ:  การนเิทศการศกึษา การชีแ้นะและระบบพีเ่ลีย้ง การจดัการเรยีนรูใ้นศตวรรษที ่21 และชุมชนแห่งการเรยีนรู้ทาง  
   วชิาชพี

Abstract
  The purposes of this research were fourfold. The first is to research need analysis of the develop-
ment of coaching and mentoring supervision to enhance learning management in 21st century in the 
Service Area of the Office of the Basic Education Commission in Chiang Mai Province. The second is to 
develop coaching and mentoring supervision. The third is to do experiment of supervision and the last is 
to assess the pattern of supervision. There are 4 steps in the process of developing supervision: study the 
need for preparing the supervision, develop the pattern of supervision by using coaching and mentoring 
supervision, demonstrate the supervision, and assess the supervision. This research was done by using 
coaching and mentoring supervision in 3 different schools: small, medium, and large. The Stratified Ran-
dom Sampling was used to choose the target groups consisting of 30 school executives or supervisors 
and 30 teachers who were in supervision. The experimental instruments consisted of document analysis 
records, questionnaires, interviews, assessment of learning management plan, coaching and mentoring 
supervision records, receiving supervision records, coaching and mentoring supervision’s advising behav-
ior checklist, assessment of supervision pattern, and focus group discussion. For qualitative data analysis, 
the data were analyzed and described in descriptive writing. For quantitative data analysis, the data ob-
tained were analyzed by using percentage, mean, and standard deviation. The findings of the research 
“The Development of Coaching and Mentoring Supervision to Enhance Learning Management in 21st 
Century in the Service Area of the Office of the Basic Education Commission in Chiang Mai Province” or 
(PPLCA Plus) adapted from instructional system called ADDIE Model became the pattern of supervision. 
The pattern consists of 3 main parts: principles, key conditions, and 5 components of supervision’s 
pattern which are Preparing (P), Planning (P), Learning and Sharing (L), Coaching and Mentoring (C), After 
Action Review (A). Besides, 5 experts agreed that there are correlations between index of consistency and 
the supervision. Moreover, using this supervision, it was found that Plus apply the King Bhumibol’s work 
principles, science and philosophy in different situations. Furthermore, teachers who were in supervision 
can plan their learning management in 21st century in very satisfying level (83.33%) and it can be 
recorded after launching clearly and effectively. For coaching and mentoring supervision’s advising 
behavior checklist, it was in high level, the supervision can be done more than twice a month. Lastly, 
both supervision and teachers agree that the vital points are the cooperation of planning the goal of 
learning management and giving chance to teachers for having knowledge sharing.

Key words:  Educational Supervision Coaching and Mentoring Learning Management in 21st Century and 
 Professional Learning Communities
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ความเป็นมา และความส�าคัญของปัญหา
  การเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่ 21 พบว่ามี
การเปลี่ยนแปลงหลายด้าน อาทิ การเปลี่ยนทางด้าน
เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมต่างๆ รวมถึงการศึกษา โดยเฉพาะการจัดการ
เรียนรู้ที่ต้องให้เท่าทันการเปล่ียนแปลงเพื่อการปรับตัวใน
มิติสังคมที่เปลี่ยนไปอย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว โดยมุ่งเน้น
ให้ผูเ้รียนมทีกัษะชวีติ นอกจากนียั้งพบว่าทกัษะแห่งอนาคต
ในศตวรรษที่ 21 ได้ถูกผลักดันเข้าสู่ระบบการศึกษาใน
หลายประเทศทั่วโลก ซึ่งการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ต้อง
ยึดหลักผลลัพธ์ทั้งในแง่ของความรู้ในวิชาแกนและทักษะ
แห่งศตวรรษใหม่เป็นผลลัพธ์ที่ประเทศ โรงเรียน สถานที่
ท�างานและชุมชนต่างเห็นคุณค่าทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 
จะช่วยเตรียมความพร้อมให้นักเรียนรู้จักคิด เรียนรู้ ท�างาน 
การแก้ปัญหา การสื่อสาร และความร่วมมือในการท�างาน
ได้อย่างมีประสิทธิผลไปตลอดชีวิต (Bellanca & R. 
Brandt, 2011: 210-236) ตลอดจนในเรื่องคุณลักษณะที่
พึงประสงค์พื้นฐานคือการจัดการศึกษาให้คนในชาติเป็น
คนเก่ง คนดี และมีความสุขตามปฏิญญาว่าด้วยการจัดการ
ศึกษาของ UNESCO โดยในศตวรรษที่ 21 ที่ทุกประเทศได้
มีการพัฒนาและใช้หลักสูตรการศึกษาที่มีเป้าหมายให้
นักเรียนได้ Learn to know Learn to be Learn to do 
เพื่อคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในฐานะพลเมืองของชาติ 
และ Learn to live together เพื่อคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ในฐานะพลโลก (ส�านักบริหารงานการมัธยมศึกษา
ตอนปลาย, ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 
2553) และพบว่าในปัจจบุนัการศกึษามีความเจริญก้าวหน้า
อย่างรวดเรว็ อนัเน่ืองมาจากการเปล่ียนแปลงด้านเศรษฐกิจ 
สังคม วัฒนธรรม การแพทย์ การเกษตร สิ่งแวดล้อม 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฯลฯ ซึ่งการเปลี่ยนแปลง 
ดงักล่าวได้ส่งผลกระทบท้ังทางตรงและทางอ้อม การพฒันา 
การศึกษาจึงจ�าเป็นต้องเปลี่ยนแปลงและพัฒนาอย่าง  
ต่อเนื่องเช่นกัน อาทิ ด้านการบริหารการศึกษา การพัฒนา
หลักสูตร การจัดการเรียนการสอน และการนิเทศการ
ศกึษา เป็นต้น ทัง้นีเ้พือ่น�าไปสูเ่ป้าหมายสูงสดุคอืการพฒันา
ผู้เรียนให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพ
  การพัฒนาหรือปรับปรุงคุณภาพการศึกษาและการ
จดัการเรยีนรู้ของครู เพือ่ให้ได้มาซ่ึงประสทิธิผลในการเรยีน
ของนกัเรยีน หรือประสบผลส�าเรจ็ได้ต้องอาศยักระบวนการ

