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บทคดัย่อ 
 

การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาสภาพปัจจุบนัและความตอ้งการและนาํเสนอ
รูปแบบการนิเทศการสอนเพ่ือส่งเสริมความสามารถในการพฒันาทกัษะการคิดของผูเ้รียนระดบั
การศึกษาขั้นพื้นฐานและศึกษาความสามารถของครูในการพฒันาทกัษะการคิดของผูเ้รียนระดบั
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ใชร้ะเบียบวิธีเชิงผสม (Mixed Methods) ทั้งการศึกษาเชิงปริมาณและเชิง
คุณภาพ เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษา คือ แบบสอบถาม การสัมภาษณ์ระดบัลึก และการสนทนากลุ่ม
ของผูท้รงคุณวุฒิ การวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณภาพใช้การวิเคราะห์เน้ือหาและขอ้มูลเชิงปริมาณ
วิเคราะห์โดยใชส้ถิติเชิงพรรณนาไดแ้ก่ ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  

ผลการวิจัย พบว่า สภาพปัจจุบันและความต้องการการนิเทศการสอนเพ่ือส่งเสริม
ความสามารถในการพฒันาทกัษะการคิดของผูเ้รียน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยภาพรวมมี
ค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก ผลการวิจยัแต่ละดา้นท่ีมีการปฏิบติัมากท่ีสุด คือ การจดักิจกรรมการนิเทศ
การสอน ในขณะท่ีดา้นเทคนิคและวิธีการนิเทศการสอน มีความตอ้งการมากท่ีสุด ส่วนรูปแบบการ
นิเทศการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถในการพฒันาทกัษะการคิดของผูเ้รียนระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐาน  มีองคป์ระกอบ 3 ส่วนไดแ้ก่ 1) แนวคิดของรูปแบบ ซ่ึงเป็นไปตามพระราชบญัญติั
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545 ให้จัดการศึกษาเพื่อ
ส่งเสริมทกัษะการคิด และตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 และนโยบาย
ไทยแลนด ์4.0 และการศึกษา 4.0 ของรัฐบาลปัจจุบนั 2) หลกัการของรูปแบบมี 4 หลกัการไดแ้ก่ 
หลกัคุณภาพ หลกัการมีส่วนร่วม หลกับูรณาการและ ความต่อเน่ือง และหลกัความทนัสมยัของ
เทคโนโลยี และขอ้มูลท่ีถูกตอ้ง และ3) การนิเทศการสอน ประกอบด้วยกระบวนการนิเทศ 5 
ขั้นตอนไดแ้ก่ จดัทาํขอ้มูลสารสนเทศ วางแผนการนิเทศการสอน ใชส่ื้อเคร่ืองมือและเทคโนโลย ี
จดักิจกรรมการนิเทศการสอน และประเมินผลการนิเทศการสอน และกลไกสนบัสนุนการนิเทศการ
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สอน มี 3 ดา้น ไดแ้ก่ การใชเ้ทคนิคและวิธีการนิเทศการสอน การมีส่วนร่วมการนิเทศการสอน และ
การวิจยัเพื่อพฒันาการนิเทศการสอน นอกจากน้ีความเห็นของครูพบว่า รูปแบบน้ีมีความเหมาะสม
ในการส่งเสริมความสามารถของครูผูส้อนในการพฒันาทกัษะการคิดของผูเ้รียนระดบัการศึกษา                 
ขั้นพื้นฐาน 
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ABSTRACT 

 
The purposes of this research were to examine the state and needs and to propose the 

Instructional Supervision Model for enhancing the ability in developing thinking skills of the 
basic education level students as well as investigate teachers’ opinion toward the model.  Mixed 
of qualitative and quantitative research methods were employed for data collection via 
questionnaire, depth interview and experts focus group discussion. Content analysis was used to 
analyze qualitative data and descriptive data analysis, frequency, percentage, mean and standard 
deviation were used to analyze quantitative data. 

The results of the study revealed that overall state and needs of instructional 
supervision for enhancing ability in developing thinking skills of the basic education level was in 
high level. Most practice activity found was the instructional supervision activities. The highest 
needs were techniques and methods of instructional supervision. The Instructional Supervision 
Model for Enhancing Ability in Developing Thinking Skills of Basic Education Level Students 
composed of 3 elements. 1) Ideas of teaching and promoting thinking skills which was stated in 
the National Education Act B.E. 2542 and Amendments (Second National Education Act B.E. 
2545) , the Basic Education Core Curriculum B.E. 2551 (A.D. 2008) and Thailand 4.0 policy. 2) 
Model’s 4 principles comprised of principle of quality, principle of participation, principle of 
integration and continuity and principle of modern technology and correct data and information. 
3) 5 steps of instructional supervision were data and information management, instructional 
supervision planning, the use of materials, tools and technology, instructional supervision activity 
and instructional supervision assessment. Three crucial factor supporting instructional supervision 
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compose of techniques and methods of instructional supervision, participation, instructional 
supervision and research and development of instructional supervision. Teachers’ opinion toward 
the Model for Enhancing Ability in Developing Thinking Skills of Basic Education Level 
Students was practical.  
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บทที ่1 
บทนํา 

1.1  ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา 
ปัจจุบนัเป็นยุคท่ีโลกตอ้งเผชิญกับความเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนอย่างรวดเร็ว ทั้งดา้น

วิทยาการ สังคม เศรษฐกิจฐานความรู้ และความกา้วหนา้ทางเทคโนโลยี ส่งผลกระทบโดยตรงต่อ
วิถีชีวิตของคนในสงัคม ตอ้งผกูพนัอยูก่บัความเจริญทางวตัถุ ขอ้มูลข่าวสาร ทางเลือกท่ีหลากหลาย 
ทาํให้คนตอ้งใช ้ขอ้มูลข่าวสารเป็นพื้นฐานในการคิดวิเคราะห์แยกแยะ ตดัสินใจ และแกปั้ญหาไม่
ว่าจะเป็นการศึกษาเล่าเรียน ความเป็นอยู่ในครอบครัว การประกอบอาชีพ รวมทั้งการมีบทบาท
ช่วยเหลือสังคม ซ่ึงตอ้งตดัสินใจอยู่เสมอ การเตรียมคนให้สามารถเผชิญกบัสถานการณ์และการ
เปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนอยา่งรวดเร็ว เป็นส่ิงจาํเป็นเร่งด่วน ทุกฝ่ายในสงัคมไทยต่างใหค้วามสาํคญักบั
การพฒันาศกัยภาพของคนไทย โดยเฉพาะในดา้นความคิด ซ่ึงสอดคลอ้งกบันโยบายการศึกษาของ
ประเทศไทย สะทอ้นให้เห็นถึงความสาํคญัของการคิด ท่ีมีผลต่อการพฒันาประเทศในอนาคต โดย
กาํหนดในพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545 
ตามมาตรา 24 (2) ระบุวา่  

การจัดกระบวนการเรียนรู้ให้สถานศึกษาและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องดําเนินการ
ดงัต่อไปน้ี ฝึกทกัษะกระบวนการคิด การจดัการ การเผชิญสถานการณ์และการประยุกตค์วามรู้มา
ใชเ้พื่อป้องกนัและแกปั้ญหา และตามมาตรา 24 (3) ยงัระบุไวว้่า จดักิจกรรมใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้จาก
ประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบติัใหท้าํได ้คิดเป็น ทาํเป็น รักการอ่านและเกิดการใฝ่รู้อยา่งต่อเน่ือง  

สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดพ้ฒันาหลกัสูตรแกนกลางการศึกษา    
ขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551(สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2553, น. 4-5) โดย      
มุ่งพฒันาผูเ้รียนให้มีความรู้ มีคุณธรรม รักความเป็นไทย มีทกัษะการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์    
คิดสร้างสรรค์ มีทกัษะดา้นเทคโนโลยี สามารถทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้นและสามารถอยู่ร่วมกบัผูอ่ื้น     
ในสงัคมโลกไดอ้ยา่ง มีสนัติ นอกจากน้ีหลกัสูตรยงักาํหนดสมรรถนะสาํคญัเพื่อใหผู้เ้รียนมีคุณภาพ 
และบรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู้ตามท่ีกาํหนด ไดแ้ก่ ความสามารถในการส่ือสาร ความสามารถ  
ในการคิด ความสามารถในการแกปั้ญหา ความสามารถในการใชท้กัษะชีวิตและความสามารถในการ
ใชเ้ทคโนโลยีจากสมรรถนะสาํคญัของผูเ้รียน จะเห็นไดว้่าการพฒันาทกัษะการคิด เป็นอีกแนวทาง
หน่ึง    ท่ีจะทาํให้ผูเ้รียนมีคุณภาพ และบรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู้ท่ีกาํหนด ซ่ึงสอดคลอ้งกับ 
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แนวคิดของไพฑูรย ์สินลารัตน์ (2557,  น.  1) ท่ีกล่าวว่า การคิดวิเคราะห์มีความสําคญัมากข้ึนทุกท่ีใน
สังคมของไทยเรา ทั้งน้ีเพราะสังคมไดเ้ปล่ียนแปลงไปจากเดิมมากทาํให้สังคมไทยมีขอ้เสนอแนะ
ทางเลือกท่ีหลากหลายกบัพฤติกรรม ของแต่ละบุคคล คุณสมบติัของบุคคลในสังคมไทยจึงจาํเป็น
จะตอ้งมีลกัษณะของการวิเคราะห์แยกแยะความดีความงาม ความเหมาะสมถูกตอ้ง ความเป็น
ประโยชน์และมีประโยชน์ให้มากยิ่งข้ึน โดยเหตุน้ีการฝึกฝนผูเ้รียนให้รู้จกั เขา้ใจและสามารถ
ปฏิบติัไดใ้นเร่ืองของการคิดวิเคราะห์ จึงจาํเป็นอยา่งมาก 

คุณภาพของผูเ้รียนเป็นหัวใจสําคญัของการจัดการศึกษา ท่ีผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งในวง
การศึกษาทุกระดบั ยึดถือเป็นเป้าหมายของการทาํงาน ซ่ึงหากความคาดหวงัท่ีแสดงว่าผูเ้รียนมี
คุณภาพของ    ทุกฝ่ายตรงกนั การพฒันาผูเ้รียนเป็นไปในทิศทางเดียวกนั และมีพลงัเพียงพอท่ีจะ
เปล่ียนแปลงไปสู่คุณภาพการศึกษาท่ีพึงประสงค ์(สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 
2551, น. 5) อยา่งไร   ก็ตาม จากผลการประเมินคุณภาพท่ีจดัทาํโดย OECD ซ่ึงจะประเมินผูเ้รียน
ระดบันานาชาติทุก 3 ปี    มีการรายงานว่า ประเทศไทยมีผลการประเมินเทียบกบั 70 ประเทศท่ีร่วม
โครงการ PISA 2015 พบวา่ คะแนนวิชาวิทยาศาสตร์อยูใ่นระดบัท่ี 54 วิชาคณิตศาสตร์ไดอ้นัดบัท่ี 54 
และทกัษะการอ่านไดอ้นัดบั 57 ซ่ึงคะแนนทั้งหมดตํ่ากวา่เกณฑค่์าเฉล่ียรวม ซ่ึงการประเมิน PISA น้ี
เนน้เร่ืองการคิดเป็นสาํคญั (สถาบนัส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย,ี 2560, น.1-29) 

นอกจากน้ีผลการประเมินของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (องคก์รมหาชน) ไดส้รุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ( พ.ศ. 2554-2558) 
ของสถานศึกษาระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตวับ่งช้ีท่ี 4 ผูเ้รียนคิดเป็น ทาํเป็น ส่วนใหญ่มีผลการ
ประเมินระดับพอใช้ และบางแห่งผลการประเมินตอ้งปรับปรุง แต่อย่างไรก็ตามสํานักรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์กรมหาชน) ได้ให้ขอ้เสนอแนะ แก่สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ใหมี้การส่งเสริมและมุ่งเนน้การพฒันาคุณภาพ ผูเ้รียน มีความรู้
และทกัษะท่ีจาํเป็นตามหลกัสูตร โดยเฉพาะให้ผูเ้รียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิด
สังเคราะห์ มีวิจารณญาณ ความคิดสร้างสรรค ์   คิดไตร่ตรอง มีทกัษะในการแสวงหาความรู้ดว้ย
ตนเอง พฒันาตนเองอยา่งต่อเน่ือง (สาํนกัทดสอบทางการศึกษา, 2556, น. 50-52) 

สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดก้าํหนดยทุธศาสตร์การใช ้O-NET เป็น
เคร่ืองมือการยกระดบัคุณภาพการศึกษาทั้งระบบ โดยกาํหนดเป้าหมายในการยกระดบัคุณภาพของ
สถานศึกษาตามศกัยภาพ ภายใตบ้ริบทของตนเอง ซ่ึงผลการสอบ O-NET เป็นการวดัผลส่ิงท่ีเกิดข้ึน
ปลายทางของการจดัการเรียนรู้ ตอ้งนําผลการสอบยอ้นกลบัไปใช้เพื่อการปรับปรุงและพฒันา 
กระบวนการจดัการเรียนรู้ ตามหลกัสูตรของสถานศึกษา ซ่ึงการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติ    
O-NET ปีการศึกษา 2559 ระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 
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และชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 พบว่า ยงัมีคะแนนอยูใ่นเกณฑต์ํ่าในทุกวิชาไดค้ะแนนไม่ถึง 50% (สาํนกั
ทดสอบทางการศึกษา, 2560, น. 1-8) 

จากผลการประเมินคุณภาพผูเ้รียนทั้งในระดบันานาชาติและระดบัประเทศ มีผลไม่น่า
พอใจ แสดงให้เห็นว่า การจดัการศึกษายงัไม่บรรลุเป้าหมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในดา้นการพฒันา
ทักษะ  การคิดของผูเ้รียน นอกจากน้ีการพฒันาทักษะการคิดยงัไม่ได้รับความสนใจและให้
ความสาํคญัมากเท่าท่ีควร จึงควรมีเป้าหมายพฒันาการจดัการเรียนการสอน ท่ีเนน้การพฒันาทกัษะ
การคิดของผูเ้รียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพฒันาทกัษะการคิดแบบแกปั้ญหา เพื่อพฒันาความคิด
ระดบัสูง แต่ครูยงัขาดความรู้ความเขา้ใจในกระบวนการเรียนการสอนเน่ืองจากมีปัจจยัท่ีมีอิทธิพล
ต่อการพฒันาทกัษะ การคิดท่ีหลากหลายประกอบกบั ความลม้เหลวของระบบการศึกษาท่ีผา่นมา
ประการหน่ึง คือ ดา้นคุณภาพการศึกษา พบว่า ความรู้ความสามารถของผูเ้รียนอ่อนลงทั้งในดา้น
กระบวนการคิด  การวิเคราะห์ การสังเคราะห์อย่างมีเหตุผลและเป็นระบบ ด้านความคิดริเร่ิม
สร้างสรรค ์การแกปั้ญหารวมทั้งคุณลกัษณะใฝ่รู้ใฝ่เรียน ผลดงักล่าวเกิดจากการจดักระบวนการ
เรียนการสอนยงัไม่เอ้ือต่อการพฒันาคนใหมี้ลกัษณะ มองกวา้ง คิดไกล ใฝ่รู้ วิธีการเรียนการสอนยงั
มุ่งเนน้การถ่ายทอดเน้ือหาวิชาการมากกว่าการเรียนรู้ จากสภาพท่ีเป็นจริง และไม่เนน้กระบวนการ
ท่ีให้ผูเ้รียนไดพ้ฒันาในดา้นการคิดวิเคราะห์ แสดงความคิดเห็นและการแสวงหาความรู้ไดด้ว้ย
ตนเอง แต่การท่องจําเน้ือหามากกว่าการใช้ทักษะกระบวนการ นอกจากน้ีการวัดผลยงัให้
ความสําคญัต่อการวดัความจาํเชิงเน้ือหามากว่าการคิดวิเคราะห์ส่งผลให้ผูเ้รียนคิดไม่เป็น (กล่ิน 
สระทองเนียม, 2559, น. 2) และวิจารณ์ พานิช (2556, น. 10) ยงัช้ีใหเ้ห็นว่าคนส่วนใหญ่ขาดการฝึก
คิดตั้งแต่เดก็ โตข้ึนเป็นผูใ้หญ่จึงคิดไม่เป็น 

แนวทางในการแกไ้ขปัญหาคุณภาพการศึกษา สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน   
ไดน้าํแนวคิดของวิจารณ์ พาณิช (2555, น. 18-21) ไดด้าํเนินการขบัเคล่ือนคุณภาพการศึกษา มีการ
เร่งพฒันาคุณภาพการศึกษา และคุณภาพผูเ้รียนใหมี้ทกัษะการคิด โดยมุ่งเนน้การพฒันาครูผูส้อนท่ี
เป็นหัวใจสาํคญัในการจดัการเรียนรู้ให้ผูเ้รียน ให้เป็นครูยุคใหม่ตอ้งไม่เนน้ท่ี “การสอน” แต่ทาํ
หนา้ท่ีสร้างแรงบนัดาลใจให้เกิดข้ึนในตวัของผูเ้รียน เนน้การออกแบบกระบวนการเรียนรู้ ครูจะ
เป็นผูช้ี้แนะการเรียนรู้ (coaching) ในดา้นเน้ือหาสาระสาํคญัท่ีใชใ้นการจดัการเรียนรู้สาํหรับศตวรรษท่ี 
21 จะยดึหลกั 3R ไดแ้ก่ Reading (อ่านออก), (W) Riting (เขียนได)้ และ (A) Rithmetics (คิดเลข
เป็น) และ 7C ไดแ้ก่ 1) Critical thinking & problem solving (ทกัษะดา้น การคิดอยา่งมีวิจารณญาณและ
ทกัษะในการแกปั้ญหา) 2) Creativity & Innovation (ทกัษะดา้นการสร้างสรรค ์และนวตักรรม)               
3) Crosscultural understanding (ทกัษะด้านความเขา้ใจต่างวฒันธรรมต่างกระบวนทัศน์)                            
4) Collaboration, teamwork & leadership (ทกัษะดา้นความร่วมมือ การทาํงานเป็นทีมและภาวะ
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ผูน้าํ 5) Communications, information & media literacy (ทกัษะดา้นการส่ือสาร สารสนเทศและ
รู้เท่าทนัส่ือ) 6) Computing & ICT literacy (ทกัษะ ดา้นคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยสีารสนเทศและ
การส่ือสาร) และ 7) Career & Learning skills (ทกัษะอาชีพและทกัษะการเรียนรู้) ซ่ึงเป็นภารกิจท่ี
ทั้งพอ่ แม่และครูตอ้งเขา้มามีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาใหเ้หมาะสม สอดคลอ้งกบัยคุสมยัอนัเป็น
ยุคท่ีมีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว สอดคลอ้งกบัแนวคิดของไพฑูรย ์สินลารัตน์ (2558, น.16)        
ไดก้ล่าวว่า การสอนให้ผูเ้รียนรู้จกัคิดหรือเน้นคิดวิเคราะห์ไดด้ว้ยตนเอง ครูผูส้อนจะใชกิ้จกรรม
อะไรให้ผูเ้รียนคิด ในการจดัการเรียนการสอนตอ้งมีการวางแผนและเตรียมการใชกิ้จกรรมต่าง ๆ 
เพ่ือฝึกให้ผูเ้รียนคิดบ่อย ๆ ส่วนสินธะวา คามดิษฐ์ (2559, น. 60-68) ไดใ้ห้แนวคิดเพ่ิมเติมว่า ส่ิงท่ี
ครูผูส้อนสามารถควรดาํเนินการจดักระบวนการเรียนรู้เพื่อให้ผูเ้รียนเกิดทกัษะการคิด ครูควร
แสวงหารูปแบบ และวิธีการจดัการเรียนรู้ดว้ยตนเอง โดยอาจศึกษาจากคู่มือผลงานวิจยัหรือจากการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้กบัครูผูส้อนคนอ่ืน ๆ ท่ีมีประสบการณ์รวมถึงแนวปฏิบติัท่ีดี (Best Practice) 
เก่ียวกับการสอนคิดท่ีมีผูร้วบรวมไว้แล้ว ซ่ึงปัจจุบันน้ีเข้าถึงได้ง่ายโดยการใช้ส่ือออนไลน์ 
นอกจากน้ี พิณสุดา สิริธรังศรี (2559, น. 17) ไดน้าํเสนอผลการวิจยัท่ีสอดคลอ้งกนัว่า จากรายงานการ
วิจยัของบริษทัท่ีปรึกษา Mc Kinsey (2009) เร่ือง What Works in Education ให้กบัองคก์ารเพ่ือ
การคา้ และการพฒันา (OECD) โดยสรุปว่า ประเทศท่ีประสบความสาํเร็จในการจดัการศึกษาใหแ้ก่
เดก็เก่ง มีความสามารถสูงเกิดจากปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัครูทั้งส้ิน ไดแ้ก่ 1) คุณภาพครูสูง 2) ครูไดรั้บ
การพฒันาอยา่งต่อเน่ือง และ 3) มีการปรับปรุงการเรียนการสอนให้ดีท่ีสุดแก่เด็กอยา่งเท่าเทียมกนั 
ทุ่มเทชีวิตเพื่อเดก็ ครูจึงเป็นบุคคลท่ีสาํคญัท่ีสุดท่ีจะส่งผลต่อคุณภาพการเรียนการสอน และคุณภาพ
ผูเ้รียน ท่ามกลางกระแสการเปล่ียนแปลงของสังคมโลก ส่งผลกระทบต่อคุณภาพครู  การนิเทศ     
การสอนเป็นงานท่ีเก่ียวกับการให้คาํแนะนาํและพฒันาครูให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน     
การนิเทศการสอนเป็นกระบวนการทาํงานร่วมกนัระหว่างผูนิ้เทศการสอนและผูรั้บการนิเทศ ซ่ึง
ผลลพัธ์อยูท่ี่คุณภาพการศึกษาและคุณภาพผูเ้รียน ซ่ึงมีกลยทุธ์ในการดาํเนินงานผา่นหลายช่องทาง 
โดยอาศยัส่ือกลางท่ีกา้วทนัความเปล่ียนแปลงของสังคมโลกดว้ยวิธีการต่าง ๆ ทั้งระบบเครือข่าย
ออนไลน์ โดยเน้นบรรยากาศท่ีสร้างสรรค์ มีความเป็นประชาธิปไตย และเป็นกัลยาณมิตรบน
พื้นฐานของความหลากหลายทางการคิด เสมือนหน่ึง “เพื่อนคู่คิด มิตรคู่โรงเรียน” โดยยดึหลกัการ     
“ผูนิ้เทศ คือ ผูร่้วมพฒันา” โดยผ่านกระบวนการ สังเกตคน้หาปัญหา ศึกษาวิเคราะห์ พฒันา
นวตักรรมการนิเทศ เก็บรวบรวมขอ้มูล วิเคราะห์และสรุปผล รวมถึงการปรับปรุงเทคนิควิธี 
รูปแบบการนิเทศ  ให้ดี ข้ึนอย่างต่อเน่ือง  งานนิเทศการสอนจะบรรลุตามเป้าหมายและมี
ประสิทธิภาพไดน้ั้นตอ้งมีหลกั ยดึหลกัการมีส่วนร่วม เตม็ใจในการพฒันาหรือเปล่ียนแปลงใหเ้กิด
ส่ิงใหม่ ๆ เป็นการสร้างสรรค์ส่งเสริมให้ทุกคนเขา้มามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นเพื่อ
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แกปั้ญหา บุคลากร ทรัพยากรและความพยายามเขา้ดว้ยกนั เพื่อจะดูผลการพฒันาว่า ไดผ้ลดีกว่าเดิม
เพียงใด ซ่ึงตอ้งเป็นระบบ ตั้งอยูบ่นพื้นฐานตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีความเจริญกา้วหนา้ 
ทนักบัความเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยี  มีการวิเคราะห์สถานการณ์ทางดา้นเศรษฐกิจ และสังคม 
และสามารถปรับยืดหยุ่นได้เหมาะสมกับสถานการณ์ (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา               
ขั้นพื้นฐาน, 2556, น. 1-5) ขณะเดียวกนัการนิเทศการสอนจาํเป็นตอ้งปรับเปล่ียนกระบวนการนิเทศ
เพื่อไปขบัเคล่ือนนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่
การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง ยคุศตวรรษท่ี 21 และการดาํเนินงานของโรงเรียนใหส้ามารถ
บริหารจดัการไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและเพ่ิมคุณภาพการจดัการเรียนการสอน ทั้งน้ี การนิเทศการ
สอนในปัจจุบนัมิไดจ้าํกดัแค่ศึกษานิเทศก์จากภายนอกเท่านั้น ในการพฒันาคุณภาพการศึกษาใน
สถานศึกษา ผูบ้ริหารสถานศึกษา และครูท่ีไดรั้บมอบหมายหรือผูท้าํหนา้ท่ีนิเทศ ซ่ึงอาจเป็นครูหรือ
เพื่อนครู หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้หรือครูวิชาการ มีบทบาทในการนิเทศการสอนภายใน
โรงเรียนเรียกวา่ “ผูนิ้เทศ” (วชัรา เล่าเรียนดี, 2553, น. 1) 

การนิเทศการสอนจึงมีความสาํคญัต่อการพฒันาคุณภาพการศึกษาอย่างยิ่ง เพราะการ
นิเทศการสอนเป็นการรวมความคิดทางสมองของผูใ้หก้ารนิเทศ ผูรั้บการนิเทศ และผูส้นบัสนุนการ
นิเทศ เขา้ดว้ยกนั เพื่อผลสุดทา้ยท่ีแทจ้ริงคือ การพฒันาคุณภาพผูเ้รียน และคุณภาพการศึกษาให้
บรรลุตามจุดหมายของหลักสูตร และนักเรียนมีคุณภาพตามท่ีมุ่งหวงัไวทุ้กประการ แต่การ
ดาํเนินงานใด ๆ ก็ตามจาํเป็นตอ้งมีขั้นตอนในการดาํเนินงาน การนิเทศการสอนก็เป็นไปในทาํนอง
เดียวกนักต็อ้งการใหก้ารดาํเนินการประสบผลสาํเร็จลุล่วงดว้ยดี และมีประสิทธิภาพ ใหส้นองตอบ
กบัสภาพปัจจุบนัท่ีโรงเรียนมีความเหล่ือมลํ้าและแตกต่างทั้งมาตรฐาน และคุณภาพ โดยมุ่งหวงัให้
เกิดการนิเทศดว้ยวิธีการท่ีหลากหลาย และเขา้ถึงสถานศึกษาทุกกลุ่มเป้าหมาย เขา้ถึงครูทุกพ้ืนท่ี
อย่างเท่าเทียมกนัเพื่อการพฒันาและส่งเสริมให้เกิดคุณภาพอย่างเท่าเทียมกนัทุกแห่ง ทั้งน้ีเพื่อลด
ช่องว่างทางการเรียนรู้และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ของผูเ้รียนบนฐานของระบบเศรษฐกิจ
ฐานความรู้ ใหเ้ป็นไปตามนโยบายและเจตนารมณ์ของหน่วยงานตน้สงักดัต่อไป      

ปัจจุบนัการนิเทศการสอน ยงัมีปัญหาอยูค่่อนขา้งมาก เช่น ขาดแคลนอตัรากาํลงัผูนิ้เทศ   
ขาดความรู้ ความสามารถ ทักษะและประสบการณ์ในการนิเทศการ จัดการเรียนการสอน              
ขาดเคร่ืองมือในการปฏิบติังาน ขาดการประสานงาน ขาดงบประมาณ มีภาระมาก ทาํให้ไม่มีเวลานิเทศ 
ขาดการนิเทศอยา่งต่อเน่ือง ขาดแรงจูงใจและสนบัสนุน ขาดการประเมินผลการปฏิบติังาน (มาเรียม 
นิลพนัธ์ุและคณะ, 2553, น. 2) ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของสาํนกังานเลขาธิการสภาการศึกษา 
(2552, น. 129-130) พบว่า คุณภาพของเด็กยงัไม่เป็นไปตามท่ีกาํหนดในพระราชบญัญติัการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 ซ่ึงมีสาเหตุมาจากการท่ีครูขาดการนิเทศติดตาม ประเมินผลการพฒันา ครูส่วน
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ใหญ่ไม่ไดรั้บการนิเทศจากผูนิ้เทศท่ีมีความรู้ความชาํนาญเฉพาะทาง สาเหตุหลกัมาจากความขาด
แคลนศึกษานิเทศกท่ี์มีความรู้ความชาํนาญเฉพาะสาขาวิชา ศึกษานิเทศกมี์จาํนวนนอ้ยและไม่ครบ
กลุ่มสาระและช่วงชั้น โดยเฉพาะช่วงชั้นท่ี 3 และ 4 

จากสภาพปัญหาดงักล่าว ผูว้ิจยัจึงมีความสนใจศึกษารูปแบบการนิเทศการสอนเพื่อ
ส่งเสริมความสามารถในการพฒันาทกัษะการคิดของผูเ้รียนในระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อนาํ
ผลการศึกษาใชเ้ป็นแนวทางขบัเคล่ือนการนิเทศการสอนเพ่ือส่งเสริมความสามารถในการพฒันา
ทกัษะการคิดของผูเ้รียน และให้สถานศึกษาระดบัประถมศึกษา และมธัยมศึกษา สังกดัสาํนกังาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สามารถพฒันาคุณภาพการศึกษา ใหผู้เ้รียนมีทกัษะการคิดอยา่ง
มีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผลอยา่งเป็นรูปธรรมต่อไป 
 
1.2  คาํถามการวจัิย 

1.  สภาพปัจจุบนั และความตอ้งการการนิเทศการสอนตามองคป์ระกอบดา้นกระบวนการ
นิเทศการสอน เพื่อส่งเสริมความสามารถในการพฒันาทกัษะการคิดของผูเ้รียนระดบัการศึกษา        
ขั้นพื้นฐาน เป็นอยา่งไร 

2.  รูปแบบการนิเทศการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถในการพฒันาทกัษะการคิดของผูเ้รียน
ระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน ท่ีเหมาะสมเป็นอยา่งไร 

3.  ความสามารถของครูในการพฒันาทกัษะการคิดของผูเ้รียนระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็น
อยา่งไร 

 
1.3  วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

1.  เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบนั และความตอ้งการการนิเทศการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถในการ
พฒันาทกัษะการคิดของผูเ้รียนระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

2.   เพื่อนาํเสนอรูปแบบการนิเทศการสอนเพ่ือส่งเสริมความสามารถในการพฒันาทกัษะการคิด 
ของผูเ้รียนระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

3.   เพ่ือศึกษาความสามารถของครูในการพฒันาทกัษะการคิดของผูเ้รียนระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

1.4  ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
1.  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาได้

สารสนเทศเก่ียวกบัสภาพปัจจุบนัและความตอ้งการการนิเทศการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถใน
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การพฒันาทกัษะการคิดของผูเ้รียน เป็นประโยชน์ในการพฒันาการนิเทศการสอนและการส่งเสริม
ทกัษะการคิดแก่ผูเ้รียนตามนโยบายไทยแลนด ์4.0 และการศึกษา 4.0 ของรัฐบาลปัจจุบนั  

2.  ผูนิ้เทศการสอนไดแ้นวทางนิเทศการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถในการพฒันาทกัษะ
การคิดของผูเ้รียน ซ่ึงสามารถนาํไปปรับใชใ้หเ้หมาะสมตามบริบทและสภาพความพร้อมของ แต่ละ
สถานท่ี 

3.  ผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูในโรงเรียนสามารถนาํรูปแบบการนิเทศการสอนเพ่ือส่งเสริม
ความสามารถในการพฒันาทกัษะการคิดของผูเ้รียน มาพฒันาระบบการนิเทศภายในใหเ้ขม้แขง็เกิด
คุณภาพต่อผูเ้รียน 

 
1.5  ขอบเขตการวจัิย 
1.  ขอบเขตดา้นเน้ือหา 

ในการศึกษาเร่ือง รูปแบบการนิเทศการสอนเพ่ือส่งเสริมความสามารถในการพฒันา
ทกัษะการคิดของผูเ้รียน ระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน คร้ังน้ี ทาํการศึกษาองคป์ระกอบดา้นกระบวน   
การนิเทศการสอน ใน 8 ดา้น ดงัต่อไปน้ี 

1.  จดัทาํขอ้มูลสารสนเทศ 
2.  วางแผนการนิเทศการสอน 
3.  ใชส่ื้อ เคร่ืองมือ และเทคโนโลย ี
4.  จดักิจกรรมการนิเทศการสอน 
5.  ประเมินผลการนิเทศการสอน 
6.  การใชเ้ทคนิคและวิธีการนิเทศการสอน 
7.  การมีส่วนร่วมการนิเทศการสอน 

2.  ขอบเขตดา้นประชากร 
 การศึกษาคร้ังน้ีทาํการศึกษากับสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา และ

มธัยมศึกษา จาํนวน 225 เขต และโรงเรียนระดบัประถมศึกษาและมธัยมศึกษาจาํนวน 31,612 
โรงเรียน 

3.  ขอบเขตดา้นเวลาและสถานท่ี 
การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการดาํเนินการในปีการศึกษา 2559 ระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน      

ในสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา และมธัยมศึกษา สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษา   
ขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ใน 4 ภูมิภาค รวม 225 เขต ไดแ้ก่ ภาคกลางและกรุงเทพมหานคร  
ภาคเหนือ ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ และภาคใต ้
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1.6  นิยามศัพท์เฉพาะ 
รูปแบบการนิเทศการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถในการพัฒนาทักษะการคิดของ

ผู้เรียน หมายถึง การดาํเนินงานตามขั้นตอนการนิเทศการสอนอยา่งเป็นระบบ ระหว่างผูนิ้เทศการ
สอน และผูรั้บการนิเทศ เพื่อให้ผูเ้รียนมีทกัษะการคิด ประกอบดว้ย 8 ขั้นตอน ซ่ึงแบ่งออกเป็น 2 
กลุ่มได้แก่ กลุ่มท่ี 1 เป็นการนิเทศการสอนตามหลักการนิเทศ มี 5 ขั้นตอน คือ จัดทาํข้อมูล
สารสนเทศ วางแผนการนิเทศการสอน ใชส่ื้อเคร่ืองมือ และเทคโนโลยี จดักิจกรรมการนิเทศการ
สอน และประเมินผลการนิเทศการสอน และกลุ่มท่ี 2 เป็นกลไกส่งเสริมทกัษะการนิเทศการสอนมี 
3 ดา้น คือ การใชเ้ทคนิคและวิธีการนิเทศการสอนการมีส่วนร่วมการนิเทศการสอน และการวิจยั
เพื่อพฒันา การนิเทศการสอน 

1.  จดัทาํขอ้มูลสารสนเทศหมายถึง การดาํเนินการรวบรวม และจดัเก็บขอ้มูล ต่าง ๆ  
ท่ีเก่ียวขอ้ง และจาํเป็นต่อการนิเทศการสอนเพ่ือส่งเสริมความสามารถในการพฒันาทกัษะ การคิด
ของผูเ้รียนอย่างเป็นระบบ โดยดาํเนินการเตรียมการวางแผน ประสานความร่วมมือ วิเคราะห์และ
ประมวลผลข้อมูลต่าง ๆ โดยใช้เทคโนโลยีท่ีทันสมัย ให้ข้อมูลมีคุณภาพ สมบูรณ์ ถูกต้อง              
เป็นปัจจุบนั สะดวกในการนาํไปใชนิ้เทศการสอน 

2.  วางแผนการนิเทศการสอน หมายถึงการกาํหนดขั้นตอน และเคา้โครงการดาํเนินการ
นิเทศการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถในการพฒันาทกัษะการคิดของผูเ้รียนเพื่อให้บรรลุผล
สาํเร็จ ตามเป้าหมาย โดยนาํขอ้มูลสารสนเทศต่าง ๆ มาเป็นกรอบจดัทาํแผน มีการทาํงานร่วมกนักบั
ผูเ้ก่ียวขอ้ง มีการกาํหนดปฏิทินการนิเทศท่ีนําไปสู่การปฏิบัติได้ และมีการประเมินปรับปรุง
แผนการดาํเนินงานใหดี้ข้ึน 

3.  ใชส่ื้อ เคร่ืองมือและเทคโนโลย ีหมายถึง การดาํเนินการจดัหา รวบรวม และเลือกใช้
ส่ือ เคร่ืองมือและเทคโนโลยท่ีีหลากหลายและทนัสมยั มีคุณภาพในการนิเทศการสอน เพื่อส่งเสริม
ความสามารถในการพฒันาทกัษะการคิดของผูเ้รียนใหเ้หมาะสมกบัผูรั้บการนิเทศ 

4.  เทคนิคและวิธีการนิเทศการสอน หมายถึง การดาํเนินการร่วมกนัระหว่าง  ผูนิ้เทศ
การสอนและผูรั้บการนิเทศ ในการเลือกใชเ้ทคนิคและวิธีการนิเทศท่ีหลากหลาย ให้เหมาะสมกบั
สภาพปัญหา ความตอ้งการของผูรั้บการนิเทศ โดยมุ่งเน้นการสร้างบรรยากาศแห่งความเป็น
ประชาธิปไตย การยอมรับซ่ึงกนัและกนั เพ่ือส่งเสริมความสามารถในการพฒันาทกัษะการคิดของ
ผูเ้รียน 

5.  การมีส่วนร่วมการนิเทศการสอน หมายถึง การดาํเนินกิจกรรมการนิเทศ   การสอน
ร่วมกันระหว่างผู ้นิ เทศการสอน  ผู ้รับการนิเทศและผู ้เ ก่ียวข้องทุกฝ่ายในการเพ่ือส่งเสริม
ความสามารถในการพฒันาทกัษะการคิดของผูเ้รียน มีการรวมกลุ่มเป็นเครือข่ายพฒันาคุณภาพ
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การศึกษาอย่างหลากหลาย โดยร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมดาํเนินการและร่วมประเมินพฒันา และ
ปรับปรุงคุณภาพการศึกษา 

6.  จดักิจกรรมการนิเทศการสอน หมายถึงการดาํเนินการเลือกใชกิ้จกรรมประกอบการ
นิเทศการสอน ให้เหมาะสมกบัสภาพปัญหา ความตอ้งการ และศกัยภาพของผูรั้บการนิเทศแต่ละ
คน มุ่งเน้นการมีส่วนร่วม และจดักิจกรรมการนิเทศท่ีส่งเสริมเพื่อส่งเสริมความสามารถในการ
พฒันาทกัษะการคิดของผูเ้รียน 

7.  การประเมินผลการนิเทศการสอน หมายถึง การดาํเนินการสร้างความรู้ ความเขา้ใจ 
แก่ผูรั้บการนิเทศ เก่ียวกบัการประเมินผล การมีส่วนร่วมในการประเมิน และดาํเนินการประเมินผล
การนิเทศ ตามภารกิจ ทั้งก่อนนิเทศ ระหว่างนิเทศ และภายหลงันิเทศอย่างเป็นระบบ   มีการใช้
ประโยชน์จากผลการประเมินและประเมินผลการนิเทศการสอนอย่างต่อเน่ือง เพื่อพฒันาคุณภาพ
การศึกษา 

8.  การวิจยัเพื่อพฒันาการนิเทศการสอน หมายถึงการดาํเนินการพฒันา ปรับปรุง และ
แกปั้ญหาการปฏิบติัการนิเทศการสอนโดยใชก้ระบวนการวิจยั เพื่อสร้างนวตักรรม และองคค์วามรู้
ใหม่ของผูนิ้เทศการสอน โดยให้คาํปรึกษาช่วยเหลือ กระตุน้ให้ผูรั้บการนิเทศ จัดทาํวิจัยเพื่อ
พฒันาการจัดการเรียนการสอนสามารถนําผลการวิจัยท่ีเป็นแบบอย่างท่ีดีไปเผยแพร่ และใช้
ประโยชน์ในการพฒันาและปรับปรุงการนิเทศการสอนได ้

การส่งเสริมเพื่อส่งเสริมความสามารถในการพัฒนาทักษะการคิดของผู้เรียน หมายถึง 
การดาํเนินการให้สามารถจดัการเรียนการสอนให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ มีทกัษะการคิดขั้นพื้นฐาน 
ซ่ึงเป็นทกัษะท่ีใชใ้นการส่ือสารหรือเป็นทกัษะการคิดทัว่ ๆ ไป และให้มีทกัษะการคิดขั้นสูงท่ีมี
ความซับซ้อนยิ่งข้ึน โดยเฉพาะมุ่งเน้นให้ผูเ้รียนมีทกัษะการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดอย่างมี
วิจารณญาณ คิดสร้างสรรค ์คิดไตร่ตรอง คิดแกปั้ญหา และการคิดอย่างเป็นระบบซ่ึงเป็นทกัษะการ
คิดขั้นสูง เพื่อใหผู้เ้รียนมีความสามารถนาํทกัษะการคิดไปใชใ้นการดาํรงชีวิต เกิดผลดีต่อสงัคมและ
ประเทศชาติ  

ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน หมายถึง สถานศึกษาของรัฐบาลท่ีจัดการศึกษาระดับ
ประถมศึกษาจนถึงระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย 

การนิเทศการสอน หมายถึง การปฏิบติัการนิเทศการสอนร่วมกนัระหว่างผูนิ้เทศ การ
สอนและผูรั้บการนิเทศ ตามแนวทางหรือรูปแบบการนิเทศการสอนเพ่ือส่งเสริมความสามรถใน
การพฒันาทกัษะการคิดของผูเ้รียน ระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยให้คาํปรึกษา แนะนาํช่วยเหลือ 
สนบัสนุน กระตุน้ ช้ีแนะ ร่วมคิด ร่วมทาํและดาํเนินการสร้างเสริมกาํลงัใจใหผู้รั้บการนิเทศสามารถ
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พฒันา ปรับปรุงการจดัการเรียนการสอน ส่งผลใหค้รูมีความสามารถในการพฒันาทกัษะการคิดแก่
ผูเ้รียน 

ผู้นิเทศการสอน หมายถึง ผูบ้ริหารการศึกษาสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา ศึกษานิเทศก ์
ผูบ้ริหารสถานศึกษา และครูผูส้อน ท่ีมีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ มีหนา้ท่ี หรือไดรั้บ
มอบหมายในการนิเทศการสอน เพื่อส่งเสริมความสามารถในการพฒันาทกัษะการคิดของผูเ้รียน 
ระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ผู้รับการนิเทศการสอน หมายถึง ครูผูส้อนทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้และครูผูส้อนกิจกรรม
พฒันาผูเ้รียน ในระดบัชั้นประถมศึกษาและมธัยมศึกษา  

 DPU



 

 
 

บทที ่2 
แนวคดิ ทฤษฎ ีและผลงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 

 
การวิจยัเร่ืองรูปแบบการนิเทศการสอน เพื่อส่งเสริมความสามารถในการพฒันาทกัษะ 

การคิดของผูเ้รียน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผูว้ิจัยได้ศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎีจากเอกสาร 
และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อเป็นพื้นฐานในการดาํเนินการวิจยัตามลาํดบั ดงัน้ี 
2.1  แนวคิด และทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการนิเทศการสอน 

2.1.1  ความหมายของการนิเทศการสอน 
2.1.2  หลกัการนิเทศการสอน  
2.1.3  ทกัษะการนิเทศการสอน 
2.1.4  กระบวนการนิเทศการสอน 
2.1.5  กิจกรรมการนิเทศการสอน 
2.1.6  วิธีการนิเทศการสอน 

2.2  แนวคิด และทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัทกัษะการคิด 
2.2.1  ความหมายของการคิด (Thinking) 
2.2.2  ความสาํคญัของการคิด 
2.2.3  ความหมายของทกัษะการคิด 
2.2.4  ประเภทของการคิด 
2.2.5  กรอบการนาํทกัษะการคิดสู่การพฒันาผูเ้รียนในระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

2.3  แนวคิดเก่ียวกบัรูปแบบ 
2.3.1  ความหมายของรูปแบบ 
2.3.2  ประเภทของรูปแบบ 
2.3.3  องคป์ระกอบของรูปแบบ 
2.3.4  คุณลกัษณะท่ีดีของรูปแบบ 
2.3.5  ขั้นตอนการสร้างรูปแบบ 
2.3.6  การประเมินรูปแบบ 
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2.4  งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
 
2.1  แนวคดิ และทฤษฎทีีเ่กีย่วข้องกบัการนิเทศการสอน 

2.1.1  ความหมายของการนิเทศการสอน 
การนิเทศการสอนเป็นส่วนหน่ึงของการนิเทศการศึกษา เป็นระบบงานท่ีมุ่งเน้นให้

ความช่วยเหลือ แนะนาํบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการศึกษา โดยเฉพาะการจดัการเรียนการสอน
ให้มีคุณภาพ ส่งผลต่อการพฒันาคุณภาพการศึกษา มีนักการศึกษาหลายท่านทั้ งชาวไทยและ
ต่างประเทศไดใ้หค้วามหมายของการนิเทศการสอน ดงัเช่น 

สงดั อุทรานนัท ์(2530, น. 8) การนิเทศการสอน หมายถึง กระบวนการทาํงานร่วมกบัครู
และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อสัมฤทธ์ิผลในการเรียนของนักเรียน ขณะท่ีวิไลรัตน์ บุญสวสัด์ิ 
(2538, น.3) กล่าวว่า การนิเทศการสอน หมายถึง การกระตุน้ให้การทาํงานประสบผลสาํเร็จ โดย
ผ่านบุคคลหรือตวักลาง เช่น ผูบ้ริหาร ครูและผูเ้ก่ียวขอ้งทางการศึกษาอีกต่อหน่ึง ซ่ึงเป็นความ
ร่วมมือระหว่างผูนิ้เทศการสอนกบัผูรั้บการนิเทศเพื่อประสิทธิภาพสูงสุดในการเรียนของนกัเรียน ส่วน
วชัรา เล่าเรียนดี (2553, น. 5) กล่าววา่นิเทศการสอน หมายถึง กระบวนการปฏิบติังานร่วมกนั ช่วยเหลือ 
สนบัสนุน ส่งเสริมกนัระหว่างผูนิ้เทศการสอนและผูรั้บการนิเทศหรือระหว่างเพ่ือนครูเพื่อพฒันา
ปรับปรุงคุณภาพการจดัการศึกษาและการจดัการเรียนการสอนของครูใหมี้ประสิทธิผล 

ดา้นนกัการศึกษาต่างประเทศคนสาํคญั ไดแ้ก่ Adams and Dicky (1953, p. 3), Spears 
(1967, p. 16), Alfonso, Firth and Neville (1981, p. 20), Harris (1985, p. 10) และ Oliva (2001, p. 8) 
ได้ให้ความหมายของการนิเทศการสอนท่ีสอดคล้องกันว่า  การนิเทศการสอน  หมายถึง 
กระบวนการช่วยเหลือสนบัสนุนใหผู้บ้ริหารโรงเรียน ครูและบุคลากรในการปรับปรุงการเรียนการ
สอนใหบ้รรลุวตัถุประสงค ์ส่งผลต่อคุณภาพผูเ้รียนสูงข้ึน 

จากท่ีกล่าวมาสรุปได้ว่า การนิเทศการสอน หมายถึง กระบวนการปฏิบติังานของ
บุคลากรทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเรียนการสอนของครู เพ่ือให้ครูสามารถจดัการเรียนการสอนให้
บรรลุเป้าหมายของหลักสูตรท่ีสถานศึกษากําหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ นั่นคือ ผูเ้รียนมี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีสูงข้ึน มีความประพฤติดีและสามารถดาํรงชีวิตอยู่ในสังคมไดอ้ย่างมี
ความสุขตามควรแก่อตัภาพของแต่ละบุคคล 

2.1.2  หลกัการนิเทศการสอน  
การนิเทศการสอน เป็นการปฏิบติังานร่วมกนัระหว่างผูนิ้เทศการสอนกบัผูรั้บการนิเทศ

ดงันั้น ผูนิ้เทศจะตอ้งคาํนึงถึงหลกัการ แนวคิดเก่ียวกบัการนิเทศการสอนท่ีถูกตอ้ง เหมาะสมดว้ย 
เพราะการนิเทศการสอน มีจุดหมายเพื่อท่ีจะพฒันาและปรับปรุงคุณภาพการศึกษา การจดัการเรียนรู้
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และการปฏิบติังานของครู ซ่ึงจะส่งผลต่อประสิทธิผลการเรียนของนกัเรียน นกัการศึกษาไดเ้สนอ
หลกัการนิเทศการสอนไว ้ดงัน้ี 

สงดั อุทรานนัท ์(2530, น. 15) ไดส้รุปหลกัการนิเทศไว ้3 ประการ คือ 
1.  การนิเทศ เป็นกระบวนการทาํงานร่วมกนัระหว่างผูนิ้เทศ ผูบ้ริหารและผูรั้บการ

นิเทศ เป็นการปฏิบติังานท่ีมีขั้นตอน มีความต่อเน่ือง ไม่หยดุน่ิง มีความเก่ียวขอ้งปฏิสัมพนัธ์กนั ซ่ึง
เป็นลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องการนิเทศท่ีดี 

2.  การนิเทศมีเป้าหมายอยูท่ี่คุณภาพผูเ้รียน โดยผา่นครูหรือบุคลากรทางการศึกษา 
3.  การนิเทศมุ่งเน้นบรรยากาศความเป็นประชาธิปไตยมีการยอมรับซ่ึงกันและกัน           

ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งตอ้งรับผดิชอบร่วมกนั การนิเทศจะช่วยสร้างความร่วมมือ และสร้างบรรยากาศท่ีดี
ในการทาํงานไดเ้ป็นอยา่งมาก 

ชารี มณีศรี (2538, น. 30) ไดเ้สนอหลกัการนิเทศไว ้7 ประการคือ 1) การนิเทศช่วย
กระตุน้ ประสานงานและแนะนําให้ครูเกิดความเจริญงอกงาม 2) ตั้งอยู่บนฐานประชาธิปไตย             
3) เป็นกระบวนการสร้างสรรค ์4) เป็นการปรับปรุงหลกัสูตร 5) เป็นการสร้างมนุษยสัมพนัธ์ 6) มุ่ง
บาํรุงขวญั และ 7) มีจุดมุ่งหมายเพื่อขจดัช่องวา่งระหวา่งโรงเรียนกบัชุมชน 

Adams and Dickey (1953, p. 1), Burton and Brueckner (1977, p. 11), Sergiovanni and 
Starratte (1991, p. 119) ไดเ้สนอหลกัการนิเทศท่ีสอดคลอ้งตรงกนัเพือ่เป็นแนวทางใหผู้นิ้เทศยดึถือ
เป็นหลกัการในการปฏิบติังาน โดยปรับใชใ้หเ้หมาะสมกบับริบท ดงัน้ี 

1.  หลกัการประชาธิปไตย เป็นการนาํเอาปรัชญา และแนวคิดเร่ืองประชาธิปไตยมาใช้
ในการปฏิบติังานนิเทศ เป็นหลกัการท่ีตอ้งไวใ้จซ่ึงกนัและกนั (mutal trust) ร่วมมือช่วยเหลือกนั 
(co-operation) เคารพซ่ึงกนัและกนั (mutal respect) และตอ้งยึดวิธีการแห่งปัญญา (method of 
intelligence) ในการตกลงตดัสินหรือไตร่ตรองในเร่ืองต่าง ๆ  

2.  หลกัวิทยาศาสตร์ เป็นหลกัท่ีผูนิ้เทศตอ้งคนหาวิธีท่ีเหมาะสมเพื่อให้ครูนาํไปปฏิบติั 
หรือคน้หาวิธีท่ีเหมาะสมดว้นตนเอง ผูนิ้เทศเป็นเพียงผูช่้วยเหลือ มุ่งเนน้การวิจยัและกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ ถือเป็นเคร่ืองมือสาํคญัในการปรับปรุงการจดัการเรียนการสอนใหดี้ข้ึน 

3.  หลกัการสร้างสรรค์ เป็นการนิเทศท่ีทาํให้เกิดการพฒันาเปล่ียนแปลงไปสู่ความ 
สาํเร็จตามเป้าหมายท่ีกาํหนดไว ้

4.  หลกัภาวะผูน้าํ เป็นการนิเทศท่ีเนน้ให้เกิดภาวะผูน้าํข้ึนในแต่ละคนและภายในกลุ่ม
ผลกัดนัใหก้ารปฏิบติังานบรรลุเป้าหมายท่ีวางไว ้

5.  หลกัการติดต่อส่ือสาร ผูนิ้เทศมีความสาํคญัในฐานะของผูอ้าํนวยความสะดวกเป็น
นกัพฒันา ผูดู้แล และผูมี้ส่วนร่วมในระบบการติดต่อส่ือสาร 
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สรุปไดว้่า หลกัการนิเทศการสอน มีความสําคญัท่ีผูนิ้เทศการสอนตอ้งยึดถือไวเ้ป็น
แนวทางในการปฏิบัติงาน เพื่อช่วยเหลือผูรั้บการนิเทศ หรือครูผูส้อนในการพฒันาการเรียน          
การสอนสู่เป้าหมายคือ คุณภาพผูเ้รียน 

2.1.3  ทกัษะการนิเทศการสอน 
ในการนิเทศการสอนเพื่อพฒันาคุณภาพการศึกษา และปรับปรุงคุณภาพการเรียน                         

การสอนให้บรรลุผลสําเร็จตามวตัถุประสงคน์ั้น วชัรา เล่าเรียนดี (2553, น. 16-19) ไดก้ล่าวถึง 
ทกัษะท่ีจาํเป็นในการนิเทศการสอน ประกอบดว้ย ทกัษะดา้นเทคนิค ทกัษะดา้นมนุษยสมัพนัธ์ และ
ทกัษะดา้นการจดัการ รายละเอียดแต่ละดา้นมี ดงัน้ี 

1.  ทกัษะดา้นเทคนิค (Technical Skills) เป็นความสามารถในการใชค้วามรู้ วิธีการและ
เทคนิคท่ีจาํเป็นและท่ีเก่ียวขอ้งกบัการนิเทศ ซ่ึงในการนิเทศแต่ละคร้ังผูนิ้เทศหรือผูท้าํหนา้ท่ีนิเทศ
จะตอ้งมีความรู้ ความสามารถเฉพาะอย่าง ตอ้งมีความรู้และความเขา้ใจเทคนิควิธี และสามารถใช้
เทคนิควิธีเหล่านั้นได ้เช่น เทคนิคการนิเทศแบบพฒันาการ เทคนิคการนิเทศแบบคลินิก เทคนิคการ
สังเกตการสอนและการจดัประชุมให้ขอ้มูลยอ้ยกลบั รวมทั้งตอ้งมีความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกับ
เทคนิควิธีสอนแบบต่าง ๆ ท่ีสาํคญั และสามารถสาธิตแนะนาํใหก้บัครูได ้

2.  ทกัษะดา้นมนุษยสัมพนัธ์ (Human Relation Skills) เป็นความสามารถในการ
ปฏิบติังานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลภายในกลุ่ม และสามารถสร้างความร่วมมือให้
เกิดข้ึนระหว่างสมาชิกภายในกลุ่ม รวมถึงความสามารถในการจูงใจ และการมีอิทธิพลเหนือคนอ่ืน
การไดรั้บความร่วมมืออยา่งจริงใจ สามารถพฒันากลุ่มงานใหมี้ประสิทธิภาพ และสร้างการยอมรับ
ในการเปล่ียนแปลงมากข้ึน 

3. ทกัษะดา้นการจดัการ (Managerial Skills) เป็นความสามารถในการท่ีจะจดัให ้ และ
คงไวซ่ึ้งสภาพเง่ือนไขท่ีจะเป็นการสนบัสนุนการทาํงานหน่วยงาน หรือกลไกในการรักษาไว ้ และ
ทาํใหอ้งคก์รดี มีประสิทธิภาพข้ึน ประกอบดว้ยทกัษะในการจดัการต่อไปน้ี 

3.1  ความสามารถในการักษาไวซ่ึ้งความสมัพนัธ์ท่ีดีระหวา่งบุคคลกบัหน่วยงาน 
3.2  ความสามารถในการท่ีจะมองเห็นความสัมพนัธ์ของปัจจยัต่าง ๆ ท่ีสําคญั ท่ี

เอ้ือต่อการปฏิบติังานในองคก์รหรือโรงเรียน 
3.3  ความสามารถในการท่ีจะสร้างองคก์รท่ีมีคุณภาพ 
3.4  ความสามารถในการสร้าง และคงไวซ่ึ้งสมรรถภาพขององคก์ร 

สรุปไดว้่า ทกัษะการนิเทศการสอนมีความสาํคญัและจาํเป็นสาํหรับผูนิ้เทศการสอน
ใชใ้นการนิเทศการสอน ประกอบดว้ย ทกัษะดา้นเทคนิค ทกัษะดา้นมนุษยสัมพนัธ์และทกัษะดา้น
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การจดัการซ่ึงทกัษะทั้งสามน้ี ผูนิ้เทศจะตอ้งผสมผสานในการนาํไปใชเ้พื่อให้บรรลุผลสาํเร็จตาม
วตัถุประสงค ์ 

2.1.4  กระบวนการนิเทศการสอน 
กระบวนการในการนิเทศการสอนเป็นส่ิงสาํคญั และจาํเป็นอยา่งยิง่ เพราะในการนิเทศ

การสอนนั้น เพื่อให้เกิดผลสาํเร็จ มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล จะตอ้งอาศยักระบวนการ ซ่ึง
เป็นการดาํเนินการตามลาํดบัขั้นตอนต่อเน่ืองกนัและมีระเบียบแบบแผน ทั้งน้ีนกัการศึกษาหลายท่าน
ไดน้าํเสนอกระบวนการนิเทศไว ้ดงัน้ี 

อุทัย บุญประเสริฐ และชโลมใจ ภิงคารวัฒน์  (2528, น. 76-80) ได้เสนอรูปแบบ
กระบวนการนิเทศ APDS (APDS Model) ไว ้ดงัน้ี 

 1.  การวิเคราะห์ (Analysis) เป็นการกาํหนดส่ิงท่ีตอ้งการหรือส่ิงท่ีตอ้งปฏิบติั จดัทาํให้
เกิดผลสาํเร็จ 

2.  การวางแผน (Planning) เป็นการกาํหนดขั้นตอนและเคา้โครงการทาํงานใหบ้รรลุผล
ท่ีตอ้งการดว้ยวิธีการท่ีเหมาะสม มีประสิทธิภาพมากท่ีสุด ภายใตส้ภาพแวดลอ้มและขอ้จาํกดัท่ีมีอยู ่

3.  การลงมือปฏิบติั (Doing) เป็นการลงมือดาํเนินงานตามขั้นตอนและเคา้โครงการ
ทาํงานตามท่ีกาํหนดไว ้

4.  การนิเทศติดตามผล (Supervision) เป็นการติดตามดูแล ช่วยเหลือ กาํกบั สนบัสนุน
ใหส้ามารถทาํงานไดจ้นบรรลุผลสาํเร็จ 

สงดั อุทรานนัท ์(2530, น. 84-88) ไดเ้สนอกระบวนการนิเทศการสอน (PIDRE)ไว ้  5 
ขั้นตอน ดงัน้ี  

ขั้นท่ี 1 การวางแผนการนิเทศ (P-Planning) เป็นขั้นท่ีผูนิ้เทศและครู จะทาํการ
ปรึกษาหารือเพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงปัญหาและความตอ้งการในส่ิงท่ีตอ้งการ ใหมี้การนิเทศรวมถึงการวางแผน
ถึงขั้นตอนการปฏิบติังานเก่ียวกบัการนิเทศท่ีจะจดัข้ึนอีกดว้ย 

ขั้นท่ี 2 การให้ความรู้ในส่ิงท่ีจะทาํตามแผน (I-Informing) เป็นขั้นตอนท่ีให้ความรู้ 
ความเขา้ใจถึงส่ิงท่ีจะดาํเนินการว่าจะตอ้งอาศยัความรู้ความสามารถอะไรบา้ง จะมีขั้นตอนในการ
ดาํเนินการอย่างไร และจะทาํอย่างไรจึงจะทาํให้ไดผ้ลงานออกมาอย่างมีคุณภาพ ในขั้นน้ีจาํเป็น   
ทุกคร้ังสาํหรับการเร่ิมการนิเทศท่ีจดัข้ึนใหม่ ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองใดก็ตามและก็มีความจาํเป็นสาํหรับ
งานนิเทศท่ีเป็นไปอยา่งไม่ไดผ้ลหรือไดผ้ลยงัไม่ถึงขั้นท่ีน่าพอใจ ซ่ึงจาํเป็นจะตอ้งทาํการทบทวน
ความรู้ในการปฏิบติังานท่ีถูกตอ้งอีกคร้ังหน่ึง 

ขั้นท่ี 3 การปฏิบติัตามแผน (D-Doing) โดยผูรั้บการนิเทศเป็นผูด้าํเนินการในการ
ปฏิบติังานของผูรั้บการนิเทศนั้น เป็นขั้นท่ีผูรั้บการนิเทศลงมือปฏิบติังานตามความรู้ความสามารถ
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ท่ีไดรั้บจากผูใ้หก้ารนิเทศ สาํหรับผูใ้หก้ารนิเทศนั้นจาํเป็นจะตอ้งทาํการนิเทศ และควบคุมคุณภาพงาน 
ใหส้าํเร็จออกมาทนัตามกาํหนดเวลาและคุณภาพสูง มีประสิทธิภาพ 

ขั้นท่ี 4 การส่งเสริมและสนบัสนุนดา้นขวญัและกาํลงัใจในการปฏิบติังาน (R-Reinforcing) 
ขั้นน้ีเป็นขั้นตอนการเสริมแรงของผูนิ้เทศ เพ่ือให้ผูรั้บการนิเทศมีความมัน่ใจ และบงัเกิดความ  พึง
พอใจในการปฏิบัติงาน ในขั้นน้ีอาจจะดาํเนินการไปพร้อม ๆ กัน ขณะท่ีผูรั้บการนิเทศกาํลัง
ปฏิบติังานหรือการปฏิบติังานไดเ้สร็จส้ินลงไปแลว้กไ็ด ้

ขั้นท่ี 5 การติดตามและประเมินผลการปฏิบติังาน (E-Evaluating) เป็นขั้นตอนท่ีผูนิ้เทศ
ทาํการประเมินผลงานท่ีไดด้าํเนินการผ่านไปแลว้เป็นอย่างไร หลงัจากการประเมินผลการนิเทศ   
จะพบว่า มีปัญหาหรืออุปสรรคอย่างหน่ึงอย่างใด ท่ีเป็นสาเหตุให้การดาํเนินงานไม่สัมฤทธ์ิผล ก็
จะตอ้งปรับปรุงแกไ้ข หากดาํเนินการปรับปรุงแกไ้ขแลว้ยงัมีคุณภาพไม่ถึงขั้นท่ีน่าพอใจ ก็อาจทาํ
ไดด้ว้ยการให้ความรู้ในส่ิงท่ีจะทาํใหม่อีกคร้ัง สาํหรับกรณีท่ีกระบวนการดาํเนินงานเป็นไปอย่าง 
ไม่ไดผ้ล กต็อ้งปรับปรุงวิธีการดาํเนินงานทั้งหมด 

วไลรัตน์ บุญสวสัด์ิ (2538, น. 55) ไดเ้สนอกระบวนการนิเทศการสอนเป็นส่ิงสาํคญัท่ี
จะช่วยให้การปฏิบติังานเป็นไปตามวตัถุประสงค ์สามารถทาํงานร่วมกนัไดอ้ย่างมีระบบ และเป็น
ระเบียบ กระบวนการนิเทศการสอนประกอบดว้ยขั้นตอนดงัน้ี 

1. วางแผนการปฏิบติั (Working Plan) เป็นการหาขอ้กาํหนดของการดาํเนินการว่า  จะ
ทาํอะไร มีขอบเขตอย่างไรและเพื่อจะไดด้าํเนินการให้ตรงเป้าหมายท่ีกาํหนดไว ้โดยมีการแบ่ง
หนา้ท่ีความรับผดิชอบ และวางแนวทางแกปั้ญหาต่าง ๆ  

2. จดัระบบงาน (Organizing) เป็นการจดัสายงานการนิเทศการสอนในหน่วยงานโดย
กาํหนดหนา้ท่ีและความรับผดิชอบของบุคคลฝ่ายต่าง ๆ 

3. การดาํเนิน (Implementation of Plan) เป็นการกาํหนดว่าขั้นตอนการปฏิบติังานตั้งแต่
เร่ิมจนส้ินสุด รวมทั้งการใชเ้ทคนิควิธีการติดตามผล 

4. การประเมินผลงาน (Evaluation) เป็นการกาํหนดวิธีการประเมินผลงานไวเ้ป็นระยะ
ทั้งก่อนการดาํเนินการ ระหว่างการดาํเนินการ เพื่อหาทางปรับปรุงแกไ้ข ควรประเมินผลงานทั้งดา้น
ปริมาณและคุณภาพ 

เสน่ห์ กรแกว้ (2542, น. 25) ไดเ้สนอกระบวนการนิเทศการสอนไว ้5 ขั้นตอน ดงัน้ี        
1) การศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหาและความต้องการ 2) การวางแผนและกําหนดทางเลือก  
3) การสร้างส่ือและเคร่ืองมือ 4) การปฏิบติัการนิเทศ และ 5) การประเมินผลและรายงานผล 

วชัรา เล่าเรียนดี (2553, น. 27-28) ไดน้าํเสนอกระบวนการนิเทศการสอนไว ้7 ขั้นตอน
คือ 1) การวางแผนร่วมกนัระหวา่งผูนิ้เทศการสอนและผูรั้บการนิเทศ 2) การเลือกประเด็นหรือเร่ือง
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ท่ีสนใจจะปรับปรุงและพฒันา 3) การนาํเสนอโครงการพฒันาและขั้นตอนการปฏิบติั 4) การให้
ความรู้หรือหาความรู้จากเอกสารต่าง ๆ และการฝึกอบรมเชิงปฏิบติัการ 5) การจดัทาํแผนการนิเทศ 
6) การดาํเนินการตามแผน 7) การสรุปผล ประเมินผลการปรับปรุงและพฒันา 

Cogan (1978, p. 168-175) ไดเ้สนอกระบวนการนิเทศการสอนไว ้8 ขั้นตอน คือ  
1) การสร้างความสัมพนัธ์ระหว่างผูนิ้เทศกบัครู 2) วางแผนการสอนร่วมกนั 3) วางแนวทางในการ
สังเกตการสอน 4) สังเกตการสอน 5) วิเคราะห์กระบวนการเรียนการสอน6) วางแนวทางในการ
ประชุม 7) ประชุมร่วมกนั และ 8) วางแผนการสอนต่อเน่ือง 

Glatthorn (1984, p. 2) ไดน้าํเสนอกระบวนการนิเทศการสอนไว ้8 ขั้นตอน คือ 1) การ
สร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีระหว่างผูนิ้เทศและผูรั้บการนิเทศ 2) การวางแผนปรับปรุงและพฒันาการเรียน
การสอน 3) การวางแผนสังเกตการสอน 4) การสังเกตการสอน 5) การวิเคราะห์กระบวน  การสอน           
6) การวางแผนกาํหนดยุทธวิธีการประชุม 7) การประชุมปรับปรุงการเรียนการสอนและพฒันา และ   
8) การวางแผนการสงัเกตในการดาํเนินการสอนคร้ังต่อไป 

Harris (1985, p.13-15) ไดเ้สนอกระบวนการนิเทศการสอนไวว้า่มี 6 ขั้นตอน คือ 
1) ประเมินสภาพการทาํงาน (Assessing) 2) จดัลาํดบัความสาํคญัของงาน (Prioritizing) 3) ออกแบบ
วิธีการทาํงาน (Designing) 4) จดัสรรทรัพยากร (Allocating resources) 5) ประสานงาน (Coordinating) 
และ 6) นาํการทาํงาน (Directiong) มีดงัน้ี  

1. ประเมินสภาพการทาํงาน (Assessing) เป็นการหาความตอ้งการและจาํเป็นจาก
การศึกษาสภาพต่าง ๆ วิเคราะห์ขอ้มูลด้วยความรอบคอบ ถ่ีถว้น ทบทวนและตรวจสอบอย่าง
ระมดัระวงั วดัและเปรียบพฤติกรรมการทาํงาน   

2. จดัลาํดบัความสาํคญัของงาน (Prioritizing) เป็นการกาํหนดเป้าหมายของจุดประสงค์
และกิจกรรมต่าง ๆ ตามลาํดบั ตามความสาํคญัโดยการกาํหนดทางเลือก การจดัลาํดบัความสาํคญั 

3. ออกแบบวิธีการทาํงาน (Designing) เป็นการวางแผนหรือกาํหนดโครงการต่าง ๆ 
เพื่อก่อใหเ้กิดการเปล่ียนแปลง โดยจดัสายงานใหส่้วนประกอบต่าง ๆ มีความสัมพนัธ์กนั หาวิธีการ
นาํเอาทฤษฎีหรือแนวคิดไปสู่การปฏิบติั เตรียมการต่าง ๆ ใหพ้ร้อมท่ีจะทาํงาน จดัระบบการทาํงาน
และกาํหนดแผนในการทาํงาน 

4. จดัสรรทรัพยากร (Allocating resources) เป็นการกาํหนดและจดัสรรทรัพยากรต่าง ๆ 
ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการทาํงานแก่หน่วยงานต่าง ๆ รวมทั้งการมอบหมายบุคลากรในการ
ทาํงานในแต่ละโครงการ 

5. ประสานงาน (Allocating resources) เป็นการดาํเนินการท่ีเก่ียวขอ้งกบัคน เวลา วสัดุ
อุปกรณ์และส่ิงอาํนวยความสะดวกต่าง ๆ เพื่อใหบ้รรลุผลสาํเร็จ 
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6. นาํการทาํงาน (Directing) เป็นกระบวนการท่ีมีอิทธิพลต่อการปฏิบติังาน เพื่อใหเ้กิด
สภาพท่ีเหมาะสม สามารถบรรลุผลสาํเร็จ ไดแ้ก่ การแต่งตั้งบุคลากร กาํหนดระเบียบแบบแผนการ
ปฏิบติังาน 

Willerman, Mcnelly and Koffinan (1991, p. 156) ไดเ้สนอกระบวนการนิเทศการสอน
เพื่อปรับปรุงพฒันาการเรียนการสอนแบบเพื่อนช่วยเพื่อน มี 3 ขั้นตอน คือ 

1.  การประชุมก่อนการสังเกตการสอน (Preobservation Conference) เป็นการสาํรวจ
สภาพปัญหาและความตอ้งการในการจดัการเรียนการสอนมีการวิเคราะห์ปัญหาและใหค้วามรู้เร่ือง
การนิเทศการสอน เพื่อใหส้ามารถดาํเนินการนิเทศไดอ้ยา่งเป็นระบบชดัเจน   

2.  การสังเกตการสอน (Observation) เป็นการดาํเนินการสังเกตการสอนตามแผน            
ท่ีกาํหนดไว ้โดยใชเ้คร่ืองมือสังเกตการสอนท่ีไดร่้วมกนัสร้างหรือเลือกใช ้การแปลระดบัขอ้มูล
จากการพฒันาการสอน เตรียมเสนอใหผู้รั้บการ สงัเกตทราบหรือร่วมกนัพิจารณาเพื่อตดัสินใจ 

3.  การประชุมภายหลงัการสังเกตการสอน (Post Conference) เป็นการให้ขอ้มูล
ยอ้นกลบั ผลจากการสังเกตการสอนร่วมกนัพิจารณาขอ้มูล และตดัสินใจเก่ียวกบัพฤติกรรม  การ
สอนท่ีตอ้งปรับปรุงแกไ้ข และวางแผนการดาํเนินการนิเทศคร้ังต่อไป 

Glickman (2010, p. 285) ไดน้าํเสนอกระบวนการนิเทศการสอนใน ไว ้5 ขั้นตอนคือ 
1) การประชุมร่วมกบัครู (Preconference with teacher) 2) การสังเกตการสอนในชั้นเรียน (Observation 
of classroom) 3) การวิเคราะห์และติดตามผลการสังเกตการสอน (Analysis Observation and conference 
and teacher) 4) การประชุมร่วมกบัครูภายหลงัการสังเกตการสอน (Postconference with teacher)  
5) การวิเคราะห์และพฒันาการดาํเนินการในแต่ละขั้นตอน 

Acheson and Gall (2003, p. 90) ไดเ้สนอกระบวนการนิเทศการสอนแบบคลินิก  
ซ่ึงมีขั้นตอนการทาํงานอยู่ 3 ขั้นตอน คือ 1) การประชุมปรึกษาหารือเพื่อวางแผน (Planning 
Conference) เป็นขั้นท่ีผูนิ้เทศจะเปิดโอกาสในวิชาชีพเพื่อผูนิ้เทศจะร่วมกนัแกปั้ญหาและพฒันา  
2) การสังเกตการสอน (Observation) เป็นขั้นท่ีผูนิ้เทศจะสังเกตการสอนของครูตามขอ้ตกลงกบัครู
แลว้บนัทึกขอ้มูลไวอ้ย่างละเอียด 3) การประชุมให้ขอ้มูลยอ้นหลงั (Feedback Conference)  
ผูนิ้เทศและครูจะทบทวนข้อมูลของการสังเกตการสอนผูนิ้เทศ จะสนับสนุนให้ครูวิเคราะห์ 
การสอนของตนเอง แลว้ร่วมกบัครูหาแนวทางแกไ้ขปรับปรุงพฤติกรรมท่ีเป็นปัญหานั้น 

 
สรุปไดว้่า กระบวนการนิเทศการสอนเป็นการดาํเนินการนิเทศร่วมกนัระหว่างผูนิ้เทศ

การสอนและผูรั้บการนิเทศ โดยมีการดาํเนินการอย่างเป็นระบบ มีขั้นตอนชัดเจนตั้งแต่เร่ิมหา
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ปัญหาความตอ้งการจัดทาํแผน ดาํเนินการตามแผนและประเมินผลการดาํเนินงานเพื่อพฒันา 
ปรับปรุงการจดัการเรียนการสอนใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงดีข้ึน 

2.1.5  กิจกรรมการนิเทศการสอน 
กิจกรรมการนิเทศการสอนเป็นเคร่ืองมือท่ีสําคัญเพ่ือส่งเสริมและพัฒนาการ

เปล่ียนแปลงพฤติกรรมการสอนของครู ซ่ึงจะช่วยให้การนิเทศบรรลุเป้าหมายกิจกรรมการนิเทศมี
มากมายหลายแบบ ผูนิ้เทศการสอนต้องเลือกกิจกรรมแต่ละชนิดอย่างเหมาะสม เพื่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่ครูและนกัเรียน Harris (1985, pp. 71-86) และไดเ้สนอกิจกรรมการนิเทศ ไวด้งัน้ี  

1.  การบรรยาย (Lecturing) เป็นกิจกรรมท่ีเนน้การถ่ายทอดความรู้ความเขา้ใจของผูนิ้เทศ
ไปสู่ผูรั้บการนิเทศ ใชเ้พียงการพดูและการฟังเท่านั้น ซ่ึงเป็นกิจกรรมท่ีใชก้นัแพร่หลายทัว่ไป 

2.  การบรรยายท่ีมีการใชส่ื้อประกอบ (Visualized lecturing) เป็นการบรรยายท่ีใชส่ื้อ
เขา้มาช่วย เช่น สไลด ์แผนภูมิ แผนภาพ ฯลฯ ทาํใหเ้กิดความสนใจมากกวา่การบรรยาย 

3.  การเสนอขอ้มูลเป็นกลุ่ม (Panel presenting) เป็นกิจกรรมการใหข้อ้มูลเป็นกลุ่มท่ีมี
จุดเนน้ท่ีการใหข้อ้มูลตามแนวความคิดหรือแลกเปล่ียนความคิดเห็นซ่ึงกนัและกนั 

4.  การดูภาพยนตร์หรือโทรทศัน์ (Viewing film or television) เป็นการใชเ้คร่ืองมือท่ี
เป็นส่ือทางสายตา ไดแ้ก่ ภาพยนตร์ โทรทศัน์ ทาํใหผู้รั้บการนิเทศไดรั้บความรู้และเกิดความสนใจ
มากข้ึน 

5.  การฟังจากเทปวิทยแุละเคร่ืองบนัทึกเสียง (Listening to tape, radio recordings) เป็น
การใชเ้คร่ืองบนัทึกเพื่อนาํเสนอแนวคิดของบุคคลหน่ึงไปสู่ผูฟั้งคนอ่ืน 

6.  การจดันิทรรศการเก่ียวกบัวสัดุและเคร่ืองมือต่าง ๆ (Exhibiting materials and 
equipment) เป็นกิจกรรมท่ีช่วยในการฝึกอบรมหรือเป็นกิจกรรมสาํหรับงานพฒันาส่ือต่าง ๆ  

7.  การสังเกตภายในห้องเรียน (Observing in classroom) เป็นกิจกรรมท่ีทาํการ
สงัเกตการณ์ ปฏิบติังานในถานการณ์จริงของบุคลากร เพื่อวิเคราะห์สภาพการปฏิบติังานของบุคคล 
จะช่วยให้ทราบจุดดีหรือจุดบกพร่องของบุคคล เพื่อใชใ้นการประเมินผลการปฏิบติั และพฒันา
บุคลากร  

8.  การสาธิต (Demonstrating) เป็นกิจกรรมการใหค้วามรู้ท่ีมุ่งใหผู้อ่ื้นเห็นกระบวนการ
และวิธีการดาํเนินการคลา้ยสถานการณ์จริง 

9.  การสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structured interviewing) เป็นกิจกรรมสัมภาษณ์ท่ี
กาํหนดจุดประสงคช์ดัเจนเพื่อใหไ้ดข้อ้มูลต่าง ๆ ตามความตอ้งการ 

10.  การสัมภาษณ์เฉพาะเร่ือง (Focused interview) เป็นกิจกรรมการสัมภาษณ์แบบก่ึง
โครงสร้างโดยจะทาํการสมัภาษณ์เฉพาะผูท่ี้จะตอบไดเ้ท่านั้น 
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11.  การสัมภาษณ์แบบไม่ช้ีนาํ (Non-directive interview) เป็นการพดูคุยและอภิปราย
หรือแสดงความคิดของบุคคลท่ีสนทนาดว้ย ลกัษณะของการสัมภาษณ์จะสนใจปัญหาและความในใจ
ของผูรั้บการสมัภาษณ์ 

12.  การอภิปราย (Discussing) เป็นกิจกรรมท่ีผูนิ้เทศและผูรั้บการนิเทศปฏิบติัร่วมกนั
ซ่ึงเหมาะสมกบักลุ่มท่ีมีขนาดเลก็จะใชร่้วมกบักิจกรรมอ่ืน ๆ  

13.  การอ่าน (Reading) เป็นกิจกรรมท่ีสามารถใชไ้ดก้บัคนจาํนวนมาก จะใชร่้วมกบั
กิจกรรมอ่ืน ๆ 

14.  การวิเคราะห์ขอ้มูลและการคิดคาํนวณ (Analyzing and calculating) เป็นกิจกรรมท่ี
ใชใ้นการติดตามประเมินผล การวิจยัเชิงปฏิบติัการ และการควบคุมประสิทธิภาพการสอน 

15.  การระดมสมอง (Brainstorming) เป็นกิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกับการเสนอ
แนวความคิดวิธีการแกปั้ญหาหรือให้ใชข้อ้เสนอต่าง ๆ โดยใหส้มาชิกแต่ละคนแสดงความคิดเห็น
โดยเสรี 

16.  การบนัทึกวีดีทศัน์และการถ่ายภาพ (Videotaping and photographing) วีดีทศัน์เป็น
เคร่ืองมือท่ีแสดงให้เห็นรายละเอียดทั้งภาพและเสียง ส่วนการถ่ายภาพมีประโยชน์มากในการจดั
นิทรรศการ กิจกรรมน้ีมีประโยชน์ในการประเมินผลงานและการประชาสมัพนัธ์ 

17.  การจดัทาํเคร่ืองมือและขอ้ทดสอบ (Instrumenting and testing) เป็นการใช้
แบบทดสอบและแบบประเมินผลต่าง ๆ 

18.  การประชุมกลุ่มยอ่ย (Buzz session) เป็นกิจกรรมการประชุมกลุ่ม เพื่ออภิปรายใน
หวัขอ้เร่ืองท่ีเฉพาะเจาะจงมุ่งเนน้การปฏิสมัพนัธ์ภายในกลุ่ม  

19.  การจดัทศันศึกษา (Field trip) เป็นกิจกรรมการเดินทางไปสถานท่ีต่าง ๆ เพื่อศึกษา 
และดูงานท่ีสมัพนัธ์กบังานท่ีตนเองปฏิบติั 

20.  การเยีย่มเยียน (Intervisiting) เป็นกิจกรรมท่ีบุคคลหน่ึงไดเ้ยีย่มและสังเกตการทาํงาน
ของอีกบุคคลหน่ึง 

21.  การแสดงบทบาทสมมติ (Role playing) เป็นกิจกรรมท่ีสะทอ้นให้เห็นความรู้สึก 
นึกคิดของบุคคล กาํหนดสถานการณ์ข้ึนแลว้ให้ผูท้าํกิจกรรมตอบสนองหรือปฏิบติัตนเองไปตาม
ธรรมชาติท่ีควรจะเป็น 

22.  การเขียน (Writing) เป็นกิจกรรมท่ีใชเ้ป็นส่ือกลางในการนิเทศเกือบทุกชนิด  
23.  การปฏิบติัตามคาํแนะนาํ (Guided practice) เป็นกิจกรรมท่ีเนน้การปฏิบติัในขณะท่ี

ปฏิบติัการคอยดูแลช่วยเหลือ ใชก้บัรายบุคคลหรือกลุ่มขนาดเลก็ 
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สรุปไดว้่า กิจกรรมการนิเทศการสอนมีหลากหลายกิจกรรม ในแต่ละกิจกรรมมีจุดเด่น 
จุดด้อยและลกัษณะการนําไปใช้แตกต่างกัน ผูนิ้เทศการสอนจะต้องคาํนึงถึงจุดประสงค์ของ        
การนิเทศ ขนาดกลุ่มของผูรั้บการนิเทศ ประโยชน์ท่ีผูรั้บการนิเทศจะไดรั้บและให้เหมาะสมกบั
สภาพและปัญหาของผูรั้บการนิเทศดว้ย  

2.1.6  วิธีการนิเทศการสอน 
นักการศึกษาได้กล่าวถึงวิธีการนิเทศไวอ้ย่างหลากหลาย โดยวิธีการนิเทศได้มีการ

พฒันาอย่างต่อเน่ือง แต่ละยุคสมยัจะแตกต่างกนัทั้งน้ีข้ึนอยู่กบัจุดเน้นของการศึกษาในแต่ละยุค  
ในการนิเทศการสอนท่ีรู้จกักนัอยา่งแพร่หลายในปัจจุบนัเช่น วิธีนิเทศแบบมนุษยสัมพนัธ์ (human 
relations supervision) วิธีนิเทศแบบสนับสนุน (supportive supervision) วิธีนิเทศแบบเพ่ือน
ร่วมงาน (collegial supervision) วิธีนิเทศแบบหลากหลายวิธีการ (differentiated supervision)  
วิธีนิเทศแบบคลินิก (clinical supervision) วิธีนิเทศแบบพฒันาการ (developmental supervision) 
(อดุลย ์วงศก์อ้ม, 2552, น. 64) 

Harris (1985, p. 53) ไดแ้บ่งวิธีการนิเทศการสอนออกเป็น 2 แบบ ดงัน้ี  
1.  การนิเทศแบบเนน้การใหค้าํแนะนาํ (Tractive Supervision) การนิเทศแบบน้ีผูนิ้เทศ

จะใหค้าํแนะนาํ ใหผู้ไ้ดรั้บการนิเทศนาํไปปรับปรุงแกไ้ข  
2.  การนิเทศแบบเนน้ความเป็นพลวตั (Dynamic Supervision) การนิเทศแบบน้ีผูนิ้เทศ 

จะจุดประกายทางดา้นความคิดเพื่อส่งเสริมให้ผูไ้ดรั้บการนิเทศนาํไปปฏิบติั ผูไ้ดรั้บการนิเทศ
สามารถใชค้วามรู้ ความสามารถตลอดจนประสบการณ์ท่ีตนเองมีมาปรับปรุงการจดัการเรียนการ
สอนตามความเหมาะสมกบัสภาพความเป็นจริง  

 Tanner D. and Tanner L. (1987, p. 91) แบ่งการนิเทศได ้4 แบบ ดงัน้ี  
1.  การนิเทศแบบตรวจตรา (Inspection Supervision) ผูนิ้เทศจะตรวจการทาํงานของ

สถานศึกษาใหเ้ป็นไปตามกฎเกณฑร์ะเบียบของหลกัสูตรท่ีกาํหนดไว ้ 
2.  การนิเทศแบบเนน้ผลงาน (Supervision as Production) การนิเทศแบบน้ีจะดูผลงาน

ว่ามีประสิทธิภาพหรือไม่มากนอ้ยเพียงใด บางคนเรียกการนิเทศแบบวิทยาศาสตร์ เพราะมีการวาง
แผนการทาํงานอยา่งเป็นระบบสามารถตรวจสอบยอ้นกลบัไดอ้ยา่งเป็นขั้นตอนท่ีชดัเจน  

3.  การนิเทศแบบคลินิก (Clinical Supervision) การนิเทศแบบน้ีเนน้ท่ีการปรับปรุง
กระบวนการเรียนการสอนในลกัษณะท่ีพิจารณาและแกไ้ขตามความเหมาะสมของผูไ้ดรั้บการนิเทศ
แต่ละแห่ง โดยมุ่งใหผู้ไ้ดรั้บการนิเทศเปล่ียนแปลงพฤติกรรมการเรียนการสอนใหมี้ความเหมาะสม  
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4.  การนิเทศแบบเนน้การพฒันา (Developmental Supervision) การนิเทศแบบน้ีเนน้
พฒันาผูไ้ดรั้บการนิเทศ ใหมี้ความรู้ความสามารถในการแกไ้ขปัญหาของตนเองได ้ตามสถานการณ์
ท่ีเกิดข้ึนในสถานศึกษา  

วิธีการนิเทศการสอนท่ีผูนิ้เทศไดน้าํมาปรับใชใ้หเ้หมาะสมกบัสภาพการจดัการเรียน 
การสอนตามบริบทและสงัคมไทย มีวิธีการนิเทศการสอน ดงัน้ี  

1.  การนิเทศแบบคลินิก (clinical supervision) เป็นกระบวนการสังเกตการสอน  
เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการจดัการเรียนการสอนของครูใหมี้ประสิทธิภาพ  

1.1  จุดมุ่งหมายของการนิเทศแบบคลินิก  
1.1.1  เป็นการให้ขอ้มูลป้อนกลบัท่ีมีความเด่นชัด เฉพาะเจาะจง (Objective 

Feedback) อยา่งทนัทีท่ีเก่ียวกบัพฤติกรรมในการสอนต่อตวัครู 
1.1.2  วิเคราะห์ความสอดคลอ้งของพฤติกรรมการสอน จุดหมายของบทเรียน

และวตัถุประสงคข์องการสอนท่ีตั้งไว ้ 
 1.1.3  ช่วยให้ครูได้พัฒนาทัศนคติและมีความเต็มใจท่ีจะศึกษาค้นคว้าอย่าง

ต่อเน่ือง เพื่อการพฒันาวิชาชีพในการสอน 
1.1.4  เป็นวิธีการท่ีช่วยเหลือครูในการพฒันาทกัษะการใชย้ทุธศาสตร์การสอน 
1.1.5  เป็นการช่วยใหผู้นิ้เทศคลินิก (Clinical Supervisor) ไดพ้ฒันาตนเองเพ่ือ

เป็นแบบอยา่งท่ีดีและเป็นการพฒันาวิชาชีพใหสู้งข้ึน  
1.2   ลกัษณะของการนิเทศแบบคลินิก มีดงัน้ี 

1.2.1  ปรับปรุงการเรียนการสอนของครู  
1.2.2  แนะนาํ และส่งเสริมใหค้รูไดพ้ฒันาตนเอง เพื่อใหเ้กิดทกัษะต่าง ๆ ดงัน้ี 

1)  ทักษะการวิ เคราะห์ความซับซ้อนของกระบวนการสอนและ
พฤติกรรมการสอน 

2)  ทักษะการใช้เหตุและผลของการวิ เคราะห์  สังเคราะห์  และ
ประเมินผลของพฤติกรรมการสอนของกระบวนการสอนท่ีข้ึนอยูก่บัขอ้มูลต่าง ๆ และหลกัฐานเชิง
ประจกัษ ์ซ่ึงมีความเท่ียงตรงในการนาํมาวิเคราะห์ได ้

3)  ทกัษะและความสามารถในการแปลความหมายของหลกัสูตร  และ
นาํมาใชท้ดลองในชั้นเรียน 

4)  ทกัษะในการวดัและประเมินผล 
1.3  ผูนิ้เทศต้องมีความสามารถในการวางแผน และการวิเคราะห์ข้อมูลของ

พฤติกรรมการสอนโดยใชห้ลกัฐานขอ้มูลพฤติกรรมในการสอนเป็นหลกัในการวิเคราะห์ 
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1.4  ผูนิ้เทศตอ้งสามารถวิเคราะห์พฤติกรรมการสอนท่ีเฉพาะเจาะจงท่ีแยกออกเป็น
ทกัษะเฉพาะท่ีเด่นชดั เช่น ทกัษะการตั้งคาํถาม การอภิปรายปัญหาต่าง ๆ 

1.5  ผูนิ้เทศจะตอ้งใชก้ารวิเคราะห์ จุดเด่นของการสอนของครูและย ํ้าถึงความสาํเร็จ
ในพฤติกรรมการสอนของครู เพื่อใหค้รูมีขวญักาํลงัใจดีข้ึน  

1.6  การวิเคราะห์พฤติกรรมการสอน ตอ้งข้ึนอยู่กบัขอ้มูลท่ีเท่ียงตรง ท่ีไดร้วบรวม
มาจากการสงัเกตการสอนเป็นหลกัในการตดัสินใจแนะนาํหรือวิเคราะห์ 

1.7  ลกัษณะของกระบวนการในการนิเทศ การนิเทศนั้นจะตอ้งเป็นไปในลกัษณะ
การเคล่ือนไหว และเปล่ียนแปลง (Dynamic Process) เป็นการแลกเปล่ียนความคิดเห็นซ่ึงกนัและกนั  

สรุปได้ว่า การนิเทศแบบคลินิกเป็นกระบวนการนิเทศการสอน เพื่อปรับปรุงและ
พฒันาการจดัการเรียนการสอนและยงัสามารถใชป้ระเมินผลการปฏิบติังานของตนเอง เพ่ือพฒันา
ความเจริญกา้วหนา้ในวิชาชีพ ทั้งน้ีผูนิ้เทศการสอนตอ้งมีความรู้ ความสามารถพอท่ีจะใหค้าํแนะนาํ
แก่ครูได ้

2.  การนิเทศแบบกัลยาณมิตร ประกอบด้วย กระบวนการสําคัญ 5 กระบวนการ  
ซ่ึง สุมน อมรวิวฒัน์ (2546, น. 217-220) ไดเ้สนอแนวคิดไว ้ดงัน้ี  

2.1  กลัยาณมิตรนิเทศเนน้การนิเทศคนไม่ใช่นิเทศกระดาษ ดงันั้นการนิเทศครูใน
โรงเรียน ซ่ึงผูนิ้เทศตอ้งสนใจครูและนกัเรียน 

2.2  กลัยาณมิตรนิเทศเป็นกระบวนการ "ใหใ้จ" และ"ร่วมใจ" ท่ีมุ่งใหค้รูผูรั้บการ
นิเทศร่วมใจกนัทาํงานจนสาํเร็จ  

2.3  กลัยาณมิตรเป็นการสร้างความศรัทธาไวว้างใจ มีความเช่ือมัน่ซ่ึงกนัและกนั
ทั้งผูนิ้เทศและผูรั้บการนิเทศ  

2.4   กระบวนการกลัยาณมิตรนิเทศเนน้การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ใหค้วามรู้ 
ความสะดวกในการคน้ควา้หาความรู้ข่าวสารจากแหล่งต่าง ๆ ผูนิ้เทศจะตอ้งเขา้ใจวฒันธรรมของ
แต่ละคน แลว้สามารถสร้างวฒันธรรมองคก์ร 

สรุปไดว้่า การนิเทศแบบกลัยาณมิตรเป็นการนิเทศผูนิ้เทศและผูรั้บการนิเทศ
ความรู้สึกท่ีดีต่อกนั มีความเช่ือถือศรัทธาและไวว้างใจซ่ึงกนัและกนั โดยมุ่งพฒันาการจดัการเรียน
การสอนอยา่งเตม็ใจ 

3.  การนิเทศแบบช้ีแนะสะทอ้นคิด (Reflective coaching)  
 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยศูนยพ์ฒันาการนิเทศและเร่งรัด

คุณภาพการศึกษา ไดว้างแนวทางการนิเทศแบบช้ีแนะสะทอ้นคิดสาํหรับผูนิ้เทศใชเ้ป็นแนวทางการ
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พฒันาตนเองหรือนิเทศครูผูส้อน (สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2553, น. 7-8) มี
รายละเอียดสรุป ไดด้งัน้ี  

3.1  จุดมุ่งหมายของการนิเทศแบบช้ีแนะสะทอ้นคิด 
3.1.1 ผูนิ้เทศเป็นกระจกท่ีจะสะทอ้นความคิดและความจริงของการกระทาํให้

เป็นระบบดว้ยบรรยากาศสร้างสรรค ์
3.1.2 ผูนิ้เทศเป็นหน้าต่างท่ีเปิดโอกาสสู่การเช่ือมโยงกบัความรู้ และปัจจยั

ภายนอกเพื่อเพิ่มทางเลือกและความมัน่ใจในการตดัสินใจและลงมือกระทาํการเปล่ียนแปลงและพฒันา
ตนเอง 

3.1.3 ผูนิ้เทศสร้างความไวว้างใจ (Building trust) ความเขา้ใจ และสนบัสนุน
ใหคิ้ดต่อเน่ือง 

3.2  คุณลกัษณะผูนิ้เทศท่ีทาํหนา้ท่ีโคช้ 
3.2.1  เป็นบุคคลท่ีมีตน้ทุนของความรู้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัเน้ือหา วิธีสอน รวมถึงมี

บุคลิกภาพและเจตคติท่ีดี  
3.2.2   มีความยดืหยุน่ไวต่อความรู้สึก และเป็นกลัยาณมิตรกบัทุกคน 
3.2.3   มีพื้นฐานและประสบการณ์ท่ีเขา้ใจธรรมชาติและวฒันธรรมการทาํงาน 
3.2.4   มีการพฒันาทกัษะ การฟัง การคิด การถาม และการเขียนท่ีชดัเจน 
3.2.5   มีกระบวนการคิดทบทวน (Reflective Thinking) 
3.2.6   มีพฤติกรรมการมองเชิงบวก จบัถูก คิดถึงปัญหาท่ีเร่ิมจากตนเอง 
3.2.7   มีการปรับเปล่ียนพฤติกรรม พดูนอ้ยลง ฟังมากข้ึน ไม่สัง่การใด ๆ 
3.2.8   ช่วยกาํหนดจุดพฒันา เช่ือมโยงและสนบัสนุนความเปล่ียนแปลง 

3.3  กิจกรรม เทคนิคและพฤติกรรมการโคช้ท่ีสาํคญั  
3.3.1  ผูนิ้เทศแนะนาํตนเองสั้น ๆ และสร้างบรรยากาศท่ีไวว้างใจ เป็นกนัเอง 

โดยใชพ้ฤติกรรม เชิงบวก แลว้ต่อยอดความคิดและการกระทาํในระหวา่งการสนทนา 
3.3.2  ขอใหผู้รั้บการโคช้แนะนาํตนเอง และเล่าถึงส่ิงดี ๆท่ีไดคิ้ด ไดท้าํ และได้

แกปั้ญหาการจดักิจกรรมการเรียนการสอนจนประสบผลสาํเร็จ รวมถึงการสะทอ้นปัญหาต่าง ๆ ท่ี
ตอ้งการแกไ้ขหรือพฒันาใหใ้หเ้กิดคุณภาพต่อไป 

3.3.3  ผูนิ้เทศฟังอย่างตั้งใจ ทั้งแสดงถึงความช่ืนชม และควรบนัทึกประเด็น
สาํคญัไวเ้พื่อทบทวน หากมีประเดน็ท่ียงัไม่ชดัควรใชค้าํถามเพ่ือใหเ้กิดความชดัเจนมากข้ึน 

3.3.4  ในขณะสนทนา ผูนิ้เทศสามารถใชค้าํพดูเสริมแรงเพ่ือกระตุน้ใหผู้รั้บการ
นิเทศมีกาํลงัใจและอยากเล่าต่อและสร้างบรรยากาศใหเ้กิดการสนทนาอยา่งต่อเน่ือง 
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3.3.5  ถา้มีผูรั้บการนิเทศคนอ่ืน ๆ อยูด่ว้ย ควรเปิดโอกาสให้สมาชิกไดเ้ติมเตม็
แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม 

3.3.6  ถ้ามีประเด็นคาํถามควรเปิดโอกาสให้สมาชิกในกลุ่มได้ลองคิดหา
แนวทางแกปั้ญหาก่อนท่ีผูนิ้เทศจะตอบหรือใหข้อ้เสนอแนะ เพื่อสร้างความเขม้แขง็ใหที้ม 

3.4  ขั้นตอนและกระบวนการโคช้ 
3.4.1  Creates trust (สร้างความไวใ้จวางใจใหเ้กิดข้ึน) 
3.4.2  Has “big ears, small mouth ” (ฟังมาก และพดูนอ้ย) 
3.4.3  Is non-judgemental (โคช้ไม่ใช่ผูต้ดัสิน) 
3.4.4  Asks questions (ใชค้าํถามเพ่ิมความชดัเจน) 
3.4.5  Shows empathy (มีความรู้สึกร่วม เห็นอกเห็นใจ) 
3.4.6  Is a constructive critic (วิจารณ์อยา่งสร้างสรรค)์ 
3.4.7  Challenges (สนบัสนุนใหล้องวิธีใหม่ ๆ) 
3.4.8  Makes suggestions or Gives advice (มีการใหข้อ้เสนอแนะเท่าท่ีจาํเป็น) 
3.4.9  Invites talk (กระตุน้ใหมี้การพดูคุย) 
3.4.10  Sustained over time (มีความต่อเน่ือง ยัง่ยนื) 
3.4.11  Sets and monitors targets (แบ่งเป็นช่วง และวางเป้าหมายชดัเจน นดั

หมายการโคช้คร้ังต่อไป) 
3.4.12  Gives ownership to teacher (ทาํใหผู้รั้บการโคช้รู้สึกวา่ตนเองเป็น

เจา้ของความคิด และการกระทาํนั้น) 
3.5  ผลลพัธ์ท่ีแสดงถึงความสาํเร็จของการโคช้ 

3.5.1  ครูมีคุณภาพ ได้แนวคิดและหลักการนิเทศแบบช้ีแนะสะท้อนคิด
(Reflective Coaching) สามารถนําไปใช้พฒันาและปรับปรุงการเรียนการสอนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

3.5.2  นักเรียนมีคุณภาพ ได้รับการแก้ปัญหาการเรียนรู้ตามสภาพจริง และ
สามารถพฒันาตนเองได ้ทาํใหผ้ลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน  

