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บทคัดย่อ 

การวิจัยครังนีมีวัตถุประสงค์เพือ 1. พัฒนา

รูปแบบการนิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเพือส่งเสริม

สมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของนิสิตครู 2. ศึกษาผลการใช้

รูปแบบการนิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู กลุ่ม

ตัวอย่าง ประกอบด้วย นิสิตครู จํานวน 27 คน  อาจารย์

นิเทศก์ จํานวน 13 คน  ครูพีเลยีงจากสถานศึกษาเครือข่าย

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู จํานวน 18 คน  เครืองมือที

ใช้ในการวิจยั ได้แก่ คู่มือการใช้รูปแบบการนิเทศ คู่มือการ

ใช้ระบบ EDSWU ONLINE แบบวัดสมรรถนะการนิเทศ 

แบบวดัสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ แบบประเมินผลการฝึก

ประสบการณ์วิชาชีพครู แบบวดัเจตคติต่อกระบวนการนิเทศ 

และแบบสมัภาษณ์ วิเคราะห์ข้อมลูด้วยค่าร้อยละ ค่าเฉลีย

และสว่นเบียงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าทีแบบ Paired t-

test และ One sample t-test และการวิเคราะห์ข้อมูลเชิง

คณุภาพด้วยการวิเคราะห์เนือหา  

ผลการวิจยั พบว่า รูปแบบการนิเทศทีพัฒนาขึนมี

วตัถปุระสงค์เพือพัฒนาสมรรถนะการนิเทศ และสมรรถนะ

การจัดการเรียนรู้ หลกัการ ประกอบด้วย  1) การกําหนด

เป้าหมายการนิเทศตามสภาพจริง และการฝึกฝนทักษะ

จําเป็นทีต้องการพัฒนา 2) การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้  

3) การไตร่ตรองสะท้อนความคิดเกียวกับผลการเรียนรู้ของ

ผู้ เรียน และ 4) การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพือเพิม

ประสทิธิภาพในการนิเทศ กระบวนการนิเทศ ประกอบด้วย 2 

ขันตอนหลกั ได้แก่ 1. ขันเตรียมการนิเทศ และ 2. ขันการ

นิเทศซึงประกอบด้วย 6 ขันตอน ดังนี 2.1 ขันกําหนด

เป้าหมายการเรียนรู้  2.2 ขนัเสริมความรู้และทกัษะก่อนการ

จดัการเรียนรู้ 2.3 ขนัการสอนงานในชนัเรียนจริง  2.4 ขนัสืบ

สอบผลการจัด การเรียนรู้เพือการพัฒนา 2.5 ขันพัฒนา

บทเรียน และ 2.6 ขันติดตามประเมินผล การประเมินผล 

ประกอบด้วย การประเมินสมรรถนะการนิเทศ สมรรถนะการ

จัดการเรียนรู้ และเจตคติต่อกระบวนการนิเทศ ผลการใช้

รูปแบบการนิเทศ พบว่า อาจารย์นิเทศก์/ครูพีเลียงมี

สมรรถนะการนิเทศหลงัการทดลองสงูกว่าก่อนการทดลอง

อย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .01  อาจารย์นิเทศก์ และ

ครูพีเลียงมีเจตคติต่อกระบวนการนิเทศสูงกว่าเกณฑ์

ระดับดีอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ .01 นิสิตครูมี

สมรรถนะการจัดการเรียนรู้หลังการทดลองสูงกว่าก่อนการ

ทดลองอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ .01 และนิสิตครูมี

เจตคติต่อกระบวนการนิเทศสงูกว่าเกณฑ์ ระดับดีอย่างมี

นยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .01 

คําสําคัญ : รูปแบบการนิเทศ สมรรถนะการจัดการเรียนรู้ 

กระบวนการสอนงานและการเป็นพีเลียง การพัฒนา

บทเรียนร่วมกนั การเรียนรู้แบบผสมผสาน 

ABSTRACT 

The purposes of this research were to 1) develop 

the teacher professional experience supervision model 

to enhance instructional competency for pre-service 

teacher. and 2) study the effect of the teacher 

professional experience supervision model. The 

sample were 27 pre-service teachers, 13 supervisors 
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and 18 mentors. Research instruments  were the 

teacher professional experience supervision model 

manual, EDSWU ONLINE manual, supervision 

competency test,  learning management competency 

test, teaching practicum evaluation form, attitude 

towards supervision process test, and interview form. 

Data analysis by percentage, mean, standard 

deviation, Paired-t test, One sample t-test and Content 

Analysis.  

The research findings were the model has 

purpose to develop supervision competency, and 

learning management competency. The principles were; 

1. identification authentic supervision goal and 

essential skill practice 2. Creation on learning 

community 3. Self- reflection on teaching and             

4. Technology using in supervision. The supervision 

process consisted of two main steps were 1. Supervision 

preparation and 2. Six steps of supervision. The 

supervision steps were  1. Goal Setting 2. Pre-Training 

3. Onsite coaching 4.Debriefing 5. Lesson developing 

and 6. Evaluating. The evaluation consisted of 

supervision competency evaluation, learning 

management competency evaluation and  attitude 

towards supervision process evaluation. The results 

on using the model, found that the supervisors and 

mentors had improved their supervision competency 

which was significantly higher than before experiment 

at 0.01. the supervisors and mentors had attitude 

towards supervision process which was significantly 

higher than the good level criteria at 0.01. The pre-

service teachers had improved their learning 

management competency which was significantly 

higher than before experiment at 0.01 and the pre-

service teachers had attitude towards supervision 

process which was significantly higher than the good 

level criteria at 0.01 

Keywords : Supervision Model, Learning Management 

Competency, Coaching and Mentoring, Lesson Study, 

Blended Learning  

บทนํา            

กระบวนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเป็น

กลไกสําคัญในกระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของ

ประเทศให้มีคุณลักษณะทีพึงประสงค์และสอดรับกับ

ความต้ องกา รของ โลกที เปลีย นแปล งไป  การใ ห้

ความสําคัญกับการกําหนดนโยบาย แผนงาน และ

องค์ประกอบของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูอย่างเป็น

ระบบและมีประสทิธิภาพจงึเป็นเครืองมือสําคัญทีจะช่วย

พัฒนาครูทีมีคุณภาพ ซึงจะส่งผลต่อการพัฒนาคนของ

ประเทศต่อไป ดงัที UNESCO (2015 : 40-42) ได้กล่าวไว้

ว่า การยกระดับการฝึกหัดครูของสถาบันครุศึกษาเป็น

องค์ประกอบสาํคญัของกระบวนการพัฒนาวิชาชีพครู ใน

การเตรียมครูทีมีคุณภาพ ซึงถ้าหากได้รับการพัฒนา

อย่างเหมาะสม จะสามารถยกระดับมาตรฐานคุณภาพ

วิชาชีพครูได้ ซงึจะส่งผลต่อการสร้างทรัพยากรมนุษย์ทีมี

คณุภาพให้แก่ประเทศต่อไป 

การนิ เทศถือ เป็นหนึงในหัว ใจสําคัญของ

กระบวนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ทีจะช่วยให้นิสิตครู

สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สงูสดุ ดงัที วัชรา เล่าเรียนดี (2550: 8) ได้กล่าวไว้ว่าการ

นิเทศเป็นกระบวนการหนึงของการจัดการศึกษาทีมุ่ง

ปรับปรุงกระบวนการสอน อย่างต่อเนืองซึงส่งผลโดยตรง

ต่อผลการเรียนรู้ของผู้ เรียน นอกจากนีการฝึกประสบการณ์

วิชาชีพของนิสิตจะไม่สามารถประสบความสําเร็จได้เลย

หากไม่ได้รับการนิเทศจากอาจารย์นิ เทศก์จากทาง

มหาวิทยาลยั และครูพีเลยีงในสถานศกึษา ทังนีเนืองจาก

อาจารย์นิเทศก์จะมีบทบาทสาํคญัใน การให้คําแนะนําแก่

นิสติในด้านยทุธวิธีการจดัการเรียนรู้  ตลอดจนสร้างขวัญ

และกําลังใจให้แก่นิสิตตลอดระยะการฝึกประสบการณ์
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วิชาชีพครู (ศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ. 

