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ชื่อเรื่อง     การศึกษาผลการนิเทศแบบ PIDRE ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
               วิทยาศาสตร์  โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 
ชื่อผู้ศึกษา  นายจีรศักดิ์  ยาโน  ผู้ฝึกประสบการณ์นิเทศการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งศึกษานิเทศก์ 
ปีท่ีท าการศึกษา    ๒๕๖๓  
 

บทคัดย่อ 
 

  การศึกษาค้นคว้าอิสระครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1.) เพ่ือศึกษาผลการนิเทศแบบ PIDRE ที่มีต่อการ
จัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์   โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษามุกดาหาร ๒.) เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของครูผู้สอนที่มีต่อการนิเทศแบบ PIDRE กลุ่มเป้าหมาย                
คือ ครูผู้สอนในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร จํานวน ๓ ราย ได้แก่                      
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร (ขนาดใหญ่)  โรงเรียนบ้านคําบง ๑ (ขนาดกลาง)  และโรงเรียนบ้านภู (ขนาดเล็ก)                
โดยการเลือกแบบเจาะจง  (Purposive sampling)  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล จํานวน ๒ ฉบับ                
ได้แก่ แบบสังเกตกระบวนการจัดการเรียนรู้ และแบบประเมินความพึงพอใจของครูผู้สอนต่อการนิเทศแบบ PIDRE    

  ผลการศึกษา พบว่า ๑.) การนิเทศแบบ PIDRE ส่งผลต่อการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนกลุ่มสาระ       
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์  โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร  ทําให้ผู้นิเทศและ
ผู้รับการนิเทศสามารถวางแผนในการจัดการเรียนรู้ทีใ่ห้สอดคล้องสภาพปัญหา ร่วมกันสะท้อนจุดเด่นและจุดที่ควร
พัฒนาในการจัดการเรียนรู้  เพ่ือนําผลสรุปไปปรับปรุงพัฒนา ผู้รับการนิเทศมีขวัญและกําลังใจทําให้เกิด
ประสิทธิภาพในการจัดการเรียนรู้ซึ่งส่งผลต่อคุณภาพของผู้เรียนและโรงเรียนต่อไป  ๒.) ความพึงพอใจของ
ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่มีต่อการนิเทศแบบ PIDRE โดยภาพรวมความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



ค 

 

สารบัญ 
 

  หน้า 
บทที่ 1 บทนํา 1 
 1.1 ความเป็นมาและความสําคัญ 1 
 1.2 วัตถุประสงค์ 2 
 1.3 ขอบเขตการศึกษา 2 
 1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 2 
บทที่ 2 ทฤษฎีและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 3 
 2.1 แนวคิดเก่ียวกับการนิเทศการศึกษา 3 
 2.2 แนวคิดเก่ียวกับการนิเทศแบบ PIDRE 5 
 2.3 แนวคิดเก่ียวกับหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 7 
บทที่ 3 วิธีดําเนินการศึกษา 10 
 3.1 กลุ่มเป้าหมาย 10 
 3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการนิเทศ 10 
 3.3 วธิีดําเนินการศึกษา 12 
บทที่ 4 ผลการศึกษา 12 
บทที่ 5 สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 15 
 5.1 สรุปผล 15 
 5.2 อภิปรายผล 15 
 5.3 ข้อเสนอแนะ 15 
เอกสารอ้างอิง 16 
ภาคผนวก 17 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ง 

 

สารบัญตาราง 
 

  หน้า 
ตาราง  
1 แสดงความพึงพอใจของครูที่มีต่อการนิเทศแบบ PIDRE 13 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



จ 

 

สารบัญภาพประกอบ 
 

  หน้า 
ภาพประกอบ  
1 แสดงกระบวนการนิเทศแบบ PIDRE 7 
2 แสดงการนิเทศโรงเรียนบ้านคําบง ๑ 22 
3 แสดงการนิเทศโรงเรียนบ้านภู 23 
4 แสดงการนิเทศโรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 24 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



1 
 

 
 

 
บทท่ี 1 
บทน า 

 
1. ความเป็นมาและความส าคัญ 
 วิทยาศาสตร์มีบทบาทสําคัญยิ่งในสังคมปัจจุบันและอนาคตเพราะวิทยาศาสตร์เกี่ยวข้องกับทุกคนทั้งใน
ชีวิตประจําวันและการงานอาชีพต่างๆ  ตลอดจนเทคโนโลยี  เครื่องมือเครื่องใช้และผลผลิตต่าง ๆ ที่มนุษย์ได้ใช้ 
เพ่ืออํานวยความสะดวกในชีวิตและการทํางานเหล่านี้ล้วนเป็นผลของความรู้วิทยาศาสตร์ผสมผสานกับความคิด
สร้างสรรค ์ และศาสตร์อ่ืนๆวิทยาศาสตร์ได้ช่วยให้มนุษย์ได้พัฒนาวิธีคิดท้ังความคิดเป็นเหตุเป็นผล คิดสร้างสรรค์
วิจารณ์  มีทักษะสําคัญในการค้นคว้าหาความรู้ มีความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ สามารถตัดสินใจ
โดยใช้ข้อมูลที่หลากหลายและมีประจักษ์พยานที่ตรวจสอบได้ วิทยาศาสตร์เป็นวัฒนธรรมของโลกสมัยใหม่ซึ่งเป็น
สังคมแห่งการเรียนรู้ ดังนั้นทุกคนจึงจําเป็นต้องได้รับการพัฒนาให้รู้วิทยาศาสตร์ เพ่ือที่จะมีความรู้ความเข้าใจใน
ธรรมชาติและเทคโนโลยีที่มนุษย์สร้างสรรค์ขึ้น สามารนําความรู้ไปใช้อย่างมีเหตุมีผล  สร้างสรรค์ และมีคุณธรรม 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2551 : ๑) 

การพัฒนาคุณภาพการศึกษา มีองค์ประกอบสําคัญหลายประการ การนิเทศการศึกษาเป็นหนึ่งใน
องค์ประกอบสําคัญของการพัฒนาคุณภาพการศึกษา การนิเทศการศึกษาเป็นกลไกสําคัญที่จะเร่งรัด ปรับปรุง
คุณภาพการศึกษา เป็นกระบวนการที่ช่วยให้การจัดการเรียนการสอนของครูมีประสิทธิภาพและส่งผลให้นักเรียน  
มีคุณภาพตามมาตรฐานหลักสูตร การนิเทศการศึกษาจะสําเร็จได้ผลดีเพียงไรนั้นย่อมขึ้นอยู่กับ ทักษะและ 
ความสามารถในการนิเทศของศึกษานิเทศก์ โดยการทํางานด้านพัฒนาการจัดการเรียนรู้ร่วมกับครู เพราะ 
ศึกษานิเทศก์ คือ ผู้ทําหน้าที่นิเทศ  แนะนํา กระตุ้นให้ครูและผู้บริหารสถานศึกษา เกิดความรู้ ความตระหนัก    
และมีทักษะในการจัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการศึกษา  

