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            พรรณมาศ  พรมพิลา : ปจจัยดานกระบวนการทีส่งผลตอการนิเทศการสอนในโรงเรียน  

  สังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน. อาจารยที่ปรึกษาดษุฎีนิพนธ:ผศ.ดร.ประเสริฐ   อินทรรักษ และ 
รศ.ดร.ศิริชัย  ชินะตังกูร.351 หนา. 
 
 การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อทราบ 1) ปจจัยดานกระบวนการที่สงผลตอการนิเทศ
การสอนในโรงเรียนสังกัดองคกรปกครองทองถ่ิน และ 2) รูปแบบของกระบวนการนิเทศการสอน
ในโรงเรียนสังกัดองคกรปกครองทองถ่ิน  กลุมตัวอยาง คือ สถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน จํานวน 226 โรงเรียน ผูใหขอมูลโรงเรียนละ 3 คน คือ ผูบริหารสถานศึกษา หัวหนางาน
วิชาการ และครู  รวมผูใหขอมูล  678  คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ แบบบันทึกการสนทนากลุม 
แบบสอบถามดานความคิดเห็น  โดยรวบรวมขอมูลระหวางเดือนกันยายนถึงเดือนตุลาคม พ.ศ. 
2553 แลวนํามาวิเคราะหขอมูลดวยการวิเคราะหเนื้อหา คาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย  สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน สถิติเพื่อการจําแนกกลุมตัวแปรดวยการวิเคราะหปจจัยหลัก (Factor  Analysis)  การ
วิเคราะหความสัมพันธเชิงสาเหตุ (Path  Analysis) วิเคราะหคาไค–สแควร(Chi-Square) ( )2χ  -test 
of Independence.ประกอบกับ Marascuilo test. ผลการวิจัยพบวา 

1. ปจจัยดานกระบวนการที่สงผลตอการนิเทศการสอนในโรงเรียนสังกัดองคกร 
ปกครองสวนทองถ่ินประกอบดวย ปจจัยเจ็ดดาน คือ ดานการวางแผน, ดานการบริหารจัดการ, 
ดานการสํารวจสภาพปญหา และความตองการของครู, ดานการประเมินผล, ดานการพัฒนาและ
การปรับปรุง, ดานการมีสวนรวม และดานการปฏิบัติการนิเทศการสอน     

2. รูปแบบของกระบวนการนิเทศการสอนในโรงเรียนสังกัดองคกรปกครองทองถ่ินที่ 
กําหนดขึ้นประกอบดวยปจจัย 7 ดานแตละดานมีสหสัมพันธเชิงบวกตอกัน โดยดานการวางแผน 
ดานการบริหารจัดการ ดานการสํารวจสภาพปญหาและความตองการของครู ดานการประเมินผล 
และดานการพัฒนาและการปรับปรุง มีสหสัมพันธกันทางบวกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ในขณะที่
ทั้งหา ดานดังกลาวมีสหสัมพันธทางบวกโดยตรงกับดานการปฏิบัติการนิเทศการสอน สวนดาน
การวางแผนและดานการบริหารจัดการมีสหสัมพันธทางบวกโดยตรงกับดานการมีสวนรวม 
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            The purposes of this research were to identify; 1) the process factors  affecting 
instructional supervision in the municipality schools, and 2) the model of instructional 
supervision process in municipality schools. The sample used of this study were 226 
municipality schools.  The respondents comprised of school administrators, head of academic 
affairs and teachers, totally 678 respondents. The instruments for collecting the  data were 
analyzed by focus group interviews form and  opinionnaire. The statistical treatment for  
analyzing  the data were  frequency, percentage, mean, standard deviation, exploratory factor 
analysis, path analysis and Chi-Square ( )2χ -test of Independence, Marascuilo test. The research 
findings were  as  follows: 

 1.The factor that affecting instructional supervision process in municipality schools  
composed of 7 factors : 1) planning 2) managing 3) problems and needs assessing   4) evaluating  
5) development and improving  6) participating and 7) instructional supervision. 

 2. The model of instructional supervision process in municipality schools composed 
of  7 factors whereby  each factor were positively correlated with each others. Whereas planning, 
managing, problems and need assessing, evaluating, and development and improving were 
significantly correlated with themselves. In the other way those five factors were direct correlated 
with instructional supervision. However, planning and managing were correlated with the 
participating factor. 
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บทท่ี 1  
บทนํา 

 
  

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่10(พ.ศ.2550-2554) ไดกําหนดวิสัยทัศน
การพัฒนาประเทศไทย “มุงพัฒนาประเทศไทยสูสังคมอยูเย็นเปนสุขรวมกัน (Green and Happiness 
Society) คนไทยมีคุณธรรม มีความรอบรูเทาทันโลก ครอบครัวอบอุน ชุมชนเขมแข็งสังคมสันติสุข  
เศรษฐกิจมีคุณภาพ มีเสถียรภาพและมีความเปนธรรมสิ่งแวดลอมมีคุณภาพและทรัพยากรธรรมชาติ
ยั่งยืน อยูภายใตการบริหารจัดการประเทศที่มีธรรมาภิบาล ดํารงไวซ่ึงระบบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และอยูในประชาคมโลกไดอยางมีศักดิ์ศรี” โดยอยูบนพื้นฐานของ
ปรัชญาหลัก กรอบแนวความคิด และเจตนารมณ ตามแนวพระราชดํารัสองคสมเด็จพระเจาอยูหัว 
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่ยึดทางสายกลางบนพื้นฐานของความสมดุลพอดี รูจักประมาณ
อยางมีเหตุผล เปนแนวทางในการดําเนินชีวิตเพื่อมุงใหเกิด  “การพัฒนาที่ยั่งยืนและความอยูดีมีสุข
ของคนไทย”  ยึด “คน” เปนศูนยกลางการพัฒนา เพื่อใหคนไทยมีความสุข พึ่งตนเอง และกาวทัน
โลกโดยยังรักษาเอกลักษณความเปนไทยไว สามารถเลือกใชความรูและเทคโนโลยีไดอยางคุมคา 
เหมาะสม มีระบบภูมิคุมกันที่ดี มีความยืดหยุนพรอมรับการเปลี่ยนแปลง ควบคูไปกับการมี
คุณธรรมและความซื่อสัตยสุจริต เปนแผนบูรณาการแบบองครวม กระบวนการในการบูรณาการ
ของชีวิตเปนองครวมของการศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและธรรมชาติ อยางมีสมดุล พึ่งพา
อาศัย สงเสริมสนับสนุนซ่ึงกันและกัน มีการพัฒนาอยางตอเนื่องตลอดชีวิต โดยครอบครัวเปน
สถาบันหลักที่มีความสําคัญที่สุดในการพัฒนาชีวิตใหเปนมนุษยที่สมบูรณ เปนคนดี คนเกง และมี
ความสุขสมบูรณทั้งรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรู คุณธรรม    มีจริยธรรมในการดํารงชีวิต 
สามารถอยูรวมกับผู อ่ืนไดอยางมีความสุข1 ในการพัฒนาคนนั้นจําเปนอยางยิ่งที่ตองจัด
ประสบการณการเรียนรูใหตอเนื่อง  ตั้งแตวัยเด็กในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานและเตรียมความ
พรอมในการเรียนรูในระดับที่สูงขึ้น ซ่ึงเกี่ยวของโดยตรงกับการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียน  
ครูคือ   ผูที่ทําการสอนไดใหความรูแกนักเรียน  ส่ังสอน อบรมใหนักเรียนเปนคนดีมีศีลธรรม  
ไดรับประสบการณ  มีพัฒนาการทางสติปญญา  สามารถนําความรูมาใชในการดําเนินชีวิตอยูใน
สังคมไดอยางเปนปกติสุขทําตนใหเปนประโยชนแกสังคม  ตอประเทศชาติ ตามแผนพัฒนา

                                                 
1 ธีรพงษ  มหาวีโร,แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 10 (พ.ศ. 2550-2554) 

(กรุงเทพฯ : สํานักพิมพเดอะบุคส, 2550), 91. 
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เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10 ที่กลาวมาขางตนนั้น รายงานการวิจัยของศูนยพัฒนา
การศึกษาแหงชาติของประเทศไทย พบวา การสอนนักเรียนเปนงานยากและงานหนักอยางยิ่ง  
ดังนั้น  การจัดการเรียนการสอนโดยใหเปนหนาที่ของครูตามลําพังแตเพียงผูเดียวคงไมสามารถจะ
บรรลุเปาหมายได  ครูควรไดรับการสงเสริมสนับสนุนจากทุกฝาย  ไดแก  จากฝายผูบริหาร  จาก
ฝายผูปกครอง  จากชุมชนทองถ่ิน  และจากกระทรวง  ทบวง  กรม  ที่โรงเรียนสังกัดอยู  เนื่องจาก
การจัดการเรียนการสอนในปจจุบันมีความสลับซับซอนและมีปญหามาก  อันเปนผลจากสังคม
ส่ิงแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไป  ความกาวหนาทางเทคโนโลยีพัฒนาไปอยางรวดเร็วมาก  ซ่ึงเกิน
กําลังความสามารถของครูที่จะจัดการเรียนการสอนใหทันตอการเปลี่ยนแปลงดังกลาว  เพื่อใหการ
จัดการเรียนการสอนเปนไปตามวัตถุประสงค  ครูผูสอนตองไดรับความสนับสนุนชวยเหลือ  ช้ีแนะ  
ปรึกษาหารือจากบุคคลที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษาตั้งแตระดับชาติ  ระดับชุมชนทองถ่ิน  จนถึง
ระดับโรงเรียน  บุคคลเหลานี้คือบุคลากรที่เกี่ยวของกับการนิเทศการสอนซึ่งอาจเปนบุคลากรที่อยู
ในโรงเรียน  รวมทั้งบุคลากรที่มาจากภายนอกโรงเรียน ความจําเปนและความสําคัญของบุคลากร
เหลานี้ตอการสอนของครูมีมากเพียงใด  ครูจะมีปญหาเพิ่มขึ้น  หรือลดลงหากไมมีบุคลากรทํา
หนาที่นิเทศการสอน  เพื่อหาคําตอบเกี่ยวกับความสําคัญของบุคลากรที่เกี่ยวของกับการนิเทศการ
สอน ครูสวนใหญมีทัศนะในทางที่ดีตอวิชาชีพครู  เห็นความสําคัญของวิชาชีพครู  ภูมิใจในวิชาชีพ
ครู  สําหรับทัศนะเกี่ยวกับการนิเทศการศึกษาสวนใหญเห็นวาศึกษานิเทศกไดใหคําแนะนําที่เปน
ประโยชนตอการปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนมาก   และตองการความชวยเหลือจาก
ศึกษานิเทศกมากที่สุด 2  การนิเทศการสอนจึงมีอยูคูกับการมีโรงเรียน คือพฤติกรรมตาง ๆ ที่ใชใน
การนิเทศ ไมวาจะเปนการชี้แนะ เสนอแนะ แลกเปลี่ยนความคิด วิเคราะหงาน รวมมือกันพัฒนา
งาน พัฒนาวิธีการทํางาน รวมถึงการสรางขวัญและความมั่นใจใหกับครู  ซ่ึงตามแนวคิดและ
หลักการของการนิเทศ ยอมมีอยูแลวในทุกสถานศึกษา แตอาจจะไมไดเรียก หรือไมตระหนักวาเปน
การนิเทศ อาจจะมีความแตกตางกันอยูบางในเรื่องของการจัดระบบ วิธีการและกระบวนการ หรือ
ความพยายามอยางหนึ่งในการบริหารจัดการศึกษาที่กําหนดวัตถุประสงค และกระบวนการ  เพื่อ
ปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอนและพฤติกรรมของครู รวมทั้งการพัฒนางานฝายตาง ๆ ใน
สถานศึกษาใหเปนไปตามเปาหมายที่กําหนดโดยอาศัยการรวมมือชวยเหลืออยางใกลชิดของครูที่มี
ความรู     ความชํานาญ มีประสบการณสูงในสถานศึกษาที่ไดรับมอบหมายใหทําหนาที่เปนผูนิเทศ 

                                                 
2 ศูนยพัฒนาการศึกษาแหงชาติของประเทศไทย ,โครงการการปฏิรูปการฝกหัดครู 

โครงการพัฒนาศึกษาอาเซยีน รายงานการวิจัย เร่ือง การศึกษาสภาพแวดลอมในหองเรียน 
พฤติกรรมของครู และพฤตกิรรมของนักเรียนโรงเรียนประถมศึกษานนทบุรี( กรุงเทพฯ:โรงพิมพ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ,2529),78. 
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ซ่ึงอาจจะเปนครูผูมีความชํานาญการ ผูบริหาร ผูชวยผูบริหารและผูเกี่ยวของอ่ืน ๆ การนิเทศการ
สอนในโรงเรียน จึงนับวามีบทบาทสําคัญตอการพัฒนาครูในโรงเรียนสังกัดองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน ใหสามารถจัดกิจกรรม และจัดกระบวนการเรียนรูใหบรรลุผลตามจุดหมายของหลักสูตร
ได แตในสภาพปจจุบันโรงเรียนสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  มีขอจํากัดหลายประการที่ทํา
ใหไมสามารถปฏิบัติการนิเทศการสอนใหครบถวนได  เนื่องจากขาดปจจัยสนับสนุนหลายดาน 
โดยเฉพาะอยางยิ่งเรื่องการขาดบุคลากรในการนิเทศ ที่มีความรูความสามารถในการนิเทศ            
ขาดกระบวนการนิเทศที่ชัดเจน  ขาดเครื่องมือและเทคนิคในการนิเทศที่ชัดเจน  ศึกษานิเทศกมี
จํานวนนอย การนิเทศขาดความตอเนื่อง ผูบริหารไมมีเวลาไปนิเทศติดตามงาน ดังนั้นเพื่อให
ผูบริหารไดตระหนัก เห็นความสําคัญการนิเทศ และนําไปปฏิบัติในโรงเรียนสังกัดองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินใหมีประสิทธิภาพและไดผลอยางเปนรูปธรรมมากขึ้น ผูวิจัยจึงสนใจที่ศึกษาถึงปจจัย
ดานกระบวนการที่สงผลตอการนิเทศการสอนในโรงเรียนสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน เพื่อ
นําผลการศึกษาวิจัยไปเปนขอมูลในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในโอกาสตอไป 

 
ความเปนมาและความสําคญัของปญหา 

การพัฒนาสถานศึกษาทั้งระบบใหประสบความสําเร็จนั้นตองอาศัยกระบวนการที่สําคัญ 
คือการพัฒนาบุคลากร การพัฒนากระบวนการเรียนรู และการประกันคุณภาพสถานศึกษา 
โดยเฉพาะในสวนของบุคลากร ตองพัฒนาศักยภาพใหสูงขึ้นดวยการเรียนรูส่ิงใหมๆ  มาบูรณาการ 
หลายส่ิงหลายอยางเขากับการเรียนการสอน  ดวยการพัฒนาอยางตอเนื่อง  (Continuous 
Improvement)3  ซ่ึงเปนกลไกที่มีความสําคัญตอการพัฒนาคุณภาพของบุคลากร การนิเทศการสอน
เปนกระบวนการที่มุงเนนใหไดมาซึ่งผลผลิตที่มีคุณภาพ โดยการทํางานรวมกันระหวางครู และ
บุคลากรทางการศึกษา  และการมีสวนรวม (Participation) ซ่ึงตองอาศัยกระบวนการนิเทศ
การศึกษา4 ทั้งนี้ความจําเปนที่ตองมีการนิเทศภายในโรงเรียน  เกิดจากโรงเรียนประสบกับสภาพ
ปญหาและความตองการที่จะพัฒนาการศึกษาใหดีที่สุด  แตการนิเทศจากภายนอกโรงเรียนไมอาจ
ตอบสนองตอการแกปญหาใหไดตรงตามความตองการได  จึงจําเปนตองใชระบบหรือวิธีการนิเทศ
การสอนภายใน ซ่ึงเหตุผลเกี่ยวกับความจําเปนของการนิเทศภายในโรงเรียนนี้  

                                                 
3เกรียงศักดิ์  พวงศรี,แนวทางการวางแผนและการรายงานการนิเทศการศึกษาในระบบ

เครือขายการนิเทศ (กรุงเทพฯ:หนวยศึกษานิเทศกกรมสามัญศึกษา,2539),55. 
4 สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาต,ิ การนิเทศเพื่อสงเสริมระบบประกัน

คุณภาพในโรงเรียน(กรุงเทพมหานคร:สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ,2544), 32. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 4 

 โรงเรียนในสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน กระทรวงมหาดไทย มีศึกษานิเทศกโดย
ตําแหนง จํานวนจํากัด  ไมสามารถสนองความตองการในการนิเทศการสอนของโรงเรียนตาง ๆ  ได
ทั่วถึง  ประกอบกับสภาพปญหา  และความตองการของโรงเรียนแตละแหงไมเหมือนกัน  จึงเปน
การยากที่ศึกษานิเทศกซ่ึงอยูภายนอกโรงเรียนจะรูสภาพปญหา  และความตองการที่แทจริงของ
โรงเรียนได  การสนองความตองการในการพัฒนาโรงเรียนดานตางๆจึงเปนไปไดยาก ซ่ึงในใน
สภาพปจจุบันนี้ครู และบุคลากรในโรงเรียนสวนใหญมีการพัฒนาความรู  ความสามารถมากขึ้น 
เพียงพอ  และบางคนยังมีความสามารถชํานาญในเฉพาะสาขาวิชาอีกดวย  จึงสมควรจะใช
ทรัพยากรบุคคลเหลานี้ใหเกิดประโยชนมากที่สุด  และยังเปนการยอมรับซึ่งกันและกันดวย เปน
การสอดคลองกับปรัชญา  หลักการและวิธีการของการนิเทศสมัยใหมมากที่สุด  โดยการนิเทศ
สมัยใหมจะเกิดขึ้นดวยความรวมมือชวยเหลือซ่ึงกันและกัน  ไมใชมีคนคอยชี้แนะใหทํางานอยู
ตลอดเวลา5 ในการบริหารการศึกษาเพื่อให เปนไปตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญและ
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 ฉบับแกไขเพิ่มเติม(2545)   ดังกลาวขางตน
และในหมวดที่ 1 ความมุงหมายและหลักการศึกษา6  ตองอาศัยกระบวนการทางการบริหารในทุก
รูปแบบ  โดยเฉพาะอยางยิ่งกระบวนนิเทศ ซ่ึงเปนสวนหนึ่งของการบริหารงานทั่วไป ที่ชวย
ยกระดับประสิทธิภาพของการศึกษาใหสูงขึ้นทั้งนี้  การนิเทศการสอนนับวามีบทบาทสําคัญตอการ
พัฒนาครูใหสามารถจัดกิจกรรม และกระบวนการเรียนรูใหบรรลุตามจุดหมายของหลักสูตรได  แต
ในปจจุบันมีขอจํากัดอยูหลายประการ ที่ทําใหไมสามารถปฏิบัติการนิเทศการสอนไดอยางครบถวน 
เนื่องจากขาดปจจัยสนับสนุนหลายดาน และทุกคนตองมีสวนรวมผลักดัน สงเสริมสนับสนุนให
ผลผลิตทางการศึกษามีคุณภาพ  ผลจากการประเมินคุณภาพภายนอก และการรายผลการประเมิน
ผูบริหารสถานศึกษา   พบวาในสถานการณที่โลกเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว ระบบการศึกษาไทย
ไดมีการปฏิรูปการศึกษาใหม เปล่ียนแปลงโครงสรางรูปแบบ กระบวนการจัดการเรียนการสอน   
การบริหารจัดการและระบบสนับสนุนตางๆ   ทั้งดานงบประมาณ อุปกรณเครื่องมือ ส่ือ เทคโนโลยี  
และที่สําคัญเปลี่ยนวิธีคิดใหมใหสอดรับกับสังคมใหม สังคมแหงความเปน  โลกาภิวัตน 
(globalization) ซ่ึงเปนยุคที่ตองอาศัยองคความรู (Knowledge based society) เปนเหตุทําใหผูบริหาร
สถานศึกษาหลายแหงละเลยการนิเทศภายในสถานศึกษาโดยสิ้นเชิง สถานศึกษาบางแหงไมมีขอมูล

                                                 
5 สงัด  อุทรานันท,  การนิเทศการศึกษา( กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมิตรสยาม, 2530),7. 
6 กระทรวงศึกษาธิการ,พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาต ิพุทธศักราช  2542  และที่แกไข

เพิ่มเติม(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545(กรุงเทพฯ:กระทรวงศึกษาธิการ,2542),5. 
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การนิเทศภายในเลย   บางแหงไมไดดําเนินการนิเทศภายในโรงเรียน ทําใหสถานศึกษาหลายแหง
ไมผานเกณฑการประเมิน ดานการนิเทศภายในโรงเรียน ในการประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ.7 

การจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ที่รับการถายโอน จาก
การกระจายอํานาจ การจัดการศึกษาสูทองถ่ินในมาตราที่ 39  การกระจายอํานาจการบริหารและการ
จัดการศึกษาไปยังเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา โดยการจัดระบบโครงสราง กระบวนการ
จัดการศึกษาใหมีความเปนเอกภาพในดานนโยบาย และมีความหลากหลายในการปฏิบัติทั้งดาน
วิชาการ การบริหารงานงบประมาณ การบริหารงานบุคคล การบริหารทั่วไป เพื่อใหเกิดความ
คลองตัว และมีอิสระในการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล ซ่ึงเปนการสราง
รากฐานและความเขมแข็งใหสถานศึกษาที่จะสามารถจัดการศึกษาไดอยางมีคุณภาพ       ได
มาตรฐาน และสามารถพัฒนาไดอยางตอเนื่อง 8  ในขณะที่การนิเทศจากภายนอกของโรงเรียนใน
สังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ินไมสามารถตอบสนองความตองการของครู และบุคลากรทางการ
ศึกษาไดอยางเพียงพอ การนิเทศการสอนจึงมีความสําคัญที่จะตองมีการวางแผนการดําเนินการ
นิเทศใหสอดคลองกับความตองการของครูและบุคลากรทางการศึกษา 9 การนิเทศการสอนใน
โรงเรียนจึงเปนสิ่งสําคัญ และจําเปนอยางยิ่ง  ในทางปฏิบัติจริงไดมากที่สุดในโรงเรียนสังกัด
องคกรปกครองสวนทองถ่ินที่จะตองอาศัยศักยภาพของครู และบุคลากรที่มีอยูในโรงเรียนชวย
เหลือกันแกปญหาในโรงเรียนก็จะทําใหการแกปญหาการเรียนการสอนไดถูกตองตรงตามประเด็น 
ชวยใหครูไดพัฒนาตนเองไดดียิ่งขึ้น  การนิเทศการสอน จึงเปนการดําเนินการใดๆ ที่ทําใหครู และ
บุคลากรมีความพึงพอใจ และมีกําลังใจ ที่ จะพัฒนาการจัดการเรียนการสอน และพัฒนาการ
ดําเนินงานใดๆ ของโรงเรียน ใหเปนไปตามมาตรฐานการจัดการศึกษา และพัฒนาบุคลากรใหมี
ศักยภาพสูงขึ้น และรักษาไวจนสงผลใหโรงเรียนเปนที่ยอมรับของผูรับประโยชน จากโรงเรียน
ทุกฝาย อีกทั้งผานการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอก10  
  

                                                 
7 กรองทอง   จิรเดชากุล,คูมือการนิเทศภายในโรงเรียน( กรุงเทพฯ : สํานักพิมพธารอักษร  

2550), 1.  
8 กระทรวงศกึษาธิการ,คูมือการบริหารสถานศึกษาขั้นพืน้ฐานที่เปนนติิบุคคล(กรุงเทพฯ:

องคการรับสงสินคาและพัสดุภณัฑ,2546),9. 
9 กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน, “เอกสารการประกอบการประชุมสัมมนาศึกษานิเทศก

สังกัดองคกรปกครองทองถ่ิน,”เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ประจําป 2552, 5. 
10 จรินทร งามแมน, “บทความการนิเทศ เร่ืองนิเทศอยางไรใหมประสิทธิภาพ,” 

 2553. 
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ปญหาของการวิจัย  
        ปจจุบันสภาพการนิเทศการสอนในโรงเรียน สังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
กระทรวงมหาดไทย นั้น การนิเทศจากภายนอกโดยศึกษานิเทศกไมเพียงพอ  เพราะศึกษานิเทศก           
มีจํานวนนอย เนื่องจากในสายงานของศึกษานิเทศก ความกาวหนาในสายงาน หรืการเลือ่นระดบัให
สูงขึ้นมีกฎเกณฑ และขอจํากัดมาก เปนเหตุใหศึกษานิเทศกเปล่ียนสายงานไปตําแหนงอ่ืนๆ จึงทํา
ใหมีจํานวนศึกษานิเทศกลดนอยลง ไมเพียงพอกับความตองการของโรงเรียน การนิเทศติดตามงาน
ไมตอเนื่อง กระบวนการนิเทศไมเปนระบบ  ไมชัดเจน การจัดการศึกษาขององคกรปกครอง
ทองถ่ินยังไมมีความเปนเอกภาพเทาที่ควร ทั้งในดานนโยบาย ความหลากหลายในการปฏิบัติงาน 
การบริหารงานวิชาการ การบริหารงานงบประมาณ การบริหารงานบุคคล การบริหารทั่วไป ไมเกิด
ความคลองตัว และไมมีอิสระในการบริหารจัดการ สงผลใหการจัดการศึกษามีคุณภาพต่ํากวาที่ควร 
โดยเฉพาะโรงเรียนที่จัดตั้งใหม  โรงเรียนที่รับถายโอนมาจํานวนมาก และศูนยพัฒนาเด็กเล็กที่รับ
ถายโอนมาและจัดตั้งเอง มีจํานวนมากเกินความรับผิดชอบของศึกษานิเทศก การนิเทศยังไมมี
กระบวนการบริหารงานนิเทศที่ชัดเจน ไมเปนระบบ  ขาดบุคลากรในการนิเทศที่มีความรู
ความสามารถดานการนิเทศ  ผูนิเทศขาดประสบการณ  ขาดเครื่องมือและสื่อในการนิเทศติดตาม
งาน     เพราะไมมีขั้นตอนในการนิเทศที่ชัดเจน การนิเทศไมตอเนื่อง  ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ขาดขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน และผูบริหารไมมีเวลาในการนิเทศงาน 11   
                   สืบเนื่องจากสถิติขอมูลการศึกษาทองถ่ินปการศึกษา 2551 องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
กระทรวงมหาดไทย มีองคการบริหารสวนจังหวัด องคการบริหารสวนตําบล เทศบาล และเทศบาล
เมืองพัทยา ทั้งส้ิน จํานวน  644  แหง   มีกองการศึกษาและโรงเรียนในสังกัดองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินจํานวน  1,046  โรงเรียน และศูนยพัฒนาเด็กเล็กจํานวน 11,172 แหง ในขณะที่มี
ศึกษานิเทศกในสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  มีจํานวน 98 คน  โดยเฉลี่ยศึกษานิเทศก   1 คน
ตองรับภาระในการดูแลตอครู  321 คน  ครูผูดูแลเด็ก 397  คน โรงเรียน 11 โรงเรียน  และศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก 114 ศูนย 12  นอกจากนี้ ผลจากการประชุมสัมมนาศึกษานิเทศก สังกัดองคกร
ปกครองทองถ่ิน กระทรวงมหาดไทย ประจําป  2552  ระหวางวันที่ 22-26 มิถุนายน 2552  พบวา 
การนิเทศจากภายนอกโดยศึกษานิเทศกไมเพียงพอ ศึกษานิเทศกมีจํานวนนอยไมเพียงพอกับความ
                                                 

11 กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน, “เอกสารการประกอบการประชุมสัมมนาศึกษานิเทศก
สังกัดองคกรปกครองทองถ่ิน,”เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ประจําป 2552,5. 

12 กระทรวงมหาดไทย, สถิติขอมูลการศึกษาทองถิ่นโรงเรียนในสังกดัองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น ปการศึกษา 2551(กรุงเทพฯ:กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน,2551) ,1. 
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ตองการของโรงเรียน การนิเทศติดตามงานไมตอเนื่อง กระบวนการนิเทศไมเปนระบบ  ไมชัดเจน13           
ในสวนของปญหาการนิเทศการสอนในระดับประถมศึกษาสวนใหญก็เปนปญหาเกี่ยวกับการนิเทศ

การสอนกับองคประกอบของระบบการนิเทศการสอนดวยสวนประกอบ 3 สวน  คือ ปจจัยหรือตัว
ปอน (Input)   ดานกระบวนการดําเนินงาน (Process) และดานผลผลิต (Output)14 

 1. ปจจัยหรือตัวปอน (Input) ปญหาที่พบไดแก  
                      1.1  ดานนโยบายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสวนใหญใหความสําคัญตอการนิเทศ 
                   การศึกษาซึ่งมีขอบขายครอบคลุมถึงการนิเทศการสอน แตยังไมไดระบุระบบ การนิเทศ
ไวอยางชัดเจน ไมเปนระบบ ซ่ึงมีผลตอการกําหนดขอบขายงาน และการกําหนดองคกรการ
บริหารงานนิเทศการศึกษาที่เอ้ือตอการนิเทศการสอน  ขาดเอกสารคูมือการนิเทศ  เอกสารคูมือการ
นิเทศการสอนกลุม  ประสบการณตาง ๆ  แผนการนิเทศการสอนไมเปนระบบ ไมมีตัวอยาง
เครื่องมือและสื่อการนิเทศ และไมมีการรายผลการนิเทศการสอน 

1.2 ดานบุคลกรทางการนิเทศ ปญหาสวนใหญพบวา ผูนิเทศมีจํานวนไมเพียงพอ
ปฏิบัติงานหลายดาน  มีเวลานิเทศการสอนนอย ไมมีการศึกษาคนควาวิธีการใหมๆ  เพื่อพัฒนางาน
และตนเองดานเทคนิคการนิเทศ การพัฒนากระบวนการเรียนการสอนมีการปฏิบัติไมสม่ําเสมอ ผู
นิเทศขาดความมั่นใจ ขาดความรูความสามารถในการนิเทศ ทําใหไมไดรับการยอมรับจากการนเิทศ
เพื่อนครู และความไมชัดเจนของจุดเนนของการนิเทศ วาตองการใหครูเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมดาน
ใดบางจึงจะสงผลใหเด็กไดเรียนรูไดตามศักยภาพ โดยมีคุณลักษณะดานใดและพฤติกรรมสําคัญ
ของผูนิเทศจะตองเปนอยางไร  ผูสนับสนุนการนิเทศผูบริหารสถานศึกษาทุกระดับ มีหนาที่สงเสรมิ
สนับสนุนการนิเทศดานตาง ๆ ยังไมทั่วถึง เนื่องจาก   มีขอจํากัดหลายประการ เชนใชเวลาสวน
ใหญในการบริหารงานดานอื่น  ผูรับการนิเทศที่เปนครูบางสวนมีลักษณะบางประการที่เปน
อุปสรรคตอการนิเทศ คือไมเห็นความจําเปนที่จะตองคิดคน แสวงหาวิธีการใหม ๆ เพื่อพัฒนางาน 
พัฒนาตนเอง เพราะคุนเคยกับวิธีการแบบเดิม การมีภาระครอบครัว ปญหาทางเศรษฐกิจทําใหไม
พรอมที่จะรับการนิเทศ 

                                                 
13 กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน, “เอกสารการประกอบการประชุมสัมมนาศึกษานิเทศก

สังกัดองคกรปกครองทองถ่ิน,”เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ประจําป 2552, 5. 
14 ลินจง อินทรมัพรรย ,วรรณพร  ภิรมยร่ืน, สมเกียรติ  ชอบผล.ประมวลสาระชุดวิชาการ

นิเทศการสอนในระดับประถมศึกษา (Supervision at the Elementary Education Level 12-15)
(กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยสุโขทยัธรรมาธิราช บัณฑิตศึกษา  สาขาศึกษาศาสตร,2550),172-185. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 8 

                         1.3 ดานงบประมาณ ขาดงบประมาณสนับสนุนในการพัฒนาบุคลากรดานการนิเทศ 
ซ่ึงมีผลตอโอกาสในการฝกอบรม ขาดเครื่องมือ ส่ือ และส่ิงอํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน 
                     1.4 ดานขวัญและกําลังใจ ผูนิเทศและผูรับการนิเทศตองการขวัญและกําลังใจในการ
ปฏิบัติงาน เชน การสงเสริมใหมีโอกาสพัฒนาความรู การพัฒนาความกาวหนาในวิชาชีพ การ
เผยแพรผลงาน  

 2. ดานกระบวนการดําเนินงาน (Process)  ปญหาที่พบไดแก 
                    2.1  การจัดโครงสรางองคกรการบริหารภายใน ปญหาที่พบสวนใหญ คือ หนวยงานมี
การปรับปรุงโครงสรางองคกรการบริหารอยูเสมอ ทําใหบุคลากรตองปรับตัวปรับงานบอย ๆ หรือ
สายงานซับซอนมากเกินไป 

2.2 ดานการวางแผนการนิเทศ หนวยงานทางการนิเทศสวนใหญมีการวางแผน 
การนิเทศแตไมมีการปฏิบัติตามแผน ปฏิบัติไดเพียงบางสวน เนื่องจากมี    งานอื่นแทรกซอน มีเวลา
ในการจัดเตรียมส่ือและเครื่องมือการนิเทศนอย    ขาดการประชุมวางแผนรวมกัน และการจัดขอมูล
ระบบสารสนเทศเพื่อใช   ในการวางแผนยังไมเปนระบบ  กระบวนการนิเทศไมมีความชัดเจน ไม
เปนระบบ ในแตละขั้นตอนไมมีความสัมพันธกัน และไมตอเนื่องกัน 

2.3 ดานการปฏิบัติการนิเทศ ปญหาสวนใหญพบวา การปฏิบัติการนิเทศไมเปน
ระบบ ไมชัดเจน  บุคลากรมีจํานวนไมสอดคลองจํานวนพื้นที่ปฏิบัติการ     ขาดการประชุมวางแผน
งบประมาณเพื่อการนิเทศมีจํากัดมีผลตอการนิเทศ     ที่ใชวิธีการประชุมเชิงปฏิบัติการ เทคนิค 
วิธีการนิเทศยังจําเปนตองพัฒนา 

24. การประเมินผล และพัฒนาการนิเทศ  ปญหาที่พบสวนใหญพบวา  การประเมินผลและการ
พัฒนางานการนิเทศมีการปฏิบัติยังไมเปนระบบ ไมมีแผนการปฏิบัติงานที่ชัดเจน 

2.5 การเผยแพรผลงานของผูนิเทศและผูรับการนิเทศ ปญหาที่พบสวนใหญพบวา 
ผลงานของผูนิเทศและผูรับการนิเทศไดรับการเผยแพรเพื่อสรางขวัญและกําลังใจคอนขางนอย 
เนื่องจากมีขอจํากัดดานงบประมาณ  และการที่ผูมีหนาที่ใหการสนับสนุนการนิเทศไมเห็น
ประโยชนของการเผยแพรผลงานดวยการสนับสนุนการประชาสัมพันธ 

3. ปญหาดานผลผลิต (Output) เปนผลที่เกิดจากการนิเทศการสอนทั้งดานเจตคติตอวิชาชีพ  
และพฤติกรรมการปฏิบัติงานของผูรับการนิเทศ  คือ ผลผลิตทางนิเทศการสอน สภาพความ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น คุณภาพการศึกษาหรือคุณภาพของนักเรียน ขึ้นอยูกับประสิทธิภาพและ
คุณภาพของการนิเทศ ในกรณีที่สภาพองคกรประกอบดวยดานปจจัย และดานกระบวนการ
บริหารงานนิเทศอยูในระดับดี ก็จะสงผลดีตอผลผลิตทําใหผลผลิตมีคุณภาพและประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานดีขึ้น ทําใหนักเรียนสามารถเรียนรูไดตามศักยภาพของแตละบุคคล มีคุณลักษณะ
สอดคลองกับหลักสูตร ตามเกณฑมาตรฐานขั้นต่ําของคุณภาพนักเรียนประถมศึกษาของแตละ
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หนวยงาน ปญหาที่พบสวนใหญคือ คุณภาพของนักเรียนประถมศึกษาในกลุมสาระการเรียนรูบาง
กลุมสาระต่ํากวาเกณฑมาตรฐานขั้นต่ํา15   

สภาพปญหาการจัดการศึกษาในโรงเรียนสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ที่มี
วัตถุประสงคเพื่อ   1) ใหเด็กปฐมวัย ไดรับการสงเสริมพัฒนาการและเตรียมความพรอม ทาง
รางกาย จิตใจ อารมณ สังคมและสติปญญา ใหมีความพรอมที่จะเขารับการศึกษาในระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน  2)ใหเด็กไทยอายุอยูในเกณฑการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกคนในเขตความรับผิดชอบของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ไดรับการบริการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครบตามหลักสูตรอยางเสมอ
ภาคและเทาเทียมกัน  3) พัฒนาการดําเนินการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน ใหมีคุณภาพและประสิทธิภาพ บรรลุเปาหมาย วัตถุประสงค เปนไปตามมาตรฐานที่รัฐ
กําหนด และตรงตามความตองการของประชาชนในทองถ่ิน โดยมุงพัฒนาใหเกดความสมดุล        
ทั้งดานปญญา  จิตใจ รางกาย สังคม  ระดับความคิดเห็น  คานิยม และพฤติกรรม ซ่ึงเนนวิธีการจัด
กระบวนการเรียนรูที่มีความหลากหลายและใหผูเรียนเปนสําคัญ 16 ยังไมบรรลุจุดมุงหมายเทาที่ควร  

จากสภาพปญหาดังกลาวขางตนนั้น  การนิเทศการสอนในโรงเรียนสังกัดองคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน  จึงมีความสําคัญตอการบริหารจัดการการศึกษา  เพราะเปนปจจัยขับเคลื่อนสําคัญที่
สงเสริมใหการบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนในสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน สามารถ
ดําเนินการไปไดอยางมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลอยางเปนรูปธรรมมากขึ้น ผูวิจัยจึงมีความ
สนใจที่จะทําการวิจัยเกี่ยวปจจัยดานกระบวนการที่สงผลตอการนิเทศการสอนในโรงเรียนในสังกัด
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ไวเปนแนวทางในพัฒนาคุณภาพงานดานการจัดการศึกษา ตลอดทั้ง
พัฒนากระบวนการบริหารงานนิเทศในโรงเรียนสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ินใหมีความ
หลากหลายในการปฏิบัติงาน   ใหเกิดความคลองตัว  และมีอิสระในการบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล และทั้งเปนการสรางรากฐาน สรางความเขมแข็งใหสถานศึกษา
สามารถบริหารจัดการการศึกษาไดอยางมีคุณภาพ ไดมาตรฐานของการจัดกาศึกษาตอไป   
  
 

                                                 
15 ลินจง อินทรมัพรรย ,วรรณพร  ภิรมยร่ืน, สมเกียรติ  ชอบผล,ประมวลสาระชุดวิชาการ

นิเทศการสอนในระดับประถมศึกษา (Supervision at the Elementary Education Level 12-15).
(กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช บัณฑิตศึกษา  สาขาศึกษาศาสตร,2550),177. 

16 กระทรวงมหาดไทย,การจัดการศึกษาทองถิ่นตามกฎหมายที่กําหนดและหนวยงานที่
เก่ียวของกับการจัดการศึกษาทองถิ่น (สวนวิชาการและมาตรฐานการศึกษาทองถ่ิน สํานักงานงาน
ประสานและพัฒนาการจดัการศึกษาทองถ่ิน กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน:มปท.),10. 
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วัตถุประสงคของการวิจัย  
 จากสภาพความเปนมาและปญหาของการวจิัยตามที่กลาวมาขางตน ผูวิจยัจึงกําหนด
จุดประสงคของการวิจยัไวดังนี ้
                1.เพื่อทราบปจจัยดานกระบวนการที่สงผลตอการนิเทศการสอนในโรงเรียนสังกัดองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน 
              2.เพื่อทราบรูปแบบของกระบวนการนิเทศการสอนในโรงเรียนสังกัดองคกรปกครอง      
สวนทองถ่ิน 
 
 ขอคําถามของการวิจัย   
 เพื่อใหสอดคลองกับวัตถุประสงคของการวิจัย และเปนแนวทางในการหาคําตอบผูวิจัย    
จึงกําหนดขอคําถามของการวิจัย ดังนี้ 

1. ปจจัยดานกระบวนการที่สงผลตอการนิเทศการสอนในโรงเรียนสังกัดองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินมีอะไรบาง 

2. รูปแบบกระบวนการนิเทศการสอนในโรงเรียนสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน              
เปนอยางไร 
 
สมมติฐานการวิจัย   
 เพื่อเปนแนวทางในการวิจยั และเปนพื้นฐานในการวิเคราะหขอมูล  ผูวจิัยจึงตั้งสมมตฐิาน
ในการวิจัยไวดังนี ้
                   1.ปจจัยดานกระบวนการที่สงผลตอการนิเทศการสอนในโรงเรียนในสังกัดองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน มีลักษณะเปนพหุปจจัย 

2.รูปแบบกระบวนการนิเทศการสอนในโรงเรียนสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน       มี
ความเหมาะสมกับโรงเรียนในสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  และมีความสอดคลองกับกรอบ
แนวคดิทฤษฏีของการวิจยั 
 
กรอบแนวคิดของการวจัิย  

การวิจัยเพื่อใหทราบปจจัยดานกระบวนกระบวนการ และรูปแบบของกระบวนการการ
นิเทศการสอนในโรงเรียนในสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ินนี้  ผูวิจัยไดศึกษา และกําหนด
กรอบแนวคิดในการวิจัยจากแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวกับกระบวนการนิเทศการสอนในโรงเรียนทั้งใน
และตางประเทศที่นํามาเปนแนวคิดในการศึกษากระบวนการนิเทศการสอนในโรงเรียนในสังกัด
องคกรปกครองสวนทองถ่ินในครั้งนี้  ดังนี้ 
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1. ชารี มณีศรี ไดเสนอกระบวนการของการนิเทศการสอนไว 5 ขั้นตอน คือ 1.กระบวนการ
เกี่ยวกับการวางแผน (Planning Processes)   2. การจัดการ (Organizing Processes)  3.การนํา 
(Leading Processes)  4. การควบคุม (Controlling Processes)  5. กระบวนการประเมนิผล 
(Assessing Processes)17 

2. สันต   ธรรมบํารุง  ซ่ึงไดเสนอกระบวนการนิเทศการสอนแบบวิทยาศาสตร   มี
กระบวนการทํางานอยู  6  ขั้นตอน  ดังนี้ 1. สํารวจและวิเคราะหสาเหตุของปญหา  ซ่ึงในการสํารวจ
ปญหานั้น  สามารถจัดทําไดหลาย ๆ  วิธี  เชน  การประชุมสัมมนาครูเกี่ยวกับการเรียนการสอน  ใช
แบบสอบถาม  สังเกตการสอน  ฯลฯ  และเมื่อไดปญหาแลวก็นํามาวิเคราะหหาสาเหตุที่เปนปญหา  
โดยการตั้งสมมุติฐานและทดสอบสมมุติฐาน 2.ลําดับความสําคัญของปญหา  ซ่ึงจะตองคํานึงถึง
จุดมุงหมายของหลักสูตร  นโยบายของโรงเรียนและหนวยงานที่สังกัด  นโยบายการศึกษาของชาติ
และผลที่จะเกิดขึ้น  ถาไมไดรับการแกไข  3. ตั้งจุดมุงหมายในการแกปญหาที่เลือกแลว  4. สราง
และเลือกทางเลือกในการแกปญหาเปนขั้นการศึกษาหาแนวทางแกปญหาแลวเลือกทางเลือกที่
เหมาะสมมาใช  5. ทดลองนําวิธีแกปญหาที่เลือกแลวไปทําการทดลอง  โดยมีการวางแผนแลว
ทดลอง  จากนั้นจึงสรุปผลการทดลองแลวนําไปปรับปรุงแกไข  6. นําไปใชและประเมินผล18 

3. วไลรัตน  บุญสวัสดิ์  ไดเสนอกระบวนการนิเทศการสอนในโรงเรียนไว  4 ขั้นตอน คือ          
1. การวางแผนการปฏิบัติงาน (Working plan)  2. การจัดระบบงาน (Organizing)  3. การ
ดําเนินงาน (Implementation of plan)  4. การประเมินผล (Evaluation)19 

4. อุทัย บุญประเสริฐ และ ชโลมใจ ภิงคารวัฒน ไดเสนอกระบวนนิเทศการสอน 
(APDS)ไว 4  ขั้นตอน คือ 1. การวิเคราห (Analysis) 2. การวางแผน (Planning)  3. การลงมือปฏิบัติ 
(Doing)   4. การนิเทศและติดตามผล (Supervisior)20                                                                                              
                                                 

17 ชารี  มณีศรี, การนิเทศการศึกษา (EDUCATIONAL SUPERVISION)(ชลบุรี: ภาค
วิชาการบริหารการศึกษา คณะศกึษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บางแสน, 2521), 87-90. 

18 สันต  ธรรมบํารุง, หลักการนิเทศการสอน กรุงเทพมหานคร(กรุงเทพฯ: ชวนพมิพ,2526) , 
84. 

19 วไลรัตน  บุญสวัสดิ์,หลักหารนิเทศการศึกษา (กรุงเทพฯ:ภาควิชาบริหารการศึกษา                      
คณะศกึษาศาสตร  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2528),55. 

20 อุทัย  บุญประเสริฐ และ ชโลมจิต ภิงคารวัฒน, หลักและแนวทางในการจัดการนิเทศ
ภายในสําหรับโรงเรียนประถมศึกษา(กรุงทพฯ: ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะครศุาสตร 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. สมาคมศึกษานิเทศก,2528), 76-80. 
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5. สงัด   อุทรานันท   ไดเสนอกระบวนการนิเทศการสอนในโรงเรียนไว  5  ขั้นตอน 
(PIDRE)  คือ 1.   การวางแผนการนิเทศ(P-Planning)  2.  การใหความรูในสิ่งที่จะทําตามแผน  (I -
Informing)  3.   การปฏิบัติตามแผนโดยผูรับการนิเทศเปนผูดําเนินการ  (D-Doing)  4.   การสงเสริม
และสนับสนนุดานขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน(R-Reinforcing)   5.  การติดตามและ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน  (E-Evaluating)21 

6. วรรณี  ชาญจิต ไดเสนอกระบวนการนิเทศการสอนในโรงเรียนไว   3  ขั้นตอน  คือ         
1. การวางแผนการนิเทศภายในโรงเรียน  2. การดําเนินงานตามแผนการนิเทศภายในโรงเรียน         
3. การประเมนิผลและการรายงานผลการนิเทศภายในโรงเรียน22 

7. หนวยศึกษานิเทศกไดเสนอกระบวนนิเทศการสอนในโรงเรียนไว 4  ขั้นตอน คือ 1. 
การศึกษาปญหาในปจจุบันและความตองการ   2. การวางแผนการนิเทศ   3. การปฏิบัติการนิเทศ  4. 
การประเมินผลการนิเทศ23 

8. ดุสิต  ทิวถนอม ไดนําเสนอกระบวนการนิเทศการสอนแบบควบคมุกํากับเชิงบรหิาร 
(Administrative monitoring) ไว 3 ขั้นตอน คือ 1. การประชุม  2. การตรวจเยี่ยมชั้นเรียน  3. 
ประเมินผลเมือ่เสร็จสิ้นเยี่ยมชั้นเรียน24        

9. โกลดแฮมเมอร (Goldhammer)  ไดเสนอกระบวนการนิเทศการสอนในโรงเรียน 

แบบคลินิกไว  5 ขั้นตอน คือ  1.การประชุมสัมมนากอนการสังเกต (Preobservation conference)      
2. การสังเกต (Observation) 3. การวิเคราะห และกลยุทธ (Analysis and strategy)                            
                                                 

21 สงัด  อุทธานันท, การนิเทศการศึกษา หลักการ ทฤษฎีและปฏิบัติ ( กรุงเทพฯ : มิตร
สยาม,2530), 84-88. 

22 วรรณี  ชาญจติ, “การศึกษาการดําเนนิงานนิเทศภายในโรงเรียนประถมศึกษาที่ไดรับการ
คัดเลือกใหเปนโรงเรียนที่ดาํเนินงานนิเทศภายในดเีดนระดับอําเภอสงักัดสํานักงานการ
ประถมศึกษาจงัหวัดสมุทรปราการ” (วิทยานิพนธ บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 
2534),5. 

23 หนวยศึกษานเิทศก,คูมือการนิเทศการสอน(กรุงเทพฯ:สํานักงานการประถมศึกษาจงัหวัด
นครปฐม,2537), 7-8. 

24 ดุสิต  ทิวถนอม, การนแทศการศึกษา หลักการและการปฏิบัต ิ(นครปฐม:โครงการ
สงเสริมการผลิตตําราและเอกสารการสอน ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศกึษาศาสตร 
มหาวิทยาลัยศลิปากร,2540), 234-239. 
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4.การประชุมสัมมนาการนิเทศ (Supervision conference) 5.การวิเคราะหภายหลังการ
ประชุมสัมมนา (Post-conference analysis)25 

10. โคแกน (Cogan) ไดเสนอกระบวนการนิเทศการสอนไว 8 ขั้นตอน คือ 1. การสราง
ความสัมพันธระหวางครูกับผูนิเทศ  2. วางแผนการสอนรวมกันกับครู  3. วางแบบแผนและ
หลักการในการสังเกตการณสอน  4. ลงมือสังเกตการณสอน  5. วิเคราะหกระบวนการของการเรียน
การสอน  6. วางแผนหลักการและวิธีการในการประชุม  7. ลงมือประชุมรวมกัน 8. วางแผนการ
สอนตอเนื่อง26        

11. คอพแลนด และโบยัน (Copeland and Boyan) ไดเสนอกระบวนการนิเทศการสอนใน
โรงเรียนไว 4 ขั้นตอนคือ 1.การประชุมกอนสังเกตการสอน (Preobservation Conference) 2.การ
สังเกต     การสอน (Observation)   3. การวิเคราะหขอมูลจากสังเกตการสอน (Analysis Results)                     
4.การประชุมภายหลังการสังเกตการณสอน (Postobservation Conference)27 

12. แกลทธอรน (Glatthorn)  ไดเสนอกระบวนการนิเทศการสอนในโรงเรียนไว  8  
ขั้นตอน  คือ    1.การสรางความสัมพันธที่ดีระหวางผูนิเทศและผูรับการนิเทศ(ครู)   2.การวางแผน
ปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอนรวมกับครู    3. การวางแผนสังเกตการณสอน   4. การสังเกต
การสอน   5. การวิเคราะหกระบวนการเรียนรูและกระบวนการสอน  6. การวางแผนกําหนดยุทธวิธี
การประชุมเพื่อปรึกษาหารือ  7. การประชุมเพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับเรื่องที่นาสนใจจะปรับปรุง
หรือพัฒนา  8. การวางแผนการสังเกตในการดําเนินการสอนครั้งตอไป28                  

13. แฮรริส (Harris) ไดเสนอกระบวนการนิเทศการสอนในโรงเรียนไววา กระบวนการ
นิเทศการศึกษามี  6  ขั้นตอน คือ    1. การประเมินสภาพการทํางาน (Assessing)   2. การจัดลําดับ
ความสําคัญของงาน (Prioritizing)   3. การออกแบบวิธีการทํางาน (Designing)   4. การจัดสรร

                                                 
25 Robert Goldhammer, Clinical Supervision ( New  York:Holt,Rinchert and 

Winston,1969),115. 
26 Morris L.Cogan, Clinical Supervision   (Boston :Honston Miffin, 1973), 168-175. 
27 Wills D Copleland and Norman J.Boyon, Instructionnal Supervision Training 

Program  (Ciolumbus Ohio : Charles E.Merrill Publishing Company,1978),3. 
28 Allan A. Glatthorn, Differentiated Supervision ( Washington D.C. : Association for 

Supervision and Curriculum Development,1984),2. 
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ทรัพยากร (Allocating Resources) 5. การประสานงาน (Coordinating) 6. การอํานวยการ 
(Directing)29 

14. วิลเลอรแมน และคณะ (Willerman, McNelly and Koffman) ไดเสนอกระบวนการ
นิเทศเพื่อปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอนแบบเพื่อนชวยเพื่อน เชนเดียวกันกับ Peer Coaching ที่
ไดนําเสนอมาแลวโดย POA จะประกอบดวยกระบวนการใน 3 ขั้นตอน คือ  1.การประชุมกอน
สังเกตการสอน (Preobservation  Conference) 2.การสังเกตการสอน (Observation) 3.การประชุม
ภายหลังการสังเกตการสอน (Post  Conference)30    

15. กล๊ิคแมน (Glickman) ไดเสนอกระบวนการนิเทศการสอนในโรงเรียน ไว  5  ขั้นตอน 
คือ    1. การประชุมรวมกับครู (Preconference with teacher)   2. การสังเกตการณสอนในชั้นเรียน 
(Observation of classroom)   3.การวิเคราะหและติดตามผลการสังเกตการณสอนและการพิจารณา
วางแผนประชุมรวมกับครู (Analysis Observation and conference with teacher)   4.การประชุม
รวมกับครูภายหลังการสังเกตการณสอน (Postconference with  teacher)  5. การวิเคราะหและ
พัฒนาการดําเนินการ31 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 

29 Ben M. Harris, Supervisory Behavior in Education. Englewood Cliffs( New Jersy : 
Prentice Hall. Inc,1985), 13-15. 

30 Marin Willerman, McNelly Sharon L and Elaine C.Koffman , Teachers Helping  
Teachers peer observation and Assistance( New York : praeger publisher, 1991), 154. 

31 Carl D Glickman , Stephen P Gordon  and Ross – crodon, M. Jovita. Supervisory of 
Instruction: A Development Approach, 3rd ed. (Massachusettes: Allyn and Bacon Inc., 
2001),285. 
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                                   ปจจัยดานกระบวนการที่สงผลตอการนิเทศการสอน 

    ในโรงเรียนสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

แผนภูมิที่ 1 แสดงกรอบแนวคิดในการวจิยั   
ที่มา :  ชารี  มณีศรี, การนิเทศการศึกษา (EDUCATIONAL SUPERVISION)(ชลบรีุ: ภาควิชาการ
บริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บางแสน, 2521), 87-90. 

15. แนวคดิของกลิ๊คแมน 

(Glickman) 

8. ดุสิต  ทิวถนอม 

7. แนวคดิของ               
หนวยศึกษานิเทศก 

6.แนวคดิของ วรรณี  
ชาญจิต 14.แนวคดิของวิลเลอรแมน 

(Willerman,) 

13. แนวคดิของ     
แฮรริช (Harris) 

5. แนวคดิของสงัด   
อุทรานันท 

16. สนทนากลุม 

2. แนวคดของสันต  ธรรมบํารุง 

3.แนวคดิของวไลรัตน  บุณสวัสดิ ์

1. แนวคดิของชารี มณีศรี 

9. แนวคดิของคอพแลนดและโบยัน
(Copeland&Boyon) 

10. แนวคดิของโกลดแฮมเมอร 
(Goldhammer) 

11. แนวคดิของโคแกน (Cogan) 

4. แนวคดิของอุทัย บุญประเสริฐ 12. แนวคดิของแกลทธอรน
(Glatthorn) 

8. แนวคดิของดุสิต  ทิวถนอม 
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         :  สันต  ธรรมบํารุ, หลักการนิเทศการสอน ( กรุงเทพมหานคร:ชวนพิมพ,2526 ), 84 . 
         : วไลรัตน  บุญสวัสดิ,์หลักหารนิเทศการศึกษา (กรุงเทพฯ:ภาควิชาบริหารการศึกษา                      
คณะศกึษาศาสตร  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2528), 55. 
         : อุทัย  บุญประเสริฐ และ ชโลมจิต ภงิคารวัฒน, หลักและแนวทางในการจัดการนิเทศภายใน
สําหรับโรงเรียนประถมศึกษา(กรุงเทพฯ: ภาควิชาการบรหิารการศึกษา คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย. สมาคมศึกษานิเทศก, 2528), 76-80. 
          : สงัด  อุทธานันท, การนิเทศการศึกษา หลักการ ทฤษฎีและปฏบิัติ (กรุงเทพฯ : มิตร
สยาม,2530), 84-88. 
          : วรรณี  ชาญจิต, “การศึกษาการดําเนินงานนิเทศภายในโรงเรียนประถมศึกษาที่ไดรับการ
คัดเลือกใหเปนโรงเรียนที่ดําเนินงานนิเทศภายในดีเดนระดบัอําเภอสังกัดสํานักงานการประถมศึกษา
จังหวัดสมุทรปราการ” (วิทยานิพนธ บณัฑิตวิทยาลัย จฬุาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2534 ) ,5. 
         : หนวยศกึษานิเทศก,คูมือการนิเทศการสอน (นครปฐม :สํานักงานการประถมศึกษาจังหวัด
นครปฐม,2537 ), 7-8. 
         : ดุสิต  ทิวถนอม, การนแทศการศึกษา หลักการและการปฏิบัติ (นครปฐม :โครงการสงเสริม
การผลิตตําราและเอกสารการสอน ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัย
ศิลปากร,2540), 234-239. 
          : Robert. Goldhammer, Clinical Supervision (New  York:Holt,Rinchert and 
Winston,1969),115. 
          : Morris L.Cogan, Clinical Supervision  ( Boston: Honston Miffin, 1973), 168-175. 
          : Wills D Copleland  and  Norman J.Boyon, Instructionnal Supervision Training 
Program (Ciolumbus Ohio : Charles E.Merrill Publishing Company,1978),3. 
          : Allan A  Glatthorn, Differentiated Supervision (Washington D.C. : Association for 
Supervision and Curriculum Development,1984),2. 
           : Ben M Harris,  Supervisory Behavior in Education, Englewood Cliffs( New Jersy : 
Prentice Hall. Inc., 1985), 13-15. 
           : Marin Willerman, McNelly Sharon L and  Elaine C.Koffman ,Teachers Helping  
Teachers peer observation and Assistance (New York : praeger publisher, 1991 ), 154. 

          : Carl  D Glickman , Stephen PvGordon  and Ross – crodon M. Jovita ,Supervisory of 
Instruction: A Development Approach, 3rd ed. (Massachusettes: Allyn and Bacon Inc., 
2001),285. 
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นิยามศัพทเฉพาะ   
 ในการวิจัยคร้ังนี้ผูวิจัยไดกําหนดนิยามศัพทเฉพาะการวิจัย เพื่อความเขาใจตรงกันไวดังนี้ 

ปจจัยดานกระบวนการนิเทศ หมายถึง ปจจัยของการดําเนินงานนิเทศการสอน เปนการ
ชวยเหลือ การแนะนํา การชี้แจง การบริการ การรวมมือ ในการดําเนินงานที่มุงปรับปรุงและ
พัฒนาการสอนในสถานศึกษา โดยมุงที่พฤติกรรมของครูที่สงผลตอพฤติกรรมของผูเรียน  ซ่ึงเกิด
จากความรวมมือชวยเหลือ  สนับสนุนซึ่งกันและกันของผูบริหารและครูในโรงเรียน  เพื่อพัฒนา
คุณภาพการทํางานของครู และบุคลากรภายในโรงเรียน เพื่อใหไดมาซึ่งสัมฤทธิ์ผลสูงสุดในการ
เรียนของนักเรียน อันจะสงผลใหเกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้น  ประกอบดวย
ปจจัยดานการสํารวจปญหา การวางแผน การมีสวนรวม การบริหารจัดการ การปฏิบัติการนิเทศ     
การสอน การพัฒนาปรับปรุง และการประเมินผล 

โรงเรียนในสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน หมายถึง สถานศึกษา ที่จัดตั้งโดยองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน จัดการเรียนการสอนในระดับปฐมวัย ระดับมัธยมศึกษาตอนตน (ขยาย
โอกาส) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนกีฬา  วิทยาลัยอาชีวศึกษา ที่อยูในความดูแลของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  สังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน  
กระทรวงมหาดไทย    

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
บทท่ี  2 

เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 

ในการวิจัยคร้ังนี้ เปนการวิจัยเร่ือง ปจจัยดานกระบวนการที่สงผลตอนิเทศการสอน 
ในโรงเรียนสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ในครั้งนีผู้วิจัยไดศึกษาคนควาเอกสาร  ตํารา  
บทความ   แนวคิด   หลักการทฤษฎี  การนิเทศการศึกษา   ตลอดจนงานวิจยัตาง ๆ  ที่เกี่ยวของ   
และไดนําเสนอรายละเอียดตามลําดับดังตอไปนี ้

1. ความหมายและหลักการนิเทศการสอนในโรงเรียน 
2. กระบวนการนิเทศการสอนในโรงเรียน  
3. ทักษะการบริหารงานนิเทศภายในโรงเรียน 
4.  เทคนิค และวธีิการนิเทศในโรงเรียน 
5. บทบาทหนาทีข่องผูที่ทําหนาที่นิเทศ และผูรับการนิเทศ 
6. ส่ือ และเครื่องมือในการนเิทศ 
7. การบริหารงานโรงเรียนสังกัดองคกรปกครองทองถ่ิน 
8. งานวิจยัที่เกี่ยวของ 

1.  ความหมายและหลักการนิเทศการสอน 

1.1 ความหมายของการนิเทศการสอน 

การนิเทศการสอน เปนกระบวนการปรับปรุงงาน และกิจกรรมซึ่งดําเนินในโรงเรียน            
เพื่อพัฒนาการสอนของครูใหมปีระสิทธิภาพสงผลใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนดีขึ้น 
 การนิเทศการสอนเปนระบบงานที่มุงเนนใหความชวยเหลือแนะนําบุคลากรที่เกี่ยวของ
กับการจัดการศึกษา   โดยเฉพาะอยางยิ่งการจัดการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพ   ที่สงผลตอ
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่พึงประสงค   การนิเทศการสอนเปนกิจกรรมที่ตองดําเนินการ
เกี่ยวของกับบุคคลหลายประเภท   การนิเทศการสอนที่มีประสิทธิภาพจึงจําเปนตองอาศัยการมี
สวนรวมของทุกฝาย ซ่ึงมีนักวิชาการหลายทานไดใหความหมาย และความสําคัญของการนิเทศ
การสอนไวดังนี้   

18 
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สเปยส  ( Spears)  กลาววา   การนิเทศการสอน เปนกระบวนการที่ทําใหเกิดการปรับปรุง
กระบวนการเรียนการสอนของครู   โดยการทํางานรวมกับบุคลากรที่เกี่ยวของ 1   

กูด  (Good) ซ่ึงอธิบายวา การนิเทศ คือความพยายามของบุคลากรที่ปฏิบัติหนาที่ในการ
ชวยเหลือแนะนําครูผูสอนใหปรับปรุงการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาตนเองและวิชาชีพครู ใหรูจัก
เลือกและใชอุปกรณการสอน ปรับปรุงหลักสูตร เลือกเนื้อหาสาระที่จะนํามาสอน พัฒนาวิธีสอน
และรูจักเลือกและพัฒนาวิธีประเมินผลการสอน2 

เชอรจิโอแวนนี่   และคณะ   ( Sergiovanni, Thomas J. and  Starratte ,Robert  J. )  กลาว
วา   การนิเทศการศึกษาในปจจุบันจะเนนกระบวนการนิเทศการสอนมากกวา   การเนนบทบาท
ของการนิเทศ   ซ่ึงการนิเทศในสมัยกอนมักถือวา   เปนหนาที่ของศึกษานิเทศก   หรือผูทําหนาที่
นิเทศการศึกษาโดยตรง   การมองการนิเทศการศึกษาในลักษณะบทบาทของผูทําการนิเทศ
โดยตรงจึงมีขอบเขตจํากัด   แตปจจุบันจะมองการนิเทศการศึกษาในลักษณะของกระบวนการ
ทํางานรวมกัน   เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคที่คาดหวัง   ในลักษณะเชนนี้   ผูที่มีสวนรวมในการ
ทํางาน   ทุกคนจึงมีบทบาทในฐานะผูนิเทศและผูรับการนิเทศ   ในปจจุบันจึงมีขอบเขตกวางขวาง
มากกวาในสมัยกอนเปนอันมาก   กระบวนการทํางานเกี่ยวกับการนิเทศ   ที่ไดผลในปจจุบันนี้ได
ยอมรับการทํางานตามขั้นตอนของกระบวนการแกปญหาแบบวิทยาศาสตร   เปนการทํางานอยาง
มีระบบ   ตั้งอยูบนรากฐานของประชาธิปไตย   ใหความสําคัญแกกระบวนการกลุม   และเนน
ความมีมนุษยสัมพันธในกลุมของผูทํางานรวมกัน3 

โอลิวา (Oliva) ใหความหมายของการนิเทศการสอนวา  เปนการชวยเหลือครูเปนพิเศษ
เพื่อใหปรับปรุงการเรียนการสอน4 

ไวลส  ( Wiles) ใหความหมายการนิเทศการสอนวา   เปนกิจกรรมและบริหารที่ชวย
ปรับปรุงการสอน   ชวยใหครูทํางานในหนาที่ไดดียิ่งขึ้น   ขวัญดีขึ้น   มีมนุษยสัมพันธดีขึ้นและ
กิจกรรมเหลานี้รวมถึงการอบรมครู   และการพัฒนาหลักสูตรดวย5 
                                                 

1Harold Spears, Improving the Supervision of Instruction( Englewood Cliffs, N.J: 
prentice – Hall, 1967),16. 

2 V.Carter Good, Dictionary of Education( New York : McGrans – Hill, 1973),7. 
3 Thomas J.Sergiovanni and  Robert  J.Starratte , Supervision Human Perspective,4td 

ed. (New York : McGraw- Hill Book Co, 1988 ), 8-10.    .  
4 Peter F Oliva, Supervision for today’s School, 3rd ed. (New York: Longman,1989),8. 
5 Kimball  Wiles,  Supervision for Better Schools, 3rd ed.( Englewood Chiffs New 

Jersey: Prentice Hall, Inc., 1967),5. 
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ฮารริส (Harris) ไดอธิบายความหมายของการนิเทศการสอนสรุปไดวา การนิเทศการ
สอนหมายถึงส่ิงที่บุคลากรทางการศึกษาไดกระทําตอบุคคลและสิ่งอ่ืนในโรงเรียน เพื่อรักษา
สภาพใหคงอยูหรือเปลี่ยนแปลงไปของการปฏิบัติงานในวิถีทางตรง มีอิทธิพลตอกระบวนการ
สอนที่กระตุนและสงเสริมการเรียนของนักเรียน   ทั้งนี้เพื่อประสิทธิผลการเรียนรูของผูเรียนเปนสําคัญ6 

แฮรริส ( Harris) สรุปความหมายของการนิเทศการสอนวา   คือการกระทําใด ๆ  ที่
บุคลากรในโรงเรียนกระทําตอนักเรียนและสิ่งตาง ๆ   ในโรงเรียนเพื่อรักษามาตรฐานหรือ
เปลี่ยนแปลงกระบวนการเรียนการสอน   ภายใตระเบียบแบบแผนอํานวยความสะดวกแกการ
สอนใหพัฒนาดีขึ้นและมุงใหเกิดประสิทธิผลในดานการสอนเปนสําคัญ7 

กล๊ิคแมน (Glickman)  อธิบายความหมายของการนิเทศการสอนวา การนิเทศเปนหนาที่
ของทางโรงเรียนที่จะตองปรับปรุงการเรียนการสอน คือการชวยเหลือโดยตรงตอครูผูสอน          
การพัฒนาหลักสูตรการฝกอบรมครูระหวางการทํางาน การพัฒนากลุมทํางานและการวิจัย
ปฏิบัติการ ทั้งนี้เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนการสอนใหดียิ่งขึ้น8 

ไวท และบอนดิ (Wiles and Bondi) ใหความหมายการนิเทศการสอนวา  เปนความ
รวมมือ เปนการปฏิสัมพันธมากกวาการชี้ เปนประชาธิปไตยมากกวาเปนเผด็จการ และเนนครู
เปนสําคัญมากกวาผูนิเทศเปนสําคัญ9 

ดุสิต  ทิวถนอม   “ บทบาทครูใหญกับหนาที่การนิเทศในโรงเรียน  ไดใหความหมายการ
นิเทศวา  SUPERVISION มีความหมายโดยสรุป คือ 

    S              :   Support  ( การสนับสนุน) 
                           :   Share      ( การมีสวนรวม) 

                  :  Service   ( การบริการ) 
     U              :   Unity      (ความสามัคคี) 

                :   Understanding  ( ความเขาใจ )   
                                                 

6 Ben M Harris, Supervisory Behavior in Education( Englewood Cliffs, New Jersy : 
Prentice Hall. Inc, 1985),10. 

7 Ben M.Harris, Supervisory Behavior in Education( Englewood Cliffs, New Jersy : 
Prentice  Hall. Inc, 1985), 10. 

8 Clarl D. Glickman,  Supervision of Instruction( Newton, Massachusettes : Allyn and 
Bacon,2001),8-9. 

9 Jon Wiles, and Joseph Bondi, Supervision: A Guide to Practice,6th  ed.  (New  jersey 
: Pearson Prentice-Hall, 2004),14. 
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     :  Upgrading  ( การยกฐานะ) 
     P  :  Planning  ( การวางแผน )  

               : Promotion ( การเลื่อนขั้น ) 
   : Problem – solving ( การแกปญหา )  

    E  : Education ( การศึกษา ) 
   : Experiment ( การทดลอง ) 
   : Evaluation ( การประเมินผล ) 

  R  : Research ( การวิจัย ) 
   : Record ( การบันทึก ) 
   : Report ( การรายงาน ) 

  V  : Visiting ( การเยี่ยมเยียน ) 
   : Value ( การรูคุณคา ) 
   : Virtue ( การมีคุณธรรม ) 

  I  : Improvement (การปรับปรุง) 
   : Information (การรับขาวสาร) 
   : In-service (การอบรม) 

  S  : Self-adjustment (การปรับตนเอง) 
   : Self-confidence (ความมั่นใจตนเอง) 
   : Self-responsibility (ความรบัผิดชอบตนเอง) 

  I  : Innovation (นวัตกรรม) 
   : Intelligence (ความฉลาดรอบรู) 
   : Interest (ความสนใจ) 

  O  : Observation (การสังเกต) 
   : Organization (การจัดรูปงาน) 
   : Objective (การตั้งจุดประสงค) 

  N  : Needs (ความตองการ) 
   : Negotiation (การประณีประนอม) 

: Necessity (ความจําเปน)  10 
                                                 

10 ดุสิต  ทิวถนอม, “บทบาทครูใหญกับหนาที่การนิเทศในโรงเรียน,” เอกสารประกอบคํา
บรรยายอบรมผูบริหารโรงเรียนคาทอลิก  รุนที่ 1 2524 , 18-19. 
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สงัด  อุทรานันท  ไดใหความหมายของการนิเทศการสอนวา   คือ   กระบวนการทํางาน
รวมกับครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อใหไดมาซึ่งสัมฤทธิ์ผลสูงสุด   ในการเรยีนของ
นักเรียน11 
 หนวยศึกษานิเทศก   สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ   การนิเทศ       
การสอน   คือ   ความพยายามทุกชนิดที่ผูไดรับมอบหมายใหทําหนาที่นิเทศใหคําแนะนําที่ปรึกษา   
หรือ/และที่ทํางานการศึกษาเพื่อชวยใหเกิดสิ่งตอไปนี้ 

1. รูจักวิธีปรับปรุงและการใหการศึกษาใหเหมาะสมกับสภาพทองถ่ิน 
2. ชวยใหเกิดความงอกงามทางวิชาชีพการศกึษา 
3. ชวยพัฒนาครู 
4. ชวยปรับปรุงวตัถุประสงคของการศึกษา 
5. ชวยเหลือและปรับปรุงวิธีการสอน 
6. ชวยเหลือและปรับปรุงการประเมินผลการเรียนการสอน12 
กิติมา  ปรีดีดิลก. การบริหารและการนิเทศการศึกษาเบื้องตน ไดใหความหมายการนเิทศ

วา การนิเทศ (SUPERVISION )  หมายถึง การใหความชวยเหลือแนะนาํ หรือปรับปรุงการศึกษา
โดยเฉพาะในโรงเรียน13 

ปรีชา นิพนธพิทยา “ มิติใหมการนิเทศกับการพัฒนา ” ใหความหมายการนิเทศการสอน
วา มีความหมายครอบคลุมถึงกระบวนการทํางาน กระบวนการจัดกิจกรรม และความพยายาม
รวมกันของผูนิเทศการสอน ครู และบุคลากรทางการศึกษา โดยมีจุดประสงคเพื่อปรับปรุงการ
เรียนการสอนใหดียิ่งขึ้น14  

                                                 
11 สงัด  อุทรานันท, การนิเทศการศึกษา หลักการ ทฤษฎีและปฏิบัติ( กรุงเทพฯ :มิตร

สยาม,2530),8. 
12 สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ ,การนิเทศการศึกษา (กรุงเทพฯ: คุรุ

สภา, 2534),7. 
13 กิติมา  ปรีดดีลิก, การบริหารและการนิเทศการศึกษาเบื้องตน(กรุงเทพมหานคร:            

โอเดียนสโตร, 2535), 262. 
14 ปรีชา นิพนธพิทยา , มิติใหม:การนิเทศการศึกษากับการพัฒนา(กรุงเทพมหานคร: 

ธีรพงษการพมิพ, 2534-2535), 8. 
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ชารี  มณีศรี  การนิเทศการศึกษา ( EDUCATIONAL SUPERVISION  )  ไดให
ความหมายการนิเทศการศึกษาวา คือ กระบวนการพัฒนาการเรียนการสอนใหดีขึ้น การรวมมือ
กันระหวางผูเกี่ยวของโดยใชหลักประชาธิปไตยในการนิเทศ15 

เยาวพา  เดชคุปต  การบริหารและการนิเทศ การศึกษาปฐมวัย  ใหความหมายของการ
นิเทศวา การนิเทศการศึกษา หมายถึง กระบวนการชี้แนะ แนะนํา และใหความรวมมือตอกิจกรรม
ของครู ในการปรับปรุงการเรียนการสอนเพื่อใหไดผลตามจุดมุงหมายที่วางไวโดยแบง  
“กระบวนการ”    ในการทํางานรวมกันระหวางผูนิเทศกับผูรับการนิเทศและเปนการพัฒนา
คุณภาพของนักเรียนโดยผานตัวกลางคือ ครูและบุคลากรทางการศึกษา16 
 ชาญชัย  อาจินสมาจาร “การนิเทศการสอนแผนใหม” (Supervision of Instruction) ไดให
ความหมายของการนิเทศการการสอนวา เปนกระบวนการของการทํางานกับครู เพื่อปรับปรุงการ
เรียนการสอนในชั้นเรียนเพื่อใหมีประสิทธิภาพ ผูนิเทศตองใชความรูของการจัดองคกรภาวะผูนํา
การสื่อความหมายและหลักการสอน ในขณะที่เขาทํางานกับครูในชั้นเรียนและปรับปรุงการเรียน
การสอนโดยการเพิ่มผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน17 

ปรีชา  นิพนธพิทยา   ไดรวบรวมแนวคิดและความเชื่อของนักการศึกษาทั้งไทยและ
ตางประเทศ   เกี่ยวกับความหมายของการนิเทศการสอนไว 3 แนวคิด วา  การนิเทศการสอน 
หมายถึง   กระบวนการทํางานรวมกันของผูนิเทศการศึกษา  ครูและบุคลากรทางการศึกษา   โดยมี
วัตถุประสงค   เพื่อปรับปรุงการเรียนการสอนใหดียิ่งขึ้น  การนิเทศการสอน   หมายถึง   กิจกรรม
หรือการกระทําเพื่อแนะนํา   ชวยเหลือสนับสนุนใหสภาพการเรียนการสอนดีขึ้น และ   การนิเทศ
การสอน หมายถึง ความพยายามของเจาหนาที่ฝายการศึกษา   ในการพัฒนาการศึกษาใหมีคุณภาพ
ในแนวความคิดนี้ 18   

คงไคย  เรืองเดช ไดสรุปความหมายการนิเทศการสอนวา   เปนความพยายามของผูนิเทศ
การศึกษาที่จะชวยพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  โดยการรวมคิดรวมทํากับบุคลากรและ
                                                 

15 ชารี  มณีศรี , การนิเทศการศึกษา ( EDUCATIONAL SUPERVISION ) (กรุงเทพ
มหานค: ศิลปาบรรณาการ,2538),22. 

16 เยาวพา  เดชคปุต,การบริหารและการนิเทศการศึกษาปฐมวัย( กรุงเทพมหานคร:
เจาพระยาระบบการพิมพ,2542), 85. 

17 ชาญชัย  อาจนิสมาจาร, การนิเทศการสอนแผนใหม Supervision of Instruction 
(กรุงเทพมหานคร:สํานักพมิพโฟรเพช ,2547),7. 

18 ปรีชา  นิพนธพิทยา ,มิติใหมการนิเทศการศึกษากับการพัฒนา (กรุงเทพฯ : สมาคม
ศึกษานิเทศกแหงประเทศไทย, 2537), 7-8. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 24 

หนวยงานที่เกี่ยวของ ใหสามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ   ประสานประโยชนมีความสขุใน
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ชวยใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงสุด   สอดคลองกับ
เจตนารมณของหลักสูตรอยางแทจริง19 
 วัชรา   เลาเรียนดี เอกสารประกอบการสอน การนิเทศการสอน(Supervision of 
Instruction) ไดใหความหมายการนิเทศวา หมายถึง กระบวนการปฏิบัติงานรวมกันระหวางผูให
การนิเทศหรือผูนิเทศการศึกษาและการจัดการเรียนการสอนของครู เพื่อใหไดมาซึ่งประสิทธิผล
ในการเรียนของนักเรียน20 

ปรียาพร  วงศอนุตรโรจน  ใหความหมายการนิเทศการสอนวา  การนิเทศมาจากคํา
ภาษาอังกฤษวา “Supervision”  คือ การใหความชวยเหลือ ใหคําแนะนําและการปรับปรุง21 

กลาวโดยสรุปแลว   การนิเทศการสอนก็คือ   กระบวนการในการทํางานรวมกันกับครู   
เพื่อใหความชวยเหลือครูหรือผูสอน ในการปรับปรุงการเรียนการสอนในชั้นเรียน  ใหมี
ประสิทธิผล   โดยผูนิเทศและผูรับการนิเทศไดรวมคิดรวมทําในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา   
เพื่อใหเปนครูที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ     สงผลใหนักเรียนที่เปนเปาหมายของการเรียนการ
สอน   มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงสุดบรรลุเปาหมายหรือวัตถุประสงคของหลักสูตร   และของ
ทางโรงเรียนที่ไดตั้งไวทุกประการ 

1.2 ความมุงหมายของการนเิทศการสอน 
 การนิเทศการสอนมีจุดมุงหมายอยูที่   การปรับปรุงสงเสริมการเรียนการสอนใหดีขึ้น     
โดยมุงชวยช้ีแนะใหความรู   บริการหรือทําใหคนรู   และปฏิบัติในการทํางานการศึกษา   อันเปน
การชวยเหลือในการบริหารงาน   โดยแบงเบาภาระของผูบริหารลงไป   ซ่ึงผูนิเทศอาจทําให
เกิดผลงานที่มีประสิทธิภาพสูงกวาใหผูบริหารทํางานตามลําพัง 
 สงัด   อุทรานันท     กลาววา   การนิเทศการสอน   มีจุดมุงหมายที่สําคัญ  4  ประการ  คือ   

                                                 
19 คงไคย  เรืองเดช, การศึกษาเพื่อพัฒนารปูแบบการนิเทศแบบผสมผสาน  

(กรุงเทพฯ: หนวยศึกษานิเทศก  สํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดนาน  เขตการศึกษา 8 
2542),10. 

20วัชรา  เลาเรียนด,ี เอกสารประกอบการสอน การนิเทศการสอน(Supervision of 
Instruction) (นครปฐม : ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปกร  
วิทยาเขตพระราชวังสนามจนัทร นครปฐม,2548 ),3.  

21 ปรียาพร  วงศอนุตรโรจน ,การนิเทศการสอน (กรุงเทพ: บริษัทพิมพดีจาํกัด ,2548),14. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 25 

 1. เพื่อพัฒนาคน  คือ  การนิเทศการศึกษาเปนกระบวนการทํางานรวมกับครู และบุคลากร
ทางการศกึษา   เพื่อใหครูและบุคลากรเหลานั้น   ไดเปลี่ยนแปลงพฤตกิรรมไปในทางที่ดีขึ้น 
 2. เพื่อพัฒนางาน   เนื่องจากการนิเทศการศึกษามีเปาหมายสูงสุดอยูที่นักเรียน   ซ่ึงเปน
ผลผลิตจากการสอนของครูและบุคลากรทางการศึกษา   โดยเหตุนี้การนิเทศที่จัดขึ้นจึงมี
จุดมุงหมาย   ที่จะพัฒนางาน  ซ่ึงไดแก   งานสอนใหดีขึ้น 
 3. เพื่อสรางการประสานสัมพันธ   การประสานสัมพันธจะเปนผลที่เกดิขึ้นจากการ
ทํางานรวมกนั   รับผิดชอบรวมกัน   ผลัดเปลี่ยนกันเปนผูนํา   ผูตาม   ไมใชการทํางานภายใตการ
ถูกบังคับ   และคอยตรวจตราหรือคอยจับผิด 
 4. เพื่อสรางขวัญและกําลังใจ   ขวัญและกําลังใจเปนสิ่งสําคัญที่จะทําใหบุคคลมีความ
ตั้งใจทํางาน   หากการนิเทศไมสรางขวัญและกําลังใจแกผูปฏิบัติงานแลวการนิเทศการศึกษา      
ยอมประสบความสําเร็จไดยาก22 
 อดัม   และดกิคีย  ( Adam  and Dickey) ไดกลาวถึง   ความมุงหมายของการนิเทศการ
สอนไวดังนี ้
 1.   เพื่อชวยใหครูคนหาและรูวิธีการทํางานดวยตนเอง 
 2.   เพื่อชวยใหครูรูจักแยกแยะ   วิเคราะหปญหาของตนเอง   โดยชวยใหครูรูวา   อะไรที่
เปนปญหาที่กาํลังเผชิญอยูและจะหาวิธีแกปญหาเหลานัน้ไดอยางไร 
 3.   เพื่อใหครูรูสึกมั่นคงในอาชีพ 
 4.   เพื่อชวยใหครูคุนเคยกับแหลงวทิยาการ   และสามารถนําไปใชในการเรยีนการสอนได 
 5.   ชวยเผยแพรใหชุมชนเขาใจถึงแผนการศึกษาของโรงเรียน   และใหการสนับสนุน
โรงเรียน 
 6.   ชวยใหครูเขาใจกับปญหาและความตองการศึกษา 
 จากความมุงหมายของการนิเทศการสอนที่กลาวมาขางตน   จะพบวา  การนิเทศการสอน 
ตองการใหครู เขาใจแนวทางและวิธีการพัฒนาคุณภาพงานในหนาที่ของตนเอง   โดยเฉพาะ
ทางการเรียนการสอน   รวมทั้งชวยใหครูไดพัฒนาความรู   ความสามารถของตนเอง   ตลอดจน
สรางขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน23 

                                                 
22 สงัด อุทธานันท,การนิเทศการศึกษา หลักการ ทฤษฎีและปฏิบัติ ( กรุงเทพฯ : 

มิตรสยาม,2532),12. 
23 Harol  P Adams and Frank G Dickey, Basic Principles of Supervision( New York : 

American Book Company,1953),3. 
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1.3 หลักการนิเทศการสอน 
แนวคิดและหลักการของการนิเทศปรับตัวเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพและแนวคิดในการ

จัดการศึกษาเปนระยะ ๆ ดังไดกลาวมาแลว ในป ค.ศ. 1965 เบอรตัน และบรุกเนอร (Burton and 
Brueckner,) ไดใหทรรศนะเกี่ยวกับหลักการของการนิเทศ ซ่ึงอาจสรุปไดวา การนิเทศการสอน
ควรตั้งอยูบนพื้นฐานของแนวคิดหลักที่สําคัญ ดังตอไปนี้ 
 1.  กระบวนการนิเทศควรยืนอยูบนหลักการและหลักวิชาที่สามารถนํามาอางอิงสามารถ
อธิบายใหเหตุผลที่ชัดเจนได มีการดําเนินงานที่สอดคลองกับสภาพที่เปนจริง และสามารถแสดง
ใหเห็นพัฒนาการทั้งในดานวิธีการ และผลของการนิเทศได 
 2.  การนิเทศอาศัยหลักการของวิธีการทางวิทยาศาสตรที่เชื่อถือได มีระเบียบวิธี ขั้นตอน
และกระบวนการนิเทศที่ชัดเจน คือการกําหนดปญหา การรวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูลการ
ดําเนินงานและการสรุปผล ดังนั้นการนิเทศทุกครั้งยอมมีวงจรของกระบวนการที่ชัดเจนเชื่อถือได 
 3.  การนิเทศ เชื่อในแนวทางประชาธิปไตย คือเคารพในเอกัตตบุคคล เชื่อวาคนมีความ
แตกตางกันทั้งในดานความรู ความสนใจ ความสามารถและศักยภาพที่จะเรียนรู จึงควรยอมรับใน
ความแตกตางระหวางบุคคล เพราะการนิเทศจําเปนตองอาศัยความรวมมือในการทํางานโดยมี
เปาหมายรวมกัน 
 4.  การนิเทศตองเปนกิจกรรมเพื่อการสรางสรรคและพัฒนา จึงจําเปนตองแสวงหา
ความสามารถพิเศษของแตละบุคคล พัฒนาใหดีขึ้นแลวสงเสริมใหมีการแสดงออกเพื่อพัฒนา
บุคคลและงานที่ปฏิบัติใหมีคุณภาพสูงขึ้น24 
 หากวิเคราะหใหดีแลวจะเห็นวาหลักการนิเทศที่บุคคลตาง ๆ ใหไวนั้น เปนเพียงกรอบ
แนวคิดกวาง ๆ ในทางปฏิบัติจริงนั้น ผูนิเทศจําเปนตองตีความ และขยายแนวคิดดวยตนเองดวย 
เชน หลักการในขอที่ 1 ผูนิเทศจําเปนตองรูวามีหลักวิชาอะไรบางที่จําเปนตองใชในกระบวนการ
นิเทศ ขั้นตอนใดควรใชหลักวิชาอะไร อาทิ การสรางเครื่องมือและการวิเคราะหขอมูลจําเปนตอง
อาศัยหลักการของการประเมินผลและระเบียบวิธีทางสถิติเขาชวย การกําหนดขั้นตอนการทํางาน
ควรอิงหลักวิชาเกี่ยวกับการบริหารจัดการ การสรางความสัมพันธกับคนจําเปนตองมีความรู
เกี่ยวกับกระบวนการกลุมและหลักการมนุษยสัมพันธ การกําหนดกิจกรรมและวิธีการนิเทศควร
นึกถึงหลักการเรียนรูและหลักการเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของคน จึงอาจกลาวไดวา
คุณภาพของการนิเทศขึ้นอยูกับความรู ความเขาใจ ทักษะและการประยุกตใชหลักวิชาของผูนิเทศ
ดวย ผูนิเทศแตละคนมีความลึกซึ้งในหลักวิชาตางกัน อาทิความเขาใจในหลักการประชาธิปไตย ผู
                                                 

24 William H. Burton  and Lee J.Brueckner, Supervision : A Social Process , 3rd ed. 
(New York : Appleton-Century-Crofts,1955),7. 
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นิเทศแตละคนอาจจะรับรูและเขาใจตางกันตามสภาพสังคมและระดับความเขาใจ ผูนิเทศบางคน
อาจตีความหลักการประชาธิปไตยไวกวางและครอบคลุมหลักการอื่น ๆ ของการนิเทศดวย เชน 
อาจเห็นวาหลักการนิเทศนั้นอาจใชหลักการประชาธิปไตยเพียงอยางเดียวก็นาจะเพียงพอ เพราะ
ไดกําหนดความหมายของประชาธิปไตยครอบคลุมหลักการใหญ ๆ ของการนิเทศไวแลวคือ 
หลักการใหความเคารพในเอกัตตบุคคล หลักการแบงปนและการใหความรวมมือ และหลักการใน
วิธีการแหงปญญาหรือวิธีการทางวิทยาศาสตร25 (วิธีการแหงปญญาหรือแนวคิดที่จะนํา
กระบวนการวิทยาศาสตรมาแกปญหา เกิดจากการแนะนําของ ดิวอ้ี (John Dewey อางใน Danial 
Tanner and Laurel Tanner:) ซ่ึงไดเขียนหนังสือ How We Think พิมพออกเผยแพรในป ค.ศ. 1910 
เพื่อเสนอใหครูและนักเรียนใหนํากระบวนการวิทยาศาสตรไปใชแกปญหาในทุกเรื่อง ตั้งแต
ปญหางาย ๆ ในชีวิตประจําวันจนถึงปญหาสังคมที่สลับซับซอน) เปนตน26 
 สําหรับแนวคิดและหลักการการนิเทศในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของไทยในปจจุบัน
นั้น อาจสรุปไดจากหลักฐานเอกสารและการแสดงออกในบทบาทของศึกษานิเทศกได คือ ในป 
พ.ศ. 2535 สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ กําหนดหลักการนิเทศภายใน
โรงเรียนเพื่อใหโรงเรียนใชเปนแนวดําเนินการ 5 ประการคือ (สํานักงานคณะกรรมการการ
ประถมศึกษาแหงชาติ) 
 1.  มีความถูกตองตามหลักวิชา หมายถึง การดําเนินงานเปนไปตามวัตถุประสงคและ
นโยบายที่วางไวตามสภาพปญหาที่เปนอยู ตามความเปนจริงและกฎเกณฑที่แนนอน 
 2.  เปนวิทยาศาสตร หมายถึง การทํางานอยางมีระบบ มีวิธีการในการศึกษา ปรับปรุง 
และประเมินผลโครงการนิเทศงานวิชาการในสถานศึกษา 
 3. เปนประชาธิปไตย หมายถึงการเคารพในความแตกตางระหวางบุคคล เนนความ
รวมมือรวมใจในการทํางาน และรูจักใชความสามารถในการปฏิบัติงาน เพื่อใหงานนั้นดําเนิน
ไปสูเปาหมายที่ตองการ 
 4. เปนการสรางสรรค หมายถึงการแสวงหาความสามารถพิเศษของแตละบุคคลแลวเปด
โอกาสใหแสดงออกและพัฒนาความสามารถเหลานั้นอยางเต็มที่ 
 5.  เปนการสรางความเชื่อมั่น  หมายถึงการเสริมสรางความสามารถของครูเพื่อใหมีความ
มั่นใจในการทํางานใหมีประสิทธิภาพสูงขึ้น เปนการพัฒนางาน ซ่ึงหมายถึงการพัฒนาวิชาชีพครู
                                                 

25 William H. Burton  and Leo J. Brueckner, Supervision : A social Process( New 
York Appleto  Century Crofts, Inc., 1976), 71-72. 

26 Tanner  Danial and Laurel Tanner, Supervision in Education : Problems and 
Practices ( New  York. McMillan Publishing Co., 1987), 36. 
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ใหมากกวาที่จะเนนการสรางความสัมพันธระหวางบุคคล เปนการสรางบรรยากาศที่เปนกันเองซึ่ง
หมายถึงการทํางานดวยความเขาใจอันดีตอกัน มีความไวใจและยอมรับซึ่งกันและกัน 
 ตอมาในปพ.ศ. 2542 หนวยศึกษานิเทศก สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษา
แหงชาติกําหนดหลักปฏิบัติเกี่ยวกับการนิเทศในโรงเรียนประถมศึกษาใหม สรุปได ดังนี้ 
 1.  การนิเทศจะตองมีการดําเนินการอยางเปนระบบและตอเนื่องตามขั้นตอนและ
กระบวนการของการนิเทศ ดังนั้น การชี้แจง แนะนําหรือการสาธิตใหดูตามปกติจึงยังไมถือวาเปน
การนิเทศ 
 2.  หัวหนาสถานศึกษาตองเปนบุคลากรหลักที่จะดําเนินการและพัฒนาระบบ การนิเทศ
ภายในโรงเรียนโดยเปดโอกาสใหบุคลากรทุกฝายมีสวนรวมในการดําเนินการทุกขั้นตอน  แตเดิม
นั้นโรงเรียนถือวาการนิเทศเปนหนาที่ของศึกษานิเทศกหรือผูชํานาญการนอกโรงเรียน 
 3.  การนิเทศภายในโรงเรียนจะตองสอดคลองกับความตองการในการพัฒนาครูและ
ระดับพัฒนาการของครูดวย ซ่ึงแนวคิดนี้นาจะมาจากเปนแนวคิดเดิมของการนิเทศนั่นเองแต
อาจจะไดรับการสนับสนุนจากแนวคิดของการเรียนการสอนที่ยึดผูเรียนเปนสําคัญ จึงนําหลักการ
มาใชในการนิเทศดวย 
 4.  เปาหมายสําคัญของการนิเทศคือการสงเสริม สนับสนุนและชวยเหลือครูในโรงเรียน
ใหประสบความสําเร็จในการปฏิบัติภารกิจหลักคือการสอน ซ่ึงมีจุดหมายอยูที่การสงเสริม
พัฒนาการของนักเรียนทุกดานใหเต็มศักยภาพของแตละวัย ซ่ึงความจริงแลวเปาหมายขอนี้คือการ
พัฒนาศักยภาพของครูนั่นเอง27 
 สําหรับกรมสามัญศึกษาซึ่งมีหนาที่กํากับดูแลการศึกษาระดับมัธยมศึกษานั้นก็มีการ
กําหนดหลักการและแนวคิดในการนิเทศดวย  หนวยศึกษานิเทศกกรมสามัญศึกษาไดกําหนด
ความมุงหมายและรูปแบบของการนิเทศไว 4 ลักษณะคือ 
 1.  นิเทศเพื่อการแกไข (Corrective Supervision) ซ่ึงมุงแกไขขอบกพรองหรือผิดพลาดที่
เกิดขึ้นเกี่ยวกับการสอนของครู เพราะในยุคเริ่มแรกนั้นครูยังขาดความรูและหลักการในการ
จัดการเรียนการสอน ความไมรูและไมเขาใจทําใหเกิดความผิดพลาดที่จําเปนตองแกไขอยางรีบดวนอยู
มาก 
 2.  นิเทศเพื่อปองกัน (Preventive Supervision) ซ่ึงเปนการปองกันความผิดพลาดตาง ๆ 
ไมใหเกิดขึ้น เพราะการรับความรูและวิธีการใหม ๆ ไปใชนั้นอาจจะมีอัตราเสี่ยงในบางเรื่อง ซ่ึง

                                                 
              27 สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ,  คูมือผูบริหารโรงเรียน : การ
ดําเนินการนิเทศภายในโรงเรียนประถมศึกษา ( กรุงเทพมหานคร:หนวยศึกษานิเทศก ,2535), 28. 
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ศึกษานิเทศกตองมีประสบการณเพียงพอที่จะคาดการณไดวาจะมีความผิดพลาดเกี่ยวกับการเรียน
การสอนเกิดขึ้นไดจึงพยายามหาทางปองกันไวกอน 
 3.  นิเทศเพื่อกอใหเกิด (Constructive Supervision) เปนการนิเทศเพื่อพัฒนาการเรียนการ
สอนใหดีขึ้น เพื่อนักเรียนจะไดมีผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น เพราะในยุคแรก ๆ นั้นความตองการทางการ
ศึกษาไมแพรหลายมากนัก การสรางความตระหนักในคุณคาทางการศึกษาจึงเนนที่การศึกษาที่มี
คุณภาพ โดยเฉพาะผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาที่สูงขึ้น ซ่ึงมีการประเมินจากสวนกลางเปนตัวช้ีวัด
คุณภาพของสถานศึกษา 
 4.  การนิเทศเพื่อการสรางสรรค (Creative Supervision)  เปนการนิเทศเพื่อสงเสริมใหครู
ใชศักยภาพของตนเองสรางสิ่งใหม ๆ ใหเกิดขึ้นกับการเรียนการสอน ซ่ึงเปนความคาดหวังวา เมือ่
ครูมีความรูและประสบการณมากขึ้น ครูจะสามารถสรางองคความรูและพัฒนางานดวยตนเองได 
 ในระยะตอมาเมื่อศึกษานิเทศกมีความรู มีการศึกษาเพิ่มเติมและมีแนวคิดในการบริหาร
การศึกษาใหมๆ เกิดขึ้น แนวคิดและหลักการในการนิเทศก็จะปรับตัวตาม บางสวนก็เปนแนวคิด
เดิม บางสวนเปนแนวคิดที่เกิดจากหลักวิชาดานการบริหาร บางสวนเกิดตามนโยบายการจัด
การศึกษาที่เปลี่ยนไป โดยมีการนําหลักการ แนวคิดและทฤษฏีที่เกี่ยวของมาประยุกตใชในการ
นิเทศการศึกษาดังนี้ 
 1.  หลักการของกระบวนการวิทยาศาสตร ซ่ึงมีขั้นตอนการดําเนินงานอยางมีระบบและมี
ระเบียบวิธีที่รัดกุมชัดเจน ตั้งแตการศึกษาสภาพปจจุบัน ปญหา และความตองการ การวางแผน
การนิเทศ  การปฏิบัติตามแผนการนิเทศ  การประเมินผลการนิเทศ  ซ่ึงอาศัยข้ันตอนตาม
กระบวนการวิทยาศาสตร คือการกําหนดปญหา การรวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูล การ
ตั้งสมมติฐาน และสรุปผลอยางมีประสิทธิภาพเชื่อถือได 
 2.  หลักการของความเปนประชาธิปไตย คือเคารพในความแตกตางระหวางบุคคล เชื่อวา
บุคคลแตกตางกัน มีความถนัด ความสนใจและความสามารถแตกตางกัน มีการรวมมือกันใน
กระบวนการนิเทศและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันเพื่อที่จะกําหนดความตองการจําเปน 
จุดมุงหมาย รูปแบบและกิจกรรมที่จะใชในการนิเทศ จัดทําขอตกลงที่แตละฝายจะตองปฏิบัติตาม 
วิเคราะหและประเมินผลการนิเทศรวมกันดวย 
 3.  หลักการนิเทศเพื่อพัฒนาและสรางสรรค โดยการแสวงหาความสามารถพิเศษของ
ผูปฏิบัติงาน ครูและผูมีสวนรวม โดยเปดโอกาสใหมีการแสดงออกถึงทักษะและความสามารถที่
แตละคนมีอยางเต็มที่ ทั้งนี้เพื่อพัฒนาคนและงานไมใชการเนนย้ําจุดบกพรองของคนและงาน 
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 4.  หลักการปฏิบัติงานของกระบวนการกลุมและการมีสวนรวม โดยเนนความรวมมือ
รวมใจในการดําเนินงานที่ยึดวัตถุประสงคการทํางานรวมกัน ชวยเหลือและแบงปนประสบการณ
ซ่ึงกันและกัน รวมคิด รวมพัฒนา ทั้งนี้เพื่อความสําเร็จของงานโดยสวนรวม 
 5.  หลักการปฏิบัติงานเพื่อคุณภาพและประสิทธิภาพ ซ่ึงจะเนนการปฏิบัติงานตาม
บทบาทหนาที่และความรับผิดชอบและขอตกลงที่ไดทํากันไว มีการควบคุมติดตามผลการ
ดําเนินงานตามขั้นตอนที่กําหนด ตรวจสอบผลการนิเทศทุกขั้นตอน ทั้งนี้เพื่อใหไดมาซึ่งคุณภพ
และประสิทธิภาพของกระบวนการและผลการนิเทศตามเกณฑมาตรฐานที่กําหนด ซ่ึงแนวคิดนี้จะ
สอดคลองกับการประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพของงานที่มีอยูในปจจุบัน 
 6.  หลักการปฏิบัติงานโดยยึดนโยบายและวัตถุประสงคของงาน โดยกระบวนการนิเทศ
ไมเพียงแตจะตองสอดคลองกับนโยบายการศึกษาที่กําหนดเทานั้น หนวยงานยังมีความจําเปนตอง
เหลือบดูนโยบายของหนวยเหนือดวย และที่สําคัญก็คือ การนิเทศทุกครั้งตองมุงใหเกิดผลตาม
วัตถุประสงคที่วางไว28 
 สงัด   อุทรานันท   ไดกลาวถึง  หลักการนเิทศการสอนไว  3  ประการ  ดังนี ้
 1.   การนิเทศการสอนเปนกระบวนการทํางาน  รวมกนัระหวางผูนิเทศกับผูรับการนิเทศ 
 2.   การนิเทศการสอนมีเปาหมายอยูที่คุณภาพของนักเรียน  แตการดําเนินงานนัน้จะ
กระทําโดยผานตัวกลางคือ  ครูและบุคลากรทางการศึกษา 

3.   การนิเทศการสอน  ( ในประเทศไทย )  เนนบรรยากาศแหงความเปนประชาธิปไตย29

มารค  และคณะ  ( Marks  อางในกิติมา  ปรีดีดิลก)  ไดใหหลักการนิเทศการสอน  ไวดงันี้ 
 1.   การนิเทศการสอนตองอาศัยความรวมมือจากทุกทาน 
 2.   การนิเทศการสอนตองถือหลักวาเปนการบริการซึ่งครูเปนผูใชบริการ 
 3.   การนิเทศการสอนควรสอดคลองกับความตองการของครู 
 4.   การนิเทศการสอนควรเปนการสรางสรรคทัศนคติและความสัมพนัธระหวาง  ผูนิเทศ
กับผูรับการนิเทศ 
 5.   การนิเทศการสอนควรเนนใหเห็นความสําคัญของงานวิจัย  และพยายามหาทางใหครู
ศึกษางานวิจัยแลวนํามาปฏิบัติตามนั้น 
 6.   การนิเทศการสอนควรยดึหลักการประเมินผลการนิเทศ  ทั้งผูนิเทศและผูรับการนเิทศ 
                                                 

28 กรมสามัญศึกษา, หนวยศกึษานิเทศก,แนวทางการบริหารงานคุณภาพการศึกษา
(กรุงเทพมหานคร:คุรุสภาลาดพราว,2543),51. 

29 สงัด   อุทรานันท, พื้นฐานและหลักการตามหลักสูตร,พิมพคร้ังที่  3 ( กรุงเทพฯ : 
 โรงพิมพมิตรสยาม,2532),15 – 18. 
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 จากแนวความคิดดังกลาว  สรุปวา  หลักการของการนิเทศการสอนจะเปนแนวทางปฏิบัติ
สําหรับผูนิเทศการสอน  ในการดําเนินการนิเทศการสอนในลักษณะที่เปนกระบวนการในการ
ทํางาน  ควบคู  สอดคลองกับการบริหาร  เพื่อปรับปรุงการสอนโดยตรงมีระเบียบแบบแผนและ
ดําเนินการอยางตอเนื่อง  โดยเกิดจากความรวมมือของผูที่เกี่ยวของและบรรยากาศของการนิเทศ  
ควรเปนแบบประชาธิปไตยและเต็มไปดวยประสิทธิภาพ  อันจะนําไปสูจุดมุงหมายสูงสุด  คือ  
คุณภาพของนักเรียน30 

1.4  การนิเทศภายในโรงเรียน 
  บันลือ  พฤกษะวัน กลาววาการนิเทศการศึกษาสามารถจัดไดใน  2  ลักษณะ  คือ การ
นิเทศภายนอกและการนิเทศภายใน  ซ่ึงการนิเทศทั้ง  2  ลักษณะจะมีขอแตกตางกันในเรื่อง
บุคลากรที่จะดําเนินการนิเทศ  โดยการนิเทศภายนอกจะดําเนินการโดยบุคลากรภายนอกโรงเรียน  
สวนการนิเทศภายในจะดําเนินการโดยบุคลากรภายในโรงเรียน  แตการดําเนินการนิเทศจะมี
ขั้นตอนและกระบวนการคลายกัน  และเปาหมายของการนิเทศก็คลายกันคือ  ตองการพัฒนาการ
เรียนการสอนใหมีคุณภาพบรรลุถึงจุดหมายที่ตั้งไว   การนิเทศภายในที่ดีและไดผลนั้น  
จําเปนตองไดรับกําลังเสริมจากภายนอกดวย 31     
 สิปปนนท  เกตุทัต กลาววา การนิเทศภายในเปนการนิเทศโดยบุคลากรภายในโรงเรียน
เอง  โดยผูนิเทศไดแก  ครูใหญ  ผูชวยครูใหญหรือหัวหนาหมวดวิชา  รวมท้ังครูที่มีความรู
ความสามารถและความชํานาญ  ตลอดจนมีประสบการณในการสอนเฉพาะสาขาวิชา  บุคลากร
เหลานี้จะตองสามารถทําการนิเทศครูในโรงเรียนในรูปของการเปนพี่เล้ียง  การปรึกษางานในหมู
คณะ  การใหความรูเพิ่มเติม  โดยถือหลักการผนึกกําลังปฏิบัติงานไดสําเร็จดวยดี 32 

                                                 
30 กิติมา  ปรีดีดลิก, การบริหารและการนเทศการศึกษาเบื้องตน ( กรุงเทพมหานคร :     

อักษราการพิพฒัน  จํากดั,2532), 275. 
31 บันลือ  พฤกษะวัน, การนิเทศภายในโรงเรียน (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพไทยวัฒนา

พานิช  จํากดั,2536),146. 
32 สิปปนนท  เกตุทัต, การปฏรูิปการศึกษา” รายงานของคณะกรรมการวางพืน้ฐาน 

การศึกษา ( กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพวฒันพานิช,2518 ),132. 
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 สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ    ไดกลาวถึงการนิเทศภายในวา       
เปนความรวมมือของบุคลากรในโรงเรียนในการปรับปรุง  แกไขหรือพัฒนาการเรียนการสอนให
มีประสิทธิภาพ33 

นิวัตร  นาคะเวช   ไดกลาวถึงการนิเทศภายในวา  เปนกิจกรรมที่ผูบริหาร  และบุคลากร
ในโรงเรียนรวมมือกันจัดขึ้น  เพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานของครูในทุกดาน  รวมทั้งใหครูเกิด
ความกาวหนาในวิชาชีพและสัมฤทธิ์ผลสูงสุดในการเรียนของนักเรียน34  สอดคลองกับ  ผองเพ็ญ  
ปานสีทา กลาวถึงการนิเทศภายในวา  หมายถึงกระบวนการพัฒนาการสอนของครูโดยบุคลากร
ในโรงเรียน  เพื่อปรับปรุงงานตาง ๆ  ซ่ึงจะสงเสริมใหการเรียนการสอนของโรงเรียนที่ตนเอง
สังกัดอยูมีประสิทธิภาพ35 
 วไลรัตน  บุญสวัสดิ์  ไดกลาวถึงการนิเทศภายใน  คือ  การที่ผูบริหารโรงเรียนซึ่ง  ไดแก  
ครูใหญ  ผูชวยครูใหญหรือหัวหนาหมวดวิชา  โดยรวมกับคณะครูในโรงเรียน  รวมมือกัน
ปรึกษาหารือ  เพื่อทําการรวบรวมขอมูล  วิเคราะหขอมูล  วางแผนการปรับปรุงการเรียนการสอน
ตลอดจนปรับปรุงคุณภาพของบุคลากรในโรงเรียนใหดีขึ้น36 
 หนวยศึกษานิเทศก  กรมสามัญศึกษา   ไดเสนอแนวคิดและหลักการนเิทศเพื่อให
โรงเรียนพัฒนาตนเอง  ดังนี ้
 1.   หลักภาวะผูนําในการนิเทศ  ผูนิเทศตองใชวิธีการของภาวะผูนํา  เพื่อใหบุคลากรใน
ความรับผิดชอบของตนปฏิบัติงานในหนาที่ ใหบรรลุ เปาหมายของโรงเรียนอยางเต็ม
ประสิทธิภาพ 
 2.   หลักการเชิงระบบในการนิเทศ  ผูนิเทศ และผูรับการนิเทศ  จะตองใชวิธีการเชิง
ระบบในการดาํเนินการนิเทศในการแกไขปญหาและพฒันาคุณภาพการศึกษา 
 3.   หลักการมนุษยนิยม  การนิเทศจะตองใชวิธีการประสานสัมพันธและสรางขวัญ
กําลังใจใหเกิดความเขาใจอันดีตอกันระหวางบุคลากรของโรงเรียนและผูที่เกี่ยวของ  ทําใหสภาพ
                                                 

33 สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาต,ิ คูมือการนิเทศ กํากับ ดูแล การ
นิเทศภายในโรงเรียน( กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพคุรุสภา ,2528), 13. 

34นิวัตร  นาคะเวช, การนิเทศภายในหมวดวชิา  กรุงเทพมหานคร : สารพัฒนาหลักสูตร  
,2532 ),6 – 9.   

35 ผองเพ็ญ  ปานสีทา, “ การพัฒนารูปแบบการนิเทศการสอนแบบพึ่งตนเองภายใน
โรงเรียน  บานรองเผียว   อําเภอเมือง  จังหวัดเชยีงราย”  (วิทยานิพนธ  ศึกษาศาสตร  มหาบัณฑติ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม,2536 ),17. 

36 วไลรัตน  บุญสวัสดิ์, หลักการนิเทศการศึกษา (กรุงเทพ ฯ : อารตกราฟค,2536),1-2. 
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การทํางานของบุคลากรในโรงเรียนเปนไปอยางมีความสุข  เต็มใจและไดรับการยกยองเชิดชูให
ปรากฎ 
 4.   หลักการมีสวนรวม  ตองใชวิธีการมีสวนรวมกันระหวางบุคลากรในโรงเรียนในการ
นิเทศ  ใหรวมแรงรวมใจในการแกปญหาและพัฒนางานตั้งแตขั้นตอนการเตรียมการนิเทศจนถึง
การปรับปรุงแกไข 
 5.   ยึดหลักการนิเทศภายในประสานกับการนิเทศภายนอก  แมวาการนิเทศภายในจะทํา
ใหผูปฏิบัติงานในโรงเรียนเขาใจเปาหมายของโรงเรียน  เพื่อจะปฏิบัติงานใหถูกทิศทางแลวยังมี
บางสวนที่มีขอบขายและความเฉพาะเจาะจงเกินกําลังของบุคลากรในโรงเรียน  เชน  การประสาน
นโยบายกรมเจาสังกัดกับภาระหนาที่ของโรงเรียน  การนิเทศวิชาเฉพาะทางที่ลึกซึ้ง  การยกยอง
เชิดชูความดีเดนของโรงเรียนใหแพรไปในวงกวางในวงการศึกษา  ซ่ึงงานเหลานี้ตองขอความ
รวมมือจากผูนิเทศภายนอก 
 กลาวโดยสรุปแลว  การนเิทศในโรงเรียนหมายถึง  กระบวนการพฒันาโรงเรียน  
โดยเฉพาะอยางยิ่งในดานการสอนของครูใหมีประสิทธิภาพ  สงเสริมใหทุกคนมีสวนรวมในการ
พัฒนา  และควรไดรับกําลังเสริมจากภายนอกดวย37 
 1.5 ความสัมพันธของการนิเทศกับการบริหารสถานศึกษา 
 สุทธิวรรณ ตันติรจนาวงศและคณะกลาวไววา แตเดิมมาเปนที่รับรูกันวาการนิเทศนัน้เปน
การดําเนินงานของผูมีหนาที่นิเทศที่มาจากภายนอกไมใชหนาที่ความรับผิดชอบของสถานศึกษา 
ซ่ึงภาระหลักก็คือเปนผูรับการนิเทศเพียงอยางเดียว แตในระยะหลังนี้มีการยอมรับวาการนิเทศคือ
งานสวนหนึ่งของการบริหารการศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติและ
กรมสามัญศึกษารวมทั้งสถานศึกษาอื่น ๆ ตางกําหนดใหหัวหนาสถานศึกษาทําหนาที่ในการนิเทศ
ดวย การนิเทศจึงกลายเปนงานที่มีลักษณะคลาย ๆ กับงานแนะแนวซึ่งเปนสวนหนึ่งของการ
บริหารเชนกัน ดวยเหตุนี้หัวหนาสถานศึกษาจึงเปนทั้งผูนํา ผูชวยเหลือและผูอํานวยความสะดวก
ในการนิเทศ กลายเปนผูมีหลายบทบาทในสถานศึกษา ซ่ึงหัวหนาสถานศึกษาเองจะตอง
ระมัดระวังและตองตระหนักตลอดเวลาวา คาบเวลาใดตนเองกําลังทําบทบาทในหนาที่ใด และ

                                                 
37 หนวยศึกษานเิทศก  กรมสามัญศึกษา, คูมือการนิเทศการศึกษา (กรุงเทพมหานคร:        

โรงพิมพพานชิกิจ, 2532 ), 7 – 12. 
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จะตองแจงและแสดงเจตนาตอผูรวมงานใหชัดวา ตนเองกําลังทําหนาที่ใดเพื่อวัตถุประสงคอะไร 
หากเกิดความสับสนแลวจะมีผลใหทั้งงานนิเทศและงานบริหารมีปญหาตามมาได38 
 เนื่องจากงานสวนใหญของหัวหนาสถานศึกษา คือการบริหารจัดการซึ่งตองปฏิบัติตาม
หลักการนโยบาย แนวปฏิบัติ หรือกฎเกณฑที่เปนเงื่อนไขใหปฏิบัติตาม เชน ระเบียบวาดวยการ
ปฏิบัติตนของขาราชการครู แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการใชหลักสูตรและการประเมินผล ระเบียบวา
ดวยการพัสดุและการเงิน ตลอดจนขอบังคับ กฎเกณฑหรือขอตกลงอื่น ๆ ที่ไดทําไวเพื่อชวยใน
การบริหารงาน เปนตน บทบาทในการบริหารของหัวหนาสถานศึกษาจึงอิงระเบียบและกฎเกณฑ
ที่กําหนด ไมอาจหลีกเลี่ยงได แตหากผูบริหารและผูมีสวนรวมมีขอตกลงรวมกันวา ทั้งสองฝาย
กําลังอยูในกระบวนการใด ทั้งคูจะตองแสดงบทบาทใหถูกตอง เชน หากหัวหนาสถานศึกษาและ
คณะกําหนดกิจกรรมเยี่ยมหองเรียนใหเปนสวนหนึ่งในกระบวนการนิเทศในเดือนแรกของแตละ
ภาคเรียน บทบาทของหัวหนาสถานศึกษาและคณะจะตองยึดแนวคิดและหลักการนิเทศ จะใช
อํานาจบริหารที่มีตามกฎหมายและความรับผิดชอบในหนาที่เขาดําเนินการกับขอบกพรองที่พบ
เห็นไมได หนาที่หลักในขณะที่ทําการนิเทศมีจุดมุงหมายอยางเดียวคือพัฒนาคนและงาน 
จําเปนตองใหความเปนอิสระและมีความเปนประชาธิปไตยเต็มตัว อาจตองทิ้งอํานาจหนาที่ใน
ฐานะผูบริหารไวช่ัวคราว เปนตน ในการบริหารงานนั้นหัวหนาสถานศึกษามักจะครอบความเปน
ผูนําองคกรตลอดเวลา แตก็ไมไดหมายความวาในการนิเทศนั้นหัวหนาสถานศึกษาจะตองเปน
ผูนําตลอดเวลาดวย เพราะแมแตในกระบวนการนิเทศบางกระบวนการ หัวหนาสถานศึกษาอาจ
ถูกกําหนดบทบาทใหเปนเพียงผูสนับสนุนชวยเหลือ ผูประสานงาน หรือบางทีอาจถูกกําหนดให
เปนผูรับการนิเทศเสียเองก็ได ซ่ึงนาจะเปนแนวคิดที่เปลี่ยนไปจากเดิมในอดีตดังที่ไวลส (Wiles,) 
ไดใหความเห็นวา “Supervision is leadership” ซ่ึงแนวคิดดังกลาวสนับสนุนใหหัวหนา
สถานศึกษาเปนผูนําทั้งในดานการบริหารและการนิเทศอยูตลอดเวลา แตการนิเทศในสถานศึกษา
ในยุคปจจุบันไดพยายามลดบทบาทเปนผูนําลงขณะเดียวกันก็ไปเพิ่มบทบาทดานการมีสวนรวม
มากขึ้น ยิ่งในระบบบริหารงานปจจุบัน แตละองคกรอาจแยกงานบริหารและงานเทคนิคออกจาก
กันชัดเจนมากขึ้น เพราะทั้งงานบริหารและงานดานเทคนิคตางตองการคนที่มีคุณสมบัติที่

                                                 
38 สุทธิวรรณ ตนัติรจนาวงศ,นรา  สมประสงค,เสรี  ลาชโรจน, ประมวลสาระชุดวิชาการ

จัดการสถานศกึษา(School Management) หนวยท่ี 8-15 (กรุงเทพฯ : บัณฑิตศึกษา สาขาวิชา
ศึกษาศาสตรมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,2550 ),109. 
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เฉพาะเจาะจง ในบางครั้งหัวหนาสถานศึกษาอาจกลายเปนผูรับการนิเทศเพื่อใหมีความรู ความ
เขาใจและทักษะทางเทคนิคบางอยางที่จําเปนตองใชในการบริหารจากผูรวมงานก็ได 39 
 อยางไรก็ตาม หัวหนาสถานศึกษาตองไมลืมวา การนิเทศในสถานศึกษานั้นมีแผน มี
โครงการ มีวัตถุประสงค และกําหนดผูปฏิบัติ ผูมีสวนรวม ตลอดจนคาบเวลาของกระบวนการไว
ชัดเจนแลว แตก็ไมไดหมายความวาทุกคนจะเขาใจตรงกัน ดังนั้น จึงเปนหนาที่ของผูรับผิดชอบที่
จะตองหาวิธีทําใหผูมีสวนเกี่ยวของตระหนักและเขาใจตรงกัน ซ่ึงภาระในสวนนี้งานบริหาร
โดยเฉพาะหัวหนาสถานศึกษาจะมีสวนชวยเสริมงานนิเทศไดมาก หัวหนาสถานศึกษาเองก็
จะตองรูตัววา คาบเวลาใดตนเองกําลังทําหนาที่อะไรและควรจะแสดงบทบาทอะไร หากกําลังทํา
การนิเทศ ควรสวมบทบาทผูนิเทศ หากไมใชการนิเทศแตเปนบทบาทของผูบริหาร จําเปนตองใช
อํานาจหนาที่และวิธีการในการบริหารและควรบอกใหผูเกี่ยวของไดรับรูและเขาใจ การกําหนด
บทบาทของตนเองในแตละเรื่อง แตละคาบเวลาของผูบริหารจึงจําเปนตองชัดเจน อยาใหสับสน 
 สุทธิวรรณ ตันติรจนาวงศและคณะ อธิบายไววา ความจริงแลว การนิเทศภายในโรงเรียน
โดยผูบริหารหรือบุคคล หรือคณะบุคคลภายในโรงเรียนจะชวยเสริมประสิทธิภาพการบริหารโรงเรียน
และชวยสรางบรรยากาศในการพัฒนาบุคคลและงานไดมากกวาการนิเทศจากภายนอกอยูหลายประการ คือ 
 1.  ผูนิเทศและผูรับการนิเทศจะมีความคุนเคยกันอยูแลว นาจะมีความเขาใจซึ่งกันและกัน
ไดดีกวาและรวดเร็วกวา หากมีการยอมรับซึ่งกันและกัน การนิเทศนาจะมีประสิทธิภาพและ
บรรยากาศนาจะราบรื่นมากกวาบรรยากาศของการนิเทศจากภายนอก ซ่ึงจะมีผลใหการบริหาร
งายและสะดวกขึ้นมาก 
 2.  ผูนิเทศมีความใกลชิดกับปญหา มองเห็นความจําเปนของการนิเทศไดดีกวาผูนิเทศ
ที่มาจากภายนอก การแกปญหาและการสนองความตองการในการนิเทศจึงควรจะตรงจุดมากกวา 
ถาหากระบบและกระบวนการนิเทศภายในสถานศึกษาดี ความจําเปนที่จะตองทุมเททรัพยากรไป
ใชในการบริหารจัดการก็จะนอยลง ปญหาตาง ๆ ที่จําเปนตองใชกระบวนการบริหารเขาจัดการก็
จะลดลงดวย 
 3.  การนิเทศภายในสถานศึกษามีเวลาที่จะดําเนินงานและติดตามผลไดอยางใกลชิด
มากกวาการนิเทศจากภายนอก กระบวนการนิเทศจึงนาจะเกิดผลและมีความตอเนื่องมากกวา และ
หากประสิทธิผลของการนิเทศปรากฏชัด ไดรับการเผยแพรเปนที่ยอมรับ จะมีผลใหบุคลากรและ

                                                 
39 Wiles  Kimball, Supervision for Better Schools, 3rd ed. (Englewood Chiffs, New 

Jersey: Prentice Hall, Inc., 1967),31. 
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องคกรเกิดความเชื่อมั่นและภาคภูมิใจในตนเองมากขึ้น นั่นคือขอมูลท่ีไดจากการนิเทศติดตามผล
ในสถานศึกษา เปนขอมูลที่การบริหารจัดการตามปกติตองการนั่นเอง 
 4.  การนิเทศภายในเปนวิธีการสรางองคกรแหงการเรียนรูโดยแทจริงเพราะมีการ
แลกเปลี่ยนความรูและถายเทประสบการณกันภายในองคกรอยูตลอดเวลา ซ่ึงจะชวยใหเกิด
วัฒนธรรมการเรียนรูในองคกรไดอยางยั่งยืนซึ่งเปนหลักการสําคัญในการพัฒนาองคกรในปจจุบัน 
 กลาวโดยสรุป การนิเทศภายในสถานศึกษา ก็คือวิธีการอยางหนึ่งของการบริหารสถานศึกษาเพราะมี
วัตถุประสงคและวิธีการในแนวเดียวกัน เปนวิธีการพัฒนาคนและงานขององคกรที่อยูภายใตการบริหารเดียวกัน40 
 1.6 ภารกิจหลักของสถานศกึษาที่จําเปนตองมีการนิเทศ 
 เมื่อกลาวถึงการนิเทศการศึกษาแลว คนโดยทั่วไปจะรับรูวางานสวนใหญหรือเกือบ
ทั้งหมดจะตองเกี่ยวของกับกระบวนการเรียนการสอน เพราะงานนิเทศนั้นมีวัตถุประสงคหลักเริ่มมา
จากการพัฒนากระบวนการเรียนการสอน เมื่อการศึกษาพัฒนาและขยายตัวมากขึ้น กระบวนการ
ในสถานศึกษาจะมีความซับซอนและขยายตัวตามไปดวย การดําเนินงานของสถานศึกษามิใชจะมี
เฉพาะกระบวนการเรียนการสอนเพียงอยางเดียว จําเปนตองอาศัยระบบงานอื่น ๆ สนับสนุนอีก
หลายฝาย ความจําเปนในการนิเทศงานดานอื่น ๆ นอกเหนือจากการเรียนการสอนจึงมีมากขึ้น 
 นันทนา  เตาทอง  ไดศึกษาการดําเนินงานนิเทศภายในโรงเรียนประถมศึกษาสังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาจังหวัดสมุทรปราการ จากประชากรที่เปนหัวหนา
สถานศึกษา 147 คน และผูชวยฝายวิชาการ 147 คน พลวางานนิเทศภายในโรงเรียนประกอบดวย 
 1.  การใหความชวยเหลือครูโดยตรง ไดแก การตรวจแผนการสอน และการใหคําแนะนําในการปรับปรุง
การเรียนการสอน 
 2.  เสริมความรูและทักษะในวิชาชีพ ไดแก การจัดทําแฟมสะสมผลงาน 
 3.  พัฒนาทักษะการทํางานเปนทีม 
 4.  พัฒนาแนวทางการใชหลักสูตรและการจัดกิจกรรมใหเหมาะสมกับสภาพปญหาและความตองการ
ของนักเรียนและทองถ่ิน 
 5.  สงเสริมการวิจัยในชั้นเรียน41 
                                                 

40 สุทธิวรรณ ตนัติรจนาวงศ,นรา  สมประสงค,เสรี  ลาชโรจน ,ประมวลสาระชุดวิชาการ
จัดการสถานศกึษา(School Management) หนวยท่ี 8-15(กรุงเทพฯ : บัณฑิตศึกษา สาขาวิชา
ศึกษาศาสตรมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,2550),110-111. 

