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1 ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธาน ีเขต 2 

การพัฒนารูปแบบการนิเทศตามแนวคิดการชีแ้นะร่วมด้วยแนวคิดกลัยาณมิตร 
เพื่อส่งเสริมความสามารถในการจัดการเรียนรู้แบบเรียนรูร้่วมกัน 

ด้วยการสืบสอบ 4Ex2 ส าหรับครูคณิตศาสตร์  
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 

 

THE DEVELOPMENT OF SUPERVISION MODEL BY USING COACHING AND 
KALYANAMITRA APPROACH TO ENHANCE COLLABORATIVE LEARNING 
MANAGEMENT ABILITY THROUGH 4EX2 INQUIRY-BASED INSTRUCTION 

FOR SIXTH GRADE MATHEMATICS TEACHERS  
 

สุภาภรณ์  ใจสุข / SUPAPORN  JAISOOK 1 
 

บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) พัฒนารูปแบบการนิเทศตามแนวคิดการชี้แนะร่วมด้วยแนวคิด
กัลยาณมิตรเพื่อส่งเสริมความสามารถในการจัดการเรียนรู้แบบเรียนรู้ร่วมกันด้วยการสืบสอบ 4Ex2 ส าหรับครู
คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และ 2) เพ่ือศึกษาผลการใช้รูปแบบการนิเทศที่พัฒนาขึ้น การวิจัยประกอบด้วย 
3 ขั้นตอน ขั้นตอนที่ 1 การพัฒนารูปแบบการนิเทศ ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนาเครื่องมือการนิเทศ ขั้นตอนที่ 3 
การทดลองใช้รูปแบบการนิเทศ กลุ่มตัวอย่างเป็นครูคณิตศาสตร์  จ านวน 36 คน และผู้นิเทศจ านวน 8 คน 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยจ านวน 7 ชุด โดยเครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนารูปแบบตามวัตถุประสงค์ข้อที่  1 ได้แก่ 
1) แบบประเมินความเทีย่งตรงของรูปแบบ 2) แบบประเมินการใช้คู่มือนิเทศ 3) แบบประเมินการใช้เอกสารประกอบ 
การพัฒนาครู และวัตถุประสงค์ข้อที่ 2 ได้แก่ 1) แบบนิเทศการใช้เอกสารประกอบการพัฒนาครู 2) แบบประเมิน
ความสามารถในการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ 3) แบบประเมินพฤติกรรมการจัดการเรียนรู้ 4) แบบทดสอบวัดความรู้
ความเข้าใจในการจัดการเรียนรู้แบบเรียนรู้ร่วมกันด้วยการสืบสอบ วิเคราะห์ข้อมูล โดยหาค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ  
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิ์การกระจาย  การทดสอบที และวิเคราะห์เนื้อหา  
 ผลการวิจัยพบว่า  
 1.  ผลการพัฒนารูปแบบการนิเทศ พบว่า 
  1.1  รูปแบบการนิ เทศที่ พัฒนาขึ้นมีองค์ประกอบส าคัญ 5 ประการ ได้แก่ 1 ) หลักการ  
2) วัตถุประสงค์ 3) กระบวนการนิเทศตามรูปแบบ มี 5 ขั้นตอน คือ ขั้นที่ 1 สร้างความเข้าใจและศรัทธา ขั้นที่ 2 
มีเมตตาถามปัญหาและความต้องการ ขั้นที่ 3 ชวนหาแนวทางด าเนินงานอย่างตั้งใจ ขั้นที่ 4 ร่วมใจแลกเปลี่ยน
เรียนรู้และสะท้อนผล ขั้นที่ 5 ประเมินตนประเมินงานอย่างเปิดใจ 4) การประเมินผลการนิเทศ และ 5) เครื่องมือ
การนิเทศ  
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  1.2  รูปแบบการนิเทศมีค่าสัมประสิทธิ์การกระจาย (C.V.) เท่ากับ 3.07 มีประสิทธิภาพอยู่ในเกณฑ์
ดีมาก  
 2.  ผลการใช้รูปแบบการนิเทศของครูคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 พบว่า  
  2.1  ความรู้ความเข้าใจในการจัดการเรียนรู้แบบเรียนรู้ร่วมกันด้วยการสืบสอบ 4Ex2 หลังประชุม
ปฏิบัติการสูงกว่าก่อนประชุมปฏิบัติการ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  
  2.2  ความสามารถในการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้แบบเรียนรู้ร่วมกันด้วยการสืบสอบ 4Ex2  
ได้ครบถ้วนตามองค์ประกอบของแผน สามารถบูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน มีรายละเอียดของข้อค าถาม
ชัดเจนเป็นล าดับขั้นตอน ครบทุกขั้นตอนของกระบวนการจัดการเรียนรู้ และผลการประเมินแผนการจัด 
การเรียนรู้มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก 
  2.3  พฤติกรรมการจัดการเรียนรู้หลังได้รับการนิเทศมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก 
 

ค าส าคัญ: การนิเทศแบบการชี้แนะ, การนิเทศแบบกัลยาณมิตร, การจัดการเรียนรู้ร่วมกัน,  

การจัดการเรียนรู้แบบสืบสอบ 4Ex2  
 

ABSTRACT 
The objectives of this research were to: 1) develop a supervision model by using coaching and 

Kalyanamitra approach to enhance collaborative learning management ability through 4Ex2 
inquiry-based instruction for sixth grade mathematics teachers; and 2) study the effect of 
developed supervision model application. The research procedure consisted of 3 steps: step 
1 development of a supervision model; step 2 development of supervision instruments; and step 3 
experiment of the developed model. The sample was 36 mathematics teachers and 8 
educational supervisors. Seven research instruments were employed. The instructments used 
to develop the model based on the first objective were: 1) an IOC assessment form, 2) an 
assessment form for the use of supervison manual, and 3) an assessment form for the use of 
teacher development documents. The instruments in response to the second objectives were: 
1) a supervision form for the use of teacher development documents, 2) an ability assessment 
form of learning management plan writing, 3) an assessment form for teaching and learning 
behaviors, and 4) a test of knowledge and understanding in collaborative learning management 
through inquiry-based instruction. Data were analyzed by mean, percentage, standard 
deviation, coefficient of variation, t-test, and content analysis.   

The research findings were as follows: 
1.  Results of supervision model development  
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 1.1  The developed supervision model consisted of 5 components: 1) principles; 
2) objectives; 3) supervision process consisting of 5 steps: step 1 building understanding and 
faith, step 2 being mercy in asking questions and needs, step 3 intentionally seeking for 
operational guidelines, step 4 exchanging learning and reflections, and step 5 assessing yourself 
and evaluating works openly; 4) supervision assessment; and 5) supervision tools.  

 1.2  The coefficient of variation (C.V.) of the model was 3.07, which was at a very 
high level.  
 2.  Effects of developed supervision model application       
 2.1  The level of knowledge and understanding towards collaborative learning  
management through 4Ex2 inquiry-based instruction of the teachers after attending the workshop 
was higher than that of before with a statistical significance level of .05.  

2.2  The collaborative learning management plans through 4Ex2 inquiry-based 
instruction had complete required components, be able to integrate with other learning sujects, 
and covered clear question details in the correct sequence with complete learning 
management process. The assessment of the learning management plans was at a high level in 
average.   

2.3  The learning management behaviors of the teachers after attending the supervision 
process was at a high level. 

 

Keywords: coaching supervision, Kalyanamitra supervision, collaborative learning management, 

4Ex2 inquiry-based instruction 
 

บทน า 
  หลักการส าคัญของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ข้อ 2 กล่าวว่า “ยึดคนเป็น
ศูนย์กลางการพัฒนา” มุ่งพัฒนาคนไทยให้มีความเป็นคนที่สมบูรณ์ มีวินัย ใฝ่รู้ มีความรู้ มีทักษะ มีความคิด
สร้างสรรค์ มีจริยธรรมและคุณธรรม พัฒนาคนทุกช่วงวัย (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ, 2559: 4) ซึ่งในส่วนของการพัฒนาคนนั้นวิจารณ์  พาณิช (2555: 18–19) กล่าวถึงการพัฒนา
ทักษะของคนไทยในศตวรรษที่ 21 ซึ่งคนทุกคนต้องเรียนรู้ตั้งแต่ชั้นอนุบาลไปจนถึงมหาวิทยาลัยและตลอดชีวิต คือ 
3Rx7C โดยเฉพาะด้านการคิดเลขเป็น รวมถึงทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณและทักษะในการแก้ปัญหา 
เช่นเดียวกันกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 
หมวด 4 มาตรา 23 ข้อ 4 กล่าวถึงการจัดการศึกษาที่ต้องเน้นความส าคัญทั้งด้านความรู้คู่คุณธรรม กระบวนการเรียนรู้ 
และบูรณาการตามความเหมาะสมของแต่ละระดับการศึกษา รวมถึงเน้นเรื่องความรู้และทักษะด้านคณิตศาสตร์ 
จะเห็นได้ว่าในการจัดการศึกษาของชาตินั้น ได้ให้ความส าคัญที่ต้องเรียนรู้ด้านคณิตศาสตร์เพ่ือเป้าหมายในการพัฒนาคน
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ให้มีคุณภาพ สอดคล้องกับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2551: 1) ซึ่งกล่าวไว้ว่า ลักษณะ
ของคณิตศาสตร์ถูกใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาความเจริญในโลกเพราะเป็นวิชาที่มีเป็นโครงสร้าง มีระบบ  
มีแบบแผนที่ชัดเจน เกี่ยวข้องโดยตรงกับการคิด การให้เหตุผล และการใช้สติปัญญาของมนุษย์  
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ 
ขั้นพ้ืนฐาน O–Net ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วิชาคณิตศาสตร์ พบว่ามีคะแนนเฉลี่ยต่ ากว่าร้อยละ 50 
ในปีการศึกษา 2557 2558 และ 2559 มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 38.07 44.01 และ 41.65 (สถาบันทดสอบทาง
การศึกษาแห่งชาติ, 2558: 4; 2559: 4; 2560: 4) และจากรายงานวิจัยของสุภาภรณ์ ใจสุข (2559: 85) พบว่า 
ปัญหาด้านการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.04 
ในสภาพจริงของการจัดการเรียนการสอนนั้นยังเน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เนื้อหามากกว่ากระบวนการ รวมถึงการวัดผล
และประเมินผลที่เน้นความรู้ความเข้าใจ การค านวณ และการน าไปใช้มากกว่าการคิดวิเคราะห์ การประเมินค่าและ
คิดสร้างสรรค์ ส่งผลให้ผู้เรียนคิดไม่เป็นและมีผลการประเมินต่ า จะเห็นได้ว่าครูได้รับการช่วยเหลือ แนะน า 
ด้านการจัดการเรียนการสอนไม่เพียงพอ นอกจากนี้งานวิจัยของสุภาภรณ์  ใจสุข พบว่า ปัญหาด้านการนิเทศ
การสอนคณิตศาสตร์ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง สอดคล้องกับรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมิน
และนิเทศการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 (2559: 54-59) ที่พบว่า
ปัญหาของการนิเทศเกิดจากผู้นิเทศขาดความรู้ความเข้าใจเนื้อหาที่นิเทศ การนิเทศขาดความต่อเนื่องตาม 
ล าดับขั้นตอน มีรูปแบบนิเทศท่ีไม่ชัดเจน จึงส่งผลให้ครูมีความรู้ไม่เพียงพอ 
 เนื่องจากการนิเทศการสอนเป็นกระบวนการหนึ่งของการจัดการศึกษา ที่มีจุดมุ่งหมายเพ่ือปรับปรุง
กระบวนการเรียนรู้ที่ส่งเสริมพัฒนาความเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพครู ที่ส่งผลโดยตรงต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน 
โดยอาศัยการช่วยเหลือ แนะน า ให้ความรู้และการฝึกปฏิบัติด้านการพัฒนาหลักสูตร เทคนิคการเรียนการสอนใหม่ ๆ 
การใช้และการสร้างสื่อนวัตกรรมด้านการสอน และการท าวิจัยในชั้นเรียน (วัชรา เล่าเรียนดี, 2556: 8-9) 
สอดคล้องกับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (2555: 217) ที่พบว่าครูยังมคีวามต้องการด้านการนิเทศ 
และสุภาภรณ์  ใจสุข (2559: 85) ที่พบว่าครูมีความต้องการการนิเทศการสอนคณิตศาสตร์ในภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.56  
 จะเห็นว่า ปัญหาที่เกิดจากการจัดการเรียนรู้ คือ ครูไม่เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการสอนที่เน้นทักษะการคิด 
การคิดวิเคราะห์ ทั้งในด้านการตั้งค าถาม การส ารวจปัญหา การศึกษาค้นคว้าหาค าตอบด้วยตนเอง รวมถึงการสะท้อน
การรู้คิด ไม่เน้นการท างานแบบกลุ่มที่ให้ผู้เรียนทุกคนได้มีส่วนร่วมในการพูด การอภิปราย และการน าเสนอ 
จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องพบว่า กระบวนการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนเกิดพฤติกรรมดังกล่าว
มีอยู่ 2 กระบวนการ ได้แก่ การจัดการเรียนรู้แบบสืบสอบ (4Ex2) และการจัดการเรียนรู้ร่วมกัน (collaborative 
learning) กล่าวคือ การจัดการเรียนรู้แบบสืบสอบ (4Ex2) เป็นกระบวนการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถตั้งค าถาม
และหาค าตอบได้ด้วยตนเองด้วยการสืบค้นอย่างมีระบบ เป็นรูปแบบการสอนที่พัฒนากระบวนการคิดของผู้เรียน
ที่ชัดเจนที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ (Marshall, Horton & Smart, 2009: 501-516)  และการจัดการเรียนรู้ร่วมกัน 
(collaborative learning) เป็นกระบวนการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นจากผู้เรียนที่มีลักษณะหลากหลายแตกต่างกันมาเรียนรู้



