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การพัฒนารู ปแบบการนิเ ทศการฝึ กประสบการณ์ วิช าชีพครู เพือ
ส่ งเสริ มสมรรถนะการจัดการเรี ยนรู้ ของนิ สิตครู
THE DEVELOPMENT OF A TEACHER PROFESSIONAL EXPERIENCE
SUPERVISION MODEL TO ENHANCE INSTRUCTIONAL COMPETENCY
FOR PRE-SERVICE TEACHER
ผู้วิจยั

ศุภวรรณ สัจจพิบลู 1

บทคัดย่ อ
การวิ จั ย ครั งนี มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื อ 1. พั ฒ นา
รูปแบบการนิเทศการฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครูเพือส่งเสริ ม
สมรรถนะการจัดการเรี ยนรู้ ของนิสิตครู 2. ศึกษาผลการใช้
รู ปแบบการนิ เ ทศการฝึ กประสบการณ์ วิ ชาชี พครู กลุ่ม
ตัวอย่ าง ประกอบด้ วย นิ สิตครู จํ านวน 27 คน อาจารย์
นิเทศก์ จํานวน 13 คน ครูพีเลียงจากสถานศึกษาเครื อข่าย
การฝึ กประสบการณ์ วิชาชีพครู จํานวน 18 คน เครื องมือที
ใช้ ในการวิจยั ได้ แก่ คู่มือการใช้ รูปแบบการนิเทศ คู่มือการ
ใช้ ระบบ EDSWU ONLINE แบบวัดสมรรถนะการนิ เทศ
แบบวัดสมรรถนะการจัดการเรี ยนรู้ แบบประเมินผลการฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพครู แบบวัดเจตคติต่อกระบวนการนิเทศ
และแบบสัมภาษณ์ วิเคราะห์ข้อมูลด้ วยค่าร้ อยละ ค่าเฉลีย
และส่วนเบียงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าทีแบบ Paired ttest และ One sample t-test และการวิเคราะห์ ข้อมูลเชิง
คุณภาพด้ วยการวิเคราะห์เนือหา
ผลการวิจยั พบว่า รูปแบบการนิเทศทีพัฒนาขึนมี
วัตถุประสงค์เพือพัฒนาสมรรถนะการนิเทศ และสมรรถนะ
การจัดการเรี ยนรู้ หลักการ ประกอบด้ วย 1) การกําหนด
เป้าหมายการนิเทศตามสภาพจริ ง และการฝึ กฝนทักษะ
จําเป็ นทีต้ องการพัฒนา 2) การสร้ างชุมชนแห่งการเรี ยนรู้
3) การไตร่ ตรองสะท้ อนความคิดเกียวกับผลการเรี ยนรู้ ของ
ผู้เ รี ย น และ 4) การใช้ เทคโนโลยี สารสนเทศเพื อเพิ ม
ประสิทธิภาพในการนิเทศ กระบวนการนิเทศ ประกอบด้ วย 2
ขันตอนหลัก ได้ แก่ 1. ขันเตรี ยมการนิเทศ และ 2. ขันการ
นิ เ ทศซึงประกอบด้ ว ย 6 ขันตอน ดัง นี 2.1 ขั นกํ าหนด
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เป้าหมายการเรียนรู้ 2.2 ขันเสริมความรู้และทักษะก่อนการ
จัดการเรียนรู้ 2.3 ขันการสอนงานในชันเรียนจริง 2.4 ขันสืบ
สอบผลการจัด การเรี ยนรู้ เพือการพัฒนา 2.5 ขันพัฒนา
บทเรี ยน และ 2.6 ขันติดตามประเมินผล การประเมินผล
ประกอบด้ วย การประเมินสมรรถนะการนิเทศ สมรรถนะการ
จัดการเรี ยนรู้ และเจตคติต่ อกระบวนการนิเทศ ผลการใช้
รู ป แบบการนิ เ ทศ พบว่ า อาจารย์ นิ เ ทศก์ / ครู พี เลี ยงมี
สมรรถนะการนิเทศหลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลอง
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .01 อาจารย์ นิเทศก์ และ
ครู พี เลี ยงมี เ จตคติ ต่ อ กระบวนการนิ เ ทศสูง กว่ า เกณฑ์
ระดับดี อ ย่ างมี นัยสํา คัญทางสถิ ติ ทีระดับ .01 นิ สิตครู มี
สมรรถนะการจัดการเรี ยนรู้ หลังการทดลองสูงกว่ าก่ อนการ
ทดลองอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ .01 และนิสิตครู มี
เจตคติต่อกระบวนการนิเทศสูงกว่าเกณฑ์ ระดับดีอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติทีระดับ .01
คําสําคัญ : รูปแบบการนิเทศ สมรรถนะการจัดการเรี ยนรู้
กระบวนการสอนงานและการเป็ นพี เลียง การพัฒ นา
บทเรียนร่วมกัน 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 preservice teachers had improved their learning
management competency which was significantly
higher than before experiment at 0.01 and the preservice 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
กระบวนการฝึ กประสบการณ์ วิ ช าชี พ ครู เ ป็ น
กลไกสํา คัญในกระบวนการพัฒ นาทรัพ ยากรมนุษย์ ของ
ประเทศให้ มี คุ ณลัก ษณะที พึง ประสงค์ แ ละสอดรั บ กั บ
ความต้ องกา รของโลกที เปลี ยนแปลงไป การใ ห้
ความสํ า คั ญ กั บ การกํ า หนดนโยบาย แผนงาน และ
องค์ประกอบของการฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู อย่างเป็ น
ระบบและมีประสิทธิภาพจึงเป็ นเครื องมือสําคัญทีจะช่วย
พัฒนาครู ทีมีคุณภาพ ซึงจะส่งผลต่อ การพัฒนาคนของ
ประเทศต่อไป ดังที UNESCO (2015 : 40-42) ได้ กล่าวไว้
ว่า การยกระดับ การฝึ กหัดครู ข องสถาบัน ครุ ศึกษาเป็ น
องค์ประกอบสําคัญของกระบวนการพัฒนาวิชาชีพครู ใน
การเตรี ย มครู ที มี คุ ณ ภาพ ซึงถ้ าหากได้ รั บ การพัฒ นา
อย่า งเหมาะสม จะสามารถยกระดับ มาตรฐานคุณภาพ
วิชาชีพครูได้ ซึงจะส่งผลต่อการสร้ างทรัพยากรมนุษย์ ทีมี
คุณภาพให้ แก่ประเทศต่อไป
การนิ เ ทศถื อ เป็ นหนึ งในหั ว ใจสํ า คั ญ ของ
กระบวนการฝึ กประสบการณ์ วิชาชีพ ทีจะช่วยให้ นิสิตครู
สามารถจัด การเรี ย นการสอนได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
สูงสุด ดังที วัชรา เล่าเรี ยนดี (2550: 8) ได้ กล่าวไว้ ว่าการ
นิ เ ทศเป็ นกระบวนการหนึงของการจัด การศึ ก ษาที มุ่ ง
ปรับปรุงกระบวนการสอน อย่างต่อเนืองซึงส่งผลโดยตรง
ต่อผลการเรียนรู้ของผู้เรี ยน นอกจากนีการฝึ กประสบการณ์
วิชาชีพของนิสิตจะไม่สามารถประสบความสําเร็ จได้ เลย
หากไม่ ไ ด้ รั บ การนิ เ ทศจากอาจารย์ นิ เ ทศก์ จ ากทาง
มหาวิทยาลัย และครูพีเลียงในสถานศึกษา ทังนีเนืองจาก
อาจารย์นิเทศก์จะมีบทบาทสําคัญใน การให้ คําแนะนําแก่
นิสติ ในด้ านยุทธวิธีการจัดการเรียนรู้ ตลอดจนสร้ างขวัญ
และกําลังใจให้ แ ก่นิสิตตลอดระยะการฝึ กประสบการณ์
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วิชาชีพครู (ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ.
2559: 15)
การศึ ก ษาค้ นคว้ าเกี ยวกั บการนิ เทศที ผ่ า นมา
พบว่า การนิเทศการฝึ กประสบการณ์ วิชาชีพครู ยังคงประสบ
ปั ญหาในด้ านต่ างๆ ไม่ ว่ าจะเป็ น ระบบการบริ หารงาน
ประสบการณ์ วิ ชาชี พครู ที ยั งไม่ เอื ออํ านวยต่ อการบริ หาร
จัดการงานนิเทศ การขาดความร่ วมมื อระหว่างหน่วยงานที
เกี ยวข้ องทังภายในและภายนอกมหาวิ ทยาลัย การกํ าหนด
กิจกรรมการนิเทศทีเหมาะสมทีจะช่วยเสริ มสร้ างศักยภาพใน
