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กิตติกรรมประกาศ 
 

รายงานผลการศึกษาค้นคว้าอิสระ เรื่อง การศึกษาการจัดประสบการณ์เกมการศึกษาของครูปฐมวัย โรงเรียน
ในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรการฝึกประสบการณ์
ศึกษานิเทศก์เพ่ือเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตำแหน่ง ของศูนย์ฝึกประสบการณ์ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามุกดาหาร 
ช่วงระหว่างเดือน มกราคม ถึง กุมภาพันธ์ 2563 ผู้รายงานมีความประทับใจและขอบพระคุณท่านผู้อำนวยการเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ท่านรองผู้อำนวยการสำนักเขตพ้ืนที่การศึกษา ทุกท่าน ผู้บริหารสถานศึกษา 
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานทุกกลุ่มงาน ที่เสียสละเวลาอันมีค่า ให้ความรู้และถ่ายทอดประสบการณ์ที่ไม่สามารถหา
ได้จากเอกสารเล่มใด  

ขอขอบพระคุณอย่างยิ่ง สำหรับวิทยากรพี่เลี้ยง ดร.วิหาญ  พละพร ดร.คมกริช ไชยทองศรี ดร.กิ่งแก้ว    ภู
ทองเงิน และ ดร.ศิริกาญจนารัตน์  พละศึก ท่านศึกษานิเทศก์ ทวิกา บำรุงสวัสดิ์ ที่กรุณาให้คำปรึกษาอย่างใกล้ชิด
ตลอดระยะเวลาการฝึกประสบการณ์ 

ทั้งนี้การทำงานจะบรรลุผลมิได้หากขาดซึ่งเพ่ือนร่วมงานที่ดี ขอขอบคุณ ศึกษานิเทศก์ฝึกประสบการณ์ทุก
ท่านที่ร่วมมือ ร่วมใจ และประคับประคองหัวใจกันจนทุกชิ้นงานสำเร็จด้วยดี 
 

 
 
 

(นายพิทักษ์ชาติ  สุวรรณไตรย์) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

บทคัดย่อ 
 

ชื่อเรื่อง   :  การศึกษาการจัดประสบการณ์เกมการศึกษาของครูปฐมวัย โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขต 
   พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 

ผู้ศึกษา   :  นายพิทักษ์ชาติ  สุวรรณไตรย์  ผู้ฝึกประสบการณ์นิเทศการศึกษา 

หน่วยฝึก  :  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 

ปีการศึกษา  : 2562 

 

 การศึกษาการจัดประสบการณ์เกมการศึกษาของครูปฐมวัย โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษามุกดาหาร ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือเพ่ือศึกษาสภาพปัจจุบันและความต้องการในการจัดประสบการณ์ของ
ครูผู้สอนระดับปฐมวัย ในกิจกรรมเกมการศึกษา และศึกษาพฤติกรรมการจัดประสบการณ์ของครูผู้สอนระดับปฐมวัย 
ในกิจกรรมเกมการศึกษา ขอบเขตการศึกษาด้านประชากร คือ ครูผู้สอนระดับปฐมวัยในกิจกรรมเกมการศึกษา โดย
เลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling) จำนวน 6 คน จาก 6 โรงเรียน ที่สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษามุกดาหาร เลือกให้เป็นโรงเรียนต้นแบบ ในการฝึกประสบการณ์ แก่ ศึกษานิเทศก์ฝึกประสบการณ์ รุ่นที่ 
18 ปีการศึกษา 2562 ประกอบด้วย โรงเรียนบ้านคำบง โรงเรียนบ้านคำพ้ี โรงเรียนบ้านภู โรงเรียนบ้านโนนสังข์ศรี 
โรงเรียนบ้านหว้านใหญ่ และโรงเรียนอนุบาลมมุกดาาหาร ระยะเวลาในการศึกษาค้นคว้าระหว่างวันที่ 23 มกราคม  
256- – 29 มกราคม 2563 

  

  ผลการศึกษาการจัดประสบการณ์เกมการศึกษาของครูปฐมวัย โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษามุกดาหาร สรุปผลศึกษาดังนี้ สภาพปัจจุบันปัญหาและความต้องการการจัดการเรียนการรู ้
โรงเรียนเป้าหมาย 6 โรงเรยีน ยังไม่จัดกิจกรรมเกมการศึกษา 5 อีก 1 โรงเรียนจัดเป็นครั้งคราว ความพร้อมด้านสื่อเกม
การศึกษา ระดับมาก 4 โรงเรียน ระดับปานกลาง 2 โรงเรียน ด้านพฤติกรรมการจัดประสบการณ์ของครูผู้สอนระดับปฐมวัย 
ในกิจกรรมเกมการศึกษาหลังจากได้รับการนิเทศแบบชี้แนะ โรงเรียนเป้าหมายทั้ง 6 จัดกิจกรรมเกมการศึกษาหลังการ
นิเทศแบบชี้แนะ สิ่งที่โรงเรียนจะทำได้ดีขึ้นถ้าได้สื่อสำเร็จรูปและเวลาในการสร้างสื่อเกมการศึกษาของตนเอง ความ
ต้องการช่วยเหลือที่โรงเรียนต้องการคือ สื่อ งบประมาณ เวลาในการจัดกิจกรรมเกมการศึกษา 
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บทที่ 1 
บทนำ 

ความเป็นมาและความสำคัญ 

 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ได้กำหนดกรอบแนวคิดในการจัดทำแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยอาศัยกรอบแนวคิดตามนโยบายของ รัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   ตลอดจนนโยบายของจังหวัดมุกดาหาร เพ่ือบูรณาการในการจัดทำแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  4 ปี (พ.ศ. 2562 – 2565) ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน มีแนวทางหลัก 
ในการพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลโดยเฉพาะด้าน การจัดการศึกษาเด็กปฐมวัย 
กระทรวงศึกษาธิการ รับผิดชอบดูเด็กระดับชั้นอนุบาล 1 ถึงระดับชั้นอนุบาล 3 (เด็กอายุ3 – 5 ปี)และจัดทำมาตรฐาน 
ผู้เรียน ครูสถานศึกษาและผู้บริหารเพ่ือประกันคุณภาพให้แก่เด็กปฐมวัยทุกสังกัด 

ครูเป็นบุคคลที่มีความสำคัญอย่างยิ่งจนอาจกล่าวได้ว่าเป็นหัวใจ สำคัญของกระบวนการจัดการศึกษาเนื่อง 
จากครูเป็นผู้ที่มีหน้าที่ในการจัดการเรียนการสอน อบรมขัดเกลาและให้คำแนะนำ มีความเกี่ยวข้องใกล้ชิดกับผู้เรียน 
การปฏิบัติงานและการปฏิบัติตน รวมทั้งการจัดการเรียนการสอนของครู จึงส่งผลโดยตรงต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน 
คุณสมบัติของครูจึงเป็นตัวแปรสำคัญท่ีสามารถทำนายหรือคาดหมายคุณภาพของผู้เรียนโดยตรง (หฤทัย อนุสสรราช
กิจและคณะ.2557 : 4) จากกระแสของการปฏิรูปการศึกษาของไทย ในปัจจุบัน ผลที่เกิดขึ้นย่อมเป็นการตอบโจทย์
สำคัญที่สังคมโดยรวมต่างมุ่งเป้าหมายกลุ่มใหญ่ไปที่ “ครูอาจารย์” ในด้านประสิทธิภาพและศักยภาพของการจัดการ
เรียนการสอนให้กับผู้เรียน โดยมิอาจหลีกเลี่ยงหรือปฏิเสธความรับผิดชอบเหล่านี้ได้ การปฏิรูปคุณภาพการศึกษาจะ
เป็นไปไม่ได้เลยหากปราศจากการยกระดับคุณภาพครู   
 การนิเทศการศึกษาและการนิเทศการสอน  เป็นเครื่องมือที่สำคัญเพ่ือส่งเสริมและพัฒนาการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมการสอนและการปฏิบัติงานของครู  ซึ่งจะช่วยให้การดำเนินการนิเทศบรรลุเป้าหมายในการนิเทศเพ่ือพัฒนา
คุณภาพการศึกษานั้น  ผู้นิเทศหรือผู้ทำหน้าที่นิเทศจะต้องมีความรู้  มีความเชี่ยวชาญในด้านต่างๆ  ที่เก่ียวข้องกับการ
ปฏิบัติงานร่วมกับครูและบุคลากรทางการศึกษา  เพ่ือให้สามารถปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้บรรลุผล
สำเร็จตามวัตถุประสงค์  การนิเทศการศึกษามีความซับซ้อนเพราะเป็นภารกิจที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์  จะต้องพัฒนา
บุคคลเพื่อให้มีประสิทธิภาพ  มีศักยภาพ  สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างสันติสุข 
 การนิเทศจะเน้นความร่วมมือกันระหว่างผู้ทำหน้าที่ช่วยเหลือและผู้รับการช่วยเหลือ  เพ่ือการพัฒนาการ
เรียนการสอนอย่างต่อเนื่องและไม่ได้เกี่ยวข้องกับการประเมินผลครู  การนำเทคนิคการนิเทศแบบให้คำชี้แนะ 
Coaching มาใช้ในการนิเทศการศึกษา จึงเป็นวิธีการหนึ่งที่จะช่วยในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา มีเป้าหมายที่
ต้องการ 3 ประการ คือ การแก้ปัญหาาในการทำงาน การพัฒนาความรู้ทักษะ และการประยุกต์ใช้ทักษะในการทำงาน 
ขั้นตอนการนิเทศแบบให้คำชี้แนะ เพ่ือเพ่ิมศักยภาพครูในการจัดประสบการณ์ กิจกรรมเกมการศึกษา มีขั้นตอนหลัก
สำคัญอยู่ 3 ขั้น ประกอบด้วย 1 ขั้นเตรียมการก่อนการให้คำชี้แนะ 2 ขั้นการดำเนินการให้คำชี้แนะ3 ขั้นการสรุปการ
ให้คำชี้แนะ (วัชรา เลาเรียนดี. 2553 : 1- 27)   
 

