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บทคัดย่อ 
 

 กำรวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษำสภำพปัจจุบัน ปัญหำ และควำมจ ำเป็นของกำรพัฒนำ  
กำรสอนคิดวิเครำะห์ 2) พัฒนำและตรวจสอบคุณภำพของรูปแบบกำรนิเทศ 3) ทดลองใช้รูปแบบกำรนิเทศ และ  
4) ประเมินและปรับปรุงรูปแบบกำรนิเทศ กำรด ำเนินกำรวิจัยแบ่งออกเป็น 4 ระยะ ดังนี้ ระยะที่ 1 ศึกษำสภำพ
ปัจจุบัน ปัญหำ และควำมจ ำเป็นของกำรพัฒนำกำรสอนคิดวิเครำะห์ กลุ่มเป้ำหมำยที่ท ำกำรศึกษำ ได้แก่ 
ผู้เช่ียวชำญ จ ำนวน 5 คน ที่ได้จำกกำรเลือกแบบเจำะจง เครื่องมือ ได้แก่ แบบสัมภำษณ์กึ่งโครงสร้ำง ระยะที่ 2 
กำรพัฒนำและตรวจสอบคุณภำพของรูปแบบ กำรจัดท ำร่ำงรูปแบบกำรนิเทศ ประชำกร ได้แก่ ผู้อ ำนวยกำร รอง
ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน และครู จำกโรงเรียนสังกัด อบจ.มหำสำรคำม ทั้งหมด 20 โรงเรียนๆ ละ 5 คน รวมทั้งหมด 
100 คน กลุ่มตัวอย่ำง ได้แก่ ผู้อ ำนวยกำร รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน และครู จ ำนวน 4 โรงเรียนๆ ละ 5 คน รวม
ทั้งหมด 20 คน ที่ได้จำกกำรเลือกแบบเจำะจง กำรตรวจสอบควำมสมเหตุสมผลเชิงทฤษฎี ควำมเป็นไปได้ และ
ควำมสอดคล้องของรูปแบบกำรนิเทศ โดยผู้เช่ียวชำญ จ ำนวน 5 คน เครื่องมือ ได้แก่ แนวกำรฝึกอบรมเพื่อให้
ควำมรู้พื้นฐำน แบบบันทึกกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร แบบบันทึกกำรสนทนำกลุ่มผู้เช่ียวชำญ เครื่องมือที่ใช้ใน  
กำรตรวจสอบคุณภำพของรูปแบบ และเครื่องมือที่ใช้ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล ระยะที่ 3 กำรทดลองใช้รูปแบบ 
กำรนิเทศ เลือกท ำกำรทดลองที่โรงเรียนนำข่ำวิทยำคม ประชำกร ได้แก่ ครูหัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ จ ำนวน  
7 คน และครูผู้สอน จ ำนวน 35 คน นักเรียน จ ำนวน 751 คน รวมประชำกรทั้งหมด 794 คน กลุ่มตัวอย่ำง ได้แก่ 
ครูผู้นิเทศ จ ำนวน 7 คน ครูผู้รับกำรนิเทศ จ ำนวน 8 คน ที่ได้จำกกำรเลือกแบบเจำะจง นักเรียน ระดับช้ันละ  
1 ห้องเรียน จ ำนวน 232 คน ที่ได้จำกกำรสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) รวมจ ำนวนกลุ่มตัวอย่ำง
ทั้งหมด 247 คน เครื่องมือ ได้แก่ เครื่องมือที่ใช้ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล และเครื่องมือที่ใช้ในกำรนิเทศ ระยะที่ 4 
กำรประเมินและปรับปรุงรูปแบบ กลุ่มเป้ำหมำย ที่ท ำกำรศึกษำ ได้แก่ ฝ่ำยบริหำรโรงเรียน จ ำนวน 5 คน ครูผู้นิเทศ 
จ ำนวน 7 คน และครูผู้รับกำรนิเทศ จ ำนวน 8 คน รวมทั้งหมด จ ำนวน 20 คน เครื่องมือ ได้แก่ แบบสอบถำม 
กำรวิเครำะห์ข้อมูลใช้ ค่ำร้อยละ ค่ำเฉลี่ย ค่ำเบี่ยงเบนมำตรฐำน ค่ำดัชนีประสิทธิผล ( E.I.) ค่ำ t-test  
แบบ dependent และกำรวิเครำะห์เนื้อหำ 
 ผลกำรวิจัย พบว่ำ  
         1. สภำพปัจจุบัน ปัญหำ และควำมจ ำเป็นของกำรพัฒนำกำรสอนคิดวิเครำะห์ของครูส่วนมำก  
เกิดจำกครูผู้สอนที่ไม่เข้ำใจหลักสูตร เกิดจำกพฤติกรรมของผู้เรียนที่ไม่ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน ขำดแรงจูงใจทำงกำรเรียน  
ขำดควำมเอำใจใส่ ก ำกับ นิเทศติดตำมของผู้บริหำร และกำรบริหำรจัดกำรที่ไม่มีประสิทธิภำพ จำกสภำพปัญหำ
ดังกล่ำว ส่งผลต่อคุณภำพของผู้เรียน จึงมีควำมจ ำเป็นอย่ำงยิ่งในกำรพัฒนำทักษะกำรสอนคิดวิเครำะห์ของครู  
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  2. รูปแบบกำรนิเทศแบบพีไอพีอำร์อี ประกอบด้วย กระบวนกำรด ำเนินงำน 5 ขั้นตอน ได้แก่  
1) กำรวำงแผน 2) กำรให้ควำมรู้ 3) กำรด ำเนินกำร ประกอบด้วย (1) กำรประชุมก่อนกำรสังเกตกำรสอน  
(2) กำรสังเกตกำรสอน (3) กำรประชุมหลังกำรสังเกตกำรสอน 4) กำรสะท้อนคิด และ 5) กำรประเมินผล โดยมี 
กำรก ำกับ ติดตำม อย่ำงต่อเนื่องทุกขั้นตอน และผลกำรตรวจสอบคุณภำพของรูปแบบกำรนิเทศ โดยผู้เช่ียวชำญ  
5 คน พบว่ำ มีคุณภำพ และมีองค์ประกอบครบถ้วน สมบูรณ์  
   3. ผลกำรตรวจสอบประสิทธิผลของรูปแบบกำรนิเทศแบบ พีไอพีอำร์อี โดยกำรน ำไปใช้ใน
โรงเรียน พบว่ำ 1) ครูผู้นิเทศมีสมรรถภำพในกำรนิเทศแบบช้ีแนะทำงปัญญำอยู่ในระดับสูงมำก และมีควำมรู้ 
ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรสอนคิดวิเครำะห์ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงเพิ่มขึ้น มีค่ำดัชนีประสิทธิผล 
เท่ำกับ 0.8529 คิดเป็นร้อยละ 85.29 2) ครูผู้รับกำรนิเทศ มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ เกี่ยวกับกำรสอนคิดวิเครำะห์ตำม
หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงเพิ่มขึ้น มีค่ำดัชนีประสิทธิผล 0.8507 คิดเป็นร้อยละ 85.07 สมรรถภำพในกำร
สอนคิดวิเครำะห์ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง อยู่ในระดับสูงมำก (ร้อยละเฉลี่ย 85.49) และ 
ควำมพึงพอใจต่อรูปแบบกำรนิเทศ อยู่ในระดับสูงมำก 3) นักเรียนทุกทุกห้องเรียนที่ได้รับคัดเลือกเป็นกลุ่มตัวอย่ำง 
มีผลกำรเรียนรู้ที่เกิดจำกกำรสอนคิดวิเครำะห์ในช้ันเรียนของครู ผู้รับกำรนิเทศก่อนและหลังกำรใช้รูปแบบกำรนิเทศ 
แตกต่ำงกัน อย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ 0.05 โดยหลังกำรใช้รูปแบบกำรนิเทศ มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่ำก่อนกำร
ใช้รูปแบบกำรนิเทศ  
  4. ผลกำรประเมินรูปแบบกำรนิเทศในภำพรวม พบว่ำ มีควำมเหมำะสมอยู่ในระดับมำกที่สุด  
มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.70 เมื่อพิจำรณำเป็นรำยด้ำน พบว่ำ ด้ำนกำรบรรลุวัตถุประสงค์ของกำรด ำเนินงำน มี 
ควำมเหมำะสมโดยรวมอยู่ในระดับมำกที่สุด มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.80 ด้ำนผลกระทบของกำรด ำเนินงำน มี 
ควำมเหมำะสมอยู่ในระดับมำกที่สุด มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.70 และด้ำนควำมคุ้มค่ำของกำรด ำเนินงำน มีควำม
เหมำะสมอยู่ในระดับมำกท่ีสุด มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.60  
 
ค าส าคัญ: รูปแบบกำรนิเทศ, ทักษะกำรสอนคิดวิเครำะห์, หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 

 
  

Abstract 
 

 The aims of this study were 1) To study current condition, problems and the need for 
developing critical teaching skill 2) To develop a PIPRE Supervision Model and quality check 3) To 
do an experiment using the model and 4) To evaluate the implementation and improvement. 
The study was divided into four stage i.e. Stage 1 : Studied the current condition, problems and 
the need for development critical teaching skill. The target group were 5 experts that selected 
with purposive sampling. The semi-structured interviewing forms were used to gather data. Stage 
2 : Developed and checked the quality of supervision model. Drafting the supervision model - 
The total population were 100 directors, vice directors and teachers from  20 schools, 5 for each 
school. The sample group were 20 directors, vice directors  and teachers from 4 schools, 5 for 
each school that were chosen with purposive sampling. Theoretical investigation, possibility, the 
consistency of the supervision model by 5 experts. The instruments consisted of training 
guidelines for giving basic knowledge, recording forms for workshop and focus group discussion, 
the tools used to verify the quality of the model, and tools used to collect data. Stage  
3: Experimented using supervision model, Nakhawittayakom School was selected for doing an 
experiment. The population consisted of 7 leader of learning group, 35 teachers, 751 students – 
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the total population were 794. The sample group consisted of 7 supervising teachers and  
8 receiver supervision teachers     with purposive sampling and 232 students that were selected  
1 class in each level by Cluster Random Sampling technique – the total sampling group were 
247. The instruments consisted of the tools for collecting and supervising. Stage : 4 Evaluated 
and improved the  model – the target group all of them were  20 - consisted of, 5 administrators, 
7 supervising teachers and 8 receiver supervision teachers. The instruments comprised of 
questionnaire. Analyzed the data by using percentage, mean, standard deviation, Effectiveness 
Index (E.I), t-test dependent and content analysis.  

The Results of the research were as follow:  
  1) The current condition, problems and the need for developing critical teaching skill 
: Mostly from the teachers don’t understand the curriculum, from the students’ behavior – don’t 
want to know, don’t want to learn and lack of motivation, lack of attentive and supervise from 
the director and ineffective management. From that problems had affected on the students’ 
quality, so it needed to develop critical teaching skill for teachers.      
   2) A PIPRE supervision model that enhancement critical teaching skill according to the 
principles of sufficiency economy philosophy consisted of five-step procedures including step 1: 
Planning, step 2: Informing, step 3: Proceeding included to perform the supervisory process 
beginning with pre conference, observation and post conference, step 4: reflecting and step 5: 
evaluating with continuous coaching and monitoring. The model quality check by the experts 
were found that it was a qualitative model and completely configuration. 
 3) The empirical data that supported the effectiveness of the PIPRE Supervision Model 
by experimenting in the school were as follows : (1) Regarding to the supervising teachers, they 
showed the highest level of competency in PIPRE Supervision, knowledge and understanding on 
critical teaching according to the principles of sufficiency economy philosophy an effectiveness 
index was increased 0.8529 – that means it was increased in 85.29 percent. (2) Regarding to the 
receiver supervision teachers their knowledge and understanding about critical teaching skill an 
effectiveness index was increased 0.8507 – that means it was increased in 85.07 percent. The 
satisfaction to the supervision model were rated highest 3) Regarding to the students, it was 
found that their learning outcomes before and after the implementation of the supervision 
model were statistically significant different at the .05 level. After the implementation of the 
supervision 
 4) The evaluation of supervision model, as a whole, the appropriateness was rated 
highest, means was 4.70. And when considering each side it was found that the achieving the 
specified goal, the appropriateness was rated highest, means was 4.80. The affectation field, the 
appropriateness was rated highest, means was 4.70, and the worthiness of performing was rated 
highest, means was 4.60. 
 
