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 การวิจัยครั้งนีมี้ความมุงหมายเพ่ือศึกษาและเปรียบเทยีบการปฏิบตังิานนิเทศภายใน
โรงเรียนตามความคิดเห็นของครูผูสอนโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดสมุทรสงคราม ใน 5 ดาน 
ไดแก การใหความชวยเหลอืแกครูโดยตรง การพัฒนาทักษะการทํางานกลุม การพัฒนาทางวิชาชีพ 
การพัฒนาหลักสูตร และการวิจัยเชิงปฏบิตัิการในชั้นเรียน จําแนกตามขนาดโรงเรียน ประสบการณ
การปฏิบัติการสอน และกลุมสาระการเรียนรู กลุมตัวอยาง คือ ครูผูสอนโรงเรียนมัธยมศึกษาใน
จังหวัดสมุทรสงคราม จํานวน 196 คน เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถาม
แบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ มีคาความเชื่อม่ันทั้งฉบับเทากบั .98 สถิติทีใ่ชในการวิเคราะห
ขอมูล ไดแก คารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) การวิเคราะห t-test และการวเิคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-Way 
ANOVA) และเปรียบเทียบความแตกตางรายคูโดยใชสูตรของดันเน็ตที 3 (Dunnett’s T3) 
 ผลการวิจัยพบวา 
 1.  ครูผูสอนมีความคิดเห็นวาผูบริหารมีการปฏิบัติงานนิเทศภายในโรงเรียนอยูในระดับ
มากทุกดาน 
 2.  ผลการเปรียบเทียบการนิเทศภายในโรงเรียนของผูบริหารตามความคิดเห็นของครู 
ผูสอน เม่ือพิจารณาตามขนาดโรงเรียน พบวา ครูผูสอนทั้งในโรงเรียนที่มีนักเรียนไมเกิน 1,500 คน 
และโรงเรียนที่มีนักเรียนมากกวา 1,500 คน มีความคิดเห็นโดยรวมและรายดานไมแตกตางกัน 
ยกเวนดานการวิจัยเชิงปฏิบตัิการในชั้นเรียน ครูผูสอนโรงเรียนที่มีนักเรียนมากกวา 1,500 คน มี
ความคิดเห็นวาผูบริหารมีการปฏิบัติงานนิเทศภายในโรงเรียนมากกวาครูผูสอนในโรงเรียนที่มี
นักเรียนไมเกนิ 1,500 คน อยางมีนัยสําคัญทางสถติิทีร่ะดับ .05 เม่ือพิจารณาตามประสบการณการ
ปฏิบัติการสอน พบวา ครูผูสอนที่มีประสบการณการปฏิบัติการสอนแตกตางกันมีความคิดเห็น
โดยรวมและรายดานไมแตกตางกัน และเม่ือพิจารณาตามกลุมสาระการเรียนรู พบวา ครูผูสอนทุก
กลุมสาระการเรียนรูมีความคิดเห็นโดยภาพรวมและรายดานใน 4 ดาน ไมแตกตางกัน สวนดานการ
พัฒนาหลักสูตร ครผููสอนในกลุมสาระการเรียนรูศลิปะมีความคิดเห็นวาผูบริหารมีการปฏิบัติงาน
นิเทศภายในโรงเรียนมากกวาครูผูสอนในกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี และ
ครูผูสอนในกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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 The purposes of this research were to study and compare the teachers’ opinions 
on internal supervision in the secondary schools, Samutsongkhram province. The internal 
supervision consisted of 5 aspects, i.e. direct assistance to teachers, group-work skills  
development, professional development, curriculum development, and classroom action 
research.  The comparisons were conducted by school sizes, teaching experiences and 
learning-substance groups. The samples of this research consisted of 196 teachers from 
the secondary schools, Samutsongkhram province. The instrument used for data collection 
was a 5-rating scale questionnaire with the alpha reliability of .98. The statistics used in the 
data analyses were percentage, means, standard deviation, t-test, One-Way ANOVA, and a 
comparison of paired difference was performed with the Dunnett’s T3. 
 
 The results of the study revealed as follows. 
 1.  The teachers’ opinions on the school administrators’ internal supervision in the 
secondary schools, Samutsongkhram province at the high level in every aspects. 
 2.  The comparisons of the teachers’ opinions on internal supervision by the 
school sizes revealed that the teachers in the school with less than 1500 students and 
those in the school with more than 1500 students did not have different opinions on the 
internal supervision as a whole and in 4 aspects. They had different opinions at .05 level in 
the classroom action research: the teachers in the school with more than 1500 students 
perceived higher than those in the school with less than 1500 students. The teachers with 
different teaching experiences did not have different opinions on the internal supervision as 
a whole and in every aspects. The teachers in different learning-substance groups did not 
have different opinions on the internal supervision as a whole and in 4 aspects. They had 
different opinions at .05 level in the curriculum development: the teachers in the Art 
Learning Substance Group perceived higher than those in the Occupation and 
Technology Learning Substance Group and those in the Foreign Language Substance 
Group. 
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ประกาศคุณูปการ 
 
 สารนิพนธฉบบันี้สําเร็จลงไดดวยความกรุณาอยางสูงยิ่งของ อาจารย ดร.จารุวรรณ   
พลอยดวงรัตน อาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธ ผูชวยศาสตราจารย ดร.วีระ สุภากิจ อาจารย ดร.ราชันย  
บุญธิมา อาจารย ดร.สมชาย เทพแสง คณะกรรมการสอบโครงรางสารนิพนธ ที่ไดใหความกรณุาใน
การใหคําปรึกษา แนะนํา ตรวจแกไข และใหความชวยเหลือเปนอยางดี จนสารนิพนธฉบบันี้สาํเร็จ
ไดอยางสมบูรณ ผูวิจัยขอขอบพระคุณคณาจารยภาควิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ ทุกทานเปนอยางสูงไว ณ ที่นี้ดวย ที่ไดใหความรู คําแนะนํา ชี้แนวทางที่เปน
ประโยชน และใหความชวยเหลือเปนอยางดีมาโดยตลอด 
 ผูวิจัยขอขอบพระคุณ อาจารย ดร.สมชาย เทพแสง หัวหนาภาควิชาการบริหารการศึกษา 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ นายประภัสสร อินทรประเสริฐ และนางสาวกุศลนิ แสงวัชรสุนทร 
ศึกษานิเทศก ประจําสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 นางยุบล อันล้ําเลิศ 
ผูอํานวยการโรงเรียนศรัทธาสมุทร และนายบุญลือ คชเสนีย รองผูอํานวยการฝายวชิาการ โรงเรียน
ศรัทธาสมุทร ที่ใหความอนุเคราะหในการตรวจสอบและใหคําแนะนําในการปรับปรุงเครื่องมือวิจัยให
มีความสมบูรณ 
 ขอขอบคุณ นายจารุวัตร นาควิมล ทีใ่หความชวยเหลือในการวิเคราะหขอมูลและการ
จัดทําตารางแสดงผล 
 ขอบคุณเพ่ือนๆ นิสิตปริญญาโทสาขาวชิาการบริหารการศึกษา รุน 20 ทุกคน ทีใ่หความ
ชวยเหลือและเปนกําลังใจใหกันตลอดมา 
 ขอขอบคุณญาติพ่ีนองทุกๆ คนในครอบครัว ที่คอยใหกาํลังใจ ความหวงใย และชวยเหลือ
ในทุกๆ ดานแกผูวิจัย คุณคาและประโยชนอันพึงมีจากสารนิพนธฉบับนี้ ผูวิจัยขอมอบเปนเครื่อง
บูชาพระคุณบดิา มารดาผูใหกําเนิด คุณตา คุณยายทีไ่ดเลี้ยงดูอบรมสั่งสอน และครูอาจารยทุกทาน 
ที่ไดประสิทธปิระสาทวิชาความรูใหแกผูวจัิย จนผูวิจัยประสบความสําเร็จมาไดจนถึงปจจุบันนี้ 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 

ภูมิหลัง 
 โลกยุคสังคมแหงการเรียนรู ความรูและภูมิปญญาของแตละสังคมไดนํามาใชเปนเครื่องมือ
สําคัญในการเสริมสรางศักยภาพ และความสามารถในการแขงขันกับนานาอารยประเทศ ไดสงผลให
หลายประเทศตางหันกลับมาทบทวนบทบาทและแนวทางการจัดการศึกษาของประเทศอยางจริงจัง 
เพ่ือเปาหมายสรางและพัฒนากําลังคนทีมี่ความสามารถที่จะนําการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง 
และวัฒนธรรมของประเทศใหกาวสูสังคมในอนาคตไดอยางม่ันคง (วิชัย วงษใหญ.  2554: 1) 
 ประเทศไทยเองก็ไดมีความตระหนักถึงความสําคัญในประเด็นดังกลาว ดังจะเห็นไดจาก
การจัดใหมีการปฏิรูปการศกึษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ.2552-2561) โดยสํานักงานเลขาธิการสภา
การศึกษา (2552ก: 9-12) ไดประเมินผลการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่ผานมา การศึกษาวจัิย
ทิศทางการศกึษา และปจจัยที่สงผลตอการศึกษาไทยในอนาคต จึงกําหนดเปาหมายภายในป 2561 
ใหมีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรูอยางเปนระบบ ซึ่งจะสงผลใหคนไทยยคุใหมสามารถเรียนรู
ไดดวยตนเอง รักการอาน มีนิสัยใฝเรียนรูตลอดชีวติ มีความสามารถในการสื่อสาร สามารถคิด 
วิเคราะห แกปญหา คิดริเริ่มสรางสรรค มีจิตสาธารณะ มีระเบียบวนิัย เห็นแกประโยชนสวนรวม 
สามารถทํางานเปนกลุม มีศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม คานิยม จิตสํานึก และความภูมิใจในความ
เปนไทย ยึดม่ันการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข รังเกียจการ
ทุจริต และตอตานการซื้อสิทธิ์ขายเสียง และสามารถกาวทันโลก นอกจากนี้ผูเรียนทุกระดับ/ประเภท
การศึกษา มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึน้ กําลังแรงงานและผูสูงอายไุดรับการศึกษาและเรียนรู
เพ่ิมเติมอยางตอเน่ืองตลอดชีวิต มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีทักษะและความรูพ้ืนฐานทั้งในการ
ดํารงชีวิตและในการทํางานอยางเหมาะสมและมีประสทิธิภาพ เด็กกอนวัยเรียนไดรับการพัฒนาและ
เตรียมความพรอมใหสามารถเรียนรู และมีพัฒนาการตามวัย มีความพรอมศึกษาเรียนรูในระดบัสูง
ขึ้น ผูดอยโอกาส ยากไร พิการหรือทุพพลภาพ ผูอยูในสภาวะยากลําบาก บกพรองทางรางกายและ
สติปญญา และชนตางวัฒนธรรม ไดรับบริการทางการศึกษาที่มีคุณภาพอยางทั่วถึงและเสมอภาค 
 จากที่กลาวมาขางตนจะเห็นไดวาเปาหมายที่สําคัญประการหนึ่งของการปฏิรูปการศึกษา
ในทศวรรษทีส่อง คือ คุณภาพของผูเรียน ซึ่งผูเรียนทุกระดับ/ประเภทการศึกษาตองมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนที่สูงขึ้น แตการที่คุณภาพของผูเรียนจะสูงขึ้นหรือไมนั้นปจจัยสําคัญประการหนึ่งยอม
มาจากครูผูสอน ซึ่งเปนผูจัดการเรียนการสอนใหแกผูเรียนโดยตรง แตจากผลการวิจัยสภาพปญหา
และแนวทางแกปญหาการจัดการเรียนการสอนที่สงผลตอการพัฒนาคุณภาพผูเรียนในระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2552ข: ข-ฉ) พบวา ปญหาการ
จัดการเรียนการสอนมีอยูหลายประการ ซึ่งเม่ือพิจารณาสภาพและปญหาดานครู พบวา ปญหาที่
สําคัญประการหนึ่ง คือ ครูขาดการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการพัฒนา แนวทางการแกปญหา 
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คือ ควรจัดระบบการนิเทศการศึกษาใหครูไดรับการนเิทศจากศึกษานิเทศกเฉพาะวิชา และจัดระบบ
การนิเทศภายในโรงเรียนที่สามารถพัฒนาศักยภาพดานการสอนของครูไดอยางมีประสิทธิภาพ 
รวมทั้งมีระบบติดตาม และประเมินผลการพัฒนาครู ซึ่งจากผลการวจัิยดังกลาวแสดงใหเห็นวาการ
ไดรับการนิเทศของครูมีความเกี่ยวของและสงผลตอคณุภาพของผูเรียน ดังที่เก็จกนก เอ้ือวงศ 
(2556: ออนไลน) ไดกลาวไววา จุดมุงหมายสําคัญของการจัดการศึกษา คือ คุณภาพการศึกษาหรอื
คุณภาพของผูเรียน ผูที่มีบทบาทสําคญัในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาก็คือ ผูบรหิาร ครู อาจารย 
และบุคลากรในสถานศึกษา ซึ่งจะตองไดรับการพัฒนาใหมีศักยภาพในการบริหารจัดการศึกษาและ
การจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ โดยใชแนวทางหรือวิธีการพัฒนาที่หลากหลาย การนิเทศ
เปนวธิีการหนึ่งของการพัฒนาซึ่งถือวาเปนหัวใจของการพัฒนาผูบริหาร ครู อาจารย และบุคลากร
ในสถานศึกษา เพราะภารกิจตางๆ ของสถานศึกษาจะสําเร็จตามวตัถุประสงคที่กาํหนดไวไดหรือไม
นั้น ขึ้นอยูกับความรูความสามารถและความรวมมือของบุคลากรทุกฝายที่เกี่ยวของ การพัฒนา
บุคลากรในสถานศึกษาโดยผานการนิเทศการศึกษาอยางเปนระบบและตอเน่ือง จึงเปนปจจัยสําคัญ
ที่ชวยใหการบริหารจัดการศึกษาและการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษามีประสิทธิภาพและ
สามารถพัฒนาคุณภาพการศึกษาไดตามมาตรฐานที่กาํหนดไว เชนเดียวกับที่ฐติภัิทร ประสิทธิพ์ร 
(2556: ออนไลน) ไดกลาวไววา การนิเทศ คือ การชวยเหลือ สนับสนุน ชี้นํา แนะนํา ใหเกิดการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา หลักสําคัญ เปนกระบวนการทํางานรวมกันระหวางผูนิเทศและผูรบัการ
นิเทศ เปาหมายอยูที่ “คุณภาพผูเรียน” โดยมีครูเปนตวักลาง และเนนบรรยากาศแหงความเปน
ประชาธิปไตย 
 ดังนั้นการนิเทศการศึกษาจึงมีบทบาทสาํคัญตอการพฒันาครูใหสามารถจัดกิจกรรมและ
กระบวนการเรียนรูใหบรรลผุลตามจุดหมายของหลักสตูรได แตในสภาพปจจุบันมีขอจํากัดหลาย
ประการที่ทําใหไมสามารถปฏิบัติการนเิทศการศึกษาไดครบถวน จึงทําใหไมสะดวกในการ
ปฏิบัติงานนิเทศ และบุคลากรศึกษานิเทศกมีนอย นอกจากนี้ในสภาพปจจุบันสถานศึกษาบางแหง 
มีบุคลากรสวนหนึ่งที่มีความรูความสามารถในการจัดการเรียนรูไดเปนอยางดี รวมทั้งเปนผูรูและ
เขาใจสภาพปจจุบัน ปญหา และความตองการของสถานศึกษาและชมุชน และมีความใกลชิดครู รู
จุดเดนจุดดอยไดดีกวา ดังนั้นระบบการนิเทศการศึกษาที่เหมาะสมก็คือ “การนิเทศภายในโรงเรียน” 
(กลุมนิเทศ ตดิตามและประเมินผลการจัดการศึกษา.  2556: ออนไลน) 
 จุดกําเนิดของคําวา “การนิเทศภายในโรงเรียน” ไดเร่ิมขึ้นเนื่องจากการพัฒนาบุคลากรใน
สถานศึกษาตางๆ โดยศึกษานิเทศกภายนอกนั้นเปนไปอยางลาชาและไมไดผลเทาที่ควร เน่ืองจาก
ไมสามารถติดตามใหการนิเทศอยางสม่ําเสมอได ประกอบกับในชวงระยะหลังบคุลากรใน
สถานศึกษาตางๆ มีความรูสูงขึ้นจึงเห็นสมควรใหบคุลากรภายในสถานศึกษาตางๆ ดําเนินการ
นิเทศกันเอง เปนการแบงเบาภาระของศึกษานิเทศกซึ่งอยูภายนอก และเปนการเรงการพัฒนา
คุณภาพบุคลากรประจําการใหเปนไปอยางรวดเร็วยิ่งขึน้ ในชวงเวลาตอมาไดมีการขยายขอบเขต
ของการนิเทศภายในสถานศึกษาออกไปอีกถึงการนิเทศการศึกษาภายในกลุมสถานศึกษาอีกดวย 
(อัญชลี ธรรมะวิธีกลุ.  2552: ออนไลน) การนิเทศภายในโรงเรียนจึงเปนการนิเทศการศึกษาเพื่อ
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พัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยอาศัยแนวคิดในการกระจายอํานาจทางการศึกษา ทีส่นับสนุน 
สงเสริม และหาแนวทางใหเกิดกระบวนการที่ผูนิเทศ ซึ่งไดแก ผูอํานวยการ รองผูอํานวยการ 
หัวหนากลุมสาระการเรียนรู หัวหนางาน ครูตนแบบ ฯลฯ ซึ่งเปนบุคลากรภายในโรงเรียนหรือ
สถานศึกษานั้นๆ ดําเนินการนิเทศโดยใชภาวะผูนําเพื่อใหเกิดความรวมมือรวมใจในการ
ประสานงานและการใชศักยภาพอยางเต็มที่ อันจะสงผลตอการพัฒนางานของโรงเรียนน้ันๆ โดย
สวนรวม (ฐิตภัิทร ประสิทธิพ์ร.  2556: ออนไลน) ซึ่งการนิเทศภายในโรงเรียนเปนวิธีการสําคญั
อยางหนึ่งในการบริหารการศึกษาที่มีผลตอการพัฒนาคุณภาพนักเรียนใหสูงขึ้น เพราะเปนกิจกรรม
ที่ชวยใหผูปฏบิัติงานภายในโรงเรียนสามารถปฏิบัติงานในขอบเขตที่ตนเองรับผดิชอบประสบ
ความสําเร็จเปนไปตามมาตรฐานและสอดคลองกับระเบียบวิธีการดาํเนินงานที่กําหนดไว การนิเทศ
ภายในโรงเรียนจึงเปนยุทธวิธีทีผู่เกี่ยวของควรหาแนวทางดําเนินการใหเปนไปอยางมีประสิทธภิาพ 
(กลุมนิเทศ ตดิตามและประเมินผลการจัดการศึกษา.  2556: ออนไลน) ดังนั้นผูบริหารควรมีบทบาท
ตอการนิเทศในสถานศึกษา โดยตองมีบทบาทในการบรหิารจัดการใหระบบการนิเทศเกิดขึ้นใน
สถานศึกษาและบริหารจัดการใหการดําเนินการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และบทบาทในฐานะ    
ผูนิเทศการศกึษา ซึ่งตองแสดงบทบาทในการเปนผูนํา ผูเอ้ืออํานวย ผูประเมิน ผูเสริมกําลังใจ     
นักสื่อสาร และผูสอนแนะหรือเปนพ่ีเลี้ยงใหกับครู (เก็จกนก เอ้ือวงศ.  2556: ออนไลน) 
 ที่ผานมาการดําเนินงานนิเทศภายในโรงเรียน ยังไมสงผลตอคุณภาพของนักเรียนตาม
เปาหมายที่กําหนดไว ทั้งน้ีจากการวิเคราะหมีสาเหตุจากหลายประการ เชน โรงเรียนจัดกิจกรรม
การนิเทศไมสอดคลองกับสภาพปญหาปจจุบันของโรงเรียน และไมไดเกิดจากความตองการของ
บุคลากรในโรงเรียนโดยตรง (ศรีสุดา แสงพันธ.  2550: 2-3) และเม่ือพิจารณาผลการทดสอบ
ระดับชาตขิั้นพื้นฐาน (O-NET) ทั้งในระดับประเทศ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา และระดับจังหวัด      
ก็พบวาในทุกระดับก็มีคะแนนเฉลี่ยคอนขางต่ํา โดยในจังหวัดสมุทรสงครามนั้นผลการทดสอบ
ระดับชาตขิั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ปการศึกษา 2554 คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด
ของโรงเรียนมัธยมศึกษา 9 โรงเรียนในภาพรวมมีคาคอนขางต่ํา เม่ือจําแนกตามรายวิชาไดขอมูล
ดังนี้ คือ วิชาภาษาไทยคะแนนเฉลี่ย 45.17 วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมคะแนนเฉลีย่ 
34.12 วิชาภาษาอังกฤษคะแนนเฉลี่ย 22.46 วิชาคณิตศาสตรคะแนนเฉลี่ย 25.08 วิชาวทิยาศาสตร
คะแนนเฉลี่ย 30.01 วิชาสุขศึกษาและพลศึกษาคะแนนเฉลี่ย 56.20 วิชาศลิปะคะแนนเฉลี่ย 29.71 
วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยีคะแนนเฉลี่ย 52.62 ซึ่งมีเพียงวิชาสขุศึกษาและพลศึกษา และ
วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยีเทานั้นที่มีคะแนนเฉลี่ยเกิน 50 ดังนั้นถาใชผลการทดสอบ
ระดับชาตขิั้นพื้นฐาน (O-NET) เปนดัชนีชี้วัดคุณภาพในการจัดการศึกษาของโรงเรียน ก็พอบงบอก
ไดวาการจัดการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดสมุทรสงครามยังไมประสบความสําเรจ็
เทาที่ควร จึงมีความจําเปนอยางยิ่งที่จะตองหาวิธีการทีจ่ะพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหดีขึ้น วิธีการ
หนึ่งที่ทําไดสะดวก คือ การสงเสริมใหมีการนิเทศภายในโรงเรียนอยางจริงจังและเปนระบบ เพ่ือเปน
การชวยเหลือ สงเสริม และสนับสนุนใหครูผูสอนสามารถจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ 
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 ดังนั้นผูวิจัยซึ่งเปนครูผูสอนในระดับมัธยมศึกษา จึงเกิดความสนใจศึกษาการนิเทศภายใน
โรงเรียนมัธยมในจังหวัดสมุทรสงคราม ตามแนวคิดของกลิคแมน; กอรดอน; และ รอส-กอรดอน 
(Glickman; Gordon; & Ross-Gordon) 5 ดาน คือ การใหความชวยเหลือแกครูโดยตรง การพัฒนา
ทักษะการทํางานกลุม การพัฒนาทางวิชาชีพ การพัฒนาหลักสูตร และการวิจัยเชงิปฏิบัติการในชั้น
เรียน เพ่ือเปรียบเทียบการปฏิบัติงานนิเทศภายในโรงเรียนของผูบรหิารตามความคิดเห็นของ
ครูผูสอน ที่อยูในโรงเรียนที่มีขนาดแตกตางกัน มีประสบการณการปฏิบัติการสอนแตกตางกัน และ
สังกัดกลุมสาระการเรียนรูแตกตางกัน วาจะมีความคดิเห็นเกี่ยวกบัการนิเทศภายในโรงเรียน
แตกตางกันหรือไมอยางไร เพ่ือที่ผูบริหารจะไดใชเปนขอมูลประกอบการจัดการนิเทศภายใน
โรงเรียนใหเหมาะสมกับครแูตละกลุม ซึ่งจะทําใหครูผูสอนสามารถจัดการเรียนการสอนไดอยางมี
ประสิทธิภาพ สงผลตอคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนและในระดบัจังหวัดตอไป 
 

ความมุงหมายของการวิจัย 
 ในการวิจัยครัง้นี้ ผูวิจัยไดตัง้ความมุงหมายไว ดังนี้ 
  1.  เพ่ือศึกษาการปฏิบัติงานนิเทศภายในโรงเรียนของผูบริหารตามความคิดเห็นของ
ครูผูสอนโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดสมุทรสงคราม 
  2.  เพ่ือเปรียบเทียบการปฏิบัติงานนิเทศภายในโรงเรยีนของผูบริหารตามความ
คิดเห็นของครูผูสอนโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดสมุทรสงคราม จําแนกตามขนาดโรงเรียน 
ประสบการณการปฏิบัติการสอน และกลุมสาระการเรียนรู 
 

ความสําคญัของการวิจัย 
 ผลของการวิจัยในครั้งนี้มีความสําคัญ ดังนี้ 
  1.  ทําใหผูบริหารไดทราบถึงระดับความคิดเห็นของครูผูสอนที่มีตอการปฏิบัติงาน
นิเทศภายในโรงเรียนของผูบริหารเอง ตามแนวคิดของกลิคแมน; กอรดอน; และ รอส-กอรดอน 
(Glickman; Gordon; & Ross-Gordon) 5 ดาน คือ การใหความชวยเหลือแกครูโดยตรง การพัฒนา
ทักษะการทํางานกลุม การพัฒนาทางวิชาชีพ การพัฒนาหลักสูตร และการวิจัยเชงิปฏิบัติการในชั้น
เรียน ซึ่งผูบรหิารสามารถนําขอมูลดังกลาวมาประเมินตนเองไดวาไดปฏิบัติงานนเิทศภายใน
โรงเรียนมากนอยแคไหนสอดคลองกับความคิดเห็นของครูผูสอนซึ่งเปนผูไดรับการนิเทศหรือไม 
  2.  ผูบริหารสามารถนําขอมูลที่ไดจากการเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูผูสอนที่มี
ตอการปฏิบตังิานนิเทศภายในโรงเรียนของผูบริหารซึ่งจําแนกตามขนาดโรงเรียน ประสบการณการ
ปฏิบัติการสอน และกลุมสาระการเรียนรูของครูผูสอน มาปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานนิเทศ
ภายในโรงเรียนของตนเองใหสอดคลองกับความคิดเห็นของครูผูสอน ที่มีความแตกตางกันในดาน
ขนาดโรงเรียน ประสบการณการปฏิบัตกิารสอน และกลุมสาระการเรียนที่ครูสังกดัอยู 
 



 5 

ขอบเขตของการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนีเ้ปนการศึกษาการนิเทศภายในโรงเรียนของผูบริหารตามความคิดเห็นของ
ครูผูสอนโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดสมุทรสงคราม โดยมีขอบเขตดังน้ี 
  1.  ประชากร 
   ประชากรที่ใชในการวิจัยครัง้นี้ คือ ครูผูสอนโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัด
สมุทรสงคราม จํานวน 9 โรงเรียน ในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2555 จํานวน 395 คน 
  2.  กลุมตวัอยาง 
   กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ ครูผูสอนโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัด
สมุทรสงคราม จํานวน 9 โรงเรียน ในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2555 จํานวน 196 คน ซึ่งไดมา 
โดยใชตารางกําหนดขนาดกลุมตัวอยางของเครจซี่และมอรแกน (Krejcie; & Morgan.  1970: 608) 
ทําการสุมตัวอยางโดยกําหนดสัดสวนของจํานวนครูผูสอนในแตละโรงเรียนตอจํานวนครูผูสอน
โรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดสมุทรสงครามทั้งหมด จากนั้นจึงทําการสุมอยางงาย (Simple 
Random Sampling) 
  3.  ตัวแปรทีใ่ชในการวิจยั 
   3.1 ตัวแปรอิสระ คือ สถานภาพของครูผูสอน โดยจําแนกตาม 
    3.1.1 ขนาดโรงเรียน 
     -  มีนักเรียนไมเกิน 1,500 คน 
     -  มีนักเรียนมากวา 1,500 คน 
    3.1.2 ประสบการณการปฏิบัติการสอน 
     -  1-5 ป 
     -  6-10 ป 
     -  มากกวา 10 ป 
    3.1.3 กลุมสาระการเรียนรู 
     -  ภาษาไทย 
     -  คณิตศาสตร 
     -  วิทยาศาสตร 
     -  สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
     -  สุขศึกษาและพลศึกษา 
     -  ศิลปะ 
     -  การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
     -  ภาษาตางประเทศ 
   3.2 ตัวแปรตาม คือ ความคิดเห็นของครูผูสอนที่มีตอการปฏิบัติงานนิเทศภายใน
โรงเรียนของผูบริหาร ไดแก 
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    3.2.1 การใหความชวยเหลอืแกครูโดยตรง 
    3.2.2 การพัฒนาทักษะการทํางานกลุม 
    3.2.3 การพัฒนาทางวิชาชพี 
    3.2.4 การพัฒนาหลักสูตร 
    3.2.5 การวิจัยเชิงปฏิบตัิการในชั้นเรียน 
 

นิยามศัพทเฉพาะ 
 1.  โรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดสมทุรสงคราม หมายถึง โรงเรียนที่เปดการสอน
ตั้งแตระดับชัน้มัธยมศึกษาปที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ในจังหวัดสมุทรสงคราม ซึ่งมี
ทั้งหมด 9 โรงเรียน คือ โรงเรียนศรัทธาสมุทร โรงเรียนถาวรานุกูล โรงเรียนทายหาด โรงเรียนสกล 
วิสุทธิ โรงเรียนเมธีชุณหะวณัวิทยาลัย โรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย โรงเรียนวัดบางกะพอม โรงเรียน
เทพสวุรรณชาญวิทยา และโรงเรียนวัดแกวเจริญอํานวยวิทย 
 2.  ผูบริหารโรงเรียน หมายถึง บุคลากรวิชาชีพที่รับผดิชอบการบรหิารโรงเรียนมัธยม 
ศึกษาในจังหวัดสมุทรสงคราม ซึ่งในที่นี้ไดแก ผูอํานวยการโรงเรียน และรองผูอํานวยการโรงเรยีน 
 3.  ครูผูสอน หมายถึง บุคลากรซึ่งทําหนาที่หลักทางดานการเรียนการสอน และการ
สงเสริมการเรียนรูของผูเรียนดวยวธิีการตางๆ ในโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดสมุทรสงคราม 
 4.  ขนาดโรงเรยีน หมายถึง การใชจํานวนนักเรียนในโรงเรียนเปนเกณฑในการกําหนด
ขนาดของโรงเรียน ซึ่งในทีน่ี้แบงเปน โรงเรียนที่มีนักเรียนไมเกิน 1,500 คน และโรงเรียนที่มี
นักเรียนมากกวา 1,500 คน 
 5.  ประสบการณการปฏิบัติการสอน หมายถึง ระยะเวลาในการปฏิบัติการสอนของ
ครูผูสอน แบงเปน 3 ชวง คอื 1-5 ป 6-10 ป และมากกวา 10 ป 
 6.  กลุมสาระการเรียนรู หมายถึง กลุมวชิาที่หลักสตูรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 2544 
กําหนดสาระและมาตรฐานการเรียนรูไวแบงออกเปน 8 กลุม ไดแก กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 
กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร กลุมสาระการเรียนรูวทิยาศาสตร กลุมสาระการเรยีนรูสังคมศึกษา 
ศาสนา และวฒันธรรม กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ กลุม
สาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี และกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 
 7.  การนิเทศภายในโรงเรยีน หมายถึง การดําเนินการของผูบริหารเพื่อสงเสริม 
สนับสนุน ใหความชวยเหลอืแกครูในโรงเรียน เพ่ือการปรับปรุง แกไข พัฒนาการทํางานของครูใหมี
ประสิทธิภาพ สงผลดีตอคณุภาพของนักเรียน โดยเปนการดําเนินการที่เกิดจากความรวมมือกันของ
บุคลากรภายในโรงเรียนเอง ซึ่งอาจมีบุคลากรภายนอกมารวมดวยตามความเหมาะสม ซึ่ง
ประกอบดวยงาน 5 ดาน คือ 
  7.1 การใหความชวยเหลอืแกครูโดยตรง หมายถึง การที่ผูบริหารใหความ
ชวยเหลือ สนับสนนุ และใหความรูแกครูเกี่ยวกับการจดัการเรียนการสอน ไดแก การแนะนําสาธิต
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เทคนิควิธีการสอน การจัดหาสื่อวัสดุอุปกรณ รวมทั้งสงเสริมสนับสนนุใหครูผลติและประยุกต ใชสื่อ
การเรียนการสอน การใหความรูเกี่ยวกบัการวัดผลประเมินผลตามสภาพจริง นอกจากนี้ยังเปนการ
ใหความชวยเหลือ แกปญหา ใหคําปรึกษาในดานอ่ืนๆ ที่ครูมีความคบัของใจอีกดวย 
  7.2 การพัฒนาทักษะการทํางานกลุม หมายถึง การที่ผูบริหารสงเสริมสนับสนนุให
ครูมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น มีสวนรวมในการวางแผนและกําหนดวัตถุประสงคในการ
ทํางาน ยอมรับในความสามารถและความแตกตางระหวางบุคคล สนับสนุนใหมีการทํางานรวมกัน 
พรอมทั้งกําหนดบทบาทหนาที่ในการทํางานของบุคลากรแตละคนอยางชัดเจนตามความถนัดและ
ความสามารถ 
  7.3 การพัฒนาทางวชิาชพี หมายถึง การที่ผูบริหารสงเสริมสนับสนุนใหครูไดมีการ
พัฒนาตนเองทั้งในดานความรูที่จําเปนในการทํางาน ความสามารถในการจัดการเรียนการสอน การ
ผลิตและการใชสื่อนวัตกรรมที่ทันสมัย มีการศึกษาทําความเขาใจผูเรียนเปนรายบคุคล รวมไปถงึ
สงเสริมใหครมีูความกาวหนาในวิชาชีพ มีคุณธรรมและจริยธรรมที่เหมาะสม 
  7.4 การพัฒนาหลักสูตร หมายถึง การที่ผูบริหารสงเสริมสนับสนุนและรวมมือกบั
นักเรียน ผูปกครอง และชุมชน ในการรวบรวมขอมูลเพ่ือที่จะเปลี่ยนแปลง และ/หรือปรับปรุง
หลักสูตรของสถานศึกษาใหมีความเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมในปจจุบัน สอดรับกับ
แนวโนมในอนาคต สอดคลองกับบริบทของทองถิ่นและชุมชน ตอบสนองตรงตามความตองการและ
ความสามารถของผูเรียน 
  7.5 การวิจัยเชิงปฏิบตัิการในชั้นเรียน หมายถึง การที่ผูบริหารสงเสริมสนับสนนุ 
ใหคําแนะนํา และชี้ใหเห็นถงึความสําคัญและความจําเปนในการใชระเบียบวธิีการวิจัยมาชวยในการ
หาคําตอบหรอืแกไขปญหาตางๆ ที่เกิดขึน้ภายในหองเรียน เชน พฤติกรรมของผูเรียน เทคนิค
วิธีการจัดการเรียนการสอน การใชสื่อและอุปกรณการสอน เปนตน 
 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 การศึกษาครั้งน้ีไดศึกษาแนวคิด ทฤษฏี และงานวิจัยนาํมาสังเคราะหเปนกรอบแนวคิด 
ในการวิจัย ดังนี้ 
 ลักษณะของงานนิเทศภายในโรงเรียนอาศัยแนวคิดของกลิคแมน; กอรดอน; และ รอส-
กอรดอน (Glickman; Gordon; & Ross-Gordon.  2007: 301-420) ที่ไดกําหนดภารกิจการนิเทศ
ภายในโรงเรียนวาประกอบดวยงาน 5 งาน คือ  
  1. การใหความชวยเหลือแกครูโดยตรง (Direct Assistance to Teachers) เปนการให
ความชวยเหลอืครูเพ่ือชวยใหครูชวยเหลอืตนเองไดอยางมีประสิทธภิาพ โดยใชความสัมพันธอันดี
กับครูผูสอนในการชวยครใูหปรับปรุงการสอน รวมทั้งการใหความหวงใยชวยเหลอืในเรื่องอ่ืนๆ 
นอกเหนือจากเรื่องการจัดการเรียนการสอนดวย  
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  2. การพัฒนาทักษะการทํางานกลุม (Group Development) เปนวิธกีารที่สําคัญอยาง
หนึ่งของการนิเทศการศึกษา โดยผูนิเทศจะตองพิจารณาบทบาทตางๆ ของสมาชิกกอนดําเนินการ 
คือการหาคําตอบวามีพฤตกิรรมใดบางที่เปนตวับงชีใ้หเห็นถึงบทบาทและความพรอมของสมาชิก 
แตละคน และสมาชิกแตละคนเหลานี้ไดแสดงบทบาทของตนมาแลวมากนอยเพียงใด มีบทบาท
อะไรบางที่เกดิขึ้นมาแลวและที่ยังขาดอยู โดยตระหนักวาบทบาททีเ่นนงานและเนนตัวบุคคลคอื
หนาที่ของสมาชิกในกลุมทีทุ่กคนตองปฏิบัต ิ
  3. การพัฒนาทางวิชาชีพ (Professional Development) เปนเปาหมายสําหรับครแูละ
ผูนําเพื่อเปนการฟนฟูครูและเพื่อการปรบัปรุงดานการเรียนการสอน ตองมีการดําเนินงานใน 2 
ระดับ ระดับแรก ครูรายบุคคลควรมีโอกาสไดเรียนรูที่หลากหลาย เพ่ือสนับสนุนการคนหาความเปน
ตัวตนของพวกเขาทั้งหลาย และเพ่ือเปาหมายการประกอบอาชีพผูเชี่ยวชาญในวชิาชีพ ระดับสอง 
ครูเปนสวนหนึ่งของโรงเรียนและของชุมชน ควรมีการกําหนดรวมกันในการเรียนรูและทักษะ
ดําเนินการ ความรูและโปรแกรมนั้นองคกรสามารถบรรลุเปาหมายรวมกันได 
  4. การพัฒนาหลักสูตร (Curriculum Development) ครูจะใชหลักสตูรใหประสบ
ผลสําเร็จมากนอยเพียงใด ยอมขึ้นอยูกับการมีสวนรวมในการพัฒนา ซึ่งระดับการมีสวนรวมของครู
ในการพัฒนาหลักสูตรมี 3 ระดับ คือ 1) การเลียนแบบ-บํารุงรักษา เปนการรวมพัฒนาหลักสูตรโดย
ปฏิบัตติามคําสั่งของผูบริหาร มักใชตําราและหนังสือคูมือ 2) ประสานงาน เปนการรวมพัฒนา
หลักสูตรโดยเนนความรูในเรื่องที่เกี่ยวกับนวัตกรรมหรอืเน้ือหาหลักสูตรที่สัมพันธกับสถานการณ
ตางๆ จะปรับเปลี่ยนเน้ือหาของหลักสูตรอยูเสมอ และ 3) สรางสรรครวมพัฒนาหลักสูตร โดย
พิจารณาปญหา ตั้งสมมติฐาน และหาวิธกีารแกปญหา และมักทดลองเพื่อหาคําตอบในชั้นเรียนอยู
เสมอ จะใชผลงานวิจัยประกอบการตัดสนิใจ ปรับปรุงหลักสูตรในระดับชั้นเรียนและระดับโรงเรียน 
  5. การวิจัยเชงิปฏิบัติการในชั้นเรียน (Action Research) เปนรูปแบบการวิจัยชนิด
หนึ่งที่เนนกระบวนการใหไดขอมูลเพ่ือนําผลวิจัยไปปรบัปรุงการสอนของครูใหประสบผลสําเร็จและ
มีประสิทธิภาพสูงสุด เกี่ยวของกับกิจกรรมหลายประเภท เชน การใหความชวยเหลือแกครูโดยตรง 
การพัฒนาทางวิชาชีพ การพัฒนาทักษะการทํางานกลุม การพัฒนาหลักสูตร 
 ตัวแปรดานขนาดโรงเรียนไดแนวคิดจากงานวิจัยของ จุรี จันทรเจริญ (2539: บทคัดยอ) 
และจินตนา สวินทร (2536: บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาและพบวา ความคิดเห็นของทั้งผูบริหารและ
ครูเกี่ยวกบัการปฏิบัติการนเิทศงานวชิาการในโรงเรียนของผูบริหารแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 ตามขนาดโรงเรียน เชนเดียวกับวิชัย เกียรติยาจารย (2536: บทคัดยอ) ได
ทําการศึกษาและพบวา ครผููปฏิบัติการทีมี่ขนาดโรงเรียนตางกัน มีความคิดเห็นตอความพรอมใน
การนิเทศภายในโรงเรียนตางกัน โดยครูผูปฏิบัติการที่มีโรงเรียนขนาดเล็กมีความคิดเห็นตอความ
พรอมในการนิเทศภายในโรงเรียนแตกตางจากครูผูปฏิบัติการที่มีโรงเรียนขนาดกลางและขนาดใหญ 
สอดคลองกับวัชรินทร แสงศัพท (2528: บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาและพบวา ผูบริหารโรงเรียนและ
ครูมีความคิดเห็นวา การนิเทศการศึกษาภายในโรงเรียนที่มีขนาดตางกัน มีสภาพแตกตางกันอยาง
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มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยโรงเรียนขนาดใหญมีสภาพการนิเทศการศึกษาภายในโรงเรียน
แตกตางกับโรงเรียนขนาดกลางและโรงเรยีนขนาดเล็ก อยางมีนัยสําคัญทางสถติิทีร่ะดับ .05 
 ตัวแปรดานประสบการณการปฏิบัติการสอนไดแนวคดิจาก เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ       
(นุชลี คลายวนัเพ็ญ.  2553: 101; อางอิงจาก เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ.  2522: 131-132) ที่ไดเคย
กลาวไววา ความสามารถของมนุษยเปนผลมาจากสิ่งสําคัญ 3 ประการ คือ ความสามารถทางสมอง 
ประสบการณ และการศึกษาอบรม ซึ่งการมีประสบการณในงานใดก็ตามยอมสงผลใหบุคคล
ปฏิบัติงานนั้นไดดี และปรียาพร วงศอนุตรโรจน (2548: 67) ที่ไดกลาวไววา ประสบการณจากสิ่งที่
พบเห็นที่แตกตาง บางคนไดรับความกดดันจากประสบการณอยางหนึ่งก็มีผลตอการรับรู ความเชื่อ
ของบุคคลนั้น และใชเปนเกณฑตัดสินเรื่องตางๆ ตอไป ประสบการณการทํางานยอมทําใหคนเกิด
ความชํานาญ ทําใหเกิดความผูกพันกับอาชีพและองคกรไปดวย ซ่ึงจากการศึกษางานวิจัยที่
เกี่ยวของพบวาตวัแปรดานประสบการณการทํางานเปนตัวแปรหนึ่งที่มีความเกี่ยวของกับการนิเทศ
การศึกษา เชน ทัศนีย ชั่งใจ (2547: บทคัดยอ) ศึกษาความตองการการนิเทศการเรียนการสอนพล
ศึกษาของครูพลศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร จําแนก
ตามประสบการณในการสอน ผลการเปรยีบเทียบพบวา โดยภาพรวมไมแตกตางกัน แตเม่ือจําแนก
เปนรายดานพบวา กลุมครูผูสอนที่มีประสบการณในการสอน 1-5 ป มีความตองการนเิทศดานการ
วัดผลและประเมินผลแตกตางจากครูผูสอนที่มีประสบการณในการสอน 6-10 ป และตั้งแต 11 ปขึ้น
ไป เชาวนีย สายสุดใจ (2547: บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาและพบวา ครูที่มีประสบการณในการสอน
เด็กที่มีความตองการพิเศษมากกวา 10 ป มีความตองการในการนิเทศงานวชิาการในภาพรวมและ
รายดานสูงกวาครูที่มีประสบการณ 6-10 ป อยางมีนัยสําคัญทางสถติิที่ระดับ .05 สวนดานการ
สงเสริมการวจัิยในชั้นเรียน ครูที่มีประสบการณต่ํากวา 6 ป มีความตองการในการนิเทศงานวชิาการ
สูงกวาครูที่มีประสบการณ 6-10 ป อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .05 
 ตัวแปรดานกลุมสาระการเรยีนรู อาศัยการกําหนดสาระและมาตรฐานการเรียนรูตาม
หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 8 กลุมสาระการเรียนรู คือ ภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร 
สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี และ
ภาษาตางประเทศ ซึ่งมีงานวิจัยที่เกี่ยวของกับตัวแปรดานกลุมสาระการเรียนรู เชน วิโรจน เจษฎา
ลักษณ (2546: บทคัดยอ) ศึกษาความคิดเห็นของครูทีมี่ตอการนิเทศภายในโรงเรยีนสันติราษฎร
บริหารธุรกิจในพระอุปถัมภฯ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน พบวา ครูทีส่อน
ประเภทวิชาตางกันมีความคิดเห็นตอการนิเทศภายในโรงเรียนสันตริาษฎรบริหารธุรกิจในพระ
อุปถัมภฯ โดยรวมแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ แตดานหลักสูตรแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
 
 จากหลักการและแนวคิดทีไ่ดกลาวมา สามารถเขียนเปนกรอบแนวคิดในการวิจัยในครั้งนี้ 
ไดตามภาพประกอบ 1 
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            ตัวแปรอิสระ       ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

