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บทคัดย่อ 
     การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เ พ่ือศึกษาเพ่ือ 1) เพ่ือศึกษาประสิทธิภาพเอกสาร
ประกอบการนิเทศเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญในรายวิชาการศึกษาค้นคว้า
ด้วยตนเอง (Independent Study: IS) 2) เพ่ือศึกษาความรู้ความเข้าใจก่อนและหลังการนิเทศเพ่ือ
พัฒนาการเรียนการสอนที่ เน้นผู้ เรียนเป็นส าคัญในรายวิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
(Independent Study: IS)  3) เพ่ือศึกษาผลการใช้เอกสารประกอบการนิเทศเพ่ือพัฒนาการเรียน
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญในรายวิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (Independent Study: IS)ที่
ได้จากการนิเทศเอกสารประกอบการนิเทศเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญใน
รายวิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (Independent Study: IS) สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 34 และ 4) เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของครูผู้สอนรายวิชาการศึกษาค้นคว้าด้วย
ตนเอง (Independent Study: IS) ที่มีต่อการนิเทศโดยใช้ เอกสารประกอบการนิเทศเพ่ือพัฒนาการ
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญในรายวิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ( Independent Study: 
IS) สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ครูผู้สอนรายวิชา
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (Independent Study: IS) ที่ปฏิบัติการสอนรายวิชาการศึกษาค้นคว้า
ด้วยตนเอง (Independent Study: IS) ในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 34 ปีการศึกษา 2563 จ านวน 128 คน  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาได้แก่ เอกสาร
ประกอบการนิเทศเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญในรายวิชาการศึกษาค้นคว้า
ด้วยตนเอง (Independent Study: IS)  แบบทดสอบวัดความรู้ความเข้าใจก่อนและหลังนิเทศเพ่ือ
พัฒนาการเรียนการสอนที่ เน้นผู้ เรียนเป็นส าคัญในรายวิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
(Independent Study: IS)  แบบสอบถามความคิดเห็นของครูผู้สอนที่มีต่อการนิเทศเพ่ือพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญในรายวิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ( Independent 
Study: IS) แบบประเมินการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญในรายวิชาการศึกษาค้นคว้า
ด้วยตนเอง (Independent Study: IS) แบบนิเทศ ก ากับ ติดตามและประเมินผลการจัดการเรียน
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญในรายวิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ( Independent Study: IS) 
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าคะแนนเฉลี่ย (Mean) ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และ การทดสอบค่าที (t-test) 
 ผลการศึกษาพบว่า 
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 1. ผลการศึกษาประสิทธิภาพเอกสารประกอบการนิเทศเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญในรายวิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (Independent Study: IS) สังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 มีประสิทธิภาพกระบวนการ (E1) และประสิทธิภาพผลผลิต 
(E2) เท่ากับ 82.69/94.05 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ 80/80  
 2. ผลการศึกษาความรู้ความเข้าใจก่อนและหลังการนิเทศเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญในรายวิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ( Independent Study: IS) แตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยผู้ที่เข้ารับการนิเทศมีคะแนนเฉลี่ยหลังการนิเทศสูงกว่าก่อน
การนิเทศ  

3. ผลการศึกษาจัดการเรียนการสอนรายวิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ( Independent 
Study: IS) ที่ได้จากการนิเทศโดยใช้เอกสารประกอบการนิเทศเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญในรายวิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ( Independent Study: IS)  สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 พบว่า มีระดับการปฏิบัติอยู่ในระดับมากทั้ง
ภาพรวมและรายด้าน โดยเรียงล าดับจากมากไปหาน้อยได้ ดังนี้ การจัดการเรียนการสอนรายวิชา
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (Independent Study: IS) การเตรียมการจัดการเรียนการสอนรายวิชา
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (Independent Study: IS) และการวัดและประเมินผลผู้เรียน และด้าน
ผลการเรียนรู้ของผู้เรียน 
   4.  ผลการศึกษาความพึงพอใจของครูผู้สอนรายวิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
(Independent Study: IS) ที่มีต่อการนิเทศโดยใช้เอกสารการนิเทศเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญในรายวิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ( Independent Study: IS) สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากทั้งภาพรวมและ
รายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดสามอันดับแรกคือ ด้านเนื้อหาความรู้ ด้านเอกสารประกอบการ
นิเทศ และด้านผู้นิเทศ 
ค าส าคัญ: การนิเทศติดตาม การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
            การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
 
