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“บทคัดยอ” 

     การวิจัยและพัฒนาครั้งนี้มีวัตถุประสงคหลัก 2 ขอ คือ 1.เพ่ือพัฒนารูปแบบการนิเทศนักศึกษา
ฝกประสบการณวิชาชีพครูเพื่อพัฒนาสมรรถภาพการจัดการเรียนรู ท่ีสงเสริมการคิดของนักเรียน
ประถมศึกษา 2.เพ่ือตรวจสอบประสิทธิภาพเชิงประจักษของรูปแบบการนิเทศนักศึกษาฝกประสบการณ
วิชาชีพครูเพ่ือพัฒนาสมรรถภาพการจัดการเรียนรูท่ีสงเสริมการคิด  ใชกระบวนการสรางและพัฒนา
รูปแบบการนิเทศประกอบดวย  4  ระยะ คือ 1) ศึกษาวิเคราะหสภาพและขอมูลพ้ืนฐานการนิเทศการสอน 
2) พัฒนารูปแบบการนิเทศ 3) ทดลองใชรูปแบบการนิเทศและ 4) ประเมินผลและปรับปรุงรูปแบบการ
นิเทศโดยการวิจัยคร้ังนี้ไดทดลองใชรูปแบบการนิเทศกับอาจารยพ่ีเลี้ยงจํานวน 5 คน  นักศึกษาฝก
ประสบการณวิชาชีพครู จํานวน 5 คนและนักเรียนจํานวน 180 คน ใน 5 โรงเรียน ไดมาโดยการเลือกกลุม
ตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive Sampling)  เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย  ประกอบดวย  แบบวิเคราะหเนื้อหา  
แบบบันทึกการสังเกต แบบประเมินตนเองดานสมรรถภาพการสอนและสมรรถภาพการนิเทศ  แบบสังเกต
การสอนแบบพรรณนาความ  แบบสัมภาษณ  แบบสอบถามและการสนทนากลุม  สถิติท่ีใชในการ
วิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ ไดแก  คาเฉลี่ย ( x ) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) การทดสอบคาที (t-test)  
แบบ Dependent และวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ ดวยการวิเคราะหเนื้อหา (Content  Analysis) และ
พรรณนาความ 
               ผลการวิจัย พบวา รูปแบบการนิเทศนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครูเพื่อพัฒนาสมรรถภาพ
การจัดการเรียนรูท่ีสงเสริมการคิดของนักเรียนประถมศึกษามีชื่อวา  “ รูปแบบการนิเทศดับเบ้ิลพีไออี 
(PPIE) ”  ท่ีพัฒนาดวยกระบวนการวิจัยและพัฒนา รวมกับแนวคิดของการออกแบบการเรียนการสอนเชิง
ระบบ  ประกอบดวย 4 ขั้นตอน ดังนี้ 1.ขั้นเตรียมความรู / เทคนิควิธีการจัดการเรียนรู (Preparing = P) 2.ขั้น
เตรียมวางแผนการนิเทศ (Planning = P)  3.ขั้นดําเนินการนิเทศการสอน (Implementing = I)  4.ขั้น
ประเมินผลการนิเทศ (Evaluating = E)  โดยรูปแบบการนิเทศท่ีพัฒนาขึ้นนี้มีประสิทธิภาพโดยการ
ตรวจสอบของผูเชี่ยวชาญ 5 ทานและผลการนํารูปแบบการนิเทศไปใชเพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพเชิง
ประจักษ พบวา  อาจารยพ่ีเลี้ยงมีสมรรถภาพการนิเทศการสอนที่สงเสริมการคิดหลังใชรูปแบบการนิเทศ
สูงกวากอนใชรูปแบบการนิเทศ  นักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครูมีสมรรถภาพการจัดการเรียนรูท่ี 
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สงเสริมการคิดหลังใชรูปแบบการนิเทศสูงกวากอนใชรูปแบบการนิเทศ  และนักเรียนมีความสามารถใน
การคิดหลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05   

      จากการศึกษาความพึงพอใจของอาจารยพ่ีเลี้ยงและนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครูท่ีมีตอ
การใชรูปแบบการนิเทศ พบวา ท้ังสองกลุมมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด และนักเรียนเห็นดวยตอการ
จัดการเรียนรูท่ีสงเสริมการคิดของนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครูในระดับเห็นดวยมาก  นอกจากนี้ผล
การสัมภาษณและการสนทนากลุมจากผูเกี่ยวของในการใชรูปแบบการนิเทศ  พบวา ควรขยายผลการใช
รูปแบบการนิเทศดับเบ้ิลพีไออี (PPIE)  ในทุกๆ กลุมสาระการเรียนรู โดยมีขอเสนอแนะวาควรมีการนํา
รูปแบบการนิเทศไปปรับใชกับการฝกประสบการณวิชาชีพครูในรายวิชาอื่นๆ โดยเพ่ิมจํานวนโรงเรียนมาก
ขึ้นเพ่ือประโยชนในการผลิตและพัฒนาครู. คําสําคัญ : รูปแบบการนิเทศนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครู /
สมรรถภาพการจัดการเรียนรู/ ทักษะการคิด  ja-ou@hotmail.com 

 
“ABSTRACT” 

     The main  purposes of this research were (1) to develop a student  teacher field experiences 
supervision model  to improve instructional competency that enhances thinking skills of elementary 
students and (2) to verify the empirical efficiency of  the supervision model.  The development 
processes  of this supervision model consisted of 4 phases  of  Research and Development Design 
which were (1) analysis of related information  and theories, (2) design  and develop  the supervision 
model, (3) implementation of the supervision  model and (4) evaluation and improvement of the 
supervision model.  The developed supervision  model was implemented with  5 cooperating 
teachers, 5 student teachers together with 180 elementary students in 5 elementary schools for field 
experience.  Research instruments were content analysis forms, self assessment forms of 
instructional competency and supervisory competency, observation forms for supervision process,  
journal writing for self recording of cooperating teachers, student  teachers and researcher  as a 
mentor of all the processes ; interview forms, questionnaires and focus group  items. The obtained 
data were analyzed by mean ( x ) standard deviation (S.D.), t-test dependent, content analysis, and 
narrative description. 
                  The research  results found that the student teachers field experiences supervision model 
called “PPIE”. which was  proved to be effective by 5 specialists. The supervision model was 
consisted of 4 sequent steps as follow (1) Preparing of knowledge and Techniques in  instruction and 
supervision; (2) Planning for supervision; (3) Implementing or managing  instruction together with 
supervision; (4) Evaluating of the results of  supervision  model implementation. 
                  After the implementation of the PPIE supervision model, the results revealed  that the 
cooperating teachers’ supervisory competency, the student teacher’s instructional competency and 
the element school students’ thinking skills were  increased  higher than before the implementation  
the supervision model  at a statistically significant level of 0.05. 
                Regarding to the satisfaction of the cooperating teachers and the student teachers  
towards the supervision model, they were satisfied with  the  supervision model  at the highest level.  
The students agreed with the student teachers’ instruction that enhances thinking skills at a high 
agreement level. Moreover as the results of  the final conference  with  focus group of the 
stakeholders, they recommended that the PPIE supervision model should be distributed  to other 
field experience  schools for the advantages of  teacher professional  development. 