Keyword: Coaching Supervision Model, Critical Teaching Skill, the Principles of Sufficiency 
Economy Philosophy  
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บทน า 
 กำรศึกษำมีควำมส ำคัญยิ่งต่อกำรพัฒนำประเทศ เนื่องจำกปัจจัยส ำคัญของกำรพัฒนำประเทศ คือ 
คุณภำพของคนในประเทศนั้นๆ และผู้ที่มีบทบำทหน้ำที่ในกำรพัฒนำคนที่ส ำคัญที่สุด คือ “ครู” และจำก
ควำมส ำคัญของครูดังกล่ำวข้ำงต้น รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย ตลอดจนพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ 
พ.ศ. 2542 ได้ให้ควำมส ำคัญกับกำรพัฒนำวิชำชีพครูและกำรปฏิรูปกำรศึกษำ โดยก ำหนดให้กระทรวงศึกษำธิกำร
ส่งเสริมให้มีระบบ กระบวนกำรผลิต กำรพัฒนำครู อำจำรย์ และบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้มีคุณภำพและมำตรฐำน 
ที่เหมำะกับกำรเป็นวิชำชีพช้ันสูง โดยในส่วนของกำรพัฒนำคุณภำพครูยุคใหมม่ีมำตรกำรหลกั คือ 1) ปรับปรุง  และ
พัฒนำระบบและหลักเกณฑ์กำรประเมินสมรรถนะวิชำชีพครูให้เช่ือมโยงกับควำมสำมำรถในกำรจัดกำรเรียน  
กำรสอน เพื่อพัฒนำผู้เรียนเป็นส ำคัญ 2) กำรจัดตั้งกองทุนส่งเสริม พัฒนำคุณครู อำจำรย์ และบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำ 3) พัฒนำครู อำจำรย์ โดยใช้โรงเรียนเป็นฐำน เพื่อให้ครูสำมำรถจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ
ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ และ 4) กำรพัฒนำคณำจำรย์ ผู้บริหำร และบุคลำกรให้สำมำรถจัดกำรเรียนกำรสอน  
กำรพัฒนำนวัตกรรม สื่อกำรเรียนกำรสอน กำรส่งเสริมให้ผู้เรียนคิดเป็น ท ำเป็น กำรใช้เทคโนโลยีประกอบ   
กำรจัดกำรเรียนกำรสอน และกำรวัดผลประเมินผล สอดคล้องกับ วิจำรณ์ พำนิช [1] ที่กล่ำวว่ำ กำรเรียนรู้ใน
ปัจจุบันครูต้องออกแบบกำรเรียนรู้ และอ ำนวยควำมสะดวก ในกำรเรียนรู้ให้นักเรียนเรียนรู้จำกกำรเรียนแบบลงมือ
ท ำ และครูต้องเปิดโอกำสให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะกระบวนกำรคิดด้วยวิธีกำรที่หลำกหลำย สอดคล้องกับ เบญจลักษณ์ 
น้ ำฟ้ำ [2] และสุทัศน์ เอกำ [3] ที่มีควำมเห็นสอดคล้องกันว่ำครูต้องสนับสนุน ส่งเสริมให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติ 
กำรเรียนรู้ด้วยตัวเองมำกขึ้น โดยเพิ่มเวลำ และโอกำสให้ผู้เรียนได้ฝึกคิด ได้ลงมือปฏิบัติกำรเรียนรู้ด้วยตนเองตำม
ควำมสนใจ  
  จำกแนวทำงกำรจัดกำรศึกษำดังกล่ำว จะเห็นได้ว่ำควำมสำมำรถทำงกำรคิดเป็นสมรรถนะส ำคัญที่มุ่งให้
เกิดขึ้นกับผู้เรียนทุกคน สอดคล้องกับทิศนำ แขมมณี [4] และกุลยำ ตันติผลำชีวะ [5] ที่กล่ำวไว้ว่ำ กำรคิดเป็นเรื่อง
ที่มีควำมส ำคัญอย่ำงยิ่งในกำรจัดกำรศึกษำของไทยในยุคปัจจุบัน ที่ทุกภำคส่วนต้องให้กำรส่งเสริม สนับสนุน 
เนื่องจำกสภำพปัจจุบัน บริบทของสังคมในด้ำนต่ำง ๆ เปลี่ยนแปลงไป ทั้งสภำพแวดล้อม ครอบครัว ข้อมูลข่ำวสำร
สื่อต่ำง ๆ สำมำรถเข้ำถึงบุคคลได้อย่ำงรวดเร็ว ผู้เรียนจ ำเป็นต้องมีทักษะควำมสำมำรถในกำรคิดในรูปแบบต่ำง ๆ 
เพื่อให้รู้เท่ำทันกับกำรเปลี่ยนแปลง สำมำรถแยกแยะ วิเครำะห์ สังเครำะห์ข้อมูล มีวิจำรณญำณในกำรคิด  
เพื่อกำรตัดสินใจได้อย่ำงเหมำะสม ดังนั้นกำรพัฒนำทักษะกระบวนกำรคิดส ำหรับผู้เรียน จึงมีควำมส ำคัญมำก 
สอดคล้องกับ ไพฑูรย์ สินลำรัตน์ [6] และเวชฤทธิ์ อังกนะภัทรขจร [7] ที่กล่ำวว่ำ กำรจัดกำรเรียนรู้จ ำเป็นต้องมี 
กำรเปลี่ยนวัฒนธรรมทำงกำรศึกษำ จำกวัฒนธรรมของกำรรับควำมรู้เป็นหลัก ไปสู่วัฒนธรรมกำรสร้ำงควำมรู้ให้ได้ โดย
กำรสอนให้ผู้เรียนรู้จักคิด มีทักษะกำรเรียนรู้  รู้จักแสวงหำควำมรู้ด้วยตัวของเขำเองเป็นส ำคัญ      