41 นันทนา  เตาทอง, “การศึกษาการดําเนินงานนิเทศภายในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัด
สํานักงานประถมศึกษาจังหวัดสมุทรปราการ” (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต ภาควิชาบริหาร 
การศึกษาบณัฑิตวิทยาลัย จฬุาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2542),11. 
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นันทา เตาทองไดสรุปแนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการและกิจกรรมการนิเทศไวดังนี้ คือ 
 1.  งานการเรียนการสอน ซ่ึงเปนเปาหมายหลักของการนิเทศ เพราะผลผลิตของ
สถานศึกษามาจากการจัดกระบวนการเรียนการสอนเกือบทั้งหมด ตัวบงชี้ที่ชัดเจนวาการนิเทศ
จําเปนหรือไมอยูที่สภาพและมาตรฐานพัฒนาการดานพุทธปญญา กาย และจิตใจของนักเรียน 
ไมใชเนนเฉพาะผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพียงอยางเดียว งานการเรียนการสอนมีองคประกอบยอย
ที่สําคัญที่ควรวิเคราะหโดยหลักและวิธีการที่เชื่อถือได ไมควรใชความพอใจเปนเกณฑในการ
ตัดสินใจใหมีการนิเทศ งานการเรียนการสอนที่ควรมีการนิเทศประกอบดวย 
  1.1  งานการใชหลักสูตร ซ่ึงควรเนนการทําความเขาใจการใชหลักสูตรใหม 
โดยเฉพาะการจัดเนื้อหาสาระใหสอดคลองกับสภาพและความตองการของผูเรียนและทองถ่ินตาม
มาตรฐานการเรียนรูของหลักสูตรใหม ซ่ึงเปนงานที่คอนขางใหมสําหรับผูสอนทั่วไป เพราะตอง
จัดเนื้อหาสาระใหสอดคลองตอเนื่องกันทุกชวงชั้นทั้ง 12 ป การทําแผนการสอนในลักษณะบูรณา
การก็เปนเรื่องยากสําหรับครูที่ขาดประสบการณและไมคอยไดมีโอกาสรวมกันทํางานในระบบ
กลุม นอกจากนั้นการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาก็นาจะเปนความจําเปนที่ตองใหการนิเทศดวย 
  1.2  การใชเทคโนโลยีใหม ๆ มาเสริมการเรียนการสอน และการปฏิบัติงาน
โดยเฉพาะอยางยิ่งเกี่ยวกับความรูแลประสบการณในการใชส่ือและอุปกรณที่ทันสมัยมาเสริม
ประสิทธิภาพกระบวนการเรียนการสอน การนิเทศในสวนนี้ผูนําการนิเทศในสถานศึกษา
จําเปนตองแสวงหาเครือขายความรวมมือใหกวางที่สุดเทาที่จะทําได หากคิดจะพึ่งพาเฉพาะ
บุคลากรในสถานศึกษา ประสิทธิภาพในการนิเทศจะจํากัดมาก  ที่เคยทําไดผลมาแลว คือการ
สรางเครือขายความรวมมือระดับกลุมโรงเรียน ซ่ึงสามารถชวยใหกระบวนการนิเทศภายใน
สถานศึกษาเขมแข็งยิ่งขึ้น 
  1.3  การวัดและประเมินผล เปนความตองการที่จะรับการนิเทศในลําดับตน ๆ   
ของผูสอนตลอดมา เพราะเปนวิธีการที่คอนขางซับซอน ทั้งในดานการสรางเครื่องมือ การ
ประเมิน การวิเคราะหผลและการนําผลการประเมินไปใช รายงานการวิจัยหลายฉบับระบุตรงกัน
วา ความตองการที่จะไดรับการนิเทศของครูเกี่ยวกับเรื่องนี้อยูในระดับมาก ในยุคปจจุบัน จะเห็น
ไดชัดวาพัฒนาการดานเทคโนโลยีที่จะนํามาใชในการประเมินผลรุดหนาไปอยางรวดเร็ว 
เครื่องมือและวีธีการหลายอยางจําเปนตองใชความรูและประสบการณเฉพาะทาง ความจําเปนใน
การนิเทศจึงมากขึ้นดวย 
 2.  งานกิจกรรมนักเรียน เปนงานที่มีความสําคัญเพิ่มมากขึ้นตามลําดับ เพราะแนวคิดใน
การจัดกระบวนการเรียนการสอนเนนผูเรียนเปนสําคัญ ตองการใหผูเรียนไดเรียนรูจากการ
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แสวงหาและสรางองคความรูดวยตนเองมากขึ้นโดยอาศัยกิจกรรมที่ทาทายและการมีสวนรวม
ของหลายฝาย เทคนิคและวีการจัดกิจกรรมไมวาจะเปนกิจกรรมการเรียนการสอนหรือกิจกรรม
อ่ืน ๆ ลวนมุงเนนการพัฒนาผูเรียนในลักษณะบูรณาการรอบดาน การเสริมความรูและทักษะใน
การจัดกิจกรรมจึงจําเปนตองอาศัยหลักการแนวคิดและวิธีการที่เปนระบบ และตองสอดรับกับ
กระบวนการเรียนการสอนโดยตลอด ผูสอนจึงจําเปนตองไดรับการนิเทศจากผูชํานาญการอยาง
ใกลชิดดวย 
 3.  งานสนับสนุนการสอน ซ่ึงมีงานยอยสําคัญที่จําเปนตองไดรับการนิเทศเชนเดียวกับ
งานวิชาการ ประกอบดวย 
       3.1  งานโสตทัศนศึกษาและงานเทคโนโลยีการศึกษา ซ่ึงมีพัฒนาการเปนไปอยาง
รวดเร็วมาก ทั้งผูปฏิบัติงานโดยตรงและผูสอนเรียนรูและติดตามไมคอยทันความตองการที่จะ
ไดรับการนิเทศจึงสูงมาก ยิ่งในปจจุบันซึ่งเปนยุคขอมูลขาวสาร ระบบการศึกษาและวิธีการเรียนรู
ไมมีขีดจํากัด สถานศึกษาใดดอยสมรรถนะในการใชเทคโนโลยี สถานศึกษานั้นจะพัฒนาได
เชื่องชามาก นอกจากนั้นรูปแบบการนิเทศที่ใชกันอยางแพรหลายและไดผลอยางมาก ก็คือการใช
เทคโนโลยีเปนสื่อในการนิเทศใหบุคลากรไดพฒันาตนเองโดยอิสระ 
       3.2   งานสุขภาพอนามัยนักเรียน  เปนงานพื้นฐานการดํารงชีวิตที่สําคัญมากแตมักจะ
พัฒนาชากวางานอื่น ๆ และมักจะถูกมองขามโดยไมมีการนิเทศใหเห็นเดนชัดทั้ง ๆ ที่มีความ
จําเปน เพราะสถานศึกษาสวนใหญจะไมมีบุคลากรเฉพาะทางไมวาจะเปนงานโภชนาการ งาน
สุขภาพอนามัย งานสวัสดิการ และงานเกี่ยวกับสภาพแวดลอมทางกายภาพและจิตใจ ผูปฏิบัติตอง
แสวงหาความรูและพัฒนาทักษะเอง ซ่ึงความจริงแลวงานเหลานี้มีผูชํานาญการหรือผูเชี่ยวชาญ
เฉพาะทางที่จะใหการสนับสนุนสถานศึกษาอยูแลว หากมีการรองขอหรือประสานงานที่
เหมาะสม บางครั้งบุคลากรเหลานั้นไดอาศัยการทํางานรวมกับบุคลากรในสถานศึกษาเพื่อทําการ
วิจัยโครงการที่สําคัญ  ๆ ซ่ึงจะมีผลทําใหบุคลากรในสถานศึกษาไดรับทั้งความรู ทักษะการ
ดําเนินงาน และวิธีการพัฒนางานที่เปนระบบและกาวหนายิ่ง ๆ ขึ้นไป 
      3.3  งานหองสมุดและงานแนะแนว งานสองงานนี้ไดรับการเอาใจใสจากการนิเทศ
ภายนอกตลอดมา แตการนิเทศภายในสถานศึกษาไมคอยปรากฏใหเห็น จึงควรมีระบบการนิเทศ
ภายในเกิดขึ้นดวย เพราะยุคปจจุบันนั้นการพัฒนารูปแบบและบริการหองสมุดซับซอนและ
ทันสมัยมากขึ้น การพัฒนาดวยตนเองจึงนาจะเหมาะสมกวาการรอรับการนิเทศจากภายนอกซึ่งไม
มีผูเชี่ยวชาญดานนี้มากนัก สวนงานแนะแนวนั้นแมแนวคิดและหลักการยังคงเดิม แตเทคนิค
วิธีการและเครื่องมือไดพัฒนาไปมาก ผูปฏิบัติจําเปนตองรวมกลุมกันวิเคราะหความจําเปนที่ตอง
พัฒนา วางแผนนิเทศภายในกลุมงาน รวมกันวิเคราะหวิจารณ กําหนดกิจกรรมที่จะใช ชวยกัน

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 39 

สรางบุคลากรของตนเองขึ้นมารับงานที่จะเกิดขึ้นในอนาคต สภาพที่เปนอยูนั้น การนิเทศงานแนะ
แนวจากภายนอกจะนอยมาก เพราะไมมีผูเชี่ยวชาญดานนี้เพียงพอ สถานศึกษาตองชวยตัวเอง
อยางมาก และมักจะตองพึ่งอาผูเชี่ยวชาญจากภายนอกเขามาเปนผูนําการนิเทศภายในสถานศึกษา 
 4.  งานบริหารและการจัดการ งานนี้ไมหมายถึงเฉพาะงานบริหารและจัดการในระดับ
สถานศึกษาเทานั้น แตรวมถึงการบริหารและจัดการในระดับหนวยและกิจกรรมที่ยอยลงไปดวย 
คือเทคนิคและการจัดการงานระดับหมวดวิชา เทคนิคและวิธีการจัดการงานระเบียบวินัยนักเรียน 
และรวมถึงเทคนิคเฉพาะทางที่ใชในการบริหารและจัดการดวย เชน การจัดการกิจกรรม 5 ส. ซ่ึง
เปนแนวคิดในการพัฒนาองคกรที่ประเทศญี่ปุนนํามาใชอยางไดผล หรืออาจนําระบบบริหาร
จัดการที่เนนมาตรฐานคุณภาพตามแบบมาตรฐานอนุกรม ISO (International Organization for 
Standardization หรือ International Standard Organization) ซ่ึงเปนมาตรฐานของระบบบริหาร
คุณภาพอันเปนที่ยอมรับในระดับนานาชาติมาประยุกตใช หรืออาจจะนําแนวคิดวงจรพัฒนา
คุณภาพ Deming Circle PDCA มาใชในการพัฒนาคุณภาพ หรือการนําเทคโนโลยีและนวัตกรรม
มาใช และแมแตการจัดระบบเครือขายขอมูลเพื่อชวยในการบริหารจัดการ หรือการจัดทําแผนหรอื
โครงการตาง ๆ ที่สําคัญ ๆ ของสถานศึกษาก็นาจะมีการนิเทศดวย เพราะเทคนิคเฉพาะดานเหลานี้ 
ผูปฏิบัติจําเปนตองมีความเขราใจในพื้นฐานความเปนมา วัตถุประสงค หลักการ วิธีการและการ
ประยุกตใชที่ชัดเจนดวย (ศึกษาสาระเพิ่มเติมไดจากเอกสารชุดนี้ หนวยที่ 14 การพัฒนาคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา)42 

2. กระบวนการนิเทศในโรงเรียน       
 กระบวนการนิเทศภายในโรงเรียน หมายถึง กระบวนการของการจัดดําเนินงานการนิเทศ
ภายในโรงเรียนที่ครอบคลุมงานการนิเทศการศึกษาและการนิเทศงานทั่วไป ซ่ึงมีจุดหมายสุดทาย
อยูที่ผลผลิตทางการศึกษาของโรงเรียนที่ไดมาตรฐาน มีคุณภาพสูงตอบสนองหลักการและ
จุดหมายของหลักสูตร และสอดคลองกับหลักบริหารการศึกษา43    
 กระบวนการนิเทศการศึกษา หมายถึง แบบแผนของการนิเทศการศึกษาที่จัดลําดับ

                                                 
42 นันทนา  เตาทอง, “การศึกษาการดําเนินงานนิเทศภายในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัด

สํานักงานประถมศึกษาจังหวัดสมุทรปราการ” ( วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต ภาควิชาบริหาร 
การศึกษาบณัฑิตวิทยาลัย จฬุาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2542), 8-12. 

43 อุทัย บุญประเสริฐและชโลมใจ  ภิงคารวฒัน, หลักและแนวทางในการจัดการนิเทศ
ภายในสําหรับโรงเรียนประถมศึกษา ( กรุงเทพมหานคร: ครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย 
,2528),76. 
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ขั้นตอนไวตอเนื่องกันอยางเปนระเบียบแบบแผน มีลําดับขั้นตอนในการดําเนินงานไวอยางชดัเจน
ตอเนื่องกันอยางมีระเบียบพรอมดวยเหตุผลเปนไปได44   และไดมีนักวิชาการหลายทานได
นําเสนอกระบวนการนิเทศในโรงเรียนไวหลานทานดังตอไปนี้ 

 ชารี  มณีศรี  พูดถึงกระบวนการ วิธีการ และเทคนิคการนิเทศ ไวโดยแยกเปนประเด็น
ดังนี้                      
 กระบวนการของการนิเทศการศึกษา  (Processes  of Educational Supervision) หมายถึง
การดําเนนิการในการนเิทศไดรับความสําเร็จซึ่งประกอบดวยข้ันตอนดังตอไปนี้. 
 1.กระบวนการเกี่ยวกับการวางแผน( Planning Processes )  
    1.1 การคิด ( Thinking ) การวางแผนนเิทศเกี่ยวของกับการคิดแผนงานที่จะทําใน
อนาคตตามลําดับกอนหลัง 
    1.2 จัดทําตาราง ( Scheduling) เพื่อใหแผนงานในขอ 1.1 มีผลในเชิงปฏิบัติไดงายตอ
การปฏิบัติ จัดทําตารางรายการนิเทศ  กําหนดวนัเวลาสถานที่ใหแนนอน 
    1.3  การทําโครงการ( Programming)โครงการเปนที่รวมของแผนงาน เปนขั้นนํา
แผนงานไปปฏิบัติ เชน โครงการปรับปรุงการสอนประชาธิปไตยในโรงเรียนเปนตน 
    1.4  แผนงานที่ดีนําไปสูการคาดคะเน ( Forecasting ) แผนงานเปนเรื่องของการคิดที่จะ
ทําอะไรสักอยางในอนาคต  การกะประมาณการอยางดียอมงายตอการที่จะทํานายผลการทํางานได 
    1.5 ปรับปรุงการทํางานแผนการใหดีขึ้น ( Developing procedures ) ตระหนักในปญหา
และอุปสรรคของแผนงานที่เกิดขึ้น  หาทางปรับปรุงแกไขใหดีขึ้นงานการนิเทศการศึกษาเปนงาน
ที่ผูกพันซับซอน  จะตองแกไขใหเหมาะสมอยูเสมอ 
 2.การจัดการ( Organizing  Processes )  
   2.1 จัดจําแนกหนาที่ ( Distributing  functions ) งานนิเทศการศึกษา มหีลายประการ      
ทั้งการฝกอบรมประจําการ  การจัดหลักสตูร และจัดบุคลากร เปนตน เพื่อมิใหงานสับสน           
งานซอนงาน ควรจําแนกลักษณะงานใหเดนชัด 
   2.2 การประสารงาน ( Coordinating ) ประโยชนของการประสานงานคือ สรางความ
เขาใจในการทํางานรวมกัน ขจัดปญหาการทํางานที่ซํ้าซอนกันเปนตนและโดยหนาที่ของผูนิเทศ 
ทําหนาที่ประสานงานระหวางโรงเรียนกับฝายบริหารการศึกษาโดยตรง 

                                                 
44 วไลรัตน  บุญสวัสดิ์,หลักการนิเทศการศึกษาภาควิชาบรหิารการศึกษา (กรุงเทพฯ :

คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ,2528) ,40. 
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   2.3 ช้ีแหลงขอมูลวิชาการ ( Resources allocating) การจัดวัสดุอุปกรณการสอนอํานวย
ความสะดวก  จัดใหมีเครื่องใชในโรงเรียน ทั้งที่หาไดเองและการจัดขึ้น 
   2.4  จัดใหมีความสัมพันธมีความตอเนื่อง( Establishing relationship ) ความเปนปกแผน
ในหนวยงานการนิเทศ เปนผลสืบเนื่องจากขอ 2.2 และมีผลกระทบตอการนิเทศเปนอยางมาก 
   2.5 เปนตัวแทน ( Delegating ) ตามลักษณะงานของศึกษานิเทศก ทําหนาที่เปนตัวแทน
ทางการศึกษา มีบทบาทเปนตัวแทนทั้งในดานบริหาร ดานวิชาการดานวิทยากร และดานการ
ประสานงาน 
 3.การนํา ( Leading  Processes )  
   3.1 นําในการตัดสินใจ ( Decision-making) กระบวนการนิเทศมิไดมุงหมายในการใช
อํานาจเผด็จการ หากแตการตัดสินใจนั้นจะตองมาจากหมูคณะเปนสําคัญ 
   3.2 ขอเสนอแนะ ( Suggesting ) ใหคําปรกึษาแนะนํา 
   3.3 แรงจูงใจ ( Motivation) กําลังใจมีวันหมดไปได การรักษาแรงจูงใจใหคงทนถาวร 
ขึ้นอยูกับการตอบสนองความตองการ การเขาใจกัน การเอาใจใสในเรื่องสวัสดิภาพ เปนตน 
   3.4 การสื่อความหมาย ( Communicating ) กระบวนการนําในการนิเทศที่สําคัญอีก
ประการหนึ่ง คือ การใชความสามารถในดานการติดตอส่ือความหมายซึ่งขึ้นอยูกับพื้นฐาน
การศึกษาของผูนิเทศเปนสําคัญ 
   3.5 การคิดริ เ ร่ิม  (Initiating) บรรยากาศในการคิดริ เ ร่ิมอยูที่ภาวะของผูนําหาก
ศึกษานิเทศกเปนใจกวางขวาง ยอมรับความคิดของคนอื่นสนับสนุนใหเขาคิด มองขามความ
ผิดพลาดเล็กๆ นอย ๆ โดยไมตั้งใจ ปจจัยเหลานี้จะชวยใหครูอยากจะคิดอยากจะเริ่มทําอะไร
แปลก ๆ ใหม ๆ ขอที่นาคํานึงก็คือลักษณะของสังคมไทยบางประการที่ทําใหคนไมอยากจะเริ่ม
ในกิจการตางๆ เชนการติเพื่อทําลาย การนินทา การวากลาวผูที่คิดทําอะไรแลวไมสําเร็จเปนตน 
   3.6 การสาธิต ( Demonstrating )  การนําในการสาธิต คือ การนําเผยแพรทางวิชาการ
ศึกษานิเทศกสาธิตบทเรียน สาธิตการสอนวิธีตาง ๆ แกคณะครู สนับสนุนใหโรงเรียนมีการสาธิต
วิชาการแกชุมชน เชน จัดสัปดาหเกษตร สัปดาหวัฒนธรรม  สาธิตเมื่อมีการเคลื่อนไหวทาง
วิชาการใหม ในขอนี้นอกจากโรงเรียนจะไดทําหนาที่ในดานการประชาสัมพันธกับภายนอกแลว 
ยังเปนการนําใหชุมชนมองเห็นความสําคัญโรงเรียน เขาใจโรงเรียน ใหความสนับสนุนโรงเรียน
ในโอกาสตอไป 
 4.การควบคุม ( Controlling  Processes )  
   4.1 ทําใหถูกตอง ( Taking corrective action ) การควบคุมในการนิเทศแตกตางจากการ
ควบคุมทางบริหาร  เพราะการนิเทศใชพระคุณมากกวาพระเดช  เมื่อศึกษานิเทศกทราบ
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ขอบกพรอง  ขอผิดพลาดของครู ศึกษานิเทศก จะใชเทคนิคการนิเทศแกไขขอบกพรองนั้น ซ่ึง
เปนไปเพราะครูมีความเชื่อถือศรัทธาในหลักการ ความรวมมือในดานนี้มาจากน้ําใสใจจริง มิใช
จากการใชอํานาจบังคับ 
   4.2 ความเจรญิงอกงาม ( Expediting ) ในกรณีที่การกระทําถูกตอง หรือการเรียนการ
สอนดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ  ศึกษานิเทศกยอมชวยใหกิจการนั้นประสบผลสําเร็จยิ่งขึ้น 
   4.3 การกลาวโทษเปนลายลักษณอักษร ( Reprimanding ) การทํางานรวมกับบุคคลหลาย
ประเภท เรายอมรับความแตกตางระหวางบุคคลเปนพื้นฐานบุคคลบางคนยอมงายตอการแนะนํา 
บางคนจะตองใชหลักการเขมงวดกวดขันจึงจะยอมเปลี่ยนแกไข พระพุทธเจาทรงแบงคนเปน 4 
ประเภท 
      4.3.1 อุคฑคิตัญูบุคคล งายตอการแนะนําอบรม 
       4.3.2 วิปจติัญูบุคคล  แนะนําอบรมไดไมยาก 
       4.3.3 เนยยะบุคคล  ตองพรํ่าสอนอยูเสมอ 
       4.3.4 ปทปรมบุคคล  ไมอาจแนะนําได 
   4.4 บทกําหนดโทษ ( Applying  sanctions ) เมื่อแนะนําชวยเหลือโดยประการตาง ๆ แต
ไมมีการปรับปรุงแกไข บทกําหนดโทษเปนสิ่งจําเปนสําหรับการบริหารทั่วไป 
 5 กระบวนการการประเมินผล ( Assessing  Processes )  การประเมินคาของสิ่งใดเปน
กระบวนการขัน้สุดทายของสิ่งนั้น 
   5.1  พิจารณาผลงาน ( Judging performance) ประเมินคาผลงานวา ด-ี เลว ประการใด 
    5.2  วัดผล ( Measuring performance )  วดัผลสัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติงาน45 

สันต  ธรรมบํารุง ไดนําเสนอกระบวนการนิเทศการสอนแบบวิทยาศาสตรไว 6 ขั้นตอน 
ดังนี ้
  ขั้นที่ 1 การสํารวจปญหา 
  1.  การสํารวจปญหา  อาจทําไดโดย  ศึกษาความมุ งหมายของหลักสูตร
ประชุมปสัมมนาครูเกี่ยวกับการเรียนการสอน ศึกษาผลการวิจัยที่เกี่ยวของกับการเรียนการสอน
ใชแบบสอบถาม ศึกษาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  โดยสังเกต วิธีสอน ผลงานนักเรียนและ 
ลักษณะนิสัย การใชส่ือการเรียนการสอน การประเมินผล การออกขอสอบ 

                                                 
45 ชารี  มณีศรี ,การนิเทศการศึกษา EDUCATIONAL SUPERVISION(กรุงเทพ ฯ :

คณะศกึษาศาสตรมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บางแสน, 2521),87-90. 
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  2. วิเคราะหสาเหตุของปญหา  อาจทําไดโดย ตั้งสมมติฐานถึงสาเหตุของปญหา 
โดยใชวิธีการระดมสมอง ( Brainstroming )ทดสอบสมมติฐานและสรุปสาเหตุของปญหา โดย
การใชขอมูลจาก ขอ 1) และหาขอมูลเพิ่มเติมในกรณีที่ยังไมไดขอสรุปที่ดี 
  ขั้นที่  2 ลําดับความสําคัญของปญหา  โดยคํานึงถึง จุดมุงหมายของหลักสูตร
นโยบายของโรงเรียน นโยบายของหนวยงานสํานักงานประถมศึกษาแหงชาติ กรมสามัญ 
กรมการฝกหัดครู กรมพลศึกษา นโยบายของชาติผลที่เกิดขึ้น ถาไมแกไขจะเกิดอะไรกับคนสวน
ใหญในระยะยาว  คุมคา การลงทุนแกปญหาเพียงใด 
  ขั้นที่  3 ตั้งจุดมุงหมายในการแกปญหาที่เลือกแลว มีจุดมุงหมายทั่วไปเพียง 1 ขอ 
ที่มีความชัดเจนจุดมุงหมายเฉพาะ ซ่ึงอาจมีหลายขอตามสาเหตุของปญหา 
  ขั้นที่ 4 สรางและเลือกทางเลือกในการแกปญหา พิจารณาหาทางแกปญหาดวย
วิธีตาง ๆ ระดมพลังสมอง ปรึกษาผูมีประสบการณในการแกปญหานั้น ศึกษาวิธีการที่เคยใชไดผล
มากอนแลวเลือกทางเลือกที่เหมาะสมโดยพิจารณาแนวทางดังนี้คือ เปนนวัตกรรม พิจารณา
ทรัพยากรและขอจํากัดประกอบ ใชเวลา เงินนอย งายพอทําได มีกําลังคน มีความเปนไปไดอาจได
วิธีการแกปญหา 2-3 วิธีก็ได พิจารณารวมทางเลือกที่มีลักษณะเดียวกันเขามาอยูในวิธีการ
แกปญหาเดียวกัน 
  ขั้นที่ 5  ทดลองนําวิธีแกปญหาที่เลือกแลวไปทําการทดลองโดยการวางแผน
กําหนดสถานที่ ตัวบุคคล งบประมาณ  ระยะเวลาที่จะใชในการทดลองใหแนนอนเตรียมวิธีการ
และกระบวนการที่จะทดลองใหพรอมการทดลองดําเนินการตามที่กระบวนการวางไว สรุปผล
ทดลอง และนําผลการทดลองไปเปรียบเทียบกับจุดมุงหมาย ที่ตั้งไวเปนขอมูลยอนกลับ( 
Feedback ) การปรับปรุงแกไข ถาขอมูลยอนกลับบรรลุจุดมุงหมายก็นํากระบวนแกปญหา
ดังกลาวไปใชได ถาขอมูลยอนกลับไมบรรลุผลตามจุดมุงหมาย ควรตรวจสอบความบกพรองของ
ขั้นตอนตาง ๆ ดังนี้ การสรางจุดมุงหมาย การวิเคราะหปญหา วิธีเลือกวิธีแกปญหา 
  ขั้นที่ 6 นําไปใชและการประเมินผลโดยการวางแผนเขียนโครงการแบบเหตุผล 
สัมพันธ (  Logical framework) เตรียมแหลงขอมูลปญหา เตรียมตัวบุคคลกําหนดระยะเวลา 
กําหนดงบประมาณนําไปใช นําวิธีแกปญหาไปใชประเมินผลตามแนวทางโครงการแบบเหตุผล
สัมพันธ46 

                                                 
46 สันต  ธรรมบํารุง ,หลักการนิเทศการสอน.เอกสารการนิเทศฉบับที่ 249 ภาคพฒันา

ตําราและเอกสารวิชาการ หนวยศึกษานิเทศก กรมการฝกหัดครู (กรุงเทพฯ: วรวุฒิการพิมพ , 
2526),81-83. 
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          วไลรัตน  บุญสวัสดิ์  ไดเสนอกระบวนการนิเทศการสอนภายในโรงเรียนเปนสิ่งสําคัญ
ที่จะชวยใหการปฏิบัติงานเปนไปตามวัตถุประสงคสามารถทํางานรวมกันไดอยางมีระบบและ
เปนระเบียบ หลักสําคัญสําหรับกระบวนการวางแผนงานนิเทศการสอนมีหลักการดังตอไปนี้ 
 1. การวางแผนการปฏิบัติงาน( working plan )เปนการหาขอกําหนดวา จะทําอะไร มี
ขอบเขตอยางไร และเพื่อจะไดดําเนินงานใหตรงเปาหมายที่กําหนดไว มีการแบงหนาที่ความ
รับผิดชอบ และวางแนวทางแกปญหาตาง ๆ  
                 2.การจัดระบบงาน ( organizing ) เปนการจัดแบบสายงานการนิเทศการสอนใน
หนวยงาน หนาที่และความรับผิดชอบของบุคคลฝายตางๆ 
                 3. การดําเนินงาน ( implementation of plan ) มีการกําหนดวา เร่ิมปฏิบัติงานตามแผนเมื่อใด 
ส้ินสุดเมื่อใด และจะใชวิธีใดติดตามผล 
                 4.การประเมินผลงาน ( evaluation  ) กําหนดวิธีการประเมินผลงานไวเปนระยะ 
เพื่อหาทางปรับปรุงแกไข ควรประเมินทั้งดานปริมาณและคุณภาพ 
                  กระบวนการนิเทศภายในโรงเรียน อาจปฏิบัติไดอีกแบบหนึ่งซ่ึงเอกสารสาขาวิชา
นิเทศการสอนและพัฒนาหลักสูตร คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยไดเสนอดังนี้ 
               1. การประชุมครั้งแรก เปนการกําหนดวัตถุประสงคของการนิเทศการศึกษากําหนด
เทคนิควิธีการรวบรวมขอมูล และมอบหมายผูรับผิดชอบโครงการใหชัดเจน 
               2.การรวบรวมขอมูลที่เหมาะและจําเปน แลววิเคราะหสรุปผลนํามาอภิปรายในการ
ประชุม 
               3.การประชุมครั้งสุดทาย เปนการตรวจสอบผลการวิเคราะหขอมูล จุดออนและจุดแข็ง
เพื่อที่จะสามารถจําแนกวิธีการ เทคนิคและวิธีการประเมินผล การคนควาวิจัย และจากขอมูลอ่ืน ๆ 
ที่จะใชพัฒนาการเรียนการสอนของครูใหดีขึ้น เมื่อตรวจสอบขอมูลแลวก็หาขอยุติ เขียนรายงาน
ผลใหครูทราบแลวนําไปใชในการปฏิบัติงานตอไป 
                สรุปไดวางานนิเทศการสอนภายในโรงเรียนประถมศึกษาเปนหลักที่มีความสําคัญอยาง
ยิ่งตอโรงเรียน ตอผูบริหาร คณะครู และตอผลงานอันเปนสวนรวม กระบวนการนิเทศการศึกษาที่
รวมกันวางแผนและปฏิบัติอยางเหมาะสมยอมสงผลใหเกิดคุณภาพและประสิทธิภาพตองานของ
สถานศึกษาไดอยางดี47 

อุทัย บุญประเสริฐและชโลมใจ  ภิงคารวฒัน ไดให ความหมายและตวัแบบกระบวนการ 
APDS 
                                                 

47วไลรัตน  บุญสวัสดิ์,หลักการนิเทศการศึกษาภาควิชาบรหิารการศึกษา (กรุงเทพฯ : 
คณะครุศาสตรจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ,2528),55 . 
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 ตัวแบบ ( Model ) กระบวนการการดําเนินงานการนิเทศภายในโรงเรียนประกอบดวย
สวนสําคัญ 4 สวนดังแผนภมูิกระบวนการตอไปนี ้
 
 
  
 
 
 
 
 
  
 
แผนภูมิที่ 2  กระบวนการการดําเนินงานการนิเทศภายในโรงเรียน 

 
จากตัวแบบนี้แสดงใหเห็นวา  ในการดําเนินงานใด ๆ ที่เกี่ยวของกับการนิเทศภายใน

โรงเรียน  จะเริ่มตนงานกับที่ “ การทําการวิเคราะห ” (Analysis) งานทางดานนั้น ๆ กอน เปนการ
วิเคราะหในรายละเอียดของงานเฉพาะดาน เพื่อคนหาปญหาและเพื่อกําหนดความตองการในการ
พัฒนางานดานนั้น ๆ ขั้นตนจึงเปนการวิเคราะหเพื่อกําหนดปญหาหรือความตองการในการ
พัฒนางานดานนั้น เพื่อใหเกิดความแนชัด  ใหไดปญหาจริงและความตองการในการพัฒนาซึ่งจะ
สงผลตอความกาวหนาในงานดานนั้น ๆ อยางแทจริง มิใชปญหาลอย ๆ ปญหาจากความรูสึก  
ปญหาจากสภาพพวกมากลากไป มิใชความตองการที่มาจากการ “ ขอมา ” หรือความตองการแบบ 
“ ตามธง ” ( นายชอบอะไร  นายเลนอะไร – เราเลนดวย ) 
  เมื่อกําหนดปญหาและความตองการในการพัฒนาไดชัดเจนแลว ครอบคลุมแลว 
ก็จะกาวเขาสูกระบวนการขั้นตอไป คือ “ การวางแผน” (Planning)  ขั้นการวางแผนนี้จะแสดงให
เห็นถึงเคาโครงของการดําเนินงานไปสูจุดหมายสุดทายของการทํางานแตละดานซึ่งอาจสะทอน
ในลักษณะนโยบาย แนวทางดําเนินงาน มาตรการหรืออาจสะทอนในลักษณะแผนงานโครงการ 
ซ่ึงจะแสดงขั้นตอนในการปฏิบัติงานในรายละเอียด ดวยวิธีการซึ่งไดผานการตรวจสอบทบทวน
แลววาจะนําไปสูจุดหมายสุดทายดานนั้น ๆ ดวยวิธีที่มีประสิทธิภาพ แกปญหาและพัฒนาไดจริง 
เหมาะสมกับสภาพแวดลอมในการทํางานของโรงเรียน และมีความเปนไปไดในการปฏิบัติไมเปน
แบบฝนเฟอง ไมเปนการสรางวิมานในอากาศ ดังแผนภูมิ 

การวิเคราะห 
(  Analysis) 

การวางแผน 
( Planning) 

การนิเทศและติดตามผล 
(  Supervision ) 

ลงมือปฏิบัติ 
(  Doing) 
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แผนภูมิที่   3   แสดงขั้นตอนในการจดัทําแผนการนิเทศการศึกษา 
 
 จากแผนภูมิที่ 3 โดยสรุปอาจกลาวไดวากระบวนการทํางานเพื่อใหไดงานดี มีการทํางาน
ที่ไมสับสนเปนการทํางานซึ่งชวยใหคนที่ชวยทํางานไดทํางานจนประสบความสําเร็จ โดยไมตอง

จัดลําดับความสําคัญของปญหาและ
ความตองการ 

การวิเคราะหปญหา  คนหา
สาเหตุ  สรางทางเลือกในการ
ขจัดสาเหตุของปญหาแลวเลือก
ทางเลือกในการดําเนินการ 

ความตองการในการพัฒนา
และการวิเคราะหเพื่อกําหนด
ขั้นตอนในการดําเนินงาน 

 

จัดทําแผนปฏบิัติการ 

กําหนดการ
ปฏิบัติและการ
ออกคําสั่ง 

จัดทําปฏิทิน
งาน 

จัดทํา
แผนปฏิบัติการ
เฉพาะเรื่อง 

แผนติดตาม
ควบคุมกํากับ
และประเมิน 

ประมวลปญหาและความตองการ 
ในการพัฒนา 

กําหนดการนิเทศติดตามผลขณะ 
ลงมือปฏิบัติ 

กําหนดมาตรการในการปฏบิัติ  กําหนด
แผนงาน/โครงการ  
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คอยระแวงระวังวาจะถูกจับผิด  และไดการทํางานที่ผูปฏิบัติมีความรูสึกภาคภูมิใจในผลงานตาม  
รูปแบบกระบวนการนี้จะประกอบไปดวย การวิเคราะห (Analysis) การวางแผน (Planning) ลงมือ
ปฏิบัติ  (Doing) การนิเทศและติดตามผล (Supervision ) ซ่ึงอาจเรียกส้ันๆวา APDS Model หรือ
สูตร APDS ดังนี้ 

การวิเคราะห     เปนไปเพื่อกําหนดสิ่งที่ตองการหรือส่ิงที่ตองปฏิบัติจัดทําให 
(Analysis)   ประสบผลสําเร็จ 
การวางแผน  เปนการกําหนดขั้นตอนและเคาโครงการทํางานใหบรรลุผล
(Planning)   ที่ตองการดวยวิธีการที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพมากทีสุ่ด 

ภายใตสภาพแวดลอมและขอจํากัดที่มีอยู 
 ลงมือปฏิบัติ  เปนการลงมือดําเนินงานตามขั้นตอนและเคาโครงการ 
 (Doing )  ทํางานในแตละเรื่องตามที่กําหนดไว 
 นิเทศติดตามผล  เปนการติดตามดูแล ชวยเหลือ กํากับ สนับสนุนใหสามารถ 
 (Supervision )  ทํางานไดจนบรรลุผลสําเร็จ48 
 

สงัด  อุทรานันท  ไดเสนอกระบวนการนิเทศการสอนในโรงเรียนไว  5  ขั้นตอน 
(PIDRE)  คือ 1. การวางแผนการนิเทศ (P-Planning) 2. การใหความรูในสิ่งที่จะทําตามแผน  (I -
Informing)   3. การปฏิบัติตามแผนโดยผูรับการนิเทศเปนผูดําเนินการ (D-Doing) 4.การสงเสริม
และสนับสนุนดานขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน(R-Reinforcing) 5. การติดตามและ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน (E-Evaluating) ดังรายละเอียดกระบวนการนิเทศการศึกษาในโรงเรียน
ไว 5 ขั้นตอน คือ 

 ขั้นท่ี  1   การวางแผนการนเิทศ   เปนขั้นที่ผูบริหาร  ผูนิเทศและครู  จะทําการ
ปรึกษาหารือเพื่อใหไดมาซึ่งปญหาและความตองการในสิ่งที่ตองการ  ใหมีการนเิทศรวมถึงการ
วางแผนถึงขั้นตอนการปฏิบัติงานเกีย่วกับการนิเทศที่จะจัดขึ้นอีกดวย 

 ขั้นท่ี  2   การใหความรูในสิ่งท่ีจะทําตามแผน   เปนขั้นตอนที่ใหความรู  ความเขาใจถึงสิ่ง
ที่จะดําเนินการวาจะตองอาศัยความรูความสามารถอะไรบาง  จะมีขั้นตอนในการดําเนินการ

                                                 
48 อุทัย บุญประเสริฐและชโลมใจ  ภิงคารวฒัน, หลักและแนวทางในการจัดการนิเทศ

ภายในสําหรับโรงเรียนประถมศึกษา(กรุงเทพมหานคร: ครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย 
,2528),76-80. 
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อยางไร  และจะทําอยางไรจึงจะทําใหไดผลงานออกมาอยางมีคุณภาพ  ในขั้นนี้จําเปนทุกครั้ง
สําหรับการเริ่มการนิเทศที่จัดขึ้นใหมไมวาจะเปนเรื่องใดก็ตาม  และก็มีความจําเปนสําหรับงาน
นิเทศที่เปนไปอยางไมไดผล  หรือไดผลยังไมถึงขั้นที่นาพอใจ  ซ่ึงจําเปนจะตองทําการทบทวน
ความรูในการปฏิบัติงานที่ถูกตองอีกครั้งหนึ่ง 

 ขั้นท่ี  3   การปฏิบัติตามแผนโดยผูรับการนิเทศเปนผูดําเนินการ   ในการปฏิบัติงานของ
ผูรับการนิเทศนั้น  เปนขั้นที่ผูรับการนิเทศลงมือปฏิบัติงานตามความรูความสามารถที่ไดรับจาก
ผูใหการนิเทศ สําหรับผูใหการนิเทศนั้นจําเปนจะตองทําการนิเทศและควบคุมคุณภาพงาน  ให
งานสําเร็จออกมาทันตามกําหนดเวลาและคุณภาพสูง  และถาผูบริหารเปนผูใหการสนับสนุนการ
นิเทศ  ก็จะตองใหการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ  ตลอดจนเครื่องใชตาง ๆ   ที่จะชวยใหการ
ปฏิบัติงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

 ขั้นท่ี  4   การสงเสริมและสนับสนุนดานขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน   ขั้นนี้เปน
ขั้นตอนการเสริมแรงของผูบริหาร   เพื่อใหผูรับการนิเทศมีความมั่นใจและบังเกิดความพึงพอใจ
ในการปฏิบัติงาน   ในขั้นนี้อาจจะดําเนินการไปพรอม ๆ  กัน  ขณะที่ผู รับการนิเทศกําลัง
ปฏิบัติงาน  หรือการปฏิบัติงานไดเสร็จสิ้นลงไปแลวก็ได 
 ขั้นท่ี  5   การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน   เปนขั้นตอนที่ผูใหการนิเทศทําการ
ประเมินผลงานที่ไดดําเนินการผานไปแลวเปนอยางไร   หลังจากการประเมินผลการนิเทศจะ
พบวามีปญหา   หรืออุปสรรคอยางหนึ่งอยางใด   ที่เปนสาเหตุใหการดําเนินงานนิเทศภายใน
โรงเรียนไมสัมฤทธิ์ผล   ก็จะตองปรับปรุงแกไข   หากดําเนินการปรับปรุงแกไขแลวยังมีคุณภาพ
ไมถึงขั้นที่นาพอใจ  ก็อาจทําไดดวยการใหความรูในสิ่งที่จะทําใหมอีกครั้ง  สําหรับกรณีที่
กระบวนการดําเนินงานเปนไปอยางไมไดผล   ก็ตองปรับปรุงวิธีการดําเนินงานทั้งหมด49 

 วรรณี  ชาญจิต ไดเสนอกระบวนการนิเทศการสอนในโรงเรียนไว   3  ขั้นตอน  คือ         
1. การวางแผนการนิเทศภายในโรงเรียน  2. การดําเนินงานตามแผนการนิเทศภายในโรงเรียน        
3. การประเมินผลและการรายงานผลการนิเทศภายในโรงเรียน ดังรายละเอียดตอไปนี้  

1. การวางแผนการนิเทศภายในโรงเรียน  โดยคณะกรรมการนิเทศในโรงเรียน
ทําการศึกษาสภาพปจจุบัน ปญหาความตองการของโรงเรียน ทําการวิเคราะหสาเหตุของปญหา 

                                                 
49 สงัด  อุทรานนัท, การนิเทศการศึกษา หลักการ ทฤษฎีและปฏิบัติ ( กรุงเทพฯ : มิตร

สยาม,2530),84-88. 
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ลําดับความสําคัญของปญหา กําหนดทางเลือกในการแกปญหา โดยวิธีการประชุมปรึกษาหรือ 
แลวจัดทําโครงการนิเทศภายใน 

2. การดําเนินงานตามแผนการนิเทศภายในโรงเรียน ดําเนนิโครงการโดยคณะกรรมการ
การนิเทศภายในโรงเรียนซ่ึงมีการประชุม แบงงาน มอบหมายงาน และนิเทศชัน้เรียน 

3. การประเมนิผลและการรายงานผลการนิเทศภายในโรงเรียน คณะกรรมการนิเทศ
ภายในโรงเรียน ประเมินผลระหวางการปฏิบัติงานและสิ้นสุดโครงการ แลวนําผลไปพัฒนางาน50 
 หนวยศึกษานิเทศก สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ ไดเสนอ
กระบวนการนิเทศการสอนในโรงเรียนไว 4  ขั้นตอน คือ 1. การศึกษาปญหาในปจจุบันและความ
ตองการ 2. การวางแผนการนิเทศ 3.การปฏิบัติการนิเทศ 4.การประเมินผลการนิเทศ  ดัง
รายละเอียดตอไปนี้51 
 ขั้นที่   1   การศึกษาสภาพปจจุบัน  ปญหา  และความตองการ  สภาพปจจุบัน  หมายถึง  
สภาพที่เปนจริงตามตัวบงชี้ดานตาง ๆ  ของโรงเรียนในขณะนั้น  ปญหาหมายถึง  ความแตกตาง
ระหวางสภาพที่เปนจริงกับสภาพที่คาดหวังหรือเปาหมาย  ความตองการ  หมายถึง  ความคาดหวงั
ที่จะพัฒนางานใหดีขึ้น  ในขณะที่งานนั้นมีสภาพปจจุบันอยูในระดับที่ไมเปนปญหา  การศึกษา
สภาพปจจุบัน  ปญหา  และความตองการมีขั้นตอน  ดังนี้ 
  1.1   ศึกษาและวิเคราะหขอมูลตัวบงชี้คุณภาพตาง ๆ  ดานสัมฤทธิผลทางการ
เรียนทุกกลุมประสบการณ  ทุกชั้น  ดานอัตราการซ้ําชั้นทุกชั้น  ดานภาวะสุขภาพตามเกณฑ
มาตรฐาน  ดานคุณลักษณะตามเกณฑมาตรฐานขั้นต่ําที่  สปช.กําหนด 

1.2   สํารวจและประเมินความตองการของครู 
1.3   จัดลําดับความสําคัญของปญหาและความตองการ 
1.4   วิเคราะหหาสาเหตุของปญหา  และจดัลําดับความสาํคัญของสาเหตุ  

กําหนดทางเลอืกในการแกปญหา  และการดําเนินการตามความตองการ 

                                                 
50 วรรณี  ชาญจติ, “การศึกษาการดําเนนิงานนิเทศภายในโรงเรียนประถมศึกษาที่ไดรับ

การคัดเลือกใหเปนโรงเรียนที่ดําเนนิงานนิเทศภายในดเีดนระดับอําเภอสังกัดสํานกังานการ
ประถมศึกษาจงัหวัดสมุทรปราการ” (วิทยานิพนธ บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 
2534),5. 

51 สํานักงาน คณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ,  หนวยศึกษานิเทศกม,  คูมือ
ผูบริหารโรงเรยีน  :  การดําเนินการนิเทศภายในโรงเรียนประถมฯ  (กรุงเทพมหานคร : คุรุสภา
ลาดพราว,2534), ก. 
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 ขั้นที่   2   การวางแผน   หมายถึง   การนําขอมูลผลการวิเคราะหสภาพปจจุบัน  ปญหา  
สาเหตุของปญหา  และความตองการมากําหนดกิจกรรม  และแนวทางการปฏิบัติงานนิเทศ          
การวางแผนการนิเทศภายในโรงเรียน  เปนขั้นตอนที่นําเอาทางเลือกที่จะดําเนินการมารวมกัน
กําหนดรายละเอียดกิจกรรม   และจัดลําดับขั้นตอนการปฏิบัติ  เขียนเปนโครงการนิเทศภายใน
โรงเรียน  ซ่ึงในโครงการควรระบุสาระสําคัญดังตอไปนี้ คือ กําหนดหลักการและเหตุผล  
วัตถุประสงค  เปาหมาย  แผนดําเนินการ กิจกรรมสําคัญ ปฏิทินปฏิบัติงาน ทรัพยากรที่ตองการ  
การประเมินผล ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 ขั้นที่   3   การปฏิบัติการนิเทศ  หมายถึง   การดําเนินการตามกิจกรรมที่กําหนดใน
โครงการนิเทศภายในโรงเรียน  ในการปฏิบัติการนิเทศภายในโรงเรียน  ผูบริหารโรงเรียนหรือผู
นิเทศจะตองนําหลักการนิเทศ  เทคนิค  ทักษะ  ส่ือ  และเครื่องมือนิเทศไปใชใหเหมาะสมกับ
สถานการณ  และบุคลากรผูรับการนิเทศ  เพื่อใหการปฏิบัติการนิเทศภายในโรงเรียนดําเนินไป
ดวยความเรียบรอย  ผูบริหารและผูนิเทศควรดําเนินการ  ดังนี้ 

3.1   เตรียมความพรอมกอนการนิเทศ  ควรจัดใหมีการประชุมคณะปฏิบัติงาน  
เพื่อซักซอมความเขาใจเกี่ยวกับวิธีการ  กิจกรรม  ส่ือ  เครื่องมือ  การบันทึกผล  การประเมินผล  
และการสรุปผลการนิเทศ 

3.2   ปฏิบัติการนิเทศ  คือ  ดําเนินการตามกิจกรรมที่กําหนดไวในโครงการนิเทศ
ภายในโรงเรียน  ผูนิเทศไมควรละเลยเกี่ยวกับการเสริมแรงใหกําลังใจ  ใหรับทราบปญหาความ
ตองการของผูรับการนิเทศ  และนําปญหาและความตองการนั้นมาพิจารณาหาทางชวยเหลือ
สนับสนุน 
 ขั้นที่   4   การประเมินผล   หมายถึง   การตรวจสอบความสําเร็จของโครงการกับ
วัตถุประสงค  และเปาหมายที่กําหนดไว  ผูมีหนาที่ดําเนนิการประเมนิผล  ไดแก  ผูบริหาร
โรงเรียน  และคณะผูนิเทศ  การประเมินผลมีขอบขายกิจกรรมที่ตองปฏิบัติดังนี ้

4.1   ประเมินผลสัมฤทธ์ิของโครงการตามวัตถุประสงคและเปาหมาย 
4.2   ประเมินความคิดเหน็เพื่อทราบความพึงพอใจของผูรับการนิเทศ 
4.3   ประเมินกระบวนการนิเทศภายในโรงเรียน 
4.4   สรุปรวมผลการประเมินเพื่อใชเปนขอมูลสําหรับการปรับปรุงการ

ปฏิบัติงานในโอกาสตอไป52 

                                                 
52 หนวยศึกษานเิทศก สามัญศึกษา, “แบบการรายงาน  การติดตาม  ประเมินผลการ 

 ดําเนินงานตามแผน” 2538,14. (เอกสารโรเนียวเย็บเลม) 
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 ดุ สิต  ทิวถนอม   ได เสนอ  การนิ เทศการสอนแบบควบคุมกํ ากับ เชิ งบริหาร                              
(Administrative  monitoring )   การนิเทศแบบควบคุมกํากับเชิงบริหาร  เปนกระบวนการ
สังเกตการณสอนในชั้น และใหขอมูลยอนกลับในทํานองเดียวกันของผูบริหารโรงเรียน  เปน
กระบวนการที่ทําใหผูบริหารมีวิสัยทัศนในโรงเรียนของตนไดชัดเจนขึ้น ไดสัมผัสกับกิจกรรม
ของโรงเรียน ประเมินการเรียนการสอนแตละจุดได  และแสดงใหเห็นถึงความสนใจในทุกเรื่องที่
เกิดขึ้นของผูบริหารโรงเรียน การนิเทศของผูบริหารโรงเรียนเปนการนิเทศแบบแวะเยี่ยม (drop-in 
supervision ) เปนการสังเกตการณสอนอยางไมเปนทางการและใชเวลาสั้น ๆ ของผูบริหาร
โรงเรียนและผูชวยผูบริหาร การนิเทศแบบควบคุมกํากับเชิงบริหารมีลักษณะคลายกัน  แตไดมี
การปรับปรุงรูปแบบและวิธีการใหเปนระบบขึ้น 
 ลักษณะของการนิเทศแบบควบคุมกํากับเชงิบริหาร 
 1.การนิเทศแบบควบคุมกํากับเชิงบริหาร ควรมีลักษณะเปด ผูบริหารโรงเรียนควรมีการ
อภิปรายในประเด็นสําคัญในเรื่องนี้กับคณะครูอยางเปดเผย ดังนี้ 
   1.1 การนิเทศแบบควบคุมกํากับเชิงบริหาร เปนงานของฝายบริหาร (administrative 
function ) ดังนั้น ภารกิจนี้จึงเปนของผูบริหารโรงเรียน หรือผูชวยผูบริหาร ไมใชศึกษานิเทศก 
   1.2  ครูควรทราบกอนวาผูบริหารโรงเรียนจะเขาเยี่ยมชั้นเรียนแบบใด ผูบริหารโรงเรียน
บางคนจะแจงใหครูรูลวงหนา บางคนไมแจงลวงหนา เพราะตองการใหครูสอนไปตามปกติ บาง
คนชอบพูดคุยกับนักเรียนในชั้นระยะสั้น ๆ และบางคนก็เพียงสังเกตดูการสอนเทานั้น เร่ืองตาง ๆ 
เหลานี้ ผูบริหารโรงเรียนและครูควรพูดคุยและตกลงกันกอน 
   1.3 ขอมูลยอนกลับที่ครูจะไดรับหลังจากที่มีการสังเกตการณสอนแลว ควรจัดทําอยางมี
ระบบ เชน มีการบันทึกและพูดคุยกัน เพราะใครก็ตามที่มีผูมาสังเกตการณสอน แมจะมีระยะเวลา
ส้ัน ๆ ก็ยอมมีความวิตกกังวลใจ และอยากจะทราบความรูสึกของผูสังเกต และจะพอใจที่ไดรับ
ขอมูลยอนกลับ แมจะเปนคําแนะนําเพียง 2-3 คําก็ยังดี 
   1.4  บันทึกการสังเกตควรเขียนส้ัน ๆ และเก็บรักษาไวใหดีเพื่อนํามาทบทวนไดหากครู
มีความสงสัยหรือวิตกกังวลในในเรื่องใด 
   1.5 ขอมูลที่ไดจากการสังเกตเปนประเด็นที่ละเอียดออน โดยเฉพาะในเรื่องการ
ประเมินผลงานของครู ซ่ึงจะตองตกลงกับครูดวยความจริงวา การสังเกตการณสอนแตละครั้งเปน
ขอมูลดานการเรียนการสอน ไมใชเปนการแระเมินผลงานของครู  ผูบริหารโรงเรียน เพียง
รับทราบไวเทานั้น การประเมินผลงานของครูจริง ๆ   จะตองกระทําอยางรอบคอบเปนระบบ แต
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ถาจะนําขอมูลนี้มาใชในการตัดสินพิจารณาของผูบริหาร โดยหลีกเลี่ยงไมไดแลว ควรแจงใหครู
ทราบและตกลงกันกอน 
 2.การนอเทศแบบควบคุมกํากับเชิงบริหาร  ควรมีการวางแผนงานและจัดตารางการ
ทํางานไมใชทําอยางตามบุญตามกรรม ไมมีระบบ ผูบริหารโรงเรียนควรกําหนดเวลาตารางการ
ทํางานไวเปนสัปดาห ซ่ึงจะชวยใหสังเกตการณสอนเปนระบบมากขึ้น มีวิธีที่จะนิเทศแบบนีห้ลาย
วิธีดังนี้ 
   2.1 ผูบริหารโรงเรียนใชเวลาชวงที่สําคัญ ๆ ระหวางที่โรงเรียนเปด เชน ชวงเวลากอน
เขาเรียน ชวงระหวางเวลาพกักลางวันและหลังเลิกเรียน 
   2.2 เยี่ยมชั้นเรียนเปนระดับชั้น กําหนดเปนสัปดาห วิธีนี้ไมนานนักผูบริหารก็สามารถ
มองเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นในแตละระดับชั้นเรียนไดอยางกวาง ๆ   
   2.3 เยี่ยมชั้นเรียนตามวิชาที่สอน เชน วิชาคณิตศาสตร เปนตน วิธีนี้จะทําใหทราบวิธีการ
เรียนการสอนวิชาคณิตศาสตรของโรงเรียนไดทุกหองทั่วทั้งโรงเรียน 
   2.4 เยี่ยมชั้นเรียนเพื่อเทียบเคียงใหเห็นความแตกตางในดานการเรียนของนักเรียนแตละ
กลุมวามีความแตกตางกันอยางไร 
   การนิเทศแบบควบคุมกํากับเชิงบริหารนี้ ถามีการวางแผนและจัดระบบใหดีแลว ทําให
ผูบริหารไดใชเวลาสั้น ๆ เยี่ยมชั้นเรียนตาง ๆ ไดทั่วถึง และไดมองเห็นภาพการเรียนการสอนใน
โรงเรียนที่เชื่อไดจากขอมูลตาง ๆ ที่ผูบริหารโรงเรียนไดพบเห็นดวยตนเอง 
 3.การนิเทศแบบควบคุมกํากบัเชิงบริหาร ควรมีจุดสําคัญอยูที่การเรียนของนักเรียน 
    การเยี่ยมชั้นเรียนของการนิเทศแบบนี้จะใชเวลาสั้น ๆ จึงจําเปนตองเนนจุดสําคัญที่
เกี่ยวกับการเรียน  ดูวาการสอนนั้นชวยหรือขัดขวางการเรียนของนักเรียนอยางไรบาง  ดังนั้น
ผูบริหารโรงเรียนจึงตองเนนการสังเกตการณสอนที่การเรียนของนักเรียน หลีกเล่ียงในสิ่งที่ทําให
วอกแวกนารําคาญ และใหใชเวลาในการเยี่ยมใหนอยที่สุด 
     มปีระเด็นสาํคัญ ๆ ที่ผูบริหารโรงเรียนควรไดพจิารณาถึงในเรื่องที่เกีย่วกับการสอน
และการเรียนดังนี ้

3.1 แบบการเรียนและการสอนที่ครูไดนํามาใชนั้นเปนแบบอะไร  เปนแบบคิด 
คนหาคําตอบเอง ( discovery ) หรือแบบสบืสอน-สอบสวน ( inquiry ) เปนแบบครูบอกนักเรยีน
โดยตรงหรือการฝกการคิดแบบสรางสรรคเปนตน 

3.2 มีนักเรียนสนใจเรียนและไมสนใจเรียนมากนอยเพยีงใด ครูตระหนักดแีละม ี
ความรับผิดชอบตอพฤติกรรมของนักเรียนที่ไมสนใจเรียนในทางใดบาง เพื่อนนกัเรยีนดวยกัน
และครูใหความรวมมือชวยเหลือนักเรียนเหลานี้อะไรบาง 
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3.3 นักเรียนตระหนักดีและเขาไปเกี่ยวของกับจุดประสงคของการเรียนรูเพียงใดมี 
นักเรียนกี่คนที่เขาไปมีสวนรวมในการเรียนดวยความกระตือรือรน และครูอํานวยความสะดวก
อะไรบางหรือวาคอยขัดขวางนักเรียน 

3.4 นักเรียนไดขอมูลยอนกลับอะไรบางที่เกีย่วกับการเรียนของนักเรียน  นกัเรียน 
ตระหนกัดีในเรื่องความกาวหนาและปญหาตาง ๆ อยางพอเพียงหรือไม ครูไดทําอะไรเพื่ออํานวย
ความสะดวกบางเมื่อทราบเรื่องนี้ 
 4. การนิเทศแบบกํากับเชิงบรหิาร จะมีประสิทธิภาพมากที่สุด เมื่อเกิดมีปฏิสัมพันธตอกัน
ของ 2 มิติ คือ ผูบริหารใหขอมูลยอนกลับแกครู กับการใชขอมูลจากการสังเกตเปนสวนหนึ่งของ
การประเมินผลการสอน และบรรยากาศของโรงเรียน  ครูควรไดรับขอมูลยอนกลับทั้งในทางบวก
และทางลบอยางเหมาะสม ผูบริหารโรงเรียนควรเสริมแรงครูที่มีประสิทธิภาพดวยคําชม  สวนครู
ที่มีประสิทธิภาพนอยควรเปนคําถามหรือขอสงสัย ( be questioned ) เพื่อใหครูไดคิด ผูบริหาร
โรงเรียนใชการสังเกตในการควบคุมกํากับเชิงบริหาร  ในงานแตละวันที่โรงเรียนตอคําถามหลาย ๆ
ประเด็นที่เกิดขึ้น เชน มีชวงเวลาหนึ่ง ใชไหมที่นักเรียนไมคอยสนใจเรียน และกอความวุนวายใน
หองเรียน มีสถานที่แหงใดไหมที่เปนแหลงกอกวนในโรงเรียน ครูสอนแบบบอกตรง ๆ ( บอกเลา )
แกนักเรียนทั่วทุกชั้น ทุกระดับ ความสามารถของนักเรียนและทุกวิชามากนอยเพียงใด มีอะไรที่
ใชกันเลยเถิด ไมพอเพียงหรือไมเหมาะสมบาง ครูใหความสนใจในเรื่องของการคิดสรางสรรค
และกระบวนการคิดระดับสูงเพียงใด ครูสอนเนื้อหาและมีวิธีสอนที่ตางกันแตละกลุมมากนอย
เพียงใดคําตอบของคําถามดังกลาวขางตนสามารถชี้ใหเห็นถึงปญหาตาง ๆ ของโรงเรียน ซ่ึง
จะตองไดรับการตรวจสอบและวิเคราะหอยางมีระบบ ขั้นตอนการดําเนินการนิเทศแบบควบคุม
กํากับเชิงบริหารการดําเนินการนิเทศแบบควบคุมกํากับเชิงบริหาร มีดังนี้ 

4.1 การประชุม ดังที่ไดกลาวมาแลววาการนิเทศแบบควบคุมกํากับเชิงบริหารนี้ ผูที่
เหมาะสมจะเปนผูรับผิดชอบดําเนินการในเรื่องนี้ คือ ผูบริหารโรงเรียน  หรือผูชวยฯ ดังนั้นใน
ขั้นตอนของการประชุมจึงเปนการชี้แจงรายละเอียดแกครูที่เขารวมโครงการนิเทศนี้ ใหเขาใจถึง
ความรับผิดชอบพฤติกรรมการสังเกตของผูสังเกตในฐานะผูเยี่ยมชั้นเรียน กระบวนการของขอมูล
ยอนกลับ บันทึกตาง ๆ และความเกี่ยวของของขอมูลกับการประเมินผล ผูบริหารโรงเรียนจัดทํา
ตารางกําหนดเวลาสําหรับตนเองในการนิเทศ ตารางกําหนดเวลาการนิเทศนี้ไมควรใหครูมีสวน
ลวงรูเห็นเพื่อปกกันไมใหครูเตรียมการไวลวงหนา  ผูบริหารเองก็จะไดเห็นสภาพการเรียนการ
สอนที่เกิดขึ้นจริง ๆ ในหองเรียนที่มิไดมีการเตรียมการของครูแตอยางใด 

4.2 การตรวจเยี่ยมชั้นเรียน เมื่อไดประชุมตกลงกันและทําความเขาใจกันในเรื่องตาง ๆ 
กันแลว ผูบริหารโรงเรียนก็จะเร่ิมเยี่ยมและสังเกตการสอนของครูตามตารางกําหนดเวลาที่
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ผูบริหารไดวางไวเฉพาะของตนเอง ในการเยี่ยมชั้นเรียนเพื่อสังเกตการณสอนในชั้นจะใชเวลาสั้น 
ๆ 5 ถึง 10 นาที ก็พอที่จะไดความคิดวาการเรียนการสอนจะดําเนินตอไปอยางไร  ส่ิงที่จะสังเกต
ในชวงเวลาสั้น ๆ ก็เปนองคประกอบที่สําคัญ ๆ เชน รูปแบบของการเรียนการสอน พฤติกรรม
ของนักเรียนที่สนใจการเรียนและที่ไมสนใจการเรียน  การรับรูและการเขาไปเกี่ยวของของ
นักเรียนกับจุดประสงคที่ตั้งไวและลักษณะและแหลงขอมูลยอนกลับที่เกี่ยวกับการเรียนของ
นักเรียนเปนตน การบันทึกขอมูลตาง ๆ ควรบันทึกสั้น ๆ ขณะกอนจะออกจากหองเรียน ซ่ึงเปน
ชวงที่ความคิดตาง ๆ ยังแจมชัดอยูใชบัตรขนาด 4 x 6 นิ้ว จะไดประโยชนมากทั้งในการเก็บรักษา 
และบันทึกขอมูลเบื้องตนได เชน วัน เวลา ครูที่ถูสังเกต ช้ันเรียน  สวนขอมูลเกี่ยวกับการสังเกตก็
เปนองคประกอบที่สําคัญที่เกี่ยวกับการเรียนการสอน ดังไดกลาวแลวขางตน เมื่อเสร็จสิ้นการ
เยี่ยมชั้นเรียนเมื่อการเยี่ยมชั้นเรียนเสร็จแลว กอนออกจากหองเรียน ควรแสดงความพึงพอใจให
ครูไดทราบ ซ่ึงอาจจะเปนคําพูดสั้น ๆ หรือดวยทาทางอยางใดอยางหนึ่งก็ไดที่ครูไดใหโอกาสเขา
เยี่ยมชั้นเรียน การใหขอมูลยอนกลับแกครูนั้น ควรทําทันที ถาเปนไปไดควรพูดคุยกันตัวตอตัวคุย
ปรึกษากันในชั้นเรียน ชวงพักกลางวัน หรือหลังเลิกเรียนแลว ถาไมมีโอกาสไดพูดคุยกันก็เขียน
เปนบันทึกขอความสั้น ๆ กะทัดรัด พูดถึงในสิ่งที่ดี ๆ กอนจะใหขอเสนอแนะ และถาเรื่องใดที่
เปนปญหาขอมูลยอนกลับควรจํากัดเฉพาะผูที่เปนเจาของปญหา หรือผูที่เกี่ยวของเทานั้นการ
นิเทศแบบควบคุมกํากับเชิงบริหาร เปนงานของผูบริหารโรงเรียนซึ่งแตเดิมเปนการตรวจตราเชิง
บริหาร (  administrative  inspection ) และไมคอยเปนที่ยอมรับของครูมากนักผูบริหารโรงเรียน
เองก็ไมคอยไดปฏิบัติดวยเกรงวาครูจะไมพอใจ การนิเทศแบบควบคุมกํากับเชิงบริหารเปน
แนวความคิดใหมที่แตกตางจากการนิเทศแบบเดิมของผูบริหารโรงเรียน ที่เห็นไดเดนชัดคือ การมี
กระบวนการ( process ) ระบบ ( system ) และการจัดการ ( management )ในการนิเทศ ประโยชน
ที่ไดรับมีทั้ง 2 ฝาย คือ ครูไดมีโอกาสปรับปรุงการสอนของตนใหดีขึ้น ผูบริหารโรงเรียนก็มี
โอกาสไดสัมผัสกับครู ไดทํางานและแกปญหารวมกับครู โดยปราศจากเครื่องกีดกันใด ๆ ทําให
การเรียนการสอนในโรงเรียนดําเนินไปดวยดี 
 การนิเทศดวยวิธีหลากหลายจัดเปนรูปแบบได 4 แบบดังกลาวมาแลวนั้น จะเห็นไดวาแต
ละรูปแบบมีลักษณะและวิธีดําเนินการแตกตางกันออกไป ซ่ึงผูบริหารโรงเรียนไมจําเปนตองจัด
ใหเหมือน ๆ กันทั้งโรงเรียน ควรใหครูไดเลือกกวาจะใชแบบใดในการพัฒนาการเรียนการสอน
ของตนเอง โดยพิจารณาเลือกวิธีที่ เหมาะสมภายใตเงื่อนไขที่ตนมีอยู เชน เปาหมายและ
จุดประสงคของการเรียนการสอน ลักษณะวิชาที่สอน ระดับชั้นเรียน เวลา ภารกิจอื่น ๆ ที่ครูมีอยู 
เปนตน นอกจากนั้นระบบการบริหารของโรงเรียน และบรรยากาศของโรงเรียนก็มีสวนในการ
ตัดสินใจของครูไดเชนกัน แตไมวาครูจะเลือกแบบหรือวิธีการใด ครูก็มีโอกาสไดปรับปรุงการ
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เรียนการสอนไดทั้งนั้น อยูที่ตัวครูวาจะจริงจังแคไหน และผูบริหารโรงเรียนใหการสนับสนุน
เพียงใด53 
 นันทนา  เตาทอง  ศึกษากระบวนการนิเทศการสอนในโรงเรียนของกระบวนการการ
บริหารงานนิเทศที่ปรากฏอยูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในปจจุบันนั้น จากผลการศึกษาวิจัยของ 
นันทนา  เตาทอง  พบวา โรงเรียนมีกระบวนการนิเทศการสอนภายในโรงเรียน 5 ขั้นตอน คือ       
1. การประเมินความตองการจําเปนในการพัฒนา เพื่อกําหนดสิ่งที่จะประเมินและองคประกอบที่
จะประเมิน โดยกําหนดวิธีการ เครื่องมื้อ ระยะเวลาที่จะเก็บขอมูล พรอมทั้งกําหนดสภาพ
ความสําเร็จและเกณฑการประเมิน   2. การวิเคราะหจุดเดน จุดดอย เพื่อกําหนดจุดที่จะพัฒนา 
วิเคราะหผลจากขอมูลที่ได แลวนํามาจัดลําดับเรียงความตองการจําเปน  3.  การเลือกแนวทางการ
พัฒนาเพื่อบรรลุความตองการ โดยพิจารณาจากขอมูลและความเปนไปไดในการพัฒนา  4. การ
ลงมือปฏิบัติ โดยจัดทําแผนการนิเทศใหสอดคลองกับนโยบายตนสังกัดและจุดที่ตองการพัฒนา
ของโรงเรียน กําหนดรายละเอียดขั้นตอนการดําเนินงาน ส่ิงสนับสนุนในการดําเนินงาน และ
ปฏิบัติตามแผนนิเทศที่กําหนดไว   5.  การติดตามประเมินผลและปรับปรุงแกไขระหวาง
ดําเนินการ ประเมินผลเมื่อส้ินสุดโครงการ ดังรายละเอียดตอไปนี้ คือ 
 1. การประเมินความตองการจําเปนในการพัฒนา เพื่อกําหนดสิ่งที่จะประเมินและ
องคประกอบที่จะประเมิน โดยกําหนดวิธีการ เครื่องมือ ระยะเวลาที่จะเก็บขอมูล พรอมทั้ง
กําหนดสภาพความสําเร็จและเกณฑการประเมิน 
 2. การวิเคราะหจุดเดน จุดดอย เพื่อกําหนดจุดที่จะพัฒนา วิเคราะหผลจากขอมูลที่ได แลว
นํามาจัดลําดับเรียงความตองการจําเปน 
 3.  การเลือกแนวทางการพัฒนาเพื่อบรรลุความตองการ โดยพิจารณาจากขอมูลและความ
เปนไปไดในการพัฒนา 
 4. การลงมือปฏิบัติ โดยจัดทําแผนการนิเทศใหสอดคลองกับนโยบายตนสังกัดและจุดที่
ตองการพัฒนาของโรงเรียน กําหนดรายละเอียดขั้นตอนการดําเนินงาน ส่ิงสนับสนุนในการ
ดําเนินงาน และปฏิบัติตามแผนนิเทศที่กําหนดไว 
 5.  การติดตามประเมินผลและปรับปรุงแกไขระหวางดําเนินการ ประเมินผลเมื่อส้ินสุด
โครงการ 

                                                 
53 ดุสิต ทิวถนอม,การนิเทศการศึกษาหลักการและการปฏิบตัิ (นครปฐม : ภาค วิชาการ

บริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตรมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจนัทร 
นครปฐม,2540 ),234-239. 
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 การนิเทศภายในโรงเรียนเปนส่ิงสําคัญที่ควรจัดใหมีขึ้นในโรงเรียนทั่วไป  เพราะจะชวย
กระตุนและนําความคิดใหม ๆ  ใหเกิดขึ้นกับครูภายในโรงเรียน  อันจะสงผลถึงคุณภาพการศึกษา
ที่ดี  การดําเนินการนิเทศภายในโรงเรียนใหไดผลมีประสิทธิภาพ  จําเปนตองมีขั้นตอนในการ
ดําเนินงานที่ดี  ขั้นตอนหรือกระบวนการดําเนินการนิเทศไดมีผูเสนอไวหลายรูปแบบ  ดังนี้54 

เยาวพา  เตชะคุปต  ไดเสนอ รูปแบบการนิเทศการศึกษาที่เสนอมานี้แสดงใหเห็นวา การ
นิเทศจะประสบความสําเร็จจําเปนจะตองดําเนินการอยางเปนขั้นตอนและตอเนื่องกันดังนี้ คือ 
 ขั้นที่ 1 การวางแผนการนิเทศ ( Planning - P ) เปนขั้นที่ผูบริหาร ผูนิเทศและผูรับการ
นิเทศจะทําการประชุมปรึกษาหารือเพื่อใหไดมา ซ่ึงปญหาและความตองการ จําเปนที่จะตองมี
การนิเทศ รวมทั้งวางแผนถึงขั้นตอนการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการนิเทศที่จะจัดขึ้นอีกดวย 
 ขั้นที่ 2 ใหความรูในสิ่งที่จะทํา ( Informing – I ) เปนขั้นตอนของการใหความรูความ
เขาใจถึงสิ่งที่จะดําเนินการวาจะตองอาศัยความรูความสามารถอยางไรบาง จะมีขั้นตอนในการ
ดําเนินการอยางไร และจะทําอยางไรจึงจะทําใหไดผลงานออกมาอยางมีคุณภาพ ขั้นนี้จําเปนทุก
คร้ังสําหรับการเริ่มการนิเทศที่จัดขึ้นใหมไมวาจะเปนเรื่องใดก็ตาม และก็มีความจําเปนสําหรับ
งานนิเทศที่ยังเปนไปอยางไมไดผลหรือไดผลไมถึงขั้นที่พอใจ ซ่ึงจําเปนจะตองทําการทบทวนให
ความรูในการปฏิบัติงานที่ถูกตองอีกครั้งหนึ่ง 
 ขั้นที่  3  การปฏิบัติงาน  ( Doing) ประกอบดวยการปฏิบัติงานใน  3 ลักษณะ  คือ              
การปฏิบัติงานของผู รับการนิเทศ   เปนขั้นที่ ผู รับการนิ เทศลงมือปฏิบัติงานตามความรู
ความสามารถที่ไดรับมาจากการดําเนินการในขั้นที่ 2 การปฏิบัติงานของผูใหการนิเทศ ขั้นนี้ผูให
การนิเทศจะทําการนิเทศและควบคุมคุณภาพใหงานสําเร็จออกมาทันตามกําหนดเวลาและมี
คุณภาพสูง   การปฏิบัติงานของผูสนับสนุนการนิเทศผูบริหารก็จะใหบริการสนับสนุนในเรื่อง
วัสดุอุปกรณตลอดจนเครื่องใชตาง ๆที่จะชวยใหการปฏิบัติงานเปนอยางไดผล 

ขั้นที่  4 การสรางขวัญและกําลังใจ ( Reinforcing - R ) ขั้นนี้เปนการเสริมกําลังใจ 
ของผูบริหาร เพื่อใหผูรับการนิเทศมีความมั่นใจ และบังเกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน  ขั้นนี้
อาจจะดําเนินการไปพรอม ๆ กันกับที่ผูบริหารนิเทศกําลังปฏิบัติงาน หรือ การปฏิบัติงานไดเสร็จ
ส้ินสุดลงไปแลวก็ได 
 ขั้นที่ 5  ประเมินผลผลิตของการดําเนินงาน ( Evaluating - E ) เปนขั้นที่ผูนิเทศทําการ
ประเมินผลการดําเนินซึ่งผานไปแลววาเปนอยางไร หลังจากการประเมินผลการนิเทศ  หากพบวา
                                                 

54 นันทนา  เตาทอง, “การศึกษาการดําเนินงานนิเทศภายในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัด
สํานักงาน ประถมศึกษาจงัหวัดสมุทรปราการ” (วิทยานพินธปริญญามหาบัณฑติ ภาควิชาบริหาร 
การศึกษาบณัฑิตวิทยาลัย จฬุาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2542),6. 
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มีปญหาหรืออุปสรรคอยางหนึ่งอยางใดที่ทําใหการดําเนินการไมไดผลก็สมควรจะตองทําการ
ปรับปรุงแกไข ซ่ึงการปรับปรุงแกไขอาจจะทําไดโดยการใหความรูในสิ่งที่ทําใหมอีกครั้งหนึ่ง 
สําหรับกรณีที่ผลงานออกมายังไมถึงขั้นที่พอใจหรือดําเนินการปรับปรุงการดําเนินงาน ทั้งหมด
สําหรับกรณีการดําเนินงานเปนไปไมไดผล และถาหากการประเมินผลไดพบวาประสบผลสําเร็จ
ตามที่ตั้งไว หากจะดําเนินการนิเทศตอไปก็สามารถทําไปไดเลยโดยไมตองใหความรูในเรื่องนั้น
อีก55 
    สมานจิต พงษสมาน  ไดทําการศึกษาการดําเนินงานการนิเทศการสอนภายในโรงเรียน
มัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 6 ผลการศึกษาวิจัยสรุปไดวาโรงเรียนมี
กระบวนการนิเทศภายใน 4 ขั้นตอนคือ   ขั้นที่ 1 เตรียมการ มีการแจงนโยบาย ช้ีแจงจุดมุงหมาย
ของการนิเทศภายใน แตงตั้งกรรมการโดยการคัดเลือก ศึกษาสภาพปจจุบัน ปญหาและความ
ตองการ  ขั้นที่ 2 วางแผนการนิเทศ ทั้งระดับโรงเรียนและหมวดวิชา ขั้นที่ 3  ปฏิบัติตามแผนการ
นิเทศ มีการประสานงานกับผูเกี่ยวของ สรางขวัญและกําลังใจใหผูปฏิบัติงานมีการพัฒนาสื่อและ
พัฒนาวิธีการนิเทศ   ขั้นที่ 4 ประเมินผลการนิเทศในโรงเรียน56 
    สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ  สําหรับสํานักงานคณะกรรมการ
การประถมศึกษาแหงชาติ   ไดกําหนดกระบวนการนิเทศการศึกษาการสอนวามี 5  ขั้นตอน
ดังตอไปนี้ ขั้นที่  1  การศึกษาสภาพปจจุบัน ปญหาและความตองการ ขั้นที่ 2 การวางแผนและ
กําหนดทางเลือก  การวางแผน ขั้นที่  3  การสรางสื่อ  เครื่องมือและพัฒนาวิธีการ   ขั้นที่  4 การ
ปฏิบัติการนิเทศ การปฏิบัติการนิเทศ  สามารถทําไดใน 2  ลักษณะ ขั้นที่  5  การประเมินผลและ
รายงานผล    ดังรายละเอียดตอไปนี้ 
 ขั้นที่   1   การศึกษาสภาพปจจุบัน  ปญหา  และความตองการ  สภาพปจจุบัน  หมายถึง  
สภาพที่เปนจริงตามตัวบงชี้ดานตาง ๆ  ของโรงเรียนในขณะนั้น  ปญหาหมายถึง  ความแตกตาง
ระหวางสภาพที่เปนจริงกับสภาพที่คาดหวังหรือเปาหมาย  ความตองการ  หมายถึง  ความคาดหวงั
ที่จะพัฒนางานใหดีขึ้น  ในขณะที่งานนั้นมีสภาพปจจุบันอยูในระดับที่ไมเปนปญหา  การศึกษา
สภาพปจจุบัน  ปญหา  และความตองการมีขั้นตอน  ดังนี้ 

                                                 
55 เยาวพา  เตชะคุปต ,การบริหารและการนิเทศการศึกษาปฐมวัย (กรุงเทพมหานคร :

สํานักพิมพแมค็จํากัด, 2542),113-114. 
56 สมานจิต  พงษสมาน, “การศึกษาการดาํเนินงานการนิเทศภายในโรงเรียนมัธยมศึกษา

สังกัดกรม สามัญศึกษา เขตการศึกษา 6” (วิทยานิพนธมหาบัณฑติ ภาควิชาบริหารการศึกษา 
บัณฑิต วิทยาลัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั,2542),47. 
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  1.1   ศึกษาและวิเคราะหขอมูลตัวบงชี้คุณภาพตาง ๆ  ดานสัมฤทธิ์ผลทางการ
เรียนทุกกลุมประสบการณ  ทุกชั้น  ดานอตัราการซ้ําชั้นทุกชั้น  ดานภาวะสุขภาพตามเกณฑ
มาตรฐาน  ดานคุณลักษณะตามเกณฑมาตรฐานขั้นต่ําที่  สปช.กําหนด 

1.2   สํารวจและประเมินความตองการของครู 
1.3   จัดลําดับความสําคัญของปญหาและความตองการ                                             
1.4   วิเคราะหหาสาเหตุของปญหา  และจดัลําดับความสาํคัญของสาเหตุ  

กําหนดทางเลอืกในการแกปญหา  และการดําเนินการตามความตองการ 
 ขั้นท่ี   2   การวางแผน   หมายถึง   การนําขอมูลผลการวิเคราะหสภาพปจจุบัน  ปญหา  
สาเหตุของปญหา  และความตองการมากําหนดกิจกรรม  และแนวทางการปฏิบัติงานนิเทศ          
การวางแผนการนิเทศภายในโรงเรียน  เปนขั้นตอนที่นําเอาทางเลือกที่จะดําเนินการมารวมกัน
กําหนดรายละเอียดกิจกรรม   และจัดลําดับขั้นตอนการปฏิบัติ  เขียนเปนโครงการนิเทศภายใน
โรงเรียน  ซ่ึงในโครงการควรระบุสาระสําคัญดังตอไปนี้ 

2.1   หลักการและเหตุผล 
2.2   วัตถุประสงค 
2.3   เปาหมาย 
2.4   แผนดําเนินการ กจิกรรมสําคัญ ปฏิทินปฏิบัติงาน ทรัพยากรที่ตองการ  

การประเมินผลและ ผลที่คาดวาจะไดรับ 
 ขั้นท่ี   3   การปฏิบัติการนิเทศ  หมายถึง   การดําเนินการตามกิจกรรมที่กําหนดใน
โครงการนิเทศภายในโรงเรียน  ในการปฏิบัติการนิเทศภายในโรงเรียน  ผูบริหารโรงเรียนหรือผู
นิเทศจะตองนําหลักการนิเทศ  เทคนิค  ทักษะ  ส่ือ  และเครื่องมือนิเทศไปใชใหเหมาะสมกับ
สถานการณ  และบุคลากรผูรับการนิเทศ  เพื่อใหการปฏิบัติการนิเทศภายในโรงเรียนดําเนินไป
ดวยความเรียบรอย  ผูบริหารและผูนิเทศควรดําเนินการ  ดังนี้ 

3.1   เตรียมความพรอมกอนการนิเทศ  ควรจัดใหมีการประชุมคณะปฏิบัติงาน  
เพื่อซักซอมความเขาใจเกี่ยวกับวิธีการ  กิจกรรม  ส่ือ  เครื่องมือ  การบันทึกผล  การประเมินผล  
และการสรุปผลการนิเทศ 

3.2   ปฏิบัติการนิเทศ  คือ  ดาํเนินการตามกิจกรรมที่กําหนดไวในโครงการนิเทศ 
ภายในโรงเรียน  ผูนิเทศไมควรละเลยเกี่ยวกับการเสริมแรงใหกําลังใจ  ใหรับทราบปญหาความ
ตองการของผูรับการนิเทศ  และนําปญหาและความตองการนั้นมาพิจารณาหาทางชวยเหลือ
สนับสนุน 
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 ขั้นท่ี   4   การประเมินผล   หมายถึง   การตรวจสอบความสําเร็จของโครงการกับ
วัตถุประสงค  และเปาหมายที่กําหนดไว  ผูมีหนาที่ดําเนินการประเมินผล  ไดแก  ผูบริหาร
โรงเรียน  และคณะผูนิเทศ  การประเมินผลมีขอบขายกิจกรรมที่ตองปฏิบัติดังนี้ 

4.1   ประเมินผลสัมฤทธ์ิของโครงการตามวัตถุประสงคและเปาหมาย 
4.2   ประเมินความคิดเหน็เพื่อทราบความพึงพอใจของผูรับการนิเทศ 
4.3   ประเมินกระบวนการนิเทศภายในโรงเรียน 
4.4   สรุปรวมผลการประเมินเพื่อใชเปนขอมูลสําหรับการปรับปรุงการ

ปฏิบัติงานในโอกาสตอไป 
 การนิเทศภายในโรงเรียน  เปนกระบวนการที่สงเสริมสนับสนุนใหการจัดการศึกษาใน
โรงเรียนมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  โดยบุคลากรทางการนิเทศ  คือ  ผูบริหารโรงเรียน  บุคลากรใน
โรงเรียน  และศึกษานิเทศก  รวมมือรวมใจกันปฏิบัติงานนิเทศการศึกษา  ตามนโยบาย  เปาหมาย
ของหนวยงานตนสังกัด  และมุงหวังใหเกิดการพัฒนาประสิทธิภาพการทํางานของตนเองขึ้นดวย  
ทักษะกระบวนการพัฒนางาน  และมีการติดตามผลปฏิบัติงานอยางเปนระบบและตอเนื่อง  
เพื่อใหงานการจัดการศึกษาโดยเฉพาะการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนมีประสิทธิภาพและ
เกิดผลตามนโยบายของหนวยงานตนสังกัด57 
               เสนห  กรแกว   ไดเสนอกระบวนการนิเทศการสอนไว  5  ขั้นตอน คือ 1. การศึกษา
สภาพปจจุบัน   ปญหาและความตองการ 2. การวางแผนและกําหนดทางเลือก 3.การสรางสื่อและ
เครื่องมือ   4. การปฏิบัติการนิเทศ  5. การประเมินผลและรายงานผล58 

วัชรา  เลาเรียนดี ไดนําเสนอกระบวนการนิเทศการสอนไว  7  ขั้นตอน คือ  1.การ
วางแผนรวมกันระหวางผูนิเทศและผูรับการนิเทศ (ครูหรือคณะครู) 2. การ เลือกประเด็นหรือเร่ือง
ที่สนใจจะปรับปรุงและพัฒนา  3. การนําเสนอโครงการพัฒนาและขั้นตอนการปฏิบัติใหผูบริหาร
โรงเรียนไดรับทราบเพื่ออนุมัติการดําเนินการ  4.  การใหความรูหรือการแสวงหาความรูจาก
เอกสารตางๆ และการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนการสอน  5. การจัดทําแผนการนิเทศ

                                                 
57คณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาต,ิ การนิเทศภายในโรงเรียนประถมศึกษาอยาง

เปนระบบ (กรงุเทพมหานคร : หนวยศึกษานิเทศก สํานักงานการประถมศึกษาแหงชาติ,2542),16 . 
58 เสนห  กรแกว, “การนิเทศแบบมีสวนรวมในกลุมโรงเรียนไมตะเคียน” (สังกัด

สํานักงานการ ประถมศึกษาอําเภอทุงหวัชาง จังหวดัลําพนู การคนควาอิสระ การศึกษาตาม
หลักสูตรปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม ,2542 ),25. 
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กําหนดวัน เวลา ที่จะนิเทศ  6. การดําเนินการตามแผน  7. การสรุปและประเมินผลการปรับปรุง
และพัฒนา แลวรายงานผลสําเร็จ59 
           กระบวนการนิเทศการสอนในโรงเรียนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ไดเสนอไว  3   
ขั้นตอน  คือ 1. การวางแผนการนิเทศ  2. การดําเนนิการตามแผนการนเิทศ  3. การประเมินผลการ
นิเทศ  มีรายละเอียดดังนี้       
             1. การวางแผนการนิเทศ  ดําเนินการโดยการพิจารณาแตงตั้งบุคลากร รับผิดชอบงาน
นิเทศของโรงเรียนในรูปของคณะกรรมการ และมีการใหความรูประชุมวางแผน  การดําเนินงาน 
การประชุมชี้แจงใหครูเขาใจบทบาทหนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการที่รับผิดชอบ
งานนิเทศของโรงเรียน การรวบรวมขอมูลและสารสนเทศ รวมทั้งแฟมนวัตกรรมที่ตองใชในการ
วางแผนนิเทศไวอยางเปนระบบ เชน ขอมูลท่ีแสดงคุณภาพของนักเรียน ขอมูลพื้นฐานและความ
ตองการของบุคลากร การจัดทํารายละเอียดของกิจกรรมการนิเทศและเครื่องมือการนิเทศแตละ
กิจกรรมที่แสดงใหเห็นถึงวัตถุประสงคเปาหมายขั้นตอนการดําเนินการ ทรัพยากรที่จะใชและการ
ประเมินผลขั้นตอนการดําเนินการ ทรัพยากรที่จะใชและการประเมินผลเพื่อใหผูนิเทศไปใชได
สะดวก การจัดทําแผนและปฏิทินการนิเทศภายในโรงเรียน ตลอดทั้งเครื่องมือการนิเทศที่
สอดคลองกับสภาพปญหาความตองการและสามารถปฏิบัติได โดยคณะครูในโรงเรียนไดมีสวน
รวมในการวางแผนและมีการตรวจสอบองคประกอบแผนหรือโครงการใหมีความครบถวน
ชัดเจน ทั้งนี้ควรใหแผนการนิเทศภายในสอดคลองสัมพันธกับการนิเทศจากภายนอกดวย 
   2. การดําเนินการตามแผนการนิเทศ โดยการแตงตั้งคณะกรรมการผูรับผิดชอบดําเนินการ
ตามแผนและปฏิทินที่จัดทําขึ้น การประชมุชี้แจงบุคลากรในโรงเรียนใหเขาใจแผนดาํเนินการและ
บทบาทของผูเกี่ยวของ ผูบริหารโรงเรียนใหการสนับสนนุการดําเนินการตามแผน เชน 
งบประมาณ วสัดุ อุปกรณ และสงเสริมใหขวัญและกําลังใจในการทํางาน  
       3. การประเมินผลการนิเทศ60 

แอลเลน( Allen) ไดนําเสนอกระบวนการบริหารงานทั่วไป  ซ่ึงเปนพื้นฐานของ
กระบวนการบริหารงานนิเทศ ไว 5 ขั้นตอน โดยใชอักษรยอวา POLCA  คือ 1.กระบวนการ

                                                 
59 วัชรา  เลาเรียนด,ีการนิเทศการสอน (Supervision of Instruction) (กรุงเทพฯ: 

โครงการสงเสริมการผลิตตําราและเอกสารการสอน คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศลิปากร 
วิทยาเขตพระราชวังสนามจนัทร, 2548), 27-28. 

60 กระทรวงมหาดไทย, คูมือแนวทางการจัดการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
(กรุงเทพฯ : กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน,ม.ป.พ.), 40-41. 
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วางแผน (P-Planing Processes) 2.กระบวนการจัดสายงาน (O-Organizing Processes)                     
3. กระบวนการนํา (L-Leading  Processes) 4. กระบวนการควบคุม (C- Controling Processes)       
5. กระบวนการตรวจสอบผลการปฎิบัติงาน (A-Assessing Processes)  ดังจะอธิบายถึงขอบขาย
ของงานที่ทําในแตละกระบวนการดังนี้ 

1. กระบวนการวางแผน (P – planning processes)  มีการดําเนินการดังนี้ คอื 
คิดถึงส่ิงที่จะทําวามีอะไรบาง กําหนดแผนงานวาจะทําสิ่งไหน เมื่อไร กําหนดจุดประสงคในการ
ทํางาน คาดคะเนผลในการทาํงานพัฒนากระบวนการทํางาน และวางแผนในการทํางาน 

2. กระบวนการจดัสายงาน (O-Organizing Processes) เปนกระบวนการจัดสาย 
งาน หรือบุคลากรตางๆ เพื่อทํางานตามแผนงานที่วางไวมีกระบวนการดังนี้ คือ กําหนดเกณฑ
มาตรฐานในการทํางาน  ประสานงานกับบุคลากรตาง ๆ ที่จะปฏิบัติงาน จัดสรรทรัพยากรตางๆ 
สําหรับการดําเนินงาน มอบหมายงาน ใหบุคลากรฝายตางๆ จัดใหมกีารประสานงานสัมพันธกัน
ระหวางผูทํางาน จัดทําโครงสรางในการปฏิบัติงาน จัดทาํภาระหนาที่ของบุคลากร พัฒนา
นโยบายในการทํางาน 

3. กระบวนการนาํ  (L-Leading  Processes) กระบวนการนาํบคุลากรตาง ๆ ใหทํางานนั้น 
ประกอบดวยการดําเนินงานตอไปนี้คือ จัดสินใจเกี่ยวกับส่ิงตางๆ ใหคําปรึกษาแนะนํา              
สรางนวัตกรรมในการทํางาน ทําการสื่อสารเพื่อความเขาใจใจคณะทํางาน สรางแรงจูงใจในการ
ทํางาน  เราความสนใจในการทํางาน  กระตุนใหทํางาน อํานวยความสะดวกในการทํางาน ริเริ่ม
การทํางาน แนะนําการทํางาน แสดงตัวอยางในการทํางาน บอกขั้นตอนการทํางานและสาธิตการ
ทํางาน 

4.  กระบวนการควบคุม (C- Controling Processes)  เปนกระบวนการควบคุ 
ประกอบดวยการดําเนินงานในสิ่งตอไปนี้ คือ นําใหทํางาน แกไขการทํางานที่ไมถูกตอง วากลาว
ตักเตือนในสิ่งที่ผิดพลาด  เรงเราใหทํางาน  ปลดคนที่ไมมีคุณภาพออกจากงาน สรางกฎเกณฑใน
การทํางาน  ลงโทษผูกระทําผิด 

5. กระบวนการประเมินสภาพการทํางาน (A-Assessing Processes) เปนกระบวนการ 
ประเมินสภาพการทํางาน ประกอบดวยส่ิงตอไปนี้ คือ การพิจารณาตัดสินเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน 
พิจารณาผลงาน ประเมินคาผลงานวา ดี – เลว ประการใด วัดพฤติกรรมในการทํางาน                   
วัดผลสัมฤทธิ์  ผลการปฏิบัติงานและ ทําการวิจัยผลงาน61    

                                                 
61  Louis  A.Allen, A Unified of Administration.” Administrative Theory( Austin, 

Texas.:  University of Texas, 1960),84. 
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  โกลด แฮมเมอร (Goldhammer)ไดเสนอกระบวนการนิเทศการสอนแบบคลินิกไว  5   
ขั้นตอน คือ 1.การประชุมสัมมนากอนการสังเกต(Preobservation conference) 2. การสังเกต 
(Observation) 3.การวิเคราะหและกลยุทธ (Analysis and strategy)  4.การประชุมสัมมนาการนิเทศ 
(Supervision conference)  5.การวิเคราะหภายหลังการประชุมสัมมนา (Post-conference analysis) 
ดังรายละเอียดตอไปนี้ 

1. การประชุมสัมมนากอนการสังเกต ( Preobservation  conference  ) วัตถุประสงคของ
ขั้นตอนนี้ก็คือ  การจัดตั้งแนวทางสําหรับลําดับขั้นตอนของทิศทางที่จะตามมา  มันจะใหโครงราง
ทางความคิดสําหรับการสังเกตในชั้นเรียน ผูนิเทศและครูอธิบายกระบวนการสําหรับรวบรวม
ขอมูลในชั้นเรียนและตกลงกันในพฤติกรรมการสอนที่จะไดตรวจสอบในระหวางชวงการสังเกต 
“ สัญญาการนิเทศ ” จะเขียนขึ้นในระหวางขั้นตอนนี้ทั้งผูนิเทศและผูสอนตางตกลงกันสําหรับ
พฤติกรรมที่จะสังเกตและชนิดของขอมูลที่จะเก็บรวบรวมในตลอดชวงการประชุมสัมมนาผูนเิทศ
และครูจะสื่อความหมายกันดวยความซื่อสัตยและเปดเผย 
 2. การสังเกต ( Observation  )  ในระหวางขั้นตอนดังกลาว ผูนิเทศสังเกตและรวบรวม
ขอมูลเกี่ยวกับกรณีการสอน ผูนิเทศก็ทําหนาที่เปนหูเปนตาอีกแลว ซ่ึงสามารถเพิ่มรายละเอียดที่
รวบรวมไดมากขึ้น การสังเกต ทําใหผูนิเทศใกลชิดกับครูและนักเรียนในดานการเรียนการสอน 
รายละเอียดที่รวบรวมไดเกี่ยวกับการสอน จะถูกเก็บไวอยางเปนระบบ โดยผูนิเทศ เพื่อการตัดสิน
เกี่ยวกับระดับการปฏิบัติงานของครู เนื่องจากขอมูลการสังเกตสามารถนํามาใชแกปญหา มันจึง
เปนสิ่งจําเปนสําหรับผูนิเทศที่จะบันทึกรายละเอียดอยางรอบคอบในขณะสังเกต นั้นเขาไดเนน
ความจําเปนของบันทึกที่ถ่ีถวนเมื่อเขากลาววา พฤติกรรมหรือเหตุการณอยางใดอยางหนึ่งจะไม
เกิดขึ้น  ถาหากผูนิเทศไมไดบันทึกมันเอาไวและถาผูนิเทศไมไดบันทึกเอาไว เขาก็ไมไดเห็นมัน 
กระบวนการเก็บรวบรวมขอมูลอ่ืน ๆ เชน การบันทึกภาพ หรือการบันทึกเสียง อาจเปนประโยชน
แตก็ไมมีความจําเปนตอกระบวนการขั้นตอนการสังเกตในชั้นเรียนเปนการออกแบบมาเพื่อจัด
พฤติกรรมของครูและนักเรียนใหไดถ่ีถวนที่สุดในระหวางการสอนของครู 
 3. การวิเคราะหและกลยุทธ ( Analysis and strategy )  
 วัตถุประสงคของขั้นตอนนี้ก็คือ การเอาความหมายจากขอมูลที่ไดรวบรวมและเอา
รายละเอียดมาจัดเปนรูปแบบบางอยางเพื่อใหสามารถแปลความ และเขาใจไดงายสําหรับครู ใช
ความถี่ที่ผูนิเทศไดแปลงเปนเปอรเซ็น หรือพฤติกรรมที่แสดงเปนแผนภูมิกราฟ หรือไดอะแกรม 
ซ่ึงสามารถนําไปสูการปรับปรุงของครูได การวิเคราะหเปนหัวใจของการนิเทศแบบคลินิคมันชวย
ผูนิเทศและครูในการสรางจุดมุงหมายการตัดสินที่แมนยําขั้นตอนการวิเคราะหเคล่ือนไหวไปยัง
ผลลัพธของ การสังเกตจากทักษะที่ไรเหตุผลสูการแปลความที่เปนปรนัย หลังจากที่ไดวิเคราะห
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ขอมูลแลว  กลยุทธถูกพัฒนาเพื่อกําหนดลําดับขั้นตอนของการสอนในอนาคตและพัฒนาของกล
ยุทธที่ตามมาจะใหความตอเนื่องในการนิเทศ และผลลัพธของการตัดสินใจที่เปนประโยชน
เกี่ยวกับสิ่งที่จะตามมาตอไป 
 4. การประชุมสัมมนาการนิเทศ (  Supervision conference )    “ ถนนทุกสายมุงสูการ
ประชุมสัมมนา” (Goldhammer)ในระหวางการประชุมสัมมนา ผูนิเทศเสนอรายละเอียดใหกับครู
เพื่อการวิเคราะห และการเสนอแนะ ผูนิเทศกและครูพบปะเพื่อทบทวนพฤติกรรมที่เขาเห็นพอง
กันในเบื้องตนเพื่อความกาวหนาสูการใหครูเรียนรูความสามารถ ( competencies ) เพื่อใหคําจํากัด
ความประเด็นของการปฏิบัติการสอน เพื่อใหแรงเสริม/รางวัลสําหรับที่ทําไดดีเพื่อพูดถึงการ
อภิปรายในอนาคต และ/หรือใหคําจํากัดความสัญญานิเทศใหม ประโยชนอีกอยางหนึ่งของการ
ประชุมสัมมนาการนิเทศก็คือ การใหโอกาสแกผูนิเทศไดใหคําแนะนําแกครูและชวยครูในการ
พัฒนาเทคนิคการนิเทศตนเอง ในสถานการณที่เปนอุดมการณเปนสวนใหญ ครูและผูนิเทศ
ทํางานรวมกันเพื่อแกไขขอบขายของปญหาและเพื่อกระตุนความสนใจในความเจริญงอกงามและ
พัฒนาการในระยะยาว “ ชวงเวลาที่สําคัญก็มาถึงเมื่อครูยอมรับวากระบวนการไดกอใหเกิด
ประโยชนในการประเมินสิ่งที่เปนอยูอยางถ่ีถวน...นั่นก็คือคุณลักษณะทางวิชาชีพ”62  
 5. การวิเคราะหภายหลังการประชุมสัมมนา (Post- conference analysis)  ในระหวาง
ขั้นตอน “ การประเมินคาภายหลัง (post-mortem) “ เทคนิคการนิเทศขอมูลสมมติฐานตัวแปรทาง
อารมณและเปาหมายจะถูกอภิปรายและวิเคราะห เมื่อครูยอมรับวาขอมูลที่ไดรวบรวมมีความถี่
ถวน  จากนั้นผูนิเทศก็จะทํางานรวมกับครู รวบรวมขอเสนอแนะเพื่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
การเรียนการสอนในชั้นเรียน ในชวงนี้เองผูนิเทศจะประเมินพฤติกรรมการนิเทศของตนเองดวย
คําพูด     การวิเคราะหภายหลังการประชุมสัมมนา ชวยใหผูนิเทศกตอบคําถามที่วา “ ขาพเจามี
ประสิทธิผลแคไหน” 63 

 โคแกน (Cogan) ไดเสนอกระบวนการนิเทศการสอนไว 8 ขั้นตอน คือ 1. การสราง
ความสัมพันธระหวางครูกับผูนิเทศ 2. วางแผนการสอนรวมกันกับครู 3. วางแบบแผนและ
หลักการในการสังเกตการณสอน 4. ลงมือสังเกตการณสอน 5. วิเคราะหกระบวนการของการ

                                                 
62 Robert  Goldhammer, Robert H. Anderson and Robert J. Krajewski, Clinical 

Supervision (New  York:Holt,Rinchert and Winston,1980),19. 
 

63Robert  Goldhammer, Robert H. Anderson and Robert J. Krajewski. Clinical 
Supervision  (New  York:Holt,Rinchert and Winston,1980),20. 
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เรียนการสอน 6. วางแผนหลักการและวิธีการในการประชุม 7. ลงมือประชุมรวมกัน 8. วาง
แผนการสอนตอเนื่อง64                                          

  คอพแลนด และโบยัน (Copeland and Boyan) ไดเสนอกระบวนการนิเทศการสอนใน
โรงเรียนไว 4 ขั้นตอนคือ 1.การประชุมกอนสังเกตการสอน (Preobservation Conference)          2.
การสังเกตการณสอน (Observation)   3.การวิเคราะหขอมูลจากสังเกตการสอน  (Analysis 
Results)  4.การประชุมภายหลังการสังเกตการณสอน (Postobservation Conference)65 

 แกลทธอรน(Glatthorn)  ไดนําเสนอกระบวนการนิเทศการสอนในโรงเรียนไว 8 
ขั้นตอนคือ 1.การสรางความสัมพันธที่ดีระหวางผูนิเทศกและผูรับการนิเทศก(ครู)    2. การ
วางแผนปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอนรวมกับครู    3. การวางแผนสังเกตการณสอน   4. 
การสังเกตการสอน   5. การวิเคราะหกระบวนการเรียนรูและกระบวนการสอน  6. การวางแผน
กําหนดยุทธวิธีการประชุมเพื่อปรึกษาหารือ  7. การประชุมเพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับเรื่องที่
นาสนใจจะปรับปรุงหรือพัฒนา  8. การวางแผนการสังเกตในการดําเนินการสอนครั้งตอไป66 

 แฮรริส (Harris) ไดเสนอกระบวนการนิเทศการสอนในโรงเรียนไววา มี 6 ขั้นตอน คือ  
1. ประเมินสภาพการทํางาน (Assessing) 2. จัดลําดับความสําคัญของงาน (Prioritizing) 3. 
ออกแบบวิธีการทํางาน (Designing) 4. จัดสรรทรัพยากร (Allocating resources) 5. ประสานงาน 
(Coordinating) 6. นําการทํางาน (Directing) สําหรับรายละเอียดในการทํางานในแตละขั้นตอนมี
ดังนี้ คือ 
  1. ประเมินสภาพการทํางาน (Assessing) เปนกระบวนการศึกษาถึงสภาพตางๆ รวมทั้ง
ขอมูลที่จําเปนเพื่อจะนํามาเปนตัวกําหนดถึงความตองการและความจําเปนเพื่อกอใหเกิดการ
เปล่ียนแปลง ซ่ึงประกอบดวยงานตอไปนี้ คือ การวิเคราะหขอมูลโดยการศึกษาหรือพิจารณา
ธรรมชาติและความสัมพันธของส่ิงตางๆ การสังเกตสิ่งตางๆ ดวยความรอบคอบถี่ถวน การ
ทบทวนและตรวจสอบสิ่งตางๆ ดวยความระมัดระวัง การวัดพฤติกรรมการทํางาน  การ
เปรียบเทียบพฤติกรรมการทํางาน 

                                                 
64 Morris L.Cogan, Clinical Supervision  ( Boston: Honston Miffin, 1973), 168-175. 
65 Copleland,Wills D and Norman J.Boyon, Instructionnal Supervision Training 

Program (Ciolumbus Ohio : Charles E.Merrill Publishing Company,1978) ,3. 
66 Allan A.Glatthorn, Differentiated Supervision ( Washington D.C. : Association for 

Supervision and Curriculum Development,1984),2. 
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2.  จัดลําดับความสําคัญของงาน (Prioritizing) เปนกระบวนการกําหนดเปาหมายของ
จุดประสงคและกิจกรมตางๆ ตามลําดับ ความสําคัญ ประกอบดวยงานตอไปนี้คือ การกําหนด
เปาหมายการระบุจุดประสงคในการทํางาน การกําหนดทางเลือก  การจัดลําดับความสําคัญ 

3. ออกแบบวิธีการทํางาน (Designing) เปนกระบวนการวางแผนหรือกําหนดโครงการ
ตางๆ เพื่อกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลง โดยประกอบดวยงานตอไปนี้คือ การจัดสายงานให
สวนประกอบตางๆ มีความสัมพันธกัน การหาวิธีการนําเอาทฤษฎีหรือแนวคิดไปสูการปฏิบัติ     
การเตรียมการตางๆ ใหพรอมที่จะทํางาน การจัดระบบการทํางาน การกําหนดแฟนในการทํางาน 

4. จัดสรรทรัพยากร (Allocating resources) เปนกระบวนการกําหนด ทรัพยากรตางๆ ให
เกิดประโยชนสูงสุดในการทาํงานซึ่งประกอบดวยงาน ตอไปนี้ คือ การกําหนดทรัพยากรที่ตองใช
ตามความตองการของหนวยงานตาง ๆ การจัดสรรทรัพยากรไปใหหนวยงานตาง ๆ การกําหนด
ทรัพยากรที่จําเปนจะตองใชสําหรับจุดมุงหมายบางประการ การมอบหมายบุคลากรใหทํางานใน
แตละโครงการหรือแตละเปาหมาย 

5. ประสานงาน (Allocating resources) เปนกระบวนการที่เกี่ยวของกบัคน เวลา วัสดุ
อุปกรณ และสิ่งอํานวยความสะดวกทุกๆ อยาง เพื่อจะทําใหการเปลีย่นแปลงบรรลุผลสําเร็จ งาน
ในกระบวนการประสานงานไดแก การประสานการปฏบิัติงานในฝายตางๆ ใหดําเนนิการไปดวย
ความราบรื่น การสรางความกลมกลืนและความพรอมเพรียงกัน  การปรับการทํางานในสวนตางๆ 
ใหมีประสิทธภิาพมากที่สุด  การกําหนดเวลาในการทํางานในแตละช่ัวโมง  การสราง
ความสัมพันธใหเกิดขึ้น 

6. นําการทํางาน  (Directing) เปนกระบวนการที่มีอิทธิพลตอการปฏิบัติ  เพื่อใหเกิด
สภาพที่เหมาะ สามารถบรรลุผลแหงการเปลี่ยนแปลงใหมากที่สุด ซ่ึงไดแก  การแตงตั้งบุคลากร          
การกําหนดแนวทางหรือกฎเกณฑในการทํางาน  การกําหนดระเบียบแบบแผนเกี่ยวกับเวลา 
ปริมาณ หรืออัตราเร็วในการทํางาน  การแนะนําการปฏิบัติงาน การชี้แจงกระบวนการทํางาน     
การตัดสินใจทางเลือกในการปฏิบัติงาน 67 

 วิลเลอรแมน และคณะ  (Willerman,McNelly and Koffman,)ไดเสนอกระบวนการนิเทศ
การสอนเพื่อปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอนแบบเพื่อนชวยเพื่อน เชนเดียวกันกับ Peer 
Coaching ที่ไดนําเสนอมาแลวโดย POA จะประกอบดวยกระบวนการใน 3 ขั้นตอนคือ 
 1. การประชุมกอนการสังเกตการสอน  ( Preobservation Conference) เปนการสํารวจ
ความตองการและปญหาในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรยีน การ
                                                 

67 Ben M.Harris, Supervisory Behavior in Education ( Englewood Cliffs, New Jersy : 
Prentice Hall. Inc, 1985), 13-15. 
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วิเคราะหปญหาการจัดการเรยีนการสอนและประเดน็ที่สนใจตองการพฒันา  การใหความรูเร่ือง
การนิเทศการสอน เทคนิคทักษะทีจ่ําเปนในการนิเทศการสอนในชั้นเรยีน รวมทั้งนวตักรรมและ
วิธีสอนแบบใหมที่ นาสนใจและครูตองการสนใจที่จะทําการทดลองใชกลุมครูที่สนใจการพัฒนา
และผูรับผิดชอบโครงการรวมกันเขียนและ เสนอโครงการเพื่อการพัฒนาของตนเอง  การรวมกัน
วางแผนเพื่อดาํเนินการนิเทศในชั้นเรยีน กําหนดระยะเวลาของแผนปฏิบัติ ระยะเวลาสังเกตการณ
สอน สรางหรือเลือกเครื่องมือสังเกตการณสอน เลือกนวตักรรม หรือวธีิสอนที่สนใจ 
 2. การสังเกตการณสอน (Observation ) เปนการดําเนินการสังเกตการณสอนตามแผนที่
กําหนดโดยใชเครื่องมือสังเกตการณสอนทีไ่ดรวมกนัสรางหรือเลือกใช การแปลระดับขอมูลจาก
การพัฒนาการสอน เตรียมเสนอใหผูรับการ สังเกตทราบหรือรวมกันพจิารณาเพื่อตดัสินใจ 
 3.  การประชุมภายหลังการสังเกตการณสอน (Post Conference )  เปนการใหขอมูล
ยอนกลับ ผลจากการวาดวยขอมูลจากการสังเกตการณสอนการรวมกันพิจารณาขอมูล และ
ตัดสินใจเกี่ยวกับพฤติกรรมการสอนที่ตองปรับปรุงแกไข หรือพิจารณาแนวทางในการแกไข
พฤติกรรมการสอน และเทคนิควิธีสอนที่เหมาะสม วางแผนเพื่อการดําเนินการสอน และการ
นิเทศในครั้งตอไป การรายงานผลการพัฒนาดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนและ
สมรรถภาพการจัดการเรียนการสอนของครู การรายงานผลการดําเนินโครงการทั้งระบบ ผลสําเรจ็
ของโครงการโดย และความสําเร็จเปนรายบุคคล  ขอจํากัด  ปญหา อุปสรรคในการดําเนิน
โครงการนิเทศและแนว ทางการแกไข การเผยแพรประชาสัมพันธ ขยายผลในระดับอื่น ๆ ตอไป 
หรือ เผยแพรใหกับโรงเรียน        ในกลุมเดียวกัน68                                                                                                         

 แอคคีสัน และแกลล (Acheson and Gall) ไดเสนอกระบวนการนิเทศการสอนแบบ
คลีนิค  ซ่ึงมีขั้นตอนการทํางานอยู  3  ขั้นตอน  คือ 1.การประชุมปรึกษาหารือเพื่อวางแผน 
(Planning Conference)  เปนขั้นที่ผูนิเทศจะเปดโอกาสใหครูระบายความคิดวิตกกังวลเกี่ยวกับการ
เรียนการสอนและความตองการที่เขามีอยูตลอดจนความมุงหวังในวิชาชีพของเขากับผูนิเทศ แลว
หาแนวทางใหเขาแกปญหาของเขาจากนั้นก็อาจเสนอแนวทางแกปญหาใหเขาภายหลัง 2. การ
สังเกตการณสอน (Observation)  เปนขั้นที่ผูนิเทศจะสังเกตการสอนของครูตามขอตกลงกับครู 
แลวบันทึกขอมูลเหตุการณตาง ๆ  และพฤติกรรมการสอนของครูอยางละเอียด  3. การประชุมให
ขอมูลยอนหลัง (Feedback Conference) ผูนิเทศและครูจะทบทวนขอมูลของการสังเกตการสอน 

                                                 
68 Marin Willerman, Sharon L. McNelly and Elaine C. Koffman ,Teachers Helping  

Teachers peer observation and Assistance( New York : praeger publisher, 1991), 154. 
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ผูนิเทศจะสนับสนุนใหครูวิเคราะหการสอนของตนเอง  แลวรวมกับครูหาแนวทางแกไขปรับปรุง
พฤติกรรมที่เปนปญหานั้น 69 

กล๊ิคแมน (Glickman ) ไดนําเสนอกระบวนการนิเทศการสอนในโรงเรียน ไว 5  ขั้นตอน 
คือ  1. การประชุมรวมกับครู (Preconference with teacher) 2. การสังเกตการณสอนในชั้นเรียน 
(Observation of classroom)  3.การวิเคราะหและติดตามผลการสังเกตการณสอนและการพิจารณา
วางแผนประชุมรวมกับครู (Analysis Observation and conference with teacher) 4. การประชุม
รวมกับครูภายหลังการสังเกตการณสอน (Postconference with  teacher) 5. การวิเคราะหและ
พัฒนาการดําเนินการ 4 ขั้นตอน70 

 เซอรโต  (Certo)ไดนําเสนอกระบวนการนิเทศการสอนไว 5 ขั้นตอนดังนี้ 1.การวางแผน 
(Planning) 2. การจัดการองคกร (Organizing) 3. การจัดสรรบุคลากร (Staffing) 4. การนํา 
(Leading)  5. การควบคุม (Controlling)71 
4. เทคนิค และวิธีการนิเทศในโรงเรียน 
 เทคนิค และวธีิการในการนิเทศในโรงเรียน 
 การดําเนินการนิเทศภายในโรงเรียนตองมีการวางแผนการดําเนินงาน การปฏิบัติตาม
แผนงาน ตามขั้นตอนที่กําหนดไวอยางเปนระบบและตอเนื่องจากการมีสวนรวม ( Participation )  
ของบุคลากรทุกภาคสวนโดยการรวมคิด  รวมกันตัดสินใจ  รวมดําเนินการ  (Collaborateion )  
และความรับผิดชอบรวมกันที่สามารถตรวจสอบได  ( Accountability )  ในกระบวนการนิเทศ
แบบมีสวนรวมในระบบเครือขาย  การนิเทศเปนหลักการสําคัญประการหนึ่งที่มุงใหผูนิเทศ
ภายนอกและผูนิเทศภายในโรงเรียน  ยึดเปนแนวทางในการดําเนินการในกระบวนการนิเทศทุก
ขั้นตอน  โดยเฉพาะอยางยิ่งขั้นตอนตอไปนี้จะเนนเปนพิเศษ  คือ 
 

                                                 
69 Keith A.Acheson  and Meredith D.Gall, Techniques in the Clinical Supervision of 

Teachers Preservice and Inservice Application , 4 ed. (New York : Longman,1997),90. 
70 Carl D.Glickman , Stephen P.Gordon  and Ross – crodon M. Jovita ,Supervisory of 

Instruction: A Development Approach ,3rd ed. (Massachusettes: Allyn and Bacon Inc., 
2001),285. 

71 Samuel C. Certo,  Supervision concept & skill-building 6e. (New York : McGraw-

Hill, 2008),8-9. 
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                          การหาความตองการ  จําเปนในการนิเทศ 
              การวางแผนการนิเทศ 
  การเตรียมการนิเทศ 
  การดําเนนิการตามแผนการนเิทศ 
  การติดตามประเมินและรายงานผลการนิเทศ 
 แสดงใหเห็นวา  ผูบริหารระดับสูงมุงเนนใหผูมีหนาที่ในการจัดการศึกษารวมมือและ
ทํางานใหประสานสัมพันธกันตามบทบาทหนาที่นั่นเอง  โดยใหผูเกี่ยวของทุกคน  ทั้งที่เปนผู
นิเทศและผูรับนิเทศ  ไดตัดสินใจดําเนินการ  ดวยวิธีการมีสวนรวม  ( Participation  Mathod : PM )  
เพื่อใหทุกคนในทีมงานไดรวมคิด  รวมตัดสินใจรวมรับผิดชอบดําเนินการตามบทบาทหนาที่  
สามารถตรวจสอบผลการปฏิบัติได  และพรอมที่จะปรับปรุงแกไขในกรณีที่ผลการประเมินไม
เปนไปตามเกณฑที่กําหนดไวรวมกัน 
 เทคนิคการมีสวนรวมที่สําคัญ  และเปนจุดเนนที่ระบบเครือขายการนิเทศกําหนดเปน
มาตรการใหทีมงานนิเทศปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม  ในขั้นการวางแผนการนิเทศและขั้นการ
ดําเนินการนิเทศ  ดังตอไปนี้ 
 การวางแผนการนิเทศ  กําหนดใหเครือขายการนิเทศและทีมนิเทศใชเทคนิคอยางนอย  2  
ประการ  ในการวางแผนการนิเทศ  คือ 

 การมีสวนรวมในกระบวนการนิเทศ  การมีสวนรวม  ( Participation )  โดยการรวมคิด  
รวมกันตัดสินใจ  รวมดําเนินการ  (Collaboration)  และความรับผิดชอบรวมกันที่สามารถ
ตรวจสอบได  (Accountability) ในกระบวนการนิเทศแบบมีสวนรวมในระบบเครือขาย  การ
นิเทศเปนหลักการสําคัญประการหนึ่งที่มุงใหผูนิเทศภายนอกและผูนิเทศภายในโรงเรียน  ยึดเปน
แนวทางในการดําเนินการในกระบวนการนิเทศทุกขั้นตอน โดยเฉพาะอยางยิ่งขั้นตอนตอไปนี้จะ
เนนเปนพิเศษ  คือ  การหาความตองการจําเปนในการนิเทศ  การวางแผนการนิเทศ  การเตรยีมการ
นิเทศ            การดําเนินการตามแผนการนิเทศ  การติดตามประเมินและรายงานผลการนิเทศ ซ่ึง
แสดงใหเห็นวา  ผูบริหารระดับสูงมุงเนนใหผูมีหนาที่ในการจัดการศึกษารวมมือและทํางานให
ประสานสัมพันธกันตามบทบาทหนาที่นั่นเอง  โดยใหผูเกี่ยวของทุกคน  ทั้งที่เปนผูนิเทศและผูรับ
นิเทศ  ไดตัดสินใจดําเนินการ  ดวยวิธีการมีสวนรวม  ( Participation  Mathod : PM )  เพื่อใหทุก
คนในทีมงานไดรวมคิด  รวมตัดสินใจรวมรับผิดชอบดําเนินการตามบทบาทหนาที่  สามารถ
ตรวจสอบผลการปฏิบัติได  และพรอมที่จะปรับปรุงแกไขในกรณีที่ผลการประเมินไมเปนไปตาม
เกณฑที่กําหนดไวรวมกันเทคนิคการมีสวนรวมที่สําคัญ  และเปนจุดเนนที่ระบบเครือขายการ
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นิเทศกําหนดเปนมาตรการใหทีมงานนิเทศปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม  ในขั้นการวางแผนการนิเทศ
และขั้นการดําเนินการนิเทศ  ดังตอไปนี้ 
 การวางแผนการนิเทศ  กําหนดใหเครือขายการนิเทศและทีมนิเทศใชเทคนิคอยางนอย  2  
ประการ  ในการวางแผนการนิเทศ  คือ 
 1.   เทคนิคการวางแผนเปนทีม  ( Team  Planning : TP )  โดยใหสมาชิกขององคกรหรือ
กลุมงานที่มีบทบาทหนาที่จะตองรับผิดชอบงานรวมกัน  มารวมกันคิดวางแผนตั้งแตเร่ิมตน  อัน
จะสงผลไปสูการรวมทํา  รวมประเมิน  รวมปรับปรุงและรับผิดชอบรวมกันดวยความเต็มใจ  
(หนวยศึกษานิเทศก  กรมสามัญศึกษา)    ขั้นตอนเทคนิคการวางแผนเปนทีมมี  5  ขั้นตอน
ตามลาํดับ  คือ  การกําหนดจุดมุงหมาย  ( Focus  Statement )  การกําหนดภาพอนาคต  ( Vision ) 
การกําหนดอปุสรรค  ( Obstruction ) การกําหนดกลยุทธ  กลวิธี  ( Strategy, Tactics ) การจัดทํา
แผนปฏิบัติการ  ( Action  Plan ) 72 
 2.   การวางแผนการนิเทศแบบมีสวนรวม  :  ประยุกตใช  (A – I – C  Approach )  สุรชัย  
เทียนขาว ไดนําเสนอแนวคิดในการวางแผนการนิเทศการศึกษาการมีสวนรวมโดยการประยกุตใช  
(A – I – C  Approach)   ตามแนวคิดเดิมของ  (Kurt  Lewin  และ  Trist  โดย  William  E. Smith)  
ซ่ึงเปนที่ปรึกษาของธนาคารโลกในชวงศตวรรษ  1970 – 1980  ไดพัฒนาไดผลดีในการวางแผน
พัฒนาชุมชนที่ใหอํานาจชาวบานมีสวนรวมพัฒนาในลักษณะการกําหนดโครงการที่ใหทุกคนมี
สวนรวม  (Participation ) ซ่ึงไมใชทั้งแบบบนสูลาง (Top Town) หรือลางขึ้นบน (Button up )  
จากแนวคิดนี้  ถือวาขั้นตอนการวางแผน  คือ 
 ขั้นกําหนดนโยบาย – เปาหมายรวมกัน  (A – Appreciation – Policy Phase)       โดยใช
ยุทธศาสตร  และวิธีการที่ทําใหทุกคนยอมรับและชื่นชมคนอื่นไมมีความรูสึกตอตาน       เปน
ขั้นตอนที่เปดโอกาสใหทุกคนไดแสดงขอเท็จจริง  เหตุผล  ความรูสึกที่อยากจะเห็นความสําเร็จ
ในอนาคต  ซ่ึงจะกอใหเกิดความคิดริเร่ิมสรางสรรค  การมองการณไกล  การมองสภาพปญหา
และอุปสรรค  ขอขัดของจนทําใหไดเปาหมายในการทํางานรวมกัน  เพื่อนําไปสูการจัดทําแผน
ขั้นตอนตอไป 
 ขั้นการเลือกทางเลือก  ซ่ึงเปนวิธีการที่กลุมเห็นกันวาดีที่สุดในการดําเนินงาน  (I – 
Influence  Phase – Strategy)  เปนขั้นตอนที่ผูมีสวนรวมใชความคิดริเร่ิมสรางสรรคที่แตละคน   

                                                 
72 หนวยศึกษานิเทศก คระกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ,”คูมือผูบริหารโรงเรียน : 

การดํา เนินการนิ เทศภายในโรงเรียนประถมศึกษา  เอกสารศ .น .ที่56/2534) สํานักงาน   
คณะกรรมการ  ประถมศึกษาแหงชาติ,” 2534,26. 
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ชวยกันกําหนดยุทธศาสตรที่เปนทางเลือกของสมาชิกที่จะทําใหเปาหมายของกลุมบรรลุ  ทุกคนมี
โอกาสทัดเทียมในการพิจารณา  ซ่ึงอาจประยุกตใชเทคนิคตาง ๆ  ใหเหมาะสมกับสถานการณ  
เพื่อใหไดทางเลือกในการดําเนินการที่ดีที่สุดรวมกันนั่นเอง 
 ขั้นการกําหนดแนวทางควบคุมใหเกิดการปฏิบัติที่จะนําไปสูการบรรลุเปาหมายของกลุม  
(C – Control – the  Implementation  Phase)  เปนขั้นตอนที่นําเอาวิธีการสําคัญหรือยุทธศาสตร  
มากําหนดเปนแผน  ขอปฏิบัติโดยใหสมาชิกทุกคนสมัครใจวาจะเปนผูรับผิดชอบในเรื่องใด  
อยางไร  ซ่ึงเปนการกําหนดขอผูกพัน  (Commitment)  ใหกับทุกคนนําไปปฏิบัติ  รวมทั้งเสนอให
ฝายบริหารหรือผูนําได  กําหนดแนวทางการกํากับดูแล  ควบคุม  ติดตามผลการปฏิบัติงานในขั้น
ตอไปดวย73 
 การประยุกตใช  (A – I – C  Approach)   ในการกําหนดแผนงานหรือโครงการนิเทศ
การศึกษาแบบมีสวนรวม  ใหดําเนินการในรูปการประชุมปฏิบัติการ  โดยใชเทคนิคหรือ
ยุทธศาสตรที่ เหมาะสมกับสถานการณและทีมงาน เชน เทคนิคการวางแผนเปนทีม (Team  
Planning)  เทคนิคกลุมคุณภาพ หรือ  Q.C. (Quality  Control) ระบบขอเสนอแนะ(Suggestion  
System  :  SS) (หนวยศึกษานิเทศก  กรมสามัญศึกษา) หรือเทคนิคการมีสวนรวม   Participation  
Mathod  :  PM )  โดยดําเนินการตามขั้นตอน  ดังนี้ 
        2.1   การกําหนดเปาหมายรวมกันในชั้น  (A – Appreciation  Phase )       ใหคํานึงถึง
สภาพแวดลอมและสิ่งอํานวยความสะดวก  ตลอดจนปจจัยเกื้อกูลตาง ๆ  ในการที่จะกระตุนให
สมาชิกไดแสดงภาพที่เปนจริง  เหตุผล  ความรูสึกที่จะชวยกันกําหนดเปาหมายของงานที่ทุกคน
เห็นพองตองกันอยางแทจริง  หลักการและทักษะเชิงมนุษยนิยมและหลักการใชวิถีประชาธิปไตย  
จะตองนํามาใชผสมผสานกันใหเหมาะสม 
        2.2   การพิจารณาทางเลือกที่เหมาะสมในขั้น  (I – Influence  Phase) จะตองกระตุน
ใหสมาชิกเสนอทางเลือกที่หลากหลายพรอมเหตุผลประกอบ  ทฤษฎีและขอคนพบที่นาํเสนอ
จะตองชี้แจงถึงผลดีที่จะทําใหเปาหมายของกลุมบรรลุผล  รวมทั้งมีการเจรจาตอรองระหวาง
สมาชิกเพื่อโนมนาวใหเห็นความสําคัญของทางเลือกที่ตนเสนอ  เปนการสรางความศรัทธา
เชื่อมั่นในวิธีการที่ตัดสินใจเลือกปฏิบัติ  ขอสรุปสุดทายจะทําใหทุกคนเกิดความเชือ่มั่นรวมกันที่
จะนําไปสูการปฏิบัติที่เกิดประสิทธิภาพตอไป 

                                                 
73 หนวยศึกษานิเทศก คระกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ, “คูมือผูบริหารโรงเรียน : 

การดํา เนินการนิ เทศภายในโรงเรียนประถมศึกษา  เอกสารศ .น .ที่56/2534) สํานักงาน   
คณะกรรมการ  ประถมศึกษาแหงชาติ,” 2534 ,28. 
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        2.3   กําหนดแผนงานและการวางแผนที่จะนําไปสูการปฏิบัติจริงในขั้น  (C – 
Control  Phase)  ควรเริ่มตนดวยการพิจารณาทบทวนทางเลือกที่ตัดสินใจรวมกันแลวในขั้นที่  2  
เพื่อใหเกิดความแนใจยิ่งขึ้น  เพราะชวงเวลาที่ผานไปอาจจะมีการศึกษาแนวคิด  ทฤษฎีใหม ๆ  ที่
สามารถนํามาปรับปรุงเพิ่มเติมหรือตัดทอนได  หลังจากแนใจแลวจึงใหสมาชิกเสนอรายละเอียด
ในการทํางานจนบรรลุเปาหมาย  ทั้งนี้อาจแยกกลุมยอยพิจารณาตามพื้นฐานประสบการณของ
ทีมงานไดแตตองนําขอสรุป  เสนอใหที่ประชุมเห็นชอบ  การประยุกตใชเทคนิคการวางแผนเปน
ทีม ( TP )  และ  (A – I – C  Approach)  นํามาใชในการวางแผนการนิเทศจะตองยึดหลักการมี
สวนรวม     ( PM )  ทุกขั้นตอน74 
 
5. บทบาทหนาท่ีของผูท่ีทําหนาท่ีนิเทศ และผูรับการนิเทศ 
 ศึกษานิเทศก ความหมายในพจนานกุรมฉบับราชบัณฑติยสถาน  หมายถึง  ผูช้ีแจง  
แนะนํา ทางการศึกษาแกครู  อาจารยในโรงเรียน  วิทยาลัย  และมหาวิทยาลัย ศึกษานเิทศกเปน
บุคลากรที่มีหนาที่และทํางานอยูในสังกัดกระทรวงและหนวยงานตางๆ ดังนี้ 
 ศึกษานิเทศก  กรมสามัญศึกษา   กระทรวงศึกษาธิการ   ไดแก   ศึกษานิเทศกเขต  
ศึกษานิเทศกจังหวัด ศึกษานิเทศก สํ านั ก ง านคณะกรรมการการประถมศึ กษาแห งช าติ
ศึกษานิเทศก 
สํานักงานการประถมศึกษาอําเภอ  และกิ่งอําเภอ ศึกษานิเทศก กองการศึกษาเทศบาล  สํานักงาน
การศึกษาทองถ่ิน ศึกษานิเทศก สํานักงานการศึกษา  กรุงเทพมหานคร ศึกษานิเทศก สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาเอกชน 
 นักการศึกษาหลายทานไดกลาวถึง  ความสําคัญของศึกษานิเทศกไวดงันี้ 
 สาย  ภานุรัตน  กลาววา  ศกึษานิเทศกทาํหนาที่ชวยแกปญหาของโรงเรียน  ของครู  และ
เปนสื่อสัมพันธระหวางผูบริหารกับครู 
 เมื่อเกิดปญหาในการเรียนการสอนของครู  บางครั้งผูบริหารอาจไมเขาใจครู  ครูเองก็ไม
เขาใจผูบริหาร  ตางฝายตางไมเขาใจซึ่งกันและกัน  มีอคติตอกัน  ทําใหความสัมพันธไมเปนไป
ดวยดี  ปญหาที่เกิดขึ้นหากไมไดรับการแกไขก็จะทําใหมีปญหามากขึ้น  ซ่ึงสงผลกระทบถึงการ
จัดการเรียนการสอนได  หากศึกษานิเทศกซ่ึงเปนคนกลางไดเขามาทําหนาที่เปนสื่อสัมพันธใหแก

                                                 
74 สุรชัย  เทียนขาว, “การวางแผนการนิเทศแบบมีสวนรวม : ประยุกตใช  A – I – C 

Approach,”  2539,21.(เอกสาร โรเนียวเย็บชุด) 
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ผูบริหารกับครู  หันหนามาปรึกษาหารือ  ชวยกันแกปญหาที่เกิดขึ้น  จะทําใหการดําเนินการ
จัดการเรียนการสอนเปนไปอยางดีเกิดประสิทธิผล75   
 วินัย   เกษมเศรษฐ  ไดกลาววา  ศึกษานิเทศกก็คือ  พระจันทร  ใหความรมเย็นดวยแสง
อันนิ่มนวล  ไมรอนแรง  ศึกษานิเทศกคือครูของครู  พระจันทรใหแสงสวางในยามค่ําคืน  เปน
แสงสวางที่เย็นตาไมรอนแรงเหมือนแสงของพระอาทิตย  เมื่อนํามาเปรียบเทียบกับการศึกษา  
ศึกษานิเทศกที่มีความสุภาพออนโยน  มีกิริยามารยาทที่ดี  พูดจาสุภาพ  ไพเราะ  มีความเมตตา
ปราณี  ยอมเปนที่พึ่งพา  ที่ปรึกษาหารือ  ใหคําแนะนํา  เปนผูช้ีนําทางสวางเกี่ยวกับการแกปญหา
ในการจัดการเรียนการสอนแกผูรับการนิเทศการสอน76   
 ศึกษานิเทศกคอื  ครูของครู  หมายถึง  ศึกษานิเทศกเปนครูที่ใหความรู  ใหประสบการณ  
ใหคําแนะนํา  ใหความชวยเหลือแกครู  ครูก็นําความรูและประสบการณที่ไดรับจากศึกษานิเทศก
มาปรับปรุงแกไขและพัฒนาใหดีขึ้นและนาํมาสอนนักเรยีนตอไป 
 สรรเสริญ   สุวรรณ  ไดเสนอแนวทางการนิเทศการสอนของครูภาษาอังกฤษระดับ
ประถมศึกษาไววา  ครูจะตองปรับปรุงแกไขปญหาที่เกิดขึ้น  รวมทั้งใชความรูความเขาใจเกี่ยวกับ
การจัดการเรียนการสอนมาพัฒนาเพื่อปรับปรุงการสอนของตนใหดียิ่งขึ้น  และส่ิงที่จะชวยครูได
ก็คือ  การนิเทศการศึกษา  เพราะการนิเทศการศึกษามีจุดมุงหมายสําคัญอยูที่การชวยปรับปรุง
สงเสริมกระบวนการเรียนการสอนไดดียิ่งขึ้น 77 
 นาวิลล  (Naville)ไดทําการศึกษาเรื่อง  ศึกษานิเทศกที่ครูตองการ  ผลการศึกษาพบวา  ครู
ตองการศึกษานิเทศกที่ชวยเหลือในการปรับปรุงโปรแกรมการเรียนการสอน  และสิ่งแรกที่
ศึกษานิเทศกควรจะกระทําคือ  การปรับปรุงการเรียนการสอนโดยวิธีการวิเคราะหการสอนและ
ใหแนวทางแกครูใหสามารถเขาใจพฤติกรรมการเรียนการสอนได78   
                                                 

75 สาย  ภาณุรัตน ,  คูมือนิเทศการศึกษา (กรุงเทพฯ:  หนวยศกึษานเิทศก  กรมสามัญ
ศึกษา โรงพิมพพานิช, 2530 ),5. 