2559: 15)  

การศึกษาค้นคว้าเกียวกับการนิเทศที ผ่านมา 

พบว่า การนิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูยังคงประสบ

ปัญหาในด้านต่างๆ ไม่ ว่าจะเป็น ระบบการบริหารงาน

ประสบการณ์วิชาชีพครูทียังไม่เอืออํานวยต่อการบริหาร

จัดการงานนิเทศ  การขาดความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที

เกียวข้องทังภายในและภายนอกมหาวิทยาลยั การกําหนด

กิจกรรมการนิเทศทีเหมาะสมทีจะช่วยเสริมสร้างศักยภาพใน   

การสอนของนิสติครูได้อย่างสงูสดุ  อีกทังบุคลากรทีเกียวข้อง

ยังขาดการตระหนักในความสําคัญของงานฝึกสอนและการ

นิเทศ ขาดการติดตามให้ทันต่อสภาพการณ์ต่างๆ ของ

โรงเรียนทําให้การนิเทศห่างไกลจากสภาพและเนือหาสาระที

ควรเตรียมให้นิสิตได้เรียนรู้  (ประกอบ กรณีกิจ. 2552; บุษกร 

ปันหุ่น. 2552; วชิรา เครือคําอ้าย. 2556) 

นอกจากนี จากข้อมูลสะท้อนกลับของนิสิตฝึก

ประสบการณ์วิชาชีพครูในปีการศึกษา 2558 ทีผ่านมา พบว่า  

อาจารย์นิเทศก์ส่วนหนึงยังขาดความรู้ ความสามารถในการ

นิเทศ รวมทงัไม่ปฏิบติัตามบทบาทหน้าทีของอาจารย์นิเทศก์

ประกอบกับผลสะท้อนความคิดเห็นจากครูพี เลียงใน

สถานศึกษาทีสะท้อนว่า นิสิตครูยังไม่สามารถนําความรู้ที

ศึกษามาประยุกต์ ใช้ ในการจัดการเรียนรู้ ได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ ซึงสะท้อนให้เห็นว่า การนิเทศยังไม่สามารถเป็น

เครืองมือทีจะช่วยพัฒนาสมรรถนะในการจัด การเรียนรู้ให้แก่

นิสติครูได้อย่างทีควรจะเป็น (ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรี

นครินทรวิโรฒ.  2558) ซึงสอดคล้องกับผลการวิจัยของวรรณ

ทิพา รอดแรงค้า และภาวิณี ศรีสขุวัฒนานันท์ (2545: 3) ที

พบว่า นิสติฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูยังประสบปัญหาด้าน

การสอน และมีความเห็นว่าครูพีเลียงและอาจารย์นิเทศก์ควร

ให้คําแนะนําเกียวกับการสอน ช่วยส่งเสริมและดูแลการ

ปฏิบติังานทีนสิติต้องปฏิบติัมากขนึ  

ผลการศึกษาข้างต้นแสดงให้เห็นว่าการพัฒนา

รูปแบบการนิ เทศที มีความเป็นระบบ ชัด เจนและ 

สอดคล้องกับความต้องการของนิสิตครูนัน เป็นกุญแจ

สําคัญทีจะช่วยพัฒ นาศักยภาพในการนิ เทศ และ

ศักยภาพในการสอนของนิสิตครู โดยแนวคิดทีน่าสนใจที

น่าจะนํามาใช้เป็นฐานในการพัฒนารูปแบบการนิเทศการฝึก

ประสบการณ์วิชาชีพครู คือ การนิเทศโดยใช้กระบวนการ

สอนงานและสร้างระบบพี เลียง (Coaching and 

Mentoring) การพัฒนาบทเรียนร่วมกัน (Lesson study) 

และการเรียนรู้แบบผสมผสาน (Blended Learning) ซึง

เป็นแนวคิดใน การจัดการศึกษาทีมีการนําไปใช้ในการ

พัฒนาสมรรถนะของครูในหลากหลายประเทศ (Tanner 

and Vains-Loy. 2009: 11,13; Murata. 2011: 13; Graham. 

2006: 7) 

กระบวนการสอนงานและสร้างระบบพีเลียง เป็น

กระบวนการพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้มุ่งเน้น การเรียนรู้

ร่วมกันระหว่างผู้ สอนงานและผู้ ได้รับการสอนงาน โดยมี

จุดมุ่ งหมายเพือพัฒนาความสามารถและปรับปรุ ง

ประสิทธิภาพในการทํางาน (Carol. 2012: 26) ส่วนการเป็นพี

เลียงเป็นการดูแลให้คําปรึกษาและแนะนําครูทีเข้าสู่วิชาชีพ

ครู ให้มีแนวทางในการปฏิบัติงานในหน้าทีของตน (วัชรา    

เลา่เรียนดี. 2556: 274) การนํากระบวนการดังกล่าวมาปรับใช้

ในกระบวนการนิเทศนิสิตครูซึงอยู่ในช่วงของการฝึกหัด       

การสอนจะช่วยให้นิสิตได้ รับการสอนงาน คําแนะนํ า        

ความช่วยเหลอื ตลอดจนการเสริมสร้างกําลงัใจในการสอน ทํา

ให้มีแนวทางในการจัดการเรียนรู้ของตนเองได้อย่างมีทิศทาง 

เป็นระบบมากยิงขนึ 

นอกจากนี การนิเทศทีมีประสิทธิภาพ ผู้นิเทศ

จําเป็นต้องมีแนวคิดทีจะช่วยให้ผู้สอนสามารถดําเนินการ

สอนไปสู่เป้าหมายทีวางไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ การ

พฒันาบทเรียนร่วมกนั เป็นแนวคิดในการพัฒนาวิชาชีพครู

ทีว่าด้วยการเรียนรู้ในชนัเรียนแบบร่วมมือรวมพลงัอย่างเป็น

ระบบและต่อเนืองในบริบทการทํางานจริงของครูให้

ความสาํคัญกับการสงัเกตพฤติกรรมทีแสดงถึงการคิดและ

การเรียนรู้ของผู้ เรียนโดยตรงและการอภิปรายสะท้อน

ความคิดร่วมกัน เพือพัฒนาบทเรียนอย่างต่อเนืองจนได้

บทเรียนทีมีคุณภาพ (Fernandez and Yoshida. 2004: 15; 

ชาริณี ตรีวรัญ ู. 2557: 1) การนําแนวคิดดังกล่าวมา

ประยุกต์ใช้ในการนิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
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จะช่วยให้นิสติมีเป้าหมายทีชดัเจนในการพัฒนาการสอน

ของตนเอง และได้เห็นแนวความคิดทีหลากหลายทังจาก

อาจารย์นิเทศก์และเพือนนิสิตทีอยู่ในบริบทการเรียนรู้

เดียวกนัซงึจะช่วยให้สามารถพฒันาบทเรียนหรือการสอน

ของตนได้ดียิงขนึ 

ส่วนการเรียนรู้แบบผสมผสาน เป็นแนวทางใน

การจัดการเ รียนการสอนทีผสมผสานการสอนแบบ

เผชิญหน้าในชนัเรียนกับการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ที

ช่วยเติมเต็มช่องว่างของการจัดการเรียนรู้ในชันเรียน ทําให้

มีช่องทางการสือสารนอกชันเรียนเพิมมากขึน และทําให้

รูปแบบปฏิสมัพนัธ์ระหว่างผู้ เรียน ผู้สอน เนือหา และบริบท

การเรียนมีความหลากหลายมากขึน  (Allen, Seaman, and 

Garrett. 2007: 5-6) ถือเป็นการนําเทคโนโลยีสารสนเทศ

มาใช้เป็นช่องทางในการส่งผ่านความรู้และติดต่อสือสาร

ระหว่างผู้ เรียนกบัผู้สอนหรือระหว่างผู้ เรียนด้วยกันการนํา

แนวคิดดงักล่าวมาใช้ในการนิเทศจะช่วยเพิมช่องทางใน

การติดต่อสอืสาร การแลกเปลียนเรียนรู้ และการสะท้อน

ผลการฝึกประสบการณ์ระหว่างอาจารย์นิเทศก์และนิสิต

ครูได้ทนัต่อความต้องการ 

   การนําแนวคิดทังสามมาปรับใช้ในกระบวนการ

นิเทศ จะช่วยให้นิสิตครูได้รับการพัฒนา สมรรถนะการ

จัดการเรียนรู้ผ่านการร่วมแรงร่วมใจของบุคลากรใน

บริบทการเรียนรู้เดียวกัน ทังในรูปแบบการนิเทศในชัน

เรียนและแบบออนไลน์ ตลอดจนได้รับข้อเสนอแนะและ

กําลังใจจากอาจารย์นิเทศก์และครูพีเลียง จนทําให้ได้

บทเรียนหรือแผนการจัดการเรียนรู้ทีมีคุณภาพทีสามารถ

นําไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ให้เกิดประสิทธิผลสูงสุดแก่

ผู้ เรียนได้ตามเป้าหมายทีกําหนด (ศุภวรรณ สัจจพิบูล. 

