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บทคัดย'อ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค?เพื่อ 1) ศึกษาสภาพปJญหาและพัฒนาการนิเทศภายในดSานการจัดการเรียนรูS

โดยใชSกระบวนการชุมชนการเรียนรูSทางวิชาชีพเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 2) พัฒนาความสามารถในการ

จัดการเรียนรูSของครูผูSสอน 3) ศึกษาการปฏิบัติตามกระบวนการนิเทศและความคิดเห็นของครูผูSสอนที่มีตaอการนิเทศ

โดยใชSกระบวนการชุมชนการเรียนรูSทางวิชาชีพ 4) เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน หลังจากครูไดSรับ

การนิเทศภายในโรงเรียนบSานลาดหญSาคา อำเภอเขมราฐ สังกัดสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษาประถมศึกษา

อุบลราชธานี เขต 2 กลุaมเปfาหมายที่ใชSในการศึกษา คือ ครูผูSสอนในโรงเรียน จำนวน 9 คน นักเรียนระดับชั้น

ประถมศึกษาปhที่ 1-6 จำนวน 127 คน ไดSการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใชSในการวิจัย ประกอบดSวย แผนการ

นิเทศภายใน แบบประเมินความสามารถการจัดการเรียนรูS และแบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นของครูผูSสอน 

แบบสัมภาษณ?แบบไมaมีโครงสรSาง วิเคราะห?ขSอมูล โดยการวิเคราะห?เนื้อหา คaารSอยละ คaาเฉลี่ย สaวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (S.D.) การทดสอบที (t-test Dependent) 

 ผลการวิจัยพบวaา 1) สภาพปJญหาการนิเทศภายในยังไมaเขSมแข็ง ปJญหาที่สำคัญ คือ การขาดการนิเทศ 

ติดตามและประเมินผลการพัฒนาไมaตaอเนื่อง การสaงเสริมสนับสนุน และการใหSความรaวมมือของผูSเกี่ยวขSอง อยูaใน

ระดับต่ำ การดำเนินการพัฒนาเปvน 3 ระยะ 2) ครูผูSสอนมีความสามารถในการจัดการเรียนรูSโดยรวมหลังไดSรับการ

นิเทศโดยใชSกระบวนการชุมชนการเรียนรูSทางวิชาชีพสูงขึ้น อยูaในระดับมาก 3) ครูผูSสอนทุกคนมีความคิดเห็นตaอ

กระบวนการนิเทศโดยใชSกระบวนการชุมชนการเรียนรูSทางวิชาชีพ โดยภาพรวมอยูaในระดับมากที่สุด 4) ผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนของนักเรียนแตกตaางกันอยaางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

คำสำคัญ: การนิเทศ, การจัดการเรียนรูS, ชุมชนการเรียนรูSทางวิชาชีพ, ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

 

The Development of Internal Supervision in Learning Management by Using the Professional 

Learning Community Process to Enhance Learning Achievement 

 

Abstract 

 This research aims to 1) study the problem condition and develop the internal supervision 

in learning management by using the professional learning community process to enhance learning 

achievement. 2) develop the teachers’ ability to learning management. 3) study the 

implementation of the supervision process and the teachers' opinions towards supervision by using 

the professional learning community process and 4) study students’ achievement after the teachers 

were supervised at Ban Lat Ya Kha School, Khemmarat District, under the Office of UbonRatchathani 

Elementary Education Service Area 2. The target group were 9 teachers in the school, 127 students 

in Prathom Suksa 1-6 were selected by a purposive sampling. The research instruments consisted 
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of an internal supervision plan, learning management ability assessment form and a questionnaire 

on teachers' opinion. The unstructured interview form. The data was analyzed by content analysis, 

percentage, mean, standard deviation (S.D.) and t-test Dependent. 

The research showed that 1) The problem of internal supervision was not yet strong. The 

main problem is the lack of supervision, monitor and evaluation of development continuously. 

Stakeholders’ promotion and the cooperation is at the low level. The development process was 

divided into 3 phases. 2) Learning ability of teachers after getting supervision by using the 

professional learning community process was higher and their ability in overall was at the high 

level. 3) All teachers’ opinion on the supervision process by using the professional learning 

community process in overall is at the high level. 4) The students' learning achievement was 

significantly different at the .01 level. 

 

Keyword:Supervision, Learning Management, Professional Learning Community, Learning 

Achievement 

 

บทนำ 

 การจัดการศึกษาตSองเปvนไปเพื่อพัฒนาคนไทยใหSเปvนมนุษย?ที่สมบูรณ?ทั้งรaางกาย จิตใจ สติปJญญา ความรูS 

มีคุณธรรม จริยธรรมและวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต สามารถอยูaรaวมกับผูSอื่นไดSอยaางมีความสุข และมาตรา 22 ระบุ

ไวSอยaางชัดเจนวaา การจัดการศึกษาตSองยึดหลักวaาผูSเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรูSและพัฒนาตนเองไดSและถือวaา

ผูSเรียนมีความสำคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาตSองสaงเสริมใหSผูSเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตาม

ศักยภาพ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2559: 3-5) สรSางเสริมและปรับเปลี่ยนคaานิยมของคนไทยใหSมีวินัย จิตสาธารณะ 

จิตอาสา และพฤติกรรมที่พึงประสงค? เพิ่มโอกาสและความเสมอภาคในการเขSาถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ (สำนักงาน

เลขาธิการสภาการศึกษา, 2560: ค-ฎ) มุaงเนSนครูผูSสอนทุกคนมีโอกาสเปvนผูSนำการเปลี่ยนแปลง โดยมีเปfาหมายหลัก

ที่ผลการเรียนรูSของผูSเรียน และสaงผลตaอคุณภาพผูSเรียน โดยมุaงพัฒนาผูSเรียนทุกคนใหSมีคุณลักษณะและทักษะการ

เรียนรูS และสaงผลกระทบเชิงระบบใหSเกิดผลลัพธ?มีการเปลี่ยนแปลงโรงเรียนโดยสิ้นเชิง (School Transformation) 

(วิจารณ? พานิช, 2555: 84) ดังนั้น ภารกิจหลักที่สำคัญของโรงเรียนประถมศึกษา คือ การดำเนินการใหSมีการจัด

กิจกรรมการเรียนการสอนในโรงเรียน ใหSสามารถสรSางเสริมนักเรียนใหSมีพัฒนาการทุกดSานเต็มตามวัยและศักยภาพ 

“บุคคลสำคัญที่สุดในกระบวนการพัฒนาการศึกษาและการพัฒนาการเรียนรูSก็คือ “ครู” ครูยังเปvนผูSที่มีความหมาย