 



 
 

จากความสำคัญและสภาพปัญหาต่าง ๆ ที่กล่าวมา  จะเห็นได้ว่า การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนจะประสบ
ความสำเร็จขึ้นอยู่กับคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของครู และกระบวนการที่สำคัญที่จะให้คุณภาพการจัดการ
เรียนการสอนของครูมีประสิทธิภาพคือกระบวนการนิเทศการศึกษา ดังนั้นผู้จัดทำจึงมีความสนใจในศึกษาเรื่องการ
นิเทศเพ่ือส่งเสริมการจัดประสบการณ์เกมการศึกษาของครูปฐมวัย โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษามุกดาหาร โดยใช้การนิเทศแบบชี้แนะ (Coaching) 
 

วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือศึกษาสภาพปัจจุบันและความต้องการในการจัดประสบการณ์ของครูผู้สอนระดับปฐมวัย ในกิจกรรมเกม
การศึกษา 

 2. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการจัดประสบการณ์ของครูผู้สอนระดับปฐมวัย ในกิจกรรมเกมการศึกษา  
 
ขอบเขตการศึกษา 

1. ขอบเขตด้านประชากร คือ ครูผู้สอนระดับปฐมวัย ในกิจกรรมเกมการศึกษา โดยเลือกแบบเจาะจง 
(Purposive sampling) จำนวน 6 คน จาก 6 โรงเรียน ที่สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร เลือก
ให้เป็นโรงเรียนต้นแบบ ในการฝึกประสบการณ์ แก่ ศึกษานิเทศก์ฝึกประสบการณ์ รุ่นที่ 18 ปีการศึกษา 2562 
ประกอบด้วย โรงเรียนบ้านคำบง โรงเรียนบ้านคำพ้ี โรงเรียนบ้านภู โรงเรียนบ้านโนนสังข์ศรี โรงเรียนบ้านหว้านใหญ่ 
และโรงเรียนอนุบาลมมุกดาาหาร 

2. ขอบเขตด้านเนื้อหา คือ การจัดประสบการณ์ กิจกรรมเกมการศึกษา ในระดับปฐมวัย   
 3. ระยะเวลาในการศึกษาค้นคว้า 

     การศึกษาค้นคว้าระหว่างวันที่ 23 มกราคม  256- – 29 มกราคม 2563 

 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1. ได้ข้อมูลสภาพปัญหาและความต้องการของครูผู้สอนระดับปฐมวัย 
2. ครูผู้สอนระดับปฐมวัย ได้ข้อมูลการจัดประสบการณ์เกมการศึกษาของครูไปใช้ในการวางแผนการนิเทศ 

  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

บทที่ 2 
ทฤษฎีและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

 

 การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้  ผู้ศึกษาค้นคว้าได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
  1. แนวคิดทางการนิเทศการศึกษา 
  2. ความหมายการนิเทศการศึกษา 

  3. การนิเทศแบบให้คำชี้แนะ (Coaching) 
  4. การจัดประสบการณ์ ระดับปฐมวัย 

 

1. แนวคิดทางการนิเทศการศึกษา 
 

 จากการศึกษาศาสตร์ทางการนิเทศการศึกษา จากเอกสารตำราที่เผยแพร่ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน โดยเฉพาะ
การให้นิยามหรือให้ความหมายการนิเทศ รวมถึงบทบาทหน้าที่และการปฏิบัติงานการนิเทศ การศึกษา  มีการ
เปลี่ยนแปลงมาโดยตลอด ในแต่ละช่วงเวลา ปัจจุบันเมื่อพูดถึงคำว่านิเทศ (Supervision) หมายรวมถึงการนิเทศ
การศึกษาและนิเทศการสอน ซึ่งมีเป้าหมายหลักเดียวกันคือคุณภาพการศึกษา และตัวบ่งชี้คุณภาพคุณภาพท่ีสำคัญ 
คือคุณภาพของนักเรียนหรือประสิทธิผลการเรียนรู้ของนักเรียน ตามความหมายของคำว่า การนิเทศการศึกษา 
(Educational Supervision)มีความหมายกว้างกว่า การนิเทศการสอน (Supervision of Instruction หรือ 
Instructional Supervision) โดยที่การนิเทศ การสอนนั้นมีความหมายแคบกว่า จากคำว่า “การสอน”                 
ซึ่งหมายถึงการมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพ การเรียนการสอนโดยตรง การนิเทศการสอนจึงเป็นส่วนย่อย (Subset) ที่
สำคัญส่วนหนึ่งของการ นิเทศการศึกษา ซึ่งหมายความว่าการนิเทศการศึกษาต้องมีการนิเทศการสอนรวมอยู่ด้วย จึง
จะทำให้ เกิดการปรับปรุงและพัฒนาในด้านการจัดการเรียนการสอนโดยตรงได้ เนื่องจากท้ังการนิเทศ การศึกษาและ
การนิเทศการสอนมีทฤษฎีต่าง ๆ เป็นพื้นฐาน และแนวทางการปฏิบัติ หลักการ แนวคิด ทฤษฎีต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องใน
การนิเทศการศึกษาและการนิเทศการสอน จึงใช้หลักการ แนวคิดและ ทฤษฎีเดียวกัน 
 

2. ความหมายการนิเทศการศึกษา 

 

 การนิเทศการศึกษา หมายถึง กระบวนการพัฒนาครู เพ่ือให้ครูปรับปรุงและพัฒนาการจัด กระบวนการ
เรียนรู้เพื่อให้การจัดการศึกษาบรรลุจุดมุ่งหมายที่วางไว้ 
 การนิเทศการศึกษาจึงเป็นกระบวนการในการแนะนำช่วยเหลือ ครู ให้สามารถจัดกิจกรรม การเรียนรู้ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ ซึ่งการนิเทศนั้นอยู่บนหลักการของประชาธิปไตย ได้แก่ การเคารพ ซึ่งกันระหว่างผู้นิเทศและผู้รับการ
นิเทศ 
 การนิเทศการศึกษาจัดขึ้นเพ่ือปรับปรุงการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ดียิ่งขึ้น ในการปรับปรุง การจัดกิจกรรม
การเรียนรู้นี้จะสำเร็จได้ผลดีเพียงไรนั้น ย่อมข้ึนอยู่กับทักษะและความสามารถของ ศึกษานิเทศก์ผู้ทำงานร่วมกับครู
ตลอดจนเทคนิคและวิธีการต่าง ๆ ที่ศึกษานิเทศก์นำมาใช้ในการนิเทศ การศึกษาโดยให้ครูมีโอกาสค้นคว้างานที่

 



 
 
