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บทคัดย่อ
การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) หาประสิทธิภาพของกระบวนการปฏิบัตินวัตกรรมการ

นิเทศการศึกษา 2) ศึกษาผลการนำานวัตกรรมการนิเทศการศึกษาไปใช้ และ 3) ศึกษาความพึงพอใจ
ของครูต่อกระบวนการปฏิบัตินวัตกรรมการนิเทศการศึกษา โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ ครูที่สมัครเข้าร่วม
โครงการนวัตกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของสถานศึกษา สังกัดสำานักงานคณะกรรมการการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน ในปี 2560:จำานวน 122 คน โดยใช้การวิจัยแบบการวิจัยและพัฒนา (R&D) เครื่องมือ 
ที่ใช้ในการวิจัย คือ นวัตกรรมการนิเทศการศึกษา ประกอบด้วย 4 ชุดการเรียนรู้ ได้แก่ ชุดการเรียนรู้ 
1: การพัฒนาคุณภาพการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ชุดการเรียนรู้ 2: การพัฒนาผู้นำาด้วยการชี้แนะและ 
สอนงาน ชุดการเรียนรู้ 3: การปฏิบัติการคลินิกนิเทศเพื่อความเป็นเลิศ (ESC) ชุดการเรียนรู้ 4: การ
สรา้งชมุชนแหง่การเรยีนรูท้างวชิาชีพ (PLC) แบบสงัเกตการสอน แบบบนัทกึผลการปฏบิตั ิแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ มีความเชื่อมั่นของแบบทดสอบทั้งฉบับ เท่ากับ 0.84 และแบบสอบถามความ
พึงพอใจ มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ เท่ากับ 0.93 

ผลของการวิจัย พบว่า 1) ผลการหาค่าประสิทธิภาพของกระบวนการปฏิบัตินวัตกรรมการ
นิเทศการศึกษา เป็นราย 4 ชุดการเรียนรู้ มีค่าเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 90.11/88.48, 89.03/84.56, 
86.05/85.60 และ 88.93/84.84 ตามลำาดับ ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่ตั้งไว้ 2) ผลการนำานวัตกรรม
การนิเทศการศึกษาไปใช้ ค่าดัชนีประสิทธิผลของการพัฒนาครูโดยรวมหลังการเรียนรู้ครูมีความรู้สูงข้ึน
กว่าก่อนการเรียนรู้เท่ากับ 0.7946 แสดงว่าครูมีความรู้เพิ่มขึ้นก่อนการเรียนรู้ คิดเป็นร้อยละ 79.46 
3) ความพึงพอใจของครูต่อกระบวนการปฏิบัตินวัตกรรมการนิเทศการศึกษาอยู่ในระดับมากที่สุด โดย
รวมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.58 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.48

คำ�สำ�คัญ: นวัตกรรมทางการนิเทศการศึกษา ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
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Abstract
The objectives of this research were: 1) to find the efficiency of action process in 

educational innovation, 2) to study the effect of usage in educational supervision innovation, 
and 3) to study teachers’ satisfaction on action process in educational innovation. The target 
group consisted of 122 teachers participating in innovation project for increasing learning 
achievement of schools, under jurisdiction of Office of The Basic Education Commission in 
2017 academic year. The research design was Research and Development (R & D). The 
research instrument included 4 learning packages of educational supervision innovation. 
The Learning Package 1, was the educational quality development during the 21st century. 
The Learning Package 2, was the leader development by suggestions and coaching. The 
Learning Package 3, was the Excellent Supervision Clinic (ESC). The Learning Package 4, 
were the development of Professional Learning Community (PLC), the teaching observational 
form, the action record form, the learning achievement test with reliability of total issue = 
0.84, and the satisfaction questionnaire with reliability of total issue = 0.93. The research 
findings found that 1) the findings of efficiency in action process of educational supervision 
innovation including 4 learning packages, the mean values were 90.11/88.48, 89.03/84.56, 
86.05/85.60, and 88.93/84.84 respectively which were higher than the specified criterion 
80/80, 2) the findings of usage in educational supervision innovation, the effectiveness  
index of teacher development, in overall of posttest, the teachers obtained higher level of 
knowledge than the pretest = 0.7946. It was indicated that the teachers obtained higher level 
of knowledge than the pretest = 79.46%. 3) The teachers’ satisfaction on action process of 
educational supervision innovation, was in “The Highest” level. The overall mean was = 4.58, 
and standard deviation was = 0.48. 

Keywords: Educational supervision innovation, increased learning achievement

บทนำา
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาต้องอาศัย

การดำาเนินการของ 3 ระบบ กล่าวคือ ระบบการ
บริหารจัดการศึกษา ระบบการจัดการเรียนการ
สอน และระบบการนิเทศการศึกษา ซึ่งต้องมีการ
ดำาเนินการประสานสอดคล้องกันของบุคลากร 
ผู้ที่เกี่ยวข้องนับตั้งแต่ผู้บริหารทุกระดับ ครูผู้สอน 
และศึกษานิเทศก์โดยจะต้องมีข้อมูลสารสนเทศ
ต่างๆที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการศึกษามาใช้

ในการวางแผนดำาเนินการเพื่อให้บรรลุผลอย่างมี
ประสทิธภิาพและประสทิธผิล (กาญจน ์เรอืงมนตร ี 
และธรินธร นามวรรณ, 2560: 6) ดังจะเห็น
ได้ว่าการบริหารจัดการศึกษาของประเทศไทย
ในห้วงเวลา 100 ปีที่ผ่านมา การจัดการศึกษา
ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาชั้นสังกัด 
กรมสามัญศึกษา มีหน่วยศึกษานิเทศก์เป็น 
หน่วยงานที่มีบุคลากร คือ ศึกษานิเทศก์ทำาหน้าที่
นิเทศ ติดตาม และประเมินผล และในช่วง 50 ปี
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ต่อมา (พ.ศ. 2509) โครงสร้างการจัดการศึกษา
ไดแ้ยกส่วนให้ระดับประถมศกึษาไปสงักดัองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด (การศึกษาประชาบาล) หน่วย
ศกึษานิเทศก์กรมสามญัศึกษา มบีทบาทนเิทศการ
ศึกษา ติดตาม ประเมินผล โดยกำากับดูแลงาน
วิชาการท้ังโรงเรียนประถมศึกษา และโรงเรียน
มัธยมศึกษาซ่ึงสังกัดกรมสามัญศึกษาเดิมมีการ
ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงระบบบริหารโรงเรียนในปี 
พ.ศ. 2524 ตามลำาดับ

