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ชื่ อผู้วจิ ัย
ตาแหน่ ง

รายงานผลการนิเทศการศึกษาตามแนวคิดของกลิคแมน (Glickman) เพื่อยกระดับ
โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์ นอ้ ย ประเทศไทยสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพังงา
นางสาวณัฐวรา วัฒนะ
ศึกษานิเทศก์ชานาญการ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา

ปี การศึกษา

2564

ชื่ องานวิจัย

บทคัดย่อ
การวิ จ ั ย ครั้ งนี้ มี ว ัต ถุ ป ระสงค์ 1) เพื่ อ ศึ ก ษาสภาพปั ญ หาและความต้ อ งการ
การดาเนิ นงานการนิ เทศการศึกษาตามแนวคิดของกลิคแมน (Glickman) เพื่อยกระดับ โครงการ
บ้านนักวิทยาศาสตร์นอ้ ย ประเทศไทย สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา 2) เพื่อสร้าง
และพัฒนาคู่มือการนิ เทศการศึกษาตามแนวคิดของกลิคแมน (Glickman) ของครู ผสู ้ อนในโรงเรี ยน
ที่เข้าร่ วมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์ นอ้ ย ประเทศไทย สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พังงา 3) เพื่อเปรี ยบเทียบผลการปฏิบตั ิงานด้านการสอนของครู ผสู ้ อนก่อนและหลังได้รับการนิ เทศ
การศึกษาตามแนวคิดของกลิคแมน (Glickman) และ 4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของครู ปฐมวัยใน
โรงเรี ยนที่เข้าร่ วมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์ น้อย ประเทศไทย สานักงานเขตพื้นที่การศึ กษา
ประถมศึกษาพังงา ที่มีต่อการนิ เทศการศึกษาตามแนวคิดของกลิคแมน (Glickman) กลุ่มตัวอย่างที่
ใช้ในการศึกษา ได้แก่ ครู ปฐมวัยในโรงเรี ยนที่เข้าร่ วมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์ น้อย ประเทศ
ไทย สานักงานเขตพื้นที่การศึ กษาประถมศึ กษาพังงา จานวน 30 คน ได้มาโดยวิธีการเลื อกแบบ
เจาะจง (Purposive Sampling) เครื่ องมือที่ใช้ในการศึกษาได้แก่ 1) แบบสอบถามสภาพปั ญหาและ
ความต้องการการดาเนิ นงานการนิ เทศการศึกษาตามแนวคิ ดของกลิ คแมน (Glickman) 2) แบบ
ประเมินความพึงพอใจในการนิเทศการศึกษาตามแนวคิดของกลิคแมน (Glickman) 3) แบบประเมิน
คุณภาพการจัดประสบการณ์ และ 4) คู่มือการนิ เทศการศึกษาตามแนวคิดของกลิคแมน (Glickman)
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ยร้อยละ ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และ
การทดสอบค่าที (t - test) ผลการศึกษาสรุ ปได้ ดังนี้
1. สภาพปั ญหาและความต้องการการดาเนิ นงานการนิ เทศการศึกษาตามแนวคิดของ
กลิตแมน (Glickman) เพื่อยกระดับโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์ น้อย ประเทศไทย สานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา ผูต้ อบแบบสอบถามเป็ นเพศหญิง จานวน 30 คน คิดเป็ นร้อยละ
100 มีอายุ 21 - 30 ปี จานวน 9 คน และอายุ 31 - 40 ปี จานวน 9 คน มากที่สุด รองลงมาอายุ 51 - 60