3.5.3  โรงเรียนมีคุณภาพ มีนวตักรรมทางการการศึกษาท่ีเกิดจากการพฒันา
คุณภาพครูและคุณภาพผูเ้รียนอย่างต่อเน่ือง และคุณภาพการศึกษาไดรั้บการรับรองตามมาตรฐาน
การศึกษาชาติ 

สรุปไดว้่า การนิเทศแบบช้ีแนะสะทอ้นคิดเป็นวิธีการนิเทศเชิงลึกท่ีผูนิ้เทศการสอนใช้
นิเทศในระดบัหอ้งเรียน เพื่อช่วยเหลือครูผูส้อน ทั้งน้ีผูนิ้เทศหรือผูใ้หค้าํช้ีแนะจะตอ้งเป็นแบบอยา่ง
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ท่ีดี ไดรั้บความศรัทธา ไวว้างใจและความเช่ือมัน่และจะตอ้งไดรั้บการยอมรับ โดยผูรั้บการนิเทศจะ
มีโอกาสแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกนั และไดแ้นวทางการพฒันาการเรียนการสอนทนัท่วงที 

4.  การนิเทศแบบเป็นพี่เล้ียงและผูส้นบัสนุน (Mentoring and Supporting)  
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยศูนยพ์ฒันาการนิเทศและเร่งรัด

คุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ให้ความหมายของการนิเทศแบบเป็นพี่เล้ียงและผูส้นับสนุน 
หมายถึง ผูใ้ห้คาํปรึกษาแนะนําช่วยเหลือผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อนในเร่ืองการพฒันา
คุณภาพการศึกษาและคุณภาพผูเ้รียนเพื่อให้มีศกัยภาพการทาํงานสูงข้ึน (สาํนกังานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2553, น. 9-10) 

4.1  บทบาทหนา้ท่ีของพ่ีเล้ียง (Mentor) 
4.1.1 เป็นผูแ้นะแนวกลุ่มผูรั้บการดูแล (Mentee) ในการพฒันาหรือแกปั้ญหา 

และอุปสรรคการทาํงานโดยให้ผูรั้บการดูแล (Mentee) ตดัสินใจและเลือกแนวทางในการพฒันา
หรือแกปั้ญหาดว้ยตนเอง 

4.1.2 เป็นพนัธมิตรท่ีคอยให้ขอ้มูลแก่ Mentee แต่ละคนในกลุ่ม Mentee 
เก่ียวกบัจุดอ่อนจุดแขง็ โดยวิธีการให้ผูรั้บการดูแลเล่าปัญหาโดยพ่ีเล้ียง Mentor จะฟังอยา่งตั้งใจ 
เห็นอกเห็นใจและให้ขอ้มูลความเห็นทั้งดา้นดีและดา้นท่ีตอ้งไดรั้บการพฒันาอยา่งตรงไปตรงมาและ
เป็นมิตร 

4.1.3 เป็นผูก้ระตุน้ใหก้ลุ่มผูรั้บการดูแล ร่วมกนักาํหนดวิสยัทศัน์และอนาคต
ของสถานศึกษาวา่จะไปทิศทางใด และจะขบัเคล่ือนใหบ้รรลุเป้าหมายของการจดัการศึกษา 

4.1.4 เป็นผูมี้ความรู้ ทกัษะและประสบการณ์ในการจัดการศึกษา ทาํให้มี
แนวทางในการจดัการศึกษาใหป้ระสบความสาํเร็จ และสามารถใหแ้นวทางแก่กลุ่มผูรั้บการดูแลใน
การจดักิจกรรมการเรียนรู้ให้บรรลุตามเป้าหมายท่ีสถานศึกษากาํหนด และผูเ้ช่ือมโยง กบับุคลากร
ผูป้ฏิบติังานในสถานศึกษา และเครือข่ายท่ีเก่ียวขอ้งในการจดัการศึกษา จะสามารถช่วยให้เกิดการ
เรียนรู้จากการปฏิบติังานได ้

4.1.5 เป็นผูท้าํหนา้ท่ีช่วยสนบัสนุนให้ผูรั้บการดูแล ไดมี้โอกาสแสดงความ 
สามารถเป็นท่ีประจกัษ ์ 

4.2  การใชว้ิธีการนิเทศแบบเป็นพี่เล้ียงจะช่วยใหก้ลุ่มประสบความสาํเร็จ 
4.2.1 การช่วยใหก้ลุ่มกาํหนดประเดน็ในการประชุมพบปะกนั 
4.2.2 การใหค้าํแนะนาํหวัขอ้อภิปรายและโครงการท่ีจะช่วยใหก้ลุ่มเรียนรู้

เพิ่มข้ึน 
4.2.3 การกระตุน้ใหก้ลุ่มแสดงความคิดเห็น 

DPU



27 
 

4.2.4 การใหค้าํปรึกษาเม่ือกลุ่มตอ้งการ 
4.2.5 การสนบัสนุนกลุ่มโดยเช่ือมความสมัพนัธ์ของบุคคลในกลุ่มกบับุคคลอ่ืน

ในองคก์ร 
4.2.6 การใหข้อ้มูลยอ้นกลบัแก่สมาชิกในกลุ่มเป็นรายบุคคล 

4.3   ประโยชน์ของนิเทศแบบเป็นพี่เล้ียง 
4.3.1 สร้างกลุ่มคนท่ีมีความสามารถ มีศกัยภาพ ไดเ้ร็วกวา่ปกติ 
4.3.2 จูงใจใหค้รูปฏิบติังานท่ีมีผลการปฏิบติังานดี และมีศกัยภาพในการทาํงาน

สูงใหค้งอยูก่บัหน่วยงาน 
4.3.3 กระตุน้ใหค้รูปฏิบติังานสร้างผลงานมากข้ึน พร้อมท่ีจะทาํงานหนกัและ

ทา้ทายมากข้ึน 
4.3.4 สร้างบรรยากาศของการนาํเสนองานใหม่ ๆ หรือความคิดนอกกรอบมาก

ข้ึน 
4.3.5 สร้างระบบการส่ือสารแบบสองช่องทาง 

สรุปไดว้่า การนิเทศแบบพี่เล้ียงและผูส้นบัสนุนเป็นวิธีการท่ีผูนิ้เทศการสอนมีบทบาท
ในฐานะผูท่ี้มีความรู้ มีประสบการณ์ และให้ความช่วยเหลือ สนับสนุน พฒันาครูผูส้อนอย่าง
ใกลชิ้ดสนิทสนม อย่างต่อเน่ืองเพื่อผลสําเร็จในคุณภาพการจดัการเรียนการสอนและต่อคุณภาพ
การศึกษา 

5.  การนิเทศบนพ้ืนฐานการวิจยั (Research Based Supervision : RBS) 
งานการนิเทศการสอนท่ีสําคัญต่อการปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล ดงันั้นการช่วยเหลือครูในการทาํวิจยัจะนาํไปสู่การปรับปรุงและพฒันาการจดัการเรียน
การสอนของครูและพฒันาผลการเรียนรู้ของผูเ้รียน ทั้งน้ีผูนิ้เทศจะร่วมกบัครูผูส้อนในการคน้หา
และพฒันานวตักรรมทีจะใชแ้กปั้ญหา ซ่ึงแนวทางในการเร่ิมตน้พฒันานวตักรรมเพ่ือทาํวิจยัปฏิบติั
ร่วมกบัครู ทั้งน้ีสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยศูนยพ์ฒันาการนิเทศและเร่งรัด
คุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2553, น. 11-13)  
ไดว้างแนวทางในการทาํวิจยัสาํหรับผูนิ้เทศและครูร่วมกนั โดยมีขั้นตอนดงัน้ี  

5.1  การวิเคราะห์ปัญหา โดยผูนิ้เทศจะคน้หาปัญหาและแนวทางการแกปั้ญหาโดย
เขา้สังเกตการสอนหรือเก็บขอ้มูลอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัญหาในการจดักิจกรรมการเรียนการสอน
ร่วมกับครูในโรงเรียน แลว้นําปัญหาหรือแนวแนวทางการแกปั้ญหามาวิเคราะห์ร่วมกันกบัครู 
เพื่อใหเ้กิดการมีส่วนร่วมตั้งแต่เร่ิมตน้ 
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5.2  การศึกษาหลกัการ แนวคิด ทฤษฎี และพิจารณารายการนวตักรรมท่ีมีความเป็นไป
ไดใ้นการแกปั้ญหา โดยผูนิ้เทศจะนาํผลการวิเคราะห์ปัญหาร่วมกบัครูมาศึกษาวิเคราะห์ในเชิง
วิชาการและและศึกษาคน้ควา้ถึงความเป็นไปได้ท่ีจะนําไปสู่การเลือกวิธีการแก้ปัญหา และนํา
ทางเลือกดงักล่าวไปสู่การพิจารณาร่วมกนักบัครูในโรงเรียน เพื่อเลือกนวตักรรมท่ีเหมาะสมในการ
แกปั้ญหาต่อไป 

5.3  เลือกนวตักรรมท่ีเหมาะสมท่ีสุด โดยผูนิ้เทศและครูร่วมกนัวิเคราะห์เพื่อกาํหนด
และเลือกนวตักรรมท่ีเหมาะสมท่ีจะนาํไปสู่การแกปั้ญหา โดยพิจารณาถึงความเหมาะสม ครอบคลุม
ประเดน็ท่ีเป็นปัญหา เม่ือนาํไปสู่การปฏิบติัจริงในหอ้งเรียนและโรงเรียน  

5.4  สร้างตน้แบบนวตักรรม ผูนิ้เทศและครูร่วมกนัสร้างนวตักรรมท่ีสอดคลอ้งกบั
ปัญหาโดยยึดหลกัวิชาการและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อสร้างนวตักรรมท่ีจะนาํไปทดลองใช้ในชั้น
เรียนของครูและเก็บข้อมูลเพื่อนําไปวิเคราะห์หาแนวทางพัฒนาต้นแบบนวัตกรรมต่อไป  
(ซ่ึงจดัเป็นขั้นตอน D1 : Development-1และ R1 : Research-1 ในขั้นตอนการพฒันาตน้แบบ
นวตักรรม) 

5.5  ทดลองใช้และปรับปรุงต้นแบบอย่างต่อเน่ือง หลังจาการสร้างต้นแบบ
นวตักรรมแลว้ ผูนิ้เทศและครูร่วมกนันาํนวตักรรมมาใช้แกปั้ญหาในชั้นเรียนหรือโรงเรียน ซ่ึง
ตน้แบบนวตักรรมในระยะเร่ิมตน้อาจจะยงัไม่สมบูรณ์เพียงพอท่ีจะใชแ้กปั้ญหาให้บรรลุเป้าหมาย
ได ้จึงตอ้งมีการปรับปรุงนวตักรรมและเก็บขอ้มูลเพื่อวิเคราะห์ผลการใชน้วตักรรมให้เหมาะสม
ยิง่ข้ึน (ซ่ึงจดัเป็นขั้นตอน D2 : Development-2 และ R2 : Research-2 ในขั้นตอนการพฒันาตน้แบบ
นวตักรรม)   

5.6  ทดลองภาคสนาม หลงัจากทดลองใชแ้ละพฒันาตน้แบบนวตักรรมจนมัน่ใจ
แลว้ผูนิ้เทศและครูร่วมกนันาํนวตักรรมไปใชจ้ริงในชั้นเรียนหรือโรงเรียนและร่วมกนัสังเกตผล
และเก็บข้อมูลเพื่อนําไปวิเคราะห์ต่อไป ( ซ่ึงจัดเป็นขั้นตอน D3 : Development-3 และ R3 : 
Research-3 ในขั้นตอนการพฒันาตน้แบบนวตักรรม) 

5.7  การประเมินผลการทดลองใช ้สรุปผล และเขียนรายงานการพฒันานวตักรรม 
หลงัจากผูนิ้เทศและครูร่วมกนัพฒันานวตักรรมและทดลองใชน้วตักรรมพร้อมทั้งเก็บขอ้มูลและ
วิเคราะห์ขอ้มูลแลว้ จะนาํขั้นตอนการพฒันาและผลการวิเคราะห์ขอ้มูลมาเขียนรายงานเป็นเชิงวิจยั 

สรุปไดว้า่ การนิเทศบนพ้ืนฐานการวจิยัเป็นกระบวนการปฏิบติังานร่วมกนัระหวา่ง 
ผูนิ้เทศการสอนกับครูผูรั้บการนิเทศในการแก้ปัญหาและพฒันาการปรับปรุงการจัดการเรียน           
การสอน เพื่อใหเ้กิดคุณภาพต่อผูเ้รียนและมีผลการรายงานการวิจยัจากการพฒันาคุณภาพการศึกษา
ของผูนิ้เทศการสอนและครูร่วมกนั 
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6.  การนิเทศแบบเพื่อนช่วยเพื่อน (peer coaching) ถือว่า เป็นนิเทศภายในรูปแบบหน่ึง
ท่ีเนน้การพฒันาปรับปรุงการจดัการเรียนการสอนของครูและเพื่อส่งเสริมปฏิสมัพนัธ์ท่ีดีระหวา่งครู 
และบุคลากรอ่ืน ๆ ในโรงเรียนดว้ยการนิเทศแบบเพื่อนช่วยเพื่อน ซ่ึงมีวิธีการพอจะสรุปได ้ครูและ
เพื่อนครูหรือในสาขาอ่ืน หรือบุคลากรท่ีไม่ใช่บุคลากรในสายการสอนตั้งแต่ 2 คนข้ึนไป ร่วมกนัมา
ปฏิบติังานเก่ียวกบัการพฒันาการปรับปรุงการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน หรือร่วมกนั
พฒันาโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน โดยการปฏิบติัจะตอ้งมีการวางแผนการปฏิบติัร่วมกนั  
มีการสังเกตการสอน วิเคราะห์การสอนและการให้ขอ้มูลป้อนกลบั ตลอดจนร่วมมือกันคิดหา
วิธีแก้ไขปรับปรุงจุดท่ีบกพร่องให้พัฒนาและมีประสิทธิภาพข้ึนกว่าเดิม วัชรา เล่าเรียนดี  
(2553, น.156) 

รูปแบบของการนิเทศแบบเพื่อนช่วยเพื่อน สามารถจาํแนกไดเ้ป็น 3 รูปแบบ ซ่ึงแต่ละ
รูปแบบสามารถนาํไปปรับใชต้ามจุดประสงคก์ารพฒันาในแต่ละรูปแบบ ดงัน้ี 

6.1 การนิเทศการสอนเพ่ือพฒันาดา้นเทคนิคการสอน (technical coaching) เป็นการ
ช่วยและส่งเสริมการถ่ายโยงความรู้ ทกัษะ และวิธีการสู่การปฏิบติัจริงให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
ภายหลงัการใหก้ารฝึกอบรมดา้นเทคนิค วิธีการใหม่ ๆ หรือนวตักรรมใหม่แลว้ 

6.2 การนิเทศการสอนเพ่ือพฒันาดา้นการทาํงานร่วมกนัเป็นทีม (collegial coaching) 
เป็นการช่วยใหค้รูไดพ้ฒันาปรับปรุงการจดัการเรียนการสอนของตวัเองเป็นการปฏิบติังานพร้อม
กนัระหวา่งผูนิ้เทศกบัครูหรือครูกบัเพื่อนครูหรือครูกบับุคลากรอ่ืน ๆ ในโรงเรียน 

6.3 การนิเทศการสอนเพื่อพฒันาด้านการแก้ปัญหาใหม่ ๆ ท่ีทา้ทาย (Challenge 
coaching) เป็นการช่วยเหลือและให้ความร่วมมือในการแกปั้ญหาการสอนท่ีเกิดข้ึนเสมอและยงั
ไม่ไดรั้บการแกไ้ขซ่ึงเป็นงานท่ีทา้ทายความสามารถในการแกปั้ญหาของบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง 

7.  การนิเทศแบบเครือข่ายความร่วมมือ 
7.1  ความหมายของเครือข่าย 

Frederickson (1999, p. 704) ใหค้วามหมายของเครือข่ายการทาํงานว่าเป็นการ
จดัโครงสร้างความสัมพนัธ์ระหว่างหน่วยงานหรือองคก์รต่าง ๆ ซ่ึงมีลกัษณะท่ีเป็นทางการและไม่
เป็นทางการและเป็นความสัมพนัธ์แบบพ่ึงพาอาศยักนัและกนั (reciprocal) โดยท่ีองคก์รต่าง ๆ 
ภายในเครือข่ายมีเป้าหมาย ค่านิยมในทางวิชาชีพหรือมีอุดมการณ์ในการดาํเนินงานร่วมกนั 

เกรียงศกัด์ิ เจริญวงศศ์กัด์ิ (2543, น. 28) ไดใ้หค้วามหมายว่า การท่ีปัจเจกบุคคล 
องคก์ร หน่วยงานหรือสถาบนัใด ๆ ไดต้กลงท่ีจะประสาน เช่ือมโยงเขา้หากนัภายใตว้ตัถุประสงค์
หรือขอ้ตกลงอยา่งใดอยา่งหน่ึงร่วมกนัอยา่งเป็นระบบเพื่อปฏิรูปการศึกษา  
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นฤมล นิราทร (2543, น. 43) กล่าวถึงเครือข่ายว่า เป็นการทาํงานท่ีเป็นรูปแบบ
ของการร่วมมือหรือการพึ่ งพาอาศัยกันและกัน โดยการติดต่อโดยตรงระหว่างกลุ่ม ซ่ึงมีการ
จดัรูปแบบหรือจดัระเบียบท่ียงัคงความอิสระโดยมีรูปแบบการรวมตวัแบบหลวม ๆ ตามความ
จาํเป็นหรือเป็นโครงสร้างท่ีมีความชดัเจน 

สรุปเครือข่าย หมายถึง ปัจเจกบุคคล กลุ่มบุคคล องคก์ร สถาบนัท่ีรวมตวักนั
ดว้ยความสมคัรใจโดยการประสานความสัมพนัธ์ ความร่วมมือและการทาํกิจกรรมร่วมกนัผ่าน
ระบบการส่ือสารท่ีทาํให้สมาชิกในเครือข่ายมีโอกาสในการรับรู้และเกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้
ระหวา่งกนั เพื่อนาํไปสู่การบรรลุเป้าหมายร่วมกนัของทุกฝ่าย 

7.2  องคป์ระกอบของเครือข่าย 
จากการศึกษาเอกสาร งานวิจัยท่ีเก่ียวข้องพบว่า นักการศึกษาได้กล่าวถึง  

การสร้างเครือข่ายต่าง ๆ ว่ามีองคป์ระกอบท่ีเป็นเง่ือนไขสาํคญัในการขบัเคล่ือนในการทาํงานของ
เครือข่าย ดงัน้ี 

เกรียงศกัด์ิ เจริญวงศศ์กัด์ิ (2543, น.37) กล่าววา่เครือข่ายมีองคป์ระกอบสาํคญั ๆ  
อยูอ่ยา่งนอ้ย 7 องคป์ระกอบดว้ยกนั ดงัน้ี 

1.  การรับรู้มุมมองร่วมกนั (common perception) 
2.  การมีวิสยัทศัน์ร่วมกนั (common vision) 
3.  การมีผลประโยชนแ์ละความสนใจร่วมกนั (mutual interests/benefits) 
4.  การมีส่วนร่วมของสมาชิกเครือข่ายอยา่งกวา้งขวาง (all stakeholders participation) 
5.  การเสริมสร้างซ่ึงกนัและกนั (complementary relationship) 
6.  การพึ่งพิงอิงร่วมกนั (interdependence) 
7.  การปฏิสมัพนัธ์เชิงแลกเปล่ียน (interaction) 
จากแนวคิดขององคป์ระกอบของเครือข่ายดงักล่าวสรุปไดว้า่ เครือข่ายมีองคป์ระกอบท่ี

เป็นเง่ือนไขสําคัญในการก่อตัวและพฒันารูปแบบการสร้างเครือข่ายมีองค์ประกอบกวา้ง ๆ  
จากฐานคิดของเครือข่ายท่ีแสดงถึงความสมัพนัธ์ของการรวมตวักนัเป็นเครือข่าย ประกอบดว้ย การ
มีสมาชิกมารวมกนั การมีวตัถุประสงค/์เป้าหมายร่วมกนั การติดต่อประสานงาน การมีกิจกรรม
แลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกนั การระดมทรัพยากรท่ีทาํงานร่วมกนั และการมีแกนนาํเช่ือมประสานงาน
เครือข่าย องคป์ระกอบเหล่าน้ีเป็นกลไกในการเกิดเครือข่ายการทาํงานร่วมกนั 

7.3  แนวคิดในการพฒันาเครือข่าย 
สาํนกัวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (2553, น. 1-7) ไดอ้ธิบายถึง แนวคิด

พื้นฐานท่ีเช่ือมโยงกบัการพฒันาแบบเครือข่ายมีส่วนร่วมของกลุ่มเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพ

DPU



31 
 

การจดัตั้งกลุ่มเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจดัการศึกษา ศูนยเ์ครือข่ายและเป็นกระบวนการ
สร้างเครือข่ายไดด้งัน้ี ความเช่ือในการบริหาร กรอบความคิดการพฒันาดา้นคุณภาพครู และกรอบ
การคิดการพฒันาคุณภาพผูเ้รียน โดยมีแนวดาํเนินการ ดงัน้ี 

7.3.1  แนวการดาํเนินการกลุ่มเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจดัการศึกษา
ปฐมวยัมี ดงัน้ี 

1) กาํหนดแกนนําในการประสาน และคณะกรรมการบริหารกลุ่ม
เครือข่ายตามขอ้กาํหนดของกลุ่มเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจดัการศึกษา เพื่อเช่ือมโยง
ประสานงานและใชท้รัพยากร 

2) จดัทาํโครงสร้างของกลุ่มเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจดั
การศึกษาแบ่งออกเป็น 3 ระดบั คือระดบัจงัหวดั ระดบัเขตพ้ืนท่ี และระดบัอาํเภอ 

3)  กาํหนดแนวทางการดาํเนินงาน 
(1)  การเตรียมความพร้อม การสร้างความตระหนักให้แก่

คณะกรรมการกลุ่มเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจดัการศึกษา ส่งเสริมความรู้ สร้างความ
เขา้ใจเก่ียวกบัการพฒันากลุ่มเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจดัการศึกษา จดัโครงสร้าง ระบบ
การทาํงานและแบ่งหน้าท่ีความรับผิดชอบของบุคลากรในกลุ่มเครือข่าย พฒันาระบบฐานขอ้มูล
และสารสนเทศ เพื่อการบริหารและการจดักระบวนการเรียนรู้ท่ีทนัสมยั ถูกตอ้ง เท่ียงตรงและ
สามารถนาํไปใชไ้ดท้นัทีตามสถานการณ์ 

(2) การพฒันาสมรรถนะของคณะกรรมการกลุ่มในระดับของตน
จัดทาํแผนและยุทธศาสตร์เพื่อขับเคล่ือนนโยบายการจัดการศึกษาแต่ละระดับของสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่การปฏิบติั สร้างและพฒันากลไกการสนับสนุน ส่งเสริม 
กํากับ ดูแล ติดตามและประเมินผลอย่างเป็นระบบและต่อเน่ือง  รายงานผลต่อสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

7.3.2  แนวดาํเนินงานกลุ่มเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา
จงัหวดั (ระดบัประถมศึกษา ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย) มี
คณะกรรมการบริหารกลุ่มเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาจังหวัดดังกล่าว 
ดาํเนินงานตามบทบาทหนา้ท่ีดงัน้ี 

(1)  จดัทาํแผนพฒันาคุณภาพให้สอดคลอ้งกบันโยบายของสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
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(2)  ส่งเสริมการพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษาและกระบวนการเรียนรู้ 
ระบบการวดัผลประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน ระบบการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษา 

(3)  ส่งเสริมการจัดหาและพฒันาส่ือ นวตักรรมและเทคโนโลยีเพื่อ
การศึกษาการนิเทศและพฒันาคุณภาพการศึกษาและการวิจยัเพ่ือพฒันาคุณภาพการศึกษา 

(4)  ส่งเสริมการจดักิจกรรมทางการศึกษา เพื่อยกระดบัผลสมัฤทธ์ิ
ทางการศึกษา และความเป็นเลิศทางวิชาการสู่สากล 

(5)  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมการพฒันาคุณภาพการศึกษาใหก้บั
สถานศึกษาท่ีจดัการศึกษาระดบัเดียวกนัในสงักดัอ่ืน ๆ 

(6)  ส่งเสริมการแลกเปล่ียนเรียนรู้ (KM) และประสานความร่วมมือใน
การพฒันาวิชาการกบัสถาบนัการศึกษา องคก์ร ชุมชน และอ่ืน ๆ ทั้งภายในจงัหวดัและภายนอก
จงัหวดั 

ดังนั้ นจึงสรุปได้ว่า การนิเทศการสอนแบบเครือข่าย เป็นกระบวนการปฏิบติังาน
ร่วมกนัของบุคลากรหลายฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการศึกษาเขา้มามีส่วนร่วมในการนิเทศ ติดตาม 
เพ่ือช่วยเหลือ สนบัสนุนส่งเสริมการพฒันาหรือปรับปรุงคุณภาพการจดัการศึกษาและการจดัการ
เรียนการสอนของครู ให้เกิดการพฒันาคุณภาพการศึกษาและคุณภาพนักเรียน ในการดาํเนินการ
นิเทศแบบเครือข่ายประกอบดว้ยการมีบุคลากรท่ีทาํหนา้ท่ีเป็นผูนิ้เทศมาร่วมมือกนัโดยมีวตัถุประสงค์
หรือเป้าหมายร่วมกันการติดต่อประสานงานกันมีกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกัน การระดม
ทรัพยากรท่ีทาํงานร่วมกนัและการมีแกนนาํเช่ือมประสานงานของเครือข่าย 

 

2.2  แนวคดิและทฤษฎทีีเ่กีย่วข้องกบัทกัษะการคดิ 
การคิด (Thinking) เป็นส่ิงท่ีมนุษยทุ์กคนทาํอยูเ่สมอหรืออาจทาํอยูต่ลอดเวลา การคิด 

เป็นกลไกตอบสนองของสมองต่อส่ิงเร้าต่าง ๆ ซ่ึงเป็นไปตามธรรมชาติ การคิดของมนุษยก่์อใหเ้กิด
การพฒันาในดา้นต่าง ๆ มากมาย เช่น การคิดคน้เก่ียวกบันวตักรรมและวิทยาการใหม่ ๆ ทาํใหโ้ลก
เจริญกา้วหนา้อยา่งรวดเร็ว 

2.2.1  ความหมายของการคิด (Thinking) 
การคิด มีนกัวิชาการทั้งไทยและต่างประเทศไดใ้หค้วามหมายไวแ้ตกต่างกนั เช่น  
เกรียงศกัด์ิ เจริญวงศศ์กัด์ิ (2544, น. 112) ไดก้ล่าววา่ การคิด หมายถึง กิจกรรมทาง

ความคิดท่ีมีวตัถุประสงคแ์น่นอนสามารถควบคุมใหบ้รรลุเป้าหมายได ้ 
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ทิศนา แขมมณี. (2544, น. 5) ไดก้ล่าวโดยสรุปว่า ความคิดเป็นกระบวนการทางสมอง
ของมนุษย ์ซ่ึงแฝงอยู่ในเร่ืองการเรียนรู้ การศึกษาแนวคิดเก่ียวกบัการคิดในอดีตเป็นพื้นฐานท่ี
สาํคญั ช่วยใหเ้กิดความเขา้ใจในแนวคิดใหม่ ๆ เป็นการเพิ่มคุณภาพการเรียนรู้ของมนุษยไ์ด ้ 

ชาติ แจ่มนุช (2545, น. 26) ไดก้ล่าวไวว้่า การคิดเป็นกระบวนการทาํงานของสมอง 
โดยใชป้ระสบการณ์สัมผสักบัส่ิงเร้า ขอ้มูลและส่ิงแวดลอ้มเพื่อแสวงหาคาํตอบในการแกปั้ญหา
หรือสร้างสรรคส่ิ์งใหม่ ๆ และการคิดยงัเป็นพฤติกรรมท่ีเกิดข้ึนในสมอง มีลกัษณะเป็นนามธรรม
ไม่สามารถมองเห็นไดด้ว้ยตาเปล่า ซ่ึงจะตอ้งสังเกตจากพฤติกรรมท่ีแสดงออกหรือคาํพูดท่ีพูด
ออกมา 

สุวิทย ์มูลคาํ (2547, น. 3) ไดใ้ห้ความหมาย การคิด หมายถึง การคน้หาคาํตอบหรือ
ความหมาย โดยใชส้ติปัญญาทาํความเขา้ใจนาํความรู้ใหม่ท่ีไดร้วมกบัความรู้เดิมหรือประสบการณ์
ท่ีมีอยูเ่พื่อหาคาํตอบ 

Hilgard (1962, p. 36) กล่าวว่า การคิดเป็นพฤติกรรมท่ีเกิดข้ึนในสมอง เน่ืองจาก
กระบวนการใชส้ญัลกัษณ์แทนส่ิงของหรือสถานการณ์ต่าง ๆ ปรากฏออกมาเป็นความคิดรวบยอด 

Guilfond (1967) ไดใ้หค้วามหมายการคิดวา่ การคิด หมายถึง การคน้หาหลกัการแลว้ทาํ
การวิเคราะห์โดยแยกแยะคุณสมบติัต่าง ๆ ท่ีไดรั้บเพื่อนาํไปสู่ขอ้สรุป รวมทั้งการนาํหลกัการ 

ดงักล่าวไปใชใ้นสถานการณ์ท่ีต่างไปจากเดิม 
Piaget (1969, p.58) กล่าวว่า การคิดเป็นกระบวนการปรับโครงสร้าง โดยจดัส่ิงเร้าหรือ

ขอ้ความจริงท่ีไดรั้บให้เขา้กบัประสบการณ์เดิมและเป็นกระบวนการปรับเปล่ียนโครงสร้าง โดย
ปรับประสบการณ์เดิมใหเ้ขา้กบัความจริงท่ีเป็นความรู้ใหม่ บุคคลจะใชก้ารคิดทั้งสองอยา่งร่วมกนั 
ซ่ึงจะช่วยพฒันาวิธีการคิดของบุคคลจากระดบัหน่ึงไปสู่วิธีการคิดอีกระดบัหน่ึงท่ีสูงข้ึน 

Goldstein and Blackman (1978, p. 174) ไดใ้หค้วามหมายการคิดวา่ เป็นกระบวนการท่ี
บุคคลจดักระทาํต่อส่ิงเร้าและมีการตอบสนองส่ิงเร้านั้น ๆ  

Beyer (1987, p. 16) ไดส้รุปการคิดเปรียบเหมือนกระบวนการคน้หาความหมายต่าง ๆ  
สรุปไดว้า่ การคิดเป็นพฤติกรรมของบุคคลท่ีเกิดข้ึนในสมอง โดยมีการคน้หาความจริง

แลว้วเิคราะห์หาขอ้สรุป ซ่ึงการคิดอาจจะเกิดจากส่ิงเร้าหรือความจริงท่ีไดรั้บรวมกบัประสบการณ์เดิม
หรืออาจจะเกิดจากประสบการณ์เดิมปรับเขา้กบัความจริงท่ีเป็นประสบการณ์ใหม่ได ้ซ่ึงผลของการ
ปรับเปล่ียนการคิดจะช่วยปรับระดบัความคิดใหสู้งข้ึน 
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2.2.2  ความสาํคญัของการคิด 
การคิดนับว่ามีความสําคัญและเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง  ทําให้ผู ้เ รียนเป็นผู ้ท่ี มี

ความสามารถในการเรียนรู้ ทาํให้ผูเ้รียนรู้จกัแสวงหาความรู้ การเรียนรู้ คิดวิเคราะห์อยา่งมีเหตุผล 
ทาํใหผู้เ้รียน 

มีความรู้ความสามารถในการศึกษาเรียนรู้ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผล เป็น
บุคคลแห่งการเรียนรู้ ดาํรงชีวิตไดอ้ย่างมีความสุข ซ่ึงมีนักการศึกษาไดใ้ห้แนวคิดถึงความสําคญั
ของการคิดไว ้ดงัน้ี  

ทิศนา แขมมณี (2551, น. 27) กล่าวถึงความสําคัญของการคิดไว้ว่า การคิดเป็น
ธรรมชาติของมนุษยท่ี์มีผลต่อการเปล่ียนแปลงในชีวิตของคนและสังคม ถา้คนคิดดี คิดถูกตอ้ง 
เหมาะสม  กจ็ะทาํใหส้งัคมดาํเนินไปอยา่งมีคุณค่าสูง  

เกรียงศกัด์ิ เจริญวงศศ์กัด์ิ (2546,น.206) ให้ขอ้คิดว่า การคิดเป็นส่ิงท่ีเกิดข้ึนในชีวิต 
ประจาํวนัของคนทุกคน เพื่อผลลพัธ์ในส่ิงท่ีตอ้งตดัสินใจ  

สรุปไดว้า่ การคิดมีความสาํคญัท่ีจะตอ้งปลูกฝังหรือพฒันาใหผู้เ้รียน เพื่อช่วยใหผู้เ้รียน
มีความสามารถนาํความรู้ไปใชใ้นการดาํรงชีวิตได ้ส่งผลดีต่อสงัคมและประเทศได ้   

2.2.3  ความหมายของทกัษะการคิด 
นกัการศึกษาส่วนใหญ่ชื่อว ่า  การสอนทกัษะการคิดให้ผู เ้ รียนเป็นสิ่งที ่สําคญั                

นกัการศึกษาไทยและต่างประเทศไดใ้หค้วามหมายของทกัษะการคิด ดงัน้ี  
ศรินธร วิทยะสิรินนัท ์(2544, น. 118-140 ) กล่าวถึงทกัษะการคิด หมายถึง ความสามารถ

ยอ่ย ๆ ท่ีเป็นองคป์ระกอบของการคิดท่ีสลบัซบัซอ้นมากข้ึน 
วชัรา เล่าเรียนดี (2553) ไดนิ้ยามทกัษะการคิดไวว้า่ เป็นความสามารถ ความชาํนาญ

เก่ียวกบัการคิดต่าง ๆ ตั้งแต่เร่ิมจดัการความรู้ไปถึงการนาํความรู้ไปใช ้ 
ส่วน De Bono (1980) ไดใ้หค้วามหมายทกัษะการคิดไวก้วา้ง ๆ วา่ หมายถึง การรู้ถึง

ลาํดบัขั้นตอนการคิดตั้งแต่เร่ิมตน้วา่จะทาํอะไร เม่ือไร อยา่งไร และผลท่ีเกิดข้ึน  
สรุปไดว้า่ ทกัษะการคิดเป็นความสามารถความชาํนาญในการคิดตั้งแต่เร่ิมตน้จนสาํเร็จผล 

2.2.4  ประเภทของการคิด 
บุคคลท่ีมีความสามารถดา้นการคิดจาํเป็นจะตอ้งมีทกัษะการคิดตั้งแต่การคิดขั้นพื้นฐาน

ไปถึงการคิดขั้นสูงท่ีซบัซอ้น ไดมี้นกัการศึกษาไทยและต่างประเทศไดแ้บ่งการคิดออกเป็นลกัษณะ
ต่าง ๆ สรุปได ้ดงัน้ี  
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เกรียงศกัด์ิ เจริญวงศศ์กัด์ิ (2546, น. 206) ไดแ้บ่งประเภทของการคิดออกเป็น  
10 ประเภท คือ 

1. การคิดเชิงวเิคราะห์ (analytical thinking) 
2. การคิดเชิงวพิากษ ์(critical thinking) 
3. การคิดเชิงสร้างสรรค ์(creative thinking) 
4. การคิดเชิงสงัเคราะห์ (synthesis-type thinking) 
5. การคิดเชิงเปรียบเทียบ (comparative thinking) 
6. การคิดเชิงมโนทศัน ์(conceptual thinking) 
7. การคิดเชิงประยกุต ์(applicative thinking) 
8. คิดเชิงกลยทุธ์ (strategic thinking) 
9. การคิดเชิงบูรณาการ (intergrative thinking) 
10. การคิดเชิงอนาคต (futuristic thinking) 
วชัรา เล่าเรียนดี (2553) แบ่งการคิดออกเป็น 7 ประเภท ดงัน้ี 
1. การคิดวิเคราะห์ 
2. การคิดอยา่งมีวิจารณญาณ 
3. การคิดสร้างสรรค ์
4. การ (คิด) ประเมินผล 
5. การคิดแกปั้ญหา 
6. การคิดแบบบูรณาการ 
7. การคิดไตร่ตรองและสะทอ้นความคิด 
สาํนกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคก์ารมหาชน) (2549:70) 

ไดแ้บ่งการคิดออกเป็น 4 ประเภท ดงัน้ี  
1. การคิดวิเคราะห์ 
2. การคิดสงัเคราะห์ 
3. การคิดอยา่งมีวิจารณญาณ 
4. การคิดสร้างสรรค ์
Hilgard (1962) ไดแ้บ่งประเภทของการคิดตามลกัษณะของการคิดออกเป็น2 ประเภท

ใหญ่ ๆ ไดแ้ก่  
1. การคิดโดยไม่มีจุดหมาย 
2. การคิดอยา่งมีจุดหมาย 
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Beyer (1987) ไดแ้บ่งการคิดออกเป็น 5 ประเภท คือ 
1. การคิดสร้างสรรค ์
2. การคิดวิจารณญาณ 
3. การคิดประเมินผล 
4. การคิดตดัสินใจ 
5. การคิดแกปั้ญหา 
Sternberg and Grigorenko (2002) ไดแ้บ่งทกัษะการคิดออกเป็น 3 ประเภท คือ 
1. ทกัษะการคิดเชิงวิเคราะห์ 
2. ทกัษะการคิดเชิงสร้างสรรค ์
3. ทกัษะการคิดเชิงปฏิบติั 
นอกจากน้ี ศรินธร วิทยะสิรินันท์ (2544, น. 118-140) และทิศนา แขมมณีและคณะ 

(2549, น. 132) ไดก้ล่าวว่า หน้าท่ีและความสามารถทางสมองยงัแบ่งแยกเป็นความสามารถหรือ
ทกัษะยอ่ย ๆ ในการคิด โดยแบ่งเป็นประเภทใหญ่ ๆ ได ้2 ประเภท ไดแ้ก่ 

1.  ทกัษะการคิดขั้นพื้นฐาน (Basic Skills) แบ่งทกัษะการส่ือความหมายและทกัษะการคิดท่ี
เป็นแกนหรือทกัษะการคิดทัว่ไป 

1.1  ทกัษะการส่ือสารความหมาย (Communication Skills) หมายถึง ทกัษะการรับสาร ท่ี
แสดงถึงความคิดของผูอ่ื้นเขา้มาเพื่อรับรู้ ตีความแลว้จดจาํและเม่ือตอ้งการท่ีเจาะลึก เพื่อนาํมาเรียบ
เรียงและถ่ายทอดความคิดเห็นของตนให้แก่ผูอ่ื้น โดยแปลงความคิดให้อยู่ในรูปภาษาต่าง ๆ ทั้งท่ี
เป็นขอ้ความ คาํพดู ศิลปะ ดนตรี คณิตศาสตร์ ฯลฯ 

1.2  ทักษะการคิดท่ีเป็นแกนหรือทักษะการคิดทั่วไป หมายถึง ทักษะการคิดท่ี
จาํเป็นตอ้งใชอ้ยู่เสมอในการดาํรงชีวิตประจาํวนัและเป็นพื้นฐานการคิกขั้นสูงท่ีม่ีความสลบัซบัซอ้น
ซ่ึงคนเราจาํเป็นตอ้งใชใ้นการเรียนรู้เน้ือหาวิชาการต่าง ๆ ตลอดจนการใชชี้วิตอยา่งมีคุณภาพ 

2.  ทกัษะการคิดขั้นสูงหรือทกัษะการคิดท่ีซบัซอ้น หมายถึง ทกัษะการคิดท่ีมีขั้นตอน
หลายขั้น และตอ้งอาศยัทกัษะการส่ือความหมายและทกัษะการคิดท่ีเป็นแกนหลาย ๆ ทกัษะใน  แต่
ละขั้น ทกัษะการคิดขั้นสูงจะพฒันาไดเ้ม่ือผูเ้รียนไดผ้่านการพฒันาทกัษะการคิดพื้นฐานจนเกิด
ความชาํนาญแลว้ 
2.2.5  กรอบการนาํทกัษะการคิดสู่การพฒันาผูเ้รียนในระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 มุ่งพฒันาผูเ้รียนให้มี
คุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้และตวัช้ีวดั ซ่ึงการพฒันาผูเ้รียนให้บรรลุตามมาตรฐานท่ีกาํหนด
จะช่วยใหผู้เ้รียนเกิดสมรรถนะสาํคญั 5 ประการ คือ 1) ความสามารถในการส่ือสาร ความสามารถ
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ในการคิด ความสามารถในการแกปั้ญหา ความสามารถในการใชท้กัษะชีวิตและความสามารถใน
การใช้เทคโนโลยี ซ่ึงสมรรถนะความสามารถในการคิดตามท่ีมาตรฐานการเรียนรู้กาํหนดเป็น
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การคิดอย่างสร้างสรรค์ การคิดอย่างมี
วิจารณญาณ  การคิดท่ีเป็นระบบ  ทั้ ง น้ีสํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา  สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2557, น.1-19) ไดใ้ชก้รอบการนาํทกัษะการคิดสู่สู่การพฒันา
ผูเ้รียนให้สอดคลอ้งตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 ได้แก่ 
ความสามารถในทกัษะการคิดขั้นพื้นฐาน ประกอบดว้ย ทกัษะการคิดท่ีใชใ้นการส่ือสารและทกัษะ
การคิดท่ีเป็นแกน (ทกัษะการคิดทัว่ไป) และความสามารถในทกัษะการคิดขั้นสูง เป็นแนวทาง     
การจดัการเรียนรู้เพ่ือพฒันาทกัษะการคิด โดยสรุปให้เห็นถึงองคป์ระกอบย่อย ๆ ของกระบวนการคิด  
ท่ีเป็นความสามารถยอ่ยในการคิดในแต่ละทกัษะการคิด ตามตารางท่ี 2.1 
 
ตารางที ่2.1 องคป์ระกอบท่ีเป็นความสามารถของทกัษะการคิดขั้นพื้นฐานและการคิดขั้นสูง 
 

ทกัษะการคิดขั้นพื้นฐาน 
ท่ีสาํคญั (Basic Thinking Skills) 

ทกัษะท่ีเป็นแกนสาํคญั 
(Core Thinking Skills) 

ทกัษะการคิดขั้นสูง 
(Higher Order Thinking Skills) 

1. การฟัง (Listening) 
2. การอ่าน (Reading) 
3. การรับรู้ (Perceiving) 
4. การจดจาํ (Memorizing) 
5. การจาํ (Remembering) 
6. การคงส่ิงท่ีเรียนไปแลว้ไวไ้ด ้
ภายหลงัการเรียนนั้น (Retention) 
7. การบอกความรู้ไดจ้ากตวัเลือก
ท่ีกาํหนดให ้(Recognizing) 
8. การบอกความรู้ออกมาดว้ย 
ตนเอง (Recalling) 
 

1. การสงัเกต (Observing) 
2. การสาํรวจ (Exploring) 
3. การตั้งคาํถาม (Questioning) 
4. การเกบ็รวบรวมขอ้มูล 
(Information Gathering) 
5. การระบุ (Identifying) 
6. การจาํแนก (Discriminating) 
7. การจดัลาํดบั (Ordering)  
8. การเปรียบเทียบ (Comparing) 
9. การจดัหมวดหมู่ 
(Classifying) 
10. การสรุปอา้งอิง (Inferri) 

1. การสรุปความ (Drawing 
Conclusion) 
2. การใหค้าํจาํกดัความ 
(Defining) 
3. การวิเคราะห์ (Analyzing) 
4. การผสมผสานขอ้มูล 
(Integrating) 
5. การจดัระบบความคิด 
(Organizing) 
6. การสร้างองคค์วามรู้ 
(Construction) 
7. การกาํหนดโครงสร้าง 
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ตารางที ่2.1 (ต่อ)  
 

ทกัษะการคิดขั้นพื้นฐาน 
ท่ีสาํคญั (Basic Thinking Skills) 

ทกัษะท่ีเป็นแกนสาํคญั 
(Core Thinking Skills) 

ทกัษะการคิดขั้นสูง 
(Higher Order Thinking Skills) 

9. การใชข้อ้มูล (Using 
Information) 
10. การบรรยาย (Describing) 
11. การอธิบาย (Explaning) 
12. การทาํใหก้ระจ่าง 
(Clarfying)13.การพดู (Speaking) 
14.การเขียน (Writing) 
15.การแสดงออกถึง
ความสามารถของตน 
 

11. การแปล (Translating) 
12. การตีความ (Interperting)  
13. การเช่ือมโยง (Connecting) 
14. การขยายความ (Elaborating) 
15. การใหเ้หตุผล (Reasoning)  
16. การสรุปยอ่ (Summarizing) 

Structuring) 
8. การแกไ้ขปรับปรุง 
(Restructuring) 
9. การคน้หาแบบแผน 
(Finding Patterns)10.การหา
ความเช่ือพื้นฐาน 
(Finding Underlying หรือ  
การกระทาํนั้น Assumption) 
11.การคาดคะเน การพยากรณ์ 
(Predicting) 
12.การตั้งสมมติฐาน 
(Formulating Hypothesis) 
13.การทดสอบสมมติฐาน 
(Testing Hypothesis) 
14.การตั้งเกณฑ ์(Establishing 
Criteria) 
15.การพิสูจนค์วามจริง 
(Verifying) 
16.การประยกุตใ์ชค้วามรู้ 
(Applying) 

 
สรุปได้ว่า ทกัษะการคิดมีความจาํเป็นและสําคญัยิ่งสําหรับการจัดการศึกษาในยุค

ศตวรรษท่ี 21 ท่ีข่าวสารความรู้มีการเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็วและต่อเน่ือง ทกัษะการคิดท่ีสาํคญั    
ท่ีตอ้งส่งเสริมและพฒันาให้ผูเ้รียนมีความสามารถให้มีทกัษะในการคิดสังเคราะห์ คิดวิเคราะห์        
คิดอย่างมีวิจารณญาณและคิดสร้างสรรค ์ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวทางการจดัการศึกษาตามหลกัสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 และมาตรฐานการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายนอกท่ีมุ่งเน้นให้ผูเ้รียนมีทักษะในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ           
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คิดสร้างสรรค ์คิดไตร่ตรองและคิดแกปั้ญหา ซ่ึงการคิดดงักล่าวจดัอยูใ่นประเภทการคิดชั้นสูง ทั้งน้ี 
เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้ผูเ้รียนมีวิธีการแสวงหาความรู้ สร้างความรู้ไดใ้นโลกแห่งการ
เปล่ียนแปลงไดอ้ยา่งต่อเน่ืองและสร้างสรรค ์ดงันั้นในการจดัการศึกษาทุกระดบัชั้นไม่ควรมุ่งเนน้
แต่ดา้นความรู้ ความจาํ ซ่ึงเป็นการจดัการศึกษาขั้นพื้นฐาน ควรเนน้พฒันาทกัษะการคิด ใหผู้เ้รียนมี
ความสามารถในการคิดตั้งแต่ทกัษะการคิดขั้นพื้นฐานไปจนถึงทกัษะการคิดขั้นสูง เพราะทกัษะการ
คิดทุกประเภทจะมีความสมัพนัธ์เก่ียวเน่ืองกนัโดยตลอด 

 

2.3  แนวคดิเกีย่วกบัรูปแบบ 
2.3.1  ความหมายของรูปแบบ 

คาํวา่ รูปแบบ มีนกัวิชาการทั้งของไทยและต่างประเทศไดใ้หค้วามหมายและคาํจาํกดั
ความของคาํวา่ รูปแบบ ไวห้ลายลกัษณะ เช่น 

Carter V. Good (1973) ไดใ้หค้วามหมายของรูปแบบไว ้4 แบบ ดงัน้ี 
1.  เป็นแบบอยา่งของส่ิงใดส่ิงหน่ึง เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างหรือทาํซํ้า 
2.  เป็นตวัอยา่งเพ่ือการเลียนแบบ 
3.  เป็นแผนภูมิหรือรูปสามมิติ ซ่ึงเป็นตวัแทนของส่ิงใดส่ิงหน่ึง เป็นหลกัการ หรือ

แนวคิด 
4.  เป็นชุดของปัจจยั หรือตวัแปรท่ีมีความสมัพนัธ์ซ่ึงกนัและกนั ซ่ึงรวมกนัเป็น

องคป์ระกอบ และเป็นสญัลกัษณ์ทางระบบสงัคม อาจจะเขียนเป็นสูตรคณิตศาสตร์ หรือทางภาษาก็
ได ้

อุทยั บุญประเสริฐ (2542: บทคดัยอ่) ไดใ้หค้วามหมายของรูปแบบ หมายถึง ส่ิงท่ีแสดง
ให้เห็นถึงความสัมพนัธ์ขององคป์ระกอบท่ีสาํคญัในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงโดยเฉพาะ และเนน้ตวัแทน   
ท่ีสร้างข้ึน เพื่ออธิบายพฤติกรรมหรือลกัษณะบางประการของส่ิงท่ีเป็นจริงอย่างหน่ึงหรือเน้น
เคร่ืองมือทางความคิดท่ีบุคคลใชใ้นการหาความรู้ ความเขา้ใจปรากฏการณ์ 

ทิศนา แขมมณี (2551, น. 219) ไดก้ล่าวว่า รูปแบบ หมายถึง รูปธรรมของความคิดท่ี
เป็น 

นามธรรม ซ่ึงบุคคลแสดงออกมาในลกัษณะใดลกัษณะหน่ึง เพื่อช่วยให้ตนเองและ
บุคคลอ่ืนเขา้ใจไดง่้ายและชดัเจนข้ึน 

ดิเรก วรรณเศียร (2545, น. 49) ไดใ้ห้ความหมายของรูปแบบ หมายถึง ส่ิงท่ีไดรั้บการ
พฒันาข้ึนเพื่ออธิบายให้เห็นถึงองคป์ระกอบต่าง ๆ ในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงให้เขา้ใจไดง่้ายข้ึนเพื่อเป็น
แนวทางในการดาํเนินการต่อไป 
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สรุปไดว้่า รูปแบบ หมายถึง ส่ิงท่ีสร้างข้ึนสาํหรับอธิบายหรือแสดงถึงองคป์ระกอบต่าง ๆ 
เพื่อเป็นแนวทางในการดาํเนินงานใหง่้ายข้ึน 

2.3.2  ประเภทของรูปแบบ 
นกัวิชาการไดแ้บ่งประเภทของรูปแบบไว ้ดงัน้ี  
Steiner (1988, p. 148) ไดแ้บ่งรูปแบบออกเป็น 2 ประเภท คือ 
1.  รูปแบบเชิงปฏิบติั (Ethical Model-of) เป็นการประเมินสภาวะชุมชนแบบมีส่วนร่วม 

รูปแบบประเภทน้ีเป็นแบบจาํลองทางกายภาพ  
2.  รูปแบบเชิงทฤษฎี (Theoretical Model or Model-for) เป็นแบบจาํลองท่ีสร้างข้ึนจาก

กรอบความคิดท่ีมีทฤษฎีเป็นพื้นฐาน  
Keeves (1988, p. 561-565) ไดแ้บ่งรูปแบบออกเป็น 4 ประเภท ไดแ้ก่ 
1.  รูปแบบเชิงอุปมาอุปมยั (Analogue Model) คือ รูปแบบท่ีมีความสมัพนัธ์กบัระบบ

จาํลอง เป็นรูปแบบท่ีนาํไปใชอุ้ปมากบัส่ิงอ่ืนได ้
2.  รูปแบบเชิงภาษา (Semantic Model) คือ รูปแบบท่ีใชภ้าษาเป็นส่ือในการบรรยาย

ลกัษณะของรูปแบบ รูปแบบชนิดน้ีจะช่วยใชว้ิธีการอุปมาในการพจิารณาดว้ยภาษา  
3.  รูปแบบเชิงคณิตศาสตร์ (Mathematical Models) คือ รูปแบบท่ีกาํหนดความสมัพนัธ์

ขององคป์ระกอบในรูปสมการหรือฟังกช์นัทางคณิตศาสตร์ 
4.  รูปแบบเชิงเหตุผล (Causal Model) คือ รูปแบบท่ีมีโครงสร้างเป็นสมการเชิงเสน้ 

ท่ีประกอบดว้ยตวัแปรสมัพนัธ์กนัเป็นเหตุและผลมีการทดสอบสมมติฐานผลของรูปแบบ 
สรุปไดว้า่ ประเภทของรูปแบบข้ึนอยูก่บัวตัถุประสงคใ์นการอธิบายหรือการใชรู้ปแบบ

นั้น 
2.3.3  องคป์ระกอบของรูปแบบ 

Bardo and Hardman (1982, p. 70) ไดเ้สนอองคป์ระกอบของรูปแบบไวว้า่ รูปแบบ
จะตอ้งประกอบดว้ย รายละเอียดมากนอ้ยเพียงใดนั้น ไม่มีขอ้กาํหนดท่ีแน่นอนข้ึนอยูก่บั
ปรากฏการณ์นั้น ๆ 

สมาน อศัวภูมิ (2537, น. 17) กล่าวถึงรูปแบบว่า จะประกอบดว้ยอะไรนั้นข้ึนอยูก่บั
ปรากฏการณ์ท่ีกาํลงัศึกษาหรือจะออกแบบตามแนวคิดทฤษฎีและหลกัการพื้นฐานในการกาํหนด
รูปแบบนั้น ๆ เป็นหลกั  

Brown and Moberg (1980, p. 16-17) ไดก้ล่าววา่ รูปแบบส่วนใหญ่ จะประกอบดว้ย  
4 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ 1) สภาพแวดลอ้ม (Environment) 2) เทคโนโลย ี(Technology) 3) โครงสร้าง 
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(Structure) 4) กระบวนการจดัการ (Management process) และการตดัสินใจสัง่การ (Decision 
making) 

2.3.4  คุณลกัษณะท่ีดีของรูปแบบ 
พนูสุข หิงคานนท ์(2540, น. 53) ไดเ้สนอวา่ รูปแบบท่ีดีควรมีลกัษณะ ดงัน้ี  
1.  ความสมัพนัธ์เชิงโครงสร้างระหวา่งตวัแปร มากกวา่ท่ีจะเนน้ความสมัพนัธ์ระหวา่ง 
ตวัแปรโดยรวม 
2.  รูปแบบควรนาํไปสู่การทาํนายผลท่ีตามมา ซ่ึงสามารถตรวจสอบไดด้ว้ยขอ้มูลเชิง

ประจกัษ ์โดยเม่ือทดสอบรูปแบบแลว้ หากปรากฏวา่ไม่สอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษรู์ปแบบนั้น
ตอ้งถูกยกเลิกไป 

3.  รูปแบบตอ้งอธิบายโครงสร้างความสมัพนัธ์เชิงเหตุผลของเร่ืองท่ีจะศึกษาไดอ้ยา่ง
ชดัเจน 

4.  รูปแบบควรจะนาํไปสู่การสร้างแนวคิดใหม่ หรือความสมัพนัธ์ใหม่ของเร่ืองศึกษา 
5.  รูปแบบในเร่ืองใดจะเป็นเช่นไรข้ึนอยูก่บักรอบของทฤษฎีในเร่ืองนั้น ๆ 
Keeves (1988, p. 560) ไดก้ล่าวถึงลกัษณะของรูปแบบวา่ 
1.  รูปแบบควรประกอบข้ึนดว้ยความสมัพนัธ์อยา่งมีโครงสร้างมากกวา่มีความสมัพนัธ์

เชิงเสน้ธรรมดา  
2.  รูปแบบควรจะนาํไปสู่การทาํนายผลท่ีจะเกิดข้ึนจากการใชรู้ปแบบท่ีสามารถ

ทดสอบไดด้ว้ยการสงัเกต  
3.  โครงสร้างของรูปแบบ จะตอ้งเก่ียวกบับางส่ิงบางอย่างท่ีเป็นกลไกเชิงสาเหตุของ

เร่ืองท่ีศึกษา รูปแบบท่ีดีนอกจากจะเป็นเคร่ืองมือท่ีใช้ทาํนายผลแล้ว ยงัช่วยในการอธิบาย
ปรากฏการณ์ไดด้ว้ย 

4.  รูปแบบควรเป็นเคร่ืองมือในการสร้างมโนทศัน์ใหม่ ความสมัพนัธ์ของตวัแปรใหม่ 
และขยายองคค์วามรู้ในเร่ืองท่ีจะศึกษาต่อไป  
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2.3.5 ขั้นตอนการสร้างรูปแบบ 
Steiner (1988, p. 78) ไดเ้สนอขั้นตอนการสร้างรูปแบบ และเขียนเป็นแผนภูมิ ดงัน้ี  

 
 

 

 

 

 

 

ภาพที ่2.1  ขั้นตอนการสร้างรูปแบบของ Steiner 
ทีม่า:  Steiner (1988, p. 78) 
 

Willer (1986, p. 83) กล่าววา่ ขั้นตอนการสร้างรูปแบบท่ีสาํคญั ประกอบดว้ย 2 ส่วน 
คือ การสร้างรูปแบบและการหาความเท่ียงตรงของรูปแบบ 

2.3.6  การประเมินรูปแบบ 
มีจุดมุ่งหมายเพ่ือตรวจสอบความถูกตอ้ง เหมาะสม ความเท่ียงตรงและความเป็นไปได้

ในการนาํรูปแบบไปใชจ้ริง ซ่ึง Eisner (1976, pp. 192-193) ไดเ้สนอว่า ในการประเมินรูปแบบโดย
ใชผู้ท้รงคุณวุฒิ มีวิธีการประเมิน 3 แบบ ดงัน้ี 1) การประเมิน 2) รูปแบบการประเมินเฉพาะทาง        
ท่ีมีความละเอียดอ่อนลึกซ้ึง ซ่ึงตอ้งอาศยัผูเ้ช่ียวชาญระดบัสูงมาเป็นผูว้ินิจฉัย 3) รูปแบบท่ีใชต้วั
บุคคล คือ ผูท้รงคุณวุฒิเป็นเคร่ืองมือในการประเมิน 4) รูปแบบการประเมินโดยผูท้รงคุณวุฒิตาม
ความถนดัของแต่ละคน เป็นรูปแบบท่ีสามารถยดืหยุน่ได ้ทั้งน้ี การประเมินรูปแบบดว้ยวิธีการทาง
สถิติหรือวิธีการเชิงปริมาณจะตอ้งคาํนึงถึงความถูกตอ้งและความเช่ือมัน่ของขอ้มูล เพราะอาจมี
ความคลาดเคล่ือน ผูว้ิจยัสามารถท่ีจะเลือกใชรู้ปแบบการประเมินไดต้ามความเหมาะสม 

 
 
 

การวดั 
สร้างความสมัพนัธ์ 
ระหวา่งตวัแปร มโนทศัน ์

(concepts) 
ตวัแปร 

(variables) 
ขอ้เสนอ 

(propositions) 

รูปแบบ 
(models) 

คาํทาํนาย 
(solution) 

สร้างความสัมพนัธ์ 
ขอ้เสนอ DPU
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2.4  งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
พรรณนิภา ชินะวนิชกิจ (2548) ศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อความยัง่ยนืของ  การ

ทาํงานแบบเครือข่ายศึกษา กรณีเครือข่าย AUN/SEED-Net วตัถุประสงคข์องการวิจยั เพ่ือทราบถึง
แนวคิดท่ีส่งผลกระทบต่อปัจจยัความยัง่ยืนและสภาพการณ์ต่าง ๆ ของเครือข่ายสาํนกังานเอยเูอ็น 
ซีดเน็ทเพื่อวิเคราะห์ปัจจยัต่าง ๆ ท่ีจะนาํไปสู่ความยัง่ยนืของเครือข่ายเป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ  ใช้
การสัมภาษณ์แบบเจาะลึกและการถอดบทเรียน ผลการศึกษาพบว่า ปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อความ
ยัง่ยืนของการทาํงานแบบเครือข่าย ไดแ้ก่ ปัจจยั 7 ประเด็น คือ ความร่วมมือและความสัมพนัธ์ท่ี
เขม้แขง็ ดา้นเงินทุน ดา้นความร่วมมือในเครือข่าย ดา้นความเป็นผูน้าํท่ีเขม้แขง็ ดา้นเครือข่ายมนุษย ์
ดา้นการมีเป้าหมายร่วมกนัและดา้นการอยู่ไดด้ว้ยตนเอง ซ่ึงปัจจยัทั้งหมดน้ี ปัจจยัท่ีส่งผลกระทบ
มากท่ีสุดคือ ดา้นความร่วมมือและความสมัพนัธ์ท่ีเขม้แขง็ รองลงมาดา้นเงินทุนตามลาํดบั ซ่ึงแต่ละ
ปัจจยัจะส่งผลใหเ้ครือข่ายบรรลุเป้าหมายร่วมกนั นัน่หมายถึง การทาํใหเ้ครือข่ายในภูมิภาคอาเซียน
สามารถพฒันาเศรษฐกิจ สงัคมและส่ิงแวดลอ้มไดอ้ยา่งย ัง่ยนื 

มาเรียม ซอหมดั (2548) ไดศึ้กษาวิจยัการพฒันาเครือข่ายครูเพื่อการพฒันาตนเองใน
การจดักระบวนการเรียนรู้ใหน้กัเรียน สังกดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาพระนครศรีอยธุยา เขต 1 
และเขต 2 จาํนวน 5 เครือข่าย พบว่า ปัจจยัในการสร้างเครือข่ายมี 6 ประการ คือ การมีแกนนาํท่ี
เขม้แข็ง การมีสมาชิกร่วมกนั การมีเป้าหมายร่วมกนั การติดต่อประสานงานกบัสมาชิกและภายนอก
เครือข่าย การมีกิจกรรมและการแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกัน และการระดมทรัพยากรร่วมกัน 
ผลการวิจัยพบว่า การส่งเสริม สนับสนุนให้เกิดแกนนําท่ีเขม้แข็งทาํให้ปัจจัยอ่ืน ๆ สามารถ
ขบัเคล่ือนไปไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ นอกจากน้ี การสร้างความเขา้ใจและการกระตุน้ใหเ้กิดความสนใจ
ของครูเป็นส่ิงจาํเป็น หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งมีบทบาทหนา้ท่ีเขา้ไปส่งเสริม สนบัสนุนใหปั้จจยัในการ
สร้างเครือข่ายดาํเนินการไปไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ซ่ึงจะส่งผลต่อการพฒันาตนเองของครูในการ
จดักระบวนการเรียนรู้ใหน้กัเรียนอยา่งมีคุณภาพ  

สุภาภรณ์ กิตติรัชดานนท ์ (2550,น.218) ไดว้จิยัเร่ือง การพฒันารูปแบบการนิเทศการ
จดัการเรียนการสอนในสถานศึกษาระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผลการวิจยัพบวา่ 

1. รูปแบบการนิเทศการจดัการเรียนการสอนในสถานศึกษาระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ประกอบดว้ย องค์ประกอบหลกั 7 ดา้น และ 23 องคป์ระกอบย่อยดงัน้ี 1) องคป์ระกอบดา้น
วตัถุประสงคข์องการนิเทศ มี 1 องคป์ระกอบยอ่ย คือ เพื่อส่งเสริม สนบัสนุน ช่วยเหลือและร่วมมือ
กบัครูใหส้ามารถพฒันาตนเองพฒันาวิชาชีพ และพฒันาการเรียนการสอนท่ีจะนาํไปสู่คุณภาพของ
ผูเ้รียน 2) องคป์ระกอบดา้นเน้ือหาของการนิเทศ มี 5 องคป์ระกอบย่อย คือ การพฒันาหลกัสูตร     
อิงมาตรฐาน การออกแบบการเรียนรู้ การจดักิจกรรมการเรียนรู้ การวดัผลประเมินผลการเรียนรู้ 
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การบริหารจดัการชั้นเรียน 3) องคป์ระกอบดว้ยกระบวนการนิเทศ มี 6 องคป์ระกอบยอ่ย คือ   การ
สร้างความตระหนกัเก่ียวกบัคุณภาพ การวางแผนการนิเทศ การสร้างเคร่ืองมือ ส่ือการนิเทศ การ
นิเทศการเรียนการสอน การประเมิน ติดตามผล การขยายผล สร้างวฒันธรรมคุณภาพโดยใช้
กระบวนการจดัการเรียนรู้ 4) องคป์ระกอบดา้นวิธีการนิเทศมี 4 องคป์ระกอบย่อย คือ การนิเทศ
แบบตรวจตรา การนิเทศแบบใหผ้ลผลิต การนิเทศแบบคลินิก การนิเทศเพ่ือพฒันา 5) องคป์ระกอบ
ด้านผูนิ้เทศ มี 3 องค์ประกอบย่อย คือ ศึกษานิเทศก์สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ผูบ้ริหาร
สถานศึกษา ครูวิชาการของโรงเรียน 6) องคป์ระกอบดา้นระยะเวลาการนิเทศ มี 1 องคป์ระกอบยอ่ย 
คือนิเทศทั้งในและนอกเวลาท่ีครูทาํการสอน 7) องคป์ระกอบดา้นปัจจยัเอ้ือสาํหรับการนิเทศ   มี 3 
องคป์ระกอบยอ่ย คือ การจดัทาํระบบรายงานผลการนิเทศภายในของสถานศึกษาท่ีเขา้ใจง่ายถูกตอ้ง
และเป็นรูปธรรมเพ่ือการติดตามผลของหน่วยงานตน้สังกดั การพฒันาความรู้ดา้นการนิเทศ ภายใน
ให้แก่ผูบ้ริหารสถานศึกษาและทีมผูบ้ริหาร การกาํหนดบทบาทการนิเทศภายในของผูบ้ริหาร
สถานศึกษาและทีมงานใหช้ดัเจนมากข้ึน 

2. รูปแบบการนิเทศการจดัการเรียนการสอนในสถานศึกษาระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เม่ือนาํไปทดลองใชใ้นสถานการณ์จริง พบวา่ ผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อนสามารถปฏิบติัตาม
รูปแบบท่ีกาํหนดไวใ้นรูปแบบไดอ้ยา่งเป็นรูปธรรม ผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อนมีความพึงพอใจ
อยูใ่นระดบัมาก 

3. ผลการประเมินรูปแบบการนิเทศการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีพฒันาข้ึน มีความเหมาะสม ความเป็นไปได้ ความเป็นประโยชน์ และ
ความถูกตอ้ง  อยูใ่นระดบัมาก 

วรรณพร สุขอนันต์ (2550, น. 215) วิจัยเร่ือง รูปแบบการนิเทศภายในสําหรับ
สถานศึกษาขนาดเล็ก พบว่า รูปแบบการนิเทศภายในท่ีเหมาะสมกับสถานศึกษาขนาดเล็กควร
ประกอบดว้ย ปัจจยัการดาํเนินการ 8 ปัจจยั ท่ีมีความสําคญัต่อการนิเทศภายใน ไดแ้ก่ 1) การ
วางแผนกลยทุธ์ 2) เทคนิคการนิเทศ 3) บทบาทหนา้ท่ี 4) การประเมินผล 5) การสร้างเครือข่าย 6) 
การพฒันา 7) ส่ือและเคร่ืองมือนิเทศ และ 8) มนุษยสมัพนัธ์ เฉลิมเกียรติ ขุนทองเพชรและคณะ 
(2551) ไดศึ้กษาวิจยัการทาํโครงการวิจยัและพฒันารูปแบบและแนวทางการดาํเนินงานและการมี
ส่วนร่วมขององค์กรเครือข่าย เพื่อการให้บริการการศึกษา การดูแลและการให้ความช่วยเหลือ
ผูด้อ้ยโอกาสโดยเขตพื้นท่ีการศึกษาเป็นแกนหลกั  มีวตัถุประสงค ์3 ประการ คือ 1) เพื่อพฒันาและ
ขยายผลรูปแบบ/แนวทางการสร้างเครือข่ายความร่วมมือและการมีส่วนร่วมขององคก์รเครือข่ายใน
การพฒันาการศึกษา การดูแลและการให้ความช่วยเหลือ รวมทั้ งการให้บริการด้านต่าง ๆ แก่
ผูด้อ้ยโอกาสอย่างเป็นระบบท่ีเหมาะสมกบัสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาพงังา 2) เพื่อสร้างการมี
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ส่วนร่วมและความตระหนกัแก่หน่วยงานและผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งในการพฒันาการศึกษาการดูแล
และการให้ความช่วยเหลือรวมทั้งการให้บริการสาธารณะต่าง ๆ แก่ผูด้อ้ยโอกาสของจงัหวดัพงังา 
และ 3) เพื่อใหไ้ดข้อ้เสนอเชิงนโยบายเก่ียวกบัรูปแบบ  

แนวทางการสร้างการมีส่วนร่วมในการพฒันาการใหบ้ริการทางการศึกษา การใหค้วาม
ช่วยเหลือและการดูแลผูด้อ้ยโอกาสขององคก์รเครือข่ายในจงัหวดัพงังา ผลการศึกษา พบว่า ในการ
ประชุมกลุ่มย่อยกับผู ้ท่ี เ ก่ียวข้อง อาทิเช่น ผู ้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ผู ้บริหาร
สถานศึกษาครูและบุคลากรทางการศึกษาของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาพงังา ผูน้าํชุมชนและ
ผูป้กครองนกัเรียน 

มีความคิดเห็นในประเดน็ต่าง ๆ นาํไปสู่ขอ้สรุปท่ีสาํคญั ดงัน้ี  
1.  รูปแบบ/แนวทางการสร้างเครือข่ายความร่วมมือและการมีส่วนร่วมขององค์กร

เครือข่ายในการพฒันาการศึกษา การดูแลและการให้ความช่วยเหลือ รวมทั้งการให้บริการดา้นต่าง ๆ 
แก่ผูด้อ้ยโอกาสอย่างเป็นระบบท่ีเหมาะสมกบัสํานกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาพงังานั้นควรเป็นการ
ประสานความตกลงกนักบัองคก์รเครือข่ายในจงัหวดั โดยยึดหลกัความเสมอภาคและสัมพนัธ์ท่ี
ใกลชิ้ด เพ่ือหาขอ้สรุปของการร่วมมือระหว่างกนั วิธีการดงักล่าวจะนาํไปสู่ความร่วมมือร่วมใจกนั
อยา่งย ัง่ยนื 

2.  การสร้างการมีส่วนร่วมและความตระหนกัแก่หน่วยงานรวมถึงผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้ง
ในการพฒันาการศึกษา การดูแลและการใหค้วามช่วยเหลือ ตลอดจนการใหบ้ริการสาธารณะต่าง ๆ 
แก่ผูด้อ้ยโอกาสของจงัหวดัพงังา ควรมีขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 

2.1 จัดให้มีศูนยป์ระสานงานช่วยเหลือดูแลผูด้้อยโอกาสในสํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาพงังา เพื่อทาํหนา้ท่ีเช่ือมโยงขอ้มูลกบัองคก์รเครือข่ายอยา่งเป็นระบบ 

2.2 จัดให้มีกระบวนการท่ีจาํเป็นตามลาํดับ นับตั้ งแต่การคดักรอง การรายงาน           
การส่งต่อ การติดตามใหค้วามช่วยเหลือผูด้อ้ยโอกาสอยา่งต่อเน่ือง\ 

2.3 เจา้หน้าท่ีผูรั้บผิดชอบในการประสานงานให้ความช่วยเหลือผูด้อ้ยโอกาสของ
สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาพงังา ควรจะตอ้งจดัใหมี้ในจาํนวนท่ีเหมาะสม  

เกรียงศกัด์ิ สังขช์ยั (2552, น. 301) วิจยัเร่ือง การพฒันารูปแบบการนิเทศการสอนครู
วิทยาศาสตร์เพื่อพฒันาศกัยภาพนกัเรียนท่ีมีแววความสามารพิเศษทางวิยาศาสตร์ พบว่ารูปแบบการ
นิเทศการสอนครูวิทยาศาสตร์เพื่อพฒันาศกัยภาพนักเรียนท่ีมีแววความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ 
เรียกว่า “APFIE Model” ประกอบดว้ยกระบวนการดาํเนิน 5 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนท่ี 1 ศึกษาสภาพ
ปัจจุบนั และความตอ้งการจาํเป็น ( Assessing Need: A) ขั้นตอนท่ี 2 จดัการใหค้วามรู้ก่อนการนิเทศ 
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(Providing Information: P) ขั้นตอนท่ี 3 วางแผนการนิเทศ ( Formulating Plan: F) ขั้นตอนท่ี 4 
ปฏิบติัการนิเทศ ( Implement: I ) ขั้นตอนท่ี 5 ประเมินผลการนิเทศ (Evaluating: E) โดยรูปแบบ 

การนิเทศท่ีพฒันาข้ึนน้ีมีประสิทธิภาพโดยการตรวจสอบของผูเ้ช่ียวชาญ 5 คน และผล
การนํารูปแบบการนิเทศการสอนไปใช้เพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพเชิงประจักษ์พบว่า ครู
วิทยาศาสตร์ผูท้าํหน้าท่ีนิเทศมีสมรรถภาพในการนิเทศการจดัการเรียนรู้หลงัการใชรู้ปแบบการ
นิเทศการสอนสูงกวา่ก่อนการใชรู้ปแบบการนิเทศการสอน ครูวิทยาศาสตร์ผูท้าํหนา้ท่ีจดัการเรียนรู้ 
มีสมรรถภาพในการจดัการเรียนรู้เพ่ือพฒันานกัเรียนหลงัการใชรู้ปแบบการนิเทศการสอนสูงกว่า
ก่อนการใชรู้ปแบบนิเทศการสอน นักเรียนท่ีมีแววความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ มีความรู้
และทักษะทางสังคมหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ครู
วิทยาศาสตร์ผูท้าํหน้าท่ีนิเทศและครูวิทยาศาสตร์ผูท้าํหน้าท่ีจัดการเรียนรู้ มีความพึงพอใจต่อ
รูปแบบการนิเทศการสอนอยู่ในระดับมากท่ีสุด และนักเรียนท่ีมีแววความสามารถพิเศษทาง
วิทยาศาสตร์เห็นดว้ยกบัการจดัการเรียนรู้เพื่อพฒันาศกัยภาพนกัเรียนของครูวิทยาศาสตร์อยูใ่นระดบั
มากท่ีสุด 

วชิรา เครือคาํอา้ย (2552, น. 225) วิจยัเร่ือง การพฒันารูปแบบการนิเทศนกัศึกษาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู เพื่อพฒันาสมรรถภาพการจดัการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมการคิดของนักเรียน
ประถมศึกษา พบว่า รูปแบบการนิเทศนกัศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเพื่อพฒันาสมรรถภาพ
การจดัการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมการคิดของนกัเรียนประถมศึกษา มีช่ือว่า รูปแบบการนิเทศดบัเบ้ิลพีไออี 
(PPIE) ท่ีพฒันาดว้ยกระบวนการวิจยัและพฒันาร่วมกบัแนวคิดของการออกแบบการเรียนการสอน
เชิงระบบประกอบดว้ย 4 ขั้นตอน ดงัน้ี 1) ขั้นเตรียมความรู้/เทคนิควิธีการจดัการเรียนรู้ (Preparing: 
P) 2) ขั้นเตรียมวางแผนการนิเทศ (Planning: P) 3) ขั้นดาํเนินการนิเทศการสอน (Implement: I) และ 
4) ขั้นประเมินผลการนิเทศ (Evaluating: E) โดยรูปแบบการนิเทศท่ีพฒันาข้ึนน้ีมีประสิทธิภาพโดยการ
ตรวจสอบของผูเ้ช่ียวชาญ 5 คน และผลการนํารูปแบบการนิเทศการสอนไปใช้เพื่อตรวจสอบ
ประสิทธิภาพเชิงประจกัษพ์บว่า อาจารยพ์ี่เล้ียงมีสมรรถภาพการนิเทศการสอนท่ีส่งเสริมการคิด
หลงัใชรู้ปแบบการนิเทศสูงกวา่ก่อนใชรู้ปแบบการนิเทศ นกัศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  

มีสมรรถภาพการจัดการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมการคิดหลังใช้รูปแบบการนิเทศสูงกว่า        
ก่อนเรียนอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติที่ระดบั .05 จากการศึกษาความพึงพอใจของอาจารยพ์ี่เล้ียง
และนกัศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู พบวา่ ทั้งสองกลุ่มมีความพึงพอใจในระดบัมากท่ีสุด และ
นักเรียนเห็นดว้ยต่อการจดัการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมการคิดของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู      
ในระดบัมาก 
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อดุลย ์วงศก์อ้ม ( 2552, น. 213) วิจยัเร่ือง รูปแบบการนิเทศการศึกษาของสาํนกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษา พบว่าองค์ประกอบของรูปแบบการนิเทศ การศึกษาของสํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประกอบดว้ย 6 องคป์ระกอบ คือ 1) การวางแผน 2) ดาํเนินการนิเทศ 3) ส่ือและเทคโนโลย ี4) 
ประเมินผล 5) การมีส่วนร่วม และ 6) ปรับปรุงและพฒันา โดยองคป์ระกอบดงักล่าวมีความถูกตอ้ง 
เหมาะสม เป็นไปไดแ้ละสามารถนาํไปใชป้ระโยชน์ไดซ่ึ้งสอดคลอ้งกบักรอบแนวคิดทฤษฎีของ
การวิจยั 

สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2552 ก) ได้วิจยัเก่ียวกบัความก้าวหน้า การจดั           
การเรียนรู้ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่า ศึกษานิเทศก์ไม่ได้ปฏิบติังานตามบทบาทหน้าท่ี 
เน่ืองจากศึกษานิเทศกมี์ภาระงานอ่ืนมากทาํให้การนิเทศครูค่อนขา้งนอ้ย ขาดระบบสนบัสนุนงาน
นิเทศ เช่น ขาดงบประมาณสนับสนุนการนิเทศการเรียนการสอน แมส้ถานศึกษาจะแกไ้ขปัญหา 
โดยการจดัระบบการนิเทศภายในสถานศึกษาแต่ละระบบดงักล่าวยงัไม่เขม้แขง็ 

สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2552 ข) ได้วิจยัเก่ียวกับสภาพปัญหาและแนว
ทางการแกปั้ญหาการจดัการเรียนการสอนท่ีส่งผลต่อการพฒันาคุณภาพผูเ้รียน ในระดบัการศึกษาขั้น
พื้นฐานท่ีพบว่า โดยภาพรวมยงัขาดอตัรากาํลงัศึกษานิเทศกเ์ป็นจาํนวนมาก มีศึกษานิเทศกไ์ม่เพียง
พอท่ีจะให้ความรู้คาํปรึกษาแนะนาํตามท่ีสถานศึกษาตอ้งการ ทาํให้ไม่สามารถให้การนิเทศได้
ทัว่ถึง  การนิเทศขาดความเป็นระบบและต่อเน่ืองเท่าท่ีควร มีการนิเทศแบบไม่จริงจงัและไม่ได้
ประโยชน์จากการนิเทศ รวมทั้งการนิเทศภายในสถานศึกษายงัไม่เขม้แขง็ เพราะตั้งแต่มีการปฏิรูป
การศึกษาและได้มีการปรับเปล่ียนโครงสร้างของกระทรวงศึกษาธิการ งานนิเทศการศึกษามี
ความสําคญัน้อยลง มีกลุ่มงานนิเทศเป็นผูดู้แล รับผิดชอบงานการนิเทศและในแต่ละเขตพื้นท่ี
การศึกษา   มีศึกษานิเทศกไ์ม่เพียงพอให้การนิเทศกบัโรงเรียนและศึกษานิเทศกมี์โอกาสไดรั้บการ
พฒันานอ้ยการนิเทศภายในสถานศึกษายงัไม่เขม้แขง็เพียงพอและการนิเทศขาดความต่อเน่ือง  

มาเรียม นิลพนัธ์ุและคณะ (2553, น. 150) วิจยัเร่ือง การประเมินโครงการยกระดบั
คุณภาพครูทั้ งระบบ กิจกรรมการพัฒนานิเทศแนวใหม่ ผลการศึกษาพบว่า ศึกษานิเทศก์มี
แผนพฒันาตนเอง (ID Plan) มีคุณภาพในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก มีแผนปฏิบติัการนิเทศท่ีเนน้ให้
ความรู้แก่ครูผูส้อน เก่ียวกบัวิธีการจดัการเรียนรู้ เพื่อท่ีจะส่งผลต่อคุณภาพผูเ้รียน โดยใชว้ิธีการ
นิเทศไดแ้ก่ วงจรปฏิบตัิการ PDCA การนิเทศ PIDRE การนิเทศแบบช้ีแนะ (Coaching) และ
รูปแบบกลัยาณมิตรนิเทศรูปแบบการนิเทศของแต่ละเขตพื้นท่ีการศึกษาควรมีความหลากหลาย 
เพื่อตอบสนองบริบทของแต่ละเขตพ้ืนท่ีควรเน้นรูปธรรม โดยใชบ้ริบทเป็นฐาน และใชก้ารวิจยั
เป็นฐานการนิเทศ โดยมี 1) กระบวนการนิเทศการศึกษาวิจยัตามบริบท 2) การร่วมวางแผน 3) ร่วม
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ดาํเนินการ 4) ร่วมสะทอ้นกลบั 5) ร่วมประเมินผล และ 6) ร่วมการปรับปรุงและพฒันา โดยมีการ
ประชุมใหข้อ้มูลยอ้นกลบั ในทุกขั้นตอนการนิเทศ 

สามารถ ทิมนาค (2553 ,น.218) วิจยัเร่ืองการพฒันารูปแบบการนิเทศการสอนตามแนว
ของกล๊ิกแมน เพื่อพฒันาสมรรถภาพการจดัการเรียนรู้ด้านทกัษะการอ่านของครูภาษาไทย ผล
การศึกษาพบว่า รูปแบบการนิเทศการสอนตามแนวคิดของกล๊ิกแมน ประกอบดว้ย กระบวนการ
ดาํเนินงาน 5 ขั้น คือ ขั้นท่ี 1 การประเมินสภาพและสมรรถนะในการทาํงาน ขั้นท่ี 2 การให้ความรู้
ก่อนการนิเทศ ขั้นท่ี 3 วางแผนการนิเทศ ขั้นท่ี 4 ปฏิบติัการนิเทศ และขั้นท่ี 5 ประเมินผลการนิเทศ 
รูปแบบการนิเทศการสอนทั้ ง  5 ขั้นตอนน้ี  มีประสิทธิภาพ  ครูผู ้ท ําหน้าท่ีนิเทศการสอนมี
สมรรถภาพสูงข้ึน และมีความพึงพอใจต่อรูปแบบการนิเทศการสอน 

ยพุิน ยืนยง ( 2553 ,น. 218) วิจยัเร่ือง การพฒันารูปแบบการนิเทศแบบหลากหลาย
วิธีการเพื่อส่งเสริมสมรรถภาพการวิจัยในชั้ นเรียนของครู เขตการศึกษา 5 อัครสังฆมณฑล
กรุงเทพฯ ผลการวิจยัในชั้นเรียนมีช่ือว่า ซีไอพีอี (CIPE Model) ประกอบดว้ยหลกัการ มุ่งเนน้
กระบวนการนิเทศท่ีเป็นระบบสัมพนัธ์กนั และคาํนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล วตัถุประสงค์
เพื่อพฒันาสมรรถภาพการนิเทศ และการทาํวิจยัในชั้นเรียน กระบวนการนิเทศ 4 ขั้นตอน คือ 1) 
การคดักรองระดบัความรู้ ความสามารถ ทกัษะ ท่ีสาํคญัเก่ียวกบัการจดัการเรียนรู้ และการวิจยัใน
ชั้นเรียน เพื่อจดักลุ่ม ครู และเลือกวิธีการนิเทศท่ีเหมาะสมสาํหรับครู แต่ละกลุ่ม 2) การให้ความรู้
ก่อนการนิเทศ 3) การดาํเนินงาน ไดแ้ก่ 3.1 การประชุมก่อนการสังเกตการสอน 3.2 การสังเกตการสอน 
3.3 การประชุมหลงัสังเกตการสอน 4) การประเมินผลการนิเทศ โดยมีการดาํเนินติดตาม อย่าง
ต่อเน่ืองทุกขั้นตอน 

สาํนกังานเลขาธิการสภาการศึกษา (2553) ไดว้ิจยัและพฒันานโยบายการพฒันาครูและ
บุคลากรทางการศึกษาและไดใ้ห้ขอ้เสนอเชิงนโยบายประเด็นท่ี 1 การจดัระบบและกลไกในการ
พฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ สามารถจดัการเรียนการสอน บริหารจดัการและ
สนับสนุนการเรียนการสอนท่ีส่งผลถึงคุณภาพผูเ้รียนไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ ซ่ึงเป็นมาตรการ 
ระยะยาวไวว้า่ สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดั
การศึกษา ส่งเสริมและพฒันาครูและศึกษานิเทศก์ให้เป็นผูน้าํทางวิชาการ (master teacher and 
master supervisor) ในการพฒันาคุณภาพการเรียนการสอนในสถานศึกษาของแต่ละกลุ่มสาระ      
การเรียนรู้ โดยทบทวน ปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการคดัเลือก การพฒันาและการส่งเสริม          
การปฏิบติังาน ตลอดจนการขยายผลสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ร่วมกนั ส่วนขอ้เสนอเชิงนโยบาย
ประเด็นท่ี 2 พฒันาระบบการบริหารจดัการให้มีประสิทธิภาพเอ้ือต่อการปฏิบติังานของครูและ
บุคลากรทางการศึกษาไดเ้สนอแนะมาตรการเร่งด่วนเก่ียวกบัศึกษานิเทศกแ์ละการนิเทศการศึกษา
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ไว ้2 มาตรา ได้แก่ 1) สํานักงานคณะกรรมการขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เร่งรัด
ปรับปรุงหลกัเกณฑแ์ละวิธีการสรรหาศึกษานิเทศกใ์หเ้หมาะสมกบัสภาพปัญหาและความตอ้งการ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการศึกษา 
เร่งรัดจดัอตัรากาํลงัและพฒันาศึกษานิเทศก ์เพื่อใหไ้ดศึ้กษานิเทศกเ์พียงพอและมีความเช่ียวชาญใน
การปฏิบติัภารกิจนิเทศการเรียนการสอนแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ สําหรับขอ้เสนอเชิงนโยบาย
ประเด็นท่ี 3 จดัระบบการส่งเสริมสนบัสนุนการจดัการเรียนการสอนให้เอ้ือต่อการปฏิบติังานของ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้เสนอแนะมาตรการเร่งด่วนเก่ียวกับระบบและโครงสร้าง            
การบริหารงานนิเทศและระบบการนิเทศการศึกษาไว ้2 มาตรา ไดแ้ก่ 1) สาํนกังานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และสํานักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา             
ปรับระบบและโครงสร้างการบริหารงานนิเทศการศึกษาในส่วนกลาง เพื่อให้เกิดการประสาน 
เช่ือมโยง ส่งเสริมสนับสนุนการปฏิบติัการนิเทศในระดับเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษา           
2) สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการศึกษา 
เร่งรัดให้หน่วยงานในสังกัดพฒันาระบบการนิเทศการศึกษาและการเรียนการสอนให้มีความ
เขม้แข็ง ทั้งการนิเทศภายในและการนิเทศจากภายนอก โดยใช้รูปแบบการนิเทศท่ีหลากหลาย 
รวมทั้งจดัปัจจยัสนบัสนุนการดาํเนินงานให้เพียงพอตามบริบทของพ้ืนท่ีและยงัไดเ้สนอมาตรการ
ระยะยาวในประเด็นเดียวกนัน้ีไว ้2 มาตรการ ไดแ้ก่ 1) สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการศึกษา ส่งเสริมสนบัสนุนให้มี
การวิจยัและพฒันานวตักรรมทางการนิเทศอย่างเป็นระบบและต่อเน่ือง เพื่อการพฒันาคุณภาพ
การศึกษาท่ีสอดคลอ้งกบับริบทและสภาพการเปล่ียนแปลงทางการศึกษาและสังคม โดยจดัอบรม
ให้ความรู้ จัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัยและจัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ 2) กระทรวงศึกษาธิการ
ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนให้สถาบนัอุดมศึกษาท่ีจดัการศึกษาทางครุศาสตร์หรือศึกษาศาสตร์
ปรับ         พนัธกิจการใหบ้ริการทางวิชาการ และแลกเปล่ียนเรียนรู้กบัสถานศึกษา โดยจดังานนิเทศ
ทางการศึกษาและการนิเทศการเรียนการสอนในสถานศึกษาให้เป็นภาระงานสาํหรับอาจารยผ์ูใ้ห ้      
การนิเทศ  

สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2554 ก) ไดป้ระเมินความคิดเห็นของ
ศึกษานิเทศก์ท่ีเขา้ร่วมประชุมทางวิชาการ เร่ือง การพฒันาศึกษานิเทศก์แนวใหม่ เพื่อการเร่งรัด
คุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซ่ึงจดัโดยศูนยพ์ฒันาการนิเทศและเร่งรัดคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ ศูนยแ์สดงสินคา้และการประชุมอิมแพคเมืองทอง
ธานี ในระหว่างวนัท่ี 1-2 พฤษภาคม 2554 โดยใช้เคร่ืองมือเก็บรวบรวมขอ้มูลท่ีคณะทาํงานได้
พฒันาข้ึน และไดรั้บแบบประเมินท่ีมีความสมบูรณ์กลบัคืนมา จาํนวน 845 คน ในประเด็นท่ีมุ่ง

DPU



50 
 

ประเมินดา้นความตอ้งการพฒันาสมรรถนะของตนเอง พบว่า ศึกษานิเทศกมี์ความตอ้งการพฒันา
สมรรถนะของตนเองมากท่ีสุด 5 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ 1) การพฒันาเทคนิค รูปแบบวิธีการและทกัษะ
กระบวนการนิเทศแนวใหม่ (ร้อยละ 76.67) การวิจยัและพฒันา การวิจยัเชิงคุณภาพ การวิจยัทาง
การศึกษา การวิจยัเชิงปฏิบติัการ (ร้อยละ 42.29) 3) การพฒันาผลงานทางวิชาการเพ่ือให้มีหรือ 
เล่ือนวิทยฐานะสูงข้ึน (ร้อยละ 29.52) 4) การพฒันาทกัษะทางดา้นเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อ         
การนิเทศ เช่น การสร้าง webpage (ร้อยละ 20.00) 5) การพฒันาส่ือ เคร่ืองมือและนวตักรรม           
การนิเทศ (ร้อยละ 19.05)  

สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2555 , น. 217) ไดว้ิจยัเร่ือง รายงาน
การศึกษาสภาพการนิเทศ ปัญหา ความตอ้งการและรูปแบบการนิเทศท่ีเอ้ือต่อการยกระดบัคุณภาพ
การศึกษา สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานการวิจยั พบว่า ครูมีความเห็นว่า การนิเทศ
ของศึกษานิเทศก์มีความเหมาะสมระดับมาก ในด้านมีมนุษยสัมพันธ์ และเน้นกัลยาณมิตร             
การนิเทศมีผลต่อประสิทธิผลการจดัการเรียนการสอนของครู ในดา้นการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ให้เกิดการเรียนรู้ อยู่ในระดับมาก ครูมีความตอ้งการได้รับการนิเทศจากศึกษานิเทศกด์า้นงาน
วิชาการ เก่ียวกับการสร้างและผลิตส่ือ นวตักรรมการเรียนรู้ รูปแบบการนิเทศ มีขั้นตอนหรือ
กระบวนการนิเทศ ไดแ้ก่ 1) ศึกษาสภาพปัจจุบนั ปัญหา และความตอ้งการ 2) วางแผนการนิเทศ            
3) สร้างส่ือและเคร่ืองมือนิเทศ 4) ปฏิบติัการนิเทศ และใหข้อ้มูลยอ้นกลบั 5) สรุปรายงานผลและ
เผยแพร่ 

ไพรินทร์ เหมบุตร ( 2555, น. 218) วิจยัเร่ือง กลยทุธ์การนิเทศ เพื่อพฒันาครูมืออาชีพ
ในเครือข่ายการนิเทศท่ี 18 ผลการวิจยัพบว่า การพฒันากลยทุธ์การนิเทศเพ่ือพฒันาครูมืออาชีพใน
เครือข่ายการนิเทศท่ี 18 มี 8 กลยทุธ์ ไดแ้ก่ 1) เพิ่มศกัยภาพศึกษานิเทศก ์ผูบ้ริหารและครูในการ
นิเทศให้เอ้ือต่อการพฒันาครูมืออาชีพอย่างทัว่ถึง รอบดา้นดว้ยวิธีการท่ีหลากหลาย 2) พฒันา
ศกัยภาพ ครู สู่มืออาชีพโดยการสร้างส่ือนวตักรรมใหม่ท่ีตอบสนองการจดัการเรียนรู้ 3) ส่งเสริม\
ศึกษานิเทศก์ ผูบ้ริหาร และครู เผยแพร่ผลงาน/ส่ือ นวตักรรม เพื่อการนิเทศการศึกษาผ่านระบบ
เทคโนโลยี ท่ีเอ้ือต่อการพฒันาตนเอง สู่ความเป็นครูมืออาชีพ 4) พฒันาระบบขอ้มูลพื้นฐานของ
สถานศึกษาเพื่อวางแผนนิเทศครู สู่มืออาชีพอยา่งมีประสิทธิภาพ 5) ส่งเสริมการใชเ้ทคโนโลยแีละ
เคร่ืองมือการนิเทศการศึกษาแนวใหม่ท่ีทนัสมยั 6) ส่งเสริมการดาํเนินการนิเทศ ครูสู่มืออาชีพดว้ย
ระบบเครือข่ายการนิเทศทุกระดบั 7) ส่งเสริมการใชก้ระบวนการวิจยัเชิงฐาน 8) ส่งเสริมระบบการ
นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการพฒันาครูสู่มืออาชีพอยา่งต่อเน่ือง 

ภณัฑิรา สุปการ (2558, น. 250) ไดศึ้กษาเร่ืองรูปแบบการบริหารจดัการการนิเทศการศึกษา 
สําหรับศตวรรษท่ี  21 พบว่าองค์ประกอบรูปแบบการบริหารจัดการการนิเทศการศึกษา  
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ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา สําหรับสตวรรษท่ี 21
ประกอบดว้ย 5 องคป์ระกอบ คือ 1) การบริหารจดัการ 2) การมีส่วนร่วม 3) การนิเทศ 4) การใช้
เทคโนโลยีและ 5) การประเมินผลและรูปแบบองคป์ระกอบที่เป็นพหุองคป์ระกอบที่มี
ความสัมพนัธ์กนั คือองคป์ระกอบการมีส่วนร่วม มีอิทธิพลทางตรงต่อองคป์ระกอบดา้นการบริหาร
จดัการและมีอิทธิพลทางออ้มต่อองคป์ระกอบดา้นการประเมินผล การใชเ้ทคโนโลย ีและการนิเทศ 

Dew (1993) ได้วิจยัเร่ืองการรับรู้ของครูเก่ียวกับบทบาทด้านความรู้ในเน้ือหาใน
กระบวนการนิเทศ กลุ่มตวัอย่างเป็นครู 120 คน ในรัฐแมรีแลนด์ ผลการวิจยัปรากฏว่า 1) ครูส่วนมาก 
เห็นว่า ความรู้ในเน้ือหาเป็นส่ิงจาํเป็นสําหรับผูนิ้เทศ 2) ความรู้ในเน้ือหาของผูนิ้เทศจาํเป็นมาก
สาํหรับนิเทศแบบ prescriptive และ reflective 3) ครูท่ีสามารถสอนไดห้ลายวิชาคิดว่า ผูนิ้เทศควรมี
ความรู้ทั้งในดา้นเน้ือหาวิชาและพฒันาการเด็ก และ 4) ครูท่ีมีประสบการณ์สอนนานตอ้งการให้ผู ้
นิเทศมีความรู้ ในเน้ือหามากกวา่ครูท่ีเพิ่งเร่ิมสอน 

Risso (2016) ไดศึ้กษามุมมองของครูและศึกษานิเทศก์เก่ียวกบัแนวคิดในการนิเทศ
การศึกษาและการติดตามผล กลุ่มตวัอยา่ง ไดแ้ก่ ครู 345 คน และศึกษานิเทศก ์58 คน ผลการศึกษา
พบว่า  ความคิดเห็นของครูและศึกษานิเทศก์มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ              
ส่วนความคิดเห็นท่ีสอดคล้องกันคือ การเข้าใจพ้ืนท่ีในการนิเทศ การรู้จักสภาพปัจจุบันและ               
ความแตกต่างของโรงเรียน การเป็นท่ีปรึกษาท่ีมีความสามารถ ไวใ้จได ้มีวิธีการนิเทศท่ีหลากหลาย 
ความสัมพนัธ์ของครูและผูนิ้เทศ การมีส่วนร่วมของครู ผลของการนิเทศบอกความแตกต่างของ   
การพฒันาการนิเทศ การเขา้ถึงความแตกต่างของโรงเรียน การนิเทศอย่างสมํ่าเสมอ ไม่ไดม้าจาก
ความสัมพนัธ์ส่วนตวั และการดูแลความเป็นอยู่ของครูเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการพฒันา             
การนิเทศ 

Kruskamp (2016) ไดศึ้กษาบทบาทของศึกษานิเทศก์ท่ีตอ้งดูแลโรงเรียนมธัยมศึกษา
ตอนปลาย จาํนวน 3 โรงเรียนโดยใชก้ารสมัภาษณ์เพื่อ 1) ดูความขดัแยง้จากประสบการณ์นิเทศตาม
บทบาทและตอบขอ้สงสยัสองนยั ระหว่างการนิเทศโดยครูและศึกษานิเทศก ์2) ดูความตระหนกัใน
การนิเทศภายในโรงเรียน 3) การให้ความสาํคญักบัการนิเทศภายในของผูบ้ริหาร เช่น งบประมาณ ส่ือ 
เคร่ืองมือ พบวา่ ผูบ้ริหารโรงเรียนไม่สนบัสนุนงบประมาณเก่ียวกบัปฏิบติัการนิเทศ 

จากการศึกษาแนวคิดทฤษฎี และงานวิจยั เก่ียวกับองค์ประกอบด้านกระบวนการนิเทศ        
การสอน ผูว้ิจยัไดว้ิเคราะห์ สังเคราะห์แนวคิดสาํคญัทั้งในส่วนท่ีเหมือนกนัและส่วนท่ีแตกต่างกนั
ของนักการศึกษาหลาย ๆ ท่านนั้ น พบว่า องค์ประกอบด้วยกระบวนการนิเทศการสอน จากการ
วิเคราะห์และสงัเคราะห์มีจาํนวน 5 องคป์ระกอบไดแ้ก่ 
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1.  การจดัทาํขอ้มูลสารสนเทศ 
2.  การวางแผนการนิเทศการสอน 
3.  การจดักิจกรรมการนิเทศการสอน 
4.  ส่ือ เคร่ืองมือและเทคโนโลยใีนการนิเทศการสอน  
5.  การประเมินผลการนิเทศการสอน 
ดว้ยสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดใ้หค้วามสาํคญัในการนิเทศจดัให้

