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บทคัดย่อ

การวจิยันีม้คีวามมุง่หมายเพือ่พฒันาและทดลองใช้รปูแบบการนเิทศโรงเรยีนแกนน�าการพฒันา
หลักสูตรระดับชั้นเรียนส�าหรับโรงเรียนเอกชน โดยกลุ่มตัวอย่างเป็นครูผู้สอน จ�านวน 55 คน จาก
โรงเรียนเอกชน จ�านวน 3 แห่ง ซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้วิจัย คือ แบบทดสอบ 
แบบสอบถาม และการใช้ดัชนีประสิทธิผลในการวัดประสิทธิภาพของรูปแบบการนิเทศ สถิติที่ใช้ คือ  
ค่าร้อยละและ t-test ผลการพัฒนารูปแบบการนิเทศ พบว่า รูปแบบการนิเทศประกอบด้วย 3  
องค์ประกอบ คือ หลักการ วัตถุประสงค์ และกระบวนการ ส่วนผลการทดลองใช้รูปแบบการนิเทศ  
พบว่า รูปแบบการนิเทศมีประสิทธิผลร้อยละ 91.78 / 89.20 ซึ่งครูผู้สอนมีคะแนนเฉลี่ยหลังการอบรม
สูงกว่าก่อนการอบรมอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และมีความพึงพอใจต่อรูปแบบการนิเทศ 
ที่พัฒนาขึ้นอยู่ในระดับ “มากที่สุด”
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Abstract

The aims of this study were to develop and implement a model of school supervision 
focused on classroom-level curriculum development in the private school context. Fifty–five teachers  
from three private schools selected using purposive sampling in this study. To assess the  
implementation of the model, the researcher used the pre-post test and the questionnaires for  
satisfaction survey. The researcher also used effectiveness index to measure the effectiveness of the  
model. The statistic used in this study were percentage and t-test. The result of classroom-level  
curriculum development model found that the model consisted of three elements which 
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were principles, objectives and process. The result of the model implementation assessment  
showed that the effectiveness of the model was 91.78 / 89.20. The result of the t-test to 
compare pre-post test found that pre-test scores was higher than post-test scores at the 
significant level of 0.5. Moreover, satisfaction levels of administrators in classroom-level  
curriculum development model was at the highest level.

Keywords: Model of private school supervision, Classroom-level curriculum development 
model, Curriculum development, Teacher development, Teacher education, 
Curriculum materials, Curriculum implementation

บทนำา

การจัดการศกึษาขัน้พืน้ฐานในสถานศกึษา
ทีอ่ยูภ่ายใต้การก�ากับดแูลของกระทรวงศึกษาธิการ 
ได้ใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศกัราช 2551 เป็นกรอบและทศิทางในการพฒันา
คณุภาพผูเ้รยีนให้เป็นคนด ีมปัีญญา มคีณุภาพชวิีต
ทีด่ ีและมขีดีความสามารถการแข่งขนัในเวทสีากล  
ซึง่หลกัสตูรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานดังกล่าวนี้
ใช้แนวคดิหลกัสตูรองิมาตรฐาน ก�าหนดให้มาตรฐาน
การเรยีนรูเ้ป็นเป้าหมายในการพฒันาผูเ้รยีน ซึง่การ
พัฒนาผู้เรียนให้เกิดความสมดุลจ�าเป็นต้องค�านึง 
ถึงหลักการพัฒนาการทางสมองและพหุปัญญา 
หลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐานจงึก�าหนดให้
ผูเ้รียนได้เรยีนรู ้8 กลุม่สาระการเรียนรู้ ได้แก่ ภาษา
ไทย คณติศาสตร์ วทิยาศาสตร์ สงัคมศกึษา ศาสนา 
และวฒันธรรม สุขศกึษาและพลศกึษา ศลิปะ การ
งานอาชพี และภาษาต่างประเทศ ในแต่ละกลุม่สาระ 
การเรียนรู้ได้ก�าหนดมาตรฐานการเรียนรู้ที่ม ี
ตวัชีว้ดัระบสุิง่ทีผู้่เรยีนพงึรูแ้ละปฏบิตัไิด้ มคีณุธรรม
จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์เป็นเป้าหมาย
ส�าคัญที่ต้องการให้เกิดขึ้นกับผู้เรียนเม่ือจบการ
ศึกษาข้ันพื้นฐาน (ส�านักงานคณะกรรมการการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2552: 1, 8) ทั้งนี้ การจัดการ
ศึกษาขั้นพื้นฐานให้บรรลุตามมรรคผลดังกล่าวนี้ 
สถานศึกษาซึ่งมีภารกิจหลักในการจัดการศึกษา
ให้ผู ้เรียนได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ  

สถานศึกษาจึงต้องพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
และน�าหลักสูตรไปสู่การปฏิบัติในชั้นเรียนให้
เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน ซึ่งเป็นหน้าที่ของ 
ครผููส้อนต้องจดัท�าหลกัสตูรระดบัชัน้เรยีนในรายวชิา
ที่รับผิดชอบสอนของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้  
(ยอดอนงค์ จอมหงษ์พพิฒัน์ และคณะ, 2563: 59-60)  
โดยครูผู้สอนต้องด�าเนินการจัดท�าหลักสูตรระดับ 
ชั้นเรียนเป็นสองส่วน คือ ส่วนที่ 1 ตัวหลักสูตร  
เพือ่ใช้เป็นแนวทางการจดัการเรยีนรูใ้นแต่ละระดบัชัน้ 
และส่วนที ่2 เอกสารประกอบหลักสูตร เพือ่ท�าให้การน�า
หลกัสตูรไปใช้อย่างมทีศิทางถกูต้องตามเจตนารมณ์
ของการพฒันาหลกัสตูรและช่วยให้การใช้หลกัสตูร 
มีความสะดวกยิ่งขึ้น (รัตนะ บัวสนธ์, 2556: 
31-32) ดังนั้น การจัดท�าหลักสูตรระดับชั้นเรียน
ให้เชื่อมโยงกับมาตรฐานการเรียนรู้จึงเป็นเรื่องที่
ทุกฝ่ายต้องให้ความสนใจอย่างจริงจังโดยเฉพาะ
อย่างยิง่หลกัสตูรระดบัชัน้เรยีนนัน้มผีลโดยตรงต่อ
ผูเ้รยีน จ�าเป็นท่ีครผููส้อนต้องเอาใจใส่เป็นพเิศษว่า  
ทุกองค์ประกอบของหลักสูตรไม่ว่าจะเป็นเน้ือหา
สาระที่สอน กิจกรรมการเรียนรู้ ชิ้นงานหรือ
ภาระงานที่ผู้เรียนต้องปฏิบัติ เกณฑ์การวัดและ
ประเมินผล สื่อการเรียนรู้ต้องเช่ือมโยงสะท้อน
สิ่งที่พัฒนาผู้เรียนตามที่ระบุไว้ในมาตรฐานการ
เรียนรู้ ด้วยเหตุนี้ การพัฒนาครูผู้สอนให้มีความรู้ 
ความเข้าใจในการพัฒนาหลักสูตรระดับชั้นเรียน 
จึงมีความจ�าเป็นเพราะเป็นบุคคลส�าคัญที่สุดใน
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การน�าหลกัสตูรไปใช้ ครผูู้สอนต้องสามารถจัดการ
เรยีนการสอนให้สอดคล้องกบัมาตรฐานการเรยีนรู้ 
และเลือกวิธีการสอนอย่างเหมาะสม สิ่งเหล่าน้ี
เป็นปัจจยัส�าคญัทีจ่ะส่งผลให้การน�าหลกัสูตรไปใช้
บรรลุตามเป้าหมาย (ส�านักวิชาการและมาตรฐาน
การศึกษา, 2553: 4, 36, 65) 

