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บทคัดยอ
การวิจัยและพัฒนาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนารูปแบบการนิเทศการสอนครูวิทยาศาสตร
เพื่อพัฒนาศักยภาพนักเรียนที่มีแววความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร และเพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพ
เชิ ง ประจั กษ ข องรู ป แบบการนิ เ ทศการสอนครู วิ ท ยาศาสตร เ พื่ อ พั ฒ นาศั กยภาพนั กเรี ย นที่ มี แวว
ความสามารถพิ เศษทางวิ ทยาศาสตร ดวยกระบวนการวิจั ยและพั ฒนา(Research and Development)
รวมกับแนวคิดการออกแบบการสอนเชิงระบบ (Instructional System Design) ขั้นตอนการพัฒนารูปแบบ
การนิเ ทศการสอน ประกอบดวย 4 ขั้ นตอนหลัก คื อ 1) ศึกษาวิเคราะหสภาพและประเมินความตองการ
จําเปนการนิเทศการสอน 2) สังเคราะหรูปแบบการนิเทศการสอน 3) ทดลองใชรูปแบบการนิเทศการสอน
4) ประเมินผลและปรับปรุงรูปแบบการนิเทศการสอน โดยนํารูปแบบการนิเทศการสอนที่พัฒนาขึ้นไป
ทดลองใช กับ ครู วิท ยาศาสตร (ผลัด กันทํา หนาที่นิเ ทศ) จํา นวน 2 คน ได ม าโดยการเลื อกแบบเจาะจง
(Purposive Sampling) และนั กเรียนที่มี แววความสามารถพิ เศษทางวิท ยาศาสตรในโรงเรี ยนอนุบ าล
นครปฐม จํ า นวน 60 คน เครื่ องมื อ ที่ ใ ช ใ นการวิ จั ย ได แก แบบวิ เ คราะห เ นื้ อหา แบบสั ม ภาษณ
แบบบันทึกการสั งเกต แบบทดสอบ แบบสอบถาม แบบบันทึ กการจั ดการเรียนรูแบบพรรณนาความ
(Journal Writing) แบบประเมิน และ การสนทนากลุม (Focus Group) สถิติที่ใชในการวิเ คราะหขอมูล
ได แก ค ารอยละ (%) ค า เฉลี่ย ( x ) ส วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) การทดสอบคา ที (t- test) แบบ
Dependent และวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพดวยการวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) และการเขียน
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ผลการวิจัยพบวา รูป แบบการนิเทศการสอนครูวิทยาศาสตรเพื่อพัฒนาศักยภาพนักเรียนที่มีแวว
ความสามารถพิเ ศษทางวิทยาศาสตร ที่พัฒนาขึ้นโดยผา นการตรวจสอบประสิ ทธิภาพโดยผูเชี่ยวชาญ
เรียกวา “APFIE Model” ประกอบดวยกระบวนการดําเนินงาน 5 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาสภาพ
ปจจุบันและความตองการจําเปน (Assessing Needs : A) ขั้นตอนที่ 2 จัดการใหความรูกอนการนิเ ทศ
(Providing Information : P) ขั้นตอนที่ 3 วางแผนการนิเทศ (Formulating Plan : F) ขั้นตอนที่ 4 ปฏิบัติการ
นิเทศ (Implementing : I) ประกอบดวยกระบวนการนิเ ทศ 4 ขั้นตอน คือ 1) ขั้นเตรียมการกอนการสอน
และการนิเทศ 2) ขั้นสังเกตการสอนในชั้นเรียน 3) ขั้นประชุมใหขอมูลยอนกลับ หลังการสังเกตการสอน
4) ประเมินผลการนิเทศ ติดตามดูแล และขั้นตอนที่ 5 ประเมินผลการนิเทศตลอดภาคเรียน (Evaluating : E)
และผลการใชรูปแบบการนิเทศการสอน พบว า ครูวิท ยาศาสตรผูทําหนาที่นิเทศมีสมรรถภาพการนิเ ทศ
การจัดการเรียนรูหลังการใชรูปแบบการนิเทศการสอนสูงกวากอนการใชรูปแบบการนิเ ทศการสอน ครู
วิทยาศาสตรผูทําหนาที่จัดการเรียนรูมีสมรรถภาพการจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนาศักยภาพนักเรียนหลังการใช
รูปแบบการนิเทศการสอนสูงกวากอนการใชรูป แบบการนิเทศการสอน นักเรียนที่มีแววความสามารถ
พิเศษทางวิทยาศาสตรมีความรูและทักษะทางสังคมหลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 ครูวิทยาศาสตรผูทําหนาที่นิเทศและครูวิทยาศาสตรผูทําหนาที่จัดการเรียนรูมีความพึงพอใจ
ต อ รู ป แบบการนิ เ ทศการสอน อยู ใ นระดั บ มากที่ สุ ด และนั ก เรี ย นที่ มีแ ววความสามารถพิ เ ศษทาง
วิท ยาศาสตรเ ห็ นด วยกับ การจัด การเรียนรู เ พื่อพัฒ นาศักยภาพนั กเรียนของครูวิทยาศาสตรผู ทํา หน า ที่
จัดการเรียนรู อยูในระดับมากที่สุด
ABSTRACT
The purposes of this research were to develop a science teachers’
instructional supervision model for developing academic capabilities of science
talented students and empirically verify the supervision model for enhancement
academic capabilities of science talented students with research and development
process and instructional system design. The procedure of developing this
instructional supervision model was divided into 4 stages : 1) studying and analyzing
the context and assessing the supervisory needs 2) synthesizing the protocol of the
supervision model 3) implementing the supervision model with science teachers and
4) evaluating and improving the supervision model. The respondents were two
science teachers and 60 science talented students. The research instruments were
content analysis form, interviewing form, observation form, testing form, descriptive
journal writing, evaluation form and focus group items. Statistics used for analyzing
the data were percentage, mean, standard deviation, t-test dependent and content
analysis.
The results of the research revealed that the development of a science
teachers’ instructional supervision model for enhancing academic capabilities of
science talented students called “APFIE Model” consisted of 5 stages - those are : first
stage - assessing needs (A), second stage - providing information (P), third stage -
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formulating plan (F), fourth stage - implementing supervision process (I) which
composing of 4 supervision steps : 1) preparing before teaching and supervising
2) observing classes 3) giving feedback after class-observing 4) evaluating
supervision and mentoring and fifth stage - evaluating the supervision processes for
the whole semester (E). The other finding from empirically investigating of the
supervision model’s efficiency by 5 experts who consistently approved that the
supervision model was effective. After the implementation of the supervision model,
science teachers, taking a supervisor role, employed higher supervisory competencies
in learning management than before the implementation of supervision model. After
the implementation of the supervision model, science teachers, taking a learning
manager role, had higher competencies in learning management for developing
students’ potential than before the implementation of the supervision model.
Knowledge and social skills of students talented in science were significantly higher
than before the model implementation at the level of 0.05. Both science teachers, as
supervisors and learner managers, were mutually satisfied with this supervision model
at the most satisfactory level. Most students with talented capabilities in science
agreed with the teachers’ learning management for enhancing their capabilities at the
highest level.

