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 The purposes of this research were : 1) to identify factors of supervision for 
instructional capacity development of the English teacher and 2) to confirm 
supervision for instructional capacity development of the English teacher factors. The 
samples of this study consisted of 127 Primary Educational Service Area Office. The 
respondents from each Primary Educational Service Area Office were a director of 
supervisor, English supervisor, school director and English teacher, with a total of 508 
persons. The research instruments were In-depth interview form and opinionnaires. 
The statistics for analyzing the data were frequency, percentage, arithmetic mean, 
standard deviation, exploratory factor analysis and content analysis. 
 The research findings were as follows :  
  1. The factors of supervision for instructional capacity development of the 
English teacher consisted of 8 factors; 1) English teaching skill development,                
2) Integration of the English teacher collaboration, 3) Application of various 
supervision techniques, 4) Encouragement of good English teaching attitude,                    
5) Development of good qualification of English teacher, 6) Encouragement of 
planning in managing of learning English, 7) Management of encouragement of 
English teachers and 8) Building up relationship  and agreement among supervisor. 
 2. The factors of supervision for instructional capacity development of the 
English teacher were appropriate, possible, useful and accurate. 
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บทที่ 1 
บทน า 

 
  การศึกษาเป็นพื้นฐานท่ีส าคัญในการท่ีจะพัฒนามนุษย์ให้มีความเจริญก้าวหน้าและด ารง 
ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข การพัฒนาประเทศจะประสบความส าเร็จได้ก็อยู่ท่ีการพัฒนาคนให้
มีคุณภาพ การพัฒนาคนให้มีคุณภาพดีคือการให้ทุกคนได้รับการศึกษา รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย พุทธศักราช 2550 ให้ความส าคัญกับการศึกษาท่ีจะเป็นกลไกในการสร้างคนให้มีคุณธรรมความรู้
และคุณภาพที่ทัดเทียมกันเพื่อช่วยกันพัฒนาสังคม ดังปรากฏในมาตรา 49 บุคคลย่อมมีสิทธิเสมอกัน
ในการรับการศึกษาไม่น้อยกว่าสิบสองปีท่ีรัฐจะต้องจัดให้อย่างท่ัวถึงและมีคุณภาพ โดยไม่ เก็บ
ค่าใช้จ่าย และมาตรา 80 รัฐต้องด าเนินการตามแนวนโยบายด้านสังคมการสาธารณสุข การศึกษา 
และวัฒนธรรม พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษาในทุกระดับและทุกรูปแบบ ให้
สอดคล้องกับความเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม จัดให้มีแผนการศึกษาแห่งชาติ กฎหมายเพื่อ
พัฒนาการศึกษาของชาติ จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ก้าวหน้าทัน                   
การเปล่ียนแปลงของสังคมโลก รวมท้ังปลูกฝังให้ผู้เรียนมีจิตส านึกของความเป็นไทย มีระเบียบวินัย 
ค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวม และยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข1 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ก าหนดไว้ใน มาตรา 6 ว่าการจัดการศึกษา               
ต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทย ให้เป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ ท้ังร่างกายและจิตใจ สติปัญญา ให้มีความรู้               
คู่คุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 
มาตราท่ี 7 ในกระบวนการเรียนรู้ต้องมุ่งปลูกฝังจิตส านึกท่ีถูกต้องเกี่ยวกับการเมืองการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข รู้จักรักษาและส่งเสริมสิทธิ หน้าท่ี และ
เสรีภาพ ความเคารพกฎหมาย ความเสมอภาคและศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์ มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย รู้จัก
รักษาผลประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติรวมท้ังส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ของชาติ การกีฬา ภูมิปัญญา 
ท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย ความรู้อันเป็นสากล และตลอดจนถึงอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม              
มีความสามารถในการประกอบอาชีพรู้จักพึ่งตนเอง มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ใฝ่รู้ ใฝ่เรียนด้วยตนเอง
อย่างต่อเนื่อง2 ซึ่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2553 ก าหนดไว้ในมาตรา 37 
กรณีท่ีเขตพื้นท่ีการศึกษาไม่อาจบริหารและจัดการได้ตามวรรคหนึ่ง กระทรวงอาจจัดให้มีการศึกษา
ขั้นพื้นฐานดังต่อไปนี้เพื่อเสริมการบริหารและการจัดการของเขตพื้นท่ีการศึกษาก็ได้  1. การจัด        
การศึกษาขั้นพื้นฐานส าหรับบุคคลท่ีมีความบกพร่องทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา  อารมณ์ สังคม           
                                                             

 1 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550, เข้าถึงเมื่อ 18 กันยายน 
2558, เข้าถึงได้จาก http://www.mua.go.th/users/he-commission/doc/law/Constitution  
2550.pdf 

 2 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
2545, เข้าถึงเมื่อ 18 กันยายน 2558, เข้าถึงได้จาก https://www.mwit.ac.th/~person/01-
Statutes/NationalEducation.pdf 

http://www.mua.go.th/users/he-commission/doc/law/Constitution%20%202550.pdf
http://www.mua.go.th/users/he-commission/doc/law/Constitution%20%202550.pdf
https://www.mwit.ac.th/~person/01-Statutes/NationalEducation.pdf
https://www.mwit.ac.th/~person/01-Statutes/NationalEducation.pdf
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การส่ือสารและการเรียนรู้ หรือมีร่างกายพิการหรือทุพพลภาพ  2. การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีจัด  
ในรูปแบบการศึกษานอกระบบหรือการศึกษาตามอัธยาศัย 3. การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานส าหรับ
บุคคลท่ีมีความสามารถพิเศษ 4. การจัดการศึกษาทางไกล และการจัดการศึกษาท่ีให้บริการในหลาย           
เขตพื้นท่ีการศึกษา3 ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการในการพัฒนาเยาวชนของชาติ 
เข้าสู่โลกยุคศตวรรษท่ี 21 โดยมุ่งส่งเสริมผู้เรียน ให้มีคุณธรรม รักความเป็นไทย ให้มีทักษะการคิด
วิเคราะห์ สร้างสรรค์ มีทักษะด้านเทคโนโลยี สามารถท างานร่วมกับผู้อื่น สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่น            
ในสังคมโลกได้อย่างสันติ4 ซึ่งสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 ท่ีมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีปัญญา มีความสุข มีศักยภาพในการศึกษาต่อและ
การประกอบอาชีพ5   
  กระทรวงศึกษาธิการ ตระหนักถึงความส าคัญของการปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของประเทศไทย สอดคล้องกับนโยบายด้านการศึกษาของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์  
จันทร์โอชา ท่ีมุ่งพัฒนาการศึกษา 8 ประเด็นหลัก คือ 1. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการเรียนรู้ 
2. ลดความเหล่ือมล้ าทางการศึกษา และยกระดับมาตรฐานการศึกษา 3. ขับเคล่ือนปฏิรูปการศึกษา
ท้ังระบบ 4. พัฒนาครู  5. ผลิตและพัฒนาก าลังคนเพื่อรองรับการพัฒนาประเทศ 6 . เตรียม             
ความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 7. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษาและ
ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต และ 8. ส่งเสริมระบบธรรมาภิบาลในวงการการศึกษา6   
  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตระหนักถึงความส าคัญของการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา จึงได้ด าเนินการตามโครงการปฏิรูปการเรียนรู้สู่ผู้เรียนในระบบการศึกษาระดับ
การศึกษาข้ันพื้นฐานภายใต้แนวคิด ครูดี ครูเก่ง ระบบบริหารจัดการการศึกษาดีโรงเรียนไปได้ดี เด็กมี
คุณภาพ7 และในปีงบประมาณ 2552 จึงก าหนดนโยบายเกี่ยวกับการพัฒนาครูเพื่อรองรับการปฏิรูป
การศึกษาในทศวรรษที่สองได้อย่างมีประสิทธิภาพ กล่าวคือ การยกระดับคุณภาพครู โดยใช้โรงเรียน
                                                             

 3 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553, เข้าถึงเมื่อ 18 กันยายน 
2558, เข้าถึงได้จาก http://www.sobkroo.com/img_news/file/A24973701.pdf 

 4 กระทรวงศึกษาธิการ, หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
(กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ชุมชนสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จ ากัด, 2551), 1-2. 

 5 กระทรวงศึกษาธิการ, ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551, เข้าถึงเมื่อ 18 
กันยายน 2558, เข้าถึงได้จาก https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid 
=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnx2aWNoYWthbnByYXR1bXxneDphOTZlNGY1OThmNzIxZDk 

 6 ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, ปฏิรูปการศึกษาเพื่ออนาคตประเทศไทย ม่ันคง            
ม่ังคั่ง ยั่งยืน: นโยบายด้านการศึกษาของนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา) 
(กรุงเทพฯ: 21 เซ็นจูรี่ จ ากัด, พิมพ์ครั้งท่ี 2, 2559), ก - ฉ. 

 7 ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, โครงการปฏิรูปการเรียนรู้สู่ผู้เรียน (พ.ศ. 2557-
2560) สะท้อนปัญหาและทางออก ตอบโจทย์ปฏิรูปการศึกษาไทย (กรุงเทพฯ: 21 เซ็นจูรี ่จ ากัด, 
2558), ค าน า. 
 

https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid%20=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnx2aWNoYWthbnByYXR1bXxneDphOTZlNGY1OThmNzIxZDk
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid%20=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnx2aWNoYWthbnByYXR1bXxneDphOTZlNGY1OThmNzIxZDk


 
3 

 

เป็นฐาน คือ มุ่งเน้นการสนับสนุนให้ครูรวมกลุ่มกันวางแผนและพัฒนาเทคนิคกระบวนการเรียน             
การสอน น าไปสู่การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมการสอนของครู เป็นครูดี ครูเก่ง มีศักยภาพ และพร้อม
ส าหรับการเปล่ียนแปลงเพื่อการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญอย่างต่อเนื่อง รวมท้ังลดงานอื่น
ท่ีไม่จ าเป็นและจัดให้มีบุคลากรสายสนับสนุนเพื่อคืนครูให้แก่ผู้เรียน8 
  
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
       การเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการติดต่อส่ือสารด้าน
ข้อมูลข่าวสาร และเทคโนโลยีพัฒนาไปอย่างไม่หยุดยั้ง การศึกษาไทยควรพัฒนาให้ทันต่อการเปล่ียนแปลง                  
การติดต่อส่ือสารจ าเป็นต้องมีภาษาเป็นส่ือกลางเพื่อให้เกิดความเข้าใจในแนวเดียวกัน ภาษาอังกฤษ 
ซึ่งเป็นภาษาท่ีท่ัวโลกใช้ในการติดต่อส่ือสารและเป็นภาษาสากล ผู้ท่ีมีความรู้ความสามารถในการใช้
ภาษาอังกฤษได้ดี จึงสามารถเข้าถึงวิทยาการต่าง ๆ ได้อย่างกว้างขวางและรวดเร็ว9 จะเห็นได้ชัดเจน
ว่า ภาษาอังกฤษเป็นภาษาท่ีท่ีมีผู้นิยมใช้ในการติดต่อส่ือสารกันท่ัวโลก นอกจากนี้ภาษาอังกฤษยังเป็น
ภาษาท่ีส าคัญในการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน หรือสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
(The Association of South East Asian Nations : ASEAN) ในปี 2558 อีกท้ังกฎบัตรอาเซียน  
ข้อ 34 ได้บัญญัติว่า “ภาษาท่ีใช้ในการท างานของอาเซียนควรจะเป็นภาษาอังกฤษ” เพื่อใช้ส าหรับ
การปฏิสัมพันธ์ต่าง ๆ เมื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ไม่ว่าคนของแต่ละประเทศจะใช้ภาษา
ราชการ และภาษาประจ าชาติอยู่ในขณะนี้ เมื่อต้องติดต่อส่ือสารกับคนอื่นท่ีต่างภาษา ต่างวัฒนธรรม
นั้น ทุกคนจ าเป็นต้องใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก ทุกคนต้องเรียนรู้และใช้ภาษาอังกฤษให้ได้ และ
ภาษาอังกฤษถือเป็นภาษาบังคับอันแรกท่ีประชาชนพลเมืองใน 10 ประเทศอาเซียนจะต้องฝึกฝน 
พัฒนาขีดความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ ดังนั้น  ผู้ท่ีรู้ภาษาอังกฤษเป็นอย่างดีย่อมเป็นผู้
ได้เปรียบในการใช้ภาษาอังกฤษ เพื่อเป็นเครื่องมือในการติดต่อส่ือสารแลกเปล่ียนความรู้ ความคิด 
และแสวงหาความรู้ในด้านต่าง ๆ   
  กระแสการปฏิรูปการศึกษาของประเทศไทยในปัจจุบันได้ให้ความส าคัญกับภาษาอังกฤษ
มากยิ่งขึ้น ท้ังนี้เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถในการส่ือสารภาษาอังกฤษเพื่อให้เข้าใจ
และสามารถเลือกรับสารสนเทศท่ีมีประโยชน์ สามารถน าไปใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านต่าง ๆ ให้
เกิดประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคล้องกับกระทรวงศึกษาธิการท่ีมุ่งเน้นให้มีการจัดการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษอย่างมีคุณภาพ สามารถน าไปใช้ได้จริงในยุคข้อมูลข่าวสาร ดังนั้น การศึกษาต้ังแต่ระดับ
ประถมศึกษาขึ้นไปจึงมุ่งเน้นเพื่อให้ผู้เรียนเรียนรู้ภาษาอังกฤษท้ังด้านทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน 

                                                             

 8 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน, นโยบายเก่ียวกับการพัฒนาครูเพือ่
รองรับการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง ปีงบประมาณ 2554, เข้าถึงเมื่อ 20 มกราคม 2559, 
เข้าถึงได้จาก http://www.sobdai.com/news-education/399-254.html 

 9 จรัสศรี หะทะยัง, “ปัจจัยท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการสอนของครูภาษาอังกฤษระดับ
มัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 42” (วิทยานิพนธ์ปริญญา                
ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิจัยและประเมินผลการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์, 2557), 14. 
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รวมท้ังสามารถติดต่อส่ือสาร ค้นหาข้อมูลข่าวสารและพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อ              
การติดต่อส่ือสารได้อย่างมีคุณภาพ10  ซึ่งจากการรายงานการวิเคราะห์ : ผลการทดสอบระดับชาติ 
ขั้นพื้นฐาน O-net เขตตรวจราชการท่ี 10 และ 12 ปีการศึกษา 2557 ส านักงานศึกษาธิการภาค 7 
พบว่า ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2557 วิชาภาษาอังกฤษ ระดับชาติ 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 มีคะแนนเฉล่ีย 36.02 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3  มีคะแนนเฉล่ีย 27.46 และช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 มีคะแนนเฉล่ีย 23.44 ซึ่งผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) อยู่ในระดับ
ต่ า โดยพบว่า นักเรียนเมื่อเรียนในระดับท่ีสูงขึ้นมีแนวโน้มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนลดลง จึงจ าเป็น
อย่างยิ่งท่ีจะต้องเร่งพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในทุกระดับ11 บุคคลท่ีมีส่วนส่งเสริม 
และพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนได้อย่างดียิ่ง คือ ครูผู้สอน  ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการได้มี
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง นโยบายการปฏิรูปการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ พ.ศ. 2557 
ส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเน้นการส่ือสาร (Communicative Language Teaching : 
CLT) เพื่อให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษท่ีเป็นสากล ได้แก่                   
The Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) ซึ่งเป็นกรอบ
ความคิดหลักในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของประเทศ โดยให้ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ               
เน้นการสอนภาษาอังกฤษเพื่อน าไปใช้จริงในชีวิตประจ าวัน โดยใช้แนวการสอนภาษาอังกฤษให้เป็น
ตามธรรมชาติของการเรียนรู้ เน้นการส่ือสาร (Communicative Language Teaching : CLT)              
ปรับการเรียนการสอนจากการเน้นไวยากรณ์มาเป็นเน้นการส่ือสารท่ีเริ่มจากการฟัง การพูด การอ่าน 
และการเขียน โดย CEFR จ าแนกผู้เรียนออกเป็น 3 กลุ่ม 6 ระดับความสามารถ ได้แก่ กลุ่ม A ผู้ใช้
ภาษาขั้นพื้นฐาน ประกอบด้วย ระดับ A1 สามารถใช้และเข้าใจประโยคง่าย ๆ ในชีวิตประจ าวัน  
ระดับ A2 สามารถใช้และเข้าใจประโยคในชีวิตประจ าวันในระดับกลาง กลุ่ม B ผู้ใช้ภาษาขั้นอิสระ 
ประกอบด้วย ระดับ B1 สามารถพูด เขียน และจับใจความส าคัญของข้อความท่ัว ๆ ไปได้ จัดการกับ
สถานการณ์ต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้นระหว่างการเดินทางในประเทศท่ีใช้ภาษาอังกฤษได้ ระดับ B2 สามารถใช้
ภาษาในระดับดี พูดและเขียนได้แทบทุกเรื่องอย่างถูกต้อง คล่องแคล่วขึ้น รวมท้ังอ่าน และ                   
ท าความเข้าใจกับบทความท่ีมีเนื้อหายากขึ้นได้ และ กลุ่ม C ผู้ใช้ภาษาขั้นคล่องแคล่ว ประกอบด้วย 
ระดับ C1 สามารถพูดแสดงความรู้สึกได้อย่างเป็นธรรมชาติ โดยไม่ต้องหยุดคิดหาค า ศัพท์ เขียน
ข้อความ ท่ีซับซ้อนได้ชัดเจนถูกต้องตามโครงสร้างไวยากรณ์ และระดับ C2 สามารถใช้ภาษาได้อย่างดี

                                                             

 10 ธิดา  ทิพย์สุข, “การพัฒนาผลการเรียนรู้ด้านการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ           
เพื่อการส่ือสารของนักเรียน ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค CIRC” (วิทยานิพนธ์
ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาหลักสูตรและการนิเทศ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
, 2552), 3. 

 11 ส านักงานศึกษาธิการภาค 7, รายงานการวิเคราะห์ : ผลการทดสอบระดับชาติ                 
ขั้นพื้นฐาน O-net เขตตรวจราชการที่ 10 และ 12 ปีการศึกษา 2557, เข้าถึงเมื่อ 18 กันยายน 
2558, เข้าถึงได้จาก http://www.reo7.moe.go.th/osmie7/ 

http://www.reo7.moe.go.th/osmie7/
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เยี่ยมใกล้เคียงเจ้าของภาษา12 ซึ่งผลการประเมินความสามารถด้านภาษาอังกฤษของครูตามกรอบ 
(Common European Framework of Reference for Languages : CEFR) ประจ าปีงบประมาณ 
2558 พบว่า ครูผู้สอนภาษาอังกฤษในปีงบประมาณ 2558 ท่ีเข้ารับการประเมินความสามารถ                
ทางภาษาอังกฤษ มีจ านวนท้ังส้ิน 43,851 คน จ าแนกเป็น ครูระดับมัธยมศึกษา จ านวน 12,173 คน  
ครูระดับประถมศึกษา จ านวน 31,678 คน ครูผู้สอนภาษาอังกฤษมีผลการประเมินอยู่ในระดับ A2 
มากท่ีสุด จ านวน 21,269 คน คิดเป็นร้อยละ 50.11 รองลงมา ได้แก่ ระดับ A1 จ านวน 12,374 คน 
คิดเป็นร้อยละ 29.15  ระดับ B1 จ านวน 5,733 คน คิดเป็นร้อยละ 13.51 ระดับ A0 (ต่ ากว่า A1)  
จ านวน 2,101 คน คิดเป็นร้อยละ 4.95 ระดับ B2 จ านวน 879 คน คิดเป็นร้อยละ 2.07 ระดับ C1 
จ านวน 86 คน คิดเป็นร้อยละ 0.20 ตามล าดับ โดยครูผู้สอนภาษาอังกฤษมีผลการประเมินระดับ C2 
น้อยท่ีสุด จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 0.01 โดยมีครูผู้สอนภาษาอังกฤษท่ีไม่มีผลสอบเนื่องจาก       
ความผิดพลาดในระหว่างการท าข้อสอบของครู จ านวน 1,403 คน13 จากผลการประเมินความสามารถด้าน                   
ภาษาอังกฤษของครูตามกรอบ (Common European Framework of Reference for Languages : CEFR)                   
ประจ าปีงบประมาณ 2558 แสดงให้ เห็นว่า ครู ผู้สอนภาษาอั งกฤษของประเทศไทยมีความรู้                    
ความสามารถตามกรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษท่ีเป็นสากล  อยู่ในระดับ A2                
มากท่ีสุด คือ ครูมีความสามารถใช้และเข้าใจประโยคในชีวิตประจ าวันในระดับกลาง  อีกท้ังยังมี
ครู ผู้สอนภาษาอังกฤษอีกจ านวน 2,101 คน ท่ีมีความรู้ความสามารถตามกรอบมาตรฐาน
ความสามารถทางภาษาอังกฤษท่ีเป็นสากลอยู่ในระดับ A0 ซึ่งต่ ากว่ามาตรฐานในระดับ A1 ถึงร้อยละ 
4.95  ด้วยเหตุนี้จึงจ าเป็นอย่างยิ่ง ท่ีต้องเร่งพัฒนาความรู้ความสามารถของครูผู้สอนภาษาอังกฤษ
เพื่อให้ครูสามารถถ่ายทอดความรู้สู่ผู้เรียนเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ เข้าใจเนื้อหา ตลอดจนสามารถ
สร้างองค์ความรู้ท่ีเกิดจากการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ซึ่งครูผู้สอนมีบทบาทส าคัญยิ่งต่อกระบวนการ
จัดการเรียนการสอน ครูผู้สอนเป็นกลไกลส าคัญในการปรับเปล่ียนวิธีการเรียนรู้ของนักเรียน โดย
ครูผู้สอนปรับเปล่ียนวิธีการสอนของตนโดยใช้เทคนิควิธีการสอนท่ีหลากหลาย น าส่ือ นวัตกรรมเข้ามา
ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน สร้างบรรยากาศในการเรียนรู้เพื่อให้นักเรียนได้สร้างองค์
ความรู้ด้วยตนเอง ครูเปล่ียนบทบาทจากผู้ช้ีแนะเป็นผู้อ านวยความสะดวกในการศึกษาหาความรู้ของ
นักเรียนเพื่อใหน้ักเรียนเกิดทักษะการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประมวลความรู้รวบยอด สรุปเป็นองค์
ความรู้ใหม่ท่ีคงทนและถูกต้องโดยมีครูเป็นผู้ให้ความช่วยเหลือ โดยใช้การนิเทศเป็นกระบวนการ        
ในการให้ความช่วยเหลือ แนะน าและร่วมมือกันเพื่อการปรับโครงสร้างใหม่ของการจัดการศึกษา                
การปฏิรูปการจัดการศึกษาท่ีมุ้งเน้นทักษะการคิดให้กับนักเรียน รวมถึงการจัดการเรียนรู้โ ดยเน้น

                                                             

 12 กระทรวงศึกษาธิการ, แนวปฏิบัติตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเร่ือง นโยบาย            
การปฏิรูปการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ (กรุงเทพฯ: บริษัท จามจุรีโปรดักส์ จ ากัด, 2557), 1-2. 

