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ใส่อย่างใกล้ชิด ผู้ศึกษาขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง  
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 ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร โรงเรียนบ้านค าบง1 โรงเรียนบ้านหว้านใหญ่ โรงเรียนบ้านโนน

สังข์ศรี โรงเรียนบ้านค าพ้ี และโรงเรียนบ้านภู ที่ให้ความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นอย่างดี และทุกท่านที่

ได้ให้ข้อคิดและข้อเสนอแนะในการฝึกประสบการณ์นิเทศการศึกษาในครั้งนี้ ซึ่งจะได้น าไปใช้ประโยชน์ต่อผู้ฝึก

ประสบการณ์นิเทศการศึกษา ในการน ามาประยุกต์ใช้ในการท างาน ปรับปรุงและพัฒนาในการนิเทศการศึกษา

ต่อไป  

คุณงาม ความดี และคุณประโยชน์ของการศึกษาครั้งนี้ ผู้ศึกษาขอมอบแด่บิดา มารดา ครู 

อาจารย์ และผู้มีพระคุณทุกท่านที่มีส่วนในการอบรมสั่งสอนและให้ความรู้จนท าให้การศึกษาครั้งนี้ส าเร็จลุล่วง

ด้วยดี 

 

                                   นางพิมสุภางค์  นามบุตร 

                   ผู้ฝึกประสบการณ์การนิเทศการศึกษา 

         

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

สารบัญ 

   เรื่อง                                                                                                               หน้า 

กิตติกรรมประกาศ      

บทคัดย่อ  

บทที่ 1 บทน า   ..................................................................... ...................................................              1         

      ความส าคัญ.................................................................... .............................................          1        

วัตถุประสงค์................................................................................................... .................    1     

ขอบเขตการศึกษาค้นคว้า............................................................................................. ..           1

นิยามศัพท์เฉพาะ........................................................................................................... ..... 2         

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ............................................................................................ ......          2        

บทที่ 2 หลักการ แนวคิด ทฤษฏีที่เกี่ยวข้อง........................................................................                  3 

          แนวคิดทางการนิเทศ................................................................................................ ................      3 

          ความหมายการนิเทศการศึกษา........................................................................................             3 

          การนิเทศแบบให้ค าชี้แนะ (Coaching)......................................................................... .....           4 

          ความพึงพอใจ................................................................................................................ .....           4 

บทที ่3 วิธีด าเนินการศึกษา……........................................................................................                    6 

         ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง…………………….……………………………………………………………………. 6 

         เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา…………………….……………………………………………………………………. 6 

         วิธีการด าเนินการศึกษา…………………….……………………………………………………………….………. 6 

         สถิติและวิธีการวิเคราะห์…………………….……………………………………………………………………. 6 

บทที่ 4 ผลการศึกษา..................................................................................................                           9 

บทที่ 5 สรุปและอภิปรายผล………………………………………………….................................                     17 

          เอกสารอ้างอิง......................................................................................................................           19 

          ภาคผนวก......................................................................................................................           20 

 

 

 



4 
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ชื่อเรื่อง : การนิเทศด้วยกระบวนการวิจัยเพื่อส่งเสริมการพัฒนาครูด้านการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน  

     เป็นส าคัญ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 
 

ผู้ศึกษา : นางพิมสุภางค์  นามบุตร  ผู้ฝึกประสบการณ์การนิเทศการศึกษา   
 

หน่วยฝึก : ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 
 

ปีท่ีศึกษา : 2562 
บทคัดย่อ 

 

  การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย  ทีจ่ัดกระบวนการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การประถมศึกษามุกดาหาร ต่อการนิเทศแบบชี้แนะ (Coaching) กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่  ครูผู้สอนรายวิชา
ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 จ านวน 5 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล มี 2 ชนิด ได้แก่ แบบ
ประเมินพฤติกรรมครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่2 หลังจากได้รับการนิเทศแบบ
ชี้แนะ (Coaching)  และแบบประเมินความพึงพอใจของครูครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 2 ที่มีต่อการนิเทศแบบชี้แนะ (Coaching)  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย 
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน   
    ผลการศึกษาปรากฏดังนี้ 

     1. พฤติกรรมการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ของครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 2 ของโรงเรียนบ้านค าบง1 โรงเรียนบ้านค าพ้ี-โรงเรียนบ้านภู โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร โรงเรียน
บ้านโนนสังข์ศรี โรงเรียนบ้านหว้านใหญ่ หลังจากได้รับการนิเทศแบบชี้แนะ (Coaching) พบว่า คะแนนเฉลี่ย
พฤติกรรมการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ของครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 อยู่

ในระดับมาก ( ̅= 4.13)  
     2. ผลการศึกษาความพึงพอใจของการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ของครูผู้สอนกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ของโรงเรียนบ้านค าบง1 โรงเรียนบ้านค าพ้ี-โรงเรียนบ้านภู โรงเรียน
อนุบาลมุกดาหาร โรงเรียนบ้านโนนสังข์ศรี โรงเรียนบ้านหว้านใหญ่  ต่อการนิเทศแบบชี้แนะ (Coaching)  เมื่อ

พิจารณาโดยภาพรวมพบว่า มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก( ̅= 4.17) 
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บทท่ี 1  
บทน า 

 
ความเป็นมาและความส าคัญ 

 
         พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ได้กล่าวถึงการจัดกระบวนการเรียนรู้ว่าต้องเน้น
การฝึกฝนทักษะส าคัญคือ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญกับสถานการณ์ และการประยุกต์ความรู้มาใช้
เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหา ผู้สอนจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม สื่อการเรียน และอ านวยความสะดวกเพ่ือให้
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และมีความรอบรู้ รวมทั้งสามารถใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ ซึ่ง
สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษา ขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 ที่ได้ก าหนดความสามารถในการแก้ปัญหาเป็น
ความสามารถในการแก้ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ  ที่ เผชิญได้อย่างถูกต้องเหมาะสมบนพ้ืนฐานของหลักเหตุผล 
คุณธรรมและข้อมูลสารสนเทศ เข้าใจความสัมพันธ์ และการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์ต่าง ๆ ในสังคม สามารถ
ตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพโดยค านึงถึง ผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อตนเอง สังคมและสิ่งแวดล้อมยอมรับผลการ
ตัดสินใจของตนเอง และแสวงหาความรู้ ประยุกต์ความรู้มาใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาให้ดีขึ้นได้อย่าง
เหมาะสม เป็นสมรรถนะส าคัญใน 5 สมรรถนะ (กระทรวงศึกษาธิการ.2552, หน้า 8) ได้และน าความรู้เหล่านี้ไปใช้
ให้เป็นประโยชน์ในการพัฒนาการเรียนการสอน 

 จากความส าคัญและสภาพปัญหาต่างๆ ที่กล่าวมา  จะเห็นได้ว่า การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนจะ
ประสบความส าเร็จขึ้นอยู่กับคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของครู และกระบวนการที่ส าคัญที่จะให้คุณภาพการ
จัดการเรียนการสอนของครูมีประสิทธิภาพคือกระบวนการนิเทศการศึกษา ดังนั้นผู้จัดท าจึงมีความสนใจในศึกษา
เรื่องการนิเทศกระบวนการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ของครูโรงเรียนสังกัดส านักงาน เขตพ้ืนที่การประถมศึกษา
มุกดาหาร ซึ่งเป็นกลุ่มสาระการเรียนรู้พื้นฐานที่มีผลต่อการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน โดยใช้รูปแบบการนิเทศ
แบบชี้แนะ (Coaching) 

 

วตัถุประสงค์ 
 เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยทีจ่ัดกระบวนการจัดกิจกรรม

ส่งเสริมการอ่าน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การประถมศึกษามุกดาหาร ต่อการ

นิเทศแบบชี้แนะ (Coaching) 

ขอบเขตการศึกษา  
 1.กลุ่มเป้าหมาย คือ ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยทีจ่ัดกระบวนการจัดกิจกรรมส่งเสริม

การอ่าน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 จ านวน 5 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านค าบง1 โรงเรียนบ้านค าพ้ี  โรงเรียนบ้าน
โนนสังข์ศรี  โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร และโรงเรียนบ้านหว้านใหญ่ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษามุกดาหาร จ านวน 5 คน โดยเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling) 

 



6 
 

 2. ขอบเขตด้านเนื้อหา คือ การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551  

 3. ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา 
   ตัวแปรต้น ได้แก่การนิเทศแบบชี้แนะ (Coaching)  

       ตัวแปรตาม ได้แก่ พฤติกรรมการสอนของครูและความพึงพอใจของครูผู้สอนกิจกรรม
ส่งเสริมการอ่าน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 
 4. ระยะเวลาในการศึกษาค้นคว้า  