มีการพฒันาศึกษานิเทศกอ์ยา่งต่อเน่ือง ภายใตโ้ครงการพฒันาระบบนิเทศแนวใหม่ โดยมุ่งหวงัให้
ศึกษานิเทศก์ปฏิบติัหน้าท่ี เพื่อปรับปรุงการเรียนการสอนและการบริหารงานวิชาการให้มีการ
ปฏิบติัอย่างเป็นระบบ กาํหนดให้ศึกษานิเทศก์ จดัทาํขอ้มูลสารสนเทศเพื่อการนิเทศ และจดัทาํ
ขอ้มูลสารสนเทศเพ่ือเป็นการนิเทศเตม็พิกดั เตม็กาํลงัเช่ือมโยงเครือข่ายการนิเทศ การมีส่วนร่วม 
เนน้งานวิจยัปรับปรุงและพฒันาอยา่งต่อเน่ือง และประกอบกบัในปี 2556 สาํนกังานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานไดก้าํหนดจุดเนน้การดาํเนินการขบัเคล่ือนคุณภาพการศึกษา โดยเร่งใหพ้ฒันา
คุณภาพการศึกษา และคุณภาพผูเ้รียน ซ่ึงจุดเนน้หน่ึงคือ การยกระดบัการอ่าน เขียนได ้การคิดเลข 
และการคิดขั้นพื้นฐาน โดยกาํหนดให้ศึกษานิเทศก์ สถานศึกษาและครูผูส้อน จดัทาํขอ้มูล
สารสนเทศ จดัทาํแผนการนิเทศ ส่ือ เคร่ืองมือ นวตักรรม จดักิจกรรมพฒันา มีการวิจยัและผลการ
ปฏิบติั มีการรายงานผล มีเครือข่ายแลกเปล่ียนเรียนรู้แก่ผูเ้ก่ียวขอ้ง เป็นตน้ จากนโยบายดงักล่าว 
ผูว้ิจยัจึงกาํหนดองคป์ระกอบดา้นกระบวนการนิเทศ นอกเหนือจากผลการวิเคราะห์และสังเคราะห์
แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยัของนกัการศึกษาอีก 3 องคป์ระกอบ คือ 

1.  การใชเ้ทคนิคและวิธีการนิเทศการสอน 
2.  การมีส่วนร่วมในการนิเทศการสอน 
3.  การวิจยัเพ่ือพฒันาการนิเทศการสอน 
ในการวิจยัรูปแบบการนิเทศการสอน เพื่อส่งเสริมความสามารถในการพฒันาทกัษะ

การคิดของผูเ้ รียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน คร้ังน้ี ผู ้วิจัยได้นําผลการสังเคราะห์รูปแบบ               
จากการศึกษาแนวคิด  ทฤษฎี  งานวิจัยท่ีเ ก่ียวข้อง  และแนวทางการนิเทศ  ของสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดอ้งคป์ระกอบรวม 8 องคป์ระกอบ คือ 

1.  การจดัทาํขอ้มูลสารสนเทศ 
2.  การวางแผนการนิเทศการสอน 
3. การใชส่ื้อ เคร่ืองมือ และเทคโนโลย ี
4.  การใชเ้ทคนิคและวิธีการนิเทศการสอน  
5.  การมีส่วนร่วมการนิเทศการสอน 
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6.  การจดักิจกรรมการนิเทศการสอน 
7.  การประเมินผลการนิเทศการสอน 
8.  การวิจยัเพ่ือพฒันาการนิเทศการสอน 
จากกรอบแนวคิดดงักล่าวสามารถนาํมาเขียนเป็นแผนภาพกรอบแนวคิดการวิจยัดงัน้ี 

 
 
 
 
 
ว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่2.2  กรอบแนวคิดการวิจยั 

องค์ประกอบกระบวนการนิเทศการสอน 

รูปแบบการนิเทศ 
การสอนเพือ่ส่งเสริม
ความสามารถในการ
พฒันาทกัษะการคิด
ของผูเ้รียนระดบั
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 ผู้นิเทศการสอน 
 1. ผูบ้ริหารการศึกษา 
 2. ศึกษานิเทศก ์
 3. ผูบ้ริหารสถานศึกษา 
 4. ครู 

การส่งเสริมความสามารถในการพฒันา 
ทกัษะการคิดของผูเ้รียนระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ความสามารถในการพฒันา 
ทกัษะการคิดของผูเ้รียน 
ระดบัการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

กระบวนการนิเทศการสอน 
1.จดัทาํขอ้มูลสารสนเทศ 
2. วางแผนการนิเทศการสอน 
3. ใชส่ื้อ เคร่ืองมือ และเทคโนโลย ี
4. จดักิจกรรมการนิเทศการสอน 
5. ประเมินผลการนิเทศการสอน 

 

กลไกส่งเสริมการนิเทศการสอน 
1. การใชเ้ทคนิคและวธีิการนิเทศ
การสอน 
2. การมีส่วนร่วมการนิเทศ 
การสอน 
3. การวจิยัเพ่ือพฒันาการนิเทศ
การสอน 

องค์ประกอบของรูปแบบ 
- บทนาํ 
- แนวคิด และหลกัการ 
- กระบวนการนิเทศการสอน 
- จุดเด่น/ขอ้จาํกดั/ 
เง่ือนไขการนาํไปใช ้
- ตวับ่งช้ีความสาํเร็จ 

กระบวนการจัดทาํรูปแบบ 
- การสร้างรูปแบบ 
- การตรวจสอบรูปแบบ 
- การปรับปรุงรูปแบบ 
- การนาํเสนอรูปแบบ 

 

 

 

 รูปแบบ 

 

องค์ประกอบกระบวนการนิเทศการสอน 
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บทที ่3 
ระเบียบวธีิวจิัย 

 
การวิจยัเร่ืองรูปแบบการนิเทศการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถในการพฒันาทกัษะ

การคิดของผูเ้รียนระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน คร้ังน้ีเป็นการวิจยัโดยใชร้ะเบียบวิธีเชิงผสม (Mixed 
Methods) ทั้งการวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) และการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative 
Research) โดยมีวิธีการดาํเนินการวิจยั 4 ขั้นตอน ดงัน้ี 

ขั้นตอนท่ี 1 การศึกษาสภาพปัจจุบนัและความตอ้งการการนิเทศการสอนเพ่ือส่งเสริม
ความสามารถในการพฒันาทกัษะการคิดของผูเ้รียนระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

ขั้นตอนท่ี 2 การสร้างรูปแบบการนิเทศการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถในการ
พฒันาทกัษะการคิดของผูเ้รียนระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดาํเนินการดงัต่อไปน้ี  

1.  การยกร่างรูปแบบการนิเทศการสอนเพือ่ส่งเสริมความสามารถในการพฒันาทกัษะการ
คิดของผูเ้รียนระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

2.  การตรวจสอบร่างรูปแบบการนิเทศการสอนเพ่ือส่งเสริมความสามารถในการพฒันา
ทกัษะการคิดของผูเ้รียนระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

3.  ปรับปรุงรูปแบบการนิเทศการสอนเพ่ือส่งเสริมความสามารถในการพฒันาทกัษะการคิด
ของผูเ้รียนระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

ขั้นตอนท่ี 3 การศึกษาความสามารถของครูในการพฒันาทกัษะการคิดของผูเ้รียนระดบั
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ขั้นตอนท่ี 4 การนาํเสนอรูปแบบและรายงานฉบบัสมบูรณ์ 
ทั้งน้ีผูว้ิจยักาํหนดขั้นตอนการวิจยัดงัแสดงในภาพท่ี 3.1 ดงัน้ี 
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  ภาพที ่3.1   ขั้นตอนการวิจยั 

 

 
 

 

 

 

ศึกษาเอกสารแนวคิดทฤษฎีและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัสภาพปัจจุบนัและ
ความตอ้งการการนิเทศการสอน เพื่อส่งเสริมความสามารถในการพฒันา
ทกัษะการคิดของผูเ้รียนระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

กรอบแนวคิดเก่ียวกบัสภาพปัจจุบนัและความตอ้งการ 
การนิเทศการสอนเพ่ือส่งเสริมความสามารถในการพฒันา
ทกัษะการคิดของผูเ้รียนระดบัการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

ขอ้คิดเห็นเชิงคุณภาพเก่ียวกบัสภาพปัจจุบนัและความ
ตอ้งการการนิเทศการสอน เพื่อส่งเสริมความสามารถ
ในการพฒันาทกัษะการคิดของผูเ้รียนระดบัการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน 

ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาสภาพปัจจุบันและความต้องการการนิเทศการสอนเพือ่ส่งเสริมความสามารถในการพฒันา
ทกัษะการคดิของผู้เรียนระดบัการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

สอบถามผูบ้ริหารการศึกษา ศึกษานิเทศก ์ผูบ้ริหารสถานศึกษาและครู
จาํนวน 400 คน จากเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาและมธัยมศึกษาใน 
 4 ภูมิภาค จาํนวน 225 เขต เก่ียวกบัสภาพปัจจุบนัปัญหาและความตอ้งการ
การนิเทศการสอน เพื่อส่งเสริมทกัษะการคิดระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

สมัภาษณ์ผูบ้ริหารการศึกษา ศึกษานิเทศก ์ผูบ้ริหารสถานศึกษาแบบเจาะลึก
รวม 9 คนซ่ึงไดม้าแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เก่ียวกบัสภาพปัจจุบนั
และความตอ้งการการนิเทศการสอน เพ่ือส่งเสริมความสามารถในการพฒันา
ทกัษะการคิดของผูเ้รียนระดบัการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

ขอ้คิดเห็นเชิงปริมาณเก่ียวกบัสภาพปัจจุบนัและความ

ตอ้งการการนิเทศการสอนเพ่ือส่งเสริมความสามารถ

ในการพฒันาทกัษะการคิดของผูเ้รียนระดบัการศึกษา       

ขั้นพ้ืนฐาน 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

ขั้นตอนท่ี 2 การสร้างรูปแบบการนิเทศการสอน เพือ่ส่งเสริมความสามารถในการพฒันาทกัษะการคดิของผู้เรียน 
ระดบัการศึกษาขั้นพืน้ฐาน

ร่างรูปแบบการนิเทศการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถในการพฒันาทกัษะ
การคิดของผูเ้รียนระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐานนาํเสนออาจารยท่ี์ปรึกษา
วทิยานิพนธ์พิจารณาใหข้อ้เสนอแนะ แลว้นาํมาปรับปรุงแกไ้ขใหส้มบูรณ์  

ร่างรูปแบบการนิเทศการสอนเพ่ือส่งเสริม
ความสามารถในการพฒันาทกัษะการคิดของผูเ้รียน
ระดบัการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

ตรวจสอบรูปแบบโดยนาํรูปแบบการนิเทศการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถ
ในการพฒันาทกัษะการคิดของผูเ้รียนระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐานใหผู้ท้รง 
คุณวฒิุจาํนวน 10 คน ตรวจสอบความเป็นไปไดโ้ดยการจดัทาํการสนทนา 
กลุ่ม (Focus Group Discussion)  

ร่างผลการตรวจสอบรูปแบบการนิเทศการสอน
เพ่ือส่งเสริมความสามารถในการพฒันาทกัษะ
การคิดของผูเ้รียนระดบัการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ฉบบัปรับปรุงตามความคิดเห็นของผูท้รงคุณวฒิุ 

ปรับปรุงรูปแบบการนิเทศการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถในการพฒันา

ทกัษะการคิดของผูเ้รียนระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ผลการปรับปรุงรูปแบบการนิเทศการสอนเพื่อส่งเสริม
ความสามารถในการพฒันาทกัษะการคิดของผูเ้รียน 
ระดบัการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
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ภาพที ่3.1  (ต่อ) 

การดาํเนินการวิจยัแต่ละขั้นตอน ผูว้ิจยัดาํเนินการ ดงัน้ี 
ขั้นตอนท่ี 1 การศึกษาสภาพปัจจุบนัและความตอ้งการการนิเทศการสอนเพ่ือส่งเสริม

ความสามารถในการพฒันาทกัษะการคิดของผูเ้รียนระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีกระบวนการศึกษา
ดงัน้ี  

1.1 ศึกษาเอกสาร ส่ิงพิมพ์ ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ งานวิจัยและแหล่งขอ้มูลอ่ืน ๆ  
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการนิเทศการสอน ทกัษะการคิดและสภาพปัจจุบนัและความตอ้งการการนิเทศการ
สอน เพื่อส่งเสริมความสามารถ ในการพฒันาทกัษะการคิดของผูเ้รียนระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน
วิเคราะห์ เน้ือหา สรุปขอบเขตและประเด็นสําหรับการสัมภาษณ์ผูบ้ริหารการศึกษา ศึกษานิเทศก ์
ผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูโดยการศึกษาจากเอกสาร ส่ิงพิมพ์ ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ งานวิจัยและ
แหล่งขอ้มูล อ่ืน ๆ 

 
 

ขั้นตอนที ่3 การศึกษาความสามารถของครูในการพฒันาทักษะการคดิของผู้เรียน 

ระดบัการศึกษาข้ันพืน้ฐาน 

นาํเสนอรูปแบบและรายงานฉบบัสมบูรณ์ 
รายงานรูปแบบการนิเทศการสอนเพ่ือส่งเสริมความ 
สามารถในการพฒันาทกัษะการคิดของผูเ้รียน 
ระดบัการศึกษาขั้นพ้ืนฐานฉบบัสมบูรณ์ 

ขั้นตอนที ่4 การนําเสนอรูปแบบและรายงานฉบับสมบูรณ์ 

สอบถามครูผูส้อน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้

เก่ียวกบัความสามารถในการพฒันาทกัษะ

การคิดของผูเ้รียนระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ขอ้คิดเห็นเก่ียวกบัความสามารถของครู 
ในการพฒันาทกัษะการคิดของผูเ้รียน 
ระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน DPU
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1.2  สมัภาษณ์ระดบัลึก (In-depth  Interview)  
สมัภาษณ์ผูบ้ริหารการศึกษา ศึกษานิเทศก ์ ผูบ้ริหารสถานศึกษาและครู จาํนวน 9 

คน ซ่ึงไดม้าจากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive  Sampling) โดยใชแ้บบสมัภาษณ์ท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึน 
รายละเอียดผูใ้หข้อ้มูลการวิจยั เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั การเกบ็รวบรวมขอ้มูล และการวิเคราะห์
ขอ้มูลการวิจยัขั้นตอนน้ี มีดงัต่อไปน้ี 

1.2.1  ผูใ้หข้อ้มูลการวิจยั ประกอบดว้ย 
1)  ดร.นงลกัษณ์  เรือนทอง  ผูอ้าํนวยการสาํนกับริหารงานการมธัยมศึกษา

ตอนปลาย สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
2)  ดร.นิวตัต์  น้อยมณี ผูอ้าํนวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มธัยมศึกษา เขต 6 
3)  นายวิชฤทธ์ิ  เพช็รเมือง รองผูอ้าํนวยการสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา     

ประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2  
4)  ดร.ลาวณัย ์ ตรีเนตร  ผูอ้าํนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจดั

การศึกษา สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 
5) นางมาลี  อาสาเสนีย  ์ ศึกษานิเทศก์เช่ียวชาญ สํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษา ประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 
6)   ดร .ปิติชาย  ตันปิติ  ผู ้อ ํานวยการโรงเรียนเอ่ียมสุรีย์ (อนุบาลเมือง

สมุทรปราการ) 
7)  ดร.ปิยสนธ์ิ  เช้ือทอง  ผูอ้าํนวยการโรงเรียนวดับางโปรง  
8)  ดร.กนกวรรณ โกนาคม   อาจารยโ์รงเรียนนวมินทราชินูทิศเตรียม

อุดมศึกษาพฒันาการสมุทรปราการ 
9)  นางสงัเวียน  อินทรประสงค ์  อาจารยโ์รงเรียนวดัด่านสาํโรง 

1.2.2   เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั ได้แก่  แบบสัมภาษณ์ระดับลึกเก่ียวกับสภาพ

ปัจจุบนั และความตอ้งการการนิเทศการสอนเพ่ือส่งเสริมความสามารถในการพฒันาทกัษะการคิด
ของผูเ้รียนระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึน 

1.2.3  การเกบ็รวบรวมขอ้มูล 
ผูว้ิจัยติดต่อประสานงานกับผูบ้ริหารการศึกษา ศึกษานิเทศก์ ผูบ้ริหาร

สถานศึกษาและครู ขอสัมภาษณ์ตามเวลาท่ีเหมาะสม แล้วนําขอ้มูลท่ีได้จากการสัมภาษณ์มา
รวบรวมขอ้มูลและบนัทึกผล 
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1.2.4  การวิเคราะห์ขอ้มูล 
นําข้อมูลท่ีรวบรวมได้จากการสัมภาษณ์ มาวิเคราะห์เน้ือหา (Content 

Analysis) และสรุปเป็นหมวดหมู่ ตามตวัแปรท่ีศึกษา 
1.3  สอบถามสภาพปัจจุบันและความต้องการการนิเทศการสอนเพื่อส่งเสริม

ความสามารถ  ในการพฒันาทกัษะการคิดของผูเ้รียนระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยการสอบถาม
ความคิดเห็นจาก ผูบ้ริหารการศึกษา ศึกษานิเทศก์ ผูบ้ริหารสถานศึกษาและครู จาํนวน 400 คน  
จากเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาและมธัยมศึกษาทัว่ทุกภูมิภาคจาํนวน 225 เขต โดยใช้
แบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนมาจากผลของการสัมภาษณ์ระดับลึกรายละเอียดผูใ้ห้ขอ้มูลการวิจัย 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั การเก็บรวบรวมขอ้มูลและการวิเคราะห์ขอ้มูลการวิจัยในขั้นตอนน้ี  
มีดงัต่อไปน้ี 

1.3.1  ผูใ้หข้อ้มูลการวิจยั 
ในการเกบ็รวบรวมขอ้มูล ผูว้ิจยัไดด้าํเนินการ ดงัน้ี 
1)  ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ ผูบ้ริหารการศึกษา ศึกษานิเทศก ์

ผูบ้ริหารสถานศึกษา และครู สังกดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา และมธัยมศึกษา ทัว่
ทุกภูมิภาคจาํนวน 225 เขต ในปีการศึกษา 2559 จาํนวน 31,837 คน  

2)  กลุ่มตัวอย่าง  จํานวน  400 คนจากสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษา และมธัยมศึกษาใน 4 ภูมิภาค ไดแ้ก่ ภาคกลางและกรุงเทพมหานคร ภาคเหนือ ภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือและภาคใต ้ใชว้ิธีการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) ดาํเนินการ
ตามขั้นตอน ดงัน้ี 

ขั้นท่ี 1 แบ่งพ้ืนท่ีของเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาและมธัยมศึกษา 225 เขต เป็น        
4 ภูมิภาค คือ ภาคกลาง ภาคใต ้ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ 

ขั้นท่ี 2 สุ่มสาํนกังานศึกษาธิการภาคโดยสุ่มสาํนกังานศึกษาธิการภาคจาก 4 ภูมิภาค 
และใหมี้สาํนกังานศึกษาธิการภาคส่วนกลางรวมดว้ยเป็น 5 แห่ง ผลการสุ่มไดก้ลุ่มตวัอยา่ง ดงัน้ี  

ภาคกลาง ใหมี้สาํนกังานศึกษาธิการภาคส่วนกลางและสุ่มได้
สาํนกังานศึกษาธิการภาค 1 

ภาคใต ้   สุ่มไดส้าํนกังานศึกษาธิการภาค 6 
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ สุ่มไดส้าํนกังานศึกษาธิการภาค 11 
ภาคเหนือ   สุ่มไดส้าํนกังานศึกษาธิการภาค 15      
ขั้นท่ี 3 สุ่มสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาและมธัยมศึกษา ในสาํนกังาน

ศึกษาธิการภาคท่ีไดใ้นแต่ละภาคจาํนวนภาคละ 1 เขต โดยกาํหนดสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
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ประถมศึกษาและมธัยมศึกษาเป็นพื้นท่ีจงัหวดัโดยมีผูใ้หข้อ้มูลไดแ้ก่ ผูอ้าํนวยการ/รองผูอ้าํนวยการ 
ศึกษานิเทศก์ จากสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ผูอ้าํนวยการ/              
รองผูอ้าํนวยการ ครู หวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้ โรงเรียนขนาดเลก็ กลาง ใหญ่ ระดบัประถมศึกษา
และมธัยมศึกษา ท่ีอยูใ่นเขตพื้นท่ีจงัหวดั 
 
ตารางที ่3.1  กลุ่มตวัอยา่งและผูใ้หข้อ้มูลสงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาและ
สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา 
 

ศึกษาธิการ
ภาค 

พืน้ทีจ่ังหวดั 

ผู้ให้ข้อมูล 

รวม
ผู้ให้
ข้อมูล 

สพป. สพม. รร.ประถมศึกษา รร.มธัยมศึกษา 

ผอ 
รอง
ผอ. 

ศน. 
ผอ 
รอง
ผอ. 

ศน. 

เลก็ กลาง ใหญ่ เลก็ กลาง ใหญ่ 
ผอ 
รอง
ผอ. 

ครู 
ผอ 
รอง
ผอ. 

ครู 
ผอ 
รอง
ผอ. 

ครู 
ผอ 
รอง
ผอ. 

ครู 
ผอ 
รอง
ผอ. 

ครู 
ผอ 
รอง
ผอ. 

ครู 

สวนกลาง กรุงเทพมหานคร 1 5 1 5 1 5 1 10 1 16 1 5 1 10 1 16 80 
ภาค 1 สิงห์บุรี 1 5 1 5 1 5 1 10 1 16 1 5 1 10 1 16 80 
ภาค 6 นครศรีธรรมราช 1 5 1 5 1 5 1 10 1 16 1 5 1 10 1 16 80 
ภาค 11 ร้อยเอด็ 1 5 1 5 1 5 1 10 1 16 1 5 1 10 1 16 80 
ภาค 15 เชียงใหม่ 1 5 1 5 1 5 1 10 1 16 1 5 1 10 1 16 80 

รวม 5 25 5 25 5 25 5 50 5 80 5 25 5 50 5 80 400 

 
1.3.2  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถามสภาพปัจจุบันและความ
ตอ้งการการนิเทศการสอน เพ่ือส่งเสริมความสามารถในการพฒันาทกัษะการคิดของผูเ้รียนระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นแบบสอบถามท่ีใชแ้บบมาตรส่วนการประมาณค่า (Rating  Scale) 5 ระดบั
ตามวิธีของลิเคิร์ท (Likert) โดยแบ่งเป็น 3 ตอน ดงัน้ี                        

ตอนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
ตอนท่ี 2  สภาพปัจจุบนัและความตอ้งการการนิเทศการสอนเพ่ือส่งเสริม

ความสามารถในการพฒันาทกัษะการคิดของผูเ้รียนระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
ตอนท่ี 3  เป็นขอ้คาํถามปลายเปิด โดยสอบถามขอ้เสนอแนะเพ่ิมเติม  
 
 

DPU



60 
 

1.3.3  การสร้างแบบสอบถาม ผูว้ิจยัดาํเนินการสร้าง ดงัต่อไปน้ี 
1) ผูว้ิจัยศึกษาข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกับการนิเทศการสอน ทักษะการคิดจาก

เอกสารแนวคิดทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ทาํการวิเคราะห์เน้ือหา (Conant Analysis) เพื่อใหไ้ด้
กรอบแนวคิดขององคป์ระกอบดา้นกระบวนการนิเทศการสอน เพ่ือส่งเสริมความสามารถในการ
พัฒนาทักษะการคิดของผู ้เ รียน หลังจากนั้ นนําข้อมูลท่ีได้จากการสัมภาษณ์มายกร่างเป็น
แบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกบัสภาพปัจจุบนัและความตอ้งการการนิเทศการสอนเพ่ือส่งเสริม
ความสามารถในการพฒันาทกัษะการคิดของผูเ้รียนระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

2) นาํแบบสอบถามท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึนไปให้อาจารยท่ี์ปรึกษาตรวจสอบความ
เหมาะสม จากนั้นนาํไปให้ผูเ้ช่ียวชาญ จาํนวน 5 คน ตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (Content  
Validity) โดยมีรายช่ือผูเ้ช่ียวชาญ ดงัน้ี  

2.1) ผศ.ดร.สุชีรา  นิมิตนิวฒัน์ ผูอ้าํนวยการหลกัสูตรประกาศนียบตัร
บณัฑิตวิชาชีพครู มหาวิทยาลยัธุรกิจ
บณัฑิตย ์

2.2) ดร.สรรเสริญ  สุวรรณ์  ศึกษานิเทศก ์สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา          
ประถมศึกษาสิงห์บุรี 

2.3) ดร.สุรีย ์ แกว้เศษ  ศึกษานิเทศก ์สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา                       
ประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 

2.4) ดร.เชิดศกัด์ิ  ศุภโสภณ      ผูอ้าํนวยการเช่ียวชาญโรงเรียน 
           สวนกหุลาบวิทยาลยั 

2.5) ดร.สุนทรี  วฒันพนัธ์        อาจารยเ์ช่ียวชาญโรงเรียนสตรีอ่างทอง 
3) ตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา โดยการหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง  

IOC (Index  of  item  objective  congruence) เลือกขอ้คาํถามท่ีมีค่าระหว่าง 0.60-1.00 พร้อมทั้งได้
ปรับปรุงขอ้คาํถามตามคาํแนะนาํของผูเ้ช่ียวชาญมาใช ้โดยจดัพิมพแ์บบสอบถามตน้ฉบบั จากนั้น
นาํไปทดลองเพ่ือหาคุณภาพกบักลุ่มท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอย่างแต่มีลกัษณะใกลเ้คียงกนักบักลุ่มตวัอย่าง 
จาํนวน 30 คน เพื่อตรวจสอบการใช้ภาษา ประเด็นขอ้คาํถามโดยคาํนวณหาค่าความเช่ือมัน่ 
(Reliability) โดยการหาค่าสมัประสิทธ์ิอลัฟา (Alpha Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach) ไดเ้ท่ากบั 
.982 ซ่ึงเป็นค่าท่ียอมรับไดต่้อจากนั้นนาํเคร่ืองมือมาปรับปรุงแกไ้ขและเสนอให้อาจารยท่ี์ปรึกษา
ตรวจสอบ และจดัทาํเป็นแบบสอบถามฉบบัสมบูรณ์ นาํไปเกบ็ขอ้มูลกบักลุ่มตวัอยา่ง 

1.3.4 วิธีการเกบ็รวบรวมขอ้มูล  ผูว้ิจยัดาํเนินการตามขั้นตอน ดงัน้ี 
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1) ผูว้ิจัยดาํเนินการแจกสอบถามด้วยตนเอง โดยจัดส่งทางไปรษณีย์ตาม
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา และโรงเรียนท่ีใช้เป็นกลุ่มตวัอย่างในภูมิภาคต่าง ๆ 4 ภูมิภาคทัว่
ประเทศและกรุงเทพมหานคร โดยการประสานขอความร่วมมือศึกษานิเทศก์สํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาและมธัยมศึกษา ติดตามและรวบรวมแบบสอบถามจากสาํนกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษาและโรงเรียนท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่งส่งถึงผูว้ิจยัทางไปรษณีย ์

2) นาํแบบสอบถามท่ีไดรั้บการตอบรับกลบัมามีความสมบูรณ์ จาํนวน 400 
ฉบบั คิดเป็นร้อยละ 100   

1.3.5 การวิเคราะห์ขอ้มูล ผูว้ิจยัทาํการวิเคราะห์ขอ้มูลใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูปในการ
วิจยัทางสงัคมศาสตร์ โดยใชส้ถิติและเกณฑก์ารแปลความหมาย ดงัน้ี 

1) การวิเคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม วิเคราะห์โดยหา
ค่าความถ่ี (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) 

2) การวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัสภาพปัจจุบนั และความตอ้งการการนิเทศ      
การสอน เพื่อส่งเสริมความสามารถในการพัฒนาทักษะการคิดของผูเ้รียนระดับการศึกษา               
ขั้นพื้นฐาน วิเคราะห์โดยใชค่้าเฉล่ีย (Mean) และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard  Deviation) 
โดยค่าเฉล่ียท่ีคาํนวณไดใ้ชเ้กณฑก์ารแปลความหมาย ดงัน้ี 

4.51 - 5.00      หมายถึง    มีการปฏิบติั/ตอ้งการในระดบัมากท่ีสุด 
3.51 - 4.50      หมายถึง    มีการปฏิบติั/ตอ้งการในระดบัมาก  
2.51 – 3.50      หมายถึง   มีการปฏิบติั/ตอ้งการในระดบัปานกลาง 
1.51 – 2.50     หมายถึง    มีการปฏิบติั/ตอ้งการในระดบันอ้ย 
1.00 – 1.50     หมายถึง    มีการปฏิบติั/ตอ้งการในระดบันอ้ยมาก 

3) การวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีเป็นขอ้คาํถามปลายเปิด โดยใชก้ารวิเคราะห์เน้ือหา (Content  
Analysis) 

ขั้นตอนท่ี 2 การสร้างรูปแบบการนิเทศการสอน เพื่อส่งเสริมความสามารถในการ
พฒันาทกัษะการคิดของผูเ้รียนระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผูว้ิจยัดาํเนินการ ดงัต่อไปน้ี 

2.1 การจดัทาํร่างรูปแบบการนิเทศการสอน เพ่ือส่งเสริมความสามารถในการพฒันา
ทกัษะการคิดของผูเ้รียนระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยการสังเคราะห์ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์
ผูท้รงคุณวฒิุและขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสาํรวจความคิดเห็น แลว้มาสรุปผลการวิเคราะห์และสังเคราะห์
โดยแยกเป็นรายดา้น และจดัทาํเป็นร่างรูปแบบการนิเทศการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถในการ
พฒันาทกัษะการคิดของผูเ้รียนระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน ต่อจากนั้นนาํร่างรูปแบบท่ีจดัทาํข้ึนเสนอ
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ต่ออาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพื่อขอคาํแนะนาํในการจดัทาํร่างรูปแบบให้ถูกตอ้งและเหมาะสม 
และนาํร่างรูปแบบมาปรับปรุงตามขอ้เสนอแนะในลาํดบัต่อมา 

2.2 การตรวจสอบรูปแบบการนิเทศการสอน เพ่ือส่งเสริมความสามารถในการพฒันา
ทกัษะการคิดของผูเ้รียนระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผูว้ิจยันาํร่างรูปแบบท่ีไดรั้บความเห็นชอบจาก
อาจารย ์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์จดัพิมพเ์ป็นร่างรูปแบบเพื่อดาํเนินการจดัประชุมผูท้รงคุณวฒิุดว้ยการ
สนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) เพื่อพิจารณาความเหมาะสม และความเป็นไปไดใ้นทาง
ปฏิบติัของร่างรูปแบบการนิเทศการสอน เพื่อส่งเสริมความสามารถในการพฒันาทกัษะการคิดของ
ผูเ้รียนระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน ท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึน ประกอบดว้ย ผูท้รงคุณวุฒิ จาํนวน 10 คน ดงัมี
รายช่ือต่อไปน้ี 

1) รศ.ดร.อุทยั  บุญประเสริฐ ผูอ้าํนวยการหลกัสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบณัฑิต 
สาขาวิชาการจดัการการศึกษา มหาวิทยาลยัธุรกิจ
บณัฑิตย ์

2) รศ.ดร.กลา้  ทองขาว ผูอ้าํนวยการหลกัสูตรศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต 
สาขาวิชาการจดัการการศึกษา มหาวิทยาลยัธุรกิจ
บณัฑิตย ์

3) ผศ.ดร.ปองสิน  วิเศษศิริ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
4) ดร.รังสรรค ์ มณีเลก็ สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
5) ดร.สรรเสริญ  สุวรรณ์ ศึกษานิเทศก ์สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา 
     สิงห์บุรี 
6) ดร.กาํจดั  คงหนู  ผูอ้าํนวยการสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา 
    นนทบุรี เขต 1 
7) ดร.ชูชาติ  แกว้นอก รองผูอ้าํนวยการสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษา สมุทรปราการ เขต 1 
8) ดร.ปิติชาย  ตนัปิติ ผูอ้าํนวยการโรงเรียนเอ่ียมสุรีย ์(อนุบาลเมือง

สมุทรปราการ) 
9) ดร.ปิยสนธ์ิ  เช้ือทอง ผูอ้าํนวยการโรงเรียนวดับางโปรง 
10) ดร.ลลิดา  ธรรมบุตร ศึกษานิเทศก ์สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา 
    สมุทรปราการ เขต 1 

2.2.1 การกาํหนดแนวคาํถามท่ีใชใ้นการสนทนากลุ่ม ผูว้ิจยักาํหนดประเด็น
คาํถามจากรูปแบบการนิเทศการสอนเพ่ือส่งเสริมความสามารถในการพฒันาทกัษะการคิดของ
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ผูเ้รียนระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน แลว้นาํขอ้คาํถามมาจดัลาํดบัความคิดเห็นให้เป็นหมวดหมู่และ
เรียบเรียงใหเ้ป็นเร่ืองราวตามขั้นตอนท่ีเหมาะสมตามท่ีกาํหนดไว ้

2.2.2 การเตรียมบุคลากรในการจดัสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) 
ผูว้ิจยัดาํเนินการ ดงัต่อไปน้ี 

1) ผูด้ ําเนินการสนทนา (Moderator) ผูว้ิจัยทาํความเข้าใจกับ
ผูด้าํเนินการสนทนากลุ่มใหเ้ป็นผูท้าํหนา้ท่ีถามและกาํกบัการสนทนาใหเ้ป็นไปตามแนวทางหวัขอ้
ท่ีผูว้ิจยัศึกษา เพื่อให้ได้ขอ้มูลจากการสนทนาท่ีตรงประเด็น ชัดเจนและครอบคลุมตามเวลาท่ี
กาํหนด 

2) การจดัเตรียมสถานท่ีเพื่อใชใ้นการรวบรวมขอ้มูลจากการสนทนา
กลุ่ม คือ การจัดท่ีนั่งและบรรยากาศภายในห้องประชุมวิทยาลยัครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัธุรกิจ
บณัฑิตย ์ 

3) การจดัเตรียมวสัดุอุปกรณ์ท่ีใชใ้นห้องสาํหรับการสนทนากลุ่ม เพื่อ
ใชใ้นการรวบรวมขอ้มูลจากการสนทนากลุ่ม ไดแ้ก่ เคร่ืองบนัทึกเสียง ไมโครโฟนและเคร่ืองขยาย
เสียง 

4) การนัดหมายผูท้รงคุณวุฒิ ผูว้ิจยัติดต่อขอหนังสือเชิญผูท้รงคุณวุฒิ
จากวิทยาลยัครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์แลว้นาํไปเชิญผูท้รงคุณวฒิุทั้ง 10 คน ดว้ยตนเอง                    

2.2.3 ขั้นตอนการดาํเนินการสนทนากลุ่ม ดาํเนินการ ดงัน้ี 
1) ผูด้าํเนินการสนทนา (Moderator) กล่าวตอ้นรับผูท้รงคุณวุฒิท่ีเขา้

ร่วมสนทนากลุ่มทุกคน ต่อจากนั้นกล่าวแนะนาํตนเอง แนะนาํผูท้รงคุณวุฒิท่ีเขา้ร่วมสนทนากลุ่ม
ทุกคน  

2) เร่ิมการสนทนากลุ่ม เร่ิมจากคาํถามทัว่ไป และคาํถามเจาะลึกตาม
ประเด็นของเร่ืองรูปแบบการนิเทศการสอนเพ่ือส่งเสริมความสามารถในการพฒันาทกัษะการคิด
ของผูเ้รียนระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามท่ีกาํหนดโดยเปิดโอกาสใหผู้ร่้วมสนทนาทุกคนมีโอกาส
ไดพู้ดแสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค ์โดยท่ีไม่มีการช้ีนาํคาํตอบ ทั้งน้ีใชเ้วลาในการสนทนา
จาํนวน 2 ชัว่โมง ระหวา่งเวลา 10.00 – 12.00 น. 

3) การยติุการสนทนา เม่ือผูด้าํเนินการสนทนาเห็นว่าการสนทนาไดข้อ้
ยุติและครบถว้นในประเด็นท่ีผูว้ิจยัตอ้งการศึกษาตามเร่ืองท่ีกาํหนดแลว้ จึงกล่าวขอบคุณผูร่้วม
สนทนากลุ่มทุกคนและกล่าวยติุการสนทนา 

2.2.4 การเก็บรวบรวมขอ้มูลและการวิเคราะห์ขอ้มูล ผูว้ิจยันาํขอ้มูลท่ีไดจ้าก
การจดบนัทึกผลการสนทนากลุ่มมาจดัพิมพข์อ้มูลโดยใชก้ารวิเคราะห์เน้ือหา (Content Analysis) 
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เพื่อจดัหมวดหมู่ของขอ้มูล ต่อจากนั้นดาํเนินการแปลความหมายของขอ้มูลเชิงคุณภาพท่ีไดจ้ากการ
สนทนากลุ่ม              

2.3  ปรับปรุงรูปแบบการนิเทศการสอน เพ่ือส่งเสริมความสามารถในการพฒันาทกัษะ
การคิดของผูเ้รียนระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยดาํเนินการ ดงัน้ี  

2.3.1 ปรับปรุงรูปแบบฯ ตามขอ้เสนอแนะของผูท้รงคุณวฒิุและเสนออาจารย ์
ท่ีปรึกษาพิจารณา 

2.3.2 ตรวจสอบแกไ้ขรูปแบบฯ ตามคาํแนะนาํของอาจารยท่ี์ปรึกษา 
ขั้นตอนท่ี 3 การศึกษาความสามารถของครูในการพฒันาทกัษะการคิดของผูเ้รียนระดบั

การศึกษาขั้นพื้นฐาน มีการดาํเนินงานตามขั้นตอน ดงัน้ี 
3.1  สัมภาษณ์ครูผูส้อน/ผูรั้บการนิเทศ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ซ่ึงไดม้าจากการเลือก

แบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยใชแ้บบสมัภาษณ์ท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึน รายละเอียดผูใ้หข้อ้มูลการ
วิจยั เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั การเก็บรวบรวมขอ้มูลและการวิเคราะห์ขอ้มูลการวิจยั ขั้นตอนมี
ดงัต่อไปน้ี 

3.1.1  ผูใ้หข้อ้มูลการวิจยั ประกอบดว้ย 
1) นางพรอนงค ์      ล้ิมนราภิรมย ์   ครูชาํนาญการพิเศษ โรงเรียนมธัยมวดั

ด่านสาํโรง กลุ่มสาระการงานอาชีพ
และเทคโนโลย ี

2) นางมณฑกาน  เหน่ียวองอาจ ครูชาํนาญการพิเศษ โรงเรียนป้อม
นาคราชสวาทยานนท ์

   กลุ่มสาระสังคม ศาสนาและวฒันธรรม 
3) นางพชัราพร  มูลศรี ครูชาํนาญการพิเศษ โรงเรียนอนุบาลวดั

พิชยัสงคราม 
   กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ 
4) นางสงัเวียน อินทรประสงค ์ ครูชาํนาญการพิเศษ โรงเรียนวดัด่าน

สาํโรง กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ 
5) นางอุทยัวรรณ ภทัทกวงศ ์ ครูชาํนาญการพิเศษ โรงเรียนวดัสวนสม้ 
  กลุ่มสาระภาษาไทย  
6) นางรัตนา  ชยัชนะ  ครูชาํนาญการพิเศษ โรงเรียนวดัไตร

สามคัคี กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ 
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7) นางสมปอง  บุญศกัด์ิเฉลิม ครูชาํนาญการพิเศษ โรงเรียนพร้านีล
วชัระ กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา 

8) น.ส.ปพรรฐพร เลา้พิชนิช  ครูชาํนาญการพิเศษ โรงเรียนวดัสุขกร 
   กลุ่มสาระศิลปะ 

 3.1.2  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั 
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัเป็นแบบสมัภาษณ์ความคิดเห็นครูผูส้อน/ผูรั้บการ

นิเทศต่อรูปแบบการนิเทศการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถในการพฒันาทกัษะการคิดของผูเ้รียน
ระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

3.1.3  การเกบ็รวบรวมขอ้มูล 
ผูว้ิจยัติดต่อประสานงานกบัครูผูส้อนกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง 8 คน เพื่อขอ

สมัภาษณ์ตามกาํหนดเวลาแลว้นาํขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสมัภาษณ์มารวบรวมขอ้มูลและบนัทึกผล 
3.1.4  การวิเคราะห์ขอ้มูล 

นาํขอ้มูลท่ีรวบรวมไดจ้ากการสมัภาษณ์มาวิเคราะห์เน้ือหา (Content 
Analysis) และสรุปเป็นหมวดหมู่ตามประเดน็ท่ีศึกษา 

ขั้นตอนท่ี 4  การนาํเสนอรูปแบบและรายงานฉบบัสมบูรณ์ 
4.1  นาํเสนอรูปแบบการนิเทศการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถในการพฒันาทกัษะ

การคิดของผูเ้รียนระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีไดป้รับปรุงแกไ้ขถูกตอ้งเรียบร้อยแลว้ 
4.2  จดัทาํรายงานรูปแบบการนิเทศการสอนเพ่ือส่งเสริมความสามารถในการพฒันา

ทกัษะการคิดของผูเ้รียนระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน ฉบบัสมบูรณ์ 
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บทที ่4 
ผลการศึกษา 

 
การวิจยัเร่ือง รูปแบบการนิเทศการสอนเพ่ือส่งเสริมความสามารถในการพฒันาทกัษะ     

การคิดของผูเ้รียนระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐานคร้ังน้ี เป็นการวิจยัโดยใชร้ะเบียบวิธีเชิงผสม (Mixed 
Methods) ทั้งการศึกษาเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพผูว้ิจยัไดน้าํเสนอผลการศึกษา ดงัน้ี 

4.1  สภาพปัจจุบนัและความตอ้งการการนิเทศการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถใน
การพฒันาทกัษะการคิดของผูเ้รียน 

4.2  รูปแบบการนิเทศการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถในการพฒันาทกัษะการคิด
ของผูเ้รียน  

4.3  ความสามารถของครูในการพัฒนาทักษะการคิดของผูเ้รียนระดับการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน 

สาํหรับผลการศึกษาในแต่ละหวัขอ้มีรายละเอียด ดงัต่อไปน้ี 
 
4.1  สภาพปัจจุบัน และความต้องการการนิเทศการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถในการพัฒนา
ทักษะการคิดของผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซ่ึงเป็นผลการศึกษาเชิงคุณภาพ โดยใช้ 
แบบสัมภาษณ์เป็นเคร่ืองมือและผลการศึกษาเชิงปริมาณจากการสํารวจโดยใช้แบบสอบถาม 
เป็นเคร่ืองมือ 

4.1.1  ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลสภาพปัจจุบนัและความตอ้งการการนิเทศการสอนเพื่อส่งเสริม
ความสามารถในการพฒันาทกัษะการคิดของผูเ้รียนระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน จากการสัมภาษณ์ 
ดงัน้ี 

1)  ดา้นการจดัทาํขอ้มูลสารสนเทศ ผลการวิจยั พบว่า สภาพปัจจุบนัและความตอ้งการ
การนิเทศการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถในการพฒันาทกัษะการคิดของผูเ้รียนระดบัการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน ดา้นการจดัทาํขอ้มูลสารสนเทศ ดงัน้ี 

1.1)  สภาพปัจจุบนัการนิเทศการสอน พบว่า มีการจดัทาํฐานขอ้มูลสารสนเทศ 
ดา้นต่าง ๆ ท่ีจาํเป็นและเก่ียวขอ้ง สําหรับใชเ้ป็นขอ้มูลในการวางแผนจดัการเรียนการสอนและ
รายงานผลการปฏิบติังาน โดยมีการแต่งตั้งคณะทาํงานร่วมกนั จดัทาํขอ้มูลให้เป็นปัจจุบนั ถูกตอ้ง 
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พร้อมใชแ้ละใหบ้ริการ แต่ทั้งน้ีการจดัทาํขอ้มูลสารสนเทศท่ีเก่ียวกบัการนิเทศการสอนเพื่อส่งเสริม
ความสามารถในการพฒันาทักษะการคิดยงัมีน้อย ไม่เพียงพอ โดยเฉพาะโรงเรียนขนาดเล็ก  
ซ่ึงมีขอ้จาํกดั ขาดแคลนบุคลากร งบประมาณไม่เพียงพอ และมีการตรวจสอบประเมินคุณภาพของ
ขอ้มูลดว้ยวิธีท่ีหลากหลาย เช่น ประชุมใชแ้บบสอบถามอยา่งง่าย ๆ ขั้นตอนการประเมินไม่ยุง่ยาก
ซับซ้อน  เพราะขาดบุคลากรท่ีมีความเช่ียวชาญด้านประเมินผล มีการสรุปผลการประเมิน 
ภายหลงัการดาํเนินกิจกรรมต่าง ๆ และมีการนาํผลไปพฒันาปรับปรุงอยา่งต่อเน่ือง 

1.2)  ความต้องการการนิเทศการสอน พบว่า ควรมีการเตรียมทรัพยากร เช่น  
คน วสัดุ อุปกรณ์ งบประมาณและการบริหารจัดการให้พร้อมและพอเพียง ควรนํานโยบายท่ี
เก่ียวขอ้ง โดยเฉพาะการนิเทศการสอนและส่งเสริมความสามารถในการพฒันาทกัษะการคิดของผูเ้รียน
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานจากหน่วยงานระดับต่าง ๆ เช่น กระทรวงศึกษาธิการ สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและของโรงเรียนมาเป็นกรอบ  
ในการจดัทาํขอ้มูลเพื่อให้เป็นทิศทางเดียวกนั ไม่เกิดความซํ้ าซ้อน เสียเวลา ควรนาํเทคโนโลยีท่ี
ทนัสมยัมาใชจ้ดัระบบขอ้มูล เพ่ือให้ขอ้มูลท่ีจดัเก็บมีความถูกตอ้งสมบูรณ์ สะดวก รวดเร็วต่อการ
นําไปใช้และควรมีการพัฒนาผู ้นิเทศการสอนและผู ้รับการนิเทศ ให้เห็นความสําคัญ และ 
ความจาํเป็นในการจดัทาํขอ้มูลสารสนเทศ โดยเฉพาะขอ้มูลสารสนเทศสาํหรับการนิเทศการสอน
เพื่อส่งเสริมความสามารถในการพฒันาทกัษะการคิดของผูเ้รียนระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 2)  ดา้นการวางแผนการนิเทศการสอน ผลการวิจยั พบว่า สภาพปัจจุบนัและความตอ้งการ
การนิเทศการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถในการพฒันาทักษะการคิดของผูเ้รียนระดับการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน ดา้นการวางแผนการนิเทศการสอน ดงัน้ี 

2.1)  สภาพปัจจุบนั การนิเทศการสอน พบว่า มีการสร้างทีมงานดา้น การนิเทศ 
การสอนท่ีมีความรู้ความเขา้ใจ มีความรับผิดชอบ สามารถจัดทาํแผนการปฏิบัติงานท่ีชัดเจน 
ในโรงเรียนหรือสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา มีการดาํเนินการจดัทาํแผนพฒันาบุคลากรทางดา้น 
การนิเทศการสอนเพ่ือส่งเสริมความสามารถในการพฒันาทกัษะการคิดของผูเ้รียนระดบัการศึกษาขั้น
พื้นฐาน แต่ยงัไม่ค่อยชดัเจนและต่อเน่ือง นอกจากน้ี ยงัมีการติดตามประเมินผลและนาํผลไปพฒันา  

2 .2 )   ความต้องการการนิ เทศการสอน  พบว่ า  ควรนําข้อ มูลด้านต่าง  ๆ  
มาประกอบการจัดทําแผน  และกิจกรรมต่าง  ๆ  เ ช่น  ผลสัมฤทธ์ิทางการเ รียน  (O-NET)  
ข้อมูลเก่ียวกับ การประเมินความสามารถในการพฒันาทักษะการคิดของผูเ้รียน และข้อมูล
สารสนเทศของโรงเรียนเก่ียวกบับุคลากร นอกจากน้ี ควรนาํนโยบายระดบักระทรวงศึกษาธิการ 
สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา และระดบัสถานศึกษา 
ปฏิบติัเป็นแนวทางเดียวกนั เช่น การกาํหนดจุดเน้น 10 ประการ เป็นตน้ ควรให้มีการกาํหนด
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มาตรฐานและตวัช้ีวดั ความตอ้งการจาํเป็นเร่งด่วน ในการพฒันาความสามารถในการพฒันาทกัษะ
การคิดของผูเ้รียน และใช้ขอ้มูลจากแหล่งต่าง ๆ มาวิเคราะห์ตามมาตรฐานตัวช้ีวดัท่ีกาํหนด  
เพื่อผูนิ้เทศการสอน สามารถนาํไปใชว้างแผน จดักิจกรรมพฒันาทกัษะการคิดอยา่งเป็นระบบ และ
ควรมุ่งเน้นให้มีการทาํแผนท่ีเก่ียวขอ้งกับความสามารถในการพฒันาทกัษะการคิดของผูเ้รียน 
โดยเฉพาะผูนิ้เทศการสอนทั้งภายนอก และผูนิ้เทศการสอนภายในโรงเรียน 

3)  ดา้นการใชส่ื้อเคร่ืองมือและเทคโนโลยี ผลการวิจยั พบว่า สภาพปัจจุบนัและความ
ต้องการการนิเทศการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถในการพฒันาทักษะการคิดของผูเ้รียน  
ระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดา้นการใชส่ื้อเคร่ืองมือและเทคโนโลย ีดงัน้ี 

3.1)  สภาพปัจจุบนั การนิเทศการสอน พบว่า มีการใชส่ื้อ เคร่ืองมือ และเทคโนโลยี
ในการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง  ๆ  ในส่วนของการนิเทศการสอน 
จะมีคณะกรรมการนิเทศภายในโรงเรียนดําเนินการจัดนิเทศภายใน แต่ไม่ได้เฉพาะเจาะจง  
นิเทศการสอนเก่ียวกบัความสามารถในการพฒันาทกัษะการคิดของผูเ้รียนโดยตรง มีการสร้าง
ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับส่ือ เคร่ืองมือ และเทคโนโลยีจากสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา  
โดยศึกษานิเทศก ์และมีการเชิญวิทยากร และบุคลากรมาให้ความรู้สาํหรับโรงเรียนท่ีมีความพร้อม 
มีการให้บริการส่ือ เคร่ืองมือ และเทคโนโลยีต่าง ๆ ในรูปของศูนยส่ื์อของสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา ในส่วนของการพฒันาปรับปรุงส่ือ เคร่ืองมือและเทคโนโลยมีีการพฒันาบา้งแต่ไม่ชดัเจน 
ทั้งน้ีเพราะบุคลากรมีภารกิจมาก ไม่มีความรู้และไม่มีเวลาพอ 

3.2)  ความตอ้งการการนิเทศการสอน พบว่า หน่วยงานตน้สังกดัหรือสาํนกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษา ควรจดัทาํคลงัหรือศูนยส่ื์อ เคร่ืองมือและเทคโลยีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการนิเทศการสอน 
เพื่อส่งเสริมความสามารถในการพฒันาทกัษะการคิดของผูเ้รียนโดยเฉพาะ เพื่อสนับสนุน และ
ให้บริการในรูปแบบต่าง ๆ เช่น บริการให้ยืม เผยแพร่ทางระบบออนไลน์ พร้อมทั้งจดัหาบุคลากร 
ท่ีมีความรู้ความสามารถ มีความชาํนาญเก่ียวกบัส่ือ เคร่ืองมือและเทคโนโลยีท่ีทนัสมยั สาํหรับให้
ค ําแนะนํา  ช่วยเหลือ  และบริการแก่บุคลากรท่ีปฏิบัติหน้าท่ีนิเทศการสอนหรือผู ้ท่ีสนใจ  
รวมทั้งโรงเรียนท่ีมีขอ้จาํกดัดา้นบุคลากร และงบประมาณ เช่น โรงเรียนขนาดเลก็ 

 4)  ด้านเทคนิคและวิธีการนิเทศการสอน ผลการวิจัย พบว่า สภาพปัจจุบัน และ 
ความตอ้งการการนิเทศการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถในการพฒันาทกัษะการคิดของผูเ้รียน 
ระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดา้นเทคนิคและวิธีการนิเทศการสอน ดงัน้ี 

4.1)  สภาพปัจจุบนั การนิเทศการสอน พบว่า มีการวางแผนร่วมกนัระหว่าง  
ผูนิ้เทศการสอนและผูรั้บการนิเทศ เพื่อสร้างความเขา้ใจ และเลือกใช้เทคนิคและวิธีการนิเทศ 
การสอนให้เหมาะสมกบัสภาพ ความตอ้งการ และบริบทต่าง ๆ มีการใชอ้ย่างหลากหลายวิธี เช่น 
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เทคนิคการนิเทศแบบ ICT แบบมีส่วนร่วมช้ีแนะสะทอ้นคิด มีการนิเทศการสอนโดยตรงหรือ 
ผ่านส่ือออนไลน์ต่าง ๆ ทั้งน้ียงัมีการใชเ้ทคนิค และวิธีการนิเทศการสอน ในการพฒันาการเรียน
การสอนเพ่ือส่งเสริมความสามารถในการพฒันาทกัษะการคิดของผูเ้รียนยงัปฏิบติัน้อย เพราะ 
ขาดความรู้ ความเขา้ใจ ในขั้นตอน และรายละเอียดต่าง ๆ มีการติดตามประเมินผล เพ่ือพฒันาและ
ปรับปรุง มีการดาํเนินการแต่ไม่ชดัเจน 

4.2)  ความตอ้งการการนิเทศการสอน พบว่า ควรสร้างความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบั
เทคนิคและวิธีการนิเทศการสอนแบบมีส่วนร่วมท่ีเหมาะสม หลากหลายวิธี เพื่อพฒันาการนิเทศ
การสอน  และพัฒนาการจัดการเรียนการสอน ควรมุ่งเน้นการใช้เทคนิคและวิธีการนิเทศ 
เพื่อส่งเสริมความสามารถในการพฒันาทกัษะการคิดของผูเ้รียนแบบกลัยาณมิตร ให้มีบรรยากาศ
เป็นประชาธิปไตย เกิดการยอมรับซ่ึงกนัและกนั ช่วยเหลือกนัและควรมุ่งเน้นการใชเ้ทคนิคและ
วิธีการนิเทศการสอน โดยใชเ้ทคโนโลยีท่ีทนัสมยั ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ และผ่านส่ือออนไลน์ 
ในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อพฒันาการจดัการเรียนการสอนไดส้ะดวกรวดเร็วข้ึน 

 5)  ด้านการมีส่วนร่วมการนิเทศการสอน ผลการวิจยั พบว่า สภาพปัจจุบนัและ 
ความตอ้งการการนิเทศการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถในการพฒันาทกัษะการคิดของผูเ้รียน  
ระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดา้นการมีส่วนร่วมการนิเทศการสอน ดงัน้ี 

5.1)  สภาพปัจจุบนัการนิเทศการสอน พบว่า มีการรวมกลุ่ม เพ่ือพฒันาคุณภาพ
การศึกษาในรูปของการจดัเครือข่ายต่าง ๆ หลากหลายรูปแบบ เช่น เครือข่ายกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
เครือข่ายกลุ่มโรงเรียนจะมีการดาํเนินงาน โดยมีการกาํหนดโครงสร้าง แต่งตั้งคณะทาํงาน วางแผน 
การดาํเนินงาน และจัดกิจกรรมภายในเครือข่าย และนอกเครือข่ายอย่างชัดเจน มีการประชุม 
แลกเปล่ียนเรียนรู้กบัเครือข่ายต่าง ๆ มีการประสานสมัพนัธ์ช่วยเหลือ สนบัสนุน เช่น เครือข่ายชุมชน
ทอ้งถ่ิน สนบัสนุนดา้นบุคลากร ส่ือ วสัดุ อุปกรณ์และงบประมาณ มีการระดมทรัพยากรในรูปแบบ 
ต่าง ๆ อยา่งหลากหลาย เช่น จากโรงงานอุตสาหกรรม จากชุมชน ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน จากวดั เป็นตน้ 
การมีส่วนร่วมของเครือข่ายต่าง ๆ ในการสนบัสนุนการนิเทศการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถ 
ในการพัฒนาทักษะการคิดของผูเ้ รียน โดยเฉพาะยังไม่ชัดเจน  ขาดบุคลากรผูน้ําเครือข่าย  
ขาดการประสานงานและขาดงบประมาณ 

5.2)  ความตอ้งการการนิเทศการสอน พบว่า ควรมีการวางแผนและหาแนวทาง
ระดมทรัพยากร สนบัสนุนการนิเทศการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถในการพฒันาทกัษะการคิด
ของผูเ้รียนให้ชัดเจน ควรมีการสร้างเครือข่ายระดับต่าง ๆ เช่น เครือข่ายครูผูส้อนทั้ งภายใน 
และภายนอกโรงเรียน เครือข่ายผูบ้ริหารโรงเรียน เครือข่ายศูนยพ์ฒันาวิชาการ เครือข่ายกลุ่ม
โรงเรียน เครือข่ายระดบัเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และเครือข่ายระดบัอุดมศึกษาเพ่ือสร้างขอ้ตกลงและ
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ร่วมมือ ควรมีการส่งเสริมให้ผูนิ้เทศการสอนและผูรั้บการนิเทศการสอน ร่วมมือพฒันาคุณภาพ
การศึกษาท่ีรับผิดชอบและร่วมเป็นสมาชิกเครือข่ายท่ีสนใจอย่างน้อย 1 เครือข่าย โดยมุ่งเน้น 
การพฒันา ปรับปรุง ยกระดบัสมรรถนะของผูรั้บการนิเทศ เพิ่มศกัยภาพผูเ้รียนดา้นทกัษะการคิด 
และควรมีการจัดกิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติผู ้มีผลงานดีเด่นเป็นแบบอย่างการส่งเสริม
ความสามารถในการพัฒนาทักษะการคิดของผู ้เ รียน  เพื่อสร้างขวัญกําลังใจ เกิดแรงจูงใจ 
ในการปฏิบติังาน 

 6)  ดา้นกิจกรรมการนิเทศการสอน ผลการวิจยั พบว่า สภาพปัจจุบนัและความตอ้งการ
การนิเทศการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถในการพฒันาทกัษะการคิดของผูเ้รียน ระดบัการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ดา้นกิจกรรมการนิเทศการสอน ดงัน้ี 

6.1)  สภาพปัจจุบนั การนิเทศการสอน พบว่า มีการใชกิ้จกรรมประกอบการนิเทศ 
มีการใชกิ้จกรรมท่ีเหมาะสม ตรงตามสภาพปัจจุบนัและความตอ้งการของผูรั้บการนิเทศ มีการใช้
กิจกรรมการนิเทศท่ีหลากหลาย แต่บางคร้ังมีขอ้จาํกดัของผูนิ้เทศการสอนไม่มีทกัษะ ไม่มีความ
ถนดัและไม่รู้ถึงวิธีการจดักิจกรรมต่าง ๆ อยา่งละเอียด ทาํให้ไม่สามารถออกแบบและใชกิ้จกรรม 
โดยเฉพาะการจดักิจกรรมการนิเทศการสอนท่ีส่งเสริมความสามารถในการพฒันาทกัษะการคิดของ
ผูเ้รียนยงัมีการใชน้อ้ย 

6.2)  ความต้องการการนิเทศการสอน พบว่า มีการพัฒนาผู ้นิเทศการสอน 
ให้มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบักิจกรรมต่าง ๆ ท่ีมีความหลากหลาย และมีความเหมาะสม และ
ประโยชน์แตกต่างกนัผูนิ้เทศการสอนสามารถเลือกใชใ้ห้เหมาะสมกบัจุดมุ่งหมายของการนิเทศ    
แต่ละคร้ัง โดยเฉพาะการจดักิจกรรมการนิเทศการสอนท่ีส่งเสริมความสามารถในการพฒันาทกัษะ
การคิดของผูเ้รียน และควรมีการติดตามประเมินผลการจดักิจกรรม เพื่อนาํผลมาพฒันาปรับปรุง 
การนิเทศการสอนต่อไป 

 7)  ด้านการประเมินผลการนิเทศการสอน ผลการวิจัย พบว่า สภาพปัจจุบันและ 
ความตอ้งการการนิเทศการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถในการพฒันาทกัษะการคิดของผูเ้รียน
ระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดา้นการประเมินผลการนิเทศการสอน ดงัน้ี 

7.1)  สภาพปัจจุบันการนิเทศการสอน พบว่า มีการแต่งตั้ งและมอบหมาย
คณะกรรมการประเมิน มีการวางแผนการประเมิน ซ่ึงเป็นเร่ืองสาํคญั และจาํเป็น มีการใชว้ิธีการ
ประเมินภายหลงัการดาํเนินงานเสร็จเรียบร้อยแลว้ มีการใชรู้ปแบบการประเมินไม่หลากหลายวิธี  
เป็นการประเมินแบบง่าย ๆ ไม่ซับซ้อน เช่นการใชแ้บบสอบถาม ดาํเนินการเฉพาะผูรั้บผิดชอบ  
ซ่ึงผูป้ระเมินไม่มีเวลา ไม่มีความรู้ และไม่มีทกัษะการประเมิน มีการนาํผลการประเมินไปใชพ้ฒันา
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ปรับปรุงงานโดยทั่วไป แต่ไม่ได้มุ่งเน้นเร่ืองการนิเทศการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถใน 
การพฒันาทกัษะการคิดของผูเ้รียนโดยตรง 

7.2)  ความตอ้งการการนิเทศการสอน พบว่า ควรมีการสร้างความรู้ ความเขา้ใจ
เก่ียวกบัเร่ือง การประเมินผลการนิเทศการสอนแก่ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง เช่น ผูบ้ริหารโรงเรียน ครูผูรั้บ
การนิเทศและครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ด้วยวิธีการประเมินต่าง ๆ เช่น อบรม สัมมนา  
ส่ือออนไลน์ เป็นตน้ ควรจดัระบบการประเมินติดตามผลการปฏิบติังานเพ่ือส่งเสริมความสามารถ
ในการพฒันาทกัษะการคิดของผูเ้รียนอยา่งเป็นระบบมีผูรั้บผิดชอบ โดยใชว้ิธีการประเมินเชิงบวก 
ควรประเมินการปฏิบติัการนิเทศการสอนเพ่ือส่งเสริมความสามารถในการพฒันาทกัษะการคิด 
ของผูเ้รียนเป็นระยะ ๆ เช่น ก่อนดาํเนินการ ระหว่างดาํเนินการ และภายหลงัดาํเนินการมีการสร้าง
ความเขา้ใจ ทราบถึงแนวทางการประเมิน และมีส่วนร่วมการประเมิน ควรใชรู้ปแบบการประเมิน 
เพื่อพฒันา เช่นการประเมินแบบมีส่วนร่วม สะทอ้นคิดเพ่ือแลกเปล่ียนเรียนรู้และพฒันาแก้ไข 
การปฏิบัติอย่ างทันท่วงที  ควรใช้ เทคนิควิ ธีการประ เ มินผลอย่างหลากหลาย วิ ธี  เ ช่น  
การใช้แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์  การประชุม การพิจารณาจากเอกสารหลักฐานต่าง ๆ  
ท่ีไดด้าํเนินงานไปแลว้ มีการประเมินอยา่งเป็นระบบเช่ือถือได ้

 8)  ดา้นการวิจยัเพื่อพฒันาการนิเทศการสอน ผลการวิจยั พบว่า สภาพปัจจุบนัและ 
ความตอ้งการการนิเทศการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถในการพฒันาทกัษะการคิดของผูเ้รียน  
ระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดา้นการวิจยัเพื่อพฒันาการนิเทศการสอน ดงัน้ี 

8.1)  สภาพปัจจุบนั การนิเทศการสอน พบว่า มีการวางแผนจดัทาํวิจยัมีการพฒันา
ผู ้รับการนิเทศให้ทําวิจัยในชั้ นเรียน  เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน  มีการร่วมมือช่วยเหลือ  
ให้ค ําแนะนํา  นิเทศติดตามเป็นระยะ  ๆ  อย่างต่อเน่ือง  ให้สามารถทําวิจัยได้อย่างถูกต้อง  
มีการติดตามประเมินผลการวิจยั และมีการนาํผลการประเมินการวิจยัมาพฒันางานวิจยัของผูนิ้เทศ
การสอนและผูรั้บการนิเทศการสอน แต่ยงัมีการนาํผลการวิจยัไปใชป้ระโยชน์พฒันางานนิเทศการ
สอนและพฒันาผูเ้รียนยงันอ้ยและไม่ต่อเน่ือง 

8.2)  ความตอ้งการการนิเทศการสอน พบว่า ควรมีการจดัทาํวิจยัเพื่อแกปั้ญหา 
และพฒันางานท่ีรับผิดชอบอย่างต่อเน่ืองจนเป็นวฒันธรรมการวิจยั และเป็นแบบอย่างต่อผูรั้บ 
การนิเทศ ควรส่งเสริมให้มีการจดัทาํฐานขอ้มูลการวิจยัดา้นการนิเทศการสอน เพ่ือผูรั้บการนิเทศ
สามารถนําไปใช้ในการทาํวิจัยได้อย่างถูกต้องชัดเจน ควรสร้างคลังนวัตกรรมการวิจัยเพื่อ 
เป็นแหล่งเรียนรู้หรือศูนยร์วบรวมผลการวิจยั สําหรับให้บริการโดยระบบออนไลน์ และบริการ
ให้ยืม ควรให้คาํปรึกษาช่วยเหลือเป็นพี่เล้ียง แก่ผูรั้บการนิเทศให้สามารถทาํวิจยัไดอ้ยา่งมีคุณภาพ 
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โดยมีการพฒันาส่ือนวตักรรมและองคค์วามรู้ใหม่ ๆ ในการส่งเสริมความสามารถในการพฒันา
ทกัษะการคิดของผูเ้รียน 

4.1.2  ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลสภาพปัจจุบนัและความตอ้งการนิเทศการสอนเพ่ือส่งเสริม
ความสามารถในการพฒันาทกัษะการคิดของผูเ้รียนระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน จากแบบสอบถาม 
ประกอบดว้ย ผลการวิเคราะห์ขอ้มูล 2 ตอนไดแ้ก่ 1) ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามและ  
2) สภาพปัจจุบนัและความตอ้งการการนิเทศการสอนเพ่ือส่งเสริมความสามารถในการพฒันาทกัษะ
การคิดของผูเ้รียนระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ปรากฏตามตารางท่ี 4.1-4.10 ดงัน้ี  
 
ตารางที่ 4.1  จํานวนและร้อยละข้อมูลทั่วไปของผูต้อบแบบสอบถามจําแนกตามเพศ อาย ุ 
วฒิุการศึกษาประสบการณ์การปฏิบติังานและตาํแหน่งหนา้ท่ีท่ีปฏิบติังานในปัจจุบนั 
 

ขอ้มูลผูต้อบแบบสอบถาม จาํนวน  ร้อยละ 
1. เพศ 
  ชาย 
  หญิง 

 
121 
279 

 
30.25 
69.75 

2. อาย ุ
  นอ้ยกวา่ 30 ปี 
  30-50 ปี 
  มากกวา่ 50 ปี 

 
49 
177 
174 

 
12.25 
44.25 
43.50 

3. วฒิุการศึกษา 
  ปริญญาตรี 
  ปริญญาโท 
  ปริญญาเอก 

 
210 
179 
11 

 
52.50 
44.75 
2.75 

4. ประสบการณ์การปฏิบติังาน 
  นอ้ยกวา่ 10 ปี 
  ระหวา่ง 10-19 ปี 
  ระหวา่ง 20-29 ปี 
  30 ปี ข้ึนไป 

 
101 
61 
107 
131 

 
25.25 
15.25 
26.75 
32.75 
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ตารางที ่4.1  (ต่อ) 
 

ขอ้มูลผูต้อบแบบสอบถาม จาํนวน  ร้อยละ 
5. ตาํแหน่งหนา้ท่ีท่ีปฏิบติังานในปัจจุบนั 
  ผูอ้าํนวยการ,รองผูอ้าํนวยการสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
  ศึกษานิเทศกส์าํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
  ผูอ้าํนวยการ, รองผูอ้าํนวยการโรงเรียน 
  ครูโรงเรียนขนาดใหญ่ 
  ครูโรงเรียนขนาดกลาง 
  ครูโรงเรียนขนาดเลก็ 

 
10 
50 
30 
160 
100 
50 

 
2.50 
12.50 
7.50 
40.00 
25.00 
12.50 

รวม 400 100.00 
 
จากตารางท่ี 4.1 พบว่า จาํนวนผูต้อบแบบสอบถามทั้งส้ินจาํนวน 400 คน (ร้อยละ 100) 

ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 69.75) ส่วนเพศชายมีน้อยกว่า (ร้อยละ 30.25) ดา้นอายุส่วนใหญ่ 
มีอายรุะหว่าง 30-50 ปี (ร้อยละ 44.25) รองลงมามีอายมุากกว่า 50 ปี (ร้อยละ 43.50) และนอ้ยกว่า 
30 ปี (ร้อยละ 12.25) ตามลาํดับ ด้านวุฒิการศึกษาส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี  
(ร้อยละ 52.50) รองลงมาคือ ระดบัปริญญาโท (ร้อยละ 44.75) และระดบัปริญญาเอก (ร้อยละ 2.75) 
ตามลาํดบั ดา้นประสบการณ์การปฏิบติังานส่วนใหญ่มีประสบการณ์ 30 ปี ข้ึนไป (ร้อยละ 32.75) 
รองลงมา  มีประสบการณ์การระหว่าง 20-29 ปี (ร้อยละ 26.75) และนอ้ยกว่า 10 ปี (ร้อยละ 25.25) 
ตามลําดับ  ส่วนด้านตําแหน่งหน้า ท่ี ท่ีปฏิบัติงานส่วนใหญ่เ ป็นครูโรงเ รียนขนาดใหญ่  
(ร้อยละ 40.00) รองลงมาเป็นครูโรงเรียนขนาดกลาง (ร้อยละ 25.00) และครูโรงเรียนขนาดเล็ก/
ศึกษานิเทศกส์าํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาซ่ึงทั้ง 2 กลุ่ม มีจาํนวนเท่ากนัคือ กลุ่มละร้อยละ 12.50  
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ตารางที ่4.2  ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ของระดบัการปฏิบติัตามสภาพปัจจุบนัและความ
ตอ้งการการนิเทศการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถในการพฒันาทกัษะการคิดของผูเ้รียนระดบั
การศึกษาขั้นพื้นฐานตามองคป์ระกอบดา้นกระบวนการนิเทศการสอน 8 ดา้น 
 

กระบวนการนิเทศการสอน 
สภาพ/การปฏิบติั ความตอ้งการ 

X S.D. แปล
ความหมาย 

อนั
ดบั 

X S.D. แปล
ความหมาย 

อนั
ดบั 

1. การจดัทาํขอ้มูลสารสนเทศ 3.52 0.86 มาก 5 4.24 0.62 มาก 5 
2. การวางแผนการนิเทศการสอน 3.60 0.85 มาก 3 4.25 0.63 มาก 3 
3. การใชส่ื้อ เคร่ืองมือ และเทคโนโลย ี 3.52 0.89 มาก 6 4.26 0.58 มาก 2 
4. เทคนิคและวิธีการนิเทศการสอน 3.61 0.87 มาก 2 4.28 0.64 มาก 1 
5. การมีส่วนร่วมการนิเทศการสอน 3.42 0.91 ปานกลาง 7 4.19 0.67 มาก 6 
6. การจดักิจกรรมการนิเทศการสอน 3.62 0.85 มาก 1 4.25 0.65 มาก 4 
7. การประเมินผลการนิเทศการสอน 3.59 0.89 มาก 4 4.15 0.66 มาก 7 
8. การวิจยัเพือ่พฒันาการนิเทศการสอน 3.42 0.92 ปานกลาง 8 4.14 0.68 มาก 8 

รวม 3.54 0.90 มาก  4.22 0.65 มาก  
 
จากตารางท่ี 4.2 พบว่า สภาพปัจจุบันการปฏิบัติการนิเทศการสอน เพื่อส่งเสริม

ความสามารถในการพฒันาทกัษะการคิดของผูเ้รียนระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในภาพรวม 8 ดา้น 
พบว่า มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (x ̄ =3.54) เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดอยู่
ในระดบัมาก คือ ดา้นการจดักิจกรรมการนิเทศการสอน (x̄ =3.62) รองลงมาอยู่ในระดบัมาก คือ  
ดา้นเทคนิคและวิธีการนิเทศการสอน (x̄ =3.61) ตามลาํดบั ส่วนดา้นท่ีมีการปฏิบติัน้อยท่ีสุด 
อยูใ่นระดบัปานกลาง คือ ดา้นการวิจยัเพ่ือพฒันาการนิเทศการสอน (x̄ =3.42) ส่วนความตอ้งการ
การนิเทศการสอนโดยภาพรวม พบวา่ มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (x̄ = 4.22) เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น 
พบว่า ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดอยูใ่นระดบัมาก คือ ดา้นเทคนิคและวิธีการนิเทศการสอน (x̄ = 4.28) 
รองลงมาอยู่ในระดับมาก คือ ด้านการใช้ส่ือ เคร่ืองมือและเทคโนโลยี (x̄=4.26) ตามลําดับ  
ส่วนดา้นท่ีมีความตอ้งการนอ้ยท่ีสุดอยูใ่นระดบัมาก คือ ดา้นการวิจยัเพ่ือพฒันาการนิเทศการสอน 
(x̄ = 4.14) 

กล่าวไดว้่า สภาพการปฏิบติัการนิเทศการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถในการพฒันา
ทกัษะการคิดของผูเ้รียนในระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน เก่ียวกบัการจดักิจกรรมการนิเทศการสอน 
เทคนิคและวิธีการนิเทศการสอน การวางแผนการนิเทศการสอน การประเมินผลการนิเทศการสอน 
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การใชส่ื้อ เคร่ืองมือ และเทคโนโลยี และการจดัทาํขอ้มูลสารสนเทศมีการปฏิบติัอยู่ในระดบัมาก 
แต่การมีส่วนร่วมการนิเทศการสอนและการวิจัยเพื่อพัฒนาการนิเทศการสอนมีการปฏิบัติ 
อยู่ในระดับปานกลาง ส่วนความต้องการการนิเทศการสอน อยู่ในระดับมากทุกด้าน และ 
มีระดบัความตอ้งการสูงกวา่สภาพการปฏิบติัการนิเทศการสอน 

 
ตารางที่ 4.3  ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ของระดับการปฏิบติัตามสภาพปัจจุบนัและ 
ความตอ้งการการนิเทศการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถในการพฒันาทกัษะการคิดของผูเ้รียน
ระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดา้นการจดัทาํขอ้มูลสารสนเทศ 
 

การจดัทาํขอ้มูลสารสนเทศ 

สภาพ/การปฏิบติั ความตอ้งการ 

  S.D. 
แปล 
ความ 
หมาย 

อนัดบั   S.D. 
แปล
ความ 
หมาย 

อนัดบั 

1. การวิเคราะห์สภาพปัจจุบนั
และความตอ้งการเก่ียวกบัการ
นิเทศการสอนเพื่อส่งเสริม
ความสามารถในการพฒันา
ทกัษะการคิดของผูเ้รียน 

3.53 0.90 มาก 3 4.19 0.58 มาก 6 

2. การประสานความร่วมมือ
ระหวา่งผูนิ้เทศการสอนและ
ผูรั้บการนิเทศในการจดัทาํ
ขอ้มูลสารสนเทศเพ่ือส่งเสริม 
ความสามารถในการพฒันา
ทกัษะการคิดของผูเ้รียน 

3.51 0.81 มาก 4 4.23 0.62 มาก 5 

3. การจดัทาํฐานขอ้มูลสารสนเทศ
เก่ียวกบัการนิเทศการสอน ไดแ้ก่ 
นกัเรียน ผูบ้ริหาร ครู และขอ้มูล
ท่ีจาํเป็นต่อการนิเทศการสอนเพื่อ
ส่งเสริมความสามารถในการ
พฒันาทกัษะการคิดของผูเ้รียน 

3.54 0.89 มาก 1 4.28 0.65 มาก 2 
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ตารางที ่4.3  (ต่อ) 
 

การจดัทาํขอ้มูลสารสนเทศ 

สภาพ/การปฏิบติั ความตอ้งการ 

  S.D. 
แปล
ความ 
หมาย 

อนัดบั   S.D. 
แปล
ความ 
หมาย 

อนัดบั 

4. คุณภาพของขอ้มูล
สารสนเทศสะทอ้นสภาพจริง
เป็นปัจจุบนัมีปริมาณขอ้มูล 
ท่ีเพียงพอต่อการนิเทศการ
สอน เพื่อส่งเสริม
ความสามารถในการพฒันา
ทกัษะการคิดของผูเ้รียน 

3.51 0.89 มาก 5 4.23 0.60 มาก 3 

5. การประเมินผลเพื่อพฒันา
ปรับปรุงระบบขอ้มูล
สารสนเทศ 

3.50 0.86 มาก 6 4.23 0.61 มาก 4 

6. การนาํขอ้มูลสารสนเทศไป
ใชต้ดัสินใจและวางแผนการ
นิเทศการสอนเพื่อส่งเสริม
ความสามารถในการพฒันา 
ทกัษะการคิดของผูเ้รียน 

3.53 0.79 มาก 2 4.28 0.60 มาก 1 

รวม 3.52 0.86 มาก - 4.24 0.62 มาก - 
 

จากตารางท่ี 4.3 พบว่า สภาพปัจจุบนัการปฏิบติัการนิเทศการสอนเพ่ือส่งเสริม
ความสามารถในการพฒันาทกัษะการคิดของผูเ้รียนระดบัการศึกษาข้ึนพื้นฐาน ดา้นการจดัทาํขอ้มูล
สารสนเทศโดยภาพรวมมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (x̄1 =3.52) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ขอ้ท่ีมี
ค่าเฉล่ียสูงสุดอยูใ่นระดบัมาก คือ การจดัทาํฐานขอ้มูลสารสนเทศเก่ียวกบัการนิเทศการสอนไดแ้ก่ 
นกัเรียน ผูบ้ริหาร ครูและขอ้มูลท่ีจาํเป็นต่อการนิเทศการสอน (x̄=3.54) รองลงมาอยู่ในระดบัมาก 
คือ การนาํขอ้มูลสารสนเทศไปใช้ตดัสินใจและวางแผนการนิเทศการสอน (x̄=3.53) ตามลาํดับ  
ส่วนขอ้ท่ีมีการปฏิบติันอ้ยท่ีสุดอยูใ่นระดบัมาก คือ การประเมินผลเพื่อพฒันาปรับปรุงระบบขอ้มูล
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สารสนเทศ (x=̄3.50) ส่วนความต้องการการนิเทศการสอนด้านการจัดทําข้อมูลสารสนเทศ  
โดยภาพรวมมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (x̄=4.24) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด
อยู่ในระดับมาก คือ การนําข้อมูลสารสนเทศไปใช้ตัดสินใจและวางแผนการนิเทศการสอน 
เพื่อส่งเสริมทกัษะการคิด (x̄=4.28) รองลงมาอยู่ในระดบัมาก คือ การจดัทาํฐานขอ้มูลท่ีจาํเป็นต่อ
การนิเทศการสอนเพ่ือส่งเสริมความสามารถในการพฒันาทักษะการคิดของผูเ้รียน (x̄=4.28) 
ตามลาํดับ ส่วนขอ้ท่ีมีความตอ้งการน้อยท่ีสุด อยู่ในระดับมาก คือ การวิเคราะห์สภาพปัจจุบนั 
ปัญหาและความต้องการเก่ียวกับการนิเทศการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถในการพฒันา 
ทกัษะการคิดของผูเ้รียน (x̄ = 4.19)  

กล่าวไดว้่า สภาพการปฏิบติัการนิเทศการสอนเพ่ือส่งเสริมความสามารถในการพฒันา
ทกัษะการคิดของผูเ้รียนระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดา้นการจดัทาํขอ้มูลสารสนเทศ อยู่ในระดบั
มากทุกข้อ ส่วนความต้องการการนิเทศการสอน อยู่ในระดับมากทุกข้อเช่นกัน และมีระดับ 
ความตอ้งการสูงกวา่สภาพการปฏิบติัการนิเทศการสอนทุกขอ้  

 
ตารางที่ 4.4  ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดบัการปฏิบติัตามสภาพปัจจุบนัและความ
ตอ้งการการนิเทศการสอนเพื่อส่งเสริมความสามาราถในการพฒันาทกัษะการคิดของผูเ้รียนระดบั
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ดา้นการวางแผนการนิเทศการสอน 
 

การวางแผนการนิเทศการสอน 

สภาพ/การปฏิบติั ความตอ้งการ 

  S.D. 
แปล
ความ 
หมาย 

อนัดบั   S.D. 
แปล
ความ
หมาย 

อนัดบั 

1. การวางแผนการนิเทศการสอน
โดยนาํขอ้มูลสารสนเทศเก่ียวกบั
สภาพปัจจุบนัและความตอ้งการ
มาพิจารณา จดัทาํแผนการนิเทศ
การสอนเพ่ือส่งเสริม
ความสามารถในการพฒันาทกัษะ
การคิดของผูเ้รียน 

3.60 0.82 มาก 4 4.27 0.62 มาก 2 
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ตารางที ่4.4  (ต่อ) 
 

การวางแผนการนิเทศการสอน 

สภาพ/การปฏิบติั ความตอ้งการ 

  S.D. 
แปล
ความ 
หมาย 

อนัดบั   S.D. 
แปล
ความ 
หมาย 

อนัดบั 

2. การนาํนโยบายดา้นการคิด  
มาเป็นกรอบจดัทาํแผนการนิเทศ
การสอนเพ่ือส่งเสริม
ความสามารถในการพฒันา
ทกัษะการคิดของผูเ้รียน 

3.68 0.85 มาก 1 4.31 0.63 มาก 1 

3. การกาํหนดมาตรฐานและ
ความสาํเร็จในการนิเทศการสอน 
เพื่อส่งเสริมความสามารถในการ
พฒันาทกัษะการคิดของผูเ้รียน 

3.63 0.83 มาก 3 4.22 0.59 มาก 8 

4. การวางแผนการนิเทศการสอน
ร่วมกนัระหวา่งผูนิ้เทศการสอน
และผูรั้บการนิเทศเพื่อส่งเสริม
ความสามารถในการพฒันา 
ทกัษะการคิดของผูเ้รียน 

3.56 0.88 มาก 5 4.24 0.59 มาก 4 

5. การวิเคราะห์ทรัพยากรท่ีใชใ้น
การนิเทศการสอน ไดแ้ก่ คน 
งบประมาณ วสัดุอุปกรณ์ เป็น
ตน้ 

3.54 0.89 มาก 8 4.23 0.59 มาก 7 

6. การสร้างทีมงานท่ีเขม้แขง็เพื่อ
การวางแผนการนิเทศการสอน
เพื่อส่งเสริมความสามารถในการ
พฒันาทกัษะการคิดของผูเ้รียน 

3.55 0.89 มาก 7 4.26 0.61 มาก 3 
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ตารางที ่4.4  (ต่อ) 
 

การวางแผนการนิเทศการสอน 

สภาพ/การปฏิบติั ความตอ้งการ 

  S.D. 
แปล
ความ 
หมาย 

อนัดบั   S.D. 
แปล
ความ 
หมาย 

อนัดบั 

7. การกาํหนดปฏิทินการนิเทศ
การสอนท่ีนาํไปสู่การปฏิบติั
อยา่งเป็นรูปธรรมไดเ้พื่อส่งเสริม
ความสามารถในการพฒันา
ทกัษะการคิดของผูเ้รียน 

3.65 0.87 มาก 2 4.23 0.57 มาก 5 

8. การประเมินปรับปรุงการ
ดาํเนินการจดัทาํแผนการนิเทศ 
การสอนเพ่ือส่งเสริม
ความสามารถ 
ในการพฒันาทกัษะการคิดของ
ผูเ้รียน 

3.55 0.75 มาก 6 4.23 0.57 มาก 5 

รวม 3.60 0.85 มาก - 4.25 0.63 มาก - 
 
จากตารางท่ี 4.4 พบว่า สภาพปัจจุบนัการปฏิบติัการนิเทศการสอนเพ่ือส่งเสริม

ความสามารถในการพฒันาทกัษะการคิดของผูเ้รียนระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดา้นการวางแผนการ
นิเทศการสอน โดยภาพรวมมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก (x̄=3.60) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า  
ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดอยู่ในระดบัมาก คือ การนาํนโยบายดา้นการคิดมาเป็นกรอบจดัทาํแผนการ
นิเทศการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถในการพฒันาทกัษะการคิดของผูเ้รียน (x̄=3.68) รองลงมา
อยู่ในระดบัมาก คือ การกาํหนดปฏิทินการนิเทศการสอนท่ีนาํไปสู่การปฏิบติัอย่างเป็นรูปธรรม 
ไดเ้พื่อส่งเสริมความสามารถในการพฒันาทกัษะการคิดของผูเ้รียน (x̄=3.65) ตามลาํดบั ส่วนขอ้ท่ีมี
การปฏิบัติน้อยท่ีสุดอยู่ในระดับมาก คือ การวิเคราะห์ทรัพยากรท่ีใช้ในการนิเทศการสอน  
ไดแ้ก่ คน งบประมาณ วสัดุ อุปกรณ์ เป็นตน้ (x̄=3.54) ส่วนความตอ้งการการนิเทศการสอนดา้น
การวางแผนการนิเทศการสอน โดยภาพรวมมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก (x̄=4.25) เม่ือพิจารณา 
เป็นรายข้อ พบว่า ข้อท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดอยู่ในระดับมาก คือ การนํานโยบายด้านการคิดมา 
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เป็นกรอบจดัทาํแผนการนิเทศการสอนเพ่ือส่งเสริมความสามารถ ในการพฒันาทกัษะการคิดของ
ผูเ้รียน (x=̄4.31) รองลงมาอยู่ในระดับมาก คือ การวางแผนการนิเทศการสอนโดยนําข้อมูล
สารสนเทศเก่ียวกับสภาพปัจจุบัน ปัญหาและความต้องการมาพิจารณา จัดทาํแผนการนิเทศ 
การสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถในการพฒันาทกัษะการคิดของผูเ้รียน (x̄=3.60) ตามลาํดับ  
ส่วนขอ้ท่ีมีความตอ้งการน้อยท่ีสุด อยู่ในระดบัมาก คือ การกาํหนดมาตรฐาน และความสําเร็จ 
ในการนิเทศการสอน เพื่อส่งเสริมความสามารถในการพฒันาทกัษะการคิดของผูเ้รียน (x̄=4.22) 

กล่าวไดว้่า สภาพการปฏิบติัการนิเทศการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถในการพฒันา
ทกัษะการคิดของผูเ้รียนระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดา้นการวางแผนการนิเทศการสอนอยูใ่นระดบั
มากทุกขอ้ ส่วนความตอ้งการการนิเทศการสอนอยู่ในระดบัมากทุกขอ้เช่นกนั และมีระดบัความ
ตอ้งการสูงกวา่สภาพการปฏิบติัการนิเทศการสอนทุกขอ้ 

 
ตารางท่ี 4.5  ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดบัการปฏิบติัตามสภาพปัจจุบนั และความ
ตอ้งการการนิเทศการสอนเพ่ือส่งเสริมความสามารถในการพฒันาทกัษะการคิดของผูเ้รียน ระดบั
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ดา้นการใชส่ื้อ เคร่ืองมือและเทคโนโลย ี
 

การใชส่ื้อเคร่ืองมือและเทคโนโลย ี

สภาพ/การปฏิบติั ความตอ้งการ 

  S.D. 
แปล
ความ 
หมาย 

อนัดบั   S.D. 
แปล
ความ 
หมาย 

อนัดบั 

1. การสร้างความรู้ ความเขา้ใจการใช้
ส่ือ เคร่ืองมือ และเทคโนโลยใีนการ
นิเทศการสอนแก่ผูรั้บการนิเทศ เพื่อ
ส่งเสริมความสามารถในการพฒันา
ทกัษะการคิดของผูเ้รียน 

3.60 0.86 มาก 1 4.27 0.58 มาก 3 

2. ผูนิ้เทศการสอนและผูรั้บการนิเทศ 
มีส่วนร่วมในการจดัทาํส่ือ เคร่ืองมือ 
และเทคโนโลย ีนิเทศการสอน เพื่อ
ส่งเสริมวามสามารถในการพฒันา
ทกัษะการคิดของผูเ้รียน 

3.52 0.88 มาก 5 4.24 0.59 มาก 6 
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ตารางที ่4.5  (ต่อ) 

 

การใชส่ื้อเคร่ืองมือและเทคโนโลย ี

สภาพ/การปฏิบติั ความตอ้งการ 

  S.D. 
แปล
ความ 
หมาย 

อนัดบั   S.D. 
แปล
ความ 
หมาย 

อนัดบั 

3. การเลือกใชส่ื้อ เคร่ืองมือ และ 
เทคโนโลยใีหเ้หมาะสมกบัการจดั 
การเรียนการสอนของผูรั้บการนิเทศ 
เพื่อส่งเสริมความสามารถในการ
พฒันาทกัษะการคิดของผูเ้รียน 

3.58 0.88 มาก 2 4.28 059 มาก 2 

4. การหาคุณภาพของส่ือ เคร่ืองมือ 
และเทคโนโลย ีนิเทศการสอน 
เพื่อส่งเสริมความสามารถ 
ในการพฒันาทกัษะการคิดของผูเ้รียน 

3.45 0.90 ปาน
กลาง 

6 4.24 0.59 มาก 6 

5. การจดัทาํและใชส่ื้อเคร่ืองมือและ
เทคโนโลยท่ีีทนัสมยั หลากหลายใน
การนิเทศการสอน เพื่อส่งเสริม
ความสามารถในการพฒันาทกัษะการ
คิดของผูเ้รียน 

3.52 0.86 มาก 4 4.24 0.58 มาก 5 

6. การจดัทาํคลงัส่ือ เคร่ืองมือและ
เทคโนโลยเีพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้
ประกอบการนิเทศการสอนเพื่อ
ส่งเสริมความสามารถในการพฒันา
ทกัษะการคิดของผูเ้รียน 

3.41 0.96 ปาน
กลาง 

7 4.30 0.57 มาก 1 
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ตารางที ่4.5  (ต่อ) 

 

การใชส่ื้อเคร่ืองมือและเทคโนโลย ี

สภาพ/การปฏิบติั ความตอ้งการ 

  S.D. 
แปล
ความ 
หมาย 

อนัดบั   S.D. 
แปล
ความ 
หมาย 

อนัดบั 

7. การส่งเสริมใหมี้การใชป้รับปรุง
และพฒันาส่ือ เคร่ืองมือและ 
เทคโนโลย ีการนิเทศการสอน เพื่อ
ส่งเสริมความสามารถในการพฒันา
ทกัษะการคิดของผูเ้รียน 

3.53 0.90 มาก 3 4.26 0.59 มาก 4 

รวม 3.52 0.89 มาก - 4.26 0.58 มาก - 
 

จากตารางท่ี 4.5 พบว่า สภาพปัจจุบนัการปฏิบติัการนิเทศการสอน เพื่อส่งเสริม
ความสามารถในการพฒันาทกัษะการคิดของผูเ้รียนระดบัการศึกษาข้ึนพื้นฐาน ด้านการใช้ส่ือ 
เคร่ืองมือ และเทคโนโลยี โดยภาพรวมมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก (x̄=3.52) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ 
พบว่า ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดอยู่ในระดบัมาก คือ การสร้างความรู้ความเขา้ใจการใชส่ื้อ เคร่ืองมือ  
และเทคโนโลยีในการนิเทศการสอนแก่ผูรั้บการนิเทศ เพื่อส่งเสริมความสามารถในการพฒันา
ทกัษะการคิดของผูเ้รียน (x=̄3.60) รองลงมาอยู่ในระดับมาก คือ การเลือกใช้ส่ือ เคร่ืองมือและ
เทคโนโลยีให้เหมาะสมกบั การจดัการเรียนการสอนของผูรั้บการนิเทศ เพ่ือส่งเสริมความสามารถ
ในการพฒันาทกัษะการคิด ของผูเ้รียน (x̄=3.58) ตามลาํดับ ส่วนขอ้ท่ีมีการปฏิบติัน้อยท่ีสุด  
อยู่ในระดับปานกลาง คือ การจัดทาํคลังส่ือ เคร่ืองมือและเทคโนโลยี เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้
ประกอบการนิเทศการสอนเพื่อส่งเสริมทกัษะการคิด (x̄=3.41) ส่วนความตอ้งการการนิเทศ 
การสอนดา้นการใชส่ื้อ เคร่ืองมือและเทคโนโลยี โดยภาพรวมมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก (x̄=4.26) 
เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดอยูใ่นระดบัมาก คือ การจดัทาํคลงัส่ือ เคร่ืองมือ 
และเทคโนโลยีเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ประกอบการนิเทศการสอน เพื่อส่งเสริมความสามารถ 
ในการพฒันาทกัษะการคิดของผูเ้รียน (x̄=4.30) รองลงมาอยู่ในระดบัมาก คือ การเลือกใชส่ื้อ 
เคร่ืองมือ และเทคโนโลยีให้เหมาะสมกบัการจดัการเรียนการสอนของผูรั้บการนิเทศ เพ่ือส่งเสริม
ความสามารถในการพฒันาทกัษะการคิด (x̄=4.28) ตามลาํดบั ส่วนขอ้ท่ีมีความตอ้งการนอ้ยท่ีสุดอยู่
ในระดับมาก คือ การหาคุณภาพของส่ือ เคร่ืองมือและเทคโนโลยีนิเทศการสอนเพื่อส่งเสริม
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ความสามารถในการพฒันาทักษะการคิดของผูเ้รียน กับผูนิ้เทศการสอนและผูรั้บการนิเทศ 
มีส่วนร่วมในการจดัทาํส่ือ เคร่ืองมือและเทคโนโลยนิีเทศการสอนเพ่ือส่งเสริมความสามารถในการ
พฒันาทกัษะการคิดของผูเ้รียน (x=̄4.24) 

กล่าวไดว้่า สภาพการปฏิบติัการนิเทศการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถในการพฒันา
ทักษะการคิดของผูเ้รียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้านการใช้ส่ือ เคร่ืองมือและเทคโนโลย ี
อยูใ่นระดบัมากเป็นส่วนใหญ่ ยกเวน้การหาคุณภาพของส่ือ เคร่ืองมือและเทคโนโลยนิีเทศการสอน
เพื่อส่งเสริมความสามารถในการพฒันาทกัษะการคิดของผูเ้รียนและการจดัทาํคลงัส่ือ เคร่ืองมือและ
เทคโนโลยเีพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ ประกอบการนิเทศการสอนเพ่ือส่งเสริมความสามารถในการพฒันา
ทกัษะการคิดของผูเ้รียนอยูใ่นระดบัปานกลาง ส่วนความตอ้งการการนิเทศการสอนอยูใ่นระดบัมาก
ทุกขอ้และมีระดบัความตอ้งการสูงกวา่สภาพการปฏิบติัการนิเทศการสอนทุกขอ้ 
 
ตารางที ่4.6  ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดบัการปฏิบติัตามสภาพปัจจุบนั และความ
ตอ้งการการนิเทศการสอนเพือ่ส่งเสริมความสามารถในการพฒันาทกัษะการคิดของผูเ้รียน ระดบั
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ดา้นการใชเ้ทคนิคและวิธีการนิเทศการสอน 
 

การใชเ้ทคนิคและ 
วิธีการนิเทศการสอน 

สภาพ/การปฏิบติั ความตอ้งการ 

  S.D. 
แปล
ความ 
หมาย 

อนัดบั   S.D. 
แปล 
ความ 
หมาย 

อนัดบั 

1. การปฏิบติัการนิเทศการสอน 
แบบมีส่วนร่วมเพ่ือส่งเสริม
ความสามารถในการพฒันาทกัษะ
การคิดของผูเ้รียน 

3.60 0.86 มาก 8 4.27 0.57 มาก 8 

2. การกาํหนดเป้าหมายในการ
นิเทศการสอน เพื่อส่งเสริม
ความสามารถในการพฒันาทกัษะ
การคิดของผูเ้รียน 

3.59 0.89 มาก 10 4.27 0.56 มาก 7 
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ตารางที ่4.6  (ต่อ) 
 

การใชเ้ทคนิคและ 
วิธีการนิเทศการสอน 

สภาพ/การปฏิบติั ความตอ้งการ 

  S.D. 
แปล
ความ 
หมาย 

อนัดบั   S.D. 
แปล 
ความ 
หมาย 

อนัดบั 

3. การใชว้ิธีการนิเทศการสอนแบบ
ช้ีแนะสะทอ้นคิด ( Reflective 
Coaching) เพื่อส่งเสริม
ความสามารถในการพฒันาทกัษะ
การคิดของผูเ้รียน  

3.52 0.83 มาก 12 4.38 0.57 มาก 1 

4. การใชว้ิธีการนิเทศการสอนแบบ
เป็นพี่เล้ียง และ ผูส้นบัสนุน 
(Mentoring And Supporting)  
เพื่อส่งเสริมความสามารถในการ
พฒันาทกัษะการคิดของผูเ้รียน  

3.63 0.90 มาก 3 4.37 0.61 มาก 2 

5. การใชว้ิธีการนิเทศการสอนแบบ
เพื่อนช่วยเพื่อน การนิเทศการสอน
ในการพฒันากระบวนการจดัการ
เรียนรู้ เพื่อส่งเสริมความสามารถใน
การพฒันาทกัษะการคิดของผูเ้รียน 

3.55 0.86 มาก 11 4.29 0.62 มาก 6 

6. การนิเทศการสอนดา้นการจดั 
การเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมความสามารถ
ในการพฒันาทกัษะการคิดของ
ผูเ้รียน 

3.59 0.87 มาก 9 4.27 0.64 มาก 9 

7. การสร้างความรู้ ความเขา้ใจ 
ในดา้นเทคนิค และวิธีการนิเทศ 
การสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถ
ในการพฒันาทกัษะการคิดของ
ผูเ้รียน 

3.61 0.81 มาก 6 4.29 0.57 มาก 5 
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ตารางที ่4.6  (ต่อ) 
 

การใชเ้ทคนิคและ 
วิธีการนิเทศการสอน 

สภาพ/การปฏิบติั ความตอ้งการ 

  S.D. 
แปล
ความ 
หมาย 

อนัดบั   S.D. 
แปล 
ความ 
หมาย 

อนัดบั 

8. การใชเ้ทคนิคและวิธีการนิเทศ
การสอนท่ีหลากหลายและ
เหมาะสมกบัผูรั้บการนิเทศ เพื่อ
ส่งเสริมความสามารถในการ
พฒันาทกัษะการคิดของผูเ้รียน 

3.62 0.84 มาก 4 4.31 0.59 มาก 3 

9. การนิเทศการสอน ท่ีส่งเสริม 
ใหผู้รั้บการนิเทศเกิดทกัษะการคิด 

3.62 0.89 มาก 5 4.30 0.63 มาก 4 

10. การนิเทศการสอนมุ่งเนน้
บรรยากาศแห่งความเป็น
ประชาธิปไตย มีการยอมรับ 
ซ่ึงกนัและกนั 

3.70 0.88 มาก 2 4.21 0.63 มาก 10 

11. การนิเทศการสอนมีการ
ปรับเปล่ียนยดืหยุน่ประยกุตใ์ช ้
ใหเ้หมาะสมกบัผูรั้บการนิเทศ 

3.72 0.89 มาก 1 4.19 0.67 มาก 11 

12. การประเมินผลและปรับปรุง
การใชเ้ทคนิคและวิธีการนิเทศ 
การสอนเพ่ือส่งเสริมความสามารถ
ในการพฒันาทกัษะการคิดของ
ผูเ้รียน 

3.61 0.89 มาก 7 4.15 0.70 มาก 12 

รวม 3.61 0.87 มาก - 4.28 0.64 มาก - 
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จากตารางท่ี 4.6 พบว่า สภาพปัจจุบนัการปฏิบติัการนิเทศการสอน เพื่อส่งเสริม
ความสามารถในการพฒันาทกัษะการคิดของผูเ้รียน ระดบัการศึกษาข้ึนพื้นฐาน ดา้นการใชเ้ทคนิค  
และวิธีการนิเทศการสอน โดยภาพรวมมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (x̄=3.61) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้
พบว่า ข้อท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดอยู่ในระดับมาก คือ การนิเทศการสอนมีการปรับเปล่ียนยืดหยุ่น
ประยกุตใ์ชใ้หเ้หมาะสมกบัผูรั้บการนิเทศ (x̄=3.72) รองลงมาอยูใ่นระดบัมาก คือ การนิเทศการสอน
มุ่งเน้นบรรยากาศแห่งความเป็นประชาธิปไตย มีการยอมรับซ่ึงกนัและกนั (x̄=4.70) ตามลาํดบั  
ส่วนขอ้ท่ีมีการปฏิบติันอ้ยท่ีสุดอยูใ่นระดบัมากคือ การใชว้ิธีการนิเทศการสอนแบบช้ีแนะสะทอ้น
คิด (Reflective Coaching) เพ่ือส่งเสริมความสามารถในการพฒันาทกัษะการคิดของผูเ้รียน (x̄=3.52) 
ส่วนความตอ้งการการนิเทศการสอนดา้นการใชเ้ทคนิคและวิธีการนิเทศการสอน โดยภาพรวมมี
ค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (x̄=4.28) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดอยูใ่นระดบั
มาก คือ การใชว้ิธีการนิเทศการสอนแบบช้ีแนะสะทอ้นคิด (Reflective Coaching) เพื่อส่งเสริม
ความสามารถในการพัฒนาทักษะการคิดของผูเ้รียน (x̄=4.38) รองลงมาอยู่ในระดับมาก คือ  
การใชว้ิธีการนิเทศการสอนแบบเป็นพี่เล้ียงและผูส้นับสนุน (Mentoring And Supporting)  
เพื่อส่งเสริมความสามารถในการพฒันาทกัษะการคิดของผูเ้รียน (x̄=4.37) ตามลาํดบั ส่วนขอ้ท่ีมีความ
ตอ้งการนอ้ยท่ีสุด อยูใ่นระดบัมาก คือ การประเมินผลและปรับปรุงการใชเ้ทคนิคและวิธีการนิเทศ
การสอนเพ่ือส่งเสริมความสามารถในการพฒันาทกัษะการคิดของผูเ้รียน (x̄=4.15) 

กล่าวไดว้่า สภาพการปฏิบติัการนิเทศการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถในการพฒันา
ทกัษะการคิดของผูเ้รียน ระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดา้นการใชเ้ทคนิคและวิธีการนิเทศการสอนอยู่
ในระดบัมากทุกขอ้ ส่วนความตอ้งการการนิเทศการสอน อยู่ในระดบัมากทุกขอ้เช่นกนั และมี
ระดบัความตอ้งการสูงกวา่สภาพการปฏิบติัการนิเทศการสอนทุกขอ้ 
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ตารางที ่4.7  ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดบัการปฏิบติัตามสภาพปัจจุบนั และความ
ตอ้งการการนิเทศการสอนเพือ่ส่งเสริมความสามารถในการพฒันาทกัษะการคิดของผูเ้รียน ระดบั
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ดา้นการมีส่วนร่วมการนิเทศการสอน 
 

การมีส่วนร่วมการนิเทศการสอน 

สภาพ/การปฏิบติั ความตอ้งการ 

  S.D. 
แปล
ความ 
หมาย 

อนัดบั   S.D. 
แปล
ความ 
หมาย 

อนัดบั 

1. การจดัทาํขอ้มูลสารสนเทศในการ
วิเคราะห์ จดัตั้งกลุ่มเครือข่ายความ
ร่วมมือ เพื่อการนิเทศการสอน 

3.45 0.88 ปาน
กลาง 

3 4.16 0.65 มาก 10 

2. การจดัทาํแผนพฒันาเครือข่าย
ความร่วมมือของผูนิ้เทศการสอน
และผูรั้บการนิเทศเพื่อส่งเสริม
ความสามารถในการพฒันาทกัษะ
การคิดของผูเ้รียน 

3.43 0.90 ปาน
กลาง 

4 4.20 0.66 มาก 4 

3. การจดัระบบโครงสร้างหนา้ท่ี
ของบุคลากรในเครือข่ายต่าง ๆ อยา่ง
ชดัเจน เพื่อช่วยในการนิเทศการ
สอน 

3.46 0.90 ปาน
กลาง 

2 4.18 0.68 มาก 7 

4. การส่งเสริมกิจกรรมภายใน
เครือข่ายเดียวกนัและร่วมกบัครือ
ข่ายอ่ืน ๆ เพื่อส่งเสริมความสามารถ
ในการพฒันาทกัษะการคิดของ
ผูเ้รียน 

3.40 0.87 ปาน
กลาง 

8 4.17 0.67 มาก 8 

5. เครือข่ายความร่วมมือปฏิบติั
กิจกรรมการนิเทศการสอนอยา่ง
ต่อเน่ืองสร้างความยัง่ยนื ในการ
ร่วมมือกนัส่งเสริม ความสามารถใน
การพฒันาทกัษะการคิดของผูเ้รียน 

3.37 0.95 ปาน
กลาง 

10 4.19  มาก 5 
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ตารางที ่4.7  (ต่อ) 
 

การมีส่วนร่วมการนิเทศการสอน 

สภาพ/การปฏิบติั ความตอ้งการ 

  S.D. 
แปลความ 
หมาย 

อนั 
ดบั   S.D. 