 13 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน, สถาบันภาษาอังกฤษ, ผลการประเมิน
ความสามารถด้านภาษาอังกฤษของครูตามกรอบ (Common European Framework of 
Reference for Languages : CEFR) ประจ าปีงบประมาณ 2558 (กรุงเทพฯ: ม.ป.พ., 2559), 1. 



 
6 

 

ผู้เรียนเป็นส าคัญ ซึ่งเป็นนิมิตหมายท่ีดีท่ีจะเตรียมทรัพยากรบุคคลท่ีมีคุณภาพให้กับสังคมและ
ประเทศชาติ14  
  การพัฒนาพฤติกรรมการจัดการเรียนรู้ของครู อาจท าได้หลายวิธี วิธีหนึ่งท่ีน่าจะส่งผล            
โดยตรงท่ีท าให้ครูสามารถปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ คือ กระบวนการนิเทศ            
การสอน ดังท่ี วัชรา  เล่าเรียนดี ได้กล่าวไว้ว่า การนิเทศการสอนเป็นกระบวนการหนึ่งของการจัด
การศึกษา ท่ีมุ่งปรับปรุงกระบวนการสอน กระบวนการเรียนรู้ในช้ันเรียน และส่งเสริมพัฒนา              
ความเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพครูอย่างต่อเนื่อง ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อผลการเรียนรู้ของผู้เรียน                        
ในการพัฒนาพฤติกรรมการจัดการเรียนการสอนต้องอาศัยวิธีการหลากหลาย และวิธีการหนึ่งท่ีจะ
ช่วยเหลือครูให้สามารถปรับปรุงและพัฒนาตนเอง พัฒนางานการจัดการเรียนการสอนในวิชาชีพของ
ตนได้อย่างต่อเนื่องและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อผู้เรียน คือ การนิเทศการสอน ซึ่งอาจเป็นการนิเทศ
รายบุคคลหรือวิธีการนิเทศกลุ่มท่ีสอดคล้องกับปัญหาและความ ต้องการของครู โดยใช้เทคนิค                
วิธีการนิเทศท่ีหลากหลาย เน้นความร่วมมือกันระหว่างบุคลากรในโรงเรียนเพื่อพัฒนาการจัดการเรียน
การสอน15 
  การนิเทศการสอนเป็นกระบวนการหนึ่งของการนิเทศการศึกษาท่ีมุ่งปรับปรุงกระบวน               
การสอน กระบวนการเรียนรู้ในช้ันเรียน และส่งเสริมพัฒนาความเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพครู             
ท่ีส่งผลโดยตรงต่อผลการเรียนรู้ของนักเรียน โดยอาศัยการนิเทศช่วยเหลือ แนะน าให้ความรู้และฝึก
ปฏิบัติด้วยการพัฒนาหลักสูตร การใช้เทคนิควิธีการเรียนรู้ใหม่ ๆ การใช้และการสร้างนวัตกรรมด้าน
การสอน และการท าวิจัยในช้ันเรียนเพื่อให้ครูสามารถปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ หรืองาน
ในวิชาชีพของตนเองอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลสูงสุดตามเป้าหมาย               
การนิเทศการสอนในปัจจุบันและอนาคตจะต้องยึดหลักการนิเทศ มีจุดมุ่งหมายท่ีชัดเจน มุ่ งเน้น            
การปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอนโดยตรง  เป็นการนิเทศแบบรายบุคคลและรายกลุ่มท่ี
สอดคล้องกับปัญหา ความต้องการของครูและของโรงเรียน มีการประเมินผลการจัดการเรียน             
การสอนของครู มีการสังเกตการณ์สอนและบันทึกผลข้อมูลท่ีเป็นปรนัย มีการประชุมปรึกษาหารือ
ระหว่างครูผู้สอนและผู้นิเทศอย่างต่อเนื่อง มีการด าเนินการนิเทศท่ีเป็นวิทยาศาสตร์ มีการวิเคราะห์
การจัดการเรียนรู้ท้ังเชิงปริมาณและคุณภาพ ผู้นิเทศและหรือผู้ท่ีท าหน้าท่ีนิเทศต้องอยู่ในฐานะ
ผู้เช่ียวชาญด้านการพัฒนาหลักสูตร เทคนิควิธีการสอน การนิเทศการสอน การวิจัยในช้ันเรียน                
การส่ือสารส่ือความหมาย นวัตกรรมและเทคโนโลยี การวัดประเมินผล และประเมินผลสมรรถภาพ
การจัดการเรียนรู้ของครูได้ รวมถึงการมีวิสัยทัศน์ท่ีกว้างไกล มีหน้าท่ีส่งเสริมสนับสนุนยุทธวิธี                
ในการสอนท่ีเหมาะสม เป็นผู้น ากลุ่มส่งเสริมความผูกพันมนภาระหน้าท่ีแก่ครู ส่งเสริมและพัฒนา               
เจตคติท่ีดีต่อตนเอง โรงเรียนและงานท่ีปฏิบัติ ใส่ใจต่อประสิทธิภาพ สุขภาพ และบุคลากร                   
ภายในองค์กร ครูมีอ านาจและอิสระในหน้าท่ี มีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องการจัดการศึกษา                       

                                                             

 14 วัชรา  เล่าเรียนดี, นิเทศการสอน, พิมพ์ครั้งท่ี 8 (นครปฐม: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัย
ศิลปากร, 2554), 278. 

 15 วัชรา  เล่าเรียนดี, การนิเทศการสอน (นครปฐม: ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน คณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิยาลัยศิลปากร, 2550), 8. 
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มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ ทักษะ นวัตกรรมด้านการจัดการเรียนรู้กับเพื่อนร่วมงาน มีประสบการณ์ 
สามารถใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนและพัฒนาการเรียนการสอนได้16  
 
ปัญหาการวิจัย 
  จากการศึกษาความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา จะเห็นได้ว่า การนิเทศการสอน 
เป็นส่วนประกอบท่ีส าคัญส่วนหนึ่งของการนิเทศการศึกษาและเป็นงานท่ีมีความส าคัญงานหนึ่ง                         
ของการจัดการและการบริหารโรงเรียนในศตวรรษท่ี 20 และ 21 ได้มีการเปล่ียนแปลงปฏิรูป
การศึกษา นโยบายการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551                  
ซึ่งในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลได้จ าเป็นต้องมีการนิเทศ                
การสอน เป็นหลักในการบริหารจัดการโรงเรียน 17 และจากผลการประเมินความสามารถด้าน
ภาษาอังกฤษของครูตามกรอบ(Common European Framework of Reference for Languages 
: CEFR) ประจ าปีงบประมาณ 2558 ช้ีให้เห็นว่า ครูผู้สอนภาษาอังกฤษของประเทศไทยมีความรู้
ความสามารถตามกรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษท่ีเป็นสากล อยู่ในระดับพื้นฐานเพื่อ
การสนทนา (A2) มากท่ีสุด ซึ่งหมายถึง ครูมีความสามารถใช้และเข้าใจประโยคในชีวิตประจ าวันใน
ระดับกลางเท่านั้น อีกท้ังยังมีครูผู้สอนภาษาอังกฤษอีกจ านวน 2,101 คน ท่ีมีความรู้ความสามารถ
ตามกรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษท่ีเป็นสากลอยู่ในระดับ A0 ซึ่งต่ ากว่ามาตรฐานใน
ระดับ A1 คือ ระดับผู้ใช้ภาษาขั้นพื้นฐาน ถึงร้อยละ 4.9518 ด้วยเหตุนี้จึงจ าเป็นอย่างเร่งด่วนท่ีจะต้อง
พัฒนาความรู้ความสามารถของครูผู้สอนภาษาอังกฤษให้มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษได้ตาม
กรอบ (Common European Framework of Reference for Languages : CEFR) เพื่อให้
ครูผู้สอนสามารถถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
  กระทรวงศึกษาธิการ ได้ท าการศึกษา สถานภาพการผลิตและพัฒนาครูในประเทศไทย 
พบว่า ปัญหาการศึกษาไทยไม่ใช่การขาดทรัพยากร แต่เป็นการขาดประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากร                
อันเนื่องมาจากการขาดความรับผิดชอบ (Accountability) ของระบบการศึกษาต่อนักเรียนและ
ผู้ปกครอง หนึ่งในปัจจัยซึ่งต้องรับผิดชอบต่อการแก้ไขปัญหาการศึกษาไทยคือ ครู ซึ่งเป็นบุคลากร
ส าคัญในการยกระดับและพัฒนาคุณภาพการศึกษา การปฏิรูปคุณภาพการศึกษาจะเป็นไปไม่ได้เลย
หากปราศจากการยกระดับคุณภาพครูซึ่งถือว่าเป็นองค์ประกอบส าคัญท่ีสุดอย่างหนึ่งในระบบ

                                                             

 16 วัชรา  เล่าเรียนดี, การนิเทศการสอน (นครปฐม: ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2550), 8. 
  17 เกรียงศักดิ์  สังข์ชัย, “การพัฒนารูปแบบการนิเทศการสอนครูวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนา
ศักยภาพนักเรียนท่ีมีแววความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์” (วิทยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎี 
บัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยศิลปากร, 2552), 4. 

 18 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน, สถาบันภาษาอังกฤษ, ผลการประเมิน
ความสามารถด้านภาษาอังกฤษของครูตามกรอบ (Common European Framework of 
Reference for Languages : CEFR) ประจ าปีงบประมาณ 2558 (กรุงเทพฯ: ม.ป.พ., 2559), 1. 
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การศึกษา การไม่ให้ความส าคัญกับครู จึงมีผลต่อคุณภาพการศึกษาของประเทศโดยรวมปัญหาและ
อุปสรรคการผลิตครูในภาพรวมปัญหาหนึ่ง คือ การผลิตครูไม่ตรงกับความต้องการการใช้งานจริง      
มีปริมาณเกินความต้องการในบางสาขา และขาดแคลนในบางสาขาวิชา ขาดข้อมูลและการประสานงานระหว่าง
ผู้ผลิตและผู้ใช้ครู ขาดแคลนคณาจารย์ท่ีเช่ียวชาญในการผลิตครูท าให้การผลิตไม่มีคุณภาพเพียงพอ 
ระบบการฝึกประสบการณ์ของนักศึกษาครูยังไม่มีคุณภาพ19 สอดคล้องกับข้อเสนอจากผลการติดตาม
และประเมินผลการใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ของส านักงานเลขาธิการ           
สภาการศึกษา สรุปว่า การแก้ไขปัญหาการน าหลักสูตรไปใช้ให้บรรลุผลตามท่ีหลักสูตรก าหนด สถานศึกษาควร
ปรับปรุงท่ีการจัดการเรียนรู้ของครู โดยสถานศึกษาจะต้องมีวิธีการจัดการท่ีถูกต้อง เหมาะสม                     
ในการช่วยเหลือแนะน าให้ครูสามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างประสิทธิภาพ เพราะการจัดการท่ีดีจะเป็น
กุญแจน าไปสู่ความส าเร็จขององค์กร ในการพัฒนาครูควรเน้นการใช้โรงเรียนเป็นฐาน ให้ครูสามารถ
จัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยเฉพาะการพัฒนาครูประจ าการท่ีสอนไม่ตรงวิชาเอกให้
สามารถจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ20 จะเห็นได้ว่า ครูเป็นปัจจัยส าคัญในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของผู้เรียน เนื่องจากครูเป็นผู้น าหลักสูตรสู่การปฏิบัติจริงในช้ันเรียน และการจัดการเรียนรู้
ในห้องเรียนขึ้นอยู่กับความรู้ความสามารถ ประสบการณ์และเทคนิควิธีการของครูแต่ละ ถึงแม้ว่าครู
ส่วนใหญ่จะมีความรู้และประสบการณ์ ท าการสอนมานานแล้วก็ตาม แต่สภาวะของสังคมโลกท่ี
เปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ท้ังทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การศึกษา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ท าให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องในสังคมโลก ดังนั้น ครูในฐานะท่ีเป็นผู้พัฒนาคน จึงต้อง
พัฒนาตนเองให้ทันกับความเปล่ียนแปลงของสังคมเพื่อน าองค์ความรู้ไปจัดการเรียนรู้ให้ก้าวหน้า และ
ทันสมัยอยู่เสมอ ซึ่งในสภาพจริงปัจจุบัน พบว่า ครูบางส่วน ยังไม่ปรับเปล่ียนพฤติกรรมการจัดการเรียนรู้21 
  จากนโยบายการพัฒนาครูของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ 2554 
เพื่อรองรับการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง ก าหนดให้ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามีระบบการนิเทศ                          
ติดตามช่วยเหลือการปฏิบัติงานของครูให้ส่งผลต่อการเรียนรู้ของนักเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ 22               
จะเห็นได้ว่า การนิเทศ ติดตามช่วยเหลือการปฏิบัติงานของครู เป็นภารกิจส าคัญของศึกษานิ เทศก์             
ท่ีจะต้องถือปฏิบัติให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อการพัฒนาระบบการศึกษาไทย ซึ่งส านักงานส่งเสริม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ได้ให้ความหมายของการนิเทศการศึกษาว่า เป็นกระบวนการ                  

                                                             

 19 ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, สถานภาพการผลิตและพัฒนาครูในประเทศไทย 
(กรุงเทพฯ: บริษัท พริกหวานกราฟฟิค จ ากัด, 2558), ข-ง. 

 20 ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, ข้อเสนอการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง 
(พ.ศ.2552-2559) : ฉบับสรุป (กรุงเทพฯ: ส านักมาตรฐานนโยบายและแผนการศึกษา ส านักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา, 2552), 20. 

  21 ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, กฎกระทรวงว่าด้วย ระบบ หลักเกณฑ์ และ           
วิธีการประกันคุณภาพการศึกษา (กรุงเทพฯ: ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2553), 2. 

 22 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน, นโยบายเก่ียวกับการพัฒนาครูเพือ่
รองรับการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง ปีงบประมาณ 2554, เข้าถึงเมื่อ 20 มกราคม 2559, 
เข้าถึงได้จาก http://www.sobdai.com/news-education/399-254.html 
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ทางวิชาการท่ีช่วยส่งเสริมให้การจัดการศึกษาบรรลุเป้าหมายทางการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ มุ่งท่ี
จะพัฒนาครู ผู้สอนเป็นหลัก เนื่องจากปรัชญาของการนิเทศการศึกษามีความเช่ือว่าครูเป็นองค์ประกอบ               
ท่ีส าคัญท่ีสุดในกระบวนการจัดการศึกษา ครูเป็นผู้น ากระบวนการและองค์ประกอบอื่นมาใช้เพื่อให้
เกิดการเรียนรู้แก่ผู้เรียน โดยมุ่งเน้นการช่วยเหลือให้ค าแนะน า ให้ค าปรึกษา และกระตุ้นครูเพื่อ
ป้องกันความผิดพลาดหรือข้อบกพร่องในการปฏิบัติงาน การแก้ไขปรับปรุงคุณภาพการจัดกิจกรรม
การศึกษา การส่งเสริมขวัญและก าลังใจ และการส่งเสริมให้มีการริเริ่มทดลองใหม่ ๆ ด้านการศึกษา23 
    จากการศึกษาสภาพปัญหาดังกล่าวข้างต้น การนิเทศจึงมีความส าคัญต่อการบริหาร                 
จัดการศึกษา เพราะการนิเทศเป็นปัจจัยขับเคล่ือนท่ีส่งเสริมให้การบริหารจัดการศึกษาในโรงเรียน 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้สามารถด าเนินการไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
และเกิดประสิทธิผลอย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจ ท่ีจะท าวิจัยเกี่ยวกับการนิเทศ   
เพื่อพัฒนาสมรรถภาพการจัดการเรียนการสอนของครูภาษาอังกฤษ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนา
คุณภาพงานด้านการจัดการศึกษา ตลอดท้ังพัฒนากระบวนการการบริหารงานนิเทศการศึกษา            
ในโรงเรียน สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้มีความหลากหลายในการปฏิบัติงาน                         
ให้เกิดความคล่องตัว และมีอิสระในการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล อีกท้ังยัง
เป็นการสร้างรากฐาน สร้างความเข้มแข็งให้สถานศึกษา ให้สามารถบริหารจัดการศึกษาได้อย่างมี
คุณภาพ ได้มาตรฐานของการจัดการศึกษาต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย  
  1. เพื่อทราบองค์ประกอบการนิเทศเพื่อพัฒนาสมรรถภาพการจัดการเรียนการสอนของ
ครูภาษาอังกฤษ 
  2. เพื่อทราบผลการยืนยันองค์ประกอบการนิเทศเพื่อพัฒนาสมรรถภาพการจัดการเรียน
การสอนของครูภาษาอังกฤษ  
 
ข้อค าถามการวิจัย 
  1. องค์ประกอบการนิเทศเพื่อพัฒนาสมรรถภาพการจัดการเรียนการสอนของครู
ภาษาอังกฤษ มีองค์ประกอบใดบ้าง 
  2.  ผลการยืนยันองค์ประกอบการนิเทศเพื่อพัฒนาสมรรถภาพการจัดการเรียนการสอน
ของครูภาษาอังกฤษ เป็นอย่างไร 
 
สมมติฐาน 
 1.  การนิเทศเพื่อพัฒนาสมรรถภาพการจัดการเรียนการสอนของครูภาษาอังกฤษ มีหลาย
องค์ประกอบหรือเป็นพหุองค์ประกอบ 

                                                             