การสอนของนิสติ ครูได้ อย่างสูงสุด อีกทังบุคลากรทีเกียวข้ อง
ยังขาดการตระหนักในความสําคัญของงานฝึ กสอนและการ
นิ เทศ ขาดการติ ดตามให้ ทั นต่ อสภาพการณ์ ต่ างๆ ของ
โรงเรี ยนทําให้ การนิเทศห่างไกลจากสภาพและเนือหาสาระที
ควรเตรียมให้ นิสิตได้ เรี ยนรู้ (ประกอบ กรณีกิจ. 2552; บุษกร
ปั นหุ่น. 2552; วชิรา เครือคําอ้ าย. 2556)
นอกจากนี จากข้ อมู ลสะท้ อนกลับของนิ สิ ตฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพครู ในปี การศึกษา 2558 ทีผ่านมา พบว่า
อาจารย์ นิเทศก์ ส่วนหนึงยังขาดความรู้ ความสามารถในการ
นิเทศ รวมทังไม่ปฏิบตั ิตามบทบาทหน้ าทีของอาจารย์ นิเทศก์
ประกอบกั บ ผลสะท้ อนความคิ ด เห็ น จากครู พี เลี ยงใน
สถานศึกษาที สะท้ อนว่ า นิ สิตครู ยังไม่ สามารถนํ าความรู้ ที
ศึ ก ษามาประยุ ก ต์ ใช้ ในการจั ด การเรี ยนรู้ ได้ อย่ า งมี
ประสิทธิ ภาพ ซึงสะท้ อนให้ เห็นว่า การนิเทศยังไม่สามารถเป็ น
เครื องมือทีจะช่วยพัฒนาสมรรถนะในการจัด การเรี ยนรู้ ให้ แก่
นิสติ ครูได้ อย่างทีควรจะเป็ น (ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี
นครินทรวิโรฒ. 2558) ซึงสอดคล้ องกับผลการวิจัยของวรรณ
ทิพา รอดแรงค้ า และภาวิณี ศรี สขุ วัฒนานันท์ (2545: 3) ที
พบว่า นิสติ ฝึ กประสบการณ์ วิชาชีพครู ยังประสบปั ญหาด้ าน
การสอน และมีความเห็นว่าครู พีเลียงและอาจารย์ นิเทศก์ ควร
ให้ คํ าแนะนํ าเกี ยวกับการสอน ช่ วยส่งเสริ มและดู แลการ
ปฏิบตั ิงานทีนิสติ ต้ องปฏิบตั ิมากขึน
ผลการศึกษาข้ างต้ นแสดงให้ เห็นว่าการพัฒนา
รู ป แบบการนิ เ ทศที มี ค วามเป็ นระบบ ชั ด เจนและ
สอดคล้ อ งกับความต้ อ งการของนิ สิตครู นัน เป็ นกุญแจ
สํ า คั ญ ที จะช่ ว ยพั ฒ นาศั ก ยภาพในการนิ เ ทศ และ
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ศักยภาพในการสอนของนิสิตครู โดยแนวคิดทีน่ าสนใจที
น่าจะนํามาใช้ เป็ นฐานในการพัฒนารู ปแบบการนิเทศการฝึ ก
ประสบการณ์ วิชาชีพครู คือ การนิเทศโดยใช้ กระบวนการ
สอนงานและสร้ างระบบพี เลี ยง (Coaching and
Mentoring) การพัฒนาบทเรี ยนร่ วมกัน (Lesson study)
และการเรี ยนรู้ แบบผสมผสาน (Blended Learning) ซึง
เป็ นแนวคิ ดใน การจัด การศึก ษาทีมี ก ารนํา ไปใช้ ใ นการ
พัฒนาสมรรถนะของครู ในหลากหลายประเทศ (Tanner
and Vains-Loy. 2009: 11,13; Murata. 2011: 13; Graham.
2006: 7)
กระบวนการสอนงานและสร้ างระบบพี เลียง เป็ น
กระบวนการพัฒนาองค์ กรแห่งการเรี ยนรู้ ม่งุ เน้ น การเรี ยนรู้
ร่ วมกั นระหว่ างผู้สอนงานและผู้ ได้ รั บการสอนงาน โดยมี
จุ ด มุ่ งหมายเพื อพั ฒ นาความสามารถและปรั บ ปรุ ง
ประสิทธิ ภาพในการทํางาน (Carol. 2012: 26) ส่วนการเป็ นพี
เลียงเป็ นการดูแลให้ คําปรึกษาและแนะนําครู ทีเข้ าสู่วิชาชี พ
ครู ให้ มี แนวทางในการปฏิ บัติ งานในหน้ าที ของตน (วัชรา
เล่าเรียนดี. 2556: 274) การนํากระบวนการดังกล่าวมาปรับใช้
ในกระบวนการนิ เทศนิ สิ ตครู ซึ งอยู่ ในช่ วงของการฝึ กหั ด
การสอนจะช่ ว ยให้ นิ สิ ต ได้ รั บ การสอนงาน คํ า แนะนํ า
ความช่วยเหลือ ตลอดจนการเสริมสร้ างกําลังใจในการสอน ทํา
ให้ มีแนวทางในการจัดการเรี ยนรู้ ของตนเองได้ อย่างมีทิศทาง
เป็ นระบบมากยิงขึน
นอกจากนี การนิ เทศทีมี ประสิทธิ ภาพ ผู้นิ เทศ
จําเป็ นต้ องมีแนวคิดทีจะช่วยให้ ผ้ สู อนสามารถดําเนินการ
สอนไปสู่เ ป้ าหมายที วางไว้ ได้ อย่ างมี ประสิทธิ ภาพ การ
พัฒนาบทเรียนร่วมกัน เป็ นแนวคิดในการพัฒนาวิชาชีพครู
ทีว่าด้ วยการเรียนรู้ในชันเรียนแบบร่วมมือรวมพลังอย่างเป็ น
ระบบและต่ อ เนื องในบริ บ ทการทํ า งานจริ ง ของครู ใ ห้
ความสําคัญกับการสังเกตพฤติกรรมทีแสดงถึงการคิดและ
การเรี ย นรู้ ของผู้เ รี ย นโดยตรงและการอภิ ปรายสะท้ อน
ความคิ ดร่ วมกัน เพื อพัฒนาบทเรี ยนอย่ างต่ อเนื องจนได้
บทเรียนทีมีคุณภาพ (Fernandez and Yoshida. 2004: 15;
ชาริ ณี ตรี วรั ญ ู. 2557: 1) การนํ า แนวคิ ดดัง กล่า วมา
ประยุก ต์ ใ ช้ ในการนิ เทศการฝึ กประสบการณ์ วิช าชีพ ครู
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จะช่วยให้ นิสติ มีเป้าหมายทีชัดเจนในการพัฒนาการสอน
ของตนเอง และได้ เห็นแนวความคิดทีหลากหลายทังจาก
อาจารย์ นิ เ ทศก์ แ ละเพือนนิ สิต ทีอยู่ใ นบริ บ ทการเรี ย นรู้
เดียวกันซึงจะช่วยให้ สามารถพัฒนาบทเรียนหรื อการสอน
ของตนได้ ดียิงขึน
ส่วนการเรี ยนรู้ แบบผสมผสาน เป็ นแนวทางใน
การจั ด การเรี ย นการสอนที ผสมผสานการสอนแบบ
เผชิญหน้ าในชันเรี ยนกับการเรี ยนการสอนแบบออนไลน์ ที
ช่วยเติมเต็มช่องว่างของการจัดการเรี ยนรู้ ในชันเรี ยน ทําให้
มีช่ องทางการสือสารนอกชันเรี ยนเพิ มมากขึน และทําให้
รูปแบบปฏิสมั พันธ์ ระหว่างผู้เรียน ผู้สอน เนือหา และบริ บท
การเรียนมีความหลากหลายมากขึน (Allen, Seaman, and
Garrett. 2007: 5-6) ถือเป็ นการนําเทคโนโลยีสารสนเทศ
มาใช้ เป็ นช่องทางในการส่งผ่านความรู้ และติดต่อสือสาร
ระหว่างผู้เรียนกับผู้สอนหรือระหว่างผู้เรี ยนด้ วยกันการนํา
แนวคิดดังกล่าวมาใช้ ในการนิเทศจะช่วยเพิมช่องทางใน
การติดต่อสือสาร การแลกเปลียนเรี ยนรู้ และการสะท้ อน
ผลการฝึ กประสบการณ์ ระหว่างอาจารย์ นิเทศก์ และนิสิต
ครูได้ ทนั ต่อความต้ องการ
การนําแนวคิ ดทังสามมาปรับใช้ ในกระบวนการ
นิ เทศ จะช่ วยให้ นิ สิ ตครู ได้ รั บการพัฒนา สมรรถนะการ
จัด การเรี ย นรู้ ผ่ า นการร่ ว มแรงร่ ว มใจของบุ ค ลากรใน
บริ บ ทการเรี ย นรู้ เดีย วกัน ทังในรู ปแบบการนิเ ทศในชัน
เรี ยนและแบบออนไลน์ ตลอดจนได้ รับข้ อเสนอแนะและ
กํา ลัง ใจจากอาจารย์ นิ เ ทศก์ แ ละครู พี เลียง จนทํ า ให้ ไ ด้
บทเรียนหรือแผนการจัดการเรี ยนรู้ ทีมีคุณภาพทีสามารถ
นําไปใช้ ในการจัดการเรี ยนรู้ ให้ เกิ ดประสิทธิ ผลสูงสุดแก่
ผู้เรี ยนได้ ตามเป้ าหมายที กํ าหนด (ศุภวรรณ สัจ จพิ บูล .
2560)
จากสภาพ ปั ญหาและแนวคิดทีกล่าวมาข้ างต้ น
ผู้วิจัยจึงได้ นํ าแนวคิดดังกล่าวมาใช้ เป็ นฐานในการพัฒนา
รู ปแบบการนิ เทศการฝึ กประสบการณ์ วิ ชาชี พครู ที จะช่ วย
เสริ มสร้ างสมรรถนะการนิ เทศและสมรรถนะการจัด การ
เรี ยนรู้ ของนิสิตครู ซึงจะส่งผลต่อการพัฒนาผลการเรี ยนรู้
ของผู้เรียนต่อไป