แต่กำรจัดกำรศึกษำในภำพรวมที่ผ่ำนมำ พบว่ำ คุณภำพกำรศึกษำในทุกระดับ ทุกประเภท ยังไม่เป็นที่  
พึงพอใจ ผู้เรียนไม่มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ และสมรรถนะส ำคัญ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งผู้เรียนขำดทักษะกำรคิด
วิเครำะห์ กำรคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์ ซึ่งเป็นทักษะที่จ ำเป็นในกำรเรียนรู้ และกำรด ำรงชีวิต สอดคล้องกับวิทยำกร  
เชียงกูล [8] ที่กล่ำวว่ำ กำรจัดกำรศึกษำของไทยโดยภำพรวม คุณภำพกำรศึกษำยังต่ ำ มีสถำนศึกษำจ ำนวนมำก
ไม่ได้มำตรฐำน ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ต่ ำ ขำดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ทั้งกำรคิดวิเครำะห์ ตลอดจนขำดคุณธรรม 
จริยธรรม จำกปัญหำดังกล่ำวข้ำงต้นส่งผลต่อคุณภำพกำรศึกษำในภำพรวมของประเทศนั่นคือ ผลสัมฤทธิ์ทำง  
กำรเรียนของนักเรียนอยู่ในเกณฑ์ต่ ำ และในส่วนกำรจัดกำรศึกษำของโรงเรียนในสังกัดองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด
มหำสำรคำม ทั้ง 20 โรงเรียน คะแนนสอบระดับชำติ (O-NET) เฉลี่ยโดยรวม ระดับช้ันมัธยมศึกษำปีที่ 6 ไม่ถึงครึ่ง 
แม้แต่รำยวิชำเดียว นอกจำกนี้ผลกำรสอบสมรรถนะส ำคัญของผู้เรียน ทั้ง 5 สมรรถนะของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำ 
ปีที่ 6 ทุกทักษะยังอยู่ในเกณฑ์ต่ ำ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งทักษะกำรคิด และทักษะกำรใช้เทคโนโลยี ค่ำเฉลี่ยโดย 
ภำพรวมอยู่ในเกณฑ์ต่ ำมำก  
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จำกสภำพปัญหำ และแนวทำงกำรจัดกำรศึกษำที่ต้องเปลี่ยนแปลงดังกล่ำวข้ำงต้น ผู้วิจัยในฐำนะ
ศึกษำนิเทศก์  จึงมีควำมสนใจที่จะหำแนวทำงในกำรแก้ปัญหำกำรจัดกำรเรียนกำรสอนของครู  เพื่อให้ครูมีทักษะ
กำรจัดกำรเรียนรู้ที่ส่งเสริมทักษะกำรสอนคิดวิเครำะห์ ประกอบกับนโยบำยด้ำนกำรน้อมน ำหลักปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียงสู่สถำนศึกษำของกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ที่ได้ก ำหนดให้ทุกโรง เรียนจัดกำรเรียนรู้ 
บูรณำกำรหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีเป้ำหมำยส ำคัญคือ กำรพัฒนำทักษะกระบวนกำรคิดวิเครำะห์
ของผู้เรียน ผู้วิจัยจึงสนใจท ำกำรวิจัยเรื่อง รูปแบบกำรนิเทศแบบ พีไอพีอำร์อี ที่ส่งเสริมทักษะกำรสอนคิดวิเครำะห์
ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงของครูโรงเรียนสังกัดองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดมหำสำรคำม เนื่องจำกใน
ปัจจุบันแนวโน้มกำรปฏิรูปกำรศึกษำในประเทศได้ให้ควำมส ำคัญอย่ำงมำกกับ  “ทักษะ” หรือควำมช ำนำญใน 
กำรปฏิบัติมำก ยิ่งกว่ำเนื้อหำตำมต ำรำ และที่ส ำคัญผู้วิจัยเห็นว่ำ กำรที่จะพัฒนำผู้เรียนให้มีทักษะกระบวนกำร  
มีทักษะในกำรเรียนรู้ และได้รับกำรพัฒนำทักษะกระบวนกำรคิดชั้นสูงอย่ำงเป็นระบบ และมีคุณภำพตำมแนวทำงที่
กล่ำวมำข้ำงต้น “ครู” เป็นผู้ที่มีบทบำทส ำคัญยิ่งต่อกำรพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำให้เป็นไปตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนด 
ดังนั้นเพื่อให้กำรด ำเนินงำนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ ครูผู้สอนทุกคนต้องได้รับ 
กำรพัฒนำให้มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจในศำสตร์กำรสอน เทคนิควิธีกำรสอนอย่ำงลึกซึ้ง โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งครูผู้สอนต้อง
ปรับวิธีเรียน เปลี่ยนวิธีสอน ครูต้องออกแบบกำรเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้ศึกษำ ค้นคว้ำ พัฒนำทักษะกระบวนกำรคิดด้วย
วิธีกำรที่หลำกหลำย ซึ่งจำกกำรศึกษำแนวคิดของนักวิชำกำรศึกษำ รวมทั้งงำนวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง พบว่ำ กระบวนกำรที่
จะใช้แก้ปัญหำนี้ได้ คือ กำรนิเทศกำรนิเทศกำรสอน สอดคล้องกับ เยำวพำ เดชะคุปต์ [9] ที่กล่ำวว่ำ กำรนิเทศ 
กำรสอนสำมำรถช่วยเหลือ และแก้ปัญหำต่ำงๆ ของโรงเรียนได้ เช่น ปัญหำเกี่ยวกับกำรน ำหลักสูตรไปใช้ ปัญหำ
เกี่ยวกับเทคนิคกำรจัดกำรเรียนรู้ กำรวัดผลประเมินผล กำรนิเทศกำรศึกษำจึงเป็นองค์ประกอบส ำคัญที่ช่วยเหลือ
สนับสนุนให้กระบวนกำรบริหำร และกำรบวนกำรเรียนกำรสอน มีคุณภำพถึงระดับที่พึงประสงค์ สอดคล้องกับ สงัด 
อุทรำนันท์ [10] ที่กล่ำวถึง หลักกำรและจุดมุ่งหมำยของกำรนิเทศกำรศึกษำ ดังนี้ คือ เพื่อช่วยครูให้ด ำเนินกำรสอน
ให้ได้ผลตำมหลักสูตร เพื่อให้ครูได้ตระหนักถึงปัญหำเกี่ยวกับกำรเรียนกำรสอน และกำรจัดกำรศึกษำ เพื่อพัฒนำ
หลักสูตร กำรเรียนกำรสอนให้มีประสิทธิภำพ ดังนั้นกำรนิเทศทำงกำรศึกษำ จึงมีควำมส ำคัญต่อกำรพัฒนำส่งเสริม
ศักยภำพของครูผู้สอน และผู้วิจัยสนใจรูปกำรนิเทศแบบ พีไอพีอำร์อี ซึ่งเป็นรูปแบบที่ผู้วิจัยได้ท ำกำรวิเครำะห์ 
สังเครำะห์ มำจำกรูปแบบกำรนิเทศแบบต่ำงๆ และกำรชี้แนะทำงปัญญำ เพื่อใช้เป็นกระบวนกำรท ำงำนท่ีเชื้อเชิญให้
ผู้มีส่วนร่วมสร้ำง และปรับวิธีกำร หรือกระบวนคิด และควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำผ่ำนกำรคิดวิเครำะห์ปัญหำ
สร้ำงกลยุทธ์ในกำรแก้ปัญหำด้วยตนเอง เพื่อให้กำรท ำงำนมีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น ซึ่งแนวทำงดังกล่ำวเหมำะสม
ส ำหรับกำรน ำไปใช้เพื่อกำรพัฒนำวิชำชีพครู เนื่องจำกเป็นกระบวนกำรที่ท ำงำนกับกระบวนกำรคิดของครู ส่งเสริม
ให้ครูตรวจสอบรูปแบบกำรปฏิบัติงำนของตนเองได้ สำมำรถวำงแผนกำรท ำงำน ตัดสินใจได้ด้วยตนเอง และน ำพำ
ตนเองไปสู่กำรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกำรจัดกำรเรียนกำรสอนได้ [11] และที่ส ำคัญอย่ำงยิ่งคือ กำรน้อมน ำเอำหลัก
ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงเข้ำมำบูรณำกำรในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน ถือว่ำเป็นกลยุทธ์ส ำคัญในกำรส่งเสริม
กำรคิดอย่ำงเป็นระบบ โดยใช้แนวทำงกำรคิดวิเครำะห์ตำมหลัก 2 เงื่อนไข 3 ห่วง และ4 มิติ ผู้วิจัยเช่ือมั่นว่ำ กำรฝึก
ทักษะกำรคิดตำมแนวทำงดังกล่ำว เป็นกำรฝึกคิดคิดในระดับพื้นฐำนที่จ ำเป็นส ำหรับมนุษย์ทุกคน ซึ่งจะช่วยพัฒนำ
ควำมเป็นคนช่ำงสังเกต มีเหตุ มีผลในกำรตัดสินใจ และสำมำรถพิจำรณำ วินิจฉัย เช่ือมโยงเรื่องต่ำงๆ ท่ีเกิดขึ้นอย่ำง
ละเอียดรอบคอบ ตัดสินใจ แก้ปัญหำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ และครูผู้สอนทุกรำยวิชำสำมำรถปลูกฝัง บ่มเพำะ
คุณลักษณะดังกล่ำวให้แก่ผู้เรียนได้ นอกจำกน้ีกำรวิจัยและพัฒนำ โดยมีขั้นตอนกำรพัฒนำรูปแบบ 4 ระยะ ดังนี้คือ 
ระยะที่ 1 ศึกษำสภำพปัจจุบัน ปัญหำ และควำมจ ำเป็นของกำรพัฒนำกำรสอนคิดวิเครำะห์ของครู  ระยะที่ 2  
กำรพัฒนำและตรวจสอบคุณภำพของรูปแบบ ระยะที่ 3 กำรทดลองใช้รูปแบบ และระยะที่ 4 กำรประเมินและ
ปรับปรุงรูปแบบ จำกขั้นตอนกำรวิจัยดังกล่ำวจะท ำให้ ได้รูปแบบกำรนิเทศที่มีประสิทธิภำพ และสำมำรถใช้เป็น
กรอบแนวทำงในกำรพัฒนำครูผู้สอนให้สำมำรถจัดกำรเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมทักษะกำรคิดวิเครำะห์ของผู้เรียนได้อย่ำง
มั่นใจ สำมำรถยกระดับผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียน และพัฒนำผู้เรียนให้มีคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำ  
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1. จุดประสงค์การวิจัย 
 1.1 เพื่อศึกษำสภำพ ปัญหำ และควำมจ ำเป็นของกำรพัฒนำกำรสอนคิดวิเครำะห์ของครูโรงเรียนสังกัด
องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดมหำสำรคำม 
  1.2 เพื่อพัฒนำรูปแบบกำรนิเทศแบบ พีไอพีอำร์อี ที่ส่งเสริมทักษะกำรสอนคิดวิเครำะห์ตำมหลักปรัชญำ
ของเศรษฐกิจพอเพียงของครูโรงเรียนสังกัดองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดมหำสำรคำม 
 1.3 เพื่อทดลองใช้รูปแบบกำรนิเทศแบบ พีไอพีอำร์อี ที่ส่งเสริมทักษะกำรสอนคิดวิเครำะห์ตำมหลัก
ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงของครูโรงเรียนสังกัดองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดมหำสำรคำม 
 1.4 เพื่อประเมินผลกำรใช้รูปแบบกำรนิเทศแบบ พีไอพีอำร์อี ที่ส่งเสริมทักษะกำรสอน คิดวิเครำะห์ตำม
หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงของครูโรงเรียนสังกัดองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดมหำสำรคำม 
 
2. ขอบเขตของการวิจัย  
  ระยะที่  1 ศึกษำสภำพปัญหำ และควำมจ ำเป็นของกำรพัฒนำกำรสอน คิดวิ เครำะห์  
กำรสัมภำษณ์เชิงลึก กลุ่มเป้ำหมำยที่ท ำกำรศึกษำ ได้แก่ ผู้เช่ียวชำญ จ ำนวน 5 คน ที่ได้จำกกำรเลือกแบบเจำะจง 
จำกผู้ที่มีคุณสมบัติดังนี้ คือ เป็นอำจำรย์สอนมหำวิทยำลัย เป็นศึกษำนิเทศก์เช่ียวชำญ เป็นผู้บริหำรโรงเรียน
เชี่ยวชำญ ประสบควำมส ำเร็จในกำรบริหำรจัดกำร หรือเป็นโรงเรียนที่ได้รับรำงวัลระดับเหรียญทองจำกกำรแข่งขัน
สถำนศึกษำดีเด่น เป็นโรงเรียนที่ได้รับรำงวัลพระรำชทำน หรือเป็นโรงเรียนที่ผ่ำนกำรประเมินตำมโครงกำร
สถำนศึกษำพอเพียง  
  ระยะที่ 2 กำรพัฒนำและตรวจสอบคุณภำพของรูปแบบ  
   2.1 กำรจัดท ำร่ำงรูปแบบกำรนิเทศแบบ พีไอพีอำร์อี ประชำกร ได้แก่ นิเทศ ประชำกร ได้แก่ 
ผู้อ ำนวยกำร รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน และครู จำกโรงเรียนสังกัดองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดมหำสำรคำม ทั้งหมด  
20 โรงเรียน ๆ ละ 5 คน รวมทั้งหมด 100 คน กลุ่มตัวอย่ำง ได้แก่ ผู้อ ำนวยกำร รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน และครู 
จ ำนวน 4 โรงเรียน ๆ ละ 5 คน รวมทั้งหมด 20 คน ที่ได้จำกกำรเลือกแบบเจำะจง (Purposive Sampling)  โดยมี
เกณฑ์ในกำรคัดเลือก ดังนี้ 1) เป็นโรงเรียนที่บุคลำกรมีควำมพร้อมด้ำนสื่อ และเทคโนโลยีในกำรจัดกำรเรียน 
กำรสอน 2) กำรเดินทำงสะดวก 3) ผู้บริหำรมีวิสัยทัศน์ ประสบควำมส ำเร็จในกำรบริหำรจัดกำร 4) โรงเรียนผ่ำน
กำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบท่ีสำม และ 5) เป็นโรงเรียนที่สมัครใจเข้ำร่วมท ำกำรวิจัย  
   2.2 กำรตรวจสอบควำมสมเหตุสมผลเชิงทฤษฎี ควำมเป็นไปได้ และควำมสอดคล้องของรูปแบบ
กำรนิเทศแบบพีไอพีอำร์อี โดยผู้เชี่ยวชำญ จ ำนวน 5 คน เพื่อยืนยันร่ำงรูปแบบ 
  ระยะที่ 3 กำรทดลองใช้รูปแบบกำรนิเทศ ประชำกร ได้แก่ ครูหัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ จ ำนวน  
7 คน และครูผู้สอนโรงเรียนนำข่ำวิทยำคม อ ำเภอวำปีปทุม จังหวัดมหำสำรคำม จ ำนวน 35 คน รวมทั้งหมด 43 คน 
และนักเรียนโรงเรียนนำข่ำวิทยำคม จ ำนวน 751 คน รวมประชำกรทั้งหมด 794 คน กลุ่มตัวอย่ำง ได้แก่ 1) ครูผู้
นิเทศ ได้แก่ ครูหัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ที่ได้จำกกำรเจำะจงเลือก (Purposive Sampling) กลุ่มละ 1 คน รวม
ทั้งหมด 7 คน (ขำดสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ เนื่องจำกไม่มีครูประจ ำกำร) 2) ครูผู้รับกำรนิเทศ ได้แก่ครูผู้สอนกลุ่ม
สำระกำรเรียนรู้ละ 1 คนรวมทั้งหมด 8 คน ที่ได้จำกกำรเลือกแบบเจำะจง (Purposive Sampling) จำกครูที่มีควำม
พร้อม มีควำมสำมำรถในกำรใช้สื่อเทคโนโลยีประกอบกำรจัดกำรเรียนกำรสอน และเป็นผู้มีผลงำนเด่น เช่น ได้รับ
คัดเลือกเป็นครูดีเด่น ในระดับโรงเรียน ระดับจังหวัด และสมัครใจเข้ำร่วมกำรวิจัยในครั้งนี้ 3) นักเรียนโรงเรียน 
นำข่ำวิทยำคม ระดับช้ันมัธยมศึกษำปีที่ 1-6 จ ำนวน 232 คน ได้จำกกำรสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random 
Sampling) เพื่อให้ได้ห้องเรียนระดับช้ันละ 1 ห้องเรียน และผลกำรสุ่ม ได้ห้องเรียน ดังนี้ ช้ัน ม.1/1 ช้ัน ม.2/3  
ช้ัน ม.3/1 ช้ัน ม.4/1 ช้ัน ม.5/2 และ ช้ัน ม.6/1 รวมจ ำนวนกลุ่มตัวอย่ำงทั้งครู และนักเรียน รวมทั้งหมด 247 คน      
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  ระยะที่ 4 กำรประเมินและปรับปรุงรูปแบบ กลุ่มเป้ำหมำย ที่ท ำกำรศึกษำได้แก่ 1) ฝ่ำยบริหำร
โรงเรียนนำข่ำวิทยำคม (ผอ.และรอง ผอ.) จ ำนวน 5 คน 2) ครูผู้นิเทศ ได้แก่ ครูหัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ จ ำนวน 
7 คน และ 3) ครูผู้รับกำรนิเทศ ได้แก่ ครูผู้สอนทั้ง 8 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ จ ำนวน 8 คน รวมทั้งหมด จ ำนวน  
20 คน   
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 
ระยะที่ 1 การวิเคราะห์  : ศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหา และความจ าเป็นของการพัฒนาการสอนคิดวิเคราะห์  