 23 ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย, คู่มือการนิเทศ
ภายในของสถานศึกษา (ชัยนาท: ม.ป.ท., ม.ป.ป.), 1. 
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 2.  องค์ประกอบการการนิเทศเพื่อพัฒนาสมรรถภาพการจัดการเรียนการสอนของครู
ภาษาอังกฤษ มีความเหมาะสม เป็นไปได้ มีประโยชน์ และถูกต้อง 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย  
 ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยต้องการทราบองค์ประกอบการนิเทศเพื่อพัฒนาสมรรถภาพการจัดการเรียนการสอน
ของครูภาษาอังกฤษ และยืนยันองค์ประกอบการนิเทศเพื่อพัฒนาสมรรถภาพการจัดการเรียนการสอนของครู
ภาษาอังกฤษ โดยได้ก าหนดแนวคิดในการวิจัยจากองค์ความรู้ต่าง ๆ โดยน าแนวคิด ทฤษฎี ข้อค้นพบ 
งานวิจัยของนักวิชาการเกี่ยวกับการนิเทศการศึกษา การพัฒนาสมรรถภาพการจัดการเรียนการสอนของครู
ภาษาอังกฤษ รวมถึงการสัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญ/ผู้ทรงคุณวุฒิด้านองค์ประกอบการนิเทศเพื่อพัฒนา
สมรรถภาพการจัดการเรียนการสอนของครูภาษาอังกฤษ ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 
 1. แนวคิดการนิเทศแบบหลากหลายวิธีการ (Differentiated Supervision) เป็นแนวคิดของ 
แกลทธอร์น (Glatthon) ประกอบด้วย วิธีการหรือระบบการนิเทศเพื่อปรับปรุงและพัฒนา                  
การจัดการเรียนการสอนในหลายแบบ หรือหลายวิธีการ ซึ่งครูสามารถท่ีจะเลือกใช้ในขอบเขตและ
เงื่อนไขของแต่ละวิธี เช่น การนิเทศแบบคลินิก CS (Clinical Supervision) การนิเทศแบบเพื่อนร่วม
พัฒนาวิชาชีพ CPD (Cooperative Professional Development) การนิเทศแบบพัฒนาตนเอง 
(Self-Directed Professional Development) และการนิเทศท่ีด าเนินการโดยผู้บริหาร (Administrative 
Monitoring)24  
  1.1 การนิเทศแบบคลินิก CS (Clinical Supervision) เป็นแนวคิดของกระบวนการนิเทศ                   
แกลทธอร์น (Glatthon) เป็นการนิเทศเพื่อการปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอนในช้ันเรียนโดยตรง 
โดยเริ่มด้วยการพูดคุยปรึกษาหารือกันระหว่างตัวครูกับผู้นิเทศเกี่ยวกับแผนการสอนการสังเกต             
การสอน การวิเคราะห์ข้อมูลการสอน และการให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ครู25  
  1.2 การนิเทศแบบเพื่อนร่วมพัฒนาวิชาชีพ CPD (Cooperative Professional Development)               
เป็นแนวคิดของแกลทธอร์น (Glatthon) เป็นกระบวนการนิเทศท่ีครูต้ังแต่ 2 คน ขึ้นไปร่วมมือร่วมใจ
กันปฏิบัติงานเพื่อปรับปรุงพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของตนเอง หรืองานท่ีตนเองรับผิดชอบ

                                                             

 24 Allan A. Glatthorn, “Differential Supervision,” Washington D.C.: 
Association for Supervision and Curriculum Development (Allen and Bacon, Inc., 
1984), 49-58. 
 25 Allan A. Glatthorn and Gogan, อ้างถึงใน Carl D. Glickman, Stephen P. 
Gordon, and Jovita M. Ross-Gordon, Supervision and Instruction: Leadership: A 
Developmental Approach, 3rd ed. (Massachusette : Allen and Bacon, Inc., 1995), 
288. 
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ร่วมกัน โดยมีการสังเกตการณ์สอนกันและกัน มีการอภิปราย ประชุมปรึกษาหารือกัน และมีการให้
ข้อมูลย้อนกลับเกี่ยวกับการสังเกตการสอน26  
  1.3 การนิเทศแบบพัฒนาตนเอง (Self-Directed Professional Development) เป็น
แนวคิดของแกลทธอร์น (Glatthon) เป็นการนิเทศท่ีเหมาะกับครูท่ีมีความรู้ความสามารถและ
ต้องการท่ีจะพัฒนางานในวิชาชีพของตนเองด้วยตนเอง เป็นกระบวนการนิเทศท่ีครูท างานโดยอิสระ 
เป็นผู้น าในการพัฒนาวิชาชีพของตนเองด้วยการวางแผนเพื่อพัฒนาวิชาชีพการสอนของตนเอง และ
ด าเนินการตามโครงการท่ีวางไว้ ซึ่งประกอบด้วย เป้าหมาย วิธีการในการพัฒนาตนเอง แหล่งทรัพยากร               
ท่ีต้องการ วิธีการประเมินผลและความช่วยเหลือจากผู้นิเทศหรือผู้บริหารที่ครูต้องการ เพื่อให้ครูได้รับ
ความรู้และทักษะจากการเรียนรู้โดยอิสระ และมีโอกาสเลือกรับการนิเทศแบบพัฒนาตนเอง เป็นการพัฒนาวิชาชีพ
ทางการสอน ซึ่งจะท าให้เข้าใจตนเอง พร้อมกับสามารถช้ีน าตนเองได้มากขึ้น27    
  1.4 การนิเทศท่ีด าเนินการโดยผู้บริหาร (Administrative Monitoring) เป็นแนวคิดของ
แกลทธอร์น (Glatthon) เป็นการนิเทศภายในท่ีด าเนินการนิเทศครูโดยผู้บริหารหรือผู้ช่วยผู้บริหาร
โดยท่ีผู้บริหารจะเข้าสังเกตการสอนในช้ันเรียน โดยใช้เวลาส้ัน ๆ 20-30 นาที จดบันทึกพฤติกรรม 
การสอนอย่างย่อ ๆ ในประเด็นหรือในเรื่องส าคัญ ๆ และให้ข้อมูลย้อนกลับเกี่ยวกับการสังเกตการสอน     
ในช้ันเรียนแต่ละครั้ง เพื่อการปรับปรุงแก้ไขหรือพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น28  
 2.  แนวคิดการนิเทศแบบทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Supervision) เป็นแนวคิด
ของ แมกเกรเกอร์ (McGregor) การนิเทศแบบทรัพยากรมนุษย์จะให้ความส าคัญต่อความต้องการของมนุษย์                
และความพึงพอใจต่อผลงานท่ีเกิดขึ้น ภาวะผู้น าท่ีใช้ในการนิเทศแบบทรัพยากรมนุษย์จะไม่ใช้ท้ังการช้ีน า             
หรือการอุปถัมภ์ แต่เป็นการสนับสนุน (Supportive) มากกว่า ดังท่ี แมกเกรเกอร์ ได้กล่าวไว้ว่า การบริหาร
จัดการต่าง ๆ รวมทั้งการนิเทศนั้น จะอยู่บนหลักฐานการใช้ทฤษฎีหนึ่งเป็นหลักเสมอ การนิเทศแบบ
ทรัพยากรมนุษย์ กล่าวได้ว่า ยึดทฤษฎี Y ของแมกเกรเกอร์เป็นหลักและแนวทางการปฏิบัติด้วย
เช่นกัน ตามหลักของทฤษฎี Y นั้น จะมีการสร้างสภาพแวดล้อมท่ีส่งเสริมและกระตุ้นให้ปฏิบัติงาน
ภายในองค์กรให้บรรลุผลส าเร็จด้วยความเต็มใจ นอกจากนั้นยังจัดโอกาสให้ได้แสดงความคิ ด
สร้างสรรค์ ความฉลาด และการน าตนเองเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานให้บรรลุความส าเร็จตามเป้าหมาย 
กล่าวได้ว่า มนุษย์ย่อมต้องการท่ีจะรู้สึกว่าตัวเองส าคัญเสมอ29  

                                                             

 26 Allan A. Glatthorn, “Differential Supervision,” Washington D.C., 
Association for Supervision and Curriculum Development (Allen and Bacon, Inc., 
1984), 40-41. 
 27 Ibid., 45. 
 28 วัชรา  เล่าเรียนดี, เทคนิคการจัดการเรียนการสอนและการนิเทศ (นครปฐม: โรงพิมพ์
มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2548), 146-150. 
 29 Thomas J.S. and Robert S., Supervision: A Redefinition, 5th ed. (New 
York: McGraw-Hill, Inc., 1993), อ้างถึงใน วัชรา  เล่าเรียนดี, การนิเทศการสอน (Supervision 
of Instruction) (นครปฐม: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2553), 94. 
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 3. แนวคิดการนิเทศแบบสนับสนุน (Supportive Supervision) เป็นแนวคิดของการูโบ และ
รอทสไตท์ (Garubo and Rosthstein) เป็นแบบร่วมมือแบบหนึ่งท่ีต้องอาศัยความร่วมมือกันอย่าง
จริงจังและจริงใจระหว่างครูและผู้นิเทศโดยเริ่มจากการสร้างความเช่ือถือไว้ใจกันและกันให้เกิดขึ้นก่อน 
ผู้นิเทศต้องมีความช านาญ มีความรู้เกี่ยวกับทฤษฎีจิตวิทยา เกี่ยวกับการพัฒนาบุคลิกภาพ และการพัฒนา        
ความเป็นตัวเองของมนุษย์30  
 4. แนวคิดการนิเทศแบบมนุษยสัมพันธ์ (Human Relationship Supervision) เป็นแนวคิด
ของ เมโย (Elton Mayo)  โดยเช่ือว่า ผลผลิตหรือผลงานของผู้ปฏิบัติสามารถจะเพิ่มขึ้นได้จากการให้
ผู้ปฏิบัติงานเหล่านั้นมีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจ เมื่อมีการน าไปใช่ในการจัดการศึกษา            
ในโรงเรียนจะให้ความส าคัญกับครูในฐานะเป็นบุคคลท่ีมีประสิทธิภาพมากกว่าจะถูกมองว่า                 
เป็นชุดของพลังงานท่ีต้องการ (Packges of Needed Energy) มีทักษะ มีสมรรถภาพท่ีจะถูกใช้โดย 
ผู้นิเทศ จากการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับมนุษยสัมพันธ์จะช้ีให้เห็นถึงความส าคัญของความต้องการทาง
สังคม (Socialization) ของครู31  
 5. แนวคิดการนิเทศแบบพัฒนาการ (Development Supervision) เป็นแนวคิดของ                 
กล๊ิกแมน กอร์ดอน และรอส กอร์ดอน (Glickman Gordon and Ross Gordon) เป็นการส่งเสริม 
สนับสนุนให้ครูไปสู่การพัฒนาในระดับสูงสุด นั่นคือ สามารถพัฒนาตนเองได้ มีระดับความสามารถ 
ในการคิดเชิงนามธรรมสูงขึ้น มีความรู้สึกต่อภาระหน้าท่ีสูงขึ้น และให้ความร่วมมือมากขึ้น32  
 6. แนวคิดการนิเทศแบบเพื่อปรับปรุงการเรียนการสอน (Supervision for Instructional 
Improvement) เป็นแนวคิดของ โบยัน และคอพแลนด์ (Boyan and Copeland) เป็นการนิเทศ
เพื่อปรับปรุงการเรียนการสอนโดยตรง โดยได้จัดท าเป็นชุดฝึกอบรม (Training Package) ท่ีสามารถ
เรียนรู้และฝึกปฏิบัติได้ ส าหรับผู้ท่ีจะท าหน้าท่ีนิเทศและครูท่ีสนใจ ในชุดดังกล่าวจะประกอบด้วย 
เนื้อหาสาระความรู้พร้อมแบบฝึกหัดและแบบฝึกปฏิบัติ เช่น กระบวนการนิเทศเพื่อปรับปรุงการเรียน
การสอน33      

                                                             

 30 Raymond C. Garubo, and Rothstein, Stanley W. Supportive Supervision 
in School (London: Greenwood Press, 1998), 1-8. 
 31 Thomas J. Sergiovanni, and R.J. Starratte, The Principalship : A 
Reflective Practice Perspective, 2nd ed. (Massachusetts: Allyn and Bacon, Inc., 
1991), 8-10. 
 32 Carl D. Glickman, Stephen P. Gordon, and Jovita M. Ross-Gordon, 
Supervision and Instruction: Leadership: A Developmental Approach, 7th ed. 
(Boston: Allyn and Bacon, Inc., 1995), 197. 
 33 Boyan, N.J., and Copleland, W.D., Instructional Supervision Training 
Program (Columbus Ohio: Charles E. Merrill Publishing Company, 1978), อ้างถึงใน            
วัชรา  เล่าเรียนดี, เทคนิคการจัดการเรียนการสอนและการนิเทศ (นครปฐม: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัย
ศิลปากร, 2548), 150. 



 
13 

 

 7. แนวคิดการนิเทศแบบเพื่อนช่วยเพื่อน (Peer Supervising or Peer Coaching) เป็น
แนวคิดของ โรบิ้น (Robin) เป็นกระบวนการนิเทศการสอนท่ีเพื่อนครู 2 คนจับคู่หรือร่วมกลุ่ม               
เพื่อปรับปรุงหรือการปรับปรุงพัฒนางานการเรียนการสอนแบบเพื่อนช่วยเพื่อน และพัฒนา                
การจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผลการเรียนของนักเรียนด้วยเทคนิควิธีสอนหรือรูปแบบการสอน
รูปแบบใดรูปแบบหนึ่งท่ีเหมาะสม มีการสังเกตการณ์สอน ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่กันและกัน และ              
การนิเทศการสอนแบบเพื่อนช่วยเพื่อนจึงท าได้ง่าย และพึงพอใจท่ีจะร่วมมือกันปรับปรุงพัฒนา             
การเรียนการสอนของกันและกัน34  
 8. แนวคิดการนิเทศแบบวิทยาศาสตร์ (Scientific Management Supervision) เป็นแนวคิด              
ของ เฟรดเดริก เทย์เลอร์ (Frederick Taylor) วิธีการนิเทศแบบวิทยาศาสตร์ คือ การติดตามดูแล
ด้วยวิธีการตรวจตรา ควบคุมความรับผิดชอบต่องานและผลการปฏิบัติงานตามท่ีก าหนดผลส าเร็จ    
ของงาน การท างานตามวิธีการท่ีจะน าไปสู่เป้าหมายหลักท่ีต้องการนั้น ไม่มีการค านึงถึงความต้องการ 
ความพึงพอใจของผู้ปฏิบัติงาน35  
 9. แนวคิดการนิเทศแบบกัลยาณมิตร กรอบความคิดพื้นฐานของกัลยาณมิตรนิเทศ คือ
หลักธรรมความเป็นกัลยาณมิตร 7 ประการ  มุ่งเน้น ความปลอดโปร่งใจ ไม่บีบค้ัน เน้นความมีน้ าใจ 
ช่วยเหลือเกื้อกูล สร้างความเข้าใจ กระจ่างแจ้ง แนะแนวทางท่ีถูกต้องด้วยการยอมรับนับถือซึ่งกัน
และกัน36    
 10.  แนวคิดการนิเทศแบบประชาธิปไตย เป็นการนิเทศท่ีค านึงถึงมนุษยสัมพันธ์และการท างาน                   
ร่วมกันเป็นหมู่คณะ เพื่อร่วมกันปรับปรุงแก้ไขการสอนให้มีประสิทธิภาพ ได้ประโยชน์แก่นักเรียนและ
เป้าหมายของการศึกษามากท่ีสุด โดยมีวิธีการ คือ ใช้วิธีการประเมินผลตนเอง โดยครูและผู้นิเทศ
ร่วมกันประเมินผลงานท่ีเกี่ยวข้องกับสภาพการเรียนการสอน ซึ่งจะเป็นการค้นหาส่ิงท่ีจ าเป็นท่ีจะต้อง
ปรับปรุงแก้ไขให้ได้ และต้องมีการนิเทศแล้วประเมินผลทุกระยะตลอดเวลาด้วย37  
 11. แนวคิดการนิเทศแบบร่วมพัฒนา เป็นปฏิสัมพันธ์ทางการนิเทศระหว่างผู้บริหาร
สถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ และครูในกระบวนการนิเทศการศึกษา ท่ีมุ่งแก้ปัญหาและพัฒนาการเรียน                

                                                             

 34 Pam Robbins, How to Plan and Implement A Peer Coaching Program 
(ASCD, 1991), อ้างถึงใน วัชรา  เล่าเรียนดี, ศาสตร์การนิเทศการสอนและการโค้ช การพัฒนา
วิชาชีพ : ทฤษฎี กลยุทธ์ สู่การปฏิบัติ (นครปฐม: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2556), 224. 
 35 วัชรา  เล่าเรียนดี, ศาสตร์การนิเทศการสอนและการโค้ช การพัฒนาวิชาชีพ : 
ทฤษฎี กลยุทธ์ สู่การปฏิบัติ (นครปฐม: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2556), 87. 
 36 เอกสารประกอบการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งต้ังให้
ด ารงต าแหน่งศึกษานิเทศก์, เข้าถึงเมื่อ 20 กันยายน 2558, เข้าถึงได้จาก https://www.google. 
co.th/ url?sa=t&rct =j&q=&esrc=s&source=web&cd =4&ved=0ahUKEwjeoquP_ 
4rKAhWFBI4KHbyjARYQFggtMAM&url=https%3A%2F%2Fladapaja.files.wordpress.com
%2F2012%2F01%2Fword_activity.doc&usg=AFQjCNHRCs5epMe35CMwncDRtz6w6wjd
OA&sig2=PBjMe8zjRQ-ZeyPnhVh2qQ 

 37 รุ่งรัชชดาพร  เวหะชาติ, การนิเทศการศึกษา (สงขลา: เทมการพิมพ์, 2557), 164. 
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การสอนอย่างเป็นระบบ โดยใช้เทคนิคการนิเทศการสอนเป็นปัจจัยหลัก บนพื้นฐานของสัมพันธ์ภาพ
แห่งการร่วมคิด ร่วมท า พึ่งพา ช่วยเหลือ ยอมรับซึ่งกันและกัน ให้เกียรติและจริงใจต่อกันระหว่าง            
ผู้นิเทศ ผู้สอนและคู่สัญญา เพื่อร่วมกันพัฒนาทักษะวิชาชีพ อันจะส่งผลโดยตรงต่อการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา38  
 12. แนวคิดการนิเทศแบบมีส่วนร่วม เป็นการนิเทศท่ีมุ่งการมีส่วนร่วมระหว่างผู้นิเทศและ
ผู้รับการนิเทศ ในการแสดงความคิดเห็น ร่วมแก้ปัญหาและเจรจาตกลงใจท่ีจะด าเนินการร่วมกัน            
ถึงการปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอน ทุกคนมีสิทธิ์เท่าเทียมกันใน การด าเนินการร่วมกัน               
ตามวิถีทางประชาธิปไตย โดยใช้เสียงของสมาชิกส่วนใหญ่เป็นหลักและเรียกว่าเป็นการนิเทศแบบ
พึ่งพา และควรใช้พฤติกรรมดังกล่าวให้เหมาะสมกับสถานการณ์และเหตุการณ์39           
 13. แนวคิดการนิเทศแบบเพื่อการเปล่ียนแปลง การสร้างการเปล่ียนแปลงจะต้องด าเนิน   
การอย่างเป็นระบบแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์และมีส่วนร่วม ผู้บริหารองค์การต้องเป็นผู้น าการเปล่ียนแปลง  
มีการพัฒนาบุคลากร ซึ่งเป็นทรัพยากรท่ีส าคัญให้มีความรู้ความสามารถพัฒนาตนเองไปสู่วิชาชีพ           
ขั้นสูงท่ีต้องใช้ความรู้ในการปฏิบัติงานตามบริบทของสังคมฐานความรู้ การเปล่ียนแปลงจึงจะเกิด
อย่างต่อเนื่องเพราะบุคลากรท่ีพัฒนาแล้วมีความรู้ความสามารถ จะน าความรู้ความสามารถไปพัฒนา
ปัจจัยอื่น ๆ เช่น สภาพแวดล้อม วัฒนธรรม วัสดุอุปกรณ์ กระบวนการท างานให้ดีขึ้นตามไปด้วยวิธี
พัฒนาบุคลากร ท่ีส าคัญ คือ การนิเทศ ท้ังการนิเทศงานและการนิเทศพัฒนาวิชาชีพ40  
 14. แนวคิดการนิเทศแบบพัฒนาผลงานทางวิชาการ หมายถึง เอกสารหรือหลักฐานท่ีจัดท า
ขึ้นจากความรู้ ความสามารถ ทักษะและประสบการณ์ของผู้จัดท า โดยการศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ 
วิจัย และได้น าไปใช้ในการแก้ปัญหา หรือพัฒนางานในหน้าท่ีจนเกิดผมดีต่อการพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาและเป็นประโยชน์ต่อความก้าวหน้าทางวิชาการ41  
 15. แนวคิดการนิเทศการนิเทศภายในโรงเรียน (Supervising Process) เป็นการนิเทศ
ภายในโรงเรียนโดยบุคลากรในโรงเรียน ซึ่งสามารถน ากระบวนการหรือรูปแบบการนิเทศการสอน           
มาใช้ เนื่องจากการนิเทศภายในมีเป้าหมายท่ีการพัฒนาปรับปรุงการเรียนการสอนจึงสามารถน า
รูปแบบการนิเทศการสอนแบบต่าง ๆ มาปรับใช้เพื่อช่วยให้ครูปรับปรุงพัฒนาสมรรถภาพการสอนของ
ตนเอง ท่ีส่งผลถึงการเรียนรู้ของผู้เรียนให้สูงขึ้นได้42    
 16.  เอกสารงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง เป็นผลงานวิชาการท่ีมีการจัดท าหรือจัดพิมพ์เผยแพร่ในรูป
ส่ิงพิมพ์หรือการบันทึกในรูปเอกสารอีเล็คทรอนิกส์ท่ีมีเนื้อหาท่ีสัมพันธ์กับหัวข้อเรื่องหรือประเด็นของ
ปัญหาการวิจัยท่ีเกี่ยวกับการนิเทศเพื่อพัฒนาสมรรถภาพการจัดการเรียนการสอนของครูภาษาอังกฤษ                     

                                                             

 38 รุ่งรัชชดาพร  เวหะชาติ, การนิเทศการศึกษา (สงขลา: เทมการพิมพ์, 2557), 174. 
 39 เรื่องเดียวกัน, 181. 
 40 เรื่องเดียวกัน, 184. 
 41 เรื่องเดียวกัน, 203. 
 42 วัชรา  เล่าเรียนดี, การนิเทศการสอน (Supervision of Instruction), พิมพ์ครั้งท่ี 
5, (นครปฐม: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2553), 133. 
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เพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการค้นคว้า ศึกษารวบรวมและประมวลเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง
เพื่อสร้างเป็นข้อค าถามการวจัิย43 
 

 โดยกรอบแนวคิดองค์ประกอบการนิเทศเพื่อพัฒนาสมรรถภาพการจัดการเรียนการสอนของ
ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ มีรายละเอียด ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิท่ี 1  กรอบแนวคิดการวิจัย 
ท่ีมา:  Allan A. Glatthorn, “Differential Supervision,” Washington D.C.: Association for 
Supervision and Curriculum Development (Allen and Bacon, Inc., 1984), 49-58. 
 

