การพัฒนาคุณภาพครูโดยการนิเทศแบบสอนแนะและการเป็นพี่เลี้ยง
โรงเรียนมหาสวัสดิ์ (ราษฎรบ�ำรุง)
Teacher Quality Development by Coaching and Mentoring Method
Mahasawat School
สมศักดิ์ จี้เพ็ชร์*

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

Somsak Jeepet*

Faculty of Education, Sukhothai Thammathirat Open University
Received: March 26, 2019
Revised: May 17, 2019
Accepted: May 27, 2019

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาการพัฒนาคุณภาพของครู โดยการนิเทศแบบสอนแนะ
และการเป็นพีเ่ ลีย้ ง (2) ศึกษาความพึงพอใจของครูทไี่ ด้รบั การนิเทศแบบสอนแนะและการเป็นพีเ่ ลีย้ ง ประชากร
ในการวิจยั ครัง้ นี้ ได้แก่ ครูผสู้ อนในกลุม่ สาระการเรียนรูภ้ าษาไทย กลุม่ สาระการเรียนรูค้ ณิตศาสตร์ กลุม่ สาระ
การเรียนรูภ้ าษาต่างประเทศ ทีส่ อนในระดับประถมศึกษา เลือกกลุม่ ตัวอย่างมาศึกษาโดยวิธเี จาะจง กลุม่ สาระ
การเรียนรู้ละ 1 คนโดยท�ำการนิเทศเป็นเวลา 1 ภาคการศึกษา เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยที่ใช้เก็บข้อมูลได้แก่
แบบสัมภาษณ์ แบบบันทึกข้อมูล และแบบสอบถามประมาณค่า การวิเคราะห์ขอ้ มูลใช้วธิ กี ารวิเคราะห์เนือ้ หา
และการวิเคราะห์ทางสถิติ ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัย พบดังนี้
1. การนิเทศแบบสอนแนะและการเป็นพีเ่ ลีย้ งด้านกระบวนการสอนแนะ และการเป็นพีเ่ ลีย้ งมีการปฏิบตั ิ
มากที่สุด โดยมีผลการปฏิบัติตามขั้นตอน คือ การเตรียมการมีการปฏิบัติในระดับมาก การประชุมเพื่อ
รับทราบข้อมูลมีการปฏิบตั มิ ากทีส่ ดุ การวางแผนเพือ่ แก้ปญ
ั หามีการปฏิบตั มิ ากทีส่ ดุ การปฏิบตั กิ ารให้คำ� ชีแ้ นะ
และสร้างขวัญก�ำลังใจมากที่สุด การติดตามผลมีการปฏิบัติมากที่สุด ผู้นิเทศมีทักษะในการนิเทศมาก ผู้นิเทศ
มีเทคนิคการให้คำ� ชีแ้ นะในระดับมากทีส่ ดุ ผูน้ เิ ทศมีบทบาทในการให้การนิเทศมากทีส่ ดุ จากการสังเกตติดตาม
ผลจากการนิเทศ ด้านปัจจัย ผู้รับการนิเทศมีการพัฒนาตนเองทั้งความรู้ ทักษะการสอน และบุคลิกภาพ
มีแผนการจัดการเรียนรู้ มีสอื่ การสอน ด้านกระบวนการเรียนการสอนมีการด�ำเนินการตามแผนการจัดการเรียนรู้
ทีก่ ำ� หนดไว้ กิจกรรมการเรียนการสอนเน้นผูเ้ รียนเป็นส�ำคัญ มีการพัฒนาทักษะ และความรูก้ ารอ่านการเขียน
การคิดค�ำนวณ การคิดวิเคราะห์ ด้านการประเมินผลผู้เรียนมีการประเมินผลที่สอดคล้องกับเป้าหมาย และ
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วัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ ด้านผลที่เกิดขึ้นผู้รับการนิเทศทุกคนได้จัดท�ำแผนการจัดการเรียนรู้ พัฒนา
นวัตกรรม และมีรายงานการวิจัยในชั้นเรียน นักเรียนได้รับการพัฒนาความรู้ และทักษะการอ่าน การเขียน
การคิดค�ำนวณ และการคิดวิเคราะห์เพิม่ ขึน้ ในระดับมาก ครูสามารถวิเคราะห์ปญ
ั หาการจัดการเรียนการสอน
ของตนเอง น�ำความรู้ และปัญหามาร่วมกันวิเคราะห์ และก�ำหนดเป้าหมายการพัฒนาได้ ด�ำเนินการพัฒนา
ผู้เรียนจนบรรลุเป้าหมาย
2. ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับการนิเทศต่อการนิเทศแบบสอนแนะและการเป็นพี่เลี้ยง
อยู่ระดับมากที่สุด
ค�ำส�ำคัญ: การพั ฒ นาคุ ณ ภาพครู ครู การนิ เ ทศแบบสอนแนะและการเป็ น พี่ เ ลี้ ย ง ผู ้ น� ำ ทางวิ ช าการ
การเรียนรู้ในยุคศตวรรษที่ 21

Abstract
This purposes of the research were: (1) to determine the teacher quality development
by coaching and mentoring; (2) to determine teachers’ satisfaction towards coaching and
mentoring of Mahasawat School. The population of this research were teachers from learning
areas of Thai language, mathematics and foreign language who taught at the elementary
level. The sample involved were three teachers who were derived by purposive sampling
from each learning area. The sample obtained teaching supervision for one semester. The
research instruments used were an interview form for coaching and mentoring, a data record
form and a questionnaire of teachers' satisfaction towards supervision. Data analysis included
content analysis and the statistical analysis in terms of percentage, means and standard
deviation.
Based on the findings of the study, it was concluded that:
1. Regarding instructional coaching and mentoring, coaching processes and mentoring
were rated as the most practices of which the following procedures were also rated as the
most practices including preparation, meeting for information acknowledgement, planning
for problem solving, giving the guidance and encouragement and follow-up. Based on the
evaluation of the supervisors, the supervisors were rated high in supervisory skills, techniques
to give advice and supervisory roles. The observation and follow-up of supervision in term
of supervisory factors revealed that teachers had self-development of knowledge, teaching
skills and personality. In addition, they also had learning management plans and instructional
media. For teaching and learning processes, there was implementation according to the
learning management plan. Teaching and learning activities focused on students as well as
the development of skills and knowledge in reading, writing, arithmetic, analytical thinking.
166 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

The evaluation of students was conducted according to goals and objectives of learning.
The result of supervision indicated that every teachers had prepared learning management
plans, developed innovations and classroom research reports. Students gained more
knowledge and skills in reading, writing, arithmetic and analytical thinking. Teachers could
analyze their own problems of teaching and learning. Teachers shared their knowledge and
problems in order to analyze and determine the development goals as well as developed
students to meet the meet the specified goals.
2. The assessment of teachers’ satisfaction towards coaching and mentoring was at
the highest level.
Keywords: Teacher Quality Development, Teacher, Coaching and Mentoring, Academic
Leader, Learning In the 21st Century

