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บทคดัย่อ 

 การวิจยัคร้ังน้ีมีจุดมุ่งหมายดังน้ี 1) เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบนัและสภาพท่ีคาดหวงั ในการ
พฒันารูปแบบการนิเทศแบบช้ีแนะสะทอ้นคิด  เพื่อส่งเสริมศกัยภาพการจดัการเรียนรู้เชิงรุก(Active 
Learning) ของครูโรงเรียนบ้านโคกมะขาม ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
นครศรีธรรมราช เขต 2  2) เพื่อพฒันารูปแบบการนิเทศแบบช้ีแนะสะทอ้นคิด  เพื่อส่งเสริมศกัยภาพ
การจดัการเรียนรู้เชิงรุก(Active Learning) ของครูโรงเรียนบา้นโคกมะขาม ส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2  3) เพื่อศึกษารูปแบบการนิเทศโดยกระบวนการช้ีแนะ
สะทอ้นคิดเพื่อส่งเสริมศกัยภาพการจดัการเรียนรู้เชิงรุก(Active Learning) ของครูโรงเรียนบา้น    
โคกมะขาม ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 และ 4) เพื่อประเมินผล
รูปแบบการนิเทศโดยกระบวนการช้ีแนะสะทอ้นคิด เพื่อส่งเสริมศกัยภาพการจดัการเรียนรู้เชิงรุก
(Active Learning) ของครูโรงเรียนบา้นโคกมะขาม ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
นครศรีธรรมราช เขต 2 แบ่งออกเป็น 4 ระยะ ดงัน้ี ระยะท่ี 1 ศึกษาสภาพปัจจุบนัและความตอ้งการ
รูปแบบการนิเทศแบบช้ีแนะสะท้อนคิด ของครูโรงเรียนบ้านโคกมะขาม ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2  ระยะท่ี 2 พฒันารูปแบบการนิเทศแบบช้ีแนะสะทอ้น
คิด ของครูโรงเรียนบา้นโคกมะขาม ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 
2  ระยะท่ี 3 ศึกษาผลการใชรู้ปแบบการนิเทศแบบช้ีแนะสะทอ้นคิด ของครูโรงเรียนบา้นโคกมะขาม 
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 และระยะท่ี  4.ประเมินผลผลการ
ใช้รูปแบบการนิเทศแบบช้ีแนะสะทอ้นคิด ของครูโรงเรียนบา้นโคกมะขาม ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 

 ผลการวจิยั พบวา่ 

 1.ผลการศึกษาสภาพปัจจุบนัและสภาพท่ีคาดหวงัการนิเทศแบบช้ีแนะสะทอ้นคิด  เพื่อ
ส่งเสริมศกัยภาพการจดัการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ของครูโรงเรียนบ้านโคกมะขาม 
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 สภาพปัจจุบนัโดยรวมพบวา่อยูใ่น
ระดบัปานกลาง ส่วนสภาพท่ีคาดหวงัโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก  



 2. ผลการพฒันาและตรวจสอบคุณภาพของร่างรูปแบบการนิเทศแบบช้ีแนะสะท้อนคิด 
พบวา่ร่างรูปแบบการนิเทศท่ีพฒันาข้ึนโดยผา่นการตรวจสอบคุณภาพโดยผูท้รงคุณวุฒิ จ  านวน 7 คน 
ผลการตรวจสอบร่างรูปแบบการนิเทศท่ีพฒันาข้ึน โดยรวมพบว่าผลการตรวจสอบอยูใ่นระดบัมาก 
ส่วนผลการประเมินคู่มือการใชรู้ปแบบการนิเทศ โดยรวมพบวา่ผลการตรวจสอบอยูใ่นระดบัมาก 

3. ผลการศึกษาผลการใชรู้ปแบบการนิเทศแบบช้ีแนะสะทอ้นคิด เพื่อส่งเสริมศกัยภาพการ 
จดัการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ของครูโรงเรียนบา้นโคกมะขาม ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2  พบว่า 3.1) ผลการประเมินความสามารถในการนิเทศแบบ
ช้ีแนะสะทอ้นคิด เพื่อส่งเสริมศกัยภาพการจดัการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) โรงเรียนบา้น     
โคกมะขาม ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 โดยรวมอยู่ในระดบั
มากท่ีสุด  3.2)  ผลการประเมินความสามารถในการจดัการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ของครู
โรงเรียนบา้นโคกมะขาม ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 โดยรวม
อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด  

