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ชื่อเรื่อง     การศึกษาการจัดประสบการณ์กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะของครูผู้สอนระดับชั้นอนุบาล 3   
                โรงเรียนใน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร โดยใช้กระบวนการนิเทศแบบ  
                PIDRE   
ชื่อผู้ศึกษา  นางสาวทัศนีย์  เศษรักษา 
               ผู้ฝึกประสบการณ์นิเทศการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งศึกษานิเทศก์ 
ปีท่ีพิมพ ์   2563 
 

บทคัดย่อ 
 
  การศึกษาค้นคว้าอิสระครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1. เพื่อการศึกษาการจัดประสบการณ์กิจกรรมเคลื่อนไหวและ
จังหวะของครูผู้สอนระดับชั้นอนุบาล 3  โรงเรียนใน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 
โดยใช้กระบวนการนิเทศแบบ PIDRE   2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของครูผู้สอนที่มีต่อการนิเทศแบบ PIDRE 
กลุ่มเป้าหมาย คือครูผู้สอนระดับชั้นอนุบาล 3 ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
มุกดาหาร จำนวน 6 คน ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร (ขนาดใหญ่)  โรงเรียนบ้านโนนสังข์ศรี (ขนาดเล็ก) 
โรงเรียนบ้านคำบง 1 (ขนาดกลาง)  โรงเรียนบ้านภู (ขนาดเล็ก) โรงเรียนบ้านคำพ้ี (ขนาดเล็ก) และโรงเรียนบ้าน
หว้านใหญ่ (ขนาดเล็ก) โดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling) โดยใช้ขนาดของโรงเรียนเป็นหน่วยใน
การเลือก โดยใช้ขนาดของโรงเรียนเป็นหน่วยในการเลือก เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล จำนวน ๒ ฉบับ 
คือ แบบบันทึกการนิเทศการจัดการเรียนรู้ และแบบสอบถามความพึงพอใจของครูผู้สอนต่อนิเทศการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้กระบวนการนิเทศแบบ PIDRE    

ผลการศึกษา พบว่า  1.  การศึกษาการจัดประสบการณ์กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะของครูผู้สอน
ระดับชั้นอนุบาล 3  โรงเรียนใน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร โดยใช้กระบวนการ
นิเทศแบบ PIDRE   ทำให้ผู้นิเทศสามารถวางแผนการปฏิบัติงานนิเทศ เพ่ือให้สอดคล้องกับสภาพปัจจุบันปัญหา
ของการกิจกรรมการเรียนรู้ของครูผู้สอนกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะของครูผู้สอนระดับชั้นอนุบาล 3 ทบทวนให้
ความรู้ในการปฏิบัติงานให้กับผู้รับการนิเทศที่โดยให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  
สังเกตการณ์จัดกิจกรรมการเรียนรู้ ผู้นิเทศและผู้รับการนิเทศช่วยกันสรุปจุดเด่น จุดควรพัฒนาในการจัดการเรียนรู้ 
ชื่นชมและให้กำลังใจ  รวบรวมและวิเคราะห์ผลจากแบบการนิเทศ  และแบบสังเกตชั้นเรียน เพ่ือสรุปผลการนิเทศ 
และนำไปผลไปปรับปรุงพัฒนา และวางแผนนิเทศในครั้งต่อไป   2. ความพึงพอใจของจัดประสบการณ์กิจกรรม
เคลื่อนไหวและจังหวะของครูผู้สอนระดับชั้นอนุบาล 3  ที่มีต่อการนิเทศแบบ PIDRE โดยภาพรวมมีความพึงพอใจ
อยู่ในระดับดับมาก 
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บทท่ี 1 
บทนำ 

 
1.ความเป็นมาและความสำคัญ 
 

 การศึกษาเป็นกระบวนการสำคัญในการพัฒนาคนทั้งในด้านความรู้ ความคิดความสามารถ  
รวมทั้งพฤติกรรมเจตคติค่านิยมและคุณธรรม ตั้งแต่รากฐานชีวิตและต่อเนื่องตลอดชีวิต (สำนักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน). 2557 : 3 ) การศึกษามีความสำคัญต่อการพัฒนา
ประเทศ  มีบทบาทโดยตรงต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพเหมาะสม  และมีคุณสมบัติสอดคล้องกับ
ความต้องการในการใช้กำลังคนของประเทศ  การศึกษาจึงเป็นปัจจัยหลักที่สำคัญต่อการเพิ่มศักยภาพในการ
แข่งขันของประเทศ  ดังนั้นการจัดการศึกษาจึงควรมีความสอดคล้องและเหมาะสมกับสภาพบริบทรอบด้านที่
เปลี่ยนแปลงไป  (สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. 2558)  
  หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยมุ่งเด็กมีพัฒนาการตามวัยเต็มตามศักยภาพ และมีความพร้อมในการ
เรียนรู้ต่อไป จึงกำหนดจุดหมายเพื่อให้เกิดกับเด็กเม่ือจบการศึกษาระดับปฐมวัย ดังนี้ ร่างกายเจริญเติบโตตามวัย 
แข็งแรง และมีสุขนิสัยที่ดี สุขภาพจิตดี มีสุนทรียภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม และจิตใจที่ดีงาม มีทักษะชีวิตและ
ปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีวินัย และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข มีทักษะการคิด การ
ใช้ภาษาสื่อสาร และการแสวงหาความรู้ได้เหมาะสมกับวัย อันเป็นเป้าหมายในการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก ที่
ครูผู้สอนต้องนำไปจัดประสบการณ์ในชั้นเรียน (หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย, 2560) 

 การนิเทศการศึกษา เป็นเครื่องมือสำคัญ  ที่ส่งเสริมและพัฒนาการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการ
สอนและการปฏิบัติงานของครู  ซึ่งจะช่วยให้การดำเนินการนิเทศบรรลุเป้าหมาย  ในการนิเทศเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
การศึกษานั้น  ผู้นิเทศจะต้องมีความรู้ มีความเชี่ยวชาญในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานร่วมกับครูและ
บุคลากรทางการศึกษา  เพื่อให้สามารถปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้บรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์  
การนิเทศการศึกษามีความซับซ้อนเพราะเป็นภารกิจที ่เกี ่ยวข้องกับมนุษย์  จะต้องพัฒนาบุคคลเพื ่อให้มี
ประสิทธิภาพ  มีศักยภาพ  สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างสันติสุข  การกำหนดจุดมุ่งหมายของการนิเทศที่
ชัดเจน จะเป็นแนวทางในการปฏิบัติให้บรรลุจุดมุ่งหมายนั้นได้อย่างมีประสิทธิผล  ยิ่งกำหนดจุดมุ่งหมายได้ชัดเจน
เท่าใด  ยิ่งทำให้มองเห็นแนวทางการปฏิบัติและเป้าหมายได้ชัดเจนขึ้นเท่านั้น  กระบวนการนิเทศภายในโรงเรยีน
เป็นการดำเนินการนิเทศที่มีการดำเนินการตามลำดับขั้นตอน  โดยแต่ละขั้นตอนของการปฏิบัติต้องกำหนด
บุคลากรให้ชัดเจน  เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติและสามารถติดตามและประเมินผลได้  เพื่อการปรับปรุงให้
เหมาะสมก่อนที ่จะดำเนินการในขั ้นตอนต่อไป  ซึ ่งกระบวนการนิเทศภายในโรงเรียนจะยึดแนวทางของ
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กระบวนการนิเทศการศึกษาทั่วไปเป็นหลัก  ร่วมกันกับกระบวนการนิเทศการสอนในชั้นเรียน  การนิเทศจะเน้น
ความร่วมมือกันระหว่างผู้ทำหน้าที่ช่วยเหลือและผู้รับการช่วยเหลือ  เพื่อการพัฒนาการเรียนการสอนอย่าง
ต่อเนื่องและไม่ได้เกี่ยวข้องกับการประเมินผลครู  แต่เน้นคุณภาพของครูทั้งสองฝ่าย  ทั้งผู้ทำหน้าที่ช่วยเหลือ
แนะนำและผู้รับการช่วยเหลือแนะนำ (วัชรา เลาเรียนดี. 2553 : 1-27) สำหรับวงการศึกษาไทยให้ความสำคัญกับ
การจัดการศึกษาที่เน้นการให้ความรู้  โดยครูเป็นผู้รู้และเด็กเป็นผู้เรียนเป็นผู้รับความรู้มาเป็นระยะเวลายาวนาน  
มีความจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนการจัดการศึกษาใหม่  โดยให้มีจุดเน้นในการสร้างทักษะการเรียนรู้ของผู้เรียนทักษะ
การทำงานและสังคมควบคู่ไปกับการปลูกฝังอุปนิสัยที่ดี  ครูจะต้องเปลี่ยนบทบาทจากครูผู ้สอนเป็นครูฝึกที่
สามารถจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียน (มูลนิธิสยามกัมมาจล. 2559)  คุณภาพของผู้เรียนขึ้นอยู่กับคุณภาพของครู   

 จากการศึกษาสภาพการจัดประสบการณ์กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะของครูผู้สอนปฐมวัย 
โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษามุกดาหาร  พบว่า ครูผู้สอนปฐมวัย มีการจัดประสบการณ์กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะไม่เต็มที่
เท่าที่ควร ผลเนื่องมาจากเน้นการจัดประสบการณ์ด้านสติปัญญาเพื่อเป็นพื้นฐานในการศึกษาระดับ
ประถมศึกษาต่อไป ดังนั้น ผู้ศึกษาในฐานะท่ีเป็นศึกษานิเทศก์ฝึกประสบการณ์สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร  มีความสนใจที่จะดำเนินการเพื่อช่วยเหลือครูโรงเรียนในสังกัดสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร เพื่อพัฒนาการจัดประสบการณ์กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ โดย
ใช้กระบวนการนิเทศแบบ PIDRE ซึ่งคาดว่าผลการศึกษาในครั้งนี้จะเป็นแนวทางในการดำเนินการนิเทศ
โรงเรียนเพื่อมุ่งเน้นการจัดประสบการณ์กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ ของครูผู้สอนปฐมวัยในสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ต่อไป 
 
2.วัตถุประสงค์ 

 1. เพ่ือศึกษาผลการจัดประสบการณ์กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะของครูผู้สอนปฐมวัย โรงเรียน
ใน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร โดยใช้กระบวนการนิเทศแบบ PIDRE 

 2. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของครูผู้สอนที่มีต่อการนิเทศแบบ PIDRE  
   

3. ขอบเขตของการศึกษา  
 3.1 ด้านกลุ่มเป้าหมาย 

       กลุ่มเป้าหมาย คือครูผู้สอนระดับชั้นอนุบาล 3 โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษามุกดาหาร จำนวน 6 คน ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร (ขนาดใหญ่)  โรงเรียนบ้านโนนสังข์ศรี 
(ขนาดเล็ก) โรงเรียนบ้านคำบง 1 (ขนาดกลาง)  โรงเรียนบ้านภู (ขนาดเล็ก) โรงเรียนบ้านคำพ้ี (ขนาดเล็ก) และ
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โรงเรียนบ้านหว้านใหญ่ (ขนาดเล็ก) โดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling) โดยใช้ขนาดของโรงเรียน
เป็นหน่วยในการเลือก 

 3.2 ด้านเนื้อหา  
       การจัดประสบการณ์กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะของครูผู้สอนปฐมวัย โรงเรียนใน สังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร โดยใช้กระบวนการนิเทศแบบ PIDRE 
 3.3 ด้านพื้นที่  
       สถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร  
 3.4 ด้านเวลา  
     ระยะเวลา วันที่ 17 มกราคม 2563 – 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 

 
4.ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. ครูผู้สอนที่ได้รับการนิเทศ มีความรู้ ความเข้าใจ ใน      การจัดประสบการณ์กิจกรรม
เคลื่อนไหวและจังหวะ โดยใช้การนิเทศแบบ PIDRE 

