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การจัดการเรียนรูที่สงเสริมการคิดของนักเรียนประถมศึกษา *
The Development of Supervision Model for Field Experience Student Teachers to Improve
Instructional Competency that Enhances Thinking Skills of Elementary School Students.
ผูวิจัย นางสาววชิรา เครือคําอาย ** (ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาหลักสูตรและการสอน)
“บทคัดยอ”
การวิจัยและพัฒนาครั้งนี้มีวัตถุประสงคหลัก 2 ขอ คือ 1.เพื่อพัฒนารูปแบบการนิเ ทศนักศึกษา
ฝ ก ประสบการณ วิ ช าชี พ ครู เ พื่อ พั ฒนาสมรรถภาพการจั ด การเรี ย นรู ที่ส ง เสริ ม การคิ ด ของนั ก เรี ย น
ประถมศึกษา 2.เพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพเชิงประจักษของรูปแบบการนิเทศนัก ศึกษาฝกประสบการณ
วิช าชี พครูเ พื่อ พัฒ นาสมรรถภาพการจั ดการเรี ยนรู ที่ส งเสริ มการคิด ใชก ระบวนการสรางและพัฒ นา
รูปแบบการนิเทศประกอบดวย 4 ระยะ คือ 1) ศึกษาวิเคราะหสภาพและขอมูลพื้นฐานการนิเทศการสอน
2) พัฒนารูปแบบการนิเทศ 3) ทดลองใชรูปแบบการนิเทศและ 4) ประเมินผลและปรับปรุงรูปแบบการ
นิเ ทศโดยการวิ จัยครั้ ง นี้ ได ทดลองใช รูปแบบการนิเ ทศกั บอาจารย พี่เ ลี้ ย งจํ านวน 5 คน นั ก ศึ ก ษาฝ ก
ประสบการณวิชาชีพครู จํานวน 5 คนและนักเรียนจํานวน 180 คน ใน 5 โรงเรียน ไดมาโดยการเลือ กกลุม
ตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ประกอบดวย แบบวิเคราะหเ นื้อหา
แบบบันทึกการสังเกต แบบประเมินตนเองดานสมรรถภาพการสอนและสมรรถภาพการนิเทศ แบบสังเกต
การสอนแบบพรรณนาความ แบบสั มภาษณ แบบสอบถามและการสนทนากลุม สถิติ ที่ใช ในการ
วิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ ไดแก คาเฉลี่ย ( x ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) การทดสอบคาที (t-test)
แบบ Dependent และวิเ คราะห ข อ มู ลเชิ งคุณ ภาพ ด วยการวิเ คราะห เ นื้อ หา (Content Analysis) และ
พรรณนาความ
ผลการวิจัย พบวา รูปแบบการนิเทศนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครูเพื่อพัฒนาสมรรถภาพ
การจั ดการเรีย นรูที่ส งเสริมการคิดของนั กเรีย นประถมศึ กษามี ชื่อว า “ รูปแบบการนิเ ทศดั บเบิ้ล พีไออี
(PPIE) ” ที่พัฒนาดวยกระบวนการวิจัยและพัฒนา รวมกับแนวคิดของการออกแบบการเรียนการสอนเชิง
ระบบ ประกอบดวย 4 ขั้นตอน ดังนี้ 1.ขั้นเตรียมความรู / เทคนิควิธีการจัดการเรียนรู (Preparing = P) 2.ขั้น
เตรียมวางแผนการนิเทศ (Planning = P) 3.ขั้นดํา เนินการนิเทศการสอน (Implementing = I) 4.ขั้ น
ประเมิน ผลการนิ เ ทศ (Evaluating = E) โดยรู ปแบบการนิเ ทศที่ พัฒนาขึ้น นี้มีประสิทธิภ าพโดยการ
ตรวจสอบของผูเชี่ยวชาญ 5 ทานและผลการนํารูปแบบการนิเทศไปใชเพื่อตรวจสอบประสิทธิภ าพเชิ ง
ประจักษ พบวา อาจารยพี่เลี้ยงมีสมรรถภาพการนิเทศการสอนที่สงเสริมการคิดหลังใชรูปแบบการนิเทศ
สูงกวากอนใชรูปแบบการนิเทศ นักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครูมีสมรรถภาพการจัดการเรียนรูที่
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สงเสริมการคิดหลังใชรูปแบบการนิเทศสูงกวากอนใชรูปแบบการนิเ ทศ และนักเรียนมีความสามารถใน
การคิดหลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากการศึกษาความพึงพอใจของอาจารยพี่เลี้ยงและนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครูที่มีต อ
การใชรูปแบบการนิเทศ พบวา ทั้งสองกลุมมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด และนักเรียนเห็นดวยตอการ
จัดการเรียนรูที่สงเสริมการคิดของนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครูในระดับเห็นดวยมาก นอกจากนี้ผ ล
การสัมภาษณและการสนทนากลุมจากผูเกี่ยวขอ งในการใชรูปแบบการนิเทศ พบวา ควรขยายผลการใช
รูปแบบการนิเทศดับเบิ้ลพีไออี (PPIE) ในทุกๆ กลุมสาระการเรียนรู โดยมีขอ เสนอแนะวาควรมีก ารนํา
รูปแบบการนิเทศไปปรับใชกับการฝกประสบการณวิชาชีพครูในรายวิชาอื่นๆ โดยเพิ่มจํานวนโรงเรียนมาก
ขึ้นเพื่อประโยชนในการผลิตและพัฒนาครู. คําสําคัญ : รูปแบบการนิเทศนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครู /
สมรรถภาพการจัดการเรียนรู/ ทักษะการคิด ja-ou@hotmail.com
“ABSTRACT”
The main purposes of this research were (1) to develop a student teacher field experiences
supervision model to improve instructional competency that enhances thinking skills of elementary
students and (2) to verify the empirical efficiency of the supervision model. The development
processes of this supervision model consisted of 4 phases of Research and Development Design
which were (1) analysis of related information and theories, (2) design and develop the supervision
model, (3) implementation of the supervision model and (4) evaluation and improvement of the
supervision model. The developed supervision model was implemented with 5 cooperating
teachers, 5 student teachers together with 180 elementary students in 5 elementary schools for field
experience. Research instruments were content analysis forms, self assessment forms of
instructional competency and supervisory competency, observation forms for supervision process,
journal writing for self recording of cooperating teachers, student teachers and researcher as a
mentor of all the processes ; interview forms, questionnaires and focus group items. The obtained
data were analyzed by mean ( x ) standard deviation (S.D.), t-test dependent, content analysis, and
narrative description.
The research results found that the student teachers field experiences supervision model
called “PPIE”. which was proved to be effective by 5 specialists. The supervision model was
consisted of 4 sequent steps as follow (1) Preparing of knowledge and Techniques in instruction and
supervision; (2) Planning for supervision; (3) Implementing or managing instruction together with
supervision; (4) Evaluating of the results of supervision model implementation.
After the implementation of the PPIE supervision model, the results revealed that the
cooperating teachers’ supervisory competency, the student teacher’s instructional competency and
the element school students’ thinking skills were increased higher than before the implementation
the supervision model at a statistically significant level of 0.05.
Regarding to the satisfaction of the cooperating teachers and the student teachers
towards the supervision model, they were satisfied with the supervision model at the highest level.
The students agreed with the student teachers’ instruction that enhances thinking skills at a high
agreement level. Moreover as the results of the final conference with focus group of the
stakeholders, they recommended that the PPIE supervision model should be distributed to other
field experience schools for the advantages of teacher professional development.