วัตถุประสงค์ ของการวิจยั
1. พัฒนารู ปแบบการนิเทศการฝึ กประสบการณ์
วิชาชีพครู เพือส่ง เสริ ม สมรรถนะการจัด การเรี ย นรู้ ข อง
นิสิตครู
2. ศึก ษาผลการใช้ รูป แบบการนิ เ ทศการฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพครู เพือส่งเสริ มสมรรถนะการจัดการ
เรียนรู้ของนิสติ ครู โดยมีวตั ถุประสงค์ย่อยดังนี
2.1 เปรี ย บเทีย บสมรรถนะการนิเ ทศของ
อาจารย์ น ิเ ทศก์ แ ละครู พี เลี ยงระหว่า งก่อ นและหลัง
การนิเ ทศด้ ว ยรู ป แบบการนิเ ทศการฝึ กประสบการณ์
วิชาชีพทีพัฒนาขึน
2.4 เปรี ยบเทียบเจตคติของอาจารย์ นิเทศก์
และครูพีเลียงทีมีต่อกระบวนการนิเทศหลังการใช้ รูปแบบ
การนิ เ ทศการฝึ กประสบการณ์ วิ ช าชี พ ที พัฒ นาขึนกั บ
เกณฑ์
2.3 เปรี ยบเทียบสมรรถนะการจัดการเรี ยนรู้
ของนิ สิต ครู ระหว่ า งก่ อ นและหลัง ได้ รั บ การนิ เ ทศด้ วย
รูปแบบการนิเทศการฝึ กประสบการณ์วิชาชีพทีพัฒนาขึน
2.2 เปรี ย บเทีย บเจตคติข องนิสิต ครู ที มีต่อ
กระบวนการนิเ ทศหลัง การใช้ รูป แบบ การนิเ ทศการฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพทีพัฒนาขึนกับเกณฑ์
สมมติฐานการวิจยั
1. อาจารย์ นิ เ ทศก์ / ครู พี เลียงที ใช้ รู ป แบบการ
นิเทศการฝึ กประสบการณ์วิชาชีพทีพัฒนาขึนมีสมรรถนะ
การนิเทศหลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลอง
2. อาจารย์ น ิเ ทศก์ แ ละครู พี เลี ยงมีเ จตคติต ่อ
กระบวนการนิเ ทศหลัง การใช้ รูป แบบ การนิเ ทศการฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพทีพัฒนาขึนอยู่ในระดับดี
3. นิ สิตครู ที ได้ รั บการนิ เทศโดยใช้ รู ป แบบการ
นิเทศการฝึ กประสบการณ์ วิชาชีพที พัฒ นาขึนมีสมรรถนะ
การจัดการเรียนรู้หลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลอง
4. นิสติ ครูมีเจตคติต่อกระบวนการนิเทศหลังได้ รับ
การนิเ ทศโดยใช้ รูป แบบการนิ เ ทศการฝึ กประสบการณ์
วิชาชีพทีพัฒนาขึนอยู่ในระดับดี
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วิธีการดําเนินการวิจยั
ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากรทีใช้ ในการวิจัย ประกอบด้ วย 3 กลุ่ม
ดังนี
1. นิสติ ครูหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต จํานวน
673 คน
2. อาจารย์นิเทศก์ การศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ จํานวน 70 คน
3. ครูพีเลียงจากสถานศึกษาทีเป็ นเครือข่ายการ
ฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครูจํานวน 150 คน
กลุ่ม ตั ว อย่ า งที ใช้ ในการวิ จั ย ประกอบด้ ว ย
3 กลุ่ม ซึงได้ มาจากการเลือ กแบบเจาะจง (Purposive
Sampling)โดยผู้วิจยั ดําเนินการดังนี
1. กําหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างจากโปรแกรม
G*Power version 3.1.9.2 ได้ ขนาดกลุม่ ตัวอย่างจํานวน 27
คน
2. เลือกนิสติ ครู จํานวน 27 คน โดยพิจารณาจาก
สังกั ดของโรงเรี ย น สาขาวิ ช าเอกจํ า นวนนิ สิต ครู ส าขา
วิชาเอกเดียวกันในแต่ละโรงเรียน และความสมัครใจ
3. เลื อ กอาจารย์ นิ เ ทศก์ ก ารศึ ก ษา คณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิ ทยาลัยศรี น คริ นทรวิ โ รฒ ที ทํ า การ
นิ เ ทศนิ สิต ครู ที ได้ จ ากขันตอนที 2โดยมี คุณสมบัติ ต าม
เกณฑ์ทีคุรุสภากําหนด จํานวน 13 คน
4. เลือกครูพีเลียงทีทําการนิเทศนิสิตครู ทีได้ จาก
ขันตอนที 2โดยครูพีเลียงมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ ทีคุรุสภา
กําหนด จํานวน 18 คน
ตัวแปรทีศึกษา
1. ตัวแปรอิสระ ได้ แก่ การใช้ รูปแบบการนิเทศ
การฝึ กประสบการณ์วิชาชีพ
2. ตัวแปรตาม ได้ แก่ ผลการใช้ รูปแบบการนิเทศ
การฝึ กประสบการณ์วิชาชีพ ประกอบด้ วย
2.1) สมรรถนะการนิเทศของอาจารย์ นิเทศก์ /
ครู พี เลียง ประกอบด้ ว ยความรู้ เกี ยวกับ การนิ เ ทศและ
ความสามารถในการนิเทศ
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2.2) เจตคติต่อกระบวนการนิเทศของอาจารย์
นิเทศก์/ครูพีเลียง
2.3) สมรรถนะการจัดการเรี ยนรู้ ของนิสิตครู
ประกอบด้ วย ความรู้ เกี ยวกั บ การจัด การเรี ย นรู้ และ
ความสามารถในการจัดการเรียนรู้
2.4) เจตคติต่อกระบวนการนิเทศของนิสติ ครู
เครื องมือการวิจยั
เครื องมื อทีใช้ ใ นการวิ จัยและผลการตรวจสอบ
คุณภาพของเครืองมือ มีดงั ต่อไปนี
1. แบบวั ด สมรรถนะการนิ เ ทศ ตรวจสอบ
คุณภาพโดยผู้เ ชียวชาญและการทดลองใช้ กับอาจารย์
นิเทศก์/ครูพีเลียง จํานวน 15 คน ประกอบด้ วยเครื องมือ
2 ส่วน ได้ แ ก่ แบบทดสอบความรู้ เกียวกับการนิเทศ ซึง
เป็ นแบบทดสอบแบบเลื อ กตอบ (MultipleChoices)
4 ตัวเลือก จํานวน 15 ข้ อ มีค่าความยากง่ายอยู่ระหว่าง .46.73 ค่ าอํานาจจําแนกอยู่ระหว่าง .25 - .75 และมี ค่าความ
เชื อมั นเท่ ากั บ .73 และแบบประเมิ นตนเองด้ าน
ความสามารถในการนิ เทศซึงมี ลกั ษณะเป็ นแบบวัด แบบ
มาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) 5 ระดับ จํานวน
ทังหมด 20 ข้ อ มีค่าอํานาจจําแนกรายข้ ออยู่ระหว่าง .28
- .83 และมีค่าความเชือมันเท่ากับ .88
2 . แ บ บ วั ด สมร รถน ะ กา ร จั ด ก า รเ รี ยน รู้
ตรวจสอบคุณภาพโดยผู้เชียวชาญและการทดลองใช้ กับ
นิสิต ครู จํ า นวน 7 คน ประกอบด้ ว ยเครื องมือ 2 ส่ว น
ได้ แ ก่ แบบทดสอบความรู้ เกี ยวกับการจัดการเรี ยนรู้ ซึง
เป็ นแบบทดสอบแบบเลื อ กตอบ (MultipleChoices)
4 ตัวเลือก จํานวน 15 ข้ อ มีค่าความยากง่ายอยู่ระหว่าง
.53 - .80 ค่าอํานาจจําแนกอยู่ระหว่าง .32 - .69 และมีค่า
ความเชื อมันเท่ า กั บ .78 และแบบประเมิ น ตนเองด้ า น
ความสามารถในการจัดการเรี ยนรู้ มีลกั ษณะเป็ นแบบวัด
ที มี ม าตราส่ ว นประมาณค่ า (Rating scale) 5 ระดั บ
จํ า นวนทังหมด 24 ข้ อ มี ค่ า อํ า นาจจํ า แนกรายข้ อ อยู่
ระหว่ า ง .30 - .75 และมี ค่ า ความเชื อมันเท่ า กับ .89
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3. แบบประเมิน ผลการฝึ กประสบการณ์
วิ ช าชี พ ครู เป็ นแบบประเมิ น ที คณะศึ ก ษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒกําหนดให้ อาจารย์ นิเทศก์
และครู พี เลี ยงใช้ ในการประเมิ น ความสามารถในการ
จัดการเรี ยนรู้ ของนิสิตครู ทุกสาขาวิชา ลักษณะเป็ นแบบ
ประเมิ น ที มี ก ารให้ คะแนนตามประเด็ น การประเมิ น
จํ า นวน 24 ข้ อ อาจารย์ นิ เ ทศก์ แ ละครู พี เลี ยงจะทํ า
การประเมินโดยการสังเกตการจัดการเรี ยนรู้ ของนิสิตครู
ในชันเรี ย นอย่ า งน้ อ ย 3 ครั ง ต่ อ ภาคการศึก ษา เพื อดู
พัฒนาการในการจัดการเรียนรู้ของนิสติ ครู
4. แบบวัด เจตคติข องอาจารย์ นิเ ทศก์ /
ครู พี เลียงที มีต่อ กระบวนการนิเ ทศ มีลกั ษณะเป็ นแบบ
วัดมาตราส่ว นประมาณค่ า 5 ระดับ ตามวิ ธีของลิเ คิร์ท
(Likert) จํานวน 15 ข้ อ ตรวจสอบคุณภาพโดยผู้เชียวชาญ
และการทดลองใช้ กับอาจารย์ นิ เทศก์ /ครู พีเลียง จํานวน
15 คนมีค่ าอํ านาจจํ าแนกรายข้ อ อยู่ระหว่ าง .31 – .82
ค่า ความเชื อมันทังฉบับ โดยใช้ วิ ธี การหาค่ า สัม ประสิท ธิ
อัลฟาของครอนบัค (α-Cronbach) เท่ากับ .87
5. แบบวัดเจตคติของนิสิตครู ทีมีต่อกระบวนการ
นิเ ทศ มี ลัก ษณะเป็ นแบบวัด มาตราส่ ว นประมาณค่ า
5 ระดับ ตามวิธีของลิเคิร์ท (Likert) จํานวน 15 ข้ อ ตรวจสอบ
คุ ณภาพโดยผู้ เชี ยวชาญและการทดลองใช้ กั บ นิ สิ ต ครู
จํานวน 7 คน มี ค่าอํานาจจําแนกรายข้ ออยู่ระหว่าง .34 –
.83 ค่าความเชือมันทังฉบับโดยใช้ วิธีการหาค่าสัมประสิทธิ
อัลฟาของครอนบัค (α-Cronbach) เท่ากับ .83
6. แบบสัม ภาษณ์ ค วามคิ ด เห็ นของอาจารย์
นิ เทศก์ ครู พี เลียงและนิ สิต ครู ที มี ต่ อรู ปแบบการนิ เทศมี
ลักษณะเป็ นแบบสัมภาษณ์ แบบไม่ มี โครงสร้ าง ทํ า การ
ตรวจสอบความตรงเชิ ง เนื อหา และการใช้ ภาษาโดย
ผู้เชี ยวชาญ พบว่ ามี ค่ าดัชนี ความสอดคล้ อง (IOC) อยู่
ระหว่ า ง 0.80 – 1.00 จากนั น ทํ า การปรั บ ปรุ ง ตาม
คําแนะนําของผู้เชียวชาญ
ขันตอนการดําเนิ นการวิจยั ผู้วิจยั ดําเนินการ
วิจยั ตามกระบวนการวิจัยและพัฒนา (Research and
Development) ซึงประกอบด้ วย 4 ระยะ ได้ แก่