       การศึกษาค้นคว้าระหว่างวันที่ 17- มกราคม  2563 – 5 กุมภาพันธ์ 2563  

 
นิยามศัพท์เฉพาะ  

 1. การนิเทศแบบชี้แนะ (Coaching) หมายถึง การนิเทศที่มุ่งให้ความส าคัญกับการสังเกต การ
ปฏิบัติงานของผู้รับการนิเทศและให้ความส าคัญในเรื่องความร่วมมือในการท างานระหว่างผู้นิเทศและผู้รับการ
นิเทศในฐานะท างานร่วมกัน   

 2. ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกที่ดีหรือทัศนคติที่ดีของครูผู้สอนกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน     
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้รูปแบบการนิเทศแบบชี้แนะ (Coaching) 

 3. พฤติกรรมการจัดการเรียนรู้  หมายถึง กระบวนการจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอน 
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 
 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

 1. ครูผู้สอนกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 มีการพัฒนาการจัดกระบวนการ
ส่งเสริมอ่าน หลังจากได้รับการนิเทศแบบชี้แนะ  (Coaching)  

 2. ครูผู้สอนกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 มีความพึงพอใจต่อการใช้รูปแบบ
การนิเทศแบบชี้แนะ (Coaching)    
 3. ครูมีคุณภาพ ได้แนวคิดและหลักการนิเทศแบบชี้แนะ (Coaching) สามารถน าไปใช้แก้ปัญหา
และปรับปรุงการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 4. ผู้เรียนมีคุณภาพ ผู้เรียนได้รับการแก้ปัญหาการเรียนรู้ตามสภาพจริง และสามารถพัฒนา 
ตนเองท าให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
 5. โรงเรียนมีคุณภาพ โรงเรียนเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้มีนวัตกรรมทางการการศึกษา ที่เกิดจาก
การพัฒนาคุณภาพครูและคุณภาพผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง และคุณภาพการศึกษาได้รับ การรับรองตามมาตรฐาน
การศึกษาชาติ 
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บทท่ี 2 
ทฤษฏแีละเอกสารทีเ่กี่ยวข้อง  

 
 การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้  ผู้ศึกษาค้นคว้าได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
  1. แนวคิดทางการนิเทศการศึกษา 
    2. ความหมายการนิเทศการศึกษา 
          3. การนิเทศแบบให้ค าชี้แนะ (Coaching) 
    4. ความพึงพอใจ 
    5. แนวคิดเก่ียวกับความคิดเห็น    
 

1. แนวคิดทางการนิเทศการศึกษา 
 จากการศึกษาศาสตร์ทางการนิเทศการศึกษา จากเอกสารต าราที่เผยแพร่ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 
โดยเฉพาะการให้นิยามหรือให้ความหมายการนิเทศ รวมถึงบทบาทหน้าที่และการปฏิบัติงานการนิเทศ การศึกษา  
มีการเปลี่ยนแปลงมาโดยตลอด ในแต่ละช่วงเวลา ปัจจุบันเมื่อพูดถึงค าว่านิเทศ (Supervision) หมายรวมถึงการ
นิเทศการศึกษาและนิเทศการสอน ซึ่งมีเป้าหมายหลักเดียวกันคือคุณภาพการศึกษา และตัวบ่งชี้คุณภาพคุณภาพที่
ส าคัญ คือคุณภาพของนักเรียนหรือประสิทธิผลการเรียนรู้ของนักเรียน ตามความหมายของค าว่า การนิเทศ
การศึกษา (Educational Supervision)มีความหมายกว้างกว่า การนิเทศการสอน (Supervision of Instruction 
หรือ Instructional Supervision) โดยที่การนิเทศ การสอนนั้นมีความหมายแคบกว่า จากค าว่า “การสอน”                 
ซึ่งหมายถึงการมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพ การเรียนการสอนโดยตรง การนิเทศการสอนจึงเป็นส่วนย่อย (Subset) 
ที่ส าคัญส่วนหนึ่งของการ นิเทศการศึกษา ซึ่งหมายความว่าการนิเทศการศึกษาต้องมีการนิเทศการสอนรวมอยู่ด้วย 
จึงจะท าให้ เกิดการปรับปรุงและพัฒนาในด้านการจัดการเรียนการสอนโดยตรงได้ เนื่องจากทั้งการนิเทศ 
การศึกษาและการนิเทศการสอนมีทฤษฎีต่าง ๆ เป็นพ้ืนฐาน และแนวทางการปฏิบัติ หลักการ แนวคิด ทฤษฎี
ต่างๆ ที่เก่ียวข้องในการนิเทศการศึกษาและการนิเทศการสอน จึงใช้หลักการ แนวคิดและ ทฤษฎีเดียวกัน 
 

2. ความหมายการนิเทศการศึกษา  
   การนิเทศการศึกษา หมายถึง กระบวนการพัฒนาครู เพ่ือให้ครูปรับปรุงและพัฒนาการจัด 
กระบวนการเรียนรู้เพ่ือให้การจัดการศึกษาบรรลุจุดมุ่งหมายที่วางไว้  
   การนิเทศการศึกษาจึงเป็นกระบวนการในการแนะน าช่วยเหลือ ครู ให้สามารถจัดกิจกรรม การ
เรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งการนิเทศนั้นอยู่บนหลักการของประชาธิปไตย ได้แก่ การเคารพ  ซึ่งกันระหว่างผู้
นิเทศและผู้รับการนิเทศ 
   การนิเทศการศึกษาจัดขึ้นเพ่ือปรับปรุงการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ดียิ่งขึ้น ในการปรับปรุง  การจัด
กิจกรรมการเรียนรู้นี้จะส าเร็จได้ผลดีเพียงไรนั้น ย่อมขึ้นอยู่กับทักษะและความสามารถของ ศึกษานิเทศก์ผู้ท างาน
ร่วมกับครูตลอดจนเทคนิคและวิธีการต่าง ๆ ที่ศึกษานิเทศก์น ามาใช้ในการนิเทศ การศึกษาโดยให้ครูมีโอกาส
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ค้นคว้างานที่จะต้องท าด้วยตนเอง เพ่ือให้เกิดความงอกงามขึ้น เมื่อได้เรียนรู้ และมีความเจริญงอกงามแล้วย่อมจะ
ได้รู้จักปรับปรุงงานด้านการเรียนการสอนให้ได้ผลดีมีประสิทธิภาพ ยิ่งขึ้น การนิเทศการศึกษามิใช่เน้นการปรับปรุง
ตัวครูโดยเห็นว่าครูยังท าหน้าที่ไม่สมบูรณ์ในการสร้าง ความเจริญงอกงามให้แก่ผู้เรียน หากแต่ให้ความส าคัญไปถึง
นโยบายการศึกษาจุดประสงค์ของการให้ การศึกษา การพิจารณาความเหมาะสมของหลักสูตรที่ใช้วัสดุอุปกรณ์
การสอนและวิธีสอนของครู สิ่งแวดล้อมของครูและผู้เรียนในขณะที่เรียนตลอด  
 
3. การนิเทศแบบให้ค าชี้แนะ (Coaching) 
   การนิเทศแบบให้ค าชี้แนะ  เป็นกระบวนการหนึ่งที่มีความส าคัญในการช่วยเหลือให้การ จัดการ
เรียนรู้เป็นไปอย่างมีคุณภาพ ผู้ที่มีบทบาทส าคัญ คือ ศึกษานิเทศก์ รวมทั้งเครือข่ายการนิเทศ ที่เข้ามามีส่วนร่วม
ในการนิเทศการศึกษา การด าเนินการเพื่อเพ่ิมศักยภาพในการจัดการเรียนรู้ให้แก่ครูและผู้บริหารสถานศึกษา ให้
สามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพและได้มาตรฐาน ตลอดจน สามารถเสริมสร้างการพัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษาให้เข้มแข็ง การน าเทคนิค การนิเทศแบบให้ค าชี้แนะ (Coaching) มาใช้ในการ
นิเทศการศึกษา จึงเป็นวิธีการหนึ่งที่จะช่วยในการ พัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพมาก
ขึ้นได้  
   การนิเทศแบบชี้แนะ เป็นวิธีการพัฒนาสมรรถภาพการท างานของครู โดยเน้นไปที่การ ท างานให้ได้
ตามเป้าหมายของงาน หรือการช่วยให้สามารถน าความรู้ความเข้าใจที่มีอยู่และหรือไดรับการ อบรมมา ไปสู่การ
ปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ การให้ค า ชี้แนะมีลักษณะเป็นกระบวนการ มีเป้าหมายที่ ต้องการไปให้ถึง   3 
ประการ คือ การแก้ปัญหาในการท างาน การพัฒนาความรู้ ทักษะ หรือความสามารถใน การท างาน และการ
ประยุกต์ใช้ทักษะหรือความรู้ในการท างาน ที่ตั้งอยู่บนหลักการของการเรียนรู้ร่วมกัน (Co-Construction) โดยยึด
หลักว่าไม่มีใครรู้มากกว่าใคร จึงต้องเรียนไปพร้อมกันเพ่ือให้ค้นพบวิธีการแก้ไข ปัญหาด้วยตนเอง เป็น
กระบวนการแนะน า และการสอนงานแบบรายบุคคลเพ่ือพัฒนาทั้งทางด้านความรู้  ทักษะ  และความสามารถใน
การท างาน  ปกติมักใช้กับผู้ที่มีความสามารถในบางด้านที่ยังไม่สมบูรณ์  และ เป็นวิธีการในการกระตุ้นให้
พัฒนาการท างาน   
   สรุปได้ว่า  เป็นการด าเนินการที่เน้นปฏิสัมพันธ์แบบรายบุคคลหรือกลุ่มย่อย  ที่ผู้ที่มีหน้าที่ชี้แนะได้ 
ช่วยเหลือให้ผู้รับการชี้แนะสามารถจัดระบบความคิด  ทบทวนการท างานที่ผ่านมาและแสวงหาแนวทางในการ
พัฒนางาน แก้ปัญหาการท างานด้วยตนเอง 
 