จากการวิเคราะห์ผลการทดสอบทางการศึกษาในระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6                
ปีการศึกษา 256๑ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร   
พบว่า มีค่าเฉลี่ยต่ํากว่าร้อยละ 50 และนอกจากนี้ผู้ฝึกประสบการณ์ศึกษานิเทศก์ รับผิดชอบกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ ได้สังเคราะห์ผลการนิเทศการศึกษาและสอบถามครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์พบว่า 
ขาดความรู้ความเข้าใจการจัดทําแผนการจัดการเรียนรู้ และการจัดการเรียนรู้ไม่หลากหลายและยังไม่น่าสนใจ 
ประกอบกับการเปลี่ยนแปลงของโลกที่เข้าสู่ศตวรรษที่ 21 ซึ่งครูจะต้องปรับเปลี่ยนวิธีสอนเพ่ือให้นักเรียนได้รับ 
การพัฒนาและมีความพร้อมที่จะดํารงชีวิตในยุคศตวรรษที่ 21 ได้อย่างดี   

ดังนั้นผู้ศึกษาจึงสนใจที่จะศึกษารูปแบบกระบวนการนิเทศแบบ PIDRE ซึ่งเป็นกระบวนการนิเทศการสอน 
การชี้แนะ ช่วยเหลือด้านการจัดเรียนการสอน ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน (อัญชลี ธรรมะวิธีกุล, 2552) ได้แก่                
ขั้นที่ 1 การวางแผนการนิเทศ (P-Planing) ขั้นที่ 2 ให้ความรู้ในสิ่งที่จัดทํา (I-Informing) ขั้นที่ 3 การปฏิบัติงาน 
(D-Doing) ขั้นที่ 4 การสร้างขวัญและกําลังใจ (R-Reinforcing) ขั้นที่ 5ประเมินผล (E-Evaluation) มาใช้เพ่ือ
ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร เพ่ือยกระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาซึ่งจะส่งผลต่อ
คุณภาพของผู้เรียนต่อไป 
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2.วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อศึกษาผลการนิเทศแบบ PIDRE ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์  โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร  

๒. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของครูผู้สอนที่มีต่อการนิเทศแบบ PIDRE  
   

3. ขอบเขตของการศึกษา  
 ๓.๑ ด้านกลุ่มเป้าหมาย 

      กลุ่มเป้าหมาย คือครูผู้สอนในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 
จํานวน ๓ ราย ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร (ขนาดใหญ่)  โรงเรียนบ้านคําบง ๑ (ขนาดกลาง)  และโรงเรียน
บ้านภู (ขนาดเล็ก)  โดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling)  

๓.๒ ด้านเนื้อหา  
      การจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
๓.๓ ด้านพื้นที่  
      สถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร  
๓.๔ ด้านเวลา  
      ระยะเวลา วันที่ 17 มกราคม 2563 – 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 

 
4.ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. ครูผู้สอนมีความรู้ ความเข้าใจในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เพ่ิมข้ึน 
ด้วยการนิเทศแบบ PIDRE 

2. ผู้นิเทศได้ข้อมูลสารสนเทศสําหรับจัดทําข้อเสนอแนะเชิงนโยบายจากการนิเทศติดตาม  สําหรับนําไป 
ใช้ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาศึกษาต่อไป 

3. โรงเรียนมีนวัตกรรมทางการศึกษาที่เกิดจากการพัฒนาคุณภาพครูและคุณภาพผู้เรียน 
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บทท่ี 2 
ทฤษฎีและเอกสารทีเ่กี่ยวข้อง 

 
              การศึกษาผลการนิเทศแบบ PIDRE ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์  โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ครั้งนี ้ผู้จัดทําได้ศึกษา    
ทฤษฎี หลักการ แนวคิดจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นพ้ืนฐานในการดําเนินการ ประกอบด้วย 

1. แนวคดิเกี่ยวกับการนิเทศการศึกษา 
2. แนวคิดเก่ียวกับการนิเทศแบบ PIDRE 
3. แนวคิดเก่ียวกับหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนวิทยาศาสตร์ 