แปล
ความ 
หมาย 

อนัดบั 

6. การสร้างเครือข่ายอยา่งหลากหลาย
เพื่อร่วมกนัพฒันาการนิเทศการสอน
ทั้งภายในและภายนอก ภายใตเ้ป้าหมาย 
เพื่อส่งเสริมความสามารถในการพฒันา
ทกัษะการคิดของผูเ้รียน 

3.38 0.95 ปานกลาง 9 4.19 0.69 มาก 5 

7. การจดักิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้
ระหวา่งเครือข่ายต่าง ๆ  เพื่อเพิม่
ประสบการณ์การนิเทศการสอน 

3.42 0.95 ปานกลาง 6 4.16 0.64 มาก 9 

8. การจดักิจกรรมยกยอ่งเชิดชูเกียรติผู ้
มีผลงาน ส่งเสริมความสามารถในการ
พฒันาทกัษะการคิดของผูเ้รียน เพื่อ
เป็นการสร้างขวญักาํลงัใจแก่ผูนิ้เทศ
การสอนและผูรั้บการนิเทศ 

3.47 0.93 ปานกลาง 1 4.22 0.66 มาก 3 

9. การเผยแพร่ผลงานการนิเทศการสอน
ท่ีส่งเสริมความสามารถในการพฒันา
ทกัษะการคิดของผูเ้รียนในรูปแบบต่าง 

 ๆแก่หน่วยงานและเครือข่ายต่าง ๆ  

3.43 0.97 ปานกลาง 5 4.23 0.67 มาก 1 

10. การประเมินติดตามผลการ
ดาํเนินงานของเครือข่ายต่าง ๆ  ในการ
ร่วมมือพฒันาการนิเทศการสอนเพ่ือ
ส่งเสริม ความสามารถในการพฒันา
ทกัษะการคิดของผูเ้รียน 

3.41 0.92 ปานกลาง 7 4.23 0.69 มาก 2 

รวม 3.42 0.91 ปานกลาง - 4.19 0.67 มาก - 
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จากตารางท่ี 4.7 พบว่า สภาพปัจจุบนัการปฏิบติัการนิเทศการสอน เพื่อส่งเสริม
ความสามารถในการพฒันาทกัษะการคิดของผูเ้รียน ระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดา้นการมีส่วนร่วม 
การนิเทศการสอน โดยภาพรวมมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัปานกลาง (x̄=3.42) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ 
พบว่า ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด อยูใ่นระดบัปานกลาง คือ การจดักิจกรรมยกยอ่งเชิดชูเกียรติผูมี้ผลงาน 
ส่งเสริมความสามารถในการพฒันาทกัษะการคิดของผูเ้รียน เพ่ือเป็นการสร้างขวญั กาํลงัใจแก่ผูนิ้เทศ
การสอน และผูรั้บการนิเทศ (x̄=3.47) รองลงมาอยู่ในระดบัปานกลาง คือ การจดัระบบโครงสร้าง
หนา้ท่ีของบุคลากรในเครือข่ายต่าง ๆ อยา่งชดัเจนเพื่อช่วยในการนิเทศการสอน (x̄=3.46) ตามลาํดบั 
ส่วนขอ้ท่ีมีการปฏิบติันอ้ยท่ีสุดอยูใ่นระดบัปานกลาง คือ เครือข่ายความร่วมมือปฏิบติักิจกรรมการ
นิเทศการสอนอย่างต่อเน่ือง สร้างความยัง่ยืนในการร่วมมือกนัส่งเสริมความสามารถในการพฒันา
ทกัษะการคิดของผูเ้รียน (x=̄3.37) ส่วนความตอ้งการการนิเทศการสอนดา้นการมีส่วนร่วมการนิเทศ
การสอน โดยภาพรวมมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก (x̄=4.19) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า  
ข้อท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดอยู่ในระดับมาก  คือ การเผยแพร่ผลงานการนิเทศการสอนท่ีส่งเสริม
ความสามารถในการพฒันาทกัษะการคิดของผูเ้รียนในรูปแบบต่าง ๆ แก่หน่วยงานและเครือข่ายต่าง ๆ 
(x̄=4.23) รองลงมาอยู่ในระดบัมาก คือ การประเมินติดตามผลการดาํเนินงานของเครือข่ายต่าง ๆ  
ในการร่วมมือพฒันาการนิเทศการสอนเพื่อส่งเสริมทกัษะการคิด (x̄=4.23) ตามลาํดบั ส่วนขอ้ท่ีมี
ความตอ้งการนอ้ยท่ีสุด อยูใ่นระดบัมาก คือ การจดัทาํขอ้มูลสารสนเทศ ในการวิเคราะห์จดัตั้งกลุ่ม
เครือข่ายความร่วมมือเพ่ือการนิเทศการสอน (x̄=4.16) 

กล่าวไดว้่า สภาพการปฏิบติัการนิเทศการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถในการพฒันา
ทกัษะการคิดของผูเ้รียนระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐานดา้นการมีส่วนร่วมการนิเทศการสอนอยูใ่นระดบั
ปานกลางทุกขอ้ ส่วนความตอ้งการการนิเทศการสอนอยู่ในระดบัมากทุกขอ้เช่นกนั และมีระดบั
ความตอ้งการสูงกวา่สภาพการปฏิบติัการนิเทศการสอนทุกขอ้ 
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ตารางที ่4.8  ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดบัการปฏิบติัตามสภาพปัจจุบนั  และความ
ตอ้งการการนิเทศการสอนเพือ่ส่งเสริมความสามารถในการพฒันาทกัษะการคิดของผูเ้รียน ระดบั
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ดา้นการจดักิจกรรมการนิเทศการสอน 
 

การจดักิจกรรมการนิเทศการสอน 

สภาพ/การปฏิบติั ความตอ้งการ 

  S.D. 
แปล
ความ 
หมาย 

อนัดบั   S.D. 
แปล
ความ 
หมาย 

อนัดบั 

1. การเลือกกิจกรรมไดเ้หมาะสม
กบัสภาพปัญหาและความตอ้งการ
ของผูรั้บการนิเทศ 

3.62 0.85 มาก 3 4.24 0.61 มาก 3 

2. การใชกิ้จกรรมการนิเทศในการ
จดัการเรียนการสอนของผูรั้บการ
นิเทศเพื่อส่งเสริมความสามารถ
ในการพฒันาทกัษะการคิดของ
ผูเ้รียน 

3.63 0.80 มาก 2 4.27 0.60 มาก 2 

3. ผูนิ้เทศการสอนและผูรั้บการ
นิเทศการสอนมีส่วนร่วมในการ
จดักิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อ
ส่งเสริมความสามารถในการ
พฒันาทกัษะการคิดของผูเ้รียน 

3.66 0.84 มาก 1 4.30 0.58 มาก 1 

4. กิจกรรมการนิเทศการสอน
ส่งเสริมความสามารถของผูรั้บ
การนิเทศดว้ยวิธีการท่ีหลากหลาย
เหมาะสมกบัศกัยภาพของแต่ละ
บุคคล 

3.60 0.86 มาก 5 4.22 0.55 มาก 5 
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ตารางที ่4.8  (ต่อ) 
 

การจดักิจกรรมการนิเทศการสอน 

สภาพ/การปฏิบติั ความตอ้งการ 

  S.D. 
แปล
ความ 
หมาย 

อนัดบั   S.D. 
แปล
ความ 
หมาย 

อนัดบั 

5. การติดตามประเมินผล และ
สรุปผลการใชกิ้จกรรมการนิเทศ
การสอนสาํหรับปรับปรุง
พฒันาการนิเทศการสอน 
เพื่อส่งเสริมความสามารถในการ
พฒันาทกัษะการคิดของผูเ้รียน 

3.61 0.88 มาก 4 4.23 0.66 มาก 4 

รวม 3.62 0.85 มาก - 4.25 0.65 มาก - 
 
จากตารางท่ี 4.8 พบว่า สภาพปัจจุบนัการนิเทศการสอนเพ่ือส่งเสริมความสามารถใน

การพฒันาทกัษะการคิดของผูเ้รียนระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดา้นการจดักิจกรรมการนิเทศการ
สอน โดยภาพรวมมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (x̄=3.62) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ีย
สูงสุด อยู่ในระดบัมาก คือ ผูนิ้เทศการสอนและผูรั้บการนิเทศการสอนมีส่วนร่วมในการจดักิจกรรม
การเรียนการสอนเพ่ือส่งเสริมความสามารถในการพฒันาทักษะการคิดของผูเ้รียน (x̄=3.66) 
รองลงมาอยู่ในระดบัมาก คือ การใชกิ้จกรรมการนิเทศในการจดัการเรียนการสอนของผูรั้บการ
นิเทศเพื่อส่งเสริมความสามารถในการพฒันาทกัษะการคิดของผูเ้รียน (x̄=3.63) ตามลาํดบั ส่วนขอ้ท่ี
มีการปฏิบติัน้อยท่ีสุด อยู่ในระดบัมาก คือ กิจกรรมการนิเทศการสอนเพ่ือส่งเสริมความสามารถ
ของผูรั้บการนิเทศ ดว้ยวิธีการท่ีหลากหลายเหมาะสมกบัศกัยภาพของแต่ละบุคคล (x̄=3.60) ส่วน
ความตอ้งการการนิเทศการสอน ดา้นการจดักิจกรรมการนิเทศการสอน โดยภาพรวม มีค่าเฉล่ียอยู่
ในระดบัมาก (x=̄4.25) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดอยู่ในระดบัมาก คือ ผู ้
นิเทศการสอนและผูรั้บการนิเทศการสอนมีส่วนร่วมในการจดักิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อ
ส่งเสริมความสามารถในการพฒันาทกัษะการคิดของผูเ้รียน (x̄=4.30) รองลงมาอยูใ่นระดบัมาก คือ 
การใชกิ้จกรรมการนิเทศในการจดัการเรียนการสอนของผูรั้บการนิเทศเพื่อส่งเสริมความสามารถ
ในการพฒันาทกัษะการคิดของผูเ้รียน (x̄=4.27) ตามลาํดบั ส่วนขอ้ท่ีมีการปฏิบติัน้อยท่ีสุดอยู่ใน
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ระดับมาก กิจกรรมการนิเทศการสอนส่งเสริมความสามารถของผูรั้บการนิเทศด้วยวิธีการท่ี
หลากหลายเหมาะสมกบัศกัยภาพของแต่ละบุคคล (x̄=4.22) 

กล่าวไดว้่า สภาพการปฏิบติัการนิเทศการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถในการพฒันา
ทกัษะการคิดของผูเ้รียนระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดา้นการจดักิจกรรมการนิเทศการสอนอยู่ใน
ระดบัมากทุกขอ้ ส่วนความตอ้งการการนิเทศการสอนอยู่ในระดบัมากทุกขอ้เช่นกนั และมีระดบั
ความตอ้งการสูงกวา่สภาพการปฏิบติัการนิเทศการสอนทุกขอ้ 

 
ตารางที ่4.9  ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดบัการปฏิบติัตามสภาพปัจจุบนั และความ
ตอ้งการการนิเทศการสอนเพือ่ส่งเสริมความสามารถในการพฒันาทกัษะการคิดของผูเ้รียน ระดบั
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ดา้นการประเมินผลการนิเทศการสอน 
 

การประเมินผลการนิเทศการสอน 
 

สภาพ/การปฏิบติั ความตอ้งการ 

  S.D. 
แปล
ความ 
หมาย 

อนัดบั   S.D. 
แปล
ความ 
หมาย 

อนัดบั 

1. การประเมินผลการนิเทศการ
สอนตามแผนการนิเทศท่ีกาํหนดไว ้

4.09 0.77 มาก 1 4.10 0.64 มาก 9 

2. การสร้างความรู้ความเขา้ใจ
เก่ียวกบัการประเมินผลอยา่งเป็น
ระบบแก่ผูรั้บการนิเทศ 

3.56 0.88 มาก 2 4.27 0.66 มาก 1 

3. การมีส่วนร่วมในการประเมินผล
การนิเทศการสอนของผูนิ้เทศและ
ผูรั้บการนิเทศ 

3.52 0.93 มาก 4 4.14 0.74 มาก 3 

4. การประเมินผลการการนิเทศการ
สอนส่งเสริมความสามารถในการ
พฒันาทกัษะการคิดของผูเ้รียนก่อน
การดาํเนินการนิเทศ 

3.46 0.89 ปาน
กลาง 

9 4.12 0.77 มาก 6 
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ตารางที ่4.9  (ต่อ) 
 

การประเมินผลการนิเทศการสอน 
 

สภาพ/การปฏิบติั ความตอ้งการ 

  S.D. 
แปล
ความ 
หมาย 

อนัดบั   S.D. 
แปล
ความ 
หมาย 

อนัดบั 

5. การประเมินผลการนิเทศการ
สอนส่งเสริมความสามารถในการ
พฒันาทกัษะการคิดของผูเ้รียน
ระหวา่งการดาํเนินการนิเทศ 

3.50 0.91 มาก 7 4.12 0.75 มาก 5 

6. การประเมินผลการนิเทศการ
สอนส่งเสริมความสามารถในการ
พฒันาทกัษะการคิดของผูเ้รียน
ภายหลงัการดาํเนินการนิเทศ 

3.51 0.96 มาก 6 4.13 0.68 มาก 4 

7.การประเมินผลและสรุปรายงาน
ผลการนิเทศการสอนอยา่งเป็น
ระบบ 

3.51 0.90 มาก 5 4.11 0.71 มาก 8 

8. ผูนิ้เทศการสอนและผูรั้บการ
นิเทศนาํขอ้มูลจากการประเมินผล
ไปใชป้ระโยชน์ในการนิเทศการ
สอนและส่งเสริมความสามารถใน
การพฒันาทกัษะการคิดของผูเ้รียน 

3.55 0.90 มาก 3 4.26 0.66 มาก 2 

9. การประเมินผลดาํเนินการอยา่ง
ต่อเน่ือง สมํ่าเสมอเพ่ือแกปั้ญหา
และพฒันาคุณภาพการศึกษา 

3.46 0.87 ปาน
กลาง 

8 4.11 0.65 มาก 7 

รวม 3.59 0.89 มาก - 4.15 0.66 มาก - 
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จากตารางท่ี 4.9 พบว่า สภาพปัจจุบนัการนิเทศการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถใน
การพฒันาทกัษะการคิดของผูเ้รียนระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดา้นการประเมินผลการนิเทศการ
สอน โดยภาพรวมมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (x̄=3.59) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ีย
สูงสุดอยู่ในระดับมาก คือ การประเมินผลการนิเทศการสอน ตามแผนการนิเทศท่ีกาํหนดไว ้
(x̄=4.09) รองลงมาอยูใ่นระดบัมาก คือ การสร้างความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการประเมินผลอยา่งเป็น
ระบบแก่ผูรั้บการนิเทศ (x̄=3.56) ตามลาํดบั ส่วนขอ้ท่ีมีการปฏิบติันอ้ยท่ีสุดอยูใ่นระดบัปานกลาง คือ 
การประเมินผลการนิเทศการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถในการพฒันาทกัษะการคิดของผูเ้รียน
ก่อนการดาํเนินการนิเทศ (x̄=3.46) ส่วนความตอ้งการการนิเทศการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถ
ในการพฒันาทกัษะการคิดของผูเ้รียน ดา้นการประเมินผลการนิเทศการสอน โดยภาพรวมมีค่าเฉล่ีย
อยู่ในระดบัมาก (x̄=4.15) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด อยู่ในระดบัมาก คือ 
การสร้างความรู้ความเขา้ใจ เก่ียวกับการประเมินผลอย่างเป็นระบบแก่ผูรั้บการนิเทศ (x̄=4.27) 
รองลงมาอยูใ่นระดบัมาก คือ  ผูนิ้เทศการสอนและผูรั้บการนิเทศนาํขอ้มูลจากการประเมินผลไปใช้
ประโยชน์ในการนิเทศการสอนและส่งเสริมความสามารถในการพฒันาทกัษะการคิดของผูเ้รียน 
(x̄=4.26) ตามลาํดบั ส่วนขอ้ท่ีมีความตอ้งการน้อยท่ีสุด อยู่ในระดบัมาก คือ การประเมินผลการ
นิเทศการสอนตามแผนการนิเทศท่ีกาํหนดไว ้(x̄=4.10) 

กล่าวไดว้่า สภาพการปฏิบติัการนิเทศการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถในการพฒันา
ทกัษะการคิดของผูเ้รียนระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดา้นการประเมินผลการนิเทศการสอน ส่วน
ใหญ่อยูใ่นระดบัมาก ส่วนความตอ้งการการนิเทศการสอนอยูใ่นระดบัมากทุกขอ้และมีระดบัความ
ตอ้งการสูงกวา่สภาพการปฏิบติัการนิเทศการสอนทุกขอ้ 
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ตารางที ่4.10  ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดบัการปฏิบติัตามสภาพปัจจุบนั  และ
ความตอ้งการการนิเทศการสอน เพื่อส่งเสริมความสามารถในการพฒันาทกัษะการคิดของผูเ้รียน ระดบั
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ดา้นการวิจยัเพื่อพฒันาการนิเทศการสอน 
 

การวิจยัเพ่ือพฒันาการนิเทศการ
สอน 

สภาพ/การปฏิบติั ความตอ้งการ 

  S.D. 
แปล
ความ 
หมาย 

อนัดบั   S.D. 
แปล
ความ 
หมาย 

อนัดบั 

1. การใชก้ระบวนการวิจยัใน 
การพฒันาการนิเทศการสอน ของผู ้
นิเทศและผูรั้บการนิเทศ เพื่อ
ส่งเสริมความสามารถในการพฒันา
ทกัษะการคิดของผูเ้รียน 

3.37 0.98 ปาน
กลาง 

7 4.10 0.75 มาก 8 

2. ผูนิ้เทศการสอนมีการสร้างความรู้
ความเขา้ใจกระบวนการทาํวจิยั
ใหแ้ก่ผูรั้บการนิเทศในการจดัการ
เรียนการสอนเพื่อส่งเสริม
ความสามารถในการพฒันาทกัษะ
การคิดของผูเ้รียน 

3.41 0.94 ปาน
กลาง 

4 4.13 0.65 มาก 5 

3. การกระตุน้ส่งเสริมและสร้าง
วฒันธรรมวิจยัสู่ชั้นเรียน 

3.51 0.94 มาก 1 4.14 0.65 มาก 4 

4. การใหค้าํปรึกษาช่วยเหลือผูรั้บ 
การนิเทศในการพฒันาคุณภาพการ
จดัการเรียนการสอนเพ่ือส่งเสริม
ความสามารถในการพฒันาทกัษะ
การคิดของผูเ้รียนบนพื้นฐานการ
วิจยั 

3.47 0.94 ปาน
กลาง 

2 4.17 0.71 มาก 3 
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ตารางที ่4.10   (ต่อ) 
 

การวิจยัเพ่ือพฒันาการนิเทศการ
สอน 

สภาพ/การปฏิบติั ความตอ้งการ 

  S.D. 
แปล
ความ 
หมาย 

อนัดบั   S.D. 
แปล
ความ 
หมาย 

อนัดบั 

5. การสร้างนวตักรรมและองค์
ความรู้ใหม่ในการนิเทศของผูนิ้เทศ
การสอนและผูรั้บการนิเทศดา้น
ทกัษะการคิด 

3.39 0.96 ปาน
กลาง 

6 4.11 0.69 มาก 6 

6. การสร้างคลงันวตักรรมและองค์
ความรู้ใหม่ในการนิเทศของผูนิ้เทศ
การสอนและผูรั้บการนิเทศดา้น
ทกัษะการคิด 

3.36 0.76 ปาน
กลาง 

8 4.20 0.57 มาก 1 

7. การนาํผลการวิจยัไปใชป้ระโยชน ์
ในการแกปั้ญหาและพฒันาการเรียน 
การสอนเพ่ือส่งเสริมความสามารถ
ในการพฒันาทกัษะการคิดของ
ผูเ้รียน 

3.42 0.84 ปาน
กลาง 

3 4.17 0.68 มาก 2 

8. การเผยแพร่ผลงานวิจยัโดย
ช่องทางต่าง ๆ ไดแ้ก่ เครือข่าย ส่ือ
เทคโนโลยปีระชุมอบรม จดั
นิทรรศการ เป็นตน้เพื่อเป็น
แบบอยา่งการแกปั้ญหาและพฒันา
คุณภาพการศึกษา 

3.39 0.85 ปาน
กลาง 

5 4.10 0.64 มาก 7 

รวม 3.42 0.92 ปาน
กลาง 

- 4.14 0.68 มาก - 
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จากตารางท่ี 4.10 พบว่า สภาพปัจจุบันการปฏิบัติการนิเทศการสอนเพื่อส่งเสริม
ความสามารถในการพฒันาทกัษะการคิดของผูเ้รียนระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดา้นการวิจยัเพื่อ
พฒันาการนิเทศการสอน โดยภาพรวมมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบั ปานกลาง (x̄=3.42) เม่ือพิจารณาเป็น
รายขอ้ พบว่า ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดอยูใ่นระดบัมาก คือ การกระตุน้ส่งเสริมและสร้างวฒันธรรมวิจยั
สู่ชั้นเรียน (x̄=3.51) รองลงมาอยูใ่นระดบัปานกลาง คือ การใหค้าํปรึกษาช่วยเหลือผูรั้บการนิเทศใน
การพฒันาคุณภาพ  การจดัการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถในการพฒันาทกัษะการคิด
ของผูเ้รียนบนพื้นฐานการวิจยั (x̄=3.47) ตามลาํดบั ส่วนขอ้ท่ีมีการปฏิบติันอ้ยท่ีสุดอยูใ่นระดบัปาน
กลาง คือ การสร้างคลงันวตักรรมและองคค์วามรู้ใหม่ในการนิเทศของผูนิ้เทศการสอนและผูรั้บการ
นิเทศดา้นความสามารถในการพฒันาทกัษะการคิดของผูเ้รียน (x̄=3.36) ส่วนความตอ้งการการนิเทศ
การสอนดา้นการวิจยัเพื่อพมันาการนิเทศการสอน โดยภาพรวมมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (x̄=4.14) 
เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด อยู่ในระดบัมาก คือ การสร้างคลงันวตักรรม
และองคค์วามรู้ใหม่ในการนิเทศของผูนิ้เทศการสอนและผูรั้บการนิเทศดา้นความสามารถในการ
พฒันาทกัษะการคิดของผูเ้รียน (x̄=4.20) รองลงมาอยูใ่นระดบัมาก คือ การนาํผลการวิจยัไปใช้
ประโยชน์ในการแกปั้ญหาและพฒันาการเรียนการสอนเพ่ือส่งเสริมความสามารถในการพฒันา
ความสามารถในการพฒันาทกัษะการคิดของผูเ้รียน (x̄=4.17) ตามลาํดบั ส่วนขอ้ท่ีมีความตอ้งการ
นอ้ยท่ีสุด อยูใ่นระดบัมาก คือ การใชก้ระบวนการวิจยั ในการพฒันาการนิเทศการสอนของผูนิ้เทศ
และผูรั้บการนิเทศเพื่อส่งเสริมความสามารถในการพฒันาทกัษะการคิดของผูเ้รียน (x̄=4.10) 

กล่าวไดว้่า สภาพการปฏิบติัการนิเทศการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถในการพฒันา
ทกัษะการคิดของผูเ้รียนในระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐานดา้นการวิจยั ส่วนใหญ่อยูใ่นระดบัปานกลาง       
ส่วนความตอ้งการการนิเทศการสอนอยูใ่นระดบัมากทุกขอ้ และมีระดบัความตอ้งการสูงกว่าสภาพ
การนิเทศการสอนทุกขอ้ 

4.1.3  สรุปผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณ  
 1)  สภาพปัจจุบนัการปฏิบติัการนิเทศการสอนเพ่ือส่งเสริมความสามารถในการพฒันาท
ทกัษะการคิดของผูเ้รียน ระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยภาพรวม 8 ดา้น พบว่า มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก 
เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ดา้นกิจกรรมการนิเทศการสอน รองลงมา 
คือ ดา้นเทคนิคและวิธีการนิเทศการสอน และดา้นการวางแผนการนิเทศการสอน ตามลาํดบั ส่วน
ดา้นท่ีมีการปฏิบติันอ้ยท่ีสุด คือ ดา้นการวิจยัเพื่อพฒันาการนิเทศ การสอนส่วนความตอ้งการการนิเทศ
การสอนโดยภาพรวม พบว่า อยู่ในระดบัมากเม่ือพิจารณาราย ดา้นพบว่า ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ 
ดา้นเทคนิคและวิธีการนิเทศการสอน รองลงมา คือ ดา้นการใช้ส่ือ เคร่ืองมือและเทคโนโลยี และ
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กิจกรรมการนิเทศการสอน ตามลาํดบั ส่วนดา้นท่ีมีความตอ้งการน้อยท่ีสุด คือ ดา้นการวิจยัเพื่อ
พฒันาการนิเทศการสอน  
 2)  การจดัทาํขอ้มูลสารสนเทศ สภาพปัจจุบนัการปฏิบติัการนิเทศการสอนเพื่อส่งเสริม
ความสามารถในการพฒันาทกัษะการคิดของผูเ้รียน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดา้นการจดัทาํ
ขอ้มูลสารสนเทศ พบว่ามีการปฏิบติัมากโดยเรียงตามลาํดบั คือ มีการจดัทาํฐานขอ้มูลสารสนเทศ
เก่ียวกบั การนิเทศการสอน รองลงมา คือ การนาํขอ้มูลสารสนเทศไปใชต้ดัสินใจและวางแผนการ
นิเทศการสอนเพ่ือส่งเสริมความสามารถในการพฒันาทกัษะการคิดของผูเ้รียนและการปฏิบติัใน
ระดบันอ้ยสุด คือ การประเมินผลเพื่อพฒันาปรับปรุงระบบขอ้มูลสารสนเทศ ส่วนความตอ้งการ
การนิเทศการสอนเพ่ือส่งเสริมความสามารถในการพฒันาทกัษะการคิดของผูเ้รียนระดบัการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พบว่า ความตอ้งการระดบัมากโดยเรียงตามลาํดบั คือ การนาํขอ้มูลสารสนเทศไปใช้
ตดัสินใจและวางแผนการนิเทศการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถในการพฒันาทกัษะการคิดของ
ผูเ้รียน รองลงมา คือ การจดัทาํฐานขอ้มูลสารสนเทศเก่ียวกบัการนิเทศการสอน ส่วนความตอ้งการ
ในระดบัน้อยท่ีสุด คือ การวิเคราะห์สภาพปัจจุบนัปัญหาและความตอ้งการเก่ียวกบัการนิเทศการ
สอนเพื่อส่งเสริมความสามารถในการพฒันาทกัษะการคิดของผูเ้รียน 
 3)  การวางแผนการนิเทศการสอน สภาพปัจจุบนัการปฏิบติัการนิเทศการสอนเพื่อ
ส่งเสริมความสามารถในการพฒันาทกัษะการคิดของผูเ้รียนระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐานดา้นการวาง
แผนการนิเทศการสอน พบว่า มีการปฏิบติัในระดบัมากโดยเรียงตามลาํดบั คือ การนาํนโยบายดา้น
การคิดมาเป็นกรอบจดัทาํแผนการนิเทศการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถในการพฒันาทกัษะการ
คิดของผูเ้รียน รองลงมาคือ การกาํหนดปฏิทินการนิเทศการสอนท่ีนาํไปสู่การปฏิบติัอย่างเป็น
รูปธรรมไดแ้ละปฏิบติัในระดบันอ้ยสุดคือ การวิเคราะห์ทรัพยากรท่ีใชใ้นการนิเทศการสอน ไดแ้ก่ 
คน งบประมาณ วสัดุอุปกรณ์ เป็นตน้ ส่วนความตอ้งการการนิเทศการสอน พบว่า มีความตอ้งการ
ระดบัมากโดยเรียงตามลาํดบั คือ การนาํนโยบายดา้นการคิดมาเป็นกรอบจดัทาํแผนการนิเทศการ
สอนรองลงมาคือ การวางแผนการนิเทศการสอนโดยนาํขอ้มูลสารสนเทศเก่ียวกบัสภาพปัจจุบนั
ปัญหาและความตอ้งการมาพิจารณาจดัทาํแผนการนิเทศการสอนและความตอ้งการในระดบันอ้ย
สุด คือ การกาํหนดมาตรฐานและความสาํเร็จในการนิเทศการสอนเพ่ือส่งเสริมความสามารถในการ
พฒันาทกัษะการคิดของผูเ้รียน  
 4)  การใชส่ื้อ เคร่ืองมือและเทคโนโลยี สภาพปัจจุบนัการปฏิบติัการนิเทศการสอนเพ่ือ
ส่งเสริมความสามารถในการพฒันาทกัษะการคิดของผูเ้รียน ระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดา้นการใช้
ส่ือ เคร่ืองมือ และเทคโนโลยี พบว่า มีการปฏิบติัในระดบัมากโดยเรียงตามลาํดับคือ การสร้าง
ความรู้ ความเขา้ใจการใชส่ื้อ เคร่ืองมือและเทคโนโลยีในการนิเทศการสอนแก่ผูรั้บการนิเทศเพ่ือ
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ส่งเสริม ความสามารถในการพฒันาทกัษะการคิดของผูเ้รียน รองลงมาคือ การเลือกใชส่ื้อ เคร่ืองมือ
และเทคโนโลยใีหเ้หมาะสมกบัการจดัการเรียนการสอนของผูรั้บการนิเทศ และการปฏิบติัในระดบั
นอ้ยสุดคือ การจดัทาํคลงัส่ือ เคร่ืองมือและเทคโนโลย ีเพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ประกอบการนิเทศการ
สอน ส่วนความตอ้งการการนิเทศการสอน พบว่า มีความตอ้งการระดบัมาก โดยเรียงตามลาํดบั คือ 
การจัดทาํคลังส่ือ เคร่ืองมือและเทคโนโลยีเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ประกอบการนิเทศการสอน 
รองลงมา คือ การเลือกใชส่ื้อเคร่ืองมือและเทคโนโลยใีหเ้หมาะสมกบัการจดัการเรียนการสอนของ
ผูรั้บการนิเทศ และความต้องการในระดับน้อยสุด คือ การหาคุณภาพของส่ือ เคร่ืองมือและ
เทคโนโลยีนิเทศการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถในการพฒันาทกัษะการคิดของผูเ้รียนกบัผู ้
นิเทศการสอนและผูรั้บการนิเทศมีส่วนร่วมในการจดัทาํส่ือ เคร่ืองมือและเทคโนโลยนิีเทศการสอน  
 5)  การใชเ้ทคนิคและวิธีการนิเทศการสอน สภาพปัจจุบนัการปฏิบติัการนิเทศ การสอน
เพื่อส่งเสริมความสามารถในการพฒันาทกัษะการคิดของผูเ้รียน ระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดา้นการใช้
เทคนิคและวิธีการนิเทศการสอน พบว่า มีการปฏิบติัในระดบัมาก โดยเรียงตามลาํดบัคือ การนิเทศ
การสอนมีการปรับเปล่ียนยดืหยุน่ประยกุตใ์ชใ้หเ้หมาะสมกบัผูรั้บการนิเทศ รองลงมาคือ การนิเทศ
การสอนมุ่งเนน้บรรยากาศแห่งความเป็นประชาธิปไตย มีการยอมรับซ่ึงกนัและกนั และการปฏิบติั
ในระดบันอ้ยสุดคือ การใชว้ิธีการนิเทศการสอนแบบช้ีแนะสะทอ้นคิด (Reflective Coaching) เพื่อ
ส่งเสริมความสามารถในการพฒันาทกัษะการคิดของผูเ้รียน ส่วนความตอ้งการ การนิเทศการสอน
พบว่ามีความตอ้งการระดบัมากโดยเรียงตามลาํดบัคือ การใช้วิธีการนิเทศ การสอนแบบช้ีแนะ
สะทอ้นคิด (Reflective Coaching) รองลงมาคือ การใชว้ิธีการนิเทศการสอนแบบเป็นพี่เล้ียงและ
ผูส้นบัสนุน (Mentoring and Supporting ) และความตอ้งการระดบันอ้ยสุดคือ การประเมินผลและ
ปรับปรุงการใชเ้ทคนิคและวิธีการนิเทศการสอนเพ่ือส่งเสริมความสามารถในการพฒันาทกัษะการ
คิดของผูเ้รียน  
 6)  การมีส่วนร่วมการนิเทศการสอน สภาพปัจจุบนัการนิเทศการสอนเพื่อส่งเสริม
ความสามารถในการพฒันาทกัษะการคิดของผูเ้รียน ระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดา้นการมีส่วนร่วม   
การนิเทศการสอน พบว่า มีการปฏิบติัในระดบักลางโดยเรียงตามลาํดบัคือ การจดักิจกรรมยกย่อง   
เชิดชูเกียรติผูมี้ผลงานส่งเสริมความสามารถในการพฒันาทกัษะการคิดของผูเ้รียน เพื่อเป็นการสร้าง
ขวญั กาํลงัใจแก่ผูนิ้เทศและผูรั้บการนิเทศ รองลงมาคือ การจดัระบบโครงสร้างหนา้ท่ีของบุคลากร
ในเครือข่ายต่าง ๆ อย่างชดัเจน และการปฏิบติัในระดบัน้อยสุดคือ เครือข่ายความร่วมมือปฏิบติั
กิจกรรมการนิเทศการสอนอยา่งต่อเน่ือง สร้างความยัง่ยืนในการร่วมมือกนัส่งเสริมความสามารถ
ในการพฒันาทกัษะการคิดของผูเ้รียน ส่วนความตอ้งการการนิเทศการสอนพบว่ามีความตอ้งการ
ระดบัมากโดยเรียงตามลาํดบัคือ การเผยแพร่ผลงานการนิเทศการสอนท่ีส่งเสริมทกัษะการคิดใน
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รูปแบบต่าง ๆ แก่หน่วยงานและเครือข่ายต่าง ๆ รองลงมาคือ การประเมินติดตามผลการดาํเนินงาน
ของเครือข่ายต่าง ๆ ในการร่วมมือพฒันาการนิเทศการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถในการพฒันา
ทกัษะการคิดของผูเ้รียน และความตอ้งการระดบันอ้ยสุดคือ การจดัทาํฐานขอ้มูลสารสนเทศในการ
วิเคราะห์จดัตั้งกลุ่มเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือการนิเทศการสอน  
 7)  การจดักิจกรรมการนิเทศการสอน สภาพปัจจุบนัการปฏิบติัการนิเทศการสอนเพื่อ
ส่งเสริมความสามารถในการพฒันาทกัษะการคิดของผูเ้รียน ระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐานดา้นกิจกรรม  
การนิเทศการสอน พบว่า มีการปฏิบติัในระดบัมากโดยเรียงตามลาํดบัคือ ผูนิ้เทศการสอนและผูรั้บ 
การนิเทศการสอนมีส่วนร่วมในการจดักิจกรรมการเรียน การสอน รองลงมาคือ การใชกิ้จกรรม   
การนิเทศในการจัดการเรียนการสอนของผูรั้บการนิเทศ และการปฏิบัติในระดับน้อยสุดคือ 
กิจกรรมการนิเทศการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถของผูรั้บการนิเทศดว้ยวิธีการท่ีหลากหลาย
เหมาะสมกบัศกัยภาพของแต่ละบุคคล ส่วนความตอ้งการการนิเทศการสอนพบว่า มีความตอ้งการ
ระดบัมากโดยเรียงตามลาํดบัคือ ผูนิ้เทศการสอนและผูรั้บการนิเทศมีส่วนร่วมในการจดักิจกรรม
การเรียนการสอน รองลงมาคือ การใชกิ้จกรรมการนิเทศในการจดัการเรียนการสอนของผูรั้บการ
นิเทศเพื่อส่งเสริมความสามารถในการพฒันาทกัษะการคิดของผูเ้รียนและความตอ้งการระดบันอ้ย
สุดคือ กิจกรรมการนิเทศการสอนส่งเสริมความสามารถของผูรั้บการนิเทศดว้ยวิธีการท่ีหลากหลาย
เหมาะสมกบัศกัยภาพของแต่ละบุคคล  
 8)  การประเมินผลการนิเทศการสอน สภาพปัจจุบนัการปฏิบติัการนิเทศการสอนเพื่อ
ส่งเสริมความสามารถในการพฒันาทกัษะการคิดของผูเ้รียน ระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดา้นการ
ประเมินผลการนิเทศการสอน พบว่า มีการปฏิบัติในระดับมากโดยเรียงตามลาํดับคือ การ
ประเมินผลการนิเทศการสอนตามแผนการนิเทศท่ีกาํหนดไว ้รองลงมาคือ การสร้างความรู้ความ
เขา้ใจเก่ียวกบัการประเมินผลอย่างเป็นระบบแก่ผูรั้บการนิเทศ และการปฏิบติัในระดบันอ้ยสุดคือ 
การประเมินผลการนิเทศการสอนส่งเสริมความสามารถในการพฒันาทกัษะการคิดของผูเ้รียน ก่อน
การดาํเนินการนิเทศกบัการประเมินผลดาํเนินการอยา่งต่อเน่ือง สมํ่าเสมอเพื่อแกปั้ญหาและพฒันา
คุณภาพการศึกษา  ส่วนความตอ้งการการนิเทศการสอนพบว่ามีความตอ้งการระดบัมากโดยเรียง
ตามลาํดบัคือ การสร้างความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการประเมินผลอยา่งเป็นระบบแก่ผูรั้บการนิเทศ 
รองลงมาคือผูนิ้เทศการสอนและผูรั้บการนิเทศนาํขอ้มูลจากการประเมินผลไปใชป้ระโยชน์ในการ
นิเทศการสอนและส่งเสริมความสามารถในการพฒันาทกัษะการคิดของผูเ้รียน และความตอ้งการ
ระดบัน้อยสุดคือ การประเมินดาํเนินการอย่างต่อเน่ืองสมํ่าเสมอเพื่อแกปั้ญหาและพฒันาคุณภาพ
การศึกษา  
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 9)  การวิจยัเพื่อพฒันาการนิเทศการสอน สภาพปัจจุบนัการปฏิบติัการนิเทศการสอน
เพื่อส่งเสริมความสามารถในการพฒันาทกัษะการคิดของผูเ้รียน ระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดา้นการ
วิจยัเพ่ือพฒันาการนิเทศการสอนพบว่า มีการปฏิบติัในระดบัมากโดยเรียงตามลาํดบัคือ การกระตุน้
ส่งเสริมและสร้างวฒันธรรมวิจยัสู่ชั้นเรียน รองลงมาคือ การให้คาํปรึกษาช่วยเหลือผูรั้บการนิเทศ
ในการพฒันาคุณภาพการจดัการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถในการพฒันาทกัษะการคิด
ของผูเ้รียน บนพื้นฐานการวิจยัและการปฏิบติัในระดบันอ้ยสุดคือ การสร้างคลงันวตักรรมและองค์
ความรู้ใหม่ในการนิเทศของผูนิ้เทศการสอนและผูรั้บการนิเทศดา้นความสามารถในการพฒันา
ทกัษะการคิดของผูเ้รียน ส่วนความตอ้งการการนิเทศการสอนพบว่า มีความตอ้งการระดบัมากโดย
เรียงตามลาํดบัคือ การสร้างคลงันวตักรรมและองคค์วามรู้ใหม่ในการนิเทศของผูนิ้เทศการสอนและ
ผูรั้บการนิเทศด้านความสามารถในการพฒันาทักษะการคิดของผูเ้รียน รองลงมาคือ การนํา
ผลการวิจยัไปใชป้ระโยชน์ในการแกปั้ญหาและพฒันาการเรียนการสอน และความตอ้งการระดบั
นอ้ยสุด คือ การใชก้ระบวนการวิจยัในการพฒันาการนิเทศการสอนของผูนิ้เทศและผูรั้บการนิเทศ
เพื่อส่งเสริมความสามารถในการพฒันาทกัษะการคิดของผูเ้รียน  

 4.1.4  การสงัเคราะห์ผลการวิจยัเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ  
การวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัไดศึ้กษาเพื่อหารูปแบบการนิเทศการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถ

ในการพฒันาทกัษะการคิดของผูเ้รียน ระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นการวิจยัโดยใชร้ะเบียบวิธีเชิง
ผสมทั้งการศึกษาเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ กล่าวคือ ศึกษาจากเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
จากการสัมภาษณ์ผูท้รงคุณวุฒิและการสํารวจความคิดเห็นของกลุ่มเป้าหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
นิเทศการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถในการพฒันาทกัษะการคิดของผูเ้รียนระดบัการศึกษาขั้น
พื้นฐาน โดยผูว้ิจยัไดน้าํเสนอสรุปผลการวิเคราะห์และสังเคราะห์ โดยแยกเป็นรายดา้นทั้ง 8 ดา้น 
ปรากฏตามตารางท่ี 4.11 ถึง 4.18 ดงัน้ี 
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ตารางที ่4.11 การสงัเคราะห์ผลการวิจยัเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณดา้นการจดัทาํขอ้มูลสารสนเทศ 
  

เชิงคุณภาพ เชิงปริมาณ สรุปผล 
1. ผูน้ิเทศการสอนมีการเตรียมการจดัทาํระบบ
ขอ้มูลสารสนเทศเพื่อส่งเสริมความสามารถใน
การพัฒนาทักษะการคิดของผูเ้รียนโดยมีการ
เตรียมบุคลากรที่เหมาะสม มีความรู้ความชาํนาญ
เ กี่ ยวกับ เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ทันสมัย  
ในการจัดระบบข้อมูลสารสนเทศที่ส่งเสริม
ความสามารถในการพฒันาทักษะการคิดของ
ผูเ้รียน 
2. จัดเตรียมบุคลากรที่เกี่ยวข้องเพื่อประสาน
ความร่วมมือในการเกบ็รวบรวม  

1. การนาํขอ้มูลสารสนเทศไปใชต้ดัสินใจใน
การนิเทศ  การสอน  
2. การจดัทาํฐานขอ้มูลสารสนเทศที่จาํเป็นต่อ
การนิเทศ การสอน 
3.การประสานความร่วมมือระหว่างผูน้ิเทศ
การสอน และผูร้ับการนิเทศการสอนในการ
จดัทาํขอ้มูลสารสนเทศ 
4. การประเมินผลเพื่อพฒันาปรับปรุงระบบ
ขอ้มูลสารสนเทศ 
5. คุณภาพของขอ้มูล 

1. มีการเตรียมการจดัระบบขอ้มูลสารสนเทศใน
การนิเทศการสอน โดยการเตรียมทรัพยากรต่าง 
ๆ ทั้งคนอุปกรณ์ งบประมาณ และการบริหาร
จดัการใหพ้ร้อม และเพียงพอโดยเตรียมบุคลากร
ที่มีความรู้ ความชํานาญเกี่ยวกับเทคโนโลยี
สารสนเทศที่ทันสมัยในการจัดระบบ  และ
บุคลากรที่ประสานความร่วมมือในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่าง  ๆ  เช่น  บุคคล 
โรงเรียน หน่อยงาน และทาํระบบคอมพิวเตอร์
ออนไลน์  
2. มีการแต่งตั้ง หรือมอบหมายคณะทาํงาน
จัดระบบข้อมูลสารสนเทศ โดยการวางแผน
กําหนดจุดมุ่งหมาย  และเป้าหมาย  มีการนํา
นโยบาย  จากหน่วยงานต่าง  ๆ  ทุกระดับที่
เกี่ยวขอ้งในการส่งเสริมความสามารถในการ
พฒันาทกัษะการคิดของผูเ้รียน ตั้งแต่ระดบั  
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     ตารางที ่4.11 (ต่อ) 
  

เชิงคุณภาพ เชิงปริมาณ สรุปผล 
ขอ้มูลและจดัทาํขอ้มูล 
3. มีการวางจุดมุ่งหมายร่วมกันของผูเ้กี่ยวขอ้ทุก
ฝ่ายในการจัดระบบข้อมูล เพื่อส่งเสริม
ความสามารถในการพัฒนาทักษะการคิดของ
ผูเ้รียน 

 

สารสนเทศสะทอ้นสภาพจริงเป็นปัจจุบนั
มีปริมาณขอ้มูลที่เพียงพอต่อการนิเทศการ
สอนเพื่อส่งเสริมความสามารถในการ

พฒันาทกัษะการคิดของผูเ้รียน 

 

4. มีการพฒันาผูน้ิเทศการสอน ผูร้ับการนิเทศ และ
ผูเ้กี่ยวขอ้งให้มีความรู้ ความเขา้ใจ เห็นความสําคญั 
และความจาํเป็นของการจดัระบบขอ้มูลสารสนเทศ
โดยการอบรมนิเทศออนไลน์ และประชุม 
5. มีการนาํนโยบายจากหน่วยงานต่าง ๆ ทุกระดบัที่
เกี่ยวขอ้งในการส่งเสริมความสามารถในการพฒันา
ทั ก ษ ะ ก า ร คิ ด ข อ ง ผู ้ เ รี ย น  ตั้ ง แ ต่ ร ะ ดั บ
กระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
และโรงเรียนมาเป็นกรอบในการจัดทําข้อมูล
สารสนเทศ สู่การปฏิบตัิที่ชดัเจนโดยมุ่งพฒันาครู  

 กระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน สาํนกังานเขตพื้นที่การศึกษา 
และโรงเรียน มาเป็นกรอบในการวางแผนจัดทาํ
ขอ้มูลสารสนเทศ สู่การปฏิบตัิที่ชดัเจน  
3. กาํหนดให้มีการนิเทศติดตามผล และรายงานผล
การพฒันาการจดัระบบขอ้มูลสารสนเทศและใช้
ข้อมูล  กําหนดให้ มีการติดตาม  ประเมินการ
จดัระบบขอ้มูลสารสนเทศ และการใชข้อ้มูลอย่าง
คุม้ค่า และเป็นประโยชน์เพื่อส่งเสริมความสามารถ
ในการพฒันาทกัษะการคิดของผูเ้รียน  

DPU



 

 
 

104 

 ตารางที ่4.11 (ต่อ) 
 

เชิงคุณภาพ เชิงปริมาณ สรุปผล 
เพิ่มศกัยภาพผูเ้รียนในดา้นทกัษะการคิด 
6. วิเคราะห์สภาพปัจจุบนัปัญหา และความตอ้งการ
ของผูน้ิเทศการสอนและผูร้ับการนิเทศ 
7. มีการเตรียมความพร้อม (4 Ms) ทั้งคน อุปกรณ์ 
งบประมาณ และการบริหารจัดการที่มีเพียงพอ 
และช่วยการจดัทาํขอ้มูลสารสนเทศเพื่อส่งเสริม
ความสามารถในการพัฒนาทักษะการคิดของ
ผูเ้รียน มีประสิทธิภาพ ผูน้ิเทศการสอนสามารถนาํ
ขอ้มูลไปใชไ้ดต้ามเป้าหมายที่กาํหนด 
8. จัดทําฐานข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องและ
จาํเป็นต่อการส่งเสริมความสามารถในการพฒันา
ทักษะการคิดของผู ้เ รียน  เ ช่นข้อมูลเ กี่ยวกับ
นักเรียน ผูบ้ริหาร ครู ขอ้มูลผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน ความรู้ความสามารถของครูแต่ละคนที่รับ 

 4. ใหม้ีการจดัทาํฐานขอ้มูลสารสนเทศดา้นต่างๆ 
เช่น นกัเรียน ผูบ้ริหาร ครู และขอ้มูลที่จาํเป็นต่อ
การนิเทศการสอน เพื่อส่งเสริมความสามารถใน
การพฒันาทกัษะการคิดของผูเ้รียน ไดแ้ก่ ผลการ
วิเคราะห์สภาพปัจจุบนั ปัญหา และความตอ้งการ 
ของผูร้ับการนิเทศ ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน ผลการ 
ประเมินทกัษะการคิด ของ สมศ.และขอ้มูลเกี่ยวกบั
การจดัการเรียนการสอน 
5 พัฒนาผู ้นิ เทศการสอนและผู ้เ กี่ยวข้อง  ให้มี
ความรู้ความเข้าใจ เกิดความตระหนักและเห็น
ความสําคัญของการจัดระบบข้อมูลสารสนเทศ 
และมีการนาํไปใช ้ในการพฒันาการปฏิบตัิงาน 
6 .  จัดทําระบบข้อ มูลสารสนเทศ ที่ ส่ ง เส ริม
ความสามารถในการพฒันาทกัษะการคิดของผูเ้รียน
อย่างเป็นระบบ โดยมีระบบจดัเก็บ มีความถูกตอ้ง 
ทนัสมยั เป็นปัจจุบนั มีเพียงพอในการปฏิบตัิการ 
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ตารางที ่4.11 (ต่อ) 
 

เชิงคุณภาพ เชิงปริมาณ สรุปผล 
9. มีการตรวจสอบขอ้มูลที่เก็บรวบรวม ขอ้มูลที่จดัเก็บมี
คุณภาพ มีความเป็นปัจจุบนั ตรงตามเนื้อหาเพื่อส่งเสริม
ความสามารถในการพฒันาทกัษะการคิดของผูเ้รียน มีการ
ป ร ะ ม ว ล ผ ล ข้ อ มู ล ด้ ว ย วิ ธี ก า ร ง่ า ย   ๆ 
ที่เรียกวา่ ทาํดว้ยมือ เพราะผูน้ิเทศการสอนมีบุคลากรนอ้ย 
ใชร้ะบบคอมพิวเตอร์ช่วยทาํให้สะดวกรวดเร็วขึ้น มีการ
นาํเทคนิควิธีการใช้โดยใช้เทคโนโลยีที่ทนัสมยั ขอ้มูล
สารสนเทศ ที่เป็นระบบ สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคเ์พื่อ
ส่งเสริมความสามารถในการพฒันาทักษะการคิดของ
ผูเ้รียน จะสะดวกต่อผูน้ิเทศ การสอนนาํไปใช ้
10. มีการประเมิน  ติดตามผลการจัดระบบข้อมูล
สารสนเทศ มีประเมินก่อนดาํเนินการ ระหว่างดาํเนินการ 
และภายหลงัดาํเนินการจดัระบบขอ้มูลสารสนเทศและใช้
ขอ้มูลในการพฒันาปรับปรุงส่งเสริมความสามารถในการ
พฒันาทกัษะการคิดของผูเ้รียนใหเ้กิดคุณภาพ 

 นิเทศการสอน มีความสะดวกพร้อมใช ้และ
ใหบ้ริการ 
7 .  มี ก า ร ติดตามประ เ มินผลการจัดข้อ มู ล
สารสนเทศ โดยวิธีการตรวจสอบคุณภาพของ
ระบบ และการนาํไปใชว้่าผูใ้ช้สามารถนาํระบบ
ขอ้มูลสารสนเทศไปพฒันาไดอ้ยา่งคุม้คา้ และเป็น
ประโยชน์เพียงใด 
8. มีการนําผลการประเมินและตรวจสอบ การ
จดัระบบขอ้มูลสารสนเทศมาเป็นแนวทาง พฒันา
ปรับปรุง การจัดระบบข้อมูลสารสนเทศอย่าง
ต่อเนื่องและยัง่ยนื 
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จากตารางท่ี 4.11 สรุปผลการสังเคราะห์การนิเทศการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถใน
การพฒันาทกัษะการคิดของผูเ้รียน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้านการจดัทาํขอ้มูลสารสนเทศ 
จาํแนกตามกระบวนการวางแผนงาน ดาํเนินการตามแผนงาน ติดตามประเมินผลการดาํเนินการตาม
แผนงานและนาํผลการติดตามประเมินผลการดาํเนินการมาปรับปรุงแกไ้ข ดงัน้ี 
 

1) การวางแผนงาน  
1.1) มีการเตรียมการจดัระบบขอ้มูลสารสนเทศในการนิเทศการสอน โดยการเตรียม

ทรัพยากรต่าง ๆ ทั้งคนอุปกรณ์ งบประมาณ และการบริหารจดัการใหพ้ร้อมและเพียงพอโดยเตรียม
บุคลากรท่ีมีความรู้ ความชาํนาญเก่ียวกบัเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทนัสมยัในการจดัระบบ และ
บุคลากรท่ีประสานความร่วมมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากแหล่งต่าง ๆ เช่น บุคคล โรงเรียน 
หน่วยงาน และทาํระบบคอมพิวเตอร์ออนไลน์ 

1.2) มีการแต่งตั้ง หรือมอบหมายคณะทาํงานจดัระบบขอ้มูลสารสนเทศ โดยการ
วางแผนกาํหนดจุดมุ่งหมาย และเป้าหมาย มีการนํานโยบาย จากหน่วยงานต่าง ๆ ทุกระดับท่ี
เก่ียวขอ้งในการส่งเสริมทกัษะการคิด ตั้งแต่ระดบักระทรวงศึกษาธิการ สาํหนกังานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา และโรงเรียนมาเป็นกรอบในการวางแผนจดัทาํ
ขอ้มูลสารสนเทศสู่การปฏิบติัท่ีชดัเจน  

1.3) กาํหนดให้มีการนิเทศติดตามผล และรายงานผลการพฒันาการจดัระบบขอ้มูล
สารสนเทศและใช้ขอ้มูลอย่างคุม้ค่า และเป็นประโยชน์เพื่อส่งเสริมความสามารถในการพฒันา
ทกัษะการคิดของผูเ้รียน 

2) การดําเนินการตามแผนงาน  
2.1) มีการจดัทาํฐานขอ้มูลสารสนเทศดา้นต่าง ๆ เช่น นักเรียน ผูบ้ริหาร ครู และ

ขอ้มูลท่ีจาํเป็นต่อการนิเทศการสอน เพื่อส่งเสริมทกัษะการคิด ไดแ้ก่ผลการวิเคราะห์สภาพปัจจุบนั 
ปัญหา และความตอ้งการของผูรั้บการนิเทศ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ผลการประเมินทกัษะการคิด 
ของสมศ.และขอ้มูลเก่ียวกบัการจดัการเรียนการสอน 

2.2) พฒันาผูนิ้เทศการสอนและผูเ้ก่ียวขอ้งใหมี้ความรู้ความเขา้ใจ เกิดความตระหนกั
และเห็นความสาํคญัของการจดัระบบขอ้มูลสารสนเทศ และมีการนาํไปใช ้ 

2.3) จดัทาํระบบขอ้มูลสารสนเทศท่ีส่งเสริมความสามารถในการพฒันาทกัษะการ
คิดของผูเ้รียนอยา่งเป็นระบบ โดยมีระบบจดัเก็บ มีความถูกตอ้ง ทนัสมยัเป็นปัจจุบนั มีเพียงพอใน
การปฏิบติัการนิเทศการสอน มีความสะดวกพร้อมใช ้และใหบ้ริการ 

2.4) มีการติดตามตรวจสอบและรายงานผลการปฏิบติัการจดัระบบขอ้มูลสารสนเทศ  
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3) ติดตามประเมินผลการดําเนินการตามแผนงาน  
 3.1) มีการติดตามประเมินผลการจดัระบบขอ้มูลสารสนเทศ โดยวิธีการตรวจสอบ

คุณภาพของระบบ และการนาํไปใชว้า่ผูใ้ชส้ามารถนาํระบบขอ้มูลสารสนเทศไปพฒันาไดอ้ยา่ง
คุม้ค่า และเป็นประโยชนเ์พยีงใด  

4) การนําผลการติดตามประเมินผลการดําเนินการมาปรับปรุงแก้ไข  
4.1) มีการนาํผลการประเมินและตรวจสอบ การจดัระบบขอ้มูลสารสนเทศมาเป็น

แนวทาง พฒันาปรับปรุง การจดัระบบขอ้มูลสารสนเทศอยา่งต่อเน่ืองและเพื่อความยัง่ยนื 
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ตารางที ่4.12  การสงัเคราะห์ผลการวิจยัเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณดา้นการวางแผนการนิเทศการสอน 
 

เชิงคุณภาพ เชิงปริมาณ สรุปผล 
1. ผู ้นิ เทศการสอนควรนําข้อมูลด้านต่าง ๆ มา
ประกอบการจดัทาํแผน และกิจกรรมต่าง ๆ ขอ้มูลที่
เป็นภาพรวมของการจดัการศึกษาของสาํนกังาน เขต
พื้นที่การศึกษาเกี่ยวกบัผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน(O-
NET) ขอ้มูลเกี่ยวกบัการประเมินทกัษะการคิด เป็น
ตน้ ขอ้มูลสารเทศของโรงเรียน เกี่ยวกบับุคลากร  
2 .  ผู ้ นิ เ ท ศก า รสอนควรนํ าน โ ยบ า ย ร ะดั บ
กระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
และระดับสถานศึกษา ปฏิบตัิเป็นแนวทางเดียวกัน 
เช่น การกาํหนดจุดเนน้ 10 ประการเป็นตน้ 
3. ควรให้มีการกาํหนดมาตรฐาน และตวัชี้วดั ความ
ตอ้งการจาํเป็นเร่งด่วน ในการพฒันาทกัษะการคิด 
และใช้ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ มาวิ เคราะห์  ตาม
มาตรฐานตัวชี้ว ัดที่กําหนด เพื่อผู ้นิ เทศการสอน 
สามารถนาํไปใชว้างแผน จดักิจกรรมพฒันาทกัษะ 

1. การนาํนโยบายดา้นทกัษะการคิด มาเป็น
กรอบจัดทําแผน  การ นิ เทศ  การสอน  
2. การนาํขอ้มูลสารสนเทศเกี่ยวกบัสภาพ
ปัจ จุบัน ปัญหา  และความต้อ งการมา
พิจารณาจัดทําแผนการนิ เทศการสอน  
3. การสร้างทีมงานที่เข้มแข็งในการวาง
แผนการนิเทศการสอน                            
4. การวางแผนการนิเทศการสอนร่วมกัน
ระหว่างผูน้ิเทศการสอน และผูร้ับการนิเทศ  
5. การวิเคราะห์ทรัพยากรที่ใชใ้นการนิเทศ
การสอน  ได้แ ก่  คน  งบประมาณ  วัสดุ
อุปกรณ์เป็นตน้ 
 
 
 
 

1 .  มี ก า ร จั ด ทํ า แ ผนก า ร นิ เ ท ศ ก า ร ส อน  
เพื่อส่งเสริมความสามารถในการพฒันาทกัษะ
การคิดโดยการนาํขอ้มูลสารสนเทศดา้นต่าง ๆ  
ที่เกี่ยวขอ้งกบัทกัษะการคิด เช่นผลการทดสอบ
คุณภาพทางการศึกษา ( O-NET) ผลการประเมิน
ทกัษะการคิดของสมศ. นโยบายที่เกี่ยวขอ้ง จาก
หน่วยงานต่าง ๆ ที่ส่งเสริมความสามารถในการ
พัฒนาทักษะการ คิดของผู ้เ รี ยน  และจาก
แหล่งข้อ มูล ต่ าง  ๆ  ที่สํ านักงาน เขตพื้ น ที่
การศึกษา โรงเรียน ครู และบุคคลที่เกี่ยวขอ้งมา
เป็นแนวทางในการจดัทาํแผน 
2.  กําหนดมาตรฐานตัว ชี้ว ัด  และเป้าหมาย 
เกี่ยวกบัทกัษะการคิดของผูเ้รียน เพื่อให้ผูน้ิเทศ
การสอนใชเ้ป็นแนวทางในการกาํหนด 
เป้าหมาย ของผลสําเร็จสามารถจัดนิเทศการ
สอนซึ่งครูทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้สามารถใช ้
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ตารางที ่4.12 (ต่อ) 
 

เชิงคุณภาพ เชิงปริมาณ สรุปผล 
การคิดอยา่งเป็นระบบ 
4 .  มีการสร้าง ทีมงานที่ มีความ รู้ความเข้าใจ 
รับผิดชอบ จดัทาํแผนการปฏิบตัิงานให้ชดัเจน ใน
โรงเรียนหรือสาํนกังานเขตพื้นที่การศึกษา  
มีก ารดํา เ นินการจัดทําแผนพัฒนา บุคลากร 
แผนปฏิบตัิการประจาํปี 
5. มีการติดตามประเมินผลและนําผลไปพัฒนา 
ต่อเนื่อง ควรมุ่งเนน้ 
ให้ มีการทําแผนที่ เ กี่ ยวข้องกับการ ส่ง เส ริม
ความสามารถในการพฒันาทกัษาการคิดของผูเ้รียน
โดยเฉพาะ ผูน้ิเทศทั้งภายนอก และผูน้ิเทศการสอน
ภายในโรงเรียน 

 
 
 
 
 
 

มาตรฐานตัวชี้ว ัดและเป้าหมายเป็นแนวทาง
พฒันาผูเ้รียนใหเ้กิดทกัษะการคิดได ้
3. จัดทาํแผนการนิเทศการสอนโดยทีมงานที่
เขม้แขง็มีความรู้ รับผิดชอบมีส่วนร่วม เพื่อให้ผู ้
นิ เทศการสอนและผู ้รับการนิ เทศสามารถ
นาํไปใชป้ฏิบตัิไดผ้ล ตามเป้าหมายที่ตอ้งการ 
4. มีการติดตามประเมินผลการจัดทาํแผนเพื่อ
ส่งเสริมทกัษะการคิดดว้ยวิธีการหลากหลาย เช่น
ประชุมคณะทาํงาน การประเมินผลเชิงประจกัษ ์
โดยใช้ก าร มี ส่วน ร่วมของทุกภาค ส่วน ที่
เกี่ยวขอ้ง 
5. มีการนําผลการประเมินไปพฒันาปรับปรุง 
วางแผนการนิเทศเพื่อส่งเสริมความสามารถใน
การพฒันาทกัษะการคิดของผูเ้รียน โดยชี้แจง 
และสร้างความเขา้ใจ และหาแนวทางพฒันาการ
จดัทาํแผนนิเทศการสอนอยา่งต่อเนื่อง 
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จากตารางท่ี 4.12 สรุปผลการสังเคราะห์การนิเทศการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถใน
การพฒันาทกัษะการคิดของผูเ้รียนระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดา้นการวางแผนการนิเทศการสอน 
จาํแนกตามกระบวนการวางแผนงาน ดาํเนินการตามแผนงาน ติดตามประเมินผลการดาํเนินการตาม
แผนงานและนาํผลการติดตามประเมินผลการดาํเนินการมาปรับปรุงแกไ้ข ดงัน้ี 

1) การวางแผนงาน  
1.1) มีการจดัทาํแผนการนิเทศการสอน เพื่อส่งเสริมความสามารถในการพฒันาทกัษะ

การคิดของผูเ้รียน โดยการนาํขอ้มูลสารสนเทศดา้นต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัทกัษะการคิด เช่น ผลการ
ทดสอบคุณภาพทางการศึกษา (O-NET) ผลการประเมินทกัษะการคิดของ สมศ. นโยบายท่ีเก่ียวขอ้ง 
จากหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีส่งเสริมความสามารถในการพัฒนาทักษะการคิดของผูเ้รียน และจาก
แหล่งขอ้มูลต่าง ๆ ท่ีสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาโรงเรียน ครูและบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งมาเป็นแนวทาง
ในการจดัทาํแผน 

2) การดําเนินการตามแผนงาน  
2.1) กาํหนดมาตรฐานตวัช้ีวดัและเป้าหมาย เก่ียวกบัความสามารถในการพฒันา

ทกัษะการคิดของผูเ้รียน ของผูเ้รียน เพื่อให้ผูนิ้เทศการสอนใชเ้ป็นแนวทางในการกาํหนดเป้าหมาย 
ของผลสาํเร็จในการจดันิเทศการสอนซ่ึงครูทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้สามารถใชม้าตรฐานตวัช้ีวดั
และเป้าหมายเป็นแนวทางพฒันาผูเ้รียนใหเ้กิดทกัษะการคิดได ้

2.2) จดัทาํแผนการนิเทศการสอนโดยทีมงานท่ีเขม้แขง็มีความรู้ รับผิดชอบมีส่วน
ร่วม เพื่อใหผู้นิ้เทศการสอนและผูรั้บการนิเทศสามารถนาํไปใชป้ฏิบติัไดผ้ลตามเป้าหมายท่ีตอ้งการ 

3) ติดตามประเมินผลการดําเนินการตามแผนงาน  
3.1) มีการติดตามประเมินผลการจดัทาํแผน เพ่ือส่งเสริมความสามารถในการพฒันา

ทกัษะการคิดของผูเ้รียน ดว้ยวิธีการหลากหลาย เช่นประชุม คณะทาํงาน การประเมินผลเชิงประจกัษ์
โดยใชก้ารมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง 

4) การนําผลการติดตามประเมินผลการดําเนินการมาปรับปรุงแก้ไข  
4.1) มีการนาํผลการประเมินไปพฒันาปรับปรุง วางแผนการนิเทศการสอนเพื่อ

ส่งเสริมความสามารถในการพฒันาทกัษะการคิดของผูเ้รียน โดยช้ีแจงและสร้างความเขา้ใจ และหา
แนวทางพฒันาการจดัทาํแผนนิเทศการสอนอยา่งต่อเน่ือง 
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ตารางที ่4.13  การสงัเคราะห์ผลการวิจยัเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณดา้นการใชส้ื่อ เครื่องมือ และเทคโนโลย ี
 

เชิงคุณภาพ เชิงปริมาณ สรุปผล 
1. มีสื่อเครื่องมือนิเทศที่ทนัสมยั สอดคลอ้งกบั
ความตอ้งการของผูร้ับการนิเทศ ช่วยในการ
จดัการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมความสามารถในการ 
พฒันาทกัษะการคิดของผูเ้รียนในทุกกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ ตามที่หลกัสูตรกาํหนดไว ้
2. ผูน้ิเทศการสอนและผูร้ับการนิเทศวางแผน
ร่วมกนั ผลิตจดัหาสื่อ และรวบรวมสื่อ เครื่องมือ
และเทคโนโลยทีี่ทนัสมยัไวใ้หบ้ริการ       แก่
ผูเ้กี่ยวขอ้งในรูปของสื่อออนไลน์ โดยจดัเป็นคลงั 
หรือศูนยส์ื่อที่ส่งเสริมความสามารถในการพฒันา
ทกัษะการคิดของผูเ้รียน หรือการจดัการเรียนการ
สอน ไดส้ะดวกรวดเร็ว 
3. พฒันาผูน้ิเทศการสอนครูใหม่ที่ขาด
ประสบการณ์ ขาดความรู้ความสามารถเกี่ยวกบั
การจดัทาํ หรือเลือกใชส้ื่อ เครื่องมือ และ
เทคโนโลย ี

1. การจดัทาํคลงัสื่อ เครื่องมือและเทคโนโลยเีพื่อเป็น
แหล่งเรียนรู้ ประกอบการนิเทศการสอน                      
 2. การเลือกใชส้ื่อ เครื่องมือ และเทคโนโลยใีห้
เหมาะสมกบัการจดั 
การเรียนการสอนของผูร้ับการนิเทศ                             
3. การสร้างความรู้ความเขา้ใจ การใชส้ื่อเครื่องมือ
และเทคโนโลยใีนการนิเทศการสอนแก่ผูร้ับการ
นิเทศ                                     
4. การส่งเสริมใหม้ีการใชป้รับปรุงและพฒันาสื่อ 
เครื่องมือ และเทคโนโลยนีิเทศการสอน                       
5. การจดัทาํสื่อ เครื่องมือ และเทคโนโลยทีี่ทนัสมยั 
หลากหลาย ในการนิเทศการสอน 

1. ผูน้ิเทศการสอนและผูร้ับการนิเทศ วางแผน
ร่วมกนัในการผลิต จดัหา และรวบรวมสื่อ 
เครื่องมือ และเทคโนโลยทีี่ส่งเสริมความสามารถ
ในการพฒันาทกัษะการคิดของผูเ้รียน 
 2. จดัทาํคลงัหรือศูนยส์ื่อ เครื่องมือ และ
เทคโนโลย ีโดยรวบรวมไวอ้ยา่งเป็นระบบ 
สามารถใหบ้ริการในรูปแบบต่าง ๆ เช่น สื่อ
ออนไลน์ 
3. ประสาน บุคคลที่มีความรู้ ทกัษะและ
ความสามารถ ดา้นสื่อเครื่องมือและเทคโนโลยใีห้
มาร่วมกนัจดัสื่อเครื่องมือ และเทคโนโลยใีห้
ทนัสมยัและสะดวกต่อผูใ้ช ้
4. พฒันาผูน้ิเทศการสอนและผูร้ับการนิเทศใหม้ี
ความรู้และใชส้ื่อเครื่องมือและเทคโนโลย ีเพื่อ
พฒันาการปฏิบตัิงาน 
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ตารางที ่4.13  (ต่อ) 
 

เชิงคุณภาพ เชิงปริมาณ สรุปผล 
4. มีบุคลากรที่มีความรู้ ความชาํนาญดา้นสื่อ
เครื่องมือ และเทคโนโลยทีี่ทนัสมยัใหบ้ริการ 
5. มีการประเมินปรับปรุง และพฒันาสื่อ เครื่องมือ 
และเทคโนโลยทีี่ส่งเสริมความสามารถในการ
พฒันาทกัษะการคิดของผูเ้รียน แก่ผูน้ิเทศการสอน 
และผูร้ับการนิเทศทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

 5. มีการประเมินปรับปรุงและพฒันาสื่อ เครื่องมือ 
เทคโนโลย ีที่ส่งเสริมความสามารถในการพฒันา
ทกัษะการคิดของผูเ้รียนแก่ผูร้ับการนิเทศ ทั้ง 8 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
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จากตารางท่ี 4.13 สรุปผลการสงัเคราะห์การนิเทศการสอนเพ่ือส่งเสริมความสามารถใน
การพฒันาทกัษะการคิดของผูเ้รียนระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

ด้านการใช้ส่ือ เคร่ืองมือ และเทคโนโลยี จําแนกตามกระบวนการวางแผนงาน 
ดาํเนินการตามแผนงาน ติดตามประเมินผลการดาํเนินการตามแผนงาน และนําผลการติดตาม
ประเมินผลการดาํเนินการมาปรับปรุงแกไ้ข ดงัน้ี 

1)  การวางแผนงาน  
1.1) ผูนิ้เทศการสอนและผูรั้บการนิเทศ วางแผนร่วมกนัในการผลิต จดัหา และ

รวบรวมส่ือ เคร่ืองมือ และเทคโนโลยท่ีีส่งเสริมความสามารถในการพฒันาทกัษะการคิดของผูเ้รียน 
2)  การดาํเนินการตามแผนงาน  
2.1) จดัทาํคลงัหรือศูนยส่ื์อ เคร่ืองมือและเทคโนโลย ีโดยรวบรวมไวอ้ยา่งเป็นระบบ 

สามารถใหบ้ริการในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ส่ือออนไลน์ 
2.2) ประสาน บุคคลท่ีมีความรู้ ทักษะและความสามารถ ด้านส่ือเคร่ืองมือและ

เทคโนโลยใีหม้าร่วมกนัจดัส่ือเคร่ืองมือ และเทคโนโลยใีหท้นัสมยัและสะดวกต่อผูใ้ช ้
2.3) พฒันาผูนิ้เทศการสอน และผูรั้บการนิเทศให้มีความรู้และใชส่ื้อเคร่ืองมือและ

เทคโนโลย ีเพื่อพฒันาการปฏิบติังาน 
3)  ติดตามประเมินผลการดาํเนินการตามแผนงาน  

 3.1) มีการประเมินส่ือ เคร่ืองมือ และเทคโนโลยี ท่ีส่งเสริมความสามารถในการ
พฒันาทกัษะการคิดของผูเ้รียนแก่ผูรั้บการนิเทศ ทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

4)  การนาํผลการติดตามประเมินผลการดาํเนินการมาปรับปรุงแกไ้ข  
4.1) มีการนําผลการการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนาส่ือ เคร่ืองมือ และ

เทคโนโลยีท่ีส่งเสริมความสามารถในการพฒันาทกัษะการคิดของผูเ้รียนแก่ผูรั้บการนิเทศทั้ ง             
8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
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ตารางที ่4.14  การสงัเคราะห์ผลการวิจยัเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณดา้นการใชเ้ทคนิคและวิธีการนิเทศการสอน 
 

เชิงคุณภาพ เชิงปริมาณ สรุปผล 
1. มีการวางแผนร่วมกนัระหวา่งผูน้ิเทศการสอน 
และผูร้ับการนิเทศเพื่อใชเ้ทคนิคและวิธีการนิเทศ 
ไดเ้หมาะสมกบัสภาพปัญหา และความตอ้งการ 
โดยเฉพาะปัญหาและความตอ้งการเกี่ยวกบัการ
ส่งเสริมความสามารถในการพฒันาทกัษะการคิด
ของผูเ้รียน 
2. มีความรู้ความสามารถ ใชเ้ทคนิค และวธิีการ
นิเทศแบบต่าง ๆ ในสถานการณ์ต่าง ๆไดเ้หมาะสม 
เช่น ใหผู้ร้ับการนิเทศที่หลากหลาย เทคนิคการ
นิเทศแบบ IT เทคนิค วิธีการนิเทศแบบมีส่วนร่วม 
ชี้แนะและสะทอ้นคิด โดยผูน้ิเทศและผูร้ับการ
นิเทศ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกนั เพือ่แกป้ัญหา 
และพฒันาการจดัการเรียนการสอน 
3. มีการใชเ้ทคนิค และวิธีการนิเทศมุ่งเนน้
บรรยากาศ แห่งความเป็นประชาธิปไตย เกิดการ
ยอมรับซึ่งกนัและกนั รูปแบบกลัยาณมิตรนิเทศ  

1. การใชว้ิธีการนิเทศการสอนแบบชี้แนะ
สะทอ้นคิด (Reflective Coaching)               
2. การใชว้ิธีการนิเทศการสอนแบบเป็นพี่
เลี้ยง และ ผูส้นบัสนุน (Mentoring and 
Supporting)                                    
3. การใชเ้ทคนิคและวิธีการนิเทศการสอน
ที่หลากหลายและเหมาะสมกบัผูร้ับการ
นิเทศ                                               
4. การใชเ้ทคนิคและวิธีการนิเทศแบบมี
ส่วนร่วมเพื่อส่งเสริมความสามารถในการ
พฒันาทกัษะการคิดของผูเ้รียน                     
5. การใชว้ิธีการนิเทศการสอนแบบเพื่อน
ช่วยเพื่อน ในการพฒันากระบวนการ
จดัการเรียนรู้ 
 

1. มีการวางแผนร่วมกนั ระหวา่งผูน้ิเทศการสอนและผูร้ับ
การนิเทศ ในการเลือกใชเ้ทคนิคและวิธีการนิเทศต่าง ๆ ให้
เหมาะสมกบับริบท สภาพปัญหา และความตอ้งการของ
ผูร้ับการนิเทศ เพื่อส่งเสริมความสามารถในการพฒันา
ทกัษะการคิดของผูเ้รียน 
2. ผูน้ิเทศการสอนใชเ้ทคนิคและวิธีการนิเทศรูปแบบต่าง ๆ 
ในสถานการณ์ต่าง ๆ เช่นเทคนิคการนิเทศแบบIT เทคนิค
และวิธีการนิเทศแบบมีส่วนร่วม ชี้แนะและสะทอ้นคิด โดย
ผูน้ิเทศการสอนและผูร้ับการนิเทศสามารถแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ร่วมกนั เพื่อแกป้ัญหาและพฒันาการจดัการเรียนการ
สอน ส่งเสริมความสามารถในการพฒันาทกัษะการคิด 
ของผูเ้รียน 
3. มีการใชเ้ทคนิคและวิธีการนิเทศการสอน มุ่งเนน้
บรรยากาศแห่งการเป็นประชาธิปไตย เกิดการยอมรับซึ่งกนั
และกนั โดยใชรู้ปแบบกลัยาณมิตรนิเทศ ช่วยใหผู้น้ิเทศการ
สอนและผูร้ับการนิเทศมีความรู้สึกปลอดโปร่ง สบายใจ ไม่ 
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ตารางที ่4.14  (ต่อ) 
 

เชิงคุณภาพ เชิงปริมาณ สรุปผล 
ช่วยใหผู้น้ิเทศและผูร้ับการนิเทศ รู้สึกปลอดโปร่ง
สบายใจ ไม่บีบบงัคบั มุ่งเนน้ความมีนํ้าใจ
ช่วยเหลือเกื้อกลูกนั สร้างความยอมรับนบัถือซึ่งกนั
และกนั ดว้ยเทคนิควิธีการนิเทศแบบกลัยาณมิตร
จะช่วยใหค้รูผูร้ับการนิเทศสามารถปรับปรุงตนเอง 
สามารถพฒันาตนเองทั้งในเรื่องการสอนและ
จริยธรรม 
4. ใชเ้ทคนิคและวิธีการนิเทศการสอนที่ทนัสมยั 
ผา่นสื่ออิเลค็ทรอนิคส์ (Digital Content) ใน
รูปแบบสื่อออนไลน์ ผา่นเวป็ไซด ์e-Book หรือ 
Applications ต่าง ๆ ช่วยใหผู้น้ิเทศการสอน และ
ผูร้ับการนิเทศสามารถพฒันาการเรียนการสอนได้
สะดวกรวดเร็วขึ้น 
5. มีการนิเทศติดตามประเมินผลการใชเ้ทคนิคและ
วิธีการนิเทศการสอน และนาํผลไปพฒันาปรับปรุง
เทคนิคและวิธีการนิเทศ อยา่งต่อเนื่องย ัง่ยนื 

 บีบบงัคบั มุ่งเนน้ความมีนํ้าใจต่อกนั ช่วยเหลือกนั สร้าง
ความยอมรับนบัถือ ช่วยใหค้รูผูร้ับการนิเทศสามารถ
ปรับปรุงและพฒันาตนเองในการจดัการเรียนการสอน และ
มีจริยธรรม 
4. มีการใชเ้ทคนิคและวิธีการนิเทศการสอนที่ทนัสมยั 
หลากหลายรูปแบบ เช่นนิเทศการสอนผา่นสื่อ
อิเลคทรอนิกส์ (Digital Content)   ในรูปแบบสื่อออนไลน์ 
ผา่นเวป็ไซด ์e-Book หรือ Applications ต่าง ๆ   ช่วยใหผู้ ้
นิเทศการสอน และผูร้ับการนิเทศสามารถพฒันาการเรียน
การสอนไดส้ะดวกรวดเร็วขึ้น 
5. มีการนิเทศติดตามประเมินผล การพฒันาและใชเ้ทคนิค
และวิธีการนิเทศการสอน เพื่อส่งเสริมความสามารถในการ
พฒันาทกัษะการคิด  ของผูเ้รียน และสามารถนาํผลไป
พฒันาปรับปรุงอยา่งต่อเนื่องย ัง่ยนื 
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จากตารางท่ี 4.14 สรุปผลการสงัเคราะห์การนิเทศการสอนเพ่ือส่งเสริมความสามารถใน
การพฒันาทกัษะการคิดของผูเ้รียน ระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ด้านการใช้เทคนิคและวิธีการนิเทศการสอน จาํแนกตามกระบวนการวางแผนงาน 
ดาํเนินการตามแผนงาน ติดตามประเมินผลการดาํเนินการตามแผนงาน และนําผลการติดตาม
ประเมินผลการดาํเนินการมาปรับปรุงแกไ้ข ดงัน้ี 

1)  การวางแผนงาน  
1.1) มีการวางแผนร่วมกัน ระหว่างผูนิ้เทศการสอนและผูรั้บการนิเทศ ในการ

เลือกใชเ้ทคนิคและวิธีการนิเทศต่าง ๆ ใหเ้หมาะสมกบับริบท สภาพปัจจุบนัและความตอ้งการของ
ผูรั้บการนิเทศ เพื่อส่งเสริมความสามารถในการพฒันาทกัษะการคิดของผูเ้รียน 

2)  การดาํเนินการตามแผนงาน  
2.1) ผูนิ้เทศการสอนใชเ้ทคนิคและวิธีการนิเทศรูปแบบต่าง ๆ ในสถานการณ์ต่าง 

ๆ เช่น เทคนิคการนิเทศแบบ IT เทคนิคและวิธีการนิเทศแบบมีส่วนร่วม ช้ีแนะและสะทอ้นคิด โดย   
ผูนิ้เทศการสอนและผูรั้บการนิเทศสามารถแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกนั เพื่อแกปั้ญหาและพฒันาการ
จดัการเรียนการสอน ส่งเสริมความสามารถในการพฒันาทกัษะการคิดของผูเ้รียน 

2.2)  มีการใช้เทคนิคและวิ ธีการนิ เทศ  มุ่ ง เน้นบรรยากาศแห่งความเป็น
ประชาธิปไตย เกิดการยอมรับซ่ึงกนัและกนั โดยใชรู้ปแบบกลัยาณมิตรนิเทศช่วยให้ผูนิ้เทศการ
สอนและผูรั้บการนิเทศมีความรู้สึกปลอดโปร่ง สบายใจ ไม่บีบบงัคบั มุ่งเน้นความมีนํ้ าใจต่อกนั 
ช่วยเหลือกนั สร้างความยอมรับนบัถือ ช่วยใหค้รูผูรั้บการนิเทศสามารถปรับปรุงและพฒันาตนเอง
ในการจดัการเรียนการสอน และมีจริยธรรม 

2.3) มีการใชเ้ทคนิคและวิธีการนิเทศการสอนท่ีทนัสมยั หลากหลายรูปแบบ เช่น 
นิเทศการสอนผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (Digital Content) ในรูปแบบส่ือออนไลน์ ผ่านเวป็ไซด์/          
e-Book หรือ Applications ต่าง ๆ ช่วยให้ผูนิ้เทศการสอน และผูรั้บการนิเทศสามารถพฒันาการ
เรียนการสอนไดส้ะดวกรวดเร็วข้ึน 

3)  ติดตามประเมินผลการดาํเนินการตามแผนงาน  
 3.1) มีการนิเทศติดตามประเมินผล การพฒันาและใชเ้ทคนิคและวิธีการนิเทศการ

สอน เพื่อส่งเสริมความสามารถในการพฒันาทกัษะการคิดของผูเ้รียน  
4)  การนาํผลการติดตามประเมินผลการดาํเนินการมาปรับปรุงแกไ้ข  

4.1) มีการนาํผลการนิเทศติดตามประเมินผล การพฒันาและใชเ้ทคนิคและวิธีการ
นิเทศการสอน เพื่อส่งเสริมความสามารถในการพฒันาทกัษะการคิดของผูเ้รียนไปพฒันาปรับปรุง
อยา่งต่อเน่ืองย ัง่ยนื 
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ตารางที ่4.15  การสงัเคราะห์ผลการวิจยัเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณดา้นการมีส่วนร่วมการนิเทศการสอน 
 

เชิงคุณภาพ เชิงปริมาณ สรุปผล 
1. มีการวิเคราะห์ขอ้มูลสารสนเทศเกี่ยวกบั
เครือข่ายความร่วมมือต่าง ๆ เช่น เครือข่ายครูผูส้อน
ทั้งภายในและภายนอก เครือข่ายผูบ้ริหาร เครือข่าย
ระหวา่งโรงเรียน รวมถึงเครือข่ายระหวา่งเขตพื้นที่
การศึกษา เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการ
พฒันาคุณภาพการศึกษา 
2. มีการวางแผน และจดักิจกรรมระหวา่งเครือข่าย
ระดมสรรพกาํลงัจากเครือข่ายความร่วมมือต่าง ๆ 
ในการวางแผน สนบัสนุนส่งเสริมการจดัการเรียน
การสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถในการพฒันา
ทกัษะการคิดของผูเ้รียน 
3. ผูน้ิเทศและผูร้ับการนิเทศ เป็นสมาชิกเครือข่าย
ต่าง ๆ อยา่งนอ้ย 1 เครือข่าย เพื่อพฒันาวิชาชีพ 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ จดักิจกรรม 
 

1. การเผยแพร่ผลงานการนิเทศการสอนที่
ส่งเสริมความสามารถในการพฒันาทกัษะ
การคิดของผูเ้รียน ในรูปแบบต่าง ๆ แก่
หน่วยงานและเครือข่ายต่าง ๆ                          
 2. การประเมินติดตามผลการดาํเนินงาน
ของเครือข่ายต่าง ๆ ในการร่วมมือ
พฒันาการนิเทศการสอน                            
3. การจดักิจกรรมยกยอ่งเชิดชูเกียรติผูม้ี
ผลงาน ส่งเสริมทกัษะการคิด เพื่อเป็นการ
สร้างขวญักาํลงัใจ แก่ผูน้ิเทศการสอนและ
ผูร้ับการนิเทศ                                 
4. การจดัทาํแผนพฒันาเครือข่ายความ
ร่วมมือของ ผูน้ิเทศการสอนและผูร้ับการ
นิเทศเพื่อส่งเสริมความสามารถในการ
พฒันาทกัษะการคิดของผูเ้รียน 

1. มีการวางแผนและแนวทางสร้างความร่วมมือกบั
เครือข่ายต่าง ๆ ในการระดมทรัพยากร และความคิดมา
สนบัสนุนการนิเทศการสอน เพื่อส่งเสริมความสามารถ          
ในการพฒันาทกัษะารคิดของผูเ้รียน 
 2. มีการวิเคราะห์ขอ้มูล สารสนเทศเกี่ยวกบัเครือข่ายต่าง ๆ 
ที่มาร่วมกนัพฒันาคุณภาพทางการศึกษา เช่น เครือข่าย
ครูผูส้อนทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน เครือข่ายผูบ้ริหาร 
เครือข่ายศูนยพ์ฒันาวิชาการ เครือข่ายกลุ่มโรงเรียนต่าง ๆ 
รวมถึงเครือข่ายระดบั เขตพื้นที่การศึกษาและเครือข่าย
ระดบัอุดมศึกษา ใหม้ีการสร้างขอ้ตกลงร่วมกนั  เพื่อพฒันา
คุณภาพทางการศึกษาอยา่งต่อเนื่อง ยัง่ยนื                                   
3.ใหม้ีการสร้างเครือข่ายนิเทศการสอนเพื่อส่งเสริม 
ความสามารถในการพฒันาทกัษะการคิดของผูเ้รียน
โดยเฉพาะมีการจดักิจกรรมภายในเครือข่ายเดียวกนัและ
ระหวา่งเครือข่าย เช่นมีการแลกเปลี่ยนองคค์วามรู้ ข่าวสาร
ขอ้มูล ตลอดจนกิจกรรมการนิเทศต่าง  ๆ      
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ตารางที ่4.15  (ต่อ) 
 

เชิงคุณภาพ เชิงปริมาณ สรุปผล 
4. ประเมินติดตามผลการดาํเนินงานของเครือข่าย
เพื่อพฒันาและสร้างเครือข่ายความร่วมมือพฒันา
คุณภาพการศึกษา ใหต้่อเนื่องย ัง่ยนื 
5. จดักิจกรรมสร้างขวญักาํลงัใจ เกิดแรงจูงใจโดย
ให้มีการเผยแพร่ผลงานการนิ เทศการสอนที่
ส่งเสริมความสามารถในการพฒันาทกัษะ 
การคิดของผูเ้รียน (Best Practices) ให้การยกยอ่ง
เชิดชูเกียรติผู ้มีผลงานดีเด่นเป็นแบบอย่างการ
พฒันาคุณภาพการศึกษา 

5. เครือข่ายความร่วมมือปฏิบตัิกิจกรรมการ
นิเทศการสอนอยา่งต่อเนื่องสร้างความยัง่ยนื 

4.ส่งเสริมให้ผูน้ิเทศและผูร้ับการนิเทศทุกคนร่วมมือ
พฒันาคุณภาพการศึกษา 
ที่รับผิดชอบ และร่วมเป็นสมาชิกเครือข่ายที่สนใจอย่าง
นอ้ย 1 เครือข่ายโดยมุ่งเนน้การร่วมมือสร้างสรรคพ์ฒันา 
ปรับปรุงยกระดบัสมรรถนะของผูน้ิเทศและส่งเสริมให้
เ ค รือ ข่ าย เพิ่ มศักยภาพผู ้ เ รี ยนด้านทักษะการ คิด  
5.มีการประเมินติดตามผลการดาํเนินงานของเครือข่าย
เพื่อพฒันาและสร้างเครือข่ายความร่วมมือพฒันาคุณภาพ
การศึกษา ใหต้่อเนื่องย ัง่ยนื 
6.มีการจดักิจกรรมสร้างขวญักาํลงัใจ เกิดแรงจูงใจโดย
ให้มีการเผยแพร่ผลงานการนิเทศการสอนที่ส่งเสริม
ทกัษะการคิด (Best Practices) ใหก้ารยกยอ่งเชิดชูเกียรติ
ผู ้มีผลงานดี เ ด่นเป็นแบบอย่างการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 
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จากตารางท่ี 4.15 สรุปผลการสงัเคราะห์การนิเทศการสอนเพ่ือส่งเสริมความสามารถใน
การพฒันาทกัษะการคิดของผูเ้รียนระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ดา้นการมีส่วนร่วมการนิเทศการสอน จาํแนกตามกระบวนการวางแผนงาน ดาํเนินการ
ตามแผนงาน ติดตามประเมินผลการดาํเนินการตามแผนงานและนาํผล 

การติดตามประเมินผลการดาํเนินการมาปรับปรุงแกไ้ข ดงัน้ี 
1)  การวางแผนงาน  

1.1) วางแผนและแนวทางสร้างความร่วมมือกบัเครือข่ายต่าง ๆ ในการระดม  
ทรัพยากร และความคิดมาสนบัสนุนการนิเทศการสอน และการจดัการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริม
ความสามารถในการพฒันาทกัษะการคิดของผูเ้รียน 

2)  การดาํเนินการตามแผนงาน  
2.1)  วิเคราะห์ขอ้มูลสารสนเทศเก่ียวกบัเครือข่ายต่าง ๆ ท่ีมาร่วมกนัพฒันาคุณภาพ

ทางการศึกษา เช่น เครือข่ายครูผูส้อนทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนเครือข่ายผูบ้ริหาร เครือข่าย
ศูนยพ์ฒันาวิชาการ เครือข่ายกลุ่มโรงเรียนต่าง ๆ รวมถึงเครือข่ายระดบัเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและ
เครือข่ายระดบัอุดมศึกษา ให้มีการสร้างขอ้ตกลงร่วมกนั เพื่อพฒันาคุณภาพทางการศึกษาอย่าง
ต่อเน่ืองย ัง่ยนื  

2.2)  ให้มีการสร้างเครือข่ายนิเทศการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถในการพฒันา
ทกัษะการคิดของผูเ้รียน โดยเฉพาะมีการจดักิจกรรมภายในเครือข่ายเดียวกนัและระหว่างเครือข่าย 
เช่น มีการแลกเปล่ียนองคค์วามรู้ ข่าวสารขอ้มูล ตลอดจนกิจกรรมการนิเทศต่าง ๆ 

2.3)  ส่งเสริมให้ผูนิ้เทศการสอน และผูรั้บการนิเทศการสอนทุกคนร่วมมือพฒันา
คุณภาพการศึกษาท่ีรับผิดชอบ และร่วมเป็นสมาชิกเครือข่ายท่ีสนใจอยา่งนอ้ย 1 เครือข่าย โดย
มุ่งเนน้การร่วมสร้างสรรคพ์ฒันา ปรับปรุงยกระดบัสมรรถนะของผูนิ้เทศการสอน และส่งเสริมให้
เครือข่ายเพิ่มศกัยภาพผูเ้รียนดา้นทกัษะการคิด 

3)  ติดตามประเมินผลการดาํเนินการตามแผนงาน  
3.1)  ประเมินติดตามผลการดาํเนินงานของเครือข่ายเพื่อพฒันาและสร้างเครือข่าย

ความร่วมมือพฒันาคุณภาพการศึกษา ใหต่้อเน่ืองยงัยนื 
4)  การนาํผลการติดตามประเมินผลการดาํเนินการมาปรับปรุงแกไ้ข  

4.1)  มีการจดักิจกรรมสร้างขวญักาํลงัใจ เกิดแรงจูงใจโดยให้มีการเผยแพร่ผลงาน
การนิเทศการสอนท่ีส่งเสริมความสามารถในการพฒันาทกัษะการคิดของผูเ้รียน (Best Practices) ให้
การยกยอ่งเชิดชูเกียรติผูมี้ผลงานดีเด่นเป็นแบบอยา่งการพฒันาคุณภาพการศึกษา 
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ตารางที ่4.16  การสงัเคราะห์ผลการวิจยัเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณดา้นกิจกรรมการนิเทศการสอน 
 