76 วินัย  เกษมเศรษฐ,   หลักการและเปาหมายของการนิเทศการศึกษา : ประมวลบทความ
นิเทศการศึกษา (กรุงเทพฯ:หนวยศึกษานิเทศก  กรมสามัญศึกษา ,2521),3. 

77 สรรเสริม  สุวรรณ,  “ การนําเสนอแนวทางนิเทศการสอนของครูภาษาอังกฤษระดับ
ประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษา จังหวัดสิงหบุรี ” (วิทยานิพนธครุศาสตรมหา
บัณฑิต  บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ,2530),148. 

78 Richard Naville,  The Supervision We Need,” Supervision Emerging Profession : 
Readings from Educational Leaderahip (Washington , D.C. : Association for   Supervision 
and Curriculum Development , 1969 ),244-245. 
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 วิลสัน  (Wilson)  ไดทําการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับขอสังเกตของศึกษานิเทศกในการนิเทศการ
สอนครูประถมศึกษา  ผลการวิจัยพบวาครูในระดับประถมสวนใหญตองการใหจัดการนิเทศ
ภายในโรงเรียนขึ้น ขอคนพบจากงานวิจัยดังกลาว  เปนขอมูลท่ีช้ีใหเห็นความสําคัญของการสอน
ที่ตองการนิเทศจากบุคลากรที่เกี่ยวของกับการนิเทศการสอนซึ่งเปนการคาดหวังวา  บุคลากร
เหลานี้จะเขามาชวยแกปญหา  ชวยเหลือแนะนํา  บุคลากรที่เกี่ยวของกับการนิเทศการสอน
ประกอบดวยบุคลากร  2  ฝาย  คือ  ฝายผูนิเทศการสอนและฝายผูรับการนิเทศการสอน79   
 
บทบาทหนาท่ีของศึกษานิเทศก 
 ศึกษานิเทศก  คือบุคลากรผูมีหนาที่ช้ีแจง  แนะนําทางการศึกษาแกครูอาจารยใน
สถานศึกษา  โรงเรียน  วิทยาลัย 
 งานและหนาที่ของศึกษานิเทศกมีดังนี ้

1.   แนะนําเทคนิควิธีการสอนใหครูนําไปปรับปรุงการสอนใหดีขึ้น  ถายทอดนวัตกรรม
ทางการศึกษา  ศึกษาคนควา  ทดลอง  วิจัย 

2.   เปนที่ปรึกษาของครู  ชวยเหลือแนะนําเมื่อครูมีปญหาทางการสอนและปญหาอื่น ๆ 
3.   ประเมินผลการนิเทศการสอน  แนะนาํการวดัผลนกัเรยีน  และการจัดการเรียนการสอน 
4.   สังเกตการณสอนของครู  เพื่อหาทางชวยเหลือแนะนาํ 
5.   สงเสริมครูใหกาวหนาทางวิชาการ  แนะนําชวยเหลือในการศึกษาหาความรูเพิ่มเติม  

พัฒนาครู  โดยจัดอบรมครู  เผยแพรความรูใหม  รวบรวมหนังสือ  ตําราที่นาสนใจ  แนะนําแหลง
วิทยาการ 

6.   สาธิตการสอนใหครู   เชิญผูเชี่ยวชาญ  ผูทรงคุณวุฒมิาสาธิตการสอน 
7.   รวมมือกับครูในโครงการและกิจกรรมตาง  ๆ ที่สงเสริมและสนับสนุนการเรียนการสอน 
8.   ประสานสัมพันธระหวางฝายวิชาการกบัฝายบริหารและชุมชน  สรางความ

สมานฉันทในหมูบุคลากรเพือ่รวมมืออันดตีอกัน 
9.   ประชาสัมพันธความเจรญิกาวหนา  ความสําเร็จของครู  ของนักเรียนและของ

โรงเรียน  สูชุมชนและสังคมตอไป 
งานของศึกษานิเทศกยังมีอีกหลายประการ  สรุปไดวางานที่ศึกษานิเทศกทํา  คืองานที่

รวมกันระหวางผูบริหาร  ครู  และศึกษานิเทศก  เพื่อการชวยแกปญหาดานการเรียนการสอน        
งานของศึกษานิเทศกเปนงานที่ไมมีอํานาจทางบริหาร 
                                                 

79Rock V. Wilson , “ A Study of the Perception of Supervision by Selected Elementary 
Teachers.” Dissertation Abstracts International  ,38 (October 1977):A.  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 74 

นิพนธ  ภูริฉาย  ไดกลาวถึงหนาที่ของศึกษานิเทศก  วาเปนผูดูแลที่ไมใหครูลาสมัย        
ดวยการจัดประชุมหรือสัมมนา  ผลิตเอกสาร  วารสาร  ตรวจเยี่ยมโรงเรียน  ชวยกระตุนใหครูมี
ความเคลื่อนไหวทางวิชาการตาง ๆ  ตลอดเวลา80    

วินัย  เกษรมเศรษฐ  ไดสรุปหนาที่ของศึกษานิเทศกไวดงันี้ 
1.   เปนผูนําของกลุมบุคคล 
2.   เปนผูสรางขวัญและสงเสริมใหมีความเจริญงอกงามในอาชีพ 
3.   เปนผูใหบริการในทางปรึกษาหารือ 
4.   เปนผูประสานงาน 
5.   เปนผูพัฒนาและและใชหลักสูตรในระดับทองถ่ิน 
6.   เปนผูอํานวยความสะดวก(2521 : 16 – 19)81    
อาคม  จันทสุนทร  ไดใหแนวคิดในขณะดํารงตําแหนงหัวหนาศึกษานิเทศก  กรมสามัญ

ศึกษา  ตอระบบการนิเทศในปจจุบัน  ประเด็นคือ 
1.   เปนเสนาธิการกรม  หมายถึง  เปนนักวิชาการผูรอบรู  เปนนักคิด  และเปนผูมีขอมูล

เพียบพรอมในการตัดสินใจ 
2.   เปนผูเชื่อมโยงระหวางกรมกับโรงเรียน  โดยเปนผูช้ีแนะโรงเรียนใหปฏิบัติตาม

นโยบาย  สรางขวัญและกําลังใจ 
3.   เปนผูนิเทศโรงเรียน  โดยเปนผูประสานงานใหกับโรงเรียน  เปนผูใชเทคนิคการ

นิเทศ  โดยมุงผลที่การศึกษาของผูเรียน82   
พจนปรีชา  คํามี  ไดทําการศกึษาบทบาทและหนาที่ของนิเทศการศึกษาในโรงเรียน  ดังนี ้
1.   ชวยเหลือครูในการพัฒนาและปรับปรุงตนเอง 
2.   สงเสริมใหมีการปรับปรุงหลักสูตร 
3.   ชวยเหลือครูในการปรับปรุงการสอนของตนใหดีขึ้น 

                                                 
80 นิพนธ  ภูริฉาย, รายงานการวิจัยการพัฒนาการนอเทศเพื่อไปพัฒนาโรงเรียนตนเอง  

กรมสามัญศึกษา  เขตการศึกษา 2 (ยะลา : โรงพิมพสํานักงานเขตการศึกษา จังหวัดยะลา 
,2535),16. ( อัดสําเนา) 

81 วินัย เกษมเศรษฐ,  การนิเทศการศึกษา : นักบริหาร ( กรุงเทพมหานคร :มิตสยาม ,  
2521) ,16-19. ( อัดสําเนา) 

82 อาคม  จันทสุนทร, “ การนิเทศในโรงเรียน ” เอกสารประกอบคําบรรยายการสัมมนา
การนิเทศการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2523. 
(อัดสําเนา) 
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4.   เปดโอกาสใหผูเชี่ยวชาญในสาขาวิชาซึ่งมีอยูในโรงเรียนไดชวยเหลือเพื่อนครู 
5.   สงเสริมใหคณะครูมีความสนใจในอปุกรณการสอน 
6.   ชวยเหลือครูในการทําความเขาใจเกีย่วกับเด็กใหดีขึน้ 
7.   ชวยเหลือครูในการประเมินผลนักเรียน 
8.   สงเสริม  ยั่วยใุหครูรูจักประเมินผลโครงการปฏิบัติงานและความกาวหนาของตน 
9.   ชวยใหครูประสบผลสําเร็จและมีความรูมั่นคง 83 
สงัด  อุทรานันท   ไดทําการศึกษาการปฏิบัติงานของศึกษานิเทศกอําเภอ  ในเขต

การศึกษา  6  ผลจากการศึกษาไดพบวา  ศึกษานิเทศกอําเภอไดปฏิบัติงานตามหนาที่เรียงลําดับ
ความสําคัญจากมากไปหานอย  ดังนี้ 

1.   งานนิเทศและตรวจเยีย่ม 
2.   งานขอมูลทางการศึกษา 
3.   งานพัฒนาการศึกษา 
4.   งานจัดทําแผนงบประมาณและขอตั้งงบประมาณ 
5.   งานสนับสนุนวิชาการ 
6.   งานเลขานุการคณะกรรมการประถมศึกษาอําเภอ  กิ่งอําเภอ 
7.   งานสงเสริมคุณลักษณะของนักเรียน 
8.   งานการเรยีนการสอน 
9.   งานศูนยวสัดุอุปกรณ 
งานตามลําดับที่  1 – 6   เปนงานที่ศึกษานิเทศกอําเภอไดปฏิบัติอยูในระดับมาก  สวนมาก

ในลําดับที่  7 – 9  นั้น  ไดปฏิบัติในระดับนอย84 
หนวยศึกษานิเทศก  กรมพลศึกษา  (อางถึงใน ลินจง อินทรัมพรรย )85  ไดทําการนิเทศ

เพื่อติดตามผลการใชหลักสูตรพลานามัย  พุทธศักราช  2521   และ  2524   ของโรงเรียน
มัธยมศึกษาในสวนกลาง  ไดรายงานผลการออกนิเทศวา  ถาหนวยศึกษานิเทศกจะจัดอบรม  ควร
จัดอบรมในเรื่องการจัดทําอุปกรณการสอน  ความรูใหม ๆ  ทางดานสุขศึกษา  เทคนิคการสอน   
                                                 

83 พจนปรีชา  คาํมี,  “การนิเทศโดยใชคณุธรรมการรวมกลุมในโรงเรียนแจหม  อําเภอ     
แจหม  จังหวดัลําปาง, ” 2533,70-71. 

84 สงัด  อุทรานันท,  รายงานการสังเคราะหงานวิจัยการนิเทศการศึกษาในประเทศไทย   
(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพเจริญผล , 2531), 40. 

85 ลินจง อินทรัมพรรย ,การนเิทศการสอนในระดับประถมศึกษา หนวยท่ี 12-15 ,พิมพ
คร้ังที่ 2 (นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช , 2550),47. 
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การสอนเพศศึกษา  ฯลฯ  นอกจากนี้รายงานยังสรุปไวชัดเจนดวยวา  ครูสุขศึกษาสวนมากตองการ
ใหมีการนิเทศทางดานวิชาสุขศึกษาโดยเฉพาะ 

วีระเวช  ปะทะยศ  ไดทําการวิจัยเรื่อง  ความตองการการนิเทศวิชาพลศึกษาของครูใน
โรงเรียนประถมศึกษา  สังกัดกรุงเทพมหานคร  ผลการวิจัยพบวาครูใหญและครูผูสอนวิชาพล
ศึกษาตองการความชวยเหลือจากพลศึกษานิเทศก  โดยชวยแนะนําวิธีการสอนแปลก ๆ  ใหม ๆ  
ตองการไดรับเอกสารคูมือพลศึกษา  ชวยแนะนําวิธีการผลิตอุปกรณขึ้นใชเอง  ช้ีแจงโปรแกรม
การนิเทศและวิธีการเยี่ยมนิเทศใหทราบลวงหนา 86   

นิพนธ  ภูริฉาย   ไดเสนอบทบาทหนาที่ของศึกษานิเทศกไววา  การคัดเลือกครูอาจารยมา
เปนศึกษานิเทศก  ในระยะกอตั้งนั้น  มักจะเลือกศึกษานิเทศกในดานความเหมาะสมตาง ๆ          
เปนภาพรวมทั้งบุคลิก  นิสัยใจคอ  การมีมนุษยสัมพันธ  ความสามารถทางวิชาการ  แต
ศึกษานิเทศกในปจจุบัน  มักจะมีความสามารถพิเศษเฉพาะแตละรายวิชาเปนหลัก  และงานที่
ศึกษานิเทศกทําอยูจะตองรวมไปถึงการทําส่ือหรือทําวิจัยดวยหากศึกษานิเทศกจะใชเวลาในการ
ทําการวิจัย  หรือผลิตส่ือ  การไปนิเทศโรงเรียนนั้นควรนิเทศในดานกวางดวย  มิใชมุงนิเทศ
เฉพาะงานวิชาการเทานั้น  ตองประสานและดูแลความเดือดรอยของครูและโรงเรียน  ไมวาจะเปน
เร่ืองนโยบาย  โครงการ  กิจกรรมตาง ๆ  ตลอดจนปญหาของครู  และจะตองพยายามสรางความ
เขาใจระหวางกรมกับโรงเรียน  โดยทําตัวเปนผูแทนโรงเรียนเมื่อยูกรม  และเปนผูแทนกรมเมื่อยู
โรงเรียน  การไปนิเทศรวมถึงการชมผลงานที่ดีของโรงเรียนและนํามาเผยแพรดวย  ระยะเวลาที่
ไปก็คงไปอยางสม่ําเสมอตามจังหวัดที่เหมาะสม87 นิพนธ  ภูริฉาย  ไดใหทัศนะเกี่ยวกับบทบาท
หนาที่ของศึกษานิเทศกในอนาคต  ดังนี้ 

1.   วิจัย  พัฒนา  เผยแพร  คือเปนนักสรางเทคโนโลยีทางการศึกษา 
2.   นิเทศภายใน  จัดใหมีการนิเทศภายใน  โดยศึกษานิเทศกจะนิเทศผูชวยผูบริหารฝาย

วิชาการ  หัวหนาหมวด  ใหสามารถเปนผูนิเทศภายในหมวดวิชาของตนได 
3.   การตรวจสอบคุณภาพ  ศึกษานิเทศกตองเปนผูกํากับดูแลทั้งเชิงวิชาการและเชิง

คุณภาพ 
                                                 

86 วีระเวช  ปะทะยศ, “ ความตองการการนิเทศวิชาพลศึกษาของครูโรงเรียนประถมศึกษา 
สังกัดกรุงเทพมหานคร ” (วทิยานิพนธ ครุศาสตรมหาบัณฑิต  บณัฑิตวิทยาลัย  จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย, 2522 ),90-94. 

87 นิพนธ  ภูริฉาย, รายงานการวิจัยการพัฒนาการนอเทศเพื่อไปพฒันาโรงเรียนตนเอง  
กรมสามัญศึกษา  เขตการศกึษา 2  (ยะลา :โรงพิมพสํานักงานเขตการศกึษาจังหวดัยะลา , 
2535),44-45.  ( อัดสําเนา) 
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4.   การใชนวตักรรมและเทคโนโลยีใหเหมาะสมกับสภาพ 
5.   การสนับสนุนใหโรงเรียนทํา  แลวศกึษานิเทศกเขาไปเสริม 
6.   การใชกลุมโรงเรียนเปนแมแบบ  ในรปูของชมรมครูตาง ๆ  ในการพัฒนางาน 
7.   บทบาทในการติดตามและประเมินผล  ศึกษานิเทศกตองเปนตัวแทนกรมในการ

ติดตามผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของกรม  ที่โรงเรียนปฏิบัติอยู 
8.   บทบาทในการสรางขวญัและกําลังใจแกครูในการพฒันาการเรียนการสอน88  
เสถียร  กล่ันนุรักษ  และคณะ  สรุปในเรื่องที่เกี่ยวกับการนิเทศการศึกษาในโรงเรียน

มัธยมศึกษาในอนาคตดังนี้ 
ผูบริหารมีความเห็นวา  ศึกษานิเทศกควรหาแนวทาง  และวิธีการใหครูพัฒนาวิธีสอนให

เหมาะสมกับหลักวิชา  ควรเผยแพรความรูและวิทยาการใหม ๆ  แกโรงเรียนที่ทันสมัยควรนิเทศ
โรงเรียนที่ยังดอยวิชาการ  ควรเยี่ยมโรงเรียนอยางนอยภาคเรียนละ  1 – 2  คร้ัง  สงเสริมการใช
เทคโนโลยีทางการศึกษาใหมากขึ้นและนํารูปแบบวิธีสอนแปลกใหมมาใชเพื่อปรับปรุงการเรียน
การสอน  ศึกษานิเทศกควรมีประสบการณสูง  เปนที่เชื่อถือของครู  มีคุณธรรม  เปนกันเอง  และ
จริงใจตอครู89   

สมชัย  พฤกษาสวย  ไดวิจัยผลการปฏิบัติงานของศึกษานิเทศกตามทัศนะของผูบริหาร
โรงเรียนและครูสังกัดกรมสามัญศึกษา  เขตการศึกษา  6  พบวา  ตัวแปรดานวุฒิ  ประสบการณ  
ตําแหนง  ขนาดของโรงเรียน  มีผลทําใหทัศนะของครูเกี่ยวกับปญหาจากการปฏิบัติหนาที่ของ
ศึกษานิเทศกแตกตางกัน  โดยครูที่มีวุฒิต่ํากวาเปนวา  ศึกษานิเทศกไดเขาไปชวยเหลืออยู
พอสมควรแลว  สวนครูที่มีวุฒิสูงเห็นวา  ควรปฏิบัติหนาที่เขาไปชวยเหลือแนะนําใหครูจัดการ
เรียนการสอนใหบรรลุวัตถุประสงคของหลักสูตร  และการไปปฏิบัติหนาที่ของศึกษานิเทศก
มักจะแจงลวงหนาใหผูบริหารและครูทราบกอนเสมอ   จึงทําใหผูบริหารและครูมีความเขาใจวา  

                                                 
88 นิพนธ  ภูริฉาย, รายงานการวิจัยการพัฒนาการนอเทศเพื่อไปพฒันาโรงเรียนตนเอง  

กรมสามัญศึกษา  เขตการศกึษา 2 (ยะลา :โรงพิมพสํานักงานเขตการศกึษาจังหวดัยะลา ,  
2535),44-45. ( อัดสําเนา)  

89เสถียร  กล่ันนรัุกษ ,“ การนิเทศการศึกษาในโรงเรียนมัธยมในอนาคต,” สารพัฒนา
หลักสูตร สิงหาคม 2528, 128-133.  
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ศึกษานิเทศกไมไดไปจับผิด  แตมองวาศึกษานิเทศกเขาไปชวยเหลือแนะนํา  ชวยแกปญหาในดาน
การปรับปรุงการเรียนการสอน90   

ประสงค  สังขะไชย ไดศึกษาความคิดเห็นของผูบริหารโรงเรียนและครู  เกี่ยวกับงาน
นิเทศการศึกษาภายในโรงเรียนมัธยมศึกษา  เขตการศึกษา  4  สังกัดกรมสามัญศึกษาพบวา  
โรงเรียนขาดบุคลากรผูทําหนาที่นิเทศที่มีความรู  ความสามารถ  ความเขาใจ  ครูไมมีความศรัทธา
ตอการนิเทศของศึกษานิเทศก  ไมเห็นความจําเปนที่ตองการนิเทศ  ทําใหขาดขวัญกําลังใจ  
เหมือนไมไดรับความไววางใจในการสอน 91   

คารเมนและคณะ  (Carmen) ไดทําการวิจัยเร่ืองบทบาทและความรับผิดชอบในการนิเทศ
การสอน  จากผลการวิจัยที่คนพบระหวาง  ค.ศ.  1955 – 1969  สรุปไดวา  บุคลากรของโรงเรียนมี
ความเห็นวาการนิเทศควรเกี่ยวของกับการปรับปรุงหลักสูตร  การจัดเตรียมอุปกรณ  แหลงความรู  
เกี่ยวกับพฤติกรรมการนิเทศอยางมีประสิทธิภาพ  บุคลากรในโรงเรียนเห็นวา  ศึกษานิเทศกควร
พิจารณาปญหาของครูอยางแทจริง  แสดงความชวยเหลือครู  กระตุนใหครูพัฒนาการเรียนการ
สอน  และสงเสริมใหครูตัดสินใจดวยตนเองได92   

สงัด  อุทรานันท  ไดศึกษาวิจัยพบวา  บทบาทหนาที่ที่เปนจริงของศึกษานิเทศกมีดังนี้  
คือ  ศึกษานิเทศกกรุงเทพมหานครไดปฏิบัติงานในบทบาทของการนิเทศ  การปฏิบัติงานในดาน
การผลิตเอกสารทางวิชาการและสื่อการเรียนการสอน93 

สงัด  อุทรานันท  ไดศึกษาพบวาศึกษานิเทศกสาขาพลศึกษาไดปฏิบัติงานในบทบาทตาง 
ๆ  ดังนี้  คือ  ดานการวางแผน  ไดแก  การวางนโยบายเกีย่วกับหลักสูตร  โครงการสอน  ประมวล
การสอน  และวางแผนการปฏิบัติงานรวมกับครู 
                                                 

90 สมชัย  พฤกษเสวย , “ ผลการปฏิบัติหนาที่ของศึกษานิเทศกตามทัศนะของผูบริหาร
โรงเรียนและครูสังกัดกรมสามัญศึกษา  เขตการศึกษา เขตการศึกษา 6 ” (วิทยานิพนธการศึกษา
มหาบัณฑติ  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมติร , 2527),145-150. 

91 ประสงค  สังขไชย ,“ ความคิดเห็นของผูบริหารและครูเกี่ยวกับงานนิเทศการศึกษา
ภายในโรงเรียนมัธยมศึกษา  สังกัดกรมสามัญศึกษา ในเขตการศึกษา 4 ” (วิทยานิพนธครุศาสตรม
หาบัณฑติ  บณัฑิตวิทยาลัย  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย , 2527),บทคัดยอ. 

92 Carmen , Beatrice David, “ Roles and Resposibilities in General Supervision of 
Intruction : Synthesis of Research Findings 1955- 1967” Dissertation Abstracts 
International,3 (March 1970):A. 

93สงัด  อุทรานันท, การศึกษางานวิจัยการนิเทศการศึกษาในประเทศไทย  เลม 1   
(กรุงเทพมหานคร :  โรงพิมพจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย , 2530),91. 
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จากการศึกษาวิจัย  การเสนอแนวความคิด  บทความทางวิชาการของนักการศึกษานักวิจัย
และนักศึกษาที่ศึกษาวิจัยเปนวิทยานิพนธ  ไดมีความคิดเห็นและขอคนพบเกี่ยวกับบทบาทหนาที่
ของศึกษานิเทศกซ่ึงสังกัดกระทรวง  กรม  และหนวยงานตาง ๆ  วามีบทบาทและหนาที่ตาง ๆ  
ดังนี้ 

1.   เปนที่พึ่งของผูบริหาร  ครู  และของโรงเรียนเกือบทุกเรื่อง  ตั้งแตเร่ืองความรูทาง
วิชาการ  เรื่องหลักสูตร  เรื่องเทคนิควิธีการสอน  เทคโนโลยีทางการศึกษา  นวัตกรรมทาง
การศึกษา  การวัดและประเมินผล  การติดตามผล  ฯลฯ 

2.   เปนผูรอบรูและรูรอบ  ทั้งทางการเรียนการสอน  ทั้งความรู  การคนพบสิ่งใหมที่
เกี่ยวของกับการเรียนการสอนทั้งทางตรงและทางออม  รูเรื่องงานของโรงเรียนทั้งหมด  และ
สามารถถายทอดความรูนั้นแกผูรับการนิเทศใหเขาใจและรับทราบได 

3.   เปนสื่อการประสานความคิดอานตาง ๆ  ของผูใหการนิเทศการสอนและผูรับการ
นิเทศการสอน 

4.   เปนผูปฏิบัติงานดานการนิเทศการสอนอยางเต็มความสามารถ  ไดแก  การจัดการ
นิเทศ  จัดอบรมเผยแพรผลการคนควาวิจัยทางวิชาการ  การจัดทําหนังสืออานประกอบ  การ
แนะนําเกี่ยวกับการเรียนการสอน  การสาธิต  การใชอุปกรณการสอน  การใหคําแนะนําเกี่ยวกับ
การประดิษฐ  บํารุงรักษา  ซอมแซมอุปกรณ 

5.   เปนผูนิเทศการสอนที่มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค  มีความกระตือรือรนในการทํางาน
และแสวงหาความรู  เปนผูนํามากกวาผูตาม  เปนผูใหคําแนะนําชวยเหลืออยางเปนมิตร  เปน
กันเอง  มีหลักจิตวิทยา  ควรหลีกเล่ียงการใชบทบาทหนาที่การนิเทศที่เปนการบังคับ  ใชอํานาจ  
ใชคําสั่ง  เปนพิธีการมากเกินไป  และประการสําคัญ  คือควรหลีกเล่ียงจากการเปนผูกอใหเกิด
ความลําบากและยุงยากแกครูเพราะสรางความอึดอัดความกังวลแกครู  มีผลทําใหความคิดริเริ่ม
สรางสรรคเกิดขึ้นไมได 

6.   เปนผูใหมากกวาเปนผูรับ  ศึกษานิเทศกมีบทบาทเปนผูใหตลอดเวลา  ไมควร
คาดหวังประโยชนสวนตนไมวาจะเปนเรื่องของความดีความชอบ  ทรัพยสินสิ่งของ  วัตถุใด ๆ               
หากศึกษานิเทศกผูใดคาดหวังแลว  จะผิดหวังและควรเปลี่ยนอาชีพเปนอยางอื่น  การใหของ
ศึกษานิเทศก  คือ  การใหความรู  ใหความรัก  ใหความเมตตา  ใหความอบอุน  ใหคําแนะนํา         
ใหโอกาสแกครูในการซักถามและตอบขอสงสัย  ใหขวัญกําลังใจ  ใหคําติชมเพื่อกอ  ใหคําชมเชย  
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กลาวยกยองและชื่นชม  ผูรับการนิเทศการสอนจะไดรับความรู  ไดนําความชวยเหลือเหลานี้ไป
ปรับปรุงการเรียนการสอนผลของการใหการศึกษานิเทศกจะตกอยูกับนักเรียนตอไป94   

บทบาทและหนาที่เปนตัวกําหนดบังคับใหศึกษานิเทศกไดปฏิบัติตามเพื่อใหเปนไปตาม
วัตถุประสงคของการนิเทศการศึกษา  การที่จะปฏิบัติหนาที่ตาง ๆ  ที่กลาวมาขางตนนั้นได  ขึ้นอยู
กับองคประกอบที่สําคัญคือ  คุณสมบัติที่มีอยูเฉพาะตัวรวมกับคุณสมบัติที่ไดรับการฝกฝนให         
มีทักษะ  คุณสมบัติของศึกษานิเทศกควรเปนดังนี้ 

1.   มีความประพฤติดี  เปนแบบอยางของครู  เปนผูที่ครูเล่ือมใสศรัทธา  มีอาวุโส  ผาน
การเปนครูมาไมนอยกวา  5  ป 

2.   มีความรู  ความสามารถ  มีประสบการณในการสอนวิชาที่จะนิเทศมาแลว  ไมนอย
กวา  2  ป  มีความชํานาญในวิชาชีพ  มีความรูในเรื่องปรัชญาการศึกษา  การจัดการศึกษา  มี
ความรูในหลักสูตร  ทั้งดานพัฒนาการเด็กและจิตวิทยาผูใหญ  มีความรูระเบียบวิธีการดานการ
นิเทศการศึกษา  ดานการบริหารการศึกษา  ดานการวัดและประเมินผล 

3.   มีบุคลิกภาพดี  มีมารยาท  มีสมบัติผูดี  รูจักกาลเทศะ  วางตัวใหเหมาะสม 
4.   มีคุณธรรม  ความซื่อสัตยสุจริต  ความยุติธรรม  พรหมวิหารสี่  สังคหวัตถุส่ี           

ความอดทน  อดกล้ัน  ความเอื้อเฟอเผ่ือแผ 
5.   มีคุณลักษณะที่สําคัญ  ไดแก  ความเปนผูนํา  มีมนุษยสัมพันธดี  ความกลาหาญ      

ความกระตือรือรน  ความคิดริเร่ิมสรางสรรค  สามารถปรับตัวเขากับผูอ่ืน  สามารถทํางานเปน
กลุม  มีความใจกวาง  ยอมรับความคิดเห็นของผูอ่ืนอยางมีเหตุผล  มีความฉลากไหวพริบดี  
สามารถแกปญหาเฉพาะหนาได  มีความเปนประชาธิปไตย  มีความรับผิดชอบสูง  มีความเขาใจ
ผูอ่ืน และ  ยกยองความสามารถของครู 

6.   มีความเอาใจใส  รักงาน  รักการคนควา  รูจักแสวงหาความรูใหม ๆ  นวัตกรรมทาง
การศึกษา  มีความรูมากกวาผูรับการนิเทศ 

7.   เปนมิตรที่ดี  มิใชตรวจจบัผิดครู 
8.  รูจักยอมรับนับถือในศักดิ์ศรีของครุทุกคนที่รวมงานกัน  สนับสนุนสงเสริมครูในทุก

วิถีทางเพื่อใหการสอนของครูบรรลุวัตถุประสงค 
9.  สรางบรรยากาศใหครูไดพยายามคิดหาวิธีการสอนที่ทันสมัย  เหมาะสมสอดคลอง  

และตอบสนองการเรียนรูของนักเรียนได  ควรใหอิสระแกครูเพื่องานสอนที่สรางสรรคตาม
สติปญญาความสามารถของตัวครู 
                                                 

94 สงัด  อุทรานันท , รายงานการสังเคราะหงานวิจัยการนิเทศการศึกษาในประเทศไทย   
(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพเจริญผล , 2531),101. 
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ศึกษานิเทศกที่ดีจะชวยครูใหสอนดียิ่งขึ้น  ชวยเด็กใหเรียนดีขึ้นและนําไปสูการพัฒนา
โรงเรียนและสังคมกาวหนาตอไป 

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการศึกษานิเทศกสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการ
ประถมศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. 2524  ระบุวาศึกษานิเทศกตองมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
ตามที่ก.ค.  กําหนดและมีคุณสมบัติอ่ืนดังตอไปนี้ 

1.  มีความรูความเขาใจในกฎหมายวาดวยคณะกรรมการการประถมศึกษา กฎหมายวา
ดวยระเบียบขาราชการครู  กฎหมายวาดวยครู กฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรื่อง  กฎหมา
วาดวยระเบียบบริหารราชการแผนดิน  กฎระเบียบขอบังคับอื่นที่ใชในการปฏิบัติงาน และระบบ
การปฏิบัติงานของศึกษานิเทศก  สังกัดสํานกงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ 

2.  มีความรูและทักษะในกลุมประสบการณตามหลักสูตรประถมศึกษาหรืองานที่จะตอง
รับผิดชอบ 

3.   มีความรูความเขาใจในเรื่องแผนการศกึษาแหงชาติ  แผนพัฒนาการศึกษาฉบับปรัง
ปรุง 

4.   มีความรูความเขาใจเกีย่วกับเหตกุารณปจจุบัน  ในดานการเมือง  การปกครอง  
เศรษฐกิจ  และสังคม  โดยเฉพาะอยางยิ่งของประเทศไทย 

5.   มีความสามารถในการตดิตอประสานงานและทํางานรวมกับผูที่เกีย่วของ 
6.   มีบุคลิกลักษณะดี  เหมาะสมที่จะทําหนาที่เปนผูนําทางวิชาการและการบริหาร

การศึกษาได 
7.   มีความประพฤติดี  เปนแบบอยางแกครูได 
8.   มีความรู  ความเขาใจ  ในหลักการนิเทศการศึกษา  และเจตคติที่ดีตองานนิเทศ

การศึกษา 
9.   มีความสามารถในการทาํแผน  ควบคมุ  ตรวจสอบ  ใหคําปรึกษาแนะนําและ

เสนอแนะวิธีการแกไขปรับปรุงการปฏิบัติงานที่อยูในความรับผิดชอบ 
 6.2  ผูบริหารการศึกษา 
 ผูบริหารสถานศึกษา  หมายถึง  ผูปกครอง  ผูดําเนินการ  ผูจัดการ  ผูดูแลโรงเรียนและ
สถานศึกษา  ซ่ึงเรียกชื่อตางๆ กันไปตามลักษณะและขนาดของโรงเรียนและสถานศึกษา  
ผูบริหารทําหนาที่โดยไดรับมอบหมายใหเปนผูนําในการดําเนินงานของครูอาจารยและบุคลากร
ของโรงเรียน  ผูบริหารทําหนาที่บริหาร  จัดการดําเนินการตามรโยบายและระเบียบการจัด
การศึกษา  และจัดการบริหาร 
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 ผูบริหาร  คือ  ผูที่ใชทรัพยากรบุคคลที่มีอยูในสถานศึกษาใหเกิดประโยชนสูงสุดตอการ
เรียน  สงเสริมสนับสนุนใหครูอาจารย  บุคลากรของโรงเรียนทํางานอยางเต็มกําลังความสามารถ  
โดยมีผูบริหารเปนผูใหความชวยเหลือสนับสนุนผูบริหารที่มีความรูความสามารถจะเปนผูนํา
โรงเรียนใหเจริญกาวหนา  พัฒนาโรงเรียนใหมีช่ือเสียงเปนที่ยอมรับและเปนที่นิยมตองการของ
ผูปกครองและชุมชน  ชุมชนใดที่มีโรงเรียนผลิตนักเรียนที่มีคุณภาพจะมีสวนชวยใหชุมชนนั้น
พัฒนากาวหนาไปดวย 
 ความสําคัญของผูบริหารสถานศึกษาดังที่กลาวมา  ยอมมีความเกี่ยวของกับการนิเทศการ
สอนแกผูใตบังคับบัญชาทั้งทางตรงและทางออม  ในทางตรงผูบริหารสถานศึกษาเปนผูใหการ
นิเทศเองแกครู  โดยการสังเกตการสอน  ใหคําแนะนํา  เปนที่ปรึกษา  ในทางออมผูบริหาร
มอบหมายงานใหผูชวยผูบริหารสถานศึกษา  หัวหนาหมวดวิชาเปนผูใหการนิเทศการสอนแทน
ผูบริหาร  นอกเหนือจากนี้ผูบริหารใหการนิเทศการสอนทางออมโดยการใหบริการ  ใหความ
สะดวก  ใหการสนับสนุนทางดานงบประมาณ  ดานวัสดุอุปกรณ  ดานการจัดการประชุม  อบรม  
ฝกปฏิบัติการ  ผูบริหารสถานศึกษาเปนบุคลากรที่สําคัญยิ่งสําหรับการนิเทศการสอน  การนิเทศ
การสอนจะประสบผลสําเร็จเพียงไรขึ้นอยูกับการใหการสนับสนุนความชวยเหลือตามบทบาท
หนาที่ของผูบริหารสถานศึกษา 
 6.3  รองผูอํานวยการสถานศึกษา 
 รองผูอํานวยการสถานศึกษา  คือ  ผูทําหนาที่ชวยผูบริหารสถานศึกษาหรือทํางานแทน
ผูบริหาร  เพื่อลดภาระงาน  ผูชวยผูบริหารสถานศึกษามีหลายฝาย  ไดแก  ฝายวิชาการ  ฝาย
ปกครอง  ฝายบริหาร  ฝายสวัสดิการ  ฝายกิจการนักเรียนหรือฝายวินัย ผูชวยผูบริหารจะมีกี่ฝาย
ขึ้นอยูกับขนาดของโรงเรียนและความเหมาะสม 
 6.4  หัวหนากลุมสาระการเรียนรู 
 หัวหนากลุมสาระการเรียนรู  คือ  ผูทําหนาที่เปนหัวหนากลุมสารการเรียนรูแตละกลุม
สาระ  ในระดับประถมศึกษา  แบงเปน  8  กลุม  ไดแก  กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร กลุม
สาระการเรียนรูภาษาไทย กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร  กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม กลุมภาษาตางประเทศ กลุมสาระการเรียนรูดนตรี-นาฏศิลป   กลุมสาระ
การเรียนรูการงานและพื้นฐานอาชีพ และกลุมสาระการเรียนรูพละ-สุขศึกษา  
 หัวหนากลุมสาระการเรียนรู  ใหคําปรึกษาหารือ  ชวยเหลือ  ชวยแกปญหา  เสนอแนะ  
ใหความรวมมือ  ดําเนินการจัดการสาธิตการสอน  แนะนําแหลงวิทยาการ  จัดทําหนังสือคูมือ
ตางๆ  เพื่อชวยพัฒนาความรูแกผูรวมงาน  เปนผูรวมประเมินการฝกสอนของนักศึกษาฝก
ประสบการณวิชาชีพ 
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 6.5  หัวหนาระดับชั้น 
   หัวหนาระดับชั้น  คือ  ผูทําหนาที่เกี่ยวกับการนิเทศการสอน  ใกลชิดกับปญหาของครูใน
ระดับตางๆ  ตามหลักสูตรประถมศึกษาไดแบงเปน  6  ระดับชั้นคือ  ระดับประถมศึกษาปที่ 1  ถึง
ปที่ 6  หัวหนาระดับชั้นเปนหัวหนาของครูประจําชั้นแตละระดับ  ซ่ึงทํางานเปนผูประสานงาน
ระหวางผูบริหารสถานศึกษา  ผูนิเทศการสอน  นักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพ  และยังทาํหนาที่
เปนผูนิเทศการสอน  เขาสังเกตการณสอนในชั้นเรียน  รวบรวมขอมูลเกี่ยวกับการดําเนินการสอน  
วิจารณ  ประเมินผลการสอน  เปนผูชวยเหลือ  ผูแกปญหาทั้งการเรียนการสอนและรวมถึงปญหา
สวนตัวที่อาจมีผลกระทบตองานสอน 
 6.6  หัวหนางานฝายตางๆ 
  หัวหนางานฝายตางๆ  ไดแก  หัวหนางานฝายวิชาการ  หัวหนางานฝายบริการ หัวหนา
งานฝายปกครอง  หัวหนางานฝายงบประมาณ หัวหนางานฝายบุคลากร หัวหนางานฝายอาคาร
สถานที่  หัวหนางานเหลานี้จะมีบทบาทหนาที่ตามสายงานและความเกี่ยวของกับงานนิเทศการ
สอน  ในดานการใหบริการอํานวยความสะดวก  ใหคําแนะนําในการใชเครื่องมือเครื่องใช  ส่ือ
การสอน  โสตทัศนูปกรณที่เกี่ยวของกับงานสอน 
 6.7  หัวหนาหนวยฝกประสบการณวิชาชีพ 
 หัวหนาหนวยฝกประสบการณวิชาชีพ คือ  หัวหนางานฝกสอนหรือฝกประสบการณ
วิชาชีพ  เปนผูรับนโยบายและวิธีดําเนินงานการฝกประสบการณวิชาชีพจากคณะศึกษาศาสตร  
คณะครุศาสตร  ที่จัดการศึกษาสาชาศึกษาศาสตรหรือครุศาสตร  และสงนิสิตนักศึกษาฝก
ประสบการณวิชาชีพ  หัวหนาหนวยฝกประสบการณวิชาชีพเปนผูประสานงานระหวางผูบริหาร
สถานศึกษา  ผูชวยผูบริหารสถานศึกษา  ครูอาจารย  บุคลากรในโรงเรียนกับนักศึกษาฝก
ประสบการณวิชาชีพ  และยังทําหนาที่จัดนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพใหมาฝกงานใน
โรงเรียนตามความเหมาะสม  สอดคลองกับสาขาวิชาและอาจารยพี่เล้ียง  หัวหนาหนวยฝก
ประสบการณวิชาชีพเปนผูดูแลชวยเหลือ  แนะนํา  รวมแกปญหาที่เกิดขึ้นในระหวางการฝก
ประสบการณวิชาชีพ  รวบรวมขอมูลและสรุปผลการประเมินการฝกประสบการณวิชาชีพ  สงให
คณะศึกษาศาสตร  รวมทั้งเปนผูมอบหมายใหนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพไดทํากิจกรรม
ตางๆ ของโรงเรียน  ทั้งกิจกรรมในหลักสูตรและกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อใหนักศึกษาไดมี
โอกาสเรียนรูและไดประสบการณตรงในวิชาชีพครู 
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 6.8  อาจารยนิเทศ 
 อาจารยนิเทศ  คือ  ผูที่ทําหนาที่นิเทศ  ช้ีแนะ  แนะนํา  ใหคําปรึกษา  ใหความรวมมือ
ชวยเหลือหาแนวทางแกปญหา  ประสานงานกับฝายบริหาร  กับนิสิตนักศึกษาฝกประสบการณ
วิชาชีพเพื่อดําเนินการจัดการฝกประสบการณวิชาชีพ 
 อาจารยนิเทศเปนอาจารยมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยที่เปดสอนสาขาศึกษาศาสตร และ        
ครุศาสตร  อาจารยนิเทศแตละคนมีความสามารถในการนิเทศการสอนตามสาขาวิชาเฉพาะและ
ความถนัด  อาจารยนิเทศเปนบุคลากรที่สําคัญยิ่งในการฝกประสบการณวิชาชีพของนักศึกษาฝก
ประสบการณวิชาชีพ 
บทบาทหนาทีข่องอาจารยนิเทศ 
 อาจารยนิเทศเปนอาจารยที่สอนอยูในมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยที่จัดการศึกษาสาขา
ศาสตร  ครุศาสตร  สถาบันการผลิตครู  อาจารยนิเทศเปนผูไดรับมอบหมายใหเปนผูแทนของ
มหาวิทยาลัยและวิทยาลัยไปทําหนาที่นิเทศการสอนแกนิสิตนักศึกษาฝกสอนที่ฝกสอนตาม
โรงเรียนและสถาบันการศึกษาตาง ๆ 
 อาจารยนิเทศเปนผูประสานงานระหวางคณะศึกษาศาสตร  คณะครุศาสตรกับโรงเรียน
และสถาบันที่นิสิตนักศึกษาไปฝกสอน  อาจารยนิเทศฝายคณะศึกษาศาสตร  คณะครุศาสตร  เปน
ที่ปรึกษาใหแกอาจารยนิเทศ  อาจารยพี่เล้ียงฝายโรงเรียนรับผิดชอบในการจัดประชุมปรึกษาหารอื    
กับนิสิตนักศึกษาฝกสอน  ประเมินผลความกาวหนา  รวบรวมขอมูล  คะแนน  สรุปผลการ
ประเมิน    การฝกสอนสงใหแกคณะศึกษาศาสตร  คณะครุศาสตร  ดําเนินการตอไป 

บทบาทและหนาที่งานของอาจารยนิเทศ  ฝายคณะศึกษาศาสตร  คณะครุศาสตร  มีดังนี้ 
1.   สํารวจโรงเรียน  สํารวจนิสิตนักศึกษาฝกสอน  โดยสงจดหมาย  แบบสอบถามความ

ตองการของโรงเรียนวาจะสามารถรับนิสิตนักศึกษาฝกสอนจํานวนเทาใด  สาขาวิชา  ระดับชั้นที่
ตองการใหนิสิตนักศึกษาฝกสอน 

2.   รวบรวมขอมูล  ตรวจสอบเกณฑและคุณวุฒิของนิสิตนักศึกษาฝกสอนตามสาขาวิชา
ที่โรงเรียนกําหนดไว ดําเนินการจัดทํารายช่ือนิสิตนักศึกษาสงไปยังโรงเรียนและสถาบันการ
ฝกสอนนั้น 

3.   จัดปฐมนิเทศนิสิตนักศึกษาใหมีความรูและทราบลักษณะของโรงเรียนสถานที่ตั้งของ
โรงเรียน   นโยบาย   ปรัชญา   วิธีดําเนินการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน   แนะนํา
กิริยามารยาท  การแตงกาย  บุคลิกภาพ  การวางตัว  การปรับตัว  ใหเขากับบุคลากรและ
บรรยากาศของโรงเรียน 
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4.   หัวหนาอาจารยนิเทศนํานิสิตนักศึกษาไปสงมอบตัวและแนะนําทําความรูจักแสดง
ความเคารพผูบริหาร  อาจารยนิเทศฝายโรงเรียน  อาจารยนิเทศควรเขาพบผูบริหารเพื่อนัดหมาย
เวลาลวงหนา 

5.   การดําเนินการนิเทศการสอน  อาจารยนิเทศ  ควรนิเทศกรสอนอยางตอเนื่อง  และ
สม่ําเสมอ  โดยติดตอประสานงานกับอาจารยนิเทศฝายโรงเรียน  เพื่อทราบขอมูลเกี่ยวกับนิสิต
นักศึกษาในการฝกสอน 

6.   อาจารยนิเทศเขาสังเกตการณสอนในชั้นเรียน  ควรเขาไปกอนการสอนและออกจา
หองหลังจากจบการสอนในชั่วโมง  เพื่อจะไดสังเกตการณสอนครบทุกขั้นตอนควรระมัดระวังไม
รบกวนและทําลายสมาชิกของนักเรียน 

7.   ตรวจบันทึกการสอนกอนการฝกสอน  ใหคําแนะนํา  ช้ีแนะ  หากการสอนนั้นไม
ชัดเจนและถูกตอง  ควรเขียนคําแนะนํา  ใหขอเสนอแนะ  ใหกําลังใจ  ควรเล่ียงคําพูดที่ทําลาย
ความรูสึกที่ดีและเจตคติตอการฝกสอน 

8.   การเสนอแนะ  แกปญหา  ชวยเหลือหลังการสอน  ไมควรใหคําแนะนําหรือสง
สัญญาณใด ๆ  ในขณะที่นิสิตนักศึกษากําลังดําเนินการสอน  เพราะทําใหนิสิตนักศึกษาตกใจ  
เครียด  กังวล  สับสน  จนไมสามารถดําเนินการสอนตอไปได  รวมทั้งทําลายสมาธินักเรียน  ควร
รอใหหมดชั่วโมงสอน  ไมควรระงับการสอนของนิสิตนักศึกษาโดยอาจารยนิเทศออกไปสอนเอง  
เพราะจะทําใหนิสิตนักศึกษาขาดความมั่นใจในตนเองและเกิดความทอแทไมอยากฝกสอน 

9.   พยายามใหกําลังใจ  ใหการเสริมแรงแกนิสิตนักศึกษาฝกสอน  มีความเห็นอกเห็นใจ     
มีความเมตตากรุณา  ใหความรัก  ความอบอุนแกนิสิตนักศึกษาฝกสอน  เพราะการฝกสอนเปน
การนําทฤษฎีไปสูการปฏิบัติ  ซ่ึงเปนเรื่องยากลําบากและหนักมาก  สําหรับผูขาดประสบการณ  
และยังตองการการปรับตัว  การวางตัวใหเหมาะสม  การคุมชั้นเรียน95 

รายงานการสมัมนาเรื่อง  แนวทางใหมของการฝกปฏิบัติวิชาชีพครู  (สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ )96  ไดกําหนดหนาที่ของอาจารยนิเทศออกเปน  2  ลักษณะ  คือ  
หนาที่ทั่วไปและหนาที่นเิทศการสอน 

 
                                                 

95 ลินจง อินทรมัพรรย ,วรรณพร  ภิรมยร่ืน, สมเกียรติ  ชอบผล.ประมวลสาระชุดวิชาการ
นิเทศการสอนในระดับประถมศึกษา (Supervision at the Elementary Education Level 8-11)
(กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยสุโขทยัธรรมาธิราช บัณฑิตศึกษา  สาขาศึกษาศาสตร, 2550 ),75-142. 

96 สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ,  การดําเนินการตามแผนการนิเทศ
ภายในโรงเรียน การสังเกตการสอน  (กรุงเทพมหานคร : สามเจริญพานชิ,2528), 69 – 70. 
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1.   หนาท่ีท่ัวไป 
     1.1   ติดตอประสานงานกบัโรงเรียนฝกสอน  และหนวยงานที่เกีย่วของในการ

จัดสงนิสิตไปปฏิบัติงาน 
     1.2   เปนผูประสานงานกบันิสิต  ครูพี่เล้ียง  ครูใหญ  และบุคคลอื่นที่เกี่ยวของ 
     1.3   อํานวยความสะดวกในการเดินทางไปประจําหนวยและกลับของนิสิต 
     1.4   จัดทําเอกสาร  คูมือครู  และวารสารที่เกี่ยวของกบัการฝกสอน 
2.   หนาท่ีนิเทศการสอน 
       2.1   ใหคําแนะนําชวยเหลือนิสิตในดานการเขียนแผนการสอน  การปกครองชั้น     

การจัดหองเรียน  การจัดกิจกรรม  การปรับปรุงโรงเรียนและพัฒนาชุมชน 
      2.2   การสังเกตการณสอนของนิสิต  ชวยเหลือใหคําแนะนํา  ขอบกพรองตาง ๆ         

ในการสอน 
     2.3   แนะนาํนิสิตเกี่ยวกับการจัดทํา  การทํา  การเลือกใชอุปกรณการสอน

ตลอดจนแหลงวิชาในชุมชน 
     2.4   ตรวจ  แนะนํา  การทําบันทึกการสอนและโครงการสอน 
     2.5   วัดผล  และประเมนิผลการฝกประสบการณวิชาชีพ 
     2.6   แนะนาํระเบียบปฏิบตัิและวนิัยของครู 

                 นพพงษ  บุญจิตราดุล  ไดอธิบายหนาที่อาจารยนิเทศวา  คือ  อาจารยที่ไดรับแตงตั้งจาก
สถาบันฝกหัดครูใหไปปฏิบัติหนาที่ตาง ๆ  ในโรงเรียนฝกสอน  ดังนั้น  บทบาทอาจารยนิเทศจึง
ไมไดจํากัดอยูแตเพียงการไปดู  แนะนํา  สังเกตหรือควบคุมการสอนของนิสิตเทานั้น  เพราะเมื่อ
อาจารยนิเทศไปโรงเรียนฝกสอน  อาจารยนิเทศจะตองพบปะและทํางานรวมกับอาจารยใหญ  
อาจารยพี่เล้ียง  ตลอดจนคณะครูอาจารยในโรงเรียน97   
                  สงัด  อุทรานันท  ไดสังเคราะหงานวิจัยทางการนิเทศการศึกษาในประเทศไทย  พบวา
สภาพความเปนจริงของอาจารยนิเทศโดยทั่วไปเปนบุคคลที่มีคุณลักษณะที่เหมาะสม  คือมีสวน
รวมในการวางแผนการสอนรวมกับนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพ  จัดประชุมปรึกษาหารือกับ
นักศึกษา  อาจารยใหญ  ครูพี่เล้ียง  ในการแกปญหาของนักศึกษา98    

                                                 
97นพพงษ  บุญจติราดุล,  เอกสารประกอบการสอนวิชาการนิเทศการฝกสอน (กรุงเทพฯ:

แผนกวิชาบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลยั จฬุาลงกรณมหาวิทยาลัย ,2521),4.(อัดสาํเนา) 
98 สงัด  อุทรานันท, รายงานการสังเคราะหงานวิจัยทางการนิเทศการศึกษาในประเทศ

ไทย  (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพเจริญผล, 2531),93. 
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                เกลียวพันธ  ขจรผดุงกิตติ, ชิน  บุญญานุภาพ  และบรรจบ  วงศยัง   ไดทําการวิจัย
เกี่ยวกับบทบาทของอาจารยนิเทศในวิทยาลัยครู  ไดพบวา  อาจารยนิเทศในวิทยาลัยครูควรมี
ลักษณะดังนี้คือ  สอนในวิทยาลัยครูมาแลวไมนอยกวา  3  ป  มีประสบการณในการสอนใน
โรงเรียนประถมศึกษามากอน  มีความสามารถทางวิชาการ  มีมนุษยสัมพันธที่ดี  มีใจคอหนัก
แนน99 
             ไพศาล  สิทธิเลิศ  ไดพบวา  อาจารยนิเทศควรมคีวามรูความสามารถในดานตอไปนี ้
                1.   ความรูความสามารถทางวิชาการ  ไดแก  ความเขาใจในจุดประสงคของการฝกหวัด
ครู  เขาใจวิธีสอน  เทคนิคการสอน  การจัดกิจกรรมการสอน  แนวคิดเกี่ยวกับโครงการฝกสอน  
การนิเทศการสอน  ทักษะการสอนในระดับการศึกษาที่ตนจะออกไปทําการนิเทศ 
                2.   ความสามารถในการปฏิบัติงานนิเทศการฝกสอน  สมรรถภาพที่จําเปน  ไดแก  การ
ชวยเหลือแนะนําวิธีสอน  การจัดกิจกรรม  ทักษะการสอน  การชวยเหลือนักศึกษาเปนรายบุคคล
และตรวจบันทึกการสอน 
               3.   ความสามารถในการบริหารงานการฝกสอน  อาจารยนเิทศควรมีความสามารถใน
การควบคุมดูแลนักศึกษาฝกสอนใหประพฤติปฏิบัติตนใหถูกตอง 
               4.   ความสามารถในการใชมนุษยสัมพันธ 
                 ความสามารถในการนิเทศการฝกสอนเปนสิ่งที่อาจารยนิเทศควรศึกษาและสรางให
เกิดขึ้นในตนเอง  อาจารยนิเทศที่ดีควรมีความพยายามของผูทําหนาที่นิเทศที่นะชวยเหลือให
คําแนะนําแกนิสิตนักศึกษาฝกสอนในการปรับปรุงการเรียนการสอน  ใหบรรลุวัตถุประสงคได
อยางมีประสิทธิภาพ  เพื่อที่นิสิตนักศึกษาฝกสอนจะไดมีความรู  ความสามารถ  และพรอมที่
ออกไปเปนครูที่ดีมีความสามารถตอไป100   
               คุณสมบัติของอาจารยนิเทศ  ตองเปนผูมีศรัทธาในการนิเทศ  มีคุณธรรม  มีความ
ยุติธรรม  มีมนุษยสัมพนัธ 
                
 
 
                                                 

99 เกลี่ยวพันธ  ขจรผดุงกิตต,ิ ชิน  บุญญานุภาพ  และบรรจบ  วงศยัง , “ บทบาทของ
อาจารยนิเทศในวิทยาลัยครูสวนกลางของประเทศไทย” (วิทยานิพนธครุศาสตรมหาบัณฑิต  
บัณฑิตวิทยาลยั จฬุาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2520),52-58. 

100 ไพศาล  สิทธิเลิศ, “ สมรรถภาพของอาจารยนิเทศในวิทยาลัยครูภาคเหนือ” 
(วิทยานิพนธครุศาสตรมหาบัณฑิต  บณัฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ,2524),60. 
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              ศาสตราจารย  สุมน  อมรวิวัฒน  ไดเรียบเรียงคําประพันธเร่ือง  การนิเทศนิสิตไวดังนี ้
  เมื่อแมนกสอนลูกใหชาญเชีย่ว เพื่อบินเดีย่วปกกลาสูฟากวาง 
แมยอมสอนฝกและแนะแนวทาง  ทําแบบอยางชีช้วนกระบวนบิน 
เมื่ออาจารยนิเทศการฝกสอน  นิสิตออนประสบการณงานทั้งส้ิน 
การนิเทศมิใชความเคยชนิ   ที่จะหมิน่วาเขาเบาปญหา 
ผูนิเทศคือผูที่ช้ีแนะ    ชวยนาํและดูแลแกปญหา 
สงเสริมแววสามารถและศรัทธา  ใหนิสิตซ้ึงคาความเปนครู 
ผูนิเทศคือผูทําแบบอยาง   คือผูสรางความฝนอันเลิศหรู 
ใหเปนจริงขึ้นดวยการชวยด ู  เราใหรู  ฝกใหเกง  เรงใหเพยีร 
ผูนิเทศจึงมิใชใครก็ชาง   ที่ชอบอาง  ดา  บน  จนปวดเศียร 
มิใชผูอวดฉลาดคงแกเรียน   เที่ยวตเิตียนเขาทั่วตัวไมทํา 
แนละ  ผูนิเทศคือเทียนสอง   คือแสงทองสายชลอันชื่นฉ่ํา 
เปนผูรัก  ผูรู  และผูนํา   ซ่ึงนิสิตจะจดจําชั่วชีวิต101 

 วันดี  ทองใหญ  ณ  อยุธยา  ไดทําการวิจัยเร่ืองเทคนิคในการนิเทศการสอนของอาจารย
นิเทศในวิทยาลัยครู  สรุปไดดังนี ้
 1.   สถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถามไดพบวาอาจารยนิเทศสวนใหญเปนหญิง   
มีอายุอยูในระหวาง  31 – 40 ป  สวนใหญสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี  ระยะเวลาในการ
เปนอาจารยนิเทศ  คือ  1 – 3  ป  เปนอาจารยนิเทศที่มีประสบการณการศึกษาดานการนิเทศ  และ
นิเทศเปนบางเวลา  หนาที่ในปจจุบันคืออาจารยผูสอน 
 2.   ในดานเทคนิคการนิเทศการสอน  ผลการวิจัยแสดงใหเห็นวา 

2.1   ในดานการสรางมนุษยสัมพันธกับนกัศึกษาฝกสอน  อาจารยนเิทศปฏิบัติมาก 
        ในการใหความสนใจและซักถามปญหาเกี่ยวกับการฝกสอนดวยความเปน

กันเอง และมีใบหนาที่ยิ้มแยมแจมใส 
2.2   ในดานการสรางมนุษยสัมพันธกับครูพี่เล้ียง  อาจารยนิเทศปฏิบัตมิากในการ

ปรึกษากับครพูี่เล้ียงอยางสม่ําเสมอทั้งในดานการประเมินผลนักศึกษาฝกสอนและในดานปญหา
สวนตัวของนกัศึกษาฝกสอน 

 

                                                 
 101 สุมน  อมรวิวฒัน และอนงค ประมุขกุล, “ทานจะสอนสังคมศึกษาอยางไร,” 
เอกสารทางวิชาการหลักสูตรและการระดับประถมศึกษา (อัดสําเนา) 
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2.3   ในดานการสรางมนุษยสัมพันธกับครูใหญ  อาจารยนิเทศปฏิบัติมากในดานการ 
แนะนําและสนทนากับครูใหญ  ในดานการมอบหมายงานใหแกนักศกึษาฝกสอนในวันแรกที่ไป
นิเทศการสอน 

2.4   ในดานการเปนผูนําทางวิชาการ  อาจารยนิเทศปฏิบัติมากในดานการให         
ความยุติธรรมแกนักศึกษาฝกสอนและแนะนําใหนักศึกษารูจักแหลงความรู  และแหลงสื่อการ
สอน  สวนเทคนิคที่อาจารยนิเทศนําไปปฏิบัติกันนอย  ไดแก  การใหความรูเกี่ยวกับการนิเทศการ
สอนแกครูพี่เล้ียง 

2.5   ในดานการสอนกอนการฝกสอนในชั้นเรียน  ในระหวางการสอนและหลังจาก
การฝกสอนในชั้นเรียนแลว  อาจารยนิเทศมีการปฏิบัติมากในการใหนักศึกษาสังเกตการณสอน
ของครูพี่เล้ียงในสัปดาหแรกของการสอน  การสังเกตพฤติกรมการสอนของนักศึกษาเกี่ยวกับการ
ใชวัสดุในหองเรียน  และการบอกเทคนิคที่ควรปฏิบัติแกนักศึกษาฝกสอน 

2.6   ในดานการประเมินผล  อาจารยนิเทศมีการปฏิบัติกันมากในการประเมินผลการ
ทํางาน  และการสอนของนักศึกษาจากบนัทึกการสังเกตของอาจารยนิเทศ102   
 6.9  อาจารยพี่เล้ียง 
 อาจารยพี่เล้ียง  คือ  อาจารยที่ทํางานในโรงเรียนและสถานศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพ  
เปนผูมีประสบการณในการนิเทศการสอนโดยตรง  เปนผูที่เขาใจ  เห็นอกเห็นใจ  รูถึงปญหา
อุปสรรคที่เกิดขึ้นในการจัดการเรียนการสอน  ใหคําปรึกษาหารือ  ช้ีแนะการเตรียมการสอน      
การทําบันทึกการสอน  การวางแผนการสอน  การชวยควบคุมชั้นเรียน  การสาธิตการสอน  การ
ใชหลักจิตวิทยา รวมทั้งเมื่อเกิดปญหาในขณะที่นักศึกษากําลังดําเนินการสอน  อาจารยพี่เล้ียงอาจ
มีสวนรวมในการแกปญหาเฉพาะหนา 
 
บทบาทหนาทีข่องอาจารยพี่เล้ียง 
 บุคลากรที่ใกลชิดนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพมากที่สุด  เปนผูที่รูและเขาใจเกี่ยวกับ
ตัวนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพ  เปนผูที่รูถึงความตองการรูถึงปญหาและวิธีการแกปญหาที่
เกิดขึ้นในระหวางดําเนินการสอน  เปนผูประสานงานสัมพันธระหวางนักศึกษาฝกประสบการณ
วิชาชีพกับนักเรียน  อาจารยพี่เล้ียงเปนบุคคลสําคัญในการนิเทศการสอนใหแกนักศึกษาฝก
ประสบการณวิชาชีพ 

                                                 
102 วันดี  ทองใหญ ณ อยุธยา ,“ เทคนิคในการนิเทศการสอนของอาจารยนิเทศในวิทยาลัย

ครู” (วิทยานพินธครุศาสตรมหาบัณฑติ  บัณฑิตวิทยาลยั  จฬุาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2522),64-65. 
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 วิทยาลัยครูเทพสตรี  ไดทําการศึกษาเรื่องแนวคิดการนิเทศการสอนและสรุปบทบาท
หนาที่ของอาจารยพี่เล้ียงไวดังนี้  อาจารยพี่เล้ียงเปนผูใหคําแนะนําเกี่ยวกับงานประจําวันของครู  
การศึกษาเด็กการสอน  การจัดกิจกรรมการสอน  การใชอุปกรณ  การจัดและการปกครองชั้นเรียน  
การวัดผลความกาวหนาของเด็ก  การปรับปรุงโรงเรียน  ตลอดจนพัฒนาชุมชน  อาจารยพี่เล้ียงที่ดี
ตองทําหนาที่  2  ประการ  คือ  เปนครูของนักเรียนทั้งหมดและเปนครูของนักศึกษาฝกสอน 
อาจารยพี่เล้ียงปรึกษาหารือรวมกับครูใหญเกี่ยวกับแผนการทํางานเพื่อเตรียมไวสําหรับนักศึกษา
ฝกสอน อาจารยพี่เล้ียงควรชวยใหนักศึกษาฝกสอนรูจักวิเคราะหการสอนของตน  โดยบันทึก
สวนที่ดีและสวนที่ควรปรับปรุง  จากนั้นพูดคุยใหนักศึกษาฝกสอนไดวิจารณการสอนของตนเอง  
โดยอาจารยพี่เล้ียงเพิ่มเติมให อาจารยพี่เล้ียงควรบันทึกเกี่ยวกับการสอนของนักศึกษาฝกสอนทุก
ครั้งที่ไดสังเกตการณสอน  อาจารยพี่เล้ียงกับอาจารยนิเทศควรมีการพบปะ  เพื่อพูดถึงสวนดีและ
สวนที่ควรปรับปรุงในการสอนของนักศึกษาฝกสอน  อาจารยพี่เล้ียงกับอาจารยใหญ  ควรมีการ
พบปะพูดคุยกันเสมอเกี่ยวกับความกาวหนาของนักศึกษาฝกสอน  อาจารยพี่เล้ียงและอาจารย
นิเทศควรรวมกันสัมมนาเปนกลุมในระหวางภาคเรียน  เพื่อหาแนวทางในการแกปญหาการ
ฝกสอน103    

6.10  ผูรับการนิเทศ 
 บุคลากรที่ทําหนาที่เปนผูรับการนิเทศ  คือ  ผูรับการนิเทศ  ผูรับคําแนะนํา  ผูรับคําปรึกษา  
ผูรับความชวยเหลือสงเสริมสนับสนุนจากผูใหการนิเทศการสอน  เพื่อนําไปปรับปรุงการเรียน
การสอนใหมีประสิทธิภาพ  สามารถทําใหนักเรียนเกิดการเรียนรู  ไดรับประสบการณและนํา
ความรูไปใชในการดําเนินชีวิตตอไป  ผูรับการนิเทศการสอนคือผูไดรับประโยชนจากการนิเทศ
การสอน     ทั้งทางตรงและทางออม  ผูรับการนิเทศการสอน  ไดแก  ครูประจําชั้น  ครูประจําวิชา  
นักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพ 
 ครู  ครูประจําชั้น  ครูประจําวิชา 
 ครู  คือ  ผูสอน  ผูถายทอดความรู  อบรมสั่งสอน  ใหประสบการณตางๆ  แกผูเรียน  
รวมทั้งการรวมกิจกรรมของโรงเรียน  ของชุมชน  งานครูเปนงานหนัก  เวลาสําหรับการพัฒนา
ตนเองเพื่อปรับปรุงการเรียนการสอนมีจํากัดหรือมีไมเพียงพอ  จึงทําใหคุณภาพการเรียนการสอน
ลดลง  ดังนั้นการนิเทศการสอนจึงเปนเรื่องที่จําเปน  เพื่อชวยครู  ผูเกี่ยวของในการนิเทศการสอน
แกครู ไดแก  ศึกษานิเทศก  ผูบริหารสถานศึกษา  ผูชวยผูบริหารสถานศึกษา  หัวหนาหมวดวิชา  
หัวหนาระดับชั้น  อาจารยนิเทศ  รวมทั้งเพื่อนครูดวยกัน 
                                                 

103 วิทยาลัยครูเทพสตรี,  แนวคิดนิเทศการสอน ( ลพบุรี : ฝายนิเทศการสอน  วิทยาลยัครู  
เทพสตรี , 2520),3. (อัดสําเนา) 
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              นักศกึษาฝกประสบการณวิชาชีพ 
 นักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพ  คือ  นักศึกษาที่ศึกษาในคณะศึกษาศาสตร  และคณะ    
ครุศาสตร  วิทยาลัยครู  ในหลักสูตร  2  ป  หลักสูตร  4  ป  สําหรับการศึกษาในมหาวิทยาลัยและ
สถานศึกษาในชั้นปที่ 1  ถึงปที่ 3  จะเรียนภาคทฤษฎี  ดานเนื้อหาวิชาการทั่วไป  พฤติกรรมการ
สอนตามสาขาวิชาเอก  วิชาโท  ช้ันปที่ 4  ซ่ึงเปนปสุดทายกอนจบหลักสูตรเปนภาคปฏิบัติ              
ที่นักศึกษาจะตองฝกประสบการณวิชาชีพตามโรงเรียน  ตามสถาบันการศึกษาที่มีสาขาวิชาตรง
ตามที่เรียน  ขณะทําการฝกประสบการณวิชาชีพ  จะมีอาจารยนิเทศไปนิเทศ  ดูแล  ใหคําแนะนํา  
ชวยเหลือ  และยังมีอาจารยพี่เล้ียงที่เปนอาจารยของโรงเรียนที่เปนผูสอนวิชานั้นอยูกอนแลวก็อาจ
ทําหนาที่นิเทศประจําอยูดวย  กระบวนการในการฝกประสบการณวิชาชีพจะเสร็จส้ินลงเมื่อ
นักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพไดผานการประเมินผลการฝกประสบการณวิชาชีพจากอาจารย
นิเทศและอาจารยพี่เล้ียง 
บทบาทหนาท่ีของผูบริหารสถานศึกษา  ผูชวยผูบริหารสถานศึกษา  และหัวหนาหมวดวิชา 
 ผูบริหารสถานศึกษาและผูชวยผูบริหารสถานศึกษา  มีบทบาทและหนาที่ในการบริหาร
งายของสถานศึกษาโดยตรง  ซ่ึงเปนงานที่มีความสําคัญและมีภาระงานมาก  งานนิเทศการสอน
เปนงานที่ผูบริหารสถานศึกษาและผูชวยผูบริหารสถานศึกษาจะตองมีบทบาทและหนาที่ดวย
เชนกัน  เพราะมีความสําคัญไมแตกตางไปจากงานบริหาร 
บทบาทหนาท่ีของผูบริหารสถานศึกษา 
 ผูบริหารสถานศึกษาควรตระหนักถึงบทบาทและหนาที่ของการนิเทศการสอน  ซ่ึงเปน
องคประกอบสําคัญของการจัดการเรียนการสอน  การพัฒนาการศึกษา  การสงเสริมสนับสนุน
และมีสวนรวมในงานนิเทศการสอนยอมเปนผลดีแกครู  บุคลากรของโรงเรียน  สรางขวัญ  
กําลังใจ  ความศรัทธาที่เกิดขึ้น  นับวาเปนการปรับปรุงแกไขคุณภาพการจัดการเรียนการสอนให
พัฒนายิ่งขึ้น  เพราะผูบริหารสถานศึกษาเปนผูนํา  เปนผูมีอํานาจเปนศูนยกลางของโรงเรียน  
ดังนั้น        การนิเทศการสอนจึงมีอิทธิพลตอความสําเร็จและความลมเหลวของการจัดการศึกษา 
 แฮริส  (Harris)ไดเสนอความคิดเห็นวาบทบาทหนาที่อยางหนึ่งของผูบริหารโรงเรียน  
คือ  การใหการนิเทศการศึกษา  หรือการชวยเหลือแนะนาํในเรื่องที่เกีย่วกับการเรยีนการสอน 
 ผูบริหารสถานศึกษาในฐานะหัวหนาสถานศึกษาเปนบุคคลสําคัญของการนิเทศการศึกษา  
จึงมีบทบาทเปนทั้งผูนิเทศการสอน  ผูสนับสนุนการนิเทศการสอน  และเปนผูรับการนิเทศการ
สอนจากบุคคลภายนอก104 
                                                 

104Ben  M.  Harris , Supervisory Behavior in Education, 2nd  ed . ( Englewood Cliffs, 
New Jersey :Prentice- Hall, 1975 ),8 . 
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 พจนปรีชา  คํามี  ไดกําหนดหนาที่และความรับผิดชอบของครูใหญโรงเรียนมัธยมศึกษา
เกี่ยวกับการนิเทศการศึกษาไวดังนี้ 
 1.  ชวยครูแตละคนในการทําการสอนใหไดผลดี  ชวยแกปญหาในดานการสอนและ
ปญหาสวนตวั 
 2.  เปนผูประสานงานและบริการแกครูทุกคนในดานวิธีการสอนและปญหาสวนตวั 
 3.  ทําหนาที่เปนวิทยากรทีด่ีของครูทุกโอกาส  คือ  สามารถใหคําปรึกษาแนะนําและ
ช้ีแจงหรือช้ีแหลงวิชาการทีเ่หมาะสมใหแกครู 
 4.  ประเมินผลการเรียนการสอน  และโปรแกรมของโรงเรียนทั้งหมด  เพือ่หาลูทางใน
การปรับปรุงการเรียนการสอนและการจัดโปรแกรมของโรงเรียนใหมีประสิทธิภาพทีสุ่ดเทาที่จะ
ทําได 
 5.  สรางขวัญของครูใหอยูในสภาพสูง 
 6.  สงเสริม  สนับสนุน  และพัฒนาวิชาชพีของครูใหกาวหนา 
 ผูบริหารเปนบุคคลที่มีความสําคัญเปนอยางมากสําหรับการนิเทศ  เปนผูที่สามารถทําให
ครูซ่ึงเปนผูรับการนิเทศการสอนเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปในทางที่ดีขึ้น  การสรางขวัญและ
กําลังใจจากผูบริหารมีผลกอใหเกิดอํานาจแฝงแกครู  ผูนิเทศและผูรับการนิเทศมีความเกรงใจและ
ปฏิบัติตาม  หากผูบริหารไมใหความสนใจ  สนับสนุน  สงเสริมการนิเทศแลว  งานนิเทศจะไมได
รับความสนใจจากครูและบุคลากรที่เกี่ยวของ105   
 สงัด   อุทรานันท   ไดกลาววาผูบริหารมีความสําคัญตอการนิเทศการสอนก็เนื่องดวยเหตุ
ดังนี ้
 1.  งานนิเทศการศึกษาเปนงานของผูบริหาร  แตการปฏิบัติงานนิเทศของผูบริหารจะ
มอบหมายใหผูอ่ืนเปนผูดําเนินการแทน  เนื่องจากผูบริหารจะตองทําการพัฒนาบุคลากรภายใน
โรงเรียนควบคูไปดวย  เพื่อใหบุคลากรสามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ  ถาผูบริหารทําหาร
นิเทศควบคูไปดวยแลว  จะกลาวไดวา  ผูบริหารคนนั้นทํางานของตนไดอยางสมบูรณ 
 2.  การนิเทศภายในจะประสบผลสําเร็จหรือไมนั้นขึ้นอยูกับการใหความสนใจและเอาใจ
ใสของผูบริหารสถานศึกษาและผูบริหารโรงเรียน  ผูบริหารจะเปนบุคคลสําคัญที่ทําใหการ
ดําเนินการนิเทศการสอนประสบผลสําเร็จ 
 ผูบริหารเปรียบเสมือนศึกษานิเทศกของโรงเรียน  จึงมบีทบาทในการสนับสนุน  สงเสริม  
บริการ  อํานวยความสะดวกแกงานนิเทศการสอนของโรงเรียน  โดยมอบหมายงานใหบุคลากร
                                                 

105 พจนปรีชา  คาํมี,  “ การนิเทศโดยใชคณุธรรมการรวมกลุมในโรงเรียนแจหม  อําเภอ
แจหม  จังหวดัลําปาง ,” 2533. ( อัดสําเนา) 
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ตามความรู  ความสามารถ  สนับสนุนดานเครื่องมือ  อุปกรณ  รวมทัง้รวมวางแผนการจัดการ
นิเทศการสอนรวมกับผูนิเทศ  โดยอยูในฐานะประธานการดําเนินงาน 106 
 พจนปรีชา  คํามี  ไดกลาวถึงงานนิเทศที่ครูใหญสามารถทําไดหลายประการดังตอไปนี้ 
 1. การชวยเหลือครูทางดานบริการและดานบริหาร  ไดแก การปฐมนิเทศครูใหม  การจัด
ประชุมครูกอนการเปดสอน การสังเกตการสอนในชั้น  การเยี่ยมชั้นเรียนอื่นๆ การสาธิตการสอน  
การนิเทศดานการใหคําปรึกษาหารือเปนรายบุคคลและเปนหมูคณะ การจัดประชุมปฏิบัติการ      
การอบรมครู  การจัดสัมมนา  การจัดหนังสือที่มีคุณคาทางวิชาการ  การปรับปรุงหองสมุดให
ทันสมัยและแนะนําครูใหใชหองสมุด  การแนะนําใหครูเขาเปนสมาชิกของสมาคมทางวิชาการ
ตางๆ  การจัดบริการโสตทัศนศึกษาแกครูเปนอยางดี  และสนับสนุนใหครูใชอุปกรณเหลานั้น     
การสนับสนุนใหครูไปเรียนเพิ่มเติม 
 2. การชวยเหลือครูในดานปญหาสวนตัว  ดูแลทุกขสุขของครูในปกครอง  เปนกันเอง  
และมีมนุษยสัมพันธที่ดี  จนกระทั่งครูสามารถปรับทุกขดวยทั้งทางดานสวนตัว  ปญหาในการ
ทํางาน  ตลอดจนเขากับเพื่อนรวมงานได 
 3. การสรางขวัญ  จัดสภาพการทํางานใหดีและสะดวกสบายเปนสุข  ใหครูมีความอบอุน  
เปนที่ปรึกษาที่ดีของครูในทุกโอกาส  ครูใหญควรเปนผูมีจิตใจกวางขวาง  ยอมรับฟงความคิดเห็น
และขอเสนอแนะตางๆ  ของครู  ชวยใหครูมีความสําเร็จในการทํางาน  มีความเจริญงอกงาม  ควร
มีความยุติธรรมตอทุกคน  ใหครูไดมีความรูสึกนับถือตนเอง 
 4. ประเมินผลการปฏิบัติงานในโรงเรียน  ซ่ึงอาจทําไดดงันี้ การจัดตูรับฟงความคิดเห็น
ของครูภายในโรงเรียน การจัดใหมีการอภปิรายปญหาตางๆ ของโรงเรียน การจดัใหมีการวิจยัเชิง
ปฏิบัติการตางๆ  ชวยใหครูประเมินผลการสอนของตนเอง  ชวยใหครูรูจักประเมนิผลการเรียน
และความกาวหนาของนักเรียน 107 
 ชาญชัย   อาจนิสมาจาร ไดเขียนเสนอเกี่ยวกับหนาที่ของอาจารยใหญในฐานะเปนผูนิเทศ
ทางหลักสูตรไวดังนี ้
 1.  เปนผูติดตามผลหลักสูตร 
 2.  เปนผูกําหนดมาตรฐาน 

                                                 
106 สงัด  อุทรานันท,  การศึกษางานวิจัยการนิเทศการศึกษาในประเทศไทย เลม 1.   

(กรุงเทพมหานคร  :โรงพิมพจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2530),75. 
107 พจนปรีชา  คาํมี , “ การนิเทศโดยใชคุณธรรมการรวมกลุมในโรงเรียนแจหม  

อําเภอแจหม  จังหวดัลําปาง ,”2533. ( อัดสําเนา) 
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 3.  เปนครูคนแรก  เปนบุคคลที่สามารถเขาถึงครูทุกคนในโรงเรียน  เปนแบบอยางของครู
คนอื่น 
 4.  เปนผูนิเทศหลักสูตร  จัดหาทรัพยากร  ใหการสงเสรมิสนับสนุน  กระตุนจากระดับ
นําไปใชระดับหนึ่งไปยังอีกระดับหนึ่ง 
 บทบาทและหนาที่ของอาจารยใหญยังมีอีกหลายดาน ไดแก ควรใชวิธีเดินรอบๆ  เพื่อ
สังเกตดูวาครูใชกิจกรรมอะไร  วิธีสอนของครู  การมีสวนรวม  ตลอดจนใหคําแนะนําในเทคนิค
การสอน ควรใหมีการเปล่ียนแปลงเกี่ยวกับความตองการของการเรียนรู  วิธีสอนของครู  การมี
สวนรวม  เพื่อใหเกิดการยืดหยุนในการเรียนรูในชั้นเรียน ควรประเมินผลวิธีการเรียนรูและ
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู ควรสงเสริม  สนับสนุนครูใหสนใจหลักสูตรมากขึ้น ควรฝกอบรมครูให
รูจักใชผลการทดสอบ  การฝกอบรม ควรสรางความสัมพันธของคณะครู ควรนําการเปลี่ยนแปลง
หลักสูตร  เปนผูแยกแยะสาเหตุปญหามากกวาเปนผูแกปญหา ในการแกปญหา  ควรเปน
แบบอยางใหคณะครูเห็นวา ปญหาก็คือ โอกาสที่จะมองบางสิ่งบางอยางในแนวทางอื่น ในการ
ประเมินผล  เปนผูมีความสามารถในการเปนผูสังเกตที่สามารถสะทอนใหเห็นโปรแกรมทั้งหมด
ที่ดําเนินอยูในโรงเรียน เปนผูเฝาสังเกตเกี่ยวกับการใชพลังคุณภาพ ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
ของโปรแกรมการเรียนรู เปนผูติดตามผลอยางมีระบบและตอเนื่อง เชน ในการจัดอบรมครูผูสอน
เกี่ยวกับกลวิธีการสอน  เมื่อดําเนินการอบรมเสร็จสิ้นแลว  ควรนิเทศติดตามผล  เยี่ยมชั้นเรียน  
และสังเกตการสอนเพื่อชวยเหลือ  ใหคําปรึกษา  เสนอแนะครูอยางจริงจัง108   
 สุนทร   ไคลมี  ไดกลาวถึงงานนิเทศการสอนของอาจารยใหญไวดังนี ้
 1.  ชวยสงเสริมใหครูแตละคนแสดงความสามารถออกมาอยางอิสระ  และปรับปรุงการ
เรียนการสอนรวมกับบุคคลอื่น 
 2.  ทํางานกลุมในการสรางและดําเนินการใหเปนไปตามปรัชญาที่ตั้งไว  ซ่ึงมีสวน
สอดคลองกับปรัชญาของชุมชน 
 3.  พัฒนาการสอน 
 4.  พัฒนาหลักสูตร 
 5.  ดูแลโครงการนิเทศในโรงเรียนใหดําเนนิไปดวยด ี
 6.  ดําเนินการวัดผลและประเมินผลโครงการทั้งระบบ 
 7.  ชวยใหมีการจัดตั้งผูเชี่ยวชาญในการสอน  และใชประโยชนอยางมีประสิทธิภาพ 
 8.  รับผิดชอบในการจดัโครงการสงเสริมความรูแกครู 
                                                 

108 ชาญชัย  อาจนิสมาจาร, “ อาจารยใหญในฐานะเปนผูนิเทศทางหลักสูตร,” สารพัฒนา
หลักสูตร สิงหาคม 2533.   
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 9.  จัดใหมีการแลกเปลี่ยนขาวสาร  และความคิดซึ่งกันและกันในระหวางครูและบุคคล
อ่ืน 
 10. จัดดแูลสิ่งอํานวยความสะดวก  เชน  อุปกรณ  หนังสือ  แหลงวิชาการ 
 11. จัดใหมีการพัฒนาทางการนิเทศใหมๆ  ในทองถ่ิน 
 ผูบริหารสถานศึกษากับหนาที่ดานการนิเทศการสอน  มีความสัมพันธอยางสูงตองาน
ดานการสอน  แตหางไกลจากตัวนักเรียน  เพราะการนิเทศการสอนจะผานไปยังครูผูสอนเทานั้น  
ยกเวนการที่จะใหมีการสาธิตการสอน  โดยผูนิเทศการสอนแสดงตอหนานักเรียน  หนาที่ดานการ
นิเทศการสอนจะตางกับหนาที่การสอนโดยตรง  แตมีผลทางออมตอนักเรียน 
 การสงเสริมสนับสนุนและมสีวนรวมในการนิเทศการสอนของผูบริหารการศึกษายอม
เปนผลดีแกครูและบุคลากรของโรงเรียน  จะเปนการปรับปรุงแกไขคุณภาพการจดัการเรียนการ
สอนใหพัฒนายิ่งขึ้น109 
 ยง  วัชชวัลคุ  ไดกลาวถึงบทบาทของผูบริหารโรงเรียนที่มีตอการนิเทศการสอนใน
โรงเรียนวา  ครูใหญจะตองรับผิดชอบงานวิชาการของโรงเรียนดวย  ครูใหญจึงตองมีบทบาทใน
การนิเทศภายในโรงเรียน  งานนี้เปนงานในหนาที่โดยตรง  จะโยนใหเปนภาระหนาที่ของ
ศึกษานิเทศกหรือผูบริหารระดับสงูขึ้นตอไปไมได 
 บทบาทของผูบริหารโรงเรียนมีดังนี ้
 1.   สงเสริมสนับสนุนเอื้ออํานวยความสะดวกนานาประการ  คือ  การที่ผูบริหารใหการ
สงเสริมใหครู  ผูรับการนิเทศการสอนไดมีการเจริญเติบโตทางวิชาการ  เชน  การไดอนุมัติการลา
ไปศึกษาตอ  ศึกษาดูงาน  ฝกอบรมสัมมนาเพื่อนําความรูมาปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอน
ใหมีคุณภาพดีขึ้น  หรือถาครูเสนอความคิดเห็นที่เปนประโยชนในการทํางานก็ควรสงเสริมอยาง
เต็มที่  จัดหาทุนเพื่อใหศึกษาตอทั้งในประเทศและตางประเทศ   

ใหการสนับสนุนเอื้ออํานวยความสะดวกนานาประการ  โดยใหโอกาส  ใหเวลา  ใหวัสดุ
อุปกรณ  เครื่องมือ  เคร่ืองใช  จัดหาแหลงวิทยาการ  เชิญวิทยากร  จัดประชุม  จัดฝกอบรม           
หาสถานที่ประชุม  จัดบรรยากาศสิ่งแวดลอม  เตรียมและจัดหาหนังสือ  ตํารา  เอกสาร  ส่ิงพิมพที่
เอื้ออํานวยตอการแสวงหาความรูและประสบการณตาง ๆ  รวมทั้งความสะดวกสบายในการ
เดินทาง  สถานที่พัก  อาหาร  เครื่องดื่ม  สําหรับการจัดสัมมนาฝกอบรมในสถานที่ตางจังหวัด 

                                                 
109 สุนทร  ไคลมี, “ การจัดการนิเทศการศึกษาภายในโรงเรยีนประถมศึกษา สังกัด

สํานักงานการประถมศึกษา  จังหวดักาญจนบุรี”( วิทยานพินธครุศาสตรมหาบัณฑิต บัณฑิต
วิทยาลัย  จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย,2529),42. 
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 2.   มีความรู  ผูบริหารสถานศึกษาเปนผูที่มีความรูในเรื่องปรัชญา  หลักสูตร  การ
วางแผนการสอน  การจัดทําและใชส่ือการสอน  การวัดและประเมินผล มีประสบการณ  มีอาวุโส  
ผูมีประสบการณในการดําเนินการสอนมาเปนเวลานานอยางนอยไมต่ํากวา  5  ป  จะเปนผูที่นิเทศ
การสอนผูอ่ืนไดดีกวาผูที่ไมเคยผานงานอยางแนนอน  ดังนั้น  ผูบริหารสถานศึกษาจะตองเปนผูมี
ประสบการณในการสอนมากอน  จึงจะรูและมีความเขาใจถึงปญหาและวิธีการแกปญหาในการ
จัดการเรียนการสอน  จะสามารถนําประสบการณในการแกปญหาที่ประสบความสําเร็จมาแนะนํา
ถายทอดใหแกครู  และผูรับการนิเทศการสอนไดอยางมีความหมาย ผูบริหารสถานศึกษาที่มีความ
เขาใจในการปฏิบัติงานตาง ๆ  ซ่ึงเปนงานดานความรู ดานหลักสูตร  ดานการบริหาร ดานการ
มอบหมายงาน  ดานแผนงาน  นโยบายในการดําเนินงาน รวมทั้งงานสารบัญ  บัญชี  การเงิน วัสดุ
ครุภัณฑ  อาคารสถานที่จะสามารถใหคําแนะนําปรึกษา ชวยเหลือครูที่ทํางานดานการสอนให
ปฏิบัติตนไดถูกตองเหมาะสม ในการทํางานดานการนิเทศการสอนจะตองทํางานติดตอกับผูอ่ืน
ซ่ึงมีหลายฝายหลายหนวยงานทั้งในโรงเรียนและนอกโรงเรียน  เพื่อใหการติดตอดังกลาวเปนไป
ดวยดี  จําเปนตองมีการประสานประโยชน  และประสานงานโดยการมีความสัมพันธที่ดี  มี
มารยาท  รูจักกาลเทศะ มีความรวมมือรวมใจของทั้งฝายผูใหและผูรับประโยชน  ผูบริหาร
สถานศึกษาจึงเปนผูทําหนาที่ประสานประโยชน  และประสานงานตาง ๆ  ที่เกี่ยวของกับการ
นิเทศการสอนใหแกครูและผูรับการนิเทศการสอน 
 3.   หมั่นวิเคราะหถึงความสามารถของครู  เพื่อมอบหมายงานใหตรงกับความรู  
ความสามารถของบุคลากร  ดังที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาทรงเปรียบเทียบบุคคลเหมือน
ดอกบัว  4  ประเภท  เชนเดียวกับครูในโรงเรียน  ซ่ึงมีความแตกตางของแตละบุคคล  ครูบางคนมี
ความสามารถทางวิชาการ  ครูบางคนมีความสามารถในการผลิตสื่อการสอน   บางคนมี
ความสามารถในการปกครอง  ระเบียบวินัย  บางคนมีความสนใจเกี่ยวกับกิจกรรมเสริมหลักสูตร  
ดังนั้นจึงเปนหนาที่และบทบาทของผูบริหารสถานศึกษาที่จะตองสังเกต  วิเคราะหวาบุคลากรคน
ใดมีความสามารถ  ความสนใจ  ความถนัดในเรื่องใดบาง  เพื่อจะไดมอบหมายงานใหทําได
เหมาะสมกับบุคคลนั้น  จึงจะทําใหงานสอนดําเนินไปดวยดีและประสบความสําเร็จ 
 4.   เปนที่ปรึกษา  ใหคําแนะนํา  และรวมเสนอแนวทางแกไขปญหา  ปรับปรุงใหงานมี
คุณภาพมากขึ้น  ผูบริหารสถานศึกษาที่ดีควรมีความพรอมและเปดโอกาสใหเวลา  ใหความ
สะดวก  สรางบรรยากาศแหงความเปนมิตร  เปนกันเอง  ไมควรเปนพิธีรีตอง  จนทําใหผูเขาพบ
ปรึกษาเกิดความอึดอัด  ควรเปนผูฟงที่ดีมากกวาผูพูด  ควรสรางความสบายใด  จะทําใหครูและ
ผูรับการนิเทศการสอนอยากเขาพบและปรึกษาปรับความทุกข  เลาปญหาตาง ๆ  ที่เกี่ยวกับการ
สอน  รวมทั้งเรื่องสวนตัว  ผูบริหารควรเก็บไวเปนความลับ  การที่ครูเขาพบปรึกษาหารือกับ
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ผูบริหารสถานศึกษา  แสดงวาครูมีความไววางใจและตองการไดรับคําแนะนํา  ผูบริหารควรทํา
หนาที่และบทบาทนี้ดวยความเต็มใจและจริงใจ  มีความเมตตากรุณา  ความเห็นอกเห็นใจ  พรอม
ที่จะชวยเหลือแบงเบาภาระและมีสวนรวมในการเสนอแนวทางในการแกปญหาตาง ๆ  ซ่ึงจะทํา
ใหการดําเนินการสอนไมมีปญหาหรือมีปญหานอยที่สุด  ยอมบังเกิดผลตอการเรียนการสอนของ
ครูและนักเรียน  ทําใหคุณภาพการสอนของครูมีคุณภาพมากขึ้น  
 5.   สรางขวัญและใหกําลังใจ  เมื่อครูทํางาน  ปฏิบัติหนาที่ไดดี  ประสบความสําเร็จ         
นําชื่อเสียงมาสูหนวยงาน  ผูบริหารควรกลาวชมเชย  แสดงความยินดี  ช่ืนชมในผลงาน  ใหความ
สนใจ  สงเสริมสนับสนุนใหทําตอไป  ประชาสัมพันธ  ประกาศกลาวยกยองใหคนในโรงเรียน
และภายนอกไดทราบ  ซ่ึงจะทําใหครูที่ทําความดีมีความสุข  ความภูมิใจ  เปนธรรมดาของบุคคล
ทุกคนที่ตองการการยอมรับ  การยกยองชมเชย  ตองการความสําเร็จ  การกระทําดังที่กลาวมา
ขางตนนับวาเปนการสรางขวัญและใหกําลังใจ  ซ่ึงทําไดงายและไมตองลงทุน  สงเสริมใหครูเกิด
ความรัก  ความพอใจในการนิเทศการสอน  หากเรามีความรัก  ความพอใจในสิ่งใด  เราก็จะทําดี
ตอส่ิงนั้น  เปนที่ยอมรับวาการนิเทศการสอนเปนงานที่ทําใหประสบความสําเร็จและบรรลุ
เปาหมายไดยาก  แมวาจะยากเพียงไรก็ตาม  แตถาครูมีความรัก  ความพอใจในงานนิเทศการสอน  
ก็จะทําใหเปนงานงายได  เพราะครูที่รักงานนิเทศการสอนก็จะมีความสนใจ  ทุมเทความรู
ความสามารถ  ใหความรวมมือในการนิเทศการสอน  กอนที่จะใหครูเกิดความรัก  ความพอใจใน
งานนิเทศการสอน  ผูบริหารสถานศึกษาควรมีความรัก  ความพอใจ  โดยใหความดูแลเอาใจใส  
สนใจ  เห็นความสําคัญการนิเทศการสอน  เนนใหเห็นคุณคาและเห็นประโยชนที่มีตอการจัดการ
เรียนการสอน งานนิเทศการสอนที่ผูบริหารควรจัดใหมีขึ้น  ไดแก 
 5.1  สงเสริม  สนับสนุน  โดยสรางบรรยากาศในการนิเทศการสอน  อํานวยความสะดวก
ทั้งดานงบประมาณ  จดัหาหนงัสือตํารา  เอกสาร  เพื่อการศกึษาคนควาวจิยัเกีย่วกับงานนเิทศการสอน 
 5.2  ดําเนินการและประสานงานกับผูนิเทศการสอน  ศึกษานิเทศก  อาจารยนิเทศใหการ
ตอนรับ  แนะนําศึกษานิเทศก  อาจารยนิเทศ  ครู  อาจารย  นิสิตนักศึกษาที่ฝกสอน  ทําความรูจัก
กันระหวางผูนิเทศ  ผูรับการนิเทศ 
 5.3 จัดใหมีบริการทางดานวชิาการ  จัดหองสมุด  แนะนาํส่ือการสอน  แนะนําแหลง
บริการวิชาการและสื่อการสอน  โสตทัศนูปกรณ 
 5.4  จัดอบรมสัมมนา  ประชุมเชิงปฏิบัติการทางวิชาการ  เชน  การสรางสื่อการสอน        
การสรางแบบเรียน  แบบฝกหัด  การวิจัยในชั้นเรียน 
 5.5  จัดปฐมนิเทศครูใหม  อาจารยใหม  เพื่อใหมีความรูเกี่ยวกับปรัชญา  วัตถุประสงค  
โครงสราง  ระเบียบขอบังคับ  กิจกรรม  โครงการ  สวัสดิการ  ฯลฯ 
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 5.6  จัดใหครูใหม  อาจารยใหม  สังเกตการณสอนของครูอาวุโส  จัดครูใหมเปนครูผูชวย
สักระยะหนึ่ง  ใหครูอาวุโสเปนพี่เล้ียง  ควรเลือกครูอาวุโสที่มีประสิทธิภาพในการทํางาน  ซ่ึงจะ
เปนแบบอยางใหครูไดศึกษาเปนตัวอยางและเลียนแบบในขอดี 
 5.7  เปดโอกาสใหครูเยีย่มเยยีนการสอนและศึกษาดูงานในชั้นเรยีน  หองอื่น  ใน
โรงเรียนเดยีวกัน 
 5.8  นําคณะครูไปศึกษาดูงานการศึกษาที่โรงเรียนอ่ืนทั้งในประเทศและตางประเทศ       
ตามกําลังความสามารถและความเหมาะสม  ควรนําผลการศึกษาดูงานมาประยุกตใชเพื่อปรับปรุง
พัฒนาการเรียนการสอนของโรงเรียน 
 5.9  จัดสัปดาหแหงความกาวหนาทางวิชาการ  สรางบรรยากาศทางวิชาการ  เชน  เที่ยง
วันสนทนา  ใหครูที่ไปศึกษาดูงาน  ศึกษาวิจัย  ศึกษาตอตางสถาบันตางประเทศ  เมื่อจบการศึกษา
แลวใหนําเสนอผลงานทางวิชาการและผลการวิจัย  เพื่อเปนการแลกเปลี่ยนและถายทอด
ประสบการณแกครูดวยกัน 
 5.10 สงเสริมใหครูไปฝกอบรม  สัมมนา  ตอจากนั้นใหนําเสนอผลการสัมมนา  ใหที่
ประชุมไดรับทราบและสนทนาแลกเปลี่ยนความรู 
 5.11 จัดกลุมอภิปรายเกี่ยวกบัวิธีสอนแบบใหมและนวัตกรรมทางการศึกษา 
 5.12 จัดใหครูไดดูการสาธิตการสอนจากผูทรงคุณวุฒิและผูเชี่ยวชาญในสาขาวิชาตาง ๆ 
 5.13  สงเสริมการศึกษาหาความรู  โดยหาแหลงทุนการศึกษา  การดูงานการศึกษา  แหลง
ทุนวิจัย  เพื่อผลิตผลงานทางวิชาการ  เพื่อปรับวุฒิและเลื่อนช้ันตอไป 
 5.14 จัดสวัสดิการทางดานกูยืมเงิน  การใหทุนเพื่อผลิตผลงานทางวิชาการทางการวิจัย  
รวมทั้งยืมเงินเพื่อซ้ือวัสดุมาประดิษฐผลงาน  ไดแก  หนังสือ  ตํารา  บทความ  ส่ิงประดิษฐและ
ส่ือการสอน  เปนตน  การจัดสวัสดิการดังกลาวเปนการสรางขวัญและกําลังใจในการทํางานดวย
ความเต็มใจ  เต็มที่  เต็มเวลา  และยอมทําใหไดงานสอนที่มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล110 
 วิจิตร  ธีรกุล  ไดสรุปบทบาทหนาที่ของผูบริหารคือ  เปนผูปกครองเปนหัวหนา  เปน
ผูนําของสถานศึกษา  เปนผูดําเนินการของคณะครู  บุคลากรของโรงเรียน  มีหนาที่บริหารงาน
ของโรงเรียน  กิจการนักเรียน  งานบุคคล  ผูนําทางดานการเรียนการสอนของโรงเรียน  กําหนด
นโยบายและแผนงานเพื่อพัฒนาวิชาการจัดและดําเนินกิจารโครงการตาง ๆ  เพื่อสงเสริม
พัฒนาการเรียน  ใหบริการ  อํานวยความสะดวกในการจัดการเรียนการสอน  โครงการ  กิจกรรม  

                                                 
110 ยง  วัชชวัลด,ุ    การนิเทศการศึกษา (กรุงเทพมหานคร : ชัยศิริการพิมพ ,2524),12. 
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บริหารงานอาคารสถานที่  จัดส่ิงแวดลอม  บรรยากาศที่สนับสนุนการเรียนการสอน  การพัฒนา
คุณภาพการสอน  สรางสัมพันธโรงเรียนกับชุมชน 111    
 แฮริส (Harris) ไดจําแนกบทบาทหนาที่ของผูบริหารโรงเรียนไวเปนหลักใหญ 5 ประการ  คือ 

1.   บทบาทและหนาที่ในการบริหารงานทั่วไป  ไดแก  การบริหารงานดานธุรการ          
ดานบุคลากร  ดานวัสดุอุปกรณที่สนับสนุนการเรียนการสอน  ดานวิชาการ 

2.   บทบาทและหนาที่ในการสอน  ซ่ึงเปนหนาที่หลักของโรงเรียนที่จะตองทําการสอน
ใหแกผูเรียน 

3.   บทบาทและหนาทีใ่นการจัดการ  ไดแก  หนาที่ในการจัดอาหารกลางวัน  การประชุม
ปรึกษาหารือกรรมการตาง ๆ   

4.   บทบาทและหนาทีใ่นการนิเทศการศกึษา  ไดแก  การทําหนาที่ใหการชวยเหลือ
แนะนําและสนับสนุนการเรยีนการสอน 

5.   บทบาทและหนาที่ในการใหบริการ  ไดแก  กรดําเนินงานบริการเกี่ยวกับกิจการ
นักเรียน  ชุมชน  ชมรมตาง ๆ112   

วิจิตร  วรุตบางกูร  วาผูบริหารควรมีหนาทีด่ังนี้  คือ 
1.   เปนผูนําทีด่ีของกลุม 
2.   เปนผูวางนโยบายของหนวยงาน 
3.   เปนผูเชี่ยวชาญในทุกสาขา 
4.   เปนผูแทนในการติดตอกบัหนวยงานอืน่ 
5.   เปนผูรักษาสัมพันธไมตรีของสมาชิกในหนวยงาน113   
การนิเทศการสอนเปนงานของผูบริหาร ลินจง อินทรัมพรรย  ไดเขียนไววา  ผูบริหารเปน

ผูสนับสนุนการนิเทศ  จึงมีบทบาทสําคัญยิ่งในการสรางขวัญและกําลังใจแกผูปฏิบัติงานตาม
โครงการการนิเทศการศึกษา  ซ่ึงจะทําไดดังตอไปนี้ 

1.   ใหความสนใจแกบุคลากรผูปฏิบัติงานนิเทศ  ทั้งผูใหการนิเทศและผูรับการนิเทศเทา
เทียมกัน 
                                                 

111 วิจิตร  ธีรกุล, การบริหารโรงเรียนและการนิเทศการศึกษาเบื้องตน  (สมุทรปราการ   
:โรงพิมพขนิษฐาการพิมพ, 2523),80. 

112 Ben  M.Harris , Supervisory Behavior in Education, 2nd  ed . ( Englewood Cliffs, 
New Jersey : Prentice- Hall, 1975),8 . 

113 วิจิตร วรุตบางกูร,  การบริหารโรงเรียนและการนิเทศการศึกษาเบื้องตน (กรุงเทพฯ:
คณะศกึษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2530),80. (อัดสําเนา)  
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2.   ใหความสนใจตอความกาวหนาตลอดจนความตองการในการแกปญหาและอุปสรรค 
3.   พยายามหาโอกาสเขารวมการปฏิบัติงานนิเทศการศึกษา  โดยถือวาตนเองเปนสมาชิก

ของการนิเทศ 
4.   ใหการสนบัสนุนในดานวัสดุอุปกรณ  ทรัพยากรตาง ๆ  ที่สนับสนุนสงเสริม  หรือ

อํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน 
5.   ยกยองชมเชยและใหเกียรติแกผูปฏิบัติงานทุกคนโดยเทาเทยีมกัน114   
 ในงานวิจยัเร่ืองประสิทธิภาพของการบริหารการนิเทศกับระบบการฝกหัดครู  ไดศึกษา

ลักษณะการนิเทศของครูใหญในโรงเรียนมัธยมศึกษา  ในมลรัฐมิสซิสซิปป  สหรัฐอเมริกา   
ผลการวิจัยพบวา 

1.   ครูใหญและครูมีความเห็นตรงกันเรื่องคุณคาของการนิเทศ  แตในแงปฏิบัติงานนิเทศ
ของครูใหญแลว  ความเห็นไมตรงกัน 

2.   ทั้งครูใหญและครูมีความเห็นสอดคลองกันวา  การเยีย่มชั้นเรียนมีคณุคานอยกวา
วิธีการนิเทศแบบอื่น ๆ115    

อรพินธ  กุลประภา  ไดทําการศึกษาวิจัยเร่ืองการพัฒนาบุคลากรในลักษณะการนิเทศ
การศึกษาในวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร  ผลการวิจัยพบวา 

ผูบริหารและอาจารยมีความเห็นสอดคลองกันวา  การปฏิบัติในดานการปฐมนิเทศ          
การฝกอบรม  หรือประชุมเชิงปฏิบัติการ  การเผยแพรขาวสารทางวิชาการ  การจัดสัปดาหวิชาการ  
และการศึกษาดูงานยังอยูในเกณฑนอย  ผลการวิจัยเกี่ยวกับระบบการบริหารและการนิเทศ
การศึกษาดังกลาวแลว  มีประเด็นที่เปนปญหาสําคัญในดานรูปแบบการกระจายอํานาจ  สายงาน
บังคับบัญชา  รูปแบบการบริหารในระดับภูมิภาค  อํานาจการตัดสินใจ  การสั่งการในแตละระดับ  
การกําหนดหนาที่ขององคกรใหชัดเจน  ความเปนเอกภาพในการบริหาร  ระดับการปฏิบัติของผูมี
หนาที่นิเทศงาน  สมรรถภาพดานวิชาการของผูนิเทศงาน  สมรรถภาพดานวิชาการของผูนิเทศ   
และวิธีการนิเทศ116   
                                                 

114 ลินจง อินทรัมพรรย, การนเิทศการสอนในระดับประถมศึกษา หนวยท่ี 12-15 , 
พิมพคร้ังที่ 2 (กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช นนทบุรี.,2550),39. 

115วิทยาลัยครูเทพสตรี,  แนวคิดนิเทศการสอน  (ลพบุรี :  ฝายนิเทศการสอน  วิทยาลยัครู
เทพสตรี,  2520), 53.   

116 อรพินท  กุลประภา, “ การพัฒนาบุคลากรในวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศกึษาใน
เขตกรุงเทพมหานคร” (วิทยานิพนธครุศาสตรมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย จฬุาลงกรณ
มหาวิทยาลัย, 2524),19. 
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ผูบริหารกับงานการฝกประสบการณวิชาชพี 
บทบาทและหนาที่หนึ่งของผูบริหารโรงเรียนคือการดูแลการฝกประสบการณวิชาชีพของ

นักศึกษาฝกสอน  วิทยาลัยครูเทพสตรี  ไดทําการศึกษาเรื่องแนวคิดการนิเทศการสอน  สรุปได
ดังนี้ 

บทบาทของครูใหญที่มีตอการฝกสอนมี  3  ประการ  คือ 
1.   ครูใหญในฐานะผูนําควรมีความเขาใจงานดานการฝกสอน  สามารถอธิบายใหครูทุก

คนในโรงเรียนและผูปกครองนักเรียนทราบถึงประโยชนของการมีนักศึกษาฝกสอนวาจะชวยให
การเรียนการสอนในโรงเรียนดีขึ้น  ทําใหครูกระตือรือรนในการสอนมากขึ้น  ครูใหญจะตองรูจัก
เลือกสรรครูพี่เล้ียงที่ประสบความสําเร็จทางดานการสอน  มีคุณสมบัติที่ดี  และมีอุปนิสัยสวนตัว
ดีใหทํางานรวมกับนักศึกษาฝกสอน  ครูใหญควรจัดปฐมนิเทศนักศึกษาฝกสอนในวันแรกที่มาถึง
โรงเรียนโดยใหความรูตาง ๆ  เกี่ยวกับโรงเรียนและปฏิบัติตอนักศึกษาฝกสอนเหมือนกับวาเปน
ครูคนหนึ่งในโรงเรียน 

2 .   ครูใหญในฐานะเปนผูประ เมินผล   ครู ใหญตองหาโอกาสเยี่ ยมชั้น เรี ยน                      
เพื่อสังเกตการณสอนและการทํางานของนักศึกษาฝกสอน  ตลอดจนประเมินผลการพัฒนา
โรงเรียนของนักศึกษาฝกสอน 

3.   ครูใหญในฐานะเปนผูทํางานเกี่ยวของกับการฝกหัดครู  ควรประสานงานกับครพูีเ่ล้ียง
และอาจารยนิเทศในการวางแผนจัดประสบการณใหนักศึกษาฝกสอน  รวมถึงกิจกรรมที่จะ
สงเสริมใหนักศึกษาฝกสอนมีความกาวหนาในการฝกสอน  เชน  จัดใหนักศึกษาไดสังเกตการณ
สอนของครูในวิชาอ่ืน ๆ  ดวย117    
 
บทบาทและหนาท่ีของผูชวยผูบริหารสถานศึกษา  หัวหนาหมวดวิชา  หัวหนาระดับชั้นในการ
นิเทศการสอน 
 ผูชวยผูบริหารสถานศึกษา  หัวหนาหมวดวิชา  หัวหนาระดับชั้น  มีบทบาทและหนาที่ใน
การนิเทศการสอนเชนเดียวกับผูบริหาร  หรือทําหนาที่แทนเพื่อลดภาระงานของผูบริหาร  แต
ความรับผิดชอบและการตัดสินใจนอยกวากัน  ตามลําดับความสําคัญของอํานาจและตําแหนง
หนาที่ 
 ผูชวยผูบริหารโรงเรียนสวนมาก  ไดแก  ผูชวยผูอํานวยการ  หรือผูชวยอาจารยใหญ         
ฝายวิชาการ   ฝายปกครอง  ฝายบริหาร  ฝายสวัสดิการ  ฝายกิจการนักเรียนหรือฝายวินัย 
                                                 

117 วิทยาลัยครูเทพสตรี,  แนวคิดนิเทศการสอน  (ลพบุรี:ฝายนิเทศการสอน  วิทยาลัยครู
เทพสตรี , 2520),1-2. (อัดสําเนา) 
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 ผูชวยผูบริหารที่ทําหนาที่ เกี่ยวของกับงานนิเทศมากที่สุด  ไดแก  ผูชวยผูบริหาร              
ฝายวิชาการและฝายบริหาร  ซ่ึงจะทําหนาที่ประสานงานวางแผนการปฏิบัติงานกับฝายตาง ๆ       
ของโรงเรียน  สงเสริม  สนับสนุน  อํานวยความสะดวกและใหบริการทางวิชาการ  มีสวนรวมใน
การติดตามผลงานนิเทศการสอนอยางสม่ําเสมอ 
 หัวหนาหมวดวิชา  หัวหนาระดับ  มีบทบาทและหนาที่ เกี่ยวของกับการนิเทศใน            
ดานหลักสูตร  การจัดทําโครงการสอน  แผนการสอน  ตารางสอน  อํานวยความสะดวกและ
บริการ 
 ลักษณะงานของหัวหนาหมวดวิชาเปนการทํางานดานวิชาการเพื่อชวยพัฒนาความรูแก
ผูรวมงาน  ซ่ึงเปนงานดานการนิเทศการสอนโดยตรง  ตามระเบียบกรมสามัญศึกษาวาดวยการ
แตงตั้งหัวหนาหมวดวิชา  รองหัวหนาหมวดวิชา  พ.ศ.  2522ไดระบุอํานาจหนาที่ของหัวหนา
หมวดวิชาที่รับผิดชอบ  ปรับปรุงการเรียนการสอนและดูแลการใชวัสดุอุปกรณของครูในหมวด
วิชานั้นหัวหนาหมวดวิชามีบทบาทหนาที่ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของครูในหมวดวิชา  มีความ
ใกลชิดกับครูมากกวาผูบริหารหรือผูชวยผูบริหารสถานศึกษา  สามารถปฏิบัติงานไดอยาง
เหมาะสมสอดคลองกับผูรับการนิเทศ  เนื่องจากรูปญหาอุปสรรคในการเรียนการสอน  สามารถ
ใหคําแนะนําชวยเหลือครูภายในหมวดวิชาใหจัดการเรียนการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ  
เพื่อใหบรรลุเปาหมายตามหลักสูตร  ดังนั้นหัวหนาหมวดวิชาจึงเปนบุคลากรที่ทําหนาที่ของผู
นิเทศการสอนโดยตรงและใกลชิดกับผูรับการนิเทศการสอน 
 สมจริยา  เจริญวงศ  กลาววา  การกําหนดหนาที่ใหหัวหนาหมวดวิชาซึ่งเปนบุคลากร
ภายในโรงเรียนตองทําหนาที่นิเทศงานวิชาการในหมวดวิชาที่รับผิดชอบจะกอใหเกิดผลดีตอการ
จัดการเรียนการสอน  เชน  ชวยเสริมกําลังผูบริหารและศึกษานิเทศก  ซ่ึงไมสามารถทําการนิเทศ
ไดอยางทั่วถึง  และการที่หัวหนาหมวดวิชาเปนผูที่อยูใกลชิดครู  รูปญหาตาง ๆ  ภายในหมวดวิชา
ที่รับผิดชอบ  ทําใหการนิเทศโดยหัวหนาหมวดวิชามีความเปนกันเอง  การแกปญหาทําไดตรงจุด  
การนิเทศติดตามผลทําไดตลอดเวลา  โดยไมขาดความตอเนื่องและสงผลไปยังงานวิชาการของ
โรงเรียน  ในสถานศึกษาที่หัวหนาหมวดวิชาใชความรู  ความสามารถเอาใจใสหนาที่เปนอยางดี  
งานวิชาการจะมีประสิทธิภาพ  เพราะหัวหนาหมวดวิชามีสิทธิเต็มที่ในการดูแลครูผูสอนให
ปฏิบัติงานในหนาที่อยางเต็มความสามารถ118   
  สมจริยา  เจรญิวงศ  ไดกาํหนดบทบาทงานนิเทศการศกึษาของหัวหนาหมวดวิชาไวดังนี ้
                                                 

118 สมจริยา  เจรญิวงศ ,“ ทักษะการนิเทศการศึกษาของหวัหนาหมวดวิชาตามการรับรู
ของตนเองและครูโรงเรียนมธัยมศึกษา  สังกัดกรมสามัญศึกษา  เขตการศึกษา 2” (วิทยานิพนธครุ
ศาสตรมหาบัณฑิต  บณัฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ,  2535),5. 
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1.   ประชุมครูเพื่อวางแผนและเตรียมการจดัการเรียนการสอนในรายวิชา 
2.   นิเทศ  แนะนํา  ใหคําปรึกษาแกครูเกี่ยวกับการใชและการปรับปรุงหลักสูตรใน

ระดับชั้นเรียน  เชน  การทําโครงการสอน  แผนการสอน  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน        
การผลิตส่ือและประเมินผล 

3.   ประชุมวิเคราะหปญหาเพื่อจัดทําโครงการนิเทศงานวิชาการภายในหมวดวิชาจาก
ความตองการจําเปนที่แทจรงิ 

4.   จัดกิจกรรมภายในหมวดวิชาหลาย ๆ  อยาง  เชน  จดัอบรมสัมมนา  พาไปทัศนศึกษา  
จัดใหมีการสาธิตการสอน  การสังเกตในชัน้เรียน 

5.   นิเทศติดตามผลการปฏิบัติงานของครูในหมวดวิชา 
6.   บริการอํานวยความสะดวก  เอาใจใสดแูล  สรางขวัญกําลังใจแกครุในการดําเนินงาน

โครงการนิเทศภายในหมวดวิชา 
7.   ชวยเหลือกระตุนสงเสรมิครู  เพื่อใหครูพัฒนาตนเอง  และพัฒนาการสอนใหดีขึน้ 
8.   ประสานความรวมมือทางดานวิชาการ  ภายในหมวดวิชาและระหวางหมวดวชิาตาง 

ๆ  ภายในโรงเรียน 
9.   จัดใหมีการประชุมเพื่ออภิปรายผลการปฏิบัติตามโครงการภายในหมวดวิชาเปน    

ระยะ ๆ  อยางสม่ําเสมอ  เพื่อวิเคราะหปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานและหาแนวทาง
ปรับปรุงงาน119 

พจนปรีชา  คํามี  ไดเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทหนาที่ของหัวหนาหมวดวิชาใน
งานนิเทศการสอน  ดังนี ้

1.   จัดปฐมนิเทศครูใหม 
2.   ชวยดแูลนสิิตหรือนักศึกษาฝกสอนทั้งในการสอนและการปกครอง 
3.   แนะนําครูในหมวดวิชาเดียวกันในการนําหลักสูตรไปใช 
4.   รวมกับครูในหมวดวิชาเดียวกันทําโครงการสอน  แผนการสอน  ตลอดทั้งทําการ

ประเมินผลการเรียนการสอน 
5.   จัดหาหนังสือประกอบและหนังสืออางอิงใหครูในหมวดวิชาเดยีวกัน 

                                                 
119 สมจริยา  เจรญิวงศ, “ ทักษะการนิเทศการศึกษาของหวัหนาหมวดวิชาตามการรับรู

ของตนเองและครูโรงเรียนมธัยมศึกษา  สังกัดกรมสามัญศึกษา  เขตการศึกษา 2” (วิทยานิพนธครุ
ศาสตรมหาบัณฑิต  บณัฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย , 2535),24. 
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6.   นิเทศ  สาธิตการสอนแกครูที่มีปญหาในดานการสอน  และใหความรวมมือในการ
แกปญหาในดานการเรียนการสอน  นอกจากนี้ยังควรสงเสริมใหครูใชวิธีสอนแบบตางๆ  และ
สนับสนุนหมวดวิชาใหริเร่ิมส่ิงที่มีประโยชนตอการสอน 

7.   จัดประชุมครูในหมวดวชิาเดียวกันเดือนละครั้งเปนอยางนอย 
8.   จัดทํารายชื่อหนังสือหรือวารสารที่เปนประโยชนตอครูในหมวดวิชาเดียวกัน  หรือ

รวมมือกับครูที่ทําหนาที่บรรณารักษในการจัดหาหนังสือเขาหองสมุดใหเหมาะสมกับหมวดวิชา 
9.   ติดตอกับวทิยากรหรือผูทรงคุณวุฒิใหมาบรรยาย  อภิปราย  ช้ีแจง  หรือแนะนําแกครู

และนักเรียน  โดยหวัหนาหมวดวิชาจะเปนผูกําหนดเรื่องให 
10. มอบหมายงานและแบงงานสอนใหครูตามความถนัดหรือความสามารถ120    
  สงัด  อุทรานันท  วิจัยเร่ืองสมรรถภาพของหัวหนาหมวดวิชาตามการรับรูของตนเอง

และครูในโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญในกรุงเทพมหานคร  พบวาตัวประกอบที่สําคัญของ
หัวหนาหมวดวิชามี  5  ตัวประกอบ  ตามลําดับที่ดังนี้  ทักษะในการนิเทศและวางแผนดําเนินงาน
วิชาการ  บุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ  ประสบการณในการสอน  ความรูเกี่ยวกับหลักสูตร  เจต
คติตอวิชาชีพ121   

จินตนา  จันทรแยม  ไดทําการวิจัยเร่ือง  การศึกษาการปฏิบัติงานการนิเทศการศึกษาของ
หัวหนาหมวดวิชาโรงเรียนมัธยมศึกษา  สังกัดกรมสามัญศึกษา  เขตการศึกษา  6  พบวา  ปญหา
ในการปฏิบัติงานนิเทศการศึกษาของหัวหนาหมวดวิชา  คือหัวหนาหมวดวิชาขาดทักษะในการ
วิเคราะหปญหา  เพื่อจัดทําโครงการนิเทศภายในหมวดวิชา  มีความรูและทักษะในการจัดกิจกรรม
การนิเทศภายในหมวดวิชานอย  ขาดเทคนิคและทักษะในการนิเทศติดตามผลการปฏิบัติงานของ
ครูในหมวดวิชา 122 

สมจริยา  เจริญวงศ   ไดทําการวิจัยเร่ือง   การนิเทศการศึกษาของหัวหนาหมวดวิชาตาม
การรับรูของตนเองและครูโรงเรียนมัธยมศึกษา  สังกัดกรมสามัญศึกษา  เขตการศึกษา  2  
ผลการวิจัยสรุปไดวาทักษะทางการนิเทศการศึกษาของหัวหนาหมวดวิชาตามการรับรูของตนเอง
                                                 

120 พจนปรีชา  คาํมี , “ การนิเทศโดยใชคณุธรรมการรวมกลุมในโรงเรียนแจหม  อําเภอ
แจหม  จังหวดัลําปาง, ”2533. ( อัดสําเนา) 

121 สงัด  อุทรานันท,  รายงานการสังเคราะหงานวิจัยการนิเทศการศึกษาในประเทศไทย.   
(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพเจริญผล, 2531),27. 

122 จินตนา  จนัทรแยม,  “ การศึกษาการปฏบิัติงานการนิเทศการศึกษาของหัวหนาหมวด
วิชาในโรงเรยีนสังกัดกรมสามัญศึกษาเขตการศึกษา 6 ” (วิทยานิพนธครุศาสตรมหาบัณฑิต 
บัณฑิตวิทยาลยั  จฬุาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2532),42. 
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และครู       ทางงานธุรการ  ดานวิชาการ  ดานเชิงมนุษยและดานการบริหาร  ปรากฏวาหัวหนา
หมวดวิชา         มีทักษะอยูในระดับมาก  3  ทักษะระดับปานกลาง  1  ทักษะ  โดยเรียงลําดับ
คาเฉลี่ยมากไปหานอยตามลําดับ  ไดแก  ทักษะเชิงมนุษย  ทักษะทางธุรการ  ทักษะทางการ
บริหาร  และทักษะทางวิชาการ 

ผูบริหารสถานศึกษา  ผูชวยผูบริหารสถานศึกษา  หัวหนาหมวดวิชาเปนบุคลากรที่ทํา
หนาที่บริหารงานของโรงเรียน   งานนิเทศการสอนเปนงานที่ผูบริหารสถานศึกษาตองทําและมี
สวนเกี่ยวของทั้งทางตรงและทางออม  ในทางตรงเปนผูใหการนิเทศการสอนดวยตนเอง  สวน
ทางออมโดยมอบหมายใหผูชวยผูบริหารสถานศึกษาและหัวหนาหมวดวิชาปฏิบัติแทน  แต
ผูบริหารสถานศึกษาอาจติดตามดูแลหาง ๆ  นอกจากนี้ผูบริหารสถานศึกษายังเปนผูที่สงเสริมและ
สนับสนุนการนิเทศการศึกษา  โดยการใหบริการและอํานวยความสะดวกในการใชอุปกรณ  
สถานที่ของโรงเรียน  เพื่อเอื้อตอการนิเทศการสอน  รวมทั้งมีสวนรวมในการแกปญหาที่เกิดกับ
การเรียนการสอน  ผูบริหารสถานศึกษา  ผูชวยผูบริหารสถานศึกษา  และหัวหนาหมวดวิชา  จึง
เปนบุคลากรคนสําคัญและมีบทบาทหนาที่ตอการนิเทศการสอน  หากบุคคลเหลานี้ไดทําตนสม
บทบาทหนาที่อยางเต็มกําลังความสามารถจะเปนพลังผลักดันใหการนิเทศการสอนเกิดผลสําเร็จ
ตามวัตถุประสงคทุกประการ123    
 
คุณสมบัติทางวิชาชพีและทางคุณธรรมของผูนิเทศการสอน 

คุณสมบัติทางวิชาชพีของผูนิเทศการสอน 
 เมื่อไดทําความเขาใจบุคลากรที่ทําหนาที่เปนผูนิเทศการสอนและผูรับการนิเทศการสอน
วาเปนผูใด  มีความสําคัญและเกี่ยวของกับการนิเทศการสอนมากนอยเพียงไรแลว  จําเปนตอง
ศึกษาและทําความเขาใจคุณสมบัติของบุคลากรที่เกี่ยวของทั้ง  2  ฝายวาควรประกอบดวย
อะไรบาง  คุณสมบัติของผูนิเทศการสอนควรประกอบดวยคุณสมบัติทางวิชาชีพและคุณสมบัติ
ทางคุณธรรม  จึงจะทําใหผูนิเทศการสอนผูนั้นมีคุณสมบัติครบถวนและเพียงพอสําหรับการให
การนิเทศการสอนแกผูรับการนิเทศการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพและบรรลุเปาหมายได 
 ผูนิเทศการสอนหรือบุคลากรที่เกี่ยวของกับการนิเทศการสอน  จําเปนตองมีคุณความดใีน
การนิเทศการสอน  มีคุณสมบัติเฉพาะและมีคุณสมบัติพิเศษมากกวาครู  บุคคลในทุกสาขาอาชีพ
ยอมมีคุณสมบัติเฉพาะและมีความแตกตางจากผูที่อยูในอาชีพอ่ืน 
                                                 

123 สมจริยา  เจรญิวงศ, “ ทักษะการนิเทศการศึกษาของหวัหนาหมวดวิชาตามการรับรู
ของตนเองและครูโรงเรียนมธัยมศึกษา  สังกัดกรมสามัญศึกษา  เขตการศึกษา 2”  (วิทยานิพนธครุ
ศาสตรมหาบัณฑิต  บณัฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย,  2535),30. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 106 

 คุณสมบัติทางวิชาชีพของผูนิเทศการสอน ผูนิเทศการสอนจะตองมีคณุสมบัติทางวชิาชีพ  
ดังนี้คือ  มีความรูความสามารถทางวิชาการ  มีประสบการณในการสอน  มีการคนควาทดลอง  
รูจักและทําวิจยัการเรียนการสอน  มีเทคนิควิธีในการแนะนําและนิเทศการสอน  มีจิตวิทยาในการ
ติดตอประสานงาน  มีและใชวิธีการจูงใจใหผูรับการนิเทศการสอนเห็นสอดคลองและใหความ
รวมมือในการดําเนินการนิเทศการสอน 
 โลเวลลและไวลส  (Lowell  and  Wiles,) ไดสรุปความรูที่จําเปนสําหรับผูนิเทศการสอน
ไวดังนี้ คือ 1) ความรูเกี่ยวกับตัวครูที่จะไปนิเทศการสอน 2) ความรูสภาพสังคมและจิตวิทยาที่
เกี่ยวของในการนิเทศการสอน 3) ความรูเกี่ยวกับศึกษานิเทศกหรือผูทําหนาที่นิเทศการสอน           
4)  ความรูทฤษฎีเกี่ยวกับการนิเทศ  การสื่อความหมาย  การจูงใจ  การเปลี่ยนแปลง การเปนผูนํา 
สุขภาพจิต  การเรียนการสอน  พัฒนาการของกลุม  และทฤษฎีองคการ  5) ความรูวาดวยทักษะที่
จําเปนสําหรับผูนิเทศ  มี  3  ดาน  คือ  ทักษะดานมนุษย  ทักษะดานความคิดรวบยอด  ทักษะดาน
เทคนิควิธีและ 6)  ความรูวาดวยหลักสูตร  มีความรูทั้งดานพัฒนาหลักสูตร  การนําหลักสูตรไปใช
ใหเกิดผลในทางปฏิบัติ  การบริหารหลักสูตร  รวมสนับสนุนใหความคิดเพิ่มเติมในการปรับปรุง
หลักสูตร124  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 1.  ความรูเกี่ยวกับตัวครูที่จะไปนิเทศการสอน  ผูใหการนิเทศการสอนควรมีความรู
เกี่ยวกับพื้นฐานความรู  วุฒิภาวะ  เจตคติ  คานิยม  ความสามารถ  ความถนัด  จุดเดน  จุดดอย  
ปญหาในการสอน  ปญหาสวนตัว  (เปนเรื่องที่ตัวครูตองการใหทราบ  ไมใชเปนการสอดรูสอด
เห็นหรือกาวกายในเรื่องสวนตัว)  ความรูเกี่ยวกับการชวยใหผูใหการนิเทศการสอนเกิดความ
เขาใจ  มีเจตคติที่ดีตอครู  เกิดความรูสึกเห็นอกเห็นใจ  อยากที่จะชวยเหลือ  แนะนํา  ใหความ
รวมมือ  หากผูใหการนิเทศการสอนไมรูจักตัวครู  อาจเกิดความเขาใจผิด  มีเจตคติที่ไมดี  ไมชอบ
หนาครู  ความสัมพันธที่ไมดีตอกันเชนนี้จะทําใหเกิดปญหาในการนิเทศการสอน  และเพิ่มปญหา
ในการสอนของครู  ซ่ึงจะสงผลเสียตอไปยังผูเรียน  การมีความรูเกี่ยวกับตัวครูที่จะไปนิเทศ  จะ
ทําใหการนิเทศการสอนประสบความสําเร็จไดเปนอยางดี 
 2.  ความรูสภาพสังคมและจิตวิทยาที่เกี่ยวของในการนิเทศการสอน  กอนการนิเทศการ
สอน  ผูใหการนิเทศการสอนจะตองศึกษาหาขอมูล  หาความรู  ลักษณะสังคมของสถานศึกษาวา
ตั้งอยูที่ใด  มีลักษณะสภาพทางภูมิศาสตร  ผูเกี่ยวของกับการจัดการศึกษา  เปาหมาย  ความ
คาดหวังของผูบริหาร  นโยบาย  การวางแผน  การดําเนินโครงการตางๆ  สถานศึกษา  ความ
เชื่อถือศรัทธา  ประเพณีนิยม  ความสัมพันธระหวางผูบริหาร  ครู  นักเรียน  สถานศึกษาที่มีตอ
                                                 

124 John T. Lovell  and  Kimball Wiles , Supervision for  Better School, 5th ed. 
(Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice – Hall, 1983),13-14. 
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ชุมชน  ปญหาในการดําเนินงานของสถานศึกษา  ความสําเร็จและพัฒนาตางๆ  ของสถานศึกษา  
แหลงใหการสนับสนุน  ฯลฯ  การที่มีความรูถึงสภาพสังคมและจิตวิทยาจะชวยใหผูนิเทศการ
สอนเตรียมตัว สามารถกําหนดแผน  วิธีการดําเนินการนิเทศ  กําหนดเวลาในการนิเทศ  กําหนด
ทรัพยากรที่จะใชในการนิเทศ  จัดเตรียมวัสดุอุปกรณและเครื่องมือตางๆ  ความพรอม  การเตรียม
ตัวและวางแผนในการดําเนินงาน  เชนนี้ก็จะชวยใหการนิเทศการสอนประสบความสําเร็จไดทาง
หนึ่ง 
 3.  ความรูเกี่ยวกับศึกษานิเทศกหรือผูทําหนาที่นิเทศการสอน  ผูใหการนิเทศ  ไดแก  
ศึกษานิเทศก  อาจารยนิเทศ  ผูบริหารสถานศึกษา  ผูชวยผูบริหารสถานศึกษา  และบุคลากรที่
เกี่ยวของกับการนิเทศ  ควรมีความรูเกี่ยวกับบทบาท  หนาที่  ระเบียบ  กฎเกณฑ  ผูนิเทศควรมี
บทบาทหนาที่อยางไรในการนิเทศ  ขอควรหลีกเลี่ยงไมกอใหเกิดปญหาในการนิเทศ  จะตองมี
ความรูเร่ืองการนิเทศ  วิธีการนิเทศที่ดีควรเปนอยางไร  มีความรู  ความสามารถในการแกปญหา
ตางๆ ที่เกิดขึ้นในระหวางการนิเทศ  มีความสามารถชวยเหลือครูใหสามารถแกปญหาและชวยครู
พัฒนาการสอนตอไปได 
 4.  ความรูทฤษฎีเกีย่วกับการนิเทศ   ผูนิเทศควรมีความรูเกี่ยวกับทฤษฎตีอไปนี ้
  4.1  ทฤษฎีการสื่อความหมาย  การนิเทศการสอนจะตองอาศัยทฤษฎีการสื่อ
ความหมายระหวางผูนิเทศและผูรับการนิเทศ  การทํางานรวมกันจําเปนตองมีการใหคําแนะนํา  
แสดงความคิดเห็น  ความรูสึก  ความหวงใย  ผูนิเทศที่ดีควรสื่อความหมายใหครูไดรับทราบถึง
ความเอาใจใสดวยการแสดงออกทั้งที่เปนคําพูด  ทาทาง  การส่ือความหมายใหครูไดรับทราบจะ
ชวยลดความกดดัน 
  4.2  ทฤษฎีการจูงใจ แรงจูงใจ  เปนกระบวนการสนับสนุนการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมของผู รับการนิเทศเพื่อใหพรอมที่จะแกไขปรับปรุงการสอนใหมีคุณภาพดีขึ้น  
แรงจูงใจมีสวนสัมพันธกับความสําเร็จ โยธิน ศันสนยุทธ  ใหความหมายวา  การจูงใจคือเงื่อนไข
สภาวการณในอินทรียที่กระตุนใหอินทรียเกิดพฤติกรรมที่เกิดขึ้นคงอยูอยางมีเปาประสงค 
  การจูงใจจะไดผลดีกวาการใชคําส่ังบังคับใหคนกระทําตาม  วิธีการจูงใจตองใช
ส่ิงจูงใจ  หรือส่ิงลอใจ  มี  2  ลักษณะคือ 

ส่ิงจูงใจที่เปนรูปธรรม  ไดแก  เงินตรา  วตัถุ  ส่ิงของ 
ส่ิงจูงใจที่เปนนามธรรม  ไดแก  เกยีรติยศ  ช่ือเสียง  ตําแหนง  ความสขุ 
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ในการทํางานรวมกันในหนวยงาน  ทฤษฎีการจูงใจเปนสิ่งที่สรางเสริมกําลังใจ  
เปนสิ่งสําคัญของการนิเทศการสอน  ผูนิเทศตองมีทักษะสรางแรงจูงใจใหแกผูรับการนิเทศ        
โดยการใหความสนใจ  เอาใจใส  ดวยความจริงใจอยางสม่ําเสมอ125   

4.3  ทฤษฎีการเปลี่ยนแปลง  การนิเทศการศึกษามุงใหผูไดรับการนิเทศสามารถ
ปฏิบัติงานและเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในทางที่ดีขึ้น  ผลที่ไดรับยอมทําใหคุณภาพการเรียนของ
นักเรียนดีขึ้น 

4.4  ทฤษฎีการเปนผูนํา  ไดมีผูนิยามและอธิบายความหมายและลักษณะของผูนํา
ไว  ไดแก  จํานง   วิบูลยศรี  ใหความหมายวา  “ผูนํา  คือ  บุคคลซึ่งไดรับมอบหมายจากหมูคณะ
ใหเปนผูดําเนินงาน  และผูประสานงานในดานเกี่ยวกับภาระหนาที่  หรือกิจกรรมตางๆ  ของหมู
คณะ  นับตั้งแต  ครอบครัว  หมูบาน  ตําบล  ชุมชน  โรงเรียน  ทั้งในระดับเมือง  ระดับประเทศ  
ระดับโลก  การเปนผูนําหรือเปนหัวหนาเปนคุณลักษณะสําคัญของผูนิเทศการสอนเปนอยางยิ่ง  
เพื่อใหผูรับการนิเทศการสอนรับคําแนะนําและปรับปรุงการสอนของตนใหดีขึ้น ผูนิเทศควรเปน
ผูไดรับการฝกฝนใหมีลักษณะของการเปนผูนํา  ซ่ึงจะเปนผลดีแกผูนิเทศการสอนและผูรับการ
นิเทศการสอน 126 
 5.  ความรูวาดวยทกัษะที่จําเปนสําหรับผูนิเทศ  ประเภทของทักษะทีจ่าํเปนสําหรับผู
นิเทศมี  4  ดาน สมชาย  วิเชยีรเลิศ127  ดังนี้ 1) ทักษะดานมนุษย 2) ทักษะดานความคดิรวบยอด 3) 
ทักษะดานเทคนิควิธีการ 4) ทักษะในการเสริมสรางกําลังใจ โดยมีรายละเอียดดังนี ้
  1.  ทักษะดานมนุษย  มนุษยเปนสัตวสังคม จะตองอยูรวมกับคนอื่น การอยู
รวมกันในสังคมปจจุบันซึ่งเปนสังคมที่พัฒนาทางวัตถุ  ทําใหเกิดปญหามากมาย  ดังนั้นการอยู
รวมกันจําเปนตองชวยเหลือเกื้อกูลกัน  ทํางานดวยกันอยางสันติ  การนิเทศการสอนเปนการ
ทํางานของคนหมูมาก  ดังนั้นผูนิเทศการสอนจะตองมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับพฤติกรรมของ
มนุษย  คือ  ตองมีความรู  เขาใจทฤษฎีเสริมแรงซึ่งประกอบดวยความพึงพอใจ  แรงจูงใจ ความดลใจ         
ความเปนผูนํา   มนุษยสัมพันธ   กระบวนการหมูพวก   ทักษะมนุษยสัมพันธ   หมายถึง  
                                                 

125 โยธิน  ศันสนยุทธ,  แรงจูงใจมนุษยสัมพนัธ  (กรุงเทพมหานคร : ภาคจิตวิทยา คณะ
ครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย , 2529),33. (อักสําเนา) 

126 จํานง  วิบูลยศรี, “ ขอคิดสําหรับผูนํา, ” นิเทศสาระนิเทศศาสตร จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย ,2510. 