 
๑. แนวคิดเกี่ยวกับการนิเทศการศึกษา 
    ๑.๑ ความหมายการนิเทศการศึกษา 
   มีนักการศึกษาหลายท่านได้ให้ความหมาย และเสนอแนวคิดเกี่ยวกับการนิเทศการศึกษาไว้ ดังนี้ 
    ชาญชัย อาจินสมาจาร (๒๕๔๗) ได้สรุปความหมายของการนิเทศการเรียนการสอนว่าเป็น
กระบวน ของการทํางานกับครูเพื่อปรับปรุงการเรียนการสอนในชั้นเรียนเพื่อให้มีประสิทธิผลผู้นิเทศต้องใช้                  
ความรู้ของการจัดองค์กร ภาวะผู้นํา การสื่อความหมายและหลักการสอน ในขณะทีเ่ขาทํางานกับครูในชั้นเรียน  
และปรับปรุงการเรียนการสอนโดยเพิ่มผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน 
    อัญชลี โพธิ์ทอง (๒๕๔๙) ให้ความหมายของการนิเทศการศึกษา หมายถึง การชี้แจง การแสดง 
หรือการจําแนกเก่ียวกับการเล่าเรียน การฝึกฝน และการอบรม 
    วัชรา เล่าเรียนดี (๒๕๕๖) ให้ความหมายของการนิเทศการศึกษาไว้ว่า เป็นกระบวนการปฏิบัติ 
งานร่วมกันระหว่างผู้ให้การนิเทศหรือผู้นิเทศและผู้รับการนิเทศ เพื่อที่จะพัฒนาหรือปรับปรุงคุณภาพการจัด
การศึกษาและการจัดการเรียนการสอนของครูเพ่ือให้ได้มาซึ่งประสิทธิผลในการเรียนของนักเรียน 
    จากความหมายข้างต้น สรุปได้ว่า การนิเทศการศึกษามีเป้าหมายหลักคือ คุณภาพการศึกษาที่มี
ตัวบ่งชี้ที่สําคัญ คือ ศักยภาพของนักเรียนที่ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ ซึ่งเป็นการทํางานร่วมกันระหว่างครู
และผู้ทําหน้าที่นิเทศ เช่น ผู้บริหาร ครูวิชาการ ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรที่เกี่ยวข้องมีการกําหนด วัตถุประสงค์
และข้ันตอนการดําเนินงานที่ชัดเจน เพ่ือนําไปสู่การปรับปรุงและพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ของครู                 
ที่ส่งผลถึงการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนเป็นสําคัญ 
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 ๑.๒. จุดมุ่งหมายของการนิเทศการศึกษา 
  งานนิเทศการศึกษาเป็นงานที่ปฏิบัติกับครูเพ่ือให้เกิดผลต่อคุณภาพผู้เรียนโดยตรงโดยมีจุดมุ่งหมายที่
สําคัญ (คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน, 2550) คือ 
  2.1 เพ่ือช่วยพัฒนาความสามารถของครูผู้สอน 
  2.2 เพ่ือช่วยให้ครูสามารถวิเคราะห์ปัญหาและหาแนวทางแก้ไขปัญหาได้ด้วยตนเอง 
  2.3 เพ่ือช่วยให้ครูค้นหาวิธีการทํางานด้วยตนเอง 
  2.4 เพ่ือช่วยให้ครูมีความศรัทธาในวิชาชีพของตน 
  2.5 เพ่ือช่วยให้ครูมีความก้าวหน้าในวิชาชีพ 
  2.6 เพ่ือช่วยให้ครูมีทักษะในการปฏิบัติงาน เช่น การพัฒนาหลักสูตร การปรับปรุงการเรียนการสอน 
การใช้และผลิตสื่อการสอน การวัดและประเมินผล เป็นต้น 
  2.7 เพ่ือช่วยครูให้สามารถทําวิจัยในชั้นเรียนได้ 
 ๑.3. บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้นิเทศ 
  ผู้นิเทศมีภาระหน้าที่หลายอย่างแต่หน้าที่หลักคือการช่วยเหลือ แนะนํา ส่งเสริม การพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาและคุณภาพการสอนซึ่งต้องเกี่ยวกับกับงานหลายด้านและบุคลากรหลายฝ่ายนักการศึกษาหลายท่านจึง
ได้กําหนดบทบาทหน้าที่ของผู้นิเทศไว้ ดังนี้ 
  3.1 บทบาทเป็นผู้ประสาน (Coordinator) เช่นประสานครูแต่ละระดับให้ช่วยเหลือซึ่งกันและ                  
กันประสานชุมชน ผู้ปกครอง 
  3.2 บทบาทเป็นที่ปรึกษา (Consultant) โดยเป็นที่ปรึกษาให้คําแนะนะแก่ครู และผู้รับการนิเทศ
ทั่วไป 
  3.3 บทบาทเป็นผู้นํากลุ่ม (Group Leader) คือ รู้วิธีที่จะทํางานร่วมกับกลุ่มให้ประสบผลสําเร็จ 
  3.4 บทบาทเป็นผู้ประเมิน (Evaluator) ได้แก่ เป็นผู้ประเมินผลการสอน ประเมินผลหลักสูตร 
  3.5 บทบาทในฐานะเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตร ด้านการเรียนการสอน ด้านการวัดประเมินผล 
  3.6 บทบาทเป็นนักวิจัยเป็นผู้ที่นําผลการวิจัยเสนอแนะให้ครูใช้และดําเนินการวิจัยโดยเฉพาะ      
การวิจัยปฏิบัติการ 
  3.7 บทบาทเป็นผู้นําการเปลี่ยนแปลงโดยการช่วยเหลือให้ครูมีการเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงพัฒนา 
  3.8 เป็นครูต้นแบบ คือ สามารถสาธิตการสอนที่มีประสิทธิภาพแก่ครูและแนะนําวิธีการสอนแก่ครูได้ 
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 ๑.4. งานการนิเทศการศึกษา 
        งานนิเทศการศึกษาเป็นการดําเนินงานเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาซึ่งมีขอบข่ายงานที่สําคัญ ดังนี้ 
  4.1 งานการให้ความช่วยเหลือครูโดยตรง (Direct Assistance) โดยผู้นิเทศจะให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ครู 
เพ่ือปรับปรุงการเรียนการสอนด้วยวิธีการนิเทศแบบต่าง ๆ เช่น การนิเทศแบบคลินิก 
  4.2 งานพัฒนาบุคลากร (Staff Development) โดยการจัดโอกาสให้ได้รับการเรียนรู้ เพื่อให้ครู
สามารถปรับปรุงการเรียนการสน เช่น การจัดประชุม อบรม เยี่ยมชั้นเรียน แนะนําวิธีสอน สาธิตการสอน                 
ตลอดทั้งการประเมินครู เป็นต้น 
  4.3 งานการพัฒนาหลักสูตร (Curriculum Development) โดยผู้นิเทศและครูควรร่วมกันในการ
ปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรที่เหมาะสมเช่นการคัดเลือกและจัดเนื้อหาสาระกิจกรรมการเรียนรู้ การตรวจสอบคัดเลือก
ประเมินสื่อการเรียนการสอนแต่กลุ่มสาระ เป็นต้น 
  4.4 งานการบริหาร (Administration) โดยผู้นิเทศจะต้องดําเนินงานที่ต้องมีการตัดสินใจและ
รับผิดชอบต่อการตัดสินใจ เพื่อความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน นั่นคือผู้นิเทศต้องมีการดําเนินการอย่างเป็นระบบ 
มีการวางแผน ติดตามผลการดําเนินงาน ตลอดทั้งการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
  4.5 งานการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) โดยผู้นิเทศสามารถช่วยให้ครูสามารถประเมินผล
การสอนของตนเอง ปรับปรุงพัฒนาการสอนของตนเองได้ โดยการช่วยครูในการทําวิจัยในชั้นเรียน 
  4.6 งานด้านการวัดและประเมินผล ได้แก่ การประเมินคุณภาพของผู้เรียน การให้ข้อเสนอแนะครู    
ให้สามารถสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผลได้อย่างเหมาะสม และดําเนินการวัดประเมินได้อย่างมีคุณภาพ 
 