นเิทศการศึกษาและการนเิทศการสอน ทัง้นีเ้พราะการนเิทศ
เป็นการช่วยเหลือ แนะน�า สนับสนุน และส่งเสริมเพื่อให้
ครูปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอน ดังที่ เกรียงศักดิ์ 
สังข์ชัย (2552: 21-22); ดารณีย์ พยัคฆ์กุล และวีระศักดิ์ 
ชมภคู�า (2559: 166); ปนดัดา หมอยา และธรนิธร นามวรรณ 
(2561: 53) ได้กล่าวว่า การนิเทศการศึกษาถือว่าเป็นส่วน
ส�าคัญในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ครูมีบทบาทหน้าที่หลักส�าคัญในระบบโรงเรียน นับตั้งแต่
อดีตจนกระทั่งถึงปัจจุบันน้ันได้มีการปรับเปล่ียนจุดเน้นที่
แตกต่างกันในแต่ละยุคสมัยการปรับเปลี่ยนนั้นจึงมีจุด   
มุง่หมายทีต่รงกันกค็อื การปรบัปรุงและพฒันากระบวนการ
จัดการเรียนรู้ของครูให้มีมาตรฐานและยกระดับคุณภาพ
มากขึ้น และเป็นข้อมูลประกอบในการตัดสินใจ เนื่องจาก
การนิเทศการศึกษาเป็นการกระตุ้นความคิดให้เกิดกับครู 
ดังนั้น โรงเรียนจึงมีความต้องการจ�าเป็นที่ได้รับการนิเทศ
เพื่อพัฒนาความสามารถและศักยภาพที่สูงขึ้น จึงท�าให้ครู
ผู้สอนเป็นครูผู้มคุีณภาพและมสีมรรถนะ ซ่ึงมีงานวจิยัจ�านวน
มากทีม่ส่ีวนเก่ียวข้องกับโรงเรยีนหรอืสถานศึกษา ทีส่ามารถ
ชีใ้ห้เหน็ว่า ครมีูการปรบัปรงุการจัดการเรียนรูอ้ยูส่ม�า่เสมอ 
มีอิทธิพลอย่างมากต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 
ส่วนกระบวนการพัฒนาสมรรถนะการนิเทศการศึกษาให้
เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษาจนเกิดการ
พัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่องและส่งผลถึงความเป็นมือ
อาชีพในที่สุด ซึ่งการนิเทศจะเกิดขึ้นโดยความร่วมมือช่วย
เหลือซึ่งกันและกันนั้นไม่ใช่เพียงให้คนมาคอยชี้แนะให้
ท�างานอยูต่ลอดเวลา กอปรกบัในปัจจบุนัสภาพสงัคมเปลีย่นไป 
ความรู้และแนวคิดเกี่ยวกับการเรียนการสอน การเรียนรู้
ของมนุษย์เกิดขึ้นใหม่ๆ ตลอดเวลา การศึกษาจ�าเป็นต้อง
เปล่ียนแปลงให้สอดคล้องทันต่อสภาพบริบทของสังคมโลก
ด้วย รวมทั้งการนิเทศจากผู้เชี่ยวชาญโดยเฉพาะ จึงจะช่วย
ท�าให้แก้ไขปัญหานั้นได้ส�าเร็จลุล่วง นอกจากนี้ยังมีการ
พัฒนาในด้านการวิจัย การเรียนรู้ของมนุษย์ การท�างาน
ของสมอง ท�าให้การจัดการศึกษาต้องหันมาสนใจในเรื่อง
เหล่าน้ีมากยิ่งขึ้น เกิดทฤษฎีการเรียนรู้มากมายที่จะต้อง
น�าไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียนอย่างเหมาะสม เช่น การเรียน
รู ้ที่สอดคล้องวิถีการเรียนรู ้หรือการท�างานของสมอง 
(Brain-based Learning) ทฤษฎีพหุปัญญา (Theory of 
Multiple Intelligence) ตามแนวคดิของการ์ดเนอร์ (Gard-
ner) ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต และการพัฒนา
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ทักษะการคิดระดับสูง ตามแนวคิด / ทฤษฎีการเรียนรู้ของ 
เบนจามิน บลูม และคณะ (Bloom’s Taxonomy of 
Learning Domains) ที่จ�าแนกจุดมุ่งหมายการเรียนรู้ออก
เป็น 3 ด้าน ได้แก่ 1) พุทธิพิสัย (Cognitive Domain) 2) 
ด้านทักษะพิสัย (Psychomotor Domain) และ 3) ด้าน
เจตพิสัย (Affective Domain) ซึ่งเป็นที่ยอมรับในด้านการ
ศึกษาและใช้กันอย่างแพร่หลายจนถึงปัจจุบัน
  ด้วยเหตุผลดังกล่าว ผู้วิจัยเห็นประเด็นส�าคัญที่ว่า 
ปัญหาทางด้านการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานใน
จังหวัดเชียงใหม่ จ�าเป็นต้องมีการนิเทศ ก�ากับ ติดตาม 
และประเมินผล โดยใช้การวิจัยเป็นตัวขับเคลื่อนการปฏิรูป
การศึกษา ทั้งนี้เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาทั้งระบบให้
เชื่อมโยงและสะท้อนมุมมองการนิเทศการศึกษา ดังนั้น
การพัฒนารูปแบบการนิเทศโดยใช้กระบวนการช้ีแนะและ
ระบบพี่เลี้ยงเพื่อส่งเสริมศักยภาพการจัดการเรียนรู ้ใน
ศตวรรษที่ 21 สังกัดส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน จังหวัดเชียงใหม่ จึงเป็นเรื่องเร่งด่วน ส�าคัญและ
จ�าเป็น อันเป็นการชี้แนะสังคมด้วยกระบวนการนิเทศ โดย
เฉพาะผู้นิเทศเป็นผู้น�าการเปลี่ยนแปลงที่ต้องน�าพาการ
ศึกษาไทยให้ก้าวไกลและน�าไปสู่เป้าหมายสูงสุดคือ พัฒนา
ผู้เรียน อันเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าที่สุด

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
  1. เพื่อศึกษาความต้องการจ�าเป็น ในการพัฒนา
รูปแบบการนิเทศโดยใช้กระบวนการชี้แนะและระบบพี่
เลี้ยง เพื่อส่งเสริมศักยภาพการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 
21 สังกัดส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
จังหวัดเชียงใหม่
           2. เพือ่พฒันารปูแบบการนเิทศโดยใช้กระบวนการ
ชี้แนะและระบบพี่เลี้ยงเพื่อส่งเสริมศักยภาพการจัดการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สังกัดส�านักงานคณะกรรมการการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดเชียงใหม่
  3.  เพื่อทดลองรูปแบบการนิเทศโดยใช้กระบวน 
การช้ีแนะและระบบพี่เลี้ยง เพื่อส่งเสริมศักยภาพการจัด 
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สังกัดส�านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดเชียงใหม่
  4. เพื่อประเมินรูปแบบการนิเทศโดยใช้กระบวน 
การชี้แนะและระบบพี่เลี้ยง เพื่อส่งเสริมศักยภาพการจัด 
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สังกัดส�านักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดเชียงใหม่

ทบทวนวรรณกรรม 
  จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับการ
พัฒนารูปแบบการนิเทศโดยใช้กระบวนการชี้แนะและ
ระบบพ่ีเลี้ยง เพื่อส่งเสริมศักยภาพการจัดการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 สังกัดส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งนี้ผู้วิจัยได้รวบรวมเอกสาร
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยเพ่ือเป็นแนวทางในการ
ศึกษา  มีทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ดังนี้  1) แนวคิด ทฤษฎี และ
หลกัการเกีย่วกบัการนิเทศการศึกษา (Cogan, 1973); วชิรา 
เครือค�าอ้าย, 2558) 2) เทคนิคการนิเทศโดยใช้กระบวน 
การชี้แนะและระบบพี่เลี้ยง (Mink, Owen and Mink, 
1993) 3) ชมุชนแห่งการเรยีนรูท้างด้านการนเิทศการศกึษา 
4) การจดัการเรยีนรูใ้นศตวรรษท่ี 21 (Sergiovanni, 1994; 
Senge, 1990; วิจารณ์ พานิช, 2555) และ 5) รูปแบบ
ระบบการออกแบบการสอนเชิงระบบ (Banathy, 1968; 
Dick and Carey, 1985; Gerlach and Ely, 1980; Merril 
et al., 1996; Richey 1986; ถนอมพร เลาหจรัสแสง, 
2561) 
   สรุป การสร้างความสมดุลของมิติการศึกษา นับว่า
กระบวนการชี้แนะและระบบพี่เลี้ยง ให้ความส�าคัญในการ
พัฒนาครูและผู้เรียนอย่างแท้จริง เพราะหัวใจของการ
นิเทศด้วยกระบวนการช้ีแนะและระบบพี่เล้ียงนอกจากจะ
ดูแล ให้ค�าแนะน�าครูอย่างใกล้ชิดแล้ว ครูต้องได้รับการ
พัฒนาในหน้าที่การงาน และต้องก้าวเข้าสู่ความเป็นบุคคล
มืออาชีพทั้งในด้านการจัดการเรียนรู้ ทักษะที่ส�าคัญและ
จ�าเป็นในศตวรรษที่ 21 และการมีเครือข่ายในเวทีชุมชน
แห่งการเรียนรู้ทางด้านการนิเทศการศึกษา เพื่อส่งเสริมผู้
เรียนให้เป็นคนคุณภาพ เป็นบุคคลที่พร้อมในการเรียนรู้ 
และเตรยีมประกอบอาชพีในอนาคต วิธกีารทีจ่ะช่วยพฒันา
ครูให้เป็นไปตามเป้าหมายได้นั้น จ�าเป็นต้องน�ารูปแบบการ
นเิทศการศกึษาทีน่�าวธีิการเชงิระบบ (System Approach) 
มาใช้ เป็นเข็มทิศ น�าทาง เพื่อพร้อมเผชิญกับความ
เปลี่ยนแปลงในโลกแห่งการเรียนรู ้ ท้ังในปัจจุบันและ
อนาคต

วิธีการด�าเนินการวิจัย
  การวิจัยครั้งน้ีเป็นการวิจัยเพื่อพัฒนา (Research 
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& Development: R&D)
ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง
   ประชากร คือ สถานศึกษาที่สังกัดส�านักงานคณะ
กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดเชียงใหม่ ในเขต
พืน้ทีก่ารศกึษาประถมศึกษาเชียงใหม่ จ�านวน 658 โรงเรยีน 
   กลุ่มตัวอย่าง คือ สถานศึกษาในสังกัดส�านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดเชียงใหม่ ที่ได้
มาจากการสุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratified Random Sam-
pling) โดยได้กลุ่มตัวอย่าง จ�านวน 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่ม
โรงเรียนขนาดเล็ก คือ โรงเรียนวัดสันกลางเหนือ อ�าเภอ
สันก�าแพง จังหวัดเชียงใหม่ กลุ่มโรงเรียนขนาดกลาง คือ 
โรงเรียนบ้านเมืองกื้ด อ�าเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ และ 
กลุ่มโรงเรียนขนาดใหญ่ คือ โรงเรียนพุทธิโศภน อ�าเภอ
เมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีตัวแทนผู้ให้ข้อมูล จ�านวน 60 
คน โดยแบ่งเป็นผู้บริหารสถานศึกษา / ผู้นิเทศก์ จ�านวน 
30 คน และผู้รับการนิเทศ จ�านวน 30 คน
  การวิจัยครั้งนี้มีขั้นตอนการด�าเนินการวิจัย 4 ขั้น
ตอน ดังต่อไปนี้
   1. ขั้นศึกษาความต้องการจ�าเป็น (Need Assess-
ment) ในการพัฒนารูปแบบการนิเทศโดยใช้กระบวนการ
ชี้แนะและระบบพี่เลี้ยง (Research: R

1
 = Analyze) 