บทน�ำ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ตามความใน
มาตรา 4 กล่าวว่า “ครู หมายความว่า บุคลากรวิชาชีพซึ่งท�ำหน้าที่หลักทางด้านการเรียนการสอน และ
การส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการต่าง ๆ ในสถานศึกษาทั้งของรัฐและเอกชน” จะเห็นได้ว่า ครูเป็น
ผู้มีบทบาทส�ำคัญยิ่งใน การพัฒนาผู้เรียน
กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศจุดเน้นการพัฒนาผู้เรียนสู่ความส�ำเร็จในการปฏิรูปการศึกษา โดย
เน้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลง 4 ใหม่ คือ การพัฒนาคุณภาพคนไทยยุคใหม่ ครูยุคใหม่ สถานศึกษา และแหล่ง
เรียนรูย้ คุ ใหม่ และระบบริหารจัดการใหม่ทมี่ งุ่ หวังพัฒนาผูเ้ รียนให้เป็นคนเก่ง คนดี และมีความสุข เป็นคุณภาพ
ของเด็กไทยในอนาคต เป็นผู้มีความสามารถคิดเป็น ท�ำเป็น แก้ปัญหาเป็น ก้าวไกลสู่สากล และมีความเป็น
พลเมืองทีส่ มบูรณ์ (ส�ำนักงานพันธศึกษามูลนิธแิ ห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย, 2556) การศึกษาในศตวรรษ
ที่ 21 เป็นการเตรียมคนออกไปท�ำงานที่ใช้ความรู้ (Knowledge Worker) เป็นบุคคลพร้อมที่จะเรียนรู้ ทักษะ
ที่ส�ำคัญที่สุด คือ ทักษะในการเรียนรู้ (Learning Skills) เพราะต้องเตรียมคนไปเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงที่
รวดเร็ว รุนแรง พลิกผันและคาดไม่ถึง ในยุคใหม่ (วิจารณ์ พานิช, 2555)
ข้อเสนอแนะจากการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกรอบทีส่ ามระดับการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานประถม
ศึกษา และมัธยมศึกษาของโรงเรียนมหาสวัสดิ์ (ราษฎรบ�ำรุง) ผู้เรียนควรได้รับการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทาง
การเรียนให้มคี ณ
ุ ภาพดีเพิม่ ขึน้ ในสาระการเรียนรูภ้ าษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สุขศึกษา และพลศึกษา
และภาษาต่างประเทศ โดยพัฒนาความรู้ความสามารถด้านการคิดอย่างสม�่ำเสมอ การให้ความส�ำคัญกับ
การอ่าน การเรียนล่วงหน้า ทบทวน การเรียนทีจ่ บบทไปแล้วทุกระดับชัน้ ครูควรน�ำผลการวิเคราะห์ผเู้ รียน จุดที่
ควรพัฒนา โดยเฉพาะวิธีการเรียนรู้ของผู้เรียน (Learning Style) ที่เหมาะสมแต่ละช่วงชั้นมาใช้วางแผน
การจัดการเรียนรู้ที่ท้าทายความสามารถของผู้เรียน และสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล…ครูที่มีความรู้
ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส�ำคัญ จะมีการก�ำหนดเป้าหมายให้เกิดกับผู้เรียน
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อย่างครบถ้วนตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีการศึกษาค้นคว้า วิจัย เพื่อพัฒนาสื่อ และ
กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส�ำคัญ (ส�ำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
(องค์การมหาชน) สมศ., 2554) จะส่งผลต่อการพัฒนาผู้เรียนในทักษะการอ่านเขียน (Literacy) เพื่อการเรียน
รู้ การคิดค�ำนวณ (Numeracy) และความสามารถในการใช้เหตุผล (Reasonable Ability) ซึ่งเป็นพื้นฐาน
ส�ำคัญที่จะให้ผู้เรียนพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้มีคุณภาพดีขึ้นได้
ผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องเป็นผู้น�ำทางวิชาการ อันประกอบไปด้วย ทักษะทางวิชาชีพบริหาร
การศึกษาและสถานศึกษา ทักษะทางสังคม ทักษะทางความคิด ทักษะทางการบริหารจัดการ โดยเฉพาะทักษะ
ทางการนิเทศซึ่งเป็นความสามารถทางวิชาการ เพราะการนิเทศเป็นกระบวนการพัฒนาครูให้ปรับปรุง และ
พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ เพื่อให้การจัดการศึกษาบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ กระบวนการที่ส�ำคัญของ
การนิเทศการสอน คือ 1) การศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหา และความต้องการ 2) การวางแผน และจัดท�ำ
โครงการนิเทศ 3) การด�ำเนินงานนิเทศ และ 4) การประเมินผลการนิเทศ ซึ่งมีกิจกรรมที่หลากหลาย เช่น
การเชิญวิทยากรให้ความรู้ สัมมนา ศึกษา ดูงาน ประกวดผลงาน ฝึกงาน สังเกตการสอน เยี่ยมชั้นเรียน
ให้คำ� ปรึกษา ร่วมกันวิจยั ในชัน้ เรียน (สุดารัตน์ สารสว่าง และอัจฉรา นิยมาภา, 2556; วิสทุ ธิ์ วิจติ รพัชราภรณ์,
2556)
การนิเทศแบบสอนแนะและการเป็นพี่เลี้ยง (Coaching and Mentoring) เป็นเทคนิคการนิเทศที่มี
เป้าหมายเพื่อพัฒนา และแก้ปัญหาการจัดการเรียนการสอน พัฒนาความรู้และทักษะในการจัดการเรียน
การสอน ประยุกต์ใช้ทักษะความรู้ เป็นปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนแนะ (Coach) กับผู้รับการสอนแนะ
(Coachee) มีหลักการส�ำคัญคือ การเรียนรูร้ ว่ มกัน การให้คน้ พบวิธกี ารแก้ปญ
ั หาด้วยตนเอง และการเสริมพลัง
(Empowerment) โดยการช่วยให้ครูได้ค้นหาพลังในตัวเอง และเป็นกระบวนการพัฒนาวิชาชีพครู (สุดารัตน์
สารสว่าง และอัจฉรา นิยมาภา, 2556; อาฟฟาน เจะเตะ, 2556)
ผู้วิจัยเห็นว่าการนิเทศแบบสอนแนะและการเป็นพี่เลี้ยง (Coaching and Mentoring) เป็นเทคนิค
การนิเทศที่สามารถพัฒนาครูผู้สอนให้สามารถพัฒนาความรู้ความสามารถ และพัฒนาการจัดการเรียน
การสอนให้กา้ วหน้ามีคณ
ุ ภาพให้มคี วามสามารถในการจัดการเรียนการสอนทีเ่ น้นผูเ้ รียนเป็นส�ำคัญ มีการก�ำหนด
เป้าหมายให้เกิดกับผูเ้ รียนอย่างครบถ้วนตามจุดมุง่ หมายของหลักสูตรการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน มีการศึกษาค้นคว้า
วิจัย เพื่อพัฒนาสื่อ และกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส�ำคัญที่จะพัฒนานักเรียนให้มีทักษะใน
การเรียนรู้ มีความพร้อมในการเรียนรู้ เพื่อยกระดับให้เป็นผู้มีทักษะ การอ่าน การเขียน การคิดค�ำนวณ
มีความสามารถทางการคิดเชิงเหตุผล การท�ำงานร่วมกันสามารถในการสือ่ สารอันเป็นคุณลักษณะทีส่ ำ� คัญของ
คนในศตวรรษที่ 21 จึงควรให้มีการด�ำเนินการ พัฒนาคุณภาพครูด้วยการนิเทศแบบสอนแนะและการเป็น
พีเ่ ลีย้ ง (Coaching and Mentoring) ในโรงเรียนมหาสวัสดิ์ (ราษฎรบ�ำรุง) โดยเจาะจงเลือกครูกลุม่ สาระละ 1 คน
จากกลุ่มสาระวิชาภาษาไทย กลุ่มสาระวิชาภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) และกลุ่มสาระวิชาคณิตศาสตร์
เป็นกลุม่ ตัวอย่างในการพัฒนา และการศึกษาวิจยั ตามข้อเสนอแนะจากการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก
รอบที่ 3 (ส�ำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) สมศ., 2554) และ
แนวคิดของวิจารณ์ พานิช (2555) โดยมีการด�ำเนินการศึกษาวิจัย เรื่อง การพัฒนาคุณภาพครูโดยการนิเทศ
แบบการสอนแนะและการเป็นพี่เลี้ยง (Coaching and Mentoring) โรงเรียนมหาสวัสดิ์ (ราษฎรบ�ำรุง)
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วัตถุประสงค์
1. เพือ่ ศึกษาการพัฒนาคุณภาพครูโดยการนิเทศแบบสอนแนะและการเป็นพีเ่ ลีย้ ง (Coaching and
Mentoring)
2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้รับการนิเทศต่อการนิเทศแบบสอนแนะและการเป็นพี่เลี้ยง
(Coaching and Mentoring)

แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
ในการวิจัยเรื่องการพัฒนาคุณภาพครูโดยการนิเทศแบบการสอนแนะและการเป็นพี่เลี้ยงโรงเรียน
มหาสวัสดิ์ (ราษฎรบ�ำรุง) ขอน�ำสาระส�ำคัญที่เป็นแนวคิด หลักการ ขอเสนอแนะ และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับ
การศึกษาวิจัยครั้งนี้มาน�ำเสนอตามรายการ คือ 1) การเรียนรู้ในยุคศตวรรษที่ 21 2) ผู้น�ำทางวิชาการ
3) การนิเทศการศึกษายุคใหม่ และ 4) การนิเทศแบบสอนแนะและการเป็นพี่เลี้ยง โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. การเรียนรู้ในยุคศตวรรษที่ 21 (วิจารณ์ พานิช, 2555) การเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 ครูต้อง
ยึดหลัก สอนน้อย เรียนมาก ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนนั้น ครูต้องตอบให้ได้ว่า ศิษย์ได้เรียนอะไร
ครูต้องท�ำอะไร สภาพเช่นนี้ครูยิ่งมีความส�ำคัญมากขึ้น และท้าทายครูทุกคนอย่างที่สุด ที่จะไม่ท�ำหน้าที่ครู
ผิดทาง คือ เรียนอย่างสนุก และเกิดปัญญาทีต่ อ้ งการ การจัดการเรียนการสอนครูตอ้ งออกแบบการเรียนรู้ และ
อ�ำนวยความสะดวก ในการเรียนรู้ให้นักเรียนได้เรียนรู้ จากการเรียนแบบลงมือท�ำแล้วการเรียนรู้จะเกิดจาก
ในใจและภายในสมองของตนเอง
การศึกษาในศตวรรษที่ 21 เป็นการเตรียมคนออกไปท�ำงานที่ใช้ความรู้ (Knowledge Worker)
และเป็นบุคคลพร้อมที่จะเรียนรู้ ทักษะที่ส�ำคัญที่สุด คือ ทักษะในการเรียนรู้ (Learning Skills) เพราะต้อง
เตรียมคนไปเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว รุนแรง พลิกผัน และคาดไม่ถึง ในยุคใหม่ครูจึงต้องพัฒนา
ตนเองให้มที กั ษะการเรียนรูด้ ว้ ยและในขณะเดียวกันก็ตอ้ งมีทกั ษะการท�ำหน้าทีค่ รูในศตวรรษที่ 21 ด้วย ทักษะ
ของคนในศตวรรษที่ 21 คือ 3 R x 7C 3R ได้แก่ Reading (อ่านออก) Writing (เขียนได้) และ Arithmetic
(คิดเลขเป็น) 7C ได้แก่ Critical Thinking & Problem Solving (ทักษะด้านการคิด อย่างมีวิจารณญาณ และ
ทักษะการแก้ปัญหา) Creative & Innovation (ทักษะด้านการสร้างสรรค์และนวัตกรรม) Cross-Cultural
and Understanding (ทักษะด้านความเข้าใจต่างวัฒนธรรม ต่างกระบวนทัศน์) Collaboration, teamwork
& leadership (ทักษะด้านความร่วมมือ การท�ำงานเป็นทีม และภาวะผูน้ ำ� ) Communications, Information
& Media Literacy (ทักษะด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรูเ้ ท่าทันสื่อ) Computing & ICT Literacy (ทักษะ
ด้านคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร) Career & learning Skills (ทักษะอาชีพ และทักษะ
การเรียนรู้)
2. ผู้น�ำทางวิชาการ (วิสุทธิ์ วิจิตรพัชราภรณ์, 2556) ผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ และ
ครูผู้สอนนับว่าเป็นบุคคลที่มีความส�ำคัญอย่างยิ่งที่จะพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มีความก้าวหน้ายั่งยืน ทั้งนี้
ศึกษานิเทศก์และผูบ้ ริหารสถานศึกษาจ�ำเป็นต้องมีภาวะผูน้ ำ� ซึง่ เป็นคุณสมบัตอิ นั พึงมีของผูน้ ำ� ได้แก่ สติปญ
ั ญา
ความดีงาม ความรู้ความสามารถของคนที่ชักน�ำให้บุคคลทั้งหลายมาประสานกัน และพากันไปสู่จุดหมายที่ดี
งามอย่างถูกต้องชอบธรรม ผู้น�ำทางวิชาการเป็นพฤติกรรมของผู้บริหารสถานศึกษา และครูที่มีอิทธิพลต่อ
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การเพิ่มพูนการเรียนรู้ของผู้เรียน บทบาทของผู้น�ำทางวิชาการ
2.1 เน้นผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยก�ำหนดเป้าหมายของการเรียนการสอน ก�ำหนดมาตรฐาน
การปฏิบัติของผู้เรียน และส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุผลตามมาตรฐานเหล่านั้น
2.2 ให้เวลาการประสานงานและดูแลการสอนของครูมากขึ้น
2.3 มีความช�ำนาญในการสอนสังเกตการสอนของครูบ่อยขึ้น นิเทศการสอน และเข้าไปมี
ส่วนร่วมในการท�ำงานของครู และประเมินผลการท�ำงานของครูมากขึ้น
2.4 ใส่ใจกับหลักสูตรและการสอนมากขึ้น
2.5 ขอความช่วยเหลือเกี่ยวกับแผนการจัดการเรียนการสอนจากเขตพื้นที่การศึกษา
2.6 สร้างสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนการสอน โดยให้มีระเบียบขั้นตอนน้อยลง และ
ลดภาระงานด้านเอกสารของครูลง
2.7 รู้โครงสร้างของชุมชนและรักษาสัมพันธภาพที่ดีกับผู้ปกครองนักเรียน
3. การนิเทศการศึกษายุคใหม่ (ชัด บุญญา, 2556) การนิเทศการศึกษา หมายถึง การด�ำเนินการใด ๆ
ที่ท�ำให้ครูมีความพึงพอใจ และมีก�ำลังใจที่จะพัฒนาการจัดการเรียนการสอน และพัฒนาการด�ำเนินงานใด ๆ
ของโรงเรียนให้เป็นไปตามมาตรฐานใด ๆ ของโรงเรียน และของบุคลากรให้สูงขึ้น และรักษาไว้จนส่งผลให้
โรงเรียนเป็นที่ยอมรับของผู้รับประโยชน์จากโรงเรียนทุกฝ่าย อีกทั้งผ่านการประเมินทั้งภายใน และภายนอก
หากน�ำความหมายของการนิเทศ หลักการนิเทศดั้งเดิมมาผสมผสานกับแนวคิดการประกันคุณภาพการศึกษา
แนวคิดที่เกี่ยวกับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน แนวคิดว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพครู และระดับคุณภาพ
ครูผู้บริหาร หลักการนิเทศการศึกษา ในยุคใหม่ที่ควรจะเป็นก็คือ
3.1 จะต้องเคารพความแตกต่างระหว่างบุคคลเป็นความร่วมมือร่วมใจในการด�ำเนินงานใช้
ความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงาน เพื่อให้งานนั้นไปสู่เป้าหมายที่ต้องการ
3.2 มุ่งให้ครูรู้จักวิธีคิดค้นการท�ำงานด้วยตนเองมีความสามารถในการน�ำตนเอง และสามารถ
ตัดสินปัญหาของตนเองได้
3.3 ควรเป็นการแสวงหาความสามารถพิเศษของแต่ละบุคคลแล้วเปิดโอกาสให้ได้แสดงออก และ
พัฒนาความสามารถเหล่านั้นอย่างเต็มที่
3.4 จะต้องสร้างบรรยากาศที่เป็นกันเอง ยั่วยุ และสร้างความเข้าใจอันดีต่อกัน และต้องท�ำให้
ครูรู้สึกว่าจะช่วยให้เขาพบวิธีที่ดีกว่าในการท�ำงาน เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์
3.5 การนิเทศการศึกษาควรเป็นไปอย่างง่าย ๆ ไม่มีพิธีรีตอง
4. การนิเทศแบบสอนแนะและการเป็นพี่เลี้ยง (Coaching and Mentoring) การเกิดขึ้นของ
การสอนแนะและการเป็นพีเ่ ลีย้ งในโรงเรียนจะสร้างความแข็งแกร่งให้กบั การจัดการเรียนการสอน การด�ำเนินการ
จะต้องสอดคล้องกับบริบทของโรงเรียนและผู้บริหารควรมีความเข้าใจการเชื่อมโยงสัมพันธ์ของการเรียนรู้
การพัฒนาครูและการปรับปรุงยกระดับคุณภาพโรงเรียน เป็นการสร้างความตระหนักและเป็นแกนหลักส�ำคัญ
ของการเรียนรู้วิชาชีพครูอย่างต่อเนื่อง บนพื้นฐานของแนวคิดที่ว่า ครูที่มีประสบการณ์จะสามารถบูรณาการ
ความรูแ้ ละทักษะ ครูจะได้รบั โอกาสหลายประการทีจ่ ะเรียนรูแ้ ละประยุกต์ใช้ขอ้ มูล ความเชือ่ ของครูจะเปลีย่ นไป
ครูจะมีกระบวนการท�ำงานใหม่ จะได้เรียนรู้จากบุคคลอื่น ๆ การเป็นพี่เลี้ยงจะต้องตระหนักในความท้าทาย
และซับซ้อนของการสอนรวมทั้งความยุ่งยากที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมครั้งส�ำคัญของโรงเรียน
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การสอนแนะและการเป็นพีเ่ ลีย้ งเป็นแนวทางในการพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนือ่ งของผูบ้ ริหาร การสอนแนะและ
การเป็นพี่เลี้ยงในโรงเรียน แสดงถึงกิจกรรมที่เกื้อหนุนผลของการสอนแนะและการเป็นพี่เลี้ยง หลักการ
ดังกล่าวได้แก่ การสนทนาเพือ่ การเรียนรู้ ข้อตกลงในการเรียนรู้ การบูรณาการการสนับสนุนจากเพือ่ นร่วมงาน
และผูเ้ ชีย่ วชาญ การพัฒนาทิศทางความก้าวหน้าของตน การก�ำหนดเป้าหมายทีท่ า้ ทายส่วนบุคคล ความเข้าใจ
ถึงวิธกี ารท�ำงานทีแ่ ตกต่างกัน ได้ทราบถึงประโยชน์ของการสอนแนะและการเป็นพีเ่ ลีย้ ง การได้ทดลอง สังเกต
รวมทัง้ การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิผล การสอนแนะและการเป็นพีเ่ ลีย้ งเป็นปฏิบตั กิ ารผ่านการตอบค�ำถาม
ว่า ท�ำไมเพื่อนร่วมงานของคุณถึงใช้วิธีการสอนแนะและการเป็นพี่เลี้ยง มีใครที่เกี่ยวข้องบ้าง เขาท�ำกิจกรรม
อะไรกัน เขาจะท�ำกิจกรรมกันที่ไหน หรือกิจกรรมจะมีขึ้นที่ไหน มีการก�ำหนดทักษะที่จ�ำเป็น ได้แก่ การเรียน
รูท้ มี่ เี ป้าหมาย การสังเกต การวิเคราะห์สะท้อนผล การสืบค้นสารสนเทศ การค�ำนึงถึงการส่งเสริมผูเ้ รียน ท�ำให้
มองเห็นชัดเจนว่า ผู้รับสอนแนะ พี่เลี้ยง และผู้เรียนรู้วิชาชีพ ได้เรียนรู้และปฏิบัติทักษะพวกนี้อย่างต่อเนื่อง
ลักษณะเด่นของการนิเทศแบบสอนแนะและการเป็นพี่เลี้ยง คือ การค้นหาและให้ความส�ำคัญกับการเรียนรู้
ทักษะทางวิชาชีพ เป็นการวางรูปแบบการพัฒนาวิชาชีพเชิงรุกเพื่อสร้างเสริมความเชื่อมั่น สามารถประเมิน
ตนเองได้ เป็นการพลิกวิกฤติสโู่ อกาสการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ นอกจากนัน้ ยังยกระดับผูส้ อนแนะให้เป็น
ผูม้ ที กั ษะพิเศษเพิม่ ขึน้ จนกลายเป็นต้นแบบของการเรียนรูว้ ชิ าชีพทีส่ ำ� คัญมากต่อการจัดการศึกษา (Cordingley
& Buckler, 2012)
เทคนิคการนิเทศสอนแนะเป็นการสอนงานครู โดยผูส้ อนงานอาจเป็นผูบ้ ริหารสถานศึกษา ผูน้ เิ ทศ
ภายในที่สามารถเป็นผู้สอนงานได้ ผู้ถูกสอนแนะส่วนใหญ่เป็นครูที่อยู่ในสถานศึกษาเดียวกัน การนิเทศ
สอนงานจะเน้นไปทีก่ ารพัฒนาผลการปฏิบตั งิ าน (Individual Performance) และพัฒนาศักยภาพ (Potential)
ของครู Coaching เป็นการสื่อสารอย่างหนึ่งที่เป็นทางการ และไม่เป็นทางการระหว่างผู้บริหารสถานศึกษา
และครูเป็นการสื่อสารแบบสองทาง (Two Way Communication) ท�ำให้ผู้บริหารสถานศึกษา และครูได้ร่วม
กันแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เช่น ปัญหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนต�่ำ
ผู้เรียนออกกลางคัน สื่อที่ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ไม่มีคุณภาพ ซึ่งการร่วมกันแก้ไขปัญหาดังกล่าว
ก่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้สอนแนะ และผู้ถูกสอนแนะ อย่างไรก็ตาม ต้องมีความพร้อมทั้งผู้สอน
แนะและผู้ถูกสอนแนะ จากข้างต้นอาจสรุปได้ดังนี้
4.1 มีลักษณะเป็นกระบวนการ คือ ประกอบด้วยวิธีการหรือเทคนิคต่าง ๆ ที่วางแผนไว้อย่างดี
ด�ำเนินการตามขั้นตอน จนกระทั่งบรรลุเป้าหมาย
4.2 มีเป้าหมายที่ต้องการไปให้ถึง 3 ประการ คือ การแก้ปัญหาในการท�ำงาน พัฒนาความรู้
ทักษะหรือความสามารถในการท�ำงาน และการประยุกต์ใช้ทักษะหรือความรู้ในการท�ำงาน
4.3 มีลกั ษณะปฏิสมั พันธ์ระหว่างผูส้ อนแนะกับผูร้ บั การสอนแนะ คือ เป็นกลุม่ เล็กหรือรายบุคคล
(One-One Relationship and Personal Support) และใช้เวลาในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
4.4 มีหลักการพื้นฐานในการท�ำงาน ได้แก่
		 1) การเรียนรูร้ ว่ มกัน (Co-Construction) คือ ไม่มใี ครรูม้ ากกว่าใคร จึงต้องเรียนไปพร้อมกัน
		 2) การให้ค้นพบวิธีการแก้ปัญหาด้วยตนเอง
		 3) การเสริมพลังอ�ำนาจ (Empowerment) เป็นการช่วยค้นหาพลังในตัวบุคคล เมือ่ ค้นเจอ
ก็คืนพลังนั้นให้เขาไป
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1) การเรียนรู้ร่วมกัน (Co-Construction) คือ ไม่มีใครรู้มากกว่าใคร จึงต้องเรียนไปพร้อมกัน
2) การให้ค้นพบวิธีการแก้ปัญหาด้วยตนเอง
3) การเสริมพลังอานาจ (Empowerment) เป็นการช่วยค้นหาพลังในตัวบุคคล เมื่อค้นเจอก็คืนพลัง
นั้นให้เขาไป
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ยเหลือครู
การอบรม
ภาพที่ 1 มิติของการช่วยเหลือครู
ที่มา: สุดารัตน์ สารสว่าง และอัจฉรา นิยมาภา (2556)
แนะ ที่มา: สุดารัตน์ สารสว่าง และอัจฉรา นิยมาภา (2556)
(training)
(coaching)
จากภาพที่ 1 แสดงให้
เห็นว่ามีมิติของการช่
วยเหลือครูให้พัฒนาการจัดการเรียนการสอน