อย่างไรกต็ามจากการศกึษาสภาพปัญหา
ของการจดัการศกึษาขัน้พืน้ฐานทีเ่กดิจากผลการใช้
หลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พ้ืนฐานซึง่เป็นการน�า
หลกัสตูรระดบัชัน้เรยีนไปใช้ของสถานศกึษานัน่เอง 
โดยได้จากรายงานผลการวิจัยของหน่วยงานและ
องค์กรทีเ่กีย่วข้องกบัหลกัสตูรและการใช้หลกัสตูร
แกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พบว่า หลกัสตูรแกน
กลางการศึกษาขั้นพื้นฐานมีข้อดีในหลายประการ 
เช่น ก�าหนดเป้าหมายการพฒันาไว้ชดัเจน มคีวาม
ยดืหยุน่เพยีงพอให้สถานศึกษาบรหิารจดัการหลักสูตร
สถานศกึษาได้ ส�าหรบัปัญหาทีพ่บส่วนใหญ่เกดิจาก
การน�าหลกัสตูรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ฐานไป 
สู่การปฏิบัติในสถานศึกษาและห้องเรียน (ส�านัก
วชิาการและมาตรฐานการศกึษา, 2562: 1) สอดคล้อง
กบัผลการสงัเคราะห์งานวจิยัทีเ่กีย่วกบัการจดัการ
ศึกษาขั้นพื้นฐานพบสภาพปัญหาโดยรวม ดังนี้  
(1) ขาดแคลนครทูั้งเชิงปริมาณตามความต้องการ 
ของโรงเรยีน และคณุภาพด้านการสอนตามศาสตร์ 
การสอนของกลุ่มสาระน้ันๆ ได้แก่ คณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ (2) ขาดนโยบาย 
สนบัสนนุการปฏบิตัทิีช่ดัเจนเพือ่ยกระดบัคณุภาพ
การจัดการเรียนการสอน ได้แก่ คณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ภาษาอังกฤษ และหน้าที่พลเมือง  
(3) ครูสอนไม่ตรงตามวุฒิ และขาดแคลนครูใน
บางพื้นที่จึงส่งผลต่อคุณภาพการศึกษา (4) การ
สอนของครู เช่น เน้นการสอนบรรยายเนื้อหา การ
สอนทีเ่ป็นนามธรรม โดยไม่เปิดโอกาสให้ผูเ้รยีนได้
ฝึกทกัษะการคดิ วเิคราะห์ จนิตนาการ ทกัษะการ
แสวงหาความรู้และลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง (5) 
หนังสือ ต�ารา สื่อเทคโนโลยีทางการศึกษายังขาด

คุณภาพ ไม่สร้างแรงจูงใจให้ผู้เรียนอยากเรียนรู้  
และสาเหตุท่ีส�าคัญอีกประการหนึ่ง คือ ปัญหา
เกิดจากความไม่พร้อมของผู้เรียนเอง (ส�านักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา 2555 อ้างถึงใน ส�านัก
วจัิยและพฒันาการศกึษา, 2559 ก: 153 ; ส�านกั
วจิยัและพฒันาการศึกษา, 2559 ข: 38) เช่ือมโยง
กับผลการศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการ
ของครูในการพัฒนาหลักสูตรระดับชั้นเรียนที ่
อิงมาตรฐานตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 พบว ่า  
การสอนของครูยึดกิจกรรมการเรียนรู้ตามหนังสือ
เรียนของส�านักพิมพ์ มุ่งเน้นการประเมินความ
รู้ความเข้าใจในเนื้อหาสาระท่ีสอน ไม่ใช่การวัด
และประเมินผลที่สอดคล้องกับมาตรฐานการ
เรียนรู้และตัวช้ีวัดตามที่หลักสูตรก�าหนด ครูจึงมี
ความต้องการวธิกีารจดัท�าหลกัสตูรระดบัชัน้เรยีน  
การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ การออกแบบ
และการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ (รุ ่งทิวา  
จันทน์วัฒนวงษ์, 2559: 156-157) และสัมพันธ์ 
กับรายงานผลการนิเทศการศึกษาด้านการน�า
หลักสูตรระดับชั้นเรียนไปใช้โรงเรียนเอกชนของ
ปีท่ีผ่านมาพบปัญหา คือ ครูไม่ได้รับการพัฒนา 
เกีย่วกบัการจดัการเรยีนรูใ้ห้สอดคล้องกบัมาตรฐาน
การเรยีนรู ้จงึส่งผลให้การน�าหลกัสตูรไปใช้ไม่บรรลุ
ตามเป้าหมายทีห่ลกัสตูรสถานศกึษาก�าหนด สาเหตุ
อาจเนื่องจากโรงเรียนเอกชนไม่ได้รับการนิเทศ 
ติดตามการด�าเนินงานตามนโยบายและจุดเน้น
ของกระทรวงศึกษาธิการเป็นเวลามากกว่า 10 ปี 
(ส�านกังานศกึษาธกิารจงัหวดัอบุลราชธาน,ี 2562: 4)  
ซึ่งสภาพปัญหาเหล่านี้จึงส่งผลถึงคุณภาพผู้เรียน
ทั้งด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ และทักษะที่จ�าเป็นในศตวรรษที่ 21 

การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการ
ศกึษาขัน้พืน้ฐานเป็นรากฐานในการพฒันาเศรษฐกจิ
และสงัคมของประเทศ จงึนบัว่าเป็นภารกิจทีส่�าคญั 
ของสถานศกึษา หน่วยงานทางการศกึษา และผูท้ีม่ี
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ส่วนเกีย่วข้องทกุภาคส่วนทีต้่องเข้ามามส่ีวนร่วมในการ
วางแผน การบรหิาร และมส่ีวนรบัผดิชอบด้วยกนั จ�าเป็น 
ต้องมรีะบบก�ากบัตดิตามคณุภาพการจดัการศกึษา 
เพือ่ให้มัน่ใจว่าผูเ้รยีนมีความก้าวหน้าในการเรียนรู้
และบรรลคุณุภาพตามมาตรฐานท่ีก�าหนด ดงันัน้ การ
ก�ากับดแูลคณุภาพของการน�าหลกัสตูรระดบัชัน้เรยีน 
ไปใช้จึงเป็นส่ิงทีจ่�าเป็น โดยมกีระบวนการส�าคญัท่ีน�า
มาใช้ในการควบคมุคณุภาพ คอื การนเิทศการศกึษา 
เพ่ือให้การน�าหลกัสตูรไปใช้เป็นไปอย่างมคีณุภาพ
และประสทิธภิาพ (ส�านกัวชิาการและมาตรฐานการ
ศกึษา, 2553: 9) จงึเป็นบทบาทของศกึษานเิทศก์
ผู้มีภาระงานหลักในการนิเทศการศึกษาและ 
การส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา ซึ่งสิ่ง
ส�าคัญที่สุดในการท�าหน้าที่ของศึกษานิเทศก์ คือ 
การเป็นผู้น�าทางวิชาการ ได้แก่ (1) เป็นผู้ชี้น�าให้ 
ค�าปรกึษาในสิง่ทีถ่กูต้องเหมาะสมและเป็นประโยชน์ 
(2) เป็นผู้จูงใจให้ผู้อื่นปฏิบัติในสิ่งที่ถูกต้องตาม 
ตวัแบบหรอืแบบอย่างทีด่ไีด้ และ (3) เป็นผูพ้ฒันา
ให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในสิ่งที่พึงประสงค์ของ
องค์การหรือสังคม (สมหวัง พันธะลี, 2564: 2) 
ทั้งนี้ การนิเทศการศึกษาที่จะประสบผลส�าเร็จได้
นัน้จ�าเป็นต้องมนีวตักรรมการนเิทศการศกึษา เพือ่
น�ามาใช้ในการปฏิบัติงานท�าให้เกิดประสิทธิภาพ
สูงขึ้น ดังน้ัน นวัตกรรมการนิเทศการศึกษาที่จะ 
ส่งเสรมิให้ครผููส้อนสามารถน�ามาตรฐานการเรยีนรู ้
ไปสู่การจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียน คือ รูปแบบการ
นิเทศโรงเรียนแกนน�าการพัฒนาหลักสูตรระดับ 
ช้ันเรยีนส�าหรบัโรงเรยีนเอกชน เพราะเป็นรปูแบบ 
การนิเทศท่ีตอบสนองความต้องการของกลุ่ม 
เป้าหมาย สามารถน�าไปใช้แก้ปัญหาได้จริง จึง
ท�าให้ครผูู้สอนมีความรูใ้นการพฒันาหลกัสูตรระดบั
ชั้นเรียนและทักษะการน�าหลักสูตรไปใช้อย่างมี
ประสทิธภิาพ ทัง้น้ีอาจเนือ่งจากมหีลกัสตูรการฝึก
อบรมทีม่กีารก�าหนดกรอบและทศิทางในการพฒันา
ครูผู้สอนอย่างต่อเนือ่งเป็นระบบ มข้ัีนตอนชดัเจน 
มุ่งเน้นให้ครูผู้สอนได้ลงมือฝึกปฏิบัติด้วยตนเอง  

มกีารท�างานเป็นทมีให้เกดิการเรยีนรูร่้วมกนั และมี
การเปิดโอกาสให้ครผููส้อนได้พดูคยุแสดงความคดิ
เหน็ร่วมกนัในเวลาปฏบิตังิานทีม่ศีกึษานเิทศก์เป็น
หลักในการช่วยเหลือครู ซึ่งสอดคล้องกับผลการ
พฒันารปูแบบการพฒันาหลกัสตูรระดบัชัน้เรยีนที ่
องิมาตรฐาน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ัน 
พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 พบว่า ครูได้รับการ
พฒันาความรูค้วบคู่กบัการเพิม่พนูทักษะจากการฝึก
ปฏิบติัในขณะท�างานซึง่เป็นการเรียนรู้ร่วมกนัระหว่าง
ผูบ้รหิาร ครผููส้อน และศกึษานเิทศก์ในการพฒันา
หลักสูตรระดับชั้นเรียนและการน�าไปใช้ (รุ่งทิวา  
จันทน์วัฒนวงษ์, 2559: 157) และผลการพัฒนา 
รูปแบบการนเิทศโดยใช้กระบวนการชีแ้นะและระบบ 
พี่เลี้ยงเพื่อส่งเสริมศักยภาพการจัดการเรียนรู้ใน 
ศตวรรษท่ี 21 สังกัดส�านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า ครู
ผู้รับการนิเทศสามารถจัดการเรียนรู้ได้บรรลุตาม 
เป้าหมายทีก่�าหนดไว้ มกีารร่วมกนัก�าหนดเป้าหมาย
ในการจัดการเรียนรู้ และเปิดโอกาสให้ผู้รับการ
นเิทศได้แลกเปลีย่นเรยีนรูร่้วมกนัโดยมศีกึษานเิทศก์ 
คอยแนะน�าและช่วยเหลือในขณะท�างาน (วชิรา  
เครือค�าอ้าย และชวลิต ขอดศิริ, 2562: 130) 

ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้นนี้ ผู้วิจัยเห็น
ประเดน็ส�าคญัทีว่่าปัญหาการจดัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
ของโรงเรียนเอกชน สังกดัส�านกังานศึกษาธิการจงัหวัด
อบุลราชธาน ีจ�าเป็นต้องใช้นวตักรรมการนเิทศการ
ศึกษาเป็นเครื่องมือด�าเนินการโดยมีศึกษานิเทศก์
ซึ่งเป็นผู้มีท้ังศาสตร์ของการนิเทศการศึกษา คือ  
มีความรอบรู้อย่างรอบด้านทั้งเชิงกว้างและเชิงลึก
ในงานวชิาการ และเป็นบคุคลทีม่ศิีลป์ของการนเิทศ
การศกึษา คอื การใช้ศลิปะกระตุน้แรงขบัภายในของ
ผู้รับการนิเทศให้ท�างานจนบรรลุผลส�าเร็จ ดังนั้น  
การน�ารปูแบบการนเิทศโรงเรยีนแกนน�าการพฒันา
หลักสูตรระดับชั้นเรียนส�าหรับโรงเรียนเอกชน  
ไปพฒันาการจดัการเรยีนรูข้องครผููส้อนให้สอดคล้อง
เช่ือมโยงกบัมาตรฐานการเรียนรู้ จงึเป็นเร่ืองจ�าเป็น
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อย่างเร่งด่วนทีจ่ะต้องรบีด�าเนนิการ เพือ่เป็นการขบั
เคลือ่นการยกระดบัคุณภาพการศกึษาทัง้ระบบให้
เกิดความยั่งยืนต่อไป 

ความมุ่งหมายของการวิจัย

1. เพื่อพัฒนารูปแบบการนิเทศโรงเรียน
แกนน�าการพัฒนาหลักสูตรระดับช้ันเรียนส�าหรับ
โรงเรียนเอกชน 

2. เพือ่ทดลองใช้รปูแบบการนเิทศโรงเรยีน
แกนน�าการพัฒนาหลักสูตรระดับช้ันเรียนส�าหรับ
โรงเรียนเอกชน 

วิธีดำาเนินการวิจัย

ระเบียบวิธีการวิจัยที่ใช้ คือ การวิจัยและ
พัฒนา (Research and Development)

ประช�กรและกลุ่มตัวอย่�ง

1. ประชากร คอื ครผููส้อน จ�านวน 1,800 
คน จากโรงเรยีนเอกชน สงักดัส�านกังานศกึษาธกิาร
จังหวัดอุบลราชธานี ปีการศึกษา 2563 

2. กลุ่มตัวอย่าง

ขัน้ตอนที ่1 กลุม่ตวัอย่าง คอื ผูเ้ชีย่วชาญ 
จ�านวน 5 คน ได้มาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง 

ขั้นตอนที่ 2 กลุ่มตัวอย่าง คือ ครูผู้สอน 
จ�านวน 55 คน จากโรงเรยีนเอกชน จ�านวน 3 แห่ง 
ได้มาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง 

ตัวแปรที่ศึกษ�

1. ตัวแปรอิสระ คือ รูปแบบการนิเทศ
โรงเรยีนแกนน�าการพฒันาหลกัสตูรระดบัชัน้เรยีน 

2. ตวัแปรตาม คอื ประสทิธผิลของรปูแบบ
การนเิทศโรงเรยีนแกนน�าการพฒันาหลกัสตูรระดบั 
ชั้นเรียน 

เครื่องมือเก็บข้อมูล

เครือ่งมอืเกบ็ข้อมลู คอื (1) แบบประเมนิ
รปูแบบการนเิทศ (2) แบบทดสอบ มค่ีาความยาก
เท่ากับ 0.42 ค่าอ�านาจจ�าแนกเท่ากับ 0.45 และ
ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.80 และ (3) 
แบบสอบถาม มค่ีาความเชือ่มัน่ทัง้ฉบบัเท่ากบั 0.96

การด�าเนินการวิจัย มี 2 ขั้นตอน ดังนี้  

ขั้นตอนที่ 1 การพัฒนารูปแบบการนิเทศ
โรงเรียนแกนน�าการพัฒนาหลกัสตูรระดบัชัน้เรียน
ส�าหรับโรงเรียนเอกชน โดยผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิด 
เกีย่วกบัทฤษฎกีารเรยีนรูจ้ากประสบการณ์ แนวคดิ 
การนิเทศแบบชี้แนะ แนวคิด Powerful Learning 
แนวคิดการนิเทศแบบ PIDER และแนวคิดการ
นิเทศโดยใช้วงจรของเดมมิ่ง แล้วน�าผลการศึกษา
ด้านทฤษฏีมาบูรณาการกบัข้อค้นพบและข้อเสนอ
แนะท่ีได้จากการศึกษาข้อมูลพื้นฐานด้านการน�า
หลักสูตรระดับชั้นเรียนไปใช้ของสถานศึกษาจาก
เอกสารรายงานผลการนิเทศการศึกษาโรงเรียน
เอกชนของปีที่ผ่านมา และการสังเคราะห์ข้อมูล
จากเอกสารสิ่งพิมพ์ของหน่วยงานหรือสถาบัน
ทางการศึกษา ซึง่ผลจากการบูรณาการท�าให้ได้ร่าง
รูปแบบการนิเทศ ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ 
คือ (1) หลักการ คือ ผู้รับการนิเทศเป็นผู้สร้าง
ความรู้ด้วยตนเองโดยการลงมอืปฏบิตัจิริง ร่วมคิด 
ร่วมท�า แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้ที่เกี่ยวข้อง
สร้างเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ (2) วัตถุประสงค์ 
คือ เพื่อพัฒนาความรู้ในการจัดท�าหลักสูตรระดับ
ชั้นเรียนและทักษะการน�าหลักสูตรไปใช้ และ  
(3) กระบวนการ มี 4 ขั้นตอน คือ ขั้นที่ 1 การ
ก�าหนดสิง่ท่ีจะนิเทศ (Define) เป็นการระบปัุญหา
หรือสิ่งที่ต้องการพัฒนา ได้แก่ การศึกษาข้อมูล 
พ้ืนฐานที่ส�าคัญต่อการนิเทศ และการวิเคราะห์
ความต้องการพฒันาของกลุม่เป้าหมาย ขัน้ที ่2 การ
วางแผนการนเิทศ (Plan) เป็นการก�าหนดงานทีจ่ะ
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นิเทศ ได้แก่ การจัดท�าแผนการนิเทศ การก�าหนด
ปฏทินิการนเิทศ และการประชมุชีแ้จงขัน้ตอนการ
นเิทศ ขัน้ท่ี 3 การลงมอืนเิทศ (Do) เป็นการท�างาน
ตามแผนที่ก�าหนดซึ่งมีการปฏิบัติงาน 2 ลักษณะ 
คือ 3.1 การพัฒนาความรู้งานก่อนการนิเทศ และ 
3.2 การนิเทศพัฒนาทักษะงานภาคสนาม โดย
ใช้วิธีการนิเทศแบบสอนงาน มี 4 ขั้น ได้แก่ (1) 
การสร้างบรรยากาศที่ดี (2) การใช้ค�าถามเชิงบวก 
(3) การร่วมกันชี้แนะแนวทางแก้ปัญหา (4) การ
ให้ดูตัวอย่างของจริง ขั้นที่ 4 การสะท้อนผลการ
นิเทศ (Review) เป็นการทบทวนไตร่ตรองสิ่งที่ได้
เรียนรู้จากการนิเทศ ได้แก่ การเล่าถึงจุดเด่นและ 
จดุพฒันา การจดัท�ารายงานผลการนิเทศ และการ
เผยแพร่ผลการนิเทศ หลังจากนั้นจึงน�ารูปแบบ
การนิเทศที่ยกร่างเสร็จไปให้ผู้เชี่ยวชาญ จ�านวน 
5 คน ประเมินความสอดคล้องสัมพันธ์กันของ 
องค์ประกอบแต่ละส่วน 