KEYWORD : STUDENT TEACHER FIELD EXPERIENCES SUPERVISION MODEL/ INSTRUCTIONAL
COMPETENCY / THINKING SKILLS. ja-ou@hotmail.com

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
ขออัญเชิญพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
บัณฑิตมหาวิทยาลัยขอนแกนวันพฤหัสบดีที่ 21 ธันวาคม 2521 ที่พระองคทรงดํารัสวา “งานสําคัญของ
มหาวิ ทยาลัยกลา วอย างสั้น ที่ สุด มีอ ยู สองส วน ส วนหนึ่ง คื อการใหก ารศึก ษา คือ ถา ยทอดวิช าการแก
นักศึก ษาและฝกหัดอบรมใหนักศึกษาทั้งนั้นใหมีค วามรูค วามสามารถดี พรอ มที่จะเอาวิชาการออกไป
ปฏิบัติงานตามสายวิชาที่เรียนมาอยางมีประสิทธิภาพอีกสวนหนึ่งคือ คนควาวิจัยในวิชาการทุกๆ สาขาให
กาวหนาอยูเสมอทั้งเพื่อความเจริญงอกงามของวิชาการนั้นๆ เองและเพื่อที่จะนําไปใชการใหเปนประโยชน
แกสวนรวมหรือแมแกชาวโลก” จากพระบรมราโชวาทอันทรงคุณคานี้สะทอนใหเห็นถึงเจตนารมณทาง
การศึกษาในการวางรากฐานที่ถูกตองดีงามของบุคคล เปนการเตรียมความพรอมทั้งดานรางกาย จิตใจ และ
ความรูทั้งปวงอยางสมดุล ศูนยฝกประสบการณวิช าชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมไดนอมนําพระ
อัจฉริยภาพของพระองคมาดําเนินการและปฏิบัติโดยเนนการจัดประสบการณวิชาชีพครูที่มีเปาหมายและ
นโยบายในการผลิตและพัฒนาครูใหเปนบุคคลที่มีคุณภาพและมีมาตรฐานวิชาชีพทางการศึก ษา ดังนั้นผูที่
จะเปนครูจึงควรไดฝกงานในหนาที่ครูอยางเปนระบบตอเนื่องและจริงจัง โดยมีอาจารยพี่เลี้ยงในโรงเรียน
เปนบุ คคลที่ มีบทบาทสํ าคัญ ในการชวยเหลื อนัก ศึ กษาใหนํา ทฤษฎีมาสู การปฏิบัติจริง (คณะครุศ าสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2549 : 9,57 , คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 2547 : 19) โดยเนนความ
รวมมือของโรงเรียนเปนหลักและใหรวมเปนฐานในการสรางและพัฒนาวิช าชีพครูควบคูกับมหาวิทยาลัย
โดยตลอด ซึ่งสอดคลองกับหลักการ แนวคิด เปาหมายของการนิเทศการสอนและงานการนิเทศการศึกษาที่
มีเปาหมายหลักเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในทุก ๆ ดานนั้น (Glickman and other 2010 : 10-11) โดยวัดไดจาก
คุณภาพของผูเรียนทีพ่ ัฒนาขึ้นซึ่งสะทอนถึงคุณภาพของครูที่พัฒนาขึ้นเชนเดียวกัน ดังนั้นการนิเทศการสอนจึงมี
ความสํ า คั ญ และมี ประโยชน สํ า หรั บ การพั ฒ นาการเรี ยนรู ทุ ก แขนงวิ ช าและทุ ก มาตรฐานการเรี ยนรู
โดยเฉพาะในเรื่องการพัฒนาความสามารถในการคิดซึ่งนับวาเปนปญหาที่สําคัญยิ่งในวงการศึกษา ทีพ่ บวา
คนไทยมีความรูทางดานวิทยาศาสตรไมเพียงพอรวมถึงตองพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะหแ ละ
การคิดอยางมีวิจารณญาณ (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ 2544 อางถึงในนันทรัตน พึ่งแพง
และคณะ 2549 : 96) ซึ่งควรตองใหความสนใจเอาใจใสมากยิ่งขึ้น ประกอบกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
ผูเรียนทางด านวิทยาศาสตรอยูในระดั บที่ไมนาพอใจ ดังนั้นสิ่งที่ จําเปนตอ งแกไขโดยดวนคือ การสรา ง
พื้นฐานในการเรียนรูในโลกอนาคตดวยกระบวนการคิดวิเคราะหแ ละทักษะในการแกปญหาของผูเรียน
(ทิศนา แขมมณีและคณะ 2549 : 1-2) ประกอบกับทัก ษะการคิด กระบวนการคิด ทัก ษะการแกปญหาที่
ตองจัดและพัฒนาในการเตรียมฐานกําลังของเยาวชนไทย (สถาบัน สงเสริมการสอนวิทยาศาสตรแ ละ
เทคโนโลยี 2550 : 5) ทักษะการคิดขั้นสูง ทักษะชีวิตและทักษะเพื่อความอยูรอดเปนทักษะที่สําคัญที่ทุกคน
ตองใหความสนใจเพื่อการพัฒนาตน สวนรวมและประเทศชาติ ดังที่บทความจาก Educational Leadership
: Teacher Students to Think (Margaret M. Scherer 2008 : 7-13) ที่ใหความสําคัญของการนิเทศการเรียน
สอนอั นเป น มิติก ารพัฒนาหนึ่ ง ที่ ช วยทํ า ให ก ารสอนเกิดประสิทธิ ภ าพและประสิ ทธิ ผ ลได ผู วิจัยเห็น