127 สมชาย  วิเชยีรเลิศ, “ รูปแบบการพัฒนาครูใหญโรงเรียนประถมศึกษา สังกัด
สํานักงานประถมศึกษา จังหวัดบุรีรัมย ” (วิทยานิพนธครุศาสตรมหาบัณฑิต บณัฑิตวิทยาลัย 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ,2528),10. 
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ความสัมพันธระหวางมนุษย การดําเนินความสัมพันธที่ดียอมเกิดความสุข ความสําเร็จในชีวิตการ
งาน  ครอบครัว  และสังคม  มนุษยสัมพันธเปนทั้งศาสตรและศิลปที่วาดวยการเขากับคนอื่น  เปน
ทักษะที่ฝกฝนใหมีได  และผูนิเทศมีความจําเปนที่จะตองมีมนุษยสัมพันธ สมชาย วิเชียรเลิศ ได
ทําการวิจัย  พบวา  ครูใหญสวนมากตองการพัฒนาทักษะดานมนุษยสัมพันธ  มนุษยสัมพันธมี
ประโยชนและคุณคาตอการนิเทศการสอน  ทําใหงานสําเร็จตามเปาหมาย  ผลงานมีคุณภาพ  ผูรับ
การนิเทศการสอนยอมรับการนิเทศดวยความเต็มใจและพึงพอใจมากกวาการนิเทศที่ถูกบังคับ  มี
เจตคติที่ดี  ผูรับการนิเทศมีขวัญ  เกิดกําลังใจอยากจะทํางานและใหความรวมมือ  ลดความขัดแยง  
รวมทั้งทําใหทุกคนชวยกันแกปญหาในการนิเทศ  การสอน  ความมีมนุษยสัมพันธที่ดีจะทําให
สามารถทํางานรวมกันได  ผลการนิเทศจะบรรลุวัตถุประสงคทุกประการ 128   
  2.  ทักษะกระบวนการกลุม  ใหความหมายไววา  กระบวนการกลุม  คือ  การรวม
แรงรวมใจและรวมสมองกันคิดเพื่อปฏิบัติงานที่ทุกคนในกลุมมีสวนเปนเจาของ  มีประโยชน
สวนรวม  หัวใจของกระบวนการกลุมคือกิจกรรมการปะทะเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหวาง
กัน  ความเห็นอกเห็นใจกัน  ขอตกลงเพื่อยึดถือเปนธรรมเนียม  การนิเทศการสอนเปนการทํางาน
เปนกลุม  เพราะการทํางานเปนกลุมจะชวยใหเกิดผลสัมฤทธิ์ทางการนิเทศ129  กังวล  เอี่ยมสําอางค      
ไดทําการศึกษาความคิดเห็นของอาจารยนิเทศ  และนักศึกษาฝกสอนเกี่ยวกับทักษะในการนิเทศ
ของอาจารยนิเทศในวิทยาลัยครูภาคใต  พบวา  อาจารยนิเทศมีทักษะดานกระบวนการกลุมนอย 
  3.  ทักษะดานความคิดรวบยอด  เปนทักษะของการสรุปประเด็นแบะสาระสาํคญั
ของเรื่องราวที่เปนความรู  ความเขาใจ  ประสบการณ  ซ่ึงเกิดจากการสัมผัสรับรูโดยการเห็น       
การไดยิน  การไดฟง  ไดลงมือกระทํา  ไดทดลองทักษะความคิดรวบยอด  ไดแก  ทักษะการรับรู  
การวิเคราะห  การวินิจฉัย  การสังเคราะห  การวิจารณ  การซักถาม  ฯลฯ  เพื่อใหไดความคิดรวบ
ยอด  การนิเทศการสอนจะประสบผลตามวัตถุประสงคไดนั้นขึ้นอยูกับผูนิเทศที่มีทักษะความคิด
รวบยอด 
  4.  ทักษะดานเทคนิควิธี  เปนทักษะที่สําคัญอีกทักษะหนึ่ง  ซ่ึงมีความสัมพันธ
กับการถายทอดความรูประสบการณจากผูสอนไปสูผูเรียน  เปนทักษะที่จําเปนของการเรียนการ
สอน  หากบุคลากรดานการนิเทศการสอนขาดทักษะดานเทคนิควิธีก็จะเกิดปญหาตอการนิเทศ
                                                 

128 สมชาย  วิเชยีรเลิศ, “ รูปแบบการพัฒนาครูใหญโรงเรียนประถมศึกษา สังกัด
สํานักงานประถมศึกษา จังหวัดบุรีรัมย ” (วิทยานิพนธครุศาสตรมหาบัณฑิต บณัฑิตวิทยาลัย 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ,2528),12. 

129 สาย  ภาณุรัตน,  หลักการนิเทศการศึกษา  (กรุงเทพมหานคร :โรงพิมพคุรุสภา, 
2517),11. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 110 

การสอน  ในทางตรงกันขาม  ผูนิเทศที่มีทักษะดานนี้สูงยอมมีวิธีการนิเทศการสอนที่ดี  นําไปสู
การนิเทศที่ประสบความสําเร็จ 
  ทักษะดานเทคนิควิธี  ไดแก  ทักษะการพูด  ทักษะการเขียน  ทักษะการอาน  
ทักษะการฟง  ทักษะการสาธิต  ทักษะการคิดคํานวณ 
  ทักษะดานเทคนิควิธีเปนทกัษะที่จําเปนสําหนับผูนิเทศการสอน  ซ่ึงทํางาน
ใกลชิดกับครูโดยตรง  ดังที่ผลสรุปงานวิจัยหลายเรื่องไดอางถึง ทักษะในการสรางเสริมกําลังใจ  
เปนทักษะที่สําคัญสําหรับการนิเทศการสอน  ผูนิเทศตองทําหนาที่และมีทักษะนี้  เพื่อใหกําลังใจ
เกิดกับผูรับการนิเทศดวยความสนใจ  ดวยความเอาใจใสตอการปฏิบัติงานอยางสม่ําเสมอ  และ
ดวยความจริงใจ  และดวยความจริงใจ  ผูรับการนิเทศจะมีความรูสึกที่ดีขึ้น  มีกําลังใจ  ไมทอแท  
หรือส้ินหวัง  เมื่อการสอนไมประสบผลสําเร็จหรือเกดิอุปสรรคในการสอน  ดังนั้นการสรางเสริม
กําลังใจจะชวยเปล่ียนแปลงของผูนิเทศใหเปนไปตามที่ตองการ130   
 6.  ความรูวาดวยหลักสูตร  ผูนิเทศตองมีความรูทั้งดานการพัฒนาหลักสูตร  การนํา
หลักสูตรไปใชใหเกิดผลในทางปฏิบัติ  การบริหารหลักสูตร  รวมสนับสนุนใหความคิดเห็นใน
การปรับปรุงหลักสูตร  หลักสูตรเปนรากฐานที่จะทําใหผูจบการศึกษามีคุณภาพตรงกับความ
ตองการ 
 หลักสูตร  หมายถึง  ทกุสิ่งทุกอยางที่ประกอบดวยประสบการณ  ซ่ึงดําเนินอยูใน
โรงเรียนและสัมพันธกับประสบการณจริงของผูเรียน 
 การนําหลักสูตรไปใช  คือ  การจัดโครงการอบรมใหรูถึงหลักการ  แนวนโยบาย             
การดําเนินการใช  เพื่อใหครูมีความรู  ความเขาใจ  ฝกปฏิบัติทดลอง  ตลอดจนนําไปสอนจริง 
 การปรับปรุงหลักสูตร  คือ  กระบวนการที่เกิดภายหลังการนําหลักสูตรไปใช  มีการ
ประเมินผลหลักสูตรและนํามาปรับปรุง  เมื่อปรับปรุงแลวนํากลับไปใช 
 การสนับสนุนใหความคดิเหน็ในการปรับปรุงหลักสูตร  จึงถือเปนหนาที่ของผูนิเทศที่
ควรสงเสริมใหครูมีสวนรับผิดชอบในการสอนใหบรรลุเปาหมาย131   
 
 
                                                 

130 กังวล  เอี่ยมสาํอาง, “ การศึกษาความคดิเห็นของอาจารยนิเทศ  และนกัศึกษาฝกสอน
เกี่ยวกับทกัษะในการนเิทศของอาจารยนิเทศในวิทยาลัยครูภาคใต ” (วิทยานิพนธครุศาสตร
มหาบัณฑติ  บัณฑิตวิทยาลยั  จฬุาลงกรณมหาวิทยาลัย , 2526),70. 

131 John T.Lovell and Kimball  Wiles , Supervision for  Better School, 5th ed.  
(Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice – Hall, 1983),14. 
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คุณสมบัตขิองผูนิเทศการสอนดานคุณธรรม 
 คุณธรรมเปนลักษณะนิสัยที่ดีที่มีอยูในตัวบุคคล  คุณธรรม  หมายถึง  สภาพคุณธรรม  
ความดีของบุคคล  คนโดยทั่วไปที่เปนปกติและจะอยูในสังคมรวมกับผูอ่ืนได  จําเปนตองมี
คุณธรรม  ถาขาดคุณธรรม  ขาดศีล  ผูนั้นตองพบปญหา  พบความทุกขและความเดือดรอนทั้งแก
ตนเองและผูอ่ืน  การนิเทศการสอนเปนการทํางานและอยูรวมกัน  ผูนิเทศจึงควรมีคุณธรรมเปน
คุณสมบัติประจํา  เนื่องจากผูรับการนิเทศจะเกิดศรัทธาเชื่อถือและยอมรับผูนิเทศเนื่องจากผูนิเทศ   
มีคุณธรรม 
 ผูนิเทศการสอนควรมีคุณธรรมหลายประการ  ไดแก  ความซื่อสัตย  ความยุติธรรม  ความ
มีสติสัมปชัญญะ  ความอุตสาหะ  ความสามัคคี  ความอดทนอดกลั้น  หิริโอตัปปะ  พรหมวิหารส่ี  
สังคหวัตถุส่ี  ฯลฯ 
 ความซื่อสัตยสุจริต  หมายถึง  ความจริง  แท  แนนอน  ตรง  ความจริงในตัว  บุคคลมี  5  
อยาง  จริงตอการงาน  จริงตอหนาที่  จริงตอเวลา  จริงตอความดี  จริงตอบุคคล  ลักษณะของความ
ซ่ือสัตยสุจริต  เชน  หามเอาของผู อ่ืนมาเปนของตัวเอง  ไมโกงผู อ่ืน  ไมหลอกลวงผู อ่ืน            
ความซื่อสัตยสุจริตเปนการรักษาเกียรติยศไมใหใครมาดูหมิ่น  ความซื่อสัตยสุจริตจึงเปนของ
จําเปนสําหรับการรักษาเกียรติยศ  ครูที่ขาดความซื่อสัตย  จะทําใหไมมีใครนับถือ  จะมีแตผูลบหลู        
เปนเครื่องเสื่อมเสียเกียรติยศ  ผูนิเทศการสอนจะตองมีความซื่อสัตยสุจริตตอหนาที่การงาน         
ตอผูรวมงาน 
 ความยุติธรรม  คือ  ความเที่ยงตรง  ไมเอนเอียงไปทางฝายใดฝายหนึ่ง  ไมเลือกที่รักมักที่
ชัง  มีความยุติธรรมแกผูรวมงานทุกคน  มอบหมายงานใหทําโดยเทาเทียมกัน  ใหใชเหตุผล
ไตรตรองอยางเที่ยงตรง  ทําใจใหเปนกลางในการรับฟงความคิดเห็น  ความยุติธรรมเปนคุณธรรม
ที่ผูนิเทศการสอนควรมีเพื่อใหการทํางานกับคณะครูและผูเกี่ยวของหลายฝายราบรื่นไมมีปญหา  
และพบความสําเร็จในการนิเทศการสอน 
 สังคหวัตถุส่ี   เปนธรรมะอนัเปนเครือ่งประคองความสามคัคีในหมูพวก  มี  4  ประการ  คือ 
 ทาน  คือ  การใหปนสิ่งของตนแกผูอ่ืนตามสมควร 
 ปยวาจา  คือ การเจรจาไพเราะออนหวาน 
 อัตถจริยา คือ การประพฤตส่ิิงที่เปนประโยชน  เกื้อกูลกนั 
 สมานัตตา คือ  การวางตนเปนผูเสมอตนเสมอปลาย  ทําตัวใหเขากับผูอ่ืนได 
 ความสามัคคี  เปนคุณธรรมสําหรับการทํางานเปนกลุม  สุขา  สงฺฆสฺส  สามคฺคี  หมายถึง  
ความสามัคคีของหมูคณะทําใหเกิดสุข 
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 ความสามัคคี  คือ  ความพรอมเพรียงทางกาย  ทางวาจา  และทางใจในการทํางาน  
รวมกันทํากิจที่บังเกิดผลเปนคุณประโยชนตอสวนรวม 
 ความสามัคคีจะมีขึ้นไดขึน้อยูกับหลักธรรม  5  ประการ  ดังนี ้
 1.  ความเอื้อเฟอเผ่ือแผ  ไมคับแคบเห็นแกตัว 
 2.  พูดจาไพเราะออนหวาน  ไมหยาบคาย 
 3.  ทําตนใหเปนประโยชนแกผูอ่ืน  ไมใจดาํ  ไมนิ่งดูดาย 
 4.  วางตนเสมอตนเสมอปลาย  ไมเหน็แกตวั 
 ความสามัคคีเมื่อเกิดขึ้นแลว  การทํางาน  เชน  การนิเทศการสอนซึ่งเปนการทํางาน
รวมกันเปนหมูคณะ  ผูนิเทศ  ผูรับการศึกษา  คือ  ครู  นิสิตนักศึกษาที่ฝกประสบการณวิชาชีพ  
และผูเกี่ยวของกับการสอน  ที่ถือวาเปนงานยาก  งานหนัก  และงานมากนั้นกลายเปนงานที่ไมยาก       
ไมหนัก  และไมมากได  การนิเทศการสอนจะรูสึกสะดวกสบายและประสบผลสําเร็จ  ซ่ึงสงผล
ใหการเรียนของนักเรียนประสบความสําเร็จดวย 
 ความเมตตากรุณา  การนิเทศการสอนตองอาศัยคุณธรรมที่มีความเห็นอกเห็นใจกัน         
ปดทองหลังพระ  ผูให  ผูเสียสละ  ดังนั้นความเมตตากรุณาจึงเปนคุณธรรมที่ผูนิเทศการสอนพึงมี
ตอครูหรือผูรับการนิเทศ 
 ความเมตตากรุณาเปนคุณธรรมที่จะชวยปองกันมิใหเกิดความริษยาแกงแยงแขงดี  ทําลาย
ลางผลาญซึ่งกันและกัน  ผูมีเมตตาหรือเจริญเมตตา  หลับอยูก็สบาย  ตื่นอยูก็สบาย  เปนที่รักของ
มนุษยทั้งหลาย  มีใบหนาผองใส  จิตมั่นคง  ตายมีสติ  ทางแหงการแสดงความเมตตามี  3  ทางคือ 
 ทางกาย   ชวยใหกจิการงานสําเร็จ 
 ทางวาจา  แนะนํา  ตักเตือน  หามปรามใหเขาเวนชัว่  ทําความด ี
 ทางใจ     ตั้งจิตคิด  ไมเบียดเบียนผูอ่ืน  ปรารถนาความไมมีเวร  ไมมีภัยแกเขา  หวัง
ความสุข 
 พรหมวหิารสี่   เปนธรรมะที่ผูบริหารผูเปนหัวหนา  ผูเปนผูใหญควรมีพรหมวิหารสี่  มี  4  
ประการคือ 
 เมตตา ความปรารถนาตองการใหผูอ่ืนพนทุกข 
 กรุณา ความปรารถนาตองการใหผูอ่ืนมีความสุข 
 มุทิตา ความยินดีเมื่อเห็นผูอ่ืนไดด ี
 อุเบกขา ความวางเฉย  ทําใจใหเปนกลาง 

ความอดกลั้น  ความอดทน  นํามาซึ่งประโยชนสุข  ความอดทนความอดกลั้น  มี  3  
ประการ  คือ ทนตอการตรากตรํา  ทนตอความลําบาก  ทนตอความเจ็บใจทนตอการตรากตรํา คือ 
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ทนรอน ทนหนาว  ทนแดด  ทนตอการสัมผัสแหงยุง  เหลือบ  ร้ิน  สัตวเล้ือยคลานทนตอ
ทุกขเวทนา  ทนตอความทุกขอันเกิดจากความเจ็บไข  ไมแสดงอาการทุรนทุราย  ทนลําบากทนตอ
ความเจ็บใจ  คือ ทนตอการหมิ่นประมาทที่ผูอ่ืนกระทําความอดทนอดกลั้นเหลานี้  เปนปจจัยให
ทํางานสําเร็จ ไดทรัพย  ไดช่ือเสียง  ไดเกียรติยศ  มิใหประพฤติผิดพล้ังดวยความโกรธ มิใหแสดง
กิริยาแปรผัน  อันเปนกิริยาอาการที่นาเกลียดนาอายประโยชนของการอดทนอดกลั้น ทําใหเกิด
ความสุข  ความเจริญ  ความสําเร็จ  ผูนิเทศและผูรับการนิเทศตองการความสําเร็จ  ก็ควรใชธรรมะ
ความอดทน      อดกล้ัน132 

สุพล  วังสินธุ ไดอธิบายคุณสมบัติของครูผูมีคุณธรรมดังนี้ 
1.   เปนผูมีความพอดี  ปฏิบัติตนอยูในทางสายกลางไมมากไมนอย 
2.   เปนผูกระทําดวยเจตนาดี  ดวยความบริสุทธิ์  และทําไปเพื่อส่ิงที่ดีงาม 
3.   เปนผูที่มีเหตุผล  พอใจจะไดปฏิบัติตอผูอ่ืนและเหน็ประโยชนของผูอ่ืนเปนทีต่ั้ง 
4.   เปนผูมุงศาสติสุข  หรือความสงบ 
5.   เปนผูมีความพอใจ  รูจกัสละสิทธิเพื่อเห็นแกประโยชนสวนรวม 
6.   เปนผูที่มีนสัิยอันดีงามในการทําหนาที่  รับผิดชอบตอหนาที่  และทาํหนาที่อยาง

ดีที่สุด 
7.   เปนผูที่สามารถควบคุมแรงกระตุนและความอยากตาง ๆ  เอาไวไดดวยเหตุผล 
8.   เปนผูที่ปฏิบัติตามกฎหรือมาตรการทางจริยธรรมไดเหมาะสมกับกาลเทศะอยู

เสมอ  คุณธรรมคือ  คุณความดีที่สะสมอยูในใจมนุษย  อันเกิดจากเจตจํานงที่ดี  และการปลูกฝง
ติดตอกันมาเปนเวลานาน 133 
 
คุณลักษณะของผูนิเทศการสอน 
 งานนิเทศการศึกษา เปนงานที่เกี่ยวของสัมพันธกับบุคคลอื่น ผูที่ปฏิบัติงาน เกี่ยวกับการ
นิเทศจึงตองมีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับงานปฏิบัติ สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนได ศึกษานิเทศกจะ
เปนผูที่ประสบความสําเร็จในการทํางานได หากสามารถเปลี่ยนพฤติกรรมของผูรับการนิเทศได
ตามที่ตองการ (change teachers in the derired direction) นั่นคือ การปรับปรุงการเรียนการสอน 
หรือปรับปรุงงานที่ตนปฏิบัติไปในทางที่ดี และเปนประโยชนอยางแทจริง  
                                                 

132 ลินจง อินทรมัพรรย ,วรรณพร  ภิรมยร่ืน, สมเกียรติ  ชอบผล.ประมวลสาระชุด
วิชาการนิเทศการสอนในระดับประถมศึกษา (Supervision at the Elementary Education Level 
1-3)  (กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช บัณฑิตศกึษา  สาขาศึกษาศาสตร, 2550),150-165. 

133 สุพล  วังสินธุ, “ คุณธรรมของครู,” วิทยาจารย ,8 สิงหาคม 2534, 18-20. 
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บุคลิกลักษณะดังกลาวขางตน ผูนิเทศควรแสดงออกใหประจักษแกครู ใหครูเกิดความ
ศรัทธาเลื่อมใส แตการแสดงออกไมวาจะเปนความคิด คําพูด หรือกริยาทาทางก็ดี ตองระมัดระวัง
อยาใหเปนการเยอหยิ่ง อวดดี วางอํานาจ  มิฉะนั้นแลว แมจะมีความหวังดีสักเทาไหร ก็จะเปนผล
ลบทันที 

ชารี มณีศรี ไดกลาววา ศกึษานิเทศกที่ดนีั้นจะตองมีคุณลักษณะ ดังนี ้
1.เปนผูประสานงานที่ดี  
2.มีความรูในหลักการนิเทศเปนอยางด ี
3.มีความรูทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัต ิ
4.เปนผูนําและผูตามที่ด ี
5.ตระหนกัในหลักประชาธปิไตย 
6.ไมเปนคนคบยาก 
7.ใหคําแนะนาํและเปนที่ปรึกษาของครูไดเปนอยางด ี
8.เปนผูรักษาความลับ เมื่อพบขอบกพรองของครูไดเปนอยางด ี
9.เปนผูมีความระมัดระวังในการวนิิจฉัยปญหาตางๆ 
10.เปนผูที่คณะครูใหความไววางใจ134 
ยง วัชชวัลคุ  ใหความเห็นวา การปฏิบัติงานของศึกษานิเทศก จะประสบผลสําเร็จได ควร

มีคุณสมบัติ ดงันี้ 
1.มีความรูดี มวีุฒิสูง 
2.มีความสามารถสูง 
3.มีประสบการณดานการสอน 
4.มีความประพฤติดี และเปนแบบอยางของครูได 
5.มีความคิดริเริมสรางสรรค 
6.มีมนุษยสัมพันธ 
7.มีความเขมแข็งอดทน135 
สําหรับสํานักงานคณะกรรมการประถมศึกษาแหงชาติ กระทรวงศกึษาธิการ (2530 : 12) 

ไดกําหนดคณุลักษณะของผูนิเทศไดดังนี ้
1. มีมนุษยสัมพนัธดี 

                                                 
134   ชารี   มณีศรี,  การนิเทศการศึกษา  (กรุงเทพมหานคร : บูรพาสาสน,2523), 63. 
135 ยง  วัชชวัลคุ,  การนิเทศการศึกษา (กรุงเทพมหานคร  :สํานักพิมพบณัฑิตไทย,   

2524), 36-41. 
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2. คณะครูใหการยอมรับนับถือ 
3. มีความรับผิดชอบสูง 
4. มีความรู ความสามารถ ทางวิชาการด ี
5. มีผลงานวิชาการเปนที่นาประจักษ 
6. เขาใจแนวคดิพื้นฐานของการนิเทศการศึกษา 
7. สามารถถายทอดแนวความคิดเปนแนวปฏิบัติได 
8. มีความมั่นใจในความรู ความสามารถของตนเอง 
9. สามารถปรับตนใหเขากับสภาพการณไดดี คือ เปนไดทั้งผูนํา และผูตาม ผูรับ 

และผูให 
10. มีนิสัยรักการใหบริการและเนนประโยชนสวนรวมมากกวาประโยชนสวนตน 
จะเห็นไดวา คณุสมบัติของผูนิเทศดานลักษณะสวนตวันี ้เปนลักษณะของบุคคลที่แสดง

ออกเปนพฤตกิรรมใหครูหรือผูรับการนิเทศไดเหน็ และเกิดความเลื่อมใส ศรัทธา มีความไววางใจ
และยนิดีที่จะรวมงานดวยความเต็มใจ คณุสมบัติ ดังกลาวเปรียบเสมือนคุณสมบัติของผูที่จะเปน
ครู จึงมีผูกลาววา ผูนิเทศ คือ ครู นอกจากจะใหความรูแกครูแลว ยังตองดํารงตนใหเปนที่เคารพ
นับถือของครูอีกดวย136 

โอลิวา (Oliva)  ไดกลาววา ศึกษานิเทศกควรมีความรูและประสบการณ ดังนี ้
1.มีความรูทั่วไปเกี่ยวกับงานการศึกษาเปนอยางด ี
2.รูงานการใหการศึกษาแกวชิาชีพ โดยตลอด 
3.ศึกษามาโดยเฉพาะ (เปนวชิาเอก)  
4.สําเร็จการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สาขาการนิเทศ 
5.พัฒนาการหลักสูตร 
6.การจัดทําหลักสูตรและระเบียบวิธีสอน 
7.กลุมสัมพันธ 
8.การประชุมและการปรึกษาหารือ 
9.การประเมินพฤตกิรรมการสอนของครู137 
โลเวลล และไวลส (Lovel and Wiles ) ไดใหความเห็น เกี่ยวกับความรูในหลายๆดานของ

ศึกษานิเทศก  โดยสรุป มีดังนี้ 
                                                 

136คณะกรรมการประถมศึกษาแหงชาติ สํานกังาน,  คูมือผูบริหารโรงเรียน  (กรุงเทพฯ :
กระทรวงศกึษาธิการ,2530), 12. 

137 Oliva. P.F,Supervision for Today’s Schools,3rd (New York: Longman,1989),12. 
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1.ความรูเกี่ยวกับตัวครูที่ผูนิเทศจะไปทํางานดวย 
ส่ิงที่ผูนิเทศจําเปนจะตองรูเกี่ยวกับตัวครู ไดแก ความตองการของครู ความสนใจ ภาระ 

วุฒิภาวะ เจตคติ และความคิดรวบยอดของครูที่มีตอการทํางานของตนเอง ถาครูมีการนําตนเองได  
มีความรูเกี่ยวกับการนิเทศ มีความมั่นใจ ไววางใจ และยอมรับนับถือ ผูนิเทศ การนิเทศก็จะทําได
งายกวาครูที่ไมมีลักษณะดังกลาว ดังนั้นผูนิเทศจึงตองตระหนักถึงลักษณะที่แตกตางกันของครู 
เพื่อจะไดใชวิธีการนิเทศที่เหมาะสม                             

2.ความรูเกี่ยวกับสภาพสังคม และจิตวิทยาที่เกี่ยวของกับการนิเทศ 
                ความรูในเรื่องนี้ไดแก บรรยากาศขององคกร ความคาดหวังของการบริหารและการให
รางวัล เวลาที่จัดสําหรับการนิเทศ ทรัพยากรมนุษยที่ใชในการนิเทศ วัสดุอุปกรณ และเครื่องมือ
ตางๆ และการสนับสนุนจากฝายบริหาร ส่ิงตางๆเหลานี้ เปนองคประกอบทางดานสังคม และ
จิตวิทยาที่ผูนิเทศควรจะไดรับการพิจารณา และมีผลตอการนิเทศการศึกษาเปนอันมาก 

3.ความรูเกี่ยวกับตัวผูนิเทศ 
              ลักษณะของผูนิเทศเปนเรื่องที่มีความสําคัญที่ควรจะไดรับการพิจารณาเรื่องหนึ่ง ไดแก ผู
นิเทศไดรับการไววางใจและการยอมรับนับถือจากครูหรือไม ผูนิเทศเองไวใจครู และ ใหความนบั
ถือครูหรือไม ผูนิเทศมีความเชื่อวาตัวเองมีสมรรถภาพ ความสามารถในการแกปญหา  มีศักยภาพ
พอที่จะชวยเหลือครู มีความสามารถในการปรับปรุงตนเอง พัฒนาตนเอง หรือไม  การพิจารณา
และตรวจสอบในเรื่องเหลานี้ก็เพื่อเปนพื้นฐานในการกําหนดยุทธศาสตรและวิธีการนิเทศตอไป  

4.ใหความรูเกีย่วกับขอบขายทฤษฎีที่เกี่ยวของ 
             ในการนิเทศการศึกษานั้น มีทฤษฏีที่เกี่ยวของอยูหลายทฤษฎี ที่สามารถนําไปใชได 
ทฤษฏีตางๆ ที่จะกลาวตอไปนี้ ใหความคิดและแนวปฏิบัติที่จะนําไปสูผลสําเร็จของการนิเทศ
การศึกษาไดเปนอยางดี ทฤษฎีเหลานี้ไดแก  
                 1.ทฤษฎีการติดตอส่ือสาร (Communication Theory)  (2) ทฤษฎีแรงจูงใจ (Motivation 
Theory) (3) ทฤษฎีการเปลี่ยนแปลง (Change Theory) (4) ทฤษฎีการเปนผูนํา (Leadership 
Theory) (5) ทฤษฎีสุขภาพจิต (Mental Health Theory) (6) ทฤษฎีการเรียนการสอน (Teaching 
and learning Theory) (7) ทฤษฎีพัฒนา การกลุม (Group Development Theory) (8)ทฤษฎีองคการ 
(Organization Theory)138 
 
 
                                                 

138 John T.Lowell and Kimbal Wiles, Supervision for Better Schools ,5rd ed. 
(Englewood Cliff, New Jersey:Prentice-Hall,1983 ),13-15. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 117 

สําหรับดานทักษะนั้น ไวลส (Wiles)  ไดกลาววา ศึกษานิเทศกควรมี 
ทักษะพื้นฐาน 5 ประการ คือ (1) ทักษะดานความเปนผูนํา (Skill in Isadeuship) (2) ทักษะดาน
มนุษยสัมพันธ (Skill in Human Relation) (3) ทักษะดานกระบวนการกลุม (Skill in Group 
Process) (4) ทักษะดานการบริหารงานบุคคล (Skill in Personal Administration) (5) ทักษะดาน
การประเมินผล (Skill in Evaluation)139 

อัลฟองโซ, เฟริท และเนวิลล (Alfonso, Firth and Neville ) เนนทกัษะในการนเิทศ 
การศึกษา วาเปนสิ่งที่จําเปนสําหรับศึกษานิเทศกที่จะตองมีและใชอยางเหมะสม ใหสัมพันธกับ
งานที่รับผิดชอบ ซ่ึงประกอบดวย ทักษะเชิงมนุษย (Human Skills) ทักษะเชิงการนจัดการ 
(Managerial Skills) และทักษะเชิงเทคนิค (Technical skills) ดังนี ้

ทักษะเชิงมนษุย  (Human Skills) หมายถึงความสามารถในการเขากับคน หรือการ 
มีศิลปะในการเขากับผูอ่ืน (Human Relationship) เปนความสามารถในการทํางานรวมกับกลุม 
และทําใหสมาชิกในกลุมรวมมือในการทํางานได สามารถจูงใจคนใหเกิดความรวมมือกันทํางาน      
ดวยความเต็มใจ ทําใหหมูคณะยอมรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ส่ิงสําคัญที่ทําใหเกิดสิ่งนี้ได คือ 

1.การมีความเห็นอกเห็นใจ (empathy) ซ่ึงเปนความสามารถที่จะเขาใจความคิดความรูสึก
ของผูอ่ืนไดอยางดี 

2. การตระหนกัในตนเอง (Self awareness) เปนการรูจักประเมินตนเอง รูจักตัวของตวัเอง 
รวมทั้งบทบาทของตัวเอง 

3.การยอมรับความแตกตางระหวางบุคคล (acceptance of individual differences) ไดแก
ความแตกตางของบุคคลทั้งรูปรางลักษณะภายนอก และคุณลักษณะภายใน ซ่ึงเปนขอกําหนด
พฤติกรรมของบุคคล ตองมีความเขาใจในพฤติกรรม การสนองตอบในทางที่พึงประสงค 

4.ตระหนกัในมุมมองของคน (perceptual awareness) ไดแก การมองขอเท็จจริงของคน  
ซ่ึงแตละคนจะมอง และแสดงออกตามความนึกคอดของตนเอง ทําใหเกิดความคิดเห็นที่
หลากหลาย ดงันั้นจึงควรใหความสําคัญของกระบวนการสื่อความที่ถูกตอง 

5.การปฐมนิเทศเพื่อรวมงาน (Orienration to colleagues) ไดแก การทําความเขาใจกับ
ผูรวมงานในเรื่องงานที่ทํา การแบงงานอยางยุติธรรมตามความรูความสามารถและความสนใจ 
กําหนดมาตรฐานของงาน และใหความสําคัญในงานของ ผูรวมงานและของกลุม 
ทักษะเชิงการจัดการ (Managerial skills) 

                                                 
139Wiles,Kimbal and John T.Lowell, Supervision for Better Schools , 2rd ed. 

(Englewood Cliff, New Jersey:Prentice-Hall,1955), 29-293. 
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 ทักษะเชิงการจัดการเปนความสามารถของศึกษานิเทศกที่จะแสวงหา และดํารงไวซ่ึง
สภาพเงื่อนไขตางๆที่สนับสนุนใหงานดําเนินไปตามที่ตองการ เนนความสามารถในการสราง
ความสัมพันธระหวางคนกับหนวยงานนั้นๆอยางมีประสิทธิภาพ รวมทัง้การแกปญหาและการ
พัฒนาดวย  ทกัษะเชิงการจดัการประกอบดวย 

1. การวางแผน (planning) ไดแกการกําหนดเปาประสงค (goal) ขององคการและ
จุดประสงค  (objective)ของงาน  แผนงานจะตองแสดงให เห็นถึงงานและกิจกรรมตางๆ 
ศึกษานิเทศกจะตองเขาใจเปาประสงคขององคการ สามารถวิเคราะห และวางแผนใหบรรลุถึง
จุดประสงคของงานนั้นๆได 

2.การจัดบุคลากร (staffing) ไดแก ทักษะที่เกี่ยวของกับงานดานบุคลากร ไดแก          การ
บริหารบุคลากร การปฐมนิเทศ การกําหนดเกณฑการปฏิบัติงาน  การคัดเลือกบุคลากรใหม การ
เล่ือนขั้น เล่ือนตําแหนง และการพัฒนาวิชีพเปนตน 

3.การจัดการองคการ ( organizing) ไดแกการกําหนดหนาที่ และความรับผิดชอบ        
ของหนวยงานและของบุคลากร การมอบหมายงาน และความรับผิดชอบ เปนตน 

4.การควบคุมดูแล (controlling) ไดแก การปรับเปลี่ยน แกไขการปฏิบัติงานใหเหาะสม
ใหเจริญกาวหนา และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการศึกษาปญหาตางๆ ที่เปนสาเหตุหรืออุปสรรคตอ
การปฏิบัติงาน 

5.การตัดสินใจ (decision making) ไดแก การใชหลักของเหตุผล การมีสวนรวมและ
ทางเลือกมาประกอบการตัดสินใจ ซ่ึงเกี่ยวของกับภาวะผูนําอันเปนบทบาทหนึ่งของศึกษานิเทศก 
ทักษะเชิงเทคนิค (Technical skills) 
 ทักษะเชิงเทคนิคเปนความสมารถในการใชความรู (Knowledge) วิธีการ (method) และ
เทคนิควิธี (technical know-how) ทักษะเชิงเทคนิคเปนสิ่งที่จําเปนและมีความสําคัญเปนอันมาก
ในการนิเทศการศึกษา ทักษะเชิงเทคนิคทําใหครูยอมรับในตัวศึกษานิเทศกไดเปนอยางดี เพราะ
ทักษะดานนี้ ครอบคลุมถึงความรูความชํานาญพิเศษโดยเฉพาะความรูเกี่ยวกับวิชาชีพ และใน
สาขาอื่นที่เกี่ยวของ140 
   การเปลี่ยนแปลงและปญหาตางๆที่เกิดขึ้น ในการจัดการศึกษา เชน ความตองการดูแล
และการบริหารงานในโรงเรียนให   มีประสิทธิภาพ การพัฒนาหลักสูตรใหทันสมัย ความ
คาดหมายใหศึกษานิเทศกความรับผิดชอบสูงขึ้น ความสัมพันธระหวางครูกับศึกษานิเทศกก็

                                                 
140 Robert J. Alfonso, Gerald R.Firth  and Richard F. Neville, Instructional  

Supervition:A Behaviors Systems (Massachusett: Allyn and Bacon, Inc.,1981),334-338 . 
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เปลี่ยนไป        การประเมินการสอนของศึกษานิเทศก ทําใหการสนับสนุนชวยเหลือครูตองลด
นอยลง ครูไมเคยสนใจศึกษานิเทศก การคัดเลือกครูแมแบบ (master teacher) มาเปนศึกษานิเทศก 
ทําใหบทบาทหนาที่และความรับผิดชอบมีมากขึ้นจากเดิม ความรูทางวิชาการและความสามารถ
ในการสอนที่มีอยู แตตองมาวางแผนจัดทําโครงการอบรม จัดงบประมาณ ประเมินบุคลากร เขียน
โครงการและบทความตางๆเปนตน การที่มีงานมากมายเพิ่มขึ้น เชนนี้ ทําใหงานในหนาที่นิเทศ
การศึกษาไมไดผลดีเทาที่ควร ดังนั้นศึกษานิเทศกก็จําเปนตองปรับปรุงและพัฒนาตนเองใหเกิด
ทกัษะพื้นฐาน 6 ประการ คือ  

1.ทักษะดานเทคโนโลยี (Technological skills) ไดแก ความสามารถในการใชเทคนิควิธี
ดานการวางแผน รูปแบบการตัดสินใจ แผนภูมิของงาน และเทคโนโลยีดานคอมพวิเตอร 

2.ทักษะดานการวางนโยบาย (Policymaking management) ไดแก ความสามารถในการ
กําหนดนโยบายของรัฐและทองถ่ิน สงเสริมและสนับสนุนกฎเกณฑและขอบังคับของรัฐเพื่อ
การศึกษา 

3.ทักษะดานการบริหารบุคลากร (personal management) ไดแกความสามารถในการ
ประเมินและฝกอบรมบุคลากร มีความเขาใจและจัดการดานการเคลื่อนไหวของบุคคลหรือกลุม
บุคคลและการเปลี่ยนแปลงขององคการไดอยางถูกตอง โดยคํานึงถึงทางดานสังคม และจิตวิทยา
ของบุคคลและกลุม เชน ความตองการของมนุษย และความแตกตางระหวางบุคคล เปนตน 

4.ทักษะดานการวิจัย (Research skills) ไดแกความสามารถในการทํางานวิจัยและนํา
ผลงานวิจัยมาใชประโยชน สามารถรวบรวมวิเคราะหและใชประโยชนจากขอมูลขาวสารตางๆมา
ปรับปรุงแผนการเรียนการสอนใหทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมที่เกิดขึ้นอยูตลอดเวลา 

5.ทักษะดานการใชทรัพยากร (Resource skill) ไดแก ความสามารถในการใชทรัพยากรที่
มีอยูนอยใหไดประโยชนมากที่สุดความคดิสรางสรรค และใชนวัตกรรมเพื่อประโยชนตอการ
เรียนการสอน 

6.ทักษะดานการพัฒนาตน (Personal management skills) ไดแก ความสามารถในการ
จัดการเกี่ยวกับตนเองใหมีความเจริญงอกงามในวิชาชีพ ไมเพียงเพื่อความอยูรอดของตนเองเพื่อ
ความเจริญเติบโตของสวนรวม141 

                                                 
141 ลินจง อินทรัมพรรย ,วรรณพร  ภิรมยร่ืน, สมเกียรติ  ชอบผล.ประมวลสาระชุด

วิชาการนิเทศการสอนในระดับประถมศึกษา (Supervision at the Elementary Education Level 
8-11)  (กรุงเทพฯ  : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช บัณฑิตศึกษา  สาขาศกึษาศาสตร, 2550) ,223-
297. 
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6.  สื่อ และเครื่องมือในการนเิทศ 

สื่อ และเครื่องมือในการนิเทศภายในโรงเรียน 

 เครื่องมือในการนิเทศงานภายในโรงเรียน 
 ในสถานศึกษาผูที่มีหนาที่ในการนิเทศการสอนสามารถใชเทคนิควิธีการสังเกต และ      
การวิเคราะหการสอนในหองเรียนโดยใชเครื่องมือและวิธีการในการสังเกตและการวิเคราะห      
การสอน  การใชวิธีการสังเกตการณสอนการสังเกตการสอนในหองเรียน  เปนการสังเกต
พฤติกรรมระหวางพฤติกรรมการสอนของครูและการเรียนของนักเรียน แตจุดมุงหมายที่ตองการ
เปนอันดับแรกก็คือ  วิธีการสอนของครูโดยอาจทําไดหลายลักษณะ  เชน  การเขาไปสังเกตการณ
การสอนของครูโดยตรง  ประกอบการรายงานของนักเรียนและเอกสารอื่นๆ  เชน  การบันทึกการ
สอนของครู142 
 การกําหนดขั้นตอนการเขาไปสังเกตการณการสอนของครู   จะชวยใหผูนิเทศไดเตรียม
งานและรายละเอียดไวลวงหนา  เพื่อความสะดวกในการนิเทศการสอน  การสังเกตการสอนจะมี  
2  ลักษณะ  คือ  การสังเกตอยางเปนทางการ  และการสังเกตอยางไมเปนทางการ 

1.  การสังเกตอยางเปนทางการ 
      1.  การเตรียมการกอนการสังเกตการสอน  ในการเตรียมการกอนการนิเทศการสอน  
ควรคํานึงถึงบุคคลที่เกี่ยวของ  จุดมุงหมายและความสัมพันธของสถานการณฯ  โดยท่ังไปการ
เตรียมการสําหรับการนิเทศการสอนในชั้นเรียน  ควรคํานึงถึงสิ่งตอไปนี้ คือ การกําหนด
จุดมุงหมายของการนิเทศ การทําใหจุดมุงหมายเปนที่ยอมรับของบุคคลที่ เกี่ยวของ การ
กําหนดเวลาในการนิเทศ  การเลือกเครื่องมือ การทบทวนดําเนินการนิเทศการสอน ย้ํากับ
ครูผูสอนที่จะเขาสังเกตการสอน ตัดสินใจเกี่ยวกับกิจกรรมที่จะใชติดตามประเมินผล  ผูนิเทศตอง
ทราบจุดมุงหมายในการสังเกตการสอน  จุดมุงหมายที่ตั้งไวตองเปนที่ยอมรับของผูเกี่ยวของ  เชน  
ครูผูสอน  นักเรียน  ครูใหญ  หรือแมแตผูปกครอง  เวลาจะตองถูกกําหนดไดแนนอน  เพื่อให
แนใจวาจะบรรลุจุดมุงหมาย  ครูผูสอนตองทราบวิธีการนิเทศเพื่อไมใหเกิดปญหาในภายหลัง  
ครูผูสอนจะตองมีความเขาใจเพื่อไมใหเกิดความกลัวหรือวิตกกังวล โดยดําเนินการดังตอไปนี้ 

                                                 
142 ลินจง อินทรมัพรรย ,วรรณพร  ภิรมยร่ืน, สมเกียรติ  ชอบผล.ประมวลสาระชุด

วิชาการนิเทศการสอนในระดับประถมศึกษา (Supervision at the Elementary Education Level 
8-11)  (กรุงเทพฯ :มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช บัณฑิตศึกษา  สาขาศกึษาศาสตร, 2550),223-297. 
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  1.1  การตั้งจุดมุงหมาย  การสังเกตจะงายตอการวิเคราะห  ถาการตั้งจุดมุงหมายมี
การวางแผน  และบอกใหครูผูสอนไดทราบลวงหนา  และไดขอมูลท่ีเปนประโยชนกับตนเอง  ใน
กรณีที่เปนจุดมุงหมายเชิงคลินิก  ซ่ึงตองการความรวมมือและแจกแจงจุดมุงหมายอยางชัดเจน  
พรอมทั้งการกําหนดเวลา  สวนการเลือกเครื่องมือและขั้นตอนการดําเนินการวางแผน  ควรเปน
หนาที่ของผูนิเทศการสอน 
  1.2  การชวยใหครูผูสอนมีความพรอม  เมื่อมีการกําหนดเวลาและชั่วโมงสอน
เปนที่แนนอนแลว  ครูผูถูกนิเทศควรไดรับกําลังใจและปฏิบัติตนตามธรรมดาที่เคยสอนในชั้น
เรียน  ควรกําหนดเวลาในการนิเทศลวงหนา 1 – 2  วัน  จะชวยใหครูผูรับการนิเทศมีโอกาส
วางแผน  การบอกลวงหนานานเกินไป  ทําใหผูสอนเปนกังวลและเกิดความเครียด  การให
กําลังใจและชวยครูผูสอนไดวางแผนลวงหนา  ควรเปนไปอยางเหมาะสม  ทั้งนี้เพื่อใหแนใจวาทุก
ส่ิงทุกอยางจะดําเนินไปดวยดี อยางไรก็ตาม  ครูผูรับการนิเทศตองระวังไมใหเกิดการสอนใน
ลักษณะที่เปนการทองจําหรือการพูดทบทวน  ซ่ึงจะไมใหผลดี  เพราะทําใหขาดสภาพที่เปนไป
ตามธรรมชาติ  ทั้งจากตัวผูสอนและผูเรียน  นอกจากนี้  ผูนิเทศการสอนที่ชํานาญจะสามารถ
แยกแยะสภาพที่ไมเปนไปตามธรรมชาติได ผูนิเทศ  ควรมีการวางแผนในการเลือกเครื่องมือที่จะ
นํามาใชในหองเรียน  ตามลักษณะการสอนในหองเรียนนั้น  ครูที่ไดรับการนิเทศจะสอนอยางดี
ที่สุดเทาที่จะทําได  ในขณะที่ผูนิเทศกการสอนจะตองพยายามรวบรวมขอมูลหลักฐานเพื่อการ
วิเคราะห  และตีความไดตามจุดเดน จุดดอยที่ตองปรับปรุง ความสําคัญในการเตรียมการสังเกต
การสอน   จะเปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ  โดยทั่วไป  ถาการนิเทศการสอนยิ่งเปนทางการก็
ตองเตรียมตัวที่ระมัดระวังมากขึ้น  เพื่อเปนการลดความวิตกกังวลและรักษาสภาพปกติไว  การ
นิเทศควรมีจุดมุงหมายเฉพาะในเรื่องที่ตองการสังเกตการสอนเทานั้น 
  1.3  คูมือที่ตองการ  การนิเทศการสอนทุกประเภท  ควรมีคูมือการนิเทศ  โดย
กลาวถึงยุทธวิธีหรือหัวขอที่จะนิเทศ  หัวขอการนิเทศอาจเปนกิจกรรมที่สอดคลองกับจุดมุงหมาย  
และควรอยูในรูปแบบที่ทําใหการนิเทศงายขึ้น  ชวยใหการจดบันทึกงายขึ้น  และชวยใหเกิดผลใน
การวิเคราะหและติดตามงานไดดี ถาจะตองมีการประเมินหลังการนิเทศ  คูมือจะตองอธิบายเกณฑ
ที่จะใชในการประเมิน ถาจุดมุงหมายคือการสํารวจ  คูมืออาจเปนแบบตรวจสอบรายการ  ถาผู
นิเทศตองการความสัมพันธระหวางครูกับนักเรียน  คูมืออาจเปนตารางแจกแจงความถี่ของ
พฤติกรรม การเรียนการสอนเปนกระบวนการที่ซับซอน  ไมมีคูมือการนิเทศชนิดใดที่จะให
รายละเอียดไดอยางเที่ยงตรง  แตการใชคูมือท่ีหลากหลายกับจุดมุงหมายที่แตกตางกัน  จะชวยให
กิจกรรมการนิเทศมีทิศทางและเที่ยงตรงยิ่งขึ้น ความพยายามที่จะสรางเครื่องมือของตนเองมักจะ
ไมเปนที่นิยม  นอกจากจะไดพัฒนาและทดสอบเครื่องมืออ่ืนแลว  ไมมีเครื่องมือชนิดใดที่ใหผล
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เปนที่พอใจ  ในสถานการณแตละอยางและกลุมแตละกลุม  อยางไรก็ตาม  การพัฒนาเครื่องมือ
เปนงานที่ยากในเชิงเทคนิค  ซ่ึงตองการความรูทักษะในแตละดาน  ตองการระยะเวลาในการ
ปรับปรุง  โดยการทดลองใช  การหาคาความเชื่อมั่นของเครื่องมือ  ผูนิเทศการสอนอาจพบความ
ไมถนัดในการใชเครื่องมือ  แตถาไดใชจนชํานาญก็จะพบวาเครื่องมือชวยไดมากในการสังเกต
การสอน 
  1.4  การฝกอบรมผูนิเทศกอนการสังเกตการสอน   งานนิเทศเปนงานที่ตองการ
ทักษะ  ผูนิเทศที่ดีควรไดผานการฝกอบรมโดยเฉพาะความรูความเขาใจในระบบการนิเทศ  การ
เปนคนฉับไว  มีมนุษยสัมพันธในการติดตอกับผูรับการนิเทศ  รูการจัดทําโปรแกรม  การเลือก
กิจกรรม การตั้งจุดมุงหมาย  การฝกอบรมใหเขาใจในความสัมพันธของบทเรียน  การสอนและ
เนื้อหาวิชามีเทคนิคมากมายที่จะใชในการฝกอบรมผูนิเทศ  การใหผูนิเทศ  2 – 3  คนเขา
สังเกตการณสอน  ครูผูรับการนิเทศในเวลาเดียวกัน  เปนการเปดโอกาสใหกลุมผูนิเทศไดมี
โอกาสในการเปรียบเทียบ  บันทึกจากการสังเกต  โดยการปรึกษาพูดคุย  เพื่อทราบความคิดเห็น
ระหวางกัน  ไดเห็นขอแตกตางและขอที่คลายคลึงกันของการสังเกตการณสอน  การใชคูมือการ
นิเทศก็ชวยใหความรูกับผูนิเทศได  การฝกใหผูนิเทศเขาใจและใชเครื่องมือโสตทัศนูปกรณ  เชน  
เทปบันทึกเสียง  วีดิโอเทป  ก็เปนสิ่งจําเปนในการฝกอบรม การฝกอบรมนอกจากจะฝกทักษะ
ตางๆ  แลว  ยังเปนการเพิ่มความเที่ยงตรง  และความเชื่อถือไดกับการใชเครื่องมือการนิเทศ  ใน
ระบบการวิเคราะหพฤติกรรมจากเครื่องมือการสังเกตของแฟลนเดอรส  (Flander)  ผูนิเทศตอง
บันทึกพฤติกรรมที่เปนคําพูดโตตอบระหวางครูผูสอนและนักเรียน  ดวยเหตุนี้ผูนิเทศตองไดยิน
คําสนทนาโตตอบของครูผูสอนและนักเรียน     ทําใหตองเคลื่อนยายไปรอบหอง ซ่ึงโดยปกติการ
เคล่ือนยายบอยๆ  ของผูนิเทศจะเปนที่รบกวนการสอนของครู143 
  2.1  การเขาหองเรียน  เพื่อสังเกตการณสอนของผูนิเทศ  ผูสังเกต  ควรเลือก
ตําแหนงที่นั่ง  ที่จะทําใหไดยินไดฟงโดยทั่วถึงกัน  ตําแหนงที่จะสังเกตอาจเปนตอนหนา
หองเรียนก็ถือวาเปนตําแหนงที่ดี  ถาทําไดผูสังเกตควรจะไดเขาไปในหองเรียนลวงหนา  พรอม
ทัง้เครื่องมือตั้งแตชวงเริ่มตนของการนิเทศ  จะทําใหครูผูสอนและนักเรียนลดความรูสึกถึงการถูก
บุคคลภายนอกรบกวน  ผูสังเกตอาจใชเวลากอนครูเร่ิมสอนทบทวน  เครื่องมือบันทึกรายละเอียด
ทั่วไป  และทําความคุนเคยกับสภาพแวดลอม การเขาไปเกี่ยวของหรือพูดแทรกระหวางการสอน
                                                 

143 Ned A.Flanders and others, Interaction Analysis Handbook : A Minicouse from 
The Far West Laboratory( Minnessata : Pauls Amidon and Accosiates,Inc.,1970),239. 

กรมการปกครอง, สํานักบริหารการศึกษาทองถ่ิน, ผูรวบรวม, ระเบียบกฎหมายที่
เก่ียวของกับการศึกษาทองถิ่น  (กรุงเทพฯ : โรงพิมพอาสารักษาดินแดน, 2545), 45-48. 
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ของครู  จะเปนการรบกวนสมาธิในการเรียนของนักเรียน  และอาจทําลายสภาพที่เปนธรรมชาติ
ของการสอนของครู  ทําใหการสอนและการจดบันทึกการสังเกตการณสอนไมเปนระบบ  ถาผู
สังเกตไมมีปฏิกิริยากับนักเรียน  นักเรียนก็สามารถเรียนอยางปกติ 
  2.2  การใชเครื่องมือเพื่อจดบันทึกการสอน  ความไมเหมาะสมของเครื่องมืออาจ
เปนปญหาของผูนิเทศ  ปกติเมื่อมีการวางแผนเตรียมการกอนนิเทศ  ก็จะมีการเลือกเครื่องมือที่
เหมาะสม  อยางไรก็ตาม  ก็มีบางครั้งแมจะเลือกเครื่องมือแลวก็เกิดปญหาเกิดขึ้น  ซ่ึงผูนิเทศตอง
ตัดสินใจอยางใดอยางหนึ่ง  คือ  อาจเปลี่ยนเครื่องมือถามีความพรอมอยูในมือ  ผูนิเทศอาจขอรอง
ใหครูผูสอนจัดกิจกรรมอื่น  ผูนิเทศอาจเปลี่ยนแปลงบทบาทของตนเองไปเปนผูชวยครูโดยปกติผู
นิเทศมักจะเลือกการเปลี่ยนเครื่องมือ  ถามีเครื่องมืออยูในมือแลว  เพราะสามารถสนองความ
ตองการของผูนิเทศและครูผูสอนได  การเปลี่ยนบทบาทของผูนิเทศเปนผูชวยครูนั้น  ตอง
ระมัดระวังในการจัดกิจกรรมมาก  ผูนิเทศก็ตองเปนผูที่มีประสบการณ และ  มีความเขาใจในเรื่อง
ที่ครูสอนอยางดี  โดยทั่วไป  ผูนิเทศการสอนจะทําหนาที่สังเกตการสอน โดยไมไปสอดแทรก
หรือรบกวนการสอนของครู 
  2.3  ระยะเวลาของการสังเกต  เครื่องมือจะเปนตัวกําหนดระยะเวลาในการ
สังเกต  เครื่องมือที่ซับซอนมากตองการเวลาที่สังเกตมากกวาเครื่องมือธรรมดา  จากการสํารวจ
การใชเครื่องมือในการสังเกตที่ส้ันที่สุดใชเวลา  10  นาที  โดยปกติระยะเวลา  20  นาที  ถือวา
คอนขางสั้น  โดยท่ัวไปจะใชเวลาประมาณ  40  นาที การสังเกตตลอดชั่วโมงมักมีผลดีหลาย
ประการ  การไปถึงหองเรียนกอนและออกจากหองเรียนในเวลาหมดชั่วโมงสอน  แลวะทําให
เหตุการณที่ไมคอยเกิดในชวงเวลาอื่น  ผูสังเกตอาจใชเวลากอนชั่วโมงเรียนใหเปนประโยชน  
โดยทําความคุนเคยกับสภาพหองเรียน       หาตําแหนงที่เหมาะสมที่จะนั่งและทบทวนเครื่องมือที่
จะใช ครูผูสอนมักกังวลวาผูสังเกตจะเห็นเพียงรายละเอียดปลีกยอยในการสอนและแปล
ความหมายไมถูกตอง  ผูสังเกตพึงระวังดวยเชนกันวาตนกําลังสุมตัวอยางจากเหตุการณทั้งหมด  
และไมพยายามตัดสินจากเรื่องสวนตัวอยางเล็กๆ นอยๆ เทานั้น  การสังเกตเพียงครั้งเดียวไมเพียง
พอที่จะนํามาเปนขอมูลในการสรุปหรือตัดสินการสอนได  แตอาจเพียงพอที่จะนํามาใช
ตีความหมายลักษณะการสอนของครู  เพื่อหารายละเอียดที่จะนําไปเสริมพฤติกรรมอื่นๆ  แตถา
เปนการวิเคราะหตนเอง  หรือการวิเคราะหแบบคลินิกตองการการสังเกตหลายครั้ง 
  3.  กิจกรรมภายหลังการสังเกตการสอน   เพื่อใหการสังเกตการสอนเกิด
ประโยชน จะตองมีกิจกรรมติดตามผล จุดมุงหมายของการสังเกตจะเปนตัวกําหนดกิจกรรม
ติดตามผลวาวิธีใดเกิดประโยชน  โดยทั่วไปกิจกรรมติดตามผลจะครอบคลุมการบันทึกขอมูล  
การวิเคราะหแผน  เพื่อใหขอมูลยอนกลับแกครูและกิจกรรมที่เหมาะสมอื่น การจดบันทึกขอมูลที่
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ไดจากการสังเกตทันที  หลังจากออกจากหองเรียนมีความสําคัญมาก  เพราะความประทับใจจะถูก
ลบเลือนอยางรวดเร็วจากเวลาและความจําของเรา  การจดบันทึกความจําอยางละเอียดจําเปนตอง
ใชเวลาเพื่อเขียนสิ่งตางๆและตีความหมายสิ่งที่เกิดขึ้น แมกระทั่งการบันทึกการสังเกตที่เปนแผน
ตารางก็ควรมีการชี้แจงขอบันทึกของเหตุการณนั้น ตารางกําหนดเวลาการสังเกต  ควรรวมแผน
ของกิจกรรมกอนและหลังการสังเกตเขาไป  นอกเหนือจากการสังเกตในหองเรียนจริงๆ  
จุดมุงหมายของการสังเกตจะเปนตัวกําหนดเหตุการณที่จะเกิดตามมา  และเครื่องมือจะกําหนด
เหตุการณอ่ืนๆ  กิจกรรมหลังการสังเกตควรรวมอยูในตารางกําหนดเวลาดังนี้ คือ  ควรจดบันทึก
หลังการสังเกต  และการเรียบเรียงบันทึกใหม การวิเคราะหขอมูลที่บันทึกไว  เพื่อใหส่ือสารได
เขาใจมากขึ้นสําหรับครูผูสอนและผูที่เกี่ยวของ การรวบรวมขอมูลที่เกี่ยวของกับสถานการณใน
หองเรียนเพิ่มเติม  การใชขอมูลยอนกลับ  เพื่อแจงใหครูและผูที่เกี่ยวของทราบ การตีความ  การ
ประเมินคา  และการตัดสินใจ และ  การวางแผนสําหรับการปรับปรุง กิจกรรมทั้ง  6  นี้อาจมีบาง
ขอเหมาะสมหรือไมเหมาะสมขึ้นอยูกับสถานการณที่ เกิดขึ้น  ในบางครั้งครูผูสอนจะเปน
ผูรับผิดชอบการติดตามผล  หรือการที่ครูผูสอนมีสวนรวมในกิจกรรมติดตามผลก็เปนสิ่งจําเปน   
 2.  การสังเกตอยางไมเปนทางการ 
 การสังเกตอยางไมเปนทางการ  เรียกอีกอยางหนึ่งวา  การเยี่ยมชั้นเรียนอยางไมเปน
ทางการ  การสังเกตมักใชในกิจกรรมที่เปนระบบ  มีการวางแผน  มีจุดมุงหมาย  ใชเครื่องมือ  และ
รวบรวมขอมูล  แตการเยี่ยมชั้นเรียนก็เปนสิ่งจําเปนสําหรับครูใหญและผูนิเทศที่จะไปเยี่ยมชั้น
เรียนอยางไมเปนทางการในขณะที่ครูสอน 
 การเยี่ยมชั้นเรียนอยางไมเปนทางการกินเวลาสั้น  ไมแจงลวงหนาและไมถือเปนแบบ
แผนของการสังเกต  สามารถใชสําหรับหาขอมูลแจงขาวสาร  บอกความสนใจในสิ่งที่เกิดขึ้น  ใช
สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนหรือเพียงการแสดงความเอาใจใสตอครูผูสอน  การเยี่ยมชั้นเรียนไม
ควรใชเวลานานเกินไป  ตามปกติการเยี่ยมชั้นเรียนใชเวลาประมาณ  1 – 2  นาที  ครูใหญบางคน
ถือเปนขอปฏิบัติที่จะเขาไปชั้นเรียนแตละหองเรียนเปนเวลาสั้นๆ คร้ังหนึ่งในแตละวัน 
 การเยี่ยมชั้นเรียนที่นานหนอย  แตก็ไมใชการสังเกตการสอนเพื่อการนิเทศ          แตเปน
วิธีการที่ผูนิเทศสาธิตการสอนเพื่อตองการใหครูไดนําวิธีการสอนใหมไปใช  ในกรณีเชน        ผู
นิเทศไมใชผูสังเกตการสอน  อยางไรก็ตาม  ครูใหญ  ศึกษานิเทศก  และครูผูสอนควรจะได
แยกแยะใหออกวาอะไรเปนการสังเกตการสอนอยางเปนทางการ  และอะไรเปนการเยี่ยมชั้นเรียน
อยางไมเปนทางการ  เพื่อขจัดขอวิตกกังวลและความขัดแยงระหวางฝายบริหารและครูผูสอน 
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ลักษณะของเครื่องมือสังเกตการสอน 
 เครื่องมือที่ใชสังเกตการสอนสามารถแบงเปนประเภทใหญๆ  ได  4  ประเภท  คือ 
 1.  การประมาณคา  (Rating)  มีลักษณะของการจัดหมวดหมูและประมาณสถานการณใน
เชิงปริมาณ 
 2.  ตารางแจกแจงความถี่  (Tabulation)  เพื่อใชบันทึกความถี่ของสถานการณที่เกิดขึน้  
หรือการนับจํานวนสถานการณตางๆ เปนประเภทไป 
 3.  การตรวจสอบรายการ  (Checklist)  ใชกบักลุมสถานการณแตบงไดเฉพาะวา
สถานการณใดเกิดขึน้หรือไมเกิดขึ้น 
 4.  เครื่องมือเชิงอธิบายพรรณนา  (Descriptive – Narrative)  หรือการตอบแบบเสรี  (Free  
Response)  มีลักษณะเปนการเรียงลําดับสถานการณที่เกดิขึ้นและระบไุวอยางชดัเจน  ผูสังเกตจะ
อธิบายสถานการณวาเปนสถานการณใด 
 ตัวอยางแบบบันทึกการสังเกตการณการสอนของครู 
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ตารางที่ 1    แบบบันทึกการสังเกตการณสอนของครู 
โรงเรียน………………………………………………..……ภาคเรียนที่ …….ปการศึกษา……....     

ช่ือผูรับการนิเทศ..............................................................................ช่ือผูนิเทศ................................................................................. 
วันท่ี..........เดือน............................พ.ศ. ...................เวลา...........................น..ถึง..........................น. ครั้งที่................./.................... 
กิจกรรม....................................................ช้ัน................สัปดาหท่ี............เรื่อง................................................................................. 

 
ดีมาก 

 
ดี 

 
ปานกลาง 

 
ควรปรับปรุง 

ควรปรับปรุง
อยางยิ่ง 

 
ที่ 

 
รายการ 

5 4 3 2 1 
1 การเตรียมการสอน 

1.1 เตรียมการสอนไดเหมาะสมกับจุดประสงค เนื้อหา เวลา 
1.2 กิจกรรมการสอนสอดคลองกับเนื้อหา 

 
.......... 
.......... 

 
.......... 
.......... 

 
........... 
........... 

 
.......... 
.......... 

 
............ 
............ 

2. พฤติกรรมของครู 
2.1 การแสดงออกทางสีหนา 
2.2 บุคลิกภาพ และการแตงกาย เหมาะสม 
2.3 พูดน้ําเสียง เสียงชัดแจน นาฟง 
2.4 กระตือรือรนในการสอน 
2.5 สนใจนักเรียนทั้งช้ัน 
2.6 สนใจนักเรียนขณะปฏิบัติกิจกรรม 

 
.............. 
.............. 
.............. 
.............. 
.............. 
............. 

 
.......... 
.......... 
.......... 
.......... 
........... 
........... 

 
......... 
........... 
........... 
........... 
........... 
........... 

 
........... 
........... 
........... 
........... 
........... 
........... 

 
.............. 
............. 
............ 
............ 
............. 
............. 

3. การดําเนินการสอน 
3.1 นําเขาสูบทเรียน 
3.2 การเชื่อมโยงบทเรียน 
3.3 การเสริมแรง การยกยองชมเชยผูเรียน 
3.4 จัดกิจกรรมการเรียนที่กระตุนใหนักเรียนแสวงหาความรู 
คําตอบ และสรางองคความรูดวยตนเอง 
3.5 กิจกรรมเหมาะสมกับเวลา 
3.6 สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม 

 
.............. 
............. 
............. 
 
............. 
............. 
.............. 
 

 
.............. 
............. 
............. 
 
............. 
............. 
..............

 
.............. 
............. 
............. 
 
............. 
............. 
.............. 

 
.............. 
............. 
............. 
 
............. 
............. 
.............. 
 

 
.............. 
............. 
............. 
 
............. 
............. 
.............. 

4. การใชสื่อการสอน 
4.1 ทักษะการใชสื่อ 
4.2 ผูเรียนมีสวนรวม 
4.3 ความเหมาะสมของกิจกรรม เนื้อหาและสารสนเทศ 

 
.............. 
.............. 
.............. 

 
.............. 
.............. 
..............

 
.............. 
.............. 
.............. 

 
.............. 
.............. 
.............. 

 
.............. 
.............. 
.............. 

5. การประเมินผล 
5.1 ครอบคลุมเนื้อหา 
5.2 สอดคลองกับจุดประสงค 
5.3 พอเหมาะกับเวลา 

 
............... 
.............. 
............... 

 
.............. 
.............. 
..............

 
.............. 
.............. 
.............. 

 
.............. 
.............. 
.............. 

 
.............. 
.............. 
.............. 

รวมคะแนน      
สรุปขอเสนอแนะ..................................................................................................................................................................... 
รายงานขอมูลยอนกลับ......................................................................................................................................................... 

       ลงชื่อ.......................................................ผูนิเทศ 

           ตําแหนง....................................................................                               
                                                                                                                               วัน/เดือน/ป .........../......................../................. 
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ตารางที่ 2    บันทึกการนเิทศหองเรียนระดบัปฐมวัย 
โรงเรียน………………………………….ประจําปการศึกษา ………    

ครูประจําชั้น ………………………………………………     ชั้น……………. 
ระดับคะแนน ลําดับ

ท่ี  
รายการ 

5 4 3 2 1 
รวม 

1. สัญลักษณชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย       
2. คําขวัญ คติพจน       
3. ปายชื่อครูประจําชัน้       
4. ปายชื่อช้ัน / เพื่อนรวมชั้น       
5. ปายสถิติมาเรียนของนักเรียน       
6. ตารางสอนประจําหองเรียน       
7. ปายเวรทําความสะอาดหองเรียน       
8. กฎ ระเบียบ กติกาของหอง       
9. มุมหนังสือเสริมประสบการณสําหรับเด็ก       
10. มุมสุขภาพ       
11. มุมดนตรี       
12. มุมบทบาทสมมุติ       
13. มุมบล็อกไม       
14. มุมสรางสรรค       
12. มุมสวนตัวครู มีสื่อการสอน แผนการสอน คูมือครูจัดวางเปนระเบียบ       
13. ที่เก็บอุปกรณแปรงฟน/อุปกรณแปรงฟนครบและใชงานได       
14. หองเรียนจัดเปนระเบียบเรียบรอย สะอาด       
15. จัดบรรยากาศในหองเรียนใหมีความสวยงาม นาเรียน       
16. ปายนิเทศเปนปจจบุัน       
17. การสอนมีเนื้อหาสาระตรงกับแผนหรือกําหนดการสอน       
18. ถังขยะ ไมกวาด อปุกรณทําความสะอาดจัดเปนระเบียบ       
19. ภาชนะใสที่นอน กระเปานักเรียนสะอาด เรียบรอย       
20. สื่อการสอน/ชุดการสอนเพียงพอ       
21. แผนการสอนครบและเปนปจจุบัน       
22. แฟมผลงานครู/พัฒนางานเปนปจจุบัน       
23. แฟมผลงานนักเรียนเปนปจจุบัน       
24. มารยาทนักเรียน       
25. การมีสวนรวมของนักเรียนในการดูแลหองเรียน       

รวม       
ขอเสนอแนะ.............................................................................………………………………………………………… 
 

ลงชื่อ........................................................ผูนิเทศ 
                                                                                                                                     (.....................................................) 
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ตารางที่ 3    แบบบันทึกการนิเทศหองเรยีนระดับประถมศึกษาและมธัยมศึกษา 
โรงเรียน………………………………….ประจําปการศึกษา ………    

ครูประจําชั้น ………………………………………………     ชั้น……………. 
ระดับคะแนน 

ลําดับท่ี รายการ 
5 4 3 2 1 

รวม 

1. สัญลักษณชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย       
2. คําขวัญ คติพจน       
3. ปายชื่อครูประจําชัน้       
4. ปายชื่อช้ัน / เพื่อนรวมชั้น       
5. ปายสถิติมาเรียนของนักเรียน       
6. ตารางสอนประจําหองเรียน       
7. ปายเวรทําความสะอาดหองเรียน       
8. กฎ ระเบียบ กติกาของหอง       
9. มุมหนังสือสงเสริมประสบการณการเรียนรู       

10. มุมสวนตัวครู มีสื่อการสอน แผนการสอน คูมือครูจัดวางเปนระเบียบ       
11. โตะ เกาอี้ ของนักเรียนสะอาด       
12. หองเรียนจัดเปนระเบียบเรียบรอย สะอาด       
13. หองเรียนจัดบรรยากาศในหองเรียนใหมีความสวยงาม นาเรียน       
14. ปายนิเทศเปนปจจบุัน       
15. ถังขยะ ไมกวาด อปุกรณทําความสะอาดจัดเปนระเบียบ       
16. ที่เก็บอุปกรณในการแปรงฟน/อุปกรณแปรงฟนเด็กเปนระเบียบและใชงานได       
17. สื่อการสอน/ชุดการสอนเพียงพอ       
18. แผนการสอนครบและเปนปจจุบัน       
19. แฟมผลงานครู/พัฒนางานเปนปจจุบัน       
20. แฟมผลงานนักเรียนเปนปจจุบัน       
21. มารยาทนักเรียน เชน การไหว การพูด กิริยาทาทาง ฯลฯ       
22. การมีสวนรวมของนักเรียน/การรักษาความสะอาดหองเรียน       

รวม       
ขอเสนอแนะ 
....................................................................................................................................................................................………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

                                                                                                                         ลงชื่อ........................................................ผูนิเทศ 
                                                                                                      
(.....................................................) 
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 ขั้นตอนการสรางเครื่องมือการประเมินผลงานนิเทศการสอน 
 เครื่องมือที่ใชประเมินผลงานนิเทศการสอนมีความสําคัญตองานนิเทศ   ชวยใหผูนิเทศ
และผูรับการนิเทศรูสภาพปญหาในการนิเทศการสอน  รวมกันปรับปรุงงานนิเทศการสอน และ         
การจัดการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพ 
 การสรางเครื่องมือสําหรับประเมินผลงานนิเทศการสอน  มีขั้นตอนการดําเนินงาน  ดังนี ้

1.   กําหนดวัตถุประสงคของการใช 
2.   กําหนดเนือ้หา 
3.   กําหนดรายการหรือพฤตกิรรมหรือส่ิงที่ตองการประเมินผล 
4.   กําหนดรูปแบบ 
5.   ทดลองใชเครื่องมือ 
6.   ประเมิน / ปรับปรุง 
7.   นําไปใช 
ขั้นท่ี   1   กําหนดวัตถุประสงคของการใช  กําหนดวาเครื่องมือท่ีสรางขึ้นตองการวัดดาน

ใดบาง   เชน  ความตองการของครูตอการนิเทศการสอน  การใหความรวมมือ  การสังเกต
พฤติกรรมการเรียนการสอน  ลักษณะนิสัยของนักเรียน  พฤติกรรมของครู  ฯลฯ 

ขั้นท่ี   2   กําหนดเนื้อหา ผูสรางเครื่องมือควรจะศกึษาหาความรูและรวบรวมขอมูล
เกี่ยวกับเนื้อหาจากแหลงตาง ๆ  ไดแก 

1.   เอกสาร  ศึกษาทฤษฎีจากหนังสือ   โปรแกรมงานนิเทศการสอนของโรงเรียนและ 
     โรงเรียนอื่น ๆ   ตลอดจนเอกสารการประเมินผลงานนิเทศที่ผานมา 
2.   ผูเชี่ยวชาญและผูเกี่ยวของกับงานนิเทศของโรงเรียน   อาจจะไดขอมูลจากการ 
     ประชุมสัมมนา  หรือการสัมภาษณ 
3.   ศึกษาขอมลูจากผลงานวจิัยที่เกี่ยวของกับงานนิเทศ 
ขั้นท่ี   3   กําหนดรายการหรอืพฤติกรรมหรือส่ิงที่ตองการประเมินผล 
จากขั้นที่   2   นําเนื้อหาเหลานั้นมาวิเคราะหและสังเคราะห   ตีความหมายและแจกแจง

เนื้อหา   จัดทํารายการสิ่งที่ตองการประเมินเปนกลุมใหญ ๆ  ในลักษณะหัวขอใหญ   แลวมี
รายการหรือหัวขอยอยภายใตหัวขอใหญ   เชน  การประเมินการปฏิบัติการสอนในชั้นเรียน   มี
หัวขอยอยดังนี้ 144  
                                                 

144นิคม   ตังคะพภิพ,  สถิติเบื้องตนทางการศกึษา  (พิษณุโลก:แผนกเอกสารและการพิมพ  
มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวโิรฒ ,2528),295. 
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1.   การเตรียมการสอน 
1.1   ทําบันทึกการสอนเปนลําดับขั้นถูกตอง 
1.2   เขียนวัตถุประสงคการสอนเชิงพฤติกรรมไดถูกตองสอดคลองกับมโนทัศน 

ของเนื้อหา 
1.3   เขียนวัตถุประสงคการสอนเชิงพฤติกรรมไดเหมาะสมกับผูเรียนและเวลาเรียน 
1.4   เนื้อหาของบทเรียนไดรับการปรับปรุงใหถูกตองเหมาะสม  ทันสมัย  ครอบคลุม 

และรัดกุม 
1.5   เนื้อหาของบทเรียนเรียงลําดับแนวคิดอยางมีขั้นตอนที่เหมาะสมกับผูเรียนและ 

เวลาที่ใชในการเรียนการสอน   
 2.   การดําเนินการสอน 

2.1   การนําเขาสูบทเรียน 
 2.1.1   ใชวิธีเราความสนใจของผูเรียนไดเหมาะสม 
 2.1.2   นําเขาสูบทเรียนสัมพันธกับประสบการณเดิมของนักเรียน 
 2.1.3   มีความรัดกุมเหมาะสมกับเนื้อหาร 

2.2   กิจกรรมการเรียนการสอน 
 2.2.1   ใชวิธีการสอนและกิจกรรมการสอนที่สอดคลองกับวัตถุประสงคและ

เนื้อหาที่สอน 
 2.2.2   กิจกรรมการเรียนการสอนเหมาะสมกับผูเรียน  เวลา  และสภาพ

หองเรียน 
 ขั้นท่ี   4   กําหนดรูปแบบ 
 กําหนดรูปแบบของเครื่องมือและวิธีเก็บรวบรวมขอมูลใหสอดคลองกับวัตถุประสงค  
และเก็บรวบรวมขอมูลไดสะดวก  วิเคราะหขอมูลไดงาย  เชน  การประเมินผลการสอนของครูใช
แบบสังเกตพฤติกรรมการสอน  ประเมินผลความพอใจของครูที่มีตอการรับการนิเทศการสอนใช
แบบสอบถาม  เปนตน 
 ขั้นท่ี   5   ทดลองใชเครื่องมือเปนขั้นตอนที่สรางเครื่องมือเสร็จแลว   นําเครื่องมือไปให
ผูทรงคุณวุฒิตรวจ  หลังจากนั้นนําเครื่องมือไปทดลองใชจริง   โดยใหกลุมบุคคลที่มีคุณลักษณะ
เดียวกับบุคคลที่จะใชเครื่องมือ  เชน  ผูนิเทศ   ครู  นักเรียน  ผูปกครอง  ฯลฯ  เพื่อหาจุดออนและ
ขอบกพรองตาง ๆ 
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 ขั้นท่ี  6   การประเมินผลและการปรับปรุงเครื่องมือ  จากขั้นที่   5   ผูสรางเครื่องมือนํา
เครื่องมือที่ทดลองใช   มาปรับปรุงใหมีประสิทธิภาพดีขึ้น  ทุก ๆ   ดาน  ไดแก  เนื้อหา  รูปแบบ  การใชภาษา  
ตลอดจนคุณภาพของเครื่องมือการพิมพ   และการจัดทํารูปเลม 
 ขั้นท่ี   7   การนําเครื่องมือไปใช  ช้ีแจงผูที่จะนําเครื่องมือไปใชใหเขาใจวัตถุประสงคของ
เครื่องมือตอไปนี้เปนตัวอยางการสรางเครื่องมือในการประเมินผลงานนิเทศการสอน(นิคม            
ตังคะพิภพ )145  

เกณฑการประเมินมาตรฐานการดําเนินงานนิเทศภายในโรงเรียน 
 

มาตรฐานขอที่ 1 โรงเรียนกําหนดผูรับผิดชอบงานนิเทศภายในไวอยางชดัเจน 
ผูรับผิดชอบมีความเขาใจขอบขายและความรับผิดขอบของตน 
              มาตรฐานขอที่ 2 โรงเรียนจัดระบบขอมูลสารสนเทศ เพื่อวางแผนการนิเทศภายใน
โรงเรียน 

มาตรฐานขอที่ 3  โรงเรียนวางแผนการนิเทศภายในโรงเรียน ที่สอดคลองกับสภาพปญหา 
และความตองการของโรงเรียน 

มาตรฐานขอที่ 4 โรงเรียนดําเนนิการตามแผนการนิเทศภายในโรงเรียน 
มาตรฐานขอที่ 5 โรงเรียนประเมินผลการนิเทศอยางเปนระบบ และนําการประเมินมา

ปรับปรุงการนิเทศของโรงเรียน 146 รายละเอียดตามตารางที่ 4-10 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 

145นิคม   ตังคะพภิพ, สถิติเบื้องตนทางการศึกษา (พษิณุโลก:แผนกเอกสารและการพิมพ  
มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวโิรฒ , 2528),295-296. 

146 กรองทอง  จิรเดชากุล, นวัตกรรมทางการศึกษาชุด คูมือการนิเทศภายในโรงเรียน  
(กรุงเทพฯ:ธารอักษร, 2550),79. 
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ตารางที่ 4    แบบประเมินความพึงพอใจของครูที่มีตอการนิเทศภายในโรงเรียน 
คําชี้แจง 1. แบบประเมนิความพึงพอใจของครู ใชเมื่อส้ินสุดกระบวนการนิเทศภายในโรงเรียน 
 2.  ครู (ผูรับการนิเทศ) เปนผูประเมิน โดยกาเครื่องหมาย √ ที่ตรงกับระดับความพึง
พอใจที่ไดรับ 
 3. ระดับความพึงพอใจมี 4 ระดับ คือ มากที่สุด มาก นอย ไมพอใจเลย 

ระดับความพึงพอใจ 
ที่ รายการ มาก 

ที่สุด 
มาก นอย ไมพอใจ

เลย 
1. กิจกรรมนิเทศภายในโรงเรียน ชวยพัฒนาครูตาม

ความตองการ/จําเปน 
    

2. ความเหมาะสมของกิจกรรมการนิเทศ     
 - การเยี่ยมช้ันเรยีน     
 - การศึกษาดูงาน     
 - การประชุมทางวิชาการ     
 - การใหคําปรึกษาแนะนํา     
3.  บทบาทหนาทีท่ี่ไดรับมอบหมายในกิจกรรมการ

นิเทศ 
    

4. บรรยากาศการนิเทศ     
5. การมีสวนรวมของคณะคร ู     
6. ระยะเวลาในการดําเนินการนิเทศ     
7. บทบาทหนาทีข่องผูนิเทศ     
8. ความเหมาะสมของสื่อและเครื่องมือการนิเทศ     
9. การติดตามและการประเมนิผลการนิเทศ     
10. นักเรียนมีผลการเรียนดีขึ้น     
 
ขอเสนอแนะเพิ่มเติม……………………………………………………………………………… 
    ผูประเมิน…………………………………………………. 
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ตารางที่ 5    แบบประเมินมาตรฐานการดําเนินงานนเิทศภายในโรงเรียน 
 

โรงเรียน............................................................................................................................ 
 

คําชี้แจง โปรดเขียนเครื่องหมาย √ ในชองระดับคะแนนในแตละขอของการประเมิน 
ระดับคะแนน 

ขอที่ รายการ 
5 4 3 2 1 

1. โรงเรียนกําหนผูรับผิดชอบงานนิเทศภายในโรงเรียนอยาง
ชัดเจน ผูรับผิดชอบมีความเขาใจขอบขายของงานและ
ความรับผิดชอบของตนเอง 

     

2. โรงเรียนจัดระบบขอมูลสารสนเทศ เพื่อการวางแผนการ
นิเทศภายในโรงเรียน 

     

3. โรงเรียนวางแผนการนิเทศทีส่อดคลองกับสภาพปญหา
และความตองการของโรงเรียน 

     

4. โรงเรียนดําเนนิการตามแผนนิเทศภายในโรงเรียนที่วางไว      
5. โรงเรียนประเมินผลการนิเทศอยางเปนระบบ และนําผล

การประเมินมาปรับปรุงการนิเทศภายในโรงเรียน 
     

 
 

(ลงชื่อ)...................................................ผูประเมิน 
(..................................................................) 

ตําแหนง............................................................................... 
วันที่...................เดือน........................................พ.ศ.......................... 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 134 

ตารางที่ 6    แบบประเมินมาตรฐานขอที่ 1 โรงเรียนกําหนดผูรับผิดชอบงานนิเทศภายใน 
                             ไวอยางชดัเจน ผูรับผิดชอบมีความเขาใจขอบขายและความรับผิดขอบของตน 
 
            คําชี้แจง โปรดเขียนเครื่องหมาย √ ในชองระดับคะแนนในแตละขอของการประเมิน 

ระดับคะแนน 
ขอที่ รายการ 

5 4 3 2 1 
1. จัดใหมีคณะบคุคลผูรับผิดชอบงานนิเทศภายในโรงเรียน 

และมีคําส่ังแตงตั้งเปนลายลกัษณอักษร 
     

2. บุคลากรไดรับมอบหมาย มีคณุสมบัติเหมาะสม      
3. มีการกําหนดภารกิจไวชัดเจน      
4. บุคลากรที่รับผิดชอบ มีความเขาใจในภารกิจของตน      
5. บุคลากรในโรงเรียน มีสวนรวมในการสรรหา

ผูรับผิดชอบงานนิเทศในโรงเรียน 
     

 
      (ลงชื่อ)....................................................................ผูประเมิน 

     (..................................................................) 
ตําแหนง...................................................................... 

                            วันที่...................เดือน........................................พ.ศ.......................... 
เกณฑประกอบการพิจารณา 

1. บันทึกการประชุม 
2. คําส่ังแตงตั้งผูรับผิดชอบงานนิเทศภายในโรงเรียน 
3. คําส่ังมอบหมายงานนเิทศภายในโรงเรียน 
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ตารางที่ 7   แบบประเมินมาตรฐานขอที่ 2 โรงเรียนจัดระบบขอมูลสารสนเทศ เพื่อวางแผน 
                     การนิเทศภายในโรงเรียน 
    คําชี้แจง โปรดเขียนเครื่องหมาย √ ในชองระดับคะแนนในแตละขอของการประเมิน 

ระดับคะแนน 
ที่ รายการ 

5 4 3 2 1 
1. มีขอมูลพื้นฐานที่จําเปนตองใชในการวางแผนการนิเทศ

ภายในโรงเรียนที่ครอบคลุมสภาพการบรหิารงานดานตางๆ
ของโรงเรียนและขอมูลที่แสดงระดับคณุภาพของนักเรียน 
ไดแกระดับคณุภาพของนักเรียน 

1.1 อัตราการมาเรียนของนักเรียน 

1.2 สภาพการปฏิบัติงานของครู 

1.3 สภาพการจัดกจิกรรมการเรียนรู 

1.4 ความตองการในการพัฒนาตนเอง 

1.5 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

     

2. ขอมูลในขอ 1 ถูกตอง ตามสภาพของโรงเรียนและเปน
ปจจุบัน 

     

3. มีการเก็บขอมลูสะดวกตอการนําไปใชประโยชนไดทนัท ี      
4. มีการนําขอมูลที่จัดเก็บไปใชประโยชนในการวางแผนการ

นิเทศภายในโรงเรียน 
     

5. มีขอมูลยอนกลับที่จัดเก็บเปนระบบอยางนอย 3 ปการศึกษา      
 
           (ลงชื่อ)...................................................ผูประเมิน 

                                              (.............................................) 
                                          ตําแหนง..................................... 

                          วันที่...................เดือน........................................พ.ศ.......................... 
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ขอมูลประกอบการพิจารณามาตรฐานขอท่ี 2 
1.บันทึกการประชุม 
2.แฟมโรงเรียน  
3.เอกสารที่เกีย่วกับการวเิคราะหสภาพปจจุบัน ปญหาและความตองการของครู  
4. แบบสรุปผลสํารวจความตองการของบุคลากรในโรงเรียน 

เกณฑการใหคะแนนมาตรฐานที่1,2 
คะแนน 5 หมายถึง ปฏิบัติไดครบถวนทั้ง 5 รายการ 
คะแนน 4 หมายถึง ปฏิบัติได 4 รายการ 
คะแนน 3 หมายถึง ปฏิบัติได 3 รายการ 
คะแนน 2 หมายถึง ปฏิบัติได 2 รายการ 
คะแนน 1 หมายถึง ปฏิบัติได 1 รายการ 
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ตารางที่ 8  แบบประเมินมาตรฐานขอที่ 3 โรงเรียนวางแผนการนิเทศภายในโรงเรียน ที่สอดคลอง 
                  กับสภาพปญหา และความตองการของโรงเรียน 
คําชี้แจง โปรดเขียนเครื่องหมาย √ ในชองระดับคะแนนในแตละขอของการประเมิน 

ระดับคะแนน 
ขอที่ รายการ 

5 4 3 2 1 
1. มีแผนการนิเทศภายในโรงบเรียน      

2. แผนการนิเทศภายในโรงเรียนสนองตออบตอปญหาและ
ความตองการของโรงเรียน 

     

3. คณะบุคคลในโงเรียน มีสวนรวมในการวางแผนการนิเทศ
ภายในโรงเรียน 

     

4. กิจกรรมที่กําหนดไวในแผนฯ เปนกิจกรรมในการ
เสริมสรางความรู ความสามารถของครู 

     

5. กิจกรรมมีความเหมาะสมกับสภาพบุคลากรในโรงเรียน      
6. มีกิจกรรมพื้นฐาน เชน 

6.1 การประชุม 

6.2 การสนทนาทางวิชาการ 

6.3 การศึกษาเอกสาร 

6.4 การสาธิตการสอน 

6.5 การสังเกตการณสอน 

6.6 การเยี่ยมขั้นเรยีน 

     

                                               
(ลงชื่อ).............................................................ผูประเมิน 

                                       (......................................................................) 
                                   ตําแหนง................................................................ 

     วันที่...................เดือน........................................พ.ศ.......................... 
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ขอมูลประกอบการพิจารณามาตรฐานขอท่ี 3 
1. บันทึกการประชุม 
2. รายละเอียดกิจกรรมที่ดําเนินการแกปญหาและพัฒนาความตองการของครู 
3. ลําดับขั้นตอนตามกิจกรรมทีก่ําหนดในการนิเทศภายใน 
4. โครงการนิเทศภายในโรงเรยีน หรืองานนเิทศภายในโรงเรียน 
5. คําส่ังแตงตั้งบุคลากรผูรับผิดชอบกิจกรรมนิเทศภายในโรงเรียน 
6. คําส่ังมอบหมายงานในการดําเนินกิจกรรมการนิเทศภายในโรงเรียน 

เกณฑการใหคะแนน 
  คะแนน 5 หมายถึง ปฏิบัติไดครบถวนทั้ง 6 รายการ 
  คะแนน 4 หมายถึง ปฏิบัติได 5 รายการ 
  คะแนน 3 หมายถึง ปฏิบัติได 4 รายการ 
  คะแนน 2 หมายถึง ปฏิบัติได 3 รายการ 
  คะแนน 1 หมายถึง ปฏิบัติได 2 รายการ 
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ตารางที่ 9  แบบประเมินมาตรฐานขอที่ 4 โรงเรียนดําเนนิการตามแผนการนิเทศภายในโรงเรียน 
คําชี้แจง โปรดเขียนเครื่องหมาย √ ในชองระดับคะแนนในแตละขอของการประเมิน 

ระดับคะแนน 
ขอ รายการ 

5 4 3 2 1 
1. มีการมอบหมายผูรับผิดชอบดําเนินการตามแผน      

2. มีการประชุมชีแ้จงแผนการนเิทศภายในโรงเรียน ใหครูทุกคนทราบ      
3. ผูนิเทศและผูรับการนิเทศทราบแผนการนิเทศภายในโรงเรียน      
4. ผูนิเทศดําเนนิการตามแผนการนิเทศในโรงเรียน ที่กําหนดไวได      
5. ผูอํานวยการสถานศึกษา ใหการสนับสนุนการดําเนนิงานตามแผน ฯเชน  

5.1 สนับสนุนขนขวัญและกําลังใจ 

5.2 สนับสนุนดานงบประมาณ 

5.3 สนับสนุนดานวัสดุอุปกรณ 

     

 
(ลงชื่อ)...................................................ผูประเมิน 

                                        (..................................................................)ตําแหนง............................. 
                           วันที่...................เดือน........................................พ.ศ.......................... 

ขอมูลประกอบการพิจารณา 
1. บันทึกการประชุม 
2. บันทึกการปฏบิัติงาน ตามกจิกรรมที่กําหนดไวในแผนฯ 
3. สมุดบันทึกการนิเทศประจําหองเรียน 
4. รายงานผลการประเมินการปฏิบัติงาน ตามโครงการนิเทศภายในโรงเรียน 

ทั้งในดานปริมาณและคณุภาพ 

เกณฑการใหคะแนน 
คะแนน 5 หมายถึง ปฏิบัติไดครบถวนทั้ง 5 รายการ  
คะแนน 4 หมายถึง ปฏิบัติได 4 รายการ คะแนน 3 หมายถึง ปฏิบัติได 3 รายการ  
คะแนน 2 หมายถึง ปฏิบัติได 2 รายการ  คะแนน 1 หมายถึง ปฏิบัติได 1 รายกา 
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ตารางที่ 10  แบประเมินมาตรฐานขอที่ 5 โรงเรียนประเมนิผลการนิเทศอยางเปนระบบ และนําการ 
                    ประเมินมาปรับปรุงการนิเทศของโรงเรียน 
คําชี้แจง โปรดเขียนเครื่องหมาย √ ในชองระดับคะแนนในแตละขอของการประเมิน 

ระดับคะแนน ขอ
ที่ รายการ 

5 4 3 2 1 
1. มีการกําหนดกิจกรรมการประเมินผล ไวในแผนการนเิทศภายใน

โรงเรียน 
     

2. แผนการประเมินที่กําหนดไว มีลักษณะครอบคลุม ชัดเจนในเรื่อง
ตอไปนี ้

2.1 ระยะเวลาที่จะประเมิน 

2.2  ส่ิงที่จะประเมิน 

2.3 วิธีการประเมิน 

2.4 เครื่องมือประเมิน 

2.5 ผูประเมิน 

     

3. มีการเตรียมการประเมิน เชน จัดทําเครื่องมอืในการประเมินประชุม
ช้ีแจงใหบุคลากรในโรงเรียน  ทราบแผนการประเมิน และวัตถุประสงค
ของการประเมิน 

     

4. จัดทํารายงานการประเมินทีค่รอบคลุมเรื่องตอไปนี ้
    4.1 ผลการปฏิบัติงานตามแผนนิเทศภายในโรงเรียน 

4.2 การปรับปรุงการจัดการเรียนรูของครู และความกาวหนาในการ
ปฏิบัติงาน 

    4.3 ความพงึพอใจของครูตอการนิเทศภายในโรงเรียน 

     

 
(ลงชื่อ)...............................................................ผูประเมิน 

                                         (..................................................................) 
                                ตําแหนง...................................................................... 

              วันที่...................เดือน........................................พ.ศ.......................... 
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ขอมูลประกอบการพิจารณา 
1. บันทึกการประชุม 
2. บันทึกการประเมินผลการนเิทศฯ ตามขั้นตอนที่กําหนด 
3. รายงานผลการประเมินโครงการนิเทศภายในโรงเรียน 
4. นําขอมูลการวเิคราะหผลการประเมินไปใชในการปรับปรงุแกไขและ

พัฒนาการดําเนินการนิเทศฯ ที่จะดําเนินการตอไป 

เกณฑการใหคะแนน 
  คะแนน 5 หมายถึง ปฏิบัติไดครบถวนทั้ง 4 รายการ 
  คะแนน 4 หมายถึง ปฏิบัติได 3 รายการ 
  คะแนน 3 หมายถึง ปฏิบัติได 2 รายการ 
  คะแนน 2 หมายถึง ปฏิบัติได 1 รายการ 
  คะแนน 1 หมายถึง ปฏิบัติบางแตไมมีหลักฐานชัดเจน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 142 

แบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกับโปรแกรมงานนิเทศการสอน 
คําชี้แจง 
 แบบสอบถามฉบับนี้มีวัตถุประสงคใหทานแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการดําเนินการจัด
งานนิเทศการสอนของโรงเรียน  เพื่อเปนขอมูลในการพัฒนาโปรแกรมงานนิเทศการสอนในป
การศึกษาหนา  ดังนั้นขอใหทานตอบคําถามตามความเปนจริงจากประสบการณและความคิดเห็น
ของทาน  คําตอบของทานไมมีผลกระทบตอการปฏิบัติงานของทานแตอยางใด  แบบสอบถาม
ฉบับนี้มี  2  ตอน 
 ตอนที่  1  เปนแบบสอบถามปลายปด  ขอใหทานพิจารณาสภาพการปฏิบัติงานนิเทศแต
ละขอ  แลวทําเครื่องหมายถกู  ลงในชองหนาคําตอบซึ่งทานเห็นวาใกลเคียงกับความเปนจริงมาก
ที่สุด  เพียงคําตอบเดียว  นอกจากบางขอทีก่ําหนดพิเศษ 
 ตอนที่  2  เปนแบบสอบถามปลายปด  ขอใหทานเขียนคําตอบตามความคิดเห็นที่เปนจริง
อยางอิสระ 
ตอนที่  1 
 1.   ทานมีความรูพื้นฐานเรื่องการนิเทศการสอนในดานใดบาง 

   เทคนิควธีิการและขั้นตอนการดําเนนิงานนิเทศการสอน 
   บาทบาทหนาที่ของบุคลากรในโรงเรียนที่มีตอการนิเทศการสอนอื่น ๆ 

         (โปรดระบุ)………………………………………………………….. 
 2.   ในการดําเนินการนิเทศการสอนปที่ผานมา  ทานคิดวาไดรับประโยชน 
                             มาก      ปานกลาง     นอย 

3.   ในปการศกึษาหนา  ทานคิดวางานนิเทศการสอนควรเนนในดานใด 
   การเตรียมการสอน 
   เทคนิควธีิการสอน 
   ส่ือการสอน 
   การวดัและประเมินผล 
   การผลิตเอกสาร 
   การจัดกจิกรรมเพิ่มพูนความรูใหแกนกัเรียน 
   อ่ืน ๆ  (โปรดระบุ) 
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ตอนที่  2 
1. ส่ิงที่ทานคิดวาควรจะปรับปรุงเกี่ยวกับงานนิเทศการสอนมีอะไรบาง 

 ............................................................................................................................................ 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 

2. ทานมีขอเสนอแนะในการจดังานนิเทศการสอน  เพื่อพัฒนาการดําเนนิงานใหดยีิ่งขึ้น
อยางไรบาง 

............................................................................................................................................ 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
  
7. โครงสรางการบริหารงานของเทศบาล 
 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540  บัญญัติใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินมี
ความเปนอิสระในการกําหนดนโยบายการบริหารงานบุคคล  ตามความเหมาะสมและความ
ตองการของทองถ่ิน พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน  พ.ศ. 2542  ไดบัญญัติ
ใหคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลกําหนดโครงสรางการแบงสวนราชการของเทศบาล  เพื่อ
ปฏิบัติหนาที่ตามที่กําหนดไวในกฎหมายวาดวยเทศบาล  กําหนดวาดวยการกําหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินและกฎหมายอื่น  ที่กําหนดอํานาจ
หนาที่ใหแกเทศบาล  โดยโครงสรางการแบงสวนราชการของเทศบาล  มีรายละเอียดดังนี้ 
 1.  สํานักปลัดเทศบาล  มีฐานะเปนกองมีหนาที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไป
ของเทศบาลและราชการที่มิไดกําหนดใหเปนหนาที่ของสํานัก  กอง  หรือสวนราชการใดใน
เทศบาล  โดยเฉพาะรวมทั้งเรงรัดการปฏิบัติราชการของสวนราชการในเทศบาลใหเปนไปตาม
นโยบาย  แนวทางและแผนการปฏิบัติราชการของเทศบาล  โดยมีหัวหนาสํานักปลัดเทศบาลเปน
ผูปกครองบังคับบัญชาพนักงานและลูกจาง  และรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของสํานัก
ปลัดเทศบาล 
 2.  กองหรือสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่น 
  2.1  สวนราชการที่เปนสํานักหรือกอง  ไดแก  การคลัง  การชาง  การสาธารณสขุ
และส่ิงแวดลอม  การศึกษา  วิชาการและแผนงาน  การประปา  การแพทย  การชางสุขาภิบาล  
สวัสดิการสังคม  ใหแตละสํานักงานหรือกองมีหนาที่ความรับผิดชอบตามที่กําหนดในประกาศ
เทศบาลใหเปนหนาที่ของสํานักหรือกองนั้น  โดยมีผูอํานวยการสํานัก  ผูอํานวยการกอง  หรือ
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หัวหนาสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่น  เปนผูบังคับบัญชาขาราชการและรับผิดชอบในการปฏิบัติ
ราชการของสํานัก  กอง  หรือสวนราชการนั้น 
  2.2  หนวยงานตรวจสอบภายในและแขวง 
  จากโครงสรางการแบงสวนราชการของเทศบาลดังกลาว  เทศบาลใดจะประกาศ 
กําหนด  สํานัก กอง หรือสวนราชการอื่นๆ  ไดตามความเหมาะสมและความจําเปนตามอํานาจ 
หนาที่ของเทศบาล  นอกจากนี้การแบงสวนราชการภายในสํานักปลัดเทศบาลสํานักกองหรือ 
สวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่น ใหกําหนดตามหนาที่ความรับผิดชอบที่อยูในขอบเขตหนาที่  ทั้งนี้
ตามที่คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลกําหนดความรับผิดชอบของสวนราชการนั้น  โดย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด  ดังแผนภูมิที่ 7  
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แผนภูมิที่ 7 โครงสรางการบริหารงานของสํานักงานเทศบาล  
ที่มา :  ชูวงศ   ฉายะบุตร, การปกครองทองถ่ินไทย  (กรุงเทพฯ : บริษัทพิฆเนศ  พร้ินติ้งเซนเตอร  
จํากัด, 2539. 
 

คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล, “ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล  
เร่ือง  มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสรางการแบงสวนราชการ  วิธีการบริหารและการปฏิบัติงาน
ของพนักงานเทศบาลและกิจการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในเทศบาล,” ในป พ.ศ. 2551       
กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ินไดมีการจัดทําโครงสรางการบริหารงานของเทศบาล            
ดังแผนภูมทิี่ 8 

 
 
 
 
 
 

 

เทศบาล 

สภาเทศบาล 

คณะเทศมนตรี 

ปลัดเทศบาล 

รองปลัดเทศบาล 

สํานัก / กอง 
คลัง 

สํานัก / กอง 
สาธารณสุข 

สํานัก  
ปลัดเทศบาล

สํานัก / กอง 
ชาง

สํานัก / กอง 
การประปา

กองสวัสดิการสังคม กองวิชาการและ
แผนงาน 

สํานัก / กอง 
การศึกษา 

สํานัก / กองอื่นๆ 

งานตรวจสอบภายใน 
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แผนภูมิที่ 8 โครงสรางการบริหารงานของเทศบาล 
 
 
 
 
 

นายกเทศมนตรี

ปลัดเทศบาล

รองปลัดเทศบาล 
(นักบริหารงานเทศบาล 

รองปลัดเทศบาล 
(นักบริหารงานเทศบาล 8) 

สถานธนานุบาล 
1, 2  และ 3 

หนวยตรวจสอบภายใน 

สํานักการคลัง 
(นักบริหารงานการคลัง 9) 

สํานักปลัดเทศบาล 
(นักบริหารงานทั่วไป 8) 

สํานักชาง 
(นักบริหารงานชาง 9) 

ฝายปกครอง 
- งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
- งานรักษาความสงบ 
- งานทะเบียนราษฎรและบัตรประจําตัว

ประชาชน 
ฝายอํานวยการ 
- งานแผนงานบุคคล 
- งานบรรจุแตงต้ังและฝกอบรม 
- งานทะเบียนประวัติ 
- งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ 
- งานธุรการ 
- งานอาคารสถานที่และพาหนะ 
ฝายกิจการสภา 
- งานธุรการ 
- งานการประชุม 

ฝายบริหารงานทั่วไป 
- งานธุรการ 
สวนบริหารงานคลัง 
ฝายบริหารงานคลัง 
- งานการซื้อและการจาง 
- งานทะเบียนทรัพยสิน 
- งานตรวจสอบการเบิกจายเงินทุกประเภท 
- งานจัดทําสถิติการคลัง 
สวนพัฒนารายได 
ฝายพัฒนารายได 
- งานพัฒนารายได 
- งานเรงรัดรายได 
- งานจัดหาผลประโยชนจากทรัพยสิน 
- งานแผนที่และทะเบียนทรัพยสิน 
- งานบริการขอมูลและทะเบียนทรัพยสิน 

- งานธุรการ 
- งานการเงินและบัญชี 
สวนควบคุมการกอสรางอาคารและผังเมือง 
- งานธุรการ 
ฝายควบคุมการกอสราง 
- งานวิศวกรรมโยธา 1 
- งานวิศวกรรมโยธา 2 
- งานสถาปตยกรรม 
ฝายควบคุมอาคาร 
- งานควบคุมอาคาร 
- งานขออนุญาตอาคาร 
- งานจัดทําและควบคุมผังเมือง 
สวนการโยธา 
- งานธุรการ 
ฝายสาธารณูปโภค 
- งานสาธารณูปโภค 
- งานสวนสาธารณะ 
- งานสถานที่และไฟฟาสาธารณะ 
- งานศูนยเครื่องจักรกล 
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แผนภูมิที่ 11 โ   
 
 
 
 
 
แผนภูมิที่ 9 โครงสรางการบริหารงานของเทศบาล 

นายกเทศมนตรี

ปลัดเทศบาล

รองปลัดเทศบาล 
(นักบริหารงานเทศบาล 8) 

รองปลัดเทศบาล 
(นักบริหารงานเทศบาล 8) 

สถานธนานุบาล 
1, 2  และ 3 

หนวยตรวจสอบภายใน 

กองวิชาการและแผนงาน 
(นักบริหารงานทั่วไป 8) 

สํานักการสาธารณสุข 
(นักบริหารงานสาธารณสุข 9) 

สํานักการศึกษา 
(นักบริหารการศึกษา 9) 

ฝายบริหารงานทั่วไป 
- งานธุรการ 
- งานการเงินและบัญชี 
กลุมงานวิชาการและแผนงานสาธารณสุข 
- งานแผนงานสาธารณสุข 
- งานวิชาการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 
สวนจัดการคุณภาพน้ํา 
- งานควบคุมและตรวจสอบบําบัดนํ้าเสีย 
- งานบํารุงรักษาและซอมแซม 
- งานวิเคราะหคุณภาพน้ํา 
กลุมงานสุขาภิบาลและอนามัยส่ิงแวดลอม 
- งานสุขาภิบาลสถานประกอบการและ
คุมครองผูบริโภค 

- งานควบคุมมลพิษและเหตุรําคาญ 
กลุมงานสัตวแพทย 
- งานโรงฆาสัตว 
สวนบริการสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม 
กลุมงานบริการสาธารณสุข 
- งานศูนยบริการสาธารณสุข 1 
- งานศูนยบริการสาธารณสุข 2 
กลุมงานบริการการแพทย 
- งานทันตสาธารณสุข 
กลุมงานบริการสงเสริมสุขภาพ 
- งานสงเสริมสุขภาพ 
- งานสาธารณสุขมูลฐาน 
กลุมงานปองกันและควบคุมโรค 
- งานปองกันโรค 
- งานควบคุมโรค 

- งานธุรการ 
- งานประชาสัมพันธ 
- งานการเงินและบัญชี 
ฝายแผนงานและงบประมาณ 
- งานวิเคราะหนโยบายและแผน 
- งานวิจัยและประเมนิผล 
- งานจัดทํางบประมาณ 
ฝายนิติการ 
- งานคดี 
- งานนิติกรรมสัญญา 
- งานวินัยและกฎหมาย 

หนวยศึกษานิเทศก 
ฝายพัฒนาการนิเทศการศึกษา 
ฝายแผนงานและโครงการ 
- งานแผนและโครงการ 
- งานระบบสารสนเทศ 
- งานงบประมาณ 
- งานธุรการ 
สวนบริหารการศึกษา 
ฝายการเจาหนาท่ี 
- งานวิศวกรรมโยธา 1 
- งานวิศวกรรมโยธา 2 
- งานสถาปตยกรรม 
ฝายควบคุมอาคาร 
- งานการเจาหนาที่ 
- งานแผนงานบุคคลและทะเบียนประวัติ 
ฝายกิจการโรงเรียนและนักเรียน 
- งานการศึกษาปฐมวัย 
- งานโรงเรียน 
- งานกิจการนักเรียน 
ฝายวิชาการ 
- งานสงเสริมคุณภาพและมาตรฐานหลักสูตร 
- งานพัฒนาสื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมทาง
การศึกษา 

สวนการศึกษานอกระบบและสงเสริมอาชีพ 
ฝายการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย 
- งานการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย 
- งานฝกและสงเสริมอาชีพ 
- งานหองสมุด  พิพิธภัณฑและเครือขายทางการ
ศึกษา 
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แผนภูมิที่ 10 โครงสรางการบริหารงานของเทศบาล 
 
 
 
 

นายกเทศมนตรี

ปลัดเทศบาล

รองปลัดเทศบาล 
(นักบริหารงานเทศบาล 8) 

รองปลัดเทศบาล 
(นักบริหารงานเทศบาล 8) 

สถานธนานุบาล 
1, 2  และ 3 

หนวยตรวจสอบภายใน 

กองสวัสดิการสังคม 
(นักบริหารงานสวัสดิการสังคม 8) 

กองการประปา 
(นักบริหารงานประปา) 

กองสงเสริมวัฒนธรรมการทองเที่ยวและกีฬา 
(นักบริหารการศึกษา 8) 

ฝายบริการและซอมบํารุง 
- งานติดตั้ง 
- งานซอมบํารุง 
- งานผลิต 
- งานวิเคราะหคุณภาพน้ํา 
ฝายการเงินและบัญช ี
- งานการเงินและบัญชี 
- งานเรงรัดรายได 
- การพัฒนารายได 
- งานพัสดุและทรัพยสิน 
ฝายบริหารงานทั่วไป 
- งานธุรการ 
 

- งานธุรการ 
- งานสังคมสงเคราะห 
- งานกิจการสตรีคนชราและคน

พิการ 
- งานพัฒนาชุมชน 
- งานสงเสริมและพัฒนาอาชีพ 
- งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน  กีฬา  

และนันทนาการ 

ฝายบริหารงานทั่วไป 
- งานแผนงานและโครงการและ

สถานที่ 
- งานธุรการและระบบ

สารสนเทศ 
- งานการเงิน 
- งานการเจาหนาที่ 
ฝายสงเสริมการกีฬาและ
นันทนาการ 
- งานวิชาการและพัฒนาเทคนิค 
- งานสงเสริมกีฬา 
- งานศูนยฝกกีฬาเยาวชนชั้น

พ้ืนฐานและความเปนเลิศ 
- งานศูนยเยาวชน 
ฝายสงเสริมวัฒนธรรมและการ
ทองเที่ยว 
- งานสงเสริมศิลปวัฒนธรรม 
- งานกิจการศาสนา 
- งานสงเสริมการทองเที่ยว 
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2.4 โครงสรางสวนราชการภายในหนวยงานการศึกษาของเทศบาล 
 การจัดการศึกษาของเทศบาล  เปนการดําเนินการบริหารงานเพื่อพัฒนาคุณภาพและ
ศักยภาพคนในทอง ถ่ินใหมีคุณลักษณะที่สามารถบูรณาการวิ ถี ชีวิตใหสอดคลองกับ
สภาพแวดลอม  ความตองการของสังคมและประเทศชาติตามหลักแหงการปกครองตนเอง  ตาม
เจตนารมณของประชาชนในทองถ่ิน  โดยมีหนวยงานการศึกษาของเทศบาล  ที่เรียกวา  “สํานัก/
กองการศึกษา”      มีหนาที่รับผิดชอบการดําเนินการควบคุมดูแลการจัดการศึกษาของเทศบาล  ใน
ระดับเทศบาลภายใตการกํากับดูแลของปลัดเทศบาล  และคณะเทศมนตรี  ดังแผนภูมิ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
แผนภูมิที่ 11โครงสรางหนวยงานการศกึษาของเทศบาล กรณีเทศบาลขนาดใหญและขนาดกลาง               
ที่มา : สํานักงานคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล, “หนังสือดวนทีสุ่ด  ที่ มท 0809.3/ว.40,” 
13 พฤศจิกายน  2545. 

คณะเทศมนตรี 

ปลัดเทศบาล 

สํานัก / กอง 
การศึกษา 

สวน / ฝาย 
บริหารการศึกษา 

ฝาย 
แผนงานและโครงการ 

สวน / ฝาย สงเสริมการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 

โรงเรียน 
สังกัดเทศบาล 

หนวย 
ศึกษานิเทศก 
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สําหรับโครงสรางสวนราชการภายในหนวยงานการศึกษาของเทศบาล  คณะกรรมการ
กลางพนักงานเทศบาลไดกําหนดใหเปนไปตามขนาดของเทศบาล  ซ่ึงมี  3  ขนาดไดแก  1)  
เทศบาลขนาดใหญ  2)  เทศบาลขนาดกลาง  3)  เทศบาลขนาดเล็ก  โดยมีผูอํานวยการสํานัก
การศึกษา  หรือผูอํานวยการกองการศึกษา หรือหัวหนากองการศึกษา  ซ่ึงเปนตําแหนงของ
พนักงานครูเทศบาลที่ไมไดสังกัดสถานศึกษา  สายงานนักบริหารการศึกษา  เปนหัวหนา
หนวยงานการศึกษาของเทศบาล  ทําหนาที่เปนผูบังคับบัญชาและรับผิดชอบการบริหารงาน
ภายในหนวยงานการศึกษาของเทศบาล  รายละเอียดดังนี้ 

1.  เทศบาลขนาดใหญ  โครงสรางของสวนราชการมี  2  ลักษณะไดแก  เปนหนวยงาน
ระดับสํานัก  หรือระดับกอง  ดังนี้ 

 1.1  สํานักการศึกษา  ผูอํานวยการสํานักการศึกษา  ระดับ 9  เปนผูบังคับบัญชา  
แบงสวนราชการภายในเปน  1  ฝาย  2  สวน  โรงเรียนเทศบาลและหนวยศึกษานิเทศก  หรือ 

 1.2  กองการศึกษา  มีผูอํานวยการกองการศึกษา  ระดับ 8  เปนผูบังคับบัญชา  
แบงสวนราชการภายในเปน  3  ฝาย  โรงเรียนเทศบาลและหนวยศึกษานิเทศก 

2.  เทศบาลขนาดกลาง  โครงสรางของสวนราชการมีลักษณะเปนหนวยงานระดับกองที่
เรียกวา  กองการศึกษา  มีผูอํานวยการกองการศึกษา  ระดับ 8  หรือระดับ 7  เปนผูบังคับบัญชา  
แบงสวนราชการภายในเปน  3  ฝาย  โรงเรียนเทศบาลและหนวยศึกษานิเทศก 

3.  เทศบาลขนาดเล็ก  โครงสรางของหนวยราชการมีลักษณะเปนหนวยงานระดับกอง  ที่
เรียกวา  กองการศึกษา  มีหัวหนากองการศึกษา  ระดับ 6  เปนผูบังคับบัญชา  แบงสวนราชการ
ภายในเปน  17  งาน  โรงเรียนเทศบาลและหนวยศึกษานิเทศก 147  ดังตารางที่ 11 – 13 
 โดยโรงเรียนสังกัดเทศบาลจะมีผูอํานวยการโรงเรียน  หรืออาจารยใหญ  หรือครูใหญ  
ซ่ึงเปนพนักงานครูเทศบาลและบุคลากรในโรงเรียน มีหนาที่รับผิดชอบบริหารงานจัดการศึกษา
ของเทศบาล ในระดับโรงเรียน ของโรงเรียนที่ดํารงตําแหนงใหเปนไปตามมาตรฐานการศึกษา
โรงเรียนสังกัดเทศบาลและเมืองพัทยา ภายใตการกํากับดูแลของหนวยงานการศึกษาของเทศบาล                
ดังตารางที่1 
 
 

                                                 
147 สํานักงานคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล, “หนังสือดวนที่สุด ทม 0809.1/ว.