                                                             

 43 ความส าคัญ : เอกสาร วรรณกรรมและรายงานวิจัยที่เก่ียวข้อง, เข้าถึงเมื่อ 19 
กันยายน 2558, เข้าถึงได้จาก https://www.gotoknow.org/posts/584712 

 
 

เอกสารงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
 

 
การนิเทศเพื่อพัฒนา

สมรรถภาพการจัดการเรียน
การสอนของครูภาษาอังกฤษ 

แนวคิดการนิเทศในต่างประเทศ 
1. แบบหลากหลายวิธีการ    
2. แบบทรัพยากรมนุษย์ 
3. แบบสนับสนุน 
4. แบบมนุษยสัมพันธ์  
5. แบบพัฒนาการ  
6. แบบเพื่อปรับปรุงการเรียน 
   การสอน 
7. แบบเพื่อนช่วยเพื่อน 
8. แบบวิทยาศาสตร์ 
 

แนวคิดการนิเทศในประเทศ 
1. แบบกัลยาณมิตร  
2. แบบประชาธิปไตย 
3. แบบร่วมพัฒนา 
4. แบบมีส่วนร่วม 
5. แบบเพื่อการเปล่ียนแปลง 
6. แบบพัฒนาผลงานทาง 
    วิชาการ 
7. การนิเทศภายในโรงเรียน 
 
 

สัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ 
เกี่ยวกับการนิเทศเพื่อพัฒนา
สมรรถภาพการจัดการเรียน               
การสอนของครูภาษาอังกฤษ 
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 : Allan A. Glatthorn and Gogan, อ้างถึงใน Carl D. Glickman, Stephen P. Gordon, 
and Jovita M. Ross-Gordon, Supervision and Instruction: Leadership: A 
Developmental Approach, 3rd ed. (Massachusette: Allen and Bacon, Inc., 1995), 
288. 
 : Allan A. Glatthorn, “Differential Supervision,” Washington D.C., Association for 
Supervision and Curriculum Development (Allen and Bacon, Inc., 1984), 40-41. 
 : Thomas J.S., and Robert, S., Supervision: A Redefinition, 5th ed. (New York: 
McGraw-Hill, Inc., 1993), อ้างถึงใน วัชรา  เล่าเรียนดี, การนิเทศการสอน (Supervision of 
Instruction) (นครปฐม: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2553), 94. 
 : Raymond C. Garubo, and Stanley W. Rothstein, Supportive Supervision in 
Schools (London: Greenwood Press, 1998), 1-8. 
 : Thomas J. S., and Robert, S., The Principalship : A Reflective Practice 
Perspective, 2nd ed. (Massachusetts: Allyn and Bacon, Inc., 1991), 8-10. 
 : Carl D. Glickman, Stephen P. Gordon, and Jovita M. Ross-Gordon, Supervision 
and Instruction: Leadership: A Development Approach, 7th ed. (Boston: Allyn and 
Bacon, Inc., 1995), 197. 
 : Norman J. Boyan, and Willis D. Copeland, Instructional Supervision Training 
Program (Columbus Ohio: Charles E. Merrill Publishing Company, 1978), อ้างถึงใน วัชรา 
เล่าเรียนดี, เทคนิคการจัดการเรียนการสอนและการนิเทศ (นครปฐม: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยศิลปากร
, 2548), 150-155. 
 : Pam Robbins, How to Plan and Implement A Peer Coaching Program 
(ASCD, 1991), อ้างถึงใน วัชรา  เล่าเรียนดี, ศาสตร์การนิเทศการสอนและการโค้ช การพัฒนา
วิชาชีพ : ทฤษฎี กลยุทธ์ สู่การปฏิบัติ (นครปฐม: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2556), 224-226. 
 : วัชรา  เล่าเรียนดี, ศาสตร์การนิเทศการสอนและการโค้ช การพัฒนาวิชาชีพ : ทฤษฎี              
กลยุทธ์ สู่การปฏิบัติ (นครปฐม: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2556), 87-109. 
 : เอกสารประกอบการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งต้ังให้ด ารง
ต าแหน่งศึกษานิเทศก์, เข้าถึงเมื่อ 20 กันยายน 2558, เข้าถึงได้จาก https://www.google. co.th/ 
url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&ved=0ahUKEwjeoquP4rKAhWFBI4KHbyj
ARYQFggtMAM&url=https%3A%2F%2Fladapaja.files.wordpress.com%2F2012%2F01%2
Fword_activity.doc&usg=AFQjCNHRCs5epMe35CMwncDRtz6w6wjdOA&sig2=PBjMe8zjR
Q-ZeyPnhVh2qQ 
 : สุมน  อมรวิวัฒน์, กัลยาณมิตรนิเทศส าหรับผู้บริหาร กลยุทธ์ในการนิเทศเพื่อสร้าง
โรงเรียนให้เข้มแข็ง (กรุงเทพ : ม.ป.ท., ม.ป.ป.), 7-14. 
 : รุ่งรัชชดาพร  เวหะชาติ, การนิเทศการศึกษา (สงขลา: เทมการพิมพ์, 2557), 164 - 204. 
 : วัชรา  เล่าเรียนดี, การนิเทศการสอน (Supervision of Instruction), พิมพ์ครั้งท่ี 5, 
(นครปฐม: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2553), 133. 
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นิยามศัพท์เฉพาะ 
  เพื่อให้เกิดความเข้าใจท่ีถูกต้องตรงกันในเรื่อง  ความหมาย ค าจ ากัดความของข้อมูลท่ีใช้ในการวิจัย
ผู้วิจัยจึงก าหนดความหมาย ค าจ ากัดความใช้ในการวิจัยเป็นนิยามศัพท์เฉพาะ ดังนี้ 
  การนิ เทศ หมายถึง กระบวนการทางวิชาการท่ีส่งเสริมให้การจัดการศึกษาบรรลุเป้าหมาย                    
ทางการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ มุ่งให้การช่วยเหลือ แนะน า ให้ค าปรึกษา ตลอดจนกระตุ้นให้ครู
ปรับปรุงคุณภาพการจัดเรียนการสอนเพื่อให้เกิดการเรียนรู้แก่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ   

 การพัฒนาสมรรถภาพการจัดการเรียนการสอน หมายถึง เป็นกระบวนการเปล่ียนแปลง 
ความรู้ ความสามารถ ทักษะ ความเช่ือ ตลอดจนพฤติกรรมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของ
ครูให้สอดคล้องกับธรรมชาติของกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความแตกต่างระหว่าบุคคลของผู้เรียน ให้
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

 ครูภาษาอังกฤษ  หมายถึง ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
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บทที่ 2 
วรรณกรรมที่เก่ียวข้อง 

 
  การวิจัย รื่อง การนิทศพื่อพัฒนาสมรรถภาพการจัดการรียนการสอนของครูภาษาอังกฤษ ครั้งนี้ 
ผ๎ูวิจัยเด๎ศึกษา ค๎นคว๎าจากต ารา อกสาร หลํงความรู๎ตําง ๆ พร๎อมท้ังงานวิจัยท่ีกี่ยวข๎องกับการวิจัย
฿นครั้งนี้ ฿นบทนี้ จึงน าสนอสาระส าคัญ ดังตํอเปนี้ นวคิดทฤษฎีกี่ยวกับการนิทศ นวคิดกี่ยวกับ
ทคนิค กระบวนการการนิทศ การพัฒนาสมรรถนะ฿นการจัดการรียนการสอนของครูภาษาอังกฤษ 
ตลอดจนอกสารงานวิจัยท่ีกี่ยวข๎อง ดยมีรายละอียดดังตํอเปนี้ 
 

แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับการนิเทศ  
 
แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับการนิเทศ 
   ความหมายของการนิเทศ  
  จากการศึกษาวิคราะห์ศาสตร์ทางการนิทศ จากอกสารต าราท่ีผยพรํต้ังตํอดีตจนถึง
ปัจจุบัน (1952 - 2012) ดยฉพาะการ฿ห๎นิยามหรือ฿ห๎ความหมายการนิทศ รวมถึงบทบาทหน๎าท่ี
ละการปฏิบัติงานการนิทศการศึกษา มีการปล่ียนปลงมาดยตลอด ตํละชํวง ตํละวลา 
ปัจจุบันมื่อพูดถึงค าวํา การนิทศ (Supervision) หมายรวมถึง การนิทศการศึกษาละการนิทศ   
การสอน ละการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งมีปูาหมายหลักดียวกัน คือ คุณภาพการศึกษา
ละตัวบํงช้ีคุณภาพการศึกษาท่ีส าคัญ คือ คุณภาพของนักรียนหรือประสิทธิผลการรียนรู๎ของนักรียน
นั่นอง ตามความหมายของ ค าวํา การนิทศการศึกษา (Educational Supervision)  มีความหมายกว๎าง                      
กวําการนิทศการสอน (Supervision of Instrucation หรือ Instructional Supervision) ดยท่ีการนิทศ
การสอนนั้น มีความหมายคบกวํา จากค าวํา การสอน ซึ่งหมายถึง การมุํงน๎นการพัฒนาคุณภาพ การรียนการสอน
ดยตรง  การนิทศการสอนจึงป็นสํวนยํอย (Subset) ท่ีส าคัญสํวนหนึ่งของการนิทศการศึกษา  ซึ่งหมายความวํา 
การนิทศการศึกษาต๎องมีการนิทศการสอนรํวมอยูํด๎วย จึงจะท า฿ห๎กิดการปรับปรุงละพัฒนา฿น
ด๎านการจัดการรียนการสอนดยตรงเด๎ นื่องจากท้ังการนิทศการศึกษาละการนิทศการสอนมี
ทฤษฎีตําง ๆ ท่ีป็นพื้นฐาน ละนวทางการปฏิบัติ หลักการนวคิด ทฤษฏีตําง ๆ  ท่ีกี่ยวข๎อง฿นการนิทศ             
การศึกษาละการนิทศการสอนจึง฿ช๎หลักการ นวคิด ละทฤษฏีด่ียวกัน1 นักการศึกษาของตํางประทศละ           
ของเทยหลายทําน เด๎฿ห๎ความหมายของการนิทศเว๎ ดังตํอเปนี้ 
  นักการศึกษาของตํางประทศ ประกอบด๎วย กล๊ิกมน (Glickman), กล์ฮมมอร์ อนด์
ดอร์สัน ละคาจิวสกี้ (Goldhammer, Anderson and Krajewski) ละฮริส (Harris) เด๎฿ห๎ความหมายของ                  
การนิทศท่ีสอดคล๎องตรงกัน พอสรุปเด๎วํา การนิทศ ป็นนวความคิดกี่ยวกับการปรับปรุงการรียนการสอน         
การจัดครูข๎าสอนการจัดส่ือการสอน ส่ิงอ านวยความสะดวกการตรียมละพัฒนาครู รวมท้ังการประมินผลการรียน
                                                 

 
1
 วัชรา  ลํารียนดี, ศาสตร์การนิเทศการสอนและการโค้ช การพัฒนาวิชาชีพ : ทฤษฎี               

กลยุทธ์ สู่การปฏิบัติ (นครปฐม: รงพิมพ์มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2556), 1-2. 
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การสอน การกระต๎ุน฿ห๎ครู฿นรงรียนมีการพัฒนาละน าวิธีสอน ส่ือการรียนการสอนมา฿ช๎ ดยน๎นถึงทักษะ              
฿นการติดตํอส่ือสารการชํวยหลือครูก๎ปัญหา ชํวยหลือครู฿นด๎านความสัมพันธ์ระหวํางบุคคลละสร๎าง
บรรยากาศท่ีดีระหวํางครูละนักรียน ตลอดจนป็นส่ิงท่ีบุคคล฿นรงรียนเด๎กระท าหรือปล่ียนปลง
การปฏิบัติงานของรงรียน ซึ่งมีอิทธิพลตํอกระบวนการสอน ท่ีจะกระต๎ุนละสํงสริมการรียนของ
นักรียนการนิทศป็นงานท่ีกี่ยวกับการสํงสริมละปรับปรุงกระบวนการรียนการสอนของรงรียน2,3,4 
  นักการศึกษาของ฿นประทศ ประกอบด๎วย ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ส านักงานสํงสริมการศึกษานอกระบบละการศึกษาตามอัธยาศัย  ชาญชัย  อาจินสมาจาร   วัชรา  ลํารียนดี ละ    
รุํงรัชดาพร  วหะชาติ เด๎฿ห๎ความหมายของการนิทศท่ีสอดคล๎องตรงกัน พอสรุปเด๎วํา การนิทศ ป็น
กระบวนการทางวิชาการท่ีชํวยสํงสริม฿ห๎การจัดการศึกษาบรรลุปูาหมายทางการศึกษาอยํางมี
ประสิทธิภาพ ป็นการปฏิบัติงานรํวมกันด๎วยความชํวยหลือสนับสนุน สํงสริมกันละกัน ระหวําผ๎ู฿ห๎
การนิทศหรือ ผ๎ูนิทศละผ๎ูรับการนิทศ หรือระหวํางพื่อนครู ซึ่งผ๎ูนิทศต๎อง฿ช๎ความรู๎ของการจัด
องค์กร ภาวะผ๎ูน า การส่ือความหมาย ละหลักการสอน พื่อ฿ห๎กิดความรํวมมือรํวม฿จ กิดการประสานงาน           
ละ฿ช๎ศักยภาพการท างานอยํางต็มท่ี ดยมุํงน๎นการชํวยหลือ ฿ห๎ค านะน า ฿ห๎ค าปรึกษา ละ
กระต๎ุนครู พื่อปูองกันความผิดพลาดหรือข๎อบกพรํอง฿นการปฏิบัติงาน การก๎เขปรับปรุงคุณภาพ
การจัดกิจกรรมการศึกษา การสํงสริมขวัญละก าลัง฿จ ละการสํงสริม฿ห๎มีการริริ่มทดลอง฿หมํ ๆ 
ด๎านการศึกษา พื่อพัฒนาหรือปรับปรุงคุณภาพการจัดการศึกษาละการจัดการรียนการสอนของครู
พื่อ฿ห๎เด๎มาซึ่งประสิทธิผล฿นการรียนของนักรียน฿ห๎ป็นเปตามหลักสูตรละมาตรฐานการศึกษา5,6,7,8,9 

                                                 
2
 Carl D. Glickman, and others, Supervision of Instruction: Developmental 

Approach, 4th ed. (Boston: Allyn and Bacon, 1990), 6. 
3
 Paul R. Goldhammer, Richard H. Anderson, and R.J. Krajewski, Clinical 

Supervision: Special Methods for the Supervision of Teacher, 2nd ed. (New York: 
Holt, Rinehart and Winston, 1980), 13. 

4
 Ben M. Harris, Supervisory Behavior in Education, 3rd ed. (Englewood Cliffs, 

New Jersey: Prentice – Hall, 1985), 7. 
 

5
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน, เอกสารประกอบการศึกษาด้วยตนเอง 

หลักสูตรผู้ช่วยผู้บริหารสถานศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษา (กรุงทพฯ: องค์การรับสํงสินค๎าละ
พัสดุภัณฑ์ (ร.ส.พ.), 2547), 179. 
 

6
 ส านักงานสํงสริมการศึกษานอกระบบละการศึกษาตามอัธยาศัย, คู่มือการนิเทศ

ภายในของสถานศึกษา (ชัยนาท: ม.ป.ท., ม.ป.ป.), 1. 
 

7
 ชาญชัย  อาจินสมาจาร, การนิเทศการสอนแผนใหม่, พิมพ์ครั้งท่ี 1 (กรุงทพฯ: ฟร์

พช, 2547), 7. 
 

8
 วัชรา  ลํารียนดี, ศาสตร์การนิเทศการสอนและการโค้ช การพัฒนาวิชาชีพ : ทฤษฎี               

กลยุทธ์ สู่การปฏิบัติ (นครปฐม: รงพิมพ์มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2556), 4. 
 