และปJจจัยสำคัญมากที่สุดในหSองเรียนและเปvนผูSที่มีความสำคัญตaอคุณภาพการศึกษา ทั้งนี้เพราะคุณภาพของผูSเรียน

ขึ้นอยูaกับคุณภาพครู...ครูเปvนปJจจัยสำคัญในระดับโรงเรียนที่สaงผลตaอการเรียนรูSของนักเรียนมากที่สุด” (พิณสุดา 

สิริธรังศร ี, 2557: ออนไลน?) เพราะ “ครู” เปvนบุคคลที่โดยบทบาทหนSาที่จะตSองรอบรูS และอยูa ณ ตำแหนaงขอบแดน

ขององค?ความรูSที่ทันสมัยที่สุด (วิลาวัณย? โพธิ์ทอง, 2018: 25) และโดยที่คุณภาพของผูSเรียนขึ้นอยูaกับประสิทธิภาพ

ในการดำเนินงานดSานวิชาการของโรงเรียน โดยใชSกระบวนการนิเทศเขSามาใชSในการใหSความชaวยเหลือ หรือ

เสนอแนะการพัฒนางานวิชาการภายในโรงเรียน เพื่อพัฒนาคุณภาพครูใหSสามารถจัดการเรียนการสอนไดSอยaางมี

ประสิทธิภาพ  
 การนิเทศภายในสถานศึกษาเป2นกระบวนการทำงานของผู<บริหารสถานศึกษาในการพัฒนาคุณภาพการทำงานของครูและ

บุคลากรภายในสถานศึกษา เพื่อให<ผู<เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงสุด สภาพและปNญหาการจัดการเรียนการสอนที่สQงผลตQอการ

พัฒนาคุณภาพผู<เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังนั้น ระบบการนิเทศการศึกษาจึงเป2นกระบวนการหนึ่งที่มีความสำคัญตQอ



3 

 

การศึกษาเป2นอยQางมาก เพราะระบบการนิเทศการศึกษาจะชQวยปรับปรุงการเรียนการสอนของครูให<มีประสิทธิภาพ สQงเสริมผู<เรียนได<

เรียนดียิ่งขึ้น ระบบการนิเทศภายในโรงเรียนเป2นสQวนหนึ่งของระบบการนิเทศการศึกษาที่จะชQวยให<การพัฒนาคุณภาพการศึกษาประสบ

ความสำเร็จได<มากและรวดเร็ว” (สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหQงชาติ, 2541) การนิเทศที่จัดขึ้นภายในโรงเรียนจึงเป2น

เครื่องมือสำคัญอยQางหนึ่งของผู<บริหารโรงเรียน ที่จะชQวยให<ประสบผลสำเร็จในการรวมพลังครูและการพัฒนาครู ให<มีความสามารถใน

การปรับปรุงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให<ดียิ่งขึ้น ตอบสนองหลักสูตรยิ่งขึ้น ได<แลกเปลี่ยนประสบการณ[และรQวมมือกันวางแผน

พัฒนานักเรียนให<มีคุณภาพยิ่งขึ้น (สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหQงชาติ, 2554: 52) มุQงพัฒนาบุคลากรใหSไดSรับ

ความรูS ความสามารถในการพัฒนางาน ปฏิบัติงาน ซึ่งเปvนการเรียนการสอนโดยปรับปรุงเทคนิควิธีการปฏิบัติงานใหS

มีประสิทธิภาพ “มีสมรรถนะและความเชี่ยวชาญในการทำงานที่ประกอบดSวย ความรูS ทักษะ และทัศนคติที่ดีตaอการ

ทำงานที่เนSนทักษะมากกวaาความรูS” (กฤษณพงศ? กีรติกร, 2557) มุaงเนSนที่ผูSเรียนเปvนสำคัญอยaางจริงจัง พัฒนา

ตนเองใหSมีความรูSจริงในเรื่องที่สอน เพื่อนำไปสูaการยกระดับคุณภาพครูตaอเนื่องถึงคุณภาพของผูSเรียน เปvนที่ยอมรับ

ของสาธารณชน 

 จากการศึกษาพบวaา คุณภาพการศึกษาในปJจจุบันของไทย อยูaในระดับไมaนaาพึงพอใจ โดยเฉพาะเรื่อง

ความรูSพื้นฐานตามหลักสูตร การคิดวิเคราะห? และมีนิสัยใฝ�เรียนรูSของผูSเรียน ซึ่งมีสาเหตุมาจากการบริหารและการ

จัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา (สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2552) ลำพังครูคนเดียวไมa

สามารถสรSางการเรียนรูSใหSครบถSวน เพราะครูเกิดมา วิถีของการสอน ไมaใชaการเรียนรูSที่แทSจริง ชุมชนการเรียนรูSทาง

วิชาชีพของครู (Professional Learning Communities) คือ ทางออกของปJญหา ที่ใหSผลลัพธ?ที่ดีกวaา โดยการที่ทุก

คนจะตSองแลกเปลี่ยนเรียนรูSรaวมกัน (วิจารณ? พานิช, 2555) ครูตSองสามารถชaวยนักเรียนใหSรูSจักแสวงหาความรูSและ

นำความรูS ไปประยุกต?ใชSในชีวิตจริงเพื่อประโยชน?ของตัวเองและสังคม ครูจึงตSองปรับการเรียนการสอนใหSสอดคลSอง

กับผูSเรียนแตaละคน ดูแลผูSเรียนเปvนรายคน เพื่อใหSผูSเรียนสามารถพัฒนาเต็มศักยภาพ และการที่ชaวยใหSครูพัฒนาการ

เรียนการสอนไดSดี คือ การสaงเสริมใหSครูมีโอกาสไดSรับการพัฒนาอยaางทั่วถึง (สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 

2561: 154) โดยเฉพาะนักเรียนโรงเรียนบSานลาดหญSาคาที่ผูSวิจัยเปvนผูSบริหารรับผิดชอบในปJจจุบัน ซึ่งผลรายงาน

การประเมินตนเองเกี่ยวกับคุณภาพการศึกษา/คุณภาพนักเรียน โรงเรียนบSานลาดหญSาคา พบวaา ผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนของนักเรียนโดยรวมอยูaในระดับที่ต่ำกวaาคุณภาพนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 .ในทุก

กลุaมสาระการเรียนรูS/ รายวิชา นอกจากนี้ ผลการประเมินภายนอก รอบที่ 3 สำหรับโรงเรียนบSานลาดหญSาคา 