		
อย่างน้อย 4 มิติ คือ
		 1) การนิเทศ เป็นการด�ำเนินการโดยผู้มีประสบการณ์ในการใช้กระบวนการ วิธีการต่าง ๆ
ในการให้ความช่วยเหลือ อ�ำนวยการ ก�ำกับ ดูแล เพื่อคุณครูสามารถพัฒนาความรู้ ความสามารถได้ตาม
เป้าหมายขององค์กร
		 2) การเป็นพี่เลี้ยง เป็นวิธีการที่ผู้ที่มีประสบการณ์ให้ความช่วยเหลือผู้ที่มีประสบการณ์
น้อยกว่า ให้ได้รับการพัฒนาทั้งเรื่องวิชาชีพ และการด�ำเนินชีวิตให้พัฒนาไปสู่เป้าหมายที่ได้วางไว้ร่วมกัน
		 3) การอบรม เป็นวิธีการให้ความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน โดยมีหลักสูตรและวิธีการ
ในการด�ำเนินการเฉพาะให้ได้ผลตามมาตรฐานที่วางไว้
		 4) การสอนแนะ เป็นวิธีการในการพัฒนาสมรรถภาพการท�ำงานของคุณครู โดยเน้นไปที่
การท�ำงานให้ได้ตามเป้าหมายของงานนัน้ หรือการช่วยให้สามารถน�ำความรูค้ วามเข้าใจทีม่ อี ยูแ่ ละ/หรือได้รบั
การอบรมมาไปสู่การปฏิบัติได้
4.6 การสอนแนะและการเป็นพี่เลี้ยงที่ดี การสอนแนะและการเป็นพี่เลี้ยงเป็นการพัฒนาครู
ที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่แล้วหรือครูที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งใหม่ เป็นการด�ำเนินการในภาคการศึกษาหรือตลอด
ปีการศึกษา เพื่อให้สามารถพัฒนาครูผู้สอนให้มีกรอบรูปแบบการท�ำงานที่ชัดเจน ซึ่งเกิดจากการปฏิบัติของ
ผู้สอนแนะใน 6 ลักษณะที่ส�ำคัญ (Portner, H., 2005) ได้แก่
		 1) ความส�ำนึกในบทบาทและความรับผิดชอบ
		 2) ยอมรับการเป็นผู้พัฒนาคน พัฒนาวิชาชีพ
172 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

		 3) สะท้อนผลด้วยการสื่อสารทางบวกระหว่างบุคคล
		 4) มุ่งฝึกครูให้ประสบความส�ำเร็จในการสอนในห้องเรียน
		 5) เป็นต้นแบบในการปฏิบัติตน และพัฒนาวิชาชีพ
		 6) สร้างความมุ่งหวังต่อความก้าวหน้าและความส�ำเร็จเพื่ออนาคตที่ดี
		 เป็นความคิดและจิตส�ำนึกเอื้ออาทรเพื่อการพัฒนาวิชาชีพของผู้สอนแนะที่ยอมรับครูใหม่
มาเป็นผู้รับการสอนแนะ ด้วยความคิดเสมือน น้อง หรือบุตรคนหนึ่ง ในบางโอกาสผู้สอนแนะต้องยอมรับที่จะ
เริ่มต้นเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ จากครูคนอื่น ๆ ด้วย เพราะความรู้ ทักษะ และความสามารถเกิดจากประสบการณ์
การแนะน�ำและส่งเสริมให้ครูได้ค้นคว้าหาความรู้ และฝึกทักษะเกี่ยวกับวิชาชีพครู และที่ส�ำคัญยิ่งผู้สอนแนะ
จะไม่สอนแนะความคิดผิด ๆ หรือพฤติกรรมที่ไม่ดี ให้กับครูอย่างเด็ดขาด
4.7 กระบวนการสอนแนะ และการเป็นพี่เลี้ยง Coaching and Mentoring Process)
กระบวนการชีแ้ นะเป็นกระบวนการทีช่ ว่ ยให้บคุ คลได้รจู้ กั ช่วยเหลือตนเองในการด�ำเนินการ การสอนแนะและ
การเป็นพี่เลี้ยง มีขั้นตอนของกระบวนการดังนี้ (สุดารัตน์ สารสว่าง และอัจฉรา นิยมาภา, 2556)
		 ขั้นที่ 1 การเตรียมการ
		 - ครูผู้รับการนิเทศมีการประเมินการสอนของตนเองก่อนรับการนิเทศ
		 - ผู้นิเทศเตรียมค�ำถามที่จะถามผู้รับการนิเทศ
		 ขั้นที่ 2 จัดประชุมเพื่อรับทราบข้อมูล
		 - ผู้นิเทศบอกจุดมุ่งหมายที่ให้ครูผู้รับการนิเทศประเมินตนเอง
		 - ครูผู้รับนิเทศเล่าถึงการประเมินในงานที่ผ่านมาว่าผลเป็นอย่างไร ทั้งผลงานที่ดีและไม่ดี
เปรียบเทียบกับเป้าหมาย
		 - ครูผู้รับการนิเทศบอกถึงสาเหตุที่แท้จริงที่ผลงานตกต�่ำ หรือเกิดปัญหา
		 - นิเทศเปิดใจรับฟังและให้ค�ำชี้แนะ
		 ขั้นที่ 3 วางแผนเพื่อแก้ปัญหา
		 - รับการนิเทศและครูผู้นิเทศร่วมกันทบทวนเป้าหมายการแก้ปัญหาและพัฒนาร่วมกัน
		 - ครูผู้รับการนิเทศวางแผนแก้ปัญหาด้วยตนเอง
		 - ผู้นิเทศให้ค�ำชี้แนะเมื่อครูผู้รับการนิเทศต้องการข้อมูลหรือแนวทาง
		 ขั้นที่ 4 ปฏิบัติการให้ค�ำชี้แนะ
		 - ผู้นิเทศใช้กิจกรรมต่าง ๆ ที่มีความเหมาะสมให้ค�ำชี้แนะครู
		 - ผู้นิเทศระบุกิจกรรมที่ใช้ในการนิเทศครู
		 ขั้นที่ 5 ติดตามผล
		 - ผู้นิเทศเข้าสังเกตการสอนของครูผู้รับการนิเทศ
		 - นิเทศจดบันทึกการปฏิบัติการสอนของครูผู้รับการนิเทศ
		 - ผู้นิเทศให้ข้อมูลย้อนกลับและให้ค�ำชี้แนะเพื่อการพัฒนา
		 จากแนวคิด หลักการ และทฤษฎีข้างต้น สรุปได้ว่า ทักษะที่ส�ำคัญของผู้เรียนในศตวรรษที่
21 ได้แก่ การอ่านออก การเขียนได้ การคิดเลขเป็น ในฐานะผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องมีบทบาทเป็นผู้น�ำ
ทางวิชาการ ให้ความส�ำคัญกับการสอนของครูมากกว่างานอืน่ ๆ ผูบ้ ริหารสถานศึกษาต้องมีทกั ษะในการนิเทศ
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ยุคใหม่ ให้ความส�ำคัญกับความแตกต่างระหว่างบุคคล ส่งเสริมให้ครูคิดค้นพัฒนาการสอน โดยสามารถท�ำ
การนิเทศแบบสอนแนะและการเป็นพีเ่ ลีย้ งทีม่ กี ระบวนการเพือ่ บรรลุเป้าหมายของการพัฒนาผูเ้ รียนโดยผูบ้ ริหาร
และครูศกึ ษาและพัฒนาร่วมกัน ก่อให้เกิดพลังในการท�ำงานของครู ผูว้ จิ ยั เห็นความส�ำคัญ และประโยชน์อย่างมาก
ของการนิเทศแบบสอนแนะและการเป็นพี่เลี้ยงซึ่งมีกระบวนการ คือ 1) การเตรียมการ 2) จัดประชุมเพื่อ
รับทราบข้อมูล 3) วางแผนเพื่อแก้ปัญหา 4) ปฏิบัติการให้ค�ำชี้แนะ และ5) ติดตามผล จึงน�ำมาพัฒนาครูผู้สอน