9
 รุํงรัชชดาพร  วหะชาติ, การนิเทศการศึกษา, พิมพ์ครั้งท่ี 5 (สงขลา: ทมการพิมพ์, 

2557), 242. 
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 จากการท่ีเด๎ศึกษาความหมายของการนิทศ จากนักการศึกษาท้ัง฿นตํางประทศละ          
฿นประทศ พอสรุปเด๎วํา การนิทศ หมายถึง กระบวนการบริหารทางวิชาการอยํางสร๎างสรรค์               
ป็นกระบวนการหนึ่งของการชํวยหลือสนับสนุนสํงสริมกันละกันระหวํางผ๎ูรับการนิทศละผ๎ูนิทศ 
เมํ฿ชํป็นการบังคับตํจะป็นรํวมมือกันอยํางป็นประชาธิปเตย สร๎างขวัญก าลัง฿จ฿นการปรับปรุง     
การรียนการสอนอยํางมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีตํอกัน พื่อพัฒนาบุคลากร฿ห๎มีความรู๎ความสามารถต็มตาม
ศักยภาพของตํละบุคคล มีความสามารถ฿นการปฏิบั ติงานละการควบคุมตรวจสอบ฿ห๎ค าปรึกษา                         
ละข๎อสนอนะ มีการประสานสัมพันธ์ ดยมีปูาหมายรํวมกัน คือ พัฒนาคุณภาพการจัดการรียน
การสอนของครูอันสํงผลตํอการรียนอยํางมีประสิทธิภาพของนักรียน 

 
   ความส าคัญและความจ าเป็นในการนิเทศ  
  การนิทศการศึกษาป็นกระบวนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาท่ีส าคัญยิ่ง  พราะป็น            
การสํงสริมคุณภาพการรียนการสอน นื่องจากรงรียนป็นสถาบันที่มีหน๎าท่ีหลักซึ่งจะต๎องยึดปฏิบัติ
ละพัฒนาการ฿ห๎จริญยิ่งขึ้นเปตลอดวลา เด๎กํ งานวิชาการ ซึ่งคือ งานการรียนการสอนท่ีบุคลากร
฿นรงรียนจะต๎องพยายามข๎า฿จถึงความส าคัญละหลักปฏิบัติ฿นการพัฒนางานของตน฿ห๎ก๎าวหน๎า
ละทันตํอหตุการณ์ปัจจุบันอยูํสมอ จึงจะเด๎ช่ือวําป็นรงรียนคุณภาพ฿นการจัดการศึกษา หนํวย
ศึกษานิทศ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาอกชน กลําววํา ความจ าป็น฿นการนิทศการศึกษา
พราะการนิทศป็นกระบวนการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา฿ห๎มีคุณภาพดยรู๎ทําทันสถานการณ์ 
สภาวการณ์ นยบายการจัดการศึกษา หลักสูตรละองค์ประกอบตําง ๆ ทางการจัดการศึกษา                 
ซึ่งความจ าป็น฿นการนิทศการศึกษาท่ีส าคัญสรุปเด๎ดังนี้ 

 1.  สาขาวิชาการ ความรู๎ นวัตกรรมทางการศึกษา หลักสูตร นยบาย฿นการจัดการศึกษา
ปรับปล่ียนอยํางรวดร็วละตํอนื่อง 

 2.  สภาวะทางการมือง ศรษฐกิจละสังคมปรับปรุงปล่ียนเป 
 3. นิทศพื่อก๎เขปัญหาอุปสรรค฿นการจัดการศึกษา  พื่อปูองกันการจัดการศึกษา              

ท่ีอาจผิดพลาด พื่อกํอ฿ห๎กิดวิธีการจัดการศึกษา฿หมํ ๆ ละพื่อสร๎างสรรค์การจัดการศึกษานว฿หมํ 
 4. พื่อยกระดับมาตรฐานทางการจัดการศึกษา฿ห๎ทัดทียมกัน10 
  รุํงรัชชดาพร  วหะชาติ  เด๎สนอนวคิดกี่ยวกับความส าคัญของการนิทศการศึกษา 
ดังนี้ 
         1. สภาพสังคมปล่ียนเปทุกขณะ การศึกษาจ าป็นต๎องปล่ียนปลง฿ห๎สอดคล๎องกับ            
การปล่ียนปลงของสังคมด๎วย การนิทศการศึกษาจะชํวยท า฿ห๎กิดความปล่ียนปลงขึ้น฿นองค์กร 
ท่ีกี่ยวข๎องกับการศึกษา 
  2. ความรู๎฿นสาขาวิชาตําง  ๆพิ่มขึ้นยเมํหยุดยั้ง ม๎นวคิด฿นรื่องการจัดกระบวนการรียนรู๎                 
ก็กิดขึ้น฿หมํอยูํตลอดวลา การนิทศการศึกษาจะชํวยท า฿ห๎ครูมีความรู๎ ทันสมัย อยูํสมอ 

                                                 

 10 ศศิกาญจน์  พธิ์ลังกา, “รูปบบนิทศการศึกษารงรียนสังกัดทศบาลนคร
อุบลราชธานี” (วิทยานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุบลราชธานี, 2552), 23. 
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  3. การก๎เขปัญหาละอุปสรรคตําง ๆ พื่อ฿ห๎การจัดกิจกรรมการรียนรู๎พัฒนาขึ้น
จ าป็นต๎องเด๎รับการช้ีนะหรือการนิทศการศึกษาจากผ๎ูช านาญการดยฉพาะ จึงจะท า฿ห๎ก๎เข
ปัญหาเด๎ส าร็จลุลํวง 
  4. การศึกษาของประทศพื่อ฿ห๎ป็นเปตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ จะต๎องมี              
การควบคุมดูลด๎วยระบบการนิทศการศึกษา 
  5.  การศึกษาป็นกิจกรรมท่ีซับซ๎อน จ าป็นท่ีต๎อมีการนิทศ พื่อป็นการ฿ห๎บริการกํ ครู 
ท่ีมีความสามารถตําง ๆ กัน 
  6.  การนิทศการศึกษาป็นงานท่ีมีความจ าป็นตํอความจริญงอกงามของครู ม๎วําครูจะ
เด๎รับการฝึกฝนมาอยํางดีล๎วก็ตาม ตํครูก็จะต๎องปรับปรุงฝึกฝนตนองอยูํสมอ฿นขณะท่ีท างาน           
฿นสถานการณ์จริง 
  7.  การนิทศการศึกษา มีความจ าป็นตํอการชํวยหลือครู฿นการตรียมการจัดกิจกรรม 
  8. การนิทศการศึกษามีความจ าป็นตํอการท า฿ห๎ครูป็นบุคคลท่ีทันสมัยอยูํสมอ 
นื่องจากการปล่ียนปลงทางสังคมท่ีมีอยูํสมอ11 
  ส านักงานสํงสริมการศึกษานอกระบบละการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดพิษณุลก เด๎
กลําวถึง ความส าคัญของการนิทศการศึกษา คือ 
  1. การนิทศการศึกษามีความจ าป็น฿นการ฿ห๎บริการทางวิชาการกํครูผ๎ูสอนพราะ
กระบวนการรียนการสอนมีกิจกรรมท่ีซับซ๎อนละหลากหลาย 
  2.  การนิทศการศึกษามีความจ าป็นตํอความจริญงอกงามของครูผ๎ูสอนพราะครูผ๎ูสอน
จะต๎องฝึกฝน฿นสภาพการณ์จริงอยูํสมอ 
  3.  การนิทศการศึกษามีความจ าป็นตํอการชํวยหลือครูผ๎ูสอน฿นการตรียมการสอน
พื่อท่ีจะสามารถจัดการรียนการสอนเด๎อยํางมีคุณภาพ 
  4.  การนิทศการศึกษามีความจ าป็นตํอการพัฒนาครู฿ห๎ทันกับความปล่ียนปลงตําง ๆ 
ดยสามารถ฿ห๎ข๎อสนอนะท่ีเด๎จากการวิคราะห์วิจัย 
  5.  การนิทศการศึกษามีความจ าป็นตํอการรักษามาตรฐานการศึกษาพราะชํวย฿ห๎ครูมี
ความคิดท่ีกว๎างเกลก๎าวหน๎าทันตํอความปล่ียนปลงทางวิทยาการ฿หมํ ๆ12 
  กลําวดยสรุปเด๎วํา ด๎วยหตุผลความจ าป็นดังกลําวข๎างต๎น ผ๎ูมีหน๎าท่ีนิทศจึงควรจะต๎อง              
จัดด านินการ พื่อชํวยหลือครู฿ห๎มีความสามารถ฿นการปรับปรุงการจักกิจกรรมการรียนรู๎ ท า฿ห๎             
ครูก๎าวทันลกท่ีก าลังจริญก๎าวหน๎าทางทคนลยี ละกํอ฿ห๎กิดประยชน์กํผ๎ูรียนอยํางต็มท่ี                
การด านินการ฿ด ๆ ท่ีท า฿ห๎ครูมีความพึงพอ฿จ ละมีก า ลัง฿จ ท่ีจะพัฒนาการจัดการรียนการสอน 
ละ พัฒนาการด านินงาน฿ด ๆ ของรงรียน ฿ห๎ป็นเปตามมาตรฐานของรงรียนละของบุคลากร

                                                 

  
11

 รุํงรัชชดาพร  วหะชาติ, การนิเทศการศึกษา, พิมพ์ครั้งท่ี 5 (สงขลา: ทมการพิมพ์, 
2557), 37. 
 

12
 ส านักงานสํงสริมการศึกษานอกระบบละการศึกษาตามอัธยาศัย, เคร่ืองมือนิเทศ 

กิจกรรมส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ปีงบประมาณ 2555           
(ม.ป.ท.: ม.ป.ป.), 5. 
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฿ห๎สูงขึ้นละรักษาเว๎ จนสํงผล฿ห๎รงรียนป็นท่ียอมรับของผ๎ูรับผลประยชน์จากรงรียนทุกฝุาย              
ซึ่งจะห็นเด๎วํา การนิทศการศึกษา ป็นกระบวนการซึ่งด านินการ ดยความรํวมมือของบุคลากร            
ทุกฝุาย ฿นการท่ีจะชํวยพัฒนาครู ฿ห๎มีความรู๎ความสามารถ฿นด๎านการจัดการรียนการสอน ละ              
ป็นยบายท่ีส าคัญท่ีสุดท่ีผ๎ูบริหารสถานศึกษาจะต๎องประชุมวางผนการท างานรํวมกันความจริญก๎าวหน๎า                 
ทางทคนลยี การปล่ียนปลงของสังคม ท า฿ห๎สถานศึกษามีความจ าป็นท่ีจะต๎องปรับปรุงครู฿ห๎มี
ความรู๎ความสามารถทันตํอการปล่ียนปลง การนิทศภาย฿นสถานศึกษา มีความส าคัญละความจ าป็น                        
฿นการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการศึกษา นื่องจากบุคลากร฿นสถานศึกษาป็นผ๎ูอยูํ฿กล๎ท่ีรู๎ปัญหา
ละนวทาง฿นการพัฒนาเด๎ดีท่ีสุด จึงจ าป็นท่ีจะต๎องรํวมมือกัน฿นการวางผนการนิทศละรํวมกัน
ประมินผลการนิทศการศึกษาพื่อชํวยหลือ สนับสนุน สํงสริม฿ห๎ครูมีการพัฒนาตนอง฿ห๎ทันกับ
สภาพความปล่ียนปลงของลกปัจจุบัน พื่อสวงหานวทาง฿หมํ ๆ  มาพัฒนาผ๎ูรียน฿ห๎กิดความจริญงอกงาม     
ละมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 

 
   จุดมุ่งหมายของการนิเทศ 
  ฿นทรรศนะของนักการศึกษาอมริกันมื่อหลายปีกํอน ความมุํงหมายของการนิทศการศึกษา มี 4 ข๎อ 
ดังนี้ 
  1. การนิทศการศึกษามีความมุํงหมายพื่อสริมสร๎างความป็นผ๎ูน าทางวิชาชีพ (Professional 
Leadership) พราะผนปฏิบัติการการนิทศการศึกษาท า฿ห๎ผ๎ูท่ีกี่ยวข๎อง฿นวงการศึกษาเด๎มีอกาส
ข๎ารํวมประชุมปรึกษาหารือ ท า฿ห๎มีการลกปล่ียนความคิดห็นทางการศึกษา นอกจากนี้ยังท า฿ ห๎
กิดการทดลองหลักสูตร วิธีการสอนบบรียน฿หมํ ๆ ขึ้น 
  2. การนิทศการศึกษามีความมุํงหมายพื่อสริมสร๎างความจริญก๎าวหน๎าของครู (Aid Teacher’s 
Growth) หรือปิดอกาส฿ห๎ครูเด๎ศึกษาหาความรู๎พิ่มติมอยูํสมอ สํงสริมการทดลองกิจกรรม
ทางการสอนท่ีครูสน฿จอยากท า ปิดอกาส฿ห๎ครูเด๎ข๎ารํวมป็นสมาชิกของสมาคมตําง ๆ  ทาง
การศึกษา สํงสริม฿ห๎ครูเด๎฿ช๎วลาวําง฿ห๎ป็นประยชน์ 
           3. การนิทศการศึกษามีความมุํงหมายพื่อปรับปรุงการสอนของครู ( Improving of 
Teaching) หมายถึง กระบวนการนิทศการศึกษา คือการพิจารณาคัดลือกครู ท่ีมีความสามารถ               
การก าหนดหน๎าท่ีครูที่ตรงกับความสามารถ การ฿ห๎มีการสังกตการณ์สอน การประชุมอบรม กี่ยวกับ
ปัญหาด๎านการสอนละการสาธิตการสอน 
  4.  การนิทศการศึกษามีความมุํงหมายพื่อป็นนวทางสร๎างความสัมพันธ์อันดีระหวําง 
รงรียนกับชุมชน (Guiding Staff and Community Relations) การนิทศการศึกษาชํวยสํงสริม 
ความสัมพันธ์อันดีระหวํางครู นักรียน ผ๎ูปกครองนักรียน ละประชาชนท่ีสน฿จการศึกษา สํงสริม
การจัดต้ังสมาคมครูละผ๎ูปกครอง สํงสริม฿ห๎ครูข๎ารํวมกิจกรรมตํางๆกับคน฿นชุมชน13 
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 รุํงรัชชดาพร  วหะชาติ, การนิเทศการศึกษา, พิมพ์ครั้งท่ี 5 (สงขลา: ทมการพิมพ์, 
2557), 38-40. 
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  ฿นทรรศนะของนักการศึกษาเทยหลายทํานเด๎กลําวถึง จุดมุํงหมายของการนิทศ เว๎ ดังนี้ 
  กรองทอง  จิรดชากุล เด๎กลําวถึงจุดมุํงหมายของการนิทศวํามีจุดมุํงหมายท่ัวเปละ
จุดมุํงหมายฉพาะ ดังนี้ 
 1. จุดมุํงหมายท่ัวเปกลําวคือ พื่อ฿ห๎ ผ๎ูบริหารละคณะกรรมการการนิทศของสถานศึกษา              
มีความรู๎ความข๎า฿จละปฏิบัติการนิทศเด๎ พื่อพัฒนาความสามารถของครู พื่อชํวยหลือละจัดสรร
ครื่องมือ ส่ือการรียนรู๎ ตลอดจนชํวยหลือละปรับปรุงวิธีจัดการรียนรู๎ ละพื่อ฿ห๎ครูกิดความจริญงอกงาม             
ทางวิชาชีพ 
 2. จุดมุํงหมายฉพาะพื่อ฿ห๎ครูสามารถพัฒนาพฤติกรรมการปฏิบัติงาน ฿นรื่องตําง ๆ 
กลําวคือ พื่อ฿ห๎สถานศึกษา มีผนการนิทศ พื่อน๎น฿ห๎มีการวิคราะห์ ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา
ละ฿นกลํุมสาระการรียนรู๎ ท่ีเด๎รับมอบหมาย พื่อ฿ห๎ครู จัดการรียนการสอนตามนวปฏิรูป            
การรียนรู๎ ท่ีน๎นผ๎ูรียนป็นส าคัญ การบูรณาการ น๎นทักษะกระบวนการคิด ฯลฯ พื่อปรับปรุงละ
พัฒนากระบวนการ/วิธีจัดการรียนรู๎ของครู พื่อ฿ห๎มีการจัดกิจกรรมสริมการรียนรู๎เด๎อยํางหมาะสม 
พื่อพัฒนาการ฿ช๎ส่ือละหลํงรียนรู๎ ละพื่อ฿ห๎มี การวัดละประมินผลตามสภาพจริงละปรับปรุง
กระบวนการวัดละประมินผล฿ห๎มีประสิทธิภาพสูงขึ้น14 
  สงัด  อุทรานันท์ เด๎กลําววํา การนิทศ มีจุดมุํงหมายท่ีส าคัญ 4 ประการ คือ พื่อพัฒนา
คน พื่อพัฒนางาน พื่อสร๎างการประสานสัมพันธ์ ละพื่อสร๎างขวัญละก าลัง฿จ กลําวคือ ประการ
รกท่ีกลําววําการนิทศการศึกษาเด๎มุํง “พัฒนาคน” ก็คือ การนิทศการศึกษาป็นกระบวนการท างาน                 
รํวมกับครูละบุคลากรทางการศึกษา พื่อ฿ห๎ครูละบุคลากรหลํานั้นเด๎ปล่ียนปลงพฤติกรรม฿นทาง
ท่ีดีขึ้น ประการท่ี 2 นื่องจากการนิทศการศึกษาเด๎มีปูาหมายสูงสุดอยูํท่ีนักรียน ซึ่งป็นผลผลิตจาก
การสอนของครูละบุคลากรทางการศึกษา ดยหตุนี้การนิทศท่ีจัดขึ้นจึงมีจุดมุํงหมายท่ีจะ“พัฒนา
งาน” ซึ่งเด๎กํ งานสอน฿ห๎ดีขึ้นนั่นอง ส าหรับประการ ท่ี 3 “สร๎างการประสานสัมพันธ์” นั้น จะป็น
ผลท่ีกิดขึ้นจากการท างานรํวมกัน รับผิดชอบรํวมกัน ผลัดปล่ียนกันป็นผ๎ูน าละผ๎ูตาม ซึ่งเมํ฿ชํป็น
การท างานภาย฿ต๎การถูกบังคับละคอยตรวจตราหรือคอยจับผิด ละประการสุดท๎ายคือ “การสร๎าง
ขวัญละก าลัง฿จ” นั้น ถือวําป็นจุดมุํงหมายท่ีส าคัญอีกประการหนึ่งของการนิทศ ท้ังนี้พราะวํา 
ขวัญละก าลัง฿จป็นส่ิงส าคัญท่ีจะท า฿ห๎บุคคลมีความต้ัง฿จ฿นการท างาน  หากการนิทศเมํเด๎ท า                
การสร๎างขวัญละ฿ห๎ก าลัง฿จกํผ๎ูปฏิบัติงานล๎ว การนิทศการศึกษาก็ยํอมจะประสบผลส าร็จเด๎
ยาก15  
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 กรองทอง  จิรดชากุล, การนิเทศภายในโรงเรียน (กรุงทพฯ: พิมพ์ธารอักษร, 2550), 
3. 
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 สงัด  อุทรานันท์, การนิเทศการศึกษา หลักการ ทฤษฎีและปฏิบัติ (ฉบับปรับปรุง
เพิ่มเติม) (กรุงทพฯ: ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะคุรุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 
2530), 12.  
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 ปรียาพร วงศ์อนุตรรจน์ เด๎กลําวถึง จุดมุํงหมาย฿นการนิทศเว๎วํา การนิทศป็น            
การมุํงปรับปรุงการรียนการสอน฿นรงรียน ซึ่งมีดังนี้ 
 1. พื่อการพัฒนาวิชาชีพครู กลําวคือ การนิทศการสอนชํวย฿ห๎ข๎อมูลกํครู฿นด๎าน            
การสอน พื่อครูจะเด๎฿ช๎ป็นนวทาง฿นการปรับปรุงการรียนการสอนของตน  ชํวย฿ห๎ครูเด๎พัฒนา
ความรู๎ความสามารถ฿นด๎านการสอน ละชํวยสํงสริมละพัฒนาวิชาชีพการสอนของครู 
 2. พื่อพัฒนาคุณภาพการรียนการสอน กลําวคือ พื่อปรับปรุงคุณภาพของการรียน             
การสอน฿นรงรียนพื่อคุณภาพของนักรียน ละพื่อสริมประสิทธิภาพงานวิชาการ฿นรงรียน 
 3.  พื่อสร๎างขวัญละก าลัง฿จกํบุคลากรท่ีกี่ยวข๎องกับการนิทศการสอน 
  4.  พื่อสร๎างความสัมพันธ์ที่ดีระหวํางบุคลากรท่ีกี่ยวข๎อง฿นการท างานรํวมกัน16 
  วัชรา  ลํารียนดี  เด๎กลําวถึงจุดมุํงหมายของการนิทศอีกนัยหนึ่งวํา พื่อการด านินการ
฿ห๎ส าร็จ฿นการปรับปรุงละพัฒนาการสอนละกระบวนการรียนรู๎฿ห๎กิดขึ้นกับนักรียน มีดังนี้ 
  1.  การพัฒนาหลักสูตร 
  2.  การจัดการรียนการสอน 
  3.  การจัดบุคลากร 
  4.  การจัดส่ิงอ านวยความสะดวก 
  5.  การจัดละลือกวัสดุอุปกรณ์ 
  6.  การฝึกอบรมครูประจ าการ 
  7.  การปฐมนิทศครู฿หมํ 
  8.  การจัดบริการพิศษ฿ห๎นักรียน 
  9.  การสร๎างความสัมพันธ์กับชุมชน 
  10.  การประมินผลการสอน17 
 

  หัวหน๎าหนํวยศึกษานิทศก์คนรกของประทศเทย เด๎สนอจุดมุํงหมายของการนิทศ 
การศึกษาเว๎หลายข๎อ ดังนี้ 
            1. ชํวย฿ห๎ครูห็นละข๎า฿จถํองท๎฿นวัตถุประสงค์ของการศึกษาละหน๎าท่ีดยฉพาะของ
รงรียนท่ีจะด านินเปสํูวัตถุประสงค์ของการศึกษานั้น 
  2.  ชํวย฿ห๎ครูเด๎ห็นละข๎า฿จ฿นความต๎องการของยาวชนละปัญหาตําง ๆ ของยาวชน 
ละชํวยจัดสนองความต๎องการของยาวชนอยํางดีท่ีสุดท่ีจะท าเด๎ ตลอดจนชํวยก๎เขละปูองกัน
ปัญหาอันจะพึงมีกํยาวชน 
  3.  ชํวยสร๎างคุณลักษณะความป็นผ๎ูน า฿ห๎กํครู 
  4. ชํวยสํงสริมขวัญของครู฿ห๎อยูํ฿นสภาพท่ีดีละข๎มข็ง รวมหมูํคณะ฿ห๎ป็นท่ีปฏิบัติงาน                     
รํวมกันด๎วยก าลังสติปัญญาอันสูง พื่อบรรลุจุดประสงค์อันดียวกัน 
                                                 