บทนํา
ป จจั ยสํ า คั ญ ที่ มี อิท ธิ พลต อการพั ฒ นาประเทศ หรื อสัง คมโดยรวม คื อ การพั ฒ นาคน
โดยเฉพาะอยา งยิ่ งการศึ กษานับ วาเปนรากฐานสํา คัญในการสรา งสรรค ความเจริญ กา วหน าและแกไข
ปญหาตาง ๆ ในสังคม รวมทั้งเปนกระบวนการที่ชวยใหคนไดพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องตลอดชวงชีวิต
ประเทศไทยมีการประกาศใชพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่
2) พ.ศ. 2545 เปนครั้งแรก โดยเฉพาะในหมวด 2 สิทธิและหนาที่ทางการศึกษา มาตรา 10 วรรคสี่ ที่ระบุวา
“การจัด การศึ กษาสํา หรั บบุ คคลซึ่ งมีความสามารถพิเ ศษ ต องจัด ดวยรูป แบบที่ เหมาะสมโดยคํ านึ งถึง
ความสามารถของบุ คคลนั้ น ” และยั งมี ม าตราอื่ น ๆ ที่ได ระบุ ใ ห หลักสู ตรการศึกษาต องมีลักษณะ
หลากหลาย และจัดตามความเหมาะสมของแตละระดับ รวมทั้งใหมีการจัดสรรงบประมาณและทรัพยากร
ทางการศึกษาอื่น เปนพิ เ ศษใหเ หมาะสมและสอดคลองกั บ ความจําเปนโดยคํานึ งถึงความเสมอภาคใน
โอกาสทางการศึกษาและความเปนธรรม จากพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติดังกลาวเห็นไดชัด วาการ
จัดการศึกษาใหแกบุคคลที่มีความสามารถพิเศษอยางเหมาะสมนั้น จะตองมีกระบวนการจัด การศึกษาที่
แตกตางไปจากการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนปกติทั่วไป กลาวคือ จะตองมีการสรางองคความรูจาก
การศึกษาวิจัย หรือการทําโครงการนํารองตาง ๆ เพื่อใหไดตนแบบที่จะสามารถนําไปประยุกตใหเหมาะสม
กับบริบทประเทศไทย (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 2551 : 15)
การจั ด การศึ กษาส ว นใหญ ที่ ผา นมาให ความสํ า คั ญ กั บ การจั ด การเรี ยนการสอนสํ าหรั บ
นักเรียนที่มีความสามารถระดับปกติ ทําใหการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพนักเรียนที่มีความสามารถ
พิเศษไมไดรบั ความสนใจเทาที่ควร อีกทั้งคนทั่วไปยังมีความเขาใจผิดบางประการวา นักเรียนเหลานี้เปน
คนที่เรียนดีเยี่ยม มีเชาวนปญญาสูง สามารถจัดการและชวยเหลือตนเองไดดีอยูแลว ไมจําเปนตองไดรับ
การเอาใจใสเปนพิเศษ หรือคําแนะนําจากบุคคลรอบขางทั้งจากพอแม ผูป กครอง และครูอาจารย ทั้งที่ใน
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ความเปนจริงนักเรียนที่มีศักยภาพสูงมากเหลานี้ หากไมไดรับการเอาใจใสดูแลและพัฒนาความสามารถ
อยางถูกตองเหมาะสมตั้งแตเยาววัย ความเปนเลิศไมอาจเกิดขึ้นไดเลย และอาจหายไปในที่สุด นับเปนการ
สูญเสียทรัพยากรบุคคลที่มีคุณคายิ่งตอการพัฒนาประเทศไปอยางนาเสียดาย ยิ่งไปกวานั้นยังอาจทําให
บุ ค คลกลุ ม นี้ เ กิ ด ป ญ หาทางจิ ต ใจ รู สึ กเก็ บ กด คั บ ข องใจหรื อมี พ ฤติ กรรมเบี่ ย งเบน อาจใช ความรู
ความสามารถไปในทางที่ผิด กลายเปนปญหาแกสังคม ทั้งที่นักเรียนกลุม นี้มีศักยภาพพอที่จะสรางความ
เปน เลิศ ในศาสตร ส าขาต าง ๆ และเป นผู นําทางสั ง คมได รวมถึง ในสภาพที่ แทจ ริ ง แล วนั กเรี ยนที่ มี
ความสามารถพิเศษกลุมนี้จําเปนตองไดรับการจัดกระบวนการเรียนรูที่เหมาะสม เพื่อพัฒนาศักยภาพดาน
ใดดานหนึ่ง หรือหลายดานจนถึงระดับสูงกวาปกติ ในสภาพแวดลอมที่มีการจัดสรรทรัพยากรและในการ
ที่จะเอื้อใหเกิดการเรียนรูที่เหมาะสม มิฉะนั้นความสามารถพิเศษที่นักเรียนเคยมีอาจเปลี่ยนแปลงไปเปน
นักเรียนที่มีศักยภาพเชนเดียวกับนักเรียนปกติทั่ว ๆ ไปได (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 2548 : 1 ;
มลิวัลย ลับไพรี 2549 : 13)
ทรัพยากรที่มีคุณคามากกลุม หนึ่งคือ ทรัพยากรมนุษ ย ดังนั้นกลุมนักเรียนที่มีความสามารถ
พิเศษทางวิทยาศาสตร จึงถือวาเปนทรัพยากรอันมีคาของแตละประเทศที่ควรไดรับ การดูแลใหการศึกษา
เปนพิเศษ เนื่องจากการเรียนการสอนตามหลักสูตรสถานศึกษาปกติ ไมสามารถพัฒนาศักยภาพอยางเต็มที่
หรืออาจไมไดรับการสงเสริมแตกตางจากนักเรียนในชั้นเรียนปกติเลย เพราะเขาใจกันวาเปนกลุม นักเรียน
ที่เรียนเกงแลวไมจําเปนตองใหความชวยเหลือใด ๆ อีก รวมทั้งเปนผูที่มีระดับสติปญญาอยูในกลุมฉลาด
ขึ้นไป มีความถนัด ความสนใจ มีศักยภาพในการเรียนรูวิทยาศาสตรที่ยากลึกซึ้ งมากกวานักเรียนในวัย
เดี ย วกั น ก็ จ ะทํ า ให นั กเรี ยนกลุ ม นี้ เ สี ยโอกาสในการเรี ย นรู แ ละพั ฒ นาศั กยภาพที่ มี อยู ใ นตนเอง
นอกจากนั้นการนําหลักสูตรไปใช ถาจะใหบรรลุเปาหมายประสบผลสําเร็จจําเปนอยางยิ่งที่
จะตองนํานวัตกรรมทางการศึกษา คือ การนิเทศการสอนมาใช โดยมุงเนนการนิเทศการสอนใน 3 มิติ คือ
1) การพัฒนาการเรียนการสอน 2) การพัฒนาหลักสูตร และ 3) การพัฒนาบุคลากร ดังที่ โอลิวาและพอลัส
(Oliva and Pawlas 2001 : 565) ; วัชรา เลาเรียนดี (2550 : 253) กลาววา บุคคลที่มีบทบาทสําคัญอยางยิ่ง
ในการจัดการเรียนรูในชั้นเรียนคือ ครู ดั งนั้น การใหความรู แกครูโดยไมมีการติ ดตามดูแลชวยเหลื อ
ครูจะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใหม ๆ ยากมาก และในการที่ครูจะพัฒนาไดนั้นตองอาศัยวิธีการหลายวิธี และ
วิธีการหนึ่งที่จะชวยครูใหสามารถปรับปรุงพัฒนาตนเอง พัฒนางานในวิชาชีพของตนเองไดอยางตอเนื่อง
และเกิดประสิทธิผลสูงสุดตอผูเรียนในที่สุดก็คือ การนิเทศการสอน ที่มุงเนนการปรับปรุงพัฒนาการเรียน
การสอนโดยตรง ซึ่งเปนการนิเทศทั้งที่เปนรายบุคคลและรายกลุมที่สอดคลองกับปญหาและความตองการ
ของครูและโรงเรียน โดยใชเ ทคนิควิธีการนิเ ทศที่ หลากหลายเนนความร วมมือกันระหวางบุคลากรใน
โรงเรียน และผูบริหารในการพัฒนาการศึกษา
จากเหตุผลความตองการจําเปนและสภาพจริงที่ปรากฏดังกลาว ทําใหผูวิจัยสนใจที่จะพัฒนา
รูปแบบการนิเทศครูวิทยาศาสตรเพื่อพัฒนาศักยภาพนักเรียนที่มีแววความสามารถพิเ ศษทางวิทยาศาสตร
ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ในโรงเรียนอนุบาลนครปฐม เพื่อชวยพัฒนาศักยภาพนักเรียนที่มแี ววความสามารถ
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พิเศษทางวิทยาศาสตรใหไดรับการพัฒนาอยางเต็มศักยภาพมากยิ่งขึ้นตามความถนัด และความสนใจของ
แตละบุคคล ซึ่งสอดคลองตามเจตนารมณของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 10 วรรคสี่ ที่ไดระบุ วา “การจั ดการศึกษาสําหรับ บุคคลซึ่ง มี
ความสามารถพิเศษ ตองจัดดวยรูปแบบที่เหมาะสมโดยคํานึงถึงความสามารถของบุคคลนั้น” ทั้งนี้ในการ
พั ฒ นาศักยภาพนั กเรี ยนที่ มี แววความสามารถพิ เ ศษทางวิ ท ยาศาสตร ครั้ ง นี้ ผู วิจั ยจะดํ าเนิ นการผ า น
นวัตกรรมทางการศึกษา คื อ การใช รูป แบบการนิเทศการสอนครูวิท ยาศาสตรที่ ผูวิจัยพัฒนาขึ้น โดยมี
ผูนิเทศจากภายนอก (ผูวิจัย) เปนผูนําการเปลี่ยนแปลง เพื่อนํานวัตกรรมทางการศึกษาดังกลาวไปสูการ
นิ เ ทศการสอนแก ครู วิ ท ยาศาสตร และครู วิ ท ยาศาสตร เ ป นผู รว มดํ า เนิ น การจั ด การเรี ยนรู โดยมี ครู
วิท ยาศาสตร ผลัด กั นทํ าหน า ที่ นิเ ทศโดยใช วิ ธีการนิเ ทศแบบเพื่ อนชวยเพื่ อน (Peer Coaching) และ
การนิเทศแบบรวมพัฒนาวิชาชีพ (Cooperative Professional Development)
วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อพัฒนารูปแบบการนิ เ ทศการสอนครู วิทยาศาสตรเ พื่ อพัฒนาศักยภาพนักเรียนที่มีแวว
ความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร
2. เพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพเชิงประจักษของรูปแบบการนิเทศการสอนครูวิทยาศาสตรเพื่อ
พัฒนาศักยภาพนักเรียนที่มีแววความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร ดวยวิธี
2.1 ประเมินผลสมรรถภาพการนิเทศการจัดการเรียนรูของครูวิทยาศาสตรผูทําหนาที่นิเทศ
2.2 ประเมิ น ผลสมรรถภาพการจั ด การเรี ย นรู เ พื่ อ พั ฒ นาศั กยภาพนั ก เรี ย นของครู
วิทยาศาสตรผูทําหนาที่จัดการเรียนรู
2.3 ประเมินผลศักยภาพของนักเรียนที่มีแววความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร
3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของครูวิทยาศาสตรผูทําหนาที่นิเ ทศและครูวิทยาศาสตรผูทําหนาที่
จัดการเรียนรูที่มีตอการใชรูปแบบการนิเทศการสอน
4. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนาศักยภาพนักเรียนของครู
วิทยาศาสตร
สมมติฐานของการวิจัย
1. หลังการทดลองใชรูปแบบการนิเทศการสอนครูวิทยาศาสตรเพื่อพัฒนาศักยภาพนักเรียนที่มี
แววความสามารถพิเศษทางวิ ทยาศาสตร ครูวิท ยาศาสตรผู ทําหนา ที่นิเ ทศมีส มรรถภาพการนิ เ ทศการ
จัดการเรียนรูเพื่อพัฒนาศักยภาพนักเรียนสูงกวากอนการใชรูปแบบการนิเทศการสอน
2. หลังการทดลองใชรูปแบบการนิเทศการสอนครูวิทยาศาสตรเพื่อพัฒนาศักยภาพนักเรียนที่มี
แววความสามารถพิเศษทางวิท ยาศาสตร ครูวิท ยาศาสตรผูทํา หนาที่จัด การเรี ยนรูมีส มรรถภาพในการ