4. ความพึงพอใจ   
   ปัจจัยหนึ่งในการน าไปสู่การเรียนรู้ที่ดีและมีประสิทธิภาพ คือ การที่ผู้เรียนมีภาวะของสภาพจิตใจที่มี
ความสุขในการเรียน  ดังนั้น  ความพึงพอใจในการเรียนจึงเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ส าคัญ  ซึ่งมีผู้ให้ ความหมายและ
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจ  ไว้ดังนี้  
   4.1 ความหมายของความพึงพอใจ 
   ความพึงพอใจ  หมายถึง  ความรู้สึกที่เกิดขึ้นเมื่อได้รับผลส าเร็จตามความมุ่งหมาย  ความพึงพอใจ
เป็นกระบวนการทางจิตวิทยาไม่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน  แต่สามารถคาดคะเนได้ว่ามีหรือไม่มีจากการสังเกต
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พฤติกรรมของคนเท่านั้น   การที่จะท าให้เกิดความพึงพอใจมีปัจจัยและองค์ประกอบที่เป็น สาเหตุแห่งความพึง
พอใจ  ถ้ามีความเครียดมากจะท า ให้เกิดความไม่พึงพอใจในการท ากิจกรรมและจะ ประทับใจจากการได้รับการ
ตอบสนองความต้องการและมีความสุข  เมื่อได้รับผลส าเร็จ ซึ่งจะแสดงออกมา ทางพฤติกรรม โดยสังเกตได้จาก
สายตา  ค า พูดและการแสดงออกทางพฤติกรรม 
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บทท่ี 3 
วิธดี าเนินการศึกษา 

 
  ในการศึกษาครั้งนี้  ใช้เวลาในการศึกษาเพียงระยะเวลาสั้น ๆ ในการศึกษาความพึงพอใจและ
ความคิดเห็นของครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  โดยมีข้ันตอนในการด าเนินงาน  
ดังนี้  
   
ประชากร และกลุ่มตัวอย่าง   
  ประชากร และกลุ่มตัวอย่าง  คือ ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยทีจ่ัดกระบวนการจัด
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 จ านวน 5 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านค าบง1 โรงเรียนบ้านค าพ้ี  
โรงเรียนบ้านโนนสังข์ศรี  โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร และโรงเรียนบ้านหว้านใหญ่ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร จ านวน 5 คน โดยเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling) 
 
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา     
  1. แบบประเมินพฤติกรรมครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 
หลังจากได้รับการนิเทศแบบชี้แนะ (Coaching)  เป็นแบบมาตรฐานส่วนประมาณค่า  5  ระดับ จ านวน  33  ข้อ 
  2. แบบประเมินความพึงพอใจของครูครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปี
ที่ 2 ที่มีต่อการนิเทศแบบชี้แนะ (Coaching)  เป็นแบบมาตรฐานส่วนประมาณค่า  5  ระดับ จ านวน  20  ข้อ 
 
วิธีด าเนินการศึกษา 

ในการนิเทศการศึกษาครั้งนี้  ผู้ศึกษาใช้เทคนิคนิเทศแบบชี้แนะ(Coaching)  ซึ่งใช้เวลาใน 
การศึกษาเพียงระยะเวลาสั้นๆ โดยมีข้ันตอนในการด าเนินงานดังนี้  

 1. เครื่องมือนิเทศ  
  1.1 แผนการนิเทศศึกษา 
  1.2 แบบสัมภาษณ์ส าหรับผู้บริหาร 
  1.3 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลเบื้องต้นส าหรับครู 
  1.4 แบบประเมินพฤติกรรมการสอนของครู  
  1.5 แบบประเมินความพึงพอใจของครูที่มีต่อการนิเทศ  

 2. ขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูล 
ผู้ศึกษาเป็นผู้เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง โดยใช้แบบสัมภาษณ์ส าหรับผู้บริหาร แบบสอบถาม

เกี่ยวกับข้อมูลเบื้องต้นส าหรับครู แบบประเมินพฤติกรรมการจัดกิจกรรมการส่งเสริมการอาน ของครูผู้สอนกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 และแบบประเมินความพึงพอใจของครูที่มีต่อการนิเทศแบบ
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ชี้แนะ (Coaching)  กับกลุ่มตัวอย่างแบบง่าย ๆ  โดยใช้กระบวนการ PDCA เป็นตัวก าหนดทิศทางของการท างาน
ในครั้งนี้มีรายละเอียดดังนี้  

2.1 การวางแผน (P-Plan) 
     2.1.1 เก็บรวบรวมข้อมูล  
         2.1.2 วิเคราะห์ข้อมูล 
     2.1.3 การจัดระบบข้อมูลสารสนเทศ 

2.2 การปฏิบัติงานตามแผน (D-Do)  
     ในขั้นการปฏิบัติงาน ผู้ศึกษาใช้เทคนิคการนิเทศแบบชี้แนะ(Coaching)  ซึ่งมีขั้นตอนการ

นิเทศ ดังนี ้  

1. เตรียมการก่อนโค้ช 

     1.1 ประสานนัดหมายผู้บริหารโรงเรียนและครู 
     1.2 แจ้งวัตถุประสงค์การไปโค้ช  และแนวทางจัดกิจกรรม 

     1.3 วางแผนก าหนดค าถามส าคัญ ทบทวนประเด็นปัญหา จุดพัฒนาครู  จุดเน้น การยกระดับ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

     1.4 เตรียมเครื่องมือในการนิเทศ  ต ารา CD  และสร้างเครื่องมือการนิเทศ  แบบการนิเทศ 

แบบบันทึกการสังเกต 

 2. ขณะโค้ช 
      2.1 พบผู้บริหารโรงเรียนตามนัดหมาย  

       2.2 พบคณะครูก่อนนิเทศในห้องเรียน เพ่ือสนทนาสร้างความคุ้นเคยและสร้างเจตคติที่ดี 

ในการนิเทศแก่ครูและนักเรียน 

         2.3 สร้างข้อตกลงในการนิเทศห้องเรียน และทบทวนแผนการสอน 

       2.4 สังเกตการณ์  กระบวนการจัดการเรียนรู้  ดังนี้ 

   - การจัดห้องเรียนและบรรยากาศทั้งภายใน และภายนอกห้องเรียน   

   - กระบวนการสอนและกระบวนการเรียนรู้  การใช้สื่อเทคโนโลย ี

    - สัมพันธภาพระหว่างครูกับนักเรียน  

    - การวัดและประเมินผล 

       2.5 ทบทวนหลังการจัดการเรียนรู้  AAR : After Action Review  บันทึกการสังเกต 

       2.6 สะท้อนผลการนิเทศ ให้ข้อมูลย้อนกลับเชิงสร้างสรรค์ ชี้จุดที่ควรพัฒนา/จุดแข็ง ก าหนด

ค าถามเพ่ือการปรับปรุงพัฒนา ระบุปัญหา  แนวทางแก้ปัญหา และสิ่งที จะด าเนินการในขั้นต่อไป 
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       2.7 สรุปวางแผนการนิเทศร่วมกับครูเพ่ือน าไปพัฒนาต่อยอด และนัดหมายการนิเทศใน    

ครั้งต่อไป 

3. หลังการโค้ช 

  3.1 ครูน าผลการนิเทศชั้นเรียนมาปรับปรุงพัฒนาแก้ไขการท างานและออกแบบ

กระบวนการจัดการเรียนรู้และเครื่องมือวัดและประเมินผล 

   3.2 ผู้นิเทศน าผลการนิเทศชั้นเรียนมาวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงกระบวนการจัดกาเรียนรู้

ของครู  ทบทวนกาปฏิบัติการโค้ช เพ่ือปรับปรุงพัฒนาแก้ไขเทคนิควิธีการ/นวัตกรรมการนิเทศ  และบันทึก