ประกอบด้วย 
   1). ก�าหนดกรอบจากการศึกษา แหล่งข้อมูลที่
เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย การศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องกับการนิเทศการศึกษาและกระบวนการชี้แนะ
และระบบพ่ีเลีย้ง รวมท้ังสมัภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญและบคุลากร
ที่เกี่ยวข้องกับการนิเทศการศึกษา
   2). ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี หลักการ และงาน
วิจัยที่เกี่ยวข้องกับการนิเทศการศึกษา เทคนิคการนิเทศ
โดยใช้กระบวนการชีแ้นะและระบบพีเ่ลีย้ง การจัดการเรยีนรู้
ในศตวรรษที่ 21 การออกแบบการสอนเชิงระบบ
   3). จัดสนทนากลุ ่ม (Focus Group) จากผู้
เช่ียวชาญด้านการนิเทศการศึกษาและการจัดการเรียนรู้
จากตัวแทนผู้บริหาร ผู้นิเทศและผู้รับการนิเทศ เพื่อส�ารวจ
ความต้องการการรับการนิเทศโดยใช้กระบวนการชี้แนะ
และระบบพ่ีเล้ียง และรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม
ข้อมูลพื้นฐานของผู้นิเทศก์และผู้รับการนิเทศ เพื่อเตรียม
การอบรมให้ความรู้และทักษะก่อนที่จะด�าเนินการนิเทศ
การจัดการเรียนรู้กับกลุ่มตัวอย่างที่ได้จากการสุ่มทั้งหมด 

60 คน
   4). ด�าเนินการรวบรวมข้อมูลการศึกษาความ
ต้องการจ�าเป็น จากผลการวิเคราะห์เอกสาร การสนทนา
กลุ่ม และจากแบบสอบถามข้อมูลพื้นฐานของผู้นิเทศก์และ
ผู้รับการนิเทศ 
  2. ขั้นพัฒนารูปแบบการนิเทศโดยใช้กระบวนการ
ชี้แนะและระบบพี่เลี้ยง (Development: D1 = Design & 
Development) 
   1). น�าผลที่ได้จากการศึกษาความต้องการ
จ�าเป็นมาพัฒนารูปแบบการนิเทศฯ ประกอบกับศึกษา
หลักการของ การออกแบบการสอนเชิงระบบของ ADDIE 
ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน คือ 1) ขั้นตอนการวิเคราะห์ 
(Analysis) 2) ขั้นตอนการออกแบบ (Design) 3) ขั้นตอน
การพัฒนา (Development) 4) ขั้นตอนการทดลองใช้ 
(Implement) และ 5) ขั้นตอนการประเมินผล (Evalua-
tion) มาสังเคราะห์เนื้อหา เพื่อก�าหนดแนวคิดของการ
พัฒนารูปแบบการนิเทศ กระบวนการ เป้าหมาย โครงสร้าง
ของรูปแบบการนิเทศ (เงื่อนไขส�าคัญและองค์ประกอบ)
   2). ตรวจสอบคุณภาพของรูปแบบการนิเทศ 
โดยตรวจสอบค่าดัชนีความสอดคล้องจากผู้เช่ียวชาญ 2 
กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่ 1 เป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบและประเมิน
ความเที่ยงตรง ของรูปแบบการนิเทศด้านทฤษฎีและด้าน
ปฏิบัติการ จ�านวน 5 คน กลุ่มที่ 2 ตรวจสอบคุณภาพของ
เครื่องมือที่ใช้ด�าเนินการตามรูปแบบการนิเทศ จ�านวน 5 
คน 
   3). การทดลองใช้รปูแบบการนเิทศกบัผูน้เิทศก์
และผู้รับการนิเทศ ในโรงเรียนที่มีสภาพบริบทที่คล้ายคลึง
กับกลุ่มตัวอย่าง จ�านวน  2 ครั้ง ดังนี้ ครั้งที่ 1 ให้ผู้นิเทศก์
และผู้รับการนิเทศ จ�านวน 6 คน ด�าเนินการใช้รูปแบบการ
นิเทศ และตรวจสอบความชัดเจน ความเหมาะสมของ
ภาษาที่น�ามาใช้ ล�าดับขั้นตอนการพัฒนา เครื่องมือที่น�ามา
ใช้ และระยะเวลา จากนั้นน�าข้อเสนอแนะมาด�าเนินการ
ปรับปรุงแก้ไข และทดลองใช้ครั้งที่ 2 กับผู้นิเทศก์ และ
ผู้รับการนิเทศ จ�านวน 4 คน ปฏิบัติตามขั้นตอนของการ
ด�าเนินการตามรูปแบบการนิเทศ แล้วปรับปรุงแก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะก่อนน�าไปทดลองใช้ในภาคสนาม 
  3. ขัน้ทดลองรูปแบบการนเิทศโดยใช้กระบวนการ
ชี้แนะและระบบพี่เลี้ยง (Research: R

2
 = Implement) 

  1). ผูน้เิทศก์ และผูร้บัการนเิทศ ทีเ่ป็นกลุ่มตวัอย่าง 
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น�ารูปแบบการนิเทศ “ดับเบิ้ลพีแอลซีเอ พลัส” (PPLCA 
Plus) ไปใช้ปฏิบัติจริงในภาคสนาม ขณะด�าเนินการตาม
รูปแบบการนิเทศในองค์ประกอบที่ 1-5 (PPLC Plus) ได้
ข้อค้นพบจากการด�าเนินการให้น�าไปสู ่การนิเทศอย่าง
ส�าเร็จและเป็นสุข ด้วยการน้อมน�าหลักการทรงงานของ
ศาสตร์พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูหั่วฯ รชักาลที ่ 9 (King 
Bhumibol’s Science) มาปฏบิตั ิโดยในแต่ละองค์ประกอบ
ได้น�าลักษณะเด่นของหลักการทรงงานมาประยุกต์ใช้แตก
ต่างกัน
  2). ศกึษาผลการใช้รปูแบบ “ดบัเบิล้พแีอลซีเอ พลสั” 
(PPLCA Plus) โดยวิเคราะห์ข้อมูลจาก 1. แบบทดสอบ
ด้านความรู ้ก่อนและหลังการอบรมเก่ียวกับการจัดการ
เรยีนรู้ในศตวรรษที ่ 21 และการนเิทศโดยใช้กระบวน การ
ชี้แนะและระบบพี่เลี้ยง 2. แบบสัมภาษณ์ด้านทักษะการ
จัดการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 และการนิเทศโดยใช้
กระบวนการชีแ้นะและระบบพีเ่ลีย้ง 3. แบบประเมนิแผนการ
จัดการเรียนรู ้เพื่อส่งเสริมศักยภาพการจัดการเรียนรู ้ใน
ศตวรรษที่ 21 4. เครื่องมือการสังเกตการสอนเพื่อส่งเสริม
ศักยภาพการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 พร้อมกับแบบ
บันทึกหลังสอน 5. แบบบันทึกผลการชี้แนะและระบบพี่
เลีย้ง 6. แบบบนัทึกการรับการนเิทศด้วยกระบวนการช้ีแนะ
และระบบพี่เลี้ยง และ 7. แบบตรวจสอบพฤติกรรมการ
ชี้แนะและระบบพี่เลี้ยง 
    4. ขั้นประเมินรูปแบบการนิ เทศโดยใช ้
กระบวนการชี้แนะและระบบพี่เลี้ยง (Development: D

2 

= Evaluate) น�าผลการวิเคราะห์จากการใช้รูปแบบการ
นิเทศ “ดับเบิ้ลพีแอลซีเอ พลัส” (PPLCA Plus) มา
พิจารณาร่วมกับแบบประเมินรูปแบบการนิเทศโดยใช้
กระบวนการชี้แนะและระบบพี่เลี้ยง (ในประเด็นความเป็น
ประโยชน์ ความเป็นไปได้ ความเหมาะสม และความ
ครอบคลมุ) จากผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีหลงัจากท่ีน�ารปูแบบการ
นิเทศมาใช้ในภาคสนาม และน�ามาปรับปรุงแก้ไขให้ได้รูป
แบบการนิเทศ “ดับเบิ้ลพีแอลซีเอ พลัส” (PPLCA Plus) ที่
มีความสมบูรณ์มากขึ้น
เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย
  การวิจัยครั้งนี้ใช้เครื่องมือในการวิจัยและการเก็บ
รวบรวมข้อมูล ตามขั้นตอนการวิจัยดังนี้ 
  1. ขั้นศึกษาความต้องการจ�าเป็นในการพัฒนารูป
แบบการนิเทศโดยใช้กระบวนการช้ีแนะและระบบพี่เลี้ยง 