จัดการเรียนรูเพื่อพัฒนาศักยภาพนักเรียนสูงกวากอนการใชรูปแบบการนิเทศการสอน
3. หลังเรียนนั กเรียนที่ไดรับ การจัดการเรียนรูดวยวิธีการเพิ่มพูนประสบการณ (Enrichment
Program) จากครูวิทยาศาสตรผูทําหนาที่จัด การเรียนรูที่ไดรับ การนิเ ทศโดยครูวิทยาศาสตรผูทําหนา ที่
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นิ เ ทศที่ ใ ช รูป แบบการนิ เ ทศการสอนเพื่อ พั ฒ นาศั กยภาพนั ก เรีย นที่ มี แ ววความสามารถพิ เ ศษทาง
วิทยาศาสตร มีศักยภาพสูงกวากอนเรียน
การดําเนินการวิจัย
ประชากรและกลุมตัวอยางที่ศึกษา ในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก
ประชากร คือ ครูวิทยาศาสตร ที่ไดรับมอบหมายใหจัดการเรียนรูในกลุมสาระการเรียนรู
วิทยาศาสตร ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2552 จํานวน 6 คน ในโรงเรียนอนุบาล
นครปฐม อําเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
กลุ ม ตั วอย า ง คื อ ตั ว แทนผู ให ขอมูลจากผู ใ ช รู ป แบบการนิ เ ทศการสอนที่ ผูวิ จั ยได
พัฒนาขึ้น ไดมาโดยวิธีการแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ซึ่งกลุมตัวอยางดังกลาวประกอบดวย
1. ครูวิทยาศาสตรผลัดกันทําหนาที่นิเ ทศ เปนครูที่ปฏิบัติการสอนในโรงเรียนอนุบาล
นครปฐม อําเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 1
ที่ไดรับมอบหมายใหจัดการเรียนรูใหแกนักเรียนที่มีแววความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตรในกลุม สาระ
การเรียนรูวิทยาศาสตร ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 จํ านวน 2 คน จําแนกเป นครูวิทยาศาสตรป ระจําชั้ น
ประถมศึกษาปที่ 6.1 จํานวน 1 คน และครูวิทยาศาสตรประจําชั้นประถมศึกษาปที่ 6.2 จํานวน 1 คน
ซึ่งไดกลุมตัวอยางครูวิทยาศาสตรมาจากผลการสํารวจความสนใจ เต็ม ใจและตั้งใจจริงในการรวมพัฒนา
รูปแบบการนิเทศการสอนครูวิท ยาศาสตรเ พื่อพั ฒนาศักยภาพนักเรียนที่ มีแววความสามารถพิเ ศษทาง
วิทยาศาสตร และมีคุณสมบัติเปนไปตามเกณฑที่กําหนด
2. นักเรียนที่มีแววความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียน
อนุบาลนครปฐม สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 1 จํานวน 60 คน ที่ส มัครเขารวม
โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพนักเรียนที่มีแววความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตรตามนโยบายของสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และโรงเรียนอนุบ าลนครปฐม โดยผานการคัดเลือกและสํารวจแวว
ความสามารถพิ เ ศษทางวิ ท ยาศาสตร ม าแล ว ว า เป น หรื อ มี แนวโน ม ว า น า จะเป น นั กเรี ย นที่ มี แวว
ความสามารถพิ เศษทางวิท ยาศาสตร และหรื อมี ความถนั ด ทางวิท ยาศาสตร ซึ่ งไดผ านการสํ ารวจแวว
ความสามารถพิเศษใน 3 ขั้นตอน คือ ขั้นที่ 1 การตรวจสอบและขอมูลหลายดาน (Screening) โดยพิจารณา
จากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูวิท ยาศาสตร (รอยละ 80 ขึ้นไป) และผานการสํารวจแวว
ความสามารถพิ เ ศษ (ขั้ น ต น) ขั้ น ที่ 2 การทดสอบเฉพาะสาขา (Testing) โดยใช แบบสํ า รวจแวว
ความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร และแบบวัดความสรางสรรคทางวิทยาศาสตร และ ขั้นที่ 3 ตรวจสอบ
โดยผูเ ชี่ยวชาญ (Finalize) พิจารณาโดยการทดสอบทักษะกระบวนการเรียนรูทางวิ ทยาศาสตร และการ
แกปญหาเชิงวิทยาศาสตร
ตัวแปรที่ทําการศึกษา ในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก
1. ตั วจั ด กระทํ า หรื อสิ่ ง ที่ นํา มาทดลอง (Treatment) คื อ รู ป แบบการนิ เ ทศการสอนครู
วิทยาศาสตรเ พื่อพัฒ นาศั กยภาพนักเรียนที่มีแววความสามารถพิเ ศษทางวิท ยาศาสตร ตามแนวคิด การ
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ออกแบบการสอนเชิงระบบของครูสซ (Kruse 2004) “ADDIE Model” และ ดิ๊กและคาเรย (Dick and
Carey 2005)
2. ตัวแปรตาม (Dependent Variables) คือ ผลของการใชรูปแบบการนิเ ทศตามองคประกอบ
และกระบวนการนิเทศการสอน ตามแนวคิดวิธีการเชิงระบบ ไดแก
2.1 สมรรถภาพการนิเทศการจัดการเรียนรูของครูวิทยาศาสตรผูทําหนาที่นิเทศ
2.2 สมรรถภาพการจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนาศักยภาพนักเรียนของครูวิท ยาศาสตรผูทํา
หนาที่จัดการเรียนรู
2.3 ศักยภาพของนักเรียนที่มีแววความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร
คํานิยามศัพทเฉพาะ
1. การพัฒนารูปแบบการนิเทศการสอน หมายถึง ขั้นตอนหรือกระบวนการในดําเนินการพัฒนา
รูปแบบการนิเทศการสอนครูวิท ยาศาสตรเ พื่อพั ฒนาศักยภาพนักเรียนที่มีแววความสามารถพิเ ศษทาง
วิทยาศาสตร ดวยการนําแบบแผนการวิจัยเพื่อพัฒนา (Research and Development) รวมกับหลักการ และ
แนวคิดการออกแบบการสอนเชิงระบบมาประยุกตใชในการดําเนินการวิจัยทั้งกระบวนการ ประกอบดวย
1) ขั้น Analysis : R1 ไดแก การวิเ คราะห สิ่งที่คาดหวัง กับสภาพจริงที่ ปรากฏจากขอมูลพื้นฐานเชิง
นโยบายและเปาหมายเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพนักเรียนของสํานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน
และโรงเรียนอนุบาลนครปฐม วิเ คราะหสิ่ง ที่คาดหวังกับสภาพจริงที่ ปรากฏจากหลักการและแนวคิ ด
เกี่ ยวกั บ การนิ เ ทศการสอน ศึกษาทฤษฎี ที่ เ กี่ ยวข องกั บ การนิ เ ทศการสอน ศึ กษาหลั กการ แนวคิ ด
เปาหมายของการพัฒ นาศักยภาพนักเรี ยน ศึ กษาหลักสู ตร นโยบาย เป าหมายของการพั ฒนาศั กยภาพ
นักเรียนที่มีแววความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร ศึกษาหลักการ แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับทักษะทาง
สังคม ศึกษาหลักการ แนวคิดเกี่ยวกับการออกแบบการสอนเชิงระบบและการจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนา
ศักยภาพนักเรียน ระบุเปาหมายและผลลัพธที่พงึ ประสงคของรูปแบบการนิเทศการสอนที่ชัดเจน ศึกษา
และกําหนดเงื่อนไขสําคัญที่เ อื้อตอการใชรูปแบบการนิเทศการสอนของครูวิท ยาศาสตร สังเคราะหผ ล
ที่คาดหวัง (Desired Outcomes) 2) ขั้น Design and Development : D1 ไดแก การสังเคราะหรางรูปแบบ
การนิเทศการสอน ดานองคประกอบและกระบวนการนิเทศการสอน ประกอบดวยกระบวนการที่มีการ
ดําเนินการ 5 ขั้นตอน คือ 1) ขั้นตอนที่ 1 ขั้นศึกษาสภาพและความตองการจําเปน (Assessing Needs :
A) ขั้นตอนที่ 2 ขั้นจัดการใหความรูกอนการนิเทศ (Providing Information : P) ขั้นตอนที่ 3 ขั้นวางแผน
การนิเทศ (Formulating Plan : F) ขั้นตอนที่ 4 ขั้นปฏิบัติการนิเทศ (Implementing : I) และขั้นตอนที่ 5
ขั้นประเมินผลการนิเทศ ติดตามดู แล (Evaluating : E) มีการตรวจสอบความสมเหตุสมผลและความ
เปนไปไดของรูปแบบการนิเทศการสอน โดยผูเชี่ยวชาญ และปรับปรุงแกไข รวมทั้งพัฒนาเครื่องมือที่ใช
และเตรียมการใชรูปแบบการนิเ ทศการสอน 3) ขั้น Implement : R2 ไดแก การนํารูปแบบการนิเทศ
การสอนไปทดลองใช ประกอบดวย 4 ขั้นตอน คือ ขั้นเตรียมการกอนการสอนและการนิเทศ ขั้นสังเกต
การสอนในชั้นเรียน ขั้นประชุมใหขอมูลยอนหลังการสังเกตการสอน และ ขั้น ประเมินผลการนิเทศ
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ติดตามดูแล (Mentoring) รวมทั้งการสรุป ผลการดําเนินการนิเทศการสอน และ 4) ขั้น Evaluation : D2
ได แก การพิ จารณาทบทวนและปรั บ ปรุ งรู ปแบบการนิเ ทศการสอนทั้ ง ระบบ จากความคิ ด เห็น ของ
ตั ว แทนผู ใ ห ขอมู ล (stakeholder) ผลจากการสั ง เกตสมรรถภาพการนิ เ ทศการจั ด การเรี ยนรู ของครู
วิทยาศาสตรผูทําหนาที่นิเทศ ผลจากการสังเกตสมรรถภาพการจัดการเรียนรูเ พื่อพัฒนาศักยภาพนักเรียน
ของครูวิ ทยาศาสตรผูทํ าหนาที่ จัด การเรียนรู และศั กยภาพของนักเรียนที่มีแววความสามารถพิเ ศษทาง
วิทยาศาสตร
2. รูปแบบการนิเทศการสอน หมายถึง องคประกอบและกระบวนการเชิงระบบที่แสดงถึง
ความสั ม พั นธขององค ป ระกอบต า ง ๆ ในการนิ เ ทศการสอนครู วิท ยาศาสตร ซึ่ ง เปนระบบการนิ เ ทศ
การสอนทั้งกระบวนการ ตั้งแตขั้นศึกษาสภาพและความตองการจําเปน (Assessing Needs : A) สําหรับครู
วิทยาศาสตรผูทําหนาที่นิเทศและครูวิทยาศาสตรผูทําหนาที่จัดการเรียนรู ขั้นจัดการใหความรูกอนการ
นิเทศ (Providing Information : P) สําหรับครูวิทยาศาสตรผูทําหนาที่นิเทศและครูวิทยาศาสตรผูทําหนาที่
จัดการเรียนรู ขั้นวางแผนการนิเทศ (Formulating Plan : F) รวมกันระหวางครูวิทยาศาสตรผูทําหนาที่
นิเทศและครูวิทยาศาสตรผูทําหนาที่จัดการเรียนรู ขั้นปฏิบัติการนิเทศ (Implementing : I) ตามรูปแบบการ
นิ เ ทศการสอนในลั กษณะ “กระบวนการ” ประกอบดว ย ขั้น เตรี ยมการก อนการสอนและการนิ เ ทศ