รายงานผลการนิเทศ  เตรียมการนิเทศในครั้งต่อไป 

 2.3 การตรวจสอบและประเมินผล (C-Check) 
2.3.1 การปฏิบัติตามข้ันตอนตามแผนการนิเทศ 
2.3.2 สังเกตการสอน  
2.3.3 สะท้อนผลการนิเทศ 
2.3.4 สรุปผลการประเมิน 

2.4 การน าผลการประเมินมาปรับปรุงงาน (A-Act)  
2.4.1 จัดท ารายงานผลการนิเทศ 
2.4.2 น าเสนอผลการนิเทศและเผยแพร่ 

 
สถิติที่ใช้และวิธีการวิเคราะห์ 
  น าผลข้อมูลจากแบบประเมินพฤติกรรมการสอนของครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย ชั้นประถม ศึกษาปีที่ 1 และแบบประเมินความพึงพอใจของครูที่มีต่อการนิเทศแบบชี้แนะ (Coaching) 
มาวิเคราะห์โดยการค านวณหาค่าเฉลี่ย  น าเสนอเป็นตารางประกอบความเรียง โดยได้ก าหนดการให้คะแนนและ
ความหมายของช่วงคะแนนในการประเมินเป็นระดับ ดังนี้ 
  คะแนนเฉลี่ย  4.51 – 5.00  หมายถึง  มีระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด 
  คะแนนเฉลี่ย  3.51 – 4.50  หมายถึง  มีระดับความพึงพอใจมาก 
  คะแนนเฉลี่ย  2.51 – 3.50  หมายถึง  มีระดับความพึงพอใจปานกลาง 
  คะแนนเฉลี่ย  1.51 – 2.50  หมายถึง  มีระดับความพึงพอใจน้อย 
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บทท่ี 4 
ผลการศึกษา 

 
    จากการศึกษาในครั้งนี้  ผู้ศึกษาได้วิเคราะห์ข้อมูลการศึกษา และสรุปเป็นผลการศึกษา ใน
ประเด็นต่อไปนี้ 
    1. ผลการศึกษาสภาพปัจจุบันปัญหาและความต้องการการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ของครูผู้สอน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2   ในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
     1.1 ด้านการบริหารจัดการ 
                         จากการศึกษาการบริหารจัดการทั้ง 5 โรงเรียน ปรากฎผลดังนี้  บริหารและการจัดการ   

ผู้บริหารมีความตั้งใจ มุ่งม่ัน มีหลักการบริหาร และมีวิสัยทัศน์ที่ดีในการบริหารงาน สามารถ เป็นแบบอย่างที่ดีใน
การท างาน และคณะกรรมการสถานศึกษามีความตั้งใจและมีความพร้อมในการปฏิบัติ หน้าที่ตามบทบาท  -
สถานศึกษามีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ ที่ก าหนดไว้ชัดเจนสอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน-มีแผนพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี ที่สอดคล้องกับการพัฒนา ผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย-พัฒนางาน
วิชาการเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา และส่งเสริม สนับสนุนพัฒนาครูและบุคลากรให้มี
ความเชี่ยวชาญตรงตามความต้องการ  - มีข้อมูลสารสนเทศที่ถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย สามารถน าไปประยุกต์ใช้
ได้  - โรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้ของบุคลากรที่สนใจ โดยเปิดโอกาสให้เข้ามาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ - โรงเรียนให้
ความส าคัญกับการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา เน้นการสร้าง ความเข้าใจและให้ความรู้
โรงเรียนได้มีการพัฒนาระบบประกันจนได้รับรางวัลสถานศึกษาท่ีมีระบบและกลไกการบริหารจัดการคุณภาพ และ
มาตรฐานการศึกษา  

   1.2 ด้านการจัดการเรียนการสอน 
   จาการศึกษาโรงเรียนต้นแบบ 5 โรงเรียน โรงเรียนมีครูที่สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ใน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ทีจ่บวิชาเอกภาษาไทย 3 คน อีก 2 คนไม่ได้จบเอกภาษาไทย แต่มีประสบการณ์ในการสอน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 มากกว่า 10 ปี   ส าหรับการจัดการเรียนการสอนของครู  
ยังขาดทักษะในการผลิตสื่อนวัตกรรมต่าง ๆ เพื่อมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน  โดยเฉพาะสื่อประเภท ICT  ครู
ยึดหนังสือแบบเรียนต ารา  ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  มีการจัดกิจกรรมเสริม เช่น  การท าบัตรค าใหม่
ในบทเรียน บัตรค าพ้ืนฐาน ให้แก่นักเรียน เพ่ือส่งเสริมการอ่านและการเขียนภาษาไทย  และส าหรับในการเตรียม
แข่งขันทักษะทางวิชาการต่าง ๆ  แต่ปัญหาที่พบคือ  เป็นนักเรียนกลุ่มน้อยที่เข้ามาใช้สื่อบัตรค า  ส่วนนักเรียน
กลุ่มท่ีอ่านไม่ได้เขียนไม่ได ้ จะไม่สนใจในการท ากิจกรรมบัตรค า   
   - ครูมีความตั้งใจมุ่งมั่นในการจัดการเรียนรู้  สร้างสื่อผลิตสื่อและนวัตกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียน
ได้เรียนรู้ให้เต็มตามศักยภาพของผู้เรียนแต่ละคน  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีการจัดการเรียนการสอนระหว่างครู   
เฉพาะในชั่วโมง Coaching & Mentoring  ภาคเรียนละ 1 ครั้ง ครูไม่ได้รับการอบรมพัฒนาความรู้และทักษะการ
จัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง  ครูมีการจัดกระบวนการเรียนรู้อย่างเป็นขั้นตอน ดังนี้  
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    1. สร้างความตระหนักให้แก่ผู้เรียนในการเรียนรู้  เพ่ือให้นักเรียนเห็นคุณค่าความส าคัญใน
การเรียนรู้วิชาภาษาไทย  แจ้งวัตถุประสงค์และกิจกรรมต่าง ๆ ที่นักเรียนจะต้องท าในแต่ละชั่วโมง  และใบงาน
ต่าง ๆ ทั้งกลุ่มและเดี่ยว 
    2. น าเข้าสู่บทเรียน  เป็นขั้นที่นักเรียนได้ทบทวนค าศัพท์  และค าศัพท์ใหม่  โดยใช้กิจกรรม
เกม เพลง และสื่อจากวีดีทัศน์ต่าง ๆ  
    3. ขั้นจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เป็นขั้นที่คุณครูได้ใช้กระบวนการสอนแบบ  Active  Learning  
เพ่ือให้ผู้เรียนเรียนรู้จากการปฏิบัติ  เป็นขั้นที่นักเรียนได้ร่วมกันท ากิจกรรมกลุ่ม  และกิจกรรมเดี่ยวจากใบงาน   
และครูให้เนื้อหาความรู้ใหม ่ โดยใช้สื่อต่าง ๆ ทั้งจากที่ผลิตขึ้น  และสื่อจากอินเทอร์เน็ต 
    4. ขั้นสรุปบทเรียน ครูและนักเรียนจะได้ร่วมกันสรุปบทเรียนโดยใช้แผนภูมิต่าง ๆ  ครูคอย
ชี้แนะ  และให้ก าลังใจ  พร้อมทั้งชี้แจงนัดหมายในการเรียนครั้งต่อไปในชั่วโมงหน้า 
    จุดแข็งของครูทั้งสองระดับ มีดังนี้   
    1. ครูจบวิชาเอกภาษาไทย  
    2. ครูจัดกระบวนการนิเทศภายในแบบ Coaching & Mentoring  ภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
    3. มีการเผยแพร่ผลงานในช่องทางต่าง ๆ เช่น  Facebook  
    4. มีความตั้งใจดูแลเอาใจใส่ในการท างานและรับผิดชอบต่องานที่มอบหมาย 
   จุดที่ควรพัฒนา มีดังนี้ 
    1. ครูควรมีการใช้สื่อและนวัตกรรมหลากหลายและเหมาะสมมากขึ้น 
    2. ควรใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบ  Active  Learning  เพ่ือกระตุ้นให้นักเรียนเกิดการ
เรียนรู้  โดยใช้เกม  เพลง และกระบวนการกลุ่ม  และน านักเรียนไปเรียนรู้ตามแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน 
    3. ควรใช้เทคนิคชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC)  ระหว่างคุณครูในแต่ละกลุ่มสาระตั้งแต่ระดับ
ประถมศึกษาจนถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่  3 จะท าให้ทราบปัญหา  และวางแผนการแก้ปัญหาได้  
    4. กระบวนการ  Coaching  ควรมีความต่อเนื่อง  และน าไปสู่การแก้ปัญหาได้อย่างแท้จริง 
   1.3 ความต้องการการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ของครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย                              
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  
    1.  ครูต้องการให้ศึกษานิเทศก์ออกเยี่ยมเพ่ือให้ค าแนะน า  คอยช่วยเหลือครูร่วมกับทาง
โรงเรียนอย่างสม่ าเสมอ ในการจัดการเรียนการสอน   
    2.  ต้องการศึกษานิเทศก์ที่มีความมุ่งมั่นในการท างานที่จริงจัง  สามารถให้ความช่วยเหลือ  
ให้ค าแนะน าปรึกษาได้ในทุกเรื่อง  และตลอดเวลา  ด้วยความเป็นกัลยาณมิตร 
    3.  ต้องการงบประมาณ ในการส่งเสริม สนับสนุนในการจัดการเรียนรู้ ให้เพียงพอ  และมีการ
ประสานงานอย่างเป็นระบบ 
    4. ต้องการสร้างเครือข่ายในการท างาน  หรือมีศูนย์วิชาการต่าง ๆ ที่ส่งเสริมสนับสนุน  และ
ช่วยเหลือให้ครูได้เรียนรู้ทั่วถึง  เพื่อความสะดวกในการเรียนรู้ร่วมกัน  เพราะบางเครือข่ายศูนย์ต้นแบบมีเพียงศูนย์
เดียวและตั้งอยู่ไกล  ท าให้ไม่สะดวกในการประสานงาน  บางเครือข่ายเป็นเครือข่ายที่ใหญ่มีจ านวนหลายโรงเรียน  
แต่มีเพียงศูนย์เดียวท าให้ไม่สะดวกในการเรียนรู้ร่วมกัน 
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   2. การวิเคราะห์ข้อมูล 
    ผู้ศึกษาได้ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบประเมินที่จัดท าขึ้น เพ่ือเป็นแนวทางในการ
พัฒนาการนิเทศดังนี ้ 
    2.1 ผลการศึกษาพฤติกรรมการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ของครูผู้สอนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 หลังจากได้รับการนิเทศแบบช้ีแนะ (Coaching) 
    ผลการศึกษาพฤติกรรมการกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ของครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย                         
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 หลังจากได้รับการนิเทศแบบชี้แนะ (Coaching) ของโรงเรียนบา้นค าบง1 โรงเรียนบา้นค าพ้ี-
โรงเรียนบ้านภู โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร โรงเรียนบ้านโนนสังข์ศรี โรงเรียนบ้านหว้านใหญ่ ผู้ศึกษาจะน าเสนอผล
การประเมินพฤติกรรมของครูผู้สอน ดังนี้  
ตารางท่ี 1 ผลการประเมินพฤติกรรมการสอนของผู้ถูกนิเทศ หลังจากได้รับการนิเทศแบบชี้แนะ (Coaching) 
   (N =10) 