190                        JOURNAL FOR SOCIAL SCIENCES RESEARCH   Vol. 11 No. 2 (July-December 2020) 
  
ร่วมกันอย่างกระตือรือร้น มีความรับผิดชอบต่อตนเอง มีการพูดอภิปรายร่ วมกัน ในประเด็นที่ท้าทายและ
คิดเห็นไม่ตรงกัน อย่างสมเหตุสมผล (Swan, 2006: 162-175) ดังนั้นการแก้ปัญหาการจัดการเรียนรู้ของครู
สามารถแก้ได้ด้วยการนิเทศ เนื่องจากการนิเทศเป็นวิธีการหนึ่งที่ท าให้ครูสามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการจัด 
การเรียนรู้ไปในคุณลักษณะอันพึงประสงค์ได้ จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง พบว่ามีการนิเทศที่ส าคัญ
อยู่ 2 แนวคิด ได้แก่ แนวคิดการชี้แนะ (coaching) และแนวคิดกัลยาณมิตร (Kalyanamitra) โดยการนิเทศ
ตามแนวคิดการชี้แนะ เป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ให้แก่ครูโดยมุ่งพัฒนาความสามารถและผลการปฏิบัติงาน
ครูที่จะช่วยจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน ด้วยการแนะน า ให้ค าปรึกษา ช่วยเหลือ แลกเปลี่ยน สะท้อนผล จนครู
สามารถวิเคราะห์สภาพปัญหาและความต้องการจ าเป็น จัดล าดับความส าคัญ วางแผน ด าเนินการ และ
ประเมินผล (Joyce & Showers, 1996: 12-16; วิชัย วงษ์ใหญ่ และมารุต พัฒผล, 2557: 2) และการนิเทศตาม
แนวคิดกัลยาณมิตร เป็นการชี้แนะ ช่วยเหลือ ที่ท าให้เกิดความงอกงามในการจัดการเรียนการสอน ต้องพัฒนา
คนด้วยความจริงใจทั้งด้านความรู้เชิงประจักษ์และอัตวิสัย มีความรู้สึกที่ดีต่อกันพร้อมที่จะร่วมมือร่วมใจขจัด
ปัญหาเพ่ือน าไปสู่เป้าหมาย ต้องใช้ฐานการคิดบนหลักธรรมะซึ่งได้แก่ เคารพ ศรัทธา มีความรู้ ตั้งใจ ร่วมใจ มี
เมตตา ร่วมกันทั้งผู้นิเทศและผู้รับการนิเทศ (สุมน อมรวิวัฒน์, 2546: 19; พระธรรมปิฎก, 2544: 22) 
 ด้วยเหตุผลและความส าคัญดังกล่าวผู้วิจัยจึงได้ด าเนินการวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการนิเทศตาม
แนวคิดการชี้แนะร่วมด้วยแนวคิดกัลยาณมิตรเพื่อส่งเสริมความสามารถในการจัดการเรียนรู้แบบเรียนรู้ร่วมกัน
ด้วยการสืบสอบ 4Ex2 ส าหรับครูคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
 

วัตถุประสงค์  
 1.  เพ่ือพัฒนารูปแบบการนิเทศตามแนวคิดการชี้แนะร่วมด้วยแนวคิดกัลยาณมิตรเพ่ือส่งเสริม
ความสามารถในการจัดการเรียนรู้แบบเรียนรู้ร่วมกันด้วยการสืบสอบ 4Ex2 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  
 2.  เพ่ือศึกษาผลการใช้รูปแบบการนิเทศการชี้แนะร่วมด้วยแนวคิดกัลยาณมิตรเพ่ือส่งเสริม
ความสามารถในการจัดการเรียนรู้แบบเรียนรู้ร่วมกันด้วยการสืบสอบ 4Ex2 ได้แก่ 
  2.1  ความรู้ความเข้าใจในการจัดการเรียนรู้แบบเรียนรู้ร่วมกันด้วยการสืบสอบ 4Ex2 ของครู
คณิตศาสตร์ ก่อนและหลังประชุมปฏิบัติการ  
  2.2  ความสามารถในการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้แบบเรียนรู้ร่วมกันด้วยการสืบสอบ 4Ex2 
ของครูคณิตศาสตร์ 
  2.3  พฤติกรรมการจดัการเรียนรู้แบบเรียนรู้ร่วมกันด้วยการสืบสอบ 4Ex2 ของครูคณิตศาสตร์  
 

สมมติฐานการวิจัย 
 1.  รูปแบบการนิเทศตามแนวคิดการชี้แนะร่วมด้วยแนวคิดกัลยาณมิตรเพ่ือส่งเสริมความสามารถใน
การจัดการเรียนรู้แบบเรียนรู้ร่วมกันด้วยการสืบสอบ 4Ex2 ที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ 



วารสารสังคมศาสตร์วิจัย    ปีท่ี 11 ฉบับท่ี 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2563)                                               191 
   
 2.  ผลการนิเทศครูคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับการนิเทศโดยใช้แนวคิดการชี้แนะร่วมด้วย
แนวคิดกัลยาณมิตรเพ่ือส่งเสริมความสามารถในการจัดการเรียนรู้ แบบเรียนรู้ร่วมกันด้วยการสืบสอบ 4Ex2  
จะท าให้ผู้รับการนิเทศมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการจัดการเรียนรู้ไปในทางที่ดีขึ้น ดังนี้ 
  2.1  คะแนนเฉลี่ยความรู้ความเข้าใจในการจัดการเรียนรู้แบบเรียนรู้ร่วมกันด้วยการสืบสอบ 4Ex2 
ของครูคณิตศาสตร์หลังประชุมปฏิบัติการสูงกว่าก่อนประชุมปฏิบัติการ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05   
  2.2  ผลการประเมินความสามารถในการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ของครูคณิตศาสตร์อยู่ใน
ระดับมาก 
  2.3  ผลการประเมินพฤติกรรมการจัดการเรียนรู้ของครูคณิตศาสตร์อยู่ในระดับมาก  

 

กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 1  กรอบแนวคิดการวิจัย  

ตัวแปรต้น 

รูปแบบการนิเทศตามแนวคิดการช้ีแนะร่วมด้วยแนวคิด
กัลยาณมิตรเพื่อส่งเสรมิความสามารถในการจัด 
การเรยีนรู้แบบเรียนรู้ร่วมกันด้วยการสืบสอบ 4Ex2  
ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ  
  1. หลักการ 
  2. วัตถุประสงค์ 
  3. กระบวนการนิเทศตามรูปแบบ ประกอบด้วย  
5 ขั้นตอน  
 ขั้นที่ 1 สร้างความเข้าใจและศรัทธา 
 ขั้นที่ 2 มีเมตตาถามปญัหาและความต้องการ        
 ขั้นที่ 3 ชวนหาแนวทางด าเนินงานอย่างตั้งใจ 
 ขั้นที่ 4 ร่วมใจแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสะท้อนผล 
 ขั้นที่ 5 ประเมินตนประเมินงานอย่างเปิดใจ 
  4. การประเมินผลการนิเทศ 
  5. เครื่องมือการนเิทศ 

 

ตัวแปรตาม 

ความสามารถในการจดัการเรียนรู้แบบเรียนรู้
ร่วมกันด้วยการสืบสอบ 4Ex2 มี 3 ประการ 
   1. ความรู้ความเข้าใจในการจัดการเรียนรู้
แบบเรียนรู้ร่วมกันด้วยการสืบสอบ 4Ex2  
   2. ความสามารถในการเขียนแผนการจัดการ
เรียนรู้แบบเรียนรู้ร่วมกันด้วยการสืบสอบ 4Ex2  
   ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน 

 ขั้นที่ 1 ร่วมกันสร้างความสนใจ (E1) 
       -  การสะท้อนการรู้คิด 
     -  ประเมินผลระหว่างเรียน 
 ขั้นที่ 2 ร่วมกันส ารวจและค้นคว้า (E2) 
     -  การสะท้อนการรู้คิด 
     -  ประเมินผลระหว่างเรียน 
 ขั้นที่ 3 ร่วมกันอภิปรายและลงข้อสรุป (E3) 
     -  การสะท้อนการรู้คิด 
     -  ประเมินผลระหว่างเรียน 
   ขั้นที่ 4 ขยายผลไปใช้ในสถานการณ์อื่น (E4) 
     -  การสะท้อนการรู้คิด 
     -  ประเมินผลระหว่างเรียน 

   3. พฤติกรรมการจัดการเรียนรูแ้บบเรียนรู้
ร่วมกันด้วยการสืบสอบ 4Ex2 
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วิธีด าเนินการ   

