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 บทท่ี  15 
งานวิจยัท่ีเก่ียวกบัการนิเทศ 

 
 
 เน่ืองจากการนิเทศในปจัจุบนัเน้นการวจิยัเพื่อพฒันาความรูจ้งึไดนํ้าตวัอย่างการวจิยั
เกี่ยวกบัการนิเทศทัง้ทีเ่ป็นงานวจิยัของอาจารยท์ีดู่แลรบัผดิชอบการนิเทศ และศกึษานิเทศที่
รบัผดิชอบเกีย่วกบัการนิเทศโดยตรงเพือ่เป็นแนวทางในการศกึษา  
 
งานวิจยัภายในประเทศ 
 
ชื่อเรือ่ง :  บทบาทและความรบัผดิชอบของอาจารยนิ์เทศ ตามการรบัรูข้องนิสติฝึกสอน 
    อาจารยพ์ีเ่ลีย้ง และอาจารยนิ์เทศ(สจุนิดา  มว่งม,ี 2549, บทคดัยอ่) 
ผูว้จิยั/ปี :  สจุนิดา  มว่งม ี/ 2549 

การฝึกสอน ถอืเป็นสว่นสาํคญัของการผลติคร ูอาจารยนิ์เทศและกระบวนการนิเทศ จงึ
เป็นส่วนสําคญัทีม่ผีลต่อสมัฤทธผิลของการฝึกสอน หากอาจารยนิ์เทศและกระบวนการนิเทศ
เป็นไปตามบทบาทและความรบัผดิชอบทีก่ําหนดไว้ ยอ่มนํามาซึง่ความพงึพอใจของทุกฝา่ยที่
เกี่ยวขอ้ง และสามารถประเมนิจุดแขง็จุดอ่อนทีค่วรไดร้บัการปรบัปรุงไดอ้ย่างต่อเน่ือง ซึ่งถอื
เป็นกระบวนการพฒันาวชิาชพีครทูีส่าํคญั คณะศกึษาศาสตรม์หาวทิยาลยับูรพาไดด้าํเนินการ
คาํสาํคญั : การนิเทศการสอน นิสติฝึกสอน อาจารยนิ์เทศ อาจารยพ์ีเ่ลีย้งเกีย่วกบัการฝึกสอน
มาเป็นเวลา ประมาณ 50 ปี แต่การวจิยัเกีย่วกบัการฝึกสอนยงัมน้ีอย โดยเฉพาะทางดา้นการ
นิเทศการสอน การวจิยัครัง้น้ีมจีุดมุ่งหมายเพื่อศกึษาบทบาทและหน้าที่ความรบัผดิชอบของ
อาจารยนิ์เทศตามการรบัรูข้องนิสติฝึกสอน อาจารยพ์ีเ่ลีย้ง และอาจารยนิ์เทศเครื่องมอืทีใ่ชใ้น
การวจิยัน้ีเป็นแบบสอบถามปลายเปิด ประกอบด้วยบทบาท และความรบัผดิชอบโดยทัว่ไป
ของอาจารยนิ์เทศ 14 หน้าที่ของเอน็ซ์ (Enz) ที่แปลเป็นภาษาไทยแล้ว หน้า 32 วารสาร
ศกึษาศาสตร ์ปีที ่17 ฉบบัที ่2 เดอืนพฤศจกิายน 2548 – มนีาคม 2549 และไดส้ง่ไปใหอ้ดตี
นิสติฝึกสอน อาจารยพ์ีเ่ลี้ยงและอาจารยนิ์เทศ คณะศกึษาศาสตร ์มหาวทิยาลยับูรพา ที่ออก
ปฏบิตัหิน้าทีข่องแต่ละฝา่ย ในชว่งระยะเวลาการฝึกสอน ภาคเรยีนที ่2 ปีการศกึษา 2546 จาก
กลุ่มผูต้อบแบบสอบถามดงักล่าวไดแ้บบสอบถามทีส่มบูรณ์ กลบัมาจากนิสติ 157 คน อาจารย์
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ทีเ่ลีย้ง 72 คน  และอาจารยนิ์เทศ 26 คน รวมแบบสอบถามทีนํ่ามาวเิคราะหท์ัง้หมด 255 ฉบบั 
แบบสอบถามกําหนดให้ผู้ตอบแบบสอบถามจดัอนัดบั บทบาท และความรบัผิดชอบของ
อาจารย์นิเทศโดยทัว่ไป 14 หน้าที่ โดยให้จัดอันดับความสําคัญมากที่สุดไปสู่น้อยที่สุด 
กาํหนดใหอ้นัดบัที ่1 มคีวามสาํคญัมากทีส่ดุ และอนัดบัที ่14 มคีวามสาํคญัน้อยทีส่ดุ 

ผลการวจิยัพบวา่ 
นิสติฝึกสอน อาจารยพ์ีเ่ลีย้ง และอาจารยนิ์เทศ รบัรูเ้กีย่วกบับทบาทของอาจารยนิ์เทศ