145,” 13  พฤศจิกายน  2545. 
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ตารางที่ 11  โครงสรางการแบงสวนราชการภายในหนวยงานการศึกษาของเทศบาลขนาดใหญ   
สํานักการศึกษา 

ผูอํานวยการสํานักการศึกษา  ระดับ 9 
กองการศึกษา 

ผูอํานวยการกองการศึกษา  ระดับ 8 
แบงออกเปน  1  ฝาย, 2 สวน, โรงเรียนและหนวยศึกษานิเทศก  ดังน้ี 
1.  ฝายแผนงานและโครงการ 

1) วางแผนและโครงการ 
2) งานระบบสารสนเทศ 
3) งานงบประมาณ 
4) งานธุรการ 

2.  สวนบริหารการศึกษา 
2.1  ฝายการเจาหนาที่ 

1) งานการเจาหนาที่ 
2) งานวางแผนบุคคลและทะเบียนประวัต ิ

2.2  ฝายกิจการนักเรียน 
1) งานการศึกษาปฐมวัย 
2) งานโรงเรียน 
3) งานกิจการนักเรียน 

2.3 ฝายวิชาการ 
1) งานสงเสริมคุณภาพและมาตรฐานหลักสูตร 
2) งานพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา 

3.  สวนสงเสริมการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
3.1 ฝายการศึกษานอกระบบตามอัธยาศัย 

1) งานการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย 
2) งานฝกและสงเสริมอาชีพ 
3) งานหองสมุด พิพิธภัณฑและเครือขายทางการศึกษา 

3.2 ฝายกิจกรรมเด็กและเยาวชน 
1) งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน 
2) งานกีฬาและนันทนาการ 

3.3 ฝายสงเสริมศาสนา  ศิลปะและวัฒนธรรม 
1) งานกิจการทางศาสนา 
2) งานสงเสริมประเพณี  ศิลปวัฒนธรรม 

4.  โรงเรียน 
4.1 ฝายวิชาการ 
4.2 ฝายบริหาร 
4.3 ฝายปกครอง 
4.4 ฝายบริการ 

5. ฝายศึกษานิเทศก 

แบงออกเปน  3  ฝาย, โรงเรียนและหนวยศึกษานิเทศกดังน้ี 
1.  ฝายแผนงานโครงการ 

1) งานแผนและโครงการ 
2) งานระบบสารสนเทศ 
3) งานงบประมาณ 
4) งานธุรการ 

2.  ฝายบริหารการศึกษา 
1) งานการเจาหนาที่ 
2) งานวางแผนบุคคลและทะเบียนประวัต ิ
3) งานการศึกษาปฐมวัย 
4) งานโรงเรียน 
5) งานกิจการนักเรียน 
6) งานสงเสริมคุณภาพและมาตรฐานหลักสูตร 
7) งานพัฒนาสื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา 

3.  ฝายสงเสริมการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
1) งานการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย 
2) งานฝกและสงเสริมอาชีพ 
3) งานหองสมุด พิพิธภัณฑและเครือขายทางการศึกษา 
4) งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน 
5)  งานกีฬาและนันทนาการ 
6) งานกิจการศาสนา 
7) งานสงเสริมประเพณี  ศิลปวัฒนธรรม 

4.  โรงเรียน 
4.1 ฝายวิชาการ 
4.2 ฝายบริหาร 
4.3 ฝายปกครอง 
4.4 ฝายบริการ 

5.  หนวยศึกษานิเทศก 

หมายเหตุ เทศบาลอาจประกาศกําหนดฝายที่เรียกชื่ออยางอื่นได  ทั้งนี้ขึน้อยูกับคณุภาพและ    
ปริมาณงาน 
ที่มา:  สํานักงานคณะกรรมการกลางเทศบาล, “หนังสือ  ดวนที่สุด  มท 0809.1/ว 154,”   
8  พฤศจิกายน  2545. 
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ตารางที่ 12  โครงสรางการแบงสวนราชการภายในหนวยงานการศึกษาของเทศบาลขนาดกลาง 

สํานักการศึกษา 
ผูอํานวยการกองการศึกษา  ระดับ 8 

กองการศึกษา 
ผูอํานวยการกองการศึกษา  ระดับ 7 

แบงออกเปน  3  ฝาย, โรงเรียนและหนวยศึกษานิเทศก  ดังนี้ 
1.  ฝายแผนงานและโครงการ 

1) งานแผนและโครงการ 
2) งานระบบสารสนเทศ 
3) งานงบประมาณ 
4) งานธุรการ 

2. ฝายบริหารการศึกษา 
1) งานการเจาหนาที ่
2) งานวางแผนบคุคลและทะเบียนประวัต ิ
3) งานการศกึษาปฐมวัย 
4) งานโรงเรียน 
5) งานกิจการนักเรียน 
6) งานสงเสริมคุณภาพและมาตรฐานหลักสูตร 
7) งานพัฒนาส่ือและเทคโนโลยีและนวัตกรรมทาง

การศึกษา 
3.  ฝายสงเสริมการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 

1) งานการศกึษานอกระบบและตามอัธยาศัย  
2) งานฝกและสงเสริมอาชีพ 
3) งานหองสมดุ  พิพิธภณัฑและเครือขายทางการ

ศึกษา 
4) งานกิจกรรมเดก็และเยาวชน 
5) งานกีฬาและนนัทนาการ 
6) งานกิจการศาสนา 
7) งานสงเสริมประเพณี  ศิลปวัฒนธรรม 

4.  โรงเรียน 
4.1 ฝายวิชาการ 
4.2 ฝายบริหาร 
4.3 ฝายปกครอง 
4.4 ฝายบริการ 

5.  หนวยศึกษานิเทศก 

แบงออกเปน  3  ฝาย, โรงเรียนและหนวยศึกษานิเทศก ดังนี ้
1.  ฝายแผนงานและโครงการ 

1) งานแผนและโครงการ 
2) งานระบบสารสนเทศ 
3) งานงบประมาณ 
4) งานธุรการ 

2.  ฝายบริหารการศึกษา 
1) งานการเจาหนาที ่
2) งานวางแผนบคุคลและทะเบียนประวัต ิ
3) งานการศกึษาปฐมวัย 
4) งานโรงเรียน 
5) งานกิจการนักเรียน 
6) งานสงเสริมคุณภาพและมาตรฐานหลักสูตร 
7) งานพัฒนาส่ือเทคโนโลยีและนวตักรรมทาง

การศึกษา 
3.  ฝายสงเสริมการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 

1) งานการศกึษานอกระบบและตามอัธยาศัย 
2) งานฝกและสงเสริมอาชีพ 
3) งานหองสมดุ  พิพิธภณัฑและเครือขายทางการศึกษา 
4) งานกิจกรรมเดก็และเยาวชน 
5) งานกีฬาและนนัทนาการ 
6) งานกิจการศาสนา 
7) งานสงเสริมประเพณี  ศิลปวัฒนธรรม 

4.  โรงเรียน 
4.1 ฝายวิชาการ 
4.2 ฝายบริหาร 
4.3 ฝายปกครอง 
4.4 ฝายบริหาร 

5.  หนวยศึกษานิเทศก 

หมายเหตุ เทศบาลอาจประกาศกําหนดฝายทีเ่รียกชื่อยางอืน่ได  ทั้งนี้ขึ้นอยูกับคุณภาพและปริมาณงาน 
 ที่มา :  สํานักงานคณะกรรมการกลางเทศบาล, “หนังสือ  ดวนที่สุด  มท 0809.1/ว 154,”  
8  พฤศจิกายน  2545. 
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ตารางที่ 13  โครงสรางการแบงสวนราชการภายในหนวยงานการศึกษา  ของเทศบาลขนาดเล็ก 
 

กองการศึกษา 
หัวหนากองการศึกษา  ระดับ 6 

แบงออกเปน  18  งาน, โรงเรียน  และหนวยศึกษานิเทศกดังนี้ 
1) งานแผนและโครงการ 
2) งานระบบสารสนเทศ 
3) งานงบประมาณ 
4) งานธุรการ 
5) งานการเจาหนาที่ 
6) งานวางแผนบุคคลและทะเบียนประวัติ 
7) งานการศึกษาปฐมวัย 
8) งานโรงเรียน 
9) งานกิจการนักเรียน 
10) งานสงเสริมคุณภาพและมาตรฐานหลักสูตร 
11) งานพัฒนาสื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา 
12) งานการศึกษานอกระบบตามอัธยาศัย 
13) งานฝกและสงเสริมอาชีพ 
14) งานหองสมุด  พิพิธภัณฑและเครือขายทางการศึกษา 
15) งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน 
16) งานกีฬาและนันทนาการ 
17) งานกิจการศาสนา 
18) งานสงเสริมประเพณี  ศิลปวัฒนธรรม 

- โรงเรียนสังกัดเทศบาล (ฝายวิชาการ, ฝายบริหาร, ฝายปกครอง, ฝายบริการ) 
- หนวยศึกษานิเทศก 

หมายเหตุ  เทศบาลอาจประกาศกําหนดงานที่เรียกชื่ออยางอื่นได  ทั้งนีข้ึ้นอยูกับคณุภาพและ
ปริมาณงาน 
ที่มา :   สํานักงานคณะกรรมการกลางเทศบาล, “หนังสือ  ดวนทีสุ่ด  มท 0809.1/ว 154,”  
7 พฤศจิกายน  2545 
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ตารางที่ 11 – 13 โครงสรางการแบงสวนราชการภายในหนวยงานการศกึษา  ของเทศบาลขนาด
ใหญ  ขนาดกลาง  และขนาดเล็ก 
 

2.5 การจัดการศึกษาของเทศบาล 
 การจัดการศึกษาของโรงเรียนเทศบาลและเมืองพัทยา  เปนการศึกษาภาคบังคับเปดทํา
การสอนระดับประถมศึกษา  ตั้งแตช้ันประถมศึกษาปที่ 1 – 6  มีลักษณะการจัดแบบใหเปลาโดย
ไมเสียคาเลาเรียน  ตอมารัฐบาลไดมีมติเห็นชอบใหเทศบาลขยายการจัดการศึกษาไปในระดับ
อ่ืนๆ อีก  เปนการดําเนินการตามแนวนโยบายและวัตถุประสงคของการจัดการศึกษาทองถ่ิน  โดย
ยึดหลักการและวิธีการจัดการศึกษาและมาตรฐานการศึกษา  ที่สํานักบริหารการศึกษาทองถ่ิน  
กรมการปกครอง  กระทรวงมหาดไทย  ไดกําหนดไวดังตอไปนี้ 
 นโยบายการจัดการศึกษาทองถิ่น  มีดังนี้ 
 1.  นโยบายดานความเสมอภาคของโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ไดแก  เรงรัดจัดการ
ศึกษาใหบุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการเขารับบริการการศึกษาขั้นพื้นฐานไมนอยกวาสิบ
สองปอยางทั่วถึงและมีคุณภาพ  โดยไมเก็บคาใชจาย  สงเสริมใหบุคคลและครอบครัว  ชุมชน  
องคกรชุมชน  องคกรเอกชน  องคกรวิชาชีพ  สถาบันศาสนา  สถานประกอบการและสถาบัน
สังคมอื่นในทองถ่ินมีสิทธิและมีสวนรวมในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 2. นโยบายดานการจัดการศึกษาปฐมวัย  ไดแก  จัดการศึกษาใหเด็กปฐมวัยไดเขารับการ
บริการทางการศึกษาอยางทั่วถึงและมีคุณภาพสงเสริมใหบุคคลและครอบครัว  ชุมชน  องคกร  
ชุมชน  องคกรเอกชน  องคกรวิชาชีพ  สถาบันศาสนา  สถานประกอบการและสถาบันสังคมอื่น
ในทองถ่ินมีสิทธิและมีสวนรวมในการจัดการศึกษาปฐมวัย 
 3.  นโยบายดานคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  ไดแก  พัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
และจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับและทุกประเภทการศึกษา 
 4.  นโยบายดานระบบบริหารและการจัดการศึกษา  ไดแก  จัดระบบบริหารและการจัด
การศึกษาใหสอดคลองกับระบบการศึกษาของชาติอยางมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล  โดยมี
เอกภาพในเชิงนโยบาย  มีความหลากหลายในการปฏิบัติ  อีกทั้งมีความพรอมในการดําเนินการจัด
การศึกษาและสงเสริมใหชุมชนมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของเอกชนหรือรับฟงความคิดเห็น
ของเอกชนและประชาชนประกอบการพิจารณาดวย 
 5.  นโยบายดานครู  คณาจารยและบุคลากรทางการศึกษา  ไดแก  วางแผนงานบุคคล  เพื่อ
ใชในการประสานขอมูล  มีการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อใหมีคุณภาพและมาตรฐานที่
เหมาะสมกับการเปนวิชาชีพช้ันสูง 
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 6.  นโยบายดานหลักสูตร  ไดแก  ใหสถานศึกษาจัดทํารายละเอียดสาระหลักสูตร
แกนกลาง  และหลักสูตรทองถ่ินที่เนนความรู  คุณธรรม  กระบวนการเรียนรูและบูรณาการตาม
ความเหมาะสมของแตละระดับการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ  และการศึกษาตามอัธยาศัย
ใหสอดคลองกับความเปนไทย  เปนพลเมืองดีของสังคมและประเทศชาติ 
 7.  นโยบายดานกระบวนการเรียนรู  ไดแก  จัดกระบวนการเรียนรูใหผูเรียนทุกคนมี
จิตสํานึกความเปนไทยและสามารถเรียนรู  พัฒนาตนเองได  โดยถือผูเรียนเปนสําคัญ 
 8.  นโยบายดานทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา  ไดแก  ระดมทรัพยากรและการ
ลงทุนเพื่อการศึกษาอยางมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลทั้งดานงบประมาณการเงิน  ทรัพยสิน
ในประเทศจากรัฐ  บุคคล  มาใชในการจัดการศึกษาและจัดสรรงบประมาณใหกับการศึกษาใน
ฐานะที่มีความสําคัญสูงสุดตอการพัฒนาที่ยั่งยืน 
 9.  นโยบายดานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา  ไดแก  สงเสริมและสนับสนุนใหมีการผลิต
และพัฒนาแบบเรียน  และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 
 10. นโยบายดานการสงเสริมกีฬานันทนาการและกิจกรรมเด็กและเยาวชน  ไดแก  
สงเสริมสนับสนุนการดําเนินการดานกีฬา  นันทนาการ  แหลงเรียนรูตลอดชีวิตทุกรูปแบบบริการ
แกเยาวชน 
 11.  นโยบายดําเนินการสงเสริมอาชีพ  ไดแก  สนับสนุนชวยเหลือใหมีการประกอบ
อาชีพอิสระที่ถูกตองตามกฎหมาย  การจัดการดานการตลาดใหไดมาตรฐานและความเหมาะสม
ตมสภาพทองถ่ิน 
 12. นโยบายดานการศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณี  และภูมิปญญาทองถ่ิน  
ไดแก  บํารุงรักษา  สงเสริมและอนุรักษสถาบันชาติ  ศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณีและ
ภูมิปญญาทองถ่ิน  เพื่อใหเกิดสังคมภูมิปญญาแหงการเรียนรูและสังคมที่เอื้ออาทรตอกัน 

2.6 การบริหารงานในโรงเรียนสังกัดเทศบาลและเมืองพัทยา148 
กระทรวงมหาดไทย  ไดอนุมัติใหโรงเรียนสังกัดเทศบาลและเมืองพัทยา  สามารถ

ดําเนินการจัดการศึกษาไดหลายระดับชั้นตามศักยภาพ  ตามความพรอมและความตองการของ
ทองถ่ิน  ตามโครงสรางการบริหารงานโรงเรียน149 ดังนี้ 
                                                 

148 สํานักประสานและพัฒนาการจัดการศึกษาทองถ่ิน, “แผนพัฒนาการศกึษาองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน,” กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน กระทรวงมหาดไทย,2551,5.  

149 สนิท   เหลืองภิรมยและคณะ, คูมือการบรหิารงานบคุคลของพนักงานครูเทศบาล    
(ม.ป.ท.,ม.ป.ป.) ,62. 
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แผนภูมิที่ 12 โครงสรางการบริหารงานโรงเรียนสังกัดเทศบาลและเมืองพัทยาขนาดเล็ก  
                      กรณีมีรองผูบริหารสถานศึกษา  จํานวน  2  คน 
ที่มา :  สนิท   เหลืองภิรมยและคณะ,คูมือการบริหารงานบุคคลของพนกังานครูเทศบาล (ม.ป.ท.):
62. 
 
 

                                                                                                                                          
 
 

โครงสรางการบริหารงานโรงเรียน 
ขนาดเล็ก

ผูบริหารโรงเรียน 

ฝายวชิาการ 

รองผูอํานวย คนที่ 1 

ฝายบริหาร 

รองผูอํานวย  คนที่ 2 

- กลุมประสบการณตางๆ 
- การวัดผลประเมินผล 
- ศูนยส่ือการเรยีน 
- หองสมุด 
- แนะแนว 
- ตารางสอนและการจัดชัน้เรยีน 
- การนิเทศและติดตามผล 
- กิจกรรมทางวชิาการ 

- สารบรรณ 
- การเงินบัญชีและพัสด ุ
- ทะเบียนประวตัิ 
- อาคารสถานทีแ่ละบริเวณ 
- สวัสดิการ 
- สุขาภิบาลโรงเรียน 
- ประชาสัมพันธ
ความสัมพันธกับชุมชน 

- กิจกรรมพิเศษ 
- ฯลฯประเมินผลงาน 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 157 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิที่ 13  โครงสรางการบริหารงานโรงเรียนสังกัดเทศบาลและเมืองพัทยา ขนาดกลาง กรณีม ี
                       รองผูบริหารสถานศึกษา   จํานวน  3  คน 
ที่มา :สนิท  เหลืองภิรมยและคณะ,คูมือการบริหารงานบุคคลของพนักงานครูเทศบาล (ม.ป.ท.): 
63. 
 
 

ผูบริหารโรงเรียน 

ฝายวิชาการ 

รองผูอํานวยคนที ่1 

โครงสรางการบริหารงานโรงเรียน 
ขนาดกลาง 

ฝายปกครอง  และบริการ 

รองผูอํานวย คนที่ 2 

ฝายบริหาร (ธุรการ) 

รองผูอํานวย คนที่ 3 

- กลุมประสบการณตางๆ 
- การวัดผลประเมินผล 
- ศูนยสื่อการเรียน 
- หองสมุด 
- แนะแนว 
- ตารางสอนและการจัดช้ันเรียน 
- การนิเทศและติดตามผล 
- กิจกรรมทางวิชาการ 
- ฯลฯ 

- ผูแทนชั้น 
- จริยศึกษา 
- สวัสดิภาพ 
- สารวัตรนักเรียน 
- กรรมการนักเรียน 
- ความสัมพันธชุมชน 
- แนะแนว 
- โภชนาการ-สุขภาพ 
- สหกรณโรงเรียน 
- ประชาสัมพันธ 
- กิจกรรมพิเศษ 
- ฯลฯ 

- สารบรรณ 
- การเงินบัญชี 
- พัสดุ – ครุภัณฑ 
- ทะเบียนสถิติ 
- อาคารสถานที่และบริเวณ 
- ฯลฯ 

ประเมินผลงาน 
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แผนภูมิที่ 14  โครงสรางการบริหารงานโรงเรียนสังกัดเทศบาลและเมืองพัทยา ขนาดใหญ 
                       กรณีมีผูชวยบริหารสถานศึกษา   จํานวน  4  คน 
ที่มา :สนิท  เหลืองภิรมยและคณะ,คูมือการบริหารงานบุคคลของพนักงานครูเทศบาล (ม.ป.ท.): 
64. 
 
 
 

ผูบริหารโรงเรียน 

ฝายวิชาการ 

รองผูอํานวยคนที ่1 

โครงสรางการบริหารงานโรงเรียน 
ขนาดใหญ 

ฝายปกครอง   

รองผูอํานวยคนที่ 2 

ฝายบริหาร (ธุรการ) 

รองผูอํานวยคนที่ 4 

ฝายบริการ  

รองผูอํานวยคนที่ 3 

- กลุมสาระภาษาไทย 
- กลุมสาระคณิตศาสตร 
- กลุมสาระวิทยาศาสตร 
- กลุมสาระสังคมศึกษาฯ 
- กลุมสาระดนตรี-นาฏศิลป 
- กลุมสาระพลศึกษา-สุขศึกษา 
- กลุมสารภาษาตางประเทศ 
- กลุมการพื้นฐานอาชีพฯ 
- การวัดผลประเมินผล 
- ศูนยสื่อการเรียน 
- การนิเทศและติดตามผล 
- ตารางสอนและการจัดช้ันเรียน 
- วิจัย  คนควา  ทดลองสอน 
- กิจกรรมทางวิชาการ 
- ฯลฯ 

- กรรมการนักเรียน 
- ผูแทนชั้น 
- จริยศึกษา 
- สวัสดิภาพ 
- สารวัตรนักเรียน 
- ความสัมพันธกับ
ชุมชน 

- กิจกรรมพิเศษ 
- ฯลฯ 

- หองสมุด 
- แนะแนว 
- โภชนาการ 
- สุขภาพ 
- สวัสดิภาพ 
- สหกรณ ร.ร. 
- สุขาภิบาล ร.ร. 
 

- สารบรรณ 
- การเงินและบัญชี 
- ทะเบียนเอกสาร 
- สถิติขอมุล 
- อาคารสถานที่ 
- พัสดุครุภัณฑ 
- ประชาสัมพันธ 

ประเมินผลงาน 
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2.7 ขอบขายของงานบริหารสถานศึกษา 
 โรงเรียนสังกัดเทศบาลและเมืองพัทยา  เปนหนวยงานที่มีหนาที่รับผิดชอบในการจัด
การศึกษาใหแกผูเรียนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  โดยเปนหนวยงานระดับปฏิบัติการที่
สามารถทําใหนโยบายของทองถ่ินและของรัฐเห็นผลการปฏิบัติที่เปนจริงเกิดขึ้น  ผูบริหาร
สถานศึกษาในฐานะผูนําของโรงเรียนจึงมีหนาที่ รับผิดชอบตอความสําเร็จของโรงเรียน  
คณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ  จึงไดกําหนดบทบาทหนาที่ของผูบริหารสถานศึกษาไว  
8  ประการ  ไดแก  1)  การวิเคราะหนโยบายและการสังเคราะหงาน  2)  การบริหารงานใน
สถานศึกษา  3)  การกํากับดูแลงานในสถานศึกษา  4)  การเปนผูนํา  5)  การสงเสริมสนับสนุน  6)  
การรายงานผลการปฏิบัติงานประจําปตอกรมตนสังกัด  หนวยงานที่เกี่ยวของและเปดเผยตอ
สาธารณชน  7)  เสนอแนะขอคิดเห็นในการปรับปรุงพัฒนางาน  ระเบียบ  ขอปฏิบัติตอกรมตน
สังกัด  8)  ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย 150 

8.   งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

งานวิจัยภายในประเทศ 
นวล เชาวนปรีชา  ศึกษาพฤติกรรมความเปนผูนําทางวิชาการของผูบริหารโรงเรียนที่

สงผลตอการปฏิบัติงานนิเทศการศึกษาภายในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดมัธยมศึกษา เขต
การศึกษา 5 พบวา พฤติกรรมความเปนผูนําทางวิชาการ และการปฏิบัติงานนิเทศการศึกษาภายใน
โรงเรียนของผูบริหารโรงเรียนในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง พฤติกรรมความเปนผูนําทาง
วิชาการกับการปฏิบัติงานนิเทศการศึกษาภายในโรงเรียน พบวา มีความสัมพันธกันทางบวกและ
พฤติกรรมความเปนผูนําทางวิชาการ ของผูบริหารโรงเรียนสงผลตอการปฏิบัติงานนิเทศ
การศึกษาภายในโรงเรียนโดยภาพรวม 3 ดาน คือ การตรวจสอบความกาวหนาของนักเรียน 
สงเสริมใหมีการพัฒนาวิชาชีพ และการจัดใหมี ส่ิงสงเสริมสภาพการเรียนรูสงผลตอการ
ปฏิบัติงานนิเทศการศึกษาภายในโรงเรียน151 

                                                 
150 จันทรานี   สงวนนาม,  ทฤษฎีและแนวปฏบิัติในการบริหารสถานศึกษา  (กรุงเทพฯ : 

บริษัทบุคพอยท  จํากัด, 2545), 135. 
151 นวล เชาวนปรีชา,  “พฤติกรรมความเปนผูนําทางวิชาการของผูบริหารโรงเรียนที่

สงผลตอการปฏิบัติงานนิเทศการศึกษาภายในโรงเรียนมธัยมศึกษา” (วทิยานิพนธปริญญาศึกษา
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ บณัฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศลิปากร,2539), 
ฆ. 
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นิตยา อัศวศุภฤกษ   ไดศึกษา “สมรรถภาพทางการนิเทศของผูบริหาร และพฤติกรรมการ
สอนของครูที่สงผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดกรม
สามัญศึกษา เขตการศึกษา 5” ผลการวิจัย พบวา สมรรถภาพทางการนิเทศของผูบริหารไมมี
ความสัมพันธกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน โดยภาพรวมและสมรรถภาพทางการนิเทศ
ของผูบริหารไมสงผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนทั้งโดยภาพรวมและตามรายวิชา152 

บรรดล   เมืองโคตร  ไดศึกษาความตองการการนิเทศการศึกษาของครูโรงเรียน
ประถมศึกษา สังกัดสํานักงานประถมศึกษาจังหวัดมุกดาหาร พบวา  

1. ความตองการการนิเทศการศึกษาดานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดย 
สวนรวมอยูในระดับมากเปนลําดับที่ 1 นาจะมีสาเหตุมาจากการจดักจิกรรมการเรียนการสอนนั้น
เปนภารกจิหลักของครูผูสอนที่ปฏิบัติเปนประจํา จึงทําใหครูมีความสนใจที่จะเพิม่พนูความรูและ
ประสบการณ เพื่อปรับปรุง และพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของตนใหดขีึ้นประกอบ  
กับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแนวทางหลักสูตรประถมศึกษา พุทธศักราช 2521 (ฉบับ 
ปรับปรุง พ.ศ. 2533) ยังมุงเนนดานทักษะกระบวนการการสอนที่มุงเนนผูเรียนเปนศูนยกลาง การ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มุงใหผูเรียนไดมีสวนรวมและฝกปฏิบัติจริง นอกจากนี้นโยบาย
เรงรัดคุณภาพการจัดการศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ กําหนดให
ปรับปรุงประสิทธิภาพครูผูสอนใหดียิ่งขึ้น 

2. ดานเอกสารประกอบหลักสูตร จากผลการศึกษาความตองการการนิเทศ
การศึกษาดานเอกสารประกอบหลักสูตร ประกอบดวยคูมือครู แผนการสอน กําหนดการสอน 
ตลอดจนเนื้อหาสาระตางๆ เอกสารหรือตําราเกี่ยวกับหลักสูตรประถมศึกษา พบวา ครูผูสอน
ตองการไดรับการนิเทศการศึกษาโดยสวนรวมอยูในระดับมากเปนลําดับที่ 2 เพราะกรมวิชาการ
และหนวยงานตนสังกัดไดจัดสงตัวอยางเอกสารตําราที่เปนเอกสารประกอบหลักสูตรมาเพื่อใช
ประกอบการใชหลักสูตรเพิ่มมากขึ้นกวาในระยะแรกๆ แตก็ยังไมเพียงพอจึงสงเสริมและ
สนับสนุนใหครูจัดทําขึ้น และพัฒนาเปนผลงานทางวิชาการไดอีกดวย ครูจึงมีความตองการที่จะ
ไดรับการนิเทศการศึกษาดานเอกสารประกอบหลักสูตรอยูในระดับมาก 

3. ดานการวัดและประเมนิผลการเรียน จากผลการศึกษาความตองการการนิเทศ 

                                                 
152 นิตยา อัศวศุภฤกษ,  “สมรรถภาพทางการนิเทศของผูบริหาร และพฤตกิรรมการสอน

ของครูที่สงผลตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ของนักเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดกรมสามัญ
ศึกษา เขตการศึกษา 5 ” (วิทยานิพนธปริญญาการศึกษามหาบัณฑติ สาขาวิชาการบรหิาร
การศึกษาบณัฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร,2539),บทคัดยอ. 
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การศึกษาดานการวัดและประเมินผลการเรียน พบวา ครูผูสอนตองการไดรับการนิเทศการศึกษา
ดานการวัดและประเมินผลการเรียน โดยสวนรวมอยูในระดับมากเปนลําดับที่ 3 อาจเปนเพราะวา 
การวัดและประเมินผลการเรียนตามแนวหลักสูตรประถมศึกษา พุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุง 
พ.ศ. 2533) ไดมีการปรับปรุงพัฒนาไปจากเดิม โดยเนนการวัดและประเมินผลสภาพที่แทจริงของ
นักเรียน โดยใชแฟมสะสมงานซึ่งเปนแนวโนมใหมของการวัดและประเมินผลที่กําลังไดรับความ
สนใจทั่วไป นอกจากนี้นาจะมีสาเหตุมาจากความขาดแคลนเอกสาร เครื่องมือ การวัดผลการ
เรียนรูที่กรมวิชาการแจกใหโรงเรียนและเอกสารดังกลาวไมมีรายละเอียดเพียงพอแกการนําไปใช 

4. ความตองการการนิเทศการศึกษาดานสื่อ และนวัตกรรมการเรียนการสอน จากผล 
การศึกษาพบวา ครูผูสอนตองการไดรับการนิเทศการศึกษาดานสื่อและนวัตกรรมการเรียนการ
สอนโดยสวนรวมอยูในระดับมากเปนลําดับที่ 4 อาจเปนเพราะวา การเรียนการสอนตามแนว
หลักสูตรประถมศึกษา พุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533) นั้น ครูผูสอนไดลดบทบาท
ของตนเองโดยมุงใหผูเรียนไดเรียนรูจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และการใชส่ือการเรียน 

5. ความตองการการนิเทศการศึกษาดานหลักสูตร จากผลการศึกษาพบวา ครูโรงเรียน 
ประถมศึกษามีความตองการนิเทศการศึกษาดานหลักสูตร โดยมีสวนรวมอยูในระดับมากเปน
ลําดับที่ 5 ทั้งนี้นาจะมีสาเหตุมาจาก ไดรับการบริหารหลักสูตรโดยโรงเรียนมีการดําเนินงานดาน
การบริหารหลักสูตรตามกิจกรรมตางๆไดชัดเจนยิ่งขึ้น153 

คํานวณ  สมบูรณ  ไดศึกษาการดํา เนินงานดานการนิ เทศการศึกษาของหัวหนา
ประถมศึกษาอําเภอ สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดอุดรธานี พบวา สภาพการปฏิบัติงาน
ดานการนิเทศการศึกษา โดยภาพรวมและรายดาน มีการปฏิบัติอยูในระดับมาก เรียงตามลําดับ
ดังนี้ ดานบริหารโครงการ ดานการประสานงานและเผยแพรเอกสารทางวิชาการ ดานนิเทศ
ติดตามและประเมินผลทางการศึกษา ดานบริการทางการศึกษาและเทคโนโลยี ดานพัฒนาการ
นิเทศและดานการศึกษาคนควา วิเคราะห วิจัย154 
 ผดุง เฉลียวศิลป ไดศึกษาปญหาการนิเทศการศึกษาของหนวยศึกษานิเทศก สํานักงาน
การประถมศึกษาอําเภอ พบวา ระดับปญหาการนิเทศการศึกษาของหนวยศึกษานิเทศก สํานักงาน
                                                 

153 บรรดล เมืองโคตร, “ความตองการนิเทศการศึกษาของครูโรงเรียนประถมศึกษา สังกัด
สํานักงานการประถมศึกษาจงัหวัดมกุดาหาร”( วิทยานิพนธ. ศษ.ม.  วิชาการบริหารการศึกษา 
บัณฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัขอนแกน, 2540 ), 109 – 113. 

154 คํานวณ สมบูรณ, “การศึกษาการดําเนินงานดานการนิเทศการศึกษาของหัวหนา
ประถมศึกษาอําเภอ สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดอุดรธานี” (วิทยานิพนธ ศษ.ม. การ
บริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยของแกน, 2540 ), 73 – 86. 
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การประถมศึกษาอําเภอ ในเขตการศึกษา 11 โดยภาพรวมมีระดับปญหาปานกลาง เมื่อพิจารณา
เปนรายดาน พบวา ดานที่มีระดับปญหามากคือ ดานการสรางสื่อ เครื่องมือและพัฒนาการวิธีการ 
และเมื่อเปรียบเทียบระดับปญหาการนิเทศการศึกษาของหนวยศึกษานิเทศก สํานักงานการ
ประถมศึกษาอําเภอในเขตการศึกษา 11 ตามความคิดเห็นของศึกษานิเทศก สํานักงานการ
ประถมศึกษาอําเภอที่มีขนาดตางกัน โดยภาพรวมแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ และเมือ่
พิจารณาเปนรายดานตามขนาดของสํานักงานการประถมศึกษาอําเภอ คือ ขนาดเล็กมาก ขนาด
กลาง ขนาดใหญ และขนาดใหญมาก พบวา แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ แสดงวา
สภาพปญหาที่พบในแตละดานของทุกขนาดมีลักษณะคลายคลึงกัน155 

กนกกร   ฉัตรหิรัญเลิศ ไดศึกษาเรื่อง การศึกษาการดําเนินงานนิเทศภายในโรงเรียนใน
กรุงเทพมหานคร ที่ไดรับการรับรองมาตรฐานการศึกษา จากสํานักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา   ผลการวิจัยพบวา  

1. การวางแผนการนิเทศภายในโรงเรียน พบวา ทุกโรงเรยีนมีการกําหนดนโยบายและ 
วางแผนการนิเทศภายในโรงเรียน โดยการศึกษาสภาพปจจุบัน ปญหาและความตองการ จัดลําดับ
ความสําคัญของขอมูลตามความแรงดวน ความรุนแรงและความตองการของครูผูสอน วิเคราะห
สาเหตุของปญหา และกําหนดทางเลือกในการปฏิบัติงานแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการนิเทศ
ภายในโรงเรียนและจัดทําแผนงาน โครงการนิเทศภายในโรงเรียน 

2. การดําเนนิการ พบวาโรงเรยีนสวนใหญ มกีารประชมุชีแ้จงผูมีสวนรวม ทาํความเขาใจ 
คณะกรรมการและใหความรูเกี่ยวกับการนิเทศภายในแกครูผูสอนโดยการประชุมและเชิญ
วิทยากรมาอบรม มีการพิจารณากําหนดกิจกรรมการนิเทศจากเนื้อหาของการนิเทศ งบประมาณ
เวลา และความตองการของครูผูสอนกิจกรรมที่สวนใหญใชคือ การอบรม สัมมนา การศึกษา ดู
งาน การจัดทําเอกสารเผยแพร การประชุม การระดมความคิด การเยี่ยมชั้นเรียน การสังเกตการณ
สอน การสาธิตการสอน การจัดนิทรรศการ และการติดตามผลการดําเนินงาน ดวยวิธีการประชุม
สอบถามโรงเรียนมีการสงเสริมขวัญและกําลังใจแกผูปฏิบัติงาน 

3. โรงเรียนสวนใหญมีการประเมินผลการนเิทศภายในโรงเรียนกอนการดําเนินการ  
ระหวางดําเนินการ หลังดําเนินการ และประเมินความพึงพอใจของครูผูสอน แลวจัดทําสรุป
รายงานในรูปแบบของแฟมรายงานผล มีการนําผลสรุปโครงการไปใชในการแกไขและพัฒนา  
จัดทําเอกสารเผยแพรประชาสัมพันธผลสรุปโครงการ 
                                                 

155 ผดุง เฉลียวศลิป, “ปญหาการนิเทศการศกึษาของหนวยศึกษานิเทศก สํานักงานการ
ประถมศึกษาอําเภอ ในเขตการศึกษา 11”  (วิทยานิพนธ กศ.ม. การบริหารหารศึกษา บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2540 ), 111 – 119. 
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4. ปญหาการดําเนินงานนิเทศภายในโรงเรียน พบวาโรงเรียนสวนใหญไมพบปญหา  
มีเพียงบางโรงเรียน ซ่ึงเปนสวนเล็กนอยเทานั้นที่พบปญหาคลายๆกัน คือ ปญหาเกี่ยวกับ         
ความรวมมือของครูผูสอน ปญหาเกี่ยวกับเวลา และปญหาเกี่ยวกับงบประมาณ156 
 อภิวันทน พินทอง ไดศึกษาการบริหารงานการนิเทศการศึกษาของหนวยศึกษานิเทศกใน
สํานักงานการประถมศึกษาอําเภอเขตการศึกษา 5 เพื่อศึกษาสถานะและปญหาการบริหารงานของ
หนวยศึกษานิเทศกสํานักงานการประถมศึกษาอําเภอเขตการศึกษา 5 โดยสรางแบบสอบถาม ถาม
หัวหนาการประถมศึกษาอําเภอ ผูชวยหัวหนาการประถมศึกษาอําเภอหัวหนาหนวยศึกษานิเทศก 
จํานวน 153 คน พบวาการบริหารงาน 7 ดานของ Gregg คือ การตัดสินใจสั่งการเกี่ยวกับการนิเทศ
การจัดการเรียนการสอนไดใชวิธี การวางแผนโดยศึกษานิเทศกทุกคน การจัดองคกรยึด
แผนปฏิบัติการและกําหนดการไวชัดเจน การติดตอส่ือสารกับโรงเรียนใชวิธีแจงหนังสือไปให
ทราบ การใหอิทธิพลกระตุนใหบุคลากรทํางานไดใชการฝกอบรมเกี่ยวกับการพัฒนาการนิเทศ 
การประสานงานในการประชุมชี้แจง การประเมินผลงานใชวิธีการสังเกตหรือสัมภาษณ ปญหา
การนิเทศ ขาดขอมูลในการตัดสินใจสั่งการขาดงบประมาณโรงเรียนใหขอมูลไมตรงกับสภาพจริง 
ครูไมพัฒนาไมเปลี่ยนพฤติกรรมการสอน การนิเทศภายในไมเปนระบบ เวลาไมพอ ในการนิเทศ
และประเมินคุณภาพ ไมมีส่ิงอํานวยความสะดวกขาดการประสานงานที่ดี การประเมินผลไมเปน
ระบบและขาดการติดตามอยางตอเนื่อง การวิจัยสํานักงานมีนอย157  

นันฐิณี  ศรีธัญญา  ไดศึกษาเรื่อง  การปฏิบัติงานนิเทศการศึกษาของศึกษานิเทศก
สวนกลางในโรงเรียนผูใหญในกรุงเทพมหานคร สังกัดกรมการศึกษานอกโรงเรียนตามการรับรู
ของผูบริหารและครูผูสอน   ผลการวิจัยพบวา   

1. ความคิดเหน็ของผูบริหารและครูผูสอนเกี่ยวกับการปฏิบตัิงานนิเทศการศึกษาของ 
ศึกษานิเทศกสวนกลาง สังกัดกรมการศึกษานอกโรงเรียน ในดานบริหาร, ดานวิชาการและ
ปฏิบัติการของโรงเรียนผูใหญ พบวา การปฏิบัติงานนิเทศการศึกษานิเทศกสวนกลาง  สังกัด
กรมการศึกษานอกโรงเรียน อยูในระดับนอยทุกดาน 
                                                 

156 กนกกร   ฉัตรหิรัญเลิศ, “การศึกษาการดําเนินงานนเิทศภายในโรงเรียนใน
กรุงเทพมหานคร ที่ไดรับการรับรองมาตรฐานการศึกษา จากสํานักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา” (วิทยานิพนธมหาบัณฑติ .สาขาวิชานิเทศการศึกษาและพฒันา 
หลักสูตร  ภาควิชาบริหารการศึกษา  คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย, 2546 ), บทคัดยอ. 

157 อภิวันท พินทอง, การบริหารงานนิเทศการศึกษาของหนวยศึกษานิเทศกในสํานกังาน 
การประถมศึกษาอําเภอเขตการศึกษา 5 [Online], accessed 21 November 2004. 
Available from http://www.riclib.nrct.go.th/scripts/abs/t105691.pdf. 
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2. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูบริหาร และครูผูสอนเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน 
นิเทศการศึกษาในดานบริหาร , ดานวิชาการและปฏิบัติการของโรงเรียนผูใหญ ไมแตกตางกัน  
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

3. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูบริหารและครูผูสอนเปนรายขอ พบวา 
ความคิดเห็นของผูบริหารกับครูผูสอนที่มีตอการปฏิบัติงานนิเทศการศึกษาดานบริหาร ,            
ดานวิชาการและปฏิบัติการของโรงเรียนผูใหญของศึกษานิเทศกสวนกลาง สังกัดกรมการศึกษา
นอกโรงเรียน มีดังนี้ 
         ดานบริหาร พบวาความเห็นของผูบริหารและครูผูสอนแตกตางกนัอยางม ี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เพียง 2 เร่ือง คือ ผูบริหารมีความคิดเห็นวาศึกษานิเทศกสวนกลาง
ปฏิบัติงานนิเทศการศึกษาอยูในระดับปานกลาง คือ ( 1 )ในเรื่องที่ศึกษานิเทศกไดแจงแผนการ
นิเทศใหทราบลวงหนากอนการนิเทศ และ ( 2 ) ในเรื่องที่ศึกษานิเทศกมีความเขาใจในหนาที่ 
บทบาทและแนวปฏิบัติในการนิเทศงานการศึกษานอกโรงเรียน  
       ดานวิชาการและปฏิบัติการของโรงเรียนผูใหญ พบวาความคิดเหน็ของผูบริหาร และ
ครูผูสอนที่มีตอการปฏิบัติงานนิเทศการศกึษาของศึกษานเิทศกสวนกลาง ไมแตกตางกนัอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  ทุกขอ158 
 จริยา แกวหนองเสม็ด ไดศึกษาความตองการการนิเทศการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
ของครูโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดกระบี่ ใชแบบสอบถาม ถามครู 300 
คน พบวา ปจจุบันความตองการการนิเทศการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 4 ดาน คือ ดานการ
พัฒนาหลักสูตร มีการนิเทศในระดับปานกลาง ครูตองการระดับมากและตองการสูงสุด คือ จัดทํา
แผนการสอนดานการพัฒนาการเรียนการสอน มีการนิเทศในระดับปานกลาง ครูมีความตองการ
การนิเทศในระดับมากและตองการสูงสุดคือเทคนิคการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ดานการ
พัฒนาการเรียนการสอนมีการนิเทศระดับปานกลาง ครูมีความตองการระดับมาก ตองการสูงสุด
คือการใช  ส่ือคอมพิวเตอรชวยสอน ดานการวัดผลและประเมินผลมีการนิเทศในระดับปานกลาง 
ครูตองการในระดับปานกลาง และตองการสูงสุดคือความรูพื้นฐานเกี่ยวกับการวัดและประเมินผล   

                                                 
158 นันฐณิี  ศรีธัญญา, “ การปฏิบัติงานนิเทศการศึกษาของศึกษานิเทศกสวนกลางใน

โรงเรียนผูใหญในกรุงเทพมหานคร สังกดักรมการศึกษานอกโรงเรียนตามการรับรูของผูบริหาร
และครูผูสอน” (วิทยานิพนธมหาบัณฑิต สาขาวิชานิเทศการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร   ภาควิชา
บริหารการศึกษา  คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย , 2546 ),บทคัดยอ.    
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อนึ่งมีครูรอยละ 8 ไมตองการนิเทศทั้ง 4 ดาน แสดงใหเห็นถึงความตองการไดรับการนิเทศใน
ระดับมาก159 

วรรณี  ชาญชิต วิทยานิพนธ   ไดศึกษาเรื่อง  การศึกษาการดําเนินงานนิเทศภายใน
โรงเรียนประถมศึกษาของศึกษานิเทศกโรงเรียนที่ไดรับการคัดเลือกใหเปนโรงเรียนที่ดําเนินงาน
นิเทศภายในดีเดนระดับอําเภอ สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดสมุทรปราการ   
ผลการวิจัยพบวา  โรงเรียนมีขั้นตอนการดําเนินงานนิเทศภายในโรงเรียน 3 ขั้นตอน คือ การ
วางแผนโครงการ  การดําเนินงานตามแผน และการประเมินผล 

1. การวางแผนโครงการ คณะกรรมการนิเทศภายในโรงเรียนทาํการศึกษาสภาพปจจุบัน  
ปญหาและความตองการของโรงเรียน ทําการวิเคราะหหาสาเหตุของปญหา ลําดับความสําคัญของ
ปญหา กําหนดทางเลือกในการแกปญหา โดยวิธีประชุมปรึกษาหารือ แลวจัดทาํโครงการการ
นิเทศภายใน 

2. การดําเนินงานตามแผนโครงการ  ดําเนินงานโดยคณะกรรมการนิเทศภายในโรงเรียน 
ซ่ึงมีการประชุม แบงงาน มอบหมายงาน และนิเทศชั้นเรยีน 

3. การประเมินผล คณะกรรมการนิเทศภายในโรงเรียน ประเมินผลระหวางการ 
ปฏิบัติงานและสิ้นสุดโครงการ แลวนําผลไปพัฒนางาน 
 ปญหาในการดําเนินงาน โรงเรียนสวนใหญไมมีปญหาในการดําเนินงาน160 

เปรมกมล  ศรีธรรมมา  ไดศึกษาเรื่อง  สภาพและปญหาการดําเนินงานนิเทศภายใน
โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษา  จังหวัดอุบลราชธานี   ผลการวิจัยพบวา   
 สภาพการดําเนินงานนเิทศภายในโรงเรียนสวนใหญดําเนินการ  4 ขั้นตอน ดังนี ้

1. ศึกษาสภาพปจจุบันปญหาและความตองการโรงเรียนศึกษาขอมูลจากผลการ 
ปฏิบัติงานในรอบปที่ผานมา  แลวจัดลําดบัความสําคัญของปญหาวิเคราะหหาสาเหตุ และกําหนด
ทางเลือกโดยการระดมความคิด 
 
                                                 

159 จริยา แกวหนองเสม็ด,  ความตองการการนิเทศการสอนที่เนนผูเรียนเปนเปนสําคัญ
ของครูโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดกรมสามัญศึกษาจังหวัดกระบี่  [Online], accessed 10 
Septembere2007. Available  from  http://www.riclib .nrct.go.th/scripts/abs/t134018..pdf  

160 วรรณี  ชาญชติ,  “ การศึกษาการดําเนนิงานนิเทศภายในโรงเรียนประถมศึกษาของ
ศึกษานิเทศกโรงเรียนที่ไดรับการคัดเลือกใหเปนโรงเรยีนที่ดําเนนิงานนิเทศภายในดเีดนระดับ
อําเภอ สังกัดสาํนักงานการประถมศึกษาจังหวัดสมุทรปราการ” (วิทยานิพนธมหาบณัฑิต.   
ภาควิชาบริหารการศึกษา  บณัฑิตวิทยาลัย  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย , 2534 ), บทคัดยอ. 
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2. วางแผน โรงเรียนมีการกําหนดนโยบาย กิจกรรม แลวจัดทําโครงการนิเทศภายใน 
โรงเรียน 

3. ปฏิบัติการนิเทศโรงเรียนมีการเตรียมการกอนการนิเทศโดยการประชุมชีแ้จงและ 
ปฏิบัติการนิเทศ ซ่ึงมีการนิเทศงานวิชาการเปนสวนใหญ 

4. ประเมนิผล โรงเรียนมกีารประเมินผลระหวางปฏิบัติงาน  และเมือ่ส้ินสุดโครงการแลว 
นําผลไปปรับปรุงวิธีดําเนินงาน 

ปญหาในการดําเนินงานนิเทศภายในโรงเรียนปญหาสวนใหญที่พบคือ การนิเทศควบคุม 
กํากับไมตอเนือ่งขาดงบประมาณสนับสนนุ ขาดความรูความเขาใจในการดําเนนิงาน ขาด
เครื่องมือในการดําเนินงาน และขาดการประเมินผลอยางตอเนื่อง161 

นีรทัศน  รัชตากรวิทยานิพนธ   ไดศึกษาเรื่อง  การศึกษาการปฏิบัติงานนิเทศของครูผู
นิเทศ สังกัดกรมสามัญศึกษา     ผลการวิจยัพบวา   

1. การเตรียมการนิเทศ  ครูผูนิเทศสวนใหญสํารวจความตองการจําเปนโดยวิธีการ 
ปรึกษาหารือเกี่ยวกับปญหาและอุปสรรคในการทํางานของครู มีการวางแผนการนิเทศโดย
กําหนดเปนงาน/โครงการในหนวยศึกษานิเทศก เตรียมปจจัยท่ีเกี่ยวของโดยกําหนดและเลือก
กิจกรรมที่ใชในการนิเทศโดยพิจารณาถึงความตองการของครู งบประมาณที่ไดรับจัดสรรได
นําไปใชเปนคาพาหนะและวัสดุอุปกรณในการปฏิบัติงาน มีการสรางเครื่องมือการนิเทศโดย
ศึกษาเอกสารและขอคําแนะนําจากผูเชี่ยวชาญ และการประสานงานกับโรงเรียนที่จะไปนิเทศโดย
เสนอโครงการปฏิบัติงานนิเทศใหโรงเรียนทราบ 

2. การดําเนนิการนิเทศ ครูผูนิเทศสวนใหญจดักิจกรรมการนิเทศโดยใหครูมีสวนรวม 
เสนอแนะและแสดงความคิดเห็นอยางเต็มที่ โดยใชวิธีการแนะนํา/ใหคําปรึกษาหารือในการเขียน
แผนการสอน และทําผลงานทางวิชาการ มีการผลิตส่ือการเรียนการสอนโดยสํารวจสภาพปญหา
และความตองการของครู และรวมมือกับครูในโรงเรียนในการทํางานวิจัยทางการศึกษา หรือการ
วิจัยในชั้นเรียนและการวิจัยเชิงปฏิบัติการ 

3. การจัดทํารายงานการนิเทศและรายงานสรุปการนิเทศ ครูผูนิเทศสวนใหญจัดทํา 
รายงานการนิเทศเปนลายลักษณอักษร ซ่ึงมีรายละเอียดเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงาน วิธีดําเนินการ 
ปญหาและขอเสนอแนะ  เสนอตอหัวหนาหนวยศึกษานิเทศก และผูบริหารโรงเรียน โดยรายงาน
เมื่อส้ินสุดการปฏิบัติงานในขั้นตอนตาง ๆ 
                                                 

161 เปรมกมล  ศรีธรรมมา, “ สภาพและปญหาการดําเนนิงานนิเทศภายในโรงเรียน
ประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศกึษา จังหวดัอบุลราชธานี”   (วิทยานิพนธมหาบัณฑติ   
ภาควิชาบริหารการศึกษา  บณัฑิตวิทยาลัย  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย , 2536),บทคัดยอ. 
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ปญหาที่พบในการเตรียมการและดําเนนิการนิเทศ สวนใหญ ไดแก เวลาและงบประมาณ 
ไมเพียงพอ ครูผูนิเทศมีภารกิจในโรงเรียนมากทําใหปฏิบัติงานไดไมเต็มที่ สวนการรายงานการ
นิเทศสวนใหญเห็นวาไมมีปญหา162   

สมบัติ  ตุมธรรมรงค  ไดศึกษาเรื่อง  การดําเนินงานนิเทศภายในของโรงเรียนโครงการ
ขยายโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้ นฐาน   สั งกัดสํ านั กงานการประถมศึกษา  จั งหวัด
พระนครศรีอยุธยา     ผลการวิจัยพบวา   
 สภาพการดําเนินงานนเิทศภายในโรงเรียน ดําเนนิการ 4  ขั้นตอนดังนี้ 

1. การศึกษาสภาพปจจุบัน  ปญหาและความตองการ โรงเรียนศึกษาขอมูลจากตัวบงชี ้
คุณภาพของโรงเรียน แลวนํามาจัดลําดับความสําคัญของปญหา วิเคราะหหาสาเหตุและกําหนด
ทางเลือกในการแกปญหาโดยการระดมความคิด 

2. การวางแผนการนิเทศ โรงเรยีนมีการกาํหนดนโยบายและกจิกรรมการนิเทศ แลวจัดทํา 
โครงการนิเทศภายในโรงเรยีน 

3. การปฏิบัติการนิเทศ โรงเรียนมีการใหความรูความเขาใจ ตกลงวิธีการปฏิบัติงาน  
ดําเนินการนิเทศและสรางเสริมขวัญและกําลังใจ 

4. การประเมินผลการนิเทศ  โรงเรียนมีการประเมินผลสัมฤทธิ์ของแผนงาน/โครงการ 
นิเทศและความพึงพอใจของผูรับการนิเทศเมื่อส้ินสุดแผนงาน/โครงการ  นําผลการประเมินไปใช
วางแผนงาน/โครงการตอเนื่อง และแกไขเรื่องที่บกพรองและเปนปญหาในการดําเนินงาน 
 ปญหาในการดําเนินงานนิเทศภายในโรงเรียนที่พบ คือ การขาดวิธีการดําเนินงานที่
ถูกตองเหมาะสม ขาดงบประมาณสนับสนุน ขาดการกํากับ ควบคุม และติดตามอยางตอเนื่อง 
และคณะครูมีภารกิจมากไมมีเวลาทําการนิเทศ163 

สมาน  ศิริ  ไดศึกษาเรื่อง  การพัฒนารูปแบบการนิเทศการสอนแบบมีสวนรวมในระบบ
เครือขายการนิเทศในโรงเรียน  สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาอําเภอไชยปราการ  จังหวัด
เชียงใหม     ผลการวิจัยพบวา   
                                                 

162 นีรทัศน  รัชตากร ,“การศึกษาการปฏิบัติงานนิเทศของครูผูนิเทศ สังกัดกรมสามัญ
ศึกษา” ( วิทยานิพนธมหาบณัฑิต   ภาควิชาบริหารการศึกษา   บัณฑิตวิทยาลัย  จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย, 2539 ),บทคัดยอ.  

163 สมบัติ  ตุมธรรมรงค, “การดําเนินงานนิเทศภายในของโรงเรียนโครงการขยายโอกาส
ทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานการประถมศึกษา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา” 
(วิทยานิพนธ มหาบัณฑติ   สาขาวิชานิเทศการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร ภาควิชาบริหาร
การศึกษา  บณัฑิตวิทยาลัย  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย , 2540),บทคัดยอ. 
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 ผูบริหารโรงเรียน ครูรวมนิเทศ และครูผูรับการนิเทศ มีความคิดเห็นวาการนิเทศการสอน
แบบมีสวนรวมในระบบเครือขายการนิเทศ เปนรูปแบบการนิเทศการสอนที่สงเสริมใหครูได
พัฒนาตนเองและชวยเหลือซ่ึงกันและกันเปนหมูคณะ โดยใชกระบวนการทํางานและแนว
ทางการปฏิบัติงานที่ใหทุกคนมีสวนรวมรับผิดชอบ  ชวยใหเกิดความรวมมือในการปฏิบัติงาน 
 ในดานรูปแบบของการนิเทศการสอนแบบมีสวนรวมในระบบเครือขายการนิเทศนั้น
พบวา การนิเทศการสอนรูปแบบนี้สามารถขจัดปญหาการนิเทศภายในโรงเรียน โดยใหโอกาสทุก
คนมีสวนรวมในกิจกรรมนิเทศและชวยลดภาระงานนิเทศภายในของผูบริหารโรงเรียน
กระบวนการทํางานมีลักษณะเปนประชาธิปไตย กิจกรรมการนิเทศการสอนเหมาะสมกับสภาพ
โรงเรียนและสรางขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงาน 
 ผลการดําเนินงานนิเทศปรากฏวาประสิทธิภาพการสอนของครูสวนใหญอยูในระดับดี
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมายที่ตั้งไว ผลการปฏิบัติงานของครูผูสอนและผูบริหารโรงเรียน
สวนใหญ ผานเกณฑการประเมินตามกระบวนการปฏิรูปการเรียนรู 
 ปญหาอุปสรรคที่พบในการนิเทศการสอนแบบมีสวนรวมในระบบเครือขายการนิเทศ คือ
ผูบริหารโรงเรียน ครูผูรวมนิเทศ และครูผูรับการนิเทศ สวนใหญเห็นวาไมมีปญหา เนื่องจาก
รูปแบบการนิเทศการสอนนี้เหมาะสมกับสภาพของโรงเรียน จะมีปญหาดานการขาดบุคลากรของ
โรงเรียน ครูไมครบชั้น ผูบริหารโรงเรียนมีเวลาไมเพียงพอ จําเปนตองอาศัยครูผูรวมนิเทศ เปน
แกนนําในการพัฒนา 
 ขอเสนอแนะเกี่ยวกับการดําเนินการนิเทศการสอนแบบมีสวนรวมในระบบเครือขายการ
นิเทศ ไดแก การเตรียมแหลงวิชาการ ส่ือ อุปกรณตาง ๆ ใหครูไดใชศึกษาคนควาเพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษา ใหทุกฝายมีสวนรวมในการประเมินผล เพื่อใหเกิดความภาคภูมิใจในผลงาน
และสรุปผลไปใชในการปรับปรุงพัฒนารูปแบบการนิเทศการสอนใหดียิ่งขึ้น164 

นันทนา  เตาทอง ไดศึกษาเรื่อง  การศึกษาการดําเนินงานนิเทศภายในของโรงเรียน
ประถมศึกษา  สังกัดสํานักงานการประถมศึกษา จังหวัดสมุทรปราการ  ผลการวิจัยพบวา ผูบริหาร
โรงเรียน ผูชวยผูบริหารโรงเรียนฝายวิชาการและครูวิชาการโรงเรียนที่รับผิดชอบการนิเทศภายใน
โรงเรียน ไดดําเนินงานนิเทศภายในโรงเรียนดังนี้        
 กระบวนการนิเทศภายในโรงเรียน ดําเนนิการดังนี ้
                                                 

164 สมาน  ศิริ,  “การพัฒนารูปแบบการนิเทศการสอนแบบมีสวนรวมในระบบเครือขาย
การนิเทศในโรงเรียน  สังกดัสํานักงานการประถมศึกษาอําเภอไชยปราการ  จังหวัดเชยีงใหม”  
(งานวจิัยทีไ่ดรับทุนอุดหนนุการวจิัยจากคณะกรรมการวิจัยการศึกษา  การศาสนาและและการ
วัฒนธรรมของกระทรวงศกึษาธิการ , 2544),บทคัดยอ. 
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1. การประเมินความตองการจําเปนในการพัฒนา กําหนดสิ่งที่จะประเมินและ 
องคประกอบที่ประเมิน โดยกําหนดวิธีการเครื่องมือ ระยะเวลาที่เก็บขอมูล พรอมทั้งกําหนด
สภาพความสําเร็จและเกณฑการประเมิน 

2. การวิเคราะหจุดเดน จุดดอย เพื่อกําหนดจุดพัฒนา  วิเคราะหผลจากขอมูลที่ไดแลว 
นํามาจัดเรียงลําดับตามความตองการจําเปน 

3. การหาแนวทางเลือกเพื่อพัฒนา เลือกแนวทางพัฒนาที่เหมาะสมที่สุดที่จะใหบรรลุ 
ความตองการ โดยรวบรวมและพิจารณาขอมูลแนวทางเลือกที่มีความเปนไปไดในการพัฒนา 

4. การลงมือปฏิบัติ จัดทําแผนนิเทศใหสอดคลองกับนโยบายตนสังกัดและจุดพัฒนาของ 
โรงเรียน กําหนดรายละเอียดขั้นตอนการดําเนินการสิ่งสนับสนุนในการดําเนินการและปฏิบัติการ
นิเทศตามแผนนิเทศที่กําหนดไว 

5. การติดตามประเมินผลและปรับปรุงแกไข  ประเมินผลเมื่อส้ินสุดโครงการ แลวนําผล 
ไปปรับปรุงและพัฒนางาน 

งานนิเทศภายในโรงเรียน ประกอบดวย 
1. การใหความชวยเหลือแกครูโดยตรง ใชการตรวจแผนการสอนเพื่อใหครูไดปรับปรุง 

การเรียนการสอนใหดีขึ้น 
2. การเสริมสรางประสบการณทางวิชาชีพ ใหครูจัดทําแฟมสะสมงาน เพื่อรวบรวมผล 

การปฏิบัติงานและทําใหทราบจุดเดน จุดดอย ในการปฏิบัติงาน 
3. การพัฒนาทักษะการทํางานกลุม ใชการวางแผนการปฏิบัติงาน การแกปญหารวมกัน 

และการกําหนดเปาหมายในการทํางานของกลุม เพื่อเปนการแบงหนาที่ความรับผิดชอบและการ
ปฏิบัติงานตามความสามารถของตนเอง 

4. การพัฒนาหลักสูตร ใชการปรับกิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อใหเหมาะสมกับสภาพ 
ปญหาและความตองการของนักเรียน 

5. การวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน ใชการกําหนดปญหาและความตองการ เพื่อนํา 
ขอคนพบมาพัฒนาและปรับปรุงการเรียนการสอน 
 ปญหาในการดําเนินงานนิเทศภายในโรงเรียน ไดแก ขาดบุคลากรที่มีความรูความ
เชี่ยวชาญ ประสบการณในการปฏิบัติงานและไมมีเวลาปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง165 
                                                 

165 นันทนา เตาทอง, “การศึกษาการดําเนนิงานนิเทศภายในของโรงเรียนประถมศึกษา  
สังกัดสํานักงานการประถมศกึษา จังหวดัสมุทรปราการ” (วิทยานิพนธมหาบัณฑติ   สาขาวิชา
นิเทศการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร ภาควชิาบริหารการศึกษา  คณะครุศาสตร  จุฬาลงกรณ 
มหาวิทยาลัย  , 2542), บทคัดยอ.  
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บุษยา   ปยารมย ไดศึกษาเรื่อง  การดําเนินงานนิเทศดานวิชาการ ของศูนยบริการ 
การศึกษานอกโรงเรียนอําเภอ สังกัดสํานักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียนในภาคตะวันออก    
ผลการวิจัยพบวา   

1. การเตรียมการนิเทศ ผูบริหารชี้แจงวัตถุประสงคในที่ประชุมแกขาราชการครูและ 
พนักงานราชการคณะกรรมการดําเนินงานนิเทศระดมความคิดรวมกันกําหนดแผนงานนิเทศดาน
วิชาการ และผูนิเทศมีการศึกษาเอกสารเกี่ยวกับการนิเทศและจัดเตรียมตารางการนิเทศ  ปญหา
การเตรียมการนิเทศ ไดแก เอกสารการชี้แจงวัตถุประสงคมีไมเพียงพอ ขาดบุคลากรที่มีความรู
ความเขาใจเกี่ยวกับการนิเทศดานวิชาการและขาดบุคลากรที่มีความรูและทักษะในการปฏิบัติงาน 

2. การดําเนินการนิเทศ ผูนิเทศใชกิจกรรมการนิเทศหลายวิธี เครื่องมือที่ใชในการนิเทศ 
เปนแบบสังเกตและแบบสัมภาษณ ติดตามผลการดําเนินงานจากการสังเกตและสัมภาษณผูที่
เกี่ยวของในการปฏิบัติงาน รายงานผลเปนเอกสารรายงาน และผูบริหารใหคําปรึกษาและกําลังใจ
แกผูนิเทศ ปญหาการดําเนินการนิเทศ ไดแก ผูนิเทศมีหนาที่รับผิดชอบหลายหนาที่ทําใหไมมี 
เวลาในการนิเทศงานอยางสม่ําเสมอ ผูนิเทศมีความรูความเขาใจเกี่ยวกบัการนิเทศดานวิชาการไม
เพียงพอและงบประมาณมีไมเพียงพอ 

3. การประเมินผลการนิเทศ ผูนิเทศใชการสงัเกต การสัมภาษณในการเกบ็ขอมูล   
ประเมินผลในชวงสิ้นสุดการดําเนินการนิเทศ จัดทําเอกสารรายงานผลและนําไปใชในการ
ปรับปรุงวิธีดําเนินงาน ปญหาการประเมินผลการนิเทศ ไดแก ขาดบุคลากรที่มีความรูเกี่ยวกับการ
ประเมินผลและบุคลากรไมนําผลการประเมินไปใชประกอบการปฏิบัติงาน166 

กองเกียรติ   บุดดาเจริญ ไดศึกษาเรื่อง  การศึกษาการดําเนินงานนิเทศภายในโรงเรียน
เอกชนที่ไดรับการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา   ผลการวิจัยพบวา  ในขั้นการกําหนดและ
แจงนโยบายในการนิเทศภายในโรงเรียนมีการกําหนดนโยบายโดยสวนใหญคณะกรรมการนิเทศ
เปนผูกําหนดโดยใหสอดคลองกับนโยบายของกระทรวง 
 ในขั้นการแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานนิเทศภายในโรงเรียน ทุกโรงเรียนแตงตั้ง
คณะกรรมการดําเนินงาน โดยยึดตําแหนงเปนหลักประกอบดวย  ผูบริหารโรงเรียน ผูชวยฝาย
วิชาการ หัวหนาหมวด  หัวหนาระดับ  หัวหนาสาย  และครูผูสอนที่มีความสามารถ 
                                                 

166บุษยา   ปยารมย, “การดําเนนิงานนิเทศดานวิชาการ ของศูนยบริการ การศึกษานอก
โรงเรียนอําเภอ    สังกัดสํานักบริหารงานการศึกษา นอกโรงเรียนในภาคตะวันออก”  
(วิทยานิพนธมหาบัณฑติ   สาขาวิชานิเทศการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร ภาควิชานโยบายการ
จัดการและความเปนผูนําทางการศึกษา  คณะครุศาสตร  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  ,2548) ,
บทคัดยอ. 
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 ในขั้นการเตรียมการกอนปฏิบัติการนิเทศทุกโรงเรียนมีการวางแผนการนิเทศสวนใหญมี
คณะกรรมการนิเทศเปนผูรับผิดชอบ และจัดเตรียมเครื่องมือที่ใชในการนิเทศ ซ่ึงสวนใหญนํา
เครื่องมือจากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชนมาปรับใช 
 ในขั้นการปฏิบัติการนิเทศทุกโรงเรียนใชกิจกรรมการสังเกตการณสอนในหองเรียน      
เปนหลัก โดยมีคณะกรรมการนิเทศเปนผูนิเทศควบคุมและติดตามการดําเนินงาน 
 ในขั้นการประเมินผลการนิเทศ ทุกโรงเรียนมีการประเมินผลการนิเทศ  สวนใหญ
คณะกรรมการนิเทศภายในเปนผูประเมิน โดยใชแบบประเมินที่โรงเรียนจัดทําขึ้น 
 ปญหาการดําเนินงานนิเทศ  การดําเนินงานตามขั้นตอนตาง ๆ ไมมีปญหาในการ
ดําเนินงานแตเมื่อมองในภาพรวมของการดําเนินงาน มีส่ิงที่เปนปญหา ไดแก  ปญหาเรื่องเวลา 
เร่ืองบุคลากรขาดแคลน ครูอาวุโสไมคอยยอมรับ  ปญหาการดําเนินงาน ไมเปนตามแผน167 

วิไลวรรณ   เหมือชาติ  ไดศึกษาเรื่อง  การพัฒนาตัวบงชี้สภาพความสําเร็จของการนิเทศ
ภายในโรงเรียนประถมศึกษา      สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ    
ผลการวิจัยพบวา  ตัวประกอบสําคัญเกี่ยวกับตัวบงชี้สภาพความสําเร็จของกานิเทศภายใน
โรงเรียนประถมศึกษามี 4 ตัวประกอบ ซ่ึงเรียงตามลําดับความสําคัญดังนี้คือ 

1. ตัวประกอบดานเทคนิค  กิจกรรมการดําเนนิการนิเทศภายในโรงเรียนและการ 
ตรวจสอบผลการดําเนนิงาน มี 10 ตัวแปร มีความแปรปรวน คิดเปนรอยละ 41.2 

2. ตัวประกอบดานปจจัยสนับสนุนสงเสริมการดําเนินงานการนิเทศภายในโรงเรียน มี 6  
ตัวแปร มีความแปรปรวน คดิเปนรอยละ 5.2 

3. ตัวประกอบดานผลที่เกิดจากการดําเนนิงานการนิเทศภายในโรงเรียน มี 8 ตัวแปร  
มีความแปรปรวน คิดเปนรอยละ 3.5 

4. ตัวประกอบดานการวางแผนการนิเทศภายในโรงเรียน มี 6 ตัวแปร มีความแปรปรวน 
คิดเปนรอยละ 3.3 
 
 
 
 
                                                 

167 กองเกียรติ   บุดดาเจริญ, “ การศึกษาการดําเนินงานนิเทศภายในโรงเรียนเอกชนที่
ไดรับการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา”  (วิทยานพินธ มหาบัณฑิต  สาขาวิชานิเทศ
การศึกษาและพัฒนาหลักสูตร ภาควิชานโยบายการจดัการและความเปนผูนําทางการศึกษา คณะ
ครุศาสตร  จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย , 2538), บทคัดยอ. 
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5. ศึกษานิเทศกจงัหวัด  ศกึษานเิทศกอําเภอ ผูบริหารโรงเรียนและครูวิชาการโรงเรียน 
มีความเหน็วา 80 ตัวบงชี้มีความเหมาะสมในระดบัมาก168 

สามารถ  ทิมนาค  ไดศึกษาเรื่อง  การนิเทศการสอบแบบเพื่อนรวมพัฒนาวิชาชีพเพื่อ
พัฒนาสมรรถภาพการอานในวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปที่ 1 – 3   ผลการวิจัยพบวา   
 ดานผูสอนวิชาภาษาไทย  1)มีความรูความเขาใจในเรื่องการวิจัยในชั้นเรียน  การ
สังเกตการณสอนสูงขึ้น 2)มีความสามารถในการปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียน และการสังเกตการณ
สอน อยูในระดับนาพอใจ และ 3) มีความคิดเห็นที่ดีตอการปฏิบัติตามกระบวนการนิเทศการสอน
แบบเพื่อนรวมพัฒนาวิชาชีพ 
 ดานนักเรียน 1) มีผลสัมฤทธิ์ดานสมรรณภาพการอานสูงขึ้น และ 2) มีความคิดเหน็ทีด่ีตอ
การเรียนการสอนวิชาภาษาไทย 
 ดานผูนิเทศภายในโรงเรียน มีความคิดเหน็ที่ดีตอการปฏิบัติตามกระบวนการนิเทศ        
การสอนแบบเพื่อนรวมพัฒนาวิชาชีพ169 
 สงัด  อุทรานันท  ไดสังเคราะหงานวิจัยทางการนิเทศการศึกษาในประเทศไทย  และไดสรุปใน
สวนของการนิเทศภายในโรงเรียนโดยทั่วไปวา  โรงเรียนทุกสังกัดและทุกระดับ  ไดจัดใหมีการ
นิเทศภายในโรงเรียนนอยมากและมักจัดเปนครั้งคราว  ปญหาในการจัดการนิเทศภายในโรงเรียน
สวนใหญ  จะเนื่องมาจากการขาดบุคลากรที่มีความรู  ความสามารถในการนิเทศการศึกษา  ขาด
วิทยากรและขาดการประสานงานกับแหลงวิชาการตาง ๆ  ขาดงบประมาณ  วัสดุอุปกรณ  ขาดการ
สนับสนุนและการติดตามผลของหนวยงาน  ครู – อาจารยไมยอมรับและไมศรัทธาตอผูใหการ
นิเทศ  ครูเกิดความรูสึกวาตนเองไมไดรับความไววางใจในการจัดการเรียนการสอน170 
                                                 

168 วิไลวรรณ   เหมือชาติ , “การพัฒนาตัวบงชี้สภาพความสําเร็จของการนิเทศภายใน
โรงเรียนประถมศึกษา  สังกดัสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาต”ิ( วทิยานิพนธ
มหาบัณฑติ   สาขาวิชานิเทศการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร ภาควิชานบริหารการศึกษา  บัณฑิต
วิทยาลัย  จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย ,2537), บทคัดยอ. 

169 สามารถ  ทิมนาค ,  “การนิเทศการสอบแบบเพื่อนรวมพัฒนาวิชาชพีเพื่อพัฒนา
สมรรถภาพการอานในวิชาภาษาไทยชัน้ประถมศึกษาปที่ 1 – 3”  (รายงานการวจิัยที่ไดรับ
ทุนอุดหนนุการวิจัยของกระทรวงศึกษาธิการ     จากคณะอนุกรรมการวจิัยการศกึษา  ศาสนา 
 และการวัฒนธรรม  , 2544 ) , บทคัดยอ. 

170 สงัด  อุทรานันท , “การสังเคราะหงานวิจยังานนิเทศการศึกษาในประเทศไทย,” 
เอกสารประกอบการประชมุทางวิชาการ เร่ือง การวิจยัทางการศึกษา  และการวิจัยทีเ่กี่ยวของกับ 
 การศึกษา คร้ังที่  6 วันที่ 16 – 20 ตุลาคม  2532  เลม 1 ,2533. 
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 ลําดวน  เรือนร่ืน  ไดศึกษาสภาพการเรียนการสอนในโรงเรียนประถมศึกษา  สังกัด
สํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี  พบวาปญหาการจัดการนิเทศการสอนโรงเรียน
สวนใหญ  คือ  บุคลากรในโรงเรียนขาดความรูความเขาใจการนิเทศการสอน  ขาดงบประมาณ
และวัสดุเครื่องมือในการจัดนิเทศการสอน  ขาดการประเมินผลการนิเทศที่ตอเนื่องและครูไมนํา
ขอมูลกลับไปใชในการปรับปรุงการสอนของตน171 
 ชัดเจน  ไทยแท  ไดศึกษาสภาพการจัดการนิเทศการศึกษาภายในโรงเรียนประถมศึกษา  
สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดนนทบุรี  พบวาปจจัยที่จะชวยใหการจัดดําเนินงานนิเทศ 
ภายในโรงเรียน  ที่โรงเรียนไดระบุความตองการมากที่สุดคือปจจัยเกี่ยวกับบุคลากรและการ
จัดการในเรื่องการเพิ่มพูนความรูความเขาใจเรื่องการนิเทศการศึกษา172 
 ปริณดา  พัฒนขจร  ไดศึกษาปญหาและความตองการของผูบริหารและครู  ในการจัดการ
นิเทศการศึกษาภายในโรงเรียนประถมศึกษา  สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดสตูล  
พบวา  ผูบริหารและครูตองการรูปแบบการนิเทศที่มีวิธีการแบบใหครูมีสวนรวมในการนิเทศไป
ดวย  โดยมีผูบริหารทําหนาที่สนับสนุนใหบริการ  ตองการขนาดกลุมผูรับการนิเทศเนนเปน
รายบุคคล  รายกลุมเล็กและรายกลุมใหญ  และผูทําหนาที่นิเทศเปนครูที่มีผลงานดานการสอน
ดีเดน  คณะกรรมการทั้งจากภายในและภายนอกโรงเรียน  ทั้งหัวหนากลุมประสบการณแตละ
กลุมตองการ  กิจกรรมการนิเทศระดับมากเกือบทุกกิจกรรม  ยกเวนกิจกรรมการสังเกตการณสอน
ในชั้นเรียน173 

                                                 
171 ลําดวน  เรือนร่ืน, การศึกษาสภาพการจัดการนิเทศการสอนในโรงเรียนประถมศึกษา,  

 สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวดัสุพรรณบุรี รวมบทคัดยอวิทยานิพนธ บณัฑิต 
 วิทยาลัยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ปการศึกษา 2531( กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพจุฬาลงกรณ, 
2533),บทคัดยอ.   

172 ชัดเจน  ไทยแท, สภาพการจดัการนิเทศการศึกษาภายในโรงเรียนประถมศกึษา  สงักัด 
  สํานักงานการประถมศึกษาจังหวัด : การศึกษาเฉพาะกรณีจังหวัดนนทบุรี, รวมบทคัดยอ
วิทยานิพนธ  บัณฑิตวิทยาลัย  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  ปการศึกษา  2527 ( กรุงเทพมหานคร :    
โรงพิมพจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.,2532),บทคัดยอ. 

173 ปริณดา  พัฒนาขจร,  “การศึกษาปญหาและความตองการของผูบริหารและครูในการ 
จัดการนิเทศ การศึกษาภายในโรงเรียนประถมศึกษา  สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวดั  
สตูล” (วิทยานพินธการศึกษามหาบัณฑติ, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมติร,   
2534),บทคัดยอ. 
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 ประสงค  เทพศิริ  ไดทําการศึกษาปญหาการนิเทศการสอนภายในโรงเรียนของผูบริหาร
โรงเรียนประถมศึกษา  สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดกําแพงเพชร  และเปรียบเทียบ
ปญหาการนิเทศการสอนภายในโรงเรียน  แยกเปนรายดานของผูบริหารโรงเรียน  ที่มีระยะเวลาที่
ดํารงตําแหนงทางการบริหารและวุฒิการศึกษาตางกัน  พบวาผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษามี
ปญหาการนิเทศการสอนภายในโรงเรียนอยูในระดับกลาง  ปญหาที่อยูในอันดับหนึ่งไดแก  
ปญหาการสรางสื่อ  เครื่องมือและการพัฒนาเทคนิคการสอน  ปญหาอันดับสอง  ไดแกปญหา
ความตองการของโรงเรียน  ปญหาอันดับสามไดแก  ปญหาดานการประเมินผลนิเทศการสอน  
ปญหาอันดับสุดทายไดแก  ปญหาดานการวางแผนและกําหนดแนวทางปฏิบัติการนิเทศการ
สอน174 
 สุชาติ   ศรีสุวรรณ    ไดทําวิจัยเ ร่ือง   การจัดการนิเทศการศึกษาภายในโรงเรียน
ประถมศึกษา  สํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดเลย  โดยการสอบถามและสัมภาษณผูบริหาร
โรงเรียน  และศึกษาเอกสารทางวิชาการของโรงเรียน  ไดแก  โรงเรียนขาดแคลนแหลงวิชาการ  
สําหรับใหครูศึกษาเพิ่มเติม  ครูขาดความรูความเขาใจเรื่องการนิเทศการศึกษาภายในโรงเรียน  ครู
ขาดความมั่นใจในตนเองและขาดการยอมรับจากคณะครูในโรงเรียน  โรงเรียนไดรับงบประมาณ
นอยและไดรับชาไมทันตอการดําเนินการของโรงเรียน  ขั้นตอนในการเบิกจายงบประมาณ
ซับซอนเกินไป  โรงเรียนไดรับวัสดุอุปกรณที่มีคุณภาพต่ําและไมตรงกับความตองการของ
โรงเรียน175 
 ประสงค  สังขะไชย  ไดศึกษาความคิดเห็นของผูบริหารโรงเรียนและครูที่เกี่ยวของกับ
การนิเทศภายใน  โรงเรียนมัธยมศึกษา  สังกัดกรมสามัญศึกษา  ในเขตการศึกษา  4  พบวา  ปญหา
อุปสรรคในการนิเทศภายในโรงเรียน  คือ  โรงเรียนสวนใหญมีการปฏิบัติการนิเทศการศึกษา
ภายในโรงเรียนเปนครั้งเปนคราว  ไมมีระบบแบบแผน  โรงเรียนขาดบุคลากรทําหนาที่นิเทศที่มี
ความรูความเขาใจและความชํานาญ  ครูไมมีความศรัทธาตอผูนิเทศ  และไมเห็นความจําเปนที่

                                                 
174 ประสงค  เทพศิร, “ปญหาการนิเทศการสอนภายในโรงเรียนของผูบริหารโรงเรียน 

ประถมศึกษา   สังกัดสํานักงานการประถมศึกษา  จังหวดักําแพงเพชร” (ปริญญานิพนธการ 
 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑติ  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  พิษณุโลก,2531),บทคัดยอ. 

175 สุชาติ  ศรีสุพรรณ, การจัดการนิเทศการศึกษาภายในโรงเรียนประถมศึกษา  สังกัด 
สํานักงานการประถมศึกษา : การศึกษาเฉพาะกรณีจังหวัดเลย , รวมบทคัดยอวิทยานิพนธ  
บัณฑิตวิทยาลยั จฬุาลงกรณมหาวิทยาลัย (กรุงเทพมหานคร:บัณฑิตวิทยาลัย จฬุาลงกรณ
มหาวิทยาลัย,2530),บทคัดยอ. 
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จะตองการนิเทศ  ทําใหขาดขวัญกําลังใจเหมือนไมไดรับความไววางใจในการสอน  โรงเรียนขาด
การวางแผนการนิเทศและขาดงบประมาณ176 
 ผองเพ็ญ  ปานสีทา  ไดทําการวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบการนิเทศการสอนแบบ
พึ่งตนเองภายในโรงเรียนบานรองเผียว  อําเภอเมือง  จังหวัดเชียงราย  ผลปรากฏวาดานอุปสรรค  
ปญหาที่พบในการนิเทศการสอนแบบพึ่งตนเอง  ครูผูสอนขาดทักษะในดานการวางแผน  ขาดการ
วิเคราะหใหครอบคลุมสภาพปจจุบัน  และปญหาในการจัดการศึกษาของโรงเรียน  ขาดการนําผล
การประเมินกลับไปปรับปรุงผลงานของตนเอง  และขาดความรูทางวิชาการที่เพียงพอตอการเปน
ผูนิเทศ177 
 มงคล  อินทนา   ไดทําการคนควาแบบอิสระ  เร่ืองแนวทางในการพัฒนาการนิเทศการ
สอนของผูบริหารโรงเรียน  สํานักงานประถมศึกษาอําเภอเมือง  จังหวัดลําปาง  ผลปรากฏดาน
ปญหา  อุปสรรคการสรางสื่อเครื่องมือและการพัฒนาวิธีการ  คือการขาดงบประมาณผูบริหาร
โรงเรียนไมมีความรูทักษะและไมมีเวลาสรางสื่อเครื่องมือ  ผูบริหารเสนอวาจัดงบประมาณให
เพียงพอ  มีการอบรมหรือประชุมเชิงปฏิบัติการ  การสรางเครื่องมือนิเทศและมีการปรับปรุง  
ระบบการใชส่ือเครื่องมือ  แนวทางพัฒนาไดแก  การบริหารงานงบประมาณเพื่อสรางสื่อ  
เครื่องมือใหเหมาะสม  ศึกษาวิธีการใชส่ือ  เครื่องมือและประชุมปฏิบัติการสรางสื่อเครื่องมือ178 
 ประยูร  ลังการพินธุ ไดทํารูปแบบการนิเทศโดยใชคณะกรรมการรวมไปทดลองใชใน
กลุมอุดรสันติ  สํานักงานประถมศึกษาอําเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม  โดยทดลองดําเนินการ
กิจกรรมนิเทศตามมติคณะกรรมการกลุม  โดยมีการเตรียมงานกอนการนิเทศ  กิจกรรมการนิเทศ  
และกิจกรรมประเมินผลการนิเทศ  ผลการทดลองใชรูปแบบที่ทําใหเกิดการนิเทศอยางจริงจัง  ใน

                                                 
176 ประสงค  สังขะไชย, “ ความคิดเห็นของผูบริหารโรงเรียนและครูเกี่ยวกับการนิเทศ 

การศึกษาภายในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา ในเขตการศึกษา 4” ( วิทยานิพนธ   
 ครุศาสตรมหาบัณฑิต  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย,   2527 ),บทคัดยอ. 

177 ผองเพ็ญ  ปานสีทา, “การพัฒนารูปแบบการนิเทศการสอนแบบพึ่งตนเองภายใน
โรงเรียนบานรองเผียว  อําเภอเมือง  จังหวัดเชยีงราย”  (วิทยานิพนธ  ศึกษาศาสตร  มหาบัณฑติ 
 มหาวิทยาลัยเชียงใหม,2536),บทคัดยอ. 

178 มงคล  อินทนา,  “แนวทางการพัฒนาการนิเทศการสอนของผูบริหารโรงเรียน สังกัด
สํานักงานการประถมศึกษา อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง” การคนควาแบบอิสระ การศึกษา
มหาบัณฑติ  มหาวิทยาลัยเชยีงใหม, 2538),บทคัดยอ. 
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กลุมโรงเรียนและโรงเรียนผูบริหารโรงเรียนมีความพึงพอใจที่บุคลากรระดับอําเภอ  มีโอกาสวาง
แผนการนิเทศรวมกันและเกิดการประสานงานวิชาการระหวางหนวยงานอยางดียิ่ง179 
 สมาน  ศิริ  ไดทําการพัฒนารูปแบบการนิเทศการสอนเชิงปฏิบัติในโรงเรียน  สังกัด
สํานักงานการประถมศึกษาอําเภอฝาง  จังหวัดเชียงใหม  พบวา ปญหาอุปสรรคคือ  ผูบริหารมี
เวลาไมเพียงพอ  และบุคลากรในโรงเรียนมีนอย  และมีขอเสนอแนะใหศึกษานิเทศก  ผูบริหาร
โรงเรียนและครูผูสอน  ควรรวมมือกันประเมินผลการดําเนินงานนิเทศการสอน  เพื่อสรุปไปใช
ในการพัฒนาการสอนและกิจกรรมการนิเทศใหดียิ่งขึ้น180 

ประสงค  สังขะไชย  ไดศึกษาความคิดเปนของผูบริหารโรงเรียนและครูเกี่ยวกับการ
จัดการนิเทศศึกษาภายในโงเรียน  กรมสามัญศึกษาเขตการศึกษา  4   ผลการวิจัยพบวาผูบริหาร
และครูเห็นดวย  และเห็นดวยอยางยิ่งวาควรจะจัดงานนิเทศการศึกษาภายในโรงเรียน  8  งาน  คือ  
การวางแผนการนิเทศพัฒนาบุคลากร  พัฒนาหลักสูตร  การจัดการเรียนการสอน  จัดส่ิงอํานวย
ความสะดวก  และวัสดุอุปกรณ  งานบริการพิเศษอื่น ๆ งานเกี่ยวกับชุมชนและงานการประเมนิผล  
สวนปญหาและอุปสรรค  พบวาโรงเรียนสวนใหญปฏิบัติงานนิเทศการศึกษาเปนครั้งคราวและไม
มีระบบแบบแผน 

นิวัตร  นาคะเวช  ไดศึกษาความคิดเห็นของผูบริหารและครูเกี่ยวกับกิจกรรมการนิเทศ
การศึกษาภายในโรงเรียนมะยมศึกษา  สังกัดกรมสามัญศึกษา  พบวา  โรงเรียนขาดบุคลากรที่มี
ความรู  ความเขาใจ  ขาดวิทยากร และผูเชี่ยวชาญ  ขาดการนิเทศและติดตามผลอยางตอเนื่อง  ครู
ขาดการยอมรับและศรัทธาตอผูนิ เทศ   ครูไมมี เวลาในการจัดกิจกรรมนิเทศรวมทั้งขาด
งบประมาณและวัสดุในการจัดกิจกรรมนิเทศการศึกษา181 

กองแผนงาน  กรมสามัญศึกษา  ไดศึกษาเรื่องการจัดการนิเทศงานวิชาการภายใน
โรงเรียนมัธยมศึกษา ผลการวิจัยปรากฏวา ในสวนของผลการปฏิบัติงานของโรงเรียนกลุมทดลอง  
โรงเรียนกลุมทดลองไดเห็นความสําคัญของการจัดการนิเทศงานวิชาการภายในโรงเรียนวาเปน
                                                 

179 ประยูร  ลังการพินธุ, “การนเิทศโดยการใชคณะกรรมการรวมในกลุมโรงเรียน
ประถมศึกษา : กรณีศึกษากลุมอุกรสันติ  อําเภอเมือง  เชยีงใหม” (วิทยานิพนธ  ศึกษาศาสตร
มหาบัณฑติ  บัณฑิตวิทยาลยั  มหาวิทยาลยัเชียงใหม,2532 ),บทคัดยอ. 

180 สมาน  ศิริ, “การพัฒนารูปแบบการนิเทศการสอนเชิงปฏิบัติในโรงเรียน  สังกัด
สํานักงานการ ประถมศึกษาอําเภอฝาง  (จงัหวัดเชียงใหม  : หนวยศึกษานิเทศก  สํานักงานการ 
ประถมศึกษาอําเภอฝาง  จังหวัดเชียงใหม, 2539), บทคัดยอ. 

181 นิวัตร  นาคะเวช ,การนิเทศภายในหมวดวชิา (กรุงเทพมหานคร:สารพัฒนาหลักสูตร  
กุมภาพนัธ, 2532),6 – 9.  
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ประโยชนตอการเรียนการสอนโดยตรง  ควรจัดทําสม่ําเสมอ  และการดําเนินงานของโรงเรียน
สวนใหญไดบรรลุวัตถุประสงคของงานหรือโครงการทีไดกําหนดไว  สําหรับปญหาและอุปสรรค
ที่เกิดจากบุคลากรของโรงเรียนที่พบในการดําเนินงาน  ไดแก  ปญหาเรื่องความเขาใจไมตรงกัน
เกี่ยวกับการนิเทศงานวิชาการภายในโรงเรียน  ปญหาเรื่องการยอมรับเรื่องทักษะของผูนิเทศ  และ
เร่ืองเวลาในการปฏิบัติงาน182 

สรุปไดวา  การนิเทศการสอนในโรงเรียนเปนหนาที่โดยตรงของผูบริหารโรงเรียนที่จะ
จัดดําเนินการเพื่อชวยเหลือครูใหปฏิบัติงานในหนาที่อยางมีประสิทธิภาพ มีขวัญและกําลังใจดี  
พรอมที่จะรวมกันทํางานดวยความเต็มใจการนิเทศภายในที่บรรลุวัตถุประสงคอยางมี
ประสิทธิภาพ  มักจะดําเนินการในรูปแบบของคณะกรรมการนิเทศภายในโรงเรียน  ซ่ึงควร
กําหนดหนาที่  และความรับผิดขอบใหชัดเจนการเปดโอกาสใหบุคลากรในหนวยงานไดมีสวน
รมในการสรางความรูสึกเปนน้ําหนึ่งใจเดียวกัน  จะชวยใหการทํางานเปนไปอยางรอบคอบดวยดี 
 

8.2. งานวิจัยตางประเทศ 
อัลลิสัน (Allison) แหงมหาวทิยาลัยวอชิงตนั สหรัฐอเมริกา ไดวิจยัเกีย่วกับรูปแบบการ

นิเทศแบบบรรยาย โดยมีจุดมุงหมายเพื่อใหครูใหญในโรงเรียนประถมศึกษาไดเขาใจบทบาทใน
ดานการเปนผูนําดานการเรียนการสอน การพัฒนาทักษะดานตางๆ ของครู และการพฒันา
แผนการเรียนโดยทดลองใชกับกลุมตัวอยาง จํานวน 3 กลุม โดยแบงเปนผูบริหารโรงเรียนที่มี
ประสบการณเขารับฟงการบรรยายจํานวน 16 คน และกลุมที่เขาฟงการบรรยายจํานวน 97 คน 
โดยสอนความรูพื้นฐานกอนทั้ง 3 กลุม และเมื่อบรรยายกับกลุมทดลองแลว ใหนํากลับไปปฏิบัติ
แลวกลับมาทดสอบอีกครั้งหนึ่ง ผลการวจิัยพบวา รูปแบบการนิเทศแบบบรรยายมีผลตอกลุม
ผูบริหารโรงเรียนที่มีประสบการณแตไมแตกตางจากเดิมอยางมีนัยสําคญัทางสถิติ และเมื่อ
เปรียบเทียบทัง้ 2 กลุม ปรากฏวาไมแตกตางกัน183 
 เจรัน (Jeran) ไดทําการวิจัยเรื่องบทบาทที่คาดหวังผูนิเทศในโรงเรียนประถมศึกษานอก
ระบบโรงเรียนที่เนนการทํางานเปนทีมและรายบุคคล โดยมีจุดมุงหมายจะศึกษาวาการที่ให
โรงเรียนบริหารดานการนิเทศ จะเปนการชวยปรับปรุงการเรียนการสอนในโรงเรียนประถมศึกษา
                                                 

182 ศึกษาธิการ,กระทรวง, กองแผนงาน กรมสามัญศึกษา, แนวทางการนเิทศชวยเหลือ
โรงเรียนปฏิรูปการเรียนรูอยาตอเนื่อง (กรุงเทพมหานคร:ครุสภาลาดพราว,2543),บทคัดยอ.   

183 Mary Holly Alison, “The Elementary School Principal as the Instructional Leader : 
The Efficiency of the Definitive Model of Supervision,” Dissertation Abstracts International 
42,6 (June 1982) : 4881-A. 
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นอกระบบโรงเรียนไดมากที่สุด โดยสอบถามจากกลุมนิเทศ ครูใหญ และครู ในรัฐโคโรราโด 
ผลการวิจัยปรากฏวา 

1. ประชากรทั้งสาม มีความเหน็ตรงกันวา การใหความชวยเหลือ และการสงเสริม เปน 
การใหบริการที่ตองมากอนส่ิงอ่ืน 

2. ครูใหญกับศึกษานิเทศก มีความเหน็ตรงกนัมากกวาครูใหญกับครู หรือ ศึกษานิเทศก 
กับครู 

3. ครูใหญกับศึกษานิเทศก มีความสําคัญตอบทบาทของผูนิเทศในอนัทีจ่ะติดตอกับ 
ครูใหญ เพื่อวางแผนเกีย่วกบันักเรียนและคณะครู สูงกวากลุมครู 

4. ครูใหญมีความเห็นวาการพบปะกับผูนิเทศ เปนสิ่งสําคัญมากเกี่ยวกับปญหาการ 
เรียนการสอน 

5. ครูไดใหความสําคัญสูง ในเรื่องที่จะใหผูนเิทศ ชวยเสริมสรางบรรยากาศในการเรยีน 
การสอน184 

สเวททอล (Swetal) ผูอํานวยการสถาศึกษาในฐานะผูนําในการนเิทศ : การคนควาดาน
ประสิทธิภาพในการเปนผูนาํในประเทศฟลิปปนส ดังนี้ คือ  

1.การกระจายอํานาจและการบริหารในรูปแบบของโรงเรียนกําลังใหคํานิยามใหมตอ
ผูอํานวยการจากผูจัดการดานการสรางโรงเรียน เปนผูนําในดานการนิเทศ หนาที่รับผิดชอบหลัก
ของผูอํานวยการคือการสรางความมั่นใจในเรื่องการเรียนที่มีคุณภาพในชั้นเรียน แตผูอํานวยการ
หลายตอหลายคนในเอเชียยังไมคอยมีการเตรียมพรอมตอบทบาทและจุดมุงหมายใหมนี้ 

2.เปนการศึกษาเพื่อช้ีวัดปจจัยที่สงเสริมใหผูอํานวยการโรงเรียนในฟลิปปนสมองวาตนมี
ความสามารถในการสงเสริมใหคําแนะนําสนับสนุนครู ในดานการสอดสองดูแล การพัฒนา
วิชาชีพและทรัพยากรในหองเรียน ตลอดจนมองวาการสนับสนุนเหลานี้มีประสิทธิภาพเพียงพอ 

3.วิเคราะหขอมูลจากผูอํานวยการโรงเรียน 364 ราย โดยการวิเคราะหแบบถดถอยเชิงเสน
และพบวา     1)ผูอํานวยการมองวาความสามารถในการควบคุมดูแลของตนขึ้นอยูกบัความเชื่อ
ของตนเอง เชนเดียวกนักับที่การสนับสนุนลักษณะที่จะสรางความแตกตางในดานตาง ๆ   2)ครู
สามารถในการควบคุมเปนสิ่งที่ครูใหญมองวาเปนปจจยัสําคัญในการจัดการดานทรัพยากร185 
                                                 

184 Jeran,  Danienl,  “Role Expectation of Elementary Schoool Principal as Instructionl 
Leader : The Efficiency of the Definitive Model of Supervision” Dissertation Abstractc 
Internationnal 42,6 (June 1982 ):4881-A. 

185Sindhvad, Swetal , “School principals as instructional leader : An investigation of 
school leadership capacity in the Philippines,”  Uhiversity of Minnesota 2009,abstract. 
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ทีลาฮัน  (Tilahun) ไดทําการวิจัยเร่ือง การจัดกิจกรรมนิเทศภายในโรงเรียนที่พึงประสงค 
ของการพัฒนาประเทศเอธิโอเปย กลุมตัวอยางไดแก ครู ศึกษานิเทศกและนักวิชาการ 
ผลการวิจัยสรุปวา 

1. ครู ศึกษานิเทศก และนกัวิชาการ มีความเห็นสอดคลองกันวากิจกรรมที่ใชใน 
การนิเทศภายในโรงเรียน เรียงลําดับจากมากไปหานอย ไดแก การฝกอบรม แนะนาํการฝกอบรม
ปฏิบัติการ การสาธิตการสอนโดยศกึษานิเทศก การประชุมกลุมยอยครู การเยี่ยมชัน้เรียน และการ
สังเกตการสอน 

2. ครู ศึกษานิเทศก และนกัวิชาการ มีความเห็นสอดคลองกันวา การจัดกจิกรรมการ 
นิเทศภายในโรงเรียนมีการปฏิบัติอยูในระดับปานกลาง 
 จากการศึกษางานวิจัยสรุปไดวาปญหาการปฏิบัติงานนิเทศการศึกษาภายในโรงเรียนสวน
ใหญ ไดแก เอกสารหลักสูตรมีไมเพียงพอสําหรับครูที่จะศึกษา ครูผูสอนบางคนไมเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมการสอน บุคลากรมีคุณสมบัติไมตรงกับความตองการของโรงเรียนขาดงบประมาณ
สนับสนุนสิ่งอํานวยความสะดวกภายในโรงเรียน ขาดสื่อการเรียนการสอน ขาดการฝกอบรม
ตลอดจนขาดการสงเสริมความสัมพันธในการปฏิบัติงานรวมกัน186 

แอน คลารก (Clark, Ann ) ศึกษาประสบการณตรงในการนิเทศและประโยชนของความ
ยั่งยืน คนหาภาวะผูนําตอประสิทธิภาพของงานนิเทศการศึกษาที่สามารถสรางความสําเร็จและ
รักษาไวไดอยางยั่งยืนจากการใชเวลาในการศึกษาการนิเทศทางไกลผานอินเทอรเน็ต การ
ปฏิสัมพันธผานจดหมายอิเล็กทรอนิกสในโรงเรียนชนบท โดยใหผูมีสวนรวมใชเวลา 9 เดือน
ตรวจดูคณุภาพของการนิเทศโดยวเิคราะหขอมูลจากจดหมายอเิล็กทรอนิกสรวมทัง้การใหขอมูล
ยอนกลับจากการมีสวนรวมของผูใหการนเิทศและผูรับการนิเทศ จัดขอความที่ไดรับเปน
หมวดหมู จากการประชุม บนัทึกผลการวิจยัพบวา การนิเทศกอใหเกิดความไววางใจทัง้คูตอง
เปดเผย จริงใจ และใชอํานาจออกแบบใหมกีารเห็นถึงความมีมนุษยสัมพันธ187 
   จอหน ริซโซ (Risso, John) ไดศึกษามุมมองของครูและศึกษานิเทศกเกี่ยวกับแนวคิดใน
การนิเทศ การศึกษาและการติดตามผลในปจจุบัน โดยใชแบบสอบถามของ 43 รายการ ถามครู 
345 คน และศึกษานิเทศก 58 คน ผลการศึกษาพบวาความแตกตางระหวางแนวคิดของครูและ
                                                 

186 Tilahan,Beyenc, “ The Kind of School Supervision Need in Developing Countries 
Case Study Ethiopia” Dissertation Abstractc Internationnal 46,7 (January 1983) :2163-A. 

187 Ann T.Clark, An expioration of combined distance and direct supervision 
experiences [Online],accessed 22 December 2007Available from       
http://wwwlib.umi.com/dissertations/fullcit/3115457 
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ศึกษานิเทศกเกี่ยวกับงานนิเทศในปจจุบันอยางมีนัยสําคัญ ความคิดเห็นที่สอดคลองกัน คือ การ
เขาใจพื้นที่ที่ดูแล การรูจักสภาพปจจุบันและความแตกตางของโรงเรียน การเปนที่ปรึกษาที่ชาญ
ฉลาด ไวใจได ใชความหลากหลายของวิธีการนิเทศ ความสัมพันธของครูและผูนิเทศ การมีสวน
รวมของครู ผลที่ออกมาชี้บอกความแตกตางของการพัฒนาการนิเทศ การเขาถึงความหลากหลาย
ของโรงเรียน การมาเยี่ยมบอยมากกวา ความสัมพันธสวนตัว ทําใหโรงเรียนมองมาตรฐานการ
ปฏิบัติที่เปนขอแตกตางชัดเจน และการดูแลความเปนอยูของครูเปนสวนหนึ่งของกระบวนการ
พัฒนาการนิเทศ 188 
   โจเอลเลน ไบเลย (Bailey,JoEllen) ไดศึกษากระบวนการนิเทศตอการใชเทคโนโลยีและ
เทคนิคการสอน โดยสัมภาษณ และรวบรวมเอกสารของครูหลังการใชเว็บจัดระบบการเรียนรู ใน
การสอนนักเรียนโดยมีผูนิเทศจากมหาวิทยาลัยดูแลจัดโปรแกรมใหครู 7 คน สมัครรวมโครงการ 
8 สัปดาหโดยสมัครใจเขาไปศึกษาโฮมเพจของมหาวิทยาลัยนอทอีสเทอรน (northeastern) ที่ได
จัดเนื้อหา สาระ บทนํา การดูแล คําแนะนํา และทรัพยากร ซ่ึงคนควาวิจัยจากคณะอาจารย 4 คน 
เร่ืองราวที่ครูปรึกษาแนะนําใหเขาใชทรัพยากรจากอินเทอรเน็ต การใชทรัพยากรที่มีอยูมากนอย
ขึ้นอยูกับความชํานาญของครูในการใชคอมพิวเตอร เปนการปรึกษาที่ไวใจได หลังจากนั้นได
สัมภาษณและรวบรวมเอกสารบันทึกขอมูล ผลการศึกษา พบวา การที่ครูเขาไปคนหาแสดงวาครู
กําลังรวมมือเรียนรูที่จะปรึกษาใชทรัพยากรในอินเทอรเน็ตซ่ึงมีเอกสารอางอิงเกี่ยวกับศิลปการ
สอนและครูที่ไมรวมมือจะไมมีการแลกเปลี่ยนประสบการณเมื่อสิ้นสุดโปรแกรมใหกลุม 7 คน 
หาเครือขายเพิ่ม 3 คน189 
 ฟดเลอร (Fidler )190 ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับทักษะทางการนิเทศ ความรูและคานิยมที่
ศึกษานิเทศกทางการศึกษาพิเศษและครูเห็นวามีความสําคัญ กลุมตัวอยางในงานวิจัยนี้ไดแก 
ศึกษานิเทศกทางการศึกษาพิเศษ จํานวน 12 คน และครูผูรับการนิเทศ จํานวน 36 คน โดยใช
                                                 

188 John F.Risso, Techers` and supervisors` perceptions of current and experiences 
[Online],accessed 22 December 2007Available from 
http://wwwlib.umi.com/dissertations/fullcit/3110901 

189 JoEllen.Bailey, A dichotomy in supervisionry transtormation: Technology and the 
art of teaching [Online],accessed 22 December 2004.Available from 
http://wwwlib.umi.com/dissertations/fullcit/3110901 

190 Dagny A.Fidler, “Supervisiory skill, Knoeledge, and values Perecived as Important 
by Specciel Education Sopervisors and Their Teacher. PH.D.dissertation,”University of lllinois 
at Urbarn-Phi Delta Kappa,1973. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 181 

วิธีการสัมภาษณศึกษานิเทศกเพื่อตรวจสอบความรูความเขาใจเกี่ยวกับบทบาทหนาที่ศึกษานิเทศก
และทักษะ ความรูและคานิยมที่พวกเขาเห็นวาสําคัญที่เขาควรไดรับการฝกอบรมกอนใหบริการ 
หรือส่ิงที่เขาเห็นวาควรไดรับการปรับปรุงมากที่สุด นอกจากนี้ยังใหศึกษานิเทศกจํานวนดังกลาว 
และครู 36 คน ตอบแบบสอบถามที่เกี่ยวกับกระบวนการทางการนิเทศที่คลายคลึงกับแบบ
สัมภาษณ ผลจากการวิเคราะหเชิงเนื้อหาขอมูลจากการสัมภาษณ และการสรุปขอมูลจาก
แบบสอบถาม ปรากฏวาศึกษานิเทศกเห็นวาการติดตอส่ือสาร การปฏิบัติงานที่มีลักษณะยืดหยุน
และทักษะการแกปญหาขอขัดแยง มีความสําคัญที่สุดในกระบวนการนิเทศในเรื่องที่เกี่ยวกับ
ความรูดานตางๆ ส่ิงที่สําคัญที่สุดคือ คุณลักษณะที่จะสามารถเขาในสิ่งตางๆและทักษะเชิงเทคนิค
ความจริงใจก็เปนคานิยมที่เห็นวามีความสําคัญมาก ส่ิงที่ศึกษานิเทศกมีความเห็นวาพวกเขาไดรับ
มากที่สุดจากการฝกอบรมนั้น เปนเรื่องของการพัฒนาทักษะเชิงเทคนิค 
 แมคคารทนีย (Mccartnery )191 ไดศึกษาวิจยัเพื่อพัฒนากระบวนการสําหรบัการนิเทศครู
การศึกษาพเิศษขึ้น เพราะในขณะที่ทําการวิจัยนั้นยงัไมปรากฏวามีกระบวนการเฉพาะที่พัฒนาขึน้
มาเพื่อการนิเทศและการปรับปรุงพัฒนาการสอนของครูการศึกษาพเิศษ กระบวนการที่พัฒนาขึ้น
นี้ครอบคลุมดานตางๆ 3 ดาน คือ ทักษะการสอน ทักษะการติดตอส่ือสาร และความรูในดานที่
เกี่ยวกับวิชาชพีครู เชน การจัดทําโปรแกรมการสอนเฉพาะบุคคล (individualized education 
program :IEP) การแปลผลแบบทดสอบและขอมูลที่ไดรับรายงาน ความเขาใจเกี่ยวกบักฎหมาย
ของรัฐบาลกลาง แนวทางการจัดการศึกษาของกลุมโรงเรียนและผลการวิจัยในปจจุบนั และไดมี
การนํากระบวนการนี้ไปใหครูการศึกษาพเิศษ จํานวน 10 คน ที่ใหบริการเด็กพเิศษเรียนรวม 3 
ประเภท คือ เด็กที่มีปญหาทางการเรียนรู (the learning disabled : LD) เด็กปญญาออนประเภท
เรียนได (the educable mentally retarded : EMR) และเดก็ที่มีปญหาทางอารมณ (the emotionally 
disturbed : ED) ทดลองใชเปนเวลา 1 ภาคเรียน ผลจากการสัมภาษณ การสังเกต การประชุม และ
การปฏิบัติงานเพื่อบรรลุวัตถุประสงคที่วางไว ปรากฏวา ระบบการใหบริการสอนของครู
พัฒนาขึ้น และครูผูสอนมีความพึงพอใจกบัการพัฒนาของตนเอง 

อดัมสและโบวี่ (Adams and Bowie ) ไดศกึษาวจิัยเร่ือง How We Learn : Inplication for 
Supervision พบวา การนิเทศการศึกษามหีนาที่เกีย่วของกับการปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอน 
ซ่ึงผูมีหนาที่ในการนิเทศศกึษา มีหนาที่รับผิดชอบในการใหบริการแกครู192 
                                                 

191 Phyllis E.Macartney, “The Development of a Process for the Supervision  of Special 
Education Teachers” (PH.D.dissertation,University of Colorado at Boulder,1987). 

192 Adams. Grace L. and Bowie, Incile How Lean : Implication for Supervision 
Education 78 (December 1957). abstract. 
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 แดเนียล เจอรัล (Daniel Jerun ) ศึกษาเกี่ยวกับบทบาทที่คาดหวังของผูนิเทศในการนิเทศ
การศึกษาภายในโรงเรียน แบบนอกระบบโรงเรียนที่ทํางานเปนทีมและรายบุคคล โดยมี
จุดมุงหมายเพื่อการศึกษาวาการใหบริการดานการนิเทศการศึกษาจะเปนการปรับปรุงการเรียน
การสอนในโรงเรียนประถมศึกษาแบบนอกระบบโรงเรียนไดดีที่สุด โดยสอบถามจากกลุม
ศึกษานิเทศก ครูใหญ และครูในรัฐโคโลรานา ผลการวิจัย พบวา การใหบริการและใหความ
ชวยเหลือตองมากอน การพบปะกับผูนิเทศการศึกษาเปนสิ่งสําคัญมาก ทั้งนี้ เพื่อจะไดปรึกษา
ปญหาเกี่ยวกับการเรียนการสอนและครูยังใหความสําคัญอยางมากในเรื่องที่จะใหผูนิเทศ
การศึกษาชวยสรางบรรยากาศในการเรียนการสอน193 
 กิโกลิส (Kegolis) มุมมองของผูประกอบวชิาชีพใหมในเรื่องการควบคุมดูแลกิจการ
นักเรียนดังนี้   
 1.เปนการประเมินการรับรูของผูเขามาประกอบวิชาชีพใหมภายหลังการสําเร็จ
การนศึกษาในระดับปริญญาโท 
 2.การวิเคราะหตัวแปรแบบทางเดียว ( ANOVA)ถูกนํามาใชในการชี้วัดขอแตกตางที่
สําคัญในขอมูลเชิงประชากร ..... ของมหาบัณฑิตใหมและที่ปรึกษาพบวาที่ปรึกษาชายมี
ประสิทธิภาพ       เทาเทียมกับที่ปรึกษาหญิง และที่ปรึกษาหญิงที่เปนคนเชื้อสายแอฟริกันมี
ประสิทธิภาพทัดเทียมกับที่ปรึกษาผิวขาว 
 3.ในระดับชาติแลว ดูเหมือนวาการเพิ่มระดับการควบคมุดูแลภายในกจิการนักเรียน
นักศึกษาเปนสิ่งจําเปน 
 4.ยังตองมีการศึกษาเพิ่มเติมในเรื่องความแตกตางทางเพศ , ชาติพันธุและพื้นฐาน
ประชาชาติ194 

 เมอรเคล (Merkel) ไดศกึษาถึงความรับรูของผูอํานวยการในเรื่องความเชื่อที่ดีตอการมอง
ไปที่จุดเริ่มตน : จุดแข็ง, จุดออนและโครงสรางสนับสนุนตอครูใหมจากมุมมองของผูอํานวยการ
โรงเรียนประถมศึกษา เปนการศึกษาถึงความรับรูของผูอํานวยการในเรื่องความเชื่อท่ีดีตอจุดแข็ง 
จุดออนของครูใหม  ตลอดจนแนวทางที่ครูใหญประเมินครูใหม ทั้งความเชื่อในเรื่องการใหความ
สนับสนุนครูใหมผานการใหคําแนะนําปรึกษาอยางมีประสิทธิภาพ โดยใหครูใหญจากโรงเรียน
                                                 

193 Daniel Jerun, “Rol Expectation of Elementary School Supervisions in open Space 
Schools which Enphasize Team Teacing and Individualiized Instruction ,”  Dissertation 
Abstracta International (August 1974): abstract. 

194 Kegolis, Jeffrey.  “NEW professionals   perpectives of supervision in student affairs 
: Bowlling Green State University ,”2009 ,abstract. 
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ในเขตชนบท,เขตเมืองและเขตชานเมือง พบวา จุดแข็งของครูใหม คือ เร่ืองความกระตือรือรน
และความสัมพันธกับนักเรียน แตก็มีขอแตกตางในกลุมโรงเรียนทั้ง 3 กลุม คือ จุดออนของครู
ใหมคือเร่ืองการจัดการในชัน้เรียน คําแนะนําส่ังสอนและการบริหารการสนับสนุนดานการจัดการ 
คือเปนรูปแบบการสนับสนุนที่มีประสิทธิภาพสําหรับครูใหม สวนการรวมมือระหวางโรงเรียน
กับมหาวิทยาลัยและโครงการโนมินําเปนสิ่งที่ไรประสิทธิภาพที่สุด เปนการยืนยันถึงการดํารงอยู
ของการแบงแยกกนัระหวางกระบวนการประเมินผลและการสอดสองดูแลสําหรับครู และย้ําถึง
จุดยนืในเรื่องการใหการสนับสนุนครูใหมเพื่อชวยถายโอนกาวสูวิชาชพี195 

โฮสเซน (Hossain)  ไดศึกษาเรื่อง การจัดการโรงเรียนประถมและพัฒนาการนิเทศใน       
บังคลาเทศ : ความเชื่อโยงระหวางการแทรกแซงและผลกระทบ เปนการศึกษา เร่ืองผลกระทบ
ของการจัดการในโรงเรียนประถมตอสัมฤทธิ์ผลการศึกษาของนักเรียนหญิงในบังคลาเทศ พบวา 
เมื่อเทียบกับโรงเรียนเอกชนและโรงเรียนในสังกัดคณะกรรมาธิการ พัฒนาชนบทบังคลาเทศแลว
โรงเรียนรัฐ ไดรับหนังสือเรียนชากวา มีครูหญิงนอยกวา, หองน้ําหญิงไมเพียงพอ,มีเวลาให
การศึกษานอยกวา มีความเกี่ยวพันระหวางผูปกครองและชุมชนในกิจกรรมโรงเรียนตลอดจนการ
สอดสองดูแลและแนะนํา  และการศึกษาจะฟรีแตก็ยังถูกเรียกเก็บคาใชจายอื่น ๆ นอกเหนือจากคา
การศึกษาอีก ดวยปจจัยเหลานี้ จึงยังผลใหโรงเรียนของรัฐมีสัมฤทธิ์ผลทางการศึกษาต่ําสุด196 

  เบสท (Best) ไดศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจในงานของครูประถมและมัธยมในโรงเรียน
ลัทธิพระกฤษณะ พบวา ระดับความพึงพอใจในงานครูและขวัญกําลังใจของครูเปนตัวทํานายที่
สําคัญตอความสําเร็จของการศึกษาในภาพรวมของเด็กนักเรียน ในกรณีของโรงเรียนพระกฤษณะ 
ปูมหลังทางวัฒนธรรมของเด็ก และครูหากสอดคลองกันดีก็จะทําใหการพึงพอใจของครูกอการ
สอนมีมากขึ้น197 

เจอรัล ( Jerun) ศึกษาเกี่ยวกับบทบาทที่คาดหวังของผูนิเทศในการนิเทศการศึกษาภายใน
โรงเรียน แบบนอกระบบโรงเรียนที่ทํางานเปนทีมและรายบุคคล ผลการวิจัย พบวา การใหบริการ
                                                 

195 Scott.Merkel, “A look at the beginning : Strengths, weaknesses , and the support  
structures for new teachers from the perspectives of elementary school principals,” Western 
Michigan University ,2009,abstract. 

196 Muna  Hossain , “Primary  school management and gender development in 
Bangladesh: Linkages between intervention and impact.: University of Maryland, College 
Park,” 2006,abstract. 

197Best, Edith Elizabath, “ Job satisfaction of teachers in Krishna primary and secondary  
Schools.”The University of North Carolina at Chapel Hill, 2006,abstract. 
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และใหความชวยเหลือตองมากอน การพบปะกับผูนิเทศการศึกษาเปนส่ิงสําคัญมาก ทั้งนี้ เพื่อจะ
ไดปรึกษาปญหาเกี่ยวกับการเรียนการสอนและครูยังใหความสําคัญอยางมากในเรื่องที่จะใหผู
นิเทศการศึกษาชวยสรางบรรยากาศในการเรียนการสอน198 
 นิสคา (Nisca ) ศึกษาเรื่องการทดสอบและการฝกตามรูปแบบการพัฒนานิเทศ โดยการ
เรียนรูแบบรวมมือกัน ผลการศึกษา พบวา ดานตัวผูบริหารควรเพิ่มพูนทักษะดานความรูทางการ
นิเทศใหมีประสิทธิภาพ เพื่อนําไปปรับปรุงพัฒนาการรับรูและการนิเทศแบบรวมมือกัน 
นอกจากนี้ผูบริหารควรศึกษาเพิ่มเติมในเรื่องการนิเทศแบบรวมมือกัน เพื่อพัฒนางานนิเทศภายใน
โรงเรียน199 
 ดิว (Dew ) ไดศึกษาเกี่ยวกับ “ความรูความเขาใจของครูผูสอนกับบทบาทการใหความรู
ในกระบวนการนิเทศการศึกษา” ผลการวิจัย พบวา ครูผูสอนมีความสนองตอบตอการให
คําแนะนําจากศึกษานิเทศกเกี่ยวกับความรูจากกระบวนการนิเทศการศึกษาจําแนกไดดังนี้ 1) ครูที่
มีประสบการณสอนสูงและมีวุฒิการศึกษาใหความสนใจตอการนิเทศหารสอนมาก 2) ครูสวน
ใหญมีความเขาใจตรงกันในการใหกานิเทศแนะนําดานความรูจากผูนิเทศ 3) ครูสวนใหญซ่ึงสอน
หลายๆกลุมวิชาสนับสนุนในการใหความรูของศึกษานิเทศกในการพัฒนาการเรียนการสอน 4) 
ครูที่มีประสบการณในการสอนสูงใหความสําคัญในการรับความรูจากศึกษานิเทศกสูงกวาครู
ฝกหัด200 
 เคลาส (Clouse) ไดศึกษาเกีย่วกับ “ความคิดเห็นทัว่ไปของครูกับรูปแบบในการนิเทศ
การศึกษา” ผลการวิจยั พบวา ในการทํารวมกันระหวางครแูละศึกษานิเทศกแมครูจะไมมีตําแหนง

                                                 
198Daniel  Jeran, “ Rol Expectation of Elementary School Supervisions in Open – 

speced School Which Emphasized Team Team Teaching and Individualiized  Instruction,” 
Dissertation Abstracts International 36,5 (August 1975) : 694-695. 

199 Niska,John, M. Ph.d. “Examination of a Cooperative Leaning Supervision Training 
and Development Mode,” Dissertation Abatracts International,52(May 1992) : 3789-A. 

200  Dew, Debra, “Teacher Perceptions of the Rol of Content Knowelege in the 
Supervisory Process,” Dissertation Abatracts International  54 , 8 (February 1994) : 2815-A-
2816-A. 
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ทางการนิเทศ แตก็สามารถใหคําแนะนําเสนอแนะขอคิดเห็นตางๆ ซ่ึงชวยใหศึกษานิเทศกนําไป
ปรับปรุงในงานดานการศึกษาที่เกีย่วของกับการเรียนการสอนในอนาคตได201 
 ริกซ (Rick ) ไดศึกษาเรื่องการพัฒนาและฝกความเชี่ยวชาญสําหรับครูโรงเรียนเอกชน ผล
การศึกษา พบวา ความรูในการนิเทศเปนพื้นฐานที่สําคัญในการพัฒนาการนิเทศ โดยประกอบดวย
การนิเทศการศึกษา การใหคําปรึกษาทางการนิเทศ และการสงเสริมเจตคติในการปฏิบัติงาน
นิเทศ202 
 เซียริงเจน (Searingen ) ไดสรุปหนาที่ของศึกษานิเทศกไว 8 ประการ คือ (1) สงเสริมการ
ประสานงาน (2) สงเสริมการเปนผูนํา (3) สงเสริมใหมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ (4) สงเสริม
ดานความคิดสรางสรรค (5) สงเสริมดานการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงใหเจริญขึ้น (6) สงเสริมใหมี
การวิเคราะหสภาพการเรียนการสอน (7) สงเสริมพัฒนาวิชาชีพของครู (8) สรางขวัญกําลังใจ203 

 วอง (Wang) ไดศึกษาเรื่อง การเกิดขึ้นของแบบจําลองของการสอดสองดูแลจากรัฐใน
ระบบการศึกษาชั้นสูงสุดของจีน  เปนการศึกษาเปลี่ยนจากระบบที่ถูกควบคุมโดยรัฐมาเปนการ
สอดสองดูโดยรัฐของจีนระหวางป 1985 – 2002 พบวาการกระจายอํานาจของรูปแบบการดูแล
จากรัฐ มีผลทางบวกกับการศึกษาระดับสูงในดานการมีสวนรวมและประสิทธิภาพแตก็ยังมีผลใน
ดานปญหาในเรื่องคาใชจายและการเขาถึงและพัฒนาที่ไมเทาเทียมในขอบเขตการศึกษาตาง ๆ 204 

 ทิลแมน (Tillman)  ไดศึกษาเรื่อง ความสัมพันธที่ระยะเวลาของการบริการ คาตอบแทน 
และนิเทศการสอนที่มีตอความพอใจในการปฏิบัติงานของครูในเขตชนบท (South caraling) 
พบวาการนิเทศการสอนมีความสัมพันธในเชิงบวกกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู205 
                                                 

201 Thomas L. Clouse, “ Special Education Teacher. Opinions of Generic and Program 
Models of Supervision,” Dissertation Abatracts International , 54   ( 7 January 1994) : 
22533-A. 

202 Rick, Beryl Louise , “ Professional Development and Burnout of Social Workers in 
Private Practice,” Dissertation Abstracts.  MAI 34/01 (February 1996) : 164. 

203 Searingen, Mildsed E. Supervision Foundation and Dimension ( Boston : Allyn 
and Bacon Inc,. 1962), Abstracts.   

204 Wang ,Lihua ,  “The emergence of the State-Supervision  mobel of governace in the 
chimese hig education system  ,2004.,abstract. 

205Tillman  Wanda Renee,The relationship length of service, salary and supervision 
has on the job satisfaction of teachers in Upstate South Carolina ( Capella University 
2006),abstract. 
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เชลลา เฟอรริส (Schechla-Ferris) ไดศึกษาเรื่องความนาเชื่อถือและการนําไปใชไดของ
องคประกอบการประเมินตนเองของการใชวิทยากรคอมพิวเตอรในการชวยเหลือผูบริหาร พบวา 
ในปจจุบนันีย้งัไมมีอุปกรณในการประเมนิตนเองในหมูผูบริหารระดบัโรงเรียน ในป 2540 มีการ
ตีพิมพ Administrator  Desktopgrjnv เพื่อชวยในการใชวทิยากรชวยเหลือ การวิเคราะหปจจัย
ปจจัยไมไดใหการยืนยันสนบัสนนุสําหรับการพัฒนาภาวะเปนผูนํา206 

จากผลงานวิจัยเกี่ยวกับการจัดการนิเทศการสอนทั้งในประเทศไทย  และตางประเทศ  
แสดงใหเห็นวา  ไดมีการจัดการนิเทศการสอนในโรงเรียนอยางกวางขวาง  ทําใหเกิดผลดี  และ       
มีปญหาอุปสรรคแตงตันกันออกไป  และก็ไดขอสรุปที่นาสนใจ  ซ่ึงสามารถใชเปนแนวทาง
พัฒนาการนิเทศการสอนในสถาบันการศึกษาตอไป 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
206 Schechla-Ferris,Elizabeth Jean, Areliability and validity study of the self –

assessment component Component of the Administratrr s  Desktop Guide For Assistive 
Technolog ( capella University ,2009), abstract. 
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สรุป 

 
ในการวิจัยคร้ังนี้ เปนการวิจัยเร่ือง การพัฒนากระบวนบริหารงานนิเทศในโรงเรียนสังกัด

องคกรปกครองสวน ทองถ่ินในครั้งนี้ผูวิจัยไดศึกษาคนควาเอกสาร  ตํารา  บทความ   แนวคิด   
หลักการทฤษฎี  การนิเทศการศึกษา   ตลอดจนงานวิจัยตาง ๆ  ที่ เกี่ยวของ      เพื่อทราบ
กระบวนการบริหารงานนิเทศในโรงเรียนสังกัดองคกรปกครองทองถ่ิน  และนําเสนอการพัฒนา
กระบวนการบริหารงานนิเทศในโรงเรียนสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  เสนอเทคนิควิธีการ  
ส่ือและเครื่องมือการนิเทศในโรงเรียนใหเปนไปอยางสอดคลอง เกื้อหนุนซึ่งกันและกัน   และให
บุคลากรทุกฝายมีสวนรวมในทุกขั้นตอน   เพื่อใหการบริหารงานนิเทศในโรงเรียนสังกัดองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ   สงผลใหการพัฒนาการเรียนการสอนมีคณุภาพ   
นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค   ไดศึกษาเอกสารตาง ๆ ในเรื่ององคประกอบการบริหารงาน
นิเทศการศึกษา  ความหมายและหลักการบริหารงานนิเทศภายในโรงเรียน กระบวนการนิเทศใน
โรงเรียนของชารี  มณีศรี, สันต ธรรมบํารุง, วไลรัตน บุญสวัสดิ์, อุทัย  บุญประเสริฐ และ ชโลม
จิต ภิงคารวัฒน,วรรณี  ชาญจิต, หนวยศึกษานิเทศก, ดุสิต  ทิวถนอน, นันทนา  เตาทอง,เยาวพา  
เดชัคุปต, สมานจิต  พงษสมาน, สมานจิต  พงษสมาน, วัชรา  เลาเรียนดี, กรมสงเสริมการปกครอง
สวนทองถ่ิน, ในสวนของนักวิชาการตางประเทศผูวิจัยไดศึกษากระบวนการนิเทศของ 
นักวิชาการดังนี้ แอลเลน (Allen), โกลดแฮมเมอร (Goldhammer), โคแกน (Cogan), คอพแลนด
และโบยัน (Copeland&Boyon), แกลทธอรน(Glatthorn), แฮรริช (Harris), วิลเลอรแมน 
(Willerman,), แอคคีสัน และแกลล (Acheso & Gall),  กล๊ิคแมน (Glickman), เซอรโต (Samuel C. 
Certo.)  บริบทที่เกี่ยวของกับรูปแบบการนิเทศในโรงเรียน  ทักษะการบริหารงานนิเทศภายใน
โรงเรียน การนิเทศโดยใชโรงเรียนเปนฐานในการพัฒนา การบริหารการนิเทศดวยวิธีการเชิง
ระบบ วงจรการบริหารคุณภาพของเดมมิ่ง  เทคนิค วิธีการนิเทศภายในโรงเรียน  ผูทําหนาที่นิเทศ  
โครงสรางการบริหารงานโรงเรียนสังกัดองคกรปกครองทองถ่ิน ส่ือ และเครื่องมือในการนิเทศ   

จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของกับงานนิเทศทั้งในและตางประเทศจากเอกสารและ
งานวิจัยดังกลาวทําใหมองเห็นปญหาและอุปสรรคตาง ๆ  ในการดําเนินการนิเทศการสอน  ซ่ึง
จําเปนอยางยิ่งที่ผูมีหนาที่เกี่ยวของทุกฝายจะหาแนวทางแกปญหานี้  และพัฒนาการนิเทศการ
สอน  ใหมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น  โดยใชหลักการของการมีสวนรวมและการรวมคิดรวมทํา                         
( Participation &  Collaboration )  จากทุกฝายเพื่อดึงศักยภาพของครูออกมาใชใหเกิดประโยชน
ตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  จึงสรุปกระบวนการนิเทศการสอนเปน  7  ขั้นตอน  ดังนี้คือ 
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 1.   การศึกษาสภาพปจจุบนัและความตองการ 
 2.   การวางแผนและกําหนดทางเลือก 
 3.   การบริหารจัดการ 
 4.   การสรางสื่อและเครื่องมือ 
 5.   การปฏิบัติการนิเทศ 
 6.   การประเมนิผลและรายงานผล 
 7.   การพัฒนาและการสรางเครือขายการนิเทศ 
 
 
 
 
  

 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
บทท่ี  3 

การดําเนินการวิจัย  

 
 การวิจัยเร่ือง  “ปจจัยดานกระบวนการที่สงผลตอนิเทศการสอนในโรงเรียนสังกัดองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน”     มีวัตถุประสงคเพื่อ  1) ทราบปจจัยดานกระบวนการที่สงผลตอการนิเทศ
การสอนในโรงเรียนสังกัดองคกรปกครองทองถ่ิน และ 2) ทราบรูปแบบของกระบวนการนิเทศการ
สอนในโรงเรียนสังกัดองคกรปกครองทองถ่ิน  งานวิจัยคร้ังนี้เปนการวิจัยเชิงพรรณนา ( descriptive  
research )  ประชากร ประกอบดวย โรงเรียนสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน จํานวน 544  
โรงเรียน กลุมตัวอยาง  กําหนดขึ้นโดยใชตารางเลขสุมของเครชี่ และมอรแกน (Krejcie & Morgan) 1  
ไดกลุมตัวอยาง จํานวน  226  โรงเรียน   เปนหนวยวิเคราะห   (unit  of  analysis )  ผูใหขอมูล
โรงเรียนละ  3  คน   คือ  ผูบริหารสถานศึกษา  หัวหนางานฝายวิชาการ และครูผูสอน     รวมผูให
ขอมูลจํานวน 678  คน   ประกอบดวยข้ันตอนการดําเนินการวิจัย   และระเบียบวิธีวิจัย   โดยมี
รายละเอียดดังตอไปนี้ 

                                                         ขั้นตอนดําเนินการวจัิย 

เพื่อใหการดําเนินการตามขัน้ตอนการดําเนินการวิจัย และ ระเบียบวิธีวิจัย   ผูวิจยัได
กําหนดขั้นตอนการดําเนินการวิจัย  แบงออกเปน  3  ขั้นตอน  ดังตอไปนี้ 

ขั้นตอนที่  1 จัดเตรียมโครงการวิจัย  เปนขั้นตอนการจัดเตรียมโครงการตามระเบียบวิธีการ
ดําเนินการวิจัย  โดยศึกษาเรื่องกระบวนการบริหารงานิเทศจากเอกสาร  ตํารา  ขอมูล  สถิติ  การวจิยั  
ของบุคคล  และหนวยงานตาง ๆ  รวมถึงวรรณกรรมที่เกี่ยวของกับกระบวนการบริหารงานนิเทศ 
เพื่อจัดทําโครงการการวิจัยโดยขอคําแนะนําความเห็นในการจัดทําโครงรางการวิจัยจากอาจารยที่
ปรึกษา  และนํามาปรับปรุงแกไขเพื่อเสนอขออนุมัติหัวขอดุษฎีนิพนธ 

ขั้นตอนที่  2  การดําเนินการวิจัย  เปนขั้นตอนการศึกษาวิเคราะหวรรณกรรม  เพื่อสราง
และพัฒนาเครื่องมือ  นําไปทดลองใช  ปรับปรุงคุณภาพแลวสรุปขอมูลเกี่ยวกับกระบวนการ
บริหารงานนิเทศในโรงเรียนสังกัดองคกรปกครองทองถ่ิน  ซ่ึงประกอบดวยข้ันตอนตางๆ             
ดังแผนภูมิแสดงขั้นตอนการวิจัยดังตอไปนี้ 

 

                                                 
1 R.V.Krejce and D.W.Morgan, Determining sample size for Research   (New 

York:Prentce-Hall,1970), 608. 
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แผนภูมิที่ 15 แสดงขั้นตอนของการวิจยั  

 

ศึกษาวรรณกรรมเอกสาร งานวิจยั หลักการ  ทฤษฎีที่เกี่ยวของ 

F1

2.ผูบริหารสถานศึกษา 

ทดลองใชเครื่องมือ (Tryout) 

F2 F3 Fn 

หาคา IOC 

ไค – สแควร(Chi-
Square)  ( )2χ -
test 
of Independence, 
Maraschilo test. 