 16 ปรียาพร  วงศ์อนุตรรจน์, การนิเทศการสอน (กรุงทพฯ: ศูนย์ส่ือสริมกรุงทพฯ, 
2546), 41. 
 17 วัชรา  ลํารียนดี, การนิเทศการสอน (Supervision of Instruction), พิมพ์ครั้งท่ี 
5 (นครปฐม: รงพิมพ์มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2553), 7. 
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  5. ชํวยพัฒนาความหมาะสมของงานท่ีตรงกับความสามารถของครูตํละคนละ
มอบหมายงานนั้น฿ห๎ครูตํละคนล๎วชํวยกันประคับประคอง฿ห๎ครูผ๎ูนั้น฿ช๎ความสามารถของตน 
ปฏิบัติงานนั้น฿ห๎ก๎าวหน๎าอยูํสมอ 
  6.  ชํวย฿ห๎ครูพัฒนาการสอนของตน ดยมีค านะน า 2 ประการ คือ 
   6.1 อยําเด๎พยายามยัดยียดความคิดห็นท่ีคนนิยม฿ห๎ครูจ าต๎องรับ 
   6.2 อยําเด๎ฝืน฿ห๎ครูท าตามผน หรือบบท่ีตนท า 
  7.  ชํวยฝึกครู฿หมํ฿ห๎ข๎า฿จงาน฿นรงรียนละงานของอาชีพครู 
  8. ชํวยประมินผลงานของครูดยอาศัยความจริญงอกงามของด็กเปตามนวทาง             
ท่ีเด๎ตกลงกันเว๎ 
  9.  ฿ห๎ครูรู๎ จักค๎นหาจุดล าบาก฿นการรียนรู๎ของด็กตํละคน ละครูชํวยวางผนการสอน                          
฿ห๎หมาะสมพื่อก๎เขการชํวยก๎เข 
  10. ชํวย฿นด๎านประชาสัมพันธ์ บอกลําละช้ีจง฿ห๎คน฿นชุมชนทราบถึงความคล่ือนเหว
ของการศึกษาท่ีรงรียน฿นท๎อถิ่นเด๎จัดด านินการ พื่อ฿ห๎คน฿นชุมชนข๎า฿จละศรัทธา฿ห๎ความรํวมมือ            
ละ฿ห๎ความชํวยหลือ 
  11. ชํวยหยิบยกปัญหาตําง ๆ ของรงรียนท่ีทางรงรียนเมํสามารถจะก๎เขเด๎ดยล าพัง 
สนอความคิดห็นละข๎อสนอนะท่ีจะก๎เข฿ห๎ลุลํวงเปเด๎ด๎วยดี 
  12. ชํวยปูองกันครู฿ห๎พ๎นจากการถูก฿ช๎งานจนกินขอบขตละชํวยปูองกันครูจากการถูกต าหนิ                   
ติตียนหรือถูกลงทษอยํางเมํป็นธรรม18 
  จากนวคิดของนักการศึกษาสามารถสรุปเด๎วํา จุดมุํงหมายของการนิทศ คือ พื่อชํวย
พัฒนาครู฿ห๎มีความสามารถ฿นการพัฒนาศักยภาพการท างานของตน฿นด๎านการพัฒนาวิชาชีพครู 
ปรับปรุงกระบวนการสอนละกระบวนการรียนรู๎ พื่อพัฒนาคุณภาพการรียนการสอน สร๎างขวัญ
ละก าลัง฿จ สร๎างความสัมพันธ์ท่ีดีระหวํางบุคลากร฿ห๎ดีขึ้น ชํวย฿ห๎ครู฿ช๎ทคนิควิธีการรียนการสอน
฿หมํ ๆ  อันสํงผลดยตรงตํอการรียนรู๎ของผ๎ูรียน พื่อพัฒนานักรียน฿ห๎สามารถรียนรู๎เด๎อยํางมีประสิทธิภาพ 
 
 ทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับการนิเทศ ตามแนวคิดของ กลิ๊กแมน (Glickman) 
 กล๊ิกมน  (Glickman)  เด๎สรุปทฤษฎีการศึกษาท่ีกี่ยวข๎องดยตรงกับการนิทศ เว๎  3 ทฤษฎี  เด๎กํ 
 1.  ลัทธิสารัตถนิยม (Essentialism) ป็นปรัชญาการศึกษาท่ีเด๎รับอิทธิพลมาจากลัทธิจิต
นิยม (Idealism) ละลัทธิสัจจนิยม (Realism) ลัทธิสารัตถนินม ช่ือวํา ลกท่ีราอยูํป็นส่ิงสะท๎อน
ของความจริง มนุษย์เมํสามารถหยั่งรู๎ความจริง สัจจธรรม ละกฤกณฑ์หํงศีลธรรมเด๎ด๎วยตนอง 
มนุษย์ต๎องเด๎รับการฝึกฝนจิต฿จจึงจะเด๎รับความรู๎กี่ยวกับสัจจธรรม การฝึกฝนอยํางดียวยังเมํพอ
พราะท า฿ห๎มนุษย์คํเด๎เปอยูํ฿กล๎พอท่ีจะมองห็นสัจจธรรมทํานั้น ศรัทธา ความรู๎จ๎ง ละธรรมะ
จากพระจ๎าทํานั้นท่ีจะท า฿ห๎มนุษย์เด๎รับรู๎สัจจธรรมอันสูงสุด 

                                                 

 
18

 รุํงรัชชดาพร  วหะชาติ, การนิเทศการศึกษา, พิมพ์ครั้งท่ี 5 (สงขลา: ทมการพิมพ์, 
2557), 25-29. 
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 การนิทศซึ่งมีรากฐานมาจากลัทธิสารัตถนิยมมีความช่ือวํา ศึกษานิทศก์คือผ๎ูท่ีมีความรู๎
มากท่ีสุดกี่ยวกับกฏกณฑ์ตําง ๆ ครูควรเด๎รับการปฏิบัติชํนดียวกับครื่องยนต์กลเก ซึ่งมีหน๎าท่ีปูอน
ความรู๎฿ห๎นักรียน มื่อเด๎รับความรู๎กี่ยวกับการสอนมากขึ้นครูจะมีสถานะป็นครูที่ดี 
   2.  ลัทธิทดลองนิยม (Experimentalism) มีรากฐานมากจากปรัชญาของลัทธิปฏิบัตินิยม 
(Pragmatism) ลัทธิพิพัฒนนิยม (Progressivism) ละลัทธิปฏิรูปนิยม (Reconstructionism) ลัทธิ
ทดลองนิยมเมํห็นด๎วยกับความช่ือท่ีวํา ความจริงอยูํภายนอกตัวมนุษย์ มื่อสังคมตะวันตกมีลักษณะของ                      
สังคมอุตสหกรรมมากขึ้น มนุษย์ริ่มมีความมั่น฿จละศรัทธา฿นหลักกณฑ์ทางวิทยาศาสตร์ ท า฿ห๎ช่ือวํา                    
มนุษย์มีความสามารถ฿นการสร๎างกฏกณฑ์ละครื่องจักรยนต์ด๎วยตนอง  
 นักการศึกษาท่ีช่ือ฿นลัทธิทดลองนิยมมีความคิดห็นวํา ครูควรรียนรู๎วิทยาการตําง ๆ ท่ี
กิดขึ้น ตํเมํควรพอ฿จกับวิทยาการนั้น ๆ ศึกษานิทศก์ควรมองรงรียนชํนดียวกับห๎องทดลอง ควร
ท างานรํวมกับครูพื่อพิสูจน์สมมติฐานตําง ๆ การท างานรํวมกันครูควรมีลักษณะท่ีป็นประชาธิปเตย 
ซึ่งป็นการปฏิบัติงานพื่อเปสํูจุดมหายปลายทางดียวกัน ศึกษานิทศก์ เมํป็นตํพียงผ๎ูถํายทอด
ความรู๎ทํานั้น ตํควรป็นผ๎ูน าการรียนรู๎บบส ารวจละการลองถูกลองผิด 
   3. ลัทธิอัตตภาวะนิยม (Existentialism) ลัทธินี้ปฏิสธความช่ือของลัทธิสารัตถนิยม ละ
ลัทธิทดลองนิยม ซึ่งน๎นการคิดอยํางมีหตุผลละมีระบบพื่อน าเปสํูความจริง ชํน ลัทธิสารัตถนิยม
น๎นการคิดอยํางมีหตุผลพื่อชํวยยกระดับจิต฿จ฿ห๎ถึงสัจจธรรม สํวนลัทธิทดลองนิยมน๎นการคิดอยําง
มีหตุผลตามนววิทยาศาสตร์พื่อส ารวจความรู๎ท่ีมีอยูํ฿นขณะนั้น ลัทธิอัตตภาวะนิยมช่ือวําความคิด
ท่ีมีหตุผลจ ากัดมนุษย์เมํ฿ห๎สามารถค๎นพบตนอง ซึ่งท า฿ห๎กิดความงํขลา ปรัชญาพื้นฐานของลัทธินี้ 
คือ คนตํละคนป็นหลํงหรือท่ีมาของความจริง ส่ิงตําง ๆ ฿นลกมีความหมายตามประสบการณ์ของ
ตํละคน มนุษย์มีอิสระ เมํควรถูกจ ากัดดยบุคคลอื่น หรือความปล่ียนปลง฿ด ๆ ฿นยุกสมัยท่ีมนุษย์
สามารถสร๎างชะตาชีวิตของตนอง 
 มื่อน าปรัชญาการศึกษานี้มาประยุกต์กับการนิทศ หมายถึง การ฿ห๎ครูตํละคนสามารถ
ลือกกระท าเด๎ตามความคิดของตนอง ศึกษานิทศก์มีหน๎าท่ีตรียมสภาพวดล๎อมท่ีหมาะสม พื่อ฿ห๎
ครูสามารถส ารวจความสามารถของตนองท้ังด๎านรํางกายละจิต฿จ ศึกษานิทศก์เมํมีหน๎าท่ี฿ห๎ข๎อมูล
หรือนะน าครู ครูต๎องรียนรู๎ด๎วยตนอง ศึกษานิทศก์ชํวยหลือครูตํอมื่อครูต๎องการ ควรชํวยหลือ
ครู฿ห๎ค๎นหาตนอง ละปฏิบัติตํอครูสมือนวําครูป็นผ๎ูท่ีมีความส าคัญสูงสุด19 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

 19 Carl, Glickman D., Supervision of Instruction: A Developmental 
Approach (Boston: Allyn and Bacon, 1995), 94-98. 
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 กล๊ิกมน (Glickman) เด๎สนอนวคิดวํา ศึกษานิทศก์อาจต๎องค านึงถึงระดับการคิด         
ชิงนามธรรม (Levels of Abstract Thinking) ของครู พื่อ฿ช๎฿นการตัดสิน฿จลือกวิธีการ฿ห๎             
ความชํวยหลือครูเด๎อยํางหมาะสม ดังรูปท่ี 1 
 
 Low    Moderate   High 
• Confused about the • Can define the • Can think of the 
  problem    problem    problem from many 
• Doesn’t know what • Can think of one or   perspectives 
  can be done   two possible • Can generate many 
• “Show me”   responses to the    alternative plans 
• Has one or two   problem • Can choose a plan 
  Habitual responses • Has trouble   and thinking throug 
  To problems   thinking throught a    each step 
    comprehensive  
    plan   
 
ภาพท่ี 1 ระดับการคิดชิงนามธรรม (Levels of Abstract Thinking) 
ท่ีมา: Carl, Glickman D., Supervision of Instruction: A Developmental Approach  
(Boston: Allyn and Bacon, 1981), 46. 
 
 จากภาพท่ี 1 ระดับการคิดชิงนามธรรม (Levels of Abstract Thinking) สามารถ
อธิบายเด๎ดังนี้ 
 ครูที่มีความสามารถ฿นการคิดชิงนามธรรมระดับต่ าเมํนํ฿จวําขาจะมีปัญหา฿นช้ันรียน
หรือเมํ ถ๎ามีพวกขาจะรู๎สึกสับสนกับปัญหามาก พวกขาเมํรู๎วําจะสามารถท าอะเรเด๎ละพวกขา
ต๎องการสดง฿ห๎ห็นวําอะเรที่สามารถท าเด๎ ดยท่ัวเปพวกขาจะมีขีดจ ากัดหนึ่งหรือสองสถานการณ์ 
ชํน ยากหรือ฿ห๎การบ๎านมาก ดยเมํค านึงถึงปัญหากี่ยวข๎องกับการกระท าผิดกฎหมาย ต่ ากวําคาด  
หรือต ารารียนท่ีเมํหมาะสม 
 ครูที่มีความสามารถ฿นการคิดชิงนามธรรมระดับกลาง มักจะ฿ห๎ค าจ ากัดความของปัญหา
เด๎สอดคล๎องกับส่ิงท่ีขาห็น พวกขาสามารถคิดเด๎ หนึ่งหรือสองการกระท า ตํมีปัญหา฿นรื่อง              
การประสานงาน฿นการวางผนดยรวม ตัวอยํางชํน ถ๎ามีนักรียนจ านวนมากท่ีกิดความล๎มหลว
฿นทางคมี ครูท่ีมีความสามารถ฿นการคิดชิงนามธรรมระดับกลางาจจะคิดสร๎างชุดก๎เขการขียน                
ท่ีระดับการอํานท่ีต่ า ล๎วพวกขาก็อาจจะด านินการกับนักรียน ตํล๎มหลวท่ีจะวางผนรื่อง             
การตรวจสอบความคืบหน๎า จัด฿ห๎พียงพอกับวลา บํงงานอื่น฿ห๎กับนักรียนท่ีมีความสามารถ
ก๎าวหน๎า อธิบายวิธีการกฏกณฑ์การ฿ช๎ชุดการสอน฿ห๎ชัดจนตามความต๎องการ฿ห๎หมาะกับงาน               
ท่ีตกตํางกัน ครูท่ีมีความสามารถ฿นการคิดชิงนามธรรมระดับกลางอาจต๎องผชิญกับปัญหาอื่น ๆ    
ท่ีกิดขึ้นเด๎ท่ีปราศจากมาตรการปูองกัน 
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 ครูท่ีมีความสามารถ฿นการคิดชิงนามธรรมระดับสูง จะสามารถมองปัญหาเด๎หลาย
มุมมอง ท้ังของตนอง ของนักรียน ผ๎ูปกครอง ผ๎ู฿ห๎การชํวยหลือ ตลอดจนผ๎ูบริหาร ละสร๎าง
ทางลือก฿นการก๎ปัญหาเด๎หลากหลาย พวกขาสามารถคิดเด๎ตลอดนวถึงข๎อเด๎ปรียบละ
สียปรียบของตํละผนละตัดสิน฿จลือกหนึ่งอยํางเด๎ พวกขายินดีท่ีจะปล่ียนปลงผนถ๎าท านาย
ผลท่ีจะกิดเด๎อยํางป็นตัวป็นตน ฿นการวางผน พวกขาจะสามารถจัดการกับปัญหาท่ีอาจจะ
กิดขึ้น ละปิดชํอง฿ห๎กิดการปูองกันปัญหาอยํางป็นระบบ20 
 
 กล๊ิกมน (Glickman) เด๎สนอนวคิดกี่ยวกับ กระบวนทัศน์ลักษณะของครู (Paradigm 
of Teacher Categories) ซึ่งช้ี฿ห๎ห็นถึงลักษณะของครู ท่ีบํงป็น 4 ลักษณะ  ดังสดง฿นรูปท่ี 2  
 

 
ภาพท่ี 2 กระบวนทัศน์ลักษณะของครู (Paradigm of Teacher Categories) 
ท่ีมา: Carl, Glickman D., Supervision of Instruction: A Developmental Approach  
(Boston: Allyn and Bacon, 1981), 46. 
 จากภาพท่ี 2 กระบวนทัศน์ลักษณะของครู (Paradigm of Teacher Categories) 
สามารถอธิบายเด๎ ดังนี้ 
 เส้นตัดของตัวแปรที่จะก าหนดเกณฑ์ 
 การ฿ช๎ตัวปรสองตัวปรของระดับการพัฒนาการของครู ละระดับส่ิงท่ีป็นนามธรรม 
ศึกษานิทศก์สามารถประมินความตกตํางของครูเด๎ การประมินสามารถท าเด๎อยํางคลํองคลํวจาก
ตัวอยํางส๎นตัดกันสองส๎น ส๎นหนึ่งป็นความมุํงมั่นจากระดับต่ าเประดับสูง ละอีกส๎นหนึ่งป็นส่ิงท่ี

                                                 

 
20

 Carl, Glickman D., Supervision of Instruction: A Developmental 
Approach (Boston: Allyn and Bacon, 1995), 46-47. 
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ป็นนามธรรมจากระดับต่ าเประดับสูง ดังสดง฿นตาราง ซึ่งมีส่ีนวทางหรือ ส่ีกลํอง ซึ่งก าหนดชนิด
ของครู นํนอน เมํเด๎หมายถึงครูทุกคนจะถูกจ ากัดอยูํ฿นกลํองนี้ ตํป็นนวทางท่ี฿ห๎ศึกษานิทศก์
ทราบหตุผล฿นรื่องความตกตํางของครู 
 นวทางท่ี 1 ครูกลํุมนี้มีระดับความมุํงมั่นต่ า ละมีระดับการมองส่ิงท่ีป็นนามธรรม        
฿นระดับต่ า ขาจะถูกรียกวํา ครูที่ถูกคัดออกกลางคัน ขาจะมีรงกระต๎ุนท่ีจะพัฒนาสมรรถนะพียง
ล็กน๎อย ยิ่งเปกวํานั้น ขาจะเมํสามารถคิดกี่ยวกับส่ิงท่ีสามารถท าเด๎ละคํอนข๎างจะพึงพอ฿จท่ีจะ
ท าซ้ า ๆ ป็นกิจวัตรประจ าวันวันล๎ววันลํา ขาจะเมํห็นหตุผลส าหรับการปรับปรุง ละส่ิงท่ียากเป
กวํานั้นคือ ขาจะบํนวําคนอื่น ฿นมุมมองของครูกลํุมนี้ คือ นักรียนหรือผ๎ูบริหารหรือชุมชนต๎องการ
ความชํวยหลือ เมํ฿ชํครูที่ต๎องการความชํวยหลือ ขาจะมาท างานทันวลา ละออกจากรงรียนทัน
ท่ีท่ีเด๎รับอนุญาตอยํางป็นทางการ  
 นวทางท่ี 2 ครูกลํุมนี้มีระดับความมุํงมั่นสูง ตํมีระดับการมอง ส่ิงท่ีป็นนามธรรม฿น
ระดับต่ า ขาจะกระตือรือร๎น กระปรี้กระปรํา ละต็มปี่ยมเปด๎วยความต้ัง฿จ ขามีความปรารถนา     
ท่ีจะปูนครูที่ดีกวํา ละท า฿ห๎ห๎องรียนนําต่ืนต๎นละสัมพันธ์กันกับนักรียน ขาท างานหนักมากละ
มักจะออกจากรงรียนดยมีวัสดุอุปกรณ์กลับเปท างานท่ีบ๎าน นําสียดานท่ีความต้ัง฿จอันดีถูกขัดขวาง                      
ดยการเมํมีความสามารถ฿นการคิดถึงปัญหาดยตลอดนว ละสดงออกมาอยํางต็มความสามารถ
ละนบนียน ครูกลํุมนี้ถูกจัดอยูํ฿นกลํุมคนท างานบบล่ือนลอย ขามักจะข๎าเปกี่ยวข๎องกับ
ครงการอื่นหลายครงการละหลายกิจกรรม ตํจะงํายตํอการสับสน  หมดก าลัง฿จ ละงานล๎นมือ
ดยท่ีตัวองป็นผ๎ูก าหนด ละเด๎งานท่ีเมํสมจริง ผลก็คือ ครูกลํุมน้ าเมํคํอยมีความพร๎อม฿นการปรัง
ปรุงการสอนกํอนท่ีจะท าภาระงานช้ิน฿หมํ 
 นวทางท่ี 3 ครูกลํุมนี้มีระดับความมุํงมั่นต่ า ตํมีระดับการมองส่ิงท่ีป็นนามธรรม           
฿นระดับสูง ครูกลํุมนี้ฉลาด ป็นบุคคลท่ีมีวาจาดี ต็มเปด๎วยความคิดกี่ยวกับส่ิงท่ีสามารถท าเด๎             
฿นห๎องรียนของขา ฿นห๎องรียนอื่น ๆ ละ฿นรงรียนท้ังหมด ขาสามารถอธิบาย฿นประด็นตําง ๆ 
เด๎อยํางกระจํางชัด ละสามารถคิดขั้นตอนท่ีจ าป็นพื่อ฿ห๎การด านินการส าร็จเด๎อยํางตลอดนว        
ครูกลํุมนี้เ ด๎ช่ือวําป็นนัก สังกตการณ์ การวิคราะห์  พราะความคิดของขามักจะเมํเด๎ผล               
฿นการด านินการ฿ด ๆ ขารู๎วําอะเรคือส่ิงท่ีจ าป็นต๎องท า ตํ฿มํต็ม฿จท่ีจะท า฿นวลา มีพลังงาน ละ
กังวล฿นส่ิงท่ีจะกิดตํอการด านินการตามผน 
 นวทางท่ี 4 ครูกลํุมนี้มีระดับสูงท้ังความมุํงมั่น ละระดับการมองส่ิงท่ีป็นนามธรรม         
฿นระดับสูง ขาคือมืออาชีพอยํางท๎จริง มีความมุํงมั่นอยํางตํอนื่อง฿นการปรับปรุงตนอง นักรียน
ของขา ละพื่อนครู ขาสามารถคิดกี่ยวกับงานท่ียาก พิจารณาทางลือก สร๎างทางลือกท่ีมีหตุผล 
พัฒนาละน าผนสํูการปฏิบัติเมํพียงคํสามารถ เมํฉาพะ฿นห๎องรียน ตํท้ังคณะท้ังหมด                
ขาค านึงถึงคนอื่น ๆ ฿นฐานะผ๎ูน าอยํางป็นทางการ ป็นคนท่ียินดี฿ห๎ความชํวยหลือกํคนอื่น              
เมํพียงตํครูกลํุมนี้จะ฿ห๎ความคิด การปฏิบัติ ละหลํงทรัพยากร ตํชํนดียวกับบุคคลท่ีกี่ยวข๎อง
กับการปฏิบัติ฿นการมองละสนอผนผํานพื่อ฿ห๎ประสบความส าร็จ ขาคือผ๎ูคิดละผ๎ูท า21 
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 Carl, Glickman D., Supervision of Instruction: A Developmental 
Approach (Boston: Allyn and Bacon, 1981), 47-48. 
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  ขอบข่ายและภาระงานการนิเทศ 
 งานท่ีปฏิบัติอยูํ฿นรงรียนหรือหนํวยงานทางการศึกษา มีปูาหมายส าคัญอยูํท่ีคุณภาพ         