 การวิจัยในครั้งนี้ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน ดังนี้ ขั้นตอนที่ 1 การพัฒนารูปแบบการนิเทศ ขั้นตอนที่ 2 
การพัฒนาครื่องมือการนิเทศ ขั้นตอนที่ 3 การทดลองใช้รูปแบบการนิเทศ 

ขั้นตอนที่ 1  การพัฒนารูปแบบการนิเทศ 
 1.  การศึกษาความต้องการและสภาพปัญหา 
  1.1  ศึกษาวิจัยความต้องการ พบว่า เป้าหมายและความต้องการระดับชาติ คือ ต้องการพัฒนาคน
ให้มีทักษะในศตวรรษที่ 21 โดยเฉพาะทักษะการคิด และคณิตศาสตร์เป็นศาสตร์หนึ่งที่สามารถพัฒนาคนให้มี
ทักษะการคิดแก้ปัญหา และคิดวิเคราะห์ได้ โดยใช้การนิเทศ ซึ่งพบว่าครูมีความต้องการจ าเป็นในการนิเทศ 
เพ่ือส่งเสริมการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เพราะการนิเทศสามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของครูในการจัดการเรียนรู้
ที่เน้นการสร้างค าถามเป็นล าดับขั้นตอนการคิดไปสู่ค าตอบ ส่งเสริมให้นักเรียนร่วมมือกันศึกษาค้นคว้า  
หาค าตอบได้ด้วยตนเอง สามารถน าเสนอและสะท้อนคิดภายในกลุ่มเล็ก และภายในชั้นเรียน  
  1.2  ศึกษาวิจัยสภาพปัญหา พบว่า ปัญหาของผู้สอนที่ต้องการได้รับการพัฒนา คือการพัฒนา
คุณภาพด้านการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ที่เน้นทักษะการคิด การคิดวิเคราะห์ การตั้งค าถาม การส ารวจ
ปัญหา การศึกษาค้นคว้าหาค าตอบด้วยตนเอง รวมถึงการสะท้อนการรู้คิด การท างานแบบกลุ่มที่ให้ผู้เรียนทุกคน
ได้มีส่วนร่วมในการพูด การอภิปราย และการน าเสนอ และการนิเทศท่ีผ่านมาไม่สามารถพัฒนาครูได้เนื่องจาก
ผู้นิเทศขาดความองค์ความรู้ การนิเทศไม่ต่อเนื่องและไมท่ัว่ถึง 
 2.  การศึกษาแนวคิด หลักการ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนารูปแบบการนิเทศ  
  2.1  ศึกษาแนวคิด หลักการ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการนิเทศแบบการชี้แนะและการนิเทศ
แบบกัลยาณมิตร สรุปสาระส าคัญได้ดังนี้ 
   การนิเทศแบบการชี้แนะ หมายถึง กระบวนการช่วยเหลือ แนะน าให้ผู้รับการสอนแนะมี
ความรู้ความเข้าใจถูกต้องตามหลักการ และตรงตามศักยภาพของตนเอง จนสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปปรับ
ใช้ในการพัฒนางานแล้วท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตามเป้าหมายที่ต้องการอันส่งผลต่อการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน (Knight, 2004: 32-37; ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน, 2560: 98) 
   การนิเทศแบบกัลยาณมิตร หมายถึง การชี้แนะและช่วยเหลือด้านการเรียนการสอน ที่ท าให้
ผู้สอนสามารถวิเคราะห์ ศึกษา ค้นพบความสามารถของตนเองอย่างมีความสุขและอบอุ่นใจ โดยมีหลักการส าคัญ
คือ การสร้างศรัทธา การสาธิตรูปแบบการสอน การร่วมคิดแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการติดตามประเมินผล  จน
ท าให้ผู้สอนสามารถพัฒนาตนเองด้านการเรียนการสอนที่สงผลต่อคุณภาพผู้เรียนได้ตามคุณลักษณะอันพึ ง
ประสงค ์(สุมน อมรวิวัฒน์, 2546: 19; พระธรรมปิฎก, 2544: 22) 
   รูปแบบการนิเทศตามแนวคิดการชี้แนะร่วมด้วยแนวคิดกัลยาณมิตร หมายถึง  แนวทาง 
การช่วยเหลือ แนะน า กระบวนการจัด การเรียนการสอนให้ผู้รับการนิเทศหรือผู้สอน มีความรู้ความเข้าใจ
ถูกต้องตามหลักการ และตรงตามศักยภาพของตนเอง จนสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการพัฒนางาน
แล้วท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตามเป้าหมายที่ต้องการ อันส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และ
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พัฒนาการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ โดยต้องพัฒนาคนด้วยความจริงใจ เห็นคุณค่าอย่างมีความหมาย ใช้ฐาน
การคิดบนหลักธรรมะ อันได้แก่ น่าเคารพ ศรัทธา มีความรู้ ตั้งใจ ร่วมใจ มีเมตตา ร่วมกัน ทั้งผู้นิเทศและผู้รับ
การนิเทศหรือผู้สอน 
  2.2  ศึกษาแนวคิด หลักการ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับแนวคิดการจัดการเรียนรู้ร่วมกันและ 
การเรียนรู้แบบสืบสอบ ที่ท าให้ผู้เรียนได้ศึกษา ส ารวจ อภิปราย แสดงความคิดเห็น สรุปองค์ความรู้ร่วมกัน ดังนี้  
   แนวคิดการเรียนรู้ร่วมกัน เป็นการเรียนรู้ในลักษณะแบบธรรมชาติโดยผู้เรียนมีลักษณะ
หลากหลาย แตกต่างกันในด้านพื้นฐานความรู้วัฒนธรรม ประสบการณ์ และความต้องการ ผู้เรียนได้ใช้พ้ืนฐาน 
ที่แตกต่างกันดังกล่าวในการเรียนรู้ร่วมกัน มีความรับผิดชอบในการเรียนรู้ของตนเองและของผู้ อ่ืนอย่าง
กระตือรือร้นมีการอภิปรายร่วมกันเพ่ือ แสดงเหตุผล รับฟังและสะท้อนความคิด รวมถึง ประเด็นที่ท้าทาย
ความคิดของผู้อ่ืนอย่างสมเหตุสมผล มีการโต้แย้งและคลี่คลายประเด็นที่เห็นไม่ตรงกัน หรือมีความเข้ าใจ
คลาดเคลื่อน (Swan, 2006: 162-176; Dillenbourg, 1999: 17-18; Arends, 1994) 
   แนวคิดการสืบสอบ เป็นกระบวนการเรียนรู้เกิดจากการส ารวจและค้นคว้า ประเด็นปัญหา
หรือสถานการณ์ที่น่าสนใจ ที่กระตุ้นให้น ามาอภิปรายร่วมกันเพ่ือหาค าตอบอย่างมีความหมาย แล้วน าความรู้ใหม่
ที่ได้ไปใช้ในการแก้ปัญหาในสถานการณ์อ่ืน ๆ (ทิศนา แขมมณ,ี 2560: 141; Lasley, Matczynski & Rowley, 
2002: 147) 
   การจัดการเรียนรู้แบบเรียนรู้ร่วมกันด้วยการสืบสอบ หมายถึง กระบวนการเรียนรู้เกิดจาก
การส ารวจและค้นคว้า ประเด็นปัญหาหรือสถานการณ์ที่น่าสนใจ ที่กระตุ้ นให้น ามาอภิปรายร่วมกันเพ่ือหา
ค าตอบอย่างมีความหมาย แล้วน าความรู้ใหม่ที่ได้ไปใช้ในการแก้ปัญหาในสถานการณ์อ่ืน ๆ  โดยกลุ่มผู้เรียนมี
ลักษณะหลากหลาย แตกต่างกัน ผู้เรียนได้ใช้พ้ืนฐานที่แตกต่างกันดังกล่าวในการเรียนรู้ร่วมกัน มีความรับผิดชอบ
ในการเรียนรู้ของตนเองและของผู้อ่ืนอย่างกระตือรือร้น มีการอภิปรายร่วมกันเพ่ือ แสดงเหตุผล รับฟังและ
สะท้อนความคิด รวมถึงประเด็นที่ท้าทายความคิดของผู้อ่ืนอย่างสมเหตุสมผล มีการโต้แย้งและคลี่คลาย
ประเด็นที่เห็นไม่ตรงกัน หรือมีความเข้าใจคลาดเคลื่อน 
 3.  การพัฒนารูปแบบ และการตรวจสอบรูปแบบการนิเทศ 
  3.1  วิเคราะห์สังเคราะห์และสรุปแนวคิด หลักการของการนิเทศแบบการชี้แนะและการนิเทศ
แบบกัลยาณมิตร ได้หลักการที่เกิดจากการบูรณาการ 5 ประการ ดังแสดงในภาพที่ 2 
  3.2  วิเคราะห์สังเคราะห์และสรุปแนวคิด หลักการ และกระบวนการของการจัดการเรียนรู้ร่วมกัน
และน ากระบวนการการจัดการเรียนรู้แบบสืบสอบ 4Ex2 เพ่ือไปบูรณาการเป็นกระบวนการจัดการเรียนรู้
แบบเรียนรู้ร่วมกันด้วยการสืบสอบ 4Ex2 ได้กระบวนการ 4 ขั้นตอน ดังแสดงในภาพที่ 3 
  3.3  น าหลักการที่เกิดจากการบูรณาการ ของการนิเทศการชี้แนะและการนิเทศแบบกัลยาณมิตร 
ไปพัฒนาเป็นกระบวนการนิเทศตามรูปแบบ ไดก้ระบวนการนิเทศ 5 ขั้นตอน แสดงในแผนภาพที่ 2  
  3.4  วิเคราะห์และสังเคราะห์องค์ประกอบของรูปแบบการนิเทศ สรุปได้ 5 องค์ประกอบ ดังนี้ 
หลักการ วัตถุประสงค์ กระบวนการนิเทศตามรูปแบบ การประเมินผลการนิเทศ และเครื่องมือการนิเทศ 
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  3.5  น ารูปแบบที่สร้างขึ้นไปหาประสิทธิภาพโดยผู้เชี่ยวชาญ 7 คน มีค่า IOC อยู่ระหว่าง 0.85-1.00 
และปรับปรุงตามข้อเสนอแนะสรุปได้ ดังนี้    
                   ในส่วนขององค์ประกอบของรูปแบบการนิเทศ ให้ปรับข้อความของแนวคิด หลักการ 
กระบวนการให้สอดคล้องกัน และแสดงให้เห็นตารางการวิเคราะห์สังเคราะห์รูปแบบการนิเทศ เพ่ือจะแสดงให้
เห็นที่มาขององค์ประกอบของรูปแบบ   
          ในส่วนของเครื่องมือการนิเทศ ให้เพ่ิมกรอบแนวคิดในการนิเทศในคู่มือนิเทศและในเอกสาร
ประกอบการพัฒนาครูเล่มที่ 2 ยุทธวิธีช่วยคิดทางคณิตศาสตร์ ให้เพ่ิมตารางแสดงที่มาของวิธีการการแก้ปัญหา
ทางคณิตศาสตร์  
  3.6  น าข้อเสนอแนะของรูปแบบมาปรับปรุง ครั้งที่ 1 
  3.7  ประชุมอภิปรายกลุ่มย่อย (focus group) มีข้อเสนอแนะในส่วนของเครื่องมือการนิเทศ ดังนี้ 
เอกสารประกอบการพัฒนาครูให้เพ่ิมเนื้อหาเล่มที่ 4 การจัดการเรียนรู้แบบสืบสอบ และปรับแบบประเมิน
พฤติกรรมการสอน เป็นแบบประเมินพฤติกรรมการเรียนการสอนเพื่อสังเกตพฤติกรรมผู้เรียนไปพร้อมกับครู 
  3.8  น าข้อเสนอแนะมาปรับปรุง ครั้งที่ 2 
  3.9  ประชุมสัมมนาอิงผู้เชี่ยวชาญ (connoisseurship) จ านวน 9 คน เพ่ือประเมินความสอดคล้อง
ขององค์ประกอบของรูปแบบการนิเทศกับหลักการและวัตถุประสงค์ของรูปแบบ ที่ประกอบด้วยตัวชี้วัด 6 ส่วน 
ได้แก่ 1) แนวคิดพ้ืนฐานในการพัฒนารูปแบบการนิเทศ 2) หลักการที่เกิดจากการสังเคราะห์แนวคิด 3) หลักการ
ที่เกิดจากการบูรณาการแนวคิด 4) วัตถุประสงค์ของรูปแบบการนิเทศสามารถส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ร่วมกัน
ด้วยการสืบสอบ 4Ex2 5) ขั้นตอนของกระบวนการตามรูปแบบการนิเทศ และ 6) การประเมินการนิเทศเพ่ือสะท้อน
รูปแบบ ผลการประเมินโดยพิจารณาค่า IOC อยู่ระหว่าง 0.77-1.00  
  3.10 น าผลจากการประเมินและข้อคิดเห็นต่าง ๆ ของผู้เชี่ยวชาญมาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะสรุปได้
ดังนี้ 
                      ในส่วนขององค์ประกอบของรูปแบบการนิเทศ ให้ปรับชื่อขั้นตอนของกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน
ด้วยการสืบสอบ 4Ex2 ให้สื่อความชัดเจนว่าจะท าอะไร เช่น ขั้นที่ 4 เปลี่ยนเป็น ขยายผลไปใช้ในสถานการณ์อ่ืน 
ปรับโมเดลการวิจัยให้กระชับเข้าใจง่าย กรอบแนวคิดในการวิจัยแสดงให้เห็นขั้นตอน R1 – D1 – R2 – D2 และ 
ใส่หัวข้อแสดงให้เห็นตัวแปรต้นและตัวแปรตาม   
                      ในส่วนของเครื่องมือการนิเทศ ให้ปรับวัตถุประสงค์ในคู่มือนิเทศ และปรับชื่อคู่มือนิเทศเป็น
คู่มือนิเทศโดยใช้การนิเทศตามแนวคิดการชี้แนะร่วมด้วยแนวคิดกัลยาณมิตรเพ่ือส่งเสริมความสามารถในการจัด 
การเรียนรู้แบบเรียนรู้ร่วมกันด้วยการสืบสอบ 4Ex2 
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 บูรณาการหลักการนิเทศแบบการชี้แนะและหลักการนิเทศแบบกัลยาณมิตร 