ที่สําคญัที่สุดเป็นอนัดบัที่ 1 เหมอืนกนัได้แก่ บทบาทพ่ีเลี้ยง แต่นิสติฝึกสอนรบัรู้เกี่ยวกบั
บทบาทอาจารยนิ์เทศ ในอนัดบัที ่2 และที่ 3 แตกต่างจากการรบัรูข้องอาจารยพ์ีเ่ลี้ยง และ
อาจารยนิ์เทศ ดงัน้ี อนัดบัที่ 2 ได้แก่ บทบาทผู้ตีความ และอนัดบัที่ 3 บทบาทเป็นแหล่ง
ทรพัยากรทางวิชาชีพ ในขณะทีอ่าจารยพ์ีเ่ลี้ยงและอาจารยนิ์เทศ รบัรูเ้กี่ยวกบับทบาทของ
อาจารยนิ์เทศในอนัดบัที ่2 และอนัดบัที ่3 เหมอืนกนัคอื บทบาทเป็นแหล่งทรพัยากรทาง
วิชาชีพ และ บทบาทผู้ตีความ ตามลําดบั ในส่วนหน้าทีค่วามรบัผดิชอบของอาจารยนิ์เทศ 
พบว่า นิสติฝึกสอน อาจารย์พี่เลี้ยงและอาจารย์นิเทศ มกีารรบัรู้แตกต่างกนั กล่าวคือนิสติ
ฝึกสอน ใหค้วามสาํคญัเกีย่วกบัความรบัผดิชอบของอาจารยนิ์เทศทีส่าํคญัทีสุ่ดเป็นอนัดบัที ่1 
ในเรือ่ง ส่งเสริมและให้ก าลงัใจนิสิตฝึกสอน ในการปฏิบติัการฝึกสอน ในขณะทีอ่าจารยพ์ี่
เลีย้งใหค้วามสาํคญัมากทีสุ่ด เป็นอนัดบัที ่1 ในหน้าทีต่รวจแผนการสอนและสงัเกตการสอน
ของนิสติ รวมทัง้ใหข้อ้มลูป้อนกลบั แต่อาจารยนิ์เทศใหค้วามสาํคญัทีสุ่ด เป็นอนัดบัที ่1 ทัง้ 2 
รายการ ทีนิ่สติฝึกสอน และอาจารยพ์ีเ่ลีย้งรบัรูแ้ละใหเ้ป็นอนัดบัที ่1 นัน่คอื ตรวจแผนการสอน 
และสงัเกตการสอนของนิสติฝึกสอน รวมทัง้ใหข้อ้มลูป้อนกลบั และ สง่เสรมิและใหก้ําลงัใจนิสติ
ฝึกสอนในการปฏบิตัิการฝึกสอน อย่างไรก็ตามทัง้นิสติฝึกสอน อาจารย์พี่เลี้ยงและอาจารย์
นิเทศ รบัรู้เกี่ยวกบับทบาทและความรบัผิดชอบของอาจารย์นิเทศที่สําคญัเป็น อนัดบัที่ 3 
เหมอืนกนั คือผู้อํานวยความสะดวกในการพบพูดคุยเกี่ยวกับข้อมูลป้อนกลบัระหว่างนิสิต
ฝึกสอน อาจารยพ์ี่เลี้ยง และอาจารยนิ์เทศ จากขอ้มูลขา้งต้น สามารถสรุปไดว้่าบทบาทและ
ความรบัผดิชอบของอาจารยนิ์เทศ ตามการรบัรูข้องนิสติฝึกสอน อาจารยพ์ีเ่ลี้ยงและอาจารย์
นิเทศ ทีส่าํคญัมากทีสุ่ดเป็นอนัดบัที ่1 ไดแ้ก่ บทบาทพ่ีเลี้ยง ในความรบัผดิชอบทีส่าํคญัทีสุ่ด 
2 หน้าทีค่อื ตรวจแผนการสอนและสงัเกตการสอนของนิสติฝึกสอน รวมทัง้ใหข้อ้มลูป้อนกลบั 
และสง่เสรมิและใหก้าํลงัใจนิสติฝึกสอนในการปฏบิตักิารฝึกสอน รองลงมาเป็นอนัดบัที ่2 ไดแ้ก่
บทบาทผูตี้ความ ในความรบัผดิชอบทีส่าํคญัเป็นอนัดบัที ่2 คอื ผูอ้ํานวยความสะดวกในการ
พดูคุยเกีย่วกบัขอ้มลูป้อนกลบัระหวา่งนิสติฝึกสอน อาจารยพ์ีเ่ลีย้ง และอาจารยนิ์เทศ  
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ชื่อเรือ่ง :  รายงานการประเมนิโครงการนิเทศภายในโรงเรยีนเลยพทิยาคม (สนุทร จนัทะวงศ,์  
   2549,บทคดัยอ่, Online) 

