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กิตติกรรมประกาศ 

รายงานจากการศึกษาค้นคว้าอย่างอิสระฉบับนี้สำเร็จได้ด้วยความอนุเคราะห์ของบุคคลหลายท่าน 
ซึ่งไม่อาจจะนำมากล่าวได้ทั้งหมด ซึ่งผู้มีพระคุณท่านแรกที่ผู้ศึกษาใคร่ขอกราบพระคุณ คือ ดร.วิหาญ พละ
พร ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการศึกษา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ที่ได้ให้ความรู้ 
คำแนะนำตรวจทาน และแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ ด้วยความเอาใจใส่ทุกขั้นตอน เพื่อให้การเขียนรายงาน
ค้นคว้าอย่างอิสระฉบับนี้สมบูรณ์ที่สุด ท่านที่สอง คือ ดร.คมกริช ไชยทองศรี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
พิเศษ ที่ให้คำแนะนำตรวจทาน และแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ เทคนิคการนำเสนอรายงานปากเปล่า ผู้ศึกษา
ใคร่ขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้ นอกจากนี้ ผู้ศึกษาใคร่ขอขอบคุณ ผู้ฝึกประสบการณ์
นิเทศการศึกษา รุ ่นที ่ 18/2563 ศูนย์ฝึกประสบการณ์สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษา
มุกดาหาร ที่ช่วยในการสืบค้นข้อมูลแลกเปลี่ยนความรู้ความคิด และให้กำลังใจในการศึกษาค้นคว้าตลอด
มา 

        ขอขอบคุณผู ้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร อำเภอเมือง 
จังหวัดมุกดาหาร ที่ได้ให้โอกาสในการเข้าสังเกตชั้นเรียน และนิเทศการสอน อย่างสูงยิ่ง 

        
 
 
                                                                                 นางสาวนิศรา  แสงทอง 

   ผู้ฝึกประสบการณ์นิเทศการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทคัดย่อ 
 
 การวิจัยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1) เพื่อศึกษารูปแบบการเขียนบทคัดย่อการศึกษาการจัดการเรียนรู้
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ของครู กรณีศึกษา : โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร การจัดการ
เรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) กลุ่มเป้าหมาย คือ ครูผู้สอนรายวิชา
ภาษาอังกฤษ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร จำนวน 3 
คน   
 ผลการศึกษาพบว่า 1) ครูสามารถจัดการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ 2) 
การนิเทศแบบชี้แนะ (Coaching) ในการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษ  สามารถสร้างบรรยากาศของ
ความเป็นเพื่อนร่วมวิชาชีพ มีการยอมรับซึ่งกันและกัน เกิดความร่วมมือกันในการพัฒนาการปฏิบัติงาน ให้
ความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และมีความไว้วางใจต่อกัน บรรยากาศเหล่านี้ส่งผลให้ครูรู้สึกถึงความยืดหยุ่น 
มีความปลอดภัย เกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน และเกิดแรงจูงใจภายในต่อการพัฒนาการปฏิบัติงาน
อย่างต่อเนื่อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สารบัญ 
 
เรื่อง                                                                                                             หน้า 
 
กิตติกรรมประกาศ ก 
บทคัดย่อ ข 
สารบัญ ค 
สารบัญตาราง  
สารบัญภาพประกอบ  
บทที่ 1  บทนำ 1 
           ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา 1 
           วัตถุประสงค์ 2 
           ขอบเขตของการศึกษา 
           ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ                   

2 
2 

บทที่ 2  ทฤษฎี และเอกสารเกี่ยวข้อง 3 
บทที่ 3  การดำเนินการศึกษา ๙ 
บทที่ 4  ผลการศึกษา 1๒ 
บทที่ 5  สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 1๔ 
เอกสารอ้างอิง ๑๖ 
ภาคผนวก ๑๘ 
           ภาคผนวก ก  แบบนิเทศการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้       
                            ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 

๑๙ 

           ภาคผนวก ข  แบบประเมินความพึงพอใจของครูผู้สอนกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ    
                            (ภาษาอังกฤษ) ที่มีต่อการนิเทศแบบี้แนะ 

2๒ 

  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



           สารบัญแผนภาพและตาราง 
 

 

       แผนภาพ/ตาราง                                                                                        หน้า 
 

แผนภาพที่ 1 แสดงกระบวนการของเดมมิ่งและเลย์แมน (PDCA)  ๕ 

แผนภาพที่ ๒ วงจรคุณภาพ PDCA (Plan-Do-Check-Act) ๑๓ 

ตารางที่ 1    ขั้นตอนกิจกรรมการพัฒนาครู 1๐ 
ตารางที่ 2    การนิเทศแบบชี้แนะ (Coaching) 1๓ 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทท่ี 1 
บทนำ 

 
ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา 

   การศึกษาในปัจจุบันได้เจริญก้าวหน้าไปมาก โดยมีการเปลี ่ยนแปลงหลาย ๆ ประการ
เปลี่ยนแปลงหลักสูตร ความรู้ในสาขาวิชาการต่าง ๆ เพ่ิมข้ึน แนวความคิดและแนวการเรียนการสอนใหม่ๆ 
เพ่ิมข้ึน ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงจุดมุ่งหมายของการศึกษา แต่ยังพบว่า ผู้บริหาร ครู และผู้เกี่ยวข้องบาง
คน ยังไม่สามารถปรับเปลี่ยนให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลง ปัญหาดังกล่าวข้างต้นสามารถแก้ไขได้โดยอาศัยผู้
นิเทศ หรือศึกษานิเทศก์ ซึ ่งมีหน้าที่นิเทศการศึกษาให้ครูมีความเจริญงอกงามทางวิชาการ สามารถ
พึ่งตนเองได้และนำความรู้เหล่านี้ไปใช้ให้เป็นประโยชน์ในการพัฒนาการเรียนการสอนตามวัตถุประสงค์ที่
วางไว้ ดังนั้นเรื่องการนิเทศการศึกษาจึงเป็นเรื่องสำคัญที่ศึกษานิเทศก์ควรจะได้ศึกษาและทำความเข้าใจใน
หลักการ กระบวนการและวิธีการของการนิเทศการศึกษาเพ่ือนำมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนต่อไป
เพื่อให้เกิดความเข้าใจในเรื่องของการนิเทศการศึกษาดีขึ ้น แต่การศึกษาที่ผ่านมาพบว่าการนิเทศของ
ศึกษานิเทศก์ยังคงมีปัญหาและอุปสรรคหลายด้าน เช่น ผู้นิเทศไม่ได้รับการยอมรับและไว้วางใจเชื่อถือจาก
ครู ครูต่อต้านการนิเทศ การขาดแคลนศึกษานิเทศก์ท่ีมีความรู้ ความชำนาญเฉพาะสาขาวิชา ศึกษานิเทศก์
มีจำนวนน้อยและไม่ครบกลุ่มสาระและช่วงชั้น นอกจากนี้ศึกษานิเทศก์ได้รับมอบหมายงานอื่นมากเกินไป 
ทำให ้ไม ่สามารถปฏ ิบ ัต ิงานตามบทบาทหน้าท ี ่ ได ้อย ่างเต ็มท ี ่  การน ิ เทศการสอนจ ึงไม ่ท ั ่วถึง 
(กระทรวงศึกษาธิการ. 2553 : 9)  