Abstract  
 The objectives of this research were to 1) to study the effectiveness of 
supervisory documents for the development of student-centered teaching and 
learning in independent study (IS) courses; 2) to study knowledge and understanding 
before and after the supervision for the development of student-centered teaching 
and learning in the subject of independent study (IS) 3) to study the effect of using 
the supervision documentation for the development of student-centered teaching 
and learning in Independent Study (IS) courses obtained from supervision of 
supporting documents for the development of student-centered teaching and 
learning in Independent Study (IS) subjects under the Office of Education Secondary 
Education Areas 34 and 4) to study the satisfaction of independent study (IS) 
teachers with supervision using Documents for supervision for the development of 
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student-centered teaching and learning in Independent Study (IS) subjects under the 
Office of Secondary Education Service Area 34. 
 Target groups include There were 128 teachers of Independent Study (IS) 
teaching courses in Independent Study (IS) in schools under the Office of Secondary 
Education Service Area 34, academic year 2020. The tools used in the study were: 
Documentation for supervision for the development of student-centered instruction 
in the subject of independent study (IS), a pre- and post-supervising cognition test to 
develop student-centered instruction in Independent Study (IS) A questionnaire on 
teachers' opinions on supervision for the development of student-centered 
instructional management in independent study (IS) subjects. Assessment of student-
centered instructional management in independent study (IS) subjects, supervising, 
monitoring and evaluating student-centered instructional management in self-
researched courses (Independent Study: IS). The statistics used in the data analysis 
were Percentage, Mean, Standard Deviation, and t-test. 
           The finding revealed that: 
 1) The results of the study on the effectiveness of the supervision documents 
for the development of student-centered teaching and learning in the subjects of 
independent study (IS) under the Office of Secondary Education Service Area 34, the 
process efficiency (E1) and Productivity efficiency (E2) was 82.69/94.05, which is 
higher than the threshold of 80/80. 
 2) The results of cognition studies before and after supervision for the 
development of student-centered instruction in independent study (IS) subjects 
differed statistically at the .01 level. Those who received supervision had higher 
average scores after supervision than before supervision.  
 3)The results of the study of teaching and learning in independent study (IS) 
subjects obtained from supervision using supporting documentation to develop 
student-centered instruction in independent study subjects. Study: IS), under the 
Office of Secondary Education Service Area 34, found that the level of practice was 
at a high level, both overall and in each aspect. In descending order, they were as 
follows: independent study (IS), independent study (IS), and independent study (IS). 
student evaluation and the learning outcomes of the learners  
 4)The study of the satisfaction of teachers, teachers, self-study studies 
(Independent Study: IS) on supervision using supervision documents for development 
of teaching and learning that focuses on learners as important as self-study 
academic. (Independent Study: IS) Under the Office of Secondary Educational Service 
Area 34, is appropriate at a high level. Both overall and individuals have found that 
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the top three meanings are the top three. Knowledge content Supporting documents 
and supervisory. 
Keywords: Supervision Teaching and learning that focuses on learners  
      Independent study (is) 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา  
 การจัดการศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญตามแนวทางพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 
2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 มีความมุ่งหมายที่ว่า การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อ
พัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม รวมไปถึงการมี
จริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข โดยได้ก าหนดให้
สถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีหน้าที่สนับสนุน ส่งเสริมให้ครูสามารถจัดการเรียนรู้เพ่ือให้
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ มีความรอบรู้ และจากการศึกษายังพบว่า ปัญหาด้านการเรียนการสอนเป็นปัญหา
ที่เกิดขึ้นตลอดเวลา มีความแตกต่างกันไปตามสภาพของผู้เรียน บริบท และสิ่งแวดล้อม ครูซึ่งอยู่ในฐานะ
ที่เป็นผู้ปฏิบัติการสอนจึงเป็นผู้ที่มีบทบาทส าคัญในการแก้ปัญหาท่ามกลางบริบทของห้องเรียน และจาก
การที่กระทรวงศึกษาธิการ ได้ก าหนดให้มีหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล  โดยเพ่ิมเติมสาระ 