ในกำรศึกษำศึกษำสภำพ ปัญหำ และควำมจ ำเป็นของกำรพัฒนำกำรสอนคิดวิเครำะห์ของครู เพื่อใช้เป็น
ข้อมูลพื้นฐำนในกำรพัฒนำรูปแบบกำรนิเทศแบบ พีไอพีอำร์อี ที่ส่งเสริมทักษะกำรสอนคิดวิเครำะห์ตำมหลักปรัชญำ
ของเศรษฐกิจพอเพียง ผู้วจิัย ได้ศึกษำ แนวคิด ทฤษฎี กำรนิเทศกำรสอน และรูปแบบกำรนิเทศแบบต่ำงๆ แนวคิด
กำรจัดกำรเรียนรู้ที่ส่งเสริมทักษะกำรคิดวิเครำะห์  หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงกับกำรจัดกำรเรียนรู้  
กำรจัดกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 แนวคิดเกี่ยวกับนวัตกรรมทำงกำรศึกษำ แนวคิดเกี่ยวกับกำรประเมินแนวคิด
ควำมพึงพอใจ แนวคิดกำรวิจัยและพัฒนำ และเอกสำรงำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง และผู้วิจัย ได้ด ำเนินกำรวิจัย 2 วิธีกำร 
ได้แก่ กำรวิจัยเอกสำร กำรสัมภำษณ์เชิงลึกผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มเป้ำหมำยที่ท ำกำรศึกษำ ได้แก่ ผู้เช่ียวชำญ จ ำนวน  
5 คน ที่ได้จำกกำรเลือกแบบเจำะจง เครื่องมือ ได้แก่ แบบสัมภำษณ์กึ่งโครงสร้ำง 
 ผลลัพธ์ที่ได้จำกกำรวิจัยในข้ันตอนน้ี ได้แก่ ข้อสนเทศเกี่ยวกับรูปแบบกำรนิเทศ กำรสอนคิดวิเครำะห์ตำม
หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง สภำพ ปัญหำ และควำมจ ำเป็นของกำรสอนคิดวิเครำะห์ พบว่ำ ครูส่วนมำก 
ไม่เข้ำใจหลักสูตรและเป้ำหมำยกำรจัดกำรเรียนรู้ ขำดทักษะกำรสอนคิดวิเครำะห์ ครูยังใช้วิธีกำรสอนแบบเดิมๆ คือ
สอนตำมหนังสือ ไม่ใช้วิธีกำร หรือกระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้ ตลอดจนกำรสร้ำงสถำนกำรณ์  หรือกำรตั้งค ำถำม 
ที่ท้ำทำย เพื่อให้ผู้เรียนเกิดควำมอยำกรู้ อยำกเห็นเกี่ยวกับกำรจัดกำรเรียนรู้ จำกสภำพปัญหำดังกล่ำว ส่งผล 
ต่อคุณภำพของผู้เรียน ดังนั้นจึงมีควำมจ ำเป็นอย่ำงยิ่งในกำรพัฒนำทักษะกำรสอนคิดวิเครำะห์ของครู   
 
ระยะที่  2  กำรออกแบบและพัฒนำ : กำรพัฒนำและตรวจสอบคุณภำพรูปแบบ (D1) 
 กำรด ำเนินกำรวิจัยในระยะที่ 2 เป็นขั้นท่ีด ำเนินกำรร่วมกันทั้งกำรออกแบบและกำรพัฒนำ มีจุดมุ่งหมำย
เพื่อน ำเอำผลจำกกำรศึกษำข้อมูลพื้นฐำนท่ีได้จำกกำรด ำเนินกำรวิจัยในระยะที่ 1 ไปจัดท ำร่ำงรูปแบบกำรนิเทศ  
ที่ส่งเสริมทักษะกำรสอนคิดวิเครำะห์ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงของครู โดยมีวิธีด ำเนินกำร 3 วิธี ได้แก่ 
1) กำรจัดอบรมเพื่อให้ควำมรู้พื้นฐำน 2) กำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรเพื่อจัดท ำร่ำงรูปแบบ และ 3) ตรวจสอบควำม
สมเหตุสมผลเชิงทฤษฎี ควำมเป็นไปได้ และควำมสอดคล้องของรูปแบบกำรนิเทศ แบบพีไอพีอำร์อี โดยผู้เช่ียวชำญ
จ ำนวน 5 ท่ำน เพื่อยืนยันร่ำงรูปแบบ และน ำผลที่ได้จำกกำรตรวจสอบไปแก้ไข ปรับปรุงต้นแบบให้มีประสิทธิภำพ
ยิ่งข้ึน รวมทั้งกำรพัฒนำเครื่องมือต่ำง ๆ ในแต่ละองค์ประกอบ และกระบวนกำรพัฒนำรูปแบบกำรนิเทศ กำรจัดท ำ
ร่ำงรูปแบบกำรนิเทศ ประชำกร ได้แก่ ผู้อ ำนวยกำร รองผู้อ ำนวยกำรโร งเรียน และครู จำกโรงเรียนสังกัด 
องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดมหำสำรคำม ทั้งหมด 20 โรงเรียนๆ ละ 5 คน รวมทั้งหมด 100 คน กลุ่มตัวอย่ำง ได้แก่ 
ผู้อ ำนวยกำร รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน และครู จ ำนวน 4 โรงเรียนๆ ละ 5 คน รวมทั้งหมด 20 คน ที่ได้จำก 
กำรเลือกแบบเจำะจง กำรตรวจสอบควำมสมเหตุสมผลเชิงทฤษฎี  ควำมเป็นไปได้ และควำมสอดคล้องของรูปแบบ 
กำรนิเทศ โดยผู้เช่ียวชำญ จ ำนวน 5 คน เครื่องมือ ได้แก่ แนวกำรฝึกอบรมเพื่อให้ควำมรู้พื้นฐำน แบบบันทึก 
กำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร แบบบันทึกกำรสนทนำกลุ่มผู้เช่ียวชำญ เครื่องมือที่ใช้ ในกำรตรวจสอบคุณภำพของ
รูปแบบ และเครื่องมือท่ีใช้ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
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 ผลลัพธ์ที่ได้จำกกำรด ำเนินกำรวิจัยในขั้นตอนนี้ คือ 1) ได้ร่ำงรูปแบบกำรนิเทศแบบ พีไอพีอำร์อี ที่ได้รับ
กำรยืนยันโดยผู้เช่ียวชำญ 2) ได้เครื่องมือที่ใช้ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูลที่มีควำมถูกต้อง สมบูรณ์ เหมำะสมในกำร
เก็บรวบรวมข้อมูลตำมขั้นตอนกำรวิจัย 
 
ระยะที่  3 การน าไปใช้ (Implementation) : การทดลองใช้รูปแบบ (R2) 
 กำรด ำเนินกำรวิจัยในระยะที่ 3  มีจุดมุ่งหมำยเพื่อน ำต้นแบบรูปแบบกำรนิเทศแบบพีไอพีอำร์อี  
ที่พัฒนำขึ้น   จำกกำรด ำเนินกำรวิจัยในระยะที่ 1 และ ระยะที่ 2 ไปทดลองใช้ในภำคสนำมที่โรงเรียน โดยใช้ 
กำรวิจัยเชิงทดลองแบบกำรทดลองแบบกลุ่มตัวอย่ำงเดียว มีกำรทดสอบก่อนและหลังกำรทดลอง เลือกท ำ 
กำรทดลองที่ โรงเรียนนำข่ำวิทยำคม ประชำกร ได้แก่ ครูหัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ จ ำนวน 7 คน และครูผู้สอน 
จ ำนวน 35 คน นักเรียน จ ำนวน 751 คน รวมประชำกรทั้งหมด 794 คน กลุ่มตัวอย่ำง ได้แก่ ครูผู้นิเทศ จ ำนวน  
7 คน ครูผู้รับกำรนิเทศ จ ำนวน 8 คน ที่ได้จำกกำรเลือกแบบเจำะจง นักเรียน ระดับชั้นละ 1 ห้องเรียน จ ำนวน 232 
คน ที่ได้จำกกำรสุ่มแบบกลุ่ม รวมจ ำนวนกลุ่มตัวอย่ำงทั้งหมด 247 คน  เครื่องมือ ได้แก่ เครื่องมือที่ใช้ในกำรเก็บ
รวบรวมข้อมูล และเครื่องมือท่ีใช้ในกำรนิเทศ   
 ผลลัพธ์ที่ได้จำกกำรด ำเนินกำรวิจัยในระยะนี้ ได้แก่ 1) สมรรถภำพในกำรนิเทศแบบพีไอพีอำร์อี ของครูผู้
นิเทศ 2) ควำมรู้ ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรสอนคิดวิเครำะห์ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงของครูผู้นิเทศ   
3) ควำมรู้ ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรสอนคิดวิเครำะห์ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงของครูผู้รับกำรนิเทศ  
4) สมรรถภำพในกำรสอนคิดวิเครำะห์ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงของครูผู้รับกำรนิเทศ  5) ควำมพึง
พอใจของครูผู้รับกำรนิเทศท่ีมีต่อรูปแบบกำรนิเทศแบบ พีไอพีอำร์อี ผลกำรเรียนรู้ของนักเรียนที่เกิดจำกกำรสอนที่
ส่งเสริมทักษะกำรคิดวิเครำะห์ ในช้ันเรียนของครูผู้รับกำรนิเทศ 
 
ระยะที่ 4 การประเมินผล (Evaluation) : การประเมินและปรับปรุงรูปแบบ (D2) 
 กำรด ำเนินกำรวิจัยในขั้นตอนนี้ เป็นกำรน ำผลกำรทดลอง ตำมขั้นตอน กระบวนกำร และเง่ือนไขของ
รูปแบบกำรนิเทศแบบพีไอพีอำร์อี ในขั้นตอนท่ี 3 รวมทั้งผลกำรใช้แบบสอบถำมเพื่อยืนยันรับรองประสิทธิภำพของ
รูปแบบกำรนิเทศแบบ พีไอพีอำร์อี และควำมคิดเห็นที่มี่ต่อรูปแบบกำรนิเทศแบบพีไอพีอำร์อี มำพิจำรณำปรับปรุง
รูปแบบกำรนิเทศให้มีควำมเหมำะสมมำกยิ่งขึ้น และได้ใช้แบบสอบถำมเพื่อยืนยันประสิทธิภำพของรูปแบบ 
กลุ่มเป้ำหมำยที่ท ำกำรศึกษำ ได้แก่ ฝ่ำยบริหำรโรงเรียน จ ำนวน 5 คน ครูผู้นิเทศ จ ำนวน 7 คน และครูผู้รับ 
กำรนิเทศ จ ำนวน 8 คน รวมทั้งหมด จ ำนวน 20 คน เครื่องมือ ได้แก่ แบบสอบถำม  
 ผลลัพธ์ที่ได้จำกกำรด ำเนินกำรวิจัยในระยะนี้คือ รูปแบบกำรนิเทศแบบ พีไอพีอำร์อี (PIPRE Model) ที่มี         
ควำมถูกต้อง ควำมสมบูรณ์ และเผยแพร่ได้ 
 