อำเภอเขมราฐ สพป อบ 2 ปรากฏวaา ตัวบaงชีด้SานผูSเรยีน มีระดบัคะแนนคaอนขSางต่ำ (สำนกังานรับรองมาตรฐานและ

ประกันคุณภาพการศึกษา (สมศ.), 2557: 7) รวมทั้งผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับชาติ (O-NET) 

และ NT ป. 3 อยูaในระดับต่ำกวaาเกณฑ?ของหนaวยงานตSนสังกัด ซึ่งเมื่อวิเคราะห?ผลของคุณภาพการศึกษาของ

โรงเรียนที่เปvนเชaนนี้ อาจเนื่องมาจากผูSบริหาร ครูผูSสอน ไมaไดSตระหนักถึงสมรรถนะของครูผูSสอน และการนิเทศ

ภายในสถานศึกษาเทaาที่ควร จึงสaงผลโดยตรงตaอประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนของครู และปรากฏใหSเห็น

จากผลการประเมินทั้งการประเมินภายนอก การประเมินภายในสถานศึกษา และ/ หรือ การทดสอบระดับชาติ 

การดำเนินการแกSไขปJญหาดังกลaาวจำเปvนตSองยึดทฤษฎี หลักการทางวิชาการเปvนสำคัญ ซึ่งจากการศึกษาพบวaา 

จะตSองมีการปฏิรูปการเรียนการสอนแบบ Problem-Base Learning (PBL) แลSวสรSางชุมชนแหaงการเรียนรูSครูเพื่อ

ศิษย?ที่เรียกวaา Professional Learning Community (PLC) (บุญชม ศรีสะอาด, 2559: 140) และการนิเทศเปvน

กระบวนการปรับปรุงอยaางตaอเนื่อง ซึ่งเชื่อวaาจะชaวยทำใหSครูมีการพัฒนาและเจริญกSาวหนSาในงานที่รับผิดชอบ 

(Moore, 2002) สอดคลSองกับวัชรา เลaาเรียนดี (2553: 27) กลaาวไวSวaา การนิเทศการสอนเปvนกระบวนการหนึ่งของ

การจัดการศึกษาที ่ม ุ aงปรับปรุงกระบวนการสอน กระบวนการเรียนรู Sในชั ้นเรียนและสaงเสริมพัฒนาความ

เจริญกSาวหนSาในวิชาชีพครูอยaางตaอเนื่องที่สaงผลโดยตรงตaอผลการเรียนรูSของผูSเรียนในการพัฒนาความสามารถการ

จัดการเรียนรูSตSองอาศัยวิธีการหลากหลายวิธี และวิธีการหนึ่งที่จะชaวยเหลือครู ใหSสามารถปรับปรุงและพัฒนาตนเอง 
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พัฒนางานการจัดการเรียนการสอนในวิชาชีพของตนเองไดSอยaางตaอเนื่องและเกิดประสิทธิผลสูงสุดตaอผูSเรียน คือ 

การนิเทศการสอน นอกจากนั้น ผลการวิจัยยังพบวaา การพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหSมีคุณภาพมีวิธีการพัฒนาที่

หลากหลาย วิธีการหนึ่งในการพัฒนา คือ การนิเทศซึ่งเปvนหัวใจของการพัฒนาครู อาจารย? และบุคลากรใน

สถานศึกษา ซึ่งนิรัชกร บัวนSอย (2556) พบวaา การนำระบบการบริหารงานวิชาการที่มีประสิทธิผลไปใชSในโรงเรียน

ประถมศึกษา ผลปรากฏวaา 1) นักเรียนมีผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับชาติ (O-NET) และ NT ป. 3 

สูงขึ้น 2) ครูมีความเขSาใจในหลักสูตรและแกนกลาง มีความสามารถในการใชSสื่อและเทคโนโลยีทางการสอน และ

การพัฒนา กระบวนการเรียนรู Sเพิ ่มเติมมากขึ้น 3) ผู Sบริหารและครูผู SสอนมีความพึงพอใจตaอการใชSระบบการ

บริหารงานวิชาการที่มีประสิทธิผล อยูaในระดับ มาก  

 ดSวยหลักการและเหตุผลดังกลaาวขSางตSน ผูSวิจัยในฐานะผูSบริหารจึงจัดลำดับการพัฒนาครูเพื่อสaงผลตaอ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนไวSเปvนลำดับแรก โดยเห็นวaาพัฒนาการนิเทศภายในดSานการจัดการเรียนรูSโดยใชS

กระบวนการชุมชนการเรียนรูSทางวิชาชีพเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจะเปvนทางออกใหSกับการพัฒนา

คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนบSานลาดหญSาคา อำเภอเขมราฐ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

อุบลราชธานี เขต 2 ตaอไป 

วัตถุประสงค8  

 1. เพื่อศึกษาสภาพและพัฒนาดำเนินการนิเทศและการปฏิบัติตามกระบวนการนิเทศที่มีตaอการนิเทศโดย

ใชSกระบวนการชุมชนการเรียนรูSทางวิชาชีพเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

 2. เพื่อพัฒนาความสามารถการจัดการเรียนรูSของครูผูSสอนตามกระบวนการนิเทศที่มีตaอการนิเทศโดยใชS

กระบวนการชุมชนการเรียนรูSทางวิชาชีพเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

 3. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของครูผูSสอนที่ไดSรับการนิเทศและการปฏิบัติตามกระบวนการนิเทศที่มีตaอการ

นิเทศโดยใชSกระบวนการชุมชนการเรียนรูSทางวิชาชีพเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

 4. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่ไดSรับการนิเทศภายในโดยใชSกระบวนการชุมชน

การเรียนรูSทางวิชาชีพเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

 

วิธีวิจัย  

 กลุ'มเป=าหมาย 

 กลุaมเปfาหมายที่ใชSในการวิจัย คือ ครูผูSสอนในโรงเรียนบSานลาดหญSาคา อำเภอเขมราฐ สังกัดสำนักงานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 จำนวน 9 คน ไดSมาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง และนักเรียน

โรงเรียนบSานลาดหญSาคา อำเภอเขมราฐ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 

จำนวน 127 คน ไดSมาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง 

 

 ตัวแปรที่ศึกษา 

 1. การนิเทศโดยใชSกระบวนการชุมชนการเรียนรูSทางวิชาชีพ ประกอบดSวย 3 ขั้นตอน คือ 1) การวางแผน

การนิเทศ 2) การดำเนินการนิเทศ และ 3) การประเมินผลการนิเทศ 

 2. ความสามารถการจัดการเรียนรูSของครู ประกอบดSวย 1) ความรูSในการปฏิบัติงาน ดSานการนำขSอมูลการ