การนิเทศแบบให้คำชี้แนะ (Coaching) เป็นวิธีการนิเทศที่ผู้นิเทศสามารถปรับปรุงและพัฒนา
ระบบการจัดการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สามารถช่วยเหลือครูในการสะท้อนจุดเด่น และจุดที่ยังมี
ปัญหาของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครูได้อย่างแท้จริง และครูสามารถนำข้อมูลต่าง ๆ จากผู้นิเทศไป
ใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ ทำความเข้าใจเกี่ยวกับวิสัยทัศน์    
พันธกิจ กลยุทธ์ ปัญหา การเปลี่ยนแปลง และการเตรียมความพร้อมในด้านต่าง ๆ ของสถานศึกษาให้ครูได้
เข้าใจตรงกัน และมีทิศทางในการทำงานเป็นไปในทิศทางเดียวกันรับรู้ความคาดหวัง สภาพและปัญหา 
อุปสรรค ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครู ซึ่งจะนำไปสู่ข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการในการนิเทศอย่าง
แท้จริงเป็นการสร้างสัมพันธภาพที่ดีในการทำงานระหว่างผู้นิเทศและผู้รับการนิเทศ 

อีกทั้งการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในปัจจุบันยังไม่ประสบผลสำเร็จเท่าที่ค วร  
โดยเฉพาะในเรื่องของการใช้ภาษาอังกฤษ ซึ่ งผลคะแนนการสอบโอเน็ตต่ำ จากปัญหาดังกล่าว จึงได้
ตระหนักและให้ความสำคัญกับปัญหาที่เกิดขึ้น  และมีแนวความคิดที่ว่าปัญหาการเรียนรู้ต่าง ๆ  ที่เกิด
ขึ้นกับนักเรียนจะแก้ไขได้โดยแก้ที่ครูผู้สอน  เพราะมีความเชื่อว่าหากครูผู้ สอนจัดกระบวนการเรียนการ
สอนที่ดีมีประสิทธิภาพ ปัญหาที่เกิดขึ้นกับนักเรียนจะได้รับการแก้ไขอย่างแน่นอน  การสอนภาษาอังกฤษ
เน้นการสอนภาษาในฐานะเครื่องมือของการเรียนรู้   เพื่อให้ผู้เรียนสามารถแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  
สามารถนำความรู้มาใช้ในการพัฒนาตนเอง  นอกจากนั้นยังต้องสอนภาษาเพ่ือพัฒนาความคิด   ผู้เรียนที่มี
ความคิดจะต้องมีประสบการณ์และประมวลคำมากพอที่จะสร้างความคิดให้ลึกซึ้ง  และคิดได้อย่างชาญ



ฉลาดรอบคอบ  ขณะเดียวกันการสอนภาษาอังกฤษจะต้องเน้นการสอนในฐานะเป็นภาษาสากลช่วยพัฒนา
ผู้เรียนให้มีความเข้าใจตนเองและผู้อ่ืนดีขึ ้น เรียนรู้และเข้าใจความแตกต่างของภาษาและวัฒนธรรม 
ขนบธรรมเนียมประเพณี การคิด สังคม เศรษฐกิจ การเมือง การปกครองมีเจตคติที ่ด ีต ่อการใช้
ภาษาต่างประเทศ และใช้ภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารได้ รวมทั้งเข้าถึงองค์ความรู้ต่างๆ ได้ง่ายและ
กว้าง (กระทรวงศึกษาธิการ 2551:1) 

ผู้ศึกษาในฐานะศึกษานิเทศก์ จึงมีความสนใจที่จะใช้การนิเทศแบบชี้แนะ (Coaching) เพ่ือส่งเสริม
การจัดการเรียนรู้วิธีการแบบเปิด (Open Approach) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ อันที่จะส่งผลต่อ
การพัฒนาคุณภาพครูและผู้เรียนผู้เรียน ทั้งด้านการจัดการเรียนรู้และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ 
ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ 
    1. เพ่ือศึกษารูปแบบการเขียนบทคัดย่อการศึกษาการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ 
(ภาษาอังกฤษ) ของครู กรณีศึกษา: โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร การจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 
 
ขอบเขตของการศึกษา  

ขอบเขตด้านกลุ่มเป้าหมาย 
ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร สำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร จำนวน 3 คน 
ขอบเขตด้านเนื้อหา 

 วิชาภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ เรื่อง Occupation 
ขอบเขตด้านพื้นที่ 
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร  
ขอบเขตด้านเวลา 

 กำหนดการนิเทศแบบชี้แนะ (Coaching) ระหว่างวันที่ 23 มกราคม 2563 ถึง วันที่ 27 
มกราคม 2563 รวม 3 ครั้ง 
 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) สามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

2. ศึกษานิเทศก์สามารถนิเทศแบบชี้แนะ (Coaching) ในจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 
 



บทท่ี 2 
ทฤษฎี และเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

 
ทฤษฎีเกี่ยวกับการนิเทศการศึกษา 
 1. ทฤษฎีเกี่ยวกับการนิเทศการศึกษา 
       1.1 ความหมายการนิเทศการศึกษา 

           การนิเทศการศึกษา หมายถึง กระบวนการพัฒนาครู เพื่อให้ครูปรับปรุงและพัฒนาการ
จัดกระบวนการเรียนรู้ เพื่อให้การจัดการศึกษาบรรลุจุดมุ ่งหมายที่วางไว้การนิเทศการศึกษาจึงเป็น
กระบวนการในการแนะนาช่วยเหลือ ครู ให้สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งการ
นิเทศนั้นอยู่บนหลักการของประชาธิปไตย ได้แก่ การเคารพซึ่งกันระหว่างผู้นิเทศและผู้รับการนิเทศการ
นิเทศการศึกษาจัดขึ้นเพ่ือปรับปรุงการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ดียิ่งขึ้น ในการปรับปรุงการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้นี ้จะสำเร็จได้ผลดีเพียงไรนั้น ย่อมขึ้นอยู่กับทักษะและความสามารถของศึกษานิเทศก์ผู ้ทางาน
ร่วมกับครู ตลอดจนเทคนิคและวิธีการต่าง ๆ ที่ศึกษานิเทศก์นามาใช้ในการนิเทศการศึกษาโดยให้ครูมี
โอกาสค้นคว้างานที่จะต้องทำด้วยตนเอง เพื่อให้เกิดความงอกงามขึ้น เมื่อได้เรียนรู้และมีความเจริญงอก
งามแล้วย่อมจะได้รู ้จักปรับปรุงงานด้านการเรียนการสอนให้ได้ผลดีมีประสิทธิภาพยิ่งขึ ้น การนิเทศ
การศึกษามิใช่เน้นการปรับปรุงตัวครู โดยเห็นว่า ครูยังทำหน้าที่ไม่สมบูรณ์ในการสร้างความเจริญงอกงาม
ให้แก่ผู้เรียน หากแต่ให้ความสำคัญไปถึงนโยบายการศึกษาจุดประสงค์ของการให้การศึกษา การพิจารณา
ความเหมาะสมของหลักสูตรที่ใช้ วัสดุอุปกรณ์การสอนและวิธีสอนของครู สิ่งแวดล้อม  ของครูและผู้เรียน
ในขณะที่เรียน ตลอดจนปัญหาด้านต่าง ๆ ในส่วนตัวครูและผู้เรียน ซึ่งสิ่งเหล่านี้ อยู่ในขอบเขตการนิเทศ
การศึกษาทั้งสิ้น 