ผูว้จิยั/ปี : สนุทร จนัทะวงศ ์/ 2549  
รายงานการประเมนิโครงการนิเทศภายในโรงเรยีนเลยพทิยาคม ปีการศกึษา 2549 มี

วตัถุประสงคเ์พื่อประเมนิความเหมาะสมของสภาวะแวดลอ้มของโครงการ  ความพรอ้มของ
ปจัจยัในการดําเนินงานตามโครงการ ความเหมาะสมในการดําเนินการดา้นกระบวนการของ
โครงการ ประเมนิผลผลติของโครงการและประเมนิผลกระทบของโครงการ ประชากรทีใ่ชใ้น
การประเมนิเป็นผูบ้รหิาร คร ู และนักเรยีนโรงเรยีนเลยพทิยาคม ปีการศกึษา2549 กลุ่ม
ตวัอยา่ง ไดแ้ก่ ผูบ้รหิารและครโูรงเรยีนเลยพทิยาคม จาํนวน 137 คน และนกัเรยีน จาํนวน 
342 คน เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการประเมนิ เป็น แบบประเมนิแบบมาตราสว่นประมาณค่า จาํนวน 9 
ฉบบั ไดแ้ก่ แบบประเมนิความเหมาะสมของสภาวะแวดลอ้มของโครงการ แบบประเมนิความ
พรอ้มของปจัจยัในการดาํเนินงานตามโครงการ แบบประเมนิความเหมาะสมในการดาํเนินการ
ดา้นกระบวนการของโครงการ และแบบประเมนิผลผลติของโครงการ การเกบ็รวบรวมขอ้มลู 
ไดด้าํเนินการเกบ็ขอ้มลู ก่อนดาํเนินโครงการ ระหว่างดาํเนินการและ เมื่อสิน้สุดโครงการ การ
วเิคราะหข์อ้มลูใชส้ถติ ิ รอ้ยละ ค่าเฉลีย่ ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน โดยใชโ้ปรแกรมสาํเรจ็รปู 
Microsoft Excel และ SPSS for Windows  

ผลการประเมนิโครงการ สรปุได ้ดงัน้ี  
1. ดา้นสภาวะแวดลอ้มของโครงการพบวา่มคีวามเหมาะสมอยูใ่นระดบัมากทีส่ดุ และ

รายการทีม่คีา่เฉลีย่สงูสุดคอื กจิกรรมต่าง ๆ ในโครงการ มคีวามเหมาะสม  
2. ดา้นปจัจยัในการดาํเนินงานตามโครงการพบวา่ มคีวามพรอ้มอยูใ่นระดบัมากทีส่ดุ 

และรายการทีม่คีา่เฉลีย่สงูสดุคอื บุคลากรทีร่ว่มดาํเนินงานในโครงการมคีวามพรอ้มอยูใ่นระดบั
มากทีส่ดุ  

3. ดา้นการดาํเนินการดา้นกระบวนการของโครงการ ไดแ้ก่ ขัน้เตรยีมการนิเทศภายใน 
ขัน้ดาํเนินงานจดักจิกรรมการนิเทศภายใน ขัน้ประเมนิผลและรายงาน มคีวามเหมาะสมอยูใ่น
ระดบัมากทีส่ดุทุกขัน้ตอนการดาํเนินงาน  

4. ดา้นผลผลติของโครงการสรปุได ้ดงัน้ี  
4.1 การดาํเนินงานตามโครงการนิเทศภายในโรงเรยีนเลยพทิยาคม  

4.1.1 กจิกรรมการนิเทศภายในโรงเรยีนสามารถจดักจิกรรมไดทุ้กกจิกรรมตาม
โครงการ และกจิกรรมที ่ปฏบิตัมิากเป็นอนัดบัที่ 1 คอื การใหค้าํปรกึษาเกีย่วกบัการเรยีนการ
สอน รองลงมา คอื การสงัเกตการสอน  
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4.1.2 การปฏบิตังิานของครู ตามวตัถุประสงคข์องโครงการ ไดแ้ก่ การจดั
ประสบการณ์การเรยีนรูท้ีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นสาํคญั การผลติสือ่และการใชส้ือ่ประกอบการเรยีนการ
สอน การวดัผลและประเมนิผลตามสภาพจรงิ และการจดัทาํวจิยัในชัน้เรยีน ทาํใหค้รมูคีวามรู ้
สามารถนําความรูไ้ปปฏบิตัไิด้ ทุกกจิกรรมปฏบิตัอิยูใ่นระดบัมาก และกจิกรรมทีค่รสูามารถ
ปฏบิตัใิหม้ากทีสุ่ด คอื การจดัประสบการณ์การเรยีนรูท้ีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นสาํคญั ซึง่มคี่าเฉลีย่
สงูสุด  

