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บทคัดย่อ 
 

การวิจัยเพื่อพัฒนารูปแบบการนิเทศแบบชี้แนะและเสริมพลังอ านาจเพื่อสร้างชุมชนการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ (CEP Supervisory Model) ที่ส่งผลต่อความสามารถในการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนภาษาอังกฤษในยุค
ดิจิทัล ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) วิเคราะห์สภาพปัญหาการสอน
ภาษาอังกฤษ ปัญหาการนิเทศ และศึกษาแนวทางการพัฒนาการนิเทศเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอน
ภาษาอังกฤษในยุคดิจิทัล ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 2) พัฒนารูปแบบการนิเทศฯ 3) 
ทดลองใช้รูปแบบการนิเทศฯ และ 4) ประเมินรูปแบบการนิเทศแบบชี้แนะและเสริมพลังอ านาจเพื่อสร้างชุมชน
การเรียนรู้ทางวิชาชีพที่ส่งผลต่อความสามารถในการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนภาษาอังกฤษในยุค ดิจิทัล 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 ใช้ระเบียบวิธีการวิจัยและพัฒนา ( Research and 
Development : R&D) เก็บรวบรวมข้อมูลทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ แหล่งข้อมูลในการวิจัย ประกอบด้วย 4 
กลุ่ม คือ กลุ่มผู้เชี่ยวชาญ กลุ่มครูผู้สอนภาษาอังกฤษ กลุ่มผู้บริหารสถานศึกษา และนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ด าเนินการวิจัย 3 ปี ระหว่างปีการศึกษา 2561-2563 เครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล
การวิจัยประกอบด้วย แบบส ารวจข้อมูลพื้นฐานการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของโรงเรียน แบบตรวจสอบ
ความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของรูปแบบ คู่มือ และแผนการนิเทศ แบบบันทึกการทบทวนการปฏิบัติงาน 
แบบตรวจสอบการออกแบบการเรียนรู้ของครู แบบสังเกตชั้นเรียน แบบบันทึกการนิเทศภายในเชิงระบบ  
แบบทดสอบออนไลน์ แบบบันทึกผลการพัฒนาผู้เรียน แบบวัดเจตคติ และแบบสอบถามความพึงพอใจ วิเคราะห์
ข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) ข้อมูลเชิงปริมาณวิเคราะห์สถิติพื้นฐาน ได้แก่ 
ค่าความถี่ (Frequency) ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) และวิเคราะห์สถิติทดสอบ One Sample t-test และ Dependent Sample t-test ด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 

1. ผลการวิเคราะห์สภาพปัญหาการสอนภาษาอังกฤษ ปัญหาการนิเทศ และแนวทางการพัฒนาการ
นิเทศเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ ของครูผู้สอนภาษาอังกฤษในยุคดิจิทัล ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเลย เขต 2 พบว่า ปัญหาที่ท าให้การสอนภาษาอังกฤษไม่ประสบความส าเร็จ คือ 1) ทักษะการใช้
ภาษาอังกฤษของครูผู้สอนยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร 2) สภาพแวดล้อมไม่เอ้ือต่อการใช้ภาษาอังกฤษของ
นักเรียน 3) ครูใช้เทคนิคการสอนและสื่อไม่น่าสนใจ 4) ครูไม่สอนตามตัวชี้วัดของหลักสูตร 5) ครูไม่สามารถใช้
เทคโนโลยีการสอนภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ 6) ครูยึดแบบเรียนเป็นสื่อเพียงอย่างเดียว 7) เขตพื้นที่
การศึกษาไม่มีแนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษที่ชัดเจน 8) ปัญหาครูไม่ครบชั้น ภาระงาน
อ่ืน ครูสอนไม่ตรงเอก และ 9) ผู้บริหารสถานศึกษา ไม่สนับสนุน ส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ สาเหตุ
จากครูที่ท าให้การเรียนการสอนภาษาอังกฤษไม่บรรลุเป้าหมาย พบว่า ครูขาดความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษ
ของตนเอง ครูขาดเทคนิคการสอนที่ดี ไม่มีความช านาญและประสบการณ์ในการสอนภาษาอังกฤษ  ภาระงานอ่ืน
ของครูมากเกินไป ปัญหาครูไม่ครบชั้น ต้องเน้นวิชาหลักมากกว่าภาษาอังกฤษ (โรงเรียนขนาดเล็ก) ครูสอนไม่ตรง
เอก (ไม่ได้จบเอกภาษาอังกฤษ) การส่งต่อนักเรียนไประดับชั้นอ่ืนท าให้การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษไม่ต่อเนื่อง 
(การเปลี่ยนครู) 



 ปัญหาการนิเทศ พบว่า 1) โรงเรียนในสังกัดไม่ได้รับการนิเทศภายนอกจากส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
อย่างต่อเนื่อง เนื่องจากจ านวนศึกษานิเทศก์มีน้อย ไม่สามารถด าเนินการนิเทศอย่างทั่วถึง และไม่มีทิศทางการ
พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษอย่างชัดเจน 2) การนิเทศภายในโรงเรียนอ่อนแอ ครูไม่ได้รับการนิเทศจาก
ผู้บริหารสถานศึกษา เนื่องจากผู้บริหารสถานศึกษายังไม่เห็นความส าคัญของการเรียนภาษาอังกฤษเท่าที่ควร จึงไม่
สนับสนุน ส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 3) การนิเทศที่ผ่านมาเน้นการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินท าให้
โรงเรียนเกิดความเครียดและกังวล รวมถึงมีการน าเสนอข้อมูลเพื่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีในการประเมิน การตรวจ
เยี่ยมเพื่อให้ผ่านสถานการณ์นั้นไป โดยที่ปัญหาแท้จริงไม่ได้รับการแก้ไข เขตพื้นที่การศึกษาไม่เห็นปัญหา จุดที่ควร
พัฒนาของโรงเรียน และ 4) โรงเรียนขาดความเชื่อมั่น ศรัทธาในระบบการนิเทศและตัวศึกษานิเทศก์ จึงไม่ให้
ความส าคัญกับการนิเทศเท่าที่ควร 

แนวทางการพัฒนาการนิเทศเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนภาษาอังกฤษ พบว่า ควรมีการ 1) 
พัฒนาครูควบคู่กับการนิเทศอย่างจริงจัง โดยการให้ความรู้ พัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษและพัฒนาเทคนิคการ
สอนภาษาอังกฤษให้กับครู เพื่อให้สามารถออกแบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ใช้ภาษาในห้องเรียนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 2) พัฒนาครูให้มีความรู้และทักษะการวิจัยเพื่อแก้ปัญหาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ซึ่งควร
พัฒนาครูและก าหนดให้ครูได้ฝึกปฏิบัติการท าวิจัยในชั้นเรียนโดยศึกษานิเทศก์ควรมีบทบาทหลักในการให้ความ
ช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง 3) สร้างแรงจูงใจให้ครูรักการสอนภาษาอังกฤษ ส่งเสริม สนับสนุน สร้างขวัญก าลังใจ และ
พัฒนาความก้าวหน้าทางวิชาชีพแก่ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ 4) ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาควรมีกระบวนการนิเทศ
อย่างต่อเนื่อง ที่สามารถช่วยครูในการแก้ปัญหาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ และสนับสนุนส่งเสริมการ
จัดกิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 5) ส่งเสริมให้ผู้บริหารสถานศึกษาเห็นความส าคัญของการเรียน
การสอนภาษาอังกฤษ ให้การสนับสนุนส่งเสริมครูผู้สอนภาษาอังกฤษในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทั้งในห้องเรียน 
นอกห้องเรียน การให้ค าแนะน า และประสานหน่วยงานอ่ืนเพื่อจัดกิจกรรมพิเศษพัฒนานักเรียนอย่างสม่ าเสมอ 
และ 6) ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาควรเป็นหน่วยงานกลางในการประสาน เชื่อมความสัมพันธ์ให้ครูผู้สอน
ภาษาอังกฤษได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ช่วยเหลือกันในการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 

2. ผลการพัฒนารูปแบบการนิเทศฯ พบว่า เป็นรูปแบบเชิงปฏิบัติ (Practical Model) มีองค์ประกอบ 5 
ด้าน ได้แก่ หลักการ เนื้อหา กระบวนการ วิธีการนิเทศ และ ระบบสนับสนุน ดังนี้  

2.1 หลักการที่ใช้ในการนิเทศ คือ หลักการนิเทศแบบชี้แนะ (Coaching) ร่วมกับการเสริมพลังอ านาจ 
(Empowerment) เพื่อน าไปสู่การมีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ครูผู้สอนภาษาอังกฤษที่ เน้นการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน (Share and Learn) ในระดับอ าเภอและระดับเขตพื้นที่การศึกษาทั้งรูปแบบออนไลน์ 
(Online) และแบบเผชิญหน้า (Face to Face)  