ขัน้ตอนที ่2 การทดลองใช้รปูแบบการนเิทศ
โรงเรยีนแกนน�าการพฒันาหลกัสตูรระดบัชัน้เรยีน
ส�าหรบัโรงเรยีนเอกชน ซึง่มเีน้ือหาการนิเทศ 2 งาน 
คือ หลักสูตรระดับชั้นเรียนและเอกสารประกอบ
หลกัสตูร โดยใช้แบบแผนการทดลองแบบกลุม่เดียว
ทดสอบก่อนหลัง (One Group Pretest-Posttest 
Design) (รัตนะ บัวสนธ์, 2556: 56) ดังนี้ 

1.  การพฒันาความรูใ้นการจดัท�าหลกัสตูร
ระดับชั้นเรียนก่อนการนิเทศ กลุ่มตัวอย่าง คือ  
ครูผู้สอน จ�านวน 55 คน จากโรงเรียนเอกชน 
จ�านวน 3 แห่ง ก่อนด�าเนนิการอบรมผูว้จิยัท�าการ
ทดสอบวดัความรูเ้กีย่วกบัการพฒันาหลกัสตูรระดบั
ชัน้เรยีน แล้วจงึด�าเนนิกจิกรรมอบรมเชงิปฏบิตักิาร 
หลักสูตร จ�านวน 2 วัน โดยใช้วิธีการนิเทศแบบ
สอนงาน ม ี4 ขัน้ ได้แก่ (1) การสร้างบรรยากาศที่
ด ีโดยการกล่าวทกัทายท�าตวัตามสบายเป็นกนัเอง
และชื่นชมผู้เข้าอบรมท่ีพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มพูน
ความรู้และทักษะในการจัดการเรียนรู้ (2) การ
ใช้ค�าถามเชิงบวก เช่น ถ้ากล่าวถึงหลักสูตรระดับ

ชั้นเรียนแล้วผู้เข้าอบรมคิดถึงอะไรบ้าง ใครคือ 
ผู้ที่จะจัดท�า และต้องด�าเนินการอย่างไร หรือการ
จัดท�าหลักสูตรระดับชั้นเรียนเป็นหน้าที่ของใคร 
มีองค์ประกอบอะไรบ้าง และจะต้องด�าเนินการ
อย่างไร (3) การร่วมกันชี้แนะแนวทางแก้ปัญหา 
โดยการเปิดโอกาสให้ครูผู้สอนร่วมกันแสดงความ
คดิเหน็ต่อค�าถามจากข้อ 2 เพือ่น�าไปสูข้่อสรปุของ 
ค�าตอบ และร่วมกนัสรปุประเดน็เพือ่น�าไปปรบัปรงุ
แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น (4) การให้ดูตัวอย่างของจริง  
โดยให้ครูผู้สอนศึกษาตัวอย่างเอกสารประกอบ
หลกัสตูรระดบัชัน้เรยีน วชิาวทิยาการค�านวณ ชัน้มธัยม 
ศึกษาปีที่ 1 ขณะปฏิบัติตามใบกิจกรรม ก่อน 
สิ้นสุดการอบรมผู้วิจัยท�าการสอบวัดความรู้เรื่อง
เดิมที่ได้สอบวัดก่อนแล้วโดยใช้เครื่องมือเดิม เพื่อ
เปรียบเทียบผลการสอบวัดความรู้ความสามารถ
ระหว่างก่อนและหลังการใช้รูปแบบการนิเทศ และ
ท�าการตรวจสอบคุณภาพของรูปแบบการนิเทศ 
โดยการน�าเอาผลการสอบวัดความรู้และการฝึก
ปฏบัิตติามใบกจิกรรมของครทูกุคนจากการอบรม
เชิงปฏิบัติการไปหาประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ของการใช้รูปแบบการนิเทศ

2. การนิเทศพัฒนาทักษะการจัดท�า
หลกัสตูรระดบัชัน้เรยีนภาคสนาม กลุม่ตวัอย่าง คอื  
ครูผู้สอน จ�านวน 55 คน โดยใช้วิธีการนิเทศแบบ
สอนงาน ม ี4 ขัน้ ได้แก่ (1) การสร้างบรรยากาศทีด่ี  
ผู้วิจัยกล่าวทักทายแนะน�าตัวเองและคณะนิเทศ 
แล้วจึงชื่นชมผลงานที่โดดเด่นของนักเรียนหรือครู
หรือโรงเรียนเพื่อสร้างสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน และ
แจ้งจุดประสงค์ของการนิเทศ (2) การใช้ค�าถาม
เชิงบวก ผู้วิจัยถามว่า ครูจัดท�าหลักสูตรระดับ
ชั้นเรียนแล้วเป็นอย่างไร และมีองค์ประกอบใด
ของหลักสูตรระดับชั้นเรียนที่ลงมือท�าแล้วยังไม่
เข้าใจ (3) การชี้แนะแนวทางแก้ปัญหา ผู้วิจัย
เปิดโอกาสให้ผู้รับการนิเทศร่วมกันแสดงความคิด 
เหน็ในค�าถามจากข้อ 2 เพือ่น�าไปสูข้่อสรปุของค�าตอบ
พร้อมทัง้กล่าวชืน่ชมยกย่อง และร่วมกนัสรปุประเดน็
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เพือ่น�าไปปรบัปรงุแก้ไขปัญหาทีเ่กิดขึน้ หลงัจากนัน้ 
ผูว้จิยัจงึสรปุองค์ประกอบของหลกัสตูรระดบัชัน้เรยีน 
(4) การให้ดตูวัอย่างของจรงิ ผูว้จิยัให้ผูร้บัการนเิทศ
ศกึษาตัวอย่างเอกสารประกอบหลกัสตูรระดับช้ันเรยีน  
วิชาโซลาร์เซลล์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เพื่อให้มอง
เหน็ภาพรวมทัง้หมดในการจัดท�าแต่ละองค์ประกอบ
ของหลกัสตูรระดับชัน้เรยีน ทัง้นี ้ผู้วจิยัได้เปิดโอกาส
ให้ผูรั้บการนเิทศแสดงความคดิเหน็หรอืสะท้อนผล 
กลับในเนื้อหาเร่ืองที่นิเทศก่อนสิ้นสุดการนิเทศ  
หลังจากนั้น จึงให้ผู้รับการนิเทศท�าแบบสอบถาม
ความพึงพอใจที่มีต่อการใช้รูปแบบการนิเทศ