Focus Group Discussions จากการสนทนา  4 กลุม   (จํานวน 6-8 คน) 

4.ศึกษานิเทศก 3.ผูบริหารการศึกษา 1. ครูผูสอน 

ประเด็นเกี่ยวกบัปจจัยดานกระบวนการที่สงผลตอการนิเทศ
การสอนในโรงเรียนสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

สรางเครื่องมือ 

เก็บขอมูล รวบรวม วิเคราะหขอมูล 

วิเคราะหขอมูล  Factor Analysis ปจจัยดานกระบวนที่สงผลตอ
การนิเทศ ในโรงเรียนสังกดัองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

Path Analysis 

สรุป อภิปรายผล 

2.รูปแบบ B 4.รูปแบบD 3.รูปแบบ C 1.รูปแบบ A 5.รูปแบบE 

5.ผูวิจัยสรุป 

สรางเครื่องมือ 
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ขั้นตอนที่ 3   การรายงานผลการวิจัย  เปนขั้นตอนการจัดทํารางรายงานผลการวิจัยเพื่อ
นําเสนอตอคณะกรรมการควบคุมดุษฎีนิพนธ  ตรวจสอบความถูกตองปรับปรุงแกไขขอบกพรอง  
ตามที่คณะกรรมการผูควบคุมดุษฎีนิพนธเสนอแนะ  จัดพิมพ  และสงรายงานผลการวิจัยฉบับ
สมบูรณตอบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร  เพื่อขออนุมัติจบการศึกษา 
 

ระเบียบวิธีการวิจัย 
 
 เพื่อใหการวิจัยในครั้งนี้ดําเนินการไปตามวัตถุประสงคของการวิจัย  ผูวิจัยกําหนด
รายละเอียดตาง ๆ  เกี่ยวกับระเบียบวิธีวิจัย  ซ่ึงประกอบดวยแผนแบบการวิจัย  ประชากรและกลุม
ตัวอยาง  ตัวแปรที่ศึกษา  การสรางและพัฒนาเครื่องมือ  การเก็บรวบรวมขอมูล  และสถิติที่ใชใน
การวิจัย  มีรายละเอียด  ดังนี้ 
 
แผนแบบการวิจัย  
 การวิจัยคร้ังนี้เปนการวิจัยเชิงพรรณนา (descriptive  research)  ที่มีแผนแบบการวิจัย
ลักษณะกลุมตัวอยางเดียว  ศึกษาสภาวการณไมมีการทดลอง  (the  one  shot, non – experimental 
case study design)  สามารถแสดงเปนแผนผัง  (diagram)  ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
  

เมื่อ R หมายถึง  กลุมตัวอยางทีใ่ชในการวิจยั 
  X หมายถึง  ตัวแปรที่ศึกษา 
  O หมายถึง  ขอมูลที่ไดจากการศึกษา 
 
แผนภูมิที่ 16  แผนแบบการวิจัย 
 
 

O 

X R 
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ประชากร  
 ประชากรที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้  ไดแก  สถานศึกษาที่สังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ทั้งส้ิน จํานวน  544 โรงเรียน2 
 
กลุมตัวอยาง   
 สําหรับกลุมตัวอยางในการศึกษาวจิัยครั้งนี้  ผูวิจยักําหนดกลุมตวัอยางเปนสถานศึกษา
สังกัดองคกรปกครองทองถ่ิน  โดยใชตารางประมาณการขนาดกลุมตวัอยางของ  เครจซีและมอร
แกน  (Krejcie  and  Morgan)  และสุมกลุมตัวอยางแบบแบงประเภท  (stratified  random  
sampling)  ไดสถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองทองถ่ินที่เปนตัวอยางจํานวน  226 โรงเรียน3         
   
ผูใหขอมูล   
 ผูใหขอมูล  คือ  บุคลากรในสถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองทองถ่ินโรงเรียนละ  3  คน  
ประกอบดวย  ผูบริหารสถานศึกษา  1  คน  หัวหนางานฝายวิชาการ 1 คน  และครูผูสอน 1  คน  
รวมผูใหขอมลูทั้งส้ิน  678   คน   แสดงไดดังตารางที่  14     
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
2 กระทรวงมหาดไทย, สถิติขอมูลการศึกษาทองถิ่นโรงเรียนในสังกดัองคกรปกครองสวน

ทองถิ่น ปการศึกษา 2551 (กรุงเทพฯ : กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน, 2551),1-139. 
3 R.V.Krejce and D.W. Morgan, Determining sample size for Research (New 

York:Prentce-Hall,1970), 608 
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ตารางที่ 14   แสดงประชากร   กลุมตัวอยาง  และผูใหขอมลู 
 

ผูใหขอมูล กลุม
สถานศึกษา
สังกัดองคกร
ปกครอง
ทองถิ่น 

รายชื่อ
จังหวัด 

ประชากร 
(โรงเรียน) 

กลุม
ตัวอยาง

(โรงเรียน) ผูบริหาร 
หัวหนา
งานฝาย
วิชาการ 

ครูผูสอน    
รวม 

1.  ภาคเหนือ 
9  จังหวัด 

เชียงราย 
เชียงใหม 
แพร 
นาน 
พะเยา 
ลําพูน 
ลําปาง 
แมฮองสอน 
อุตรดิตถ 

7 
11 
5 
3 
6 
9 
9 
3 
8 

3 
5 
2 
1 
2 
4 
4 
1 
3 

3 
5 
2 
1 
2 
4 
4 
1 
3 

3 
5 
2 
1 
2 
4 
4 
1 
3 

3 
5 
2 
1 
2 
4 
4 
1 
3 

9 
15 
6 
3 
6 

12 
12 
3 
9 

รวม 9 61 25 25 25 25 75 
2.  ภาค
ตะวันออก 
เฉียงเหนือ 
19  จังหวัด 

กาฬสินธุ 
นครราชสีม
า 
ขอนแกน 
สกลนคร 
ชัยภูมิ 
มหาสารคาม 
ยโสธร 
รอยเอ็ด 
มุดาหาร 
เลย 
ศรีษะเกษ 
สุรินทร 
บุรีรัมย 

10 
15 
17 
4 
4 
7 
3 
7 
2 
5 
5 
3 
4 

4 
6 
7 
1 
1 
3 
1 
2 
1 
2 
2 
1 
2 

4 
6 
7 
1 
1 
3 
1 
2 
1 
2 
2 
1 
2 

4 
6 
7 
1 
1 
3 
1 
2 
1 
2 
2 
1 
2 

4 
6 
7 
1 
1 
3 
1 
2 
1 
2 
2 
1 
2 

12 
18 
21 
3 
3 
9 
3 
6 
3 
6 
6 
3 
6 
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ตารางที่ 14 ( ตอ )  
 

ผูใหขอมูล กลุม
สถานศึกษา
สังกัดองคกร
ปกครอง
ทองถิ่น 

รายชื่อจังหวัด 
ประชากร 
(โรงเรียน) 

กลุม
ตัวอยาง

(โรงเรียน) ผูบริหาร 
หัวหนา
งานฝาย
วิชาการ 

ครูผูสอน    
รวม 

2.  ภาค
ตะวันออก 
เฉียงเหนือ 
19  จังหวัด 

นครพนม 
หนองคาย 
อุดรธานี 
อุบลราชธานี 
อํานาจเจริญ 
หนองบัวลําภู 

6 
5 
10 
9 
2 
1 

3 
2 
4 
4 
1 
1 

3 
2 
4 
4 
1 
1 

3 
2 
4 
4 
1 
1 

3 
2 
4 
4 
1 
1 

9 
6 

12 
12 
3 
3 

รวม 19 119 48 48 48 48 144 
3.  ภาคใต 
14 จังหวัด 

ชุมพร 
ตรัง 
นครศรีธรรม
ราช 
นราธิวาส 
ปตตานี 
พัทลุง 
ภูเก็ต 
สุราษฎรธานี 
กระบี่ 
ยะลา 
ระนอง 
สงขลา 
สตูล 
พังงา 

3 
10 
23 
10 
13 
7 
7 
13 
4 
11 
2 
15 
4 
5 

1 
4 
8 
4 
5 
3 
3 
5 
2 
5 
1 
6 
2 
2 

1 
4 
8 
4 
5 
3 
3 
5 
2 
5 
1 
6 
2 
2 

1 
4 
8 
4 
5 
3 
3 
5 
2 
5 
1 
6 
2 
2 

1 
4 
8 
4 
5 
3 
3 
5 
2 
5 
1 
6 
2 
2 

3 
12 
24 
12 
15 
9 
9 

15 
6 

15 
3 

18 
6 
6 

รวม 14 124 51 51 51 51 153 
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ตารางที่ 14 ( ตอ)   
ผูใหขอมูล 

กลุมสถานศึกษา 
สังกัดองคกร 

ปกครองทองถิ่น 
รายชื่อจังหวัด 

ประชากร 
(โรงเรียน) 

กลุม
ตัวอยาง

(โรงเรียน) ผูบริหาร 
หัวหนา
งานฝาย
วิชาการ 

ครูผูสอน    
รวม 

4. ภาคตะวันออก 
7  จังหวัด 

ฉะเชิงเทรา 
ชลบุรี 
จันทบรี 
ระยอง 
ปราจีนบุรี 
สระแกว 
ตราด 

3 
25 
2 
7 
6 
4 
1 

1 
11 
1 
3 
3 
1 
1 

1 
11 
1 
3 
3 
1 
1 

1 
11 
1 
3 
3 
1 
1 

1 
11 
1 
3 
3 
1 
1 

3 
33 
3 
9 
9 
3 
3 

รวม 7 48 21 21 21 21 63 
5. ภาคตะวันตก 
5  จังหวัด 

กาญจนบุรี 
ตาก 
ประจวบคีรีขัน
ธ 
เพชรบุรี 
ราชบุรี 

5 
9 
10 
13 
10 

2 
4 
4 
6 
4 

2 
4 
4 
6 
4 

2 
4 
4 
6 
4 

2 
4 
4 
6 
4 

6 
12 
12 
18 
12 

รวม 5 47 20 20 20 20 60 
6. ภาคกลาง 

21 จังหวัด 
นนทบุรี 
ปทุมธานี 
พระนครศรีอยุ
ธยา 
นครปฐม 
นครนายก 
สมุทรปราการ 
สมุทรสงคราม 
สมุทรสาคร 
ชัยนาท 
สิงหบุรี 
สุพรรณบุรี 

9 
3 
9 
8 
3 
9 
8 
10 
4 
4 
9 

4 
1 
4 
3 
1 
4 
3 
4 
1 
1 
4 

4 
1 
4 
3 
1 
4 
3 
4 
1 
1 
4 

4 
1 
4 
3 
1 
4 
3 
4 
1 
1 
4 

4 
1 
4 
3 
1 
4 
3 
4 
1 
1 
4 

12 
3 
12 
9 
3 
12 
9 
12 
3 
3 
12 
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ตารางที่ 14 (ตอ)   
 

ผูใหขอมูล กลุม
สถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 

รายชื่อจังหวัด 
ประชากร 
(โรงเรียน) 

กลุม
ตัวอยาง

(โรงเรียน) 
ผูบริหาร 

หัวหนา
ฝายงาน 

ครูผูสอน    
รวม 

6. ภาคกลาง 
21 จังหวัด 

สระบุรี 
ลพบุรี 
นครสวรรค 
สุโขทัย 
กําแพงเพชร 
พิจิตร 
เพชรบูรณ 
พิษณุโลก 
อางทอง 
อุทัยธานี 

12 
9 
12 
7 
4 
9 
6 
5 
3 
5 

5 
4 
5 
3 
2 
4 
3 
2 
1 
2 

5 
4 
5 
3 
2 
4 
3 
2 
1 
2 

5 
4 
5 
3 
2 
4 
3 
2 
1 
2 

5 
4 
5 
3 
2 
4 
3 
2 
1 
2 

15 
12 
15 
9 
6 
12 
9 
6 
3 
6 

รวม 75 148 61 61 61 61 183 

รวม 
ท้ังสิ้น 

544 226 226 226 226 678 

*ไมรวมกรุงเทพมหานคร 
 
ตัวแปรที่ศึกษา  
 ตัวแปรที่ใชในการศึกษาครัง้นี้ประกอบดวยตวัแปรพืน้ฐานและตวัแปรที่ศึกษา  ซ่ึงมี
รายละเอียด  ดงันี้ 
 1.   ตัวแปรพืน้ฐาน  เปนตวัแปรที่เกี่ยวกับสถานภาพสวนตัวของผูใหขอมูล  ไดแก  เพศ  
อายุ  ระดับการศึกษา  ประสบการณในการทํางาน  และประสบการณการทํางานในหนาที่ปจจุบัน 
ตําแหนงปจจบุัน 
 2.   ตัวแปรที่ศึกษา   

ตัวแปรที่เกี่ยวของกับปจจัยดานกระบวนการนิเทศการสอนในโรงเรียนสังกัด 
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน จํานวน 90  ปจจัยที่สังเกตได จากการสรุปผลการวิเคราะหแนวคิด  
ทฤษฎี    งานวิจัยที่เกี่ยวของในตางประเทศ  งานวิจัยที่เกี่ยวของในประเทศไทย และรูปแบบของ
กระบวนการนิเทศการสอนจากการสนทนากลุม กลุมละ 6-8 คน โดยประกอบดวยกลุมครู ผูบริหาร
สถานศึกษา ผูบริหารการศึกษา และศึกษานิเทศก และจากการที่ผูวิจัยสรุป จํานวน  5 รูปแบบ  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 197 

เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
 ในการศึกษาวจิัยครั้งนี้ประกอบดวย 
              1.แบบบันทึกการสนทนากลุม (Focus group discussions) เปนแบบฟอรมทีใ่ชสําหรับการ
สัมภาษณเกีย่วกับปจจยัดานกระบวนการนิเทศการสอนในโรงเรียน 

2.แบบสอบถามความคิดเห็น  (Opinionnaire) เปนแบบสอบถามที่ประกอบดวยคําถามที่
แบงเปน 2 ตอน คือ ตอนที่ 1 ขอมูลพื้นฐานของผูตอบแบบประเมิน ซ่ึงมีลักษณะเปนแบบ
ตรวจสอบรายการ (Check list) ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามความคิดเห็นวาปจจัยดานกระบวนการ
สงผลตอการนิเทศการสอนมากนอยเพียงใด ซ่ึงมีลักษณะเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating  
scale)  5  ระดับของไลเคริท  (Likert  Scale)  เกณฑการใหคะแนนแบบแบบสอบถามความคิดเห็น
เกี่ยวกับปจจัยดานกระบวนการที่สงผลตอการนิเทศการสอนในโรงเรียนสังกัดองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน  มีดังนี้ 
 ระดับ  5    หมายถึง   ระดับความคดิเห็นมากที่สุด   มีคาเทากับ   5  คะแนน 
 ระดับ  4    หมายถึง   ระดับความคดิเห็นมาก        มีคาเทากับ   4  คะแนน 
 ระดับ  3    หมายถึง   ระดับความคดิเห็นปานกลาง   มีคาเทากับ   3  คะแนน 
              ระดบั  2   หมายถึง   ระดับความคิดเห็นนอย           มีคาเทากบั   2  คะแนน 
              ระดบั  1   หมายถึง   ระดับความคิดเห็นนอยทีสุ่ด   มีคาเทากบั   1  คะแนน 

 
1. รูปแบบของกระบวนการนิเทศการสอนตามกลุมแนวคิด  5 กลุม มีลักษณะคําถาม 

แบบปลายเปด และบังคับเลอืก  (Force choice) 
 
การสรางและพัฒนาเครื่องมือ   
 ในการสรางและพัฒนาเครื่องมือเพื่อนําไปศึกษาวจิัยในแตละขั้นตอนมรีายละเอียด  
ดังตอไปนี ้
 เครื่องมือหลักของการวิจัยคร้ังนี้ คือ แบบสอบถามซึ่งมีขั้นตอนการสรางและพัฒนา
เครื่องมือ ดังนี้  

1. ศึกษาวิเคราะหประเด็นเกี่ยวกับปจจัยดานกระบวนการนิเทศการสอนจากเอกสารทั้งใน
ประเทศ และตางประเทศ รวมทั้งผลจากการสนทนากลุม ไดประเด็นปจจัยดานกระบวนการนิเทศ
การสอน จํานวน 90 ปจจัย  และ รูปแบบของปจจัยดานกระบวนการนิเทศ 5 รูปแบบ 
 2   สรางขอกระทงคําถามจากตัวแปรที่ไดจากการสรุปผลการวิเคราะหแนวคดิ ทฤษฏี 
งานวิจยัที่เกี่ยวของ จํานวน 90  ปจจัย โดย   
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2.1 นําขอปจจัยยอยเกี่ยวกับปจจัยดานกระบวนการนิเทศการสอน มาสรางเปน 
แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยดานกระบวนการที่สงผลตอการนิเทศการสอนภายใต
คําแนะนําของอาจารยที่ปรึกษา  และผูเชี่ยวชาญทางสถิติ จํานวน  5 ทาน เพื่อหาคาความสอดคลอง
และความตรงเชิงเนื้อหา  (Index  of  Item  Objective  Congruence : IOC)    ไดคา  IOC รายขออยู
ระหวาง (0.06-1.00) รวมเฉลี่ย (0.97)   

2.2 นําแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยดานกระบวนการที่สงผลตอการนิเทศ
การสอนไปทดลองใช (try out) เพื่อหาคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามจากสถานศึกษาในสังกัด
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ที่ไมใชกลุมตัวอยางในการวิจัย จํานวน  10  โรงเรียน  ซ่ึงผูใหขอมูล
ไดแก  ผูบริหารสถานศึกษา หัวหนางานฝายวิชาการ และครูผูสอน รวม  30  คน   แลวนํามา
วิเคราะหเพื่อหาคาความเชื่อมั่น  (reliability) ของแบบประเมินทั้งฉบับ โดยใชคาสัมประสิทธ์ิ
แอลฟาตามวิธีของครอนบาค (Cronbach’s Alpha  Coefficient)4  ในการศึกษาครั้งนี้ไดคา
สัมประสิทธิ์อัลฟาของแบบสอบถามเทากับ (0.987) 
 
การเก็บรวบรวมขอมูล  
 ในการเก็บรวบรวมขอมูลคร้ังนี้ผูวิจัย  ไดดําเนินการเก็บขอมูลโดย 

  1.ขอหนังสือนําจากภาควิชาการบริหารการศึกษา และบัณฑิตวิทยาลยั 
                2.การสัมภาษณหรือสนทนากลุม (Focus group  discussions) 4 กลุม ที่เปนผูที่ 
เกี่ยวของกับการนิเทศการสอนดวยตนเอง 
    3.สงแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยดานกระบวนการที่สงผลตอการนิเทศการ
สอน ดวยตนเองทางไปรษณีย (Ordinary  mails) และแบบสอบถามบางสวนผูวิจัยไปรวบรวมดวย
ตนเอง 
 
การวิเคราะหขอมูล   
 ในการวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้  ดังนี้ 
 1.   การวิเคราะหขอมูลสถานภาพของผูตอบแบบสอบถามในดานเพศ  อายุ วุฒิการศึกษา
ประสบการณในการทํางาน ประสบการณในหนาที่ปจจุบันและตําแหนงหนาที่ปจจุบันดวยการ
คํานวณคาความถี่  (Frequency)  คารอยละ  (Percentage)  โดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป 

                                                 
               4 Lee J. Cronbach, Essentils  of  Psychological Testing, 4th ed. (New York:Harper & 
Row,1984),161. 
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 2.   การวิเคราะหคาระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยดานกระบวนการที่สงผลตอการนิเทศ
การสอน แบบมาตรสวนประมาณคา  5  ระดับ  โดยใชคาเฉลี่ย  ( X )และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
(S.D.)  ทั้งนี้ในการวิเคราะหถือวาเปนคาเฉลี่ยของคะแนนที่ไดจากการตอบแบบสอบถามของผูให
ขอมูลตกอยูในชวงใดก็แสดงวาคาระดับความความคิดเห็นตอปจจัยดานกระบวนการที่สงผลตอการ
นิเทศการสอนที่เปนจริงแบบนั้น  โดยนําคาเฉลี่ยที่ไดไปเปรียบเทียบกับเกณฑตามแนวคิดของ
เบสท  (Best) 5 ซ่ึงมีรายละเอียด  ดังนี้ 
 คาเฉลี่ย 4.50 – 5.00   หมายถึง   มีคาระดับความคดิเห็น   อยูในระดับมากที่สุด 

คาเฉลี่ย 3.50 – 4.49   หมายถึง   มีคาระดับความคดิเห็น   อยูในระดับมาก 
คาเฉลี่ย 2.50 – 3.49   หมายถึง   มีคาระดับความคดิเห็น   อยูในระดับปานกลาง 
คาเฉลี่ย 1.50 – 2.49   หมายถึง   มีคาระดับความคดิเห็น   อยูในระดับนอย 
คาเฉลี่ย 1.00 – 1.49   หมายถึง   มีคาระดับความคดิเห็น   อยูในระดับนอยที่สุด 

          3.  การวิเคราะหปจจัยหลัก (Factor  Analysis)  โดยการวิเคราะหแบบปจจัยเชิง 
สํารวจ  (Exploratory  Factor  Analysis)  ดวยวิธีสกัดปจจัย  (Principal  Component  Analysis : 
PCA)  เพื่อใหไดตัวแปรที่สําคัญซ่ึงถือเกณฑการเลือกตัวแปรที่เขาอยูในปจจัยตัวใดตัวหนึ่ง  โดย
พิจารณาจากคาความแปรปรวนของตัวแปร  (Eigenvalue) เทากับ 1 และถือเอาคาน้ําหนักปจจัย  
(Factor  Loading)  ของตัวแปรแตละตัวของปจจัยนั้นมีคาตั้งแต  0.60  ขึ้นไป  ที่บรรยายดวยตัวแปร
ตั้งแต  3  ตัวแปรขึ้นไป  ตามวิธีของไกเซอร  (Kaiser)6  และการวิเคราะหความสัมพันธเชิงสาเหตุ 
(Path Analysis) 

4.   การวิเคราะหเพื่อตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบของปจจัยดานกระบวนการ 
นิเทศสอนในโรงเรียนสังกดัองคกรปกครองสวนทองถ่ินใชการวิเคราะหดวยวิธีการ

วิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis)  โดยครู ผูบริหารสถานศึกษา ผูบริหารการศึกษา และ
ศึกษานิเทศก เปน 4 รูปแบบ และผูวิจยัสรูป จํานวน 1 รูปแบบรวมเปน 5 รูปแบบ จากแบบสอบถาม
ความคิดเหน็ตอรูปแบบของปจจัยดานกระบวนการนิเทศสอน  ตอนที่ 3 
 
 
 

                                                 
5 John w.Best,Research in Edcation (Education Cliffs, New Jersey:Prentice Hall  

Inc.,2001),190. 
6 Kaiser, quoted  in Barbara G. Tabachnik,and Linda S.Fidell, Using Multivariate 

Statistics (New  York: Harper & Row, 1983),411. 
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สถิติท่ีใชในการวิจัย 
 สถิติที่ใชในการวิจัย  มดีังนี ้
 1.   การวิเคราะหเนื้อหา  (Content  analysis) 
 2.  สถิติพื้นฐานสําหรับวิเคราะหขอมูล ประกอบดวย คาความถี่ (Frequency)       คารอยละ  
(Percentage)  คาเฉลี่ย  (Mean)  และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (Standard  deviation) 
 3.  การวิเคราะหปจจัย  (Factor  Analysis)  โดยการวิเคราะหแบบปจจัยเชิงสํารวจ  
(Exploratory  Factor  Analysis) ดวยวิธีสกัดปจจัย (Principal  Component  Analysis : PCA) 
 4.  วิเคราะหความสัมพันธเชงิสาเหตุ (Path  Analysis) เพือ่วิเคราะหความสัมพันธระหวาง
ปจจัยของกระบวนการแตละปจจัย 
              5. การวิเคราะหรูปแบบของปจจยัดานกระบวนการนิเทศการสอนในโรงเรียน 
สังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ินดวยการทดสอบดวยคาไค – สแควร(Chi-Square)  ( )2χ -test of  
Independence, และทดสอบรายคูโดย Maraschilo test. 
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สรุป 
 การวิจัยเร่ือง“ปจจัยดานกระบวนการที่สงผลตอการนิเทศการสอนในโรงเรียนสังกัดองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน” มีวัตถุประสงคเพื่อ  1) ทราบปจจัยดานกระบวนการนิเทศการสอนใน
โรงเรียนสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน และ 2) ทราบรูปแบบของกระบวนการนิเทศการสอน
ในโรงเรียนสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน งานวิจัยคร้ังนี้เปนการวิจัยเชิงพรรณนา  (Descriptive  
research) ประชากรคือโรงเรียนสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 544 โรงเรียน กลุมตัวอยาง 
จํานวน  226 โรงเรียน  เปนหนวยวิเคราะห (Unit of  analysis) ผูใหขอมูลโรงเรียนละ 3 คน  คือ  
ผูบริหารสถานศึกษา  หัวหนางานฝายวิชาการ และครู รวมทั้งสิ้น 678 คน โดยดําเนินการวิจัยตาม
ขั้นตอนใน  3  ขั้นตอน  คือ  การจัดเตรียมการวิจัย  การดําเนินการวิจัย  และการรายงานการวิจัย   
ซ่ึงในขั้นตอนของการดําเนินการวิจัยนั้นไดแบงออกเปน  5  ขั้นตอนยอย ขั้นตอนที่  1  ดําเนินการ
สังเคราะห  แนวคิด  ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวกับปจจัยดานกระบวนการการนิเทศการสอนใน
โรงเรียน  ขั้นตอนที่  2  สรางและพัฒนาเครื่องมือ       ในการศึกษาหาปจจัยดานกระบวนการนิเทศ
ในโรงเรียนสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ขั้นตอนที่  3  การเก็บรวบรวมขอมูล   ขั้นตอนที่  4  
วิเคราะหขอมูล   ขั้นตอนที่  5 สรุปผลการวิจัย  อภิปรายผล  และใหขอเสนอแนะในการวิจัย  สถิติที่
ใชในการวิจัย  คือ  การวิเคราะหเนื้อหา  (Content  analysis) สถิติพื้นฐานสําหรับวิเคราะหขอมูล  
ประกอบดวย 1)คาความถี่ (Frequency) 2)คารอยละ(Percentage) 3)คาเฉลี่ย(Mean) 4) สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard  deviation)  สถิติเพื่อการจําแนกกลุมตัวแปร  โดยใชเทคนิคการวิเคราะห
กระบวนการหลัก  (Factor  Analysis)  โดยการวิเคราะหความสัมพันธเชิงสาเหตุ (Path  Analysis) 
เพื่อวิเคราะหความสัมพันธระหวางกระบวนการแตละดาน  และการวิเคราะหแบบองคประกอบเชิง
สํารวจ  (Exploratory  Factor  Analysis)  ดวยวิธีสกัดปจจัย  (Principal  Component  Analysis : 
PCA)  เพื่อใหไดตัวแปรที่สําคัญตอมาเปนการประเมินและวิธีการวิเคราะหเนื้อหา   (Content 
Analysis) และการวิเคราะหความสัมพันธเชิงสาเหตุ (Path Analysis) แลวนําเสนอรูปแบบของปจจัย
ดานกระบวนการนิเทศการสอนในโรงเรียนสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน และ การทดสอบ
ความเห็นของผูตอบแบบสอบถามตอรูปแบบการนิเทศโดยการทดสอบดวยคาไค – สแควร       
(Chi-Square)  ( )2χ -test of  Independence, และทดสอบรายคูโดย Maraschilo test. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
บทท่ี 4 

การวิเคราะหขอมูล 
 

 การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค เพื่อทราบปจจัยดานกระบวนการที่สงผลตอการนิเทศการ
สอนในโรงเรียนสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน และเพื่อทราบรูปแบบกระบวนการนิเทศการ
สอนในโรงเรียนในสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ดังนั้นเพื่อเปนไปตามวัตถุประสงคของการ
วิจัย การนําเสนอขอมูลจาการวิเคราะห ขอมูล ผูวิจัยไดนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลโดยใช
ตารางประกอบคําบรรยาย  ดังรายละเอียดตอไปนี้ 
 ตอนที่ 1  การวิเคราะหประเด็นของกระบวนการนิเทศการสอน  และปจจัยดาน 
                                 กระบวนการนิเทศการสอน  
 ตอนที่ 2 การวิเคราะหความสัมพันธเชิงสาเหตุของตัวแปร(Path Analysis) และ 
                                การวิเคราะหรูปแบบของกระบวนการนิเทศการสอน  
  
 ตอนที่  1 การศึกษาวิเคราะหเพื่อกําหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย  
 ในขั้นตอนนี้ผูวิจัยไดกําหนดการศึกษาวิเคราะหขอมูลและดําเนินการดงันี้ 
 1. การวิเคราะหเอกสารและผลงานวิจัยเกี่ยวกับแนวคิดทฤษฎีการนิเทศการศึกษา     
ดวยการวิเคราะหเอกสาร (document analysis) สรุปได  90 ปจจัยดังนี้ 
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ตารางที่ 15   สรุปกระบวนการนิเทศการสอนหลักการ ทฤษฎีงานวิจัยและแนวคิดของนักวิชาการ 
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n) 

1.การศึกษา  รวบรวมขอมูลพื้นฐาน 
สภาพป จ จุ บั น  ปญหา   ในก า ร
ดําเนินงานการนิเทศ และการสํารวจ
ปญหาและการประเมินความตองการ
ของครู 

√ √ √  √ √ √ √ √      √ 

2.ก า ร ร ว ม กั น ว า ง แ ผ น ใ น ก า ร
ปฏิบัติงานโดยมีสวนรวมในการคิด
วิ เคราะหสภาพปญหา  และความ
ตองการ 

√ √     √        √ 

3.การประชุมสรางความสัมพันธ
ระหวางครูกับผูนิเทศ 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √  √ √ 

4.การวิเคราะหสาเหตุของปญหาการ
นิเทศการสอน มีการวิเคราะหจุดเดน 
จุดบกพรอง เพื่อสงเสริม หรือการ
พัฒนา  (SWOT  ANALYSIS) 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

5.การลําดับความสําคัญของปญหา
การนิเทศการสอน ลําดับความสําคัญ  
ความตองการ และจําแนกปญหา เปน
รายละเอียดของภาระงานที่จะตอง
ดําเนินการอยางเรงดวน 

√ √  √   √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

6.การตั้งจุดมุงหมายในการแกปญหา
ในการนิเทศอยางชัดเจน 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

7.การสรางและเลือกทางเลือกในการ
แกปญหา 

√ √ √ √   √ √   √ √ √   

8.การศึกษาความมุงหมายของ
หลักสูตร 

√ √              

9.การประชุมสัมมนาครูเกี่ยวกับการ
เรียนการสอน 

√ √   √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

10.การศึกษาผลการวิจัยที่เกี่ยวของ
กับการเรียนการสอน 

√ √     √   √      
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ตารางที่ 15 (ตอ) 
 

 
 
ประเด็นของปจจัย/แนวคิด 
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(Gl
ick

ma
n) 

11.ในการดําเนินการนิเทศการสอน 
มีการใช แบบสํารวจ  แบบสอบถาม  
การสัมภาษณ หรือ  แบบประเมิน
ตนเอง 

√ √     √  √      √ 

12.การศึกษาการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอน   

√ √     √   √     √ 

13.การปรึกษาผูมีประสบการณใน
การแกปญหา  เปรียบเทียบความ
แตกตางระหวางสภาพปจจุบัน กับ
เกณฑที่กําหนดไว 

√ √      √     √  √ 

14.การศึกษาวิธีการที่เคยใชไดผลมา
กอนจาก ศึกษาคนควา  การวิจัย 

√ √ √ √   √      √  √ 

15.ก า รมี ส ว น ร ว ม เ กี่ ย ว กั บ ก า ร
กํ า ห น ด น โ ย บ า ย  ก า ร จั ด ทํ า
แผนปฏิบัติการนิ เทศโดยจําแนก
ก ลุ ม เ ป า ห ม า ย ใ น ก า ร พั ฒ น า
ความสามารถของผูรับการนิเทศ 

√ √     √ √        

16.ก า ร ชี้ แ จ ง แ ล ะ ก า ร กํ า ห น ด 
นโยบายแผนการดําเนินงานในการ
นิเทศการสอนอยางชัดเจนครบถวน 
ทั้งรูปแบบและเนื้อหา ตามแผนงาน
นิเทศอยางสมบูรณ 

√ √     √      √  √ 

17.การวางแผนการนิเทศเพื่อมุงเนน
ใหผูรับการนิเทศปฏิบัติและคนหา
คําตอบดวยตนเอง 

√ √ √ √   √  √   √ √ √ √ 

18 การคิดจากแนวคิดพื้นฐานดาน
ความเชื่อ  คานิยมของผูนิเทศมีความ
แตกตางกันจะสงผลใหการนิเทศ
แตกตางกัน 

√ √      √     √  √ 
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ตารางที่ 15   (ตอ) 
 

 
 
ประเด็นของปจจัย/แนวคิด 
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ิ๊คแ
มน

(Gl
ick

ma
n) 

19. กําหนด แผนปฏิบัติงานที่นําไปสู
การคาดคะเนมีการชี้แจงรายละเอียด
ของโครงการตางๆอยางชัดเจนเพื่อ
นําไปสูการปฏิบัติได 

√ √  √   √    √ √ √  √ 

20. การจัดทําปฏิทินแผนงานการ
นิเทศ โดยการกําหนดปฏิทิน วัน 
เวลา สถานที่ อยางชัดเจนในการ
ดําเนินการนิเทศ 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

21. การปรับปรุงการทําแผนการ
ดําเนินงานใหดีขึ้น โดยการศึกษาการ
จัดทําแผนพัฒนาการศึกษา /แผน
ยุทธศาสตร แผนปฏิบัติงานประจํา ป 

√ √          √   √ 

22.กระบวนการบริหารจัดการ โดย
การจัดทําแผนปฏิบัติการนิเทศโดย
จําแนกกลุมเปาหมายในการพัฒนา
ความสามารถของผู รับการนิ เทศ
อยางเปนระบบ 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

23. การจัดจําแนกหนาที่ของบุคลากร   √ √ √       √ √ √ √  √ 
24.การประสานงานในสถานศึกษา    √    √        √  √ 
 25.การชี้แหลงขอมูลทางวิชาการ       √               

26. การจัดใหความสัมพันธตอเนื่อง √ √ √          √  √ 
 27.ก า ร ส ร า ง แ ร ง จู ง ใ จ โ ด ย ใ ช
หลักการนิ เทศในการปฏิบัติงาน
นิเทศ ที่มีมนุษยสัมพันธ มีการยกยอง 
ชมเชย ใหรางวัล เพื่อสรางขวัญ และ
กําลังใจ  อยูเสมอ 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
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ตารางที่ 15   (ตอ) 
 

 
 
ประเด็นของปจจัย/แนวคิด 
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แม
น(

Gli
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an)
 

28.กระบวนการผูนํ า  โดยการนํา
หลักการบริหาร จัดการที่สอดคลอง
กับนโยบายและภารกิจหลักของ
สถานศึกษาดานการวางแผนเพื่อ
พัฒนางานนิเทศการสอนนําไปสูการ
บริหารการเปลี่ยนแปลงใหตรงตาม
วิสัยทัศนที่วางไวและนําหลักการ
นิเทศแบบมนุษยสัมพันธไปใชกับ
ผูรับการนิเทศเปนประจํา 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

29. การตัดสินใจ โดยการนําผลการ
ประชุมมาใช เปนแนวทางปฏิบัติ
กิจกรรมการนิเทศตามแผนงานและ
โครงการที่วางไวอยางเปนระบบ   

√         √     √ 

30. การเสนอแนะ โดยเลือกสรรและ
ป รับ เทคนิ ค วิ ธี ก า รนิ เ ทศอย า ง
เหมาะสมตามสถานการณ 

√ √  √     √ √ √    √ 

31. การสื่อความหมาย โดยการเปด
โอกาสใหทุกฝายมีสวนรวมในการ
วางแผนและกําหนดนโยบายเพื่อการ
พัฒนางานการนิเทศการสอน 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √    √ 

32. การคิดริเ ร่ิม  โดยการกําหนด
วิสัยทัศนดานการพัฒนางานนิเทศ
ร ว ม กั น กั บ ห น ว ย ง า น ภ า ย ใ น
สถานศึกษา 

√ √           √  √ 

33.การสาธิตใชวิธีปฏิบัติการนิเทศ
ทางตรงโดยผูนิเทศออกปฏิบัติการ
นิเทศดวยตนเอง 

√ √             √ 
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ตารางที่ 15   (ตอ) 
 

 
 
ประเด็นของปจจัย/แนวคิด 

1.ช
ารี

 มณ
ีศรี

 
2.ส

ันต
  ธ
รร
มบ

ํารุ
ง 

3.ว
ิไว
รัต
น  

บุญ
สว

ัสด
ิ์ 

4.อ
ุทัย

  บ
ุญป

ระ
เส
ริฐ

   
5.ส

งัด
  อ
ุทร

าน
ันท

   
6.ว

รร
ณี 

 ชา
ญก

ิจ 
7.ห

ยว
ยศ
ึกษ

าน
ิเท
ศก

 
8.ด

ุสิต
  ท

ิวถ
นอ

ม 
9.โ

กล
ดแ

ฮม
เม
อร
 

10.
โค
แก

น (
Co

gan
) 

11.
คอ
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แม
น(

Gli
ckm

an)
 

34.ก ร ะ บ ว น ก า ร ก า ร ค ว บ คุ ม   
โดยการควบคุม กํากับและติดตาม
ภารกิจหลักของงานดานการนิเทศ
การสอนเพื่อใหเปนไปตามเปาหมาย
ของงานที่กําหนดไวในแผนปฏิบัติ
การของสถานศึกษาอยางเครงครัด 

√            √  √ 

35.การสงเสริมการปฏิบัติใหถูกตอง 
สงเสริมการพัฒนาแนวคิดในการ
นิเทศ  โดยการนําความรูจากบริบท  
ปจจัยภายในและปจจัยภายนอกที่
เ กี่ ย วข อ งมา ใช ในการว า งแผน  
แสวงหาความรวมมือจากผูเกี่ยวของ 

√ √     √      √  √ 

36.การสงเสริมความเจริญงอกงาม 
โดยการสรางบรรยากาศที่เอื้อตอการ
นิเทศอยางตอเนื่องเพื่อใหเห็นคุณคา
ของการนิเทศการสอน 

√ √  √      √   √  √ 

 37.การกลาวโทษเปนลายลักษณ
อักษร  

√               

 38.การกําหนดบทลงโทษ                  √               
39.การ เปลี่ ยนแปลง  หรือความ
ยืดหยุนของแผนการนิเทศการสอน 

√    √ √ √ √ √ √ √ √ √  √ 

40.การรวบรวมขอมูลที่เหมาะและ
จําเปนตอการนิเทศการสอน 

√ √  √ √  √ √    √ √ √ √ 

41.การจัดระบบฐานขอมูลในดาน
ตางๆที่เปนประโยชนตอการนิเทศ
การสอนอยางเปนระบบ 

√ √ √ √ √  √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

42.การพัฒนาระบบฐานขอมูลดาน
ตางๆใหมีความถูกตอง ทันสมัย และ
สะดวกตอการนิเทศการสอน 

√ √ √ √  √ √  √ √ √ √ √ √ √ 
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ตารางที่ 15   (ตอ) 
 

 
 
ประเด็นของปจจัย/แนวคิด 
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คณ
ะ 

15.
กล

ิ๊คแ
มน

(Gl
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n) 

43.การสนับสนุนขอมูล นวัตกรรม
การสอนเพื่อสงเสริมใหผู รับการ
นิ เ ท ศ ไ ด พั ฒ น า ง า น อ ย า ง เ กิ ด
ประโยชนสูงสุด 

√ √ √ √ √ √ √ √  √   √  √ 

44.ผูรับการนิเทศมีสวนรวมในการ
สราง พัฒนา และตัดสินใจในการใช
สื่อ เคร่ืองมือ เทคนิคการนิเทศ 

√ √ √ √   √ √ √ √ √  √  √ 

45.การสรางสื่อ  เครื่องมือ เทคนิค
วิ ธี ก า รนิ เ ทศก า รสอนสาม ารถ
ตอบสนองความตองการองผูรับการ
นิเทศอยางแทจริง 

√ √  √   √      √ √ √ 

46.การสงเสริมใหผูรับการนิเทศไดมี
โอกาสพัฒนาสื่อ  เค ร่ืองมือ  และ
เทคนิควิธีที่มีอยูแลวใหมีคุณภาพ
ยิ่งขึ้น 

√ √  √   √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

47.การพัฒนาการใชสื่อ  เคร่ืองมือ 
เทคนิคการนิเทศและแผนการนิเทศ
อยางเปนระบบและตอเนื่อง 

√ √ √ √   √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

48.การเตรียมความพรอมกอนการ
นิเทศ   

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

49.การกําหนด เปาหมายและจุดการ
พัฒนาของผูรับการนิเทศอยางชัดเจน 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

50.การกํ าหนดเป าหมายสํ าคัญที่
มุ งเนนการนิ เทศโรงเรียนให เปน
โรงเรียนคุณภาพมาตรฐาน(SMART 
SCHOOL)   

√            √  √ 
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51.การประชุมกอนนิ เทศเพื่อเปด
โอกาสใหผูมีสวนเกี่ยวของในการ
นิ เทศไดมีการคิดคนวิธีการหรือ
พัฒนางานการนิเทศดวยตนเอง 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

52.การประสานงานกับกลุมงาน 
หรือหนวยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับ
การนิเทศการสอน 

√ √     √      √  √ 

53.การวิเคราะหจุดเดน จุดบกพรอง 
เพื่อสงเสริมหรือการพัฒนา 

√ √  √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

54.การกําหนดแผนปฏิบัติการนิเทศ
การศึกษาไดตรงตามความตองการ
ผูรับการนิเทศ 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

55.ก า ร จั ด ทํ า แ ผ น ก า ร นิ เ ท ศ มี
รายละเอียดของโครงการที่ชี้แจง
รายละเอียดตางๆอยางชัดเจนเพื่อ
นําไปสูการปฏิบัติไดจริง 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

56.การกําหนดแผนปฏิบัติการนิเทศ
ก า ร ส อ น ต ร ง ต า ม ค ว า ม รู
ความสามารถของผูรับการนิเทศเปน
รายบุคคลไดทุกคนตามเปาหมาย 

√ √  √ √   √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

57.การแตงตั้งคณะกรรมการนิเทศ
การสอน 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

58.การใหความรูในสิ่งที่จะนิเทศการ
สอน 

√ √ √ √ √ √ √  √ √ √ √ √ √ √ 

59.การดําเนินการนิเทศการสอนตาม
เกณฑมาตรฐานหรือตัวชี้วัดไวอยาง
ชัดเจน 

√ √  √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
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ตารางที่ 15   (ตอ) 
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60.ก า ร ส ร า ง ท า ง เ ลื อ ก อ ย า ง
หลากหลายในการนิเทศการสอน
เพื่ อ ให เ กิดความยืดหยุนในการ
ปฏิบัติงาน 

√ √   √        √  √ 

61.ก า ร เ ลื อ ก วิ ธี ก า ร  เ ท ค นิ ค ที่
เหมาะสมในการนิเทศที่จะทําใหเกิด
ความเขาใจในการสื่อสารระหวางผู
นิเทศกับผูรับการนิเทศการสอน 

√ √   √     √  √ √  √ 

62.ในการปฏิบัติกิจกรรมการนิเทศ
การสอนทุกครั้งมีความสอดคลองกับ
การพัฒนาผูรับการนิเทศ 

√ √           √  √ 

63.ในการดําเนินการนิเทศการสอน
ทุกคร้ังจะมีการวิเคราะหจัดกลุมผูรับ
การนิเทศ          

 √         √  √  √ 

64.มีการสรางองคความรู ขอมูล ใน
รูปของการสราง เครือขายการนิเทศ  
การสรางเกณฑ  ลําดับความคิดเพื่อ
การวางแผน  และการแสวงหาความรู 
วิธีการสนับสนุนการนิเทศเพื่อพัฒนา
งานนิเทศการสอน และวิธีการที่จะ
ไดมาซึ่งขอมูล    มาปรับใชกับงาน
การนิเทศการสอน 

√ √  √   √  √ √ √ √ √ √ √ 

65.มีการดําเนินการเยี่ยมชั้นเรียน 
และสังเกตการจัดกิจกรรมการเรียนรู  

√   √   √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

66.มีการจัดทัศนศึกษา/ประชุมเชิง
ปฏิบัติในการแกปญหาและศึกษาดู
งานเพื่อการพัฒนางาน           

√            √  √ 

67.การใหคําปรึกษาในการพัฒนา
งานนิเทศการสอนที่มุงเนนเพื่อผลที่
เกิดขึ้นกับสถานศึกษาโดยตรง      

√ √ √ √   √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

68.การกระตุนใหเกิดการทํางานเพื่อ
นําไปสูการเปลี่ยนแปลง 

√ √  √         √  √ 
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ตารางที่ 15   (ตอ) 
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69.การสงเสริมการสรางองคความรู
ใหม และนวัตกรรม ดานการนิเทศ 

√ √ √  √ √  √  √   √  √ 

70.ก า ร แ ล ก เ ป ลี่ ย น ข อ มู ล 
ประสบการณกับผูบริหาร ครูและ
บุคลากรผู รับการนิ เทศอยางเปน
กันเองและกัลยาณมิตร 

√ √   √        √  √ 

71.สงเสริมการจัดทําแผนการเรียนรู  
การปฏิบัติการสอนตามแผนการ
เรียนรู    การประเมินผลและบันทึก
หลังสอน 

√ √   √  √      √  √ 

72.ส ง เ ส ริ ม จั ด ทํ า / จั ด ห า สื่ อ 
นวัตกรรม  อุปกรณ  ใหตรงตาม
จุดประสงคของแผนการเรียนรู 

√ √   √        √  √ 

73..การประชุม/ประชุมเชิงปฏิบัติใน
การแกปญหาและพัฒนางานหลังการ
นิเทศ 

√ √   √  √      √  √ 

74.การทําความเขาใจรวมกันระหวาง
ผูที่นิเทศและผูรับการนิเทศในการ
ประเมินใหเปนไปในแนวเดียวกัน 

√ √   √  √      √  √ 

75.การประชุม วางแผนรวม กับผูมี
สวนในการรับการนิเทศ 

√ √  √   √  √ √ √ √ √ √ √ 

76.ประเมินความคิดเห็นเพื่อทราบ
ความพึงพอใจของผูรับการนิเทศ 

√ √  √   √  √ √ √ √ √ √ √ 

77.การประเมินผลการดําเนินงาน
นิ เ ท ศ ก า ร ส อ น ต า ม แ ผ น ง า น 
โครงการที่กําหนดไว 

√ √  √   √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

78.การประเมินความแตกตางของ
สภาพกอนการนิเทศและหลังการ
นิ เทศโดยรับฟงความคิดเห็นจาก
บุ ค ค ล ภ า ย น อ ก เ พื่ อ ใ ห ก า ร
ประเมินผลถูกตองและเกิดแนวคิด
ใหม 

√ √ √ √   √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
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ตารางที่ 15  ( ตอ) 
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79.การประเมินผล ทั้งสภาพแวดลอม 
ปจจัยในการดําเนินการนิเทศ 

√        √ √ √ √ √ √ √ 

80.การพิจารณาผลงาน จากคุณภาพ
การจัดการเรียนรู 

√      √      √  √ 

81.การประเมินกระบวนการนิเทศ
ก า รสอน ใน โ ร ง เ รี ย น เ พื่ อ ก า ร
พัฒนาการประเมินจากดานศักยภาพ
ของผู บ ริหารสถานศึกษา   และ
ครูผูสอน 

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

82.การสรุปรวมผลการประเมินเพื่อ
ใชเปนขอมูลสําหรับการปรับปรุง
การปฏิบัติงาน 

√    √   √     √  √ 

83.การนําผลจากการประเมินการ
นิเทศมาวิเคราะหเปรียบเทียบกับ
เกณฑที่กําหนดไว 

√  √          √  √ 

84.การทําการวิจัยแผนงานการนิเทศ √           √   √ 
85.การสงเสริมการทําวิจัยในชั้นเรียน √  √         √   √ 
86.การตรวจสอบความถูกตองและ
ความสมบูรณของงานวิจัยในชั้น
เ รี ยน  และความสอดคลองของ
กิจกรรมหลังจัดการเรียนรู 

√  √         √   √ 

87.การสร างความตระหนักโดย
คํานึงถึงประโยชนของการวิจัยและ
การนําผลการวิจัยชั้นเรียนไปใช 

√ √          √   √ 

88.การ เ ผ ยแพร ป ระช าสั มพั นธ
ผลงานใหเปนที่ยอมรับ 

√ √          √   √ 

89.การรายงานผลการนิเทศระหวาง
การดําเนินงานใหผูเกี่ยวของจัดทํา
รายงานผลการดําเนินงาน 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

90.การจัดประชุม อบรม สัมมนาการ
นิเทศภายในโดวยการประชุมคร้ัง
สุดทายเพื่อสรุปผลการนิเทศประจําป 

√  √  √ √ √ √ √ √ √ √  √ √ 
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         จากตารางที่ 15 สรุปไดวา ปจจัยดานกระบวนการนิเทศการสอน มี 90 ปจจัย คือ 
 1) การศึกษารวบรวมขอมูลพื้นฐาน สภาพปจจุบัน ปญหา  ในการดําเนินงานการนิเทศ 
และการสํารวจปญหาและการประเมินความตองการของครู 2) การรวมกันวางแผนในการ
ปฏิบัติงานโดยมีสวนรวมในการคิดวิเคราะหสภาพปญหา และความตองการ 3) การประชุมสราง
ความสัมพันธระหวางครูกับผูนิเทศ  4) การวิเคราะหสาเหตุของปญหาการนิเทศการสอน มีการ
วิเคราะหจุดเดน จุดบกพรอง เพื่อสงเสริม หรือการพัฒนา  (SWOT  ANALYSIS) 5) การลําดับ
ความสําคัญของปญหาการนิเทศการสอน ลําดับความสําคัญ  ความตองการ และจําแนกปญหา 
เปนรายละเอียดของภาระงานที่จะตองดําเนินการอยางเรงดวน 6) การตั้งจุดมุงหมายในการ
แกปญหาในการนิเทศอยางชัดเจน 7) การสรางและเลือกทางเลือกในการแกปญหา 8) การศึกษา
ความมุงหมายของหลักสูตร 9) การประชุมสัมมนาครูเกี่ยวกับการเรียนการสอน 10) การศึกษา
ผลการวิจัยที่เกี่ยวของกับการเรียนการสอน 11) ในการดําเนินการนิเทศการสอน มีการใช แบบ
สํารวจ  แบบสอบถาม  การสัมภาษณหรือ  แบบประเมินตนเอง  12)  การศึกษาการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน  13) การปรึกษาผูมีประสบการณในการแกปญหา เปรียบเทียบความแตกตาง
ระหวางสภาพปจจุบัน กับเกณฑที่กําหนดไว  14) การศึกษาวิธีการที่เคยใชไดผลมากอนจากศึกษา
คนควา  การวิจัย 15) การมีสวนรวมเกี่ยวกับการกําหนดนโยบาย การจัดทําแผนปฏิบัติการนิเทศ
โดยจําแนกกลุมเปาหมายในการพัฒนาความสามารถของผูรับการนิเทศ16) การชี้แจงและการ
กําหนด นโยบายแผนการดําเนินงานในการนิเทศการสอนอยางชัดเจนครบถวน ทั้งรูปแบบและ
เนื้อหา ตามแผนงานนิเทศอยางสมบูรณ  17) การวางแผนการนิเทศเพื่อมุงเนนใหผูรับการนิเทศ
ปฏิบัติและคนหาคําตอบดวยตนเอง  18) การคิดจากแนวคิดพื้นฐานดานความเชื่อ  คานิยมของผู
นิเทศมีความแตกตางกันจะสงผลใหการนิเทศแตกตางกัน  19)  กําหนด แผนปฏิบัติงานที่
นําไปสูการคาดคะเนมีการชี้แจงรายละเอียดของโครงการตางๆอยางชัดเจนเพื่อนําไปสูการปฏิบัติ
ได   20) การจัดทําปฏิทินแผนงานการนิเทศ โดยการกําหนดปฏิทิน วัน เวลา สถานที่ อยางชัดเจน
ในการดําเนินการนิเทศ   21) การปรับปรุงการทําแผนการดําเนินงานใหดีขึ้น  โดยการศึกษาการ
จัดทําแผนพัฒนาการศึกษา/แผนยุทธศาสตร แผนปฏิบัติงานประจํา ป  22) กระบวนการบริหาร
จัดการ โดยการจัดทําแผนปฏิบัติการนิเทศโดยจําแนกกลุมเปาหมายในการพัฒนาความสามารถ
ของผูรับการนิเทศอยางเปนระบบ  23)  การจัดจําแนกหนาที่ของบุคลากร  24) การประสานงาน
ในสถานศึกษา  25) การชี้แหลงขอมูลทางวิชาการ  26) การจัดใหความสัมพันธตอเนื่อง  27) การ
สรางแรงจูงใจโดยใชหลักการนิเทศในการปฏิบัติงานนิเทศ ที่มีมนุษยสัมพันธ มีการยกยอง ชมเชย 
ใหรางวัล เพื่อสรางขวัญ และกําลังใจ  อยูเสมอ  28) กระบวนการผูนํา โดยการนําหลักการบริหาร 
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จัดการที่สอดคลองกับนโยบายและภารกิจหลักของสถานศึกษาดานการวางแผนเพื่อพัฒนางาน
นิเทศการสอนนําไปสูการบริหารการเปลี่ยนแปลงใหตรงตามวิสัยทัศนที่วางไวและนําหลักการ
นิเทศแบบมนุษยสัมพันธไปใชกับผูรับการนิเทศเปนประจํา 29) การตัดสินใจ โดยการนําผลการ
ประชุมมาใชเปนแนวทางปฏิบัติกิจกรรมการนิเทศตามแผนงานและโครงการที่วางไวอยางเปน
ระบบ  30) การเสนอแนะโดยเลือกสรรและปรับเทคนิควิธีการนิเทศอยางเหมาะสมตาม
สถานการณ  31) การสื่อความหมาย โดยการเปดโอกาสใหทุกฝายมีสวนรวมในการวางแผนและ
กําหนดนโยบายเพื่อการพัฒนางานการนิเทศการสอน  32)  การคิดริเร่ิม โดยการกําหนดวิสัยทัศน
ดานการพัฒนางานนิเทศรวมกันกับหนวยงานภายในสถานศึกษา 33) การสาธิตใชวิธีปฏิบัติการ
นิเทศทางตรงโดยผูนิเทศออกปฏิบัติการนิเทศดวยตนเอง  34) กระบวนการการควบคุม  โดยการ
ควบคุม กํากับและติดตามภารกิจหลักของงานดานการนิเทศการสอนเพื่อใหเปนไปตามเปาหมาย
ของงานที่กําหนดไวในแผนปฏิบัติการของสถานศึกษาอยางเครงครัด  35) การสงเสริมการปฏิบัติ
ใหถูกตอง สงเสริมการพัฒนาแนวคิดในการนิเทศ  โดยการนําความรูจากบริบท  ปจจัยภายในและ
ปจจัยภายนอกที่เกี่ยวของมาใชในการวางแผน  แสวงหาความรวมมือจากผูเกี่ยวของ 36) การ
สงเสริมความเจริญงอกงาม โดยการสรางบรรยากาศที่เอื้อตอการนิเทศอยางตอเนื่องเพื่อใหเห็น
คุณคาของการนิเทศการสอน  37) การกลาวโทษเปนลายลักษณอักษร  38) การกําหนดบทลงโทษ  
39) การเปลี่ยนแปลง หรือความยืดหยุนของแผนการนิเทศการสอน  40) การเตรียมความพรอม
กอนการนิเทศ  41) การ กําหนด เปาหมายและจุดการพัฒนาของผูรับการนิเทศอยางชัดเจน  42) 
การกําหนดเปาหมายสําคัญที่มุงเนนการนิเทศโรงเรียนใหเปนโรงเรียนคุณภาพมาตรฐาน(SMART 
SCHOOL)  43) การประชุมกอนนิเทศเพื่อเปดโอกาสใหผูมีสวนเกี่ยวของในการนิเทศไดมีการ
คิดคนวิธีการหรือพัฒนางานการนิเทศดวยตนเอง  44) การประสานงานกับกลุมงาน หรือ
หนวยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับการนิเทศการสอน  45) การวิเคราะหจุดเดน จุดบกพรอง เพื่อสงเสริม
หรือการพัฒนา  การวิเคราะหจุดเดน จุดบกพรอง เพื่อสงเสริมหรือการพัฒนา  46) การกําหนด
แผนปฏิบัติการนิเทศการศึกษาไดตรงตามความตองการผูรับการนิเทศ  47) การจัดทําแผนการ
นิเทศมีรายละเอียดของโครงการที่ช้ีแจงรายละเอียดตางๆอยางชัดเจนเพื่อนําไปสูการปฏิบัติไดจริง 
48) การกําหนดแผนปฏิบัติการนิเทศการสอนตรงตามความรูความสามารถของผูรับการนิเทศเปน
รายบุคคลไดทุกคนตามเปาหมาย  49) การแตงตั้งคณะกรรมการนิเทศการสอน  50) การใหความรู
ในสิ่งที่จะนิเทศการสอน  51) การดําเนินการนิเทศการสอนตามเกณฑมาตรฐานหรือตัวช้ีวัดไว
อยางชัดเจน  52)การสรางทางเลือกอยางหลากหลายในการนิเทศการสอนเพื่อใหเกิดความยืดหยุน
ในการปฏิบัติงาน  53) การเลือกวิธีการ เทคนิคที่เหมาะสมในการนิเทศที่จะทําใหเกิดความเขาใจ
ในการสื่อสารระหวางผูนิเทศกับผูรับการนิเทศการสอน 54) ในการปฏิบัติกิจกรรมการนิเทศการ
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สอนทุกครั้งมีความสอดคลองกับการพัฒนาผูรับการนิเทศ   55)ในการดําเนินการนิเทศการสอน
ทุกครั้งจะมีการวิเคราะหจัดกลุมผูรับการนิเทศ  56) มีการสรางองคความรู ขอมูล ในรูปของการ
สราง เครือขายการนิเทศ  การสรางเกณฑ  ลําดับความคิดเพื่อการวางแผน  และการแสวงหา
ความรู วิธีการสนับสนุนการนิเทศเพื่อพัฒนางานนิเทศการสอน และวิธีการที่จะไดมาซึ่งขอมูล  
มาปรับใชกับงานการนิเทศการสอน  57) มีการดําเนินการเยี่ยมชั้นเรียน และสังเกตการจัดกิจกรรม
การเรียนรู  58) มีการจัดทัศนศึกษา/ประชุมเชิงปฏิบัติในการแกปญหาและศึกษาดูงานเพื่อการ
พัฒนางาน  59) การใหคําปรึกษาในการพัฒนางานนิเทศการสอนที่มุงเนนเพื่อผลที่เกิดขึ้นกับ
สถานศึกษาโดยตรง 60) การกระตุนใหเกิดการทํางานเพื่อนําไปสูการเปลี่ยนแปลง   61) การ
สงเสริมการสรางองคความรูใหม และนวัตกรรม ดานการนิเทศ 62) การแลกเปลี่ยนขอมูล 
ประสบการณกับผูบริหาร ครูและบุคลากรผูรับการนิเทศอยางเปนกันเองและกัลยาณมิตร   
63) สงเสริมการจัดทําแผนการเรียนรู  การปฏิบัติการสอนตามแผนการเรียนรู  การประเมินผลและ
บันทึกหลังสอน 64) สงเสริมจัดทํา/จัดหาส่ือ นวัตกรรม อุปกรณ ใหตรงตามจุดประสงคของ
แผนการเรียนรู  65) การประชุม/ประชุมเชิงปฏิบัติในการแกปญหาและพัฒนางานหลังการนิเทศ  
66) การทําความเขาใจรวมกันระหวางผูที่นิเทศและผูรับการนิเทศในการประเมินใหเปนไปใน
แนวเดียวกัน 67) การประชุม วางแผนรวม กับผูมีสวนในการรับการนิเทศ  68) การรวบรวมขอมูล
ที่เหมาะและจําเปนตอการนิเทศการสอน  69) การจัดระบบฐานขอมูลในดานตางๆที่เปน
ประโยชนตอการนิเทศการสอนอยางเปนระบบ 70) การพัฒนาระบบฐานขอมูลดานตางๆใหมี
ความถูกตอง ทันสมัย และสะดวกตอการนิเทศการสอน 71) การสนับสนุนขอมูล นวัตกรรมการ
สอนเพื่อสงเสริมใหผูรับการนิเทศไดพัฒนางานอยางเกิดประโยชนสูงสุด  72) ผูรับการนิเทศมี
สวนรวมในการสราง พัฒนา และตัดสินใจในการใชส่ือ เครื่องมือ เทคนิคการนิเทศ 73) การสราง
ส่ือ  เครื่องมือ เทคนิควิธีการนิเทศการสอนสามารถตอบสนองความตองการองผูรับการนิเทศอยาง
แทจริง  74) การสงเสริมใหผูรับการนิเทศไดมีโอกาสพัฒนาสื่อ เครื่องมือ และเทคนิควิธีที่มีอยู
แลวใหมีคุณภาพยิ่งขึ้น    75) การพัฒนาการใชส่ือ เครื่องมือ เทคนิคการนิเทศและแผนการนิเทศ
อยางเปนระบบและตอเนื่อง 76) ประเมินความคิดเห็นเพื่อทราบความพึงพอใจของผูรับการนิเทศ  
77) การประเมินผลการดําเนินงานนิเทศการสอนตามแผนงาน โครงการที่กําหนดไว 78) การ
ประเมินความแตกตางของสภาพกอนการนิเทศและหลังการนิเทศโดยรับฟงความคิดเห็นจาก
บุคคลภายนอก  เพื่อใหการประเมินผลถูกตองและเกิดแนวคิดใหม  79) การประเมินผล                   
ทั้งสภาพแวดลอม ปจจัยในการดําเนินการนิเทศ  80) การพิจารณาผลงาน จากคุณภาพการจัดการ
เรียนรู  81) การประเมินกระบวนการนิเทศการสอนในโรงเรียนเพื่อการพัฒนาการประเมินจาก
ดานศักยภาพของผูบริหารสถานศึกษา  และครูผูสอน 82) การสรุปรวมผลการประเมินเพื่อใชเปน
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ขอมูลสําหรับการปรับปรุงการปฏิบัติงาน 83) การนําผลจากการประเมินการนิเทศมาวิเคราะห
เปรียบเทียบกับเกณฑที่กําหนดไว  84) การทําการวิจัยแผนงานการนิเทศ  85) การสงเสริมการทํา
วิจัยในชั้นเรียน 86) การตรวจสอบความถูกตองและความสมบูรณของงานวิจัยในชั้นเรียน และ
ความสอดคลองของกิจกรรมหลังจัดการเรียนรู  87) การสรางความตระหนักโดยคํานึงถึง
ประโยชนของการวิจัยและการนําผลการวิจัยช้ันเรียนไปใช  88) การเผยแพรประชาสัมพันธผลงาน
ใหเปนที่ยอมรับ  89) การรายงานผลการนิเทศระหวางการดําเนินงานใหผูเกี่ยวของจัดทํารายงาน
ผลการดําเนินงาน  90) การจัดประชุม อบรม สัมมนาการนิเทศภายในโดวยการประชุมครั้งสุดทาย
เพื่อสรุปผลการนิเทศประจําป 
 
 การวิเคราะหปจจัยดานกระบวนการนิเทศการสอนในโรงเรียนสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 การวิเคราะหปจจัยดานกระบวนการนิเทศการสอนเชิงสํารวจ (exploratory factor 
analysis) ตามการตอบแบบสอบถามของผูใหขอมูลซ่ึงเปนผูบริหารสถานศึกษา หัวหนางาน
วิชาการ และครูผูสอนในกลุมตัวอยางจํานวน 226  โรงเรียน โรงเรียนละ  3 คน  รวมผูใหขอมูล
ทั้งสิ้นจํานวน  678  คน เปนผูใหขอมูล ที่ตอบแบบสอบถามที่สงไปใหขอมูลตอบ จํานวน 678 
ฉบับ ไดรับแบบสอบถามกลับคืนมาทั้งสิ้น 188 โรงเรียน จํานวน 564 ฉบับ เปนแบบสอบถามที่
สมบูรณ จํานวน 185 โรงเรียน จํานวน 555  ฉบับ คิดเปนรอยละ 81.86 แลวนํามาวิเคราะหและ
เสนอผลการวิเคราะหโดยใชตารางประกอบคําบรรยายดังนี้ 
 1. การวิเคราะหสถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัย
ดานกระบวนที่สงผลตอการนิเทศการสอน 
 สถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยดานกระบวนที่
สงผลตอการนิเทศการสอน จากโรงเรียนในสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ินจํานวน 555 คน     
เมื่อแยกพิจารณาตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณในหนาที่ดานการนิเทศ ตําแหนง/
หนาที่ปจจุบัน ดังมีรายละเอียดดังนี้ 
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ตารางที่  16   สถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยดานกระบวน 
                        ตอไปนี้สงผลตอการนิเทศการสอนอยูในระดับใด 

   (n = 555)  
จํานวนผูตอบแบบสอบถาม  

สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม 
จํานวน รอยละ 

1. เพศ   
    1.1 ชาย 227 40.90 
    1.2 หญิง 328 59.10 

รวม 555 100.00 

2. อายุ   
    2.1  ต่ํากวา 30 ป 29 5.23 
    2.2  31-40 ป 175 31.53 
    2.3  41-50 ป 134 24.14 
    2.4  51 ป  ขึ้นไป 217 39.10 

รวม 555 100.00 

3. วุฒิการศึกษา   
    3.1 ปริญญาตรี  227 40.90 

57.12     3.2 ปริญญาโท 
    3.3 ปริญญาเอก 
     3.4 อ่ืน ๆ 

317 
4 
7 

0.72 
1.26 

รวม 555 100.00 
4. ประสบการณในการทํางาน 
    4.1     ไมเกนิ  10  ป 
    4.2     11-20  ป 
    4.3     21-30  ป 
    4.4     31  ปขึ้นไป 

76 
214 
126 
139 

13.69 
38.56 
22.70 
25.05 

รวม 555 100.00 
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ตารางทึ่ 16 ( ตอ)   
 

จํานวนผูตอบแบบสอบถาม 
สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม 

จํานวน รอยละ 
5. ประสบการณในหนาที่ปจจุบัน   
    5.1     ไมเกนิ  5 ป 141 25.40 
    5.2      6-10 ป 181 32.61 
    5.3      11-15 ป 101 18.21 
    5.4      16  ปขึ้นไป 132 23.78 

รวม 555 100.00 

6. ตําแหนงหนาที่ปจจุบัน   
    6.1     ครู 185 33.33 
    6.2     หัวหนางานวิชาการ 185 33.33 
    6.3      ผูบริหารสถานศึกษา 185 33.34 
   

รวม 555 100.00 
 
  จากตารางที่ 16 แสดงสภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ปจจัยดานกระบวนที่สงผลตอการนิเทศการสอนโดยรวมพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปน
ผูหญิงจํานวน   328 คน คิดเปนรอยละ 59.10  เปนผูชาย จํานวน 227 คน คิดเปนรอยละ 40.90 
ดานอายุ พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีชวงอายุ  51 ปขึ้นไป จํานวน 217 คน คิดเปนรอย
ละ 39.10  รองลงมาคือ ชวงอายุระหวาง 31-40 ป   มีจํานวน 175 คน คิดเปนรอยละ31.53 และ
นอยที่สุดคืออายุไมเกิน 30 ป มีจํานวน 29 คน คิดเปน   รอยละ 5.23  ดานวุฒิการศึกษา พบวา
ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท จํานวน 317 คน คิดเปนรอยละ 
57.12  รองลงมาคือวุฒิการศึกษาระดับ  ปริญญาตรี จํานวน  227 คน คิดเปนรอยละ 40.90  และ
นอยที่สุดคือวุฒิการศึกษาระดับ  ปริญญาเอก จํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ 0.72   ดาน
ประสบการณในการทํางาน พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีประสบการณในการทํางาน
ระหวาง 11-20 จํานวน 214 คน คิดเปนรอยละ 38.56  รองลงมา  คือมีประสบการณในการทํางาน 
31 ปขึ้นไป จํานวน 139คน คิดเปนรอยละ 25.05 และนอยที่สุด คือมีประสบการณในการทํางาน
ไมเกิน 10 ป จํานวน 76 คน คิดเปนรอยละ 13.69 ดานประสบการณการทํางานในตําแหนง
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ปจจุบัน พบวาผูตอบแบบประเมินสวนใหญมีประสบการณในการทํางานระหวาง 6-10 จํานวน 
181 คน คิดเปนรอยละ 32.61  รองลงมา  คือมีประสบการณในการทํางานไมเกิน 5  ป จํานวน 141 
คน คิดเปนรอยละ 25.40 และนอยที่สุด คือมีประสบการณในการทํางานระหวาง 11-15  ป จํานวน 
101 คน คิดเปนรอยละ 18.21 ดานตําแหนงหนาที่ปจจุบันผูตอบแบบสอบถามดํารงตําแหนงครู 
จํานวน 185 คน คิดเปนรอยละ 33.33 ตําแหนงหัวหนางานวิชาการ จํานวน 185 คน คิดเปนรอยละ 
33.33 และผูบริหารสถานศึกษา จํานวน 185  คน คิดเปนรอยละ 33.34     
 2.วิเคราะห แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยดานกระบวนวาสงผลตอการ
นิเทศการสอนในโรงเรียนสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

  จากการวิเคราะหคาระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยดานกระบวนวาสงผลตอการ
นิเทศการสอนในโรงเรียนสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน จากผูตอบแบบสอบถาม จํานวน  
555  คน สรุปไดดังรายละเอียดในตารางที่ 17 ดังตอไปนี้ 

 
ตารางที่ 17   ระดับความคดิเห็นเกีย่วกับปจจัยดานกระบวนตอไปนี้วาสงผลตอการนิเทศการสอน 
                     ในโรงเรียนสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน อยูในระดับใด 

(n=185) 
ตัว
แปร 

ขอความ 
 

S.D. 
ระดับความ
คิดเห็น 

1 การศึกษา  รวบรวมขอมูลพื้นฐาน สภาพปจจุบัน 
ปญหา  ในการดําเนินงานการนิเทศ และการสํารวจ
ปญหาและการประเมินความตองการของครู 

3.67 0.76 
 

มาก 

2 การรวมกันวางแผนในการปฏิบัติงานโดยมีสวนรวม
ในการคิดวิเคราะหสภาพปญหา และความตองการ 3.86 0.77  

มาก 
3 การประชุมสรางความสัมพนัธระหวางครูกับผูนิเทศ 3.88 0.78 มาก 

 

 

 

 

 

X
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ตารางที่ 17  (ตอ) 

 (n=185) 

ตัวแปร ขอความ 
 

S.D. 
ระดับความ
คิดเห็น 

4 การวิเคราะหสาเหตุของปญหาการนิเทศการสอน มี
การวิเคราะหจดุเดน จดุบกพรอง เพื่อสงเสริม หรือการ
พัฒนา  (SWOT  ANALYSIS) 

3.76 0.79 
 

มาก 

5 การลําดับความสําคัญของปญหาการนิเทศการสอน 
ลําดับความสําคัญ  ความตองการ และจําแนกปญหา 
เปนรายละเอยีดของภาระงานที่จะตองดําเนินการ
อยางเรงดวน 

3.82 0.81 

 
 

มาก 
 

6 การตั้งจุดมุงหมายในการแกปญหาในการนิเทศอยาง
ชัดเจน 3.83 0.82  

มาก 
7 การสรางและเลือกทางเลือกในการแกปญหา 3.81 0.80 มาก 
8 การศึกษาความมุงหมายของหลักสูตร 4.12 0.72 มาก 
9 การประชุมสัมมนาครูเกี่ยวกับการเรียนการสอน 4.07 0.75 มาก 
10 การศึกษาผลการวิจัยทีเ่กี่ยวของกับการเรียนการสอน 3.65 0.76 มาก 
11 ในการดําเนินการนิเทศการสอน มีการใช แบบสํารวจ  

แบบสอบถาม  การสัมภาษณ หรือ  แบบประเมิน
ตนเอง 

3.54 0.79 
 

มาก 

12 การศึกษาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน   3.95 0.68 มาก 
13 การปรึกษาผูมปีระสบการณในการแกปญหา 

เปรียบเทียบความแตกตางระหวางสภาพปจจุบัน กับ
เกณฑที่กําหนดไว 

3.75 0.77 
 

มาก 

14 การศึกษาวิธีการที่เคยใชไดผลมากอนจาก ศึกษา
คนควา  การวิจยั 3.91 0.77  

มาก 
 

 

X
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ตารางที่ 17  (ตอ) 

 (n=185) 
ตัว
แปร 

ขอความ 
 

S.D. 
ระดับความ
คิดเห็น 

15 การมีสวนรวมเกี่ยวกับการกําหนดนโยบาย การจัดทํา
แผนปฏิบัติการนิเทศโดยจําแนกกลุมเปาหมายในการ
พัฒนาความสามารถของผูรับการนิเทศ 

4.00 0.78 
 

มาก 

16 การช้ีแจงและการกําหนด นโยบายแผนการดําเนินงานใน
การนิเทศการสอนอยางชัดเจนครบถวน ท้ังรูปแบบและ
เนื้อหาตามแผนงานอยางสมบูรณ 

4.04 0.75 
 

มาก 

17 การวางแผนการนิเทศเพื่อมุงเนนใหผูรับการนิเทศ
ปฏิบัติและคนหาคําตอบดวยตนเอง 3.94 0.77  

มาก 
18  การคิด จากแนวคิดพืน้ฐานดานความเชื่อ  คานิยม

ของผูนิเทศมีความแตกตางกนัจะสงผลใหการนิเทศ
แตกตางกนั 

3.72 0.78 
 

มาก 

19  กําหนด แผนปฏิบัติงานที่นาํไปสูการคาดคะเนมีการ
ช้ีแจงรายละเอยีดของโครงการตางๆอยางชัดเจนเพื่อ
นําไปสูการปฏิบัติไดจริง 

3.88 0.77 
 

มาก 

20  การจัดทําปฏิทินแผนงานการนิเทศ โดยการกําหนด
ปฏิทิน วัน เวลา สถานที่ อยางชัดเจนในการ
ดําเนินการนิเทศ 

4.17 0.76 
 

มาก 

21  การปรับปรุงการทําแผนการดําเนินงานใหดีขึ้น            
โดยการจดัทําแผนพัฒนาการศึกษา/แผนยทุธศาสตร 
แผนปฏิบัติงานประจํา ป 

4.00 0.74 
 

มาก 

22 กระบวนการบริหารจัดการโดยการจัดทําแผนปฏิบัติ
การนิเทศโดยจําแนกกลุมเปาหมายในการพัฒนา
ความสามารถของผูรับการนิเทศอยางเปนระบบ 

4.03 0.72 
 

มาก 

23  การจัดจําแนกหนาที่ของบุคลากร  4.15 0.74 มาก 
24 การประสานงานในสถานศกึษา    4.12 0.76 มาก 

 

X
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ตารางที่ 17  (ตอ) 

 (n=185) 
ตัวแปร 

ขอความ 
 

S.D. 
ระดับความ
คิดเห็น 

25  การชี้แหลงขอมูลทางวิชาการ   4.02 0.75 มาก 
26  การจัดใหความสัมพันธมีความตอเนื่อง 3.96 0.77 มาก 
27  การสรางแรงจูงใจโดยใชหลักการนิเทศในการ

ปฏิบัติงานนิเทศ ที่มีมนุษยสัมพันธ มีการยกยอง 
ชมเชย ใหรางวัล เพื่อสรางขวัญ และกําลังใจอยูเสมอ 

4.04 0.75 
 

มาก 

28 กระบวนการผูนํา โดยการนําหลักการบริหารจัดการที่
ส อดคล อ งกั บนโยบายและภ ารกิ จห ลักของ
สถานศึกษาดานการวางแผนเพื่อพัฒนางานนิเทศการ
สอนนําไปสูการบริหารการเปลี่ยนแปลงใหตรงตาม
วิสัยทัศนที่วางไวและนําหลักการนิเทศแบบมนุษย
สัมพันธไปใชกับผูรับการนิเทศเปนประจํา 

 
4.08 

 
0.74 

 
 

 
มาก 

29 การตัดสินใจโดยการนําผลการประชุมมาใชเปน
แนวทางปฏิบัติกิจกรรมการนิเทศตามแผนงานและ
โครงการที่วางไวอยางเปนระบบ   

3.88 0.71 
 

มาก 

30  การเสนอแนะโดยเลือกสรรและปรับเทคนิควิธีการ
นิเทศอยางเหมาะสมตามสถานการณ 3.86 0.76  

มาก 
31  การสื่อความหมาย โดยการเปดโอกาสใหทุกฝายมี

สวนรวมในการวางแผนและกําหนดนโยบายเพื่อการ
พัฒนางานการนิเทศ 

3.75 0.71 
 

มาก 

32 การคิดริเริ่มโดยการกําหนดวิสัยทัศนดานการพัฒนา
งานนิเทศรวมกันกับหนวยงานภายในสถานศึกษา 

3.72 0.78  
มาก 

33 การสาธิต ใชวิธีปฏิบัติการนิเทศทางตรง  โดยผูนิเทศ
ออกปฏิบัติการนิเทศดวยตนเอง 3.58 0.78  

มาก 
 

 

X
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ตารางที่ 17  (ตอ) 

 (n=185) 
ตัวแปร 

ขอความ 
 

S.D. 
ระดับความ
คิดเห็น 

34 กระบวนการการควบคุม โดยการควบคุม กํากับและ
ติดตามภารกิจหลักของงานดานการนิเทศการสอน
เพื่อใหเปนไปตามเปาหมายของงานที่กําหนดไวใน
แผนปฏิบัติการของสถานศึกษาอยางเครงครัด 

3.66 0.77 

 
 

มาก 

35 การสงเสริมการปฏิบัติใหถูกตอง สงเสริมการพัฒนา
แนวคิดในการนิเทศ  โดยการนําความรูจากบริบท  
ปจจัยภายในและปจจัยภายนอกที่เกี่ยวของมาใชใน
การวางแผน  แสวงหาความรวมมือจากผูเกี่ยวของ 

4.04 0.75 

 
 

มาก 

36 การสง เสริมความเจริญงอกงาม  โดยการสราง
บรรยากาศที่เอื้อตอการนิเทศอยางตอเนื่องเพื่อใหเห็น
คุณคาของการนิเทศการสอน 

4.08 1.87 
 

มาก 

37  การกลาวโทษเปนลายลักษณอักษร  2.71 1.15 ปานกลาง 
38  การกําหนดบทลงโทษ 2.90 1.04 ปานกลาง 
39 การเปลี่ยนแปลง หรือความยืดหยุนของแผนการ

นิเทศ      
3.71 0.74  

มาก 
40 การรวบรวมขอมูลที่เหมาะและจําเปนตอการนิเทศ 3.83 0.69 มาก 
41 การจัดระบบฐานขอมูลในดานตางๆที่เปนประโยชน

ตอการนิเทศการสอนอยางเปนระบบ 3.81 0.73  
มาก 

42 การพัฒนาระบบฐานขอมูลดานตางๆใหมคีวาม
ถูกตอง ทันสมัย และสะดวกตอการนิเทศการสอน 

3.85 1.46  
มาก 

43 การสนับสนุนขอมูล นวัตกรรมการสอนเพื่อสงเสริม
ใหผูรับการนิเทศไดพัฒนางานอยางเกดิประโยชน
สูงสุด 

3.89 0.79 
 

มาก 

 

 

X
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ตารางที่ 17   (ตอ) 

 (n=185) 
ตัวแปร 

ขอความ 
 

S.D. 
ระดับความ
คิดเห็น 

44 ผูรับการนิเทศมีสวนรวมในการสราง พัฒนา และ
ตัดสินใจในการใชส่ือ  เครื่องมือ เทคนิคการนิเทศ 3.94 0.73  

มาก 
45 การสรางสื่อ  เครื่องมือ เทคนิควิธีการนิเทศการสอน

สามารถตอบสนองความตองการองผูรับการนิเทศ
อยางแทจริง 

3.85 0.76 
 

มาก 

46 การสงเสริมใหผูรับการนิเทศไดมีโอกาสพัฒนาสื่อ 
เครื่องมือ และเทคนิควิธีที่มอียูแลวใหมีคณุภาพยิ่งขึ้น 4.00 0.73  

มาก 
47 การพัฒนาการใชส่ือ เครื่องมือ เทคนิคการนิเทศและ

แผนการนิเทศอยางเปนระบบและตอเนื่อง 
3.91 0.75  

มาก 
48 การเตรียมความพรอมกอนการนิเทศ   4.06 0.71 มาก 
49 การกําหนด เปาหมายและจุดการพัฒนาของผูรับการ

นิเทศอยางชัดเจน 4.04 0.70  
มาก 

50 การกําหนดเปาหมายสําคัญทีมุ่งเนนการนิเทศโรงเรียน
ใหเปนโรงเรียนคณุภาพมาตรฐาน(SMART SCHOOL)   

3.98 0.73  
มาก 

51 การประชุมกอนนิเทศเพื่อเปดโอกาสใหผูมีสวน
เกี่ยวของในการนิเทศไดมีการคิดคนวิธีการหรือ
พัฒนางานการนิเทศดวยตนเอง 

3.96 0.74 
 

มาก 

52 การประสานงานกับกลุมงาน หรือหนวยงานอื่นๆ         
ที่เกี่ยวของกับการนิเทศการสอน 3.87 0.72  

มาก 
53 การวิเคราะหจดุเดน จดุบกพรอง เพื่อสงเสริมหรือการ

พัฒนาครู 3.87 0.74  
มาก 

54 การกําหนดแผนปฏิบัติการนิเทศการสอนตรงตาม
ความตองการผูรับการนิเทศ 3.96 0.71  

มาก 

X
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ตารางที่ 17 (ตอ) 
(n=185) 

 

ตัวแปร ขอความ 
 

S.D. 
ระดับความ
คิดเห็น 

55 การจัดทําแผนการนิเทศมีรายละเอียดของโครงการที่
ช้ีแจงรายละเอยีดตางๆอยางชัดเจนเพื่อนําไปสูการ
ปฏิบัติไดจริง 

3.97 0.70 
 

มาก 

56 การกําหนดแผนปฏิบัติการนิเทศการสอนตรงตาม
ความรูความสามารถของผูรับการนิเทศเปนรายบุคคล
ไดทุกคนตามเปาหมาย 

4.01 0.69 
 

มาก 

57 การแตงตั้งคณะกรรมการนิเทศการสอน 4.19 0.70 มาก 
58 การใหความรูในสิ่งที่จะนิเทศการสอน 3.98 0.74 มาก 
59 การดําเนนิการนิเทศการสอนตามเกณฑมาตรฐาน

หรือตัวช้ีวดัไวอยางชัดเจน 
4.09 0.76  

มาก 
60 การสรางทางเลือกอยางหลากหลายในการนิเทศการ

สอนเพื่อใหเกดิความยดืหยุนในการปฏิบัติงาน 3.99 0.71  
มาก 

61 การเลือกวิธีการ เทคนิคที่เหมาะสมในการนิเทศที่จะ
ทําใหเกิดความเขาใจในการสื่อสารระหวางผูนิเทศ
กับผูรับการนิเทศการสอน 

3.89 0.68 
 

มาก 

62 ในการปฏิบัตกิิจกรรมการนเิทศการสอนทุกครั้งมี
ความสอดคลองกับการพัฒนาผูรับการนิเทศ 3.47 0.81 มาก 

63 ในการดําเนินการนิเทศการสอนทุกครั้งจะมีการ
วิเคราะหจัดกลุมผูรับการนิเทศ          3.53 0.79  

มาก 
64 มีการสรางองคความรู ขอมูล ในรูปของการสราง 

เครือขายการนเิทศ  การสรางเกณฑ  ลําดับความคิด
เพื่อการวางแผน  และการแสวงหาความรู วธีิการ
สนับสนุนการนิเทศเพื่อพัฒนางานนิเทศการสอน 
และวิธีการทีจ่ะไดมาซึ่งขอมลูมาปรับใชกับงาน 

3.52 0.78 

 
 

มาก 

 

 

X
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ตารางที่ 17 (ตอ) 
(n=185) 

 

ตัวแปร ขอความ 
 

S.D. 
ระดับความ
คิดเห็น 

65 มีการดําเนนิการเยี่ยมชั้นเรียน และสังเกตการจัด
กิจกรรมการเรยีนรู  4.07 0.78  

มาก 
66 มีการจัดทัศนศึกษา/ประชุมเชิงปฏิบัติในการ

แกปญหาและศึกษาดูงานเพือ่การพัฒนางาน      3.88 0.82  
มาก 

67 การใหคําปรึกษาในการพัฒนางานนิเทศการสอนที่
มุงเนนเพื่อผลที่เกิดขึ้นกับสถานศึกษาโดยตรง      4.15 0.74  

มาก 
68 การกระตุนใหเกิดการทํางานเพื่อนําไปสูการ

เปลี่ยนแปลง 4.15 0.72  
มาก 

69 การสงเสริมการสรางองคความรูใหม และนวัตกรรม    
ดานการนเิทศการสอน 

4.00 0.75  
มาก 

70 การแลกเปลี่ยนขอมูล ประสบการณกับผูบริหาร ครู
และบุคลากรผูรับการนิเทศอยางเปนกันเองและ
กัลยาณมิตร 

4.10 1.84 
 

มาก 

71 สงเสริมการจัดทําแผนการเรียนรู การปฏิบัติการสอน
ตามแผนการเรียนรู   และ การประเมินผลและบันทึก
หลังสอน 

4.23 0.68 
 

มาก 

72 สงเสริมจัดทํา/จัดหาสื่อ นวัตกรรม อุปกรณ ใหตรง
ตามจุดประสงคของแผนการเรียนรูเพื่อสงเสริมให
ผูรับการนิเทศไดพัฒนางานใหเกิดประโยชนสูงสุด 

4.18 0.76 
 

มาก 

73 การประชุม/ประชุมเชิงปฏิบัติการในการแกปญหา
และพัฒนางานหลังการนิเทศ 3.94 0.78  

มาก 
74 การทําความเขาใจรวมกันระหวางผูที่นิเทศและผูรับ

การนิเทศในการประเมินใหเปนไปในแนวเดียวกัน 4.03 0.73  
มาก 

75 การประชุม วางแผนรวมกนัของคณะกรรมการ เพื่อ
ช้ีแจงขั้นตอนวิธีดําเนนิงานในการเตรยีมการวางแผน 3.99 0.71  

มาก 

X
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ตารางที่ 17 (ตอ) 
(n=185) 

 

ตัวแปร ขอความ 
 

S.D. 
ระดับความ
คิดเห็น 

76 ประเมินความคิดเห็นเพื่อทราบความพึงพอใจของ
ผูรับการนิเทศ 3.89 0.80  

มาก 
77 การประเมินผลการดําเนินงานนิเทศการสอนตาม

แผนงาน โครงการที่กําหนดไว 3.97 0.73  
มาก 

78 การประเมินความแตกตางของสภาพกอนการนิเทศ
และหลังการนเิทศโดยรับฟงความคิดเหน็จาก
บุคคลภายนอก เพื่อใหการประเมินผลถูกตองและเกดิ
แนวคดิใหม 

3.80 0.76 

 
 

มาก 

79 การประเมินผล ทั้งสภาพแวดลอม ปจจัยในการ
ดําเนินการ  กระบวนการนิเทศ 3.85 0.79  

มาก 
80 การพิจารณาผลงาน จากคุณภาพการจดัการเรียนรู 3.85 0.73 มาก 
81 การประเมินกระบวนการนิเทศการสอนในโรงเรียน     

เพื่อการพัฒนาการประเมินจากดานศกัยภาพของ
ผูบริหารสถานศึกษา  และครูผูสอน 

3.83 0.78 
 

มาก 

82 การสรุปรวมผลการประเมินเพื่อใชเปนขอมูลสําหรับ
การปรับปรุงการปฏิบัติงาน 

3.91 0.73  
มาก 

83 การนําผลจากการประเมินการนิเทศมาวิเคราะห
เปรียบเทียบกบัเกณฑที่กําหนดไว 3.88 0.73  

มาก 
84 การทําการวิจยัแผนงานการนเิทศการสอน 3.65 0.91 มาก 
85 การสงเสริมการทําวิจัยในชั้นเรียน 4.05 0.72 มาก 
86 การตรวจสอบความถูกตองและความสมบูรณของ

งานวิจยัในชั้นเรียน และความสอดคลองของกิจกรรม
หลังจัดการเรยีนรูกับการวจิัยในชั้นเรยีน 

3.84 0.78 
 

มาก 

 

 

 

X
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ตารางที่ 17 (ตอ) 
(n=185) 

 

ตัวแปร ขอความ 
 

S.D. 
ระดับความ
คิดเห็น 

87 การสรางความตระหนกัโดยคํานึงถึงประโยชนของ
การวิจยัและการนําผลการวิจัยช้ันเรียนไปใช 3.97 0.72  

มาก 
88 การเผยแพรประชาสัมพันธผลงานใหเปนที่ยอมรับ 3.77 0.81 มาก 
89 การรายงานผลการนิเทศระหวางการดําเนนิงานให

ผูเกี่ยวของจัดทํารายงานผลการดําเนนิงาน 3.89 0.73  
มาก 

90 การจัดประชุม อบรม สัมมนาการนิเทศในโรงเรียน
การประชุมครั้งสุดทายเพื่อสรุปผลการนิเทศ 

3.77 0.78  
มาก 

 
 จากตารางที่ 17 จากการวิเคราะหคาระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยดานกระบวนการวา
สงผลตอการนิเทศการสอนของผูตอบแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยดานกระบวนการ
วาสงผลตอการนิเทศการสอนในโรงเรียนสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน         พบวา โดย
ภาพรวมตัวแปรทั้งหมด 90  ปจจัย  มีคาเฉลิ่ย (       ) อยูระหวาง 2.71-4.23  สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน  ( S.D. ) อยูระหวาง  0.68 - 1.84  แสดงวาผูใหขอมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นของปจจัยแต
ละตัวแปร โดยเฉลี่ยตั้งแตปานกลางถึงมาก  โดยมีคาเฉลิ่ย (       ) ของตัวแปรที่มีคามากที่สุด คือ 
ตัวแปรที่ 71 สงเสริมการจัดทําแผนการเรียนรู การปฏิบัติการสอนตามแผนการเรียนรู   และ             
การประเมินผลและบันทึกหลังสอน โดยมีคาเฉลิ่ย (      ) เทากับ  4.23  รองลงมาคือตัวแปรที่ 57 
การแตงตั้งคณะกรรมการนิเทศการสอน โดยมีคาเฉลิ่ย (       ) เทากับ 4.19  และตัวแปรที่มีคาเฉลิ่ย    
(      )  อยูในระดับนอยที่สุด คือ ตัวแปรที่ 37 โดยมีคาเฉลิ่ย (      ) เทากับ 2.71   
                  การวิเคราะหคาระดับความเปนสาเหตุของปจจัย ของผูตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับ
ปจจัยดานกระบวนการที่สงผลตอการนิเทศการสอนในโรงเรียนสังกัดองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน  
                   จากจํานวนผูตอบแบบสอบถามจาก 226 โรงเรียน ผูตอบแบบสอบถามจํานวน 678 
คน ไดแบบสอบถามกลับคืนมา  188  โรงเรียน เปนแบบสอบถามที่ผูตอบแบบตอบแบบสอบถาม
ตอบสมบูรณครบถวนจํานวน 185 โรงเรียน จํานวน 555  คน คิดเปนรอยละ 81.86  โดยใชจํานวน
หนวยโรงเรียนเปนหนวยวิเคราะหขอมูล สรุปวามีคาระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยดาน

X

X

X

X

X

X

X
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กระบวนการวาสงผลตอการนิเทศการสอนในโรงเรียนสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ินอยูใน
ระดับมาก 
                          การวิเคราะหปจจัยดานกระบวนการที่สงผลตอการนิเทศการสอนในโรงเรียน
สังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

  ผลการวิเคราะหปจจัยเชิงสํารวจ (Exploratory factor analysis) ความคิดเห็นของ
กลุมตัวอยางเพื่อสกัดตัวแปรใหเหลือตัวแปรที่สําคัญ โดยวิธีการสกัดปจจัย (Principal Component 
Analysis:PCA) ไดตัวแปรที่สําคัญ  7 ดาน  จํานวน 40 ตัวแปร ผูวิจัยไดวิเคราะห คาน้ําหนักของ
ปจจัย  (Factor loading) แลวสรุปรวมตัวแปรตาง ๆ ทั้ง 7 ดาน แสดงคาความแปรปรวนของตัว
แปร (Eigenvalue) และคารอยละของความแปรปรวน (Percent of Variance) ซ่ึงสามารถสรุปได
ดังนี้ 
     จากผลการวิเคราะห ในการวิเคราะหปจจัยเชิงสํารวจ  (Exploratory factor analysis)  
ผูวิจัยไดวิเคราะหความเหมาะสมโดยใช KMO and Bartlett’s test ซ่ึงคา KMO เปนการทดสอบความ
เหมาะสมของ correlation matrix  ในการวิเคราะหองคประกอบคือเปนดัชนีที่บอกความแตกตาง
ระหวาง matrix สหสัมพันธของตัวแปรที่สังเกตไดกับ matrix สหสัมพันธ เมื่อวิเคราะหแลวพบวา
ดัชนี Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.  = 0.975  ซ่ึงเขาใกล 1 ดังนั้นจึงสรุป
ไดวาขอมูลมีความเหมาะสมที่จะนําเทคนิค (Factor analysis) มาใชและการวิเคราะหตัวประกอบ 
ดวยการหมุนแกนแบบตั้งฉาก (Orthogonal rotation) โดยใชแวริแมกซ (Varimax rotation) ได
ปจจัย โดยพิจารณาจากคาความแปรปรวนของตัวแปร (Eigenvalue) ที่มากกวา 1 ตามวิธีของไก
เซอร (Kaiser) และการเลือกปจจัยจากจํานวนตัวแปรในแตละปจจัยที่ตองมีตัวแปรบรรยายปจจัย
นั้นๆ โดยมีคาน้ําหนัก (Factor loading) แตละตัวแปรเทากับ 0.600 ขึ้นไป1  ซ่ึงพบวา  7 ดาน 
เปนไปตามเกณฑและประกอบดวยตัวแปรจํานวน 40 จากจํานวน 90 ตัวแปร ตัดออก จํานวน  50  
ตัวแปร ที่ไมเปนไปตามเกณฑคาน้ําหนักองคประกอบ (Factor loading)  ซ่ึงปจจัยที่สําคัญทั้ง  7  
ดานสอดคลองกับการวิเคราะหเอกสารของผูวิจัย  
 
 
 

                                                           

               1 Barbara G. Tabachnik, and Linda S. Fidell, Using Multivariate Statistics  (New 
York : Harper & Row, 1983), 411. 
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ตารางที่ 18 แสดงคา ใช KMO and Bartlett’s test    
 

 KMO and Bartlett's Test 
 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .975 

Bartlett's Test of 
Sphericity 

Approx. Chi-Square 44991.644  

  df 4005 
  Sig. .000 

 
                จากตารางที่ 18 การวิเคราะหปจจัย จากนําเทคนิค factor analysis มาใชและการ
วิเคราะหตัวประกอบ ดวยการหมุนแกนแบบตั้งฉาก (orthogonal rotation) โดยใชแวริแมกซ 
(varimax rotation) ไดปจจัย 7 ดาน ดังรายละเอียดตอไปนี้ 
 
                 การวิเคราะหปจจัย จากนําเทคนิค (Factor analysis) มาใชและการวิเคราะหปจจัย ดวย
การหมุนแกนแบบตั้งฉาก (Orthogonal rotation) โดยใชแวริแมกซ (Varimax rotation) ได 7 ปจจัย 
และประกอบดวย ตัวแปรจํานวน 40 ตัวแปร ซ่ึงเปนไปตามเกณฑ โดยพิจารณาจากคาความ
แปรปรวนของตัวแปร (Eigenvalue) ที่มากกวา 1 ตามวิธีของ ไกเซอร (Kaiser) และการเลือกปจจยั
จากจํานวนตัวแปรในแตละปจจัยที่ตองมีตัวแปรบรรยายปจจัยนั้นๆ โดยมีคาน้ําหนัก (Factor 
loading) แตละตัวแปรเทากับ 0.600 ขึ้นไป2  ซ่ึงพบวา 7 ปจจัย เปนไปตามเกณฑและประกอบดวย
ตัวแปรจํานวน 40 ตัวแปร จากจํานวน 90 ตัวแปรตัดออกจํานวน 50 ตัวแปร ที่ไมเปนไปตาม
เกณฑคาน้ําหนักปจจัย (Factor loading)  ซ่ึงปจจัยที่สําคัญทั้งปจจัย 7 ดาน   มีความสอดคลองกับ
การวิเคราะหเอกสารของผูวิจัย ดังรายละเอียดตามตารางที่ 19  
 
 
 
                                                           

              2 Barbara G. Tabachnik, and Linda S. Fidell, Using Multivariate Statistics  (New 
York : Harper & Row, 1983), 411. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 231 

 
ตารางที่  19  แสดงจํานวนปจจัยและคาความแปรปรวนของตัวแปร(Eigenvalues) 
 

Initial Eigenvalues Rotation Sums of Squared Loadings ปจจัย 
(Component) คาความ

แปรปรวน
ของตัวแปร 

(Eigenvalues) 

คาความ
แปรปรวน
รอยละ 

% of 
Variance 

คาความ
แปรปรวน
สะสม    
รอยละ 

Cumulative % 

คาความ
แปรปรวน
ของตัวแปร 

(Eigenvalues) 

คาความ
แปรปรวน
รอยละ 

% of 
Variance 

คาความ
แปรปรวน
สะสม    
รอยละ 

Cumulative % 
1 40.899 45.443 45.443 11.553 12.837 12.837 
2 3.630 4.033 49.477 9.196 10.218 23.055 
3 3.331 3.701 53.178 6.923 7.692 30.747 
4 2.461 2.735 55.912 6.859 7.621 38.368 
5 1.950 2.167 58.079 6.333 7.037 45.405 
6 1.791 1.990 60.069 4.450 4.945 50.349 
7 1.550 1.722 61.792 3.419 3.799 54.148 

 

* มีคาน้ําหนักของตัวแปร (Factor Loading) เทากับ 0.600 ขึ้นไป 
 
                 จากตารางที่ 19 แสดงจํานวนปจจัย (Component) และคาความแปรปรวนของตัวแปร
(Eigenvalues) ตั้งแต 0.600 ขึ้นไป  พบวา มีปจจัย  7 ดาน และปจจัยที่1-7 สามารถอธิบายความ
แปรปรวนสะสมทั้งหมดไดเทากับรอยละ 54.148  
                 เมื่อพิจารณาจากคาความแปรปรวนของตัวแปร (Eigenvalue) ที่มากกวา 1 ตามวิธีของ 
ไกเซอร (Kaiser) มีคาน้ําหนักของตัวแปร (Factor Loading) เทากับ 0.600 ขึ้นไป  พบวามี 7  ดาน
เทานั้นที่เปนไปตามเกณฑการพิจารณา คือ ปจจัยดานที่ 1 ปจจัยดานที่ 2 ปจจัยดานที่ 3 ปจจัยดาน
ที่ 4  ปจจัยดานที่ 5 ปจจัยดานที่ 6  และปจจัยดานที่ 7  ที่เปนไปตามเกณฑและประกอบดวยตัว
แปรจํานวน 40 ตัวแปร ที่เหลือจํานวน 50 ตัวแปร ที่ไมเปนไปตามเกณฑคาน้ําหนักของปจจัย 
(Factor loading) ตัดออกจํานวน 50 ตัวแปร ซ่ึงจําแนกไดดังตารางที่   20    
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  ตารางที่   20   คาน้ําหนักของปจจัย และจํานวนกลุมของปจจัย 
 

คาน้ําหนักของปจจัย  
ตัวแปร ดานที่ 1 ดานที่ 2 ดานที่ 3 ดานที่ 4 ดานที่ 5 ดานที่ 6 ดานที่ 7 

ตัวแปรที่ 56 0.714       
ตัวแปรที่ 59 0.708       
ตัวแปรที่ 57 0.708       
ตัวแปรที่ 55 0.691       
ตัวแปรที่ 60 0.667       
ตัวแปรที่ 54 0.664       
ตัวแปรที่ 49 0.649       
ตัวแปรที่ 58 0.634       
ตัวแปรที่ 48 0.622       
ตัวแปรที่ 25  0.699      
ตัวแปรที่ 28  0.668      
ตัวแปรที่ 22  0.660      
ตัวแปรที่ 26  0.651      
ตัวแปรที่ 23  0.638      
ตัวแปรที่ 27  0.628      
ตัวแปรที่ 24  0.624      
ตัวแปรที่ 21  0.612      
ตัวแปรที่ 20  0.610      
ตัวแปรที่ 6   0.707     
ตัวแปรที่ 2   0.700     
ตัวแปรที่ 5   0.681     
ตัวแปรที่ 7   0.679     
ตัวแปรที่ 4   0.669     
ตัวแปรที่ 3   0.651     
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    ตารางที่   20  ( ตอ) 
 

คาน้ําหนักของปจจัย  
ตัวแปร ดานที่ 1 ดานที่ 2 ดานที่ 3 ดานที่ 4 ดานที่ 5 ดานที่ 6 ดานที่ 7 

ตัวแปรที่ 85    0.684    
ตัวแปรที่ 88    0.680    
ตัวแปรที่ 89    0.677    
ตัวแปรที่ 86    0.676    
ตัวแปรที่ 87    0.673    
ตัวแปรที่ 32     0.789   
ตัวแปรที่ 31     0.774   
ตัวแปรที่ 33     0.761   
ตัวแปรที่ 30     0.756   
ตัวแปรที่ 34     0.730   
ตัวแปรที่ 76      0.617  
ตัวแปรที่ 73      0.613  
ตัวแปรที่ 74      0.609  
ตัวแปรที่ 64       0.755 
ตัวแปรที่ 62       0.754 
ตัวแปรที่ 63       0.743 
รวมทั้งสิ้น 
40  ตัวแปร 

 
9 ตัวแปร 

 
9 ตัวแปร 

 
6 ตัวแปร 

 
5 ตัวแปร 

 
5 ตัวแปร 

 
3 ตัวแปร 

 
3 ตัวแปร 

 
                 จากตารางที่ 20 พบวาปจจัยดานกระบวนการนิเทศการสอนมี  7 ดานจํานวน 40 ตวัแปร 
ประกอบดวยดานที่ 1 จํานวน 9 ตัวแปร ดานที่ 2 จํานวน 9 ตัวแปร ดานที่ 3 จํานวน 6 ตัวแปร ดาน
ที่ 4 จํานวน 5 ตัวแปร ดานที่ 5 จํานวน 5 ตัวแปร ดานที่ 6 จํานวน 3 ตัวแปร ดานที่ 7 จํานวน 3 ตัว
แปร 
                  จากการวิเคราะหปจจัยเชิงสํารวจ (Exploratory Factor Analysis) จากความคิดเห็นของ
กลุมตัวอยางเพื่อสกัดตัวแปรใหเหลือตัวแปรที่สําคัญของปจจัยดานกระบวนนิเทศการสอน 7 ดาน 
นํามาสกัดปจจัย (Principal Component Analysis: PCA) แลวไดปจจัยดานกระบวนการนิเทศการ
สอนทั้งหมด 7 ดานซึ่งสอดคลองกับการวิเคราะหเอกสารและผลงานวิจัยเกี่ยวกับแนวคิดทฤษฏี 
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ผูวิจัยจึงไดนํามากําหนดเปนปจจัยดานกระบวนที่สงผลตอการนิเทศการสอนในโรงเรียนสังกัด
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยจําแนกเปนตัวแปรดังรายละเอียดในตารางที่ 21-27 
 
ตารางที่   21   ปจจัยที่  1   

(n = 185) 
ตัว
แปร 

 
ขอความ 

คาน้ําหนัก
องคประกอบ 

Q56 การกําหนดแผนปฏิบัติการนิเทศการสอนตรงตามความรูความสามารถ
ของผูรับการนิเทศเปนรายบุคคลไดทุกคนตามเปาหมาย 0.714 

Q59 การดําเนินการนิเทศการสอนตามเกณฑมาตรฐานหรือตัวช้ีวัดไวอยาง
ชัดเจน 0.708 

Q57 การแตงตั้งคณะกรรมการนิเทศการสอน 0.708 
Q55 การจัดทําแผนการนิเทศมีรายละเอียดของโครงการที่ช้ีแจงรายละเอียด

ตางๆอยางชัดเจนเพื่อนําไปสูการปฏิบัติไดจริง 0.691 

Q60 การสรางทางเลือกอยางหลากหลายในการนิเทศการสอนเพื่อใหเกิดความ
ยืดหยุนในการปฏิบัติงาน 0.667 

Q54 การกําหนดแผนปฏิบัติการนิเทศการสอนตรงตามความตองการผูรับการ
นิเทศ 

0.664 

Q49 การกําหนด เปาหมายและจุดการพัฒนาของผูรับการนิเทศอยางชัดเจน 0.649 
Q58 มีการใหความรูในสิ่งที่จะนิเทศการสอน 0.634 
Q48 การเตรียมความพรอมกอนการนิเทศ   0.622 
คาความแปรปรวนของตัวแปร (Eigenvalues) 11.553 
 คารอยละของความแปรปรวน (Percent of variance) 12.837 

 
                จากตาราง 21  พบวาปจจัยที่ 1  ซ่ึงบรรยายดวยตัวแปรสําคัญ จํานวน  9 ตัวแปร มีคา
น้ําหนักตัวแปรปจจัย(Factor Loading) อยูระหวาง 0.622 ถึง 0.714 มีคาความแปรปรวนของตัว
แปร (Eigenvalues) เทากับ 11.553 และคารอยละของความแปรปรวน (Percent of variance)เทากบั 
12.837 แสดงวา ตัวแปรทั้ง 9  ตัวแปร เปนตัวแปรที่รวมกันบรรยายปจจัยนี้ไดดีที่สุดและ
องคประกอบนี้สามารถอธิบายความแปรปรวนของปจจัยไดรอยละ 12.837 ซ่ึงเมื่อเทียบคา        
ความแปรปรวนของตัวแปร (Eigenvalues) กับปจจัยอ่ืนๆ แลวปจจัยนี้มีความสําคัญเปนอันดับ 1 
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เมื่อแยกพิจารณาเปนรายขอพบวา “การกําหนดแผนปฏิบัติการนิเทศการสอนตรงตามความรู
ความสามารถของผูรับการนิเทศเปนรายบุคคลไดทุกคนตามเปาหมาย” มีคาน้ําหนักปจจัยมาก
ที่สุด  (0.714 ) สําหรับ “การเตรียมความพรอมกอนการนิเทศ  ” พบวามีคาน้ําหนักนอยที่สุด 
(0.622) ผูวิจัยตั้งชื่อปจจัยดานี้วา “ ดานการวางแผน ” 
 
ตารางที่ 22   ปจจัยที่  2    

   (n = 185) 

ตัว
แปร 

ขอความ คาน้ําหนัก
องคประกอบ 

Q25 การชี้แหลงขอมูลทางวิชาการ   0.699 
Q28 กระบวนการผูนํา โดยการนําหลักการบริหาร จัดการที่สอดคลองกับ

นโยบายและภารกิจหลักของสถานศึกษาดานการวางแผนเพื่อพัฒนางาน
นิเทศการสอนนําไปสูการบริหารการเปลี่ยนแปลงใหตรงตามวิสัยทัศนที่วาง
ไวและนําหลักการนิเทศแบบมนุษยสัมพันธไปใชกับผูรับการนิเทศเปนประจํา 

 
 
 

0.668 
Q22 กระบวนการบริหารจัดการโดยการจดัทําแผนปฏิบัติการนิเทศโดยจําแนก

กลุมเปาหมายในการพัฒนาความสามารถของผูรับการนิเทศอยางเปนระบบ 
 

0.660 
Q26 การจัดใหความสัมพันธมีความตอเนื่อง 0.651 
Q23 การจัดจําแนกหนาที่ของบุคลากร    0.638 
Q27 การสรางแรงจูงใจ โดยใชหลักการนิเทศในการปฏิบัติงานนิเทศ ที่มีมนุษย

สัมพันธ มีการยกยอง ชมเชย ใหรางวัล เพื่อสรางขวัญ และกําลังใจอยูเสมอ 0.628 

Q24 การประสานงานในสถานศกึษา    0.624 
Q21 การปรับปรุงการทําแผนการดําเนินงานใหดีขึ้นโดยการศกึษาการจดัทํา

แผนพัฒนาการศึกษา/แผนยทุธศาสตร แผนปฏิบัติงานประจํา ป 0.612 

Q20  การจัดทําปฏิทินแผนงานการนิเทศ โดยการกําหนดปฏทิิน วัน เวลา 
สถานที่ อยางชัดเจนในการดําเนินการนิเทศ 

0.610 

คาความแปรปรวนของตัวแปร (Eigenvalues) 9.196 

 คารอยละของความแปรปรวน (Percent of variance) 10.218 
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  จากตาราง 22  พบวาปจจัยที่  2   ซ่ึงบรรยายดวยตัวแปรสําคัญ จํานวน 9 ตัวแปร มี
คาน้ําหนักตัวแปรในปจจัยอยูระหวาง 0.610 ถึง 0.699 มีคาความแปรปรวนของตัวแปร 
(Eigenvalues) เทากับ 9.196 และคารอยละของความแปรปรวน (Percent of variance) เทากับ 
10.218 แสดงวา ตัวแปรทั้ง 9 ตัวแปร เปนตัวแปรที่รวมกันบรรยายปจจัยนี้ไดดีที่สุดและปจจัยนี้
สามารถอธิบายความแปรปรวนของปจจัยไดรอยละ  23.055 ซ่ึงเมื่อเทียบคาความแปรปรวนของ
ตัวแปร (Eigenvalues) กับปจจัยอ่ืนๆ แลวปจจัยนี้มีความสําคัญเปนอันดับ 2  เมื่อแยกพิจารณาเปน
รายขอพบวา “การชี้แหลงขอมูลทางวิชาการ  ( Resources allocating) (0 .699) และ “การจัดทํา
ปฏิทินแผนงานการนิเทศ ( Scheduling)  โดยการกําหนดปฏิทิน วัน เวลา สถานที่ อยางชัดเจนใน
การดําเนินการนิเทศ” มีคาน้ําหนักปจจัยนอยที่สุด (0.610)  ผูวิจัยตั้งชื่อปจจัยดานนี้วา  “ดานการ
บริหารจัดการ” 
 
ตารางที่ 23    ปจจัยที ่3    

   (n = 185) 

ตัว
แปร 

ขอความ คาน้ําหนัก
องคประกอบ 

Q06 การตั้งจุดมุงหมายในการแกปญหาในการนิเทศอยางชัดเจน 0.707 
Q02 การรวมกันวางแผนในการปฏิบัติงานโดยมีสวนรวมในการคิดวิเคราะห

สภาพปญหา และความตองการ 
0.700 

Q05 การลําดับความสําคัญของปญหาการนิเทศการสอน ลําดับความสําคัญ  
ความตองการ และจําแนกปญหา เปนรายละเอียดของภาระงานที่จะตอง
ดําเนินการอยางเรงดวน 

0.681 

Q07 การสรางและเลือกทางเลือกในการแกปญหา 0.679 
Q04 การวิเคราะหสาเหตุของปญหาการนิเทศการสอน มีการวิเคราะหจุดเดน 

จุดบกพรอง เพือ่สงเสริม หรือการพฒันา   0.669 

Q03 การประชุมสรางความสัมพนัธระหวางครูกับผูนิเทศ 0.651 
คาความแปรปรวนของตัวแปร (Eigenvalues) 6.923 
 คารอยละของความแปรปรวน (Percent of variance) 7.692 
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  จากตารางที่ 23  พบวาปจจัยที่ 3 ซ่ึงบรรยายดวยตัวแปรสําคัญ จํานวน 6 ตัวแปร มี
คาน้ําหนักตัวแปรในปจจัยอยูระหวาง 0.651 ถึง 0.707  มีคาความแปรปรวนของตัวแปร 
(Eigenvalues) เทากับ 6.923 และคารอยละของความแปรปรวน (Percent of variance) เทากับ 
7.692  แสดงวา ตัวแปรทั้ง 6 ตัวแปร เปนตัวแปรที่รวมกันบรรยายปจจัยนี้ไดดีที่สุดและปจจัยนี้
สามารถอธิบายความแปรปรวนของปจจัยไดรอยละ 30.747  ซ่ึงเมื่อเทียบคาความแปรปรวนของ
ตัวแปร (Eigenvalues) กับปจจัยอ่ืนๆ แลวปจจัยนี้มีความสําคัญเปนอันดับ 3 เมื่อแยกพิจารณาเปน
รายขอพบวา  “การตั้งจุดมุงหมายในการแกปญหาในการนิเทศอยางชัดเจน” มีคาน้ําหนักปจจัย
มากที่สุด (0.747) และ “การประชุมสรางความสัมพันธระหวางครูกับผูนิเทศ ” คาน้ําหนักปจจัย
นอยที่สุด (0.651 ) ผูวิจัยตั้งชื่อปจจัยดานนี้วา “ดานการสํารวจสภาพปญหา สาเหตุ และความ
ตองการของครู”   
 
ตารางที่ 24 ปจจัยที่ 4    

     (n = 185) 
ตัว
แปร 

ขอความ คาน้ําหนัก
องคประกอบ 

Q85 การสงเสริมการทําวิจัยในชั้นเรียน 0.684 
Q88 การเผยแพรประชาสัมพันธผลงานใหเปนที่ยอมรับ 0.680 
Q89 การรายงานผลการนิเทศระหวางการดําเนนิงานใหผูเกี่ยวของจัดทํา

รายงานผลการดําเนินงาน 0.677 

Q86 การตรวจสอบความถูกตองและความสมบูรณของงานวจิยัในชัน้เรียน 
และความสอดคลองของกิจกรรมหลังจัดการเรียนรูกับการวิจัยในชั้นเรียน 0.676 

Q87 การสรางความตระหนกัโดยคํานึงถึงประโยชนของการวิจัยและการนํา
ผลการวิจัยช้ันเรียนไปใช 0.673 

คาความแปรปรวนของตัวแปร (Eigenvalues)   6.859 
 คารอยละของความแปรปรวน (Percent of variance) 7.621  
 
  จากตารางที่ 24 พบวาปจจัยที่ 4 ซ่ึงบรรยายดวยตัวแปรสําคัญ จํานวน 5 ตัวแปร มีคา
น้ําหนักตัวแปรในปจจัยอยูระหวาง 0.673  ถึง 0.684 มีคาความแปรปรวนของตัวแปร 
(Eigenvalues) เทากับ   6.859 และคารอยละของความแปรปรวน (Percent of variance) เทากับ  
7.621 แสดงวา ตัวแปรทั้ง 5  ตัวแปร เปนตัวแปรที่รวมกันบรรยายปจจัยนี้ไดดีที่สุดและปจจัยนี้
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สามารถอธิบายความแปรปรวนของปจจัยไดรอยละ 38.368 ซ่ึงเมื่อเทียบคาความแปรปรวนของตวั
แปร (Eigenvalues)กับปจจัยอ่ืนๆ แลวปจจัยนี้มีความสําคัญเปนอันดับ 4 เมื่อแยกพิจารณาเปนราย
ขอพบวา “การสงเสริมการทําวิจัยในชั้นเรียน” มีคาน้ําหนักปจจัยมากที่สุด (0.684) และ “การสราง
ความตระหนักโดยคํานึงถึงประโยชนของการวิจัยและการนําผลการวิจัยช้ันเรียนไปใช” คาน้ําหนัก
ปจจัยนอยที่สุด (0.673) ผูวิจัยตั้งชื่อปจจัยดานนี้วา “ดานการประเมินผล”   
 
 ตารางที่ 25  ปจจัยที ่5  ดานการพัฒนาและการปรับปรุงการนิเทศการสอน 

   (n = 185) 

ตัว
แปร 

ขอความ คาน้ําหนัก
องคประกอบ 

Q32 การคิดริเร่ิม (Initiating) โดยการกําหนดวิสัยทัศนดานการพัฒนางาน
นิเทศรวมกนักบัหนวยงานภายในสถานศึกษา 0.789 

Q31 การสื่อความหมาย (Communicating) โดยการเปดโอกาสใหทุกฝายมี
สวนรวมในการวางแผนและกําหนดนโยบายเพื่อการพัฒนางานการ
นิเทศการสอน 

0.774 

Q33 การสาธิต (Demonstrating)  ใชวิธีปฏิบัติการนิเทศทางตรง  โดยผูนิเทศ
ออกปฏิบัติการนิเทศดวยตนเอง 0.761 

Q30 การเสนอแนะ (Suggesting ) โดยเลือกสรรและปรับเทคนิควิธีการนิเทศ
อยางเหมาะสมตามสถานการณ 

0.756 

Q34 กระบวนการการควบคุม ( Controlling  Processes ) โดยการควบคุม 
กํากับและติดตามภารกิจหลักของงานดานการนิเทศการสอนเพื่อให
เปนไปตามเปาหมายของงานที่กําหนดไวในแผนปฏิบัติการของ
สถานศึกษาอยางเครงครัด 

0.730 

คาความแปรปรวนของตัวแปร (Eigenvalues) 6.333 
 คารอยละของความแปรปรวน (Percent of variance) 7.037  
 
  จากตารางที่ 25 พบวาปจจัยที่ 5 ซ่ึงบรรยายดวยตัวแปรสําคัญ จํานวน 5 ตัวแปร มีคา
น้ําหนักตัวแปรในปจจัยอยูระหวาง 0.730 ถึง 0.789  มีคาความแปรปรวนของตัวแปร 
(Eigenvalues) เทากับ 6.333 และคารอยละของความแปรปรวน (Percent of variance) เทากับ  
7.037  แสดงวา  ตัวแปรทั้ง 5 ตัวแปร เปนตัวแปรที่รวมกันบรรยายปจจัยนี้ไดดีที่สุดและปจจัยนี้
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สามารถอธิบายความแปรปรวนของปจจัยไดรอยละ 45.405   ซ่ึงเมื่อเทียบคาความแปรปรวนของ
ตัวแปร(Eigenvalues) กับปจจัยอ่ืนๆ แลวปจจัยนี้มีความสําคัญเปนอันดับ 5  เมื่อแยกพิจารณาเปน
รายขอพบวา “การคิดริเร่ิม (Initiating) โดยการกําหนดวิสัยทัศนดานการพัฒนางานนิเทศรวมกัน
กับหนวยงานภายในสถานศึกษา”  มีคาน้ําหนักมากที่สุด (0.789)และ “กระบวนการการควบคุม 
(Controlling Processes ) โดยการควบคุม กํากับและติดตามภารกิจหลักของงานดานการนิเทศการ
สอนเพื่อใหเปนไปตามเปาหมายของงานที่กําหนดไวในแผนปฏิบัติการของสถานศึกษาอยาง

เครงครัด” คาน้ําหนักปจจัยนอยที่สุด (0.730) ผูวิจัยตั้งชื่อปจจัยดานนี้วา “ดานการพัฒนาและการ
ปรับปรุงการนิเทศการสอน”   
ตารางที่ 26  ปจจัยที ่6   

                    (n = 185) 

ตัว
แปร 

ขอความ คาน้ําหนัก
องคประกอบ 

Q76 ประเมินความคิดเห็นเพื่อทราบความพึงพอใจของผูรับการนิเทศ 0.617 
Q73 การประชุม/ประชุมเชิงปฏิบัติการในการแกปญหาและพฒันางานหลัง

การนิเทศ 0.613 

Q74 การทําความเขาใจรวมกันระหวางผูที่นิเทศและผูรับการนเิทศในการ
ประเมินใหเปนไปในแนวเดยีวกัน 0.609 

คาความแปรปรวนของตัวแปร (Eigenvalues) 4.540 
 คารอยละของความแปรปรวน (Percent of variance) 4.945 
 
  จากตารางที่ 26 พบวาปจจัยที่ 6 ซ่ึงบรรยายดวยตัวแปรสําคัญ จํานวน 3 ตัวแปร    มี
คาน้ําหนักตัวแปรในปจจัยอยูระหวาง 0.609 ถึง 0.617 มีคาความแปรปรวนของตัวแปร 
(Eigenvalues) เทากับ  4.540 และคารอยละของความแปรปรวน (Percent of variance) เทากับ  
4.945 แสดงวา      ตัวแปรทั้ง 3 ตัวแปร เปนตัวแปรที่รวมกันบรรยายปจจัยนี้ไดดีที่สุดและปจจัยนี้
สามารถอธิบายความแปรปรวนของปจจัยไดรอยละ 50.349 ซ่ึงเมื่อเทียบคาความแปรปรวนของตวั
แปร(Eigenvalues) กับปจจัยอ่ืนๆ แลวปจจัยนี้มีความสําคัญเปนอันดับ 6  เมื่อแยกพิจารณาเปนราย
ขอพบวา “ประเมินความคิดเห็นเพื่อทราบความพึงพอใจของผูรับการนิเทศ”  มีคาน้ําหนักปจจัย
มากที่สุด (0.617) และ “การทําความเขาใจรวมกันระหวางผูที่นิเทศและผูรับการนิเทศในการ
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ประเมินใหเปนไปในแนวเดียวกัน” มีคาน้ําหนักปจจัยนอยที่สุด (0.609) ผูวิจัยตั้งชือ่ปจจยัดานนีว้า 
“ดานการมีสวนรวมในการนิเทศ”  
ตารางที่ 27  ปจจัยที ่7   

  (n = 185) 

ตัว
แปร 

ขอความ คาน้ําหนัก
องคประกอบ 

Q64 มีการสรางองคความรู ขอมูล ในรูปของการสราง เครือขายการนิเทศ  
การสรางเกณฑ  ลําดับความคิดเพื่อการวางแผน  และการแสวงหา
ความรู วิธีการสนับสนุนการนิเทศเพื่อพัฒนางานนิเทศการสอน และ
วิธีการที่จะไดมาซึ่งขอมูล    มาปรับใชกับงานการนิเทศการสอน 

0.755 

Q62 ในการปฏิบัติกิจกรรมการนิเทศการสอนทุกครั้งมีความสอดคลองกับ
การพัฒนาผูรับการนิเทศ 0.754 

Q63 ในการดําเนินการนิเทศการสอนทุกครั้งจะมีการวเิคราะหจัดกลุมผูรับ
การนิเทศ          0.743 

คาความแปรปรวนของตัวแปร (Eigenvalues) 3.419 
 คารอยละของความแปรปรวน (Percent of variance) 3.799  
 
 จากตารางที่ 27 พบวาปจจัยที่ 7 ซ่ึงบรรยายดวยตัวแปรสําคัญ จํานวน 3 ตัวแปร             
มีคาน้ําหนักตัวแปรในปจจัยอยูระหวาง 0.743 ถึง 0.755 มีคาความแปรปรวนของตัวแปร 
(Eigenvalues) เทากับ  3.419 และคารอยละของความแปรปรวน (Percent of variance)เทากับ  
3.799 แสดงวา ตัวแปรทั้ง 3 ตัวแปร เปนตัวแปรที่รวมกันบรรยายปจจัยนี้ไดดีที่สุดและปจจัยนี้
สามารถอธิบายความแปรปรวนของปจจัยไดรอยละ 54.148 ซ่ึงเมื่อเทียบคาความแปรปรวนของตวั
แปร(Eigenvalues) กับปจจัยอ่ืนๆ แลวปจจัยนี้มีความสําคัญเปนอันดับ 7  เมื่อแยกพิจารณาเปนราย
ขอพบวา “การสรางองคความรู ขอมูล ในรูปของการสราง เครือขายการนิเทศ  การสรางเกณฑ  
ลําดับความคิดเพื่อการวางแผน  และการแสวงหาความรู วิธีการสนับสนุนการนิเทศเพื่อพัฒนางาน
นิเทศการสอน และวิธีการที่จะไดมาซึ่งขอมูล    มาปรับใชกับงานการนิเทศการสอน” มีคาน้ําหนัก
ของปจจัยมากที่สุด (0.755) และ “ในการดําเนินการนิเทศการสอนทุกครั้งจะมีการวิเคราะหจัด

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 241 

กลุมผูรับการนิเทศ” มีคาน้ําหนักปจจัยนอยที่สุด (0.743) ผูวิจัยตั้งชื่อปจจัยดานนี้วา “ดานการ
ปฏิบัติการนิเทศการสอน”   
ตอนที่ 2  การวิเคราะหความสัมพันธเชิงสาเหตุ (Path  Analysis) ของปจจัยดานกระบวนการที่
สงผลตอการนิเทศการสอนในโรงเรียนสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

 1.การวิเคราะหความสัมพันธเชิงสาเหตุ (Path  Analysis) ของปจจัยดานกระบวนการที่
สงผลตอการนิเทศการสอนในโรงเรียนสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ินคนพบ  7  ดาน โดยจาก
ตั้งสมมติฐานทางการวิจัยพบวามีปจจัยที่เปนตัวแปรอิสระ จํานวน 5  ตัวแปร และมีปจจัยที่เปนตัว
แปรตาม จํานวน  2 ตัวแปร ดังตารางที่ 28 และตารางที่ 29  
ตารางที่ 28  แสดงจํานวนตัวแปรอิสระ 

สัญลักษณของปจจัยแตละดาน ชื่อปจจัยดานกระบวนการนิเทศการสอน 
X3  ดานการสํารวจสภาพปญหา และความตองการของ

ครู     
X1  ดานการวางแผน    
X2  ดานการบริหารจัดการ    
X4  ดานการประเมินผล   
X5 ดานการพัฒนาและการปรับปรุง   
 
 ตารางที่ 28  แสดงจํานวนตัวแปรอิสระ จํานวน 5 ตัวแปร ประกอบดวย X3 ดานการ

สํารวจสภาพปญหา และความตองการของครู   X1 ดานการวางแผน  X2 ดานการบริหารจัดการ   
X4 ดานการประเมินผล  และ X5 ดานการพัฒนาและการปรับปรุงตามลําดับ   

X1 ดานการวางแผน  มีความสัมพันธเชิงสาเหตุโดยทางตรงตอ Y1ดานการมีสวนรวม    
Y2 ดานการปฏิบัติการนิเทศการสอน X2 ดานการบริหารจัดการ  และยังมีความสัมพันธเชิงสาเหตุ
ทางออมผานมาทาง X3 ดานการสํารวจสภาพปญหา และความตองการของครู 

X2 ดานการบริหารจัดการ  มีความสัมพันธเชิงสาเหตุโดยทางตรงตอ Y1 ดานการมี      
สวนรวม Y2 ดานการปฏิบัติการนิเทศการสอน X3 ดานการสํารวจสภาพปญหา และความตองการ
ของครู และยังมีความสัมพันธเชิงสาเหตุทางออมผานมาทาง X4 ดานการประเมินผล   

X3 ดานการสํารวจสภาพปญหา และความตองการของครู มีความสัมพันธเชิงสาเหตุโดย
ทางตรงตอ Y2 ดานการปฏิบัติการนิเทศการสอน X4 ดานการประเมินผล  และยังมีความสัมพันธ
เชิงสาเหตุทางออมผานมาทาง X5 ดานการพัฒนาและการปรับปรุง 
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 X4 ดานการประเมินผล  มีความสัมพันธเชิงสาเหตุโดยทางตรงตอ Y2 ดานการ
ปฏิบัติการนิเทศการสอน และ X5 ดานการพัฒนาและการปรับปรุง 
 X5 ดานการพัฒนาและการปรับปรุง มีความสัมพันธเชิงสาเหตุโดยทางตรงตอ Y2 
ดานการปฏิบัติการนิเทศการสอน 
ตารางที่ 29  แสดงจํานวนตัวแปรตาม 
 

สัญลักษณของปจจัยแตละดาน ชื่อปจจัยดานกระบวนการนิเทศการสอน 
                  Y1 ดานการมีสวนรวม 

Y2 ดานการปฏิบตัิการนิเทศการสอน 
                      ตารางที่ 29  แสดงจํานวนตัวแปรตาม จํานวน 2 ตัวแปร ประกอบดวย Y1 ดานการมี
สวนรวม  Y2 ดานการปฏิบัติการนิเทศการสอน 
 Y1 ดานการมีสวนรวม  มีความสัมพันธเชิงสาเหตุโดยทางตรงตอ Y2 ดานการปฏิบัติการ
นิเทศการสอน ซ่ึงทําใหไดโมเดลตั้งตนระหวางกลุมตัวแปรแปรอิสระและตัวแปรตาม ดังแสดงในแผนภูมิที่  17 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภูมิที่  17  โมเดลตั้งตนของความสัมพันธเชิงสาเหตุระหวางปจจัยดานกระบวนการที่สงผลตอ 
                           การนิเทศการสอนของโรงเรียนในสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

ดานการบริหารจัดการ 
(X2) 

ดานการวางแผน 
 (X1) 

ดานการปฏิบตัิการ
นิเทศการสอน (Y2) 

การสํารวจปญหาและ
ความตองการของครู (X3) 

ดานการประเมิลผล  
 (X4) 

ดานการมีสวนรวม
(Y1) 