เชิงคุณภาพ เชิงปริมาณ สรุปผล 
1. มีการวิเคราะห์สภาพปัจจุบนัปัญหา
และความตอ้งการของผูร้ับ   การนิเทศ
เพื่อการวางแผนเลือกกิจกรรมในการ
ส่งเสริมความสามารถในการพฒันา
ทกัษะการคิดของผูเ้รียน ในแต่ละ
กิจกรรมตอ้งพจิารณา ถึงความพร้อม 
ความเหมาะสม เวลา งบประมาณ
การศึกษา ขอ้มูลที่เกี่ยวขอ้ง เลือก
กิจกรรมเหมาะสมทาํใหบ้รรลุผลตามที่
ตั้งใจไว ้
2. พฒันาผูร้ับการนิเทศใหม้ีความรู้
ความเขา้ใจของกิจกรรมการนิเทศ ที่มี
ความหลากหลาย และมีความเหมาะสม 
และประโยชนแ์ตกต่างกนั ผูน้ิเทศ
เลือกใชใ้หเ้หมาะสมกบัจุดมุ่งหมาย
ของการนิเทศการสอนแต่ละครั้ง 

1. ผูน้ิเทศการสอนและผูร้ับการนิเทศการ
สอนมีส่วนร่วมในการจดักิจกรรมการ
นิเทศการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถ
ในการพฒันาทกัษะการคิดของผูเ้รียน 
2. การใชก้ิจกรรมการนิเทศในการจดัการ
เรียนการสอนของผูร้ับการนิเทศเพื่อ
ส่งเสริมความสามารถในการพฒันาทกัษะ
การคิดของผูเ้รียน 
3. การเลือกกิจกรรมไดเ้หมาะสมกบั
สภาพปัญหาและความตอ้งการของผูร้ับ
การนิเทศ                                               
4. การติดตามประเมินผลและสรุปผลการ
ใชก้ิจกรรมการนิเทศการสอนสาํหรับ
ปรับปรุงพฒันาการนิเทศการสอน               
5. การนิเทศการสอนส่งเสริม
ความสามารถของผูร้ับการนิเทศ  

 1.วางแผนการจดักิจกรรมการนิเทศการสอนโดยมีการวิเคราะห์สภาพ
ปัจจุบนัปัญหาและความตอ้งการของผูร้ับการนิเทศ มีการพจิารณาความ
พร้อม ความเหมาะสม เวลา งบประมาณเป็นแนวทางในการเลือกกิจกรรม
การนิเทศการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถในการพฒันาทกัษะการคิดของ
ผูเ้รียน                                                                     
2. พฒันาผูร้ับการนิเทศใหม้ีความรู้ความเขา้ใจเกี่ยวกบักิจกรรมการนิเทศ ที่
มีความหลากหลาย และมีความเหมาะสม และประโยชน์แตกต่างกนั ผูน้ิเทศ
การสอนเลือกใชใ้หเ้หมาะสมกบัจุดมุ่งหมายของการนิเทศแต่ละครั้ง               
3. ผูน้ิเทศการสอนใชก้ิจกรรมต่างๆ ประกอบการนิเทศการสอน เพื่อสร้าง
ความมัน่ใจ แรงจูงใจ การมีส่วนร่วมของผูเ้กี่ยวขอ้งเพื่อพฒันา  การเรียน
การสอนส่งเสริมความสามารถในการพฒันาทกัษะการคิด  ของผูเ้รียน         
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ตารางที ่4.16  (ต่อ) 
 

เชิงคุณภาพ เชิงปริมาณ สรุปผล 
3. กิจกรรมการนิเทศช่วยสร้างความมัน่ใจ ใหก้บั
ผูน้ิเทศการสอนเพื่อปรับปรุง และเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมการสอนของครู 
4. ใชก้ิจกรรมการนิเทศสาํหรับติดตาม
ประเมินผล การพฒันาการนิเทศการสอนเพือ่
ส่งเสริมความสามารถในการพฒันาทกัษะการคิด 
ของผูเ้รียน 
5. มีการใชก้ิจกรรมการนิเทศ สาํหรับปรับปรุง
พฒันา การนิเทศ   การสอน เพื่อส่งเสริม
ความสามารถในการพฒันาทกัษะการคิด 
ของผูเ้รียน เช่น การใชก้ิจกรรมการอบรมการ
สงัเกตการสอน 
เป็นตน้ 
 

ดว้ยวิธีารที่หลากหลายเหมาะสมกบัศกัยภาพของแต่
ละบุคคล 
    

4. มีการประเมินผลการจดักิจกรรมของผูน้ิเทศการ
สอนอย่างหลากหลายวิธี เพื่อนาํผลไปพฒันา เช่น 
การประชุม  การสัง เกต          การสอน  การ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การมีส่วนร่วม เป็นตน้                  
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จากตารางท่ี 4.16 สรุปผลการสงัเคราะห์การนิเทศการสอนเพ่ือส่งเสริมความสามารถใน
การพฒันาทกัษะการคิดของผูเ้รียน ระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ดา้นกิจกรรมการนิเทศการสอน จาํแนกตามกระบวนการวางแผนงาน ดาํเนินการตาม
แผนงาน ติดตามประเมินผลการดาํเนินการตามแผนงาน และนาํผลการติดตามประเมินผลการ
ดาํเนินการมาปรับปรุงแกไ้ข ดงัน้ี 

1)  การวางแผนงาน  
1.1) วางแผนการจดักิจกรรมการนิเทศการสอนโดยมีการวิเคราะห์สภาพปัจจุบนัและ

ความตอ้งการของผูรั้บการนิเทศ มีการพิจารณาความพร้อม 
ความเหมาะสม เวลางบประมาณเป็นแนวทางในการเลือกกิจกรรมการนิเทศการสอน

เพื่อส่งเสริมความสามารถในการพฒันาทกัษะการคิดของผูเ้รียน                 
2)  การดาํเนินการตามแผนงาน  
2.1)  พฒันาผูรั้บการนิเทศใหมี้ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบักิจกรรมการนิเทศ ท่ีมี

ความหลากหลาย และมีความเหมาะสม และประโยชนแ์ตกต่างกนั ผูนิ้เทศการสอนเลือกใชใ้ห้
เหมาะสมกบัจุดมุ่งหมายของการนิเทศแต่ละคร้ัง            

2.2)  ผูนิ้เทศการสอนใชกิ้จกรรมต่าง ๆ ประกอบการนิเทศการสอนเพ่ือสร้างความ
มัน่ใจ แรงจูงใจ การมีส่วนร่วมของผูเ้ก่ียวขอ้ง เพื่อพฒันาการเรียนการสอนส่งเสริมความสามารถใน
การพฒันาทกัษะการคิดของผูเ้รียน                          

3)  ติดตามประเมินผลการดาํเนินการตามแผนงาน  
3.1) มีการประเมินผลการจดักิจกรรมของผูนิ้เทศการสอนอยา่งหลากหลายวิธี เพื่อ

นาํผลไปพฒันาเช่นการประชุม การสงัเกตการสอน การแลกเปล่ียนเรียนรู้ การมีส่วนร่วมเป็นตน้                                 
4)  การนาํผลการติดตามประเมินผลการดาํเนินการมาปรับปรุงแกไ้ข  

4.1) มีการนาํผลการประเมินผลการจดักิจกรรมของผูนิ้เทศการสอนไปพฒันาอยา่ง
ต่อเน่ือง 
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ตารางที ่4.17  การสงัเคราะห์ผลการวิจยัเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณดา้นการประเมินผลการนิเทศการสอน 
 

เชิงคุณภาพ เชิงปริมาณ สรุปผล 
1. ผูน้ิเทศการสอนสร้างความรู้ ความเขา้ใจ ใหผู้ ้
นิเทศเกี่ยวกบัการประเมินผลการนิเทศ เพราะเป็น
เรื่องสาํคญัที่มีความจาํเป็นในการปฏิบตัิงานทุก
งาน ซึ่งโดยทัว่ไปคิดวา่เรื่องการประเมินเป็นเรื่อง
ยาก และทาํการประเมินเฉพาะผูร้ับผดิขอบ 
2. ผูน้ิเทศการสอน และผูร้ับการนิเทศ ตอ้ง
ดาํเนินการระหวา่งการดาํเนินงาน และภายหลงั
การปฏิบตัิงาน และมีขอ้มูลหรือผลการปฏิบตัิ
อยา่งชดัเจน และสามารถแกไ้ขปัญหาไดท้นัท่วงที 
ซึ่งการประเมินตอ้งมีเวลา และผูป้ระเมินตอ้งมี
ความรู้ มีทกัษะการประเมินจึงจะมีประสิทธิภาพ 
3. การประเมินการนิเทศเป็นงานที่ตอ้งอาศยั ความ
ร่วมมือทกฝ่าย    จึงจะไดผ้ล 
 

1. การสร้างความรู้ความเขา้ใจ
เกี่ยวกบัการประเมินผลอยา่งเป็น
ระบบแก่ผูร้ับการนิเทศ                          
2. ผูน้ิเทศการสอนและผูร้ับการนิเทศ
นาํขอ้มูลจากการประเมินผลไปใช้
ประโยชน์ในการนิเทศการสอนและ
ส่งเสริมความสามารถในการรพฒันา
ทกัษะการคิดของผูเ้รียน        
3. การมีส่วนร่วมในการประเมินผล
การนิเทศ    การสอนของผูน้ิเทศการ
สอนและผูร้ับการนิเทศ                         
4. การประเมินผลการนิเทศการสอน
เพื่อส่งเสริมความสามารถในการ
พฒันาทกัษะการคิดของผูเ้รียน
ภายหลงัการดาํเนินการนิเทศ                 
 

1. ผูน้ิเทศการสอนวางแผนพฒันาสร้างความรู้ความเขา้ใจ
เกี่ยวกบัเรื่องการประเมินผล การสร้างทางเลือก วิธีการประเมิน
กาํหนดการ และการมีส่วนร่วมของผูป้ระเมิน                                  
2. มีการสร้างความรู้ความเขา้ใจ เกี่ยวกบัเรื่องการประเมินผลการ
นิเทศการสอนแก่ผูม้ีส่วนเกี่ยวขอ้ง เช่นผูบ้ริหาร ครูผูร้ับการ
นิเทศ และครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ดว้ยวิธีการประเมินต่าง 
ๆ เช่นอบรม สมัมนา สื่อออนไลน์เป็นตน้                                        
3. จดัระบบการประเมิน ติดตามผลการปฏิบตัิงานเพื่อส่งเสริม
ความสามารถในการพฒันาทกัษะการคิดของผูเ้รียนคิดอยา่งเป็น
ระบบ มีผูร้ับผดิชอบ โดยวิธีการประเมิน    เชิงบวก                         
4. มีการประเมินการปฏิบตัิการนิเทศการสอนเพื่อส่งเสริม
ความสามารถในการพฒันาทกัษะการคิดของผูเ้รียนเป็นระยะ ๆ 
เช่นก่อนดาํเนินการ ระหวา่งดาํเนินการ และภายหลงัดาํเนินการมี
การสร้างความเขา้ใจ ทราบถึงแนวทาง  การประเมิน และมีส่วน
ร่วมประเมินดว้ย                                         
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ตารางที ่4.17  (ต่อ) 
 

เชิงคุณภาพ เชิงปริมาณ สรุปผล 
4. มีการใชเ้ทคนิควิธีการประเมินผลอยา่ง
หลากหลายวิธี เช่น การใชแ้บบสอบถาม แบบ
สมัภาษณ์ การประชุม การพจิารณาจากเอกสาร
หลกัฐานต่าง ๆ ที่ไดด้าํเนินงานไปแลว้ มีการ
ประเมินอยา่งเป็นระบบ เชื่อถือได ้
5. ผูน้ิเทศการสอนและผูร้ับการนิเทศ สามารถนาํ
ผลการประเมินไปใชพ้ฒันาคุณภาพการศึกษาได ้

5. การประเมินผลการนิเทศการสอน
ส่งเสริมความสามารถในการพฒันา
ทกัษะการคิดของผูเ้รียนก่อนการ
ดาํเนินการนิเทศ 

5. ผูน้ิเทศการสอนและผูร้ับการนิเทศใชรู้ปแบบการประเมินเพื่อ
พฒันาเช่นการประเมินแบบมีส่วนร่วม สะทอ้นคิดเพื่อการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และพฒันาแกไ้ขการปฏิบตัิงานอยา่งทนัท่วงที    
6. มีการใชเ้ทคนิควิธีการประเมินผลอยา่งหลากหลายวิธี เช่น การ
ใชแ้บบสอบถาม แบบสมัภาษณ์ การประชุม การพิจารณาจาก
เอกสารหลกัฐานต่าง ๆ ที่ไดด้าํเนินงานไปแลว้    มีการประเมิน
อยา่งเป็นระบบเชื่อถือได ้                                                                 
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จากตารางท่ี 4.17 สรุปผลการสงัเคราะห์การนิเทศการสอนเพ่ือส่งเสริมความสามารถใน
การพฒันาทกัษะการคิดของผูเ้รียน ระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

ดา้นการประเมินผลการนิเทศการสอน จาํแนกตามกระบวนการวางแผนงาน ดาํเนินการ
ตามแผนงาน ติดตามประเมินผลการดาํเนินการตามแผนงานและนาํผล 

การติดตามประเมินผลการดาํเนินการมาปรับปรุงแกไ้ข ดงัน้ี 
1)  การวางแผนงาน  

1.1) ผูนิ้เทศการสอนวางแผนพฒันาสร้างความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัเร่ืองการ
ประเมินผล การสร้างทางเลือก วิธีการประเมินกาํหนดการและการมีส่วนร่วมของผูป้ระเมิน                

2)  การดาํเนินการตามแผนงาน  
2.1) มีการสร้างความรู้ความเขา้ใจ เก่ียวกบัเร่ืองการประเมินผลการนิเทศการสอนแก่

ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง เช่น ผูบ้ริหาร ครูผูรั้บการนิเทศและครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ ด้วยวิธีการ
ประเมินต่าง ๆ เช่น อบรม สมัมนา ส่ือออนไลน์ เป็นตน้   

2.2) จดัระบบการประเมิน ติดตามผลการปฏิบติังาน เพื่อส่งเสริมความสามารถใน
การพฒันาทกัษะของผูเ้รียนอยา่งเป็นระบบ มีผูรั้บผดิชอบ โดยวิธีการประเมินเชิงบวก         

2.3)  มีการประเมินการปฏิบติัการนิเทศการสอน เพ่ือส่งเสริมความสามารถในการ
พฒันาทักษะของผูเ้รียนเป็นระยะ ๆ เช่น ก่อนดําเนินการ ระหว่างดําเนินการ และภายหลัง
ดาํเนินการมีการสร้างความเขา้ใจ ทราบถึงแนวทางการประเมิน และมีส่วนร่วมในการประเมินดว้ย 

2.4) ผูนิ้เทศการสอนและผูรั้บการนิเทศใชรู้ปแบบการประเมินเพื่อพฒันาเช่นการ
ประเมินแบบมีส่วนร่วม สะทอ้นคิดเพื่อการแลกเปล่ียนเรียนรู้ และพฒันาแกไ้ขการปฏิบติังานอยา่ง
ทนัท่วงที                                            

3)  ติดตามประเมินผลการดาํเนินการตามแผนงาน  
3.1) มีการใชเ้ทคนิควิธีการประเมินผลอยา่งหลากหลายวิธี เช่น การใช้

แบบสอบถาม แบบสมัภาษณ์ การประชุม การพิจารณาจากเอกสารหลกัฐานต่าง ๆ ท่ีไดด้าํเนินงาน
ไปแลว้ มีการประเมินอยา่งเป็นระบบ เช่ือถือได ้                                                 

4)  การนาํผลการติดตามประเมินผลการดาํเนินการมาปรับปรุงแกไ้ข  
4.1) มีการนาํผลการประเมินท่ีไดจ้ากเทคนิควิธีการประเมินผลอยา่งหลากหลายวิธี

มาปรับปรุงแกไ้ข  
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ตารางที ่4.18  การสงัเคราะห์ผลการวิจยัเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณดา้นการวิจยั 
 

เชิงคุณภาพ เชิงปริมาณ สรุปผล 
1. ผูน้ิเทศการสอนสร้างความรู้ความเขา้ใจ โดยการ
พฒันา ผูร้ับการนิเทศในเรื่องการวิจยัในชั้นเรียน อยา่ง
ต่อเนื่อง สมํ่าเสมอ สามารถทาํวิจยั ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
เพื่อพฒันาคุณภาพการเรียนการสอน หรือเพื่อ
แกป้ัญหาที่เป็นอุปสรรคต่อการเรียนการสอน 
2. ผูน้ิเทศการสอนร่วมมือกบัทุกฝ่าย ในการจดัทาํวจิยั
เพื่อแกป้ัญหาและพฒันางานที่รับผดิชอบอยา่งต่อเนื่อง 
จนเป็นวฒันธรรมการวิจยั และเป็น 
แบบอยา่งต่อผูร้ับการนิเทศ 
3. ผูน้ิเทศการสอน มีการรวบรวมผลการวจิยัที่ส่งเสริม
ความสามารถในการพฒันาทกัษะการคิดของผูเ้รียน 
จากแหล่งต่าง ๆ ไวบ้ริการแก่ผูร้ับการนิเทศ เพื่อเป็น
แนวทางการวจิยั 
 

1. การสร้างคลงันวตักรรมและองค์
ความรู้ใหม่ในการนิเทศของผูน้ิเทศการ
สอนและผูร้ับการนิเทศดา้นทกัษะการ
คิด                                                              
2. การนาํผลการวิจยัไปใชป้ระโยชน์ใน
การแกป้ัญหาและพฒันาการเรียนการ
สอนเพื่อส่งเสริมความสามารถในการ
พฒันาทกัษะการคิดของผูเ้รียน                  
3. การใหค้าํปรึกษาช่วยเหลือผูร้ับการ
นิเทศในการพฒันาคุณภาพการจดัการ
เรียนการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถ
ในการพฒันาทกัษะการคิดของผูเ้รียน 
บนพื้นฐานการวิจยั                                    
4 .การกระตุน้ส่งเสริมและสร้าง
วฒันธรรมวิจยั  สู่ชั้นเรียน                         

 1. มีการวางแผนใหผู้น้ิเทศการสอนจดัทาํวิจยัเพื่อพฒันา
และส่งเสริมความสามารถในการพฒันาทกัษะการคิดของ
ผูเ้รียน โดยใชก้ารมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ วาง
แนวทางการวจิยัเพื่อพฒันา และแกป้ัญหาการจดัการเรียน
การสอน เพื่อส่งเสริมความสามารถในการพฒันาทกัษะการ
คิดของผูเ้รียน  
2. ผูน้ิเทศการสอนสร้างความรู้ความเขา้ใจ โดยการพฒันา 
ผูร้ับการนิเทศในเรื่องการวิจยัในชั้นเรียน อยา่งต่อเนื่อง 
สมํ่าเสมอ สามารถทาํวิจยั ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง เพื่อพฒันา
คุณภาพการเรียนการสอน  
3. มีการจดัทาํวิจยัเพื่อแกป้ัญหาและพฒันางานที่รับผดิชอบ
อยา่งต่อเนื่อง       จนเป็นวฒันธรรมการวิจยั และเป็น
แบบอยา่งต่อผูร้ับการนิเทศ                                     
4. ส่งเสริมใหม้ีการจดัทาํฐานขอ้มูลการวิจยัดา้นการนิเทศ
การสอน เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ สร้างความรู้ ความเขา้ใจ
เกี่ยวกบัการวจิยัอยา่งถูกตอ้งชดัเจน     
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ตารางที ่4.18  (ต่อ) 
 

เชิงคุณภาพ เชิงปริมาณ สรุปผล 
4. ใหค้าํปรึกษาช่วยเหลือเป็นพี่เลี้ยง แก่ผูร้ับการนิเทศ
ใหส้ามารถทาํวิจยัไดอ้ยา่งมีคุณภาพ โดยมีการพฒันา
สื่อนวตักรรมและองคค์วามรู้ใหม่ ๆ ในการส่งเสริม
ความสามารถในการพฒันาทกัษะการคิดของผูเ้รียน 
5. สร้างคลงันวตักรรมการวจิยัเพื่อ เป็นแหล่งเรียนรู้
หรือศูนยร์วบรวมผลงานการวิจยั เพื่อใหบ้ริการโดย
ระบบออนไลน์ 
6. มีการนิเทศติดตาม และประเมินผลการทาํวิจยัให้
สามารถนาํผลวิจยั  ไปใชป้ระโยชน์อยา่งต่อเนื่องยงัยนื 
7. เผยแพร่ผลงานวิจยั ที่เป็นแบบอยา่ง (Best Practices) 
โดยช่องทาง   ต่าง ๆ ไดแ้ก่ เครือข่ายการนิเทศ ประชุม 
อบรม จดันิทรรศการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

5. ผูน้ิเทศการสอนมีการสร้างความรู้
ความเขา้ใจกระบวนการทาํวจิยัใหแ้ก่
ผูร้ับการนิเทศในการจดัการเรียนการ
สอนเพื่อส่งเสริมความสามารถในการ
พฒันาทกัษะการคิดของผูเ้รียน  

5. สร้างคลงันวตักรรมการวจิยัเพื่อ เป็นแหล่งเรียนรู้หรือ
ศูนยร์วบรวมผลงานการวิจยั เพื่อใหบ้ริการโดยระบบ
ออนไลน์ และบริการใหย้มื                                                      
6. มีการนิเทศติดตามและประเมินผลการทาํวิจยัใหส้ามารถ
นาํผลวิจยัไปใชป้ระโยชน์ในการพฒันาการนิเทศการสอน 
และการพฒันาการจดัการเรียนการสอนเพือ่ส่งเสริม
ความสามารถในการพฒันาทกัษะการคิดของผูเ้รียน               
7. มีการนาํผลการนิเทศติดตามและประเมินผล การวิจยัมา
ใชพ้ฒันาผูน้ิเทศการสอน และผูร้ับการนิเทศการสอน ใน
การทาํวิจยั ไปใชป้ระโยชน์อยา่งต่อเนื่องและยัง่ยนื                
8. เผยแพร่ผลงานวิจยั ที่เป็นแบบอยา่ง (Best Practices) โดย
ช่องทางต่าง ๆ ไดแ้ก่ เครือข่ายการนิเทศ ประชุม อบรม จดั
นิทรรศการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
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จากตารางท่ี 4.18  สรุปผลการสงัเคราะห์การนิเทศการสอนเพ่ือส่งเสริมความสามารถใน
การพฒันาทกัษะการคิดของผูเ้รียนระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ดา้นการวิจยั จาํแนกตามกระบวนการวางแผนงาน ดาํเนินการตามแผนงาน ติดตาม
ประเมินผลการดาํเนินการตามแผนงาน และนาํผลการติดตามประเมินผลการดาํเนินการมาปรับปรุง
แกไ้ข ดงัน้ี 

1)  การวางแผนงาน  
1.1) มีการวางแผนใหผู้นิ้เทศการสอนจดัทาํวิจยัเพื่อพฒันาและส่งเสริมความสามารถ

ในการพฒันาทกัษะการคิดของผูเ้รียน โดยใชก้ารมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ วางแนวทางการวิจยั
เพื่อพฒันา และแกปั้ญหาการจดัการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถในการพฒันาทกัษะการ
คิดของผูเ้รียน    

2)  การดาํเนินการตามแผนงาน  
2.1) ผูนิ้เทศการสอนสร้างความรู้ความเขา้ใจ โดยการพฒันา ผูรั้บการนิเทศในเร่ือง

การวิจยัในชั้นเรียน อยา่งต่อเน่ือง สมํ่าเสมอ สามารถทาํวิจยั ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง เพื่อพฒันาคุณภาพการ
เรียนการสอน  

2.2) มีการจดัทาํวิจยัเพ่ือแกปั้ญหาและพฒันางานท่ีรับผดิชอบอยา่งต่อเน่ือง จนเป็น
วฒันธรรมการวิจยั และเป็นแบบอยา่งต่อผูรั้บการนิเทศ    

2.3) ส่งเสริมใหมี้การจดัทาํฐานขอ้มูลการวจิยัดา้นการนิเทศการสอน เพื่อเป็นแหล่ง
เรียนรู้ สร้างความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบัการวิจยัอยา่งถูกตอ้งชดัเจน  

2.4) สร้างคลงันวตักรรมการวิจยัเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้หรือศูนยร์วบรวมผลงานการ
วิจยั เพื่อใหบ้ริการโดยระบบออนไลน์ และบริการใหย้มื                                                                            

3)  ติดตามประเมินผลการดาํเนินการตามแผนงาน  
3.1) มีการนิเทศติดตามและประเมินผลการทาํวิจยั ให้สามารถนาํผลวิจยัไปใช้

ประโยชน์ในการพฒันาการนิเทศการสอน และการพฒันาการจดัการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริม
ความสามารถในการพฒันาทกัษะการคิดของผูเ้รียน                                                        

4)  การนาํผลการติดตามประเมินผลการดาํเนินการมาปรับปรุงแกไ้ข  
4.1) มีการนาํผลการนิเทศติดตามและประเมินผล การวิจยัมาใชพ้ฒันาผูนิ้เทศการ

สอน และผูรั้บการนิเทศการสอน ในการทาํวิจยั ไปใชป้ระโยชน์อยา่งต่อเน่ืองและยัง่ยนื                                          
4.2) เผยแพร่ผลงานวิจยั ท่ีเป็นแบบอยา่ง (Best Practices) โดยช่องทางต่าง ๆ ไดแ้ก่ 

เครือข่ายการนิเทศ ประชุม อบรม จดันิทรรศการแลกเปล่ียนเรียนรู้  
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4.2.5  สรุปข้อค้นพบท่ีสําคัญจากผลการวิจัยท่ีสมควรนําไปพิจารณาในการสร้าง
รูปแบบการนิเทศการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถในการพฒันาทกัษะการคิดของผูเ้รียนระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

จากผลการศึกษาวิจยัเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณสามารถสรุปขอ้คน้พบท่ีสาํคญัและ
สมควรนาํไปพิจารณาในการสร้างรูปแบบการนิเทศการสอนเพ่ือส่งเสริมความสามารถในการ
พฒันาทกัษะการคิดของผูเ้รียน ระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน สรุปได ้ดงัน้ี 

1. ดา้นแนวคิดและหลกัการของรูปแบบการนิเทศการสอน เพื่อส่งเสริมความสามารถ
ในการพฒันาทกัษะการคิดของผูเ้รียน ระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีควรจะเป็น จากการศึกษาพบวา่ 

1.1 หลกัการนิเทศการสอนโดยกระบวนการคุณภาพ 
การดาํเนินการนิเทศการสอนสาํหรับผูนิ้เทศการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถในการ

พฒันาทกัษะการคิดของผูเ้รียน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จากกระบวนการนิเทศการสอนทั้ง           
8 ดา้น กาํหนดให้มีกระบวนการทาํงานท่ีมีคุณภาพตามวงจรเดมม่ิง (Deming  Cycle) ประกอบดว้ย 
การวางแผนการนิเทศการสอน การดาํเนินการตามแผนนิเทศการสอน การติดตามประเมินผลการ
ดาํเนินการตามแผนงานการนิเทศการสอน และการนาํผลการติดตามประเมินผลการนิเทศการสอน
มาปรับปรุงแกไ้ข ทั้งน้ี เพื่อให้การนิเทศการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถในการพฒันาทกัษะ           
การคิดของผูเ้รียน ระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐานบรรลุเป้าหมาย 

1.2 หลักการความร่วมมือในการนิเทศการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถในการ
พฒันาทกัษะการคดิของผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

เน่ืองจากผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัการนิเทศการสอนเพ่ือส่งเสริมความสามารถในการพฒันาทกัษะ
การคิดของผูเ้รียน ระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีหลายกลุ่ม ไดแ้ก่ 1) กลุ่มผูนิ้เทศ หมายถึง ผูบ้ริหาร
การศึกษา (ผูอ้าํนวยการและรองผูอ้าํนวยการ สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา) 2) กลุ่มศึกษานิเทศก ์
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 3) ผูบ้ริหารสถานศึกษา (ผูอ้ ํานวยการ และรองผูอ้ ํานวยการ
สถานศึกษา) และ 4) กลุ่มครู (หวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้และครู) จึงจาํเป็นตอ้งอาศยัความร่วมมือ
ทั้งภายในกลุ่มและระหว่างกลุ่มเพื่อให้การนิเทศการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถในการพฒันา
ทักษะการคิดของผูเ้รียน ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้บรรลุเป้าหมายโดยร่วมวางแผนร่วม
ดาํเนินการร่วมติดตามประเมินผลและร่วมปรับปรุงแกไ้ข  

1.3 หลักการนิเทศการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถในการพัฒนาทักษะการคิด
ของผู้เรียน ระดับการศึกษาขั้นพืน้ฐาน โดยใช้เทคโนโลยทีีท่นัสมัย 

ปัจจุบนัเทคโนโลยีมีความกา้วหนา้มากส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงทางการศึกษา ดงันั้น             
การนิเทศการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถในการพฒันาทกัษะการคิดของผูเ้รียน ระดบัการศึกษา
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ขั้นพื้นฐาน จาํเป็นตอ้งปรับเปล่ียนตามยคุสมยัเพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัเทคโนโลยดีงักล่าว ซ่ึงหากมีการ
ใชเ้ทคโนโลยท่ีีทนัสมยัในการนิเทศการสอนแลว้จะส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาและเกิดความยัง่ยนื 

2. ดา้นรูปแบบการนิเทศการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถในการพฒันาทกัษะการคิด
ของผูเ้รียน ระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีควรจะเป็น จากการศึกษาพบว่าตามกรอบแนวคิด 8 ดา้น 
สรุปได ้ดงัน้ี 

2.1 การจัดทําข้อมูลสารสนเทศ พบว่า  เป็นเร่ืองจาํเป็นและสาํคญัโดยเฉพาะการ
เตรียมทรัพยากร เช่น คน วสัดุอุปกรณ์ งบประมาณ และการบริหารจดัการให้พร้อมและพอเพียง
เพื่อใหส้ามารถนาํไปใชใ้นการวางแผนการนิเทศการสอน นอกจากน้ี ขอ้มูลสารสนเทศควรมีสาระ
เก่ียวกบัการส่งเสริมความสามารถในการพฒันาทกัษะการคิดของผูเ้รียน ให้กบัผูเ้รียนท่ีสอดคลอ้ง
กบัพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545 กล่าวว่า 
การจดัการศึกษาของสถานศึกษาและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง จะตอ้งดาํเนินการจดักระบวนการเรียนรู้
ฝึกทกัษะการคิด การจดัการ การเผชิญสถานการณ์ การประยุกต์ความรู้มาใช้ เพื่อป้องกนั และ
แกปั้ญหา นอกจากน้ี การพฒันาผูนิ้เทศการสอน และผูรั้บการนิเทศ ให้เห็นความสาํคญั และความ
จาํเป็นในการจดัทาํขอ้มูลสารสนเทศ โดยเฉพาะขอ้มูลสารสนเทศสําหรับการนิเทศการสอนเพื่อ
ส่งเสริมความสามารถในการพฒันาทกัษะการคิดของผูเ้รียนกเ็ป็นส่ิงสาํคญัเช่นกนั 

2.2 การวางแผนการนิเทศการสอน ส่วนของความตอ้งการการนิเทศการสอน พบว่า 
ควรนาํขอ้มูลดา้นต่าง ๆ มาประกอบการจดัทาํแผน และกิจกรรมต่าง ๆ เช่น ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 
(O-NET) ขอ้มูลเก่ียวกบัการประเมินทกัษะการคิดพื้นฐาน และขอ้มูลสารสนเทศของโรงเรียน
เก่ียวกบับุคลากร นอกจากน้ี ควรนาํนโยบายระดบักระทรวงศึกษาธิการ สาํนกังานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และระดับสถานศึกษา ปฏิบติัเป็นแนวทาง
เดียวกนั เช่น การกาํหนดจุดเน้น 10 ประการเป็นตน้ ควรให้มีการกาํหนดมาตรฐาน และตวัช้ีวดั 
ความตอ้งการจาํเป็นเร่งด่วน ในการพฒันาทกัษะการคิด และใชข้อ้มูลจากแหล่งต่าง ๆ มาวิเคราะห์ 
ตามมาตรฐานตวัช้ีวดัท่ีกาํหนด เพื่อผูนิ้เทศการสอน สามารถนาํไปใชว้างแผน จดักิจกรรมพฒันา
ทกัษะการคิดอยา่งเป็นระบบ และควรมุ่งเนน้ใหมี้การทาํแผนท่ีเก่ียวขอ้งกบัทกัษะการคิดโดยเฉพาะ 
ผูนิ้เทศการสอนทั้งภายนอกและผูนิ้เทศการสอนภายในโรงเรียน 

2.3 การใช้ส่ือ เคร่ืองมือ และเทคโนโลยี  ส่วนของความตอ้งการการนิเทศการสอน 
พบว่า ควรจดัทาํคลงัหรือศูนยส่ื์อ เคร่ืองมือ และเทคโนโลยีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการนิเทศการสอนเพื่อ
ส่งเสริมความสามารถในการพฒันาทกัษะการคิดของผูเ้รียนใหเ้พียงพอ พร้อมทั้งควรจดัหาบุคลากร
ท่ีมีความรู้ ความสามารถ และความชาํนาญการใชส่ื้อ เคร่ืองมือ เทคโนโลยีท่ีทนัสมยั สําหรับให้
คาํปรึกษาแนะนาํ ช่วยเหลือและใหบ้ริการแก่บุคคลากรท่ีตอ้งการและสนใจ 
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2.4 การใช้เทคนิคและวิธีการนิเทศการสอน ส่วนของความตอ้งการการนิเทศการสอน 
พบวา่ ควรสร้างความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบัเทคนิคและวิธีการนิเทศการสอนแก่ผูรั้บการนิเทศแบบมี
ส่วนร่วมท่ีหลากหลายวิธีให้ชดัเจน โดยมุ่งเน้นส่งเสริมความสามารถในการพฒันาทกัษะการคิด
ของผูเ้รียนแบบกลัยาณมิตร ให้มีบรรยากาศเป็นประชาธิปไตย เกิดการยอมรับซ่ึงกนัและกนั และ
ช่วยเหลือกนั นอกจากน้ีควรมุ่งเน้นการใชเ้ทคนิคและวิธีการนิเทศการสอน โดยใชเ้ทคโนโลยีท่ี
ทนัสมยั ผ่านส่ืออิเล็คทรอนิคส์ และผ่านส่ือออนไลน์ในรูปแบบต่าง ๆ เพ่ือพฒันาการจดัการเรียน
การสอนใหส้ะดวกรวดเร็วข้ึน 

2.5 การจัดกิจกรรมการนิเทศการสอน ส่วนของความตอ้งการการนิเทศการสอน 
พบว่า  ควรมีการพฒันาผูนิ้เทศการสอน ใหมี้ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบักิจกรรมการนิเทศการสอน
ต่าง ๆ ท่ีมีความหลากหลาย และมีความเหมาะสม และประโยชน์แตกต่างกัน ผูนิ้เทศการสอน
สามารถเลือกใชใ้ห้เหมาะสมกบัจุดมุ่งหมายของการนิเทศแต่ละคร้ัง โดยเฉพาะการจดักิจกรรม     
การนิเทศการสอนท่ีส่งเสริมความสามารถในการพฒันาทักษะการคิดของผูเ้รียน และควรมี           
การติดตามประเมินผลการจดักิจกรรม เพื่อนาํผลมาพฒันาปรับปรุงการนิเทศการสอนต่อไป 

2.6 การมีส่วนร่วมการนิเทศการสอน ส่วนของความตอ้งการการนิเทศการสอน พบว่า 
ควรมีการวางแผนและหาแนวทางระดมทรัพยากร เพื่อสนับสนุนการนิเทศการสอนเพื่อส่งเสริม
ความสามารถในการพฒันาทกัษะการคิดของผูเ้รียนให้ชดัเจน ควรมีการสร้างเครือข่ายระดบัต่าง ๆ 
เช่น เครือข่ายครูผูส้อนทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน เครือข่ายผูบ้ริหารโรงเรียน เครือข่ายศูนย์
พัฒนาวิชาการ  เครือข่ายกลุ่มโรงเรียน  เครือข่ายระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา  และเครือข่าย
ระดบัอุดมศึกษา เพ่ือสร้างขอ้ตกลงร่วมกนั นอกจากนั้นควรมีการส่งเสริมให้ผูนิ้เทศการสอน และ
ผูรั้บการนิเทศร่วมมือพฒันาคุณภาพการศึกษาท่ีรับผิดชอบ และร่วมเป็นสมาชิกเครือข่ายท่ีสนใจ
อย่างน้อย 1 เครือข่ายโดยมุ่งเน้นการพฒันา ปรับปรุง ยกระดบัสมรรถนะของผูรั้บการนิเทศ เพิ่ม
ศกัยภาพผูเ้รียนดา้นทกัษะการคิด และควรมีการจดักิจกรรมยกยอ่งเชิดชูเกียรติผูมี้ผลงานดีเด่นเป็น
แบบอย่างการส่งเสริมความสามารถในการพฒันาทกัษะการคิดของผูเ้รียน เพื่อสร้างขวญักาํลงัใจ
เกิดแรงจูงใจในการปฏิบติังาน 

2.7 การประเมินผลการนิเทศการสอน ส่วนของความตอ้งการการนิเทศการสอน 
พบว่า  ควรมีการสร้างความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบัเร่ือง การประเมินผลการนิเทศการสอนแก่ผูมี้ 
ส่วนเก่ียวขอ้ง เช่น ผูบ้ริหาร ครูผูรั้บการนิเทศ และครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ด้วยวิธีการ
ประเมินต่าง ๆ เช่น อบรม สมัมนา ส่ือออนไลน์เป็นตน้ นอกจากน้ีควรจดัระบบการประเมินติดตาม
ผลการปฏิบติังานเพื่อส่งเสริม ความสามารถในการพฒันาทกัษะการคิดของผูเ้รียนอย่างเป็นระบบ                
มีผูรั้บผิดชอบ โดยวิธีการประเมินเชิงบวก ควรประเมินการปฏิบติัการนิเทศการสอนเพื่อส่งเสริม
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ความสามารถในการพฒันาทกัษะการคิดของผูเ้รียนเป็นระยะ ๆ เช่น ก่อนดาํเนินการ ระหว่าง
ดาํเนินการและภายหลงัดาํเนินการควรใชรู้ปแบบการประเมินเพื่อพฒันา เช่นการประเมินแบบมี
ส่วนร่วม สะทอ้นคิดเพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้ และพฒันาแก้ไขการปฏิบติัอย่างทนัท่วงที ควรใช้
เทคนิควิธีการประเมินผลอยา่งหลากหลายวิธี เช่น การใชแ้บบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ การประชุม 
การพิจารณาจากเอกสารหลกัฐานต่าง ๆ ท่ีไดด้าํเนินงานไปแลว้ มีการประเมินอย่างเป็นระบบ
เช่ือถือได ้

2.8 การวิจัย ส่วนของความตอ้งการการนิเทศการสอน พบว่า ควรมีการส่งเสริมทาํ
วิจยัเพื่อแกปั้ญหาและพฒันางานท่ีรับผิดชอบอย่างต่อเน่ืองจนเป็นวฒันธรรมการวิจยั และเป็น
แบบอย่างต่อผูรั้บการนิเทศ ควรส่งเสริมให้มีการจดัทาํฐานขอ้มูลการวิจยัดา้นการนิเทศการสอน 
เพื่อผูรั้บการนิเทศสามารถนาํไปใชใ้นการทาํวิจยัไดอ้ยา่งถูกตอ้งชดัเจน ควรสร้างคลงันวตักรรมการ
วิจยัเพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้หรือศูนยร์วบรวมผลการวิจยั เพื่อใหบ้ริการโดยระบบออนไลน์ และบริการ
ใหย้มื นอกจากนั้นควรใหค้าํปรึกษาช่วยเหลือเป็นพี่เล้ียงแก่ผูรั้บการนิเทศใหส้ามารถทาํวิจยัไดอ้ยา่ง
มีคุณภาพ โดยมีการพฒันาส่ือนวตักรรมและองคค์วามรู้ใหม่ ในการส่งเสริมความสามารถในการ
พฒันาทกัษะการคิดของผูเ้รียน 

 
4.2  รูปแบบการนิเทศการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถในการพัฒนาทักษะการคิดของผู้เรียน 
ระดับการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

เม่ือไดข้อ้คน้พบท่ีสําคญัจากผลการวิจยัแลว้ไดน้าํไปสร้างรูปแบบการนิเทศการสอน      
เพื่อส่งเสริมความสามารถในการพฒันาทกัษะการคิดของผูเ้รียน ระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ฉบบั
ร่าง) เพื่อนาํเสนอผูท้รงคุณวฒิุพิจารณารายละเอียดตาม 4.2.1 ต่อไป 

4.2.1  ร่างรูปแบบการนิเทศการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถในการพฒันาทกัษะการคิดของ
ผูเ้รียน ระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ส่วนท่ี 1 บทนาํ 
โลกปัจจุบนัมีการเปล่ียนแปลงรวดเร็ว โดยเฉพาะดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศทาํใหก้าร

เขา้ถึงแหล่งความรู้ต่าง ๆ ทาํไดง่้าย และรวดเร็วมาก ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของคนไทย การเตรียม
คนให้สามารถเผชิญกบัสถานการณ์และความเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนเป็นส่ิงจาํเป็น โดยเฉพาะการ
เสริมสร้างและพัฒนาความสามารถด้านการคิดแก่ผูเ้รียน ให้สามารถจัดสรร คัดเลือก และ
ประยุกตใ์ชเ้ป็น ดงันั้นความสามารถในการพฒันาทกัษะการคิดของผูเ้รียนจึงเป็นทกัษะท่ีจาํเป็น
สาํหรับคนในยคุน้ี และจาํเป็นจะตอ้งมีการจดัการศึกษา เพื่อรองรับความเปล่ียนแปลงน้ี เห็นไดจ้าก
นโยบายการศึกษาของประเทศไทย ท่ีสะทอ้นให้เห็นถึง ความสําเร็จของการคิด ท่ีมีผลต่อการ
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พฒันาประเทศในอนาคต โดยกาํหนดในพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และท่ีแกไ้ข
เพ่ิมเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545 กล่าวว่า การจดัการศึกษาของสถานศึกษาและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
จะตอ้งดาํเนินการจดักระบวนการเรียนรู้ฝึกทกัษะการคิด การจดัการ การเผชิญสถานการณ์ การ
ประยุกต์ความรู้มาใช้เพื่อป้องกันและแก้ปัญหา ซ่ึงสอดคล้องกับการจัดหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 ได้กาํหนดสมรรถนะด้านความสามารถในการคิดของ
ผูเ้รียนให้สามารถคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดอยา่งสร้างสรรค ์คิดอยา่งมีวิจารณญาณและสามารถ
คิดเป็นระบบ เพื่อนาํไปสู่การสร้างองคค์วามรู้หรือสารสนเทศเพื่อการตดัสินใจเก่ียวกบัตนเองและ
สงัคมไดอ้ยา่งเหมาะสม 

จากผลการประเมินและทดสอบทางการศึกษาต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
ช้ีให้เห็นว่าคุณภาพเด็กไทยยงัไม่เป็นท่ีน่าพอใจ โดยเฉพาะเด็กส่วนใหญ่ขาดทกัษะดา้นการคิด ซ่ึง
จะส่งผลกระทบต่อคุณภาพการศึกษาของไทย แนวทางการแก้ไขปัญหาคุณภาพการศึกษาให้
ทดัเทียมต่างประเทศ และทนัความเปล่ียนแปลงของสังคมโลก จาํเป็นตอ้งขบัเคล่ือนปฏิรูปการจดั
การศึกษาในทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งเร่งด่วน การนิเทศการสอนเป็นงานหน่ึงของการจดัการศึกษาท่ี
มีกระบวนการทาํงานร่วมกนั ระหว่างผูนิ้เทศและผูรั้บการนิเทศ โดยมีเป้าหมายท่ีคุณภาพผูเ้รียน 
และคุณภาพการศึกษา แต่สภาพปัจจุบนัการนิเทศการสอนยงัมีปัญหาค่อนขา้งมาก เช่น ขาดแคลนผู ้
นิเทศท่ีมีความรู้ ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์ ขาดการประสานการทาํงานร่วมกัน             
ขาดงบประมาณ มีภาระมาก ไม่มีเวลานิเทศอย่างต่อเน่ือง ขาดความศรัทธา เช่ือถือจากผูรั้บการ
นิเทศ ซ่ึงปัญหาต่าง ๆ ส่งผลกระทบต่อการนิเทศเป็นอยา่งมาก  

ดงันั้นเพื่อให้การนิเทศการสอน เพื่อส่งเสริมความสามารถในการพฒันาทกัษะการคิด
ของผูเ้รียน ระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ ผูว้ิจยัขอเสนอ รูปแบบการ
นิเทศ การสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถในการพฒันาทกัษะการคิดของผูเ้รียน ระดบัการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ออกเป็น 4 ส่วน ไดแ้ก่ 1) บทนาํ  2) แนวคิดและหลกัการ 3) กระบวนการนิเทศการสอน 
และ 4) จุดเด่น ขอ้จาํกดั เง่ือนไขของการนาํรูปแบบไปใช ้และตวับ่งช้ีความสาํเร็จ  ซ่ึงแต่ละส่วนมี
ความสัมพนัธ์ต่อเน่ือง เพื่อให้ผูเ้ ก่ียวข้องในการจัดการนิเทศการสอนใช้เป็นแนวทางในการ
พฒันาการนิเทศการสอน และการส่งเสริมความสามารถในการพฒันาทกัษะการคิดของผูเ้รียนระดบั
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดอ้ยา่งเหมาะสมและส่งผลดีต่อการยกระดบัคุณภาพการศึกษาต่อไป 
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ส่วนท่ี 2 แนวคิดและหลกัการ 
แนวคิด 
พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2545 

กาํหนดใหก้ารจดัการศึกษาของสถานศึกษาและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง จะตอ้งดาํเนินการจดักระบวน          
การเรียนรู้ฝึกทกัษะการคิด การจดัการ การเผชิญสถานการณ์ การประยกุตค์วามรู้มาใชเ้พื่อป้องกนั
และแกปั้ญหา และในหลกัสูตรแกนกลาง พุทธศกัราช 2551ไดก้าํหนดสมรรถนะดา้นความสามารถ
ในการคิดของผูเ้รียนให้สามารถคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดอย่างสร้างสรรค์ คิดอย่างมี
วิจารณญาณ และสามารถคิดเป็นระบบ เพื่อนาํไปสู่การสร้างองคค์วามรู้ หรือสารสนเทศเพื่อการ
ตดัสินใจเก่ียวกบัตนเองและสังคมไดอ้ยา่งเหมาะสม ซ่ึงการจดัการเรียนรู้ถือว่าเป็นหวัใจสาํคญัต่อการ
พฒันาผูเ้รียนให้มีทกัษะการคิดและในการจดัการศึกษาระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นจุดเร่ิมตน้ท่ี
สาํคญัท่ีจะสร้างใหเ้ดก็และเยาวชนท่ีเขา้สู่การศึกษาในระบบ จาํเป็นอยา่งยิง่ท่ีจะตอ้งมีการพฒันาใหมี้
คุณลกัษณะดงักล่าว ดงันั้น การนิเทศการสอนจึงเป็นวิธีการสําคญัท่ีจะช่วยให้ครูผูส้อนสามารถ
จดัการเรียนรู้ใหผู้เ้รียนมีทกัษะการคิด  

หลกัการ 
การนิเทศการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถในการพฒันาทกัษะการคิดของผูเ้รียน 

ระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตอ้งอาศยัหลกัการท่ีสาํคญั 3 หลกัการ ดงัน้ี 
1.  หลกัการนิเทศการสอนโดยกระบวนการคุณภาพ 
การดาํเนินการนิเทศการสอนสาํหรับผูนิ้เทศการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถในการ

พฒันาทกัษะการคิดของผูเ้รียน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จากกระบวนการนิเทศการสอนทั้ง          
8 ดา้น กาํหนดให้มีกระบวนการทาํงานท่ีมีคุณภาพตามวงจรเดมม่ิง (Deming  Cycle ) ประกอบดว้ย 
การวางแผนการนิเทศการสอน การดาํเนินการตามแผนนิเทศการสอน การติดตามประเมินผลการ
ดาํเนินการตามแผนงานการนิเทศการสอนและการนาํผลการติดตามประเมินผลการนิเทศการสอนมา
ปรับปรุงแกไ้ข ทั้งน้ี เพ่ือให้การนิเทศการสอนเพ่ือส่งเสริมความสามารถในการพฒันาทกัษะการคิด
ของผูเ้รียน ระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน บรรลุเป้าหมายฃ 

2. หลกัการความร่วมมือในการนิเทศการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถในการพฒันา
ทกัษะ การคิดของผูเ้รียน ระดบัการศึกษ ขั้นพื้นฐาน 

 เน่ืองจากผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัการนิเทศการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถในการพฒันาทกัษะ
การคิดของผูเ้รียน ระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีหลายกลุ่ม ไดแ้ก่ 1) กลุ่มผูนิ้เทศ หมายถึง ผูบ้ริหาร
การศึกษา (ผูอ้าํนวยการและรองผูอ้าํนวยการ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา) 2) กลุ่มศึกษานิเทศก ์
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 3) ผู ้บริหารสถานศึกษา (ผู ้อ ํานวยการและรองผู ้อ ํานวยการ
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สถานศึกษา) และ 4) กลุ่มครู (หวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้และครู) จึงจาํเป็นตอ้งอาศยัความร่วมมือ
ทั้งภายในกลุ่มและระหว่างกลุ่มเพื่อให้การนิเทศการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถในการพฒันา
ทกัษะการคิดของผูเ้รียน ระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน ใหบ้รรลุเป้าหมายโดยร่วมวางแผน ร่วมดาํเนินการ 
ร่วมติดตามประเมินผล และร่วมปรับปรุงแกไ้ข  

3. หลกัการนิเทศการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถในการพฒันาทกัษะการคิดของ
ผูเ้รียน ระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยใชเ้ทคโนโลยท่ีีทนัสมยั 

ปัจจุบนัเทคโนโลยีมีความกา้วหนา้มากส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงทางการศึกษา ดงันั้น          
การนิเทศการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถในการพฒันาทกัษะการคิดของผูเ้รียน ระดบัการศึกษา     
ขั้นพื้นฐาน จาํเป็นตอ้งปรับเปล่ียนตามยคุสมยัเพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัเทคโนโลยดีงักล่าว ซ่ึงหากมีการ
ใชเ้ทคโนโลยท่ีีทนัสมยัในการนิเทศการสอนแลว้จะส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาและเกิดความยัง่ยนื 

ส่วนท่ี 3  การนิเทศการสอนเพ่ือส่งเสริมความสามารถในการพฒันาทกัษะการคิดของ
ผูเ้รียน ระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

จากการศึกษา พบว่า การนิเทศการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถในการพฒันาทกัษะ        
การคิดของผูเ้รียนระดับการศึกษา ขั้นพื้นฐาน มีกระบวนการนิเทศการสอนทั้ ง 8 ด้าน ได้แก่           
การจดัทาํขอ้มูลสารสนเทศ การวางแผนการนิเทศการสอน การใช้ส่ือ เคร่ืองมือ และเทคโนโลย ี
เทคนิคและวิธีการนิเทศการสอน กิจกรรมการนิเทศการสอน การมีส่วนร่วมการนิเทศการสอน           
การประเมินผลการนิเทศการสอนและการวิจัย ซ่ึงแต่ละด้านมีวตัถุประสงค์และกระบวนการ
ดาํเนินงาน ดงัน้ี 

1.  ดา้นการจดัทาํขอ้มูลสารสนเทศ 
 1.1  วตัถุประสงค ์: เพื่อให้กลุ่มผูนิ้เทศการสอนจดัทาํขอ้มูลสารสนเทศท่ีเก่ียวกบั

การนิเทศ การสอนเพ่ือส่งเสริมความสามารถในการพฒันาทกัษะการคิดของผูเ้รียน ระดบัการศึกษา    
ขั้นพื้นฐาน และเพ่ือนาํขอ้มูลสารสนเทศท่ีจดัทาํเสร็จแลว้ไปใชใ้นการวางแผนการนิเทศการสอน
ต่อไป 

 1.2  กระบวนการดาํเนินงานเพื่อใหไ้ดข้อ้มูลสารสนเทศ  
 1)  การวางแผนงาน  

1.1)  มีการเตรียมการจดัระบบขอ้มูลสารสนเทศในการนิเทศการสอน โดย
การเตรียมทรัพยากรต่าง ๆ ทั้ง คน อุปกรณ์ งบประมาณ และการบริหารจัดการให้พร้อมและ
เพียงพอโดยเตรียมบุคลากร ท่ีมีความรู้ ความชาํนาญเก่ียวกบัเทคโนโลยสีารสนเทศท่ีทนัสมยัในการ
จดัระบบ และบุคลากรท่ีประสานความร่วมมือในการเกบ็รวบรวมขอ้มูลจากแหล่งต่าง ๆ เช่น บุคคล 
โรงเรียน หน่วยงานและทาํระบบคอมพิวเตอร์ออนไลน์  
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1.2)  มีการแต่งตั้ง หรือมอบหมายคณะทาํงานจดัระบบขอ้มูลสารสนเทศ 
โดยการวางแผนกาํหนดจุดมุ่งหมาย และเป้าหมาย มีการนาํนโยบาย จากหน่วยงานต่าง ๆ ทุกระดบั
ท่ีเก่ียวข้องในการส่งเสริมความสามารถในการพัฒนาทักษะการคิดของผูเ้รียน ตั้ งแต่ระดับ
กระทรวงศึกษาธิการ สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
และโรงเรียน มาเป็นกรอบในการวางแผนจดัทาํขอ้มูลสารสนเทศ สู่การปฏิบติัท่ีชดัเจน  

1.3)  กําหนดให้มีการนิเทศติดตามผล และรายงานผลการพฒันาการ
จดัระบบขอ้มูลสารสนเทศและใชข้อ้มูล กาํหนดให้มีการติดตาม ประเมินผลการจดัระบบขอ้มูล
สารสนเทศและการใชข้อ้มูลอยา่งคุม้ค่าและเป็นประโยชน์เพ่ือส่งเสริมความสามารถในการพฒันา
ทกัษะการคิดของผูเ้รียน 

2)   การดาํเนินการตามแผนงาน  
2.1)  มีการจดัทาํฐานขอ้มูลสารสนเทศดา้นต่าง ๆ เช่น ขอ้มูลนักเรียน 

ผูบ้ริหาร ครู และขอ้มูลท่ีจาํเป็นต่อการนิเทศการสอน เพื่อส่งเสริมความสามารถในการพฒันา
ทกัษะการคิดของผูเ้รียน ไดแ้ก่ ผลการวิเคราะห์สภาพปัจจุบนั ปัญหาและความตอ้งการของผูรั้บการ
นิเทศ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ผลประเมินทกัษะการคิด ของ สมศ.และขอ้มูลเก่ียวกบัการจดัการ
เรียนการสอน โดยขอ้มูลมีความถูกตอ้ง ทนัสมยั เป็นปัจจุบนั  

2.2)  พฒันาผูนิ้เทศการสอนและผูเ้ก่ียวขอ้ง ให้มีความรู้ความเขา้ใจ เกิด
ความตระหนกัและเห็นความสาํคญัของการจดัระบบขอ้มูลสารสนเทศ และมีการนาํไปใช ้ในการ
พฒันาการปฏิบติังาน 

3)  ติดตามประเมินผลการดาํเนินการตามแผนงาน   
3.1)  มีการประเมินขอ้มูลสารสนเทศ โดยวิธีการตรวจสอบคุณภาพของ

ระบบ และการนาํไปใชว้า่ผูใ้ชส้ามารถนาํขอ้มูลสารสนเทศไปใชไ้ดอ้ยา่งคุม้ค่า และเป็นประโยชน์
มากนอ้ยเพียงใด  

4)  การนาํผลการติดตามประเมินผลการดาํเนินการมาปรับปรุงแกไ้ข  
4.1)  มีการนาํผลการประเมินและตรวจสอบ ขอ้มูลสารสนเทศ ไปใชเ้ป็น

แนวทางการจดัทาํแผนการนิเทศการสอนในรอบต่อไป 
2.  ดา้นการวางแผนการนิเทศการสอน 

2.1 วตัถุประสงค ์: เพื่อให้ผูนิ้เทศการสอนดาํเนินการวางแผนการนิเทศการสอนท่ี
ส่งเสริม ความสามารถในการพฒันาทกัษะการคิดของผูเ้รียน ระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยใช้
ขอ้มูลต่าง ๆ ประกอบการวางแผน ไดแ้ก่ ขอ้มูลสารสนเทศท่ีเป็นผลมาจากการติดตามประเมินผล
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การนิเทศการสอน นโยบายทางการศึกษา สภาพการสังคมท่ีเปล่ียนแปลงทางการศึกษา และอ่ืน ๆ 
ทั้งน้ี ผูรั้บการนิเทศมีส่วนร่วมในการดาํเนินการดว้ย 

2.2  กระบวนการดาํเนินงานเพื่อการวางแผนการนิเทศการสอน 
1)  การวางแผนงาน  

1.1)  มีการนาํขอ้มูลสารสนเทศดา้นต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัทกัษะการคิด
มาใชใ้นการวางแผน เช่น ผลการทดสอบคุณภาพทางการศึกษา (O-NET) ผลการประเมินทกัษะการ
คิด ของ สมศ. นโยบายท่ีเก่ียวขอ้งจากหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีส่งเสริมความสามารถในการพฒันาทกัษะ
การคิดของผูเ้รียน และจากแหล่งขอ้มูลต่าง ๆ ท่ีสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา โรงเรียน ครูและบุคคล
ท่ีเก่ียวขอ้งมาเป็นแนวทางในการจดัทาํแผน 

1.2)  กาํหนดมาตรฐานตวัช้ีวดั และเป้าหมาย เก่ียวกบัทกัษะการคิดของ
ผูเ้รียนเพื่อให้ผูนิ้เทศการสอนใชเ้ป็นแนวทางในการตั้งเป้าหมาย ของผลสาํเร็จในการจดัการนิเทศ
การสอน ซ่ึงครู ทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ สามารถใชม้าตรฐานตวัช้ีวดัและเป้าหมายเป็นแนวทาง
พฒันาผูเ้รียนใหเ้กิดทกัษะการคิดได ้โดยใหร้ะบุไวใ้นแผนการจดัการเรียนรู้ 

2)  การดาํเนินการตามแผนงาน  
2.1)  จดัทาํแผนการนิเทศการสอนโดยใชข้อ้มูลสารสนเทศและแนวทาง

ท่ีกาํหนดไวใ้นขั้นการวางแผนโดยผูนิ้เทศการสอนและผูรั้บการนิเทศ มีส่วนร่วมในการจดัทาํ
แผนการนิเทศการสอน เพื่อใหส้ามารถนาํไปใชป้ฏิบติัไดผ้ล ตามเป้าหมายท่ีตอ้งการ 

3)  ติดตามประเมินผลการดาํเนินการตามแผนงาน   
 3.1)  มีการติดตามประเมินผลแผนการนิเทศการสอน เพื่อส่งเสริม

ความสามารถในการพฒันาทกัษะการคิดของผูเ้รียนว่ามีความเหมาะสม และบรรลุเป้าหมายมากนอ้ย
เพียงใด และมีปัญหาอุปสรรคหรือไม่ อย่างไร  ด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย เช่น มีการประชุม
คณะทาํงาน มีการประเมินผลเชิงประจกัษท่ี์มีร่องรอยและหลกัฐานชดัเจน โดยผูนิ้เทศการสอนและ
ผูรั้บการนิเทศมีส่วนร่วม 

4)  การนาํผลการติดตามประเมินผลการดาํเนินการมาปรับปรุงแกไ้ข  
4.1)  มีการนาํผลการประเมินแผนการนิเทศการสอนไปพฒันาและ

ปรับปรุง ในการวางแผนการนิเทศการสอนเพ่ือส่งเสริมความสามารถในการพฒันาทกัษะการคิด
ของผูเ้รียน  
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3.  ดา้นการใชส่ื้อ เคร่ืองมือ และเทคโนโลย ี
3.1  วตัถุประสงค ์: เพื่อให้ผูนิ้เทศการสอนใชส่ื้อ เคร่ืองมือ และเทคโนโลยีในการ

นิเทศการสอนท่ีส่งเสริมความสามารถในการพฒันาทกัษะการคิดของผูเ้รียน ระดบัการศึกษาขั้น
พื้นฐาน โดยเนน้ทกัษะการใชส่ื้อ เคร่ืองมือและเทคโนโลยท่ีีทนัสมยั ทั้งน้ีผูรั้บการนิเทศมีส่วนร่วม
ดว้ย  

 3.2  กระบวนการดาํเนินงานเพื่อการใชส่ื้อ เคร่ืองมือ และเทคโนโลย ี
1)  การวางแผนงาน  

1.1)  ผูนิ้เทศการสอนและผูรั้บการนิเทศ วางแผนร่วมกนัในการผลิต 
จดัหา และรวบรวมส่ือ เคร่ืองมือ และเทคโนโลยท่ีีส่งเสริมความสามารถในการพฒันาทกัษะการคิด
ของผูเ้รียนสาํหรับผูเ้รียน 

2)  การดาํเนินการตามแผนงาน  
2.1)  ผูนิ้เทศการสอนและผูรั้บการนิเทศร่วมกนัจดัทาํคลงัหรือศูนยส่ื์อ 

เคร่ืองมือและเทคโนโลยี ท่ีส่งเสริมความสามารถในการพฒันาทกัษะการคิดของผูเ้รียนสําหรับ
ผูเ้รียน โดยรวบรวมไวอ้ยา่งเป็นระบบ สามารถใหบ้ริการในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ส่ือออนไลน์ 

2.2)  ประสานบุคคลหรือผูเ้ช่ียวชาญท่ีมีความรู้ ทกัษะและความสามารถ 
ดา้นส่ือเคร่ืองมือและเทคโนโลยีให้มาร่วมกันจดัส่ือ เคร่ืองมือ และเทคโนโลยีให้ทนัสมยัและ
สะดวกต่อผูใ้ช ้

2.3)  พฒันาผูนิ้เทศการสอน และผูรั้บการนิเทศให้มีความรู้ในการใชส่ื้อ 
เคร่ืองมือและเทคโนโลย ี เพื่อใหส้ามารถนาํมาใชใ้นการจดัการเรียนท่ีส่งเสริมความสามารถในการ
พฒันาทกัษะการคิดของผูเ้รียนสาํหรับผูเ้รียน 

3)  ติดตามประเมินผลการดาํเนินการตามแผนงาน   
3.1)  มีการประเมินส่ือ เคร่ืองมือ เทคโนโลยี ท่ีส่งเสริมทกัษะการคิดว่า

เม่ือนํามาใช้แล้วสามารถบรรลุตามวตัถุประสงค์หรือไม่ ซ่ึงอาจเป็นเคร่ืองมือการประเมินท่ี
หลากหลาย โดยผูนิ้เทศการสอนและผูรั้บการนิเทศดาํเนินการร่วมกนั 

4)  การนาํผลการติดตามประเมินผลการดาํเนินการมาปรับปรุงแกไ้ข  
4.1) มีการนําผลการการประเมินมาปรับปรุงและพฒันาส่ือ เคร่ืองมือ 

เทคโนโลยีท่ีส่งเสริมความสามารถในการพฒันาทกัษะการคิดของผูเ้รียน ในรอบการทาํงานต่อไป 
โดยผูนิ้เทศ การสอนและผูรั้บการนิเทศดาํเนินการร่วมกนั 
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4.  ดา้นเทคนิคและวิธีการนิเทศการสอน 
4.1  วตัถุประสงค ์: เพื่อให้ผูนิ้เทศการสอนใชเ้ทคนิคและวิธีการนิเทศการสอนท่ี

ส่งเสริมความสามารถในการพฒันาทกัษะการคิดของผูเ้รียน ระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยเน้น
การใช้เทคนิคท่ีหลากหลายรูปแบบท่ีเหมาะสมกบัสภาพปัญหา และความตอ้งการของผูรั้บการ
นิเทศ การใชเ้ทคนิคและวิธีการนิเทศท่ีเหมาะสมจะส่งผลดีต่อผูรั้บการนิเทศในการจดัการเรียนรู้ให้
บรรลุเป้าหมายต่อไป  

4.2  กระบวนการดาํเนินงานเพื่อดาํเนินการดา้นการใชเ้ทคนิคและวิธีการนิเทศการสอน 
1)  การวางแผนงาน  

1.1) มีการวางแผนร่วมกนั ระหว่างผูนิ้เทศการสอนและผูรั้บการนิเทศ ใน
การเลือกใชเ้ทคนิคและวิธีการนิเทศต่าง ๆ ให้เหมาะสมกบับริบท สภาพปัญหา และความตอ้งการ
ของผูรั้บการนิเทศ เพื่อส่งเสริมความสามารถในการพฒันาทกัษะการคิดของผูเ้รียน  

2)  การดาํเนินการตามแผนงาน  
2.1)  ผูนิ้เทศการสอนใช้เทคนิคและวิธีการนิเทศรูปแบบต่าง ๆ ใน

สถานการณ์ต่าง ๆ เช่น เทคนิคการนิเทศโดยใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) เทคนิคและวิธีการ
นิเทศแบบมีส่วนร่วม  ช้ีแนะและสะทอ้นคิด โดยผูนิ้เทศการสอนและผูรั้บการนิเทศสามารถ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกนัเพื่อแกปั้ญหาและพฒันาการจดัการเรียนการสอนท่ีส่งเสริมความสามารถ
ในการพฒันาทกัษะการคิดของผูเ้รียน 

2.2)  มีการใช้เทคนิคและวิธีการนิเทศ มุ่งเน้นบรรยากาศแห่งการเป็น
ประชาธิปไตยเกิดการยอมรับซ่ึงกนัและกนั โดยใชรู้ปแบบกลัยาณมิตรนิเทศ ช่วยให้ผูนิ้เทศการ
สอนและผูรั้บการนิเทศมีความรู้สึกปลอดโปร่ง สบายใจ ไม่บีบบงัคบั มุ่งเน้นความมีนํ้ าใจต่อกนั 
ช่วยเหลือกนั สร้างความยอมรับนบัถือ ช่วยใหค้รูผูรั้บการนิเทศสามารถปรับปรุงและพฒันาตนเอง
ในการจดัการเรียนการสอนท่ีส่งเสริมความสามารถในการพฒันาทกัษะการคิดของผูเ้รียน และมี
จริยธรรม 

2.3)  มีการใช้เทคนิคและวิธีการนิเทศการสอนท่ีทนัสมัย หลากหลาย
รูปแบบ เช่น นิเทศการสอนผ่านส่ืออิเลคทรอนิกส์ (Digital Content) ในรูปแบบส่ือออนไลน์ 
ผา่นเวป็ไซด ์e-Book หรือ Applications ต่าง ๆ ช่วยใหผู้นิ้เทศการสอน และผูรั้บการนิเทศสามารถ
พฒันาการเรียนการสอนไดส้ะดวกรวดเร็วข้ึน 

3)  ติดตามประเมินผลการดาํเนินการตามแผนงาน   
 3.1)  มีการนิเทศติดตามประเมินผล การพฒันาและใชเ้ทคนิคและวิธีการ

นิเทศการสอน เพื่อส่งเสริมความสามารถในการพฒันาทกัษะการคิดของผูเ้รียน  
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4)  การนาํผลการติดตามประเมินผลการดาํเนินการมาปรับปรุงแกไ้ข  
4.1)  มีการนาํผลการนิเทศติดตามประเมินผล การพฒันาและใชเ้ทคนิค

และวิธีการนิเทศการสอน เพื่อส่งเสริมความสามารถในการพฒันาทกัษะการคิดของผูเ้รียน ไป
พฒันาปรับปรุงอยา่งต่อเน่ืองย ัง่ยนื 

5.  ดา้นการมีส่วนร่วมการนิเทศการสอน 
5.1  วตัถุประสงค ์: เพื่อให้ผูนิ้เทศการสอนและผูรั้บการนิเทศการสอนมีส่วนร่วม

การนิเทศ การสอน ในรูปแบบของการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการส่งเสริมความสามารถในการ
พฒันาทกัษะการคิดของผูเ้รียน ระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซ่ึงอาจเป็นเครือข่ายภายในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ ระหวา่งกลุ่มสาระการเรียนรู้ หรือระหวา่งสถานศึกษา  

5.2  กระบวนการดาํเนินงานเพื่อการมีส่วนร่วมการนิเทศการสอน   
1)  การวางแผนงาน  

1.1) วางแผนและหาแนวทางสร้างความร่วมมือกบัเครือข่ายต่าง ๆ ในการระดม
ทรัพยากร และความคิดมาสนบัสนุนการนิเทศการสอน และการจดัการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริม
ความสามารถในการพฒันาทกัษะการคิดของผูเ้รียน 

2)  การดาํเนินการตามแผนงาน  
2.1) ดาํเนินการให้มีเครือข่ายต่าง ๆ ท่ีมาร่วมกันพฒันาคุณภาพทาง

การศึกษา เช่น เครือข่ายครูผูส้อนทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน เครือข่ายผูบ้ริหาร เครือข่ายศูนย์
พฒันาวิชาการ เครือข่ายกลุ่มโรงเรียนต่าง ๆ รวมถึงเครือข่ายระดบัเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและเครือข่าย
ระดบัอุดมศึกษา ใหมี้การสร้างขอ้ตกลงร่วมกนั เพื่อพฒันาคุณภาพทางการศึกษาอยา่งต่อเน่ือง ยัง่ยนื 

2.2)  เครือข่ายต่าง ๆ ร่วมกนันิเทศการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถใน
การพฒันาทกัษะการคิดของผูเ้รียน โดยเฉพาะมีการจดักิจกรรมภายในเครือข่ายเดียวกนัและระหวา่ง
เครือข่าย เช่น มีการแลกเปล่ียนองคค์วามรู้ ข่าวสารขอ้มูล ตลอดจนกิจกรรมการนิเทศต่าง ๆ 

2.3)  ส่งเสริมให้ผูนิ้เทศการสอน และผูรั้บการนิเทศทุกคนมีความร่วมมือ
พฒันาคุณภาพการศึกษาท่ีรับผิดชอบ และร่วมเป็นสมาชิกเครือข่ายท่ีสนใจอยา่งนอ้ย  1 เครือข่าย
โดยมุ่งเนน้การร่วมสร้างสรรคพ์ฒันา ปรับปรุงยกระดบัสมรรถนะของผูนิ้เทศการสอนและส่งเสริม
ใหเ้ครือข่ายเพิ่มศกัยภาพผูเ้รียนดา้นทกัษะการคิด 

2.4)  มีการจดักิจกรรมสร้างขวญักาํลงัใจ เกิดแรงจูงใจโดยใหมี้การเผยแพร่
ผลงานการนิเทศการสอน  ท่ีส่งเสริมความสามารถในการพัฒนาทักษะการคิดของผู ้เ รียน  
(Best Practices) ให้การยกย่องเชิดชูเกียรติผูมี้ผลงานดีเด่นเป็นแบบอย่างการพฒันาคุณภาพ
การศึกษา  
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3)  ติดตามประเมินผลการดาํเนินการตามแผนงาน   

 3.1) ประเมินติดตามผลการดาํเนินงานของเครือข่ายเพื่อพฒันาและสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือพฒันาคุณภาพการศึกษา 

4)  การนาํผลการติดตามประเมินผลการดาํเนินการมาปรับปรุงแกไ้ข  
4.1) มีการนําผลการประเมินติดตามผลการดาํเนินงานของเครือข่ายเพื่อ

พฒันาและสร้างเครือข่ายความร่วมมือพฒันาคุณภาพการศึกษาใหต่้อเน่ืองและยัง่ยนื 
6.  ดา้นกิจกรรมการนิเทศการสอน 
6.1 วตัถุประสงค์ : เพื่อให้ผูนิ้เทศการสอนใช้กิจกรรมการนิเทศการสอน ท่ีส่งเสริม

ความสามารถในการพัฒนาทักษะการคิดของผู ้เ รียน  ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  โดยเน้น 
การสร้างสรรค์กิจกรรมท่ีหลากหลายรูปแบบของกิจกรรมท่ีเหมาะสมและสอดคลอ้งกับความ
ตอ้งการของผูรั้บการนิเทศ เช่น การประชุมสัมมนาแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกนัและการสังเกตการ
สอน เป็นตน้ 

6.2  กระบวนการดาํเนินงานเพื่อจดักิจกรรมการนิเทศการสอน   
1)  การวางแผนงาน  

1.1)  วางแผนการจดักิจกรรมการนิเทศการสอนโดยมีการวิเคราะห์สภาพ
ปัจจุบนั ปัญหาและความตอ้งการของผูรั้บการนิเทศ มีการพิจารณาความพร้อม ความเหมาะสมของ 
เวลา งบประมาณเพ่ือเป็นแนวทางในการเลือกกิจกรรมการนิเทศการสอนเพ่ือส่งเสริมความสามารถ
ในการพฒันาทกัษะการคิดของผูเ้รียนไดอ้ยา่งเหมาะสม                            

2)  การดาํเนินการตามแผนงาน  
2.1)  พฒันาผูนิ้เทศการให้มีความรู้ความเขา้ใจกิจกรรมการนิเทศกานสอน  

ท่ีมีความหลากหลาย และมีความเหมาะสม และประโยชน์แตกต่างกนั ผูนิ้เทศการสอนเลือกใชใ้ห้
เหมาะสมกบัจุดมุ่งหมายของการนิเทศแต่ละคร้ัง   

 2.2)  ผูนิ้เทศการสอนใช้กิจกรรมต่าง ๆ ประกอบการนิเทศการสอนเพื่อ
สร้างความมัน่ใจ แรงจูงใจ การมีส่วนร่วมของผูเ้ก่ียวขอ้ง เพื่อพฒันาการเรียนการสอนท่ีส่งเสริม
ความสามารถ   ในการพฒันาทกัษะการคิดของผูเ้รียน 

3)  ติดตามประเมินผลการดาํเนินการตามแผนงาน   
3.1)  มีการประเมินผลการจดักิจกรรมของผูนิ้เทศการสอน อยา่งหลากหลาย

วิธี เพื่อนาํผลไปพฒันา เช่นการประชุม การสงัเกต การแลกเปล่ียนเรียนรู้ การมีส่วนร่วม เป็นตน้          
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4)  การนาํผลการติดตามประเมินผลการดาํเนินการมาปรับปรุงแกไ้ข  
4.1)   มีการนาํผลการประเมินผลการจดักิจกรรมของผูนิ้เทศการสอน 

ไปพฒันาอยา่งต่อเน่ือง 
7.  ดา้นการประเมินผลการนิเทศการสอน 
7.1  วตัถุประสงค ์:  เพ่ือให้ผูนิ้เทศการสอนมีการประเมินผลการนิเทศการสอนเพ่ือ

ส่งเสริมความสามารถในการพัฒนาทักษะการคิดของผู ้เ รียน  ระดับการศึกษาขั้ นพ้ืนฐาน  
มีวิธีประเมินผลการนิเทศการสอนท่ีหลากหลายรูปแบบ  

7.2  กระบวนการดาํเนินงานเพื่อการประเมินผลการนิเทศการสอน 
1)  การวางแผนงาน  

1.1)  ผูนิ้เทศการสอนวางแผนพฒันาสร้างความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัเร่ือง
การประเมินผลการสร้างทางเลือก วิธีการประเมินกาํหนดการและการมีส่วนร่วมของผูป้ระเมิน             

2)  การดาํเนินการตามแผนงาน  
2.1)  มีการสร้างความรู้ความเขา้ใจ เก่ียวกบัเร่ืองการประเมินผลการนิเทศ

การสอนแก่ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง เช่น ผูบ้ริหาร ครูผูรั้บการนิเทศและครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ดว้ย
วิธีการประเมินท่ีหลากหลาย เช่น อบรม สมัมนา ส่ือออนไลน์ เป็นตน้ 

2.2)   จัดระบบการประเมิน  ติดตามผลการปฏิบัติงานเ พ่ือส่งเสริม
ความสามารถในการพฒันาทกัษะการคิดของผูเ้รียนอย่างเป็นระบบ มีผูรั้บผิดชอบโดยวิธีการ
ประเมินท่ีสร้างสรรค ์ 

2.3)  มีการประเมินการปฏิบติัการนิเทศการสอน เพื่อส่งเสริมความสามารถ
ในการพฒันาทกัษะการคิดของผูเ้รียนเป็นระยะ ๆ เช่น ก่อนดาํเนินการ ระหว่างดาํเนินการ และ
ภายหลงัดาํเนินการมีการสร้างความเขา้ใจ ทราบถึงแนวทางการประเมิน และมีส่วนร่วมประเมิน
ดว้ย 

2.4)  ผูนิ้เทศและผูรั้บการนิเทศใช้รูปแบบการประเมินเพื่อพฒันา เช่น  
การประเมินแบบมีส่วนร่วม สะทอ้นคิดเพื่อการแลกเปล่ียนเรียนรู้ และพฒันาแกไ้ขการปฏิบติังาน
อยา่งทนัท่วงที                                                                                                          

3)  ติดตามประเมินผลการดาํเนินการตามแผนงาน   
3.1)  มีการใช้เทคนิควิธีการประเมินผลอย่างหลากหลายวิธี เช่น การใช้

แบบสอบถาม แบบสมัภาษณ์ การประชุม การพิจารณาจากเอกสารหลกัฐานต่าง ๆ ท่ีไดด้าํเนินงาน 
ไปแลว้ มีการประเมินอยา่งเป็นระบบ เช่ือถือได ้                               
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4)  การนาํผลการติดตามประเมินผลการดาํเนินการมาปรับปรุงแกไ้ข  

4.1)  มีการนําผลการประเมินท่ีได้จากเทคนิควิธีการประเมินผลอย่าง
หลากหลายวิธีมาปรับปรุงแกไ้ข  

8.  ดา้นการวิจยัเพ่ือพฒันาการนิเทศการสอน 
8.1  วตัถุประสงค ์: เพื่อใหผู้นิ้เทศการสอน ใชก้ารวิจยัเพื่อเป็นเคร่ืองมือในการนิเทศ 

ทั้ งการวิจัยเพื่อพฒันารูปแบบการนิเทศการสอน และการวิจัยของผูส้อนเพ่ือพฒันาการเรียน 
การสอน รวมถึงการนําผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ต่อการนิเทศการสอนและการจัดการเรียน        
การสอนเพ่ือส่งเสริมความสามารถในการพฒันาทกัษะการคิดของผูเ้รียน 

8.2  กระบวนการดาํเนินงานการวิจยัเพ่ือพฒันาการนิเทศการสอน 
1)  การวางแผนงาน  

1.1) มีการวางแผนใหผู้นิ้เทศการสอนจดัทาํวิจยัเพ่ือพฒันาและส่งเสริม 
ความสามารถในการพฒันาทกัษะการคิดของผูเ้รียน โดยใช้การมีส่วนร่วมของเครือข่ายต่าง ๆ        
วางแนวทางการวิจยัเพื่อพฒันา และแกปั้ญหาการจดัการเรียนการสอน เพื่อส่งเสริมความสามารถใน
การพฒันาทกัษะการคิดของผูเ้รียน 

2)  การดาํเนินการตามแผนงาน  
2.1)   ผูนิ้เทศการสอนสร้างความรู้ความเขา้ใจ โดยการพฒันาครูในเร่ืองการ

วิจยัในชั้นเรียนหรือการวิจยัเพ่ือพฒันาการจดัการเรียนรู้อยา่งต่อเน่ืองสมํ่าเสมอ สามารถทาํวิจยัได้
อยา่งถูกตอ้ง เพื่อพฒันาคุณภาพการเรียนการสอน  

2.2) มีการจดัทาํวิจยัเพื่อแกปั้ญหาและพฒันางานท่ีรับผดิชอบอยา่งต่อเน่ือง
จนเป็นวฒันธรรมการวิจยั และเป็นแบบอยา่งต่อผูรั้บการนิเทศ                      

2.3)  มีการจดัทาํฐานขอ้มูลการวิจยัดา้นการนิเทศการสอน เพื่อเป็นแหล่ง
เรียนรู้ สร้างความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบัการวิจยัอยา่งถูกตอ้งชดัเจน                                                      

2.4)  สร้างคลงันวตักรรมการวิจยัเพื่อ เป็นแหล่งเรียนรู้หรือศูนยร์วบรวม
ผลงานการวิจยั เพื่อใหบ้ริการโดยระบบออนไลน์    

2.5)  เผยแพร่ผลงานวิจยั ท่ีเป็นแบบอยา่ง (Best Practices) โดยช่องทางต่าง 
ๆ ไดแ้ก่ เครือข่ายการนิเทศ ประชุม อบรม จดันิทรรศการ แลกเปล่ียนเรียนรู้                      
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3)  ติดตามประเมินผลการดาํเนินการตามแผนงาน   
3.1)  มีการติดตามและประเมินผลการทาํวิจยัให้สามารถนาํผลวิจยัไปใช้

ประโยชน์ในการพฒันาการนิเทศการสอน และการพฒันาการจดัการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริม
ความสามารถในการพฒันาทกัษะการคิดของผูเ้รียน                          

4)  การนาํผลการติดตามประเมินผลการดาํเนินการมาปรับปรุงแกไ้ข  
4.1) มีการนาํผลการติดตามและประเมินผล การวิจยัมาใชพ้ฒันาผูนิ้เทศการ

สอน และผูรั้บการนิเทศการสอนในการนาํวิจยัไปใชป้ระโยชน์อยา่งต่อเน่ืองและยัง่ยนื                                                 
ส่วนท่ี 4  จุดเด่น ขอ้จาํกดั เง่ือนไขการนาํรูปแบบไปใช ้และตวับ่งช้ีความสาํเร็จ 
1.   จุดเด่นการนาํรูปแบบไปใช ้
การนาํรูปแบบการนิเทศการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถในการพฒันาทกัษะการคิด

ของผูเ้รียน ระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐานไปสู่การปฏิบติั มีจุดเด่นท่ีจะทาํให้การนิเทศการสอนบรรลุ
เป้าหมาย ไดด้งัน้ี 

1.1  การดาํเนินงานทั้ง 8 ดา้น ไดแ้ก่  การจดัทาํขอ้มูลสารสนเทศ  การวางแผนการ
นิเทศ    การสอน การใชส่ื้อ เคร่ืองมือและเทคโนโลยี เทคนิคและวิธีการนิเทศการสอน กิจกรรมการ
นิเทศการสอน การมีส่วนร่วมการนิเทศการสอน การประเมินผลการนิเทศการสอนและการวิจยั ระบุ
กรอบและแนวทางในการนิเทศการสอนสาํหรับผูนิ้เทศการสอนท่ีมีสาระครอบคลุมภารกิจดา้นการ
นิเทศ ซ่ึงเม่ือ ผูนิ้เทศการสอนนาํไปใชห้รือประยุกต์ใช้จะทาํให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อคุณภาพ
การศึกษาของในแต่ละสถานศึกษา 

1.2  รูปแบบน้ีเป็นรูปแบบท่ีมุ่งส่งผลดีต่อผูนิ้เทศการสอน ผูรั้บการนิเทศหรือ
ผูส้อนและผูเ้รียน กล่าวคือ 

1.2.1  ผูนิ้เทศการสอนสามารถใช้รูปแบบการนิเทศการสอน เพื่อส่งเสริม
ความสามารถ  ในการพฒันาทกัษะการคิดของผูเ้รียน 

1.2.2  ผูส้อนไดรั้บการพฒันาสมรรถนะในดา้นการจดัการเรียนรู้ท่ีส่งเสริม
ความสามารถในการพฒันาทกัษะการคิดของผูเ้รียน 

1.2.3  ผูเ้รียนไดรั้บการพฒันาศกัยภาพดา้นความสามารถในการพฒันาทกัษะ
การคิดของผูเ้รียน ส่งผลต่อการยกระดบัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 

1.3  ระดบัสถานศึกษา  มีระบบนิเทศภายในโรงเรียนท่ีเขม้แข็งส่งผลการพฒันา
คุณภาพการศึกษา 

1.4  ระดบักระทรวงศึกษาธิการโดยสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา สามารถใชรู้ปแบบ
การนิเทศ 

DPU



145 

 
 

การสอน เพื่อส่งเสริมทกัษะการคิดเป็นกลไกขบัเคล่ือนนโยบายพฒันาคุณภาพการศึกษาสู่การ
ปฏิบติั  ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

2.  ขอ้จาํกดัของการนาํรูปแบบไปใช ้
การนาํรูปแบบการนิเทศการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถในการพฒันาทกัษะการคิด

ของผูเ้รียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานไปสู่การปฏิบติั มีขอ้จาํกัดซ่ึงหมายถึงส่ิงท่ีระบุไวใ้ห้
ดาํเนินการตามรายละเอียดหรือขอ้เสนอในการดาํเนินการ ทั้ง 8 ดา้น อาจไม่สามารถดาํเนินการได้
ตามความคาดหวงั ดงัน้ี 

2.1  ผูนิ้เทศการสอนและผูรั้บการนิเทศตอ้งมีเจตคติท่ีดี และเห็นความสาํคญัของการ
นิเทศการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถในการพฒันาทกัษะการคิดของผูเ้รียนแก่ผูเ้รียนอย่าง
แทจ้ริง  

2.2  ผูนิ้เทศการสอนตอ้งมีความเป็นผูน้าํ การเปล่ียนแปลงมีบุคลิกท่ีดี มีความเป็น
กลัยาณมิตร เพื่อสร้างความศรัทธาและความเช่ือมัน่ต่อผูรั้บการนิเทศ จะส่งผลต่อความสาํเร็จในการ
นิเทศการสอน 

2.3  การนาํรูปแบบการนิเทศการสอน เพื่อส่งเสริมความสามารถในการพฒันาทกัษะ
การคิดของผูเ้รียนเป็นการนิเทศ โดยใชก้ระบวนการนิเทศเชิงระบบ โดยผูนิ้เทศตอ้งอาศยัความ
ร่วมมือกบัผูเ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่าย ตอ้งมีทกัษะเฉพาะในเร่ืองต่าง ๆ เช่น การใช้เทคโนโลยี มีทกัษะ 
การนิเทศ  มีทกัษะการวิจยั ทกัษะการประเมิน เป็นตน้ 

3.  เง่ือนไขการนาํรูปแบบไปใช ้
3.1  หน่วยงานระดบันโยบาย ไดแ้ก่ กระทรวงศึกษาธิการ สาํนกังานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐานและสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ควรให้ความสาํคญัและส่งเสริมการนิเทศ      
การสอนเพ่ือส่งเสริมความสามารถในการพฒันาทกัษะการคิดของผูเ้รียน โดยใชก้ารดาํเนินงาน          
ทั้ง  8 ดา้นเป็นแนวทาง 

3.2  ควรพัฒนาผูนิ้เทศการสอนได้แก่ ผูบ้ริหารการศึกษาสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา ศึกษานิเทศก์ ผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อนให้มีความรู้ความเขา้ใจและมีทกัษะการ
ดาํเนินงานนิเทศการสอนตามรูปแบบน้ี ทั้ง 8 ดา้นของรูปแบบน้ี 

3.3  ครูผูส้อนให้ความร่วมมือกบัผูนิ้เทศการสอนตามกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งในการ
ดาํเนินงานทั้ง 8 ดา้น 

3.4  การนาํรูปแบบการนิเทศการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถในการพฒันาทกัษะ
การคิดของผูเ้รียน ระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐานไปสู่การปฏิบติัให้เกิดประโยชน์สูงสุดควรให้กลุ่มท่ี
เก่ียวขอ้งแต่ละกลุ่ม ได้แก่  (1) กลุ่มผูนิ้เทศ หมายถึง ผูบ้ริหารการศึกษา (ผูอ้าํนวยการ และรอง
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ผูอ้าํนวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา) (2) กลุ่มศึกษานิเทศก์ สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา        
(3) ผูบ้ริหารสถานศึกษา (ผูอ้าํนวยการและรองผูอ้าํนวยการสถานศึกษา) และ(4) กลุ่มครู (หัวหนา้
กลุ่มสาระการเรียนรู้และครู)  มีบทบาทและจุดเนน้ในการดาํเนินการท่ีสาํคญั กล่าวคือ กลุ่มผูบ้ริหาร
การศึกษา ควรเนน้ดา้นการส่งเสริมการนิเทศการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถในการพฒันาทกัษะ
การคิดของผูเ้รียนในระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยกาํหนดเป็นนโยบายสาํคญัส่วนกลุ่มศึกษานิเทศก ์
กลุ่มผูบ้ริหารสถานศึกษาและกลุ่มครู ควรเน้นดา้นการนาํนโยบายการนิเทศการสอนเพื่อส่งเสริม
ความสามารถในการพฒันาทกัษะการคิดของผูเ้รียน ในระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐานไปสู่การปฏิบติั    
ท่ีเป็นรูปธรรมอยา่งเป็นระบบชดัเจน 

4.  ตวับ่งช้ีความสาํเร็จ 
4.1  ระดบัสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กาํหนดเป็นนโยบายในการ

ส่งเสริมการนิเทศการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถในการพฒันาทักษะการคิดของผูเ้รียน  
ในระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีมีการนาํนโยบายดงักล่าวไปปฏิบติัอยา่งเป็นรูปธรรม 

4.2  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  ร่วมกับสถานศึกษาขับเคล่ือนนโยบาย 
ในการส่งเสริมการนิเทศการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถในการพฒันาทกัษะการคิดของผูเ้รียน  
ระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไปสู่การปฏิบติัอยา่งเป็นรูปธรรม 

4 .3   ผู ้นิ เทศการสอนสามารถใช้รูปแบบการนิ เทศการสอน  เพื่ อส่ง เสริม
ความสามารถในการพฒันาทกัษะการคิดของผูเ้รียน ผูส้อนไดรั้บการพฒันาสมรรถนะในดา้นการ
จดัการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมความสามารถในการพฒันาทกัษะการคิดของผูเ้รียนและผูเ้รียนไดรั้บการ
พฒันาศกัยภาพดา้นทกัษะการคิดและส่งผลต่อยกระดบัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 
4.2.2  ผลการตรวจสอบร่างรูปแบบการนิเทศการสอนเพ่ือส่งเสริมความสามารถในการพฒันา

ทกัษะการคิดของผูเ้รียน ระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สรุปผลจากการพิจารณาและตรวจสอบร่างรูปแบบการนิเทศการสอน เพื่อส่งเสริม

ความสามารถในการพฒันาทกัษะการคิดของผูเ้รียน ระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผูท้รงคุณวุฒิท่ีเขา้
ร่วมสนทนากลุ่มได้ให้ความเห็นและขอ้เสนอแนะ จาํแนกตามส่วนของร่างรูปแบบดังตาราง
ต่อไปน้ี 
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ตารางที่ 4.19    ความคิดเห็นของผู ้ทรงคุณวุฒิในการปรับปรุงรูปแบบการนิเทศการสอน  
เพื่อส่งเสริมความสามารถในการพฒันาทกัษะการคิดของผูเ้รียนระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

ประเด็นพจิารณา ความเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ 
ส่วนท่ี 1 บทนาํ 
 

ความเป็นมาของรูปแบบ ควรอธิบายความหมายของคาํวา่  
“คิดสร้างสรรค”์ และ “คิดอยา่งสร้างสรรค”์ วา่ต่างกนัอยา่งไร  
ส่วนเร่ืองอ่ืน ๆ ท่ีกล่าวไวใ้นบทนาํเห็นวา่เหมาะสมแลว้ 

ส่วนท่ี 2 แนวคิดและ
หลกัการ 
 

1) แนวคิดของรูปแบบ ควรเขียนเพิ่มเติมใหเ้ห็นถึงความสาํคญัของ
การนิเทศการสอน ทาํใหเ้กิดผลดีต่อผูเ้รียน ใหเ้กิดทกัษะการคิด 
ส่งผลใหพ้ฤติกรรมของผูเ้รียนเป็นผูท่ี้มีความรู้ ทกัษะ เจตคติ และ
ค่านิยม และใหส้อดคลอ้งกบัความเปล่ียนแปลงกบั ASEAN และ
โลกในศตวรรษท่ี 21 
2) หลกัการของรูปแบบควรเพิ่มเติมหลกัการเป็น 4 หลกั ไดแ้ก่ 
 (1) หลกัคุณภาพ (2) หลกัการมีส่วนร่วม (3) หลกัการบูรณาการ
และความต่อเน่ือง และ (4) หลกัการทนัสมยั (ขอ้มูลและเทคโนโลยี
ถูกตอ้งและทนัสมยั) 

ส่วนท่ี 3 การนิเทศการสอน
เพื่อส่งเสริมความสามารถใน
การพฒันาทกัษะการคิดของ
ผูเ้รียน ระดบัการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน 

1)  ดา้นการจดัทาํขอ้มูลสารสนเทศ ในการจดัทาํฐานขอ้มูล
สารสนเทศใหเ้พิ่มขอ้มูลเก่ียวกบัผลการประเมินจากสมรรถนะดา้น
การคิดตามหลกัสูตรของโรงเรียน ซ่ึงโรงเรียนตอ้งประเมินนกัเรียน
ทุกคน ผลการประเมินทกัษะการคิด ของโรงเรียนซ่ึงตอ้งมีระบบ
การประเมินคุณภาพภายในทุกปี ผลการทดสอบระดบัเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา และผลการสอบระดบัชาติ (O – NET) ในส่วนของผล
การประเมินดา้นทกัษะการคิดของสมศ.ใชร้ะยะเวลานาน 4 ปีถึงจะ
ประเมินอีกรอบ 
2) ดา้นการวางแผนการนิเทศการสอน ในส่วนของการกาํหนด
มาตรฐานตวัช้ีวดั และเป้าหมาย ใหต้ดัมาตรฐานและตวัช้ีวดัออก 
เพราะในการจดัการเรียนรู้ตามหลกัสูตรสถานศึกษา ครูผูส้อนตอ้ง
ยดึมาตรฐานและตวัช้ีวดัอยูแ่ลว้ใหก้าํหนดเป้าหมายวา่ตอ้งการระบุ
เป้าหมายร้อยละเท่าใดกเ็พยีงพอ 
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ตารางที ่4.19  (ต่อ) 
 

ประเด็นพจิารณา ความเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ 
 3) ดา้นส่ือ เคร่ืองมือ และเทคโนโลย ีกาํหนดใหช้ดัเจนวา่ผูนิ้เทศ

การสอน และผูรั้บการนิเทศเป็นผูร่้วมกนัผลิตส่ือ เคร่ืองมือ และ
เทคโนโลย ีเพือ่ใชใ้นการนิเทศการสอน 
4)  ดา้นเทคนิคและวิธีการนิเทศการสอน การใชส่ื้อออนไลน์
ส่งผลต่อการนิเทศการสอนโดยวิธีใด ควรระบุใหช้ดัเจน 
5) ดา้นกิจกรรมการนิเทศการสอน ควรเพิ่มเติมกิจกรรมการนิเทศ
การสอนใหช้ดัเจน และความเพ่ิมกิจกรรมร่วมคิด พาทาํ โดยผู ้
นิเทศการสอนใหก้ารช่วยเหลือผูรั้บการนิเทศในการทาํกิจกรรม
จนสาํเร็จลุล่วง 
6) อ่ืน ๆ คือ  ควรตดัคาํวา่ “มีการ” หนา้ประโยคทุกขอ้ 

ส่วนท่ี 4 จุดเด่น ขอ้จาํกดั 
เง่ือนไขการนาํรูปแบบไปใช ้
และตวับ่งช้ีความสาํเร็จ 

1)  จุดเด่น ควรเขียนใหช้ดัเจนใหเ้ห็นจุดเด่น 2-3 ขอ้ ในส่วนของ
จุดเด่นท่ีเขียนไวน้ี้ควรนาํไปเขียนเพิ่มเติมในแนวคิดของรูปแบบ
ดว้ย 
2)  ขอ้จาํกดัของการนาํรูปแบบไปใช ้ควรปรับปรุงวิธีการเขียน
ใหม่โดยกล่าวถึงอุปสรรคของการนาํไปใชท่ี้มีผลมาจากนโยบาย 
กฎหมายระเบียบขอ้บงัคบั ฯลฯ ท่ีมีมาก่อน แลว้เสนอวา่ควร
ปรับแกห้รือยกเลิกเร่ืองใดบา้งจึงจะทาํใหก้ารนาํรูปแบบฯ ไปใช้
ใหไ้ดผ้ลดี 
3) เง่ือนไขการนาํรูปแบบไปใช ้แสดงถึงวธีิการนาํรูปแบบไปใชมี้
ความเหมาะสมแลว้ใหค้งไว ้
4)  ตวับ่งช้ีความสาํเร็จ เป็นการนาํไปใชแ้ลว้เกิดผลสาํเร็จต่อ
ระดบัเขตพ้ืนท่ีการศึกษา โรงเรียน ศึกษานิเทศก ์และครู ดงันั้น
ควรปรับขอ้ความใหเ้หมาะสม  
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ตารางที ่4.19  (ต่อ) 
 

ประเด็นพจิารณา ความเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ 
ขอ้เสนอแนะอ่ืน ๆ 
 

1) โดยภาพรวม ร่างรูปแบบการนิเทศการสอนเพ่ือส่งเสริม
ความสามารถในการพฒันาทกัษะการคิดของผูเ้รียน ระดบั
การศึกษาขั้นพื้นฐานมีความเหมาะสมต่อการนาํไปใช ้และ 
มีความเป็นไปได ้มีประโยชน์ต่อการศึกษา โดยเฉพาะทกัษะ 
การคิด เป็นส่ิงสาํคญั และมีความจาํเป็นท่ีสถานศึกษา และ
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งตอ้งส่งเสริมใหผู้เ้รียนมีทกัษะการคิด 
2) ช่ือวิทยานิพนธ์ควรมีขอ้ความเก่ียวกบัการบริหารจดัการ
การศึกษาเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัหลกัสูตร โดยเปล่ียนช่ือเร่ืองวิจยั
เป็น “รูปแบบการจดัการนิเทศการสอนเพ่ือส่งเสริมความสามารถ
ในการพฒันาทกัษะการคิดของผูเ้รียน ระดบัการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน” 
3)  ควรปรับองคป์ระกอบของการนิเทศการสอน เพื่อส่งเสริม 
ความสามารถในการพฒันาทกัษะการคิดของผูเ้รียนระดบั
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ซ่ึงมี 8 ดา้น ควรแบ่งเป็น 2 กลุ่ม ไดแ้ก่  
1) กลุ่มกระบวนการนิเทศการสอน เป็นกระบวนการนิเทศตาม
หลกัการนิเทศการสอนทัว่ไปประกอบดว้ย 5 ดา้น ไดแ้ก่  
1) จดัทาํขอ้มูลสารสนเทศ  2) วางแผนการนิเทศการสอน  
3) ใชส่ื้อ เคร่ืองมือและเทคโนโลย ี4) จดักิจกรรมการนิเทศ 
การสอน และ 5) ประเมินผลการนิเทศการสอน ส่วนกลุ่มท่ี  
2) เป็นกลไกส่งเสริมการนิเทศการสอน ประกอบดว้ย 3 ดา้น 
ไดแ้ก่ 1) การใชเ้ทคนิคและวธีิการนิทศการสอน 2) การมีส่วน
ร่วมการนิเทศการสอน และ3) การวจิยัเพื่อพฒันาการนิเทศ 
การสอน  
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 ตารางที ่4.19  (ต่อ) 
 

ประเด็นพจิารณา ความเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ 
ขอ้เสนอแนะอ่ืน ๆ 
 