 2. ได้ข้อมูลสารสนเทศสำหรับจัดทำเป็นข้อเสนอแนะเชิงนโยบายจากการนิเทศติดตาม สำหรับ
นำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาศึกษาต่อไป 
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บทท่ี 2 
ทฤษฎีและเอกสารทีเ่กี่ยวข้อง 

 
               ศึกษาผลการจัดประสบการณ์กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะของครูผู้สอนระดับชั้นอนุบาล 3 
โรงเรียนใน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร โดยใช้กระบวนการนิเทศแบบ PIDRE ครั้ง
นี้ ผู้จัดทำได้ศึกษาทฤษฎี หลักการ แนวคิดจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพ่ือเป็นพ้ืนฐานในการดำเนินการ 
ประกอบด้วย 

 1. การนิเทศการศึกษา 

   1.1 ความหมายการนิเทศการศึกษา 

   1.2 หลักการนิเทศการศึกษา 

   1.3 กิจกรรมการนิเทศการศกึษา 

  2. กระบวนการนิเทศแบบ PIDRE  

  3. การจัดประสบการณ์กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ 

 4. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
1. การนิเทศการศึกษา 

  การนิเทศการศึกษาเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับการให้คำแนะนำ ปรับปรุง และพัฒนาบุคลากรให้มี

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ดังนั้น การดำเนินการนิเทศการศึกษาหรือการนิเทศการสอน จึงมี 

ความสำคัญดังที่วัชรา เล่าเรียนดี (2555: 3) ได้กล่าวว่า การนิเทศการศึกษาต้องเป็นความร่วมมือกัน 

ของบุคลากรทุกฝ่ายเพื่อเป้าหมายเดียวกัน คือ คุณภาพการศึกษาและคุณภาพผู้เรียน ซึ่งผู้ศึกษาจะนำเสนอเนื้อหา

สาระดังนี้ 

  ความหมายการนิเทศการศึกษา 

  มีนักการศึกษาหลายท่านได้ให้ความหมาย และเสนอแนวคิดเกี่ยวกับการนิเทศการศึกษาไว้ ดังนี้ 

  สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ (2540: 1) ได้ให้ความหมายของ 

การนิเทศการศึกษาไว้ว่า การนิเทศการศึกษา คือ การที่ผู้นิเทศใช้กระบวนการกระตุ้น ยั่วยุ ท้าทาย ริเริ่มร่วมคิด
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ร่วมทำ สนับสนุน ให้มีการพัฒนาคุณภาพของนักเรียนตามความจำเป็นของการพัฒนาโดยผ่านครูและผู้บริหาร

โรงเรียน 

  สมลักษณ์ พรหมมีเนตร (2544: 21) สรุปได้ว่า ความหมายของการนิเทศการศึกษานั้น 

มิอาจจะกำหนดให้แน่นอนตายตัวลงไปได้ เพราะมีความหมายหลายประการทั้งในวงกว้างและวงแคบ 

การที่จะกำหนดว่าการนิเทศการศึกษา คืออะไรนั้น ย่อมข้ึนอยู่กับแนวความคิด ความรู้ ประสบการณ์ของแต่ละ

บุคคลซึ่งแตกต่างกัน อย่างไรก็ตามถ้าจะกล่าวโดยรวมการนิเทศการศึกษาน่าจะหมายถึงการกระตุ้นให้การทำงาน

ประสบผลสำเร็จโดยผ่านตัวกลาง เช่น สื่อการเรียนการสอน ระบบงาน ระยะเวลาการทำงานหรือบุคคลอ่ืน เช่น 

ครู ผู้บริหาร ศึกษานิเทศก์หรือผู้เกี่ยวข้องกับการศึกษา หรืออาจกล่าวได้อีกนัยหนึ่ง เป็นกระบวนการทำงานและ

ความร่วมมือระหว่างผู้นิเทศกับผู้รับการนิเทศเพ่ือประสิทธิภาพสูงสุดในการสอนของครูและการเรียนของนักเรียน 

  ชาญชัย อาจินสมาจาร (2547: 7) ได้สรุปความหมายของการนิเทศการเรียนการสอน 

ว่าเป็นกระบวนของการทำงานกับครูเพ่ือปรับปรุงการเรียนการสอนในชั้นเรียนเพ่ือให้มีประสิทธิผล 

ผู้นิเทศต้องใช้ความรู้ของการจัดองค์กร ภาวะผู้นำ การสื่อความหมายและหลักการสอน ในขณะที่เขาทำงานกับครู

ในชั้นเรียนและปรับปรุงการเรียนการสอนโดยเพิ่มผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน 

  ดิเรก ศรีวะโสภา (2548: 3) ได้ให้ความหมายการนิเทศการศึกษาหรือการนิเทศภายใน 

โรงเรียน หมายถึง กระบวนการทำงานร่วมกันระหว่างผู้นิเทศและครูในการพัฒนาการเรียนการสอนให้เกิด

ประสิทธิภาพอันจะส่งผลต่อคุณภาพการศึกษา 

  วีระพันธ์ พูลพัฒน์ (2548: 7) กล่าวว่า การนิเทศการศึกษาที่เหมาะสมกับการบริหาร 

การศึกษาในยุคปัจจุบันน่าจะหมายถึง ความพยายามของผู้เชี่ยวชาญในการที่จะเข้าไปช่วยเหลือ 

ให้คำปรึกษาแนะนำครู อาจารย์เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ในด้านการเรียนการสอนได้อย่างมี 

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ในหลักสูตร โดยต้องได้รับความร่วมมือร่วมใจ 

จากผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายบนพื้นฐานของความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้ให้การนิเทศและ ผู้รับการนิเทศ 

  อัญชลี โพธิ์ทอง (2549: 66) ให้ความหมายของการนิเทศการศึกษา หมายถึง การชี้แจง 

การแสดง หรือการจำแนกเก่ียวกับการเล่าเรียน การฝึกฝน และการอบรม 

  วัชรา เล่าเรียนดี (2555: 3) ให้ความหมายของการนิเทศการศึกษาไว้ว่า เป็นกระบวนการ 

ปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างผู้ให้การนิเทศหรือผู้นิเทศและผู้รับการนิเทศ เพ่ือที่จะพัฒนาหรือปรับปรุง 

คุณภาพการจัดการศึกษาและการจัดการเรียนการสอนของครูเพ่ือให้ได้มาซึ่งประสิทธิผลในการเรียนของ 
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นักเรียน 

  แฮร์ริส (1985: 10 - 12) ได้กล่าวว่าการนิเทศการศึกษา คือ การกระทำใด ๆ ที่บุคลากร 

ในโรงเรียนกระทำต่อนักเรียนและสิ่งต่าง ๆ ในโรงเรียน เพื่อรักษามาตรฐานหรือเปลี่ยนแปลง 

กระบวนการเรียนการสอนภายใต้ระเบียบแบบแผน อำนวยความสะดวกแก่การสอนให้พัฒนายิ่งขึ้น และมุ่งให้เกิด

ประสิทธิผลในด้านการสอนเป็นสำคัญ 

  กู๊ด (1973: 574) ได้ให้ความหมายว่าการนิเทศการศึกษา คือ ความพยายามทุกวิถีทาง 

ของผู้ที่ทำหน้าที่นิเทศการศึกษาท่ีจะช่วยแนะนำให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รู้จักปรับปรุงการสอนจาก

ความหมายข้างต้น สรุปได้ว่า การนิเทศการศึกษามีเป้าหมายหลักคือ คุณภาพ 

การศึกษาท่ีมีตัวบ่งชี้ที่สำคัญ คือ ศักยภาพของนักเรียนที่ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ ซึ่งเป็น 

การทำงานร่วมกันระหว่างครูและผู้ทำหน้าที่นิเทศ เช่น ผู้บริหาร ครูวิชาการ ศึกษานิเทศก์ และบุคลากร 

ที่เก่ียวข้อง มีการกำหนดวัตถุประสงค์และขั้นตอนการดำเนินงานที่ชัดเจน เพ่ือนำไปสู่การปรับปรุงและ 

พัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ของครู ที่ส่งผลถึงการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนเป็นสำคัญ 

  หลักการนิเทศการศึกษา 

  การนิเทศการศึกษาที่ประสบความสำเร็จนั้น ต้องอาศัยหลักการที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายและ

ยุคสมัย ซึ่งได้มีนักการนิเทศการศึกษาหลายท่าน เสนอไว้ดังนี้ 

  สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ (2543: 9) กลา่วถึงการนิเทศการศึกษาท่ีมี

ประสิทธิภาพ จะต้องอาศัยหลักการต่าง ๆ ดังนี้ 

   1) หลักการผู้นำ (Leadership) คือ การโน้มน้าวให้บุคคลทำกิจกรรมต่าง ๆ ของกลุ่ม 

เป็นไปตามเป้าประสงค์ 

   2) หลักความร่วมมือ (Cooperation) คือ การกระทำร่วมกันและรวมพลังทั้งหมดเพ่ือ 

แก้ปัญหาด้วยกัน โดยยอมรับและยกย่องผลของความร่วมมือในการปรับปรุงการเรียนการสอนจากหลายฝ่ายและ

ทำหน้าที่ความรับผิดชอบชัดแจ้งในการจัดองค์การการประเมินผล ตลอดจนการประสานงาน 

   3) หลักการเห็นใจ (Considerateness) คือ การนิเทศการศึกษาจะต้องคำนึงถึงบุคคลที่

ร่วมงานด้วยความเห็นใจ จะทำให้ตระหนักคุณค่าของมนุษยสัมพันธ์ 

    4) หลักการสร้างสรรค์ (Creativity) คือ การนิเทศการศึกษาจะต้องให้ครูเกิดพลังคิดริเริ่ม

สิ่งใหม่ หรือทำงานด้วยตนเองได้ 
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   5) หลักการบูรณาการ (Integration) เป็นกระบวนการซึ่งรวมสิ่งต่าง ๆ ที่กระจัดกระจาย

ให้สมบูรณ์ มองเห็นได้ 

   6) หลักการมุ่งชุมชน (Community) เป็นการแสวงหาปัจจัยที่สำคัญในชุมชนและ 

การปรับปรุงปัจจัยเหล่านั้นเพื่อส่งเสริมความเป็นอยู่ในชุมชนให้ดีขึ้น 

   7) หลักการวางแผน (Planning) หมายถึง กระบวนการวิเคราะห์ซึ่งเกี่ยวกับการแสวงผล

ในอนาคต การกำหนดจุดประสงค์ที่ต้องการล่วงหน้า การพัฒนาทางเลือกเพ่ือปฏิบัติให้บรรลุถึงจุดประสงค์และ

การเลือกทางปฏิบัติให้เหมาะสมที่สุด 

   8) หลักการยืดหยุ่น (Flexibility) หมายถึง ความสามารถที่จะถูกปรับเปลี่ยนได้และ 

พร้อมอยู่เสมอที่จะสนองความต้องการต่อสภาพที่เปลี่ยนแปลงไป 

   9) หลักการวัตถุวิสัย (Objectivity) หมายถึง คุณภาพที่เป็นผลมาจากหลักฐานตาม 

สภาพความจริงมากกว่าความเห็นส่วนบุคคล 

   10) หลักการประเมิน (Evaluation) หมายถึง การหาความจริงโดยการวัดที่แน่นอน 

และใช้หลาย ๆ วิธีการ 

 สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดเชียงราย (2545: 3) กลา่วถึง หลักการนิเทศการศึกษาไว้ดังนี้ 

  1) ถูกต้องตามหลักวิชาการ การนิเทศการศึกษาที่ดีควรจะเป็นไปตามวัตถุประสงค์และ

นโยบายที่วางไว้ควรเป็นไปตามความจริงและกฎเกณฑ์ที่แน่นอน 

   2) เป็นวิทยาศาสตร์ การนิเทศการศึกษาควรเป็นไปอย่างมีระเบียบมีการปรับปรุงและ

ประเมินผล การนิเทศควรมาจากการรวบรวมข้อมูลและการสรุปผลอย่างมีประสิทธิภาพเป็นที่น่าเชื่อถือ 