4. ผลการประเมินรูปแบบการนิเทศแบบช้ีแนะสะทอ้นคิด เพื่อส่งเสริมศกัยภาพการจดัการ
เรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ของครูโรงเรียนบา้นโคกมะขาม ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2  4.1) ผลการประเมินรูปแบบการนิเทศแบบช้ีแนะสะทอ้นคิด 
เพื่อส่งเสริมศกัยภาพการจดัการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ของครูโรงเรียนบา้นโคกมะขาม 
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 พบวา่โดยรวมมีความเหมาะสมใน
ระดบัมาก  4.2) ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการใชรู้ปแบบการนิเทศแบบช้ีแนะสะทอ้นคิด เพื่อ
ส่งเสริมศกัยภาพการจดัการเรียนรู้เชิงรุก(Active Learning) ของครูโรงเรียนบา้นโคกมะขาม 
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 โดยรวมมีความพึงพอใจในระดบั
มาก  
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Abstract 
 
 The objectives of this research were 1) to study current and expected conditions 
for developing guideline of reflective coaching supervision to support potential active 
learning for teachers at Bankokmakham School, Nakhon Si Thammarat Primary Education 
Service Area Office 2. 2) to develop the guideline of reflective coaching supervision to 
support potential active learning for teachers at Bankokmakham School, Nakhon Si 
Thammarat Primary Education Service Area Office 2. 3) to study the result of the guideline 
of reflective coaching supervision to support potential active learning for teachers at 
Bankokmakham School, Nakhon Si Thammarat Primary Education Service Area Office 2 
and 4) to evaluate the using results of the guideline of reflective coaching supervision to 
support potential active learning for teachers at Bankokmakham School, Nakhon Si 
Thammarat Primary Education Service Area Office 2. However, they were separated in 4 
parts. Part 1 was to study current and expected conditions for developing guideline of 
reflective coaching supervision to support potential active learning for teachers at 
Bankokmakham School, Nakhon Si Thammarat Primary Education Service Area Office 2. 
Part 2 was to develop the guideline of reflective coaching supervision to support potential 
active learning for teachers at Bankokmakham School, Nakhon Si Thammarat Primary 
Education Service Area Office 2. Part 3 was to study the using results of the guideline of 
reflective coaching supervision to support potential active learning for teachers at 
Bankokmakham School, Nakhon Si Thammarat  Primary Education Service Area Office 2. 
Part 4 was to evaluate the using results of the guideline of reflective coaching supervision 



to support potential active learning for teachers at Bankokmakham School, Nakhon Si 
Thammarat Primary Education Service Area Office 2. 
 The results of the study showed that  
 1. The result of studying current and expected conditions for developing the 
guideline of reflective coaching supervision to support potential active learning for 
teachers at Bankokmakham School, Nakhon Si Thammarat Primary Education Service 
Area Office 2 was at medium level in overall current condition and was at high in overall 
expected condition.  
 2. The result of developing and quality checking the guideline of reflective 
coaching supervision checked by the experts found that there were 7 person. guidelines 
of reflective coaching supervision was at high level. For evaluating the manual of 
guidelines of reflective coaching supervision was at high level. 
 3. The result of using the guideline of reflective coaching supervision to support 
potential active learning for teachers at Bankokmakham School, Nakhon Si Thammarat 
Primary Education Service Area Office 2 found that  3.1) the result of evaluating the ability 
of reflective coaching supervision to support potential active learning for teachers at 
Bankokmakham School, Nakhon Si Thammarat Primary Education Service Area Office 2 
was at the highest level. 3.2) the result of evaluating the ability of teachers at 
Bankokmakham School, Nakhon Si Thammarat Primary Education Service Area Office 2 
for active learning was at the highest level. 
 4. The result of evaluating the guideline of reflective coaching supervision to 
support potential active learning for teachers at Bankokmakham School, Nakhon Si 
Thammarat Primary Education Service Area Office 2 4.1) the result of evaluating the 
guideline of reflective coaching supervision to support potential active learning for 
teachers at Bankokmakham School, Nakhon Si Thammarat Primary Education Service 
Area Office 2 was at high level in overall appropriateness. 4.2) the satisfaction of the 
evaluation for the guideline of reflective coaching supervision to support potential active 
learning for teachers at Bankokmakham School, Nakhon Si Thammarat Primary Education 
Service Area Office 2 was at high level in overall.   
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