4) ควรระบุบทบาทของกลุ่มผูนิ้เทศการสอนประกอบดว้ย 4 กลุ่ม  
ไดแ้ก่ 1) กลุ่มผูบ้ริหารการศึกษา 2) กลุ่มศึกษานิเทศก ์3) กลุ่ม
ผูบ้ริหารโรงเรียน และ 4) กลุ่มครู ซ่ึงทั้ง 4 กลุ่มน้ีมีบทบาทในการ
นาํรูปแบบการนิเทศการสอนเพ่ือส่งเสริมความสามารถในการ
พฒันาทกัษะการคิดของผูเ้รียนระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐานไปใช้
แตกต่างกนัอยา่งไร 
5)  ควรศึกษาแนวทางการส่งเสริมกิจกรรมการนิเทศการสอน 
ท่ีเนน้การคิด เช่น สะเตม็ศึกษา  และแนวการสอนคิดอ่ืน ๆ  
ในบางประเทศท่ีประสบความสาํเร็จ เช่น ท่ีเมืองอาคิตะ ประเทศ
ญ่ีปุ่น เป็นตน้ 
 

 
4.2.3  รูปแบบการนิเทศการสอนเพ่ือส่งเสริมความสามารถในการพฒันาทกัษะการคิดของ

ผูเ้รียนระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
จากการวิเคราะห์ขอ้มูลการสนทนากลุ่มของผูท้รงคุณวฒิุในการตรวจสอบรูปแบบการ

นิเทศการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถในการพฒันาทกัษะการคิดของผูเ้รียน ระดบัการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ผูว้จิยัไดน้าํความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะดงักล่าวมาปรับปรุงแกไ้ขรูปแบบฯ โดยแสดงดงั
แผนภาพท่ี 4.1 และรายละเอียดของรูปแบบทั้ง 4 ส่วน 
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ภาพที ่4.1   รูปแบบการนิเทศการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถในการพฒันาทกัษะการคิดของ
ผูเ้รียน ระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

คุณภาพ การมส่ีวนร่วม บูรณาการและความต่อเน่ือง ความทันสมัย 

บทนํา 

แนวคดิ 

หลกัการ 

ผูนิ้เทศการสอน 

ผู้บริหารการศึกษา 

ศึกษานิเทศก์ 

ผู้บริหาร

ครู 

ผู้รับการนิเทศ 

1.จัดทาํข้อมูลสารสนเทศ 

2.วางแผนการนิเทศการ

3.ใช้ส่ือ เคร่ืองมือและเทคโนโลยี 

4.จดักจิกรรมการนิเทศการสอน 

5.ประเมินผลการนิเทศการสอน 

การใช้เทคนิคและวธีิการนิเทศการ

การมีส่วนร่วมการนิเทศการสอน 

การวจิยัเพือ่พฒันาการนิเทศการสอน 

กระบวนการนิเทศการสอน กลไกส่งเสริมการนิเทศการสอน 

เงื่อนไขของรูปแบบ 
       และตัวชี้วัดความสําเร็จ 

จุดเด่น ข้อจํากัด 
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ส่วนท่ี 1 บทนาํ 
โลกปัจจุบนัมีการเปล่ียนแปลงรวดเร็ว โดยเฉพาะดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศทาํใหก้าร

เขา้ถึงแหล่งความรู้ต่าง ๆ ทาํไดง่้าย และรวดเร็วมาก ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของคนไทย การเตรียม
คนให้สามารถเผชิญกบัสถานการณ์และความเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนเป็นส่ิงจาํเป็นโดยเฉพาะการ
เสริมสร้างและพฒันาความสามารถดา้นการคิดแก่ผูเ้รียนใหส้ามารถจดัสรรคดัเลือกและประยกุตใ์ช้
เป็น ดังนั้ น ทักษะการคิด จึงเป็นทักษะท่ีจาํเป็นสําหรับคนในยุคน้ี และจาํเป็นจะต้องมีการจัด
การศึกษา เพ่ือรองรับความเปล่ียนแปลงน้ี  เห็นไดจ้ากนโยบายการศึกษาของประเทศไทย ท่ีสะทอ้น
ให้เห็นถึง  ความสําเร็จของการคิดท่ีมีผลต่อการพัฒนาประเทศในอนาคต  โดยกําหนดใน
พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545 กล่าวว่า 
การจดัการศึกษาของสถานศึกษาและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งจะตอ้งดาํเนินการจดักระบวนการเรียนรู้
ฝึกทักษะการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ การประยุกต์ความรู้มาใช้เพื่อป้องกันและ
แกปั้ญหา ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการจดัหลกัสูตรแกนกลาง พทุธศกัราช 2551 ก็ไดก้าํหนดสมรรถนะดา้น
ความสามารถในการคิดของผูเ้รียนให้สามารถคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดอย่างสร้างสรรค ์ คิด
อยา่งมีวิจารณญาณ และสามารถคิดเป็นระบบ เพื่อนาํไปสู่การสร้างองคค์วามรู้ หรือสารสนเทศเพื่อ
การตดัสินใจเก่ียวกบัตนเองและสังคมไดอ้ย่างเหมาะสม นอกจากน้ี การส่งเสริมทกัษะการคิดยงั
สอดคลอ้งกบันโยบายไทยแลนด ์4.0 และการศึกษา 4.0 ของรัฐบาลในปัจจุบนั กล่าวคือ เป็นการจดั
การศึกษาทุกระดบัท่ีมีเป้าหมายให้ผูเ้รียนมีทกัษะสาํคญัและจาํเป็นของนวตักรรม เพื่อไปคิดริเร่ิม
สร้างสรรค ์ นวตักรรมให้แก่สังคมไทยท่ีสามารถแข่งขนัไดใ้นเวทีสากลและมีมูลค่า ส่งผลดีต่อ
เศรษฐกิจของประเทศ ซ่ึงทกัษะดงักล่าวไดแ้ก่ การคิดวิเคราะห์ การคิดสร้างสรรค ์การคิดออกแบบ
เชิงนวตักรรม และคิดรับผดิชอบต่อสงัคม 

จากผลการประเมินและทดสอบทางการศึกษาต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
ช้ีใหเ้ห็นวา่คุณภาพเดก็ไทยยงัไม่เป็นท่ีน่าพอใจ โดยเฉพาะเดก็ส่วนใหญ่ขาดทกัษะดา้นการคิดซ่ึงจะ
ส่งผลกระทบต่อคุณภาพการศึกษาของไทย แนวทางการแกไ้ขปัญหาคุณภาพการศึกษาใหท้ดัเทียม
ต่างประเทศ และทนัความเปล่ียนแปลงของสังคมโลก จาํเป็นตอ้งขบัเคล่ือนปฏิรูปการจดัการศึกษา
ในทุกฝ่ายท่ีเก่ียวข้องอย่างเร่งด่วน การนิเทศการสอนเป็นงานหน่ึงของการจัดการศึกษาท่ีมี
กระบวนการทาํงานร่วมกนั ระหว่างผูนิ้เทศและผูรั้บการนิเทศ โดยมีเป้าหมายท่ีคุณภาพผูเ้รียน และ
คุณภาพการศึกษา แต่สภาพปัจจุบนัการนิเทศการสอน ยงัมีปัญหาค่อนขา้งมาก เช่น ขาดแคลนผู ้
นิเทศท่ีมี ความรู้ ความสามารถ ทกัษะ และประสบการณ์ ขาดการประสานการทาํงานร่วมกนั คือ ขาด
งบประมาณมีภาระมาก ไม่มีเวลานิเทศอยา่งต่อเน่ือง ขาดความศรัทธา เช่ือถือจากผูรั้บการนิเทศ ซ่ึง
ปัญหาต่าง ๆ ส่งผลกระทบต่อการนิเทศเป็นอยา่งมาก  
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ดงันั้นการนิเทศการสอน เพื่อส่งเสริมความสามารถในการพฒันาทกัษะการคิดของ
ผูเ้รียน ระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน ท่ีมีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพ ผูว้ิจยัขอเสนอ รูปแบบการนิเทศ
การสอนเพ่ือส่งเสริมทกัษะการคิด ระดบัการศึกษา  ขั้นพื้นฐาน ออกเป็น 4 ส่วน ไดแ้ก่ 1) บทนาํ          
2) แนวคิดและหลกัการ3) การนิเทศการสอนเพ่ือส่งเสริมความสามารถในการพฒันาทกัษะการคิด
ของผูเ้รียน และ 4) จุดเด่น ขอ้จาํกดั เง่ือนไขการนาํรูปแบบไปใช ้และตวัช้ีวดัความสําเร็จ  ซ่ึงแต่ละ
ส่วนมีความสมัพนัธ์เช่ือมโยงกนัอยา่งต่อเน่ือง เพื่อใหผู้เ้ก่ียวขอ้งในการจดัการนิเทศการสอนใชเ้ป็น
แนวทางในการพฒันาการนิเทศ การสอน และการส่งเสริมความสามารถในการพฒันาทกัษะการคิด
ของผูเ้รียน ในระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐานได้อย่างเหมาะสมและส่งผลดีต่อการยกระดับคุณภาพ
การศึกษาต่อไป 

ส่วนท่ี 2 แนวคิดและหลกัการ 
แนวคิด 
ตามพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 

2545 กาํหนดให้การจดัการศึกษาของสถานศึกษาและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง จะตอ้งดาํเนินการจดั
กระบวนการเรียนรู้ฝึกทกัษะการคิด การจดัการ การเผชิญสถานการณ์ การประยกุตค์วามรู้มาใชเ้พื่อ
ป้องกนั และแกปั้ญหาและในหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พทุธศกัราช 2551 ไดก้าํหนด
สมรรถนะดา้นความสามารถในการคิดของผูเ้รียนใหส้ามารถคิดวิเคราะห์ คิดอยา่งสร้างสรรค ์คิดอยา่ง
มีวิจารณญาณ และสามารถคิดเป็นระบบ เพื่อนาํไปสู่การสร้างองคค์วามรู้ หรือสารสนเทศเพ่ือการ
ตดัสินใจเก่ียวกบัตนเอง และสังคมไดอ้ยา่งเหมาะสม ซ่ึงการจดัการเรียนรู้ถือว่าเป็นหวัใจสาํคญัต่อ
การพฒันาผูเ้รียนให้มีทกัษะการคิดและในการจดัการศึกษาระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน ถือว่าเป็น
จุดเร่ิมตน้ท่ีสาํคญัท่ีจะสร้างให้เด็กและเยาวชนท่ีเขา้สู่การศึกษาในระบบ จาํเป็นอย่างยิ่งท่ีจะตอ้งมี
การพฒันาให้มีคุณลกัษณะดังกล่าว ดังนั้นการนิเทศการสอน จึงเป็นวิธีการสําคญัท่ีจะช่วยให้
ครูผูส้อนสามารถจดัการเรียนรู้ใหผู้เ้รียนมีทกัษะการคิด          

หลกัการ 
การนิเทศการสอนเพ่ือส่งเสริมความสามารถในการพฒันาทกัษะการคิดของผูเ้รียน 

ระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตอ้งอาศยัหลกัการท่ีสาํคญั 4  หลกัการ ดงัน้ี 
1.  หลกัคุณภาพ 
การดําเนินการนิเทศการสอนสําหรับผูนิ้เทศการสอนต้องคาํนึงถึงหลักคุณภาพ 

โดยเฉพาะคุณภาพการศึกษา ซ่ึงจะเป็นตวัช้ีวดัสาํคญัของสภาพเศรษฐกิจและสังคมของประเทศใน
การจดัการศึกษาใหไ้ดคุ้ณภาพ มุ่งใหผู้เ้รียนมีความรู้ ทกัษะและทศันคติท่ีดี คุณภาพดงักล่าวตอ้งเกิด
จากความร่วมมือของทุก ๆ ฝ่าย พร้อมทั้งหน่วยงานระดบันโยบายและระดบัปฏิบติั มีระบบการ
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บริหารหรือการจดัการท่ีไดม้าตรฐาน มีกระบวนการจดัการเรียนการสอนโดยครูมืออาชีพ มีวสัดุ
อุปกรณ์และงบประมาณท่ีพอเพียงและ มีประสิทธิภาพ ดงันั้นการนิเทศการสอนให้เกิดคุณภาพ       
ผูนิ้เทศการสอนตอ้งคาํนึงถึงปัจจัยต่าง ๆ ท่ีทาํให้เกิดคุณภาพการนิเทศการสอนรวมทั้งการใช้
กระบวนการทาํงานท่ีมีคุณภาพตามวงจรเดมม่ิง (Deming Cycle) ประกอบดว้ย การวางแผนการ
นิเทศการสอน การดาํเนินการตามแผนการนิเทศการสอน การติดตามประเมินผลการดาํเนินการตาม
แผนงานการนิเทศการสอนและการนาํผลการติดตามประเมินผลการนิเทศการสอนมาปรับปรุง
แก้ไข ทั้ งน้ีเพื่อส่งเสริมความสามารถในการพฒันาทักษะการคิดของผูเ้รียนระดับการศึกษา             
ขั้นพื้นฐานบรรลุเป้าหมาย 

2.  หลกัความร่วมมือ 
การนิเทศการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถในการพฒันาทกัษะการคิดของผูเ้รียน         

ผูนิ้เทศการสอนจะใช้หลกัการปฏิบัติงานร่วมกันของบุคลากรหลายฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งกับการจัด
การศึกษาเขา้มามีส่วนร่วมในการนิเทศ ติดตามผล เพื่อช่วยเหลือ สนบัสนุนและส่งเสริมการพฒันา
หรือปรับปรุงคุณภาพการจดัการศึกษาและการจดัการเรียนการสอนของครู โดยการรวมกลุ่มในรูป
ของการจดัเครือข่ายต่าง ๆ หลากหลายรูปแบบ ทั้งเครือข่ายภายในและเครือข่ายภายนอก ซ่ึงในการ
ดาํเนินงานของเครือข่ายจะมีการกาํหนดโครงสร้าง แต่งตั้งคณะทาํงาน มีการกาํหนดวตัถุประสงค์
หรือเป้าหมายร่วมกนั มีการติดต่อประสานงานกนั  มีกิจกรรมต่าง ๆ รวมทั้งการแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
ระดมทรัพยากรร่วมกันและมีแกนนําเช่ือมประสานของเครือข่ายต่าง ๆ เพื่อให้เกิดการพฒันา
คุณภาพการศึกษาและคุณภาพนกัเรียน   

3.  หลกับูรณาการและความต่อเน่ือง 
การนิเทศการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถในการพฒันาทกัษะการคิดของผูเ้รียน

ระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นการปฏิบติังานร่วมกนั มีการเช่ือมโยงประสานสัมพนัธ์กนัระหว่างผู ้
นิเทศการสอน ผูรั้บการนิเทศและผูเ้ก่ียวขอ้ง การปฏิบติังานตอ้งอาศยัการบูรณาการองคค์วามรู้ ใช้
ทรัพยากรท่ีมีอยูอ่ยา่งเหมาะสม คุม้ค่า เพื่อใหก้ารดาํเนินการนิเทศการสอนมีการพฒันาต่อเน่ือง เกิด
ความยัง่ยนื และเพื่อใหคุ้ณภาพทาง การศึกษาเกิด ผลสมัฤทธ์ิอยา่งมีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ และ
เกิดประโยชน์สูงสุด 

 4.  หลกัความทนัสมยั 
ปัจจุบนัเทคโนโลยีมีความกา้วหนา้มากส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงทางการศึกษา ดงันั้น           

การนิเทศการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถในการพฒันาทกัษะการคิดของผูเ้รียน ระดบัการศึกษา          
ขั้นพื้นฐาน จาํเป็นตอ้งปรับเปล่ียนตามยุคสมยัเพื่อให้สอดคลอ้งกบัเทคโนโลยีดงักล่าว และการ
จดัทาํขอ้มูลก็มีความสําคญัอย่างยิ่งเพราะใชเ้ป็นเคร่ืองช่วยในการวางแผนงานการนิเทศการสอน 
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ขอ้มูลจะต้องมีความถูกต้อง มีความเท่ียงตรง สามารถเช่ือถือได้ มีความเป็นปัจจุบันสามารถ
ตรวจสอบได ้และมีความสมบูรณ์ชดัเจน ซ่ึงหากมีการใชเ้ทคโนโลยีท่ีทนัสมยัมาใชส้ร้างขอ้มูลท่ี
ถูกตอ้งชดัเจน เพื่อการนิเทศการสอนแลว้จะส่งผลต่อคุณภาพการศึกษา และเกิดความยัง่ยนื 

ส่วนท่ี 3  การนิเทศการสอนเพ่ือส่งเสริมความสามารถในการพฒันาทกัษะการคิดของ
ผูเ้รียนระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

การนิเทศการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถในการพฒันาทกัษะการคิดของผูเ้รียน 
ระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีกระบวนการนิเทศการสอน มี 8 ดา้น แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มท่ี 1 
เป็นกระบวนการนิเทศการสอน ซ่ึงเป็นกระบวนการนิเทศการสอนตามหลกัการนิเทศการสอน 
ประกอบดว้ย 5 ดา้นไดแ้ก่ จดัทาํขอ้มูลสารสนเทศ วางแผนการนิเทศการสอน ใชส่ื้อเคร่ืองมือและ
เทคโนโลยี จดักิจกรรมการนิเทศการสอนและประเมินผลการนิเทศการสอน กลุ่มท่ี 2 เป็นกลไก
สนบัสนุนการนิเทศการสอน ประกอบดว้ย 3 ดา้น ไดแ้ก่ การใชเ้ทคนิคและวิธีการนิเทศการสอน 
การมีส่วนร่วมการนิเทศการสอนและการวิจัยเพื่อพฒันาการนิเทศการสอน ซ่ึงแต่ละด้านใน
กระบวนการนิเทศการสอนและกลไกสนบัสนุนการนิเทศการสอนมีรายละเอียด ดงัน้ี 

ก.  กระบวนการนิเทศการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถในการพฒันาทกัษะการคิด
ของผูเ้รียน ระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

1.  จดัทาํขอ้มูลสารสนเทศ 
1.1  วตัถุประสงค ์: เพื่อใหก้ลุ่มผูนิ้เทศการสอนจดัทาํขอ้มูลสารสนเทศท่ีเก่ียวกบัการ

นิเทศการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถในการพฒันาทกัษะการคิดของผูเ้รียน ระดบัการศึกษาขั้น
พื้นฐานและเพื่อนาํขอ้มูลสารสนเทศท่ีจดัทาํเสร็จแลว้ไปใชใ้นการวางแผนการนิเทศการสอนต่อไป 

1.2  กระบวนการดาํเนินงานเพื่อใหไ้ดข้อ้มูลสารสนเทศ  
1)   การวางแผนงาน  

1.1)  เตรียมการจดัระบบขอ้มูลสารสนเทศในการนิเทศการสอน โดยการ
เตรียมทรัพยากรต่าง ๆ ทั้งคน อุปกรณ์ งบประมาณ และการบริหารจดัการให้พร้อมและเพียงพอ 
โดยเตรียมบุคลากรท่ีมีความรู้ความชาํนาญเก่ียวกบัเทคโนโลยสีารสนเทศท่ีทนัสมยัในการจดัระบบ
และบุคลากรท่ีประสานความร่วมมือในการเกบ็รวบรวมขอ้มูลจากแหล่งต่าง ๆ เช่น บุคคล โรงเรียน 
หน่วยงานและทาํระบบคอมพิวเตอร์ออนไลน์  

1.2)  แต่งตั้งหรือมอบหมายคณะทาํงานจดัระบบขอ้มูลสารสนเทศ โดยการ
วางแผนกาํหนดจุดมุ่งหมาย และเป้าหมาย มีการนาํนโยบาย จากหน่วยงานต่าง ๆ ทุกระดบัท่ีเก่ียวขอ้งใน
การส่งเสริมความสามารถในการพฒันาทกัษะการคิดของผูเ้รียน ตั้งแต่ระดบักระทรวงศึกษาธิการ 
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สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและโรงเรียน มาเป็น
กรอบในการวางแผนจดัทาํขอ้มูลสารสนเทศสู่การปฏิบติัท่ีชดัเจน  

1.3)  กาํหนดให้มีการติดตามผล และรายงานผลการพฒันาการจดัระบบ
ขอ้มูลสารสนเทศและใช้ขอ้มูล อย่างคุม้ค่าและเป็นประโยชน์เพื่อส่งเสริมความสามารถในการ
พฒันาทกัษะการคิดของผูเ้รียน 

2)  การดาํเนินการตามแผนงาน  
2.1) จดัทาํฐานขอ้มูลสารสนเทศดา้นต่าง ๆ เช่น ขอ้มูลนกัเรียน ผูบ้ริหาร 

ครู และขอ้มูลท่ีจาํเป็นต่อการนิเทศการสอน เพื่อส่งเสริมความสามารถในการพฒันาทกัษะการคิด
ของผูเ้รียน ได้แก่ ผลการวิเคราะห์สภาพปัจจุบนั ปัญหาและความต้องการของผูรั้บการนิเทศ  
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ผลการทดสอบระดบัเขตพื้นท่ีการศึกษา ผลการทดสอบระดบัชาติด (O-
NET) ผลการประเมินสมรรถนะดา้นการคิดของผูเ้รียนตามหลกัสูตรของโรงเรียน ผลการประเมิน
ทกัษะการคิด จากการประเมินคุณภาพภายในของโรงเรียนและขอ้มูลเก่ียวกบัการจดัการเรียนการ
สอน โดยขอ้มูลมีความถูกตอ้ง ทนัสมยั เป็นปัจจุบนั  

2.2)  พฒันาผูนิ้เทศการสอนและผูเ้ก่ียวขอ้ง ให้มีความรู้ความเขา้ใจ เกิด
ความตระหนกัและเห็นความสาํคญัของการจดัระบบขอ้มูลสารสนเทศ และมีการนาํไปใช ้ในการ
พฒันาการปฏิบติังาน 

3)  การติดตามประเมินผลการดาํเนินการตามแผนงาน   
ประเมินขอ้มูลสารสนเทศ โดยวิธีการตรวจสอบคุณภาพของระบบและการ

นาํไปใชว้า่ผูใ้ชส้ามารถนาํขอ้มูลสารสนเทศไปใชไ้ดอ้ยา่งคุม้ค่าและเป็นประโยชน์มากนอ้ยเพียงใด  
4)  การนาํผลการติดตามประเมินผลการดาํเนินการมาปรับปรุงแกไ้ข  

นาํผลการประเมินและตรวจสอบ ขอ้มูลสารสนเทศ ไปใชเ้ป็นแนวทางการ
จดัทาํแผนการนิเทศการสอนในรอบต่อไป 

  2.  วางแผนการนิเทศการสอน 
2.1  วตัถุประสงค ์: เพื่อใหผู้นิ้เทศการสอนดาํเนินการวางแผนการนิเทศการสอนท่ี

ส่งเสริมความสามารถในการพฒันาทกัษะการคิดของผูเ้รียน ระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยใช้
ขอ้มูลต่าง ๆ ประกอบการวางแผน ไดแ้ก่ ขอ้มูลสารสนเทศท่ีเป็นผลมาจากการติดตามประเมินผล
การนิเทศการสอน นโยบายทางการศึกษา สภาพสังคมท่ีเปล่ียนแปลงทางการศึกษาและอ่ืน ๆ ทั้งน้ี 
ผูรั้บการนิเทศมีส่วนร่วมในการดาํเนินการดว้ย 

 
 

DPU



157 

 
 

2.2  กระบวนการดาํเนินงานเพื่อการวางแผนการนิเทศการสอน 
1)  การวางแผนงาน  

1.1)  นาํขอ้มูลสารสนเทศดา้นต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัทกัษะการคิดมาใชใ้น
การวางแผน เช่น ผลการทดสอบคุณภาพทางการศึกษา ( O-NET) ผลการวิเคราะห์สภาพปัจจุบนั 
ปัญหาและความตอ้งการของผูรั้บการนิเทศ ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน ผลการทดสอบระดบัเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา ผลการทดสอบระดบัชาติ (O-NET) ผลการประเมินสมรรถนะดา้นการคิดของผูเ้รียนตาม
หลกัสูตรของโรงเรียน ผลการประเมินทกัษะการคิด จากการประเมินคุณภาพภายในของโรงเรียน 
และขอ้มูลเก่ียวกบัการจดัการเรียนการสอน นโยบายท่ีเก่ียวขอ้ง จากหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีส่งเสริม
ความสามารถในการพฒันาทกัษะการคิดของผูเ้รียน และจากแหล่งขอ้มูลต่าง ๆ ท่ีสาํนกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษา โรงเรียน ครูและบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งมาเป็นแนวทางในการจดัทาํแผน 

1.2)  กาํหนดเป้าหมาย เก่ียวกบัทกัษะการคิดของผูเ้รียน เพื่อใหผู้นิ้เทศการ
สอนใชเ้ป็นแนวทางในการตั้งเป้าหมาย ของผลสาํเร็จในการจดันิเทศการสอน ซ่ึงผูรั้บการนิเทศทั้ง          
8 กลุ่มสาระการเรียนรู้สามารถกาํหนดเป้าหมายเพ่ือเป็นแนวทางพฒันาผูเ้รียนใหเ้กิดทกัษะการคิด
ได ้โดยใหร้ะบุไวใ้นแผนการจดัการเรียนรู้ 

2)  การดาํเนินการตามแผนงาน  
จัดทาํแผนการนิเทศการสอนโดยใช้ขอ้มูลสารสนเทศและแนวทางท่ี

กาํหนดไว  ้ ในขั้นการวางแผนโดยผูนิ้เทศการสอนและผูรั้บการนิเทศ มีส่วนร่วมในการจดัทาํ
แผนการนิเทศการสอน เพื่อใหส้ามารถนาํไปใชป้ฏิบติัไดผ้ล ตามเป้าหมายท่ีตอ้งการ 

3)  การติดตามประเมินผลการดาํเนินการตามแผนงาน   
ติดตามประเมินผลแผนการนิเทศการสอน เพื่อส่งเสริมความสามารถใน

การพฒันาทกัษะการคิดของผูเ้รียนว่า มีความเหมาะสม และบรรลุเป้าหมายมากนอ้ยเพียงใด และมี
ปัญหาอุปสรรคหรือไม่ อย่างไร  ด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย เช่น มีการประชุมคณะทาํงาน มีการ
ประเมินผลเชิงประจกัษท่ี์มีร่องรอยและหลกัฐานชดัเจน โดยผูนิ้เทศและผูรั้บการนิเทศ มีส่วนร่วม 

4)  การนาํผลการติดตามประเมินผลการดาํเนินการมาปรับปรุงแกไ้ข  
นาํผลการประเมินแผนการนิเทศการสอนไปพฒันาและปรับปรุง ในการวาง

แผนการนิเทศการสอนเพ่ือส่งเสริมทกัษะการคิด 
  3.  ใชส่ื้อ เคร่ืองมือและเทคโนโลย ี
3.1  วตัถุประสงค ์: เพ่ือใหผู้นิ้เทศการสอนใชส่ื้อ เคร่ืองมือ และเทคโนโลยใีนการ

นิเทศการสอนท่ีส่งเสริมความสามารถในการพฒันาทกัษะการคิดของผูเ้รียน ระดับการศึกษา         
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ขั้นพื้นฐาน โดยเน้นทักษะการใช้ส่ือ เคร่ืองมือและเทคโนโลยีท่ีทันสมัย ทั้ งน้ีผูรั้บการนิเทศ              
มีส่วนร่วมดว้ย  

3.2  กระบวนการดาํเนินงานเพื่อการใชส่ื้อ เคร่ืองมือ และเทคโนโลย ี
1)  การวางแผนงาน  
ผูนิ้เทศการสอนและผูรั้บการนิเทศ วางแผนร่วมกนัในการผลิต จดัหาและ

รวบรวมส่ือ เคร่ืองมือ และเทคโนโลยท่ีีส่งเสริมความสามารถในการพฒันาทกัษะการคิดของผูเ้รียน 
สาํหรับผูเ้รียน 

2)  การดาํเนินการตามแผนงาน  
2.1)  ผูนิ้เทศการสอนและผูรั้บการนิเทศ ร่วมกนัจดัทาํคลงัหรือศูนยส่ื์อ 

เคร่ืองมือและเทคโนโลยี ท่ีส่งเสริมความสามารถในการพฒันาทกัษะการคิดของผูเ้รียน สําหรับ
ผูเ้รียน โดยรวบรวมไวอ้ย่างเป็นระบบ สามารถให้บริการในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ส่ือออนไลน์ และ
บริการใหย้มื 

2.2)  ประสานบุคคลหรือผูเ้ช่ียวชาญท่ีมีความรู้ ทกัษะและความสามารถ 
ดา้นส่ือเคร่ืองมือและเทคโนโลยีให้มาร่วมกนัจดัทาํส่ือเคร่ืองมือและเทคโนโลยีให้ทนัสมยัและ
สะดวกต่อผูใ้ช ้

2.3)  พฒันาผูนิ้เทศการสอน และผูรั้บการนิเทศให้มีความรู้ในการใชส่ื้อ 
เคร่ืองมือและเทคโนโลยเีพื่อใหส้ามารถนาํมาใชใ้นการนิเทศการสอนเพ่ือใหค้รูสามารถจดัการเรียน
ท่ีส่งเสริมความสามารถในการพฒันาทกัษะการคิดของผูเ้รียน  

3)  การติดตามประเมินผลการดาํเนินการตามแผนงาน   
ประเมินส่ือ เคร่ืองมือ เทคโนโลยี ท่ีส่งเสริมความสามารถในการพฒันา

ทกัษะการคิดของผูเ้รียนว่าเม่ือนาํมาใชแ้ลว้สามารถบรรลุตามวตัถุประสงคห์รือไม่ ซ่ึงเป็นเคร่ืองมือ
การประเมินท่ีหลากหลาย โดยผูนิ้เทศการสอน และผูรั้บการนิเทศดาํเนินการร่วมกนั 

4)  การนาํผลการติดตามประเมินผลการดาํเนินการมาปรับปรุงแกไ้ข  
นาํผลการการประเมินมาปรับปรุงและพฒันาส่ือ เคร่ืองมือ เทคโนโลยีท่ี

ส่งเสริมทกัษะการคิด ในรอบการทาํงานต่อไป โดยผูนิ้เทศการสอน และผูรั้บการนิเทศดาํเนินการ
ร่วมกนั 

  4.  จดักิจกรรมการนิเทศการสอน 
4.1 วตัถุประสงค ์: เพื่อใหผู้นิ้เทศการสอนใชกิ้จกรรมการนิเทศการสอน ท่ีส่งเสริม

ความสามารถในการพฒันาทกัษะการคิดของผูเ้รียน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยเน้นการ
สร้างสรรคกิ์จกรรมท่ีหลากหลายรูปแบบของกิจกรรม ท่ีเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัความตอ้งการ
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ของผูรั้บการนิเทศ เช่น การประชุมสัมมนาแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกนัและการสังเกตการสอน เป็น
ตน้ 

4.2  กระบวนการดาํเนินงานเพื่อกิจกรรมการนิเทศการสอน   
1)  การวางแผนงาน  

วางแผนการจัดกิจกรรมการนิเทศการสอนโดยมีการวิเคราะห์สภาพ
ปัจจุบนั ปัญหาและความตอ้งการของผูรั้บการนิเทศ มีการพิจารณาความพร้อม ความเหมาะสม เวลา 
งบประมาณเพ่ือเป็นแนวทางในการเลือกกิจกรรมการนิเทศการสอนเพ่ือส่งเสริมความสามารถใน
การพฒันาทกัษะการคิดของผูเ้รียน ไดอ้ยา่งเหมาะสม                                 

2)  การดาํเนินการตามแผนงาน  
2.1)  พฒันาผูนิ้เทศการสอนใหมี้ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบักิจกรรมการ

นิเทศ ท่ีมีความหลากหลาย และมีความเหมาะสม และประโยชนแ์ตกต่างกนั ผูนิ้เทศเลือกใชใ้ห้
เหมาะสมกบัจุดมุ่งหมายของการนิเทศแต่ละคร้ัง                      

2.2)  ผูนิ้เทศการสอนใชกิ้จกรรมต่าง ๆ ประกอบการนิเทศการสอนเพ่ือ
สร้างความมัน่ใจ แรงจูงใจ การมีส่วนร่วมของผูเ้ก่ียวขอ้ง เพื่อพฒันาการเรียนการสอนท่ีส่งเสริม
ความสามารถในการพฒันาทกัษะการคิดของผูเ้รียน 

2.3)  ผูนิ้เทศการสอนใหก้ารช่วยเหลือแก่ผูรั้บการนิเทศในการร่วมคิด พา
ทาํ กิจกรรมต่าง ๆ จนสาํเร็จลุล่วง                                                   

3)  การติดตามประเมินผลการดาํเนินการตามแผนงาน   
ประเมินผลการจดักิจกรรมของผูนิ้เทศการสอนอยา่งหลากหลายวิธี เพื่อนาํผล

ไปพฒันาเช่น การประชุม การสงัเกต การแลกเปล่ียนเรียนรู้ การมีส่วนร่วม เป็นตน้                                                       
4) การนาํผลการติดตามประเมินผลการดาํเนินการมาปรับปรุงแกไ้ข  

นาํผลการประเมินผลการจดักิจกรรมของผูนิ้เทศการสอนไปพฒันาอย่าง
ต่อเน่ือง 

  5.  ประเมินผลการนิเทศการสอน 
5.1 วตัถุประสงค ์:  เพื่อใหผู้นิ้เทศการสอนมีการประเมินผลการนิเทศการสอนเพื่อ

ส่งเสริมความสามารถในการพฒันาทกัษะการคิดของผูเ้รียน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีวิธี
ประเมินผลการนิเทศการสอนท่ีหลากหลายรูปแบบและมุ่งเนน้การมีส่วนร่วม และการประเมินผล
เพื่อพฒันาปรับปรุงการนิเทศการสอน  
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5.2  กระบวนการดาํเนินงานเพื่อการประเมินผลการนิเทศการสอน 
1)  การวางแผนงาน  
 ผูนิ้เทศการสอนวางแผนพฒันาสร้างความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัเร่ืองการ

ประเมินผลการสร้างทางเลือก วิธีการประเมินกาํหนดการและการมีส่วนร่วมของผูป้ระเมิน             
2)  การดาํเนินการตามแผนงาน  

2.1)  สร้างความรู้ความเขา้ใจ เก่ียวกบัเร่ืองการประเมินผลการนิเทศการ
สอนแก่ ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง เช่น ผูบ้ริหาร ครูผูรั้บการนิเทศ และครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ  ดว้ย
วิธีการประเมินท่ีหลากหลาย เช่น อบรม สมัมนา ส่ือออนไลน์ เป็นตน้                                                                           

2.2) จัดระบบการประเมิน  ติดตามผลการปฏิบัติงานเพื่อส่งเสริม
ความสามารถในการพฒันาทกัษะการคิดของผูเ้รียนอย่างเป็นระบบ มีผูรั้บผิดชอบ โดยวิธีการ
ประเมินท่ีสร้างสรรค ์ 

2.3)  ประเมินการปฏิบติัการนิเทศการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถใน
การพฒันาทกัษะการคิดของผูเ้รียน เป็นระยะ ๆ เช่น ก่อนดาํเนินการ ระหว่างดาํเนินการ และ
ภายหลงัดาํเนินการมีการสร้างความเขา้ใจ ทราบถึงแนวทางการประเมิน และมีส่วนร่วมในการ
ประเมินดว้ย 

2.4)   ผูนิ้เทศและผูรั้บการนิเทศใชรู้ปแบบการประเมินเพื่อพฒันา เช่น 
การประเมินแบบมีส่วนร่วมสะทอ้นคิดเพือ่การแลกเปล่ียนเรียนรู้ และพฒันาแกไ้ขการปฏิบติังาน
อยา่งทนัท่วงที  

3)  การติดตามประเมินผลการดาํเนินการตามแผนงาน   
ใชเ้ทคนิควิธีการประเมินผลอยา่งหลากหลายวิธี เช่น การใชแ้บบสอบถาม 

แบบสัมภาษณ์ การประชุม การพิจารณาจากเอกสารหลกัฐานต่าง ๆ ท่ีไดด้าํเนินงานไปแลว้ มีการ
ประเมินอยา่งเป็นระบบ เช่ือถือได ้

4)  การนาํผลการติดตามประเมินผลการดาํเนินการมาปรับปรุงแกไ้ข  
นาํผลการประเมินท่ีไดจ้ากเทคนิควิธีการประเมินผลอย่างหลากหลายวิธี

มาปรับปรุงแกไ้ข 
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ข. กลไกส่งเสริมการนิเทศการสอนเพ่ือส่งเสริมความสามารถในการพฒันาทกัษะการ
คิดของผูเ้รียนระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

1.  การใชเ้ทคนิคและวิธีการนิเทศการสอน 
1.1 วตัถุประสงค ์ : เพื่อให้ผูนิ้เทศการสอนใชเ้ทคนิคและวิธีการนิเทศการสอนท่ี

ส่งเสริมความสามารถในการพฒันาทกัษะการคิดของผูเ้รียนระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยเน้น    
การใชเ้ทคนิคท่ีหลากหลายรูปแบบท่ีเหมาะสมกบัสภาพปัญหา และความตอ้งการของผูรั้บการนิเทศ 
ท่ีทนัสมยัและส่งผลดีต่อผูรั้บการนิเทศในการจดั การเรียนรู้ใหบ้รรลุเป้าหมายต่อไป  

1.2  กระบวนการดาํเนินงานเพื่อดาํเนินการดา้นเทคนิคและวิธีการนิเทศการสอน 
1)  การวางแผนงาน  

วางแผนร่วมกัน ระหว่างผูนิ้เทศการสอนและผูรั้บการนิเทศ ในการ
เลือกใชเ้ทคนิคและวิธีการนิเทศต่าง ๆ ให้เหมาะสมกบับริบท สภาพปัญหา และความตอ้งการของ
ผูรั้บการนิเทศ เพื่อส่งเสริมความสามารถในการพฒันาทกัษะการคิดของผูเ้รียน 

2)  การดาํเนินการตามแผนงาน  
2.1) ผูนิ้เทศการสอนใช้เทคนิคและวิธีการนิเทศรูปแบบต่าง ๆ ใน

สถานการณ์ต่าง ๆ เช่น เทคนิคการนิเทศโดยใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ (IT) เทคนิคและวิธีการนิเทศ
แบบมีส่วนร่วม ช้ีแนะและสะทอ้นคิด โดยผูนิ้เทศการสอนและผูรั้บการนิเทศสามารถแลกเปล่ียน
เรียนรู้ร่วมกนั เพื่อแกปั้ญหาและพฒันาการจดัการเรียนการสอนท่ีส่งเสริมความสามารถในการ
พฒันาทกัษะการคิดของผูเ้รียน 

2.2)   ใช้เทคนิคและวิ ธีการนิเทศ  มุ่ง เน้นบรรยากาศแห่งการเป็น
ประชาธิปไตย เกิดการยอมรับซ่ึงกนัและกนั โดยใชรู้ปแบบกลัยาณมิตรนิเทศ ช่วยให้ผูนิ้เทศการ
สอนและผูรั้บการนิเทศ มีความรู้สึกปลอดโปร่ง สบายใจ ไม่บีบบงัคบั มุ่งเนน้ความมีนํ้ าใจต่อกนั 
ช่วยเหลือกนั สร้างความยอมรับนบัถือ ช่วยใหค้รูผูรั้บการนิเทศสามารถปรับปรุงและพฒันาตนเอง
ในการจดัการเรียนการสอนท่ีส่งเสริมความสามารถในการพฒันาทกัษะการคิดของผูเ้รียน และมี
จริยธรรม 

2.3)  ใชเ้ทคนิคและวิธีการนิเทศการสอนท่ีทนัสมยั หลากหลายรูปแบบ 
เช่น นิเทศการสอนผา่นส่ืออิเลคทรอนิกส์ (Digital Content) ในรูปแบบส่ือออนไลน์ ผา่นเวป็ไซด ์ 
e-Book หรือ Applications ต่าง ๆ ช่วยใหผู้นิ้เทศการสอนและผูรั้บการนิเทศสามารถพฒันาการเรียน
ไดส้ะดวกรวดเร็วข้ึน 
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3)  การติดตามประเมินผลการดาํเนินการตามแผนงาน   
นิเทศติดตามประเมินผล การพฒันาและใชเ้ทคนิคและวิธีการนิเทศการ

สอน เพื่อส่งเสริมความสามารถในการพฒันาทกัษะการคิดของผูเ้รียน  
4)  การนาํผลการติดตามประเมินผลการดาํเนินการมาปรับปรุงแกไ้ข  

นาํผลการนิเทศติดตามประเมินผล การพฒันาและใชเ้ทคนิคและวิธีการนิเทศการสอน 
เพื่อส่งเสริมความสามารถในการพฒันาทกัษะการคิดของผูเ้รียน ไปพฒันาปรับปรุงอย่างต่อเน่ือง
ย ัง่ยนื 

   2.  การมีส่วนร่วมการนิเทศการสอน 
 2.1  วตัถุประสงค ์ : เพื่อใหผู้นิ้เทศการสอนและผูรั้บการนิเทศการสอนมีส่วนร่วม

การนิเทศ การสอน ในรูปแบบของการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการส่งเสริมความสามารถใน
การพฒันาทกัษะการคิดของผูเ้รียน ระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซ่ึงอาจเป็นเครือข่ายภายในกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ ระหวา่งกลุ่มสาระการเรียนรู้หรือระหวา่งสถานศึกษา  

2.2  กระบวนการดาํเนินงานเพื่อการมีส่วนร่วมการนิเทศการสอน   
1)  การวางแผนงาน  

วางแผนและหาแนวทางสร้างความร่วมมือกบัเครือข่ายต่าง ๆ  
ในการระดมทรัพยากร และความคิดมาสนบัสนุนการนิเทศการสอน เพื่อส่งเสริมความสามารถใน
การพฒันาทกัษะการคิดของผูเ้รียน 

2)  การดาํเนินการตามแผนงาน  
2.1)  ดาํเนินการให้มีเครือข่ายต่าง ๆ ท่ีมาร่วมกนัพฒันาคุณภาพทาง

การศึกษา เช่น เครือข่ายครูผูส้อนทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน เครือข่ายผูบ้ริหาร เครือข่ายศูนย์
พฒันาวิชา เครือข่ายกลุ่มโรงเรียนต่าง ๆ ร่วมถึงเครือข่ายระดบัเขตพื้นท่ีการศึกษาและเครือข่าย
ระดับอุดมศึกษา ให้มีการสร้างขอ้ตกลงร่วมกัน เพื่อพฒันาคุณภาพทางการศึกษาอย่างต่อเน่ือง 
ยัง่ยนื  

2.2)  เครือข่ายต่าง ๆ ร่วมกนันิเทศการสอนเพ่ือส่งเสริมความสามารถใน
การพฒันาทกัษะการคิดของผูเ้รียน โดยเฉพาะมีการจดักิจกรรมภายในเครือข่ายเดียวกนัและระหวา่ง
เครือข่าย  เช่น มีการแลกเปล่ียนองคค์วามรู้ ข่าวสารขอ้มูล ตลอดจนกิจกรรมการนิเทศต่าง ๆ 

2.3)  ส่งเสริมให้ผูนิ้เทศและผูรั้บการนิเทศทุกคนมีความร่วมมือพฒันา
คุณภาพการศึกษาท่ีรับผดิชอบและร่วมเป็นสมาชิกเครือข่ายท่ีสนใจอยา่งนอ้ย 1 เครือข่ายโดยมุ่งเนน้
การร่วมสร้างสรรคพ์ฒันา ปรับปรุงยกระดบัสมรรถนะของผูนิ้เทศ และส่งเสริมให้เครือข่ายเพิ่ม
ศกัยภาพผูเ้รียนดา้นทกัษะการคิด 
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2.4)  จดักิจกรรมสร้างขวญักาํลงัใจ เกิดแรงจูงใจโดยใหมี้การผลงานการ
นิเทศการสอนท่ีส่งเสริมความสามารถในการพฒันาทกัษะการคิดของผูเ้รียน (Best Practices) ให้
การยกยอ่งเชิดชูเกียรติผูมี้ผลงานดีเด่นเป็นแบบอยา่งการพฒันาคุณภาพการศึกษา 

3)  การติดตามประเมินผลการดาํเนินการตามแผนงาน   
ประเมินติดตามผลการดาํเนินงานของเครือข่ายเพื่อพฒันา และสร้าง

เครือข่ายความร่วมมือพฒันาคุณภาพการศึกษา 
4)  การนาํผลการติดตามประเมินผลการดาํเนินการมาปรับปรุงแกไ้ข  

นาํผลการประเมินติดตามผลการดาํเนินงานของเครือข่าย เพ่ือพฒันาและ
สร้างเครือข่ายความร่วมมือพฒันาคุณภาพการศึกษาใหต่้อเน่ืองและยัง่ยนื 

3.  การวิจยัเพ่ือพฒันาการนิเทศการสอน 
3.1  วตัถุประสงค:์ เพ่ือใหผู้นิ้เทศการสอน ใชก้ารวิจยัเพื่อเป็นเคร่ืองมือในการนิเทศ

การสอน ทั้งการวิจยัเพื่อพฒันารูปแบบการนิเทศการสอน และการวิจยัของผูส้อนเพื่อพฒันาการ
เรียนการสอน รวมถึงการนาํผลการวิจยัไปใชป้ระโยชน์ต่อการนิเทศการสอนและการจดัการเรียน
การสอนเพ่ือส่งเสริมความสามารถในการพฒันาทกัษะการคิดของผูเ้รียน 

3.2  กระบวนการดาํเนินงานเพื่อการวิจยั 
1)  การวางแผนงาน  

วางแผนใหผู้นิ้เทศการสอนจดัทาํวิจยั เพื่อพฒันาและส่งเสริมความสามารถ
ในการพฒันาทกัษะการคิดของผูเ้รียน โดยใชก้ารมีส่วนร่วมของเครือข่ายต่าง ๆ วางแนวทางการ
วิจยัเพื่อพฒันา และแกปั้ญหาการจดัการเรียนการสอน เพื่อส่งเสริมความสามารถในการพฒันา
ทกัษะการคิดของผูเ้รียน  

2)  การดาํเนินการตามแผนงาน  
2.1)  ผูนิ้เทศการสอนสร้างความรู้ความเขา้ใจโดยการพฒันาผูนิ้เทศในเร่ือง

การวิจยัในชั้นเรียนหรือการวิจยัเพื่อพฒันาการจดัการเรียนรู้อยา่งต่อเน่ือง สมํ่าเสมอสามารถทาํวิจยั
ไดอ้ยา่งถูกตอ้งเพื่อพฒันาคุณภาพการเรียนการสอน  

2.2)  จดัทาํวิจยัเพื่อแกปั้ญหาและพฒันางานท่ีรับผิดชอบอย่างต่อเน่ือง จน
เป็นวฒันธรรมการวิจยั และเป็นแบบอยา่งต่อผูรั้บการนิเทศ                                                                          

2.3)  จัดทาํฐานขอ้มูลการวิจัยด้านการนิเทศเพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ สร้าง
ความรู้ ความเขา้เก่ียวกบัการวิจยัอยา่งถูกตอ้งชดัเจน                                                                      

2.4)  สร้างคลงันวตักรรมการวิจยัเพื่อ เป็นแหล่งเรียนรู้หรือศูนยร์วบรวม
ผลงานการวิจยั เพื่อใหบ้ริการโดยระบบออนไลน์ และบริการใหย้มื    
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2.5)  เผยแพร่ผลงานวิจยั ท่ีเป็นแบบอย่าง (Best Practices) โดยช่องทาง 
ต่าง ๆ ไดแ้ก่ เครือข่ายการนิเทศ ประชุม อบรม จดันิทรรศการ แลกเปล่ียนเรียนรู้                                                          

3)  การติดตามประเมินผลการดาํเนินการตามแผนงาน   
ติดตามและประเมินผลการทาํวิจยัให้สามารถนาํผลวิจยัไปใชป้ระโยชน์ ใน

การพฒันาการนิเทศการสอนและการพฒันาการจดัการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถใน
การพฒันาทกัษะการคิดของผูเ้รียน 

4)  การนาํผลการติดตามประเมินผลการดาํเนินการมาปรับปรุงแกไ้ข  
นาํผลการติดตามและประเมินผล การวิจยัมาใชพ้ฒันาผูนิ้เทศการสอน และ

ผูรั้บการนิเทศการสอน ในการนาํวิจยัไปใชป้ระโยชน์อยา่งต่อเน่ืองและยัง่ยนื 
ส่วนท่ี 4 จุดเด่น ขอ้จาํกดั เง่ือนไขของรูปแบบไปใชแ้ละตวัช้ีวดัความสาํเร็จ 
1.  จุดเด่นของรูปแบบ 

การนาํรูปแบบการนิเทศการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถในการพฒันาทกัษะการ
คิดของผูเ้รียน ในระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐานไปสู่การปฏิบติั มีจุดเด่นท่ีจะทาํให้การนิเทศการสอน
บรรลุเป้าหมาย ดงัน้ี 

1.1)  มีการระบุกรอบและแนวทางในการนิเทศการสอนตามกระบวนการทาํงานท่ีมี
คุณภาพ สําหรับผูนิ้เทศการสอน ทั้ งผูบ้ริหารการศึกษา ผูบ้ริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ และ
ครูผูส้อน นาํไปใช ้หรือประยกุตใ์ช ้เพราะมีความยดืหยุน่สามารถปรับไดต้ามสภาพ และบริบทท่ีมี
ความหลากหลายในแต่ละพ้ืนท่ี 

1.2)  ให้ความสําคญัต่อการมีส่วนร่วม ซ่ึงเป็นกลไกในการพฒันาการศึกษา ใน
อนาคตท่ีมีการแข่งขนัและเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว ด้วยขอ้จาํกัดของทรัพยากรทั้งด้านบุคคล 
งบประมาณ วสัดุอุปกรณ์ จึงจาํเป็นตอ้งระดมทรัพยากรจากเครือข่ายต่าง ๆ ให้มีส่วนร่วมในการ
นิเทศการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถในการพฒันาทกัษะการคิดของผูเ้รียน ให้มีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผลมากยิง่ข้ึน 

1.3)  มุ่งเนน้การนาํเทคโนโลยสีารสนเทศท่ีทนัสมยัหลากหลายรูปแบบมาใชใ้นการนิเทศ
การสอนและใหมี้การจดัทาํขอ้มูลสารสนเทศอยา่งเป็นระบบ ถูกตอ้ง ครบถว้นเป็นปัจจุบนั สามารถ
นาํไปใชไ้ดส้ะดวกรวดเร็ว 

1.4)  มีการส่งเสริมให้ผูนิ้เทศการสอนใชน้วตักรรมและองคค์วามรู้ใหม่ ๆ ในการ
พฒันาตนเองและพฒันาการปฏิบติังานในหนา้ท่ี โดยใชรู้ปแบบการวิจยัเพื่อพฒันาอยา่งต่อเน่ืองจน
เป็นวฒันธรรมการวิจยัในองคก์ร 
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2.  ขอ้จาํกดัของการนาํรูปแบบไปใช ้
การนาํรูปแบบการนิเทศการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถในการพฒันาทกัษะการ

คิดของผูเ้รียน ในระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไปสู่การปฏิบติั อาจมีขอ้จาํกดัแยกตามกลุ่มผูนิ้เทศ 
ดงัน้ี  

2.1)  กลุ่มผูบ้ริหารการศึกษา (ผูอ้าํนวยการและรองผูอ้าํนวยการสาํนกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษา) ส่วนใหญ่มีภาระงานดา้นการบริหารจดัการทัว่ไป ไม่สามารถช่วยนิเทศการสอนอยา่งลง
ลึกได้ ทาํให้ขาดความเอาจริงเอาจัง มองไม่เห็นสภาพปัญหาอย่างแท้จริง ขาดการสนับสนุน 
ช่วยเหลือและแกไ้ขอยา่งต่อเน่ือง  

2.2)  กลุ่มศึกษานิเทศก์  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา แมว้่าศึกษานิเทศก์จะมี
บทบาทหนา้ท่ีในการนิเทศการสอนโดยตรง แต่ไดรั้บมอบหมายใหท้าํหนา้ท่ีอ่ืน ๆ ค่อนขา้งมาก ทาํ
ให้ขาดการนิเทศการสอนโดยตรงในสถานศึกษาและสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาบางแห่งขาด
แคลนศึกษานิเทศกท่ี์มีความรู้ ความเช่ียวชาญในบางสาขาท่ีสาํคญั ทาํให้ไม่สามารถช่วยเหลือหรือ
พฒันาครูใหมี้คุณภาพได ้ 

2.3)  กลุ่มผูบ้ริหารสถานศึกษา (ผูอ้าํนวยการและรองผูอ้าํนวยการสถานศึกษา) แมว้่า
มีบทบาทหน้าท่ีจดัระบบนิเทศภายใน โดยมีภารกิจในการบริหารจดัการทุกด้าน กล่าวคือ ด้านการ
บริหารงานบุคคล/วิชาการ/งบประมาณและการบริหารทัว่ไป แต่ก็ขาดการส่งเสริม สนบัสนุนการ
นิเทศการสอนอยา่งจริงจงั ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะไม่มีความรู้และทกัษะการนิเทศ ไม่มีเวลา โดยเฉพาะ
ถา้เป็นสถานศึกษาขนาดเล็กจะขาดแคลนบุคลากร ขาดแคลนงบประมาณและส่ิงอาํนวยความ
สะดวกต่อการนิเทศการสอน เป็นตน้  

2.4)  กลุ่มครู (หวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้และครูผูส้อน) จากสภาพปัจจุบนับทบาท
หนา้ท่ีการนิเทศภายในของครูมิไดก้าํหนดบทบาทไวอ้ยา่งชดัเจน ทาํใหค้รูส่วนใหญ่ไม่ไดท้าํหนา้ท่ี
ดงักล่าว หรือบางคร้ังครูขาดทกัษะ ความรู้เก่ียวกบัการนิเทศการสอน ส่งผลให้การนิเทศภายในไม่
ชดัเจน เขม้แขง็  ขาดแรงจูงใจในการพฒันาสมรรถนะตนเองและงานในหนา้ท่ีท่ีรับผดิชอบได ้

3.  เง่ือนไขของรูปแบบ 
3.1) หน่วยงานระดบันโยบาย ไดแ้ก่ กระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน และสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา ควรกาํหนดนโยบายส่งเสริมการนิเทศการ
สอนเพ่ือส่งเสริมความสามารถในการพฒันาทกัษะการคิดของผูเ้รียน ตามกระบวนการนิเทศการ
สอน 
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3.2)  การนาํรูปแบบการนิเทศการสอนเพ่ือส่งเสริมความสามารถในการพฒันาทกัษะ
การคิดของผูเ้รียน ในระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐานไปสู่การปฏิบติัใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด ผูนิ้เทศการ
สอนในแต่ละกลุ่มควรดาํเนินการ  ดงัน้ี 

3.2.1) กลุ่มผูบ้ริหารการศึกษา ควรกําหนดเป็นนโยบายสําคัญในการจัด
การศึกษา เพิ่มบทบาทหน้าท่ีดา้นการนิเทศการสอนให้ชัดเจน จะส่งผลดีต่อการขบัเคล่ือนการ
จดัการเรียนรู้ไปสู่การส่งเสริมทกัษะการคิดใหแ้ก่ผูเ้รียนในระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐานไดเ้ป็นอยา่งดี 

3.2.2)  กลุ่มศึกษานิเทศก์ ควรมุ่งเนน้การนาํนโยบายไปสู่การปฏิบติัให้ชดัเจน 
หากสามารถลดภาระงานดา้นอ่ืน ๆ ลงและจดัหาศึกษานิเทศก์ท่ีมีความรู้ ความสามารถให้ครบทุก
กลุ่มสาระการเรียนรู้ จะทาํใหก้ารนิเทศการสอนมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

3.2.3) กลุ่มผูบ้ริหารสถานศึกษา ถือเป็นนโยบายสําคญัและมีบทบาทหน้าท่ี
รับผิดชอบขบัเคล่ือนการนิเทศการสอนภายในอย่างเป็นรูปธรรมชัดเจน ต่อเน่ือง จะเป็นการ
ส่งเสริมทกัษะการคิดในสถานศึกษาเพื่อใหผู้เ้รียนเกิดทกัษะการคิด 

3.2.4)  กลุ่มครู หากมีการส่งเสริมให้มีบทบาทในการนิเทศการสอน จะทาํให้
เกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหวา่งครูผูส้อนท่ีมีประสบการณ์โดยตรง โดยเฉพาะครูท่ีมีประสบการณ์
สูง เช่น ครูตน้แบบหรือครูแกนนาํ เป็นตน้  

4.  ตวัช้ีวดัความสาํเร็จ 
4.1) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีการกาํหนดเป็นนโยบายการ

นิเทศการสอน เพื่อส่งเสริมความสามารถในการพฒันาทกัษะการคิดของผูเ้รียน มีการแต่งตั้ ง
บุคลากรรับผิดชอบ จดัทาํโครงการ ดาํเนินการประเมินและติดตามผล เพ่ือพฒันาปรับปรุงและให้
การสนบัสนุน ส่งเสริมอยา่งต่อเน่ือง 

4.2) สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา มีการขับเคล่ือนโดยกําหนดเป็นนโยบาย 
มอบหมายงานมีการส่งเสริม สนบัสนุนอยา่งเป็นรูปธรรม มีระบบชดัเจน ติดตามตรวจสอบได ้ 

4.3)  ผูนิ้เทศการสอนใชรู้ปแบบการนิเทศการสอน เพ่ือส่งเสริมทกัษะการคิด โดยมี
การปรับใชต้ามบริบท บทบาทและสถานการณ์ของผูนิ้เทศการสอน จนสามารถมีผลงานการพฒันา
เป็นแบบอยา่งได ้

4.4)  ครูผูส้อนไดรั้บการพฒันาสมรรถนะในดา้นการจดัการเรียนรู้เพื่อส่งเสริม
ความสามารถในการพฒันาทกัษะการคิดของผูเ้รียน  
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4.3   ความสามารถของครูในการพฒันาทกัษะการคดิของผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
ผลการวิเคราะห์ความสามารถของครูในการพฒันาทกัษะการคิดของผูเ้รียนระดบั

การศึกษาขั้นพื้นฐาน ผลจากการสมัภาษณ์ มีดงัน้ี 
4.3.1  ดา้นจดัทาํขอ้มูลสารสนเทศ ผลการวิจยั พบวา่ ความสามารถในการพฒันาทกัษะ 

การคิดของผูเ้รียนระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดา้นจดัทาํขอ้มูลสารสนเทศ มีดงัน้ี 
 1)  ความเหมาะสมของกระบวนการนิเทศการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถในการ

พฒันาทกัษะการคิดของผูเ้รียนระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดา้นการจดัทาํขอ้มูลสารสนเทศ พบว่า มี
ความเหมาะสมมากท่ีสุด โดยให้ขอ้เสนอแนะว่า ขอ้มูลสารสนเทศมีความสาํคญัและมีความจาํเป็น 
โดยเฉพาะโรงเรียนจะทาํขอ้มูลสารสนเทศท่ีเป็นปัจจุบนั ทุกฝ่ายควรร่วมมือกนัจดัทาํฐานขอ้มูลท่ี
เก่ียวขอ้งกบัทกัษะการคิด โดยเฉพาะแบบทดสอบท่ีส่งเสริมความสามารถผูเ้รียนใหมี้ทกัษะการคิด
ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้และมีความหลากหลาย และควรเพ่ิมขอ้มูลผูเ้รียนรายบุคคลดา้นสภาพ
ครอบครัว ความผดิปกติของผูเ้รียนพิเศษ 

 2)  ผูเ้ก่ียวขอ้งท่ีมีส่วนร่วมดาํเนินการนิเทศด้านการจดัทาํขอ้มูลสารสนเทศ พบว่า
ครูผูส้อนมีส่วนร่วมมากท่ีสุด เพราะครูผูส้อนมีหน้าท่ีในการจดัการเรียนรู้โดยตรงตอ้งมีขอ้มูล
สารสนเทศและใช้ขอ้มูลสารสนเทศด้านต่าง ๆ ในการจัดการเรียนการสอนเพ่ือแก้ไขพฒันา
ปรับปรุงให้ผูเ้รียนมีคุณภาพ รองลงมา ได้แก่ ศึกษานิเทศก์ เพราะมีหน้าท่ีติดตามประเมินผล
ช่วยเหลือครูผูส้อนตอ้งมีส่วนร่วมในการจดัทาํขอ้มูลสารสนเทศเพื่อการนิเทศโดยตรง 

4.3.2  ดา้นวางแผนการนิเทศการสอน ผลการวิจยั พบวา่ ความสามารถในการพฒันาทกัษะการ
คิดของผูเ้รียนระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดา้นการวางแผนการนิเทศการสอน มีดงัน้ี  

 1)  ความเหมาะสมของกระบวนการนิเทศการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถในการ
พฒันาทกัษะการคิดของผูเ้รียน ระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดา้นวางแผนการนิเทศการสอน พบว่า มี
ความเหมาะสมมากท่ีสุด โดยให้ขอ้เสนอแนะว่า การวางแผนเป็นกิจกรรมท่ีสําคญั ควรมีการ
ส่งเสริมให้เกิดข้ึนจริงให้สามารถนาํไปปฏิบติัไม่ควรมีความซับซ้อนและทุกฝ่ายควรร่วมมือกนั
วางแผนจะไดเ้ขา้ใจตรงกนัและเป็นทิศทางเดียวกนั 

 2)  ผูเ้ก่ียวขอ้งท่ีมีส่วนร่วมดาํเนินการนิเทศด้านวางแผนการนิเทศการสอน พบว่า 
ศึกษานิเทศก์มีส่วนร่วมมากท่ีสุด เพราะการแผนการนิเทศตอ้งอาศยัผูมี้ประสบการณ์ มีขอ้มูล
สารสนเทศทุกดา้น เพ่ือสามารถดาํเนินการส่งเสริมให้มีการจดัทาํแผนพฒันาครูไดต้ามเป้าหมายท่ี
กาํหนด 
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4.3.3  ดา้นการใชส่ื้อ เคร่ืองมือและเทคโนโลย ี ผลการวิจยั พบวา่ ความสามารถในการพฒันา
ทกัษะการคิดของผูเ้รียนระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดา้นการใชส่ื้อ เคร่ืองมือและเทคโนโลย ี 
มีดงัน้ี 

 1)  ความเหมาะสมของกระบวนการนิเทศการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถในการ
พฒันาทกัษะการคิดของผูเ้รียนระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดา้นการใชส่ื้อ เคร่ืองมือและเทคโนโลย ี 
พบว่า มีความเหมาะสมมากท่ีสุด โดยใหข้อ้เสนอแนะว่า การผลิตส่ือ เคร่ืองมือและเทคโนโลยีเป็น
ปัญหามากเพราะความแตกต่างของโรงเรียน ควรมีการอบรมการใชส่ื้อ เคร่ืองมือและเทคโนโลยีท่ี
ทนัสมยัและนาํไปใชใ้ห้เกิดประโยชน์สูงสุดและควรเนน้ให้ครูผูส้อนมีทกัษะการใชส่ื้อ เคร่ืองมือ
และเทคโนโลยีเพื่อให้เกิดความชาํนาญการก่อนนิเทศและควรจัดหาบุคลากรท่ีเช่ียวชาญด้าน
เทคโนโลยท่ีีทนัสมยั โดยเฉพาะ Internet ท่ีมีความเร็วสูงไวบ้ริการใหก้บัทุกโรงเรียน 

 2)  ผูเ้ก่ียวขอ้งท่ีมีส่วนร่วมดาํเนินการนิเทศ ดา้นการใชส่ื้อ เคร่ืองมือและเทคโนโลย ี 
พบว่า ครูผูส้อนมีส่วนร่วมมากท่ีสุดเพราะว่า เป็นผูมี้บทบาทหนา้ท่ีในการจดัการเรียนการสอน ครู
ในยคุน้ีตอ้งพฒันาตนเองอยูต่ลอดเวลา โดยเฉพาะทกัษะความสามารถในการสืบคน้องคค์วามรู้และ
นวตักรรมใหม่ ๆ และครูท่ีมีคุณภาพตอ้งสามารถผลิต จดัหา และรวบรวมส่ือ เคร่ืองมือท่ีทนัสมยัไว้
ใชใ้นการจดัการเรียนการสอน 

4.3.4  ดา้นการจดักิจกรรมการนิเทศการสอน ผลการวิจยั พบวา่ ความสามารถในการพฒันา
ทกัษะการคิดของผูเ้รียนระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดา้นการจดักิจกรรมการนิเทศการสอน มีดงัน้ี  

 1)  ความเหมาะสมของกระบวนการนิเทศการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถในการ
พฒันาทกัษะการคิดของผูเ้รียน ระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดา้นการจดักิจกรรมการนิเทศการสอน  
พบวา่มีความเหมาะสมมากท่ีสุด โดยใหข้อ้เสนอแนะว่า การนิเทศตอ้งใชกิ้จกรรมประกอบเพ่ือช่วย
ให้ผูรั้บการนิเทศมีความสนใจ ไม่เบ่ือ ทั้งน้ีภายหลงัจากการอบรมต่าง ๆ ควรมีการติดตามผลและ
ช่วยเหลืออยา่งต่อเน่ืองและจริงจงั 

 2)  ผูเ้ก่ียวขอ้งท่ีมีส่วนร่วมดาํเนินการนิเทศ ด้านการจดักิจกรรมการนิเทศการสอน   
พบว่า ครูผูส้อนมีส่วนร่วมมากท่ีสุด เพราะเป็นผูรั้บการนิเทศ ตอ้งร่วมมือกบัผูนิ้เทศ และดาํเนิน
กิจกรรมเพ่ือส่งเสริมความสามารถในการพฒันาทกัษะการคิดของผูเ้รียน ทั้งน้ีการได้รับความ
ช่วยเหลือร่วมคิดพาทาํกิจกรรมต่าง ๆ จะทาํใหก้ารเรียนการสอนสาํเร็จอยา่งมีคุณภาพ 

4.3.5  ดา้นการประเมินผลการนิเทศการสอน  ผลการวิจยั พบว่า ความสามารถในการพฒันา
ทกัษะการคิดของผูเ้รียนระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดา้นการประเมินผลการนิเทศการสอน มีดงัน้ี  

 1)  ความเหมาะสมของกระบวนการนิเทศการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถในการ
พฒันาทกัษะการคิดของผูเ้รียน ระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดา้นการประเมินผลการนิเทศการสอน 
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พบวา่มีความเหมาะสมมากท่ีสุด โดยใหข้อ้เสนอแนะว่า การประเมินมีความสาํคญั ควรมีการอบรม
ให้ความรู้เก่ียวกับการประเมินท่ีหลากหลายเพื่อสามารถเลือกวิธีการประเมินไปใช้ได้อย่าง
เหมาะสมและสามารถนาํผลไปพฒันาการจดัการเรียนการสอนเพ่ือให้ผูเ้รียนมีความสามารถดา้น
ทกัษะการคิด และผูบ้ริหารควรตอ้งมีนโยบายในการประเมินผลการทาํงานทุกคร้ังอยา่งเป็นระบบ
ชดัเจน  

 2)  ผูเ้ก่ียวขอ้งท่ีมีส่วนร่วมดาํเนินการนิเทศ ดา้นการประเมินผลการนิเทศ การสอน  
พบวา่ ศึกษานิเทศกมี์ส่วนร่วมมากท่ีสุด เพราะเป็นผูท่ี้มีทกัษะและความชาํนาญเก่ียวกบัการประเมิน
มากกวา่กลุ่มอ่ืน 

4.3.6  ด้านการใช้เทคนิคและวิธีการนิเทศการสอน  ผลการวิจัย พบว่า ความสามารถ 
ในการพฒันาทกัษะการคิดของผูเ้รียนระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดา้นการใชเ้ทคนิคและวิธีการ
นิเทศการสอน  มีดงัน้ี  

 1)  ความเหมาะสมของกระบวนการนิเทศการสอนเพ่ือส่งเสริมความสามารถ 
ในการพฒันาทกัษะการคิดของผูเ้รียน ระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดา้นการใชเ้ทคนิคและวิธีการ
นิเทศการสอน พบว่า มีความเหมาะสมมากท่ีสุด และใหข้อ้เสนอแนะว่า ควรจดัเตรียมความพร้อม
ให้กบัผูรั้บการนิเทศก่อนทาํการนิเทศ ควรมีการสร้างความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัเทคนิคและวิธีการ
นิเทศการสอน 

 2)  ผูเ้ก่ียวขอ้งท่ีมีส่วนร่วมดาํเนินการนิเทศดา้นการใชเ้ทคนิคและวิธีการนิเทศการสอน 
พบว่า ศึกษานิเทศก์มีส่วนร่วมมากท่ีสุด เพราะเป็นผูท่ี้มีบทบาทการนิเทศตอ้งมีความรู้และทกัษะ
เก่ียวกับเทคนิคและวิธีการนิเทศและควรให้ความรู้โดยจัดอบรมเทคนิคและวิธีการนิเทศท่ี
หลากหลายแก่ผูรั้บการนิเทศเพื่อใหส้ามารถนาํไปใชไ้ดอ้ยา่งมัน่ใจ 

4.3.7  ดา้นการมีส่วนร่วม ผลการวิจยั พบวา่ ความสามารถในการพฒันาทกัษะการคิดของ
ผูเ้รียนระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดา้นการมีส่วนร่วม  มีดงัน้ี  

 1)  ความเหมาะสมของกระบวนการนิเทศการสอนเพ่ือส่งเสริมความสามารถ 
ในการพฒันาทกัษะการคิดของผูเ้รียน ระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดา้นการมีส่วนร่วม พบว่า มีความ
เหมาะสมมากท่ีสุด โดยให้ขอ้เสนอแนะว่า ควรมีการสร้างเครือข่ายร่วมกนัเพื่อพฒันาคุณภาพ
การศึกษา และควรสร้างเครือข่ายในระดบักลุ่มโรงเรียนใหช้ดัเจน สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาควร
มุ่งเนน้และผลกัดนัใหมี้การรวมกลุ่มอยา่งหลากหลายพร้อมทั้งสนบัสนุนงบประมาณใหพ้อเพียง 

 2)  ผูเ้ ก่ียวข้องท่ีมีส่วนร่วมดําเนินการนิเทศ ด้านการมีส่วนร่วม พบว่า ผูบ้ริหาร
การศึกษามีส่วนร่วมมากท่ีสุด เพราะสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาเป็นผูรั้บนโยบายและกาํหนด
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นโยบายสามารถสร้างเครือข่ายความร่วมมือได้หลากหลายและรวดเร็ว ทั้ งน้ีเครือข่ายต่าง ๆ  
พร้อมใหค้วามร่วมมือ 

4.3.8  ดา้นการวิจยั ผลการวิจยั พบว่า ความสามารถในการพฒันาทกัษะการคิดของผูเ้รียน
ระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดา้นการวิจยั มีดงัน้ี  

 1)  ความเหมาะสมของกระบวนการนิเทศการสอนเพ่ือส่งเสริมความสามารถ 
ในการพัฒนาทักษะการคิดของผู ้เ รียน  ระดับการศึกษาขั้ นพื้นฐาน  ด้านการวิจัย  พบว่า  
มีความเหมาะสมมากท่ีสุด โดยใหข้อ้เสนอแนะว่า ควรมีการสนบัสนุนใหท้าํวิจยัเพื่อพฒันาคุณภาพ
การศึกษาอยา่งต่อเน่ือง 

 2)  ผูเ้ก่ียวขอ้งท่ีมีส่วนร่วมดาํเนินการนิเทศดา้นการวิจยั พบวา่ ครูผูส้อนมีส่วนร่วมมาก
ท่ีสุด เพราะเป็นผูป้ฏิบติัในการจดัการเรียนการสอนและพฒันาทกัษะการคิดแก่ผูเ้รียน และครูตอ้ง
ทาํการวิจยัเพ่ือนาํผลการวิจยัมาแกไ้ขปัญหาการเรียนการสอนอยา่งเป็นระบบ 

4.3.9  ดา้นภาพรวมของรูปแบบ ผลการวิจยั พบว่า ความสามารถในการพฒันาทกัษะการคิด
ของผูเ้รียนระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดา้นภาพรวมของรูปแบบ มีดงัน้ี  

 1)  การนาํรูปแบบการนิเทศการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถในการพฒันาทกัษะ 
การคิดของผูเ้รียนระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐานไปใช ้ทาํให้ครูมีความสามารถในการพฒันาทกัษะ 
การคิดของผู ้เ รียนระดับการศึกษาขั้ นพื้นฐาน  ผลการวิจัยพบว่า  ครูมีความสามารถมาก  
เพราะรูปแบบมีกระบวนการเป็นระบบท่ีชดัเจน สามารถนาํไปวางแนวทางในการพฒันาคุณภาพ
การศึกษาเพื่อใหผู้เ้รียนมีความสามารถและมีทกัษะดา้นการคิด 

 2)  ผูเ้ก่ียวขอ้งท่ีมีส่วนร่วมดาํเนินการนิเทศ โดยภาพรวม พบว่า ครูผูส้อนมี ส่วนร่วม
มากท่ีสุด เพราะเป็นผูน้าํนวตักรรมมาใชก้บัผูเ้รียนและเป็นผูรั้บการนิเทศ และครูปัจจุบนัจะเป็น 
ผูท่ี้สนใจใฝ่รู้ มุ่งมัน่พฒันาตนเองพร้อมทั้งเปิดใจรับส่ิงใหม่ ๆ ในการปรับปรุงพฒันาการเรียนการสอน
และมีบทบาทตอ้งประสานใหค้วามร่วมมือกบับุคลากรทุกฝ่าย 

 3)  รูปแบบการนิเทศการสอนเพ่ือส่งเสริมความสามารถในการพฒันาทกัษะ การคิดของ
ผูเ้รียนระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความเหมาะสมมากท่ีสุด เพราะรูปแบบมีความน่าสนใจควรให้
มีการเกิดข้ึนจริงตามกระบวนการนิเทศการสอนจะประสบความสาํเร็จสามารถพฒันาทกัษะการคิด
ของผูเ้รียนได ้ 
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บทที ่5 

สรุปผลการวจิยั อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 
 

การวิจยัเร่ือง รูปแบบการนิเทศการสอนเพ่ือส่งเสริมความสามารถในการพฒันาทกัษะ 
การคิดของผูเ้รียนระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐานคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาสภาพปัจจุบนัและความ
ตอ้งการการนิเทศการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถในการพฒันาทกัษะการคิดของผูเ้รียนระดบั
การศึกษาขั้นพื้นฐาน นาํเสนอรูปแบบการนิเทศการสอนเพ่ือส่งเสริมความสามารถในการพฒันา
ทกัษะการคิดของผูเ้รียนระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน และศึกษาความสามารถของครูในการพฒันา
ทกัษะการคิดของผูเ้รียนระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นการวิจยัโดยใชร้ะเบียบวิธีเชิงผสม (Mixed 
Methods) ทั้งการศึกษาเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ดว้ยวิธีการศึกษาขอ้มูลโดยแบบสอบถาม 
(Questionnaire) และใชว้ิธีการสมัภาษณ์ระดบัลึก (In-depth Interview) และการประชุมสนทนากลุ่ม
ของผูท้รงคุณวุฒิ (Focus Group Discussion) โดยใชแ้นวคิดการนิเทศการสอนท่ีช่วยให้ครูผูส้อน
สามารถจดัการเรียนรู้ใหผู้เ้รียนมีทกัษะการคิด โดยกลุ่มผูนิ้เทศการสอน ไดแ้ก่ กลุ่มผูบ้ริหารการศึกษา 
กลุ่มศึกษานิเทศก ์ กลุ่มผูบ้ริหารสถานศึกษา และกลุ่มครูมีส่วนร่วมตามบทบาทหนา้ท่ีของตนเอง ซ่ึง
ผูว้ิจยัไดน้าํเสนอสรุปผลการวิจยั อภิปรายผลและขอ้เสนอแนะ ดงัน้ี 

5.1  สรุปผลการวจัิย 
การนําเสนอสรุปผลการวิจยั ผูว้ิจยัไดน้ําเสนอแยกตามวตัถุประสงค์การวิจยั ได้แก่ 

ผลการวิจยัเก่ียวกบัสภาพปัจจุบนัและความตอ้งการการนิเทศการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถใน
การพฒันาทกัษะการคิดของผูเ้รียนระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน การนาํเสนอรูปแบบการนิเทศการ
สอนเพ่ือส่งเสริมความสามารถในการพฒันาทกัษะการคิดของผูเ้รียนระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ
ความสามารถของครูในการพฒันาทกัษะการคิดของผูเ้รียนระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ดงัน้ี 

5.1.1  ผลการวิจัยสภาพปัจจุบัน  และความต้องการการนิเทศการสอน  เพื่อส่งเสริม
ความสามารถในการพฒันาทกัษะการคิดของผูเ้รียนระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดงัน้ี 

ก.  กระบวนการนิเทศการสอนเพ่ือส่งเสริมความสามารถในการพฒันาทกัษะการคิด
ของผูเ้รียน ระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
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1)  จดัทาํขอ้มูลสารสนเทศ มีการจดัทาํฐานขอ้มูลสารสนเทศดา้นต่าง ๆ และรายงานผล   
มีการแต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบมีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพของขอ้มูลดว้ยวิธีการ
หลากหลาย ส่วนความตอ้งการการนิเทศการสอน ควรมีการเตรียมทรัพยากร นาํนโยบายท่ีเก่ียวขอ้ง 
โดยเฉพาะการนิเทศการสอนและการส่งเสริมความสามารถในการพฒันาทกัษะการคิดของผูเ้รียน
เป็นแนวทางในการจดัทาํขอ้มูล นาํเทคโนโลยีท่ีทนัสมยัมาใชจ้ดัระบบขอ้มูล มีการพฒันาผูนิ้เทศ
การสอนและผูรั้บการนิเทศ ใหเ้ห็นความสาํคญัและความจาํเป็นในการจดัทาํขอ้มูลสารสนเทศ  

2)  วางแผนการนิเทศการสอน มีการสร้างทีมงานดา้นการนิเทศการสอนท่ีมีความรู้      
ความเขา้ใจ มีความรับผิดชอบ สามารถจัดทาํแผนการปฏิบัติงานท่ีชัดเจนในโรงเรียน มีการ
ดาํเนินการจดัทาํแผนพฒันาบุคลากรทางดา้นการนิเทศการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถในการ
พฒันาทกัษะ  การคิดของผูเ้รียนและมีการติดตามประเมินผลและนาํผลไปพฒันาอยา่งต่อเน่ือง ส่วน
ความตอ้งการการนิเทศการสอน ควรนาํขอ้มูลดา้นต่าง ๆ มาประกอบการจดัทาํแผน และกิจกรรม
ต่าง ๆ เช่น ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน (O-NET) ขอ้มูลเก่ียวกบัการประเมินทกัษะการคิด และขอ้มูล
สารสนเทศของโรงเรียนเก่ียวกบับุคลากร มีการกาํหนดมาตรฐาน และตวัช้ีวดั ความตอ้งการจาํเป็น
เร่งด่วนในการพฒันาทกัษะการคิด  

3)  ใชส่ื้อ เคร่ืองมือและเทคโนโลย ี มีการใชส่ื้อ เคร่ืองมือ และเทคโนโลยปีระกอบการ
นิเทศการสอน มีการร่วมมือกนัและสร้างความรู้ความเขา้ใจ ให้สามารถเลือกใชส่ื้อ เคร่ืองมือและ
เทคโนโลยีไดอ้ยา่งเหมาะสม ส่วนของความตอ้งการการนิเทศการสอน ควรจดัทาํคลงัหรือศูนยส่ื์อ 
เคร่ืองมือและเทคโนโลยีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการนิเทศการสอนเพ่ือส่งเสริมความสามารถในการพฒันา
ทกัษะการคิดของผูเ้รียนให้เพียงพอพร้อมทั้งควรหาบุคลากรท่ีมีความรู้ ความสามารถ และความ
ชาํนาญการใช้ส่ือ เคร่ืองมือ เทคโนโลยีท่ีทนัสมยั สําหรับให้คาํปรึกษาแนะนํา ช่วยเหลือและ
ใหบ้ริการแก่บุคคลากรท่ีตอ้งการและสนใจ 

4)  จัดกิจกรรมการนิเทศการสอน มีการใช้กิจกรรมประกอบการนิเทศการสอน                
ท่ีเหมาะสม ตรงตามสภาพปัญหา และความตอ้งการของผูรั้บการนิเทศ มีการใชกิ้จกรรมการนิเทศ        
ท่ีหลากหลาย แต่บางคร้ังมีขอ้จาํกดัของผูนิ้เทศการสอน ไม่มีทกัษะ ไม่มีความถนัด ส่วนความ
ตอ้งการการนิเทศการสอน ควรมีการพฒันาผูนิ้เทศการสอนใหมี้ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบักิจกรรม
การนิเทศการสอนต่าง ๆ ท่ีมีความหลากหลาย และมีความเหมาะสม และควรมีการติดตาม
ประเมินผลการจดักิจกรรม เพื่อนาํผลมาพฒันาปรับปรุงการนิเทศการสอนต่อไป 

5)  ประเมินผลการนิเทศการสอน มีการแต่งตั้งและมอบหมายคณะกรรมการประเมิน       
มีการวางแผนการประเมิน มีการใชว้ิธีการประเมินภายหลงัการดาํเนินงานเสร็จเรียบร้อยแลว้ มีการ
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ใชรู้ปแบบการประเมินไม่หลากหลายวิธี มีการนาํผลการประเมินไปใชพ้ฒันาปรับปรุงงานโดยทัว่ไป         
แต่ไม่ไดมุ่้งเน้นเร่ืองการนิเทศการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถในการพฒันาทกัษะการคิดของ
ผูเ้รียน ส่วนความตอ้งการการนิเทศการสอนควรมีการสร้างความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบัเร่ืองการ
ประเมินผลการนิเทศการสอนแก่ผูมี้ส่วนเก่ียวข้อง ควรจัดระบบการประเมินติดตามผลการ
ปฏิบติังานเพ่ือส่งเสริมความสามารถในการพฒันาทกัษะการคิดของผูเ้รียนอย่างเป็นระบบ มี
ผูรั้บผิดชอบโดยวิธีการประเมินเชิงบวก ควรประเมินการปฏิบติัการนิเทศการสอนเพ่ือส่งเสริม
ความสามารถในการพฒันาทกัษะ การคิดของผูเ้รียนเป็นระยะ ๆ ควรใชรู้ปแบบการประเมินเพื่อ
พฒันา  

ข.  กลไกส่งเสริมการนิเทศการสอนเพ่ือส่งเสริมความสามารถในการพฒันาทกัษะการ
คิดของผูเ้รียนระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

1)  การใชเ้ทคนิคและวิธีการนิเทศการสอน มีการวางแผนร่วมกนัระหว่างผูนิ้เทศการ
สอนและผูรั้บการนิเทศการสอน เพื่อสร้างความรู้ความเขา้ใจและเลือกใชเ้ทคนิคและวิธีการนิเทศ
การสอนใหเ้หมาะสมกบัสภาพปัญหา ความตอ้งการและบริบทต่าง ๆ ซ่ึงมีการใชเ้ทคนิคและวิธีการ
นิเทศอยา่งหลากหลายวิธี แต่การใชเ้ทคนิคและวิธีการนิเทศการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถใน
การพฒันาทกัษะการคิดของผูเ้รียนภายในโรงเรียนยงัมีนอ้ยส่วนการนิเทศติดตาม ประเมินผลเพื่อ
พฒันาและปรับปรุง มีการดาํเนินการแต่ยงัไม่ชดัเจน ส่วนความตอ้งการการนิเทศการสอน ควร
สร้างความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบัเทคนิคและวิธีการนิเทศการสอนแก่ผูรั้บการนิเทศแบบมีส่วนร่วมท่ี
หลากหลายวิธีให้ชดัเจน โดยมุ่งเน้นส่งเสริมความสามารถในการพฒันาทกัษะการคิดของผูเ้รียน
แบบกลัยาณมิตร ควรมุ่งเนน้การใชเ้ทคนิคและวิธีการนิเทศการสอน โดยใชเ้ทคโนโลยีท่ีทนัสมยั 
ผา่นส่ืออิเลค็ทรอนิคส์และผา่นส่ือออนไลน์ในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อพฒันาการจดัการเรียนการสอน 

2)  การมีส่วนร่วมการนิเทศการสอน มีการรวมกลุ่มของเครือข่ายต่าง ๆ อย่าง
หลากหลายรูปแบบ มีการกาํหนดโครงสร้างแต่งตั้งคณะทาํงาน วางแผนการดาํเนินงาน จดักิจกรรม
ภายในเครือข่าย และนอกเครือข่าย มีการประชุม แลกเปล่ียนเรียนรู้ มีการประสานสัมพนัธ์ 
ช่วยเหลือให้การสนับสนุน แต่การมีส่วนร่วมของเครือข่ายยงัไม่ชดัเจน  ส่วนความตอ้งการการ
นิเทศการสอน ควรมีการวางแผนและหาแนวทางระดมทรัพยากร เพื่อสนบัสนุนการนิเทศการสอน
เพื่อส่งเสริมความสามารถในการพฒันาทกัษะการคิดของผูเ้รียนใหช้ดัเจน ควรมีการสร้างเครือข่าย
ระดับต่าง ๆ ควรมีการส่งเสริมให้ผูนิ้เทศการสอนและผูรั้บการนิเทศร่วมมือพฒันาคุณภาพ
การศึกษา ท่ีรับผดิชอบและร่วมเป็นสมาชิกเครือข่าย      
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3) การวิจยัเพื่อพฒันาการนิเทศการสอน มีการวางแผนการทาํวิจยั มีการพฒันาผูรั้บ     
การนิเทศให้ทาํวิจยัในชั้นเรียน เพ่ือพฒันาการเรียนการสอน มีการร่วมมือช่วยเหลือ ให้คาํแนะนาํ        
มีการนิเทศติดตามเป็นระยะ ๆ อย่างต่อเน่ือง ให้สามารถทาํวิจัยได้อย่างถูกตอ้ง มีการติดตาม
ประเมินผลการวิจยั และมีการนาํผลการประเมินการวิจยัมาพฒันางานวิจยัของผูนิ้เทศการสอนและ
ผูรั้บ การนิเทศ ใหส้ามารถนาํผลการวิจยัไปใชป้ระโยชน์อยา่งต่อเน่ือง  ส่วนความตอ้งการการนิเทศ
การสอน ควรมีการส่งเสริมการทาํวิจยัเพ่ือแกปั้ญหาและพฒันางานท่ีรับผิดชอบอย่างต่อเน่ืองจน
เป็นวฒันธรรมการวิจยั และเป็นแบบอย่างต่อผูรั้บการนิเทศ ควรส่งเสริมให้มีการจดัทาํฐานขอ้มูล
การวิจยัดา้นการนิเทศการสอน เพื่อผูรั้บการนิเทศสามารถนาํไปใชใ้นการทาํวิจยัไดอ้ย่างถูกตอ้ง
ชัดเจน ควรสร้างคลงันวตักรรมการวิจยัเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้หรือศูนยร์วบรวมผลการวิจยั เพื่อ
ให้บริการโดยระบบออนไลน์ และบริการใหย้ืม นอกจากนั้นควรใหค้าํปรึกษาช่วยเหลือเป็นพี่เล้ียง 
แก่ผูรั้บการนิเทศใหส้ามารถทาํวิจยัไดอ้ยา่งมีคุณภาพ โดยมีการพฒันาส่ือนวตักรรมและองคค์วามรู้
ใหม่ในการส่งเสริมความสามารถในการพฒันาทกัษะการคิดของผูเ้รียน 

5.1.2  รูปแบบการนิเทศการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถในการพฒันาทกัษะการคิดของ
ผูเ้รียนระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

จากการวิเคราะห์และสังเคราะห์ผลการวิจยั ผูว้ิจยัไดน้าํเสนอรูปแบบการนิเทศการสอน
เพื่อส่งเสริมความสามารถในการพฒันาทักษะการคิดของผูเ้รียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ประกอบด้วย แนวคิด หลกัการและการนิเทศการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถในการพฒันา
ทกัษะการคิดของผูเ้รียนระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 

1)  แนวคิดและหลกัการของรูปแบบการนิเทศการสอนเพ่ือส่งเสริมความสามารถในการ
พฒันาทกัษะการคิดของผูเ้รียนระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ตามพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 
2545 กาํหนดให้การจดัการศึกษาของสถานศึกษาและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง จะตอ้งดาํเนินการจดั
กระบวนการเรียนรู้ฝึกทกัษะการคิด การจดัการ การเผชิญสถานการณ์ การประยกุตค์วามรู้มาใชเ้พื่อ
ป้องกนัและแกปั้ญหา และในหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 ไดก้าํหนด
สมรรถนะดา้นความสามารถในการคิดของผูเ้รียน เพื่อนาํไปสู่การสร้างองคค์วามรู้ หรือสารสนเทศ
เพื่อการตดัสินใจเก่ียวกบัตนเองและสงัคมไดอ้ยา่งเหมาะสม ซ่ึงการนิเทศการสอนเป็นวิธีการสาํคญั
ท่ีจะช่วยให้ครูผูส้อนสามารถจดัการเรียนรู้ให้ผูเ้รียนมีทกัษะการคิด สอดคลอ้งกบันโยบายไทย
แลนด์ 4.0 และการศึกษา 4.0 ของรัฐบาลในปัจจุบนั ส่วนหลกัการการนิเทศการสอนเพื่อส่งเสริม
ความสามารถในการพฒันาทกัษะการคิดของผูเ้รียน ระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐานมีหลกัการท่ีสาํคญั 
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คือ หลกัการนิเทศการสอนโดยกระบวนการคุณภาพ หลกัการความร่วมมือในการนิเทศการสอน 
หลกับูรณาการและความต่อเน่ืองในการนิเทศการสอนและความทนัสมยั โดยใช้เทคโนโลยีท่ี
ทนัสมยัและขอ้มูลถูกตอ้งในการนิเทศการสอน  

2)  การนิเทศการสอนเพ่ือส่งเสริมความสามารถในการพฒันาทกัษะการคิดของผูเ้รียน 
ระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

การนิเทศการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถในการพฒันาทกัษะการคิดของผูเ้รียนระดบั
การศึกษาขั้นพื้นฐาน มีกระบวนการนิเทศการสอน และกลไกสนบัสนุนการนิเทศการสอน ดงัน้ี 

2.1)  กระบวนการนิเทศการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถในการพฒันาทกัษะการคิด
ของผูเ้รียน ระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

กระบวนการนิเทศการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถในการพฒันาทกัษะการคิดของ
ผูเ้รียน ระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกอบดว้ย จดัทาํขอ้มูลสารสนเทศ วางแผนการนิเทศการสอน 
ใชส่ื้อ เคร่ืองมือและเทคโนโลยีจดักิจกรรมการนิเทศการสอน และประเมินผลการนิเทศการสอน 
ดงัน้ี 

1)  จดัทาํขอ้มูลสารสนเทศ  เพื่อใหก้ลุ่มผูนิ้เทศการสอนจดัทาํขอ้มูลสารสนเทศ ท่ี
เก่ียวกบัการนิเทศการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถในการพฒันาทกัษะการคิดของผูเ้รียน ระดบั
การศึกษาขั้นพื้นฐาน และเพื่อนาํขอ้มูลสารสนเทศ ท่ีจดัทาํเสร็จแลว้ไปใชใ้นการวางแผนการนิเทศ
การสอนต่อไปโดยมีกระบวนการดาํเนินงานเพ่ือให้ไดข้อ้มูลสารสนเทศ โดยมีการวางแผนงาน 
เตรียมการจัดระบบข้อมูลสารสนเทศ ในการนิเทศการสอน โดยการเตรียมทรัพยากรต่าง ๆ 
ดาํเนินการตามแผนงาน โดยจดัทาํฐานขอ้มูลสารสนเทศดา้นต่าง ๆ มีการติดตามประเมินผลขอ้มูล
สารสนเทศ โดยวิธีการตรวจสอบคุณภาพของระบบ และการนาํไปใช้ว่าผูใ้ช้สามารถนาํขอ้มูล
สารสนเทศไปใช้ไดอ้ย่างคุม้ค่าและเป็นประโยชน์มากน้อยเพียงใด และนาํผลการประเมินและ
ตรวจสอบ ขอ้มูลสารสนเทศ ไปใชเ้ป็นแนวทางการจดัทาํแผนการนิเทศการสอนในรอบต่อไป 

2) วางแผนการนิเทศการสอน  เพื่อใหผู้นิ้เทศการสอนดาํเนินการวางแผนการนิเทศ
การสอนท่ีส่งเสริมความสามารถในการพฒันาทกัษะการคิดของผูเ้รียน ระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
โดยใช้ขอ้มูลต่าง ๆ ประกอบการวางแผน ได้แก่ ขอ้มูลสารสนเทศท่ีเป็นผลมาจากการติดตาม
ประเมินผลการนิเทศการสอน นโยบายทาง การศึกษา และอ่ืน ๆ ทั้งน้ี ผูรั้บการนิเทศการสอนมีส่วน
ร่วมในการดาํเนินการดว้ยโดยมีกระบวนการดาํเนินงานเพื่อการวางแผนการนิเทศการสอน นาํ
ขอ้มูลสารสนเทศด้านต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกับทกัษะการคิดมาใช้ในการวางแผน ดาํเนินการตาม
แผนงานโดยจดัทาํแผนการนิเทศการสอนท่ีใชข้อ้มูลสารสนเทศและแนวทางท่ีกาํหนดไวใ้นขั้นการ
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วางแผนโดยผูนิ้เทศ การสอนและผูรั้บการนิเทศมีส่วนร่วมในการจดัทาํแผนการนิเทศการสอน
เพ่ือให้สามารถนาํไปใชป้ฏิบติัไดผ้ลตามเป้าหมายท่ีตอ้งการ ติดตามประเมินผลแผนการนิเทศการ
สอนเพ่ือส่งเสริมความสามารถในการพฒันาทกัษะการคิดของผูเ้รียน คิดว่ามีความเหมาะสมและ
บรรลุเป้าหมายมากนอ้ยเพียงใด และมีปัญหาอุปสรรคหรือไม่อยา่งไร ดว้ยวิธีการท่ีหลากหลาย เช่น 
มีการประชุมคณะทาํงาน มีการประเมินผลเชิงประจกัษท่ี์มีร่องรอยและหลกัฐานชดัเจน โดยผูนิ้เทศ
การสอนและผูรั้บการนิเทศ มีส่วนร่วม และนาํผลการประเมินแผนการนิเทศการสอนไปพฒันาและ
ปรับปรุง ในการวางแผนการนิเทศการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถในการพฒันาทกัษะการคิด
ของผูเ้รียน  

3)  ใชส่ื้อ เคร่ืองมือและเทคโนโลยี  เพื่อให้ผูนิ้เทศการสอนใชส่ื้อ เคร่ืองมือ และ
เทคโนโลยี ในการนิเทศการสอนท่ีส่งเสริมความสามารถในการพฒันาทกัษะการคิดของผูเ้รียน 
ระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยเนน้ทกัษะการใชส่ื้อ เคร่ืองมือและเทคโนโลยีท่ีทนัสมยั ทั้งน้ีผูรั้บ
การนิเทศการสอนมีส่วนร่วมดว้ยโดยผูนิ้เทศการสอนและผูรั้บการนิเทศวางแผนร่วมกนัในการผลิต 
จดัหา และรวบรวมส่ือ เคร่ืองมือและเทคโนโลย ีเพื่อส่งเสริมความสามารถในการพฒันาทกัษะการ
คิดของผูเ้รียนสาํหรับผูเ้รียน  มีการดาํเนินการตามแผนงาน โดยผูนิ้เทศการสอนและผูรั้บการนิเทศ 
ร่วมกนัจดัทาํคลงัหรือศูนยส่ื์อ เคร่ืองมือ และเทคโนโลยี เพื่อส่งเสริมความสามารถในการพฒันา
ทกัษะการคิดของผูเ้รียนสาํหรับผูเ้รียน มีการติดตามประเมินส่ือ เคร่ืองมือ เทคโนโลยี เพื่อส่งเสริม
ทกัษะการคิดว่า เม่ือนํามาใช้แลว้สามารถบรรลุตามวตัถุประสงค์หรือไม่ ซ่ึงเป็นเคร่ืองมือการ
ประเมินท่ีหลากหลาย โดยผูนิ้เทศการสอน และผูรั้บการนิเทศดาํเนินการร่วมกนั และมีการนาํผล
การประเมินมาปรับปรุงและพฒันาส่ือ เคร่ืองมือและเทคโนโลยี เพ่ือส่งเสริมความสามารถในการ
พฒันาทกัษะการคิดของผูเ้รียน ในรอบการทาํงานต่อไป โดยผูนิ้เทศการสอนและผูรั้บการนิเทศ
ดาํเนินการร่วมกนั 

4)  จดักิจกรรมการนิเทศการสอน เพื่อใหผู้นิ้เทศการสอนใชกิ้จกรรมการนิเทศการ
สอนเพื่อส่งเสริมความสามารถในการพฒันาทกัษะการคิดของผูเ้รียน ระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
โดยเนน้การสร้างสรรคกิ์จกรรมท่ีหลากหลายรูปแบบของกิจกรรมท่ีเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัความ
ตอ้งการของผูรั้บการนิเทศ เช่น การประชุมสมัมนาแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกนั และการสังเกตการสอน 
เป็นตน้ โดยมีการวางแผนการจดักิจกรรมการนิเทศการสอนโดยมีการวิเคราะห์สภาพปัจจุบนั 
ปัญหาและความต้องการของผูรั้บการนิเทศ มีการพิจารณาความพร้อม ความเหมาะสม เวลา 
งบประมาณเพ่ือเป็นแนวทางในการเลือกกิจกรรมการนิเทศการสอนเพ่ือส่งเสริมความสามารถใน
การพฒันาทักษะการคิดของผูเ้รียนได้อย่างเหมาะสม มีการดาํเนินการตามแผนงาน ติดตาม
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ประเมินผลการจดักิจกรรมของผูนิ้เทศการสอนอย่างหลากหลายวิธี และนาํผลการประเมินการจดั
กิจกรรมของผูนิ้เทศการสอน ไปพฒันาอยา่งต่อเน่ือง 

5)  ประเมินผลการนิเทศการสอน เพื่อให้ผูนิ้เทศการสอนมีการประเมินผลการ
นิเทศ การสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถในการพฒันาทกัษะการคิดของผูเ้รียน ระดบัการศึกษาขั้น
พื้นฐาน มีวิธีประเมินผลการนิเทศการสอนท่ีหลากหลายรูปแบบและมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมและ
เทคนิค การประเมินผลเพื่อพฒันาปรับปรุงการนิเทศการสอน  โดยผูนิ้เทศการสอนวางแผนพฒันา             
สร้างความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัเร่ืองการประเมินผลการสร้างทางเลือกวิธีการประเมิน กาํหนดการ
และการมีส่วนร่วมของผูป้ระเมินมีการดาํเนินการตามแผนงานติดตามประเมินผล โดยใชเ้ทคนิค
วิธีการประเมินผลอย่างหลากหลายวิธี และนาํผลการประเมินท่ีไดจ้ากเทคนิควิธีการประเมินผล
อยา่งหลากหลายวิธีมาปรับปรุงแกไ้ข 