ระยะที 1 การศึก ษาข้ อ มูลพื นฐาน เอกสาร
แนวคิด ทฤษฎีทีเกียวข้ องกับงานวิจยั (R1) ซึงเป็ นการศึกษา
เอกสารและงา นวิจ ัย ของนัก วิช าการทั งไทยและ
ต่างประเทศ เกียวกับแนวคิดการนิเทศการพัฒนารู ปแบบ
และแนวคิดพืนฐานในการพัฒนารู ปแบบการนิเทศ
ระยะที 2 การพัฒ นารู ป แบบการนิเ ทศ (D1)
ซึงประกอบด้ วยขันตอนดังต่อไปนี
2.1 การนํา ข้ อ มูลที ได้ จ ากระยะที 1 มาใช้ ใ น
การร่ างรู ปแบบการนิเทศ
2.2 การตรวจสอบคุณภาพของรู ป แบบ
โดยผู้ เ ชี ยว ชา ญ ด้ านการนิ เ ทศ ด้ านหลั ก สู ต รและ
การสอน ด้ านการฝึ กประสบการณ์ วิ ช าชี พ ครู ทั งใน
สถาบั น อุ ด มศึ ก ษา และสถานศึ ก ษาจํ า นวน 5 คน
ตรวจสอบความตรงเชิ งเนื อหา และความเป็ นไปได้ ในการ
นําไปใช้ โดยพิ จารณาจากค่าดัชนี ความสอดคล้ อง (IOC)
ซึงมีค่าอยู่ระหว่าง 0.80– 1.00 จากนัน ทําการปรับปรุ ง
และพัฒ นารู ป แบบตามคํา แนะนํา ของผู้เ ชี ยวชาญและ
จัดทําเอกสารคู่มือการใช้ รูปแบบการนิเทศ
2.3 การศึกษานําร่ อง (Pilot Study) โดยนํา
รูปแบบการนิเทศไปทดลองใช้ กบั นิสติ ครู จํานวน 7 คน ทีไม่ใช่
กลุม่ ตัวอย่าง ในภาคเรียนที 1 ปี การศึกษา 2558 เพือพิจารณา
ความเหมาะสมของรู ปแบบ กระบวนการนิ เทศ การใช้ งาน
ระบบเครือข่ายออนไลน์ และความเป็ นไปได้ ในการนําไปใช้ จริง
2.4 การสร้ างเครืองมือทีใช้ ในการวิจัยโดยผู้วิจัย
ทําการศึกษาเอกสารเกียวกับการสร้ างเครื องมือการวิจัย
สร้ างเครื องมื อ ตามหลัก การที ศึ ก ษา แล้ วตรวจสอบ
คุณภาพโดยผู้เชียวชาญและการทดลองใช้
ระยะที 3 การทดลองใช้ รูปแบบการนิเทศ (R2)
เป็ นการนํ า รู ป แบบการนิเ ทศไปทดลองใช้ ก ับ กลุ ่ม
ตัว อย่า งในการวิจ ัย โดยใช้ แ บบแผนการทดลองแบบ
กลุ่ม ทดลองกลุ่ม เดี ย ว วัด ผลก่ อ นและหลัง การทดลอง
(One-group pretest –posttest design) เก็บ รวบรวม
ข้ อ มู ลในภาคเรี ย นที 2 ปี การศึก ษา 2558 เป็ นเวลา 1
ภาคเรี ย น โดยผู้วิจัยจัด ประชุมชี แจงการใช้ รูปแบบการ
นิเ ทศที พัฒ นาขึนให้ แ ก่ อาจารย์ นิ เ ทศก์ แ ละครู พี เลียงที
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เป็ นกลุ่ม ตัว อย่ า ง ทํ า การทดสอบอาจารย์ นิ เ ทศก์ ครู พี
เลียง และนิสิตครู ก่อนการทดลอง จากนัน จึงนํารู ปแบบ
การนิ เ ทศที พั ฒ นาขึ นไปทดลองใช้ กั บ กลุ่ ม ตั ว อย่ า ง
หลัง จบการทดลอง ผู้ วิ จั ย ทํ า การทดสอบอี ก ครั งด้ วย
แบบทดสอบชุดเดียวกัน พร้ อมทังให้ ทําแบบวัดเจตคติต่อ
กระบวนการนิเทศ
ระยะที 4 การประเมินผลและปรับ ปรุ งรู ปแบบ
การนิเทศ (D2) เป็ นการประเมินผลการใช้ รูปแบบการนิเทศ
โดยประเมิ นจากคะแนนสมรรถนะการนิ เทศของอาจารย์
นิเทศก์และครูพีเลียง คะแนนสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของ
นิ สิ ต ครู และคะแนนเจตคติ ต่ อ กระบวนการนิ เ ทศของ
อาจารย์นิเทศก์ ครูพีเลียงและนิสติ ครู
การวิเคราะห์ ข้อมูล
ผู้วิจยั ทําการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ สถิติดงั ต่อไปนี
1. สถิติพืนฐาน ได้ แก่ ค่าร้ อยละ ค่าเฉลียและส่วน
เบียงเบนมาตรฐาน
2. สถิติทีใช้ ในการทดสอบสมมติฐาน ได้ แก่
2.1 การประเมิ น สมรรถนะการนิ เ ทศของ
อาจารย์ นิ เทศก์ และครู พีเลียง สมรรถนะการจัดการเรี ยนรู้
ของนิสติ ครู โดยใช้ การทดสอบค่าทีแบบ Paired t-test
2.2 การประเมิ นเจตคติ ต่ อกระบวนการนิ เทศ
ของอาจารย์นิเทศก์ ครูพีเลียงและนิสติ ครูหลังการใช้ รูปแบบ
การนิเทศเปรียบเทียบกับเกณฑ์ โดยใช้ การทดสอบค่าทีแบบ
One samplet-test
2.3 การวิ เคราะห์ ข้ อมูลเชิ งคุณภาพจากแบบ
บั น ทึ ก การนิ เ ทศ และแบบสัม ภาษณ์ ความคิ ดเห็ นของ
อาจารย์ นิเทศก์ ครู พี เลียง และนิสิตครู ด้ วยวิธีการวิเคราะห์
เนือหา (Content Analysis)
สรุ ปผลการวิจยั
1 ผลการพั ฒ นารู ป แบบการนิ เ ทศการ ฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพ
รูปแบบการนิเทศการฝึ กประสบการณ์ วิชาชีพที
พัฒนาขึนมีวัตถุป ระสงค์ เพือพัฒ นาสมรรถนะการนิเทศ
ของอาจารย์ นิเทศก์ และครู พีเลียง และพัฒนาสมรรถนะ
การเรียนรู้ของนิสติ ครู โดยมีรายละเอียด ดังนี
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หลักการของรูปแบบการนิเทศ
1. การกําหนดเป้าหมายในการพัฒนาทีเกิดจากความ
ต้ องการจําเป็ นในสภาพจริ งและการส่ง เสริ มความรู้ และ
ทักษะทีสอดคล้ องกับเป้าหมายทีต้ องการพัฒนาจะทําให้
ผู้สอนงาน และพีเลียง สามารถให้ ข้อเสนอแนะได้ ตรงตาม
จุดเน้ น และทําให้ นิสิตครู พัฒนาตนเองได้ ตรงตามเป้าหมาย
ทีกําหนด
2. การสร้ างชุมชนแห่งการเรี ยนรู้ ทีเกิดจากการ
แลกเปลียนเรี ยนรู้ และการอภิ ปรายสะท้ อนความคิ ดของ
บุคคลที อยู่ ในบริ บทการเรี ยนรู้ เดี ยวกัน จะช่ ว ยให้ ได้ รั บ
แนวคิดในการพัฒนาทีหลากหลาย อย่างเป็ นกัลยาณมิตร
จนได้ บทเรี ยนที มี คุณภาพสามารถนํ าไปใช้ ในการพัฒนา
นักเรียนในบริบทจริงได้
3. การไตร่ตรองสะท้ อนความคิดเกียวกับพฤติกรรม
การเรี ยนรู้ ของนักเรี ยนในชันเรี ยนจะทําให้ ผ้ รู ับการนิเทศ
เกิดความเข้ าใจผลการปฏิ บัติการสอนของตน เกิดความ
ต้ องการในการพัฒนา การสอนด้ วยตนเอง และเปิ ดใจยอมรับ
ข้ อเสนอแนะเพือนําไปใช้ ในการพัฒนาตนเองได้ ดียิงขึน
4. การนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ ประกอบ
การนิเทศจะช่วยให้ ผ้ สู อนงาน พีเลียงและนิสิตครู สามารถ
วิเคราะห์การสอนได้ อย่างชัดเจน ช่วยเพิมช่องทางและเวลา
ในการติดต่อสือสารและให้ คําปรึกษา และสามารถสะท้ อน
ผลการฝึ กประสบการณ์ ระหว่ างอาจารย์ นิเทศก์ ครู พีเลียง
และนิสติ ครูได้ ทนั ต่อความต้ องการ
ขันตอนการนิเทศ กระบวนการนิเทศ ประกอบด้ วย
2 ขันตอนหลัก ได้ แก่ 1. ขันเตรียมการนิเทศ และ 2. ขันการนิเทศ
ซึงประกอบด้ วย 6 ขันตอน ดังนี 2.1 ขันกําหนดเป้าหมาย
การเรียนรู้ (Goal Setting) 2.2 ขันเสริ มความรู้ และทักษะ
ก่อนการจัดการเรี ยนรู้ (Pre-Training) 2.3 ขันการสอนงาน
ในชันเรี ยนจริ ง (Onsite Coaching) 2.4 ขันสืบ สอบผล
การจัดการเรี ยนรู้ เพือการพัฒนา (Debriefing) 2.5 ขันพัฒนา
บทเรี ย น (Lesson Developing) และ 2.6 ขันติ ด ตาม
ประเมินผล (Evaluating) ตามแผนภาพที 1
การประเมิ นผล ประกอบด้ ว ย การประเมิ นผล
ข้ อมูลเชิงปริมาณ ได้ แก่ การประเมินสมรรถนะการนิเทศ
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สมรรถนะการจัดการเรี ยนรู้ และเจตคติทีมีต่อกระบวนการ
นิเทศและการประเมินข้ อมูลเชิงคุณภาพ จากการวิเคราะห์
แบบบันทึกการนิเทศของอาจารย์ นิเทศก์และครู พีเลียงและ
การสัมภาษณ์ความคิดเห็นของอาจารย์ นิเทศก์ ครู พีเลียง
และนิสติ ครูทีมีต่อรูปแบบ การนิเทศการฝึ กประสบการณ์
วิชาชีพครูทีพัฒนาขึน
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วัตถุประสงค์
1. พัฒนาสมรรถนะการนิเทศของอาจารย์ นิเทศก์ และครู พีเลียง
2. พัฒนาสมรรถนะการเรี ยนรู้ ของนิสติ ครู