   3) เป็นประชาธิปไตย การนิเทศการศึกษาจะต้องเคารพในความแตกต่างของบุคคล 

เน้นความร่วมมือร่วมใจกันในการดำเนินงาน และใช้ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานเพื่อให้งานนั้น 

ไปสู่เป้าหมายที่ต้องการ 

   4) เป็นการสร้างสรรค์ การนิเทศการศึกษาควรเป็นการแสวงหาความสามารถพิเศษ

ของบุคคล แล้วเปิดโอกาสให้ได้แสดงออกและพัฒนาความสามารถเหล่านั้นอย่างเต็มที่ 

   5) มุ่งสร้างเสริมความเชื่อม่ันในความสามารถของครูและนำ ไปสู่การเพิ่มพูน

ประสิทธิภาพในการทำงานของครูให้สูงขึ้น 

   6) ตั้งอยู่บนรากฐานของการมุ่งพัฒนาวิชาชีพ มากกว่าที่จะเน้นความสัมพันธ์ระหว่าง 

บุคคล 
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   7) มุ่งสร้างบรรยากาศที่เป็นกันเอง กระตุ้นให้เกิดความเข้าใจอันดีต่อกันและช่วยให้ครู

เกิดความรู้สึกว่าพบวิธีที่ดีกว่าเดิมในการทำงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ 

  8) จุดมุ่งหมายสูงสุดของการนิเทศการศึกษา คือมุ่งหาทางช่วยให้เด็กเกิดความรู้

ความสามารถตามความมุ่งหมายของการศึกษา 

  วินัย เกษมเศรษฐ์ (มปป.: 2 – 3) ได้กล่าวไว้ว่า การนิเทศการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 

จะต้องอาศัยหลักการต่าง ๆ ดังนี้ 

   1) หลักสภาพผู้นำ (Leadership) คือการใช้อิทธิพลของบุคคลที่จะทำให้กิจกรรมต่าง 

ๆของกลุ่มเป็นไปตามเป้าประสงค์ 

   2) หลักความร่วมมือ (Cooperation) คือการกระทำร่วมกัน และรวมพลังท้ังหมดเพื่อ 

แก้ปัญหาด้วยกัน โดยยอมรับและยกย่องผลของความร่วมมือในการปรับปรุงการเรียนการสอนจากหลายฝ่าย

และทำหน้าที่และความรับผิดชอบชัดแจ้งในการจัดองค์การ การประเมินผล ตลอดจนการประสานงาน 

   3) หลักการเห็นใจ (Considerateness) คือการนิเทศการศึกษาจะต้องคำนึงถึงตัว

บุคคลที่ร่วมงานด้วยการเห็นใจ จะทำให้ตระหนักในคุณค่าของมนุษยสัมพันธ์ 

   4) หลักการสร้างสรรค์ (Creativity) คือการนิเทศการศึกษา จะต้องทำให้ครูเกิดพลัง 

ที่จะคิดเริ่มสิ่งใหม่ ๆ แปลก ๆ หรือทำงานด้วยตนเองได ้ 

  5) หลักการบูรณาการ (Integration) เป็นกระบวนการซึ่งรวมสิ่งกระจัดกระจายให้

สมบูรณ์มองเห็นได้ 

   6) หลักการมุ่งชุมชน (Community) เป็นการแสวงหาปัจจัยที่สําคัญในชุมชน และ

การปรับปรุงปัจจัยเหล่านั้น เพื่อส่งเสริมความเป็นอยู่ในชุมชนให้ดีขึ้น 

   7) หลักการวางแผน (Planning) หมายถึง กระบวนการวิเคราะห์ซึ่งเกี่ยวกับการแสวง

ผลในอนาคตการกำหนดจุดประสงค์ที่ต้องการล่วงหน้า การพัฒนาทางเลือกเพื่อปฏิบัติให้บรรลุถึงจุดประสงค์

และการเลือกทางปฏิบัติให้เหมาะสมที่สุด 

   8) หลักการยืดหยุ่น (Flexibility) หมายถึง ความสามารถที่จะถูกเปลี่ยนแปลงได้ และ

พร้อมอยู่เสมอที่จะสนองความต้องการสภาพที่เปลี่ยนแปลงไป 

   9) หลักวัตถุวิสัย (Objectivity) หมายถึง คุณภาพที่เป็นผลจากหลักฐานตามสภาพ

ความจริงมากกว่าความเห็นบุคคล 

   10) หลักการประเมินผล (Evaluation) หมายถึง การหาความจริงโดยการวัดที่
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แน่นอนและหลายอย่าง 

  จากที่เสนอมาแล้วนั้น พอจะสรุปได้ว่า หลักการนิเทศมีเป้าหมายอยู่ท่ีคุณภาพของนักเรียน  

โดยดำเนินการผ่านตัวกลางคือครูและบุคลากรทางการศึกษา การปฏิบัติงาน ควรมีความถูกต้อง 

เป็นจริง มีจุดมุ่งหมาย นโยบายที่แน่นอน ตั้งอยู่บนรากฐานแห่งประชาธิปไตย กระบวนการนิเทศนั้นควร 

เป็นวิทยาศาสตร์ มีการรวบรวมและสรุปผลการดำเนินงานรวมถึงข้อมูลต่าง ๆ อย่างถูกต้อง เชื่อถือได ้ 

  กิจกรรมการนิเทศการศึกษา 

  กิจกรรมต่าง ๆ ที่ใช้ในการนิเทศการศึกษา เป็นเครื่องมือสำคัญเพ่ือส่งเสริมและพัฒนาการ

ปฏิบัติงานของครู ซึ่งจะช่วยให้การดำเนินการนิเทศบรรลุเป้าหมาย กิจกรรมการนิเทศมีมากมาย ซึ่งผู้นิเทศ

สามารถเลือกใช้ให้เหมาะสมกับจุดมุ่งหมายของการนิเทศแต่ละครั้ง เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

แก่ครูและนักเรียน (Harris, 1985: 71 – 86, อ้างถึงในวัชรา เล่าเรียนดี, 2555: 13 - 16; 

และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน, 2553: 15 – 51) ได้เสนอกิจกรรมการนิเทศ 

ไว้สอดคล้องกัน ดังนี้ 

   1) การบรรยาย (Lecturing) เป็นกิจกรรมที่เน้นการถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจของ 

ผู้นิเทศไปสู่รับการนิเทศ ใช้เพียงการพูดและการฟังเท่านั้น 

   2) การบรรยายโดยใช้สื่อประกอบ (Visualized Lecturing) เป็นการบรรยายที่ใช้สื่อ 

เข้ามาช่วย เช่น สไลด์ แผนภูมิ แผนภาพ ฯลฯ ซึ่งจะช่วยให้ผู้ฟังมีความสนใจมากยิ่งขึ้น 

   3) การบรรยายเป็นกลุ่ม (Panel presenting) เป็นกิจกรรมการให้ข้อมูลเป็นกลุ่มที่มี

จุดเน้นที่การให้ข้อมูลตามแนวความคิดหรือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน 

   4) การให้ดูภาพยนตร์หรือโทรทัศน์ (Viewing film and television) เป็นการใช้

เครื่องมือที่สื่อทางสายตา ได้แก่ ภาพยนตร์ โทรทัศน์ วิดีโอเทป เพื่อทำให้ผู้รับการนิเทศได้รับความรู้และเกิด 

ความสนใจมากขึ้น 

   5) การฟังคำบรรยายจากเทป วิทยุ และเครื่องบันทึกเสียง (Listening to tape, 

radio 

recordings) กิจกรรมนี้เป็นการใช้เครื่องบันทึกเพื่อนำเสนอแนวความคิดของบุคคลหนึ่งไปสู่ผู้ฟังคนอ่ืน 

   6) การจัดนิทรรศการเกี่ยวกับวัสดุและเครื่องมือต่าง ๆ (Exhibiting materials and 

equipments) เป็นกิจกรรมที่ช่วยในการฝึกอบรมหรือเป็นกิจกรรมสำหรับงานพัฒนาสื่อต่าง ๆ 

   7) การสังเกตในชั้นเรียน (Observing in classroom) เป็นกิจกรรมที่ทำการสังเกต 
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การปฏิบัติงานในสถานการณ์จริงของบุคลากร เพื่อวิเคราะห์สภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร ซึ่งจะช่วยให้

ทราบจุดหรือจุดบกพร่องของบุคลากรเพื่อใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงานและใช้ในการพัฒนาบุคลากร 

   8) การสาธิต (Demonstrating) เป็นกิจกรรมการให้ความรู้ที่มุ่งให้ผู้อ่ืนเห็น

กระบวนการและวิธีการดำเนินการ 

   9) การสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structured interviewing) เป็นกิจกรรม

สัมภาษณ์ที่กำหนดจุดประสงค์ชัดเจนเพื่อให้ได้ข้อมูลต่าง ๆ ตามต้องการ 

   10) การสัมภาษณ์เฉพาะเรื่อง (Focused interviewing) เป็นกิจกรรมการสัมภาษณ์ 

แบบกึ่งโครงสร้าง โดยจะทำการสัมภาษณ์เฉพาะโรงเรียนที่ผู้ตอบมีความสามารถจะตอบได้เท่านั้น 

   11) การสัมภาษณ์แบบไม่ชี้นำ (Non-directive interview) เป็นการพูดคุยและ

อภิปรายหรือการแสดงแนวความคิดของบุคคลที่สนทนาด้วย ลักษณะการของการสัมภาษณ์จะสนใจกับปัญหา

และความสนใจของผู้รับการสัมภาษณ์ 

   12) การอภิปราย (Discussing) เป็นกิจกรรมที่ผู้นิเทศและผู้รับการนิเทศปฏิบัติร่วมกัน 

ซึ่งเหมาะสมกับกลุ่มขนาดเล็ก มักใช้ร่วมกับกิจกรรมอ่ืน ๆ 

   13) การอ่าน(Reading) เป็นกิจกรรมที่ใช้มากกิจกรรมหนึ่ง สามารถใช้ได้กับคน

จำนวนมาก เช่น การอ่านข้อความจากวารสาร มักใช้ร่วมกับกิจกรรมอ่ืน 

   14) การวิเคราะห์ข้อมูลและการคิดคำนวณ (Analyzing and calculating) เป็น

กิจกรรมที่ใช้ในการติดตามประเมินผล การวิจัยเชิงปฏิบัติการและการควบคุมประสิทธิภาพการสอน 

   15) การระดมสมอง (Brainstorming) เป็นกิจกรรรมที่เกี่ยวข้องกับการเสนอ

แนวความคิดวิธีการแก้ปัญหาหรือใช้ข้อแนะนำต่าง ๆ โดยให้สมาชิกแต่ละคนแสดงความคิดโดยเสรี ไม่มีการ

วิเคราะห์หรือวิพากษ์วิจารณ์แต่อย่างใด 

   16) การบันทึกวิดีโอและการถ่ายภาพ (Videotaping and photographing) 

วิดีโอเทปเป็นเครื่องมือที่แสดงให้เห็นรายละเอียดท้ังภาพและเสียง ส่วนการถ่ายภาพมีประโยชน์มากในการจัด

นิทรรศการ กิจกรรมนี้มีประโยชน์ในการประเมินผลงานและการประชาสัมพันธ์ 

   17) การจัดทำเครื่องมือและแบบทดสอบ (Instrumenting and testing) กิจกรรมนี้ 

เกี่ยวข้องกับการใช้แบบทดสอบและแบบประเมินต่าง ๆ 

   18) การประชุมกลุ่มย่อย (Buzz session) เป็นกิจกรรมการประชุมกลุ่มเพื่ออภิปราย 

ในหัวข้อเรื่องท่ีเฉพาะเจาะจง มุ่งเน้นการปฏิสัมพันธ์ภายในกลุ่มมากที่สุด 
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   19) การจัดทัศนศึกษา (Field trip) กิจกรรมนี้เป็นการเดินทางไปสถานที่แห่งอ่ืน เพื่อ