ก�รวิเคร�ะห์ข้อมูล

1. ข้อมูลการประเมินรูปแบบการนิเทศ 
วเิคราะห์ข้อมูลด้วยการหาค่าดชันีความสอดคล้อง 
(IOC)

2. ข้อมลูทีแ่สดงประสทิธภิาพของรปูแบบ
การนิเทศ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการหาค่า E1, E2 
และข้อมลูทีแ่สดงประสทิธผิลของการใช้รปูแบบการ
นิเทศ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการหาค่า E.I 

3. ข้อมูลท่ีเป็นคะแนนจากการทดสอบ 
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ คือ การทดสอบ
ค่าที(Dependent Samples t-test) (ทรงศักด์ิ  
ภูสีอ่อน, 2556: 145-147) 

4. ข้อมูลที่เป็นคะแนนจากการสอบถาม 
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย 
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ผลการวิจัย

1. ผลการพฒันารปูแบบการนเิทศโรงเรยีน
แกนน�าการพัฒนาหลักสูตรระดับช้ันเรียนส�าหรับ
โรงเรียนเอกชน พบว่า ได้รูปแบบการนิเทศท่ีมี
ความเหมาะสม ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ 
ดังนี้ (1) หลักการ คือ ผู้รับการนิเทศเป็นผู้สร้าง
ความรูด้้วยตนเองโดยการลงมอืปฏบิตัจิรงิ ร่วมคดิ 

ร่วมท�า แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้ที่เกี่ยวข้อง
สร้างเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ (2) วัตถุประสงค์ 
คือ เพื่อพัฒนาความรู้ในการจัดท�าหลักสูตรระดับ
ชั้นเรียนและทักษะการน�าหลักสูตรไปใช้ และ (3) 
กระบวนการ มี 4 ขั้นตอน คือ ขั้นที่ 1 การก�าหนด
สิ่งที่จะนิเทศ (Define) เป็นการระบุปัญหาหรือสิ่ง
ที่ต้องการพัฒนา ได้แก่ การศึกษาข้อมูลพื้นฐานที่
ส�าคญัต่อการนิเทศ และการวิเคราะห์ความต้องการ
พัฒนาของกลุ่มเป้าหมาย ขั้นที่ 2 การวางแผน
การนิเทศ (Plan) เป็นการก�าหนดงานที่จะนิเทศ 
ได้แก่ การจัดท�าแผนการนิเทศ การก�าหนดปฏิทิน
การนิเทศ และการประชุมชี้แจงขั้นตอนการนิเทศ  
ข้ันที่ 3 การลงมือนิเทศ (Do) เป็นการท�างาน
ตามแผนที่ก�าหนดซึ่งมีการปฏิบัติงาน 2 ลักษณะ 
คือ 3.1 การพัฒนาความรู้งานก่อนการนิเทศ 
และ 3.2 การนิเทศพัฒนาทักษะงานภาคสนาม 
โดยใช้วิธีการนิเทศแบบสอนงาน มี 4 ขั้น ได้แก่  
(1) การสร้างบรรยากาศที่ดี (2) การใช้ค�าถาม
เชิงบวก (3) การร่วมกันชี้แนะแนวทางแก้ปัญหา  
(4) การให้ดูตัวอย่างของจริง ขั้นที่ 4 การสะท้อน 
ผลการนิเทศ (Review) เป็นการทบทวนไตร่ตรอง 
ส่ิงท่ีได้เรยีนรูจ้ากการนเิทศ ได้แก่ การเล่าถึงจดุเด่น 
และจุดพัฒนา การจัดท�ารายงานผลการนิเทศ  
และการเผยแพร่ผลการนิเทศ 

2. ผลการทดลองใช้รูปแบบการนิเทศ
โรงเรียนแกนน�าการพัฒนาหลักสูตรระดับชั้น
เรียนส�าหรับโรงเรียนเอกชน พบว่า รูปแบบการ
นิเทศมีประสิทธิภาพระหว่างกระบวนการกับ
หลังกระบวนการเท่ากับ 91.78/89.20 และ
ประสิทธิผลของการใช้รูปแบบการนิเทศเท่ากับ 
0.8444 ซึ่งครูผู ้สอนมีคะแนนเฉลี่ยหลังการ
อบรมสูงกว่าก่อนการอบรมอย่างมีนัยส�าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 และมีความพึงพอใจต่อรูปแบบ 
การนิเทศที่พัฒนาขึ้นอยู ่ในระดับมากที่สุด  
รายละเอียดตามตาราง 1-3 ดังนี้ 
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จากตาราง 1 พบว่า รูปแบบการนิเทศมี
ประสทิธภิาพระหว่างกระบวนการกบัหลงักระบวนการ
เท่ากับ 91.78/89.20 และประสิทธิผลของการ

เรยีนรูเ้ท่ากบั 0.8444 แสดงให้เหน็ว่า รปูแบบการ
นเิทศทีพ่ฒันาขึน้นีท้�าให้ครผููส้อนเกดิประสบการณ์
ในการเรียนรู้เพิ่มขึ้นร้อยละ 84.44

ต�ร�ง 1 ผลการหาค่าประสิทธิภาพระหว่างกระบวนการกับหลังกระบวนการและประสิทธิผล 
ของการเรียนรู้

คนที่

คะแนน 
ก่อนก�ร 
อบรม

คะแนนระหว่�งก�รใช้รูปแบบ
คะแนน 
หลังก�ร 
อบรม

คำ�อธิบ�ย
ร�ยวิช�) โครงสร้�ง

ร�ยวิช�

หน่วยก�ร
เรียนรู้

แผนก�ร
จัดก�รเรียนรู้

ก�รนำ� 
เสนอง�น

รวม

30 10 10 20 20 10 70 30

Σx 506 492 504 1016 1012 510 3534 1472

9.20 8.95 9.16 18.47 18.40 9.27 64.25 26.76

S.D. 1.84 0.89 0.79 1.02 0.99 0.76 1.89 1.32

ประสิทธิภาพ: E1/E2 = 91.78/89.20

ประสิทธิผล = 0.8444

ต�ร�ง 2 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ยก่อนการอบรมและหลังการอบรม 
ของครูผู้สอน