    1.2 ความมุ่งหมายของการนิเทศการศึกษา 
         สงัด อุทรานันท์ (2530 : 12-13) ได้วิเคราะห์จุดมุ่งหมายจากแนวคิดจากบุคคลต่างๆ 

และสรุปว่าจุดมุ่งหมายของการนิเทศการศึกษาที่สำคัญมี 4 ประการ คือ 
1. เพ่ือพัฒนาคน การนิเทศการศึกษาเป็นกระบวนการทางานรวมกับครูและ 

บุคลากรทางการศึกษา เพ่ือเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของครูและบุคลากรทางการศึกษาไปในทางท่ีดีขึ้น 
2. เพ่ือพัฒนางาน เป้าหมายสุดท้ายของการนิเทศการศึกษาอยู่ที่นักเรียน ซึ่งเป็น 

ผลผลิตจากการสอนของครูและบุคลากรทางการศึกษา ดังนั้นการนิเทศจึงมีจุดมุ่งหมายที่จะพัฒนาการสอน
ให้ดีขึ้น 

3. เพ่ือสร้างความสัมพันธ์ การนิเทศการศึกษา เป็นการช่วยเหลือไม่ใช่ตรวจตรา 
หรือจับผิดแต่เป็นการร่วมมือกันรับผิดชอบ ร่วมกันทำงาน เป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี 

4. เพ่ือสร้างขวัญและกำลังใจ การนิเทศการศึกษามุ่งส่งเสริมให้ครูและบุคลากรที่ 
เกี่ยวข้องเกิดขวัญกำลังใจในการทำงาน เพราะขวัญกำลังใจเป็นสิ่งที่สำคัญท่ีทำให้คนตั้งใจทำงาน 
 
 



    1.3 หลักการนิเทศการศึกษา 
    สงัด อุทรานันท์ (2530 : 15-18) ที่กล่าวว่าหลักการสำคัญของการนิเทศการศึกษา มี 3 

ประการ  คือ การนิเทศการศึกษามีเป้าหมายอยู่ที่คุณภาพนักเรียน การดำเนินการจะต้องผ่านตัวกลางคือ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา และการนิเทศการศึกษาเน้นบรรยากาศประชาธิปไตย นอกจากนี้ สำนักงาน
คณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ (2546 : 9) กล่าวถึงการนิเทศการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 
จะต้องอาศัยหลักการต่าง ๆ ดังนี้ 

(1) หลักการผู้นำ (Leadership) คือการโน้มน้าวให้บุคคลทากิจกรรมต่างๆของกลุ่ม
เป็นไปตามเป้าประสงค์ 

(2) หลักความร่วมมือ (Cooperation) คือ การกระทำร่วมกันและรวมพลังทั้งหมดเพ่ือ
แก้ปัญหาด้วยกัน โดยยอมรับและยกย่องผลของความร่วมมือในการปรับปรุงการเรียนการสอนจากหลาย
ฝ่าย และทำหน้าที่ความรับผิดชอบชัดแจ้งในการจัดองค์การการประเมินผล ตลอดจนการประสานงาน 

(3) หลักการเห็นใจ (Considerateness) คือ การนิเทศการศึกษาจะต้องคำนึงถึงบุคคลที่
ร่วมงานด้วยความเห็นใจ จะทำให้ตระหนักคุณค่าของมนุษยสัมพันธ์ 

(4) หลักการสร้างสรรค์ (Creativity) คือ การนิเทศการศึกษาจะต้องให้ครูเกิดพลังคิด
ริเริ่มสิ่งใหม่ หรือทำงานด้วยตนเองได้ 

(5) หลักการบูรณาการ (Integration) เป็นกระบวนการซึ่งรวมสิ่งต่าง ๆ ที่กระจัดกระจาย
ให้สมบูรณ์ มองเห็นได้ 

(6) หลักการมุ่งชุมชน (Community) เป็นการแสวงหาปัจจัยที่สำคัญในชุมชนและการ
ปรับปรุงปัจจัยเหล่านั้นเพื่อส่งเสริมความเป็นอยู่ในชุมชนให้ดีขึ้น 

(7) หลักการวางแผน (Planning) หมายถึง กระบวนการวิเคราะห์ซึ่งเกี่ยวกับการแสวงผล
ในอนาคต การกำหนดจุดประสงค์ที่ต้องการล่วงหน้า การพัฒนาทางเลือกเพ่ือปฏิบัติให้บรรลุถึงจุดประสงค์ 
และการเลือกทางปฏิบัติให้เหมาะสมที่สุด 

(8) หลักการยืดหยุ่น (Flexibility) หมายถึงความสามารถที่จะถูกปรับเปลี่ยนได้และ
พร้อมอยู่เสมอที่จะสนองความต้องการต่อสภาพที่เปลี่ยนแปลงไป 

(9) หลักการวัตถุวิสัย (Objectivity )หมายถึง คุณภาพที่เป็นผลมาจากหลักฐานตาม
สภาพความจริงมากกว่าความเห็นส่วนบุคคล 

(10) หลักการประเมิน (Evaluation) หมายถึง การหาความจริงโดยการวัดที่แน่นอนและ
ใช้หลาย ๆ วิธีการ 

การนิเทศการศึกษา เป็นกระบวนการพัฒนาครูเพื่อให้ครูปรับปรุงและพัฒนาการจัด
กระบวนการเรียนรู้เพื่อให้การจัดการศึกษาบรรลุจุดมุ่งหมายที่วางไว้  การนิเทศการศึกษาจึงเป็นขั้นตอน
การในการแนะนำช่วยเหลือครู ให้สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งการนิเทศนั้นอยู่
บนหลักการของประชาธิปไตย ได้แก่ การเคารพซึ่งกันระหว่างผู้นิเทศและผู้รับการนิเทศ 

