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บทคัดยอ 
                     การวิจัยและพัฒนาคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนารูปแบบการนิเทศการสอนครูวิทยาศาสตร
เพื่อพัฒนาศักยภาพนักเรียนที่มีแววความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร และเพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพ
เชิงประจักษของรูปแบบการนิเทศการสอนครูวิทยาศาสตร เ พ่ือพัฒนาศักยภาพนักเรียนที่มีแวว
ความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร  ดวยกระบวนการวิจัยและพัฒนา(Research and Development) 
รวมกับแนวคิดการออกแบบการสอนเชิงระบบ (Instructional System Design)  ข้ันตอนการพัฒนารูปแบบ
การนิเทศการสอน ประกอบดวย 4  ข้ันตอนหลัก คือ 1) ศึกษาวิเคราะหสภาพและประเมินความตองการ
จําเปนการนิเทศการสอน  2) สังเคราะหรูปแบบการนิเทศการสอน  3) ทดลองใชรูปแบบการนิเทศการสอน  
4) ประเมินผลและปรับปรุงรูปแบบการนิเทศการสอน  โดยนํารูปแบบการนิเทศการสอนที่พัฒนาข้ึนไป
ทดลองใชกับครูวิทยาศาสตร (ผลัดกันทําหนาที่นิเทศ) จํานวน 2 คน ไดมาโดยการเลือกแบบเจาะจง 
(Purposive Sampling) และนักเรียนที่มีแววความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตรในโรงเรียนอนุบาล
นครปฐม จํานวน 60  คน เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย ไดแก แบบวิเคราะหเ น้ือหา  แบบสัมภาษณ            
แบบบันทึกการสังเกต แบบทดสอบ แบบสอบถาม แบบบันทึกการจัดการเรียนรูแบบพรรณนาความ 
(Journal Writing) แบบประเมิน และ   การสนทนากลุม (Focus Group) สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
ไดแก  คารอยละ (%) คาเฉล่ีย ( x ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) การทดสอบคาที (t- test) แบบ 
Dependent  และวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพดวยการวิเคราะหเน้ือหา (Content  Analysis) และการเขียน
พรรณนาความ 
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            ผลการวิจัยพบวา รูปแบบการนิเทศการสอนครูวิทยาศาสตรเพื่อพัฒนาศักยภาพนักเรียนที่มีแวว
ความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร ที่พัฒนาข้ึนโดยผานการตรวจสอบประสิทธิภาพโดยผูเชี่ยวชาญ 
เรียกวา “APFIE Model” ประกอบดวยกระบวนการดําเนินงาน  5 ข้ันตอน คือ ข้ันตอนที่ 1 ศึกษาสภาพ
ปจจุบันและความตองการจําเปน (Assessing Needs : A) ข้ันตอนที่ 2 จัดการใหความรูกอนการนิเทศ 
(Providing Information : P) ข้ันตอนที่ 3 วางแผนการนิเทศ (Formulating Plan : F) ข้ันตอนที่ 4 ปฏิบัติการ
นิเทศ (Implementing : I) ประกอบดวยกระบวนการนิเทศ  4  ข้ันตอน คือ 1) ข้ันเตรียมการกอนการสอน
และการนิเทศ  2) ข้ันสังเกตการสอนในชั้นเรียน 3) ข้ันประชุมใหขอมูลยอนกลับหลังการสังเกตการสอน 
4) ประเมินผลการนิเทศ ติดตามดูแล และข้ันตอนที่ 5  ประเมินผลการนิเทศตลอดภาคเรียน (Evaluating : E)  
และผลการใชรูปแบบการนิเทศการสอน พบวา ครูวิทยาศาสตรผูทําหนาที่นิเทศมีสมรรถภาพการนิเทศ   
การจัดการเรียนรูหลังการใชรูปแบบการนิเทศการสอนสูงกวากอนการใชรูปแบบการนิเทศการสอน  ครู
วิทยาศาสตรผูทําหนาที่จัดการเรียนรูมีสมรรถภาพการจัดการเรียนรูเพ่ือพัฒนาศักยภาพนักเรียนหลังการใช
รูปแบบการนิเทศการสอนสูงกวากอนการใชรูปแบบการนิเทศการสอน   นักเรียนที่มีแววความสามารถ
พิเศษทางวิทยาศาสตรมีความรูและทักษะทางสังคมหลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05  ครูวิทยาศาสตรผูทําหนาที่นิเทศและครูวิทยาศาสตรผูทําหนาที่จัดการเรียนรูมีความพึงพอใจ
ตอรูปแบบการนิเทศการสอน อยูในระดับมากที่สุด และนักเรียนที่มีแววความสามารถพิเศษทาง
วิทยาศาสตรเห็นดวยกับการจัดการเรียนรูเพ่ือพัฒนาศักยภาพนักเรียนของครูวิทยาศาสตรผูทําหนาที่
จัดการเรียนรู อยูในระดับมากที่สุด 
 
 ABSTRACT 
                The purposes of this research were to develop a science teachers’ 
instructional supervision model for developing academic capabilities of science 
talented students and empirically verify the supervision model for enhancement 
academic capabilities of science talented students with research and development 
process and instructional system design. The procedure of developing this 
instructional supervision model was divided into 4 stages : 1) studying and analyzing 
the context and assessing the supervisory needs 2) synthesizing the protocol of the 
supervision model 3) implementing the supervision model with science teachers and 
4) evaluating and improving the supervision model. The respondents were two 
science teachers and 60 science talented students. The research instruments were 
content analysis form, interviewing form, observation form, testing form, descriptive 
journal writing, evaluation form and focus group items. Statistics used for analyzing 
the data were percentage, mean, standard deviation, t-test dependent and content 
analysis. 