KEYWORD : STUDENT TEACHER FIELD EXPERIENCES SUPERVISION MODEL/ INSTRUCTIONAL  
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ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

             ขออัญเชิญพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
บัณฑิตมหาวิทยาลัยขอนแกนวันพฤหัสบดีท่ี 21  ธันวาคม  2521 ท่ีพระองคทรงดํารัสวา “งานสําคัญของ
มหาวิทยาลัยกลาวอยางสั้นท่ีสุดมีอยูสองสวน  สวนหนึ่งคือการใหการศึกษา  คือถายทอดวิชาการแก
นักศึกษาและฝกหัดอบรมใหนักศึกษาท้ังนั้นใหมีความรูความสามารถดี  พรอมท่ีจะเอาวิชาการออกไป
ปฏิบัติงานตามสายวิชาที่เรียนมาอยางมีประสิทธิภาพอีกสวนหนึ่งคือ คนควาวิจัยในวิชาการทุกๆ สาขาให
กาวหนาอยูเสมอท้ังเพ่ือความเจริญงอกงามของวิชาการนั้นๆ เองและเพ่ือท่ีจะนําไปใชการใหเปนประโยชน
แกสวนรวมหรือแมแกชาวโลก” จากพระบรมราโชวาทอันทรงคุณคานี้สะทอนใหเห็นถึงเจตนารมณทาง
การศึกษาในการวางรากฐานท่ีถูกตองดีงามของบุคคล เปนการเตรียมความพรอมทั้งดานรางกาย  จิตใจ และ
ความรูทั้งปวงอยางสมดุล  ศูนยฝกประสบการณวิชาชีพครู  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมไดนอมนําพระ
อัจฉริยภาพของพระองคมาดําเนินการและปฏิบัติโดยเนนการจัดประสบการณวิชาชีพครูท่ีมีเปาหมายและ
นโยบายในการผลิตและพัฒนาครูใหเปนบุคคลท่ีมีคุณภาพและมีมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา ดังนั้นผูที่
จะเปนครูจึงควรไดฝกงานในหนาท่ีครูอยางเปนระบบตอเนื่องและจริงจัง โดยมีอาจารยพ่ีเลี้ยงในโรงเรียน
เปนบุคคลท่ีมีบทบาทสําคัญในการชวยเหลือนักศึกษาใหนําทฤษฎีมาสูการปฏิบัติจริง (คณะครุศาสตร 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2549 : 9,57 , คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยศิลปากร 2547 : 19) โดยเนนความ
รวมมือของโรงเรียนเปนหลักและใหรวมเปนฐานในการสรางและพัฒนาวิชาชีพครูควบคูกับมหาวิทยาลัย
โดยตลอด ซึ่งสอดคลองกับหลักการ แนวคิด เปาหมายของการนิเทศการสอนและงานการนิเทศการศึกษาที่
มีเปาหมายหลักเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาในทุกๆ ดานนั้น (Glickman  and other 2010 : 10-11)  โดยวัดไดจาก
คุณภาพของผูเรียนท่ีพัฒนาขึ้นซึ่งสะทอนถึงคุณภาพของครูท่ีพัฒนาขึ้นเชนเดียวกัน ดังนั้นการนิเทศการสอนจึงมี
ความสําคัญและมีประโยชนสําหรับการพัฒนาการเรียนรูทุกแขนงวิชาและทุกมาตรฐานการเรียนรู 
โดยเฉพาะในเรื่องการพัฒนาความสามารถในการคิดซึ่งนับวาเปนปญหาท่ีสําคัญยิ่งในวงการศึกษา ท่ีพบวา 
คนไทยมีความรูทางดานวิทยาศาสตรไมเพียงพอรวมถึงตองพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะหและ
การคิดอยางมีวิจารณญาณ (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ 2544  อางถึงในนันทรัตน พ่ึงแพง
และคณะ 2549 : 96) ซึ่งควรตองใหความสนใจเอาใจใสมากยิ่งขึ้น ประกอบกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
ผูเรียนทางดานวิทยาศาสตรอยูในระดับที่ไมนาพอใจ ดังนั้นสิ่งท่ีจําเปนตองแกไขโดยดวนคือการสราง
พ้ืนฐานในการเรียนรูในโลกอนาคตดวยกระบวนการคิดวิเคราะหและทักษะในการแกปญหาของผูเรียน 
(ทิศนา  แขมมณีและคณะ 2549 : 1-2) ประกอบกับทักษะการคิด  กระบวนการคิด ทักษะการแกปญหาที่
ตองจัดและพัฒนาในการเตรียมฐานกําลังของเยาวชนไทย (สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี 2550 : 5) ทักษะการคิดขั้นสูง ทักษะชีวิตและทักษะเพ่ือความอยูรอดเปนทักษะท่ีสําคัญที่ทุกคน
ตองใหความสนใจเพ่ือการพัฒนาตน   สวนรวมและประเทศชาติ ดังท่ีบทความจาก Educational Leadership 
: Teacher  Students  to  Think (Margaret  M. Scherer 2008 : 7-13) ที่ใหความสําคัญของการนิเทศการเรียน
สอนอันเปนมิติการพัฒนาหนึ่งท่ีชวยทําใหการสอนเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลได  ผูวิจัยเห็น



ความสําคัญและประโยชนท่ีจะเกิดแกผูเรียน ดังนั้นจึงไดพัฒนารูปแบบการนิเทศนักศึกษาฝกประสบการณ
วิชาชีพครูเพ่ือพัฒนาสมรรถภาพการจัดการเรียนรูที่สงเสริมการคิดระดับชั้นประถมศึกษา  โดยผาน
นวัตกรรมการนิเทศการสอน เพ่ือพัฒนาวิชาชีพครูใหสมกับเปนวิชาชีพชั้นสูง พัฒนาความเปนครูเกง  ครูดี
ใหเกิดขึ้นไดดวยการสงเสริมการสอนใหผูเรียนคิดเปน  ผานนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครูโดยไดรับ
การดูแล ใหคําปรึกษาและนิเทศการสอนจากอาจารยพ่ีเลี้ยงเพ่ือเปาหมายอันสูงสุดคือ  การพัฒนาผูเรียนให
เปนบุคคลที่เปนมนุษยที่สมบูรณท้ังรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรูและคุณธรรมมีจริยธรรมและ
วัฒนธรรมในการดํารงชีวิต  อันเปนพลังมหาศาลท่ีเปนกําลังสําคัญในการพัฒนาชาติในระยะยาวและย่ังยืน
สืบตอไป 