2.2 เนื้อหาในการพัฒนาครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ 1) การจัดการเรียนรู้เชิงรุก 
(Active Learning) 3 วิธี ได้แก่ การสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (Communicative Language Teaching: CLT
) การจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน (Activity Based Learning) การจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน 
(Project Based Learning) 2) การวิจัยในชั้นเรียน (Classroom Action Research) และ 3) การใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัล (Digital Literacy) ในการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 

2.3 กระบวนการนิเทศใช้หลักการวิจัยเชิงปฏิบัติการ โดยเร่ิมต้นที่ขั้นตอนการวางแผน (Planning) การ
ปฏิบัติ (Action) การสังเกต (Observing) และการสะท้อนกลับ (Reflecting))  

2.4 วิธีการนิเทศ ประกอบด้วย 3 วิธีการ ได้แก่ การนิเทศโดยคณะกรรมการนิเทศระดับเขตพื้นที่การศึกษา 
(Team Acting Supervision) การนิเทศโดยคณะกรรมการนิเทศระดับศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
ระดับประถมศึกษา (PEER Center) ประจ าอ าเภอ (PEER Supervision) และการนิเทศภายในเชิงระบบ (Systematic 
Internal Supervision) ของโรงเรียนโดยผู้บริหารสถานศึกษาหรือผู้เกี่ยวข้อง  



2.5 ระบบสนับสนุนการนิเทศ มี 4 รูปแบบ ได้แก่ เอกสาร (Document) เว็บไซต์หลักสูตรพัฒนาครู
ออนไลน์ (Online Training Curriculum) ฐานข้อมูลออนไลน์ (Online Data Base) และโซเชียลมีเดีย (Social 
Media)  

ผลการตรวจสอบความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของรูปแบบการนิเทศฯ คู่มือการใช้รูปแบบการนิเทศ
ฯ และแผนการนิเทศ พบว่า โดยภาพรวมความเหมาะสมและความเป็นไปได้อยู่ในระดับมากที่สุด ผลการวิเคราะห์
ความสอดคล้องระหว่างผู้เชี่ยวชาญ ด้วยค่าสถิติ ICC พบว่า มีความสอดคล้องระหว่างผู้ประเมินอยู่ในระดับสูง  

3. ผลการทดลองใช้รูปแบบการนิเทศฯ พบว่า ครูผู้สอนภาษาอังกฤษมีคะแนนเฉลี่ยความสามารถในการ
จัดการเรียนรู้เชิงรุกร้อยละ 89.76 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์คะแนนร้อยละ 70 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 มี
คะแนนการทดสอบความรู้เก่ียวกับการวิจัยในชั้นเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.01 มีคะแนนเฉลี่ยการด าเนินการวิจัยในชั้นเรียนร้อยละ 86.53 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์คะแนนร้อยละ 70 อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 นอกจากนี้ยังมีคะแนนการทดสอบความรู้เกี่ยวกับการสร้างสื่อดิจิทัลเพื่อสอน
ภาษาอังกฤษหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และมีคะแนนเฉลี่ยการด าเนินการ
สร้างสื่อดิจิทัลเพื่อสอนภาษาอังกฤษร้อยละ 89.31 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์คะแนนร้อยละ 70 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 ส่วนความพึงพอใจต่อการใช้รูปแบบการนิเทศฯ พบว่า ครูและผู้บริหารสถานศึกษามีความพึงพอใจอยู่
ในระดับมาก  

4. ผลการประเมินรูปแบบการนิเทศฯ โดยผู้เชี่ยวชาญและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) พบว่า 
รูปแบบมีความถูกต้อง ความเหมาะสม ความเป็นประโยชน์และความเป็นไปได้อยู่ในระดับมาก โดยมีความ
สอดคล้องระหว่างผู้เชี่ยวชาญอยู่ในระดับสูง 
 
ค าส าคัญ   การนิเทศแบบชี้แนะ การเสริมพลังอ านาจ   ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ   

    ครูผู้สอนภาษาอังกฤษในยุคดิจิทัล 
 

บทน า 
เทคโนโลยีมีบทบาทเป็นอย่างยิ่งต่อการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ซึ่งเป็นการจัดการศึกษายุคฐานแห่ง

เทคโนโลยี (Technology Based Paradigm) ที่ ใช้ เทคโนโลยีในการเตรียมพร้อมให้เกิดทักษะการเรียนรู้  
(Learning Skills) ที่มีลักษณะของการเรียนรู้ในแบบบูรณาการเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพแห่งองค์ความรู้ ทักษะ 
ความเชี่ยวชาญและสมรรถนะให้เกิดกับผู้เรียน ให้มีความรักที่จะเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อประสิทธิภาพของการเรียนรู้
ส าหรับการด ารงชีวิตในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลง (จิรารัตน์ ประยูรวงษ์, 2562) ในยุคที่เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารได้เข้ามีบทบาทส าคัญในการด าเนินชีวิตทุกๆ ด้าน ครูผู้สอนจึงต้องเปลี่ยนวิธีคิด ปรับวิธีสอน เพื่อพัฒนา
ให้ผู้เรียนมีทักษะที่เพียงพอในการด าเนินชีวิตในยุคที่ต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงของสิ่งต่างๆ อย่างรวดเร็วได้
อย่างเท่าทันและเป็นสุข ด้วยเหตุนี้ ครูผู้สอนจึงต้องมีสมรรถนะในการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับบริบทและความ
ต้องการในยุคดิจิทัล (นัทธีรัตน์  พีระพันธุ์, 2563) ภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากลอยู่ในฐานะการเป็นภาษาส าคัญของ
โลก และการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเป็นทักษะที่ส าคัญในศตวรรษที่ 21 การพัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพ 
และมีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษจึงเป็นเรื่องจ าเป็นที่ต้องปฏิบัติอย่างเร่งด่วน ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการได้ส่งเสริม
ให้สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษอย่างมีมาตรฐาน โดยเลือกใช้รูปแบบการจัดการศึกษาที่พิจารณา
ว่าเหมาะสม สอดคล้องกับสภาพ บริบทและความพร้อมของสถานศึกษา ด้วยรูปแบบการด าเนินการที่แตกต่าง 
หลากหลาย (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2557) นอกจากนี้ยังก าหนดยุทธศาสตร์ ด้านการผลิต 
พัฒนาก าลังคนและสร้างความสามารถในการแข่งขัน โดยมีแนวทางหลักด้านการผลิตพัฒนาก าลังคนและงานวจิยัที่
สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ ด้วยการยกระดับมาตรฐาน พัฒนาหลักสูตร สื่อ และครูด้านภาษา และยกระดับ
วิชาภาษาอังกฤษรองรับ Thailand 4.0 (กระทรวงศึกษาธิการ, 2560)  



การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ครูจะเป็นผู้สอนเพียงอย่างเดียวไม่ได้ แต่ต้องให้นักเรียนเป็นผู้เรียนรู้ด้วย
ตนเองโดยครูจะออกแบบการเรียนรู้ฝึกฝนให้ตนเองเป็นโค้ช (Coach) และอ านวยความสะดวก (Facilitator) ใน
การเรียนรู้และต้องเป็นผู้ออกแบบกระบวนการเรียนรู้ที่จะท าให้นักเรียนเกิดทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 
(ศศิรดา แพงไทย, 2559) การใช้เทคโนโลยีสื่อดิจิทัลนั้นท าให้การเรียนรู้ภาษาอังกฤษได้อย่างรวดเร็วสะดวกและ
ง่ายดายมากยิ่งขึ้นกว่าแต่ก่อนซึ่งเป็นการสอนแบบชั้น เรียนแบบปกติแบบดั้งเดิม (Traditional Classroom) ที่
ผู้เรียนต้องใช้สื่อและเนื้อหา สารสนเทศจาก ผู้สอนโดยเน้นการบรรยายและเป็นผู้ที่ถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้เรียน
เพียงอย่างเดียว ผู้เรียนก็มีหน้าที่ รับความรู้จากผู้สอน ซึ่งการสอนแบบนี้ท าให้การพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษ
ของผู้เรียนเป็นไปได้น้อยหรือไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร รูปแบบการเรียนการสอนในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงไป
มาก จากที่ให้ผู้เรียนจดบันทึกหรือฟังตามผู้สอนอย่างเดียว การเรียนการสอนยุคใหม่ใช้การกระตุ้นให้ ผู้เรียนมีส่วน
ร่วมมากขึ้น ทั้งการมีปฏิสัมพันธ์กับการสอนและเพื่อนร่วมชั้นเรียนในลักษณะที่เรียกการเรียนเชิงรุก (Active 
Learning) (วิชัย พัวรุ่งโรจน์ ภัทร์พงศ์ พงศ์ภัทรกานต์ และสุชาดา พรหมโคตร, 2560) ซึ่งปัจจุบันเทคโนโลยีต่างๆ เช่น 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ( Information and Communication Technology: ICT) สื่อดิจิทัล 
(Digital Media) และซอฟต์แวร์ (Software) มีบทบาทเป็นอย่างยิ่งต่อการเรียนการสอนภาษา เป็นเครื่องมือใน
การฝึกฝนทักษะทางภาษาที่ส าคัญของครูในการพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษของตนเอง เพื่อที่จะได้ต้นแบบของ
การฝึกฝนทางภาษาให้กับผู้เรียนสนับสนุนการเรียนรู้ภาษาตามธรรมชาติของผู้เรียน การสร้างปฏิสัมพันธ์ การ
เลียนแบบทางภาษาจากเจ้าของภาษาการพัฒนาเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้และฝึกฝนทักษะทางภาษา (ชัยวัฒน์ แก้ว
พันงาม, 2559) 

การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในระดับประถมศึกษานับว่าเป็นสิ่ งที่ส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่งใน
ระบบการศึกษาของไทยในปัจจุบัน เพราะเป็นรากฐานส าคัญของการพัฒนาศักยภาพในการเรียนรู้ในระดับที่สูงขึ้น
และการพัฒนาศักยภาพในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในยุคของประเทศไทย 4.0 การที่จะสร้างให้นักเรียน
ประถมศึกษามีศักยภาพด้านภาษาอังกฤษได้ตามจุดมุ่งหมายดังกล่าวนี้การจัดการเรียนการสอนของครูเป็นปัจจัย
ส าคัญที่สุดที่ครูจะต้องเตรียมตัวและพัฒนาตนเอง (อารีวรรณ เอ่ียมสะอาด, 2561) แต่อย่างไรก็ตามความสามารถ
ในการสอนภาษาของครูยังมีข้อจ ากัด กล่าวคือ ครูภาษาอังกฤษในไทยประสบปัญหาขาดแคลน 2Q คือ คุณภาพ 
(Quality) และปริมาณ (Quantity ด้านคุณภาพ ครูไทยยุค 2018 ควรจะเป็น Smart English Teacher (คริส โต
เฟอร์ไรท์, 2561 อ้างใน อารีวรรณ เอ่ียมสะอาด, 2561) ซึ่งเห็นได้จากผลการวิจัยของ นวพร ชลารักษ์ (2559) ซึ่ง
ศึกษาเรื่องสภาพการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษของครูไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 พบว่า 1) ครูไม่มีวุฒิ
การศึกษาด้านการสอนภาษาอังกฤษ 2) ครูขาดความรู้ความเข้าใจในหลักสูตรวิชา 3) ครูใช้ภาษาอังกฤษไม่คล่อง 
4) ครูขาดความช านาญในการสอนภาษาอังกฤษ 5) ครูมีภาระงานนอกเหนือจากการสอนวิชาภาษาอังกฤษมาก
เกินไป 6) ครูจัดเนื้อหาวิชาในหลักสูตรมากเกินไป 7) ครูมีเทคนิค วิธีการสอนที่ไม่หลากหลาย 8) ครูมีโอกาสได้ดู
งานหรืออบรมการใช้ภาษาอังกฤษกับเจ้าของภาษาน้อยมาก 9) ครูไม่เคยฝึกใช้ภาษาอังกฤษในประเทศที่ใช้
ภาษาอังกฤษ 10) ครูจัดสื่อไม่เหมาะสมกับเนื้อหาที่สอน 11) จ านวนแหล่งการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ไม่เพียงพอ
ส าหรับนักเรียน 12) สื่อการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษไม่เพียงพอ 13) ห้องปฏิบัติการภาษาอังกฤษใช้การได้ไม่ดีและ
อุปกรณ์การสอนภาษาอังกฤษในห้องปฏิบัติการภาษาอังกฤษไม่สมบูรณ์และ 14) งบประมาณด้านภาษาอังกฤษไม่
เพียงพอ สอดคล้องกับสภาพปัญหาการเรียนการสอนของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขต 2 คือ 
ครูประสบปัญหา 1) ขาดเทคนิคการสอนที่ดี ไม่มีความช านาญและประสบการณ์ในการสอนภาษาอังกฤษ 2) ขาด
ความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษของตนเอง 3) ภาระงานอ่ืนของครูมากเกินไป 4) สภาพแวดล้อมไม่เอ้ือให้ครูฝึก
ใช้ภาษาอังกฤษ 4) ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษของครูผู้สอนยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร 5) สภาพแวดล้อมไม่เอ้ือ
ต่อการใช้ภาษาอังกฤษของนักเรียน 6) ครูใช้เทคนิคการสอนและสื่อไม่น่าสนใจ 7) ครูไม่สอนตามตัวชี้วัดของ
หลักสูตร 8) ครูไม่สามารถใช้เทคโนโลยีการสอนภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ  9) ครูยึดแบบเรียนเป็นสื่อ
เพียงอย่างเดียว 10) เขตพื้นที่การศึกษาไม่มีแนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษที่ชัดเจน 11) 



ปัญหาครูไม่ครบชั้น ภาระงานอ่ืน ครูสอนไม่ตรงเอก และ 12) ผู้บริหารสถานศึกษา ไม่สนับสนุน ส่งเสริมการเรียน
การสอนภาษาอังกฤษ (ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขต 2, 2561) 

จากปัญหาของครูผู้สอนภาษาอังกฤษดังกล่าวข้างต้นชี้ให้เห็นว่าการให้ความช่วยเหลือและพัฒนา
ศักยภาพครูเป็นสิ่งที่จ าเป็นเพราะครูคือก าลังส าคัญในการพัฒนาคุณภาพนักเรียน ซึ่งวิธีการที่สามารถช่วยเหลือครู
ได้ในปัจจุบัน คือ การนิเทศแบบชี้แนะ (Coaching Supervision) ซึ่งเป็นเทคนิคหนึ่งในการพัฒนาครูให้มีความรู้ 
(Knowledge) ทักษะ (Skills) และคุณลักษณะเฉพาะตัว (Personal Attributes) ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้
ประสบผลส าเร็จตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ (Result Oriented) โดยจะต้องตกลงยอมรับร่วมกัน (Collaborative) 
ระหว่างผู้นิเทศและครู มุ่งเน้นไปที่การพัฒนาผลการปฏิบัติงานของครู ( Individual Performance) การพัฒนา
ศักยภาพ (Potential) ของครู เพื่อให้ครูมีพัฒนาการของความรู้ ทักษะ และความสามารถเฉพาะตัว และมี
ศักยภาพในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ให้สูงขึ้นต่อไป และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของครู ให้เตรียมความพร้อมต่อ
การเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นได้อยู่ตลอดเวลา และเป็นช่องทางในการศึกษาสภาพปัญหา และ
อุปสรรคต่างๆ ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ช่วยให้ครูสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ซึ่งผู้นิเทศจะคอยแนะน าให้ค าปรึกษาช่วยเหลือให้ครูสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
ช่วยให้ครูได้วิเคราะห์ตนเองให้สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ ในสภาวะแวดล้อมต่างๆ และ
สามารถแก้ปัญหาอุปสรรคในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ รวมถึงช่วยให้ครูสามารถสะท้อนภาพการปฏิบัติงานของ
ตนเองเพื่อให้ครูตระหนักว่า การจัดกิจกรรมการเรียนรู้นั้น จะต้องใช้วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างไร 
เพื่อที่จะให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครู ขณะเดียวกันผู้นิเทศจะให้ข้อมูล 
ความรู้ที่จ าเป็น ซึ่งครูยังขาดอยู่ (เอกฐสิทธิ์ กอบก า, 2560; อนันต์ กันนาง, 2563; สมศักดิ์ จี้เพ็ชร์, 2562)  