ประกอบด้วย แบบบันทึกผลการวิเคราะห์เอกสาร แบบ
บันทึกการสนทนากลุ่ม แบบสอบถามข้อมูลพื้นฐานของผู้นิ
เทศก์และผู้รับการนิเทศ ได้รับการตรวจสอบความตรงเชิง
เนื้อหาจากผู้เชี่ยวชาญ 5 คน ซึ่งข้อค�าถามแต่ละข้อ มีค่า
ดัชนีความสอดคล้อง ระหว่าง 0.67-1.00
  2. ขั้นพัฒนารูปแบบการนิเทศโดยใช้กระบวนการ
ชี้แนะและระบบพี่เลี้ยง ประกอบด้วย แบบตรวจสอบความ
สอดคล้องของรูปแบบการนิเทศโดยผู้เชี่ยวชาญที่ผ่านการ
ตรวจสอบดัชนีความสอดคล้องของรูปแบบการนิเทศจากผู้
เช่ียวชาญด้านทฤษฎีและด้านปฏิบัติการ ได้รับการตรวจ
สอบความตรงเชิงเน้ือหาจากผู้เช่ียวชาญ 5 คน ซ่ึงข้อ
ค�าถามแต่ละข้อ มีค่าดัชนีความสอดคล้อง ระหว่าง 0.80-
1.00 
  3. ขั้นทดลองรูปแบบการนิเทศโดยใช้กระบวนการ
ชี้แนะและระบบพี่เลี้ยง ประกอบด้วย แบบสัมภาษณ์ แบบ
ประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ เครื่องมือการสังเกตการ
จัดการเรียนรู ้เพื่อส่งเสริมศักยภาพการจัดการเรียนรู ้ใน
ศตวรรษที่ 21 แบบบันทึกผลการชี้แนะและระบบพี่เลี้ยง 
แบบบันทึกการรับการนิเทศด้วยกระบวนการช้ีแนะและ
ระบบพ่ีเลีย้ง แบบตรวจสอบพฤตกิรรมการชีแ้นะและระบบ
พี่เลี้ยงส�าหรับผู้นิเทศก์และผู้รับการนิเทศ ได้รับการตรวจ
สอบความตรงเชิงเน้ือหาจากผู้เช่ียวชาญ 5 คน ซ่ึงข้อ
ค�าถามแต่ละข้อ มีค่าดัชนีความสอดคล้อง ระหว่าง 0.67-
1.00 
   4. ขั้นประเมินรูปแบบการนิเทศโดยใช้กระบวน 
การชี้แนะและระบบพี่เลี้ยง ประกอบด้วย แบบประเมินรูป
แบบการนิเทศส�าหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมกันประเมินใน 
4 ด้าน คือ 1) ความเป็นประโยชน์ 2) ความเป็นไปได้ 3) 
ความเหมาะสม และ 4) ความครอบคลุม เป็นมาตรส่วน
ประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) ของลิเคิร์ท (Likert) 
โดยแบบประเมินรูปแบบการนิเทศได้รับการตรวจสอบ
ความตรงเชิงเนื้อหาจากผู้เชี่ยวชาญ 5 คน ซึ่งข้อค�าถาม
แต่ละข้อ มีค่าดัชนีความสอดคล้อง ระหว่าง 0.80-1.00 

การวิเคราะห์ข้อมูล
  1. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ท่ีได้จากการ
บันทึกผลการวิเคราะห์เอกสาร แนวคิด ทฤษฎีและงาน
วิจัยที่เกี่ยวข้อง การสัมภาษณ์ การสนทนากลุ่มใช้การ
วิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)
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แบบกระตือรือร้น (Active Learning: AL) ตลอดจนน�า
เทคนิควิธีการสอนใหม่ๆ ที่ค�านึงถึงลักษณะความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลของผู้เรียน เพื่อปรับใช้ในการสอนของตน 2) 
สภาพการนเิทศการจดัการเรยีนรู้ พบว่า มกีารนเิทศภายใน
จากบุคลากรที่เกี่ยวข้องหลายฝ่าย ได้แก่ หัวหน้าสายชั้น  
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู ้ ฝ่ายวิชาการและผู้บริหาร
สถานศึกษา ผู้อ�านวยการสถานศึกษา แต่การนิเทศการจัด 
การเรียนรู้ยังไม่ทั่วถึงและไม่เป็นระบบ ท�าให้การปฏิบัติ
เป็นลักษณะงานทั่วไปมากกว่าการนิเทศที่มุ ่งเน้นการ
พัฒนา  ซึ่งการนิเทศการจัดการเรียนรู้ที่ต้องการให้เป็นนั้น 
พบว่า การนิเทศออนไลน์ การนิเทศผ่านการใช้ไลน์ เฟสบุ๊ก 
สามารถน�ามาช่วยได้ โดยร่วมกับการนิเทศในลักษณะการ
พบปะ เผชิญหน้า (Face to Face) แต่ควรต้องมีแบบ
ฟอร์มหรือแบบบันทึกการสังเกตการจัดการเรียนรู้ท่ีชัดเจน
เพื่อช่วยอ�านวยความสะดวกแก่ครู โดยระบุทิศทาง เป้า
หมายที่ชัดเจน และมีการติดตามผลเป็นระยะๆ 3) รูปแบบ
การนิเทศการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ต้องมุ่งเน้น
การน�ามาใช้ประโยชน์ได้จริงและให้เป็นส่วนหนึ่งของงานท่ี
ปฏิบัติโดยไม่เพิ่มภาระของครู ขณะเดียวกันรูปแบบการ
นิเทศควรมีหลักการ เป้าหมาย กระบวนการที่ชัดเจน มี
เครื่องมือ สื่อมัลติมีเดีย หรือนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ที่
ช่วยให้ครู ผู้รับการนิเทศสามารถพัฒนาการจัดการเรียนรู้
ได้ โดยค�านงึถึงนโยบายการศกึษาชาต ิ หลกัสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 หลักสูตรสถาน
ศึกษาและจรรยาบรรณวิชาชีพครู และ 4) การนิเทศด้วย
กระบวนการชี้แนะและระบบพี่เลี้ยง (Coaching & Men-
toring) ควรสามารถช่วยแก้ไขปัญหาการจัดการเรียนรู้ได้
อย่างตรงจดุ  และการสนบัสนนุความรู้ด้านนวตักรรมใหม่ๆ 
ในการจดัการสอน รวมถึงน�าเทคนคิวธิกีารนเิทศทีส่นบัสนนุ
ให้เกิดการเปิดใจยอมรับระหว่างผู ้นิเทศก์และผู้รับการ
นเิทศ เพือ่ร่วมกนัพฒันาการนเิทศภายในให้เกิดความยัง่ยนื
ต่อไป ดังนั้นจากการวิเคราะห์ความต้องการจ�าเป็น ที่ต้อง
เติมเต็มและพัฒนาให้กับกลุ่มตัวอย่างก่อนที่จะน�าไปสู่การ
พัฒนารูปแบบการนิเทศฯ ประกอบด้วย 3 ด้าน คือ 1) การ
ให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 2) 
การให้ความรู ้การนิเทศโดยใช้กระบวนการชี้แนะและ
ระบบพี่เลี้ยง และ 3) การนิเทศ ก�ากับ ติดตาม และ
ประเมินผลโดยใช้ระบบการนิเทศภายใน ซึ่งมีรูปแบบการ
นิเทศที่เหมาะสมกับสภาพบริบทของสถานศึกษา

  2.  การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ โดยใช้ค่าร้อย
ละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ดังนี้ 1) ค่าร้อยละ
จากแบบสอบถามข้อมูลพื้นฐานของผู้นิเทศก์และผู้รับการ
นิเทศ แบบประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ และการบรรลุ
เป้าหมายของการจัดการเรียนรู้โดยใช้เครื่องมือการสังเกต
การจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมศักยภาพการจัดการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 และ 2) ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
จากแบบทดสอบด้านความรู้ก่อนและหลังการอบรม (Pre-
test and Posttest) แบบบันทึกผลการชี้แนะและระบบพี่
เลี้ยง แบบบันทึกการรับการนิเทศด้วยกระบวนการชี้แนะ
และระบบพี่เลี้ยง แบบตรวจสอบพฤติกรรมการชี้แนะและ
ระบบพี่เลี้ยง แบบประเมินรูปแบบการนิเทศจากผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย ส่วนแบบตรวจสอบความสอดคล้องของรูปแบบ
การนิเทศใช้ค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of  Item - 
Objective Congruence: IOC) จากผู้เชี่ยวชาญ

ผลการวิจัย
  ผู้วิจัยน�าเสนอผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ของการ
วิจัยตามล�าดับ ดังนี้
  ตอนที่ 1 ผลการศึกษาความต้องการเพ่ือเตรียม
พัฒนารูปแบบการนิเทศโดยใช้กระบวนการช้ีแนะและ
ระบบพี่เลี้ยง (Analyze = R

1
)