1. สร้างศรทัธาและความเข้าใจแก่ครูตามศกัยภาพให้สามารถจัดการเรียนรู ้

2. มีความเมตตา แนะน า ให้ค าปรกึษา ช่วยเหลือเพื่อศกึษาสภาพปัญหาและความต้องการจ าเป็น 

3. วางแผน ด าเนินการด้วยกนัอย่างตั้งใจ 

4.  ร่วมใจแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสะทอ้นผล 

5.  ใช้หลักธรรมะในการประเมนิผล 

 กระบวนการนิเทศการชีแ้นะร่วมด้วยกลัยาณมิตร 

ขั้นที ่1 สร้างความเข้าใจและศรทัธา 

ขั้นที ่2 มีเมตตา ถามปัญหาและความต้องการ 

ขั้นที ่3 ชวนหาแนวทางด าเนนิงานอย่างตั้งใจ 

ขั้นที ่4 ร่วมใจแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสะท้อนผล 

ขั้นที ่5 ประเมินตนประเมนิงานอย่างเปิดใจ 

การพัฒนารูปแบบการนิเทศตามแนวคิดการชี้แนะร่วมด้วยแนวคิดกัลยาณมิตร 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 2 การพัฒนารูปแบบการนิเทศตามแนวคิดการชี้แนะร่วมด้วยแนวคิดกัลยาณมิตร 
 

     การส่งเสริมการเรียนรู้ให้แก่ครูโดยมุ่งพัฒนาความสามารถและ
ผลการปฏิบัติงานครูที่จะช่วยจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน ด้วยการ
แนะน าให้ค าปรึกษา ช่วยเหลือ แลกเปลี่ยน สะท้อนผลจนครูสามารถ
วิเคราะห์สภาพปัญหาและความต้องการจ าเป็น จัดล าดับความส าคัญ 
วางแผน ด าเนินการ และประเมินผล 

แนวคิดการนิเทศการชี้แนะ (Coaching) 

     การพัฒนาการเรียนการสอนให้มีคุณภาพต้อง
พัฒนาคนตามศักยภาพด้วยความจริงใจ เห็นคุณค่า
อย่างมีความหมาย ใช้ฐานการคิดบนหลักธรรมะอัน
ได้แก่ น่าเคารพศรัทธา มีความรู้ ตั้งใจ ร่วมใจ มี
เมตตา ร่วมกันทั้งผู้นิเทศและผู้รับการนิเทศ 

แนวคิดการนิเทศแบบกัลยาณมิตร 

1.  พัฒนาครูตามศักยภาพให้สามารถจัดการเรียนรู้ 

หลักการนิเทศการชีแ้นะ (Coaching) 

2.  แนะน าให้ค าปรึกษาช่วยเหลือ 

3.  แลกเปลี่ยนเรียนรู้และสะท้อนผล 

4.  ครูสามารถวิเคราะห์สภาพปัญหาและความต้องการจ าเป็นและจัดล าดับ
ความส าคัญ 

5.  ครูสามารถวางแผนด าเนินการและประเมินผลการจัดการเรียนรู้ 

1.  สร้างศรทัธาและความไว้วางใจซ่ึงกันและกัน 

หลักการนิเทศแบบกัลยาณมติร  

2.  ร่วมคดิร่วมท าร่วมสร้างสรรค์คุณภาพงาน 

3.  ใช้ฐานการคิดบนหลักธรรมะ ได้แก ่น่าเคารพ  
 ศรัทธา มีความรู้ ตั้งใจ รว่มใจ มีเมตตา 
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การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้แบบเรียนรู้ร่วมกันด้วยการสืบสอบ 4Ex2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3  การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้แบบเรียนรู้ร่วมกันด้วยการสืบสอบ 4Ex2 

แนวคิดส าคัญของการเรียนรู้ร่วมกัน (CL) 

     การเรียนรู้ในลักษณะแบบธรรมชาติโดยผู้ เรียนมี
ลักษณะหลากหลาย แตกต่างกันในด้านพื้นฐานความรู้
วัฒนธรรม ประสบการณ์ และความต้องการ ผู้เรียนได้ใช้
พื้นฐานที่แตกต่างกันดังกล่าวในการเรียนรู้ร่วมกัน มีความ
รับผิดชอบในการเรียนรู้ของตนเองและของผู้อื่นอย่าง
กระตือรือร้นมีการอภิปรายร่วมกันเพื่อ แสดงเหตุผล รับฟัง
และสะท้อนความคิด รวมถึง ประเด็นที่ท้าทายความคิด
ของผู้อื่นอย่างสมเหตุสมผล มีการโต้แย้งและคลี่คลาย
ประเด็นที่เห็นไม่ตรงกัน หรือมีความเข้าใจคลาดเคลื่อน 

2. มีการเรียนรู้ร่วมกันอย่างเป็นธรรมชาติ 

3. มีการโต้แย้งและสะท้อนคิดในประเด็นที่ท้าทาย 

หลักการของการเรียนรู้ร่วมกัน (CL) 

4. อธิบายเหตุผลเพื่อความเขา้ใจในเป้าหมายเดียวกัน 

1. แบ่งกลุ่มผู้เรียนแบบคละความสามารถ 

กระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน (CL) 

ขั้นที่ 1 แบ่งกลุ่มผู้เรียนแบบคละความสามารถ  

 ขั้นที่ 2 มีการเรียนรู้ร่วมกันอย่างเป็นธรรมชาติ 

 ขั้นที่ 3 มีการโต้แย้งและสะท้อนคิดในประเด็นที่ท้าทาย 

 ขั้นที่ 4 อธิบายเหตุผลเพื่อความเขา้ใจในเป้าหมาย
เดียวกัน 

ขั้นที่ 1 ร่วมกันสร้างความสนใจ (Engage)  มีการสะท้อนการรู้คิด  และการประเมินผลระหว่างเรียน 

ขั้นที่ 2 ร่วมกันส ารวจและค้นคว้า (Explore)  มีการสะท้อนการรู้คิดและการประเมินผลระหว่างเรียน 

 ขั้นที่ 3 ร่วมกันมาอภิปรายและสรุป (Explain)  มีการสะท้อนการรู้คิด และการประเมินผลระหว่างเรียน 

 
ขั้นที่ 4 ขยายผลไปใช้ในสถานการณ์อื่น (Extend)  มีการสะท้อนการรู้คิด  และการประเมินผลระหวา่งเรียน 

 

บูรณาการกระบวนการเรียนรูแ้บบเรียนรูร่้วมกันด้วยการสืบสอบ 4Ex2 

 
กระบวนการเรียนรู้แบบสืบสอบ 4Ex2 (Marshall, Horton 

& Smart, 2009: 501–516) ประกอบด้วยโครงสร้าง 3 ส่วน  

ส่วนที่ 1 การจัดการเรียนรู้แบบสืบสอบ มี 4 ขั้นตอน ได้แก่ 
 ขั้นที่ 1 ขั้นสร้างความสนใจ (Engage) 
 ขั้นที่ 2 ส ารวจและค้นคว้า (Explore) 
 ขั้นที่ 3 อธิบายและลงข้อสรุป (Explain) 
 ขั้นที่ 4 ขยายความคิด (Extend) 

ส่วนที่ 2 การสะท้อนการรู้คิด (Metacognitive Refleciton) 

ส่วนที่ 3 การประเมินผลระหวา่งเรียน (Formative Assessment) 

ในแต่ละขั้นตอนการจัดการเรียนรู้จะมกีารสะท้อนการรู้คิดและการ
ประเมินผลระหว่างเรียนทั้ง 4 ขั้น 

แนวคิดการสืบสอบ 
     เป็นกระบวนการเรียนรู้เกิดจากการส ารวจและค้นควา้ ประเด็นปัญหา
หรือสถานการณ์ที่น่าสนใจ ที่กระตุ้นใหน้ ามาอภิปรายรว่มกันเพื่อหา
ค าตอบอยา่งมีความหมาย แล้วน าความรู้ใหม่ที่ได้ไปใช้ในการแก้ปัญหาใน
สถานการณ์อื่น ๆ 