                The results of the research revealed that the development of a science 
teachers’ instructional supervision model for enhancing academic capabilities of 
science talented students called “APFIE Model” consisted of 5 stages - those are : first 
stage - assessing needs (A), second stage - providing information (P), third stage - 
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formulating plan (F), fourth stage - implementing supervision process (I) which 
composing of 4 supervision steps : 1) preparing before teaching and supervising        
2) observing classes 3) giving feedback after class-observing 4) evaluating 
supervision and mentoring and fifth stage - evaluating the supervision processes for 
the whole semester (E). The other finding from empirically investigating of the 
supervision model’s efficiency by 5 experts who consistently approved that the 
supervision model was effective. After the implementation of the supervision model, 
science teachers, taking a supervisor role, employed higher supervisory competencies 
in learning management than before the implementation of supervision model. After 
the implementation of the supervision model, science teachers, taking a learning 
manager role, had higher competencies in learning management for developing 
students’ potential than before the implementation of the supervision model. 
Knowledge and social skills  of students talented in science were significantly higher 
than before the model implementation at the level of 0.05. Both science teachers, as 
supervisors and learner managers, were mutually satisfied with this supervision model 
at the most satisfactory level. Most students with talented capabilities in science 
agreed with the teachers’ learning management for enhancing their capabilities at the 
highest level. 
บทนํา 
                      ปจจัยสําคัญที่มีอิทธิพลตอการพัฒนาประเทศ หรือสังคมโดยรวม คือ การพัฒนาคน  
โดยเฉพาะอยางย่ิงการศึกษานับวาเปนรากฐานสําคัญในการสรางสรรคความเจริญกาวหนาและแกไข
ปญหาตาง ๆ ในสังคม  รวมทั้งเปนกระบวนการที่ชวยใหคนไดพัฒนาตนเองอยางตอเน่ืองตลอดชวงชีวิต  
ประเทศไทยมีการประกาศใชพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 
2) พ.ศ. 2545 เปนคร้ังแรก โดยเฉพาะในหมวด 2 สิทธิและหนาที่ทางการศึกษา มาตรา 10 วรรคสี่ ที่ระบุวา 
“การจัดการศึกษาสําหรับบุคคลซึ่งมีความสามารถพิเศษ ตองจัดดวยรูปแบบที่เหมาะสมโดยคํานึงถึง
ความสามารถของบุคคลน้ัน”  และยังมีมาตราอ่ืน ๆ ที่ไดระบุใหหลักสูตรการศึกษาตองมีลักษณะ
หลากหลาย และจัดตามความเหมาะสมของแตละระดับ รวมทั้งใหมีการจัดสรรงบประมาณและทรัพยากร
ทางการศึกษาอ่ืนเปนพิเศษใหเหมาะสมและสอดคลองกับความจําเปนโดยคํานึงถึงความเสมอภาคใน
โอกาสทางการศึกษาและความเปนธรรม จากพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติดังกลาวเห็นไดชัดวาการ
จัดการศึกษาใหแกบุคคลที่มีความสามารถพิเศษอยางเหมาะสมน้ัน จะตองมีกระบวนการจัดการศึกษาที่
แตกตางไปจากการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนปกติทั่วไป กลาวคือ จะตองมีการสรางองคความรูจาก
การศึกษาวิจัย หรือการทําโครงการนํารองตาง ๆ  เพื่อใหไดตนแบบที่จะสามารถนําไปประยุกตใหเหมาะสม
กับบริบทประเทศไทย  (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา  2551 : 15) 
 การจัดการศึกษาสวนใหญที่ผานมาใหความสําคัญกับการจัดการเรียนการสอนสําหรับ
นักเรียนที่มีความสามารถระดับปกติ ทําใหการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาศักยภาพนักเรียนที่มีความสามารถ
พิเศษไมไดรับความสนใจเทาที่ควร อีกทั้งคนทั่วไปยังมีความเขาใจผิดบางประการวา นักเรียนเหลานี้เปน
คนที่เรียนดีเย่ียม มีเชาวนปญญาสูง สามารถจัดการและชวยเหลือตนเองไดดีอยูแลว ไมจําเปนตองไดรับ
การเอาใจใสเปนพิเศษ หรือคําแนะนําจากบุคคลรอบขางทั้งจากพอแม ผูปกครอง และครูอาจารย ทั้งที่ใน
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ความเปนจริงนักเรียนที่มีศักยภาพสูงมากเหลาน้ี  หากไมไดรับการเอาใจใสดูแลและพัฒนาความสามารถ
อยางถูกตองเหมาะสมตั้งแตเยาววัย ความเปนเลิศไมอาจเกิดข้ึนไดเลย และอาจหายไปในที่สุด นับเปนการ
สูญเสียทรัพยากรบุคคลที่มีคุณคาย่ิงตอการพัฒนาประเทศไปอยางนาเสียดาย ย่ิงไปกวานั้นยังอาจทําให
บุคคลกลุมนี้ เกิดปญหาทางจิตใจ รูสึกเก็บกด คับของใจหรือมีพฤติกรรมเบี่ยงเบน อาจใชความรู
ความสามารถไปในทางที่ผิด กลายเปนปญหาแกสังคม ทั้งที่นักเรียนกลุมน้ีมีศักยภาพพอที่จะสรางความ
เปนเลิศในศาสตรสาขาตาง ๆ และเปนผูนําทางสังคมได  รวมถึงในสภาพที่แทจริงแลวนักเรียนที่มี
ความสามารถพิเศษกลุมนี้จําเปนตองไดรับการจัดกระบวนการเรียนรูที่เหมาะสม เพ่ือพัฒนาศักยภาพดาน
ใดดานหน่ึง หรือหลายดานจนถึงระดับสูงกวาปกติ ในสภาพแวดลอมที่มีการจัดสรรทรัพยากรและในการ
ที่จะเอ้ือใหเกิดการเรียนรูที่เหมาะสม มิฉะน้ันความสามารถพิเศษที่นักเรียนเคยมีอาจเปล่ียนแปลงไปเปน
นักเรียนที่มีศักยภาพเชนเดียวกับนักเรียนปกติทั่ว ๆ ไปได  (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 2548 : 1 ;  
มลิวัลย  ลับไพรี  2549 : 13) 
 ทรัพยากรที่มีคุณคามากกลุมหน่ึงคือ ทรัพยากรมนุษย ดังน้ันกลุมนักเรียนที่มีความสามารถ
พิเศษทางวิทยาศาสตร จึงถือวาเปนทรัพยากรอันมีคาของแตละประเทศที่ควรไดรับการดูแลใหการศึกษา
เปนพิเศษ เน่ืองจากการเรียนการสอนตามหลักสูตรสถานศึกษาปกติ ไมสามารถพัฒนาศักยภาพอยางเต็มที่ 
หรืออาจไมไดรับการสงเสริมแตกตางจากนักเรียนในชั้นเรียนปกติเลย เพราะเขาใจกันวาเปนกลุมนักเรียน
ที่เรียนเกงแลวไมจําเปนตองใหความชวยเหลือใด ๆ อีก รวมทั้งเปนผูที่มีระดับสติปญญาอยูในกลุมฉลาด
ข้ึนไป มีความถนัด ความสนใจ มีศักยภาพในการเรียนรูวิทยาศาสตรที่ยากลึกซึ้งมากกวานักเรียนในวัย
เดียวกัน ก็จะทําใหนักเ รียนกลุมนี้เสียโอกาสในการเรียนรูและพัฒนาศักยภาพที่มีอยู ในตนเอง
 นอกจากน้ันการนําหลักสูตรไปใช  ถาจะใหบรรลุเปาหมายประสบผลสําเร็จจําเปนอยางย่ิงที่
จะตองนํานวัตกรรมทางการศึกษา คือ การนิเทศการสอนมาใช โดยมุงเนนการนิเทศการสอนใน 3 มิติ คือ 
1) การพัฒนาการเรียนการสอน 2) การพัฒนาหลักสูตร และ 3) การพัฒนาบุคลากร  ดังที่ โอลิวาและพอลัส 
(Oliva and Pawlas  2001 : 565) ; วัชรา  เลาเรียนดี (2550 : 253) กลาววา  บุคคลที่มีบทบาทสําคัญอยางย่ิง
ในการจัดการเรียนรูในชั้นเรียนคือ  ครู  ดังน้ัน การใหความรูแกครูโดยไมมีการติดตามดูแลชวยเหลือ      
ครูจะปรับเปล่ียนพฤติกรรมใหม ๆ ยากมาก  และในการที่ครูจะพัฒนาไดน้ันตองอาศัยวิธีการหลายวิธี และ
วิธีการหน่ึงที่จะชวยครูใหสามารถปรับปรุงพัฒนาตนเอง  พัฒนางานในวิชาชีพของตนเองไดอยางตอเน่ือง
และเกิดประสิทธิผลสูงสุดตอผูเรียนในที่สุดก็คือ การนิเทศการสอน ที่มุงเนนการปรับปรุงพัฒนาการเรียน
การสอนโดยตรง ซึ่งเปนการนิเทศทั้งที่เปนรายบุคคลและรายกลุมที่สอดคลองกับปญหาและความตองการ
ของครูและโรงเรียน โดยใชเทคนิควิธีการนิเทศที่หลากหลายเนนความรวมมือกันระหวางบุคลากรใน
โรงเรียน และผูบริหารในการพัฒนาการศึกษา 
 จากเหตุผลความตองการจําเปนและสภาพจริงที่ปรากฏดังกลาว  ทําใหผูวิจัยสนใจที่จะพัฒนา
รูปแบบการนิเทศครูวิทยาศาสตรเพ่ือพัฒนาศักยภาพนักเรียนที่มีแววความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร            
ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ในโรงเรียนอนุบาลนครปฐม เพ่ือชวยพัฒนาศักยภาพนักเรียนที่มแีววความสามารถ
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พิเศษทางวิทยาศาสตรใหไดรับการพัฒนาอยางเต็มศักยภาพมากย่ิงข้ึนตามความถนัดและความสนใจของ
แตละบุคคล ซึ่งสอดคลองตามเจตนารมณของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. 2542 และที่แกไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 10  วรรคสี่ ที่ไดระบุวา “การจัดการศึกษาสําหรับบุคคลซึ่งมี
ความสามารถพิเศษ ตองจัดดวยรูปแบบที่เหมาะสมโดยคํานึงถึงความสามารถของบุคคลน้ัน”  ทั้งน้ีในการ
พัฒนาศักยภาพนักเรียนที่มีแววความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตรคร้ังน้ี ผูวิจัยจะดําเนินการผาน
นวัตกรรมทางการศึกษา คือ การใชรูปแบบการนิเทศการสอนครูวิทยาศาสตรที่ผูวิจัยพัฒนาข้ึน โดยมี       
ผูนิเทศจากภายนอก (ผูวิจัย) เปนผูนําการเปล่ียนแปลง เพื่อนํานวัตกรรมทางการศึกษาดังกลาวไปสูการ
นิเทศการสอนแกครูวิทยาศาสตร และครูวิทยาศาสตรเปนผูรวมดําเนินการจัดการเรียนรู  โดยมีครู
วิทยาศาสตรผลัดกันทําหนาที่นิเทศโดยใชวิธีการนิเทศแบบเพื่อนชวยเพ่ือน (Peer Coaching) และ         
การนิเทศแบบรวมพัฒนาวิชาชีพ  (Cooperative Professional Development)          
วัตถุประสงคของการวิจัย 
                1. เพื่อพัฒนารูปแบบการนิเทศการสอนครูวิทยาศาสตรเพ่ือพัฒนาศักยภาพนักเรียนที่มีแวว
ความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร  
                2. เพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพเชิงประจักษของรูปแบบการนิเทศการสอนครูวิทยาศาสตรเพื่อ
พัฒนาศักยภาพนักเรียนที่มีแววความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร  ดวยวิธี 
  2.1 ประเมินผลสมรรถภาพการนิเทศการจัดการเรียนรูของครูวิทยาศาสตรผูทําหนาที่นิเทศ 
  2.2  ประเมินผลสมรรถภาพการจัดการเ รียนรูเ พ่ือพัฒนาศักยภาพนักเรียนของครู
วิทยาศาสตรผูทําหนาที่จัดการเรียนรู 
  2.3  ประเมินผลศักยภาพของนักเรียนที่มีแววความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร 
                3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของครูวิทยาศาสตรผูทําหนาที่นิเทศและครูวิทยาศาสตรผูทําหนาที่
จัดการเรียนรูที่มีตอการใชรูปแบบการนิเทศการสอน 
               4. เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการจดัการเรียนรูเพ่ือพัฒนาศักยภาพนักเรียนของครู
วิทยาศาสตร 
สมมติฐานของการวิจัย 
                1.  หลังการทดลองใชรูปแบบการนิเทศการสอนครูวิทยาศาสตรเพื่อพัฒนาศักยภาพนักเรียนที่มี
แววความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร ครูวิทยาศาสตรผูทําหนาที่นิเทศมีสมรรถภาพการนิเทศการ
จัดการเรียนรูเพ่ือพัฒนาศักยภาพนักเรียนสูงกวากอนการใชรูปแบบการนิเทศการสอน  
                2.  หลังการทดลองใชรูปแบบการนิเทศการสอนครูวิทยาศาสตรเพื่อพัฒนาศักยภาพนักเรียนที่มี
แววความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร ครูวิทยาศาสตรผูทําหนาที่จัดการเรียนรูมีสมรรถภาพในการ
จัดการเรียนรูเพ่ือพัฒนาศักยภาพนักเรียนสูงกวากอนการใชรูปแบบการนิเทศการสอน   
                3. หลังเรียนนักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูดวยวิธีการเพ่ิมพูนประสบการณ (Enrichment 
Program) จากครูวิทยาศาสตรผูทําหนาที่จัดการเรียนรูที่ไดรับการนิเทศโดยครูวิทยาศาสตรผูทําหนาที่
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นิเทศที่ใช รูปแบบการนิเทศการสอนเพื่อพัฒนาศักยภาพนักเรียนที่มีแววความสามารถพิเศษทาง
วิทยาศาสตร มีศักยภาพสูงกวากอนเรียน   
การดําเนินการวิจัย 
                    ประชากรและกลุมตัวอยางที่ศึกษา  ในการวิจัยคร้ังน้ี  ไดแก 
      ประชากร  คือ  ครูวิทยาศาสตร ที่ไดรับมอบหมายใหจัดการเรียนรูในกลุมสาระการเรียนรู
วิทยาศาสตร  ชั้นประถมศึกษาปที่ 6  ภาคเรียนที่  1  ปการศึกษา  2552  จํานวน  6   คน ในโรงเรียนอนุบาล
นครปฐม  อําเภอเมืองนครปฐม  จังหวัดนครปฐม  
      กลุมตัวอยาง   คือ  ตัวแทนผูใหขอมูลจากผูใชรูปแบบการนิเทศการสอนที่ ผูวิจัยได
พัฒนาข้ึน  ไดมาโดยวิธีการแบบเจาะจง (Purposive Sampling)   ซึ่งกลุมตัวอยางดังกลาวประกอบดวย 
  1. ครูวิทยาศาสตรผลัดกันทําหนาที่นิเทศ  เปนครูที่ปฏิบัติการสอนในโรงเรียนอนุบาล
นครปฐม  อําเภอเมืองนครปฐม  จังหวัดนครปฐม  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษานครปฐม  เขต  1    
ที่ไดรับมอบหมายใหจัดการเรียนรูใหแกนักเรียนที่มีแววความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตรในกลุมสาระ
การเรียนรูวิทยาศาสตร  ชั้นประถมศึกษาปที่  6  จํานวน  2  คน  จําแนกเปนครูวิทยาศาสตรประจําชั้น
ประถมศึกษาปที่  6.1  จํานวน  1  คน และครูวิทยาศาสตรประจําชั้นประถมศึกษาปที่ 6.2  จํานวน  1  คน  
ซึ่งไดกลุมตัวอยางครูวิทยาศาสตรมาจากผลการสํารวจความสนใจ เต็มใจและตั้งใจจริงในการรวมพัฒนา
รูปแบบการนิเทศการสอนครูวิทยาศาสตรเพ่ือพัฒนาศักยภาพนักเรียนที่มีแววความสามารถพิเศษทาง
วิทยาศาสตร  และมีคุณสมบัติเปนไปตามเกณฑที่กําหนด 