ระเบียบวิธีวิจัย
1. กลุ่มตัวอย่างของการวิจัย ได้แก่ ครูผู้สอนโรงเรียนมหาสวัสดิ์ (ราษฎรบ�ำรุง) ส�ำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 จ�ำนวน 3 คน คือ ครูผู้สอนภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ครูผู้สอน
วิชาภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ครูผู้สอน สอนวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ได้มาโดย
การเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยท�ำการนิเทศระหว่าง มิถุนายน 2556 ถึง กันยายน 2556
2. เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล มี 3 ฉบับ คือ แบบสัมภาษณ์ครูเกี่ยวกับการรับการนิเทศ
แบบสอนแนะและการเป็นพีเ่ ลีย้ ง แบบบันทึกการสังเกต และแบบสอบถามความพึงพอใจของครูผรู้ บั การนิเทศ
โดยมีวิธีการสร้างเครื่องมือ ดังนี้
2.1 แบบสัมภาษณ์การนิเทศแบบสอนแนะและการเป็นพี่เลี้ยง ด�ำเนินการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี
ที่เกี่ยวข้อง และสร้างแบบสัมภาษณ์ซึ่งแบ่งเป็น 2 ตอน คือ ตอนที่ 1 ข้อมูลผู้ตอบ ตอนที่ 2 เป็นการประเมิน
การปฏิบัติการนิเทศ ในด้านกระบวนการ จ�ำนวน 14 ข้อ ด้านทักษะการนิเทศของผู้นิเทศ จ�ำนวน 5 ข้อ
ด้าน เทคนิคการให้ค�ำชี้แนะ จ�ำนวน 6 ข้อ ด้านบทบาทของผู้ให้การนิเทศ จ�ำนวน 5 ข้อ จ�ำนวนรวมทั้งสิ้น 30 ข้อ
เป็นแบบประมาณค่า 5 ระดับ น�ำแบบสัมภาษณ์ไปให้ผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน พิจารณาความตรงเชิงเนื้อหาได้ค่า
ดัชนีความสอดคล้อง (IOC) มีคา่ อยูร่ ะหว่าง 0.67-1.00 แก้ไขปรับปรุง น�ำแบบสัมภาษณ์ไปทดลองใช้ (Try-out)
กับครูผู้ปฏิบัติการสอนที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างการวิจัย จ�ำนวน 30 คนได้ค่าความเชื่อมั่น (Reliability) เท่ากับ
0.87 แล้วแก้ไขปรับปรุง น�ำแบบสัมภาษณ์ที่ได้ปรับปรุงแก้ไขแล้ว ไปใช้จริงกับครูผู้รับการนิเทศ
2.2 แบบบันทึกการสังเกต ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี ที่เกี่ยวข้อง และแนวทางการสร้างแบบสังเกต
สร้างแบบบันทึกการสังเกตเพื่อนิเทศ มีรายการที่ส�ำคัญ คือ ข้อมูล ชื่อผู้สังเกต/ผู้บันทึก ผู้รับการนิเทศ ระดับ
ชั้นที่สอน วันเดือนปีที่สังเกต สถานที่ที่สังเกต และระยะเวลาการสังเกต ประเด็นการสังเกต ประกอบด้วย
ปัจจัย กระบวนการ และผลที่เกิดขึ้นจากการเรียนการสอน ผลการสังเกต ตามประเด็นที่สังเกต ข้อเสนอแนะ
เพื่อการสอนแนะและการเป็นพี่เลี้ยง ตามประเด็นการสังเกต น�ำแบบบันทึกการสังเกต ไปทดลองใช้กับครู
จ�ำนวน 5 คน ทีไ่ ม่ใช่กลุม่ ตัวอย่าง แล้วปรับปรุงแก้ไข น�ำแบบบันทึกการสังเกต ใช้จริงกับครูทเี่ ป็นกลุม่ ตัวอย่าง
ผู้รับการนิเทศ
2.3 แบบสอบถามเพื่อประเมินความพึงพอใจของครูผู้รับการนิเทศ ด�ำเนินการ ศึกษาแนวคิด
ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ศึกษาการสร้างแบบประเมินความพึงพอใจ สร้างแบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 2 ตอน คือ
ตอนที่ 1 ข้อมูลผู้ตอบ ตอนที่ 2 เป็นการประเมินความพึงพอใจ ต่อกระบวนการนิเทศแบบสอนแนะและ
การเป็นพีเ่ ลีย้ ง มีจำ� นวน 16 ข้อ เป็นแบบประมาณค่า 5 ระดับ น�ำแบบประเมิน ให้ผเู้ ชีย่ วชาญ 3 ท่าน พิจารณา
ความตรงเชิงเนื้อหา (IOC) ได้ค่าระหว่าง 0.67-1.00 แก้ไขปรับปรุง น�ำแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try-out)
174 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

เกี่ยวข้อง ศึกษาการสร้างแบบประเมินความพึงพอใจ สร้างแบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 2 ตอน คือ ตอนที่ 1 ข้อมูล
ผู้ตอบ ตอนที่ 2 เป็นการประเมินความพึงพอใจ ต่อกระบวนการนิเทศแบบสอนแนะและการเป็นพี่เลี้ยง มีจานวน 16
ข้อ เป็นแบบประมาณค่า 5 ระดับ นาแบบประเมิน ให้ผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน พิจารณาความตรงเชิงเนื้อหา (IOC) ได้ค่า
ระหว่าง 0.67-1.00 แก้ไขปรับปรุง นาแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try-out) กับครูผู้ป ฏิ บัติการสอนที่ ไม่ใช่กลุ่ ม
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3. 3.การเก็
เนินนการดั
การดังงนีนี้ ้
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3.1 ผู้นิเทศ และผู้รับการนิเทศร่วมกันก�ำหนดให้มีการนิเทศตามแผนการนิเทศแบบสอนแนะ
3.1 ผู้นิเทศ และผู้รับการนิเทศร่วมกันกาหนดให้มีการนิเทศตามแผนการนิเทศแบบสอนแนะและการ
และการเป็นพี่เลี้ยง จ�ำนวน 30 ครั้ง ดังตาราง 1
เป็นพี่เลี้ยง จานวน 30 ครั้ง ดังตาราง 1

ตารางที่ 1 แผนการนิเทศแบบสอนแนะและการเป็นพี่เลี้ยง
ตารางที่ 1 แผนการนิเทศแบบสอนแนะและการเป็นพี่เลี้ยง
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รับทราบปัญหาและ
สนทนาแลกเปลี่ยน
27
สังเกตการสอน(6)
สังเกตการณ์สอน, บันทึก
มีคและทั
วามรูแ้ กละทั
กษะการอ่
น (Literacy)
การคิ
ค�ำนวณ(Numeracy)
(Numeracy)และความสามารถในการใช้
และความสามารถในการใช้เหตุ
ษะการอ่
า นเขีานเขี
ย น ย(Literacy)
การคิ
ด คดานวณ
เ หตุผลผ ล
ให้คาสอนแนะ(3)
ข้อมูล, สนทนากับ
(Reasonable
นขาดความสนใจในการเรี
น ขาดสื
่อประกอบการสอน
(ReasonableAbility)
Ability)ในระดั
ในระดับบน้น้ออยย นันักกเรีเรียยนขาดความสนใจในการเรี
ยนยขาดสื
่อประกอบการสอน
นักเรียน
3.3
ผู
น
้
เ
ิ
ทศ
ได้
ใ
ห้
ค
รู
ผ
ร
้
ู
บ
ั
การนิ
เ
ทศ
เสนอความต้
อ
งการในการพั
ฒ
นากระบวนการจั
ดการเรี
3.3
ผู
้
น
ิ
เ
ทศ
ได้
ใ
ห้
ค
รู
ผ
้
ู
ร
ั
บ
การนิ
เ
ทศ
เสนอความต้
อ
งการในการพั
ฒ
นากระบวนการจั
ด
ยนรูย้ทนรู
ี่เน้้ น
13
การจัดการภาระงาน/
ประชุม, ทบทวนสาระครั้ง
28
การวิจยั ในชั้นเรียน(4)
ประชุมการเรี
, ทบทวนสาระ
ที่เน้ผูน้เรีผูย้เนเป็
รียการบริ
นเป็
ำเมืคั่อญครูเมืผู้ร่อับครู
ผกู่้รอับเน/สนทนาแลกเปลี
การนิ
เทศ้นิเทศร่
และผู
วมกัแนล้วิวเคราะห์
พบว่าเทศมี
ครู
ู้รอน/สนทนา
ับการนิ
เทศ ผู้
นสาคันหญส�ารเวลา
การนิ
ทศ
และผู
วิเคราะห์
พบว่า ครูแผลู้้รวับการนิ
องการให้
่ยวนมกั้นนิเทศร่
ครั้งคผก่วามต้
มีคนิวามต้
องการให้
ู้นิเทศให้
ความช่ปวัญยเหลื
ปัญหาที
ขึ้น ต้องการที่จะพัฒนาการสอนของตนเอง
่ยน นสาคัญ
เทศให้
ความช่วผยเหลื
อในการแก้
หาที่เอกิในการแก้
ดขึ้น ต้องการที
่จะพั่เกิฒดนาการสอนของตนเองโดยเน้
นนัแลกเปลี
กเรียนเป็
โดยเน้
น
นั
ก
เรี
ย
นเป็
น
ส�
ำ
คั
ญ
ต้
อ
งการพั
ฒ
นาสื
่
อ
เพื
่
อ
การสอนที
่
ส
่
ง
เสริ
ม
การเรี
ย
นรู
้
ข
องนั
ก
เรี
ย
นต้
อ
งการจั
14
สังเกตการสอน(3)
สังเกตการณ์สอน, บันทึก
29
เก็บข้อมูลการวิจยั ,
กรอกแบบประเมิดน,ท�ำ
รายงานการพัฒนาสื่อประกอบการเรี
นการสอน
ข้อมูลย,สนทนากั
บนักเรียน
ซักถาม(1)
สัมภาษณ์เป็นกลุ่มและ
3.4 ก� ำ หนดเป้ า หมายที่ เ ป็ น ผลงานเมื่ อ สิ้ น สุ ด การนิ เ ทศแล้ ว จะต้ อ งมีรายบุ
ผ ลงานที
คคล, บัน่ เทึกิกดข้จาก
อมูล
15 ฒนาการเรี
การวิจยั ในชัย้นนการสอนที
เรียน(1)
30
เก็คืบอข้อแผนการจั
มูลการวิจยั , ดการเรียกรอกแบบประเมิ
การพั
่เน้ประชุ
นผู้เมรี, ยทบทวนสาระครั
นเป็นส�ำคัญ้ง 3 ประการ
นรู้ ที่เน้นผู้เรีนยน
ก่อน/สนทนาแลกเปลี
น
ถาม(2)
สัมภาษณ์เป็นกลุ่มและ
เป็นส�ำคัญ สื่อ/นวัตกรรมการจัดการเรี
ยนการสอน่ยและรายงานการวิ
จซััยกในชั
้นเรียน
บันทึกข้อมูล
3.5 กระบวนการนิเทศแบบสอนแนะและการเป็นพี่เลี้ยง (Coaching รายบุ
andคคล,
Mentoring)

ในการด�ำเนินการนิเทศ ผู้วิจัยได้ด�ำเนินการนิเทศตามขั้นตอนที่ได้ศึกษามา ดังนี้
และผู้รับยการนิ
		 3.2 ผู1)้นิเทศ
ขั้นการเตรี
มการเทศได้ร่วมกันสรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ ได้แก่ นักเรียนมีความรู้
และทั ก			
ษะการอ่ า นเขี
น ผ(Literacy)
การคิ
ด ค านวณนการสอนของตนเองก่
(Numeracy) และความสามารถในการใช้
เ หตุ ผ ล
(1) ยครู
ู้รับการนิเทศมี
การประเมิ
อนรับการนิเทศ
			
(2)ในระดั
ผู้นิเทศเตรี
่จะถามผู้รับการนิเทศ
(Reasonable
Ability)
บน้อย ยนัมค�
กเรีำยถามที
นขาดความสนใจในการเรี
ยน ขาดสื่อประกอบการสอน