หลักการสืบสอบ 
 1. การต้ังค าถามที่จะน าไปสู่การส ารวจ เพื่อหาค าตอบ  
 2. การให้ความส าคัญกับหลกัฐานหรือประจักษ์พยานในการตอบค าถาม 
หรือสร้างค าอธิบายต่าง ๆ  
 3. การสร้างค าอธิบายจากขอ้มูลหรือหลักฐานที่ม ีดว้ยการคิดวิเคราะห ์มีเหตุผล  
 4. การเชื่อมโยงค าอธิบายไปสู่องค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์หรือคณิตศาสตร์ 
ค าอธิบายหรือค าตอบของค าถามต่าง ๆ โดยใช้แนวคิดหลัก หลักการ กฎ หรือทฤษฎี 
 5. การสื่อสารองค์ความรู้ไปยังผู้อื่นอย่างมีเหตุผล  
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ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนาเครื่องมือการนิเทศ 
เป็นขั้นตอนการสร้าง พัฒนา และตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือการนิเทศ มี 2 ประเภท 

ประกอบด้วย 
1.  เครื่องมือในการนิเทศ มี 2 ชุด ได้แก่  

  1.1  คู่มือนิเทศ โดยใช้การนิเทศตามแนวคิดการชี้แนะร่วมด้วยแนวคิดกัลยาณมิตรเพ่ือส่งเสริม
ความสามารถในการจัดการเรียนรู้แบบเรียนรู้ร่วมกันด้วยการสืบสอบ 4Ex2 มีโครงสร้างเนื้อหา ประกอบด้วย 

ตอนที่ 1 บทน า ได้แก่ ความเป็นมาและความส าคัญ วัตถุประสงค์ของคู่มือนิเทศ โครงสร้าง
คู่มือนิเทศ หลักการใช้คู่มือนิเทศ ตอนที่ 2 แนวด าเนินการและระยะเวลาในการนิเทศ ตอนที่ 3 แนวการพัฒนา
รูปแบบการนิเทศ ได้แก่ 1) แนวคิดการนิเทศ 2) หลักการนิเทศ 3) กระบวนการนิเทศ 4) บทบาทหน้าที่ของ 
ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการนิเทศ 5) องค์ประกอบของรูปแบบการนิเทศ ตอนที่ 4 การวัดและประเมินผลการนิเทศ 
ได้แก ่วัตถุประสงค ์วิธีด าเนินการ เนื้อหา สื่อและเครื่องมือวัดและประเมินผลการนิเทศ และปัจจัยสู่ความส าเร็จ  

ผลการประเมินคู่มือนิเทศ โดยผู้นิเทศ จ านวน 8 คน ในภาพรวมเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจ 
ด้านความถูกต้องเหมาะสม และการน าไปใช้ พบว่า ครั้งที่ 1 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.32 อยู่ในระดับปานกลาง ครั้งที่ 2 
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.33 อยู่ในระดับมาก เมื่อน ามาเปรียบเทียบกัน พบว่าครั้งท่ี 2 สูงกว่าครั้งที่ 1 
  1.2  เอกสารประกอบการพัฒนาครู โดยใช้การนิเทศตามแนวคิดการชี้แนะร่วมด้วยแนวคิดกัลยาณมิตร
เพ่ือส่งเสริมความสามารถในการจัดการเรียนรู้แบบเรียนรู้ร่วมกันด้วยการสืบสอบ 4Ex2 เนื้อหามี 7 เล่ม ได้แก่ 
1) การสร้างค าถามทางคณิตศาสตร์ 2) ยุทธวิธีช่วยคิดทางคณิตศาสตร์ 3) การจัดการเรียนรู้ร่วมกัน 4) การจัด 
การเรียนรู้แบบสืบสอบ (4E×2) 5) การวิเคราะห์หลักสูตร 6) การวัดและประเมินผลทางคณิตศาสตร์ และ 7) การเขียน
แผนการจัดการเรียนรู้แบบเรียนรู้ร่วมกันด้วยการสืบสอบ 4E×2  
 ผลการประเมินการใช้เอกสารประกอบการพัฒนาครู โดยครูคณิตศาสตร์ จ านวน 36 คน  
ในภาพรวม ในด้านความรู้ความเข้าใจที่มีต่อเอกสาร และการน าไปใช้ พบว่า ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 มีค่าเฉลี่ย
ของคะแนนเท่ากับ 3.16 และ 4.27 ตามล าดับ ผลการเปรียบเทียบครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 มีความแตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงว่าคะแนนเฉลี่ยครั้งที่ 2 สูงกว่าครั้งที่ 1      
 2.  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล มี 7 ชุด ได้แก่  
  2.1  แบบประเมินคุณภาพด้านความตรงของรูปแบบ ใช้ทดลองกับผู้เชี่ยวชาญในการสัมมนาอิง
ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 9 คน สร้างเป็นแบบประเมิน แบบมาตราส่วนประมาณค่า (rating scale) มี 5 ระดับ 
จ านวน 38 ข้อ ประเมินในด้านความสอดคล้องขององค์ประกอบของรูปแบบการนิเทศกับหลักการและ
วัตถุประสงค์ของรูปแบบ หาประสิทธิภาพด้านความตรงของแบบประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญ พิจารณาจากค่า IOC 
ได้ค่าอยู่ระหว่าง 0.85-1.00 และโดยการสัมมนาอิงผู้เชี่ยวชาญ ได้ค่า IOC อยู่ระหว่าง 0.77-1.00 
  2.2  แบบประเมินการใช้คู่มือนิเทศ ใช้ทดลองกับผู้นิเทศ จ านวน 8 คน สร้างเป็นแบบประเมิน
แบบมาตราส่วนประมาณค่า (rating scale) มี 5 ระดับ จ านวน 41 ข้อ ประเมินในด้านความคิดเห็นที่มีต่อ
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คู่มือนิเทศ และข้อเสนอแนะ หาประสิทธิภาพด้านความตรงของแบบประเมินโดยพิจารณาจากค่า IOC ได้ค่า
อยู่ระหว่าง 0.85-1.00 ค่าความเชื่อม่ันเท่ากับ 0.94  
  2.3  แบบประเมินการใช้เอกสารประกอบการพัฒนาครู ใช้ทดลองกับครูคณิตศาสตร์ จ านวน 36 คน 
สร้างเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (rating scale) มี 5 ระดับ จ านวน 54 ข้อ ประเมินในด้านความรู้ความเข้าใจ
ในการศึกษาเอกสารประกอบการพัฒนาครู การน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ และข้อเสนอแนะ  
หาประสิทธิภาพด้านความตรงของแบบประเมินโดยพิจารณาจากค่า IOC ได้ค่าอยู่ระหว่าง 0.85-1.00 ค่าความเชื่อมั่น
เท่ากับ 0.97 
  2.4  แบบนิเทศการใช้เอกสารประกอบการพัฒนาครู ใช้ส าหรับผู้นิเทศเพ่ือประเมินครูคณิตศาสตร์ 
จ านวน 36 คน สร้างเป็นแบบนิเทศ แบบมีโครงสร้าง จ านวน 35 ข้อ นิเทศในด้านการน าเอกสารประกอบการพัฒนาครู 
ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน การนิเทศแผนการจัดการเรียนรู้ ปัญหาที่พบ และข้อเสนอแนะ หาประสิทธิภาพ
ด้านความตรงของแบบนิเทศ โดยพิจารณาจากค่า IOC ได้ค่าอยู่ระหว่าง 0.85-1.00 ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.95  
  2.5  แบบประเมินความสามารถในการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ ใช้ส าหรับผู้นิเทศเพ่ือประเมิน
ครูคณิตศาสตร์ จ านวน 36 คน สร้างเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (rating scale) มี 5 ระดับ จ านวน 28 ข้อ 
ประเมินในด้านการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ และข้อเสนอแนะ หาประสิทธิภาพด้านความตรงของแบบประเมิน 
โดยพิจารณาจากค่า IOC ได้ค่าอยู่ระหว่าง 0.85-1.00 ค่าความเชื่อม่ันเท่ากับ 0.95   
  2.6  แบบประเมินพฤติกรรมการจัดการเรียนรู้ ใช้ส าหรับผู้นิเทศเพ่ือประเมินครูคณิตศาสตร์ 
จ านวน 8 คน สร้างเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (rating scale) มี 5 ระดับ ประเมินในด้านพฤติกรรม 
การจัดการเรียนรู้ และข้อเสนอแนะ หาประสิทธิภาพด้านความตรงของแบบประเมิน โดยพิจารณาจากค่า IOC 
ได้ค่าอยู่ระหว่าง 0.85-1.00 ค่าความเชื่อม่ัน 0.94 
  2.7  แบบทดสอบวัดความรู้ความเข้าใจในการจัดการเรียนรู้แบบเรียนรู้ร่วมกันด้วยการสืบสอบ  
ใช้ทดลองกับครูคณิตศาสตร์ จ านวน 36 คน เป็นข้อสอบที่มี เนื้อหาเดียวกันแต่สลับข้อกัน สร้างเป็น
แบบทดสอบชนิดเลือกตอบมี 4 ตัวเลือก จ านวน 40 ข้อ ทดสอบเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้แบบเรียนรู้ร่วมกัน
ด้วยการสืบสอบโดยใช้เนื้อหาจากเอกสารประกอบการพัฒนาครูจ านวน 7 เล่ม หาประสิทธิภาพด้านความตรง
ของแบบทดสอบ โดยพิจารณาจากค่า IOC ได้ค่าอยู่ระหว่าง 0.85-1.00 ค่าความยากง่าย .29-.79 ค่าอ านาจ
จ าแนก .21-.42 ค่าความเชื่อม่ัน 0.78   
 

ขั้นตอนที่ 3 การทดลองใช้รูปแบบการนิเทศ 
1.  การก าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

  1.1  ประชากร 
 ประชากรที่ใช้เป็นครูคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขต
พ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 ปีการศึกษา 2560 จ านวน 186 คน 
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  1.2  กลุ่มตัวอย่าง 
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการทดลองครั้งนี้ เป็นครูคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 
2560 ของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 จ านวน 36 คน ซึ่งมี
ขั้นตอนการเลือกกลุ่มตัวอย่างดังนี้ 
 1.2.1 การเลือกโรงเรียน ผู้วิจัยเลือกโรงเรียนกลุ่มตัวอย่าง จากโรงเรียนที่มีผลการทดสอบ 
ระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์อยู่ในกลุ่มต่ า ได้กลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 36 โรงเรียน 
 1.2.2 การเลือกครูคณิตศาสตร์ ผู้วิจัยเลือกครูคณิตศาสตร์จากโรงเรียนที่ได้รับการเลือกในข้อ 1.2.1 
โรงเรียนละ 1 คน รวมทั้งสิ้น 36 คน 
 1.2.3 การเลือกผู้นิเทศ ผู้วิจัยเลือกผู้นิเทศแบบเจาะจง (purposive sampling) จากครู
คณิตศาสตร์ในการทดลองใช้เครื่องมือเมื่อปีการศึกษา 2559 กับประชากรที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจ านวน 8 คน 
จากทั้งหมด 38 คน โดยก าหนดเกณฑ์เป็นผู้นิเทศ ดังนี้ เป็นครูที่มีความรู้ความสามารถด้านคณิตศาสตร์ เป็นคร ู
ทีม่ีความพร้อมและสามารถพัฒนาตนเป็นผู้นิเทศได้ รวมทั้งผู้บริหารสถานศึกษาให้การส่งเสริมและสนับสนุน  
 2.  ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่  
  2.1  ตัวแปรจัดกระท า คือ รูปแบบการนิเทศตามแนวคิดการชี้แนะร่วมด้วยแนวคิดกัลยาณมิตร  
  2.2  ตัวแปรตาม คือ ความสามารถในการจัดการเรียนรู้แบบเรียนรู้ร่วมกันด้วยการสืบสอบ 4Ex2 
ประกอบด้วย 3 ด้าน ได้แก่ 
 2.2.1 ความรู้ความเข้าใจในการจัดการเรียนรู้แบบเรียนรู้ร่วมกันด้วยการสืบสอบ 4Ex2  
    2.2.2  ความสามารถในการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้แบบเรียนรู้ร่วมกันด้วยการสืบสอบ 4Ex2  
  2.2.3  พฤติกรรมการจัดการเรียนรู้แบบเรียนรู้ร่วมกันด้วยการสืบสอบ 4Ex2 
 2.3  เนื้อหา ที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ การบูรณาการสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์และทักษะกระบวนการ
ทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
 2.4  ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย ใช้เวลาในการทดลองและเก็บข้อมูลในปีการศึกษา 2560 เป็นเวลา
1 ปีการศึกษา  
 3.  การด าเนินการทดลองใช้รูปแบบนิเทศ และการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 3.1  การก าหนดแบบแผนการทดลอง ผู้วิจัยใช้การวิจัยและพัฒนาที่มีกลุ่มทดลองแบบกลุ่มเดียว 
ทดสอบก่อนและหลัง (one-group pretest-posttest design)  
 