ดานการพฒันา  และ      
การปรับปรงุ  (X5) 
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เหตุผลในการกําหนดโครงสรางโมเดลตั้งตนของตัวแปร 
 เหตุผลในการกําหนดโครงสรางโมเดลตั้งตนของตัวแปร ตามแผนภูมิที่ 17  มี
คําอธิบายเหตุผลดังตอไปนี้                                 
 ดานการวางแผน เปนตัวแปรที่นักวิชาการใหความสําคัญมาก จากแนวความคิดของ 
เซอรจิโอแวนนี (Sergiovanni) และสตาแรทท (Starratt) กลาวถึงหลักการนิเทศที่ดีนั้นจะตองมี
การวางแผนอยางมีระเบียบ มีการประสานความรวมมือ (Co-operatively) และจัดใหมีกิจกรรม
ตอเนื่องกัน  มาคสและสตูปส (Marks and Stoops) เนนถึงความสําคัญของการวางแผนไววา        
การวางแผนดานการนิเทศทั้งระยะสั้นและระยะยาว จะตองใหผูมีสวนเกี่ยวของไดเขามามีสวน
รวม หนวยศึกษานิเทศก คณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ ไดเสนอแนวทางในการวาง
แผนการนิเทศ  กําหนดใหเครือขายการนิเทศและทีมนิเทศใชเทคนิคอยางนอย  2  ประการ  ใน
การวางแผนการนิเทศ คือ เทคนิคการวางแผนเปนทีม  ( Team  Planning : TP )  และการวาง
แผนการนิเทศแบบมีสวนรวม  :  ประยุกตใช  (A – I – C  Approach )   สุรชัย  เทียนขาว ได
นําเสนอแนวคิดในการวางแผนการนิเทศการศึกษาไววา ไดพัฒนาไดผลดีในการวางแผนพัฒนา
ชุมชนที่ใหอํานาจชาวบานมีสวนรวมพัฒนาในลักษณะการกําหนดโครงการที่ใหทุกคนมีสวน
รวม  (Participation ) ซ่ึงไมใชทั้งแบบบนสูลาง (Top Town) หรือลางขึ้นบน (Button up )  จาก
แนวคิดนี้  ถือวาขั้นตอนการวางแผน  คือ ขั้นกําหนดนโยบาย – เปาหมายรวมกัน  (A – 
Appreciation – Policy Phase)โดยใชยุทธศาสตร  และวิธีการที่ทําใหทุกคนยอมรับและชื่นชมคน
อ่ืนไมมีความรูสึกตอตาน  เปนขั้นตอนที่เปดโอกาสใหทุกคนไดแสดงขอเท็จจริง  เหตุผล  
ความรูสึกที่อยากจะเห็นความสําเร็จในอนาคต  ซ่ึงจะกอใหเกิดความคิดริเร่ิมสรางสรรค  การมอง
การณไกล  การมองสภาพปญหาและอุปสรรค  ขอขัดของจนทําใหไดเปาหมายในการทํางาน
รวมกัน  เพื่อนําไปสูการจัดทําแผนขั้นตอนตอไป ขั้นการเลือกทางเลือก  ซ่ึงเปนวิธีการที่กลุมเห็น
กันวาดีที่สุดในการดําเนินงาน(I – Influence  Phase – Strategy)  เปนขั้นตอนที่ผูมีสวนรวมใช
ความคิดริเร่ิมสรางสรรคที่แตละคน   ชวยกันกําหนดยุทธศาสตรที่เปนทางเลือกของสมาชิกที่จะ
ทําใหเปาหมายของกลุมบรรลุ  ทุกคนมีโอกาสทัดเทียมในการพิจารณา  ซ่ึงอาจประยุกตใชเทคนิค
ตาง ๆ  ใหเหมาะสมกับสถานการณ  เพื่อใหไดทางเลือกในการดําเนินการที่ดีที่สุดรวมกันนั่นเอง 
ขั้นการกําหนดแนวทางควบคุมใหเกิดการปฏิบัติที่จะนําไปสูการบรรลุเปาหมายของกลุม  
(C – Control – the  Implementation  Phase)  เปนขั้นตอนที่นําเอาวิธีการสําคัญหรือยุทธศาสตร  
มากําหนดเปนแผน  ขอปฏิบัติโดยใหสมาชิกทุกคนสมัครใจวาจะเปนผูรับผิดชอบในเรื่องใด  
อยางไร  ซ่ึงเปนการกําหนดขอผูกพัน  (Commitment)  ใหกับทุกคนนําไปปฏิบัติ  รวมทั้งเสนอให
ฝายบริหารหรือผูนําได  กําหนดแนวทางการกํากับดูแล  ควบคุม  ติดตามผลการปฏิบัติงานในขั้น
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ตอไปดวย การประยุกตใช  (A – I – C  Approach)   ในการกําหนดแผนงานหรือโครงการนิเทศ
การศึกษาแบบมีสวนรวม  ใหดําเนินการในรูปการประชุมปฏิบัติการ  โดยใชเทคนิคหรือ
ยุทธศาสตรที่ เหมาะสมกับสถานการณและทีมงาน เชน เทคนิคการวางแผนเปนทีม (Team  
Planning)  เทคนิคกลุมคุณภาพ หรือ  Q.C. (Quality  Control) ระบบขอเสนอแนะ(Suggestion  
System  :  SS)  ประสงค  สังขะไชย  ไดศึกษาความคิดเห็นของผูบริหารโรงเรียนและครูที่
เกี่ยวของกับการนิเทศภายใน  โรงเรียนมัธยมศึกษา  สังกัดกรมสามัญศึกษา     ในเขตการศึกษา  4  
พบวา  ปญหาอุปสรรคในการนิเทศภายในโรงเรียน  คือ  โรงเรียนสวนใหญมีการปฏิบัติการนิเทศ
การศึกษาภายในโรงเรียนเปนครั้งเปนคราว  ไมมีระบบแบบแผน  โรงเรียนขาดบุคลากรทําหนาที่
นิเทศที่มีความรูความเขาใจและความชํานาญ  ครูไมมีความศรัทธาตอผูนิเทศ  และไมเห็นความ
จําเปนที่จะตองการนิเทศ  ทําใหขาดขวัญกําลังใจเหมือนไมไดรับความไววางใจในการสอน  
โรงเรียนขาดการวางแผนการนิเทศและขาดงบประมาณ การวางแผนจึงปนกระบวนการที่เปน
สาเหตุโดยทางตรงตอการนิเทศการสอน และเปนสาเหตุทางออมผานการบริหารจัดการ เพราะ
การบริหารจัดการที่ดี คือ สงผลดีตอการปฏิบัติการนิเทศการสอนทื่ดีดวย 

ดานการบริหารจัดการ เปนทักษะจําเปนในการบริหารที่นักวิชากลาวไววา มีความสําคัญ
ตอการพัฒนาองคกรเปนอันมาก เพราะการพัฒนาจะไดผลมากนอยเพียงใด ก็ขึ้นอยูกับแบบใน
การเปนผูนําดวย ทั้งภาวะผูนําและผูตามยอมเปลี่ยนแปลงบทบาทกันได เพื่อกระตุนใหคนทํางาน
รวมกันใหสําเร็จลงดวยดี  ผูนํา (Leader) จึงมีบทบาทสําคัญของกลุม ตามแนวความคิดของ       
เบอรนาดร (Barnard) กลาวถึงภาวะผูนําไววา คุณลักษณะความเปนผูนํา เปนคุณสมบัติพิเศษของ
ผูนํา ประกอบดวย ความมีชีวิตชีวิตและทนทาน (Vitality and Endurance) ความสามารถในการ
ตัดสินใจ (Decisiveness) ความสามารถในการจูงใจคน (Persuasiveness) ความรับผิดชอบ 
(Responsibility) ความฉลาด มีไหวพริบ (Intellectual Capacity) ซ่ึงในงานดานการนิเทศการศึกษา 
กอใหเกิดแนวคิดการนิเทศแบบภาวะผูนํารวมกัน (Cooperative Leadership) ซ่ึงเปนการนิเทศที่
เนนใหเกิดภาวะผูนําขึ้นในกลุม และใชภาวะผูนําที่เกิดขึ้นในแตละคน ผลักดันงานใหบรรลุ
เปาหมายที่ไดวางไว โดยใชภาวะผูนําที่ทุกคนมีอยู และที่ไดพัฒนานั้นมารวมกันทํางาน 
กระบวนการในการบริหารจัดการนิเทศการศึกษา ตามกระบวนการบริหารงานของแอลเลน 
(Louis A. Allen) มิไดเปนกระบวนการสําหรับการนิเทศโดยเฉพาะ แตเปนกระบวนการสําหรับ
การบริหารการศึกษาโดยทั่วไปที่สามารถนํามาประยุกตใชกับการบริหารงานนิเทศได คือ  
“POLCA”  ประกอบดวย P = Planning Process (กระบวนการวางแผน) O = Organizing Process 
(กระบวนการจัดสายงาน) L = Leading Process (กระบวนการนํา) C = Controlling 
Process(กระบวนการควบคุม) A = Accessing Process(กระบวนการประเมินผล) กระบวนการ
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บริหารงานของแฮริส (Ben M. Harris) ไดพัฒนามาจากกระบวนการบริหารงานของ   แอลเลน  
(Louis A. Allen) ไดสังเคราะห แผนงาน ออกมาเปนกระบวนการนิเทศตามทัศนะของเขา มี 6 
ขั้นตอน  ไดแก การประเมินสภาพการทํางาน (Accessing)การจัดลําดับความสําคัญ (Prioritizing) 
การออกแบบวิธีการทํางาน (Designing)  การจัดสรรทรัพยากร (Allocating Resources)  การ
ประสานงาน (Coordinating) และการนําการทํางาน (Directing) กระบวนการบริหารงานนิเทศ
การศึกษาสําหรับสังคมไทย ตามแนวคิดของสงัด อุทรานันท ไดเสนอแนวความคิดไววา ผูบริหาร
การศึกษา ตองตระหนักถึงความรับผิดชอบตอการจัดการนิเทศ วาเปนงานของผูบริหารโดยตรง 
โดยเรียกชื่อยอกระบวนการนิเทศการศึกษาวา “PIDRE” อันไดแก การวางแผนการนิเทศ 
(P- Planning) การใหความรู ความเขาใจในการทํางาน  (I- Informing) การลงมือปฏิบัติงาน 
(D- Doing)  การสรางเสริมกําลังใจ  (R- Reinforcing)  และการประเมินผลการนิเทศ 
(E- Evaluating) การบริหารจัดการจึงมีอิทธิพลในรูปที่เปนสาเหตุโดยทางตรงการปฏิบัติการนิเทศ
การสอน และมีอิทธิพลในรูปที่เปนสาเหตุโดยทางออมตอการประเมินผล และการพัฒนาปรับปรงุ 
เพราะเปนขอมูลยอนกลับและมีการพัฒนาตามขอมูลที่คนพบ 
 การสํารวจปญหาและความตองการของครู เปนตัวแปรที่นักวิชาการใหความสําคัญมาก 
จากแนวความคิดของ นาวิลล  (Naville)ไดทําการศึกษาเรื่อง  ศึกษานิเทศกที่ครูตองการ  ผล
การศึกษาพบวา  ครูตองการศึกษานิเทศกที่ชวยเหลือในการปรับปรุงโปรแกรมการเรียนการสอน  
และสิ่งแรกที่ศึกษานิเทศกควรจะกระทําคือ  การปรับปรุงการเรียนการสอนโดยวิธีการวิเคราะห
การสอนและใหแนวทางแกครูใหสามารถเขาใจพฤติกรรมการเรียนการสอนได  วิลสัน  (Wilson)       
ไดทําการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับขอสังเกตของศึกษานิเทศกในการนิเทศการสอนครูประถมศึกษา  
ผลการวิจัยพบวาครูในระดับประถมสวนใหญตองการใหจัดการนิเทศภายในโรงเรียนขึ้น ขอ
คนพบจากงานวิจัยดังกลาว  เปนขอมูลท่ีช้ีใหเห็นความสําคัญของการสอนที่ตองการนิเทศจาก
บุคลากรที่เกี่ยวของกับการนิเทศการสอนซึ่งเปนการคาดหวังวา  บุคลากรเหลานี้จะเขามาชวย
แกปญหา  ชวยเหลือแนะนํา  บุคลากรที่เกี่ยวของกับการนิเทศการสอนประกอบดวยบุคลากร  2  
ฝาย  คือ  ฝายผูนิเทศการสอนและฝายผูรับการนิเทศการสอน สันต  ธรรมบํารุง     ไดเสนอไววา
การสํารวจปญหา เปนการศึกษาความมุงหมายของหลักสูตร การประชุมสัมมนาครูเกี่ยวกับการ
เรียนการสอน ศึกษาผลการวิจัยที่เกี่ยวของกับการเรียนการสอนใชแบบสอบถาม ศึกษาการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน  โดยสังเกต วิธีสอน ผลงานนักเรียนและลักษณะนิสัย การใชส่ือการ
เรียนการสอน การประเมินผล การออกขอสอบ  การวิเคราะหสาเหตุของปญหา  อาจทําไดโดย 
ตั้งสมมติฐานถึงสาเหตุของปญหา โดยใชวิธีการระดมสมอง ( Brainstroming )ทดสอบสมมติฐาน 
และสรุปสาเหตุของปญหา โดยการใชขอมูลจาก ขอ 1) และหาขอมูลเพิ่มเติมในกรณีที่ยังไมได
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ขอสรุปที่ดี การจัดลําดับความสําคัญของปญหา  โดยคํานึงถึง จุดมุงหมายของหลักสูตร นโยบาย
ของโรงเรียน นโยบายของหนวยงานสํานักงานศึกษาแหงชาติ นโยบายของชาติ ผลที่เกิดขึ้น ถาไม
แกไขจะเกิดอะไรกับคนสวนใหญในระยะยาว  คุมคา การลงทุนแกปญหาเพียงใด การตั้ง
จุดมุงหมายในการแกปญหาที่เลือกแลว มีจุดมุงหมายทั่วไปเพียง 1 ขอ ที่มีความชัดเจนจุดมุงหมาย
เฉพาะ ซ่ึงอาจมีหลายขอตามสาเหตุของปญหา    การสรางและเลือกทางเลือกในการแกปญหา 
พิจารณาหาทางแกปญหาดวยวิธีตาง ๆ ระดมพลังสมอง ปรึกษาผูมีประสบการณในการแกปญหา
นั้น ศึกษา วิธีการที่เคยใชไดผลมากอนแลวเลือกทางเลือกที่เหมาะสมโดยพิจารณาแนวทาง
ดังนี้คือ เปนนวัตกรรม พิจารณาทรัพยากรและขอจํากัดประกอบกับการใชเวลา  และเงินนอย งาย
พอทําได มีกําลังคน มีความเปนไปไดอาจไดวิธีการแกปญหา 2-3 วิธีก็ได พิจารณารวมทางเลือกที่
มีลักษณะเดียวกันเขามาอยูในวิธีการแกปญหาเดียวกัน ทดลองนําวิธีแกปญหาที่เลือกแลวไปทํา
การทดลองโดยการวางแผนกําหนดสถานที่   ตัวบุคคล งบประมาณ  ระยะเวลาที่จะใชในการ 
ทดลองใหแนนอนเตรียมวิธีการและกระบวนการที่จะทดลองใหพรอม  การทดลองดําเนินการ
ตามที่กระบวนการวางไว สรุปผลทดลอง และนําผลการทดลองไปเปรียบเทียบกับจุดมุงหมาย 
ที่ตั้งไวเปนขอมูลยอนกลับ (Feedback) การปรับปรุงแกไข ถาขอมูลยอนกลับบรรลุจุดมุงหมายก็
นํากระบวนแกปญหาดังกลาวไปใชได ถาขอมูลยอนกลับไมบรรลุผล ตามจุดมุงหมาย ควร
ตรวจสอบความบกพรองของขั้นตอนตาง ๆ ดังนี้ การสรางจุดมุงหมาย การวิเคราะหปญหา วิธี
เลือกวิธีแกปญหา นําไปใชและการประเมินผลโดยการวางแผนเขียนโครงการแบบเหตุผล 
สัมพันธ (Logical framework) เตรียมแหลงขอมูลปญหา เตรียมตัวบุคคลกําหนดระยะเวลา 
กําหนดงบประมาณนําไปใช นําวิธีแกปญหาไปใชประเมินผลตามแนวทางโครงการแบบเหตุผล
สัมพันธ สาย  ภานุรัตน  กลาววา  ศึกษานิเทศกทําหนาที่ชวยแกปญหาของโรงเรียน  ของครู  และ
เปนสื่อสัมพันธระหวางผูบริหารกับครู เมื่อเกิดปญหาในการเรียนการสอนของครู  บางครั้ง
ผูบริหารอาจไมเขาใจครู  ครูเองก็ไมเขาใจผูบริหาร  ตางฝายตางไมเขาใจซึ่งกันและกัน  มีอคติตอ
กัน  ทําใหความสัมพันธไมเปนไปดวยดี  ปญหาที่เกิดขึ้นหากไมไดรับการแกไขก็จะทําใหมี
ปญหามากขึ้น  ซ่ึงสงผลกระทบถึงการจัดการเรียนการสอนได  หากศึกษานิเทศกซ่ึงเปนคนกลาง
ไดเขามาทําหนาที่ เปนสื่อสัมพันธใหแกผูบริหารกับครู  หันหนามาปรึกษาหารือ  ชวยกัน
แกปญหาที่เกิดขึ้น  จะทําใหการดําเนินการจัดการเรียนการสอนเปนไปอยางดีเกิดประสิทธิผล 
ลําดวน  เรือนร่ืน  ไดศึกษาสภาพการเรียนการสอนในโรงเรียนประถมศึกษา  สังกัดสํานักงานการ
ประถมศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี  พบวาปญหาการจัดการนิเทศการสอนโรงเรียนสวนใหญ  คือ  
บุคลากรในโรงเรียนขาดความรูความเขาใจการนิเทศการสอน  ขาดงบประมาณและวัสดุ เครื่องมือ
ในการจัดนิเทศการสอน  ขาดการประเมินผลการนิเทศที่ตอเนื่องและครูไมนําขอมูลกลับไปใชใน
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การปรับปรุงการสอนของตน ปริณดา  พัฒนขจร  ไดศึกษาปญหาและความตองการของผูบริหาร
และครู  ในการจัดการนิเทศการศึกษาภายในโรงเรียนประถมศึกษา  สังกัดสํานักงานการ
ประถมศึกษาจังหวัดสตูล  พบวา  ผูบริหารและครูตองการรูปแบบการนิเทศที่มีวิธีการแบบใหครูมี
สวนรวมในการนิเทศไปดวย  โดยมีผูบริหารทําหนาที่สนับสนุนใหบริการ  ตองการขนาดกลุม
ผูรับการนิเทศเนนเปนรายบุคคล  รายกลุมเล็กและรายกลุมใหญ  และผูทําหนาที่นิเทศเปนครูที่มี
ผลงานดานการสอนดีเดน  คณะกรรมการทั้งจากภายในและภายนอกโรงเรียน  ทั้งหัวหนากลุม
ประสบการณแตละกลุมตองการ  กิจกรรมการนิเทศระดับมากเกือบทุกกิจกรรม  ยกเวนกิจกรรม
การสังเกตการณสอนในชั้นเรียน การสํารวจปญหาและความตองการของครูจึงเปนอิทธิพลในรูป
ที่เปนสาเหตุโดยทางตรงตอการวางแผนการนิเทศการสอน และมีอิทธิพลในรูปที่เปนสาเหตุ
ทางออมตอบริหารจัดการและการมีสวนรวมในการนิเทศการสอน 

ดานการประเมิลผล  เปนตัวแปรที่นักวิชาการใหความสําคัญเชนกันกับดานอื่นๆ ตาม
แนวความคิดของเบสท (Best) ไดศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจในงานของครูประถมและมัธยมใน
โรงเรียนลัทธิพระกฤษณะ พบวา ระดับความพึงพอใจในงานครูและขวัญกําลังใจของครูเปนตัว
ทํานายที่สําคัญตอความสําเร็จของการศึกษาในภาพรวมของเด็กนักเรียน ในกรณีของโรงเรียน
พระกฤษณะ ปูมหลังทางวัฒนธรรมของเด็ก และครูหากสอดคลองกันดีก็จะทําใหการพึงพอใจ
ของครูกอการสอนมีมากขึ้น  ทิลแมน (Tillman)  ไดศึกษาเรื่อง ความสัมพันธที่ระยะเวลาของการ
บริการ คาตอบแทน และนิเทศการสอนที่มีตอความพอใจในการปฏิบัติงานของครูในเขตชนบท 
(South caraling) พบวาการนิเทศการสอนมีความสัมพันธในเชิงบวกกับความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานของครู เชลลา เฟอรริส (Schechla-Ferris) ไดศึกษาเรื่องความนาเชื่อถือและการ
นําไปใชไดขององคประกอบการประเมินตนเองของการใชวิทยากรคอมพิวเตอรในการชวยเหลือ
ผูบริหาร พบวา ในปจจุบันนี้ยังไมมีอุปกรณในการประเมินตนเองในหมูผูบริหารระดับโรงเรียน 
ในป 2540 มีการตีพิมพ Administrator  Desktopgrjnv เพื่อชวยในการใชวิทยากรชวยเหลือ การ
วิเคราะหปจจัยปจจัยไมไดใหการยืนยันสนับสนุนสําหรับการพัฒนาภาวะเปนผูนํา  นันทนา  
เตาทอง ไดศึกษาเรื่อง“การศึกษาการดําเนินงานนิเทศภายในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัด
สํานักงานประถมศึกษาจังหวัดสมุทรปราการ” ไดเสนอไววา การวัดและประเมินผล เปนความ
ตองการที่จะรับการนิเทศในลําดับตน ๆ   ของผูสอนตลอดมา เพราะเปนวิธีการที่คอนขางซับซอน 
ทั้งในดานการสรางเครื่องมือ การประเมิน การวิเคราะหผลและการนําผลการประเมินไปใช 
รายงานการวิจัยหลายฉบับระบุตรงกันวา ความตองการที่จะไดรับการนิเทศของครูเกี่ยวกับเรื่องนี้
อยูในระดับมาก ในยุคปจจุบัน จะเห็นไดชัดวาพัฒนาการดานเทคโนโลยีที่จะนํามาใชในการ
ประเมินผลรุดหนาไปอยางรวดเร็ว เครื่องมือและวีธีการหลายอยางจําเปนตองใชความรูและ
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ประสบการณเฉพาะทาง ความจําเปนในการนิเทศจึงมากขึ้นดวย สํานักงานคณะกรรมการการ
ประถมศึกษาแหงชาติ  ไดเสนอไววา การประเมินผล   หมายถึง   การตรวจสอบความสําเร็จของ
โครงการกับวัตถุประสงค  และเปาหมายที่กําหนดไว  ผูมีหนาที่ดําเนินการประเมินผล  ไดแก  
ผูบริหารโรงเรียน  และคณะผูนิเทศ  การประเมินผลมีขอบขายกิจกรรมที่ตองปฏิบัติดังนี้ประเมิน
ผลสัมฤทธิ์ของโครงการตามวัตถุประสงคและเปาหมาย  ประเมินความคิดเห็นเพื่อทราบความพึง
พอใจของผูรับการนิเทศ  ประเมินกระบวนการนิเทศภายในโรงเรียน  ซ่ึงสรุปรวมผลการประเมิน
เพื่อใชเปนขอมูลสําหรับการปรับปรุงการปฏิบัติงานในโอกาสตอไป การประเมิลจึงมีอิทธิพลใน
รูปที่เปนสาเหตุโดยทางวตรงตอการพัฒนา และการปรับปรุงการนิเทศการสอน และมีอิทธิพลใน
รูปที่เปนสาเหตุโดยทางออมตอการมีสวนรวมในการนิเทศการสอน 

ดานการพัฒนา  และการปรับปรุง เปนตัวแปรที่นักวิชาการใหความสําคัญมาก จาก
แนวความคิดของอดัมสและโบวี่ (Adams and Bowie ) ไดศึกษาวิจัยเร่ือง How We Learn : 
Inplication for Supervision พบวา การนิเทศการศึกษามีหนาที่เกี่ยวของกับการปรับปรุงคุณภาพ
การเรียนการสอน ซ่ึงผูมีหนาที่ในการนิเทศศึกษา มีหนาที่รับผิดชอบในการใหบริการแกครู 
นันทนา  เตาทอง ไดศึกษาเรื่อง“การศึกษาการดําเนินงานนิเทศภายในโรงเรียนประถมศึกษา 
สังกัดสํานักงานประถมศึกษาจังหวัดสมุทรปราการ” ไดเสนอไววา การใชเทคโนโลยีใหม ๆ มา
เสริมการเรียนการสอน และการปฏิบัติงานโดยเฉพาะอยางยิ่งเกี่ยวกับความรูแลประสบการณใน
การใชส่ือและอุปกรณที่ทันสมัยมาเสริมประสิทธิภาพกระบวนการเรียนการสอน การนิเทศใน
สวนนี้ผูนําการนิเทศในสถานศึกษาจําเปนตองแสวงหาเครือขายความรวมมือใหกวางที่สุดเทาที่จะ
ทําได หากคิดจะพึ่งพาเฉพาะบุคลากรในสถานศึกษา ประสิทธิภาพในการนิเทศจะจํากัดมาก  ที่
เคยทําไดผลมาแลว คือการสรางเครือขายความรวมมือระดับกลุมโรงเรียน ซ่ึงสามารถชวยให
กระบวนการนิเทศภายในสถานศึกษาเขมแข็งยิ่งขึ้น ชารี  มณีศรี  กลาวถึงกระบวนการ วิธีการ 
และเทคนิคการพัฒนาปรับปรุงงานนิเทศใหดีขึ้น คือ การปรับปรุงการทํางานแผนการใหดีขึ้น     
( Developing procedures ) โดยตระหนักในปญหาและอุปสรรคของแผนงานที่เกิดขึ้น  หาทาง
ปรับปรุงแกไขใหดีขึ้นงานการนิเทศการศึกษาเปนงานที่ผูกพันซับซอน  จะตองแกไขใหเหมาะสม
อยู เสมอดวยการคิดริเ ร่ิม  (Initiating) บรรยากาศในการคิดริเ ร่ิมอยูที่ภาวะของผูนําหาก
ศึกษานิเทศกเปนผูที่มีใจกวางขวาง ยอมรับความคิดของคนอื่นสนับสนุนใหเขาคิด มองขามความ
ผิดพลาดเล็กๆ นอย ๆ โดยไมตั้งใจ ปจจัยเหลานี้จะชวยใหครูอยากจะคิดอยากจะเริ่มทําอะไร
แปลก ๆ ใหม ๆ ขอที่นาคํานึงก็คือลักษณะของสังคมไทยบางประการที่ทําใหคนไมอยากจะเริ่ม
ในกิจการตางๆ เชนการติเพื่อทําลาย การนินทา การวากลาวผูที่คิดทําอะไรแลวไมสําเร็จ 
สรรเสริญ   สุวรรณ  ไดเสนอแนวทางการนิเทศการสอนของครูภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา
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ไววา  ครูจะตองปรับปรุงแกไขปญหาที่เกิดขึ้น  รวมทั้งใชความรูความเขาใจเกี่ยวกับการจัดการ
เรียนการสอนมาพัฒนาเพื่อปรับปรุงการสอนของตนใหดียิ่งขึ้น  และสิ่งที่จะชวยครูไดก็คือ  การ
นิเทศการศึกษา  เพราะการนิเทศการศึกษามีจุดมุงหมายสําคัญอยูที่การชวยปรับปรุงสงเสริม
กระบวนการเรียนการสอนไดดียิ่งขึ้น วิลเลอรแมน และคณะ  (Willerman,McNelly and 
Koffman,)ไดเสนอกระบวนการนิเทศการสอนเพื่อปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอนแบบเพื่อน
ชวยเพื่อน เชนเดียวกันกับ Peer Coaching ที่ไดนําเสนอมาแลวโดย POA จะประกอบดวย
กระบวนการใน 3 ขั้นตอนคือ การประชุมกอนการสังเกตการสอน   ( Preobservation Conference) 
เปนการสํารวจความตองการและปญหาในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในชั้น
เรียน การวิเคราะหปญหาการจัดการเรียนการสอนและประเด็นที่สนใจตองการพัฒนา  การให
ความรูเร่ืองการนิเทศการสอน เทคนิคทักษะที่จําเปนในการนิเทศการสอนในชั้นเรียน รวมทั้ง
นวัตกรรมและวิธีสอนแบบใหมที่ นาสนใจและครูตองการสนใจที่จะทําการทดลองใชกลุมครูที่
สนใจการพัฒนาและผูรับผิดชอบโครงการรวมกันเขียนและ เสนอโครงการเพื่อการพัฒนาของ
ตนเอง  การรวมกันวางแผนเพื่อดําเนินการนิเทศในชั้นเรียน กําหนดระยะเวลาของแผนปฏิบัติ 
ระยะเวลาสังเกตการณสอน สรางหรือเลือกเครื่องมือสังเกตการณสอน เลือกนวัตกรรม หรือวิธี
สอนที่สนใจ  การสังเกตการณสอน (Observation ) เปนการดําเนินการสังเกตการณสอนตามแผน
ที่กําหนดโดยใชเครื่องมือสังเกตการณสอนที่ไดรวมกันสรางหรือเลือกใช การแปลระดับขอมูล
จากการพัฒนาการสอน เตรียมเสนอใหผูรับการ สังเกตทราบหรือรวมกันพิจารณาเพื่อตัดสินใจ 
และการประชุมภายหลังการสังเกตการณสอน (Post Conference )  เปนการใหขอมูลยอนกลับ ผล
จากการวาดวยขอมูลจากการสังเกตการณสอนการรวมกันพิจารณาขอมูล และตัดสินใจเกี่ยวกับ
พฤติกรรมการสอนที่ตองปรับปรุงแกไข หรือพิจารณาแนวทางในการแกไขพฤติกรรมการสอน 
และเทคนิควิธีสอนที่เหมาะสม วางแผนเพื่อการดําเนินการสอน และการนิเทศในครั้งตอไป การ
รายงานผลการพัฒนาดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนและสมรรถภาพการจัดการเรียน
การสอนของครู การรายงานผลการดําเนินโครงการทั้งระบบ ผลสําเร็จของโครงการโดย และ
ความสําเร็จเปนรายบุคคล  ขอจํากัด  ปญหา อุปสรรคในการดําเนินโครงการนิเทศและแนว 
ทางการแกไข การเผยแพรประชาสัมพันธ ขยายผลในระดับอื่น ๆ ตอไป หรือ เผยแพรใหกับ
โรงเรียน ในกลุมเดียวกัน การพัฒนา และการปรับปรุงการนิเทศการสอนจึงมีอิทธิพลในรูปที่เปน
สาเหตุโดยทางตรงตอมีสวนรวมในการนิเทศการสอน และมีอิทธิพลในรูปที่เปนสาเหตุโดย
ทางออมตอการปฏิบัติการนิเทศการสอน 

ดานการมีสวนรวม เปนตัวแปรที่นักวิชาการใหความสําคัญมาก จากแนวความคิดของ 
ประยูร  ลังการพินธุ ไดทํารูปแบบการนิเทศโดยใชคณะกรรมการรวมไปทดลองใชในกลุมอุดร
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สันติ  สํานักงานประถมศึกษาอําเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม  โดยทดลองดําเนินการกิจกรรมนิเทศ
ตามมติคณะกรรมการกลุม  โดยมีการเตรียมงานกอนการนิเทศ  กิจกรรมการนิเทศ  และกิจกรรม
ประเมินผลการนิเทศ  ผลการทดลองใชรูปแบบที่ทําใหเกิดการนิเทศอยางจริงจัง  ในกลุมโรงเรียน
และโรงเรียนผูบริหารโรงเรียนมีความพึงพอใจที่บุคลากรระดับอําเภอ  มีโอกาสวางแผนการนิเทศ
รวมกันและเกิดการประสานงานวิชาการระหวางหนวยงานอยางดียิ่ง  วไลรัตน  บุญสวัสดิ์  ได
กลาวถึงการนิเทศภายใน  คือ  การที่ผูบริหารโรงเรียนซ่ึง  ไดแก  ครูใหญ  ผูชวยครูใหญหรือ
หัวหนาหมวดวิชา  โดยรวมกับคณะครูในโรงเรียน  รวมมือกันปรึกษาหารือ  เพื่อทําการรวบรวม
ขอมูล  วิเคราะหขอมูล  วางแผนการปรับปรุงการเรียนการสอนตลอดจนปรับปรุงคุณภาพของ
บุคลากรในโรงเรียนใหดีขึ้น หนวยศึกษานิเทศก  กรมสามัญศึกษา   ไดเสนอแนวคิดและหลักการ
มีสวนรวมไววา ตองใชวิธีการมีสวนรวมกันระหวางบุคลากรในโรงเรียนในการนิเทศ  ใหรวมแรง
รวมใจในการแกปญหาและพัฒนางานตั้งแตขั้นตอนการเตรียมการนิเทศจนถึงการปรับปรุงแกไข 
ยึดหลักการนิเทศภายในประสานกับการนิเทศภายนอก   แมวาการนิเทศภายในจะทําให
ผูปฏิบัติงานในโรงเรียนเขาใจเปาหมายของโรงเรียน  เพื่อจะปฏิบัติงานใหถูกทิศทางแลวยังมี
บางสวนที่มีขอบขายและความเฉพาะเจาะจงเกินกําลังของบุคลากรในโรงเรียน  เชน  การประสาน
นโยบายกรมเจาสังกัดกับภาระหนาที่ของโรงเรียน  การนิเทศวิชาเฉพาะทางที่ลึกซึ้ง  การยกยอง
เชิดชูความดีเดนของโรงเรียนใหแพรไปในวงกวางในวงการศึกษา  ซ่ึงงานเหลานี้ตองขอความ
รวมมือจากผูนิเทศภายนอก ชารี  มณีศรี  กลาวถึงกระบวนการ วิธีการ และเทคนิคการมีสวนรวม
ในการนิเทศ คือ การประสารงาน ( Coordinating ) ประโยชนของการประสานงานคือ สรางความ
เขาใจในการทํางานรวมกัน ขจัดปญหาการทํางานที่ซํ้าซอนกันเปนตนและโดยหนาที่ของผูนิเทศ 
ทําหนาที่ประสานงานระหวางโรงเรียนกับฝายบริหารการศึกษาโดยตรง สมาน  ศิริ  ไดศึกษาเรื่อง  
การพัฒนารูปแบบการนิเทศการสอนแบบมีสวนรวมในระบบเครือขายการนิเทศในโรงเรียน  
สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาอําเภอไชยปราการ  จังหวัดเชียงใหม  ผลการวิจัยพบวา  
ผูบริหารโรงเรียน ครูรวมนิเทศ และครูผูรับการนิเทศ มีความคิดเห็นวาการนิเทศการสอนแบบมี
สวนรวมในระบบเครือขายการนิเทศ เปนรูปแบบการนิเทศการสอนที่สงเสริมใหครูไดพัฒนา
ตนเองและชวยเหลือซ่ึงกันและกันเปนหมูคณะ โดยใชกระบวนการทํางานและแนวทางการ
ปฏิบัติงานที่ใหทุกคนมีสวนรวมรับผิดชอบ  ชวยใหเกิดความรวมมือในการปฏิบัติงาน ในดาน
รูปแบบของการนิเทศการสอนแบบมีสวนรวมในระบบเครือขายการนิเทศนั้นพบวา การนิเทศการ
สอนรูปแบบนี้สามารถขจัดปญหาการนิเทศภายในโรงเรียน โดยใหโอกาสทุกคนมีสวนรวมใน
กิจกรรมนิเทศและชวยลดภาระงานนิเทศภายในของผูบริหารโรงเรียนกระบวนการทํางานมี
ลักษณะเปนประชาธิปไตย กิจกรรมการนิเทศการสอนเหมาะสมกับสภาพโรงเรียนและสรางขวัญ
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กําลังใจในการปฏิบัติงาน  ผลการดําเนินงานนิเทศปรากฏวาประสิทธิภาพการสอนของครูสวน
ใหญอยูในระดับดีนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมายที่ตั้งไว ผลการปฏิบัติงานของครูผูสอนและ
ผูบริหารโรงเรียนสวนใหญ ผานเกณฑการประเมินตามกระบวนการปฏิรูปการเรียนรู ปญหา
อุปสรรคที่พบในการนิเทศการสอนแบบมีสวนรวมในระบบเครือขายการนิเทศ คือผูบริหาร
โรงเรียน ครูผูรวมนิเทศ และครูผูรับการนิเทศ สวนใหญเห็นวาไมมีปญหา เนื่องจากรูปแบบการ
นิเทศการสอนนี้เหมาะสมกับสภาพของโรงเรียน จะมีปญหาดานการขาดบุคลากรของโรงเรียน 
ครูไมครบชั้น ผูบริหารโรงเรียนมีเวลาไมเพียงพอ จําเปนตองอาศัยครูผูรวมนิเทศ เปนแกนนําใน
การพัฒนา ขอเสนอแนะเกี่ยวกับการดําเนินการนิเทศการสอนแบบมีสวนรวมในระบบเครือขาย
การนิเทศ ไดแก การเตรียมแหลงวิชาการ ส่ือ อุปกรณตาง ๆ ใหครูไดใชศึกษาคนควาเพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษา ใหทุกฝายมีสวนรวมในการประเมินผล เพื่อใหเกิดความภาคภูมิใจในผลงาน
และสรุปผลไปใชในการปรับปรุงพัฒนารูปแบบการนิเทศการสอนใหดียิ่งขึ้น การมีสวนรวมใน
การนิเทศการสอนจึงมีอิทธิพลในรูปที่เปนสาเหตุโดยทางตรงตอการปฏิบัติการนิเทศการสอน 
และมีอิทธิพลในรูปที่เปนสาเหตุโดยทางออมตอการบริหารจัดการการนิเทศการสอน 
                  ดานการปฏิบัติการนิเทศการสอน เปนตัวแปรที่นักวิชาการใหความสําคัญมาก จาก
แนวความคิดของ เยาวพา  เตชะคุปต  ไดเสนอการปฏิบัติงาน ( Doing) ประกอบดวยการ
ปฏิบัติงานใน 3 ลักษณะ คือ  การปฏิบัติงานของผูรับการนิเทศ  เปนขั้นที่ผูรับการนิเทศลงมือ
ปฏิบัติงานตามความรูความสามารถที่ไดรับมาจากการดําเนินการในขั้นที่ 2 การปฏิบัติงานของ
ผูใหการนิเทศ ขั้นนี้ผูใหการนิเทศจะทําการนิเทศและควบคุมคุณภาพใหงานสําเร็จออกมาทันตาม
กําหนดเวลาและมีคุณภาพสูง   การปฏิบัติงานของผูสนับสนุนการนิเทศผูบริหารก็จะใหบริการ
สนับสนุนในเรื่องวัสดุอุปกรณตลอดจนเครื่องใชตาง ๆที่จะชวยใหการปฏิบัติงานเปนอยางไดผล     
สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ  ไดกําหนด การปฏิบัติการนิเทศ  ไววาเปนการ
ดําเนินการตามกิจกรรมที่กําหนดในโครงการนิเทศภายในโรงเรียน  ในการปฏิบัติการนิเทศ
ภายในโรงเรียน  ผูบริหารโรงเรียนหรือผูนิเทศจะตองนําหลักการนิเทศ  เทคนิค  ทักษะ  ส่ือ  และ
เครื่องมือนิเทศไปใชใหเหมาะสมกับสถานการณ  และบุคลากรผูรับการนิเทศ  เพื่อใหการ
ปฏิบัติการนิเทศภายในโรงเรียนดําเนินไปดวยความเรียบรอย  ผูบริหารและผูนิเทศควรดําเนินการ  
ดังนี้ คือ การเตรียมความพรอมกอนการนิเทศ  ควรจัดใหมีการประชุมคณะปฏิบัติงาน  เพื่อ
ซักซอมความเขาใจเกี่ยวกับวิธีการ  กิจกรรม  ส่ือ  เครื่องมือ  การบันทึกผล  การประเมินผล  และ
การสรุปผลการนิเทศ การปฏิบัติการนิเทศ  คือ  ดําเนินการตามกิจกรรมที่กําหนดไวในโครงการ
นิเทศภายในโรงเรียน  ผูนิเทศไมควรละเลยเกี่ยวกับการเสริมแรงใหกําลังใจ  ใหรับทราบปญหา
ความตองการของผูรับการนิเทศ  และนําปญหาและความตองการนั้นมาพิจารณาหาทางชวยเหลือ
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สนับสนุน วันดี  ทองใหญ  ณ  อยุธยา  ไดทําการวิจัยเร่ืองเทคนิคในการนิเทศการสอนของอาจารย
นิเทศในวิทยาลัยครู  สรุปไดดังนี้ ในดานการสรางมนุษยสัมพันธกับนักศึกษาฝกสอน  อาจารย
นิเทศปฏิบัติมาก ในการใหความสนใจและซักถามปญหาเกี่ยวกับการฝกสอนดวยความเปนกันเอง 
และมีใบหนาที่ยิ้มแยมแจมใสในดานการสรางมนุษยสัมพันธกับครูพี่เล้ียง  อาจารยนิเทศปฏิบัติ
มากในการปรึกษากับครูพี่เล้ียงอยางสม่ําเสมอทั้งในดานการประเมินผลนักศึกษาฝกสอน และใน
ดานปญหาสวนตัวของนักศึกษาฝกสอน ในดานการสรางมนุษยสัมพันธกับครูใหญ  อาจารยนิเทศ
ปฏิบัติมากในดานการแนะนําและสนทนากับครูใหญ  ในดานการมอบหมายงานใหแกนักศึกษา
ฝกสอนในวันแรกที่ไปนิเทศการสอน ในดานการเปนผูนําทางวิชาการ  อาจารยนิเทศปฏิบัติมาก
ในดานการใหความยุติธรรมแกนักศึกษาฝกสอนและแนะนําใหนักศึกษารูจักแหลงความรู  และ
แหลงส่ือการสอน  สวนเทคนิคที่อาจารยนิเทศนําไปปฏิบัติกันนอย  ไดแก  การใหความรูเกี่ยวกับ
การนิเทศการสอนแกครูพี่เล้ียง ในดาน   การสอนกอนการฝกสอนในชั้นเรียน  ในระหวางการ
สอนและหลังจากการฝกสอนในชั้นเรียนแลว  อาจารยนิเทศมีการปฏิบัติมากในการใหนักศึกษา
สังเกตการณสอนของครูพี่เล้ียงในสัปดาหแรกของการสอน  การสังเกตพฤติกรมการสอนของ
นักศึกษาเกี่ยวกับการใชวัสดุในหองเรียน  และการบอกเทคนิคที่ควรปฏิบัติแกนักศึกษาฝกสอน  
ในดานการประเมินผล  อาจารยนิเทศมีการปฏิบัติกันมากในการประเมินผลการทํางาน  และการ
สอนของนักศึกษาจากบันทึกการสังเกตของอาจารยนิเทศ   กองแผนงาน  กรมสามัญศึกษา  ได
ศึกษาเรื่องการจัดการนิเทศงานวิชาการภายในโรงเรียนมัธยมศึกษา ผลการวิจัยปรากฏวา ในสวน
ของผลการปฏิบัติงานของโรงเรียนกลุมทดลอง  โรงเรียนกลุมทดลองไดเห็นความสําคัญของการ
จัดการนิเทศงานวิชาการภายในโรงเรียนวาเปนประโยชนตอการเรียนการสอนโดยตรง  ควรจัดทํา
สม่ําเสมอ  และการดําเนินงานของโรงเรียนสวนใหญไดบรรลุวัตถุประสงคของงานหรือโครงการ
ทีไดกําหนดไว  สําหรับปญหาและอุปสรรคที่ เกิดจากบุคลากรของโรงเรียนที่พบในการ
ดําเนินงาน  ไดแก  ปญหาเรื่องความเขาใจไมตรงกันเกี่ยวกับการนิเทศงานวิชาการภายในโรงเรียน  
ปญหาเรื่องการยอมรับเรื่องทักษะของผูนิเทศ  และเรื่องเวลาในการปฏิบัติงาน จากเหตุผลที่กลาว
มาการปฏิบัติการนิเทศการสอนจึงมีอิทธิพลในรูปที่เปนสาเหตุโดยทางตรงตอการมีสวนรวม และ
มีอิทธิพลที่เปนสาเหตุโดยทางออมตอการวางแผน การบริหารจัดการ การสํารวจปยหาและความ
ตองการของครู การประเมินผล และการพัฒนาและการปรับปรุงการนิเทศการสอน 
 จากโครงสรางโมเดลตั้งตนความสัมพันธเชิงสาเหตุของตัวแปร ตามแผนภูมิที่ 17 
โมเดลตั้งตนของความสัมพันธเชิงสาเหตุระหวางปจจัยดานกระบวนการที่สงผลตอการนิเทศการ
สอนของโรงเรียนในสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ในรูปแบบโครงสรางความสัมพันธ         
เชิงสาเหตุ (Path  Analysis) ผูวิจัยนําเสนอผลวิเคราะหขอมูล และความหมายตามลําดับดังนี้ 
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1. คาไค-สแควร (Chi-Square) : ตรวจสอบความกลมกลืนของโมเดล 
2. คา Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA) 
3. คา Goodness-of-fit indices : GFI และ  Adjusted Goodness of fit : AGFI 
4. คา Root Mean Squared Residual : RMR คาดัชนีรากของคาเฉลี่ยกําลังสองของ 

สวนเหลือ Relative Fit Index  
5. คา Comparative fit : ดัชนีเปรียบเทียบโมเดลพื้นฐานกับโมเดลตามทฤษฏี/ตาม         

สมมติฐาน 
 
ตารางที่  30  คาสถิติวัดความสอดคลองความกลมกลืนระหวางโมเดลและขอมูลเชิงประจักษ 
                   คาสถิติวัดระดับความสอดคลองของปจจัย 
 

คาสถิต ิ คา เกณฑความสอดคลองความกลมกลืนระหวาง
โมเดลและขอมูลเชิงประจักษ 

ไค – สแควร(Chi-Square)  ( )2χ  238.88  
(P = 

0.00 ) 

แตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ยอมรับ
สมมติฐานหลกัวาโมเดลตามทฤษฎีมีความ
สอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ 

ดัชนีความกลมกลืน 
(Goodness of  fit : GFI) 

0.97 มีคาเขาใกล 1 โมเดลมีความสอดคลองกับขอมูล
เชิงประจักษ 

Adjusted  Goodness of fit  
(AGFI) 

0.83 มีคาเขาใกล 1 โมเดลมีความสอดคลองกับขอมูล
เชิงประจักษ 

Relative Fit Index  (RFI) 0.82 
 

มีคาเขาใกล 1 โมเดลมีความสอดคลองกับขอมูล
เชิงประจักษ 

Root Mean Squared Residual : 
RMR 

0.030 มีคาอยูระหวาง 0 – 1 หมายถึงโมเดลมีความ
สอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ 

Largest Standardized 
Residual 

0.04 มีคาไมเกิน 0.08 โมเดลสอดคลองกับ 
ขอมูลเชิงประจักษ 

** p < .01 
 

             จากตารางที่ 30   พบวา คาไค-สแควร(Chi-Square)มีคาเทากับ 238.88  แสดงใหเห็นความ
แตกตางอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ  หมายถึงปจจัยดานกระบวนการนิเทศการสอนสงผลตอการ
นิเทศการสอนในโรงเรียนสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีความสอดคลองกับของมูลเชิง
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ประจักษ นอกจากนี้ยังสามารถพิจารณาคาดัชนีความสอดคลองอื่น ๆ ไดอีกเชน Goodness-of-fit 
indices  (GFI) และ Adjusted Goodness of fit  (AGFI)  มีคาเขาใกล 1 คือคา GFI = 0.97   และคา 
AGFI = 0.83 ซ่ึงมากกวา 0.90 แสดงใหเห็นวาปจจัยดานกระบวนการนิเทศการสอนสงผลตองการ
นิเทศการสอนในโรงเรียนสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีความสอดคลองกับของมูลเชิง
ประจักษ คา Root Mean Squared Residual : RMR มีคาเทากับ 0.030  และคา Root Mean Square 
Error of Approximation (RMSEA) มีคาเทากับ 0.04  ซ่ึงมีคาระหวาง 0-1 แสดงวาโมเดลมีความ
สอดคลองของขอมูลเชิงประจักษในระดับ 0.08 
 
ตารางที่ 31 คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธภายในระหวางชดุตัวแปร  
 

ตัวแปร X1 X2 X3 X4 X5 Y6 Y7 

X1  1.000       
X2  .878(**) 1.000      
X3  .889(**) .918(**) 1.000     
X4  .873(**) .888(**) .907(**) 1.000    
X5  .917(**) .891(**) .923(**) .896(**) 1.000   
Y1 .877(**) .905(**) .853(**) .862(**) .879(**) 1.000  
Y2 .934(**) .894(**) .883(**) .878(**) .923(**) .920(**) 1.000 

**  Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 
 
               จากตารางที่ 31 พบวา  คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธภายในระหวางชุดตัวแปร X1-X5  
มีสหสัมพันธทางบวกตอกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.01 ทุกคูยอย ซ่ึงมีคาสหสัมพันธตอกันที่
สูงและใกลเคียงกันมาก เสมือนเปนตัวเดียวกัน และ Y1 มีสหสัมพันธโดยตรงตอ  Y2 อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ 0.01 มีคาสหสัมพันธทางบวกตอกันที่สูงมาก มีคา = 0.920 
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แผนภูมิที่ 18 โมเดลแสดงความสัมพันธเชิงสาเหตุ ของปจจัยดานกระบวนการที่สงผลตอการ 
                        นิเทศการสอนในโรงเรียนสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 
 2. การวิเคราะหความสัมพันธของรูปแบบกระบวนการนิเทศการสอนจากแบบสอบถาม
ตอนที่ 3 กับตัวแปรโดยสรางแบบบันทึกการสนทนากลุมแบบมีโครงสราง (structure interview) 
เกี่ยวกับความเหมาะสม ความเปนไปได ความถูกตอง และการนําไปใชประโยชนและขอวิจารณ
อ่ืนๆ ตอรูปแบบของกระบวนการนิเทศการสอนในโรงเรียนสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
จากการสนทนากลุม 4 กลุม ประกอบดวยกลุมครู ผูบริหารสถานศึกษา ผูบริหารการศึกษา 
ศึกษานิเทศก จํานวน 4  รูปแบบ และผูวิจัยสรุป  1 รูปแบบ ดวยการทดสอบ ไค – สแควร(Chi-
Square)  ( )2χ -test of  Independence. เพื่อนํามาสรุปและปรับปรุงเปนรูปแบบของกระบวนการ
นิเทศการสอนในโรงเรียนสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน แลวนํามาทดสอบรายคู Maraschilo 

test.ไดขอสรุปตามตารางที่ 32-33  ดังนี้ 
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ตารางที่ 32  แสดงการวิเคราะหคาไค – สแควร(Chi-Square)  ( )2χ -test  of  goodness  of  fit 
    ระหวางกลุมของผูใหขอมูลในการเลือกรูปแบบของกระบวนการนิเทศการสอน 

 Chi-square test : 

                   Chi-square (Observed value)                                                             1.720 
                   Chi-square (Critical value)                                                                  9.488 
                    DF                                                                                                          4 
                    p-value                                                                                                   0.787 
                    alpha                                                                                                      0.05*                

 
Test interpretation:    
H0: The proportions are equal.   
Ha: At least one proportion is different from another.  
As the computed p-value is greater than the significance level alpha=0.05, one should accept the null 
hypothesis H0. แสดงวาผูใหขอมูลมีความคิดเห็นตอรูปแบบของกระบวนการนิเทศการสอนทั้ง 5 รูปแบบไม
แตกตางกัน เมือ่นํามาทดสอบเปนรายคู (Marascuilo test) ดังตารางที่ 33 
 
ตารางที่ 33  แสดงคา Marascuilo test.    
    
      Contrast Value Critical value Significant 
รูปแบบ A – รูปแบบ B 0.004 0.257 No 
รูปแบบ A – รูปแบบ C 0.016 0.389 No 
รูปแบบ A – รูปแบบ D 0.065 0.223 No 
รูปแบบ A – รูปแบบ  E 0.003 0.204 No 
รูปแบบ B – รูปแบบ C 0.020 0.386 No 
รูปแบบ B – รูปแบบ D 0.068 0.218 No 
รูปแบบ B – รูปแบบ E 0.007 0.199 No 
รูปแบบ C - รูปแบบ D 0.049 0.364 No 
รูปแบบ C – รูปแบบ E 0.013 0.353 No 
รูปแบบ D – รูปแบบ E 0.062 0.153 No 
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                 จากตารางที่  33 อธิบายไดวา ผลการทดสอบเปนรายคู (Marascuilo test)  ปฏิเสธ “H0: The 
proportions are equal.” แสดงวาความคิดเห็นของกลุมผูใหขอมูลตอรูปแบบกระบวนการนิเทศแตละรูปแบบ
ไมแตกตางกนั  
 
ตารางที่ 34   แสดงจํานวนและรอยละของกลุมผูใหขอมลูตอการเลือกรูปแบบของกระบวน 
                      การนิเทศการสอนในโรงเรียนสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน (เมือ่พิจารณา 
                      ตามกลุมผูใหขอมูล)                                                                                                                          

                                                                                                                                    (n =185) 
ครู หัวหนางาน ผูบริหาร รวม 

ท่ี 
รูปแบบการนิเทศ

การสอน จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

1 รูปแบบการนิเทศ
การสอน A 

22 11.89 21 11.35 20 10.82 63 11.35 

2 รูปแบบการนิเทศ
การสอน B 

24 12.97 25 13.52 19 10.27 68 12.25 

3 รูปแบบการนิเทศ
การสอน C 

6 3.24 4 2.16 8 4.32 18 3.24 

4 รูปแบบการนิเทศ
การสอน D 

35 18.92 41 22.16 47 25.40 123 21.16 

5 รูปแบบการนิเทศ   
การสอน E 

 
98 

 
52.98 

 
94 

 
50.81 

 
91 

 
49.19 

 
283 

 
52.00 

 
จากตารางที่ 34  ความคิดเห็นของผูใหขอมูลโดยรวม พบวาจํานวนและรอยละของกลุม

ผูใหขอมูลตอการเลือกรูปแบบของกระบวนการนิเทศการสอนในโรงเรียนสังกัดองคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน พบวารูปแบบการนิเทศการสอนที่ถูกเลือกมากที่สุด คือ รูปแบบ E คิดเปนรอยละ 
52.00 ในขณะที่รูปแบบ A-D คิดเปนรอยละอยูระหวาง 11.35-21.16  และรูปแบบที่ถูกเลือกนอย
ที่สุด คือ รูปแบบ C คิดเปนรอยละ 3.24  เมื่อพิจารณาตามกลุมของผูใหขอมูลตอการเลือกรูปแบบ
ของกระบวนการนิเทศการสอนแตละรูปแบบ พบวากลุมครูเลือกรูปแบบ E มากที่สุด คิดเปนรอย
ละ 52.98  รองลงมาคือ รูปแบบ D คิดเปนรอยละ 18.92  รูปแบบ B คิดเปนรอยละ 12.97 รูปแบบ 
A  คิดเปนรอยละ 11.89 และรูปแบบ C คิดเปนรอยละ 3.24 ตามลําดับ กลุมหัวหนางานวิชาการ
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เลือกรูปแบบ E มากที่สุด คิดเปนรอยละ 50. 81  รองลงมาคือ รูปแบบ D คิดเปนรอยละ 22.16  
รูปแบบ B คิดเปนรอยละ 13.52 รูปแบบ A  คิดเปนรอยละ 11.35 และรูปแบบ C คิดเปนรอยละ 
2.16  ตามลําดับ กลุมผูบริหารเลือกรูปแบบ E มากที่สุด คิดเปนรอยละ 49.19  รองลงมาคือ 
รูปแบบ D คดิเปนรอยละ 25.40  รูปแบบ A คิดเปนรอยละ 10.82  รูปแบบ B  คิดเปนรอยละ 10.27  
และรูปแบบ C คิดเปนรอยละ 4.32 ตามลําดับ 
 
 3. การวิเคราะหความคิดเห็นตอการเลือกรูปแบบของกระบวนการนิเทศนิเทศการ
สอนที่เหมาะสมกับโรงเรียนรสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน   
 จากขอสรุปของการสนทนากลุมเกี่ยวรูปแบบกระบวนการนิเทศการสอนและจากเอ
สารรวมทั้งจากการวิเคราะหเชิงสาเหตุจากขอมูลเชิงปริมาณ สรุปไดวา มีรูปแบบ 6 รูปแบบ ดังนี ้
 

รูปแบบที่ 1 (รูปแบบ A) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภูมิ ที่ 19  การวิเคราะหรูปแบบการนิเทศ A 
 
 รูปแบบ A และจากตารางที่ 37 พบวา ในภาพรวมของกลุมผูใหขอมูลท่ีเลือกรูปแบบ 
A คิดเปนรอยละ 11.35 เมื่อพิจารณาตามกลุมของผูใหขอมูล พบวากลุมครูเลือกรูปแบบ A มาก
ที่สุด คิดเปนรอยละ 11.89 รองลงมาคือกลุมของหัวหนางานวิชาการ คิดเปนรอยละ 11.35  และ
ผูบริหารสถานศึกษา คิดเปนรอยละ 10.82 

การวิเคราะห
สภาพปจจุบัน ปญหา

การวิเคราะห
สภาพปจจุบัน ปญหา

การปฏิบัติ การนิ เทศ
การประเมินผล และ
รายงานผลการนิเทศ
การประเมินผล และ
รายงานผลการนิเทศ

การวางแผนการนิเทศการวางแผนการนิเทศ

สรางสื่อเคร่ืองมือนิเทศสรางสื่อเคร่ืองมือนิเทศ
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 เหตุผลในการเลือกรุปแบบ A คือ 1) เปนรูปแบบกระบวนการนิเทศไดตรงตาม
วัตถุประสงค   2) เขาใจงายขั้นตอนไมยุงยากสามารถแกปญหากานิเทศการสอนไดอยางมี
ประสิทธิภาพ  3) ใชในโรงเรียนแลวมีคุณภาพมากที่สุด  4) เหมาะสมกับครู และเหมาะสมกับการ
นิเทศการสอนมากที่สุด 6) เปนรูปแบบที่กระชับไมเยิ่นเยอเกินไป  7) เหมาะสําหรับโรงเรียนที่มี
บุคลากรจํานวนมาก 8) สรุปปญหาที่เปนปจจุบัน 9) ครอบคลุมการทํางานอยางชัดเจน 10) เขาใจ
งายและสามารถปฏิบัติไดจริง และประหยัดเวลาและตอเนื่อง 11) วิเคราะหปญหาจากสภาพ
ปจจุบัน 
 

รูปแบบที่ 2 (รูปแบบ B) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภูมิ ที่ 20  การวิเคราะหรูปแบบการนิเทศ B 
 
 รูปแบบ B และจากตารางที่ 37 พบวา ในภาพรวมของกลุมผูใหขอมูลท่ีเลือกรูปแบบ 
B คิดเปนรอยละ 12.25 เมื่อพิจารณาตามกลุมของผูใหขอมูล พบวากลุมหัวหนางานวิชาการเลือก
รูปแบบ B มากที่สุด คิดเปนรอยละ 13.52 รองลงมาคือกลุมของครู คิดเปนรอยละ 12.97  และ
ผูบริหารสถานศึกษา คิดเปนรอยละ 10.27 
 เหตุผลในการเลือกรุปแบบ B  คือ 1) ขั้นตอนไมซับซอนมากเกินไป สามารถปฏิบัติได  
2) สะดวก เหมาะสําหรับโรงเรียน ไมยุงยาก นําไปแกปญหาได ครบวงจรการนิเทศ ตรงกับสภาพ
ความเปนจริง ไดผลดีมาก3)เหมาะกับการนิเทศมากที่สุด โรงเรียนใชแบบนี้  4) มีขั้นตอนให

การวางแผน
Planning

.

ใหความรู
Informing

ปฏบิติันิเทศ
Doing

แรงเสรมิ
Reinforcing

ประเมินผล
Evaluating

ปญหา ความตองการปญหาปญหา  ความตองการความตองการ 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 260 

ความรูกอน เพราะบางคนไมไดจบวุฒิการศึกษาโดยตรง การเสริมเราไมควรเลือกเฉพาะจุดดอย 
ตองนําจุดดีมาพัฒนาตอดวย  5) เปนกระบวนการที่โรงเรียนใชอยู และไดผลดี เปนระบบ  6) 
เขาใจงายเหมาะกับการนิเทศการสอนมาก  7) เปนกระบวนการนิเทศที่สอดคลองกับความตองการ
ของครูมากที่สุด เปนกัลปยานมิตรในการนิเทศ  8) มีความชัดเจนทําตามปฏิบัติไดจริง 9) มีการ
วิเคราะหความตองการกอนเปนแบบที่เหมาะแกการนิเทศ 10) ขั้นตอนงาย ครบเหมาะสมกับการ
นิเทศการสอนมากที่สุด ใชในโรงเรียนแลว แบบนี้มีคุณภาพมากที่สุด 11) รูปแบบกะทัดรัด มี
ความเปนไปไดในความเปนจริง 

รูปแบบที่ 3 (รูปแบบ C) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         แผนภูมิ ที่ 21  การวิเคราะหรูปแบบการนิเทศ C  
 
 รูปแบบ C และจากตารางที่ 37 พบวา ในภาพรวมของกลุมผูใหขอมูลท่ีเลือกรูปแบบ 
C คิดเปนรอยละ 3.24 เมื่อพิจารณาตามกลุมของผูใหขอมูล พบวากลุมผูบริหารสถานศึกษา เลือก
รูปแบบ C มากที่สุด คิดเปนรอยละ 4.32 รองลงมาคือกลุมของครู คิดเปนรอยละ 3.24  และ
หัวหนางานวิชาการ คิดเปนรอยละ 2.16 

ปญหา การ
 

การพัฒนา
นวัตกรรม 

ปฎิบัติการ
นิเทศ 

การประเมิน    
และรายงาน 

1 
2 

3 

4 

5 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 261 

 เหตุผลในการเลือกรุปแบบ C  คือ 1) จุดเดนคือมีขั้นตอนพัฒนานวัตกรรม จัดทําสื่อใหนา
ใชอยางตามยุคตามสมัย  2) สภาพปญหาเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุของปจจุบัน ฉะนั้นจึงตองมีการ
พัฒนานวัตกรรมเพื่อทันตอการเปลี่ยนแปลง  3) สามารถพัฒนาการเรียนการสอนไดจริง 4) รู
สภาพปญหาจากผลการประเมินระดับสถานศึกษาและพัฒนานวัตกรรมใชกับสภาพปญหา
ใกลเคียงกับโรงเรียนใช  5) ชวยสนับสนุนขอมูลและสรางนวัตกรรม  6) โรงเรียนดําเนินการอยู
ไดผลดี            7) งายไมยุงยากไมซับซอน เขาใจงายรวดเร็วทันเวลาสูความสํา เ ร็จได 8) มีการ
พัฒนานวัตกรรม          9) เลือกสภาพปญหาและพัฒนานวัตกรรมที่เปนสวนหนึ่งของการนิเทศ
สัมฤทธิ์ผล 

รูปแบบที่ 4   (รูปแบบ D) 
 

วางแผน
Plan

ปฏิบัติตามแผน
Do

ตรวจสอบประเมินผล
Check

ปรับปรุงแกไข
A ct

 
 
   แผนภูม ิที่ 22  การวิเคราะหรูปแบบการนิเทศ D 

 
 รูปแบบ D และจากตารางที่ 37 พบวา ในภาพรวมของกลุมผูใหขอมูลท่ีเลือกรูปแบบ 
D คิดเปนรอยละ 21.16 เมื่อพิจารณาตามกลุมของผูใหขอมูล พบวากลุมผูบริหารสถานศึกษาเลือก
รูปแบบ D   มากที่สุด คิดเปนรอยละ 25.40 รองลงมาคือกลุมของหัวหนางานวิชาการ คิดเปนรอย
ละ 22.16  และครู คิดเปนรอยละ 18.92 

เหตุผลในการเลือกรุปแบบ D คือ 1) วงจรที่ใชในการจัดการสถานศึกษาตอเนื่อง 2) เปน
แผนที่โรงเรียนใชทุกระดับชั้นเปนที่นิยมและรูจักกันมา เขาใจงาย ขั้นตอนไมซับซอน 3) คุนเคย
ใชไดกับทุกงาน งายเปนที่รูจักกันดี รวดเร็ว  3) ทุกงานยอมรับกระบวนการของ PDCA เขาใจงาย 
และวิ ธีใชกับงานอื่นๆในโรงเรียนอยูแลว  รูปแบบนิ เทศที่ ง ายมากที่ สุดในการปฏิบัติ                        
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5) กระบวนการที่สามารถปฏิบัติไดจริง เกิดผลเปนรูปธรรมมากที่สุด  6)เปนกระบวนการนิเทศที่
เนนดานคุณภาพอยางเปนระบบ 7) เปนกระบวนการที่สมบูรณ ครบเหมาะสมกับการนิเทศมาก
ที่สุด ไดผลดี งายไมซับซอน  8) งายนําไปใชกับการบริหารงาน ตั้งแตระดับบนสูระดับลางได 9) 
เปนวงจรที่พัฒนางานไดเปนระบบ ใชกันอยางแพรหลาย  10) สะดวกตอการปฏิบัติสอดคลองกับ
การผลิตงานที่โรงเรียนดําเนินการอยูทุกแผนงาน  

รูปแบบที่ 5 (รูปแบบ E) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  แผนภูม ิที่ 23  การวิเคราะหรูปแบบการนิเทศ E 

การประชุมสราง
ความสัมพันธกับ
ผูรับการนิเทศ 

การเสริมแรง 

ขอมูลยอนกลับ 

สรุป
รายงานผล 

การประเมินผล 
 แผนการสอน

วิจัยชั้นเรียน

คุณภาพงาน
 

เร่ิมตน 
การสํารวจและ

วิเคราะห 
สาเหตุของปญหา 

การ
วางแผน
นิเทศ 

การสราง
เคร่ืองมือ
สื่อนิเทศ 

การ
นิเทศ

การสอน 

ครู 

สถานศึกษา
/ชุมชน ผูเรียน 
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 รูปแบบ E และจากตารางที่ 37 พบวา ในภาพรวมของกลุมผูใหขอมูลท่ีเลือกรูปแบบ E 
คิดเปนรอยละ 52.00 เมื่อพิจารณาตามกลุมของผูใหขอมูล พบวากลุมครูเลือกรูปแบบ E มากที่สุด 
คิดเปนรอยละ 52.98 รองลงมาคือกลุมของหัวหนางานวิชาการ คิดเปนรอยละ 50.81  และ
ผูบริหารสถานศึกษา คิดเปนรอยละ 49.19 
 เหตุผลในการเลือกรุปแบบ E  คือ 1) เปนรูปแบบการนิเทศที่ชัดเจนดี ไมยุงยาก 
ประยุกตใชงานไดดีเปนรูปแบบที่ทุกคนมีสวนรวม 2)มีความเหมาะสมมากที่สุดเนื่องจากเปน
รูปแบบที่แสดงถึงความสัมพันธระหวางการนิเทศไดอยางครอบคลุมและสมบูรณที่สุด เหมาะแก
การนิเทศมากที่สุด 3) มีขอมูลยอนกลับสงผลตอการพัฒนาอยางตอเนื่อง 4) ครอบคลุม
กระบวนการนิเทศ สามารถประเมินผล มาวิเคราะหปรับปรุงและนํากลับมาใชเปนระบบดี มีการ
ทํางานรวมกัน  5) ชุมชนมีสวนรวมเปนการสรางสัมพันธที่ดีกับการพัฒนางานวิจัยเชิงปริมาณ 6) 
สามารถแกปญหาผูเรียนไดอยางเปนระบบกระบวนการที่เหมาะสมที่สุด ชัดเจนดี ครอบคลุม 7) มี
ขั้นตอนละเอียด สรางความสัมพันธระหวางครูกับผูนิเทศ ครบองคประกอบของการนิเทศการ
สอน 8) ประเมินผล ชัดเจนมากที่สุดนําไปแกปญหาไดมากที่สุด 9) ขั้นตอนตอเนื่องสมบูรณแบบ
เหมาะกับการนิเทศการสอนในโรงเรียนสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  10) เปนรูปแบบที่
สอดคลองกับสภาพความเปนจริง สรางความเขาใจระหวางการนิเทศวาไมใชการจับผิด 11) ทราบ
วัตถุประสงคการนิเทศ เหมาะสม ครอบคลุม มีสวนรวมทุกภาคสวน เขาใจงาย สามารถนําไป
ปฏิบัติไดละเอียด ครบขั้นตอน ทําใหการนิเทศการสอนมีคุณภาพ 13) ชุมชน ผูปกครองมีสวน
รวม 14) ตองการใหเกิดการมีสวนรวมและสรางความสัมพันธที่ดีเปนกระบวนการนิเทศเชิงระบบ 
มีขอมูลยอนกลับที่ดี มีรายละเอียดในการปฏิบัติงานเปนขั้นตอนละมีประสิทธิภาพ 15) นิเทศได
ตรงประเด็นแกไขปญหาไดตรงจุด และสามารถพัฒนาไดทั้งคน ไดทั้งงาน ตรงความตองการทุก
ฝาย รูปแบบการนิเทศที่สมบูรณที่สุด      16) ทราบปญหาและวางแผนสรางเครื่องมือตรงตาม
วัตถุประสงค 17) ครอบคลุมทุกการทํางานอยางชัดเจนและมีผล fed back กลับชัดเจนกวาวิธีอ่ืน 
18) เปนรูปแบบนิเทศการสอนที่ชัดเจน ครอบคลุม เปดโอกาสใหทุกฝายมีสวนรวมในการนิเทศ มี
การสรุปและนําขอมูลกลับมาพัฒนาใหดีขึ้น 19) มีการวิเคราะห วางแผน SWOT ปญหากอน 
วางแผนเปนการแกปญหาตรงจุด  20) ละเอียดดี ชัดเจน สามารถนําไปปฏิบัติไดงาย ครบขั้นตอน
การนิเทศการสอนและเปดกวางใหชุมชนเขามามีสวนรวม  21) เปนรูปแบบการนิเทศที่มีขอมูล
ละเอียด ผูรับการนิเทศไดรับขอมูลชัดเจน สามารถแกไขปญหาไดตรงจุด ความตองการของทุก
ภาคสวน ทุกคนมีความพอใจ  22) เปนรูปแบบที่เดนชัด งายตอการปฏิบัติ ครอบคลุมทุกขั้นตอน 
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รูปแบบที่ 6 (รูปแบบ F) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภูม ิที่ 24  การวิเคราะหรูปแบบการนิเทศ F 
 
 รูปแบบ F เปนรูปแบบที่ไดจากการวิเคราะหความสัมพันธเชิงเสน (Path  Analysis) 
พบวา ปจจัยดานกระบวนที่สงผลตอการนิเทศการสอน มี 7 ดาน ประกอบดวย 1) ดานการสํารวจ
ปญหาและความตองการของครู 2) ดานการวางแผน 3) ดานการบริหารจัดการ 4)ดานการมีสวน
รวม 5) ดานการปฏิบัติการนิเทศการสอน 6) ดานการประเมินผล 7) ดานการพัฒนาและปรับปรุง 
ซ่ึง     แตละดานมีสหสัมพันธเชิงบวกตอกัน โดยดานกางวางแผน ดานการบริหารจัดการ ดานการ
สํารวจสภาพปญหาและความตองการของครู ดานการประเมินผล และดานการพัฒนาและการ
ปรับปรุง มีสหสัมพันธกันทางบวกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.01 ในขณะที่ทั้งหา ดาน
ดังกลาวมีสหสัมพันธทางบวกโดยตรงกับดานการปฏิบัติการนิเทศการสอน สวนดานการวางแผน
และดานการบริหารจัดการมีสหสัมพันธทางบวกโดยตรงกับดานการมีสวนรวม 

ดานการบริหารจัดการ 

ดานการวางแผน 

ดานการปฏิบตัิการ
นิเทศการสอน  

การสํารวจปญหาและ
ความตองการของคร ู 

ดานการประเมิลผล  

ดานการมีสวนรวม   

ดานการพฒันา  และ      
การปรับปรงุ   

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
                                                           บทท่ี 5 

                            สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 
  

 การวิจัยเร่ือง  “ปจจัยดานกระบวนการที่สงผลตอการนิเทศการสอนในโรงเรียนสังกัด
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน”     การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค 1) เพื่อทราบปจจัยดานกระบวนการ
ที่สงผลตอการนิเทศการสอนในโรงเรียนสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  2) เพื่อทราบรูปแบบ
ของกระบวนการนิเทศการสอนในโรงเรียนสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น  งานวิจัยคร้ังนี้เปน
การวิจัยเชิงพรรณนา ( descriptive  research )  ผูวิจัยไดกําหนดแนวทางและรายละเอียดตางๆ ของ
การวิจัยโดยมีวิธีดําเนินการวิจัยแบงเปน 3 ขั้น ดังนี้ 
 ขั้นที่ 1 ศึกษาแนวคิด ทฤษฏี และงานวิจัยที่เกี่ยวชอง 
 ผูวิจัยไดศึกษา คนควา แนวคิด ทฤษฏี บทความวิชาการ วารสาร วิเคราะหเอกสาร 
และงานวิจัยที่เกี่ยวของทั้งในและตางประเทศ จากนั้นผูวิจัยนําขอมูลมาวิเคราะหเนื้อหา (Content 
analysis) เพื่อมาเปนแนวทางในการสนทนากลุม และสรางเปนแบบสอบถามที่ใชเปนเครือ่งมอืใน
การวิจัย 
 ขั้นที่ 2 การสรางรูปแบบของกระบวนการนิเทศการสอน  
 ในขั้นตอนนี้ผูวิจัยไดนําแบบสัมภาษณไปสนทนากลุม (Focus group interviews) 
จํานวน 4 กลุม ประกอบดวยกลุมครู ผูบริหารสถานศึกษา ผูบริหารการศึกษา ศึกษานิเทศก แลว
สรุปความคิดเห็นนํามาสังเคราะหเปนรูปแบบของกระบวนการนิเทศการสอน 4 รูปแบบ และสรุป
รวมกับหลักการ แนวคิดทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับรูปแบบการนิเทศที่ผูวิจัยศึกษา 1 
รูปแบบ นํามาพิจารณาตัวแปร  เปนตัวแปรเพื่อนําไปสรางเปนกระทงคําถามของแบบสอบถาม
จํานวน 90 ขอ แลวนําไปตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัยโดยตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา 
(content validity) เพื่อหาคาดัชนีความสอดคลอง (IOC: Index of Item-Objective Congruence) ที่
พิจารณาจากคาที่มากกวา 0.5 ขึ้นไป  ซ่ึงผลการวิเคราะหขอคําถาม จํานวน 90 ขอมีความตรงเชิง
เนื้อหาทุกขอ แลวนําแบบสอบถามไปทดลองใช (try out) กับโรงเรียนในสังกัดองคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน จํานวน    10   แหง โดยมีจํานวนผูใหขอมูลโรงเรียนละ  3  คน รวม 30  คน   นํา
แบบสอบถามที่ตอบเรียบรอยแลวมาหาความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถาม โดยใช
สัมประสิทธิ์แอลฟา (α -Coefficient) ตามวิธีของครอนบาค  (Cronbach’s  Alpha  Coefficient) 
ในการวิจัยครั้งนี้ พบวามีคาสัมประสิทธิ์แอลฟา (α -Coefficient) ของแบบสอบถามเทากับ 0.987  
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                 ขั้นตอนที่ 3 การเก็บรวบรวมขอมูล 
 ผูวิจัยนําแบบสอบถามที่ปรับปรุงแลวไปเก็บขอมูล โดยสอบถามความคิดเห็นจากกลุม
ตัวอยางที่เปนโรงเรียนในสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน จํานวน  226  แหง  แตละโรงเรียน 
จะสุมเก็บตัวอยางแหงละ 3  คน รวม  678  คน และ ไดรับแบบสอบถามกลับคืนมา จํานวน 185 
โรงเรียน  แบบสอบถาม 555 ฉบับ คิดเปนรอยละ 81.86  

ขั้นที่ 4 การวิเคราะหขอมูล 
การวิเคราะหขอมูลสถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถามแลวนํามาวิเคราะหปจจัย

(exploratory factor analysis) เพื่อหาปจจัยหลัก จากนั้นวิเคราะหการวิเคราะหแบบปจจัยเชิง
สํารวจ  (Exploratory  Factor  Analysis)  ดวยวิธีสกัดปจจัย  (Principal  Component  Analysis : 
PCA) ไดปจจัยดานกระบวนการนิเทศการสอน  7  ดาน  เหลือประเด็น 40 ตัวแปร แลวนําปจจัย
ดานกระบวนการนิเทศการสอนทั้ง 7  ดาน มาวิเคราะหสาเหตุปจจัยเชิงเสน (Path  Analysis) เพื่อ
วิเคราะหความสัมพันธระหวางปจจัยดานกระบวนการนิเทศการสอนแตละดานนํารูปแบบของ
กระบวนการวิจัยมาวิเคราะหความแตกตางแตละรูปแบบของปจจัยดานกระบวนการนิเทศการ
สอนในโรงเรียนสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ินดวยวิธีการวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis)  
แลวนํามาทดสอบดวยคาไค – สแควร(Chi-Square)  ( )2χ -test of  Independence,Maraschilo test. 
ระหวางปจจัยที่คนพบเพื่อพัฒนาเปนปจจัยดานกระบวนการนิเทศการสอนในโรงเรียนสังกัด
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

สรุปผลการวิจัย 
 จากการศึกษาวิจัยพบวา 1. ปจจัยดานกระบวนการที่สงผลตอการนิเทศการสอนใน
โรงเรียนสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน มี จํานวน 7 ปจจัย ไดแก 1) ดานการวางแผน  2 )  
ดานการบริหารจัดการ  3)  ดานการสํารวจสภาพปญหา และความตองการของครู 4) ดานการ
ประเมินผล  5) ดานการพัฒนาและการปรับปรุง  6) ดานการมีสวนรวม  7)  ดานการปฏิบัติการ
นิเทศการสอน    2. รูปแบบกระบวนการนิเทศการสอนในโรงเรียนสังกัดองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินจากการ (Path analysis) จากผูวิจัยสรุป และจากที่ผูตอบแบบสอบถามเลือก จํานวน 6 
รูปแบบ  ดังรายละเอียดตอไปนี้  
 1. ปจจัยดานกระบวนการที่สงผลตอการนิเทศการสอนในโรงเรียนสังกัดองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน มี จํานวน 7 ปจจัย ไดแก 
 ปจจัยที่ 1 ดานการวางแผน มีปจจัยที่จําเปนตอการนิเทศการสอนในโรงเรียนสังกัด
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน   9  ตัวแปร มีคาน้ําหนักตัวแปรในปจจัยอยูระหวาง 0.622  ถึง  0.714  
มีคาความแปรปรวนของตัวแปร (Eigenvalues) เทากับ 11.553 และคารอยละของความ
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แปรปรวน(Percent of variance) เทากับ 12.837 ซ่ึงเปนปจจัยที่มีระดับความจําเปนเปนอันดับที่ 1 
รายละเอียดของปจจัยแตละตัวแปรเรียงลําดับคาน้ําหนักจากมากไปหานอยประกอบดวย 1)การ
กําหนดแผนปฏิบัติการนิเทศการสอนตรงตามความรูความสามารถของผูรับการนิเทศเปน
รายบุคคลไดทุกคนตามเปาหมายการรวมกันวางแผนในการปฏิบัติงานการนิเทศการสอนโดยมี
สวนรวมในการคิดวิเคราะหสภาพปญหา และความตองการ 2) การดําเนินการนิเทศการสอนตาม
เกณฑมาตรฐานหรือตัวช้ีวัดไวอยางชัดเจน  3) การแตงตั้งคณะกรรมการนิเทศการสอน   4) การ
จัดทําแผนการนิเทศมีรายละเอียดของโครงการที่ช้ีแจงรายละเอียดตางๆ อยางชัดเจนเพื่อนําไปสู
การปฏิบัติไดจริง  5) การสรางทางเลือกอยางหลากหลายในการนิเทศการสอนเพื่อใหเกิดความ
ยืดหยุนในการปฏิบัติงาน 6) การกําหนดแผนปฏิบัติการนิเทศการสอนตรงตามความตองการผูรับ
การนิเทศ  7) การกําหนด เปาหมายและจุดการพัฒนาของผูรับการนิเทศอยางชัดเจน 8) มีการให
ความรูในสิ่งที่จะนิเทศการสอน  9) การเตรียมความพรอมกอนการนิเทศ   

 ปจจัยที่  2  ดานการบริหารจัดการ  มีปจจัยที่จําเปนตอกระบวนการนิเทศการสอน  9  
ตัวแปร มีคาน้ําหนักตัวแปรในปจจัยอยูระหวาง 0.610  ถึง 0.699 มีคาความแปรปรวนของตัวแปร 
(Eigenvalues) เทากับ  9.196 และคารอยละของความแปรปรวน (Percent of variance) เทากับ  
10.218  ซ่ึงเปนปจจัยที่มีระดับความจําเปนเปนอันดับที่ 2 รายละเอียดแตละตัวแปรเรียงลําดับคา
น้ําหนักปจจัยจากมากไปหานอยประกอบดวย 1) การชี้แหลงขอมูลทางวิชาการ  ( Resources 
allocating)   2) กระบวนการผูนํา ( Leading Processes ) โดยการนําหลักการบริหาร จัดการที่
สอดคลองกับนโยบาย และภารกิจหลักของสถานศึกษา ดานการวางแผนเพื่อพัฒนางานนิเทศการ
สอนนําไปสูการบริหารการเปลี่ยนแปลงใหตรงตามวิสัยทัศนที่วางไวและนําหลักการนิเทศแบบ
มนุษยสัมพันธไปใชกับผูรับการนิเทศเปนประจํา  3) กระบวนการบริหารจัดการ( Organizing  
Processes)  โดยการจัดทําแผนปฏิบัติการนิ เทศดวยจําแนกกลุม เปาหมายในการพัฒนา
ความสามารถของผูรับการนิเทศอยางเปนระบบ 4) การจัดใหความสัมพันธมีความตอเนื่อง 
(Establishing relationship )  5) การจัดจําแนกหนาที่ของบุคลากร   ( Disrtrbuting  functions )  6) 
การสรางแรงจูงใจ (Motivation) โดยใชหลักการนิเทศในการปฏิบัติงานนิเทศ ที่มีมนุษยสัมพันธ 
มีการยกยอง ชมเชย ใหรางวัล เพื่อสรางขวัญ และกําลังใจ  อยูเสมอ  7) การประสานงานใน
สถานศึกษา  ( Coordinating )การปรับปรุงการทําแผนการดําเนินงานใหดีขึ้น  ( Developing 
procedures ) โดยการศึกษา 8) การจัดทําแผนพัฒนาการศึกษา/แผนยุทธศาสตร แผนปฏิบัติงาน
ประจําป  9) การจัดทําปฏิทินแผนงานการนิเทศ ( Scheduling)  โดยการกําหนดปฏิทิน วัน เวลา 
สถานที่ อยางชัดเจนในการดําเนินการนิเทศ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 268 

 ปจจัยที่  3  ดานการสํารวจสภาพปญหา และความตองการของครู 6   ตัวแปร มีคา
น้ําหนักตัวแปรในปจจัยอยูระหวาง 0.651 ถึง 0.707  มีคาความแปรปรวนของตัวแปร 
(Eigenvalues) เทากับ  6.923  และคารอยละของความแปรปรวน (Percent of variance) เทากับ  
7.692 ซ่ึงเปนปจจัยที่มีระดับความจําเปนเปนอันดับที่ 3 รายละเอียดแตละตัวแปรเรียงลําดับคา
น้ําหนักปจจัยจากมากไปหานอยประกอบดวย  1) การตั้งจุดมุงหมายในการแกปญหาในการนิเทศ
อยางชัดเจน  2) การรวมกันวางแผนในการปฏิบัติงานโดยมีสวนรวมในการคิดวิเคราะหสภาพ
ปญหา และความตองการ3) การลําดับความสําคัญของปญหาการนิเทศการสอน ลําดับความสําคัญ  
ความตองการ และจําแนกปญหา เปนรายละเอียดของภาระงานที่จะตองดําเนินการอยางเรงดวน 4) 
การสรางและเลือกทางเลือกในการแกปญหา  5) การวิเคราะหสาเหตุของปญหาการนิเทศการสอน 
มีการวิเคราะหจุดเดน จุดบกพรอง เพื่อสงเสริม หรือการพัฒนา  (SWOT  ANALYSIS)  6) การ
ประชุมสรางความสัมพันธระหวางครูกับผูนิเทศ 

 ปจจยัที ่4 ดานการประเมินผล 5 ตัวแปร มีคาน้ําหนกัตวัแปรในปจจัยอยูระหวาง   0.673  
ถึง 0.684  มีคาความแปรปรวนของตวัแปร (Eigenvalues) เทากับ 6.859  และคารอยละของความ
แปรปรวน (Percent of variance) เทากับ  7.621 ซ่ึงเปนปจจัยที่มีระดบัความจําเปนเปนอันดับที่ 4 
รายละเอียดแตละตัวแปรเรยีงลําดับคาน้ําหนักปจจยัจากมากไปหานอยประกอบดวย1)การสงเสริม
การทําวิจยัในชั้นเรียน 2) การเผยแพรประชาสัมพันธผลงานใหเปนที่ยอมรับ3) การรายงานผลการ
นิเทศระหวางการดําเนนิงานใหผูเกี่ยวของจัดทํารายงานผลการดําเนินงาน4) การตรวจสอบความ
ถูกตองและความสมบูรณของงานวิจยัในชัน้เรียน และความสอดคลองของกิจกรรมหลังจัดการ
เรียนรูกับการวิจัยในชัน้เรียน5)การสรางความตระหนักโดยคํานึงถึงประโยชนของการวิจัยและการ
นําผลการวิจัยช้ันเรียนไปใช 

 ปจจัยที่  5   ดานการพัฒนาและการปรับปรุง  5  ตัวแปร มีคาน้ําหนักตัวแปรในปจจัยอยู
ระหวาง  0.730  ถึง  0.789  มีคาความแปรปรวนของตัวแปร (Eigenvalues) เทากับ  6.333  และคา
รอยละของความแปรปรวน (Percent of variance) เทากับ  7.037  ซ่ึงเปนปจจัยที่มีระดับความ
จําเปนเปนอันดับที่ 5รายละเอียดแตละตัวแปรเรียงลําดับคาน้ําหนักปจจัยจากมากไปหานอย
ประกอบดวย1) การคิดริเร่ิม (Initiating) โดยการกําหนดวิสัยทัศนดานการพัฒนางานนิเทศรวมกัน
กับหนวยงานภายในสถานศึกษาการประชุม วางแผนรวม กับผูมีสวนในการรับการนิเทศ   2) การ
ส่ือความหมาย (Communicating) โดยการเปดโอกาสใหทุกฝายมีสวนรวมในการวางแผนและ
กําหนดนโยบายเพื่อการพัฒนางานการนิเทศการสอน  3) การสาธิต (Demonstrating)  ใชวิธี
ปฏิบัติการนิเทศทางตรง   โดยผูนิ เทศออกปฏิบัติการนิเทศดวยตนเอง  4)การเสนอแนะ 
(Suggesting ) โดยเลือกสรรและปรับเทคนิควิธีการนิเทศอยางเหมาะสมตามสถานการณ 
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5) กระบวนการการควบคุม ( Controlling  Processes ) โดยการควบคุม กํากับและติดตามภารกิจ
หลักของงานดานการนิเทศการสอนเพื่อใหเปนไปตามเปาหมายของงานที่กําหนดไวใน
แผนปฏิบัติการของสถานศึกษาอยางเครงครัด 

  ปจจัยที่  6   ดานการมีสวนรวม  3  ตัวแปร มีคาน้ําหนักตัวแปรในปจจัยอยูระหวาง  
0.609  ถึง  0.617  มีคาความแปรปรวนของตัวแปร (Eigenvalues) เทากับ  4.450  และคารอยละของ
ความแปรปรวน (Percent of variance) เทากับ  4.945  ซ่ึงเปนปจจัยที่มีระดับความจําเปนเปน
อันดับที่ 5 รายละเอียดแตละตัวแปรเรียงลําดับคาน้ําหนักปจจัยจากมากไปหานอยประกอบดวย 
1) ประเมินความคิดเห็นเพื่อทราบความพึงพอใจของผูรับการนิเทศ 2) การประชุม/ประชุมเชิง
ปฏิบัติการในการแกปญหาและพัฒนางานหลังการนิเทศ  3) การทําความเขาใจรวมกันระหวางผูที่
นิเทศและผูรับการนิเทศในการประเมินใหเปนไปในแนวเดียวกัน 

 ปจจัยที่  7   ดานการปฏิบัติการนิเทศการสอน 3  ตัวแปร มีคาน้ําหนักตัวแปรในปจจัยอยู
ระหวาง  0.743 ถึง  0.755  มีคาความแปรปรวนของตัวแปร (Eigenvalues) เทากับ  3.419  และคา    
รอยละของความแปรปรวน (Percent of variance) เทากับ  3.799 ซ่ึงเปนปจจัยที่มีระดับความ
จําเปนเปนอันดับที่ 5 รายละเอียดแตละตัวแปรเรียงลําดับคาน้ําหนักปจจัยจากมากไปหานอย
ประกอบดวย1) มีการสรางองคความรู ขอมูล ในรูปของการสราง เครือขายการนิเทศ  การสราง
เกณฑลําดับ  ความคิดเพื่อการวางแผน  และการแสวงหาความรู วิธีการสนับสนุนการนิเทศเพื่อ
พัฒนางานนิเทศการสอน และวิธีการที่จะไดมาซึ่งขอมูล    มาปรับใชกับงานการนิเทศการสอน 2) 
ในการปฏิบัติกิจกรรมการนิเทศการสอนทุกครั้งมีความสอดคลองกับการพัฒนาผูรับการนิเทศ 3)
ในการดําเนินการนิเทศการสอนทุกครั้งจะมีการวิเคราะหจัดกลุมผูรับการนิเทศ          
 

2. รูปแบบกระบวนการนิเทศการสอนในโรงเรียนสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน      
จากการ (Path analysis)  รูปแบบการนิเทศที่ไดจากการวิเคราะหความสัมพันธเชิงเสน  (Path  
Analysis) พบวา ปจจัยดานกระบวนที่สงผลตอการนิเทศการสอน มี 7 ดาน ประกอบดวย 1) ดาน
การสํารวจปญหาและความตองการของครู 2) ดานการวางแผน 3) ดานการบริหารจัดการ 4)ดาน
การมีสวนรวม 5) ดานการปฏิบัติการนิเทศการสอน 6) ดานการประเมินผล 7) ดานการพัฒนาและ
ปรับปรุง ซ่ึง  แตละดานมีสหสัมพันธเชิงบวกตอกัน โดยดานการวางแผน ดานการบริหารจัดการ 
ดานการสํารวจสภาพปญหาและความตองการของครู ดานการประเมินผล และดานการพัฒนาและ
การปรับปรุง มีสหสัมพันธกันทางบวกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.01 ในขณะที่ทั้งหา 
ดานดังกลาวมีสหสัมพันธทางบวกโดยตรงกับดานการปฏิบัติการนิเทศการสอน สวนดานการ
วางแผนและดานการบริหารจัดการมีสหสัมพันธทางบวกโดยตรงกับดานการมีสวนรวม 
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อภิปรายผล 
 จากขอคนพบในการวิจัยเร่ือง ปจจัยดานกระบวนการที่สงผลตอการนิเทศการสอนใน
โรงเรียนสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
 1. ปจจัยดานกระบวนการที่สงผลตอการนิเทศการสอนในโรงเรียนสังกัดองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน มี 7 ดาน  ไดแก 1) ดานการวางแผน  2 )  ดานการบริหารจัดการ  3)  ดาน
การสํารวจสภาพปญหา และความตองการของครู 4) ดานการประเมินผล  5) ดานการพัฒนาและ
การปรับปรุง  6) ดานการมีสวนรวม 7)  ดานการปฏิบัติการนิเทศการสอน  และรูปแบบของ
กระบวนการนิเทศการสอนในโรงเรียนสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน จํานวน 6 รูปแบบ 
        ทั้งนี้ในสภาพปจจุบันการจัดการศึกษาไดเจริญกาวหนาไปมาก มีการเปลี่ยนแปลงหลาย 
ๆ ประการ  เชน การปฏิรูปการศึกษา การเปลี่ยนแปลงหลักสูตร ความรูในสาขาวิชาการตาง ๆ 
เพิ่มขึ้น   แนวความคิดและแนวการเรียนการสอนใหม ๆ เพิ่มขึ้น  ตลอดจนการเปลี่ยนแปลง
จุดมุ งหมายของการศึกษา  แตยังพบวา ผูบริหาร ครู  และผูเกี่ยวของบางคน   ยังไมสามารถ
ปรับเปลี่ยนใหทันตอความเปลี่ยนแปลง ปญหาดังกลาวขางตนสามารถจะแกไขไดโดยอาศัยการ
นิเทศ หรือใชกระบวนการนิเทศการสอน ชวยเหลือครูใหมีความเจริญงอกงามทางวิชาการ 
สามารถพึ่งตนเองและพัฒนาตนเองได และนําความรูเหลานี้ไปใชใหเปนประโยชนในการ
พัฒนาการเรียนการสอนตามวัตถุประสงคของสถานศึกษา  ดังนั้นเรื่องการนิเทศการสอนจึงเปน
เร่ืองสําคัญที่ควรจะไดศึกษาและทําความเขาใจในหลักการ กระบวนการ  และวิธีการของการ
นิเทศการศึกษาเพื่อนํามาใชในการพัฒนาการเรียนการสอนตอไป ซ่ึงสอดคลองกับผลการ
ศึกษาวิจัยของ นันทนา  เตาทอง  พบวา โรงเรียนมีกระบวนการนิเทศภายในโรงเรียน  5  ดาน คือ 
การประเมินความตองการจําเปนในการพัฒนา   การวิเคราะหจุดเดน จุดดอย เพื่อกําหนดจุดที่จะ
พัฒนา การเลือกแนวทางการพัฒนาเพื่อบรรลุความตองการ  การติดตามประเมินผลและปรับปรุง
แกไข    เยาวพา  เดชะคุปต ไดนําเสนอกระบวนการนิเทศการศึกษาไว 5  คือ   การวางแผนการ
นิเทศ(Planning- P)    การใหความรูในสิ่งที่จะทําตามแผน (Informing- I ) การปฏิบัติตามแผนโดย
ผูรับการนิเทศเปนผูดําเนินการ(Doing -D) การสงเสริมและสนับสนุนดานขวัญและกําลังใจในการ
ปฏิบัติงาน(Reinforcing- R)  การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน (Evaluating- E)  สมานจิต   
พงษสมาน ไดทําการศึกษาการดําเนินงานการนิเทศภายในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญ
ศึกษา เขตการศึกษา 6 ผลการศึกษาวิจัยสรุปไดวาโรงเรียนมีกระบวนการนิเทศ  3 ดาน คือ  1) 
ดานเตรียมการ  2) ดานปฏิบัติตามแผนการนิเทศ   และ3) ประเมินผลการนิเทศในโรงเรียน  
สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ  ไดกําหนดกระบวนการนิเทศ 3 ดาน คือ  1) 
การศึกษาสภาพปจจุบัน  ปญหาและความตองการ    2) การวางแผนและกําหนดทางเลือก  3) การ
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วางแผนการสรางสื่อ  เครื่องมือและพัฒนาวิธีการ  4) การปฏิบัติการนิเทศ   และ 5) การ
ประเมินผลและรายงานผล  เสนห  กรแกว ไดเสนอกระบวนการนิเทศการสอน  คือ 1) การศึกษา
สภาพปจจุบัน  ปญหาและความตองการ  2) การวางแผนและกําหนดทางเลือก 3) การสรางสื่อและ
เครื่องมือ  4) การปฏิบัติการนิเทศ   และ 5)การประเมินผลและรายงานผล  วัชรา  เลาเรียนดี ได
นําเสนอกระบวนการนิเทศการสอน 7 ดาน คือ 1) การวางแผนรวมกันระหวางผูนิเทศและผูรับ
การนิเทศ (ครูหรือคณะครู)  2) การ เลือกประเด็นหรือเร่ืองที่สนใจจะปรับปรุงและพัฒนา   3) การ
นําเสนอโครงการพัฒนาและขั้นตอนการปฏิบัติใหผูบริหารโรงเรียนไดรับทราบเพื่ออนุมัติการ
ดําเนินการ  4) การใหความรูหรือการแสวงหาความรูจากเอกสารตางๆ และการฝกอบรมเชิง
ปฏิบัติการการจัดการเรียนการสอน  5)  การจัดทําแผนการนิเทศกําหนดวัน เวลา ที่จะนิเทศ  6) 
การดําเนินการตามแผน   และ7) การสรุปและประเมินผลการปรับปรุงและพัฒนา แลวรายงาน
ผลสําเร็จ  แอคคีสัน และแกลล (Acheson and Gall) ไดเสนอกระบวนการนิเทศการสอนซึ่ง
กําหนดกระบวนบริหารงานนิเทศแบบคลีนิค  ซ่ึงมีปจจัยสงเสริมการทํางานอยู  3  ดาน  คือ 1) 
การประชุมปรึกษาหารือเพื่อวางแผน (Planning Conference)  เปนขั้นที่ผูนิเทศจะเปดโอกาสใหครู
ระบายความคิดวิตกกังวลเกี่ยวกับการเรียนการสอนและความตองการที่เขามีอยู  ตลอดจนความ
มุงหวังในวิชาชีพของเขากับผูนิเทศ  แลวหาแนวทางใหเขาแกปญหาของเขา  จากนั้นก็อาจเสนอ
แนวทางแกปญหาใหเขาภายหลัง  2) การสังเกตการณสอน(Observation)  เปนขั้นที่ผูนิเทศจะ
สังเกตการสอนของครูตามขอตกลงกับครู แลวบันทึกขอมูลเหตุการณตาง ๆ  และพฤติกรรมการ
สอนของครูอยางละเอียด และ 3) การประชุม ใหขอมูลยอนหลัง (Feedback Conference) ผูนิเทศ
และครูจะทบทวนขอมูลของการสังเกตการสอน ผูนิเทศจะสนับสนุนใหครูวิเคราะหการสอนของ
ตนเอง แลวรวมกับครูหาแนวทางแกไขปรับปรุงพฤติกรรมที่เปนปญหานั้น กล๊ิคแมน (Glickman) 
ไดนําเสนอกระบวนการนิเทศการสอน ไว 5  ดาน คือ  1)  ดานการประชุมรวมกับครู 
(Preconference  with teacher)  2) ดานการสังเกตการณสอนในชั้นเรียน (Observation of 
classroom)   3) ดานการวิเคราะหและติดตามผลการสังเกตการณสอนและ    การพิจารณาวางแผน
ประชุมรวมกับครู (Analysis Observation and conference with teacher)4) ดานการประชุมรวมกับ
ครูภายหลังการสังเกตการณสอน (Postconference with  teacher)  และ 5) ดานการวิเคราะหและ
พัฒนาการดําเนินการ   เซอรโต (Certo)ไดนําเสนอกระบวนการนิเทศการสอนไว 5 ดานดังนี้ 1) 
ดานการวางแผน (Planning)  2) ดานการจัดการองคกร (Organizing)  3) ดานการจัดสรรบุคลากร 
(Staffing) 4)  ดานการนํา (Leading)  และ 5) ดานการควบคุม (Controlling)  นอกจากนี้ หาก
พิจารณาในเชิงมาตรฐานของการปฏิบัติงานแลว งานนิเทศการสอนที่ปฏิบัติในโรงเรียน แบงได 2 
ลักษณะ คือ ลักษณะงานโดยทั่วไป และลักษณะงานที่ปฏิบัติ ดังนี้   ลักษณะงานโดยทั่วไป คือ  
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1) ตรวจสอบและควบคุมมาตรฐานทางวิชาการ  2) นิเทศและใหคําปรึกษา หรือแนะนํา เพื่อชวย
แกปญหาทางวิชาการ 3)จัดอบรม ประชุม สัมมนาทางวิชาการเพื่อปรับปรุงกระบวนการเรียนการ
สอน   4) พัฒนาหลักสูตร หนังสือประกอบการเรียน คูมือครู ตลอดจาผลิตสื่อการเรียนการสอน
และเอกสารทางวิชาการ 5) ประสานงาน วิเคราะห วิจัย ติดตามผลและประเมินผล เพื่อหาทาง
สงเสริมคุณภาพทางการศึกษา   6) ปฏิบัติหนาที่อ่ืนๆ ตามที่ไดรับมอบหมายสวนลักษณะงานที่
ปฏิบัติ นั้นไดแก 1) นิเทศ วิจัยการศึกษา สํารวจความตองการและปญหาตางๆ ทางการศึกษา  2) 
พัฒนาหลักสูตร เขียนเอกสาร ตํารา ผลิตอุปกรณ และสื่อการเรียนตางๆ  3) จัดประชุม อบรม 
สัมมนาและเปนวิทยากร   4) ประสานงานและใหบริการทางวิชาการ  5) แกปญหาและชวย
งานวิจัยแกหนวยงานในความรับผิดชอบ  6)ทําการคนควาทดลองเกี่ยวกับเทคนิคและวิธีการ
ใหมๆ          ทางการศึกษา และเผยแพร   7) ปฏิบัติงานอื่นที่ไดรับมอบหมาย  ดังนั้นจะเห็นไดวา 
งานนิเทศการสอนมีขอบขายของงานกวางขวาง และเกี่ยวของกับบุคคลหลายฝายในโรงเรียน 
ไดแก ผูบริหารโรงเรียน ครู ตลอดจนพนักงานจาง นักการภารโรง และชุมชน ดังนั้นในการที่จะ
ปรับปรุงการเรียนการสอนดวยวิธีตางๆ ตามลักษณะของงานนิเทศการสอนนั้น สวนใหญจะเปน
การพัฒนาและการบริการ ไดแก งานพัฒนาหลักสูตร งานพัฒนาการสอน งานจัดและพัฒนา
บุคลากร  งานบริการ ชวยเหลือพิเศษแกครูและนักเรียน งานบริการดานเทคโนโลยี อุปกรณการ
สอนและสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ และงานประเมินผลการสอน   สําหรับจุดประสงคของการ
นิเทศการศึกษานั้น มีผูกลาวถึงไวหลายลักษณะแตกตางกัน ถาหากทําการวิเคราะหขอคิดและ
ขอเขียนของบุคคลตางๆ เกี่ยวกับจุดมุงหมายของการนิเทศการศึกษา และนํามาเปรียบเทียบกับ
ลักษณะสําคัญของการนิเทศการศึกษาที่กลาวมาแลวในตอนตน เราก็จะสามารถกลาวไดวาการ
นิเทศการศึกษามีจุดมุงหมายที่สําคัญ 4 ประการ ดังนี้1) เพื่อพัฒนาคน  2) เพื่อพัฒนางาน 3). เพื่อ
สรางการประสานสัมพันธ และ 4) เพื่อสรางขวัญและกําลังใจ    ประการแรกที่กลาววาการนิเทศ
การศึกษาไดมุง “พัฒนาคน” ก็คือ การนิเทศการศึกษาเปนกระบวนการทํางานรวมกับครูและ
บุคลากรทางการศึกษา เพื่อใหครูและบุคลากรเหลานั้นไดเปล่ียนแปลงพฤติกรรมในทางที่ดีขึ้น 
ประการที่ 2 เนื่องจากการนิเทศการศึกษาไดมีเปาหมายสูงสุดอยู ที่นักเรียน ซ่ึงเปนผลผลิตจากการ
สอนของครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยเหตุนี้การนิเทศที่จัดขึ้นจึงมีจุดมุงหมายที่จะ “พัฒนา
งาน” ซ่ึงไดแกงานสอนใหดีขึ้น สําหรับประการที่ 3 “สรางการประสานสัมพันธ” นั้นจะเปนผลที่
เกิดขึ้นจากการทํางานรวมกันรับผิดชอบรวมกัน ผลัดเปลี่ยนกันเปนผูนําและผูตาม ซ่ึงไมใชเปน
การทํางานภายใตการถูกบังคับ และคอยตรวจตราหรือจับผิด และประการสุดทายคือ “สรางขวัญ
และกําลังใจ” ถือวาเปนจุดมุงหมายที่สําคัญอีกประการหนึ่งของการนิเทศ ทั้งนี้เพราะวาขวัญและ
กําลังใจเปนสิ่งสําคัญที่จะทําใหบุคคลมีความตั้งใจทํางาน หากการนิเทศไมไดทําการสรางขวัญ
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และใหกําลังใจแกผูปฏิบัติงานแลว การนิเทศการศึกษาก็ยอมจะประสบผลสําเร็จไดยาก  ดังนั้น
จุดมุงหมายสําคัญของการนิเทศเปนการปรับปรุงผลงานมีคุณภาพตามนโยบาย อาจเปนการพัฒนา
คน  พัฒนางาน  ประสานสัมพันธระหวางบุคคล สรางขวัญและกําลังใจ  จนกอใหเกิดคุณภาพใน
ผลงาน  ดังนี้  1) การนิเทศการศึกษามีจุดประสงคเพื่อการพัฒนาคน  ในการที่จะพัฒนาคนมี
ความสําคัญเปนอันมาก เพราะเปนการสรางคนใหมีคุณภาพ ในหนวยงานใดก็ตามทีม่คีนมคีณุภาพ 
หนวยงานนั้นก็มีความเจริญกาวหนา โรงเรียนก็เชนเดียวกันถาไดครูที่มีคุณภาพ มีความสามารถ
ในการสอน นักเรียนก็จะมีความรู มีความเจริญงอกงามและเติบโตเปนพลเมืองดีของชาติไดอยาง
ไมตองสงสัย กระบวนการนิเทศการศึกษามุงเนนที่การพัฒนาคน ตางกับกระบวนการบริการ ซ่ึง
มุงเนนที่ความสําเร็จของงาน แตทั้งสองกระบวนการมีความสําคัญในการจัดการศึกษาไมยิ่งหยอน
กวากัน การพัฒนาคนเพื่อใหเปนคนมีคุณภาพของครูนั้นขอเพียงมี “3 ดี” ก็นับวาเพียงพอแลว คือ 
ความรูดี ความสามารถดี และความประพฤติดี  2) การนิเทศการศึกษามีจุดประสงคเพื่อการพัฒนา
งาน   งานของครูมีหลายประการ ไดแก งานสอน งานอบรมนักเรียน งานธุรการในชั้นเรียน งาน
ปกครองดูแลนักเรียน งานติดตอประสานงานกับชุมชนและผูปกครอง และงานอื่นที่ไดรับ
มอบหมาย งานทั้งหมดดังกลาว “งานสอน” ถือวาเปนงานที่มีความสําคัญที่สุด ความสามารถที่
สําคัญที่ครูตองแสดงใหปรากฏจึงไดแก ความสามารถในการสอน จุดประสงคของการนิเทศ
การศึกษาในขอนี้ตองการพัฒนางานของครูใหมีความกาวหนาในทุกๆ ดาน เพื่อตอบสนองความ
ตองการและความเปลี่ยนแปลงทั้งปวงที่เกิดขึ้นอยูตลอดเวลา แตอยางไรก็ตามงานหลักของครูเปน
งานสอน การนิเทศการศึกษาจึงเนนที่การสอนของครู หรือที่เรียกวา “งานวิชาการ” นั่นเอง  3) 
การนิเทศการศึกษามีจุดประสงคเพื่อกอใหเกิดความรวมมือรวมใจกันทํางาน เนื่องจากงาน
โรงเรียนเปนงานใหการศึกษาอบรมนักเรียนใหมีความเจริญงอกงามในการเรียนรู และสามารถนํา
ความรูไปใชใหเปนประโยชนแกตนเอง สังคม และประเทศชาติได งานนี้ไมสามารถทําใหสําเร็จ
ไดดวยคนๆ เดียวหรือตางคนตางทําโดยไมเกี่ยวของกัน แลวงานจะสําเร็จลงไดดวยดีแตประการ
ใด  แทที่จริงแลวงานโรงเรียนเปนงานที่ตองรวมมือรวมใจกันทํา  ดวยความเขาใจกัน  มี
ความสัมพันธรวมมือกันอยางใกลชิด การแบงงานกันทําเปนการแบงหนาที่และความรับผิดชอบ
ในการทํางาน แตงานทั้งหมดตองเปนงาน “ของเรา” และโรงเรียนตองเปน “ของเรา” จุดประสงค
ของการนิเทศการศึกษาในขอนี้ ตองการใหทุกคนในโรงเรียนมีความสามัคคีกัน รวมมือรวมใจกัน
ทํางาน ไมเกี่ยงงานกัน ไมมีการแบงพรรคแบงพวก ขัดแยงและแตกแยกกันทั้งความคิดและ
การกระทํา โดยไมมีขอยุติ ซ่ึงจะเปนอันตรายตอการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนเปนอยางยิ่ง 
4) การนิเทศการศึกษามีจุดประสงคเพื่อสรางขวัญและกําลังใจใหแกครู   จะปฏิเสธไมไดวาขวัญ
และกําลังใจเปนสิ่งจําเปนมากในการทํางาน ในทางบริหารจะมองการสรางขวัญและกําลังใจของ
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ครูในทางรูปธรรม   ดังนั้น ศึกษานิเทศก หรือผูนิเทศจึงตองทํางานรวมกับครูดวยความเห็นอก
เห็นใจกันเสมือนเพื่อนรวมงาน   มองปญหาตางๆ ที่ครูประสบอยู และพรอมที่จะใหความ
ชวยเหลือดวยความเต็มใจสําหรับจุดประสงคเฉพาะที่หนวยงานที่รับผิดชอบการนิเทศการศึกษา 
หรือหนวยศึกษานิเทศกไดกําหนดไวนั้น นอกจากจะกําหนดจุดประสงคทางการนิเทศการศึกษา
ตามหลักการทั่วไปแลวยังไดนํานโยบายของหนวยงานมากําหนดเปนการนิเทศเชิงบริหารไวดวย 
Administrative Supervision) เชน การควบคุมมาตรฐานโรงเรียน การควบคุมกํากับดูแลการ
ปฏิบัติงานของครู และการประสานงานกับกรมกองตางๆ ในสังกัดตามที่ไดรับมอบหมาย เปนตน 
แตอยางไรก็ตาม จุดประสงคของการนิเทศการศึกษาไมวาจะเปนจุดประสงคทั่วไป (General 
Objective) หรือจุดประสงคเฉพาะ (Specific Objective) ลวนแตมุงจุดหมาย (Aim) เดียวกัน คือ 
เพื่อใหโรงเรียนดีขึ้น (Better School) หรือเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดี (Change for the Better) ซ่ึง
การเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นนี้จะเปนผลดีตอความเจริญงอกงามของนักเรียนทั้งในดาน
สติปญญา ความรู ความสามารถ และคุณธรรม อันเปนจุดหมายที่สําคัญของการจัดการศึกษาใน
ปจจุบัน   

 เมื่อพิจารณาตามลําดับของปจจัยทั้ง 7 ดานประกอบ สามารถนํามาอภิปรายผลในแต
ละปจจัย ไดดังนี้ 
 ปจจัยดาน “การวางแผน”  การวางแผน  เปนขั้นตอนการพิจารณาและตัดสินใจอยางมี
เหตุผลตามหลักการทางวิทยาศาสตร  โดยการกําหนดวัตถุประสงคและเปาหมายที่ตองการ  หรือ
พึงประสงคไว  โดยมีขั้นตอนการทํางานอยางมีระบบที่สะดวกแกการปฏิบัติการนิเทศการศึกษา 
การวางแผนและกําหนดทางเลือกก็คือ การดําเนินการเลือกวิธีปฏิบัติจากแนวความคิดตาง ๆ  ที่จะ
นําไปสูการปฏิบัติจริง   การวางแผนจึงเปนการกําหนดลวงหนาในการที่จะใชกําลังคน  
งบประมาณที่มีอยู  ใหเกิดประโยชนสูงสุดจะเห็นไดวา  การวางแผน  เปนการพิจารณาการเลือกที่
ดีที่สุดในการใชทรัพยากรที่มีอยูอยางประหยัด  ใหไดผลคุมคาและกําหนดวิธีการปฏิบัติ  วัน เวลา 
สถานที่ในการนิเทศไวลวงหนาเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงค และเปาหมายของโรงเรียน  อนึ่ง 
กระบวนการวางแผนนั้น  ผูบริหารโรงเรียนจะตองเตรียมการวางแผนนําแผนไปปฏิบัติ  การ
ติดตาม  การตรวจสอบผล และควบคุม  แผนการประเมินผล  และปรับปรุงแผนตั้งแตตนจนเสร็จ
ส้ินตามแผน  โดยมีกระบวนการตอเนื่อง ดังที่สมาคมผูบริหารการศึกษาแหงสหรัฐอเมริกา ได
กลาวถึงกระบวนการนิเทศการสอน  เปนการดําเนินงานในการนิเทศการสอนใหไดรับความสาํเรจ็  
ดวยกระบวนการวางแผน (Planning  Process)  นั้น มีกิจกรรมสําคัญในขั้นนี้  คือ  การคิดวางแผน
นิเทศดวยการคิดแผนงานที่จะจัดทําวามีอะไรบาง และจัดลําดับความสําคัญวา ควรจะทําเรื่องใด
กอนหลัง  จากนั้นดําเนินการจัดทําตารางการทํางาน  เพื่อใหงายตอการปฏิบัติ จัดทําตารางการ
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นิเทศ  กําหนดวัน  เวลา และเรื่องที่จะนิเทศ  พรอมกับดําเนินการขั้นตอไปคือการทําโครงการเพื่อ
รวมแผนงานหลาย ๆ แผนที่มีกิจกรรมตอเนื่อง  สอดคลองกันเปนทางเดียวกัน อีกทั้งมีการ
คาดคะเนผลที่จะบังเกิดจากการวางแผนงาน และสุดทายทําการปรับปรุงแผนงานใหสอดคลอง
และเหมาะสมกับสถานการณที่จัดทําในการนิเทศการสอน จากที่กลาวมาขางตน ขั้นตอนการ
วางแผนจะกําหนดทางเลือก  ในการนิเทศการสอน  เปนการวางแผนที่พิจารณาในภาพรวมของ
การดําเนินงานใหครอบคลุมทั้งวัตถุประสงค  ที่ตองการทรัพยากร  หรือส่ิงที่นําเขา  วิธีการ
ดําเนินงานและผลที่จะเกิดขึ้นโดยอาจมีขั้นตอนดังนี้  พิจารณาสภาพปจจุบันปญหา และความ
ตองการ  คน  เงิน  เวลา  ส่ิงของ วิธีดําเนินงานวางเกณฑในการเลือกประเมินทางเลือก  แลวนํา
วัตถุประสงคและทางเลือกเขียนเปนรายละเอียดของโครงการหรือแผนงาน ดังที่ โสภณ ชัยเพชร 
พบวา การวางแผนในการนิเทศการศึกษาตองดําเนินการใหสอดคลองกับนโยบายของหนวยงาน
ในระดับสูงขึ้นไป และตองกําหนดวัตถุประสงค เปาหมาย ใหชัดเจน ตลอดจนตองใหผูเกี่ยวของ
เขามามีสวนรวมในการวางแผนดวยจะทําใหการวางแผนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ดังนั้นจึงกลาว
ไดวา การวางแผน เปนปจจัยสําคัญยิ่งในการนิเทศการสอนในโรงเรียนสังกัดองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน เพราะจะทําใหผู เกี่ยวของทุกฝายเขาใจถึงกรอบแนวคิดในการดําเนินงาน เขาใจ
วัตถุประสงค เปาหมายของการนิเทศการสอน สงผลใหสามารถดําเนินการจัดการศึกษาได
บรรลุผล นอกจากนี้ยังเปนการคาดการณถึงแนวโนมของสถานการณในอนาคตของการจัด
การศึกษา เพื่อเตรียมความพรอมสําหรับการแกปญหาอยางเปนระบบ ชัดเจน และสามารถ
แกปญหาไดอยางมีประสิทธิภาพ 