4.1.3 ความพงึพอใจของครตู่อการจดักจิกรรมการนิเทศภายในโรงเรยีน อยูใ่น
ระดบัมากทีสุ่ด และกจิกรรมนิเทศภายในทีค่รพูงึพอใจมากที่สุด คอื การประชุมหวัหน้ากลุ่ม
สาระการเรยีนรู ้ทาํใหป้ฏบิตังิานตามบทบาทหน้าทีไ่ดถู้กตอ้ง รองลงมา คอื การใหค้าํปรกึษา
เกีย่วกบัการจดักจิกรรมการเรยีนการสอนชว่ยสง่เสรมิคุณภาพการเรยีนการสอน  

4.1.4 ความพงึพอใจของนักเรยีนทีม่ตี่อพฤตกิรรมการจดัการเรยีนการสอน
ของคร ู อยู่ในระดบัมาก และพฤตกิรรมการจดัการเรยีนการสอนของครทูีน่กัเรยีนมคีวามพงึ
พอใจมากทีสุ่ด คอื ครแูจง้ผลการวดัประเมนิผลทุกครัง้เพื่อใหน้กัเรยีนทราบความกา้วหน้าของ
ตนเองและนําผลไปพฒันาตนเอง รองลงมาคอื นกัเรยีนมสีว่นรว่มในการกําหนดเกณฑก์ารให้
คะแนน  

5. ผลกระทบจากการดาํเนินโครงการ  
5.1 โรงเรยีนไดร้บัการพฒันาและเป็นที่ยอมรบัของชุมชน ผูป้กครอง 

หน่วยงานต่าง ๆ ไดร้บัโล่ / เกยีรตบิตัร จากหน่วยงานทัง้ภาครฐัและเอกชน  
5.2 ผูบ้รหิารโรงเรยีนไดร้บัการยอมรบัเชื่อถอืในกลุ่มผูบ้รหิารโรงเรยีนและ

สาธารณะชนทัว่ไป ไดร้บัโล่ / เกยีรตบิตัรจากหน่วยงานทัง้ภาครฐัและเอกชน  
5.3 ครไูดร้บัการพฒันาและพฒันาตนเอง พฒันางานจนมผีลงานเป็นทีย่อมรบั

จากหน่วยงานต่าง ๆ และไดร้บัโล่ / เกยีรตบิตัรจากหน่วยงานทัง้ภาครฐั และภาคเอกชน ทาํให้
มคีวามภาคภูมใิจในผลงาน  

5.4 นักเรยีนส่วนใหญ่มผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนผ่านเกณฑต์ามที่โรงเรยีน
กาํหนด ผลการประเมนิผลสมัฤทธิท์างการเรยีนระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน และผลการทดสอบ
คุณภาพทางการศกึษาระดบัชาตขิ ัน้พืน้ฐาน มคีะแนนเฉลีย่รอ้ยละสงูกว่าคะแนนเฉลีย่รอ้ยละ 
ของสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาเลยเขต 1 สาํนกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐานและ
ระดบัประเทศ ทัง้ 5 รายวชิา และไดร้บัรางวลัจากการแขง่ขนัทกัษะทางวชิาการ ในระดบัเขต
พืน้ทีก่ารศกึษา ระดบัจงัหวดั ระดบัเขตตรวจราชการ ระดบัภาค กระทรวงศกึษาธกิารและ
ระดบัประเทศ 
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ชื่อเรือ่ง :  ผลการนิเทศการสอนแบบคูส่ญัญาทีม่ตี่อคุณภาพการจดักจิกรรมการเรยีนรูข้องครู 
    ปฐมวยั.(เบญจวรรณ นุชโส, 2552, บทคดัยอ่,Online) 
ผูว้จิยั/ปี : เบญจวรรณ นุชโส / 2552  

การวจิยัครัง้น้ีมจีุดมุง่หมายเพือ่ศกึษาคุณภาพการจดักจิกรรมการเรยีนรูข้องครปูฐมวยั
ทีไ่ดร้บัการนิเทศการสอนแบบคู่สญัญา กลุ่มตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการวจิยั คอื ครผููส้อนในระดบัชัน้
ปฐมวยัปีที ่ 1–3 ภาคเรยีนที ่ 1 ปีการศกึษา 2552 โรงเรยีนอนุบาลครสิตสงเคราะห์ อาํเภอ
องครกัษ์จงัหวดันครนายก ไดม้าโดยวธิกีารเลอืกแบบเจาะจง จาํนวน 10 คน จากครทูัง้หมด 
15 คนระยะเวลาในการทดลอง 8 สปัดาห ์ จาํนวน 32 ครัง้ วนัละ 20 นาท ี เครื่องมอืทีใ่ชใ้น
การศกึษาคน้ควา้ คอื แผนการนิเทศการสอนแบบคู่สญัญา และแบบสงัเกตพฤตกิรรมการจดั
กจิกรรมการเรยีนรูข้องครปูฐมวยั โดยแบบสงัเกตพฤตกิรรมการจดักจิกรรมการเรยีนรูข้องครู
ปฐมวยัไดค้่าดชันีความสอดคลอ้งระหว่างพฤตกิรรมกบัจุดประสงค์ (IOC) อยูร่ะหว่าง 0.70 – 
1.00 และมคี่าความเชื่อมนัเท่ากบั 0.89 วเิคราะหข์อ้มลูโดยใชก้ารวเิคราะหค์วามแปรปรวน
แบบวดัซํ้า(One way Repeated ANOVA) และ Partial η 2 และในการเปรยีบเทยีบรายคู่ใช้ 
LSD แบบวดัซํ้า 