ผลการวิจัย  
        1. สภำพปัจจุบัน ปัญหำ และควำมจ ำเป็นของกำรพัฒนำกำรสอนคิดวิเครำะห์ของครู  ส่วนมำกเกิดจำก
ครูผู้สอนที่ไม่เข้ำใจหลักสูตร เกิดจำกพฤติกรรมของผู้เรียนที่ไม่ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน ขำดแรงจูงใจทำงกำรเรียน ขำด  
ควำมเอำใจใส่ ก ำกับ นิเทศติดตำมของผู้บริหำร และกำรบริหำรจัดกำรที่ไม่มปีระสิทธิภำพ จำกสภำพปัญหำดังกล่ำว 
ส่งผลต่อคุณภำพของผู้เรียนจึงมีควำมจ ำเป็นอย่ำงยิ่งในกำรพัฒนำทักษะกำรสอนคิดวิเครำะห์ของครู  
            2. รูปแบบกำรนิเทศแบบ พีไอพีอำร์อี ประกอบด้วย กระบวนกำรด ำเนินงำน 5 ขั้นตอน ได้แก่  
1) กำรวำงแผน 2) กำรให้ควำมรู้ 3) กำรด ำเนินกำร ประกอบด้วย (1) กำรประชุมก่อนกำรสังเกตกำรสอน  
(2) กำรสังเกตกำรสอน 3) กำรประชุมหลังกำรสังเกตกำรสอน 4) กำรสะท้อนคิด และ 5) กำรประเมินผล โดยมี 
กำรก ำกับ ติดตำมอย่ำงต่อเนื่องทุกขั้นตอน และผลกำรตรวจสอบคุณภำพของรูปแบบกำรนิเทศ โดยผู้เช่ียวชำญ  
5 คน พบว่ำ มีคุณภำพ และมีองค์ประกอบครบถ้วน สมบูรณ์  
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 3. ผลกำรตรวจสอบประสิทธิผลของรูปแบบกำรนิเทศแบบ พีไอพีอำร์อี โดยกำรน ำไปใช้ในโรงเรียน พบว่ำ 
1) ครูผู้นิเทศมีสมรรถภำพในกำรนิเทศแบบช้ีแนะทำงปัญญำอยู่ในระดับสูงมำก และมีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับ
กำรสอนคิดวิเครำะห์ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง เพิ่มขึ้น มีค่ำดัชนีประสิทธิผล เท่ำกับ 0.8529 คิดเป็น
ร้อยละ 85.29 2) ครูผู้รับกำรนิเทศมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรสอนคิดวิเครำะห์ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียงเพิ่มขึ้น มีค่ำดัชนีประสิทธิผล 0.8507 คิดเป็นร้อยละ 85.07 สมรรถภำพในกำรสอนคิดวิเครำะห์ตำมหลัก
ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง อยู่ในระดับสูงมำก คิดเป็นร้อยละ 85.49 และ ควำมพึงพอใจต่อรูปแบบ 
กำรนิเทศ อยู่ในระดับสูงมำก ( x = 4.68, S.D. = 0.60) 3) นักเรียนทุกๆห้องเรียนที่ได้รับคัดเลือกเป็นกลุ่มตัวอย่ำง  
มีผลกำรเรียนรู้ที่เกิดจำกกำรสอนคิดวิเครำะห์ในช้ันเรียนของครู ผู้รับกำรนิเทศ ก่อนและหลังกำรใช้รูปแบบ 
กำรนิเทศแตกต่ำงกัน อย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ 0.05 โดยหลังกำรใช้รูปแบบกำรนิเทศ มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่ำ
ก่อนกำรใช้รูปแบบกำรนิเทศ  

4. ผลกำรประเมินรูปแบบกำรนิเทศในภำพรวม พบว่ำ มีควำมเหมำะสมอยู่ในระดับมำกที่สุด มีค่ำเฉลี่ย
เท่ำกับ 4.70 เมื่อพิจำรณำเป็นรำยด้ำน พบว่ำ ด้ำนกำรบรรลุวัตถุประสงค์ของกำรด ำเนินงำน มีควำมเหมำะสม
โดยรวมอยู่ในระดับมำกท่ีสุด มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.80 ด้ำนผลกระทบของกำรด ำเนินงำน มีควำมเหมำะสมอยู่ในระดับ
มำกที่สุด มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.70 และด้ำนควำมคุ้มค่ำของกำรด ำเนินงำน มีควำมเหมำะสมอยู่ในระดับมำกที่สุด  
มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.60  
 

อภิปรายผล 
  

1. ผลการศึกษาศึกษาสภาพปัญหา และความจ าเป็นของการพัฒนาการสอนคิดวิเคราะห์ 
 จำกกำรวิเครำะห์เอกสำร กำรสัมภำษณเ์ชิงลึกผูเ้ชี่ยวชำญด้ำนกำรนิเทศแบบต่ำง ๆ และกำรจัดกำรเรยีน
กำรสอนที่ส่งเสริมทักษะกำรสอนคิดวิเครำะห์ หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อศึกษำแนวทำงในกำรร่ำง
รูปแบบกำรนิเทศแบบ พีไอพีอำร์อี ที่ส่งเสริมทักษะกำรสอนคิดวิเครำะห์ของครู กำรน ำรูปแบบกำรนิเทศสู่  
กำรปฏิบัติ ตลอดจนกำรประเมนิรูปแบบกำรนิเทศ พบว่ำ กำรนิเทศกำรสอน มีจุดมุ่งหมำยเพื่อช่วยพัฒนำ ช่วยเหลือ 
แนะน ำ ช้ีแจง และบริกำร เพื่อให้ครูสำมำรถท ำงำนร่วมกับผู้อื่นที่เกี่ยวข้อง ในกำรคงไว้ หรือปรับปรุง เปลี่ยนแปลง
กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนให้เหมำะสมกับสถำนกำรณ์ บริบทของสถำนศึกษำ และส่งผลสะท้อนไปถึง 
กำรพัฒนำนักเรียน และควำมก้ำวหน้ำทำงวิชำชีพครู สอดคล้องกับ วัชรำ เล่ำเรียนดี [12] ที่กล่ำวว่ำ กำรนิเทศ 
กำรสอนมีจุดมุ่งหมำย เพื่อปรับปรุงกระบวนกำรสอน   และกระบวนกำรเรียนรู้ ที่ส่งผลโดยตรงต่อผลกำรเรียนรู้ของ
ผู้เรียน และสอดคล้องกับ ยุพิน ยืนยง [13] ที่กล่ำวว่ำ กำรนิเทศกำรสอนมีจุดมุ่งหมำย เพื่อให้กำรช่วยเหลือ แนะน ำ 
และสนับสนุนให้ครูได้รับกำรพัฒนำในวิชำชีพของตนเองให้มีประสิทธิภำพ และประสิทธิผล อันจะส่งผลต่อ 
กำรพัฒนำกำรเรียนรู้ของผู้เรียน ในปัจจุบันกำรนิเทศกำรสอนมีควำมจ ำเป็นอย่ำงยิ่ง เนื่องจำกสังคม 
มีกำรเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลำ และเปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็วในทุกๆ ด้ำน แนวคิดในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
ก็เกิดขึ้นใหม่อยู่ตลอดเวลำ จึงจ ำเป็นที่จะต้องติดตำม ให้มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ ทันต่อกำรเปลี่ยน  แต่เนื่องจำก
ภำระหน้ำที่ในกำรสอน กำรท ำงำนพิเศษที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนกำรท ำงำนเพื่อสนองน โยบำยมีอยู่มำก ดังนั้น
ศึกษำนิเทศก์ หรือครูผู้นิเทศ จึงเป็นผู้ที่ช่วยให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงในสถำนศึกษำ สอดคล้องกับ ยุพิน ยืนยง [13] 
และแววดำว พำนดวงแก้ว [14] ที่มีควำมเห็นสอดคล้องกันว่ำ กำรนิเทศกำรสอนมีควำมจ ำเป็น เนื่องจำกเป็น 
กำรสร้ำงควำมร่วมมือระหว่ำงผู้นิเทศกับผู้รับกำรนิเทศ เพื่อให้มีกำรพัฒนำคุณภำพในทุกๆ ด้ำน เพื่อให้ทันต่อ 
กำรเปลี่ยนแปลงและสำมำรถปฏิบัติภำรกิจตำมที่ได้รับมอบหมำยให้ประสบผลส ำเร็จตำมควำมต้องกำรของ
หน่วยงำนได้ 
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2. ผลการพัฒนา และตรวจสอบคุณภาพรูปแบบการนิเทศแบบ พีไอพีอาร์อี  
 รูปแบบกำรนิเทศแบบ พีไอพีอำร์อี รูปแบบกำรนิเทศแบบ พีไอพีอำร์อี ที่ส่งเสริมทักษะกำรสอนคิด
วิเครำะห์ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงของครูโรงเรียนสังกัดองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดมหำสำรคำม  
มีองค์ประกอบ ได้แก่ หลักกำร คือ กำรนิเทศกำรสอนที่ เน้นกระบวนกำรนิเทศที่เป็นระบบ ให้ควำม ส ำคัญกับ 
กำรส่งเสริม สนับสนุนให้ครูผู้สอนปรับเปลี่ยนวิธีคิด วิธีกำรจัดกำรเรียนกำรสอน ผ่ำนกำรคิดวิเครำะห์ปัญหำ  
คิดไตร่ตรองเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำน สร้ำงกลยุทธ์ในกำรแก้ปัญหำด้วยตนเอง โดยใช้กรอบกำรคิดคือ 2 เง่ือนไข 3 
ห่วง และ 4 มิติ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนำสมรรถนะกำรนิเทศ กระบวนกำรสอนคิดวิเครำะห์ตำมหลักปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียง และ กระบวนกำรนิเทศประกอบด้วย ขั้นตอนที่ 1 กำรวำงแผน  ขั้นตอนที่ 2 กำรให้ควำมรู้ 
ขั้นตอนที่ 3 กำรด ำเนินกำร ประกอบด้วย  1) กำรประชุมก่อนกำรสังเกตกำรสอน 2) กำรสังเกตกำรสอน 
3) กำรสะท้อนคิด 4) กำรปรับปรุง แก้ไข และ 5) กำรพัฒนำกำรสอน ขั้นตอนท่ี 4 กำรสะท้อนคิด และ ขั้นตอนที่ 5 
กำรประเมินผล โดยมีกำรก ำกับติดตำมอย่ำงต่อเนื่องทุกขั้นตอน ส่วนองค์ประกอบด้ำนเง่ือนไขกำรน ำไปใช้  
3 ประกำร และผลกำรตรวจสอบควำมสมเหตุสมผลเชิงทฤษฎี ควำมเป็นไปได้และควำมสอดคล้องของรูปแบบ 
กำรนิเทศ โดยผู้เช่ียวชำญ พบว่ำ ควำมสมเหตุสมผล เชิงทฤษฎี มีค่ำดัชนีควำมสอดคล้องรำยข้อ เท่ำกับ 1.0  
ควำมเป็นไปได้ของรูปแบบ มีค่ำดัชนีควำมสอดคล้อง รำยข้อ ระหว่ำง 0.80-1.00 และควำมสอดคล้องของรูปแบบ  
มีค่ำดัชนีควำมสอดคล้องรำยข้อ ระหว่ำง 0.80-1.00 ทั้งนี้เนื่องมำจำกขั้นตอนกำรพัฒนำรูปแบบกำรนิเทศแบบ 
พีไอพีอำร์อี มีกระบวนกำรที่เป็นระบบ มีควำมเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กันทุกองค์ประกอบ ซึ่งก็คือ ปัจจัยน ำเข้ำ 
กระบวนกำร และผลลัพธ์ที่คำดหวัง และที่ส ำคัญคือ กำรได้รับควำมร่วมมือจำกผูม้ีส่วนเกี่ยวข้องเป็นอย่ำงดี ผู้วิจัยได้
น ำแนวทำงที่ได้จำกกำรศึกษำแนวคิดกำรสอนคิดวิเครำะห์รูปแบบต่ำง ๆ และกำรสอนคิดวิเครำะห์ตำมหลักปรัชญำ
ของเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งน ำหลักกำร แนวคิดในกำรพัฒนำรูปแบบ มำสังเครำะห์ร่วมกับหลักกำร แนวคิด 
ทฤษฎีกำรนิเทศกำรสอนที่มีกำรด ำเนินงำนสัมพันธ์กันอย่ำงเป็นระบบ เพื่อให้กำรนิเทศบรรลุวัตถุประสงค์ที่ต้องกำร
โดยให้ควำมส ำคัญกับกำรส่งเสริม สนับสนุนให้ครูผู้สอนปรับเปลี่ยนวิธีคิด วิธีกำรจัดกำรเรียนกำรสอนผ่ำนกำรคิด
วิเครำะห์ปัญหำ คิดไตร่ตรองเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำน สร้ำงกลยุทธ์ในกำรแก้ปัญหำด้วยตนเอง โดยใช้กรอบกำรคิด 
คือ 2 เงื่อนไข 3 ห่วง และ 4 มิติ ร่วมกับกรอบกำรวิจัย และพัฒนำ ส่งผลให้รูปแบบมีองค์ประกอบ ที่สอดคล้องกัน  
มีควำมสมเหตุสมผลเชิงทฤษฎีสูง มีควำมเป็นไปได้จริง ท้ังนี้เนื่องจำกกำรน ำกำรวิเครำะห์เชิงระบบมำใช้ช่วยให้กำร
ด ำเนินกำรต่ำง ๆ เกิดสัมฤทธิ์ผลตำมเป้ำหมำย [4] สอดคล้องกับ ก่อ สวัสดิพำนิช [15] และ Schoderbek et al. 
[16] ที่มีควำมเห็นสอดคล้องกันว่ำทฤษฎีเ ชิงระบบว่ำ เป็นกลวิธีอย่ำงหนึ่งซึ่ ง ใช้ในกำรวิ เครำะห์  
กำรออกแบบและกำรจัดกำร เพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมำยที่วำงไว้อย่ำงสัมฤทธิผลและมีประสิทธิภำพ  
 