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง “Independent Study : IS” ซึ่งเป็นวิธีการที่มีประสิทธิภาพวิธีหนึ่งที่ใช้
กันอย่างกว้างขวางในการพัฒนาผู้เรียน เพราะเป็นการเปิดโลกกว้างให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าอย่าง
อิสระในเรื่องหรือประเด็นที่ตนสนใจ เริ่มตั้งแต่การก าหนดประเด็นปัญหา ซึ่งอาจเป็น Public Issue 
และ Global Issue และด าเนินการค้นคว้าแสวงหาความรู้จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย มีการ
วิเคราะห์ สังเคราะห์ การอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพ่ือน าไปสู่การสรุปองค์ความรู้ จากนั้นก็
หาวิธีการที่เหมาะสมในการสื่อสารน าเสนอให้ผู้ อ่ืนได้รับทราบ และสามารถน าความรู้ที่ได้จาก
การศึกษาค้นคว้าไปทาประโยชน์แก่สาธารณะ ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นกระบวนการที่เชื่อมโยงต่อเนื่องกัน
ตลอดแนว ภายใต้ “การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (Independent Study : IS)” 
   ครูจึงเป็นตัวจักรส าคัญที่จะขับเคลื่อนให้กระบวนการจัดการเรียนรู้ได้ก้าวไปสู่ทิศทางที่
ควรจะเป็นต่อไปทั้งระบบ ดังนั้นการพัฒนาความสามารถท่ีตัวครูให้ครูสามารถมีความรู้ความสามารถที่
พัฒนาผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้ได้อย่างเต็มตามศักยภาพ จะท าให้ครูมั่นใจในวิธีการแก้ปัญหา สามารถ
วางแผน และแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้ลุล่วงไป  
    จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
โดยยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ พบว่า ความรู้ความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยยึดผู้เรียน
เป็นส าคัญ (ชณิษฐ์นันท์ สุภัคสกุล, 2555: บทคัดย่อ) ในโรงเรียนมาตรฐานสากล มีการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนโดยยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ เน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนทั้งด้านวิชาการ ด้าน
คุณธรรมจริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย สภาพ
ของปัญหาที่พบคือ นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ า  (เทพรังสรรค์ จันทรังษี, 2556: บทคัดย่อ) 
ผลการพัฒนาภาวะผู้น าครูโรงเรียนมาตรฐานสากล ของโรงเรียนอนุบาลสกลนคร และการเรียนรู้ใหม่
ที่เกิดขึ้นจากกระบวนการวิจัยของผู้ร่วมวิจัย คือ การใช้ภาวะผู้น าครู การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ เป็น
ผู้น าการเปลี่ยนแปลง มีการปฏิบัติงานอย่างไตร่ตรอง มีการมุ่งพัฒนาผู้เรียน เป็นผู้มีบุคลิกภาพดี มี
การสร้างสัมพันธภาพที่ดี ในขณะที่ อภิรักษ์ คงทวี (2556: บทคัดย่อ) พบว่า ผู้บริหารโรงเรียนควร
มุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากร การสร้างเสริมแรงจูงใจ ขวัญและก าลังใจในการท างานเพ่ือให้บุคลากรใน
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โรงเรียนสามารถปฏิบัติงานได้เต็มตามศักยภาพ หมวดที่ 6 การจัดการกระบวนการ (Process 
Management) ควรก าหนดสมรรถนะหลัก ระบบงาน การออกแบบ การจัดการ และปรับปรุง
กระบวนการที่ส าคัญเพ่ือน าไปสร้างคุณค่าให้ผู้เรียน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและโรงเรียนให้ประสบ
ความส าเร็จนอกจากนี้ผลการนิเทศการเรียนการสอนรายวิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
(Independent Study: IS) ศึกษาแนวทางการด าเนินงานระบบคุณภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล ของ
โรงเรียนวัฒโนทัย พายัพ จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า มีสภาพอุปสรรคปัญหา คือ การร่วมมือวางแผนการ
พัฒนาครูที่มีประสิทธิภาพ, ขาดเครื่องมือและสื่อการพัฒนาครูเป็นรายกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มี
ประสิทธิภาพ ครูผู้สอนรายวิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (Independent Study: IS) ส่วนใหญ่
แก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียนไม่เป็นระบบ (ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34, 2562)    
 ผู้ศึกษาในฐานะศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล และกลุ่มงาน
พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และกระบวนการเรียนรู้ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนระดับ
มัธยมศึกษา จึงได้ศึกษาปัญหาและความต้องการของครูผู้สอนรายวิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
ของโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34  และน ามาวิเคราะห์เพ่ือ
จัดล าดับความส าคัญของปัญหาที่จะต้องแก้ไขเร่งด่วนพบว่าปัญหาคือการจัดการเรียนการสอนของครู
ที่ยังยึดครูเป็นศูนย์กลาง ผู้ศึกษาจึงได้สร้างและพัฒนาเอกสารประกอบการนิเทศเพ่ือพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญในรายวิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ( Independent 
Study: IS)   โดยมุ่งหวังให้ผู้บริหารโรงเรียน และครูผู้สอนรายวิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ใช้
เป็นแนวทางในการพัฒนาครูผู้สอนรายวิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ให้สามารถจัดการศึกษาให้
ผู้เรียนมีคุณภาพตามจุดเน้นของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานต่อไป 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย  
      1. เพ่ือศึกษาประสิทธิภาพเอกสารประกอบการนิเทศเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนที่ 
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญในรายวิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (Independent Study: IS) 
      2. เพ่ือศึกษาความรู้ความเข้าใจก่อนและหลังการนิเทศเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน
ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญในรายวิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (Independent Study: IS)   