จะต้องทำด้วยตนเอง เพื่อให้เกิดความงอกงามขึ้น เมื่อได้เรียนรู้ และมีความเจริญงอกงามแล้วย่อมจะได้รู้จักปรับปรุง
งานด้านการเรียนการสอนให้ได้ผลดีมีประสิทธิภาพ ยิ่งขึ้น การนิเทศการศึกษามิใช่เน้นการปรับปรุงตัวครูโดยเห็นว่าครู
ยังทำหน้าที่ไม่สมบูรณ์ในการสร้าง ความเจริญงอกงามให้แก่ผู้เรียน หากแต่ให้ความสำคัญไปถึงนโยบายการศึกษา
จุดประสงค์ของการให้ การศึกษา การพิจารณาความเหมาะสมของหลักสูตรที่ใช้วัสดุอุปกรณ์การสอนและวิธีสอนของ
ครู สิ่งแวดล้อมของครูและผู้เรียนในขณะที่เรียนตลอด 
 

3. การนิเทศแบบให้คำชี้แนะ (Coaching) 
 

การนิเทศแบบให้คำชี้แนะ เป็นกระบวนการหนึ่งที่มีความสำคัญในการช่วยเหลือให้การจัดการเรียนรู้เป็นไป
อย่างมีคุณภาพ ผู้ที่มีบทบาทสำคัญ คือ ศึกษานิเทศก์ รวมทั้งเครือข่ายการนิเทศที่เข้ามามีส่วนร่วมในการนิเทศ
การศึกษา การดำเนินการเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการจัดการเรียนรู้ให้แก่ครูและผู้บริหารสถานศึกษา ให้สามารถจัดการ
เรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพและได้มาตรฐาน ตลอดจนสามารถเสริมสร้างการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาให้เข้มแข็ง การนำเทคนิคการนิเทศแบบให้คำชี้แนะ (Coaching) มาใช้ในการนิเทศการศึกษา จึงเป็น
วิธีการหนึ่งที่จะช่วยในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพมากข้ึนได้ 

การนิเทศแบบให้คำชี้แนะ (Coaching) เป็นวิธีการพัฒนาสมรรถภาพการทำงานของครู โดยเน้นไปที่การ
ทำงานให้ได้ตามเป้าหมายของงาน หรือการช่วยให้สามารถนำความรู้ความเข้าใจที่มีอยู่และหรือได้รับการอบรมมา 
ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ การให้คำชี้แนะมีลักษณะเป็นกระบวนการ มีเป้าหมายที่ต้องการไปให้ถึง 3 
ประการ คือ การแก้ปัญหาในการทำงาน การพัฒนาความรู้ ทักษะ หรือความสามารถในการทำงาน และการ
ประยุกต์ใช้ทักษะหรือความรู้ในการทำงาน ที่ตั้งอยู่บนหลักการของการเรียนรู้ร่วมกัน (Co-Construction) โดยยึด
หลักว่าไม่มีใครรู้มากกว่าใคร จึงต้องเรียนไปพร้อมกันเพ่ือให้ค้นพบวิธีการแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง 
 
ผู้ทำหน้าที่นิเทศแบบให้คำชี้แนะ 
 ผู้ทำหน้าที่นิเทศแบบให้คำชี้แนะแก่ครูและผู้บริหารสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการเพ่ิมศักยภาพการจัดการ
เรียนรู้แก่ครูและผู้บริหารสถานศึกษาของสถานศึกษาที่ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน แบ่งได้เป็น 2 ระดับ ดังนี้ 

1. ระดับเขตพืน้ที่การศึกษา ได้แก่ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตาม
และประเมินผลการจัดการศึกษา และศึกษานิเทศก์ 

2. ระดับเครือข่ายของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา และครูที่มีความรู้
ความสามารถ และประสบความสำเร็จในการปฏิบัติงาน 

 
 
 
 
 



 
 
ขั้นตอนการนิเทศแบบให้คำชี้แนะ (Coaching) 

ขั้นตอนการนิเทศแบบให้คำชี้แนะเพ่ือเพ่ิมศักยภาพครูและผู้บริหารสถานศึกษาให้สามารถจัดการเรียนรู้และ
ยกระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาให้สูงขึ้น มีขั้นตอนหลักสำคัญอยู่ 3 ขั้นตอน ดังนี้คือ 

ขั้นตอนที่ 1 การเตรียมการก่อนการให้คำชี้แนะ 
ขั้นตอนที่ 2 การดำเนินการให้คำชี้แนะ 
ขั้นตอนที่ 3 การสรุปผลการให้คำชี้แนะ 
รายละเอียดการดำเนินงานแต่ละข้ันตอน มีดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 การเตรียมการก่อนการให้คำชี้แนะ 
การเตรียมการก่อนการให้คำชี้แนะ เป็นการเตรียมองค์ความรู้ในการนำไปใช้ในการชี้แนะ โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือช่วย
ให้ครูสามารถจัดกจิกรรมการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งผู้นิเทศจะคอยแนะนำ ให้คำปรึกษา 
ช่วยเหลือ ให้ครูสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง นอกจากผู้ชี้แนะจะเสนอแนะแล้ว ต้องให้ครูได้วิเคราะห์
ตนเอง ให้สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ ในสภาวะแวดล้อมต่าง ๆ และสามารถแก้ปัญหาอุปสรรคใน
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้หมดไป การให้คำชี้แนะจะช่วยให้ครูสามารถสะท้อนภาพการปฏิบัติงานของครู เพ่ือให้
ตระหนักว่าการจัดกิจกรรมการเรียนรู้นั้นจะต้องใช้วิธีการจัดการเรียนรู้อย่างไร เพ่ือที่จะให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
จากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครู ขณะเดียวกันผู้ให้คำชี้แนะจะได้ข้อมูล ความรู้ที่จำเป็น ซึ่งครูยังขาดอยู่ 
ดังนั้น การให้คำชี้แนะที่มีประสิทธิภาพไม่เพียงขึ้นอยู่กับทักษะของผู้นิเทศ และความสามารถในการรับการนิเทศ 
(Receptiveness) ของครูเท่านั้น แต่ยังขึ้นอยู่กับองค์ประกอบแวดล้อมหลายประการด้วยกัน ผู้ชี้แนะควรจะต้องเป็นผู้
รักการอ่าน รักการแสวงหาความรู้ และจะต้องมีการขวนขวายหาข้อมูลความรู้ใหม่อยู่ตลอดเวลา รวมทั้งจำเป็นอย่าง
ยิ่งที่ผู้ให้คำชี้แนะ จะต้องมีความพร้อมก่อนการให้คำชี้แนะดังต่อไปนี้ การสร้างองค์ความรู้, การสร้างทีมงาน, 
องค์ประกอบของทีมงานพัฒนาคุณภาพ, การจัดทำข้อมูลและสารสนเทศของสถานศึกษาเพ่ือใช้ในกระบวนการให้คำ
ชี้แนะ,  แผนการนิเทศและเครื่องมือการนิเทศ 

ขั้นตอนที่ 2 การดำเนินการให้คำชี้แนะ 
 ขั้นตอนการดำเนินงานให้คำชี้แนะเป็นขั้นตอนที่ศึกษานิเทศก์หรือผู้ชี้แนะ ช่วยให้ครูนำความรู้ความเข้าใจที่มี
อยู่ หรือท่ีได้รับจากการอบรมไปปฏิบัติให้เกิดผลสำเร็จตามศักยภาพหรือความสามารถของครูแต่ละคน เป็นการพัฒนา
กลุ่มครูจำนวนน้อยหรือรายบุคคลอย่างเข้มข้น ทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิด เช่น การสังเกตการสอนในชั้นเรียน 
พิจารณาผลงานนักเรียนร่วมกันกับครู เป็นการพัฒนาในบริบทการทำงานในสถานศึกษา ขั้นตอนการให้คำชี้แนะ
ประกอบด้วย 3 ขั้นตอนย่อย ดังนี้ 

2.1  การศึกษาต้นทุนเดิม เป็นขั้นที่ศึกษานิเทศก์หรือผู้ให้คำชี้แนะทำความเข้าใจวิธีคิด วิธีการทำงาน และผลที่
เกิดขึ้นจากการทำงานของคุณครูว่าอยู่ในระดับใด เพ่ือเป็นข้อมูลในการต่อยอดประสบการณ์ในระดับที่เหมาะสมกับครูแต่
ละคน ซึ่งในขั้นนี้อาจใช้วิธีการต่าง ๆ กันไปตามสถานการณ์ ได้แก่ 