กระบวนการนิเทศ  เป็นขั้นตอนในการดำเนินงานและการปฏิบัติงานการนิเทศอย่างมี
ระบบ มีการประเมิน สภาพการทำงานการจัดลำดับงานที่ต้องทำ การออกแบบงาน การประสานงาน 
ตลอดจนการอำนวยการให้งานลุล่วงไป  กระบวนการนิเทศจะมีความสอดคล้องกับรูปแบบและกิจกรรม
การนิเทศ สำหรับกระบวนการที ่เป็นสากล  ซึ ่งประเทศไทยได้นามาประยุกต์ใช้และพัฒนาเข้ากับ



กระบวนการการนิเทศของไทยเอง ควบคู่กับกระบวนการนิเทศที่ไทยคิดและพัฒนาขึ้น ในการศึกษาครั้งนี้
ประกอบด้วย 

1.4 กระบวนการนิเทศแบบช้ีแนะ  
         การนิเทศแบบชี้แนะ (Coaching) (อัญชลี ธรรมะวิธีกุล. 2009, Online) เป็นการ
นิเทศที่เน้นการพัฒนาผลการปฏิบัติงาน (Individual Performance) และพัฒนาศักยภาพ (Potential) 
ของคร ูการนิเทศแบบนี้จัดเป็นการสื่อสารอย่างหนึ่งซึ่งจะทำอย่างเป็นทางการและ/หรือไม่เป็นทางการก็ได้ 
โดยมีการปฏิส ัมพันธ ์ระหว ่างผ ู ้น ิ เทศกและคร ูผ ู ้สอน  เป ็นการส ื ่อสารแบบสองทาง  (Two way 
Communication) ทำให้ผู้นิเทศและครูผู ้ทำการสอนได้ร่วมกันแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ การนิเทศแบบนี้จะก่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้สอนงาน  (Coach) และผู้ถูก
สอนงาน (Coachee) ซึ่งการสอนงานที่ดีจะเกิดได้ก็ต่อเมื่อมีความพร้อม โดยเป็นความพร้อมของทั้งผู้สอน
งานและผู้ถูกสอนงานร่วมกัน เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาครู ให้มีความรู้ (Knowledge) ทักษะ (Skills) และ
คุณลักษณะเฉพาะตัว (Personal Attributes) ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้ให้ประสบผลสำเร็จตาม
เป้าหมายที่กำหนดไว้ (Result Oriented) โดยจะต้องมีการตกลงยอมรับร่วมกัน (Collaborative) ระหว่าง
ผู้นิเทศและครูผู้ได้รับการนิเทศ โดยการนิเทศการสอนงานจะมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาผลการปฏิบัติงานของ
ครูผู้สอนเป็นสำคัญ (Individual Performance)  
 

1.5 การนิเทศด้วยวงจรคุณภาพ 
                กระบวนการนิเทศเป็นกระบวนการโดยทั ่วไปที ่นำมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับ

วัตถุประสงค์และกิจกรรมการนิเทศ  (ชัด บุญญา. ม.ป.ป.) ได้สรุปเป็นแผนภาพกระบวนการนิเทศโดยใช้
กระบวนการคุณภาพของเดมมิงและกระบวนการนิเทศของเลฮ์แมน ดังนี้ 
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              แผนภาพที่ 1 แสดงกระบวนการของเดมมิ่งและเลย์แมน (PDCA) 

กระบวนการของเลฮ์แมน 
ขั้นที่ 1 การกำหนดปัญหาและความต้องการ
จำเป็น  
ขั้นที่ 2  การกำหนดจุดประสงค์ที่วัดได้  
(Measurable  
ขั้นที่ 3  การกำหนดอุปสรรคและข้อจำกัดต่าง ๆ  
ขั้นที่ 4  การกำหนดวธิีการที่เป็นทางเลือกในการ
แก้ปัญหา  
ขั้นที่ 5  การเลือกทางเลือกในขั้นที ่4 มาปฏิบัติ
เพื่อแก้ปัญหา  

ขั้นที่ 8 การ
ปรับปรุงแก้ไขส่วน
ที่[กพร่องหลังจาก
จากทดลองแล้ว 
(Modification) 

ขั้นที่ 6  การนำทางเลือกที่เลือกแล้ว
ไปทดลองใช้ (Implementation) 

ขั้นที่ 7 การประเมินผลการทดลอง เพือ่พิจารณาดู
ว่าได้ผลตามวัตถุประสงค์หรือไม่(Evaluation) 
 



 2. ทฤษฎีการเรียนรู้ 
ประภาพรรณ เอ่ียมสุภาษิต (2543) ได้อธิบายถึงทฤษฎีการเรียนรู้ทางจิตวิทยา 2 

แนวคิดซึ่งมีความสำคัญต่อการเรียนรู้ภาษาของเด็กระดับประถมศึกษา ได้แก่  
แนวคิดของนักจิตวิทยากลุ่มพฤติกรรมนิยม เชื่อว่า การเรียนรู้ภาษาของเด็กมีลักษณะ

เช่นเดียวกับการเรียนรู้โดยทั่วไป ซึ่งเป็นผลเนื่องมาจากการที่มนุษย์ได้มีปฏิสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมใน
สังคม ซึ่งเกิดขึ้นได้สองทางด้วยกัน คือ เกิดจากประสบการณ์ทางตรง และจากประสบการณ์ทางอ้อม 
   แนวคิดของนักจิตวิทยากลุ่มปัญญานิยม เชื่อว่าการเรียนรู้ภาษาเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้น
ภายในจิต มีโครงสร้างทางปัญญาเป็นองค์ประกอบ ซึ่งการเรียนรู้จะเกิดข้ึนได้นั้นบุคคล จะต้องอาศัย
กระบวนการรับรู้โดยรับข้อมูลในสภาพแวดล้อมแล้วนำข้อมูลนั้นเข้าสู่โครงสร้างทางปัญญาเพ่ือจัดระบบ
ของความรู้ 
   การเรียนรู้ภาษาแม่มีความสัมพันธ์กับการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ทั้งในแง่ของการช่วย
ให้การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศนั้นเป็นไปได้ง่ายขึ้นหรือยากขึ้นก็ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับลักษณะความคล้ายคลึง
หรือความแตกต่างทางโครงสร้างของภาษาท้ังสอง ดังนั้น ครูที่สอนภาษาต่างประเทศจึงควรที่จะเข้าใจถึง
กระบวนการเรียนรู้ภาษาแม่ของเด็ก เพ่ือที่จะได้สามารถจัดการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ปัจจัยสำคัญท่ีส่งผลต่อความสำเร็จในการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ได้แก่ อายุ สุขภาพ 
แรงจูงใจ และวัฒนธรรม 
   นอกจากนี้ในการสอนภาษาต่างประเทศให้กับผู้เรียนระดับประถมศึกษา ครูจำเป็นต้อง
สอดแทรกการสอนวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาต่างประเทศนั้นและทำความเข้าใจในกระบวนการหลอม
รวมวัฒนธรรม การเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมอย่างเฉียบพลัน ความแตกต่างระหว่างสังคม และมีเจตคติที่
ดีต่อภาษาต่างประเทศ เพราะกระบวนการเหล่านี้จะส่งเสริมให้การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศมีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น 
   จากที่กล่าวมา ทฤษฎีการเรียนรู้ทางจิตวิทยาในแนวคิดกลุ่มพฤติกรรมนิยมเชื่อว่า 
การเรียนรู้เกิดจากประสบการณ์ท้ังทางตรงและทางอ้อม ส่วนแนวคิดกลุ่มปัญญานิยมเชื่อว่าการ 
เรียนรู้เกิดจากการจัดระบบข้อมูลในสภาพแวดล้อมโดยใช้โครงสร้างทางปัญญา ผู้สอนจำเป็นต้องทำความ
เข้าใจในจิตวิทยาการเรียนรู้ และคำนึงถึงความสัมพันธ์ด้านโครงสร้างภาษาและวัฒนธรรมระหว่างภาษาแม่
และภาษาต่างประเทศ รวมไปถึงปัจจัยอื่นๆที่ส่งผลต่อการเรียนรู้ภาษาของเด็ก 
 
เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 1. เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการนิเทศการศึกษา 
  ปวีณา หมดราคี (2547: บทคัดย่อ) ศึกษาเรื่อง ผลของการนิเทศแบบเพ่ือนให้คำปรึกษา
เพ่ือน ที่มีต่อความสามารในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของครูในโรงเรียนอนุบาล
เอกชน กลุ่มตัวอย่าง คือ ครูอนุบาลของโรงเรียนอนุบาลกาญนา โรงเรียนอักษรพัทยา และโรงเรียนอักษร
เทพประสิทธิ์ จำนวน 32 คน แบ่งเป็นกลุ่มทดลอง 16 คน ได้รับกานิเทศแบบเพ่ือนให้คกปรึกษาเพ่ือน 
และกลุ่มควบคุม 16 คน ได้รับการนิเทศตามปกติ ทั้งสองกลุ่มได้รับการนิเทศเป็ฯเวลา 12 สัปดาห์ 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย แบบสังเกตพฤติกรรมการจัดการเรียนการสอนที่เป็นเรียนเป็นสำคัญ 
แบบวิเคราะห์การสังเกตพฤติกรรมการจัดการเรียนการสอนที่ผู้เรียนเป็นสำคัญและแบบสอบถามความถึง



พอใจของครูที่มีต่อการนิเทศแบบเพื่อนให้คำปรึกษาเพ่ือน ผลการวิจัย พบว่า คะแนนความสามารถในการ
จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญในกลุ่มทดลองสูงกว่ากลุ่มควบคุม อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่
ระดับ .05  
  กำพล วิลยาลัย (2549: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่อง การศึกษาการดำเนินงานการนิเทศ
ภายในโรงเรียนในโครงการหนึ่งอำเภอหนึ่งโรงเรียนในฝัน ผู้ให้ข้อมูล คือ คณะกรรมการดำเนินการนิเทศ
ภายในโรงเรียน และครูผู้สอนในโรงเรียนในโครงการหนึ่งอำเภอ หนึ่งโรงเรียนในฝัน ที่ผ่านการประเมินการ
รับรองเป็นโรงเรียนต้อนแบบโรงเรียนในโครงการหนึ่งอำเภอหนึ่งโรงเรียนในฝัน รุ่นที่ 1 จำนวน 558 คน 
เครื ่องมือที ่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม ได้รับคืนจำนวน 474 ฉบับ ผลการวิจัยพบว่า 1) การ
เตรียมการนิเทศภายในโรงเรียน มีการกำหนดนโยบายและวัตถุประสงค์การนิเทศในโรงเรียน มีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการ การศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหาและความต้องการ การวางแผนการนิเทศ เตรียมบุคลากร 
งบประมาณ และเครื่องมือการนิเทศ รวมทั้งการประเมินผล ปัญหาที่พบ คือ ครูมีภาระงานมาก ไม่มีเวลา
เพียงพอในการให้คำแนะนำ ในการศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหา และความต้องการ และไม่สามารถกำหนด
ช่วงเวลาการนิเทศท่ีเหมาะสมได้ 2) การปฏิบัติการนิเทศภายในโรงเรียน มีการส่งเสริมสนับสนุนการนิเทศ
ภายในโรงเรียน การดำเนินกิจกรรมการนิเทศ การกำกับติดตามการปฏิบัติการนิเทศ โดยครูมีส่วนร่วมทุก
ขั้นตอน ปัญหาที่พบ คือ ครูไม่มีเวลาเพียงพอในการกำกับติดตามการปฏิบัติการนิเทศ และ 3) การ
ประเมินผลการนิเทศภายในโรงเรียน มีการประเมินผลการนิเทศภายในโรงเรียน และไม่มีปัญหาในการ
ประเมินผลการนิเทศ 

2. เอกสารที่เกี่ยวข้องกับวิธีการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)  
  2.1 ทฤษฎีการเรียนรู้ 

พระมหาธีระ ธมฺมธีโร และคณะ (2551 ) ได้ศึกษาเรื่อง การพัฒนาทักษะการออกเสียง
พยัญชนะปัญหาภาษาอังกฤษของนิสิตชั้นปีที่ 1-2 วิชาเอกภาษาอังกฤษ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 
2551 คณะมนุษยศาสตร์ วิทยาลัยสงฆ์เชียงใหม่ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย วิทยาเขต
เชียงใหม่ เป็นการวิจัยเชิงทดลอง โดยคณะผู้วิจัยได้กำหนดกลุ่มประชากรตัวอย่างคือ นิสิตชั้นปีที่ 1-2 
จำนวน 10 รูป โดยแบ่งออกเป็น นิสิตชั้นปีที่ 1 จำนวน 4 รูป นิสิตชั้นปีที่ 2 จำนวน 6 รูป โดยใช้แบบฝึก
ปฏิบัติการออกเสียงพยัญชนะภาษาอังกฤษที่เป็นปัญหาตามหลักการโฟนิคส์ โดยมีการทดสอบการออก
เสียงก่อน (Pre – Test) เข้ารับการฝึกทักษะกระบวนการออกเสียงและทดสอบการออกเสียงหลังผ่าน
กระบวนการ (Post – Test) จากผลการวิจัยพบว่า การเปรียบเทียบของคะแนนที่ได้จากการฝึกปฏิบัติการ
ทดลองก่อนและหลังกระบวนการแสดงให้เห็นว่า นิสิตมีพัฒนาการทักษะการออกเสียงเป็นไปในทิศทางที่ดี
ขึ้น อันเป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้และพัฒนาทักษะทางด้านการออกเสียงให้ใกล้เคียงกับเจ้าของภาษาและ
ต่อมหาวิทยาลัยด้วย 
   อินทิรา ศรีประสิทธิ์ (2551) ได้ทำการสังเคราะห์ งานวิจัยต่างๆ ในส่วนที่ 
เกี่ยวกับวิธีการสอนโฟนิคส์ของหลายองค์กรในสหรัฐฯและอังกฤษ พบว่า วิธีที่ได้ผลที่สุด คือการสอนโฟ
นิคส์ที่มีลักษณะที่เป็นการสอนที่ทำกันตรงๆ มีระบบเป็นลำดับตามข้ันตอน ไม่ใช่การสอนที่ไปแทรกกับบท
อ่านหรือบทสนทนาหรือไวยากรณ์ 
   Randall (2004 : 4301 – A) ได้วิจัยเปรียบเทียบกันระหว่างการสอนแบบควบคุมกับ
การสอนแบบการฝึกฝน การวิจัยนี้เพ่ือแยกแยะผลกระทบต่อการเรียนการสอนฝึกการอ่านในโรงเรียนใน