3. เพ่ือศึกษาผลการใช้เอกสารประกอบการนิเทศเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนที่ 
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญในรายวิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (Independent Study: IS)ที่ได้จากการ
นิเทศเอกสารประกอบการนิเทศเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญในรายวิชา
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ( Independent Study: IS) สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 34  
       4. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของครูผู้สอนรายวิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
(Independent Study: IS) ที่มีต่อการนิเทศโดยใช้ เอกสารประกอบการนิเทศเพ่ือพัฒนาการเรียน
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญในรายวิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (Independent Study: IS) 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34  
วิธีการวิจัย  

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย 
  1.1 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ ครูผู้สอนรายวิชาการศึกษาค้นคว้าด้วย

ตนเอง (Independent Study: IS) ที่ปฏิบัติการสอนรายวิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
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(Independent Study: IS) ในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34                        
ปีการศึกษา 2563 จ านวน 128 คน   
      1.2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ ครูผู้สอนรายวิชาการศึกษาค้นคว้า
ด้วยตนเอง (Independent Study: IS) ที่ปฏิบัติการสอนรายวิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
(Independent Study: IS) ในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ปี
การศึกษา 2563 ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางส าเร็จรูปของเครจซี่และมอร์แกน (Krejcie 
and Morgan, 1970: 608) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ได้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 92 คน 
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  
 ประเภทท่ี 1 เครื่องมือที่ใช้เป็นสื่อในการนิเทศเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่เน้น 

ผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 เอกสารประกอบการนิเทศเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญในรายวิชา
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (Independent Study: IS) ประกอบด้วยเนื้อหา 4 หน่วย ดังนี้ 

1 ความรู้ความเข้าใจการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ในรายวิชาการศึกษาค้นคว้าด้วย
ตนเอง (Independent Study: IS) 

2 การออกแบบหน่วยการเรียนรู้การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ในรายวิชาการศึกษา
ค้นคว้าด้วยตนเอง (Independent Study: IS) 

3 การออกแบบแผนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ในรายวิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
(Independent Study: IS) 

4 การวัดและประเมินผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ในรายวิชา
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (Independent Study: IS)    

 
          ประเภทท่ี 2 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ 
   1. แบบทดสอบวัดความรู้ความเข้าใจก่อนและหลังนิเทศเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญในรายวิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (Independent Study: IS) ซึ่งมีลักษณะ
เป็นแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จ านวน 2 ฉบับ ๆ ละ 40 ข้อ 
 2. แบบสอบถามความคิดเห็นของครูผู้สอนที่มีต่อการนิเทศเพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนการ
สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญในรายวิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (Independent Study: IS) ซึ่งมี
ลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จ านวน 10 ข้อ 
 3. แบบประเมินการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญในรายวิชาการศึกษาค้นคว้า
ด้วยตนเอง (Independent Study: IS) 
 4. แบบนิเทศ ก ากับ ติดตามและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ
ในรายวิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (Independent Study: IS) 
3. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การศึกษาครั้งนี้ผู้ศึกษาเป็นผู้ด าเนินการทดลองและรวบรวมข้อมูลกับนักเรียนที่เป็นกลุ่ม
ตัวอย่างและได้ด าเนินการศึกษาตามล าดับขั้นตอน ดังนี้ 
 1. ติดต่อประสานงานกับผู้เชี่ยวชาญและท าหนังสือขอความอนุเคราะห์ถึงผู้เชี่ยวชาญ
เพ่ือตรวจสอบและประเมินเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล  
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  2. เก็บรวบรวมข้อมูลจากการนิเทศโดยใช้แบบนิเทศ ก ากับ ติดตามและประเมินผล
การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญในรายวิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
(Independent Study: IS) 

   3. เก็บรวบรวมข้อมูลจากการศึกษาความรู้ความเข้าใจของครูผู้สอนรายวิชา
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (Independent Study: IS) ก่อนและหลังการใช้เอกสารประกอบการ
นิเทศ เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญในรายวิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
(Independent Study: IS) โดยใช้แบบทดสอบวัดความรู้ความเข้าใจก่อนและหลังนิเทศเพ่ือ
พัฒนาการเรียนการสอนที่ เน้นผู้ เรียนเป็นส าคัญในรายวิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
(Independent Study: IS)           

    4. เก็บรวบรวมข้อมูลจากการศึกษาผลการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญรายวิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (Independent Study: IS) ที่ได้จากการนิเทศโดยใช้แบบ
ประเมินการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญในรายวิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
(Independent Study: IS) 

    5. เก็บรวบรวมข้อมูลจากการศึกษาความพึงพอใจของครูผู้สอนที่มีต่อการนิเทศโดย
ใช้แบบสอบถามความคิดเห็นของครูผู้สอนที่มีต่อการนิเทศเพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญในรายวิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (Independent Study: IS) 
  6. น าข้อมูลที่ได้จากการทดลองไปตรวจวิเคราะห์หาค่าทางสถิติ 
4.การวิเคราะห์ข้อมูล 
 1. การวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการนิเทศเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน
ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญในรายวิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ( Independent Study: IS) โดยการ
หาค่า E1/E2 
    2. วิเคราะห์หาความรู้ความเข้าใจของครูผู้สอนรายวิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
(Independent Study: IS) ก่อนและหลังการใช้เอกสารประกอบการนิเทศเพ่ือพัฒนาการเรียนการ
สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญในรายวิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ( Independent Study: IS) โดย
ใช้แบบทดสอบวัดความรู้ความเข้าใจก่อนและหลังนิเทศเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญในรายวิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ( Independent Study: IS) โดยใช้ค่าสถิติ t-test for 
dependent 