คุณภาพการศึกษาในช่วง 10 ปีสุดท้าย
จนถึงปัจจุบัน พบว่า การจัดอันดับคุณภาพการ
ศึกษาของไทยกับนานาชาติ และกระบวนการที่
เปน็องคป์ระกอบของการพัฒนาคุณภาพการศกึษา
มีแนวโน้มตกต่ำาที่จะสร้างความเข้มแข็งของการ
นิเทศการศึกษา และการมีส่วนร่วมในการทำางาน
นเิทศการศึกษารว่มกนัระหว่างศกึษานเิทศก ์กลุม่
โรงเรียน และโรงเรียนในการมีส่วนร่วมในการ
ทำางานนิเทศการศึกษาในแนวคิดที่ว่า “การนิเทศ
เป็นแนวทางสู่การสร้างความเป็นเลิศ” ของกลุ่ม
ประเทศที่ใช้กระบวนการนิเทศการศึกษา ผลักดัน 
ได้ให้เป็นต้นแบบในการพัฒนาสู่ความเข้มแข็ง
ในการจัดการศึกษาระดับโรงเรียน และการใช้
ห้องเรียนเป็นฐานการพัฒนา โดยใช้กระบวนการ
วจิยัสถาบนัจนถึงระบบการตา่งๆ ทีค่วรจะเกดิขึน้
ในโรงเรียน การเปน็ฐานขอ้มลูและฐานการพัฒนา
ที่สำาคัญ และเชื่อมโยงระหว่างแผนยุทธศาสตร์ 
แผนปฏิบัติการระดับโรงเรียน สู่ระดับสำานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา ซึ่งเป็นกลไกของสำานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่จะเป็นแบบ
อย่าง (Model) ที่ควรพัฒนาแล้วนำาไปใช้ในการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา

การจัดการศึกษาเป็นงานท่ีต้องระดม
ความร่วมมือจากทุกภาคส่วน รวมทั้งระดม
ทรัพยากรทั้งปวงมาใช้ในการศึกษา ดังคำากล่าวที่
ว่า “ปวงชนเพื่อการศึกษา” (All for Education) 

“การศึกษาเพื่อปวงชน” (Education for All) 
เพราะผลผลติท่ีเกดิจากการไดร้บัการศกึษาจะเปน็
ตัวช้ีวัดวามสำาเร็จของประเทศนั้นๆ ต่อการแสดง
ใหเ้หน็ถงึการพฒันาศกัยภาพคน การจดัการศกึษา
จึงต้องมีการคิดอย่างรอบครอบ มีการวางแผนที่ดี 
และเป็นระบบที่มีผู้ส่วนเก่ียวข้องทุกคนสามารถ
เข้าใจได้แนวทางเดียวกันเพื่อบรรลุเป้าหมายที่
วางแผนร่วมกันในการระดมทรัพยากรทั้งปวง
มาใช้ในการจัดการศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
ปัจจุบันที่เป็นยุคแห่งการพัฒนาทักษะการเรียนรู้
ในศตวรรษที่ 21 การจัดการศึกษาจึงต้องมีการ
เปลี่ยนแปลงจากรูปแบบเดิมไปเป็นอย่างมาก ครู
ต้องเปลี่ยนบทบาทจากครูที่บรรยายป้อนความรู้ 
อยู่หน้าห้องเพียงอย่างเดียวมาเป็นครูในรูปแบบ
ใหม ่เชน่ ผูอ้ำานวยความสะดวก (Facilitator) ครฝูกึ  
(Coach) ในการเป็นผู้ชี้แนะแนะนำาและอำานวย
ความสะดวกตา่งๆ ซึง่สอดคลอ้งกบัวจิารณ ์พานชิ  
(2555: คำานำา) ครูเพื่อศิษย์ต้องเปลี่ยนแปลง
บทบาทของตนเองจาก ครสูอนไปเปน็ ครฝูกึ หรอื
ผู้อำานวยสะดวกในการเรียนรู้ มีการเรียนรู้ร่วมกัน
ทั้งผู้สอน และผู้เรียนอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
ที่เรียกว่า ชุมชนเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional  
Learning Community: PLC) (กาญจน์  
เรืองมนตรี และ ธรินธร นามวรรณ, 2560: 1) 
ที่เป็นเครือข่ายการจัดการความรู้ที่ทรงพลังและ
ยัง่ยนื ซึง่เปน็เครือ่งมอืใหค้รทูกุคนไดม้โีอกาสเปน็
ผูน้ำาการเปล่ียนแปลงโดยมเีปา้หมายหลกัทีผ่ลการ
เรียนรู้ของนักเรียน 

ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2542 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 พ.ศ. 
2545) ในหมวดที่ 1 มาตรา 8 ได้กล่าวถึง 
“การจัดการศึกษาให้ยึดหลักการมีส่วนร่วมของ
บุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กร
ปกครองสว่นทอ้งถิน่เอกชน องคก์รเอกชน องคก์ร
วิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และ



Journal of Education, Mahasarakham University 337 Volume 12 Number 3 July-September 2018 

สถาบันสังคมอื่น” ชี้ให้เห็นว่าการจัดการศึกษาแก่
ประชาชนเป็นเรื่องที่ต้องได้รับความร่วมมือจาก
ทุกภาคส่วน ตลอดทั้งสังคมโลกที่เปลี่ยนแปลงไป
ทำาให้การจดัการศึกษาต้องคำานงึถงึประเด็นสำาคัญ
ปัญหาต่างๆ อย่างมากมายในการให้ผู้เรียนบรรลุ
เป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาชาติหลักสูตร
ชาติที่กำาหนด ดังนั้นการให้ความสำาคัญกับการมี
ส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนเป็นการแสดงให้เห็นถึง
ความตระหนักรู้ของความสำาคัญด้านการศึกษา
ในประเทศและเพื่อให้การศึกษาสนองตอบความ
ต้องการของบริบท สภาพแวดล้อมของสังคมไทย
ที่เปลี่ยนแปลงไป 