  จากการศึกษาและวิเคราะห์เอกสารที่เกี่ยวข้อง พบ
ว่า มีความต้องการจ�าเป็นที่น�ามาสู่การพัฒนารูปแบบการ
นิเทศโดยใช้กระบวนการช้ีแนะและระบบพีเ่ลีย้ง 4 ประเด็น 
ดังนี้ 1) สภาพการจัดการเรียนรู้ ครูได้ใช้เทคนิคการจัดการ
เรียนรู้ที่หลากหลายๆ ได้แก่ การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
(Co-operative) การสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry based 
Learning) การใช้กิจกรรมที่ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง 
ฯลฯ แต่มีครบูางคนมีความเข้าใจเกีย่วกบัทกัษะและเทคนิค 
การสอนน้อย/ไม่ชัดเจน จึงท�าให้ไม่สามารถเลือกเทคนิค
การสอนมาใช้ได้อย่างเหมาะสม ส�าหรับการจัดการเรียนรู้
ในศตวรรษที่ 21 ที่ต้องการให้เกิดนั้นพบว่า ครูและผู้เรียน
ต้องเรยีนรูร่้วมกนั โดยครูต้องไม่เป็นผูส้อนหรือผูใ้ห้ฝ่ายเดยีว  
แต่ควรมุ่งให้ผู้เรียนเกิดทักษะในการคิดและกระตุ้นการใช้
ภาษาต่างประเทศเพื่อความเป็นสากล รวมถึงการใช้
เทคโนโลยีทางการศึกษา เป็นต้น ดังนั้นครูผู้รับการนิเทศ
ต้องการรับการพัฒนา ในลักษณะการอบรมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ในการสอนที่ประสบความส�าเร็จ การจัดการเรียนรู้
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การจัดการเรียนรู้ได้ และมีความยืดหยุ่นตามสถานการณ์ 
ที่เกิดขึ้นจริง ส�าหรับผลการวิเคราะห์คุณภาพของแผนการ
จัดการเรียนรู้พบว่า จากจ�านวนครูผู้รับการนิเทศจ�านวน 
30 คน และผู้นิเทศก์ จ�านวน 15 คน ในภาพรวมร้อยละ 
80 ของครู ผู้รับการนิเทศ ได้ประเมินให้คะแนนตนเองใน
ทกุๆ ด้าน จากรายการประเมนิ 10 รายการ มากกว่าการ
ประเมินโดยผู้นิเทศก์ ส่วนรายการที่ทั้งผู้นิเทศก์และผู้รับ
การนิเทศมีความเห็นสอดคล้องกันและให้ระดับคุณภาพ
น้อย คือ ระบุส่ือที่น�ามาใช้ได้เหมาะสมกับเนื้อหาและ
กิจกรรม และระบุขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้ที่
สอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ได้เหมาะ
สมกับเรื่องที่สอน ส่วนอีก 8 รายการ ให้คะแนนในระดับ
ปานกลางและมาก องค์ประกอบ 2 ขั้นวางแผนและออก 
แบบการนิเทศ (Planning: P) ในขั้นน้ีต้องเตรียมความ
พร้อมเพื่อพัฒนาความร่วมมือกันระหว่างผู้นิเทศก์กับผู้รับ
การนิเทศ และได้ช้ีแจงให้เข้าใจตรงกันตามล�าดับขั้นของ
การวางแผนและออกแบบการนิเทศ โดยต้องน�าข้อมูลที่ได้
จากการพิจารณาจากองค์ประกอบข้อ 1 มาใช้เป็นฐานคิด
ในการวางแผนและออกแบบการนิเทศการจัดการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 ร่วมกัน ข้อสังเกตจากพฤติกรรมการนิเทศ 
พบว่า มีเทคนิคการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 บาง
เทคนิค เช่น เทคนิคการจัดการเรียนรู้ ประเภทการสร้าง
องค์ความรู้ (Constructivist Learning Process) ซึ่งสถาน
ศึกษาต้องการรับการช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิค
การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เพิ่มเติม โดยเฉพาะ
สถานศึกษาขนาดใหญ่ ที่มีครูจ�านวนมาก องค์ประกอบ 3 
ขั้น เรียนรู้และแลกเปลี่ยนในการปฏิบัติการนิเทศ (Learn-
ing and Sharing: L) ในขั้นนี้เป็นการเตรียมความพร้อม 
เพื่อพัฒนาความร่วมมือกันระหว่างผู้นิเทศก์กับผู้รับการ
นิเทศและได้ชี้แจงให้เข้าใจตรงกันตามล�าดับขั้นของการ
เรียนรู้และแลกเปลี่ยนในการปฏิบัติการนิเทศ โดยผู้นิเทศก์
ได้น�าเครือ่งมอืสงัเกตการจดัการเรยีนรูใ้นศตวรรษที ่21 มา 
ใช้ด�าเนินการสังเกตการสอนในคาบเรียนนั้นๆ ร่วมกับแผน 
การจัดการเรียนรู้ พบว่า ข้อสังเกตจากแบบบันทึกหลังการ
จัดการเรียนรู้ และการประเมินผลการเรียนรู้ที่ได้เน้นการ
ประเมินตามสภาพจริงมากกว่าการทดสอบ และการบันทึก
ควรบันทึกอย่างตรงไปตรงมา ไม่บันทึกเพียงให้ผ่านตาม
เกณฑ์ที่ก�าหนด ทั้งน้ีเพื่อสะท้อนภาพของการพัฒนาการ
เรียนการสอนอย่างแท้จริง นอกจากนี้ปัญหาที่พบเกี่ยวกับ

       ตอนท่ี 2 ผลการพัฒนารูปแบบการนิ เทศฯ  
(Design & Development = D

1
) 

              ผลการพัฒนารูปแบบการนิเทศโดยใช้กระบวนการ
ชี้แนะและระบบพี่เลี้ยงได้รูปแบบการนิเทศ ชื่อว่า “ดับเบิ้ล
พีแอลซีเอ พลัส” (PPLCA Plus) ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ 
หลักการ เงื่อนไขส�าคัญ และองค์ประกอบของรูปแบบ โดย
มี 5 องค์ประกอบ คือ 1. ขั้นเตรียมความรู้ก่อนการนิเทศ 
(Preparing: P) 2. ขั้นวางแผนและออกแบบการนิเทศ 
(Planning: P) 3. ขั้นเรียนรู้และแลกเปลี่ยนในการปฏิบัติ
การนิเทศ (Learning and Sharing: L) 4. ขั้นการนิเทศ
ด้วยกระบวนการชี้แนะและระบบพี่เลี้ยง (Coaching and 
Mentoring: C) และ 5. ข้ันสะท้อนคิดหลังการนิเทศ 
(After Action Review: A) และเกิดข้อค้นพบที่ส�าคัญ 
(Body of Knowledges) ในระหว่างการวิจัย คือ การ
น้อมน�าหลักการทรงงานและศาสตร์ของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 9 (King Bhumibol’s Science) 
มาเป็นแนวทางในการปฏบัิตใินทกุๆ องค์ประกอบ เพิม่เติม
รูปแบบการนิเทศ คือ “พลัส” (Plus)  โดย 5 ขั้นตอน มี
รายละเอียดดังนี้ องค์ประกอบที่ 1 ขั้นเตรียมความรู้ก่อน
การนิเทศ (Preparing: P) ได้ศึกษา วิเคราะห์เอกสารและ
งานวิจยัทีเ่กีย่วข้อง พบว่า การวเิคราะห์ความต้องการจ�าเป็น
ในการพัฒนาผู้เรียนเป็นสิ่งส�าคัญ เพื่อน�ามาสู่พัฒนา การ
เรียนการสอนให้สอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษ
ที่  21 ที่ชัดเจน ผู้นิเทศก์ ต้องสร้างแรงบันดาลใจให้กับครู 
ผูร้บัการนเิทศ ให้เกิดจากแรงจงูใจภายในมากกว่าแรงจงูใจ
ภายนอก สอดคล้องกับทฤษฎีการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ ของ 
มัลคอม เอส. โนลส์ (Knowles, M. S., 1989) และการ
สร้างความเข้าใจที่ตรงกันร่วมกับครู ผู้รับการนิเทศ โดย
เฉพาะแผนการจัดการเรียนรู ้ และเครื่องมือท่ีใช้ในการ
สังเกตการจดัการเรยีนรูใ้นศตวรรษที ่21 ซ่ึงแตกต่างกบัการ
นิเทศโดยทัว่ๆ ไป ทีใ่ช้เครือ่งมอืในการสงัเกตการสอนแบบ
เดียวกันในทุกเทคนิคการสอน ดังน้ัน ผู้นิเทศก์และผู้รับ
การนิเทศจ�าเป็นต้องเข้าใจเกี่ยวกับแผนการจัดการเรยีนรูท้ี่
ใช้ และเคร่ืองมอืสงัเกตการจดัการเรียนรู้ทีส่อดคล้องกับแผน
นั้นๆ ก่อนการสอน โดยพิจารณาให้สอดคล้องกับบริบท
ของสถานศึกษาแต่ละแห่ง ก่อนที่จะด�าเนินการในขั้นต่อ
ไป จากการน�ารูปแบบการนิเทศที่ได้พัฒนาขึ้นและน�าไป
สู่การปฏิบัติจริงในภาคสนาม พบว่า ครูทุกคนได้ด�าเนิน
การนิเทศอย่างเป็นระบบ โดยสามารถบนัทกึปฏทิินการนเิทศ
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ความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียนท่ีมีความสามารถ
ในการเรียนรู้ที่แตกต่างกัน ได้เสนอวิธีแก้ปัญหา คือ น�า
เทคนิคการจดัการเรยีนรู้ในศตวรรษที ่21 มากกว่า 1 เทคนคิ 
มาใช้เพื่อสนองตอบต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนที่แตกต่างกัน 
ส่วนด้านผลการจัดการเรียนรูใ้นศตวรรษที ่ 21 บรรลเุป้าหมาย 
ร้อยละ 97  มีเพียงร้อยละ 3 ที่ไม่บรรลุเป้าหมาย เนื่องจาก
มีการปรับเปลี่ยนผู้สอนระหว่างการจัดการเรียนรู้ในภาค
เรียนนั้น องค์ประกอบ 4 ขั้นการนิเทศด้วยกระบวนการ
ชี้แนะและระบบพี่เลี้ยง (Coaching and Mentoring: C) 
ก�าหนดให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา   
ผู้นิเทศก์ ผู้รับการนิเทศ ได้ศึกษาท�าความเข้าใจบทบาท
หน้าที่ของตนเองให้ชัดเจนตามคู ่มือและเครื่องมือการ
สังเกตการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ก่อนที่จะด�าเนิน
การบันทึกผล การชี้แนะและระบบพี่เลี้ยง และท�าคู่ขนาน
กับบันทึกผลการรับการนิเทศด้วยกระบวนการช้ีแนะและ
ระบบพี่เลี้ยง เพื่อน�าผลดังกล่าวมาวิเคราะห์ร่วมกัน และ
น�าข้อมูลจากผลที่ได้รับจากการชี้แนะมาด�าเนินการพัฒนา
ต่อไป องค์ประกอบ 5 ขั้นสะท้อนคิดหลังการนิเทศ (After 
Action Review: A) ในขั้นนี้ผู้นิเทศก์และผู้รับการนิเทศ 
ด�าเนินการตรวจสอบพฤติกรรมการชี้แนะและระบบพี่
เลี้ยง จากแบบตรวจสอบพฤติกรรมการชี้แนะและระบบพี่
เลี้ยง (Coaching and Mentoring) หลังจากที่ได้ด�าเนิน
การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที ่21 โดยใช้กระบวนการช้ีแนะ
และระบบพี่เลี้ยงฯ เรียบร้อยแล้ว ซึ่งในขั้นตอนนี้จะเป็น 
การยืนยันถึงการปฏิบัติหน้าท่ีของผู ้นิเทศและผู ้รับการ
นิเทศ ตามหลกัการของรปูแบบเพือ่ให้เกดิการพฒันาทัง้สอง 
ฝ่าย และที่ส�าคัญคือ การน�าข้อมูลที่ได้รับจากการบันทึกใน
เครื่องมือมาอภิปรายร่วมกันในประเด็นต่างๆ ที่จะช่วยส่ง
เสริมและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ซึ่งเวที
ในการด�าเนินการจะกว้างขวางขึ้น โดยผู้เกี่ยวข้องทุกคน 
ต้องเข้าร่วมเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และให้ข้อมูลท่ี
เป็นประโยชน์ในการพัฒนา ผลการด�าเนินการพบว่า มีข้อ
สังเกตที่น่าสนใจ คือ โรงเรียนขนาดเล็กสามารถให้การ
สะท้อนคิดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้จ�านวนบ่อยครั้งกว่า
โรงเรียนขนาดใหญ่และให้การสะท้อนคิดในลักษณะที่ไม่
เป็นทางการได้ดีกว่า เช่น ระหว่างมื้ออาหารกลางวัน หรือ
ช่วงพักจากการสอน เป็นต้น ส�าหรับ Plus ที่เป็นส่วนหนึ่ง
ของรูปแบบนี ้ เป็นส่วนทีบู่รณาการจากการน้อมน�าหลกัการ
ทรงงานและศาสตร์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 