ศึกษาดูงานที่สัมพันธ์กับงานที่ตนปฏิบัติ 

   20) การเยี่ยมเยียน (Intervisiting) เป็นกิจกรรมที่บุคคลหนึ่งไปเยี่ยมและสังเกตการ

ทำงานของอีกบุคคลหนึ่ง 

   21) การแสดงบทบาทสมมติ (Role playing) เป็นกิจกรรมท่ีสะท้อนให้เห็นความรู้สึก 

นึกคิดของบุคคล กำหนดสถานการณ์ขึ้นแล้วให้ผู้ทำกิจกรรมตอบสนองหรือปฏิบัติตนเองไปตามธรรมชาติที่

ควรจะเป็น 

   22) การเขียน (Writing) เป็นกิจกรรมที่ใช้เป็นสื่อกลางในการนิเทศเกือบทุกชนิด เช่น 

การเขียนโครงการนิเทศ การบันทึกข้อมูล การเขียนรายงาน การเขียนบันทึก ฯลฯ 

   23) การปฏิบัติตามคำแนะนำ (Guided practice) เป็นกิจกรรมท่ีเน้นการปฏิบัติใน

ขณะที่ปฏิบัติมีการคอยดูแลช่วยเหลือ มักใช้กับรายบุคคลหรือกลุ่มขนาดเล็ก 

   24) การประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) เป็นการประชุมที่เน้นให้ผู้เข้าประชุมมี

ความรู้ความเข้าใจและทักษะท้ังทางด้านทฤษฎีและด้านปฏิบัติอย่างแท้จริง โดยสามารถนำไปพัฒนางานให้มี

คุณภาพ 

   25) การศึกษาเอกสารทางวิชาการ เป็นการมอบหมายเอกสารให้ผู้รับการนิเทศไป

ศึกษาค้นคว้าเรื่องใดเรื่องหนึ่ง แล้วนำความรู้นั้นมาถ่ายทอดให้แก่คณะครู 

   26) การสนทนาทางวิชาการ เป็นการประชุมครูหรือกลุ่มผู้สนใจในเรื่องราว ข่าวสาร 

เดียวกัน โดยกำหนดให้มีผู้นำสนทนาคนหนึ่ง นำสนทนาในเรื่องท่ีกลุ่มสนใจ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจ

แนวทางปฏิบัติงาน เทคนิควิธีการแก่คณะครูในสถานศึกษา 

   27) การสัมมนา เป็นการประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องท่ีสนใจ เพื่อสรุป

ข้อคิดเห็น และหาแนวทางในการปฏิบัติงานร่วมกัน 

   28) การอบรม เป็นการให้ครูเข้าศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมในวิชาชีพ เพื่อเป็นการ

กระตุ้นให้ครูมีความตื่นตัวทางวิชาการ และนำความรู้ความสามารถที่ได้จากการอบรมไปใช้พัฒนาการจัดการ

เรียนการสอนให้มีคุณภาพ 

   29) การให้คำปรึกษาแนะนำ เป็นการพบปะกันระหว่างผู้นิเทศกับผู้รับการนิเทศ เพื่อ

ช่วยแก้ปัญหา ทั้งด้านส่วนตัวและการปฏิบัติงาน หรือช่วยแนะนำส่งเสริมให้การปฏิบัติงานประสบความสำเร็จ

ยิ่งขึ้น การให้คำปรึกษาแนะนำดำเนินการได้ทั้งเป็นรายบุคคลและรายกลุ่ม 
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   30) การสังเกตการสอน เป็นการจัดให้บุคคลที่มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการเรียน

การสอนมาสังเกตพฤติกรรมการสอนของครูในขณะที่ทำการสอน เพื่อให้ครูสามารถพัฒนาหรือปรับปรุงการ

สอนให้มีประสิทธิภาพ โดยใช้ข้อมูลย้อนกลับจากการสังเกตการสอนของผู้นิเทศ 

 เยาวพา เดชะคุปต์ (2542: 114 - 116) ได้เสนอรูปแบบกิจกรรมการนิเทศการศึกษาตาม

ลักษณะของวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ล่วงหน้าเป็น 5 ประเภท คือ 

  1) การนิเทศการศึกษาแบบปล่อยปละละเลย 

   1.1) ใช้วิธีตรวจ และประมาณค่าว่าดีเลวเพียงใด 

   1.2) ไม่มีการแนะแนวทางให้ปรับปรุงตัวเองให้ดีขึ้น 

   1.3) ถ้าไม่มีเรื่องราวอะไรเกิดขึ้นก็ไม่เอาใจใส่ ถือว่าครูทำงานไปได้โดยราบรื่นแล้ว 

   1.4) ถ้าเกิดเหตุร้ายแรงก็ไล่ออกปล่อยให้ครูสอนไปตามวิธีที่ครูถนัดหรือเห็นว่า

เหมาะสม 

  2) การนิเทศการศึกษาแบบบังคับ 

   2.1) มุ่งเปลี่ยนแปลงการสอนและตัวครู 

   2.2) มีตารางสอน และหลักสูตรวางไว้ตายตัว 

   2.3) ตรวจดูเสมอ ๆ ว่าปฏิบัติตามกฎ และข้อบังคับที่วางไว้ 

   2.4) ถ้าครูจะศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมก็ให้เรียนวิชาที่ผู้บังคับบัญชาเลือกให้เข้าเรียน 

   2.5) ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการสอนของครู คือผู้บังคับบัญชา ไม่ใช่ตัวครู 

   2.6) วิธีการสอนและหนังสือ ตลอดจนแนวความรู้ที่ให้เด็กเป็นไปตามแบบที่

ผู้บังคับบัญชาวางไว้ ผู้สอนไม่มีหน้าที่ท่ีจะพิจารณาความมุ่งหมายของการสอนเพราะผู้บังคับบัญชาได้เลือก

วิธีการไว้ให้แล้ว 

  3) การนิเทศการศึกษาแบบฝึก 

   3.1) ผู้นิเทศรู้สึกว่าเป็นหน้าที่ท่ีจะต้องฝึกอบรมครูให้สอนหรือปฏิบัติงานตามแนวที่ตน 

หรือผู้บังคับบัญชาของตนวางไว้ 

   3.2) วิธีสอนเป็นวิธีที่ผู้นิเทศเลือกไว้แล้ว 

   3.3) ผู้นิเทศไม่ได้ดูตามความต้องการของครูผู้สอน แต่ดูความต้องการของสถานศึกษา 

หรือหน่วยงานศึกษานั้นเป็นใหญ่ 

   3.4) ผู้รับการนิเทศไม่จำเป็นต้องคิดหาวิธีของตนขึ้นใช้เอง เพราะมีวิธีการที่ได้รับฝึก 
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จากศึกษานิเทศก์นั้นแล้ว 

  4) การนิเทศการศึกษาแบบแนะแนว คือ การนิเทศการศกึษาที่ทำให้ครูเจริญงอกงาม โดยวิธี

แนะแนวทางให้ครูหาทางช่วยตัวเอง เห็นปัญหา และวิธีแก้ปัญหาด้วยตนเองให้ครูได้แสดงความสามารถที่มี

อยู่ และนำมาใช้เพื่อแก้ปัญหาโดยใช้หลักแนะแนวทางที่ครูทำต่อนักเรียนในชั้น เพื่อสร้างให้ผู้รับการนิเทศ

เจริญงอกงามให้เต็มความสามารถ สิ่งที่เหมือนและต่างกันระหว่างการนิเทศการศึกษาแบบฝึกหัดกับแบบแนะ

แนว คือ 

   4.1) ทัง้สองแบบนั้นเชื่อว่าผู้นิเทศ หรือผู้บังคับบัญชามีความรู้มากกว่า 

   4.2) แบบแนะแนวนั้นผู้นิเทศดูความต้องการของผู้รับการนิเทศด้วย แต่แบบฝึกนั้น 

เพ่งเล็งความต้องการของหน่วยงานเป็นสำคัญ 

   4.3) ทั้งสองแบบเพ่งเล็งตัวครู และขีดวงจำกัดแต่ในการปรับปรุงตัวครูและวิธีการสอน

ของครู 

  5) การนิเทศการศึกษาแบบผู้นำตามระบอบประชาธิปไตย คือ การนิเทศการศึกษาที่ถือหลัก

ปฏิบัติตามลักษณะประชาธิปไตย คือผู้นิเทศวางตนเป็นผู้ร่วมงานดำเนินงานโดย 

   5.1) เคารพในสิทธิ หน้าที่ และเกียรติแห่งความเป็นมนุษย์ทุกคน 

   5.2) ร่วมมือร่วมใจกันปฏิบัติงาน แบ่งงานกันทำและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแก่กัน 

    5.3) ดำเนินวิธีการตัดสินที่จะทำอะไรหรือเว้นการกระทำสิ่งใดโดยใช้เหตุผลเป็นข้อ

ตัดสินใช้วิธีพิสูจน์หลักฐานและข้อเท็จจริงแห่งเหตุและผลนั้นตามหลักวิทยาศาสตร์ 

  จากกิจกรรมการนิเทศการศึกษา สรุปได้ว่า ในการนิเทศการศึกษาแต่ละครั้ง ควรเลือกใช้ 

กิจกรรมการนิเทศให้เหมาะสมกับสภาพและปัญหาของสถานศึกษา และให้คำนึงถึงหลักเกณฑ์ในการเลือกใช้

กิจกรรมแต่ละชนิดอย่างเหมาะสม โดยพิจารณาถึงจุดประสงค์ของการนิเทศ ขนาดกลุ่มของผู้รับการนิเทศและ

ประสบการณ์หรือประโยชน์ที่ผู้รับการนิเทศได้รับเป็นสำคัญ 

2. กระบวนการนิเทศแบบ PIDRE   

  สงัด อุทรานันท์ (อ้างถึงใน วัชรา เล่าเรียนดี, 2555: 20 - 21) เสนอกระบวนการนิเทศ 

การศึกษาที่เห็นว่าสอดคล้องกับสังคมไทย 5 ขั้นตอน ซึ่งเรียกกันว่า “PIDRE” คือ 

   1) การวางแผนการนิเทศ (Planning – P) เป็นขั้นตอนที่ผู้บริหาร ผู้นิเทศ และผู้รับ
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การนิเทศ จะทำการประชุมปรึกษาหารือ เพื่อให้ได้มาซึ่งปัญหาและความต้องการจำเป็นที่จะต้องมีการ 

นิเทศ รวมทั้งวางแผนถึงขั้นตอนการปฏิบัติเกี่ยวกับการนิเทศที่จัดขึ้น  

   2) ให้ความรู้ก่อนการนิเทศ (Informing – I) เป็นขั้นตอนของการให้ความรู้ความ

เข้าใจถึงสิ่งที่จะดำเนินการว่าจะต้องอาศัยความรู้ความสามารถอย่างไรบ้างจะมีขั้นตอนในการดำเนินงาน

อย่างไรและจะดำเนินการอย่างไรถึงจะให้ผลงานออกมาอย่างมีคุณภาพ ขั้นตอนนี้จำเป็นทุกครั้งสำหรับการเริ่ม

การนิเทศที่จัดขึ้นใหม่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดก็ตาม และมีความจำเป็นสำหรับงานนิเทศที่ยังเป็นไปอย่างไม่ได้ผล

หรือได้ผลไม่ถึงข้ันที่พอใจ ซึ่งจำเป็นที่จะต้องทบทวนให้ความรู้ในการปฏิบัติงานที่ถูกต้องอีกครั้งหนึ่ง 

   3) การดำเนินการนิเทศ (Doing – D) ประกอบด้วยการปฏิบัติงาน 3 ลักษณะ คือ การ

ปฏิบัติงานของผู้รับการนิเทศ การปฏิบัติงานของผู้ให้การนิเทศ การปฏิบัติงานของผู้สนับสนุนการนิเทศ 

   4) การสร้างเสริมกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานนิเทศ (Reinforcing – R) เป็นขั้นตอนของ 

การเสริมแรงของผู้บริหาร ซึ่งให้ผู้รับการนิเทศมีความม่ันใจ และบังเกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 