สมมุติฐานการวิจัย 
 การศึกษาการนิเทศภายในโรงเรียนของผูบริหารตามความคิดเห็นของครูผูสอนโรงเรียน
มัธยมศึกษาในจังหวัดสมุทรสงครามในครั้งนี้ ผูวิจัยไดตั้งสมมุติฐานไว ดังนี้ 
 1.  ครูที่ปฏิบตัิการสอนในโรงเรียนขนาดแตกตางกัน มีความคิดเห็นตอการปฏิบตัิงาน
นิเทศภายในโรงเรียนของผูบริหารแตกตางกัน 
 2.  ครูที่มีประสบการณการปฏิบัติการสอนแตกตางกัน มีความคิดเห็นตอการปฏิบตัิงาน
นิเทศภายในโรงเรียนของผูบริหารแตกตางกัน 
 3.  ครูที่ปฏิบตักิารสอนในกลุมสาระการเรียนรูแตกตางกัน มีความคิดเห็นตอการ
ปฏิบัติงานนิเทศภายในโรงเรียนของผูบรหิารแตกตางกัน 

ขนาดโรงเรียน 
- มีนักเรียนไมเกิน 1,500 คน 
- มีนักเรียนมากกวา 1,500 คน 

ประสบการณการปฏิบัติการสอน 
- 1-5 ป 
- 6-10 ป 
- มากกวา 10 ป 

ครูผูสอนในแตละกลุมสาระการเรียนรู 
- ภาษาไทย 
- คณิตศาสตร 
- วิทยาศาสตร 
- สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม 
- สุขศึกษาและพลศึกษา 
- ศิลปะ 
- การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
- ภาษาตางประเทศ 

ความคิดเห็นตอการปฏิบตังิานนิเทศภายใน
โรงเรียนของผูบริหาร 

- การใหความชวยเหลือแกครโูดยตรง 
- การพัฒนาทักษะการทํางานกลุม 
- การพัฒนาทางวิชาชีพ 
- การพัฒนาหลักสูตร 
- การวิจัยเชิงปฏิบัติการในชัน้เรียน 



บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของ 

 
 การศึกษาการนิเทศภายในโรงเรียนตามความคิดเห็นของครูผูสอน โรงเรียนมัธยมศึกษา
ในจังหวัดสมุทรสงครามในครั้งนี้ ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ และไดนําเสนอตาม
หัวขอตอไปน้ี 
 1.  การนิเทศการศึกษา 
  1.1 ความหมายของการนิเทศการศึกษา 
  1.2 ความมุงหมายของการนิเทศการศึกษา 
  1.3 ความสําคญัและความจําเปนของการนิเทศการศึกษา 
  1.4 หลักการนิเทศการศึกษา 
  1.5 กระบวนการนิเทศการศึกษา 
 2.  การนิเทศภายในโรงเรียน 
  2.1 ความหมายของการนิเทศภายในโรงเรียน 
  2.2 ความมุงหมายของการนิเทศภายในโรงเรียน 
  2.3 ความสําคญัและความจําเปนของการนิเทศภายในโรงเรียน 
  2.4 หลักการนิเทศภายในโรงเรียน 
  2.5 กระบวนการนิเทศภายในโรงเรียน 
 3.  ลักษณะงานนิเทศภายในโรงเรียน 
 4.  ลักษณะงานนิเทศภายในโรงเรียนตามแนวคิดกลิคแมน; กอรดอน; และ รอส-กอรดอน 
  4.1 การใหความชวยเหลือแกครูโดยตรง 
  4.2 การพัฒนาทักษะการทาํงานกลุม 
  4.3 การพัฒนาทางวิชาชีพ 
  4.4 การพัฒนาหลักสูตร 
  4.5 การวิจัยเชิงปฏิบตัิการในชั้นเรียน 
 5.  เอกสารเกีย่วกับตัวแปรอิสระ 
  5.1 ขนาดโรงเรียน 
  5.2 ประสบการณการทํางาน 
  5.3 กลุมสาระการเรียนรู 
 6.  งานวิจัยทีเ่กี่ยวของ 
  6.1 งานวิจัยในประเทศ 
  6.2 งานวิจัยในตางประเทศ 
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1.  การนิเทศการศึกษา 
 การนิเทศการศึกษาในประเทศไทย เริ่มมีขึ้นพรอมๆ กับการจัดการศกึษาอยางมีแบบแผน 
ตั้งแตสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว แตเรียกเปนอยางอ่ืน เชน การดูแล การ
ควบคุม การตรวจตรา ภายหลังไดวิวัฒนาการมาเปนการนิเทศการศกึษาในปจจุบนั (ประเสริฐ  
เชษฐพันธ.  2542: 144; อางอิงจาก สุพิชญา ธีระกุล; กาญจนา ศรีกาฬสินธุ และวิจิตร ธีระกลุ.  
2524: 16-17) 
 1.1 ความหมายของการนิเทศการศึกษา 
  ไดมีนักวิชาการกลาวถึงการนิเทศการศึกษาและไดใหความหมายไว ดังนี้ 
  สันติ บุญภิรมย (2552: 204) สรุปความหมายของการนิเทศการศึกษาวา หมายถึง 
กิจกรรมหนึ่งในหลายๆ กิจกรรมของการบริหารการศึกษา ในสวนที่เกี่ยวของกับการปรับปรุง
เง่ือนไขการเรียนรูและความเจริญงอกงามของผูเรียน โดยมุงใหผูสอนไดปรับปรุงวิธีการสอนและ  
จัดกิจกรรมอ่ืนควบคูไปดวย เชน กิจกรรมการเสริมสรางขวัญและกาํลังใจ กิจกรรมมนุษยสัมพันธ 
  ปรียาพร วงศอนุตรโรจน (2545: 223) กลาววา การนิเทศการศึกษา หมายถึง 
กระบวนการจดัการบริหารการศึกษาเพื่อชี้แนะ ใหความชวยเหลือและความรวมมือกับครู และ
บุคลากรที่เกีย่วของกับการจัดการศึกษา เพ่ือปรับปรุงการเรียนการสอนของครู และเพิ่มคุณภาพ 
ของบทเรียนใหเปนไปตามจุดมุงหมายของการศึกษา 
  เมตต เมตตการุณจิต (2543: 54-60) ไดใหความหมายของการนิเทศการศึกษาวา คือ
การใหคําปรึกษา ชี้แนะ แนะนํา และใหความชวยเหลือตอกิจกรรมการเรยีนการสอน เพ่ือปรับปรุง
ใหไดผลตามเกณฑที่วางไว 
  กิติมา ปรีดีดิลก (2541: 262) กลาววาการนิเทศการศึกษาเปนกระบวนการชี้แนะ 
แนะนําและใหความรวมมือตอกิจกรรมของครูในการปรับปรุงการเรยีนการสอน เพ่ือใหบรรลุผลตาม
จุดหมายที่วางไว 
  ดุสิต ทิวถนอม (2540: 4) ไดใหความหมายการนิเทศการศึกษาไววา เปนกระบวนการ
ซึ่งประกอบดวยกิจกรรม การบริการและวิธีการตางๆ ที่มีการจัดการอยางเปนระบบของผูเกี่ยวของ
กับการจัดการศึกษา โดยมีวตัถุประสงคเพ่ือปรับปรุงการเรียนการสอนและการทํางานของครูใหมี
ประสิทธิภาพ 
  แฮรริส (Harris.  1985: 19) ไดใหความหมายของการนิเทศการศึกษาวา หมายถึง สิ่ง
ที่บุคคลในโรงเรียนกระทําตอบุคคลหรือสิง่หนึ่งสิ่งใด โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือการดําเนินงานหรือ
เปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงานของโรงเรียน มุงใหโรงเรียนเกิดประสทิธิผลในดานการสอนเปนสําคัญ 
  กูด (Good.  1973: 575) ไดใหความหมายของการนิเทศการศึกษาวา หมายถึง ความ
พยายามทุกอยางของเจาหนาที่ผูจัดการศึกษา ในการใหคําแนะนําครูหรือบุคคลอืน่ที่ทํางานเกีย่วกับ
การศึกษา ใหรูวิธีการเกีย่วกับการปรับปรุงการสอนชวยใหเกิดความเจริญงอกงามทางวิชาชีพ
การศึกษา ชวยในการพัฒนาครูและนักเรยีน 
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  จากความหมายของนักวิชาการดังที่ไดกลาวมา พอสรุปไดวา การนิเทศการศึกษา 
หมายถึง การใหคําปรึกษา คําแนะนํา ขอคิดเห็น รวมทัง้การชวยเหลอือํานวยความสะดวกในดาน
ตางๆ เกี่ยวกบัการจัดการเรียนการสอนของครู เพ่ือใหครูสามารถจัดการเรียนการสอนไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 
 

 1.2 ความมุงหมายของการนิเทศการศกึษา 
  ไดมีนักวิชาการกลาวถึงจุดมุงหมายของการนิเทศการศึกษาไว ดังนี้ 
  เสรี ลาชโรจน (2550: 103) กลาวโดยสรุปไววา การนิเทศการศึกษากค็ือกระบวนการ
อยางหนึ่งในระบบบริหารการศึกษาทีไ่ดวิวัฒนาการมาอยางตอเน่ือง โดยมีวัตถุประสงคหลักที่ไม
เปลี่ยนแปลง 3 ประการ คือ 
   1. พัฒนาผูสอนและผูเรียนใหมีความรู ความสามารถ และทักษะในการปฏิบัติงาน
และพัฒนากระบวนการเรียนรูใหมีคุณภาพมากขึ้น 
   2. พัฒนาวิธีการปฏิบัติงานของบุคคล กลุมบุคคล และองคกร ทั้งในดานการเรียน
การสอนและงานที่เกี่ยวของใหมีประสิทธภิาพมากขึ้น 
   3. สรางขวัญและความมั่นใจใหกับผูเรียน ผูสอน และผูปฏิบัติงานทีเ่กี่ยวของให
สูงขึ้นทั้งในระดับบุคคลและองคกร 
  วไลรัตน บุญสวัสดิ์ (2538: 7) ไดสรุปถึงจุดมุงหมายของการนิเทศการศึกษาวา การ
นิเทศการศึกษานั้นมีจุดมุงหมายที่จะพัฒนาคน พัฒนาครู ใหมีความรูความสามารถในการพัฒนา
งานดานหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การศึกษา ชวยประสานงานและความรวมมือใหเกิด
ความเขาใจอันดีระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของ นอกจากนั้นยังจะสรางความมั่นคงในอาชีพครู 
สรางสรรคกําลังใจใหแกคร ูเพ่ือจะไดรวมมือกันพัฒนานักเรียนใหเกิดพัฒนาการตามความมุงหมาย
ของการศึกษา 
  สงัด อุทรานันท (2530: 12) กลาววา การนิเทศการศึกษามีจุดมุงหมายที่สําคัญ 4 
ประการ ดังนี้ 
   1. เพ่ือพัฒนาคน การนิเทศการศึกษาเปนกระบวนการทํางานรวมกับครูและ
บุคลากรทางการศึกษา เพ่ือใหครูและบคุลากรเหลานั้นไดเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในทางที่ดีขึ้น 
   2. เพ่ือพัฒนางาน การนิเทศการศึกษามีจุดมุงหมายที่จะพัฒนางานสอนใหดีขึ้น 
   3. เพ่ือสรางการประสานสัมพันธ การนิเทศการศึกษาเปนกระบวนการทํางาน
รวมกัน รับผิดชอบรวมกัน ผลัดเปลี่ยนกนัเปนผูนําและผูตาม ไมไดเปนการทํางานภายใตการถูก
บังคับและคอยตรวจตราหรอืจับผิด 
   4. เพ่ือสรางขวัญและกําลังใจ ซึ่งถือวาเปนจุดมุงหมายที่สําคัญอีกปะการหนึ่งของ
การนิเทศ ทั้งน้ีเพราะวาขวญัและกําลังใจเปนสิ่งสําคัญที่จะทําใหบคุคลมีความตั้งใจทํางาน หากการ
นิเทศไมไดสรางขวัญและใหกําลังใจแกผูปฏิบัติงานแลว การนิเทศการศึกษายอมจะประสบผลสําเร็จ
ไดยาก 
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  อดัม และดิกกี้ (ประเสริฐ เชษฐพันธ.  2542: 146; อางอิงจาก Adam; & Dickey.  
1966: 12-13) กําหนดจุดมุงหมายของการนิเทศไว ดังนี้ 
   1. เพ่ือชวยครคูนหาและรูวธิกีารทํางานดวยตนเอง 
   2. เพ่ือชวยครใูหรูจักแยกแยะ วิเคราะหปญหาของตนเอง โดยชวยใหครูรูวาอะไร
ที่เปนปญหาที่กําลังเผชิญอยู และจะแกปญหาเหลานัน้ไดอยางไร 
   3. เพ่ือชวยใหครูรูสึกม่ันคงในอาชีพ และมีความเชื่อม่ันในความสามารถของตน 
   4. เพ่ือชวยใหครูคุนเคยกบัแหลงวิทยาการ และสามารถนําไปใชในการเรียนการ
สอนได 
   5. ชวยเผยแพรใหชุมชนเขาใจถึงแผนการศึกษาของโรงเรียน และใหการ
สนับสนุนโรงเรียน 
   6. ชวยใหครูเขาใจถึงปรัชญาและความตองการทางการศึกษา 
  จากที่กลาวมาพอสรุปไดวา การนิเทศการศึกษามีจุดมุงหมายเพ่ือพัฒนาการจัดการ
เรียนการสอนของครูใหมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเปนการเสริมสรางพัฒนาศักยภาพและเพิ่มพูนความรู
ใหกับครู นอกจากนี้ยังเปนการสรางขวัญและกําลังใจในการทํางานใหแกครูอีกดวย 
 

 1.3 ความสําคัญและความจําเปนของการนิเทศการศึกษา 
  การนิเทศการศึกษาเปนกระบวนการที่มีความสําคัญตอการจัดการเรียนการสอน เม่ือ
บุคลากรที่มีหนาที่จัดกิจกรรมการเรียนการสอนไดรับความรู ไดรับการแนะนํา สงเสริม สนับสนุน 
ไดรับความชวยเหลือในสวนที่มีปญหา มีการนิเทศ ติดตาม รวมทั้งใหกําลังใจจากผูนิเทศแลวก็
สามารถที่จะพัฒนางาน พัฒนากระบวนการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพ นั่นก็ยอมหมายถึง
นักเรียนก็จะมีคุณภาพตามไปดวย (เอ้ืออารี ทวมเสม.  2549: 14) ซึ่งไดมีนักวิชาการกลาวถึง
ความสําคัญและความจําเปนของการนิเทศการศึกษาไว ดังนี้ 
  ประเสริฐ เชษฐพันธ (2542: 145) กลาวถงึความจําเปนที่ตองมีการนิเทศการศึกษา
เน่ืองจากเหตุผล ดังนี้ 
   1. สภาพสังคมเปลี่ยนไปทกุขณะ การศกึษาจําเปนตองเปลี่ยนแปลงใหสอดคลอง
กับการเปลี่ยนแปลงของสังคมดวย การนิเทศการศึกษาจะชวยใหเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นในองคการ
ที่เกี่ยวของกับการศึกษา 
   2. ความรูในสาขาตางๆ เพ่ิมขึ้นโดยไมหยุดยั้งแมแนวคิดในเรื่องการเรียนการสอน
ก็เกิดขึ้นใหมอยูตลอดเวลา การนิเทศการศึกษาจะชวยใหครูมีความรูทันสมัยอยูเสมอ 
   3. การแกไขปญหาและอุปสรรคตางๆ เพ่ือใหการเรียนการสอนพัฒนาขึ้น 
จําเปนตองไดรับการชี้แนะ หรือการนิเทศจากผูชํานาญการโดยเฉพาะ จึงทําใหแกไขปญหาไดสาํเร็จ
ลุลวง 
   4. การศึกษาของประเทศไทยไมอาจจะรักษามาตรฐานไวได จะตองมีการ
ควบคุมดูแลดวยระบบการนิเทศการศึกษา 
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   5. การนิเทศการศึกษาเปนงานที่มีความจําเปนตอความเจริญงอกงามของครู 
แมวาครูจะไดรับการฝกฝนมาอยางดีแลวก็ตาม แตครูกจ็ะตองปรับปรุงฝกฝนตนเองอยูเสมอ ในขณะ
ที่ทํางานในสถานการณจริง 
   6. การนิเทศการศึกษาแบบประชาธิปไตยจะชวยลดชองวางระหวางผูบริหาร 
ศึกษานิเทศก ครู และบุคลากรอื่นๆ ของโรงเรียน ทุกคนจะตระหนกัถึงปญหาการเรียนการสอนที่
เกิดขึ้นรวมกนั และพรอมใจกันแกปญหา ไมโยนความรับผิดชอบใหแกฝายหนึ่งฝายใด ความรูสึกวา
ผูบริหารหรือศึกษานิเทศกคอยจับผิดจะหมดไป แตมีหนาที่ในการสนับสนุนสงเสริมใหครูและ
บุคลากรอื่นๆ ไดปฏิบัติหนาที่อยางเต็มความสามารถ 
  ไพโรจน กลิ่นกุหลาบ (2542: 5) กลาวถึงความจําเปนในการนิเทศการศึกษาวา     
เกิดจากสภาพปจจุบัน ปญหา และความตองการที่จะพัฒนาคน พัฒนางาน และพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาใหบรรลุเปาหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ การนิเทศการศึกษาจึงมีความจําเปน ดังนี้ 
   1. สังคมเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ความรูสาขาตางๆ เพ่ิมขึ้น และเทคโนโลยี
กาวหนาอยางรวดเร็ว บคุลากรทางการศกึษา จําเปนตองปรับปรุงตนเองใหทันตอการเปลี่ยนแปลง
ซึ่งการนิเทศการศึกษา ก็มีจุดมุงหมายเพ่ือพัฒนาคน พัฒนางานและพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหทัน
ตอการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึน้ 
   2. การนิเทศการศึกษาเปนองคประกอบสาํคัญของการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ในการชวยเหลือและสนับสนุนใหกระบวนการเรียนการสอนมีคุณภาพและบรรลุเปาหมาย 
   3. การนิเทศการศึกษามีขอบขายการปฏบิัติงานที่มุงเนนการรักษาควบคุม
มาตรฐานการศึกษาของประเทศ 
   4. การประสานงานที่จะใหเกิดการปฏิบัตทิี่มีประสิทธิภาพในสถานศกึษา       
การประชาสัมพันธผลการปฏิบัติงาน และการรายงานผลใหผูเกี่ยวของทราบ เพ่ือใหความชวยเหลือ
ตามสภาพที่เหมาะสม จึงมีความจําเปนที่จะตองใชกิจกรรมการนิเทศเปนตัวกระตุนหรืออํานวย
ความสะดวก หรือเขาไปมีสวนรวมในการปฏิบัติงานดวยวิธีการที่เหมาะสม 
  กิติมา ปรีดีดิลก (2532: 263-264) กลาววา ในปจจุบันการนิเทศการศึกษามีความ 
จําเปนตอกระบวนการเรียนการสอนมากดวยเหตุผล ดังนี้ 
   1. การศึกษาเปนกิจกรรมที่ซับซอนและยุงยาก จําเปนตองมีการนิเทศเพื่อเปนการ
ใหบริการแกครูจํานวนมากที่มีความสามารถตางๆ กัน 
   2. การนิเทศการศึกษาเปนงานที่มีความจําเปนตอความเจริญงอกงามของครูแมวา
ครูจะไดรับการฝกฝนมาอยางดีแลวก็ตาม แตครูก็ตองปรับปรุงฝกฝนตนเองอยูสม่ําเสมอในการ
เตรียมการสอน 
   3. การนิเทศการศึกษา มีความจําเปนตอการชวยเหลือครูในการเตรียมการสอน 
   4. การนิเทศการศึกษามีความจําเปนตอการทําใหบุคคลทันสมัยอยูเสมอเน่ืองจาก
การเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่มีอยูเสมอ 
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  จากที่ไดกลาวมาพอสรุปไดวา การนิเทศการศึกษามีความสําคัญและมีความจําเปน
อยางยิ่ง เน่ืองจากสภาพสังคมในปจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็วในทุกขณะ องคความรู
ตางๆ มีเพ่ิมมากขึ้นทุกวัน ดังนั้นเทคนิควิธีการสอนรวมทั้งความรูตางๆ จึงตองปรับเปลีย่นเพ่ือให
สอดคลองกับสภาพปจจุบัน เพ่ือคงไวซึ่งมาตรฐานการศึกษา นอกจากนี้การนิเทศการศึกษายังเปน
การลดชองวางระหวางครูกบัผูบริหาร และยังเปนการสรางขวัญและกําลังใจในการทํางานใหแกครูอีก
ทางหนึ่งดวย 
 
 1.4 หลักการนิเทศการศึกษา 
  ในการที่จะดําเนินการนิเทศใหประสบผลสําเร็จบรรลตุามเปาหมายที่ไดวางไว จําเปน
อยางยิ่งที่จะตองมีหลักในการปฏิบัติ ซึ่งไดมีนักวิชาการกลาวถึงหลกัการเทศการศึกษาไว ดังนี้ 
  ไพโรจน กลิ่นกุหลาบ (2542: 10-11) ไดเสนอหลักการสําคัญของการนิเทศการศึกษา 
ดังนี้ 
   1. การนิเทศการศึกษาเปนกระบวนการทํางานรวมกันระหวางผูบรหิาร ผูนิเทศ
และผูรับการนเิทศ ลักษณะกระบวนการมีความหมายครอบคลุมถึงการทํางานเปนทีม ขั้นตอน 
(Steps) มีความตอเน่ือง (Continuity) ไมหยุดนิ่ง (Dynamic) และมีความเกี่ยวของสัมพันธ 
(Interaction) ในหมูผูปฏิบัตงิานซึ่งลักษณะดังกลาวลวนเปนลักษณะทีพึ่งประสงคของการนิเทศทีดี่
ทั้งสิ้น 
   2. การนิเทศการศึกษามีเปาหมายอยูที่คุณภาพของผูเรียนโดยผานตัวกลางสําคญั 
คือ ครู และบคุลากรทางการศึกษา 
   3. การนิเทศการศึกษาเนนบรรยากาศในการประชาธิปไตย 
  ชารี มณีศรี (2542: 31-33) ไดเสนอหลักการนิเทศทีส่ามารถนํามาสูความสําเร็จในการ
พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนไว ดังนี้ 
   1. การนิเทศเปนการชวยกระตุนเตือน การประสานงานและแนะนําใหเกิดความ
เจริญงอกงามแกครูโดยทั่วไป จึงอาจทําไดโดยการจัดใหมีการฝกอบรมดานวิชาชพีเพ่ือใหครูได
ทราบหลักวิธกีารสอนโดยทั่วไป พัฒนาหลักวิชาความรูโดยใชเทคนิควิธีการสอนแบบใหมๆ ชวยให
การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ ปรับปรุงแผนการเรียนการสอน โครงการสอน จัดทําวัสดุอุปกรณ 
การสอนชนิดตางๆ ทั้งที่หาไดในโรงเรียนและในทองถิน่ใหความรูความเขาใจเกี่ยวกับเทคนคิการ
ประเมินผล ชวยใหครูมีประสบการณในการเตรียมเครือ่งมือประเมินผลชนิดตางๆ สรุปผลการวดัผล
และการวางแผนชวยเหลือนักเรียนไดอยางดี 
   2. การนิเทศจะตองตั้งอยูบนรากฐานของประชาธิปไตย ผูบริหารโรงเรียนจะตอง
ยอมรับความแตกตางระหวางบุคคลใหโอกาสไดใชความรูความสามารถเพื่อปรับปรุงการเรียนการ
สอนของเด็กใหดีขึ้น กระตุนใหครูมีความคิดริเริ่มและมีสวนรวมในการวางแผนและตัดสินใจเพือ่
แกปญหาดานการเรียนการสอน 
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   3. การนิเทศเปนกระบวนการสงเสริม สรางสรรค ควรหลีกเลี่ยงวิธีการบังคับและ 
แบบแผนวธิีการที่เขมงวดและขาดความยดืหยุน ควรสรางบรรยากาศใหครูไดพยายามคิดหาวิธี
ทํางานแบบใหมๆ ตามสตปิญญาของแตละคน 
   4. การนิเทศจะตองมีความสัมพันธกับการปรับปรุงหลกัสูตร ปญหาในการใช
หลักสูตรการพัฒนาวัสดุอุปกรณ การรูจักใชแหลงทรพัยากรในทองถิ่นเพื่อใหเกิดประโยชนมากที่สุด 
   5. การนิเทศ คือ การสรางมนุษยสัมพันธ ผูนิเทศจะตองยอมรับนับถือบุคคลอื่น มี
ความเห็นอกเห็นใจคนอื่น มีความซื่อตรงตอหนาที่และใหความรวมมือชวยเหลือแกคนอ่ืน 
   6. การนิเทศมุงเพ่ือสงเสริมบํารุงขวัญของครูใหสูงขึ้น สัมฤทธิ์ผลการเรียนของ
นักเรียนขึ้นอยูขวัญของครูที่ให ขวัญกําลังใจของครูดีการเรียนของนักเรียนจะดีตามไปดวย 
   7. การนิเทศมีจุดมุงหมายที่จะขจัดชองวางระหวางโรงเรียนกับชุมชน ผูนิเทศ
จะตองศึกษาและวางแผนเพื่อทราบความตองการและปญหาในชุมชน เรงเราครูสํารวจทรัพยากรใน
ทองถิ่นและนาํมาใชประโยชนตอการเรียนการสอนในโรงเรียน ใหผูทรงคุณวุฒิหรือผูนําชุมชนไดมี
โอกาสรวมวางแผนปรับปรงุและพัฒนาโรงเรียน 
  เซอรจิโอวานนี่ และสตารแรตต (Sergiovanni; & Starratt.  1998: 42-43) กลาวถงึ
หลักการนิเทศการศึกษาไววา เปนการบริหารตองคํานึงถึงการจัดใหมีความสะดวกสบายทางวตัถุ
ตางๆ และรวมไปถึงการดําเนินการโดยทั่วไป การนิเทศตองคํานึงถึงการปรับปรุงการเรียน
โดยทั่วไป การบริหารและการนิเทศโดยหนาที่แลวไมสามารถแยกออกจากกันได ทั้งสองอยาง
จะตองมีสวนสัมพันธกันอยางใกลชิด มีสวนชวยเหลือซ่ึงกันและกันในเรื่องการดําเนินงานดานระบบ
การศึกษา การนิเทศที่ดีจะตองอยูบนพื้นฐานทางปรัชญาวิทยาศาสตร และปรชัญาประชาธิปไตย ยึด
ทัศนคติและวธิีการทางวทิยาศาสตร ตองใชกระบวนการแกปญหา การศึกษา การปรับปรุง และ
ประเมินผลทั้งสวนที่เปนประบวนการและผลที่เกิดขึ้น เปนการสรางสรรคสิ่งใหมๆ ไมใชการเขียน
ใบสั่งใหทํา มีการวางแผนอยางเปนระเบยีบ มีการประสานความรวมมือและจัดใหมีกิจกรรมอยาง
ตอเน่ือง และตองสงเสริมหาแนวทางการประเมินบุคลากร วิธีการและผลจะตองมุงไปสูมาตรฐานที่ตั้ง
ไว 
  จากที่กลาวมาพอสรุปไดวา การนิเทศการศึกษานั้นจะตองยึดหลักความเปน
ประชาธิปไตย เปดโอกาสใหครูและผูที่มีสวนเกี่ยวของไดแสดงความตองการและความคิดเห็นใน
เรื่องที่จะรับการนิเทศ พรอมทั้งตองยอมรับในความสามารถและความแตกตางระหวางบุคคล การ
นิเทศควรเปนไปในลักษณะของการสรางสรรค พัฒนา ไมควรบังคบัหรือกลาวโทษกัน ควรเอ้ืออาทร 
ชวยเหลือ และใหกําลังใจซึง่กันและกัน 
 
 1.5 กระบวนการนิเทศการศึกษา 
  กระบวนการนิเทศการศึกษา หมายถึง ลําดับขั้นตอนในการดําเนินการนิเทศอยาง
ตอเน่ืองเปนระบบ มีแบบแผน อยางประสานสัมพันธกนั กระบวนการในการนิเทศการศึกษาเปนสิ่งที่
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จําเปนและสําคัญย่ิง ผูนิเทศจะตองกําหนดขึ้นใชในการนิเทศเพื่อชวยใหการนิเทศงานการศึกษา
ประสบผลสําเร็จอยางมีประสิทธิภาพ (อเนก สงแสง.  2540: 57-58) ซึ่งไดมีนักวิชาการกลาวถึง
กระบวนการนิเทศการศึกษาไว ดังนี ้
  ชารี มณีศรี (2542: 87-90) ไดสรุปกระบวนการในการนิเทศการศึกษา ใหไดรับ 
ความสําเร็จ ซึ่งจะตองประกอบดวยขั้นตอนตางๆ ดังนี้ 
   1. กระบวนการเกี่ยวกับการวางแผน (Planning Processes) 
    1.1 การคิด (Thinking) การวางแผนการนิเทศเกีย่วของกับการคิดวางแผน   
ที่จะทาํใหอนาคตตามลําดับกอนหลัง 
    1.2 การจัดทําตารางงาน (Scheduling) เพ่ือใหมีแผนงานในขอ 1.1 มีผลใน
เชิงปฏิบตัิไดงายตอการปฏบิัติ จัดทําตารางรายงานนิเทศ กําหนดวนัเวลา สถานที่ ใหแนนอน 
    1.3 การทําโครงการ (Programming) โครงการเปนที่รวบรวมของแผนงาน
โดยเปนขั้นนําแผนไปปฏิบตัิ เชน โครงการปรับปรุงการสอนประชาธปิไตยในโรงเรยีน เปนตน 
    1.4 แผนงานที่ดีนําไปสูการคาดคะเน (Forecasting) แผนงานเปนเรื่องของ
การคิดที่จะทาํอะไรในอนาคต การประมาณการที่ดียอมงายตอการที่จะทํานายผลการทํางาน 
    1.5 ปรับปรุงการทํางานแผนการใหดีขึ้น (Organizing Processes) ตระหนัก
ในปญหาและอุปสรรคของแผนงานที่เกิดขึ้นหาทางแกไขปรับปรุงใหดีขึ้น งานการนิเทศการศึกษา
เปนงานที่ผูกพัน ซับซอนจะตองแกไขใหเหมาะสมอยูเสมอ 
   2. การจัดการ (Organizing Processes) 
    2.1 จัดจําแนกหนาที่ (Distributing Functions) งานนิเทศการศึกษามีหลาย
ประการ ทั้งการฝกอบรมประจําการ การจัดหลักสูตร และจัดบุคลากร เปนตน เพ่ือมิใหงานเกิดความ
สับสน งานซับซอน ควรจําแนกใหเดนชดั 
    2.2 การประสานงาน (Coordinating) ประโยชนของการประสานงาน คือ การ
สรางความเขาใจในการทํางานรวมกัน ขจัดปญหาการทํางานซับซอนกัน เปนตน และโดยหนาที่ของ
ผูนิเทศ ทําหนาที่ประสานงานระหวางโรงเรียนกับฝายบริหารการศกึษาโดยตรง 
    2.3 ชี้แหลงขอมูลวิชาการ (Resources Allocating) การจัดหาสื่อ วัสดุ
อุปกรณการสอน อํานวยความสะดวก จัดใหมีเครื่องใชในโรงเรียนทั้งที่หาเองไดและจัดทําขึ้น 
    2.4 จัดใหมีความสัมพันธทีมี่ความตอเน่ือง (Establishing Relationship) 
ความเปนปกแผนในหนวยงานการนิเทศเปนผลสบืเนือ่งจากขอ 2.2 มีผลกระทบตอการนิเทศเปน
อยางมาก 
    2.5 เปนตัวแทน (Delegating) ตามลักษณะงานของศึกษานิเทศกทาํหนาที่
เปนตวัแทนทางการศึกษามบีทบาทเปนตวัแทนทั้งในการบริการดานวิชาการ การประสานงานและ
ดานวิทยากร 
   3. การนํา (Leading Processes) 
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    3.1 นําในการตัดสินใจ (Decision-making) กระบวนการนิเทศมิไดมุงหมาย
การใชอํานาจเผด็จการ หากแตการตัดสนิใจนั้นตองมาจากหมูคณะเปนสําคัญ 
    3.2 ขอเสนอแนะ (Suggesting) ใหคําปรึกษาแนะนํา 
    3.3 แรงจูงใจ (Motivation) กําลังใจมีวันหมดไปได การรักษาแรงจูงใจให
คงทนถาวรขึน้อยูกับการตอบสนองความตองการความเขาใจการดูแลเอาใจใสในเรื่องสวัสดิภาพเปน
สําคัญ 
    3.4 การสื่อความหมาย (Communication) กระบวนการนําในการนิเทศ
ภายในที่สําคญัอีกประการหนึ่ง คือ การใชความสามารถในดานการติดตอสื่อความหมายซึ่งขึ้นอยูกับ
พ้ืนฐานการจัดการศกึษาของผูนิเทศเปนสําคัญ 
    3.5 การคิดริเริ่ม (Initiating) บรรยากาศสําคัญในการคิดริเริ่มที่ภาวะผูนําหาก
ผูนิเทศเปนผูมีใจกวาง ยอมรับความคิดเห็นของคนอ่ืน สนับสนุนใหเขาคิด มองขามความผิดพลาด
เล็กๆ นอยๆ โดยไมตั้งใจ ปจจัยเหลานี้จะชวยใหครูอยากจะคิด อยากจะเริ่มทําอะไรแปลกๆ ใหมๆ 
ขอที่คํานึงก็คอืลักษณะของสังคมไทยบางประการที่ทําใหคนไทยไมอยากจะริเริ่มในกิจกรรมตางๆ 
เชน การติเพ่ือทาํลาย การนินทาวากลาว ผูที่ทําอะไรแลวไมสําเร็จ เปนตน 
    3.6 การสาธิต (Demonstrating) การนําในการสาธิต คอื การนําเผยแพรทาง
วิชาการ ผูนิเทศสาธิตบทเรียน สาธิตการสอนวิธีการตางๆ แกคณะครู สนับสนุนใหโรงเรียนมีการ 
สาธิตวิชาการแกชุมชน เชน จัดสัปดาหเกษตร สัปดาหวัฒนธรรม สาธิตเม่ือมีการเคลื่อนไหวทาง 
วิชาการใหมๆ ในขอน้ีนอกจากโรงเรียนจะทําหนาที่ในดานการประชาสัมพันธกับภายนอกแลวยัง
เปนการนําใหชุมชนมองเห็นความสําคัญของโรงเรียนเขาใจโรงเรียนสนับสนุนโรงเรียนในโอกาส
ตอมา 
   4. การควบคมุ (Controlling Processes) 
    4.1 ทําใหถูกตอง (Taking Corrective action) การควบคุมในการนิเทศ 
แตกตางจากการควบคุมทางการบริหาร เพราะการนิเทศใหพระคุณมากกวาพระเดช เม่ือผูนิเทศ
ทราบไดทราบขอบกพรองขอผิดพลาดของครู ผูนิเทศจะใชเทคนิคในการนิเทศในการแกไข
ขอบกพรองนั้น ซึ่งเปนไปเพราะครูมีความเชื่อถือศรัทธาในหลักการความรวมมือในดานนี้ 
    4.2 ความเจริญงอกงาม (Expediting) ในกรณีการกระทําถูกตองหรือการเรียน
การสอนดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพผูนิเทศยอมชวยใหกิจการนั้นประสบผลสาํเร็จยิ่งขึ้น 
    4.3 การกลาวโทษเปนลายลักษณอักษร (Reprimanding) การทํางานรวมกับ
บุคคลหลายประเภท เรายอมรับความแตกตางระหวางบุคคลเปนพ้ืนฐาน บุคคลบางคนยอมงายแก
การแนะนํา บางคนจะตองใชหลักการเขมงวดกวดขันจึงจะยอมเปลี่ยนแปลงแกไข ดังนั้น ผูนิเทศ
จะตองใชหลักสําหรับบุคคลประเภทตองพร่ําสอนอยูเสมอเพ่ือใหเขาไดปรับปรุงตนเอง 
    4.4 บทกําหนดโทษ (Applying Sanctions) เม่ือแนะนําชวยเหลือดวยประการ
ตางๆ แตไมมีการปรับปรุงแกไข บทกําหนดโทษเปนสิง่จําเปนสําหรับการบริหารทั่วไป 
   5. กระบวนการประเมินผล (Assessing Processes) การประเมินคาของสิ่งใดๆ 
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เปนกระบวนการขั้นสุดทายของสิ่งนั้น 
   6. พิจารณาผลงาน (Judging Performance) ประเมินคาผลงานวาด-ีเลว อยางไร 
(Measuring Performance) วัดผลสัมฤทธิ์ผลของการปฏิบัติงานแลวสรุปประเมินผลงานนั้นๆ 
  แฮรริส (Harris.  1985: 10) ไดเสนอกระบวนการนิเทศเปน 6 ขั้นตอน คือ 
   1.  การประเมนิสภาพการทํางาน (Assessing) เปนกระบวนการศึกษาถึงสภาพ
ตางๆ เพ่ือใหไดขอมูลเพ่ือเปนตัวกําหนดการเปลี่ยนแปลง โดยการวิเคราะหขอมูลเพื่อจะศึกษาถึง
ธรรมชาติและความสัมพันธของเรื่องตางๆ การสังเกตเปนการมองสิ่งรอบตัวดวยความละเอียดถี่ถวน 
การทบทวนเปนการตรวจสอบสิ่งรอบตวัอยางตั้งใจ การวัดพฤติกรรมการทํางาน และการ
เปรียบเทียบพฤติกรรมการทํางาน 
   2.  การจัดลําดับความสําคญัของงาน (Prioritizing) เปนกระบวนการกําหนด
ความสําคัญของงาน ตามเปาหมาย วัตถุประสงค และกิจกรรม ตามลําดับความสําคัญ ซึ่ง
ประกอบดวยงานตอการกําหนดเปาหมาย วัตถปุระสงคเฉพาะ ทางเลือก และการจัดลําดับ
ความสําคัญของงาน 
   3.  การออกแบบวธิีการทํางาน (Designing) เปนกระบวนการวางแผนหรือ
กําหนดโครงการตางๆ เพ่ือกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลง โดยประกอบดวยงานการจัดสายงาน เปนการ
จัดสวนประกอบตางๆ ของงานใหสัมพันธกัน การหาวธิีการนําเอาทฤษฎีหรือหลักการไปสูการ
ปฏิบัติ การเตรียมการตางๆ ใหพรอมที่จะทํางาน การจัดระบบการทาํงาน และการกําหนดแผนใน
การทํางาน 
   4.  การจัดสรรทรัพยากร (Allocating Resources) เปนกระบวนการกําหนด
ทรัพยากรตางๆ ใหเกิดประโยชนสูงสุดในการทํางาน ซึ่งประกอบดวยงานการกําหนดทรัพยากรที่
ตองใช ความตองการของหนวยงานตางๆ จัดสรรทรัพยากรไปใหหนวยงานตางๆ กําหนดทรัพยากร
ที่จําเปนจะตองใชสําหรับความมุงหมายเฉพาะอยาง และมอบหมายบุคลากรใหทํางานในแตละ
โครงการหรือแตละเปาหมาย 
   5.  การประสานงาน (Coordination) เปนกระบวนการที่เกี่ยวของกับงาน เวลา 
วัสดุอุปกรณ และสิ่งอํานวยความสะดวกทุกๆ อยาง เพ่ือใหการเปลีย่นแปลงบรรลุผล ซึ่ง
ประกอบดวยงานการประสานการปฏิบัตใินฝายตางๆ ใหดําเนินการไปดวยความราบรื่น สรางความ
กลมกลืนและความพรอมเพรียงกัน ปรับการทํางานในสวนตางๆ ใหมีประสิทธิภาพใหมากที่สุด 
กําหนดเวลาในการทํางานในแตละชวง และสรางความสัมพันธใหเกดิขึ้น 
   6.  การอํานวยการ (Directing) เปนกระบวนการที่มีอิทธิพลตอการปฏิบัติ เพ่ือให
เกิดสภาพที่เหมาะสมที่จะสามารถบรรลผุลแหงการเปลี่ยนแปลงใหมากที่สุด ไดแกงานการแตงตั้ง
บุคลากร กําหนดแนวทางหรือกฎเกณฑในการทํางาน ระเบียบแบบแผนเกี่ยวกบัเวลา ปริมาณ หรือ
อัตราเรงในการทํางาน แนะนําการปฏิบัตงิาน และตัดสนิใจเกี่ยวกบัทางเลือกในการปฏิบัติงาน 
  จากที่กลาวมาพอสรุปไดวา การนเิทศการศึกษาตองดําเนินการอยางเปนระบบและ
เปนขั้นตอน ซึ่งมีความคลายคลึงกับขั้นตอนในการทาํงานอื่นๆ กลาวคือ ควรมีการประเมินสภาพ
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ทั่วไปของการทํางานเพื่อใหทราบถึงปญหาและความจําเปนที่ตองมีการนิเทศกอน จากนั้นนําขอมูล
ตางๆ ที่ได มาทําใชในการวางแผนและกาํหนดแนวทาง วิธีการ และจุดประสงคในการนิเทศ โดย
ตองเตรียมความพรอมในดานตางๆ เชน เวลา สถานที ่บุคลากร และวัสดุอุปกรณที่จําเปนใหพรอม 
เม่ือทําการนิเทศแลวควรมกีารประเมินผลเพื่อการพัฒนาตอไป 
 

2.  การนิเทศภายในโรงเรียน 
 การนิเทศภายในโรงเรียน เปนกระบวนการเชิงบริหารจัดการทางวิชาการดานการศึกษาที่
มีมานานแลว เพ่ือชวยเสริมสรางประสิทธภิาพการจัดการศึกษาและการเรียนรูใหบังเกิดขึ้นภายใน
โรงเรียนหรือสถาบันการศกึษาแตละแหง การนิเทศภายในโรงเรียนจะเปนฐานสําคัญเชิงบริหารที่
เกิดจากความรวมมือและยดึหลักความเสมอภาคและความเปนประชาธิปไตยของบุคลากรใน
โรงเรียนรวมกัน มีขอปฏิบัติหรือขอตกลงรวมกันที่จะรวมจัดการเรียนการสอนใหบรรลุผลตามที่
นโยบายการจัดการศึกษาและหลักสตูรกาํหนดไว (สุรศักดิ์ ปาเฮ.  2545: 25) 
 คําวา “การนิเทศภายในโรงเรียน” หรือ “การนิเทศภายในสถานศึกษา” เปนคําเรยีกสั้นๆ 
ไดมาจากคําเดิมวา “การนิเทศการศึกษาภายในโรงเรียน” หรือ “การนิเทศการศึกษาภายใน
สถานศึกษา” การนิเทศภายในโรงเรียนเปนคําที่เรียกกันภายในระบบการศึกษาของประเทศไทย
เทานั้น สําหรับในตางประเทศจะไมใชคําเชนน้ี แตจะมีคําที่มีความหมายใกลเคียงกับคําวา การ
นิเทศภายในโรงเรียนของเราก็คือ “Personalized Supervision” (สงัด อุทรานันท.  2530: 108) 
 การนิเทศการศึกษาในระบบการศึกษาของไทยนั้นไดเริ่มเปนที่รูจักคุนเคยในฐานะที่เปน
งานของศึกษานิเทศก ซึ่งเปนตําแหนงของบุคลากรทีอ่ยูภายนอกสถานศึกษา และประการสําคัญ
สมัยกอนบุคลากรที่มีความรูความสามารถยังมีจํานวนจํากัด ดังนั้นการชวยเหลือและพัฒนาครู
ประจําการใหมีความรูความสามารถในการปฏิบัติงานใหดีขึ้นจึงตองอาศัยศึกษานเิทศก แตการ
ดําเนินการยังไมไดผลเทาทีค่วร เน่ืองจากไมสามารถตดิตามใหการนิเทศอยางสม่าํเสมอได ประกอบ
กับปจจุบันครอูาจารยมีคุณวฒิุสูงขึ้น โรงเรียนมีนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัย ระบบการนิเทศ
การศึกษาจึงตองปรับปรุงพัฒนาใหทันกับสภาพปจจุบันที่เปลี่ยนไป การนิเทศการศึกษาภายใน
โรงเรียนจึงเปนแนวทางหนึง่ในความพยายามที่จะปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนภายใน
โรงเรียนใหเกิดปะสิทธิภาพสูงสุด (ไพโรจน กลิ่นกุหลาบ.  2542: 175) 
 2.1 ความหมายของการนิเทศภายในโรงเรียน 
  ไดมีนักวิชาการกลาวถึงการนิเทศภายในโรงเรียนและไดใหความหมายไว ดังนี้ 
  กรองทอง จิรเดชากุล (2550: 4) ใหความหมายของการนิเทศภายในโรงเรียนวา 
หมายถึง การสงเสริมสนับสนุนหรือใหความชวยเหลือครูในโรงเรียนใหประสบความสําเร็จในการ
ปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก ไดแกการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนหรือการสรางเสริมพัฒนาการของ
นักเรียนทุกดาน ทั้งทางดานรางกาย สังคม อารมณ จิตใจและสติปญญา ใหเต็มตามวัยและศกัยภาพ
หรือ การนิเทศภายในโรงเรยีน หมายถึง การปฏิบัติงานรวมกันระหวางผูบริหารกบัครูใน
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สถานศึกษานั้นในการปรับปรุงแกไขพัฒนาการปฏิบัตงิานของครูใหมีประสิทธิภาพและสงผลตอ
คุณภาพของนักเรียน 
  ชาญชัย อาจินสมาจาร (2547: 22) กลาววา การนิเทศภายใน คือ กระบวนการ
สรางสรรคที่ไมหยุดนิ่งในการใหคําแนะนาํและการชี้ชองทางในลักษณะที่เปนกันเองแกครูและ
นักเรียนเพ่ือการปรับปรุงตวัของเขา ตลอดจนสภาพการเรียนการสอนเพื่อใหบรรลเุปาหมายทาง
การศึกษาที่พึงประสงค 
  ปรียาพร วงศอนุตรโรจน (2545: 223) กลาววา การนิเทศภายในสถานศึกษา 
หมายถึง การนิเทศที่มีการริเริ่มและจัดดําเนินการโดยบุคลากรภายในสถานศึกษา และในหลาย
โอกาสก็เชิญบุคคลภายนอกเปนวิทยากรมารวมโครงการ 
  วัชรา เลาเรียนดี (2545: 130) กลาววา การนิเทศภายในโรงเรียนเปนกระบวนการ
นิเทศการศึกษาและกิจกรรมตางๆ ที่มุงพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนที่จัดดําเนินการในโรงเรียน 
โดยบุคลากรในโรงเรียนเปนหลัก ซึ่งประกอบดวย ผูบริหารโรงเรียน คณะครู และบุคลากรอื่นที่
เกี่ยวของกับการศึกษาในโรงเรียน โดยมีวัตถุประสงค เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาในโรงเรียน
โดยตรง 
  สุรศักดิ์ ปาเฮ (2545: 26) ไดใหความหมายของการนิเทศภายในโรงเรียนวา หมายถึง 
การปฏิบัติงานรวมกันระหวางผูบริหารกบัครูในโรงเรียน ในการที่จะปรับปรุงแกไขพัฒนาการทํางาน
ของครูใหมีประสิทธิภาพและสงผลตอคุณภาพของนักเรียน 
  ไพโรจน กลิ่นกุหลาบ (2542: 176) ไดใหความหมายของการนิเทศภายในโรงเรียนวา 
หมายถึง กระบวนการทํางานรวมกันของผูบริหารและบุคลากรในโรงเรียนในการพัฒนาการเรียนการ
สอนใหมีคุณภาพเพื่อผลสัมฤทธิท์างการเรียนของผูเรยีนและเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหสูงขึ้น 
  เยาวพา เดชะคุปต (2542: 131) กลาววา การนิเทศภายในโรงเรียนเปนกิจกรรมที่ผู
อยูในโรงเรียนรวมกันจัดทําเพื่อใหประสทิธิภาพการสอนของครูเพ่ิมขึ้น และครูผูสอนมีทัศนคติที่ดี
ตอหนวยงานมีความพึงพอใจที่จะกระทําหนาที่ของตนใหดียิ่งๆ ขึ้นไป 
  จากความหมายของนักวิชาการดังที่ไดกลาวมา พอสรุปไดวา การนิเทศภายใน
โรงเรียน หมายถึง การดําเนินการเพื่อสงเสริม สนับสนนุ ใหความชวยเหลือแกครูในโรงเรียน เพ่ือ
การปรับปรุง แกไข พัฒนาการทํางานของครูใหมีประสทิธิภาพ สงผลดีตอคุณภาพของนักเรียน โดย
เปนการดําเนินการที่เกิดจากความรวมมือกันของบุคลากรภายในโรงเรียนเอง ซึ่งอาจมีบุคลากร
ภายนอกมารวมดวยตามความเหมาะสม 
 