            2. นักเรียนที่มีแววความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียน
อนุบาลนครปฐม  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษานครปฐม  เขต 1  จํานวน  60  คน  ที่สมัครเขารวม
โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพนักเรียนที่มีแววความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตรตามนโยบายของสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และโรงเรียนอนุบาลนครปฐม  โดยผานการคัดเลือกและสํารวจแวว
ความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตรมาแลววา เปนหรือมีแนวโนมวานาจะเปนนักเ รียนที่มีแวว
ความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร และหรือมีความถนัดทางวิทยาศาสตร ซึ่งไดผานการสํารวจแวว
ความสามารถพิเศษใน 3 ข้ันตอน คือ ข้ันที่ 1  การตรวจสอบและขอมูลหลายดาน (Screening) โดยพิจารณา
จากผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร (รอยละ 80 ข้ึนไป) และผานการสํารวจแวว
ความสามารถพิเศษ (ข้ันตน) ข้ันที่ 2  การทดสอบเฉพาะสาขา (Testing) โดยใชแบบสํารวจแวว
ความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร และแบบวัดความสรางสรรคทางวิทยาศาสตร และ ข้ันที่ 3  ตรวจสอบ
โดยผูเชี่ยวชาญ (Finalize) พิจารณาโดยการทดสอบทักษะกระบวนการเรียนรูทางวิทยาศาสตร และการ
แกปญหาเชิงวิทยาศาสตร  
 ตัวแปรที่ทําการศึกษา  ในการวิจัยคร้ังนี้  ไดแก 

   1. ตัวจัดกระทําหรือสิ่งที่นํามาทดลอง (Treatment) คือ รูปแบบการนิเทศการสอนครู
วิทยาศาสตรเพ่ือพัฒนาศักยภาพนักเรียนที่มีแววความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร ตามแนวคิดการ



 

 
7

ออกแบบการสอนเชิงระบบของครูสซ (Kruse  2004) “ADDIE  Model”  และ ดิ๊กและคาเรย (Dick and 
Carey  2005) 

  2. ตัวแปรตาม (Dependent Variables) คือ ผลของการใชรูปแบบการนิเทศตามองคประกอบ
และกระบวนการนิเทศการสอน ตามแนวคิดวิธีการเชิงระบบ ไดแก 

                 2.1  สมรรถภาพการนิเทศการจัดการเรียนรูของครูวิทยาศาสตรผูทําหนาที่นิเทศ 
                 2.2 สมรรถภาพการจัดการเรียนรูเพ่ือพัฒนาศักยภาพนักเรียนของครูวิทยาศาสตรผูทํา

หนาที่จัดการเรียนรู 
   2.3  ศักยภาพของนักเรียนที่มีแววความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร  

คํานิยามศัพทเฉพาะ 
               1. การพัฒนารูปแบบการนิเทศการสอน  หมายถึง  ข้ันตอนหรือกระบวนการในดําเนินการพัฒนา
รูปแบบการนิเทศการสอนครูวิทยาศาสตรเพ่ือพัฒนาศักยภาพนักเรียนที่มีแววความสามารถพิเศษทาง
วิทยาศาสตร ดวยการนําแบบแผนการวิจัยเพ่ือพัฒนา (Research and Development) รวมกับหลักการ และ
แนวคิดการออกแบบการสอนเชิงระบบมาประยุกตใชในการดําเนินการวิจัยทั้งกระบวนการ ประกอบดวย 
1) ข้ัน Analysis : R1  ไดแก  การวิเคราะหสิ่งที่คาดหวังกับสภาพจริงที่ปรากฏจากขอมูลพ้ืนฐานเชิง
นโยบายและเปาหมายเก่ียวกับการพัฒนาศักยภาพนักเรียนของสํานักงานคณะกรรมการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
และโรงเรียนอนุบาลนครปฐม  วิเคราะหสิ่งที่คาดหวังกับสภาพจริงที่ปรากฏจากหลักการและแนวคิด
เก่ียวกับการนิเทศการสอน  ศึกษาทฤษฎีที่เก่ียวของกับการนิเทศการสอน  ศึกษาหลักการ แนวคิด 
เปาหมายของการพัฒนาศักยภาพนักเรียน ศึกษาหลักสูตร นโยบาย เปาหมายของการพัฒนาศักยภาพ
นักเรียนที่มีแววความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร  ศึกษาหลักการ แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับทักษะทาง
สังคม  ศึกษาหลักการ แนวคิดเก่ียวกับการออกแบบการสอนเชิงระบบและการจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนา
ศักยภาพนักเรียน  ระบุเปาหมายและผลลัพธที่พึงประสงคของรูปแบบการนิเทศการสอนที่ชัดเจน  ศึกษา
และกําหนดเงื่อนไขสําคัญที่เอ้ือตอการใชรูปแบบการนิเทศการสอนของครูวิทยาศาสตร สังเคราะหผล      
ที่คาดหวัง (Desired Outcomes)  2) ข้ัน Design and Development : D1 ไดแก  การสังเคราะหรางรูปแบบ  
การนิเทศการสอน ดานองคประกอบและกระบวนการนิเทศการสอน  ประกอบดวยกระบวนการที่มีการ
ดําเนินการ  5  ข้ันตอน คือ 1) ข้ันตอนที่  1  ข้ันศึกษาสภาพและความตองการจําเปน  (Assessing Needs : 
A) ข้ันตอนที่  2 ข้ันจัดการใหความรูกอนการนิเทศ (Providing Information : P) ข้ันตอนที่  3  ข้ันวางแผน
การนิเทศ (Formulating Plan  : F) ข้ันตอนที่  4  ข้ันปฏิบัติการนิเทศ (Implementing : I) และข้ันตอนที่  5  
ข้ันประเมินผลการนิเทศ ติดตามดูแล (Evaluating : E)  มีการตรวจสอบความสมเหตุสมผลและความ
เปนไปไดของรูปแบบการนิเทศการสอน โดยผูเชี่ยวชาญ และปรับปรุงแกไข  รวมทั้งพัฒนาเคร่ืองมือที่ใช
และเตรียมการใชรูปแบบการนิเทศการสอน  3) ข้ัน Implement : R2  ไดแก  การนํารูปแบบการนิเทศ     
การสอนไปทดลองใช ประกอบดวย 4  ข้ันตอน คือ  ข้ันเตรียมการกอนการสอนและการนิเทศ   ข้ันสังเกต
การสอนในชั้นเรียน  ข้ันประชุมใหขอมูลยอนหลังการสังเกตการสอน  และ ข้ัน ประเมินผลการนิเทศ 
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ติดตามดูแล (Mentoring)  รวมทั้งการสรุปผลการดําเนินการนิเทศการสอน  และ 4) ข้ัน Evaluation : D2  
ไดแก  การพิจารณาทบทวนและปรับปรุงรูปแบบการนิเทศการสอนทั้งระบบ จากความคิดเห็นของ
ตัวแทนผูใหขอมูล (stakeholder)  ผลจากการสังเกตสมรรถภาพการนิเทศการจัดการเรียนรูของครู
วิทยาศาสตรผูทําหนาที่นิเทศ  ผลจากการสังเกตสมรรถภาพการจัดการเรียนรูเพ่ือพัฒนาศักยภาพนักเรียน
ของครูวิทยาศาสตรผูทําหนาที่จัดการเรียนรู และศักยภาพของนักเรียนที่มีแววความสามารถพิเศษทาง
วิทยาศาสตร 
 2. รูปแบบการนิเทศการสอน หมายถึง  องคประกอบและกระบวนการเชิงระบบที่แสดงถึง
ความสัมพันธขององคประกอบตาง ๆ ในการนิเทศการสอนครูวิทยาศาสตร ซึ่งเปนระบบการนิเทศ        
การสอนทั้งกระบวนการ ตั้งแตข้ันศึกษาสภาพและความตองการจําเปน (Assessing Needs : A) สําหรับครู
วิทยาศาสตรผูทําหนาที่นิเทศและครูวิทยาศาสตรผูทําหนาที่จัดการเรียนรู   ข้ันจัดการใหความรูกอนการ
นิเทศ (Providing Information : P)  สําหรับครูวิทยาศาสตรผูทําหนาที่นิเทศและครูวิทยาศาสตรผูทําหนาที่
จัดการเรียนรู  ข้ันวางแผนการนิเทศ (Formulating  Plan  : F)  รวมกันระหวางครูวิทยาศาสตรผูทําหนาที่
นิเทศและครูวิทยาศาสตรผูทําหนาที่จัดการเรียนรู  ข้ันปฏิบัติการนิเทศ (Implementing : I) ตามรูปแบบการ
นิเทศการสอนในลักษณะ “กระบวนการ”  ประกอบดวย  ข้ันเตรียมการกอนการสอนและการนิเทศ         
ข้ันสังเกตการสอนในชั้นเรียน ข้ันประชุมใหขอมูลยอนกลับหลังการสังเกตการสอน ข้ันประเมินผลการ
นิเทศ ติดตามดูแล (Mentoring) เก่ียวกับพฤติกรรมการจัดการเรียนรูของครูวิทยาศาสตร และผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนของนักเรียนแตละคร้ัง  และ 5) ข้ันประเมินผลการนิเทศ ติดตามดูแล (Evaluating : E)  