นิเทศมาพัฒนาการจัดการเรียนรูS 2) การเขียนแผนการจัดการเรียนรูSและพฤติกรรมการจัดการเรียนรูS และ 3) การ

แกSปJญหาการจัดการเรียนรูS 

 3. ความคิดเห็นของครูที่มีตaอการนิเทศโดยใชSกระบวนการชุมชนการเรียนรูSทางวิชาชีพ 
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 4. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 

 

 เครื่องมือที่ใชLในการวิจัย ประกอบดLวย 

 1. แผนการนิเทศโดยใชSกระบวนการชุมชนการเรียนรูSทางวิชาชีพ  

 2. เครื่องมือการเก็บรวบรวมขSอมูลผูSเกี่ยวขSอง ดังนี ้

 2.1 แบบประเมินความสามารถการจัดการเรียนรูSของครูผูSสอนและแบบสอบถาม ความคิดเห็นของ

ครูผูSสอนที่มีตaอการนิเทศโดยใชSกระบวนการชุมชนการเรียนรูSทางวิชาชีพ (สำหรับครู) 

 2.2 แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตaอการจัดการเรียนรูSของครู (สำหรับนักเรียน) 

 2.3 แบบสัมภาษณ?แบบไมaมีโครงสรSาง (สำหรับผูSบริหาร) 

 

 การเก็บรวบรวมขLอมูล 

 ผูSวิจัยดำเนินการพัฒนา ประกอบดSวย 3 ระยะ ดังนี้ 

 ระยะที่ 1 การศึกษาสภาพปJญหา ดำเนินการวางแผนการนิเทศ มีจุดประสงค?เพื่อใหSครูผูSสอนมีความรูS

เกี่ยวกับการนิเทศแบบเพื่อนรaวมพัฒนาทางวิชาชีพ และทักษะที่จำเปvนในการนิเทศการสอน และสามารถเขียน

แผนการจัดการเรียนรูSไดS  

 ระยะที่ 2 การดำเนินการนิเทศ ดำเนินการนิเทศโดยมีผลลัพธ?ที่คาดหวัง คือ ตSองการใหSครูผูSสอนสามารถ

ปรับปรุงกระบวนการสอน กระบวนการเรียนรูS แกSปJญหาการจัดทำแผนการจัดการเรียนรูSเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนของนักเรียนไดS  

 ระยะที่ 3 การประเมินผลการนิเทศ มีวัตถุประสงค?เพื่อศึกษาความคิดเห็นของครูผูSสอนที่มีตaอการนิเทศ

โดยใชSกระบวนการชุมชนการเรียนรูSทางวิชาชีพ เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนและเพื่อนำไป

ปรับปรุงการจัดการเรียนรูSของครู  

 

 การวิเคราะหTขLอมูล 

 ผูSวิจัยไดSนำผลการวิจัยมาวิเคราะห?ขSอมูล และนำเสนอผลการวิเคราะห? คือผลการดำเนินการนิเทศตาม

กระบวนการนิเทศโดยใชSกระบวนการชุมชนการเรียนรูSทางวิชาชีพ ผลการวิเคราะห?ความสามารถในการจัดการ

เรียนรูSของครูโรงเรียนบSานลาดหญSาคา ผลการวิเคราะห?ความคิดเห็นของครูผูSสอนชั้นประถมศึกษาปhที่ 1-6 โรงเรียน

บSานลาดหญSาคา ที่มีตaอการนิเทศโดยใชSกระบวนการชุมชนการเรียนรูSทางวิชาชีพ และผลการวิเคราะห?ผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนบSานลาดหญSาคา อำเภอเขมราฐ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

อุบลราชธานี เขต 2 หาคaารSอยละ(%) คaาเฉลี ่ย (𝑥)̅ สaวนเบี ่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) คaาการทดสอบที (t-test 

Dependent) และการวิเคราะห?เนื้อหา (Content Analysis) 

 

ผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยการพัฒนาการดำเนินการนิเทศและการปฏิบัติตามกระบวนการนิเทศที่มีตaอการนิเทศโดยใชS

กระบวนการชุมชนการเรียนรูSทางวิชาชีพเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โรงเรียนบSานลาดหญSาคา อำเภอ

เขมราฐ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 ผลการวิจัยปรากฏดังนี้ 

 1. ผลการศึกษาสภาพและแนวทางการดำเนินการนิเทศภายในสถานศึกษาจำนวน 4 ดSาน คือ ดSาน

การศึกษาสภาพปJจจุบันปJญหา และความตSองการ ดSานการวางแผนการนิเทศภายในของสถานศึกษา ดSานการ
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ปฏิบัติการนิเทศภายในของสถานศึกษา ดSานการประเมินผลและการรายงานผล พบวaา ไมaมีการดำเนินการนิเทศทั้ง

จากผูSบริหารสถานศึกษาและศึกษานิเทศก? ครูปฏิบัติการสอนแบบบรรยายและใชSหนังสือแบบเรียนเปvนสื่อ เปvนผลใหS

นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ผaานมาต่ำกวaาเกณฑ?ที่คาดหวัง จากขSอมูลดังกลaาวผูSบริหารและครูไดSรaวมกัน

ประชุมปรึกษาหารือ วางแผนการดำเนินงาน ทบทวน ตัดสินใจ ปฏิบัติงาน ประเมินผล และรับผิดชอบรaวมกัน 

กำหนดปJญหาและความตSองการ จัดลำดับความสำคัญของปJญหา กำหนดทางเลือกที่จะแกSปJญหา เลือกประเด็นที่จะ

ปรับปรุง/พัฒนา และหาแนวทางพัฒนารaวมกันจัดองค?กร ออกแบบการนิเทศ จัดเตรียมบุคลากรใหSความรูSดSานการ

นิเทศและการสรSางชุมชนการเรียนรูSทางวิชาชีพใหSกับบุคลากรแกนนำในการนิเทศประสานงานกับหนaวยงานที่

เกี่ยวขSอง สรุปเปvนแผนปฏิบัติการการนิเทศภายในโดยใชSกระบวนการชุมชนการเรียนรูSทางวิชาชีพเพื่อยกระดับ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

 2. ความสามารถในการจัดการเรียนรูSของครูผูSสอน ชั้นประถมศึกษาปhที่ 1-6 โรงเรียนบSานลาดหญSาคา 

อำเภอเขมราฐ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 จำนวน 9 คน โดยดำเนินการ