3. ผลการการน าไปใช้: การทดลองใช้รูปแบบการนิเทศแบบ พีไอพีอาร์อี 
 3.1 สมรรถภำพกำรนิเทศแบบ พีไอพีอำร์อี ของครูผู้นิเทศ หลังกำรใช้รูปแบบกำรนิเทศ โดยภำพรวม 
พบว่ำ ครูผู้นิเทศมีสรรถภำพในกำรนิเทศ อยู่ในระดับสูงมำก ท้ังนี้อำจสืบเนื่องมำจำกกำรด ำเนินกำรตำมขั้นตอนของ
กระบวนกำรนิเทศแบบ พีไอพีอำร์อี ที่เน้นกำรส่งเสริมกำรพัฒนำทักษะกำรคิดวิเครำะห์ตำมหลักปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียง ท่ีมีกรอบแนวทำงกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรวิเครำะห์ที่ชัดเจน ในกรอบกำรคิดคือ 2 เง่ือนไข 3 ห่วง 
และ 4 มิติ สำมำรถบูรณำกำรกับแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ของครูผู้รับกำรนิเทศได้เป็นอย่ำงดี และจำกขั้นตอนกำรให้
ควำมรู้โดยวิทยำกรผู้เช่ียวชำญ มีกำรฝึกปฏิบัติกำรสังเกตกำรสอน กำรสะท้อนคิด เพื่อน ำข้อมูลไปปรับปรุง แก้ไข 
และพัฒนำกำรจัดกำรเรียนกำรสอน เป็นกระบวนกำรที่มีควำมสอดคล้อง เ ช่ือมโยงกัน สอดคล้องกับ ยุพิน ยืนยง 
[13] ที่กล่ำวว่ำ หลังกำรใช้รูปแบบกำรนิเทศแบบหลำกหลำยวิธีกำร โดยภำพรวม พบว่ำ ครูผู้นิเทศมีสมรรถภำพใน
กำรนิเทศอยู่ในระดับสูงมำก เนื่องจำกกำรด ำเนินกำรตำมกระบวนกำร ข้ันตอนของกำรนิเทศแบบหลำกหลำยวิธีกำร 
ซีไอพีอี มีกำรจัดกลุ่มตำมสมรรถนะควำมรู้ ท ำให้ครูผู้นิเทศ ท ำงำนได้สอดคล้องกับควำมสำมำรถของครูผู้รับ  
กำรนิเทศ และกำรให้ควำมรู้ ที่ส ำคัญสนองต่อควำมต้องกำรของครูผู้นิเทศอย่ำงละเอียด ชัดเจน มีกำรฝึกปฏิบัติ 
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กำรสังเกตกำรสอน กำรให้ข้อมูลย้อนกลับ ให้กำรดูแล ก ำกับ ติดตำมอย่ำงใกล้ชิด ส่งผลให้ครูผู้นิเทศมีสมรรถภำพ
ในกำรนิเทศภำยหลังกำรใช้รูปแบบกำรนิเทศแบบหลำกหลำยวิธีกำรสูงขึ้น 
  3.2 ควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรสอนคิดวิเครำะห์ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงของครู  
ผู้นิเทศ พบว่ำ มีค่ำดัชนีประสิทธิผล 0.8529 แสดงว่ำ หลังกำรใช้รูปแบบกำรนิเทศแบบ พีไอพีอำร์อี ครูผู้นิเทศมี
ควำมรู้ ควำมเข้ำใจ เกี่ยวกับกำรสอนคิดวิเครำะห์ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง เพิ่มขึ้น 0.8529 คิดเป็น
ร้อยละ 85.29 ทั้งนี้อำจเนื่องมำจำกปัจจุบันครูผู้สอนให้ควำมส ำคัญกับกำรสอนคิดวิเครำะห์รูปแบบต่ำงๆ เพิ่มขึ้น 
ประกอบกับครูผู้นิเทศได้รับกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรเกี่ยวกับกำรสอนคิดวิเครำะห์จำกวิทยำกรผู้เช่ียวชำญที่มี 
กำรฝึกอบรมเป็นขั้นตอน นอกจำกบรรยำย สำธิตแล้ว ผู้เข้ำรับกำรอบรมได้ลงมือฝึกปฏิบัติ ระหว่ำงปฏิบัติ  
มีวิทยำกรพี่เลี้ยงคอยดูแล ให้ค ำแนะน ำอย่ำงใกล้ชิด ท ำให้ครู  ผู้นิเทศ มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ และในระหว่ำง 
กำรด ำเนินกำรนิเทศนั้นได้มีกำรวำงแผน ร่วมกันคิด แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันกับครูผู้รับกำรนิเทศ ท ำให้ครู 
ผู้นิเทศเกิดกำรเรียนรู้ มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจอย่ำงถ่องแท้ จึงส่งผลให้ ครูผู้นิเทศมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรสอน
คิดวิเครำะห์ หลังกำรใช้รูปแบบกำรนิเทศสูงขึ้น สอดคล้องกับ ทิศนำ แขมมณี [4] ที่กล่ำวว่ำ กำรเรียนรู้ มีขอบเขตที่
ครอบคลุมควำมหมำย 2 ประกำรคือ ในควำมหมำยของกระบวนกำรเรียนรู้ และกำรเรียนรู้ในควำมหมำยของผล ซึ่ง
ลักษณะทั้งสองเป็นองค์ประกอบท่ีสัมพันธ์กันและส่งผลกระทบต่อกัน หำกบุคคลมีกระบวนกำรแสวงหำควำมรู้ที่ดีมี
ประสิทธิภำพและเหมำะสมกับตน บุคคลนั้นย่อมมีโอกำสที่จะเกิดควำมรู้ควำมเข้ำใจในสำระ หรือกระบวนกำรต่ำงๆ 
ได้อย่ำงกระจ่ำงถ่องแท้และลึกซึ้ง เกิดควำมรู้สึกหรือเจตคติไปในทำงที่เหมำะสม และเกิดกำรเปลี่ยนแปลงด้ำน 
กำรกระท ำ หรือพฤติกรรมกำรเรียนรู้ไปในทำงที่พึงประสงค์  
  3.3 ควำมรู้ ควำมเข้ำใจ เกี่ยวกับกำรสอนคิดวิเครำะห์ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงของครู      
ผู้รับกำรนิเทศ พบว่ำ มีค่ำดัชนีประสิทธิผล 0.8507 แสดงว่ำ หลังกำรใช้รูปแบบกำรนิเทศ แบบ พีไอพีอำร์อี ของครู
ผู้รับกำรนิเทศ มีควำมรู้  ควำมเข้ำใจ เกี่ยวกับกำรสอนคิดวิเครำะห์ เพิ่มขึ้น 0.8507 คิดเป็นร้อยละ 85.07 
เนื่องมำจำกครูผู้รับกำรนิเทศได้รับกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรเกี่ยวกับ กำรนิเทศแบบ พีไอพีอำร์อี อย่ำงละเอียด 
ชัดเจน โดยวิทยำกรผู้เช่ียวชำญมีกำรฝึกปฏิบัติจริงในกำรสังเกตกำรสอน นอกจำกนั้นในระหว่ำงกำรนิเทศ ได้มี  
กำรก ำกับ ดูแล และให้ควำมช่วยเหลือทุกขั้นตอน โดยมี ผู้วิจัย ในฐำนะศึกษำนิเทศก์ และผู้เช่ียวชำญมำสังเกต  
กำรอย่ำงสม่ ำเสมอ ส่งผลให้ครูผู้รับกำรนิเทศเกิดกำรเรียนรู้ และมีควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรนิเทศแบบ พีไอพีอำร์อี 
สอดคล้องกับ สงัด อุทรำนันท์ [10] ที่กล่ำวว่ำ กำรนิเทศเป็นกระบวนกำรในกำรท ำงำนร่วมกันระหว่ำงผู้นิเทศกับ
ผู้รับกำรนิเทศ และกำรนิเทศกำรศึกษำเป็นกำรพัฒนำคุณภำพของนักเรียน โดยผ่ำนตัวกลำงคือครู และบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ สอดคล้องกับ Spears [17] ที่กล่ำวว่ำ กำรนิเทศกำรศึกษำเป็นกระบวนกำรที่ท ำให้เกิดกำรปรับปรุง
กระบวนกำรเรียนกำรสอนของครู โดยกำรท ำงำนร่วมกับบุคลำกรที่เกี่ยวข้องกับเรื่องน้ี  
 3.4 สมรรถภำพในกำรสอนคิดวิเครำะห์ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงของครูผู้รับกำรนิเทศ 
พบว่ำ ครูผู้รับกำรนิเทศมีสมรรถภำพในกำรสอนคิดวิเครำะห์ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง อยู่ในระดับสูง
มำก เนื่องจำกกระทรวงศึกษำธิกำรได้ก ำหนดเป็นนโยบำยให้ผู้บริหำรสถำนศึกษำ และศึกษำนิเทศก์ ส่งเสริม 
สนับสนุน และนิเทศ ก ำกับ ติดตำม กำรน ำควำมรู้เกี่ยวกับปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงไปพัฒนำสถำนศึกษำ จึง  
ท ำให้ครูผู้รับกำรนิเทศ มีทักษะในกำรสอนคิดวิเครำะห์ และมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง
เป็นพื้นฐำนอยู่แล้ว ประกอบกับมีขั้นตอนกำรให้ควำมรู้ก่อนกำรนิเทศเกี่ยวกับกำรสอนคิดวิเครำะห์ และเทคนิค 
กำรจัดกำรเรียนรู้ที่เหมำะสม จึงท ำให้ครูผู้รับกำรนิเทศ มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ และสมรรถภำพในกำรสอนคิด
วิเครำะห์ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงอยู่ในระดับสูงมำก และครูผู้รับกำรนิเทศมีกำรปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมกำรสอน จำกกำรใช้วิธีกำรสอนแบบเดิมๆ ยึดครูเป็นศูนย์กลำง เป็นวิธีกำรสอนที่เปิดโอกำสให้ผู้เรียนได้
ฝึกทักษะกำรคิด ได้สืบค้นข้อมูล สรุปและสร้ำงองค์ควำมรู้ด้วยตนเองมำกขึ้น นักเรียนได้คิดวิเครำะห์ สรุป และถอด
บทเรียนร่วมกันตำมกรอบแนวคิดของหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงอย่ำงสร้ำงสรรค์ สอดคล้องกับ อรศรี  
งำมวิทยำพงศ์ [18] ที่ได้กล่ำวถึงขั้นตอน และกระบวนกำรเรียนรู้ของบุคคลเพื่อพัฒนำขึ้นเป็นกำรเรียนรู้ในทำง
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สร้ำงสรรค์ใหม่ ดังนี้ 1) กำรรับรู้ ขั้นตอนพื้นฐำนที่บุคคลรับเอำข้อมูลข่ำวสำรจำกแหล่งควำมรู้ที่หลำกหลำย  
2) กำรเขำ้ใจ บุคคลสำมำรถมองเห็นถึงควำมหมำยและเชื่อมโยงสัมพันธ์กันของข้อมูลที่ไดร้ับรู้มำ 3) กำรปรับเปลี่ยน 
กำรเรียนรู้ที่แท้จะท ำให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงขึ้นในตัวบุคคล ได้แก่ กำรเปลี่ยนวิธีคิด กำรเปลี่ยนพฤติกรรม ในสิ่งที่
รับรู้ และเข้ำใจแล้วเป็นอย่ำงดี เป็นกำรเปลี่ยนทีเ่กิดขึ้นจำกกำรตระหนักรู้ของบุคคลเอง 
 3.5 ควำมพึงพอใจของครูผู้รับกำรนิเทศที่มีต่อรูปแบบกำรนิเทศแบบ พีไอพีอำร์อี พบว่ำ ครูผู้รับ 
กำรนิเทศ มีควำมพึงพอใจต่อรูปแบบกำรนิเทศ อยู่ในระดับสูงมำก ทั้งนี้จำกกำรสนทนำกลุ่ม พบว่ำ องค์ประกอบ
ของรูปแบบกำรนิเทศแบบ พีไอพีอำร์อี ทุกองค์ประกอบมีควำมเหมำะสม สอดคล้องซึ่งกันและกัน กระบวนกำร
นิเทศมีควำมต่อเนื่องสัมพันธ์กันในแต่ละขั้นตอน และถือว่ำเป็นกระบวนกำรที่มีประโยชน์มำกในกำรพัฒนำคุณภำพ
กำรศึกษำ ส่วนเง่ือนไขในกำรน ำรูปแบบไปใช้นั้น เป็นสิ่งที่มีควำมจ ำเป็นอย่ำงยิ่งในกำรน ำรูปแบบกำรนิเทศ 
ไปปฏิบัติจริง โดยเฉพำะเง่ือนไขของครูที่มีควำมมุ่งมั่น ตั้งใจจริงในกำรพัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้ มีควำมรับผิดชอบ  
ในกำรท ำงำน ทุ่มเท เสียสละ อดทน ใช้สติปัญญำ ท ำงำนด้วยใจ ระเบิดจำกข้ำงในเป็นสิ่งที่มีควำมส ำคัญมำก 
รวมทั้งผู้บริหำรเห็นควำมส ำคัญของกำรนิเทศ ให้กำรส่งเสริมสนับสนุนด้ำนงบประมำณ สื่อ อุปกรณ์ ตลอดจน
เทคโนโลยีที่ทันสมัย เอื้อต่อกำรจัดกำรเรียน กำรสอนสร้ำงขวัญและก ำลังใจให้กับครู เป็นกำรส่งเสริม ให้ครูเกิด 
กำรพัฒนำท้ังทำงด้ำนกำรนิเทศ และกระบวนสอนคิดวิเครำะห์ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง ทั้งนี้อำจเป็น
เพรำะครูผู้รับกำรนิเทศมีควำมเต็มใจ สมัครใจเข้ำรับกำรนิเทศ เพรำะเห็นควำมส ำคัญของกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่
ส่งเสริมกำรคิดวิเครำะห์ซึ่งเป็นทักษะที่ส ำคัญของศตวรรษที่ 21 เพรำะครูในยุคปัจจุบันต้องปรับวิธีเรียน เปลี่ยนวิธี
สอน เพื่อให้ทันต่อกำรเปลี่ยนแปลง อีกอย่ำงรูปแบบกำรนิเทศแบบ พีไอพีอำร์อี ที่มุ่งเน้นกระบวนกำรนิเทศกำรสอน
ที่เป็นระบบ ให้ควำมส ำคัญกับกำรส่งเสริม สนับสนุน ให้ครูปรับเปลี่ยนวิธีคิด วิธีกำรจัดกำรเรียนกำรสอน ผ่ำน  
กำรคิดวิเครำะห์ปัญหำ คิดไตร่ตรองเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำน สร้ำงกลยุทธ์ในกำรแก้ปัญหำด้วยตนเอง เพื่อส่งเสริมให้
ผู้เรียนมีทักษะกำรเรียนรู้ ที่ก้ำวทันต่อกำรเปลี่ยนแปลง สอดคล้องกับแนวคิดของ วิจำรณ์ พำนิช [1] ที่กล่ำวว่ำ  
กำรเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ครูมีหน้ำท่ีออกแบบกำรเรียนรู้ และอ ำนวยควำมสะดวกในกำรเรียนรู้ ให้นักเรียนเรียนรู้ 
จำกกำรเรียนแบบลงมือท ำ สอดคล้องกับสุปรียำ ศิริพัฒนำกุลขจร [19] ที่กล่ำวว่ำ กำรจัดกำรศึกษำในศตวรรษที่ 21 
ต้องเปลี่ยนจำก “ครู” เป็นหลักไป  เป็น“นักเรียน”เป็นหลัก สอดคล้องกับ ไพฑูรย์ สินลำรัตน์ [6] ที่กล่ำวว่ำ 
กระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 จ ำเป็นต้องเปลี่ยนวัฒนธรรมกำรสอน จำกกำรที่ผู้เรียนต้องรับควำมรู้
จำกครู มำเป็นกำรสอนให้ผู้เรียนหำควำมรู้ด้วยตัวเองได้ ครูเองจะเปลี่ยนจำกกำรเป็นผู้ถ่ำยทอดควำมรู้ไปเป็น
ผู้สนับสนุนช่วยเหลือให้นักเรียนเกิดกำรเรียนรู้  
  3.6 ผลกำรเรียนรู้ของนักเรียนท่ีเกิดจำกกำรสอนคิดวิเครำะห์ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง
ในช้ันเรียนของครูผู้รับกำรนิเทศ ก่อนและหลังกำรใช้รูปแบบกำรนิเทศแบบพีไอพีอำร์อี พบว่ำ นักเรียนมีผล  
กำรเรียนรู้ แตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติ ท่ีระดับ 0.05 โดยหลังกำรใช้รูปแบบกำรนิเทศ นักเรียนช่วงช้ันที่ 3  
(ม.1-ม.3) และ นักเรียนช่วงช้ันท่ี 4  (ม.4-ม.6) ทุกระดับชั้น ทุกห้องเรียนที่คัดเลือกเป็นกลุ่มตัวอย่ำง มีคะแนนเฉลี่ย
สูงกว่ำก่อนกำรใช้รูปแบบกำรนิเทศ ท้ังนี้อำจเป็นเพรำะกระบวนกำรนิเทศแบบ พีไอพีอำร์อี มีรูปแบบท่ีเหมำะสมกับ
สภำพบริบทของโรงเรียนสังกัดองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดมหำสำรคำม มีกำรให้ควำมรู้โดยวิทยำกรผู้เช่ียวชำญ  
มีกำรนิเทศ ก ำกับ ติดตำม ให้ควำมรู้เพิ่มเติมโดยผู้วิจัย ผู้บริหำรสถำนศึกษำ เพื่อส่งเสริมให้ครูผู้รับกำรนิเทศ  
เขียนแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ส่งเสริมทักษะกำรคิดวิเครำะห์ จัดท ำใบควำมรู้ ใบงำน พัฒนำสื่อ นวัตกรรมใน 
กำรจัดกำรเรียนกำรสอนใช้สื่อเทคโนโลยีประกอบกำรจัดกำรเรียนกำรสอน ท ำกำรวัดผล ประเมินผลด้วยวิธีกำรที่
หลำกหลำย และที่ส ำคัญ คือ มีขั้นตอนกำรนิเทศ ที่สอดคล้องสัมพันธ์กันอย่ำงเป็นระบบ จึงส่ งผลให้นักเรียนมีผล
กำรเรียนดี สอดคล้องกับ Costa, A., & Garmston, R. [20] อ้ำงถึงใน ชนิพรรณ จำติเสถียร [11] ที่กล่ำวว่ำ  
กำรชี้แนะทำงปัญญำ เป็นกระบวนกำรท ำงำนที่เช้ือเชิญให้ผู้มีส่วนร่วมสร้ำง และปรับวิธีกำรคิด และควำมสำมำรถ
ในกำรคิดแก้ปัญหำ ผ่ำนกำรคิดวิเครำะห์ปัญหำ สร้ำงกลยุทธ์ในกำรแก้ปัญหำด้วยตนเอง ซึ่งกระบวนกำรเหล่ำนี้เป็น
เส้นทำงที่น ำไปสู่กำรพัฒนำทักษะทำงสติปัญญำในระดับที่สำมำรถก ำกับ วิเครำะห์ และประเมินตนเองได้ และ
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เหมำะสมส ำหรับกำรน ำไปใช้เพื่อกำรพัฒนำวิชำชีพครู เนื่องจำกเป็นกระบวนกำรที่ท ำงำนกับกระบวนกำรคิดของครู 
ส่งเสริมให้ครูตรวจสอบรูปแบบกำรปฏิบัติงำนของตนเองได้ สำมำรถวำงแผนกำรท ำงำน สำมำรถแก้ปัญหำและ
ตัดสินใจได้ด้วยตนเอง และน ำพำตนเองไปสู่กำรท ำงำนตำมเป้ำหมำยนั้นคือ ส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิที่สูงข้ึนของผู้เรียน 
 