3. วิเคราะห์ผลการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญรายวิชาการศึกษาค้นคว้าด้วย
ตนเอง (Independent Study: IS) ที่ได้จากการนิเทศโดยใช้แบบประเมินการจัดการเรียนการสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญในรายวิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (Independent Study: IS) โดยหา
ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

4. วิเคราะห์ผลการศึกษาความพึงพอใจของครูผู้สอนที่มีต่อการนิเทศโดยใช้แบบสอบถาม
ความคิดเห็นของครูผู้สอนที่มีต่อการนิเทศเพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ
ในรายวิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (Independent Study: IS) โดยหาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 
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ผลการวิจัย  
   1.ผลการศึกษาประสิทธิภาพเอกสารประกอบการนิเทศเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญในรายวิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (Independent Study: IS) สังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 มีประสิทธิภาพกระบวนการ (E1) และประสิทธิภาพผลผลิต 
(E2) เท่ากับ 82.69/94.05 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ 80/80  
   2. ผลการศึกษาความรู้ความเข้าใจก่อนและหลังการนิเทศเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญในรายวิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (Independent Study: IS) แตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยผู้ที่เข้ารับการนิเทศมีคะแนนเฉลี่ยหลังการนิเทศสูงกว่าก่อน
การนิเทศ  

3. ผลการศึกษาจัดการเรียนการสอนรายวิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ( Independent 
Study: IS) ที่ได้จากการนิเทศโดยใช้เอกสารประกอบการนิเทศเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญในรายวิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ( Independent Study: IS)  สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 พบว่า มีระดับการปฏิบัติอยู่ในระดับมากทั้ง
ภาพรวมและรายด้าน โดยเรียงล าดับจากมากไปหาน้อยได้ ดังนี้ การจัดการเรียนการสอนรายวิชา
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (Independent Study: IS) การเตรียมการจัดการเรียนการสอนรายวิชา
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (Independent Study: IS) และการวัดและประเมินผลผู้เรียน และด้าน
ผลการเรียนรู้ของผู้เรียน 
   4.  ผลการศึกษาความพึงพอใจของครูผู้สอนรายวิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
(Independent Study: IS) ที่มีต่อการนิเทศโดยใช้เอกสารการนิเทศเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญในรายวิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ( Independent Study: IS) สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากทั้งภาพรวมและ
รายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดสามอันดับแรกคือ ด้านเนื้อหาความรู้ ด้านเอกสารประกอบการ
นิเทศ และด้านผู้นิเทศ 
อภิปรายผล 
   การนิเทศเพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญในรายวิชาการศึกษา
ค้นคว้าด้วยตนเอง (Independent Study: IS) สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 
34 อภิปรายผลของการศึกษา ดังนี้ 

1. ผลการศึกษาประสิทธิภาพเอกสารประกอบการนิเทศเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญในรายวิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ( Independent Study: IS)   สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 มีประสิทธิภาพกระบวนการ (E1) และ
ประสิทธิภาพผลผลิต (E2) เท่ากับ 82.69/94.05  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนด 80/80 ทั้งนี้อาจ
เนื่องมาจากลักษณะเด่นอย่างหนึ่งของเอกสารประกอบการพัฒนา การจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญของครูผู้สอนคือ การใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย มีการยกตัวอย่างประกอบ การอธิบายถึง
บริบทของทักษะกระบวนการคิด การล าดับเนื้อหามีความรอบคอบโดยเรียงล าดับจากเนื้อหาง่าย ไม่
ซับซ้อน ไปสู่เนื้อหาที่ยากขึ้น สื่อหรือภาพประกอบ มีความน่าสนใจมีค าแนะน าการใช้ที่ใช้ได้จริงใน
การศึกษา ค้นคว้า และรูปเล่มมีขนาดกะทัดรัด เหมาะสมน่าศึกษา รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียน
การสอนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญที่ได้น าเสนอไว้ สามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน
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การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ได้ สามารถน าความรู้ไปเผยแพร่/ถ่ายทอดความรู้ได้เป็นอย่างดี 
นอกจากนี้ลักษณะเด่นอีกประการหนึ่งคือ เอกสารประกอบการนิเทศนี้ สอดคล้องกับความต้องการใน
การพัฒนาความรู้ ความเข้าใจ ทักษะและเทคนิคในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญที่
เน้นทักษะกระบวนการคิดของตนเอง ครูผู้สอนจึงมีความคิดเห็นพึงพอใจและมีความเชื่อมั่นที่จะใช้
แนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญท่ีเน้นทักษะกระบวนการคิดเพ่ือให้
เกิดองค์ความรู้ ในด้านการการเรียนการสอนรายวิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ( Independent 
Study: IS) เน้นทักษะกระบวนการคิดอย่างแท้จริง สอดคล้องกับผลการศึกษาของ ศิริวรรณ ลี้กิจ
เจริญ (2560) ที่ได้ท าการศึกษาการนิเทศเพ่ือพัฒนาสมรรถภาพการจัดการเรียนการสอนของครู
รายวิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (Independent Study: IS)  ผลการศึกษาพบว่า องค์ประกอบ
การนิเทศเพ่ือพัฒนาสมรรถภาพการจัดการเรียนการสอนของครู รายวิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
(Independent Study: IS)  ประกอบด้วย 8 องค์ประกอบ คือ 1) การพัฒนาทักษะการสอนรายวิชา
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (Independent Study: IS)  2) การช่วยเหลือ ครูรายวิชาการศึกษา
ค้นคว้าด้วยตนเอง (Independent Study: IS) เชิงบูรณาการ 3) การประยุกต์เทคนิคนิเทศที่
หลากหลาย 4) การส่งเสริมทัศนคติ การสอนรายวิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ( Independent 
Study: IS) ที่ดีให้แก่ครู 5) การพัฒนาคุณลักษณะที่ดีของครูรายวิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
(Independent Study: IS)  6) การส่งเสริม การวางแผนการจัดกระบวนการเรียนรู้รายวิชา
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (Independent Study: IS)  7) การจัดระบบการสนับสนุนครูรายวิชา
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (Independent Study: IS)  และ 8) การสร้างความสัมพันธ์และการ
ยอมรับของผู้นิเทศ 