๒. แนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการนิเทศแบบ PIDRE 

  ดร.สงัด  อุทรานันท์  ได้พัฒนากระบวนการนิเทศการศึกษาซึ่งสะท้อนแนวทางในการปฏิบัติโดยการ
กระทําต่อไปนี้ (อัญชลี ธรรมะวิธีกุล, 2552) 
    1) เสนอรูปแบบของการนิเทศในลักษณะของ “กระบวนการ” ซึ่งต้องทําอย่างเป็นขั้นตอนทําเป็นระบบ 
มีความต่อเนื่อง และไม่มีการหยุดนิ่ง หากยุติกระบวนการเมื่อใดก็ถือว่าได้หยุดการนิเทศเมื่อนั้น  
    2) ให้ผู้บริหารการศึกษาตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อการจัดการจัดนิเทศการศึกษาว่าเป็นงานของ
ผู้บริหารโดยตรง ซึ่งเรียกชื่อย่อของกระบวนการนิเทศการศึกษาว่า “PIDRE” 
    3) จากสภาพการทํางานในสังคมไทยซึ่งเป็นสังคมเกษตรกรรม มีความผูกพันฉันมิตรสูงกว่าสังคม
ตะวันตกก็ย่อมจะมีความต้องการแรงเสริมกําลังใจในการทํางานเป็นอย่างยิ่ง ดังนั้นจึงเห็นว่าการเสริมกําลังใจ              
ของผู้บริหาร หรือ ศึกษานิเทศก์ จะทําให้ผู้รับการนิเทศรวมทั้งผู้ให้การนิเทศมีกําลังใจในปฏิบัติงาน จึงได้จัด                      
ให้มีการเสริมแรงหรือการส่งเสริมกําลังใจ (Reinforcement) เป็นขั้นตอนหนึ่งในกระบวนการนิเทศสําหรับ
การศึกษาสังคมไทย สําหรับกระบวนการนิเทศการศึกษาดังที่กล่าวมาแล้วมีข้ันตอนดังนี้ 
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๑. การวางแผน  (Planning-P) เป็น ขั้นที่ผู้บริหารผู้นิเทศและผู้รับการนิเทศจะทําการประชุมปรึกษา 
หารือเพ่ือ ให้ได้มาซึ่งปัญหาและความต้องการจําเป็นที่จะต้องมีการนิเทศ รวมทั้งวางแผนถึงข้ันตอนการปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับการนิเทศที่จะจัดขึ้นอีกด้วย 
          ๒. การให้ความรู้  (Informing-I) เป็นขั้นตอนของการให้ความรู้ความเข้าใจถึงสิ่งที่จะดําเนินงานว่าจะต้อง
อาศัย ความรู้ความสามารถอย่างไรบ้าง จะมีข้ันตอนในการดําเนินการอย่างไร และจะทําอย่างไรจึงจะทําให้ได้ผล
งานออกมาอย่างมีคุณภาพ ขั้นนี้จําเป็นทุกครั้งสําหรับการเริ่มการนิเทศท่ีจัดขึ้นใหม่ไม่ว่าจะเป็น เรื่องใดก็ตาม และ
ก็มีความจําเป็นสําหรับงานนิเทศที่ยังไม่ได้ผล หรือได้ผลไม่ถึงข้ันที่พอใจซึ่งจําเป็นจะต้องทําการทบทวนให้ความรู้
ในการ ปฏิบัติงานที่ถูกต้องอีกครั้งหนึ่ง 
          ๓. การปฏิบัติงาน (Doing -D) ประกอบด้วยงานใน 3 ลักษณะคือ 
               3.1 การปฏิบัติงานของผู้รับนิเทศเป็นขั้นที่ผู้รับการนิเทศลงมือปฏิบัติงานตาม ความรู้ความสามารถท่ี
ได้รับมาจากดําเนินการในข้ันที่ 2 
               3.2 การปฏิบัติงานของผู้ให้การนิเทศ ขั้นนี้ผู้ให้การนิเทศจะทําการนิเทศและควบคุมคุณภาพให้ 
งานสําเร็จออกมาทันตาม กําหนดเวลาและมีคุณภาพสูง 

               3.3 การปฏิบัติงานของผู้สนับสนุนการนิเทศ ผู้บริหารก็จะให้บริการสนับสนุนในเรื่องวัสดุ อุปกรณ์ 
ตลอดจนเครื่องใช้ต่าง ๆ ที่จะช่วยให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างได้ผล 
           ๔. ขั้นให้ขวัญและก าลังใจ (Reinforcing-R) ขั้นนี้เป็นขั้นของการเสริมกําลังใจของผู้บริหารเพ่ือให้ผู้รับ
การนิเทศมี ความมั่นใจและบังเกิดความพึงพอใจ ในการปฏิบัติงานขั้นนี้อาจจะดําเนินการไปพร้อมๆ กันกับผู้ที่รับ
การนิเทศกําลังปฏิบัติงานหรือการปฏิบัติงานได้เสร็จสิ้นลงไป แล้วก็ได้ 
           ๕. ประเมินผลผลิตของการด าเนินงาน (Evaluating-E) เป็นขั้นที่ผู้นิเทศประเมินผลการดําเนินการ                
ซึ่งผ่านไปแล้วว่าเป็นอย่างไร หลังจากการประเมินผลการนิเทศหากพบว่ามีปัญหาหรืออุปสรรคอย่างหนึ่งอย่างใด 
ที่ทําให้การดําเนินงานไม่ได้ผลก็สมควรจะต้องทําการปรับปรุงแก้ไข ซึ่งการปรับปรุงแก้ไขอาจจะทําได้โดยการให้
ความรู้ในสิ่งที่ทําใหม่อีกครั้ง หนึ่งสําหรับกรณีท่ีผลงาน ออกมายังไม่ถึงขั้นที่พอใจ  หรือดําเนินการปรับปรุงการ
ดําเนินงานทั้งหมดสําหรับกรณีการดําเนินงานเป็นไปไม่ได้ผลและถ้าหากการประเมินผลได้พบว่าประสบผลสําเร็จ
ตามท่ีได้ตั้งไว้หากจะได้ดําเนินการ นิเทศต่อไปก็สามารถทําไปได้เลยโดยไม่ต้องให้ความรู้ในเรื่องนั้นอีก 
                    กล่าวโดยสรปุ กระบวนการนิเทศการศึกษาแบบ PIDRE หมายถึง ระบบการนิเทศการสอน                
การชี้แนะช่วยเหลือด้านการจัดเรียนการสอน ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นที่ 1 การวางแผนการนิเทศ  
(P-Planing) ขั้นที่ 2 ให้ความรู้ในสิ่งที่จัดทํา (I-Informing)  ขั้นที่ 3 การปฏิบัติงาน  (D-Doing) ขั้นที่ 4                
การสร้างขวัญ และกําลังใจ (R-Reinforcing) ขั้นที่ 5 ประเมินผล (E-Evaluation) 
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3. แนวคิดเกี่ยวกับหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
 3.1 เป้าหมายของวิทยาศาสตร์ 

      ในการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้ค้นพบความรู้ด้วยตนเองมากท่ีสุดเพ่ือให้ได้ทั้ง
กระบวนการและความรู้จากวิธีการสังเกต การสํารวจตรวจสอบ การทดลอง แล้วนําผลที่ได้มาจัดระบบเป็น
หลักการ แนวคิด และองค์ความรู้การจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์จึงมีเป้าหมายที่สําคัญ 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2560:3-5)  ดังนี้ 

๑. เพ่ือให้เข้าใจหลักการ ทฤษฎีและกฎที่เป็นพ้ืนฐานในวิชาวิทยาศาสตร์ 
๒. เพ่ือให้เข้าใจขอบเขตของธรรมชาติของวิชาวิทยาศาสตร์และข้อจํากัดในการศึกษา 

วิชาวิทยาศาสตร์ 
๓. เพ่ือให้มีทักษะที่สําคัญในการศึกษาค้นคว้าและคิดค้นทางเทคโนโลยี 
๔. เพ่ือให้ตระหนักถึงความสัมพันธ์ระหว่างวิชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีมวลมนุษย์และ 

สภาพแวดล้อมในเชิงที่มีอิทธิพลและผลกระทบซึ่งกันและกัน 
๕. เพ่ือนําความรู้ความเข้าใจ ในวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม 