1) การให้ครูบอกเล่า อธิบายวิธีการทำงานและผลที่เกิดขึ้น 
2) การพิจารณาร่องรอยการทำงานร่วมกัน เช่น แผนการสอน ชิ้นงานของนักเรียน 



 
 

3) การสังเกตการสอนในชั้นเรียน 
2.2  การให้ครูประเมินการทำงานของตนเอง เป็นขั้นที่ช่วยให้ครูได้ทบทวนการทำงานที่ 

ผ่านมาของตนเอง โดยใช้ตัวอย่างที่เป็นรูปธรรม ได้แก่ การสอนที่เพ่ิงสอนจบไปแล้ว ชิ้นงานที่นักเรียนทำเสร็จมาใช้
ประกอบการประเมิน จัดให้ครูมีโอกาสได้ “นึกย้อนและสะท้อนผลการทำงาน” ช่วยให้ครูได้ทบทวนและไตร่ตรองว่า
ตนเองได้ใช้ความรู้ ความเข้าใจไปสู่การปฏิบัติอย่างไร มีอุปสรรคปัญหาใดเกิดขึ้นบ้าง คำถามที่มักใช้กันในขั้นนี้มี 2 
คำถามหลัก คือ “อะไรที่ทำได้ดี…………...” “จะให้ดีกว่านี้ ถ้า…….....” 

2.3  ขั้นต่อยอดประสบการณ์ เป็นขั้นที่ศึกษานิเทศก์หรือผู้ให้คำชี้แนะมีข้อมูลจากการสังเกต การทำงานและ
ฟังครูอธิบายความคิดของตนเอง แล้วจึงลงมือต่อยอดประสบการณ์ในเรื่องเฉพาะนั้นเพ่ิมเติม ซึ่งศึกษานิเทศก์หรือผู้
ชี้แนะต้องอาศัยปฏิภาณในการวินิจฉัยให้ได้ว่าครูต้องการความช่วยเหลือในเรื่องใด หากไม่แน่ใจก็อาจใช้วิธีการ
สอบถามขอข้อมูลเพิ่มเติม ในขั้นต่อยอดประสบการณ์มักมีการดำเนินการใน 2 ลักษณะ ดังนี้ 

1) เมื่อพบว่าคุณครูมีความเข้าใจที่ผิดพลาดบางประการ หรือมีปัญหา ก็จำเป็นต้องแก้ไข ปรับ
ความรู้ความเข้าใจให้ถูกต้องและช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหา 

2) เมื่อพบว่าคุณครูเข้าใจหลักการสอนดี แต่ยังขาดประสบการณ์ในการออกแบบการเรียนการสอน 
ก็จำเป็นเพ่ิมเติมความรู้ แบ่งปันประสบการณ์ 

ขั้นตอนที่ 3 การสรุปผลการให้คำชี้แนะ 
 การสรุปผลการให้คำชี้แนะเป็นขั้นตอนที่ศึกษานิเทศก์ หรือผู้ให้คำชี้แนะเปิดโอกาสให้ครูได้สรุปผลการให้คำ
ชี้แนะเพ่ือให้ได้หลักการสำคัญไปปรับปรุงหรือพัฒนาการเรียนการสอนของตนเองต่อไป มีการวางแผนที่จะกลับมา
ชี้แนะร่วมกันอีกครั้งว่า ความรู้ความเข้าใจใหม่ที่ได้รับการชี้แนะครั้งนี้จะเกิดผลในทางปฏิบัติเพียงใด รวมไปถึงการตก
ลงร่วมกันเรื่องให้ความช่วยเหลืออ่ืนๆ เช่น หาเอกสารมาให้ศึกษา ประสานงานกับบุคคลอ่ืน ๆ แนะนำแหล่งเรียนรู้
เพ่ิมเติม เป็นต้น 
 การทำ AAR หรือการตรวจสอบผลหลังการปฏิบัติงาน 
 AAR ย่อมาจากคำว่า After Action Review ซึ่งเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งที่ใช้ในการทบทวนความรู้ที่ได้
หลังจากการให้คำชี้แนะ (Coaching) เสร็จสิ้นแต่ละครั้ง เน้นการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ ไม่มีถูก – ผิด เป็น
การทบทวนเพ่ือแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เพ่ือแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น หรือไม่ให้เกิดปัญหาขึ้นอีก ในขณะเดียวกันก็คงไว้ซึ่ง
วิธีการที่ดีท่ีสุด โดยศึกษานิเทศก์หรือผู้ให้คำชี้แนะ ควรกระตุ้นให้ครูตอบคำถามให้กับตัวเอง ดังนี้ 

 1) สิ่งที่คาดว่าจะได้รับจากการนิเทศ คืออะไร 

 2) สิ่งที่เกิดขึ้นจริง คืออะไร 

 3) ทำไมสิ่งที่คาดหวังกับสิ่งที่เกิดข้ึนจริงจึงแตกต่างกัน เพราะเหตุใด 

 4) สิ่งที่ได้เรียนรู้และวิธีการลดหรือแก้ไขความแตกต่าง คืออะไร 

        เมื่อศึกษานิเทศก์หรือผู้ให้คำชี้แนะได้ทำการให้คำชี้แนะให้กับครูและผู้บริหารสถานศึกษาในแต่ละเรื่องเพ่ือให้
เห็นภาพของความสำเร็จในการให้คำชี้แนะ จึงมีความจำเป็นที่จะต้องทำ AAR เพ่ือให้ได้คำตอบตามข้อคำถามดังกล่าว
ข้างต้น จะช่วยให้ครู ผู้บริหารสถานศึกษาได้รับรู้ว่าผลการชี้แนะในครั้งนี้เป็นอย่างไร แต่ผลที่ได้รับนั้นไม่ใช่คำตอบ
สุดท้าย เพราะเมื่อเวลาผ่านไปย่อมทำให้เกิดปัญหาใหม่ได้ตลอดเวลา 



 
 

การทำ AAR ควรคำนึงถึงหลักในการดำเนินการดังนี้ 
1. ควรทำ AAR ทันทีหลังจากจบสิ้นการให้คำชี้แนะ 
2. ไม่มีการกล่าวโทษ ซ้ำเติม ตอกย้ำซึ่งกันและกัน โดยให้มีบรรยากาศเป็นกันเอง 
3. คอยอำนวยความสะดวก กระตุ้น ตั้งคำถามให้ครู  ได้แสดงความคิดเห็นข้อเสนอแนะของตน 
4. ควรถามตัวเองว่าสิ่งที่ได้รับคืออะไร 
5. หันกลับมาดูว่าสิ่งที่เกิดข้ึนจริงคืออะไร 
6. ความแตกต่างคืออะไร ทำไมจึงแตกต่างกัน 
7. จดบันทึกเพ่ือเตือนความจำว่าวิธีการใดบ้างที่ศึกษานิเทศก์หรือผู้ให้คำชี้แนะได้เคยนำมาแก้ปัญหาแล้ว 

 
3.1 การสรุปผลการให้คำชี้แนะ 
ขั้นตอนต่อมาหลังจากศึกษานิเทศก์หรือผู้ให้คำชี้แนะได้ดำเนินการทำ AAR แล้ว คือ การสรุปผลการให้คำชี้แนะที่

ศึกษานิเทศก์ และครูผู้สอนหรือผู้บริหารสถานศึกษาได้มีการเรียนรู้ร่วมกัน เช่น  
การจัดการเรียนรู้แบบคละชั้น การจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน และการใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ 
ตามแนวทางการยกระดับคุณภาพผู้เรียนของโครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาให้
เข้มแข็ง โดยใช้กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน และควรสรุปผลการให้คำชี้แนะในประเด็นต่าง ๆ เช่น 

1) ระดับการรับรู้ในเนื้อหา สาระ รายละเอียดของวิธีการจัดการเรียนรู้ 
2) ความสามารถในการจัดการเรียนรู้ 
3) การใช้สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 

  4) ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 

3.2 การวางแผนการให้คำชี้แนะครั้งต่อไป 
การให้คำชี้แนะเป็นกระบวนการที่ช่วยให้ครูได้ค้นพบพลัง หรือวิธีการทำงาน สามารถพ่ึงพาความสามารถ