หลักการ
1) การกําหนดเป้าหมายการนิเทศตามสภาพจริง และการฝึ กฝนทักษะจําเป็ นทีสอดคล้ องกับเป้าหมาย
2) การสร้ างชุมชนแห่ งการเรี ยนรู้ ทีเกิดจากความสมัครใจของกลุ่มคนทีมีเป้าหมายในการพัฒนาการสอนร่ วมกัน
3) การส่ งเสริมให้ ผ้ ูสอนไตร่ ตรองสะท้ อนความคิดเกียวกับผลการเรี ยนรู้ ของผู้เรี ยนในชันเรี ยนของตน
4) การนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ เพือเพิมประสิทธิภาพในการนิเทศ
LESSON STUDY

1. Goal setting
อาจารย์นิเทศก์ ครูพีเลียงและนิสิตครู
วิเคราะห์และระบุปัญหา/เป้าหมาย
ทีต้ องการพัฒนา

6. Evaluating
การติดตามประเมินผล
การนิเทศ และปรับปรุงพัฒนาการ
นิเทศในวงจรใหม่
ต่อไป

Face
To Face

Face
To Face

Online

4. Debriefing
อาจารย์นิเทศก์ และครูพีเลียงใช้
คําถามกระตุ้นให้ นิสิตครูสะท้ อน
ความคิดเกียวกับผลการเรี ยนรู้ของ
นักเรี ยน พร้ อมทังให้ ข้อมูลย้ อนกลับ
และแลกเปลียนเรี ยนรู้

3. Onsite coaching
อาจารย์นิเทศก์ ครูพีเลียงและเพือน
นิสิตสังเกตการจัดการเรี ยนรู้
ในชันเรี ยน และบันทึกพฤติกรรม
การเรี ยนรู้ของนักเรี ยน

SELF-REFLECTION ON TEACHING
BLENDED LEARNING
เงือนไขการนํารู ปแบบการนิเทศไปใช้

ความยืดหยุ่น

การอบรมให้ ความรู้

การจัดเตรี ยมคู่มือ/แหล่ งการเรี ยนรู้

แผนภาพ 1 รู ปแบบการนิเทศการฝึ กประสบการณ์วชิ าชี พครู

ความสมัครใจ

MENTORING

5. Lesson Developing
นิสิตครูปรับปรุงบทเรี ยนตาม
ข้ อมูลย้ อนกลับ ทําการสอนใหม่และ
รับข้ อเสนอแนะจากอาจารย์นิเทศก์
และครูพีเลียงผ่าน
ระบบออนไลน์

