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ช่ืองานวจัิย รายงานผลการนิเทศการศึกษาตามแนวคิดของกลิคแมน (Glickman) เพื่อยกระดบั    

                           โครงการบา้นนกัวทิยาศาสตร์นอ้ย ประเทศไทยส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา  

                           ประถมศึกษาพงังา 

ช่ือผู้วจัิย นางสาวณฐัวรา  วฒันะ 

ต าแหน่ง ศึกษานิเทศกช์ านาญการ ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพงังา 

ปีการศึกษา 2564 

 

บทคัดย่อ 

 การวิจัยค ร้ัง น้ี มีว ัต ถุประสงค์  1 )  เพื่ อ ศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการ                           
การด าเนินงานการนิเทศการศึกษาตามแนวคิดของกลิคแมน (Glickman) เพื่อยกระดบั โครงการ
บา้นนกัวทิยาศาสตร์นอ้ย ประเทศไทย ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพงังา 2) เพื่อสร้าง
และพฒันาคู่มือการนิเทศการศึกษาตามแนวคิดของกลิคแมน (Glickman) ของครูผูส้อนในโรงเรียน
ท่ีเขา้ร่วมโครงการบา้นนกัวทิยาศาสตร์นอ้ย ประเทศไทย ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
พงังา 3) เพื่อเปรียบเทียบผลการปฏิบติังานดา้นการสอนของครูผูส้อนก่อนและหลงัไดรั้บการนิเทศ
การศึกษาตามแนวคิดของกลิคแมน (Glickman) และ 4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของครูปฐมวยัใน
โรงเรียนท่ีเขา้ร่วมโครงการบา้นนกัวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาพงังา ท่ีมีต่อการนิเทศการศึกษาตามแนวคิดของกลิคแมน (Glickman) กลุ่มตวัอยา่งท่ี
ใชใ้นการศึกษา ไดแ้ก่ ครูปฐมวยัในโรงเรียนท่ีเขา้ร่วมโครงการบา้นนกัวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศ
ไทย ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพงังา จ านวน 30 คน ไดม้าโดยวิธีการเลือกแบบ
เจาะจง (Purposive Sampling) เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษาไดแ้ก่ 1) แบบสอบถามสภาพปัญหาและ
ความตอ้งการการด าเนินงานการนิเทศการศึกษาตามแนวคิดของกลิคแมน (Glickman) 2) แบบ
ประเมินความพึงพอใจในการนิเทศการศึกษาตามแนวคิดของกลิคแมน (Glickman) 3) แบบประเมิน
คุณภาพการจดัประสบการณ์ และ 4) คู่มือการนิเทศการศึกษาตามแนวคิดของกลิคแมน (Glickman) 
สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่าเฉล่ีย ค่าเฉล่ียร้อยละ ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และ
การทดสอบค่าที (t - test) ผลการศึกษาสรุปได ้ดงัน้ี 
 1. สภาพปัญหาและความตอ้งการการด าเนินงานการนิเทศการศึกษาตามแนวคิดของ  

กลิตแมน (Glickman) เพื่อยกระดบัโครงการบา้นนกัวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ส านกังานเขต

พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพงังา ผูต้อบแบบสอบถามเป็นเพศหญิง จ านวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 

100 มีอาย ุ21 - 30 ปี จ  านวน 9 คน และอาย ุ31 - 40 ปี จ  านวน 9 คน มากท่ีสุด  รองลงมาอาย ุ51 - 60 
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ปี จ  านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 26.67 และมีอายรุะหวา่ง 41 – 50 ปี   นอ้ยท่ีสุด จ านวน 4 คน คิดเป็น

ร้อยละ 13.33 ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีวุฒิปริญญาตรี มากท่ีสุด จ านวน 26 คน คิดเป็นร้อย

ละ 86.67 รองลงมา คือ มีวุฒิต ่ากว่าปริญญาตรี จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 10.00 และและวุฒิ

ปริญญาโท น้อยท่ีสุด จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 3.33 สภาพปัญหาและความต้องการการ

ด าเนินงานการนิเทศการศึกษาตามแนวคิดของกลิคแมน (Glickman) เพื่อยกระดบัโครงการบา้น

นกัวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพงังา ในแต่ละดา้น

โดยรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสุด  X̅ = 4.65 S.D. = 0.52  เม่ือวิเคราะห์เป็นรายขอ้พบว่า มีคณะท างาน

ศึกษาสภาพปัจจุบนั ปัญหาและความต้องการในการนิเทศการศึกษาตามแนวคิดของกลิคแมน 

(Glickman) มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด มีค่าเท่ากับ X̅ = 4.87 S.D. = 0.35    รองลงมาได้แก่ ครูต้องการ

พฒันาตนเอง เร่ือง การน าผลการประเมินผลไปใชใ้นการพฒันาการจดักิจกรรมเสริมประสบการณ์

มีค่าเท่ากบั X̅ = 4.76 S.D. = 0.43  และมีการวิเคราะห์นโยบายของโครงการบา้นนกัวิทยาศาสตร์

นอ้ยประเทศไทย เพื่อน ามาก าหนดเป้าหมายคุณภาพของโครงการ มีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด มีค่าเท่ากบั     