ของตนเองได้ เป้าหมายของการให้คำชี้แนะ คือ การให้ครูสามารถพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง 
ดังนั้น การให้คำชี้แนะของศึกษานิเทศก์หรือผู้ให้คำชี้แนะเพียงครั้งเดียวจึงไม่สามารถบรรลุผลได้ ศึกษานิเทศก์หรือ
ผู้ให้คำชี้แนะจำเป็นต้องวางแผนการให้คำชี้แนะในครั้งต่อไปร่วมกับครู ผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อเชื่อมโยงต่อยอดการ
จัดการเรียนรู้ในแต่ละเรื่อง ตามบริบทของสถานศึกษาเพื่อให้เกิดผลสำเร็จที่เป็นรูปธรรม ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพและยกระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาให้สูงขึ้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

บทที่ 3 
วิธีดำเนินการศึกษา 

 
 ในการศึกษาการจัดประสบการณ์เกมการศึกษาของครูปฐมวัย โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ครั้งนีม้ีข้ันตอนในการดำเนินงาน  ดังนี้   
  
ประชากร และกลุ่มตัวอย่าง   
 1. ขอบเขตด้านประชากร คือ ครูผู้สอนระดับปฐมวัย ในกิจกรรมเกมการศึกษา โดยเลือกแบบเจาะจง 
(Purposive sampling) จำนวน  6 คน จาก 6 โรงเรียน ที่สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร    
เลือกให้เป็นโรงเรียนต้นแบบ ในการฝึกประสบการณ์ แก่ ศึกษานิเทศก์ฝึกประสบการณ์ รุ่นที่ 18 ปีการศึกษา 2562 
ประกอบด้วย โรงเรียนบ้านคำบง โรงเรียนบ้านคำพ้ี โรงเรียนบ้านภู โรงเรียนบ้านโนนสังข์ศรี โรงเรียนบ้านหว้านใหญ่ 
และโรงเรียนอนุบาลมมุกดาาหาร 

2. ขอบเขตด้านเนื้อหา คือ การจัดประสบการณ์ กิจกรรมเกมการศึกษา ในระดับปฐมวัย   
3. ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา 

      ตัวแปรต้น ได้แก่การนิเทศแบบชี้แนะ (Coaching) 
     ตัวแปรตาม ได้แก่ พฤติกรรมการสอนของครูและความพึงพอใจของครูผู้สอนระดับปฐมวัย ในกิจกรรม

เกมการศึกษา 

 4. ระยะเวลาในการศึกษาค้นคว้า 

     การศึกษาค้นคว้าระหว่างวันที่ 23 มกราคม  256- – 29 มกราคม 2563 

  โรงเรียนบ้านคำบง    23 มกราคม 2563 

  โรงเรียนบ้านคำพ้ี โรงเรียนบ้านภู   24 มกราคม 2563 

  โรงเรียนอนุบาลมมุกดาาหาร  27 มกราคม 2563 

  โรงเรียนบ้านโนนสังข์ศรี    28 มกราคม 2563 

  โรงเรียนบ้านหว้านใหญ่    29 มกราคม 2563 

   
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา     
  1 แผนการศึกษาค้นคว้าอิสระ 

  2. แบบบันทึกการออกแบบการให้คำชี้แนะ Coaching 
 3. แบบบันทึก การสะท้อนความคิดหลังการนิเทศแบบให้คำชี้แนะ Coaching 
 4 แบบบันทึก ข้อมูลสารสนเทศประกอบการให้คำชี้แนะแก่สถานศึกษา 
 
 
 
 

 



 
 
ขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ในขั้นการปฏิบัติงาน ผู้ศึกษาใช้เทคนิคการนิเทศแบบ Coaching  ซึ่งมีข้ันตอนการนิเทศ ดังนี้   
 1. เตรียมการก่อนโค้ช 

 1.1 ประสานนัดหมายผู้บริหารโรงเรียนและครู 
1.2 แจ้งวัตถุประสงค์การไปโค้ช  และแนวทางจัดกิจกรรม 

  1.3 วางแผนกำหนดคำถามสำคัญ ทบทวนประเด็นปัญหา จุดพัฒนาครู  จุดเน้น                           
 การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

1.4 เตรียมเครื่องมือในการนิเทศ  ตำรา CD  และสร้างเครื่องมือการนิเทศ  แบบบันทึก 
การนิเทศ แบบบันทึกการสังเกต 

        2. ขณะโค้ช 
     2.1 พบผู้บริหารโรงเรียนตามนัดหมาย 

   2.2 พบคณะครูก่อนนิเทศในห้องเรียน เพื่อสนทนาสร้างความคุ้นเคยและสร้างเจตคติที่ดี 
 ในการนิเทศแก่ครูและนักเรียน 

   2.3 สร้างข้อตกลงในการนิเทศห้องเรียน และทบทวนแผนการสอน 

   2.4 สังเกตการณ์  กระบวนการจัดการเรียนรู้  ดังนี้ 
    - การจัดห้องเรียนและบรรยากาศทั้งภายใน และภายนอกห้องเรียน   
    - กระบวนการสอนและกระบวนการเรียนรู้  การใช้สื่อเทคโนโลยี 
   - สัมพันธภาพระหว่างครูกับนักเรียน 

  - การวัดและประเมินผล 

   2.5 ทบทวนหลังการจัดการเรียนรู้  AAR : After Action Review  บันทึกการสังเกต 

   2.6 สะท้อนผลการนิเทศ ให้ข้อมูลย้อนกลับเชิงสร้างสรรค์ ชี้จุดที่ควรพัฒนา/จุดแข็ง                                   
กำหนดคำถามเพ่ือการปรับปรุงพัฒนา ระบุปัญหา  แนวทางแก้ปัญหา และสิ่งที่ จะดำเนินการในขั้นต่อไป 

      2.7 สรุปวางแผนการนิเทศร่วมกับครูเพ่ือนำไปพัฒนาต่อยอด และนัดหมายการนิเทศในครั้งต่อไป 

3. หลังการโค้ช 
  3.1 ครูนำผลการนิเทศชั้นเรียนมาปรับปรุงพัฒนาแก้ไขการทำงานและออกแบบ                         

กระบวนการจัดการเรียนรู้และเครื่องมือวัดและประเมินผล 

         3.2 ผู้นิเทศนำผลการนิเทศชั้นเรียนมาวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงกระบวนการจัดการ                        
เรียนรู้ของครู  ทบทวนกาปฏิบัติการโค้ช เพื่อปรับปรุงพัฒนาแก้ไขเทคนิควิธีการ/นวัตกรรมการนิเทศ  และบันทึก
รายงานผลการนิเทศ  เตรียมการนิเทศในครั้งต่อไป 

 
 
 
 



 
 

บทที่ 4 
ผลการศึกษา 

 
 จากการศึกษาในครั้งนี้  ผู้ศึกษาได้วิเคราะห์ข้อมูลการศึกษา และสรุปเป็นผลการศึกษา ในประเด็นต่อไปนี้ 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 1. สภาพปัจจุบันและความต้องการในการจัดประสบการณ์ของครูผู้สอนระดับปฐมวัย ในกิจกรรมเกมการศึกษา 

สถานศึกษา การจัดกิจกรรมเกม
การศึกษา 

ความพร้อมของสื่อ 
เกมการศึกษา 

จำนวนเด็กปฐมวัย 
(คน) 

โรงเรียนบ้านคำบง ไม่จัด มาก 80 
โรงเรียนบ้านคำพ้ี ไม่จัด ปานกลาง 17 
โรงเรียนบ้านภู ไม่จัด ปานกลาง 3 
อนุบาลมมุกดาาหาร เป็นครั้งคราว มาก 283 
โรงเรียนบ้านโนนสังข์ศรี  ไม่จัด มาก 48 
โรงเรียนบ้านหว้านใหญ่   ไม่จัด มาก 37 

 
 ผลการศึกษาพฤติกรรมการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอน 
 2. พฤติกรรมการจัดประสบการณ์ของครูผู้สอนระดับปฐมวัย ในกิจกรรมเกมการศึกษา ที่ได้รับการนิเทศแบบ
ชี้แนะ (Coaching)  

สถานศึกษา คำถามที่ 1 
“อะไรที่ทำได้ดี…………...” 

 

คำถามที่ 2 
“จะให้ดีกว่านี้ ถ้า……....” 

คำถามที่ 3 
“ครูต้องการความ
ช่วยเหลือในเรื่อง
ใด………………….” 