นิเทศตามกระบวนการนิเทศโดยใชSกระบวนการชุมชนการเรียนรูSทางวิชาชีพ ประกอบดSวย 1) การวางแผนการนิเทศ 

2) การดำเนินการนิเทศ และ3) การประเมินผลการนิเทศ และผลการดำเนินการนิเทศตามกระบวนการนิเทศโดยใชS

กระบวนการชุมชนการเรียนรูSทางวิชาชีพ แผนการนิเทศระยะที่ 1 และ 2 ใหSความรูSเกี ่ยวกับการนิเทศโดยใชS

กระบวนการชุมชนการเรียนรูSทางวิชาชีพ โดยจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติ การใหSความรูSเกี่ยวกับการนิเทศการสอน 

การสังเกตการสอน การจัดการเรียนรูS การทำวิจัยในชั้นเรียน การเขียนแผนการจัดการเรียนรูSแกaครูผูSสอนกลุaมสาระ

การเรียนรู S 8 กลุaมสาระ เพื ่อพัฒนาความสามารถการจัดการเรียนรู Sของครูและเพื่อสนับสนุนโครงการพัฒนา

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 

ผลการพัฒนาความสามารถการจัดการเรียนรูS ครูเขียนแผนการจัดการเรียนรูSไดSเหมาะสมกับหนaวยการเรียนรูS ครูมี

ความสามารถในการจัดการเรียนรูSสูงขึ้น โดยภาพรวมอยูaในระดับมาก ทั้ง 3 ดSาน คือ 1) ดSานการนำขSอมูลการนิเทศ

มาพัฒนาการจัดการเรียนรูS 2) ดSานการเขียนแผนการจัดการเรียนรูSและ 3) ดSานการแกSปJญหาการจัดการเรียนรูS เมื่อ

พิจารณารายดSาน พบวaา ความสามารถดSานการนำขSอมูลการนิเทศมาพัฒนาการจัดการเรียนรูS มีคaาเฉลี่ยสูงสุด 

รองลงมา คือ ความสามารถดSานการเขียนแผนการจัดการเรียนรูSและความสามารถดSานการแกSปJญหาการจัดการ

เรียนรูSตามลำดับ  

 3. ผลการศึกษาความคิดเห็นของครูผูSสอนที่มีตaอการนิเทศแบบเพื่อนรaวมพัฒนาทางวิชาชีพ ผลการวิจัย 

พบวaาความคิดเห็นของครูผูSสอนที่มีตaอการนิเทศโดยใชSกระบวนการชุมชนการเรียนรูSทางวิชาชีพ ครูทั้ง 9 คน มีความ

คิดเห็นโดยรวมอยูaในระดับมากที่สุด คือ ความคิดเห็นดSานการดำเนินโครงการนิเทศ จัดในภาคเรียนที่ 1 เหมาะสม

ที่สุด ครูมีความคิดเห็นดSานการสังเกตการสอนของผูSนิเทศและเพื่อนครูชaวยใหSมองเห็นปJญหาการจัดการเรียนการ

สอนยิ่งขึ้น และการปฏิบัติงานสอนของตนเอง ในประเด็นที่เหมาะสม หรือนำมาพัฒนาใหSมีความกSาวหนSาตaอไป อยูa

ในระดับมากที่สุด สaวนดSานสามารถวางแผนและเขียนแผนการจัดการเรียนรูSเพื่อพัฒนาการเรียนรูSของนักเรียนไดSและ

ดSานสามารถวิเคราะห?ความตSองการและปJญหาหรือประเด็นที่ตSองการพัฒนาการจัดการเรียนรูSไดS มีคaาเฉลี่ยนSอยสุด  

 4. ผลการศึกษาดSานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน พบวaา หลังการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของ

ครูที่ไดSรับการนิเทศโดยใชSกระบวนการชุมชนการเรียนรูSทางวิชาชีพ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยรวมของนักเรียน

สูงขึ้น ทุกระดับชั้น และผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน มีความแตกตaางกันอยaางมีนัยสำคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .01  

 

อภิปรายผลการวิจัย 
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 ผลการวิจัยการพัฒนาการดำเนินการนิเทศและการปฏิบัติตามกระบวนการนิเทศที่มีตaอการนิเทศโดยใชS

กระบวนการชุมชนการเรียนรูSทางวิชาชีพเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โรงเรียนบSานลาดหญSาคา อำเภอ

เขมราฐ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 มีประเด็น ที่สามารถนำมาอภิปราย

ผลไดS ดังนี้ 

 1. การศึกษาสภาพและพัฒนาการดำเนินการนิเทศภายในสถานศึกษาจำนวน 4 ดSาน พบวaา ไมaมีการ

ดำเนินการนิเทศทั้งจากผูSบริหารสถานศึกษาและศึกษานิเทศก? ครูปฏิบัติการสอนแบบบรรยายและใชSหนังสือ

แบบเรียนเปvนสื่อ เปvนผลใหSนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ผaานมาต่ำกวaาเกณฑ?ที่คาดหวัง จากขSอมูลดังกลaาว

ผูSบริหารและครูไดSรaวมกันประชุมปรึกษาหารือ วางแผนการดำเนินงาน ทบทวน ตัดสินใจ ปฏิบัติงาน ประเมินผล 

และรับผิดชอบรaวมกัน กำหนดปJญหาและความตSองการ จัดลำดับความสำคัญของปJญหา กำหนดทางเลือกที่จะ

แกSปJญหา เลือกประเด็นที่จะปรับปรุง/พัฒนา และหาแนวทางพัฒนารaวมกันจัดองค?กร ออกแบบการนิเทศ จัดเตรียม

บุคลากรใหSความรูSดSานการนิเทศและการสรSางชุมชนการเรียนรูSทางวิชาชีพใหSกับบุคลากรแกนนำในการนิเทศ

ประสานงานกับหนaวยงานที่เกี่ยวขSอง สรุปเปvนแผนปฏิบัติการการนิเทศภายในโดยใชSกระบวนการชุมชนการเรียนรูS

ทางวิชาชีพเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ฉบับสมบูรณ?พรSอมใชSปฏิบัติการนิเทศ ทั้งนี้อาจเนื่องจากผูSบริหาร

และครูไดSรaวมกันดำเนินการตามหลักวิชาการ มีองค?ประกอบครบถSวน ตามหลักการของกับสำนักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั ้นพื ้นฐาน (2560: 26) ที ่นำเสนอ 6 องค?ประกอบของ PLC ในบริบทสถานศึกษา ซึ ่งประกอบดSวย 