ความสําคัญและประโยชนที่จะเกิดแกผูเรียน ดังนั้นจึงไดพัฒนารูปแบบการนิเทศนักศึกษาฝกประสบการณ
วิช าชี พครู เ พื่ อ พั ฒนาสมรรถภาพการจั ดการเรี ย นรูที่ส งเสริ มการคิ ด ระดับ ชั้ น ประถมศึ กษา โดยผ าน
นวัตกรรมการนิเทศการสอน เพื่อพัฒนาวิชาชีพครูใหสมกับเปนวิชาชีพชั้นสูง พัฒนาความเปนครูเกง ครูดี
ใหเกิดขึ้นไดดวยการสงเสริมการสอนใหผเู รียนคิดเปน ผานนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครูโดยไดรับ
การดูแล ใหคําปรึกษาและนิเทศการสอนจากอาจารยพี่เลี้ยงเพื่อเปาหมายอันสูงสุดคือ การพัฒนาผูเรียนให
เป น บุ ค คลที่เ ป น มนุ ษ ย ที่ ส มบู ร ณ ทั้ง ร า งกาย จิ ต ใจ สติ ปญ ญา ความรู แ ละคุ ณธรรมมี จริ ย ธรรมและ
วัฒนธรรมในการดํารงชีวิต อันเปนพลังมหาศาลที่เปนกําลังสําคัญในการพัฒนาชาติในระยะยาวและยั่งยืน
สืบตอไป
วัตถุประสงคการวิจัย
1. เพื่อพัฒนารูปแบบการนิเทศนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครูเพื่อพัฒนาสมรรถภาพการจัดการ
เรียนรูที่สงเสริมการคิดของนักเรียนประถมศึกษา
2. เพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพเชิงประจักษของรูปแบบการนิเทศนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครู
เพื่อพัฒนาสมรรถภาพการจัดการเรียนรูที่สงเสริมการคิด
นิยามศัพทที่ใชในการวิจัย
รูปแบบการนิเทศเพื่อพัฒนาสมรรถภาพการจัดการเรียนรูที่สงเสริมการคิด หมายถึง องคประกอบ
และกระบวนการเชิงระบบที่แสดงความสัมพันธขององคประกอบตางๆ ในการนิเทศการสอนนักศึกษาฝก
ประสบการณวิชาชีพครูซึ่ง เปนระบบการนิเ ทศการสอนทั้งกระบวนการที่พัฒนาตั้งแตขั้นเตรี ยมความรู /
เทคนิควิธีการจัดการเรียนรู (Preparing = P) จากการวิเคราะหความตองการจําเปน (Needs Assessment) ของ
อาจารยพี่เลี้ยงและนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครู ขั้นเตรียมวางแผนการนิเทศ (Planning = P) รวมกัน
ระหวางอาจารยพี่เลี้ยงและนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครู ขั้นดําเนินการนิเทศการสอน (Implementing
= I) และขั้นประเมินผลการนิเทศการสอนตลอดภาคเรียน (Evaluating = E)
สมรรถภาพในการนิเทศการสอนของอาจารยพี่เลี้ยง หมายถึง คะแนนดานความรูและทักษะในการ
นิเทศการสอนของอาจารยพี่เลี้ยง โดยคะแนนดานความรูเ กี่ ยวกับการนิเทศการสอนไดจากการสัมภาษณ
อาจารยพี่เลี้ยงและคะแนนดานทักษะการนิเทศการสอนไดจากเครื่องมือบันทึกการสังเกตพฤติกรรมการนิเทศ
การสอนของอาจารยพี่เลี้ยงโดยมีผูวิจัยเปนผูบันทึกการสังเกต การประเมินตนเองในการนิเทศการสอนของ
อาจารยพี่เลี้ยงและคะแนนจากการประเมินผลการนิเทศการสอนของอาจารย
พี่เลี้ยงโดยนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครู
สมรรถภาพในการจัดการเรียนรูที่สงเสริมการคิดของนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครู หมายถึง
คะแนนดานความรูและทักษะในการจัดการเรียนรูที่สงเสริมการคิดของนักศึกษาฝกประสบการณวิช าชีพครู
โดยคะแนนดานความรูเกี่ยวกับการจัดการเรียนรูที่สงเสริมการคิด ไดจากแบบทดสอบความรูความเขาใจของ
นักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครูเกี่ยวกับการจัดการเรียนรูที่สงเสริมการคิด สวนคะแนนดานทักษะไดมา

จากเครื่องมือบันทึกการนิเทศการสอนของนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครูจากการปฏิบัติภารกิจงานดาน
การสอน งานในหนาที่ครูและดานคุณลักษณะของความเปนครู โดยคะแนนที่ไดจากเครื่องมือบัน ทึกการ
ปฏิบัติภารกิจงานดานการสอนทั้งหมดไดมาจาก อาจารยพี่เลี้ยง นัก ศึกษาฝก ประสบการณวิชาชีพครูและ
นักเรียน
ความสามารถในการคิดของนักเรียน หมายถึง คะแนนผลการเรียนรูและทัก ษะในการคิดวิเคราะห
ของนักเรียน โดยคะแนนผลการเรียนรูไดมาจากการทดสอบโดยมีนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครูเปน
ผูให ค ะแนน ส วนคะแนนด า นทั ก ษะได มาจากการบั น ทึ ก กระบวนการการปฏิ บัติ ชิ้ นงานหรื อผลงานที่
เกี่ยวของกับทักษะการคิดของนักเรียน ตลอดภาคเรียนที่ไดเรียนรูกับนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครูโดย
มีนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครูเปน ผูประเมินใหค ะแนนและจากการสัมภาษณและสอบถามความ
คิดเห็นของผูปกครองในการปฏิบัติชิ้นงานหรือผลงานที่เกี่ยวของกับทักษะการคิดของนักเรียน
นักเรียนประถมศึกษา หมายถึง ผูเรียนที่ไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในกลุมสาระการ
เรียนรูวิทยาศาสตร ระดับประถมศึกษาปที่ 4-6 ใน 5 โรงเรียน จากนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครู คณะ
ครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมที่ไดรับการนิเทศการสอนเพื่อพัฒนาสมรรถภาพการจัดการเรียนรูที่
สงเสริมการคิดจากอาจารยพี่เลี้ยงในโรงเรียน
วิธีการดําเนินการวิจัย
ประชากรและกลุมตัวอยาง ประชากร คือ อาจารยพี่เลี้ยงนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครูที่ดําเนินการ
นิ เ ทศนั ก ศึ ก ษาฝ ก ประสบการณ วิ ช าชี พ ครู ที่ ส อนในกลุ ม สาระการเรี ย นรู วิท ยาศาสตร ระดั บ ชั้ น
ประถมศึกษาป ที่ 4-6 ทั้งหมดในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม จากจํานวนโรงเรียนเครือ ขายทั้งหมด 153
โรงเรียน และนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครูที่สอนในกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ระดับชั้น
ประถมศึกษาปที่ 4-6 ทั้งหมดในเขตพื้น ที่จังหวัดเชียงใหม กลุมตัวอยาง คือ อาจารยพี่เลี้ยงนัก ศึกษาฯ
จํานวน 5 คน นักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพ ครูจํานวน 5 คน นักเรียนจํานวน 180 คน ใน 5 โรงเรียน
ตัวแปรที่ทําการศึกษา ในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก
1. ตัวจัดกระทํา (Treatment) คือ รูปแบบการนิเทศการสอนนักศึกษาฝกประสบ การณวิชาชีพครูเพื่อ
พัฒนาสมรรถภาพการจัดการเรียนรูที่สงเสริมการคิด ตามแนวคิดการออกแบบการเรียนการสอนเชิงระบบ
ของเควิน ครูสซ (Kevin Kruse : ADDIE Model) และ ดิคและคาเรย (Dick and Carey)
2. ตัวแปรตาม (Dependent Variable) คือ ผลของการใชรูปแบบการนิเทศตามองคประกอบและ
กระบวนการนิเทศการสอน ตามแนวคิดเชิงระบบไดแก
2.1 สมรรถภาพการนิเทศการสอนของอาจารยพี่เลี้ยง
2.2 สมรรถภาพการจัดการเรียนรูที่สงเสริมการคิดของนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครู
2.3 ความสามารถในการคิดของนักเรียน