วัตถุประสงคการวิจัย 
            1. เพ่ือพัฒนารูปแบบการนิเทศนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครูเพื่อพัฒนาสมรรถภาพการจัดการ
เรียนรูท่ีสงเสริมการคิดของนักเรียนประถมศึกษา 
            2.  เพ่ือตรวจสอบประสิทธิภาพเชิงประจักษของรูปแบบการนิเทศนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพคร ู
เพ่ือพัฒนาสมรรถภาพการจัดการเรียนรูท่ีสงเสริมการคิด  

 
นิยามศัพทท่ีใชในการวิจัย 

              รูปแบบการนิเทศเพื่อพัฒนาสมรรถภาพการจัดการเรียนรูท่ีสงเสริมการคิด  หมายถึง  องคประกอบ
และกระบวนการเชิงระบบท่ีแสดงความสัมพันธขององคประกอบตางๆ ในการนิเทศการสอนนักศึกษาฝก
ประสบการณวิชาชีพครูซึ่งเปนระบบการนิเทศการสอนทั้งกระบวนการท่ีพัฒนาต้ังแตขั้นเตรียมความรู / 
เทคนิควิธีการจัดการเรียนรู (Preparing = P) จากการวิเคราะหความตองการจําเปน (Needs  Assessment) ของ
อาจารยพี่เลี้ยงและนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครู ขั้นเตรียมวางแผนการนิเทศ (Planning = P)  รวมกัน
ระหวางอาจารยพ่ีเลี้ยงและนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครู ขั้นดําเนินการนิเทศการสอน (Implementing 
= I) และขั้นประเมินผลการนิเทศการสอนตลอดภาคเรียน (Evaluating = E) 
         สมรรถภาพในการนิเทศการสอนของอาจารยพี่เล้ียง  หมายถึง คะแนนดานความรูและทักษะในการ
นิเทศการสอนของอาจารยพ่ีเลี้ยง โดยคะแนนดานความรูเกี่ยวกับการนิเทศการสอนไดจากการสัมภาษณ
อาจารยพี่เลี้ยงและคะแนนดานทักษะการนิเทศการสอนไดจากเครื่องมือบันทึกการสังเกตพฤติกรรมการนิเทศ
การสอนของอาจารยพ่ีเลี้ยงโดยมีผูวิจัยเปนผูบันทึกการสังเกต  การประเมินตนเองในการนิเทศการสอนของ
อาจารยพี่เลี้ยงและคะแนนจากการประเมินผลการนิเทศการสอนของอาจารย 
พ่ีเลี้ยงโดยนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครู  
               สมรรถภาพในการจัดการเรียนรูท่ีสงเสริมการคิดของนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครู  หมายถึง  
คะแนนดานความรูและทักษะในการจัดการเรียนรูท่ีสงเสริมการคิดของนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครู 
โดยคะแนนดานความรูเกี่ยวกับการจัดการเรียนรูท่ีสงเสริมการคิด ไดจากแบบทดสอบความรูความเขาใจของ
นักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครูเกี่ยวกับการจัดการเรียนรูที่สงเสริมการคิด  สวนคะแนนดานทักษะไดมา



จากเครื่องมือบันทึกการนิเทศการสอนของนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครูจากการปฏิบัติภารกิจงานดาน
การสอน  งานในหนาท่ีครูและดานคุณลักษณะของความเปนครู โดยคะแนนท่ีไดจากเครื่องมือบันทึกการ
ปฏิบัติภารกิจงานดานการสอนท้ังหมดไดมาจาก อาจารยพ่ีเลี้ยง นักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครูและ
นักเรียน   
              ความสามารถในการคิดของนักเรียน  หมายถึง  คะแนนผลการเรียนรูและทักษะในการคิดวิเคราะห
ของนักเรียน  โดยคะแนนผลการเรียนรูไดมาจากการทดสอบโดยมีนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครูเปน
ผูใหคะแนน  สวนคะแนนดานทักษะไดมาจากการบันทึกกระบวนการการปฏิบัติชิ้นงานหรือผลงานที่
เกี่ยวของกับทักษะการคิดของนักเรียน  ตลอดภาคเรียนท่ีไดเรียนรูกับนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครูโดย
มีนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครูเปนผูประเมินใหคะแนนและจากการสัมภาษณและสอบถามความ
คิดเห็นของผูปกครองในการปฏิบัติชิ้นงานหรือผลงานท่ีเกี่ยวของกบัทักษะการคิดของนักเรียน 
              นักเรียนประถมศึกษา  หมายถึง   ผูเรียนท่ีไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในกลุมสาระการ 
เรียนรูวิทยาศาสตร ระดับประถมศึกษาปท่ี 4-6  ใน 5 โรงเรียน จากนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครู คณะ
ครุศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมท่ีไดรับการนิเทศการสอนเพ่ือพัฒนาสมรรถภาพการจัดการเรียนรูท่ี
สงเสริมการคิดจากอาจารยพ่ีเลี้ยงในโรงเรียน 
   

วิธีการดําเนินการวิจัย 
ประชากรและกลุมตัวอยาง  ประชากร คือ  อาจารยพ่ีเลี้ยงนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครูท่ีดําเนินการ
นิเทศนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครูที่สอนในกลุมสาระการเ รียนรู วิทยาศาสตร  ระดับชั้น
ประถมศึกษาปท่ี 4-6  ท้ังหมดในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงใหม  จากจํานวนโรงเรียนเครือขายท้ังหมด 153 
โรงเรียน  และนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครูท่ีสอนในกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร  ระดับชั้น
ประถมศึกษาปท่ี 4-6  ท้ังหมดในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงใหม  กลุมตัวอยาง คือ อาจารยพี่เลี้ยงนักศึกษาฯ 
จํานวน 5 คน  นักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพ ครูจํานวน 5 คน นักเรียนจํานวน  180 คน ใน 5 โรงเรียน 

 
ตัวแปรท่ีทําการศึกษา  ในการวิจัยคร้ังนี้  ไดแก 
             1. ตัวจัดกระทํา (Treatment)  คือ  รูปแบบการนิเทศการสอนนักศึกษาฝกประสบ การณวิชาชีพครูเพ่ือ
พัฒนาสมรรถภาพการจัดการเรียนรูท่ีสงเสริมการคิด ตามแนวคิดการออกแบบการเรียนการสอนเชิงระบบ
ของเควิน ครูสซ  (Kevin  Kruse  :  ADDIE  Model) และ ดิคและคาเรย  (Dick  and  Carey)     
             2. ตัวแปรตาม (Dependent Variable)   คือ ผลของการใชรูปแบบการนิเทศตามองคประกอบและ
กระบวนการนิเทศการสอน  ตามแนวคิดเชิงระบบไดแก   
 2.1 สมรรถภาพการนิเทศการสอนของอาจารยพี่เลี้ยง   

2.2 สมรรถภาพการจัดการเรียนรูท่ีสงเสริมการคิดของนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครู   
2.3  ความสามารถในการคิดของนักเรียน 