และการดํารงชีวิต 
๖. เพ่ือพัฒนากระบวนการคิดและจินตนาการ ความสามารถในการแก้ปัญหาและการจัดการ  

ทักษะในการสื่อสาร และความสามารถในการตัดสินใจ 
๗. เพ่ือให้เป็นผู้ที่มีจิตวิทยาศาสตร์ มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมในการใช้วิทยาศาสตร์ 

และเทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ 
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3.2 เรียนรู้อะไรในวิทยาศาสตร์ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์มุ่งหวังให้ผู้เรียนได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์ ที่เน้นการเชื่อมโยง 
ความรู้กับกระบวนการ มีทักษะสําคัญในการค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้โดยใช้กระบวนการในการสืบเสาะหา 
ความรู้และแก้ปัญหาที่หลากหลาย ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ทุกขั้นตอน มีการทํากิจกรรมด้วยการลงมือ
ปฏิบัติจริงอย่างหลากหลาย เหมาะสมกับระดับชั้นโดยกําหนดสาระสําคัญ ดังนี้ 

วิทยาศาสตร์ชีวภาพ เรียนรู้เกี่ยวกับ ชีวิตในสิ่งแวดล้อม องค์ประกอบของสิ่งมีชีวิตการดํารงชีวิต 
ของมนุษย์และสัตว์การดํารงชีวิตของพืช พันธุกรรม ความหลากหลายทางชีวภาพและวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต 

วิทยาศาสตร์กายภาพ เรียนรู้เกี่ยวกับ ธรรมชาติของสาร การเปลี่ยนแปลงของสารการเคลื่อนที่ 
พลังงาน และคลื่น 

วิทยาศาสตร์โลก และอวกาศ เรียนรู้เกี่ยวกับ องค์ประกอบของเอกภพ ปฏิสัมพันธ์ภายในระบบ 
สุริยะ เทคโนโลยีอวกาศ ระบบโลก การเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยา กระบวนการเปลี่ยนแปลงลมฟ้าอากาศ                 
และผลต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม 

เทคโนโลยี 
● การออกแบบและเทคโนโลยีเรียนรู้เกี่ยวกับ เทคโนโลยีเพ่ือการดํารงชีวิตในสังคมท่ีมีการ 

เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ใช้ความรู้และทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และศาสตร์อ่ืน ๆ เพื่อแก้ปัญหา 
หรือพัฒนางานอย่างมีความคิดสร้างสรรค์ด้วยกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม เลือกใช้เทคโนโลยีอย่าง
เหมาะสมโดยคํานึงถึงผลกระทบต่อชีวิต สังคม และสิ่งแวดล้อม 

● วิทยาการคํานวณ เรียนรู้เกี่ยวกับ การคิดเชิงคํานวณ การคิดวิเคราะห์แก้ปัญหาเป็นขั้นตอน 
และเป็นระบบ ประยุกต์ใช้ความรู้ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในการ
แก้ปัญหาที่พบในชีวิตจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3.3 สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ 
สาระท่ี ๑ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 
มาตรฐาน ว ๑.๑ เข้าใจความหลากหลายของระบบนิเวศ ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งไม่มีชีวิตกับสิ่งมีชีวิต 

และความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ ในระบบนิเวศการถ่ายทอดพลังงาน การเปลี่ยนแปลงแทนที่
ในระบบนิเวศ ความหมายของประชากร ปัญหาและผลกระทบที่มีต่อทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแนวทาง
ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม   รวมทั้งนําความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

มาตรฐาน ว ๑.๒ เข้าใจสมบัติของสิ่งมีชีวิต หน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต การลําเลียงสารเข้าและออกจาก
เซลล์ความสัมพันธ์ของโครงสร้างและหน้าที่ของระบบต่าง ๆของสัตว์และมนุษย์ที่ทํางานสัมพันธ์กันความสัมพันธ์
ของโครงสร้างและหน้าที่ของอวัยวะต่าง ๆ ของพืชที่ทํางานสัมพันธ์กัน รวมทั้งนําความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

มาตรฐาน ว ๑.๓ เข้าใจกระบวนการและความสําคัญของการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม                   
สารพันธุกรรม การเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมที่มีผลต่อสิ่งมีชีวิต ความหลากหลายทางชีวภาพและวิวัฒนาการ 
ของสิ่งมีชีวิต รวมทั้งนําความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
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สาระท่ี ๒ วิทยาศาสตร์กายภาพ 
มาตรฐาน ว ๒.๑ เข้าใจสมบัติของสสาร องค์ประกอบของสสาร ความสัมพันธ์ระหว่างสมบัติของสสาร 

กับโครงสร้างและแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาค หลักและธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลงสถานะของสสาร การเกิด
สารละลาย และการเกิดปฏิกิริยาเคมี 

มาตรฐาน ว ๒.๒ เข้าใจธรรมชาติของแรงในชีวิตประจําวัน ผลของแรงที่กระทําต่อวัตถุ ลักษณะ 
การเคลื่อน ที่แบบต่าง ๆ ของวัตถุรวมทั้งนําความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

มาตรฐาน ว ๒.๓ เข้าใจความหมายของพลังงาน การเปลี่ยนแปลงและการถ่ายโอนพลังงานปฏิสัมพันธ์ 
ระหว่างสสารและพลังงาน พลังงานในชีวิตประจําวัน ธรรมชาติของคลื่น ปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้องกับเสียง  แสง 
และคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า รวมทั้งนําความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

สาระท่ี ๓ วิทยาศาสตร์โลก และอวกาศ 
มาตรฐาน ว ๓.๑ เข้าใจองค์ประกอบ ลักษณะ กระบวนการเกิด และวิวัฒนาการของเอกภพกาแล็กซี 

ดาวฤกษ์และระบบสุริยะ รวมทั้งปฏิสัมพันธ์ภายในระบบสุริยะท่ีส่งผลต่อสิ่งมีชีวิต และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
อวกาศ 

มาตรฐาน ว ๓.๒ เข้าใจองค์ประกอบและความสัมพันธ์ของระบบโลก กระบวนการเปลี่ยนแปลงภายใน 
โลกและบนผิวโลก ธรณีพิบัติภัย กระบวนการเปลี่ยนแปลงลมฟ้าอากาศและภูมิอากาศโลก รวมทั้งผลต่อสิ่งมีชีวิต
และสิ่งแวดล้อม 

สาระท่ี ๔ เทคโนโลยี 
มาตรฐาน ว ๔.๑ เข้าใจแนวคิดหลักของเทคโนโลยีเพ่ือการดํารงชีวิตในสังคมท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอย่าง

รวดเร็ว ใช้ความรู้และทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และศาสตร์อ่ืน ๆ เพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนางาน 
อย่างมีความคิดสร้างสรรค์ด้วยกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม เลือกใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมโดยคํานึงถึง
ผลกระทบต่อชีวิต สังคม และสิ่งแวดล้อม 