ขั้นสังเกตการสอนในชั้นเรียน ขั้นประชุมใหขอมูลยอนกลับ หลังการสังเกตการสอน ขั้นประเมินผลการ
นิเทศ ติดตามดูแล (Mentoring) เกี่ยวกับพฤติกรรมการจัดการเรียนรูของครูวิทยาศาสตร และผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนแตละครั้ง และ 5) ขั้นประเมินผลการนิเทศ ติดตามดูแล (Evaluating : E)
3. สมรรถภาพการนิ เทศการจั ด การเรียนรู ของครู วิท ยาศาสตร ผู ทํา หน าที่ นิเ ทศ หมายถึ ง
คะแนนด านความรู และทั กษะในการนิ เทศการจัด การเรี ยนรูของครู วิ ทยาศาสตร ผูทํา หนาที่นิเ ทศ โดย
คะแนนดานความรูในการนิเทศการจัดการเรียนรู ไดมาจากการสัม ภาษณครูวิทยาศาสตรผูทําหนาที่นิเทศ
และคะแนนดานทักษะการนิเทศการจัดการเรียนรู ไดมาจากการบันทึกการสังเกตพฤติกรรมการนิเ ทศการ
จัดการเรียนรูของครูวิทยาศาสตรผูทําหนาที่นิเทศ โดยมีผูวิจัยเปนผูบันทึกการสังเกตพฤติกรรมการนิเทศ
การจัดการเรียนรู การประเมินตนเองในการนิเทศการจัด การเรียนรูของครูวิทยาศาสตรผูทําหนาที่นิเทศ
และคะแนนจากการประเมินผลการนิเทศการจัด การเรี ยนรูของครูวิทยาศาสตร ผูทําหน าที่นิเ ทศ โดยครู
วิทยาศาสตรผูทําหนาที่จัดการเรียนรู
4. สมรรถภาพในการจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนาศักยภาพนักเรียนของครูวิทยาศาสตรผูทําหนาที่
จัดการเรียนรู หมายถึง คะแนนดานความรูและทักษะในการจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนาศักยภาพนักเรียนของ
ครูวิทยาศาสตรผูทําหนาที่จัดการเรียนรู โดยคะแนนดานความรูในการจัด การเรียนรูเพื่อพัฒนาศักยภาพ
นักเรียน ไดมาจากการทดสอบความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนาศักยภาพนักเรียนของ
ครูวิทยาศาสตรผูทําหนาที่จัดการเรียนรู สวนคะแนนดานทักษะ ไดมาจากการบันทึกการนิเ ทศการจัดการ
เรียนรูของครูวิทยาศาสตรผูทําหนาที่จัดการเรียนรูจากการปฏิบัติการจัดการเรียนรู โดยครูวิทยาศาสตรผูทํา
หน า ที่ นิ เ ทศ ครู วิ ท ยาศาสตร ผู ทํา หน า ที่ จั ด การเรี ยนรู และนั กเรี ยนที่ มี แววความสามารถพิ เ ศษทาง
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วิทยาศาสตร ซึ่งคะแนนที่ไดมาจากครูวิทยาศาสตรผูทําหนาที่นิเทศ ไดแก คะแนนที่ไดม าจากการบันทึก
การนิเทศการจัดการเรียนรูของครูวิทยาศาสตรผูทําหนาที่จัดการเรียนรูโดยครูวิทยาศาสตรผูทําหนาที่นิเทศ
จากการจัดทําแผนการจัดการเรียนรู การจัดกิจกรรมการเรียนรู การจัด ทําสื่อการเรียนรู และการประเมิน
สมรรถภาพการจัดการเรียนรูเ พื่อพัฒนาศักยภาพนักเรียน การประเมินสมรรถภาพการจัดการเรียนรูเพื่อ
พัฒนาศักยภาพนักเรียนโดยครูวิทยาศาสตรผูทําหนาที่นิเทศ และการประเมินตนเองเกี่ยวกับ สมรรถภาพ
การจัดการเรียนรูเพื่อพัฒ นาศักยภาพนักเรียนของครูวิทยาศาสตรผูทําหนาที่จั ดการเรียนรู สวนคะแนน
ที่ไดมาจากนักเรียน ไดแก คะแนนจากการสัมภาษณความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนรูของ
ครูวิทยาศาสตรผูทําหนาที่จัดการเรียนรู และคะแนนที่ไดจากผลการทดสอบและการปฏิบัติชิ้นงาน ผลงาน
ที่สะทอนผลการจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนาศักยภาพนักเรียน
5. ศักยภาพของนักเรียนที่มีแววความสามารถพิเ ศษทางวิทยาศาสตร หมายถึง คะแนนดาน
ความรูและทักษะทางสังคม โดยคะแนนผลการเรียนรูไ ดมาจากการทดสอบโดยครูวิทยาศาสตรผูทําหนาที่
จัดการเรียนรูเปนผูใหคะแนน สวนคะแนนดานทักษะทางสังคม ไดมาจากการประเมินตนเองเกี่ยวกับ
ความสามารถด า นทั กษะทางสั ง คมของนั กเรี ยน และผลการบัน ทึ กการสั ง เกตพฤติ ก รรมเกี่ ยวกั บ
ความสามารถดานทักษะทางสังคมของนักเรียนโดยครูวิทยาศาสตรผูทําหนาที่จัดการเรียนรู กอนและหลัง
การใชรูปแบบการนิเทศการสอน
6. ครูวิทยาศาสตร หมายถึง ผูปฏิบัติการสอนและทําหนาที่นิเทศในโรงเรียนอนุบาลนครปฐม
อําเภอเมืองนครปฐม จัง หวัด นครปฐม สังกัด สํานั กงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 1 ที่ไดรับ
มอบหมายให จัด การเรี ยนรู ให แก นักเรี ยนที่ มี แววความสามารถพิ เ ศษทางวิท ยาศาสตร ใ นกลุ ม สาระ
การเรียนรูวิทยาศาสตร ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 จํานวน 2 คน และเปนครูวิทยาศาสตรที่มีความสนใจใน
เรื่องเดียวกัน และพึงพอใจที่จะรวมมือกันปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอนของกันและกัน โดยผลัดกันทํา
หนาที่นิเทศ เพื่อปรับปรุงความเจริญกาวหนาในวิชาชีพของตนเองและพัฒนาผลการเรียนรูของนักเรียน
โดยไดกลุมตัวอยางครูวิทยาศาสตรมาจากผลการสํารวจความสนใจ เต็มใจและตั้งใจจริงในการรวมพัฒนา
รูปแบบการนิเทศการสอน และมีคุณสมบัติเปนไปตามเกณฑที่กําหนดไว คือ มีคุณวุฒิทางการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี สาขาหรือวิชาเอกวิทยาศาสตร มีความรูและความสนใจจริงในการจัดการเรียนรูใหแกนักเรียน
ที่ มีความสามารถพิ เ ศษทางวิ ท ยาศาสตร มี ป ระสบการณ การจั ด การเรี ยนรู ใ นกลุ ม สาระการเรี ยนรู
วิทยาศาสตร ไมนอยกวา 5 ป และตองผานการอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการนิเทศการจัด การเรียนรู
และการจัด การเรียนรูเ พื่อพัฒนาศักยภาพนักเรียนที่มีแววความสามารถพิเ ศษทางวิทยาศาสตรต ามที่ได
กําหนดไว
7. นักเรียนที่มีแววความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร หมายถึง ผูเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6
จํานวน 60 คน ในโรงเรียนอนุบาลนครปฐม สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 1 ที่เขารวม
โครงการพั ฒ นาอัจ ฉริ ยภาพนั กเรี ย นที่ มี แ ววความสามารถพิ เ ศษทางวิ ท ยาศาสตร ตามนโยบายของ
สํ า นั กงานคณะกรรมการการศึ กษาขั้ นพื้ นฐาน เป นนั กเรี ยนที่ ผลการเรี ยนรู ใ นกลุ ม สาระการเรี ยนรู
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วิ ท ยาศาสตรสู ง (ร อยละ 80 ขึ้ นไป) โดยผ า นการคัด เลื อกและสํ า รวจแววความสามารถพิ เ ศษทาง
วิทยาศาสตรมาแลววาเปนหรือมีแนวโนมวานาจะเปนนักเรียนที่มีแววความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร
และหรือมีความถนัดทางวิทยาศาสตร ซึ่งไดรับการสํารวจแววความสามารถพิเศษใน 3 ขั้นตอน คือ ขั้นที่ 1
การตรวจสอบและขอมูลหลายดาน (Screening) โดยพิจารณาจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉพาะกลุมสาระ
การเรียนรูวิทยาศาสตร และผานการสํารวจแววความสามารถพิเศษ (ขั้นตน) ขั้นที่ 2 การทดสอบเฉพาะ
สาขา (Testing) โดยใช แบบสํ ารวจแววความสามารถพิ เ ศษทางวิ ท ยาศาสตร และแบบวั ด ความคิ ด
สรางสรรคทางวิทยาศาสตร และขั้นที่ 3 ตรวจสอบโดยผูเชี่ยวชาญ (Finalize) พิจารณาโดยการทดสอบ
ทักษะกระบวนการเรียนรูทางวิทยาศาสตร และการแกปญหาเชิงวิทยาศาสตร
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
ผูวิจัยไดดําเนินการพัฒนาเครื่องมือที่ใชในการวิจัย จํานวน 29 ฉบับ ซึ่งผานการตรวจสอบ
คุณภาพจากผูเชี่ยวชาญ จํานวน 5 คน โดยการประเมินความเที่ยงตรง ความเหมาะสมและความสอดคลอง
ของเครื่ องมื อ ที่ ใ ช ใ นการวิ จั ย ด ว ยการวิเ คราะห คา ดัช นี ความสอดคล อ ง (Index of Item-Objective
Congruence : IOC) ไดคาดัชนีความสอดคลองเทากับ 0.70 ขึ้นไปทุกฉบับ
แบบแผนการวิจัย ( Research Design)
แบบแผนการวิจัยที่ใชในการทดลองครั้งนี้ ไดใชแบบการทดลองแบบกลุม ตัวอยางเดียว มี
การทดสอบกอนและหลังการทดลอง (One-Group Pretest-Posttest Design) ผสมผสานกับรูปแบบการวิจัย
แบบ Quasi-Experimental Designs โดยประยุกตใชแบบการทดลองแบบดุลยภาพเวลาและกลุมตัวอยาง
ของการทดลองตอเนื่อง (equivalent time-samples design) มาเปนฐานคิด ในการพัฒนาแบบแผนการวิจัย
ในครั้งนี้ และไดประยุกตแบบแผนการวิจัยดังกลาว รายละเอียดปรากฎดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 แสดงรูปแบบการทดลองของครูวิทยาศาสตรผูทําหนาที่นิเ ทศและครูวิทยาศาสตรผูทําหนาที่
จัด การเรี ยนรูใ นขั้น จั ด การให ความรู กอนการนิเ ทศเพื่อเปรียบเที ยบสมรรถภาพก อนและหลังการใช
รูปแบบการนิเทศการสอนของครูวิทยาศาสตรผูทําหนาที่นิเทศและครูวิทยาศาสตรผูทําหนาที่จัดการเรียนรู
รวมถึงศักยภาพของนักเรียนที่มีแววความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตรกอนและหลังเรียน ผสมผสานกับ
Quasi Experimental Design แบบดุ ลยภาพเวลาและกลุ ม ตั วอย า งของการทดลองต อเนื่อง (Equivalent
Time-Samples Design) แคมปเบลล และสแตนเลย (Campbell and Stanley 1966) ; นิคม ตังคะพิภพ
(2543 : 331-333) เพื่อสังเกตพัฒนาการดานความรูและทักษะของครูวิทยาศาสตร (ผลัดกันทําหนาที่นิเทศ)
รวมทั้งความรูและทักษะทางสังคมของนักเรียนตลอดภาคเรียน
O1