เมืองจํานวน 2 โรงเรียน คือ โรงเรียนรัฐบาลโรงเรียนเอกชน วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ การสัมภาษณ์ 
การสังเกตการณ์สอนในห้องเรียนโดยตรง ของเกรด 2 และเกรด 4 การเขียนบันทึกเพ่ือทําความเข้าใจ 
ดีกว่าการใช้กลยุทธ์และเทคนิคในการสอนอย่างไร จุดประสงค์ของการวิจัย เลือกโรงเรียน 2 โรงเรียน แต่
ละโรงมีจํานวนประชากรเท่ากัน จากการทดลองแสดงให้เห็นว่าเทคนิคและกลยุทธ์ที่หลากหลายมี
ผลกระทบต่อคะแนนการสอนอ่าน ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป คือ การจัดการเรียนการสอนอ่านควร
ใช้กลยุทธ์ที่หลากหลาย 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



บทที่ 3 
วิธีดำเนินการศึกษา 

 

วิธีดำเนินการศึกษา 
     การนิเทศแบบชี ้แนะ (Coaching) เพื ่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู ้กลุ ่มสาระการเรียนรู้

ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) และเพื่อพัฒนาการนิเทศแบบชี้แนะ (Coaching) ในจัดการเรียนรู้กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ในครั้งนี้ซึ่งใช้เวลาในการศึกษาเพียงระยะเวลาสั้น ๆ มี
ขั้นตอนในการดำเนินงานดังน ี้  

1. เครื่องมือนิเทศ  
1.1 แผนการนิเทศศึกษา  
1.2 แบบสังเกต พฤติกรรมการปฏิบัติงานและความร่วมมือของกลุ่มเป้าหมาย 

2. ขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูล  
    ในการศึกษางานในครั้งนี้ผู้ศึกษาได้ทำการศึกษาโดยใช้กระบวนการ PDCA เป็นตัวกำหนด 

ทิศทางของการทำงานในครั้งนี้ มีรายละเอียดดังนี้  
2.1 การวางแผน (P-Plan)  
     2.1.1 เก็บรวบรวมข้อมูล  
     2.1.2 วิเคราะห์ข้อมูล  
     2.1.3 การจัดระบบข้อมูลสารสนเทศ  
2.2 การปฏิบัติงานตามแผน (D-Do)  
     2.2.1 การจัดทำแผนการนิเทศ  
     2.2.2 การจัดทำเครื่องมือการนิเทศ  
2.3 การตรวจสอบและประเมินผล (C-Check)  
     2.3.1 การปฏิบัติตามข้ันตอนตามแผนการนิเทศ  
     2.3.2 สังเกตการสอน  
     2.3.3 สะท้อนผลการนิเทศ  
     2.3.4 สรุปผลการประเมิน  
2.4 การนำผลการประเมินมาปรับปรุงงาน (A-Act)  
     2.4.1 จัดทำรายงานผลการนิเทศ  
     2.4.2 นำเสนอผลการนิเทศและเผยแพร่ 
 
 
 
 
 
 



3. ขั้นตอนกิจกรรมการนิเทศการศึกษา 

ตารางท่ี 1 ขั้นตอนกิจกรรมพัฒนาครู 
 

กิจกรรมการพัฒนาครู วิธีดำเนินงาน/รูปแบบการนิเทศ 
สื่อ/เครื่องมือ 

การนิเทศ 

แนวทาง 
การติดตาม/
ประเมินผล 

กิจกรรมที่ 1 ประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจ  
1.  แนะนำตัวผู้นิเทศ สร้างสัมพันธภาพ 
    สร้างความไว้วางใจ แจ้งจุดประสงค์  
    ขั้นตอน ภารกิจต่อครูกลุ่มเป้าหมาย  
2.  ผู้นิเทศร่วมแลกเปลีย่นเรยีนรู้  
    2.1 ปัญหาการจัดการเรียนรู ้
    2.2 ความต้องการจำเป็นในการพัฒนา 
    2.3 กิจกรรม/นวัตกรรมการพฒันา   
3.  ผู้นิเทศและผู้รับการนิเทศร่วมสร้าง 
    เครือข่าย Social Network 

1. สรา้งสัมพันธภาพท่ีดีแนะนำตัว 
    ผู้นิเทศ 
2. แจ้งจุดประสงค์การจัดกิจกรรม   
   นิเทศ สร้างสัมพันธภาพความ 
   ไว้วางใจกับกลุ่มเป้าหมาย  
3. ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้  
  3.1 กระบวนการจดัการเรียนรู ้
  3.2 ความต้องการจำเป็นในการ 
       พัฒนา 
  3.3 กิจกรรม/นวัตกรรมการพัฒนา    
4. ร่วมสร้างเครือข่าย 
    Social Network 

- PowerPoint 
- แบบสอบถาม 
- แบบบันทึก 
  การนิเทศ 

- สังเกตความร่วมมือ  
  ของกลุ่มเป้าหมาย 
- วิเคราะห์แบบ  
  สอบถาม 
- วิเคราะห์บันทึก 
  การนิเทศ 
 
 

กิจกรรมที่ 2 ประชุมปฏิบตัิการ 
1. แลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยการโค้ชแบบ  
   กัลยาณมติร  
2. สังเกตชั้นเรียน 
3. นัดหมายการนเิทศ ติดตาม ครัง้ต่อไป 
 

1. สรา้งสัมพันธภาพท่ีดีความไว้วางใจ 
2. แลกเปลี่ยนเรียนรู้โดย การโค้ช
แบบกัลยาณมิตร 
3. ลงมือปฏิบตัิสร้างรายวิชา
คำอธิบาย รายวิชาคณิตศาสตร์
พื้นฐาน  

- PowerPoint 
- คู่มือการพัฒนา 
  ครูกลุ่มป้าหมาย  
- แบบสังเกต 
- แบบบันทึก 
  การนิเทศ 

- สังเกต พฤติกรรม 
  การปฏิบัติงาน 
  และความร่วมมือ 
  ของกลุ่มเป้าหมาย 
- วิเคราะหผ์ลการ 
  สังเกต สังเคราะห ์
  ประมวลผลการ 
  สังเกต 
- วิเคราะห์บันทึก 
  การนิเทศ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมการพัฒนาครู วิธีดำเนินงาน/รูปแบบการนิเทศ 
สื่อ/เครื่องมือ 