2560) 

  จากสภาพ ปัญหาและแนวคิดทีกล่าวมาข้างต้น 

ผู้ วิจัยจึงได้นําแนวคิดดังกล่าวมาใช้เป็นฐานในการพัฒนา

รูปแบบการนิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูทีจะช่วย

เสริมสร้างสมรรถนะการนิเทศและสมรรถนะการจัดการ

เรียนรู้ของนิสิตครู ซึงจะส่งผลต่อการพัฒนาผลการเรียนรู้

ของผู้ เรียนต่อไป 

วัตถปุระสงค์ของการวิจยั 

1. พัฒนารูปแบบการนิเทศการฝึกประสบการณ์

วิชาชีพครู เพือส่งเสริมสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของ

นิสิตครู 

2. ศึกษาผลการใช้รูปแบบการนิเทศการฝึก 

ประสบการณ์วิชาชีพครูเพือส่งเสริมสมรรถนะการจัดการ

เรียนรู้ของนิสติครู โดยมีวตัถปุระสงค์ย่อยดงัน ี

    2.1 เปรียบเทียบสมรรถนะการนิเทศของ

อาจารย์นิเทศก์และครูพีเลียงระหว่างก่อนและหลงั

การนิเทศด้วยรูปแบบการนิเทศการฝึกประสบการณ์

วิชาชีพทีพัฒนาขึน 

    2.4 เปรียบเทียบเจตคติของอาจารย์นิเทศก์

และครูพีเลยีงทีมีต่อกระบวนการนิเทศหลงัการใช้รูปแบบ

การนิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพทีพัฒนาขึนกับ

เกณฑ์ 

     2.3 เปรียบเทียบสมรรถนะการจัดการเรียนรู้

ของนิสิตครูระหว่างก่อนและหลังได้รับการนิเทศด้วย

รูปแบบการนิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพทีพฒันาขนึ 

    2.2 เปรียบเทียบเจตคติของนิสิตครูทีมีต่อ

กระบวนการนิเทศหลงัการใช้รูปแบบ การนิเทศการฝึก

ประสบการณ์วิชาชีพทีพัฒนาขึนกับเกณฑ์  

สมมติฐานการวิจยั  

1. อาจารย์นิเทศก์/ครูพีเลียงทีใช้รูปแบบการ

นิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพทีพัฒนาขึนมีสมรรถนะ 

การนิเทศหลงัการทดลองสงูกว่าก่อนการทดลอง 

           2. อาจารย์นิเทศก์และครูพีเลียงมีเจตคติต่อ

กระบวนการนิเทศหลงัการใช้รูปแบบ การนิเทศการฝึก

ประสบการณ์วิชาชีพทีพัฒนาขึนอยู่ในระดับดี 

           3. นิสิตครูทีได้รับการนิเทศโดยใช้รูปแบบการ

นิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพทีพัฒนาขึนมีสมรรถนะ

การจดัการเรียนรู้หลงัการทดลองสงูกว่าก่อนการทดลอง 

           4. นิสติครูมีเจตคติต่อกระบวนการนิเทศหลงัได้รับ

การนิเทศโดยใช้รูปแบบการนิเทศการฝึกประสบการณ์

วิชาชีพทีพฒันาขนึอยู่ในระดบัดี 
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วิธีการดําเนินการวิจยั 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 ประชากรทีใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 3 กลุ่ม 

ดงัน ี

1. นิสติครูหลกัสตูรการศกึษาบณัฑิต จํานวน 

673 คน 

2. อาจารย์นิเทศก์การศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ จํานวน 70 คน 

3. ครูพีเลยีงจากสถานศึกษาทีเป็นเครือข่ายการ

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูจํานวน 150 คน 

 กลุ่มตัวอย่างทีใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย         

3 กลุ่ม ซึงได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive 

Sampling)โดยผู้ วิจยัดําเนินการดงัน ี

1. กําหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างจากโปรแกรม 

G*Power version 3.1.9.2 ได้ขนาดกลุม่ตวัอย่างจํานวน 27 

คน  

2. เลอืกนิสติครูจํานวน 27 คน โดยพิจารณาจาก

สังกัดของโรงเรียน  สาขาวิชาเอกจํานวนนิสิตครูสาขา

วิชาเอกเดียวกนัในแต่ละโรงเรียน และความสมคัรใจ  

3. เลือกอาจารย์นิ เทศก์การศึกษา คณะ

ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ทีทําการ

นิเทศนิสิตครูทีได้จากขันตอนที 2โดยมีคุณสมบัติตาม

เกณฑ์ทีครุุสภากําหนด จํานวน 13 คน 

4. เลอืกครูพีเลยีงทีทําการนิเทศนิสิตครูทีได้จาก

ขนัตอนที 2โดยครูพีเลยีงมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ทีคุรุสภา

กําหนด จํานวน 18 คน 

ตัวแปรทีศึกษา 

1. ตวัแปรอิสระ ได้แก่ การใช้รูปแบบการนิเทศ 

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

 2. ตวัแปรตาม ได้แก่ ผลการใช้รูปแบบการนิเทศ

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประกอบด้วย 

     2.1)  สมรรถนะการนิเทศของอาจารย์นิเทศก์/ 

ครูพีเลียง ประกอบด้วยความรู้เกียวกับ การนิเทศและ

ความสามารถในการนิเทศ 

     2.2) เจตคติต่อกระบวนการนิเทศของอาจารย์ 

นิเทศก์/ครูพีเลยีง  

    2.3) สมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของนิสิตครู 

ประกอบด้วย ความรู้เกียวกับการจัดการเรียนรู้ และ

ความสามารถในการจดัการเรียนรู้ 

    2.4) เจตคติต่อกระบวนการนิเทศของนิสติครู 

เครืองมือการวิจยั  

เครืองมือทีใช้ในการวิจัยและผลการตรวจสอบ

คณุภาพของเครืองมือ มีดงัต่อไปนี 

1. แบบวัดสมรรถนะการนิเทศ ตรวจสอบ 

คุณภาพโดยผู้ เชียวชาญและการทดลองใช้กับอาจารย์

นิเทศก์/ครูพีเลยีง จํานวน 15 คน ประกอบด้วยเครืองมือ 

2 ส่วน ได้แก่ แบบทดสอบความรู้เกียวกับการนิเทศ ซึง

เ ป็ นแบบทดสอบแบบเลือกตอบ ( MultipleChoices)           

4 ตวัเลอืก จํานวน 15 ข้อ มีค่าความยากง่ายอยู่ระหว่าง .46- 

.73  ค่าอํานาจจําแนกอยู่ระหว่าง .25 - .75 และมีค่าความ

เชื อมันเท่ ากับ . 73  และแบบประ เมิ นตนเองด้ าน

ความสามารถในการนิเทศซึงมีลกัษณะเป็นแบบวัดแบบ

มาตราสว่นประมาณค่า (Rating scale) 5 ระดับ จํานวน

ทงัหมด 20 ข้อ มีค่าอํานาจจําแนกรายข้ออยู่ระหว่าง .28 

- .83 และมีค่าความเชือมนัเท่ากบั .88  

 2 . แ บ บ วัด ส ม ร ร ถ น ะ ก า ร จัด ก า ร เ รี ย น รู้ 

ตรวจสอบคุณภาพโดยผู้ เชียวชาญและการทดลองใช้กับ

นิสิตครู จํานวน 7 คน ประกอบด้วยเครืองมือ 2 ส่วน 

ได้แก่ แบบทดสอบความรู้เกียวกับการจัดการเรียนรู้ ซึง

เ ป็ นแบบทดสอบแบบเลือกตอบ ( MultipleChoices)              