สอดคล้องกับการเสริมพลังอ านาจ (Empowerment) ที่เป็นการพัฒนาศักยภาพของบุคคลให้สามารถ
ท างานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยช่วยให้บุคคลเปลี่ยนโลกทัศน์เก่ียวกับการมองตนเองและสังคมอย่างสร้างสรรค์ คือ 
รู้สึกว่าตนเองมีคุณค่า มีความสามารถ และสามารถเปลี่ยนแปลงการท างานของตนให้ดีขึ้นเพื่อเกิดประโยชน์ต่อ
สังคมได้ เป็นกระบวนการทางสังคม ที่แสดงให้เห็นถึงการยอมรับ ส่งเสริมและพัฒนาความสามารถของบุคคล ใน
การแก้ปัญหาด้วยตนเองสามารถใช้ทรัพยากรที่จ าเป็นในการด ารงชีวิต เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นในตนเอง และรู้สึก
ว่าตนเองมีอ านาจสามารถควบคุมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของตนเองได้ ซึ่งการเสริมพลังการท างาน เป็นกระบวนการ
เพิ่มพลังอ านาจให้บุคคลที่รู้สึกว่าเป็นผู้มีอ านาจในตนเอง มีความเป็นอิสระ เป็นตัวของตัวเอง รู้สึกว่าชีวิตมีคุณค่า 
สามารถตัดสินใจในการท างานให้ประสบความส าเร็จตามที่มุ่งหวัง  การเสริมพลังการท างาน ก่อให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงในองค์การโดยส่งเสริมให้บุคลากรมีอิสระในการท างานและปฏิบัติงานแบบมีส่วนร่วม ท าให้บุคลากร
รู้สึกยึดมั่นในองค์การ โดยไม่มีการบังคับหรือเรียกร้องให้กระท า บุคลากรทุกคนบรรลุถึงวิสัยทัศน์และพันธกิจร่วมกัน 
(Gibson, 1991; Clifford, 1992; Chandler, 1992; Tebbitt, 1993) นอกจากนี้อีกวิธีการหนึ่งที่ช่วยพัฒนาครู คือ 
ชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพ (Professional Learning Community: PLC) เป็นเครื่องมือส าหรับให้ครูรวมตัวกันเป็น
ชุมชน (Community) ท าหน้าที่เป็น Change Agent ขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงในระดับ “ปฏิรูป” การเรียนรู้ 
เป็นการปฏิรูปที่เกิดจากภายใน (วิจารณ์ พานิช, 2559)  ส่งเสริมให้ครูมีโอกาสเสวนาใคร่ครวญ (Reflective 
Dialogue) ระหว่างกัน ซึ่งเป็นการน าเอาประเด็นปัญหาที่พบเห็น จากการปฏิบัติงานด้านการเรียนการสอนของครู
ขึ้นมาพูดคุยแลกเปลี่ยนระหว่างกัน ช่วยให้แต่ละคนได้วิเคราะห์และสะท้อนมุมมองของตนในประเด็นนั้นต่อกลุ่ม
เพื่อนร่วมงาน ท าให้ทุกคนได้มีโอกาสเกิดการเรียนรู้ และได้ข้อสรุปต่อปัญหาจากหลากหลายมุมมองยิ่งขึ้น 
บรรยากาศเช่นนี้ก่อให้เกิดความร่วมมือร่วมใจขึ้นในหมู่ครูผู้สอน เพื่อช่วยกันปรับปรุงด้านการเรียนการสอนให้มี
ผลดียิ่งขึ้น (สุเทพ พงศ์ศรีวัฒน์, 2553) 

การช่วยเหลือครูดังกล่าวข้างต้นเป็นวิธีการพัฒนาครูให้มีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษในยุคดิจิทัล ซึ่งการเรียนการสอนยุคใหม่ใช้การกระตุ้นให้ ผู้เรียนมีส่วนร่วมมากขึ้น ทั้งการมี
ปฏิสัมพันธ์กับการสอนและเพื่อนร่วมชั้นเรียนในลักษณะที่เรียกการเรียนเชิงรุก (Active Learning) (วิชัย พัว



รุ่งโรจน์ ภัทร์พงศ์ พงศ์ภัทรกานต์ และสุชาดา พรหมโคตร, 2560) ดังนั้นความสามารถหนึ่งที่ครูภาษาอังกฤษต้องมี 
คือ ความสามารถในการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) เพราะการจัดการเรียนรูปแบบนี้เป็นการเรียนรู้
ผ่านการปฏิบัติ หรือการลงมือท าซึ่งความรู้ที่เกิดขึ้นก็เป็นความรู้ที่ได้จากประสบการณ์ จากกระบวนการในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ผู้เรียนมีโอกาสลงมือกระท ามากกว่าการฟังเพียงอย่างเดียว  ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยการอ่าน  การ
เขียน การโต้ตอบ และการวิเคราะห์ปัญหา อีกทั้งให้ผู้เรียนได้ใช้กระบวนการคิดขั้นสูง ได้แก่ การวิเคราะห์ การ
สังเคราะห์  และการประเมินค่า เป็นการเรียนรู้ที่เน้นบทบาทและการมีส่วนร่วมของผู้เรียน ท าให้ผู้เรียนสามารถ
รักษาผลการเรียนรู้ให้อยู่คงทนได้มากและนานกว่ากระบวนการเรียนรู้ที่ผู้เรียนเป็นฝ่ายรับความรู้ (Passive 
Learning) เพราะกระบวนการเรียนรู้แบบ Active Learning สอดคล้องกับการท างานของสมองที่เกี่ยวข้องกับ
ความจ า โดยสามารถเก็บและจ าสิ่งที่ผู้เรียนเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วม มีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อน ผู้สอน สิ่งแวดล้อม การ
เรียนรู้ที่ได้ผ่านการปฏิบัติจริง จะสามารถเก็บความจ า ในระบบความจ าระยะยาว (Long Term Memory) ท า
ให้ผลการเรียนรู้ ยังคงอยู่ได้ในปริมาณที่มากกว่า ระยะยาวกว่า  (บุหงา วัฒนะ, 2546;แพทยศาสตร์ศึกษา 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2559; ประพันธ์ศิริ สุเสารัจ, 2563) โดยการจัดการเรียนรู้แบบ Active learning นั้น
ผู้สอนสามารถเลือกใช้วิธีสอนได้หลากหลายรูปแบบ เช่น  Cooperative/Collaborative Learning, Discovery 
Learning, Experiential Learning, Problem-Based Learning, Inquiry-Based Learning, Project- Based 
Learning  ซึ่ง Active Learning จะให้ความส าคัญต่อลักษณะของกิจกรรมในกระบวนการเรียนรู้ (Process of 
Learning) เป็นการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ลงมือกระท ากิจกรรม มีทักษะทั้งในเชิงความคิด และเทคนิควิธีที่
จะใช้ปฏิบัติงานและแก้ปัญหาในชีวิตจริง ผู้เรียนสามารถพูดคุยและเขียนสื่อสารในสิ่งที่เรียน วิจารณ์โต้แย้งระหว่าง
เพื่อน และอาจารย์ผู้สอนได้ ผู้เรียนยังสามารถจัดระบบการคิด และสร้างวินัยต่อกระบวนการแก้ปัญหารับผิดชอบ
ต่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง (วิจารณ์ พานิช, 2556; Settle, 2011) 

นอกจากกระบวนการสอนที่กล่าวมาเบื้องต้นแล้วแนวคิดการสอนภาษาอังกฤษที่ได้รับการยืนยันว่ามี
ประสิทธิภาพ คือ การสอนภาษาแบบสื่อสาร (Communicative Language Teaching - CLT) เป็นแนวคิด
ทางการสอนภาษาที่นักภาษาศาสตร์คิดขึ้นมาเพื่อแก้ข้อบกพร่องและความล้มเหลวของวิธีส อนแบบฟัง-พูด 
Audiolingualism (Savignon, 1982) ซึ่งเชื่อมระหว่างความรู้ทางภาษา (Linguistic Knowledge) ทักษะทาง
ภาษา (Language Skill) และความสามารถในการสื่อสาร (Communicative Ability) เพื่อให้ผู้เรียนสามารถ
เรียนรู้โครงสร้างภาษาเพื่อสื่อสาร กิจกรรมการเรียนการสอนตามแนว CLT ส่วนมากจะจัดในรูปกิจกรรมกลุ่มเล็ก 
เน้นการเรียนแบบร่วมมือ (Co-Operative Learning) มากกว่าการแข่งขัน (Larsen-Freeman, 1986) โดยครูมี
บทบาทที่ส าคัญ 3 บทบาท คือ ผู้ด าเนินการ (Organizer, Facilitator) เตรียมและด าเนินการจัดกิจกรรม ผู้แนะน า
หรือแนะแนว (Guide) ขั้นตอนและกิจกรรมต่างๆ และเป็นผู้วิจัยและผู้เรียน (Researcher, Learner) เรียนรู้
พฤติกรรมการเรียนของนักเรียนแต่ละคน ซึ่งจากบทบาทของครูอย่างหนึ่งในการสอนภาษาแบบสื่อสาร คือ การ
เป็นผู้วิจัย ดังนั้นกระบวนการวิจัยที่สอดคล้องกับบทบาทหน้าที่ครู คือ การวิจัย ในชั้นเรียน (Classroom Action 
Research) เนื่องจากการวิจัยในชั้นเรียนเป็นการแก้ปัญหาและพัฒนางานที่เกี่ยวกับการเรียนการสอนในชั้นเรียน
โดยอาศัยกระบวนการวิจัยในการด าเนินงานทั้งนี้มีเป้าหมายส าคัญที่อยู่ที่การเรียนรู้ที่ส าคัญของผู้เรียนให้เป็นไป
ตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรการศึกษาในแต่ละระดับ (รัตนะ บัวสนธ์, 2544) การวิจัยในชั้นเรียน เป็น
การวิจัยเพื่อหานวัตกรรมส าหรับแก้ปัญหาหรือเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน ซึ่งเน้นในลักษณะการวิจัยเชิง
ปฏิบัติการ (Action Research) โดยมีปัญหาการเรียนรู้เป็นจุดเร่ิมต้น ผู้สอนหาวิธีการ หรือนวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหา 
มีการสังเกตและตรวจสอบผลของการแก้ปัญหา การพัฒนา แล้วจึงบันทึกและสะท้อนการแก้ปัญหาหรือการพัฒนา
นั้นๆ การวิจัยในชั้นเรียนมักเป็นการวิจัยขนาดเล็ก (Small scale) ที่ด าเนินการโดยผู้สอน เป็นกระบวนการที่ผู้สอน
สะท้อนการปฏิบัติงาน และเสริมพลังอ านาจให้ครูผู้สอน (Field ,1997) ดังนั้นการวิจัยในชั้นเรียนจึงเป็นตัวควบคุม
คุณภาพให้การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษแบบสื่อสารประสบความส าเร็จ 