X

Y
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O2

ตารางที่ 2 แสดงรู ป แบบการทดลองแบบดุ ลยภาพเวลาและกลุ ม ตัว อย า งของการทดลองต อเนื่ อง
(equivalent time-samples design) แคมป เบลล และสแตนเลย (Campbell and Stanley 1966) ; นิคม
ตังคะพิภ พ (2543 : 331-333) ที่เ ป นฐานคิด ในการพั ฒนาแบบแผนการวิจัยในช วงของการทดลองใช
รูปแบบตนแบบการนิเทศการสอน ดังนี้
X1 O1 X0 O2 X1 O3 X0 O4
การเก็บรวบรวมขอมูล
การเก็บรวบรวมขอมูลการวิจัย ผูวิจัยไดดําเนินการตามขั้นตอนดังตอไปนี้
1. ผูวิจัยขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ถึงผูอํานวยการโรงเรียน
อนุบาลนครปฐม อําเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม เพื่อประสานงานและขอความอนุเคราะหในการ
เก็บรวบรวมขอมูล
2. ผูวิจัยวิเคราะหสภาพปจจุบันและประเมินความตองการจําเปนของการนิเทศการสอน
จากผลการสัมภาษณครูวิทยาศาสตร คณะกรรมการนิเทศภายในโรงเรียน ผูบริห ารสถานศึกษา นักเรียน
และผูปกครอง เพื่อใหไดขอมูลสภาพจริงที่ปรากฎ (Actual) และสิ่งที่คาดหวัง (Target) ทั้งนี้เ พื่อนําขอมูล
ดังกลาวมาสูการวิเคราะหสิ่งที่เติมเต็ม (Gaps)
3. ผูวิจัยดําเนินการสัมภาษณเชิงลึกเพื่อประเมินการสังเคราะหรางรูปแบบตนแบบการนิเทศ
การสอนจากตัวแทนผู ใหขอมูล ประกอบดว ย ครูวิทยาศาสตร คณะกรรมการนิ เทศภายในโรงเรียน
ผูบริหารสถานศึกษา ในประเด็นขององคประกอบและกระบวนการ พรอมทั้งขอเสนอแนะเพิ่ม เติมของ
การสังเคราะหรางรูปแบบตนแบบการนิเทศการสอน
4. ดําเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการใหความรูและทักษะเกี่ยวกับการนิเ ทศการสอน และ
การจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนาศักยภาพใหกับครูวิทยาศาสตร กอนที่จะดําเนินการนิเทศ จํานวน 2 ครั้ง ครั้งที่
1 ระยะเวลาการอบรมเชิงปฏิบัติการ จํานวน 3 วัน โดยมีขอบขายเกี่ยวกับ หลักสูตรวิทยาศาสตรสําหรับ
นักเรียนที่มีแววความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร การสํารวจแววความสามารถพิเ ศษทางวิทยาศาสตร
การจัด การศึ กษาสํ า หรั บ ผู มี ความสามารถพิ เ ศษ และการวั ด ประเมิ นผลการเรี ยนรู นั กเรียนที่ มี แวว
ความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร และครั้งที่ 2 ระยะเวลาการอบรมเชิงปฏิบัติการ จํานวน 2 วัน โดยมี
ขอบข ายเกี่ ยวกับ การจัด ทํา แผนการนิเ ทศการสอน การนิ เทศการสอนและการพัฒนาเครื่องมือสั งเกต
การสอน ทักษะการบันทึกขอมูลการสังเกตการสอน การจัด การเรียนรูเ พื่อพัฒนาศักยภาพนักเรียน และ
การจัดทําแผนการจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนาศักยภาพนักเรียน โดยทีมวิทยากรที่มีความรูและความเชี่ยวชาญ
ดา นการจั ด การศึกษาสํ าหรั บนั กเรี ยนที่ มี ความสามารถพิ เ ศษ การสํ ารวจแววความสามารถพิเ ศษทาง
วิทยาศาสตร การนิเทศการสอน และการจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนาศักยภาพนักเรียน

11

5. นําเครื่องมือที่ไดพัฒนามาใชเก็บรวบรวมขอมูล และวิเคราะหขอมูลตามที่ไดวางแผนไว
ตั้งแตเดือนมิถุนายนถึงเดือนตุลาคม ในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2552
การวิเคราะหขอมูล
การวิ เคราะหขอมูลการวิจัยและพั ฒนา (Research and Development) โดยกําหนดใหครู
วิทยาศาสตรผลัดกันทําหนาที่นิเทศ ผูบริหารสถานศึกษา นักเรียนที่เรียนกับครูวิทยาศาสตรผูทําหนาที่
จัดการเรียนรูเ พื่อพัฒนาศักยภาพนักเรียนที่มีแววความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร ชั้นประถมศึกษาปที่
6 และผูปกครอง เปนหนวยวิเคราะห (Unit of Analysis) และวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอร
สําเร็จรูป SPSS
สถิติที่ใชในการวิจัย
การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใชในการวิจัยในครั้งนี้ ประกอบดวย
1. วิเ คราะห ผลการศึกษาสภาพปจจุ บันและประเมินความตองการจํา เป นของการนิ เ ทศ
การสอนองคประกอบและ/กระบวนการนิเทศการสอนตามแนวคิด การออกแบบการสอนเชิงระบบจาก
รูป แบบตนแบบการนิ เทศการสอน โดยการประมวลสรุ ป ขอมูลด ว ยวิ ธีการวิ เ คราะห เ นื้อหา (Content
Analysis) และการเขียนพรรณนาความ
2. วิเคราะหผลสมรรถภาพการนิเทศการจัดการเรียนรูของครูวิทยาศาสตรผูทําหนาที่นิเทศ
โดยใช คารอยละ (%) คาเฉลี่ย ( x ) และประมวลสรุปขอมูลจากการสังเกตดวยการเขียนพรรณนาความ
3. วิเคราะหผลสมรรถภาพการจัดการเรียนรูเ พื่อพัฒนาศักยภาพนักเรียนของครูวิทยาศาสตร
ผูทํา หน าที่ จัด การเรียนรู โดยใช คารอยละ (%) คาเฉลี่ย ( x ) และประมวลสรุป ขอมูลจากการสัง เกต
ดวยการเขียนพรรณนาความ
การประเมินการใหคะแนนสมรรถภาพการนิเทศการสอนของครูวิทยาศาสตรผูทําหนาที่นิเทศ
ประกอบ ดวยดานความรูและทักษะเกี่ยวกับการนิเทศการจัดการเรียนรูข องครูวิทยาศาสตรผูทําหนาที่นิเทศ
และคะแนนสมรรถภาพการจัดการเรียนรูเ พื่อพัฒนาศักยภาพนักเรียน ประกอบดวยคะแนนดานความรูและ
ทักษะเกี่ยวกับการจัดการเรียนรูเ พื่อพัฒนาศักยภาพนักเรียนของครูวิทยาศาสตรผูทําหนาที่จัดการเรียนรู
4. วิเคราะหศักยภาพของนักเรียนที่มีแววความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร โดยใชคาเฉลี่ย
( x ) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และวิเคราะหเปรียบเทียบคะแนนศักยภาพของนักเรียนกอนและหลัง
เรียน ดวยสถิติทดสอบคาที (t – test) แบบ Dependent
5. การประเมินความพึงพอใจของครูวิทยาศาสตรผูทําหนาที่นิเทศและครูวิทยาศาสตรผูทํา
หนาที่จัดการเรียนรูท ี่มีตอการใชรูปแบบการนิเทศการสอน โดยใชคารอยละ (%) และคาเฉลี่ย ( x )
6. การประเมินความคิดเห็นของนักเรียนที่มีแววความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตรที่มีตอการ
จัดการเรียนรูเ พื่อพัฒนาศักยภาพนักเรียนของครูวิทยาศาสตรผูทําหนาที่จัดการเรียนรู โดยใชคาเฉลี่ย ( x )
และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
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กรอบแนวคิดในการวิจัย
รูปแบบการนิเทศการสอนครูวิทยาศาสตรเพื่อพัฒนาศักยภาพนักเรียนที่มีแววความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร
1.วิเคราะหสภาพและประเมิน
ความตองการจําเปน