 
เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย  ผูวิจัยไดดําเนินการพัฒนาเครื่องมือท่ีใชในการวิจัยจํานวน  26   ฉบับ  ซึ่งผานการ
ตรวจสอบคุณภาพจากผูเชี่ยวชาญ 5  ทาน โดยประเมินความเที่ยงตรง  ความเหมาะสมและความสอดคลอง
ของเคร่ืองมือ ดวยการวิเคราะหคาดัชนีความสอดคลอง   (Index of Item-Objective Congruency : IOC) โดย
ผลการวิเคราะหคาความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา ความเท่ียงตรงเชิงโครงสรางจากการพิจารณาของผูเชี่ยวชาญ
พบวา มีคาดัชนีความสอดคลองอยูระหวาง 0.70-1.00 ในทุกประเด็น 
 
รูปแบบการวิจัย   
            ใชรูปแบบการวิจัย Pre-Experimental Design   โดยประยุกตใชแบบการทดลอง แบบกลุมตัวอยาง
เดียวมีการทดสอบกอนและหลังการทดลอง (One-Group Pretest-Posttest Design) เพ่ือเปรียบเทียบ
สมรรถภาพกอนและหลังใชรูปแบบการนิเทศของอาจารยพ่ีเลี้ยงและนักศึกษา รวมถึงความสามารถในการคิด
กอนและหลังเรียนของนักเรียนผสมผสานกับ Quasi Experimental Design แบบดุลยภาพเวลาและกลุม  
ตัวอยางของการทดลองตอเนื่อง (Equivalent  Time-Samples Design) เพ่ือสังเกตพัฒนาการดานความรู และ
ทักษะของอาจารยพ่ีเลี้ยง นักศึกษาและนักเรียนตลอดภาคเรียน 
 
  
                         X1      O1      X0      O2      X1      O3      X0     O4                   
  



 
 กรอบแนวคิดในการวิจัยและวรรณกรรมสนับสนุนกรอบแนวคิด 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1.วิเคราะหสภาพและ
ประเมินความตองการจําเปน 
 
1.วิเคราะหสิ่งท่ีคาดหวังกับสิ่งท่ีเปนจริงจาก
ขอมูลพื้นฐานเชิงนโยบายและเปาหมายของ
สถาบันการผลิตคร ู
2.วิเคราะหสิ่งท่ีคาดหวังกับสิ่งท่ีเปนจริงจาก
หลักการ  แนวคิดเกี่ยวกับการนิเทศ  
3.ศึกษาทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการนิเทศการสอน
จากเอกสารตางๆ 
4.ศึกษาหลักการ  แนวคิด  เปาหมายเก่ียวกับ
การฝกประสบการณวิชาชีพครูและการนิเทศ 
การสอนจากเอกสารตางๆ 
5.ศึกษาหลักสูตร  นโยบาย  เปาหมายของการ
ฝกประสบการณวิชาชีพครูจากเอกสารตางๆ 
6.ศึกษาทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการจัดการเรียนรูท่ี
สงเสริมการคิด 
จากเอกสารตางๆ 
7.ศึกษาหลักการ แนวคิดเก่ียวกับการออกแบบ
การเรียนการสอนเชิงระบบ จากเอกสารตาง  ๆ
8. สังเคราะหผลที่คาดหวัง 
9. ศึกษาและกําหนดเงื่อนไขของนักศึกษาฝก
ประสบการณวิชาชีพครูและอาจารยพ่ีเล้ียง 
(Entry Behavior) กอนการใช 
10. ระบุเปาหมายและผลลัพธท่ีพึงประสงคของ
รูปแบบการนิเทศการสอนท่ีชัดเจน 
 

2.สังเคราะหรูปแบบตนแบบ
การนิเทศการสอน 

 
1.รางรูปแบบตนแบบการนิเทศการสอนฯ ดาน
องคประกอบและกระบวนการการนิเทศฯ ดังน้ี 
Phase 1   ขั้นเตรียมความรู / เทคนิควิธี  
(Preparing = P) อาจารยพี่เลี้ยงและนักศึกษาฝก
ประสบการณวิชาชีพครูรวมกันเตรียมความรูและ
เทคนิควิธี จากการวิเคราะหความตองการจําเปน 
(Needs  Assessment)  
Phase 2   ขั้นเตรียมวางแผนการนิเทศ (Planning = 
P)  รวมกันระหวางอาจารยพี่เล ี้ยงและนักศึกษาฝก
ประสบการณวิชาชีพครู 
Phase 3   ขั้นดําเนินการนิเทศการสอน 
(Implementing = I) ประกอบดวย 
   3.1 การเตรียมการกอนการสอนและการนิเทศ 
   3.2 การสังเกตการสอนในช้ันเรียน 
   3.3 การประชุมใหขอมูลยอนกลับจากการสังเกต
การสอน 
   3.4 ประเมินผลการนิเทศ/ติดตามดูแล 
(Mentoring) พฤติกรรมการจัดการเรียนรูของ
นักศึกษาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
แตละครั้ง 
Phase 4   ขั้นประเมินผลการนิเทศการสอนตลอด
ภาคเรียน (Evaluating = E) 
2. ตรวจสอบความสมเหตุสมผลของรูปแบบ
ตนแบบการนิเทศการสอนฯ โดยผูเช่ียวชาญ 
3. ปรับปรุงรูปแบบตนแบบการนิเทศการสอน 
4..พัฒนาเคร่ืองมือที่ใชและเตรียมการใชรูปแบบ 

3. ทดลองใชรูปแบบการ
นิเทศการสอนภาคสนาม 

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

4. ประเมินผล/พัฒนา/ปรับ 
ปรุงรูปแบบการนิเทศฯ 

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

   รูปแบบการนิเทศนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครู เพื่อพัฒนาสมรรถภาพการจัดการเรียนรูที่สงเสริมการคิดฯ   

     นักศีกษา ฯ   อาจารยพ่ีเลี้ยง              อาจารยนิแทศ 
  มหาวิทยาลัย 

      ศูนยฝก      
ประสบการณฯ 

ผลของการใชรูปแบบการนิเทศ 

สมรรถภาพในการจัดการเรียนรูที่สงเสริมการคิดของ
นักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครู 

 
ความสามารถในการคิดของนักเรียน 

 

 หลักการ  แนวคิด  ทฤษฎีที่เกี่ยวของ 
1. ครุศึกษา ( Teacher  Education )     
2. การฝกประสบการณวิชาชีพครูและลักษณะการนิเทศ  

การสอนของนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครู 
ในประเทศและตางประเทศ  

 3. ทฤษฎี/ แนวคิด ของการนิเทศการสอน 
 4. การออกแบบการเรียนการสอนเชิงระบบและจัดการ

เรียนรูท่ีสงเสริมทักษะการคิด 
 5. งานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับการนิเทศการสอน 

       นักเรียน 

        ผูบริหาร 
        ผูปกครอง 

         วิธีการสอนท่ีสงเสริมทักษะการคิดท่ีมี                
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

ความพึงพอใจของอาจารยพ่ีเลี้ยงและนักศึกษาฝก
ประสบการณวิชาชีพคร ูที่มีตอการใชรูปแบบการนิเทศฯ  