 2.2 ความมุงหมายของการนิเทศภายในโรงเรียน 
  การนิเทศภายในโรงเรียนมีความมุงหมายเดียวกันกบัความมุงหมายของการนิเทศ
การศึกษา คือ เพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพการสอนของครูใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนของนักเรียน
สูงขึ้น (บุญเลศิ ชัยเดช.  2548: 18) ซึ่งไดมีนักวิชาการกลาวถึงความมุงหมายของการนิเทศภายใน
โรงเรียนไว ดังนี้ 
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  ปรียาพร วงศอนุตรโรจน (2545: 226) กลาวถึงความมุงหมายของการนิเทศภายใน
สถานศึกษา มีดังนี้ 
   1.  เพ่ือพัฒนาและสงเสริมการบริหารและงานวิชาการของสถานศึกษา 
   2.  เพ่ือการบริหารงานวิชาการในสถานศกึษาใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึน้ 
   3.  เพ่ือสํารวจ วิเคราะห วจัิย และประเมินผล เพ่ือปรับปรุงคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษา 
   4.  เพ่ือพัฒนาหลักการ และสื่อการเรียนการสอนใหไดมาตรฐาน และเอกสารทาง
วิชาการใหมีประสิทธิภาพสอดคลองกับความตองการ และความจําเปนของสถานศึกษาและครู
อาจารย 
   5.  เพ่ือพัฒนาบุคลากรโดยเฉพาะครูอาจารยใหมีความรู ทักษะ และประสบการณ
อันจําเปนที่จะนําไปใชในการเรียนการสอน การจัดการศึกษา ทั้งใหสามารถแกปญหาเหลานั้นได 
  สุรศักดิ์ ปาเฮ (2545: 26-27) กลาวถึงวตัถุประสงคสําคัญของการนิเทศภายใน
โรงเรียน ดังนี้ 
   1.  เพ่ือชวยใหครูอาจารยทราบถึงสภาพปจจุบัน ปญหา ความตองการของ
โรงเรียน เพ่ือเปนขอมูลในการวางแผนพัฒนาการบริหารและวชิาการ เชน กําหนดทางเลือก การ
สรางสื่อและเครื่องมือการเรียนการสอนหรือนวัตกรรมการเรียนรูใหเหมาะสมกับสภาพทรัพยากรและ
สิ่งแวดลอม 
   2.  เพ่ือใหครอูาจารยสามารถจัดประสบการณการเรียนรูใหกับเด็กไดถูกตองตาม
จุดมุงหมายที่วางไว โดยเนนผูเรียนเปนศนูยกลาง (Child Centered) 
   3.  เพ่ือใหครไูดตระหนักถงึปญหาเกี่ยวกับการจัดประสบการณการเรียนรูให
สามารถแกไขปญหาได 
   4.  เพ่ือสนับสนุน สงเสริม สรางขวัญกําลังใจใหกับผูสอน 
   5.  เพ่ือมุงใหเกิดความรวมมือและประสานงานกันเปนอยางดีภายในระบบงาน
ของโรงเรียน/สถานศึกษา 
   6.  เพ่ือควบคมุมาตรฐานและพัฒนางานดานการสอนใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
โดยเฉพาะการกาวสูระบบการประกันคุณภาพการศึกษา (Quality Assurance) ในปจจุบัน 
  ไพโรจน กลิ่นกุหลาบ (2542: 178) กลาววา ความมุงหมายของการนิเทศภายใน
โรงเรียนก็เพ่ือพัฒนาครูในการจัดการเรียนการสอน การประเมินผลการเรียน การพัฒนาหลักสูตร 
สรางขวัญกําลังใจและพัฒนาบุคลิกภาพที่ดีใหแกคร ู
  อัญชลี โพธิ์ทอง (2541: 87-88) ไดสรุปความมุงหมายของการนิเทศภายในซึ่งถือเปน
หัวใจของการนิเทศ 4 ประการ คือ 
   1.  พัฒนาคน การนิเทศการศึกษาเปนการใหคําแนะนาํชวยเหลือ เม่ือนิเทศแลว
บุคลากรในหนวยงานไดรับความรูและมีความสามารถในการปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น 
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   2.  พัฒนางาน การนิเทศการศึกษาเปนการสรางสรรควิธทีํางานใหมีประสิทธิภาพ 
มากขึ้น 
   3.  ประสานสัมพันธ การนิเทศการศึกษาเปนการรวมมือ สรางความเขาใจในการ
ทํางานรวมกัน 
   4.  การสรางขวัญและกําลงัใจ การนิเทศการศึกษาเปนการสรางความมั่นใจ ความ
สบายใจ และมีกําลังใจในการทํางาน 
  เอนก สงแสง (2540: 136-137) กลาวถึงความมุงหมายของการนิเทศภายในโรงเรยีน 
สรุปไดวา เพ่ือชวยเหลือ สนับสนุน ใหคาํแนะนํา พัฒนาปรับปรุงกระบวนการเกีย่วกับการเรยีนการ
สอนเพื่อประสิทธิภาพและประสิทธผิลทางการเรียนของนักเรียน ชวยเหลือครใูหเขาใจหลักสตูรและ
โครงสรางในแตละระดับ สามารถนําไปจัดการเรียนการสอนใหเหมาะสมกับผูเรียนสงเสริมขวญัและ
กําลังใจในการทํางานของครูโดยการทํางานเปนทีม ทกุคนไดมีสวนรวมในการวางแผนพัฒนาการ
เรียนการสอนในโรงเรียนคอืคุณภาพของนักเรียน โดยเนนกระบวนการใหมาเปนการเนนทั้งระบบ
ของการบริหารและการนิเทศภายในโรงเรยีน 
  วไลรัตน บุญสวัสดิ์ (2538: 64) กลาวถงึ จุดมุงหมายของการนิเทศภายในโรงเรียน 
ดังนี้ 
   1.  เพ่ือชวยเหลือครูในการพัฒนาปรับปรุงตนเอง 
   2.  เพ่ือสงเสริมใหมีการปรับปรุงหลักสตูร 
   3.  เพ่ือชวยเหลือครูในการปรับปรุงการสอนของตนเองใหดีขึ้น 
   4.  เพ่ือเปดโอกาสใหผูเชี่ยวชาญในดานตางๆ ที่มีอยูในโรงเรียนไดชวยเหลือ
เพ่ือนครูดวยกัน 
   5.  เพ่ือสงเสริมใหคณะครูทีมี่ความสนใจในนวัตกรรม สือ่ และอุปกรณการสอน 
   6.  เพ่ือสงเสริมใหคณะครูมีความเขาใจเกีย่วกับเด็กนักเรียนใหสูงขึ้น 
   7.  เพ่ือชวยเหลือครูในการประเมินผลนักเรียน 
   8.  เพ่ือสงเสริมยั่วยุใหครูรูจักประเมินผลโครงการและการปฏิบัติงาน และ
ความกาวหนาในวิชาชีพของตน 
   9.  เพ่ือชวยใหครูประสบผลสําเร็จและมีความรูสึกม่ันคงในชีวติและอาชีพ 
  จากที่ไดกลาวมาพอสรุปไดวา การนิเทศภายในโรงเรียนมีจุดมุงหมายเพื่อการ
พัฒนาการทํางานของครู โดยสงเสริม สนับสนุน ใหคาํแนะนําในดานตางๆ สรางขวัญและกําลงัใจ 
ประสานสัมพันธ สรางความเขาใจที่ดีในการทํางานรวมกัน โดยอาศัยบุคลากรที่มีความรู
ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ ที่มีอยูภายในโรงเรียนเอง 
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 2.3 ความสําคัญและความจําเปนของการนิเทศภายในโรงเรียน 
  การพัฒนาศักยภาพการเรียนรูของโรงเรียน/สถานศึกษาจะประกอบดวยปจจัยที่
หลากหลาย องคประกอบสาํคัญประการหนึ่งก็คือกระบวนการ “นิเทศภายในโรงเรียน” ซึ่งจะเปน
กลไกของการชี้นําใหความชวยเหลือ ควบคุมกํากับติดตามใหการปฏิรูปการเรียนรูภายในโรงเรียน
กาวไปไดอยางมีประสิทธิภาพ (สุรศักดิ์ ปาเฮ.  2545: 26) ซึ่งไดมีนักวิชาการกลาวถึงความจําเปน
ของการนิเทศภายในโรงเรียนไว ดังนี้ 
  ปรียาพร วงศอนุตรโรจน (2545: 224-225) กลาวถึงความจําเปนของการนิเทศภายใน
สถานศึกษามีดังนี้ 
   1. ศึกษานิเทศกมีจํานวนจํากัด ไมสามารถนิเทศไดอยางทั่วถึง และเจาะลึกถึงการ
เรียนการสอนในหองเรียน มีการขยายตวัในดานจํานวนสถานศึกษา และขนาดของสถานศึกษา 
   2. การศึกษาดานอาชีวศึกษา มีความหลากหลายในวชิาชีพความชาํนาญ ความรู
เฉพาะสาขาทัง้ทฤษฎีและปฏิบัติ การจัดศึกษานิเทศกใหครบตามสาขาและเพียงพอจึงเปนสิ่งที่ทําได
จํากัด 
   3. การนิเทศภายในสถานศึกษาเปนการใชทรัพยากรในสถานศึกษาใหเกิด
ประโยชนสูงสดุซึ่งบุคลากรมีจํานวนมากและมีความชํานาญในสาขา เปนการพัฒนาและปรับปรุง
คุณภาพการศึกษาดวย 
   4. การประสานงานในสถานศึกษาจะสะดวกเพราะความคุนเคยกัน และการ
ทํางานรวมกันมีความรูสึกเปนเจาของรวมกัน เกิดสัมพันธภาพที่ดีตอกันในการทํางาน 
   5. การประสานงานในสถานศึกษาจะสะดวก เพราะความคุนเคยกนัมีการ
ประชาสัมพันธงานไดทั่วถึง  
  เยาวพา เดชะคุปต (2542: 131) กลาวถึงความจําเปนในการนิเทศภายในโรงเรียนวา 
การนิเทศภายในโรงเรียนจะชวยใหเกิดผลดีในการดําเนินงานของโรงเรียนหลายประการ คือ 
   1. เปนการชวยสงเสริมกําลงัของศึกษานิเทศก และผูบรหิารการศึกษาซึ่งไม
พอที่จะนิเทศการศึกษาไดอยางทั่วถึง 
   2. การนิเทศโดยบุคลากรของโรงเรียนเองนั้น ผูนิเทศเปนผูใกลชิดกบัปญหาที่มี
อยูในโรงเรียนยอมเปนผูรูปญหาไดดีและแกปญหาไดตรงจุดกวาการที่จะใหคนภายนอกมานิเทศ 
   3. ผูนิเทศภายในโรงเรียนมีความคุนเคยกับครูอยูแลว ทําใหบรรยากาศในการ
นิเทศทําไดอยางเปนกันเองไมตองเสียเวลาสรางความคุนเคยเหมือนศึกษานิเทศกหรือผูบริหาร
ภายนอกโรงเรียน 
   4. ผูนิเทศสามารถจะติดตามการปฏิบัติงานหรือผลการนิเทศไดตลอดเวลา เพราะ
อยูใกลชิดกันและสามารถทาํใหงานดําเนินไปถึงจุดมุงหมายโดยไมขาดความตอเนื่อง 
  วไลรัตน บุญสวัสดิ์ (2538: 62) กลาวถึง ความจําเปนของการนิเทศการศึกษาภายใน
โรงเรียนไว ดังนี้ 
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   1. การนิเทศเปนการสงเสรมิคุณภาพดานการเรียนการสอนภายในโรงเรียน 
   2. ครูควรไดรบัการนิเทศ เพ่ือพัฒนาความเจริญดานการสอนและทางวิชาการ 
   3. โรงเรียนตองมีการนิเทศ เพราะโครงการที่ประกอบดวยขอมูลจากการนิเทศ 
ชวยในการจําแนกคุณภาพครู และยังสามารถชวยในการตัดสินใจแกปญหาบางอยางในโรงเรียนได 
   4. การนิเทศสามารถกระตุนนําทางความคิดใหมๆ ใหเกิดขึ้นกับครูภายใน
โรงเรียนโดยเฉพาะกรณีที่นาํเอาเทคนิคและวธิีการใหมๆ  ตลอดจนการวิจัยมาใชเปนการชวยในการ
เก็บขอมูลในการนิเทศการศึกษาไดอยางมีประสิทธภิาพและนาเชื่อถือ 
   5. โรงเรียนมีความจําเปนที่ตองใหครูทาํการพัฒนาตอเน่ืองกันไป เพราะไมมี
หลักประกันวาครูที่ผานสถาบันฝกหัดครแูลวจะสามารถเปนครูที่มีประสิทธิภาพไดตลอดไปโดยไม
ตองมีการนิเทศ เพราะความกาวหนาทางวิชาการมีเพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ 
   6. เพ่ือเปนการใหครูเขาใจวตัถุประสงคของการศึกษาโดยทั่วๆ ไป ปรัชญาของ
โรงเรียน วัตถปุระสงคของโรงเรียน เพ่ือชวยใหการดําเนินการสอนบรรลุวตัถปุระสงค 
   7. เพ่ือเปนการสรางขวัญและกําลังใจของคณะครู และกอใหเกิดความรูสึก
ปลอดภัยในการทํางานเพื่อจะไดรวมมือรวมใจในการปฏิบัติหนาทีใ่หบรรลุเปาหมายอันเดียวกัน มี
ความสามัคคีเปนนํ้าหนึ่งใจเดียวกัน มีความรักและภูมิใจในอาชีพที่ตนปฏิบัติอยู 
  จากที่ไดกลาวมาพอสรุปไดวา การนิเทศภายในโรงเรียนมีความสําคญัและความ
จําเปนเนื่องจากการนิเทศโดยศึกษานิเทศกทําไดไมทัว่ถึง เพราะโรงเรียนมีการขยายตัวมากขึน้ทั้ง
ดานขนาดและจํานวน ในขณะที่ศึกษานิเทศกก็มีจํานวนนอย ทั้งยังขาดความเขาใจกับบริบทของ
โรงเรียน และขาดความใกลชิดคุนเคยกบัครู ทําใหไมเขาใจปญหา ความตองการทีแ่ทจริง ดังนั้นการ
นิเทศภายในโรงเรียนซ่ึงดําเนินการเองโดยบุคลากรภายในโรงเรียน จําทําใหเกิดความสะดวกกวา 
เพราะบุคลากรในโรงเรียนมีความรูความสามารถที่หลากหลาย มีความใกลชิดคุนเคยและเขาใจ
ปญหาตางๆ ภายในโรงเรียนเปนอยางดี ทําใหบรรยากาศในการนิเทศมีความเปนกันเอง 
ประสานงานไดงาย สามารถดําเนินการไดทันที 
 
 2.4 หลักการนิเทศภายในโรงเรียน 
  การนิเทศภายในโรงเรียน โดยเฉพาะทางดานวิชาการจะบรรลุผลตามความมุงหมาย 
ที่วางไวอยางมีประสิทธิภาพ ผูดําเนินงานตองมีหลักยึดในการทํางาน (ปรียาพร วงศอนุตรโรจน.  
2545: 227) ซึ่งไดมีนักวิชาการกลาวถึงหลักการนิเทศภายในโรงเรียนไว ดังนี้ 
  กรองทอง จิรเดชากุล (2550: 5) กลาวถึง หลักการนิเทศภายในโรงเรยีน ดังนี้ 
   1. การดําเนินการนิเทศ จะตองดําเนินการอยางเปนระบบและตอเน่ือง ตาม
ขั้นตอนกระบวนการการนิเทศภายในโรงเรียน 
   2. บุคลากรที่เปนหลักสําคญัในการดําเนินการพัฒนาระบบนิเทศภายในโรงเรียน 
คือ ผูบริหารสถานศึกษา 
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   3. การนิเทศภายในโรงเรียน จะตองสอดคลองกับความตองการ/จําเปนในการ
พัฒนาครูและนักเรียน 
  ปรียาพร วงศอนุตรโรจน (2545: 227) ไดกลาวถึงหลักการนิเทศภายในโรงเรียน 
ไวดังนี้ 
   1. การนิเทศควรมีการบริหารงานเปนระบบ และมีการวางแผนการดําเนินงานเปน
โครงการ 
   2. การนิเทศตองถือหลักการมีสวนรวมในการทํางาน คือ มีความเปน
ประชาธิปไตยเคารพในความคิดเห็นของผูอ่ืน เห็นความแตกตางระหวางบุคคล เนนความรวมมือ
รวมใจกันในการดําเนินงาน และใชความรูความสามารถในการปฏิบตัิงาน เพ่ือใหงานนั้นไปสู
เปาหมายที่ตองการ 
   3. การนิเทศเปนงานสรางสรรค เปนการแสวงหาความสามารถพิเศษของแตละ
บุคคลใหแตละบุคคลไดแสดงออก และพัฒนาความสามารถเหลานั้นไดอยางเต็มที่ 
   4. การนิเทศเปนการแกปญหาที่เกิดขึ้นจากการเรียนการสอน โดยใหครูอาจารย
ไดเรียนรูวาปญหาของตนเองเปนอยางไร จะหาวิธีการแกไขปญหานั้นไดอยางไร 
   5. การนิเทศเปนการสรางสภาพแวดลอมในการทํางานใหดีขึ้น สรางความเขาใจ
ระหวางกัน สรางมนุษยสัมพันธ มีวิธีการทํางานที่ดี และความสามารถที่จะอยูรวมกันได 
   6. การนิเทศเปนการสรางความผูกพัน และความมั่นคงตองานอาชีพ รวมทั้งความ
เชื่อม่ันในความสามารถของตนเอง เกิดความพึงพอใจในการทํางาน 
   7. การนิเทศเปนการพัฒนาและสงเสริมวชิาชีพครู ใหมีความรูสึกภาคภูมิใจใน
อาชีพ เปนอาชีพที่ตองใชวชิาความรูและความสามารถ และสามารถที่จะพัฒนาได 
  ไพโรจน กลิ่นกุหลาบ (2542: 202-203) ไดกลาววา หลักการสําคัญในการจัดการ
นิเทศภายในโรงเรียนผูบริหารตองถือวาการนิเทศการศกึษาเปนงานในความรับผิดชอบโดยตรงซึ่ง
จะตองอาศัยความรวมมือกันทั้ง 3 ฝาย คือ ฝายผูบรหิาร ผูนิเทศและผูรับการนเิทศ ในการที่จะ
ชวยกันแกปญหาหรือสนองความตองการในการยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 
  เยาวพา เดชะคุปต (2542: 134-135) ไดกลาวถึงหลักการสําคัญของการนิเทศภายใน
โรงเรียนที่ผูเกี่ยวของนาจะตองยึดถือเปนแนวปฏิบตัิ ดังนี้ 
   1. การนิเทศภายในโรงเรียนเปนภาระทีผู่บริหารโรงเรียนจะตองรับผิดชอบและมี 
สวนรับรูตอความกาวหนาของครูในโรงเรียนที่มีผลตอเนื่องจากโรงเรียน 
   2. ตองทํางานรวมกันและใชวิธีการประชาธิปไตยกับการดําเนินงาน 
   3. ตองเร่ิมตนดวยการรูสภาพปญหาที่แทจริง แลวกําหนดแผนหรือแนวทางใน
การแกปญหานั้น ๆ 
   4. มุงเพ่ือปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนไมใชการจับผิดจึงตองพยายามให
บุคลากรทุกฝายเขาใจและดําเนินงานใหเปนไปตามอุดมการณ 
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   5. บุคลากรในโรงเรียนตองยอมรับความจริงวา ไมมีใครจะมีความสามารถหรือ
เชี่ยวชาญไปทุกเรื่อง 
   6. มุงเนนการสรางบรรยากาศที่เปนกันเอง เพ่ือใหเกิดความเขาใจทีดี่ตอกัน ทําให
งานบรรลุตามวัตถุประสงคที่ตั้งไว 
  อเนก สงแสง (2540: 6) ไดใหหลักการนิเทศภายในโรงเรียนไว ดังนี้ 
   1.  การนิเทศตองมีความถกูตองตามหลกัวิชาการ มีนโยบาย จุดมุงหมาย และ
แนวทางในการปฏิบัติการนเิทศที่แนวแน ชัดเจน เปนไปตามกฎเกณฑและสภาพปญหาหรือความ
เปนจริงในเรื่องนั้นๆ มีวิวัฒนาการทั้งดานเนื้อหา สาระ เครื่องมือเครื่องใช อุปกรณ ตลอดจนกลวธิี
ในการนิเทศ มีการติดตามและประเมินผลการนิเทศอยางมีระบบ 
   2.  การนิเทศเปนการชวยกระตุน ประสานงาน และแนะนําใหเกิดความเจริญงอก
งามแกผูสอนและผูเรียนมากกวาการจับผิด มีการฝกอบรมวิชาชีพเพ่ือครูจะไดเขาใจหลักการสอน
ทั่วไป พัฒนาเทคนิควิธีสอนใหมีประสิทธิภาพ ฝกทักษะและประสบการณในการใชวัสดุอุปกรณการ
สอน พัฒนาเจตคตใินการเรียนการสอนใหอยูในเกณฑดี ปรับปรุงเอกสาร แผนการสอน เปนตน 
   3.  การนิเทศตั้งอยูบนรากฐานของประชาธิปไตย ผูนเิทศเปนผูนําทางดาน
วิชาการไมใชผูใชอํานาจ ยอมรับความแตกตางระหวางบุคคล และสงเสริมใหมีการแสดงออกโดย
ทั่วถึง ผูรับการนิเทศมีอิสระคิดริเริ่มและมีสวนรวมในการกําหนดแผนปฏิบัติงาน ทกุคนมีสวนรวมใน
การตัดสินใจ 
   4.  การนิเทศเปนกระบวนการทางวิทยาศาสตร มีขั้นตอนการนิเทศตามลาํดับ มี
ระเบียบวธิีการ มีการรวบรวมขอมูลและสรุปผลมาใชในการนิเทศ มีการประเมินผลและติดตามผล 
  สมเดช สีแสง (2539 : 139) ไดกลาวถึงหลักการนิเทศภายในโรงเรียนวาเปนสิ่งทีบ่อก
ใหทราบถึงทศิทางของการจัดการนิเทศศึกษา โดยยึดหลักสําคัญคือ 
   1. การนิเทศภายในโรงเรียน เปนกระบวนการพัฒนางานรวมกับผูบริหารโรงเรียน
และคณะครูรบัการนิเทศ โดยปฏิบัติอยางมีขั้นตอนการปฏิบัติงานชดัเจนตอเน่ือง 
   2. การนิเทศภายในโรงเรียน เนนบรรยากาศความเปนประชาธิปไตย ยอมรับ
ความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ยอมรับในบทบาทหนาที่ของผูรวมงานและภารกิจที่กําหนดรวมกัน 
   3. การนิเทศภายในโรงเรียน เปนการสรางสรรคและสงเสริมใหบุคลากรใน
โรงเรียนทํางานดวยความมัน่ใจและภูมิใจในผลงานซึ่งเปนสวนหนึ่งของการพัฒนาความกาวหนาใน
วิชาชีพ 
  จากที่ไดกลาวมาพอสรุปไดวา การนิเทศภายในโรงเรียนควรยึดหลักการบริหารจัดการ
ที่เปนระบบ ควรดําเนินการตอเน่ืองกันเปนประจํา มีความเปนประชาธิปไตยเปดโอกาสใหครูไดมี
สวนรวมและแสดงความคิดเห็น เคารพในความสามารถและความแตกตางระหวางบุคคล การนิเทศ
ภายในโรงเรียนควรเปนไปเพื่อการแกปญหา โดยอาศัยความรวมมือของบุคลากรภายในโรงเรียน 
ใหสอดคลองกับสภาพปญหา ความตองการ และความจําเปนของโรงเรียน 
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 2.5 กระบวนการนิเทศภายในโรงเรียน 
  ไดมีนักวิชาการกลาวถึงกระบวนการนเิทศภายในโรงเรยีนไว ดังนี้ 
  วัชรา เลาเรียนดี (2545: 27-28) ไดเสนอกระบวนการนิเทศภายในซึ่งเปนการปรับปรุง
และพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนโดยตรง ดังนี้ 
   1. วางแผนรวมกันระหวางผูนิเทศและผูรบัการนิเทศ 
   2. เลือกประเด็นหรือเรื่องที่สนใจจะปรับปรุงและพัฒนา 
   3. นําเสนอโครงการที่จะพัฒนาและขั้นตอนการปฏิบัตใิหผูบริหารโรงเรียนไดรับ
ทราบเพื่ออนุมัติการดําเนินการ 
   4. ใหความรูหรือแสวงหาความรูจากเอกสารตางๆ และการจัดฝกอบรมเชิง
ปฏิบัติการเกีย่วกับเทคนิคการสังเกตการสอนในชั้นเรยีนและความรูเกี่ยวกับวธิีการสอนและ
นวัตกรรมใหมๆ ที่นาสนใจ 
   5. จัดทําแผนการนิเทศ กําหนด วัน เวลา ที่จะสังเกตการสอน ประชุม
ปรึกษาหารือ เพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ 
   6. ดําเนินการตามแผนการนิเทศทีไ่ดวางไวโดยครูและผูนิเทศ 
   7. สรุปและประเมินผลการปรับปรุงและพฒันา รายงานผลสําเร็จ 
  ปรียาพร วงศอนุตรโรจน (2545: 232-235) ไดกลาวถึงขั้นตอนการดําเนินการนิเทศ
ภายในโรงเรียนไว ดังนี้ 
   ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาสภาพปจจุบัน ปญหาและความตองการในการนิเทศเปน
ขั้นตอนที่เปนพ้ืนฐานที่สําคญัที่สุด กอนที่ผูนิเทศจะดําเนินการนิเทศ ผูนิเทศตองทราบสภาพปญหา
และความตองการของผูรับการนิเทศ 
   ขั้นตอนที่ 2 การวางแผนและการจัดทําโครงการนิเทศ การวางแผนตามลักษณะ
งานนิเทศภายในโรงเรียนหมายถึง วิธีการที่อาศัยหลกัการและเหตผุลและขอมูลที่ไดจากการศกึษา
สภาพปจจุบัน และปญหาความตองการของสถานศึกษาวา มีความตองการนิเทศในดานใดบาง แลว
นํามาจัดทําแผนและโครงการตอไป 
   ขั้นตอนที่ 3 การดําเนินงาน การดําเนินการนิเทศเปนการนําแผนงานหรือ
โครงการไปปฏิบัติเพ่ือใหไดตามความตองการหรือเปาหมายที่ไดวางไว ซึ่งจะมีรายละเอียดของ   
แตละขั้นตอน 
   ขั้นตอนที่ 4 การประเมินผลการนิเทศ การประเมินผลเปนขั้นสุดทายในการ
ดําเนินการ โดยอาศัยขอมูลที่เชื่อถือได การประเมินสามารถทําไดสองระยะ คือ การประเมินผล
ระหวางโครงการเพื่อพิจารณาถึงวิธีดําเนินการ เพ่ือปรับปรุงโครงการ และการประเมินผลสรุปซ่ึง
เปนการประเมินผลเพื่อการตัดสินใจถึงผลท่ีไดรับจากการนิเทศ 
  สุรศักดิ์ ปาเฮ (2545: 28-29) กลาววา การนิเทศภายในโรงเรียนเปนรูปแบบการ
ทํางานเปนคณะ หรือ Teamwork ซึ่งการดําเนินงานจะมีกระบวนการโดยสรุป ดังนี้ 
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   1.  ขั้นเตรียมการ 
    -  ผูบริหารแตงตั้งคณะทํางานนิเทศภายในโรงเรียน 
    -  รวมศึกษา วิเคราะหรายละเอียดตางๆ ที่เปนยุทธศาสตรสําคัญของการ
ปฏิรูปการเรียนรู 
    -  ประสานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ หรือผูมีสวนรวม (Stakeholders) เพ่ือ
กําหนดยุทธศาสตรการทํางานรวมกัน 
    -  จัดเตรียมความพรอมดานวัสดุ อุปกรณ เครื่องมือสําหรับการนิเทศ 
    -  สรางความรู ความเขาใจ ใหครูอาจารยและทุกฝายที่เกี่ยวของ 
   2.  ขั้นดําเนินการนิเทศภายในโรงเรียน อาจกําหนดไดใน 2 ลักษณะใหญๆ ดังนี้ 
    2.1 การนิเทศเปนกลุม สามารถดําเนินการไดหลากหลายวิธี เชน 
     -  การประชุมชี้แจงใหทราบถึงความเคลื่อนไหวของการปฏิรูปการศึกษา 
     -  การประชุมเชิงปฏิบตัิการเกี่ยวกับเทคนิคนวัตกรรมการสอนใหมๆ 
     -  การจัดอบรมเพื่อพัฒนาวิชาชีพครูใหกาวหนา 
     -  การรวมสัมมนาลักษณะสมาคมเครือขายวิชาชีพ 
     -  การเยี่ยมสถานศึกษา/ครตูนแบบแหงอ่ืนๆ 
    2.2 การนิเทศเปนรายบุคคล สามารถทําไดหลายวิธเีชนเดียวกัน เชน 
     -  การตรวจบนัทึกการสอน เปนการเตรียมความพรอมกอนสอนทุกครั้ง 
     -  การเยี่ยมชั้นเรียน สรางขวัญกําลังใจแกผูสอนในโรงเรียน 
     -  การสังเกตการสอน 
     -  การใหคําปรึกษา 
   3.  ขั้นประเมินผล/สรุปผล 
    เปนการประเมินและสรุปผลการดําเนินงานนิเทศภายในโรงเรียน/สถานศึกษา 
จากการดําเนินงานตามยุทธศาสตรที่กําหนดไวตามกรอบการปฏิรูปการเรียนรูทีค่รูอาจารยนําไปจัด
ประสบการณหรือกิจกรรมการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ การประเมินผลอาจทําไดหลายวิธี เชน 
การประเมินโครงการ การวิเคราะห การวจัิย ฯลฯ เพ่ือนําผลสรุปที่ไดไปปรับปรุงและพัมนางานการ
นิเทศภายในโรงเรียน/สถานศึกษาในโอกาสตอไป 
  นิกร เพ็ญเวียง (2538: 48-49) ไดกําหนดกระบวนการนิเทศภายในโรงเรียน ไว 5 
ขั้นตอน คือ 
   1. การศึกษาสภาพปจจุบัน ปญหา และความตองการ หมายถึง การดําเนินการ
รวมกันระหวางผูนิเทศกับครูผูสอนในการหาตัวปญหาในเรื่องการเรียนการสอนที่ประสบอยู ซึ่งหาได
จากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในภาคเรียนที่ผานมา จากแบบสอบถามครูผูสอน หรือการระดมพลัง
สมองของผูนิเทศและครูผูสอน เพ่ือใหไดตัวปญหาที่แทจริง 
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   2. การวางแผนและกําหนดทางเลือก หมายถึง การดําเนินการรวมกันในการ
พิจารณาหาวิธีการแกไขปญหาที่ไดจากขั้นตอนที่หนึ่ง คือ กําหนดงาน กําหนดคนใหเหมาะสม
สัมพันธกันโดยกําหนดการปฏิบัติงานในรูปของแผนงานหรือโครงการที่มีแนวปฏิบตัิที่ชัดเจน 
   3. การสรางสื่อและเครื่องมือ หมายถึง การจัดหา จัดสรางสื่อและเครื่องมือในการ
นิเทศทีส่อดคลองกับยุทธวธิีที่กําหนดไว 
   4. การปฏิบัตกิารนิเทศ หมายถึง การดาํเนินการนิเทศตามยุทธวิธทีีก่ําหนดไวซึ่ง
ไดแก การประชุม การพาครูไปศึกษานอกสถานที่ การใหศึกษาจากตํารา 
   5. การประเมินผลและรายงานผล หมายถึง การตรวจสอบหรือประเมินวา การ
ดําเนินการที่ผานมาสําเร็จตามเปาหมายที่วางไวหรือไม มีสวนใดที่ตองแกไขปรบัปรุงใหเหมาะสม
และมีประสิทธิภาพ การประเมินผลมักดําเนินการในสามระยะ คือ กอนดําเนินการ ระหวาง
ดําเนินการและหลังดําเนินการ สวนการรายงานผลนั้น กระทําเพื่อรายงานผลใหหนวยเหนือรบัทราบ
ตอไป 
  จากที่ไดกลาวมาพอสรุปไดวา กระบวนการนิเทศภายในโรงเรียนประกอบดวย 
การศึกษาสภาพปจจุบัน ปญหาและความตองการของครูภายในโรงเรียน จากนั้นวางแผนการทํางาน 
กําหนดวัตถุประสงค รูปแบบวธิีการ บุคลากร ที่จะทําการนิเทศใหชัดเจน ดําเนินการนิเทศตามที่ได
กําหนดไว มีการติดตามเปนระยะๆ และเม่ือดําเนินการเสร็จสิ้นแลวกค็วรมีการประเมินผลเพื่อนําไป
พัฒนาตอไป 
 

3.  ลักษณะงานนิเทศภายในโรงเรียน 
 งานนิเทศที่ปฏิบัติกันอยูนัน้มีหลายลักษณะดวยกัน ขึน้อยูกับวางานดานใดที่มีความ
จําเปนจะตองไดรับการนิเทศ ดังเชนที่ เสรี ลาชโรจน (2550: 114) กลาวไววา กอนที่จะกําหนดวา
งานอะไรควรจะทําการนิเทศเรื่องอะไร ผูเกี่ยวของกับการนิเทศควรศกึษาขอบขายงานของ
สถานศึกษาใหเขาใจเสียกอนวาสถานศกึษามีวิสัยทัศน พันธกิจ และวัตถุประสงคอะไร อยางไร ถา
หากจะใหชัดเจนวาวางานอะไรจาํเปนตองมีการนิเทศ ควรมีการวเิคราะหใหชัดกอนวาผลผลิตของ
งานในหนวยงานนั้นมีคุณภาพและมาตรฐานของงานเปนไปตามเปาหมายที่กําหนดหรือไม 
 สําหรับลักษณะงานนิเทศภายในโรงเรียนน้ัน ไดมีนักวิชาการกลาวถึงไว ดังนี้ 
 เสรี ลาชโรจน (2550: 115-117) ไดแสดงทัศนะเกีย่วกบังานที่ควรมกีระบวนการและ
กิจกรรมการนิเทศใหเห็นอยางตอเน่ืองในทุกปการศึกษา คือ 
  1. งานการเรียนการสอน ซึ่งเปนเปาหมายหลักของการนิเทศ เพราะผลผลติของ
สถานศึกษามาจากการจัดกระบวนการเรยีนการสอนเกือบทั้งหมด ซึ่งงานการเรียนการสอนที่ควรมี
การนิเทศประกอบดวย 
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   1.1 งานการใชหลักสูตร ซึ่งควรเนนการทาํความเขาใจการใชหลักสตูรใหม 
โดยเฉพาะการจัดเนื้อหาสาระใหสอดคลองกับสภาพและความตองการของผูเรียนและทองถิ่นตาม
มาตรฐานการเรียนรูของหลกัสูตรใหม 
   1.2 การใชเทคโนโลยีใหมๆ มาเสริมการเรียนการสอนและการปฏบิัติงาน 
   1.3 การวัดและประเมินผล ทั้งในดานการสรางเครื่องมือ การประเมิน การ
วิเคราะหผล และการนําผลการประเมินไปใช 
  2. งานกิจกรรมนักเรียน เปนงานที่มีความสําคัญเพ่ิมมากขึ้นตามลําดับ เพราะแนวคิด
ในการจัดกระบวนการเรียนการสอนเนนผูเรียนเปนสําคัญ ตองการใหผูเรียนไดเรียนรูจากการ
แสวงหาและสรางองคความรูดวยตนเองมากขึ้นโดยอาศัยกิจกรรมทีท่าทาย 
  3. งานสนับสนุนการสอน ซึ่งมีงานยอยสําคัญที่จําเปนตองไดรับการนิเทศ
ประกอบดวย 
   3.1 งานโสตทัศนศึกษาและงานเทคโนโลยีการศึกษา ซึ่งมีพัฒนาการเปนไปอยาง
รวดเร็วมาก ยิ่งในปจจุบันซึ่งเปนยุคขอมูลขาวสาร ระบบการศึกษาและวธิีการเรยีนรูไมมีขีดจํากัด 
สถานศึกษาใดดอยสมรรถนะในการใชเทคโนโลยี สถานศึกษานั้นจะพัฒนาไดเชื่องชามาก 
   3.2 งานสุขภาพอนามัยนักเรียน เพราะสถานศึกษาสวนใหญจะไมมีบุคลากร
เฉพาะทางไมวาจะเปนงานโภชนาการ งานสุขภาพอนามัย งานสวัสดิการ และงานเกี่ยวกับ
สภาพแวดลอมทางกายภาพและจิตใจ 
   3.3 งานหองสมุดและงานแนะแนว เพราะยุคปจจุบันนัน้การพัฒนารูปแบบและ
บริการหองสมุดซับซอนและทันสมัยมากขึ้น สวนงานแนะแนวนั้นแมแนวคิดและหลักการยังคงเดิม 
แตเทคนคิ วธิกีาร และเครื่องมือไดพัฒนาไปมาก 
  4. งานบริหารและการจัดการ คือ เทคนิคและการจัดการงานระดับหมวดวชิา เทคนิค
และวธิีการจัดการงานระเบยีบวินัยนักเรยีน และรวมถงึเทคนิคเฉพาะทางที่ใชในการบริหารและ
จัดการดวย 
 ชุมศักดิ์ อินทรรักษ (2536: 10) ไดสรุปขอบขายของงานบริหารและการนิเทศภายใน
โรงเรียน แบงเปน 2 ลักษณะ คือ 
  1. งานหลัก ไดแก หลักสูตร การเรียนการสอน และการวัดผลประเมินผล 
  2. งานสนับสนุน ไดแก การพัฒนาบุคลากร การใชอาคารสถานที่ กจิการนักเรียน 
ธุรการการเงนิ และความสมัพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน ซึ่งมีรายละเอียดดังตาราง 
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ตาราง 1 งานหลักและงานสนับสนุนของการบริหารและการนิเทศภายในโรงเรียน 
 

งานหลัก งานสนับสนนุ 

1. หลักสูตร 
   - การปรับหลักสูตรใหสอดคลองกับสภาพของ
ทองถิ่นหรือชุมชน 
   - การสรางหลักสูตรเพ่ือสนองความตองการ
ของทองถิ่นและผูเรียน 
   - การจัดแผนการเรียนการสอน 
   - การจัดโครงการสอน 
   - การจัดตารางสอน 
   - การจัดครูเขาสอน 
   - การจัดชั้นเรียน และจัดนักเรียนเขา      
แผนการเรียน 
   - การจัดกิจกรรมในหลักสูตร 
   - การผลิตสือ่และอุปกรณการสอน 
2. การเรียนการสอน 
   - การพัฒนาเทคนิคและวธิีการสอน 
   - การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
   - การใชสื่อและอุปกรณการสอน 
3. การวัดและประเมินผลการเรียนการสอน 
   - การสรางเครื่องมือ 
   - การวัดและประเมินผล 
   - การทําทะเบียนวัดผลและรายงาน
ความกาวหนาของนักเรียน 

1. งานพัฒนาบุคลากร 
   - การปฐมนิเทศบุคลากรใหม 
   - การพัฒนาและอบรมบคุลากรในโรงเรียน 
2. การใชอาคารสถานที่ 
   - การใชหองเรียน อาคารเรียน และ
หองปฏิบัติการ 
   - การใชหองสมุด 
   - การใชหองโสตทัศนูปกรณ 
   - การใชหองแนะแนว 
   - การใชหองน้ําหองสวม 
   - การใชสถานที่พักผอน และสนาม 
3. งานธุรการและการเงนิ 
4. งานกิจการนักเรียน 
   - การจัดกิจกรรมนักเรียน 
   - การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
   - การจัดโภชนาการ 
   - การจัดงานแนะแนวและระเบียบวินยั 
5. ความสัมพันธโรงเรียนกับชุมชน 
   - ความสัมพันธกับชุมชน 
   - ความสัมพันธกับสมาคมครูและนักเรยีน 
   - ความสัมพันธกับผูปกครอง 
   - ความสัมพันธกับหนวยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ 

 
 ที่มา: ชุมศักดิ์ อินทรรักษ.  (2536).  การบริหารและการนิเทศภายในโรงเรียน.  หนา 11. 
 