4  ตัวเลือก จํานวน 15 ข้อ มีค่าความยากง่ายอยู่ระหว่าง 

.53 - .80 ค่าอํานาจจําแนกอยู่ระหว่าง .32 - .69 และมีค่า

ความเชือมันเท่ากับ .78 และแบบประเมินตนเองด้าน

ความสามารถในการจดัการเรียนรู้ มีลกัษณะเป็นแบบวัด

ทีมีมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) 5 ระดับ 

จํานวนทังหมด 24 ข้อ มีค่าอํานาจจําแนกรายข้ออยู่

ระหว่าง .30 - .75 และมีค่าความเชือมันเท่ากับ .89
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         3. แบบประเมินผลการฝึกประสบการณ์

วิชา ชีพค รู  เ ป็นแบบประเ มินทีคณะศึกษ าศาสต ร์ 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒกําหนดให้อาจารย์นิเทศก์

และครูพีเลียงใช้ในการประเมินความสามารถในการ

จดัการเรียนรู้ของนิสิตครูทุกสาขาวิชา ลกัษณะเป็นแบบ

ประเมินทีมีการให้คะแนนตามประเด็นการประเมิน 

จํานวน 24 ข้อ อาจารย์นิเทศก์และครูพีเลียงจะทํา       

การประเมินโดยการสงัเกตการจัดการเรียนรู้ของนิสิตครู

ในชันเรียนอย่างน้อย 3 ครัง ต่อภาคการศึกษา เพือดู

พฒันาการในการจดัการเรียนรู้ของนิสติครู  

        4. แบบวัดเจตคติของอาจารย์นิเทศก์/

ครูพีเลียงทีมีต่อกระบวนการนิเทศ มีลกัษณะเป็นแบบ

วัดมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ตามวิธีของลิเคิร์ท 

(Likert) จํานวน 15 ข้อ ตรวจสอบคณุภาพโดยผู้ เชียวชาญ

และการทดลองใช้กับอาจารย์นิเทศก์/ครูพีเลียง จํานวน 

15 คนมีค่าอํานาจจําแนกรายข้ออยู่ระหว่าง .31 – .82  

ค่าความเชือมันทังฉบับโดยใช้วิธีการหาค่าสมัประสิทธิ

อลัฟาของครอนบคั (α-Cronbach) เท่ากบั .87 

      5. แบบวดัเจตคติของนิสิตครูทีมีต่อกระบวนการ

นิเทศ มีลักษณะเป็นแบบวัดมาตราส่วนประมาณค่า          

5 ระดบั ตามวิธีของลเิคิร์ท (Likert) จํานวน 15 ข้อ ตรวจสอบ

คุณภาพโดยผู้ เชียวชาญและการทดลองใช้กับนิสิตครู 

จํานวน 7 คน มีค่าอํานาจจําแนกรายข้ออยู่ระหว่าง .34 – 

.83  ค่าความเชือมนัทงัฉบบัโดยใช้วิธีการหาค่าสมัประสิทธิ

อลัฟาของครอนบคั (α-Cronbach) เท่ากบั .83 

 6. แบบสัมภาษณ์ความคิดเห็นของอาจารย์

นิเทศก์ ครูพีเลียงและนิสิตครูทีมีต่อรูปแบบการนิเทศมี

ลักษณะเป็นแบบสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง ทําการ

ตรวจสอบความตรงเชิงเนือหา และการใช้ภาษาโดย

ผู้ เชียวชาญ พบว่ามีค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) อยู่

ระหว่าง  0.80 – 1.00 จากนัน ทําการปรับปรุงตาม

คําแนะนําของผู้ เชียวชาญ 

 ขันตอนการดําเนินการวิจยั ผู้ วิจยัดําเนินการ

วิจยัตามกระบวนการวิจัยและพฒันา (Research and 

Development) ซงึประกอบด้วย 4 ระยะ ได้แก่ 

  ระยะที 1 การศึกษาข้อมูลพืนฐาน เอกสาร 

แนวคิด ทฤษฎีทีเกียวข้องกบังานวิจยั (R1) ซงึเป็นการศึกษา

เอกสารและงา นว ิจ ัยของน ักว ิช าการทัง ไทยแล ะ

ต่างประเทศ เกียวกบัแนวคิดการนิเทศการพัฒนารูปแบบ 

และแนวคิดพืนฐานในการพัฒนารูปแบบการนิเทศ 

 ระยะที 2 การพัฒนารูปแบบการนิเทศ (D1) 

ซึงประกอบด้วยขันตอนดังต่อไปนี 

 2.1 การนําข้อมูลทีได้จากระยะที 1 มาใช้ใน

การร่างรูปแบบการนิเทศ  

         2.2 การตรวจสอบคุณภาพของรูปแบบ

โด ยผู้ เ ชี ยว ชา ญ ด้านการนิ เทศ  ด้านหลักสูตรและ           

การสอน ด้านการฝึกประสบการณ์ วิชาชีพครูทังใน

สถาบันอุดมศึกษา และสถานศึกษาจํานวน 5 คน 

ตรวจสอบความตรงเชิงเนือหา และความเป็นไปได้ในการ

นําไปใช้ โดยพิจารณาจากค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) 

ซึงมีค่าอยู่ระหว่าง  0.80– 1.00 จากนัน ทําการปรับปรุง

และพัฒนารูปแบบตามคําแนะนําของผู้ เชียวชาญและ

จดัทําเอกสารคู่มือการใช้รูปแบบการนิเทศ 

        2.3 การศึกษานําร่อง (Pilot Study) โดยนํา

รูปแบบการนิเทศไปทดลองใช้กบันิสติครู จํานวน 7 คน ทีไม่ใช่

กลุม่ตวัอย่าง ในภาคเรียนที 1 ปีการศกึษา 2558 เพือพิจารณา

ความเหมาะสมของรูปแบบ กระบวนการนิเทศ การใช้งาน

ระบบเครือข่ายออนไลน์ และความเป็นไปได้ในการนําไปใช้จริง 

 2.4 การสร้างเครืองมือทีใช้ในการวิจัยโดยผู้ วิจัย

ทําการศึกษาเอกสารเกียวกับการสร้างเครืองมือการวิจัย 

สร้างเครืองมือตามหลักการทีศึกษา แล้วตรวจสอบ

คณุภาพโดยผู้ เชียวชาญและการทดลองใช้  

 ระยะที 3 การทดลองใช้รูปแบบการนิเทศ (R2) 

เป็นการนํารูปแบบการน ิเทศไปทดลองใช้ก ับกลุ ่ม

ตัวอย่างในการวิจ ัย โดยใช้แบบแผนการทดลองแบบ

กลุ่มทดลองกลุ่มเดียว วัดผลก่อนและหลังการทดลอง 

(One-group pretest –posttest design) เก็บรวบรวม

ข้อมูลในภาคเรียนที 2 ปีการศึกษา 2558 เป็นเวลา 1 

ภาคเรียน  โดยผู้ วิจัยจัดประชุมชีแจงการใช้รูปแบบการ

นิเทศทีพัฒนาขึนให้แก่อาจารย์นิเทศก์และครูพีเลียงที
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เป็นกลุ่มตัวอย่าง ทําการทดสอบอาจารย์นิเทศก์ ครูพี

เลยีง และนิสิตครูก่อนการทดลอง จากนัน จึงนํารูปแบบ

การนิ เทศทีพัฒนาขึนไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่าง          

หลังจบการทดลอง ผู้ วิจัยทําการทดสอบอีกครังด้วย

แบบทดสอบชดุเดียวกนั พร้อมทงัให้ทําแบบวัดเจตคติต่อ

กระบวนการนิเทศ 

 ระยะที 4 การประเมินผลและปรับปรุงรูปแบบ

การนิเทศ (D2) เป็นการประเมินผลการใช้รูปแบบการนิเทศ 

โดยประเมินจากคะแนนสมรรถนะการนิเทศของอาจารย์

นิเทศก์และครูพีเลยีง คะแนนสมรรถนะการจดัการเรียนรู้ของ

นิสิตครู และคะแนนเจตคติต่อกระบวนการนิเทศของ

อาจารย์นิเทศก์ ครูพีเลยีงและนิสติครู 

การวิเคราะห์ข้อมูล 

ผู้ วิจยัทําการวิเคราะห์ข้อมลูโดยใช้สถิติดงัต่อไปน ี

1. สถิติพืนฐาน ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลยีและส่วน

เบียงเบนมาตรฐาน   

2. สถิติทีใช้ในการทดสอบสมมติฐาน ได้แก่  

    2.1 การประเมินสมรรถนะการนิ เทศของ

อาจารย์นิเทศก์และครูพีเลียง สมรรถนะการจัดการเรียนรู้

ของนิสติครู โดยใช้การทดสอบค่าทีแบบ Paired t-test 

   2.2 การประเมินเจตคติต่อกระบวนการนิเทศ

ของอาจารย์นิเทศก์ ครูพีเลยีงและนิสติครูหลงัการใช้รูปแบบ

การนิเทศเปรียบเทียบกบัเกณฑ์ โดยใช้การทดสอบค่าทีแบบ  

One samplet-test 

   2.3 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพจากแบบ

บันทึกการนิเทศ และแบบสัมภาษณ์ความคิดเห็นของ

อาจารย์นิเทศก์ ครูพีเลียง และนิสิตครู ด้วยวิธีการวิเคราะห์

เนือหา (Content Analysis) 