การพัฒนาครูที่ผ่านมานั้น ส่วนมาก 
หน่วยงานต้นสังกัดเป็นผู้จัดขึ้น ไม่มุ่งเน้นการมี
ส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนของสังคม ทำาให้การ
พัฒนาครูไม่สอดคล้องและตรงตามความต้องการ
ของครู ซึ่งครูนำาความรู้ไปใช้ในการพัฒนาการ
จดัการเรยีนการสอนนอ้ยมาก ซึง่ มรกต วงษ์เนตร  
(2558) การพัฒนาบุคลากรโดยการประชุม
อบรมที่ไม่ประสบความสำาเร็จมีสาเหตุมาจาก 
1) มีเนื้อหาจำานวนมากและซับซ้อนแต่ให้เวลาใน
การเรียนรู้จำากัดและมักเป็นการอบรมระยะส้ัน  
2) หวัขอ้ในการพฒันาหรอืจดัการอบรมไมส่มัพันธ์
กับความต้องการของครทูีเ่ข้ารบัการอบรม 3) ไมมี่
โอกาสติดตามผลการนำามโนทัศน์ใหม่ๆ จากการ
อบรมไปใช้ 4) ไม่มีโปรแกรมการพัฒนาบุคลากร
อย่างต่อเน่ืองที่ชัดเจน 5) ไม่ให้ความสำาคัญกับ
ความแตกต่าง ความต้องการ และสภาพปัญหา
ของครูแต่ละคน 6) กระบวนการอบรมไม่ได้ปรับ
ให้เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียนและครู และ 
7) ไม่มีมโนทัศน์พื้นฐานในการวางแผนโครงการ
และนำาไปใช้ การให้ครูศึกษาเอกสารมีจุดอ่อนคือ 
เนื่องจากครูเป็นนักปฏิบัติ (practitioner) ทำาให้มี
ความยากลำาบากในการวิเคราะห์/แปลความจาก
เอกสารไปสู่การจัดการเรียนการสอน หากไม่มี 

วิธีการอืน่มาสนบัสนนุชว่ยเหลอื การนเิทศตดิตาม
การทำางานที่ไม่มีจุดเน้นเฉพาะและไม่สัมพันธ์กับ
สภาพปญัหา/ความตอ้งการทีแ่ทจ้รงิของครู การก
ระตุ้นให้ครูปฏิบัติตามนโยบายหรือคำาสั่งจากฝ่าย
บรหิารเพยีงฝ่ายเดยีว ไมส่ง่ผลต่อการเปลีย่นแปลง
พฤติกรรมการจัดการเรียนการสอนที่คงทน 
ยั่งยืนได้ จึงอาจสรุปได้ว่า วิธีการพัฒนาบุคลากร
ที่เน้นเชิงปริมาณใช้เวลาที่จำากัด พัฒนาโดยไม่ได้
คำานึงถึงความต้องการ/ปัญหาของครู และไม่ใช้
ข้อมูลบริบททั่วไปที่ครูเป็นอยู่มาใช้ในการดำาเนิน
การพัฒนาเป็นจุดอ่อนของการพัฒนาโดยทั่วไป 
จึงควรมีการเลือกใช้วิธีการอ่ืนๆ มาใช้ปรับจุด
อ่อนของการพัฒนาแบบเดิม เพื่อให้การทำางาน
มีประสิทธิภาพมากขึ้น ช่วยให้ครูเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมการจัดการเรียนการสอนได้ดีข้ึน และ
ชว่ยใหก้ารปฏริปูการเรยีนรูอ้นัเปน็หวัใจสำาคญัของ
การปฏิรูปการศึกษาเกิดผลในทางปฏิบัติได้จริง 

ดงันัน้ สำานกังานคณะกรรมการการศกึษา
ขั้นพื้นฐานได้มีโครงการคูปองครูเพื่อให้ครูเลือกท่ี
จะไปอบรมพัฒนาตนเองที่ตรงกับความต้องการ
จำาเปน็ ครจูะตอ้งใชก้ารสรา้งชมุชนแหง่การเรยีนรู้
เชงิวชิาชพี(Professional Learning Community:  
PLC) ในโรงเรียนเป็นเครื่องมือในการพัฒนา  
ดังนั้น PLC จึงเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างชุมชน
แห่งการเรียนรู้ระหว่างครูด้วยกัน แต่มิใช่แต่เพียง
ครูกับครูผู้ซึ่งเป็นผู้ให้ความรู้แก่นักเรียนโดยตรง
เท่านั้น แต่ยังทำาให้เกิดความร่วมมือกันระหว่าง
ผู้บริหารกับครู ผู้บริหารกับศึกษานิเทศก์ในพื้นที่ 
และอาจขยายวงกวา้งและสรา้งการเปน็ชมุชนแหง่
การเรียนรู้ ที่จะสามารถพัฒนาการเรียนการสอน
เพือ่เปา้หมายของการเรยีนรูข้องผูเ้รยีนเปน็สำาคญั 
ดงันัน้ ครจูงึเปน็บคุคลหลกัทีจ่ะชว่ยให้ผูเ้รยีนบรรลุ
ตามวัตถปุระสงคท์ีก่ำาหนดไว้ แตอ่ยา่งไรก็ตามดว้ย
ความก้าวหนา้และสถานการณท์ีเ่ปลีย่นแปลงไปใน
สงัคมอยูเ่สมอๆ ครจูำาเปน็ตอ้งพัฒนาตนเองทัง้ใน
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ด้านความรู้ ทักษะ และทัศนคติของตนให้เท่าทัน
กับสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปด้วย โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งครูที่ประกอบอาชีพนี้มานานหลายปี อาจ
จะต้องทำาความเข้าใจและปรับตนเองในหลายๆ 
ประการเพือ่ใหท้นัยคุทันเหตกุารณ์กบัสิง่ท่ีนักเรยีน
ต้องเผชิญในปัจจุบัน สิ่งที่ครูเคยเรียนรู้หรือเคยได้
รับการฝึกหัดเมื่อสมัยยังเป็นนักศึกษาครู หลาย
เรื่องอาจเป็นเรื่องที่ล้าสมัย และเมื่อเวลาผ่านไป
เรื่อยๆ ความรู้ และความท้าทายต่างๆ ได้เข้ามา
เผชญิกบัครอูยา่งไม่หยุดหย่อน ดังน้ัน งานด้านการ
จัดการเรียนการสอนจึงมีความท้าทายขึ้นเรื่อยๆ 
ตามยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลง

จากที่กล่าวมาข้างต้น การมีส่วนร่วม
จากทุกภาคส่วนในการพัฒนาการศึกษา และ
การพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาจึงเป็นเรื่อง
ที่สามารถนำามาหลอมรวมเป็นเรื่องเดียวกันได้  
ด้วยการใช้ระบบการชี้แนะและการเป็นพี่เลี้ยง 
(Coaching และ Mentoring) ในการช่วยพัฒนา
บุคลากรทางการศึกษา อันได้แก่ ผู้อำานวยการเขต
พื้นที่การศึกษา ผู้อำานวยการโรงเรียน และครูต้อง
ช่วยกันระดมสมอง ช่วยการวางแผน เพื่อให้เกิด
การทำางานในรูปแบบใหม่ และผลจากการทำางาน
นั้นได้ถูกปรับเปลี่ยนต้ังแต่นโยบายมาจนถึงการ
ปฏิบัติในระดับชั้นเรียน คือกระบวนการจัดการ
เรียนการสอน ซึ่งสำานักงานคณะกรรมการการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จึงได้จัดให้มีโครงการ
ปฏริปูการเรยีนรูสู้ผู่เ้รยีน ซึง่เปน็โครงการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และพัฒนาทักษะการ
เรยีนรูใ้นศตวรรษที ่21 โดยมนัีกวิชาการในสถาบัน
อุดมศึกษาซ่ึงถือว่าเป็นบุคคลที่คอยช่วยอำานวย
ความสะดวกและช่วยขับเคลื่อนให้ระบบการ
ทำางานแบบชี้แนะและการเป็นพี่เลี้ยงบรรลุผลไป
สู่เป้าหมายและช่วยให้เกิดการพัฒนาแก่โรงเรียน 
ครู นักเรียนและผู้บริหารอย่างแท้จริง ผลของ
กิจกรรมเหล่านี้ต่างก็มุ่งให้เกิดการเปลี่ยนแปลง

ท้ังในระดับบุคคล คือ การเปลี่ยนแปลงในเชิง
พัฒนาของครู ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจการพัฒนา
ครูโดยใช้นวัตกรรมการนิเทศการศึกษาเพื่อยก
ระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสำาหรับสถานศึกษา 
สังกัดสำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้น
ฐาน เพือ่ใหค้รมูกีารเรยีนรูแ้ละมกีารจดัการเรยีนรู้ 
ที่มีประสิทธิภาพเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรยีนของสถานศกึษา โดยความรว่มมอืกับผู้บรหิาร
การศกึษา ผูบ้รหิารสถานศึกษา และศกึษานเิทศก์ 
ซึง่จะสง่ผลดตีอ่การพฒันาการเรยีนรูข้องนกัเรยีน 
และในระดับองค์กร คือ การสร้างวัฒนธรรมการ
ทำางานในองคก์รทีจ่ะเกดิภาพแหง่ความรว่มมอืใน
การทำางานและมีการแลกเปลีย่นเรยีนรูร้ว่มกันมาก
ยิง่ขึน้ ซึง่เปน็ประโยชน์ตอ่ครใูนการพฒันาคณุภาพ
การจัดการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

วัตถุประสงค์
1. เพื่อหาประสิทธิภาพของกระบวนการ

ปฏิบัตินวัตกรรมการนิเทศการศึกษาเพื่อยกระดับ
ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนสำาหรบัสถานศึกษา สงักดั
สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

2. เพื่อศึกษาผลการพัฒนาครูโดยใช้
นวัตกรรมการนิเทศการศึกษาเพื่อยกระดับผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนสำาหรับสถานศึกษา สังกัด
สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของครูต่อ
กระบวนการปฏิบัตินวัตกรรมการนิเทศการศึกษา
เพือ่ยกระดบัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนสำาหรบัสถาน
ศึกษา สังกัดสำานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน

วิธีดำาเนินการวิจัย
กลุ่มเป้�หม�ย

ผู้วิจัยใช้เป้าหมายในการวิจัยครั้งนี้ โดย
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วิธีเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 
จากครทูีส่มคัรเข้ารว่มโครงการนวัตกรรมยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของสถานศึกษา สังกัด
สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี 
2560 จำานวนรวม 122 คน

เครื่องมือที่ใช้ในก�รวิจัย

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ นวัตกรรม
การนิเทศการศกึษา ประกอบด้วย 4 ชุดการเรียนรู ้ 
ได้แก่ ชุดการเรียนรู้ 1: การพัฒนาคุณภาพการ
ศึกษาในศตวรรษที่ 21 ชุดการเรียนรู้ 2: การ
พัฒนาผู้นำาด้วยการช้ีแนะและสอนงาน ชุดการ
เรียนรู้ 3: การปฏิบัติการคลินิกนิเทศเพ่ือความ
เป็นเลิศ (ESC) ชุดการเรียนรู้ 4: การสร้างชุมชน
แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ซึ่งพัฒนาข้ึน
โดยหน่วยวิจัยและพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชน
และการจัดการความรู้ สาขาวิชาการนิเทศการ
ศึกษา ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษา
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ซึ่งนวัตกรรม
การนิเทศการศึกษาทั้ง 4 ชุดการเรียนรู้ดังกล่าวนี้
ได้ผ่านการประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิ 5 ท่าน ที่ได้
ประเมินความสอดคล้อง ความเหมาะสม ความ
เป็นไปได้และมีประโยชน์อยู่ในระดับมากท่ีสุด 
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือแบบ
สงัเกตการสอน และแบบบันทกึผลการปฏิบัติ แบบ
บันทึกผลระหว่างการปฏิบัติ แบบบันทึกผลหลัง
การปฏิบัติ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
มีคา่ IOC ตัง้แต ่.06-1.00 และแบบสอบถามความ
พึงพอใจ การหาคุณภาพโดยทดลองใช้กับครูแกน
นำาของสำานักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษา
มกุดาหาร จำานวน 24 คน มคีวามเช่ือมัน่ของแบบ
ทดสอบทั้งฉบับ เท่ากับ 0.84 และแบบสอบถาม
ความพึงพอใจมีค่าอำานาจจำาแนกรายข้อตั้งแต่ 
0.31- 0.74 และมีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ เท่ากับ 
0.93