ข้อ รายการ 
ระดับความคิดเห็น 

ค่าเฉลี่ย แปลความ 
1. การเตรียมการสอน   
1 การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้สาระท่ีสอน 4.3 มาก 

2 การก าหนดสาระการเรียนรู้ที่สอนสอดคล้องกับตัวชี้วัด 4.0 มาก 

3 การก าหนดกิจกรรมสอดคล้องกับสระการเรียนรู้ 4.2 มาก 

4 การก าหนดกิจกรรมการเรียนรู้เหมาะสมกับเวลา 4.6 มากที่สุด 

5 ก าหนดสื่อสอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้ 4.2 มาก 

6 ก าหนดเครื่องมือวัดและประเมินผลได้สอดคล้องกับตัวชี้วัด 4.0 มาก 

7 ครูผู้สอนทบทวนความรู้เดิมและบอกจุด ประสงค์การเรียนรู้ให้
นักเรียนทราบก่อน สอนทุกครั้ง 

4.2 
 

มาก 
2. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน   
8 การน าเข้าสู่บทเรียน 4.0 มาก 

9 การจัดกิจกรรมสอดคล้องกับตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้ 3.5 ปานกลาง 

10 การเสริมแรงและสร้างบรรยากาศแก่ผู้เรียนอย่างเหมาะสม 4.7 มากที่สุด 

11 เปิดโอกาสให้ผู้เรียนซักถามและแสดงความคิดเห็น 3.4 ปานกลาง 

12 สรุปบทเรียนเมื่อจบกระบวนการสอน 4.0 มาก 
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ตารางท่ี 1 (ต่อ) ผลการประเมินพฤติกรรมการสอนของผู้ถูกนิเทศ หลังจากได้รับการนิเทศแบบชี้แนะ      
                     (Coaching) (N =10) 

ข้อ รายการ 
ระดับความคิดเห็น 

ค่าเฉลี่ย แปลความ 
13 ครูผู้สอนได้น าเอาปัญหาหรือสถานการณ์จริงที่เกิดขึ้นในชุมชน

ท้องถิ่นมาก าหนดเป็นกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนอยู่เสมอ 
4.3 มาก 

14 ครูผู้สอนใช้เทคนิค/วิธีการที่หลากหลายในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
เพ่ือพัฒนาผู้เรียนอยู่เสมอ 

4.1 มาก 

15 ครูผู้สอนใช้เทคนิค/วิธีการที่หลากหลายเพื่อกระตุ้นผู้เรียนให้เกิด
ความสนใจการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาคนเองอยู่เสมอ 

3.4 ปานกลาง 

16 ครูผู้สอนได้ผลิตสื่อการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับเนื้อหาของ
บทเรียนเสมอ 

4.0 มาก 

3. การใช้สื่อการเรียนการสอน   
17 การใช้สื่อสอดคล้องกับสาระการเรียนรู้ 4.6 มากที่สุด 

18 สื่อสามารถเร้าความสนใจผู้เรียน 4.0 มาก 

19 การใช้สื่อได้เหมาะสมกับผู้เรียน 3.8 มาก 

20 ครูผู้สอนใช้สื่อการเรียนการสอนที่หลากหลาย 
เพ่ือให้ผู้เรียนบรรลุจุดประสงค์การเรียนรู้เสมอ 

4.0 มาก 

21 ครูผู้สอนได้จัดการเรียนการสอนโดยใช้สถานที่จริง แหล่งเรียนรู้และ
วิทยากรในท้องถิ่นเป็นสื่อ 

3.9 มาก 

22 ครูผู้สอนประเมินผลการใช้สื่อหลังการจัดกิจกรรมการเรียนเสร็จสิ้น
อยู่เสมอ 

3.4 ปานกลาง 

4. การจัดการและสร้างบรรยากาศในชั้นเรียน   

23 ครูผู้สอนส่งเสริมให้นักเรียนกล้าคิด กล้าท า และกล้าแสดงออกในสิ่ง
ที่ถูกต้องอยู่เสมอ 

4.0 มาก 

24 ครูผู้สอนส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนอยู่ร่วมกันแบบ
ประชาธิปไตยได้อย่างเหมะสม 

4.0 มาก 

25 ครูผู้สอนให้ความสนใจกับนักเรียนอย่างทั่วถึง 3.8 มาก 

26 ครูผู้สอนใช้เทคนิค/วิธีการที่หลากหลายในการควบคุมและจัดการ
นักเรียนให้สนใจการเรียนอย่างสม่ าเสมอ 

3.4 ปานกลาง 

27 ครูผู้สอนให้การเสริมแรงนักเรียนได้อย่างเหมาะสม 4.0 มาก 

28 ครูผู้สอนได้จัดบรรยากาศในชั้นเรียนได้อย่างเหมาะสม 4.0 มาก 
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ตารางท่ี 1 (ต่อ) ผลการประเมินพฤติกรรมการสอนของผู้ถูกนิเทศ หลังจากได้รับการนิเทศแบบชี้แนะ      
                     (Coaching) (N =10) 

ข้อ รายการ 
ระดับความคิดเห็น 

ค่าเฉลี่ย แปลความ 

5. การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้   
29 ครูผู้สอนศึกษาและท าความเข้าใจระเบียบการวัดและประเมินผลการ

เรียนของสถานศึกษาและที่เกี่ยวข้องอยู่เสมอ 
4.0 มาก 

30 ครูผู้สอนได้จัดท าเครื่องวัดผลการเรียนรู้ได้อย่างครอบคลุมสอดคล้อง

ตัวชี้วัดและมาตรฐานการเรียนรู้ที่หลักสูตรสถานศึกษาก าหนด 
4.0 มาก 

31 ครูผู้สอนด าเนินการวัดผลการเรียนรู้ก่อนเรียนระหว่างเรียน และหลัง

เรียนได้อย่างครอบ  สอดคล้องตัวชี้วัดและมาตรฐานการเรียนรู้ที่

หลักสูตรสถานศึกษาก าหนดอย่างสม่ าเสมอ 

3.5 ปานกลาง 

32 ครูผู้สอนได้ด าเนินการประเมินผลความก้าวหน้าในเรียนของนักเรียน

โดยใช้แฟ้มสะสมผลงาน (Port Folio) อยู่เสมอ 
4.5 มากที่สุด 

33 ครูผู้สอนได้น าผลการวัดและประเมินผลการเรียนรู้มาใช้ให้เกิด

ประโยชน์กับนักเรียนอย่างสุดอยู่เสมอ 
3.4 ปานกลาง 

เฉลี่ยรวม 3.97 มาก 

 
    จากตารางที่ 1 พบว่า  ผลการประเมินพฤติกรรมการกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ของครูผู้สอนกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ภายหลังจากได้รับการนิเทศแบบชี้แนะ (Coaching)  พบว่า 
คะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ของครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 