จากความส าคัญและปัญหาดังกล่าวการนิเทศแบบชี้แนะ (Coaching Supervision) และเสริมพลังอ านาจ 
(Empowerment) จะเป็นวิธีการพัฒนาครูให้มีความสามารถในการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) อัน
ได้แก่ การสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (Communicative Language Teaching: CLT) การจัดการเรียนรู้
โดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน (Activity Based Learning) การจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project Based 
Learning) ควบคู่กับการวิจัยในชั้นเรียน (Classroom Action Research) เพื่อแก้ปัญหานักเรียนอย่างเป็นระบบ 
และมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) เป็นสื่อในการจัดการเรียนรู้ ที่ส่งเสริมครูให้มี
ศักยภาพในการจัดการเรียนรู้ยุคดิจิทัล มีขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงาน และมีความก้าวหน้าในวิชาชีพครู  เกิด
ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพการสอนภาษาอังกฤษที่เป็นส่วนส าคัญของการขับเคลื่อนการพัฒนาการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 รวมถึงช่วยสร้างโอกาสให้นักเรียนได้เรียนรู้
ภาษาอังกฤษอย่างมีคุณภาพ มีความรู้ ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร และมีเจตคติที่ดีต่อการเรียน
ภาษาอังกฤษต่อไป จึงด าเนินการวิจัยเพื่อพัฒนารูปแบบการนิเทศแบบชี้แนะและเสริมพลังอ านาจเพื่อสร้างชุมชน
การเรียนรู้ทางวิชาชีพที่ส่งผลต่อความสามารถในการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนภาษาอังกฤษในยุคดิจิทัล 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพื่อวิเคราะห์สภาพปัญหาการสอนภาษาอังกฤษ ปญัหาการนิเทศ และศึกษาแนวทางการพฒันาการ
นิเทศเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนภาษาอังกฤษในยุคดิจิทัล ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเลย เขต 2  

2. เพื่อพัฒนารปูแบบการนิเทศแบบชี้แนะและเสริมพลังอ านาจเพื่อสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวชิาชพีที่
ส่งผลต่อความสามารถในการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนภาษาอังกฤษในยุคดิจิทัล ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเลย เขต 2  
 3. เพื่อทดลองใช้รูปแบบการนิเทศแบบชี้แนะและเสริมพลังอ านาจเพื่อสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพที่
ส่งผลต่อความสามารถในการจดัการเรียนรู้ของครูผู้สอนภาษาอังกฤษในยุคดิจิทัล ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเลย เขต 2 
 4. เพื่อประเมินรูปแบบการนิเทศแบบชี้แนะและเสริมพลังอ านาจเพื่อสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพที่
ส่งผลต่อความสามารถในการจดัการเรียนรู้ของครูผู้สอนภาษาอังกฤษในยุคดิจิทัล ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเลย เขต 2 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้ใช้ระเบียบวิธีการวิจัยและพัฒนา (Research and Development : R&D)  เก็บรวบรวม
ข้อมูลทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ มีขั้นตอนการวิจัย 4 ระยะ ดังนี้ 

1. ระยะที่ 1 การวิเคราะห์สภาพปัญหาการสอนภาษาอังกฤษ ปัญหาการนิเทศ และแนวทางการ
พัฒนาการนิเทศเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนภาษาอังกฤษในยุคดิจิทลั ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 (R1) 

ในการวิจัยขั้นนี้กลุ่มตัวอย่าง คือ ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย 
เขต 2 ในปีการศึกษา 2561 จ านวน 180 คน ซึ่งได้มาด้วยการสุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratified random sampling) 
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบส ารวจข้อมูลพื้นฐานการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของ
โรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 ซึ่งเป็นแบบสอบถามปลายเปิด (Open 
Ended) และมีคุณภาพตามเกณฑ์ เก็บรวบรวมข้อมูลผ่านระบบออนไลน์ วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพจากการ
ส ารวจสภาพปัญหาการสอนภาษาอังกฤษ ปัญหาการนิเทศ และแนวทางการพัฒนาการนิเทศด้วยการวิเคราะห์



เนื้อหา (Content Analysis) ส่วนข้อมูลเชิงปริมาณวิเคราะห์ค่าความถี่ (Frequency) และร้อยละ (Percentage) 
ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป 

2. ระยะที่ 2 การพัฒนารูปแบบการนิเทศแบบชี้แนะและเสรมิพลังอ านาจเพื่อสร้างชุมชนการเรียนรู้
ทางวิชาชีพ ที่ส่งผลต่อความสามารถในการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนภาษาอังกฤษในยุคดิจิทัล ส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 (D1) 

การวิจัยระยะที่ 2 เป็นการพัฒนารูปแบบการนิเทศฯ ด าเนินการด้วยกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการ 
(Action Research) 2 วงรอบ ช่วงปีการศึกษา 2561-2562 แหล่งข้อมูล มี 2 กลุ่ม คือ กลุ่มผู้เชี่ยวชาญเป็น
กลุ่มเป้าหมายในการตรวจสอบความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของรูปแบบการนิเทศ  จ านวน 7 คน โดยการ
เลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน 157 คน และครูผู้สอน
ภาษาอังกฤษ จ านวน 180 คน ปีการศึกษา 2561-2562 ซึ่งได้มาด้วยการสุ่มแบบแบ่งชั้น เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลคร้ังนี้ แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ เครื่องมือที่เป็นตัวแทรกแซงของการวิจัย (Intervention or Treatment) 
ซึ่งหมายถึง รูปแบบการนิเทศฯ และส่วนที่ 2 คือ เครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัย ประกอบด้วยแบบตรวจสอบ
ความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของรูปแบบการนิเทศฯ คู่มือการใช้รูปแบบ และแผนการนิเทศที่พัฒนาขึ้น ซึ่ง
เป็นแบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) และแบบบันทึกการทบทวนการปฏิบัติงาน (After 
Action Review Form) เป็นแบบสอบถามปลายเปิด (Open Ended) การพัฒนารูปแบบอาศัยแนวคิดศาสตร์
พระราชา คือ เข้าใจ (Understand) เข้าถึง (Achieve) และพัฒนา (Develop) (ส านักงานคณะกรรมการพิเศษ
เพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ, 2561) วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพจากสะท้อนผลการ
ปฏิบัติการทดลองใช้รูปแบบการนิเทศฯ ด้วยการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) ส่วนข้อมูลเชิงปริมาณ
วิเคราะห์สถิติพื้นฐาน และความเที่ยงระหว่างผู้ประเมิน ( Inter rater reliability) ด้วยค่าสถิติ Intra Class 
Correlation (ICC) ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป 

3. ระยะที่ 3 การศึกษาผลการทดลองใช้รูปแบบการนิเทศแบบชี้แนะและเสริมพลังอ านาจเพื่อสร้าง
ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพต่อความสามารถในการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนภาษาอังกฤษในยุคดิจิทัล
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 (R2) 