4. ผลการประเมิน และปรับปรุงรูปแบบการนิเทศแบบ พีไอพีอาร์อี  
 ในกำรประเมินผลกำรน ำรูปแบบกำรนิเทศแบบ พีไอพีอำร์อี ไปใช้ ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยได้ใช้วิธีกำร
ประเมินที่หลำกหลำย ทั้งกำรสังเกตกำรสอน กำรสัมภำษณ์ครูผู้นิเทศ และครูผู้รับกำรนิเทศ กำรประชุมกลุ่มย่อย
เพื่อสะท้อนผลกำรด ำเนินงำน และใช้แบบสอบถำม จำกกำรด ำเนินกำรในครั้งนี้ ผู้วิจัย ได้ข้อค้นพบที่ส ำคัญ คือ  
กำรด ำเนินงำนทุกอย่ำงต้องมีกำรวำงแผนที่ดี มีกระบวนกำรท ำงำน หรือข้ันตอนกำรท ำงำนที่เป็นระบบ มีกำรก ำกับ 
ติดตำม กำรส่งเสริมให้ก ำลังใจ และขั้นตอนสุดท้ำยต้องมีกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำน เพรำะกำรประเมิน จะท ำให้
ทรำบว่ำกำรด ำเนินกิจกรรม หรือโครงกำรนั้น ๆ ประสบควำมส ำเร็จหรือไม่ มีปัญหำ อุปสรรคอะไร จะได้น ำไปสู่  
กำรปรับปรุง แก้ไข หรือพัฒนำงำนในครั้งต่อไป สอดคล้องกับ นภดล ร่มโพธิ์ [21] ที่กล่ำวว่ำ กำรประเมินช่วยให้
องค์กรทรำบว่ำ กำรด ำเนินงำนด้ำนต่ำง ๆ ประสบควำมส ำเร็จ บรรลุตำมวัตถุประสงค์หรือไม่ จำกผลกำรประเมิน
รูปแบบกำรนิเทศแบบพีไอพีอำร์อี โดยใช้แบบสอบถำม เพื่อยืนยันรับรองประสิทธิภำพของรูปแบบ ตำมประเด็นกำร
ประเมิน พบว่ำ โดยภำพรวม ควำมคิดเห็นต่อรูปแบบกำรนิเทศอยู่ในระดับมำกที่สุด มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.70 ซึ่งกำร
ด ำเนินประสบควำมส ำเร็จดังกล่ำว อำจเนื่องจำกสำเหตุหลำยปัจจัย เช่น โรงเรียนให้กำรสนับสนุนแนวทำงกำร
จัดกำรกำรเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมทักษะกำรสอนคิดวิเครำะห์ และกระแสกำรจัดกำรเรียนรู้ตำมเป้ำหมำยของหลักสูตร
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พุทธศักรำช 2551 ที่มุ่งเน้นกำรจัดกำรเรียนเพื่อพัฒนำกระบวนกำรคิดวิเครำะห์ กำรเรียนรู้
ด้วยตนเอง โดยให้ผู้เรียนได้ลงมีปฏิบัติจริง สร้ำงและสรุปองค์ควำมรู้ด้วยตนเอง  สอดคล้องกับ ไพฑูรย์ สินลำรัตน์ 
[6] ที่กล่ำวว่ำ กำรจัดกำรเรียนรู้จ ำเป็นต้องมีกำรเปลี่ยนวัฒนธรรมทำงกำรศึกษำ จำกวัฒนธรรม ของกำรรับควำมรู้
เป็นหลัก ไปสู่วัฒนธรรมกำรสร้ำงควำมรู้ ให้ได้ โดยกำรสอนให้ผู้เรียนรู้จักคิด มีทักษะกำรเรียนรู้ และที่ส ำคัญ  
กำรจัดกำรเรียนรู้ในปัจจุบัน ต้องเป็นแนวกำรจัดกำรศึกษำที่เปลี่ยนจำกกำรจัดกำรศึกษำในเชิงปริมำณ ไปสู่กำรจัด
กำรศึกษำเชิงคุณภำพ ผ่ำนกิจกรรมกำรคิดไตร่ตรอง กำรสื่อสำร และกำรมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอื่น และสอดคล้อง
กับ วิจำรณ์ พำนิช [1] ที่กล่ำวว่ำ กำรศึกษำในศตวรรษที่ 21 ต้องเตรียมคนออกไปเป็นคนท ำงำนที่ใช้ควำมรู้ ดังนั้น 
ทักษะส ำคัญที่สุดของศตวรรษที่ 21 จึงเป็นทักษะของกำรเรียนรู้ ท่ีต้องเตรียมคนไปเผชิญกำรเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว 
คนยุคใหม่จึงต้องมีทักษะสูงในกำรเรียนรู้ มีทักษะกำรคิดวิเครำะห์ และสำมำรถปรับตัวได้ดี 
 