การนิเทศ 

แนวทาง 
การติดตาม/
ประเมินผล 

กิจกรรมที่ 3 ร่วมประชุม นิเทศ ติดตามสนับสนุน 
และรายงาน 
1. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประชุมกลุ่มย่อย 
   และโค้ช สะท้อนผลเพื่อการพัฒนา 
2. ผู้นิเทศนำเสนอรายงานผลการพัฒนา 
   โดยกระบวนการนิเทศแบบ coaching   
3. ผู้นิเทศแสดงความรู้สึกในการพฒันา 
   และสานต่อเครือข่ายให้ยั่งยืน 

1. สรา้งสัมพันธภาพท่ีดี ความไว้วางใจ 
2. แลกเปลี่ยนเรียนรู้โดย การโค้ชแบบ 
   กัลยาณมติร 
3. สะท้อนผล 
 

- PowerPoint 
- แบบวัดความพึง 
  พอใจ 

 

- สังเกตความ 
  ร่วมมือของ 
  กลุ่มเป้าหมาย 
- วิเคราะห์   
  สังเคราะห์  
  ประมวลผลการ 
  ประเมิน 
- วิเคราะห์ แบบวัด 
  ความพึงพอใจ 



บทท่ี 4 
ผลการศึกษา  

1. ผลการศึกษา 
1.1 พฤติกรรมท่ีเกิดจากกระบวนการพัฒนา 
 

ผู้ฝึกประสบการณ์ ครู 
1) ศึกษาสร้างองค์ความรู้/ทักษะ 1) ได้ความรู้ ความเข้าใจ/ได้แนวคิด 
2) ออกแบบกระบวนการพัฒนาครูโดยการ  
    จัดทำคู่มือพัฒนา และเครื่องมือ 

2) จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ 
 

3) ฝึกกระบวนการนิเทศและการพัฒนาครู
อย่างเป็นระบบ 

3) นำความรู้ไปจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียน 

 

1.2. ผลงานชิ้นงานจากกระบวนการพัฒนา 
 

ผู้ฝึกประสบการณ์ ครู 
1. คู่มือพัฒนาครู/เครื่องมือการนิเทศ 1. มีแผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระ

ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 
2. รายงาน IS และการนิเทศ 2. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชา

ภาษาอังกฤษ 
 

2. สะท้อนผลความคิดเห็นต่อกระบวนการ 
       ครูสามารถจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ
ครูมีความพึงพอใจต่อการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษ เนื่องจากครูได้รับการนิเทศแบบ
ชี้แนะ (Coaching) ในการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. การนิเทศแบบช้ีแนะ (Coaching) 

ตารางท่ี 2 การนิเทศแบบชี้แนะ (Coaching)  

Coaching  กระบวนการ 
1) สร้างความร่วมมือระหว่างโค้ชและโค้ชชี่ 
2) กำหนดเป้าหมายและแผนการดำเนินงาน  
3) ดำเนินงานตามกระบวนการ 
4) การประเมินผล  

(P-Plan)   = การวางแผน 
(D-Do)     = การปฏิบัติงานตามแผน 
(C-Check) = การตรวจสอบและประเมินผล 
(A-Act)     = การนำผลการประเมิน 
                 มาปรับปรุงงาน  

          
จากผลการศึกษาเอกสาร หลักการ แนวคิด ทฤษฏี สามารถสร้างองค์ความรู้ควบคู่การนำลงสู่การ

ลงมือปฏิบัติจริง สามารถเขียนแผนภาพกรอบแนวคิดกรอบของการศึกษา  ดังนี้ 
 
 
 
    P    ร่วมคิดรู้ปัญหา 
 
 
    D    นเิทศแบบร่วมใจ 
 
 

    C   ร่วมสรรหาทางแก้ไข 
 
 
 
 
 
     A  ร่วมสายใยสานยั่งยืน 
 
 
 

 
 

วงจรคุณภาพ PDCA (Plan-Do-Check-Act) 

ระดมความคิด 

-สรา้งแรงจูงใจ 
-กำหนดปญัหา/หา NA 
-กำหนดนวัตกรรม 

 

ปฏิบัติการประชุมครู 
-สรา้งคู่มือพัฒนา 
-ช้ีแนะ 
-ครูจดัทำแผนการจัดการเรยีนรู ้

สร้างแผน-นิเทศ 
 

-จัดทำแผนการจดัการเรียนรู ้
-สะท้อนแผนการจดัการเรียนรู ้
-ตรวจผลงาน 

รายงาน 
-วิเคราะห์ข้อมูล 
-ประมวลผล-สรุป 
-แลกเปลี่ยนเรียนรู้/โค้ช 

ใช่ 
ไม่ใช่ 

ปรับปรุง 

วัด-ประเมิน 
-แบบตรวจผลงาน 
-แบบสังเกต 
-แบบสอบถาม 

P 

C 

D 

A 



บทท่ี 5 
สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

1. สรุปผล  

     การนิเทศแบบชี้แนะ (Coaching) สำหรับการส่งเสริมครูในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ได้พัฒนาครูโรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร สำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 3 คน ให้มี
ความรู้ความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ทั ้งนี้ กระบวนการนิเทศแบบชี้แนะ (Coaching) ที่
ก่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพครูและผู้เรียน ทั้ง
ด้านการจัดการเรียนการสอนและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ อีกท้ังนำผลการศึกษาไปพัฒนา
รายวิชาภาษาอังกฤษในระดับชั้นอื่น ๆ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นต่อไป 
 
2. อภิปรายผล 
 ขั้นตอนของกระบวนการนิเทศแบบชี้แนะ (Coaching) ระยะการเตรียมการ มีการดำเนินการให้
ความรู้และฝึกทักษะเกี่ยวกับการโค้ช ซึ่งมนุษย์จะปรับทัศนคติ ค่านิยมและมีความเข้าใจหากได้รับการ
ชี้แจง และให้ความรู้ที่จำเป็น ส่งผลให้ผู้ทำหน้าที่โค้ชและผู้รับการโค้ชมีความรู้และทักษะสามารถเลือก
วิธีการการจัดการเรียนรู้ วางแผนดำเนินการ และประเมินผลการโค้ชและการจัดการเรียนรู้ได้อย่างมั่นใจ 
การให้ความรู้และฝึกทักษะที่จำเป็นในระยะเตรียมการ ช่วยให้ผู้โค้ชมีความพร้อม เกิดความเชื่อมั่น และมี
ความพึงพอใจในรูปแบบการโค้ช รวมทั้งขั้นตอนการสร้างบรรยากาศของความเป็นเพ่ือนร่วมวิชาชีพ มีการ
ยอมรับซึ่งกันและกัน เกิดความร่วมมือกันในการพัฒนาการปฏิบัติงาน ให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และ
มีความไว้วางใจต่อกัน เป็นส่วนหนึ่งที่อยู่ในเงื่อนไขของการโค้ช บรรยากาศเหล่านี้ส่งผลให้ครูรู้สึกถึงความ
ยืดหยุ่น มีความปลอดภัย เกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน และเกิดแรงจูงใจภายในต่อการพัฒนาการ
ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับการศึกษาของ เกรียงศักดิ์ สังข์ชัย (2552, บทคัดย่อ) และ วชิรา 
เครือคำอ้าย (2552, บทคัดย่อ) ที่พบว่า ครูผู ้ทำหน้าที่นิเทศ และครูผู ้ทำหน้าที่จัดการเรียนรู้รวมทั้ง
ผู้เกี่ยวข้องมีความพึงพอใจในการใช้รูปแบบการนิเทศท่ีพัฒนาขึ้น 
  