2. ผลการศึกษาความรู้ความเข้าใจก่อนและหลังการนิเทศเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญในรายวิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ( Independent Study: IS)  ก่อนและหลัง
การนิเทศเพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญในรายวิชาการศึกษาค้นคว้าด้วย
ตนเอง (Independent Study: IS)แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยผู้ที่เข้ารับ
การนิเทศมีคะแนนเฉลี่ยหลังการนิเทศสูงกว่าก่อนการนิเทศ  ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากครูผู้สอนรายวิชา
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (Independent Study: IS) ได้รับความรู้ ความเข้าใจจากวิทยากรที่มี
ความรู้ ความสามารถและได้ศึกษาเอกสารประกอบการฝึกอบรมที่ผ่านกระบวนการทดลองใช้และหา
คุณภาพเป็นอย่างดี ส่งผลให้ครูผู้สอนที่เข้ารับการนิเทศมีความรู้ ความเข้าใจในการพัฒนาการจัดการ
เรียนการสอนรายวิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ( Independent Study: IS)ที่เน้นทักษะ
กระบวนการคิดที่ชัดเจนเพ่ิมมากขึ้น อีกทั้งระหว่างการจัดอบรมครูผู้สอนรายวิชาการศึกษาค้นคว้า
ด้วยตนเอง (Independent Study: IS)ที่เข้ารับการนิเทศยังได้ฝึกปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ตาม
กระบวนการนิเทศที่ผู้รายงานได้เตรียมไว้เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ และเทคนิคกระบวนการในการ
เรียนการสอนรายวิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ( Independent Study: IS) ที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญจึงสามารถน าความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาการการเรียนการสอนรายวิชาการศึกษา
ค้นคว้าด้วยตนเอง (Independent Study: IS)ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบกับครูผู้สอนรายวิชา
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (Independent Study: IS)ที่เข้าร่วมการนิเทศได้สร้างองค์ความรู้ด้วย
ตนเอง มีการแลกเปลี่ยนความรู้ร่วมกัน จึงส่งผลให้เกิดความรู้ ความเข้าใจหลังเข้ารับการนิเทศเพ่ิม
มากขึ้น 
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สอดคล้องกับการศึกษาของสินีนาฎ วัฒนสุข (2562) ที่ได้ท าการศึกษาการพัฒนารูปแบบ
การเรียนการสอนการอ่านรายวิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ( Independent Study: IS)  โดย
บูรณาการยุทธวิธีส่งเสริมการคิดขั้นสูงเพื่อส่งเสริมความสามารถ ในการอ่านรายวิชาการศึกษาค้นคว้า
ด้วยตนเอง (Independent Study: IS) เพ่ือความเข้าใจและทักษะการคิดวิเคราะห์ ของนักศึกษา
สาขาวิชารายวิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (Independent Study: IS) ชั้นปีที่ 2 และของ ถนอม
จิตต์ สารอต (2560) ที่ได้ท าการศึกษาการพัฒนาทักษะ การอ่านรายวิชาการศึกษาค้นคว้าด้วย
ตนเอง (Independent Study: IS) ของนักศึกษาสาขาพลศึกษา ด้วยกระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างมี
วิจารณญาณผลการศึกษา เป็นไปในท านองเดียวกันกับผลการศึกษา พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
หลังเรียน มีค่าสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมี นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และผู้เรียนที่ได้ร่วมกิจกรรม
การเรียนการสอน เพ่ือพัฒนา ทักษะการอ่านรายวิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ( Independent 
Study: IS)  มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุดในภาพรวม โดยมี ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก 