ผลการศกึษาพบวา่ 
ก่อนและระหวา่งการนิเทศการสอนแบบคูส่ญัญาของครปูฐมวยัมรีะดบัคะแนน คุณภาพ

การจดักจิกรรมการเรยีนรูข้องครปูฐมวยัต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบัp < 0.01 ทัง้
โดยรวม(F=6126.54) และรายดา้นคอื ดา้นการจดัทําแผนการจดัประสบการณ์(F=2990.22) 
ดา้นรปูแบบการจดักจิกรรมการเรยีนรู้ (F = 1020.23) ดา้นการจดับรรยากาศสภาพแวดลอ้มที่
เอือ้ต่อการเรยีนรูข้องเดก็ (F = 901.29) ดา้นการประเมนิผลพฒันาการของเดก็ปฐมวยั (F = 
1030.91) ดา้นคุณลกัษณะและบุคลกิภาพของครปูฐมวยั (F = 1942.25) โดยการนิเทศการ
สอนแบบคู่สญัญาส่งผลต่อคุณภาพการจดักจิกรรมการเรยีนรู้ของครูปฐมวยัโดยรวมร้อยละ  
99.9 (Partial η 2 =.99) และสง่ผลต่อคุณภาพการจดักจิกรรมการเรยีนรูข้องครูปฐมวยัราย
ดา้นรอ้ยละ 99.70 , 99.10 , 99.00 , 99.10 และ 99.50 ตามลําดบั โดยบางช่วงสปัดาหม์กีาร
เปลี่ยนแปลงเพิม่ขึน้อย่างมนีัยสําคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 สรุปว่าการนิเทศการสอนแบบ
คูส่ญัญาสง่เสรมิคุณภาพการจดักจิกรรมการเรยีนรูข้องครปูฐมวยัใหเ้พิม่ขึน้อยา่งชดัเจน 
ชื่อเรือ่ง :  การพฒันาครเูกีย่วกบัการวจิยัในชัน้เรยีน โรงเรยีนเมอืงจาํปาขนั อาํเภอสุวรรณภูม ิ

   จงัหวดัรอ้ยเอด็(วราภรณ์ มลูมณี, 2554, บทคดัยอ่,Online)    
 ผูว้จิยั/ปี : วราภรณ์ มลูมณ ี/2554 
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การวจิยัในชัน้เรยีนเป็นกระบวนการศกึษาคน้ควา้เพื่อพฒันาการเรยีนการสอน และ
คน้หาคาํตอบในการแกป้ญัหาทีเ่กดิขึน้ จากการจดัการเรยีนการสอนในชัน้เรยีน ระหว่างครกูบั
นกัเรยีนอยา่งเป็นระบบ และเป็นการสง่เสรมิใหผู้เ้รยีนไดพ้ฒันาการเรยีนรูข้องตนเอง อยา่งเตม็
ตามศกัยภาพนอกจากนัน้ยงัเป็นการปรบัปรุงสภาพการปฏบิตังิาน ครจูงึควรไดร้บัการสง่เสรมิ
ใหม้คีวามรูค้วามสามารถในการทาํวจิยัในชัน้เรยีน เพือ่พฒันาคุณภาพการเรยีนการสอนใหเ้กดิ
ประโยชน์สูงสุดต่อผูเ้รยีน การศกึษาครัง้น้ีมคีวามมุ่งหมายเพื่อพฒันาครูโรงเรยีนเมอืงจําปา
ขนั อาํเภอสุวรรณภูม ิจงัหวดัรอ้ยเอด็  ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจ สามารถเขยีนเคา้โครงการวจิยั 
และเขยีนรายงานการวจิยัในชัน้เรยีนได้ โดยใชก้ระบวนการวจิยัในชัน้เรยีน 5  ขัน้ตอน
ประกอบดว้ย (1) ขัน้สาํรวจวเิคราะหป์ญัหา (2) ขัน้การกําหนดวธิกีารแกป้ญัหา (3) ขัน้การ
พฒันาวธิกีารหรอืนวตักรรม (4) ขัน้การนําวธิกีารหรอืนวตักรรมไปใช ้(5) ขัน้การสรุปผล และ
การรายงานกลุ่มผูร้่วมศกึษาประกอบดว้ย ผูศ้กึษาคน้ควา้ และกลุ่มผูร้่วมศกึษาคน้ควา้ทีเ่ป็น
ครผููส้อนโรงเรยีนเมอืงจาํปาขนั จาํนวน 10  คน โดยมกีลยุทธใ์นการพฒันา คอื การอบรมเชงิ
ปฏบิตักิาร การนิเทศแบบ Coaching Technique เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการศกึษาคน้ควา้  ไดแ้ก่ 
แบบสมัภาษณ์ และแบบนิเทศ ตดิตาม และนําเสนอผลการวเิคราะหข์อ้มูลโดยวธิพีรรณนา
วเิคราะห ์หรอืการบรรยาย (Narrative Form)  