ขั้นนี้อาจดำเนินไปพร้อม ๆ กับท่ีผู้รับการนิเทศกำลังปฏิบัติงาน หรือ การปฏิบัติงานได้เสร็จสิ้น 

   5) การประเมินผลการนิเทศ (Evaluating – E) เป็นขั้นตอนที่ผู้นิเทศทำการ

ประเมินผลการดำเนินงานที่ได้ดำเนินการผ่านไปแล้วว่าเป็นอย่างไร หลังจากการประเมินผลการนิเทศหาก

พบว่ามีปัญหาหรืออุปสรรคอย่างหนึ่งอย่างใดที่ทำให้การดำเนินงานไม่ได้ผล สมควรที่จะต้องปรับปรุงแก้ไข  

ซึ่งการปรับปรุงแก้ไขอาจจะทำได้โดยการให้ความรู้เพิ่มเติมในเรื่องที่ปฏิบัติใหม่อีกครั้ง ในกรณีที่ผลงานที่ได้ยัง

ไม่ถึงข้ันน่าพอใจ หรือให้ดำเนินการปรับปรุงการดำเนินงานทั้งหมดในกรณีที่การดำเนินงานไม่ได้ผล แต่ถ้า

ประเมินผลแล้วประสบผลสำเร็จตามที่ตั้งไว้ และต้องการจะดำเนินการนิเทศต่อไปก็สามารถทำได้เลยไม่ต้องให้

ความรู้ในเรื่องท่ีปฏิบัติอีก การดำเนินการนิเทศตามกระบวนการจะเป็นไปอย่างต่อเนื่องไม่หยุดย้ังจนกว่าจะ

บรรลุตามจุดประสงค์ที่วางไว้ หรือสามารถพัฒนาผู้รับการนิเทศได้ตามที่ต้องการ หากบรรลุผลสำเร็จตาม

จุดมุ่งหมายแล้วต้องการหยุดกระบวนการทำงาน ก็ถือว่าการนิเทศในเรื่องนั้นได้สิ้นสุด สรุปได้ว่ากระบวนการ

นิเทศการศึกษา เป็นขั้นตอนที่ต้องดำเนินการต่อเนื่องเป็นระบบ 

  สรุปได้ว่า กระบวนการนิเทศการศึกษา คือ วิธีการทำงานอย่างมีขั้นตอน เป็นระบบเพื่อ

แก้ปัญหาการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียน และพัฒนากระบวนการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ 

และประสิทธิผล โดยการพัฒนาครูให้เป็นครูมืออาชีพและนักเรียนมีพัฒนาการเหมาะสมตามวัยและ   ให้ถึงขีด
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สุดของศักยภาพ ซ่ึงจากสภาพการปฏิบัติงานของการนิเทศในครั้งนี้ ผู้ศึกษาจึงเลือกกระบวนการนิเทศแบบ 

PIDRE มาใช้ในการศึกษาครัง้นี้ 

                    กล่าวโดยสรปุ กระบวนการนิเทศการศึกษาแบบ PIDRE หมายถึง ระบบการนิเทศการสอน  
การชี้แนะช่วยเหลือด้านการจัดเรียนการสอน ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นที่ 1 การวางแผนการนิเทศ  
(P-Planing) ขั้นที่ 2 ให้ความรู้ในสิ่งที่จัดทำ (I-Informing) ขั้นที่ 3 การปฏิบัติงาน (D-Doing) ขั้นที่ 4                
การสร้างขวัญ และกำลังใจ (R-Reinforcing) ขั้นที่ 5 ประเมินผล (E-Evaluation) 
 

 
 
3. กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ 
 เป็นการส่งเสริมการใช้กล้ามเนื้อแขนกับขา มือกับนิ้วมือ และส่วนต่างๆ ของร่างกายในการเคลื่อนไหวหรือ
ออกกำลังกายทุกส่วน โดยการจัดให้เด็กได้เคลื่อนไหว ทั้งกล้ามเนื้อใหญ่ กล้ามเนื้อเล็ก และตามความสามารถของ
วัย เช่น คว่ำ คลาน ยืน เดิน เล่นนิ้วมือ เคลื่อนไหว ส่วนต่างๆ ของร่างกายตามเสียงดนตรี ปีนป่ายเครื่องเล่นสนาม
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เด็กเล็ก เล่นม้าโยก ลากจูงของเล่นมีล้อ ขี่จักรยานทรงตัวของเด็กเล็ก โดยใช้เท้าช่วยไถ การเคลื่อนไหวอยู่กับที่ 
การเคลื่อนไหวเคลื่อนที่  การเคลื่อนไหวพร้อมวัสดุอุปกรณ์  การเคลื่อนไหวที่ใช้การประสานสัมพันธ์ของการใช้
กล้ามเนื้อใหญ่ ในการขว้าง การจับ การโยน การเตะการเล่นเครื่องเล่นสนามอย่างอิสระ  การเล่นเครื่องเล่นสัมผัส
และการสร้างสิ่งต่างๆ จากแท่งไม้ บล็อก  การเขียนภาพและการเล่นกับสี  กรปั้น การประดิษฐ์สิ่งต่างๆ ด้วยเศษ
วัสดุ  การหยิบจับ การใช้กรรไกร การฉีก การตัด การปะ และการร้อยวัสดุ การเคลื่อนไหวโดยควบคุมตนเองไปใน
ทิศทาง ระดับ และพ้ืนที่ การเคลื่อนไหวข้ามสิ่งกีดขวาง  
 รูปแบบการเคลื่อนไหว 
  1. เคลื่อนไหวพื้นฐานได้แก่ การเคลื่อนไหวตามธรรมชาติของเด็กมี 2 ประเภท 
   1.1   เคลื่อนไหวอยู่กับท่ี ได้แก่ ตบมือ ผงกศีรษะ  ขยิบตา ชันเขา เคาะเท้า เคลื่อนไหวมือ
และแขน มือและนิ้ว เท้าและปลายเท้า 
   1.2   การเคลื่อนไหวเคลื่อนที่  ได้แก่  คลาน คืบ เดิน วิ่ง  กระโดด ควบม้า 
ก้าวกระโดด                                                                                

 2. การเลียนแบบมี 4 ประเภท 

      2.1 เลียบแบบท่าทางสัตว์ 

2.2 เลียบแบบท่าทางคน 

2.3 เลียนแบบเครื่องยนต์กลไกล และ เครื่องเล่น 
  2.4 เลียนแบบปรากฏการณ์ธรรมชาติ 
            3.การเคลื่อนไหวตามบทเพลง ได้แก่ การเคลื่อนไหวหรือทำท่าทางประกอบเพลง เช่น เพลง ข.ไข่ 

หรือเพลงตามสมัยนิยม เป็นต้น 

       4. การทำท่าทางกายบริหารประกอบเพลง ได้แก ่การทำท่าทางกายบริหารตามจังหวะและ 

ประกอบเพลงหรือคำคล้องจ้อง 

       5. การเคลื่อนไหวเชิงสร้างสรรค์ ท่าทางขึ้นเองอาจชี้นำโดยการป้อนคำถามเคลื่อนไหวโดยใช้ 

อุปกรณ์ประกอบ เช่น ห่วงยาง แถบผ้า บัตรคำ ริบบิ้น ฯลฯ 

       6. การเล่นหรือการทำท่าทางตามคำบรรยาย เรื่องราว ได้แก่ การเคลื่อนไหวหรือแสดง 

ท่าทางตามจินตนาการจากเรื่องราวหรือคำบรรยายที่ผู้สอน เล่า 

       7. การปฏิบัติตามคำสั่ง หรือข้อตกลงได้แก่ การเคลื่อนไหวหรือทำท่าทาง ตามสัญญาณตาม 

คำสั่งตามท่ีตกลงไว้ก่อนเริ่มกิจกรรม 

 8. การฝึกท่าทางเป็นผู้นำ ผู้ตามได้แก่ การเคลื่อนไหวหรือทำท่าทางจากความคิดสร้างสรรค์ 

ของเด็กเองแล้วให้เพ่ือนปฏิบัติตามกิจกรรม 
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            ความสำคัญของการเคลื่อนไหว 
 

 1.การร้อง เล่น เต้นรำ เป็นกิจกรรมหนึ่งที่เด็ก ๆ ชอบ เพราะเป็นกิจกรรมที่ตอบสนองต่อ 
ธรรมชาติของเด็กท่ีไม่อยู่นิ่งและชอบเคลื่อนไหวร่างกายอยู่ตลอดเวลา 
 2.ช่วยให้เด็กได้เรียนรู้การเคลื่อนไหวส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย เช่น เดิน วิ่ง กระโดดโลดเต้น ชูมือ 
หมุนตัว ส่ายเอว เพ่ือที่จะสามารถพัฒนาทักษะในการเคลื่อนไหวส่วนต่าง ๆ ของร่างกายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น 
 3.ช่วยให้สุขภาพร่างกายของเด็กแข็งแรง และพัฒนาอวัยวะทุกส่วนของเด็กให้มีความสัมพันธ์กัน
อย่าง ดีในการเคลื่อนไหว เพราะการที่เด็กได้เคลื่อนไหวร่างกายในการเต้นรำตามจังหวะและเสียงดนตรีนั้น เป็น
การ เด็กได้ออกกำลังกายโดยตรง 
 4.ช่วยพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของเด็ก เพราะการที่เด็กได้คิดค้นท่าทางการเคลื่อนไหวร่างกาย 
อย่างอิสระผ่านทางเสียงเพลงเช่น การเคลื่อนไหวเล่นบทบาทสมมุติตามเพลง การเคลื่อนไหวร่างกายกับ อุปกรณ์
ต่าง ๆ ซึ่งเป็นการฝึกทักษะการคิดสร้างสรรค์และจินตนาการให้แก่เด็กได้ดีมากทีเดียว 
 5.ช่วยให้เด็กเกิดความมั่นใจในตนเอง เพราะกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะนั้นเป็นกิจกรรมที่ไม่
ปิด กั้นในการที่เด็กได้แสดงออกถึงอารมณ์ ความรู้สึกนึกคิด และความเป็นตัวของตัวเองได้อย่างอิสระ ซึ่งส่งผลใน 
 
4.งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 กรัณฑา อัมพุธ (2557: บทคัดย่อ) ศึกษาการนิเทศติดตามการจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัย 

รักการอ่านโดยใช้กระบวนการนิเทศแบบ PIDRE โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

ประถมศึกษาลำพูน เขต 2 มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาผลการนิเทศครูผู้รับผิดชอบกิจกรรมส่งเสริม 

นิสัยรักการอ่านในการจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน 2) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อ 

การจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของครูผู้รับผิดชอบกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน วิเคราะห์ 

ข้อมูลด้วยการหาค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าร้อยละ 

 

  ผลการศึกษาพบว่า 

  1) ครูผู้รับผิดชอบกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านก่อนและหลังการอบรมการพัฒนา 

ครูผู้รับผิดชอบกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน จากคะแนนเต็ม 20 คะแนน โดยการอบรมได้คะแนนเฉลี่ย 

7.82 หลังการอบรมได้คะแนนเฉลี่ย 18.59 เมื่อเปรียบเทียบความก้าวหน้าหลังการอบรมมีความก้าวหน้า 

เพิ่มข้ึนคิดเป็นร้อยละ 53.85 
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  2) ครูนำสาระและองค์ความรู้ที่ได้จากการอบรมไปใช้ในการจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัย 

รักการอ่าน โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด 

  3) การดำเนินงานโครงการสง่เสริมนิสัยรักการอ่านของโรงเรียน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 

  4) การดำเนินงานโครงการสง่เสริมนิสัยรักการอ่านของโรงเรียน ด้านการออกแบบ 

การจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการด้านการอ่าน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 

  5) ความคิดเห็นของครูที่มาต่อปัจจัยส่งเสริม/สนับสนุน ในกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน 

ที่สำคัญ ได้แก่ ผู้บริหารให้การส่งเสริม/สนับสนุนการพัฒนาบุคลกรด้านการจัดกิจกรรมการส่งเสริมนิสัย 