 

สมรรถภาพในการนิเทศการสอนของ 
อาจารยพี่เลี้ยง   

 

ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนรูของ
นักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพคร ู 

 



ผลการวิจยั   
แผนภาพท่ี 1   แสดงรูปแบบการนิเทศนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครู ฯ ท่ีไดพัฒนาข้ึน 

 



จากการพัฒนารูปแบบการวิจัยพบวา  
                1. รูปแบบการนิเทศทีพั่ฒนาขึ้นภายใตกระบวนการวิจัยและพัฒนา (Research  and  Development) รวมกับ
แนวคิดของการออกแบบการเรียนการสอนเชิงระบบ  ISD  (Instructional  Design) ของเควิน  ครูสซ  (Kevin  Kruse : 
ADDIE  Model) และด๊ิก และแคเรย  (Dick and Carey)  ผลจากการพัฒนาได “รูปแบบการนิเทศดับเบ้ิลพีไออี(PPIE) 
”  ที่ประกอบดวย 4 องคประกอบหลัก ไดแก 1.ขั้นเตรียมความรู / เทคนิควิธีการจัดการเรียนรู (Preparing = 
P) 2.ขั้นเตรียมวางแผนการนิเทศ (Planning = P)  3.ขั้นดําเนินการนิเทศการสอน (Implementing = I) 4. ขั้น
ประเมินผลการนิเทศ (Evaluating = E) ซึ่งแตละองคประกอบมีกระบวนการที่ประกอบดวย  วิธีดําเนินการ  
เครื่องมือท่ีใช  และวิธีการตรวจสอบประสิทธิภาพ  ขึ้นอยูกับตามเปาหมายที่ตองการใหบรรลุวัตถุประสงค
ของแตละขั้นตอน  และเพ่ือใหการใชรูปแบบเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดผูวิจัยไดกําหนด
เงื่อนไข (Entry  Behavior) ของอาจารยพี่เลี้ยงและนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครูกอนการใชรูปแบบ
การนิเทศ 3 ดานหลักประกอบดวย  1. ดานคุณสมบัติ   2. ดานความรูและทักษะท่ีตองมีมากอนและ 3. ดาน
บริบทตางๆ ที่เกี่ยวของไดแก สิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ (Facilities) แรงจูงใจ (Motivation) ความมุงมั่น
ในภารกิจท่ีผูกพันกับงาน (Commitment)  ความรวมมือของทุกฝายท่ีเกี่ยวของ (Collaborative)  และผานการ
ตรวจสอบประสิทธิภาพจากผูเชี่ยวชาญเชิงทฤษฎีและผูเชี่ยวชาญเชิงปฏิบัติการดังแผนภูมิท่ีปรากฏ  ซึ่งแตละ
ขั้นตอนสังเคราะหมาจากแนวคิดของนักคิดทฤษฎีและนักการศึกษาของประเทศไทยและตางประเทศท่ีเกี่ยวของใน
การพัฒนารูปแบบและกระบวนการนิเทศการสอนรวมถึงผลงานการวิจัยที่เกี่ยวของ เพ่ือใหสอดคลองและเหมาะสม
กับสภาพบริบทของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม เพ่ือประโยชนสูงสุดในการนํามาใช คือ มิติของการพัฒนาการ
จัดการเรียนรูท่ีสงเสริมการคิดใหกับนักเรียนซึ่งเปนผลสําเร็จอันเปนตัวชี้วัดสําคัญ   
               2. ผลการใช “รูปแบบดับเบ้ิลพีไออี (PPIE) ”  พบวา  อาจารยพี่เลี้ยงมีสมรรถภาพการนิเทศการสอนท่ีสงเสริม
การคิดหลังใชรูปแบบการนิเทศสูงกวากอนใชรูปแบบการนิเทศ และมีแนวโนมดานความรูและทักษะการนิเทศการ
สอนท่ีสูงขึ้น  สําหรับนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครู   พบวา  มีสมรรถภาพการจัดการเรียนรูท่ีสงเสริมการคิด
หลังใชรูปแบบการนิเทศสูงกวากอนใชรูปแบบการนิเทศ   และมีแนวโนมดานความรูและทักษะการจัดการเรียนรูท่ี
สงเสริมการคิดสูงขึ้น  นอกจากนี้ความสามารถในการคิดของนักเรียนท่ีไดรับการจัดการเรยีนรูท่ีสงเสริมการคิดจาก
นักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครู พบวา ในภาพรวมนักเรียนท้ัง 5 โรงเรียนมีความสามารถในการคิดหลังเรียนสูง
กวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05   รวมถึงนักเรียนมีแนวโนมความสามารถในการคิดท่ีสูงขึ้น  
และจากการศึกษาความพึงพอใจของอาจารยพ่ีเลี้ยงและนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครูที่มีตอการใชรูปแบบการ
นิเทศ พบวา ท้ังสองกลุมมีความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุด และนักเรียนเห็นดวยตอการจัดการเรียนรูท่ีสงเสริมการ
คิดของนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครูในระดับเห็นดวยมาก  ปรากฏขอมูลในรายละเอียดดังตอไปนี ้ 
 
 
 
 
 



ตารางท่ี  1  เปรียบเทียบคะแนนสมรรถภาพการนิเทศการสอนท่ีสงเสริมการคิดของอาจารยพ่ีเลี้ยง    
                   กอนและหลังใชรูปแบบการนิเทศ (N=5 คน) 
 

          รายการ     
 
 
อาจารยพี่เลี้ยง 

คะแนนดานความรูในการ 
นิเทศการสอน   

(คะแนนเต็ม 20 คะแนน) 

คะแนนดานทักษะในการ 
นิเทศการสอน  

(คะแนนเต็ม 20 คะแนน) 
กอนใชรูปแบบ หลังใชรูปแบบ กอนใชรูปแบบ หลังใชรูปแบบ 

คนที่ 1 13.00 17.00 12.00 17.67 
คนที่ 2 11.00 16.00 10.50 17.00 
คนที่ 3 11.00 18.00 12.00 17.00 
คนที่ 4 13.00 16.00 10.50 17.00 
คนที่ 5 14.00 18.00 12.00 19.34 