วิสัยทัศน?รaวมทีม รaวมแรง รaวมใจ ภาวะผูSนำรaวม การเรียนรูSและการพัฒนาวิชาชีพ ชุมชนกัลยาณมิตร และโครงสรSาง

สนับสนุนชุมชน สอดคลSองกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2555: 46) ไดSกำหนด กระบวนการ

นิเทศการศึกษา ออกเปvน 5 ขั้นตอน ดังนี้ 1) การศึกษาสภาพปJจจุบัน ปJญหาและความตSองการ เปvนขั้นตอน สำคัญ 

ที่ตSองดำเนินการในขั้นตอนแรกของการนิเทศเพื่อใหSผูSนิเทศไดSทราบสภาพที่วaามีปJญหาหรือความ ตSองการอยaางไรซึ่ง

จะเปvนขSอมูลในการวางแผนและกำหนดทางเลือกตaอไป 2) การวางแผนและกำหนดทางเลือก โดยนำขSอมูลที่ไดSรับมา

วิเคราะห? ประกอบกับทรัพยากรที่มีอยูaเพื่อจัดลำดับความสำคัญและวางแผนวaาจะกำหนดทางเลือก ในการ นิเทศ

อยaางไร เพื่อใหSไดSทางเลือกที่ดีที่สุดที่คิดวaาจะสนองวัตถุประสงค?ไดSผลสูงสุด และเหมาะกับ ทรัพยากรที่มีอยูa 3) การ

สรSางสื ่อ เครื ่องมือและพัฒนาวิธีการ เปvนการผลิตสื ่อ ที ่ใชSในการปฏิบัติงานการนิเทศเพื่อแกSปJญหาและการ

ปฏิบัติงานของผูSรับการนิเทศ สaวนเครื่องมือนั้นใชSในการ ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผูSรับการนิเทศเพื่อใหSทราบ

ที่มาของปJญหา ความตSองการและ 3) การวางแผนแกSปJญหาไดSถูกตSอง 4) การปฏิบัติการนิเทศ เปvนการนำสื่อหรือ

เครื่องมือที่เตรียมไวSแลSว มาดำเนินการไปในคราวเดียวกันกับการออกไปปฏิบัติการควบคุม กำกับ ดูแล 5) การ

ประเมินผลและรายงานผลการนิเทศ เปvนขั้นตอนสุดทSาย ของ กระบวนการนิเทศ การประเมินผลกระทำไดSหลายวิธี

และนำผลจากการประเมินมาสรุป และรายงานผล นอกจากนี้ยังใชSผลการประเมินเปvนขSอมูลยSอนกลับเพื่อใชS

ประกอบการศึกษา สภาพปJญหาและ การวางแผนการปฏิบัติการดำเนินการตaอไปอีกดSวย สอดคลSองกับ วัชรา เลaา

เรียนดี (2553: 27-28) สรุปกระบวนการนิเทศการศึกษา มี 7 ขั้นตอน คือ 1) การวางแผนรaวมกันระหวaางผูSนิเทศ

และผูSรับการนิเทศ 2) เลือกประเด็น หรือเรื่องที่สนใจจะปรับปรุงและพัฒนา 3) นำเสนอโครงการพัฒนาและขั้นตอน

การปฏิบัติ4) ใหSความรูSหรือแสวงหาความรูSจากเอกสารตaาง ๆ และจัดการฝ£กอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับเทคนิคการ

สังเกตการสอนในชั้นเรียนและความรูSเกี่ยวกับวิธีสอนและนวัตกรรมใหมa ๆ ที่สนใจ 5) จัดทำแผนการนิเทศ กำหนด

วัน เวลาที่จะสังเกตการสอน ประชุม ปรึกษาหารือเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ? 6) ดำเนินการตาม

แผน โดยครูและผูSนิเทศ และ 7) สรุปและประเมินผลการปรับปรุงและพัฒนา รายงานผลสำเร็จ สอดคลSองกับ

งานวิจัยของนิชาภัทร วิลเลี่ยมส? ฉลอง ชาตรูประชีวิน (2557: 120-121) พบวaา 1) ผลการศึกษาสภาพการนิเทศการ

จัดการเรียนการสอนของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน พบวaาขSอมูลพื้นฐาน

เกี่ยวกับผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) มีคaาเฉลี่ยต่ำกวaาคaาเฉลี่ยระดับประเทศในปhการศึกษา 2556 จำนวน 4 
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กลุaมสาระการเรียนรูS และในปhการศึกษา 2557 มีคaาเฉลี่ยต่ำกวaาคaาเฉลี่ยระดับประเทศจำนวน 3 กลุaมสาระการ

เรียนรูS 2) ผลการพัฒนาการนิเทศภายในโดยใชSกระบวนการสรSางชุมชนการเรียนรู Sทางวิชาชีพ ของโรงเรียน

ประถมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (1) ขั้นเตรียมการ ไดSคัดเลือกโรงเรียนพaอขุนผา

เมืองอุปถัมภ?เปvนพื้นที่วิจัยและไดSทีมผูSรaวมวิจัย จำนวน 7 คน ทีมผูSรaวมวิจัยและครูมีความตระหนัก มีความรูSเรื่องการ

สรSางชุมชนการเรียนรูSทางวิชาชีพและการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (2) ขั้นปฏิบัติการ (Acting) ประกอบดSวยขั้นที่ 1 การ

วางแผน (Planning) จัดทำคูaมือการพัฒนาการนิเทศภายในโดยใชSกระบวนการสรSางชุมชนการเรียนรูSทางวิชาชีพ ขั้น

ที่ 2 การปฏิบัติ (Acting) ประชุมเชิงปฏิบัติการทีมผูSรaวมวิจัย ครู โดยใชSกระบวนการพัฒนาบทเรียน (Lesson 

Study: LS) เพื่อดำเนินการจัดการเรียนรูSตามคูaมือการพัฒนาการนิเทศภายใน ขั้นที่ 3 การสังเกต (Observing) 

สังเกตการจัดการเรียนการสอนของครูในประเด็นการเตรียมการสอน การจัดกิจกรรมการเรียน การสอน สื่อการสอน 

ขั้นที่ 4 การสะทSอนผล (Reflecting) ไดSจุดแข็ง จุดอaอนในการพัฒนาตaอไป 3) การถอดบทเรียนการพัฒนาการนิเทศ

ภายในโดยใชSกระบวนการสรSางชุมชนการเรียนรูSทางวิชาชีพของโรงเรียนประถมศึกษา มีประเด็นที่ไดSเรียนรูS ไดSแกa 