รักการอ่าน การสนับสนุนด้านงบประมาณในด้านการจัดซื้อ จัดหา หนังสือ สื่อ วัสดุ อุปกรณ์ส่งเสริมการอ่าน 

รวมทั้งเวลาและทรัพยากรในการจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน 

  6) ผลการศึกษาความพึงพอใจของครู ที่มีต่อการนิเทศ ติดตามการจัดกิจกรรมส่งเสริม 

นิสัยรักการอ่าน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด 

  7) ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน ที่มีต่อการจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน 

ของครูผู้รับผิดชอบกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 

  ชนัญญา ไทยนิวัฒน์วิไล (2551 : 56 - 59) ศึกษาผลของการจัดประสบการณ์วิทยาศาสตร์

โดยใช้วิธีวัฏจักรการสืบสอบหาความรู้ที่มีต่อทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของเด็กอนุบาล มี

วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของการจัดประสบการณ์วิทยาศาสตร์โดยใช้วิธีวัฏจักรการสืบสอบหาความรู้ที่มีต่อ

ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของเด็กอนุบาล 4 ทักษะ ได้แก่ ทักษะการสังเกตทักษะการจำแนก ทักษะ

การวัด และทักษะการสื่อความหมาย กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย คือ เด็กอายุ 5 – 6 ปี โรงเรียนเทศบาลวัด

โคกสะท้อน จำนวน 64 คน แบ่งเป็นกลุ่มทดลองท่ีใช้การจัดประสบการณ์วิทยาศาสตร์โดยวิธีวัฏจักรการสืบ

สอบหาความรู้ จำนวน 32 คน และกลุ่มควบคุมที่ใช้การจัดประสบการณ์ วิทยาศาสตร์แบบปกติ จำนวน 32 

คน ระยะเวลาที่ใช้ในการดำเนินการวิจัย 12 สัปดาห์ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบวัดทักษะกระบวนการ

ทางวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กอนุบาล วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบ

ค่าที และค่าร้อยละ ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป SPSS ผลการศึกษาพบว่า หลังการทดลองกลุ่มทดลองมีทักษะ

กระบวนการทางวิทยาศาสตร์สูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัย สำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

  ดวงทิพย์  เพ็ชรนิล (2556:106-109) ศึกษา กระบวนการนิเทศแบบ PIDRE ผสานเทคนิค 

Coaching เพื่อพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ด้วยกิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย
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สำหรับครูปฐมวัย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา

ผลการใช้กระบวนการนิเทศแบบ PIDRE ผสานเทคนิค Coaching ในการพัฒนาการจัดประสบการณ์การ

เรียนรู้วิทยาศาสตร์ด้วยกิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยสำหรับครูปฐมวัย  

ผลการศึกษาพบว่า  

 1) ผลการพัฒนาจัดประสบการณ์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ด้วยกิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย

ของครูปฐมวัยหลังจากได้รับการนิเทศด้วยกระบวนการนิเทศแบบ PIDRE ผสานเทคนิค Coaching ปรากฏผลดังนี้ 

ผลการประเมินตนเองในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ด้วยกิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยของ

ครูผู้สอนระดับปฐมวัย จำนวน 23 คน อยู่ในระดับดีมาก เมื่อพิจารณาการประเมินตนเองรายขั้นตอน พบว่า 

ขั้นตอนที่อยู่ในระดับดีมาก ได้แก่ ขั้นจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ขั้นเตรียมการจัดประสบการณ์ ขั้นนำเข้าสู่การจัด

ประสบการณ์ ขั้นสรุปและประเมินผลตามลำดับ ส่วนด้านที่อยู่ในระดับดี ได้แก่ ขั้นต่อยอดสู่การทำโครงงาน หาก

พิจารณารายละเอียดของความสามารถแต่ละขั้นตอน และข้อคิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดประสบการณ์การ

เรียนรู้วิทยาศาสตร์ด้วยกิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยครูปฐมวัยทุกท่านมีการพัฒนา ดังนี้ มีการจัดเตรียม

อุปกรณ์การทดลองพร้อมสำหรับการจัดกิจกรรมการทดลอง มีทักษะในการใช้คำถามเพื่อกระตุ้นนักเรียน

สามารถบูรณาการเข้ากับหน่วยการเรียนรู้ หรือเหตุการณ์ในชีวิตประจำวัน หรือตามความสนใจและระดับ

ความสามารถของนักเรียน มีการศึกษาใบกิจกรรม หาความรู้เพิ่มเติม มีการทำงานเป็นระบบ รู้จักวางแผนใน

การจัดประสบการณ์ มีองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์มากขึ้น คิดค้นหาวิธีการใหม่ ๆ ในการทดลองเพื่อให้

ประสบผลสำเร็จจุดเด่นของการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ด้วยกิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย และผลการ

ประเมินสมุดบันทึกกิจกรรมทดลองวิทยาศาสตร์ (Logbook) และสรุปกิจกรรมการทดลองโดยแต่งตั้ง

คณะกรรมการเป็นผู้ประเมิน รวมคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 92.74 พบว่ามีการบันทึกตามสมุดบันทึกกิจกรรมการ

ทดลองวิทยาศาสตร์ (Logbook) ตามรายการที่กำหนด มีภาพถ่ายเด็กทำกิจกรรมและภาพผลสำเร็จของการ

ทำกิจกรรม (สรุปกิจกรรมการทดลอง)  ครูบันทึกผล ที่เกิดขึ้นกับเด็กตามจุดประสงค์ของกิจกรรม (สรุป

กิจกรรมการทดลอง) ตามลำดับ ผลการประเมินโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับปฐมวัย โดยแต่งตั้งคณะกรรมการ

เป็นผู้ประเมิน ในภาพรวมอยู่ในระดับดี เมื่อพิจารณาเป็นรายเรื่อง พบว่า เรื่องที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่

การนำเสนอเป็นขั้นตอน เข้าใจง่าย ส่วนอันดับสุดท้าย ได้แก่ ลักษณะของโครงงานเป็นการศึกษาระยะยาวที่

เกี่ยวกับหัวข้อใดหัวข้อหนึ่ง ที่ครูและเด็กช่วยกันวางแผนให้เด็กเข้าใจหัวข้อนั้นอย่างลึกซึ้ง  ผลการสังเกต

พฤติกรรมการจัดประสบการณ์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ด้วยกิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย โดยผู้บริหาร
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โรงเรียนเป็นผู้สังเกต ในภาพรวมครูปฐมวัยมีการปฏิบัติในภาพรวมร้อยละ 93.33 เรื่องท่ีมีการปฏิบัติมากที่สุด 

ได้แก่ จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ ไว้พร้อมก่อนจัดกิจกรรม แนะนำสื่อ วัสดุอุปกรณ์ให้เด็กรู้จัก และวิธีใช้งานก่อน

ดำเนินกิจกรรม จัดกิจกรรมให้เด็กได้สังเกต สำรวจ ทดลอง ด้วยตนเอง จัดกิจกรรมให้เด็กทุกคนได้ลงมือ

ปฏิบัติและมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรม ใช้วิธีการที่หลากหลายเพื่อให้เด็กเกิดการเรียนรู้ ให้กำลังใจหรือแก้ไข

ข้อบกพร่องเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ในแต่ละกิจกรรม ส่วนเรื่องที่ครูปฐมวัยมีการปฏิบัติน้อยท่ีสุด ได้แก่ ประเมิน

เด็กอย่างหลากหลาย  

 2) ผลความสามารถพื้นฐานของเด็กปฐมวัยตามเป้าหมายของกิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์

น้อยโดยการสังเกตของครูผู้สอน ในภาพรวมอยู่ในระดับ ดี เมื่อพิจารณาความสามารถเป็นรายด้าน พบว่าด้าน

ประสาทสัมผัสและการเคลื่อนไหว อยู่ในระดับดีมาก ส่วนด้านที่อยู่ในระดับดี ได้แก่ ความสามารถด้านสังคม 

ความสามารถด้านภาษา ความสามารถด้านการเรียนรู้ ตามลำดับ  

 อนุรักษ์ พรมเลข (2556: บทคัดย่อ) ศึกษาการพัฒนานวัตกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน 

โดยใช้กระบวนการนิเทศแบบ PIDRE ของโรงเรียนในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 

2 โดยศึกษาจากผู้บริหารโรงเรียน ครู และศึกษานิเทศก์ รวม 65 คน เครื่องมือมนการศึกษา ได้แก่เอกสาร

ประกอบการดำเนินงานตามโครงการ แบบสอบถามความคิดเห็นต่อการนิเทศกำกับติดตามแบบสอบถามความ

คิดเห็นต่อการดำเนินงานการพัฒนานวัตกรรม แบบนิเทศกํากับติดตาม และแบบประเมินนวัตกรรม วิเคราะห์

ข้อมูลด้วยค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าเฉลี่ยร้อยละ 

ผกการศึกษาพบว่า 

  1) ด้านการวางแผนโรงเรียนมีการวางแผนดำเนินการสอดคล้องกับเอกสารประกอบ 

การดำเนินงาน ด้านการประดิษฐ์คิดค้นนวัตกรรม โรงเรียนได้จัดทำนวัตกรรมจากสภาพปัญหาและ 

ความต้องการของโรงเรียน ด้านการพัฒนานวัตกรรม โรงเรียนได้ดำเนินการจนเสร็จสมบูรณ์และนำนวัตกรรม

ส่งเสริมนิสัยรักการอ่านไปใช้อย่างได้ผล ด้านการนำไปใช้ โรงเรียนไปใช้ตรงตามวัตถุประสงค์และเกิด

ประโยชน์ต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียน ทั้งนี้มีการปรับปรุงแก้ไขในกรณีพบปัญหาด้านการประเมินผล

โรงเรียนใช้เกณฑ์การประเมินจากเอกสารประกอบการดำเนินงานในการประเมินในระหว่างการดำเนินการและ

เสร็จสิ้นการใช้นวัตกรรม ทั้งนี้การดำเนินการนักเรียน ภูมิปัญญาท้องถิ่น ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการพัฒนา

นวัตกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน 

  2) ความคิดเห็นต่อการนิเทศกำกับ ติดตาม การพัฒนานวัตกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน 
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พบว่าจากการประเมินความคิดเห็นของผู้บริหารและคณะครู ต่อเอกสารประกอบการดำเนินงาน ต่อการ 

นิเทศติดตามการพัฒนานวัตกรรม ณ โรงเรียนที่ดำเนินการ การประเมินนวัตกรรม และต่อการจัดการ 

แสดงผลงานแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในภาพรวมอยู่ในระดับมากทุกประเด็น 

  3) ผลการศึกษาความคิดเห็นต่อการพัฒนานวัตกรรมของผู้บริหารโรงเรียน ครูและ

ศึกษานิเทศก์ พบว่า การพัฒนานวัตกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของทุกโรงเรียนเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง ต่อ

การพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน ส่งผลไปถึงการพัฒนาผู้เรียน พัฒนาการศึกษาของโรงเรียน สร้างความ

ภาคภูมิใจให้กับครู ผู้บริหาร 

  4) ผลการศึกษาปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะในการดำเนินงานการพัฒนานวัตกรรม 

ส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของโรงเรียนในสังกัด พบว่าประเด็นงบประมาณในการสนับสนุนการดำเนนิงาน 

ตามโครงการมีน้อยไม่เพียงพอในการพัฒนานวัตกรรมมีความถี่สูงสุด ด้านข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการ 

ดำเนินงานโครงการพบว่าต้องมีการสนับสนุนส่งเสริมโครงการการพัฒนานวัตกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน

อย่างต่อเนื่อง ควรจัดทุกปีการศึกษา ส่วนปัญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับการนิเทศ กำกับ ติดตามโครงการนั้น 

พบว่าเวลาในการนิเทศ กำกับ ติดตาม ณ โรงเรียนที่พัฒนานวัตกรรมมีน้อยเกินไป       ด้านข้อเสนอแนะ