 กิติมา ปรีดีดิลก (2532: 279-280) ไดจัดหมวดหมูของลักษณะงานนเิทศการศึกษาใน
โรงเรียนไว ดังนี้ 
  1. งานนิเทศเกี่ยวกับตัวครู ไดแก การจัดปฐมนิเทศครูใหม ชวยครูใหมในการ
ปฏิบัติงาน ชวยครตูามที่ขอรองมา เปดโอกาสใหครูไดพบปะอยูเสมอ 
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  2. งานนิเทศเกี่ยวกับหลักสตูร ไดแก การสงเสริมใหครศูึกษาหลักสูตร ประมวลการ
สอนใหเขาใจ สงเสริมใหครทูําประมวลการสอน และบันทึกการสอนรวมกัน สงเสรมิใหครูปรับปรุง
หลักสูตรและประมวลการสอน สงเสริมใหครูใชทรัพยากรในทองถิ่นใหมากที่สุดสําหรับปรับปรุง
หลักสูตร 
  3. งานนิเทศเกี่ยวกับอุปกรณการสอน ไดแก การแนะนําใหครูทราบถึงอุปกรณตางๆ 
ที่มีอยูและสามารถจัดหาได และใชใหเกิดประโยชนมากที่สุด พยายามจัดบริการเกี่ยวกับอุปกรณ
เทาที่สามารถทําได สงเสริมใหครูผลิตอุปกรณอยางงายๆ เทาที่จะทําได สงเสริมใหครูใชทรพัยากร
ในทองถิ่นใหเปนประโยชนในการเรียนการสอน 
  4. งานนิเทศเกี่ยวกับการปรับปรุงวิชาชพีของครู สงเสริมใหครูสังเกตการณสอนของ
กันและกัน และของโรงเรียนอ่ืน รวมปรึกษากับครเูกี่ยวกับการปรบัปรุงการเรียนการสอน สงเสริมให
ครูเขาอบรมสมัมนา สงเสริมใหครูมีความรูทันสมัยอยูเสมอ 
  5. งานนิเทศเกี่ยวกับการทาํงานรวมกัน ไดแก การสงเสริมใหครูวางแผนการเรียนการ
สอนรวมกัน สงเสริมใหครูเขาอบรมสัมมนา สงเสริมใหครูมีความรูทนัสมัยอยูเสมอ 
  6. งานนิเทศเกี่ยวกับการคนควาทดลอง ไดแก การสงเสริมใหครูทดลองสิ่งแปลกๆ 
ใหมๆ เชน วธิีการสอน สงเสริมใหครูคนควาอยูเสมอ และสงเสริมครูในทุกๆ ดาน เพ่ือที่ครูจะได
ทําการคนควาทดลองไดสะดวก 
 กลิคแมน; กอรดอน; และ รอส-กอรดอน (Glickman; Gordon; & Ross-Gordon. 2007: 
301-420) ไดกําหนดภารกิจการนิเทศภายในโรงเรียนไววาเปนการปฏิบัติงานทีเ่กีย่วของกับการ
พัฒนาการเรียนการสอนในดานหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน สื่อการสอน การวัดและ
ประเมินผล การจัดครูเขาสอน สิ่งอํานวยความสะดวก และการพัฒนาครู ซึ่งในการดําเนินงาน
ดังกลาวประกอบดวย 5 งาน คือ การใหความชวยเหลอืแกครูโดยตรง (Direct Assistance to 
Teachers) การพัฒนาทักษะการทํางานกลุม (Group Development) การพัฒนาทางวิชาชีพ 
(Professional Development) การพัฒนาหลักสูตร (Curriculum Development) และการวิจัยเชิง
ปฏิบัติการในชั้นเรียน (Action Research) 
 แฮริส (Harris.  1985: 10-12) กลาวถึงงานนิเทศการศกึษาวาประกอบดวย 10 งาน คือ 
  1. การพัฒนาหลักสูตร (Developing Curriculums) เปนการออกแบบหลักสตูรหรือ
ปรับปรุงหลักสูตรที่จะนํามาใช รวมถึงการกําหนดมาตรฐานทางวิชาการ แผนการสอน กําหนด
บทเรียน ติตามและประเมินหลักสูตร 
  2. การจัดการเรียนการสอน (Organizing for Instruction) เปนการจัดทําแผนงานเพื่อ
นําหลักสูตรไปใชในสวนทีเ่กี่ยวของกับนกัเรียน บุคลากร อาคารสถานที่ และสื่อการสอนเพื่อใหเกิด
ประสิทธิภาพมากที่สุด 
  3. การจัดบุคลากร (Staffing) เปนการคดัเลือกผูสอนใหเหมาะสมกับการสอน 
  4. การจัดสิ่งอํานวยความสะดวก (Providing Facility) เปนการออกแบบและจัดเตรียม
เครื่องอํานวยความสะดวกสําหรับการสอน สถานที่ และเครื่องมือเครื่องใชที่เหมาะสม 
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  5. การจัดหาสื่อการสอน (Providing Materials) คัดเลือกและจัดหาสื่อการสอนที่
เหมาะสมกับหลักสูตรทีก่ําหนด 
  6. การฝกอบรมครูประจําการ (Arranging for In-Service Education) เปนการวาง
แผนการจัดประสบการณในการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนใหแกครูผูสอน 
  7. การปฐมนิเทศครใูหม (Orienting New Staff Members) เพ่ือชวยใหครูใหมสามารถ
เขาใจและปรบัตวัเขากบัการปฏิบัติงานได 
  8. การบริการพิเศษ (Relating Special Service) เปนงานเกี่ยวกับการบริการตางๆ ที่
สนับสนุนและชวยใหกิจการของโรงเรียนเปนไปตามเปาหมายที่วางไว 
  9. งานพัฒนาความสัมพันธกับชุมชน (Developing Public Relation) เปนงานเกี่ยวกับ
การสรางความเขาใจอันดีกับชุมชนอันจะเปนประโยชนตอการเรียนการสอน 
  10. งานประเมินผล (Evaluation) เปนงานเกี่ยวกับการวางแผนการจัดและการดําเนิน
กิจกรรมตางๆ 
 กูด (Good.  1973: 574) ไดกําหนดขอบขายงานนิเทศการศึกษาไว 6 งาน ไดแก 
  1. การชวยเหลือครูในการเลือกและปรบัปรุงจุดประสงคการสอน 
  2. การชวยเหลือครูในการเลือกและปรบัปรุงเน้ือหาการสอน 
  3. การชวยเหลือครูใหรูจักเลือกและปรบัปรุงการใชวธิกีารสอน 
  4. การชวยเหลือครูใหรูจักเลือกและปรบัปรุงการใชสื่อการสอน 
  5. การชวยเหลือครูใหรูจักเลือกและปรบัปรุงการใชกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
  6. การชวยเหลือครูใหรูจักเลือกและปรบัปรุงวิธีการประเมินผลการเรียนการสอน 
 จากที่กลาวมาพอสรุปไดวา การนิเทศภายในโรงเรียนเปนไปเพื่อการสงเสริม สนับสนุน 
ปรับปรุง และการพัฒนาเปนหลัก มุงเนนใหครูสามารถนําความรู ความสามารถ และประสบการณ
มาใชในการทาํงานไดอยางมีประสิทธิภาพ ลักษณะของงานนิเทศภายในโรงเรียนโดยทั่วไปมัก
เกี่ยวของกับเร่ืองของหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การวัดผลประเมินผล การพัฒนาสื่อ
นวัตกรรมการสอน เปนตน นอกจากนี้ยังมีการนิเทศในลักษณะงานอืน่ เชน การจัดกิจกรรมเสริม
หลักสูตร การทํางานเปนกลุม การสงเสริมความกาวหนาทางวิชาชีพ เปนตน ซึ่งในการวิจัยครั้งนี ้
ผูวิจัยมีความสนใจในลักษณะของงานนิเทศภายในโรงเรียนตามแนวคิดของกลิคแมน; กอรดอน; 
และ รอส-กอรดอน (Glickman; Gordon; & Ross-Gordon) และไดนํามาเปนตัวแปรในการศึกษา 
เน่ืองจากในการดําเนินงานการนเิทศภายในโรงเรียนตามแนวคิดของกลิคแมน; กอรดอน; และ รอส-
กอรดอน ทั้ง 5 ดานนั้น มีความครอบคลมุประเด็นตางๆ ที่ครูควรไดรับการนิเทศ และสอดคลองกับ
การทํางานของครูในปจจุบนั 
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4.  ลักษณะงานนิเทศภายในโรงเรียนตามแนวคิดของ กลิคแมน; กอรดอน; และ 
รอส-กอรดอน 
 กลิคแมน; กอรดอน; และ รอส-กอรดอน (Glickman; Gordon; & Ross-Gordon. 2007: 6) 
ใหความหมายของการนิเทศการศึกษาไววา หมายถึง หนาที่ของทางโรงเรียนที่จะตองปรับปรุง   
การสอน โดยการใหความชวยเหลือแกครโูดยตรง การพัฒนาหลักสูตร การพัฒนาทางวิชาชีพ    
การพัฒนาการทํางานเปนกลุม และการสนับสนุนใหครทูําวิจัยเชิงปฏบิัติการเพื่อนําขอมูลมาปรับปรุง
การสอนใหมีประสิทธิภาพสูงขึ้น  
 ในขณะเดียวกันกลิคแมน; กอรดอน; และ รอส-กอรดอน (Glickman; Gordon; & Ross-
Gordon. 2007: 299-300) ไดเนนวาการนิเทศภายในโรงเรียนจะคํานึงถึงทุกองคประกอบทางการ
ศึกษาที่จะทําใหการสอนของครูมีคุณภาพและประสทิธิภาพสูงขึ้นซ่ึงองคประกอบดังกลาว ไดแก 
การใหความชวยเหลือแกครโูดยตรงเพื่อใหครูมีการปรับปรุงการสอนดวยตวัเองอยางสม่ําเสมอ การ
พัฒนาทักษะการทํางานกลุม การพัฒนาผูเชี่ยวชาญในวิชาชีพ การพัฒนาหลักสูตร และการวจัิยเชิง
ปฏิบัติการในชั้นเรียนของครู ทําใหนักเรยีนซ่ึงเปนเปาหมายหลกัของการเรียนการสอนไดรับ
ผลประโยชนจากการสอนของครู 
 โดยกลิคแมน; กอรดอน; และ รอส-กอรดอน (Glickman; Gordon; & Ross-Gordon. 
2007: 301-420) ไดกําหนดภารกิจการนิเทศภายในโรงเรียนไววาเปนการปฏิบตังิานที่เกี่ยวของกับ
การพัฒนาการเรียนการสอนในดานหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน สื่อการสอน การวัดและ
ประเมินผล การจัดครูเขาสอน สิ่งอํานวยความสะดวก และการพัฒนาครู ซึ่งในการดําเนินงาน
ดังกลาวประกอบดวย 5 งาน คือ การใหความชวยเหลอืแกครูโดยตรง (Direct Assistance to 
Teachers) การพัฒนาทักษะการทาํงานกลุม (Group Development) การพัฒนาทางวิชาชีพ 
(Professional Development) การพัฒนาหลักสูตร (Curriculum Development) และการวิจัยเชิง
ปฏิบัติการในชั้นเรียน (Action Research) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 
 4.1 การใหความชวยเหลอืแกครูโดยตรง (Direct Assistance to Teacher) 
  กลิคแมน; กอรดอน; และ รอส-กอรดอน (Glickman; Gordon; & Ross-Gordon. 
2007: 301) กลาววา การใหความชวยเหลอืแกครูโดยตรง (Direct Assistance to Teachers) เปน
การใหความชวยเหลือครเูพ่ือชวยใหครชูวยเหลือตนเองไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยใชความสัมพันธ
อันดีกับครูผูสอนในการชวยครูใหปรับปรุงการสอน รวมทั้งการใหความหวงใยชวยเหลือในเรื่องอ่ืนๆ 
นอกเหนือจากเรื่องการจัดการเรียนการสอนดวย โดยแนวทางในการใหความชวยเหลือแกครู
โดยตรง มีดังนี้ 
   การนิเทศแบบคลินิก (Clinical Supervision) 
   การนิเทศแบบคลินิกตามแนวคิดของกลคิแมน; กอรดอน; และ รอส-กอรดอน 
(Glickman; Gordon; & Ross-Gordon.  2007: 301-306) หมายถึง การดําเนินการนิเทศที่ออกแบบ
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ไวสําหรับปรับปรุงประสิทธิภาพในการเรียนของนักเรียน โดยการปรับปรุงพฤติกรรมการสอนของครู
ในชั้นเรียนจากการวิเคราะหขอมูลของเหตุการณตางๆ ที่เกิดขึ้นในชั้นเรียน และสัมพันธภาพ
ระหวางครูกับผูนิเทศ ประกอบดวย 5 ขั้นตอน ไดแก 
    ขั้นที่ 1 ประชุมครูกอนการสังเกต 
    ผูนิเทศรวมประชุมกับครูผูสอนเพื่อพิจารณารายละเอยีดตางๆ กอนที่จะ
สังเกตการสอนของครู เพ่ือใหผูนิเทศและผูรับการนิเทศเขาใจกันอยางชัดเจน เชน เหตุผลและ
จุดมุงหมายของการสังเกต ความตองการเนนการสังเกตที่จุดใดเปนพิเศษ วิธีการและรูปแบบของ
การสังเกตที่จะนําไปใช เวลาที่จะใชสําหรบัการสังเกต และกําหนดเวลาที่จะใชประชุมหลังการสังเกต 
    ขั้นที่ 2 การสังเกตชั้นเรียน 
    ขั้นนี้จะเปนชวงเวลาทีต่องติดตามพฤติกรรมการสอนของครูในชั้นเรยีน
เพ่ือใหเกิดความเขาใจสอดคลองกับหลักการและรายละเอียดตาง ๆ ที่ไดจัดทําไวในขั้นแรก ผูสังเกต
จะใชวธิีใดวิธหีน่ึงหรือหลายวิธีก็ได เชน นับความถีข่องตัวแปรดานตางๆ (Categorical 
Frequencies) พิจารณาตัวชี้ทางกายภาพ (Physical Indicators) ตวัชี้ดานการปฏิบัติ (Performance 
Indicators) การพรรณนาแบบเปดกวาง (Detached open-ended Narrative) การสังเกตโดยการมี
สวนรวม (Participant Observation) การสังเกตโดยใชแบบสอบถามเฉพาะเจาะจง (Focused 
Questionnaire Observation) เปนตน 
    ขั้นที่ 3 การวิเคราะหและตีความหมาย 
    หลังจากการสังเกตการสอนและไดขอมูลของครูมาแลว ผูนิเทศจะเริม่
วิเคราะหขอมูลน้ันโดยใชการนับความถีต่วัแปรบางตัวที่ไดกําหนดไว แลวจําแนกตัวแปรหลักที่
เกิดขึ้นรวมทั้งคนหาตัวชี้วัดบางตัวที่เกิดขึน้ใหมจากการปฏิบัติหรือบางตัวที่ไมเกิดขึน้ เม่ือวิเคราะห
ขอมูล เรียบรอยแลวจึงแปลความหมายขอมูล 
    ขั้นที่ 4 การประชุมครูภายหลังการสังเกต 
    การประชุมครภูายหลังการสังเกต เพ่ือใหครูไดรับขอมูลปอนกลับและไดรวม
อภิปรายกับขอมูลเหลานั้น เพ่ือนําผลไปใชวางแผนปรบัปรุงการสอนตอไป ผูนิเทศควรเลือกใช
รูปแบบการนิเทศ (ทางตรง ทางออม หรือการนิเทศแบบมีสวนรวม) ตามความจําเปนและเหมาะสม
กับความรู ความสามารถของครู 
    ขั้นที่ 5 วิพากษวิจารณผลจากขั้นตอนทั้ง 4 
    การวิพากษวจิารณผลที่ไดรับจากขั้นตอนทั้งสี่ จะเปนการใชเวลาเพือ่
พิจารณาและทบทวนรูปแบบ รวมทั้งกระบวนการ ตั้งแตการประชุมครั้งแรก (Pre conference) ไป
จนถึงการประชุมครั้งหลังสดุ (Post conference) วามีสิ่งใดบกพรองและตองการแกไขในจุดใดบาง 
การวิพากษวจิารณอาจทําไดหลังสิ้นสุดการประชุมในขัน้สุดทายประมาณ 2-3 วันและควรเปนการ
ประชุมอยางไมเปนทางการ สําหรับวิธีการนั้นควรเปนการสรุปผลอยางสั้นๆ กะทดัรัด และได
ใจความ 
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   การนิเทศแบบเพื่อนนิเทศเพื่อน (Peer Coaching) 
   กลิคแมน; กอรดอน; และ รอส-กอรดอน (Glickman; Gordon; & Ross-Gordon. 
2007: 308-311) ไดเสนอแนวคิดที่ไดจากผลการวิจัยวา ผลจากการเรียนรูของคนเราโดยวิธีการ
ตางๆ แตกตางกัน แตคนเราจะสามารถเรียนรูไดดีที่สุดจากการสอนคนอื่น ซึ่งแนวคิดดังกลาว
สามารถนําไปจัดรูปแบบการนิเทศแบบเพื่อนนิเทศเพือ่นได ซึ่งการนิเทศแบบเพือ่นนิเทศเพื่อน 
(Peer Coaching) เปนกระบวนการทีค่รผููสอน 2 คนหรือมากกวาไดมาทํางานรวมกัน เพ่ือสะทอนถึง
การปฏิบัติงานในหองเรียนและนอกหองเรียน เพ่ือนําไปสูการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนใหดี
ขึ้น ดวยกิจกรรมตางๆ หลากหลาย เชน มีการสอนรวมกันเปนที่ปรกึษาซึ่งกันและกัน เปนผูควบคุม 
เปนเพื่อนรวมงานกัน เปนผูควบคุมและตรวจสอบ เปนผูรวมในการวางแผนบทเรียน เปนผูมีสวน
รวมในการแกปญหา เปนทมีศึกษา เปนคณะผูพัฒนาหลักสูตร พัฒนาสื่อการสอน เปนผูเชี่ยวชาญ
ในการปฏิบตักิารสอนที่ไดถายทอดสูผูอ่ืน 
   การใหความชวยเหลืออ่ืนๆ (Other Forms of Direct Assistance) 
   กลิคแมน; กอรดอน; และ รอส-กอรดอน (Glickman; Gordon; & Ross-Gordon. 
2007: 311-312) ไดเสนอรูปแบบการใหความชวยเหลอืแกครูโดยตรงในวิธีการอ่ืนๆ ดังนี้ 
    การสาธิตการสอน (Demonstration Teaching) เปนการใหครูดูวิธีการ 
เทคนิคการสอนที่สามารถพัฒนาการเรียนรูของผูเรียน ดําเนินการไดทั้งในและนอกโรงเรียน ขั้นตอน
ของการสาธิตการสอนประกอบดวย การเตรียมการ การสาธิต และหลังการสาธิตนั้นตองมีการ
วิเคราะหและอภิปรายผลถงึการนําไปประยุกตใชในการพัฒนาการเรียนการสอน 
    การสอนรวม (Co-Teaching) โดยผูนิเทศหรือครูที่เชีย่วชาญ ชวยซึ่งกันและ
กัน ในการวางแผนการสอน ดําเนินการสอน และประเมินผลการสอน 
    การใหความชวยเหลือโดยจดัหาสื่ออุปกรณการสอนตางๆ ให (Assisting with 
Resource and Materials) โดยผูนิเทศใหความชวยเหลอื แนะนําเกี่ยวกับเทคนิคและการปรับ
ประยุกตใชใหเหมาะสมกับบทเรียนและผูเรียน 
    การใหความชวยเหลือในการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง (Assisting 
with Student Assessment) เปนการใหความรูในดานการวัดและประเมินผลตามสภาพจริงแกครู ใน
การนํามาใชในการจัดการเรียนการสอน การตัดสินผลการเรียนตามความสามารถของผูเรียนแตละ
คน 
    การใหความชวยเหลือในการแกไขปญหาตางๆ (Problem Solving) ผูนิเทศ
จะตองเปนผูที่ครูใหการเคารพนับถือ เปนผูที่ใหเกียรติยกยองครู มีความจริงใจทีจ่ะรวมสรางความ
เจริญกาวหนาในอาชีพใหกับครูทุกคนอยางเทาเทียมกนั เปนผูมีความซื่อสัตย ไมเปดเผยขอมูลที่
ไดรับจากครูกับผูที่ไมมีหนาที่เกี่ยวของอยางเด็ดขาด 
   โดยสรุปการใหความชวยเหลือแกครูโดยตรง ประกอบดวยขั้นตอนสําคัญของการ
ดําเนินการคือ 1) การวางแผนรวมกับครใูนการใหความชวยเหลือ 2) เขาไปมีสวนรวมกับครูเพือ่
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ชวยเหลือ 3) สรุปผลการชวยเหลือและวางแผนที่จะประชุมตรวจสอบความชวยเหลือรวมกับครู 4) 
การประชุมวิเคราะหผลการชวยเหลือรวมกับครู 5) ประชุมสรุปและวิเคราะหกระบวนการชวยเหลอื
ครูทุกขั้นตอนเพื่อวิเคราะหจุดเดน จุดดอยของกระบวนการ 
  จากที่กลาวมาพอสรุปไดวา การใหความชวยเหลือแกครูโดยตรง หมายถึง การที่
ผูบริหารใหความชวยเหลือ สนับสนุน และใหความรูแกครูเกี่ยวกบัการจัดการเรียนการสอน ไดแก 
การแนะนําสาธิตเทคนิควิธกีารสอน การจัดหาสื่อวัสดุอุปกรณ รวมทั้งสงเสริมสนับสนุนใหครูผลิต
และประยุกต ใชสื่อการเรียนการสอน การใหความรูเกีย่วกับการวัดผลประเมินผลตามสภาพจริง 
นอกจากนี้ยังเปนการใหความชวยเหลือ แกปญหา ใหคําปรึกษาในดานอื่นๆ ที่ครูมีความคับของใจ
อีกดวย 
 
 4.2 การพัฒนาทักษะการทํางานกลุม (Group Development) 
  กลิคแมน; กอรดอน; และ รอส-กอรดอน (Glickman; Gordon; & Ross-Gordon. 
2007: 321-323) ไดเสนอบทบาทของผูนเิทศในการพฒันาทักษะการทํางานกลุม เพ่ือแกปญหาการ
เรียนการสอนวาเปนวิธีการที่สําคัญอยางหนึ่งของการนิเทศการศึกษา โดยผูนิเทศจะตองพิจารณา
บทบาทตางๆ ของสมาชิกกอนดําเนินการ คือการหาคําตอบวามีพฤตกิรรมใดบางที่เปนตวับง
ชี้ใหเห็นถึงบทบาทและความพรอมของสมาชิกแตละคนและสมาชกิแตละคนเหลานี้ ไดแสดงบทบาท
ของตนมาแลวมากนอยเพียงใด มีบทบาทอะไรบางที่เกิดขึ้นมาแลวและที่ยังขาดอยู โดยตระหนักวา
บทบาทที่เนนงานและเนนตวับุคคลคือหนาที่ของสมาชิกในกลุมที่ทุกคนตองปฏิบตั ิ
  กลุมที่สามารถทํางานไดอยางมีประสิทธภิาพและมีความกลมเกลียวสามัคคีในกลุมคือ
กลุมที่มีผูนําทีดี่ สามารถทําใหกลุมดําเนินการไดดี ผูนําควรมีบุคลิกลกัษณะความเปนมืออาชีพโดย
ธรรมชาติ ผูนาํควรรูองคประกอบในการนาํพาองคกรสูความสําเร็จ เลือกวิธีการสําหรับการตัดสนิใจ
ของกลุมอยางชัดเจน สามารถขจัดพฤตกิรรมที่ไมพึงประสงค ใชความแตกตางของขอมูลที่เปน
ประโยชนตอการตัดสินใจและสามารถปรบัเปลี่ยนเลือกรปูแบบภาวะผูนําที่เหมาะสมใหกับกลุมได 
(Glickman; Gordon; & Ross-Gordon.  2007: 322) 
  การทํางานกลุมหรือทํางานเปนทีมเปนหัวใจสําคัญของการพัฒนา การที่จะประสบ
ความสําเร็จหรือไมขึ้นอยูกับผูบริหารเปนสําคัญ การที่จะสรางหรือพัฒนากลุมโดยการเพิ่มพูนความรู 
ทักษะใหกับสมาชิก จะตองตั้งวตัถุประสงคหรือเปาหมายของกลุม ทั้งในลักษณะของบุคคลและของ
กลุม ทุกคนในกลุมตองมีอิสระในการแสดงความคิดเห็นความคิดริเริม่สรางสรรคในการแกปญหาของ
กลุม ซึ่งประกอบดวย (กระทรวงศึกษาธกิาร.  2546: 101) 
   1. การจัดการใหครูในโรงเรยีนมีเปาหมายและมองเห็นปญหารวมกัน เพ่ือการมุงสู
จุดมุงหมายเดียวกัน 
   2. การจัดการเพื่อใหมีการวางแผนในการดําเนินงานแกปญหารวมกัน เน่ืองจาก
การมีสวนรวมในการวางแผนจะกอใหเกิดความรวมมือในการปฏิบตัิงานใหเปนไปตามแผน ในการ
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ใชวธิีการระดมสมองโดยการใชคําถาม และการใหขอมูลเกี่ยวกบัรปูแบบแนวทางตางๆ ในการ
จัดการเรียนการสอนเพื่อประกอบการพิจารณา และเปนการกระตุนใหครูเกิดความคิดในการที่จะ
ปฏิบัติงานตอไป 
   3. การบริหารจัดการเพื่อใหทีมทํางานอยางมีความสุข การทํางานเปนทีมจะ
ประสบความสําเร็จไดเม่ือทุกฝายมีความเต็มใจ และพอใจที่จะปฏิบัติงานรวมกนั ควรมีการแบงงาน
ใหชัดเจน เหมาะสมกับวัย ความรู ความสามารถและประสบการณของแตละคน ในขณะเดียวกนัก็
ใหมีการประสานสัมพันธระหวางงานตางๆ ทั้งในรูปแบบที่เปนทางการและไมเปนทางการ ซึ่งจะเปน
ผลดีตอการปรับปรุงเปลีย่นแปลงเพื่อใหการดําเนินงานมีประสิทธิภาพ ในการทํางานควรใหเกียรติ
ซึ่งกันและกันในการรวมคิดรวมทํา โดยเฉพาะผูบริหารควรรับฟงความคิดเห็นของครูผูสอน ไมควร
ใชความคิดเห็นของตนเองเปนเกณฑในการตัดสินใจ ซึ่งเปนการสกัดกั้นความคิดเห็นของผูอ่ืน จะทํา
ใหผูที่ทํางานเปนทีมหมดขวัญและกําลังใจ 
  ซึ่งวิโรจน สารรัตนะ (2539 : 63) ไดกลาววา การสรางทีมงานขึ้นมานั้นเปนสิ่งที่ทาํได
งาย เพราะทีมงานเปนเรื่องของการทํางานรวมกันของบุคคลตั้งแตสองคนขึ้นไป แตสิ่งที่เปนปญหาก็
คือ ผูรวมงานจะทํางานตามที่ไดรับคําสั่ง หรือทําไปก็เพียงใหรูสึกวามีทีมงานเทานั้น ทีมงานลักษณะ
ดังกลาวจึงไมเกิดประโยชนอยางแทจริง ดังนั้นเพื่อใหการสรางทีมงานมีประสิทธภิาพควรมีแนว
ทางการพัฒนาทีมงานดังนี้ 
   1. สรางจิตสํานึกในความรบัผิดชอบรวมกัน ซึ่งแมจะเปนสิ่งที่ยากแตก็อาจจะสราง 
ขึ้นมาได โดยการเปดโอกาสใหมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น การสรางความรูสึกเปนสวนหนึ่ง
ขององคการ เปนตน 
   2. สรางความรวมมือรวมใจ โดยจะตองอาศัยหัวหนาทมีที่มีมนุษยสมัพันธที่ดี รู
จริงทําจริงมีทัศนคตทิี่ดีตอผูรวมงาน และมีวิธีการที่จะใหทีมงานยอมรับ 
   3. สรางความรูสึกที่ดีตอกัน ซึ่งอาจจัดใหเกิดขึ้นไดจากการจัดงานสังสรรค การจัด
กลุมสัมพันธ เปนตน 
   4. สรางกิจกรรมการทํางานรวมกัน โดยเปดโอกาสใหทุกคนในทีมมีสวนรวมใน
การทํางานรวมกัน และอยางเทาเทียมกัน 
  สวนทองทิพภา วิริยะพันธุ (2547: 89) กลาววา ในการทํางานเปนทมี ความสําเร็จ
หรือความลมเหลวของการทํางานขึ้นอยูกับทีมงาน หากสมาชิกในทีมงานสามารถทํางานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ ผลงานที่ไดรับยอมเปนไปตามวตัถุประสงค และในทางตรงกันขามหากสมาชิกใน
ทีมงานไมใหความรวมมือหรือทํางานอยางขอไปที ผลงานที่ไดรับยอมต่ํากวามาตรฐานทีค่วรจะเปน 
ทําใหองคกรไดรับความเสียหาย ดังนั้น เพ่ือใหการทํางานเปนทีมมีประสิทธิภาพ ผูบริหารหรือ
หัวหนาทีมควรจะตองพัฒนาพฤติกรรมในการทํางานเปนทีมของทีมงานใหมีลักษณะดังนี้ 
   1. เปนทีมงานที่รวมกันแกปญหา (Problem resolution teams) ซึ่งไดแก การทํา
ใหสมาชิกภายในทีมงานมีความรวมมือรวมใจเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน โดยการใหสมาชิกทุกคนมี
ความเชื่อม่ันไววางใจซึ่งกันและกัน จะไดเกิดกระบวนการในการแกปญหารวมกัน 



 41 

   2. เปนทีมงานสรางสรรค (Creative teams) ซึ่งไดแก การใหอิสระในการทํางาน 
และมีบรรยากาศในการทํางานในทางสงเสริมความคิดสรางสรรค เพ่ือใหทีมงานไดพัฒนาผลงานใหดี 
ยิ่งขึ้น 
   3. เปนทีมงานที่มียุทธวิธี (Tactical teams) ซึ่งไดแก การทํางานเปนทีมตาม
แผนงานที่ไดเตรียมการเอาไวอยางดี มีการกําหนดบทบาทและลักษณะงานของสมาชิกแตละคนใน
ทีมอยางชัดเจน ทําใหทุกคนมีมาตรฐานในการทํางานตรงกัน ซึ่งจะเปนการเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ทํางานใหสูงยิ่งขึ้น 
   ฉะน้ัน ในการทํางานเปนทมี ผูบริหารหรือหัวหนางาน จะตองคํานึงถึงการแบง
งานและประสานงานเพื่อใหทุกคนสามารถทํางานรวมกันไดอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งวิธีการนี้
นอกจากจะชวยสงเสริมใหสมาชิกในทีมงานไดมีการสนับสนุนซึ่งกันและกันแลว ยงัชวยลดความ
ขัดแยงระหวางสมาชิกในทมีงาน ทําใหการทํางานเปนทีมประสบผลสําเร็จตามที่ตองการและยังใช
เปนแนวทางในการพัฒนาทีมงานไดเปนอยางดีอีกดวย 
  จากที่กลาวมาพอสรุปไดวา การพัฒนาทักษะการทํางานกลุม หมายถึง การที่ผูบรหิาร
สงเสริมสนับสนุนใหครูมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น มีสวนรวมในการวางแผนและกําหนด
วัตถุประสงคในการทํางาน ยอมรับในความสามารถและความแตกตางระหวางบุคคล สนับสนุนใหมี
การทํางานรวมกัน พรอมทั้งกําหนดบทบาทหนาที่ในการทํางานของบุคลากรแตละคนอยางชัดเจน
ตามความถนดัและความสามารถ 
 
 4.3 การพัฒนาทางวชิาชพี (Professional Development) 
  กลิคแมน; กอรดอน; และ รอส-กอรดอน (Glickman; Gordon; & Ross-Gordon. 
2007: 351-368) ไดเสนอแนวความคิดในการจัดกิจกรรมพัฒนาครูในการพฒันาทางวิชาชีพ 
(Professional Development) เพ่ือปรับปรุงการสอนของครู ใหสงผลไปสูนักเรียนใหมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น ซึ่งสิ่งที่ควรพิจารณาในการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาครูในการพัฒนาทางวิชาชีพ มีดังนี้ 
   1. การมีสวนรวมในการวางแผนและการนําไปใชประโยชนจริง 
   2. มีการวางแผนระยะยาวไวหรือไมเกี่ยวกับการประชมุเพ่ือแกไขปญหา 
   3. หลอมรวมเปาหมายสวนตัวกบัเปาหมายของหนวยงาน 
   4. การฝกแนวคิดเชิงรูปธรรม 
   5. การปฏิบัตริวมกันในกลุมยอย 
   6. การใหขอมูลยอนกลับโดยกลุมเพ่ือน 
   7. การฝกทักษะใหมีลักษณะที่คงทนและเปนทักษะเฉพาะ 
   8. ฝกทักษะทีใ่ชในการพัฒนา เชน การสาธิต การทดลอง และการใหขอมูล
ยอนกลับระหวางการฝกปฏิบัต ิ
   9. การทดลอง กระตุน ใหแรงเสริม 
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   10. การมีสวนรวมของผูนําในการทํากิจกรรมตางๆ 
   11. เปนสวนหนึ่งของวัฒนธรรมองคกร 
  ในการพัฒนาทางวิชาชีพน้ัน ครูตองมีคุณสมบัติทางวชิาชีพ คุณสมบัติสวนตวัและมี
ความรู ความเขาใจในงานครู ประกอบดวย ความรูในสาขาวิชาที่สอน ความเขาใจในตวันักเรียน 
ความรูความเขาใจในเทคนคิวิธีการสอน รูปแบบการสอนตางๆ มีทัศนคตทิี่ดีตออาชีพครู มี
บุคลิกภาพดี มีความคิดสรางสรรค มีคุณธรรม จริยธรรม (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา      
ขั้นพ้ืนฐาน.  2547: 84) 
  วิโรจน สารรัตนะ (2547: 3) กลาววา การพัฒนาครูนั้นนอกจากจะคํานึงถึงความ
สอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงในบริบททางสังคมแลว จะตองคํานึงถึงการเปลี่ยนแปลงในบริบทของ
องคการดวย (Organizational Context) ผูบริหารจะตองทําความเขาใจในความตองการของทั้งระดับ
ตัวบุคคลและกลุมบุคคล เน่ืองจากครูจะมีระดับความพรอมหรือความมีวุฒิภาวะและมีประสบการณที่
แตกตางกัน การพัฒนาครูจะตองมุงใหเกิดการรับรูและเขาใจในการเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศน จาก
กระบวนทัศนเกาสูกระบวนทัศนใหม ทั้งดานการบริหาร ดานการจัดการเรียนการสอน และดานอ่ืนๆ 
ตลอดจนมุงกอใหเกิดทัศนคติความเชื่อ และคานิยมทีจ่ะนําไปสูการประพฤติปฏิบตัิตามกรอบ
แนวคิดของกระบวนทัศนใหม ซึ่งเปนเรื่องของการทําบางอยางเพ่ือใหครูไดรับเน้ือหามากขึ้น ใหมี
ศักยภาพที่สามารถทําการสอนไดอยางมีประสิทธผิลมากขึ้น โดยมีวัตถุประสงค ดังตอไปน้ี 
   1. คํานึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นกับผูเรียน (Results-Driven Education) นั่นคือ การ
สงผลใหครูมีพฤติกรรมการสอนเปนไปในทางบวกที่จะสงผลดีกับตวัผูเรียน 
   2. การคิดอยางเปนระบบ (System Thinking) มุงกอใหเกิดรูปแบบการคิดอยาง
เปนระบบ ไมคิดแบบแยกสวน โดยคํานึงถึงวาสวนตางๆ ในองคการ ไมวาจะเปนหลักสูตร การสอน 
หรือการประเมินผล ตางสงผลซ่ึงกันและกัน และตางมีอิทธิพลรวมกันที่จะสงผลตอการเรียนรูของ
ผูเรียน 
   3. การเปนผูกระทํา (Active) ใหเกิดการเรียนรูขึ้นในตวัครูดวยตนเอง 
(Constructivism) แทนการเปนผูถูกกระทํา (Passive) เพ่ือใหเกิดการเรียนรูโดยผูอ่ืน ดังนั้นแผนงาน
การพัฒนาครูควรตองเสริมสรางใหเกิดลกัษณะการแลกเปลี่ยนองคความรูหรือประสบการณ หรือใน
ลักษณะการรเิริ่มสรางสรรคองคความรูใหมๆ ใหเกิดขึ้นโดยกระบวนการกลุม 
  สอดคลองกับที่เซอรจิโอวานนี่ และสตารแรตต (Sergiovanni; & Starratt.  1998:   
23-24) ไดกลาวไววา ในการพัฒนาทางวิชาชพีครู ใหประสบความสําเร็จน้ันเปนหนาที่ของผูบรหิาร
สถานศึกษาจะตองดําเนินการสํารวจความตองการจําเปนในการพัฒนาครู ดานการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน พัฒนาความสามารถในการสอนใหสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช
เทคนิควิธีการจัดการเรียนรูที่ยึดผูเรียนเปนสําคัญ การจัดกิจกรรมสัมมนาผลการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมตามมาตรฐานวิชาชพีครู 
  สําหรับแนวทางการพัฒนาน้ัน สมชาติ กิจยรรยง; และ อาจารีย ณ ตะกัว่ทุง (2551:  
5-8) ไดแบงแนวทางการพฒันาบุคลากร เปน 3 วิธี คอื 
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   1. ใหการศึกษาและสงเสรมิใหพัฒนาตนเอง (Self Development) โดยจัดในระยะ
สั้นและระยะยาว ทั้งในประเทศและตางประเทศ การศกึษาดูงาน มีวิธีการตางๆ ไดแก การใช
บทเรียนสําเรจ็รูป การศึกษาทางไกล การจัดทําวารสารวิชาการในสาขาอาชีพ ศึกษาจากเอกสาร
คูมือการทํางาน ศึกษาจากสื่อโสตทัศนูปกรณตางๆ ใหการศึกษาเพิม่เติมในระยะสั้น ระยะยาว สง
เอกสารใหสรุป รายงาน และเสนอ การมอบหมายใหวิจารณหนังสือ 
   2. ใหการฝกอบรมและการพัฒนา (Training and Development) โดยจัดใน
หองฝกอบรม นอกหองฝกอบรม ภายในองคการหรือสงอบรมภายนอก ไดแก จัดโครงการอบรม
ภายในองคการ สงอบรมภายนอกองคการ วางแผนโครงการฝกอบรมประจําป วางแผนฝกอบรม
พัฒนาบุคลากรตามความจําเปน หรือทุกระดับ พัฒนาบุคลากรใหสอดคลองกับแผนการและ
เทคโนโลยี ใชเทคนิคการฝกอบรมแบบผสมผสาน และการพัฒนาบุคลากรสมัยใหม ใชหลักสูตร
อบรมในการประเมินผลงาน การเลื่อนขัน้ หรือโยกยาย สรางแรงจูงใจในการฝกอบรมและพัฒนา
ดวยกิจกรรม/เกมตางๆ 
   3. การพัฒนาในงาน (In Service Development) โดยการฝกอบรมในงานเรียนรู
ในงาน ไดแก ใหรักษาการณแทน ใหทําหนาที่เปนคณะกรรมการ ใหความรวมมือคณะทํางานการ
จัดตั้งกลุมรวมกิจกรรม การใหคําปรึกษาหารือ การใหออกไปสังเกตการณ การมีเพ่ือนที่มี
ประสบการณรวม การเปนตัวอยางที่ดี การเสนอแนะใหนําไปประยกุตใช การดูงานใน/ นอก
หนวยงาน การสับเปลีย่นหมุนเวียนงาน การสอนงาน แนะนํางาน 
  เชนเดียวกบัที ่ธีระวุฒิ เจริญราษฎร; และ คณะ (2536: 175-176) ไดเคยกลาวไววา 
การพัฒนาบุคคลมีหลายวิธกีาร สวนวธิีการใดจะเหมาะสมนั้นขึ้นอยูกับบทบาท และภารกิจของ
หนวยงาน หรือองคการนั้นๆ เปนสําคัญ ซึ่งวิธีการพัฒนาบุคคลที่สําคัญมีดังตอไปน้ีคือ 
   1. การฝกอบรม เปนกระบวนการเพิ่มพูนความรูความสามารถ ทักษะในการ
ปฏิบัติงาน เปนที่นิยมกันอยางแพรหลายในการพัฒนาบุคคล เหมาะสมที่จะใชพัฒนาคนเปนกลุม 
   2. การไปศึกษาอบรมดูงาน คอื การที่หนวยงานหรือองคการสงคนไปศึกษาตอ 
ฝกอบรม หรือดูงาน เปนการสงคนไปพัฒนาภายนอกองคการ 
   3. การประชุมชี้แจง ปฏิบัตกิาร คือ การที่หนวยงานพฒันาความรู ความชํานาญ 
เจตคตขิองบคุลากรในสังกดั โดยวิธีการประชุมชี้แจง หรือการปฐมนิเทศ รวมถึงการหมุนเวียน
เปลี่ยนหนาทีใ่นการปฏิบตังิาน 
   4. การพัฒนาตนเอง คือ การใหบุคคลไดพัฒนาตนเอง เชน การศึกษาคูมือการ
ปฏิบัติงาน การเขารวมประชุมทางวิชาการ 
  จากที่กลาวมาพอสรุปไดวา การพัฒนาทางวิชาชีพ หมายถึง การที่ผูบริหารสงเสรมิ
สนับสนุนใหครูไดมีการพัฒนาตนเองทั้งในดานความรูที่จําเปนในการทํางาน ความสามารถในการ
จัดการเรียนการสอน การผลิตและการใชสื่อนวัตกรรมที่ทันสมัย มีการศึกษาทําความเขาใจผูเรยีน
เปนรายบุคคล รวมไปถึงสงเสริมใหครูมีความกาวหนาในวิชาชีพ มีคุณธรรมและจริยธรรมที่
เหมาะสม 
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 4.4 การพัฒนาหลักสูตร (Curriculum Development) 
  หลักสูตรมีความสําคัญตอการพัฒนาคนในสังคมใหมีคุณลักษณะที่สงัคมคาดหวัง เปน
เครื่องมือที่จะทําใหการจัดการศึกษาบรรลผุลตามจุดหมายที่กําหนดไว โดยมีสวนสาํคัญในการ
สงเสริมความเจริญงอกงามของบุคคล สามารถปลูกฝงพฤติกรรม คณุธรรม จริยธรรม วางรากฐาน
ความคิดที่เปนการสนับสนนุและสอดคลองกับสภาพสังคม เศรษฐกจิ การเมือง การปกครอง เพ่ือให
ผูเรียนเปนสมาชิกที่ดีของสังคม ทําใหผูเรียนคนพบความสามารถ ความสนใจ ความถนัด ที่แทจริง
ของตนเองและพัฒนาไดเตม็ตามศักยภาพ นอกจากนี้ยังเปนโครงการ แผนงาน ขอกําหนด ที่ชี้แนะ
ใหผูบริหารการศึกษา ครู อาจารย และผูที่มีสวนเกี่ยวของนําไปดําเนินงานสูการปฏิบัติอยางเปน
ระบบ (ฆนัท ธาตุทอง.  2550: 5) 
  สําหรับแนวคดิของกลิคแมน; กอรดอน; และ รอส-กอรดอน (Glickman; Gordon; & 
Ross-Gordon.  2007: 388-389) รูปแบบของหลักสูตร มี 3 รูปแบบ คือ 
   1. รูปแบบวตัถุประสงคเชิงพฤติกรรม (Behavioral Objective) เปนหลักสูตรที่
จัดแบงเน้ือหาสาระของการเรียนออกเปนหนวยยอยตามขอเท็จจริง หรือทักษะที่สาํคัญของขอบเขต
เน้ือหาแตละวตัถุประสงคเชงิพฤติกรรมจะตองมีสวนสมัพันธและสอดคลองกับกิจกรรมการเรียนการ
สอนและการประเมินผล 
   2. รูปแบบการเชื่อมโยงความคิดรวบยอด (Webbing and Conceptual Mapping) 
เปนหลักสตูรที่กําหนดเนื้อหาหลักและกจิกรรมตางๆ ที่มีความสัมพันธกับเนื้อหาหลักใหผูเรียน
ปฏิบัติ เปนการบูรณาการความรู ทักษะตางๆ ของผูเรียนในการเรยีนรูเน้ือหาหลักที่กําหนดขึน้
ผูจัดทําหรือพัฒนาหลักสูตรแบบนี้จะพิจารณาองคประกอบในหลายๆ ดานของการเรียนรู โดยผาน
กิจกรรม การอาน การเขียน การฟง และการสรางสรรค แลวบูรณาการความรูหลายดานนั้น เขาไว
เปนประเด็นเดียวกัน รูปแบบของหลักสตูรน้ีจะเกี่ยวของสัมพันธกับกิจกรรมสหสาขาวิชา ไดแก
สังคมวิทยา เศรษฐศาสตร ประวตัิศาสตร ฯลฯ 
   3. รูปแบบการเนนผลที่จะไดรับ (Results-Only Format) เปนหลักสูตร ที่กําหนด
เปาหมายของการเรียนและอาจจะกําหนดวิธีการประเมินผลการเรียนรูเพ่ือเปนแนวทางสําหรบัผูสอน
จัดกระบวนการเรียนรูแกผูเรียน โดยเปดกวางใหสามารถใชสื่อ กิจกรรม วิธีการไดเอง 
  สันติ บุญภิรมย (2552: 175) ไดสรุปความหมายของการพัฒนาหลักสูตรวา หมายถึง 
ความพยายามของผูบริหารสถานศึกษาและคณะครูอาจารย ไดรวมมือกันเปลี่ยนแปลงปรับปรุง
หลักสูตรการเรียนการสอนใหเหมาะสมแกการเปลี่ยนแปลงบริบททางสังคมทั้งปจจุบันและแนวโนม
ในอนาคต เพ่ือใหผูเรียนและผูที่เกี่ยวของไดเกิดความเชื่อม่ันในการจัดการเรียนการสอนใน
สถานศึกษานั้น เชนเดียวกบัที่ บรรพต สุวรรณประเสรฐิ (2544: 15) ไดเคยกลาวไววา การพัฒนา
หลักสูตร หมายถึง การปรับปรุงหลักสตูรที่มีอยูแลวใหดีขึ้น หรือการจัดทําหลักสูตรขึ้นมาใหมโดยไม
มีหลักสูตรเดิมเปนพ้ืนฐานอยูเลย และรวมถึงการผลติเอกสารตางๆ สําหรับผูเรยีนดวย 
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  กระบวนการในการบริหารจัดการหลักสูตรการศึกษาขัน้พ้ืนฐานในสถานศึกษา 
ประกอบดวยขั้นตอนการดําเนินงาน 3 ขั้นตอน รวม 7 ภารกิจ ดังนี้ (กระทรวงศึกษาธิการ.  2546: 
317-319) 
   ข้ันตอนที่ 1 การเตรียมความพรอมของสถานศึกษา 
   ภารกิจที่ 1 การเตรียมความพรอมของสถานศึกษา 
    1. สรางความตระหนักใหแกบุคลากร ซึ่งประกอบดวย คณะกรรมการ
สถานศึกษา ผูบริหาร ครูผูสอน ผูปกครอง ชุมชน นักเรียน เพ่ือใหเห็นความสําคญั ความจําเปนที่
ตองรวมมือกันบริหารจัดการหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของสถานศึกษา 
    2. พัฒนาบุคลากรของสถานศึกษาใหมีความรู ความเขาใจ เกี่ยวกบัการ
พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
    3. ดําเนินการแตงตั้งคณะกรรมการสถานศึกษา ซึ่งประกอบดวย
คณะกรรมการตามระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการวาดวยคณะกรรมการการบริหารหลักสูตร และ
งานวิชาการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2544 คณะอนุกรรมการระดับกลุมสาระการเรียนรู รวมทั้ง
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน และคณะกรรมการอื่นๆ ตามความจําเปน 
    4. จัดทําขอมูลสารสนเทศของสถานศึกษาใหเปนระบบ 
    5. จัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยกําหนดวิสัยทัศน ภารกจิ 
เปาหมายของสถานศึกษาเปนลายลักษณอักษรใหสอดคลองกับหลกัสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตาม
ความตองการของผูเรียน ผูปกครอง ชุมชน และสนองนโยบาย กฎ ระเบียบตางๆ เพ่ือใชเปนแผน
แมบทการดําเนินการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในชวงระยะเวลาที่กําหนด โดยกําหนดเปน
แผนพัฒนางานอยางตอเน่ือง 
    6. เผยแพรประชาสัมพันธหลักสูตรใหกับนักเรียน ผูปกครอง ชุมชน 
หนวยงาน/องคกรในชุมชนทุกฝายไดรับทราบดวยวิธกีารที่หลากหลาย และขอความรวมมือในการ
บริหารจัดการหลักสูตรของสถานศึกษา 
   ข้ันตอนที่ 2 การดําเนินการจัดทําและใชหลักสูตรสถานศึกษา 
   ภารกิจที่ 2 การจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา 
    1. ศึกษาวเิคราะหขอมูลที่เกี่ยวของ 
    2. กําหนดวิสัยทัศน ภารกจิ และเปาหมายในการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา 
    3. กําหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค 
    4. กําหนดโครงสรางหลักสูตรสถานศึกษาแตละชวงชั้น และสัดสวนเวลาเรียน 
    5. กําหนดผลการเรียนรูที่คาดหวังและสาระการเรียนรูรายปหรือรายภาค 
    6. จัดทําคําอธิบายรายวิชา 
    7. จัดทําหนวยการเรียนรู 
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    8. จัดทําแผนการจัดการเรียนรู 
    9. กําหนดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
    10. กําหนดสื่อการเรียนรู/แหลงการเรียนรู 
    11. กําหนดการวัดผลและประเมินผล 
    12. บริหารจัดการงบประมาณ อาคารสถานที่ วัสดุ อุปกรณ และบุคลากรให
สอดคลองกับหลักสูตรสถานศึกษา 
   ภารกิจที่ 3 การวางแผนการดําเนินการใชหลักสูตร 
    1. สรางบรรยากาศการเรียนรู 
    2. จัดหา เลือก ใช ทําและพัฒนาสื่อ 
    3. จัดกระบวนการเรียนรู 
    4. จัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
   ภารกจิที่ 4 การดําเนินการบริหารหลักสตูร 
   ข้ันตอนที่ 3 การกํากับ ติดตาม ประเมินผลและรายงาน 
   ภารกิจที่ 5 การนิเทศ กํากบั ติดตามและประเมินผล 
    1. การนิเทศ กํากับ ติดตามและประเมินผลการบริหารหลักสูตรและงาน
วิชาการภายในสถานศึกษา 
    2. การนิเทศ กํากับ ติดตามและประเมินผลการบริหารหลักสูตรและงาน
วิชาการภายนอกสถานศึกษา 
   ภารกิจที่ 6 การสรุปผลการดําเนินการบริหารจัดการหลักสูตรของสถานศึกษา
สถานศึกษาสรุปผลการดําเนินงานและเขยีนรายงาน 
   ภารกิจที่ 7 การปรับปรุง พัฒนากระบวนการการบริหารจัดการหลักสูตร 
    1. สถานศึกษานําผลการดําเนินการ รวมทั้งปญหาขอเสนอแนะตางๆ มาใช
เปนขอมูลพ้ืนฐานในการวางแผนปรับปรุงและพัฒนากระบวนการบรหิารจัดการหลักสูตร 
    2. สถานศึกษาดําเนินการปรับปรุงและพฒันากระบวนการบริหารจัดการ
หลักสูตรและปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาใหมีประสทิธิภาพยิ่งขึ้น 
  ครูจะใชหลักสตูรใหประสบผลสําเร็จมากนอยเพียงใด ยอมขึ้นอยูกับการมีสวนรวมใน
การพัฒนา ซึ่งระดับการมีสวนรวมของครใูนการพัฒนาหลักสูตรมี 3 ระดับ (Glickman; Gordon; & 
Ross-Gordon.  2007: 390-391) ดังนี้ 
   ระดับที่ 1 การเลียนแบบ-บํารุงรักษา รวมพัฒนาหลักสูตรโดยปฏิบตัิตามคําสั่งของ
ผูบริหารหรือหนวยเหนือ มักใชตํารา หนังสือคูมือและกิจกรรมที่ตองทําเปนประจํา 
   ระดับที่ 2 ประสานงาน รวมพัฒนาหลักสูตรโดยเนนความรูในเรื่องที่เกี่ยวกบั
นวัตกรรมหรอืเน้ือหาหลักสูตรที่สัมพันธกับสถานการณตางๆ จะปรับเปลีย่นเน้ือหาของหลักสูตรอยู
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เสมอและคํานงึถึงแหลงที่จะนําไปใชในการปรับปรุงหลกัสูตรอีกดวย เชน กลุมเพ่ือน นักเรียน 
ผูปกครองทรัพยากรอื่นๆ ที่มีอยูในโรงเรียน 
   ระดับที่ 3 สรางสรรค รวมพัฒนาหลักสูตรโดยพิจารณาปญหา ตั้งสมมติฐาน และ
หาวิธีการแกปญหา และมักทดลองเพื่อหาคําตอบในชั้นเรียนอยูเสมอ ครูกลุมน้ีมักจะมีมนุษย
สัมพันธ และสามารถสื่อสารกับผูรวมงานหรือผูอ่ืนไดดี จะใชผลงานวิจัยประกอบการตัดสินใจ 
ปรับปรุงหลักสูตรในระดบัชัน้เรียนและระดับโรงเรียน มีอิสระในการเลือกใชวัสดุอุปกรณได ตรง
เปาหมายและความตองการของชุมชน มีความเชื่อม่ันในตนเองสูง 
  ซึ่งสอดคลองกับไพโรจน กลิ่นกุหลาบ (2542: 122) ที่ไดเคยกลาวไววา หลักสูตรจะดี
หรือมีประสิทธิภาพมากนอยเพียงใดหรือไมนั้น ยอมขึ้นอยูกับการยอมรับของครูที่จะใชหลักสตูรน้ัน
เปนประการสาํคัญ ในการสรางหรือพัฒนาหลักสูตรไมมีผูใดมีความใกลชิดและเขาใจหลักสูตรไดดีไป
กวาครูซึ่งเปนผูใชหลักสตูร ดังนั้นในการพัฒนาหลักสูตร ครูผูสอนควรที่จะไดมีสวนรวมในการเลือก 
ปรับปรุง และพัฒนาหลักสูตรดวยเสมอ ถาหลักสูตรเปนไปตามความตองการของครูและสอดคลอง
กับความตองการของผูเรียนและสถานการณในปจจุบันแลว ครูก็จะยอมรับหลักสตูรน้ันไปปฏบิตัิดวย
ความเต็มใจ 
  จากที่กลาวมาพอสรุปไดวา การพัฒนาหลักสูตร หมายถึง การรวมมือกันของผูบริหาร
และครู รวมถงึนักเรียนและผูปกครอง ในการรวบรวมขอมูลเพื่อที่จะเปลี่ยนแปลง และ/หรือปรับปรุง
หลักสูตรของสถานศึกษาใหมีความเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมในปจจุบัน สอดรับกับ
แนวโนมในอนาคต สอดคลองกับบริบทของทองถิ่นและชุมชน ตอบสนองตรงตามความตองการและ
ความสามารถของผูเรียน 
 