3.3 ผู้นิเทศ ได้ให้ครูผู้รับการนิเทศ เสนอความต้องการในการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสาคัญ เมื่อครูผู้รับการนิเทศ และผู้นิเทศร่วมกันวิเคราะห์แล้ว พบว่า ครูผู้รับการนิเทศมีความต้องการให้ผู้
วิทยาลัคย วามช่
มหาวิทวยาลั
ยสวนดุ
สิต
176 บัณนิฑิเตทศให้
ยเหลื
อในการแก้
ปัญหาที่เกิดขึ้น ต้องการที่จะพัฒนาการสอนของตนเองโดยเน้นนักเรียนเป็นสาคัญ

		 2) ขั้นจัดประชุมเพื่อรับทราบข้อมูล
			 (1) ผู้นิเทศบอกจุดมุ่งหมายที่ให้ครูผู้รับการนิเทศประเมินตนเอง
			 (2) ครูผรู้ บั นิเทศเล่าถึงการประเมินในงานทีผ่ า่ นมาว่าผลเป็นอย่างไร ทัง้ ผลงานทีด่ แี ละ
ไม่ดีเปรียบเทียบกับเป้าหมาย
			 (3) ครูผู้รับการนิเทศบอกถึงสาเหตุที่แท้จริงที่ผลงานตกต�่ำ หรือเกิดปัญหา
			 (4) ผู้นิเทศเปิดใจรับฟังและให้ค�ำชี้แนะ
		 3) ขั้นวางแผนเพื่อแก้ปัญหา
			 (1) ผูร้ บั การนิเทศและครูผนู้ เิ ทศร่วมกันทบทวนเป้าหมายการแก้ปญั หาและพัฒนาร่วมกัน
			 (2) ครูผู้รับการนิเทศวางแผนแก้ปัญหาด้วยตนเอง
			 (3) ผู้นิเทศให้ค�ำชี้แนะเมื่อครูผู้รับการนิเทศต้องการข้อมูลหรือแนวทาง
		 4) ขั้นปฏิบัติการให้ค�ำชี้แนะ
			 (1) ผู้นิเทศใช้กิจกรรมต่าง ๆ ที่มีความเหมาะสมให้ค�ำชี้แนะครู
			 (2) ผู้นิเทศสร้างขวัญก�ำลังใจและระบุกิจกรรมที่ใช้ในการนิเทศครู
		 5) ขั้นติดตามผล
			 (1) ผู้นิเทศเข้าสังเกตการสอนของครูผู้รับการนิเทศ
			 (2) ผู้นิเทศจดบันทึกการปฏิบัติการสอนของครูผู้รับการนิเทศ
			 (3) ผู้นิเทศให้ข้อมูลย้อนกลับและให้ค�ำชี้แนะเพื่อการพัฒนา
		 ผู้นิเทศให้ครูผู้รับการนิเทศ สรุปผลการชี้แนะ เพื่อให้ได้ข้อสรุปผลการชี้แนะเป็นหลักการ
ส�ำคัญในการปรับเปลีย่ นการจัดด�ำเนินการการสอนของตนเอง และวางแผนก�ำหนดการสอนแนะ และการเป็น
พี่เลี้ยง โดยแบบการนิเทศที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น
3.6 การวิเคราะห์ข้อมูล แบบสัมภาษณ์ และแบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับการนิเทศ
วิเคราะห์ทางสถิติโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ หาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน แล้วแปลผลและ
สรุปผล ส่วนแบบสังเกตใช้วิธีการวิเคราะห์เนื้อหา บันทึกผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากเครื่องมือทั้งหมดแล้วจัด
ท�ำข้อสรุปชั่วคราว โดยด�ำเนินการทบทวนวัตถุประสงค์การวิจัย น�ำข้อมูลจากการจดบันทึกตามรายการ หรือ
หัวข้อค�ำถามของเครื่องมือแต่ละแบบมาวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลแล้วสร้างข้อสรุป และการพิสูจน์ เขียน
สรุปผล และข้อค้นพบ เขียนรายงานการวิจัย

ผลการศึกษา
การด�ำเนินการนิเทศแบบสอนแนะและการเป็นพี่เลี้ยงก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางพัฒนาและ
ยกระดับการจัดการศึกษาของผู้รับการนิเทศ ดังแสดงในตาราง 2 มีผลการประเมินการนิเทศแบบสอนแนะ
และการเป็นพี่เลี้ยงและผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับการนิเทศแบบสอนแนะและการเป็นพี่เลี้ยง
มีรายละเอียดดังนี้
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ตารางที
จากการด�าเนิ
ำเนินนการนิ
การนิเทศแบบสอนแนะและการเป็
เทศแบบสอนแนะและการเป็
ตารางที่ ่ 22 ผลที
ผลที่เ่เกิกิดดขึขึ้น้นจากการด
นพี่เนลี้ยพีง่เลี้ยง
ลาดับ

รายการที่ศึกษา/ประเมิน

1
1.1

ด้านกระบวนการ
การเตรียมการ ผู้นิเทศและผู้รับ
การนิเทศเตรียมตัวล่วงหน้า

1.2

การประชุมเพื่อรับทราบข้อมูล
บอกจุดมุ่งหมาย เล่าถึง
การประเมินการสอนและผลงาน
ของตนเอง หาสาเหตุของปัญหา
การเปิดใจรับฟังและให้คาชี้แนะ
การวางแผนเพือ่ แก้ปญ
ั หา ผู้นิเทศ
และผู้รับการนิเทศร่วมกันทบทวน
เป้าหมายการแก้ปัญหาและพัฒนา
ร่วมกัน วางแผนการแก้ปัญหาของ
ตนเอง แลกเปลี่ยนข้อมูลหรือ
แนวทาง
การปฏิบัตกิ ารให้คาชี้แนะ
ผู้นิเทศสร้างขวัญกาลังใจและใช้
กิจกรรมหลากหลายในการนิเทศ

1.3

1.4

178 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ก่อนการนิเทศ
แบบสอนแนะ
และการเป็นพี่เลี้ยง
มี/
ปริมาณ
ไม่มี และคุณภาพ
มี

ไม่มี

เฉลี่ยภาค
เรียนละ
ไม่เกิน 2 ครัง้
ไม่มีการ
เตรียมตัว

ไม่มี

มี

หลังการนิเทศแบบสอนแนะ
และการเป็นพี่เลี้ยง

มี/
ไม่มี

ปริมาณ
และคุณภาพ

มี

กาหนดให้มีการวางแผนการนิเทศร่วมกันจานวน
30 ครั้งใน 15 สัปดาห์ ครู ผู้บริหารสารวจตนเอง
และเตรียมตัวพร้อมเพื่อการนิเทศ

มี

มีการประชุม แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ให้ข้อชี้แนะมากกว่า 20 ครั้ง ในเรื่องจุดมุ่งหมาย
การนิเทศ การประเมินตนเอง สภาพและสาเหตุ
ของปัญหาการจัดการสอน ผู้รับการนิเทศมี
ความพึงพอใจมากถึงมากที่สุด
มีการศึกษาดูงานการพัฒนาผู้เรียน จานวน
5 ครั้ง ผู้นิเทศและผู้รับการนิเทศร่วมกันทบทวน
เป้าหมายการแก้ปัญหา กาหนดแผนการนิเทศ
แลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้เรื่องการเขียนแผน
การจัดการเรียนรู้ การสร้างสื่อ/นวัตกรรมและ
การวิจยั ในชั้นเรียน
ในการให้คาชี้แนะและการสอนแนะมากกว่า
10 ครั้ง มีกิจกรรมการประชุม แลกเปลีย่ นความรู้
ให้ดูตัวอย่าง วิเคราะห์ภาระงาน วิเคราะห์ปัญหา
ศึกษาดูงาน ให้ความรู้ ทดลองปฏิบัติ สังเกต
ประเมิน การนาเสนอสื่อ บันทึกการปฏิบัติ
ประเมินตนเอง ทาให้เกิดการยอมรับ
พร้อมพัฒนาตนเอง มีความพึงพอใจในระดับมาก
ถึงมากที่สุด

มี

ภาคเรียนละ
ครั้ง

มี

ตารางที
ตารางที่ ่ 22 (ต่
(ต่ออ))
ลาดับ

รายการที่ศึกษา/ประเมิน

ก่อนการนิเทศ
แบบสอนแนะ
และการเป็นพี่เลี้ยง
มี/
ปริมาณ
ไม่มี และคุณภาพ
มี ภาคเรียนละ
ไม่เกิน 2 ครั้ง
ไม่มีรูปแบบ

หลังการนิเทศแบบสอนแนะ
และการเป็นพี่เลี้ยง
มี/
ไม่มี
มี

1.5

การติดตามผล ผู้นิเทศสังเกต
การสอนของครู จดบันทึก
การนิเทศ ให้ข้อมูลย้อนกลับและ
คาชี้แนะ

2

ด้านทักษะการนิเทศของผู้นิเทศ
รับฟัง ถามคาถาม การสรุป
ทาความเข้าใจสภาพปัญหา
ให้ข้อมูลย้อนกลับ

มี

น้อยมาก

มี

3

ด้านเทคนิคการให้คาชีแ้ นะ
สร้างความต้องการการเรียนรู้
มีความพร้อม ให้เกิดความสนใจ
มีเทคนิคการอธิบาย
แสดงการทางานให้ดู ฝึกปฏิบัติ

มี

ดาเนินการ
ในการประชุม
ครู และ
บุคลากร
เดือนละครั้ง

มี

4

ด้านบทบาทของผู้ให้การนิเทศ
สร้างความเชื่อถือ วิเคราะห์
ความต้องการ สร้างความร่วมมือ
ในการหากิจกรรม เตรียมสื่อ
อุปกรณ์ เป้าหมาย สังเกตการสอน
ของครูตามแผน