ปจจัยดานการบริหารจัดการ เปนปจจัยที่มีความสัมพันธกันระหวางกระบวนการนํา  
การควบคุม และการจัดสายงานขององคกร โดยกระบวนการนํา (Leading Processes)                  
เปนกระบวนการนําบุคลากรตาง ๆ ใหสามารถทํางานได สอดคลองกับแนวความคิดของแอลเลน     
( Allen)  ดวยการดําเนินงานตอไปนี้คือ 1)  การนําการตัดสินใจเกี่ยวกับส่ิงตางๆ 2)ใหคําปรึกษา
แนะนํา 3)  สรางนวัตกรรมในการทํางาน 4)  ทําการสื่อสารเพื่อความเขาใจคณะทํางาน  5)  สราง
แรงจูงใจในการทํางาน 6)  เราความสนใจในการทํางาน 7) กระตุนใหทํางาน 8) อํานวยความ
สะดวกในการทํางาน  9) ริเร่ิมการทํางาน  10) แนะนําการทํางาน 11) แสดงตัวอยางในการทํางาน             
12) บอกขั้นตอนการทํางาน 13) สาธิตการทํางาน  กระบวนการควบคุม (Controling Processes)  
เปนกระบวนการที่กําหนดบทบาทกฎเกณฑ บทลงโทษ เพื่อควบคุมและกํากับติดตามการ
ดําเนินงานใหเปนไปตามวัตถุประสงค และเปาหมายขององคกร ซ่ึงกอบดวยการดําเนินงานในสิ่ง
ตอไปนี้ 1)  นําใหทํางาน 2) แกไขการทํางานที่ไมถูกตอง 3) วากลาวตักเตือนในสิ่งที่ผิดพลาด 4)  
เรงเราใหทํางาน 5) ปลดคนที่ไมมีคุณภาพออกจากงาน 6) สรางกฎเกณฑในการทํางาน 7) ลงโทษ
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ผูกระทําผิด และ กระบวนการจัดสายงาน (Organizing Processes) เปนกระบวนการจัดสายงาน 
หรือบุคลากรตางๆ เพื่อทํางานตามแผนงานที่วางไว ประกอบดวย 1) กําหนดเกณฑมาตรฐานใน
การทํางาน 2) ประสานงานกับบุคลากรตางๆ ที่จะปฏิบัติงาน 3) จัดสรรทรัพยากรตางๆ สําหรับ
การดําเนินงาน  4)  มอบหมายงานใหบุคลากรฝายตางๆ 5) จัดใหมีการประสานงานสัมพันธกัน
ระหวางผูทํางาน 6) จัดทําโครงสรางในการปฏิบัติงาน 7) จัดทําภาระหนาที่ของบุคลากร 8)  
พัฒนานโยบายในการทํางาน สวนแฮรริส (Harris) ไดเสนอแนวความคิดไววา เปนการนําการ
ทํางาน  (Directing) เปนกระบวนการที่มีอิทธิพลตอการปฏิบัติ  เพื่อใหเกิดสภาพที่เหมาะ สามารถ
บรรลุผลแหงการเปลี่ยนแปลงใหมากที่สุด ซ่ึงไดแก 1) การแตงตั้งบุคลากร   2)  กําหนดแนวทาง
หรือกฎเกณฑ       ในการทํางาน  3) กําหนดระเบียบแบบแผนเกี่ยวกับเวลา ปริมาณ หรืออัตราเร็ว 
ในการทํางาน  4)  แนะนําการปฏิบัติงาน  5)  ช้ีแจงกระบวนการทํางาน  6)  ตัดสินใจทางเลือกใน
การปฏิบัติงาน ดังนั้นจึงกลาวไดวา การบริหารจัดการ เปนปจจัยสําคัญในการนิเทศการสอนใน
โรงเรียนสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน เพราะจะทําใหผูเกี่ยวของทุกฝายเขาใจถึงบทบาท
หนาที่ในการดําเนินงาน การนิเทศการสอน สงผลใหโรงเรียนสามารถบริหารจัดการศึกษาได
บรรลุผล ไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 ปจจัยดานการสํารวจปญหาและความตองการของครู  เปนการศึกษาสภาพปจจุบัน  
ปญหา  และความตองการของครู  สภาพปจจุบันที่เปนจริงตามตัวบงชี้ดานตาง ๆ  ของโรงเรียนใน
ขณะนั้น  ปญหาหมายถึง  ความแตกตางระหวางสภาพที่เปนจริงกับสภาพที่คาดหวังหรือเปาหมาย  
ความตองการ  หมายถึง  ความคาดหวังที่จะพัฒนางานใหดีขึ้น  ในขณะที่งานนั้นมีสภาพปจจุบัน
อยูในระดับที่ไมเปนปญหา  การศึกษาสภาพปจจุบัน  ปญหา  และความตองการ สอดคลองกับ
แนวทางของสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ กําหนดแนวทางการศึกษาสภาพ
ปจจุบันปญหาและความตองการของครู และสอดคลองกับของวรรณี  ชาญจิต ประกอบดวย 1) 
ศึกษาและวิเคราะหขอมูลตัวบงชี้คุณภาพตาง ๆ  ดานสัมฤทธ์ิผลทางการเรียนทุกกลุมสาระการ
เรียนรู  ทุกชั้น  ดานอัตราการซ้ําชั้นทุกชั้น  ดานภาวะสุขภาพตามเกณฑมาตรฐาน   ดาน
คุณลักษณะตามเกณฑมาตรฐานขั้นต่ําที่ แผนการจัดการศึกษาแหงชาติกําหนด 2) สํารวจและ
ประเมินความตองการของครู 3) จัดลําดับความสําคัญของปญหาและความตองการ  4) วิเคราะห
หาสาเหตุของปญหา  และจัดลําดับความสําคัญของสาเหตุ  กําหนดทางเลือกในการแกปญหา  
และการดําเนินการตามความตองการ  ซ่ึงเปนการนําขอมูลพ้ืนฐานมาเปนแนวทางในการวางแผน
งานนิเทศการสอนใหบรรลุเปาหมาย และสามารถแกไขปญหาไดตรงตามสภาพความเปนจริง 
ดังนั้น ปจจัยดานการสํารวจปญหาและความตองการของครู จึงเปนปจจัยที่สําคัญในกระบวนการ
นิเทศการสอน 
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ปจจัยดาน “การประเมินผล” การประเมินผลการดําเนินงานเปนสิ่งจําเปนในการ
ดําเนินงานทุกโครงการ เพราะเปนกระบวนการทําใหสามารถติดตาม ตรวจสอบการดําเนินงานได
ทุกขั้นตอน วาในการดําเนินงานตามโครงการแตละโครงการนั้น เมื่อนําไปปฏิบัติแลวบรรลุ
วัตถุประสงค และเกิดประโยชนมากนอยเพียงใด หรือในขณะดําเนินโครงการและเสร็จสิ้น
โครงการควรตองปรับปรุงแกไขเร่ืองใดบาง โครงการควรดําเนินการตอไปหรือยกเลิก ในการ
ประเมินผลโครงการนิเทศการสอนนั้น เพื่อจะใหทราบวาโครงการนิเทศการสอนนั้นประสบ
ผลสําเร็จตามแผนงาน และตรงตามวัตถุประสงคหรือไม ซ่ึงการนิเทศการสอนในโรงเรียนจะให
ความสําคัญกับการประเมินระหวางดําเนินการและประเมินผลหลังจากที่เสร็จสิ้นโครงการแลว 
เนื่องจากขั้นตอนดําเนินการไดมีการรวมกันคิดรวมกันวางแผนกําหนดเปาหมายและวัตถุประสงค 
รวมทั้งกิจกรรมตาง ๆ ไวลวงหนา โดยการวางแผนรวมกัน การประเมินระหวางดําเนินการเพื่อ
การปรับปรุงและแกไขการปฏิบัติงานเปนสําคัญ ซ่ึงจะอยูในขั้นตอนของการนิเทศโดยเฉพาะ  
จุดมุงหมายของการประเมิน   มีจุดมุงหมายที่สําคัญดังนี้  1)เพื่อพิจารณาคุณคาและคาดคะเน
คุณประโยชนของโครงการ  2)เพื่อเปนการประเมินประสิทธิภาพของการบริหารจัดการโครงการ  
3) เพื่อเปนการตรวจสอบ ติดตาม และปรับปรุงแกไขการดําเนินโครงการ  4) เพื่อเปนการ
วิเคราะหขอดีและขอเสีย หรือขอจํากัดของโครงการ  5) เพื่อเปนการตรวจสอบวาการดําเนิน
โครงการบรรลุเปาหมายมากนอยเพียงใด  ซ่ึงสอดคลองกับแนวความคิดของมิตเซล  ไดกลาวถึง
ความมุงหมายในการประเมินแบบโครงการที่สําคัญไว  คือ  1) เพื่อที่จะใหทราบวา การปฏิบัติงาน
ตามโครงการบรรลุตามเปาหมายที่กําหนดไวหรือไม  2) เพื่อที่จะใหทราบวาเปาหมายที่กําหนดไว
เปนเปาหมายที่ปฏิบัติไดจริงหรือไมและมีความเหมาะสมมากนอยเพียงใด สรุปจุดมุงหมายของ
การประเมินผลโครงการก็คือ เพื่อพิจารณาคุณคา ประโยชนของโครงการเพื่อติดตามตรวจสอบ
เพื่อนําไปสูการปรับปรุงแกไข และเพื่อพิจารณาวาโครงการหรือการดําเนินการนั้นบรรลุเปาหมาย
และประสบผลสําเร็จอยางไร โครงการการนิเทศการศึกษา  การนําผลการประเมินไปพิจารณาการ
ดําเนินการตอไป และปรับปรุงแกไข สวนการลมเลิกโครงการนั้นไมไดเปนจุดมุงหมายของการ
ประเมินโครงการการนิเทศ  เพราะการดําเนินโครงการนิเทศมาจากความจําเปนมาจากปญหาที่
ตองมีการปรับปรุงแกไขและพัฒนา ที่ไดมีการรวมพิจารณาจัดลําดับความสําคัญ ตลอดจน
วางแผนรวมกันเปนอยางดีกอนดําเนินการตามหลักการและวิธีดําเนินการนิเทศ  ในการ
ประเมินผลโครงการนั้นไดมีผูนําเสนอรูปแบบประเมินผลโครงการไวหลายรูปแบบ เชน รูปแบบ
การประเมินของ ไทเลอร (Tyler’s Model) รูปแบบของการประเมินของสเต็ค (Stake’s Model) 
และรูปแบบการประเมินของ สตีพเฟลบีม (CIPP Model) โดยเฉพาะรูปแบบการประเมินแบบ 
CIPP มีการนําไปใชอยางแพรหลายทั้งในการประเมินผลหลักสูตรและประเมินผลโครงการตาง ๆ 
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ซ่ึงประกอบดวย การประเมิน 1) ดานบริบทหรือสภาพแวดลอม (context) 2) ดานปจจัยนําเขา 
(Input)  3) ดานกระบวนการ (Process) และ 4)  ดานผลผลิตหรือผลลัพธ (Product) ซ่ึงในแตละ
ดานจะประกอบดวยองคประกอบตาง ๆ หลายประการ ที่จะทําการประเมินผล นอกจากนั้น โอลิ
วา และพอลัส (Oliva and Pawlas) ไดนําเสนอวิธีประเมินผลไวที่สามารถนํามาใชกับการประเมิน
โครงการหรือระบบการนิเทศ  คือ  1)การประเมินโดยยึดวัตถุประสงค (Evaluation by Objectives) 
2)  การประเมินผลโดยใชคําถาม (Evaluation Questioning) จึงกลาวไดวาในการประเมินผล
โครงการนิเทศนั้นสามารถเลือกรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งหรือวิธีใดก็ไดตามความเหมาะสมวาจะ
เปนโครงการนิเทศเรื่องใด และจะประเมินองคประกอบใดเปนสําคัญ เชน ผลลัพธจากการนิเทศ
หรือกระบวนการนิเทศ เปนตน ซ่ึงเครื่องมือที่ใชประเมินจะตองสรางขึ้นใหเหมาะสมกับ
วัตถุประสงคและส่ิงที่ตองการประเมินดวย ดานการนิเทศกับการประเมินผลนั้น (Supervision and 
Evaluation)ในการดําเนินการใด ๆ จะทราบผลสําเร็จไดจากการประเมินผล ดังนั้น ในการนิเทศ
นั้นควรตองมีการประเมินผลโครงการ เพื่อดูผลสําเร็จของโครงการวาบรรลุวัตถุประสงคและ
ประสบผลสําเร็จอยางไร และประเมินผลกระบวนการเพื่อการปรับปรุงแกไขการดําเนินการครั้ง
ตอไป และประเมินผลผูดําเนินโครงการเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาใหมีคุณภาพยิ่งขึ้นตอไป  วไล
รัตน   บุญสวัสดิ์ ไดนําเสนอหลักการประเมินผลโครงการ สรุปไดดังนี้   1) การประเมินผล ตอง
เปนการประเมินผลรวมกัน ทั้งครู ผูนิเทศ และบุคคลอื่นที่เกี่ยวของในวงการศึกษา  2) การ
ประเมินผลตองยึดจุดมุงหมายของโครงการเปนหลัก เชน ควรดําเนินการแบบประชาธิปไตย มี
การตัดสินการประเมินโดยคณะกรรมการ  3) การประเมินผลควรประเมินทุกดาน เชน ดานการ
บริหาร ดานตัวบุคคล และอ่ืน ๆ 4) การประเมินผลโครงการนิเทศควรมีการวัดประเมินผลสมาชิก
ที่รวมงานและผลงานกลุมดวยการใหประเมินตนเองและประเมินโดยบุคคลอื่น 5) การประเมินผล
โครงการนิเทศควรเลือกเทคนิควิธีประเมินผลที่หลากหลายใหมุกคนทุกฝายไดใชอยางเหมาะสม
กับการปฏิบัติงานของตนเอง  6) การประเมินผลโครงการนิเทศควรเตรียมวิธีบันทึก และมีการ
บันทึกไวเปนหลักฐาน  7) การประเมินผลโครงการนิเทศควรเลือกที่จะประเมินผลในเรื่องที่จะนํา
ผลมาปรับปรุงแกไขโครงการนิเทศได  8) การประเมินผลโครงการนิเทศการสอนควรเปนสวน
หนึ่งของการนิเทศการศึกษา สรุปก็คือ การประเมินโครงการนิเทศควรมีการประเมินทั้งปจจัย 
กระบวนการและผลลัพธซ่ึงจะนําไปสูการแกไข ปรับปรุงและพัฒนาที่สําคัญตองมีการบันทึกไว
เปนลายลักษณอักษรและแจงใหบุคคลที่เกี่ยวของทราบ ที่จําเปนและสําคัญอีกประการหนึ่งคือ 
การประเมินผลลัพธของการนิเทศซึ่งประเมินไดจากตัวผูนิเทศ   สวนเครื่องมือที่ใชในการ
ประเมินผล  มีหลายชนิด ไดแก 1) แบบสอบถาม  2) แบบสอบถามแบบมาตราสวนประมวลคา      
3) แบบสัมภาษณเฉพาะประเด็นหรือแบบมีโครงสราง  4) แบบสังเกตพฤติกรรม   5) แบบวัดเจต
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คติ 6) แบบสอบถามความคิดเห็น  7) แบบวัดผลงานการปฏิบัติ  8) การวิจัยเชิงประเมินผล  สรุป
ไดวา ในการประเมินผลการนิเทศการดําเนินการนิเทศนั้น  สามารถประเมินผลไดทั้งโครงการการ
นิเทศ ผลลัพธของการดําเนินโครงการนิเทศ และกระบวนการดําเนินการในขณะดําเนินการและ
เครื่องมือที่ใชในการประเมินผลที่เหมาะสมกับการนิเทศดีขึ้น แบบสอบถามแบบตาง ๆ แบบ
วัดผลงานการปฏิบัติ แบบสัมภาษณการวิจัย แบบประเมินผลและอาจจะสรุปแบบการประเมิน
รูปแบบใดรูปแบบหนึ่งในการประเมินผล เชน ใชโมเดลของ CIPP ที่ใชกันอยางแพรหลายใน
ปจจุบัน  ดังนั้นกระบวนการประเมินผลการดําเนินงาน จึงเปนกระบวนการที่ประเมินสภาพการ
ทํางาน (Assessing Processes)  การพิจารณาตัดสินเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน พิจารณาผลงาน 
ประเมินคาของผลงานวา ดี – เลว ประการใด การวัดพฤติกรรมในการทํางาน วัดผล วัดผลสัมฤทธิ์ 
ผลการปฏิบัติงาน รวมถึงการทําการวิจัยผลงาน ผูนิเทศจึงควรตระหนักถึงการประเมินผล เพราะ
จะทําใหทราบถึงผลสัมฤทธิ์ในการนิเทศ และสามารถปรับปรุงพัฒนาใหการนิเทศบรรลุผลตาม
วัตถุประสงค และเปาหมายของโรงเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ  
 ปจจัยดาน “การพัฒนาและการปรับปรุง”   การพัฒนาและการปรับปรุงในงานการ
นิเทศการสอนเปนกระบวนการนําสภาพปญหา และความตองการ พฤติกรรมของครู มาพัฒนา 
ปรับปรุงในการสรางทักษะ วิธีการสอน ส่ือ นวัตกรรม  เครื่องมือ  รวมทั้งการใชและพัฒนา
วิชาการนิเทศใหเหมาะสม  ทําใหการนิเทศการสอนเกิดระบบที่ดี  มีความตอเนื่อง  สามารถ
แกปญหาไดตรงจุดอยางมีประสิทธิภาพ  ประหยัดเวลา  และชวยใหการตรวจสอบการวิเคราะห
ผลการดําเนินงาน สามารถพัฒนางานไดอยางถูกตอง  ครูผูรับการนิเทศมีความพอใจ  อันเปนผล
ใหการจัดการศึกษาโดยสวนรวมมีมาตรฐาน  บรรลุเปาหมายที่ตองการ เพื่อนําไปสูกระบวนการ
นิเทศดานอื่นๆ เพราะเปนการที่นําบุคลากรทางการศึกษา ผูรับการนิเทศทุกระดับความรูและ
ประสบการณ จึงมีความสําคัญและจําเปนอยางยิ่ง ตอการจัดการเรียนการสอน สงผลตอคุณภาพ
ของการศึกษาโดยรวมของโรงเรียน ดังนั้นผูนิเทศ และผูจัดการศึกษาทุกระดับ ทุกสถานศึกษา  
ทุกองคกร ตองใหความสนใจและดําเนินการสม่ําเสมอ  โดยรวมกันวางแผนการพัฒนาและการ
ปรับปรุง  กําหนดประเด็นที่สนใจ  เพื่อนําไปสูการพัฒนางานนิเทศการสอนโดยตรงและประชุม
ยอนกลับแกกันและกันระหวางผูนิเทศกับทีมงานฝายตางๆ  และผูนิเทศกับผูรับการนิเทศ ซ่ึงตอง
อาศัยทักษะหลายดาน มีการใชขอมูลรวมกันและการประชุมใหขอเสนอแนะโดยรายละเอียดของ
งานการพัฒนาและการปรับปรุงการนิเทศการสอนนั้นควรมีการดําเนินงานดังนี้  1) ผูมีสวน
เกี่ยวของโดยเฉพาะผูบริหารใหการสนับสนุนอยางจริงใจ  2) ผูรับการนิเทศตองเห็นดวยและ
มองเห็นความสําคัญของการปรับปรุงและพัฒนาการนิเทศการศึกษา 3) บรรยากาศระหวางผูนิเทศ
และผูรับการนิเทศมีความเปนมิตรและสงเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนรูในทุกดาน 4) จัด
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ทรัพยากรใหเพียงพอ 5) โครงการมีการกําหนดจุดมุงหมายชัดเจน   เพื่อติดตามผลการดําเนินงาน
ของโครงการ 6) ผูรับการนิเทศมีสวนรวมในการเสนอแผนปฏิบัติและสรุปผลปฏิบัติงาน 7) ได
ขอมูลยอนกลับ 8) เสริมสรางบรรยากาศในการรวมมือเปนหมูคณะ  9) เปนแนวการพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษาไดอยางตอเนื่อง 10)มีเปาหมายเดียวกันคือ พัฒนาคน พัฒนางานและ
พัฒนาผูเรียน  สรุปไดวาการพัฒนาและการปรับปรุงงานการนิเทศการสอน จึงเปนเรื่องที่มี
ความหมาย และมีความสําคัญตอบุคลากรทางการศึกษา โดยเฉพาะผูรับการนิเทศเพื่อใหมีโอกาส
ปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนรู และนําไปสูการพัฒนางานนิเทศการศึกษาใหมีประสิทธิภาพ
ซ่ึงมีการจัดการในสองระดับคือ 1) ผูรับการนิเทศแตละคนควรจะมีโอกาสไดเรียนรูที่สงเสริม
เปาหมายวิชาชีพของตนเอง  2)บุคคลากรในสถานศึกษาเปนสวนหนึ่งของสถานศึกษาและองคกร
ในทองถ่ินควรที่จะรวมกันกําหนดแนวทางการปรับปรุงและพัฒนาทักษะตางๆ  รวมทั้งโครงการ
และความรูที่จะทําใหบรรลุเปาหมายขององคกร  การพัฒนางานการนิเทศการศึกษาจะตองมี
เปาหมายชัดเจนที่จะชวยเหลือผูรับการนิเทศ  การวิจัยผลสัมฤทธ์ิหรือการรายงานประเมินตนเอง
ของกลุมงานจะมุงเนนใหเห็นในการที่จะพัฒนาปรับปรุงเรื่องที่เกี่ยวของ  การวางแผนระยะยาว  
การประชุมแกปญหา  การทดลอง  ผลในการฝกฝนที่เปนรูปธรรม  กิจกรรมกลุมเล็ก  ขอมูล
ยอนกลับ  การสาธิตและกิจกรรมการมีสวนรวมของทุกฝาย  การพิจารณาในความสําคัญตอ
คุณลักษณะของแตละคนและแตละกลุมจะสามารถชวยสงเสริมใหผูรับการนิเทศบรรลุเปาหมาย
ได  เมื่อผูรับการนิเทศไดรับการพัฒนาทั้งสามระยะคือ 1) การนําเขาสูการเรียนรู  2) การบูรณาการ  
3) เลือกที่ดีออกมาใชแลว การเลือกแนวทางที่เหมาะสมที่จะนํามาใชในกลุม  จึงเปนชวงระยะที่จะ
สรางการเปลี่ยนแปลงในการพัฒนากลุมไดดียิ่งขึ้น แมแตการประชุมกลุม   การจัดเตรียมความ
พรอมในการจัดการประชุมก็ควรจัดเตรียมใหพรอม  โดยไมทําใหผูรับการนิเทศเสียโอกาสในการ
พัฒนาตนเองในทุกระยะดวย ดังนั้นผูบริหารการศึกษาจึงจําเปนตองใหความสําคัญในการพัฒนา
และปรับปรุงการนิเทศการสอน เพราะเปนปจจัยสําคัญที่จะทําให การนิเทศการสอนประสบ
ความสําเร็จหรือลมเหลวได ผูบริหารจึงจําเปนตองใหความสําคัญและพัฒนาใหตอเนื่องเสมอ                                      
 ปจจัยดาน “การมีสวนรวม”   การมีสวนรวมในการนิเทศการสอน  เปนปจจัยที่โนม
นาวใจใหผูรวมงานมีสวนรวมในการตัดสินใจ  รวมคิด รวมทํา รวมรับผิดชอบในองคกรที่ตน
ปฏิบัติงานอยูดวยความเต็มใจ  ในลักษณะของการบริหารแบบมีสวนรวม เปนการบริหารท่ี
ผูบริหารเปดโอกาสใหผูรวมงานพิจารณาปญหา และตัดสินใจรวมกัน สอดคลองกับแนวคิดของ
ไพบูลย  เสียงกอง  และสมปราชญ  จอมเทศ กลาวไววา บริหารแบบมีสวนรวม เปนการ  รวมงาน
ดวยความยินดีเต็มใจที่จะชวยหรือเขารวมในการดําเนินงาน  โดยถูกหนาที่บังคับกับความรวมมือ
ที่เพิ่มใหแกองคการดวยความสมัครใจ     ความจําเปนที่จะใหกับผูรวมงานมีสวนรวมนั้น  เพื่อเปด
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โอกาสใหบรรยากาศของงานเต็มไปดวยความพึงพอใจ และมีผลใหเกิดการยอมรับนับถือ ระหวาง
บุคคลตอบุคคลและบุคคลที่มีตอกลุม  นอกจากนี้  การบริหารแบบมีสวนรวมยังเปนการที่บุคคล
ไดมีสวนเกี่ยวของทั้งในการแสดงความคิดเห็นและการปฏิบัติงาน  การมีสวนรวมชวงพลังจิตให
รวมกันปฏิบัติงานอยางเต็มที่ มีประสิทธิภาพมากกวาการยินยอมใหปฏิบัติตามคําสั่ง ผูรวมงานมี
สวนเกี่ยวของในการตัดสินใจ เนนการใชความคิดสรางสรรคและความเชี่ยวชาญ ในการแกปญหา
การบริหารงานนิเทศการสอน   หลักของการมีสวนรวมในองคกรที่จะกอใหเกิดความรวมมือ  
รวมใจในการบริหารงานขององคกร ประกอบดวยปจจัย  3 ดาน คือ 1)  ดานบริหารงาน  
ผูรับผิดชอบในองคการจะตองพิจารณาวาองคกรที่ตนรับผิดชอบอยูนั้นเปนองคกรประเภทใด  
และจะสามารถจัดใหสมาชิกในองคกรไดมีสวนรวมในการปฏิบัติงานไดมากนอยเพียงไร  เพราะ
เหตุวา ลักษณะขององคกรไมเอื้อตอการที่จะนําเอาวิธีการมีสวนรวมมาใชไดอยางเต็มที่  การมี
สวนรวมจึงอาจนํามาใชไดเหมาะสมกับลักษณะขององคกรและเวลา ตามความเหมาะสมของ
บริบทแตละองคกร ซ่ึงปจจัยหลักของพื้นฐานในการสรางความรวมมือ ปจจัยเหลานี้ประกอบดวย
ทัศนคติของผูบังคับบัญชาเปนสําคัญ  ผูนําหรือหัวหนาในองคกรที่จะสามารถนําเอาวิธีการที่ให
สมาชิกในองคกรมีสวนรวมในการบริหารงานมาใชไดจะตองเปนผูที่มีธาตุแทของ การเปนนัก
ประชาธิปไตย  2)  ดานประสิทธิผลของงาน  ปจจัยนี้ยอมอาศัยปจจัยดานเวลาอยางเพียงพอที่จะ
จัดใหมีสวนรวม  ตลอดจนปจจัยในทางการเงินที่จะนอมนําใหสมาชิกในองคการนั้นเขามามีสวน
รวมวาจะไดผลคุมคาหรือไม  นอกจากนี้ เนื้อหาสาระของการที่จะเชิญชวนใหบุคคลเขามีสวน
รวมในองคการ  ตองเปนสิ่งที่ตองตรงกับความประสงคขององคการนั้น  ตลอดจนการสรางความ
เขาใจอันดีระหวางหัวหนางานกับผูรวมงาน และความเขาใจอันดีระหวางสมาชิกของกลุมในการ
ทํางานรวมกัน  3) ดานผูใตบังคับบัญชาหรือผูรวมงาน  การมีสวนรวมในองคการจะเกิดขึ้นไมได  
ถาผูรวมงานไมสนใจหรือมิไดเห็นความสําคัญของการมีสวนรวมในการบริหารงานขององคการ  
การที่จะกระตุนเตือนใหผูใตบังคับบัญชาหรือผูรวมงานเกิดความสนใจไดนั้น  จะตองพยายาม
สรางทัศนคติที่ถูกตองใหแกบุคคลเหลานั้น  การมอบหมายงานใหทําตามความถนัดและความ
สนใจ เปนวิธีหนึ่งที่จะชวยใหผูรวมงานไดเกิดความรูสึกกระตือรือรน และเกิดสํานึกวาไดมีสวน
รวมในการบริหารงานขององคการความสําเร็จขององคการ  การมีสวนรวมจะเกิดขึ้นจากการสราง
สถานการณใหเอื้ออํานวยตอการมีสวนรวมโดยพิจารณาความเปนไปไดจากสิ่งแวดลอมใน
ขณะนั้น  Davis  ไดเสนอแนะการสรางเงื่อนไขเพื่อนําไปสูการมีสวนรวมมีดังนี้  จะตองมีเวลา
เพียงพอเพื่อสรางบรรยากาศการมีสวนรวม กอนดําเนินการตามที่พึงประสงค  การมีสวนรวมจะ
เกิดขึ้นยากในสถานการณอันฉุกเฉิน  การมีสวนรวมในงานจะตองไมฝนคานิยม เศรษฐกิจของ
มวลสมาชิก ผูรวมงานไมอาจใชเวลาทั้งหมดในการดําเนินงานแบบมีสวนรวมทุกเรื่องได  1) 
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หัวขอของการมีสวนรวมจะตองสอดคลองกับผูมีสวนรวมในองคการ หรือเปนหัวขอที่มวล
สมาชิกมีความสนใจรวมกัน หรือเปนงานที่มี   ความยุงยากในการปฏิบัติ  2) ผูมีสวนรวมจะตองมี
ความสามารถ ขยัน และมีความรูในเรื่องการมีสวนรวม  3) ผูมีสวนรวมจะตองสามารถ
ติดตอส่ือสารซึ่งกันและกันอยางทั่วถึง  เพื่อจะสามารถแลกเปลี่ยนแนวความคิดซ่ึงกันและกันได  
4) ไมสรางความรูสึกที่ไมดีตอผูรวมงาน เชน ความสามารถ  ตําแหนง  หนาที่การงานของ
ผูรวมงานจะไมถูกคุกคาม ถาผูรวมงานมีความรูสึกตองพะวงตอสภาพของตัวเอง เขาจะไมให
ความรวมมือ  ทํานองเดียวกัน  ผูบริหารจะตองมีความรูสึกวาตัวเองไมถูกคุกคามตออํานาจหนาที่
ไมเชนนั้น  เขาจะไมเปดโอกาสใหผูมีสวนรวมเขามามีบทบาทในการดําเนินงานอีกตอไป   5) การ
มีสวนรวมในการตัดสินใจ จะเกิดขึ้นในองคการที่มีความเปนอิสระทางความคิดของผูรวมงานแต
ละคน    แนวทางในการดําเนินการที่จะใหเกิดการมีสวนรวมในการบริหารงาน 5 ประการ คือ   1)
การชี้แนะและสอนงาน  วิธีนี้จะชวยทําใหผูบังคับบัญชาหรือผูรวมงานไดประโยชนในแงทีจ่ะเพิม่
ทักษะในการปฏิบัติ  และไดรับความอบอุนใจรวมทั้งการที่จะไดแสดงความคิดเห็นตอ
ผูบังคับบัญชา  2)การใหกลุมเสนอแนวความคิดเห็น  วิธีการนี้จะชวยสรางสามัคคีธรรมในกลุม
และเปนการระดมความคิดเห็นของกลุม  ซ่ึงจะทําใหไดรับขอคิดเห็นที่กวางขวาง และมีลักษะ
ของกลุมจะทําใหเกิดการมีสวนรวมในองคการ  3) การใหกลุมควบคุมกันเอง การควบคุมกันเอง
ระหวางกลุมยอยกอใหเกิดผลดีมีประสิทธิภาพมากกวาผูบังคับบัญชาคอยติดตามควบคุม  4) จัด
ใหเจาหนาที่ปฏิบัติงานที่เหมาะสมกับความรู  ความสามารถ  5) เปดโอกาสใหสมาชิกทุกคน
แสดงความคิดเห็น  ในการมีสวนรวมในการปฏิบัติงาน ซ่ึงสอดคลองกับพฤติกรรมการนิเทศแบบ
รวมมือ (Collaborative Behaviors) สําหรับในการนิเทศแบบรวมมือนั้น ทั้งผูนิเทศ และครูจะ
รวมกันตัดสินใจ ในวิธีการแกปญหาและการปฏิบัติงานตลอดเวลา ทั้งครู และผูนิเทศจะให
ขอเสนอแนะแกกันและกัน เพื่อรวมกับพิจารณาหาขอตกลงรวมกันในการปฏิบัติ ซ่ึงพฤติกรรม
การนิเทศแบบรวมมือมีลักษณะและการปฏิบัติดังนี้ คือ 1)การสรางความเขาใจตรงกัน 
(Clarifying) ผูนิเทศทําความเขาใจกับปญหาที่ครูพูดถึง เพื่อใหเกิดความเขาใจตรงกันเกี่ยวกับ
ปญหาที่ครูไดนําเสนอ โดยพยายามกระตุนใหครูระบุสาเหตุของปญหา และประเด็นของปญหา
ใหชัดเจน  2) การฟง (Listing ) ผูนิเทศฟงอยางตั้งใจ เพื่อใหเกิดความเขาใจชัดเจนมากขึ้น เกีย่วกบั
ปญหาความคิดเห็นของครูที่มีตอปญหาการสอนของตนเอง กอนที่จะคิดพิจารณาแนวทางการ
แกไขปญหานั้น    3) การตอบสนอง (Reflecting) เพื่อความเขาใจมากขึ้นเกี่ยวกับปญหา และ
รายละเอียดของปญหาที่ครูนําเสนอ ผูนิเทศตองตอบสนองดวยการรับรูและปญหาของครู เพื่อให
แนใจวาเขาใจตรงกันวาปญหาที่แทจริงของครูคืออะไร  4) การนําเสนอ (Presenting) ผูนิเทศเสนอ
ทรรศนะและความคิดเห็นของตนเองใหขอมูลสนับสนุนปญหาอุปสรรค ที่อาจจะเกิดขึ้นจาก
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การแกปญหาตามความคิดเห็นของครูเสนอขอมูลที่ครูอาจจะมองขามความสําคัญ การเสนอความ
คิดเห็นของตนเองของผูนิเทศในขั้นที่จะชวยใหครูไดขอมูลเกี่ยวกับปญหาเพิ่มขึ้น และมองเห็น
สาเหตุและแนวทางการแกปญหาที่ชัดเจนมากขึ้น  5) การสรางความเขาใจตรงกัน (Clarifying) 
โดยผูนิเทศพยายามทําใหครูเขาใจความคิดเห็น การรับรูของผูนิเทศใหชัดเจนมากขึ้น เพื่อปรับ
ความเขาใจตรงกันและมีแนวคิดในการแกปญหาไปในทิศทางเดียวกัน  6)  การแกปญหา 
(Problem solving) ทั้งผูนิเทศและครูมีการแลกเปลี่ยนขอแนะนําและทางเลือกใหมๆ ในการ
แกปญหา กอนที่จะรวมกันสรุปเกี่ยวกับวิธีแกปญหา หรือเลือกทางเลือกในการแกปญหาที่เปนไป
ไดและเหมาะสม   7)การกระตุนสงเสริม (Encouraging) เปนการกระตุนสงเสริมการยอมรับขอ
โตแยงที่อาจจะเกิดขึ้น เมื่อมีขอขัดแยงเกิดขึ้น  ผูนิ เทศตองยอมรับขอขัดแยง และหาทาง
ประนีประนอม เพื่อหาขอยุติกันตอไป เพราะความขัดแยง ความเห็นไมตรงกัน สามารถจะไดมา 
ซ่ึงวิธีแกปญหาที่ดี และเหมาะสมที่สุด  8) ขั้นการเจรจาตกลงรวมกันเพื่อหาขอยุติ (Negotiating) 
เปนการเจรจาเพื่อหาขอตกลงรวมกันเกี่ยวกับแนวทางการแกปญหาที่เปนยอมรับของครู และผู
นิเทศ เพื่อใหทั้ง 2 ฝาย เห็นดวยกับรายละเอียดของแนวทางการปฏิบัติ อาจมีการอภิปราย ซ่ึง
แนวทางที่ไดชวยกันเลือก 9) การกําหนดมาตรฐาน (Standardizing) การกําหนดมาตรฐานการ
ปฏิบัติเปนการตกลงรวมกันในรายละเอียดของแนวทางและแผนปฏิบัติ รวมทั้งกําหนด วัน เวลา 
สถานที่ที่จะดําเนินการตามแผน ใชส่ืออะไรบาง มีใครบาง เปนผูรวมงาน รายละเอียดเหลานี้ตอง
เจรจาปรึกษาหารือกันใหชัดเจน  10) การตอบสนอง (Reflecting) เปนการสรุปแผนขั้นสุดทาย ผู
นิเทศสรุปแนวทาง และแผนปฏิบัติงานโดยครูยอมรับเขาใจตรงกันในทุกเรื่อง อาจจะใหครู
ทบทวนแผนและแนวทางการปฏิบัติอีกครั้ง และมีการจดบันทึกขอตกลงรวมกันในการปฏิบัติงาน
เพื่อแกปญหาการยอมรับนัดหมายการดําเนินการทุกขั้นตอนตามแผนกอนนัดการประชุม ดังนั้น
ควรใหความสําคัญกับการมีสวนรวมในการนิเทศการสอนของผูเกี่ยวของกับการจัดการศึกษา 
และใหสัมพันธกันกับทุกภาคสวนที่มีสวนเกี่ยวของในการจัดการศึกษาโดยการประสานงาน ขอ
ความรวมมือ และรวมกันสรางจิตสํานึกที่ดีใหผูเกี่ยวของเหลานั้น เพื่อใหทุกคนเห็นความสําคัญ
ของการมีสวนรวมและเขามารวมงานดวยความเต็มใจ อยางเต็มตามศักยภาพ 
 ปจจัยดาน “การปฏิบัติการนิเทศการสอน”  การนิเทศการสอนนับวาเปนกิจกรรมที่
สําคัญ  ในการสนับสนุนการจัดการศึกษาเพื่อใหมีคุณภาพ โดยเฉพาะการนิเทศภายในสถานศึกษา  
ซ่ึงเปนการสงเสริมใหผูบริหารสถานศึกษา  ปรับปรุงคุณภาพการจัดการศึกษา  แตการที่จะนําเอา
หลักการนิเทศการศึกษา และแนวความคิดตาง ๆ  ไปสูภาคปฏิบัตินั้น  ผูนิเทศจําเปนตอง
ดําเนินการเปนขั้นตอน  เพื่อไปใหถึงความมุงหมายของการนิเทศการศึกษาที่กําหนดไว  หรือ
กลาวอีกนัยหนึ่งวา   ผูนิเทศจะตองดําเนินการตามกระบวนการนิเทศการสอน  จึงจะบรรลุ
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เปาหมายที่กําหนดไว  แตแนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการทํางานของแตละบุคคลยอมจะมีความ
แตกตางกัน  จึงสอดคลองกับแนวคิดของนักวิชาการไดเสนอแนวความคิดไว เชน  แนวคิด
สุพิชญา  ธีระกุล และคณะไดเสนอวา  กระบวนการนิเทศการศึกษา เปนแบบแผนของการนิเทศ
การสอนที่ลําดับขั้นตอนไวตอเนื่องกันอยางมีระเบียบแบบแผน มีลําดับขั้นตอนการดําเนินงานไว
อยางชัดเจนและตอเนื่องกันดวยเหตุผลและความเปนไปได  ในการปฏิบัติการนิเทศการสอน  
นับวาเปนขั้นตอนที่สําคัญ  ซ่ึงผูที่จะทําการนิเทศ  จะนิเทศตามแผนปฏิบัติงานที่ไดวางไว  
หลังจากที่ไดทําการศึกษาสภาพปจจุบัน  ปญหาความตองการ  การวางแผน  และกําหนดทางเลือก  
และการสรางสื่อและเครื่องมือข้ันปฏิบัติ   งานนิเทศเปนขั้นตอนที่จะนําผลของขั้นตอนดังกลาว
ออกทําการนิเทศการศึกษา  ใหบรรลุตามวัตถุประสงคและเปาหมายที่วางไว แนวคิดนิพนธ  กินา
วงศ ยังไดกลาวไววา  การปฏิบัติการนิเทศการสอนเปนการพิจารณารายละเอียดของโครงการ และ
แผนงานทดลองนําไปปฏิบัติตามแนวทางที่วางไว  และเปนการปฏิบัติงานตามวิธีวิทยาศาสตร  
ซ่ึงครอบคลุมถึงการศึกษาสภาพปจจุบัน  ปญหาความตองการ  การวางแผนปฏิบัติการนิเทศ
การศึกษา และการประเมินผล สําหรับขั้นตอนการดําเนินงานปฏิบัติการนิเทศการศึกษาไวพอสรุป
ไดดังนี้  1) ประชุมผูเกี่ยวของและคณะทํางาน  เพื่อทําความเขาใจรายละเอียด  และขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานแตละโครงการใหตรงกัน  2)  กําหนดงานที่จะปฏิบัติแตละโครงการ  มีงานอะไรบางที่
ทําไดจัดเรียงลําดับรายการที่จะปฏิบัติกอนหลังไวเปนขอ ๆ   3)แบงงานรับผิดชอบ  วาใครทํา
อะไร  เวลาใด  ใชชวงเวลามากนอยเพียงใด  ไดแนนอน  ชัดเจน  ควรคิดเผื่อไวดวยวาหาก
ผูปฏิบัติงานมีปญหาอุปสรรคไมสามารถปฏิบัติงานได  ควรมีผูใดปฏิบัติงานแทนหรือเปนตัว
สํารองปฏิบัติงานนั้น  โดยมิใหเกิดความเสียหายตอโครงการหรือระบบการนิเทศได  4) ทําความ
เขาใจสื่อ และเครื่องมือนิเทศการศึกษารวมกัน  เมื่อทุกคนใหความรับผิดชอบงานที่ไดรับ
มอบหมาย  ทุกคนจะตองทําความเขาใจสื่อ และเครื่องมือที่ตนจะตองนําไปปฏิบัติการนิเทศให
เขาใจจํารายละเอียดใหไดทั้งหมด และควรทดลองใชส่ือนั้น ๆ  กอนนําไปปฏิบัติ  เพื่อไมใหเกิด
ขอผิดพลาดหรือขอบกพรองใด ๆ  ขึ้นได  อันจะกอใหเกิดการเสื่อมศรัทธาตอผูนิเทศหรือ
ผูปฏิบัติงานได  5) ตกลงกําหนดแนวทางรวมกัน  เกี่ยวกับระบบการเก็บขอมูล  รวบรวมขอมูล
ของแตละงาน  ของแตละคนที่รับผิดชอบใหเปนแนวทางเดียวกัน  ขอมูลที่ไดรวมไวที่บุคคลใด  
ขอมูลแตละรายการที่ไดมาจะนําไปดําเนินการตอไปอยางไรใหทุกคนมีความเขาใจตรงกัน  เพราะ
ขอมูลนั้นมีความสําคัญ และเปนหลักฐานสําหรับเปนขอมูลยอนกลับใหโรงเรียนทราบผลการ
ปฏิบัติงาน  6) ปฏิบัติการนิเทศตามโครงการ  ตามงานและหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย 7) มีการ
พบปะ  ประชุม  ทบทวนการปฏิบัติการตามขั้นตอน  และหนาที่ที่ไดรับมอบหมายของแตละ
บุคคลอยางสม่ําเสมอ  เพื่อปรับปรุงงาน  ใหมีประสิทธิภาพตลอดเวลาและเพื่อใหความชวยเหลือ
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เมื่อเกิดปญหาอุปสรรค  หรือการเปลี่ยนแปลงขึ้นบางจุดของการปฏิบัติการนิเทศ  8) ประชุมคณะ
ปฏิบัติงานนิเทศทั้งหมด  เพื่อสรุปผลปฏิบัติงานนิเทศเมื่อเสร็จสิ้นการปฏิบัติการนิเทศตาม
โครงการ  9) การนําขอมูลไปใชดําเนินการตอไป  ขอมูลทั้งหมดที่ไดจากการปฏิบัติการนิเทศ
การศึกษาจะตองนําไปประมวลสรุปวิเคราะหวิจัย  เพื่อรายงานผลใหผูเกี่ยวของทราบเพื่อนําไปใช
ประโยชนในการปฏิบัติงาน  ปรับปรุงงาน และพัฒนางานใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นตอไปสรุปได
วา  การดําเนินการนิเทศการศึกษา  เปนขั้นตอนที่สําคัญที่ตองปฏิบัติงานตามแผนที่วางไว  หาก
การปฏิบัติการนิเทศการศึกษาลมเหลวก็จะสงผลใหการพัฒนาคุณภาพการศึกษาลมเหลวไดดวย  
ดังนั้น  การปฏิบัติการนิเทศการศึกษา  ผูนิเทศจะตองมีความรับผิดชอบ  และดําเนินการอยาง
ตอเนื่องประสานสัมพันธอันดีตอกัน  ทั้งผูนิเทศเองและผูรับการนิเทศ และสอดคลองกับแฮริส ได
เสนอกระบวนการนิเทศการศึกษาในทัศนะของเขาไว 6 ขั้นตอนคือ  ขั้นที่ 1  ประเมินสภาพการ
ทํางาน  เปนกระบวนการศึกษาถึงสถานภาพตาง ๆ  รวมทั้งขอมูลที่จําเปนเพื่อจะนํามาเปน
ตัวกําหนดความตองการจําเปนเพื่อกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลง  ซ่ึงประกอบดวยงานตอไปนี้คือ 1)
วิเคราะหขอมูลโดยการศึกษาหรือพิจารณาธรรมชาติ และความสัมพันธของสิ่งตาง ๆ 2)สังเกตสิ่ง
ตาง ๆ  ดวยความรอบคอบถี่ถวน     3) ทบทวนและตรวจสอบสิ่งตาง ๆ  ดวยความระมัดระวัง  4) วัด
พฤติกรรมการทํางาน 5)เปรียบเทียบพฤติกรรมการทํางาน   ขั้นที่  2  จัดลําดับความสําคัญของงาน  
เปนกระบวนการกําหนดเปาหมายจุดประสงคและกิจกรรมตาง ๆ  ตามลําดับความสําคัญจะ
ประกอบดวยงานตอไปนี้คือ กําหนดเปาหมาย  ระบุจุดประสงคในการทํางาน  กําหนดทางเลือก
และจัดลําดับความสําคัญ  ขั้นที่  3  ออกแบบวิธีการทํางาน  เปนกระบวนการวางแผนหรือกําหนด
โครงการตาง ๆ  เมื่อกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงโดยประกอบดวยงานตอไปนี้คือ 1) จัดสายงานให
สวนประกอบตาง ๆ    มีความสัมพันธกัน  2) หาวิธีการนําเอาทฤษฎีหรือแนวคิดไปสูการปฏิบัติ  
3)  เตรียมการตาง ๆ    ใหพรอมที่จะทํางาน  4) จัดระบบการทําการ  5) กําหนดแผนในการทํางาน  
ขั้นที่  4  จัดสรรหาทรัพยากร  เปนกระบวนการกําหนดทรัพยากรตาง ๆ  ใหเกิดประโยชนสูงสุด
ในการทํางานซึ่งประกอบดวยงานตอไปนี้คือ   1) กําหนดทรัพยากรที่ตองใชตามความตองการ
ของตาง ๆ  2) จัดทรัพยากรไปใหหนวยงานตาง ๆ  3) กําหนดทรัพยากรที่จําเปนจะตองใชสําหรับ
จุดมุงหมายบางประการ 4) มอบหมายบุคลากรใหทํางานในแตละโครงการหรือแตละเปาหมายขั้น
ที่  5  ประสานงาน  เปนกระบวนการที่เกี่ยวของกับคน  เวลา  วัสดุอุปกรณ และส่ิงอํานวยความ
สะดวก ทุก ๆ อยาง  เพื่อจะทําใหการเปลี่ยนแปลงบรรลุผลสําเร็จ  ขั้นที่  6  นําการทํางาน   เปน
กระบวนการมีอิทธิพลตอการปฏิบัติ  เพื่อใหเกิดสภาพที่เหมาะสมสามารถบรรลุผลแหงการ
เปลี่ยนแปลงใหมากที่สุด  ซ่ึงไดแก  1) การแตงตั้งบุคลากร  2) กําหนดแนวทางหรือกฎเกณฑใน
การทํางาน  3) กําหนดระเบียบแบบแผนเกี่ยวกับเวลา  ปริมาณหรืออัตราเร็วในการทํางาน  4)
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แนะนําการปฏิบัติงาน 5) ช้ีแจงกระบวนการทํางาน  6) ตัดสินใจทางเลือกในการปฏิบัติงาน  สวน 
นพพงษ  บุญจิตราดุล กลาววา  กระบวนการนิเทศอาจจําแนกขั้นตอนไดเปน 5 ขั้น  ดังนี้  1) ขั้น
วางแผน  มีหลักสําคัญคือ  ทําความกระจางเกี่ยวกับโครงสรางขององคประกอบคือ  ตั้งเปาหมาย  
หรือหลักการ  กําหนดความจําเปน หรือความตองการ  วางวัตถุประสงคใหชัดเจน  กําหนด
บทบาทหนาที่ความรับผิดชอบ หรือกรรมการ  2)  ขั้นจัดการ  ออกรูปแบบองคประกอบของ
โครงการ    มีหลักสําคัญคือ  คัดเลือกผูเขารับการนิเทศ  นิเทศ  หรือสรรหาผูทําหนาที่นิเทศ  
กําหนดเนื้อหาที่นิเทศ  จัดสรรงบประมาณ  เลือกวิธีการ  กิจกรรม และเครื่องมือท่ีจะดําเนินการ  
มอบหมายงานดานอํานวยความสะดวก และกําหนดสถานที่  3)ขั้นดําเนินการตามโครงการ  มี
หลักการคือ  แกปญหาที่อาจเกิดขึ้นโดยไมคาดคิด  จัดกิจกรรมประกอบ  เมื่อสังเกตเห็นวาเกิด
ความเครียดความลา หรือ  เบื่อหนาย และสรางมนุษยสัมพันธที่ดีใหเกิดในกลุม  4)  ขั้น
ประเมินผล  รายละเอียดดังนี้  ใชเครื่องประเมินผลใหถูก   วิเคราะหผล และตีความหมายให
เห็นชัด  สรุปผลหาขอบกพรอง  เพื่อแกไขในการดําเนินงานครั้งตอไป  ขั้นวางแผนใหม  ถามี
โครงการตอเนื่อง  จากที่กลาวมาอาจสรุปไดวา  กระบวนการนิเทศการศึกษา  ก็คือ การจัดลําดับ
ขั้นตอนการปฏิบัติงานการนิเทศอยางมีระเบียบแบบแผนตอเนื่อง  สัมพันธกัน  ในอันที่จะสงผล
ตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสําหรับการนิเทศการศึกษาของผูบริหารโรงเรียน  อาจจําแนก
กระบวนการนิเทศการศึกษาออกได 5 ขั้นตอนคือ  ขั้นที่  1  การศึกษาสภาพปจจุบัน  ปญหา และ
ความตองการของโรงเรียน   ขั้นที่  2  การวางแผน  กําหนดทางเลือก  การดําเนินงานใหสอดคลอง
กับสภาพปจจุบัน  ปญหา และความตองการของโรงเรียน  ขั้นที่  3  การสรางสื่อ และเครื่องมือ  
ตลอดจนการพัฒนาวิธีการตาง ๆ  ที่จะใชในการนิเทศ  ขั้นที่  4  การปฏิบัติการนิเทศการศึกษา  
ไดแก  การลงมือปฏิบัติตามแผนดวยส่ือ และเครื่องมือที่พัฒนาขึ้นมาตามขั้นที่ 3  ขั้นที่  5  การ
ประเมินผลและการรายงาน  คือ  การประเมินผลการปฏิบัติตามแผน  การศึกษาสภาพปจจุบัน  
ปญหา และความตองการ  การศึกษาสภาพปจจุบัน  ปญหา และความตองการอันเปนขั้นแรกของ
กระบวนการนิเทศการศึกษา  นับเปนเครื่องมือที่จะทําใหผูบริหารโรงเรียนใชประโยชนในการ
วางแผนการนิเทศ  จากแนวคิดนี้อาจกลาวไดวา  สภาพปจจุบันก็คือ สภาพที่เปนอยูจริงในปจจุบัน 
สภาพปญหาคือ  สภาพที่เกิดขึ้นไมตรงกับความตองการ และความตองการก็คือ  สภาพที่อยากให
เปนไปตามเปาหมายนั่นเอง  จะเห็นไดวา  การศึกษาสภาพปจจุบัน  ปญหา และความตองการ  
เปนกระบวนการแสวงหาขอมูลเบื้องตน  เพื่อนําไปประกอบการตัดสินใจ  วางแผน  และกําหนด
ทางเลือก  ซ่ึงผลจะสรุปประโยชนของการศึกษาสภาพปจจุบัน  ปญหา และความตองการ  
เปาหมาย  ไปสูการวางแผนการนิเทศอยางมีประสิทธิภาพ ดังนั้นเรื่องการปฏิบัติการนิเทศ จึงเปน
ปจจัยที่สําคัญของกระบวนการนิเทศการสอนที่สะทอนใหเห็นวาสามารถแกไขปญหาการจัดการ
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เรียนการสอนของครูไดมากนอยเพียงใด สงใหการนิเทศการสอนประสบผลสําเร็จมากนอย
เพียงใด และสงผลใหนักเรียนมีพฤติกรรมอันพึงประสงค และมีผลสัมฤทธิ์การเรียนดีขึ้นอยางไร 
ผูบริหาร และผูที่มีสวนเกี่ยวของในการจัดการศึกษาจึงตองปฏิบัติอยางสม่ําเสมอ และตอเนื่อง
อยางเปนระบบ   
                2. รูปแบบกระบวนการนิเทศการสอนในโรงเรียนสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

การวิเคราะหหาความสัมพันธเชิงสาเหตุ (Path analysis)รูปแบบการนิเทศการสอนใน
โรงเรียนสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ระหวางปจจัยทั้ง  7  ดาน  พบวา กลุมตัวแปรอิสระ
ประกอบดวย 5    ตัวแปร ไดแก ดานการวางแผน  ดานการบริหารจัดการ ดานการสํารวจปญหา
และความตองการของครู  ดานการประเมินผล และดานการพัฒนาและปรับปรุง สําหรับปจจัยที่
เปนตัวแปรตามประกอบดวย 2 ดาน ไดแก ดานการมีสวนรวม  และดานการปฏิบัติการนิเทศการ
สอน  สวนรูปแบบของกระบวนการนิเทศการสอนในโรงเรียนสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ที่เหมาะสมที่สุด คือรูปแบบ E ซ่ึงมีความสัมพันธซ่ึงกันและกันระหวางปจจัยทั้ง 7 ดาน สามารถ
อภิปรายความหมายไดวา  เมื่อมีกระบวนการนิเทศการสอนในโรงเรียนสังกัดองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินที่ประกอบดวยปจจัยดานการวางแผน  ดานการบริหารจัดการ ดานการสํารวจปญหาและ
ความตองการของครู   ดานการประเมินผล และดานการพัฒนาและปรับปรุงที่ดีแลว ก็จะสงผลให
ปจจัยดานการมีสวนรวม  และดานการปฏิบัติการนิเทศการสอน ดีขึ้นตามไปดวย    ซ่ึงสามารถ
ครอบคลุมถึงปจจัยที่เกี่ยวของกับรูปแบบของกระบวนการนิเทศการสอนของโรงเรียนในสังกัด
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน สามารถนําไปใชในดําเนินการนิเทศการสอนในโรงเรียนในโรงเรียน
สังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ินไดอยางมีประสิทธิภาพ สอดคลองกับงานวิจัยของ นันทนา 
เตาทอง ไดเสนอไววา  ผูบริหารโรงเรียน ผูชวยผูบริหารโรงเรียนฝายวิชาการและครูวิชาการ
โรงเรียนที่รับผิดชอบการนิเทศภายในโรงเรียน  ไดดําเนินงานนิเทศภายในโรงเรียนดังนี้    ดาน
การประเมินความตองการจําเปนในการพัฒนา กําหนดสิ่งที่จะประเมินและ องคประกอบที่
ประเมิน โดยกําหนดวิธีการเครื่องมือ ระยะเวลาที่เก็บขอมูล พรอมทั้งกําหนดสภาพความสําเร็จ
และเกณฑการประเมิน ดานการวิเคราะหจุดเดน จุดดอย   เพื่อกําหนดจุดพัฒนา  วิเคราะหผลจาก
ขอมูลที่ไดแลวนํามาจัดเรียงลําดับตามความตองการจําเปน    ดานการหาแนวทางเลือกเพื่อพัฒนา 
เลือกแนวทางพัฒนาที่เหมาะสมที่สุดที่จะใหบรรลุความตองการ โดยรวบรวมและพิจารณาขอมูล
แนวทางเลือกที่มีความเปนไปไดในการพัฒนา  ดานการลงมือปฏิบัติการนิเทศ จัดทําแผนนิเทศให
สอดคลองกับนโยบายตนสังกัดและจุดพัฒนาของโรงเรียน  กําหนดรายละเอียดขั้นตอนการ
ดําเนินการสิ่งสนับสนุนในการดําเนินการและปฏิบัติการนิเทศตามแผนนิเทศที่กําหนดไว  ดาน
การติดตามประเมินผลและปรับปรุงแกไข  ประเมินผลเมื่อส้ินสุดโครงการ แลวนําผลไปปรับปรุง
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และพัฒนางาน เพื่อใหความชวยเหลือแกครูโดยตรง ใชการตรวจแผนการสอน  จะสงผลใหครูได
ปรับปรุง การเรียนการสอนใหดีขึ้น ทั้งการสงเสริมการสรางประสบการณทางวิชาชีพ ใหครูจัดทํา
แฟมสะสมงาน เพื่อรวบรวมผล การปฏิบัติงานและทําใหทราบจุดเดน จุดดอย ในการปฏิบัติงาน 
สงเสริมการพัฒนาทักษะการทํางานกลุม ใชการวางแผนการปฏิบัติงาน การแกปญหารวมกัน และ
การกําหนดเปาหมายในการทํางานของกลุม เพื่อเปนการแบงหนาที่ความรับผิดชอบ และการ
ปฏิบัติงานตามความสามารถของตนเอง การพัฒนาหลักสูตร ใชการปรับกิจกรรมการเรียนการ
สอน เพื่อใหเหมาะสมกับสภาพปญหาและความตองการของนักเรียนการวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้น
เรียน ใชการกําหนดปญหาและความตองการ เพื่อนํา ขอคนพบมาพัฒนาและปรับปรุงการเรียน
การสอน 

 วิไลวรรณ   เหมือชาติ  ไดเสนอไววา  การพัฒนาตัวบงชี้สภาพความสําเร็จของการนิเทศ
ภายในโรงเรียนประถมศึกษา  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ    ตัว
ประกอบสําคัญเกี่ยวกับตัวบงชี้สภาพความสําเร็จของกานิเทศภายในโรงเรียน  ดังนี้คือ              
ตดานเทคนิค  กิจกรรมการดําเนินการนิเทศภายในโรงเรียนและการตรวจสอบผลการดําเนินงาน  
ดานปจจัยสนับสนุนสงเสริมการดําเนินงานการนิเทศภายในโรงเรียน  ดานผลที่เกิดจากการ
ดําเนินงานการนิเทศภายในโรงเรียน  ดานการวางแผนการนิเทศภายในโรงเรียน มีความเหมาะสม
ในการนิเทศการสอนระดับมาก  ปริณดา  พัฒนขจร  ไดเสนอไววา  ผูบริหารและครูตองการ
รูปแบบการนิเทศที่มีวิธีการแบบใหครูมีสวนรวมในการนิเทศไปดวย  โดยมีผูบริหารทําหนาที่
สนับสนุนใหบริการ  ตองการขนาดกลุมผูรับการนิเทศเนนเปนรายบุคคล   รายกลุมเล็กและราย
กลุมใหญ  และผูทําหนาที่นิเทศเปนครูที่มีผลงานดานการสอนดีเดน  คณะกรรมการทั้งจากภายใน
และภายนอกโรงเรียน  ทั้งหัวหนากลุมประสบการณแตละกลุมตองการ  กิจกรรมการนิเทศระดับ
มาก 

ขอเสนอแนะของการวิจัย 

ขอเสนอแนะทั่วไป 
 การกระบวนการนิเทศการสอนของโรงเรียนในสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน       
มีความแตกตางหลากหลายไปตามบริบทของทองถ่ินนั้นๆ แตเพื่อใหไดศึกษาองคประกอบนิเทศ
การศึกษาของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาในเชิงลึกมากขึ้น ผูวิจัยมีขอเสนอแนะสําหรับผูบริหาร
ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาควรนําขอคนพบจากรูปแบบนิเทศการศึกษาของสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา ไปประยุกตใชในเชิงนโยบายกับหนวยงานของตนในบริบทดังตอไปนี้  
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 1. ดานการวางแผน ผูบริหาร ตองมีการวางแผนดําเนินงานและจัดตั้งคณะทํางานดาน
การนิเทศที่เนนการมีสวนรวมของผูเกี่ยวของทุกภาคสวนและควรมีการวางแผนโดยใชเกณฑ
มาตรฐานดานการนิเทศการสอน เปนตัวช้ีวัดในการวางแผนดวย และมีวิสัยทัศนที่จะกําหนด
นโยบายดานการนิเทศการศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ ทั้งยังตองจัดปฐมนิเทศผูเกี่ยวของให
รับทราบ เขาใจ และยอมรับนโยบาย ของการนิเทศ พรอมกับยึดถือปฏิบัติตามอยางเครงครัดดวย
ความเต็มใจ  
 2. ดานการบริหารจัดการผูบริหาร ควรนําหลักของการบริหารงานแบบมีสวนรวม     
การกระจายอํานาจ การมอบหมายงานใหตรงตามความรู ความสามารถ (Put the right  man on the 
right job)   หลักธรรมาภิบาล และการนําการเปลี่ยนแปลงมาเปนแนวทางในการบริหารจัดการ 
เพื่อกอใหเกิดการนิเทศการสอนที่มีประสิทธิภาพเพื่อนําไปสูผลสัมฤทธิ์ในองคกรมากยิ่งขึ้น  
 3. ดานการสํารวจปญหาและความตองการของครู ควรเปดโอกาสใหครูและบุคลากร
ในสถานศึกษารวมคิด รวมทํา และรวมกันหาแนวรวมสรุปในการแกไขปญหาไดอยางเปน
กัลยาณมิตร เกิดความเขาใจ พึงพอใจดวยกันทุกฝาย และใหสอดคลองกับความตองการของ
ชุมชนดวย 
 4. ดานการประเมินผล ควรมีการกําหนดเปาหมายการประเมินผลของการนิเทศการ
สอนใหชัดเจน เพื่อใหสอดคลองกับเปาหมายหลักของสถานศึกษา พรอมทั้งสรางความเขาใจและ
สงเสริมใหบุคลากรตื่นตัว โดยใหบุคลากรทุกคนมีสวนรวมในการกําหนดเปาหมายการ
ประเมินผลใหสอดรับกับเปาหมายของสถานศึกษา โดยอาจใชวิธีการ "การประเมินผลตามสภาพ
จริง” เพื่อสรางแรงจูงใจใหบุคลากรเกิดการยอมรับ และมีสวนรวม 
 5. ดานพัฒนาและการปรับปรุง ถือเปนปจจัยที่สําคัญอีกหนึ่งประการที่ผูบริหารตอง
ใหความสนใจ เพราะการปรับปรุงและพัฒนาถือเปนการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดี สงผลดีตอ
สถานศึกษา บุคลากร และนักเรียน ดังนั้นควรกระตุนและปลูกฝงใหบุคลากรในองคกรมีการ
ปรับปรุงและพัฒนาการนิเทศอยางตอเนื่องอยูเสมอ เพื่อนํามาพัฒนาปรับปรุง  งานนิเทศการสอน
ใหดี และ มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  
 6. ดานการมีสวนรวม ผูบริหารจําเปนตองใหผูมีสวนเกี่ยวของทุกภาคสวน เขามามี
สวนรวมในการดําเนินการนิเทศ เพื่อโนมนาวใหผูรวมงานเขาใจและยอมรับในรูปแบบการนิเทศ
การสอนที่เกิดขึ้น โดยไมเกิดการตอตาน เพราะธรรมชาติของบุคคลมักจะตอตานการเปลี่ยนแปลง
ที่กระทบกับความปลอดภัยและวิถีการดําเนินชีวิตของตน หากผูบริหารสามารถดําเนินการให
ผูเกี่ยวของทุกภาคสวน  เขามามีสวนรวมโดยไมมีการตอตานจากบุคลากรในองคกรก็จะทําใหการ
นิเทศการสอนของโรงเรียนในสังกัดองคกรปกครองสาวนทองถ่ินมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้
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ควรควรเปดโอกาสใหบุคลากรทุกระดับไดมีสวนรวม และแสดงความคิดเห็น พรอมทั้งรับฟง
ขอเสนอแนะตางๆ มาวิเคราะหเพื่อสรุปหาแนวทางการดําเนินงานที่เหมาะสม และเปนที่ยอมรับ
ของทุกคนตอไป 
 7. ดานปฏิบัติการนิเทศการสอน ผูบริหารรวมทั้งบุคลากรทุกระดับ จําเปนตองสนใจ
และกระตือรือรนที่จะใชกระบวนการนิเทศเปนเครื่องมือในการพัฒนาคน เพื่อนําไปสูการพัฒนา
งานในหนาที่ของตนเองอยูเสมอ ผูบริหารควรกําหนดนโยบาย เพื่อสนับสนุนใหมีการดําเนินการ
นิเทศและสั่งสมความชํานาญในการนิเทศใหเกิดกับบุคลากรในองคกรอยางเปนรูปธรรม และ
เหมาะสมกับความตองการของบุคลากร และนําไปประยุกตใชใหเหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน
ในสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ินของตน ควรจัดใหมีกิจกรรมอบรมสัมมนา ประชุมเชิง
ปฏิบัติการ หรือการศึกษาดูงาน เพื่อสรางองคความรู และพัฒนาทักษะในการใชส่ือและ
เทคโนโลยีใหบุคลากรในหนวยงาน   
 นอกจากนี้โรงเรียนในสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ินควรพิจารณาถึงความ
ตอเนื่องในนํารูปแบบการนิเทศการสอนของโรงเรียนในสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ินที่
คนพบนี้ไปกําหนดแผนกลยุทธในการนิเทศการสอนเพื่อนําไปปฏิบัติ  และประยุกตใชกับ
สถานศึกษาของตนเองไดอยางเหมาะสมตามสภาพแวดลอมและวัฒนธรรมทองถ่ินของแตละแหง 
เพื่อสงเสริม สนับสนุนใหการดําเนินงานนิเทศการสอนของโรงเรียนในสังกัดองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินมีผลสัมฤทธิ์ที่ดีมากยิ่งๆ ขึ้นในโอกาสตอไป 
 
ขอเสนอแนะงานวิจัยคร้ังตอไป 

1.   ควรศึกษาเพิ่มเติมตอการนํารูปแบบการนิเทศที่ได  2 รูปแบบ ไปศึกษา   
เปรียบเทียบเพื่อหาประสิทธิภาพของรูปแบบการนิเทศ 

2.   ควรมีการศึกษาการนํารูปแบบการนิเทศไปศึกษาเชิงลึกทั้งในสถานศึกษาสังกัด 
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน กระทรวงมหาดไทย และสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 

3.   ควรมีการศึกษาการพัฒนากระบวนการนิเทศการสอนในยุคแหงการเปลี่ยนแปลง 
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                    จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2541. 
บันลือ  พฤกษะวนั. การนิเทศภายในโรงเรยีน. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพไทยวัฒนาพานิช ,  
                     2536. 
บุษยา   ปยารมย .“การดําเนินงานนิเทศดานวิชาการ ของศูนยบริการ การศึกษานอกโรงเรียนอําเภอ 

  สังกัดสํานักบริหารงานการศึกษา นอกโรงเรียนในภาคตะวันออก.”  วิทยานิพนธ    
  มหาบัณฑิต   สาขาวิชานิเทศการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร ภาควิชานโยบายการจัดการ 

      และความเปนผูนําทางการศึกษา  คณะครุศาสตร  จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย ,2548. 
สํานักงานปฏรูิปการศึกษา. รายงานเพื่อการปฏิรูปการศกึษา. กรุงเทพมหานคร: เอส.พี., 2544. 
      .รายละเอียดเกี่ยวกับการจัดระบบครูคณาจารยและบุคลากรทางการศึกษา. 
      กรุงเทพมหานคร ช้ัน 5 อาคาร เอส.พี.ตึก ( IBM) เมษายน, 2544. 
                   .รายละเอียดเกี่ยวกับการจัดระบบครูคณาจารยและบุคลากรทางการศึกษา.  
     กรุงเทพมหานคร ช้ัน 5 อาคาร เอส.พี. ตึก(IBM) เมษายน, 2544. 
ประพนธ  เจยีรกูล. “การวิจยัเชิงปฏิบัติเกีย่วกับการเรียนการสอนคณติศาสตรโดยใชของเลนและ

เกม”  ในเอกสารชุดฝกอบรมหลักสูตรการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร
ดวย ของเลนและเกม,65.  นนทบุรี : สาขาวิชาศึกษาศาสตรรวมกับสํานักการศึกษา
ตอเนื่องมหาวทิยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,  2535. 

ประยูร  ลังการพินธุ. “การนเิทศโดยการใชคณะกรรมการรวมในกลุมโรงเรียนประถมศึกษา :  
                กรณีศึกษากลุมอุกรสันติ  อําเภอเมือง  เชียงใหม.”วิทยานิพนธ  ศึกษาศาสตรมหาบัณฑติ   

  บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2532. 
ประสงค  เทพศิริ. “ปญหาการนิเทศการสอนภายในโรงเรยีนของผูบริหารโรงเรียน ประถมศึกษา   

   สังกัดสํานักงานการประถมศึกษา  จังหวดักําแพงเพชร.” ปริญญานิพนธการ 
   ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  พิษณุโลก, 2531. 

ประสงค  สังขะไชย. “ ความคิดเห็นของผูบริหารโรงเรียนและครูเกี่ยวกับการนิเทศการศึกษาภายใน  
                  โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา ในเขตการศึกษา 4.”  วิทยานิพนธ   
                   ครุศาสตรมหาบัณฑิต  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย,   2527. 
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ประสิทธิ  พรมตัน. “การประยุกตใชวิธีการนิเทศแบบคลินิกในโรงเรยีนประถมศึกษา.”  
วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต  มหาวทิยาลัยเชียงใหม,  2529. 

ปราณี  สังขะตะวรรธน.  “การพัฒนาหลกัสูตรทองถ่ิน”  :  การกําหนดเนื้อหาและกระบวนการ  
                    เรียนการสอน”  ใน  ประมวลสาระชุดวิชาการพัฒนาหลักสูตรและวิทยวิธีทางการสอน      
                    เลม  2  หนวยท่ี  7, 56.บัณฑติศึกษา  สาขาวิชาศึกษาศาสตร  
                    มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช , 2536. 
ปริณดา  พัฒนาขจร.  “การศึกษาปญหาและความตองการของผูบริหารและครูในการจัดการนิเทศ  
                    การศึกษาภายในโรงเรียนประถมศึกษา  สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวดั  
                    สตูล.”วิทยานิพนธการศึกษามหาบัณฑติ มหาวิทยาลัยศรนีครินทรวิโรฒ         
                    ประสานมิตร.  อางถึงใน  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ  เอกสาร                   
                    ประกอบการประชุมทางวิชาการเรื่อง  การวิจัยทางการศึกษาและการวิจยัที่เกีย่วของกับ 
                    การศึกษา  .คร้ังที่  7. เลม1.  กรุงเทพมหานคร  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา 
                    แหงชาติ,  2534. 
ปรีชา  นิพนธพิทยา. มิติใหมการนิเทศการศึกษากับการพัฒนา. กรุงเทพมหานคร:ธีรพงษการพิมพ 
                   ,2537. 
ปรียาพร  วงศอนุตรโรจน. การนิเทศการสอน. กรุงเทพมหานคร : บริษัทพิมพดี  ,2541. 
_________.  การบริหารงานวิชาการ.  กรุงเทพมหานคร: ศูนยส่ือเสริมสหมิตร ออฟเซท ,2535. 
เปรมกมล  ศรีธรรมมา. “ สภาพและปญหาการดําเนนิงานนิเทศภายในโรงเรียนประถมศึกษา   
                    สังกัด สํานักงานการประถมศกึษา จังหวดัอบุลราชธานี.”   วิทยานิพนธมหาบัณฑติ    
                    ภาควิชาบริหารการศึกษา  บณัฑิตวิทยาลัย  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย,  2536. 
ผดุง เฉลียวศิลป. “ปญหาการนิเทศการศึกษาของหนวยศึกษานิเทศก สํานักงานการประถมศึกษา 
                     อําเภอ ในเขตการศึกษา 11.” วิทยานิพนธ กศ.ม. การบริหารหารศึกษา  
              บัณฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหาสารคาม, 2540. 
ผองเพ็ญ  ปานสีทา. “การพัฒนารูปแบบการนิเทศการสอนแบบพึ่งตนเองภายในโรงเรียน   

      บานรองเผียว.  อําเภอเมือง  จังหวดัเชยีงราย.”  วิทยานพินธ  ศึกษาศาสตร   
      มหาบัณฑติมหาวิทยาลัยเชียงใหม,2536. 

พจนปรีชา  คํามี.  “ การนิเทศโดยใชคณุธรรมการรวมกลุมในโรงเรียนแจหม  อําเภอแจหม   
                   จังหวัด ลําปาง .” 2533. ( อัดสําเนา). 
พระราชวรมณุี. พุทธธรรม. กรุงเทพฯ : โอเอสพริ้นติ้งเฮาส,2525. 
พัฒนาหนงัสือ ศูนย กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ. ศพัทบัญญัติการศึกษา ฉบับวชิาการ.  
                   กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว , 2544. 
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พันธุทวี  ไสยมรรคา.  “หลักการนิเทศ.”  ใน  เอกสารทางวิชาการชุดนวัตกรรมการเรียนการสอน  
                  และการนิเทศการศึกษา  เลมที่  8,65.  กรุงเทพมหานคร:  สํานักงานคณะกรรมการ 
                  การศึกษาแหงชาติ , 2532. 
พิชิต ฤทธิ์จรูญ. “การพัฒนระบบการประเมินตนเองในการใชหลักสูตรสําหรับโรงเรียน 

    มัธยมศึกษา.”ปริญญานิพนธ การศึกษาดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
   ประสานมิตร,2538. 

ไพศาล  สิทธิเลิศ .“ สมรรถภาพของอาจารยนเิทศในวทิยาลัยครูภาคเหนือ.” วิทยานิพนธครุศาสตร 
    มหาบัณฑติ  บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั 2524. 

ภาวณิี  ศรีสุขวัฒนานนัท.  “การวิจยัในชัน้เรียนเกีย่วกับการวัดและประเมินผลระดับ
ประถมศึกษา.”  ในเอกสารการสอนชุดวิชาการวัดและประเมินผลกลุมวิชาทักษะและ
สรางเสริมประสบการณ  เลม  2  หนวยท่ี  14,54.  นนทบุรี:  สาขาวิชาศึกษาศาสตร  
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,  2536. 

มงคล  อินทนา. “แนวทางการพัฒนาการนิเทศการสอนของผูบริหารโรงเรียน.” สังกัดสํานักงาน 
     การประถมศึกษา อําเภอเมือง จังหวดัลําปาง. การคนควาแบบอิสระ การศึกษา 
                 มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2538. 
เมธี  ปลันธนานนท. การบริหารการศึกษา.  กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพพิทักษอักษร,  2525. 
ยง  วัชชวัลคุ.  การนิเทศการศึกษา.  กรุงเทพมหานคร : บัณฑิตไทย, 2524. 
เยาวพา  เดชัคปุต. การบริหารและการนิเทศการศึกษาปฐมวัย. กรุงเทพมหานคร:แม็ก,2542. 
โยธิน  ศันสนยุทธ .แรงจูงใจมนุษยสัมพนัธ. กรุงเทพมหานคร:ภาคจิตวิทยา คณะครุศาสตร  
                จุฬาลงกรณ มหาวทิยาลัย , 2529. (อักสําเนา). 
ลินจง  อินทรัมพรรย ,วรรณพร  ภิรมยร่ืนและ สมเกียรติ  ชอบผล.ประมวลสาระชุดวิชาการนิเทศ 
    การสอนในระดับประถมศึกษา (Supervision at the Elementary Education Level 1-3 ). 
                           กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช บัณฑิตศกึษา  สาขาศึกษาศาสตร 
                 ,2550. 
ลินจง  อินทรัมพรรย ,วรรณพร  ภิรมยร่ืนและ สมเกียรติ  ชอบผล.ประมวลสาระชุดวิชาการนิเทศ 
                  การสอนในระดบัประถมศึกษา (Supervision at the  

    Elementary Education Level 12-15)  .กรุงเทพมหานคร:     
    มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช บัณฑิตศึกษา สาขาศกึษาศาสตร, 2550. 
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ลินจง  อินทรัมพรรย ,วรรณพร  ภิรมยร่ืนและ สมเกียรติ  ชอบผล.ประมวลสาระชุดวิชาการนิเทศ 
                 การสอนในระดับประถมศึกษา (Supervision at the Elementary Education Level 8-11) .  

   กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช บัณฑิตศึกษา สาขาศึกษาศาสตร,  
    2550. 

ลําดวน  เร่ือนชื่น. การศึกษาสภาพการจัดการนิเทศการสอนในโรงเรียนประถมศึกษา.   
   สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวดัสุพรรณบุรี รวมบทคัดยอวิทยานิพนธ บณัฑิต 
   วิทยาลัยจุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย ปการศึกษา 2531. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ 
    จุฬาลงกรณ, 2533. 

วรวุฒิ  วชิรกิจโกศล.  “ การศึกษาความเขาใจเกี่ยวกับการนิเทศการศึกษาของผูบริหารและครูใน  
                    โรงเรียนประถมศึกษา  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ เขต

การศึกษา 5. ” วิทยานิพนธวิทยานิพนธครุศาสตรมหาบัณฑิต  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
, 2530. 

วชิรา  วงษเที่ยง. “การศึกษาการจัดการนิเทศภายในของโรงเรียนในโครงการขยายโอกาสทาง 
                   การศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ.” วิทยานิพนธ 
                   ปริญญามหาบัณฑิต ภาควิชาบริหารการศึกษา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2539. 
วรรณี  ชาญจติ. “ การศึกษาการดําเนินงานนิเทศภายในโรงเรียนประถมศึกษาที่ไดรับการคัดเลือกให 
                เปนโรงเรียนที่ดําเนนิงานนิเทศภายในดีเดนระดับอําเภอสังกัดสํานักงานการประถมศึกษา 
                จังหวัดสมุทรปราการ.” วิทยานพินธ บัณฑิตวทิยาลัย จฬุาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2534. 
วไลรัตน  บุญสวัสดิ์.หลักหารนิเทศการศึกษา.กรุงเทพมหานคร :ภาควชิาบริหารการศึกษา    คณะ 
                ศึกษาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย. 2528. 
________. หลักการนิเทศการศึกษา. กรุงเทพ ฯ : อารตกราฟค,2536. 
วัชรา  เลาเรียนด.ีการนิเทศการสอน (Supervision of Instruction). กรุงเทพมหานคร :โครงการ 
                สงเสริมการผลิตตํารา และเอกสารการสอน คณะศกึษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร  
                วิทยาเขตพระราชวงั สนามจันทร, 2548. 
วันดี  ทองใหญ ณ อยุธยา. “ เทคนิคในการนิเทศการสอนของอาจารยนิเทศในวิทยาลัยครู.”  
   วิทยานิพนธครุศาสตรมหาบัณฑิต  บณัฑติวิทยาลัย จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย, 2522. 
วันทนา  เลิศสินไทย. “นโยบายการจัดการศึกษาและการขยายการศึกษาภาคบังคับของประเทศไทย      
                 พ.ศ. 2503-2520.” ปริญญานิพนธปริญญาการศึกษามหาบณัฑิตมหาวิทยาลัย 
                 ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมติร, 2523. 
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วันเพ็ญ  กิ่งมะลิ.  “การศึกษาการจัดกิจกรรมการนิเทศการศึกษาของโรงเรียนตัวอยางในโครงการ  
                    นิเทศงานวิชาการภายในโรงเรียน  และโรงเรียนนอกโครงการ กรมสามัญศึกษา.” 

วิทยานิพนธครุศาสตรมหาบัณฑิต  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2530. 
วิจิตร  ธีรกุล. การบริหารโรงเรียนและการนิเทศการศึกษาเบื้องตน.  สมุทรปราการ :  

   โรงพิมพขนิษฐาการพิมพ, 2523. 
วิจิตร  ภกัดีรัตน.  “กลวิธีการนิเทศการศึกษา.”  ใน  เอกสารการสอนชุดวิชาการวางแผนพัฒนา

โรงเรียน  เลม  2  หนวยท่ี  11,52.  กรุงเทพมหานคร:  สาขาวิชาศึกษาศาสตร   
                  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,  2524. 
วิจิตร วรุตบางกูร   กาญจนา  ศรีกาฬสินธุ  และสุพิชญา  ธีระกุล.  การนิเทศการศึกษา  
                   กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพพิฆเนศ, 2524. 
วิทยาลัยครูเทพสตรี.  แนวคิดนิเทศการสอน  ลพบุรี : ฝายนิเทศการสอน  วิทยาลัยครูเทพสตรี,   
      2520. (อัดสําเนา). 
วินัย เกษมเศรษฐ .การนิเทศการศึกษา : นักบริหาร .กรุงเทพมหานคร: มิตรสยาม,  2521.   
                   ( อัดสําเนา). 
วิไลวรรณ   เหมือชาติ . “การพัฒนาตัวบงชีส้ภาพความสําเร็จของการนิเทศภายในโรงเรียน  
                    ประถมศึกษา  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ.” 

วิทยานิพนธ  
                     มหาบัณฑติ   สาขาวิชานิเทศการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร ภาควิชานบริหาร 
                    การศึกษา  บัณฑิตวิทยาลัย  จฬุาลงกรณมหาวิทยาลัย , 2537. 
วีณา  นนทพนัธาวาทย .“มองไปในอนาคต : การนิเทศการศึกษาและโรงเรียนมิติใหม” แปลจากบท 
        ที่ 4 ในหนงัสือ Supervision : A Redefinition ของ Sergivanni and Starratt มกราคม  
                   2543.  (เอกสารอัดสําเนา) 
วีระเวช  ปะทะยศ .“ ความตองการการนิเทศวิชาพลศึกษาของครูโรงเรียนประถมศึกษา สังกัด 

     กรุงเทพมหานคร ” วิทยานิพนธ ครุศาสตรมหาบัณฑิต  บัณฑิตวทิยาลัย  จฬุาลงกรณ 
     มหาวิทยาลัย, 2522. 

สงัด  อุทรานันท. การนิเทศการศึกษา หลักการ ทฤษฎีและปฏิบัติ.กรุงเทพมหานคร:  มิตรสยาม 
            ,2530. 
สงัด  อุทรานันท.  “การสังเคราะหงานวิจยังานนิเทศการศึกษาในประเทศไทย.”ใน เอกสาร 

   ประกอบการประชุมทางวิชาการ เร่ือง การวิจัยทางการศึกษา  และการวิจัยท่ีเก่ียวของกับ 
   การศึกษา คร้ังที่  6 วันที่ 16 – 20 ตุลาคม  2532  เลม 1. กรุงเทพมหานคร : เจริญผล 
   ,2533. 
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สงัด  อุทรานันท. พื้นฐานและหลักการตามหลักสูตร. พิมพคร้ังที่  3 . กรุงเทพฯ : โรงพิมพ 
   มิตรสยาม,2532. 

________.  รายงานการวิจัยการสังเคราะหงานวิจัยทางการนิเทศการศึกษาในประเทศไทย. 
กรุงเทพมหานคร : ภาควิชาบริหารการศึกษา  คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย,  
2531. 

สถาพร  พันธุประยูร. “การศึกษางานนิเทศการศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษา.  สังกดักรม 
    สามัญศึกษา  เขตการศึกษา 8.” วิทยานพินธบัณฑิตวิทยาลัย จฬุาลงกรณมหาวิทยาลัย, 
    2530. 

สนานจิตร  สุคนธทรัพย.  “การบริหารกลุมโรงเรียนประถมศึกษา.”  ใน  เอกสารการสอนชุด  
                 วิชาการจัดการโรงเรียนประถมศึกษา  เลม  2  หนวยที่  13,32.   กรุงเทพมหานคร  

สาขาวิชา ศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,  2526. 
สนิท   เหลืองภิรมยและคณะ. คูมือการบรหิารงานบคุคลของพนักงานครูเทศบาล. ม.ป.ท., 2537. 
สมจริยา  เจรญิวงศ. “ ทักษะการนิเทศการศึกษาของหวัหนาหมวดวิชาตามการรับรูของตนเองและ 

    ครูโรงเรียนมัธยมศึกษา  สังกัดกรมสามัญศึกษา  เขตการศึกษา 2.” วิทยานิพนธ 
    ครุศาสตรมหาบัณฑติ  บณัฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  2535. 

สมชัย  พฤกษเสวย.  “ ผลการปฏิบัติหนาที่ของศึกษานิเทศกตามทัศนะของผูบริหารโรงเรียนและคร ู
    สังกัดกรมสามัญศึกษา  เขตการศึกษา เขตการศึกษา 6. ” วิทยานพินธการศึกษา  
    มหาบัณฑติ  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ ประสานมิตร,  2527. 

สมชาย  วิเชยีรเลิศ. “ รูปแบบการพัฒนาครูใหญโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงาน  
                 ประถมศึกษา จังหวัดบุรีรัมย .” วิทยานิพนธครุศาสตรมหาบัณฑิต บณัฑิตวิทยาลัย  
                จุฬาลงกรณ มหาวทิยาลัย ,2528. 
สมบัติ  ตุมธรรมรงค .“การดาํเนินงานนิเทศภายในของโรงเรียนโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา 

   ขั้นพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานการประถมศกึษา จังหวดัพระนครศรีอยุธยา.” วิทยานิพนธ  
   มหาบัณฑติ   สาขาวิชานิเทศการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร ภาควิชาบริหารการศึกษา   
   บัณฑิตวิทยาลัย  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย , 2540. 

สมาน  ศิริ. การพัฒนารปูแบบการนิเทศการสอนเชงิปฏบิัตใินโรงเรยีน.  เชยีงใหม: สังกัดสาํนักงาน 
                 การประถมศึกษาอําเภอฝาง  จังหวัดเชียงใหม  หนวยศึกษานเิทศก  สํานักงานการ 

   ประถมศึกษาอําเภอฝาง  จงัหวัดเชียงใหม, 2539. 
สมานจิต  พงษสมาน. “การศึกษาการดาํเนินงานการนิเทศภายในโรงเรียนมัธยมศึกษา. สังกัดกรม
    สามัญศึกษา เขตการศกึษา 6.” วิทยานพินธมหาบณัฑติ ภาควิชาบริหารการศึกษา บณัฑิต 
    วิทยาลัย จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย, 2542. 
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สันต  ธรรมบํารุง.  การนิเทศการศึกษา . กรุงเทพมหานคร:  วรวุฒิการพิมพ,  มปป. 
________.หลักการนิเทศการสอน .กรุงเทพมหานคร: ชวนพิมพ,2526. 
กรม สามัญศึกษา. หนวยศกึษานิเทศก. “แบบการรายงาน  การติดตาม  ประเมินผลการ 

     ดําเนินงานตามแผน.”  เอกสารโรเนียวเย็บเลม,  2538. 
________. “สรุปผลการติดตามประเมินผลการดําเนนิงานของครูผูนิเทศ และครูผูรวมนิเทศ รุนที่  
                 1.” มปท. 
สามารถ  ทิมนาค.    “การนิเทศการสอบแบบเพื่อนรวมพัฒนาวิชาชพีเพื่อพัฒนาสมรรถภาพการ 

    อานในวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปที่ 1 – 3.”   รายงานการวิจยัที่ไดรับทุนอุดหนุน  
    การวิจยัของกระทรวงศกึษาธิการ     จากคณะอนุกรรมการวิจยัการศึกษา  ศาสนา 
    และการวัฒนธรรม  : 2544. 

สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ. การดําเนินการตามแผนการนิเทศ 
    ภายในโรงเรียน การสังเกตการสอน . กรุงเทพมหานคร : สามเจริญพานิช,2528. 

________. การนิเทศภายในโรงเรียน.  กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพคุรุสภา, 2534. 
________. การพัฒนาสถานศึกษาทั้งระบบสูการปฏิรูปการศึกษา. กรุงเทพมหานคร:มปท, 2543. 
________ .การนิเทศเพื่อสงเสริมระบบประกันคุณภาพภายในโรงเรียน. กรุงเทพมหานคร : โรง 
                  พิมพคุรุสภา,2544. 
________. “การวิจัยทางการศึกษาและงานวิจัยทีเ่กีย่วกับการศึกษา.”  เอกสารประกอบการ 

    ประชุมทางวิชาการ  (คร้ังที่ 7 ) 28  ตุลาคม, 1  พฤศจิกายน  2534  เลม 1. 2534. 
________.แกนหลักแนวคิดการปฏิรูปกระบวนการเรียนรูและเกณฑการประเมินโรงเรียนปฏิรูป 
     กระบวนการเรียนรู.  เอกสารปฏิรูปกระบวนการเรียนรู  ลําดบัที่  40.  กรุงเทพมหานคร:  
                 หนวยศกึษานเิทศก,2544. 
สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ. คูมือการนิเทศ กํากับ ดูแล การนิเทศ        
                  ภายในโรงเรียน. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพคุรุสภา, 2535. 
________. คูมือผูบริหารโรงเรียน : การดําเนินการนิเทศภายในโรงเรียนประถมศึกษา.  

     กรุงเทพมหานคร: หนวยศึกษานิเทศก, 2535. 
________. ยุทธศาสตรปฏิรูปการศึกษา  สปช. เอกสาร 
                  ศูนยปฏิรูปการศึกษา กรุงเทพมหานคร : คุรุสภา,2545. 
________. เอกสารชุดการนเิทศการศึกษา  กรุงเทพมหานคร : คุรุสภา, 2529. 
________. เอกสารหลักสูตรการพัฒนาบคุลากรแกนนําเพื่อเปนตนแบบการปฏิรูปการ 

    เรียนรู. เอกสารการปฏิรูปกระบวนการเรียนรูอันดับที่  25  กรุงเทพมหานคร: 
    คุรุสภา ,2543. 
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สํานักประสานและพัฒนาการจัดการศึกษาทองถ่ิน. แผนพัฒนาการศกึษาองคกรปกครองสวน 
                  ทองถิ่น. กรุงเทพมหานคร:กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน กระทรวงมหาดไทย,2551. 
สํานักงานคณะกรรมการกลางพนกังานเทศบาล. “หนังสือดวนที่สุด ทม 0809.1/ว.145.   
     พฤศจิกายน  2545. 
สํานักงานทดสอบทางการศกึษา กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ. คูมือการพัฒนา. โรงเรียนเขาสู 
                   มาตรฐานการศึกษา การนิเทศ.กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพคุรุสภา, 2540. 
สิปปนนท  เกตุทัต.  การปฏิรูปการศึกษา : รายงานของคณะกรรมการการวางพื้นฐานเพื่อปฏิรูป  
                  การศึกษา . กรุงเทพมหานคร : วัฒนาพานิช , 2518. 
สิริชัย  สรอยเพชรเกษม. “เทคนิคการนิเทศการศึกษาแบบวิมังสา (เทคนิคการนิเทศเพื่อการ 

   เรงรัดคุณภาพงานวิชาการ)” สารพัฒนาหลักสูตร (42), 2534. 
สิรปรานี  วาสุเทพรังสรรค. “พัฒนการในการจัดการนิเทศ  การศึกษาภายในโรงเรียน 

   ประถมศึกษา.  สังกัดสํานกังานการประถมศึกษาจังหวดัสิงหบุรี” รวมบทคัดยอ 
   วิทยานิพนธ  บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  ปการศึกษา  2531.  กรุงเทพฯ :    
   โรงพิมพจุฬาลงกรณ, 2533. 

สุชาติ  ศรีสุพรรณ. การจัดการนิเทศการศึกษาภายในโรงเรียนประถมศึกษา.  สังกัด 
   สํานักงานการประถมศกึษา : การศึกษาเฉพาะกรณจีังหวดัเลย. รวมบทคัดยอวิทยานิพนธ  
   บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั. กรุงเทพมหานคร:วัฒนาพานิช,2530. 

สุทธนู  ศรีไสย. หลักการนิเทศการศึกษา. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพจุฬาลงกรณ 
   มหาวิทยาลัย,2537. 

สุทธิวรรณ ตันติรจนาวงศ,นรา  สมประสงค,เสรี  ลาขโรจน. ประมวลสาระชุดวิชาการจัดการ 
                  สถานศึกษา(School Management) หนวยท่ี 8-15. กรุงเทพมหานคร:บัณฑิตศึกษา  
                 สาขาวิชาศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,2550. 
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........................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................ 
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 

คําถาม ลักษณะการนิเทศการสอนของทานเปนอยางไร 
สรุป................................................................................................................................................. 
........................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................ 

คําถาม ทานไดนําผลจากการนิเทศ ไปดําเนินการตอไปหรือไม อยางไร 
สรุป................................................................................................................................................. 
........................................................................................................................................................ 

 

คําถาม ทานคิดวางานนิเทศการสอนมีความสําคัญหรือไม เพราะเหตุใด 
สรุป................................................................................................................................................. 
........................................................................................................................................................ 
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แบบบันทึกการสนทนากลุมสําหรับผูบริหารสถานศึกษา 
คําชี้แจง   แบบบันทึกฉบับนี้เพื่อการทําวจิัยดษุฎีนิพนธ เร่ืองปจจัยที่สงผลตอกระบวนการนิเทศ

การสอนในโรงเรียนสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
ขอมูลของผูตอบแบบสอบถาม 

 สถานภาพผูตอบแบบสอบถาม 
            เพศ                    ชาย                            หญิง 

 ตําแหนง 
                   ผูบริหารสถานศึกษา                       รองผูบริหารสถานศึกษา              

 
คําถาม กระบวนการนิเทศการสอนตามความคิดของทานประกอบดวยอะไรบาง 

สรุป................................................................................................................................................. 
........................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................ 
…………………………………………………………………………………………………… 
                     คําถาม ลักษณะการนิเทศการสอนของทานเปนอยางไร 
สรุป................................................................................................................................................. 
........................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................ 

คําถาม ทานไดนําผลจากการนิเทศ ไปดําเนินการตอไปหรือไม อยางไร 
สรุป................................................................................................................................................. 
........................................................................................................................................................ 

 

คําถาม ทานคิดวางานนิเทศการสอนมีความสําคัญหรือไม เพราะเหตุใด 
สรุป................................................................................................................................................. 
........................................................................................................................................................ 
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แบบบันทึกการสนทนากลุมครูผูสอน 
คําชี้แจง   แบบบันทึกฉบับนี้เพื่อการทําวจิัยดษุฎีนิพนธ เร่ืองปจจัยที่สงผลตอกระบวนการนิเทศ

การสอนในโรงเรียนสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม 

 เพศ                    ชาย                            หญิง 
 
 

1. ทานคิดวางานนิเทศการสอนมีความสําคัญหรือไม เพราะเหตุใด 
สรุป................................................................................................................................................. 
........................................................................................................................................................ 

2. กระบวนการนิเทศการสอนตามความคิดของทานประกอบดวยอะไรบาง 
สรุป................................................................................................................................................. 
........................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................ 
....................................................................................................................................................... 
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 

3. ลักษณะการนิเทศการสอนของทานเปนอยางไร 
สรุป................................................................................................................................................. 
........................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................ 

4. ทานไดนําผลจากการนิเทศ ไปดําเนินการตอไปหรือไม อยางไร 
สรุป................................................................................................................................................. 
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แบบบันทึกการสนทนากลุมศึกษานิเทศก 
คําชี้แจง   แบบบันทึกฉบับนี้เพื่อการทําวจิัยดษุฎีนิพนธ เร่ืองปจจัยที่สงผลตอกระบวนการนิเทศ

การสอนในโรงเรียนสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
ขอมูลของผูตอบแบบสอบถาม 

 เพศ                    ชาย                            หญิง 
 

1. ทานคิดวางานนิเทศการสอนมีความสําคัญหรือไม เพราะเหตุใด 
สรุป................................................................................................................................................. 
........................................................................................................................................................ 

2. กระบวนการนิเทศการสอนตามความคิดของทานประกอบดวยอะไรบาง 
สรุป................................................................................................................................................. 
........................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................ 
…………………………………………………………………………………………………… 

3. ลักษณะการนิเทศการสอนของทานเปนอยางไร 
สรุป................................................................................................................................................. 
........................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................ 

4. ทานไดนําผลจากการนิเทศ ไปดําเนินการตอไปหรือไม อยางไร 
สรุป................................................................................................................................................. 
........................................................................................................................................................ 
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ภาคผนวก ข 
รายช่ือสนทนากลุม 
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รูปแบบกระบวนการนิเทศแบบ  A   จากการ Focus Group Discussion รายชื่อครู ประกอบดวย 
1. นางวันทนา  วนิิจโกศล ครูวทิยฐานะชํานาญการพิเศษ โรงเรียนเทศบาล 1 วัด

ประตูสาร เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี 
2. นางถกลพรรณ  ทองศรีสมบูรณ  ครูวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ โรงเรียนเทศบาล 

๒  วัดปราสาททอง  เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี 
3. นางศุภกาญจน  เสมียนรัมย  ครูวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ โรงเรียนเทศบาล 2  

อิสาณธีรวิทยาคารเทศบาลเมืองบุรีรัมย 
4.   นางเพ็ญแข  แสงงาม  ครูวทิยฐานะชํานาญการ โรงเรียนเทศบาล 2  อิสาณธีร

วิทยาคารเทศบาลเมืองบุรีรัมย 
5. นางสาววรรณพร  มุมกระโทก ครูวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ โรงเรียนเทศบาล  2 

วัดศรีบุรีรัตนาราม  เทศบาลเมืองสระบุรี 
6. นางสาวอรพิน  อรุณธีรกิจ ครูวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ โรงเรียนเทศบาล 2  วัด

ศรีเมือง เทศบาลเมืองนครนายก 
7. นางสาวปาริชาติ  สุวรรณโรจน ครูวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ โรงเรียนเทศบาล

เมืองแมฮองสอน  เทศบาลเมืองแมฮองสอน 
8. นางสาวจันทรทิม  คําภา  ครูวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ โรงเรียนเทศบาลประตูล้ี 

เทศบาลเมืองลําพูน 
รูปแบบกระบวนการนิเทศแบบ  B   รายชือ่ผูบริหารสถานศึกษา  ประกอบดวย 

1. นายวิรัตน  มณีพฤกษ ผูอํานวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล  1 เทศบาลเมืองชะอํา  
2. นายพัครินทร  ขาวผอง ผูอํานวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล  2 เทศบาลเมืองชะอํา  
3. นายไคน  รัตนภักดี  ผูอํานวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาลบานหัวหนิ 

เทศบาลเมืองประจวบคีรีขนัธ 
4. นายสมชาย  มวงไทย ผูอํานวยการโรงเรียนเทศบาล 3 เทศบาลเมืองสระบุรี 
5. นายชาตรี  สุบรรณภาส  ผูอํานวยการโรงเรยีนเทศบาลบานหนองขาว อบต.ปราณบุรี                      

จ.ประจวบคีรีขันธ 
6. นายเชน  พงษสมบูรณ รองผูอํานวยการโรงเรียนบานเขานอย อบต.ปราณบุรี                

จ.ประจวบคีรีขันธ 
7. นายสืบศักดิ์  ใบแยม รองผูอํานวยการโรงเรียนเทศบาล 1  อบต.ปราณบุรี                      

จ.ประจวบคีรีขันธ 
8. นายเชีย่วชาญ  เทพกุศล รองผูอํานวยการโรงเรียนเทศบาลปลูกปญญา เทศบาล

นครภูเก็ต 
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รูปแบบกระบวนการนิเทศแบบ  C   รายชือ่ผูบริหารการศึกษา  ประกอบดวย 
1. นายวิเชียร  สมภาร  ผูอํานวยการกองการศึกษา สํานักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ 

จังหวัดกาฬสินธุ 
2. นายประพาฬ  จักรภิวํฒน  ผูอํานวยการกองการศึกษา สํานักงานเทศบาลเมืองเมือง

หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ 
3. นายสุพจน  กองแกว  ผูอํานวยการกองการศึกษา สํานักงานเทศบาลเมือง

สุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 
4. นายดํารง  พันธสวัสดิ์  ผูอํานวยการกองการศึกษา สํานักงานเทศบาลเมืองสวรรค

โลก จังหวัดสุโขทัย 
5. นายนาวิน  ฉลองวงษ  ผูอํานวยการกองการศึกษา สํานักงานเทศบาลเมืองชัยนาท 

จังหวัดชัยนาท 
6. นายกฤษณะ  กระตายจันทร ผูอํานวยการกองการศึกษา สํานักงานเทศบาลเมือง

สองพี่นองจังหวัดสุพรรณบุรี 
7. นายจักรพงษ  จันดี  ผูอํานวยการกองการศึกษา สํานักงานเทศบาลตําบลทามวง 

จังหวัดกาญจนบุรี 
8. นายสะอาด  ทัพเลง  ผูอํานวยการกองการศึกษา องคการบริหารสวนจังหวัดกาญจนบุรี 
 

รูปแบบกระบวนการนิเทศแบบ  D   รายชือ่ศึกษานิเทศก  ประกอบดวย 
1. ดร.เสาคนธ  จันทรผองศรี   ศึกษานิเทศก วิทยฐานะศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ 

สํานักงานเทศบาลเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 
2. ดร.กลม  ตราชู  ศึกษานิเทศก วิทยาฐานะศึกษานิเทศกเชี่ยวชาญ  สํานักงาน

เทศบาลเมืองมหาสารคาม  ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 
3. นายไตรรงค  คัมภีรพงษ ศึกษานิเทศก วิทยฐานะศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ 

สํานักงานเทศบาลนครนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 
4. นาวศศิปภา  เหมาะสมัย ศึกษานิเทศก  วิทยฐานะศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ 

สํานักงานเทศบาลเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 
5. นางกุญชญา  เที่ยงตรง  ศึกษานิเทศก  วิทยฐานะศึกษานิเทศกชํานาญการ 

สํานักงานเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 
6. นายอัครเดช  ดอกไม ศึกษานิเทศก  วิทยฐานะศึกษานิเทศกชํานาญการ สํานักงาน

เทศบาลเมืองเลย จังหวัดเลย 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค 
รายช่ือผูเชี่ยวชาญ และหนังสือขอความอนุเคราะหตรวจความตรงของเครื่องมือ 
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รายชื่อผูเชี่ยวชาญตรวจความตรงของเครือ่งมือวิจัย 

 
1. วาที่รอยโท ดร.สุวรรณ  พิณตานนท กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 

หัวหนากลุมแผนและยุทธศาสตรการถายโอนทางการศึกษาทองถ่ิน สํานักประสานและพัฒนาการ
จัดการศึกษาทองถ่ินกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินกระทรวงมหาดไทย การศึกษาวิทยาศาสตร
บัณฑิต (คณิตศาสตร) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร) 
มหาวิทยาลัยรามคําแหง รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย   วิทยาศาสตร
ดุษฎีบัณฑิต (การวิจัยพฤติกรรมศาสตรประยุกต) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

2. ดร.เสรี ปรีดาศักดิ์  นักวิชาการศึกษาชํานาญการพิเศษ ทําหนาหนาที่
ผู อํานวยการกลุมงานทะเบียนสํานักบริหารงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน 
กระทรวงศึกษาธิการ การศึกษา Doctor of Philosophy (In Education) สาขา/วิชาเอก  Research & 
Evaluation Panjab  University, Chandigarh, India.  2541 

3. รองศาสตราจารย ดร.ประกอบ คุณารักษ การศึกษา Ph.D. in 
Educ.Adm.(KSU) Associate Professor DEAN, GRADUATE SCHOOL EASTERN ASIA 
UNIVERSITY 

4. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุดารัตน  สารสวาง หัวหนาภาควิชาการบริหาร
การศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตบางเขน กรุงเทพฯ การศึกษา 
Ed.Sp. และ Ph.D.(Educational Administration) จาก University of Missouri-Columbia,U.S.A. 

5. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปราณี นิลกรณ อาจารยสอนวิชาสถิติ ภาควิชาการ 
บริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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ที่ ศธ 0520.203.2/504                                                       ภาควิชาการบริหารการศึกษา   
                                                                                         คณะศกึษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 
                                                                                         พระราชวังสนามจันทร นครปฐม 73000 

    6     กันยายน  2553 

เร่ือง  ขอความอนุเคราะหตรวจเครื่องมือวจิัย 

เรียน  ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุดารัตน  สารสวาง 

 

                    ดวยนางพรรณมาศ  พรมพิลา  รหัสนักศึกษา 51252706  นักศึกษาระดับปริญญาดุษฎี
บัณฑิต  สาขาการบริหารการศึกษา  ภาควิชาการบริหารการศึกษา  คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ไดรับอนุมัติใหทําดุษฎีนิพนธ เร่ือง “ปจจัยดานกระบวนการที่สงผลตอการนิเทศการ
สอนในโรงเรียนสังกัดองคกรปกครองทองถ่ิน” ในการนี้ภาควิชาการบริหารการศึกษา ใครขอ
ความอนุเคราะหจากทานตรวจสอบความตรงของเครื่องมือ เพื่อการวิจัยที่แนบมาพรอมหนังสือ
ฉบับนี้ 

 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา ภาควิชาการบริหารการศึกษาขอขอบคุณในการ 

อนุเคราะหของทานมา ณ โอกาสนี้  
 
 

       ขอแสดงความนับถือ                                                                                                                                     

 
 

                                                         (ผูชวยศาสตราจารย ดร.ประเสริฐ  อินทรรักษ) 
                                                                 หัวหนาภาควิชาการบริหารการศึกษา 

 
งานธุรการ  
โทรศัพท/โทรสาร  0 3421-9136  

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ง 
หนังสือขอความอนุเคราะหทดลองเครื่องมือที่ใชในการวิจัย (Try out) 
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ที่ ศธ 0520.203.2/7611                                                     ภาควิชาการบริหารการศึกษา   
                                                                                         คณะศกึษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร   
                                                                                         พระราชวังสนามจันทร นครปฐม 73000 

    15     กันยายน  2553 

เร่ือง  ขอความอนุเคราะหในการเก็บขอมูลรวบรวมขอมลู 

เรียน   ผูอํานวยการโรงเรียนเทศบาล 1 บุรีราษฏรดรุณวทิยา 

 

                    ดวยนางพรรณมาศ  พรมพิลา  นักศึกษาระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาการบริหาร
การศึกษา   ภาควิชาการบริหารการศึกษา  คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร กําลังทําดุษฎี
นิพนธ เรื่อง “ปจจัยดานกระบวนการที่สงผลตอการนิเทศการสอนในโรงเรียนสังกัดองคกร
ปกครองทองถ่ิน”  มีความประสงคจะขอเก็บรวบรวมขอมูลจากผูบริหาร หัวหนางานวิชาการ และ
ครูในสถานศึกษาของทาน เพื่อประกอบการทําดุษฎีนิพนธ ในการนี้บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ใครขอความอนุเคราะหจากทานโปรดอนุญาต พรอมทั้งแจงบุคลากรของทานทราบ  เพื่อ
ขอความรวมมือในการตอบแบบสอบถาม ใหแกนักศึกษาดังกลาวดวย 

 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดใหความอนุเคราะห จักขอขอบคุณยิ่ง  
 

                                                                        ขอแสดงความนับถือ       
 

                                                                                          
                                                       (ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปานใจ  ธารทัศนวงศ) 
                                                                      คณะบดีบณัฑติวิทยาลัย 

 
สํานักงานบณัฑิตวิทยาลัย 
นครปฐม โทรศัพท/โทรสาร  0 3421-8788 

 
 

ปณิธานของบณัฑิตวิทยาลัย “มุงมั่นใหบริการ พัฒนางานใหมีคณุภาพ” 
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รายชื่อโรงเรียนที่ทดลองใชเครื่องมืองานวิจัย Tryout 
ผูใหขอมูล 

ลํา
ดั
บ
ท่ี 

ชื่อโรงเรียน จังหวัด 
ผู 

บริหาร 
หน.
งาน
วิชาก
าร 

ครู 
รวม 

1. เทศบาล 1 วัดประตูสาร สุพรรณบุ
รี 

1 1 1 3 

2. เทศบาล 1 วัดปราสาททอง สุพรรณบุ
รี 

1 1 1 3 

3. เทศบาล 1 วัดไชนาวาส สุพรรณบุ
รี 

1 1 1 3 

4. เทศบาล 1 วัดศรีบัวบาน สุพรรณบุ
รี 

1 1 1 3 

5. เทศบาลทวาราวด ี นครปฐม 1 1 1 3 
6. เทศบาล 2 วัดเสนหา นครปฐม 1 1 1 3 
7. กีฬาเทศบาลนครนครปฐม นครปฐม 1 1 1 3 
8. เทศบาล 5 ภูเก็ต 1 1 1 3 
9. เทศบาล 7 ภูเก็ต 1 1 1 3 
10. เทศบาล 3 บุรีรัมย 1 1 1 3 

 10 10 10 30 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก จ 
การวิเคราะหคาความเชื่อมั่นของเครื่องมือ (IOC) 
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การวิเคราะหหาความเชื่อม่ันของเครื่องมอื 
Reliability 

Reliability Statistics 
Cronbach's 

Alpha 
N of 
Items 

.987 90 
 

Item-Total Statistics 
 Scale Mean 

if Item 
Deleted 

Scale 
Variance if 

Item Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 
Q1 349.5667 2415.495 .398 .987 
Q2 349.5000 2396.190 .547 .987 
Q3 349.8000 2391.752 .527 .987 
Q4 349.9667 2386.792 .646 .987 
Q5 349.7667 2385.771 .705 .987 
Q6 349.9000 2385.748 .635 .987 
Q7 349.9000 2379.610 .710 .987 
Q8 349.3333 2402.299 .504 .985 
Q9 349.5333 2398.395 .567 .987 
Q10 349.7333 2387.789 .563 .987 
Q11 350.3000 2395.528 .555 .987 
Q12 349.6000 2397.834 .619 .987 
Q13 349.8000 2394.372 .719 .987 
Q14 349.7333 2384.961 .782 .987 
Q15 349.5333 2395.154 .660 .987 
Q16 349.4333 2416.668 .439 .986 
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Q17 349.7000 2385.459 .658 .987 
Q18 349.9667 2397.620 .616 .987 
Q19 349.7000 2381.528 .748 .987 
Q20 349.5000 2397.845 .525 .987 
Q21 349.6667 2392.299 .619 .987 
Q22 349.6000 2380.524 .773 .987 
Q23 349.5333 2402.602 .594 .987 
Q24 349.4000 2404.386 .587 .987 
Q25 349.7667 2385.771 .666 .987 
Q26 349.8000 2372.372 .786 .987 
Q27 349.9000 2366.645 .795 .987 
Q28 349.7000 2366.355 .755 .987 
Q29 349.8000 2379.269 .618 .987 
Q30 349.9333 2397.651 .410 .987 
Q31 349.8667 2401.154 .540 .987 
Q32 349.8333 2400.489 .558 .987 
Q33 350.0000 2395.862 .595 .987 
Q34 350.0000 2398.138 .529 .987 
Q35 349.5667 2411.426 .427 .987 
Q36 349.6667 2408.644 .424 .986 
Q37 351.1000 2378.507 .532 .987 
Q38 351.0667 2421.375 .179 .987 
Q39 350.1333 2405.361 .388 .987 
Q40 349.8000 2375.476 .787 .987 
Q41 349.8000 2362.579 .864 .987 
Q42 349.7333 2365.168 .820 .987 
Q43 349.5333 2359.775 .867 .987 
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Q44 349.6333 2365.826 .818 .987 
Q45 349.8000 2381.131 .715 .987 
Q46 349.6667 2382.368 .676 .987 
Q47 349.9667 2388.585 .659 .987 
Q48 349.7333 2392.271 .728 .987 
Q49 349.7000 2395.390 .699 .987 
Q50 349.6000 2372.593 .832 .987 
Q51 349.7333 2408.271 .519 .986 
Q52 349.8667 2388.878 .635 .987 
Q53 349.7333 2379.099 .812 .987 
Q54 349.7667 2388.323 .671 .987 
Q55 349.7333 2389.720 .768 .987 
Q56 349.8000 2380.234 .768 .987 
Q57 349.5000 2408.603 .522 .987 
Q58 349.6667 2378.644 .805 .987 
Q59 349.6667 2379.471 .794 .987 
Q60 349.8667 2371.637 .860 .987 
Q61 349.7667 2388.806 .709 .987 
Q62 350.1333 2375.637 .746 .987 
Q63 350.1333 2381.085 .756 .987 
Q64 350.0000 2369.310 .823 .987 
Q65 349.5667 2391.702 .641 .987 
Q66 350.0000 2405.655 .352 .987 
Q67 349.6000 2397.352 .626 .986 
Q68 349.5667 2400.599 .737 .987 
Q69 349.6667 2374.989 .855 .986 
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Q70 349.6000 2384.593 .823 .986 
Q71 349.4333 2393.151 .631 .987 
Q72 349.6000 2377.145 .774 .987 
Q73 349.8333 2384.282 .747 .987 
Q74 349.7667 2375.909 .840 .987 
Q75 349.5667 2392.254 .804 .987 
Q76 349.8333 2400.006 .613 .986 
Q77 349.6000 2394.800 .803 .987 
Q78 350.0000 2397.931 .608 .986 
Q79 350.0000 2391.931 .759 .987 
Q80 349.7000 2386.217 .730 .987 
Q81 349.8667 2381.292 .734 .987 
Q82 349.7333 2372.409 .853 .987 
Q83 350.0000 2364.207 .845 .986 
Q84 350.2333 2349.909 .827 .986 
Q85 349.8333 2360.351 .814 .987 
Q86 349.9333 2361.375 .816 .987 
Q87 349.6667 2369.540 .795 .987 
Q88 350.1000 2358.438 .873 .987 
Q89 349.8333 2371.178 .791 .987 
Q90 349.9000 2383.403 .791 .987 

 
 

Scale Statistics 

Mean Variance 
Std. 

Deviation 
N of 
Items 

353.5667 2438.806 49.38427 90 
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ภาคผนวก ฉ 
ตัวอยางหนังสือขอความขอนุเคราะหเก็บขอมูล 
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ที่ ศธ 0520.203.2/7611                                                     ภาควิชาการบริหารการศึกษา   
                                                                                         คณะศกึษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 
                                                                                        พระราชวังสนามจันทร นครปฐม 73000 

 15     กันยายน  2553 

เร่ือง  ขอความอนุเคราะหในการเก็บขอมูลรวบรวมขอมลู 

เรียน   ผูอํานวยการโรงเรียนเทศบาล 1 บุรีราษฏรดรุณวทิยา 

 

                    ดวยนางพรรณมาศ  พรมพิลา  นักศึกษาระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาการบริหาร
การศึกษา   ภาควิชาการบริหารการศึกษา  คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร กําลังทําดุษฎี
นิพนธ เรื่อง “ปจจัยดานกระบวนการที่สงผลตอการนิเทศการสอนในโรงเรียนสังกัดองคกร
ปกครองทองถ่ิน”  มีความประสงคจะขอเก็บรวบรวมขอมูลจากผูบริหาร หัวหนางานวิชาการ และ
ครูในสถานศึกษาของทาน เพื่อประกอบการทําดุษฎีนิพนธ ในการนี้บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ใครขอความอนุเคราะหจากทานโปรดอนุญาต พรอมทั้งแจงบุคลากรของทานทราบ  เพื่อ
ขอความรวมมือในการตอบแบบสอบถาม ใหแกนักศึกษาดังกลาวดวย 

 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดใหความอนุเคราะห จักขอขอบคุณยิ่ง  
 

ขอแสดงความนับถือ 
                                                                                                                                                                     

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปานใจ  ธารทัศนวงศ) 
                คณะบดีบณัฑิตวทิยาลัย 

 
สํานักงานบณัฑิตวิทยาลัย 
นครปฐม โทรศัพท/โทรสาร  0 3421-8788 

 
 

ปณิธานของบณัฑิตวิทยาลัย “มุงมั่นใหบริการ พัฒนางานใหมีคณุภาพ” 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ช 
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั 
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แบบสอบถามเพือ่การวจิยั 
เร่ือง  

               ปัจจยัด้านกระบวนการทีส่่งผลต่อการนิเทศการสอนในโรงเรียน                                        
สังกดัองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 

Factor Effecting toward Instructional Supervision Process                                   
in Municipality School 

คาํช้ีแจง 
1. แบบสอบถามฉบบัน้ีสาํหรับผูบ้ริหารสถานศึกษา หวัหนา้งานฝ่ายวิชาการ และ  

ครูผูส้อน  เพื่อเป็นเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บขอ้มูลประกอบการวิจยัเร่ืองปัจจยัดา้นกระบวนการท่ี
ส่งผลต่อการนิเทศการสอนในโรงเรียนสงักดัองคก์รปกครองทอ้งถ่ิน 

2. แบบสอบถามน้ีจดัทาํข้ึน โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาความคิดเห็นวา่ 
ปัจจยัดา้นกระบวนการต่อไปน้ีส่งผลต่อการนิเทศการสอนในโรงเรียนสังกดัองคก์รปกครอง
ทอ้งถ่ินในระดบัใด    จึงขอความกรุณาจากท่านไดโ้ปรดตอบคาํถามตามความเป็นจริงท่ีท่านคิด
ว่าปัจจยัต่อไปน้ีส่งผลต่อการนิเทศการสอนในสถานศึกษาของท่านมากนอ้ยเพียงใด ซ่ึงคาํตอบ
เหล่าน้ีจะไม่เป็นผลกระทบต่อการปฏิบติังานของท่านแต่ประการใด 

3. แบบสอบถามฉบบัน้ีมีทั้งหมด  3 ตอน ไดแ้ก่ 
ตอนท่ี  1 ขอ้มูลของผูต้อบแบบสอบถาม 
ตอนท่ี  2  ปัจจยัดา้นกระบวนการท่ีส่งผลต่อการนิเทศการสอนในโรงเรียนสงักดั 
                 องคก์รปกครองทอ้งถ่ิน 

       ตอนท่ี  3  รูปแบบกระบวนการนิเทศการสอนในโรงเรียนสงักดัองคก์รปกครอง 
                                  ทอ้งถ่ิน  

4. ขอความกรุณาส่งแบบสอบถามท่ีตอบเรียบร้อยแลว้คืน ได้ท่ีผูป้ระสานงานหรือ 
ผูว้ิจยั    หากตอ้งการรายละเอียดเพิ่มเติม  ติดต่อไดท่ี้เบอร์โทรศพัท ์084 0966093 

ผูว้ิจยัขอขอบพระคุณผูต้อบแบบสอบถามทุกท่านเป็นอยา่งสูงท่ีกรุณาใหค้วาม 
ร่วมมือในการตอบแบบสอบถามมา  ณ โอกาสน้ี 

 
     นางพรรณมาศ  พรมพิลา 
                           นกัศึกษาปริญญาดุษฏีบณัฑิต  สาขาบริหารการศึกษา 
                                              ภาควิชาการบริหารการศึกษา  มหาวิทยาลยัศิลปากร 
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แบบสอบถามเพือ่การวจิยั  ตอนที ่1  
ตอนที ่ 1  ข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
คาํช้ีแจง  โปรดเขียนเคร่ืองหมาย   /  ลงใน        หนา้ขอ้ท่ีตรงกบัสถานภาพของท่าน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

1.เพศ 
                               ชาย                 หญิง 
 

 2. อาย ุ
    ไม่เกิน 30 ปี     31 – 40 ปี 
    41 – 50 ปี    51 ปีข้ึนไป 
 

 3. วฒิุการศึกษา 
   ปริญญาตรี     ปริญญาโท 
   ปริญญาเอก     อ่ืนๆ (โปรดระบุ......................) 
 

 4. ประสบการณ์ทาํงาน 
   ไม่เกิน 10 ปี     11 – 20 ปี 
   21 - 30 ปี     31 ปีข้ึนไป 
 

 5. ประสบการณ์ทาํงานในตาํแหน่งปัจจุบนั 
    ไม่เกิน 5 ปี     6 - 10 ปี 
    11 - 15 ปี     16 ปีข้ึนไป 
 

 6. ตาํแหน่งหนา้ท่ีปัจจุบนั 
    ครู      หวัหนา้งานฝ่ายวิชาการ 
    รองผูอ้าํนวยการสถานศึกษา    ผูอ้าํนวยการสถานศึกษา 
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แบบสอบถามเพือ่การวจิยั  ตอนที ่ 2 
ตอนที ่2    ปัจจยัดา้นกระบวนการท่ีส่งผลต่อการนิเทศการสอนในโรงเรียนสงักดั 
               องคก์รปกครองทอ้งถ่ิน 
คาํช้ีแจง  โปรดพิจาณาปัจจยัแต่ละขอ้วา่เป็นปัจจยัท่ีส่งผลต่อนิเทศการสอนในสถานศึกษาของ
ท่านอยูใ่นระดบัใดแลว้ทาํเคร่ืองหมาย  /  ลงในช่องท่ีตรงกบัระดบัความ คิดเห็นของท่าน โดยมี
เกณฑก์ารพิจารณา  ดงัน้ี 
 ระดบั  5  หมายถึง   มีระดบัความคิดเห็นอยูใ่นมากท่ีสุด   
 ระดบั  4  หมายถึง   มีระดบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก 
 ระดบั  3  หมายถึง   มีระดบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบัปานกลาง 
 ระดบั  2  หมายถึง   มีระดบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบันอ้ย 
 ระดบั  1 หมายถึง    มีระดบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด 

 

ข้อ
ที ่

รายการ 
ระดบัความคดิเห็น 

5 4 3 2 1 
1. การศึกษา  รวบรวมขอ้มูลพื้นฐาน สภาพปัจจุบนั ปัญหา  

ในการดาํเนินงานการนิเทศ และการสาํรวจปัญหาและการ
ประเมินความตอ้งการของครู 

     

2. การร่วมกนัวางแผนในการปฏิบติังานโดยมีส่วนร่วมใน
การคิดวิเคราะห์สภาพปัญหา และความตอ้งการ 

     

3. การประชุมสร้างความสมัพนัธ์ระหวา่งครูกบัผูนิ้เทศ      
4. การวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาการนิเทศการสอน มีการ

วเิคราะห์จุดเด่น จุดบกพร่อง เพ่ือส่งเสริม หรือการพฒันา  (SWOT  
ANALYSIS) 

     

5. การลาํดบัความสาํคญัของปัญหาการนิเทศการสอน ลาํดบั
ความสาํคญั  ความตอ้งการ และจาํแนกปัญหา เป็น
รายละเอียดของภาระงานท่ีจะตอ้งดาํเนินการอยา่งเร่งด่วน 

     

6. การตั้งจุดมุ่งหมายในการแกปั้ญหาในการนิเทศอยา่ง
ชดัเจน 
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ข้อ
ที ่

รายการ 
ระดบัความคดิเห็น 

5 4 3 2 1 
7. การสร้างและเลือกทางเลือกในการแกปั้ญหา      
8. การศึกษาความมุ่งหมายของหลกัสูตร      
9. การประชุมสมัมนาครูเก่ียวกบัการเรียนการสอน      
10. การศึกษาผลการวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเรียนการสอน      
11. ในการดาํเนินการนิเทศการสอน มีการใช ้แบบสาํรวจ  

แบบสอบถาม  การสมัภาษณ์ หรือ  แบบประเมินตนเอง 
     

12. การศึกษาการจดักิจกรรมการเรียนการสอน        
13. การปรึกษาผูมี้ประสบการณ์ในการแกปั้ญหา เปรียบเทียบ

ความแตกต่างระหวา่งสภาพปัจจุบนั กบัเกณฑท่ี์กาํหนดไว ้
     

14. การศึกษาวิธีการท่ีเคยใชไ้ดผ้ลมาก่อนจาก ศึกษาคน้ควา้  
การวิจยั 

     

15. การมีส่วนร่วมเก่ียวกบัการกาํหนดนโยบาย การจดัทาํ
แผนปฏิบติัการนิเทศโดยจาํแนกกลุ่มเป้าหมายในการ
พฒันาความสามารถของผูรั้บการนิเทศ 

     

16. การช้ีแจงและการกาํหนด นโยบายแผนการดาํเนินงานใน
การนิเทศการสอนอยา่งชดัเจนครบถว้น ทั้งรูปแบบและ
เน้ือหา ตามแผนงานนิเทศอยา่งสมบูรณ์ 

     

17. การวางแผนการนิเทศเพื่อมุ่งเนน้ใหผู้รั้บการนิเทศปฏิบติั
และคน้หาคาํตอบดว้ยตนเอง 

     

18.  การคิด จากแนวคิดพื้นฐานดา้นความเช่ือ  ค่านิยมของผู ้
นิเทศมีความแตกต่างกนัจะส่งผลใหก้ารนิเทศแตกต่างกนั 

     

19.  กาํหนด แผนปฏิบติังานท่ีนาํไปสู่การคาดคะเน มีการช้ีแจง
รายละเอียดของโครงการต่างๆอยา่งชดัเจนเพื่อนาํไปสู่การ
ปฏิบติัไดจ้ริง 
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ข้อ
ที ่

รายการ 
ระดบัความคดิเห็น 

5 4 3 2 1 
20.  การจดัทาํปฏิทินแผนงานการนิเทศ โดยการกาํหนดปฏิทิน 

วนั เวลา สถานท่ี อยา่งชดัเจนในการดาํเนินการนิเทศ 
     

21.  การปรับปรุงการทาํแผนการดาํเนินงานใหดี้ข้ึน 
 โดยการศึกษาการจดัทาํแผนพฒันาการศึกษา/แผน
ยทุธศาสตร์ แผนปฏิบติังานประจาํ ปี 

     

22. กระบวนการบริหารจดัการ โดยการจดัทาํแผนปฏิบติัการ
นิเทศโดยจาํแนกกลุ่มเป้าหมายในการพฒันาความสามารถ
ของผูรั้บการนิเทศอยา่งเป็นระบบ 

     

23.  การจดัจาํแนกหนา้ท่ีของบุคลากร       
24. การประสานงานในสถานศึกษา        
25.  การช้ีแหล่งขอ้มูลทางวิชาการ        
26.  การจดัใหค้วามสมัพนัธ์มีความต่อเน่ือง      
27.  การสร้างแรงจูงใจ โดยใชห้ลกัการนิเทศในการปฏิบติังาน

นิเทศ ท่ีมีมนุษยสมัพนัธ์ มีการยกยอ่ง ชมเชย ใหร้างวลั 
เพื่อสร้างขวญั และกาํลงัใจ  อยูเ่สมอ 

     

28. กระบวนการผูน้าํโดยการนาํหลกัการบริหาร จดัการท่ี
สอดคลอ้งกบันโยบายและภารกิจหลกัของสถานศึกษาดา้น
การวางแผนเพ่ือพฒันางานนิเทศการสอนนาํไปสู่การ
บริหารการเปล่ียนแปลงใหต้รงตามวิสยัทศัน์ท่ีวางไวแ้ละ
นาํหลกัการนิเทศแบบมนุษยสมัพนัธ์ไปใชก้บัผูรั้บการ
นิเทศเป็นประจาํ 
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ข้อ
ที ่

รายการ 
ระดบัความคดิเห็น 

5 4 3 2 1 
29. การตดัสินใจโดยการนาํผลการประชุมมาใชเ้ป็นแนวทาง

ปฏิบติักิจกรรมการนิเทศตามแผนงานและโครงการท่ีวาง
ไวอ้ยา่งเป็นระบบ   

     

30.  การเสนอแนะ โดยเลือกสรรและปรับเทคนิควิธีการนิเทศ
อยา่งเหมาะสมตามสถานการณ์ 

     

31.  การส่ือความหมาย  โดยการเปิดโอกาสใหทุ้กฝ่ายมีส่วน
ร่วมในการวางแผนและกาํหนดนโยบายเพ่ือการพฒันางาน
การนิเทศ 

     

32. การคิดริเร่ิม โดยการกาํหนดวิสยัทศันด์า้นการพฒันางาน
นิเทศร่วมกนักบัหน่วยงานภายในสถานศึกษา 

     

33. การสาธิต ใชว้ธีิปฏิบติัการนิเทศทางตรง  โดยผูนิ้เทศออก
ปฏิบติัการนิเทศดว้ยตนเอง 

     

34. กระบวนการการควบคุม โดยการควบคุม กาํกบัและ
ติดตามภารกิจหลกัของงานดา้นการนิเทศการสอนเพ่ือให้
เป็นไปตามเป้าหมายของงานท่ีกาํหนดไวใ้นแผนปฏิบติั
การของสถานศึกษาอยา่งเคร่งครัด 

     

35. การส่งเสริมการปฏิบติัใหถู้กตอ้ง ส่งเสริมการพฒันา
แนวคิดในการนิเทศ  โดยการนาํความรู้จากบริบท  ปัจจยั
ภายในและปัจจยัภายนอกท่ีเก่ียวขอ้งมาใชใ้นการวางแผน  
แสวงหาความร่วมมือจากผูเ้ก่ียวขอ้ง 

     

36. การส่งเสริมความเจริญงอกงาม โดยการสร้างบรรยากาศท่ี
เอ้ือต่อการนิเทศอยา่งต่อเน่ืองเพื่อใหเ้ห็นคุณค่าของการ
นิเทศการสอน 

     

37.  การกล่าวโทษเป็นลายลกัษณ์อกัษร      
38.  การกาํหนดบทลงโทษ      
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ข้อ
ที ่

รายการ 
ระดบัความคดิเห็น 

5 4 3 2 1 
39. การเปล่ียนแปลง หรือความยดืหยุน่ของแผนการนิเทศ     

การสอน 
     

40. การรวบรวมขอ้มูลท่ีเหมาะและจาํเป็นต่อการนิเทศการ
สอน 

     

41. การจดัระบบฐานขอ้มูลในดา้นต่างๆท่ีเป็นประโยชน์ต่อ
การนิเทศการสอนอยา่งเป็นระบบ 

     

42. การพฒันาระบบฐานขอ้มูลดา้นต่างๆใหมี้ความถูกตอ้ง 
ทนัสมยั และสะดวกต่อการนิเทศการสอน 

     

43. การสนบัสนุนขอ้มูล นวตักรรมการสอนเพ่ือส่งเสริมให้
ผูรั้บการนิเทศไดพ้ฒันางานอยา่งเกิดประโยชน์สูงสุด 

     

44. ผูรั้บการนิเทศมีส่วนร่วมในการสร้าง พฒันา และตดัสินใจ
ในการใชส่ื้อ  เคร่ืองมือ เทคนิคการนิเทศการสอน 

     

45. การสร้างส่ือ  เคร่ืองมือ เทคนิควิธีการนิเทศการสอน
สามารถตอบสนองความตอ้งการองผูรั้บการนิเทศอยา่ง
แทจ้ริง 

     

46. การส่งเสริมใหผู้รั้บการนิเทศไดมี้โอกาสพฒันาส่ือ 
เคร่ืองมือ และเทคนิควิธีท่ีมีอยูแ่ลว้ใหมี้คุณภาพยิง่ข้ึน 

     

47. การพฒันาการใชส่ื้อ เคร่ืองมือ เทคนิคการนิเทศและ
แผนการนิเทศอยา่งเป็นระบบและต่อเน่ือง 

     

48. การเตรียมความพร้อมก่อนการนิเทศ        
49. การกาํหนด เป้าหมายและจุดการพฒันาของผูรั้บการนิเทศ

อยา่งชดัเจน 
     

50. การกาํหนดเป้าหมายสาํคญัท่ีมุ่งเนน้การนิเทศโรงเรียนให้
เป็นโรงเรียนคุณภาพมาตรฐาน(SMART SCHOOL)   

     

51. การประชุมก่อนนิเทศเพื่อเปิดโอกาสใหผู้มี้ส่วนเก่ียวขอ้ง
ในการนิเทศไดมี้การคิดคน้วิธีการหรือพฒันางานการ
นิเทศดว้ยตนเอง 
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ข้อ
ที ่

รายการ 
ระดบัความคดิเห็น 

5 4 3 2 1 
52. การประสานงานกบักลุ่มงาน หรือหน่วยงานอ่ืนๆ               

ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการนิเทศการสอน 
     

53. การวเิคราะห์จุดเด่น จุดบกพร่อง เพ่ือส่งเสริมหรือการพฒันาครู      
54. การกาํหนดแผนปฏิบติัการนิเทศการสอนตรงตามความตอ้งการ

ผูรั้บการนิเทศ 
     

55. การจดัทาํแผนการนิเทศมีรายละเอียดของโครงการท่ีช้ีแจง
รายละเอียดต่างๆอยา่งชดัเจนเพ่ือนาํไปสู่การปฏิบติัไดจ้ริง 

     

56. การกาํหนดแผนปฏิบติัการนิเทศการสอนตรงตามความรู้
ความสามารถของผูรั้บการนิเทศเป็นรายบุคคลไดทุ้กคน
ตามเป้าหมาย 

     

57. การแต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศการสอน      
58. การใหค้วามรู้ในส่ิงท่ีจะนิเทศการสอน      
59. การดาํเนินการนิเทศการสอนตามเกณฑม์าตรฐานหรือ

ตวัช้ีวดัไวอ้ยา่งชดัเจน 
     

60. การสร้างทางเลือกอยา่งหลากหลายในการนิเทศการสอน
เพื่อใหเ้กิดความยดืหยุน่ในการปฏิบติังาน 

     

61. การเลือกวิธีการ เทคนิคท่ีเหมาะสมในการนิเทศท่ีจะทาํให้
เกิดความเขา้ใจในการส่ือสารระหวา่งผูนิ้เทศกบัผูรั้บการ
นิเทศการสอน 

     

62. ในการปฏิบติักิจกรรมการนิเทศการสอนทุกคร้ังมีความ
สอดคลอ้งกบัการพฒันาผูรั้บการนิเทศ 

     

63. ในการดาํเนินการนิเทศการสอนทุกคร้ังจะมีการวเิคราะห์
จดักลุ่มผูรั้บการนิเทศ          
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ข้อ
ที ่

รายการ 
ระดบัความคดิเห็น 

5 4 3 2 1 
64. มีการสร้างองคค์วามรู้ ขอ้มูล ในรูปของการสร้าง เครือข่าย

การนิเทศ  การสร้างเกณฑ ์ ลาํดบัความคิดเพื่อการวางแผน  
และการแสวงหาความรู้ วิธีการสนบัสนุนการนิเทศเพื่อ
พฒันางานนิเทศการสอน และวิธีการท่ีจะไดม้าซ่ึงขอ้มูล    
มาปรับใชก้บังานการนิเทศการสอน 

     

65. มีการดาํเนินการเยีย่มชั้นเรียน และสงัเกตการจดักิจกรรม
การเรียนรู้  

     

66. มีการจดัทศันศึกษา/ประชุมเชิงปฏิบติัในการแกปั้ญหาและ
ศึกษาดูงานเพือ่การพฒันางาน           

     

67. การใหค้าํปรึกษาในการพฒันางานนิเทศการสอนท่ีมุ่งเนน้
เพื่อผลท่ีเกิดข้ึนกบัสถานศึกษาโดยตรง      

     

68. การกระตุน้ใหเ้กิดการทาํงานเพื่อนาํไปสู่การเปล่ียนแปลง      
69. การส่งเสริมการสร้างองคค์วามรู้ใหม่ และนวตักรรม        

ดา้นการนิเทศการสอน 
     

70. การแลกเปล่ียนขอ้มูล ประสบการณ์กบัผูบ้ริหาร ครูและ
บุคลากรผูรั้บการนิเทศอยา่งเป็นกนัเองและกลัยาณมิตร 

     

71. ส่งเสริมการจดัทาํแผนการเรียนรู้  ส่งเสริมการปฏิบติัการ
สอนตามแผนการเรียนรู้   และ การประเมินผลและบนัทึก
หลงัสอน 

     

72. ส่งเสริมจดัทาํ/จดัหาส่ือ นวตักรรม อุปกรณ์ ใหต้รงตาม
จุดประสงคข์องแผนการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมใหผู้รั้บการ
นิเทศไดพ้ฒันางานใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด 

     

73. การประชุม/ประชุมเชิงปฏิบติัการในการแกปั้ญหาและ
พฒันางานหลงัการนิเทศ 

     

74. การทาํความเขา้ใจร่วมกนัระหวา่งผูท่ี้นิเทศและผูรั้บการ
นิเทศในการประเมินใหเ้ป็นไปในแนวเดียวกนั 
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ข้อที ่ รายการ 
ระดบัความคดิเห็น 

5 4 3 2 1 
75. การประชุม วางแผนร่วมกนัของคณะกรรมการ เพ่ือ

ช้ีแจงขั้นตอน  วธีิดาํเนินงานในการเตรียมการวาง
แผนการนิเทศ 

     

76. ประเมินความคิดเห็นเพื่อทราบความพึงพอใจของผูรั้บ
การนิเทศ 

     

77. การประเมินผลการดาํเนินงานนิเทศการสอนตาม
แผนงาน โครงการท่ีกาํหนดไว ้

     

78. การประเมินความแตกต่างของสภาพก่อนการนิเทศและ
หลงัการนิเทศโดยรับฟังความคิดเห็นจาก
บุคคลภายนอก เพื่อใหก้ารประเมินผลถูกตอ้งและเกิด
แนวคิดใหม่ 

     

79. การประเมินผล ทั้งสภาพแวดลอ้ม ปัจจยัในการ
ดาํเนินการ  กระบวนการนิเทศ 

     

80. การพิจารณาผลงาน จากคุณภาพการจดัการเรียนรู้      
81. การประเมินกระบวนการนิเทศการสอนในโรงเรียน           

เพื่อการพฒันาการประเมินจากดา้นศกัยภาพของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษา  และครูผูส้อน 

     

82. การสรุปรวมผลการประเมินเพื่อใชเ้ป็นขอ้มูลสาํหรับ
การปรับปรุงการปฏิบติังาน 

     

83. การนาํผลจากการประเมินการนิเทศมาวิเคราะห์
เปรียบเทียบกบัเกณฑท่ี์กาํหนดไว ้

     

84. การทาํการวิจยัแผนงานการนิเทศการสอน      
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ข้อที ่ รายการ 
ระดบัความคดิเห็น 

5 4 3 2 1 
85. การส่งเสริมการทาํวิจยัในชั้นเรียน      
86. การตรวจสอบความถูกตอ้งและความสมบูรณ์ของ

งานวิจยัในชั้นเรียน และความสอดคลอ้งของกิจกรรม
หลงัจดัการเรียนรู้กบัการวจิยัในชั้นเรียน 

     

87. การสร้างความตระหนกัโดยคาํนึงถึงประโยชน์ของการ
วิจยัและการนาํผลการวิจยัชั้นเรียนไปใช ้

     

88. การเผยแพร่ประชาสมัพนัธ์ผลงานใหเ้ป็นท่ียอมรับ      
89. การรายงานผลการนิเทศระหวา่งการดาํเนินงานให้

ผูเ้ก่ียวขอ้งจดัทาํรายงานผลการดาํเนินงาน 
     

90. การจดัประชุม อบรม สมัมนาการนิเทศภายในโรงเรียน
การประชุมคร้ังสุดทา้ยเพื่อสรุปผลการนิเทศการสอน
ประจาํปี 

     

 
ข้อเสนอแนะอืน่  ๆ 
 ............................................................................................................................. 
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
....................................................................................................................................... 
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แบบสอบถามเพือ่การวจัิย  ตอนที ่3 
 

ตอนที ่3  รูปแบบของกระบวนการนิเทศการสอน 
คาํช้ีแจง  โปรดเลือกรูปแบบของกระบวนนิเทศการสอน ดงัต่อไปน้ี ท่ีท่านคิดวา่เหมาะสม 
                 กบัการนาํไปใชใ้นการนิเทศการสอนโรงเรียนในสงักดัองคก์รปกครองทอ้งถ่ิน 
                 มากท่ีสุด  กรุณาเลือก 1 รูปแบบ พร้อมอธิบายเหตุผลท่ีเลือก 

 
 

รูปแบบกระบวนการนิเทศแบบ A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
เหตุผลท่ีเลือกรูปแบบ A เพราะ 

........................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................ 
...................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 

 

การวเิคราะห์
สภาพปัจจุบัน ปัญหา

การวเิคราะห์
สภาพปัจจุบัน ปัญหา

การปฏิบัติ การนิเทศ
การประเมนิผล และ
รายงานผลการนิเทศ
การประเมนิผล และ
รายงานผลการนิเทศ

การวางแผนการนเิทศการวางแผนการนเิทศ

สร้างส่ือเคร่ืองมือนเิทศสร้างส่ือเคร่ืองมือนเิทศ
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รูปแบบกระบวนการนิเทศแบบ B 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เหตุผลท่ีเลือกรูปแบบ B เพราะ 
........................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................ 
...................................................................................................................................................... 

 
 

การวางแผน
Planning

.

ให้ความรู้
Informing

ปฏบิตันิิเทศ
Doing

แรงเสริม
Reinforcing

ประเมินผล
Evaluating

ปัญหา ความต้องการปัญหาปัญหา  ความต้องการความต้องการ
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รูปแบบกระบวนการนิเทศแบบ C 
 

 

1

2

3

4

5

ปัญหา วางแผน

ประเมิน และ
รายงาน

นิเทศ

พัฒนา
นวัตกรรม

ปฏบิัติ

นิเทศ

 
 
 
 
 

 เหตุผลท่ีเลือกรูปแบบ C เพราะ
........................................................................................................................................................ 
....................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................ 
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รูปแบบกระบวนการนิเทศแบบ D 
 
 
 

วางแผน
Plan

ปฏบิติัตามแผน
Do

ตรวจสอบประเมนิผล
Check

ปรับปรุงแก้ไข
Act

 
 
 
 
 

 เหตุผลท่ีเลือกรูปแบบ D เพราะ 
........................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................ 
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รูปแบบกระบวนการนิเทศแบบ E 
 
 

ครู

สถานศึกษา/
ชุมชน

ผู้เรียน

เร่ิมตน้เร่ิมตน้เร่ิมตน้ สาํรวจและ
วิเคราะห์
สาเหตุของ
ปัญหา

สาํรวจและ
วิเคราะห์
สาเหตุของ
ปัญหา

วางแผน
นิเทศ
วางแผนวางแผน
นิเทศนิเทศ

สร้าง
เคร่ืองมือ

ส่ือนิเทศ

สร้างสร้าง
เคร่ืองมือเคร่ืองมือ

ส่ือนิเทศส่ือนิเทศ

การนิเทศ         
การสอน
การนิเทศการนิเทศ                  
การสอนการสอน

การประเมนิผลการประเมนิผลการประเมนิผล

เสริมแรงเสริมแรงเสริมแรง

แผนการสอนแผนการสอนแผนการสอน

คุณภาพงานคุณภาพงาน
วจัิยช้ันเรียนวจัิยช้ันเรียน

การประชุมสร้าง
ความสัมพนัธ์
กบัผู้รับการ

นิเทศ

การประชุมสร้าง
ความสัมพนัธ์
กบัผู้รับการ

นิเทศ

สรุปรายงานผลสรุปรายงานผลสรุปรายงานผล

ข้อมูล
ย้อนกลบั
ข้อมูลข้อมูล

ย้อนกลบัย้อนกลบั

 
 
 
 

 เหตุผลท่ีเลือกรูปแบบ E เพราะ
........................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................ 
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