มาตรฐาน ว ๔.๒ เข้าใจและใช้แนวคิดเชิงคํานวณในการแก้ปัญหาที่พบในชีวิตจริงอย่างเป็นขั้นตอน             
และเป็นระบบ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรียนรู้การทํางาน และการแก้ปัญหาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ รู้เท่าทัน และมีจริยธรรม 
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บทท่ี 3 
วิธีด าเนินการศึกษา 

 
    การศึกษาผลการนิเทศแบบ PIDRE ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้

วิทยาศาสตร์  โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร  มีวิธีดําเนินการ ดังนี้ 
 
1. กลุ่มเป้าหมาย 
    กลุ่มเป้าหมาย คือครูผู้สอนในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 

จํานวน ๓ ราย ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร (ขนาดใหญ่)  โรงเรียนบ้านคําบง ๑ (ขนาดกลาง)  และโรงเรียน
บ้านภู (ขนาดเล็ก)  ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling)  

 
2. เครื่องมือที่ใช้ในการนิเทศ  
   การนิเทศเพ่ือส่งเสริมการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ของครูโรงเรียนในสังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร โดยใช้กระบวนการการนิเทศแบบ PIDRE  และเครื่องมือ                  
ที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล จํานวน ๒ ฉบบัประกอบด้วย  

1) แบบสังเกตกระบวนการจัดการเรียนรู้  
๒) แบบประเมินความพึงพอใจของครูผู้สอนต่อการนิเทศโดยใช้การนิเทศแบบ PIDRE   

 
 3. วิธีด าเนินการศึกษา 
     การวางแผน  (Planning-P) 
      ๑.  ผู้นิเทศวางแผนการปฏิบัติงานนิเทศ เพ่ือให้สอดคล้องกับสภาพปัจจุบัน ปัญหาของการจัดการ
เรียนรู้ของครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดยศึกษาข้อมูลสารสนเทศ ได้แก่ ผลการทดสอบ O-NET  
และเอกสารรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา  
      ๒. ประชุมชี้แจงเกี่ยวกับกับการนิเทศระหว่างผู้บริหารโรงเรียน คณะครูโรงเรียน และผู้นิเทศ 

     ๓. ผู้นิเทศและผู้รับการนิเทศวิเคราะห์ปัญหาสภาพปัจจุบันปัญหาของการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระ 
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ครผูู้สอนให้ข้อมูลพ้ืนฐานเกี่ยวกับผู้เรียน บริบท สภาพแวดล้อม พัฒนาการของผู้เรียน              
เพ่ือดูความสอดคล้องกับการวางแผนการนิเทศ  
               การให้ความรู้  (Informing-I) 

     1. ผู้นิเทศทบทวนให้ความรู้ในการปฏิบัติงานให้กับผู้รับการนิเทศที่ถูกต้องอีกครั้งหนึ่ง โดยให้ 
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
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     การปฏิบัติงาน (Doing -D) 
                1. ผู้นิเทศสังเกตการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การเตรียมสื่อการเรียนรู้ การดําเนินกิจกรรม การใช้
คําถาม การร่วมกิจกรรมและการตอบคําถามของนักเรียน ตลอดจนผลงานของนักเรียน ให้คําชี้แนะแนวทางใน   
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้  
                2. ผู้นิเทศและผู้รับการนิเทศช่วยกันสรุปจุดเด่น จุดที่ควรพัฒนาในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และ    
ผู้นิเทศให้ข้อมูลความรู้เพ่ิมเติมเก่ียวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพ่ือให้ครูผู้สอนนําไปพัฒนาการจัดกิจกรรม                
ให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น  

      ขั้นให้ขวัญและก าลังใจ (Reinforcing-R) 
                1. ผู้นิเทศกล่าวชื่นชม และให้กําลังใจครูผู้สอนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และมีการติดต่อสื่อสาร
เพ่ือติดตามและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการจัดการเรียนรู้ต่อไป  

      ประเมินผลผลิตของการด าเนินงาน (Evaluating-E) 
                 1. ผู้นิเทศรวบรวมและวิเคราะห์ผลจากแบบสังเกตกระบวนการจัดการเรียนรู้ เพ่ือสรุปผลการนิเทศ 
และนําไปผลไปปรับปรุงพัฒนา และวางแผนนิเทศในครั้งต่อไป 
                 2. รายงานผลการนิเทศให้โรงเรียนทราบเพ่ือนําข้อมูลที่ได้ไปแก้ไขปรับปรุงและพัฒนาในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ต่อไป 

 
4. สถิติที่ใช้และวิธีการวิเคราะห์ 

     นําข้อมูลจากแบบประเมินความพึงพอใจของครูที่มีต่อการนิเทศแบบ PIDRE มาวิเคราะห์โดยการ
คํานวณหาค่าเฉลี่ย (X̅) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  โดยได้กําหนดความหมายของช่วงคะแนนในการ
ประเมินเป็นระดับ ดังนี้ (บุญชม  ศรีสะอาด. 2545 : 103) 
 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 

คะแนนเฉลี่ย  1.00 – 1.50  หมายถึง  มีระดับความพึงพอใจน้อยที่สุด 
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บทท่ี ๔ 
ผลการศึกษา 

 
    การศึกษาผลการนิเทศแบบ PIDRE ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้

วิทยาศาสตร์  โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร  มีผลการศึกษาดังนี้ 
 
ตอนที ่๑ ผลการนิเทศที่มีต่อการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใชก้ารนิเทศแบบ PIDRE 

1. ผลที่เกิดขึ้นกับผู้นิเทศ 
      1.1 ผู้นิเทศได้พัฒนาระบบการจัดการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
      1.2 ผู้นิเทศได้ช่วยเหลือครูผู้สอนในการสะท้อนจุดเด่น และจุดที่ควรพัฒนาในการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ได้อย่างแท้จริง และสามารถนําข้อมูลต่างๆ ไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ 
      1.3 ผู้นิเทศได้ข้อมูลสารสนเทศสําหรับจัดทําข้อเสนอแนะเชิงนโยบายจากการนิเทศติดตาม  
สําหรับนําไป ใช้ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาศึกษาต่อไป 
      1.4 ผู้นิเทศรับรู้ความคาดหวัง สภาพและปัญหา อุปสรรค ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครู 
ซึ่งจะนําไปสู่ข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการในการนิเทศอย่างแท้จริง 
      1.5 เป็นการสร้างสัมพันธภาพที่ดีในการทํางานระหว่างผู้นิเทศและผู้รับการนิเทศ 
  ๒. ผลที่เกิดขึ้นกับผู้รับการผู้นิเทศ 
      2.1 ครผูู้สอนสามารถจัดกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย และคํานึงถึงผู้เรียนเป็นสําคัญ 
      2.2 ครผูู้สอนได้รับความรู้ความเข้าใจมองเห็นปัญหา และความต้องการและธรรมชาติของผู้เรียน 
      2.3 ครผูู้สอนรู้ถึงปัญหาหรืออุปสรรคที่เกิดข้ึนในการจัดการเรียนรู้ และมีส่วนร่วมกับผู้นิเทศใน
การพิจารณาแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น 
      2.4 ครผูู้สอนสามารถพัฒนากระบวนการทํางานร่วมกัน ซึ่งส่งผลให้ครูมีความสามารถในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ได้อย่างมีเป้าหมาย และมีวัตถุประสงค์ชัดเจน 