มี

น้อยมาก
จะดาเนินการ
เฉพาะใน
การประชุม
ครูและ
บุคลากรหรือ
การอบรม
พัฒนา

มี

ปริมาณ
และคุณภาพ
ผู้นิเทศสังเกตการสอนและบันทึกผล 12 ครั้ง
ให้ข้อมูลย้อนกลับ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกัน
และกัน นาข้อสรุปไปพัฒนางาน นักเรียนได้
พัฒนาทักษะการอ่าน การเขียน การคิดคานวณ
ครูทุกคนพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้
สร้างนวัตกรรมการสอน เขียนรายงานการวิจัย
ในชั้นเรียน
ผู้นิเทศใช้ทักษะในการนิเทศทุกครั้ง ที่มีกาหนด
กิจกรรมตามแผนการนิเทศ ได้รับข้อมูลจาก
การพัฒนาและแก้ปญ
ั หาการสอนอย่างสม่าเสมอ
ได้แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน แก้ไขปัญหาที่มี
อยู่ได้ลุล่วง ผู้รับการนิเทศมีความพึงพอใจใน
ระดับมากที่สุด
การนิเทศทุกครั้งผู้นิเทศสร้างความพร้อมและ
ความต้องการการเรียนรู้ ให้ครูเกิดความสนใจใน
การพัฒนาความรู้ ฝึกทดลองปฏิบัติ มีการชี้แนะ
เติมเต็มสิ่งที่ไม่รู้ และมีผลงานเชิงประจักษ์
ผู้รับการนิเทศมีความพึงพอใจในระดับมาก
ถึงมากที่สุด
ผู้นิเทศตื่นตัวพัฒนาความรู้ ศึกษาวิเคราะห์ครู
และนักเรียนในการนิเทศทุกครั้ง สังเกต
การปฏิบัติงาน เตรียมสื่อเทคโนโลยีเพือ่
การสนทนาแลกเปลีย่ นความรู้ ทบทวนแผนการ
นิเทศสม่าเสมอ สร้างโอกาสการบูรณาการ
กิจกรรมการพัฒนาครูและบุคลากรเพื่อพัฒนา
นักเรียน

จากตารางที
ำเนินนการนิ
การนิเเทศแบบสอนแนะ
ทศแบบสอนแนะและการเป็
และการเป็นพีน่เพีลี่เ้ยลีงหลั
้ยงหลั
ง
จากตารางที่ 2่ 2สรุสรุปปได้ได้วว่า่าผลที
ผลที่เ่เกิกิดดขึขึ้น้นจากการด�
จากการดาเนิ
งการ
การนิ
เทศมี
เนินการในระดั
ได้แก่ ยการเตรี
ยมการการประชุ
มเพื่ออรัมูบลทราบข้
อมูล
นิเทศมี
การดการด�
าเนินำการในระดั
บที่เพิบ่มทีขึ่เ้นพิทุ่มกขึด้้นานทุกได้ด้แาก่น การเตรี
มการการประชุ
มเพื่อรับทราบข้
การวางแผน
การวางแผนเพื
แก้ปญ
ั บหาัติกการปฏิ
บตั ้แกิ นะ
ารให้การติ
คำ� ชีดแ้ ตามผล
นะ การติ
ตามผล เทัทศของผู
กษะการนิ
ทศของผู
เิ ทศ เทคนิ
การให้
เพื่อแก้ปัญหา อ่ การปฏิ
ารให้คาชี
ทักดษะการนิ
้นิเเทศ
เทคนิน้คการให้
คาชีค้แนะ
และ
ค�บทบาทของผู
ำชี้แนะ และบทบาทของผู
้ให้การนิเทศ ้ให้การนิเทศ
ผลการศึ
นการนิ
เทศแบบสอนแนะและการเป็
นพีนเ่ ลีพีย้ ่เลีง้ย(Coaching
ผลการศึกษาจากการประเมิ
กษาจากการประเมิ
นการนิ
เทศแบบสอนแนะและการเป็
ง (Coachingand
andMentoring)
Mentoring)
และการประเมินความพึงงพอใจของผู
าา
และการประเมิ
พอใจของผู้ร้รับับการนิ
การนิเทศ
เทศพบว่
พบว่

1. ผลการประเมินการนิเทศแบบสอนแนะและการเป็นพี่เลี้ยง มีดังนี้
1.1 ด้ านกระบวนการสอนแนะและการเป็ น พี่ เลี้ย งมี ก ารปฏิ บั ติ ม ากที่ สุ ด โดยมี ผ ลการปฏิบั ติ ต าม
ขั้นตอน คือ การเตรียมการมีการปฏิบัติในระดับมาก การประชุมเพื่อรับทราบข้อมูลมีการปฏิบัติมากที่สุด การ
ปีที่ 15 ฉบับที่ 2 ประจำ�เดือนพฤษภาคม - สิงหาคม 2562
วางแผนเพื่อแก้ปัญหามีการปฏิบัติมากที่สุด การปฏิบัติการให้คาชี้แนะและสร้างขวัญกาลังใจมีมากที่สุด การติดตาม179
ผลมีการปฏิบัติมากที่สุด
1.2 ด้านทักษะการนิเทศของผู้นิเทศ ผู้นิเทศมีทักษะในการนิเทศมาก

1. ผลการประเมินการนิเทศแบบสอนแนะและการเป็นพี่เลี้ยง มีดังนี้
1.1 ด้านกระบวนการสอนแนะและการเป็นพีเ่ ลีย้ งมีการปฏิบตั มิ ากทีส่ ดุ โดยมีผลการปฏิบตั ติ าม
ขั้นตอน คือ การเตรียมการมีการปฏิบัติในระดับมาก การประชุมเพื่อรับทราบข้อมูลมีการปฏิบัติมากที่สุด
การวางแผนเพื่อแก้ปัญหามีการปฏิบัติมากที่สุด การปฏิบัติการให้ค�ำชี้แนะและสร้างขวัญก�ำลังใจมีมากที่สุด
การติดตามผลมีการปฏิบัติมากที่สุด
1.2 ด้านทักษะการนิเทศของผู้นิเทศ ผู้นิเทศมีทักษะในการนิเทศมาก
1.3 ด้านเทคนิคการให้ค�ำชี้แนะ ผู้นิเทศมีเทคนิคการให้ค�ำชี้แนะในระดับมากที่สุด
1.4 ด้านบทบาทของผู้ให้การนิเทศ ผู้นิเทศมีบทบาทในการให้การนิเทศมากที่สุด
และจากการสังเกต ปรากฏผล คือ ด้านปัจจัยผู้รับการนิเทศมีการพัฒนาตนเองทั้งความรู้ ทักษะ
การสอน และบุคลิกภาพ มีแผนการจัดการเรียนรู้ มีสื่อการสอนด้านกระบวนการมีการด�ำเนินการตามแผน
การจัดการเรียนรู้ที่ก�ำหนดไว้ กิจกรรมการเรียนการสอนเน้นผู้เรียนเป็นส�ำคัญ มีการพัฒนาทักษะ และ
ความรู้ การอ่านการเขียน การคิดค�ำนวณ การคิดวิเคราะห์ ด้านการประเมินผลมีการประเมินผลทีส่ อดคล้องกับ
เป้าหมาย และวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ โดยเฉพาะ การประเมินความรูแ้ ละทักษะ การอ่านเขียน การคิดค�ำนวณ
การคิดวิเคราะห์ ผูร้ บั การนิเทศทุกคน ได้จดั ท�ำแผนการจัดการเรียนรู้ พัฒนานวัตกรรม และมีรายงานการวิจยั
ในชัน้ เรียน นักเรียนได้รบั การพัฒนาความรูแ้ ละทักษะ การอ่าน การเขียน การคิดค�ำนวณ และการคิดวิเคราะห์
เพิ่มขึ้นในระดับมาก ครูสามารถวิเคราะห์ปัญหาการจัดการเรียนการสอนของตนเอง น�ำความรู้และปัญหา
มาร่วมกันวิเคราะห์และก�ำหนดเป้าหมายการพัฒนาได้ ด�ำเนินการพัฒนาผู้เรียนจนบรรลุเป้าหมาย มีผลเป็น
เอกสาร สื่อชัดเจน
2. ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการนิเทศแบบสอนแนะและการเป็นพี่เลี้ยง มีดังนี้
2.1 ผู้รับการนิเทศ มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด จ�ำนวน 14 รายการ ได้แก่ การได้ทราบ
จุดมุ่งหมายที่ให้ครูผู้รับการนิเทศประเมินตนเอง การที่ได้เล่าถึงการประเมินการสอน และผลงานของตนเอง
การที่ได้บอกเล่าถึงสาเหตุที่ท�ำให้ผลงานตกต�่ำ มีปัญหา การเปิดใจรับฟัง ของผู้นิเทศ การให้ค�ำชี้แนะของ
ผู้นิเทศ การร่วมกันทบทวนเป้าหมาย การแก้ปัญหาและพัฒนาร่วมกันของครูผู้รับการนิเทศและผู้นิเทศ
การวางแผนการแก้ปัญหาของตนเองของครูผู้รับการนิเทศ การให้ค�ำชี้แนะเมื่อครูต้องการข้อมูลหรือแนวทาง
การใช้กิจกรรมต่าง ๆ ที่มีความเหมาะสมให้ค�ำชี้แนะของผู้นิเทศ การให้ข้อมูลย้อนกลับและให้ค�ำชี้แนะของ
ผู้นิเทศ การรับฟังของผู้นิเทศ การถามค�ำถามของผู้นิเทศ การสรุปผลการประชุมให้ค�ำชี้แนะของผู้นิเทศ และ
การท�ำความเข้าใจสภาพปัญหาของผู้นิเทศ
2.2 ผู้รับการนิเทศ มีความพึงพอใจในระดับมาก จ�ำนวน 2 รายการ ได้แก่ การประเมินการสอน
ของตนเองก่อนรับการนิเทศ การสังเกตการณ์สอนของครูของผู้นิเทศ

อภิปรายผล
1. จากการประเมินการนิเทศแบบสอนแนะและการเป็นพีเ่ ลีย้ ง (Coaching and Mentoring) พบว่า
1.1 ด้านกระบวนการสอนแนะและการเป็นพีเ่ ลีย้ งมีการปฏิบตั มิ ากทีส่ ดุ โดยมีผลการปฏิบตั ติ าม
ขั้นตอน คือ การเตรียมการมีการปฏิบัติในระดับมาก การประชุมเพื่อรับทราบข้อมูลมีการปฏิบัติมากที่สุด
180 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