2.2)  กลไกส่งเสริมการนิเทศการสอนเพ่ือส่งเสริมความสามารถในการพฒันาทกัษะการ
คิดของผูเ้รียน ระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

กลไกส่งเสริมการนิเทศการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถในการพฒันาทกัษะการคิด
ของผูเ้รียน ระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกอบดว้ย การใชเ้ทคนิคและวิธีการนิเทศการสอน  การมี
ส่วนร่วมการนิเทศการสอน และการวิจยัเพ่ือพฒันาการนิเทศการสอน ดงัน้ี 

1)  การใชเ้ทคนิคและวิธีการนิเทศการสอน เพื่อให้ผูนิ้เทศการสอนใชเ้ทคนิคและ
วิธีการนิเทศการสอนท่ีส่งเสริมความสามารถในการพฒันาทกัษะการคิดของผูเ้รียน ระดบัการศึกษา             
ขั้นพื้นฐาน โดยเน้นการใช้เทคนิคท่ีหลากหลายรูปแบบท่ีเหมาะสมกับสภาพปัญหา และความ
ตอ้งการของผูรั้บการนิเทศ ท่ีทนัสมยัและส่งผลดีต่อผูรั้บการนิเทศในการจดัการเรียนรู้ให้บรรลุ
เป้าหมายต่อไป โดยวางแผนร่วมกนัระหว่างผูนิ้เทศการสอนและผูรั้บการนิเทศ ในการเลือกใช้
เทคนิคและวิธีการนิเทศต่าง ๆ ให้เหมาะสมกบับริบทสภาพปัญหาและความตอ้งการของผูรั้บการ
นิเทศเพื่อส่งเสริมความสามารถในการพฒันาทกัษะการคิดของผูเ้รียน ดาํเนินการตามแผนงาน 
ติดตามประเมินผล การพฒันาและใชเ้ทคนิคและวิธีการนิเทศการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถใน
การพฒันาทกัษะการคิดของผูเ้รียน และนาํผลการนิเทศติดตามประเมินผลการพฒันาและใชเ้ทคนิค
และวิธีการนิเทศ การสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถในการพฒันาทกัษะการคิดของผูเ้รียนไปพฒันา
ปรับปรุงอยา่งต่อเน่ืองย ัง่ยนื 

2) การมีส่วนร่วมการนิเทศการสอน เพื่อให้ผูนิ้เทศการสอนและผูรั้บการนิเทศ                 
มีส่วนร่วมการนิเทศการสอนในรูปแบบของการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการส่งเสริม
ความสามารถในการพฒันาทกัษะการคิดของผูเ้รียนระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซ่ึงอาจเป็นเครือข่าย
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ภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้  ระหว่างกลุ่มสาระการเรียนรู้หรือระหว่างสถานศึกษา  โดยมี
กระบวนการดาํเนินงานเพ่ือการมีส่วนร่วมการนิเทศการสอน โดยวางแผนและหาแนวทางสร้าง
ความร่วมมือกบัเครือข่ายต่าง ๆ ในการระดมทรัพยากรและความคิดมาสนบัสนุนการนิเทศการสอน
เพื่อส่งเสริมความสามารถในการพฒันาทกัษะการคิดของผูเ้รียนมีการดาํเนินการใหมี้เครือข่ายต่าง ๆ 
ท่ีมาร่วมกนัพฒันาคุณภาพทางการศึกษาตามแผนท่ีกาํหนด มีการประเมินติดตามผลการดาํเนินงาน
ของเครือข่ายเพื่อพฒันาและสร้างเครือข่ายความร่วมมือพฒันาคุณภาพการศึกษาและนาํผลการ
ประเมินติดตามผลการดาํเนินงานของเครือข่ายเพื่อพฒันาและสร้างเครือข่ายความร่วมมือพฒันา
คุณภาพการศึกษาใหต่้อเน่ืองและยัง่ยนื 

3) การวิจยัเพื่อพฒันาการนิเทศการสอน เพื่อให้ผูนิ้เทศการสอน ใชก้ารวิจยัเพื่อ
เป็นเคร่ืองมือในการนิเทศการสอน ทั้งการวิจยัเพื่อพฒันารูปแบบการนิเทศการสอน และการวิจยั
ของผูส้อนเพื่อพฒันาการเรียนการสอน รวมถึงการนาํผลการวิจยัไปใชป้ระโยชน์ต่อการนิเทศการ
สอนและการจดั การเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถในการพฒันาทกัษะการคิดของผูเ้รียน 
โดย มีกระบวนการดาํเนินงานการวิจยัเพื่อพฒันาการนิเทศการสอน โดยวางแผนงานใหผู้นิ้เทศการ
สอนจดัทาํวิจยัเพื่อพฒันาและส่งเสริมความสามารถในการพฒันาทกัษะการคิดของผูเ้รียน โดยใช้
การมี   ส่วนร่วมของเครือข่ายต่าง ๆ วางแนวทางการวิจยัเพื่อพฒันา และแกปั้ญหาการจดัการเรียน
การสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถในการพฒันาทกัษะการคิดของผูเ้รียน มีการดาํเนินการตาม
แผนงานดงักล่าว มีการติดตามและประเมินผลการทาํวิจยัให้สามารถนาํผลวิจยัไปใชป้ระโยชน์ใน
การพฒันาการนิเทศการสอนและการพฒันาการจดัการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถใน
การพฒันาทกัษะการคิดของผูเ้รียน และนาํผลการติดตามและประเมินผลการวิจยัมาใชพ้ฒันาผูนิ้เทศ
การสอนและผูรั้บการนิเทศการสอนในการทาํวิจยัไปใชป้ระโยชน์อยา่งต่อเน่ืองและยัง่ยนื 

3)  ความสามารถของครูในการพฒันาทักษะการคิดของผูเ้รียนระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ดา้นภาพรวมความสามารถของครูในการพฒันาทกัษะการคิดของผูเ้รียน ระดบัการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ผลการวิจยัพบว่า รูปแบบดงักล่าวทาํให้ครูผูส้อนมีความสามารถในการพฒันาทกัษะ
การคิดของผูเ้รียนระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐานได ้เพราะรูปแบบมีกระบวนการสร้างอยา่งเป็นระบบท่ี
ชดัเจน สามารถนาํไปวางแนวทางในการพฒันาคุณภาพการศึกษาเพื่อใหผู้เ้รียนมีทกัษะดา้นการคิด 
ส่วนผูเ้ก่ียวขอ้งท่ีมีส่วนร่วมดาํเนินการนิเทศการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถในการพฒันาทกัษะ
การคิดของผูเ้รียนระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่า ครูผูส้อนมีส่วนร่วมมากกว่ากลุ่มศึกษานิเทศก ์
ผูบ้ริหารการศึกษา และผูบ้ริหารสถานศึกษา เพราะครูผูส้อนเป็นผูน้าํนวตักรรมมาใชก้บัผูเ้รียนและ
เป็นผูรั้บการนิเทศ  และครูในปัจจุบนัน้ีเป็นผูท่ี้สนใจใฝ่รู้ มุ่งมัน่พฒันาตนเองอยูเ่สมอพร้อมทั้งเปิดใจ
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รับส่ิงใหม่ ๆ เพื่อนํามาพฒันาการเรียนการสอนและมีบทบาทในการประสานความร่วมมือกับ
บุคลากรทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการนิเทศการสอน นอกจากน้ี รูปแบบการนิเทศการสอนเพื่อส่งเสริม
ความสามารถในการพฒันาทกัษะการคิดของผูเ้รียนระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน          ตามความเห็น
ของครู เห็นว่า รูปแบบน้ีมีความเหมาะสมในการส่งเสริมความสามารถในการพฒันาทกัษะการคิด
ของผูเ้รียนระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

5.2  อภิปรายผล 
จากผลการวิจัยคร้ังน้ี  ผู ้วิจัยได้นําข้อค้นพบท่ีสําคัญมาอภิปรายผลและนําไปสู่

ขอ้เสนอแนะ ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการนิเทศการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถในการพฒันาทกัษะ
การคิดของผูเ้รียนระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดงัน้ี  

5.2.1  ภาพรวมกระบวนการและกลไกสนบัสนุนการนิเทศการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถ
ในการพฒันาทกัษะการคิดของผูเ้รียน ระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

จากผลการวิจยั พบว่า  ดา้นท่ีมีการปฏิบติัเก่ียวกบัการนิเทศการสอนมากกว่าดา้นอ่ืน ๆ 
คือ ดา้นกิจกรรมการนิเทศการสอน และดา้นเทคนิคและวิธีการนิเทศการสอน แสดงให้เห็นว่า การ
จดักิจกรรมการนิเทศการสอนและเทคนิคและวิธีการนิเทศการสอนมีความสาํคญัและจาํเป็นต่อการ
นิเทศการสอน นอกจากน้ี ดา้นการจดักิจกรรมการนิเทศการสอนจะทาํใหผู้นิ้เทศการสอนและผูรั้บ
การนิเทศการสอนมีส่วนร่วมในการจดักิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถในการ
พฒันาทกัษะการคิดของผูเ้รียนไดเ้ป็นอยา่งดี ในขณะท่ีเทคนิคและวิธีการนิเทศการสอนปัจจุบนัน้ี มี
การใชว้ิธีการนิเทศการสอนแบบช้ีแนะสะทอ้นคิด และการใชว้ิธีการนิเทศการสอนแบบเป็นพี่เล้ียง
และผูส้นบัสนุนเป็นหลกัสําคญั ซ่ึงวิธีดงักล่าวผูนิ้เทศการสอนและผูรั้บการนิเทศน่าจะมีความพึง
พอใจในรูปแบบและวิธีการ เน่ืองจากมีประโยชน์และมีความร่วมมือกนัอยา่งใกลชิ้ด และสามารถ
แกปั้ญหาการจดัการเรียนการสอนไดจ้ริง และยัง่ยืนกว่าวิธีอ่ืน ๆ สอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของ  
มาเรียม นิลพนัธ์ุ (2553) ไดว้ิจยัเร่ือง การประเมินโครงการยกระดบัคุณภาพครูทั้งระบบ กิจกรรม
การพฒันานิเทศแนวใหม่ พบว่า ศึกษานิเทศก์มีแบบปฏิบติัการนิเทศท่ีเนน้ให้ความรู้แก่ครูผูส้อน
เก่ียวกับวิธีการจัดการเรียนรู้ เพื่อจะส่งผลต่อคุณภาพผูเ้รียน โดยใช้วิธีการนิเทศ ได้แก่ วงจร
ปฏิบติัการ PDCA การนิเทศแบบ PIDRE การนิเทศแบบช้ีแนะ (Coaching) และรูปแบบกลัยาณมิตร
นิเทศ ใช้การวิจยัเป็นฐานการนิเทศการสอนนอกจากน้ียงัสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ สุเดือนเพ็ญ      
คงคะจนัทร์ (2550) ท่ีกล่าวว่า เทคนิคการนิเทศการสอนมีหลากหลาย สําหรับเทคนิคและวิธีการ
สอนแนะ และการเป็นพี่เล้ียง (Coaching and Mentoring) เป็นเทคนิคการนิเทศท่ีสาํคญัท่ีจะช่วย
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ส่งเสริมการเรียนรู้ อันเป็นตัวจักรสําคัญท่ีจะนําไปสู่ความสําเร็จ โดยมุ่งเน้นให้บุคลากรมี
ความสามารถ ผลการปฏิบติังานดีข้ึน ครูมีการใชก้ารสอนแนะ และการเป็นพี่เล้ียงมากข้ึน ผูบ้ริหาร
โรงเรียนกต็อ้งปรับบทบาทการบริหารใหม่ 

ส่วนดา้นการวิจยัเพื่อพฒันาการนิเทศการสอน ผลการวิจยั พบว่า ทั้งการปฏิบติัและ
ความตอ้งการอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด อาจเป็นเพราะวา่ กิจกรรมดา้นการวิจยัเป็นเร่ืองท่ีสาํคญันอ้ยกวา่        
ดา้นอ่ืน ๆ เม่ือเปรียบเทียบกบัอีก 7 ดา้น อาจเป็นเร่ืองค่อนขา้งยาก มีกระบวนการท่ีตอ้งเรียนรู้         
อย่างลึกซ้ึง รวมทั้งส่วนใหญ่ขาดความรู้ ประสบการณ์ และทกัษะในการทาํวิจยั สอดคลอ้งกับ
สุวิมล ว่องวาณิช (2548, น. 5-6) ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการวิจยัและการพฒันาครู ไดส้รุปสาเหตุท่ีทาํให้
การวิจยัของครูไม่กา้วหนา้ คือ  ความรู้ของครูท่ีไดจ้ากการอบรมไม่เพียงพอท่ีจะทาํให้ครูสามารถทาํ
วิจยัแบบเป็นทางการไดโ้ดยลาํพงั ส่งผลให้ครูทาํวิจยัไม่เสร็จและเกิดความทอ้ถอยในการทาํวิจยั 
และเกิดทัศนคติทางลบต่อการทําวิจัย  และการทําวิจัยแบบเป็นทางการ  จําเป็นต้องอาศัย
กระบวนการปริทศัน์เอกสารหรือการศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งมาก เพ่ือให้กรอบความคิดของ
การวิจยัมีความหนกัแน่นและการออกแบบการวิจยัสมเหตุสมผลแต่ดว้ยขอ้จาํกดัดา้นเวลา จากงาน
ประจาํของครู จึงไม่เปิดโอกาสให้ครูมีเวลาในการศึกษาเอกสารไดอ้ย่างเต็มท่ี ครูจึงไม่คน้ควา้เอง 
แต่ให้ผูอ่ื้นทาํแทน ส่งผลให้ครูไม่เกิดการเรียนรู้ ครูไม่ไดน้าํความรู้มาใชใ้นการปฏิบติัจริง แต่เป็น
การทาํเพื่อให้ครบถว้นตามรูปแบบของการวิจยัแบบเป็นทางการท่ีตอ้งมี ดว้ยเหตุน้ีจึงตอ้งเร่งรัด
พฒันาครูใหมี้ความรู้ความเขา้ใจกระบวนการวิจยัและสามารถทาํวิจยัไดอ้ยา่งถูกตอ้ง มัน่ใจ เกิดผ 

5.2.2  กระบวนการนิเทศการสอนเพ่ือส่งเสริมความสามารถในการพฒันาทกัษะการคิดของ
ผูเ้รียน ระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

1)  จดัทาํขอ้มูลสารสนเทศ  
จากผลการวิจยัดา้นการจดัทาํขอ้มูลสารสนเทศ  พบว่า ควรมีการเตรียมทรัพยากร เช่น 

คน วสัดุอุปกรณ์ งบประมาณ และการบริหารจดัการให้พร้อมและพอเพียง และควรนาํเทคโนโลย ี       
ท่ีทนัสมยัมาใชจ้ดัระบบขอ้มูลให้มีคุณภาพถูกตอ้งรวดเร็ว อาจเป็นเพราะว่า ในการนิเทศการสอน
บทบาทการบริหารจดัการขอ้มูลสารสนเทศ ผูนิ้เทศการสอนยุคใหม่จาํเป็นอย่างยิ่งจะตอ้งมีขอ้มูล
สารสนเทศพ้ืนฐานอย่างรอบด้าน ตามท่ีศูนย์พัฒนาการนิเทศ และเร่งรัดคุณภาพการศึกษา 
สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2556, น. 10-11) เสนอว่า ผูนิ้เทศการสอนตอ้งมี
ขอ้มูลทุกอย่างของโรงเรียน เช่น ขอ้มูลผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ขอ้มูลนักเรียนอ่านออกเขียนได ้
ขอ้มูลอตัรากาํลงัครู และความสามารถของครูแต่ละคน ขอ้มูลรายงานผลการประเมินภายนอก ผล
การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อนของโรงเรียน และขอ้มูลอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง โดยมีการจดัทาํขอ้มูลมูล
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สารสนเทศ อย่างเป็นระบบ และสามารถดึงเอาขอ้มูลท่ีมีอยู่มาใช้ประโยชน์ในการวางแผนการ
พฒันาอย่างทนัท่วงที ตรงตามความตอ้งการของสภาพปัจจุบนัและปัญหาอย่างแทจ้ริง ซ่ึงในการ
จดัทาํขอ้มูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบเพ่ือผูนิ้เทศสามารถนําไปใช้นิเทศได้ตรงเป้าหมายการ
เตรียมการปัจจยัดา้นทรัพยากร เก่ียวกบัคน วสัดุ อุปกรณ์ และการจดัการระบบขอ้มูลสารสนเทศ
ตอ้งพร้อม และเพียงพอ จะส่งผลใหมี้ขอ้มูลท่ีมีประสิทธิภาพใชใ้นการวางแผนเพ่ือการตดัสินใจ ซ่ึง
สอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของไพรินทร์ เหมบุตร (2556, น. 331) พบว่า จุดอ่อนและสภาพปัญหาใน
การนิเทศ การจัดทาํขอ้มูลสารสนเทศขาดการวิเคราะห์ขอ้มูล ส่งผลถึงการวางแผนการสร้าง
เคร่ืองมือ การดาํเนินการนิเทศ  ไม่สามารถปฏิบติัได ้ควรนาํเทคโนโลยท่ีีทนัสมยัมาจดัระบบขอ้มูล 
ทั้งน้ีเพราะปัจจุบนัเทคโนโลยี มีความกา้วหน้ามาก ส่งผลต่อการเปล่ียนแปลง ดงันั้น การจดัทาํ
ขอ้มูลให้มีความถูกตอ้ง มีความเท่ียงตรง เช่ือถือได ้มีความเป็นปัจจุบนั สามารถตรวจสอบได ้มี
ความสมบูรณ์ชดัเจน ทาํให้ผูนิ้เทศการสอนสามารถนาํไปใชไ้ดส้ะดวกสบาย ตรงตามป้าหมายท่ี
ตอ้งการอยา่งมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลต่อการปฏิบติังานได ้

2)  วางแผนการนิเทศการสอน 
จากผลการวิจยัด้านการวางแผนการนิเทศการสอน พบว่า ควรนําขอ้มูลด้านต่าง ๆ         

มาประกอบการจดัทาํแผนและกิจกรรมต่าง ๆ เช่น ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน (O-NET) ขอ้มูลเก่ียวกบั 
การประเมินทกัษะการคิดพื้นฐาน อาจเป็นเพราะว่า ในการวางแผนการนิเทศการสอนท่ีดี จะส่งผล
ให้การดาํเนินการนิเทศการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถในการพฒันาทกัษะการคิดของผูเ้รียน
ประสบความสําเร็จ บรรลุวตัถุประสงคท่ี์ตอ้งการ จะช่วยประหยดัเวลาและค่าใชจ่้าย เพราะการ
วางแผนเป็นการกําหนดส่ิงท่ีควรจะดําเนินการ  และเป็นการใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่ล่วงหน้า                      
ท่ีสอดคลอ้งกบัแนวคิด ของ สงดั  อุทรานันท์ (2530, น. 84-88) ท่ีกล่าวว่า การวางแผนเป็นขั้นท่ี        
ผูนิ้เทศการสอนและครูจะทาํการปรึกษาหารือกนัเพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงปัญหาและความตอ้งการ ให้มีการ
นิเทศรวมถึงการวางแผนขั้นตอนการปฏิบติังานเก่ียวกบัการนิเทศ นอกจากนั้น Harris (1985, pp. 
13-15) ไดเ้สนอว่า กระบวนการนิเทศ ผูนิ้เทศตอ้งมีการประเมินสภาพการทาํงานก่อนโดยศึกษาถึง
สภาพต่าง ๆ รวมทั้งขอ้มูลท่ีจาํเป็น  เพื่อกาํหนดความตอ้งการความจาํเป็น ความสาํคญัของงาน และ
ออกแบบวิธีการทาํงาน ซ่ึงเป็นกระบวนการวางแผน มีการเตรียมการต่าง ๆ ใหพ้ร้อม จดัระบบงาน 
การกาํหนดแผนในการทาํงาน สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ วไลรัตน์  บุญสวสัด์ิ (2538, น. 55) ท่ีกล่าวว่า 
การวางแผนเป็นการกาํหนดว่าจะทาํอะไร มีขอบเขตอยา่งไรและเพื่อใหก้ารดาํเนินการนิเทศไดต้รง
เป้าหมาย สามารถแกปั้ญหาเพื่อผลของความสาํเร็จ   
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3)  ใชส่ื้อ เคร่ืองมือและเทคโนโลย ี 
จากผลการวิจยัดา้นการใชส่ื้อ เคร่ืองมือ และเทคโนโลยี พบว่า ควรจดัทาํคลงัหรือศูนย์

ส่ือ เคร่ืองมือและเทคโนโลยีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการนิเทศการสอนเพ่ือส่งเสริมความสามารถในการ
พฒันาทกัษะการคิดของผูเ้รียนใหเ้พียงพอ พร้อมทั้งควรจดัหาบุคลากรท่ีมีความรู้ ความสามารถและ
ความชาํนาญการใชส่ื้อ เคร่ืองมือ เทคโนโลยีท่ีทนัสมยั สาํหรับใหค้าํปรึกษาแนะนาํ ช่วยเหลือและ
ใหบ้ริการแก่บุคคลากรท่ีตอ้งการและสนใจ อาจเป็นเพราะว่าการสร้างส่ือ เคร่ืองมือและเทคโนโลยี
เพื่อการนิเทศการสอนเป็นปัจจยัสาํคญัอยา่งยิ่งท่ีผูนิ้เทศจาํเป็นตอ้งคาํนึงถึง ควบคู่ไปกบัเทคนิคหรือ
วิธีการนิเทศ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ สุดารัตน์  แสงสว่าง (2556, น. 36-39) กล่าวว่า การนิเทศมี
การใช้ส่ือ หรือเคร่ืองมือต่าง ๆ ทุกคร้ังท่ีนิเทศนับว่าเป็นส่ิงสําคญั เน่ืองจากเป็นตวักลางในการ
ถ่ายทอดเน้ือหาจากผูนิ้เทศไปยงัผูรั้บการนิเทศ อย่างไรก็ตามส่ือเพ่ือการนิเทศจะมีคุณค่าเม่ือผูนิ้เทศ
นาํไปใชอ้ยา่งเหมาะสมถูกวิธี ซ่ึงก่อนจะนาํส่ือแต่ละอยา่งไปใชผู้นิ้เทศจะตอ้งศึกษา ถึงลกัษณะและ
คุณสมบติัของส่ือ ขอ้ดี ขอ้เสีย ขอ้จาํกดัเก่ียวกับส่ือ และการใช้ส่ือแต่ละอย่างให้ละเอียดถ่ีถว้น
ตลอดจนการผลิตและใช้ส่ือให้เหมาะสมกับสภาพการนิเทศ ทาํนองเดียวกันกิจกรรมท่ีสําคญั
ประการหน่ึงของผูนิ้เทศในระหว่าง การดาํเนินการนิเทศ คือ การเก็บขอ้มูล เร่ืองราว สภาพปัญหา 
พฤติกรรมครู ก่อนการนิเทศ ระหวา่งการนิเทศ และหลงัการนิเทศส้ินสุด เหล่าน้ีตอ้งอาศยัเคร่ืองมือ
ต่าง ๆ ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล ซ่ึงผูนิ้เทศจาํเป็นตอ้งเตรียมการในการจดัหาหรือสร้างเคร่ืองมือ
เพ่ือการนิเทศให้พร้อม สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ อดุลย ์ วงศก์อ้ม (2552,  น. 237) พบว่า การนาํส่ือ
เทคโนโลยมีาใช ้นอกจากจะประหยดัเวลาแลว้ยงัจูงใจ และเขา้ใจง่ายในการนิเทศการสอน สอดคลอ้ง
กบัการศึกษาของ กมลมาลย ์ ชาวเน้ือดี (2543, บทคดัยอ่) ไดศึ้กษาองคป์ระกอบท่ีเก่ียวขอ้งกบัความ
เป็นครูมืออาชีพ พบวา่ การใชส่ื้อเทคโนโลย ี จะส่งเสริมใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้ โดยการเนน้ผูเ้รียน
เป็นสําคญัไดป้ระการหน่ึง และผลการศึกษาของ ศศิพฒัน์ ไกรว่อง (2553, บทคดัย่อ) พบว่า           
การพฒันาส่ือประกอบการนิเทศ เร่ืองการพฒันาการจดัการเรียนรู้ท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นสําคญั โดย        
ใชเ้ทคนิคการนิเทศแบบมีส่วนร่วม 

4)  จดักิจกรรมการนิเทศการสอน  
จากผลการวิจยัดา้นการจดักิจกรรมการนิเทศการสอน พบว่า ควรมีการพฒันาผูนิ้เทศ

การสอนใหมี้ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบักิจกรรมการนิเทศการสอนต่าง ๆ ท่ีมีความหลากหลาย อาจ
เป็นเพราะว่า บทบาทของผูนิ้เทศไม่ว่าจะเป็นผูบ้ริหารการศึกษา ผูบ้ริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก ์
หรือครูท่ีไดรั้บมอบหมายให้ดาํเนินการนิเทศตอ้งมีความสามารถ ควรมีความรู้ในศาสตร์และศิลป์
ของการสอนและการจดักิจกรรมการสอน ส่วนศิลป์ของการสอนคือ     การรู้จกัและการเลือกใช้
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กิจกรรมการสอนให้เหมาะสมกบัผูรั้บการนิเทศ เวลาท่ีใชใ้นการนิเทศ ขนาดของกลุ่มของผูรั้บการ
นิเทศ สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ วชัรา เล่าเรียนดี (2553, น.13) ท่ีกล่าวว่า กิจกรรมการนิเทศ มี
มากมายหลายแบบ ซ่ึงจะตอ้งใชกิ้จกรรมแต่ละชนิดใหเ้หมาะสม เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ครู
และนกัเรียน  จึงมีความจาํเป็นท่ีผูนิ้เทศจะตอ้งมีความรู้ เก่ียวกบักิจกรรมการนิเทศ เพราะกิจกรรม
แต่ละชนิดใหป้ระโยชน์ต่อผูรั้บการนิเทศมากนอ้ยแตกต่างกนั 

2.5  ประเมินผลการนิเทศการสอน  
จากผลการวิจัยด้านการประเมินผลการนิเทศการสอน  พบว่า  ควรใช้รูปแบบ                  

การประเมินเพื่อพฒันา เช่นการประเมินแบบมีส่วนร่วม สะทอ้นคิดเพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้ และ
พฒันาแกไ้ขการปฏิบติัอย่างทนัท่วงที อาจเป็นเพราะว่าการประเมินผลการนิเทศการสอน มีความ
จาํเป็น และสําคญัยิ่ง เพราะสามารถคาดคะเนไดว้่า กิจกรรมนั้น ๆ ถา้นาํไปปฏิบติัแลว้จะบรรลุ
วตัถุประสงคแ์ละเกิดประโยชน์มากนอ้ยเพียงใด หรือเสร็จส้ินกิจกรรมแลว้ตอ้งปรับปรุงแกไ้ขส่ิงใดบา้ง 
ดงัท่ี วไลรัตน์  บุญสวสัด์ิ (2538, น. 111-112) ไดเ้สนอหลกัการประเมินผลกิจกรรมใดก็ตาม ตอ้ง
เน้นการประเมินผลร่วมกนัทั้งครู ผูนิ้เทศและบุคคลอ่ืน ๆ และการประเมินควรดาํเนินการแบบ
ประชาธิปไตย ควรประเมินทุกดา้น ควรเลือกเทคนิควิธีท่ีหลากหลาย เช่นเดียวกบั Oliva and 
Pawlas (1997, pp. 577-582) ไดก้ล่าวว่า ผูนิ้เทศควรจะมีการประเมินประสิทธิภาพ (Effectiveness) 
ของตนเองอย่างสมํ่าเสมอและผูนิ้เทศตอ้งเป็นแบบอย่างให้แก่ครู สอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ        
พรรณมาศ  พรมพิลา (2553, น. 278) ท่ีพบว่าปัจจยัดา้นกระบวนการท่ีส่งผลต่อการนิเทศการสอน
ปัจจยัหน่ึงคือ การประเมินผล โดยมีตวัแปรมีค่านํ้ าหนกัปัจจยัจากมาก คือ การประเมินผลการนิเทศ
ควรมีการประเมินทั้งปัจจยั กระบวนการและผลลพัธ์ นาํไปสู่การแกไ้ข ปรับปรุงและพฒันา 

5.2.3  กลไกสนบัสนุนการนิเทศการสอนเพ่ือส่งเสริมความสามารถในการพฒันาทกัษะ 
การคิดของผูเ้รียน ระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

1)  การใชเ้ทคนิคและวิธีการนิเทศการสอน  
จากผลการวิจยัดา้นเทคนิคและวิธีการนิเทศการสอน พบว่า ควรสร้างความรู้ ความ

เขา้ใจเก่ียวกบัเทคนิคและวิธีการนิเทศการสอน แก่ผูรั้บการนิเทศแบบมีส่วนร่วม อาจเป็นเพราะว่า 
เทคนิคและวิธีการนิเทศการสอนมีหลากหลายวิธี และไดพ้ฒันาต่อเน่ืองแต่ละยุคสมยัแตกต่างกนั
ข้ึนอยู่กบัจุดเนน้ของการศึกษาแต่ละยุค สอดคลอ้งกบัสุดารัตน์  แสงสว่าง (2556, น. 42) ไดใ้ห้
แนวคิดเพิ่มเติมวา่ การนิเทศการสอนในประเทศไทย ยงัมีอุปสรรคหลายประการทาํใหก้ารนิเทศไม่
ประสบผลสําเร็จเท่าท่ีควร ทั้งการนิเทศจากภายนอก และการนิเทศภายในโรงเรียน ซ่ึงการนิเทศ
ภายในศตวรรษท่ี 21 น้ีควรมีการปรับเปล่ียนวิธีการนิเทศ เพื่อให้สอดคลอ้งกบัความเปล่ียนแปลง           
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ในตวันกัเรียน สภาพการเปล่ียนแปลงทางการเรียนรู้ของนกัเรียน และสมรรถนะของครู โดยมุ่งเนน้
การนิเทศแบบสอนแนะและการเป็นพี่เล้ียง (Coaching and Mentoring) เพราะเป็นวิธีการนิเทศ             
ท่ีผูนิ้เทศจะใชท้กัษะการสร้างความกระจ่าง การสนบัสนุนใหก้าํลงัใจ ให้ความรู้ ความเขา้ใจ มีการ
สะทอ้นคิดและการเอ้ืออาํนวยความสะดวก นอกจากน้ี วชัรา เล่าเรียนดี (2553, น. 266) ไดใ้ห้
แนวคิดว่า ผูนิ้เทศ หรือผูจ้ะทาํหนา้ท่ีนิเทศตอ้งอยู่ในฐานะผูเ้ช่ียวชาญเป็นพิเศษดา้นการสอน การ
ออกแบบการเรียนการสอนซ่ึงตอ้งไดรั้บการฝึกฝนโดยตรงในดา้นการพฒันาหลกัสูตร เทคนิควิธี
สอน เทคนิควิธีการนิเทศการสอน การวิจยัในชั้นเรียน การส่ือสารความหมายท่ีมีประสิทธิภาพ การ
วดัประเมินผล และเทคโนโลยีและนวตักรรมใหม่ ๆ ส่วนผลการวิจยัท่ี พบว่า ควรใชเ้ทคโนโลยีท่ี
ทนัสมยั ผ่านส่ืออิเล็คทรอนิคส์ และผ่านส่ือออนไลน์ในรูปแบบต่าง ๆ เพ่ือพฒันาการจดัการเรียน
การสอนใหส้ะดวกรวดเร็วข้ึน อาจเป็นเพราะวา่ ผูนิ้เทศการสอนกาํลงัอยูใ่นช่วงของการเปล่ียนผา่น
ทางเศรษฐกิจไปสู่เศรษฐกิจฐานความรู้ ซ่ึงเป็นสังคมเศรษฐกิจท่ีให้ความสําคญักบัทกัษะการคิด 
สารสนเทศ และการจดัการกบัสารสนเทศเป็นหลกั แมว้า่การเขา้สู่สังคมเศรษฐกิจจะเกิดข้ึนมาระยะ
หน่ึง แต่การปรับตวั และการเปล่ียนแปลงต่าง ๆโดยเฉพาะอยา่งยิ่ง บุคลากรทาง  การศึกษา ผูส้อน 
รวมทั้งผูเ้รียนเป็นไปอย่างชา้ ๆ ขาดความต่อเน่ือง การสร้างความพร้อมให้ครูผูส้อนจาํเป็นตอ้งมี
ทกัษะไอซีทีเขา้มาเก่ียวขอ้ง จากแนวคิดของ Wiles and Bodi (2004, p. 221) ไดก้ล่าวถึง ผูนิ้เทศใน
ยคุศตวรรษท่ี 21 วา่ ตอ้งปรับเปล่ียนบทบาทเป็นผูนิ้เทศท่ีทนัสมยั มีความรู้ดา้นเทคโนโลยสีมยัใหม่
เพื่อช่วยส่งเสริมผูรั้บการนิเทศในการจดัการเรียนการสอนและตอ้งเป็นนักสร้างสรรค ์นกัคิด นัก
นวตักรรมให้ทนักบัโลกยุคปัจจุบนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ วไลรัตน์  บุญสวสัด์ิ (2538, น. 
132-138) ท่ีกล่าวว่า ทิศทางการนิเทศในอนาคตจะเป็นการนิเทศทางออ้ม คือ นิเทศโดยใช้ส่ือ 
เอกสาร วิทย ุโทรทศัน์ และ ICT มากยิง่ข้ึนทั้งน้ี เพราะความเจริญกา้วหนา้ดา้นเทคโนโลย ี

2)  การมีส่วนร่วมการนิเทศการสอน  
ควรมีการสร้างเครือข่ายระดบัต่าง ๆ เช่น เครือข่ายครูผูส้อนทั้งภายในและภายนอก

โรงเรียน เครือข่ายผูบ้ริหารโรงเรียน เครือข่ายศูนยพ์ฒันาวิชาการ เครือข่ายกลุ่มโรงเรียน เครือข่าย
ระดบัเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และเครือข่ายระดบัอุดมศึกษาเพ่ือสร้างขอ้ตกลงร่วมกนั อาจเป็นเพราะ 
ปัจจุบนัการพฒันาคุณภาพการศึกษา โดยใชก้ลไกเครือข่ายการนิเทศ สร้างความร่วมมือ ซ่ึงผูนิ้เทศ       
มีบทบาทสาํคญั ในการกระตุน้หรือร่วมประสานการสร้างเครือข่าย ทั้งน้ีสาํนกังานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยศูนยพ์ฒันาการนิเทศและเร่งรัดคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2556,            
น. 12-13) มุ่งเน้น ส่งเสริมสนับสนุนให้โรงเรียนเครือข่ายร่วมพฒันา โดยมีข้อตกลงในการ
ดาํเนินการอยา่งต่อเน่ือง ในรูปแบบเครือข่ายต่าง ๆ โดยมุ่งหวงัการสร้างความร่วมมือจากทุกภาคส่วน 
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และสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ วรรณพร  สุขอนันต์ (2550, น. 81) และ ไพรินทร์  เหมบุตร 
(2556, น. 333) ท่ีพบว่า ศูนยเ์ครือข่าย พฒันาการเรียนการสอนมีกิจกรรมการสร้างสรรคผ์ลงาน        
มีการติดต่อส่ือสารระหวา่งกลุ่มมีนอ้ย  

3)  การวิจยัเพ่ือพฒันาการนิเทศการสอน 
จากผลการวิจัยด้านการวิจัยเพื่อพฒันาการนิเทศการสอน พบว่า ควรให้คาํปรึกษา

ช่วยเหลือเป็นพี่เล้ียง แก่ผูรั้บการนิเทศให้สามารถทาํวิจยัไดอ้ย่างมีคุณภาพ โดยมีการพฒันาส่ือ
นวตักรรมและองคค์วามรู้ใหม่ในการส่งเสริมความสามารถในการพฒันาทกัษะการคิดของผูเ้รียน 
ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะว่า พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 
2545 กาํหนดให้ครูตอ้งทาํวิจยัเพื่อพฒันาการจดัการเรียนการสอน (มาตราท่ี 30) และให้ครูใชก้าร
วิจยัเป็นกิจกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนและครู (มาตราท่ี 24 (5) และคุรุสภากาํหนดให้ผูท่ี้จะ
ปฏิบติังาน ในวิชาชีพครูตอ้งมี มาตรฐานความรู้ ดา้นการวิจยัทางการศึกษา ทาํให้ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาตอ้งทาํวิจยัเพื่อพฒันาวิชาชีพและพฒันาการเรียนการสอน (สาํนกังานขา้ราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา, 2547, น. 6-10) สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ พิมพนัธ์  เดชะคุปต ์(2560, น. 
227) กล่าวว่า วิจยัปฏิบติัการในชั้นเรียนเป็นนวตักรรมการเรียนรู้ ท่ีเป็นบทบาทสาํคญัของครูในยคุ
น้ี ท่ีครูควรสามารถวิจยัเพื่อพฒันาการเรียนรู้ท่ีเหมาะกบัผูเ้รียนในแต่ละระดบัการศึกษา นอกจากน้ี 
สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2553, น. 11-13) ไดช้ี้ให้เห็นว่า ผูนิ้เทศปฏิบติัการ
นิเทศโดยใชก้ระบวนการวิจยัปฏิบติัการแบบ P-A-O-R (Plan-Action-Observe-Reflect) โดยผูนิ้เทศ
จะคน้หาปัญหาและแนวทางพฒันาโรงเรียนแล้วนํามาวิเคราะห์เพื่อกําหนดเป้าหมายในการ
แกปั้ญหา รวมถึงการคน้หาและพฒันานวตักรรมท่ีจะใชแ้กปั้ญหา เพื่อนาํไปสู่การปฏิบติัในชั้นเรียน
ร่วมกบัครู (working in classroom) โดยผูนิ้เทศจะร่วมคิด ร่วมทาํ รวมถึงเป็นเพื่อนร่วมเรียนรู้กบัครูใน
โรงเรียนอย่างกัลยาณมิตรโดยใช้เทคนิคการนิเทศแบบช้ีแนะสะท้อนคิดเพ่ือร่วมกันกําหนด
กระบวนการและขั้นตอนในการพฒันาคุณลกัษณะผูเ้รียนทุกมิติ ให้บรรลุผลตามเป้าหมายของ
หลกัสูตร  
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5.3  ข้อเสนอแนะ 
5.3.1  ขอ้เสนอแนะการนาํผลการวิจยัไปใช ้

 1.  ขอ้เสนอแนะระดบันโยบาย 
 1.1) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ควรมีนโยบายส่งเสริม
ความสามารถในการพฒันาทกัษะการคิดของผูเ้รียนให้จริงจงัและชัดเจน โดยสนับสนุนการใช้
รูปแบบการนิเทศการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถในการพฒันาทกัษะการคิดของผูเ้รียน จน
เกิดผลสําเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้ งเป็นการสนองต่อนโยบายรัฐบาลด้านการจัด
การศึกษาในยคุ 4.0  
 1.2)  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา ควรมีการบูรณาการโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือลดความซํ้ าซอ้นในการปฏิบติังาน 
เป็นการประหยดัเวลางบประมาณและบุคลากร ทั้งน้ีการมุ่งให้มีการนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการ
จดักิจกรรมต่าง ๆ ท่ีส่งเสริมความสามารถในการพฒันาทกัษะการคิดของผูเ้รียน เพื่อนาํผลมาใชเ้ป็น
แนวทางพฒันาทกัษะการคิดอยา่งเป็นรูปธรรมชดัเจน 
 1.3)  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา ควรให้ความสําคญัและสร้างแรงจูงใจให้ผูนิ้เทศการสอนพฒันานวตักรรม และองค์
ความรู้ใหม่ ๆ  ท่ีส่งเสริมความสามารถในการพฒันาทกัษะการคิดของผูเ้รียนในรูปแบบของการทาํ
วิจยัเพื่อพฒันาการนิเทศการสอนและพฒันาการจดัการเรียนการสอน พร้อมทั้งให้การสนับสนุน
งบประมาณ จดัเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ เผยแพร่ผลงานและใหร้างวลั เชิดชูเกียรติแก่ผูนิ้เทศท่ีมีผลงาน
เป็นแบบอยา่งท่ีดี (Best Practices)  
 1.4)  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ควรสนับสนุนทรัพยากรและส่ิงอาํนวยความ
สะดวกต่าง ๆ ให้ผูนิ้เทศการสอน ทั้งในสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและในสถานศึกษา ท่ีขาด
ความพร้อม เช่น โรงเรียนขนาดเลก็ และสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาท่ีมีผูนิ้เทศจาํนวนนอ้ย โดยให้
การสนับสนุนบุคลากร งบประมาณ ส่ือ อุปกรณ์ เทคโนโลยีต่าง ๆ ให้พอเพียงต่อการปฏิบติัการ
นิเทศ รวมทั้งเป็นผูน้าํในการวางแนวทาง สร้างเครือข่ายความร่วมมือจากภาคส่วนต่าง ๆ ใหมี้ความ
เขม้แขง็เพื่อระดมทรัพยากร แนวคิด องคค์วามรู้ท่ีหลากหลายมาใชใ้นการพฒันาการนิเทศการสอน
และยกระดบัคุณภาพการศึกษา 
                2.  ขอ้เสนอแนะระดบัปฏิบติั 

         1)  สถานศึกษาสังกดัสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกแห่ง สามารถ
นาํรูปแบบการนิเทศการสอนเพ่ือส่งเสริมความสามารถในการพฒันาทกัษะการคิดของผูเ้รียนระดบั

DPU



187 
 
 

การศึกษาขั้นพื้นฐานไปประยุกตใ์ชต้ามบริบทของหน่วยงานและสถานศึกษาแต่ละแห่ง ซ่ึงอาศยั
หลกัการนิเทศการสอนโดยกระบวนการคุณภาพ หลกัการความร่วมมือในการนิเทศการสอน           
หลักบูรณาการและความต่อเน่ืองในการนิเทศการสอนและหลักการนิเทศการสอนโดยใช้
เทคโนโลย ี   ท่ีทนัสมยัและขอ้มูลถูกตอ้ง  

 2)  ควรพัฒนาผูนิ้เทศการสอน ได้แก่ ผูบ้ริหารการศึกษา สํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาศึกษานิเทศก์ ผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อนให้มีความรู้ความเขา้ใจและมีทกัษะการ
นิเทศการสอนตามองคป์ระกอบทั้ง 8 ดา้น เพื่อใหผู้นิ้เทศการสอนสามารถพฒันาคุณภาพการศึกษา
และพฒันาผูเ้รียนใหมี้ทกัษะการคิด 

    3)  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาควรส่งเสริมสนับสนุนให้ผูนิ้เทศการสอนพฒันา
ศกัยภาพของตนเองในดา้นการผลิตส่ือ นวตักรรมและเทคโนโลยีท่ีทนัสมยั เพื่อพฒันางานนิเทศ
พร้อมทั้งมีการเชิดชูเกียรติผูนิ้เทศการสอนท่ีมีผลงานใหเ้ป็นท่ีประจกัษแ์พร่หลายมากข้ึน  

 4)  ควรพฒันาผูนิ้เทศการสอน และครูในสถานศึกษาให้มีความรู้ ความเขา้ใจ และ
รายงานปฏิบติัการนิเทศการสอน จนเป็นผลงานการวิจยัเพื่อพฒันาการนิเทศการสอนและพฒันา      
การเรียนการสอน 
 5)  ควรสนบัสนุนครูและบุคลากรทางการศึกษาในการใชเ้ทคโนโลยีท่ีทนัสมยัและ
ขอ้มูลท่ีถูกตอ้งมาพฒันาคุณภาพการการนิเทศการสอนอยา่งเป็นรูปธรรมชดัเจนเพื่อการปฏิบติังาน        
ท่ีสะดวก รวดเร็ว เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อการปฏิบติังานและคุณภาพผูเ้รียน  

5.3.2  ขอ้เสนอแนะการวิจยัคร้ังต่อไป 
1.  ควรมีการวิจยัรูปแบบการนิเทศการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถในการพฒันา

ทักษะการคิดของผูเ้รียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในเชิงลึก ในสถานศึกษาสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน   

2.  ควรมีการศึกษาเชิงเปรียบเทียบในการนาํรูปแบบการนิเทศการสอนเพ่ือส่งเสริม
ความสามารถในการพฒันาทกัษะการคิดของผูเ้รียนไปใชใ้นสถานศึกษาต่างขนาดและต่างสงักดั 

3.  ควรศึกษาปัจจยัท่ีมีประสิทธิผลในการนิเทศการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถใน
การพฒันาทกัษะการคิดของผูเ้รียนระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
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   ประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2  
4. ดร.ลาวณัย ์ ตรีเนตร      ผูอ้  านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจดั 

   การศึกษา ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา 
    สมุทรปราการ เขต 1 

5. นางมาลี  อาสาเสนีย ์    ศึกษานิเทศกเ์ช่ียวชาญ ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
   ประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 

6. ดร.ปิติชาย  ตนัปิติ   ผูอ้  านวยการโรงเรียนเอ่ียมสุรีย ์(อนุบาลเมืองสมุทรปราการ) 
7. ดร.ปิยสนธ์ิ  เช้ือทอง   ผูอ้  านวยการโรงเรียนวดับางโปรง  
8. ดร.กนกวรรณ โกนาคม  อาจารยโ์รงเรียนนวมินทราชินูทิศเตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ 
    สมุทรปราการ 
9. นางสังเวยีน  อินทรประสงค ์   อาจารยโ์รงเรียนวดัด่านส าโรง 
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รายช่ือผู้เช่ียวชาญพจิารณาเคร่ืองมือวจัิย 
 

1. ผศ.ดร.สุธีรา  นิมิตนิวฒัน์  ผูอ้  านวยการหลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิตวชิาชีพครู 
    มหาวทิยาลยัธุริจบณัฑิตย ์
2. ดร.สรรเสริญ  สุวรรณ์  ศึกษานิเทศก ์ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี 
3. ดร.สุรีย ์ แกว้เศษ   ศึกษานิเทศก ์ส านกังานเขตพื้นทีการศึกษาประถมศึกษา 
    สมุทรปราการ เขต 1 
4. ดร.เชิดศกัด์ิ  ศุภโสภณ  ผูอ้  านวยการเช่ียวชาญโรงเรียนสวนกุหลาบวทิยาลยั 
5. ดร.สุนทรี  วฒันพนัธ์  อาจารยเ์ช่ียวชาญโรงเรียนสตรีอ่างทอง 
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รายช่ือผู้ทรงคุณวุฒิพจิารณารูปแบบ 
 

1. รศ.ดร.อุทยั  บุญประเสริฐ ผูอ้  านวยการหลกัสูตรศึกษาศาสตร์ดุษฎีบณัฑิต 
    สาขาวชิาการจดัการศึกษา มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์
2. รศ.ดร.กลา้  ทองขาว  ผูอ้  านวยการหลกัสูตรศึกษาศาสตร์มหาบณัฑิต 
    สาขาวชิาการจดัการการศึกษา มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์
3. ผศ.ดร.ปองสิน  วเิศษศิริ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
4. ดร.รังสรรค ์ มณีเล็ก  ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
5. ดร.สรรเสริญ  สุวรรณ์  ศึกษานิเทศก ์ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี 
6. ดร.ก าจดั  คงหนู  ผูอ้  านวยการส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานนทบุรี 
7. ดร.ชูชาติ  แกว้นอก  รองผูอ้  านวยการส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา 
    สมุทรปราการ เขต 1 
8. ดร.ปิติชาย  ตนัปิติ  ผูอ้  านวยการโรงเรียนเอ่ียมสุรีย ์(อนุบาลเมืองสมุทรปราการ) 
9. ดร.ปิยสนธ์  เช้ือทอง  ผูอ้  านวยการโรงเรียนวดับางโปรง 
10. ดร.ลลิดา  ธรรมบุตร  ศึกษานิเทศก ์ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา 
    สมุทรปราการ เขต 1 
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รายช่ือครูผู้สอนผู้ให้การสัมภาษณ์เกีย่วกบัรูปแบบการนิเทศการสอนเพ่ือส่งเสริมความสามารถใน
การพฒันาทกัษะการคิดของผู้เรียนระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

 
 1. นางพรอนงค ์      ล้ิมนราภิรมย ์   ครูช านาญการพิเศษ โรงเรียนมธัยมวดัด่านส าโรง 
    กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลย ี
 2. นางมณฑกาน  เหน่ียวองอาจ ครูช านาญการพิเศษ โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท ์
   กลุ่มสาระสังคม ศาสนาและวฒันธรรม 
 3. นางพชัราพร  มูลศรี ครูช านาญการพิเศษ โรงเรียนอนุบาลวดัพิชยัสงคราม 
   กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ 
 4.นางสงัเวียน อินทรประสงค ์ ครูช านาญการพิเศษ โรงเรียนวดัด่านส าโรง 
   กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ 
 5. นางอุทยัวรรณ ภทัทกวงศ์ ครูช านาญการพิเศษ โรงเรียนวดัสวนส้ม 
   กลุ่มสาระภาษาไทย  
 6. นางรัตนา  ชยัชนะ ครูช านาญการพิเศษ โรงเรียนวดัไตรสามคัคี 
   กลุ่มสาระวทิยาศาสตร์ 
 7. นางสมปอง  บุญศกัด์ิเฉลิม ครูช านาญการพิเศษ โรงเรียนพร้านีลวชัระ 
   กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา 
 8. น.ส.ปพรรฐพร เลา้พิชนิช ครูช านาญการพิเศษ โรงเรียนวดัสุขกร 
   กลุ่มสาระศิลปะ 
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ภาคผนวก ข 
เคร่ืองมอืการวจัิย 
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แบบสัมภาษณ์เพือ่ประกอบการวจิยั 
สภาพปัจจุบันและความต้องการการนิเทศการสอนเพือ่ส่งเสริมความสามารถในการพฒันาทกัษะการคดิของผู้เรียนระดบัการศึกษาขั้น

พืน้ฐาน ********************************** 
คาํชี้แจง  แบบสมัภาษณ์ฉบบันี้ใชส้มัภาษณ์เกี่ยวกบัสภาพปัจจุบนัและความตอ้งการการนิเทศการสอนตามองคป์ระกอบดา้นกระบวนการนิเทศ  
               จาํนวน 8 องคป์ระกอบคือ 1) การจดัทาํขอ้มูลสารสนเทศ 2) การวางแผนการนิเทศการสอน 3) การใชส้ื่อเครื่องมือและเทคโนโลย ี4) เทคนิคและ 
              วิธีการนิเทศการสอน 5) การมีส่วนร่วมการนิเทศการสอน 6) กิจกรรมการนิเทศการสอน 7) การประเมินผลการนิเทศ  และ 8) การวิจยัเพื่อส่งเสริม  
              ความสามารถในการพฒันาทกัษะการคิดของผูเ้รียน ระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยแบบสมัภาษณ์นี้แบ่งเป็น 2 ตอน ดงันี้ 
 
ตอนที ่1 ข้อมูลส่วนตัวของผู้ให้สัมภาษณ์ 
1. ชื่อ .............................................................................................................. นามสกลุ .......................................................................................... 
2. เพศ ..................................................... อาย ุ.......................................................ปี ประสบการณ์ในการทาํงาน ................................................ ปี 
3. ตาํแหน่ง ........................................................................................................................ ................................. ................................. ....................... 
4. คุณวฒุิสูงสุด...................................................................................................... สาขา ........................................................................................ 
5. ที่อยูป่ัจจุบนัเลขที่.............................................................หมู่ ................................ ถนน ................................................................................... 
    ตาํบล ............................................................................. อาํเภอ ................................................................. จงัหวดั............................................. 
    รหสัไปรษณีย.์..............................................................โทรศพัท.์.............................................. E-mail.............................................................. 
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ตอนที ่2 ข้อมูลเกีย่วกบัสภาพปัจจุบันและความต้องการการนิเทศการสอน ตามองค์ประกอบด้านกระบวนการนิเทศเพือ่ส่งเสริมความสามารถในการพฒันา 
              ทกัษะการคดิของผู้เรียน ระดับการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

ประเด็นคาํถามหลกั ประเด็นคาํถามย่อย ประเด็นทีพ่บ 

สภาพปัจจุบัน ความต้องการการนิเทศการสอน 
1.สภาพปัจจุบนัปัญหาและความ
ตอ้งการการนิเทศการสอนตาม
องคป์ระกอบดา้นการจัดทาํข้อมูล
สารสนเทศเพื่อส่งเสริมความสามารถ
ในการพฒันาทกัษะการคิดของผูเ้รียน
ระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีอะไรบา้ง 

ท่านมีแนวคิดเกี่ยวกบัสภาพปัจจุบนัและความตอ้งการใน  
การจัดทาํข้อมูลสารสนเทศในการนิเทศการสอนเพื่อส่งเสริม
ทกัษะการคิดอยา่งไร 
1. การวิเคราะห์สภาพปัจจุบนัและความตอ้งการเกี่ยวกบั 
การนิเทศการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถในการพฒันาทกัษะ
การคิดของผูเ้รียน 

  

2. การประสานความร่วมมือระหวา่งผูน้ิเทศการสอนและผูร้ับการ
นิเทศในการจดัทาํขอ้มูลสารสนเทศเพื่อส่งเสริมความสามารถ 
ในการพฒันาทกัษะการคิดของผูเ้รียน 

  

3. การจดัทาํฐานขอ้มูลสารสนเทศเกี่ยวกบัการนิเทศการสอนไดแ้ก่ 
นกัเรียน ผูบ้ริหาร ครู และขอ้มูลที่จาํเป็นต่อการนิเทศการสอนเพื่อ
ส่งเสริมความสามารถในการพฒันาทกัษะการคิดของผูเ้รียน 

  

4. คุณภาพของขอ้มูลสารสนเทศสะทอ้นสภาพจริงเป็นปัจจุบนัมี
ปริมาณขอ้มูลที่เพียงพอต่อการนิเทศการสอนเพื่อส่งเสริม
ความสามารถในการพฒันาทกัษะการคิดของผูเ้รียน 
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ประเด็นคาํถามหลกั ประเด็นคาํถามย่อย ประเด็นทีพ่บ 

สภาพปัจจุบัน ความต้องการการนิเทศการสอน 
 5.การประเมินผลเพื่อพฒันาปรับปรุงระบบขอ้มูลสารสนเทศ   

6.การนาํขอ้มูลสารสนเทศไปใชต้ดัสินใจและวางแผนนิเทศ 
การสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถในการพฒันาทกัษะการคิดของ
ผูเ้รียน 

  

7.อื่น ๆ (โปรดระบุ) 
................................................................................................... 
................................................................................................... 

  

2. สภาพปัจจุบนัปัญหาและความ
ตอ้งการการนิเทศการสอนตาม
องคป์ระกอบด้านการวางแผนการ
นิเทศเพื่อส่งเสริมความสามารถ 
ในการพฒันาทกัษะการคิดของผูเ้รียน
ระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐานมีอะไรบา้ง 

ท่านมีแนวคิดเกี่ยวกบัสภาพปัจจุบนัและความตอ้งการในการ 
วางแผนการนิเทศการสอน เพื่อส่งเสริมความสามารถในการพฒันา
ทกัษะการคิดของผูเ้รียนระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐานอยา่งไร 
1.การวางแผนนิเทศการสอนโดยนาํขอ้มูลสารสนเทศเกี่ยวกบั
สภาพปัจจุบนัและความตอ้งการมาพิจารณา จดัทาํแผนการนิเทศ
การสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถในการพฒันาทกัษะการคิดของ
ผูเ้รียน 

  

2. การนาํนโยบายดา้นการคิด มาเป็นกรอบจดัทาํแผนการนิเทศการ
สอน เพื่อส่งเสริมความสามารถในการพฒันาทกัษะการคิดของ
ผูเ้รียน 
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ประเด็นคาํถามหลกั ประเด็นคาํถามย่อย ประเด็นทีพ่บ 

สภาพปัจจุบัน ความต้องการการนิเทศการสอน 
 
 

3. การกาํหนดมาตรฐาน และความสาํเร็จในการนิเทศการสอนเพื่อ
ส่งเสริมความสามารถในการพฒันาทกัษะการคิดของผูเ้รียน 

  

 4. การวางแผนการนิเทศการสอนร่วมกนัระหวา่งผูน้ิเทศการสอน
และผูร้ับการนิเทศเพื่อส่งเสริมความสามารถในการพฒันาทกัษะ
การคิดของผูเ้รียน 

  

5. การวิเคราะห์ทรัพยากรที่ใชใ้นการนิเทศการสอน ไดแ้ก่ คน 
งบประมาณ วสัดุอุปกรณ์ เป็นตน้ 

  

6. การสร้างทีมงานที่เขม้แขง็เพื่อการวางแผนการนิเทศการสอน
เพื่อส่งเสริมความสามารถในการพฒันาทกัษะการคิดของผูเ้รียน 

  

7. การกาํหนดปฏิทินการนิเทศการสอน ที่นาํไปสู่การปฏิบตัิอยา่ง
เป็นรูปธรรมไดเ้พื่อส่งเสริมความสามารถในการพฒันาทกัษะการ
คิดของผูเ้รียน 

  

8. การประเมินปรับปรุง การดาํเนินการจดัทาํแผนการนิเทศการสอน
เพื่อส่งเสริมความสามารถในการพฒันาทกัษะการคิดของผูเ้รียน 

  

9. อื่นๆ (โปรดระบุ) 
…………………………………………………………. 
............................................................................................ 
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ประเด็นคาํถามหลกั ประเด็นคาํถามย่อย ประเด็นทีพ่บ 

สภาพปัจจุบันปัญหา ความต้องการการนิเทศการสอน 
3. สภาพปัจจุบนัและความตอ้งการ 
การนิเทศการสอนตามองคป์ระกอบ
ด้านการใช้สื่อ เครื่องมือ และเทคโนโลย ี
เพื่อส่งเสริมความสามารถในการพฒันา
ทกัษะการคิดของผูเ้รียน ระดบั
การศึกษาขั้นพื้นฐานมีอะไรบา้ง 

ท่านมีแนวคิดเกี่ยวกบัสภาพปัจจุบนัและความตอ้งการการใช้สื่อ 
เครื่องมือ และเทคโนโลย ีในการนิเทศการสอน เพื่อส่งเสริม 
ความสามารถในการพฒันาทกัษะการคิดของผูเ้รียนระดบั
การศึกษาขั้นพื้นฐาน อยา่งไร 
1. การสร้างความรู้ ความเขา้ใจการใชส้ื่อ เครื่องมือ และเทคโนโลยี
ในการนิเทศการสอนแก่ผูร้ับการนิเทศเพือ่ส่งเสริมความสามารถ
ในการพฒันาทกัษะการคิดของผูเ้รียน 

  

2. ผูน้ิเทศการสอนและผูร้ับการนิเทศ มีส่วนร่วมในการจดัทาํสื่อ 
เครื่องมือ และเทคโนโลย ี นิเทศการสอนเพื่อส่งเสริม 
ความสามารถในการพฒันาทกัษะการคิดของผูเ้รียน 

  

3. การเลือกใชส้ื่อ เครื่องมือ และเทคโนโลยใีหเ้หมาะสมกบัการ
จดัการเรียนการสอนของผูร้ับการนิเทศเพือ่ส่งเสริมความสามารถ
ในการพฒันาทกัษะการคิดของผูเ้รียน 

  

4. การหาคุณภาพของ สื่อ เครื่องมือ และเทคโนโลย ีนิเทศ 
การสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถในการพฒันาทกัษะการคิดของ
ผูเ้รียน 
 

  

DPU



 
 

ประเด็นคาํถามหลกั ประเด็นคาํถามย่อย ประเด็นทีพ่บ 

สภาพปัจจุบันปัญหา ความต้องการการนิเทศการสอน 
 5. การจดัทาํและใชส้ื่อเครื่องมือและเทคโนโลย ีที่ทนัสมยั 

หลากหลายในการนิเทศการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถในการ
พฒันาทกัษะการคิดของผูเ้รียน 

  

6. การจดัทาํคลงัสื่อ เครื่องมือและเทคโนโลยเีพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้
ประกอบการนิเทศการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถในการ
พฒันาทกัษะการคิดของผูเ้รียน 

  

7.การส่งเสริมใหม้ีการใช ้ปรับปรุง และพฒันาสื่อ เครื่องมือ  
และเทคโนโลย ีการนิเทศการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถใน
การพฒันาทกัษะการคิดของผูเ้รียน 

  

8. อื่นๆ (โปรดระบุ) 
......................................................................................... 

  

4. สภาพปัจจุบนั ปัญหาและความ
ตอ้งการการนิเทศการสอนตาม
องคป์ระกอบด้านเทคนิคและวธิีการ
นิเทศเพื่อส่งเสริมความสามารถ 
ในการพฒันาทกัษะการคิดของผูเ้รียน
ระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐานมีอะไรบา้ง 

ท่านมีแนวคิดเกี่ยวกบัสภาพปัจจุบนัปัญหาและความตอ้งการ  
ใชเ้ทคนิค และวธิีการนิเทศในการนิเทศการสอนเพื่อส่งเสริม 
ความสามารถในการพฒันาทกัษะการคิดของผูเ้รียนอยา่งไร 
1. การปฏิบตัิการนิเทศการสอนแบบมีส่วนร่วมเพื่อส่งเสริม
ความสามารถในการพฒันาทกัษะการคิดของผูเ้รียน 
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ประเด็นคาํถามหลกั ประเด็นคาํถามย่อย ประเด็นทีพ่บ 

สภาพปัจจุบันปัญหา ความต้องการการนิเทศการสอน 
 2.การกาํหนดเป้าหมายในการนิเทศการสอนเพื่อส่งเสริม

ความสามารถในการพฒันาทกัษะการคิดของผูเ้รียน 
  

3.การใชว้ิธีการนิเทศการสอนแบบชี้แนะสะทอ้นคิด (Reflective 
Coaching) เพื่อส่งเสริมความสามารถในการพฒันาทกัษะการคิด
ของผูเ้รียน 

  

4.การใชว้ิธีการนิเทศการสอนแบบเป็นพี่เลี้ยง และผูส้นบัสนุน 
(Mentoring And Supporting) เพื่อส่งเสริมความสามารถในการ
พฒันาทกัษะการคิดของผูเ้รียน 

  

5.การใชว้ิธีการนิเทศการสอนแบบเพื่อนช่วยเพื่อน การนิเทศ 
การสอนในการพฒันากระบวนการจดัการเรียนรู้เพื่อส่งเสริม
ความสามารถในการพฒันาทกัษะการคิดของผูเ้รียน 

  

6.การนิเทศการสอนดา้นการจดัการเรียนรู้เพื่อส่งเสริม
ความสามารถในการพฒันาทกัษะการคิดของผูเ้รียน 

  

7.การสร้างความรู้ ความเขา้ใจในดา้นเทคนิคและวิธีการนิเทศ 
การสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถในการพฒันาทกัษะการคิดของ
ผูเ้รียน 
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ประเด็นคาํถามหลกั ประเด็นคาํถามย่อย ประเด็นทีพ่บ 

สภาพปัจจุบันปัญหา ความต้องการการนิเทศการสอน 
 8.การใชเ้ทคนิคและวิธีการนิเทศการสอนที่หลากหลายและ

เหมาะสมกบัผูร้ับการนิเทศเพื่อส่งเสริมความสามารถในการ 
พฒันาทกัษะการคิดของผูเ้รียน 

  

9.การนิเทศการสอนที่ส่งเสริมใหผู้ร้ับการนิเทศเกิดทกัษะการคิด   
10.การนิเทศการสอนมุ่งเนน้บรรยากาศแห่งความเป็น
ประชาธิปไตยมีการยอมรับซึ่งกนัและกนั 

  

11.การนิเทศการสอนมีการปรับเปลี่ยน ยดืหยุน่ประยกุตใ์ชใ้ห้
เหมาะสมกบัผูร้ับการนิเทศ 

  

12.การประเมินผลและปรับปรุงการใชเ้ทคนิคและวิธีการนิเทศการ
สอนเพื่อส่งเสริมความสามารถในการพฒันาทกัษะการคิดของ
ผูเ้รียน 

  

13. อื่น ๆ (โปรดระบุ) 
......................................................................................... 
......................................................................................... 
........................................................................................ 
........................................................................................ 
………………………………………………………… 
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ประเด็นคาํถามหลกั ประเด็นคาํถามย่อย ประเด็นทีพ่บ 

สภาพปัจจุบันปัญหา ความต้องการการนิเทศการสอน 
5. สภาพปัจจุบนัและความตอ้งการ 
การนิเทศการสอนตามองคป์ระกอบ
ด้านการมีส่วนร่วม การนิเทศเพื่อ
ส่งเสริมความสามารถในการพฒันา
ทกัษะการคิดของผูเ้รียน ระดบั
การศึกษาขั้นพื้นฐาน มีอะไรบา้ง 

ท่านมีแนวคิดเกี่ยวกบัสภาพปัจจุบนัและความตอ้งการ 
ด้านการมีส่วนร่วม การนิเทศเพื่อส่งเสริมความสามารถในการ
พฒันาทกัษะการคิดของผูเ้รียนระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน อยา่งไร 
1. การจดัทาํขอ้มูลสารสนเทศในการวิเคราะห์ จดัตั้งกลุ่มเครือข่าย
ความร่วมมือเพื่อการนิเทศการสอน 

  

 2. การจดัทาํแผนพฒันาเครือข่ายความร่วมมือของผูน้ิเทศและผูร้ับ
การนิเทศเพื่อส่งเสริมความสามารถในการพฒันาทกัษะการคิดของ
ผูเ้รียน 

  

3. การจดัระบบโครงสร้างหนา้ที่ของบุคลากรในเครือข่ายต่าง ๆ 
อยา่งชดัเจน เพื่อช่วยในการนิเทศการสอน 

  

4. การส่งเสริมกิจกรรมภายในเครือข่ายเดียวกนัและร่วมกบั
เครือข่ายอื่น ๆ เพื่อส่งเสริมความสามารถในการพฒันาทกัษะการ
คิดของผูเ้รียน 

  

5. เครือข่ายความร่วมมือปฏิบตัิกิจกรรมการนิเทศการสอนอยา่ง
ต่อเนื่องสร้างความยัง่ยนืในการร่วมมือกนัส่งเสริมความสามารถ
ในการพฒันาทกัษะการคิดของผูเ้รียน 

  

DPU



 
 

ประเด็นคาํถามหลกั ประเด็นคาํถามย่อย ประเด็นทีพ่บ 

สภาพปัจจุบันปัญหา ความต้องการการนิเทศการสอน 
 6. การสร้างเครือข่ายอยา่งหลากหลายเพื่อร่วมกนัพฒันาการนิเทศ

การสอนทั้งภายในและภายนอก ภายใตเ้ป้าหมายเพื่อส่งเสริม 
ความสามารถในการพฒันาทกัษะการคิดของผูเ้รียน 

  

7. การจดักิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหวา่งเครือข่ายต่าง ๆ เพื่อ
เพิ่มประสบการณ์การนิเทศการสอน 

  

8. การจดักิจกรรมยกยอ่งเชิดชูเกียรติผูม้ีผลงานส่งเสริม
ความสามารถในการพฒันาทกัษะการคิดของผูเ้รียนเพื่อเป็นการ
สร้างขวญักาํลงัใจแก่ผูน้ิเทศและผูร้ับการนิเทศ 

  

9. การเผยแพร่ผลงานการนิเทศการสอนที่ส่งเสริมความสามารถใน
การพฒันาทกัษะการคิดของผูเ้รียนในรูปแบบต่าง ๆ แก่หน่วยงาน
และเครือข่ายต่าง ๆ 

  

10. การประเมินติดตามผลการดาํเนินงานของเครือข่ายต่าง ๆ ใน
การร่วมมือพฒันาการนิเทศการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถใน
การพฒันาทกัษะการคิดของผูเ้รียน 

  

11. อื่น ๆ (โปรดระบุ) 
......................................................................................... 
 

  

DPU



 
 

ประเด็นคาํถามหลกั ประเด็นคาํถามย่อย ประเด็นทีพ่บ 

สภาพปัจจุบันปัญหา ความต้องการการนิเทศการสอน 
6. สภาพปัจจุบนัและความตอ้งการการ
นิเทศการสอนตามองคป์ระกอบด้าน
กจิกรรมการนิเทศเพื่อส่งเสริม
ความสามารถในการพฒันาทกัษะการ
คิดของผูเ้รียนมีอะไรบา้ง 

ท่านมีแนวคิดเกี่ยวกบัสภาพปัจจุบนัและความตอ้งการการจดั
กจิกรรมการนิเทศ เพื่อส่งเสริมทกัษะการคิด อยา่งไร 
1. การเลือกกิจกรรมไดเ้หมาะสมกบัสภาพปัญหาและ 
ความตอ้งการของผูร้ับการนิเทศ 

  

2. การใชก้ิจกรรมการนิเทศในการจดัการเรียนการสอนของผูร้ับ
การนิเทศ เพื่อส่งเสริมความสามารถในการพฒันาทกัษะการคิด
ของผูเ้รียน 

  

3. ผูน้ิเทศการสอนและผูร้ับการนิเทศการสอนมีส่วนร่วมในการจดั
กิจกรรมการเรียนการสอนเพือ่ส่งเสริมความสามารถในการพฒันา
ทกัษะการคิดของผูเ้รียน 

  

4. กิจกรรมการนิเทศการสอนส่งเสริมความสามารถของผูร้ับการนิเทศ
ดว้ยวิธีการที่หลากหลายเหมาะสมกบัศกัยภาพของแต่ละบุคคล 

  

5. การติดตามประเมินผล และสรุปผลการใชก้ิจกรรมการนิเทศการ
สอน สาํหรับปรับปรุงพฒันาการนิเทศการสอนเพื่อส่งเสริม
ความสามารถในการพฒันาทกัษะการคิดของผูเ้รียน  

  

6. อื่น ๆ (โปรดระบุ) 
......................................................................................... 
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ประเด็นคาํถามหลกั ประเด็นคาํถามย่อย ประเด็นทีพ่บ 

สภาพปัจจุบันปัญหา ความต้องการการนิเทศการสอน 
7. สภาพปัจจุบนัและความตอ้งการการ
นิเทศการสอนตามองคป์ระกอบด้าน
การประเมินผลการนิเทศ เพื่อส่งเสริม
ความสามารถในการพฒันาทกัษะการ
คิด 
ของผูเ้รียนมีอะไรบา้ง 

ท่านมีแนวคิดเกี่ยวกบัสภาพปัจจุบนัและความตอ้งการ 
การประเมินผลการนิเทศการสอนเพื่อส่งเสริมทกัษะการคิด 
อยา่งไร 
1.การประเมินผลการนิเทศการสอนตามแผนการนิเทศที่กาํหนดไว ้

  

2.การสร้างความรู้ความเขา้ใจเกี่ยวกบัการประเมินผลอยา่งเป็น
ระบบแก่ผูร้ับการนิเทศ 

  

3.การมีส่วนร่วมในการประเมินผลการนิเทศการสอนของผูน้ิเทศ
และ 
ผูร้ับการนิเทศ 

  

4.การประเมินผลการนิเทศการสอน ส่งเสริมทกัษะการคิด  
ก่อนการดาํเนินการนิเทศ 

  

5.การประเมินผลการนิเทศการสอน ส่งเสริมทกัษะการคิดระหวา่ง
การดาํเนินการนิเทศ 

  

6.การประเมินผลการนิเทศการสอนส่งเสริมทกัษะการคิดภายหลงั
การดาํเนินการนิเทศ 

  

7.การประเมินผลและสรุปรายงานผลการนิเทศการสอน 
อยา่งเป็นระบบ 
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ประเด็นคาํถามหลกั ประเด็นคาํถามย่อย ประเด็นทีพ่บ 

สภาพปัจจุบันปัญหา ความต้องการการนิเทศการสอน 
 8.ผูน้ิเทศการสอนและผูร้ับการนิเทศนาํขอ้มูลจากการประเมินผล

ไปใชป้ระโยชน์ในการนิเทศการสอนและส่งเสริมความสามารถใน
การพฒันาทกัษะการคิดของผูเ้รียน 

  

 9.การประเมินผลดาํเนินการอยา่งต่อเนื่อง สมํ่าเสมอเพื่อแกป้ัญหา
และพฒันาคุณภาพการศึกษา 

  

 10. อื่น ๆ (โปรดระบุ) 
......................................................................................... 
......................................................................................... 

  

8. สภาพปัจจุบนัและความตอ้งการการ
นิเทศการสอนตามองคป์ระกอบด้าน
การวจิัยเพื่อส่งเสริมทกัษะการคิดมี
อะไรบา้ง 

ท่านมีแนวคิดเกี่ยวกบัสภาพปัจจุบนัและความตอ้งการ การวจิัยใน
การนิเทศการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถในการพฒันา 
ทกัษะการคิดของผูเ้รียน อยา่งไร 
1.การใชก้ระบวนการวิจยัในการพฒันาการนิเทศการสอน  
ของผูน้ิเทศและผูร้ับการนิเทศเพื่อส่งเสริมความสามารถในการ
พฒันาทกัษะการคิดของผูเ้รียน 

  

 2.ผูน้ิเทศการสอนมีการสร้างความรู้ความเขา้ใจกระบวนการทาํวิจยั
ใหแ้ก่ผูร้ับการนิเทศในการจดัการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริม
ความสามารถในการพฒันาทกัษะการคิดของผูเ้รียน 
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ประเด็นคาํถามหลกั ประเด็นคาํถามย่อย ประเด็นทีพ่บ 

สภาพปัจจุบัน ความต้องการการนิเทศการสอน 
 3.การกระตุน้ส่งเสริมและสร้างวฒันธรรมวิจยัสู่ชั้นเรียน   

4.การใหค้าํปรึกษาช่วยเหลือผูร้ับ การนิเทศในการพฒันาคุณภาพ 
การจดัการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถในการพฒันา 
ทกัษะการคิดของผูเ้รียนบนพื้นฐานการวิจยั 

  

5.การสร้างนวตักรรมและองคค์วามรู้ใหม่ ในการนิเทศของ 
ผูน้ิเทศการสอนและผูร้ับการนิเทศดา้นทกัษะการคิด 

  

6.การสร้างคลงัผลงาน งานวจิยัที่เป็นแบบอยา่งเพื่อเป็นแหล่ง
เรียนรู้ สาํหรับผูน้ิเทศและผูร้ับการนิเทศ 

  

7.การนาํผลการวิจยัไปใชป้ระโยชนใ์นการแกป้ัญหาและ
พฒันาการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถในการพฒันา 
ทกัษะการคิดของผูเ้รียน 

  

8.การเผยแพร่ผลงานวิจยัโดยช่องทางต่าง ๆ ไดแ้ก่ เครือข่าย สื่อ
เทคโนโลย ีประชุมอบรม จดันิทรรศการ เป็นตน้ เพื่อเป็น
แบบอยา่งการแกป้ัญหาและพฒันาคุณภาพการศึกษา 

  

9. อื่น ๆ (โปรดระบุ) 
......................................................................................... 
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แบบวดัความสอดคล้องของแบบสอบถามการวจัิย 
เร่ือง รูปแบบการนิเทศการสอนเพือ่ส่งเสริมความสามารถในการพฒันาทกัษะการคดิของผู้เรียน  

ระดับการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

(การหาค่า IOC: Item – Objective Congruence) 
คาํช้ีแจง 

โปรดพิจารณาขอ้คาํถามต่อไปน้ีวา่สอดคลอ้งกบัประเดน็ท่ีตอ้งการศึกษาหรือไม่ โดยทาํ
เคร่ืองหมาย  ลงในช่องความคิดเห็นของท่านดงัน้ี 

+1   เม่ือแน่ใจวา่ขอ้คาํถามนั้นสอดคลอ้งกบัประเดน็ท่ีตอ้งการศึกษา  
    0   เม่ือไม่แน่ใจวา่ขอ้คาํถามนั้นสอดคลอ้งกบัประเดน็ท่ีตอ้งการศึกษา 

-1   เม่ือแน่ใจวา่ขอ้คาํถามนั้นไม่สอดคลอ้งกบัประเดน็ท่ีตอ้งการศึกษา 
หากท่านใหค้ะแนน 0 หรือ -1 โปรดใหข้อ้เสนอแนะ ทั้งน้ีผูว้ิจยัจะไดน้าํผลการพิจารณาของ

ท่านไปดาํเนินการสร้างเคร่ืองมือเพ่ือเกบ็รวบรวมในขั้นต่อไป 
 

นางสาวพาสนา  ชลบุรพนัธ์ 
                             นกัศึกษาหลกัสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบณัฑิต 

                                                                               สาขาวิชาการจดัการการศึกษา วิทยาลยัครุศาสตร์ 
                มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์

 

รายการประเมิน 
ความคดิเห็นผู้ทรงคุณวุฒิ 

ข้อเสนอแนะ 
+1 0 -1 

การจัดทาํข้อมูลสารสนเทศ 
1. การวางแผนวิเคราะห์สภาพปัจจุบนัปัญหา
และความตอ้งการเก่ียวกบัการนิเทศการสอน
เพื่อส่งเสริมความสามารถในการพฒันา 
ทกัษะการคิดของผูเ้รียนระดบัการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน 

    

2. การประสานความร่วมมือกบับุคคลต่าง ๆ ใน
การจดัทาํขอ้มูลสารสนเทศเก่ียวกบัการนิเทศ
และทกัษะการคิดระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

    

DPU



218 

รายการประเมิน 
ความคดิเห็นผู้ทรงคุณวุฒิ 

ข้อเสนอแนะ 
+1 0 -1 

3. การจดัทาํฐานขอ้มูลสารสนเทศเก่ียวกบัการ
นิเทศ นกัเรียน ผูบ้ริหาร ครู และดา้นอ่ืน ๆ ท่ี
จาํเป็นต่อการนิเทศเพื่อส่งเสริมทกัษะการคิด 

    

4. การวิเคราะห์และประมวลผลขอ้มูลโดยใช้
ระบบเทคโนโลยแีละคอมพวิเตอร์ 

    

5. คุณภาพของขอ้มูลสารสนเทศสะทอ้นผลงาน
จริงเป็นปัจจุบนัมีปริมาณขอ้มูลท่ีเพียงพอ 
ต่อการนิเทศเพื่อส่งเสริมความสามารถในการ
พฒันาทกัษะการคิดของผูเ้รียนระดบัการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 

    

6. การประเมินผลเพื่อพฒันาปรับปรุงระบบ
ขอ้มูลสารสนเทศ 

 
   

7. การนาํขอ้มูลสารสนเทศไปใชต้ดัสินใจและ
วางแผนการนิเทศการสอนเพือ่ส่งเสริม
ความสามารถในการพฒันาทกัษะการคิด 
ของผูเ้รียนระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 

   

การวางแผนการนิเทศ 
1. การเตรียมการวางแผนโดยนาํขอ้มูล
สารสนเทศเก่ียวกบัสภาพปัจจุบนัและความ
ตอ้งการมาพิจารณา จดัทาํแผนการนิเทศเพื่อ
ส่งเสริมความสามารถในการพฒันาทกัษะ 
การคิดของผูเ้รียน 

    

2. การนาํนโยบายต่าง ๆ มาเป็นกรอบจดัทาํ
แผนการนิเทศ เพื่อส่งเสริมความสามารถในการ
พฒันาทกัษะการคิดของผูเ้รียนระดบัการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 

    

3. การกาํหนดทางเลือกในการนิเทศตรงตาม
เป้าหมายและวตัถุประสงคเ์พื่อส่งเสริม
ความสามารถในการพฒันาทกัษะการคิด 
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รายการประเมิน 
ความคดิเห็นผู้ทรงคุณวุฒิ 

ข้อเสนอแนะ 
+1 0 -1 

ของผูเ้รียนระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
4. การกาํหนดมาตรฐาน และความสาํเร็จในการ
นิเทศการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถในการ
พฒันาทกัษะการคิดของผูเ้รียนระดบัการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน 

    

5.การวางแผนร่วมกนัระหวา่งผูนิ้เทศและ 
ผูรั้บการนิเทศ 

 
   

6. การวิเคราะห์ทรัพยากรในการนิเทศ(คน,
งบประมาณวสัดุอุปกรณ์ ฯลฯ) 

 
   

7. การสร้างทีมงานวางแผนการนิเทศการสอน
เพื่อส่งเสริมความสามารถในการพฒันาทกัษะ
การคิดของผูเ้รียนระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

    

8. การกาํหนดปฏิทินการนิเทศการสอน  
ท่ีนาํไปสู่การปฏิบติัไดเ้พื่อส่งเสริม
ความสามารถในการพฒันาทกัษะการคิด 
ของผูเ้รียนระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

    

9. การประเมินปรับปรุง การดาํเนินการจดัทาํ
แผนการนิเทศการสอนเพื่อส่งเสริม
ความสามารถในการพฒันาทกัษะการคิด 
ของผูเ้รียนระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

    

การใช้ส่ือ เคร่ืองมือ และเทคโนโลย ี
1. การสร้างความรู้ ความเขา้ใจการใชส่ื้อ 
เคร่ืองมือ และเทคโนโลยใีนการนิเทศการสอน
แก่ผูรั้บการนิเทศเพื่อส่งเสริมความสามารถใน
การพฒันาทกัษะการคิดของผูเ้รียนระดบั
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

    

2. การมีส่วนร่วมในการจดัทาํส่ือ เคร่ืองมือ และ
เทคโนโลย ีนิเทศการสอนเพือ่ส่งเสริม
ความสามารถในการพฒันาทกัษะการคิด 
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รายการประเมิน 
ความคดิเห็นผู้ทรงคุณวุฒิ 

ข้อเสนอแนะ 
+1 0 -1 

ของผูเ้รียนระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
3. การเลือกใชส่ื้อ เคร่ืองมือ และเทคโนโลยใีห้
เหมาะสมกบัสภาพปัญหาและความตอ้งการ
ของผูรั้บการนิเทศเพื่อส่งเสริมความสามารถ 
ในการพฒันาทกัษะการคิดของผูเ้รียนระดบั
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 

   

4. การเลือกใชส่ื้อ เคร่ืองมือ และเทคโนโลย ี
ตามแผนนิเทศการสอนท่ีกาํหนดไว ้

 
   

5. การเลือกใชส่ื้อ เคร่ืองมือ และเทคโนโลย ี
ในการนิเทศการสอนท่ีมีความหลากหลาย 

    

6. การหาคุณภาพและประสิทธิภาพของ ส่ือ 
เคร่ืองมือ และเทคโนโลย ีนิเทศการสอนเพ่ือ
ส่งเสริมความสามารถในการพฒันาทกัษะ 
การคิดของผูเ้รียนระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

    

7. การจดัทาํและใชส่ื้อ นวตักรรมท่ีทนัสมยั 
หลากหลายในการนิเทศการสอนเพ่ือส่งเสริม
ความสามารถในการพฒันาทกัษะการคิด 
ของผูเ้รียนระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

    

8. การจดัทาํและใชเ้คร่ืองมือต่าง ๆ ท่ีเหมาะสม 
ในการนิเทศการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถ
ในการพฒันาทกัษะการคิดของผูเ้รียน 

    

9. การจดัทาํและใชเ้ทคโนโลยรูีปแบบต่าง ๆ ใน
การนิเทศการสอนเพ่ือส่งเสริมทกัษะการคิด 

    

10. การจดัทาํคลงัส่ือ เคร่ืองมือ และเทคโนโลยี
เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ประกอบการนิเทศการ
สอนเพื่อส่งเสริมความสามารถในการพฒันา 
ทกัษะการคิดของผูเ้รียนระดบัการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน 

 

   

11. การส่งเสริมใหมี้การใช ้ปรับปรุง และ     
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รายการประเมิน 
ความคดิเห็นผู้ทรงคุณวุฒิ 

ข้อเสนอแนะ 
+1 0 -1 

พฒันาส่ือ เคร่ืองมือ และเทคโนโลย ีนิเทศ 
การสอนเพ่ือส่งเสริมความสามารถในการ
พฒันาทกัษะการคิดของผูเ้รียนระดบัการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 
 
เทคนิคและวธีิการนิเทศ 
1.การปฏิบติัการนิเทศร่วมกนัระหวา่งผูนิ้เทศ
และผูรั้บการนิเทศการสอนเพื่อส่งเสริม
ความสามารถในการพฒันาทกัษะการคิด 
ของผูเ้รียนระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

    

2. การนิเทศท่ีมีเป้าหมายคือสมัฤทธ์ิผลทางการ
เรียนการสอน เพื่อส่งเสริมความสามารถในการ
พฒันาทกัษะการคิดของผูเ้รียนระดบัการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 

    

3. การปฏิบติัการนิเทศตามแผนการนิเทศท่ี
กาํหนดไว ้

    

4. การนิเทศการสอนเป็นการสร้างขวญักาํลงัใจ 
สาํหรับผูรั้บการนิเทศ 

 
   

5. การนิเทศการสอนเก่ียวกบั พฒันาหลกัสูตร
ต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมความสามารถในการพฒันา
ทกัษะการคิดของผูเ้รียนระดบัการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน 

 

   

6. การนิเทศการสอนเก่ียวกบั การจดัการเรียนรู้ 
เพื่อส่งเสริมความสามารถในการพฒันาทกัษะ
การคิดของผูเ้รียนระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

    

7. การนิเทศการสอนเก่ียวกบั การวดัประเมินผล
เพื่อส่งเสริมความสามารถในการพฒันาทกัษะ
การคิดของผูเ้รียนระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

    

8. การพฒันาความรู้ ความเขา้ใจในเทคนิค และ     
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รายการประเมิน 
ความคดิเห็นผู้ทรงคุณวุฒิ 

ข้อเสนอแนะ 
+1 0 -1 

วิธีการนิเทศการสอนเพ่ือส่งเสริมความสามารถ
ในการพฒันาทกัษะการคิดของผูเ้รียนระดบั
การศึกษาขั้นพื้นฐาน แก่ผูรั้บการนิเทศ 
9. การใชเ้ทคนิคและวิธีการนิเทศท่ีทนัสมยั
เหมาะสมกบัผูรั้บการนิเทศการสอนเพื่อ
ส่งเสริมความสามารถในการพฒันาทกัษะ 
การคิดของผูเ้รียนระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

    

10. การใชเ้ทคนิคและวิธีการนิเทศท่ีหลากหลาย 
สอดคลอ้งกบัสภาพปัจจุบนัและความตอ้งการ
ผูรั้บการนิเทศ 

    

11. การนิเทศท่ีส่งเสริมใหผู้รั้บการนิเทศเกิด
ความคิดสร้างสรรค ์

 
   

12. การนิเทศมุ่งเนน้บรรยากาศแห่งความเป็น
ประชาธิปไตยมีการยอมรับซ่ึงกนัและกนั 

 
   

13. การนิเทศมีการปรับเปล่ียน ยดืหยุน่
ประยกุตใ์ชใ้หเ้หมาะสมกบัผูรั้บการนิเทศ 

    

14. การปรับปรุงประเมินผลการใชเ้ทคนิคและ
วิธีการนิเทศ 

    

การมีส่วนร่วมการนิเทศ 
1.การจดัทาํขอ้มูลสารสนเทศ ในการวิเคราะห์ 
จดัตั้งกลุ่มเครือข่ายความร่วมมือ เพื่อการนิเทศ
การสอน 

    

2. การจดัทาํแผนพฒันาเครือข่ายความร่วมมือ
ของผูนิ้เทศและผูรั้บการนิเทศเพื่อส่งเสริม
ความสามารถในการพฒันาทกัษะการคิด 
ของผูเ้รียนระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

    

3. การจดัระบบโครงสร้างหนา้ท่ีของบุคลากร
ในเครือข่ายต่าง ๆ อยา่งชดัเจน เพื่อช่วยในการ
นิเทศการสอน 
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รายการประเมิน 
ความคดิเห็นผู้ทรงคุณวุฒิ 

ข้อเสนอแนะ 
+1 0 -1 

4. ส่งเสริมกิจกรรมภายในเครือข่ายเดียวกนัและ
ร่วมกบัเครือข่ายอ่ืน ๆ เพื่อส่งเสริม
ความสามารถในการพฒันาทกัษะการคิด 
ของผูเ้รียนระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 

   

5. ผูนิ้เทศขบัเคล่ือน กระตุน้ประสานการสร้าง
เครือข่าย ความร่วมมือในการนิเทศการสอน 
เพื่อส่งเสริมความสามารถในการพฒันา 
ทกัษะการคิดของผูเ้รียนระดบัการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน 

    

6. เครือข่ายความร่วมมือปฏิบติักิจกรรม 
การนิเทศอยา่งต่อเน่ืองสร้างความยัง่ยนื  
ในการร่วมมือกนัส่งเสริมทกัษะการคิด 

    

7. สร้างเครือข่ายร่วมพฒันาอยา่งหลากหลาย 
ทั้งภายนอกและภายในกลุ่มนิเทศ โรงเรียนและ
อ่ืน ๆ ในการนิเทศการสอนเพื่อส่งเสริม
ความสามารถในการพฒันาทกัษะการคิด 
ของผูเ้รียนระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

    

8. การจดักิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหวา่ง
เครือข่ายต่าง ๆ  เพื่อเพิ่มประสบการณ์การนิเทศ
การสอน 

    

9. จดักิจกรรมยกยอ่งเชิดชูเกียรติผูมี้ผลงาน 
ส่งเสริมทกัษะการคิด เพื่อเป็นการสร้างขวญั
กาํลงัใจแก่ผูนิ้เทศและผูรั้บการนิเทศ 

    

10. เผยแพร่ผลงานการนิเทศการสอนเพื่อ
ส่งเสริมทกัษะการคิดในรูปแบบต่าง ๆ แก่
หน่วยงานและเครือข่ายต่าง ๆ 

 
   

11. การประเมินติดตามผลการดาํเนินงานของ
เครือข่ายต่าง ๆ ในการร่วมมือพฒันาการนิเทศ
การสอนเพ่ือส่งเสริมความสามารถในการ
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รายการประเมิน 
ความคดิเห็นผู้ทรงคุณวุฒิ 

ข้อเสนอแนะ 
+1 0 -1 

พฒันาทกัษะการคิดของผูเ้รียนระดบัการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 
กจิกรรมการนิเทศ 
1.การเลือกกิจกรรมไดเ้หมาะสมกบัสภาพ
ปัจจุบนัและความตอ้งการของผูรั้บการนิเทศ 

    

2. การใชกิ้จกรรมการนิเทศในการส่งเสริม
สนบัสนุนการดาํเนินงานของผูรั้บการนิเทศ 

    

3. การใชกิ้จกรรมการนิเทศในการช่วยเหลือ 
ในการดาํเนินงานของผูรั้บการนิเทศ 

    

4. กิจกรรมการนิเทศเปิดโอกาสใหผู้รั้บ 
การนิเทศมีส่วนร่วม 

    

5. กิจกรรมการนิเทศมุ่งเนน้ใหผู้รั้บการนิเทศ 
มีทกัษะประสบการณ์ จดัการเรียนรู้ เก่ียวกบั
ทกัษะการคิดและแกปั้ญหาเป็น 

 
   

6. กิจกรรมการนิเทศส่งเสริมความสามารถของ
ผูรั้บการนิเทศโดยวิธีการท่ีหลากหลาย
เหมาะสมกบัศกัยภาพของแต่ละบุคคล 

 
   

7. การใชกิ้จกรรมการนิเทศสาํหรับติดตาม  
การดาํเนินงานของผูรั้บการนิเทศ 

    

8. ประเมินผล สรุปผลการใชกิ้จกรรมการนิเทศ 
สาํหรับปรับปรุงพฒันา การนิเทศการสอน  
เพื่อส่งเสริมความสามารถในการพฒันาทกัษะ
การคิดของผูเ้รียน 

    

การประเมินผลการนิเทศ 
1. การประเมินผลการนิเทศตามแผนการนิเทศ 
ท่ีกาํหนดไว ้

    

2. การสร้างความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการ
ประเมินผลอยา่งเป็นระบบแก่ผูรั้บการนิเทศ 

    

3.การมีส่วนร่วมการประเมินผลของผูนิ้เทศและ     
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รายการประเมิน 
ความคดิเห็นผู้ทรงคุณวุฒิ 

ข้อเสนอแนะ 
+1 0 -1 

ผูรั้บการนิเทศ 
4. การประเมินผลการนิเทศการสอน  
เพื่อส่งเสริมความสามารถในการพฒันาทกัษะ
การคิดของผูเ้รียน ก่อนการดาํเนินการ 

 
   

5. การประเมินผลการนิเทศการสอน  
เพื่อส่งเสริมความสามารถในการพฒันาทกัษะ
การคิดของผูเ้รียนระหวา่งการดาํเนินการ 

    

6. มีการประเมินความแตกต่างของสภาพการ
ดาํเนินงานก่อนการนิเทศและภายหลงัการนิเทศ 

    

7. มีการประเมินผลและสรุปรายงานผลการ
นิเทศอยา่งเป็นระบบ 

    

8. ผูนิ้เทศการสอนและผูรั้บการนิเทศ นาํขอ้มูล
การประเมินผลการนิเทศไปใชป้ระโยชนใ์นการ
นิเทศการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถในการ
พฒันาทกัษะการคิดของผูเ้รียนระดบัการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน 

    

9. การประเมินผลดาํเนินการอยา่งต่อเน่ือง 
สมํ่าเสมอเพ่ือแกปั้ญหาและพฒันาคุณภาพ
การศึกษา 

    

การวจัิยเพือ่พฒันาการนิเทศการสอน 
1. การใชก้ระบวนการวิจยัในการพฒันา 
การนิเทศ ของผูนิ้เทศและผูรั้บการนิเทศ  
เพื่อส่งเสริมความสามารถในการพฒันาทกัษะ
การคิดของผูเ้รียน 

 

   

2. สร้างความรู้ความเขา้ใจกระบวนการทาํวิจยั
แก่ผูรั้บการนิเทศ 

 
   

3. กระตุน้ส่งเสริมสร้างวฒันธรรมวิจยัสู่ 
ชั้นเรียน 

 
   

4. ปรึกษาช่วยเหลือผูนิ้เทศใหพ้ฒันาคุณภาพ     
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รายการประเมิน 
ความคดิเห็นผู้ทรงคุณวุฒิ 

ข้อเสนอแนะ 
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การจดัการเรียนการสอนเพ่ือส่งเสริม
ความสามารถในการพฒันาทกัษะการคิด 
ของผูเ้รียนบนพ้ืนฐานการวิจยั 
5. สร้างนวตักรรมและองคค์วามรู้ใหม่ ดา้นการ
นิเทศของผูนิ้เทศและผูรั้บการนิเทศดา้นทกัษะ
การคิด 

 
   

6. สร้างคลงัผลงานการวิจยัท่ีเป็นแบบอยา่งเพ่ือ
เป็นแหล่งเรียนรู้ สาํหรับผูนิ้เทศการสอนและ
ผูรั้บการนิเทศ 

 
   

7. นาํผลการวจิยัไปใชป้ระโยชน์ในการ
แกปั้ญหาและพฒันาคุณภาพการศึกษา 

 
   

8. เผยแพร่ผลงานวิจยัโดยช่องทางต่าง ๆ  
เพื่อเป็นแบบอยา่งการแกปั้ญหาและพฒันา
คุณภาพการศึกษา 

 
   

 
ส่ิงท่ีผูท้รงคุณวฒิุเสนอแนะเพิ่มเติม 
.................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
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คาํช้ีแจง 
 1. แบบสอบถามฉบบัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือเก็บรวบรวมขอ้มูลเก่ียวกบัการนิเทศการสอนของ
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและโรงเรียนในระดบัประถมศึกษาและมธัยมศึกษา สังกดัสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อเป็นประโยชน์ในการกาํหนดรูปแบบการนิเทศการสอนและ
ส่งเสริมความสามารถในการพฒันาทกัษะการคิดของผูเ้รียนระดบัการศึกษาขั้นนฐานใหดี้ยิง่ข้ึนต่อไป 
 2. แบบสอบถามฉบบัน้ีแบ่งออกเป็น 3 ตอน ดงัน้ี  
 ตอนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัผูต้อบแบบสอบถาม 
 ตอนท่ี 2 ขอ้มูลเก่ียวกบัสภาพปัจจุบนัและความตอ้งการในการปฏิบติัการนิเทศการสอน 
เพื่อส่งเสริมความสามารถในการพฒันาทกัษะการคิดของผูเ้รียนระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 ตอนท่ี 3 ขอ้เสนอแนะเพ่ิมเติม เพื่อประโยชน์ในการพฒันาการนิเทศการสอน เพื่อส่งเสริม
ความสามารถในการพฒันาทกัษะการคิดของผูเ้รียนระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 ขอ้มูลท่ีไดจ้ากแบบสอบถามฉบบัน้ี ใชป้ระกอบการศึกษาเพ่ือทาํวิทยานิพนธ์ ระดบัปริญญา
เอก สาขาการจดัการการศึกษา ขอ้มูลทั้งหมดผูว้ิจยัจะเก็บไวเ้ป็นความลบัและจะไม่เกิดผลเสียใด ๆ แก่
ท่านแต่จะยงัประโยชน์อยา่งยิง่ต่อการพฒันาคุณภาพการศึกษาของประเทศไทย ในระดบัการศึกษาขั้น
พื้นฐานต่อไป 
 

ขอขอบคุณท่ีกรุณาใหข้อ้มูล 
       พาสนา  ชลบุรพนัธ์ 

     ผูว้ิจยั 
 
 
 
 
 
 
 

แบบสอบถามการวจัิย 
สภาพปัจจุบันและความต้องการการนิเทศการสอนเพือ่ส่งเสริมความสามารถในการพฒันา 

ทกัษะการคดิของผู้เรียน ระดับการศึกษาขั้นพืน้ฐาน DPU
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ตอนที ่1      ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัผูต้อบแบบสอบถาม 
     กรุณาทาํเคร่ืองหมาย  ลงใน  ท่ีตรงกบัขอ้มูล/ความเป็นจริง 
 
1. เพศ   

  ชาย    หญิง 

2. อาย ุ   

  นอ้ยกวา่ 30 ปี    30 - 50 ปี    มากกวา่ 50 ปี 

3. วฒิุการศึกษาสูงสุด  

  ปริญญาตรี     ปริญญาโท 

  ปริญญาเอก     อ่ืน ๆ ระบุ........................................ 

4. ประสบการณ์การปฏิบติังาน 

    นอ้ยกวา่ 10 ปี    ระหวา่ง 10 - 19 ปี 

    ระหวา่ง 20 - 29 ปี    30 ปี ข้ึนไป 

5. ตาํแหน่งหนา้ท่ีปฏิบติัในปัจจุบนั 

   ผอ./รอง ผอ. สพป.   ผอ./รอง ผอ. สพม. 

   ศน. สพป.    ศน. สพม. 