ตารางท่ี 1  แบบแผนการวิจัยแบบทดสอบกลุ่มเดียวก่อนและหลัง  
Random Assigned Pretest Treatment Posttest 

กลุ่มเป้าหมายในการทดลอง O1 X O2 

   O1 หมายถึง การทดสอบก่อนการทดลอง 
   X หมายถึง การนิเทศโดยใช้คู่มือนิเทศและเอกสารประกอบการพัฒนาครูที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น 
   O2 หมายถึง การทดสอบหลังการทดลอง 
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 3.2  การติดต่อประสานงานก่อนการทดลองการใช้รูปแบบการนิเทศ 
  ประสานงานกับผู้บริหารโรงเรียนกลุ่มตัวอย่าง ชี้แจงวัตถุประสงค์ของการวิจัย ขั้นตอนของ
การวิจัยให้แก่ครูผู้รับผิดชอบ และร่วมกันวางแผนก าหนดเวลาในการทดลองของแต่ละขั้นตอนการวิจัย 
 3.3  การด าเนินการทดลองใช้รูปแบบการนิเทศโดยใช้คู่มือนิเทศ เอกสารประกอบการพัฒนาครู
ตามรูปแบบการนิเทศที่พัฒนาขึ้น ซึ่งมีกระบวนการนิเทศ 5 ขั้นตอน และเก็บรวบรวมข้อมูล 3 ระยะ ดังนี้ 

ระยะที่ 1 การด าเนินการก่อนการทดลอง/การนิเทศ 
เป็นการด าเนินการเพ่ือเสนอโครงการต่อผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 ขออนุญาตด าเนินการทดลอง วางแผนด าเนินการระหว่างประชุมปฏิบัติการ
ให้เหมาะสม ประชุมปฏิบัติการกับประชากรที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง หาประสิทธิภาพของเครื่องมือนิเทศ และ
คัดเลือกผู้นิเทศ  

ระยะที่ 2 การด าเนินการทดลอง 
1) ด าเนินการทดสอบด้วยแบบทดสอบก่อนประชุมปฎิบัติการ  
2) ประชุมชี้แจงและประชุมปฏิบัติการการใช้คู่มือนิเทศและเอกสารประกอบการพัฒนาครู

แก่โรงเรียนกลุ่มตัวอย่าง เป็นเวลา 3 วัน ในวันที่ 8-10 มิถุนายน 2560 ณ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 และประเมินการใช้เอกสารประกอบการพัฒนาครู ครั้งที่ 1 ระหว่าง 
การด าเนินการประชุม  

3) ด าเนินการทดสอบด้วยแบบทดสอบหลังประชุมปฎิบัติการ  
4) ประชุมคณะนิเทศเพ่ือชี้แจงการประเมินผลการด าเนินงาน  
5) โรงเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างน าเอกสารไปใช้ในชั้นเรียนระหว่างเดือนมิถุนายน 2560–

กุมภาพันธ์ 2561 
6) ด าเนินการทดลองโดยใช้รูปแบบการนิเทศที่พัฒนาขึ้น โดยใช้แบบนิเทศการใช้เอกสาร

ประกอบการพัฒนาครู แบบประเมินการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ และแบบประเมินพฤติกรรมการจัดการ
เรียนรู้ ในกระบวนการนิเทศด้วยกิจกรรมการนิเทศต่าง ๆ ดังนี้  

 6.1) นิเทศแบบพบกลุ่มทุกโรงเรียน ณ โรงเรียนศูนย์เครือข่ายระดับอ าเภอ 
 6.2) นิเทศด้วยการสังเกตพฤติกรรมการจัดการเรียนรู้ และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ

สร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ระหว่างครูคณิตศาสตร์ ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้นิเทศ จาก  
8 โรงเรียน จ านวน 2 ครั้ง 2) นิเทศทางไกลผ่านช่องทางต่าง ๆ ได้แก่ Line, www. สพป.สฎ.2, อีเมล, นิเทศ
ออนไลน์ทุกคน  

 6.3) ประเมินการใช้คู่มือนิเทศ และประเมินการใช้เอกสารประกอบการพัฒนาครู ครั้งที่ 2  
โดยในระยะนี้ได้ใช้รูปแบบการนิเทศที่พัฒนาขึ้น ซึ่งมีกระบวนการนิเทศ 5 ขั้นตอน และ

กระบวนการจัดการเรียนรู้ 4 ขั้น ผลสรุปได้ว่า วิทยากรและคณะนิเทศแสดงให้เห็นถึงความรู้ความสามารถและ
ถ่ายทอดความรู้ให้แก่ครูเกี่ยวกับเนื้อหาในเอกสารประกอบการพัฒนาครูทั้ง 7 เล่ม จนทราบปัญหาและความต้องการ
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ในการน าสู่การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ มีการแนะน าให้ออกแบบสถาณการณ์ปัญหาที่เป็นโลกแห่งความจริง
โยงสู่ปัญหาทางคณิตศาสตร์ อีกทั้งมีการบูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ศิลปะ และกลุ่มอ่ืน ๆ  
ฝึกการใช้ค าถามหลัก ค าถามรอง ร่วมกันส ารวจค้นคว้าจนพบค าตอบ ด้วยวิธีการแก้ปัญหาที่หลากหลาย เช่น 
การคาดเดา การแจกแจงหรือการสร้างตาราง แบบรูป สมการ และการวาดภาพ แล้วน ามาอภิปรายทั้งในกลุ่มย่อย
และกลุ่มใหญ่ มีการสรุปและขยายผลการเรียนรู้ไปใช้ในสถานการณ์อ่ืนที่คล้ายคลึงและแตกต่าง มีการตรวจสอบ
ความรู้ที่ได้รับมาด้วยการให้ครูได้สะท้อนการรู้คิด และมีการประเมินผลระหว่างเรียนร่วมกัน โดยอาศัยความศรัทธา 
มีเมตตา ร่วมกันด าเนินงานอย่างตั้งใจ ดังผลการทดลองในผลการวิจัย   

ระยะที่ 3 การด าเนินการหลังการทดลอง 
1) รวบรวมข้อมูลจากการประชุมปฏิบัติการ/การนิเทศ และเขียนรายงาน  
2) ชี้แจงผู้รับการนิเทศซึ่งเป็นครูคณิตศาสตร์ เพ่ือจัดท าวิธีการปฏิบัติที่ เป็นเลิศเกี่ยวกับ 

การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์แบบเรียนรู้ร่วมกันด้วยการสืบสอบ 4Ex2   
3) สัมมนาและถอดประสบการณ์เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จัดนิทรรศการแสดงผลงาน และ

เผยแพร่ผลงานจากการทดลองของปีการศึกษา 2560 วันที่ 20 มีนาคม 2561  
4) เผยแพร่ผลงานและขยายผลการทดลอง ในปีการศึกษา 2561 และ 2562  
โดยในระยะนี้ได้ใช้รูปแบบการนิเทศที่พัฒนาขึ้นตามกระบวนการนิเทศ 2 ขั้นตอน ผลการด าเนินการ

สรุปได้ว่า มีการจัดประชุมสัมมนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้และประกวดวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice)  
ครูได้รับความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านการน าเสนอผลงานการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์แบบเรียนรู้ร่วมกัน
ด้วยการสืบสอบ 4Ex2 และนิทรรศการ ประกวดแข่งขันและประกาศผลผู้ได้รับรางวัลพร้อมมอบเกียรติบัตร
เพ่ือเป็นขวัญและก าลังใจ ผลการประเมินความพึงพอใจของครูที่มีต่อการนิเทศพบว่า ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมากที่สุด 
หลังจากนั้นก็มีการน าเสนอและเผยแพร่ผลงานวิจัยและนวัตกรรมจนถึงปัจุบัน 
 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  1.  เก็บรวบรวมข้อมูลแบบประเมินคุณภาพด้านความตรงของรูปแบบ การนิเทศด้วยตนเอง ทางไปรษณีย์ 
และทางอีเมล 
 2.  เก็บรวบรวมข้อมูลแบบประเมินการใช้คู่มือนิเทศ และการใช้เอกสารประกอบการพัฒนาครูด้วย
คณะนิเทศ จ านวน 2 ครั้ง ดังนี้ ครั้งที่ 1 ในระหว่างการด าเนินการประชุมปฏิบัติการใช้คู่มือนิเทศ และการใช้
เอกสารประกอบการพัฒนาครู ครั้งที่ 2 เสร็จสิ้นการนิเทศติดตามในระยะท่ี 2 ระยะระหว่างการทดลอง 
 3.  เก็บรวบรวมแบบนิเทศการใช้เอกสารประกอบการพัฒนาครู  แบบประเมินการเขียนแผนการจัด 
การเรียนรู้ และแบบประเมินพฤติกรรมการจัดการเรียนรู้ โดยคณะนิเทศ 
 4.  เก็บรวบรวมแบบทดสอบวัดความรู้ความเข้าใจในการจัดการเรียนรู้แบบเรียนรู้ร่วมกันด้วยการสืบสอบ 
โดยคณะนิเทศ ในช่วงการประชุมปฏิบัติการใช้คู่มือนิเทศ และการใช้เอกสารประกอบการพัฒนาครู 
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 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 1.  การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ 
 การวิเคราะหข์้อมูลเชิงปริมาณโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป ดังนี้ 
 1.1  แบบทดสอบวัดความรู้ความเข้าใจในการจัดการเรียนรู้แบบเรียนรู้ร่วมกันด้วยการสืบสอบ 
โดยเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยคะแนนก่อนการนิเทศและหลังการนิเทศ โดยใช้ สถิติ t-test 
dependent ส าหรับกลุ่มตัวอย่างที่ไม่เป็นอิสระกันที่ระดับนัยส าคัญ .05 

 1.2  แบบประเมินคุณภาพด้านความตรงของรูปแบบนิเทศ วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าเฉลี่ย ( x )   

 1.3  แบบประเมินการใช้คู่มือนิเทศ วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าเฉลี่ย ( x ) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) ค่าร้อยละ (%)  

 1.4  แบบประเมินการใช้เอกสารประกอบการพัฒนาครู วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าเฉลี่ย ( x ) และ
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และค่าร้อยละ (%) และค่าสัมประสิทธิ์การกระจาย (C.V.) 