 4.5 การวิจัยเชิงปฏิบตัิการในชั้นเรียน (Action Research) 
  การวิจัยในชั้นเรียนเปนการศึกษาอยางมีระบบ โดยเนนการศึกษาปญหาที่นาสนใจ
เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนของครู และแสวงหาวธิีการใหมๆ เพ่ือแกปญหา เปนการวิจัย
ประยุกตประเภทหนึ่งที่มีจุดมุงหมายอยูที่การปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนของครู ไมเนนการ
อางอิงผลการวิจัยไปยังประชากรใด จึงมีลักษณะเปนการวิจัยเชิงปฏบิัติการหรือการวิจัยเพ่ือ
แกปญหาเฉพาะ การวิจัยในชั้นเรียนจึงมีชื่อเรียกแตกตางกันไป คําที่มีความหมายใกลเคียงกัน 
ไดแก การวิจัยในชั้นเรียน การวิจัยชั้นเรยีน การวจัิยในหองเรียน (Classroom Research) การวิจัย
เชิงปฏิบตัิการในชั้นเรียน (Classroom Action Research) การวิจัยของครู (Teacher Research, 
Teacher-Based Research) (Elliot.  1991: 49) โดยในการวิจัยครั้งนี ้ผูวิจัยขอใชคาํวา “การวิจัย
เชิงปฏิบตัิการในชั้นเรียน” เพ่ือใหสอดคลองกับคําวา Action Research ตามแนวคดิของกลิคแมน; 
กอรดอน; และ รอส-กอรดอน 
  ซึ่งไดมีนักวิชาการไดใหความหมายของการวิจัยเชิงปฏิบัติการในชัน้เรียนไว ดังนี้ 
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  ไพจิตร สดวกการ; และ ศริกิาญจน โกสุมภ (2545: 4) ไดใหความหมายของการวิจัย
ในชั้นเรียนวา การวิจัยในชัน้เรียนเปนกระบวนการจัดการเรียนรูในชั้นเรียนที่ครูรบัผิดชอบอยางเปน
ระบบ เพ่ือสืบคนใหไดสาเหตุของปญหา แลวหาวธิีแกไขหรือพัฒนาที่เชื่อถือได เชน การสังเกต   
จดบันทึก และวิเคราะหหรือสังเคราะห เพ่ือนําไปสูการแกปญหาหรือพัฒนากระบวนการจัดการเรียน
การสอนของครูและพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนใหมีคณุภาพตามเปาหมายที่กําหนดไว เพ่ือสงเสริม
ผูเรียนใหไดรบัการพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ 
  ชัยพจน รักงาม (2544: 21-25) กลาววา การวิจัยในชั้นเรียนเปนการศึกษาคนควาที่
เกี่ยวของกับการเรียนการสอนในหองเรียน เพ่ือการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนทั้งใน
สวนหลักสตูร วิธีสอน การจัดกิจกรรม สื่อ แบบฝก รวมทั้งการวัดผลและประเมินผล เพ่ือประโยชน
ตอการพัฒนาประสิทธิภาพการสอนและคุณภาพการเรียน 
  พิมพพันธ เดชะคุปต; และ คณะ (2544: 9) ไดใหความหมายของการทําวิจัยในชั้น
เรียนวา เปนวจัิยประเภทปฏิบัติการ ใชวธิีการทางวทิยาศาสตร คนควาเพื่อสรางความรูใหมทาง
การศึกษาและสิ่งประดิษฐใหมทางการศึกษา ความรูใหมทางการศึกษา เชน วธิสีอนเทคนิคการสอน 
รูปแบบการสอนใหม หลักการสอนใหม ทฤษฎีการสอนใหม ทั้งน้ีเพ่ือพัฒนานักเรียนใหเกิดความรู
ตามเปาหมายอีกทั้งเปนการพัฒนาตนเองเปนผูสรางความรูเปน 
  สุวิมล วองวาณิช (2544: 11) ไดใหความหมายของการวิจัยในชั้นเรยีนวา การวิจัยที่
ทําโดยครูผูสอนในหองเรียน เพ่ือแกไขปญหาที่เกิดขึ้นในหองเรียน และนําผลมาใชในการปรับปรุง
การเรียนการสอน เพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดกับผูเรียน เปนการวิจัยที่ตองทําอยางรวดเร็วนําผลไป
ใชทันที และสะทอนขอมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตางๆ ของตนเองใหทั้งตนเองและกลุมเพ่ือน
รวมงานในโรงเรียนไดมีโอกาสอภิปรายและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในแนวทางที่ไดปฏิบตัิ และผลที่
เกิดขึ้นเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 
  ทัศนา แสวงศกัดิ์ (2543: 74) กลาววา การวิจัยในชั้นเรียน หมายถึง การศึกษาคนควา
หาความรูใหมๆ เพ่ือนํามาใชในการแกปญหาการเรียนการสอนชั้นในเรียนหรือเปนความตองการที่
จะเปลี่ยนแปลงพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนใหดียิ่งขึ้นซ่ึงความรูใหมๆ ในทีน่ี้เรียกวา 
“นวัตกรรมทางการศึกษา” 
  พยุงศักดิ์ จันทรสุรินทร (2541: 4) กลาววา การวิจัยในชั้นเรียน หมายถึง การหา
ความรูหรือวิธกีารใหมๆ เพ่ือนํามาประยุกตใชกบัสถานการณของการเรียนการสอนในชั้นเรียนเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพของการเรียนการสอนหรือเพ่ือแกปญหาที่เปนอุปสรรคตอการเรียนการสอนโดย
อาศัยวิธีการทางวิทยาศาสตร 
  ทิศนา แขมมณี (2540: 38) กลาววา การวิจัยในชั้นในเรียน หมายถึง กระบวนการที่
จะหาความรูอันเปนความจรงิที่เชื่อถือไดในเน้ือหาเกี่ยวกับการพัฒนาการเรียนการสอน หรือการ
แกปญหาที่เปนอุปสรรคตอการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาการเรยีนรูของนักเรียนในบริบทของชั้นเรียน
รวมถึงการประดิษฐคิดคนสิง่ใหม เชน อุปกรณ สื่อการสอน เพ่ือใชในการสอนโดยอาศัยระเบยีบ
วิธีการทางวิทยาศาสตร 
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  จากที่กลาวมาพอสรุปไดวา การวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน หมายถึง กระบวน
การศึกษาคนควาเพื่อหาคําตอบหรือแกปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้นภายในหองเรียน เชน พฤติกรรมของ
ผูเรียน เทคนคิวิธีการจัดการเรียนการสอน การใชสื่อและอุปกรณการสอน เปนตน โดยใชระเบียบ
วิธีการทางวิทยาศาสตร 
  นอกจากนี้ วาโร เพ็งสวัสดิ์ (2546: 3-4) ยังไดกลาววา การวิจัยในชัน้เรียนเปน
ลักษณะของการวิจัยปฏิบตักิาร (Action Research) มีลักษณะที่สําคญั ดังตอไปน้ี 
   1. จุดเริ่มตนของการวิจัยเกิดจากขอของใจในการเรียนการสอนที่ครูพบ ครู
ตองการปรับปรุงหรือแกปญหานั้นๆ โดยครูจะลงมือคดิคนหาวิธีการแกปญหาขึ้นเอง 
   2. ปญหาการวิจัยเปนประเด็นปญหาที่เลก็แตมีความหมายสําหรับการเรียนการ
สอนโดยตรง 
   3. เปนการวิจัยในสภาพการณจริงของหองเรียน ไมไดจัดสถานการณใหม หรือจัด
หองเรียนใหมขึ้นมาสําหรับการวิจัยโดยเฉพาะ 
   4. มุงเนนการศึกษาเกีย่วกบัผูเรียน ผูสอน กระบวนการเรียนการสอน ตลอดจน
สภาพแวดลอมภายในหองเรียน (Classroom Context) 
   5. เปนการวิจัยที่มุงผลการวิจัยไปใชปรับปรุงแกไขปญหาที่เกิดขึ้นในทันทีทันใด
เพ่ือใหการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
   6. เปนการวิจัยที่ทําควบคูไปกับการเรียนการสอนปกต ินั่นคือ ครูผูสอนจะทํา
หนาที่สอนและทําหนาที่วิจัยไปพรอมๆ กัน 
   7. เปนการวิจัยที่มีการเชื่อมโยงกันระหวางการคิดเชิงสะทอน (Reflective 
Thinking) และปฏิบตัิ (Action) อยางชัดเจน กลาวคือ มีการพินิจพิเคราะห ทบทวนทั้งกอน ระหวาง 
และหลังการทดลองปฏิบัต ิ
   8. เปนการวิจัยที่มีความยืดหยุน ปรับใหเหมาะกับสภาพการเรียนการสอน เชน 
อาจเปนการวิจัยเชิงทดลองโดยดําเนินการใหกลมกลืนกับการสอนของครู ใชสถิตทิี่ไมซับซอน เปน
ตน ขอสรุปที่เกิดจากการวิจัยอาจจะขาดน้ําหนักไปบางในดานความเที่ยงตรงเมื่อเปรียบเทยีบกบั
การวิจัยทั่วไปที่อิงทฤษฎีและหลักการที่เขมงวด แตจะเปนการวิจัยทีใ่หประโยชนโดยตรงตอครู
ผูวิจัย 
  สอดคลองกับที่ สุวิมล วองวาณิช (2544: 6-7) ไดเคยเสนอไววา การวิจัยในชั้นเรยีน
ควรเนนงานวจัิยที่มีลักษณะดังนี้ 
   1. ควรเปนงานวิจัยขนาดเลก็ มุงที่การแสวงหาคําตอบเกี่ยวกับการแกไขปญหาที่
เกิดขึ้นในหองเรียน ซึ่งเปนกระบวนการที่ไมใชเวลาในการดําเนินงานนานเกินไป จนทําใหงานสอน
ไดรับผลกระทบ 
   2. ในแตละภาคเรียนหรือภาคการศึกษา ครูสามารถทําการศึกษาในประเด็นวิจัย
หรือหัวขอไดหลายประเด็น และสามารถดําเนินงานไดพรอมกันในขณะเดียวกันหากปญหาเกิดขึ้นใน
ขณะนั้นมีหลายปญหาที่ตองการแกไข 
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   3. การวิจัยของครูเนนการใชกระบวนการทางวิทยาศาสตรมาแสวงหาคําตอบ 
เพ่ือใหขอคนพบที่ไดมีความหนักแนนนาเชื่อถือ และนาํไปใชในการพัฒนาการเรียนการสอนของ
ตนเองไดจริง 
   4. การทําวิจัยของครูตองเก่ียวของกับปญหาวิจัยที่เกิดมาจากสภาพปญหาที่เปน
จริงในขณะนั้น และครูไมสามารถใชวธิีการเดิมๆ แกปญหาได จําเปนตองคนหาวธิีการใหม 
   5. กระบวนการวิจัยของครตูองเปนไปอยางงายๆ สามารถใชขอมูลที่มีอยูใน
หองเรียนมาใชในการคนหาคําตอบ 
   6. การวิจัยของครูไมใชการมุงสรางผลงานทางวิชาการเพื่อตนเอง แตเปนงานที่
ผูเกี่ยวของกับการพัฒนาผูเรียน คือ ครูทั้งโรงเรียนมารวมมือกันพัฒนาผูเรียน 
  ในขณะเดียวกัน ผองพรรณ ตรัยมงคลกูล (2544: 34-36) ยังไดกลาวไววา การวจัิยใน
ชั้นเรียนโดยมากควรเนนการวิจัยเชิงปฏบิตัิการซึ่งอาจจะเปนการวิจัยเชิงปฏิบตัิการเต็มรูปหรือ
เฉพาะสวนกต็าม นักวจัิยทางการศึกษาเห็นสอดคลองกันวา วิธวีจัิยในชั้นเรียนเนนการวิจัยทีมี่ความ
เฉพาะเจาะจงและมีลักษณะพิจารณาตามประเด็นตางๆ ดังนี้ 
   1. จุดเริ่มตนการวิจัย การวจัิยในชั้นเรียนมีจุดกําเนิดจากสภาพปญหาหรือ
ขอขัดของในการเรียนการสอนที่ครูพบ ครูตองปรับปรุงหรือแกปญหานั้นๆ ดวยวิธีการวิจัย ปญหา
วิจัยจึงเริ่มจากความคิดของครูมากกวาความคิดของผูอ่ืนหรือจากหลักการทฤษฎโีดยตรง 
   2. ขอบเขตของการวิจัย โดยขอบเขตของการวิจัยในชั้นเรียนจะแคบและ
เฉพาะเจาะจงในประเด็นตอไปน้ี 
    2.1 ปญหาการวิจัย 
    2.2 ประชากร มุงเนนศึกษาเกี่ยวกับผูเรียน ผูสอน กระบวนการเรียนการสอน
ตลอดจนสภาพแวดลอมภายในหองเรียนหรือสภาวะการเรียนหนึ่งๆ การศึกษาอาจมุงที่นักเรียน
เฉพาะรายหองหน่ึงหรือหลายหองเรียน 
    2.3 การนําผลการวิจัยไปใช การวิจัยมุงผลเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนของ
ครูในสภาพแวดลอมที่ทําการวิจัยนั้นๆ โดยตรง 
   3. ครูผูสอนเปนศูนยกลางกระบวนการวจัิยทั้งหมด ทั้งน้ีอาจเปนการวิจัยที่
ดําเนินการโดยครูคนเดียว หรือโดยคณะครูรวมกันวิจัย ซึ่งขึ้นอยูกับขอบเขตการวิจัย 
   4. การวิจัยจะดําเนินการไปพรอมๆ กับการเรียนการสอนปกติ 
   5. กระบวนการวิจัยมีการเชื่อมโยงระหวางการคิดเชิงสะทอนและการปฏิบัติอยาง
ชัดเจน 
   6. วิธีการวิจัยมีความยึดหยุนปรับใหเหมาะสมกับสภาพการเรียนการสอน 
  การวิจัยเชิงปฏิบัติการในชัน้เรียน (Action Research) เปนรูปแบบการวิจัยชนิดหนึ่ง 
ที่เนนกระบวนการใหไดขอมูลเพ่ือนําผลวิจัยไปปรับปรุงการสอนของครูใหประสบผลสําเร็จและมี
ประสิทธิภาพสูงสุดเกี่ยวของกับกิจกรรมหลายประเภท เชน การใหความชวยเหลอืแกครูโดยตรง 
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การพัฒนาทางวิชาชีพ การพัฒนาทักษะการทํางานกลุม การพัฒนาหลักสูตร โดยมีขั้นตอนการ
ดําเนินการ (Glickman; Gordon; & Ross-Gordon.  2007: 405-420) ดังนี้ 
   1. คนหาปญหาเกี่ยวกับการเรียนการสอน 
   2. วางแผนเก็บรวบรวมขอมูล โดยกําหนดชนิดของขอมูลที่ตองการ วิธีการ
รวบรวมขอมูล และแหลงหรือทรัพยากรที่จําเปนในการเก็บรวบรวมขอมูล 
   3. ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล 
   4. ประเมินผล วิเคราะห แปลผล เปรียบเทียบกับเปาหมายและจุดประสงค 
   5. สรุป อภิปรายผล 
  เชนเดียวกบัที ่รัตนา ศรีเหรัญ (2544: 84-97) ไดนําเสนอกระบวนการวิจัยในชั้นเรยีน 
โดยไดแบงเปน 5 ขั้นตอน ดังนี้ 
   1. การศึกษาสภาพปญหาที่ตองการศึกษา เปนขั้นตอนแรกของการวิจัยที่ครทูํา
ความเขาใจ และศึกษาสภาพของปญหาที่ตองการศึกษา โดยสภาพปญหาตองมีความเกี่ยวของกับ
กิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในหองเรียน 
   2. การกําหนดปญหาการวิจัย เปนการกําหนดหัวขอของเร่ืองที่ตองการแกไข ซึ่ง
ปญหาการวิจัยในชั้นเรียนที่ดีจะประกอบดวยลักษณะที่สําคัญ 3 ประการ คือ 
    2.1 ตองเปนเรื่องที่มีความสําคัญตอการเรียนการสอนและนักเรียน ซึ่งอาจ
เปนปญหาที่ครูตองการแกไข ตองการปรับปรุง หรือประเมินผลที่เกิดขึ้นจากการทํากิจกรรมการ
เรียนการสอน 
    2.2 มีความสัมพันธกับปญหาที่ตองการศึกษา 
    2.3 เปนปญหาที่สามารถหาคําตอบได เน่ืองจากปญหาวิจัยในชั้นเรยีนเปน
ปญหาที่ใชขอมูลซ่ึงรวบรวมไดจากหองเรียน ตองเปนปญหาที่ไมกวางเกินไป 
   3. คนควาเอกสารและงานวจัิยที่เกี่ยวของ การทําวิจัยในชั้นเรียนมีความจําเปน
อยางยิ่งที่ตองอาศัยผลงานการศึกษาคนควาของบุคคลอื่นเปนแนวทาง 
   4. การรวบรวมขอมูล เปนสิ่งที่จะชวยใหครูตอบคําถามการวิจัยในชั้นเรียนได
ถูกตองขอมูลที่ใชสําหรับการวิจัยในชั้นเรียนไดมาจากแหลงตางๆ ไดแก แบบบันทึกพฤติกรรมของ
นักเรียน แบบทดสอบ แบบสอบถาม 
   5. การวิเคราะหขอมูลและการแปลผล เปนขั้นตอนทีค่รูทําการประมวลผลขอมูลที่
รวบรวมไดแลวนําเสนอในรปูของแผนภูมิ ซึ่งอาจอยูในรูปของขอมูลดิบ 
  จากที่กลาวมาจะเห็นไดวา การวิจัยเชิงปฏิบัติการในชัน้เรียนมีลักษณะสําคัญ คือ เปน
การพยายามหาคําตอบและแกปญหาภายในหองเรียน ซึ่งเปนประเด็นที่มีความเกี่ยวของกับการ
จัดการเรียนการสอนของครู เปนการศึกษาที่สามารถทําควบคูไปพรอมกับการสอนปกติของครูได 
ดังนั้นการวิจัยเชิงปฏิบตัิการในชั้นเรียนจึงเปนเรื่องที่มีความจาํเปนอยางยิ่งที่จะตองทําการนิเทศแก
ครู ดวยเพราะยังมีครูเปนจํานวนมากที่ยงัขาดความรู ความเขาใจ และประสบการณในการทําวจัิย  
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  ดังนั้นการวิจัยเชิงปฏิบตัิการในชั้นเรียนในการวิจัยครัง้นี้จึงหมายถึง การที่ผูบริหาร
สงเสริมสนับสนุน ใหคําแนะนํา และชี้ใหเห็นถึงความสาํคัญและความจําเปนในการใชระเบียบวธิีการ
วิจัยมาชวยในการหาคําตอบหรือแกไขปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้นภายในหองเรียน เชน พฤติกรรมของ
ผูเรียน เทคนคิวิธีการจัดการเรียนการสอน การใชสื่อและอุปกรณการสอน เปนตน 
 

5.  เอกสารเกี่ยวกับตวัแปรอิสระ 
 สําหรับการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดเลือกปจจัยในดานประสบการณการทาํงานและกลุมสาระ
การเรียนรู มาเปนตวัแปรในการศึกษา ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
 5.1 ขนาดโรงเรียน 
  ขนาดโรงเรียนนับวาเปนปจจัยหนึ่งที่สงผลตอความคดิเห็นของครูที่มีตอการนิเทศ
ภายในโรงเรียน ดังเชนงานวิจัยที่ไดเคยมผีูวิจัยทําการศึกษาไว ดังนี้ 
  บุญเลศิ ชัยเดช (2548: บทคัดยอ) ศึกษาความคิดเห็นของครูโรงเรียนมัธยมศึกษาที่มี
ตอการปฏิบตังิานการนิเทศภายในโรงเรียนของผูบริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษานครนายก พบวา ครูที่สอนในโรงเรียนขนาดตางกัน มีความคิดเห็นตอการปฏิบัติงานการ
นิเทศภายในโรงเรียนของผูบริหารโรงเรียน โดยรวมและรายขั้นตอนแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิตทิี่ระดับ .01 
  จุรี จันทรเจริญ (2539: บทคัดยอ) ศึกษาการปฏิบัติงานดานการนิเทศงานวชิาการใน
โรงเรียนของผูบริหารโรงเรียนประถมศกึษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดสมุทรปราการ 
พบวา ความคดิเห็นของทั้งผูบริหารและครูเกี่ยวกบัการปฏิบัติการนเิทศงานวชิาการในโรงเรียนของ
ผูบริหารแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ตามขนาดโรงเรียน 
  จินตนา สวินทร (2536: บทคัดยอ) ศึกษาการปฏิบตังิานดานการนิเทศงานวชิาการ
ภายในของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร พบวา ตามความคิดเห็นของ
ผูบริหารโรงเรียนและครูผูสอน การปฏบิัติการนิเทศงานวิชาการภายในของผูบรหิารแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .01 ตามขนาดโรงเรียน 
  วิชัย เกียรติยาจารย (2536: บทคัดยอ) ศึกษาความพรอมในการนิเทศภายในโรงเรยีน
ประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดกระบี่ ตามความคิดเห็นของผูบริหารโรงเรียน
และครูผูปฏบิตัิการ พบวา ผูบริหารโรงเรียนที่มีขนาดโรงเรียนตางกนั มีความคิดเห็นตอความพรอม
ในการนิเทศภายในโรงเรียนแตกตางกัน โดยที่ผูบริหารโรงเรียนขนาดเลก็มีความคิดเห็นตอความ
พรอมในการนิเทศภายในโรงเรียนแตกตางไปจากผูบริหารโรงเรียนขนาดกลางและใหญ สวนครูผู
ปฏิบัติการที่มีขนาดโรงเรียนตางกัน มีความคิดเห็นตอความพรอมในการนิเทศภายในโรงเรียน
ตางกัน โดยที่ครูผูปฏิบตัิการที่มีโรงเรียนขนาดเล็กมีความคิดเห็นตอความพรอมในการนิเทศภายใน
โรงเรียนแตกตางจากครูผูปฏิบัติการที่มีโรงเรียนขนาดกลางและขนาดใหญ 
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  วัชรินทร แสงศัพท (2528: บทคัดยอ) ศึกษาสภาพการนิเทศการศึกษาภายใน
โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศกึษาจังหวัดศรีสะเกษ พบวา ผูบริหารโรงเรียน
และครูมีความคิดเห็นวา การนิเทศการศึกษาภายในโรงเรียนที่มีขนาดตางกัน มีสภาพแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถติิทีร่ะดับ .05 โดยที่โรงเรียนขนาดใหญมีสภาพการนิเทศการศึกษาภายใน
โรงเรียนแตกตางกับโรงเรียนขนาดกลางและโรงเรียนขนาดเล็ก อยางมีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ 
.05 สวนโรงเรียนขนาดกลางกับโรงเรียนขนาดเล็กมีสภาพการนิเทศการศึกษาภายในโรงเรียนไม
แตกตางกัน 
  จากงานวิจัยที่เกี่ยวของดังกลาวจะเห็นไดวาขนาดโรงเรยีนมีความสัมพันธและสงผล
ตอความคิดเห็นของครูผูสอนในการนิเทศภายในโรงเรยีนของผูบริหาร และเนื่องจากในจังหวัด
สมุทรสงครามมีโรงเรียนมัธยมศึกษาเพยีง 9 โรงเรียน ดังนั้นในที่นี้ผูวิจัยจึงกําหนดขนาดโรงเรียน  
ที่ใชในการวิจัยเปน 2 กลุม โดยใชจํานวนนักเรียนเปนเกณฑในการกําหนด คือ โรงเรียนที่มีนักเรียน
ไมเกิน 1,500 คน และโรงเรียนที่มีนักเรียนมากกวา 1,500 คน  
 
 5.2 ประสบการณการปฏิบัติการสอน 
  คําวา “ประสบการณ” ในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑติยสถาน พ.ศ. 2525-2539 
(2539: 510) หมายถึง ความจัดเจนที่เกิดจากการกระทําหรือไดพบเห็น ซึ่งเสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ 
(นุชลี คลายวนัเพ็ญ.  2553: 101; อางอิงจาก เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ.  2522: 131-132) ไดกลาวไว
วา ความสามารถของมนุษยเปนผลมาจากสิ่งสําคัญ 3 ประการ คือ ความสามารถทางสมอง 
ประสบการณ และการศึกษาอบรม ซึ่งการมีประสบการณในงานใดก็ตามยอมสงผลใหบุคคล
ปฏิบัติงานนั้นไดดี สวนปรียาพร วงศอนุตรโรจน (2548: 67) ก็ไดกลาวไวในลักษณะที่คลายคลึงกัน
วา ประสบการณจากสิ่งที่พบเห็นที่แตกตาง บางคนไดรับความกดดนัจากประสบการณอยางหน่ึงก็มี
ผลตอการรับรู ความเชื่อของบุคคลนั้น และใชเปนเกณฑตัดสินเรื่องตางๆ ตอไป ประสบการณการ
ทํางานยอมทําใหคนเกิดความชํานาญ ทําใหเกิดความผูกพันกับอาชีพและองคกรไปดวย จาก
การศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของพบวาตวัแปรดานประสบการณการทํางานเปนตวัแปรหนึ่งที่มีความ
เกี่ยวของกับการนิเทศการศกึษา ดังเชน 
  เอ้ืออารี ทวมเสม (2549: บทคัดยอ) ศึกษาการปฏิบตังิานตามยุทธศาสตรการนิเทศใน
โรงเรียนขนาดเล็กของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 2 โดยไดเปรียบเทียบการ
ปฏิบัติงานตามยุทธศาสตรการนิเทศในโรงเรียนขนาดเล็กโดยรวม จําแนกตามประสบการณ พบวา 
ระดับการปฏบิัตติามความคิดเห็นของขาราชการครูแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
โดยระดับการปฏิบัตติามความคิดเห็นขาราชการครูที่มีประสบการณการทํางานต่ํากวา 10 ป และ
ประสบการณการทํางาน 10-20 ป มากกวาขาราชการครูที่มีประสบการณการทํางาน 20 ปขึ้นไป 
  เชาวนีย สายสุดใจ (2547: บทคัดยอ) ศึกษาความตองการในการนิเทศงานวชิาการ
ของครูโครงการเด็กพิเศษเรียนรวมกับเด็กปกติ ในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษา
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ราชบุรี เขต 2 พบวา ครูที่มีประสบการณในการสอนเด็กที่มีความตองการพิเศษมากกวา 10 ป มี
ความตองการในการนิเทศงานวิชาการในภาพรวมและรายดานสูงกวาครูที่มีประสบการณ 6-10 ป 
อยางมีนัยสําคัญทางสถติิทีร่ะดับ .05 สวนดานการสงเสริมการวิจัยในชั้นเรียน ครทูี่มีประสบการณ
ต่ํากวา 6 ป มีความตองการในการนิเทศงานวิชาการสูงกวาครูที่มีประสบการณ 6-10 ป อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ .05 
  ทัศนีย ชั่งใจ (2547: บทคัดยอ) ศึกษาความตองการการนิเทศการเรยีนการสอน     
พลศึกษาของครูพลศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร โดย
ทําการเปรียบเทียบความตองการการนิเทศการเรียนการสอนพลศึกษาของครูพลศึกษา จําแนกตาม
ประสบการณในการสอน ผลการเปรียบเทียบพบวา โดยภาพรวมไมแตกตางกัน แตเม่ือจําแนกเปน
รายดานพบวา กลุมครูผูสอนที่มีประสบการณในการสอน 1-5 ป มีความตองการนิเทศดานการวดัผล
และประเมินผลแตกตางจากครูผูสอนที่มีประสบการณในการสอน 6-10 ป และตั้งแต 11 ปขึ้นไป 
  จากงานวิจัยที่เกี่ยวของดังกลาวจะเห็นไดวาประสบการณการปฏิบัตกิารสอนมี
ความสัมพันธและสงผลตอความคิดเห็นในการนิเทศภายในโรงเรียน ซึ่งในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยมี
ความสนใจวาครูที่มีประสบการณการทํางานที่แตกตางกัน จะมีมุมมองและความคดิเห็นในการนิเทศ
ภายในโรงเรียนในแตละดานเหมือนกันหรือแตกตางกนัอยางไร 
 

 5.3 กลุมสาระการเรียนรู 
  กลุมสาระการเรียนรูตามหลกัสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกําหนดสาระและมาตรฐานการ
เรียนรูไวแบงออกเปน 8 กลุมสาระการเรยีนรู สาระการเรียนรูกลุมตางๆ มีความแตกตางกัน 2 กลุม 
กลุมที่ 1 เพ่ือสรางพื้นฐานการคิดและเปนกลยุทธในการแกปญหาและวิกฤติของชาติ ประกอบดวย 
ภาษาไทย คณิตศาสตร วทิยาศาสตรและสังคมศึกษาศาสนาและวฒันธรรม กลุมที่ 2 เปนสาระการ
เรียนรูที่เสริมสรางความเปนมนุษยและสรางศักยภาพในการคิดและการทํางานอยางสรางสรรค 
ประกอบดวยสุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี และภาษาตางประเทศ 
  ลัดดา เจียมจูไร (2546: บทคัดยอ) ศึกษาความตองการการนิเทศภายในของครู
เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคญั ในโรงเรียนเขตพ้ืนที่การศึกษา
กรุงเทพมหานคร เขต 3 กลุมที่ 1 บางกอกนอย พบวา ครูที่อยูในกลุมสาระการเรยีนรูแตกตางกันมี
การปฏิบัติและความตองการการนิเทศภายในเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปน
สําคัญของครใูนโรงเรียนเขตพ้ืนที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 3 กลุมที่ 1 บางกอกนอยไม
แตกตางกัน 
  วิโรจน เจษฎาลักษณ (2546: บทคัดยอ) ศึกษาความคดิเห็นของครูที่มีตอการนิเทศ
ภายในโรงเรียนสันติราษฎรบริหารธุรกิจในพระอุปถัมภฯ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
เอกชน พบวา ครูที่สอนประเภทวิชาตางกนัมีความคิดเห็นตอการนิเทศภายในโรงเรียนสันติราษฎร
บริหารธุรกิจในพระอุปถัมภฯ โดยรวมแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ แตดานหลักสูตร
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .05 
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  จากงานวิจัยที่เกี่ยวของดังกลาวจะเห็นไดวาตวัแปรดานกลุมสาระการเรียนรูมี
ความสัมพันธและสงผลตอความคิดเห็นในการนิเทศภายในโรงเรียนเพียงบางประการเทานั้น แตถึง
กระนั้นผูวิจัยก็ยังมีความสนใจวาในบรบิทที่ตางออกไปนั้น ครูที่ทําการสอนในกลุมสาระการเรียนรูที่
แตกตางกันจะมีมุมมองและความคิดเห็นในการนิเทศภายในโรงเรียนในแตละดานเหมือนกันหรือ
แตกตางกันอยางไร 
 