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ผูวิจัยไดดําเนินการพัฒนาเครื่องมือที่ใชในการวิจัยจํานวน 26 ฉบับ ซึ่งผานการ
ตรวจสอบคุณภาพจากผูเชี่ยวชาญ 5 ทาน โดยประเมินความเที่ยงตรง ความเหมาะสมและความสอดคล อง
ของเครื่องมือ ดวยการวิเคราะหคาดัชนีค วามสอดคลอง (Index of Item-Objective Congruency : IOC) โดย
ผลการวิเคราะหคาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา ความเที่ยงตรงเชิงโครงสรางจากการพิจารณาของผูเชี่ยวชาญ
พบวา มีคาดัชนีความสอดคลองอยูระหวาง 0.70-1.00 ในทุกประเด็น
รูปแบบการวิจัย
ใชรูปแบบการวิจัย Pre-Experimental Design โดยประยุกตใชแบบการทดลอง แบบกลุมตัวอยาง
เดียวมีการทดสอบกอนและหลังการทดลอง (One-Group Pretest-Posttest Design) เพื่อเปรียบเทียบ
สมรรถภาพกอนและหลังใชรูปแบบการนิเทศของอาจารยพเี่ ลี้ยงและนักศึกษา รวมถึงความสามารถในการคิด
กอนและหลังเรียนของนักเรียนผสมผสานกับ Quasi Experimental Design แบบดุลยภาพเวลาและกลุม
ตัวอยางของการทดลองตอเนื่อง (Equivalent Time-Samples Design) เพื่อสังเกตพัฒนาการดานความรู และ
ทักษะของอาจารยพี่เลี้ยง นักศึกษาและนักเรียนตลอดภาคเรียน
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กรอบแนวคิดในการวิจัยและวรรณกรรมสนับสนุนกรอบแนวคิด
รูปแบบการนิเทศนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครู เพื่อพัฒนาสมรรถภาพการจัดการเรียนรูที่สงเสริมการคิดฯ
1.วิเคราะหสภาพและ
ประเมินความตองการจําเปน

2.สังเคราะหรูปแบบตนแบบ
การนิเทศการสอน

3. ทดลองใชรูปแบบการ
นิเทศการสอนภาคสนาม

4. ประเมินผล/พัฒนา/ปรับ
ปรุงรูปแบบการนิเทศฯ

1.วิเคราะหสิ่งที่คาดหวังกับสิ่งที่เปนจริงจาก
ขอมูลพื้นฐานเชิงนโยบายและเปาหมายของ
สถาบันการผลิตครู
2.วิเคราะหสิ่งที่คาดหวังกับสิ่งที่เปนจริงจาก
หลักการ แนวคิดเกี่ยวกับการนิเทศ
3.ศึกษาทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการนิเทศการสอน
จากเอกสารตางๆ
4.ศึกษาหลักการ แนวคิด เปาหมายเกี่ยวกับ
การฝกประสบการณวิชาชีพครูแ ละการนิเทศ
การสอนจากเอกสารตางๆ
5.ศึกษาหลักสูต ร นโยบาย เปาหมายของการ
ฝกประสบการณวิชาชีพครูจากเอกสารตางๆ
6.ศึกษาทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการจัดการเรีย นรูที่
สงเสริมการคิ ด
จากเอกสารตางๆ
7.ศึกษาหลักการ แนวคิดเกี่ย วกับการออกแบบ
การเรียนการสอนเชิงระบบ จากเอกสารตางๆ
8. สังเคราะหผลที่คาดหวัง
9. ศึกษาและกําหนดเงื่อนไขของนักศึกษาฝก
ประสบการณวิชาชีพครูและอาจารยพี่เลี้ยง
(Entry Behavior) กอนการใช
10. ระบุเปาหมายและผลลัพธที่ พึงประสงคของ
รูปแบบการนิเทศการสอนที่ชัดเจน

1.รา งรูปแบบตนแบบการนิเทศการสอนฯ ดาน
องคประกอบและกระบวนการการนิเทศฯ ดังนี้
Phase 1 ขั้นเตรียมความรู / เทคนิค วิธี
(Preparing = P) อาจารยพี่เลี้ยงและนักศึ กษาฝ ก
ประสบการณวิชาชีพครูรว มกันเตรียมความรูและ
เทคนิค วิธี จากการวิเคราะหความตองการจํ า เปน
(Needs Assessment)
Phase 2 ขั้นเตรียมวางแผนการนิเทศ (Planning =
P) รวมกันระหว างอาจารย พี่เลี้ยงและนักศึกษาฝก
ประสบการณวิชาชีพครู
Phase 3 ขั้นดํา เนินการนิเทศการสอน
(Implementing = I) ประกอบด วย
3.1 การเตรียมการกอนการสอนและการนิเทศ
3.2 การสั งเกตการสอนในชั้นเรียน
3.3 การประชุมใหข อมูลยอ นกลับจากการสั ง เกต
การสอน
3.4 ประเมินผลการนิเทศ/ติดตามดูแล
(Mentoring) พฤติกรรมการจั ดการเรียนรูของ
นักศึกษาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
แตละครั้ ง
Phase 4 ขั้นประเมินผลการนิเทศการสอนตลอด
ภาคเรียน (Evaluating = E)
2. ตรวจสอบความสมเหตุสมผลของรูปแบบ
ตนแบบการนิเทศการสอนฯ โดยผูเชี่ยวชาญ
3. ปรับปรุง รูปแบบตนแบบการนิเทศการสอน
4..พัฒนาเครื่องมือที่ใชและเตรียมการใชรูปแบบ

นํารูปแบบตนแบบการนิเทศไป
ทดลองใชในขั้นดําเนินการนิเทศ
การสอน (Implementing = I)
ประกอบดวย
1. การเตรียมการกอนการสอนและ
การนิเทศ
2. การสังเกตการสอนในชั้นเรียน
3. การประชุมใหขอมูลยอนกลับ
จากการสังเกตการสอน
4. ประเมินผลการนิเทศ/ติดตาม
ดูแล (Mentoring) สมรรถภาพการ
จัดการเรียนรูที่สงเสริมการคิดของ
นักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพ
ครูและความสามารถในการคิดของ
นักเรียน

ผูวิจัยพิจารณา ทบทวนและ
ปรับปรุงรูปแบบตนแบบการนิเทศ
นักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพ
ครูเพื่อพัฒนาสมรรถภาพการ
จัดการเรียนรูที่สงเสริมการคิดทั้ง
ระบบจากความคิดเห็นของ
ผูเชี่ยวชาญและพฤติกรรมการนิเทศ
การสอนของอาจารยพี่เลี้ยง
พฤติกรรมการจัดการเรียนรูที่
สงเสริมการคิดของนักศึกษาฝก
ประสบ การณวิชาชีพครูและความ
สามารถในการคิด
ของนักเรียน