การศึกษาผลการทดลองใช้รูปแบบการนิเทศฯ ด าเนินการวัดผลการใช้รูปแบบการนิเทศ 4 ส่วน 
ประกอบด้วย 1) ความสามารถในการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ของครูผู้สอนภาษาอังกฤษ 2) 
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) ในการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 3) ความสามารถใน
การวิจัยในชั้นเรียน (Classroom Action Research) และ 4) ความพึงพอใจของครู และผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่ม
ตัวอย่าง คือ ผู้บริหารสถานศึกษาทุกคน จ านวน 157 คน ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ จ านวน 173 คน ในปีการศึกษา 
2563 ซึ่งได้มาด้วยการสุ่มแบบแบ่งชั้น เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบประเมินการออกแบบ
การจัดการเรียนรู้ของคร ูแบบบันทึกการนิเทศภายในเชิงระบบ เป็นแบบประเมินชนิดรูบริค (Rubric) แบบทดสอบ
ออนไลน์ 2 หลักสูตร และแบบสอบถามความพึงพอใจ ซึ่งทุกฉบับมีคุณภาพตามเกณฑ์ วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ 
ด้วยค่าสถิติพื้นฐาน และวิเคราะห์สถิติทดสอบ One Sample t-test และ Dependent Sample t-test  

4. ระยะที่ 4 การประเมินรูปแบบการนิเทศแบบชี้แนะและเสริมพลังอ านาจเพื่อสร้างชุมชนการเรียนรู้
ทางวิชาชีพที่ส่งผลต่อความสามารถในการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนภาษาอังกฤษในยุคดิจทิัล ส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 (D2) 

การประเมินรูปแบบการนิเทศฯ ด าเนินการ 2 ส่วน คือ การประเมินโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stake 
Holders) และการประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญ แหล่งข้อมูลประกอบด้วย 2 กลุ่ม คือ 1) กลุ่มผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 7 คน 
โดยการเลือกแบบเจาะจง และ 2) กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stake Holders) คือ ผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน 157 
คน และครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ในปีการศึกษา 2563 จ านวน 173 คน ซึ่งได้มาด้วยการสุ่มแบบแบ่งชั้น เครื่องมือที่
ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นแบบสอบถามความถูกต้อง ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ และความเป็นประโยชน์



ของรูปแบบซึ่งเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating  Scale) 5 ระดับ จ านวน 2 ฉบับ ซึ่งมีคุณภาพตามเกณฑ์ 
วิเคราะห์ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และความสอดคล้องระหว่างผู้เชี่ยวชาญด้วยค่าสถิติ Intra Class 
Correlation (ICC)  
 
สรุปผลการวิจัย 

1. ผลการวิเคราะห์สภาพปัญหาการสอนภาษาอังกฤษ ปัญหาการนิเทศ และแนวทางการพัฒนาการนิเทศ
เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนภาษาอังกฤษในยุคดิจิทัล ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเลย เขต 2  

1.1 สภาพปัญหาการสอนภาษาอังกฤษ 
1) ปัญหาที่ท าให้การสอนภาษาอังกฤษไม่ประสบความส าเร็จ  ประกอบด้วย 1) ทักษะการใช้

ภาษาอังกฤษของครูผู้สอนยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร 2) สภาพแวดล้อมไม่เอ้ือต่อการใช้ภาษาอังกฤษของ
นักเรียน 3) ครูใช้เทคนิคการสอนและสื่อไม่น่าสนใจ 4) ครูไม่สอนตามตัวชี้วัดของหลักสูตร 5) ครูไม่สามารถใช้
เทคโนโลยีการสอนภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ 6) ครูยึดแบบเรียนเป็นสื่อเพียงอย่างเดียว 7) เขตพื้นที่
การศึกษาไม่มีแนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษที่ชัดเจน 8) ปัญหาครูไม่ครบชั้น ภาระงาน
อ่ืน ครูสอนไม่ตรงเอก และ 9) ผู้บริหารสถานศึกษา ไม่สนับสนุน ส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 

2) สาเหตุที่ท าให้การเรียนการสอนภาษาอังกฤษไม่บรรลุเป้าหมาย พบว่า ครูขาดความมัน่ใจในการใช้
ภาษาอังกฤษของตนเอง ครูขาดเทคนิคการสอนที่ดี ไม่มีความช านาญและประสบการณ์ในการสอนภาษาอังกฤษ 
ภาระงานอื่นของครูมากเกินไป ปัญหาครูไม่ครบชัน้ ต้องเน้นวิชาหลักมากกว่าภาษาอังกฤษ (โรงเรียนขนาดเล็ก) ครู
สอนไม่ตรงเอก (ไม่ไดจ้บเอกภาษาอังกฤษ) การส่งต่อนักเรียนไประดับชั้นอ่ืนท าให้การพัฒนาทกัษะภาษาอังกฤษไม่
ต่อเนื่อง (การเปลี่ยนครู) 

1.2 ปัญหาการนิเทศ พบว่า การนิเทศมีปัญหาที่ต้องแก้ไข คือ 1) โรงเรียนในสังกัดไม่ได้รับการนิเทศภายนอก
จากส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากจ านวนศึกษานิเทศก์มีน้อย ไม่สามารถด าเนินการนิเทศ
อย่างทั่วถึง และไม่มีทิศทางการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษอย่างชัดเจน 2) การนิเทศภายในโรงเรียน
อ่อนแอ ครูไม่ได้รับการนิเทศจากผู้บริหารสถานศึกษา เนื่องจากผู้บริหารสถานศึกษายังไม่เห็นความส าคัญของการ
เรียนภาษาอังกฤษเท่าที่ควร จึงไม่สนับสนุน ส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 3) การนิเทศที่ผ่านมาเน้นการ
ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินท าให้โรงเรียนเกิดความเครียดและกังวล รวมถึงมีการน าเสนอข้อมูลเพื่อให้เกิด
ภาพลักษณ์ที่ดีในการประเมิน การตรวจเยี่ยมเพื่อให้ผ่านสถานการณ์นั้นไป โดยที่ปัญหาแท้จริงไม่ได้รับการแก้ไข 
เขตพื้นที่การศึกษาไม่เห็นปัญหา จุดที่ควรพัฒนาของโรงเรียน และ 4) โรงเรียนขาดความเชื่อมั่น ศรัทธาในระบบ
การนิเทศและตัวศึกษานิเทศก์ จึงไม่ให้ความส าคัญกับการนิเทศเท่าที่ควร 

1.3 แนวทางการพัฒนาการนิเทศเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนภาษาอังกฤษ พบว่า ควรมีการ 
1) พัฒนาครูควบคู่กับการนิเทศอย่างจริงจัง โดยการให้ความรู้ พัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษและพัฒนาเทคนิค
การสอนภาษาอังกฤษให้กับครู เพื่อให้สามารถออกแบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ใช้ภาษาในห้องเรียนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 2) พัฒนาครูให้มีความรู้และทักษะการวิจัยเพื่อแก้ปัญหาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ซึ่ง
ควรพัฒนาครูและก าหนดให้ครูได้ฝึกปฏิบัติการท าวิจัยในชั้นเรียนโดยศึกษานิเทศก์ควรมีบทบาทหลักในการให้
ความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง 3) สร้างแรงจูงใจให้ครูรักการสอนภาษาอังกฤษ ส่งเสริม สนับสนุน สร้างขวัญก าลังใจ 
และพัฒนาความก้าวหน้าทางวิชาชีพแก่ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ 4) ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาควรมีกระบวนการ
นิเทศอย่างต่อเนื่อง ที่สามารถช่วยครูในการแก้ปัญหาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ และสนับสนุนส่งเสริม
การจัดกิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 5) ส่งเสริมให้ผู้บริหารสถานศึกษาเห็นความส าคัญของการ
เรียนการสอนภาษาอังกฤษ ให้การสนับสนุนส่งเสริมครูผู้สอนภาษาอังกฤษในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทั้งใน
ห้องเรียน นอกห้องเรียน การให้ค าแนะน า และประสานหน่วยงานอ่ืนเพื่อจัดกิจกรรมพิเศษพัฒนานักเรียนอย่าง



สม่ าเสมอ และ 6) ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาควรเป็นหน่วยงานกลางในการประสาน เชื่อมความสัมพันธ์ให้
ครูผู้สอนภาษาอังกฤษได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ช่วยเหลือกันในการพัฒนาการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษ 

2. ผลการพัฒนารูปแบบการนเิทศแบบชี้แนะและเสริมพลังอ านาจเพื่อสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
ที่ส่งผลต่อความสามารถในการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนภาษาอังกฤษในยุคดิจิทลั ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2  

 2.1 รูปแบบการนิเทศแบบชี้แนะและเสริมพลังอ านาจเพื่อสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ที่ส่งผลต่อ
ความสามารถในการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนภาษาอังกฤษในยุคดิจิทัล ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเลย เขต 2  