6.  งานวิจัยที่เก่ียวของ 
 6.1 งานวิจัยในประเทศ 
  จากการศึกษางานวิจัยเกี่ยวกับการนิเทศภายในโรงเรยีน พบวามีงานวิจัยที่เกี่ยวของ
ภายในประเทศ ดังนี้ 
  พัชรินทร ชวยศิริ (2554: บทคัดยอ) ทําการศึกษาการดําเนินงานนิเทศภายในของ
โรงเรียนวัดประดูฉิมพลี โดยมีความมุงหมายเพ่ือศึกษาการดําเนินงานนิเทศภายใน และปญหา
ขอเสนอแนะการนิเทศภายใน ของโรงเรียนวัดประดูฉิมพลี ใน 5 ดาน ไดแก ดานการใหความ
ชวยเหลือแกครูโดยตรง ดานการพัฒนาทักษะการทํางานกลุม ดานการพัฒนาทางวิชาชีพ ดานการ
พัฒนาหลักสูตร และดานการวิจัยเชิงปฏบิัติการในชั้นเรียน ผูใหขอมูลหลักในการวจัิยเปนผูบริหาร
และครูจํานวน 20 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสัมภาษณมีโครงสราง ผลการศึกษาพบวา 
การดําเนินงานนิเทศภายในของโรงเรียนวัดประดูฉิมพลี ใน 5 ดาน มีการดําเนินการ ดังนี้ 1) ดาน
การใหความชวยเหลือแกครโูดยตรง มีการสงเสริมใหครมีูความรู และใหการสนับสนุนเครื่องมือ วัสดุ
อุปกรณและวธิีการจัดการเรียนการสอน 2) ดานการพัฒนาทักษะการทํางานกลุม มีการพัฒนาใหครู
มีทักษะการทาํงานกลุม เขาใจบทบาทของตน รับผิดชอบหนาที่ที่ไดรับมอบหมายตามโครงสรางการ
บริหารงาน 3) ดานการพัฒนาทางวิชาชพีครู มีการอบรมครูเพ่ือพัฒนา ทางวิชาชพีทั้งดานเทคนิค
การสอนและการสงเสริมใหมีทัศนคตทิีดี่ตอวิชาชีพครู 4) ดานการพัฒนาหลักสูตร ไดใหครูมีสวน
รวมในการพฒันาหลักสูตรสถานศึกษา โดยผูบริหารสนับสนุนวัสดุอุปกรณและจัดการประชุม อบรม
ติดตามและประเมินหลักสตูร 5) ดานการวิจัยเชิงปฏบิตัิการในชั้นเรียน มีการดําเนินการใหครูนําการ
วิจัยปฏิบตัิการในชั้นเรียนไปใชในการจัดกระบวนการเรียนรู สวนปญหาและขอเสนอแนะในการ
ดําเนินการนิเทศภายใน 5 ดาน ดังนี้ 1) ดานการใหความชวยเหลือแกครูโดยตรง ขาดคนที่มีความรู
ความเชี่ยวชาญและประสบการณในดานการนเิทศ ภาระงานของผูนิเทศมีมาก ขาดความตอเน่ืองใน
การดําเนินการนิเทศ ควรใหการอบรมกับผูที่จะตองทําหนาที่นิเทศ จัดประชุมเพ่ือติดตามผลการ
นิเทศ 2) ดานการพัฒนาทักษะการทํางานกลุม มีความแตกตางกันทางความคิดของครู ครูมีภาระ
งานมาก ควรลดภาระงานของครู ควรสงเสริมใหครูยอมรับฟงความคิดของคนสวนใหญ 3) ดานการ
พัฒนาทางวิชาชีพ ขาดกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพที่มีความหลากหลายและไมตรงกับความตองการ ควร
จัดกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพทีห่ลากหลายและ ควรสงเสรมิทักษะการเขยีนเชิงวิชาการใหกับครู 4) 
ดานการพัฒนาหลักสูตร ขาดความรูและประสบการณของครูในการจัดทําหลักสูตรใหม บุคลากรใน
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บางกลุมสาระขาดแคลน ควรจัดอบรมและใหคําปรึกษาเกี่ยวกับการพฒันาหลักสูตรแกครูและจัดสรร
บุคลากรใหเหมาะสม และ 5) ดานการวิจัยเชิงปฏิบตัิการในชั้นเรียน ขาดความรูดานเทคนิคการวิจัย
ปฏิบัติการในชั้นเรียนของครู ควรใหความรูและคําแนะนําในการจัดทําวิจัยที่ถูกตองแกครู 
  สุรียมาศ สุขกสิ (2549: บทคัดยอ) ทําการวิจัยเรื่องรูปแบบการนิเทศภายใน
สถานศึกษาขัน้พ้ืนฐาน โดยมีจุดมุงหมายเพื่อศึกษาและพัฒนารูปแบบการนิเทศภายในสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน กลุมตัวอยาง ไดแก ผูบริหารสถานศึกษา และครูผูสอน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาตราด เครื่องมือที่ใชในการวิจัยประกอบดวย แบบสอบถามความตองการในการนิเทศ
ภายในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน แบบประเมินความสอดคลองเหมาะสมของรูปแบบการนิเทศภายใน
สถานศึกษาขัน้พ้ืนฐาน และแบบสอบถามการใชรูปแบบการนิเทศภายในสถานศกึษาขั้นพ้ืนฐาน 
ตามมาตรฐานการประเมินประสิทธิภาพของคณะกรรมการมาตรฐานการประเมินทางการศึกษา 
ผลการวิจัยพบวา รูปแบบการนิเทศภายในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประกอบดวย 5 ดาน คือ ดานการ
ใหความชวยเหลือแกครูโดยตรง ดานการพัฒนาทักษะการทํางานกลุม ดานการเสริมสราง
ประสบการณทางวิชาชีพ ดานการพัฒนาหลักสูตร และดานการวิจัยเชิงปฏิบตัิการในชั้นเรียน โดย
ดานการใหความชวยเหลือแกครูโดยตรง ประกอบดวย 1) การวางแผนรวมกับครใูนการใหความ
ชวยเหลือ 2) เขาไปมีสวนรวมกับครูเพ่ือชวยเหลือ 3) สรุปผลการชวยเหลือและวางแผนตรวจสอบ
ความชวยเหลอืรวมกับครู 4) วิเคราะหผลการชวยเหลือรวมกับครู 5) สรุปและวิเคราะหกระบวนการ
ชวยเหลือครู ดานการพัฒนาทักษะการทาํงานกลุม ประกอบดวย 1) การพัฒนาครูมีศักยภาพในการ
แสวงหาความรูและประสบการณ 2) การสรางวินัยการแลกเปลีย่นเรียนรูภายในทีมงาน 3) การ
กําหนดปญหาและเปาหมายการแกปญหารวมกัน 4) การวางแผนและดําเนินการแกปญหา 5) การ
สรางแรงจูงใจ การเสริมแรง และสรางขวญักําลังใจ ดานการเสริมสรางประสบการณทางวิชาชีพ 
ประกอบดวย 1) สํารวจความตองการในการพัฒนาครูดานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 2) 
พัฒนาใหสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยยึดผูเรียนเปนสําคัญ 3) จัดกจิกรรมสัมมนาผล
การจัดกิจกรรมการเรียนรู 4) พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมตามมาตรฐานวิชาชีพครู ดานการพัฒนา
หลักสูตร ประกอบดวย 1) การเตรียมความพรอมของสถานศึกษา 2) การจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา 
3) วางแผนการดําเนินการใชหลักสตูร 4) ดําเนินการบริหารหลักสตูร 5) การนิเทศ กํากับ ติดตาม 
และประเมินผล 6) สรุปผลการดําเนินการ 7) การปรับปรุง พัฒนากระบวนการบริหารจัดการ
หลักสูตร และดานการวิจัยเชิงปฏิบตัิการในชั้นเรียน ประกอบดวย 1) การกําหนดเปาหมายการวิจัย 
2) การกําหนดวีการวิจัย 3) การรวบรวมขอมูล 4) การวิเคราะหขอมูล 5) การสรุปและเขยีนรายงาน 
  กาญจนพันธ อักษรสิทธิ์ (2548: บทคัดยอ) ทําการศึกษาการปฏิบตังิานนิเทศภายใน
โรงเรียนที่สงผลตอสุขภาพองคการของโรงเรียนประถมศึกษา สังกดักรุงเทพมหานคร โดยมีความมุง
หมาย เพ่ือศึกษาการปฏิบตังิานนิเทศภายในโรงเรียนและสุขภาพองคการของโรงเรียนประถมศึกษา 
สังกัดกรุงเทพมหานคร เพ่ือศึกษาความสมัพันธระหวางการปฏิบัติงานนิเทศภายในโรงเรียนกับ
สุขภาพองคการของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร และเพื่อหาตวัแปรการปฏิบตัิงาน
นิเทศภายในโรงเรียนที่สามารถทํานายสขุภาพองคการของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัด
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กรุงเทพมหานคร เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณ
คา 5 ระดับ มีคาความเชื่อม่ัน .98 ผูตอบแบบสอบถามเปนผูบริหารโรงเรียน จํานวน 69 คน และ
ครูผูสอน จํานวน 276 คน รวมทั้งสิ้น 345 คน ผลการศกึษาพบวา การปฏิบัติงานนิเทศภายใน
โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร โดยรวมอยูในระดับมาก และเม่ือพิจารณาเปนราย
ดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน เรียงตามลําดับ คอื ดานการพัฒนาหลักสูตร ดานการวิจัยเชงิ
ปฏิบัติการ ดานการพัฒนากลุม ดานการฝกอบรมครูประจําการ และดานการชวยเหลือครูโดยตรง 
สุขภาพองคการของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร โดยรวมมีความสมบูรณอยูใน
ระดับมาก เม่ือพิจารณาตามระดับ พบวา อยูในระดับมากทุกระดับ เรียงตามลําดับ คือ ระดับสถาบัน 
ระดับการจัดการ และระดับปฏิบัติการ และเม่ือพิจารณาเปนรายมิติ พบวา อยูในระดับมากทกุมิติ 
เรียงตามลําดบั ลําดับแรกคอืการกําหนดเปาหมาย และลําดับสุดทายคือการใชนวตักรรมทาง
การศึกษา การปฏิบัติงานนเิทศภายในโรงเรียนมีความสัมพันธทางบวกกับสขุภาพองคการของ
โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และตวัแปรการ
ปฏิบัติงานนิเทศภายในโรงเรียน ดานการพัฒนากลุม ดานการวิจัยเชิงปฏิบตัิการ และการพัฒนา
หลักสูตร สามารถทํานายสขุภาพองคการโดยรวมของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร 
อยางมีนัยสําคัญทางสถติิทีร่ะดับ .01 
  บุญเลศิ ชัยเดช (2548: บทคัดยอ) ทําการศึกษาความคิดเห็นของครูโรงเรียน
มัธยมศึกษาทีมี่ตอการปฏิบตัิงานการนิเทศภายในโรงเรยีนของผูบริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงาน
เขต พ้ืนที่การศึกษานครนายก โดยมีจุดมุงหมายเพ่ือศึกษาความคิดเห็นของครูโรงเรียนมัธยมศกึษา
ที่มีตอการปฏบิัติงานการนิเทศภายในโรงเรียนของผูบรหิารโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษานครนายก และเพื่อเปรียบเทยีบการปฏิบตังิานการนิเทศภายในโรงเรียนของผูบริหาร
โรงเรียน ใน 5 ขั้นตอน คือ การวางแผนการนิเทศ การเตรียมการนเิทศ การปฏบิตัิการนิเทศ การ
สรางขวัญกําลังใจ และการประเมินผลการนิเทศ กลุมตวัอยางที่ใชในการวิจัยเปนครูโรงเรียน
มัธยมศึกษาปการศึกษา 2547 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครนายก จํานวนทั้งสิ้น 265 คน 
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ มีคาความ
เชื่อม่ัน .98 และการสัมภาษณผูบริหารโรงเรียน ผลการศึกษาพบวา ครูโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครนายก มีความคิดเห็นตอการปฏิบตังิานการนิเทศภายในโรงเรียน
ของผูบริหารโรงเรียน โดยรวมอยูในระดับปานกลาง ครูที่มีวุฒิการศึกษาตางกัน มีความคิดเห็นตอ
การปฏิบัติงานการนิเทศภายในโรงเรียนของผูบริหารโรงเรียน โดยรวมและรายขั้นตอนไมแตกตาง
กัน ครูที่มีประสบการณในการสอนตางกัน มีความคิดเห็นตอการปฏิบัติงานการนิเทศภายใน
โรงเรียนของผูบริหารโรงเรียน โดยรวมและรายขั้นตอนไมแตกตางกัน ครูที่สอนในโรงเรียนขนาด
ตางกัน มีความคิดเห็นตอการปฏิบัติงานการนิเทศภายในโรงเรียนของผูบริหารโรงเรียน โดยรวม
และรายขั้นตอนแตกตางกนัอยางมีนัยสําคัญทางสถติทิี่ระดับ .01 ผูบริหารโรงเรียนขนาดใหญ และ
ขนาดกลาง มีการปฏิบัติงานการนิเทศภายในโรงเรียน แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถติิทีร่ะดับ 
.05 สวนโรงเรียนขนาดใหญกับขนาดเล็ก และโรงเรียนขนาดกลางกับขนาดเล็ก ไมแตกตางกัน 
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  สมเพียง กุลละวณิชย (2545: บทคัดยอ) ทําการวิจัยเรือ่งการปฏิบัตงิานตาม
กระบวนการนิเทศการศึกษาภายในของผูนิเทศในโรงเรียนมัธยมศกึษาในสหวิทยาเขตแกวปราการ 
จังหวัดสมุทรปราการ โดยมีจุดมุงหมายเพื่อศึกษาการปฏิบัติงานตามกระบวนการนิเทศการศึกษา
ภายในของผูนิเทศในโรงเรยีนมัธยมศึกษาในสหวิทยาเขตแกวปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ใน 5 
ดาน ไดแก การสํารวจความตองการจําเปนของโรงเรียน การวางแผนการนิเทศ การดําเนินการ
นิเทศ การประเมินผลการนเิทศ และการปรับปรุงแกไข และเพื่อเปรียบเทียบการปฏิบัติงานตาม
กระบวนการนิเทศการศึกษาภายในของผูนิเทศ จําแนกตามประสบการณและวฒิุการศึกษา กลุม
ตัวอยางประกอบดวยผูนิเทศ ไดแก ผูอํานวยการ ผูชวยผูอํานวยการ อาจารยใหญ ผูชวยอาจารย
ใหญ หัวหนาหมวดวิชา จํานวนทั้งสิ้น 91 คน เครื่องมือที่ใชในการเกบ็รวบรวมขอมูลเปน
แบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ จํานวน 33 ขอ ผลการวิจัยพบวา ผูนิเทศในโรงเรยีน
มัธยมศึกษาในสหวิทยาเขตแกวปราการ มีการปฏิบัตงิานตามกระบวนการนิเทศการศึกษาภายใน
โดยรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวามีการปฏิบตัิในระดับมากเกือบทุกดาน 
ยกเวนดานการประเมินผลการนิเทศภายใน อยูในระดับปานกลาง ผูนิเทศในโรงเรียนมัธยมศึกษา
ในสหวิทยาเขตแกวปราการ ที่มีประสบการณในการทํางานตางกัน มีการปฏิบัติงานตาม
กระบวนการนิเทศการศึกษาภายในโรงเรียนไมแตกตางกัน และผูนิเทศในโรงเรียนมัธยมศึกษาใน 
สหวิทยาเขตแกวปราการ ที่มีวุฒิการศึกษาตางกัน มีการปฏิบัติงานตามกระบวนการนิเทศการศึกษา
ภายในโรงเรียนไมแตกตางกัน 
  นริศรา อุปกรณศิริการ (2542: บทคัดยอ) ทําการวิจัยเรื่องการรับรูในการปฏิบัติการ
นิเทศภายในโรงเรียนของผูเกี่ยวของกับการนิเทศภายในโรงเรียนของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด
กรมสามัญศึกษา เขตการศกึษา 12 โดยมีจุดมุงหมายเพื่อศึกษาการรับรูในการปฏบิัติการนิเทศ
ภายในโรงเรียนมัธยมศึกษาของโรงเรียนในสังกัดกรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 12 และ
เปรียบเทียบการรับรูในการปฏิบัติการนเิทศภายในโรงเรียนใน 5 ขั้นตอน และโดยรวม กลุมตวัอยาง
เปนผูบริหารโรงเรียน 105 คน ผูใหการนิเทศ 106 คน และครู 291 คน จากโรงเรียนมัธยมศึกษาใน
เขตการศึกษา 12 เครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถามการรับรูในการปฏิบัติการ
นิเทศภายในโรงเรียน ผลการวิจัยพบวา ผูบริหารและผูใหการนิเทศรับรูการปฏิบตัิการนิเทศภายใน
โรงเรียนในระดับมาก ครูรับรูการปฏิบัติการนิเทศภายในโรงเรียนในระดับปานกลาง และผูบริหาร 
ผูใหการนิเทศ และครู รับรูในการปฏิบัติการนิเทศภายในโรงเรียนแตกตางกัน โดยครูรับรูแตกตาง
จากการรับรูของผูบริหารอยางมีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .05 ทั้งในแตละขั้นตอนและโดยรวม สวน
การรับรูของผูบริหาร ผูใหการนิเทศ และครูในโรงเรียนที่แตกตางกันในเรื่องผลสัมฤทธิท์างการเรียน
ของนักเรียนในโรงเรียน ขนาดโรงเรียน วุฒิการศึกษา ไมมีความแตกตางกันทั้งในแตละขั้นตอนและ
โดยรวม และดานประสบการณในการทํางานของผูเกี่ยวของกับการนิเทศภายในโรงเรียนน้ัน มีการ
รับรูของครูในขั้นการวางแผนการนิเทศและการปรับปรุงแกไขที่แตกตางกัน แตไมแตกตางกันใน
ขั้นตอนอ่ืนๆ และโดยรวม 
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  นันทนา เตาทอง (2542: 105 -134) ไดทําการศึกษาการดําเนินงานนิเทศภายใน
โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศกึษาจังหวัดสมุทรปราการ ตามทฤษฎีการ
ดําเนินงานนิเทศภายในทั้ง 5 ดานของกลิคแมน กลุมตวัอยางที่ใชคือผูบริหารโรงเรียนและครู
วิชาการโรงเรยีนที่รับผิดชอบงานนิเทศภายในโรงเรียน ผลการศึกษาพบวา โรงเรียนประถมศึกษา
สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดสมุทรปราการ ดําเนินงานนิเทศภายในทั้ง 5 ดาน โดยใน
สวนของผูบรหิารโรงเรียนดําเนินการแตละดาน ไดแก ดานการใหความชวยเหลือแกครูโดยตรง    
ใชกิจกรรมตางๆ คือ 1) การตรวจแผนการสอน เพ่ือใหครูไดปรับปรุงการเรียนการสอนใหดีขึ้น 
ผูบริหารสวนใหญพิจารณาเรื่องการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหสอดคลองกับหลักสูตรมากที่สุด 
รองลงมา คือ ความสอดคลองของแผนการสอนกับกําหนดการสอนและหลักสตูร และความครบถวน
ขององคประกอบที่สําคัญของแผนการสอน ตามลําดับ 2) กิจกรรมการใหคําแนะนาํปรึกษาที่
ผูบริหารดําเนินการมากที่สุด คือ เรื่องการจดักิจกรรมการเรียนการสอนโดยการสงครูเขารับการ
อบรม รองลงมาเปนการเปดโอกาสใหครูเขาพบทุกขณะเม่ือมีปญหา และจัดทําตํารา เอกสาร 
หนังสือตางๆ มาใหคณะครไูดศึกษาคนควา ตามลําดับ เรื่องที่ผูบริหารใหคําแนะนาํปรึกษามากที่สุด 
คือ การจัดทําแผนการสอน รองลงมาเปนการสรางบรรยากาศการเรยีนการสอน และการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนที่เนนนักเรียนเปนศูนยกลาง ตามลําดับ 3) กิจกรรมการสังเกตการสอน พบวา 
ผูบริหารสวนใหญเปนผูสังเกตการสอน รองลงมาเปนการประชุมปรึกษาหารือกอนที่จะสังเกตการ
สอน สังเกตการสอนเมื่อครูพรอมและเปนความตองการของครู นําขอมูลที่ไดจากการสังเกตการสอน
มาวิเคราะหรวมกับครู และมีการประชุมปรึกษาหารือกอนที่จะสังเกตการสอน ตามลําดับ เรื่องที่
สังเกตการสอนมากที่สุด คือ ปฏิสัมพันธระหวางนักเรยีนกับนักเรียนในหองเรียน และวธิีการทีใ่ช
มากที่สุด คือ วิธีการสังเกตไวในแบบบันทึกการสังเกตการสอน รองลงมาเปนการประชุมครูกอน
สังเกตการสอน และผูสังเกตเปนผูใหขอมูลปอนกลับแกผูรับการสังเกต ตามลําดบั ดานการสราง
เสริมประสบการณทางวิชาการ ผูบริหารโรงเรียนสวนใหญดําเนินการโดยสงครูเขารับการอบรมเพื่อ
พัฒนาประสบการณทางวิชาชีพ รองลงมาเปนใหคําปรกึษาแนะนําการจัดทําแฟมสะสมงานใหกับ
คณะครู และใหครูไดศึกษาดูงานเกี่ยวกับการพัฒนาประสบการณวชิาชีพ ตามลําดับ เรื่องที่
ดําเนินการมากที่สุด คือ การทําแฟมสะสมผลงานของครู รองลงมาเปนการจัดทําผลงานทางวิชาการ
เพ่ือเลื่อนระดับ การใหความรูและอบรมระยะสั้น ดานการพัฒนาทักษะการทํางานกลุม วิธีการทีใ่ช
คือการวางแผนปฏิบัติงานและแกปญหารวมกันทั้งกลุมมากที่สุด รองลงมาเปนการดําเนินการปฏิบัติ
ตามแผนที่วางไว และตั้งเปาหมายการทํางานรวมกันทั้งกลุม ตามลาํดับ เรื่องที่พัฒนาทักษะการ
ทํางานกลุมมากที่สุด คือ จัดทําเกี่ยวการปฏิบัติงานเพือ่ใหบรรลุวตัถปุระสงคทีว่างไว รองลงมาเปน
การใหแสดงความคิดเห็นและขอเสนอแนะ และการใหขอมูลที่ชัดเจนเพ่ือการตัดสินใจ ตามลําดับ 
ดานการพัฒนาหลักสูตร ทีมี่การดําเนินการมากที่สุด คือ ผูบริหารสงครูเขารับการอบรม/สัมมนา 
ประชุมเชิงวิชาการ รองลงมาคือใหครูศึกษาคนควาเอกสารหลักสูตรและจัดประชมุชี้แจงเกี่ยวกบัการ
พัฒนาหลักสูตร ตามลําดับ วิธีการพัฒนาหลักสูตรระดบัโรงเรียน พบวาผูบริหารโรงเรียนสวนใหญใช
วิธีการปรบักจิกรรมการสอนมากที่สุด รองลงมาเปนการวิเคราะหหลักสูตรและจัดทําสื่อการเรียนการ
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สอน ตามลําดับ ดานการวิจัยเชิงปฏิบตัิการในชั้นเรียน การดําเนินการที่ผูบริหารสวนใหญจัดหา
เอกสารเกี่ยวกับการวิจัยเชงิปฏิบัติการในชั้นเรียนใหครูศึกษาคนควา รองลงมาเปนการสงครูเขารับ
การอบรมการจัดทําวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน ตามลําดับ สวนขัน้ตอนการทําวิจัยเชิงปฏบิตัิการ
ในชั้นเรียน ผูบริหารปฏิบตัเิฉพาะขั้นตอนที่ 5 มีเปนจํานวนมากที่สดุ รองลงมาเปนปฏิบตัิเฉพาะ
ขั้นตอนที่ 1 ปฏิบัตเิฉพาะขั้นตอนที่ 2 และปฏบิัติเฉพาะขั้นตอนที่ 1-5 ตามลําดับ และปญหาในการ
ดําเนินงานทั้ง 5 ดาน ไดแก มีขอจํากัดเกี่ยวกับระยะเวลาในการดําเนินงาน รองลงมา คือ 
ผูรับผิดชอบขาดความรู ความเขาใจในการดําเนินงาน และขาดสื่อหรือเครื่องมือในการดําเนินงาน 
ตามลําดับ 
 
 6.2 งานวิจัยในตางประเทศ 
  จากการศึกษางานวิจัยเกี่ยวกับการนิเทศภายในโรงเรยีน พบวามีงานวิจัยที่เกี่ยวของ
ในตางประเทศ ดังนี้ 
  วอลเลซ; วิลคอ็กซอน; และแซทเชอร (Wallace; Wilcoxon; & Satcher.  2010: 
Abstract) ไดศึกษาถึงผลดีและผลเสียจากประสบการณของการนิเทศและผูที่มีสวนรวมในการนิเทศ 
จากการวิจัยพบวาการนิเทศกอใหเกิดประโยชนในดานประสิทธผิลและประสิทธภิาพ อยางไรก็ตามก็
มีบางที่ผลออกมาอยูในดานที่ลมเหลว มีการวิเคราะหจากรายงานที่ไดจากประสบการณของ
ผูเขารวมการนิเทศตางก็เห็นวาวธิีนี้เปนวธิทีี่ยอดเยี่ยมในการแกไขปญหาตางๆ เปนการไดมาซึ่ง
ขอสรุปที่ลงตวัรวมกัน คุณภาพของงานวิจัยนี้เปนที่รวบรวมไปดวย ขอแนะนํา หนาที่และภาระงาน
ตางๆ ที่สําคญัตองานดานการสอนจะสงผลไปสูกุญแจแหงความสําเร็จ อีกดานหนึ่งสําหรับผล
วิเคราะหจากประสบการณดานลบของผูที่เขารวมการนิเทศ พบปญหาใหญๆ อยูสองประการ ไดแก 
อยางแรกไดรับคําแนะนําในการแกไขจุดบกพรองนอยเกินไป อยางที่สองคือความแตกตางกันของ
การปฏิบัติงาน 
  ลี; และ กรีน (Lee; & Green.  2009: Abstract) ไดศึกษาและกลาวถึงการใชคําถามใน
การอภิปรายในสวนของขั้นตอนการนิเทศ การวิจัยไดศึกษาเกีย่วกบังานดานการปฏิบัติการสอนและ
การทดสอบในการวิจัยอยูในระดับที่เขมขนเอาจริงเอาจัง การอภิปรายผลและการนิเทศจะมีการยก
กรณีเปรียบเทียบและใชวธิีการสื่อสารทางภาษาซึ่งอาจกอใหเกิดผลกระทบและการขัดแยงกันในทาง
เหตุผลขึ้นได ความขัดแยงน้ันอาจรุนแรงแตก็จะนํามาซึ่งขอสรุปที่เปนเหตุเปนผล การนิเทศเปน
วิธีการหนึ่งทีส่ามารถเปดกรอบความคิดใหกวางขึ้น และการนิเทศกเ็ปนวิธีการทางการพูดให
คําปรึกษาหรอืการพูดที่หารือกันเพื่อทําใหเกิดภาพความคิดเปนรูปธรรมและในมหาวิทยาลัย
สมัยใหมนี้ก็ใชวิธีการนี้กันอยู 
  โรบินสัน (ศรีเรือน ลิขิตเดชาโรจน.  2545: 78; อางอิงจาก Robinson. 2000: 61-06A) 
ไดศึกษาความสัมพันธระหวางความพึงพอใจในการทํางานของครูประถมศึกษาและระดับการ
ปฏิบัติการนเิทศแบบคลินกิที่ใชในโรงเรยีนที่ครูเหลานั้นทําการสอน และยังมีจุดมุงหมายเพ่ือทราบ
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วาการเพิ่มการปฏิบัติการนเิทศแบบคลินกิจะเพิ่มความพึงพอใจใหกับครูไดหรือไม ผูวิจัยได
ดําเนินการวิจัยโดยใชแบบสอบถามการปฏิบัติการนเิทศแบบคลินกิเพื่อจัดอันดับโรงเรียน
ประถมศึกษา 15 อันดับ แบงเปนโรงเรียนที่ปฏิบตัิการนิเทศแบบคลนิิกระดับสูง ระดับกลาง และ
ระดับต่ํา หลังจากนั้นใชแบบสอบถามความพึงพอใจของครู กับครูในโรงเรียนที่เปนกลุมตวัอยาง    
(1 โรงเรียนตอ 1 ระดับ) ผลการวิจัยพบวาโรงเรียนทีมี่ระดับการปฏิบัติการนิเทศแบบคลินิกอยูใน
ระดับสูงและระดับปานกลาง มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญตอความพึงพอใจในการทํางานของ
ครู และยังแนะนําใหเพิ่มการใชการนิเทศแบบคลินิกเพือ่เพ่ิมความพึงพอใจในการทํางานของครู 
  เคลาส (ชตุิกาญจน เบญจพรวัฒนา.  2547: 54; อางอิงจาก Clous.  1993: 2533-A) 
ทําการศึกษาเรื่องความคิดเห็นทั่วไปของครูกับรูปแบบในการนิเทศ โดยมีจุดประสงคเพ่ือศึกษาการ
เปลี่ยนแปลงทางการศึกษากับรูปแบบของการนิเทศการศึกษาภายในโรงเรียนในรัฐเพนซิวาเนีย 
โดยมีครูผูสอนจํานวน 20 คน หัวหนาศกึษานิเทศก จํานวน 6 คน เปนกลุมตวัอยาง ผลการวิจัย
พบวา ในการทํางานรวมกันระหวางครู และศึกษานิเทศกแมครูจะไมมีตําแหนงทางการนิเทศ แตก็
สามารถใหคําแนะนําเสนอแนะขอคิดเห็นตางๆ ซึ่งชวยทําใหศึกษานเิทศกนําไปปรับปรุงในงานดาน
การศึกษาทีเ่กี่ยวของกับการเรียนการสอนในอนาคตได 
  สโฟน (เพ็ญจันทร มีนะจรัส.  2551: 42; อางอิงจาก Spohn.  1987: 17-19) ทําการ
วิจัยเรื่อง การปรับปรุงการนิเทศการศึกษาเพื่อใหโรงเรียนดีขึ้น ผลการวิจัยพบวา การนิเทศ
การศึกษาจะตองเนนการปรับปรุงทักษะของครู เรื่อง การวางแผน การดูแลเด็ก การประเมินผล และ
การควบคุมความประพฤติ เพ่ือใหเหมาะสมกับความตองการของแตละคนเปนอยางมาก และตองให
ความสนใจกบัการฝกอบรม 
 จากการศึกษางานวิจัยที่เกีย่วของกับการนิเทศภายในโรงเรียน ทั้งในประเทศและ
ตางประเทศ พบวา การนิเทศภายในโรงเรียนเปนงานที่กอใหเกิดประโยชนในดานประสิทธผิลและ
ประสิทธิภาพเปนอยางมาก เปนการใหคาํปรึกษาหารอืรวมกันเพื่อทําใหเกิดภาพความคิดเปน
รูปธรรม การนิเทศควรเนนปรับปรุงทักษะของครูในดานตางๆ โดยสวนใหญผูบริหารมีการรับรูและ
การปฏิบัติการนิเทศภายในโรงเรียนอยูในระดับมาก แตเม่ือพิจารณาผลที่เกิดขึ้นจากการจัด
การศึกษาแลวพบวายังอยูในระดับต่ํา ซึ่งชี้ใหเห็นวาความคิดเห็นตอการนิเทศภายในโรงเรียนของ
ผูบริหารกับของครูนาจะแตกตางกัน ซึ่งครูที่ปฏิบตัิการสอนอยูในโรงเรียนที่ขนาดตางกัน มีความ
พรอมในปจจัยตางๆ แตกตางกัน ครูที่มีประสบการณและกลุมสาระการเรียนที่แตกตางกัน ก็นาจะมี
ความคิดเห็นตอการนิเทศภายในโรงเรียนของผูบริหารที่แตกตางกัน ทําใหผูวิจัยเกิดความสนใจที่จะ
ทําการศึกษาในประเด็นตางๆ ดังที่ไดกลาวมา 



บทที่ 3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 
 ในการวิจัยครัง้นี้มีจุดมุงหมายเพื่อศึกษาการนิเทศภายในโรงเรียนตามความคิดเห็นของ
ครูผูสอนโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดสมุทรสงคราม โดยผูวิจัยไดดําเนินการศึกษาคนควาตาม
ขั้นตอน ดังนี้ 
 1.  การกําหนดประชากรและการเลือกกลุมตัวอยาง 
 2.  การสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
 3.  การเก็บรวบรวมขอมูล 
 4.  การจัดกระทําและการวเิคราะหขอมูล 
 5.  สถิตทิี่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
 

1.  การกําหนดประชากรและการเลือกกลุมตัวอยาง 
 การวิจัยครั้งนีเ้ปนการสอบถามความคิดเห็นของครูผูสอนโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัด
สมุทรสงคราม ที่มีตอการปฏิบัติงานนิเทศภายในโรงเรียนของผูบรหิาร โดยดําเนินการดังนี้ 
 1.1 ประชากร 
  ประชากรที่ใชในการวิจัยครัง้นี้ คือ ครูผูสอนโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัด
สมุทรสงคราม จํานวน 9 โรงเรียน ในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2555 จํานวน 395 คน 
 1.2 กลุมตัวอยาง 
  กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ ครูผูสอนโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัด
สมุทรสงคราม จํานวน 9 โรงเรียน ในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2555 จํานวน 196 คน ซึ่งไดมา 
โดยใชตารางกําหนดขนาดกลุมตัวอยางของเครจซี่และมอรแกน (Krejcie; & Morgan.  1970: 608)    
ทําการสุมตัวอยางโดยกําหนดสัดสวนของจํานวนครูผูสอนในแตละโรงเรียนตอจํานวนครูผูสอน
โรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดสมุทรสงครามทั้งหมด จากนั้นจึงทําการสุมอยางงาย (Simple 
Random Sampling) ดังตาราง 2 
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ตาราง 2 จํานวนประชากรและกลุมตัวอยาง 
 

โรงเรียน ประชากร (คน) กลุมตวัอยาง (คน) 
ศรัทธาสมุทร 129 64 
ถาวรานุกูล 95 47 
ทายหาด 32 16 
สกลวิสทุธ ิ 13 6 
เมธีชุณหะวัณวิทยาลัย 13 6 
อัมพวันวิทยาลัย 72 36 
วัดบางกะพอม 13 6 
เทพสุวรรณชาญวิทยา 17 8 
วัดแกวเจริญอํานวยวิทย 11 5 

รวม 395 196 

 

2.  การสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

 2.1 ลักษณะของเครื่องมอื 
  เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล มีลักษณะเปนแบบสอบถามความคิดเห็นของ
ครูผูสอนโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดสมุทรสงคราม ที่มีตอการปฏิบัติงานนิเทศภายในโรงเรียน
ของผูบริหาร โดยผูวิจัยไดสรางเครื่องมือเก็บรวบรวมขอมูล แบงออกเปน 2 ตอน คือ 
   ตอนที่ 1 แบบสอบถามขอมูลทั่วไปเกี่ยวกบัสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม 
จําแนกเปน ขนาดโรงเรียน ประสบการณการปฏิบัติการสอน และกลุมสาระการเรียนรู ลักษณะของ
แบบสอบถามเปนแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) 
   ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นตอการปฏิบัติงานนิเทศภายใน
โรงเรียนของผูบริหาร 5 ดาน ประกอบดวย การใหความชวยเหลือแกครูโดยตรง การพัฒนาทักษะ
การทํางานกลุม การพัฒนาทางวิชาชีพ การพัฒนาหลักสูตร และการวิจัยเชิงปฏบิตัิการในชั้นเรียน 
ลักษณะของแบบสอบถามเปนชนิดมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) ซึ่งมี 5 ระดับ ไดแก  
มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด จํานวน 50 ขอ 
 2.2 ข้ันตอนในการสรางเครื่องมือ 
  1. ศึกษาความรูพ้ืนฐาน หลักการ แนวคดิ และทฤษฎทีี่เกี่ยวของกับการนิเทศ
การศึกษา และการนิเทศภายในโรงเรียนจากเอกสาร ตํารา และงานวิจัยที่เกี่ยวของ แลวกําหนดเปน
นิยามศัพทเฉพาะ และกรอบแนวคิดในการศึกษาคนควา 
  2. สรางแบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ โดยใหมีเน้ือหาครอบคลุม
ลักษณะงานนเิทศภายในโรงเรียนตามแนวคิดของกลิคแมน; กอรดอน; และ รอส-กอรดอน 
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(Glickman; Gordon; & Ross-Gordon) ใน 5 ดาน ประกอบดวย การใหความชวยเหลือแกครู
โดยตรง การพัฒนาทักษะการทํางานกลุม การพัฒนาทางวิชาชีพ การพัฒนาหลักสูตร และการวิจัย
เชิงปฏิบตัิการในชั้นเรียน โดยแบบสอบถามความคิดเห็นของครูผูสอนโรงเรียนมัธยมศึกษาใน
จังหวัดสมุทรสงคราม ที่มีตอการปฏิบัติงานนิเทศภายในโรงเรียนของผูบริหารนี้ เปนแบบสอบถามที่
ผูวิจัยไดพัฒนามาจากแบบสอบถามของ กาญจนพันธ อักษรสิทธิ์ (2548: 153-158) ที่ไดศึกษา
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานนเิทศภายในโรงเรยีนที่สงผลตอสุขภาพองคการของโรงเรียนประถมศึกษา
สังกัดกรุงเทพมหานคร แลวนํามาปรับปรุงใหเหมาะสมตามกรอบแนวคิดและนยิามศัพทเกี่ยวกบั
การนิเทศภายในโรงเรียนของผูวิจัยเอง 
  3. นําแบบสอบถามเสนอตออาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธ หลังจากนั้นนําไปให
ผูเชี่ยวชาญจาํนวน 5 ทาน ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหาโดยหาดัชนีความสอดคลอง    
(Index of Item-Objective Congruence) โดยคัดเลือกขอคําถามที่มีคาดัชนีความสอดคลองตั้งแต 
0.6 ขึ้นไป 
   ผูเชี่ยวชาญทีต่รวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหาประกอบดวยบุคคลดังตอไปน้ี 
    3.1 อาจารย ดร.สมชาย  เทพแสง หัวหนาภาควิชาการบริหารการศึกษา 
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
    3.2 นายประภัสสร  อินทรประเสริฐ ศึกษานิเทศก ชํานาญการพิเศษ 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 
    3.3 นางสาวกุศลิน  แสงวัชรสุนทร ศึกษานิเทศก ชํานาญการ สํานักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 
    3.4 นางยุบล  อันล้ําเลิศ ผูอํานวยการโรงเรียน ชํานาญการพิเศษ โรงเรียน
ศรัทธาสมุทร จังหวัดสมุทรสงคราม 
    3.5 นายบุญลอื  คชเสนีย รองผูอํานวยการโรงเรียน ชํานาญการ โรงเรียน
ศรัทธาสมุทร จังหวัดสมุทรสงคราม 
  4.  ปรับปรุงเคร่ืองมือตามขอเสนอแนะของอาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธ และ
ผูเชี่ยวชาญ 
  5.  นําแบบสอบถามที่ปรับปรุงแลวไปทดลองใช (Try Out) กับครูผูสอนโรงเรียน
มัธยมศึกษาในจังหวัดสมุทรสงคราม ที่ไมใชกลุมตวัอยาง จํานวน 31 คน จากนั้นวิเคราะหความ
เชื่อม่ัน (reliability) ของแบบสอบถามทั้งฉบับโดยหาคาสัมประสิทธิแ์อลฟา (Alpha Coefficient) 
ตามวิธีการของ ครอนบาค (Cronbach. 1970: 161) ไดคาความเชื่อม่ันของแบบสอบถามทั้งฉบบั 
เทากับ .98 
  6.  จัดพิมพแบบสอบถามทีผ่านการหาความเชื่อม่ัน แลวนําไปใชในการเก็บรวบรวม
ขอมูลกับกลุมตัวอยาง 
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3.  การเก็บรวบรวมขอมูล 

 ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บรวบรวมแบบสอบถามดวยตนเองตามวิธีการและขั้นตอน ดังนี้ 
  1. ติดตอประสานกับบัณฑติวทิยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพ่ือขอหนังสือ
ราชการในการขอความอนุเคราะหขอเก็บขอมูลจากครูผูสอนในโรงเรียน 
  2. นําแบบสอบถามพรอมหนังสือราชการจากคณบดีบัณฑิตวทิยาลยั มหาวิทยาลยั 
ศรีนครินทรวิโรฒ ไปถึงผูอํานวยการโรงเรยีนมัธยมศึกษาทั้ง 9 โรงเรียน ในจังหวัดสมุทรสงคราม 
เพ่ือขอความอนุเคราะหขอเก็บขอมูลจากครูผูสอนในโรงเรียน 
  3. ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมแบบสอบถามจากสถานศึกษาตางๆ ดวยตนเอง 
กําหนดเวลารบัคืนใน 1 สัปดาห โดยไดรับคืนเปนแบบสอบถามที่สมบูรณ 191 ฉบบั จากจํานวน
ทั้งหมด 196 ฉบับ คิดเปนรอยละ 97.45 
 

4.  การจัดกระทําและการวิเคราะหขอมูล 

 ในการวิจัยครัง้นี้ ผูวิจัยวิเคราะหขอมูลดวยเครื่องคอมพิวเตอรโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป 
แปลผลแลวนาํเสนอในรูปของตารางประกอบความเรียงโดยดําเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ 
 4.1 การจัดกระทําขอมูล 
  1.  ดําเนินการตรวจสอบความสมบูรณของแบบสอบถามที่ไดรับกลบัคืนมาทั้งหมด 
จํานวน 191 ฉบับ คิดเปนรอยละ 97.45 เพ่ือนําไปใชในการวิเคราะห พบวามีความสมบูรณสามารถ
ใชวเิคราะหไดทุกฉบับ 
  2.  เฉพาะแบบสอบถามที่สมบูรณ ทําการตรวจใหคะแนนตามเกณฑที่กําหนด ดังนี้ 
   ถาตอบลงในชอง “นอยที่สุด”  ให 1 คะแนน 
   ถาตอบลงในชอง “นอย”  ให 2 คะแนน 
   ถาตอบลงในชอง “ปานกลาง”  ให 3 คะแนน 
   ถาตอบลงในชอง “มาก”  ให 4 คะแนน 
   ถาตอบลงในชอง “มากที่สุด”  ให 5 คะแนน 
 4.2 การวิเคราะหขอมูล 
  1. ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกบัสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก ขนาดโรงเรียน 
ประสบการณการปฏิบัติการสอน และกลุมสาระการเรียนรู นํามาวิเคราะหดวยคาสถิติรอยละ 
(Percentage) 
  2. ความคิดเห็นของครูผูสอนที่มีตอการปฏิบัติงานนิเทศภายในโรงเรียนของผูบรหิาร 
5 ดาน ประกอบดวย การใหความชวยเหลือแกครูโดยตรง การพัฒนาทักษะการทํางานกลุม การ
พัฒนาทางวิชาชีพ การพัฒนาหลักสูตร และการวิจัยเชงิปฏิบัติการในชั้นเรียน นํามาวิเคราะหหา
คาสถิตเิบื้องตน โดยการหาคาเฉลี่ย ( X ) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation, S.D.) 
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และนําคะแนนเฉลี่ยทีไ่ดมาแปลเปนความหมาย โดยแบงความหมายของคะแนนเฉลี่ยออกเปน 5 
ระดับ ซึ่งใชเกณฑของ วิเชยีร เกตุสิงห (2538: 9) ดังนี้ 
   คาเฉลี่ยระหวาง 1.00-1.49 หมายถึง ความคิดเห็นของครูที่มีตอการปฏิบัติงาน
นิเทศภายในโรงเรียนของผูบริหาร อยูในระดับนอยที่สดุ 
   คาเฉลี่ยระหวาง 1.50-2.49 หมายถึง ความคิดเห็นของครูที่มีตอการปฏิบัติงาน
นิเทศภายในโรงเรียนของผูบริหาร อยูในระดับนอย 
   คาเฉลี่ยระหวาง 2.50-3.49 หมายถึง ความคิดเห็นของครูที่มีตอการปฏิบัติงาน
นิเทศภายในโรงเรียนของผูบริหาร อยูในระดับปานกลาง 
   คาเฉลี่ยระหวาง 3.50-4.49 หมายถึง ความคิดเห็นของครูที่มีตอการปฏิบัติงาน
นิเทศภายในโรงเรียนของผูบริหาร อยูในระดับมาก 
   คาเฉลี่ยระหวาง 4.50-5.00 หมายถึง ความคิดเห็นของครูที่มีตอการปฏิบัติงาน
นิเทศภายในโรงเรียนของผูบริหาร อยูในระดับมากที่สดุ 
  3. วิเคราะหเปรียบเทยีบความคิดเห็นของครูผูสอนที่มีตอการปฏิบตัิงานนิเทศภายใน
โรงเรียนของผูบริหาร จําแนกตามขนาดโรงเรียนใชการวิเคราะห t-test สวนการเปรียบเทยีบความ
คิดเห็นของครูผูสอนที่มีตอการปฏิบัติงานนิเทศภายในโรงเรียนของผูบริหาร จําแนกตาม
ประสบการณการปฏิบัติการสอน และจําแนกตามกลุมสาระการเรียนรู ใชการวิเคราะหความ
แปรปรวนแบบทางเดียว (One-Way ANOVA) และเม่ือพบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
ทําการทดสอบเปนรายคูดวยสูตรของดันเน็ทที 3 (Dunnett’s T3) 
 

5.  สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
 ในการวิเคราะหขอมูล ใชสถติิดังนี้ 
  1.  สถิติหาคณุภาพเครื่องมือ ไดแก 
   1.1 คาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของเครื่องมือ โดยการหาคาดัชนีความสอดคลอง 
(Index of Item-Objective Congruence: IOC) 
   1.2 หาคาความเชื่อม่ัน (Reliability) ของแบบสอบถาม โดยการหาคาสัมประสิทธิ์
แอลฟา (Alpha Coefficient) ตามวิธีการของ ครอนบาค (Cronbach.  1970: 161) 
   1.3 หาคาอํานาจจําแนกโดยการวิเคราะหสหสัมพันธระหวางคะแนนรายขอกับ
คะแนนรวมทัง้ฉบับโดยใช Item Total Correlation 
  2.  สถิติพ้ืนฐาน ไดแก 
   2.1 คารอยละ (Percentage) 
   2.2 คาเฉลี่ย (Mean, X ) 
   2.3 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation, S.D.) 
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  3.  สถิตทิี่ใชในการทดสอบสมมุติฐาน ไดแก 
   3.1 ทดสอบความแตกตางระหวางคาเฉลีย่ของตัวแปรสองกลุมโดยใช t-test 
   3.2 ทดสอบความแปรปรวนแบบทางเดยีว (One-Way ANOVA) กับตวัแปร
มากกวา 2 กลุมและเม่ือพบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถติ ิทําการทดสอบเปนรายคูดวย
สูตรของดันเน็ทที 3 (Dunnett’s T3) 



บทที่ 4 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

 

สัญลักษณและอักษรยอที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
 ในการเสนอผลการวิเคราะหขอมูลและการแปลความหมาย ผูวิจัยไดกําหนดสัญลักษณและ
อักษรยอที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ดังนี้ 
  n  หมายถึง จํานวนครูผูสอนที่เปนกลุมตัวอยาง 
  X   หมายถึง คาเฉลี่ยเลขคณิต 
  S.D. หมายถึง คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
  t  หมายถึง คาสถิตทิดสอบ t-test แบบ Independent 
  p  หมายถึง คาความนาจะเปนของคาสถติิที่ใชทดสอบ 
  *  หมายถึง มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
  SS  หมายถงึ ผลรวมของคาความเบี่ยงเบนมาตรฐานยกกําลังสอง  
       (Sum of Squares) 
  df  หมายถึง  องศาความอิสระ (Degree of Freedom) 
   MS   หมายถงึ คาเฉลีย่ของผลบวกกําลังสองของระดบัความคิดเหน็   
       (Mean Squares) 
  F  หมายถึง คาสถติทิดสอบ F-Test 
  THA หมายถึง  กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 
  MATH หมายถึง  กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 
  SCI  หมายถึง กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 
  SOC หมายถึง  กลุมสาระการเรียนรูสังคมศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
  HPE หมายถึง กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา 
  ART หมายถึง  กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ 
  VOED หมายถึง  กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลย ี
  ENG หมายถึง  กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 

 
การนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล 

 การวิจัยในครัง้น้ี ผูวิจัยนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลเรียงตามลําดับดังน้ี 
  1. ผลการวิเคราะหขอมูลทัว่ไปของกลุมตัวอยางโดยจําแนกตามตัวแปรอิสระ 
  2. ผลการวิเคราะหการนิเทศภายในโรงเรียนของผูบริหารตามความคิดเห็นของ
ครูผูสอนโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดสมุทรสงคราม 
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  3. ผลการเปรียบเทียบการนิเทศภายในโรงเรียนของผูบริหารตามความคิดเห็นของ
ครูผูสอนโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดสมุทรสงครามจําแนกตามตัวแปรอิสระ 
 

ผลการวิเคราะหขอมูล 

 1.  ผลการวเิคราะหขอมูลทั่วไปของกลุมตวัอยางโดยจําแนกตามตัวแปรอสิระ 
  ผลการวิเคราะหขอมูลทั่วไปของกลุมตวัอยางโดยจําแนกตามตวัแปรอิสระ ไดแก 
ขนาดโรงเรียน ประสบการณการทํางาน และกลุมสาระการเรียนรู พบวา จากกลุมตัวอยางทั้งหมด 
191 คน เม่ือจําแนกตามขนาดโรงเรียน มีกลุมตัวอยางที่สังกัดโรงเรียนที่มีนักเรียนไมเกิน 1,500 คน 
รอยละ 30.89 และสังกัดโรงเรียนที่มีนักเรียนมากกวา 1,500 คน รอยละ 68.06 โดยสวนใหญมี
ประสบการณการทํางานมากกวา 10 ป (รอยละ 62.83) รองลงมาคือ มีประสบการณ 1-5 ป (รอยละ 
29.32) และมีประสบการณ 6-10 ป (รอยละ 6.80) ตามลาํดับ และเม่ือพิจารณาตามกลุมสาระการเรียนรู 
พบวา กลุมตวัอยางสวนใหญสังกัดกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร (รอยละ 15.71) รองลงมาคือ 
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ (รอยละ 15.18) กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร (รอยละ 
14.66) กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี (รอยละ 14.66) กลุมสาระการเรียนรู
ภาษาไทย (รอยละ 13.09) กลุมสาระการเรียนรูสังคมศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม (รอยละ 12.04) 
กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา (รอยละ 7.85) และกลุมสาระการเรียนรูศิลปะ (รอยละ 
6.81) ตามลําดับ ซ่ึงมีรายละเอียดดังตาราง 3 
 
ตาราง 3 จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามตัวแปรอิสระท่ีใชในการวิจัย 
 

ตัวแปรอิสระ 
จํานวน 

(คน) 
รอยละ 

1. ขนาดโรงเรียน 
    1.1 มีนักเรียนไมเกิน 1,500 คน 
    1.2 มีนักเรียนมากกวา 1,500 คน 
    1.3 ไมระบุขอมูล 

 
59 
130 
2 

 
30.89 
68.06 
1.05 

รวม 191 100.00 

2. ประสบการณการทํางาน 
    2.1 1-5 ป 
    2.2 6-10 ป 
    2.3 มากกวา 10 ป 
    2.4 ไมระบุขอมูล 

 
56 
13 
120 
2 

 
29.32 
6.80 
62.83 
1.05 

รวม 191 100.00 
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ตาราง 3 (ตอ) 
 

ตัวแปรอิสระ 
จํานวน 

(คน) 
รอยละ 

3. กลุมสาระการเรียนรู 
    3.1 ภาษาไทย 
    3.2 คณิตศาสตร 
    3.3 วิทยาศาสตร 
    3.4 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
    3.5 สุขศึกษาและพลศึกษา 
    3.6 ศิลปะ 
    3.7 การงานอาชีพและเทคโนโลย ี
    3.8 ภาษาตางประเทศ 