ผลการศกึษาคน้ควา้พบวา่  

การพฒันาครูเกี่ยวกบัการวจิยัในชัน้เรยีน โรงเรยีนเมอืงจําปาขนั อําเภอสุวรรณ
ภูม ิจงัหวดัรอ้ยเอด็  โดยใชก้ลยุทธ์ในการดําเนินการ 2  กลยุทธ์ ไดแ้ก่ การอบรมเชงิ
ปฏบิตักิาร และการนิเทศ ทาํใหค้รสูว่นใหญ่ สามารถพฒันางานวจิยัในชัน้เรยีนได้  ทาํใหก้าร
พฒันาครูเกี่ยวกบัการวจิยัในชัน้เรยีนของโรงเรยีนเมอืงจําปาขนั  อําเภอสุวรรณภูมิ จงัหวดั
รอ้ยเอด็ ไดบ้รรลุวตัถุประสงค์ตามกรอบการศกึษาคน้ควา้การวจิยัในชัน้เรยีนที่ไดก้ําหนด
ไว ้โดยสรุปการพฒันาครเูกีย่วกบัการวจิยัในชัน้เรยีนของโรงเรยีนเมอืงจาํปาขนั อาํเภอสุวรรณ
ภูม ิจงัหวดัรอ้ยเอด็  โดยใชก้ลยุทธ ์การอบรมเชงิปฏบิตักิาร และการนิเทศ แบบ Coaching 
Technique ทาํใหค้รพูฒันาเกีย่วกบัการวจิยัในชัน้เรยีน จงึควรสง่เสรมิสนบัสนุนใหนํ้ากลยุทธ์
ดงักล่าวไปใชใ้นการพฒันาครใูนโรงเรยีนอื่นต่อไป 

ชื่อเรือ่ง :  รายงานผลการนิเทศโดยใชเ้อกสารประกอบการนิเทศการจดักจิกรรมการเรยีนรู ้ 
   เพือ่พฒันาความสามารถการคดิวเิคราะห ์สาํหรบันกัเรยีนชว่งชัน้ที ่2 โรงเรยีนใน 
   เครอืขา่ยพฒันาคุณภาพการศกึษาเครอืขา่ยแมร่มิ 3 สงักดัสาํนกังานเขตพืน้ที ่
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   การศกึษา เชยีงใหมเ่ขต 2 (สรุตัน์นาร ี จีค๋รี,ี 2554, บทคดัยอ่,Online)    
 ผูว้จิยั/ปี : สรุตัน์นาร ี จีค๋รี(ีศกึษานิเทศก ์วทิยฐานะชาํนาญการ กลุ่มงานสง่เสรมิ พฒันาสือ่  
     นวตักรรมเทคโนโลยทีางการศกึษา กลุ่มนิเทศตดิตามและประเมนิผลการจดัการ  

    ศกึษา สงักดัสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาเชยีงใหม ่เขต 2 จงัหวดัเชยีงใหม)่ /  
    2554  
การศึกษาครัง้น้ีมวีตัถุประสงค์เพื่อรายงานผลการนิเทศโดยใช้เอกสารประกอบการ