สรุปผลการวิจยั   

 1 ผลการพัฒนารูปแบบการนิเทศการ ฝึก

ประสบการณ์วิชาชีพ  

รูปแบบการนิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพที

พัฒนาขึนมีวัตถุประสงค์เพือพัฒนาสมรรถนะการนิเทศ

ของอาจารย์นิเทศก์และครูพีเลียง และพัฒนาสมรรถนะ

การเรียนรู้ของนิสติครู โดยมีรายละเอียด ดงัน ี

หลกัการของรูปแบบการนิเทศ      

1. การกําหนดเป้าหมายในการพัฒนาทีเกิดจากความ 

ต้องการจําเป็นในสภาพจริงและการส่งเสริมความรู้และ 

ทกัษะทีสอดคล้องกบัเป้าหมายทีต้องการพัฒนาจะทําให้

ผู้สอนงาน และพีเลียง สามารถให้ข้อเสนอแนะได้ตรงตาม

จดุเน้น และทําให้นิสิตครูพัฒนาตนเองได้ตรงตามเป้าหมาย

ทีกําหนด 

2. การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทีเกิดจากการ

แลกเปลียนเรียนรู้และการอภิปรายสะท้อนความคิดของ

บุคคลทีอยู่ในบริบทการเรียนรู้เดียวกัน จะช่วยให้ได้รับ

แนวคิดในการพัฒนาทีหลากหลาย อย่างเป็นกัลยาณมิตร 

จนได้บทเรียนทีมีคุณภาพสามารถนําไปใช้ในการพัฒนา

นกัเรียนในบริบทจริงได้ 

3. การไตร่ตรองสะท้อนความคิดเกียวกับพฤติกรรม 

การเรียนรู้ของนักเรียนในชันเรียนจะทําให้ผู้ รับการนิเทศ

เกิดความเข้าใจผลการปฏิบัติการสอนของตน เกิดความ

ต้องการในการพฒันา การสอนด้วยตนเอง และเปิดใจยอมรับ

ข้อเสนอแนะเพือนําไปใช้ในการพฒันาตนเองได้ดียิงขนึ  

4. การนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ประกอบ 

การนิเทศจะช่วยให้ผู้สอนงาน พีเลียงและนิสิตครูสามารถ

วิเคราะห์การสอนได้อย่างชดัเจน ช่วยเพิมช่องทางและเวลา

ในการติดต่อสือสารและให้คําปรึกษา และสามารถสะท้อน

ผลการฝึกประสบการณ์ระหว่างอาจารย์นิเทศก์ ครูพีเลียง

และนิสติครูได้ทนัต่อความต้องการ 

 ขนัตอนการนิเทศ กระบวนการนิเทศ ประกอบด้วย 

2 ขนัตอนหลกั ได้แก่ 1. ขนัเตรียมการนิเทศ และ 2. ขันการนิเทศ 

ซึงประกอบด้วย 6 ขันตอน ดังนี 2.1 ขันกําหนดเป้าหมาย 

การเรียนรู้ (Goal Setting) 2.2 ขันเสริมความรู้และทักษะ

ก่อนการจัดการเรียนรู้ (Pre-Training) 2.3 ขันการสอนงาน 

ในชันเรียนจริง (Onsite Coaching) 2.4 ขันสืบสอบผล

การจัดการเรียนรู้เพือการพัฒนา (Debriefing) 2.5 ขันพัฒนา

บทเรียน (Lesson Developing) และ 2.6 ขันติดตาม

ประเมินผล (Evaluating) ตามแผนภาพที 1 

การประเมินผล ประกอบด้วย การประเมินผล

ข้อมลูเชิงปริมาณ ได้แก่ การประเมินสมรรถนะการนิเทศ

183 



วารสารวจิัยทางการศกึษา คณะศกึษาศาสตร์ มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ : ปีที 11 ฉบบัที 2 เดือนกมุภาพนัธ์ – กรกฎาคม 2560 

สมรรถนะการจัดการเรียนรู้ และเจตคติทีมีต่อกระบวนการ 

นิเทศและการประเมินข้อมูลเชิงคุณภาพ จากการวิเคราะห์

แบบบันทึกการนิเทศของอาจารย์นิเทศก์และครูพีเลียงและ

การสมัภาษณ์ความคิดเห็นของอาจารย์นิเทศก์ ครูพีเลียง

และนิสติครูทีมีต่อรูปแบบ การนิเทศการฝึกประสบการณ์

วิชาชีพครูทีพฒันาขนึ 
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AUTHENTIC SUPERVISION GOAL AND ESSENTIAL SKILL PRACTICE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Face 

To Face 

 

Online Face 

To Face 
 

Online 

1.  Goal setting 

อาจารย์นิเทศก์ ครูพีเลียงและนิสิตครู

วิเคราะห์และระบปัุญหา/เป้าหมาย 

ทีต้องการพฒันา 
2. Pre-training 

อาจารย์นิเทศก์ และครูพีเลียง

ส่งเสริมความรู้และทักษะตาม

เป้าหมาย 

กอ่นการสอน 

3. Onsite coaching 

อาจารย์นิเทศก์ ครูพีเลียงและเพือน

นิสิตสังเกตการจัดการเรียนรู้ 

ในชันเรียน และบนัทึกพฤติกรรม  

การเรียนรู้ของนักเรียน 

6. Evaluating 

การติดตามประเมินผล 

การนิเทศ และปรับปรุงพฒันาการ

นิเทศในวงจรใหม ่

ตอ่ไป 

 

5. Lesson Developing 

นิสิตครูปรับปรุงบทเรียนตาม 

ข้อมลูย้อนกลับ ทําการสอนใหมแ่ละ

รับข้อเสนอแนะจากอาจารย์นิเทศก์ 

และครูพีเลียงผ่าน 

ระบบออนไลน์ 

4. Debriefing 

อาจารย์นิเทศก์ และครูพีเลียงใช้

คําถามกระตุ้นให้นิสิตครูสะท้อน

ความคิดเกียวกบัผลการเรียนรู้ของ

นักเรียน พร้อมทังให้ข้อมลูย้อนกลับ

และแลกเปลียนเรียนรู้ 

เงือนไขการนํารูปแบบการนิเทศไปใช้ 

แผนภาพ 1 รูปแบบการนเิทศการฝึกประสบการณ์วชิาชีพครู 

 

1. พัฒนาสมรรถนะการนิเทศของอาจารย์นิเทศก์และครูพีเลียง 

2. พัฒนาสมรรถนะการเรียนรู้ของนิสติครู 

 

1) การกาํหนดเป้าหมายการนิเทศตามสภาพจริง และการฝึกฝนทักษะจาํเป็นทีสอดคล้องกับเป้าหมาย  

2) การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทีเกดิจากความสมัครใจของกลุ่มคนทีมีเป้าหมายในการพัฒนาการสอนร่วมกัน 

3) การส่งเสริมให้ผู้สอนไตร่ตรองสะท้อนความคิดเกียวกับผลการเรียนรู้ของผู้เรียนในชันเรียนของตน 

4) การนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพือเพมิประสทิธิภาพในการนิเทศ 

หลักการ 
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วัตถุประสงค์ 

ความยืดหยุ่น การอบรมให้ความรู้ การจัดเตรียมคู่มือ/แหล่งการเรียนรู้ ความสมัครใจ 
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2. การศกึษาผลการใช้รูปแบบการนิเทศทีพัฒนาขึน 