คะแนน n คะแนนเต็ม S.D. df t P

ก่อนอบรม 55 30 9.20 1.8398
54 56.646* .000

หลังอบรม 55 30 26.7636 1.3188

* มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05

จากตาราง 2 พบว่า ค่าสถิติ (t) มีค่า
เท่ากับ 56.646 ที่องศาอิสระเท่ากับ 54 โดยมีค่า 
Sig. (2-tailed) เท่ากบั.000 ซึง่มค่ีาน้อยกว่าระดบั
นยัส�าคัญทีก่�าหนด (.05) แสดงว่า มีนยัส�าคญัทาง

สถติ ิน่ันหมายความว่า ครผููส้อนมคีะแนนเฉลีย่หลงั
การอบรมสูงกว่าก่อนการอบรมอย่างมีนัยส�าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 
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จากตาราง 3 พบว่า ครูผู้สอนส่วนใหญ่มี
ความพงึพอใจต่อการใช้รปูแบบการนเิทศโรงเรียน 
แกนน�าการพัฒนาหลักสูตรระดับช้ันเรียนส�าหรับ
โรงเรียนเอกชน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด  
( =4.56) และเมือ่พจิารณารายด้าน พบว่า ด้านทีม่ี
ค่าเฉลีย่สงูสดุ คอื การนิเทศตดิตามการใช้หลักสูตร  
( =4.60) รองลงมาคือ การพัฒนาหลักสูตรระดับ
ชั้นเรียน ( =4.56) ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต�่าสุด คือ  
การบริหารจัดการหลักสูตร ( =4.52)

การอภิปรายผล

1. ผลการพฒันารปูแบบการนเิทศโรงเรยีน
แกนน�าการพัฒนาหลักสูตรระดับช้ันเรียนส�าหรับ
โรงเรียนเอกชน พบว่า รูปแบบการนิเทศประกอบ
ด้วย 3 องค์ประกอบ คอื หลักการ วตัถุประสงค์ และ
กระบวนการ โดยมกีารจดัเรยีงไว้ให้มคีวามสมัพนัธ์
และส่งเสรมิกนัอย่างเป็นระบบ เนือ่งจากเป็นรปูแบบ 
การนิเทศที่ได้รับการพัฒนาขึ้นอย่างมีล�าดับขั้น
ตอนในแต่ละข้ันตอนไม่ได้แยกจากกนัโดยเดด็ขาด 
แต่มีความเก่ียวข้องเชื่อมโยงกัน โดยเริ่มต้นจาก 
ผูว้จิยัศกึษาข้อมลูพืน้ฐานเกีย่วกบัสภาพปัญหาการ 
น�าหลักสูตรระดับช้ันเรยีนไปใช้และผลการวเิคราะห์
ความต้องการของครูในการพัฒนาหลักสูตรระดับ 
ชั้นเรียนซึ่งท�าให้เกิดความชัดเจนในประเด็นการ
พฒันา แล้วจงึศกึษาแนวคดิทฤษฎท่ีีเกีย่วข้อง และ

ก�าหนดกรอบแนวคิดทฤษฏีพื้นฐานในการพัฒนา
รูปแบบการนิเทศ เพื่อน�ามาสังเคราะห์เป็นองค์
ประกอบของรปูแบบการนเิทศ ส่วนการสงัเคราะห์
สาระในแต่ละองค์ประกอบของรปูแบบการนเิทศได้
มีการด�าเนินการอย่างสอดคล้องกัน เริ่มตั้งแต่การ
สงัเคราะห์หลกัการของรปูแบบการนเิทศเพือ่เชือ่ม
โยงไปสูว่ตัถปุระสงค์และกระบวนการของรปูแบบการ
นเิทศ แล้วจงึน�ามายกร่างเป็นรปูแบบการนเิทศและ 
น�ารปูแบบการนเิทศทีย่กร่างเสรจ็ไปให้ผูเ้ชีย่วชาญ
ประเมนิความสอดคล้องสมัพนัธ์กนัขององค์ประกอบ
ในแต่ละส่วน หลังจากนั้นจึงน�ารูปแบบการนิเทศ
ไปทดลองน�าร่อง เพือ่หาประสทิธิภาพของรูปแบบ
การนิเทศก่อนน�าไปทดลองใช้จริง ซึ่งการด�าเนิน
งานดังกล่าวนี้สอดคล้องกับแนวคิดของ Fawcett 
and Downs (1986 อ้างถงึใน ศริชิยั กาญจนวาส,ี  
2554: 49-50) ได้กล่าวถึงขั้นตอนการสร้าง 
รูปแบบว่า ผู้สร้างต้องด�าเนินการอย่างเป็นระบบ
ต่อเน่ืองสัมพันธ์กันเพื่อแสดงให้เห็นถึงภาพรวม
ของแนวทางการด�าเนินงานทั้งหมด เพราะจะช่วย
ให้การท�าความเข้าใจ การท�านาย และการตดัสนิใจ
ได้ตรงตามจุดประสงค์ (แฮนด์, 2555: 140 ; รตันะ  
บัวสนธ์, 2556: 124) 

2. ผลการทดลองใช้รูปแบบการนิเทศ
โรงเรียนแกนน�าการพัฒนาหลกัสตูรระดบัชัน้เรียน
ส�าหรับโรงเรียนเอกชน พบว่า รูปแบบการนิเทศมี
ประสทิธภิาพระหว่างกระบวนการกบัหลงักระบวนการ

ต�ร�ง 3 ผลการวดัความพงึพอใจตอ่การใช้รปูแบบการนเิทศโรงเรยีนแกนน�าการพฒันาหลกัสตูรระดบั 
ชั้นเรียน