 1.5  แบบประเมินพฤติกรรมการจัดการเรียนรู้ วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าเฉลี่ย ( x ) และค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) และค่าร้อยละ (%) 
 1.6  แบบประเมินการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าเฉลี่ย ( x ) ค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) และค่าร้อยละ (%) 
 2.  การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ 
 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ โดยการน าข้อมูลมาน าเสนอในแบบความเรียง ได้แก่ แบบนิเทศ
การใช้เอกสารประกอบการพัฒนาครู 
 
 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล   
 สถิติพ้ืนฐาน ได้แก่ ร้อยละ (percentage) ค่าเฉลี่ย (mean) ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard 
deviation) สถิติที่ใช้ในการหาคุณภาพของเครื่องมือ ดังนี้ ค่าสัมประสิทธิ์การกระจาย (Coefficient of Variation: 
C.V.) ค่าความตรงตามเนื้อหา ค่าเชื่อมั่นของแบบทดสอบก่อนและหลังประชุมปฏิบัติการโดยใช้สูตร KR-20  
ค่าความเชื่อมั่นโดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (α -coefficient) ของ Cronbach สถิติที่ใช้ในการทดสอบ ได้แก่ 
การทดสอบท ี(dependent sample t-test)  
 

ผลการวิจัย 
 1.  ผลจากการพัฒนารูปแบบการนิเทศ 
 1.1  รูปแบบการนิเทศ ประกอบด้วยองค์ประกอบ 5 องค์ประกอบ ดังนี้ 1) หลักการของรูปแบบ
การนิเทศ 2) วัตถุประสงค์ของรูปแบบการนิเทศ 3) กระบวนการนิเทศ 4) การประเมินผลการนิเทศ 5) เครื่องมือ
การนิเทศ รูปแบบการนิเทศมีค่าสัมประสิทธิ์การกระจาย (C.V.) เท่ากับ 3.07 มีประสิทธิภาพอยู่ในเกณฑ์ดีมาก 
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และผลจากการสัมมนาอิงผู้เชี่ยวชาญได้ค่า IOC อยู่ระหว่าง 0.77-1.00 มีประสิทธิภาพ น าไปใช้ได้ซึ่งแต่ละ
องค์ประกอบมีรายละเอียดพอสังเขป ดังนี้ 

หลักการของรูปแบบการนิเทศ พบว่ามีลักษณะดังนี้ 1) สร้างศรัทธาและความเข้าใจแก่ครู
ตามศักยภาพของแต่ละบุคคลให้สามารถจัดการเรียนรู้  2) มีเมตตาแนะน าให้ค าปรึกษา ช่วยเหลือเพ่ือให้ครู
สามารถศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการจ าเป็น 3) วางแผนการด าเนินการนิเทศระหว่างผู้นิเทศกับผู้รับ
การนิเทศด้วยกันอย่างตั้งใจ 4) ร่วมใจ แลกเปลี่ยนเรียนรู้สภาพปัญหาและแนวทางการแก้ปัญหา ศึกษาค้นคว้า
แนวทางในการพัฒนา และสะท้อนผลการนิเทศ 5) ใช้หลักธรรมะในการประเมินผล 

วัตถุประสงค์ของรูปแบบการนิเทศ เพ่ือส่งเสริมความสามารถในการจัดการเรียนรู้แบบเรียนรู้
รว่มกันด้วยการสืบสอบ 4Ex2 ประกอบด้วย ความรู้ความเข้าใจในการจัดการเรียนรู้ ความสามารถในการเขียน
แผนการจัดการเรียนรู้ และความสามารถในการจัดการเรียนรู้แบบเรียนรู้ร่วมกันด้วยการสืบสอบ 4Ex2 

กระบวนการนิเทศ พบว่า มี 5 ขั้นตอน ดังนี้ ขั้นตอนที่ 1 สร้างความเข้าใจและศรัทธา 
ขั้นตอนที่ 2 มีเมตตาถามปัญหาและความต้องการ ขั้นตอนที่ 3 ชวนหาแนวทางการด าเนินงานอย่างตั้งใจ 
ขั้นตอนที่ 4 ร่วมใจแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสะท้อนผล ขั้นตอนที่ 5 ประเมินตนประเมนิงานอย่างเปิดใจ 

การประเมินผลการนิเทศ การประเมินความสามารถในการจัดการเรียนรู้ของครูคณิตศาสตร์
ประกอบด้วย 

1)  ความรู้ความเข้าใจในการจัดการเรียนรู้แบบเรียนรู้ร่วมกันด้วยการสืบสอบ 4Ex2 ก่อนและ
หลังประชุมปฏิบัติการ 

2)  ความสามารถในการเขียนเแผนการจัดการเรียนรู้  
3)  พฤติกรรมการจัดการเรียนรู้ของครูคณิตศาสตร์และพฤติกรรมการเรียนของนักเรียนในชั้นเรียน 
เครื่องมือการนิเทศ มี 2 ประเภท ดังนี้ 1) เครื่องมือในการนิเทศ ได้แก่ คู่มือนิเทศ และ

เอกสารประกอบการพัฒนาครู 2) เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบประเมินคุณภาพด้านความตรง
ของรูปแบบ แบบประเมินการใช้คู่มือนิเทศ แบบประเมินการใช้เอกสารประกอบการพัฒนาครู แบบนิเทศการใช้
เอกสารประกอบการพัฒนาครู แบบประเมินความสามารถในการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ แบบประเมิน
พฤติกรรมการจัดการเรียนรู้ และแบบทดสอบวัดความรู้ความเข้าใจในการจัดการเรียนรู้แบบเรียนรู้ร่วมกันด้วย
การสืบสอบ   
 1.2 ผลการประเมินประสิทธิภาพรูปแบบการนิเทศ 
 หาประสิทธิภาพของรูปแบบการนิเทศโดยการทดลองกับประชากรที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง (try out) 
กับครูจ านวน 38 คน จาก 38 โรงเรียน โรงเรียนละ 1 คน ผลการหาประสิทธิภาพพบว่า ครูคณิตศาสตร์มี
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้แบบเรียนรู้ร่วมกันด้วยการสืบสอบ 4Ex2 หลังการประชุมปฏิบัติการ
และก่อนการประชุมปฏิบัติการ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และจากการตรวจสอบค่า
สัมประสิทธิ์การกระจาย (C.V.) หลังประชุมปฏิบัติการ มีค่าเท่ากับ 3.07 แสดงว่ารูปแบบการนิเทศมีประสิทธิภาพ
อยู่ในเกณฑ์ดมีาก มีค่า C.V. ต่ ากว่าร้อยละ 10 ดังแสดงในตารางที่ 2  
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ตารางท่ี 2  ผลการหาประสิทธิภาพของรูปแบบการนิเทศ (คะแนนเต็ม 40 คะแนน) 

                   (N = 38) 

รายการ X̅ S.D. C.V. t P 

ก่อนประชุมปฏิบัติการ 24.58 4.16   18.242 .000* 
หลังประชุมปฏิบัติการ 33.13 1.02  3.07   

*P < .05 
 
 2.  ผลการใช้รูปแบบการนิเทศ 
 2.1  ผลการทดสอบความรู้ความเข้าใจในการจัดการเรียนรู้แบบเรียนรู้ร่วมกันด้วยการสืบสอบ 
4Ex2 ของครูคณิตศาสตร์ พบว่า คะแนนหลังประชุมปฏิบัติการสูงกว่าก่อนประชุมปฏิบัติการ อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ดังแสดงในตารางที่ 3  
 

ตารางท่ี 3 ผลการเปรียบเทียบคะแนนทดสอบวัดความรู้ความเข้าใจในการจัดการเรียนรู้ แบบเรียนรู้ร่วมกัน
ด้วยการสืบสอบ 4Ex2 ก่อนประชุมปฏิบัติการและหลังการประชุมปฏิบัติการของครูคณิตศาสตร์  
                (N = 36) 

รายการ (40 คะแนน) X̅ S.D. t P 

คะแนนก่อนประชุมปฏิบัติการ 23.22 4.40  27.29 .000* 
คะแนนหลังประชุมปฏิบัติการ 31.86 4.33    

*P < .05 
   

 2.2  ความสามารถในการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ พบว่า ในภาพรวมด้านองค์ประกอบของ
แผนการจัดการเรียนรู้ ซึ่งประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) ความครบถ้วนขององค์ประกอบของแผนการ
จัดการเรียนรู้ 2) ความถูกต้อง สมบูรณ์ของแผนการจัดการเรียนรู้ (ประกอบด้วย มาตรฐานและตัวชี้วัด 
จุดประสงค์การเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ สาระส าคัญ กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการเรียนรู้ และการวัดและ
ประเมินผล) 3) ใบความรู้ และ 4) ใบกิจกรรม  มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.04 ดังแสดง
ในตารางที่ 4 
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ตารางท่ี 4  ผลการประเมินการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้แบบเรียนรู้ร่วมกันด้วยการสืบสอบ 4Ex2 ของครู

คณิตศาสตร์  
                         (N = 36) 

 รายการประเมิน  X̅ S.D. ความหมาย 

1. ด้านความครบถ้วนขององค์ประกอบของ
แผนการจัดการเรียนรู้ 

3.99 .49 มาก 

2. ความถูกต้อง เหมาะสมของแผนการจัดการเรียนรู้ 4.08 .37 มาก 
3. ด้านใบความรู้ 4.07 .49 มาก 
4. ด้านใบกิจกรรม 4.03 .48 มาก 

รวมเฉลี่ย 4.04 .37 มาก 
  

 2.3  ผลการประเมินพฤติกรรมการจัดการการเรียนรู้แบบเรียนรู้ร่วมกันด้วยการสืบสอบ 4Ex2 
ของครูคณิตศาสตร์ พบว่า ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยการประเมินพฤติกรรมการจัดการเรียนรู้ของครู
คณิตศาสตร์ มีค่าเฉลี่ยครั้งที่ 1 อยู่ในระดับปานกลาง ครั้งที่ 2 อยู่ในระดับมาก ดังแสดงในตารางที่ 5 
 
ตารางท่ี 5  พฤติกรรมการจัดการเรียนรู้แบบเรียนรู้ร่วมกันด้วยการสืบสอบ 4Ex2 ของครูคณิตศาสตร์ภายหลัง

การใช้การนิเทศตามแนวคิดการชี้แนะร่วมด้วยแนวคิดกัลยาณมิตร ครั้งที่ 1 กับ ครั้งที่ 2 
           (N = 8) 

รายการสังเกต  X̅ S.D. ความหมาย 

พฤติกรรมการจัดการเรียนรู้ ครั้งที่ 1   3.27 .34 ปานกลาง 
พฤติกรรมการจัดการเรียนรู้ ครั้งที่ 2   4.18 .30 มาก 

  