พบว่า 

    2.1 อาจารย์นิเทศก์/ครูพีเลยีงทีใช้รูปแบบการ

นิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพทีพฒันา ขนึ มีสมรรถนะ

การนิเทศหลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมี

นยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .01 

    2.2 อาจารย์นิเทศก์ และครูพีเลียงมีเจตคติ

ต่อกระบวนการนิเทศหลงัใช้รูปแบบการนิเทศทีพัฒนาขึน

สงูกว่าเกณฑ์ระดับดีอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ 

.01 

    2.3 นิสิตครูทีได้รับการนิเทศโดยใช้รูปแบบการ

นิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพทีพัฒนาขึนมีสมรรถนะการ

จัดการเรียนรู้หลงัการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมี

นยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .01 

   2.4 นิสิตครูมีเจตคติต่อกระบวนการนิเทศ

หลงัใช้รูปแบบการนิเทศทีพฒันาขนึสงูกว่าเกณฑ์ ระดับดี

อย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .01 

การอภิปรายผล 

 ผู้ วิจัยอภิปรายผลการวิจัยตามสมมติฐานการ

วิจัยทีกําหนด โดยแบ่งออกเป็น 3 ประเด็นหลัก ได้แก่    

1) การพฒันาสมรรถนะการนิเทศของอาจารย์นิเทศก์และ

ค รูพี เ ลีย งที ใ ช้ รู ปแ บบ ก ารนิ เท ศทีพัฒ น าขึน ตา ม

สมมติฐานการวิจัยข้อที 1  2) การพัฒนาสมรรถนะการ

จดัการเรียนรู้ของนิสติครูทีได้รับการนิเทศตามรูปแบบการ

นิเทศทีพัฒนาขึน ตามสมมติฐานการวิจัยข้อที 3 และ        

3) เจตคติของอาจารย์นิเทศก์ ครูพีเลียง และนิสิตครูทีมี

ต่อกระบวนการนิเทศ ตามสมมติฐานการวิจัยข้อที 2 และ 

4 ดงัรายละเอียดต่อไปน ี

1. อาจารย์นิเทศก์และครูพีเลยีงทีใช้รูปแบบการ

นิ เทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูทีพัฒนาขึน มี

สมรรถนะการนิเทศสูงขึนกว่าก่อนการทดลองอย่างมี

นัยสําคัญทางสถิติทีระดับ .01 สอดคล้องกับผลการวิจัย

ของ เจษฏา กิตติสนุทรและคณะ (2556) ทีพบว่าผู้บริหาร

และศึกษานิเทศก์ทีใช้กระบวนการสร้างระบบพีเลียงมี

ความสามารถในการสอนงานและให้คําแนะนําอยู่ใน

ระดับดีเยียมและดีตามลําดับ ทังนีอาจเนืองมาจาก

เหตผุลหลายประการดงัน ี 

1.1 รูปแบบการนิเทศทีพัฒนาขึนมีกระบวนการ 

ทีส่งเสริมให้ผู้ทีมีส่วนเกียวข้องกับการนิเทศได้ดําเนินงาน

ร่วมกนัอย่างเป็นระบบ ตังแต่การกําหนดเป้าหมายการวาง

แผนการนิเทศทีสอดคล้องกับความต้องการของผู้ รับการ

นิเทศ และการอภิปรายเพือหาแนวทางในการพฒันานิสิตครู

ตามเป้าหมายทีกําหนด  ซึงสอดคล้องกับที Fernandez 

and Yoshida (2014: 15) ได้กล่าวถึง การพัฒนาบทเรียน

ร่วมกันว่าเป็นกระบวนการทีต้องดําเนินการอย่างต่อเนือง

และเป็นระบบ ตังแต่ การวางแผน การอภิปรายถึงสภาพ

ปัญหาทีพบในชันเรียน การร่วมกันพิจารณาเลือกบทเรียน         

การออกแบบกลวิธีการสอน การประเมินผล และการเขียน

แผนการจัดการเรียนรู้ร่วมกัน เพือช่วยให้ผู้สอนบรรลตุาม

จุดมุ่ งหมายทีตังไว้  และสอดคล้องกับทีอัจฉราพรรณ 

จรัสวัฒน์ (2559:  6) ได้กล่าวถึงบันได 4 ขัน  ของการสอน

งานทีประสบความสําเร็จว่าประกอบด้วย การวิเคราะห์

จดุเน้นทีผู้ เรียนทําได้ การติดต่อ สอืสาร สร้างความสมัพันธ์ 

การอธิบาย สาธิต ยกตวัอย่าง การสงัเกตขณะการสอนงาน    

การให้ข้อมูลย้อนกลับ และการอภิปรายร่วมกันระหว่าง

ผู้ เรียนกบัผู้สอน 

   1.2 การสอนงานก่อนการสอน ช่วยกระตุ้นให้ผู้

นิ เทศต้องแสวงหาความรู้ และแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ ที

เกียวข้องกับเป้าหมายทีนิสิตต้องการพัฒนาอยู่เสมอ 

รวมทงัแสวงหาความรู้ กลวิธี หรือเทคนิคต่างๆ ทีจะนํามา

แนะนํา ให้นิสิตสามารถแก้ ปัญหาและพัฒ นาตาม

เป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึงนอกจากจะช่วย

แก้ปัญหาและพัฒนาความรู้และทักษะของนิสิตแล้ว      

ผู้นิเทศเองก็จะได้พัฒนาความรู้และทักษะของตนเองไป

พร้อมกัน ดังที วรรณวรางค์ ทัพเสนีย์ (2553: 49) และ 

Schofield (2013: 1) ได้กลา่วไว้ว่า กระบวนการสอนงาน

และระบบพีเลียงจะช่วยให้พีเลียงได้รับรู้มุมมองใหม่ๆ 

พัฒนาภาวะผู้ นําทักษะการสือสาร ทักษะการให้ข้อมูล

ย้อนกลับตลอดจนทักษะการสร้างสัมพันธภาพทีดีกับ
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บุคคลอืนซึงเป็นองค์ประกอบสําคัญของสมรรถนะการ

นิเทศอีกด้วย 

   1.3 รูปแบบการนิเทศทีพัฒนาขึนช่วยเพิมช่อง

ทางการนิเทศและอํานวยความสะดวกใน การนิเทศโดยเปิด

โอกาสให้ผู้ นิเทศสามารถนิเทศได้ทังแบบเผชิญหน้าในชัน

เรียนและนิเทศออนไลน์ ตามแนวคิดการจัดการเรียนรู้แบบ

ผสมผสาน ทําให้ผู้นิเทศสามารถนิเทศได้อย่างสะดวกและ

รวดเร็วยิงขึน มีช่องทางในการให้คําปรึกษาทีหลากหลาย 

ทําให้นิสิตได้รับข้อเสนอแนะเพือนําไปใช้พัฒนาตนเองใน

บทเรียนได้ต่อไป สอดคล้องกับที ปราวีณยา สวุรรณณัฐโชติ 

(2557:47) ได้กลา่วว่า การจดัการเรียนการสอนทีผสมผสาน

การสอนแบบเผชิญหน้าในชันเรียนกับการเรียน การสอน

แบบออนไลน์ ทีช่วยเติมเต็มช่องว่างของการจัดการเรียนรู้

ในชนัเรียน ทําให้รูปแบบปฏิสมัพันธ์ระหว่างผู้ เรียน ผู้สอน 

เนือหา และบริบทการเรียนมีความหลากหลาย อีกทงัยังช่วย

ให้ผู้ สอนสามารถจัดการดูแลและติดตามการเรียนของ

ผู้ เรียนได้  เช่นเดียวกับผลการวิจัยของ Butler Whiteman 

and Crow (2013: 233) ทีพบว่าการนําเทคโนโลยีมาใช้ใน

กระบวนการดูแลให้คําปรึกษาจะช่วยเพิมศักยภาพในการ

ดแูลให้คําแนะนํา สามารถเติมเต็มความต้องการในการทํา

หน้าทีดแูลให้คําปรึกษาได้ดียิงขนึ  

2. นิสิตครูทีได้รับการนิเทศโดยใช้รูปแบบการ

นิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพทีพัฒนาขึนมีสมรรถนะ

การจดัการเรียนรู้สงูกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยสําคัญ

ทางสถิติทีระดบั .01 สอดคล้องกับผลการวิจัยของ ศิรประภา 

พฤทธิกุล (2557: 245-246) ทีพบว่ากระบวนการนิเทศ

ตามแนวการพฒันาบทเรียนร่วมกันช่วยพัฒนาสมรรถนะ

การจัดการเรียนรู้ของนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูได้ 

ทงันี อาจเนืองมาจากเหตผุลหลายประการดงัต่อไปน ี

   2.1 นิสิตได้มีส่วนร่วมในการกําหนดเป้าหมาย

ในการพฒันาด้วยตนเอง ทําให้สามารถปรับปรุงและพัฒนา

ตนเองได้อย่างตรงจุด ทังนีเนืองจากในขันตอนการกําหนด

เป้าหมาย เป็นการส่งเสริมให้นิสิตครูวิเคราะห์จุดทีตนเอง

ต้องการพัฒนา จากสภาพปัญหาด้านการเรียนรู้ในการ

เรียนการสอนจริงในชันเรียน เพือกําหนดเป้าหมายการ

นิเทศ ซงึจะสง่ผลให้อาจารย์นิเทศก์ และ ครูพีเลียงสามารถ

ให้ ข้อเสนอแนะได้ตามเป้าหมายทีนิสิตครูต้องการ 

สอดคล้องกบัผลการศึกษาของ Bird (2012: 3) ทีพบว่าการ

กําหนดเป้าหมายของการพัฒนาทีชัดเจนจะช่วยเพิม

ประสิทธิภาพของระบบพีเลียงมากยิงขึน และเป็นการ

สนบัสนนุและเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาครูเพือการ

พฒันาไปสูวิ่ชาชีพทีมีประสทิธิภาพ  

    2.2 นิสิตได้ รับการเสริมความรู้และทักษะที

จําเป็นก่อนการสอน เนืองจากนิสิตได้กําหนดเป้าหมายที

ตนเองต้องการพฒันาทีชดัเจน ทําให้อาจารย์นิเทศก์และครู

พีเลยีงสามารถเตรียมความรู้และทักษะทีผู้ เรียนจําเป็นต้อง

ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาก่อนจัดการเรียนการสอนใน

ชันเรียนจริง ทําให้นิสิตครูเกิดความมันใจและสามารถนํา

ความรู้และทกัษะดงักลา่วไปประยุกต์ใช้ในชันเรียนได้อย่าง

มีประสิทธิภาพมากขึน ดังทีเฉลิมชัย พันธ์เลิศ (2558: 

online) ได้กล่าวถึงขันก่อนการสอนงานว่าเป็นการตกลง

ระหว่างผู้  สอนงาน และผู้  ถูกสอนงานเกียวกับจุดเน้นที

ต้องการการสอนงานร่วมกัน เพือทีจะเตรียมเสริมความรู้

และทักษะทีจําเป็น ให้กับผู้ รับการนิเทศ และเพือให้การ

สอนงานเน้นทีการเชือมโยงความรู้ไปสู่การปฏิบัติในชัน

เรียนจริง  สอดคล้องกับทีฐิติชัย รักบํารุง (2555: 33-35) ได้

กล่าวไว้ว่าการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานให้ประสบ

ผลสําเร็จมีพืนฐานจากการระบุความต้องการทีแท้จริงของ

การเรียนรู้ คือ การพิจารณาสิงทีต้องการให้เกิดขึนกับ

ผู้ เรียนเพือจดัหาวิธีการทีเหมาะสม  

2.3 นิสิตได้สะท้อนความคิดเกียวกับการสอน

ของตนเอง จากคําถามทีผู้ นิเทศกระตุ้นให้นิสิตต้องคิด

ไตร่ตรองเกียวกับผลการสอนของตนอย่างถีถ้วนโดย

คํานึงถึงผลทีเกิดขึนกับผู้ เรียนของตนเป็นสําคัญทําให้

นิสติได้ไตร่ตรองพฤติกรรมการสอนของตนเองทีส่งผลถึง

นักเรียนในชันเรียน ซึงทําให้มองเห็นจุดดี และจุดทีตน

จําเป็นต้องได้รับการพัฒนาได้อย่างชัดเจนมากยิงขึน อีก

ทงัการทีนิสติได้สะท้อนผลการสอนด้วยตนเองก่อนยังทํา

ให้นิสิตยอมรับข้อเสนอแนะจากผู้นิเทศได้ง่ายขึนทําให้

กระบวนการปรับเปลียนและพัฒนาดําเนินไปได้ดีขึน 
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สอดคล้องกบัทีเฉลมิชยั พนัธ์เลศิ (2558: online) ได้กล่าว

ไว้ว่าการทบทวนและสะท้อนผลการดําเนินงานเป็น

เครืองมือสาํคญัในการเรียนรู้  ซงึจะช่วยให้บคุคลได้สะท้อน

ความสามารถของตน  เพือหาจุดทีต้องการความช่วยเหลือ  

เป็นการช่วยเหลือรายบุคคลในการนําความรู้ไปใช้ในการ

ทํางานและพฒันาความสามารถของตน  และสอดคล้อง

กับผลการวิจัยของ Jalal (2014) ทีพบว่ากลยุทธ์การ

พฒันาบทเรียนร่วมกนัช่วยพฒันาสมรรถนะทางวิชาชีพครู 

ทักษะการจัดการเรียนรู้ และทักษะการไตร่ตรองสะท้อน

คิดให้แก่นกัศกึษาครู  

 3. อาจารย์นิเทศก์ ครูพีเลียงและนิสิตครูทีได้รับ

การนิเทศด้วยรูปแบบการนิเทศทีพัฒนาขึน มีเจตคติต่อ

กระบวนการนิเทศอยู่ในระดับดี สอดคล้องกับงานวิจัย

ของ Larssen (2015: 92) ทีพบว่าการพัฒนาบทเรียน

ร่วมกนัมีอิทธิพลต่อเจตคติของทังผู้นิเทศและนักศึกษาครู

ในการส่งเสริมคุณภาพของการสอนและการเรียนรู้ และ

สอดคล้องกับที กนิษฐา เชาว์วัฒนกุล) 2553:  236-238)        

ทีพบว่าอาจารย์นิเทศก์มีความพึงพอใจต่อรูปแบบการ

นิเทศโดยใช้กระบวนการสอนงานและการเป็นพีเลยีงอยูใ่น

ระดบัทีมากทีสดุ ทงันี อาจเนืองมาจากเหตผุลดงัต่อไปนี  

             3.1 การทํางานร่วมกนัอย่างกลัยาณมิตร นิสิตได้

ร่วมกนัแลกเปลยีนเรียนรู้ร่วมกบัอาจารย์นิเทศก์ครูพีเลียง 

และเพือนนิสติทีอยู่ในบริบทการเรียนรู้เดียวกันอย่างเป็น

มิตรทําให้ได้รับแนวคิดในการพัฒนาตนเองทีหลากหลาย 

ดังที พรพิมล ประสงค์พร (2559: 14) ได้กล่าวไว้ว่า การ

นิเทศผู้ นิ เทศควรใช้หลักกัลยาณมิตรนิ เทศ ซึงเ ป็น

กระบวนการทีต้อง “ให้ใจและร่วมใจ” และควรเริมจาก

ศรัทธาและทําให้การนิเทศเป็นกระบวนการทางบวกเกิด

การยอมรับซงึกนัและกนั สนบัสนุนเกือกูลกัน มีความเอา

ใจใส่ ความเชือมันทางเสริมแรงกัน เพือสร้างสงัคมแห่ง

การเรียนรู้ทีเป็นมิตร  ซึงสอดคล้องกับที Thomas and 

Smith (2009: 14) ได้กล่าวถึงลกัษณะการสอนงานว่า

เ ป็น การ ช่วย ให้บุคคลได้ประสบความสํ าเ ร็ จตาม

จดุมุ่งหมายทีตงัไว้  เป็นกระบวนการการให้คําปรึกษา การ

สอนงาน การเป็นพีเลียง การให้คําแนะนํา โดยมุ่งเน้นการ

พึงพาอาศัย ความเป็นอิสระ การสร้างความผูกพัน การ

เสนอทางเลอืก ทีไม่ใช่การสงัการ     

 3.2 การอํานวยความสะดวกในกระบวนการ

นิเทศ การนิเทศตามรูปแบบทีพัฒนาขึนได้สร้างช่องทางใน

การสือสารผ่านระบบออนไลน์ให้แก่อาจารย์นิเทศก์และ

นิสิตอย่างเป็นระบบ ทําให้การนิเทศเป็นไปอย่างสะดวก

และรวดเร็วยิงขึน โดยนิสิตจะได้รับข้อมูลย้อนกลับใน

หลากหลายช่องทาง และหลากหลายช่วงเวลา ทังการให้

ข้อมูลย้อนกลับแบบเผชิญหน้าในชันเรียน และผ่าน

ช่องทางระบบออนไลน์ ซงึจะช่วยเพิมโอกาสในการเรียนรู้ที

ตรงกบัจริตของผู้ รับการนิเทศ ทําให้มีความรู้สกึทางบวกต่อ

สิงทีเรียนรู้ สอดคล้องกับผลการวิจัยของ Cheng and 

Chau  (2016: 257) ทีบ่งชีว่ารูปแบบการเรียนรู้ของ

ผู้ เ รี ย น  แ ล ะ กิ จ ก ร ร ม ก าร เ รี ย น รู้ ผ่ าน เ ค รื อ ข่ า ย มี

ความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ ทางการเ รียนกับความ       

พงึพอใจในรายวิชาทีเรียนด้วยการเรียนรู้แบบผสมผสาน 

อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ เช่นเดียวกับที ฐิติชัย รักบํารุง 