รูปแบบการนิเทศแบบชี้แนะและเสริมพลังอ านาจเพื่อสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  (CEP 
Supervisory Model) ที่ส่งผลต่อความสามารถในการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนภาษาอังกฤษในยุคดิจิทัล เป็น
รูปแบบเชิงปฏิบัติ (Practical Model) มีองค์ประกอบ 5 ด้าน ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

1. หลักการ 
2. เนื้อหา 
3. กระบวนการ 
4. วิธีการนิเทศ 
5. ระบบสนับสนุน 

1. หลักการ  
หลักการที่ใช้ในการนิเทศ คือ หลักการนิเทศแบบชี้แนะ (Coaching) ร่วมกับการเสริมพลังอ านาจ 

(Empowerment) เพื่อน าไปสู่การมีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  (PLC) ครูผู้สอนภาษาอังกฤษที่ เน้นการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน (Share and Learn) ในระดับอ าเภอและระดับเขตพื้นที่การศึกษาทั้งรูปแบบออนไลน์ 
(Online) และแบบเผชิญหน้า (Face to Face) ซึ่งจะเป็นพลังส าคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2  

2. เนื้อหา  
เนื้อหาในการพัฒนาครูผู้สอนภาษาอังกฤษให้มีความรู้และมีทักษะความสามารถในการจัดการเรียนการ

สอนภาษาอังกฤษ ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ  
   2.1 การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ได้แก่ 
        1) การสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (Communicative Language Teaching: CLT)   
        2) การจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน (Activity Based Learning)  
        3) การจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project Based Learning)  
   2.2 การวิจัยในชั้นเรียน (Classroom Action Research) 
   2.3 การใช้เทคโนโลยีดิจิทลั (Digital Literacy) ในการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 
ทั้งนี้รูปแบบการพัฒนาครูผู้สอนภาษาอังกฤษใช้วิธีการที่หลากหลายทั้งการพัฒนาครูแบบ Face to Face 

ตามหลัก On the job training การลงมือปฏิบัติจริง และการพัฒนาผ่านระบบออนไลน์ 
3. กระบวนการ  
กระบวนการนิเทศใช้หลักการวิจัยเชิงปฏิบัติการเป็นกระบวนการท างานที่ เป็นการสะท้อนผลการ

ปฏิบัติงานที่เป็นวงจรแบบขดลวด (Spiral of Self-Reflecting) โดยเริ่มต้นที่ขั้นตอนการวางแผน (Planning) การ
ปฏิบัติ (Action) การสังเกต (Observing) และการสะท้อนกลับ (Reflecting) ซึ่งอาศัยผู้มีส่วนร่วมในกระบวนการ
สะท้อนกลับเกี่ยวกับการปฏิบัติเพื่อให้เกิดการพัฒนาปรับปรุงการด าเนินงานนิเทศให้ดีขึ้น ท าให้การด าเนินงานนิเทศ



ชัดเจน ได้ข้อมูลสารสนเทศในการปรับปรุงพัฒนากระบวนการนิเทศเป็นวงจรที่ไม่สิ้นสุด มีกระบวนการด าเนินงาน
นิเทศทั้งแบบลงพื้นที่ (On site) และออนไลน์ (Online)  

4. วิธีการ  
วิธีการนิเทศ ประกอบด้วย 3 วิธีการ ได้แก่  
   4.1 การนิเทศโดยคณะกรรมการนิเทศระดับเขตพื้นที่การศึกษา (Team Acting Supervision)  
   4.2 การนิเทศโดยคณะกรรมการนิเทศระดับศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษระดับ

ประถมศึกษา (PEER Center) ประจ าอ าเภอ (PEER Supervision)  
   4.3 การนิเทศภายในเชิงระบบ (Systematic Internal Supervision) ของโรงเรียนโดยผู้บริหารสถานศึกษา

หรือผู้เกี่ยวข้อง  
โดยในกระบวนการนิเทศนี้มีการอบรมเทคนิคการนิเทศการสอนภาษาอังกฤษแก่ผู้บริหารสถานศึกษา 

จากนั้นมีการก าหนดห้วงเวลาในการปฏิบัติการนิเทศ การบันทึกผลการนิเทศในฐานข้อมูลการนิเทศออนไลน์ 
“ระบบการเชื่อมโยงการนิเทศภายในและการนิเทศภายนอกเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 
(Supervision Linking System: SLS)” 

5. ระบบสนับสนุน  
ระบบสนับสนุนการนิเทศ มี 4 รูปแบบ ได้แก่ เอกสาร (Document) เว็บไซต์หลักสูตรพัฒนาครูออนไลน์ 

(Online Training Curriculum) ฐานข้อมูลออนไลน์ (Online Data Base) และโซเชียลมีเดีย (Social Media) ดังนี้    
   5.1 เอกสาร (Document) ได้แก่ แผนการนิเทศ คู่มือการใช้รูปแบบ เครื่องมือนิเทศ และหลกัสูตรการ

พัฒนาครูและผูบ้ริหารสถานศึกษา ได้แก่ 
1) หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ส าหรับครูผู้สอน

ภาษาอังกฤษ 
2) หลักสูตรการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ และการนิเทศการสอนภาษาอังกฤษของผู้บริหาร

สถานศึกษาเพื่อเชื่อมโยงระบบการนิเทศ (Training of English Literacy and English Instructional 
Supervision Linking System)  

   5.2 เว็บไซต์หลักสูตรพัฒนาครูออนไลน์ (Online Training Curriculum) ได้แก่  
        1) เว็บไซต์หลักสูตรพัฒนาครูออนไลน ์“การพัฒนาทักษะการสร้างสื่อดิจิทัลเพื่อสอนภาษาอังกฤษ 

(The Online Training Curriculum of Digital Media Creating for Teaching English)” 
        2) เว็บไซต์หลักสูตรพัฒนาครูออนไลน ์“หลักสูตรการพัฒนานักวิจยัสู่การศึกษาไทยยุคดิจทิัล 

(Researcher Development to Digital Age Education of Thailand)” 
   5.3 ฐานข้อมูลออนไลน์ (Online Data Base) ได้แก่ เว็บไซต์ฐานข้อมูลการนิเทศออนไลน์ “ระบบการ

เชื่อมโยงการนิเทศภายในและการนิเทศภายนอกเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ (Supervision Linking 
System: SLS)” 

   5.4 โซเชียลมีเดีย (Social Media) ใช้เป็นช่องทางในการติดต่อสื่อสาร ประสานงาน นิเทศติดตาม 
สร้างเครือข่าย ได้แก่ 

        1) เพจเฟซบุ้ค English PLC Loei 2 เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้แบบออนไลน์ผ่านเครือข่ายโซเชียล
ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ของครูผู้สอนภาษาอังกฤษ สพป.เลย 2 

2) กลุ่มไลน์ศนูย์พฒันาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา (Primary Education 
English Resource Center: PEER Center) ประจ าอ าเภอ จ านวน 7 ศูนย์ 

3) แอพลิเคชั่น ZOOM ใช้ส าหรับการนิเทศและการประชุมออนไลน์ 
ดังภาพที่ 1  
 



ภาพที่ 1 รูปแบบการนิเทศแบบชี้แนะและเสริมพลังอ านาจเพื่อสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวชิาชพี (CEP 
Supervisory Model) ที่ส่งผลต่อความสามารถในการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนภาษาอังกฤษในยุคดิจิทัล 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 

 

 

 

 
 

2.2 ผลการตรวจสอบความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของรูปแบบ คู่มือ และแผนการนิเทศ 
1) ผลการตรวจสอบความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของรูปแบบฯ พบว่า โดยภาพรวมความ

เหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด (Mean= 4.95, S.D.=0.19) มีความเป็นไปได้อยู่ในระดับมากที่สุด (Mean= 4.92, 
S.D.=0.22) ผลการวิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่างความเห็นของผู้เชี่ยวชาญโดยการวิเคราะห์ความเที่ยงระหว่าง
ผู้ประเมิน (Inter rater reliability) ด้วยค่าสถิติ Intra Class Correlation (ICC) ด้านความเหมาะสม พบว่า มีค่า
เท่ากับ 0.76 ด้านความเป็นไปได้ มีค่าเท่ากับ 0.78 แสดงว่ารูปแบบการนิเทศแบบชี้แนะและเสริมพลังอ านาจเพื่อ
สร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ที่ส่งผลต่อความสามารถในการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนภาษาอังกฤษในยุค
ดิจิทัล ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 มีความสอดคล้องระหว่างผู้ประเมินอยู่ในระดับสูง 