นักศีกษา ฯ

อาจารยพี่เลี้ยง

อาจารยนิแทศ
มหาวิทยาลัย

ผลของการใชรูปแบบการนิเทศ
สมรรถภาพในการนิเทศการสอนของ
อาจารยพี่เลี้ยง
สมรรถภาพในการจัดการเรียนรูที่สงเสริมการคิดของ
นักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครู
ความสามารถในการคิดของนักเรียน
ความพึงพอใจของอาจารยพี่เลี้ยงและนักศึกษาฝก
ประสบการณวิชาชีพครู ที่มีตอการใชรูปแบบการนิเทศฯ
ความคิดเห็นของนักเรีย นที่มีตอการจัดการเรียนรูของ
นักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครู

วิธีการสอนที่สงเสริมทักษะการคิดที่มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล

นักเรียน
หลักการ แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวของ

ศูนยฝก
ประสบการณฯ

ผูบริหาร
ผูปกครอง

1. ครุศึกษา ( Teacher Education )
2. การฝกประสบการณวิชาชีพครูและลักษณะการนิเทศ
การสอนของนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครู
ในประเทศและตางประเทศ
3. ทฤษฎี/ แนวคิด ของการนิเทศการสอน
4. การออกแบบการเรียนการสอนเชิงระบบและจัดการ
เรียนรูที่สงเสริมทักษะการคิด
5. งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการนิเทศการสอน

ผลการวิจยั
แผนภาพที่ 1 แสดงรูปแบบการนิเทศนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครู ฯ ที่ไดพัฒนาขึ้น

จากการพัฒนารูปแบบการวิจัยพบวา
1. รูปแบบการนิเทศทีพ่ ัฒนาขึ้นภายใตกระบวนการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) รวมกับ
แนวคิดของการออกแบบการเรียนการสอนเชิงระบบ ISD (Instructional Design) ของเควิน ครูสซ (Kevin Kruse :
ADDIE Model) และดิ๊ก และแคเรย (Dick and Carey) ผลจากการพัฒนาได “รูปแบบการนิเทศดับเบิ้ลพีไออี(PPIE)
” ที่ประกอบดวย 4 องคประกอบหลัก ไดแก 1.ขั้นเตรียมความรู / เทคนิค วิธีการจัดการเรียนรู (Preparing =
P) 2.ขั้นเตรียมวางแผนการนิเทศ (Planning = P) 3.ขั้นดําเนินการนิเทศการสอน (Implementing = I) 4. ขั้น
ประเมินผลการนิเทศ (Evaluating = E) ซึ่งแตละองคประกอบมีกระบวนการที่ประกอบดวย วิธีดําเนินการ
เครื่องมือที่ใช และวิธีการตรวจสอบประสิทธิภาพ ขึ้นอยูกับตามเปาหมายที่ตองการใหบรรลุวัตถุประสงค
ของแตละขั้น ตอน และเพื่อ ใหการใชรูปแบบเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผ ลสูงสุดผูวิจัย ไดกําหนด
เงื่อนไข (Entry Behavior) ของอาจารยพี่เลี้ยงและนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครูกอนการใชรูปแบบ
การนิเทศ 3 ดานหลักประกอบดวย 1. ดานคุณสมบัติ 2. ดานความรูและทักษะที่ตองมีมากอนและ 3. ดาน
บริบทตางๆ ที่เกี่ยวของไดแก สิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ (Facilities) แรงจูงใจ (Motivation) ความมุงมั่น
ในภารกิจที่ผูกพันกับงาน (Commitment) ความรวมมือของทุกฝายที่เกี่ยวของ (Collaborative) และผานการ
ตรวจสอบประสิทธิภาพจากผูเชี่ยวชาญเชิงทฤษฎีและผูเชี่ยวชาญเชิงปฏิบัติการดังแผนภูมิที่ปรากฏ ซึ่งแตละ
ขั้นตอนสังเคราะหมาจากแนวคิดของนักคิดทฤษฎีและนักการศึกษาของประเทศไทยและตางประเทศที่เกี่ยวของใน
การพัฒนารูปแบบและกระบวนการนิเทศการสอนรวมถึงผลงานการวิจัยที่เกี่ยวของ เพื่อใหสอดคลองและเหมาะสม
กับสภาพบริบทของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม เพื่อประโยชนสูงสุดในการนํามาใช คือ มิติของการพัฒนาการ
จัดการเรียนรูท ี่สงเสริมการคิดใหกับนักเรียนซึ่งเปนผลสําเร็จอันเปนตัวชี้วัดสําคัญ
2. ผลการใช “รูปแบบดับเบิ้ลพีไออี (PPIE) ” พบวา อาจารยพี่เลี้ยงมีสมรรถภาพการนิเทศการสอนที่สงเสริม
การคิดหลังใชรูปแบบการนิเทศสูงกวากอนใชรูปแบบการนิเทศ และมีแนวโนมดานความรูและทักษะการนิเทศการ
สอนทีส่ ูงขึ้น สําหรับนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครู พบวา มีสมรรถภาพการจัดการเรียนรูท ี่สงเสริมการคิด
หลังใชรูปแบบการนิเทศสูงกวากอนใชรูปแบบการนิเทศ และมีแนวโนมดานความรูและทักษะการจัดการเรียนรูที่
สงเสริมการคิดสูงขึ้น นอกจากนี้ความสามารถในการคิดของนักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูที่สงเสริมการคิดจาก
นักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครู พบวา ในภาพรวมนักเรียนทั้ง 5 โรงเรียนมีความสามารถในการคิดหลังเรียนสูง
กวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 รวมถึงนักเรียนมีแนวโนมความสามารถในการคิดที่สูงขึ้น
และจากการศึกษาความพึงพอใจของอาจารยพี่เลี้ยงและนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครูที่มีตอการใชรูปแบบการ
นิเทศ พบวา ทั้งสองกลุมมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด และนักเรียนเห็นดวยตอการจัดการเรียนรูที่สงเสริมการ
คิดของนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครูในระดับเห็นดวยมาก ปรากฏขอมูลในรายละเอียดดังตอไปนี้

ตารางที่ 1 เปรียบเทียบคะแนนสมรรถภาพการนิเทศการสอนที่สงเสริมการคิดของอาจารยพี่เลี้ยง
กอนและหลังใชรูปแบบการนิเทศ (N=5 คน)
รายการ

อาจารยพี่เลี้ยง
คนที่ 1
คนที่ 2
คนที่ 3
คนที่ 4
คนที่ 5
X

S.D.
ระดับ
t-test

คะแนนดานความรูในการ
นิเทศการสอน
(คะแนนเต็ม 20 คะแนน)
กอนใชรูปแบบ หลังใชรูปแบบ
13.00
17.00
11.00
16.00
11.00
18.00
13.00
16.00
14.00
18.00
12.40
17.00
1.34
1.00
พอใช
ดี
6.78*

คะแนนดานทักษะในการ
นิเทศการสอน
(คะแนนเต็ม 20 คะแนน)
กอนใชรูปแบบ หลังใชรูปแบบ
12.00
17.67
10.50
17.00
12.00
17.00
10.50
17.00
12.00
19.34
11.40
17.60
0.82
1.01
พอใช
ดีมาก
15.53*

* แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

ผลการเปรียบเทียบคะแนนสมรรถภาพการนิเ ทศการสอนที่สงเสริมการคิดของอาจารยพี่เลี้ยง
ประกอบดวย คะแนนดานความรูและคะแนนดานทักษะในการนิเทศการสอน พบวา ในภาพรวมอาจารยพี่
เลี้ยงมีคะแนนเฉลี่ยดานความรูเกี่ยวกับการนิเทศการสอนหลังใชรูปแบบการนิเทศที่อ ยูในระดับดี ( X =
17.00, S.D. = 1.00) สูงกวากอนใชรูปแบบการนิเทศที่อ ยูในระดับพอใช ( X = 12.40, S.D. = 1.34) อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานการวิจัย ที่ตั้งไว เชน เดียวกันกับคะแนนดาน
ทักษะการนิเทศการสอนของอาจารยพี่เลี้ยง พบวา ในภาพรวมอาจารยพี่เลี้ยงมีคะแนนเฉลี่ยดานทักษะการ
นิเทศการสอนหลังใชรูปแบบการนิเทศที่อยูในระดับดีมาก ( X = 17.60, S.D. = 1.01) สูงกวากอนใช
รูปแบบการนิเทศที่อยูในระดับพอใช ( X = 11.40, S.D. = 0.82) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่ง
สอดคลองกับสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว
จากผลการประเมินพัฒนาการดานทักษะการใชเครื่อ งมือสังเกตการสอนและการนิเทศการสอน
ของอาจารยพี่เลี้ยง นําเสนอเปนเสนแผนภาพการพัฒนาไดดังนี้

พั ฒนาการด านทั กษะของอาจารยพี่เลี้ยง
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จากเสนแผนภาพการพัฒนาคะแนนดานทักษะการใชเ ครื่องมือสังเกตการสอนและการนิเทศ
การสอนของอาจารยพี่เลี้ยงตั้งแตครั้งที่ 1 - 8 พบวา เสนแผนภาพการพัฒนามีลักษณะชันเพิ่มขึ้นตามลําดับ
แสดงวาทักษะการใชเครื่องมือสังเกตการสอนและการนิเทศการสอนของอาจารยพี่เลี้ยงมีแ นวโนมในการ
พัฒนาที่ดีขึ้น
ตารางที่ 2 เปรียบเทียบผลคะแนนสมรรถภาพการจัดการเรียนรูที่สงเสริมการคิดของนักศึกษาฝก
ประสบการณวิชาชีพครูกอนและหลังใชรูปแบบการนิเทศ (N = 5 คน)
รายการ

นักศึกษาคนที่
คนที่ 1
คนที่ 2
คนที่ 3
คนที่ 4
คนที่ 5
X

S.D.
ระดับ
t-test

คะแนนการทดสอบดานความรู
เกี่ยวกับการจัดการเรียนรูที่สงเสริม
การคิด (คะแนนเต็ม 20 คะแนน)
กอนใชรูปแบบ หลังใชรูปแบบ
10.00
16.00
10.00
16.00
13.00
18.00
11.00
16.00
12.00
19.00
11.20
17.00
1.30
1.41
พอใช
ดี
15.50*

* แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

คะแนนการวัดและประเมินผลดาน
ทักษะเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู
ที่สงเสริมการคิด
(คะแนนเต็ม 20 คะแนน)
กอนใชรูปแบบ หลังใชรูปแบบ
13.50
17.67
12.50
17.00
15.75
17.00
14.34
17.00
15.75
19.34
14.36
18.20
1.41
0.45
ดี
ดีมาก
6.94*

คะแนนพั ฒนาการด านทั กษะของนั กศึ กษา

จากผลการเปรี ย บเที ย บสมรรถภาพการจั ดการเรี ยนรู ที่ส ง เสริ ม การคิ ดของนั ก ศึ ก ษาฝ ก
ประสบการณวิชาชีพครู ประกอบดวย คะแนนการทดสอบดานความรูและคะแนนการวัดและประเมินผล
ดานทักษะเกี่ยวกับการจัดการเรียนรูที่สงเสริมการคิด พบวา ในภาพรวมนักศึกษาฝกประสบการณวิช าชีพ
ครูมีคะแนนเฉลี่ยดานความรูเกี่ยวกับการจัดการเรียนรูที่สงเสริมการคิด หลังใชรูปแบบการนิเทศที่อยูใน
ระดับดี ( X = 17.00, S.D. = 1.41) สูงกวากอนใชรูปแบบการนิเทศ ( X = 11.20, S.D. = 1.30) ที่อ ยูในระดับ
พอใช อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐ านการวิจัยที่ตั้งไว เชนเดียวกันกับ
คะแนนด า นทั ก ษะการจั ด การเรี ย นรู ที่ส ง เสริ ม การคิ ด ของนั ก ศึ ก ษา พบว าในภาพรวม นั ก ศึ ก ษาฝ ก
ประสบการณวิชาชีพครูมีคะแนนเฉลี่ยดานทักษะจัดการเรียนรูที่สงเสริมการคิดหลังใชรูปแบบการนิเทศที่
อยูในระดับดีมาก ( X =18.20, S.D. =0.45) สูงกวากอ นใชรูปแบบการนิเทศ ที่อยูในระดับดี ( X = 14.36,
S.D. = 1.41) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว
จากผลการประเมินพัฒนาการดานทักษะการจัดการเรียนรูที่สงเสริมการคิดของนักศึกษาฝก
ประสบการณวิชาชีพครู นําเสนอเปนเสนแผนภาพการพัฒนาไดดังนี้
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ครั้งที่

จากเสนแผนภาพการพัฒนาคะแนนดานทักษะการจัดการเรียนรูที่สงเสริมการคิดของนักศึก ษา
ฝกประสบการณวิชาชีพครู ตั้งแตครั้งที่ 1 - 8 พบวา เสนแผนภาพการพัฒนามีลักษณะชันเพิ่มขึ้นตามลําดับ
แสดงวาทักษะการจัดการเรียนรูที่สงเสริมการคิดของนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครูมีแนวโนมในการ
พัฒนาที่ดีขึ้น

ตารางที่ 3 เปรี ย บเที ย บคะแนนความสามารถในการคิ ด ของนั ก เ รี ย นก อ นและหลั ง เ รี ยน
(N=180 คน)
รายการ
คะแนนดานผลการเรียนรู
คะแนนดานทักษะ
(คะแนนเต็ม 30 คะแนน)
(คะแนนเต็ม 16 คะแนน)
โรงเรียน
กอนเรียน
หลังเรียน
กอนเรียน
หลังเรียน
โรงเรียนที่ 1 (47 คน)
15.51
20.04
11.30
15.13
โรงเรียนที่ 2 (30 คน)
12.50
16.73
9.20
12.17
โรงเรียนที่ 3 (40 คน)
16.25
21.90
9.35
11.48
โรงเรียนที่ 4 (29 คน)
12.72
16.21
10.79
14.31
โรงเรียนที่ 5 (34 คน)
14.59
19.53
10.56
12.38
X
14.55
19.19
10.29
13.17
S.D.
4.14
4.34
2.62
2.31
ระดับ
ควรปรับปรุง
พอใช
พอใช
ดี
t-test
23.28*
22.50*
* แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