ขั้นตอนก�รวิจัย

การวจิยัครัง้นี ้ผูว้จิยัแบง่ออกเปน็ 4 ระยะ 
ดังต่อไปนี้

ระยะที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร สร้างและ
กำาหนดเป้าและเครื่องมือในการพัฒนาครู

1. การเตรียมความพร้อม แบ่งได้ดังนี้

 1) กำาหนดประเด็นการพัฒนา 
วางแผนงานโครงการฯร่วมกับสำานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษามุกดาหารและสำานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 
2 ในการประชุมวิชาการนวัตกรรมยกระดับผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนของสถานศึกษา ณ ห้อง
ประชุมคุรุมุกดาสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษามุกดาหาร ระหว่างวันที่ 19-20 
พฤศจิกายน 2559 และขณะเดียวกันได้ดำาเนิน
การทดลองใช้เคร่ืองมือการวิจัย (Try Out) 
ประกอบด้วยแบบทดสอบก่อนและหลังเรียนรู้ ซึ่ง
เป็นชุดเดียวกันโดยนำาแบบทดสอบก่อนและหลัง
การเรยีนรูข้องนวตักรรมทัง้ 4 Module คอื ชดุการ
เรียนรู้ 1 ชุดการเรียนรู้ 2 ชุดการเรียนรู้ 3 และชุด
การเรยีนรู ้4 กบัขา้ราชการครสัูงกดัสำานกังานการ
ศึกษาเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 
ที่เข้าร่วมประชุม จำานวน 40 คน

 2) ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี หลักการ
ที่เกี่ยวข้องนวัตกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของสถานศึกษา และสำารวจแหล่งการเรียนรู้
ของการปฏิบัติที่เป็นเลิศ โดยศึกษาแนวคิดทฤษฎี
การพฒันาคณุภาพของการศกึษาในศตวรรษที ่21 
การพัฒนาผู้นำาด้วยการชี้แนะและสอนงาน การ
สร้างและพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
(PLC) การนิเทศเป็นแนวทางสู่การสร้างความ
เป็นเลิศ (Educational Supervision Clinique 
the Route to Excellence: ESC) ของ “Wales 
Deanery (2014) แนวคิด/ทฤษฎีในการนิเทศ
สู่ความเป็นเลิศ ของ ฉลาด จันทรสมบัติ และ
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โณทัย อุดมบุญญานุภาพ (2560) โรงเรียน คือ 
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ของ กาญจน์ 
เรืองมนตรี และ ธรินธร นามวรรณ (2560) และ
ศึกษาดูงานการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
(Professional Learning Community: PLC) ที่
เน้นห้องเรียนแบบเปิด (Open Approach) และ
การประยุกต์ใช้การเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญ 
ของสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ระยอง เขต 2 และรายงานผลการดำาเนนิงานความ
คดิสรา้งสรรคว์ชิาคณติศาสตรร์ะดบัประถมศกึษา 
ของโรงเรียนบ้านคำาบง 1 สำานักงานเขนพื้นที่การ
ศกึษาประถมศกึษามกุดาหาร แลว้นำามาพัฒนากร
อบแนวคิดการสร้างและพัฒนาชุมชนการเรียนรู้
ทางวิชาชีพ 

 3) สร้างและพัฒนานวัตกรรมยก
ระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของสถานศึกษา 
ในชุดการเรียนรู้ 4 Module คือ ชุดการเรียนรู้ 1: 
การพฒันาคณุภาพการศกึษาในศตวรรษที ่21 ชุด
การเรียนรู้ 2: การพัฒนาผู้นำาด้วยการชี้แนะและ
สอนงาน ชุดการเรียนรู้ 3: การปฏิบัติการคลินิก
นเิทศเพือ่ความเปน็เลศิ (ESC) และ ชุดการเรยีนรู ้ 
4: การสร้างและพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ (PLC) โดยผ่านผู้ทรงคุณวุฒิ 5 ท่าน คือ 
1) ศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา ประเทพา เชี่ยวชาญ
ดา้นการวจิยั 2) ดร.เบญจลักษณ ์น้ำาฟา้ เช่ียวชาญ
ด้านการนิเทศการศึกษา 3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.ญาณภทัร สหีะมงคล เชีย่วชาญด้านการวดัและ
ประเมินผล 4) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ 
เรือนนะการ เชี่ยวชาญด้านวิจัยและสถิติ และ  
5) ดร.ดิเรก พรสีมา เชี่ยวชาญด้านการบริหารการ
ศึกษา ซึ่งผู้เชี่ยวชาญทั้ง 5 ท่านได้ประเมินความ
สอดคลอ้ง มคีวามเหมาะสม มคีวามเปน็ไปได้ และ
มีประโยชน์อยู่ในระดับเหมาะสมมากที่สุด และ
ให้ข้อเสนอแนะว่าควรมีการนำานวัตกรรมทางการ
นิเทศการศึกษา 4 ชุดการเรียนรู้ไปทดลองใช้  

ดงันัน้ จึงไดน้ำานวัตกรรมชุดการเรยีนรู ้ดงักลา่วไป
ทดลองใช้แบบกลุ่ม จำานวน 24 คน กับครูผู้สอน
ที่สนใจของสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศกึษามกุดาหาร เขต 2 สำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา
ประถมศึกษามุกดาหาร พบว่ามีความเหมาะสม 
มีความเป็นไปได้ และ มีประโยชน์ต่อการพัฒนา
ศักยภาพของครูประจำาการ ผู้บริหารสถานศึกษา 
และศึกษานิเทศก์ แล้วนำาไปจัดพิมพ์เป็นคู่มือการ
ดำาเนินการวิจัยต่อไป

ระยะที ่2 ปฏบิตักิารพัฒนาศกัยภาพของ
ครูการ ระยะที่ 1 ภาคทฤษฎี (24 ชั่วโมง)