อภิปรายผล 
 1.  ผลการพัฒนารูปแบบการนิเทศ  
 1.1  รูปแบบการนิเทศที่พัฒนาขึ้นประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ ได้แก่ หลักการของรูปแบบการนิเทศ 
วัตถุประสงค์ของรูปแบบการนิเทศ กระบวนการนิเทศ การประเมินผลการนิเทศ และเครื่องมือการนิเทศ โดยมี
ลักษณะที่เป็นจุดเน้นของกระบวนการตามรูปแบบ 5 ขั้นตอน ดังนี้ 1) ขั้นสร้างความเข้าใจและศรัทธา 2) ขั้นมีเมตตา
ถามปัญหาและความต้องการ 3) ขั้นชวนหาแนวทางการด าเนินงานอย่างตั้งใจ 4) ขั้นร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้
และสะท้อนผล และ 5) ขั้นประเมินตนประเมินงานอย่างเปิดใจ พบว่ามีประสิทธิภาพและเป็นไปตามสมมติฐาน 
เนื่องจากผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ สังเคราะห์มาเป็นอย่างดี ด้วยการสังเคราะห์องค์ประกอบของรูปแบบ
การนิเทศจากงานวิจัยที่ด าเนินการในระหว่าง พ.ศ. 2551-2560 และ ค.ศ. 1973-1992 ของนักการศึกษา
หลายท่าน เช่น ปารณีย์ ขาวเจริญ (2559: 146) กัลยาณี วิจิตร์วิริยะ (2558: 2581) ภัณฑิรา สุปการ (2557: 
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264-267) และ Brown & Moberg (1980: 70) เป็นต้น แล้วน ามาหาประสิทธิภาพของรูปแบบจากผู้เชี่ยวชาญ
จ านวน 7 คน ได้ค่า IOC อยู่ระหว่าง 0.85-1.00 ผู้ทรงคุณวุฒิในการประชุมกลุ่มย่อย (focus group) จ านวน 
20 คน และประชุมสัมมนาอิงผู้เชี่ยวชาญจากผู้ที่ มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับแนวคิดการชี้แนะ แนวคิด
กัลยาณมิตร และการพัฒนารูปแบบจ านวน 9 คน ได้ค่าประสิทธิภาพ IOC อยู่ระหว่าง 0.77-1.00    
 1.2  ผลการประเมินการใช้คู่มือนิเทศของผู้นิเทศ ในภาพรวมด้านความถูกต้องเหมาะสมและการน าไปใช้ 
พบว่า ค่าเฉล่ยครั้งที่ 1 อยู่ในระดับปานกลาง ครั้งที่ 2 อยู่ในระดับมาก เมื่อน ามาเปรียบเทียบกัน พบว่าครั้งท่ี 2 
สูงกว่าครั้งที่ 1 เนื่องจากว่าผู้นิเทศมีโอกาสและเวลาที่จะเรียนรู้ได้มากขึ้นสอดคล้องกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
(2558: ก) ที่พบว่า บุคลากรแกนน าทั้งระดับเขตพ้ืนที่และระดับโรงเรียนได้เข้ารับการพัฒนาผ่านการร่วม
กิจกรรมต่าง ๆ ตั้งแต่การฝึกอบรมบุคลากรแกนน า การหนุนน า/เรียนรู้ผ่านกระบวนการชี้แนะและการเป็นพ่ีเลี้ยง 
(coaching and mentoring) ทั้งในพ้ืนที่และทางไกลด้วยเว็บไซต์ และจัดประชุมสัมมนาเพ่ือแลกเปลี่ยน
เรียนรู้บทเรียนการพัฒนางาน ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ได้แก่ กลุ่มครูแกนน าจัดการเรียนการสอนได้ดีขึ้น
เพราะมีคู่ buddy เป็นเพ่ือนคู่คิด พูดคุยและให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับแผนการสอน สัมพันธภาพระหว่างเพ่ือนครูดีขึ้น
มีการเตรียมความพร้อม จัดหาสื่อ มีเจตคติทางบวกต่อการจัดการเรียนการสอน กลุ่มผู้บริหารแกนน าเข้าเยี่ยม
ชั้นเรียนบ่อยขึ้น รับฟัง เข้าใจ เกิดสัมพันธภาพที่ดีกับครูมากข้ึน รู้จุดบกพร่องของแต่ละคนสู่การวางแผนพัฒนา 
กลุ่มศึกษานิเทศก์แกนน ามีสัมพันธภาพทางวิชาการที่ดีระหว่างศึกษานิเทศก์กับครูแกนน า และผู้บริหารโรงเรียน 
 1.3  ผลการประเมินการใช้เอกสารประกอบการพัฒนาครูของครูคณิตศาสตร์ พบว่า คะแนนเฉลี่ย
ครั้งที่ 2 สูงกว่าครั้งที่ 1 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เนื่องจากว่าผู้วิจัยได้สร้างและพัฒนาเอกสารผ่าน
การหาประสิทธิภาพ สอดคล้องกับชนิพรรณ  จาติเสถียร (2557: 28) ที่พบว่า การชี้แนะทางปัญญาเป็นรูปแบบ
การพัฒนาที่ส่งเสริมการพัฒนากระบวนการคิดของครู ความสามารถในการแก้ปัญหา และน าพาตนเองไปสู่
การท างานตามเป้าหมาย อีกทั้งสามารถก ากับ ชี้น า และน าพาตนเองไปสู่การพัฒนาการปฏิบัติงานของตนให้
เป็นครูที่มีคุณภาพ โดยมีเพ่ือนคู่คิดคอยให้ค าปรึกษา 
 2.  ผลการทดลองการใช้รูปแบบการนิเทศที่พัฒนาขึ้น 
 2.1  ผลการทดสอบความรู้ความเข้าใจในการจัดการเรียนรู้แบบเรียนรู้ร่วมกันด้วยการสืบสอบ 4Ex2 
ของครูคณิตศาสตร์ พบว่า คะแนนหลังประชุมปฏิบัติการสูงกว่าก่อนประชุมปฏิบัติการ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 เนื่องจากว่าครูมีโอกาสได้ศึกษาเรียนรู้เอกสารประกอบการพัฒนาครู ผ่านการฝึกประสบการณ์ 
การปฏิบัติงาน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างการประชุมท าให้ได้รับความรู้ความเข้าใจมากขึ้น และประกอบกับ
เอกสารนั้นผ่านการตรวจสอบประสิทธิภาพแล้ว สอดคล้องกับปารณีย์ ขาวเจริญ (2559: 125-126) ที่พบว่าสมรรถนะ
ด้านความรู้ความเข้าใจในการนิเทศโดยวิธีการสอนงานและการเป็นพี่เลี้ยงของครูพ่ีเลี้ยงนักศึกษาประสบการณ์
วิชาชีพครู หลังการใช้รูปแบบการนิเทศสูงกว่าก่อนการใช้รูปแบบ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 2.2  ผลการประเมินการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ของครูคณิตศาสตร์ พบว่าในภาพรวมด้าน
องค์ประกอบของแผนการจัดการเรียนรู้มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.04 เนื่องจากครูผู้สอน
มีเวลาในการศึกษาเอกสารที่มีประสิทธิภาพในภาคสนาม มีผู้นิเทศที่มีความรู้ความสามารถให้การช่วยเหลือ
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แนะน า มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เช่นเดียวกับชนิพรรณ จาติเสถียร (2557: 28) ที่พบว่า การชี้แนะทางปัญญา
เป็นรูปแบบการพัฒนารูปวิธีหนึ่งที่ส่งเสริมการพัฒนากระบวนการคิดของครู ความสามารถในการแก้ปัญหา 
และน าพาตนเองไปสู่การท างานตามเป้าหมาย 
 2.3  ผลการประเมินพฤติกรรมการจัดการเรียนรู้ของครูคณิตศาสตร์ พบว่า ครั้งที่ 2 อยู่ในระดับที่
สูงกว่าครั้งที่ 1 เนื่องจากว่าผู้นิเทศได้ช่วยเหลือ นิเทศ ติดตาม ในหลายช่องทาง หลายครั้ง ครูจึงมีการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมการจัดการเรียนรู้เพ่ิมสูงขึ้นและเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางบวกทุกด้าน สอดคล้องกับธารทิพย์ นรังศิยา 
(2559: 235) และกัลยาณี วิจิตร์วิริยะ (2558: 280-281) ที่พบว่า คะแนนการประเมินพฤติกรรมหลังการพัฒนา
สูงกว่าก่อนพัฒนา  
 

ข้อเสนอแนะ 
 1.  ข้อเสนอแนะเพื่อน าไปใช้ 
  1.1  ผู้นิเทศที่น ารูปแบบการนิเทศที่พัฒนาขึ้นไปใช้ในการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้จะต้องศึกษา
บทบาทของการชี้แนะและความเป็นมิตรที่ดีแก่ผู้รับการนิเทศ โดยต้องนิเทศตามศักยภาพของผู้รับการนิเทศ 
  1.2  ศึกษานิเทศก์และผู้บริหารสามารถน ารูปแบบการนิเทศที่พัฒนาขึ้นไปปรับใช้กับงานที่รับผิดชอบ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้น จะต้องเป็นผู้รู้ในเรื่องนั้น ๆ เป็นอย่างดีและมีความเป็นกัลยาณมิตร   
 2.  ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป 
  2.1  ควรส่งเสริมให้มีการท าวิจัยเกี่ยวกับการสร้างสถานการณ์ปัญหาที่ท้าทาย น่าตื่นเต้น เป็นเรื่อง
ปัจจุบันใกล้ตัวผู้เรียน เชื่อมโยงสู่ปัญหาทางคณิตศาสตร์ และฝึกให้ผู้เรียนเป็นผู้สร้างสถานการณ์ 
  2.2  ครูคณิตศาสตร์ที่จะน าผลการวิจัยไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนควรที่จะเลือกใช้ยุทธวิธี
การแก้ปัญหาที่หลากหลาย อย่างน้อยมากกว่า 1 วิธี 
 

สรุป 
 การจัดการเรียนรู้แบบเรียนรู้ร่วมกันด้วยการสืบสอบ 4Ex2 ของครูคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
สามารถพัฒนาได้จากการนิเทศโดยใช้รูปแบบการนิเทศตามแนวคิดการชี้แนะร่วมด้วยแนวคิดกัลยาณมิตรที่มี 
5 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) หลักการของรูปแบบการนิเทศ 2) วัตถุประสงค์ของรูปแบบการนิเทศ 3) กระบวนการนิเทศ 
ซึ่งมี 5 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนที่ 1 สร้างความเข้าใจและศรัทธา ขั้นตอนที่ 2 มีเมตตาถามปัญหาและความต้องการ 
ขั้นตอนที่ 3 ชวนหาแนวทางด าเนินงานอย่างตั้งใจ ขั้นตอนที่ 4 ร่วมใจแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสะท้อนผล 
ขั้นตอนที่ 5 ประเมินตนประเมินงานอย่างเปิดใจ 4) การประเมินผลการนิเทศ และ 5) เครื่องมือการนิเทศ  
จนท าให้ครูสามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการจัดการเรียนรู้ไปตามลักษณะที่พึงประสงค์ อันส่งผลต่อคุณภาพ
ผู้เรียนและเกิดทักษะในศตวรรษท่ี 21 ได้ด ี  
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