Online

2. Pre-training
อาจารย์นิเทศก์ และครูพีเลียง
ส่งเสริ มความรู้และทักษะตาม
เป้าหมาย
ก่อนการสอน

CREATION ON LEARNING COMMUNITY

COACHING
TECHNOLOGY USING IN SUPERVISION

AUTHENTIC SUPERVISION GOAL AND ESSENTIAL SKILL PRACTICE
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2. การศึกษาผลการใช้ รูปแบบการนิเทศทีพัฒนาขึน
พบว่า
2.1 อาจารย์นิเทศก์/ครูพีเลียงทีใช้ รูปแบบการ
นิเทศการฝึ กประสบการณ์วิชาชีพทีพัฒนา ขึน มีสมรรถนะ
การนิ เทศหลังการทดลองสูงกว่ าก่ อนการทดลองอย่ างมี
นัยสําคัญทางสถิติทีระดับ .01
2.2 อาจารย์ นิ เทศก์ และครู พีเลียงมีเจตคติ
ต่อกระบวนการนิเทศหลังใช้ รูปแบบการนิเทศทีพัฒนาขึน
สูง กว่ า เกณฑ์ ระดับ ดี อ ย่ า งมี นัย สํา คัญทางสถิ ติ ที ระดับ
.01
2.3 นิสิตครู ทีได้ รับการนิเทศโดยใช้ รูปแบบการ
นิเทศการฝึ กประสบการณ์วิชาชีพทีพัฒนาขึนมีสมรรถนะการ
จัดการเรี ยนรู้ หลังการทดลองสูงกว่ าก่อนการทดลองอย่ างมี
นัยสําคัญทางสถิติทีระดับ .01
2.4 นิ สิต ครู มี เจตคติ ต่ อกระบวนการนิ เ ทศ
หลังใช้ รูปแบบการนิเทศทีพัฒนาขึนสูงกว่าเกณฑ์ ระดับดี
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .01
การอภิปรายผล
ผู้วิ จัย อภิ ป รายผลการวิ จัย ตามสมมติฐ านการ
วิจัย ที กํ า หนด โดยแบ่ ง ออกเป็ น 3 ประเด็ น หลัก ได้ แ ก่
1) การพัฒนาสมรรถนะการนิเทศของอาจารย์ นิเทศก์ และ
ครู พี เลี ยงที ใช้ รู ปแ บบการนิ เท ศที พั ฒ น าขึ น ตา ม
สมมติ ฐานการวิจัยข้ อที 1 2) การพัฒ นาสมรรถนะการ
จัดการเรียนรู้ของนิสติ ครูทีได้ รับการนิเทศตามรู ปแบบการ
นิ เ ทศที พัฒ นาขึน ตามสมมติ ฐ านการวิ จัย ข้ อ ที 3 และ
3) เจตคติของอาจารย์ นิเทศก์ ครู พีเลียง และนิสิตครู ที มี
ต่อกระบวนการนิเทศ ตามสมมติฐานการวิจัยข้ อที 2 และ
4 ดังรายละเอียดต่อไปนี
1. อาจารย์นิเทศก์และครูพีเลียงทีใช้ รูปแบบการ
นิ เ ทศการฝึ กประสบการณ์ วิ ช าชี พ ครู ที พั ฒ นาขึ นมี
สมรรถนะการนิ เ ทศสูง ขึ นกว่ า ก่ อ นการทดลองอย่ า งมี
นัยสําคัญทางสถิติทีระดับ .01 สอดคล้ องกับผลการวิจัย
ของ เจษฏา กิตติสนุ ทรและคณะ (2556) ทีพบว่าผู้บริ หาร
และศึกษานิ เทศก์ ทีใช้ ก ระบวนการสร้ างระบบพีเลียงมี
ความสามารถในการสอนงานและให้ คํ า แนะนํ า อยู่ใ น