 1) ชี้แจงโครงการ

 2) ทดสอบก่อนเรียน

 3) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้ครู 
จำานวน 4 รุ่น ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร
วิทยพัฒนา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม ในประเด็น 1) การพัฒนาคุณภาพ
การศกึษาในศตวรรษที ่21 2) การพฒันาผูน้ำาดว้ย
การช้ีแนะและสอนงาน 3) การปฏิบัติการคลินิก
นิเทศเพื่อความเป็นเลิศ (ESC) และ 4) การสร้าง
และพฒันาชมุชนแหง่การเรียนรู้ทางวิชาชพี (PLC) 
เพื่อให้มีการจัดการเรียนการสอนในลักษณะ
ห้องเรียนแบบเปิด การพัฒนาครูเป็นผู้ช้ีแนะและ
สอนงาน ในกลุ่ม

ระยะที่ 3 ปฏิบัติการพัฒนาครู ระยะที่ 2 
ภาคปฏิบัติ (66 ชั่วโมง)

 1) ศึกษาสภาพปัจจุบันของปัญหา 
และกำาหนดประเด็นในการพัฒนา ประกอบด้วย

 กจิกรรมที ่1 ครศูกึษาสภาพปจัจบุนั 
และปัญหา นำาตัวแทนผู้นำาชุมชนเข้าร่วมการ
วิเคราะห์ปัญหา สาเหตุ และผลของปัญหา โดยใช้
เทคนิคแผนภูมิต้นไม้ (Problem Tree) ตามกลุ่ม
สาระการเรียนรู้
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 กิจกรรมที่ 2 ร่วมระดมความคิด 
และเลือกประเด็นปัญหาจากการประชุม การ
วิเคราะห์ปัญหา สาเหตุ และผลของปัญหา โดย
ใช้เทคนิคแผนภูมิต้นไม้ (Problem Tree) นำาไป
สู่โครงการนวัตกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของสถานศึกษา ระดับโรงเรียน จัดทำาบันทึก
ขอ้ตกลงความรว่มมอืของคร ูผูบ้รหิารสถานศึกษา 
ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารการศึกษา

 2) ออกแบบการสอนเพ่ือพัฒนา 
ผู้เรียน และปฏิบัติการสอนจริงที่โรงเรียนโดยจับ
คู่ร่วมพัฒนาตามขั้นตอนของคลินิกการนิเทศเพื่อ
ความเป็นเลิศ และครอบคลุมทั้ง 4 นวัตกรรม 

 3) สรุปและประมวลผลการปฏิบัติ 
จัดแสดงแฟ้มสะสมผลงาน

ก�รวิเคร�ะห์ข้อมูล

1.  วิ เคราะห์หาประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของนวัตกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของสถานศึกษา”ด้วยการประยุกต์
ใช้คลินิกนิเทศสู่การชี้แนะและสอนงาน” โดยรวม 
และจำาแนกตามชุดการเรียนรู้คือชุดการเรียนรู้ที่ 
1 ชุดการเรียนรู้ที่ 2 ชุดการเรียนรู้ที่ 3 และชุดการ
เรียนรู้ที่ 4 โดยหาประสิทธิภาพของกระบวนการ
ปฏิบัติ (E1) และประสิทธิภาพของผลลัพธ์ คือ 
ความรู้ (E2) 

2. วิเคราะห์หาดัชนีประสิทธิผลของการ
เรียนรู้ด้วยนวัตกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของสถานศึกษา”ด้วยการประยุกต์ใช้คลินิก
นิเทศสู่การชี้แนะและสอนงาน” โดยใช้สูตรการหา 
คา่ดชันปีระสทิธิผลของ บญุชม ศรสีะอาด (2545) 

3. วิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้ร่วมวิจัย
ท่ีมีต่อการใช้นวัตกรรมการนิเทศการศึกษาเพ่ือ 
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสำาหรับสถาน
ศกึษา โดยใชค้า่เฉลีย่ และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน 
โดยมีเกณฑ์การแปลความหมายของระดับ 

ความพึงพอใจ ดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด. 2545)

 พึงพอใจมากท่ีสุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.51-5.00 คะแนน 

 พงึพอใจมาก มคีา่เฉลีย่เทา่กบั 3.51 
-4.50 คะแนน 

 พงึพอใจปานกลาง มคีา่เฉลีย่เทา่กบั 
2.51-3.50 คะแนน 

 พงึพอใจนอ้ย มคีา่เฉลีย่เทา่กบั 1.51 
-2.50 คะแนน 

 พึงพอใจน้อยที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
1.00-1.50 คะแนน 

4. การวิเคราะหข์อ้มลูจากแบบบนัทึกการ
ปฏบิตั ิคอื แบบบนัทกึผลกอ่นการปฏบิตั ิ(Before 
Action Review: BAR) แบบบันทึกผลระหว่าง
ปฏิบัติ (During Action Review: DAR) และแบบ
บันทึกผลหลังการปฏิบัติ (After Action Review: 
AAR) แบบบนัทกึขอ้มลูการมสีว่นร่วมของทมีวจิยั
วเิคราะห ์วเิคราะหส์รปุเปน็ประเดน็ตา่งๆ และจดั
แยกเป็นหมวดหมู่ ตามกรอบแนวคิดของการวิจัย 
จดัเก็บผลการวิเคราะหข์อ้มูลจากแบบบนัทึกแตล่ะ
กลุม่ไวใ้นตารางบนัทกึขอ้มลูการปฏบิตังิานเพือ่ใช้
สำาหรับการพรรณนาวิเคราะห์

5. การวิเคราะห์ข้อมูลจากการเล่าเรื่อง 
นำาไปวิเคราะหส์รปุเปน็ประเดน็ต่างๆ และจดัแยก 
เป็นหมวดหมู่ ตามกรอบแนวคิดของการวิจัย จัด
เก็บผลการวิเคราะห์ข้อมูลการเล่าเรื่องของ

สถิติที่ใช้ในก�รวิเคร�ะห์ข้อมูล

สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยง
เบนมาตรฐาน สถิติที่ใช้ในการหาคุณภาพของ
เครื่องมือ ได้แก่ หาค่าความเที่ยงตรง (Validity) 
ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ โดยใช้ ค่าดัชนี 
ความสอดคล้อง IOC หาค่าอำานาจจำาแนก  
(Discrimination) ของแบบวัดผลสัมฤทธิ์การ 
เรียนรู้ หาค่าความยากง่าย หาค่าความเชื่อมั่น 
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(Reliability) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิของ
การเรียนรู้ โดยใช้สูตร K.R.20 หาค่าความเชื่อมั่น
แอลฟา (Coefficient) ของแบบสอบถามความ
พึงพอใจ สถิติที่ใช้ในการหาประสิทธิภาพของ
นวัตกรรม E1/E2 