เกี่ยวกับการนิเทศ กำกับ ติดตาม การดำเนินงานพัฒนานวัตกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านนั้นพบว่าประเด็น

จำนวนครั้งในการนิเทศของศึกษานิเทศก์ ควรมีมากกว่านี้เพื่อจะได้พัฒนานวัตกรรมได้ถูกทิศทาง 
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บทท่ี 3 
วิธีดำเนินการศึกษา 

 
 การศึกษาการจัดประสบการณ์กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะของครูผู้สอนระดับชั้นอนุบาล 3 
โรงเรียนใน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร โดยใช้กระบวนการนิเทศแบบ PIDRE มี
วิธีดำเนินการ ดังนี้ 

 
1. กลุ่มเป้าหมาย 
 กลุ่มเป้าหมาย คือครูผู้สอนระดับชั้นอนุบาล 3 โรงเรียนใน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษามุกดาหาร จำนวน 6 คน ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร (ขนาดใหญ่)  โรงเรียนบ้านโนนสังข์ศรี 
(ขนาดเล็ก) โรงเรียนบ้านคำบง 1 (ขนาดกลาง)  โรงเรียนบ้านภู (ขนาดเล็ก) โรงเรียนบ้านคำพ้ี (ขนาดเล็ก) และ
โรงเรียนบ้านหว้านใหญ่ (ขนาดเล็ก) โดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling) โดยใช้ขนาดของโรงเรียน
เป็นหน่วยในการเลือก 

 
2. เครื่องมือที่ใช้ในการนิเทศ  
 การนิเทศเพ่ือส่งเสริมจัดประสบการณ์กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะของครูผู้สอนระดับชั้น
อนุบาล 3 โรงเรียนใน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร โดยใช้กระบวนการนิเทศแบบ 
PIDRE และเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล จำนวน 2 ฉบบัประกอบด้วย  

 1) แบบบันทึกการนิเทศการจัดการเรียนรู้  
 2) แบบสอบถามความพึงพอใจของครผูู้สอนต่อการนิเทศการจัดการเรียนรู้โดยใช้ 

กระบวนการนิเทศแบบ PIDRE   
 
3. วิธีดำเนินการศึกษา 
 การวางแผน  (Planning-P) 
 3.1  ผู้นิเทศวางแผนการปฏิบัติงานนิเทศ เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพปัจจุบันปัญหาของการ 
จัดประสบการณ์กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะของครูผู้สอนระดับชั้นอนุบาล 3 ความต้องการของผู้รับการนิเทศ
โดยศึกษาข้อมูลสารสนเทศ ได้แก่ เอกสารรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)  
 3.2 ประชุมชี้แจงเกี่ยวกับกับการนิเทศระหว่างผู้บริหารโรงเรียน คณะครูโรงเรียน และผู้นิเทศ 
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 3.3 ผู้นิเทศและผู้รับการนิเทศวิเคราะห์ปัญหาสภาพปัจจุบันปัญหาของการจัดประสบการณ์
กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะของครูผู้สอนระดับชั้นอนุบาล 3  ครูให้ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับผู้เรียน บริบท 
สภาพแวดล้อม พัฒนาการของผู้เรียนเพื่อดูความสอดคล้องกับการวางแผนการนิเทศ  

 
 การให้ความรู้  (Informing-I) 

      3.4 ผู้นิเทศทบทวนให้ความรู้ในการปฏิบัติงานให้กับผู้รับการนิเทศที่ถูกต้องอีกครั้งหนึ่ง โดย
ให ้
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดประสบการณ์กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะของครูผู้สอนระดับชั้นอนุบาล 3 

 
      การปฏิบัติงาน (Doing -D) 

                 3.5 ผู้นิเทศสังเกตการจัดประสบการณ์กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ การเตรียมสื่ออุปกรณ ์การ
ดำเนินกิจกรรม การใช้คำถาม การร่วมกิจกรรมและการสนทนาตอบคำถาม ตลอดจนการให้คำชี้แนะแนวทางใน
การจัดประสบการณ์กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ 
                 3.6 ผู้นิเทศและผู้รับการนิเทศช่วยกันสรุปจุดเด่น จุดด้อยในการจัดประสบการณ์กิจกรรม
เคลื่อนไหวและจังหวะและผู้นิเทศ ให้ข้อมูลความรู้เพ่ิมเติมเกี่ยวกับการจัดประสบการณ์กิจกรรมเคลื่อนไหวและ
จังหวะเพ่ือให้ครูผู้สอนนำไปปรับปรุงการจัดกิจกรรม ให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน  
 

       ขั้นให้ขวัญและกำลังใจ (Reinforcing-R) 
                 3.7 ผู้นิเทศกล่าวชื่นชมและให้กำลังใจ  ยกย่องการให้ความร่วมมือแก่ผู้รับการนิเทศในการจัด
ประสบการณ์กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ  

 

       ประเมินผลผลิตของการดำเนินงาน (Evaluating-E) 
                  3.8 ผู้นิเทศรวบรวมและวิเคราะห์ผลจากแบบการนิเทศ และแบบสังเกตชั้นเรียน เพ่ือสรุปผลการ
นิเทศ และนำไปผลไปปรับปรุงพัฒนา และวางแผนนิเทศในครั้งต่อไป 
                  3.9 รายงานผลการนิเทศให้โรงเรียนทราบ เพื่อนำข้อมูลที่ได้ไปแก้ไขปรับปรุง และพัฒนา 
ในการจัดประสบการณ์กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะต่อไป 
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บทท่ี 4 
ผลการศึกษา 

 
 การศึกษาการจัดประสบการณ์กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะของครูผู้สอนระดับชั้นอนุบาล 3 
โรงเรียนใน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร โดยใช้กระบวนการนิเทศแบบ PIDRE  มี
ผลการศึกษาดังนี้ 
 
ตอนที ่1 ผลการนิเทศที่มีต่อการจัดประสบการณ์กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะของครูผู้สอน 
           ระดับช้ันอนุบาล 3 โดยใช้กระบวนการนิเทศแบบ PIDRE 
1.ผลที่เกิดขึ้นกับผู้นิเทศ 
                     1.1 ผู้นิเทศสามารถปรับปรุงและพัฒนาระบบการจัดการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
                     1.2 ผู้นิเทศได้ช่วยเหลือครูในการสะท้อนจุดเด่น และจุดที่ยังมีปัญหาของการจัดกิจกรรมกา 
เรียนรู้ของครูได้อย่างแท้จริง และครูสามารถนำข้อมูลต่าง ๆ จากผู้นิเทศไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการจัด
กิจกรรมเสริมประสบการณ์ให้มีคุณภาพ 
                      1.3 ผู้นิเทศสามารถทำความเข้าใจเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ และปัญหา การ
เปลี่ยนแปลง การเตรียมความพร้อมในด้านต่าง ๆ ของสถานศึกษาให้ครูได้เข้าใจตรงกัน และมีทิศทางในการ
ทำงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
 1.4 ผู้นิเทศรับรู้ความคาดหวัง สภาพและปัญหา อุปสรรค ในการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์
ของครู ซึ่งจะนำไปสู่ข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการในการนิเทศอย่างแท้จริง 
 1.5 เป็นการสร้างสัมพันธภาพที่ดีในการทำงานระหว่างผู้นิเทศและผู้รับการนิเทศ 
2. ผลที่เกิดขึ้นกับรับการผู้นิเทศ 
                    2.1 ครูสามารถจัดกระบวนการจัดการเรียนรู้ และคำนึงถึงผู้เรียนเป็นสำคัญ 
                    2.2 ครูมคีวามรู้ ความเข้าใจมองเห็นปัญหา และความต้องการและธรรมชาติของผู้เรียน 
                    2.3 ได้รับรู้ถึงปัญหาหรืออุปสรรคที่เกิดข้ึนในการจัดการเรียนรู้ และมีส่วนร่วมกับผู้นิเทศในการ
พิจารณาแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น 
                    2.4 มีความรู้และทักษะในการวิเคราะห์ปัญหาการจัดประสบการณ์ของตนเอง และประเมินผล
งานได้ดีขึ้น 
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                     2.5 ครูสามารถพัฒนากระบวนการทำงานร่วมกัน ซึ่งส่งผลให้ครูมีความสามารถในการจัด
กิจกรรมเสริมประสบการณ์ได้อย่างมีเป้าหมาย และมีวัตถุประสงค์ชัดเจน 

           2.6  ครูมีขวัญและกำลังใจในการจัดการเรียนรู้ 
3. ผลทีเ่กิดขึ้นกับโรงเรียน 
                    3.1 โรงเรียนมีผลการพัฒนาคุณภาพและการจัดการศึกษาเป็นไปตามมาตรฐานตามหลักสูตร 
     3.2 เป็นการส่งเสริมการสร้างบรรยากาศการทำงานเป็นทีมในสถานศึกษา 
     3.3 เป็นการส่งเสริมให้โรงเรียนจัดประสบการณ์เรียนรู้ให้นักเรียนได้สืบค้นข้อมูล ปฏิบัติการ 
ค้นคว้าตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ได้รับการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและหลายหลาย 
 
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจของครูผู้สอนที่มีต่อกระบวนการนิเทศแบบ PIDRE   

รายการประเมิน ค่าเฉลี่ย S.D. แปลผล 
1. ความพึงพอใจต่อกระบวนการนิเทศ 
    1.1 การวางแผนนิเทศ ชัดเจน มีความเป็นไปได้ 
    1.2 วิธีการนิเทศเหมาะสมกับกิจกรรมและผู้รับการนิเทศ 
    1.3 การเสริมสร้างกำลังใจให้กับผู้รับการนิเทศ 
    1.4 การประเมินผลการนิเทศ มีการประเมินอย่างต่อเนื่อง 

 
4.30 

4.23 

4.53 

4.09 

 
0.74 

0.74 

0.71 

0.69 

 
มาก 
มาก 

มากที่สุด 
มาก 

รวม 4.29 0.72 มาก 
2. ความพึงพอใจต่อผู้ให้การนิเทศ 
    2.1 มีบุคลิกภาพดี 
    2.2 มีมนุษย์สัมพันธ์ดี 
    2.3 มีความรู้ความสามารถในเรื่องท่ีนิเทศ 
    2.4 การสื่อสารและการความสามารถในการถ่ายทอด 

 
4.30 

4.31 

4.18 

4.23 

 
0.69 

0.60 

0.69 

0.76 

 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

รวม 4.26 0.69 มาก 
3. ความพึงพอใจต่อประโยชน์ที่ได้รับ 
   3.1 ได้รับบริการตรงกับความต้องการ 
   3.2 ได้รับบริการที่ ถูกต้อง เหมาะสม  
   3.3 ผู้รับการนิเทศ มีความรู้ ความสามารถในการ
ปฏิบัติงาน 
   3.4 ผู้รับการนิเทศมีขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน 

 
4.29 

4.05 

4.13 

4.51 

 
0.76 

0.80 

0.72 

0.76 

 
มาก 
มาก 
มาก 

มากที่สุด 

รวม 4.25 0.76 มาก 
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โดยภาพรวม 4.26 0.72 มาก 
 จากตาราง พบว่า ความพึงพอใจของครูผู้สอนที่มีต่อการนิเทศแบบ PIDRE เพ่ือส่งเสริมการจัด
ประสบการณ์กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ  โดยภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับดับมาก (X̅=4.26, 
S.D.=0.72) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ผู้รับการนิเทศมีความพึงพอใจมากท่ีสุด คือ  การเสริมสร้างกำลังใจให้กับ
ผู้รับการนิเทศ (X̅=4.53, S.D.=0.71) และผู้รับการนิเทศมีขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน (X̅=4.51, S.D.=0.72) 
ตามลำดับ ส่วนข้ออื่นๆมีความพึงพอใจในระดับมาก 
 