จากผลการเปรี ย บเที ย บคะแนนความสามารถในการคิ ด ของนั ก เรี ย นก อ นและหลั ง เรี ย น
ประกอบด วย คะแนนจากผลการเรีย นรูแ ละทั กษะในการคิดวิเคราะหของนักเรีย น พบวา ในภาพรวม
นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยดานผลการเรียนรูในการคิดวิเคราะหหลังเรียนอยูในระดับพอใช ( X = 19.19, S.D. =
4.34) สูงกวากอนเรียนอยูในระดับควรปรับปรุง ( X = 14.55, S.D. = 4.14) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดั บ 0.05 ซึ่ง สอดคลอ งกับสมมติฐ านการวิจัย ที่ ตั้ง ไว เชน เดียวกั นกั บ คะแนนดา นทั กษะในการคิ ด
วิเคราะหของนักเรียน พบวา ในภาพรวมนักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยดานทักษะในการคิดวิเคราะหหลังเรียนอยู
ในระดับดี ( X =13.17, S.D. = 2.31) สูงกวากอนเรียนอยูในระดับพอใช ( X = 10.29, S.D. = 2.62) อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว
จากการประเมินผลคะแนนพัฒนาการดานทั กษะการคิ ดวิเคราะหของนัก เรี ยนทั้ง 5 โรงเรียน
พบวาโดยภาพรวมผลคะแนนพัฒนาการดานทักษะการเรียนรู ของนักเรียนมีคาเฉลี่ยอยูในระดับดี ( X =
2.93, S.D. = 0.58) และเมื่อพิจารณาเปนรายครั้งพบวา คะแนนพัฒนาการดานทักษะการเรียนรูของนักเรียน
ตั้งแตครั้งที่ 1 – 4 มีคาคะแนนเฉลี่ยอยูในระดับดี สวนครั้งที่ 5 - 8 มีคาคะแนนเฉลี่ยอยูในระดับดีมาก โดย
จากคาคะแนนเฉลี่ยทักษะการเรียนรูทั้ง 8 ครั้ง ในครั้งที่ 1 ( X = 2.29, S.D. = 0.77) มีพัฒนาการคาคะแนน
เฉลี่ยนอยที่สุด สวนคะแนนเฉลี่ยทักษะการเรียนรูครั้งที่ 8 ( X = 3.55, S.D. = 0.59) มีพัฒนาการคาคะแนน
เฉลี่ยมากที่สุด แสดงไดดังเสนแผนภาพพัฒนาดังตอไปนี้

คะแนนพัฒนาการดานทั กษะการคิ ดวิ เคราะห
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ครั้งที่

จากเสนแผนภาพการพัฒนาในภาพรวมของนัก เรียน พบวา เสน กราฟมีลักษณะชันเพิ่มขึ้นจาก
ครั้งที่ 1-8 ตามลําดับ แสดงวา นักเรียนมีแนวโนมในการพัฒนาดานทักษะการคิดวิเคราะหที่ดีขึ้น และมี
ขอสัง เกตพิเศษของเสน แผนภาพการพั ฒนานี้ คื อ ผลคะแนนด านทั กษะในภาพรวมของนัก เรียนทั้ง 5
โรงเรียน ตั้งแตครั้งที่ 1-8 ในแตละครั้งมีค ะแนนเพิ่มขึ้นอยูในชวงระหวาง 0.00 – 1.00 คะแนน และจาก
ครั้งที่ 1-8 คะแนนดานทักษะที่เพิ่มขึ้น อยูในชวงระหวาง 1.00 – 2.00 คะแนน
ซึ่ ง จากผลการใช รู ป แบบการนิ เ ทศที่ ผูวิจัย ได พัฒนาขึ้ น สามารถสรุ ปได ว า ทั้ ง อาจารย พี่ เ ลี้ย ง
นักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครูและนักเรียน ในภาพรวมสมรรถภาพในดานการนิเทศการสอน ดาน
การจัดการเรียนรูที่สงเสริมการคิดและความสามารถในการคิด พัฒนาเปนไปในทิศทางที่ดีขึ้น ตามลําดับ
การอภิปรายผล
1. การพัฒนา “รูปแบบการนิเทศดับเบิ้ลพีไออี (PPIE) ” เปนมิติของการพัฒนานวัตกรรมการนิเทศ
การสอนที่เปนทั้งศาสตรและศิลป ซึ่งผูนํา ไปใชจําเปนตองมีความลุมลึกในมิติทั้งดานความรูและทักษะใน
การนิเทศการสอน อาทิ รูปแบบ/วิธีการนิเทศ เครื่องมือที่ใชในการนิเทศการสอน เทคนิค/ทักษะการจัดการ
เรียนรูที่สงเสริมการคิด รวมถึงการนําทฤษฎีที่เกี่ยวขอ งในการนิเทศการสอนมาประยุก ตใช ซึ่งการพัฒนา
“รู ปแบบดั บเบิ้ ล พีไ ออี (PPIE) ” ที่ ประกอบด วย 4 ขั้ นตอนหลัก และมี ประสิท ธิ ภ าพตามที่กํ าหนด ทั้ ง นี้
เนื่องจากผูวิจัยดําเนินการวิเคราะหสภาพและประเมินความตองการจําเปนการนิเทศการสอนเพื่อใชเปนฐาน
คิดในการพัฒนา และจากผลของการศึกษาวิเคราะหสภาพและประเมินความตอ งการจําเปนในทุกแงมุมที่
เกี่ยวของกับการนิเทศการสอนทําใหไดขอมูลที่เปนประโยชนเพื่อนํามาใชก ารกําหนดทิศทางและเปาหมาย
ของการพัฒนาสาระสําคัญที่ควรเติมเต็มที่เกิดขึ้นระหวางสภาพที่คาดหวังกับสภาพปจจุบัน ซึ่งสอดคลอ งกับ
แนวคิดของ วัช รา เลาเรียนดี (2550 : 5 , 9) ที่ก ลาวไววา การกําหนดจุดมุงหมายไดชัดเจนเทาใดยิ่งทําให
มองเห็นแนวทางปฏิบัติและเปาหมายชัดเจนขึ้นเทานั้นโดยเฉพาะงานการนิเทศการสอนซึ่งเปนงานที่ปฏิบัติ
กับครูเพื่อใหสงผลถึงผูเรียนโดยตรง นอกจากนี้ไดสอดคลองกับงานวิจัยของ บารบารา เกรแฮม (Barbara
Graham 2006 : บทคัดยอ) ที่กลาวไววา สถานที่สําหรับพัฒนาวิชาชีพครูที่ประสบความสําเร็จ ครูพี่เลี้ยงตอง
มีความเขาใจที่ลึกซึ้งในบทบาทและสิ่งที่ตองรับผิดชอบจึงจะเกิดผลสําเร็จ สําหรับทฤษฎีที่นํามาใชในการ