ระดั บ ดี เ ยี ยมและดี ต ามลํ า ดั บ ทั งนี อาจเนื องมาจาก
เหตุผลหลายประการดังนี
1.1 รู ปแบบการนิเทศทีพัฒนาขึนมีกระบวนการ
ทีส่งเสริ มให้ ผ้ ทู ีมีส่วนเกียวข้ องกับการนิเทศได้ ดําเนินงาน
ร่วมกันอย่างเป็ นระบบ ตังแต่การกําหนดเป้าหมายการวาง
แผนการนิ เทศที สอดคล้ องกับความต้ องการของผู้รับการ
นิเทศ และการอภิปรายเพือหาแนวทางในการพัฒนานิสิตครู
ตามเป้ าหมายที กํ าหนด ซึงสอดคล้ องกับที Fernandez
and Yoshida (2014: 15) ได้ กล่าวถึง การพัฒนาบทเรี ยน
ร่ วมกันว่าเป็ นกระบวนการที ต้ องดําเนิ นการอย่างต่อเนือง
และเป็ นระบบ ตังแต่ การวางแผน การอภิ ปรายถึงสภาพ
ปั ญหาทีพบในชันเรี ยน การร่ วมกันพิจารณาเลือกบทเรี ยน
การออกแบบกลวิธีการสอน การประเมินผล และการเขียน
แผนการจัดการเรี ยนรู้ ร่วมกัน เพื อช่วยให้ ผ้ สู อนบรรลุตาม
จุ ด มุ่ ง หมายที ตั งไว้ และสอดคล้ อ งกั บ ที อั จ ฉราพรรณ
จรัสวัฒน์ (2559: 6) ได้ กล่าวถึงบันได 4 ขัน ของการสอน
งานที ประสบความสําเร็ จว่ า ประกอบด้ วย การวิ เคราะห์
จุดเน้ นทีผู้เรียนทําได้ การติดต่อ สือสาร สร้ างความสัมพันธ์
การอธิบาย สาธิต ยกตัวอย่าง การสังเกตขณะการสอนงาน
การให้ ข้ อมูลย้ อนกลับ และการอภิ ปรายร่ วมกันระหว่ าง
ผู้เรียนกับผู้สอน
1.2 การสอนงานก่อนการสอน ช่ วยกระตุ้นให้ ผ้ ู
นิ เทศต้ องแสวงหาความรู้ และแหล่ งการเรี ยนรู้ ต่ า งๆ ที
เกี ยวข้ องกับ เป้ าหมายที นิ สิต ต้ อ งการพั ฒ นาอยู่เ สมอ
รวมทังแสวงหาความรู้ กลวิธี หรือเทคนิคต่างๆ ทีจะนํามา
แนะนํ า ให้ นิ สิ ต สามารถแก้ ปั ญหาและพั ฒ นาตาม
เป้ าหมายได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ซึงนอกจากจะช่ ว ย
แก้ ปั ญหาและพัฒ นาความรู้ และทั ก ษะของนิ สิ ต แล้ ว
ผู้นิ เทศเองก็จะได้ พัฒนาความรู้ และทักษะของตนเองไป
พร้ อมกัน ดังที วรรณวรางค์ ทัพเสนีย์ (2553: 49) และ
Schofield (2013: 1) ได้ กล่าวไว้ ว่า กระบวนการสอนงาน
และระบบพี เลียงจะช่ ว ยให้ พี เลียงได้ รับ รู้ มุม มองใหม่ ๆ
พัฒ นาภาวะผู้นํ าทักษะการสือสาร ทักษะการให้ ข้อ มูล
ย้ อ นกลับ ตลอดจนทัก ษะการสร้ างสัม พัน ธภาพที ดี กั บ
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บุค คลอื นซึงเป็ นองค์ ป ระกอบสํา คัญของสมรรถนะการ
นิเทศอีกด้ วย
1.3 รูปแบบการนิเทศทีพัฒนาขึนช่วยเพิมช่อง
ทางการนิเทศและอํานวยความสะดวกใน การนิเทศโดยเปิ ด
โอกาสให้ ผ้ ูนิเทศสามารถนิเทศได้ ทังแบบเผชิ ญหน้ าในชัน
เรียนและนิเทศออนไลน์ ตามแนวคิดการจัดการเรี ยนรู้ แบบ
ผสมผสาน ทําให้ ผ้ นู ิเทศสามารถนิเทศได้ อย่างสะดวกและ
รวดเร็ วยิงขึน มีช่องทางในการให้ คํ าปรึกษาที หลากหลาย
ทําให้ นิสิตได้ รับข้ อเสนอแนะเพือนําไปใช้ พัฒนาตนเองใน
บทเรี ยนได้ ต่อไป สอดคล้ องกับที ปราวีณยา สุวรรณณัฐโชติ
(2557:47) ได้ กล่าวว่า การจัดการเรียนการสอนทีผสมผสาน
การสอนแบบเผชิ ญหน้ าในชันเรี ยนกับการเรี ยน การสอน
แบบออนไลน์ ทีช่วยเติมเต็มช่ องว่างของการจัดการเรี ยนรู้
ในชันเรี ยน ทําให้ รูปแบบปฏิ สมั พันธ์ ระหว่างผู้เรี ยน ผู้สอน
เนือหา และบริบทการเรียนมีความหลากหลาย อีกทังยังช่วย
ให้ ผู้สอนสามารถจั ดการดู แลและติ ด ตามการเรี ย นของ
ผู้เรี ยนได้ เช่ นเดียวกับผลการวิจัยของ Butler Whiteman
and Crow (2013: 233) ทีพบว่าการนําเทคโนโลยีมาใช้ ใน
กระบวนการดูแลให้ คําปรึกษาจะช่วยเพิมศักยภาพในการ
ดูแลให้ คําแนะนํา สามารถเติมเต็มความต้ องการในการทํา
หน้ าทีดูแลให้ คําปรึกษาได้ ดียิงขึน
2. นิสิตครู ทีได้ รับการนิเ ทศโดยใช้ รูปแบบการ
นิเทศการฝึ กประสบการณ์วิชาชีพทีพัฒนาขึนมีสมรรถนะ
การจัดการเรียนรู้สงู กว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติทีระดับ .01 สอดคล้ องกับผลการวิจัยของ ศิรประภา
พฤทธิ กุล (2557: 245-246) ทีพบว่ากระบวนการนิเทศ
ตามแนวการพัฒนาบทเรียนร่ วมกันช่วยพัฒนาสมรรถนะ
การจัด การเรี ยนรู้ ของนิสิต ฝึ กประสบการณ์ วิชาชี พครู ไ ด้
ทังนี อาจเนืองมาจากเหตุผลหลายประการดังต่อไปนี
2.1 นิสิตได้ มีส่วนร่ วมในการกําหนดเป้ าหมาย
ในการพัฒนาด้ วยตนเอง ทําให้ สามารถปรับปรุงและพัฒนา
ตนเองได้ อย่างตรงจุด ทังนีเนืองจากในขันตอนการกําหนด
เป้าหมาย เป็ นการส่งเสริ มให้ นิสิตครู วิ เคราะห์ จุดทีตนเอง
ต้ องการพัฒนา จากสภาพปั ญหาด้ านการเรี ยนรู้ ในการ
เรี ยนการสอนจริ งในชั นเรี ย น เพื อกํ าหนดเป้ าหมายการ
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นิเทศ ซึงจะส่งผลให้ อาจารย์นิเทศก์ และ ครู พีเลียงสามารถ
ให้ ข้ อเสนอแนะได้ ตามเป้ าหมายที นิ สิ ต ครู ต้ องการ
สอดคล้ องกับผลการศึกษาของ Bird (2012: 3) ทีพบว่าการ
กํ า หนดเป้ าหมายของการพั ฒ นาที ชั ด เจนจะช่ ว ยเพิ ม
ประสิท ธิ ภาพของระบบพี เลียงมากยิ งขึ น และเป็ นการ
สนับสนุนและเตรียมความพร้ อมให้ กับนักศึกษาครู เพือการ
พัฒนาไปสูว่ ิชาชีพทีมีประสิทธิภาพ
2.2 นิ สิ ต ได้ รั บ การเสริ ม ความรู้ และทั ก ษะที
จําเป็ นก่อนการสอน เนื องจากนิ สิตได้ กําหนดเป้าหมายที
ตนเองต้ องการพัฒนาทีชัดเจน ทําให้ อาจารย์ นิเทศก์ และครู
พีเลียงสามารถเตรียมความรู้และทักษะทีผู้เรี ยนจําเป็ นต้ อง
ได้ รับการส่งเสริ มและพัฒนาก่ อนจัดการเรี ยนการสอนใน
ชันเรี ยนจริ ง ทําให้ นิสิตครู เกิดความมันใจและสามารถนํ า
ความรู้และทักษะดังกล่าวไปประยุกต์ ใช้ ในชันเรี ยนได้ อย่าง
มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพมากขึ น ดั งที เฉลิ ม ชั ย พั น ธ์ เ ลิ ศ (2558:
online) ได้ กล่าวถึงขันก่ อนการสอนงานว่ าเป็ นการตกลง
ระหว่ า งผู้ สอนงาน และผู้ ถูก สอนงานเกี ยวกั บจุ ด เน้ นที
ต้ องการการสอนงานร่ วมกัน เพื อทีจะเตรี ยมเสริ มความรู้
และทักษะที จําเป็ น ให้ กับผู้รับการนิ เทศ และเพื อให้ การ
สอนงานเน้ นที การเชื อมโยงความรู้ ไปสู่การปฏิ บัติ ในชั น
เรียนจริง สอดคล้ องกับทีฐิ ติชัย รักบํารุ ง (2555: 33-35) ได้
กล่ า วไว้ ว่ าการจั ด การเรี ย นรู้ แบบผสมผสานให้ ประสบ
ผลสําเร็ จมีพืนฐานจากการระบุความต้ องการทีแท้ จริ งของ
การเรี ย นรู้ คื อ การพิ จ ารณาสิ งที ต้ อ งการให้ เ กิ ดขึ นกั บ
ผู้เรียนเพือจัดหาวิธีการทีเหมาะสม
2.3 นิ สิต ได้ สะท้ อ นความคิ ดเกี ยวกับ การสอน
ของตนเอง จากคํ าถามที ผู้นิ เทศกระตุ้น ให้ นิสิต ต้ อ งคิ ด
ไตร่ ต รองเกี ยวกั บ ผลการสอนของตนอย่ า งถี ถ้ วนโดย
คํา นึง ถึง ผลที เกิ ด ขึนกับ ผู้เ รี ย นของตนเป็ นสํา คัญ ทํ า ให้
นิสติ ได้ ไตร่ตรองพฤติกรรมการสอนของตนเองทีส่งผลถึง
นัก เรี ย นในชันเรี ยน ซึงทํ า ให้ ม องเห็น จุดดี และจุด ที ตน
จําเป็ นต้ องได้ รับการพัฒนาได้ อย่างชัดเจนมากยิงขึน อีก
ทังการทีนิสติ ได้ สะท้ อนผลการสอนด้ วยตนเองก่อนยังทํา
ให้ นิสิตยอมรับ ข้ อ เสนอแนะจากผู้นิ เทศได้ ง่ ายขึนทํา ให้
กระบวนการปรั บ เปลียนและพั ฒ นาดํ า เนิ น ไปได้ ดี ขึ น
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สอดคล้ องกับทีเฉลิมชัย พันธ์ เลิศ (2558: online) ได้ กล่าว
ไว้ ว่ า การทบทวนและสะท้ อนผลการดํ า เนิ น งานเป็ น
เครืองมือสําคัญในการเรียนรู้ ซึงจะช่วยให้ บคุ คลได้ สะท้ อน
ความสามารถของตน เพื อหาจุดทีต้ องการความช่วยเหลือ
เป็ นการช่ วยเหลือรายบุคคลในการนํา ความรู้ ไปใช้ ในการ
ทํางานและพัฒนาความสามารถของตน และสอดคล้ อง
กับ ผลการวิ จัย ของ Jalal (2014) ทีพบว่า กลยุท ธ์ ก าร
พัฒนาบทเรียนร่วมกันช่วยพัฒนาสมรรถนะทางวิชาชีพครู
ทักษะการจัดการเรี ยนรู้ และทักษะการไตร่ ตรองสะท้ อ น
คิดให้ แก่นกั ศึกษาครู
3. อาจารย์นิเทศก์ ครูพีเลียงและนิสิตครู ทีได้ รับ
การนิเทศด้ วยรู ปแบบการนิ เทศทีพัฒนาขึน มีเจตคติต่ อ
กระบวนการนิ เทศอยู่ใ นระดับดี สอดคล้ อ งกับ งานวิ จัย
ของ Larssen (2015: 92) ที พบว่า การพัฒนาบทเรี ย น
ร่วมกันมีอิทธิพลต่อเจตคติของทังผู้นิเทศและนักศึกษาครู
ในการส่งเสริ มคุณภาพของการสอนและการเรี ยนรู้ และ
สอดคล้ องกับที กนิษฐา เชาว์ วัฒนกุล) 2553: 236-238)
ทีพบว่ าอาจารย์ นิ เทศก์ มีค วามพึง พอใจต่ อรู ป แบบการ
นิเทศโดยใช้ กระบวนการสอนงานและการเป็ นพีเลียงอยูใ่ น
ระดับทีมากทีสุด ทังนี อาจเนืองมาจากเหตุผลดังต่อไปนี
3.1 การทํางานร่วมกันอย่างกัลยาณมิตร นิสิตได้
ร่วมกันแลกเปลียนเรียนรู้ร่วมกับอาจารย์ นิเทศก์ ครู พีเลียง
และเพือนนิสติ ทีอยู่ในบริ บทการเรี ยนรู้ เดียวกันอย่างเป็ น
มิตรทําให้ ได้ รับแนวคิดในการพัฒนาตนเองทีหลากหลาย
ดังที พรพิมล ประสงค์ พร (2559: 14) ได้ กล่าวไว้ ว่า การ
นิ เ ทศผู้ นิ เ ทศควรใช้ หลั ก กั ล ยาณมิ ต รนิ เ ทศ ซึ งเป็ น
กระบวนการที ต้ อ ง “ให้ ใ จและร่ วมใจ” และควรเริ มจาก
ศรัทธาและทําให้ การนิเทศเป็ นกระบวนการทางบวกเกิด
การยอมรับซึงกันและกัน สนับสนุนเกือกูลกัน มีความเอา
ใจใส่ ความเชื อมันทางเสริ มแรงกัน เพือสร้ า งสังคมแห่ ง
การเรี ยนรู้ ทีเป็ นมิตร ซึงสอดคล้ องกับที Thomas and
Smith (2009: 14) ได้ กล่า วถึงลักษณะการสอนงานว่ า
เป็ น การช่ ว ย ให้ บุ ค คลได้ ประสบความสํ า เร็ จตาม
จุดมุ่งหมายทีตังไว้ เป็ นกระบวนการการให้ คําปรึกษา การ
สอนงาน การเป็ นพีเลียง การให้ คําแนะนํา โดยมุ่งเน้ นการ