การรียนการสอน หรือความจริญงอกงามของผ๎ูรียน ดังนั้น ภาระงานนิทศจึงมุํงสํูการพัฒนาครู
พื่อ฿ห๎กิดการปล่ียนปลง฿นพฤติกรรมซึ่งจะน าเปสํูการพัฒนาผ๎ูรียนตํอเป 
  นักการศึกษา฿นตํางประทศหลายทําน เด๎กลําวถึง ขอบขํายละภาระงานการนิทศ  เว๎ดังนี้ 

 ฮริส (Harris) เด๎บํงงานนิทศการศึกษาออกป็น 10 ประการคือ 
 1. งานพัฒนาหลักสูตร (Developing Curriculum) การพิจารณาปรับปรุงหลักสูตร฿ห๎
หมาะสมกับสภาวการณ์ท่ัวเป ซึ่งมีองค์ประกอบ ชํน ค๎าครงหลักสูตรการน าเป฿ช๎กับบุคคล ระดับ
เหน ดยค านึงถึงวุฒิภาวะ (Maturity) ป็นต๎น 
 2. งานด านินการรียนการสอน (Organizing for Instruction) จัดด านินการกี่ยวกับ
หลักสูตร ปลความหมายของหลักสูตรเด๎อยํางหมาะสม 
 3. การลือกสรรบุคลากร (Staffing) จัด฿ห๎มีคณะบุคคลผ๎ูรับผิดชอบ฿นการจัดกิจกรรม     
การด านินการฝึกอบรม รวมท้ังการคัดลือกบรรจุ ลือกฟูนการทดสอบ การก็บรักษาระบียบตํละ
บุคคล 
 4.  การจัดบริการความสะดวก  (Facility)  จัด฿ห๎มีครื่องมือวัสดุอุปกรณ์การรียนการสอน฿ห๎พอพียง 
พื่อ฿ห๎การสอนมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น วางผนจัดหามาซึ่งวัสดุละการดูลรักษาพัฒนา 
 5.  การคัดลือก การจ านก การทดสอบ ซึ่งวัสดุ (Software) ละอุปกรณ์ (Hardware) ท่ีจะ฿ช๎     
ประยชน์฿นการรียนการสอน 
 6. จัดการฝึกอบรมประจ าการ (In-service Training) ฝึกอบรมพื่อความจริญก๎าวหน๎า
ทางวิชาการกํคณะครู พื่อประสิทธิผล฿นการปฏิบัติงาน การฝึกอบรมจะชํวย฿ห๎ผ๎ูรับทันตํอหตุการณ์ 
 7.  การปฐมนิทศ (Orientation) ป็นการชํวยหลือครูผ๎ูบรรจุ฿หมํพื่อ฿ห๎สามารถปรับตัว
เด๎พื่อทราบข๎อมูล สถานท่ี บุคคล ระบียบปฏิบัติการตําง ๆ 
 8.  งานท่ีกี่ยวกับนยบาย฿นการปฏิบัติงาน (Special Service) ปรับขยาย฿ห๎หมาะสม
กับสถานการณ์ สภาพวดล๎อมตําง ๆ 
 9. การติดตํอกับชุมชน (Public Relations) งานนิทศป็นงานท่ีช่ือมความสัมพันธ์
ระหวํางรงรียนกับชุมชน฿ห๎มีความข๎า฿จท่ีดีตํอกัน รวมท้ังกับผ๎ูบริหารรงรียน฿นลักษณะส่ือสัมพันธ์
ทางคมนาคม (Two-way Communication) 
 10.  งานประมินผล (Evaluation) จัด฿ห๎มีการประมินผลทางการรียนการสอน พื่อหา
ข๎อบกพรํอง ปรับปรุงกระบวนการรียนการสอน฿ห๎ดียิ่ง22 
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 Harris, (1990), 24, อ๎างถึง฿น ทอง฿บ  ทองมาก, “รูปบบการนิทศการศึกษาท่ีมี
ประสิทธิผล฿นรงรียนขนาดล็ก” (วิทยานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาสาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, 2555), 23-24. 
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  กล๊ิกมน (Glickman) เด๎ก าหนดขอบขํายภาระงานนิทศการศึกษาเว๎ป็น 5 งาน คือ 
 1.  การ฿ห๎ความชํวยหลือกํครูดยตรง (Direct Assistance) 
 1.1 มื่อทราบวําครูมีปัญหากี่ยวกับการรียนการสอน ควรด านินการก๎เขทันที 
 1.2 ฿ห๎ครูรับทราบปัญหาของตน ละยอมรับท่ีจะปรับปรุงก๎เขหรือพัฒนาตนองด๎วย
ความต็ม฿จ 
 1.3 นิทศ ติดตาม ชํวยหลือครูด๎านการรียนการสอนอยํางตํอนื่อง ละด๎วยความป็นมิตรเมตรี               
ตํอกัน 
 2.  การสริมสร๎างประสบการณ์ทางวิชาชีพ (Staff Development) 
 2.1 ฿ห๎อกาสครูเด๎ข๎าประชุมอบรมสัมมนา ประชุมปฏิบัติการ หรือศึกษาตํอพื่อ
พิ่มพูนความรู๎ ประสบการณ์ ละพิ่มวิทยฐานะ 
 2.2 สํงสริม฿ห๎ครูเด๎ปฏิบัติงานตามภารกิจหลักคือ การสอนอยํางต็มศักยภาพดยยึด
ผ๎ูรียนป็นศูนย์กลาง (Child Centered) 
 2.3 การจัดบริการวิชาการกํครูด๎วยส่ือ นวัตกรรมหรือทคนิควิธีการท่ีหลากหลายตรง
กับความต๎องการจ าป็น ชํน อกสารต ารา คํูมือครู ผนการสอน ส่ืออิล็กทรอนิคส์ส่ือสารมวลชน
หรือหลํงวิทยาการอื่น ๆ 
 3.  การพัฒนาทักษะการท างานกลํุม (Group Development) 
 3.1 สํงสริมการท างานป็นทีม (Teamwork) 
 3.2 สํงสริมวิถีชีวิตประชาธิปเตย (คารวธรรม ปัญญาธรรม สามัคคีธรรม) 
 3.3 สํงสริมความสามารถ฿นการติดตํอประสานงาน การส่ือสาร การพูด การขียน
อยํางสร๎างสรรค์ 
  3.4 สํงสริมคุณธรรม จริยธรรม ความมีน้ า฿จอื้ออาทรตํอกัน 
 4.  การพัฒนาหลักสูตร (Curriculum Development) 
 4.1 สํงสริม฿ห๎ครูมีความรู๎ความข๎า฿จ฿นกระบวนการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา 
 4.2 สํงสริม฿ห๎ครู จัดท าหลักสูตรสถานศึกษาเด๎ถูกต๎องครบองค์ประกอบ 
 4.3 สํงสริม฿ห๎ครูเด๎น าหลักสูตรสถานศึกษาเป฿ช๎฿นการพัฒนาการรียนการสอนเด๎
ตามกระบวนการอยํางมีประสิทธิภาพ 
 4.4  สํงสริม฿ห๎ครู฿ช๎ทคนิคการสอนท่ีหลากหลาย ละสอนดยน๎นผ๎ูรียนป็นศูนย์กลาง                 
(Child Centered) 
 5.  การวิจัยชิงปฏิบัติการ฿นช้ันรียน (Classroom Action Research) 
 5.1 สํงสริม฿ห๎ครูรู๎จักศึกษาวิคราะห์ปัญหา สาหตุ ละนวทางก๎เข฿นการจัด               
การรียนการสอน 
 5.2 สํงสริม฿ห๎ครูรู๎จัก฿ช๎กระบวนการวิจัย฿นช้ันรียน (วางผน ปฏิบัติ สังกตสะท๎อน
ผล) มา฿ช๎฿นการก๎ปัญหาการรียนการสอน 



 
32 

 

 5.3 สํงสริม฿ห๎ครูมีความรู๎ ความข๎า฿จ ละสามารถขียนรายงานการวิจัย฿นช้ันรียน
เด๎ถูกต๎องตามรูปบบ23  
  วิลส์ ละ จซฟ (Wiles and Joseph) เด๎มองงานนิทศการศึกษาป็น 3 มิติ คือ งาน
ด๎านการบริหาร (Administration) งานด๎านหลักสูตร (Curriculum) ละงานด๎านการรียนการสอน 
(Instruction) ซึ่งสามารถจ านก฿ห๎ห็นเด๎ชัดจนดังนี้ 
 1.  งานนิทศด๎านการบริหาร (Administration) ครอบคลุมภาระงานยํอยดังนี้ 
 1.1 การก าหนดละจัดล าดับความส าคัญของจุดมุํงหมาย (Setting and Prioritizing 
Goals) ดยการชํวยครู฿นการก าหนดจุดมุํงหมายของการศึกษา  ละจัดล าดับความส าคัญของ
ครงการตําง ๆ ท่ีมีอยูํ฿นรงรียน 
 1.2 การจัดท ามาตรฐานละพัฒนานยบาย (Establishing Standards and Developing       
Policies) ด๎วยการปลงจุดมุํงหมายเปสํูระดับความคาดหวังมาตรฐาน  พร๎อมกับจัด฿ห๎มีกฎละ
ระบียบปฏิบัติพื่อบังคับ฿ห๎มีการด านินงาน 
 1.3  การจัด฿ห๎มีการวางผนระยะยาว (Providing Long-length Planning) ด๎วยการออกบบ                  
ความคาดหวัง฿นลักษณะของการปฏิบัติละกิจกรรมท่ีต๎องท า฿ห๎สร็จตามชํวงวลาท่ีก าหนด 
 1.4  การออกบบครงสร๎างองค์กร (Designing Organization Structures) ด๎วยการจัดท า                       
การช่ือมยงครงสร๎างระหวํางคนกับกลํุมภาย฿นองค์กร 
 1.5  การระบุละจัดหาทรัพยากร (Identifying and Securing Resources) ด๎วยการระบุ
ท่ีต้ังของทรัพยากรท่ีมีอยูํตํอองค์กร 
 1.6 การคัดลือกบุคลากรละคณะผ๎ูรํวมงาน (Selecting Personnel and Staff) 
ดยการระบุบุคลากรท่ีต๎องการตํอการท าครงการละงานท่ีเด๎รับมอบหมายเปสํูการปฏิบัติตํอองค์กร 
 1.7 การจัด฿ห๎มีส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีพียงพอ (Providing Adequate Facilities) 
ดยการประกบคํูส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีมีอยูํกับความต๎องการขององค์กร  การพัฒนาส่ิงอ านวย  
ความสะดวก฿หมํ ๆ ตามท่ีจ าป็น 
 1.8  การจัดหางินทุนท่ีจ าป็น (Securing Necessary Funding) ด๎วยการจัดหางบประมาณ                 
ท่ีจ าป็นตํอการ฿ห๎การสนับสนุนด๎านการงินกํครงการอยํางพียงพอ 
 1.9 การจัดระบบพื่อการสอน (Organizing for Instruction) ด๎วยการมอบหมายงาน
฿ห๎กํคณะผ๎ูรํวมงานละบุคลากรทางการสอนละสนับสนุนตํอองค์กร 
 1.10  การสํงสริมความสัมพันธ์ระหวํางรงรียนกับชุมชน (Proming School - Community 
Relations) ด๎วยการจัดท าละธ ารงเว๎ซึ่งการติดตํอกันกับบุคคลผ๎ู฿ห๎การสนับสนุนครงการด๎าน
การศึกษา 
 2.  งานนิทศด๎านหลักสูตร (Curriculum) ครอบคลุมภาระงานยํอยดังนี้ 
 2.1 การก าหนดจุดมุํงหมายการจัดการรียนการสอน (Determining Instructional 
Objective) ด๎วยการปลงปูาประสงค์฿ห๎ป็นจุดมุํงหมายฉพาะส าหรับการจัดการรียนการสอน 

                                                 