โรงเรียนบ้านคำบง การจัดกิจกรรม สอนเขียน 
อ่านแก่ เด็กปฐมวัย อ.3 

หากมีการจัดสรร ที่เก็บสื่อ 
อุปกรณ์การเล่นชั้น อ.3 

ต้องการเวลาในการให้เด็ก
เล่นกลางแจ้งมากขึ้น 

กำลังใจจาก ศึกษานิเทศก์ 
ผู้บริหาร และความเข้าใจ
ของผู้ปกครองต่อความ

เข้าใจการจัดประสบการณ์
ของโรงเรียน 

โรงเรียนบ้านคำพ้ี เด็กกล้าแสดงออก เป็น
ธรรมชาติ ตรงตาม

หลักสูตร 

นวัตกรรมการจัด
ประสบการณ์ใหม่ๆ 

ความเข้าใจของผู้ปกครอง
และกำลังใจจากผู้บริหาร 

โรงเรียนบ้านภู สามารถสร้างกิจกรรม และ
ให้เด็กมีความสุขในการ

เรียนรู้ 

ถ้ามีเด็กมากกว่าปัจจุบัน
จะสามารถจัดกิจกรรมได้

หลากหลาย 

จำนวนเด็กจากผู้ปกครอง 
กำลังใจจากศึกษานิเทศก์

และผู้บริหาร 

 



 
 
อนุบาลมมุกดาาหาร เด็กสามารถเรียนรู้ได้ตาม

หลักสูตร 
มีสื่อนำเสนอ ทีวี ดิจิตอล 

มีเวลาในการจัดกิจกรรม
เสริมประสบการณ์มากข้ึน 

นวัตกรรม การจัด
ประสบการณ์ และสื่อ 
วิธีการที่ใช้งานได้จริง 

โรงเรียนบ้านโนนสังข์ศรี  การจัดกิจกรรมจิตปัญญา การให้เด็กได้เล่นสนาม
มากกว่านี้ 

กำลังใจ และนวัตกรรม
ทางปฐมวัย 

โรงเรียนบ้านหว้านใหญ่   การสร้างความเชื่อมั่นแก่
ผู้ปกครอง สังเกตได้จาก
จำนวนเด็กที่เข้าเรียน 

มีเวลา อยู่กับเด็กปฐมวัย
มากกว่านี้ ไม่ทิ้งห้องเรียน

นานเกินไป 

ความเข้าใจหลักสูตร
ปฐมวัยของ ผู้บริหารและ
ครูในระดับปฐมวัยด้วยกัน 
กำลังใจ จาก ศึกษานิเทศก์

และผู้บริหาร 
 
 3. พฤติกรรมการจัดประสบการณ์ของครูผู้สอนระดับปฐมวัย ในกิจกรรมเกมการศึกษา หลังจากได้รับการนิเทศ
แบบชี้แนะ (Coaching)  
 

สถานศึกษา คำถามที่ 1 
“อะไรที่ทำได้ดี…………...” 

 

คำถามที่ 2 
“จะให้ดีกว่านี้ ถ้า……....” 

คำถามที่ 3 
“ครูต้องการความ
ช่วยเหลือในเรื่อง
ใด………………….” 

โรงเรียนบ้านคำบง ได้จัดเกมการศึกษาก่อน
เด็กกลับบ้าน 

ได้สื่อ เกมการศึกษา
สำเร็จรูปและการสร้างสื่อ

ของตนเอง 

สื่อ งบประมาณ 
เวลาในการจัดกิจกรรมเกม 

โรงเรียนบ้านคำพ้ี ได้เห็นความสำคัญของเกม
การศึกษาและจัดกิจกรรม 

ได้สื่อ เกมการศึกษา
สำเร็จรูป 

สื่อ 
งบประมาณ 

เวลาในการจัดกิจกรรมเกม 
โรงเรียนบ้านภู จัดเกมการศึกษาช่วงเช้าแก่

เด็กปฐมวัย 
ได้สื่อ เกมการศึกษา

สำเร็จรูป 
สื่อ งบประมาณ 

เวลาในการจัดกิจกรรมเกม 
อนุบาลมมุกดาาหาร กระตุ้นให้เพ่ือนครูจัดเกม

การศึกษาในทุกวัน 
ได้สื่อ เกมการศึกษา

สำเร็จรูปและมีเวลาสร้าง
สื่อเกมศึกษา 

สื่อ ที่แปลกใหม่ 

โรงเรียนบ้านโนนสังข์ศรี  เสริมการจัดเกมการศึกษา
เมื่อมีเวลา 

ได้สื่อ เกมการศึกษา
สำเร็จรูป 

สื่อ งบประมาณ 
เวลาในการจัดกิจกรรมเกม 

โรงเรียนบ้านหว้านใหญ่   จัดเกมการศึกษาตาม
หลักสูตรกำหนด 

ได้สื่อ เกมการศึกษา
สำเร็จรูป 

สื่อ งบประมาณ 
เวลาในการจัดกิจกรรมเกม 

 



 
 

บทที่ 5 
สรุปผล อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

 
สรุปผลการศึกษา 
 ผลการศึกษาเรื่อง การศึกษาการจัดประสบการณ์เกมการศึกษาของครูปฐมวัย โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร สรุปผลศึกษา  ดังนี้ 
 1. สภาพปัจจุบันปัญหาและความต้องการการจัดการเรียนการรู้ 
 โรงเรียนเป้าหมาย 6 โรงเรยีน ยังไม่จัดกิจกรรมเกมการศึกษา 5 อีก1 โรงเรียนจัดเป็นครั้งคราว ความพร้อมด้านสื่อเกม
การศึกษา ระดับมาก 4 โรงเรียน ระดับปานกลาง 2 โรงเรียน 
  
 2. พฤติกรรมการจัดประสบการณ์ของครูผู้สอนระดับปฐมวัย ในกิจกรรมเกมการศึกษาหลังจากได้รับการนิเทศ
แบบชี้แนะ (Coaching) 
 โรงเรียนเป้าหมายทั้ง 6 จัดกิจกรรมเกมการศึกษาหลังการนิเทศแบบชี้แนะ สิ่งที่โรงเรียนจะทำได้ดีขึ้นถ้าได้
สื่อสำเร็จรูปและเวลาในการสร้างสื่อเกมการศึกษาของตนเอง ความต้องการช่วยเหลือที่โรงเรียนต้องการคือ สื่อ 
งบประมาณ เวลาในการจัดกิจกรรมเกมการศึกษา 
  
อภิปรายผล 
 1. สภาพปัจจุบันปัญหาและความต้องการการจัดการเรียนการรู้ 
 โรงเรียนเป้าหมาย 6 โรงเรยีน ยังไม่จัดกิจกรรมเกมการศึกษา 5 อีก1 โรงเรียนจัดเป็นครั้งคราว ความพร้อมด้านสื่อเกม
การศึกษา ระดับมาก 4 โรงเรียน ระดับปานกลาง 2 โรงเรียน 
 อภิปราย ได้ว่า โรงเรียนเป้าหมายให้ความสำคัญกับหลักสูตรปฐมวัย อย่างมากในส่วนของกิจกรรมหลักที่เน้นการจัด
ประสบการณ์ให้เด็กเกิดความเรียนรู้โดยตรงจากครู ส่วนกิจกรรมเกมการศึกษาที่เด็กสามารถเรียนรู้ทักษะด้านคณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ด้วยตนเอง แสดงให้เห็นว่า ครูยังไม่ไว้วางในเด็กปฐมวัยในการเรียนรู้ด้วยตนเอง (พิทักษ์ชาติ สุวรรณไตรย์.2563) 
ความพร้อมของสื่อด้านวัสดุ ทุกโรงเรียนมีความพร้อม อภิปราย ได้ว่า ความพร้อมด้านงบประมาณและสื่อของแต่ โรงเรียนมี
ความพร้อมระดับมาก 
  
 2. พฤติกรรมการจัดประสบการณ์ของครูผู้สอนระดับปฐมวัย ในกิจกรรมเกมการศึกษาหลังจากได้รับการนิเทศ
แบบชี้แนะ (Coaching) 
 โรงเรียนเป้าหมายทั้ง 6 จัดกิจกรรมเกมการศึกษาหลังการนิเทศแบบชี้แนะ สิ่งที่โรงเรียนจะทำได้ดีขึ้นถ้าได้
สื่อสำเร็จรูปและเวลาในการสร้างสื่อเกมการศึกษาของตนเอง ความต้องการช่วยเหลือที่โรงเรียนต้องการคือ สื่อ 
งบประมาณ เวลาในการจัดกิจกรรมเกมการศึกษา 