พัฒนารูปแบบการนิเทศและการใชรูปแบบการนิเทศที่พัฒนาขึ้นในทุกขั้นตอน พบวา จากการที่บุค ลากรที่
เกี่ยวของทุกฝาย ไดรับรูขอมูลการพัฒนาบุค ลากรดวยกระบวนการนิเทศการสอน มีความจําเปน ตองปรับ
กระบวนทัศนจากแนวปฏิบัติการนิเทศการสอนแบบเดิม ที่ใชเครื่อ งมือการนิเทศการสอนแบบเดียวกันกับ
ทุกเนื้อหาสาระการเรียนรูและเทคนิคการจัดการเรียนรูและใชกับครูทุก คนในแบบเดียวกัน แตรูปแบบการ
นิเทศที่ไดพฒ
ั นาขึ้นมานั้น เครื่องมือสังเกตการสอนจะนํามาใชเฉพาะเทคนิคการจัดการเรียนรูแ ตละแบบที่
แตกตางกันและไดรวมคิด รวมทําและรับรูรวมกัน ซึ่งสอดคลองกับทฤษฎีก ารเปลี่ยนแปลงของเคิรท เลวิน
(Kurt Lewin อางถึงใน Allan C. Ornstein and Francis P. Hunkins 2004 : 306) ที่ไดกลาวถึงขั้นละลายความ
เคยชิน (Unfreezing) จากแนวที่เ คยปฏิบัติแบบเดิมสูก ารเปลี่ยนแปลงสิ่ง ใหม และทฤษฎี การเรี ยนรูข อง
ผูใหญของสตีเฟน บรูคฟวด (Stephen Brookfield อางถึงใน วัชรา เลาเรียนดี 2550 : 37) ที่ไดเ สนอหลักการ
สําคัญไววา การมีสวนรวมในการเรียนรูของผูใหญเปนไปดวยความสมัครใจ การบังคับควบคุมไมสามารถจูง
ใจใหผูใหญมีสวนรวมในการปฏิบัติงานได และการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพของผูใหญจะเกิดขึ้นเมื่อมี
การยอมรับนับถือใหคุณคาแกกันและกันภายใน
กลุมซึ่งการเรียนรูของผูใหญเกิดจากแรงจูงใจภายในเปนพลังสําคัญ
2. ผลการทดลองใชรูปแบบการนิเทศการสอนภาคสนาม พบวา คะแนนเฉลี่ย สมรรถภาพการ
นิเทศการสอนของอาจารยพี่เลี้ยง คะแนนเฉลี่ยสมรรถภาพการจัดการเรียนรูที่สงเสริมการคิดของนักศึกษา
ฯ และคะแนนเฉลี่ยความสามารถในการเรียนรู ของนักเรียนมีพัฒนาการที่มีแนวโนมทั้งดานความรูแ ละ
ทักษะเปนไปในทิศทางที่ดีขึ้น ทั้งนีเ้ พราะการใชรูปแบบการนิเทศที่พัฒนาสมรรถภาพการจัดการเรียนรูที่
สงเสริมการคิดดวยวิธีการเชิงระบบมีการตรวจสอบในทุกๆ ขั้นตอน ควบคูกับการติดตามดูแล (Mentoring)
อยางใกลชิดจากผูวิจัยและผูบริหารสถานศึกษา ซึ่งสอดคลองกับคํากลาวของบราวน และคณะ (Brown
et.Al.,1993, อางถึงในทิศนา แขมมณีและคณะ 2549 : 36) ดังกลาวไววา นโยบายการศึกษาสามารถชวย
พัฒนาความสามารถในการคิดของผูเรียน (literacy of thoughtfulness) นอกจากนี้ก ารนิเทศการสอนเปน
ทั้งศาสตรและศิลปที่ผูใชรูปแบบการนิเทศตองรูหลักการที่สําคัญและตอ งรูวิธีการที่จะนําความรูไปสูการ
ปฏิบัติที่ถูก ตอ งจึ งจะเกิ ดผลดี และสร างมั่น ใจในการปฏิบัติ ซึ่ง สอดคล อ งกับการสังเคราะห งานวิ จัยที่
เกี่ยวของกับการนิเทศการศึกษาของแพแจค (Pajak 1990 : บทคัดยอ) ที่พบวาสมรรถภาพที่มีความจําเปน
สําหรับผูนิเทศการศึก ษามี 12 ดาน ประกอบดวย การสื่อสาร การพัฒนาบุคลากร โครงการสอน การ
วางแผนและการเปลี่ยนแปลง การจูงใจและการจัดบุคลากร การสังเกตการสอนและการประชุมนิเทศ การ
พั ฒ นาหลั ก สู ต ร การแก ป ญ หาและการตั ด สิ น ใจ การให บ ริ ก ารแก ค รู ผู ส อน การพั ฒ นาบุ ค ลากร
ความสัมพันธกับชุมชน การวิจัยและประเมินผลโครงการ
ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะการนําไปใช
1. รูปแบบการนิเ ทศดับเบิ้ ลพี ไ ออี (PPIE) ได พัฒ นาด วยกระบวนการวิ จัยและพัฒ นาและการ
ออกแบบเชิงระบบ ซึ่งสามารถตรวจสอบและใหขอมูลยอนกลับไดในทุกขั้นตอน เพื่อใหการนํารูปแบบ

การนิเทศไปใชใหเกิดประสิทธิภ าพและประสิทธิผลสูงสุดผูที่จะนํารูปแบบการนิเทศไปใชค วรมีความรู
และทักษะในการนิเทศการสอนและวิชาการสอนตางๆ เปนอยางดี
2. จากการติดตามผลการนํารูปแบบการนิเทศไปใช พบขอสังเกตจากการปฏิบัติของอาจารยพี่เลี้ยง
และนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครูวา การที่มีผูคอยดูแล ซึ่งมีความรู ความสามารถในดานการนิเทศ
การสอนคอยชวยเหลือติดตามการปฏิบัติ (Monitoring) จะสามารถชวยใหอาจารยพี่เลี้ยงและนักศึกษาเกิด
ความมั่นใจและมีกําลังใจการปฏิบัติงาน ซึ่งการนํานวัตกรรมใหมๆ ไปใช จําเปนที่ตอ งมีการติดตาม ดูแล
ชวยเหลืออยางตอเนื่อง
กิตติกรรมประกาศ
ผูวิจัยขอขอบพระคุณสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โครงการทุนเครือขายเชิงกลยุทธการผลิต
และพัฒนาอาจารยระดับปริญญาเอกและมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมที่ใหทุนสนับสนุนการศึกษาและการวิจัย
เปนอยางดี รวมถึงทานอธิการบดี ผศ.ดร.เรืองเดช วงศหลาและอาจารยที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ ผศ.ดร.วัชรา
เลาเรียนดี ผศ.ดร นิคม ตังคะพิภพและอาจารย ดร.ประเสริฐ มงคล รวมถึงคณาจารยทุกทานที่ชวยเหลือเกื้อกูลให
งานวิจัยสําเร็จลุลวงเปนอยางดี ตลอดจนสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมผูที่เกี่ยวของทุกฝาย
ทั้งที่ไดเอยนามและมิไดเอยนาม ทั้งนี้ผูวิจัยขอขอบพระคุณสํานักงานคณะกรรมการการวิจัยแหงชาติที่กรุณาไดให
โอกาสนําเสนอผลงานวิจัยในครั้งนี้
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