 3. สมรรถภาพการนิเทศการจัดการเรียนรูของครูวิทยาศาสตรผูทําหนาที่นิเทศ หมายถึง  
คะแนนดานความรูและทักษะในการนิเทศการจัดการเรียนรูของครูวิทยาศาสตรผูทําหนาที่นิเทศ โดย
คะแนนดานความรูในการนิเทศการจัดการเรียนรู ไดมาจากการสัมภาษณครูวิทยาศาสตรผูทําหนาที่นิเทศ  
และคะแนนดานทักษะการนิเทศการจัดการเรียนรู ไดมาจากการบันทึกการสังเกตพฤติกรรมการนิเทศการ
จัดการเรียนรูของครูวิทยาศาสตรผูทําหนาที่นิเทศ โดยมีผูวิจัยเปนผูบันทึกการสังเกตพฤติกรรมการนิเทศ
การจัดการเรียนรู   การประเมินตนเองในการนิเทศการจัดการเรียนรูของครูวิทยาศาสตรผูทําหนาที่นิเทศ  
และคะแนนจากการประเมินผลการนิเทศการจัดการเรียนรูของครูวิทยาศาสตรผูทําหนาที่นิเทศ โดยครู
วิทยาศาสตรผูทําหนาที่จัดการเรียนรู 

 4. สมรรถภาพในการจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนาศักยภาพนักเรียนของครูวิทยาศาสตรผูทําหนาที่
จัดการเรียนรู หมายถึง  คะแนนดานความรูและทักษะในการจัดการเรียนรูเพ่ือพัฒนาศักยภาพนักเรียนของ
ครูวิทยาศาสตรผูทําหนาที่จัดการเรียนรู  โดยคะแนนดานความรูในการจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนาศักยภาพ
นักเรียน ไดมาจากการทดสอบความรู ความเขาใจเก่ียวกับการจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนาศักยภาพนักเรียนของ
ครูวิทยาศาสตรผูทําหนาที่จัดการเรียนรู  สวนคะแนนดานทักษะ ไดมาจากการบันทึกการนิเทศการจัดการ
เรียนรูของครูวิทยาศาสตรผูทําหนาที่จัดการเรียนรูจากการปฏิบัติการจัดการเรียนรู โดยครูวิทยาศาสตรผูทํา
หนาที่นิเทศ  ครูวิทยาศาสตรผูทําหนาที่จัดการเรียนรู และนักเรียนที่มีแววความสามารถพิเศษทาง
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วิทยาศาสตร  ซึ่งคะแนนที่ไดมาจากครูวิทยาศาสตรผูทําหนาที่นิเทศ ไดแก คะแนนที่ไดมาจากการบันทึก
การนิเทศการจัดการเรียนรูของครูวิทยาศาสตรผูทําหนาที่จัดการเรียนรูโดยครูวิทยาศาสตรผูทําหนาที่นิเทศ   
จากการจัดทําแผนการจัดการเรียนรู  การจัดกิจกรรมการเรียนรู  การจัดทําสื่อการเรียนรู และการประเมิน
สมรรถภาพการจัดการเรียนรูเพ่ือพัฒนาศักยภาพนักเรียน  การประเมินสมรรถภาพการจัดการเรียนรูเพ่ือ
พัฒนาศักยภาพนักเรียนโดยครูวิทยาศาสตรผูทําหนาที่นิเทศ   และการประเมินตนเองเก่ียวกับสมรรถภาพ
การจัดการเรียนรูเพ่ือพัฒนาศักยภาพนักเรียนของครูวิทยาศาสตรผูทําหนาที่จัดการเรียนรู  สวนคะแนน     
ที่ไดมาจากนักเรียน ไดแก  คะแนนจากการสัมภาษณความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนรูของ
ครูวิทยาศาสตรผูทําหนาที่จัดการเรียนรู และคะแนนที่ไดจากผลการทดสอบและการปฏิบัติชิ้นงาน ผลงาน
ที่สะทอนผลการจัดการเรียนรูเพ่ือพัฒนาศักยภาพนักเรียน  
 5. ศักยภาพของนักเรียนที่มีแววความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร  หมายถึง  คะแนนดาน
ความรูและทักษะทางสังคม  โดยคะแนนผลการเรียนรูไดมาจากการทดสอบโดยครูวิทยาศาสตรผูทําหนาที่
จัดการเรียนรูเปนผูใหคะแนน  สวนคะแนนดานทักษะทางสังคม ไดมาจากการประเมินตนเองเก่ียวกับ
ความสามารถดานทักษะทางสังคมของนักเรียน และผลการบันทึกการสังเกตพฤติกรรมเก่ียวกับ
ความสามารถดานทักษะทางสังคมของนักเรียนโดยครูวิทยาศาสตรผูทําหนาที่จัดการเรียนรู  กอนและหลัง
การใชรูปแบบการนิเทศการสอน   
 6. ครูวิทยาศาสตร  หมายถึง ผูปฏิบัติการสอนและทําหนาที่นิเทศในโรงเรียนอนุบาลนครปฐม  
อําเภอเมืองนครปฐม  จังหวัดนครปฐม  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม  เขต  1 ที่ไดรับ
มอบหมายใหจัดการเรียนรูใหแกนักเรียนที่มีแววความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตรในกลุมสาระ        
การเรียนรูวิทยาศาสตร  ชั้นประถมศึกษาปที่  6  จํานวน  2  คน และเปนครูวิทยาศาสตรที่มีความสนใจใน
เร่ืองเดียวกัน และพึงพอใจที่จะรวมมือกันปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอนของกันและกัน โดยผลัดกันทํา
หนาที่นิเทศ  เพ่ือปรับปรุงความเจริญกาวหนาในวิชาชีพของตนเองและพัฒนาผลการเรียนรูของนักเรียน 
โดยไดกลุมตัวอยางครูวิทยาศาสตรมาจากผลการสํารวจความสนใจ เต็มใจและตั้งใจจริงในการรวมพัฒนา
รูปแบบการนิเทศการสอน และมีคุณสมบัติเปนไปตามเกณฑที่กําหนดไว คือ มีคุณวุฒิทางการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี สาขาหรือวิชาเอกวิทยาศาสตร  มีความรูและความสนใจจริงในการจัดการเรียนรูใหแกนักเรียน
ที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร  มีประสบการณการจัดการเรียนรูในกลุมสาระการเรียนรู
วิทยาศาสตร ไมนอยกวา 5  ป และตองผานการอบรมเชิงปฏิบัติการเก่ียวกับการนิเทศการจัดการเรียนรู 
และการจัดการเรียนรูเพ่ือพัฒนาศักยภาพนักเรียนที่มีแววความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตรตามที่ได
กําหนดไว 