2.สังเคราะหรางรูปแบบ
ตนแบบการนิเทศ

3.ทดลองใชรูปแบบการนิเทศการ
สอนภาคสนาม

4.ประเมินผล และปรับปรุง
รูปแบบการนิเทศการสอน

Analysis = R1

Design and Development = D1

Implement = R2

Evaluation = D2

1. รูปแบบตนแบบการนิเทศ
ดานองคประกอบและกระบวนการ
นิเทศการสอน ดัง นี้
ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาสภาพและความ
ตองการจํ า เปน (Assessing Needs: A)
ขั้นตอนที่ 2 จัดการใหความรูกอน
การนิเทศ (Providing Information: P)
สํา หรับครูวิทยาศาสตร
ขั้นตอนที่ 3 วางแผนการนิเทศ
(Formulating Plan : F) ครู
วิทยาศาสตร ร วมกัน
ขั้นตอนที่ 4 ปฏิบัติการนิเทศ
(Implementing : I) ประกอบดวย
1. เตรียมการกอนการสอนและ
การนิเทศ
2. สังเกตการสอนในชั้นเรียน
3. ประชุมใหขอมูลยอนกลับหลัง
การสั งเกตการสอน
4. ประเมินผลการนิเทศ ติดตาม
ดูแ ล (Mentoring)
ขั้นตอนที่ 5 ประเมินผลการนิเทศ
ตลอดภาคเรียน (Evaluating : E)
2. ตรวจสอบความสมเหตุสมผลของ
รูปแบบการนิเทศการสอน โดย
ผูเชี่ยวชาญ
3. ปรับปรุงรูปแบบการนิเทศการสอน
4. พั ฒนาเครื่องมือที่ใชและเตรียม
การใช รูปแบบการนิเทศการสอน

นํารูป แบบการนิเทศการสอน ไป
ทดลองใชในขั้นปฏิบัติ นิเทศ
ประกอบดวย 4 ขั้นตอน คื อ
1.เตรียมการกอนการสอนและ
การนิเทศ
2.สังเกตการสอนในชั้นเรีย น
3.ประชุม ใหขอมูลยอนกลับหลัง
การสั งเกตการสอน
4.ประเมินผลการการนิเทศ ติดตาม
ดูแล (Mentoring) สมรรถภาพ
การจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนาศักยภาพ
นักเรียนของครูวิทยาศาสตรผูทํา
หนาที่จ ัดการเรียนรู และผลการเรียนรู
และทักษะทางสังคมของนักเรียน

ผูวิจัยพิจารณา ทบทวน และ
ปรับปรุงรูปแบบตนแบบ
การนิเทศการสอนครู
วิทยาศาสตรเพื่อพัฒนา
ศักยภาพนักเรียนที่มีแวว
ความสามารถพิเศษทาง
วิทยาศาสตรทั้งกระบวนการ
จากความคิดเห็นของตัวแทน
ผูใหขอมูล (stakeholder) จาก
พฤติกรรมการนิเทศของครู
วิทยาศาสตรผูทําหนาที่นิเทศ
พฤติกรรมการจัดการเรียนรู
เพื่อพัฒนาศักยภาพนักเรียน
ของครูวิทยาศาสตรผูทําหนาที่
จัดการเรียนรู และศักยภาพของ
นักเรียนที่มีแววความสามารถ
พิเศษทางวิทยาศาสตร

หลักการ แนวคิดและ
ทฤษฎีที่เกี่ยวของ
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1. นโยบายและเปาหมายของ
สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน และ
โรงเรียนอนุบาล1. รูปแบบตนแบบ
การนิเทศ
ดานองคประกอบและกระบวนการ
นิเทศการสอน ดัง นี้
ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาสภาพและความ
ตองการจํ าเปน (Assessing Needs: A)
ขั้นตอนที่ 2 จัดการใหความรูกอน
การนิเทศ (Providing Information: P)
สําหรับครูว ิทยาศาสตร
ขั้นตอนที่ 3 วางแผนการนิเทศ
(Formulating Plan : F) ครู
วิทยาศาสตร ร วมกัน
ขั้นตอนที่ 4 ปฏิบัติการนิเทศ
(Implementing : I) ประกอบดวย
1.เตรียมการกอนการสอนและ
การนิเทศ
2.สังเกตการสอนในชั้นเรียน
3.ประชุม ใหขอมูลยอนกลับหลัง
การสั งเกตการสอน
4.ประเมินผลการนิเทศ ติ ดตาม

1. วิเคราะหสิ่งที่คาดหวังกับสภาพจริ ง
ที่ปรากฎจากขอมูลพื้นฐานเชิงนโยบาย
และเปา หมายเกี่ยวกับ การพัฒนา
ศักยภาพนักเรียนฯ ของสํานักงาน
คณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานและ
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
2. วิเคราะหสิ่งที่คาดหวังกับสภาพจริ ง
ที่ปรากฏจากหลักการ แนวคิดเกี่ยวกับ
การนิเทศการสอน
3. ศึกษาทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการนิเทศ
4. ศึกษาหลักการ แนวคิด เปา หมาย
ของการพัฒนาศักยภาพนักเรียนและ
การนิเทศการสอน
5. ศึกษาหลักสูตร นโยบาย เปา หมาย
ของการพัฒนาศักยภาพนักเรียนที่มี
แววความสามารถพิเศษทาง
วิทยาศาสตร
6. ศึกษาทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนา
ศักยภาพนักเรียนที่มีแววความสามารถ
พิเศษทางวิทยาศาสตร
7. ศึกษาหลักการฯ ทักษะทางสั งคม
8.ศึกษาหลักการ แนวคิดเกี่ยวกับ
การออกแบบการสอนเชิงระบบ
9.ระบุเปา หมายและผลลัพธที่พึง

ประสงคของรูปแบบการนิเทศ
การสอนที่ชัดเจน
10.ศึกษาและกํา หนดเงือ่ นไขของครู
วิทยาศาสตร
11.สัง เคราะหผลที่คาดหวัง (Desired
Outcomes)

ผลของการใชรูปแบบการนิเทศการสอนตาม
องคประกอบและกระบวนการนิเทศการสอน
ตามแนวคิดเชิงระบบ
สมรรถภาพการนิเทศการจัดการเรียนรู
ของครูวิทยาศาสตรผูทําหนาที่นิเทศ
สมรรถภาพการจัดการเรียนรู
เพื่อพัฒนาศักยภาพนักเรียนของครูวิทยาศาสตร
ผูทําหนาที่จัดการเรียนรู
ศักยภาพของนักเรียนที่มีแววความสามารถ
พิเศษทางวิทยาศาสตร
ความพึงพอใจของครูวิทยาศาสตรผูทําหนาที่
นิเทศและครูวิทยาศาสตรผูทําหนาที่จัดการ
เรียนรูที่มีตอการใชรูปแบบการนิเทศการสอน
ความคิดเห็นของนักเรีย นที่มีตอ
การจัดการเรียนรูของครูวิทยาศาสตรผูทําหนาที่
จัดการเรียนรู