พึงพาอาศัย ความเป็ นอิ สระ การสร้ างความผูกพัน การ
เสนอทางเลือก ทีไม่ใช่การสังการ
3.2 การอํ า นวยความสะดวกในกระบวนการ
นิเทศ การนิเทศตามรูปแบบทีพัฒนาขึนได้ สร้ างช่องทางใน
การสือสารผ่ านระบบออนไลน์ ให้ แก่ อาจารย์ นิ เทศก์ และ
นิสิตอย่ างเป็ นระบบ ทํ าให้ การนิเทศเป็ นไปอย่างสะดวก
และรวดเร็ ว ยิ งขึ น โดยนิ สิต จะได้ รั บ ข้ อมู ลย้ อนกลับ ใน
หลากหลายช่องทาง และหลากหลายช่ วงเวลา ทังการให้
ข้ อมู ล ย้ อนกลั บ แบบเผชิ ญ หน้ าในชั นเรี ย น และผ่ า น
ช่องทางระบบออนไลน์ ซึงจะช่วยเพิมโอกาสในการเรี ยนรู้ ที
ตรงกับจริตของผู้รับการนิเทศ ทําให้ มีความรู้ สกึ ทางบวกต่อ
สิงที เรี ย นรู้ สอดคล้ อ งกับ ผลการวิ จัย ของ Cheng and
Chau (2016: 257) ที บ่ ง ชี ว่ า รู ป แบบการเรี ย นรู้ ของ
ผู้ เ รี ยน แ ละกิ จกรรมการเ รี ยน รู้ ผ่ าน เ ครื อ ข่ า ยมี
ความสั ม พั น ธ์ กั บ ผลสั ม ฤทธิ ทางการเรี ย นกั บ ความ
พึงพอใจในรายวิชาทีเรี ยนด้ วยการเรี ยนรู้ แบบผสมผสาน
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิ ติ เช่ นเดียวกับที ฐิ ติชัย รักบํารุ ง
(2555: 33-35) กล่าวว่า การสนับสนุนให้ เกิดการช่วยเหลือ
แก่ผ้ เู รี ยนโดยคํานึงถึงความแตกต่างระหว่ างบุคคล โดยมี
ผู้ให้ คํ าปรึ กษาและสนับ สนุนช่ วยเหลือด้ านการเรี ยนทั ง
ทางการพูดคุยผ่ านปฏิ สัมพันธ์ โดยบุคคลจริ ง และการให้
คําปรึ กษา ให้ ความช่ วยเหลือผ่ านเครื อข่ ายอิ นเตอร์ เน็ ต
ทํ า ให้ ผู้ เรี ย นรู้ สึ ก ว่ า ได้ รั บ การสนั บ สนุ น จากบุ ค คลที
น่าเชือถือและเข้ าถึงได้ ง่าย
3.3 กระบวนการของรู ปแบบการนิเทศทีพัฒนา
ขึนมีค วามยืดหยุ่นไปตามบริ บทการสอนจริ ง ทังในด้ า น
รูปแบบกลุม่ การศึกษาบทเรี ยน ทียืดหยุ่นไปตามรายวิชา
ทีสอน สาขาวิชาเอกของนิสิตและการบริ หารจัดการของ
โรงเรียน บางโรงเรี ยนมีหัวหน้ ากลุ่มสาระครู ในกลุ่มสาระ
เข้ ามามีสว่ นร่วมในการเรียนรู้ ทําให้ ได้ รูปแบบกลุ่มศึกษา
บทเรี ย นที กว้ างกว่ า ดัง นั นกระบวนการนิ เ ทศโดยใช้
รูปแบบทีพัฒนาขึนในแต่ละสถานศึกษา จึงมีการปรับให้
สอดคล้ องกับสภาพบริ บทการสอนจริ ง เพือให้ ทังผู้นิเทศ
และผู้รับการนิเทศเกิด ความสะดวกใจในการดําเนินการ
ไม่ร้ ู สกึ อึดอัด คับข้ อ งใจ หรื อรู้ สึกว่าเป็ นการเพิมภาระงาน
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ให้ แก่ตนเอง ดังที ชาริ ณี ตรี วรัญ ู (2557: 11) ได้ กล่าวไว้ ว่า
การพัฒนาบทเรี ยนร่ วมกันเป็ นกิจกรรมทางวัฒนธรรมซึงมี
ความแตกต่ างกันไปตามแต่ละบริ บท ดังนัน รู ปแบบกลุ่ม
ศึกษาผ่านบทเรียน จึงมีหลากหลายรู ปแบบ แตกต่างกันไป
ตามเป้าหมายของกลุ่ม ลักษณะของสมาชิก และบริ บทใน
การดํ าเนิ นงาน เพื อเอื อต่ อการทํ า งานในลัก ษณะต่ างๆ
ของครู
ข้ อเสนอแนะ
ข้ อเสนอแนะทัวไป
จากผลการวิ จั ย ที พบว่ า รู ป แบบการนิ เ ทศที
พั ฒ นาขึ น สามารถช่ ว ยพั ฒ นาสมรรถนะการจั ด การ
เรียนรู้และสมรรถนะการนิเทศได้ จึงมีข้อเสนอแนะในการ
นําผลวิจยั ไปใช้ ดงั ต่อไปนี
1. ผู้บริ หารควรนํารู ปแบบการนิเทศไปใช้ ในการ
พั ฒ นาครู ใ หม่ เ พื อให้ สามารถจั ด การเรี ย นรู้ ได้ อย่ า งมี
ประสิทธิ ภาพ โดยควรให้ ความสําคัญและสนับสนุนการ
สร้ างเครื อ ข่ า ยความสัม พัน ธ์ ระหว่ า งผู้ใ ห้ แ ละผู้รับ การ
นิ เ ทศ การจั ด สรรเวลาสํ า หรั บ การสอนงานอย่ า งเป็ น
ระบบ โดยผนวกให้ เป็ นส่ว นหนึ งของงานประจํ า เพื อ
อํานวยความสะดวกในการเรี ยนรู้ งาน รวมถึง จัด เตรี ย ม
แหล่งเรียนรู้ และเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ ทีจะช่วยให้
ผู้สอนงาน ครู พีเลียง และครู ผ้ สู อนสามารถใช้ เ ป็ นสือใน
การแลกเปลียนเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ อย่างต่อเนือง
2. การกําหนดเป้าหมายการพัฒนาในแต่ละวงจร
ควรมุ่ ง เน้ นประเด็ น ที ส่ ง ผลกระทบต่ อ การเรี ย นรู้ ของ
นักเรียน และสามารถปรับแก้ ไขได้ ในสถานการณ์ จริ ง ควร
เน้ น การแก้ ปั ญหาและพั ฒ นาบทเรี ย นเชิ ง “คุ ณภาพ”
มากกว่า “ปริมาณ”
3. การสร้ างกลุม่ พัฒนาบทเรี ยนในองค์ กร ควร
เกิ ด จากความสมั ค รใจของครู ที มี เ ป้ าหมายในการ
พัฒ นาการสอนร่ วมกัน อยู่ในบริ บทการเรี ยนรู้ เดีย วกัน
เพราะจะมี ค วามเข้ าใจบริ บ ทของสถานศึ ก ษาและ
นักเรียน ทําให้ สามารถให้ ข้อเสนอแนะทีมีความเป็ นไปได้
ในชีวิตจริง
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4. ผู้นิ เทศควรใช้ เทคนิ คกลวิ ธี ทีหลากหลายใน
การกระตุ้นให้ ผ้ รู ั บการนิเทศเกิดการใคร่ ครวญ เกียวกับผล
การสอนของตน เช่น เทคนิคการสร้ างความต้ องการเรี ยนรู้
เทคนิคการใช้ คําถามระดับสูง การใช้ คําถามแบบโสเครติ ส
เป็ นต้ น เพือให้ การพัฒนาเกิดขึนจากความต้ องการของผู้รับ
การนิเทศเอง รวมทังต้ องสร้ างบรรยากาศทีเป็ นมิตร เพือให้
ผู้รับการนิเทศกล้ าทีจะสะท้ อนความคิดของตนออกมา
5. ผู้บริ หารและผู้นิเทศควรให้ ความสําคัญกับการ
สร้ างเจตคติทีดีเกียวกับการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
นิเทศ และการฝึ กอบรมให้ ความรู้ เชิงปฏิ บัติการแก่ผ้ นู ิเทศ
และผู้ รั บ การนิ เ ทศ หรื อ อาจนํ า เครื องมื อ เทคโนโลยี
สารสนเทศที ผู้นิ เ ทศใช้ ในชี วิต ประจํ า วัน เช่ น facebook,
line, Google Classroom เป็ นต้ น มาประยุกต์ ใช้ ในการ
นิเ ทศ เพื อให้ สามารถใช้ ประโยชน์ จ ากเทคโนโลยี ใ นการ
นิเทศได้ อย่างเต็มตามศักยภาพ
ข้ อเสนอแนะในการวิจยั ครังต่อไป
1. ควรศึกษาผลของการนํารู ปแบบการนิเทศที
พัฒนาขึนไปใช้ ในการพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรี ยนรู้
ของครู ใ หม่ ใ นสถานศึก ษา รวมทั งพัฒ นาศัก ยภาพการ
นิเทศของผู้สอนงานและพี เลียง ในองค์ ก รและหน่ว ยงาน
ต่างๆ เพือพัฒนาประสิทธิ ภาพการทํางานของบุคลากรใน
องค์กร
2. ควรศึก ษาปั จ จัย ที ส่ง ผลต่ อ ความสํา เร็ จ ใน
การนํา กระบวนการสอนงานและการเป็ นพี เลียงและการ
พั ฒ น า บ ท เ รี ยน ร่ ว มกั น มา ใ ช้ ใ น กา รพั ฒ น า ครู ใ น
สถานศึกษา เพือส่ง เสริ ม ให้ การนิเทศโดยใช้ กระบวนการ
ดังกล่าวเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
3. ควรพัฒนารู ปแบบการนิเทศโดยประยุกต์ ใช้
เทคโนโลยี ท างการศึ ก ษาใหม่ ๆ โดยเฉพาะอย่ า งยิ ง
เทคโนโลยี เ กี ยวกั บ การเรี ย นรู้ เสมื อ นจริ ง เช่ น Virtual
Classroom , Learning Space เป็ นต้ น เพือให้ ได้ นวัตกรรม
การนิ เ ทศแบบใหม่ ที ตอบสนองความต้ องการของครู ใ น
ศตวรรษที 21 มากขึน
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