 



 
 
 อภิปรายได้ว่า เมื่อได้รับการนิเทศแบบชี้แนะ ครูมีความพร้อมและสามารถจัดกิจกรรมเกมการศึกษาได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ บ่งบอกถึง กระบวนการนิเทศมีความจำเป็นต้องใช้อย่างเป็นระบบ ทั้งการนิเทศติดตามจากผู้บริหาร
โรงเรียนและจากศึกษานิเทศก์ ประจำเขตพ้ืนทีที่ควร ปฎิบัติการนิเทศอย่างสม่ำเสมอและทั่วถึง 
 
ข้อเสนอแนะในการนำผลการศกึษาไปใช้ 

จากการศึกษาครั้งนี ้ ขอเสนอแนะในการนําไปใช   
๑. ผบูริหารตองใหความสําคัญกับหลักสูตรเปนอันดับแรก เพราะถือวางานวิชาการ  เปนหัวใจหลักในการ

จัดการเรียนการสอนของโรงเรียน ผูบริหารตองเปนผูนําทางวิชาการ  
๒. การพัฒนาบุคลากรใหความรูในดาน การจัดประสบการณ์การเรียนรูในกิจกรรมเกมการศึกษา ด้วยการให้

ครูเข้าอบรมเพื่อเพิ่มความรู้ความสามารถในด้านการจัดกระบวนการ และควรให้ครูได้ศึกษาดูงานโรงเรียนที่จัด
ประสบการณ์เต็มรูปแบบ และมีความพร้อมทุกด้านทั้งด้านครูผู้สอนและด้านสื่อ อุปกรณ์ 
 ๓. การพัฒนาระบบบุคลากรใหมีขวัญและกําลังใจ โดยผู้บริหารจะต้องให้เสริมแรงในทางบวกเพ่ือกระตุ้น 
 

เอกสารอ้างอิง 
 
กมลรัตน์ หล้าสุวงษ์. จิตวิทยาการศึกษา. กรุงเทพฯ : ภาควิชาจิตวิทยาการศึกษา. คณะศึกษาศาสตร์ 
 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, 2550 
กรองทอง จิรเดชากุล. คู่มือนิเทศภายในโรงเรียน. กรุงเทพฯ : ธารอักษร, 2550. 
กระทรวงศึกษาธิการ.  แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้. กรุงเทพฯ : สำนักวิชาการและ 

 มาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, 2551. 
บุญชม ศรีสะอาด. การวิจัยเบื้องต้น ฉบับปรับปรุงใหม่. กรุงเทพฯ : สุวีริยาสาส์น, 2556. 
ประถมพร โคตา. การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์และความสามารถในการคิด 

วิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบ
เสาะหาความรู้และการเขียนผังมโนมติ. วิทยานิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต, สาขาวิชาการมัธยมศึกษา, 
มหาวิทยาลัยศรีนครินฑรวิโรฒ, 2554.   

พิไลลักษณ์  หงส์มาลา. ทฤษฎีความพึงพอใจ.  กรุงเทพมหานคร : สุทธิกมล, 2548.   
สงัด  อุทรานันท์. การนิเทศการศึกษา หลักการ ทฤษฎีและปฏิบัติ. พิมพ์ครั้งที่ 2, 2530. 
 กรุงเทพ : โรงพิมพ์มิตรสยาม. 
สุภรณ์ ศรพหล. การวัดความพึงพอใจ. พิมพ์ครั้งที่ 3, กรุงเทพฯ, 2553. 
สุวิทย์ มูลคำ. วิธีจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนากระบวนการคิด. พิมพ์ครั้งที่ 4, กรุงเทพฯ. ภาพพิมพ์.    
อัชยา  คิสาลัง  วาโร  เพ็งสวสัดิ์และศิริดา  บุรชาติ.  ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลง 

 ของผู้บริหารกับความพึงพอใจ ในการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียน สังกัดเทศบาลเมืองนครพนม. 
 วิทยานิพนธ์ กศ.ม. (การบริหารการศึกษา).  นครพนม : มหาวิทยาลัยนครพนม, 2554. 



 
 

ตัวอย่างเครื่องมือ 

 

 1 แผนการศึกษาค้นคว้าอิสระ 
กิจกรรม ระยะเวลา วัตถุประสงค์ สื่อ/อุปกรณ์ 

1. การสรุปผลการให้
คำชี้แนะ 

30 นาที ถอดรหัสความรู้เดิม และได้ตั้งคำถามเพ่ือ
เพ่ิมเติมความรู้ใหม่ และความเข้าใจ
เกี่ยวกับการให้คำชี้แนะ 

1. ข้อมูลสารสนเทศของ
โรงเรียน 

2. แบบบันทึกย้อนรอย ต้นทุน
เดิม 

2. การดำเนนิการให้
คำชี้แนะ 

1 ชั่วโมง 
 

เพ่ือให้ผู้รับการนิเทศ 

“อะไรที่ทำได้ดี…………...” 

“จะให้ดีกว่านี้ ถ้า…….....” 
“ครูต้องการความช่วยเหลือในเรื่อง
ใด…………………………….” 

แบบบันทึกการออกแบบการให้
คำชี้แนะ Coaching 
 

3. การสรุปผลการให้
คำชี้แนะ 

1 ชั่วโมง 

  

เพ่ือให้ผู้เข้ารับการนิเทศแบบการให้คำ
ชี้แนะ ได้สะท้อนความคิดหลังการนิเทศ 
1) สิ่งที่คาดว่าจะได้รับจากการนิเทศ คือ
อะไร 

2) สิ่งที่เกิดขึ้นจริง คืออะไร 

3) ทำไมสิ่งที่คาดหวังกับสิ่งที่เกิดข้ึนจริง
จึงแตกต่างกัน เพราะเหตุใด 

4) สิ่งที่ได้เรียนรู้และวิธีการลดหรือแก้ไข
ความแตกต่าง คืออะไร 

แบบบันทึก การสะท้อน
ความคิดหลังการนิเทศแบบให้
คำชี้แนะ Coaching (AAR) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

2. แบบบันทึกการออกแบบการให้คำชี้แนะ Coaching 

แบบบันทึกการออกแบบการให้คำชี้แนะ 
 
สถานการณ์การให้คำชี้แนะ …การจัดกิจกรรมเกมการศึกษาระดับปฐมวัย   O จัด O ไม่จัด  Oเป็นครั้งคราว 
ชื่อ นามสกุลผู้ที่ได้รับการให้คำชี้แนะ...………………………………………................................ ตำแหน่ง.............……….......... 
ครั้งที่ทำการให้คำชี้แนะ …....... สถานที่ให้คำชี้แนะ …..…………............ วัน เดือน ปีที่ให้คำชี้แนะ ..……………………....... 

1. เป้าหมาย 
ของการใหค้ำชี้แนะ 

2. หลักฐาน 
ผลการให้คำชี้แนะ 

3. พฤติกรรมการให้คำชี้แนะ 
รวมทั้งคำพูด หรือคำถามสำคัญ 

และหรือสื่อ (ถ้ามี) 
1) 1) 1) 
ย้อนรอย ถอดความรู้เดิม 
 
 

  

2) 2)“อะไรที่ทำได้ดี………………...” 2) 
กระตุ้นให้คิด 
 
 

  
“จะให้ดีกว่านี้ ถ้า……………......” 
 
“ครูต้องการความช่วยเหลือในเรื่อง
ใด………………….…………….” 
 