           ๒.5 ครผูู้สอนมีขวัญและกําลังใจในการจัดการเรียนรู้ 
          3. ผลที่เกิดขึ้นกับโรงเรียน 
               3.1 โรงเรียนมีผลการพัฒนาคุณภาพและการจัดการศึกษาเป็นไปตามมาตรฐานตามหลักสูตร 
               3.๒ เป็นการส่งเสริมการสร้างบรรยากาศการทํางานเป็นทีมในสถานศึกษา 
               3.๓ โรงเรียนมีคุณภาพมีนวัตกรรมทางการการศึกษาที่เกิดจากการพัฒนาคุณภาพครูและ
คุณภาพผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง 
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ตอนที่ ๒ ความพึงพอใจของครูผู้สอนที่มีต่อการนิเทศแบบ PIDRE 
  

รายการประเมิน ค่าเฉลี่ย S.D. แปลผล 
1. ความพึงพอใจต่อกระบวนการนิเทศ 
    1.1 การวางแผนนิเทศ ชัดเจน มีความเป็นไปได้ 
    1.๒ วิธีการนิเทศเหมาะสมกับกิจกรรมและผู้รับการนิเทศ 
    1.๓ การเสริมสร้างกําลังใจให้กับผู้รับการนิเทศ 
    1.๔ การประเมินผลการนิเทศ มีการประเมินอย่างต่อเนื่อง 

 
4.30 

4.23 

4.๕3 

4.09 

 
0.74 

0.74 

0.71 

0.69 

 
มาก 
มาก 

มากที่สุด 
มาก 

เฉลี่ย ๔.๒๙ ๐.๗๒ มาก 
๒. ความพึงพอใจต่อผู้ให้การนิเทศ 
    2.1 มีบุคลิกภาพดี 
    2.2 มีมนุษยสัมพันธ์ดี 
    2.3 มีความรู้ความสามารถในเรื่องที่นิเทศ 
    2.4 การสื่อสารและการความสามารถในการถ่ายทอด 

 
4.30 

4.31 

4.18 

4.23 

 
0.69 

0.60 

0.69 

0.76 

 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

เฉลี่ย ๔.๒๖ ๐.๖๙ มาก 
๓. ความพึงพอใจต่อประโยชน์ที่ได้รับ 
   3.1 ได้รับบริการตรงกับความต้องการ 
   ๓.๒ ได้รับบริการที่ ถูกต้อง เหมาะสม  
   ๓.๓ ผู้รับการนิเทศ มีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงาน 
   ๓.๔ ผู้รับการนิเทศมีขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงาน 

 
4.29 

4.05 

4.13 

4.๕1 

 
0.76 

0.80 

0.72 

0.76 

 
มาก 
มาก 
มาก 

มากที่สุด 
เฉลี่ย ๔.๒๕ ๐.๗๖ มาก 

เฉลี่ยรวม ๔.๒๖ ๐.๗๒ มาก 
  
              จากตาราง พบว่า ความพึงพอใจของครูผู้สอนที่มีต่อการนิเทศแบบ PIDRE เพ่ือส่งเสริมการจัดการ
เรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  โดยภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (X̅=๔.๒๖, S.D.=๐.๗๒) 
เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ผู้รับการนิเทศมีความพึงพอใจมากท่ีสุด คือ  การเสริมสร้างกําลังใจให้กับผู้รับการนิเทศ                           
(X̅=4.๕3, S.D.=0.71) และผู้รับการนิเทศมีขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงาน  (X̅=4.๕1, S.D.=๐.๗๒) ส่วนข้ออ่ืนๆ
มีความพึงพอใจในระดับมาก 
 
การน าไปพัฒนางาน/การเชือ่มโยงประยุกตใ์ช้ 
  การศึกษาค้นคว้าอิสระนี้ ผู้ศึกษา ได้ทําการศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบการนิเทศกระบวนการนิเทศการพัฒนา
ครผูู้สอนในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ซึ่งสามารถนํามาพัฒนาเชื่อมโยงประยุกต์ใช้ได้ดังต่อไปนี้ 

๑. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ได้นําไปแนะนําครูในประเด็นเกี่ยวกับ การจัดการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพ
ผู้สอนจะต้องพิจารณาจัดทําแผนการสอนหรือแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ไว้เป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ไว้ล่วงหน้า เนื่องจากการวางแผนการสอนเป็นการจัดโปรแกรมการสอนของวิชาใดวิชาหนึ่งไว้ล่วงหน้าเพื่อให้
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การจัดกิจกรรมการเรียนรู้บรรลุตามวัตถุประสงค์และต้องมีการปรับเปลี่ยนให้ทันสมัยทันเหตุการณ์ในปัจจุบันซึ่ง
จะส่งผลให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้เรียน ดังนั้นแผนการสอนหรือแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้จึงมีความจําเป็น
ต่อครูผู้สอน 

๒. สามารถนําไปช่วยเหลือครูในการสะท้อน จุดเด่น และจุดที่ยังมีปัญหาของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  
ทีเ่น้นผู้เรียนเป็นสําคัญของครูได้อย่างแท้จริง และครูสามารถนําข้อมูลต่าง ๆ จากผู้นิเทศไปใช้ในการปรับปรุงและ
พัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ 

๓. สามารถรับรู้ความคาดหวัง สภาพและปัญหา อุปสรรค ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครูซึ่งจะ
นําไปสู่ข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการในการนิเทศอย่างแท้จริง 
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บทที่ 5 
สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
 
สรุปผล 

๑.  การนิเทศแบบ PIDRE ส่งผลต่อการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ทําให้ผู้นิเทศและผู้รับการนิเทศสามารถ
วางแผนในการจัดการเรียนรู้ที่ให้สอดคล้องสภาพปัญหา  ร่วมกันสะท้อนจุดเด่นและจุดทีค่วรพัฒนาในการจัด   
การเรียนรู้ เพ่ือนําผลสรุปไปปรับปรุงพัฒนา ผู้รับการนิเทศมีขวัญและกําลังใจทําให้เกิดประสิทธิภาพในการจัด  
การเรียนรู้ซึ่งส่งผลต่อคุณภาพของผู้เรียนและโรงเรียนต่อไป 

๒. ความพึงพอใจของครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่มีต่อการนิเทศแบบ PIDRE                         
โดยภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 
 