รัชกาลที่ 9 (King Bhumibol’s Science) มาประยุกต์ใช้
ในการด�าเนินการใน 5 องค์ประกอบหลัก และเป็นการค้น
พบจากข้อมูลที่ศึกษาระหว่างการน�ารูปแบบการนิเทศฯ 
มาใช้ในสถานศึกษา โดยวิเคราะห์จากแบบบันทึกหลังการ
จัดการเรียนรู้ของผู้รับการนิเทศ แบบบันทึกผลการด�าเนิน
งานตามกระบวนการช้ีแนะและระบบพี่เลี้ยงของผู้บริหาร
สถานศึกษา ผู้นิเทศก์ และแบบบันทึกผลการรับค�าชี้แนะ
ตามกระบวนการชี้แนะและระบบพี่เลี้ยง ของครู ผู้รับการ
นเิทศ และจากการแลกเปล่ียนเรียนรูร่้วมกนัระหว่างผู้บรหิาร 
สถานศึกษา ผู้นิเทศก์และผู้รับการนิเทศ ได้น�าเสนอข้อมูล
หลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัวฯ 
รัชกาลที่ 9 ที่น้อมน�ามาปฏิบัติระหว่างการใช้รูปแบบการ
นิเทศ จากที่กล่าวถึงในรายละเอียดของการพัฒนารูปแบบ
การนิเทศในข้างต้น ท�าให้ได้รูปแบบการนิเทศ “ดับเบิ้ลพี
แอลซีเอ พลัส” (PPLCA Plus) ดังนี้
  ตอนที่ 3  ผลการทดลองใช้รูปแบบการนิเทศ  (Im-
plement = R

2
)

  จากการน�ารูปแบบการนิเทศไปใช้ปฏิบัติจริงใน
ภาคสนามจากสถานศึกษา 3 แห่ง ประกอบด้วย ขนาดเล็ก 
ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ ขนาดละ 1 แห่ง โดยมีผู้ให้
ข้อมูลประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้นิเทศก์ จ�านวน 
30 คน และผู้รับการนิเทศ จ�านวน 30 คน โดยโรงเรียน
นิเทศโดยใช้กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
(Professional Learning Community : PLC) ร่วมกัน 
อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง โดยมีข้อสังเกตว่าโรงเรียน
ขนาดเลก็และขนาดกลาง สามารถด�าเนินการ PLC ในระดบั
สถานศึกษา ได้มากกว่าสัปดาห์ละ 2 ครั้ง และได้ก�าหนด
เวลา PLC ที่ชัดเจน หัวข้อเรื่องที่น�ามา PLC ส่วนใหญ่
เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ทักษะชีวิต 
และทักษะอาชีพ เมื่อครูต้องการเติมเต็มความรู้ ครู จะต้อง
ไม่ทิ้งผู้เรียน แต่จะใช้วิธีที่หลากหลาย เช่น เชิญวทิยากรเข้า
มาแลกเปลีย่นเรียนรูใ้นสถานศกึษา หรอืด�าเนินการในหยุด
ราชการ เช่น วันเสาร์-วันอาทิตย์ นอกจากน้ี ผลการ
วิเคราะห์คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ เพื่อ ส่งเสริม
การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 พบว่า ครูส่วนใหญ่ 
(จ�านวน 25 คน จาก 30 คน) ได้รับผลคะแนนประเมิน
คณุภาพแผนการจดัการเรียนรูอ้ยูร่ะหว่าง 26 – 30 คะแนน 
อยู่ในระดับดีมาก คิดเป็นร้อยละ 83.33 และรายการ
ประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ของครูท่ีได้ระดับคะแนน
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มากที่สุด คือ มีองค์ประกอบของแผนการจัดการเรียนรู้ที่
ครบถ้วน และมีข้อเสนอแนะว่าคือ ควรมีการจัดนิทรรศการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทั้งในระดับห้องเรียนและระดับสถาน
ศึกษาอย่างเนื่อง ส�าหรับผลการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 
21 พบว่า ครูผู้รับการนิเทศทุกคนสามารถจัดการเรียนรู้ได้
บรรลตุามเป้าหมายทีก่�าหนดไว้ และประเดน็ท่ีผูน้เิทศก์และ
ผูร้บัการนเิทศมคีวามเหน็สอดคล้องกนั เพือ่ให้เกิดการพฒันา
ในด้านการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 คือ ผู้รับการ
นิเทศได้น�าข้อเสนอแนะจากผู้นิเทศก์ไปปรับปรุงแก้ไขใน
การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ครั้งต่อไป
  ตอนที่ 4  ผลการประเมินรูปแบบการนิเทศ  (De-
velopment: D

2
 =  Evaluate )

  ผลการประเมินรูปแบบการนิเทศน้ีได้มาจากการ
ตรวจสอบจาก 1. ผู้เชี่ยวชาญด้านทฤษฎีและด้านปฏิบัติ
การ และ 2. จากผลของแบบประเมินรูปแบบการนิเทศโดย
ใช้กระบวนการชี้แนะและระบบพี่เลี้ยง ในด้าน 1). ความ