นิเทศ การจดักจิกรรมการเรยีนรูเ้พื่อพฒันาความสามารถการคดิวเิคราะห ์สาํหรบันกัเรยีนช่วง
ชัน้ที ่2 โรงเรยีนในเครอืข่ายพฒันาคุณภาพการศกึษา เครอืข่ายแม่รมิ 3 สงักดัสํานักงานเขต
พืน้ที่การศกึษาเชยีงใหม่ เขต 2 โดยมวีตัถุประสงค์เฉพาะดงัน้ี(1)  เพื่อพฒันาเอกสาร
ประกอบการนิเทศการจดักจิกรรมการเรยีนรูเ้พื่อพฒันาความสามารถการคดิวเิคราะห ์สาํหรับ
นกัเรยีนช่วงชัน้ที ่ 2 โรงเรยีนในเครอืขา่ยพฒันาคุณภาพการศกึษา เครอืขา่ยแม่รมิ  3  สงักดั
สาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาเชยีงใหม ่เขต 2 ใหม้ปีระสทิธภิาพตามเกณฑ ์ 80/80 (2)  เพื่อ
ศกึษาค่าดชันีประสทิธผิลของเอกสารประกอบการนิเทศ การจดักจิกรรมการเรยีนรูเ้พื่อพฒันา
ความสามารถการคดิวเิคราะหส์าํหรบันกัเรยีนช่วงชัน้ที ่2 โรงเรยีนในเครอืขา่ยพฒันาคุณภาพ
การศกึษา เครอืขา่ยแม่รมิ 3 สงักดัสํานักงานเขตพืน้ที่การศกึษาเชยีงใหม่ เขต 2 (3) เพื่อ
เปรยีบเทยีบความสามารถการคดิวเิคราะหข์องนกัเรยีนก่อนกบัหลงัไดร้บัการฝึกจากครทูีไ่ดร้บั
การนิเทศ ดว้ยเอกสารประกอบการนิเทศการจดักจิกรรมการเรยีนรูเ้พื่อพฒันาความสามารถ 
การคดิวเิคราะห์สําหรบันักเรยีนช่วงชัน้ที่ 2 โรงเรยีนในเครอืข่ายพฒันาคุณภาพการศึกษา 
เครอืขา่ยแม่ร ิม 3 สงักดัสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาเชยีงใหม ่เขต  2 (4) เพื่อศกึษาความ
คดิเหน็ของครูที่มตี่อการใช้เอกสารประกอบการนิเทศการจดักจิกรรมการเรยีนรู ้เพื่อพฒันา
ความสามารถการคดิวเิคราะห ์โรงเรยีนในเครอืขา่ยพฒันาคุณภาพการศกึษา เครอืขา่ยแม่รมิ 
3  สงักดั สํานักงานเขตพืน้ที่การศกึษาเชยีงใหม่ เขต  2 (5)เพื่อศกึษาการจดักจิกรรมการ
เรยีนรูข้องคร ูทีไ่ด้รบัการ นิเทศดว้ยเอกสาร ประกอบการนิเทศการจดักจิกรรมการเรยีนรูเ้พื่อ
พฒันาความสามารถการคดิวเิคราะห ์สาํหรบันักเรยีนช่วงชัน้ที ่2  โรงเรยีนในเครอืขา่ยพฒันา
คุณภาพการศึกษา เครือข่ายแม่ริม 3สงักดัสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 
กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการ ศกึษาเป็นครูประจําช่วงชัน้ที่ 2  ของโรงเรยีนในเครอืข่ายพฒันา
คุณภาพการศกึษา เครอืข่ายแม่ร ิม 3  สงักดัสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาเชยีงใหม่ เขต 2 
จาํนวน 29 คน และนักเรยีนช่วงชัน้ที ่2 ทีค่รกูลุ่มเป้ าหมายเป็นผูส้อนประจาํภาคเรยีนที ่ 2 ปี 
การศกึษา 2551 จาํนวน 589 คนเครื่องมอืทีใ่ชใ้นการ ศกึษา ไดแ้ก่ เอกสารประกอบการนิเทศ
การจดักจิกรรมการเรยีนรู ้เพื่อพฒันาความสามารถการคดิวิเคราะห ์สาํหรบันักเรยีนช่วงชัน้ที ่
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2  โรงเรยีนในเครอืขา่ยพฒันา คุณภาพการศกึษา เครอืขา่ยแมร่มิ 3 สงักดัสาํนักงานเขตพืน้ที่
การศกึษาเชยีงใหม่ เขต 2 แบบประเมนิเอกสารประกอบการนิเทศการจดักจิกรรมการเรยีนรู้
เพื่อพฒันาความสามารถการคดิวเิคราะห ์แบบทดสอบความรูค้วามเขา้ใจในการจดักจิกรรม
การเรยีนรูเ้พื่อพฒันาความสามารถการคดิวเิคราะห ์สําหรบัครูแบบทดสอบการคดิวเิคราะห์
สาํหรบันกัเรยีนชว่งชัน้ที ่2 แบบสอบถามความคดิเหน็ของครทูีม่ตี่อการใชเ้อกสารประกอบการ
นิเทศการจดักิจกรรมการเรยีนรู้เพื่อพฒันาความสามารถ การคดิวเิคราะห์ และแบบสงัเกต
พฤตกิรรมของครใูนการจดักจิกรรมการเรยีนรูเ้พือ่พฒันาความสามารถการคดิวเิคราะห ์

ผลการศกึษาสรุปไดด้งัน้ี 
1.  ผลการประเมนิเอกสารประกอบการนิเทศการจดักจิกรรมการเรยีนรูเ้พื่อพฒันา

ความสามารถการคดิวเิคราะห ์สาํหรบันกัเรยีนชว่งชัน้ที ่2 โรงเรยีนในเครอืขา่ยพฒันาคุณภาพ
การศึกษา เครอืข่ายแม่รมิ 3 สงักดัสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชยีงใหม่ เขต 2 โดย
ผูเ้ชีย่วชาญมคีะแนนเฉลีย่รวม 7 ดา้น เทา่กบั 4.70 ค่าสว่นเบีย่งเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.35 ซึง่
อยูใ่นระดบัเหมาะสมมากทีส่ดุ 