 7. นักเรียนที่มีแววความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร  หมายถึง  ผูเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6  
จํานวน  60 คน ในโรงเรียนอนุบาลนครปฐม สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 1 ที่เขารวม
โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพนักเรียนที่มีแววความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร ตามนโยบายของ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  เปนนักเรียนที่ผลการเรียนรูในกลุมสาระการเ รียนรู
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วิทยาศาสตรสูง  (รอยละ 80 ข้ึนไป) โดยผานการคัดเลือกและสํารวจแววความสามารถพิเศษทาง
วิทยาศาสตรมาแลววาเปนหรือมีแนวโนมวานาจะเปนนักเรียนที่มีแววความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร 
และหรือมีความถนัดทางวิทยาศาสตร ซึ่งไดรับการสํารวจแววความสามารถพิเศษใน 3 ข้ันตอน คือ ข้ันที่ 1 
การตรวจสอบและขอมูลหลายดาน (Screening)  โดยพิจารณาจากผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเฉพาะกลุมสาระ
การเรียนรูวิทยาศาสตร และผานการสํารวจแววความสามารถพิเศษ (ข้ันตน)  ข้ันที่ 2  การทดสอบเฉพาะ
สาขา (Testing) โดยใชแบบสํารวจแววความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร และแบบวัดความคิด
สรางสรรคทางวิทยาศาสตร  และข้ันที่ 3  ตรวจสอบโดยผูเชี่ยวชาญ (Finalize)  พิจารณาโดยการทดสอบ
ทักษะกระบวนการเรียนรูทางวิทยาศาสตร และการแกปญหาเชิงวิทยาศาสตร  
เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
                     ผูวิจัยไดดําเนินการพัฒนาเคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย จํานวน 29  ฉบับ ซึ่งผานการตรวจสอบ
คุณภาพจากผูเชี่ยวชาญ  จํานวน  5  คน โดยการประเมินความเที่ยงตรง  ความเหมาะสมและความสอดคลอง
ของเคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย ดวยการวิเคราะหคาดัชนีความสอดคลอง (Index of Item-Objective 
Congruence : IOC) ไดคาดัชนีความสอดคลองเทากับ 0.70 ข้ึนไปทุกฉบับ 
แบบแผนการวิจัย ( Research  Design) 
      แบบแผนการวิจัยที่ใชในการทดลองคร้ังน้ี  ไดใชแบบการทดลองแบบกลุมตัวอยางเดียว  มี
การทดสอบกอนและหลังการทดลอง (One-Group Pretest-Posttest Design) ผสมผสานกับรูปแบบการวิจัย
แบบ  Quasi-Experimental  Designs โดยประยุกตใชแบบการทดลองแบบดุลยภาพเวลาและกลุมตัวอยาง
ของการทดลองตอเน่ือง  (equivalent time-samples design) มาเปนฐานคิดในการพัฒนาแบบแผนการวิจัย
ในคร้ังนี้ และไดประยุกตแบบแผนการวิจัยดังกลาว  รายละเอียดปรากฎดังตารางที่ 1 
ตารางท่ี 1   แสดงรูปแบบการทดลองของครูวิทยาศาสตรผูทําหนาที่นิเทศและครูวิทยาศาสตรผูทําหนาที่
จัดการเรียนรูในข้ันจัดการใหความรูกอนการนิเทศเพื่อเปรียบเทียบสมรรถภาพกอนและหลังการใช
รูปแบบการนิเทศการสอนของครูวิทยาศาสตรผูทําหนาที่นิเทศและครูวิทยาศาสตรผูทําหนาที่จัดการเรียนรู
รวมถึงศักยภาพของนักเรียนที่มีแววความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตรกอนและหลังเรียน ผสมผสานกับ  
Quasi Experimental Design  แบบดุลยภาพเวลาและกลุมตัวอยางของการทดลองตอเนื่อง (Equivalent  
Time-Samples Design)  แคมปเบลล และสแตนเลย (Campbell and Stanley 1966) ; นิคม  ตังคะพิภพ 
(2543 : 331-333)  เพื่อสังเกตพัฒนาการดานความรูและทักษะของครูวิทยาศาสตร (ผลัดกันทําหนาที่นิเทศ)
รวมทั้งความรูและทักษะทางสังคมของนักเรียนตลอดภาคเรียน 
 
    
                         O1                       X                   Y            O2 
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ตารางท่ี 2    แสดงรูปแบบการทดลองแบบดุลยภาพเวลาและกลุมตัวอยางของการทดลองตอเน่ือง 
(equivalent time-samples design) แคมปเบลล และสแตนเลย (Campbell and Stanley 1966) ; นิคม         
ตังคะพิภพ (2543 : 331-333) ที่เปนฐานคิดในการพัฒนาแบบแผนการวิจัยในชวงของการทดลองใช
รูปแบบตนแบบการนิเทศการสอน ดังน้ี 
 
  
                              X1     O1     X0     O2     X1     O3     X0     O4                   
  
 
การเก็บรวบรวมขอมูล 
                      การเก็บรวบรวมขอมูลการวิจัย  ผูวิจัยไดดําเนินการตามข้ันตอนดังตอไปน้ี 
                      1. ผูวิจัยขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร  ถึงผูอํานวยการโรงเรียน
อนุบาลนครปฐม  อําเภอเมืองนครปฐม  จังหวัดนครปฐม เพ่ือประสานงานและขอความอนุเคราะหในการ
เก็บรวบรวมขอมูล 
                      2.  ผูวิจัยวิเคราะหสภาพปจจุบันและประเมินความตองการจําเปนของการนิเทศการสอน  
จากผลการสัมภาษณครูวิทยาศาสตร  คณะกรรมการนิเทศภายในโรงเรียน  ผูบริหารสถานศึกษา  นักเรียน 
และผูปกครอง เพ่ือใหไดขอมูลสภาพจริงที่ปรากฎ (Actual) และสิ่งที่คาดหวัง (Target)  ทั้งน้ีเพ่ือนําขอมูล
ดังกลาวมาสูการวิเคราะหสิ่งที่เติมเต็ม (Gaps) 
                      3. ผูวิจัยดําเนินการสัมภาษณเชิงลึกเพ่ือประเมินการสังเคราะหรางรูปแบบตนแบบการนิเทศ   
การสอนจากตัวแทนผูใหขอมูล ประกอบดวย ครูวิทยาศาสตร  คณะกรรมการนิเทศภายในโรงเรียน  
ผูบริหารสถานศึกษา ในประเด็นขององคประกอบและกระบวนการ พรอมทั้งขอเสนอแนะเพ่ิมเติมของ
การสังเคราะหรางรูปแบบตนแบบการนิเทศการสอน 
                      4. ดําเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการใหความรูและทักษะเก่ียวกับการนิเทศการสอน และ       
การจัดการเรียนรูเพ่ือพัฒนาศักยภาพใหกับครูวิทยาศาสตร กอนที่จะดําเนินการนิเทศ จํานวน 2  คร้ัง คร้ังที่ 
1 ระยะเวลาการอบรมเชิงปฏิบัติการ จํานวน  3 วัน  โดยมีขอบขายเก่ียวกับหลักสูตรวิทยาศาสตรสําหรับ
นักเรียนที่มีแววความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร การสํารวจแววความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร 
การจัดการศึกษาสําหรับผูมีความสามารถพิเศษ  และการวัดประเมินผลการเรียนรูนักเรียนที่มีแวว
ความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร  และคร้ังที่  2 ระยะเวลาการอบรมเชิงปฏิบัติการ จํานวน  2 วัน โดยมี
ขอบขายเก่ียวกับการจัดทําแผนการนิเทศการสอน   การนิเทศการสอนและการพัฒนาเคร่ืองมือสังเกต   
การสอน  ทักษะการบันทึกขอมูลการสังเกตการสอน  การจัดการเรียนรูเพ่ือพัฒนาศักยภาพนักเรียน และ
การจัดทําแผนการจัดการเรียนรูเพ่ือพัฒนาศักยภาพนักเรียน  โดยทีมวิทยากรที่มีความรูและความเชี่ยวชาญ
ดานการจัดการศึกษาสําหรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ การสํารวจแววความสามารถพิเศษทาง
วิทยาศาสตร  การนิเทศการสอน และการจัดการเรียนรูเพ่ือพัฒนาศักยภาพนักเรียน 
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                     5. นําเคร่ืองมือที่ไดพัฒนามาใชเก็บรวบรวมขอมูล และวิเคราะหขอมูลตามที่ไดวางแผนไว
ตั้งแตเดือนมิถุนายนถึงเดือนตุลาคม ในภาคเรียนที่  1  ปการศึกษา  2552 
การวิเคราะหขอมูล 
                      การวิเคราะหขอมูลการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) โดยกําหนดใหครู
วิทยาศาสตรผลัดกันทําหนาที่นิเทศ  ผูบริหารสถานศึกษา นักเรียนที่เรียนกับครูวิทยาศาสตรผูทําหนาที่
จัดการเรียนรูเพ่ือพัฒนาศักยภาพนักเรียนที่มีแววความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร ชั้นประถมศึกษาปที่ 
6 และผูปกครอง เปนหนวยวิเคราะห (Unit of Analysis) และวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอร
สําเร็จรูป SPSS   
สถิติที่ใชในการวิจัย 
                      การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใชในการวิจัยในคร้ังนี ้ประกอบดวย 
                      1. วิเคราะหผลการศึกษาสภาพปจจุบันและประเมินความตองการจําเปนของการนิเทศ     
การสอนองคประกอบและ/กระบวนการนิเทศการสอนตามแนวคิดการออกแบบการสอนเชิงระบบจาก
รูปแบบตนแบบการนิเทศการสอน โดยการประมวลสรุปขอมูลดวยวิธีการวิเคราะหเน้ือหา (Content  
Analysis) และการเขียนพรรณนาความ    
                      2. วิเคราะหผลสมรรถภาพการนิเทศการจัดการเรียนรูของครูวิทยาศาสตรผูทําหนาที่นิเทศ
โดยใช คารอยละ (%) คาเฉล่ีย ( x )  และประมวลสรุปขอมูลจากการสังเกตดวยการเขียนพรรณนาความ   
                      3. วิเคราะหผลสมรรถภาพการจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนาศักยภาพนักเรียนของครูวิทยาศาสตร
ผูทําหนาที่จัดการเรียนรู โดยใชคารอยละ (%)  คาเฉล่ีย ( x ) และประมวลสรุปขอมูลจากการสังเกต     
ดวยการเขียนพรรณนาความ    
                    การประเมินการใหคะแนนสมรรถภาพการนิเทศการสอนของครูวิทยาศาสตรผูทําหนาที่นิเทศ 
ประกอบ ดวยดานความรูและทักษะเก่ียวกับการนิเทศการจัดการเรียนรูของครูวิทยาศาสตรผูทําหนาที่นิเทศ 
และคะแนนสมรรถภาพการจัดการเรียนรูเพ่ือพัฒนาศักยภาพนักเรียน ประกอบดวยคะแนนดานความรูและ
ทักษะเก่ียวกับการจัดการเรียนรูเพ่ือพัฒนาศักยภาพนักเรียนของครูวิทยาศาสตรผูทําหนาที่จัดการเรียนรู 
                      4. วิเคราะหศักยภาพของนักเรียนที่มีแววความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร โดยใชคาเฉล่ีย 
( x ) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และวิเคราะหเปรียบเทียบคะแนนศักยภาพของนักเรียนกอนและหลัง
เรียน ดวยสถิติทดสอบคาที  (t – test)  แบบ  Dependent   
                     5. การประเมินความพึงพอใจของครูวิทยาศาสตรผูทําหนาที่นิเทศและครูวิทยาศาสตรผูทํา
หนาที่จัดการเรียนรูที่มีตอการใชร ูปแบบการนิเทศการสอน โดยใชคารอยละ (%) และคาเฉล่ีย ( x ) 
                     6. การประเมินความคิดเห็นของนักเรียนที่มีแววความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตรที่มีตอการ
จัดการเรียนรูเพ่ือพัฒนาศักยภาพนักเรียนของครูวิทยาศาสตรผูทําหนาที่จัดการเรียนรู โดยใชคาเฉล่ีย ( x ) 
และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 