ข้อเสนอแนะการวิจัย 
 

 1. ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
   1.1 รูปแบบกำรนิเทศแบบ พีไอพีอำร์อี เป็นรูปแบบกำรนิเทศที่ให้ควำมส ำคัญกับกำรส่งเสริม 
สนับสนุนให้ครูผู้สอนปรับเปลี่ยนวิธีคิด วิธีกำรจัดกำรเรียนกำรสอน ผ่ำนกำรคิดวิเครำะห์ปัญหำ คิดไตร่ตรอง
เกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำน สร้ำงกลยุทธ์ในกำรแก้ปัญหำ ด้วยตนเอง โดยใช้กรอบกำรคิด คือ 2 เง่ือนไข 3 ห่วง และ  
4 มิติ จึงเป็นรูปแบบท่ีมีประสิทธิภำพเชิงประจักษ์ ที่สำมำรถพัฒนำสมรรถภำพกำรนิเทศ และกำรสอนคิดวิเครำะห์
ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง ดังนั้นผู้บริหำรสถำนศึกษำ หรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง สำมำรถน ำรูปแบบ  
กำรนิเทศแบบ พีไอพีอำร์อี ไปประยุกต์ใช้เพื่อเตรียมควำมพร้อมในกำรรับกำรประเมินสถำนศึกษำพอเพียง และ 
กำรพัฒนำต่อยอดเพื่อรับกำรประเมินสู่ศูนย์กำรเรียนรู้ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงตำมนโยบำยของ
กระทรวงศึกษำธิกำรได้    
    1.2 ผลจำกกำรน ำรูปแบบกำรนิเทศแบบ พีไอพีอำร์อี ไปใช้ พบว่ำ กำรนิเทศ ก ำกับ ติดตำม ดูแล 
ช่วยเหลือครูอย่ำงใกล้ชิด ส่งผลให้กำรด ำเนินกำรนิเทศเกิดประสิทธิภำพ และมีควำมจ ำเป็นอย่ำงยิ่งต่อกำรใช้
รูปแบบ ดังนั้นผู้ที่ท ำหน้ำที่นิเทศจะต้องคอยติดตำมอย่ำงใกล้ชิด และน ำข้อมูลต่ำง ๆ มำให้ค ำแนะน ำ ช่วยเหลือ  
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เติมเต็มให้กับครูอย่ำงต่อเนื่อง โดยในขั้นตอนกำรให้ควำมรู้ก่อนกำรนิเทศ ควรจัดอบรมเชิงปฏิบัติกำรให้ครูผู้นิเทศ 
และครูผู้รับกำรนิเทศ มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ และมีทักษะที่จ ำเป็น ให้เวลำในกำรฝึกปฏิบัติขณะฝึกอบรม  
อย่ำงเพียงพอ ภำยใต้กำรดูแล ช่วยเหลือโดยวิทยำกรผู้เชี่ยวชำญ และผู้วิจัย  
   1.3 ทุกขั้นตอนของรูปแบบกำรวิจัยมีควำมส ำคัญ และในขั้นตอนกำรสะท้อนคิดเป็นขั้นตอนที่
ส่งเสริมให้ครูได้ฝึกทักษะกำรคิดวิเครำะห์ คิดใคร่ครวญ ไต่ตรอง ในกำรจัดกำรเรียน กำรสอน และกำรแก้ปัญหำใน
กำรจัดกำรเรียนกำรสอน เพื่อให้กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนมีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น และส่งผลต่อสัมฤทธิ์
ทำงกำรเรียนของผู้เรียน ดังนั้น ในขั้นตอนนี้ถ้ำครูได้ฝึกบ่อย ๆ จะเกิดควำมช ำนำญ จะท ำให้เกิดควำมมั่นใจใน 
กำรคิดภำยใต้กรอบหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเมื่อครูผู้สอนได้รับกำรพัฒนำ ผู้เรียนก็จะได้รับกำรพัฒนำ
ทำงด้ำนกำรคิดวิเครำะห์ตำมมำ ดังนั้นผู้น ำรูปแบบไปใช้ จึงควรให้ควำมส ำคัญขั้นตอนกำรสะท้อนคิดให้มำก 

2. ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยคร้ังต่อไป 
   2.1 จำกผลกำรวิจัย ที่พบว่ำ รูปแบบกำรนิเทศแบบ พีไอพีอำร์อี เป็นรูปแบบที่สมำรถพัฒนำ
สมรรถภำพกำรนิเทศของครูผู้นิเทศ และสำมำรถพัฒนำสมรรถภำพกำรสอนคิดวิเครำะห์ตำมหลักปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียงของครูผู้รับกำรนิเทศ และพัฒนำผลกำรเรียนรู้ของนักเรียนให้สูงขึ้นได้ ดังนั้นจึงควรท ำกำรวิจัย
เพิ่มเติม โดยน ำรูปแบบกำรนิเทศแบบพีไอพีอำร์อี ไปใช้ในกำรพัฒนำทักษะด้ำนอื่น ๆ ของครู เช่น กำรวิจัยใน 
ช้ันเรียน กำรวิจัยและพัฒนำ กระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้ กำรเสริมสร้ำงคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียนด้ำน  
ต่ำงๆ และกำรวัดผลประเมินผล  
   2.2 กำรวิจัยครั้งนี้เป็นกำรพัฒนำรูปแบบกำรนิเทศแบบ พีไอพีอำร์อี ควรมีกำรวิจัยพัฒนำ
รูปแบบกำรนิเทศแบบอื่น ๆ เพื่อส่งเสริมทักษะกำรสอนคิดวิเครำะห์ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงของครู 
เช่น รูปแบบกำรนิเทศแบบคลินิก กำรนิเทศแบบกัลยำณมิตร กำรนิเทศแบบหลำกหลำยวิธี หรือท ำกำรวิจัย 
เพื่อเปรียบเทียบรูปแบบ กำรนิเทศว่ำวิธีกำรไหนดีกว่ำ หรือดีที่สุด 
   2.3 รูปแบบกำรนิเทศแบบ พีไอพีอำร์ เป็นรูปแบบกำรนิเทศ ที่ประกอบด้วย 5 ขั้นตอนที่ส ำคัญ 
ได้แก่  ขั้นตอนท่ี 1 กำรวำงแผน ขั้นตอนท่ี 2 กำรให้ควำมรู้ ขั้นตอนท่ี 3 กำรด ำเนินกำร ขั้นตอนท่ี 4 กำรสะท้อนคิด 
และ ขั้นตอนที่ 5 กำรประเมินผล ซึ่งเป็นขั้นตอนที่มีประสิทธิภำพเชิงประจักษ์ในระดับหนึ่ง ดังนั้นจึงควรวิจัย  
เพื่อพัฒนำต่อยอด และเพื่อเพ่ิมประสิทธิภำพของรูปแบบต่อไป 
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