การวางแผนการทำงานอยaางเปvนระบบ และตรงกับปJญหาความตSองการทำใหSมีเปfาหมายที่ชัดเจนและบรรลุ

เปfาหมาย ความเปvนกัลยาณมิตรในการทำงานทำใหSครูมีความพึงพอใจและมีความสุขในการปฏิบัติงาน บุคคลใน

ระดับองค?กรมีความผูกพันกันอยaางแนaนแฟfน ทำใหSมีการชaวยเหลือซึ่งกันและกันดSวยความเต็มใจและเสียสละ 

ปรับเปลี่ยนมุมมองและทัศนคติเชิงบวก การแลกเปลี่ยนการปฏิบัติระหวaางครูดSวยกันทำใหSเกิดสภาพแวดลSอมของ

การเรียนรูSที่เสริมสรSางชุมชนการเรียนรูSทางวิชาชีพ รูปแบบการนิเทศที่เกิดจากกระบวนการสรSางชุมชนการเรียนรูS

ทางวิชาชีพ ควรมีขั้นตอนของการวางแผนการจัดทีมงาน การลงมือปฏิบัติและการสะทSอนผลที่ไดSรับ 

 2. ดSานความสามารถการจัดการเรียนรูSของครูผู Sสอน โรงเรียนบSานลาดหญSาคา อำเภอเขมราฐ สังกัด

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 ชั้นประถมศึกษาปhที่ 1-6 ผลการวิจัย พบวaา ครูมีเชิง

ปฏิบัติการ รaวมประชุมวิเคราะห?สภาพบรรยากาศ การจัดการเรียนรูSครูทุกคนมีการปฏิบัติการนิเทศ การจัดการ

เรียนรูS ประชุมรaวมกันกำหนดประเด็นการนิเทศ มีการสังเกตการสอนกันและกัน ชaวยใหSสามารถปรับปรุงการจัดการ

เรียนรูSชaวยใหSครูไดSเรียนรูSและพัฒนาการจัดการเรียนรูSรaวมกัน อันจะนำไปสูaการบรรลุผลสำเร็จตามเปfาหมาย ชaวยใหS

สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการจัดการเรียนรูS การพัฒนาความสามารถของครูที่สูงขึ้น สถานศึกษาจึงมีความ

ตSองการพัฒนาการจัดการเรียนรูSของครูใหSมากขึ้น และตSองการนำกระบวนการนิเทศโดยใชSกระบวนการชุมชนการ

เรียนรูSทางวิชาชีพมาใชSเพื่อสนับสนุน สaงเสริมการจัดการเรียนรูSของครู เปvนไปตามหลักการที่สงัด อุทรานันท? (2548: 

120-121) ไดSใหSหลักการสำคัญสำหรับจัดการนิเทศภายใน โรงเรียนวaา การนิเทศภายในจะสำเร็จไดSตSองอาศัยความ

รaวมมือจาก 3 ฝ�าย ไดSแกa ผูSบริหารผูSนิเทศและผูSรับการนิเทศ ซึ่งทุกฝ�ายตSองตระหนักถึงความเขSาใจวaา การนิเทศ

ภายในเปvนการพัฒนาเพื่อนรaวมงานใหSมีความรูSความสามารถในการปฏิบัติงานสูงขึ้น ตSองยอมรับใหSเกียรติซึ่งกันและ

กัน และเขSาใจตรงกันวaา การนิเทศเกิดขึ้นจากความจำเปvนในการแกSปJญหาหรือสนองความตSองการในการยกระดับ

คุณภาพของการศึกษาของโรงเรียน นอกจากนี้การสรSางเสริมกำลังใจโดยผูSบริหารสถานศึกษาจะสaงผลตaอสัมฤทธิผล

ของการนิเทศภายในโรงเรียน ชวลิต ชูกำแพง (2560) ระบุขั้นตอนของการสรSางชุมนุมการเรียนรูSทางวิชาชีพ ในขั้น

รaวมเรียนรูSจากการปฏิบัติจริงของเพื่อนรaวมวิชาชีพ สิ่งสำคัญ คือ กิจกรรมสังเกตการสอนของเพื่อนครู เปvนการสรSาง

เครือขaายกับครูที่มีเปfาหมายเดียวกันกลุaม กิจกรรมทั้งหลายทั้งมวลเหลaานี้ลSวนมีเปfาหมายสำคัญ เพื่อปรับปรุงการ

เรียนการสอนของครูใหSสูaผูSเรียนอยaางแทSจริงและหลังการสังเกตการสอน พิจารณาบทเรียนใหSสอดคลSองกับวิสัยทัศน?

และมีการประชุมเพื่อปรับปรุงพัฒนาบทเรียน ซึ่ง สอดคลSองกับแนวคิดของวัชรา เลaาเรียนดี (2553: 8); ปรียาพร 

วงศ?อนุตรโรจน? (2548: 20) ที่กลaาววaา การนิเทศการสอนเปvนการปรับปรุงกระบวนการสอนและกระบวนการเรียนรูS

โดยอาศัยการชaวยเหลือ แนะนำ ใหSความรูSและการฝ£กปฏิบัติดSานการพัฒนาหลักสูตร เทคนิควิธีการเรียนการสอน

ใหมa ๆ การใชSและการสรSางสื่อ นวัตกรรมดSานการสอนและการทำวิจัยในชั้นเรียนเพื่อใหSครูสามารถปรับปรุง สaงเสริม 
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พัฒนาความเจริญกSาวหนSาในวิชาชีพครูอยaางตaอเนื่อง มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด ซึ่งสaงผลโดยตรงตaอ

ผลการเรียนรูSของผูSเรียน สอดคลSองกับพรรณอร อุชุภาพ (2561) ที่กลaาวถึงคุณลักษณะสำคัญของ PLC ที่สaงผลทำใหS

เกิดชุมชนการเรียนรูSทางวิชาชีพมีประสิทธิภาพ คือการรaวมมือ รaวมพลัง (Collaboration) เปvนคุณลักษณะสำคัญที่

สรSางความรูSพึ ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูSระหวaางดำเนินงาน ในการพัฒนาผูSเรียนในการจัด

กิจกรรมการเรียนการสอนใหSมีประสิทธิภาพตามเปfาหมายของหลักสูตร  

3. ดSานความคิดเห็นของครูผูSสอนที่มีตaอการนิเทศโดยใชSกระบวนการชุมชนการเรียนรูSทางวิชาชีพ ผลการวิจัย พบวaา 

ครูผูSสอนทุกคนมีความคิดเห็นตaอกระบวนการนิเทศโดยใชSกระบวนการชุมชนการเรียนรูSทางวิชาชีพ ชaวยใหSครู