การนำไปพัฒนางาน/การเชือ่มโยงประยุกตใ์ช้ 
  การศึกษาค้นคว้าอิสระนี้ ผู้ศึกษา ได้ทำการศึกษา เกี่ยวกับ รูปแบบการนิเทศกระบวนการนิเทศ  
การพัฒนาครูในการจัดประสบการณ์กิจกรรมสร้างสรรค์ และการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีจิตสาธารณะ ซึ่งสามารถนำมา 
พัฒนาเชื่อมโยงประยุกต์ใช้ได้ดังต่อไปนี้ 

 1. การจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ ได้นำไปแนะนำครูในประเด็นเก่ียวกับการจัดปราะสบ
การณ์ให้มีประสิทธิภาพผู้สอนจะต้องพิจารณาจัดทำแผนการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ไว้เป็นแนวทางในการ
จัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ไว้ล่วงหน้า เนื่องจากการวางแผนการสอนเป็นการจัดโปรแกรมการจัดประสบการณ์
ไว้ล่วงหน้าเพื่อให้การจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์บรรลุตามวัตถุประสงค์และต้องมีการปรับเปลี่ยนให้ทันสมัยทัน
เหตุการณ์ในปัจจุบันซึ่งจะส่งผลให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้เรียน ดังนั้นแผนการสอนหรือแผนการจัดกิจกรรมเสริม
ประสบการณจ์ึงมีความจำเป็นต่อครูผู้สอน 

 2. สามารถนำไปช่วยเหลือครูในการสะท้อน จุดเด่น และจุดที่ยังมีปัญหาของการจัดกิจกรรมเสริม
ประสบการณ์ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของครูได้อย่างแท้จริง และครูสามารถนำข้อมูลต่าง ๆ จากผู้นิเทศไปใช้ใน 

การปรับปรุงและพัฒนาการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ให้มีคุณภาพ 
 3. สามารถรับรู้ความคาดหวัง สภาพและปัญหา อุปสรรค ในการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์

ของครู ซึ่งจะนำไปสู่ข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการในการนิเทศอย่างแท้จริง 
 
 
 
 
 
 
 
 



27 
 

 
บทที่ 5 

สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 
สรุปผล 
 1.  การศึกษาการจัดประสบการณ์กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะของครูผู้สอนระดับชั้นอนุบาล 3 
โรงเรียนใน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร โดยใช้กระบวนการนิเทศแบบ PIDRE  ทำ
ใหผู้้นิเทศสามารถวางแผนการปฏิบัติงานนิเทศ เพ่ือให้สอดคล้องกับสภาพปัจจุบันปัญหาของการกิจกรรมการ
เรียนรู้ของครูผู้สอนระดับชั้นอนุบาล 3 ทบทวนให้ความรู้ในการปฏิบัติงานให้กับผู้รับการนิเทศท่ีโดยให้ความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  สังเกตการณ์จัดกิจกรรมการเรียนรู้ ผู้นิเทศและผู้รับการนิเทศ
ช่วยกันสรุปจุดเด่น จุดควรพัฒนาในการจัดการเรียนรู้ ชื่นชมและให้กำลังใจ  รวบรวมและวิเคราะห์ผลจากแบบ
การนิเทศ  และแบบสังเกตชั้นเรียน เพื่อสรุปผลการนิเทศ และนำไปผลไปปรับปรุงพัฒนา และวางแผนนิเทศใน
ครั้งต่อไป 

 2. ความพึงพอใจของครูผู้สอนระดับชั้นอนุบาล 3 โรงเรียนใน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษามุกดาหาร โดยใช้กระบวนการนิเทศแบบ PIDRE โดยภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับดับมาก 
 
อภิปรายผล 
  จากการศึกษาการจัดประสบการณ์กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะของครูผู้สอนระดับชั้นอนุบาล 
3 โรงเรียนใน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร โดยใช้กระบวนการนิเทศแบบ PIDRE   
ทำให้ผู้รับการนิเทศมีขวัญและกำลังใจ และมีความกระตือรือร้นในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ผู้รับการนิเทศมีความ
เข้าใจ และมีความมั่นใจในการจัดการเรียนรู้  ตลอดจนเรียนรู้บทบาทหน้าที่ของความเป็นครูได้ดีขึ้น จากการ
สังเกตชั้นเรียนพบว่าผู้รับการนิเทศมีความสนใจ เอาใจใส่นักเรียนในห้องเรียนอย่างทั่วถึง นักเรียนตอบสนอง
กิจกรรมการเรียนรู้ได้ดีมาก ผู้รับการนิเทศมีการจัดเตรียมแผนการจัดการเรียนรู้ได้ดี เป็นลำดับขั้นตอน จัดทำ                  
และจัดเตรียมสื่อการเรียนรู้ที่น่าสนใจ  
 
ข้อเสนอแนะ 
  1) ควรดำเนินการนิเทศ ติดตาม การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในชั้นเรียนอย่างต่อเนื่อง เพื่อ
นำข้อมูลที่ได้รับจากการนิเทศในแต่ละระยะไปใช้ในการวางแผนการนิเทศติดตามให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
            2) ควรดำเนินการการนิเทศแบบ PIDRE  ไปประยุกต์ใช้ในการจัดจัดประสบการณ์กิจกรรม 
สร้างสรรค ์เพ่ือเปรียบเทียบผลการนิเทศต่อไป 
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แบบนิเทศการส่งเสริมการจัดประสบการณ์กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะของครูผู้สอนอนุบาล 3 

 
ชื่อผู้นิเทศ.................................................................วันที่ .......... เดือน........................................ พ.ศ................... 
ชื่อครูผู้รับการนิเทศ ............................................................................................................................................... 
ระดับการศึกษา  ปริญญาตรี สาขาวิชาที่จบการศึกษา ................................................................ 
 ปริญญาโท สาขาวิชาที่จบการศึกษา ................................................................ 
ปริญญาเอก สาขาวิชาที่จบการศึกษา .............................................................. 
ชื่อสถานศึกษา ………………………………………………………………………………………………………………………….………….. 
 
ตอนที ่1 แผนการจัดการเรียนรู้  
1. ชื่อแผน ..............................................................................................ชั้น .................... วิชา ........................... 
    จำนวนนักเรียน  นักเรียนชาย จำนวน ......... คน    นักเรียนหญิง จำนวน ............ คน 
 
2. กระบวนการจัดการเรียนรู้ 

รายการ ระดับคุณภาพ 

 
ข้อสังเกต การแนะนำ

เสริมแรง 
ดี พอใช้ ปรับปรุง 

๑. การนำเข้าสู่บทเรียน      
๒. อธิบายข้ันตอนการดำเนินกิจกรรม      
๓. ตั้งคำถามเพื่อสร้างการเรียนรู      
๔. เปิดโอกาสให้ผู้เรียนแสดงความคิดเห็นซักถาม      
๕. ผู้เรียนสนใจ / มีส่วนร่วม /กระตือรือร้น      
๖. เชื่อมโยงความคิดเห็นผู้เรียนสู่การสรุปแนวคิด 
    หลักของบทเรียน 

     

๗. ความชดัเจนในการลำดับความคิดและประเด็น 
    การเรียนรู้ 

     

๘. การใช้สื่อและอุปกรณ์การเรียนรู้      
๙. บรรลุจุดประสงค์ของแผนการจัดการเรียนรู้      
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3. ทัศนะและท่าทีของครูผู้สอน 
รายการ ระดับคุณภาพ 

 
ข้อสังเกต การแนะนำ

เสริมแรง 
ดี พอใช้ ปรับปรุง 

1. ท่าทีเป็นมิตร  ผู้เรียนไม่อึดอัด      
2. ผู้เรียนมีส่วนร่วม / เร้าความสนใจ      
3. ไม่ชี้ถูกผิด  หรือบอกควรทำ/ ไม่ควรทำ      
4. ไม่โน้มน้าวให้คิดเหมือนครู      

 
4. การให้ข้อมูลของครูผู้สอน 

รายการ ระดับคุณภาพ 

 
ข้อสังเกต การแนะนำ

เสริมแรง 
ดี พอใช้ ปรับปรุง 

1. ให้ข้อมูลรอบด้านไม่ปิดบัง      
2. ข้อมูลถูกต้องไม่คลาดเคลื่อน      
3. อธิบายชัดเจน      

 
ตอนที ่๒ การพูดคุยกับครูหลังการจัดการเรียนรู้ 
❑ ได้พูดคุยกัน ❑ ไม่ได้พูดคุย เพราะ...................................................................................... 
๑. สิ่งที่ครูคิดว่าทำได้ดีในครั้งนี้ คือ 
......................................................................................... ........................................................................................... 
......................................................................................... ........................................................................................... 
.......................................................................... .......................................................................................................... 
ผู้นิเทศเสริมแรงโดย 
......................................................................................... ........................................................................................... 
......................................................................................... ........................................................................................... 
......................................................................................... ........................................................................................... 
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๒. สิ่งที่ครูคิดว่าตนเองควรปรับปรุง เพื่อทำให้ดีขึ้นในการจัดครั้งต่อไป คือ 
......................................................................................... ........................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................... ........................................................................................... 
 
ผู้นิเทศเสริมแรงโดย 
......................................................................................... ........................................................................................... 
......................................................................................... ........................................................................................... 
.................................................................. ..................................................................................................................  
 

๓. ข้อเสนอแนะของครู 
......................................................................................... ........................................................................................... 
......................................................................................... ........................................................................................... 
......................................................................................... ........................................................................................... 
ข้อเสนอแนะของผู้นิเทศ 
................................................................... ................................................................................................................. 
......................................................................................... ........................................................................................... 
......................................................................................... ........................................................................................... 
ตอนที่ ๓ สิ่งที่ผู้นิเทศเห็นว่าเป็นอุปสรรคในการจัดการเรียนรู้ครั้งนี้ 
......................................................................................... ........................................................................................... 
......................................................................................... ........................................................................................... 
......................................................................................... ........................................................................................... 
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แบบประเมินความพึงพอใจการจัดประสบการณ์กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะของครูผู้สอนอนุบาล 3 
 

คำชี้แจง   โปรดกาเครื่องหมาย ✓ลงในช่องที่ตรงกับความพึงพอใจที่มีต่อการนิเทศแบบ PIDRE 
  ระดับคะแนนในการประเมิน  ดังนี้ 
  5 หมายถึง  มีระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด 
  4 หมายถึง  มีระดับความพึงพอใจมาก 
  3 หมายถึง  มีระดับความพึงพอใจปานกลาง 
  2 หมายถึง  มีระดับความพึงพอใจน้อย 
      1    หมายถึง   มีระดับความพึงพอใจน้อยที่สุด 

รายการประเมิน ระดับความคิดเห็น 
5 4 3 2 1 

1. ความพึงพอใจต่อกระบวนการนิเทศ 
    1.1 การวางแผนนิเทศ ชัดเจน มีความเป็นไปได้ 
    1.2 วิธีการนิเทศเหมาะสมกับกิจกรรมและผู้รับการนิเทศ 
    1.3 การเสริมสร้างกำลังใจให้กับผู้รับการนิเทศ 
    1.4 การประเมินผลการนิเทศ มีการประเมินอย่างต่อเนื่อง 

     

2. ความพึงพอใจต่อผู้ให้การนิเทศ 
    2.1 มีบุคลิกภาพดี 
    2.2 มีมนุษยสัมพันธ์ดี 
    2.3 มีความรู้ความสามารถในเรื่องท่ีนิเทศ 
    2.4 การสื่อสารและการความสามารถในการถ่ายทอด 

     

3. ความพึงพอใจต่อประโยชน์ที่ได้รับ 
   3.1 ได้รับบริการตรงกับความต้องการ 
   3.2 ได้รับบริการที่ ถูกต้อง เหมาะสม  
   3.3 ผู้รับการนิเทศ มีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงาน 
   3.4 ผู้รับการนิเทศมีขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน 

     

ข้อเสนอแนะ 
..............................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................. 
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ภาพกิจกรรมการนิเทศแบบ PIDRE  โรงเรียนบ้านคำบง1 
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ภาพกิจกรรมการนิเทศแบบ PIDRE  โรงเรียนบ้านหว้านใหญ่ 
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ภาพกิจกรรมการนิเทศแบบ PIDRE  โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 
 

 
 