 12.40 17.00 11.40 17.60 
S.D.  1.34  1.00  0.82  1.01 

ระดับ พอใช ดี พอใช ดีมาก 
t-test 6.78* 15.53* 

* แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
   ผลการเปรียบเทียบคะแนนสมรรถภาพการนิเทศการสอนที่สงเสริมการคิดของอาจารยพ่ีเลี้ยง
ประกอบดวย คะแนนดานความรูและคะแนนดานทักษะในการนิเทศการสอน พบวา  ในภาพรวมอาจารยพ่ี
เลี้ยงมีคะแนนเฉลี่ยดานความรูเกี่ยวกับการนิเทศการสอนหลังใชรูปแบบการนิเทศที่อยูในระดับดี ( X  = 
17.00, S.D. = 1.00) สูงกวากอนใชรูปแบบการนิเทศท่ีอยูในระดับพอใช ( X  = 12.40, S.D. = 1.34) อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานการวิจัยท่ีตั้งไว  เชนเดียวกันกับคะแนนดาน
ทักษะการนิเทศการสอนของอาจารยพ่ีเลี้ยง พบวา ในภาพรวมอาจารยพ่ีเลี้ยงมีคะแนนเฉลี่ยดานทักษะการ
นิเทศการสอนหลังใชรูปแบบการนิเทศที่อยูในระดับดีมาก ( X  = 17.60, S.D. = 1.01)  สูงกวากอนใช
รูปแบบการนิเทศท่ีอยูในระดับพอใช ( X  = 11.40, S.D. = 0.82) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่ง
สอดคลองกับสมมติฐานการวิจัยที่ต้ังไว  

จากผลการประเมินพัฒนาการดานทักษะการใชเคร่ืองมือสังเกตการสอนและการนิเทศการสอน
ของอาจารยพ่ีเลี้ยง นําเสนอเปนเสนแผนภาพการพัฒนาไดดังนี้ 
 
 
 
 

X



 
 
 
 
 

 
 
 
 

     จากเสนแผนภาพการพัฒนาคะแนนดานทักษะการใชเครื่องมือสังเกตการสอนและการนิเทศ
การสอนของอาจารยพ่ีเลี้ยงต้ังแตครั้งท่ี 1 - 8  พบวา เสนแผนภาพการพัฒนามีลักษณะชันเพ่ิมขึ้นตามลําดับ   
แสดงวาทักษะการใชเคร่ืองมือสังเกตการสอนและการนิเทศการสอนของอาจารยพ่ีเลี้ยงมีแนวโนมในการ
พัฒนาท่ีดีขึ้น  
 
ตารางท่ี  2   เปรยีบเทียบผลคะแนนสมรรถภาพการจัดการเรียนรูท่ีสงเสริมการคิดของนักศึกษาฝก  
                  ประสบการณวิชาชีพครูกอนและหลังใชรูปแบบการนิเทศ  (N = 5 คน) 
 

          รายการ     
 
 
 
นักศึกษาคนที่ 

คะแนนการทดสอบดานความรู 
เกี่ยวกับการจัดการเรียนรูท่ีสงเสริม
การคดิ (คะแนนเต็ม 20 คะแนน) 

คะแนนการวัดและประเมินผลดาน
ทักษะเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู 

ท่ีสงเสริมการคิด  
(คะแนนเต็ม 20 คะแนน) 

กอนใชรูปแบบ หลังใชรูปแบบ กอนใชรูปแบบ หลังใชรูปแบบ 
คนที่ 1 10.00 16.00 13.50 17.67 
คนที่ 2 10.00 16.00 12.50 17.00 
คนที่ 3 13.00 18.00 15.75 17.00 
คนที่ 4 11.00 16.00 14.34 17.00 
คนที่ 5 12.00 19.00 15.75 19.34 

 11.20 17.00 14.36 18.20 
S.D.  1.30  1.41  1.41  0.45 

ระดับ พอใช ดี ดี ดีมาก 
t-test   15.50* 6.94* 

* แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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 จากผลการเปรียบเทียบสมรรถภาพการจัดการเรียนรู ท่ีสงเสริมการคิดของนักศึกษาฝก
ประสบการณวิชาชีพครู ประกอบดวย คะแนนการทดสอบดานความรูและคะแนนการวัดและประเมินผล
ดานทักษะเกี่ยวกับการจัดการเรียนรูท่ีสงเสริมการคิด พบวา  ในภาพรวมนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพ
ครูมีคะแนนเฉลี่ยดานความรูเกี่ยวกับการจัดการเรียนรูที่สงเสริมการคิดหลังใชรูปแบบการนิเทศท่ีอยูใน
ระดับด ี( X  = 17.00, S.D. = 1.41) สูงกวากอนใชรูปแบบการนิเทศ ( X  = 11.20, S.D. = 1.30) ท่ีอยูในระดับ
พอใช อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานการวิจัยท่ีต้ังไว  เชนเดียวกันกับ
คะแนนดานทักษะการจัดการเรียนรูท่ีสงเสริมการคิดของนักศึกษา พบวาในภาพรวม  นักศึกษาฝก
ประสบการณวิชาชีพครูมีคะแนนเฉลี่ยดานทักษะจัดการเรียนรูท่ีสงเสริมการคิดหลังใชรูปแบบการนิเทศที่
อยูในระดับดีมาก ( X  =18.20, S.D. =0.45) สูงกวากอนใชรูปแบบการนิเทศ ท่ีอยูในระดับดี ( X  = 14.36, 
S.D. = 1.41)  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานการวิจัยท่ีต้ังไว 

     จากผลการประเมินพัฒนาการดานทักษะการจัดการเรียนรูท่ีสงเสริมการคิดของนักศึกษาฝก
ประสบการณวิชาชีพครู นําเสนอเปนเสนแผนภาพการพัฒนาไดดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     จากเสนแผนภาพการพัฒนาคะแนนดานทักษะการจัดการเรียนรูท่ีสงเสริมการคิดของนักศึกษา
ฝกประสบการณวิชาชีพครู ต้ังแตครั้งที่ 1 - 8  พบวา เสนแผนภาพการพัฒนามีลักษณะชันเพ่ิมขึ้นตามลําดับ  
แสดงวาทักษะการจัดการเรียนรูที่สงเสริมการคิดของนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครู มีแนวโนมในการ
พัฒนาท่ีดีขึ้น 
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ตาร างที่   3   เ ป รี ยบ เ ทีย บค ะแ น นความ ส าม ารถ ใน การ คิด ขอ งนัก เ รีย นกอ นแ ล ะ หลั ง เ รี ย น                      
(N=180 คน) 

       รายการ     
 
        โรงเรียน 

คะแนนดานผลการเรียนรู 
(คะแนนเต็ม 30 คะแนน) 

คะแนนดานทักษะ 
(คะแนนเต็ม 16 คะแนน) 

กอนเรียน หลังเรียน กอนเรียน หลังเรียน 
โรงเรียนที่ 1  (47 คน) 15.51 20.04 11.30 15.13 
โรงเรียนที ่2  (30 คน) 12.50 16.73  9.20 12.17 
โรงเรียนที่ 3  (40 คน) 16.25 21.90  9.35 11.48 
โรงเรียนที่ 4  (29 คน) 12.72 16.21 10.79 14.31 
โรงเรียนที่ 5  (34 คน) 14.59 19.53 10.56 12.38 