อภิปรายผล 
  จากการศึกษากระบวนการนิเทศแบบ PIDRE ที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครูผู้สอนกลุ่มสาระ 
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ทําให้ผู้รับการนิเทศมีขวัญ              
และกําลังใจ มีความกระตือรือร้นในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ผู้รับการนิเทศมีความรู้ความเข้าใจ และมีความ
มัน่ใจในการจัดการเรียนรู้  และได้เรียนรู้บทบาทหน้าที่ของความเป็นครูได้ดีขึ้น จากการสังเกตชั้นเรียน พบว่า 
ผู้รับการนิเทศมีความเอาใจใส่นักเรียนอย่างทั่วถึง มีการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญโดยผู้เรียนได้เรียนรู้
จากการปฏิบัติจริง  ครูผู้สอนใช้คําถามกระตุ้นการเรียนรู้ และเป็นผู้อํานวยความสะดวกในการเรียนรู้ นักเรียน
ตอบสนองกิจกรรมการเรียนรู้และให้ความสนใจในการทํากิจกรรม  เนื่องจากการกระบวนการนิเทศแบบ PIDRE 
เป็นระบบการนิเทศที่สามารถทําให้ผู้รับการนิเทศได้ทํางานเป็นระบบและทราบถึงจุดเด่นจุดควรพัฒนาในการ
จัดการเรียนรู้  ทําให้สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ ตลอดจนมีการกําลังใจในปฏิบัติงานจากการ
เสริมแรงและให้กําลังใจจากผู้รับการนิเทศและผู้บริหาร จึงส่งผลต่อคุณภาพของผู้เรียนและโรงเรียนต่อไป 
 
ข้อเสนอแนะ 
  1) ควรดําเนินการนิเทศ ติดตาม การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในชั้นเรียนอย่างต่อเนื่อง เพื่อนําข้อมูล
ที่ได้รับจากการนิเทศในแต่ละระยะไปใช้ในการวางแผนการนิเทศติดตามให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
           ๒) ควรดําเนินการการนิเทศแบบ PIDRE  ไปประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้
ต่างๆเพ่ือเปรียบเทียบผลการนิเทศต่อไป 
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แบบสังเกตกระบวนการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

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

รายการ ระดับคุณภาพ 
 

ข้อสังเกต การ
แนะน า
เสริมแรง ด ี พอใช้ ปรับปรุง 

๑. การนําเข้าสู่บทเรียน      
๒. อธิบายขั้นตอนการดําเนินกิจกรรม      
๓. ตั้งคําถามเพ่ือสร้างการเรียนรู      
๔. เปิดโอกาสให้ผู้เรียนแสดงความคิดเห็นซักถาม      
๕. ผู้เรียนสนใจ / มีส่วนร่วม /กระตือรือร้น      
๖. เชื่อมโยงความคิดเห็นผู้เรียนสู่การสรุปแนวคิด 
    หลักของบทเรียน 

     

๗. ความชัดเจนในการลําดับความคิดและประเด็น 
    การเรียนรู้ 

     

๘. การใช้สื่อและอุปกรณ์การเรียนรู้      
๙. บรรลุจุดประสงค์ของแผนการจัดการเรียนรู้      
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3. ทัศนะและท่าทีของครูผู้สอน 

รายการ ระดับคุณภาพ 
 

ข้อสังเกต การ
แนะน า
เสริมแรง ด ี พอใช้ ปรับปรุง 

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

 
4. การให้ข้อมูลของครูผู้สอน 

รายการ ระดับคุณภาพ 
 

ข้อสังเกต การ
แนะน า
เสริมแรง ด ี พอใช้ ปรับปรุง 

1. ให้ข้อมูลรอบด้านไม่ปิดบัง      
2. ข้อมูลถูกต้องไม่คลาดเคลื่อน      
3. อธิบายชัดเจน      

 
ตอนที่ ๒ การพูดคุยกับครูหลังการจัดการเรียนรู้ 
ได้พูดคุยกัน ไม่ได้พูดคุย เพราะ......................................................................................  
๑. สิ่งที่ครูคิดว่าทําได้ดีในครั้งนี้ คือ 
............................................................................................................................. ....................................................... 
........................................................................... ......................................................................................................... 
............................................................................................................................. ....................................................... 
ผู้นิเทศเสริมแรงโดย 
............................................................................................................................. ....................................................... 
..................................................................................................................................................... ............................... 
................................................................................................... .................................................................................  
๒. สิ่งที่ครูคิดว่าตนเองควรปรับปรุง  คือ 
............................................................................................................................. ....................................................... 
............................................................................................................................. ....................................................... 
........................................................................................................................................................ ............................ 
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ผู้นิเทศเสริมแรงโดย 
............................................................................... .....................................................................................................  
............................................................................................................................. ....................................................... 
............................................................................................................................. ....................................................... 
 
๓. สิ่งที่จะทําให้ดีขึ้นในการจัดการเรียนรู้ครั้งต่อไป คือ 
..................................................................................... ...............................................................................................  
................................................................ ....................................................................................................................
......................................................................................... ..........................................................................................  
ผู้นิเทศเสริมแรงโดย 
................................................................................................... ................................................................................  
........................................................................................................................................... .........................................
.......................................................................................... .......................................................................................... 
4. ข้อเสนอแนะของครู 
............................................................................................................................. ....................................................... 
............................................................................................................................. ....................................................... 
.................................................................................................................................................................... ................ 
ข้อเสนอแนะของผู้นิเทศ 
............................................................................................ ........................................................................................  
............................................................................................................................. ....................................................... 
............................................................................................................................. ....................................................... 
ตอนที่ ๓ สิ่งท่ีผู้นิเทศเห็นว่าเป็นอุปสรรคในการจัดการเรยีนรู้ครั้งนี้ 
............................................................................................................................. ....................................................... 
........................................................................................................................................... ......................................... 
......................................................................................... ...........................................................................................  
............................................................................................................................. ....................................................... 
............................................................................................................................. ....................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................. ....................................................... 
............................................................................................................................. ....................................................... 
........................................................................................................................................................ ............................ 

 
 
 
 



21 

 

 
 

แบบประเมินความพึงพอใจของครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่มีต่อการนิเทศแบบ PIDRE 
 

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

รายการประเมิน ระดับความคิดเห็น 
5 4 3 2 1 

1. ความพึงพอใจต่อกระบวนการนิเทศ 
    1.1 การวางแผนนิเทศ ชัดเจน มีความเป็นไปได้ 
    1.๒ 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 
............................................................................................................................. .......................................................
.............................................................. ......................................................................................................................
............................................................................................................................. .......................................................
..................................................................................................................................................... ............................... 
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ภาพกิจกรรมการนิเทศแบบ PIDRE  โรงเรียนบ้านค าบง๑ 
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ภาพกิจกรรมการนิเทศแบบ PIDRE  โรงเรียนบ้านภ ู
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ภาพกิจกรรมการนิเทศแบบ PIDRE  โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 
 

 