 

3) 3) 3) 
สรุปแนวปฎิบัติ ในครั้งต่อไป 
 
 

1) สิ่งที่คาดว่าจะได้รับจากการนิเทศ 
คืออะไร 

 

 

2) สิ่งที่เกิดขึ้นจริง คืออะไร 

 

 

3) ทำไมสิ่งที่คาดหวังกับสิ่งที่เกิดข้ึน
จริงจึงแตกต่างกัน เพราะเหตุใด 

 

 

4) สิ่งที่ได้เรียนรู้และวิธีการลดหรือ
แก้ไขความแตกต่าง คืออะไร 

 

   



 
 
 

สิ่งท่ีไม่ควรทำ 

ในการให้คำชี้แนะ 
สิ่งท่ีควรทำ 

ในการให้คำชี้แนะ 
บันทึกหลังการให้คำชี้แนะ 

1) 
ขัดจังหวะการแสดงความคิดเห็น 

1) 
การฟังอย่างลุ่มลึก 

 
 
 
 

2) 
โต้งแย้งความคิดผู้รับการนิเทศ 

2) 
การเสริมแรง (วิธีแซนวิท) 

 
 
 

3) 
ชี้ถูกชี้ผิด ความคิดของผู้รับนิเทศ 

3)  
 
 

   
หมายเหตุ ตัวอย่างประเด็นที่ควรบันทึกหลักการให้คำชี้แนะ 

• มีความรู้สึกว่าการให้คำชี้แนะครั้งนี้ประสบผลสำเร็จหรือไม่ อย่างไร 

• ดูจากหลักฐานใด พฤติกรรมอะไรหรือสิ่งใดที่ทำให้เกิดความสำเร็จ 

• สิ่งที่ไม่ประสบผลสำเร็จมีอะไรบ้าง 

• ควรจะออกแบบการให้คำชี้แนะ อย่างไรให้เกิดความสำเร็จสูงสุด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

3. แบบบันทึก การสะท้อนความคิดหลังการนิเทศแบบให้คำชี้แนะ Coaching 

แบบบันทึกการสะท้อนความคิดหลังการนิเทศแบบให้คำชี้แนะ 
 

ชื่อ สกุล..……………………...................……………………….............. โรงเรียน……………………………………………............ 
ประเด็น 
สะท้อน
ความคิด 

ขณะทำการให้คำชี้แนะ 
Coach 

ขณะถูกให้คำชี้แนะ 
Coaching 

ขณะสังเกตการณ์ 
Obsever 

 
ความรู้สึก 

 
 

…………………………. 
…………………………. 
…………………………. 
…………………………. 
…………………………. 
…………………………. 

…………………………. 
…………………………. 
…………………………. 
…………………………. 
…………………………. 
…………………………. 

…………………………. 
…………………………. 
…………………………. 
…………………………. 
…………………………. 
…………………………. 

 
ความคิด/ 
บทเรียน 

 
 

…………………………. 
…………………………. 
…………………………. 
…………………………. 
…………………………. 
…………………………. 

…………………………. 
…………………………. 
…………………………. 
…………………………. 
…………………………. 
…………………………. 

…………………………. 
…………………………. 
…………………………. 
…………………………. 
…………………………. 
…………………………. 

 
คำถาม/
ปัญหา 

 
 

…………………………. 
…………………………. 
…………………………. 
…………………………. 
…………………………. 
…………………………. 

…………………………. 
…………………………. 
…………………………. 
…………………………. 
…………………………. 
…………………………. 

…………………………. 
…………………………. 
…………………………. 
…………………………. 
…………………………. 
…………………………. 

 
ประโยชน์ที่

ได้รับ 
 
 

…………………………. 
…………………………. 
…………………………. 
…………………………. 
…………………………. 
…………………………. 

…………………………. 
…………………………. 
…………………………. 
…………………………. 
…………………………. 
…………………………. 

…………………………. 
…………………………. 
…………………………. 
…………………………. 
…………………………. 
…………………………. 

 
 



 
 
 4 แบบบันทึก ข้อมูลสารสนเทศประกอบการให้คำชี้แนะแก่สถานศึกษา 
 
1. สภาพทั่วไป 

ชื่อสถานศึกษา......…..……………………................ที่ตั้ง...............................ปัจจุบันเปิดสอนระดับชั้น.......  
เขตพ้ืนที่บริการ...……....หมู่บา้น  ได้แก่ ............................................................ 

2. ข้อมูลนักเรียน   

 
ชั้น 

จำนวนนักเรียน จำนวน
ห้องเรียน 

หมายเหตุ 

ชาย หญิง รวม 

อนุบาล  1      
อนุบาล  2      
ชั้นประถมศึกษาปีที่  1      
ชั้นประถมศึกษาปีที่  2      
ชั้นประถมศึกษาปีที่  3      
ชั้นประถมศึกษาปีที่  4      
ชั้นประถมศึกษาปีที่  5      
ชั้นประถมศึกษาปีที่  6      
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1      
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2      
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3      
ฯลฯ      

รวม      

3. ข้อมูลครูและบุคลากร 
ประเภทบุคลากร เพศ วิทยฐานะ ระดับการศึกษาสูงสุด อายุ 

เฉลี่ย 
อายุ 

ราชการ ชาย หญิง <ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก 
ผู้อำนวยการ          
รองผู้อำนวยการ          
ครูประจำการ          
ครูอัตราจ้าง          
นักการ/ภารโรง          
อ่ืน ๆ........          

รวม          



 
 
-มีครูที่สอนวิชาตรงตามวิชาเอก …………   คน  
-มีครูที่สอนวิชาตามความถนัด …………..  คน    
-มีครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาเฉลี่ย ………….. ชั่วโมง/ปี 
 

4. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของสถานศึกษา (NT / O-Net) รายกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ตัวอย่างกลุ่มสาระภาษาไทย 

ที ่ ระดับชั้น 
ค่าเฉลี่ยของสถานศึกษา 

ค่าเฉลี่ยระดับ สพท. ค่าเฉลี่ยระดับสพฐ. 
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

1 ป.3      
2 ป. 6      
3 ม. 3      
4 ม.6      

5. ผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
ระดับการศึกษาปฐมวัย / ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 
มาตรฐานที่ 
ที่ต้องการ
ปรับปรุง 

ระดับคุณภาพ 
ข้อเสนอแนะ 

เพื่อการพัฒนา ปรับปรุง พอใช้ ด ี ดีมาก 

      
      
      
      
      

 
6.  ข้อมูลทรัพยากร 

6.1โรงเรียนมีอาคารทั้งสิ้น.......   หลัง  แบ่งออกเป็น 

อาคารเรียน...…    หลัง   อาคารประกอบ ....…   หลัง   
ห้องปฏิบัติการ.......   ห้อง  แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนจำนวน.....  ห้อง ได้แก่......................... 

  แหล่งเรียนรู้นอกโรงเรียน   ได้แก่................................... 
6.2. คอมพิวเตอร์ มีจำนวนทั้งหมด .......  เครื่อง ใช้เพ่ือการเรียนการสอน ...........  เครื่อง ใช้สืบค้น

ข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตได้ ............ เครื่อง    ใช้เพ่ือการบริหาร ............ เครื่อง 

6.3. ปริมาณสื่อ ........................... ชิ้น ครู:ชิ้น 



 
 

6.4 ห้องท่ีจัดไว้ใช้ปฏิบัติกิจกรรมเฉพาะมีทั้งหมด .......... หอ้ง ได้แก่.............. 
พ้ืนที่ปฏิบัติกิจกรรม/นันทนาการ ได้แก่ ................................................ 

 6.5 งบประมาณท่ีได้รับ ปี……..   จำนวน ............ บาท 

  -เงินเดือน/ค่าจ้าง   จำนวน ............   บาท 

  -เงินอุดหนุน    จำนวน ............   บาท 

  -ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง   จำนวน ............   บาท 

6.6  เงินนอกงบประมาณ ปี......................  จำนวน ............   บาท 

 
7. อ่ืน ๆ 

7.1 ชุมชน/ภูมิปัญญา (ลักษณะชุมชน รายได้ และเศรษฐกิจ) 
................................................................................................................................. ................................… 
 
 

7.2 เกียรติยศ ชื่อเสียงและผลงาน/โครงการดีเด่น (ด้านผู้เรียน ครู ผู้บริหารและโรงเรียน) 
................................................................................................................... .................. ..........................… 
 
 

7.3 ผลการดำเนินงานในรอบปีการศึกษา (ด้านวิชาการ บริหารงบประมาณ บริหารบุคลากร และ
บริหารงานทั่วไป) 
................................................................................................................... ......... ...................................… 
 
 

7.4 โอกาสและข้อจำกัดของสถานศึกษา 

................................................................................................................... ............................................…  
 

7.5 จุดเด่นของสถานศึกษา 

................................................................................................................... ......... ...................................… 
 
 7.6 บทสรุป..แบบบันทึกย้อนรอย ต้นทุนเดิม 

................................................................................................................... ............................................…  

................................................................................................................... ......... ...................................… 

................................................................................................................... ......... ...................................… 

.............................................................................. ..................................... ............................................… 

 