 14.55 19.19 10.29 13.17 
S.D.  4.14  4.34  2.62  2.31 

ระดับ ควรปรับปรุง พอใช พอใช ดี 
t-test   23.28* 22.50* 

* แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
    จากผลการเปรียบเทียบคะแนนความสามารถในการคิดของนักเรียนกอนและหลังเรียน 
ประกอบดวย คะแนนจากผลการเรียนรูและทักษะในการคิดวิเคราะหของนักเรียน พบวา  ในภาพรวม
นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยดานผลการเรียนรูในการคิดวิเคราะหหลังเรียนอยูในระดับพอใช ( X  = 19.19, S.D. = 
4.34)  สูงกวากอนเรียนอยูในระดับควรปรับปรุง ( X  = 14.55, S.D. = 4.14)  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานการวิจัยท่ีต้ังไว  เชนเดียวกันกับคะแนนดานทักษะในการคิด
วิเคราะหของนักเรียน พบวา ในภาพรวมนักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยดานทักษะในการคิดวิเคราะหหลังเรียนอยู
ในระดับดี ( X  =13.17, S.D. = 2.31)   สูงกวากอนเรียนอยูในระดับพอใช ( X  = 10.29, S.D. = 2.62)  อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานการวิจัยท่ีตั้งไว 

  จากการประเมินผลคะแนนพัฒนาการดานทักษะการคิดวิเคราะหของนักเรียนท้ัง  5 โรงเรียน 
พบวาโดยภาพรวมผลคะแนนพัฒนาการดานทักษะการเรียนรูของนักเรียนมีคาเฉลี่ยอยูในระดับดี ( X  = 
2.93, S.D. = 0.58) และเม่ือพิจารณาเปนรายครั้งพบวา  คะแนนพัฒนาการดานทักษะการเรียนรูของนักเรียน
ต้ังแตคร้ังท่ี 1 – 4  มีคาคะแนนเฉลี่ยอยูในระดับดี  สวนคร้ังท่ี 5 - 8 มีคาคะแนนเฉลี่ยอยูในระดับดีมาก  โดย
จากคาคะแนนเฉลี่ยทักษะการเรียนรูทั้ง 8  ครั้ง ในครั้งท่ี 1 ( X  = 2.29, S.D. = 0.77)  มีพัฒนาการคาคะแนน
เฉลี่ยนอยท่ีสุด  สวนคะแนนเฉลี่ยทักษะการเรียนรูคร้ังท่ี 8 ( X  = 3.55, S.D. = 0.59) มีพัฒนาการคาคะแนน
เฉลี่ยมากท่ีสุด  แสดงไดดังเสนแผนภาพพัฒนาดังตอไปนี้ 

 
 

X



 
 
 
 
 
 
 
 
 
  จากเสนแผนภาพการพัฒนาในภาพรวมของนักเรียน พบวา เสนกราฟมีลักษณะชันเพ่ิมขึ้นจาก

ครั้งท่ี 1-8 ตามลําดับ  แสดงวา  นักเรียนมีแนวโนมในการพัฒนาดานทักษะการคิดวิเคราะหท่ีดีขึ้น และมี
ขอสังเกตพิเศษของเสนแผนภาพการพัฒนานี้  คือ ผลคะแนนดานทักษะในภาพรวมของนักเรียนท้ัง 5 
โรงเรียน ต้ังแตคร้ังท่ี 1-8  ในแตละคร้ังมีคะแนนเพ่ิมขึ้นอยูในชวงระหวาง 0.00 – 1.00 คะแนน และจาก
ครั้งท่ี 1-8 คะแนนดานทักษะท่ีเพิ่มขึ้น อยูในชวงระหวาง  1.00 – 2.00 คะแนน  
              ซึ่งจากผลการใชรูปแบบการนิเทศท่ีผูวิจัยไดพัฒนาขึ้นสามารถสรุปไดวาท้ังอาจารยพ่ีเลี้ยง  
นักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครูและนักเรียน ในภาพรวมสมรรถภาพในดานการนิเทศการสอน  ดาน
การจัดการเรียนรูท่ีสงเสริมการคิดและความสามารถในการคิด พัฒนาเปนไปในทิศทางท่ีดีขึ้น ตามลําดับ 
 

การอภิปรายผล 
             1. การพัฒนา “รูปแบบการนิเทศดับเบ้ิลพีไออี (PPIE) ”  เปนมิติของการพัฒนานวัตกรรมการนิเทศ
การสอนท่ีเปนท้ังศาสตรและศิลป  ซึ่งผูนํา ไปใชจําเปนตองมีความลุมลึกในมิติท้ังดานความรูและทักษะใน
การนิเทศการสอน อาทิ  รูปแบบ/วิธีการนิเทศ  เคร่ืองมือท่ีใชในการนิเทศการสอน เทคนิค/ทักษะการจัดการ
เรียนรูท่ีสงเสริมการคิด  รวมถึงการนําทฤษฎีท่ีเกี่ยวของในการนิเทศการสอนมาประยุกตใช ซึ่งการพัฒนา 
“รูปแบบดับเบ้ิลพีไออี (PPIE) ” ที่ประกอบดวย 4 ขั้นตอนหลักและมีประสิทธิภาพตามท่ีกําหนด ท้ังนี้
เนื่องจากผูวิจัยดําเนินการวิเคราะหสภาพและประเมินความตองการจําเปนการนิเทศการสอนเพ่ือใชเปนฐาน
คิดในการพัฒนา   และจากผลของการศึกษาวิเคราะหสภาพและประเมินความตองการจําเปนในทุกแงมุมท่ี
เกี่ยวของกับการนิเทศการสอนทําใหไดขอมูลที่เปนประโยชนเพ่ือนํามาใชการกําหนดทิศทางและเปาหมาย
ของการพัฒนาสาระสําคัญท่ีควรเติมเต็มท่ีเกิดขึ้นระหวางสภาพท่ีคาดหวังกับสภาพปจจุบัน ซึ่งสอดคลองกับ
แนวคิดของ วัชรา  เลาเรียนดี (2550 : 5 , 9) ท่ีกลาวไววา  การกําหนดจุดมุงหมายไดชัดเจนเทาใดย่ิงทําให
มองเห็นแนวทางปฏิบัติและเปาหมายชัดเจนขึ้นเทานั้นโดยเฉพาะงานการนิเทศการสอนซึ่งเปนงานท่ีปฏิบัติ
กับครูเพื่อใหสงผลถึงผูเรียนโดยตรง  นอกจากนี้ไดสอดคลองกับงานวิจัยของ  บารบารา  เกรแฮม (Barbara 
Graham 2006 : บทคัดยอ) ท่ีกลาวไววา สถานท่ีสําหรับพัฒนาวิชาชีพครูท่ีประสบความสําเร็จ  ครูพี่เลี้ยงตอง
มีความเขาใจท่ีลึกซึ้งในบทบาทและสิ่งท่ีตองรับผิดชอบจึงจะเกิดผลสําเร็จ สําหรับทฤษฎีท่ีนํามาใชในการ
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พัฒนารูปแบบการนิเทศและการใชรูปแบบการนิเทศท่ีพัฒนาขึ้นในทุกขั้นตอน พบวา  จากการท่ีบุคลากรท่ี
เกี่ยวของทุกฝาย ไดรับรูขอมูลการพัฒนาบุคลากรดวยกระบวนการนิเทศการสอน  มีความจําเปนตองปรับ
กระบวนทัศนจากแนวปฏิบัติการนิเทศการสอนแบบเดิม  ท่ีใชเคร่ืองมือการนิเทศการสอนแบบเดียวกันกับ
ทุกเนื้อหาสาระการเรียนรูและเทคนิคการจัดการเรียนรูและใชกับครูทุกคนในแบบเดียวกัน แตรูปแบบการ
นิเทศท่ีไดพัฒนาขึ้นมานั้น  เครื่องมือสังเกตการสอนจะนํามาใชเฉพาะเทคนิคการจัดการเรียนรูแตละแบบท่ี
แตกตางกันและไดรวมคิด รวมทําและรับรูรวมกัน ซึ่งสอดคลองกับทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงของเคิรท เลวิน 
(Kurt  Lewin อางถึงใน Allan C. Ornstein and Francis P. Hunkins 2004 : 306) ท่ีไดกลาวถึงขั้นละลายความ
เคยชิน  (Unfreezing) จากแนวท่ีเคยปฏิบัติแบบเดิมสูการเปลี่ยนแปลงสิ่งใหม และทฤษฎีการเรียนรูของ
ผูใหญของสตีเฟน บรูคฟวด (Stephen  Brookfield อางถึงใน วัชรา เลาเรียนดี 2550 : 37) ที่ไดเสนอหลักการ
สําคัญไววา การมีสวนรวมในการเรียนรูของผูใหญเปนไปดวยความสมัครใจ การบังคับควบคุมไมสามารถจูง
ใจใหผูใหญมีสวนรวมในการปฏิบัติงานได  และการปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิภาพของผูใหญจะเกิดขึ้นเม่ือมี
การยอมรับนับถือใหคุณคาแกกันและกันภายใน 
กลุมซึ่งการเรียนรูของผูใหญเกิดจากแรงจูงใจภายในเปนพลังสําคัญ                        