             
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปแบบการนิเทศการสอนครูวิทยาศาสตรเพื่อพัฒนาศักยภาพนักเรียนที่มีแววความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร 

1.วิเคราะหสภาพและประเมิน 
ความตองการจําเปน 

1. วิเคราะหสิ่งที่คาดหวังกับสภาพจริง
ที่ปรากฎจากขอมูลพ้ืนฐานเชิงนโยบาย
และเปาหมายเกี่ยวกับการพัฒนา
ศักยภาพนักเรียนฯ ของสํานักงาน
คณะกรรมการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและ
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 
2. วิเคราะหสิ่งที่คาดหวังกับสภาพจริง
ที่ปรากฏจากหลักการ แนวคิดเก่ียวกับ
การนิเทศการสอน  
3. ศึกษาทฤษฎีที่เก่ียวของกับการนิเทศ 
4. ศึกษาหลักการ แนวคิด เปาหมาย 
ของการพัฒนาศักยภาพนักเรียนและ
การนิเทศการสอน 
5. ศึกษาหลักสูตร นโยบาย เปาหมาย
ของการพัฒนาศักยภาพนักเรียนที่มี
แววความสามารถพิเศษทาง
วิทยาศาสตร 
6. ศึกษาทฤษฎีเก่ียวกับการพัฒนา
ศักยภาพนักเรียนที่มีแววความสามารถ
พิเศษทางวิทยาศาสตร 
7. ศึกษาหลักการฯ ทักษะทางสังคม 
8.ศึกษาหลักการ แนวคิดเก่ียวกับ 
การออกแบบการสอนเชิงระบบ 
9.ระบุเปาหมายและผลลัพธที่พึง
ประสงคของรูปแบบการนิเทศ 
การสอนท่ีชัดเจน 
10.ศึกษาและกําหนดเงือ่นไขของครู
วิทยาศาสตร 
11.สังเคราะหผลที่คาดหวัง (Desired 
Outcomes) 

2.สังเคราะหรางรูปแบบ 
ตนแบบการนิเทศ 

3.ทดลองใชรูปแบบการนิเทศการ
สอนภาคสนาม 

นํารูปแบบการนิเทศการสอน ไป
ทดลองใชในข้ันปฏิบัตินิเทศ 
ประกอบดวย  4  ข้ันตอน คือ  
1.เตรียมการกอนการสอนและ 
การนิเทศ 
2.สังเกตการสอนในชั้นเรียน 
3.ประชุมใหขอมูลยอนกลับหลัง 
การสังเกตการสอน 
4.ประเมินผลการการนิเทศ ติดตาม 
ดูแล (Mentoring) สมรรถภาพ 
การจัดการเรียนรูเพ่ือพัฒนาศักยภาพ
นักเรียนของครวูิทยาศาสตรผูทํา
หนาที่จัดการเรียนรู และผลการเรียนรู
และทักษะทางสังคมของนักเรียน 
 

4.ประเมินผล และปรับปรุง 
รูปแบบการนิเทศการสอน 

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

 
 หลักการ แนวคิดและ 

ทฤษฎีท่ีเก่ียวของ 
  

 
1. นโยบายและเปาหมายของ
สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน และ
โรงเรียนอนุบาล1. รูปแบบตนแบบ
การนิเทศ 
 ดานองคประกอบและกระบวนการ
นิเทศการสอน ดังน้ี 
ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาสภาพและความ
ตองการจําเปน (Assessing  Needs: A) 
ขั้นตอนที่ 2 จัดการใหความรูกอน 
การนิเทศ (Providing Information: P) 
สําหรับครูวิทยาศาสตร 
ขั้นตอนที่ 3 วางแผนการนิเทศ 
(Formulating  Plan  : F)  ครู
วิทยาศาสตรร วมกัน 
ขั้นตอนที่ 4 ปฏิบัติการนิเทศ 
(Implementing : I)  ประกอบดวย 
    1.เตรียมการกอนการสอนและ 
การนิเทศ 
    2.สังเกตการสอนในชั้นเรียน 
    3.ประชุมใหขอมูลยอนกลับหลัง 
การสังเกตการสอน 
    4.ประเมินผลการนิเทศ  ติดตาม  

ผลของการใชรูปแบบการนิเทศการสอนตาม
องคประกอบและกระบวนการนิเทศการสอน

ตามแนวคิดเชิงระบบ 

สมรรถภาพการจัดการเรียนรู 
เพื่อพัฒนาศักยภาพนักเรียนของครูวิทยาศาสตร

ผูทําหนาท่ีจัดการเรียนรู 

ความพึงพอใจของครูวิทยาศาสตรผูทําหนาที่
นิเทศและครูวิทยาศาสตรผูทําหนาที่จัดการ

เรียนรูที่มีตอการใชรูปแบบการนิเทศการสอน 

ศักยภาพของนักเรียนท่ีมีแววความสามารถ
พิเศษทางวิทยาศาสตร 

สมรรถภาพการนิเทศการจัดการเรียนรู 
ของครูวิทยาศาสตรผูทําหนาที่นิเทศ 

Analysis = R1 Design and Development =  D1 Implement =  R2 Evaluation =  D2 

ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอ 
การจัดการเรียนรูของครูวิทยาศาสตรผูทําหนาที่

จัดการเรียนรู 

13 

1. รูปแบบตนแบบการนิเทศ 
 ดานองคประกอบและกระบวนการ
นิเทศการสอน ดังน้ี 
ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาสภาพและความ
ตองการจําเปน (Assessing  Needs: A) 
ขั้นตอนที่ 2 จัดการใหความรูกอน 
การนิเทศ (Providing Information: P) 
สําหรับครูวิทยาศาสตร 
ขั้นตอนที่ 3 วางแผนการนิเทศ 
(Formulating  Plan  : F)  ครู
วทิยาศาสตรร วมกัน 
ขั้นตอนที่ 4 ปฏิบัติการนิเทศ 
(Implementing : I)  ประกอบดวย 
    1. เตรียมการกอนการสอนและ 
การนิเทศ 
    2. สังเกตการสอนในชั้นเรียน 
    3. ประชุมใหขอมูลยอนกลับหลัง 
การสังเกตการสอน 
    4. ประเมินผลการนิเทศ  ติดตาม  
ดูแล  (Mentoring) 
ขั้นตอนที่ 5 ประเมินผลการนิเทศ
ตลอดภาคเรียน (Evaluating : E)  
2. ตรวจสอบความสมเหตุสมผลของ
รูปแบบการนิเทศการสอน โดย
ผูเชี่ยวชาญ 
3. ปรับปรุงรูปแบบการนิเทศการสอน 
4. พัฒนาเครื่องมือที่ใชและเตรียม 
การใชรูปแบบการนิเทศการสอน  
     

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
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ผลการวิจัย 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 แผนภูมิท่ี 1   รูปแบบการนิเทศการสอนครูวิทยาศาสตรเพื่อพัฒนาศักยภาพนักเรียนที่มีแววความสามารถ
พิเศษทางวิทยาศาสตร  “APFIE Model ”   
 