ผลการวิจัย
1. ผลการหาค่าประสิทธิภาพของ

กระบวนการปฏิบัตินวัตกรรมการนิเทศการศึกษา 
เป็นราย 4 ชุดการเรียนรู้ คือชุดการเรียนรู้ 1: การ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ชุด
การเรียนรู้ 2: การพัฒนาผู้นำาด้วยการชี้แนะและ
สอนงาน ชุดการเรียนรู้ 3: การปฏิบัติการคลินิก
นิเทศเพื่อความเป็นเลิศ (ESC) และชุดการเรียน
รู้ 4: การสร้างและพัฒนาชุมชนแห่งการเรียน
รู้ทางวิชาชีพ (PLC) มีค่าเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 
90.11/88.48, 89.03/84.56, 86.05/85.60 
และ 88.93/84.84 ตามลำาดับ ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 
80/80 ที่ตั้งไว้ 

 2. ผลการนำานวัตกรรมการนิเทศการ
ศึกษาไปใช้ พบว่า ค่าดัชนีประสิทธิผลของการ
พัฒนาครูโดยรวมหลังการเรียนรู้ครูมีความรู้สูง
ขึ้นกว่าก่อนการเรียนรู้เท่ากับ 0.7946 แสดงว่า
ครูมีความรู้เพิ่มขึ้นก่อนการเรียนรู้ คิดเป็นร้อยละ 
79.46 

3. ความพึงพอใจของครูต่อกระบวนการ
ปฏิบัตินวัตกรรมการนิเทศการศึกษาอยู่ในระดับ 
มากที่สุด โดยรวมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.58 ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.48

อภิปรายผล
จากผลการวิจัย สามารถอภิปรายผล 

ดังต่อไปนี้

1. ผลการวิจัยท่ีพบว่า ค่าประสิทธิภาพ
ของกระบวนการปฏิบัตินวัตกรรมการนิเทศการ
ศึกษาเป็นราย 4 ชุดการเรียนรู้ มีค่าเฉลี่ยคิด
เป็นร้อยละ 90.11/88.48, 89.03/84.56, 
86.05/85.60 และ 88.93/84.84 ตามลำาดบั ซึง่
สงูกวา่เกณฑ ์80/80 ทีต่ัง้ไว ้ทีเ่ปน็เชน่นีเ้พราะครู
ทีเ่ข้ารว่มโครงการสว่นใหญ่มปีระสบการณส์อนมา
ไม่น้อยกว่า 10 ปี เป็นผู้ประสบกับปัญหาในการ
จัดการเรียนการสอนด้วยตนเอง ทั้งในด้านความ
พร้อมของวัสดุอุปกรณ์ จำานวนครูในโรงเรียนที่ไม่
ครบชั้น ไม่ครบกลุ่มสาระ ซึ่งต้องนำานวัตกรรม
ทางการนิเทศการศึกษา 4 ชุดการเรียนรู้มาใช้
เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของสถาน
ศกึษา ไดป้ฏบิตัติามนวัตกรรมการนเิทศการศกึษา 
4 ชุดการเรียนรู้ โดยร่วมกันสร้างและกำาหนดเป้า
หมายความสำาเรจ็ในการพฒันาผลสมัฤทธิท์างการ
เรียนของสถานศึกษา ทำาให้ทราบถึงสภาพปัญหา
การจัดการเรียนการสอน ปัญหาการบริหารการ
ศกึษา ทัง้ในระดบัโรงเรยีนและระดบัเขตพืน้ทีก่าร
ศกึษา และสรปุประเดน็ปญัหา แนวทางแก้ไข ซ่ึงนำา
ไปสูก่ารสรา้งความรว่มมอืระหวา่งครผููร้ว่มพฒันา 
ผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ และหน่วย
วิจัยและพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชนและการ
จดัการความรู ้ภาควิชาการบรหิารการศกึษา คณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดย
จะร่วมมือกันในการขับเคล่ือน 3 กระบวนการ
เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา คือ กระบวนการ
บริหารโรงเรียน กระบวนการเรียนการสอน และ
กระบวนการนิเทศการศึกษา โดยใช้นวัตกรรม
ทางการนิเทศการศึกษา 4 ชุดการเรียนรู้ที่พบว่า  
มีความสอดคล้อง เหมาะสม เป็นไปได้และ
ประโยชน์อยู่ในระดับมากที่สุด ทั้งนี้ เพื่อปรับปรุง
คุณภาพการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐาน ซึ่ง
สอดคลอ้งกับฉลาด จันทรสมบตั ิและคณะ (2560: 
บทคดัยอ่) ทีพ่บวา่ โรงเรยีนในสงักดัสำานกังานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 ที่
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เข้าร่วมโครงการ สามารถวิเคราะห์สภาพปัจจุบัน 
ปัญหา ความต้องการและแผนงานการพัฒนาการ
จัดการศึกษาได้ ซึ่งเน้นนวัตกรรมยกระดับผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียน จนสามารถจัดทำาโครงการ
นวัตกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนได้ 
9 โรงเรียน มีการทำากิจกรรมร่วมกันระหว่างครู 
ผู้ร่วมพัฒนา ผู้บริหาร กลุ่มนิเทศ ผู้บริหารระดับ
เขตพื้นท่ีการศึกษา จนเกิดการขับเคลื่อนความ
ร่วมมือ เกิดภาคีเครือข่ายความร่วมมือ มีบันทึก
ข้อตกลงร่วมกัน 

