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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือส ารวจปัญหาและความต้องการกระบวนการนิเทศภายใน เพ่ือ
ส่งเสริมความสามารถในการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยพ้ืนฐานของครู 2) เพ่ือสร้างและตรวจสอบ
กระบวนการนิเทศภายใน APPIE เพ่ือส่งเสริมความสามารถในการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยพ้ืนฐาน
ของครู 3) เพ่ือทดลองใช้กระบวนการนิเทศภายใน  APPIE เพ่ือส่งเสริมความสามารถในการจัดการเรียน 
การสอนวิชาภาษาไทยพ้ืนฐานของครู และ 4) เพ่ือปรับปรุงแก้ไขกระบวนการนิเทศภายใน APPIE เพ่ือส่งเสริม
ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยพ้ืนฐานของครู ใช้รูปแบบการวิจัยเชิงคุณภาพและ 
เชิงปริมาณ โดยผู้วิจัยศึกษาจากประชากร ได้แก่ ครูผู้สอนวิชาภาษาไทยพ้ืนฐาน จ านวน 5 คน และนักเรียน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนวัดบัวขวัญ (มีทับราษฎร์บ ารุง) จ านวน 338 คน 
เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสัมภาษณ์สภาพปัญหาและความต้องการในการนิเทศภายใน APPIE แบบบันทึก
ผลการวิเคราะห์เอกสาร แบบตรวจสอบความเหมาะสมของร่างกระบวนการนิเทศภายใน APPIE แบบประเมิน
ความถูกต้อง ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ และความเป็นประโยชน์ของกระบวนการนิเทศภายใน APPIE  
แบบประเมินคู่มือการใช้กร ะบวนการนิเทศภาย ใน APPIE แบบสอบถามความพึงพอใจของค รู ผู้ รั บ 
การนิเทศที่มีต่อกร ะบวนการนิ เทศภา ยใน APPIE แบบประเมินควา มสามา รถในการจัดการ เรี ยน  
กา รสอนของครู ผู้ รั บกา รนิ เทศ และแบบสอบถา มควา มพึงพอใจของ นั ก เรี ยน ที่ มี ต่อครู ผู้ รั บ 
การนิเทศ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพ้ืนฐาน ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และข้อมูล
เชิงคุณภาพใช้วิธีการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)  
    สรุปผลการวิจัย ผลการวิจัยครั้งนี้ พบว่า 
    1. ผลการส ารวจปัญหาและความต้องการกระบวนการนิเทศภายใน เพ่ือส่งเสริมความสามารถ 
ในการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยพ้ืนฐานของครู พบว่า ครูผู้สอนวิชาภาษาไทยพ้ืนฐานประสบปัญหา
ในการจัดการเรียนการสอนและมีความต้องการกระบวนการนิเทศภายในเพ่ือแนะน าแนวทางหรือวิธีการ มา
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยพ้ืนฐาน 
    2. ผลการสร้างและตรวจสอบกระบวนการนิเทศภายใน  APPIE เพ่ือส่งเสริมความสามารถ 
ในการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยพ้ืนฐานของครู พบว่า ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 9 คน มีความเห็นว่า
กระบวนการนิเทศภายใน APPIE เพ่ือส่งเสริมความสามารถในการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยพ้ืนฐาน
ของครู โรงเรียนวัดบัวขวัญ (มีทับราษฎร์บ ารุง) มีความเหมาะสมในการน าไปใช้นิเทศอยู่ในระดับมากที่สุด โดย



แต่ละองค์ประกอบมีความสอดคล้องเก่ียวข้องกัน และพบว่ากระบวนการนิเทศภายใน APPIE เพ่ือส่งเสริม
ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยพ้ืนฐานของครู โรงเรียนวัดบัวขวัญ (มีทับราษฎร์บ ารุง) 
ประกอบด้วย กระบวนการด าเนินงาน 5 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐาน 
(Analysis of Baseline Data :  A)  ขั้ น ตอนที่  2 กา ร วา งแผนและเตรียมการนิ เทศ ( Planning and 
Preparation : P) ขั้นตอนที่ 3 การให้ความรู้ครูก่อนการนิเทศ (Providing Informing : P) ซ่ึงประกอบด้วย
วิธีการจัดการเรียนการสอน 5 ขั้น คือ 1) การตรวจสอบความรู้เดิม 2) การเชื่อมโยงความรู้ 3) การเรียนรู้จาก
การปฏิบัติ 4) การสรุปบทเรียน 5) การสะท้อนการเรียนรู้ ขั้นตอนที่ 4 การปฏิบัติงานตามแผนการนิ เทศ 
(Implement : I) และขั้นตอนที่ 5 การประเมินผลการนิเทศ (Evaluation : E) 
    3.  ผลกา ร ทดลองใช้ กร ะบวนกา รนิ เทศภา ย ใน  APPIE เ พ่ือส่ ง เสริ มควา มสา มา ร ถ  
ในการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยพ้ืนฐานของครู พบว่า 
   3.1 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 มีคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
ภาษาไทยพ้ืนฐานสูงกว่าค่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้ คือ ร้อยละ 75.93 
  3.2 ครูผู้รับการนิเทศมีความพึงพอใจต่อกระบวนการนิเทศภายใน APPIE เพ่ือส่งเสริ ม
ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยพ้ืนฐานของครู โรงเรียนวัดบัวขวัญ (มีทับราษฎร์บ ารุง) 
โดยภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด  
   3.3 ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนของครูผู้รับการนิเทศ โดยภาพรวม พบว่า  อยู่ใน
ระดับดีมาก  
   3.4 นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนของครูผู้รับการนิเทศ โดยภาพรวมอยู่
ในระดับมากที่สุด  
 4.  ผลกา ร ปรั บปรุ งแก้ ไขกระบวนกา รนิ เทศภา ยใน  APPIE เ พ่ือส่ ง เสริ มควา มสา มารถ 
ในการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยพ้ืนฐานของครู พบว่า ประกอบด้วย 3 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 ส่วนน า 
ส่วนที่ 2 เนื้อหา และส่วนที่ 3 เง่ือนไขความส าเร็จของกระบวนการ  
 ข้อเสนอแนะ การวิจัยการพัฒนากระบวนการนิเทศภายใน APPIE เพ่ือส่งเสริมความสามารถ 
ในการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยพ้ืนฐานของครู โรงเรียนวัดบัวขวัญ  (มีทับราษฎร์บ ารุ ง )  
เป็นกระบวนการนิเทศการจัดการเรียนการสอนวิธีการหนึ่งที่ควรน าไปขยายผล เพ่ือประยุกต์ใช้ในการนิเทศ
การจัดการเรียนการสอนของครูในกลุ่ มสาระการเรียนรู้ อ่ืน ๆ ของโรงเรียนวัดบัวขวัญ (มีทับราษฎร์บ ารุ ง) 
ต่อไป 
 
 