 
25 
28 
30 
23 
15 
13 
28 
29 

 
13.09 
14.66 
15.71 
12.04 
7.85 
6.81 
14.66 
15.18 

รวม 191 100.00 

  
 2.  ผลการวิเคราะหการนิเทศภายในโรงเรียนของผูบริหารตามความคิดเห็นของ
ครูผูสอน โรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดสมุทรสงคราม 
  ผลการวิเคราะหการนิเทศภายในโรงเรียนของผูบริหารตามความคดิเห็นของครูผูสอน
โรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดสมุทรสงคราม พบวา ครูผูสอนมีความคิดเห็นวาผูบริหารมีการปฏิบัติ 
งานนิเทศภายในโรงเรียนอยูในระดับมากทุกดาน ทั้งดานการชวยเหลือครูโดยตรง ดานการพัฒนา
ทักษะการทํางานกลุม ดานการพัฒนาทางวิชาชีพ ดานการพัฒนาหลักสูตร และดานการวิจัยเชิง
ปฏิบัติการในชั้นเรียน ซ่ึงมีรายละเอียดดังตาราง 4 
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ตาราง 4 การนิเทศภายในโรงเรียนของผูบริหารตามความคิดเห็นของครูผูสอนโรงเรียนมัธยมศึกษา 
     ในจังหวัดสมุทรสงคราม จําแนกตามรายดาน 
 

ระดับความคิดเห็นของครูผูสอน 
การปฏิบัติงานนิเทศภายในโรงเรียนของผูบริหาร 

. X . S.D. แปลผล 

1. ดานการใหความชวยเหลอืแกครูโดยตรง 
2. ดานการพัฒนาทักษะการทํางานกลุม 
3. ดานการพัฒนาทางวิชาชีพ 
4. ดานการพัฒนาหลักสูตร 
5. ดานการวิจัยเชิงปฏิบตัิการในชั้นเรียน 

3.57 
3.64 
3.86 
3.71 
3.78 

0.62 
0.73 
0.61 
0.59 
0.62 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

โดยรวม 3.71 0.55 มาก 

หมายเหตุ n = 191 
 
 และเม่ือพิจารณาการนิเทศภายในโรงเรียนของผูบริหารตามความคดิเห็นของครูผูสอน
โรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดสมุทรสงครามในแตละดานโดยพิจารณาเปนรายขอ ผูวิจัยมีผลการ
วิเคราะหขอมูลดังตอไปน้ี 
  
 ดานท่ี 1 การใหความชวยเหลือแกครูโดยตรง 
  เม่ือพิจารณาการนิเทศภายในโรงเรียนของผูบริหารตามความคิดเห็นของครูผูสอน
โรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดสมุทรสงคราม ในดานที่ 1 การใหความชวยเหลือแกครูโดยตรง พบวา 
ครูผูสอนมีความคิดเห็นวาผูบริหารมีการปฏิบัตใินระดับมากทุกรายการ ยกเวน รายการที่ 6 คือ มี
การใหความรูและคําแนะนําเกี่ยวกับการสรางสื่อการเรียนรู และรายการที่ 10 คือ มีการใหคําปรึกษา
ในเร่ืองตางๆ ที่ครูมีปญหาคับของใจ ไมวาจะเปนเร่ืองงานหรือเร่ืองสวนตวั โดยครูผูสอนมีความ
คิดเห็นวาผูบริหารมีการปฏิบัตใินระดับปานกลาง ดังรายละเอียดในตาราง 5 
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ตาราง 5 การนิเทศภายในโรงเรียนของผูบริหารตามความคิดเห็นของครูผูสอนโรงเรียนมัธยมศึกษา 
     ในจังหวัดสมุทรสงคราม ดานที่ 1 การใหความชวยเหลือแกครูโดยตรง 
 

ระดับความคิดเห็นของครูผูสอน 
การปฏิบัติงานนิเทศภายในโรงเรียนของผูบริหาร 

. X . S.D. แปลผล 
1. มีการสํารวจความตองการความชวยเหลือตางๆ เก่ียวกับ

การจัดการเรียนรูของครู 
 

3.51 
 

0.75 
 

มาก 

2. มีการนําผลทีไ่ดจากการสังเกตการจัดการเรียนรูของครู
มาใชในการปรับปรุงแกไขและพัฒนาการจัดการเรียนรู 

 
3.53 

 
0.75 

 
มาก 

3. มีการอํานวยความสะดวกในการจัดหาสื่อ วัสดุ และอุปกรณ 
สําหรับการจัดการเรียนรูของครู 

 
3.71 

 
0.87 

 
มาก 

4. มีการอํานวยความสะดวกเกี่ยวกับอาคาร สถานที่ และ
แหลงเรียนรู สําหรับการจัดการเรียนรูของครู 

 
3.69 

 
0.79 

 
มาก 

5. มีการใหความรูและคําแนะนําเกี่ยวกับเทคนิคกระบวนการ
ในการจัดการเรียนรู 

 
3.55 

 
0.75 

 
มาก 

6. มีการใหความรูและคําแนะนาํเกี่ยวกับการสรางสื่อการ
เรียนรู 

 
3.42 

 
0.79 

 
ปานกลาง 

7. มีการใหความรูและคําแนะนาํเกี่ยวกับการใชเทคโนโลยี
ในการจัดการเรียนรู 

 
3.66 

 
0.81 

 
มาก 

8. มีการใหความรูและคําแนะนาํเกี่ยวกับการวัดและประเมิน 
ผลการเรียนรูตามสภาพจริง 

 
3.69 

 
0.74 

 
มาก 

9. มีการใหความรูและคําแนะนาํเกี่ยวกับการบริหารจัดการ
ชั้นเรียน 

 
3.58 

 
0.73 

 
มาก 

10. มีการใหคําปรึกษาในเรื่องตางๆ ที่ครูมีปญหาคับของใจ
ไมวาจะเปนเร่ืองงานหรือเร่ืองสวนตัว 

 
3.34 

 
1.02 

 
ปานกลาง 

โดยรวม 3.57 0.62 มาก 

หมายเหตุ n = 191 
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 ดานท่ี 2 การพัฒนาทักษะการทํางานกลุม 
  เม่ือพิจารณาการนิเทศภายในโรงเรียนของผูบริหารตามความคิดเห็นของครูผูสอน
โรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดสมุทรสงคราม ในดานที่ 2 การพัฒนาทักษะการทํางานกลุม พบวา 
ครูผูสอนมีความคิดเห็นวาผูบริหารมีการปฏิบัตใินระดับมากทุกรายการ ยกเวนรายการที่ 10 คอื มี
การชวยแกไขปญหาความขดัแยงระหวางครูที่เกิดขึ้นในขณะทํางาน โดยครูผูสอนมีความคิดเห็นวา
ผูบริหารมีการปฏิบัตใินระดับปานกลาง ดังรายละเอียดในตาราง 6 
 
ตาราง 6 การนิเทศภายในโรงเรียนของผูบริหารตามความคิดเห็นของครูผูสอนโรงเรียนมัธยมศึกษา 
     ในจังหวัดสมุทรสงคราม ดานที่ 2 การพัฒนาทักษะการทํางานกลุม 
 

ระดับความคิดเห็นของครูผูสอน 
การปฏิบัติงานนิเทศภายในโรงเรียนของผูบริหาร 

. X . S.D. แปลผล 
1. มีการสงเสริมและสนับสนุนใหครูทํางานรวมกันเปนทีม 3.78 0.88 มาก 

2. มีการพิจารณาความสามารถของครูแตละคนกอนที่จะ
มอบหมายงาน 

 
3.65 

 
0.89 

 
มาก 

3. มีการเปดโอกาสใหครูไดเลอืกทํางานตามที่ตนเองถนัด
และสนใจ 

 
3.50 

 
0.89 

 
มาก 

4. มีการกําหนดหนาที่และขอบเขตการทํางานของครูอยาง
ชัดเจน 

 
3.83 

 
2.30 

 
มาก 

5. มีการเปดโอกาสใหครูมีสวนรวมในการวางแผนการทํางาน
ประจําป 

 
3.68 

 
0.86 

 
มาก 

6. มีการเปดโอกาสใหครูสามารถแสดงความคิดเห็นไดอยาง
อิสระเสรีภายในขอบเขตทีเ่หมาะสม 

 
3.59 

 
0.87 

 
มาก 

7. มีความเปนประชาธิปไตยและยอมรับฟงเสียงสวนมาก
อยางมีเหตุมีผล 

 
3.57 

 
0.91 

 
มาก 

8. มีการเปดโอกาสใหครูไดทําหนาที่เปนทั้งผูนําและผูตาม
ในการทํางานตางๆ 

 
3.77 

 
0.81 

 
มาก 

9. มีการสรางบรรยากาศในการทํางานแบบกัลยาณมิตร 3.57 0.94 มาก 

10. มีการชวยแกไขปญหาความขัดแยงระหวางครูที่เกิดขึ้น
ในขณะทํางาน 

 
3.42 

 
0.90 

 
ปานกลาง 

โดยรวม 3.64 0.73 มาก 

หมายเหตุ n = 191 
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 ดานท่ี 3 การพัฒนาทางวชิาชีพ 
  เม่ือพิจารณาการนิเทศภายในโรงเรียนของผูบริหารตามความคิดเห็นของครูผูสอน
โรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดสมุทรสงคราม ในดานที่ 3 การพัฒนาทางวิชาชพี พบวา ครูผูสอนมี
ความคิดเห็นวาผูบริหารมีการปฏิบัตใินระดับมากทุกรายการ ดังรายละเอียดในตาราง 7 
 
ตาราง 7 การนิเทศภายในโรงเรียนของผูบริหารตามความคิดเห็นของครูผูสอนโรงเรียนมัธยมศึกษา 
     ในจังหวัดสมุทรสงคราม ดานที่ 3 การพัฒนาทางวิชาชีพ 
 

ระดับความคิดเห็นของครูผูสอน 
การปฏิบัติงานนิเทศภายในโรงเรียนของผูบริหาร 

. X . S.D. แปลผล 
1. มีการจัดทําขอมูลสารสนเทศของบุคลากรในโรงเรียน

อยางชัดเจน ครบถวน และเปนระบบ 
 

3.78 
 

0.76 
 

มาก 
2. มีการวางแผนการพัฒนาบคุลากรโดยคํานึงถึงความจําเปน

และประโยชนที่จะไดรับอยางเปนระบบ 
 

3.71 
 

0.77 
 

มาก 
3. มีการแจงขาวสาร คําสั่ง ระเบียบ และแนวปฏิบตัติางๆ ที่

เก่ียวของกับวชิาชีพใหทราบ 
 

3.89 
 

0.75 
 

มาก 
4. มีการจัดการประชุมเพ่ือใหความรูและสรางความตระหนัก

ใหกับครูใหม เก่ียวกับมาตรฐานการปฏิบตัิงานและ
จรรยาบรรณวชิาชีพ 

 
 

3.86 

 
 

0.79 

 
 

มาก 
5. มีการสงเสริมและสนับสนุนใหครูไดเขารวมประชุม อบรม 

สัมมนา ตามความตองการและความสนใจ 
 

4.02 
 

0.80 
 

มาก 
6. มีการจัดประชุม อบรม สัมมนา ใหความรูเก่ียวกับนวัตกรรม

และเทคโนโลยีทางการศึกษา 
 

3.84 
 

0.74 
 

มาก 
7. มีการจัดประชุม อบรม สัมมนา ใหความรูเก่ียวกับเทคนคิ

กระบวนการในจัดการเรียนรูที่หลากหลาย 
 

3.77 
 

0.75 
 

มาก 
8. มีการสงเสริมและสนับสนุนใหครูไดขยายผลความรูและ 

ประสบการณที่ไดรับจากการประชุม อบรม สัมมนา และ
ศึกษาดูงาน 

 
 

3.80 

 
 

0.78 

 
 

มาก 
9. มีการสงเสริมและสนับสนุนใหครูแสดงผลงานทางวิชาการ

ของตนเอง เชน งานวิจัยและนวัตกรรมการจัดการเรียนรู 
เปนตน 

 
 

3.90 

 
 

0.79 

 
 

มาก 
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ตาราง 7 (ตอ) 
 

ระดับความคิดเห็นของครูผูสอน 
การปฏิบัติงานนิเทศภายในโรงเรียนของผูบริหาร 

. X . S.D. แปลผล 
10. มีการสงเสริมและสนับสนุนใหครูไดมีวิทยฐานะหรือเลื่อน

วิทยฐานะ 
 

4.01 
 

0.77 
 

มาก 
โดยรวม 3.86 0.61 มาก 

หมายเหตุ n = 191 
 
 ดานท่ี 4 การพัฒนาหลักสูตร 
  เม่ือพิจารณาการนิเทศภายในโรงเรียนของผูบริหารตามความคิดเห็นของครูผูสอน
โรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดสมุทรสงคราม ในดานที่ 4 การพัฒนาหลักสูตร พบวา ครูผูสอนมี
ความคิดเห็นวาผูบริหารมีการปฏิบัตใินระดับมากทุกรายการ ยกเวนรายการที่ 9 คือ มีการเปดโอกาส
ใหนักเรียนไดมีสวนรวมแสดงความคิดเห็นและความตองการในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร และ
รายการที่ 10 คือ มีการเปดโอกาสใหผูปกครองและชุมชนไดมีสวนรวม โดยครูผูสอนมีความคิดเห็น
วาผูบริหารมีการปฏิบัตใินระดับปานกลาง ดังรายละเอียดในตาราง 8 
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ตาราง 8 การนิเทศภายในโรงเรียนของผูบริหารตามความคิดเห็นของครูผูสอนโรงเรียนมัธยมศึกษา 
     ในจังหวัดสมุทรสงคราม ดานที่ 4 การพัฒนาหลักสูตร 
 

ระดับความคิดเห็นของครูผูสอน 
การปฏิบัติงานนิเทศภายในโรงเรียนของผูบริหาร 

. X . S.D. แปลผล 
1. มีการจัดรวบรวมเอกสารเกีย่วกับหลักสูตรไวอยางเปน

ระบบ เพ่ือใหครูสามารถมาศึกษาได 
 

3.79 
 

0.77 
 

มาก 
2. มีการใหความรูและสรางความเขาใจแกครูเก่ียวกับการนํา

หลักสูตรไปใชในการจัดการเรียนรู 
 

3.76 
 

0.67 
 

มาก 
3. มีการสงเสริมและกระตุนใหครูจัดการเรียนรูใหสอดคลอง

กับจุดมุงหมายของหลักสูตร 
 

3.95 
 

0.71 
 

มาก 
4. มีการสงเสริมและสนับสนุนใหครูจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร

ใหแกนักเรียน เชน การอบรม การจัดคายวิชาการ การ
ทัศนศึกษา เปนตน 

 
 

3.94 

 
 

0.77 

 
 

มาก 
5. มีการสงเสริมและสนับสนุนใหมีการนําแหลงเรียนรูในชมุชน 

และ/หรือผูทรงคุณวุฒิภายในทองถ่ิน มาชวยในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู 

 
 

3.72 

 
 

0.79 

 
 

มาก 
6. มีการศึกษาขอมูลสารสนเทศตางๆ และนํามาใชประกอบ 

การปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร 
 

3.73 
 

0.73 
 

มาก 
7. มีการติดตามและประเมินผลการใชหลักสตูรอยางเปนระบบ 

กอนที่จะดําเนินการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร 
 

3.69 
 

0.72 
 

มาก 
8. มีการประชุมและสัมมนาเพ่ือปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร

ใหมีความเหมาะสมทันสมัย สอดคลองตามความตองการ
ของผูเรียน 

 
 

3.70 

 
 

0.72 

 
 

มาก 
9. มีการเปดโอกาสใหนักเรียนไดมีสวนรวมแสดงความคิดเห็น

และความตองการในการปรบัปรุงและพัฒนาหลักสูตร 
 

3.36 
 

0.86 
 

ปานกลาง 
10. มีการเปดโอกาสใหผูปกครองและชุมชนไดมีสวนรวม

แสดงความคิดเห็นและความตองการในการปรับปรุงและ
พัฒนาหลักสูตร 

 
 

3.46 

 
 

0.79 

 
 

ปานกลาง 
โดยรวม 3.71 0.59 มาก 

หมายเหตุ n = 191 
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 ดานท่ี 5 การวิจัยเชิงปฏบิตัิการในชั้นเรียน 
  เม่ือพิจารณาการนิเทศภายในโรงเรียนของผูบริหารตามความคิดเห็นของครูผูสอน
โรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดสมุทรสงคราม ในดานที่ 5 การวิจัยเชิงปฏิบตัิการในชั้นเรียน พบวา 
ครูผูสอนมีความคิดเห็นวาผูบริหารมีการปฏิบัตใินระดับมากทุกรายการ ดังรายละเอียดในตาราง 9 
 
ตาราง 9 การนิเทศภายในโรงเรียนของผูบริหารตามความคิดเห็นของครูผูสอนโรงเรียนมัธยมศึกษา 
     ในจังหวัดสมุทรสงคราม ดานที่ 5 การวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน 
 

ระดับความคิดเห็นของครูผูสอน 
การปฏิบัติงานนิเทศภายในโรงเรียนของผูบริหาร 

. X . S.D. แปลผล 
1. มีการรวบรวมขอมูลสารสนเทศของนักเรียนอยางเปน

ระบบ เชน ประวัตินักเรียน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ขอมูลพฤตกิรรม เปนตน 

 
 

3.97 

 
 

0.75 

 
 

มาก 
2. มีการวางแผน กําหนดนโยบาย แนวปฏบิตัิสําหรบังานวจัิย

ของโรงเรียนอยางชัดเจนและเปนระบบ 
 

3.71 
 

0.74 
 

มาก 
3. มีการสํารวจความสามารถพื้นฐานของครูเก่ียวกับการทํา

วิจัย เพ่ือใชเปนขอมูลประกอบการฝกอบรม 
 

3.55 
 

0.76 
 

มาก 
4. มีการฝกอบรมครูเก่ียวกับข้ันตอนและวธิีการในการทาํ

วิจัยในชั้นเรียน 
 

3.64 
 

0.79 
 

มาก 
5. มีการประชุมเก่ียวกับการทาํวิจัยในชั้นเรียน เพ่ือสราง

ความตระหนักและสรางแรงจูงใจใหครูทําวิจัยในชั้นเรียน 
 

3.65 
 

0.77 
 

มาก 
6. มีการสงเสริมและสนับสนุนใหครูไดทําวิจัยในชั้นเรียน

ตามสภาพปญหาและความสนใจ 
 

3.88 
 

0.70 
 

มาก 
7. มีการสงเสริมและสนับสนุนใหครูไดทําวิจัยในชั้นเรียน

อยางสมํ่าเสมอ 
 

4.01 
 

0.76 
 

มาก 
8. มีการสงเสริมและสนับสนุนใหครูนําผลการวิจัยในชั้นเรียน

มาใชในการแกปญหาในชั้นเรียน 
 

3.93 
 

0.74 
 

มาก 
9. มีการสงเสริมและสนับสนุนใหครูไดเผยแพรผล การวิจัย

ในช้ันเรียน เพ่ือเปนประโยชนตอผูที่สนใจ 
 

3.76 
 

0.78 
 

มาก 
10. มีการนําผลที่ไดจากการทําวจัิยในชั้นเรียนมาใชประกอบ 

การดําเนินการนิเทศภายในโรงเรียน 
 

3.74 
 

0.75 
 

มาก 
โดยรวม 3.78 0.62 มาก 

หมายเหตุ n = 191 
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 3.  ผลการเปรียบเทียบการนิเทศภายในโรงเรียนของผูบริหารตามความคิดเห็นของ
ครูผูสอนโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดสมุทรสงครามตามตวัแปรอิสระ 
  ตัวแปรที่ 1 ขนาดโรงเรียน 
   ผลการเปรียบเทียบการนิเทศภายในโรงเรียนของผูบริหารตามความคิดเห็นของ
ครูผูสอนโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดสมุทรสงครามตามตัวแปรขนาดโรงเรียน ไดแก โรงเรียนที่มี
นักเรียนไมเกิน 1,500 คน และโรงเรียนที่มีนักเรียนมากกวา 1,500 คน พบวา ครูผูสอนในโรงเรียน
ที่มีนักเรียนไมเกิน 1,500 คน และโรงเรียนที่มีนักเรียนมากกวา 1,500 คน มีความคิดเห็นไม
แตกตางกันใน 4 ดานแรก คือ ดานการใหความชวยเหลือแกครูโดยตรง ดานการพัฒนาทักษะการ
ทํางานกลุม ดานการพัฒนาทางวิชาชีพ และดานการพัฒนาหลักสูตร แตในดานการวิจัยเชิง
ปฏิบัติการในชั้นเรียน มีความคิดเห็นแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยครูผูสอน
ในโรงเรียนที่มีนักเรียนมากกวา 1,500 คน มีความคิดเห็นวาผูบริหารมีการปฏิบัติงานนิเทศภายใน
โรงเรียนในดานน้ีมากกวาครูผูสอนในโรงเรียนที่มีนักเรียนไมเกิน 1,500 คน ดังรายละเอียดใน 
ตาราง 10 
 
ตาราง 10 การเปรียบเทียบการนิเทศภายในโรงเรียนของผูบริหารตามความคิดเห็นของครูผูสอน 
     โรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดสมุทรสงคราม ตามตัวแปรขนาดโรงเรียน 
 

ระดับความคิดเห็นของครูผูสอน 

โรงเรียนที่มี
นักเรียนไมเกิน 

1,500 คน 

โรงเรียนที่มี
นักเรียนมากกวา 

1,500 คน 

การปฏิบัติงานนิเทศภายในโรงเรียน 
ของผูบริหาร 

. X . S.D. . X . S.D. 

t p 

1. ดานการใหความชวยเหลอืแกครูโดยตรง 
2. ดานการพัฒนาทักษะการทํางานกลุม 
3. ดานการพัฒนาทางวิชาชีพ 
4. ดานการพัฒนาหลักสูตร 
5. ดานการวิจัยเชิงปฏิบตัิการในชั้นเรียน 

3.50 
3.73 
3.75 
3.63 
3.58 

0.61 
0.72 
0.61 
0.63 
0.63 

3.60 
3.60 
3.91 
3.75 
3.88 

0.62 
0.73 
0.60 
0.57 
0.59 

-0.98 
1.14 
-1.71 
-1.30 
-3.19 

0.33 
0.26 
0.09 
0.19 
0.00* 

โดยรวม 3.64 0.57 3.75 0.54 -1.27 0.21 

หมายเหตุ 1. n ของ โรงเรียนที่มีนักเรยีนไมเกิน 1,500 คน = 59 
  2. n ของ โรงเรียนที่มีนักเรยีนมากกวา 1,500 คน = 130 
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  ตัวแปรที่ 2 ประสบการณการปฏิบัตกิารสอน 
   ผลการเปรียบเทียบการนิเทศภายในโรงเรียนของผูบริหารตามความคิดเห็นของ
ครูผูสอนโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดสมุทรสงครามตามตัวแปรประสบการณการปฏิบัติการสอน 
ไดแก 1-5 ป 6-10 ป และมากกวา 10 ป พบวา ครูผูสอนทั้งครูที่มีประสบการณการปฏิบัติการสอน 
1-5 ป 6-10 ป และมากกวา 10 ป มีความคิดเห็นไมแตกตางกัน ดังรายละเอียดในตาราง 11 และ 12 
 
ตาราง 11 การนิเทศภายในโรงเรียนของผูบริหารตามความคิดเห็นของครูผูสอนโรงเรียนมัธยมศึกษา 
     ในจังหวัดสมุทรสงคราม ตามตัวแปรประสบการณการปฏิบัติการสอน 
 

ระดับความคิดเห็นของครูผูสอน 

ประสบการณ 
1-5 ป 

ประสบการณ 
6-10 ป 

ประสบการณ 
มากกวา 10 ป 

การปฏิบัติงานนิเทศภายในโรงเรียน 
ของผูบริหาร 

. X . S.D. . X . S.D. . X . S.D. 
1. ดานการใหความชวยเหลอืแกครูโดยตรง 3.41 0.66 3.62 0.48 3.63 0.60 
2. ดานการพัฒนาทักษะการทํางานกลุม 3.53 0.62 3.63 0.48 3.70 0.70 
3. ดานการพัฒนาทางวิชาชีพ 3.79 0.72 4.01 0.61 3.88 0.55 
4. ดานการพัฒนาหลักสูตร 3.58 0.67 3.78 0.40 3.77 0.56 
5. ดานการวิจัยเชิงปฏิบตัิการในชั้นเรียน 3.72 0.67 3.76 0.53 3.83 0.60 

โดยรวม 3.60 0.63 3.76 0.48 3.76 0.52 

หมายเหตุ 1. n ของ ประสบการณ 1-5 ป = 56 
  2. n ของ ประสบการณ 6-10 ป = 13 
  3. n ของ ประสบการณมากกวา 10 ป = 120 
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ตาราง 12 การเปรียบเทียบการนิเทศภายในโรงเรียนของผูบริหารตามความคิดเห็นของครูผูสอน 
     โรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดสมุทรสงคราม ตามตัวแปรประสบการณการปฏิบัติการสอน 
 

การปฏิบัติงานนิเทศ 
ภายในโรงเรียนของผูบริหาร 

แหลง 
ความแปรปรวน 

SS df MS F p 

1. ดานการใหความชวยเหลอืแกครู 
   โดยตรง 

ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 

รวม 

2.08 
69.82 
71.90 

2 
186 
188 

1.04 
0.38 

2.77 0.07 

2. ดานการพัฒนาทักษะการทํางาน 
   กลุม 

ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 

รวม 

1.13 
98.90 

100.03 

2 
186 
188 

0.56 
0.53 

1.06 0.35 

3. ดานการพัฒนาทางวิชาชีพ 
ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 

รวม 

0.67 
68.21 
68.88 

2 
186 
188 

0.33 
0.36 

0.91 0.41 

4. ดานการพัฒนาหลักสูตร 
ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 

รวม 

1.41 
63.75 
65.16 

2 
186 
188 

0.70 
0.34 

2.06 0.13 

5. ดานการวิจัยเชิงปฏิบตัิการ 
   ในชั้นเรียน 

ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 

รวม 

0.44 
70.79 
71.23 

2 
186 
188 

0.22 
0.38 

0.58 0.56 

โดยรวม 
ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 

รวม 

0.99 
56.32 
57.31 

2 
186 
188 

0.49 
0.30 

1.63 0.20 
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  ตัวแปรที่ 3 กลุมสาระการเรียนรู 
   ผลการเปรียบเทียบการนิเทศภายในโรงเรยีนของผูบริหารตามความคดิเห็นของ
ครูผูสอนโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดสมุทรสงคราม ตามตัวแปรกลุมสาระการเรียนรู ไดแก กลุม
สาระการเรียนรูภาษาไทย กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร กลุมสาระการเรียนรูวทิยาศาสตร กลุม
สาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม กลุมสาระการเรยีนรูสุขศึกษาและพลศึกษา กลุม
สาระการเรียนรูศิลปะ กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี และกลุมสาระการเรียนรู
ภาษาตางประเทศ พบวา ครูผูสอนทุกกลุมสาระการเรียนรูมีความคดิเห็นไมแตกตางกันใน 4 ดาน 
คือ ดานการใหความชวยเหลือแกครูโดยตรง ดานการพัฒนาทักษะการทํางานกลุม ดานการพัฒนา
ทางวิชาชีพ และดานการวิจัยเชิงปฏิบตัิการในชั้นเรียน ยกเวนดานการพัฒนาหลักสูตร ซ่ึงครูผูสอน
มีความคิดเห็นแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถติิทีร่ะดับ .05 ดังรายละเอียดในตาราง 13 และ 14 
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ตาราง 13 การนิเทศภายในโรงเรียนของผูบริหารตามความคิดเห็นของครูผูสอนโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดสมุทรสงคราม ตามตัวแปรกลุมสาระ 
     การเรียนรู 

ระดับความคิดเห็นของครูผูสอน 

THA MATH SCI SOC HPE ART VOED ENG 
การปฏิบัติงานนิเทศ 

ภายในโรงเรยีนของผูบริหาร 
. X . S.D. . X . S.D. . X . S.D. . X . S.D. . X . S.D. . X . S.D. . X . S.D. . X . S.D. 

1. ดานการใหความชวยเหลอืแกครู 
   โดยตรง 

 
3.54 

 
0.55 

 
3.64 

 
0.50 

 
3.51 

 
0.70 

 
3.69 

 
0.67 

 
3.71 

 
0.76 

 
3.70 

 
0.53 

 
3.40 

 
0.68 

 
3.51 

 
0.53 

2. ดานการพัฒนาทักษะการทํางาน 
   กลุม 

 
3.69 

 
0.62 

 
3.78 

 
0.65 

 
3.48 

 
0.70 

 
3.73 

 
0.78 

 
3.87 

 
0.73 

 
3.98 

 
0.45 

 
3.38 

 
0.71 

 
3.56 

 
0.90 

3. ดานการพัฒนาทางวิชาชีพ 4.02 0.57 3.95 0.55 3.89 0.73 3.90 0.66 3.93 0.62 4.05 0.45 3.59 0.53 3.69 0.57 
4. ดานการพัฒนาหลักสูตร 3.85 0.47 3.82 0.50 3.58 0.65 3.73 0.70 3.88 0.69 4.05 0.36 3.53 0.56 3.53 0.54 
5. ดานการวิจัยเชิงปฏิบตัิการ 
   ในชั้นเรียน 

 
3.89 

 
0.65 

 
3.86 

 
0.50 

 
3.68 

 
0.68 

 
3.78 

 
0.73 

 
3.99 

 
0.64 

 
4.01 

 
0.44 

 
3.64 

 
0.63 

 
3.66 

 
0.53 

โดยรวม 3.80 0.46 3.81 0.47 3.63 0.63 3.76 0.65 3.87 0.62 3.96 0.35 3.50 0.57 3.59 0.48 

หมายเหตุ 1. n ของ THA = 25    2. n ของ MATH = 28 
  3. n ของ SCI = 30    4. n ของ SOC = 23 
  5. n ของ HPE = 15    6. n ของ ART = 13 
  7. n ของ VOED = 28   8. n ของ ENG = 29 
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ตาราง 14  การเปรียบเทียบการนิเทศภายในโรงเรยีนของผูบริหารตามความคดิเห็นของครูผูสอน 
     โรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดสมุทรสงคราม ตามตัวแปรกลุมสาระการเรียนรู 
 

การปฏิบัติงานนิเทศ 
ภายในโรงเรียนของผูบริหาร 

แหลง 
ความแปรปรวน 

SS df MS F p 

1. ดานการใหความชวยเหลอืแกครู 
   โดยตรง 

ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 

รวม 

2.02 
69.89 
71.91 

7 
183 
190 

0.29 
0.38 

0.76 0.63 

2. ดานการพัฒนาทักษะการทํางาน 
   กลุม 

ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 

รวม 

6.59 
94.40 
100.99 

7 
183 
190 

0.94 
0.52 

1.82 0.09 

3. ดานการพัฒนาทางวิชาชีพ 
ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 

รวม 

4.38 
65.25 
69.58 

7 
183 
190 

0.63 
0.36 

1.76 0.10 

4. ดานการพัฒนาหลักสูตร 
ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 

รวม 

5.10 
60.32 
65.42 

7 
183 
190 

0.73 
0.33 

2.21 0.03* 

5. ดานการวิจัยเชิงปฏิบตัิการ 
   ในชั้นเรียน 

ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 

รวม 

3.17 
68.83 
72.00 

7 
183 
190 

0.45 
0.38 

1.21 0.30 

โดยรวม 
ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 

รวม 

3.64 
54.09 
57.73 

7 
183 
190 

0.52 
0.30 

1.76 0.09 
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 เน่ืองจากการนิเทศภายในโรงเรียนของผูบริหารตามความคิดเห็นของครูผูสอนโรงเรียน
มัธยมศึกษาในจังหวัดสมุทรสงคราม ในดานที่ 4 การพัฒนาหลกัสตูร แตกตางกันอยางมีนัยสําคญั  
ทางสถิตทิี่ระดับ .05 ดังน้ัน ผูวิจัยจึงตองดําเนินการเปรยีบเทียบคาเฉล่ียรายคูดวยสตูรของดันเน็ทท ี3 
(Dunnett’s T3) เพราะความแปรปรวนของแตละกลุมสาระการเรยีนรูมีคาไมเทากัน ซ่ึงพบวา ครูใน 
กลุมสาระการเรียนรูศลิปะมีความคิดเห็นวาผูบริหารมีการปฏิบัติงานนิเทศภายในโรงเรียนในดานน้ี
มากกวาครูในกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี และครูในกลุมสาระการเรียนรู
ภาษาตางประเทศอยางมีนัยสําคัญทางสถติิที่ระดับ .05 ดังรายละเอียดในตาราง 15 
 
ตาราง 15  การวิเคราะหความแตกตางของการนิเทศภายในโรงเรยีนของผูบริหารตามความคดิเห็น 
     ของครูผูสอนโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดสมุทรสงครามระหวางกลุมสาระการเรียนรูตางๆ 
 

กลุมสาระ 
การเรียนรู 

THA MATH SCI SOC HPE ART VOED ENG 

THA - 0.03 0.27 0.12 -0.03 -0.19 0.32 0.32 

MATH  - 0.24 0.08 -0.06 0.23 0.29 0.29 

SCI   - -0.15 -0.30 -0.47 0.05 0.04 

SOC    - -0.15 -0.31 0.20 0.20 

HPE     - -0.17 0.35 0.35 

ART      - 0.52* 0.52* 

VOED       - 0.00 

ENG        - 

หมายเหตุ 1. X ของ THA = 3.85   2. X ของ MATH = 3.82 
  3. X ของ SCI = 3.58   4. X ของ SOC = 3.73 
  5. X ของ HPE = 3.88   6. X ของ ART = 4.05 
  7. X ของ VOED = 3.53  8. X ของ ENG = 3.53 
 



บทที่ 5 
สรุปผล อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 
 ในการศึกษาการนิเทศภายในโรงเรียนของผูบริหารตามความคิดเห็นของครูผูสอนโรงเรียน
มัธยมศึกษาในจังหวัดสมุทรสงคราม มีขั้นตอนและผลการศึกษาสรปุไดดังนี้ 
  1.  ความมุงหมายของการวิจัย 
  2.  ประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย 
  3.  เครื่องมือที่ใชในการเกบ็รวบรวมขอมูล 
  4.  การเก็บรวบรวมขอมูล 
  5.  การจัดกระทําและการวเิคราะหขอมูล 
  6.  สรุปผลการวิจัย 
  7.  อภิปรายผล 
  8.  ขอเสนอแนะ 
 

1.  ความมุงหมายของการวิจัย 
 ความมุงหมายทั่วไปของการวิจัยในครั้งน้ี เพ่ือศึกษาการนิเทศภายในโรงเรียนตามความ
คิดเห็นของครูผูสอนโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดสมุทรสงคราม โดยมีจุดมุงหมายเฉพาะในการ
ศึกษาวิจัย ดังนี้ 
  1.  เพ่ือศึกษาการปฏิบัติงานนิเทศภายในโรงเรียนของผูบริหารตามความคิดเห็นของ
ครูผูสอนโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดสมุทรสงคราม 
  2.  เพ่ือเปรียบเทียบการปฏิบัติงานนิเทศภายในโรงเรยีนของผูบริหารตามความ
คิดเห็นของครูผูสอนโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดสมุทรสงคราม จําแนกตามขนาดโรงเรียน 
ประสบการณการปฏิบัติการสอน และกลุมสาระการเรยีนรู 
 

2.  ประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย 
 ประชากรที่ใชในการวิจัยครัง้นี้ คือ ครูผูสอนโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดสมุทรสงคราม 
จํานวน 9 โรงเรียน ในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2555 จํานวน 395 คน 
 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ ครูผูสอนโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัด
สมุทรสงคราม จํานวน 9 โรงเรียน ในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2555 จํานวน 196 คน ซึ่งไดมา 
โดยใชตารางกําหนดขนาดกลุมตัวอยางของเครจซี่และมอรแกน (Krejcie; & Morgan. 1970: 608)     
ทําการสุมตัวอยางโดยกําหนดสัดสวนของจํานวนครูผูสอนในแตละโรงเรียนตอจํานวนครูผูสอน
โรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดสมุทรสงครามทั้งหมด จากนั้นจึงทําการสุมอยางงาย (Simple 
Random Sampling) 
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3.  เคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
 เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลในการวิจัยครั้งน้ีเปนแบบสอบถามที่ผูวิจัยไดศึกษา
จากเอกสาร ตํารา และงานวิจัยที่เกี่ยวของตางๆ เพ่ือสรางและพัฒนาเปนแบบสอบถามนํามาใชใน
การวิจัย โดยแบงแบบสอบถามเปน 2 ตอน ดังนี้ 
  ตอนที่ 1 แบบสอบถามขอมูลทั่วไปเกี่ยวกบัสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม 
จําแนกเปน ขนาดโรงเรียน ประสบการณการปฏิบัติการสอน และกลุมสาระการเรียนรู ลักษณะของ
แบบสอบถามเปนแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) 
  ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นตอการปฏิบัติงานนิเทศภายในโรงเรยีน
ของผูบริหาร 5 ดาน ประกอบดวย การใหความชวยเหลือแกครูโดยตรง การพัฒนาทักษะการทํางาน
กลุม การพัฒนาทางวิชาชพี การพัฒนาหลักสูตร และการวิจัยเชิงปฏิบัติการในชัน้เรียน ลักษณะของ
แบบสอบถามเปนชนิดมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) ซึ่งมี 5 ระดับ ไดแก มากที่สุด มาก 
ปานกลาง นอย นอยที่สุด จํานวน 50 ขอ 
  จากแบบสอบถามที่ไดผานการตรวจสอบ ความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหาของผูเชี่ยวชาญ 
จํานวน 5 ทาน โดยหาดัชนีความสอดคลอง (Index of Item-Objective congruence) และผานการ
วิเคราะหความเชื่อม่ัน (reliability) โดยหาคาสัมประสทิธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient) ตามวิธีการ
ของครอนบาค (Cronbach) ไดคาความเชื่อม่ันของแบบสอบถามทั้งฉบับ เทากบั .98 
 

4.  การเก็บรวบรวมขอมูล 
 ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บรวบรวมแบบสอบถามดวยตนเองตามวิธีการและขั้นตอน ดังนี้ 
  1. ติดตอประสานกับบัณฑติวทิยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพ่ือขอหนังสือ
ราชการในการขอความอนุเคราะหขอเก็บขอมูลจากครูผูสอนในโรงเรียน 
  2. นําแบบสอบถามพรอมหนังสือราชการจากคณบดีบัณฑิตวทิยาลยั มหาวิทยาลยั 
ศรีนครินทรวิโรฒ ไปถึงผูอํานวยการโรงเรยีนมัธยมศึกษาทั้ง 9 โรงเรียน ในจังหวัดสมุทรสงคราม 
เพ่ือขอความอนุเคราะหขอเก็บขอมูลจากครผููสอนในโรงเรียน 
  3. ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมแบบสอบถามจากสถานศึกษาตางๆ ดวยตนเอง 
กําหนดเวลารบัคืนใน 1 สัปดาห โดยไดรับคืนเปนแบบสอบถามที่สมบูรณ 191 ฉบบั จากจํานวน
ทั้งหมด 196 ฉบับ คิดเปนรอยละ 97.45 
 

5.  การจัดกระทําและการวิเคราะหขอมูล 
 ในการวิจัยครัง้นี้ ผูวิจัยวิเคราะหขอมูลดวยเครื่องคอมพิวเตอรโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป 
แปลผลแลวนาํเสนอในรูปของตารางประกอบความเรียงโดยดําเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ 
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 การจัดกระทาํขอมูล 
  ดําเนินการตรวจสอบความสมบูรณของแบบสอบถามทีไ่ดรับกลับคืนมาทั้งหมด 
จํานวน 191 ฉบับ คิดเปนรอยละ 97.45 เพ่ือนําไปใชในการวิเคราะห พบวามีความสมบูรณสามารถ
ใชวเิคราะหไดทุกฉบับ 
 การวิเคราะหขอมูล 
  ผูวิจัยวิเคราะหขอมูลดวยเครื่องคอมพิวเตอรโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป โดยวิเคราะห
ดังตอไปน้ี 
  1.  ขอมูลทัว่ไปเกี่ยวกบัสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก ขนาดโรงเรียน 
ประสบการณการปฏิบัติการสอน และกลุมสาระการเรียนรู นํามาวิเคราะหดวยคาสถิติรอยละ 
(Percentage) 
  2.  ความคิดเห็นของครูผูสอนที่มีตอการปฏิบัติงานนิเทศภายในโรงเรียนของผูบรหิาร 
5 ดาน ประกอบดวย การใหความชวยเหลือแกครูโดยตรง การพัฒนาทักษะการทํางานกลุม การ
พัฒนาทางวิชาชีพ การพัฒนาหลักสูตร และการวิจัยเชงิปฏิบัติการในชั้นเรียน นํามาวิเคราะหหา
คาสถิตเิบื้องตน โดยการหาคาเฉลี่ย ( X ) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation, S.D.) 
  3.  วิเคราะหเปรียบเทยีบความคิดเห็นของครูผูสอนที่มีตอการปฏิบตัิงานนิเทศภายใน
โรงเรียนของผูบริหาร จําแนกตามขนาดโรงเรียน ใชการวิเคราะห t-test สวนการเปรียบเทยีบความ
คิดเห็นของครูผูสอนที่มีตอการปฏิบัติงานนิเทศภายในโรงเรียนของผูบริหาร จําแนกตาม
ประสบการณการปฏิบัติการสอนและกลุมสาระการเรียนรู ใชการวิเคราะหความแปรปรวนแบบทาง
เดียว (One-Way ANOVA) และเม่ือพบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถติิ ทําการทดสอบเปน
รายคูดวยสตูรของดันเน็ทที 3 (Dunnett’s T3) 
 

6.  สรุปผลการวิจัย 
 จากการวิเคราะหขอมูล สามารถสรุปผลไดดังน้ี 
  1.  ผลการวเิคราะหการนิเทศภายในโรงเรียนของผูบริหารตามความคิดเห็นของ
ครูผูสอนโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดสมุทรสงคราม พบวา ครูผูสอนมีความคิดเห็นวาผูบริหารมี
การปฏิบัติงานนิเทศภายในโรงเรียนอยูในระดับมากทุกดาน ทั้งดานการใหความชวยเหลือแกครู
โดยตรง ดานการพัฒนาทักษะการทํางานกลุม ดานการพัฒนาทางวิชาชีพ ดานการพัฒนาหลักสูตร 
และดานการวจัิยเชิงปฏิบตักิารในชั้นเรียน 
   1.1 ดานการใหความชวยเหลือแกครูโดยตรง พบวา ครูผูสอนมีความคิดเห็นวา
ผูบริหารมีการปฏิบัตใินระดับมากทุกรายการ ยกเวน รายการที่ 6 คือ มีการใหความรูและคําแนะนํา
เก่ียวกับการสรางสื่อการเรียนรู และรายการที่ 10 คือ มีการใหคําปรึกษาในเรื่องตางๆ ที่ครูมีปญหา
คับของใจ ไมวาจะเปนเร่ืองงานหรือเร่ืองสวนตวั โดยครูผูสอนมีความคิดเห็นวาผูบริหารมีการปฏิบัติ
ในระดับปานกลาง 
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   1.2 ดานการพัฒนาทักษะการทํางานกลุม พบวา ครูผูสอนมีความคดิเห็นวา
ผูบริหารมีการปฏิบัตใินระดับมากทุกรายการ ยกเวนรายการที่ 10 คอื มีการชวยแกไขปญหาความ
ขัดแยงระหวางครูที่เกิดขึ้นในขณะทํางาน โดยครูผูสอนมีความคิดเห็นวาผูบริหารมีการปฏิบัติใน
ระดับปานกลาง 
   1.3 ดานการพัฒนาทางวิชาชีพ พบวา ครูผูสอนมีความคิดเห็นวาผูบริหารมีการ
ปฏิบัตใินระดับมากทุกรายการ 
   1.4 ดานการพัฒนาหลักสูตร พบวา ครูผูสอนมีความคิดเห็นวาผูบริหารมีการ
ปฏิบัตใินระดับมากทุกรายการ ยกเวนรายการที่ 9 คือ มีการเปดโอกาสใหนักเรียนไดมีสวนรวมแสดง
ความคิดเห็นและความตองการในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร และรายการที่ 10 คือ มีการเปด
โอกาสใหผูปกครองและชุมชนไดมีสวนรวม โดยครูผูสอนมีความคิดเห็นวาผูบริหารมีการปฏิบัตใิน
ระดับปานกลาง 
   1.5 ดานการวิจัยเชิงปฏิบตักิารในชั้นเรียน พบวา ครูผูสอนมีความคิดเห็นวา 
ผูบริหารมีการปฏิบัตใินระดับมากทุกรายการ 
  2.  ผลการเปรียบเทียบการนิเทศภายในโรงเรียนของผูบริหารตามความคิดเห็นของ
ครูผูสอนโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดสมุทรสงครามตามตัวแปรอิสระ ไดผลดังน้ี 
   2.1 ผลการเปรียบเทียบการนิเทศภายในโรงเรียนของผูบริหารตามความคิดเห็น
ของครูผูสอนโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดสมุทรสงคราม ตามตัวแปรขนาดโรงเรียน พบวา 
ครูผูสอนในโรงเรียนที่มีนักเรียนไมเกิน 1,500 คน และโรงเรียนที่มีนักเรียนมากกวา 1,500 คน มี
ความคิดเห็นไมแตกตางกันใน 4 ดานแรก คือ ดานการใหความชวยเหลือแกครูโดยตรง ดานการ
พัฒนาทักษะการทํางานกลุม ดานการพัฒนาทางวิชาชีพ และดานการพัฒนาหลักสูตร แตในดาน
การวิจัยเชิงปฏิบัติการในชัน้เรียน มีความคิดเห็นแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
โดยครูผูสอนในโรงเรียนที่มีนักเรียนมากกวา 1,500 คน มีความคิดเห็นวาผูบริหารมีการปฏิบัติงาน
นิเทศภายในโรงเรียนในดานน้ีมากกวาครูผูสอนในโรงเรียนที่มีนักเรียนไมเกิน 1,500 คน 
   2.2 ผลการเปรียบเทียบการนิเทศภายในโรงเรียนของผูบริหารตามความคิดเห็น
ของครูผูสอนโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดสมุทรสงคราม ตามตัวแปรประสบการณการปฏิบัตกิาร
สอน พบวา ครูผูสอนทั้งครูที่มีประสบการณการปฏิบัตกิารสอน 1-5 ป 6-10 ป และมากกวา 10 ป  
มีความคิดเห็นไมแตกตางกัน 
   2.3 ผลการเปรียบเทียบการนิเทศภายในโรงเรียนของผูบริหารตามความคิดเห็น
ของครูผูสอนโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดสมุทรสงคราม ตามตัวแปรกลุมสาระการเรียนรู พบวา 
ครูผูสอนทุกกลุมสาระการเรยีนรูมีความคดิเห็นไมแตกตางกันใน 4 ดาน คือ ดานการใหความ
ชวยเหลือแกครูโดยตรง ดานการพัฒนาทักษะการทํางานกลุม ดานการพัฒนาทางวิชาชีพ และดาน
การวิจัยเชิงปฏิบัติการในชัน้เรียน ยกเวนดานการพัฒนาหลักสูตร ซ่ึงครูผูสอนมีความคิดเห็น
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .05 โดยครูในกลุมสาระการเรยีนรูศลิปะมีความคดิเห็น
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วาผูบริหารมีการปฏิบัติงานนิเทศภายในโรงเรียนมากกวาครูในกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและ
เทคโนโลยี และครูในกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 
 

