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ชื่อเรื่อง  : การนิเทศออนไลน์ในโรงเร ียนเครือข่ายที ่ฝ ึกประสบการณ์ว ิชาชีพครูที ่อยู่  

                       ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

ผู้วิจัย  : ลัดดาวัลย์  คงสมบูรณ์ 

ปีการศึกษา : 2563 

 

บทคัดย่อ 
 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลการใช้การนิเทศออนไลน์ในโรงเรียนเครือข่ายที่ฝึก

ประสบการณ์วิชาชีพครูที่อยู่ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ 

ประกอบด้วยครูพี่เลี้ยง และนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพในโรงเรียนเครือข่ายที่ฝึกประสบการณ์

วิชาชีพครูที่อยู่ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ปีการศึกษา 2563 จำนวนกลุ่มละ 30 คน ทั้งหมด 

60 คน จาก 10 โรงเรียน ประกอบด้วย โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง โรงเรียนบางแค โรงเรียนวัดม่วง 

โรงเรียนวัดปุรณาวาส โรงเรียนตั้งพิรุฬห์ธรรม โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม โรงเรียนบ้านขุนประเทศ 

โรงเรียนหมู่บ้านเศรษฐกิจ โรงเรียนบางเชือกหนัง และโรงเรียนสุเหร่าซีรอ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

ได้แก่ แบบสัมภาษณ์ และแบบสอบถาม การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณด้วย ค่าความถี่ ร้อยละ 

ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ส่วนการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพใช้การวิเคราะห์เนื้อหา 

ผลการศึกษาผลการใช้การนิเทศออนไลน์มีประโยชน์ต่อการนำมาไปใช้ สามารถลดค่าใช้จา่ย

ของการนิเทศฝึกงานและสามารถเพิ่มจำนวนครั้งของการนิเทศฝึกงานได้โดยมีผลในแต่ละด้านดังนี้   

1) ผลการประเมินความพึงพอใจด้านกระบวนการของการนิเทศฝึกงานออนไลน์ , ด้านประสิทธิภาพ

ของการนิเทศฝึกงานออนไลน์ฯ ครูพี่เลี้ยงมีระดับความพึงพอใจระดับมาก ส่วนผลการประเมินความ

พึงพอใจด้านประโยชน์ของการนิเทศฝึกงานออนไลน์ของครูพี่เลี้ยง มีความพึงพอใจอยู่ที่ระดับมาก

ที่สุด 2) ผลการประเมินความพึงพอใจด้านประสิทธิภาพของการนิเทศฝึกงานออนไลน์ฯ  และด้าน

ประโยชน์ของการนิเทศฝึกงานออนไลน์ของนักศึกษาฝึกงานนั้นมีระดับความพึงพอใจอยู่ที่ระดับ 
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ABSTRACT 

 

The purposes of this research were to study the results of the use online 

supervision in the School network that trains professional teacher experiences of 

Bangkok and Vicinity. The samples of the research were trainer in the establishment 

and trainee who  are teaching  in the School network that trains professional teacher 

experiences of Bangkok and Vicinity Academic Year 2020 , 30 people per group total 

60 peoples, from 10 schools consisted  Watratbamrung School, Bang Khae School,  

Watmuang School, Watpuranawas School, Tangpiroontham School, Bankrathumlom 

School, Bankhunprathed School, Mu Ban Setthakit School, Bangcheuknang School and 

Suraoseraw school. The research instruments an interview form, questionnaire   

analysis   quantitative data with the frequency, percent, mean and standard deviation. 

The data were analyzed qualitative use the content analysis showed that.  

The study using online supervision to have a beneficial  to  the  deployed  can  

reduce  the cost   of   supervision   internship and can increase the number of times 

of supervision internship by effect on each side as follows: 1)  The assessment 

satisfaction, the process of supervision training online and efficiency of supervision 

training online, trainer in the establishment the level of satisfaction  is  that  levels  

very, assessment satisfaction  side  the  benefits  of  the  supervision  training  online 

of trainer  in  the establishment are satisfied at the most. And 2) The assessment 

satisfaction efficiency of  the  supervision  training online and its side the benefits of 

the supervision training online of trainee is satisfaction levels at the most. 
 

  

  