การวางแผนเพื่อแก้ปัญหามีการปฏิบัติมากที่สุด การปฏิบัติการให้ค�ำชี้แนะและสร้างขวัญก�ำลังใจมีมากที่สุด
การติดตามผลมีการปฏิบัติมากที่สุด สอดคล้องกับการศึกษาของ นุชรัตน์ ประสิทธิศิลป์ชัย (2555) ที่พัฒนา
รูปแบบการนิเทศ ที่ประกอบด้วย การก�ำหนดเป้าหมาย สร้างความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ คลังความรู้ นิเทศ
อย่างมีสว่ นร่วม และการวัดและประเมินผล พบว่า ผลการจัดการเรียนรูข้ องครูอยูใ่ นระดับดี และผลการศึกษาของ
กาญจนา จิตรส�ำรวย (2555) ที่ครูมีความพึงพอใจต่อรูปแบบการนิเทศ เพื่อพัฒนาสมรรถนะครูในระดับมาก
ส่งผลให้สามารถพัฒนาสื่อหนังสือเสริมประสบการณ์ และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนของ
คณะกรรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการที่จะสร้างความพร้อมให้ครู และบุคลากรทางการศึกษามี
ความพร้อมในการขับเคลื่อนหลักสูตรการจัดการเรียนรู้ และการวัด และประเมินผล และผู้นิเทศมีบทบาท
ในการเป็นผู้น�ำทางวิชาการ คือ ให้เวลาการประสานงาน และดูแลการสอนของครูมากขึ้น สังเกตการสอนของ
ครูบอ่ ยขึน้ นิเทศการสอนและเข้าไปมีสว่ นร่วมในการท�ำงานของครู และประเมินผลการท�ำงานของครูมากขึน้
(วิสุทธิ์ วิจิตรพัชราภรณ์, 2556)
1.2 ด้านทักษะการนิเทศของผูน้ เิ ทศ ผูน้ เิ ทศมีทกั ษะในการนิเทศมาก ด้านเทคนิคการให้คำ� ชีแ้ นะ
ผู้นิเทศมีเทคนิคการให้ค�ำชี้แนะในระดับมากที่สุด และด้านบทบาทของผู้ให้การนิเทศ ผู้นิเทศมีบทบาท
ในการให้การนิเทศมากที่สุด สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ในการที่จะสร้างความเข้มแข็งในการก�ำกับติดตามการพัฒนาผู้เรียน มีความพร้อมในการขับเคลื่อนหลักสูตร
การจัดการเรียนรู้ และการวัดและประเมินผล และสอดคล้องกับปัจจัยน�ำเข้าของกรอบแนวคิดคุณภาพ
การศึกษาเพือ่ พัฒนาผูเ้ รียน คือ ผูบ้ ริหารสถานศึกษามีภาวะผูน้ ำ� ในการบริหารจัดการแบบมุง่ ผลสัมฤทธิท์ พี่ ฒ
ั นา
คุณภาพผู้เรียนอย่างสร้างสรรค์ ด�ำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดี ส่งเสริมการมีส่วนร่วม และสร้างความเป็นหุ้นส่วน
รับผิดชอบร่วมกัน เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (พร้อมพิไล บัวสุวรรณ, 2556; ส�ำนักงานพันธศึกษามูลนิธิแห่ง
สภาคริสตจักรในประเทศไทย, 2556)
1.3 จากการสังเกตติดตามผลจากการนิเทศแบบสอนแนะและการเป็นพี่เลี้ยง ปรากฏผลว่า
ด้านปัจจัย ผูร้ บั การนิเทศมีการพัฒนาตนเองทัง้ ความรู้ ทักษะการสอนและบุคลิกภาพ มีแผนการจัดการเรียนรู้
มีสื่อการสอน สอดคล้องกับกรอบแนวคิดคุณภาพการศึกษาเพื่อคุณภาพการเรียนรู้ ปัจจัยน�ำเข้าที่ครูมีความรู้
เชี่ยวชาญในเนื้อหาที่จะสอน มีความสามารถในการจัดการเรียนการสอน อ�ำนวยความสะดวกให้นักเรียน
เกิดการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ครูมีลักษณะที่เหมาะสมด�ำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดี พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ และนักเรียน (พร้อมพิไล บัวสุวรรณ, 2556; ส�ำนักงานพันธศึกษามูลนิธิแห่งสภา
คริสตจักรในประเทศไทย, 2556) ด้านกระบวนการเรียนการสอน มีการด�ำเนินการตามแผนการจัดการเรียนรู้
ที่ก�ำหนดไว้ กิจกรรมการเรียนการสอนเน้นผู้เรียนเป็นส�ำคัญมีการพัฒนาทักษะ และความรู้ด้านการอ่าน
การเขียน การคิดค�ำนวณ การคิดวิเคราะห์ สอดคล้องกับการศึกษาของ เกษศิรนิ ทร์ แพงวิเศษ (2554) ทีพ่ บว่า
การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส�ำคัญในด้านทัศนะ และท่าทีของครูผู้สอนที่เป็นมิตรกับนักเรียน
ใช้ค�ำพูดที่ไพเราะท�ำให้ผู้เรียนไม่รู้สึกอึดอัด และมีส่วนร่วมในการเรียนการสอนทุกขั้นตอน ท�ำให้นักเรียนมี
ความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ และมีผลการเรียนดีขึ้น และแนวคิดของ พร้อมพิไล บัวสุวรรณ (2556)
ทีว่ า่ ปัจจัยกระบวนการของครูและผูบ้ ริหารส่งผลต่อคุณภาพการเรียนรูข้ องผูเ้ รียนให้สงู ขึน้ ด้านการประเมินผล
ผู้เรียน มีการประเมินผลที่สอดคล้องกับเป้าหมาย และวัตถุประสงค์ของ การเรียนรู้ โดยเฉพาะการประเมิน
ความรู้ และทักษะการอ่านเขียน การคิดค�ำนวณ การคิดวิเคราะห์ ที่สอดคล้องกับแนวคิดของ วิจารณ์ พานิช
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(2555) ที่กล่าวถึงทักษะของคนในศตวรรษที่ 21 ได้แก่ 3R ได้แก่ Reading (อ่านออก) Writing (เขียนได้) และ
Arithmetic (คิดเลขเป็น) ด้านผลทีเ่ กิดขึน้ ผูร้ บั การนิเทศทุกคนได้จดั ท�ำแผนการจัดการเรียนรู้ พัฒนานวัตกรรม
และมีรายงานการวิจัยในชั้นเรียน สอดคล้องกับผลการศึกษาของ ยุพิน ยืนยง (2549) และเกษศิรินทร์
แพงวิเศษ (2554) ทีผ่ ลการนิเทศช่วยให้เพือ่ นครูมคี วามรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับการจัดการเรียนรู้ มีความรูค้ วามเข้าใจ
เกี่ยวกับการนิเทศเพิ่มขึ้น สามารถเขียนแผนการจัดการเรียนรู้เพิ่มมากขึ้นในระดับดี ด้านอื่น ๆ นักเรียนได้รับ
การพัฒนาความรู้ และทักษะ การอ่าน การเขียน การคิดค�ำนวณ และการคิดวิเคราะห์เพิ่มขึ้นในระดับมาก
สอดคล้องกับจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของกระทรวงศึกษาธิการ สู่ความส�ำเร็จในการปฏิรูปการศึกษา
ในทศวรรษที่สอง (พ.ศ. 2552-2561) ในด้านความสามารถ และทักษะของผู้เรียนในด้านการอ่านออกเขียนได้
คิดเลขเป็น มีทักษะในการสื่อสาร ครูสามารถวิเคราะห์ปัญหาการจัดการเรียนการสอนของตนเอง น�ำความรู้
และข้อขัดข้องมาร่วมกันวิเคราะห์ และก�ำหนดเป้าหมายการพัฒนาได้ ด�ำเนินการพัฒนาผู้เรียนจนบรรลุ
เป้าหมาย มีผลเป็นเอกสาร สือ่ ชัดเจน สอดคล้องกับข้อเสนอแนะจากการประเมินคุณภาพภายนอกรอบทีส่ าม
ที่ว่าครูควรน�ำผลการวิเคราะห์ผู้เรียนที่ครอบคลุมทุกด้าน โดยเฉพาะวิธีการเรียนรู้ของนักเรียน ที่เหมาะสม
แต่ละช่วงชัน้ มาใช้วางแผนการจัดการเรียนรูท้ ที่ า้ ทายความสามารถของผูเ้ รียน และสนองความแตกต่างระหว่าง
บุคคลในสาระวิชาทีร่ บั ผิดชอบ เพือ่ ให้ผเู้ รียนเกิดการเรียนรูเ้ ต็มตามความสามารถและตามศักยภาพ (ส�ำนักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) สมศ., 2554)
2. จากการประเมินความพึงพอใจต่อการนิเทศแบบสอนแนะและการเป็นพี่เลี้ยง (Coaching and
Mentoring) พบว่า ผูร้ บั การนิเทศมีความพึงพอใจในระดับมากทีส่ ดุ สอดคล้องกับผลการศึกษาของ จินต์ณธิป
แก้วชิณ และคณะครูโรงเรียนบ้านค�ำข่า (2554) เมื่อครูมีความคิดเห็นที่ดีต่อการนิเทศ และความพึงพอใจต่อ
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ส่งผลต่อการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์เพิ่มขึ้น และ
ความพึงพอใจ ยังส่งผลต่อตนเองและต่องาน ความส�ำคัญต่อบุคคล คือ ท�ำให้เป็นสุข ท�ำให้เกิดแรงจูงใจ และ
ก�ำลังใจท�ำให้เชื่อมั่นต่อตนเองและผู้อื่น ท�ำให้บุคคลแสดงศักยภาพของตนเองอย่างเต็มที่ และความส�ำคัญต่อ
งาน คือ ท�ำให้งานบังเกิดความส�ำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ ท�ำให้เกิดความร่วมมือร่วมใจในการปฏิบตั งิ าน ท�ำให้
ระบบงานด�ำเนินไปด้วยความราบรื่นเรียบร้อย (สุปัน ราสุวรรณ, 2540)

ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการน�ำผลการวิจัยไปใช้
1. สถานศึกษาควรมีการน�ำการนิเทศแบบการสอนแนะ และการเป็นพี่เลี้ยงไปใช้ในการพัฒนาครู
อย่างต่อเนื่อง โดยผู้นิเทศอาจเป็นรองผู้อ�ำนวยการสถานศึกษา หรือหัวหน้ากลุ่มสาระวิชา หรือหัวหน้างาน
นิเทศภายในสถานศึกษา และด�ำเนินการโดยก�ำหนดครูที่ผ่านประสบการณ์จากการเป็นผู้รับการนิเทศมาแล้ว
เป็นผู้นิเทศหรือผู้ช่วยผู้นิเทศในการขยายผลการพัฒนาครูโดยกระบวนการนิเทศแบบการสอนแนะและ
การเป็นพี่เลี้ยง
2. ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือส�ำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ควรน�ำวิธีการและกระบวนการ
สอนแนะและการเป็นพี่เลี้ยงไปพัฒนาครูผู้สอน และผู้บริหารให้สามารถพัฒนาคุณภาพการศึกษาในภาพรวม
ให้ดีขึ้น
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ข้อเสนอแนะส�ำหรับการวิจัยครั้งต่อไป
ควรมีการศึกษาถึงผลที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนที่ได้เรียนรู้จากครูที่ได้รับการพัฒนาครูแบบสอนแนะและ
การเป็นพี่เลี้ยง
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