  2. ผลการทดลองใชรูปแบบการนิเทศการสอนภาคสนาม   พบวา  คะแนนเฉลี่ยสมรรถภาพการ
นิเทศการสอนของอาจารยพ่ีเลี้ยง  คะแนนเฉลี่ยสมรรถภาพการจัดการเรียนรูท่ีสงเสริมการคิดของนักศึกษา
ฯ และคะแนนเฉลี่ยความสามารถในการเรียนรูของนักเรียนมีพัฒนาการท่ีมีแนวโนมท้ังดานความรูและ
ทักษะเปนไปในทิศทางท่ีดีขึ้น ท้ังนีเ้พราะการใชรูปแบบการนิเทศท่ีพัฒนาสมรรถภาพการจัดการเรียนรูที่
สงเสริมการคิดดวยวิธีการเชิงระบบมีการตรวจสอบในทุกๆ ขั้นตอน ควบคูกับการติดตามดูแล (Mentoring) 
อยางใกลชิดจากผูวิจัยและผูบริหารสถานศึกษา   ซึ่งสอดคลองกับคํากลาวของบราวน และคณะ (Brown  
et.Al.,1993, อางถึงในทิศนา  แขมมณีและคณะ 2549 : 36)  ดังกลาวไววา  นโยบายการศึกษาสามารถชวย
พัฒนาความสามารถในการคิดของผูเรียน (literacy  of  thoughtfulness) นอกจากนี้การนิเทศการสอนเปน
ท้ังศาสตรและศิลปท่ีผูใชรูปแบบการนิเทศตองรูหลักการที่สําคัญและตองรูวิธีการท่ีจะนําความรูไปสูการ
ปฏิบัติท่ีถูกตองจึงจะเกิดผลดีและสรางมั่นใจในการปฏิบัติ  ซึ่งสอดคลองกับการสังเคราะหงานวิจัยที่
เกี่ยวของกับการนิเทศการศึกษาของแพแจค (Pajak 1990 : บทคัดยอ) ท่ีพบวาสมรรถภาพที่มีความจําเปน
สําหรับผูนิเทศการศึกษามี 12 ดาน ประกอบดวย  การสื่อสาร  การพัฒนาบุคลากร  โครงการสอน  การ
วางแผนและการเปลี่ยนแปลง การจูงใจและการจัดบุคลากร  การสังเกตการสอนและการประชุมนิเทศ  การ
พัฒนาหลักสูตร  การแกปญหาและการตัดสินใจ  การใหบริการแกครูผูสอน  การพัฒนาบุคลากร  
ความสัมพันธกับชุมชน  การวิจัยและประเมินผลโครงการ   

 
ขอเสนอแนะ 

ขอเสนอแนะการนําไปใช 
        1. รูปแบบการนิเทศดับเบ้ิลพีไออี (PPIE) ไดพัฒนาดวยกระบวนการวิจัยและพัฒนาและการ
ออกแบบเชิงระบบ ซึ่งสามารถตรวจสอบและใหขอมูลยอนกลับไดในทุกขั้นตอน เพ่ือใหการนํารูปแบบ



การนิเทศไปใชใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดผูท่ีจะนํารูปแบบการนิเทศไปใชควรมีความรู 
และทักษะในการนิเทศการสอนและวิชาการสอนตางๆ เปนอยางดี 
            2. จากการติดตามผลการนํารูปแบบการนิเทศไปใช พบขอสังเกตจากการปฏิบัติของอาจารยพ่ีเลี้ยง
และนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครูวา การที่มีผูคอยดูแล ซึ่งมีความรู ความสามารถในดานการนิเทศ
การสอนคอยชวยเหลือติดตามการปฏิบัติ (Monitoring) จะสามารถชวยใหอาจารยพ่ีเลี้ยงและนักศึกษาเกิด
ความม่ันใจและมีกําลังใจการปฏิบัติงาน  ซึ่งการนํานวัตกรรมใหมๆ ไปใช จําเปนท่ีตองมีการติดตาม ดูแล 
ชวยเหลืออยางตอเนื่อง 
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และพัฒนาอาจารยระดับปริญญาเอกและมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมท่ีใหทุนสนับสนุนการศึกษาและการวิจัย
เปนอยางด ีรวมถึงทานอธกิารบดี ผศ.ดร.เรืองเดช  วงศหลาและอาจารยท่ีปรึกษาดุษฎีนิพนธ ผศ.ดร.วัชรา  
เลาเรียนดี ผศ.ดร นิคม ตังคะพิภพและอาจารย ดร.ประเสริฐ  มงคล รวมถึงคณาจารยทุกทานท่ีชวยเหลือเกื้อกูลให
งานวิจัยสําเร็จลุลวงเปนอยางดี  ตลอดจนสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมผูท่ีเกี่ยวของทุกฝาย
ท้ังท่ีไดเอยนามและมิไดเอยนาม ทั้งนี้ผูวิจัยขอขอบพระคุณสํานักงานคณะกรรมการการวิจัยแหงชาติท่ีกรุณาไดให
โอกาสนําเสนอผลงานวิจัยในครั้งนี ้
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