เป็นประโยชน์ 2). ความเป็นไปได้ 3). ความเหมาะสม และ 
4). ความครอบคลุมจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประกอบด้วย   
ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้นิเทศก์ ครูผู้รับการนิเทศ และ
ศึกษานิเทศก์ และ 3. จากผลการทดลองใช้รูปแบบการ
นิเทศในระยะที่ 3 ที่มาจากการด�าเนินการระหว่างผู้นิเท
ศก์และผู้รับการนิเทศ ซึ่งผลปรากฏว่า ผู้เชี่ยวชาญมีความ
เห็นไปในทิศทางเดียวกัน กล่าวคือ ทุกประเด็นมีค่าดัชนี
ความสอดคล้องระหว่าง 0.80-1.00 แสดงให้เห็นว่า ผู้
เชี่ยวชาญมีความเห็นที่สอดคล้องกับของรูปแบบการนิเทศ 
โดยมีข้อสังเกตจากผู้เชี่ยวชาญคือ เล่มคู่มือและเครื่องมือ
การนิเทศการจัดการเรียนรู้ที่ในศตวรรษที่ 21 มีประโยชน์
และคณุค่าแก่บคุคลทีเ่กีย่วข้อง หากมีเทคนคิการสอนใหม่ๆ 
ให้นักวิจัยเพิ่มข้อมูล ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น ไลน์ เฟสบุ๊ก 
หรอื QR Code ให้ผูเ้กีย่วข้องได้รับการพฒันาอย่างต่อเนื่อง 
ส่วนผลการประเมินรูปแบบการนิเทศโดยใช้กระบวนการ
ชี้แนะและระบบพี่เลี้ยง ในด้าน 1) ความเป็นประโยชน์ 2) 
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ภาพท่ี 2   PPLCA Plus  Model 
ท่ีมา: วชิรา เครือคําอาย และ ชวลิต ขอดศิร ิ(2561: 307) 
 

 
ตอนท่ี 3  ผลการทดลองใชรูปแบบการนิเทศ  
(Implement = R2) 

 จากการนํารูปแบบการนิเทศไปใชปฏิบัติ
จริงในภาคสนามจากสถานศึกษา 3 แหง 
ประกอบดวย ขนาดเล็ก ขนาดกลาง  และขนาด
ใหญ ขนาดละ 1 แหง โดยมีผูใหขอมูล
ประกอบดวย ผูบริหารสถานศึกษา / ผูนิเทศก 
จํานวน 30 คน และผูรับการนิเทศ จํานวน 30 คน 
โดยโรงเรียนนิเทศโดยใชกระบวนการชุมชนแหง
การเรียนรูทางวิชาชีพ (Professional Learning 
Community : PLC) รวมกัน อยางนอยสัปดาหละ 

1 ครั้ง โดยมีขอสังเกตวาโรงเรียนขนาดเล็กและ
ขนาดกลาง สามารถดําเนินการ PLC ในระดับ
สถานศึกษา ไดมากกวาสัปดาหละ 2 ครั้ง และได
กําหนดเวลา PLC ท่ีชัดเจน หัวขอเรื่องที่นํามา 
PLC สวนใหญเกี่ยวของกับการจัดการเรียนรูใน
ศตวรรษที่ 21 ทักษะชีวิต และทักษะอาชีพ เม่ือครู
ตองการเติมเต็มความรู ครูจะตองไมท้ิงผูเรียน แต
จะใชวิธีท่ีหลากหลาย เชน เชิญวิทยากรเขามา
แลกเปลี่ยนเรียนรูในสถานศึกษา หรือดําเนินการ
ในหยุ ดร าชการ  เ ช น  วัน เสาร -วันอา ทิตย 
นอกจากนี้ ผลการวิเคราะหคุณภาพของแผนการ

ภาพ 2   PPLCA Plus  Model
ที่มำ: วชิรา เครือค�าอ้าย และ ชวลิต ขอดศิริ (2561: 307)
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ความเป็นไปได้ 3) ความเหมาะสม และ 4) ความครอบคลุม 
จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียพบว่า รูปแบบการนิเทศมีคุณภาพ
อยู่ในระดับมากที่สุดทั้ง 4 ด้าน โดยมีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 
4.53 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.48 ส�าหรับผลการ
ทดลองใช้รูปแบบการนิเทศ “ดับเบิ้ลพีแอลซีเอ พลัส” 
(PPLCA Plus) พบว่า ผลการประเมินความรู้ด้านเทคนิค
การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และกระบวนการชี้แนะ
และระบบพี่เลี้ยง มีคะแนนหลังการอบรมเพิ่มขึ้นทั้งของผู้
บริหารสถานศึกษา ผู้นิเทศก์ และผู้รับการนิเทศ โดยผู้
บริหารสถานศึกษา ผู้นิเทศก์มีคะแนนหลังการอบรมเพิ่ม
ขึ้น ร้อยละ 10.34 ส่วนผู้รับการนิเทศมีคะแนนหลังการ
อบรมเพิ่มขึ้น ร้อยละ 5.67  ดังนั้น การอบรมเชิงปฏิบัติ
การฯ มแีนวโน้มช่วยพฒันาให้ทัง้ผูนิ้เทศก์และผู้รบัการนเิทศ
มีความรู ้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเทคนิคการจัดการเรียนรู ้ใน
ศตวรรษที่ 21 และการนิเทศโดยใช้กระบวนการชี้แนะและ
ระบบพี่เลี้ยง ส่วนผลลัพธ์ของ 5 องค์ประกอบ +Plus ที่มา
จากจากการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า คุณภาพของแผนการ
จัดการเรียนรู ้คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู ้อยู ่ใน
ระดบัมากและมากทีส่ดุ ประกอบกบัผลการสรปุข้อมลูบนัทกึ
หลังการจัดการเรียนรู้ พบว่า ครูผู้รับการนิเทศสามารถ
บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้ได้ชัดเจน อธิบายรายละเอียด
ได้อย่างมีเหตุมีผล  รวมถึงในภาพรวมผลการจัดการเรียนรู้
ของครูบรรลุตามเป้าหมาย สอดคล้องกับผลการตรวจสอบ
พฤติกรรมการชี้แนะและระบบพ่ีเลี้ยง ที่พบว่าผู้นิเทศก์
สามารถปฏบิตักิารนเิทศตามขอบข่ายทีก่�าหนด อยูใ่นระดบั
มาก และสามารถช่วยส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษ
ที่ 21 ให้แก่ครูผู้รับการนิเทศ

การอภิปรายผล
  ผลการวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการนิเทศโดย
ใช้กระบวนการชีแ้นะและระบบพีเ่ลีย้ง เพือ่ส่งเสรมิศกัยภาพ
การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 สังกัดส�านักงานคณะ
กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า  
เมื่อน�ารูปแบบไปใช้สะท้อนผลลัพธ์ คือ สามารถส่งเสริม
ศกัยภาพการจัดการเรียนรูใ้นศตวรรษที ่21 สงักดัส�านกังาน
คณะกรรมการการศกึษาข้ันพืน้ฐาน จังหวดัเชียงใหม่ได้ ตาม
บริบทของสถานศึกษาที่แตกต่างกัน โดยแนวทางดังกล่าว
มีความตรงตามหลักวิชาการที่สอดคล้องกับแนวคิดของ 
Dick and Carey, (1985); Knirk and Gustafson (1986: 