3. ข้อเสนอแนะ  

3.1 ข้อเสนอแนะเพ่ือการนำไปใช้ 
3.1.1 แผนการนิเทศ และกระบวนการนิเทศที่มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพต้องมี

ความยืดหยุ่น สามารถปรับใช้ในทุกสถานการณ์ท่ีอาจเกิดข้ึน 
3.1.2 การสร้างสัมพันธภาพที่ดี บุคลิกภาพ การสื่อสาร ความสุภาพอ่อนน้อม ความ

จริงใจจะนำไปสู่ความไว้วางใจ เปิดใจ ร่วมมือ ร่วมใจ และภาคภูมิใจ ต่อกระบวนการพัฒนาครูโดยองค์รวม 
 
 



3.2 ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาครั้งต่อไป  
3.2.1 ควรนำการนิเทศแบบชี้แนะ (Coaching) ไปพัฒนาครูในการจัดกิจกรรมการ

เรียนรู้ โดยใช้กระบวนการ PDCA ไปใช้ในการพัฒนาครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
3.2.2 ควรมีการคิดค้นกระบวนการนิเทศแบบอื่น ๆ ที ่มีผลต่อการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา 
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แบบนิเทศการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 
 

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 

1. การนำเข้าสู่บทเรียน      
๒. อธิบายขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม      
๓. ตั้งคำถามเพ่ือสร้างการเรียนรู้      
๔. เปิดโอกาสให้ผู้เรียนแสดงความคิดเห็น
ซักถาม 

     

๕. ผู้เรียนสนใจ / มีส่วนร่วม /กระตือรือร้น      
๖. เชื่อมโยงความคิดเห็นผู้เรียนสู่การสรุป
แนวคิดหลักของบทเรียน 

     

๗. ความชัดเจนในการลำดับความคิดและ
ประเด็นการเรียนรู้ 

     

๘. การใช้สื่อและอุปกรณ์การเรียนรู้      
๙. บรรลุจุดประสงค์ของแผนการจัดการ
เรียนรู้ 

     

 
 
 
 
 
 



3. ทัศนะและท่าทีของครูผู้สอน 

รายการ 
ระดับคุณภาพ 

ข้อสังเกต 
การ

แนะนำ
เสริมแรง ดี พอใช้ ปรับปรุง 

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

 
4. การให้ข้อมูลของครูผู้สอน 

รายการ 
ระดับคุณภาพ 

ข้อสังเกต 
การ

แนะนำ
เสริมแรง ดี พอใช้ ปรับปรุง 

1. ให้ข้อมูลรอบด้านไม่ปิดบัง      
2. ข้อมูลถูกต้องไม่คลาดเคลื่อน      
3. อธิบายชัดเจน      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตอนที่ ๒ การพูดคุยกับครูหลังการจัดการเรียนรู้ 
❑ ได้พูดคุยกัน ❑ ไม่ได้พูดคุย เพราะ......................................................................................................... 
๑. สิ่งที่ครูคิดว่าทำได้ดีในครั้งนี้ คือ 
........................................................................................................ ................................................................ 
............................................................................................................................. ...........................................
.................................................................................................................................................... ....................
............................................................................................................... ......................................................... 
ผู้นิเทศเสริมแรงโดย 
............................................................................................................................. ........................................... 
...................................................................................................................................... ..................................
................................................................................................. .......................................................................
............................................................................................................................. ........................................... 
๒. สิ่งที่ครูคิดว่าตนเองควรปรับปรุง เพื่อทำให้ดีขึ้นในการจัดครั้งต่อไป คือ 
............................................................................................................................. ........................................... 
......................................................................................................................................................... ...............
.................................................................................................................... ....................................................
............................................................................................................................. ........................................... 
ผู้นิเทศเสริมแรงโดย 
............................................................................................................................................ ............................ 
...................................................................................................... ..................................................................
............................................................................................................................. ...........................................
................................................................................................................................................... .....................  
๓. ข้อเสนอแนะของครู 
............................................................................................................................. ........................................... 
....................................................................................... .................................................................................
............................................................................................................................. ...........................................
.................................................................................................................................... .................................... 
ข้อเสนอแนะของผู้นิเทศ 
........................................................................ ................................................................................................  
............................................................................................................................. ...........................................
............................................................................................................................. ...........................................
............................................................................... .........................................................................................  
ตอนที่ ๓ สิ่งที่ผู้นิเทศเห็นว่าเป็นอุปสรรคในการจัดการเรยีนรู้ครั้งนี้ 
................................................................................................ ........................................................................
............................................................................................................................. ...........................................
............................................................................................................................................. ........................... 



แบบประเมินความพึงพอใจของครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)        
ที่มีต่อการนิเทศแบบชี้แนะ 

 

คำชี้แจง   โปรดทำเครื่องหมาย ✓ลงในช่องที่ตรงกับความพึงพอใจที่มีต่อการนิเทศแบบชี้แนะ 
  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 
    1.๒ วิธีการนิเทศเหมาะสมกับกิจกรรมและผู้รับการนิเทศ 
    1.๓ การเสริมสร้างกำลังใจให้กับผู้รับการนิเทศ 
    1.๔ การประเมินผลการนิเทศ มีการประเมินอย่างต่อเนื่อง 

     

๒. ความพึงพอใจต่อผู้ให้การนิเทศ 
    2.1 มีบุคลิกภาพดี 
    2.2 มีมนุษยสัมพันธ์ดี 
    2.3 มีความรู้ความสามารถในเรื่องที่นิเทศ 
    2.4 การสื่อสารและการความสามารถในการถ่ายทอด 

     

๓. ความพึงพอใจต่อประโยชน์ที่ได้รับ 
   3.1 ได้รับบริการตรงกับความต้องการ 
   ๓.๒ ได้รับบริการที่ ถูกต้อง เหมาะสม  
   ๓.๓ ผู้รับการนิเทศ มีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงาน 
   ๓.๔ ผู้รับการนิเทศมีขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน 

     

 
ข้อเสนอแนะ 
............................................................................................................................. ...........................................
........................................................................................ ................................................................................
............................................................................................................................. ...........................................
.......................................................................................................................................... .............................. 

 