X̅ = 4.43 S.D. = 0.73 

 2. ผลการสร้างและพัฒนาคู่ มือการนิเทศการศึกษาตามแนวคิดของกลิคแมน 
(Glickman) เพื่อยกระดับโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาพงังาท่ีสร้างข้ึน เป็นคู่มือท่ีสามารถน าไปใช้เป็นแนวทางในการปฏิบติั               
การนิเทศการศึกษาไดอ้ยา่งมีคุณภาพ มีประสิทธิภาพ 
 3. ผลการเปรียบเทียบคุณภาพในการจดัการเรียนรู้โดยใช้การนิ เทศตามแนวคิดของ 
กลิคแมน (Glickman) มีผลการประเมินทกัษะในการจดัประสบการณ์ของครูปฐมวยัก่อนและหลงั
ไดรั้บการนิเทศการศึกษา มีดงัน้ี 
  3.1 ผลการวิเคราะห์คุณภาพในการจดัการเรียนรู้ โดยใช้การนิเทศการศึกษาตาม
แนวคิดของกลิคแมน (Glickman) มีผลการประเมินทกัษะในการจดัประสบการณ์ของครูปฐมวยั
ก่อนไดรั้บการนิเทศการศึกษา ในแต่ละดา้นโดยรวมอยู่ในระดบัน้อย มีค่าเฉล่ียเท่ากบั  X̅ = 2.20 
S.D. = 0.67 เม่ือวิเคราะห์เป็นรายขอ้พบว่า การจดักิจกรรมเสริมประสบการณ์ท่ีเน้นให้เด็กปฐมวยั
ปฏิบติัจริงเนน้การคิดเป็น ท าเป็น แกปั้ญหาเป็น มีปัญหามากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากบัX̅ = 1.70 S.D. = 
0.47  รองลงมาไดแ้ก่ สังเคราะห์องคค์วามรู้เพื่อน ามาพฒันางานของตนเอง มีค่าเฉล่ีย  X̅ = 1.83 S.D. 
= 0.65 และใช้ส่ือนวตักรรมเพื่อการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย    มีปัญหาน้อยท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากบั X̅ = 
2.90  S.D.=0.66 
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  3.2 ผลการวิเคราะห์คุณภาพในการจดัการเรียนรู้ โดยใช้การนิเทศการศึกษาตาม
แนวคิดของกลิคแมน (Glickman) มีผลการประเมินทกัษะในการจดัประสบการณ์ของครูปฐมวยั
หลงัไดรั้บการนิเทศการศึกษา ในแต่ละดา้นโดยรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด X̅ = 4.67 S.D. = 0.60 เม่ือ
วิเคราะห์เป็นรายขอ้พบว่า การจดัท าแผนการจดักิจกรรมเสริมประสบการณ์อย่างเป็นระบบ มีค่า
มากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากบั  X̅ = 4.87 S.D. = 0.35 รองลงมาไดแ้ก่ มีความสามารถในการเลือกใชส่ื้อ 
เทคโนโลยีสารสนเทศติดตามความเคล่ือนไหวเพื่อการพฒันาตนเอง  และมีความรับผิดชอบในการ
ปฏิบติังานตามบทบาทหน้าท่ีของตนเอง มีค่าเฉล่ียเท่ากบั  X̅ = 4.80 S.D. = 0.41 และสังเคราะห์            
องคค์วามรู้เพื่อน ามาพฒันางานของตนเอง มีค่านอ้ยท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากบั  X̅ = 4.43 S.D. = 0.82 
  3.3 ผลการเปรียบเทียบคุณภาพในการจดัการเรียนรู้โดยใช้การนิเทศตามแนวคิด
ของกลิคแมน (Glickman) มีผลการประเมินทกัษะในการจดัประสบการณ์ของครูปฐมวยัหลงัไดรั้บ
การนิเทศการศึกษา ท่ีผูศึ้กษาสร้างข้ึนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .001 
 4. การวิเคราะห์ความพึงพอใจของครูปฐมวยัในโรงเรียนท่ีเข้าร่วมโครงการบ้าน

นกัวิทยาศาสตร์นอ้ย ประเทศไทย ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพงังาท่ีมีต่อการนิเทศ

การศึกษาตามแนวคิดของกลิคแมน (Glickman) ในแต่ละด้าน โดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด มี

ค่าเฉล่ียเท่ากบั  X̅ = 4.73 S.D. = 0.44 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ เน้ือหาของการนิเทศการศึกษา

ให้ความรู้เพิ่มข้ึน  มีค่ามากท่ีสุด ค่าเฉล่ียเท่ากบั  X̅ = 4.90 S.D. = 0.31 รองลงมาไดแ้ก่ รูปแบบการ

นิเทศการศึกษามีความสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของครูและรูปแบบการนิเทศการศึกษาน าไปใช้

ได้อย่างประหยดัและคุม้ค่า มีค่าเฉล่ียเท่ากบั X̅  = 4.87  S.D. = 0.35 และเน้ือหาของรูปแบบการ

นิเทศการศึกษาเขา้ใจไดง่้าย มีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด มีค่าเท่ากบั   X̅ = 4.43 S.D. = 0.50 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