(2555: 33-35) กล่าวว่า การสนับสนุนให้เกิดการช่วยเหลือ

แก่ผู้ เรียนโดยคํานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล โดยมี

ผู้ ให้คําปรึกษาและสนับสนุนช่วยเหลือด้านการเรียนทัง

ทางการพูดคุยผ่านปฏิสัมพันธ์โดยบุคคลจริง และการให้

คําปรึกษา ให้ความช่วยเหลือผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต  

ทําให้ผู้ เ รียนรู้สึกว่าได้ รับการสนับสนุนจากบุคคลที

น่าเชือถือและเข้าถงึได้ง่าย 

3.3 กระบวนการของรูปแบบการนิเทศทีพัฒนา 

ขึนมีความยืดหยุ่นไปตามบริบทการสอนจริง ทังในด้าน

รูปแบบกลุม่การศกึษาบทเรียน ทียืดหยุ่นไปตามรายวิชา

ทีสอน สาขาวิชาเอกของนิสิตและการบริหารจัดการของ

โรงเรียน บางโรงเรียนมีหัวหน้ากลุ่มสาระครูในกลุ่มสาระ

เข้ามามีสว่นร่วมในการเรียนรู้ ทําให้ได้รูปแบบกลุ่มศึกษา

บทเรียนทีกว้างกว่า ดังนันกระบวนการนิเทศโดยใช้

รูปแบบทีพฒันาขนึในแต่ละสถานศึกษา จึงมีการปรับให้

สอดคล้องกับสภาพบริบทการสอนจริง เพือให้ทังผู้นิเทศ

และผู้ รับการนิเทศเกิดความสะดวกใจในการดําเนินการ 

ไม่รู้สกึอึดอัด คับข้องใจ หรือรู้สึกว่าเป็นการเพิมภาระงาน
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ให้แก่ตนเอง ดงัที ชาริณี ตรีวรัญ ู (2557: 11) ได้กล่าวไว้ว่า

การพัฒนาบทเรียนร่วมกันเป็นกิจกรรมทางวัฒนธรรมซึงมี

ความแตกต่างกันไปตามแต่ละบริบท ดังนัน รูปแบบกลุ่ม

ศกึษาผ่านบทเรียน จงึมีหลากหลายรูปแบบ แตกต่างกันไป

ตามเป้าหมายของกลุ่ม ลกัษณะของสมาชิก และบริบทใน

การดําเนินงาน เพือเอือต่อการทํางานในลักษณะต่างๆ  

ของครู  

ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะทวัไป 

จากผลการวิจัยทีพบว่ารูปแบบการนิเทศที

พัฒนาขึน สามารถช่วยพัฒนาสมรรถนะการจัดการ

เรียนรู้และสมรรถนะการนิเทศได้ จึงมีข้อเสนอแนะในการ

นําผลวิจยัไปใช้ดงัต่อไปน ี

1. ผู้บริหารควรนํารูปแบบการนิเทศไปใช้ในการ

พัฒนาครูใหม่เพือให้สามารถจัดการเรียนรู้ ได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ โดยควรให้ความสําคัญและสนับสนุนการ

สร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ระหว่างผู้ ให้และผู้ รับการ

นิเทศ การจัดสรรเวลาสําหรับการสอนงานอย่างเป็น

ระบบ โดยผนวกให้เป็นส่วนหนึงของงานประจํา เพือ

อํานวยความสะดวกในการเรียนรู้งาน รวมถึงจัดเตรียม

แหลง่เรียนรู้ และเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ ทีจะช่วยให้

ผู้สอนงาน ครูพีเลียง และครูผู้สอนสามารถใช้เป็นสือใน   

การแลกเปลยีนเรียนรู้และพฒันาตนเองได้อย่างต่อเนือง 

 2.  การกําหนดเป้าหมายการพฒันาในแต่ละวงจร

ควรมุ่งเน้นประเด็นทีส่งผลกระทบต่อการเรียนรู้ของ

นกัเรียน และสามารถปรับแก้ไขได้ในสถานการณ์จริง ควร

เน้นการแก้ปัญหาและพัฒนาบทเรียนเชิง “คุณภาพ” 

มากกว่า “ปริมาณ” 

 3.  การสร้างกลุม่พฒันาบทเรียนในองค์กร ควร

เ กิดจากความสมัครใจของครูที มี เ ป้าหมายในการ

พัฒนาการสอนร่วมกัน อยู่ในบริบทการเรียนรู้เดียวกัน 

เพราะจะมีความเ ข้าใจบริบทของสถานศึกษาและ

นกัเรียน ทําให้สามารถให้ข้อเสนอแนะทีมีความเป็นไปได้

ในชีวิตจริง  

  4.  ผู้ นิเทศควรใช้เทคนิคกลวิธีทีหลากหลายใน

การกระตุ้ นให้ผู้ รับการนิเทศเกิดการใคร่ครวญ เกียวกับผล

การสอนของตน เช่น เทคนิคการสร้างความต้องการเรียนรู้ 

เทคนิคการใช้คําถามระดับสูง การใช้คําถามแบบโสเครติส 

เป็นต้น เพือให้การพัฒนาเกิดขึนจากความต้องการของผู้ รับ

การนิเทศเอง รวมทังต้องสร้างบรรยากาศทีเป็นมิตร เพือให้

ผู้ รับการนิเทศกล้าทีจะสะท้อนความคิดของตนออกมา 

               5. ผู้บริหารและผู้นิเทศควรให้ความสําคัญกับการ

สร้างเจตคติทีดีเกียวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการ

นิเทศ และการฝึกอบรมให้ความรู้เชิงปฏิบัติการแก่ผู้นิเทศ

และผู้ รับการนิ เทศ หรืออาจนําเครืองมือเทคโนโลยี

สารสนเทศทีผู้นิเทศใช้ในชีวิตประจําวัน เช่น facebook, 

line, Google Classroom เป็นต้น มาประยุกต์ใช้ในการ

นิเทศ เพือให้สามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีในการ

นิเทศได้อย่างเต็มตามศกัยภาพ 

ข้อเสนอแนะในการวิจยัครังต่อไป 

1. ควรศึกษาผลของการนํารูปแบบการนิเทศที

พัฒนาขึนไปใช้ในการพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้

ของครูใหม่ในสถานศึกษา รวมทังพัฒนาศักยภาพการ

นิเทศของผู้ สอนงานและพีเลียง ในองค์กรและหน่วยงาน

ต่างๆ เพือพฒันาประสิทธิภาพการทํางานของบุคลากรใน

องค์กร 

2. ควรศึกษาปัจจัยทีส่งผลต่อความสําเร็จใน

การนํากระบวนการสอนงานและการเป็นพีเลียงและการ

พัฒ น า บ ท เ รี ย น ร่ ว ม กัน มา ใ ช้ ใ น ก า ร พัฒ น า ค รู ใ น

สถานศึกษา เพือส่งเสริมให้การนิเทศโดยใช้กระบวนการ

ดงักลา่วเป็นไปอย่างมีประสทิธิภาพสงูสดุ 

3. ควรพัฒนารูปแบบการนิเทศโดยประยุกต์ใช้

เทคโนโลยีทางการศึกษาใหม่ๆ โดยเฉพาะอย่างยิง

เทคโนโลยีเกียวกับการเ รียนรู้เสมือนจริง เช่น Virtual 

Classroom , Learning Space เป็นต้น เพือให้ได้นวัตกรรม

การนิเทศแบบใหม่ทีตอบสนองความต้องการของครูใน

ศตวรรษที 21 มากขนึ 
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