2 อยู่ในระดับมาก ( ̅= 3.97) เมื่อพิจารณารายข้อพบว่าระดับพฤติกรรมการสอนของครูที่อยู่ในระดับมากที่สุด มี
จ านวน 4  ข้อ ได้แก่  1)  การเสริมแรงและสร้างบรรยากาศแก่ผู้เรียนอย่างเหมาะสม 2) การใช้สื่อสอดคล้องกับ
สาระการเรียนรู้ 3) การก าหนดกิจกรรมการเรียนรู้เหมาะสมกับเวลา 4) ครูผู้สอนได้ด าเนินการประเมินผล
ความก้าวหน้าในเรียนของนักเรียนโดยใช้แฟ้มสะสมผลงาน (Port Folio) อยู่เสมอ 
 
    2.2 ผลการศึกษาความพึงพอใจของครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษา              
ปีท่ี 2 ต่อการนิเทศแบบช้ีแนะ (Coaching) 
    ผลการศึกษาความพึงพอใจของครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  
ต่อการนิเทศแบบชี้แนะ (Coaching) ของโรงเรียนบ้านค าบง1 โรงเรยีนบ้านค าพ้ี-โรงเรียนบ้านภู โรงเรียนอนุบาล
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มุกดาหาร โรงเรียนบ้านโนนสังข์ศรี โรงเรียนบ้านหว้านใหญ่ ผู้ศึกษาจะน าเสนอผลการประเมินความพึงพอใจของ
ครูผู้สอน ดังนี้ 
ตารางท่ี 2  ผลการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการนิเทศแบบให้ค าชี้แนะ Coaching  (N =10)  

ข้อ รายการ 
ระดับความคิดเห็น 

ค่าเฉลี่ย แปลผล 

ความพึงพอใจต่อการด าเนินการนิเทศ   

1 วิธีการก าหนดกลุ่มเป้าหมายและกลุ่มตัวอย่างในการนิเทศ 3.4 ปานกลาง 

2 การก าหนดหลักสูตร เนื้อหาสาระและกิจกรรมการนิเทศ 4.3 มาก 

3 การก าหนดวัน เวลาและสถานที่ ที่ใช้ในการนิเทศ 4.2 มาก 

4 การก าหนดให้ศึกษานิเทศก์ท าหน้าที่เป็นผู้นิเทศ 4.3 มาก 

5 การจัดบุคลากรที่เก่ียวข้องมาช่วยปฏิบัติงาน 3.3 ปานกลาง 

6 การน าสื่อและเครื่องมือนิเทศ มาใช้จริงในการนิเทศ 4.3 มาก 

7 การปฏิบัติการนิเทศโดยใช้กิจกรรมและวิธีการที่ก าหนดไว้ในแผนนิเทศ 4.1 มาก 

8 ความเป็นกันเองระหว่างผู้นิเทศกับผู้รับการนิเทศ 4.6 มากที่สุด 

9 การให้ค าปรึกษา แนะน าเป็นรายบุคคลที่มุ่งเจาะลึกถึงปัญหาและความ
ต้องการของผู้รับการนิเทศแต่ละคน 4.1 มาก 

10 ความเชี่ยวชาญและความมั่นใจในเทคนิควิธีการนิเทศและเรื่องที่นิเทศ
ของผู้นิเทศ 

4.2 มาก 

11 การแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการนิเทศให้ส าเร็จลุล่วงด้วยดี 4.1 มาก 

12 การให้ผู้รับการนิเทศเป็นผู้ประเมินผลการนิเทศหลังเสร็จสิ้นการนิเทศ 4.6 มากที่สุด 

13 การจัดท ารายงานการนิเทศเพ่ือสรุปผลการนิเทศ 4.2 มาก 
ความพึงพอใจต่อผลการนิเทศที่เกิดขึ้นกับผู้รับการนิเทศ   

14 การเสริมแรงให้ผู้รับการนิเทศมีขวัญก าลังใจในการมุมานะปฏิบัติงานที่

รับการนิเทศให้ส าเร็จ 
4.6 มากที่สุด 

15 ผลส าเร็จจากการจัดการเรียนรู้ของครู หลังได้รับการนิเทศแบบให้ค า

ชี้แนะ Coaching ด าเนินการไปด้วยดีตามแนวทางที่ได้รับการนิเทศหลัง

เสร็จสิ้นการรับการนิเทศ 

4.3 มาก 

ความพึงพอใจต่อการด าเนินการนิเทศ   

16 ความประทับใจที่ได้รับจากการปฏิบัติกิจกรรมการนิเทศตลอด

ระยะเวลาของการเข้ารับการนิเทศ 
4.7 มากที่สุด 
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ตารางท่ี 2 (ต่อ) ผลการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการนิเทศแบบให้ค าชี้แนะ Coaching  (N =10) 
 

ข้อ รายการ 
ระดับความคิดเห็น 

ค่าเฉลี่ย แปลผล 

ความพึงพอใจต่อผลการนิเทศที่ส่งผลต่อนักเรียน   

17 ความรู้ ทักษะและประสบการณ์หลังพัฒนาตนเอง โดยใช้เทคนิคชุมชน

การเรียนรู้ทางวิชาชีพ ที่ได้รับจากการเข้ารับการนิเทศ 
4.5 มากที่สุด 

18 รูปแบบและแนวทางการศึกษาด้วยตนเองที่ได้รับจากการนิเทศ 4.2 มาก 

19 ความรู้ที่ได้รับน าไปใช้แก้ปัญหาและพัฒนาการเรียนการสอน 

ได้ตรงจุด 
4.2 มาก 

20 นักเรียนสนใจเรียนมากขึ้น  4.3 มาก 
เฉลี่ยรวม 4.22 มาก 

 

    จากตารางที่ 2  พบว่า  ความพึงพอใจต่อผลการนิเทศแบบให้ค าชี้แนะ Coaching เมื่อพิจารณาโดย

ภาพรวมพบว่า มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( ̅= 4.22) เมื่อพิจารณารายข้อพบว่าครูมีความพึงใจต่อการนิเทศแบบ
ให้ค าชี้แนะ (Coaching) อยู่ในระดับมากที่สุดจ านวน 6 ข้อได้แก่ 1) ความประทับใจที่ได้รับจากการปฏิบัติ
กิจกรรมการนิเทศตลอดระยะเวลาของการเข้ารับการนิเทศ 2) ความเป็นกันเองระหว่างผู้นิเทศกับผู้รับการนิเทศ  
3) การให้ผู้รับการนิเทศเป็นผู้ประเมินผลการนิเทศหลังเสร็จสิ้นการนิเทศ 4) การเสริมแรงให้ผู้รับการนิเทศมีขวัญ
ก าลังใจในการมุมานะปฏิบัติงานที่รับการนิเทศให้ส าเร็จ  5) การให้ผู้รับการนิเทศเป็นผู้ประเมินผลการนิเทศหลัง
เสร็จสิ้นการนิเทศ  6) ความรู้ ทักษะและประสบการณ์หลังพัฒนาตนเอง โดยใช้เทคนิคชุมชนการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ ที่ได้รับจากการเข้ารับการนิเทศ 
  

การน าไปพัฒนาและการเชื่อมโยงประยุกต์ใช้ 
    ผู้ศึกษาในฐานะเป็นผู้ฝึกประสบการณ์การนิเทศการศึกษา ได้น าหลักการ แนวคิด และองค์
ความรู้ต่าง ๆ มาเชื่อมโยงและประยุกต์ เพ่ือน าไปพัฒนากระบวนการนิเทศแบบชี้แนะ (Coaching)  อย่างเป็น
ขั้นตอน ดังนี้  
    1. เตรียมการก่อนโค้ช  ประสานนัดหมายผู้บริหารโรงเรียนและครู แจ้งวัตถุประสงค์การไปโค้ช  
และแนวทางจัดกิจกรรม  และเตรียมเครื่องมือในการนิเทศ 