ผลการวิจัย

แผนภูมิที่ 1 รูปแบบการนิเทศการสอนครูวิทยาศาสตรเพื่อพัฒนาศักยภาพนักเรียนที่มีแววความสามารถ
พิเศษทางวิทยาศาสตร “APFIE Model ”
ผลจากการพัฒนารูปแบบการนิเทศการสอน พบวา
1.รู ป แบบการนิ เ ทศการสอนครู วิ ท ยาศาสตร เ พื่ อ พั ฒ นาศั กยภาพนั ก เรี ย นที่ มี แ วว
ความสามารถพิเศษทางวิ ทยาศาสตร มีชื่อวา “APFIE Model” ประกอบดวย 5 องคประกอบ ที่มีการ
ดําเนินการเปน 5 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนที่ 1 ขั้นศึกษาสภาพและความตองการจําเปน (Assessing Needs :
A) ขั้นตอนที่ 2 ขั้นจัดการใหความรูกอนการนิเทศ (Providing Information : P ขั้นตอนที่ 3 ขั้นวางแผน
การนิเ ทศ (Formulating Plan : F) ขั้นตอนที่4 ขั้นปฏิบัติการนิเทศ (Implementing : I) และขั้นตอนที่ 5
ขั้นประเมินผลการนิเทศ (Evaluating : E)
2. ผลการใชรูปแบบการนิเทศการสอน “APFIE Model” พบวา ครูวิทยาศาสตรผูทําหนาที่
นิเทศมีสมรรถภาพการนิเทศการจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนาศักยภาพนักเรียนหลังการใชรูปแบบการนิเ ทศ
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การสอนสู งกว า ก อนการใช รูป แบบการนิ เ ทศการสอน ซึ่ ง สอดคล องกั บ สมมติ ที่ ตั้ ง ไว สํ าหรั บ ครู
วิทยาศาสตรผูทําหนาที่จัดการเรียนรู พบวา มีสมรรถภาพการจัด การเรียนรูเ พื่อพัฒนาศักยภาพนักเรียน
หลั งการใชรูปแบบการนิเ ทศการสอนสู ง กว าก อนการใช รูป แบบการนิ เ ทศการสอน ซึ่งสอดคล องกั บ
สมมติฐานที่ตั้งไว สวนดานศักยภาพของนักเรียนที่มีแววความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตรที่ไดรับการ
จัดการเรียนรูเพื่อพัฒนาศักยภาพนักเรียนจากครูวิทยาศาสตรผูทําหนาที่จัดการเรียนรู พบวา นักเรียนที่มี
ความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตรมีความรูหลังเรียนสูงกวาเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ซึ่ ง สอดคล องกั บ สมมติ ฐานที่ ตั้ ง ไว สว นคะแนนด า นทั กษะทางสั ง คมของนั กเรีย น พบว า คะแนน
ความสามารถดานทักษะทางสังคมของนักเรียนหลังการใชรูป แบบการนิเทศการสอนสูงกวากอนการใช
รูปแบบการนิเทศการสอน ซึ่งสอดคลองกับสมมติที่ตั้งไว
สําหรับดานความพึงพอใจการใชรูปแบบการนิเ ทศการสอนของครูวิทยาศาสตร ผูทําหนาที่
นิเทศและครูวิทยาศาสตรผูทําหนาที่จัดการเรียนรู พบวา โดยภาพรวมครูวิทยาศาสตรผูทําหนาที่นิเทศและ
ครูวิทยาศาสตรผูทําหนาที่จัดการเรียนรูมีความพึงพอใจการใชรูปแบบการนิเทศการสอนอยูในระดับ มาก
ที่สุด สวนการสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการจัด การเรียนรูของครูวิทยาศาสตรผูทําหนาที่
จัดการเรียนรู พบวา โดยภาพรวมนักเรียนเห็นดวยกับการจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนาศักยภาพนักเรียนของครู
วิทยาศาสตรผูทําหนาที่จัดการเรียนรู อยูในระดับมากที่สุด
อภิปรายผล
การวิจัยเรื่ อง “การพัฒ นารูป แบบการนิเ ทศการสอนครูวิท ยาศาสตรเ พื่อพัฒ นาศักยภาพ
นักเรียนที่มีแววความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร” ผูวิจัยอภิปรายผลจากขอคนพบของการวิจัย ดังนี้
1.ผลการพัฒนารูปแบบการนิเทศการสอนครูวิท ยาศาสตรเพื่อพัฒนาศักยภาพนักเรียนที่มี
แววความสามารถพิ เศษทางวิทยาศาสตร พบวา รูป แบบการนิเ ทศการสอน มี ชื่อว า “APFIE Model”
ประกอบดวย 5 องคประกอบหลัก ที่มีการดําเนินการเปน 5 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนที่ 1 ขั้นศึกษาสภาพ
และความตองการจําเปน (Assessing of Needs : A) ขั้นตอนที่ 2 ขั้นจัด การใหความรูกอนการนิเทศ
(Providing Information : P) ขั้นตอนที่ 3 ขั้นวางแผนการนิเทศ (Formulating Plan : F) ขั้นตอนที่ 4
ขั้นปฏิบัติการนิเทศ (Implementing : I) และขั้นตอนที่ 5 ขั้นประเมินผลการนิเทศ (Evaluating : E)
2. ผลการทดลองใชรูปแบบการนิเ ทศการสอนภาคสนาม พบวา ผลการวิเคราะหคะแนน
เฉลี่ยสมรรถภาพการนิเทศการจัดการเรียนรูของครูวิทยาศาสตรผูทําหนาที่นิเทศหลังการใชรูปแบบการ
นิเทศการสอนสูงกวากอนการใชรูปแบบการนิเ ทศการสอน คะแนนเฉลี่ยสมรรถภาพการจัด การเรียนรู
เพื่อพัฒนาศักยภาพนักเรียนหลังการใชรูปแบบการนิเทศการสอนสูงกวากอนการใชรูปแบบการนิเทศการ
สอน และคาเฉลี่ยศักยภาพของนักเรียนที่มีแววความสามารถพิเศษทางวิท ยาศาสตรหลังการใชรูปแบบ
การนิเทศการสอนสูงกวากอนการใชรูปแบบการนิเทศการสอน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่ง
จากผลการวิจัยดังกลาว อาจสรุปไดดวยเหตุผลที่ทําใหคะแนนเฉลี่ยสมรรถภาพการนิเทศการจัด การเรียนรู
ของครู วิท ยาศาสตรผู ทํา หนา ที่ นิเ ทศ สมรรถภาพการจั ดการเรี ยนรู เ พื่ อพัฒ นาศั กยภาพนั กเรี ยน และ
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ศักยภาพของนักเรียนที่มีแววความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร มีแนวโนม ที่สะทอนถึงพัฒนาการทั้ง
ดา นความรู และทั กษะเป นไปในทิศ ทางที่ดี ขึ้น ทั้ ง นี้ เ นื่ องจากที่ ผานมาไม ป รากฏรูป แบบการนิ เ ทศ
การสอนที่พัฒ นาสมรรถภาพการนิ เทศการจัด การเรียนรู และสมรรถภาพการจั ด การเรียนรูเ พื่อพัฒ นา
ศักยภาพนักเรียนดวยวิธีการเชิงระบบ (System Approach) ที่สามารถตรวจสอบประสิทธิภ าพไดในทุก ๆ
ขั้น ตอน รวมทั้ ง ไม มี การติ ด ตามดู แล (Mentoring) อยา งใกล ชิ ด โดยผู เ ชี่ ยวชาญ กอปรกับ ที่ ผา นมา
คณะกรรมการนิเทศภายในโรงเรียนไดดําเนินการนิเ ทศการสอนโดยใชเครื่องมือนิเทศการสอนประเภท
เดียวกันกับทุกเทคนิควิธีการจัดการเรียนรูในทุกกลุม สาระการเรียนรู และเมื่อครูวิทยาศาสตรไดรับการ
พัฒนาตนเองจากรูปแบบการนิเ ทศการสอนที่ออกแบบดวยกระบวนการวิจัยและพัฒนา (Research and
Development) ร วมกับ แนวคิ ดการออกแบบการสอนเชิง ระบบ (Instructional System Design) ในขั้ น
จัดการใหความรูกอนการนิเทศ โดยการอบรมเชิงปฏิบัติการแลว ทําใหครูวิทยาศาสตรมีความรูและทักษะ
ดานการนิเทศการจัดการเรียนรูและการจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนาศักยภาพนักเรียนผานเกณฑการประเมิน
ที่ผูวิจัยกําหนดไว สามารถปฏิบัติการนิเทศการสอนไดถูกตองตามหลักวิชาการนิเทศและดําเนินการนิเทศ
เปนไปในทิศทางเดียวกัน อันสงผลทําใหเ กิด การปฏิบัติงานที่มีคุณภาพเดียวกันกลาวคือ นักเรียนมีการ
พัฒนาการดานการเรียนรูสูงขึ้น รวมทั้งกอนการดําเนินการจัดการใหความรูกอนการนิเทศครูวิทยาศาสตร
ไดกําหนดประเด็นที่ตองการไดรับพัฒนาหรือแกปญหาและจัดลําดับการพัฒนาและแกปญหา และทุกคน
รวมกันวางแผน รวมกันปฏิบัติ รวมกันเรียนรู และแลกเปลี่ยนความรู ความคิดกันจากการสังเกตการสอน
กันและกัน โดยมีผูวิจัยเปนผูติดตามดูแล ใหคําแนะนําและชวยเหลือ (Mentoring) ในทุกขั้นตอนของการ
นิเทศอยางใกลชิด ผลจากการติดตามดูแลครูวิทยาศาสตรตลอดระยะของการทดลองใชรูปแบบการนิเ ทศ
การสอน พบวา ครูวิทยาศาสตรมีการประชุม วางแผนการทํางานและรวมปรึกษาหารือเพื่อพัฒนาตนเอง
และงานในวิ ช าชี พของตนอย า งต อเนื่ องในลั กษณะฉัน ท มิ ต ร มี การแลกเปลี่ ยนเรี ยนรู รว มกัน อย า ง
สม่ําเสมอ รวมทั้งมีการผลัดกันเปนผูนําและผูตามในการปฏิบัติงานเปนประจํา ซึ่งสอดคลองกับหลักการ
สําคัญของการนิเทศของ สงัด อุทรานันท (2530 : 11-13) ที่กลาววา การนิเทศเปนกระบวนการทํางาน
รวมกันระหวางผูบริหารสถานศึกษา ผูนิเทศและผูรับ การนิเทศ การนิเทศมีเปาหมายอยูที่คุณภาพของ
นักเรียน และการนิเทศเนนบรรยากาศแหงความเปนประชาธิปไตย และสอดคลองกับผลการศึกษาของ
คารสัน (Cason 1993 : 253) พบวา โปรแกรมเพิ่มพูนประสบการณ (Enrichment Program) สามารถทําให
เด็กมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเห็นคุณคาในตนเองสูงขึ้น และสอดคลองกับ ผลการวิจัยของ ศศินันท
ศิริธาดากุลพัฒน (2551 : บทคัดยอ) พบวา คะแนนเฉลี่ยความสามารถทางดานทักษะทางสังคมหลังการ
ทดลองระหวางนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ชวงชั้นที่ 2 กลุมทดลองและกลุมควบคุม แตกตางกันอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 สอดคลองกับผลการวิจัยของ อรพรรณ พรสีมา (2539 : 61-82) พบวา
กิจกรรมการเรี ยนรูแบบรวมแรงรวมใจ สามารถพัฒนาทักษะทางสังคมได คือ ทําให นักเรียนมีทักษะ
การทํางานรวมกับผูอื่นดีขึ้น ปฏิบัติตามสิทธิและหนาที่มากขึ้น และมีทักษะในการติดตอสื่อสารดีขึ้น และ
คะแนนทักษะดานนี้สูงกวากลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 สอดคลองกับผลการวิจัย
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ของ นิตยา คงเกษม (2544 : 156) พบวา นักเรียนมีทักษะทางสังคมสูงขึ้น อาจเนื่องมาจากการทํางานเปน
กลุม ซึ่งกลุมชวยเพิ่ม กระบวนการเรียนรูทางสังคม สอดคลองกับผลการศึกษาของอุษณีย อนุรุทธวงศ
(2545 : 122-125) ที่กลาววา การฝกใหผูเรียนมีทักษะทางสังคมที่ดีตองฝกการทํางานกับผูอื่น ฝกใหรูจักที่
จะแสดงออกทางอารมณอยางเหมาะสม ฝกมารยาททางสังคมที่ดีงาม ฝกการปรับ ตัว ฝกการอดทนและ
การรอคอย และฝกการมองโลกในแงดี สอดคลองกับสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2547
: 180) ไดกําหนดหลักการนิเทศภายในสถานศึกษาไววา เปนการปฏิบัติงานตามวิถีทางประชาธิปไตย
เคารพความแตกตางระหว างบุ คคล ใหเ กียรติซึ่ง กันและกัน เปด ใจกวา งยอมรับ ผลการประเมินตนเอง
ยอมรับในเหตุผล และปฏิ บัติตามข อตกลง ตลอดจนใชความรู ความสามารถในการปฏิบัติงานเพื่อให
บรรลุ เ ป า หมาย รวมทั้ง สอดคล องกั บ หลั กการนิ เ ทศของ กลิ๊ก แมน, กอร ด อน และรอสกอร ด อน
(Glickman, Gordon and Ross-Gordon 2001 : 136-142) และวัช รา เลาเรียนดี 2550 : 130-141) ที่กลาววา
ในการนิ เ ทศควรพิจ ารณาใช วิ ธีการในการนิ เ ทศและพฤติ กรรมการนิ เ ทศแบบไมชี้ นํา (Nondirective
Approach) กลาวคือ ใชพฤติกรรมในการพูดคุยทํางานรวมกับครู ผูนิเทศเปนเพียงผูชวยในการสนับสนุน
ในเรื่องตาง ๆที่ผูรับการนิเทศรองขอ คอยใหขอมูลเพิ่มเติมและพยายามชวยสงเสริมสนับสนุนใหผูรับการ
นิเทศไดแนวทางวิธีปฏิบัติใหเหมาะสมที่สุด โดยที่ผูรับการนิเทศไมรูสึกวาถูกแนะนําหรือชี้นํา ซึ่งวิธีการ
นิเทศดังกลาวไดคํานึงถึงธรรมชาติของมนุษย ศักยภาพของมนุษย ตลอดจนความแตกตางในดานตาง ๆ
ของมนุษ ย โดยตั้ง อยูบ นความเชื่ อพื้ นฐานว ามนุ ษ ย สามารถพั ฒนาตนเองได นอกจากนี้ วิธีการนิเ ทศ
ดังกลาวยังสอดคลองกับสภาพปจจุบันมากที่สุด ทั้งนี้เ พราะมี จุดมุงหมายสําคัญเพื่อชวยครูใหสามารถ
ปรับปรุงพัฒนาตนเองและงานในวิชาชีพของตนเองไดอยางตอเนื่องและเกิด ประสิทธิผลสูงสุดตอผูเ รียน
และจากการสังเกตพฤติกรรมของครู วิท ยาศาสตรผูทํ าหนา ที่นิเทศ พบวา ครูวิทยาศาสตรผูทํ าหนา ที่
จัดการเรียนรูมีการชวยเหลือ สนับสนุนสงเสริมใหเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและการปฏิบัติงาน โดย
ใชหลักเหตุผลและขอมูลเชิงประจักษ มีความเชื่อวา มนุษยสามารถจะทําความสนใจของตนเองใหปรากฏ
ชัดเจนได มนุษยมีแรงจูงใจแตกตางกัน มีบรรยากาศการนิเทศแบบเปด วัฒนธรรมโรงเรียนเอื้อตอการ
เรียนรู การปฏิบัติงานรวมกัน การยอมรับซึ่งกันและกัน ใชภาวะผูนําในการนิเทศอยางเหมาะสม โดย
คํานึงถึงความตองการที่จะรูหรือความตองการการเรียนรูของแตละบุคคล และครูวิทยาศาสตรผูทําหนาที่
นิเทศไดพยายามที่จะชวยสนับสนุนสงเสริมใหครูวิทยาศาสตรผูทําหนาที่จัดการเรียนรูมีระดับพัฒนาการที่
สูงขึ้นเรื่อย ๆ โดยใชวิธีการนิเทศ หรือผสมผสานกันจนกวาจะสามารถชวยใหครูสามารถพัฒนาตนเองได
นํา ตนเองได รวมทั้ ง ในระหวา งการทดลองใช รูป แบบการนิ เ ทศการของสอนตลอดภาคเรี ยน มี การ
ตรวจสอบประสิทธิภาพการดําเนินงานดวยวิธีการติดตาม ดูแลใหกําลังใจอยางใกลชิด (Mentoring) จาก
ผูเ ชี่ยวชาญ (Mentor) ในทุกขั้ นตอน และผลจากการสอบถามความพึ งพอใจการใชรูป แบบการนิเ ทศ
การสอนของครูวิทยาศาสตร พบวา โดยภาพรวมครูวิทยาศาสตรมีความพึงพอใจการใชรูปแบบการนิเทศ
การสอนอยูในระดับมากที่สุด ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของโรบินสัน (Robinson 2000 : บทคัด ยอ)
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พบวา ครูมีความพึงพอใจในการนิเทศภายในแบบคลินิกที่ใชการนิเทศแบบกัลยาณมิตรในการดูแล และกระตุนให
ครูปฏิบัติการจัดกิจกรรมการเรียน การสอน
ขอเสนอแนะ
1. ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช
1.1 ผลจากการนํา รูป แบบการนิเ ทศการสอนไปใช พบว า รูปแบบการนิเทศการสอนมี
ประสิทธิภาพ ดังนั้นหนวยงานที่เกี่ยวของสามารถนําไปใชเปนแนวทางในการพัฒนาศักยภาพนักเรียนที่มี
แววความสามารถพิเศษในกลุ มสาระการเรียนรู อื่น ๆ ได โดยต องกํา หนดเงื่อนไขสําคั ญกอนการใช
รูปแบบการนิเทศการสอนใหสอดคลองกับ บริบ ทของแตละสถานศึกษา ทั้งนี้เ พื่อใหการนํารูปแบบการ
นิเทศการสอนไปใชเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด
1.2 ผลจากการนํารูปแบบการนิเทศการสอนไปใช พบวา การตรวจสอบประสิทธิภาพ
ของการใชรูปแบบการนิเทศการสอนดวยวิธีการติดตามดูแล (Mentoring) มีความจําเปนอยางยิ่งตอการใช
รูปแบบการนิเทศการสอน ดังนั้นผูทําหนาที่ติดตามดูแล (Mentor) จะตองติดตามดูแลอยางใกลชิด เพื่อนํา
ขอมูลตาง ๆ มาใหคําแนะนําและช วยเหลือครู ซึ่ งกอนการนํารูป แบบการนิ เทศการสอนไปใชควรจั ด
อบรมเชิงปฏิบัติการในสาระความรูและทักษะที่จําเปนสําหรับ การติดตามดูแล การใหคําแนะนําและการ
ชวยเหลือใหกับผูใหการติดตามดูแล
1.3 ผลจากนํารูปแบบการนิเทศการสอนไปใช พบวา คะแนนเฉลี่ยความสามารถดาน
ทักษะทางสังคมของนักเรียน โดยรวมหลังการใชรูปแบบการนิเทศการสอนสูงกวากอนการใชรูปแบบการ
นิเทศการสอน ซึ่งเมื่อพิจารณาคะแนนเฉลี่ยความสามารถดานทักษะทางสังคมโดยรวมและรายขอแลว
พบวา คะแนนเฉลี่ยความสามารถดานทางทักษะทางสังคมเพิ่ม ขึ้นไมชัดเจน ดังนั้นครูวิทยาศาสตรควร
เลือกและใชเทคนิควิธีการจัด การเรียนรูที่เ นนกิจกรรมที่มีการปฏิสัมพันธกับ เพื่อนและทํากิจกรรมกลุม
กิจ กรรมการเรี ยนแบบร ว มมื อมากขึ้ น รวมทั้ง การฝ กให ผูเ รี ยนทํ า งานร ว มกั บ ผู อื่น ฝ กให รูจักที่ จ ะ
แสดงออกทางอารมณอยางเหมาะสม ฝกมารยาททางสังคมที่ดีงาม ฝกการปรับตัว ฝกการอดทน และ
การรอคอย ฝกการมองโลกในแงดี และฝกประเมินพฤติกรรมตนเองและพฤติกรรมกลุม
2. ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป
2.1 ควรมีการวิจัยเพื่อพัฒนารูปแบบการนิเทศการสอนครูวิทยาศาสตรเพื่อพัฒนาศักยภาพ
นักเรี ยนที่มี แววความสามารถพิ เศษทางวิ ทยาศาสตรด วยวิธีการอื่น ๆ เชน การใชผูเชี่ ยวชาญเป นผูใ ห
คําปรึกษาดูแล (Mentoring Program) และหรือการขยายประสบการณ (Extension Program)
2.2 ควรมีการวิจัยเพื่อพัฒนารูปแบบการนิเทศการสอนในรูปแบบอื่นสําหรับครูกลุมสาระ
การเรียนรูอื่น ๆ เพื่อพัฒนาศักยภาพนักเรียนทีม่ ีแววความสามารถพิเศษ เชน การโคชทางปญญา (Cognitive Coaching)
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ดุษ ฎี นิพนธ ฉ บั บ นี้ สํา เร็ จ ลงได ด ว ยดี ด ว ยได รับ ความกรุ ณ าและความเอื้ ออาทรจาก
ผูชวยศาสตราจารย ดร.วัชรา เลาเรียนดี ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธหลัก รองศาสตราจารย ดร.บุญมี เณรยอด
อาจารย ดร.ประเสริฐ มงคล ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธรวม รองศาสตราจารย ดร.วิสาข จัติวัต ร ประธาน
คณะกรรมการตรวจสอบดุ ษ ฎี นิพนธ และอาจารย ดร.สํ าเริง กุจิ รพั นธ ผูท รงคุณวุ ฒิ/ ผูอํา นวยการ
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ที่ ไดใหคําแนะนํ าชวยเหลือ สนับสนุนและแกไขขอบกพรองตาง ๆ ตลอด
ระยะเวลาของการศึกษาวิจัย ทําใหงานวิจัยสําเร็จลุลวงดวยดี ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณในความกรุณา
เปนอยางสูงไวในโอกาสนี้
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