2.  ผลการหาประสทิธภิาพของ เอกสารประกอบการนิเทศ การจดักจิกรรม การเรยีนรู้
เพื่อพฒันาความสามารถการคดิวเิคราะห ์สําหรบันักเรยีนช่วงชัน้ที่  2 โรงเรยีนในเครอืข่าย
พฒันาคุณภาพการศกึษา เครอืขา่ยแม่รมิ 3 สงักดัสาํนักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาเชยีงใหม ่เขต 
2 มปีระสทิธภิาพเทา่กบั 82.46/81.51 

3.  ผลการหาดชันีประสทิธผิลของ เอกสารประกอบการนิเทศ การจดักจิกรรมการ
เรียนรู้เพื่อพฒันาความสามารถการคิดวิเคราะห์ สําหรบันักเรียนช่วงชัน้ที่  2 โรงเรียนใน
เครอืข่ายพฒันาคุณภาพการศึกษา เครอืข่ายแม่รมิ 3 สงักดัสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เชยีงใหม ่เขต 2 มคีา่เทา่กบัรอ้ยละ 50 

4.  ผลการเปรยีบเทยีบความสามารถการคดิวเิคราะหข์องนกัเรยีนก่อนกบัหลงัไดร้บั
การฝึกจากครทูีไ่ดร้บัการนิเทศ ดว้ยเอกสารประกอบการนิเทศ การจดักจิกรรม การเรยีนรูเ้พื่อ
พฒันาความสามารถการคดิวเิคราะหส์าํหรบันักเรยีนช่วงชัน้ที ่ 2 โรงเรยีนในเครอืขา่ยพฒันา
คุณภาพการศกึษา เครอืข่ายแม่รมิ  3 สงักดั สํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาเชยีงใหม่ เขต 2 
พบว่า คะแนนความสามารถการคดิวเิคราะหข์องนักเรยีนก่อนกบัหลงัไดร้บัการ ฝึกจากครูที่
ได้ร ับการนิเทศ ด้วยเอกสารประกอบการนิเทศ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนา
ความสามารถการคิดวิเคราะห์ สําหรบันักเรียนช่วงชัน้ที่  2 โรงเรียนในเครือข่ายพฒันา
คุณภาพการศึกษา เครอืข่ายแม่รมิ 3 สงักดัสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชยีงใหม่ เขต  2 
แตกต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 
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5.  ผลการศกึษาความคดิเหน็ของครทูีม่ตี่อการใช ้เอกสารประกอบการนิเทศ การจดั
กิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพฒันาความสามารถการคิดวิเคราะห์ สําหรบันักเรียนช่วงชัน้ ที่ 2 
โรงเรยีนใน เครอืข่ายพฒันาคุณภาพการศกึษา เครอืข่ายแม่รมิ 3  สงักดัสํานักงานเขตพืน้ที่
การศกึษาเชยีงใหม่ เขต 2 มรีะดบัความคดิเหน็โดยรวมทุกดา้นอยู่ในระดบัเหมาะสมมาก มี
คะแนนเฉลี่ยเท่ากบั 4.18 ค่าส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน เท่ากบั 0.62  ผลการศกึษาการจดั
กจิกรรมการเรยีนรูข้องครู โดยการสงัเกตพฤตกิรรมใน การจดักจิกรรมการเรยีนรูเ้พื่อพฒันา
ความสามารถการคิดวเิคราะห ์ใหแ้ก่นักเรยีน ผลการปฏบิตัริายดา้น  พบว่า ครูมกีารปฏบิตัิ
มากที่สุด คอื ดา้นที่  3 การใชส้ื่อการจดักจิกรรมการเรยีนรูม้กีารปฏบิตัริอ้ยละ 98 รองลงมา 
คอื ดา้นที ่ 1 การเตรยีมการมกีารปฏบิตัริอ้ยละ  97  และมกีารปฏบิตัน้ิอยทีสุ่ด คอืดา้นที ่ 5  
การวดัและประเมนิผล มกีารปฏบิตัริอ้ยละ 91 สาํหรบัดา้นที ่ 2 การจดักจิกรรมการเรยีนรูแ้ละ
ดา้นที ่ 4 การสรา้งบรรยากาศในชัน้เรยีนมกีารปฏบิตัริอ้ยละ 93 และรอ้ยละ 92 ตามลาํดบั 
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This paper explores the importance of enhancing the facilitation skills of line 
managers at a supervisory level, and suggests that they can then promote a positive 
learning environment for informal learning within their work teams. Supervisors are 
important to their firms, because they are at the interface between the organisation and 
its work teams. The paper proposes that supervisors who are effective facilitators will 
utilise their own learning and interpersonal skills to encourage informal learning 
opportunities through knowledge-sharing in their work teams, thus improving the team’s 
performance. The ideas outlined in the paper are intended to make a contribution to a 
discussion which advances a conceptual argument, and will form the basis of future 
empirical research. 
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