ข

ปี จานวน 8 คน คิดเป็ นร้อยละ 26.67 และมีอายุระหว่าง 41 – 50 ปี น้อยที่สุด จานวน 4 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 13.33 ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่มีวุฒิปริ ญญาตรี มากที่สุด จานวน 26 คน คิดเป็ นร้อย
ละ 86.67 รองลงมา คือ มีวุฒิ ต่ ากว่าปริ ญญาตรี จานวน 3 คน คิดเป็ นร้ อยละ 10.00 และและวุฒิ
ปริ ญ ญาโท น้อ ยที่ สุ ด จ านวน 1 คน คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 3.33 สภาพปั ญ หาและความต้อ งการการ
ดาเนิ นงานการนิ เทศการศึกษาตามแนวคิดของกลิคแมน (Glickman) เพื่อยกระดับ โครงการบ้าน
นักวิทยาศาสตร์ น้อย ประเทศไทย สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา ในแต่ละด้าน
โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด X̅ = 4.65 S.D. = 0.52 เมื่อวิเคราะห์เป็ นรายข้อพบว่า มีคณะทางาน
ศึ ก ษาสภาพปั จจุ บ นั ปั ญหาและความต้องการในการนิ เทศการศึ กษาตามแนวคิ ดของกลิ คแมน
(Glickman) มี ค่ า เฉลี่ ย มากที่ สุ ด มี ค่ า เท่ า กับ ̅X = 4.87 S.D. = 0.35 รองลงมาได้แก่ ครู ต้องการ
พัฒนาตนเอง เรื่ อง การนาผลการประเมินผลไปใช้ในการพัฒนาการจัดกิจกรรมเสริ มประสบการณ์
มีค่าเท่ากับ ̅X = 4.76 S.D. = 0.43 และมีการวิเคราะห์นโยบายของโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์
น้อยประเทศไทย เพื่อนามากาหนดเป้ าหมายคุณภาพของโครงการ มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด มีค่าเท่ากับ
̅ = 4.43 S.D. = 0.73
X
2. ผลการสร้ า งและพัฒ นาคู่ มื อ การนิ เ ทศการศึ ก ษาตามแนวคิ ด ของกลิ ค แมน
(Glickman) เพื่ อยกระดับ โครงการบ้า นนัก วิท ยาศาสตร์ น้อย ประเทศไทย ส านัก งานเขตพื้ น ที่
การศึ ก ษาประถมศึ กษาพัง งาที่ สร้ างขึ้ น เป็ นคู่ มื อที่ ส ามารถนาไปใช้เป็ นแนวทางในการปฏิ บตั ิ
การนิเทศการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ มีประสิ ทธิ ภาพ
3. ผลการเปรี ยบเทียบคุ ณภาพในการจัดการเรี ยนรู ้ โดยใช้การนิ เทศตามแนวคิดของ
กลิคแมน (Glickman) มีผลการประเมินทักษะในการจัดประสบการณ์ ของครู ปฐมวัยก่อนและหลัง
ได้รับการนิเทศการศึกษา มีดงั นี้
3.1 ผลการวิเคราะห์คุณภาพในการจัดการเรี ยนรู ้ โดยใช้การนิ เทศการศึกษาตาม
แนวคิดของกลิคแมน (Glickman) มีผลการประเมินทักษะในการจัดประสบการณ์ ของครู ปฐมวัย
ก่อนได้รับการนิ เทศการศึ กษา ในแต่ละด้านโดยรวมอยู่ในระดับน้อย มีค่าเฉลี่ ยเท่ากับ ̅X = 2.20
S.D. = 0.67 เมื่อวิเคราะห์เป็ นรายข้อพบว่า การจัดกิจกรรมเสริ มประสบการณ์ ที่เน้นให้เด็กปฐมวัย
ปฏิบตั ิจริ งเน้นการคิดเป็ น ทาเป็ น แก้ปัญหาเป็ น มีปัญหามากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ̅X = 1.70 S.D. =
0.47 รองลงมาได้แก่ สังเคราะห์องค์ความรู ้เพื่อนามาพัฒนางานของตนเอง มีค่าเฉลี่ย ̅X = 1.83 S.D.
= 0.65 และใช้สื่อนวัตกรรมเพื่อการเรี ยนรู ้ที่หลากหลาย มีปัญหาน้อยที่สุด มีค่าเฉลี่ ยเท่ากับ X̅ =
2.90 S.D.=0.66

ค

3.2 ผลการวิเคราะห์คุณภาพในการจัดการเรี ยนรู ้ โดยใช้การนิ เทศการศึกษาตาม
แนวคิดของกลิคแมน (Glickman) มีผลการประเมินทักษะในการจัดประสบการณ์ ของครู ปฐมวัย
หลังได้รับการนิ เทศการศึกษา ในแต่ละด้านโดยรวมอยูใ่ นระดับมากที่สุด ̅X = 4.67 S.D. = 0.60 เมื่อ
วิเคราะห์เป็ นรายข้อพบว่า การจัดทาแผนการจัดกิ จกรรมเสริ มประสบการณ์ อย่างเป็ นระบบ มีค่า
มากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ̅X = 4.87 S.D. = 0.35 รองลงมาได้แก่ มีความสามารถในการเลือกใช้สื่อ
เทคโนโลยีสารสนเทศติดตามความเคลื่อนไหวเพื่อการพัฒนาตนเอง และมีความรับผิดชอบในการ
ปฏิ บตั ิงานตามบทบาทหน้าที่ของตนเอง มี ค่าเฉลี่ ยเท่ากับ ̅X = 4.80 S.D. = 0.41 และสังเคราะห์
องค์ความรู ้เพื่อนามาพัฒนางานของตนเอง มีค่าน้อยที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ X̅ = 4.43 S.D. = 0.82
3.3 ผลการเปรี ยบเทียบคุณภาพในการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้การนิ เทศตามแนวคิด
ของกลิคแมน (Glickman) มีผลการประเมินทักษะในการจัดประสบการณ์ของครู ปฐมวัยหลังได้รับ
การนิเทศการศึกษา ที่ผศู ้ ึกษาสร้างขึ้นสู งกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .001
4. การวิ เ คราะห์ ค วามพึ ง พอใจของครู ป ฐมวัย ในโรงเรี ย นที่ เ ข้า ร่ ว มโครงการบ้า น
นักวิทยาศาสตร์ นอ้ ย ประเทศไทย สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงาที่มีต่อการนิ เทศ
การศึ ก ษาตามแนวคิ ดของกลิ ค แมน (Glickman) ในแต่ ล ะด้า น โดยรวมอยู่ใ นระดับ มากที่ สุด มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ X̅ = 4.73 S.D. = 0.44 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า เนื้ อหาของการนิ เทศการศึกษา
ให้ความรู ้เพิ่มขึ้น มีค่ามากที่สุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ ̅X = 4.90 S.D. = 0.31 รองลงมาได้แก่ รู ปแบบการ
นิ เทศการศึกษามีความสอดคล้องกับความต้องการของครู และรู ปแบบการนิ เทศการศึกษานาไปใช้
ได้อย่างประหยัดและคุ ม้ ค่า มี ค่าเฉลี่ ยเท่ากับ ̅X = 4.87 S.D. = 0.35 และเนื้ อหาของรู ปแบบการ
นิเทศการศึกษาเข้าใจได้ง่าย มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด มีค่าเท่ากับ ̅X = 4.43 S.D. = 0.50

