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บทคัดย่อ 
 

 การศึกษาผลการนิเทศรูปแบบชี้แนะ (Coaching) เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนรู้เชิงรุกของครู
เพศวิถีศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือประเมินความรู้
ในการจัดการเรียนรู้เชิงรุกของครูเพศวิถีศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
พิษณุโลก เขต 1 2) เพ่ือประเมินความสามารถในการจัดการเรียนรู้เชิงรุกของครูเพศวิถีศึกษาที่รับการ
นิเทศด้วยการนิเทศรูปแบบชี้แนะ (Coaching) 3) เพ่ือศึกษาผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการนิเทศรูปแบบ
ชี้แนะ (Coaching) เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนรู้เชิงรุกของครูผู้สอนเพศวิถีศึกษา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน
การวิจัย ได้แก่ 1) ครูผู้สอนเพศวิถีศึกษาที่สมัครใจเข้ารับการนิเทศ จ านวน  10 คน จากโรงเรียน  
ขยายโอกาสในกลุ่มโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 จ านวน 
10 กลุ่ม ๆ ละ 1 โรงเรียน ๆ ละ 1 คน 2) ผู้บริหาร จ านวน 10 คน จากโรงเรียนขยายโอกาสที่มีครู
เพศวิถีศึกษาสมัครใจเข้ารับการนิเทศจากโรงเรียนขยายโอกาสในกลุ่มโรงเรียน สังกัดส านั กงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 จ านวน 10  กลุ่ม ๆ ละ 1 โรงเรียน ๆ ละ 1 คน 3) 
ผู้เรียนที่เรียนเพศวิถีศึกษาผ่านการจัดการเรียนรู้เชิงรุกโดยครูผู้สอนสอนเพศวิถีศึกษา จ านวน 10 
โรงเรียน ๆ ละ 10 คน รวม 100 คน 4) ผู้ปกครองของผู้เรียนที่เรียนเพศวิถีศึกษาผ่านการจัดการ
เรียนรู้เชิงรุกโดยครูผู้สอนสอนเพศวิถีศึกษา จ านวน 10 โรงเรียน ๆ ละ 10 คน รวม 100 คน เครื่องมือ
ที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) เครื่องมือที่ใช้เป็นแนวทางในการนิเทศ คือ 1) เครื่องมือที่ใช้เป็นแนวทางใน
การนิเทศ ได้แก่ คู่มือการนิเทศรูปแบบชี้แนะ (Coaching) เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนรู้เชิงรุกของ
ครูผู้สอนเพศวิถีศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1  2) เครื่องมือ
ที่ใช้ในการเก็บข้อมูล ได้แก่ 1) แบบทดสอบก่อนและหลังการอบรมออนไลน์ ผ่านระบบ http://cse-
elearning.obec.go.th 2)  แ บ บ จั ด ท า แ ผ น ก า ร จั ด ก า ร เ รี ย น รู้  ผ่ า น ร ะ บ บ  http://cse-
elearning.obec.go.th 3) เกณฑ์การประเมินแผนการจัดการเรียนรู้   ผ่านระบบ http://cse-
elearning.obec.go.th 4) แบบสังเกตการจัดกระบวนการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ของ
ครูผู้สอนเพศวิถีศึกษา 5) แบบสังเกตพฤติกรรมผู้เรียนที่เรียนผ่านกระบวนการจัดการเรียนรู้โดยครู
เพศวิถีศึกษาที่ ได้รับการนิ เทศด้วยการนิ เทศรูปแบบชี้แนะ ( Coaching) 6) แบบสอบถาม             
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ความพึงพอใจของครูเพศวิถีศึกษาต่อการนิเทศรูปแบบชี้แนะ(Coaching) 7) แบบสอบถาม          
ความพึงพอใจของผู้บริหารต่อการนิเทศรูปแบบชี้แนะ (Coaching) เพ่ือพัฒนาความสามารถในการ
จัดการเรียนรู้เชิงรุกของครูเพศวิถีศึกษา 8) แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เรียนต่อการจัดการ
เรียนรู้ เชิงรุกของครู เพศวิถีศึกษาที่ผ่านการนิ เทศด้วยการนิ เทศรูปแบบชี้แนะ (Coaching)               
9) แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อการจัดการเรียนรู้เชิงรุกของครูเพศวิถีศึกษาที่ผ่าน
การนิเทศด้วยด้วยการนิเทศรูปแบบชี้แนะ (Coaching)  ผลการศึกษา พบว่า  
 1) ครูเพศวิถีศึกษามีคะแนนเฉลี่ยหลังการอบรมสูงกว่าคะแนนก่อนการอบรม โดยมีคะแนน
เฉลี่ยก่อนอบรม 34 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 68.00 และมีคะแนนเฉลี่ยหลังอบรม 38  คะแนน คิดเป็น  
ร้อยละ 76.00 ซึ่งมีคะแนนหลังการอบรมสูงกว่าก่อนการอบรม  
 2) ครูผู้สอนเพศวิถีศึกษามีคะแนนเฉลี่ยการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้หลังการนิเทศสูงกว่า
ก่อนการนิเทศ โดยมีคะแนนเฉลี่ยก่อนการนิเทศ 10 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 66.67 และมีคะแนน
เฉลี่ยหลังการนิเทศ 13 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 86.67 ซึ่งมีคะแนนเฉลี่ยหลังการนิเทศสูงกว่าก่อน   
การนิเทศ ผลการนิเทศรูปแบบ (Coaching) ที่ส่งผลต่อการจัดการเรียนรู้เชิงรุกและสิ่งที่ท าได้ดีของ          
ครูเพศวิถีศึกษา ครั้งที่ 1-3 พบว่า การนิเทศรูปแบบชี้แนะ (Coaching) ส่งผลให้ครูเพศวิถีศึกษา       
มีพัฒนาการด้านการจัดการเรียนรู้เชิงรุกเพ่ิมจ านวนขึ้นตามล าดับครั้งที่มีการสังเกตการจัดการเรียนรู้  
คือ ร้อยละ 50  ร้อยละ 80 และร้อยละ 100 ทั้งนี้สิ่งที่ครูเพศวิถีศึกษาท าได้ดีก็เพ่ิมจ านวนขึ้น
ตามล าดับ คือ ร้อยละ 40 ร้อยละ 70 และร้อยละ 90 ผลการนิเทศรูปแบบชี้แนะ (Coaching) ที่ส่งผล
ต่อการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ของครูเพศวิถีศึกษา ครั้งที่ 1 -3 พบว่า การนิเทศรูปแบบชี้แนะ 
(Coaching) ส่งผลให้ครูเพศวิถีศึกษามีพัฒนาการในการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ของตนเอง โดยมี
คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึนตามล าดับ คือ 2.51, 3.19 และ 4.60 ตามล าดับ 
 3) พฤติกรรมของผู้เรียนที่เรียนผ่านกระบวนการจัดการเรียนรู้โดยครูเพศวิถีศึกษาที่ได้รับการ
นิเทศด้วยการนิเทศรูปแบบชี้แนะ (Coaching) จ านวน 3 ครั้ง ผู้เรียนมีค่าเฉลี่ยคะแนนพฤติกรรม
สูงขึ้นทุกรายการ โดยในการประเมินพฤติกรรมครั้งที่ 3 พบว่า ผู้เรียนท างานเสร็จตามก าหนดเวลา     
มีค่าเฉลี่ยคะแนนสูงกว่ารายการอ่ืนๆ คือ 4.58  และผู้เรียนสนใจเข้าร่วมกิจกรรม  มีค่าเฉลี่ยคะแนน
สูงรองลงมา คือ 4.51 อยู่ในระดับมากที่สุด ทั้งนี้ครูเพศวิถีศึกษามีความพึงพอใจต่อการนิเทศรูปแบบ
ชี้แนะ (Coaching) อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.73 ผู้บริหารมีความพึงพอใจต่อการนิเทศ
รูปแบบชี้แนะ (Coaching) เพ่ือพัฒนาความสามารถในการจัดการเรียนรู้เชิงรุกของครูเพศวิถีศึกษา 
อยู่ในระดับมากท่ีสุด มีค่าเฉลี่ย 4.58  ผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้เชิงรุกของครูเพศวิถี
ศึกษาที่ผ่านการนิเทศด้วยการนิเทศรูปแบบชี้แนะ (Coaching)  อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.28 
ผู้ปกครองมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้เชิงรุกของครูเพศวิถีศึกษาที่ผ่านการนิเทศด้วยด้วยการ
นิเทศรูปแบบชี้แนะ (Coaching)  อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.22  