23); Richey (1986: 96) and Seels and Glasgow 
(1990) ในเรื่องการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนของ
นักวิชาการ และนักการศึกษานั้น มีการพัฒนาตามขั้นตอน
ของวิธีระบบ 5 ขั้นตอน ของ ADDIE Model คือ ขั้นตอน
การวิเคราะห์ (Analysis) ขั้นตอนการออกแบบ (Design) 
ขั้นตอนการพัฒนา (Development) ขั้นตอนการทดลอง
ใช้ (Implement) และ ขั้นตอนการประเมินผล (Evalua-
tion) ซึ่งสอดคล้องกับระบบการออกแบบรูปแบบการสอน 
ADDIE (ADDIE Model) ที่ใช้ในการออกแบบและพัฒนา
ระบบการเรียนการสอน และได้รับการยอมรับโดยทั่วไปว่า
สามารถน�าไปใช้ออกแบบการเรียนการสอนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ซ่ึงผลการพัฒนารูปแบบการนิเทศโดยใช้
กระบวนการชี้แนะและระบบพี่เลี้ยง เพื่อส่งเสริมศักยภาพ
การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สังกัดส�านักงานคณะ
กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดเชียงใหม่ ที่ช่ือว่า 
“ดับเบิ้ลพีแอลซีเอ พลัส” (PPLCA Plus) นี้ได้น�าวิธีการ
ออกแบบเชิงระบบของ ADDIE Model มาใช้เป็นฐานคิด
ในการวิจัย และด�าเนินการด้วยวิธีการวิจัยและพัฒนา 
(Research and Development: R & D) ประกอบด้วย 
ส่วนส�าคัญ 3 ส่วน ได้แก่ หลักการ เงื่อนไขส�าคัญ และองค์
ประกอบของรูปแบบ 5 องค์ประกอบ และ Plus เป็นการ
น้อมน�าหลักการทรงงานและศาสตร์ของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 9 (King Bhumibol’s Science) 
มาประยุกต์ใช้ในการด�าเนินการขั้นตอนต่างๆ ใน 5 องค์
ประกอบหลักร่วมกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง โดย Plus เป็นการ
ค้นพบระหว่างการน�ารูปแบบการนิเทศฯ มาใช้ในสถาน
ศึกษา และในทุกๆ องค์ประกอบของรูปแบบการนิเทศได้
น้อมน�าศาสตร์พระราชา คือ หลักการมีส่วนร่วม (ทรงเป็น
นักประชาธิปไตย ทรงเปิดโอกาสให้สาธารณชน ประชาชน
หรือเจ้าหน้าที่ทุกระดับได้มาร่วมแสดงความคิดเห็น) และ
หลกัภมูสิงัคม ภมูศิาสตร์สงัคมศาสตร์  (การพฒันาใดๆ ต้อง
ค�านึงถึงสภาพภูมิประเทศของบริเวณนั้นว่าเป็นอย่างไร 
และสังคมวิทยา เกี่ยวกับลักษณะนิสัยใจคอคน ตลอดจน
วัฒนธรรมประเพณีในแต่ละท้องถิ่นที่มีความแตกต่างกัน) 
มาใช้เป็นหลักในการปฏิบัติร่วมกัน และรูปแบบการนิเทศ 
ดังข้อมูลที่สะท้อนจากค�าพูดที่เกิดจากการปฏิบัติจริงของผู้
นเิทศและผูร้บัการนเิทศ ตลอดการด�าเนนิงานซ่ึงสอดคล้อง
กบันกัวจิยัของประเทศไทย อาท ิวรลักษณ์ ชกู�าเนดิ, เอกรนิทร์ 
สังข์ทอง และชวลิต เกิดทิพย์ (2557) ที่กล่าวว่า รูปแบบ
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ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพครูสู่การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 
21 บริบทโรงเรียนในประเทศไทย ประกอบด้วยจุดเปลี่ยน
ผ่านจากระบบปิดสู่ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพครูท่ีมีด้วย
การขับเคล่ือนผ่านองค์ประกอบของชุมชนการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพครูสู่การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 บริบทโรงเรียนใน
ประเทศไทยที่มีความสัมพันธ์ส่งผลต่อเน่ืองกันอย่างเป็น
เหตุและผลอย่างเป็นล�าดับตามองค์ประกอบส�าคัญ 6 ด้าน
ด้วยกัน ได้แก่ ชุมชนกัลยาณมิตรตามวิถีไทย ส่งผลให้เกิด
ความไว้วางใจและรับฟัง ภาวะผู้น�า เร้าศักยภาพ ท�าให้เกิด
การเผยตนของผู้น�าการเปลี่ยนแปลง วิสัยทัศน์เชิงศรัทธา
ร่วมท�าให้เกิดพลังเข็มทิศวิสัยทัศน์ร่วม ระบบเปิดแบบผนึก
ก�าลังมุ่งสู่ผู้เรียน ท�าให้เกิดการเผยตนเป็นเจ้าของงานการ
เรยีนรู ้ระบบทมีเรยีนรู้ทางวชิาชพีสูว่ฒุภิาวะและจติวญิญาณ
ความเป็นครู ท�าให้เกิดเจตจ�านงร่วมพัฒนาวิชาชีพ และ 
พื้นที่จากมุมมองของผู้นิเทศก์และผู้รับการนิเทศ ชี้ให้เห็น
ว่าแนวทางดังกล่าวมีความเหมาะสม ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก
แนวทางดังกล่าวเป็นวิธีการปฏิบัติท่ีส่งเสริมต่อวัฒนธรรม
ขององค์กรอีกด้วย เหมาะส�าหรับให้ผู้นิเทศก์และผู้รับการ
นิเทศ ได้รับความเข้าใจในแนวทางดังกล่าว และควรน�าไป
ใช้ในโรงเรียนของตนเอง สอดคล้องกับการจัดการเชิงพื้นที่
ได้อย่างเป็นรูปธรรม นอกจากนี้ ผู้นิเทศก์และผู้รับการ
นิเทศ เห็นว่าแนวทางนั้น มีความเป็นไปได้ สามารถน�าไป
ปฏิบัติได้จริงในสถานศึกษา ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากเป็นวิธี
การปฏิบัติท่ีผู้นิเทศก์และผู้รับการนิเทศ วิเคราะห์ความ
ต้องการจ�าเป็นในประเด็นความต้องการจ�าเป็นท่ีน�ามาสู่
การพัฒนารูปแบบการนิเทศโดยใช้กระบวนการช้ีแนะและ
ระบบพี่เลี้ยง ใน 4 ประเด็นหลัก ได้แก่  สภาพการจัดการ
เรียนรู้จากการศึกษาสภาพการจัดการเรียนรู้ในปัจจุบัน 
พบว่า มีการใช้เทคนคิการจดัการเรยีนรูท้ีห่ลากหลาย สภาพ
การนิเทศการจัดการเรียนรู้ ส�าหรับการนิเทศการจัดการ
เรยีนรู้ในปัจจุบนั  มกีารนเิทศภายในจากบคุลากรทีเ่กีย่วข้อง
หลายฝ่าย ได้แก่ หัวหน้าสายชั้น หัวหน้ากลุ่มสาระการ
เรียนรู้ ฝ่ายวิชาการและผู้บริหารสถานศึกษา / ผู้อ�านวย
การสถานศึกษา ตลอดจนมีการให้ค�าแนะน�าส�าหรับครูที่
เข้ามาบรรจใุหม่หรอืย้ายมาจากสถานศกึษาอ่ืน รปูแบบการ
นิเทศการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่ผู้มีประสบการณ์

ในการนิเทศ / ผู้นิเทศก์และผู้รับการนิเทศ ต้องการให้เกิด
การพัฒนารูปแบบการนิเทศต้องมุ ่งเน ้นการน�ามาใช้
ประโยชน์ได้จริง และให้เป็นส่วนหนึ่งของงานที่ปฏิบัติโดย
ไม่เพิ่มภาระของครู และ การนิเทศด้วยกระบวนการชี้แนะ
และระบบพี่เลี้ยง มีความต้องการในการพัฒนา ได้แก่ การ
ให้ค�าปรึกษาเพื่อสามารถแก้ไขปัญหาการจัดการเรียนรู้ได้
อย่างตรงจุด การสร้างความศรัทธาในองค์กร และการ
สนับสนุนความรู้ด้านนวัตกรรมใหม่ๆ ที่ใช้ในการจัดการ
สอน ส�าหรับข้อเสนอแนะอื่นๆ ที่ส�าคัญ ยังคงตระหนักถึง
ความต ่อเนื่องในการนิเทศมีการติดตามผลและการ
ประเมินผลที่ชัดเจนตรงไปตรงมา มีบรรยากาศการนิเทศที่
เป็นกันเอง เน้นการส่งเสรมิการจดัการเรยีนรูเ้พือ่การพัฒนา
เทคนิค รูปแบบกระบวนการสอนอย่างสร้างสรรค์  ส่งเสริม
ความพร้อมด้านอุปกรณ์ เทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สนับสนุน
การจัดการเรียนรู้ ให้มีใช้อย่างเพียงพอต่อความต้องการ 
รวมถึงน�าเทคนิควิธีการนิเทศท่ีสนับสนุนให้เกิดการเปิดใจ
ยอมรับระหว่างผู้นิเทศก์และผู้รับการนิเทศ เพื่อร่วมกัน
พัฒนาการนิเทศภายในให้เกิดความยั่งยืนต่อไป

สรุป และข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะเชิงวิชำกำร  
  การน�ารูปแบบการนิเทศไปใช้ จ�าเป็นต้องให้ความ
ส�าคัญด้านการส่งเสริมทักษะการท�างานและอาชีพ และ
การนิเทศการศึกษาที่เชื่อมโยงกับการศึกษาตลอดชีวิต 
เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการจัดการศึกษาของชาติตาม
แผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ ในระยะ 20 ปี

ข้อเสนอแนะเพื่อกำรวิจัยในอนำคต
   การน�ารูปแบบการนิเทศ “ดับเบิ้ลพีแอลซีเอ พลัส” 
(PPLCA Plus) ไปใช้ เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายได้
ร่วมกันพัฒนาเครือข่ายการนิเทศการศึกษาที่เข้มแข็งมาก
ขึ้น จ�าเป็นต้องประสานความร่วมมือจากผู้รับผิดชอบด้าน
การนิเทศการเรียนการสอนโดยตรงจากเขตพื้นที่การศึกษา 
โดยมเีป้าหมายเดยีวกนัคอื พฒันาครูคณุภาพและมศีกัยภาพ
ในการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
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กิตติกรรมประกาศ
   โครงการวิจัยนี้ส�าเร็จลุล ่วงไปด ้วยดีจากการ
สนบัสนนุทนุวจิยัจากส�านกังานคณะกรรมการวจิยัแห่งชาติ 
(วช.) คณะครุศาสตร์ และ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
(งบประมาณแผ่นดิน ปี 2560) โดยได้รับความร่วมมือเป็น
อย่างดียิ่งจากผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน นักเรียน ผู้
ปกครองและชุมชนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างการวิจัยในครั้งน้ี ผู้
วิจัยขอขอบพระคุณในการสนับสนุนของทุกๆ ท่านไว้มา ณ 
ที่นี้
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