2) ผลการตรวจสอบความเหมาะสมของคู่มือ พบว่า โดยภาพรวมความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด 
(Mean= 4.66, S.D.=0.30) ผลการวิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่างความเห็นของผู้เชี่ยวชาญโดยการวิเคราะห์
ความเที่ยงระหว่างผู้ประเมิน (Inter rater reliability) ด้วยค่าสถิติ Intra Class Correlation (ICC) พบว่า มีค่า
เท่ากับ 0.74 แสดงว่าคู่มือการใช้รูปแบบการนิเทศแบบชี้แนะและเสริมพลังอ านาจเพื่อสร้างชุมชนการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ ที่ส่งผลต่อความสามารถในการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนภาษาอังกฤษในยุคดิจิทัล ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 มีความสอดคล้องระหว่างผู้ประเมินอยู่ในระดับสูง 



3) ผลการตรวจสอบความเหมาะสมของแผนการนิเทศ พบว่า โดยภาพรวมความเหมาะสมอยู่ในระดับ
มากที่สุด (Mean= 4.93, S.D.=0.12) ผลการวิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่างความเห็นของผู้เชี่ยวชาญโดยการ
วิเคราะห์ความเที่ยงระหว่างผู้ประเมิน ( Inter rater reliability) ด้วยค่าสถิติ Intra Class Correlation (ICC) 
พบว่า มีค่าเท่ากับ 0.77 แสดงว่าแผนการนิเทศตามรูปแบบการนิเทศแบบชี้แนะและเสริมพลังอ านาจเพื่อสร้าง
ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ที่ส่งผลต่อความสามารถในการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนภาษาอังกฤษในยุคดิจิทัล 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 มีความสอดคล้องระหว่างผู้ประเมินอยู่ในระดับสูง 

3. ผลการทดลองใช้รูปแบบการนิเทศแบบชี้แนะและเสริมพลังอ านาจเพื่อสร้างชุมชนการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพต่อความสามารถในการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนภาษาอังกฤษในยุคดิจิทลั ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2  

3.1 ความสามารถในการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ของครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ผลการ
เปรียบเทียบคะแนนความสามารถในการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ของครูผู้สอนภาษาอังกฤษกับ
เกณฑ์คะแนนร้อยละ 70 พบว่า ครูผู้สอนภาษาอังกฤษมีคะแนนเฉลี่ยความสามารถในการจัดการเรียนรู้เชิงรุกร้อย
ละ 89.76 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์คะแนนร้อยละ 70 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

3.2 ความสามารถในการวิจัยในชั้นเรียน (Classroom Action Research) ของครูผู้สอนภาษาอังกฤษ 
ผลการเปรียบเทียบคะแนนความรู้เก่ียวกับการวิจัยในชั้นเรียนระหว่างก่อนเรียนกับหลังเรียนด้วยหลักสูตรพัฒนา
นักวิจัยแบบออนไลน์ของครูผู้สอนภาษาอังกฤษ พบว่า ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ มีคะแนนการทดสอบความรู้เกี่ยวกับ
การวิจัยในชั้นเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และผลการเปรียบเทียบคะแนน
การด าเนินการวิจัยในชั้นเรียนของครูผู้สอนภาษาอังกฤษเทียบกับเกณฑ์คะแนนร้อยละ 70 พบว่า ครูผู้สอน
ภาษาอังกฤษมีคะแนนเฉลี่ยการด าเนินการวิจัยในชั้นเรียนร้อยละ 86.53 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์คะแนนร้อยละ 70 อย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

3.3 ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) ในการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของ
ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ผลการเปรียบเทียบคะแนนความรู้เกี่ยวกับการสร้างสื่อดิจิทัลเพื่อสอนภาษาอังกฤษ ระหว่าง
ก่อนเรียนกับหลังเรียนด้วยหลักสูตรการสร้างสื่อดิจิทัลเพื่อสอนภาษาอังกฤษแบบออนไลน์ของครูผู้สอน
ภาษาอังกฤษ พบว่า ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ มีคะแนนการทดสอบความรู้เกี่ยวกับการสร้างสื่อดิจิทัลเพื่อสอน
ภาษาอังกฤษหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และผลการเปรียบเทียบคะแนนการ
ด าเนินการสร้างสื่อดิจิทัลเพื่อสอนภาษาอังกฤษของครูผู้สอนภาษาอังกฤษเทียบกับเกณฑ์คะแนนร้อยละ 70 พบว่า 
ครูผู้สอนภาษาอังกฤษมีคะแนนเฉลี่ยการด าเนินการสร้างสื่อดิจิทัลเพื่อสอนภาษาอังกฤษร้อยละ 89.31 ซึ่งสูงกว่า
เกณฑ์คะแนนร้อยละ 70 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

3.4 ความพึงพอใจของครู และผู้บริหารสถานศึกษา พบว่า ภาพรวมมีความพึงพอใจระดับมาก (Mean= 
4.18, S.D.=0.34) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อที่ครู ผู้บริหารสถานศึกษามีความพึงพอใจมากที่สุด คือ การ
ประสานงานระหว่างคณะกรรมการนิเทศระดับเขต ระดับศูนย์ PEER และผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียน
การสอนภาษาอังกฤษ รองลงมาคือ ความสามารถของครูในการกระตุ้นให้นักเรียนชอบภาษาอังกฤษและมีความสุข
ในการเรียนภาษาอังกฤษ และความเข้มแข็ง มีประสิทธิภาพและความต่อเนื่องของระบบการนิเทศตามล าดับ 

4. ผลการประเมินรูปแบบการนิเทศแบบชี้แนะและเสริมพลังอ านาจเพื่อสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
ที่ส่งผลต่อความสามารถในการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนภาษาอังกฤษในยุคดิจิทลั ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2  

4.1 ผลการประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญ พบว่า โดยภาพรวมผลการประเมินอยู่ในระดับมาก (Mean= 4.47, 
S.D.=0.18) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านที่มีความเหมาะสมมากที่สุด คือ ด้านความเป็นไปได้ และด้านความ
ถูกต้อง รองลงมาคือ ด้านความเหมาะสม และด้านความเป็นประโยชน์ ตามล าดับ ผลการวิเคราะห์ความสอดคล้อง
ระหว่างความเห็นของผู้เชี่ยวชาญโดยการวิเคราะห์ความเที่ยงระหว่างผู้ประเมิน (Inter rater reliability) ด้วย



ค่าสถิติ Intra Class Correlation (ICC) พบว่า มีค่าเท่ากับ 0.78 แสดงว่ารูปแบบการนิเทศแบบชี้แนะและเสริม
พลังอ านาจเพื่อสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ที่ส่งผลต่อความสามารถในการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอ น
ภาษาอังกฤษในยุคดิจิทัล ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 มีความสอดคล้องระหว่างผู้ประเมิน
อยู่ในระดับสูง 

4.2 ผลการประเมินโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย พบว่า โดยภาพรวมผลการประเมินอยู่ในระดับมาก (Mean= 
4.08, S.D.=0.18) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านที่มีความเหมาะสมมากที่สุด คือ ด้านความเป็นประโยชน์ 
รองลงมาคือ ด้านความเหมาะสม ด้านความถูกต้อง และด้านความเป็นไปได้ ตามล าดับ 
 
ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาควรด าเนินการตามรูปแบบอย่าง
ต่อเนื่อง โดยเน้นการปฏิบัติงานร่วมกันในรูปแบบทีม โดยเฉพาะศึกษานิเทศก์กับผู้บริหารสถานศึกษา ควรมีการ
เชื่อมโยงข้อมูลการนิเทศระหว่างกันเป็นระยะเพื่อให้ครูผู้สอนภาษาอังกฤษพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ นอกจากนี้
การก าหนดหลักสูตรการพัฒนาครูควรด าเนินการเพียงปีการศึกษาละ 1 หลักสูตรเพื่อไม่ให้ครูมีภาระงานในการ
พัฒนาตนเองที่หนักเกินไป ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป ควรมีการวิจัยและพัฒนารูปแบบกิจกรรมการจัดการ
เรียนรู้เชิงรุกส าหรับครูรูปแบบใหม่นอกเหนือจากการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร การจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงาน
เป็นฐาน และการจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน เพื่อให้ครูได้น าไปใช้ได้อย่างหลากหลาย นอกจากนี้ทักษะ
ดิจิทัลของครูควรมีการอัพเดทให้ทันสมัยอยู่เสมอเพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้การพัฒนาครูทุกรูปแบบควร
อยู่บนพื้นฐานของการวิจัยในชั้นเรียนควบคู่ด้วยเสมอ เพื่อให้ครูได้ฝึกการท างานอย่างเป็นระบบ 
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