สามารถพัฒนาตนเองในประเด็นตaาง ๆ ความคิดเห็นสaวนใหญaโดยภาพรวมอยูaในระดับมากที่สุด และเมื่อพิจารณา

รายดSาน พบวaา ความคิดเห็นดSานการดำเนินโครงการนิเทศควรจัดใน ภาคเรียนที่ 2 จะเหมาะสมที่สุด ความคิดเห็น

ดSานการสังเกตการสอนของผูSนิเทศและเพื่อนครู ชaวยใหSมองเห็นปJญหาการจัดการเรียนการสอนยิ่งขึ้น และการ

ปฏิบัติงานสอนของตนเองในประเด็นที่เหมาะสม หรือนำมาพัฒนาใหSมีความกSาวหนSาตaอไป อยูaในระดับมากที่สุด

เทaากัน สะทSอนใหSเห็นวaากระบวนการนิเทศโดยใชSกระบวนการชุมชนการเรียนรูSทางวิชาชีพ เหมาะสมกับสภาพการ

จัดการเรียนรูSในโรงเรียนบSานลาดหญSาคา ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการนิเทศโดยใชSกระบวนการชุมชนการเรียนรูSทาง

วิชาชีพ เปvนการนิเทศโดยเพื่อนรaวมงานรaวมอาชีพ เปvนการชaวยเหลือแนะนำซึ่งกันและกัน สaงเสริมครูไดSปรับเปลี่ยน

พฤติกรรมการจัดการเรียนรูSที่เหมาะสม นำไปสูaการปรับปรุงและพัฒนาความสามารถการจัดการเรียนรูS สaวนประเด็น

ที่อยูaในลำดับทSายสุด คือ สามารถวิเคราะห?ความตSองการและปJญหาหรือประเด็นที่ตSองการพัฒนาการจัดการเรียนรูS

ไดS ทั้งนี้อาจเนื่องจาก ครูเขSาใจปJญหาของการจัดการเรียนรูSที่เกิดขึ้นไมaครบถSวนทุกดSาน ครูมีเวลาในการรaวมกัน

สะทSอนการสังเกต วิเคราะห?ความตSองการและปJญหาหรือประเด็นที่ตSองการพัฒนาการจัดการเรียนรูSนSอย ซึ่ง

สอดคลSอง กับงานวิจัยของสุภาวดี ปกครอง (2561) พบวaา ผูSบริหารสถานศึกษาและครูมีความพึงพอใจตaอระบบการ

พัฒนาครูโดยใชSแนวคิดชุมชนการเรียนรูSทางวิชาชีพ ในการจัดการเรียนรูSเพื่อการอaานออกเขียนไดSและนักเรียนมี

ความสามารถในการอaานออกเขียนไดS 

 4. ดSานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุaมสาระการเรียนรูSของนักเรียนโรงเรียนบSานลาดหญSาคา ผลการวิจัย 

พบวaา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนทุกกลุaมสาระการเรียนรูS กaอนและหลังการจัดการเรียนรูSของครูที่ไดSรับ

การนิเทศโดยใชSกระบวนการชุมชนการเรียนรูSทางวิชาชีพแตกตaางกันอยaางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 หลังไดSรับ

การนิเทศการสอน นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น ทั้งนี้อาจเปvนเพราะวaาครูมีความรูSความเขSาใจเกี่ยวกับ

การจัดการเรียนรูSมากขึ้นจากการนิเทศโดยใชSกระบวนการชุมชนการเรียนรูSทางวิชาชีพ ทำใหSครูผูSสอนไดSรับการ

อบรมเชิงปฏิบัติการ การสังเกตการสอนซึ่งกันและกัน มีการเตรียมการจัดการเรียนรูSมากขึ้น การใชSเทคนิคที่

เหมาะสมกับเนื้อหา ทำใหSเกิดการพัฒนาการจัดกิจกรรมการจัดการเรียนรูS เปvนไปตามหลักการของวัชรา เลaาเรียนด ี

(2553: 27) กลaาวไวSวaา การนิเทศการสอนเปvนกระบวนการหนึ่งของการจัดการศึกษาที่มุaงปรับปรุงกระบวนการสอน 

กระบวนการเรียนรูSในชั้นเรียนและสaงเสริมพัฒนาความเจริญกSาวหนSาในวิชาชีพครูอยaางตaอเนื่องที่สaงผลโดยตรงตaอผล

การเรียนรูSของผูSเรียนในการพัฒนาความสามารถการจัดการเรียนรูSตSองอาศัยวิธีการหลากหลายวิธี และวิธีการหนึ่งที่

จะชaวยเหลือครู ใหSสามารถปรับปรุงและพัฒนาตนเอง พัฒนางานการจัดการเรียนการสอนในวิชาชีพของตนเองไดS

อยaางตaอเนื่องและเกิดประสิทธิผลสูงสุดตaอผูSเรียน คือ การนิเทศการสอน นอกจากนั้น ผลการวิจัยยังพบวaา การ

พัฒนาคุณภาพการศึกษาใหSมีคุณภาพมีวิธีการพัฒนาที่หลากหลาย วิธีการหนึ่งในการพัฒนา คือ การนิเทศซึ่งเปvน

หัวใจของการพัฒนาครู อาจารย? และบุคลากรในสถานศึกษา สอดคลSองกับงานวิจัยของนิรัชกร บัวนSอย (2556) 

พบวaา การนำระบบ การบริหารงานวิชาการที่มีประสิทธิผลไปใชSในโรงเรียนประถมศึกษา ผลปรากฏวaา 1) นักเรียน 

มีผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับชาติ (O-NET) และ NT ป. 3 สูงขึ้น 2) ครูมีความเขSาใจในหลักสูตร

และแกนกลาง มีความสามารถในการใชSสื่อและเทคโนโลยีทางการสอน และการพัฒนา กระบวนการเรียนรูSเพิ่มเติม
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มากขึ้น 3) ผูSบริหารและครูผูSสอนมีความพึงพอใจตaอการใชSระบบการบริหารงานวิชาการที่มีประสิทธิผล อยูaในระดับ 

มาก และสอดคลSองกับผลการสอบ O-NET ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปhที ่ 6 ปhการศึกษา 2561 และผลการ

ทดสอบระดับชาติ ระดับชั้นประถมศึกษาปhที่ 3 ปhการศึกษา 2561 ที่ระดับคะแนนสูงขึ้นกวaาเดิมและสูงกวaาระดับ

เขตพื้นที่การศึกษา (โรงเรียนบSานลาดหญSาคา, 2562) 
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