7.  อภิปรายผล 
 จากผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับการนิเทศภายในโรงเรียนตามความคิดเห็นของ
ครูผูสอนโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดสมุทรสงคราม ผูวิจัยจะกลาวถึงประเด็นสําคัญและอภิปราย
ผลจากขอคนพบที่ไดจากการวิจัย ดังน้ี 
  1.  การนิเทศภายในโรงเรียนของผูบริหารตามความคดิเห็นของครูผูสอนโรงเรียน
มัธยมศึกษาในจังหวัดสมุทรสงคราม ผลการวิจัยในภาพรวมอยูในระดับมากทุกดาน แสดงใหเห็นวา
ผูบริหารมีความตระหนักในความสําคัญของการนิเทศภายในโรงเรียน และมีการปฏิบัติอยูโดยตลอด 
สงผลใหความคิดเห็นของครูผูสอนอยูในระดับมาก ทั้งน้ีอาจเปนเพราะการนิเทศภายในโรงเรียนทํา
ใหทราบถึงปญหาและความตองของครูทําใหสามารถใหการชวยเหลือและแกไขปญหาไดงาย ดังที่
เยาวพา เดชะคุปต (2542: 131) ไดเคยกลาวไววา การนิเทศโดยบคุลากรของโรงเรียนเองนั้น ผู
นิเทศเปนผูใกลชิดกับปญหาที่มีอยูในโรงเรียนยอมเปนผูรูปญหาไดดีและแกปญหาไดตรงจุดกวาการ
ที่จะใหคนภายนอกมานิเทศ ในขณะเดียวกันยังเปนการสงเสริมพัฒนาการในการจัดการเรียนการ
สอนดวย ดังที่วไลรัตน บญุสวัสด์ิ (2538: 62) ไดเคยกลาวไววา การนิเทศเปนการสงเสริมคุณภาพ
ดานการเรียนการสอนภายในโรงเรียน ครูควรไดรับการนิเทศเพื่อพัฒนาความเจริญดานการสอนและ
ทางวิชาการ นอกจากนี้การนิเทศภายในโรงเรียนยังเปนสมรรถนะหนึ่งของผูบริหารสถานศึกษาซ่ึง
คุรุสภาไดกําหนดไว และในขณะเดียวกันการนิเทศภายในโรงเรียนยังมีความเกี่ยวของกับการ
ประกันคุณภาพการศึกษาขัน้พ้ืนฐานทั้งภายในและภายนอกอีกดวย ซ่ึงผูบริหารตองดําเนินการอยู
โดยตลอด และเม่ือพิจารณาในแตละดาน พบวา  
   1.1 ดานการใหความชวยเหลือแกครูโดยตรง ครูผูสอนมีความคิดเห็นวาผูบริหารมี
การปฏิบัตใินระดับมากทุกรายการ ยกเวนรายการที่ 6 คือ มีการใหความรูและคําแนะนําเกี่ยวกับ
การสรางสื่อการเรียนรู และรายการที่ 10 คือ มีการใหคําปรึกษาในเรือ่งตางๆ ที่ครูมีปญหาคับของใจ 
ไมวาจะเปนเร่ืองงานหรือเร่ืองสวนตัว โดยครูผูสอนมีความคิดเห็นวาผูบริหารมีการปฏิบัตใินระดับ
ปานกลาง ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากผูบริหารเองในปจจุบันมีภาระงานในดานการบริหารจัดการมากทําให
ไมมีเวลาในการศึกษาเรียนรูและขาดความชํานาญเกี่ยวกับส่ือการสอนและนวตักรรมใหมๆ ที่
เก่ียวของกับการจัดการเรียนรู และในขณะเดียวกันการที่ผูบริหารมีภาระงานดานการบริหารจัดการ
มาก และครูก็มีภาระงานตางๆ ทั้งงานสอนและงานสนบัสนุนมาก จึงทําใหปฏิสัมพันธระหวาง
ผูบริหารกับครูหางเหิน ผูบริหารไมมีเวลาพูดคุยถามถึงความเปนอยู ปญหา ความคับของใจของครู 
สวนครูเองก็ใชเวลากับการทํางานตางๆ หลายอยางจึงไมมีโอกาสไดพูดคุยกับผูบริหาร 
   1.2 ดานการพัฒนาทักษะการทํางานกลุม ครูผูสอนมีความคิดเห็นวาผูบริหารมี
การปฏิบัตใินระดับมากทุกรายการ ยกเวนรายการที่ 10 คือ มีการชวยแกไขปญหาความขัดแยง
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ระหวางครูที่เกิดขึ้นในขณะทํางาน โดยครูผูสอนมีความคิดเห็นวาผูบริหารมีการปฏิบัตใินระดับปาน
กลาง ทั้งน้ีนาจะสืบเน่ืองมาจากการที่ผูบริหารมีภาระงานดานการบริหารจัดการมากทําใหขาดการ
ปฏิสัมพันธกับครู เม่ือครูเกิดความขัดแยงกันในการทํางานจึงทําใหผูบริหารไมมีโอกาสที่จะเขามา
ชวยไกลเกลีย่และแกปญหา นอกจากนี้เม่ือเกิดชองวางระหวางครูกับผูบริหารแลว การแกปญหาอาจ
ทําไดยากเนื่องจากผูบริหารเองก็ไมรูจักครูแตละคนอยางลึกซ้ึงดีพอ สวนครูเองก็ขาดความไวเน้ือ
เชื่อใจกับผูบริหารดวย 
   1.3 ดานการพัฒนาทางวิชาชีพ ครูผูสอนมีความคิดเห็นวาผูบริหารมีการปฏิบัตใิน
ระดับมากทุกรายการ โดยเฉพาะในรายการที่ 5 คือ มีการสงเสริมและสนับสนุนใหครูไดเขารวม
ประชุม อบรม สัมมนา ตามความตองการและความสนใจ และรายการที่ 10 มีการสงเสริมและ
สนับสนุนใหครูไดมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวทิยฐานะ ซ่ึงครูมีความคิดเห็นวาผูบริหารปฏิบัติอยูในระดับ
เฉลี่ยที่มากกวารายการอื่นๆ อยางเห็นไดชัด ทั้งน้ีแสดงใหเห็นวาผูบริหารตระหนักถึงความสาํคัญ
ของการพัฒนาบุคลากรใหมีความรูความสามารถทันกับการเปลี่ยนแปลงในปจจุบนั เปนไปตามที่  
เซอรจิโอวานนี่ และสตารแรตต (Sergiovanni; & Starratt.  1998: 23-24) ไดกลาวไววา ในการ
พัฒนาทางวิชาชีพครู ใหประสบความสําเร็จน้ันเปนหนาที่ของผูบริหารสถานศึกษาจะตองดําเนินการ
สํารวจความตองการจําเปนในการพัฒนาครู ดานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน พัฒนา
ความสามารถในการสอนใหสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใชเทคนิควิธกีารจัดการเรียนรู
ที่ยึดผูเรียนเปนสําคัญ การจัดกิจกรรมสัมมนาผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู พัฒนาคุณธรรม 
จริยธรรมตามมาตรฐานวชิาชีพครู นอกจากนี้การที่ผูบริหารสนับสนุนใหครูไดมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ
น้ันเปนการสนับสนุนความกาวหนาสวนบุคคลของครู แสดงใหเห็นวานอกจากผูบริหารจะมุงเนน
พัฒนาความรูความสามารถครูเพ่ือพัฒนางานแลว ผูบริหารยังเล็งเห็นความสําคัญของความกาวหนา
และผลตอบแทนของครูเพ่ือสรางขวัญและกําลังใจใหกับครูดวย ดังเชนที่สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (2547: 84) กลาวไววาในการพัฒนาทางวิชาชีพน้ัน ครูตองมีคุณสมบัตทิาง
วิชาชีพ คุณสมบัติสวนตวัและมีความรู ความเขาใจในงานครู ประกอบดวย ความรูในสาขาวชิาที่
สอน ความเขาใจในตวันักเรียน ความรูความเขาใจในเทคนิควิธีการสอน รูปแบบการสอนตางๆ มี
ทัศนคติที่ดีตออาชีพครู มีบุคลิกภาพดี มีความคิดสรางสรรค มีคุณธรรม จริยธรรม  
   1.4 ดานการพัฒนาหลักสูตร ครูผูสอนมีความคิดเห็นวาผูบริหารมีการปฏิบัตใิน
ระดับมากทุกรายการ ยกเวนรายการที่ 9 คือ มีการเปดโอกาสใหนักเรียนไดมีสวนรวมแสดงความ
คิดเห็นและความตองการในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร และรายการที่ 10 คือ มีการเปดโอกาส
ใหผูปกครองและชุมชนไดมีสวนรวม โดยครูผูสอนมีความคิดเห็นวาผูบริหารมีการปฏิบัตใินระดับ
ปานกลาง ทั้งน้ีนาจะเนื่องมาจากผูบริหารยังเนนการพัฒนาหลักสูตรที่ขึ้นอยูกับครูผูสอนเปนหลกั 
เพราะครูเปนผูที่มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับหลักสูตรและคลุกคลีอยูกับหลักสตูรโดยตลอดอยูแลว 
ทําใหขาดมุมมอง ขอคิดเห็น และความตองการของนักเรียน ผูปกครอง และชุมชน 
   1.5 ดานการวิจัยเชิงปฏิบตักิารในชั้นเรียน ครูผูสอนมีความคิดเห็นวาผูบริหารมี
การปฏิบัตใินระดับมากทุกรายการ โดยเฉพาะในรายการที่ 7 คือ มีการสงเสริมและสนับสนุนใหครู
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ไดทําวิจัยในชัน้เรียนอยางสมํ่าเสมอ ซ่ึงครูมีความคิดเห็นวาผูบริหารปฏิบัติอยูในระดับเฉลีย่ที่
มากกวารายการอื่นๆ อยางเห็นไดชัด แสดงใหเห็นวาผูบริหารในปจจุบันใหความสนใจ มีความ
ตระหนักถึงความสําคัญและประโยชนของการทําวิจัยเชิงปฏิบตัิการในชั้นเรียน จึงไดมีการสงเสริม
และสนับสนุนใหครูไดทําวิจัยเชิงปฏิบตัิการในชั้นเรียนอยางสมํ่าเสมอ เพราะการวิจัยเชิงปฏิบตักิาร
ในช้ันเรียนไมจําเปนตองเปนหัวขอท่ียาก เพียงแตนําประเด็นปญหาที่เกิดขึ้นภายในหองเรียนมา
ศึกษาเพื่อแกปญหา ปรับปรุง และพัฒนาใหดีขึ้น ซ่ึงสามารถทําไดตลอดเวลา ดังที่สุวิมล วองวาณิช 
(2544: 6-7) ไดกลาวไววา การวิจัยเชิงปฏิบัติการในชัน้เรียนควรเนนงานวิจัยที่มีลักษณะเปน
งานวิจัยขนาดเล็กมุงที่การแสวงหาคําตอบเก่ียวกับการแกไขปญหาท่ีเกิดขึ้นในหองเรียน ซ่ึงเปน
กระบวนการที่ไมใชเวลาในการดําเนินงานนานเกินไป จนทําใหงานสอนไดรับผลกระทบ ในแตละ
ภาคเรียนหรือภาคการศึกษา ครูสามารถทําการศึกษาในประเด็นวิจัยหรือหัวขอไดหลายประเด็น 
และสามารถดาํเนินงานไดพรอมกันในขณะเดียวกันหากปญหาเกิดขึ้นในขณะน้ันมีหลายปญหาที่
ตองการแกไข และกระบวนการวิจัยของครูตองเปนไปอยางงายๆ สามารถใชขอมูลที่มีอยูใน
หองเรียนมาใชในการคนหาคําตอบ 
  2.  การเปรียบเทียบการนิเทศภายในโรงเรียนของผูบริหารตามความคิดเห็นของ
ครูผูสอนโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดสมุทรสงครามตามตัวแปรขนาดโรงเรียน ผลการวิจัยพบวา 
ครูผูสอนในโรงเรียนที่มีนักเรียนไมเกิน 1,500 คน และโรงเรียนที่มีนักเรียนมากกวา 1,500 คน      
มีความคิดเห็นไมแตกตางกันใน 4 ดานแรก ไดแก ดานการชวยเหลือครูโดยตรง ดานการพัฒนา
ทักษะการทํางานกลุม ดานการพัฒนาทางวิชาชีพ และดานการพัฒนาหลักสูตร สวนดานการวิจัยเชิง
ปฏิบัติการในชั้นเรียน มีความคิดเห็นแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยครูผูสอน
ในโรงเรียนที่มีนักเรียนมากกวา 1,500 คน มีความคิดเห็นวาผูบริหารมีการปฏิบัติงานนิเทศภายใน
โรงเรียนดานน้ีมากกวาครูผูสอนในโรงเรียนที่มีนักเรียนไมเกิน 1,500 คน ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากความ
พรอมในดานบุคลากรที่มีความรูความสามารถในการทาํการวิจัยของโรงเรียนที่มีนักเรียนมากกวา 
1,500 คน มีมากกวาโรงเรียนที่มีนักเรียนไมเกิน 1,500 คน จึงทําใหผูบริหารในโรงเรียนที่มีนักเรียน
มากกวา 1,500 คน ใหการสงเสริมและสนับสนุนการวจัิยในชั้นเรียนมากกวาโรงเรียนที่มีนักเรียน  
ไมเกิน 1,500 คน 
  3.  การเปรียบเทียบการนิเทศภายในโรงเรียนของผูบริหารตามความคิดเห็นของ
ครูผูสอนโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดสมุทรสงครามตามตัวแปรประสบการณการปฏิบัติการสอน 
ไดแก 1-5 ป 6-10 ป และมากกวา 10 ป ผลการวิจัยพบวา ครูผูสอนทั้งครูที่มีประสบการณการ
ปฏิบัติการสอน 1-5 ป 6-10 ป และมากกวา 10 ป มีความคิดเห็นไมแตกตางกัน ทั้งน้ีอาจ
เน่ืองมาจากในปจจุบันการนิเทศภายในโรงเรียนของผูบริหารไมไดจํากัดอยูเพียงผูอํานวยการและ
รองผูอํานวยการเทาน้ัน แตมีการกระจายอํานาจใหหัวหนากลุมสาระการเรียนรูไดดําเนินการนิเทศ
เองภายในกลุมสาระการเรียนรู ดังน้ันจึงทําใหการนิเทศภายในโรงเรยีนเปนไปอยางทั่วถึงมากขึน้ 
  4.  การเปรียบเทียบการนิเทศภายในโรงเรียนของผูบริหารตามความคิดเห็นของ
ครูผูสอนโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดสมุทรสงคราม ตามตัวแปรกลุมสาระการเรียนรู ผลการวิจัย
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พบวา ครูผูสอนทุกกลุมสาระการเรียนรูมีความคิดเห็นไมแตกตางกันใน 4 ดาน คือ ดานการใหความ
ชวยเหลือแกครูโดยตรง ดานการพัฒนาทักษะการทํางานกลุม ดานการพัฒนาทางวิชาชีพ และดาน
การวิจัยเชิงปฏิบัติการในชัน้เรียน ยกเวนดานการพัฒนาหลักสูตร ซ่ึงครูผูสอนมีความคิดเห็น
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .05 โดยครูในกลุมสาระการเรยีนรูศลิปะมีความคดิเห็น
วาผูบริหารมีการปฏิบัติงานนิเทศภายในโรงเรียนมากกวาครูในกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและ
เทคโนโลยี และครูในกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ ทั้งน้ีอาจเนื่องมาจากกลุมสาระการเรยีนรู
การงานอาชีพและเทคโนโลยีมีความหลากหลายในเรื่องของเน้ือหาสาระวิชา ทําใหผูบริหารซ่ึงอาจมี
ความรูจํากัดในเรื่องใดเร่ืองหน่ึงทําการนิเทศไดนอย เชนเดียวกับกลุมสาระการเรียนรูภาษา 
ตางประเทศทีผู่บริหารสวนใหญยังมีความสามารถทางดานภาษาตางประเทศในระดับพอใชเทานั้น 
ทําใหการนิเทศเปนไปไดนอยเชนกัน 
 

8.  ขอเสนอแนะ 
 ขอเสนอแนะจากผลการวิจัย แบงออกเปนขอเสนอแนะที่ไดจากการวจัิย และขอเสนอแนะ
ในการวิจัยคร้ังตอไป ดังมีรายละเอียดดังตอไปน้ี 
 ขอเสนอแนะที่ไดจากการวิจัย 
  1.  จากผลการวิจัยในดานการใหความชวยเหลือแกครูโดยตรง ผูบริหารสามารถใช
เปนขอมูลชวยในการตัดสนิใจและวางแผนในการศึกษาเรียนรูเก่ียวกับส่ือการสอน นวัตกรรม และ
เทคโนโลยีใหมๆ เพ่ิมเติม เพ่ือใหกาวทันการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยางรวดเร็วในปจจุบัน และ
สามารถใหคําแนะนําแกครูในการเลือกใชสื่อการสอน นวัตกรรม และเทคโนโลยีได 
  2.  จากผลการวิจัยในดานการใหความชวยเหลือแกครูโดยตรง ผูมีอํานาจเกี่ยวของกับ
การจัดการศึกษาในทุกฝายทุกระดับสามารถใชเปนขอมูลชวยในการพิจารณาภาระงานของผูบริหาร
และของครูผูสอน เพ่ือลดงานที่ซํ้าซอนหรือไมจําเปนลง หรืออาจมีการแบงงานและกระจายอํานาจ
ออกไปสูบุคคลที่เก่ียวของ เพ่ือใหผูบริหารและครูไดมีเวลามีโอกาสพบปะพูดคุยกันมากขึ้น 
  3.  จากผลการวิจัยในดานการพัฒนาทักษะการทํางานกลุม ผูบริหารสามารถใชเปน
ขอมูลชวยในการวางแผนเพื่อสงเสริมการสรางปฏิสัมพันธที่ดีใหเกิดขึ้นภายในโรงเรียน ลดชองวาง
ระหวางผูบริหารกับครู เชน พูดคุยถามถึงความเปนอยู ปญหา และความคับของใจของครู หรืออาจ
ใหมีการจัดกิจกรรมสังสรรค หรือกีฬาระหวางบุคลากรในโรงเรียนตามโอกาสที่สมควร เปนตน 
  4.  จากผลการวิจัยในดานการพัฒนาหลักสูตร ผูบริหารสามารถใชเปนขอมูลชวยใน
การวางแผนพัฒนาหลักสูตรของโรงเรียนในโอกาสตอไป โดยเปดโอกาสใหนักเรียน ผูปกครอง และ
ชุมชนเขามามีสวนรวมในการพัฒนาหลักสูตรใหมากขึ้น 
  5.  จากผลการเปรียบเทียบการนิเทศภายในโรงเรียนของผูบริหารความคิดเห็นของ
ครูผูสอนจําแนกตามขนาดโรงเรียน ผูบริหารโรงเรียนที่มีนักเรียนไมเกิน 1,500 คน สามารถใชเปน
ขอมูลชวยในการวางแผนพัฒนาทักษะการทําวิจัยเชงิปฏิบัติการในชั้นเรียนแกครูในโรงเรียน พรอม
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ทั้งใหการสนับสนุนในดานตางๆ และกระตุนใหครูตระหนักและเห็นความสําคัญและประโยชนของ
การทําวิจัยเชงิปฏิบัติการในชั้นเรียน 
  6.  จากผลการเปรียบเทียบการนิเทศภายในโรงเรียนของผูบริหารความคิดเห็นของ
ครูผูสอนจําแนกตามกลุมสาระการเรียนรู ผูบริหารสามารถใชเปนขอมูลชวยในการวางแผนการ
นิเทศครใูนกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี และครูในกลุมสาระการเรียนรู
ภาษาตางประเทศ ใหเหมาะสม โดยอาจกระจายอํานาจใหหัวหนากลุมสาระการเรียนรูเปนผูนิเทศ
โดยตรง หรืออาจใหครูที่มีความชํานาญเฉพาะในสาขาวิชาน้ันๆ เปนผูนิเทศ สวนผูบริหารอาจเปน
เพียงผูสังเกตการณก็ได 
 
 ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 
  1.  ควรมีการศึกษาเกีย่วกับความตองการไดรับการนิเทศภายในโรงเรียนในแตละดาน
ของครูในแตละกลุมสาระการเรียนรู 
  2.  ควรมีการศึกษาปจจัยบางประการที่มีความสัมพันธหรือสงผลตอการปฏิบัติงาน
นิเทศภายในโรงเรียนของผูบริหาร 
  3.  ควรมีการศึกษาการนําผลจากการนิเทศภายในโรงเรียนมาใชในการบริหารงาน
ภายในโรงเรียน 
  4.  ควรมีการศึกษาและพัฒนารูปแบบวิธกีารการนิเทศภายในโรงเรียนที่เหมาะสมกับ
บริบทของแตละโรงเรียน 
  5.  ควรมีการศึกษาเพื่อสรางคูมือสําหรับการนิเทศภายในโรงเรียน 
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เร่ือง 

การศึกษาการนิเทศภายในโรงเรียนของผูบริหารตามความคิดเห็นของครูผูสอน 
โรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดสมทุรสงคราม 
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 1.  แบบสอบถามนี้เปนสวนหนึ่งของการทําสารนิพนธ หลักสูตรการศึกษามหาบณัฑิต 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 2.  ผูตอบแบบสอบถามนี้ คือ ครูผูสอนในโรงเรียนมัธยมศึกษาในจงัหวัดสมุทรสงคราม 
 3.  แบบสอบถามนี้มีวัตถปุระสงคเพ่ือศึกษาการนิเทศภายในโรงเรียนของผูบริหาร ตาม
ความคิดเห็นของครูผูสอนโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดสมุทรสงคราม โดยแบงออกเปน 2 ตอน 
ดังนี้ 
  ตอนที่ 1 สอบถามเกี่ยวกบัสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม จํานวน 4 ขอ มี
ลักษณะเปนเปนแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) 
  ตอนที่ 2 สอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติงานนิเทศภายในโรงเรียนของ
ผูบริหาร จํานวน 50 ขอ มีลักษณะเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) ซึ่งมี 5 ระดับ 
ไดแก มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด 
 4.  ขอมูลที่ไดจากการตอบแบบสอบถาม จะเปนประโยชนตอการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของจังหวัดสมุทรสงคราม คําตอบของทานจะใชสําหรับการวิจัยในครั้งน้ีเทานั้น ซึ่งผูวิจัย
จะเก็บขอมูลตางๆ ไวเปนความลบั และจะนําเสนอโดยภาพรวม ดังนั้นจึงไมมีผลกระทบหรือ
กอใหเกิดความเสียหายตอตัวทานแตประการใด จึงขอความกรุณาทานไดโปรดตอบแบบสอบถาม
ทุกขอตามความเปนจริงที่สุด 
 
 ผูวิจัยขอขอบพระคุณทุกทานเปนอยางสูงที่ไดสละเวลาใหความอนุเคราะหตอบ
แบบสอบถามในครั้งนี้ 
 
 
           นายบัณฑูร  มนตรานนท 
         นิสิตปริญญาโท  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
                   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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ตอนที่ 1  สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม 
คําชี้แจง  โปรดเขียนเครื่องหมาย     ลงในชอง      หนาขอความตามสภาพที่เปนจริงของทาน 
 
1.  เพศ 
  ชาย 
  หญิง 
2.  ประสบการณการปฏิบัตกิารสอน 
  1 – 5 ป 
  6 – 10 ป 
  มากกวา 10 ป 
3.  ขนาดของโรงเรียน 
  มีนักเรียนไมเกิน 1,500 คน 
  มีนักเรียนมากกวา 1,500 คน 
4.  กลุมสาระการเรียนรู 
  ภาษาไทย 
  คณิตศาสตร 
  วิทยาศาสตร 
  สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม 
  สุขศึกษาและพลศึกษา 
  ศิลปะ 
  การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
  ภาษาตางประเทศ 
 
ตอนที่ 2  ความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติงานนิเทศภายในโรงเรยีนของผูบริหาร 
คําชี้แจง  โปรดอานและพิจารณาขอความแตละขอแลวทําเครื่องหมาย     ลงในชองระดับการ 
  ปฏิบัติงานนิเทศภายในโรงเรียนของผูบรหิาร ที่ทานเห็นวามีระดับการปฏิบัติมากนอย 
  เพียงใด ซึ่งแตละชองมีระดับคาคะแนน ดังนี้ 
   1 หมายถงึ ระดับการปฏบิัติงานนิเทศภายในโรงเรียน นอยที่สุด 
   2 หมายถึง ระดับการปฏบิัติงานนิเทศภายในโรงเรียน นอย 
   3 หมายถึง ระดับการปฏบิัติงานนิเทศภายในโรงเรียน ปานกลาง 
   4 หมายถึง ระดับการปฏบิัติงานนิเทศภายในโรงเรียน มาก 
   5 หมายถึง ระดับการปฏบิัติงานนิเทศภายในโรงเรียน มากที่สุด 
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ระดับการปฏบิัต ิ
ขอที่ การปฏิบัติงานนิเทศภายในโรงเรียนของผูบริหาร 

5 4 3 2 1 
สําหรับ
ผูวิจัย 

1 ทานคิดวาผูบริหารของโรงเรียนทานมีการปฏิบัติ 
งานนิเทศภายในโรงเรียน ดานการใหความ
ชวยเหลือแกครูโดยตรง ในลักษณะตอไปน้ีมาก
นอยเพียงใด 

      

1.1 มีการสํารวจความตองการความชวยเหลือตางๆ 
เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนของครู 

      

1.2 มีการนําผลทีไ่ดจากการสังเกตการสอนมาใชในการ
ปรับปรุงแกไขและพัฒนาการสอนของครู 

      

1.3 มีการอํานวยความสะดวกในการจัดหาสื่อ วัสดุ และ
อุปกรณ สําหรับการจัดการเรียนการสอนของครู 

      

1.4 มีการอํานวยความสะดวกในดานอาคาร สถานที่ 
และแหลงเรียนรู สําหรับจัดการเรียนการสอน 

      

1.5 มีการใหความรูและใหคําแนะนําเกี่ยวกบัเทคนิค
กระบวนการในการจัดการเรียนการสอน 

      

1.6 มีการใหความรูและใหคําแนะนําวิธีการในการสราง
สื่อการเรียนการสอน 

      

1.7 มีการใหความรูและใหคําแนะนําเกี่ยวกบัการใช
เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน 

      

1.8 มีการใหความรูและใหคําแนะนําเกี่ยวกบัการ
ประเมินผลนักเรียนตามสภาพจริง 

      

1.9 มีการใหความรูและใหคําแนะนําในการบรหิาร
จัดการชั้นเรียน 

      

1.10 มีการใหคําปรึกษาในเรื่องตางๆ ที่ครูมีปญหาคับ
ของใจไมวาจะเปนเรื่องงานหรือเรื่องสวนตัว 

      

2 ทานคิดวาผูบริหารของโรงเรียนทานมีการปฏิบัติ 
งานนิเทศภายในโรงเรียน ดานการพัฒนาทักษะ
การทํางานกลุม ในลักษณะตอไปน้ีมากนอย
เพียงใด 

      

2.1 มีการสงเสริมสนับสนุนใหครูทํางานรวมกันเปนทีม       
2.2 มีการพิจารณาความสามารถของบุคคลแตละคน

กอนที่จะมอบหมายงาน 
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2.3 มีการเปดโอกาสใหครูไดเลอืกทํางานตามที่ตนเอง
ถนัดและสนใจ 

      

2.4 มีการกําหนดหนาที่และขอบเขตการทํางานของครู
อยางชัดเจน 

      

2.5 มีการเปดโอกาสใหครูมีสวนรวมในการวางแผนการ
ทํางานประจําป 

      

2.6 มีการเปดโอกาสใหครูสามารถแสดงความคิดเห็นได
อยางอิสรเสรีภายในขอบเขตที่เหมาะสม 

      

2.7 มีความเปนประชาธิปไตย ยอมรับฟงเสียงสวนมาก 
อยางมีเหตุมีผล 

      

2.8 มีการเปดโอกาสใหครูไดทําหนาที่เปนทั้งผูนําและ 
ผูตามในการทํางานตางๆ 

      

2.9 มีการสรางบรรยากาศในการทํางานแบบ
กัลยาณมิตร 

      

2.10 มีการชวยแกไขปญหาความขัดแยงของครูที่เกิดขึ้น
ขณะทํางาน 

      

3 ทานคิดวาผูบริหารของโรงเรียนทานมีการปฏิบัติ 
งานนิเทศภายในโรงเรียน ดานการพัฒนาทาง
วิชาชีพ ในลกัษณะตอไปนี้มากนอยเพียงใด 

      

3.1 มีการจัดทําขอมูลสารสนเทศของบุคลากรใน
โรงเรียนอยางชัดเจน ครบถวน และเปนระบบ 

      

3.2 มีการวางแผนการพัฒนาบุคลากร โดยคํานึงถึง
ความจําเปนและประโยชนทีจ่ะไดรับอยางเปนระบบ 

      

3.3 มีการแจงขาวสาร คําสั่ง ระเบียบการ และแนว
ปฏิบัตติางๆ ที่เกี่ยวของกับวิชาชีพใหทราบ 

      

3.4 มีการจัดการประชุมเพ่ือใหความรูและสรางความ
ตระหนักใหกบัครูใหม เกี่ยวกับมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานและจรรยาบรรณวิชาชีพ 

      

3.5 มีการสงเสริมและสนับสนุนใหครูไดเขารวมประชุม 
อบรม สัมมนา ตามความตองการและความสนใจ 
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ระดับการปฏบิัต ิ
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3.6 มีการจัดประชุม อบรม สัมมนา ใหความรูเกี่ยวกับ
นวัตกรรมและเทคโนโลยทีางการศึกษา 

      

3.7 มีการจัดประชุม อบรม สัมมนา ใหความรูเกี่ยวกับ
เทคนิคกระบวนการในการจัดการเรียนการสอนที่
หลากหลาย 

      

3.8 มีการสงเสริมและสนับสนุนใหครูไดขยายผลความรู 
ประสบการณที่ไดรับจากการประชุม อบรม สัมมนา 
ศึกษาดูงาน 

      

3.9 มีการสงเสริมและสนับสนุนใหครูไดแสดงผลงาน
ทางวิชาการของตนเอง เชน งานวิจัย นวัตกรรม
การสอน เปนตน 

      

3.10 มีการสงเสริมและสนับสนุนใหครูไดมีวิทยฐานะหรือ
เลื่อนวิทยฐานะ 

      

4 ทานคิดวาผูบริหารของโรงเรียนทานมีการปฏิบัติ 
งานนิเทศภายในโรงเรียน ดานการพัฒนา
หลักสูตร ในลักษณะตอไปนี้มากนอยเพียงใด 

      

4.1 มีการจัดรวบรวมเอกสารเกีย่วกับหลักสูตรไวอยาง
เปนระบบ เพ่ือใหครูสามารถมาศึกษาได 

      

4.2 มีการใหความรูและสรางความเขาใจแกครูเกี่ยวกบั
การนําหลักสูตรไปใชในการจัดการเรียนการสอน 

      

4.3 มีการสงเสริมและกระตุนใหครูจัดการเรียนการสอน
ใหสอดคลองกับจุดมุงหมายของหลักสูตร 

      

4.4 มีการสงเสริมและสนับสนุนใหครูไดจัดกิจกรรม
เสริมหลักสูตรใหแกนักเรียน เชน การอบรม การจัด
คายวิชาการ การทัศนศึกษา เปนตน 

      

4.5 มีการสงเสริมและสนับสนุนใหมีการนําแหลงเรียนรู
ในชุมชน และ/หรือผูทรงคุณวุฒิภายในทองถิ่น มา
ชวยในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

      

4.6 มีการศึกษาขอมูลสารสนเทศตางๆ และนํามาใช
ประกอบการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร 
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4.7 มีการติดตามและประเมินผลการใชหลักสตูรอยาง
เปนระบบกอนที่จะดําเนินการปรับปรุงและพัฒนา
หลักสูตร 

      

4.8 มีการประชุมและสัมมนาเพื่อปรับปรุงและพัฒนา
หลักสูตรใหมีความเหมาะสมทันสมัย สอดคลอง
ตามความตองการของผูเรียน 

      

4.9 มีการเปดโอกาสใหนักเรียนไดมีสวนรวมแสดง
ความคิดเห็นและความตองการในการปรบัปรุงและ
พัฒนาหลักสูตร 

      

4.10 มีการเปดโอกาสใหผูปกครองและชุมชนไดมีสวน
รวมแสดงความคิดเห็นและความตองการในการ
ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร 

      

5 ทานคิดวาผูบริหารของโรงเรียนทานมีการปฏิบัติ 
งานนิเทศภายในโรงเรียน ดานการวิจัยเชิง
ปฏิบัติการในชั้นเรียน ในลักษณะตอไปน้ีมาก
นอยเพียงใด 

      

5.1 มีการรวบรวมขอมูลสารสนเทศของนักเรียนอยาง
เปนระบบ เชน ประวัตินักเรียน ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน ขอมูลพฤติกรรม เปนตน 

      

5.2 มีการวางแผน กําหนดนโยบาย แนวปฏบิัติสําหรับ
งานวิจัยของโรงเรียนอยางชัดเจนและเปนระบบ 

      

5.3 มีการสํารวจความสามารถพื้นฐานของครูเกี่ยวกบั
การทําวิจัย เพ่ือใชเปนขอมูลประกอบการฝกอบรม 

      

5.4 มีการฝกอบรมครูเกี่ยวกบัขั้นตอนและวธิีการในการ
ทําวิจัยในชั้นเรียน 

      

5.5 มีการประชุมเกี่ยวกับการทาํวิจัยในชั้นเรยีน เพ่ือ
สรางความตระหนักและสรางแรงจูงใจใหครูทําวิจัย
ในชั้นเรียน 

      

5.6 มีการสงเสริมและสนับสนุนใหครูไดทําวิจัยในชั้น
เรียนตามสภาพปญหาและความสนใจ 
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ขอที่ การปฏิบัติงานนิเทศภายในโรงเรียนของผูบริหาร 

5 4 3 2 1 
สําหรับ
ผูวิจัย 

5.7 มีการสงเสริมและสนับสนุนใหครูไดทําวิจัยในชั้น
เรียนอยางสม่ําเสมอ 

      

5.8 มีการสงเสริมและสนับสนุนใหครูนําผลการวิจัยใน
ชั้นเรียนมาใชในการแกปญหาในชั้นเรียน 

      

5.9 มีการสงเสริมและสนับสนุนใหครูไดเผยแพรผลการ 
วิจัยในชั้นเรยีน เพ่ือเปนประโยชนตอผูทีส่นใจ 

      

5.10 มีการนําผลทีไ่ดจากการทําวิจัยในชั้นเรยีนมาใช
ประกอบการดําเนินการนิเทศภายในโรงเรียน 
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ภาคผนวก ข 
รายชื่อผูเชี่ยวชาญในการตรวจสอบเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
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ผูเชี่ยวชาญในการตรวจสอบเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
 

1.  อาจารย ดร.สมชาย  เทพแสง    หัวหนาภาควชิาการบริหารการศึกษา 
          คณะศึกษาศาสตร   
          มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
2.  นายประภัสสร  อินทรประเสริฐ    ศึกษานิเทศก ชํานาญการพิเศษ 
          สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 
 
3.  นางสาวกุศลิน  แสงวัชรสุนทร    ศึกษานิเทศก ชํานาญการ 
          สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 
 
4.  นางยุบล  อันล้ําเลิศ      ผูอํานวยการโรงเรียน ชํานาญการพิเศษ 
          โรงเรียนศรัทธาสมุทร จังหวัดสมุทรสงคราม 
 
5.  นายบุญลือ  คชเสนีย      รองผูอํานวยการโรงเรียน ชํานาญการ 
          โรงเรียนศรัทธาสมุทร จังหวัดสมุทรสงคราม 
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ภาคผนวก ค 
การหาคุณภาพของเครื่องมือ 
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 จากการตรวจสอบความเทีย่งตรงเชิงเน้ือหาของแบบสอบถามเพื่อการวิจัย เรื่อง 
การศึกษาการนิเทศภายในโรงเรียนของผูบริหารตามความคิดเห็นของครูผูสอนโรงเรียนมัธยมศกึษา
ในจังหวัดสมุทรสงครามโดยผูเชี่ยวชาญดานการบริหารการศึกษาจาํนวน 5 ทาน และดําเนินการ
ทดลองใช (Try Out) กับครผููสอนสังกัดโรงเรียนมัธยมศกึษาในจังหวดัสมุทรสงครามที่ไมใชกลุม
ตัวอยาง จํานวน 31 คน พบวา 
  มีคาดัชนีความสอดคลองเฉลี่ย 1.00 
  มีคาความเชื่อม่ัน    0.98 
  มีคาอํานาจจําแนกเฉลี่ย   0.73 
ดังรายละเอียดในตารางตอไปน้ี 
 
ตาราง 16 ความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหาของแบบสอบถาม 
 

คะแนนจากผูเชี่ยวชาญ ขอคําถาม 
ขอที่ ทานท่ี 1 ทานท่ี 2 ทานท่ี 3 ทานท่ี 4 ทานท่ี 5 

IOC การแปลผล 

ดานที่ 1 การใหความชวยเหลือแกครูโดยตรง 
1 1 1 1 1 1 1.00 ใชได 
2 1 1 1 1 1 1.00 ใชได 
3 1 1 1 1 1 1.00 ใชได 
4 1 1 1 1 1 1.00 ใชได 
5 1 1 1 1 1 1.00 ใชได 
6 1 1 1 1 1 1.00 ใชได 
7 1 1 1 1 1 1.00 ใชได 
8 1 1 1 1 1 1.00 ใชได 
9 1 1 1 1 1 1.00 ใชได 
10 1 1 1 1 1 1.00 ใชได 

ดานที่ 2 การพัฒนาทักษะการทํางานกลุม 

11 1 1 1 1 1 1.00 ใชได 
12 1 1 1 1 1 1.00 ใชได 
13 1 1 1 1 1 1.00 ใชได 
14 1 1 1 1 1 1.00 ใชได 
15 1 1 1 1 1 1.00 ใชได 
16 1 1 1 1 1 1.00 ใชได 
17 1 1 1 1 1 1.00 ใชได 
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ตาราง 16 (ตอ) 
 

คะแนนจากผูเชี่ยวชาญ ขอคําถาม 
ขอที่ ทานท่ี 1 ทานท่ี 2 ทานท่ี 3 ทานท่ี 4 ทานท่ี 5 

IOC การแปลผล 

18 1 1 1 1 1 1.00 ใชได 
19 1 1 1 1 1 1.00 ใชได 
20 1 1 1 1 1 1.00 ใชได 

ดานที่ 3 การพัฒนาทางวชิาชีพ 
21 1 1 1 1 1 1.00 ใชได 
22 1 1 1 1 1 1.00 ใชได 
23 1 1 1 1 1 1.00 ใชได 
24 1 1 1 1 1 1.00 ใชได 
25 1 1 1 1 1 1.00 ใชได 
26 1 1 1 1 1 1.00 ใชได 
27 1 1 1 1 1 1.00 ใชได 
28 1 1 1 1 1 1.00 ใชได 
29 1 1 1 1 1 1.00 ใชได 
30 1 1 1 1 1 1.00 ใชได 

ดานที่ 4 การพัฒนาหลักสูตร 
31 1 1 1 1 1 1.00 ใชได 
32 1 1 1 1 1 1.00 ใชได 
33 1 1 1 1 1 1.00 ใชได 
34 1 1 1 1 1 1.00 ใชได 
35 1 1 1 1 1 1.00 ใชได 
36 1 1 1 1 1 1.00 ใชได 
37 1 1 1 1 1 1.00 ใชได 
38 1 1 1 1 1 1.00 ใชได 
39 1 1 1 1 1 1.00 ใชได 
40 1 1 1 1 1 1.00 ใชได 

ดานที่ 5 การวิจัยเชิงปฏบิตัิการในชั้นเรียน 
41 1 1 1 1 1 1.00 ใชได 
42 1 1 1 1 1 1.00 ใชได 
43 1 1 1 1 1 1.00 ใชได 
44 1 1 1 1 1 1.00 ใชได 
45 1 1 1 1 1 1.00 ใชได 
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ตาราง 16 (ตอ) 
 

คะแนนจากผูเชี่ยวชาญ ขอคําถาม 
ขอที่ ทานท่ี 1 ทานท่ี 2 ทานท่ี 3 ทานท่ี 4 ทานท่ี 5 

IOC การแปลผล 

46 1 1 1 1 1 1.00 ใชได 
47 1 1 1 1 1 1.00 ใชได 
48 1 1 1 1 1 1.00 ใชได 
49 1 1 1 1 1 1.00 ใชได 
50 1 1 1 1 1 1.00 ใชได 

คาเฉลี่ย 1.00  
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ตาราง 17 คาอํานาจจําแนกของแบบสอบถาม 
 

ขอคําถาม 
ขอที่ 

คาอํานาจ
จําแนก 

การแปลผล 
 
 

ขอคําถาม 
ขอที่ 

คาอํานาจ
จําแนก 

การแปลผล 

ดานที่ 1 การใหความชวยเหลือแกครูโดยตรง  26 0.75 จําแนกได 

1 0.62 จําแนกได  27 0.76 จําแนกได 
2 0.75 จําแนกได  28 0.72 จําแนกได 
3 0.75 จําแนกได  29 0.81 จําแนกได 
4 0.66 จําแนกได  30 0.83 จําแนกได 
5 0.79 จําแนกได  ดานที่ 4 การพัฒนาหลักสูตร 
6 0.71 จําแนกได  31 0.85 จําแนกได 
7 0.78 จําแนกได  32 0.80 จําแนกได 
8 0.75 จําแนกได  33 0.82 จําแนกได 
9 0.76 จําแนกได  34 0.74 จําแนกได 
10 0.85 จําแนกไดดี  35 0.55 จําแนกได 

ดานที่ 2 การพัฒนาทักษะการทํางานกลุม  36 0.62 จําแนกได 

11 0.58 จําแนกได  37 0.79 จําแนกได 
12 0.81 จําแนกได  38 0.82 จําแนกได 
13 0.74 จําแนกได  39 0.65 จําแนกได 
14 0.77 จําแนกได  40 0.67 จําแนกได 
15 0.76 จําแนกได  ดานที่ 5 การวิจัยเชิงปฏบิตัิการในชั้นเรียน 
16 0.82 จําแนกได  41 0.68 จําแนกได 
17 0.72 จําแนกได  42 0.66 จําแนกได 
18 0.74 จําแนกได  43 0.64 จําแนกได 
19 0.70 จําแนกได  44 0.74 จําแนกได 
20 0.75 จําแนกได  45 0.67 จําแนกได 

ดานที่ 3 การพัฒนาทางวชิาชีพ  46 0.48 จําแนกได 

21 0.69 จําแนกได  47 0.77 จําแนกได 
22 0.64 จําแนกได  48 0.74 จําแนกได 
23 0.67 จําแนกได  49 0.74 จําแนกได 
24 0.68 จําแนกได  50 0.81 จําแนกได 
25 0.83 จําแนกได  คาเฉลี่ย 0.73  
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ภาคผนวก ง 
หนังสือขอเชิญผูเชี่ยวชาญและขอความรวมมือเพือ่การวิจัย 
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ประวัติยอผูทําสารนิพนธ 
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สถานที่เกิด      ตําบลแมกลอง  อําเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม 
สถานที่อยูปจจุบัน    1234/6  ถนนไชยพร  ตําบลแมกลอง  อําเภอเมืองฯ 
       จังหวัดสมุทรสงคราม  75000 
ตําแหนงหนาที่การงานปจจุบัน ครู  โรงเรียนศรัทธาสมุทร 
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