3. ผลการศึกษาจัดการเรียนการสอนรายวิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ( Independent 
Study: IS) ที่ได้จากการนิเทศโดยใช้เอกสารประกอบการนิเทศเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญในรายวิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (Independent Study: IS) สังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 มีระดับปฏิบัติอยู่ในระดับมากทั้งภาพรวมและรายด้าน โดย
ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนรายวิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ( Independent Study: 
IS) มีระดับการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก โดยเรียงล าดับจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้ การจัดการเรียนรู้ การ
เตรียมการจัดการเรียนรู้ และการวัดและประเมินผลผู้เรียน และด้านผลการเรียนรู้ของผู้เรียน มีระดับ
การปฏิบัติอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากครูผู้สอนรายวิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
(Independent Study: IS) ทุกคนจัดห้องเรียนให้เอ้ือต่อการจัดการเรียนการสอนรายวิชาการศึกษา
ค้นคว้าด้วยตนเอง (Independent Study: IS) และสะดวกต่อการท ากิจกรรมต่าง ๆ มีการจัดเตรียม
สื่อ อุปกรณ์ประกอบการจัดการเรียนการสอนรายวิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ( Independent 
Study: IS) ไว้ล่วงหน้าตามที่ได้ก าหนดไว้ในแผนการจัดการเรียนการสอน มีการเตรียมแผนการจัดการ
เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ น าข้อมูลพ้ืนฐานของผู้เรียนมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (Independent Study: IS) ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ส่งเสริมและ
สนับสนุนผู้เรียนและผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการจัดเตรียมสื่อ อุปกรณ์ประกอบการจัดการเรียนรู้ 
จัดการเรียนรู้มีความยืดหยุ่นและสอดคล้องกับความสนใจ และศักยภาพของผู้เรียน ใช้ค าถามเพ่ือ
กระตุ้นให้ผู้เรียนได้ใช้กระบวนการคิด การสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง และมีการเสริมแรงได้อย่าง
เหมาะสมกับผู้เรียน ด าเนินการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ สนับสนุนให้ผู้เรียนและผู้ปกครองมี
ส่วนร่วมในการวัดและประเมินผลงานของผู้ เรียน มีการจัดท าหลักฐานการใช้สื่อ การวัดและ
ประเมินผล มีการวิเคราะห์พฤติกรรมผู้เรียนก่อนจัดการเรียนรู้ วัดและประเมินผลผู้เรียนในทุก
กิจกรรม และวัดและประเมินผลผู้เรียนในทุกด้านและสรุปผลเป็นรายบุคคลและรายชั้นเรียน รวมทั้ง
ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีและมีความสุขในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมต่างๆด้วยตนเอง ให้ผู้เรียนมีโอกาสน าเสนอผลงานของตนเองและ
ประเมินผลงานของเพ่ือนร่วมชั้นเรียน ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนได้ ลงมือปฏิบัติกิจกรรมตาม
ความชอบ และความสนใจ เช่นเดียวกันกับแนวคิดของ สินีนาฎ วัฒนสุข และภัทร์ธีรา เทียนเพ่ิมพูน , 
(2562) ที่ได้ศึกษาเรื่องการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนการอ่านรายวิชาการศึกษาค้นคว้าด้วย
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ตนเอง (Independent Study: IS)  โดยบูรณาการยุทธวิธีส่งเสริมการคิดขั้นสูงเพ่ือส่งเสริม
ความสามารถในการอ่านรายวิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ( Independent Study: IS) เพ่ือความ
เข้าใจและทักษะการคิดวิเคราะห์ ของนักศึกษาสาขาวิชารายวิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
(Independent Study: IS) ชั้นปีที่ 2 และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ฉัตรแก้ว ใจงาม, จิตชิน จิตสุข
พงษ์, สุดารัตน์ เจตน์ปัญจภัค และกนกวรรณ กุลสุทธ (2562) ท าการวิจัยเรื่อง การพัฒนาเทคนิค
การจัดการเรียนรู้รายวิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ( Independent Study: IS)  เพ่ือยกระดับผล
การทดสอบการศึกษา ระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) รายวิชารายวิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
(Independent Study: IS)  ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนประถมศึกษาสังกัด
กรุงเทพมหานคร ที่มีความสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน โดยพบว่า นักศึกษา มีความสามารถในการ
อ่านรายวิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ( Independent Study: IS) เพ่ือความเข้าใจหลัง การ
จัดการเรียนการสอน สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
   4.  ผลการศึกษาความพึงพอใจของครูผู้สอนรายวิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
(Independent Study: IS) ที่มีต่อการนิเทศโดยใช้เอกสารการนิเทศเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญในรายวิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ( Independent Study: IS) สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ทั้งภาพรวมและ
รายด้าน ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากเอกสารประกอบการฝึกอบรมมีประสิทธิภาพ เนื่องจากผู้รายงานได้
จัดท าเอกสารประกอบการนิเทศและจัดกระบวนการนิเทศอย่างเป็นขั้นตอน น าเสนออย่างเป็นระบบ 
มีขั้นตอนในการจัดกิจกรรมที่เน้นครูผู้สอนรายวิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ( Independent 
Study: IS)ที่ เข้ารับการนิเทศเป็นส าคัญ ครูผู้สอนรายวิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
(Independent Study: IS) ที่เข้ารับการนิเทศจึงมีความคิดเห็นต่อการนิเทศเพ่ือพัฒนาการจัดการ
เรียนการสอนรายวิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ( Independent Study: IS) ที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญว่ามีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ทั้งภาพรวมและรายด้าน สอดคล้องกับผลการศึกษาจตุพร 
สุทธิรัตน์ (2563) ที่ได้ท าการศึกษาการพัฒนารูปแบบการนิเทศ APDRE Model เพ่ือเสริมสร้าง
สมรรถภาพการจัด การเรียนรู้เพ่ือพัฒนาความสามารถในการคิดของนักเรียนส าหรับครูในสังกัด
เทศบาลเมืองระนอง ผลการศึกษา พบว่า ครูมีความพึงพอใจต่อรูปแบบการนิเทศ APDRE Model ที่
พัฒนาขึ้นอยู่ในระดับดีขึ้นไป และเป็นไปในทิศทางเดียวกับงานของ ของประสิทธิ์ รัตนสุภา (2560)) 
ท าการวิจัย การนิเทศเพ่ือพัฒนาการสอนคณิตศาสตร์ที่ใช้รายวิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
(Independent Study: IS)  เป็นสื่อในการจัดการเรียน การสอนโรงเรียนมาตรฐานสากล สพม. 12  
ข้อเสนอแนะ 
 การนิเทศเพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้ เรียนเป็นส าคัญในรายวิชา
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (Independent Study: IS) สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 34  มีข้อเสนอแนะดังนี้ 

1. ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 
 1. เอกสารประกอบการนิเทศเพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น

ส าคัญในรายวิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ( Independent Study: IS) เป็นเอกสารประกอบการ
นิ เทศที่มีประสิทธิภาพมีความเหมาะสมที่ครูผู้ สอนรายวิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
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(Independent Study: IS) จะน าไปปรับและใช้ประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (Independent Study: IS) ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญอีกวิธีหนึ่ง  

    2. การพัฒนาครูผู้สอนให้สามารถจัดการเรียนการสอนรายวิชาการศึกษาค้นคว้า
ด้วยตนเอง (Independent Study: IS) ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญจะต้องได้รับความร่วมมือ ไว้วางใจ
จากครูผู้สอนและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ดังนั้น จึงควรให้ความส าคัญกับการส่งเสริม สนับสนุนการ
ร่วมมือในการวางแผนการด าเนินงาน การก ากับ การติดตาม และการประเมินผลอย่างใกล้ชิดในทุกๆ 
ครั้ง  

     3. การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนรายวิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
(Independent Study: IS) ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญครูจะต้องศึกษาเอกสารแนวคิดทฤษฎีการจัดการ
เรียนรู้ที่เก่ียวข้องเพ่ิมเติม ในการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนรายวิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
(Independent Study: IS) ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เพ่ือให้เกิดความรู้ในองค์รวมซึ่งครูสามารถน า
ความรู้ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ( Independent Study: 
IS) ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
     4. ผู้บริหารสถานศึกษาควรตระหนักและเห็นความส าคัญของการนิเทศภายใน
สถานศึกษาโดยจัดให้มีระบบการด าเนินการนิเทศรายวิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
(Independent Study: IS) ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ อย่างต่อเนื่อง เพื่อปรับปรุงและพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้ของครูน าสู่การพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ อันเป็นผลจากการด าเนินงานนิเทศอย่างสม่ าเสมอ  
    5. ศึกษานิเทศก์และผู้บริหารสถานศึกษา ควรติดตาม ประเมินผล สร้างแรงบันดาล
ใจ การด าเนินงานของครูผู้สอน ให้ค าแนะน า ช่วยเหลืออย่างใกล้ชิด เพื่อการปรับปรุง พัฒนาการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมต่อไป  
            2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
  1. ควรมีการศึกษาโดยใช้ระเบียบวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ เกี่ยวกับการจัดการเรียน
การสอนรายวิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (Independent Study: IS) ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
และการปฏิบัติงานนิเทศ เพ่ือเป็นการรวบรวมสารสนเทศและประสบการณ์มาใช้ในการจัดการเรียนรู้
ต่อไป  

2.  ควรมีการศึกษาวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนรายวิชาการศึกษา 
ค้นคว้าด้วยตนเอง (Independent Study: IS) ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญของครูผู้สอน โดยเน้น
นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้สื่อเทคโนโลยี และรูปแบบการวัดประเมินผลที่เป็นประโยชน์และน่าสนใจ 
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