    2. ขณะโค้ช พบผู้บริหาร คณะครูก่อนนิเทศในห้องเรียน เพ่ือสนทนาสร้างความคุ้นเคยและสร้าง
เจตคติที่ดีในการนิเทศแก่ครูและนักเรียน สร้างข้อตกลงในการนิเทศห้องเรียน สังเกตการณ์ กระบวนการจัดการ
เรียนรู้  ทบทวนหลังการจัดการเรียนรู้ (AAR) สะท้อนผลการนิเทศ ให้ข้อมูลย้อนกลับเชิงสร้างสรรค์ ชี้จุดที่ควร
พัฒนา/จุดแข็ง สรุปวางแผนการนิเทศร่วมกับครูเพ่ือน าไปพัฒนาต่อยอด และนัดหมายการนิเทศในครั้งต่อไป 
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    3. หลังการโค้ช ครูน าผลการนิเทศชั้นเรียนมาปรับปรุงพัฒนาแก้ไขการท างานและออกแบบ                
กระบวนการจัดการเรียนรู้และเครื่องมือวัดและประเมินผล  ผู้นิเทศน าผลการนิเทศชั้นเรียนมาวิเคราะห์การ
เปลี่ยนแปลงกระบวนการจัดการเรียนรู้ของครู  ทบทวนกาปฏิบัติการโค้ช เพ่ือปรับปรุงพัฒนาแก้ไขเทคนิควิธีการ/                        
นวัตกรรมการนิเทศ  และบันทึกรายงานผลการนิเทศเตรียมการนิเทศในครั้งต่อไป 
    สรุปการนิเทศแบบชี้แนะ (Coaching) เป็นกระบวนการในการให้ ค าแนะน าหรือให้ค าปรึกษา 
พร้อมกระตุ้น ให้เกิดการคิดไตร่ตรองทบทวน (Reflective Thinking) พินิจพิเคราะห์และพิจารณาสิ่งต่าง ๆ อย่าง 
รอบคอบโดยใช้สติและมีสมาธิซึ่งเป็นวิธีการที่ท าให้บุคคลได้ทบทวนและสะท้อนการกระท าของตน (Reflective 
Practice) ช่วยให้เกิดความเข้าใจและเกิดการเรียนรู้จากประสบการณ์น าไปสู่การพัฒนา ปรับปรุงตนเอง ปรับปรุง
งานและการแก้ปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น  
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บทท่ี 5 
สรุปผล อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

 
สรุปผลการศึกษา 
     ผลการศึกษาเรื่อง การนิเทศแบบชี้แนะ (Coaching)nเพ่ือพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้
ของครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ของโรงเรียนบ้านค าบง1 โรงเรยีนบ้านค าพ้ี-
โรงเรียนบ้านภู โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร โรงเรียนบ้านโนนสังข์ศรี โรงเรียนบ้านหว้านใหญ่ สรุปผลศึกษา  ดังนี้  
     1. สภาพปัจจุบันปัญหาและความต้องการการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ของครูผู้สอนกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2   

       ด้านกระบวนการบริหารจดัการ  โรงเรียนบ้านค าบง1 open approach โรงเรียนบ้านค าพ้ี-

โรงเรียนบ้านภู  (ภคู าโมเดล)  โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร  โรงเรียนบ้านโนนสังข์ศรี (โรงเรียนจิตศึกษา-PLC) และ

โรงเรียนบ้านหว้านใหญ่ มีการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ  โดยเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน  ซ่ึงมี

หัวหน้ากลุ่มชั้นเป็นผู้ประสาน การบริหารงานกับผู้บริหารโรงเรียน โดยโรงเรียนมีนวัตกรรมในการบริหารจัดการที่

เกิดจากการร่วมมือกันของคณะครูและบุคลากร คือ  9 M Model มีกระบวนการจัดการเรียนรู้ของครู ใช้ระบบ 

Coaching & Mentoring  ปีการศึกษาละ 2 ครั้ง โดยครูที่มีประสบการณ์ท าหน้าที่เป็น Coach  และเม่ือสิ้นปี

การศึกษามีการวางแผนปรับเปลี่ยนหน้าที่การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพ่ือให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคล 

โรงเรียนมีครูที่ตรงวิชาเอก  ครูมีความมุ่งมั่นตั้งใจในการท างาน  แต่ยังไม่ได้รับการอบรมเพ่ือพัฒนาเท่าที่ควร  

งบประมาณท่ีได้รับจัดสรรส่วนมากจะใช้ในการจัดหาสื่อการเรียนการสอนการซื้อหนังสือต ารา 

    2. ความต้องการของครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ครู 

ต้องการให้ศึกษานิเทศก์ออกเยี่ยมเพ่ือให้ค าแนะน า ชี้แนะ ให้ความช่วยเหลือครูร่วมกับทางโรงเรียนอย่างสม่ าเสมอ 

ในการจัดการเรียนการสอน  สามารถช่วยเหลือให้ค าแนะน าปรึกษาได้ทุกเรื่องด้วยความเป็นกัลยาณมิตร  ต้องการ

งบประมาณ ในการส่งเสริม สนับสนุนในการจัดการเรียนรู้ ให้เพียงพอและมีการประสานงานอย่างเป็นระบบ 

ต้องการสร้างเครือข่ายในการท างาน หรือมีศูนย์วิชาการต่าง ๆ ที่ส่งเสริมสนับสนุน  และช่วยเหลือให้ครูได้เรียนรู้

ทั่วถึง  เพ่ือความสะดวกในการเรียนรู้ร่วมกัน เพราะบางเครือข่ายศูนย์ต้นแบบมีเพียงศูนย์เดียวและตั้งอยู่ไกล  ท า

ให้ไม่สะดวกในการประสานงาน  บางเครือข่ายเป็นเครือข่ายที่ใหญ่มีจ านวนหลายโรงเรียน  แต่มีเพียงศูนย์เดียวท า

ให้ไม่สะดวกในการเรียนรู้ร่วมกัน 
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อภิปรายผล 
     1. พฤติกรรมการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ของครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 2 ของโรงเรียนบ้านค าบง1 โรงเรียนบ้านค าพ้ี-โรงเรียนบ้านภู โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร โรงเรียน
บ้านโนนสังข์ศรี โรงเรียนบ้านหว้านใหญ่ หลังจากได้รับการนิเทศแบบชี้แนะ (Coaching) พบว่า คะแนนเฉลี่ย
พฤติกรรมการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ของครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 อยู่

ในระดับมาก ( ̅= 4.13)  
     2. ผลการศึกษาความพึงพอใจของการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ของครูผู้สอนกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ของโรงเรียนบ้านค าบง1 โรงเรียนบ้านค าพ้ี-โรงเรียนบ้านภู โรงเรียน
อนุบาลมุกดาหาร โรงเรียนบ้านโนนสังข์ศรี โรงเรียนบ้านหว้านใหญ่ ต่อการนิเทศแบบชี้แนะ (Coaching)  เมื่อ

พิจารณาโดยภาพรวมพบว่า มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก( ̅= 4.17) 
 
ข้อเสนอแนะในการน าผลการศึกษาไปใช้ 
     1. การนิเทศการจัดการเรียนการสอนของครู โดยใช้กระบวนการการนิเทศแบบให้ค าชี้แนะ 
(Coaching)  ท าให้ทราบถึงกระบวนการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียน  กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของ
ครู และพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน และทราบความต้องการของครูและนักเรียน เพ่ือน ามาปรับวิธีเรียน 
เปลี่ยนวิธีสอน ให้ผลสัมฤทธิ์ในรายวิชาต่างๆ สูงขึ้นจากปีการศึกษาที่ผ่านมา 
      2. การออกนิเทศในแต่ละครั้ง ผู้นิเทศต้องมีความรู้ พ้ืนฐานจ าเป็นเกี่ยวกับการนิเทศการศึกษา 

มีทักษะที่จ าเป็นในการนิเทศ เช่น ทักษะเชิงมนุษย์ ทักษะทางวิชาการ ทักษะการบริหารจัดการ มีความรู้เรื่องที่จะ

นิเทศอย่างชัดเจน มีการวางแผนการนิเทศ  เตรียมเครื่องมือในการนิเทศ และศึกษาบริบทของโรงเรียนที่จะออก

นิเทศ และต้องนิเทศแบบกัลยาณมิตร เพ่ือให้การนิเทศบรรลุตามวัตถุประสงค์ของการนิเทศ  
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แบบประเมินพฤติกรรมการจัดกิจกรรมการอ่าน ของครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย   
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี2  หลังจากได้รับการนิเทศแบบช้ีแนะ (Coaching) 

ค าชี้แจง    โปรดกาเครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นที่มีต่อพฤติกรรมการจัดการเรียนรู้ของ
ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 
ระดับคะแนนในการประเมิน  ดังนี้ 
  5 หมายถึง  มีระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด 
  4 หมายถึง  มีระดับความพึงพอใจมาก 
  3 หมายถึง  มีระดับความพึงพอใจปานกลาง 
  2 หมายถึง  มีระดับความพึงพอใจน้อย 
        1    หมายถึง  มีระดับความพึงพอใจน้อยที่สุด 
 

ข้อ รายการ 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 
1. การเตรียมการสอน      
1 การจัดท าแผนการจัดการเรียนรูส้าระทีส่อน      