 ผลจากการพัฒนารูปแบบการนิเทศการสอน  พบวา  
                       1.รูปแบบการนิเ ทศการสอนครูวิทยาศาสตร เ พ่ือพัฒนาศักยภาพนักเรียนที่มีแวว
ความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร มีชื่อวา “APFIE Model” ประกอบดวย  5  องคประกอบ ที่มีการ
ดําเนินการเปน  5 ข้ันตอน  คือ  ข้ันตอนที่ 1 ข้ันศึกษาสภาพและความตองการจําเปน (Assessing Needs : 
A) ข้ันตอนที่  2  ข้ันจัดการใหความรูกอนการนิเทศ (Providing Information : P  ข้ันตอนที่ 3  ข้ันวางแผน
การนิเทศ (Formulating Plan  : F) ข้ันตอนที่4 ข้ันปฏิบัติการนิเทศ (Implementing : I) และข้ันตอนที่ 5   
ข้ันประเมินผลการนิเทศ (Evaluating : E)  
   2. ผลการใชรูปแบบการนิเทศการสอน “APFIE Model” พบวา ครูวิทยาศาสตรผูทําหนาที่
นิเทศมีสมรรถภาพการนิเทศการจัดการเรียนรูเพ่ือพัฒนาศักยภาพนักเรียนหลังการใชรูปแบบการนิเทศ  
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การสอนสูงกวากอนการใชรูปแบบการนิเทศการสอน ซึ่งสอดคลองกับสมมติที่ตั้งไว สําหรับครู
วิทยาศาสตรผูทําหนาที่จัดการเรียนรู  พบวา  มีสมรรถภาพการจัดการเรียนรูเพ่ือพัฒนาศักยภาพนักเรียน
หลังการใชรูปแบบการนิเทศการสอนสูงกวากอนการใชรูปแบบการนิเทศการสอน ซึ่งสอดคลองกับ
สมมติฐานที่ตั้งไว  สวนดานศักยภาพของนักเรียนที่มีแววความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตรที่ไดรับการ
จัดการเรียนรูเพ่ือพัฒนาศักยภาพนักเรียนจากครูวิทยาศาสตรผูทําหนาที่จัดการเรียนรู พบวา นักเรียนที่มี
ความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตรมีความรูหลังเรียนสูงกวาเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  0.05 
ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว สวนคะแนนดานทักษะทางสังคมของนักเรียน พบวา  คะแนน
ความสามารถดานทักษะทางสังคมของนักเรียนหลังการใชรูปแบบการนิเทศการสอนสูงกวากอนการใช
รูปแบบการนิเทศการสอน ซึ่งสอดคลองกับสมมติที่ตั้งไว  
 สําหรับดานความพึงพอใจการใชรูปแบบการนิเทศการสอนของครูวิทยาศาสตรผูทําหนาที่
นิเทศและครูวิทยาศาสตรผูทําหนาที่จัดการเรียนรู พบวา โดยภาพรวมครูวิทยาศาสตรผูทําหนาที่นิเทศและ
ครูวิทยาศาสตรผูทําหนาที่จัดการเรียนรูมีความพึงพอใจการใชรูปแบบการนิเทศการสอนอยูในระดับมาก
ที่สุด สวนการสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนรูของครูวิทยาศาสตรผูทําหนาที่
จัดการเรียนรู พบวา โดยภาพรวมนักเรียนเห็นดวยกับการจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนาศักยภาพนักเรียนของครู
วิทยาศาสตรผูทําหนาที่จัดการเรียนรู อยูในระดับมากที่สุด 
อภิปรายผล 
                       การวิจัยเร่ือง “การพัฒนารูปแบบการนิเทศการสอนครูวิทยาศาสตรเพื่อพัฒนาศักยภาพ
นักเรียนที่มีแววความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร”   ผูวิจัยอภิปรายผลจากขอคนพบของการวิจัย ดังน้ี 
                      1.ผลการพัฒนารูปแบบการนิเทศการสอนครูวิทยาศาสตรเพ่ือพัฒนาศักยภาพนักเรียนที่มี
แววความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร พบวา รูปแบบการนิเทศการสอน มีชื่อวา “APFIE Model”  
ประกอบดวย  5  องคประกอบหลัก ที่มีการดําเนินการเปน 5  ข้ันตอน คือ ข้ันตอนที่ 1  ข้ันศึกษาสภาพ
และความตองการจําเปน (Assessing of Needs : A)  ข้ันตอนที่  2  ข้ันจัดการใหความรูกอนการนิเทศ 
(Providing Information : P) ข้ันตอนที่ 3 ข้ันวางแผนการนิเทศ (Formulating Plan  : F)  ข้ันตอนที่ 4       
ข้ันปฏิบัติการนิเทศ (Implementing : I) และข้ันตอนที่  5 ข้ันประเมินผลการนิเทศ (Evaluating : E)  
                     2. ผลการทดลองใชรูปแบบการนิเทศการสอนภาคสนาม พบวา  ผลการวิเคราะหคะแนน
เฉล่ียสมรรถภาพการนิเทศการจัดการเรียนรูของครูวิทยาศาสตรผูทําหนาที่นิเทศหลังการใชรูปแบบการ
นิเทศการสอนสูงกวากอนการใชรูปแบบการนิเทศการสอน  คะแนนเฉล่ียสมรรถภาพการจัดการเรียนรู
เพื่อพัฒนาศักยภาพนักเรียนหลังการใชรูปแบบการนิเทศการสอนสูงกวากอนการใชรูปแบบการนิเทศการ
สอน  และคาเฉล่ียศักยภาพของนักเรียนที่มีแววความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตรหลังการใชรูปแบบ
การนิเทศการสอนสูงกวากอนการใชรูปแบบการนิเทศการสอน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  0.05  ซึ่ง
จากผลการวิจัยดังกลาว อาจสรุปไดดวยเหตุผลที่ทําใหคะแนนเฉล่ียสมรรถภาพการนิเทศการจัดการเรียนรู
ของครูวิทยาศาสตรผูทําหนาที่นิเทศ  สมรรถภาพการจัดการเรียนรูเพ่ือพัฒนาศักยภาพนักเรียน และ
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ศักยภาพของนักเรียนที่มีแววความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร มีแนวโนมที่สะทอนถึงพัฒนาการทั้ง
ดานความรูและทักษะเปนไปในทิศทางที่ดีข้ึน  ทั้งน้ีเน่ืองจากที่ผานมาไมปรากฏรูปแบบการนิเทศ        
การสอนที่พัฒนาสมรรถภาพการนิเทศการจัดการเรียนรูและสมรรถภาพการจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนา
ศักยภาพนักเรียนดวยวิธีการเชิงระบบ (System Approach) ที่สามารถตรวจสอบประสิทธิภาพไดในทุก ๆ 
ข้ันตอน รวมทั้งไมมีการติดตามดูแล (Mentoring) อยางใกลชิดโดยผูเชี่ยวชาญ  กอปรกับที่ผานมา
คณะกรรมการนิเทศภายในโรงเรียนไดดําเนินการนิเทศการสอนโดยใชเคร่ืองมือนิเทศการสอนประเภท
เดียวกันกับทุกเทคนิควิธีการจัดการเรียนรูในทุกกลุมสาระการเรียนรู  และเมื่อครูวิทยาศาสตรไดรับการ
พัฒนาตนเองจากรูปแบบการนิเทศการสอนที่ออกแบบดวยกระบวนการวิจัยและพัฒนา (Research and 
Development) รวมกับแนวคิดการออกแบบการสอนเชิงระบบ (Instructional System Design) ในข้ัน
จัดการใหความรูกอนการนิเทศ โดยการอบรมเชิงปฏิบัติการแลว ทําใหครูวิทยาศาสตรมีความรูและทักษะ
ดานการนิเทศการจัดการเรียนรูและการจัดการเรียนรูเพ่ือพัฒนาศักยภาพนักเรียนผานเกณฑการประเมิน   
ที่ผูวิจัยกําหนดไว  สามารถปฏิบัติการนิเทศการสอนไดถูกตองตามหลักวิชาการนิเทศและดําเนินการนิเทศ
เปนไปในทิศทางเดียวกัน  อันสงผลทําใหเกิดการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพเดียวกันกลาวคือ นักเรียนมีการ
พัฒนาการดานการเรียนรูสูงข้ึน รวมทั้งกอนการดําเนินการจัดการใหความรูกอนการนิเทศครูวิทยาศาสตร
ไดกําหนดประเด็นที่ตองการไดรับพัฒนาหรือแกปญหาและจัดลําดับการพัฒนาและแกปญหา  และทุกคน
รวมกันวางแผน รวมกันปฏิบัติ รวมกันเรียนรู และแลกเปล่ียนความรู ความคิดกันจากการสังเกตการสอน
กันและกัน โดยมีผูวิจัยเปนผูติดตามดูแล ใหคําแนะนําและชวยเหลือ (Mentoring) ในทุกข้ันตอนของการ
นิเทศอยางใกลชิด ผลจากการติดตามดูแลครูวิทยาศาสตรตลอดระยะของการทดลองใชรูปแบบการนิเทศ
การสอน พบวา ครูวิทยาศาสตรมีการประชุมวางแผนการทํางานและรวมปรึกษาหารือเพ่ือพัฒนาตนเอง 
และงานในวิชาชีพของตนอยางตอเน่ืองในลักษณะฉันทมิตร  มีการแลกเปล่ียนเรียนรูรวมกันอยาง
สม่ําเสมอ  รวมทั้งมีการผลัดกันเปนผูนําและผูตามในการปฏิบัติงานเปนประจํา ซึ่งสอดคลองกับหลักการ
สําคัญของการนิเทศของ สงัด  อุทรานันท (2530 : 11-13) ที่กลาววา การนิเทศเปนกระบวนการทํางาน
รวมกันระหวางผูบริหารสถานศึกษา  ผูนิเทศและผูรับการนิเทศ  การนิเทศมีเปาหมายอยูที่คุณภาพของ
นักเรียน และการนิเทศเนนบรรยากาศแหงความเปนประชาธิปไตย  และสอดคลองกับผลการศึกษาของ
คารสัน (Cason  1993 : 253) พบวา โปรแกรมเพ่ิมพูนประสบการณ (Enrichment Program) สามารถทําให
เด็กมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและเห็นคุณคาในตนเองสูงข้ึน และสอดคลองกับผลการวิจัยของ ศศินันท     
ศิริธาดากุลพัฒน (2551 : บทคัดยอ) พบวา  คะแนนเฉล่ียความสามารถทางดานทักษะทางสังคมหลังการ
ทดลองระหวางนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ชวงชั้นที่ 2 กลุมทดลองและกลุมควบคุม แตกตางกันอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  0.01  สอดคลองกับผลการวิจัยของ อรพรรณ  พรสีมา (2539 : 61-82) พบวา  
กิจกรรมการเรียนรูแบบรวมแรงรวมใจ  สามารถพัฒนาทักษะทางสังคมได คือ ทําใหนักเรียนมีทักษะ     
การทํางานรวมกับผูอ่ืนดีข้ึน ปฏิบัติตามสิทธิและหนาที่มากข้ึน และมีทักษะในการติดตอสื่อสารดีข้ึน และ
คะแนนทักษะดานน้ีสูงกวากลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01  สอดคลองกับผลการวิจัย
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ของ นิตยา  คงเกษม (2544 : 156)  พบวา นักเรียนมีทักษะทางสังคมสูงข้ึน อาจเน่ืองมาจากการทํางานเปน
กลุม ซึ่งกลุมชวยเพิ่มกระบวนการเรียนรูทางสังคม  สอดคลองกับผลการศึกษาของอุษณีย  อนุรุทธวงศ 
(2545 : 122-125)  ที่กลาววา การฝกใหผูเรียนมีทักษะทางสังคมที่ดีตองฝกการทํางานกับผูอ่ืน  ฝกใหรูจักที่
จะแสดงออกทางอารมณอยางเหมาะสม  ฝกมารยาททางสังคมที่ดีงาม  ฝกการปรับตัว  ฝกการอดทนและ
การรอคอย  และฝกการมองโลกในแงด ีสอดคลองกับสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (2547 
: 180) ไดกําหนดหลักการนิเทศภายในสถานศึกษาไววา  เปนการปฏิบัติงานตามวิถีทางประชาธิปไตย 
เคารพความแตกตางระหวางบุคคล ใหเกียรติซึ่งกันและกัน เปดใจกวางยอมรับผลการประเมินตนเอง  
ยอมรับในเหตุผล และปฏิบัติตามขอตกลง ตลอดจนใชความรู ความสามารถในการปฏิบัติงานเพ่ือให
บรรลุเปาหมาย  รวมทั้งสอดคลองกับหลักการนิเทศของ กล๊ิกแมน, กอรดอน และรอสกอรดอน 
(Glickman, Gordon and Ross-Gordon  2001 : 136-142) และวัชรา  เลาเรียนดี  2550 : 130-141) ที่กลาววา 
ในการนิเทศควรพิจารณาใชวิธีการในการนิเทศและพฤติกรรมการนิเทศแบบไมชี้นํา (Nondirective 
Approach) กลาวคือ  ใชพฤติกรรมในการพูดคุยทํางานรวมกับครู  ผูนิเทศเปนเพียงผูชวยในการสนับสนุน
ในเร่ืองตาง ๆ ที่ผูรับการนิเทศรองขอ  คอยใหขอมูลเพิ่มเติมและพยายามชวยสงเสริมสนับสนุนใหผูรับการ
นิเทศไดแนวทางวิธีปฏิบัติใหเหมาะสมที่สุด โดยที่ผูรับการนิเทศไมรูสึกวาถูกแนะนําหรือชี้นํา  ซึ่งวิธีการ
นิเทศดังกลาวไดคํานึงถึงธรรมชาติของมนุษย  ศักยภาพของมนุษย  ตลอดจนความแตกตางในดานตาง ๆ 
ของมนุษย โดยตั้งอยูบนความเชื่อพ้ืนฐานวามนุษยสามารถพัฒนาตนเองได  นอกจากน้ีวิธีการนิเทศ
ดังกลาวยังสอดคลองกับสภาพปจจุบันมากที่สุด ทั้งนี้เพราะมีจุดมุงหมายสําคัญเพื่อชวยครูใหสามารถ
ปรับปรุงพัฒนาตนเองและงานในวิชาชีพของตนเองไดอยางตอเน่ืองและเกิดประสิทธิผลสูงสุดตอผูเรียน 
และจากการสังเกตพฤติกรรมของครูวิทยาศาสตรผูทําหนาที่นิเทศ พบวา  ครูวิทยาศาสตรผูทําหนาที่
จัดการเรียนรูมีการชวยเหลือ สนับสนุนสงเสริมใหเกิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมและการปฏิบัติงาน โดย
ใชหลักเหตุผลและขอมูลเชิงประจักษ  มีความเชื่อวา มนุษยสามารถจะทําความสนใจของตนเองใหปรากฏ
ชัดเจนได  มนุษยมีแรงจูงใจแตกตางกัน  มีบรรยากาศการนิเทศแบบเปด  วัฒนธรรมโรงเรียนเอ้ือตอการ
เรียนรู  การปฏิบัติงานรวมกัน  การยอมรับซึ่งกันและกัน ใชภาวะผูนําในการนิเทศอยางเหมาะสม โดย
คํานึงถึงความตองการที่จะรูหรือความตองการการเรียนรูของแตละบุคคล และครูวิทยาศาสตรผูทําหนาที่
นิเทศไดพยายามที่จะชวยสนับสนุนสงเสริมใหครูวิทยาศาสตรผูทําหนาที่จัดการเรียนรูมีระดับพัฒนาการที่
สูงข้ึนเร่ือย ๆ โดยใชวิธีการนิเทศ หรือผสมผสานกันจนกวาจะสามารถชวยใหครูสามารถพัฒนาตนเองได 
นําตนเองได  รวมทั้งในระหวางการทดลองใชรูปแบบการนิเทศการของสอนตลอดภาคเรียน มีการ
ตรวจสอบประสิทธิภาพการดําเนินงานดวยวิธีการติดตาม ดูแลใหกําลังใจอยางใกลชิด (Mentoring) จาก
ผูเชี่ยวชาญ (Mentor) ในทุกข้ันตอน และผลจากการสอบถามความพึงพอใจการใชรูปแบบการนิเทศ     
การสอนของครูวิทยาศาสตร พบวา  โดยภาพรวมครูวิทยาศาสตรมีความพึงพอใจการใชรูปแบบการนิเทศ  
การสอนอยูในระดับมากที่สุด  ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของโรบินสัน (Robinson  2000 : บทคัดยอ) 
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พบวา ครูมีความพึงพอใจในการนิเทศภายในแบบคลินิกที่ใชการนิเทศแบบกัลยาณมิตรในการดูแล และกระตุนให
ครูปฏิบัติการจัดกิจกรรมการเรียน การสอน 
ขอเสนอแนะ 
                    1. ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 
      1.1 ผลจากการนํารูปแบบการนิเทศการสอนไปใช พบวา รูปแบบการนิเทศการสอนมี
ประสิทธิภาพ ดังน้ันหนวยงานที่เก่ียวของสามารถนําไปใชเปนแนวทางในการพัฒนาศักยภาพนักเรียนที่มี
แววความสามารถพิเศษในกลุมสาระการเรียนรูอ่ืน ๆ ได  โดยตองกําหนดเงื่อนไขสําคัญกอนการใช
รูปแบบการนิเทศการสอนใหสอดคลองกับบริบทของแตละสถานศึกษา  ทั้งน้ีเพ่ือใหการนํารูปแบบการ
นิเทศการสอนไปใชเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 
      1.2  ผลจากการนํารูปแบบการนิเทศการสอนไปใช พบวา  การตรวจสอบประสิทธิภาพ
ของการใชรูปแบบการนิเทศการสอนดวยวิธีการติดตามดูแล (Mentoring) มีความจําเปนอยางย่ิงตอการใช
รูปแบบการนิเทศการสอน  ดังน้ันผูทําหนาที่ติดตามดูแล (Mentor) จะตองติดตามดูแลอยางใกลชิด เพื่อนํา
ขอมูลตาง ๆ มาใหคําแนะนําและชวยเหลือครู  ซึ่งกอนการนํารูปแบบการนิเทศการสอนไปใชควรจัด
อบรมเชิงปฏิบัติการในสาระความรูและทักษะที่จําเปนสําหรับการติดตามดูแล การใหคําแนะนําและการ
ชวยเหลือใหกับผูใหการติดตามดูแล 
                           1.3 ผลจากนํารูปแบบการนิเทศการสอนไปใช พบวา คะแนนเฉล่ียความสามารถดาน
ทักษะทางสังคมของนักเรียน โดยรวมหลังการใชรูปแบบการนิเทศการสอนสูงกวากอนการใชรูปแบบการ
นิเทศการสอน ซึ่งเมื่อพิจารณาคะแนนเฉล่ียความสามารถดานทักษะทางสังคมโดยรวมและรายขอแลว
พบวา คะแนนเฉล่ียความสามารถดานทางทักษะทางสังคมเพ่ิมข้ึนไมชัดเจน  ดังน้ันครูวิทยาศาสตรควร
เลือกและใชเทคนิควิธีการจัดการเรียนรูที่เนนกิจกรรมที่มีการปฏิสัมพันธกับเพ่ือนและทํากิจกรรมกลุม  
กิจกรรมการเรียนแบบรวมมือมากข้ึน  รวมทั้งการฝกใหผูเรียนทํางานรวมกับผูอ่ืน  ฝกใหรูจักที่จะ
แสดงออกทางอารมณอยางเหมาะสม  ฝกมารยาททางสังคมที่ดีงาม  ฝกการปรับตัว  ฝกการอดทน และ  
การรอคอย  ฝกการมองโลกในแงดี และฝกประเมินพฤติกรรมตนเองและพฤติกรรมกลุม  
                    2. ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยคร้ังตอไป 
      2.1 ควรมีการวิจัยเพ่ือพัฒนารูปแบบการนิเทศการสอนครูวิทยาศาสตรเพ่ือพัฒนาศักยภาพ
นักเรียนที่มีแววความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตรดวยวิธีการอ่ืน ๆ เชน การใชผูเชี่ยวชาญเปนผูให
คําปรึกษาดูแล (Mentoring Program) และหรือการขยายประสบการณ (Extension Program) 
       2.2 ควรมีการวิจัยเพ่ือพัฒนารูปแบบการนิเทศการสอนในรูปแบบอ่ืนสําหรับครูกลุมสาระ
การเรียนรูอ่ืน ๆ เพ่ือพัฒนาศักยภาพนักเรียนทีม่ีแววความสามารถพิเศษ   เชน    การโคชทางปญญา (Cognitive Coaching) 
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กิตติกรรมประกาศ 

 
 ดุษฎีนิพนธฉบับน้ีสําเร็จลงไดดวยดี ดวยไดรับความกรุณาและความเ อ้ืออาทรจาก      
ผูชวยศาสตราจารย ดร.วัชรา   เลาเรียนดี   ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธหลัก  รองศาสตราจารย ดร.บุญมี  เณรยอด  
อาจารย ดร.ประเสริฐ  มงคล  ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธรวม   รองศาสตราจารย  ดร.วิสาข   จัติวัตร   ประธาน
คณะกรรมการตรวจสอบดุษฎีนิพนธ  และอาจารย ดร.สําเริง   กุจิรพันธ   ผูทรงคุณวุฒิ/ผูอํานวยการ
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม  ที่ไดใหคําแนะนําชวยเหลือ  สนับสนุนและแกไขขอบกพรองตาง ๆ ตลอด
ระยะเวลาของการศึกษาวิจัย ทําใหงานวิจัยสําเร็จลุลวงดวยดี  ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณในความกรุณา
เปนอยางสูงไวในโอกาสน้ี 
  

 