2. จากผลการหาความพึงพอใจของครู
ต่อกระบวนการปฏิบัตินวัตกรรมการนิเทศการ
ศึกษาอยู่ในระดับมากที่สุด โดยรวมมีค่าเฉลี่ย
เทา่กับ 4.58 สว่นเบีย่งเบนมาตรฐานเทา่กบั 0.48  
ผลการวิจัยดังกล่าวข้างต้นนี้แสดงให้เห็นว่าครู
ผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาครั้งนี้ได้ดำาเนินการ
จัดกิจกรรมการเรียนจากการปฏิบัติจริงจนเกิด
องค์ความรู้ที่เหมาะสม นำาไปสู่การมีส่วนร่วมใน
ประเดน็ทีส่นใจ ประกอบดว้ย รว่มคดิ รว่มตดัสินใจ  
ร่วมวางแผน ร่วมปฏิบัติ ร่วมตรวจสอบ ร่วม 
รับผิดชอบ ร่วมรับประโยชน์และร่วมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ซ่ึงกันและกัน มีการสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือกันระหว่างครูกับครูและผู้บริหารกับครู
สอดคล้องกับหลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช (สำานักงานคณะ
กรรมการพิเศษเพ่ือประชาชนโครงการอันเนื่อง
มาจากพระราชดำาริ, 2548: 32) ความว่า รู้ รัก 
สามัคคี ซึ่งบุคคลและกลุ่มคนจะต้องรู้ รู้ว่าการ
ลงมือทำาสิ่งใดน้ัน จะต้องรู้เสียก่อน รู้ถึงปัจจัย
ท้ังหมด รู้ถึงปัญหาและรู้ถึงวิธีแก้ปัญหา มีความ
รกัทีจ่ะตอ้งลงมอืเขา้ไปแกป้ญัหานัน้ ความสามคัคี
ที่จะลงไปนั้น ควรคำานึงถึงเสมอว่า เราจะทำางาน
คนเดยีวไมไ่ด ้ต้องทำางานรว่มมอืรว่มใจกนัจงึจะมี
พลงัเขา้ไปแกป้ญัหาให้ลลุว่งไปได้ด้วยดี สอดคลอ้ง
กับประเวศ วะส ี(2545: 21) ทีก่ลา่ววา่การเรียนรู้ 

ของบุคคลใดบุคคลหนึ่งไม่เพียงพอที่จะทำาให้
องคก์าร หนว่ยงานสำาเรจ็ การเรยีนรู้รว่มกันเทา่นัน้
ทีจ่ะบังเกดิผลสำาเรจ็ และสอดคลอ้งกบัผลการวิจยั
ของกาญจน์ เรืองมนตรี และธรินธร นามวรรณ  
(2555: 82) ที่พบว่าการสร้างเครือข่ายการ
ประกันคุณภาพการศึกษาด้วยการอบรม การ
ศึกษาเอกสาร ทำาให้เกิดความตระหนักและเห็น
ความสำาคญัสามารถเสรมิสรา้งความรูค้วามเขา้ใจ
ให้แก่เครือข่ายมากขึ้น 

ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะเพื่อก�รนำ�ผลก�รวิจัย

ไปใช้

1.1 จากผลการวิจัยที่พบว่าการพัฒนา
ครูโดยใช้นวัตกรรมการนิเทศการศึกษาเพื่อยก
ระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสำาหรับสถานศึกษา 
ควรมีทั้งภาคความรู้ทฤษฎี และภาคปฏิบัติจริงทั้ง
ในระดับโรงเรียนโดยใช้นวัตกรรมคลินิกนิเทศสู่
ความเป็นเลิศทั้ง 4 ชุดการเรียนรุ้ ทั้งนี้เพื่อพัฒนา
คุณภาพครูสู่คุณภาพผู้เรียนให้เกิดประสิทธิผล 
สร้างวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้ การเปิดห้องเรียน 
(Open Classroom) และการประยุกต์ใช้ทักษะ
การเรยีนรูใ้นศตวรรษที ่21 ใหส้อดคลอ้งกบับรบิท
และสภาพของท้องถิ่นและ มีการแบ่งบทบาท
หน้าที่ของภาคีแห่งความร่วมมือในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาให้เป็นจริง ดังนั้น ผู้บริหาร
สถานศึกษา ครูผู้สอนและศึกษานิเทศก์ควรนำาชุด
การเรียนรู้ 4 ชุดไปใช้ในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
และทั่วถึงทุกสถานศึกษา 

1.2 จากผลการวิจัยที่พบว่า ความพึง
พอใจของครูต่อกระบวนการปฏิบัตินวัตกรรมการ
นิเทศการศึกษาอยู่ในระดับมากที่สุด ชี้ให้เห็นว่า 
การยกระดับผลสมัฤทธิก์ารเรยีนรูข้องสถานศึกษา
จะต้องขับเคล่ือนโดยผู้บริหารสถานศึกษาซึ่งเป็น
บุคคลท่ีสำาคัญท่ีสุดในสถานศึกษา จะต้องเป็น
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ผู้นำาพาคณะครูที่ผ่านการอบรมปฏิบัติการโดยใช้
นวัตกรรมทางการนิเทศการศึกษา ทั้ง 4 ชุดการ
เรียนรู้น้ีไปปฏิบัติในโรงเรยีนเพ่ือสรา้งโรงเรยีนแหง่
การเรยีนรู ้เปน็องคท์ีม่คีวามเขม้แขง็อยา่งตอ่เนือ่ง
ในปีต่อไปเพื่อให้สอดคล้องตามเจตนารมณ์ของ
ประเทศไทย 4.0 และจะต้องอาศยัความรว่มมอืทัง้
จาก ผู้บริหารการศึกษาระดับเขตพื้นที่การศึกษา 
ผู้บริหารสถานศึกษา ครูประจำาการ ศึกษานิเทศก์ 
รวมถึงนักวิชาการจากสถาบันอุดมศึกษาเข้ามา 
ส่งเสริมสนับสนุนในการเรียนรู้ร่วมกันเพื่อนำาไปสู่
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่เป็นรูปธรรมโดยมี

จุดเน้นที่คุณภาพครูประจำาการเป็นสำาคัญ

2. ข้อเสนอแนะในก�รวิจัยครั้งต่อไป

2.1 ควรศึกษากลยุทธ์การพัฒนาครูใน
พัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีวิทยวิจัยแบบ
ผสาน วิธี (Mixed Methods)เพื่อให้สอดคล้อง
กับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับการ
ศึกษาไทย 4.0

2.2 ควรวิจัยเก่ียวกับการสร้างความ
ร่วมมือของภาคีแห่งการเรียนรู้ในสังคมยุคดิจิทัล 
(Digital Era) โดยใชก้ารสรา้งชมุชนแหง่การเรยีนรู ้
เชิงวิชาชีพ 
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