2 การก าหนดสาระการเรียนรู้ที่สอนสอดคล้องกับตัวชี้วดั      

3 การก าหนดกิจกรรมสอดคล้องกับสระการเรียนรู ้      

4 การก าหนดกิจกรรมการเรียนรู้เหมาะสมกับเวลา      

5 ก าหนดสื่อสอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้      

6 ก าหนดเคร่ืองมือวัดและประเมินผลได้สอดคล้องกับตวัชี้วัด      

7 ครูผู้สอนทบทวนความรู้เดิมและบอกจุด ประสงค์การเรียนรู้ให้นักเรียน
ทราบก่อน สอนทุกครั้ง 

  
   

2. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน      
8 การน าเข้าสูบ่ทเรียน      

9 การจัดกิจกรรมสอดคล้องกับตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้      

10 การเสริมแรงและสร้างบรรยากาศแก่ผู้เรียนอย่างเหมาะสม      

11 เปิดโอกาสให้ผู้เรียนซักถามและแสดงความคิดเห็น      

12 สรุปบทเรียนเมื่อจบกระบวนการสอน      

13 ครูผู้สอนไดน้ าเอาปัญหาหรือสถานการณ์จริงที่เกิดขึ้นในชุมชนทอ้งถ่ินมา
ก าหนดเป็นกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนอยู่เสมอ 

  
   

14 ครูผู้สอนใช้เทคนิค/วิธีการที่หลากหลายในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อ
พัฒนาผู้เรียนอยู่เสมอ 
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ข้อ รายการ 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 
15 ครูผู้สอนใช้เทคนิค/วิธีการที่หลากหลายเพื่อกระตุ้นผู้เรียนให้เกิดความ

สนใจการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคนเองอยู่เสมอ 
  

   

16 ครูผู้สอนได้ผลิตสื่อการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับเนื้อหาของบทเรียน
เสมอ 

  
   

3. การใช้สื่อการเรียนการสอน      
17 การใช้สื่อสอดคล้องกับสาระการเรียนรู้      

18 สื่อสามารถเร้าความสนใจผู้เรียน      

19 การใช้สื่อได้เหมาะสมกบัผู้เรียน      

20 ครูผู้สอนใช้สื่อการเรียนการสอนที่หลากหลาย เพื่อให้ผู้เรียนบรรลุ
จุดประสงค์การเรียนรู้เสมอ 

  
   

21 ครูผู้สอนได้จัดการเรียนการสอนโดยใชส้ถานที่จริง แหล่งเรียนรู้และ
วิทยากรในท้องถ่ินเปน็สื่อ 

  
   

22 ครูผู้สอนประเมินผลการใชส้ื่อหลังการจัดกิจกรรมการเรียนเสร็จสิ้นอยู่เสมอ      

4. การจัดการและสร้างบรรยากาศในชั้นเรียน      

23 ครูผู้สอนส่งเสริมให้นักเรียนกล้าคิด กล้าท า และกลา้แสดงออกในสิ่งที่
ถูกต้องอยู่เสมอ 

  
   

24 ครูผู้สอนส่งเสริมและสนบัสนุนให้นักเรียนอยู่ร่วมกันแบบประชาธิปไตยได้
อย่างเหมะสม 

  
   

25 ครูผู้สอนให้ความสนใจกับนักเรียนอย่างทั่วถึง      

26 ครูผู้สอนใช้เทคนิค/วิธีการที่หลากหลายในการควบคุมและจัดการนักเรียน
ให้สนใจการเรียนอย่างสม่ าเสมอ 

  
   

27 ครูผู้สอนให้การเสริมแรงนักเรียนได้อย่างเหมาะสม      

28 ครูผู้สอนได้จัดบรรยากาศในชั้นเรียนได้อย่างเหมาะสม      

5. การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้      
29 ครูผู้สอนศึกษาและท าความเข้าใจระเบียบการวัดและประเมินผลการเรียน

ของสถานศึกษาและที่เก่ียวข้องอยู่เสมอ 
  

   

30 ครูผู้สอนได้จัดท าเครื่องวัดผลการเรียนรู้ได้อย่างครอบคลุมสอดคล้อง

ตัวชี้วัดและมาตรฐานการเรียนรูท้ี่หลักสูตรสถานศึกษาก าหนด 
  

   

31 ครูผู้สอนด าเนนิการวัดผลการเรียนรู้ก่อนเรียนระหว่างเรียน และหลังเรียน

ได้อย่างครอบ  สอดคล้องตัวชี้วดัและมาตรฐานการเรียนรู้ที่หลกัสูตร
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สถานศึกษาก าหนดอย่างสม่ าเสมอ 

32 ครูผู้สอนได้ด าเนินการประเมินผลความก้าวหน้าในเรียนของนกัเรียนโดยใช้

แฟ้มสะสมผลงาน (Port Folio) อยู่เสมอ 
  

   

33 ครูผู้สอนไดน้ าผลการวัดและประเมินผลการเรียนรู้มาใช้ให้เกิดประโยชน์กับ

นักเรียนอย่างสุดอยู่เสมอ 
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แบบประเมินความพึงพอใจของครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 
ต่อการนิเทศแบบช้ีแนะ (Coaching) 

ค าชี้แจง   โปรดกาเครื่องหมาย ลงในช่องที่ตรงกับความพึงพอใจที่มีต่อการนิเทศแบบชี้แนะ (Coaching)   
  ระดับคะแนนในการประเมิน  ดังนี้ 
  5 หมายถึง  มีระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด 
  4 หมายถึง  มีระดับความพึงพอใจมาก 
  3 หมายถึง  มีระดับความพึงพอใจปานกลาง 
  2 หมายถึง  มีระดับความพึงพอใจน้อย 
      1    หมายถึง   มีระดับความพึงพอใจน้อยที่สุด 

 

ข้อ รายการ 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 
ความพึงพอใจต่อการด าเนินการนิเทศ      

1 วิธีการก าหนดกลุ่มเป้าหมายและกลุ่มตัวอย่างในการนิเทศ      

2 การก าหนดหลักสูตร เนื้อหาสาระและกิจกรรมการนิเทศ      

3 การก าหนดวัน เวลาและสถานที่ ที่ใช้ในการนิเทศ      

4 การก าหนดให้ศึกษานิเทศก์ท าหน้าที่เป็นผู้นิเทศ      

5 การจัดบุคลากรที่เก่ียวข้องมาช่วยปฏิบัติงาน      

6 การน าสื่อและเครื่องมือนิเทศ มาใช้จริงในการนิเทศ      

7 การปฏิบัติการนิเทศโดยใช้กิจกรรมและวิธีการที่ก าหนดไว้ในแผนนิเทศ      

8 ความเป็นกันเองระหว่างผู้นิเทศกับผู้รับการนิเทศ      

9 การให้ค าปรึกษา แนะน าเป็นรายบุคคลที่มุ่งเจาะลึกถึงปัญหาและความ
ต้องการของผู้รับการนิเทศแต่ละคน   

   

10 ความเชี่ยวชาญและความมั่นใจในเทคนิควิธีการนิเทศและเรื่องที่นิเทศ
ของผู้นิเทศ 

  
   

11 การแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการนิเทศให้ส าเร็จลุล่วงด้วยดี      

12 การให้ผู้รับการนิเทศเป็นผู้ประเมินผลการนิเทศหลังเสร็จสิ้นการนิเทศ      

13 การจัดท ารายงานการนิเทศเพ่ือสรุปผลการนิเทศ      

ความพึงพอใจต่อผลการนิเทศที่เกิดขึ้นกับผู้รับการนิเทศ      

14 การเสริมแรงให้ผู้รับการนิเทศมีขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงานที่รับการ

นิเทศให้ส าเร็จ 
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ข้อ รายการ 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 
15 ผลส าเร็จจากการจัดการเรียนรู้ของครู หลังได้รับการนิเทศแบบให้ค า

ชี้แนะ Coaching ด าเนินการไปด้วยดีตามแนวทางที่ได้รับการนิเทศหลัง

เสร็จสิ้นการรับการนิเทศ 

  

   

ความพึงพอใจต่อการด าเนินการนิเทศ      

16 ความประทับใจที่ได้รับจากการปฏิบัติกิจกรรมการนิเทศตลอดระยะเวลา

ของการเข้ารับการนิเทศ 
  

   

17 ความรู้ ทักษะและประสบการณ์หลังพัฒนาตนเอง โดยใช้เทคนิคชุมชน

การเรียนรู้ทางวิชาชีพ ที่ได้รับจากการเข้ารับการนิเทศ 
  

   

18 รูปแบบและแนวทางการศึกษาด้วยตนเองที่ได้รับจากการนิเทศ      

ความพึงพอใจต่อผลการนิเทศที่ส่งผลต่อนักเรียน      

19 ความรู้ที่ได้รับน าไปใช้แก้ปัญหาและพัฒนาการเรียนการสอน 

ได้ตรงจุด 
  

   

20 นักเรียนสนใจเรียนมากขึ้น       
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