ร�ยก�รประเมิน n S.D. แปลผล

ด้านการบริหารจัดการหลักสูตร 55 4.52 0.59 มากที่สุด

ด้านการพัฒนาหลักสูตรระดับช้ันเรียน 55 4.56 0.59 มากที่สุด

ด้านการนิเทศติดตามการใช้หลักสูตร 55 4.60 0.54 มากที่สุด

ภ�พรวมทั้ง 3 ด้�น 55 4.56 0.57 ม�กที่สุด
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เท่ากับ 91.78/89.20 และมีประสิทธิผลของการ
เรยีนรูเ้ท่ากบั 0.8444 แสดงให้เหน็ว่า รปูแบบการ
นเิทศทีพ่ฒันาขึน้นีท้�าให้ครผููส้อนเกดิประสบการณ์
ในการเรียนรู้จากการอบรมเพิ่มขึ้นร้อยละ 84.44 
ซึ่งครูผู้สอนมีคะแนนเฉล่ียหลังการอบรมสูงกว่า
ก่อนการอบรมอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 และมีความพึงพอใจต่อรูปแบบการนิเทศ
ท่ีพัฒนาขึ้นอยู่ในระดับมากที่สุด ทั้งน้ีเพราะว่า
รูปแบบการนิเทศนี้ได้มาจากการวิเคราะห์สภาพ
ปัจจบุนัปัญหาและความต้องการทีต่รงกบัสภาพจรงิ 
ท�าให้กระบวนการของรปูแบบการนเิทศตอบสนอง
ต่อความต้องการของผู้รับการนิเทศมากที่สุด โดย
มีหลักสูตรการฝึกอบรมที่มีการออกแบบกิจกรรม
เป็นระบบมีขั้นตอนชัดเจน มุ่งเน้นให้ครูได้ลงมือ
ฝึกปฏิบัติด้วยตนเอง และมีการท�างานเป็นทีม 
ให้เกดิการเรียนรูร่้วมกนั ซึง่ก่อนสิน้สดุการอบรมมกีาร
มอบหมายงานให้ครผููส้อนปฏิบติัต่อเน่ืองในโรงเรยีน 
มกีารประชมุวางแผนการนิเทศระหว่างศึกษานิเทศก์ 
ผู้บริหารโรงเรียนและฝ่ายวิชาการก่อนการนิเทศ  
โดยการมอบให้ผู้บริหารโรงเรียนและฝ่ายวิชาการ
ก�ากับติดตามอย่างใกล้ชิด แล้วน�าผลงานที่ปฏิบัติ
มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างครูด้วยกันในขณะ
ศึกษานิเทศก์มาปฏิบัติการนิเทศแบบสอนงาน 
เริ่มต้นจากการสร้างบรรยากาศที่ดีแล้วใช้ค�าถาม
เชิงบวกจากนั้นจึงชี้แนะแนวทางท่ีถูกต้องพร้อม
ทั้งการให้ดูตัวอย่างของจริง รวมทั้งเปิดโอกาสให้
ครูผู้สอนได้พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วม
กันในเวลาปฏิบัติงานที่มีศึกษานิเทศก์เป็นหลัก
ในการช่วยเหลือครู จึงถือเป็นรูปแบบการนิเทศที่
ช่วยให้ครูผู้สอนเกิดการประยุกต์ใช้ความรู้ในการ
จัดท�าหลักสูตรระดับชั้นเรียนและทักษะการน�า
หลกัสตูรไปใช้ได้ดท่ีีสดุ ซึง่สอดคล้องกับผลงานวจิยั
ท่ีผ่านมาพบว่า การพัฒนาความรู้ของครูโดยการ
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ มีขั้นตอนชัดเจน และการ
มีพีเ่ลีย้งแบบชีแ้นะ ท�าให้ครมูคีวามรูค้วามสามารถ
และสมรรถนะเพ่ิมขึ้นส่งผลให้ครูมีความพึงพอใจ 

อยู่ในระดับมาก (พิสิษฐ์ แก้ววรรณะ เกตุมณี  
มากมี และส�าเนา หมื่นแจ่ม,2558: 939 ; วารุณี 
ลัภนโชคดี, 2560: 175 ; วชิรา เครือค�าอ้าย  
และชวลิต ขอดศิริ, 2562: 131)

ข้อเสนอแนะ

1. ข้อเสนอแนะในก�รนำ�ผลก�รวิจัย
ไปใช้ 

รปูแบบการนเิทศโรงเรยีนแกนน�าการพฒันา
หลกัสตูรระดบัชัน้เรยีน เป็นนวตักรรมการนเิทศการ
ศึกษาที่พัฒนาให้ครูมีความสามารถในการจัดท�า
หลกัสตูรระดบัชัน้เรยีนและทกัษะการน�าหลกัสตูรไป
ใช้ได้สอดคล้องกบัมาตรฐานการเรยีนรูอ้ย่างแท้จรงิ 
แต่การน�าไปใช้ผูน้เิทศต้องมคีวามรอบรูท้ัง้เชงิกว้าง
และเชงิลกึในการพฒันาหลกัสตูรระดบัชัน้เรยีนเพือ่ให้
ค�าแนะน�าทีถ่กูต้องและเป็นประโยชน์ รวมทัง้ทกัษะ
การนเิทศแบบสอนงานในการกระตุน้แรงขบัภายใน
ของผู้รับการนิเทศให้กล้าที่จะแสดงออกถึงความรู้
ความสามารถของตนเอง อนัจะก่อให้เกดิการเรยีนรู้
ร่วมกนัระหว่างคร ูผูน้เิทศ และผูบ้รหิารสถานศกึษา 
ซึง่เป็นบคุคลส�าคญัในการพัฒนาจงึควรสร้างความ
เข้าใจกับผู้บริหารสถานศึกษาก่อนด�าเนินการใน
โรงเรยีน นอกจากนี ้ควรมกีารเตรยีมครผููส้อนล่วง
หน้าให้ศึกษาเอกสารหลักสูตรการฝึกอบรมก่อน
ด�าเนินการพัฒนาตามรูปแบบการนิเทศนี้เพื่อให้
เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้รับการนิเทศ 

2. ข้อเสนอแนะในก�รวิจัยครั้งต่อไป 

2.1 ควรศกึษาวจิยัผลการใช้หลกัสตูรระดบั
ชั้นเรียนแบบการศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study)  
ในการขบัเคลือ่นนวตักรรมการพฒันาการใช้หลกัสตูร
หรือกิจกรรมการเรียนรู้

2.2 ควรศกึษาวจิยัรปูแบบการนเิทศพัฒนา
หลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติมแบบหน่วยบูรณาการ 
ด้านพลงังานทดแทนหรอืด้านการเกษตรแบบพึง่พา
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ตนเอง ซึง่สอดคล้องกบันโยบายภาครฐั “การจดัการ
ศึกษาแบบมืออาชีพ” ส�าหรับสร้างรายได้ระหว่าง

เรียนที่ท�าให้เกิดการสร้างงานและอาชีพให้กับ 
ผู้เรียนเมื่อส�าเร็จการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
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