   ผอ./รอง ผอ.โรงเรียน    ขนาด  ใหญ่  กลาง  เลก็ 

   ครู โรงเรียน       ขนาด  ใหญ่  กลาง  เลก็ 
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ตอนที่ 2    สภาพปัจจุบนัและความตอ้งการการนิเทศการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถในการพฒันา
ทักษะการคิดของผูเ้รียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามองค์ประกอบด้านกระบวนการนิเทศ                  
จาํนวน 8 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ 1) การจดัทาํขอ้มูลสารสนเทศ 2) การวางแผนการนิเทศการสอน                  
3) การใช้ส่ือ เคร่ืองมือและเทคโนโลยี  4) เทคนิค และวิธีการนิเทศการสอน 5) การมีส่วนร่วม                 
การนิเทศการสอน 6) กิจกรรมการนิเทศการสอน  7) การประเมินผลการนิเทศการสอนและ                         
8) การวิจยั  
กรุณาทาํเคร่ืองหมาย ลงในช่องวา่งท่ีตรงกบัขอ้มูลและความจริง  
 

ข้อ รายการ 

สภาพ/การปฏบิัต ิ ความต้องการ 

มาก
ทีสุ่ด 
(5) 

มาก 
 

(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย 
 

(2) 

น้อย
ทีสุ่ด 
(1) 

มาก
ทีสุ่ด 
(5) 

มาก 
 

(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย 
 

(2) 

น้อย
ทีสุ่ด 
(1) 

การจัดทาํข้อมูลสารสนเทศ           
1 การวิเคราะห์สภาพปัจจุบนั และ

ความตอ้งการเก่ียวกบัการนิเทศ 
การสอนเพ่ือส่งเสริมความสามารถ
ในการพฒันาทกัษะการคิดของ
ผูเ้รียน 

          

2 การประสานความร่วมมือระหวา่ง 
ผูนิ้เทศการสอนและผูรั้บการนิเทศ 
ในการจดัทาํขอ้มูลสารสนเทศเพ่ือ
ส่งเสริมความสามารถในการพฒันา
ทกัษะการคิดของผูเ้รียน 

          

3 การจดัทาํฐานขอ้มูลสารสนเทศ
เก่ียวกบัการนิเทศการสอนไดแ้ก่ 
นกัเรียน ผูบ้ริหาร ครู และขอ้มูล 
ท่ีจาํเป็นต่อการนิเทศการสอน 
เพื่อส่งเสริมความสามารถในการ
พฒันาทกัษะการคิดของผูเ้รียน 

          

4 คุณภาพของขอ้มูลสารสนเทศ
สะทอ้นสภาพจริงเป็นปัจจุบนั 
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ข้อ รายการ 

สภาพ/การปฏบิัต ิ ความต้องการ 

มาก
ทีสุ่ด 
(5) 

มาก 
 

(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย 
 

(2) 

น้อย
ทีสุ่ด 
(1) 

มาก
ทีสุ่ด 
(5) 

มาก 
 

(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย 
 

(2) 

น้อย
ทีสุ่ด 
(1) 

มีปริมาณขอ้มูลท่ีเพียงพอต่อ 
การนิเทศการสอนเพ่ือส่งเสริม
ความสามารถในการพฒันาทกัษะ
การคิดของผูเ้รียน 

5 การประเมินผลเพื่อพฒันาปรับปรุง
ระบบขอ้มูลสารสนเทศ 

          

6 การนาํขอ้มูลสารสนเทศไปใช้
ตดัสินใจและวางแผนการนิเทศการ
สอนเพื่อส่งเสริมความสามารถใน
การพฒันาทกัษะการคิดของผูเ้รียน 

          

 
ขอ้เสนอแนะ 
..................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................ 
 

ข้อ รายการ 

สภาพ/การปฏบิัต ิ ความต้องการ 

มาก
ทีสุ่ด 
(5) 

มาก 
 

(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย 
 

(2) 

น้อย
ทีสุ่ด 
(1) 

มาก
ทีสุ่ด 
(5) 

มาก 
 

(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย 
 

(2) 

น้อย
ทีสุ่ด 
(1) 

 การวางแผนการนิเทศการสอน           
1 การวางแผนนิเทศการสอนโดยนาํ

ขอ้มูลสารสนเทศเก่ียวกบัสภาพ
ปัจจุบนัและความตอ้งการมาพิจารณา 
จดัทาํแผนการนิเทศการสอนเพื่อ
ส่งเสริมความสามารถในการพฒันา
ทกัษะการคิดของผูเ้รียน 
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ข้อ รายการ 

สภาพ/การปฏบิัต ิ ความต้องการ 

มาก
ทีสุ่ด 
(5) 

มาก 
 

(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย 
 

(2) 

น้อย
ทีสุ่ด 
(1) 

มาก
ทีสุ่ด 
(5) 

มาก 
 

(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย 
 

(2) 

น้อย
ทีสุ่ด 
(1) 

2 การนาํนโยบายดา้นการคิด มาเป็น
กรอบจดัทาํแผนการนิเทศการสอน 
เพื่อส่งเสริมความสามารถในการ
พฒันาทกัษะการคิดของผูเ้รียน 

          

3 การกาํหนดมาตรฐาน และ
ความสาํเร็จในการนิเทศการสอน 
เพื่อส่งเสริมความสามารถในการ
พฒันาทกัษะการคิดของผูเ้รียน 

          

4 การวางแผนการนิเทศการสอน
ร่วมกนัระหวา่งผูนิ้เทศการสอนและ
ผูรั้บการนิเทศเพื่อส่งเสริม 
ความสามารถในการพฒันาทกัษะ
การคิดของผูเ้รียน 

          

5 การวิเคราะห์ทรัพยากรท่ีใชใ้นการ
นิเทศการสอนไดแ้ก่ คน งบประมาณ 
วสัดุอุปกรณ์ เป็นตน้ 

          

6 การสร้างทีมงานท่ีเขม้แขง็เพื่อ 
การวางแผนการนิเทศการสอน 
เพื่อส่งเสริมความสามารถในการ
พฒันาทกัษะการคิดของผูเ้รียน 

          

7 การกาํหนดปฏิทินการนิเทศการสอน 
ท่ีนาํไปสู่การปฏิบติัอยา่งเป็น
รูปธรรมไดเ้พื่อส่งเสริม
ความสามารถในการพฒันาทกัษะ
การคิดของผูเ้รียน 

          

8 การประเมินปรับปรุง การดาํเนินการ
จดัทาํแผนการนิเทศการสอนเพื่อ
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ข้อ รายการ 

สภาพ/การปฏบิัต ิ ความต้องการ 

มาก
ทีสุ่ด 
(5) 

มาก 
 

(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย 
 

(2) 

น้อย
ทีสุ่ด 
(1) 

มาก
ทีสุ่ด 
(5) 

มาก 
 

(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย 
 

(2) 

น้อย
ทีสุ่ด 
(1) 

ส่งเสริมความสามารถในการพฒันา
ทกัษะการคิดของผูเ้รียน 

 
ขอ้เสนอแนะ 
..................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................ 
 

ข้อ รายการ 

สภาพ/การปฏบิัต ิ ความต้องการ 

มาก
ทีสุ่ด 
(5) 

มาก 
 

(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย 
 

(2) 

น้อย
ทีสุ่ด 
(1) 

มาก
ทีสุ่ด 
(5) 

มาก 
 

(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย 
 

(2) 

น้อย
ทีสุ่ด 
(1) 

 การใช้ส่ือ เคร่ืองมือ และเทคโนโลย ี           
1 การสร้างความรู้ ความเขา้ใจการใช้

ส่ือ เคร่ืองมือ และเทคโนโลยใีนการ
นิเทศการสอนแก่ผูรั้บการนิเทศ  
เพื่อส่งเสริมความสามารถในการ
พฒันาทกัษะการคิดของผูเ้รียน 

          

2 ผูนิ้เทศการสอนและผูรั้บการนิเทศ  
มีส่วนร่วมในการจดัทาํส่ือ เคร่ืองมือ 
และเทคโนโลย ี นิเทศการสอนเพื่อ
ส่งเสริมความสามารถในการพฒันา
ทกัษะการคิดของผูเ้รียน 

          

3 การเลือกใชส่ื้อ เคร่ืองมือ และ
เทคโนโลยใีหเ้หมาะสมกบัการ
จดัการเรียนการสอนของผูรั้บการ
นิเทศ เพื่อส่งเสริมความสามารถใน
การพฒันาทกัษะการคิดของผูเ้รียน 
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ข้อ รายการ 

สภาพ/การปฏบิัต ิ ความต้องการ 

มาก
ทีสุ่ด 
(5) 

มาก 
 

(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย 
 

(2) 

น้อย
ทีสุ่ด 
(1) 

มาก
ทีสุ่ด 
(5) 

มาก 
 

(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย 
 

(2) 

น้อย
ทีสุ่ด 
(1) 

4 การหาคุณภาพของ ส่ือ เคร่ืองมือ 
และเทคโนโลย ีนิเทศการสอนเพื่อ
ส่งเสริมความสามารถในการพฒันา
ทกัษะการคิดของผูเ้รียน 

          

5 การจดัทาํและใชส่ื้อเคร่ืองมือและ
เทคโนโลย ีท่ีทนัสมยั หลากหลาย  
ในการนิเทศการสอน เพื่อส่งเสริม
ความสามารถในการพฒันาทกัษะ
การคิดของผูเ้รียน  

          

6 การจดัทาํคลงัส่ือ เคร่ืองมือ และ
เทคโนโลยเีพือ่เป็นแหล่งเรียนรู้
ประกอบการนิเทศการสอนเพื่อ
ส่งเสริมความสามารถในการพฒันา
ทกัษะการคิดของผูเ้รียน 

          

7 การส่งเสริมใหมี้การใช ้ปรับปรุง 
และพฒันาส่ือ เคร่ืองมือ และ
เทคโนโลย ีการนิเทศการสอน 
เพื่อส่งเสริมความสามารถในการ
พฒันาทกัษะการคิดของผูเ้รียน 

          

 
ขอ้เสนอแนะ
..................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................ 
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ข้อ รายการ 

สภาพ/การปฏบิัต ิ ความต้องการ 

มาก
ทีสุ่ด 
(5) 

มาก 
 

(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย 
 

(2) 

น้อย
ทีสุ่ด 
(1) 

มาก
ทีสุ่ด 
(5) 

มาก 
 

(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย 
 

(2) 

น้อย
ทีสุ่ด 
(1) 

 เทคนิคและวธีิการนิเทศการสอน           
1 การปฏิบติัการนิเทศการสอนแบบ 

มีส่วนร่วมเพื่อส่งเสริมความสามารถ
ในการพฒันาทกัษะการคิดของ
ผูเ้รียน 

          

2 การกาํหนดเป้าหมายในการนิเทศ 
การสอน เพื่อส่งเสริมความสามารถ
ในการพฒันาทกัษะการคิดของ
ผูเ้รียน 

          

3 การใชว้ิธีการนิเทศการสอนแบบ
ช้ีแนะสะทอ้นคิด (Reflective 
Coaching) เพื่อส่งเสริมความสามารถ
ในการพฒันาทกัษะการคิดของ
ผูเ้รียน 

          

4 การใชว้ิธีการนิเทศการสอนแบบเป็น
พี่เล้ียง และผูส้นบัสนุน (Mentoring 
And Supporting) เพื่อส่งเสริม
ความสามารถในการพฒันาทกัษะ
การคิดของผูเ้รียน 

          

5 การใชว้ิธีการนิเทศการสอนแบบ
เพื่อนช่วยเพื่อน การนิเทศการสอน
ในการพฒันากระบวนการจดัการ
เรียนรู้ เพื่อส่งเสริมความสามารถใน
การพฒันาทกัษะการคิดของผูเ้รียน 

          

6 การนิเทศการสอนดา้นการจดัการ
เรียนรู้ เพื่อส่งเสริมความสามารถใน
การพฒันาทกัษะการคิดของผูเ้รียน 
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ข้อ รายการ 

สภาพ/การปฏบิัต ิ ความต้องการ 

มาก
ทีสุ่ด 
(5) 

มาก 
 

(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย 
 

(2) 

น้อย
ทีสุ่ด 
(1) 

มาก
ทีสุ่ด 
(5) 

มาก 
 

(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย 
 

(2) 

น้อย
ทีสุ่ด 
(1) 

7 การสร้างความรู้ ความเขา้ใจในดา้น
เทคนิค และวธีิการนิเทศการสอน 
เพื่อส่งเสริมความสามารถในการ
พฒันาทกัษะการคิดของผูเ้รียน 

          

8 การใชเ้ทคนิคและวิธีการนิเทศการ
สอนท่ีหลากหลายและเหมาะสมกบั
ผูรั้บการนิเทศ เพื่อส่งเสริม
ความสามารถในการพฒันาทกัษะ
การคิดของผูเ้รียน 

          

9 การนิเทศการสอน ท่ีส่งเสริมใหผู้รั้บ
การนิเทศเกิดทกัษะการคิด  

          

10 การนิเทศการสอนมุ่งเนน้บรรยากาศ
แห่งความเป็นประชาธิปไตย 
มีการยอมรับซ่ึงกนัและกนั 

          

11 การนิเทศการสอนมีการปรับเปล่ียน 
ยดืหยุน่ประยกุตใ์ชใ้หเ้หมาะสมกบั
ผูรั้บการนิเทศ 

          

12 การประเมินผลและปรับปรุงการใช้
เทคนิคและวิธีการนิเทศการสอนเพ่ือ
ส่งเสริมความสามารถในการพฒันา
ทกัษะการคิดของผูเ้รียน 

          

ขอ้เสนอแนะ 
..................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................ 
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ข้อ รายการ 

สภาพ/การปฏบิัต ิ ความต้องการ 

มาก
ทีสุ่ด 
(5) 

มาก 
 

(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย 
 

(2) 

น้อย
ทีสุ่ด 
(1) 

มาก
ทีสุ่ด 
(5) 

มาก 
 

(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย 
 

(2) 

น้อย
ทีสุ่ด 
(1) 

 การมีส่วนร่วมการนิเทศการสอน           
1 การจดัทาํขอ้มูลสารสนเทศในการ

วิเคราะห์ จดัตั้งกลุ่มเครือข่าย 
ความร่วมมือเพื่อการนิเทศการสอน 

          

2 การจดัทาํแผนพฒันาเครือข่ายความ
ร่วมมือของผูนิ้เทศและผูรั้บการนิเทศ
เพื่อส่งเสริมความสามารถในการ
พฒันาทกัษะการคิดของผูเ้รียน 

          

3 การจดัระบบโครงสร้างหนา้ท่ีของ
บุคลากรในเครือข่ายต่าง ๆ อยา่ง
ชดัเจน เพื่อช่วยในการนิเทศการสอน 

          

4 การส่งเสริมกิจกรรมภายในเครือข่าย
เดียวกนัและร่วมกบัเครือข่ายอ่ืน ๆ 
เพื่อส่งเสริมความสามารถในการ
พฒันาทกัษะการคิดของผูเ้รียน 

          

5 เครือข่ายความร่วมมือปฏิบติักิจกรรม
การนิเทศการสอนอยา่งต่อเน่ือง 
สร้างความยัง่ยนื ในการร่วมมือกนั
ส่งเสริมความสามารถในการพฒันา
ทกัษะการคิดของผูเ้รียน 

          

6 การสร้างเครือข่ายอยา่งหลากหลาย
เพื่อร่วมกนัพฒันาการนิเทศการสอน
ทั้งภายในและภายนอก ภายใต้
เป้าหมายเพื่อส่งเสริมความสามารถ
ในการพฒันาทกัษะการคิดของ
ผูเ้รียน 

          

7 การจดักิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้           
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ข้อ รายการ 

สภาพ/การปฏบิัต ิ ความต้องการ 

มาก
ทีสุ่ด 
(5) 

มาก 
 

(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย 
 

(2) 

น้อย
ทีสุ่ด 
(1) 

มาก
ทีสุ่ด 
(5) 

มาก 
 

(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย 
 

(2) 

น้อย
ทีสุ่ด 
(1) 

ระหวา่งเครือข่ายต่าง ๆ เพื่อเพ่ิม
ประสบการณ์การนิเทศการสอน 

8 การจดักิจกรรมยกยอ่งเชิดชูเกียรติ 
ผูมี้ผลงานส่งเสริมความสามารถใน
การพฒันาทกัษะการคิดของผูเ้รียน  
เพื่อเป็นการสร้างขวญักาํลงัใจ  
แก่ผูนิ้เทศและผูรั้บการนิเทศ 

          

9 การเผยแพร่ผลงานการนิเทศการสอน
ท่ีส่งเสริมความสามารถในการพฒันา
ทกัษะการคิดของผูเ้รียนในรูปแบบ
ต่าง ๆ แก่หน่วยงานและเครือข่าย 
ต่าง ๆ 

          

10 การประเมินติดตามผลการดาํเนินงาน
ของเครือข่ายต่าง ๆ ในการร่วมมือ
พฒันาการนิเทศการสอนเพื่อส่งเสริม
ความสามารถในการพฒันาทกัษะ
การคิดของผูเ้รียน 

          

 
ขอ้เสนอแนะ 
..................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................ 

ข้อ รายการ 

สภาพ/การปฏบิัต ิ ความต้องการ 

มาก
ทีสุ่ด 
(5) 

มาก 
 

(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย 
 

(2) 

น้อย
ทีสุ่ด 
(1) 

มาก
ทีสุ่ด 
(5) 

มาก 
 

(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย 
 

(2) 

น้อย
ทีสุ่ด 
(1) 

 กจิกรรมการนิเทศการสอน           
1 การเลือกกิจกรรมไดเ้หมาะสมกบั           
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ข้อ รายการ 

สภาพ/การปฏบิัต ิ ความต้องการ 

มาก
ทีสุ่ด 
(5) 

มาก 
 

(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย 
 

(2) 

น้อย
ทีสุ่ด 
(1) 

มาก
ทีสุ่ด 
(5) 

มาก 
 

(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย 
 

(2) 

น้อย
ทีสุ่ด 
(1) 

สภาพปัจจุบนัและความตอ้งการของ
ผูรั้บการนิเทศ 

2 การใชกิ้จกรรมการนิเทศในการ
จดัการเรียนการสอนของผูรั้บการ
นิเทศ เพื่อส่งเสริมความสามารถใน
การพฒันาทกัษะการคิดของผูเ้รียน 

          

3 ผูนิ้เทศการสอนและผูรั้บการนิเทศ
การสอนมีส่วนร่วมในการจดั
กิจกรรมการเรียนการสอน 
เพื่อส่งเสริมความสามารถในการ
พฒันาทกัษะการคิดของผูเ้รียน 

          

4 กิจกรรมการนิเทศการสอนส่งเสริม
ความสามารถของผูรั้บการนิเทศ 
ดว้ยวิธีการท่ีหลากหลายเหมาะสม 
กบัศกัยภาพของแต่ละบุคคล 

          

5 การติดตามประเมินผลและสรุปผล
การใชกิ้จกรรมการนิเทศการสอน 
สาํหรับปรับปรุงพฒันา การนิเทศ 
การสอนเพ่ือส่งเสริมความสามารถ
ในการพฒันาทกัษะการคิดของ
ผูเ้รียน  

          

 
ขอ้เสนอแนะ
..................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................ 
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ข้อ รายการ 

สภาพ/การปฏบิัต ิ ความต้องการ 

มาก
ทีสุ่ด 
(5) 

มาก 
 

(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย 
 

(2) 

น้อย
ทีสุ่ด 
(1) 

มาก
ทีสุ่ด 
(5) 

มาก 
 

(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย 
 

(2) 

น้อย
ทีสุ่ด 
(1) 

 การประเมินผลการนิเทศการสอน           
1 การประเมินผลการนิเทศการสอน

ตามแผนการนิเทศท่ีกาํหนดไว ้
          

2 การสร้างความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบั
การประเมินผลอยา่งเป็นระบบแก่
ผูรั้บการนิเทศ 

          

3 การมีส่วนร่วมในการประเมินผล 
การนิเทศการสอนของผูนิ้เทศและ
ผูรั้บการนิเทศ 

          

4 การประเมินผลการนิเทศการสอน 
ส่งเสริมความสามารถในการพฒันา
ทกัษะการคิดของผูเ้รียนก่อนการ
ดาํเนินการนิเทศ 

          

5 การประเมินผลการนิเทศการสอน 
ส่งเสริมความสามารถในการพฒันา
ทกัษะการคิดของผูเ้รียนระหวา่ง 
การดาํเนินการนิเทศ 

          

6 การประเมินผลการนิเทศการสอน
ส่งเสริมความสามารถในการพฒันา
ทกัษะการคิดของผูเ้รียนภายหลงัการ
ดาํเนินการนิเทศ 

          

7 การประเมินผลและสรุปรายงานผล
การนิเทศการสอนอยา่งเป็นระบบ 

          

8 ผูนิ้เทศการสอนและผูรั้บการนิเทศนาํ
ขอ้มูลจากการประเมินผลไปใช้
ประโยชน์ในการนิเทศการสอนและ
ส่งเสริมความสามารถในการพฒันา
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ข้อ รายการ 

สภาพ/การปฏบิัต ิ ความต้องการ 

มาก
ทีสุ่ด 
(5) 

มาก 
 

(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย 
 

(2) 

น้อย
ทีสุ่ด 
(1) 

มาก
ทีสุ่ด 
(5) 

มาก 
 

(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย 
 

(2) 

น้อย
ทีสุ่ด 
(1) 

ทกัษะการคิดของผูเ้รียน 
9 การประเมินผลดาํเนินการอยา่ง

ต่อเน่ือง สมํ่าเสมอเพ่ือแกปั้ญหาและ
พฒันาคุณภาพการศึกษา 

          

 
ขอ้เสนอแนะ 
..................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................ 
 

ข้อ รายการ 

สภาพ/การปฏบิัต ิ ความต้องการ 

มาก
ทีสุ่ด 
(5) 

มาก 
 

(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย 
 

(2) 

น้อย
ทีสุ่ด 
(1) 

มาก
ทีสุ่ด 
(5) 

มาก 
 

(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย 
 

(2) 

น้อย
ทีสุ่ด 
(1) 

 การวจัิย           
1 การใชก้ระบวนการวจิยัในการ

พฒันาการนิเทศการสอนของผูนิ้เทศ
และผูรั้บการนิเทศเพื่อส่งเสริม
ความสามารถในการพฒันาทกัษะ
การคิดของผูเ้รียน 

          

2 ผูนิ้เทศการสอนมีการสร้างความรู้
ความเขา้ใจกระบวนการทาํวจิยัใหแ้ก่
ผูรั้บการนิเทศในการจดัการเรียนการ
สอนเพื่อส่งเสริมความสามารถใน
การพฒันาทกัษะการคิดของผูเ้รียน 

          

3 การกระตุน้ส่งเสริมและสร้าง
วฒันธรรมวิจยัสู่ชั้นเรียน 

          

4 การใหค้าํปรึกษาช่วยเหลือผูรั้บ           
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ข้อ รายการ 

สภาพ/การปฏบิัต ิ ความต้องการ 

มาก
ทีสุ่ด 
(5) 

มาก 
 

(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย 
 

(2) 

น้อย
ทีสุ่ด 
(1) 

มาก
ทีสุ่ด 
(5) 

มาก 
 

(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย 
 

(2) 

น้อย
ทีสุ่ด 
(1) 

การนิเทศในการพฒันาคุณภาพ 
การจดัการเรียนการสอนเพ่ือส่งเสริม
ความสามารถในการพฒันาทกัษะ
การคิดของผูเ้รียนบนพื้นฐานการวิจยั 

5 การสร้างนวตักรรมและองคค์วามรู้
ใหม่ ในการนิเทศของผูนิ้เทศการ
สอนและผูรั้บการนิเทศดา้นทกัษะ
การคิด 

          

6 การสร้างคลงัผลงาน งานวิจยัท่ีเป็น
แบบอยา่งเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ 
สาํหรับผูนิ้เทศและผูรั้บการนิเทศ 

          

7 การนาํผลการวิจยัไปใชป้ระโยชน์ใน
การแกปั้ญหาและพฒันาการเรียน 
การสอนเพ่ือส่งเสริมความสามารถ
ในการพฒันาทกัษะการคิดของ
ผูเ้รียน 

          

8 การเผยแพร่ผลงานวิจยัโดยช่องทาง
ต่าง ๆ ไดแ้ก่ เครือข่าย ส่ือเทคโนโลย ี
ประชุมอบรม จดันิทรรศการ เป็นตน้ 
เพื่อเป็นแบบอยา่งการแกปั้ญหาและ
พฒันาคุณภาพการศึกษา 

          

 
ขอ้เสนอแนะ 
..................................................................................................................................................................
........ .............................................................................................................................................. 
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ตอนที ่3   ขอ้เสนอแนะเพ่ิมเติม เพื่อประโยชน์ในการพฒันาการนิเทศการสอนเพ่ือส่งเสริม
ความสามารถในการพฒันาทกัษะการคิดของผูเ้รียน ระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
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แนวทางการสัมภาษณ์ความเห็นของครูผู้สอน/ผู้รับการนิเทศต่อรูปแบบการนิเทศการสอน 
เพือ่ส่งเสริมความสามารถในการพฒันาทกัษะการคดิของผู้เรียน ระดับการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
รูปแบบการนิเทศการสอนเพือ่ส่งเสริมความสามารถในการพฒันาทกัษะการคดิของผู้เรียน  

ระดับการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผูนิ้เทศการสอน 

ผู้บริหารการศึกษา 

ศึกษานิเทศก์ 

ผู้บริหารสถานศึกษา 

ครู 

ผู้รับการนิเทศ 

1.จดัทําข้อมูลสารสนเทศ 

2.วางแผนการนิเทศการสอน 

3.ใช้ส่ือ เคร่ืองมอืและเทคโนโลย ี

4.จดักจิกรรมการนิเทศการสอน 

5.ประเมินผลการนิเทศการสอน 

การใช้เทคนิคและวธีิการนิเทศการ

การมีส่วนร่วมการนิเทศการสอน 

การวจิยัเพือ่พฒันาการนิเทศการสอน 

กระบวนการนิเทศการสอน กลไกส่งเสริมการนิเทศการสอน 

เงือ่นไขของรูปแบบและตัวช้ีวดัความสําเร็จ 

จุดเด่น ข้อจํากดั 

คุณภาพ การมีส่วนร่วม บูรณาการและ
ความต่อเนื่อง 

ความทันสมัย 

บทนํา 

แนวคิด 

หลักการ DPU
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แนวทางการสัมภาษณ์ความเห็นของครูผู้สอน/ผู้รับการนิเทศ 
วตัถุประสงค์ 

เพื่อศึกษาความเห็นของครูผูส้อน/หรือผูรั้บการนิเทศต่อรูปแบบฯ โดยการสมัภาษณ์ 
 
คําช้ีแจง   เอกสารฉบบัน้ีสําหรับครูผูส้อน/ผูรั้บการนิเทศ ใชศึ้กษาเพ่ือสร้างความเขา้ใจเก่ียวกบั
รูปแบบการนิเทศการสอน เพ่ือส่งเสริมความสามารถในการพฒันาทกัษะการคิดของผูเ้รียน ระดบั
การศึกษาขั้นพื้นฐาน และเพื่อประกอบการสัมภาษณ์ตามขอ้คาํถามในแต่ละดา้น และภาพรวมของ
กระบวนการนิเทศ 
 
ก. กระบวนการนิเทศการสอนเพือ่ส่งเสริมความสามารถในการพฒันาทกัษะการคดิของผู้เรียน  
ระดับการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
   1.  จัดทาํข้อมูลสารสนเทศ 
 1.1 วัตถุประสงค์: เพื่อใหผู้นิ้เทศการสอนจดัทาํขอ้มูลสารสนเทศท่ีเก่ียวกบัการนิเทศ
การสอนเพ่ือส่งเสริมความสามารถในการพฒันาทกัษะการคิดของผูเ้รียน ระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐานและเพื่อนาํขอ้มูลสารสนเทศท่ีจดัทาํเสร็จแลว้ไปใชใ้นการวางแผนการนิเทศการสอนต่อไป 
 1.2 กระบวนการดําเนินงานเพือ่ให้ได้ข้อมูลสารสนเทศ  

        1) การวางแผนงาน  
 1.1) เตรียมการจดัระบบขอ้มูลสารสนเทศในการนิเทศการสอน โดยการเตรียม

ทรัพยากรต่าง ๆ ทั้งคน อุปกรณ์ งบประมาณ และการบริหารจดัการให้พร้อมและเพียงพอ โดย
เตรียมบุคลากรท่ีมีความรู้ ความชาํนาญเก่ียวกบัเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทนัสมยัในการจดัระบบ
และบุคลากรท่ีประสานความร่วมมือในการเกบ็รวบรวมขอ้มูลจากแหล่งต่าง ๆ เช่น บุคคล โรงเรียน 
หน่วยงานและทาํระบบคอมพิวเตอร์ออนไลน์  

 1.2) แต่งตั้งหรือมอบหมายคณะทาํงานจดัระบบขอ้มูลสารสนเทศ โดยการ 
วางแผนกาํหนดจุดมุ่งหมาย และเป้าหมาย มีการนํานโยบาย จากหน่วยงานต่าง ๆ ทุกระดับท่ี
เก่ียวขอ้งในการส่งเสริมทกัษะการคิด ตั้งแต่ระดบักระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาและโรงเรียน มาเป็นกรอบในการวางแผนจดัทาํ
ขอ้มูลสารสนเทศสู่การปฏิบติัท่ีชดัเจน  

 1.3) กาํหนดใหมี้การติดตามผล และรายงานผลการพฒันาการจดัระบบขอ้มูล 
สารสนเทศและใช้ขอ้มูล อย่างคุม้ค่าและเป็นประโยชน์เพื่อส่งเสริมความสามารถในการพฒันา
ทกัษะการคิดของผูเ้รียน  
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 2)  การดําเนินการตามแผนงาน  
2.1) จดัทาํฐานขอ้มูลสารสนเทศดา้นต่าง ๆ เช่น ขอ้มูลนกัเรียน ผูบ้ริหาร ครู 

และขอ้มูลท่ีจาํเป็นต่อการนิเทศการสอน เพ่ือส่งเสริมความสามารถในการพฒันาทกัษะการคิดของ
ผู ้เ รียน ได้แก่  ผลการวิเคราะห์สภาพปัจจุบัน  ปัญหาและความต้องการของผู ้รับการนิเทศ  
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ผลการทดสอบระดบัเขตพื้นท่ีการศึกษา ผลการทดสอบระดบัชาติด (O-
NET) ผลการประเมินสมรรถนะดา้นการคิดของผูเ้รียนตามหลกัสูตรของโรงเรียน ผลการประเมิน
ทกัษะการคิด จากการประเมินคุณภาพภายในของโรงเรียนและขอ้มูลเก่ียวกบัการจดัการเรียนการ
สอน โดยขอ้มูลมีความถูกตอ้ง ทนัสมยั เป็นปัจจุบนั  

2.2) พฒันาผูนิ้เทศการสอนและผูเ้ก่ียวขอ้ง ใหมี้ความรู้ความเขา้ใจ เกิดความ 
ตระหนกัและเห็นความสาํคญัของการจดัระบบขอ้มูลสารสนเทศ และมีการนาํไปใช ้ในการพฒันา 
การปฏิบติังาน 

 3) การติดตามประเมินผลการดําเนินการตามแผนงาน   
ประเมินขอ้มูลสารสนเทศ โดยวิธีการตรวจสอบคุณภาพของระบบ และการนาํไปใช ้

วา่ผูใ้ชส้ามารถนาํขอ้มูลสารสนเทศไปใชไ้ดอ้ยา่งคุม้ค่าและเป็นประโยชน์มากนอ้ยเพยีงใด  
 4) การนําผลการติดตามประเมินผลการดําเนินการมาปรับปรุงแก้ไข  

นาํผลการประเมินและตรวจสอบ ขอ้มูลสารสนเทศ ไปใชเ้ป็นแนวทางการจดัทาํ 
แผนการนิเทศการสอนในรอบต่อไป 
 

คาํถามรายดา้น (8ดา้น) 
    1) ความเหมาะสมของกระบวนการนิเทศการสอนเพ่ือส่งเสริมความสามารถในการพฒันาทกัษะ    
        การคิดของผูเ้รียน ระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดา้นการจดัทาํขอ้มูลสารสนเทศ  

                        (.....)  มากท่ีสุด  (.....) มาก  (.....) ปานกลาง  (......) นอ้ย  (.....)  นอ้ยท่ีสุด 
  ขอ้เสนอแนะ....................................................................................................................................   
  2) ผูเ้ก่ียวขอ้งกลุ่มใดมีส่วนร่วมดาํเนินการนิเทศมากท่ีสุด (เรียงลาํดบั 1-4โดยใส่เลขหนา้กลุ่ม) 
 ....... ผูบ้ริหารการศึกษา เพราะ.......................................................................................... 
 ....... ศึกษานิเทศก ์เพราะ.................................................................................................. 
 ....... ผูบ้ริหารสถานศึกษา เพราะ........................................................................................ 
 ....... ครู เพราะ.................................................................................................................. 
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 2. วางแผนการนิเทศการสอน 
               2.1 วัตถุประสงค์: เพื่อให้ผูนิ้เทศการสอนดาํเนินการวางแผนการนิเทศการสอนท่ี
ส่งเสริมความสามารถในการพฒันาทกัษะการคิดของผูเ้รียน ระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยใช้
ขอ้มูลต่าง ๆ ประกอบการวางแผน ไดแ้ก่ ขอ้มูลสารสนเทศท่ีเป็นผลมาจากการติดตามประเมินผล
การนิเทศการสอน  นโยบายทางการศึกษา สภาพการสังคมท่ีเปล่ียนแปลงทางการศึกษาและอ่ืน ๆ 
ทั้งน้ี ผูรั้บการนิเทศมีส่วนร่วมในการดาํเนินการดว้ย 
 2.2 กระบวนการดําเนินงานเพือ่การวางแผนการนิเทศการสอน 

          1) การวางแผนงาน  
 1.1)  นาํขอ้มูลสารสนเทศดา้นต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัทกัษะการคิดมาใชใ้นการ

วางแผน เช่น ผลการทดสอบคุณภาพทางการศึกษา (O-NET) ผลการวิเคราะห์สภาพปัจจุบนั ปัญหา
และความตอ้งการของผูรั้บการนิเทศ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ผลการทดสอบระดับเขตพื้นท่ี
การศึกษา ผลการทดสอบระดบัชาติ (O-NET) ผลการประเมินสมรรถนะดา้นการคิดของผูเ้รียนตาม
หลกัสูตรของโรงเรียน ผลการประเมินทกัษะการคิด จากการประเมินคุณภาพภายในของโรงเรียน 
และขอ้มูลเก่ียวกบัการจดัการเรียนการสอน นโยบายท่ีเก่ียวขอ้ง จากหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีส่งเสริม
ความสามารถในการพฒันาทกัษะการคิดของผูเ้รียน และจากแหล่งขอ้มูลต่าง ๆ ท่ีสํานักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษา โรงเรียน ครู และบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งมาเป็นแนวทาง ในการจดัทาํแผน 

1.2) กาํหนดเป้าหมาย เก่ียวกบัความสามารถในการพฒันาทกัษะการคิดของผูเ้รียน 
เพื่อใหผู้นิ้เทศการสอนใชเ้ป็นแนวทางในการตั้งเป้าหมาย ของผลสาํเร็จในการจดันิเทศการสอน ซ่ึง
ผูรั้บการนิเทศทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้สามารถกาํหนดเป้าหมายเพื่อเป็นแนวทางพฒันาผูเ้รียนให้
เกิดความสามารถในการพฒันาทกัษะการคิดของผูเ้รียนโดย ใหร้ะบุไวใ้นแผนการจดัการเรียนรู้ 

          2) การดําเนินการตามแผนงาน  
จดัทาํแผนการนิเทศการสอนโดยใชข้อ้มูลสารสนเทศและแนวทางท่ีกาํหนดไวใ้นขั้น

การวางแผนโดยผูนิ้เทศการสอนและผูรั้บการนิเทศ มีส่วนร่วมในการจดัทาํแผนการนิเทศการสอน 
เพื่อใหส้ามารถนาํไปใชป้ฏิบติัไดผ้ล ตามเป้าหมายท่ีตอ้งการ 

          3) การติดตามประเมินผลการดําเนินการตามแผนงาน   
ติดตามประเมินผลแผนการนิเทศการสอน เพื่อส่งเสริมความสามารถในการพฒันา

ทกัษะการคิดของผูเ้รียน ระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐานว่า มีความเหมาะสม และบรรลุเป้าหมายมาก
น้อยเพียงใด และมีปัญหาอุปสรรคหรือไม่ อย่างไร  ดว้ยวิธีการท่ีหลากหลาย เช่น มีการประชุม
คณะทาํงาน มีการประเมินผลเชิงประจกัษ์ท่ีมีร่องรอยและหลกัฐานชดัเจน โดยผูนิ้เทศและผูรั้บการ
นิเทศ มีส่วนร่วม 
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          4) การนําผลการติดตามประเมินผลการดําเนินการมาปรับปรุงแก้ไข  
 นาํผลการประเมินแผนการนิเทศการสอนไปพฒันาและปรับปรุง ในการวางแผนการ

นิเทศการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถในการพฒันาทกัษะการคิดของผูเ้รียน ระดบัการศึกษาขั้น
พื้นฐาน 

 
คาํถาม  

1) ความเหมาะสมของกระบวนการนิเทศการสอนเพ่ือส่งเสริมความสามารถในการพฒันา
ทกัษะการคิดของผูเ้รียน ระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดา้นการวางแผนการนิเทศการสอน 
                        (.....)  มากท่ีสุด  (.....) มาก  (.....) ปานกลาง  (......) นอ้ย  (.....)  นอ้ยท่ีสุด 
ขอ้เสนอแนะ
.............................................................................................................................................. 
   2) ผูเ้ก่ียวขอ้งกลุ่มใดมีส่วนร่วมดาํเนินการนิเทศมากท่ีสุด (เรียงลาํดบั 1-4โดยใส่เลขหนา้กลุ่ม) 
....... ผูบ้ริหารการศึกษา เพราะ..................................................................................................... 
.........ศึกษานิเทศก ์เพราะ............................................................................................................ 
........ผูบ้ริหารสถานศึกษา เพราะ................................................................................................ 
.......ครู เพราะ............................................................................................................................. 

 
   3. ใช้ส่ือ เคร่ืองมือและเทคโนโลย ี
               3.1 วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ผูนิ้เทศการสอนใช้ส่ือ เคร่ืองมือ และเทคโนโลยีในการ
นิเทศการสอนท่ีส่งเสริมความสามารถในการพฒันาทกัษะการคิดของผูเ้รียน ระดบัการศึกษาขั้น
พื้นฐานระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยเน้นทกัษะการใชส่ื้อ เคร่ืองมือและเทคโนโลยีท่ีทนัสมยั 
ทั้งน้ีผูรั้บการนิเทศมีส่วนร่วมดว้ย  
 3.2 กระบวนการดําเนินงานเพือ่การใช้ส่ือ เคร่ืองมือ และเทคโนโลย ี

1) การวางแผนงาน  
 ผูนิ้เทศการสอนและผูรั้บการนิเทศ วางแผนร่วมกนัในการผลิต จดัหาและรวบรวม 

ส่ือ เคร่ืองมือ และเทคโนโลยท่ีีส่งเสริมความสามารถในการพฒันาทกัษะการคิดของผูเ้รียน ระดบั
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
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2) การดําเนินการตามแผนงาน  
2.1) ผูนิ้เทศการสอนและผูรั้บการนิเทศ ร่วมกันจดัทาํคลงัหรือศูนยส่ื์อ 

เคร่ืองมือและเทคโนโลย ีท่ีส่งเสริมความสามารถในการพฒันาทกัษะการคิดของผูเ้รียน โดยรวบรวมไว้
อยา่งเป็นระบบ สามารถใหบ้ริการในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ส่ือออนไลน์ และบริการใหย้มื 

2.2) ประสานบุคคลหรือผูเ้ช่ียวชาญท่ีมีความรู้ ทกัษะและความสามารถ ดา้น
ส่ือเคร่ืองมือและเทคโนโลยใีหม้าร่วมกนัจดัส่ือเคร่ืองมือ และเทคโนโลยใีหท้นัสมยัและสะดวกต่อ
ผูใ้ช ้

2.3)  พัฒนาผูนิ้เทศการสอนและผูรั้บการนิเทศให้มีความรู้ในการใช้ส่ือ 
เคร่ืองมือและเทคโนโลยเีพื่อใหส้ามารถนาํมาใชใ้นการนิเทศการสอนเพ่ือใหค้รูสามารถจดัการเรียน
ท่ีส่งเสริมความสามารถในการพฒันาทกัษะการคิดของผูเ้รียน ระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

3) การติดตามประเมินผลการดําเนินการตามแผนงาน   
ประเมินส่ือ เคร่ืองมือ เทคโนโลย ีท่ีส่งเสริมความสามารถในการพฒันาทกัษะการคิด

ของผูเ้รียน วา่เม่ือนาํมาใชแ้ลว้สามารถบรรลุตามวตัถุประสงคห์รือไม่ ซ่ึงเป็นเคร่ืองมือการประเมินท่ี
หลากหลาย โดยผูนิ้เทศการสอน และผูรั้บการนิเทศดาํเนินการร่วมกนั 

4) การนําผลการติดตามประเมินผลการดําเนินการมาปรับปรุงแก้ไข  
นําผลการการประเมินมาปรับปรุงและพฒันาส่ือ เคร่ืองมือ เทคโนโลยีท่ีส่งเสริม

ความสามารถในการพฒันาทกัษะการคิดของผูเ้รียน ในรอบการทาํงานต่อไป โดยผูนิ้เทศการสอน 
และผูรั้บการนิเทศดาํเนินการร่วมกนั 
 
คาํถาม  

    1) ความเหมาะสมของกระบวนการนิเทศการสอนเพ่ือส่งเสริมความสามารถในการพฒันาทกัษะ 
       การคิดของผูเ้รียน ระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดา้นการใชส่ื้อ เคร่ืองมือและเทคโนโลย ี

                 (.....)  มากท่ีสุด  (.....) มาก  (.....) ปานกลาง  (......) นอ้ย  (.....)  นอ้ยท่ีสุด 
ขอ้เสนอแนะ
.............................................................................................................................................. 
2) ผูเ้ก่ียวขอ้งกลุ่มใดมีส่วนร่วมดาํเนินการนิเทศมากท่ีสุด (เรียงลาํดบั 1-4โดยใส่เลขหนา้กลุ่ม) 
....... ผูบ้ริหารการศึกษา เพราะ................................................................................................... 
....... ศึกษานิเทศก ์เพราะ........................................................................................................... 
....... ผูบ้ริหารสถานศึกษา เพราะ.............................................................................................. 
.......ครู เพราะ........................................................................................................................... 

DPU



249 

   4. จัดกจิกรรมการนิเทศการสอน 
               4.1 วัตถุประสงค์: เพื่อให้ผูนิ้เทศการสอนใชกิ้จกรรมการนิเทศการสอน ท่ีส่งเสริม
ความสามารถในการพฒันาทักษะการคิดของผูเ้รียน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยเน้นการ
สร้างสรรคกิ์จกรรมท่ีหลากหลายรูปแบบของกิจกรรม ท่ีเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัความตอ้งการ
ของผูรั้บการนิเทศ เช่น การประชุมสมัมนาแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกนัและการสงัเกตการสอน  
เป็นตน้ 
 4.2 กระบวนการดําเนินงานเพือ่จัดกจิกรรมการนิเทศการสอน   

1) การวางแผนงาน  
       วางแผนการจัดกิจกรรมการนิเทศการสอน โดยมีการวิเคราะห์สภาพปัจจุบัน 

ปัญหาและความต้องการของผูรั้บการนิเทศ มีการพิจารณาความพร้อม ความเหมาะสม เวลา 
งบประมาณเพ่ือเป็นแนวทางในการเลือกกิจกรรมการนิเทศการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถใน
การพฒันาทกัษะการคิดของผูเ้รียนไดอ้ยา่งเหมาะสม                                 

2) การดําเนินการตามแผนงาน  
              2.1) พฒันาผูนิ้เทศการสอนใหมี้ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบักิจกรรมการนิเทศ  

ท่ีมีความหลากหลาย และมีความเหมาะสม และประโยชน์แตกต่างกนั ผูนิ้เทศเลือกใชใ้หเ้หมาะสม
กบัจุดมุ่งหมายของการนิเทศแต่ละคร้ัง                      

         2.2) ผูนิ้เทศการสอนใชกิ้จกรรมต่าง ๆ ประกอบการนิเทศการสอนเพ่ือสร้าง
ความมัน่ใจ แรงจูงใจ การมีส่วนร่วมของผูเ้ก่ียวขอ้ง เพือ่พฒันาการเรียนการสอนท่ีส่งเสริม
ความสามารถในการพฒันาทกัษะการคิดของผูเ้รียน ระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
     2.3) ผูนิ้เทศการสอนใหก้ารช่วยเหลือแก่ผูรั้บการนิเทศในการร่วมคิด พาทาํ 
กิจกรรมต่าง ๆ จนสาํเร็จลุล่วง                                                   

3) การติดตามประเมินผลการดําเนินการตามแผนงาน   
    ประเมินผลการจดักิจกรรมของผูนิ้เทศการสอนอยา่งหลากหลายวิธี เพื่อนาํผล 

ไปพฒันา เช่นการประชุม การสงัเกต การแลกเปล่ียนเรียนรู้ การมีส่วนร่วม เป็นตน้                                                      
4) การนําผลการติดตามประเมินผลการดําเนินการมาปรับปรุงแก้ไข  

นาํผลการประเมินผลการจดักิจกรรมของผูนิ้เทศการสอนไปพฒันาอยา่งต่อเน่ือง 
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คาํถาม  
1) ความเหมาะสมของกระบวนการนิเทศการสอนเพ่ือส่งเสริมความสามารถในการพฒันาทกัษะ
การคิดของผูเ้รียน ระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดา้นการจดักิจกรรมการนิเทศการสอน 
                (.....)  มากท่ีสุด  (.....) มาก  (.....) ปานกลาง  (......) นอ้ย  (.....)  นอ้ยท่ีสุด 
ขอ้เสนอแนะ
.............................................................................................................................................. 

     2) ผูเ้ก่ียวขอ้งกลุ่มใดมีส่วนร่วมดาํเนินการนิเทศมากท่ีสุด (เรียงลาํดบั 1-4โดยใส่เลขหนา้กลุ่ม) 
     ....... ผูบ้ริหารการศึกษา เพราะ.................................................................................................. 

....... ศึกษานิเทศก ์เพราะ......................................................................................................... 

....... ผูบ้ริหารสถานศึกษา เพราะ............................................................................................ 

.......ครู เพราะ......................................................................................................................... 
   5. ประเมินผลการนิเทศการสอน 

 5.1 วัตถุประสงค์:  เพื่อให้ผูนิ้เทศการสอนมีการประเมินผลการนิเทศการสอนเพ่ือ
ส่งเสริมความสามารถในการพฒันาทักษะการคิดของผูเ้รียน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานมีวิธี
ประเมินผลการนิเทศการสอนท่ีหลากหลายรูปแบบและมุ่งเนน้การมีส่วนร่วม และการประเมินผล
เพื่อพฒันาปรับปรุงการนิเทศการสอน  
 5.2 กระบวนการดําเนินงานเพือ่การประเมินผลการนิเทศการสอน 
                        1) การวางแผนงาน  

 ผูนิ้เทศการสอนวางแผนพัฒนาสร้างความรู้ความเข้าใจ เ ก่ียวกับเร่ืองการ
ประเมินผลการสร้างทางเลือก วิธีการประเมินกาํหนดการและการมีส่วนร่วมของผูป้ระเมิน             
                       2) การดําเนินการตามแผนงาน  

 2.1) สร้างความรู้ความเขา้ใจ เก่ียวกบัเร่ืองการประเมินผลการนิเทศการสอนแก่ 
ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง เช่น ผูบ้ริหาร ครูผูรั้บการนิเทศ และครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ดว้ยวิธีการประเมิน 
ท่ีหลากหลาย เช่น อบรม สมัมนา ส่ือออนไลน์ เป็นตน้                                                                                          

 2.2) จดัระบบการประเมิน ติดตามผลการปฏิบติังานเพ่ือส่งเสริมความสามารถ
ในการพัฒนาทักษะการคิดของผูเ้รียนอย่างเป็นระบบ มีผูรั้บผิดชอบ โดยวิธีการประเมินท่ี
สร้างสรรค ์ 

 2.3) ประเมินการปฏิบติัการนิเทศการสอนเพ่ือส่งเสริมความสามารถในการ
พฒันาทกัษะการคิดของผูเ้รียน ระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นระยะ ๆ เช่น ก่อนดาํเนินการ ระหวา่ง
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ดาํเนินการ และภายหลงัดาํเนินการมีการสร้างความเขา้ใจ ทราบถึงแนวทางการประเมิน และมีส่วน
ร่วมในการประเมินดว้ย 

 2.4)  ผูนิ้เทศและผูรั้บการนิเทศใชรู้ปแบบการประเมินเพื่อพฒันา เช่น การ
ประเมินแบบมีส่วนร่วมสะทอ้นคิดเพื่อการแลกเปล่ียนเรียนรู้ และพฒันาแกไ้ขการปฏิบติังานอยา่ง
ทนัท่วงที  
                     3) การติดตามประเมินผลการดําเนินการตามแผนงาน   

ใช้เทคนิควิธีการประเมินผลอย่างหลากหลายวิธี เช่น การใช้แบบสอบถาม แบบ
สัมภาษณ์ การประชุม การพิจารณาจากเอกสารหลกัฐานต่าง ๆ ท่ีได้ดาํเนินงานไปแล้ว มีการ
ประเมินอยา่งเป็นระบบ เช่ือถือได ้
                       4) การนําผลการติดตามประเมินผลการดําเนินการมาปรับปรุงแก้ไข  

นาํผลการประเมินท่ีไดจ้ากเทคนิควิธีการประเมินผลอยา่งหลากหลายวิธีมา 
ปรับปรุงแกไ้ข 
 
คาํถาม  
1) ความเหมาะสมของกระบวนการนิเทศการสอนเพ่ือส่งเสริมความสามารถในการพฒันาทกัษะ
การคิดของผูเ้รียน ระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดา้นการประเมินผลการนิเทศการสอน 

                      (.....)  มากท่ีสุด  (.....) มาก  (.....) ปานกลาง  (......) นอ้ย  (.....)  นอ้ยท่ีสุด 
ขอ้เสนอแนะ
.............................................................................................................................................. 
2) ผูเ้ก่ียวขอ้งกลุ่มใดมีส่วนร่วมดาํเนินการนิเทศมากท่ีสุด (เรียงลาํดบั 1-4โดยใส่เลขหนา้กลุ่ม) 
....... ผูบ้ริหารการศึกษา เพราะ...................................................................................................... 
........ศึกษานิเทศก ์เพราะ.............................................................................................................. 
........ผูบ้ริหารสถานศึกษา เพราะ.................................................................................................. 
.......ครู เพราะ............................................................................................................................ 

ข. กลไกส่งเสริมการนิเทศการสอนเพือ่ส่งเสริมความสามารถในการพฒันาทกัษะการคดิของผู้เรียน   
    ระดับการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
    1. การใช้เทคนิคและวธีิการนิเทศการสอน 
               1.1 วัตถุประสงค์: เพ่ือให้ผูนิ้เทศการสอนใชเ้ทคนิคและวิธีการนิเทศการสอนท่ีส่งเสริม
ความสามารถในการพฒันาทกัษะการคิดของผูเ้รียน ระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยเน้นการใช้
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เทคนิคท่ีหลากหลายรูปแบบท่ีเหมาะสมกบัสภาพปัญหา และความตอ้งการของผูรั้บการนิเทศ ท่ี
ทนัสมยัและส่งผลดีต่อผูรั้บการนิเทศในการจดัการเรียนรู้ใหบ้รรลุเป้าหมายต่อไป  
 1.2 กระบวนการดําเนินงานเพือ่ดําเนินการด้านเทคนิคและวธีิการนิเทศการสอน 
                      1) การวางแผนงาน  

วางแผนร่วมกนั ระหว่างผูนิ้เทศการสอนและผูรั้บการนิเทศ ในการเลือกใชเ้ทคนิคและ
วิธีการนิเทศต่าง ๆ ให้เหมาะสมกบับริบท สภาพปัญหา และความตอ้งการของผูรั้บการนิเทศ เพื่อ
ส่งเสริมความสามารถในการพฒันาทกัษะการคิดของผูเ้รียน  
                      2) การดําเนินการตามแผนงาน  

2.1) ผูนิ้เทศการสอนใชเ้ทคนิคและวิธีการนิเทศรูปแบบต่าง ๆ ในสถานการณ์ 
ต่าง ๆ เช่น เทคนิคการนิเทศโดยใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ (IT) เทคนิคและวิธีการนิเทศแบบมีส่วน
ร่วม ช้ีแนะและสะทอ้นคิด โดยผูนิ้เทศการสอนและผูรั้บการนิเทศสามารถแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกนั 
เพ่ือแกปั้ญหาและพฒันาการจดัการเรียนการสอนท่ีส่งเสริมความสามารถในการพฒันาทกัษะการ
คิดของผูเ้รียน  

2.2) ใชเ้ทคนิคและวิธีการนิเทศ มุ่งเนน้บรรยากาศแห่งการเป็นประชาธิปไตย เกิด
การยอมรับซ่ึงกนัและกนั โดยใชรู้ปแบบกลัยาณมิตรนิเทศ ช่วยให้ผูนิ้เทศการสอนและผูรั้บการ
นิเทศ มีความรู้สึกปลอดโปร่ง สบายใจ ไม่บีบบงัคบั มุ่งเนน้ความมีนํ้ าใจต่อกนั ช่วยเหลือกนั สร้าง
ความยอมรับนบัถือ ช่วยใหค้รูผูรั้บการนิเทศสามารถปรับปรุงและพฒันาตนเองในการจดัการเรียน
การสอนท่ีส่งเสริมความสามารถในการพฒันาทกัษะการคิดของผูเ้รียน และมีจริยธรรม 

2.3) ใชเ้ทคนิคและวิธีการนิเทศการสอนท่ีทนัสมยั หลากหลายรูปแบบ เช่น นิเทศ 
การสอนผ่านส่ืออิเลคทรอนิกส์ (Digital Content) ในรูปแบบส่ือออนไลน์ ผา่นเวป็ไซด ์ e-Book 
หรือ Applications ต่าง ๆ ช่วยให้ผูนิ้เทศการสอนและผูรั้บการนิเทศสามารถพฒันาการเรียนได้
สะดวกรวดเร็วข้ึน 
 3) การติดตามประเมินผลการดําเนินการตามแผนงาน   

นิเทศติดตามประเมินผล การพฒันาและใช้เทคนิคและวิธีการนิเทศการสอน เพื่อ
ส่งเสริมทกัษะการคิด  
 4) การนําผลการติดตามประเมินผลการดําเนินการมาปรับปรุงแก้ไข  

นาํผลการนิเทศติดตามประเมินผล การพฒันาและใชเ้ทคนิคและวิธีการนิเทศการสอน 
เพื่อส่งเสริมความสามารถในการพฒันาทกัษะการคิดของผูเ้รียน ไปพฒันาปรับปรุงอย่างต่อเน่ือง
ย ัง่ยนื 
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คาํถาม  
1) ความเหมาะสมของกระบวนการนิเทศการสอนเพ่ือส่งเสริมความสามารถในการพฒันาทกัษะการ
คิดของผูเ้รียน ระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดา้นการใชเ้ทคนิคและวิธีการนิเทศการสอน 

                  (.....)  มากท่ีสุด  (.....) มาก  (.....) ปานกลาง  (......) นอ้ย  (.....)  นอ้ยท่ีสุด 
ขอ้เสนอแนะ
.............................................................................................................................................. 
2) ผูเ้ก่ียวขอ้งกลุ่มใดมีส่วนร่วมดาํเนินการนิเทศมากท่ีสุด (เรียงลาํดบั 1-4โดยใส่เลขหนา้กลุ่ม) 
....... ผูบ้ริหารการศึกษา เพราะ..................................................................................................... 
........ศึกษานิเทศก ์เพราะ............................................................................................................. 
........ผูบ้ริหารสถานศึกษา เพราะ................................................................................................. 
.......ครู เพราะ.............................................................................................................................. 

 
    2. การมีส่วนร่วมการนิเทศการสอน 
               2.1 วัตถุประสงค์: เพื่อให้ผูนิ้เทศการสอนและผูรั้บการนิเทศการสอนมีส่วนร่วมการ
นิเทศ การสอน ในรูปแบบของการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการส่งเสริมความสามารถในการ
พฒันาทกัษะการคิดของผูเ้รียน ระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซ่ึงอาจเป็นเครือข่ายภายในกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ ระหวา่งกลุ่มสาระการเรียนรู้หรือระหวา่งสถานศึกษา  
 2.2 กระบวนการดําเนินงานเพือ่การมีส่วนร่วมการนิเทศการสอน   

        1) การวางแผนงาน  
วางแผนและหาแนวทางสร้างความร่วมมือกับเครือข่ายต่าง ๆ ในการระดม

ทรัพยากร และความคิดมาสนับสนุนการนิเทศการสอน เพื่อส่งเสริมความสามารถในการพฒันา
ทกัษะการคิดของผูเ้รียน  
                     2) การดําเนินการตามแผนงาน  

2.1) ดาํเนินการใหมี้เครือข่ายต่าง ๆ ท่ีมาร่วมกนัพฒันาคุณภาพทางการศึกษา เช่น 
เครือข่ายครูผูส้อนทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน เครือข่ายผูบ้ริหาร เครือข่ายศูนยพ์ฒันาวิชา 
เครือข่ายกลุ่มโรงเรียนต่าง ๆ ร่วมถึงเครือข่ายระดบัเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและเครือข่ายระดบัอุดมศึกษา 
ใหมี้การสร้างขอ้ตกลงร่วมกนั เพื่อพฒันาคุณภาพทางการศึกษาอยา่งต่อเน่ือง ยัง่ยนื  

2.2) เครือข่ายต่าง ๆ ร่วมกนันิเทศการสอนเพ่ือส่งเสริมความสามารถในการพฒันา 
ทกัษะการคิดของผูเ้รียน โดยเฉพาะมีการจดักิจกรรมภายในเครือข่ายเดียวกนัและระหว่างเครือข่าย  
เช่น มีการแลกเปล่ียนองคค์วามรู้ ข่าวสารขอ้มูล ตลอดจนกิจกรรมการนิเทศต่าง ๆ 
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2.3) ส่งเสริมใหผู้นิ้เทศและผูรั้บการนิเทศทุกคนมีความร่วมมือพฒันาคุณภาพ 
การศึกษาท่ีรับผิดชอบและร่วมเป็นสมาชิกเครือข่ายท่ีสนใจอยา่งนอ้ย 1 เครือข่ายโดยมุ่งเนน้การ
ร่วมสร้างสรรค์พฒันา ปรับปรุงยกระดับสมรรถนะของผูนิ้เทศและส่งเสริมให้เครือข่ายเพ่ิม
ศกัยภาพผูเ้รียนดา้นทกัษะการคิด 

2.4) จดักิจกรรมสร้างขวญักาํลงัใจ เกิดแรงจูงใจโดยใหมี้การผลงานการนิเทศการ 
สอนท่ีส่งเสริมความสามารถในการพฒันาทกัษะการคิดของผูเ้รียน (Best Practices) ใหก้ารยกยอ่ง
เชิดชูเกียรติผูมี้ผลงานดีเด่นเป็นแบบอยา่งการพฒันาคุณภาพการศึกษา 
                       3) การติดตามประเมินผลการดําเนินการตามแผนงาน   

ประเมินติดตามผลการดาํเนินงานของเครือข่ายเพื่อพฒันา และสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือพฒันาคุณภาพการศึกษา 
                       4) การนําผลการติดตามประเมินผลการดําเนินการมาปรับปรุงแก้ไข  

นาํผลการประเมินติดตามผลการดาํเนินงานของเครือข่ายเพื่อพฒันาและสร้าง 
เครือข่ายความร่วมมือพฒันาคุณภาพการศึกษาใหต่้อเน่ืองและยัง่ยนื 
คาํถาม  
1) ความเหมาะสมของกระบวนการนิเทศการสอนเพ่ือส่งเสริมความสามารถในการพฒันาทกัษะ
การคิดของผูเ้รียน ระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดา้นการมีส่วนร่วมการนิเทศการสอน 
              (.....)  มากท่ีสุด  (.....) มาก  (.....) ปานกลาง  (......) นอ้ย  (.....)  นอ้ยท่ีสุด 
ขอ้เสนอแนะ
.............................................................................................................................................. 

     2) ผูเ้ก่ียวขอ้งกลุ่มใดมีส่วนร่วมดาํเนินการนิเทศมากท่ีสุด (เรียงลาํดบั 1-4โดยใส่เลขหนา้กลุ่ม) 
....... ผูบ้ริหารการศึกษา เพราะ..................................................................................................... 
........ศึกษานิเทศก ์เพราะ............................................................................................................. 
........ผูบ้ริหารสถานศึกษา เพราะ.................................................................................................. 
.......ครู เพราะ.............................................................................................................................. 

 3. การวจัิยเพือ่พฒันาการนิเทศการสอน 
               3.1 วตัถุประสงค์: เพื่อใหผู้นิ้เทศการสอน ใชก้ารวิจยัเพ่ือเป็นเคร่ืองมือในการนิเทศ 
การสอน ทั้งการวิจยัเพื่อพฒันารูปแบบการนิเทศการสอน และการวิจยัของผูส้อนเพื่อพฒันาการ
เรียนการสอน รวมถึงการนาํผลการวิจยัไปใชป้ระโยชน์ต่อการนิเทศการสอนและการจดัการเรียน
การสอนเพ่ือส่งเสริมความสามารถในการพฒันาทกัษะการคิดของผูเ้รียน  
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 3.2 กระบวนการดําเนินงานเพือ่การวจัิย 
         1) การวางแผนงาน  

วางแผนใหผู้นิ้เทศการสอนจดัทาํวิจยัเพ่ือพฒันาและส่งเสริมทกัษะการคิด โดยใช ้
การมีส่วนร่วมของเครือข่ายต่าง ๆ วางแนวทางการวิจยัเพ่ือพฒันา และแกปั้ญหาการจดัการเรียน 
การสอน เพื่อส่งเสริมความสามารถในการพฒันาทกัษะการคิดของผูเ้รียน  
                      2) การดําเนินการตามแผนงาน  

2.1) ผูนิ้เทศการสอนสร้างความรู้ความเขา้ใจ โดยการพฒันาผูนิ้เทศในเร่ืองการ
วิจยัในชั้นเรียนหรือการวิจยัเพ่ือพฒันาการจดัการเรียนรู้ อยา่งต่อเน่ือง สมํ่าเสมอ สามารถทาํวิจยั ได้
อยา่งถูกตอ้งเพื่อพฒันาคุณภาพการเรียนการสอน  

2.2) จดัทาํวิจยัเพื่อแกปั้ญหาและพฒันางานท่ีรับผดิชอบอยา่งต่อเน่ือง จนเป็น 
วฒันธรรมการวิจยั และเป็นแบบอยา่งต่อผูรั้บการนิเทศ                                                                          

2.3) จดัทาํฐานขอ้มูลการวิจยัดา้นการนิเทศ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ สร้างความรู้  
ความเขา้เก่ียวกบัการวจิยัอยา่งถูกตอ้งชดัเจน    

2.4) สร้างคลงันวตักรรมการวิจยัเพื่อ เป็นแหล่งเรียนรู้หรือศูนยร์วบรวมผลงาน 
การวิจยั เพื่อใหบ้ริการโดยระบบออนไลน ์และบริการใหย้มื    

2.5) เผยแพร่ผลงานวิจยั ท่ีเป็นแบบอยา่ง (Best Practices) โดยช่องทางต่าง ๆ 
ไดแ้ก่ เครือข่ายการนิเทศ ประชุม อบรม จดันิทรรศการ แลกเปล่ียนเรียนรู้                                                                     
                    3) การติดตามประเมินผลการดําเนินการตามแผนงาน   

ติดตามและประเมินผลการทาํวิจยัใหส้ามารถนาํผลวิจยัไปใชป้ระโยชน์ในการพฒันา 
การนิเทศการสอน และการพฒันาการจดัการเรียนการสอนเพ่ือส่งเสริมความสามารถในการพฒันา
ทกัษะการคิดของผูเ้รียน  
                    4) การนําผลการติดตามประเมินผลการดาํเนินการมาปรับปรุงแก้ไข  

นาํผลการติดตามและประเมินผล การวิจยัมาใชพ้ฒันาผูนิ้เทศการสอน และผูรั้บ 
การนิเทศการสอน ในการนาํวิจยัไปใชป้ระโยชน์อยา่งต่อเน่ืองและยัง่ยนื 
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คาํถาม  
1) ความเหมาะสมของกระบวนการนิเทศการสอนเพ่ือส่งเสริมความสามารถในการพฒันาทกัษะ
การคิดของผูเ้รียน ระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดา้นการวิจยัเพ่ือพฒันาการนิเทศการสอน 
                (.....)  มากท่ีสุด  (.....) มาก  (.....) ปานกลาง  (......) นอ้ย  (.....)  นอ้ยท่ีสุด 
ขอ้เสนอแนะ
.............................................................................................................................................. 

      2) ผูเ้ก่ียวขอ้งกลุ่มใดมีส่วนร่วมดาํเนินการนิเทศมากท่ีสุด (เรียงลาํดบั 1-4โดยใส่เลขหนา้กลุ่ม) 
  ....... ผูบ้ริหารการศึกษา เพราะ............................................................................................... 
  ........ศึกษานิเทศก ์เพราะ....................................................................................................... 
  ........ผูบ้ริหารสถานศึกษา เพราะ.......................................................................................... 
  .......ครู เพราะ....................................................................................................................... 

 
 

คาํถามภาพรวมทั้งหมดของรูปแบบ 
 1) ท่านคิดวา่รูปแบบน้ีเม่ือนาํไปใชแ้ลว้จะทาํใหค้รู(ตวัท่านและครูอ่ืนๆ ) มีความสามารถ 
 ในการพฒันาทกัษะการคิดของผูเ้รียน ระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดม้ากนอ้ยเพียงใด?   
                    (.....)  มากท่ีสุด  (......) มาก  (.....) ปานกลาง  (......) นอ้ย  (.....)  นอ้ยท่ีสุด 
 เพราะเหตุใด................................................................................................................................. 
2) ผูเ้ก่ียวขอ้งกลุ่มใดมีส่วนร่วมดาํเนินการนิเทศโดยภาพรวมมากท่ีสุด (เรียงลาํดบั 1-4โดยใส่เลข
หนา้กลุ่ม) 
 ....... ผูบ้ริหารการศึกษา เพราะ.......................................................................................... 
 ...... ศึกษานิเทศก ์เพราะ................................................................................................... 
 ...... ผูบ้ริหารสถานศึกษา เพราะ....................................................................................... 
 ...... ครู เพราะ.................................................................................................................... 

      3) ความเหมาะสมของรูปแบบการนิเทศการสอนเพ่ือส่งเสริมความสามารถในการพฒันาทกัษะ
การคิดของผูเ้รียน ระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

                   (.....)  มากท่ีสุด  (......) มาก  (.....) ปานกลาง  (......) นอ้ย  (.....)  นอ้ยท่ีสุด 
ขอ้เสนอแนะ
.............................................................................................................................................. 
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แบบสัมภาษณ์ความเห็นของครูผู้สอน/ผู้รับการนิเทศต่อรูปแบบการนิเทศการสอน 
เพือ่ส่งเสริมความสามารถในการพฒันาทกัษะการคดิของผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

ช่ือ....................................................................สกลุ............................................................................ 
โรงเรียน........................................................กลุ่มสาระการเรียนรู้...................................................... 

 
คาํถามรายด้าน (8ด้าน) 

1. ด้านการจัดทาํข้อมูลสารสนเทศ 
1) ความเหมาะสมของกระบวนการนิเทศการสอนเพ่ือส่งเสริมความสามารถในการพฒันาทกัษะ 

      การคิดของผูเ้รียน ระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดา้นการจดัทาํขอ้มูลสารสนเทศ  
                (.....)  มากท่ีสุด  (.....) มาก  (.....) ปานกลาง  (......) นอ้ย  (.....)  นอ้ยท่ีสุด 
ขอ้เสนอแนะ.........................................................................................................................................    
2) ผูเ้ก่ียวขอ้งกลุ่มใดมีส่วนร่วมดาํเนินการนิเทศมากท่ีสุด (เรียงลาํดบั 1-4โดยใส่เลขหนา้กลุ่ม) 
......... ผูบ้ริหารการศึกษา เพราะ............................................................................................ 
........ ศึกษานิเทศก ์เพราะ.................................................................................................... 
........ ผูบ้ริหารสถานศึกษา เพราะ.......................................................................................... 
........ ครู เพราะ..................................................................................................................... 
 

2. ด้านการวางแผนการนิเทศการสอน 
    1) ความเหมาะสมของกระบวนการนิเทศการสอนเพ่ือส่งเสริมความสามารถในการพฒันาทกัษะการคิด   
     ของผูเ้รียน ระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดา้นการวางแผนการนิเทศการสอน 

                (.....)  มากท่ีสุด  (.....) มาก  (.....) ปานกลาง  (......) นอ้ย  (.....)  นอ้ยท่ีสุด 
ขอ้เสนอแนะ.......................................................................................................................................... 
2) ผูเ้ก่ียวขอ้งกลุ่มใดมีส่วนร่วมดาํเนินการนิเทศมากท่ีสุด (เรียงลาํดบั 1-4โดยใส่เลขหนา้กลุ่ม) 
......... ผูบ้ริหารการศึกษา เพราะ................................................................................................... 
........ ศึกษานิเทศก ์เพราะ............................................................................................................ 
........ ผูบ้ริหารสถานศึกษา เพราะ................................................................................................ 
........ ครู เพราะ........................................................................................................................ ... 

DPU



258 

3. ด้านการใช้ส่ือ เคร่ืองมือและเทคโนโลย ี
1) ความเหมาะสมของกระบวนการนิเทศการสอนเพ่ือส่งเสริมความสามารถในการพฒันาทกัษะการคิด
ของผูเ้รียน ระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดา้นการใชส่ื้อ เคร่ืองมือและเทคโนโลย ี
                       (.....)  มากท่ีสุด  (.....) มาก  (.....) ปานกลาง  (......) นอ้ย  (.....)  นอ้ยท่ีสุด 
ขอ้เสนอแนะ.......................................................................................................................................... 

     2) ผูเ้ก่ียวขอ้งกลุ่มใดมีส่วนร่วมดาํเนินการนิเทศมากท่ีสุด (เรียงลาํดบั 1-4โดยใส่เลขหนา้กลุ่ม) 
      ......... ผูบ้ริหารการศึกษา เพราะ....................................................................................................... 
      ......... ศึกษานิเทศก ์เพราะ................................................................................................................ 
      ........ ผูบ้ริหารสถานศึกษา เพราะ.................................................................................................... 
      ........ ครู เพราะ................................................................................................................................. 
4. ด้านการจัดกจิกรรมการนิเทศการสอน 
    1) ความเหมาะสมของกระบวนการนิเทศการสอนเพ่ือส่งเสริมความสามารถในการพฒันาทกัษะการคิด 
     ของผูเ้รียน ระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดา้นการจดักิจกรรมการนิเทศการสอน 

                      (.....)  มากท่ีสุด  (.....) มาก  (.....) ปานกลาง  (......) นอ้ย  (.....)  นอ้ยท่ีสุด 
ขอ้เสนอแนะ......................................................................................................................................... 

     2) ผูเ้ก่ียวขอ้งกลุ่มใดมีส่วนร่วมดาํเนินการนิเทศมากท่ีสุด (เรียงลาํดบั 1-4โดยใส่เลขหนา้กลุ่ม) 
........ผูบ้ริหารการศึกษา เพราะ............................................................................................................... 
........ศึกษานิเทศก ์เพราะ........................................................................................................................ 
........ผูบ้ริหารสถานศึกษา เพราะ............................................................................................................ 
........ครู เพราะ........................................................................................................................................
  

5. ด้านการประเมินผลการนิเทศการสอน 
    1) ความเหมาะสมของกระบวนการนิเทศการสอนเพ่ือส่งเสริมความสามารถในการพฒันาทกัษะการคิด 
     ของผูเ้รียน ระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดา้นการประเมินผลการนิเทศการสอน 

                (.....)  มากท่ีสุด  (.....) มาก  (.....) ปานกลาง  (......) นอ้ย  (.....)  นอ้ยท่ีสุด 
ขอ้เสนอแนะ......................................................................................................................................... 
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    2) ผูเ้ก่ียวขอ้งกลุ่มใดมีส่วนร่วมดาํเนินการนิเทศมากท่ีสุด (เรียงลาํดบั 1-4โดยใส่เลขหนา้กลุ่ม) 
........ ผูบ้ริหารการศึกษา เพราะ............................................................................................................... 
........ ศึกษานิเทศก ์เพราะ........................................................................................................................ 
........ ผูบ้ริหารสถานศึกษา เพราะ............................................................................................................. 
........ ครู เพราะ........................................................................................................................................ 

6. ด้านการใช้เทคนิคและวธีิการนิเทศการสอน 
    1) ความเหมาะสมของกระบวนการนิเทศการสอนเพ่ือส่งเสริมความสามารถในการพฒันาทกัษะการคิด 
     ของผูเ้รียน ระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดา้นการใชเ้ทคนิคและวิธีการนิเทศการสอน 

                     (.....)  มากท่ีสุด  (.....) มาก  (.....) ปานกลาง  (......) นอ้ย  (.....)  นอ้ยท่ีสุด 
ขอ้เสนอแนะ..........................................................................................................................................    
2) ผูเ้ก่ียวขอ้งกลุ่มใดมีส่วนร่วมดาํเนินการนิเทศมากท่ีสุด (เรียงลาํดบั 1-4โดยใส่เลขหนา้กลุ่ม) 
........ ผูบ้ริหารการศึกษา เพราะ............................................................................................................... 
.........ศึกษานิเทศก ์เพราะ....................................................................................................................... 
.........ผูบ้ริหารสถานศึกษา เพราะ........................................................................................................... 
........ครู เพราะ........................................................................................................................................ 

7. ด้านการมีส่วนร่วมการนิเทศการสอน 
1) ความเหมาะสมของกระบวนการนิเทศการสอนเพ่ือส่งเสริมความสามารถในการพฒันาทกัษะการคิด
ของผูเ้รียน ระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดา้นการมีส่วนร่วมการนิเทศการสอน 
                     (.....)  มากท่ีสุด  (.....) มาก  (.....) ปานกลาง  (......) นอ้ย  (.....)  นอ้ยท่ีสุด 
ขอ้เสนอแนะ......................................................................................................................................... 
2) ผูเ้ก่ียวขอ้งกลุ่มใดมีส่วนร่วมดาํเนินการนิเทศมากท่ีสุด (เรียงลาํดบั 1-4โดยใส่เลขหนา้กลุ่ม) 
........ ผูบ้ริหารการศึกษา เพราะ............................................................................................................. 
.........ศึกษานิเทศก ์เพราะ..................................................................................................................... 
........ผูบ้ริหารสถานศึกษา เพราะ......................................................................................................... 

      .......ครู เพราะ...................................................................................................................................... 
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8. ด้านการวจัิยเพือ่พฒันาการนิเทศการสอน 
1) ความเหมาะสมของกระบวนการนิเทศการสอนเพ่ือส่งเสริมความสามารถในการพฒันาทกัษะการคิด
ของผูเ้รียน ระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดา้นการวิจยัเพ่ือพฒันาการนิเทศการสอน 
                   (.....)  มากท่ีสุด  (.....) มาก  (.....) ปานกลาง  (......) นอ้ย  (.....)  นอ้ยท่ีสุด 

     ขอ้เสนอแนะ......................................................................................................................................... 
2) ผูเ้ก่ียวขอ้งกลุ่มใดมีส่วนร่วมดาํเนินการนิเทศมากท่ีสุด (เรียงลาํดบั 1-4โดยใส่เลขหนา้กลุ่ม) 
........ ผูบ้ริหารการศึกษา เพราะ............................................................................................................. 
........ ศึกษานิเทศก ์เพราะ...................................................................................................................... 
........ ผูบ้ริหารสถานศึกษา เพราะ.......................................................................................................... 

     ........ ครู เพราะ..................................................................................................................................... 
 

คาํถามภาพรวมทั้งหมดของรูปแบบ 
     1) ท่านคิดวา่รูปแบบน้ีเม่ือนาํไปใชแ้ลว้จะทาํใหค้รู (ตวัท่านและครูอ่ืน ๆ ) มีความสามารถในการ 
     พฒันาทกัษะการคิดของผูเ้รียน ระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดม้ากนอ้ยเพยีงใด?   

                      (.....)  มากท่ีสุด  (......) มาก  (.....) ปานกลาง  (......) นอ้ย  (.....)  นอ้ยท่ีสุด 
เพราะเหตุใด.......................................................................................................................................... 

    2) ผูเ้ก่ียวขอ้งกลุ่มใดมีส่วนร่วมดาํเนินการนิเทศโดยภาพรวมมากท่ีสุด (เรียงลาํดบั 1-4โดยใส่เลข 
    หนา้กลุ่ม) 

 ....... ผูบ้ริหารการศึกษา เพราะ......................................................................................................... 
 .......ศึกษานิเทศก ์เพราะ.................................................................................................................. 
 .......ผูบ้ริหารสถานศึกษา เพราะ..................................................................................................... 
  .......ครู เพราะ............................................................................................................................... 

      3) ความเหมาะสมของรูปแบบการนิเทศการสอนเพ่ือส่งเสริมความสามารถในการพฒันาทกัษะการคิด 
      ของผูเ้รียน ระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

                     (.....)  มากท่ีสุด  (......) มาก  (.....) ปานกลาง  (......) นอ้ย  (.....)  นอ้ยท่ีสุด 
ขอ้เสนอแนะ........................................................................................................................................ 
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ภาคผนวก ค 
                                   ผลการวเิคราะห์ดชันีความสอดคลอ้ง 
                               ค่าความเช่ือมัน่ ( reliability) 
                               ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลจากแบบสอบถาม 
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ผลการวเิคราะห์ดชันีความสอดคล้อง ( ) 

ข้อ รายการคาํภาม 
ความเห็นผู้เช่ียวชาญ ค่า IQC 

 
ข้อเสนอแนะ 

1 2 3 4 5 

1 การจัดทาํข้อมูลสารสนเทศ            
1 การวิเคราะห์สภาพปัจจุบนัและ

ความตอ้งการเก่ียวกบัการนิเทศ 
การสอนเพ่ือส่งเสริมความสามารถ
ในการพฒันาทกัษะการคิดของ
ผูเ้รียน 

+1 +1  +1  +1  +1  1.0  

2 การประสานความร่วมมือระหวา่งผู ้
นิเทศการสอนและผูรั้บการนิเทศใน
การจดัทาํขอ้มูลสารสนเทศเพื่อ
ส่งเสริมความสามารถในการพฒันา
ทกัษะการคิดของผูเ้รียน 

+1 +1  +1  0  +1  0.8  

3 การจดัทาํฐานขอ้มูลสารสนเทศ
เก่ียวกบัการนิเทศการสอนไดแ้ก่ 
นกัเรียน ผูบ้ริหาร ครู และขอ้มูล 
ท่ีจาํเป็นต่อการนิเทศการสอนเพ่ือ
ส่งเสริมความสามารถในการพฒันา
ทกัษะการคิดของผูเ้รียน 

+1 +1  +1  +1  +1  1.0   

4 คุณภาพของขอ้มูลสารสนเทศ
สะทอ้นสภาพจริงเป็นปัจจุบนัมี
ปริมาณขอ้มูลท่ีเพียงพอต่อการ
นิเทศการสอนเพื่อส่งเสริมความ 
สามารถในการพฒันาทกัษะการคิด 
ของผูเ้รียน 

+1 +1  +1  +1  +1  1.0   

5 การประเมินผลเพื่อพฒันาปรับปรุง
ระบบขอ้มูลสารสนเทศ 

+1 +1  +1  +1  0  0.8  

6 การนาํขอ้มูลสารสนเทศไปใช้
ตดัสินใจและวางแผนการนิเทศ 

+1 +1  +1  +1  +1  1.0  
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ข้อ รายการคาํภาม 
ความเห็นผู้เช่ียวชาญ ค่า IQC 

 
ข้อเสนอแนะ 

1 2 3 4 5 
การสอนเพ่ือส่งเสริมความ 
สามารถในการพฒันาทกัษะการคิด 
ของผูเ้รียน 

2 การวางแผนการนิเทศการสอน        
1 การวางแผนนิเทศการสอนโดยนาํ

ขอ้มูลสารสนเทศเก่ียวกบัสภาพ
ปัจจุบนัและความตอ้งการมา
พิจารณาจดัทาํแผนการนิเทศ  
การสอนเพ่ือส่งเสริมความสามารถ
ในการพฒันาทกัษะการคิดของ 
ผูเ้รียน 

+1 +1  +1  +1  +1  1.0  

2 การนาํนโยบายดา้นการคิดมาเป็น
กรอบจดัทาํแผนการนิเทศการสอน 
เพื่อส่งเสริมความสามารถในการ
พฒันาทกัษะการคิดของผูเ้รียน 

+1 +1  +1  +1  0  0.8  

3 การกาํหนดมาตรฐาน และ
ความสาํเร็จในการนิเทศการสอน
เพื่อส่งเสริมความสามารถใน 
การพฒันาทกัษะการคิดของผูเ้รียน 

+1 +1  +1  +1  +1  1.0  

4 การวางแผนการนิเทศการสอน
ร่วมกนัระหวา่งผูนิ้เทศการสอนและ
ผูรั้บการนิเทศเพื่อส่งเสริม
ความสามารถในการพฒันาทกัษะ
การคิดของผูเ้รียน 

+1 +1  +1  +1  +1  1.0  

5 การวิเคราะห์ทรัพยากรท่ีใชใ้นการ
นิเทศการสอน ไดแ้ก่ คน 
งบประมาณ วสัดุอุปกรณ์ เป็นตน้ 

+1 +1  +1  +1  +1  1.0  

6 การสร้างทีมงานท่ีเขม้แขง็เพื่อ +1 +1  +1  +1  +1  1.0  
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ข้อ รายการคาํภาม 
ความเห็นผู้เช่ียวชาญ ค่า IQC 

 
ข้อเสนอแนะ 

1 2 3 4 5 
การวางแผนการนิเทศการสอน 
เพื่อส่งเสริมทกัษะการคิด 

7 การกาํหนดปฏิทินการนิเทศ 
การสอนท่ีนาํไปสู่การปฏิบติั 
อยา่งเป็นรูปธรรมไดเ้พื่อส่งเสริม
ความสามารถในการพฒันาทกัษะ
การคิดของผูเ้รียน 

+1 +1  +1  +1  +1  1.0  

8 การประเมินปรับปรุงการดาํเนินการ
จดัทาํแผนการนิเทศการสอนเพื่อ
ส่งเสริมความสามารถในการพฒันา
ทกัษะการคิดของผูเ้รียน 

+1 +1  +1  +1  +1  1.0  

3 การใช้ส่ือ เคร่ืองมือ และเทคโนโลย ี        
1 การสร้างความรู้ ความเขา้ใจการใช้

ส่ือ เคร่ืองมือ และเทคโนโลยใีนการ
นิเทศการสอนแก่ผูรั้บการนิเทศ  
เพื่อส่งเสริมความสามารถในการ
พฒันาทกัษะการคิดของผูเ้รียน 

+1 +1  +1  +1  +1  1.0  

2 ผูนิ้เทศการสอนและผูรั้บการนิเทศ 
มีส่วนร่วมในการจดัทาํส่ือ 
เคร่ืองมือและเทคโนโลย ี นิเทศ 
การสอนเพ่ือส่งเสริมความสามารถ
ในการพฒันาทกัษะการคิดของ
ผูเ้รียน 

+1 +1  +1  +1  +1  1.0  

3 การเลือกใชส่ื้อ เคร่ืองมือ และ
เทคโนโลยใีหเ้หมาะสมกบัการ
จดัการเรียนการสอนของผูรั้บการ
นิเทศ เพื่อส่งเสริมความสามารถใน
การพฒันาทกัษะการคิดของผูเ้รียน 

+1 +1  +1  +1  0  0.8  
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ข้อ รายการคาํภาม 
ความเห็นผู้เช่ียวชาญ ค่า IQC 

 
ข้อเสนอแนะ 

1 2 3 4 5 
4 การหาคุณภาพของ ส่ือ เคร่ืองมือ 

และเทคโนโลย ีนิเทศการสอนเพื่อ
ส่งเสริมความสามารถในการพฒันา
ทกัษะการคิดของผูเ้รียน 

+1 +1  +1  +1  +1  1.0  

5 การจดัทาํและใชส่ื้อเคร่ืองมือและ
เทคโนโลย ีท่ีทนัสมยั หลากหลาย 
ในการนิเทศการสอน เพื่อส่งเสริม
ความสามารถในการพฒันาทกัษะ
การคิดของผูเ้รียน  

+1 +1  +1  +1  0  0.8  

6 การจดัทาํคลงัส่ือ เคร่ืองมือและ
เทคโนโลยเีพือ่เป็นแหล่งเรียนรู้
ประกอบการนิเทศการสอนเพื่อ
ส่งเสริมความสามารถในการพฒันา
ทกัษะการคิดของผูเ้รียน 

+1 +1  +1  +1  -1  0.6  

7 การส่งเสริมใหมี้การใช ้ปรับปรุง 
และพฒันาส่ือ เคร่ืองมือ และ
เทคโนโลย ีการนิเทศการสอน 
เพื่อส่งเสริมความสามารถในการ
พฒันาทกัษะการคิดของผูเ้รียน 

+1 +1  +1  +1  -1  0.6  

4 เทคนิคและวธีิการนิเทศการสอน        
1 การปฏิบติัการนิเทศการสอนแบบมี

ส่วนร่วมเพื่อส่งเสริมความสามารถ
ในการพฒันาทกัษะการคิดของ
ผูเ้รียน 

+1 +1  +1  +1  0  0.8  

2 การกาํหนดเป้าหมายในการนิเทศ
การสอนเพ่ือส่งเสริมความสามารถ
ในการพฒันาทกัษะการคิดของ
ผูเ้รียน 

+1 +1  +1  +1  0  0.8  
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ข้อ รายการคาํภาม 
ความเห็นผู้เช่ียวชาญ ค่า IQC 

 
ข้อเสนอแนะ 

1 2 3 4 5 
3 การใชว้ิธีการนิเทศการสอนแบบ

ช้ีแนะสะทอ้นคิด (Reflective 
Coaching) เพื่อส่งเสริม
ความสามารถในการพฒันาทกัษะ
การคิดของผูเ้รียน 

+1 +1  +1  +1  -1  0.6  

4 การใชว้ิธีการนิเทศการสอนแบบ
เป็นพี่เล้ียง และผูส้นบัสนุน 
(Mentoring And Supporting)  
เพื่อส่งเสริมความสามารถในการ
พฒันาทกัษะการคิดของผูเ้รียน 

+1 +1  +1  +1  +1  1.0  

5 การใชว้ิธีการนิเทศการสอนแบบ
เพื่อนช่วยเพื่อน การนิเทศการสอน
ในการพฒันากระบวนการจดัการ
เรียนรู้ เพื่อส่งเสริมความสามารถใน
การพฒันาทกัษะการคิดของผูเ้รียน 

+1 +1  +1  +1  0  0.8  

6 การนิเทศการสอนดา้นการจดัการ
เรียนรู้ เพื่อส่งเสริมความสามารถใน
การพฒันาทกัษะการคิดของผูเ้รียน 

+1 +1  +1  +1  +1  1.0  

7 การสร้างความรู้ ความเขา้ใจในดา้น
เทคนิค และวธีิการนิเทศการสอน
เพื่อส่งเสริมความสามารถในการ
พฒันาทกัษะการคิดของผูเ้รียน 

+1 +1  +1  +1  0  0.8  

8 การใชเ้ทคนิคและวิธีการนิเทศการ
สอนท่ีหลากหลายและเหมาะสมกบั
ผูรั้บการนิเทศ เพื่อส่งเสริมความ 
สามารถในการพฒันาทกัษะการคิด
ของผูเ้รียน 

+1 +1  +1  +1  +1  1.0  

9 การนิเทศการสอน ท่ีส่งเสริมให้ +1 +1  +1  +1  0  0.8  
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ข้อ รายการคาํภาม 
ความเห็นผู้เช่ียวชาญ ค่า IQC 

 
ข้อเสนอแนะ 

1 2 3 4 5 
ผูรั้บการนิเทศเกิดความสามารถใน
การพฒันาทกัษะการคิดของผูเ้รียน  

10 การนิเทศการสอนมุ่งเนน้บรรยากาศ
แห่งความเป็นประชาธิปไตย  
มีการยอมรับซ่ึงกนัและกนั 

+1 +1  +1  +1  +1  1.0  

11 การนิเทศการสอนมีการปรับเปล่ียน 
ยดืหยุน่ประยกุตใ์ชใ้หเ้หมาะสมกบั
ผูรั้บการนิเทศ 

+1 +1  +1  +1  0  0.8  

12 การประเมินผลและปรับปรุงการใช้
เทคนิคและวิธีการนิเทศการสอน
เพื่อส่งเสริมความสามารถในการ
พฒันาทกัษะการคิดของผูเ้รียน 

+1 +1  +1  +1  +1  1.0  

5 การมีส่วนร่วมการนิเทศการสอน            
1 การจดัทาํขอ้มูลสารสนเทศในการ

วิเคราะห์ จดัตั้งกลุ่มเครือข่ายความ
ร่วมมือเพ่ือการนิเทศการสอน 

+1 +1  +1  +1  +1  1.0  

2 การจดัทาํแผนพฒันาเครือข่ายความ
ร่วมมือของผูนิ้เทศและผูรั้บการ
นิเทศเพื่อส่งเสริมความสามารถใน
การพฒันาทกัษะการคิดของผูเ้รียน 

+1 +1  +1  +1  +1  1.0  

3 การจดัระบบโครงสร้างหนา้ท่ีของ
บุคลากรในเครือข่ายต่าง ๆ อยา่ง
ชดัเจน เพื่อช่วยในการนิเทศ 
การสอน 

+1 +1  +1  +1  +1  1.0  

4 การส่งเสริมกิจกรรมภายใน
เครือข่ายเดียวกนัและร่วมกบั
เครือข่ายอ่ืน ๆ เพื่อส่งเสริม
ความสามารถในการพฒันาทกัษะ

+1 +1  +1  +1  +1  1.0  
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ข้อ รายการคาํภาม 
ความเห็นผู้เช่ียวชาญ ค่า IQC 

 
ข้อเสนอแนะ 

1 2 3 4 5 
การคิดของผูเ้รียน 

5 เครือข่ายความร่วมมือปฏิบติั
กิจกรรมการนิเทศการสอนอยา่ง
ต่อเน่ืองสร้างความยัง่ยนืในการ
ร่วมมือกนัส่งเสริมความสามารถ 
ในการพฒันาทกัษะการคิดของ
ผูเ้รียน 

+1 +1  +1  +1  +1  1.0  

6 การสร้างเครือข่ายอยา่งหลากหลาย
เพื่อร่วมกนัพฒันาการนิเทศการ
สอนทั้งภายในและภายนอก ภายใต้
เป้าหมายเพื่อส่งเสริมความสามารถ
ในการพฒันาทกัษะการคิดของ
ผูเ้รียน 

+1 +1  +1  +1  +1  1.0  

7 การจดักิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้
ระหวา่งเครือข่ายต่าง ๆ เพื่อเพ่ิม
ประสบการณ์การนิเทศการสอน 

+1 +1  +1  +1  0  0.8  

8 การจดักิจกรรมยกยอ่งเชิดชูเกียรติ 
ผูมี้ผลงาน ส่งเสริมทกัษะการคิด 
เพื่อเป็นการสร้างขวญักาํลงัใจ  
แก่ผูนิ้เทศและผูรั้บการนิเทศ 

+1 +1  +1  +1  +1  1.0  

9 การเผยแพร่ผลงานการนิเทศ 
การสอนท่ีส่งเสริมความสามารถใน
การพฒันาทกัษะการคิดของผูเ้รียน
ในรูปแบบต่าง ๆ แก่หน่วยงานและ
เครือข่ายต่าง ๆ 

+1 +1  +1  +1  +1  1.0  

10 การประเมินติดตามผลการ
ดาํเนินงานของเครือข่ายต่าง ๆ  
ในการร่วมมือพฒันาการนิเทศ 

+1 +1  +1  +1  +1  1.0  
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ข้อ รายการคาํภาม 
ความเห็นผู้เช่ียวชาญ ค่า IQC 

 
ข้อเสนอแนะ 

1 2 3 4 5 
การสอนเพ่ือส่งเสริมความสามารถ
ในการพฒันาทกัษะการคิดของ
ผูเ้รียน 

6 กจิกรรมการนิเทศการสอน            
1 การเลือกกิจกรรมไดเ้หมาะสมกบั

สภาพปัญหาและความตอ้งการของ
ผูรั้บการนิเทศ 

+1 +1  +1  +1  +1  1.0  

2 การใชกิ้จกรรมการนิเทศในการ
จดัการเรียนการสอนของผูรั้บการ
นิเทศ เพื่อส่งเสริมความสามารถใน
การพฒันาทกัษะการคิดของผูเ้รียน 

+1 +1  +1  +1  0  0.8  

3 ผูนิ้เทศการสอนและผูรั้บการนิเทศ
การสอนมีส่วนร่วมในการจดั
กิจกรรมการเรียนการสอนเพือ่
ส่งเสริมความสามารถในการพฒันา
ทกัษะการคิดของผูเ้รียน 

+1 +1  +1  +1  +1  0.8  

4 กิจกรรมการนิเทศการสอนส่งเสริม
ความสามารถของผูรั้บการนิเทศ 
ดว้ยวิธีการท่ีหลากหลายเหมาะสม
กบัศกัยภาพของแต่ละบุคคล 

+1 +1  +1  +1  +1  0.8  

5 การติดตามประเมินผล และสรุปผล
การใชกิ้จกรรมการนิเทศการสอน 
สาํหรับปรับปรุงพฒันา การนิเทศ
การสอนเพ่ือส่งเสริมความสามารถ
ในการพฒันาทกัษะการคิดของ
ผูเ้รียน  

+1 +1  +1  +1  +1  1.0  

7 การประเมินผลการนิเทศการสอน            
1 การประเมินผลการนิเทศการสอน +1 +1  +1  +1  +1  1.0  
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ข้อ รายการคาํภาม 
ความเห็นผู้เช่ียวชาญ ค่า IQC 

 
ข้อเสนอแนะ 

1 2 3 4 5 
ตามแผนการนิเทศท่ีกาํหนดไว ้

2 การสร้างความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบั
การประเมินผลอยา่งเป็นระบบแก่
ผูรั้บการนิเทศ 

+1 +1  +1  +1  +1  1.0  

3 การมีส่วนร่วมในการประเมินผล
การนิเทศการสอนของผูนิ้เทศและ
ผูรั้บการนิเทศ 

+1 +1  +1  +1  +1  1.0  

4 การประเมินผลการนิเทศการสอน 
ส่งเสริมความสามารถในการพฒันา
ทกัษะการคิดของผูเ้รียนก่อนการ
ดาํเนินการนิเทศ 

+1 +1  +1  +1  +1  1.0  

5 การประเมินผลการนิเทศการสอน 
ส่งเสริมทกัษะการคิดระหวา่ง 
การดาํเนินการนิเทศ 

+1 +1  +1  +1  +1  1.0  

6 การประเมินผลการนิเทศการสอน
ส่งเสริมความสามารถในการพฒันา
ทกัษะการคิดของผูเ้รียนภายหลงั 
การดาํเนินการนิเทศ 

+1 +1  +1  +1  +1  1.0  

7 การประเมินผลและสรุปรายงานผล
การนิเทศการสอนอยา่งเป็นระบบ 

+1 +1  +1  +1  +1  1.0  

8 ผูนิ้เทศการสอนและผูรั้บการนิเทศ
นาํขอ้มูลจากการประเมินผลไปใช้
ประโยชน์ในการนิเทศการสอนและ
ส่งเสริมความสามารถในการพฒันา
ทกัษะการคิดของผูเ้รียน 

+1 +1  +1  +1  +1  1.0  

9 การประเมินผลดาํเนินการอยา่ง
ต่อเน่ือง สมํ่าเสมอเพ่ือแกปั้ญหา
และพฒันาคุณภาพการศึกษา 

+1 +1  +1  +1  +1  1.0  
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ข้อ รายการคาํภาม 
ความเห็นผู้เช่ียวชาญ ค่า IQC 

 
ข้อเสนอแนะ 

1 2 3 4 5 

8 การวจัิย        
1 การใชก้ระบวนการวจิยัในการ

พฒันาการนิเทศการสอนของผู ้
นิเทศและผูรั้บการนิเทศ   
เพื่อส่งเสริมความสามารถในการ
พฒันาทกัษะการคิดของผูเ้รียน 

+1 +1  +1  +1  +1  1.0  

2 ผูนิ้เทศการสอนมีการสร้างความรู้
ความเขา้ใจกระบวนการทาํวจิยั
ใหแ้ก่ผูรั้บการนิเทศในการจดั 
การเรียนการสอนเพ่ือส่งเสริม 
ความสามารถในการพฒันาทกัษะ
การคิดของผูเ้รียน 

+1 +1  +1  +1  0.8  1.0  

3 การกระตุน้ส่งเสริมและสร้าง
วฒันธรรมวิจยัสู่ชั้นเรียน 

+1 +1  +1  +1  +1  1.0  

4 การใหค้าํปรึกษาช่วยเหลือผูรั้บ 
การนิเทศในการพฒันาคุณภาพ 
การจดัการเรียนการสอนเพ่ือ
ส่งเสริมความสามารถในการพฒันา
ทกัษะการคิดของผูเ้รียนบนพ้ืนฐาน
การวิจยั 

+1 +1  +1  +1  +1  1.0  

5 การสร้างนวตักรรมและองคค์วามรู้
ใหม่ ในการนิเทศของผูนิ้เทศ 
การสอนและผูรั้บการนิเทศ 
ดา้นทกัษะการคิด 

+1 +1  +1  +1  +1  1.0  

6 การสร้างคลงัผลงาน งานวิจยัท่ีเป็น
แบบอยา่งเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ 
สาํหรับผูนิ้เทศและผูรั้บการนิเทศ 

+1 +1  +1  +1  +1  1.0  

7 การนาํผลการวิจยัไปใชป้ระโยชน์ +1 +1  +1  +1  +1  1.0  
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ข้อ รายการคาํภาม 
ความเห็นผู้เช่ียวชาญ ค่า IQC 

 
ข้อเสนอแนะ 

1 2 3 4 5 
ในการแกปั้ญหาและพฒันา 
การเรียนการสอนเพ่ือส่งเสริม 
ความสามารถในการพฒันาทกัษะ
การคิดของผูเ้รียน 

8 การเผยแพร่ผลงานวิจยัโดยช่องทาง
ต่าง ๆ ไดแ้ก่ เครือข่าย ส่ือ
เทคโนโลย ีประชุมอบรม  
จดันิทรรศการ เป็นตน้ เพื่อเป็น
แบบอยา่งการแกปั้ญหาและพฒันา
คุณภาพการศึกษา 

+1 +1  +1  +1  +1  1.0  
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ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามการวิจัยเร่ือง 
รูปแบบการนิเทศการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถในการพัฒนาทักษะการคิด 

ของผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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