 
23

 Carl, Glickman D., (1985), 116, อ๎างถึง฿น ธีระศักดิ์  ล่ือยเธสง, “การนิทศภาย฿น
รงรียน,” สาสน์นเิทศการศึกษา, 4 (มิถุนายน 2550), 2-3. 
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 2.2 การส ารวจความต๎องการละการท าวิจัย (Surveying Needs and Conducting 
Research) ด๎วยการประมินสภาพปัจจุบันพื่อก าหนดครงการของรงรียน฿ห๎ตอบสนองตํอ              
ความจ าป็นของผ๎ูรียนอยํางมีประสิทธิภาพ 
 2.3 การพัฒนาครงการละการวางผนการปล่ียนปลง (Developing Program 
and Planning Changes) ด๎วยการจัดนื้อหาสาระกี่ยวกับการจัดการรียนการสอน ละการทบทวน
ครงการท่ีมีอยูํพื่อ฿ห๎กิดผลท่ีดีกวํา 
 2.4 การช่ือมยงครงการข๎ากับการบริการพิศษตําง ๆ (Relating Program to 
Various Special Services) ด๎วยการช่ือมยงองค์ประกอบตํางๆ ด๎านการจัดการรียนการสอนข๎า
ด๎วยกันท้ังภาย฿นรงรียนละภาย฿นชุมชน 
 2.5 การคัดลือกวัสดุอุปกรณ์ ละการจัดสรรทรัพยากร (Selecting Materials and 
Allocating Resources) ด๎วยการวิคราะห์ส่ือการรียนการสอนท่ีมีอยูํ ละการมอบส่ือ฿ห๎กับ
ครงการท่ีหมาะสม 
 2.6 การปฐมนิทศละการฟื้นฟูครูผ๎ูสอน (Orienting and Renewing Instructional 
Staff) ด๎วยการนะน าครงการของรงรียนตํอครูบรรจุ฿หมํละการ฿ห๎ความชํวยหลือตํอครูท่ีมีอยูํ
ล๎ว฿นการปรับปรุงทักษะของตน 
 2.7 การนะน าการปรับปรุงส่ิงอ านวยความสะดวกตําง  ๆ(Suggesting Modifications                        
in Facilities) ด๎วยการออกบบผนพื่อ฿ห๎จัดครงสร๎าง฿หมํส าหรับส่ิงอ านวยความสะดวกสอดรับกับ
ครงการจัดการรียนการสอน ละสนอนะถึงความจ าป็นตํอส่ิงอ านวยความสะดวกตําง ๆ ตามท่ี
ห็นวําหมาะสม 
 2.8 การประมาณการความต๎องการด๎านคํา฿ช๎จํายส าหรับการจัดการรียนการสอน
(Estimating Expenditure Needs for Instruction) ด๎วยการพัฒนาครงการท่ีต๎องประมาณการ
คํา฿ช๎จํายละการ฿ห๎การรับรองตํอการ฿ช๎งินทุนท่ีมีอยูํละท่ีคาดวําจะเด๎รับ 
 2.9 การตรียมครงการกี่ยวกับการจัดการรียนการสอน (Preparing for Instructional                     
Program) ด๎วยการก าหนดรูปบบหนํวยการสอนตําง ๆ ละคณะท างานตําง ๆ ละการจัด฿ห๎มี
อกาส฿นการพัฒนาการรียนการสอน฿นระหวํางประจ าการ 
 2.10 การพัฒนาละผยพรํค าบรรยายลักษณะของครงการรงรียน (Developing 
and Disseminating Description of School Programs) ด๎วยการขียนบรรยายอยํางถูกต๎อง
กี่ยวกับครงการของรงรียน ละด๎วยการจ๎งกํสาธารณชนกี่ยวกับกิจกรรมท่ีประสบความส าร็จ 
 3.  งานนิทศด๎านการสอน (Instruction) ครอบคลุมภาระงานยํอยดังตํอเปนี้ 
 3.1 การพัฒนาผนการจัดการรียนการสอน (Developing Instructional Plans) 
ด๎วยการท างานกับครู฿นการจัดท าค๎าครงละการท าผนการจัดการรียนการสอนเปสํูการปฏิบัติ 
 3.2  การประมินครงการ  (Evaluating Programs)  ด๎วยการทดสอบ ละการด านินการ                   
฿นรูปบบอื่นของการประมินผล 
 3.3 การริริ่มครงการ฿หมํ (Initiating New Programs) ด๎วยการสาธิตทคนิค฿หมํ
ละมิชํนนั้นก็สร๎างพื้นฐานส าหรับครงการ฿หมํ 
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 3.4 การออกบบองค์กรการรียนการสอน฿หมํ (Redesigning Instructional Organization) 
ด๎วยการทบทวนองค์กรการรียนการสอนท่ีมีอยูํล๎ววํา  มีประสิทธิผลพียง฿ด ละด านินการ
ปล่ียนปลงตามท่ีห็นวําหมาะสม 
 3.5 การน าสํงส่ือการรียนการสอน (Delivering Instructional Resources) ด๎วย              
การสร๎างความมั่น฿จวํา ครูมีส่ือการรียนการสอนท่ีจ าป็นละคาดคะนกี่ยวกับความต๎องการส่ือสาร
การรียนการสอน฿นอนาคต 
 3.6 การ฿ห๎ค าปรึกษาละความชํวยหลือกํครู (Advising and Assisting Teachers) 
ด๎วยการ฿ห๎ครูข๎าหาเด๎฿นบทบาทของการ฿ห๎ค าปรึกษาละ฿ห๎ความชํวยหลือ 
 3.7 การประมินส่ิงอ านวยความสะดวก ละตรวจสอบการปล่ียนปลงก๎เข (Evaluating 
Facilities and Overseeing Modification) ด๎วยการประมินส่ิงอ านวยความสะดวกทางการศึกษา 
พื่อความหมาะสมทางการสอน ละด๎วยการยี่ยมสถานท่ีปฏิบัติงานพื่อสร๎างความมั่น฿จวํา                 
การปล่ียนปลงป็นเปตามท่ีเด๎วางเว๎ 
 3.8 การจํายละการ฿ช๎งิน (Disbursing and Applying Funds) ด๎วยการติดตามงิน
พื่อท า฿ห๎กิดความมั่น฿จวําการ฿ช๎งินดังกลําวป็นเปตามจตนารมณ์ของครงการ 
 3.9  การด านินการละประสานงานครงการประจ าการ (Conducting and Coordinating                  
In-Service Programs) ด๎วยการช้ีน าครงการประจ าการ พื่อวําครงการหลํานั้นถูกน าเป฿ช๎ตาม
ความต๎องการ฿นด๎านการรียนการสอน 
 3.10  การตอบสนองตํอความต๎องการละความสงสัยของชุมชน  (Reacting to Community                     
Needs and Inquiries) ด๎วยการรับข๎อมูลย๎อนกลับของชุมชนกี่ยวกับครงการของรงรียน ละด๎วย
การสํงข๎อมูลขําวสารเปยังผ๎ูปกครองนักรียนตามความหมาะสม24 
  กระทรวงศึกษาธิการ ก าหนดขอบขํายภารกิจของงานนิทศการศึกษาเว๎ ดังนี้ 
  1.  งานธุรการ มีครงสร๎างงาน เด๎กํ 1.1 ศึกษา วิคราะห์ วางผนจัดระบบข๎อมูลสารสนทศ                    
ละการบริหารงานของกลํุม฿ห๎สามารถด านินงานตามภารกิจเด๎อยํางมีประสิทธิภาพ 1.2 ศึกษา
วิคราะห์สภาพของกลํุม ละออกบบระบบงานสารบรรณ฿ห๎หมาะสมละสอดคล๎องกับการบริหารงาน                      
ของกลํุม  1.3 ด านินการกี่ยวกับการประชุมภาย฿นกลํุม  1.4  ประสานงานกับกลํุมอื่น฿นส านักงาน หนํวยงาน                  
ละสถานศึกษา฿นงานธุรการท่ีกี่ยวข๎องกับการบริหารงานของกลํุม 1.5 ประสานการด านินงาน
ประชาสัมพันธ์ ข๎อมูลขําวสารละผลงานของกลํุม฿ห๎ครู บุคลากรทางการศึกษา ละประชาชนท่ัวเป 
1.6 จัดท ารายงานผลการด านินงานของกลํุม ดยมีความคาดหวัง฿ห๎การปฏิบัติงานของบุคลากร฿น
กลํุมงานป็นระบบรวดร็วละมีประสิทธิภาพ 
  2.  งานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานละกระบวนการรียนรู๎ มีครงสร๎างงาน 
เด๎กํ 2.1 งานสํงสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย การศึกษาพิศษ ผ๎ูด๎อยอกาส ละผ๎ูมี
ความสามารถพิศษ 2.1.1 ศึกษานยบายของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ ละส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน รวมท้ังวิคราะห์นวน๎มละทิศทาง฿นการจัดการศึกษาปฐมวัย 
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 Jon, Wiles, and Joseph Bondi, Supervision: a Guide to Practice 
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การศึกษาพิศษ 2.1.2 ศึกษาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย การศึกษาพิศษ ผ๎ูด๎อยอกาส ละผ๎ูมี
ความสามารถพิศษ ท้ัง฿นละตํางประทศ 2.1.3 สํงสริมละสนับสนุน฿ห๎สถานศึกษามีความพร๎อม
฿นการจัดการศึกษาปฐมวัย การศึกษาพิศษ ผ๎ูด๎อยอกาส ละผ๎ูมีความสามารถพิศษ฿นรูปบบท่ี
หมาะสมกับศักยภาพของสถานศึกษา 1. พัฒนาครู ผ๎ูบริหาร฿ห๎มีความรู๎ ความข๎า฿จสามารถจัด
การศึกษาปฐมวัย การศึกษาพิศษ ผ๎ูด๎อยอกาส ละผ๎ูมีความสามารถพิศษ ละด านินการวิจัย฿นช้ัน
รียนพื่อพัฒนาหลักสูตรเด๎ 2. การมีสํวนรํวมของผ๎ูปกครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษาละ
หนํวยงานท่ีกี่ยวข๎อง฿นการจัดหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย การศึกษาพิศษ ผ๎ูด๎อยอกาส ละผ๎ูมี
ความสามารถพิศษ 2.1.4 นิทศติดตาม ละพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย การศึกษาพิศษ 
ผ๎ูด๎อยอกาส ละผ๎ูมีความสามารถพิศษละ฿ห๎ความชํวยหลือสถานศึกษา฿นด๎านการพัฒนาหลักสูตร
อยํางตํอนือง 2.1.5 ประสานความรํวมมือกับหนํวยงานอื่นท่ีจัดการศึกษาปฐมวัย การศึกษาพิศษ 
ผ๎ูด๎อยอกาส ละผ๎ูมีความสามารถพิศษ ชํน องค์การปกครองสํวนท๎องถิ่น ป็นต๎น ดยมีความคาดหวัง             
฿ห๎นักรียนกํอนวัยรียน ผ๎ูมีความบกพรํองทางรํางกาย สติปัญญา ผ๎ูด๎อยอกาส ละผ๎ูมีความสามารถ
พิศษ เด๎มีอกาสข๎ารับการศึกษาอยํางท่ัวถึง฿นสถานศึกษาท่ีจัดการรียนรู๎ดยครู ละผ๎ูบริหารศึกษา
ท่ีมีความรู๎ ความข๎า฿จ ละมีความสามารถ฿นการพัฒนาหลักสูตร฿ห๎หมาะสมกับกลํุมปูาหมายละมี
ความทันสมัยอยูํสมอ 2.2 งานสํงสริมละพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน เด๎กํ 2.2.1 ศึกษา
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ละมาตรฐานการรียนรู๎ทั้ง 8 กลํุมสาระ รวมท้ังกิจกรรมพัฒนาผ๎ูรียน 
2.2.2 ศึกษารวบรวมข๎อมูลละจัดท าระบบสารสนทศ รวมท้ังสํงสริม฿ห๎สถานศึกษาด านินการ ดังนี้ 
1. ศึกษาหลักสูตร นวคิด ทฤษฎี ละงานวิจัยท่ีกี่ยวกับการบริหารจัดการหลักสูตร 2. พัฒนาครู 
หลํงรียนรู๎ ละภูมิปัญญาท๎องถิ่นท่ีกี่ยวกับการบริหารจัดการหลักสูตร 3. พัฒนาครู ผ๎ูบริหาร
สถานศึกษา฿ห๎มีความรู๎ ความข๎า฿จ฿นการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา 4. สํงสริมละสนับสนุน฿ห๎
สถานศึกษาจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาดยการมีสํวนรํวมของผ๎ูมีสํวนเด๎สํวนสียทุกฝุาย 5. สํงสริม
ละสนับสนุน฿ห๎สถานศึกษาจัดท าหลักสูตรฉพาะด๎าน ชํน รงรียนสอนภาษา รงรีนตามนวพุทธ 
รงรียนกีฬา รงรียนวิทยาศาสตร์ละทคนลยี รงรียนอัจฮริยะ 6. สํงสริมการพัฒนาหลักสูตร
การศึกษาตามอัธยาศัย ชํน Home School การศึกษาท่ีจัดดยสถานประกอบการ 7. สํงสริมละ
สนับสนุน฿ห๎ครูออกบบการรียนรู๎ ละจัดการรียนรู๎ตามนวปฏิรูปกระบวนการรียนรู๎ท่ีน๎นผ๎ูรียน
ป็นส าคัญ 8. สํงสริมละสนับสนุน฿ห๎สถานศึกษาพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ดย฿ช๎ข๎อมูลจากการวิจัย฿น
ช้ันรียนละการนิทศภาย฿น 9. ด านินการนิทศ ก ากับ ติดตามการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้ฯ
ฐานของสถานศึกษา ละน าข๎อมูลมา฿ช๎฿นการวางผน พัฒนา ดยมีความคาดหวัง฿ห๎นักรียนวัยรียน
ทุกคนท่ีอยูํ฿นสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเด๎รับการจัดการรียนรู๎ ดยครูละผ๎ูบริหารสถานศึกษาท่ีมี
ความรู๎ ความข๎า฿จการศึกษาข้ันพื้นฐานตามนวปฏิรูปการรียนรู๎ ละมีความสามารถ฿นการพัฒนาหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 2.1.3 งานศึกษาค๎นคว๎า วิคราะห์วิจัยการพัฒนาหลักสูตรละกระบวนการรียนรู๎              
1. ศึกษาสภาพปัญหา งานวิจัยท่ีกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรละกระบวนการรียนรู๎  2. ด านินการ
วิจัยการบริหารหลักสูตรละกระบวนการรียนรู๎  3. สนับสนุนการศึกษา วิคราะห์ วิจัยการพัฒนา
หลักสูตรละกระบวนการรียนรู๎ ของครู  ผ๎ูบริหาร ตลอดจนผ๎ูท่ีกี่ยวข๎อง 4. ผยพรํผลงานการศึกษา              
วิจัยกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรละกระบวนการรียนรู๎ 5. น าผลการวิจัยเปก าหนดนยบาย พื่อ
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พัฒนาหลักสูตรละกระบวนการรียนรู๎ ดยมีความคาดหวัง฿ห๎สถานศึกษามีผลการศึกษา วิจัย พื่อ
การพัฒนาหลักสูตรละกระบวนการรียนรู๎ 
  3. งานวัดละประมินผลการศึกษา งานวัดผลละประมินผลการศึกษา ครงสร๎างงาน
ประกอบด๎วย 3.1 งานสํงสริมการวัดละประมินผลการจัดการศึกษา 3.1.1 สํงสริม฿ห๎ครูพัฒนา
ตนอง ดยศึกษาหาความรู๎กี่ยวกับวิธีการวัดผล ละประมินผลการศึกษา฿นระบบการศึกษานอก
ระบบ ละการศึกษาตามอัธยาศัย 3.1.2 สํงสริมละพัฒนาผ๎ูบริหาร ครู฿ห๎฿ช๎วิธีการท่ีหลากหลาย          
฿นการวัดละประมินผล฿นสถานศึกษาท้ังการศึกษา฿นระบบ การศึกษานอกระบบ ละการศึกษา
ตามอัธยาศัย 3.1.3 ศึกษา วิคราะห์ รูปบบ วิธีการ฿นการพัฒนานวทางการวัดผลละประมินผล            
฿นสถานศึกษาท้ังการศึกษา฿นระบบ การศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย 3.1.4 จัดท าคํูมือ
การวัดผลทียบอนผลการศึกษาส าหรับการศึกษา฿นระบบ การศึกษานอกระบบ ละการศึกษาตาม
อัธยาศัย ดยมีความคาดหวัง฿ห๎ครู ผ๎ูกี่ยวข๎องมีความรู๎ ความข๎า฿จกี่ยวกับการวัดผลการรียนรู๎ของ
นักรียน ท้ังการวัดผลการศึกษา฿นระบบ การศึกษานอกระบบ ละการศึกษาตามอัธยาศัย พร๎อมท้ัง
การวัดผลละประมินสอดคล๎องตามนวการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาหํงชาติ 
พ.ศ. 2542 ละท่ีก๎เขพิ่มติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 ตามสาระการรียนรู๎ของหลักสูตรสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานละครูที่กี่ยวข๎อง฿ช๎วิธีกรท่ีหลากหลาย฿นการวัดผลละประมินผล ละน าผลการวัดผล
ละประมินผลเปพัฒนาศักยภาพของผ๎ูรียนตํละบุคคล 3.2 งานสํงสริมละพัฒนาครื่องมือวัด
ละประมินผลการศึกษา ประกอบด๎วย 3.2.1 รวบรวมครื่องมือการวัดละประมินผลการศึกษา 
3.3.2 ศึกษา วิคราะห์ ครื่องมือวัดละประมินผลท่ีมีผ๎ูจัดท าล๎ว คัดลือก฿ห๎หมาะสมกับขตพื้นท่ี
การศึกษาละสถานศึกษา 3.3.3 จัดประชุมชิงปฏิบัติการการจัดท าละพัฒนาครื่องมือวัดละ
ประมินผล฿ห๎ครอบคลุมด๎านตํอเปนี้ 1. ครื่องมือวัดละประมินผลตามกลํุมสาระการรียนรู๎  8 กลํุม
สาระ 2. ครื่องมือวัดละประมินผลตามประภทของกิจกรรมพัฒนาผ๎ูรียน 3. ครื่องมือวัดละ
ประมินผลคุณลักษณะท่ีพึ่งประสงค์ 4. ครื่องมือวัดละประมินผลความสามารถ฿น การอําน คิด 
วิคราะห์ ละการขียนส่ือความ 5. บริการครื่องมือวัดละประมินผลทางการศึกษากํสถานศึกษา 
ดยมีความคาดหวัง฿ห๎มีคลังครื่องมือละประมินผลระดับขตพื้นท่ีการศึกษาท่ีสอดคล๎องกับ            
ความต๎องการของสถานศึกษา 3.3 งานติดตามตรวจสอบละประมินผล การวัดผลละประมินผล
การศึกษา เด๎กํ 3.3.1 ศึกษาวิคราะห์นวทาง฿นการตรวจสอบละประมินผลการศึกษา 3.3.2 ด านินการ              
ติดตามตรวจสอบ ละประมินผลการศึกษา 3.3.3 จัดท ารายงาน การติดตาม ตรวจสอบละประมินผล               
การศึกษา 3.3.4 ผยพรํผลการติดตาม ตรวจสอบละประมินผลการศึกษา ดยมีความคาดหวัง฿ห๎
สถานศึกษามีการวัดผลละประมินผลการศึกษาท่ีถูกต๎อง ละมีคุณภาพ  3.4 งานทดสอบทาง
การศึกษา เด๎กํ 3.4.1 ศึกษา วิคราะห์ วิจัย กี่ยวกับระบบ วิธีการ ครื่องมือวัด ละประมินผล
การศึกษา 3.4.2 วางผนการทดสอบทางการศึกษา฿ห๎ครอบคลุมสาระการรียนรู๎ท้ัง 8 กลํุมสาระของ
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 3.4.3 ก าหนดนวทาง฿นการทดสอบทางการศึกษา฿ห๎สอดคล๎องตามท่ี
กระทรวงศึกษาธิการละสถาบันทดสอบทางการศึกษาหํงชาติก าหนด 3.4.4 ประสานความรํวมมือ
กับสถาบันทดสอบทางการศึกษาหํงชาติ 3.4.5 ด านินการทดสอบทางการศึกษาละ฿ห๎บริการสอบ
วัดความรู๎ ความสามารถ฿ห๎กับนักรียน 3.4.6 พัฒนาคลังข๎อสอบมาตรฐานการศึกษา 3.4.7 จัดสร๎าง
ปรกรมก็บข๎อมูลคุณภาพการศึกษาของผ๎ูรียนทุกกลํุมสาระการรียนรู๎ ดยมีความคาดหวัง฿ห๎มี   
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คลังข๎อสอบมาตรฐานการศึกษาระดับขตพื้นท่ีการศึกษาละสถานศึกษา ละมีข๎อมูลคุณภาพ
การศึกษาของผ๎ูรียน 
  4. งานสํงสริมละพัฒนาส่ือ นวัตกรรมละทคนลยีทางการศึกษา งานสํงสริมละ
พัฒนานวัตกรรมละทคนลยีทางการศึกษา ครงสร๎างงานประกอบด๎วย 4.1 งานสํงสริมพัฒนาส่ือ
นวัตกรรม ละทคนลยีทางการศึกษา เด๎กํ  4.1.1 ศึกษาความต๎องการส่ือนวัตกรรมละ
ทคนลยีทางการศึกษา 4.1.2 ด านินการพัฒนาส่ือนวัตกรรมละทคนลยี รวมท้ังส่ือต๎นบบของ
หนํวยงาน พื่อสนับสนุนชํวยหลือตามความต๎องการของสถานศึกษา  4.1.3 สํงสริมละพัฒนาครู 
ผ๎ูบริหาร฿ห๎มีความรู๎ ความสามารถ฿นการพัฒนาสํอ นวัตกรรมละทคนลยี  4.1.4 นิทศ ติดตาม
ละประมินผลการพัฒนาส่ือนวัตกรรมละทคนลยีทางการศึกษา พื่อน าผลมาปรับปรุงละ
พัฒนา฿ห๎มีประสิทธิภาพ 4.1.5 ประสานความรํวมมือกับหนํวยงานภาครัฐละอกชน฿นการสํงสริม
การ฿ช๎ส่ือนวัตกรรมละทคนลยีทางการศึกษา  4.1.6 ผยพรํประชาสัมพันธ์การพัฒนาส่ือ
นวัตกรรมละทคนลยีทางการศึกษา ดยมีความคาดหวัง฿ห๎สถานศึกษามีส่ือนวัตกรรมละ
ทคนลยีทางการศึกษา พื่อ฿ช๎฿นการจัดการรียนการสอนอยํางค๎ุมคํา  4.2 งานศึกษาค๎นคว๎า 
วิคราะห์ วิจัย การพัฒนาส่ือนวัตกรรมละทคนลยีทางการศึกษาเด๎กํ 4.2.1 ศึกษา ค๎นคว๎า 
วิคราะห์ วิจัย กี่ยวกับการพัฒนาส่ือ นวัตกรรมละทคนลยีทางการศึกษา 4.2.2 วิจัยพื่อพัฒนา
ส่ือต๎นบบ นวัตกรรมละทคนลยีทางการศึกษา฿ห๎สอดคล๎องกับความต๎องการของสถานศึกษา  
4.2.3 สํงสริมสนับสนุน฿ห๎สถานศึกษาท่ีด านินการศึกษา ค๎นคว๎า วิคราะห์ วิจัย พัฒนาส่ือ นวัตกรรม
ละทคนลยีทางการศึกษา ดยมีความคาดหวัง฿ห๎ขตพื้นท่ีกี่ษุกํละสถานศึกษา ทุกหํงเด๎ศึกษา
ละน าผลการวิคราะห์ วิจัยเป฿ช๎฿นการพัฒนาส่ือ นวัตกรรมละทคนลยี฿ห๎หมาะสมกับสภาพของ
ท๎องถิ่น 
  5. งานนิทศติดตามละประมินผลระบบบริหารละการจัดการศึกษา งานนิทศติดตาม
ละประมินผลระบบบริหารละการจัดการศึกษา ครงสร๎างงานประกอบด๎วย 5.1 งานสํงสริมละ
พัฒนาระบบการนิทศละการจัดกระบวนการรียนรู๎  เด๎กํ 5.1.1 รวบรวม จัดท า ระบบข๎อมูล
สารสนทศกี่ยวกับพัฒนาระบบการนิทศ ละการจัดกระบวนการรียนรู๎ 5.1.2 ศึกษาสภาพปัญหา 
ความต๎องการ ของการนิทศละการจัดกระบวนการรียนรู๎ 5.1.3 จัดท าผนการสํงสริมละพัฒนา
ระบบการนิทศละการจัดกระบวนการรียนรู๎  5.1.4 ด านินการนิทศ ดย฿ช๎รงรียนป็นฐาน ละ
ครงสร๎างป็นฐาน ดังนี้ 1. การนิทศ ดย฿ช๎รงรียนป็นฐาน ชํน สํงสริมฝุายบริหารป็น หลัก           
฿นการนิทศภาย฿น สํงสริมครูป็นผ๎ูสร๎างกัลยาณมิตรการนิทศภาย฿น สํงสริมครือขํายการนิทศครู
ต๎นบบ ครูกนน า ผ๎ูปกครอง ชุมชนละภูมิปัญญา สํงสริมการนิทศภายนอก รวมท้ังสํงสริม              
การนิทศท่ีมีการรวมพลังจากทุกฝุาย 2. การนิทศ ดย฿ช๎ครงการป็นฐาน ชํน ครงการน ารํอง 
(Pilot Study) ครงการรํวมพัฒนา (Joint Project) ป็นต๎น 5.1.5 จัดท าสรุปรายงานผลละผยพรํ
ทคนิคการนิทศ ละการจัดกระบวนการรียนรู๎ที่ประสบผลส าร็จ ดยมีความคาดหวัง฿ห๎สถานศึกษา
เด๎รับการพัฒนาการจัดระบบการนิทศ ละการจัดกระบวนการรียนรู๎อยํางมีประสิทธิภาพ 5.2 งาน
สํงสริมสนับสนุนครือขํายการนิทศของขตพื้นท่ีการศึกษาสถานศึกษา หนํวยงานท่ีกี่ยวข๎องกับ
ชุมชน เด๎กํ 5.2.1 ประสานการจัดระบบข๎อมูลสารสนทศ กี่ยวกับครือขํายการนิทศ฿นขตพื้นท่ี
การศึกษา 5.2.2 จัดท าผนการสํงสริมสนับสนุนครื อขํายการนิทศขตพื้นท่ีการศึกษาละ
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สถานศึกษา 5.2.3 ด านินการละรํวมมือกับหนํวยงานท่ีกี่ยวข๎องพัฒนาครือขํายการนิทศ฿น
รูปบบท่ีหลากหลาย 1. พัฒนาห๎องรียนหรือสถานศึกษา฿ห๎ป็นหลํงรียนรู๎ 2. จัดต้ังละด านินการ
฿นรูปบบของครือขํายชุมชน 3. จัดวทีวิชาการ฿ห๎มีการลกปล่ียนรียนรู๎  4. จัดครือขํายบุคคล 
ชํน ครูกนน า ครูต๎นบบ ครูหํงชาติ ป็นต๎น 5.2.4 จัดท าสรุปรายงาน ละผยพรํทคนิค วิธีการ 
ส่ือ ครื่องมือ หรือรูปบบครือขํายการนิทศ ดยมีความคาดหวัง฿ห๎สถานศึกษาเด๎รับการพัฒนา
องค์กรครือขํายอยํางป็นระบบหนํวยงาน ชุมชน องค์กรอกชนข๎ามีสํวนรํวม฿นการจัดการศึกษา   
5.3 งานนิทศ ติดตาม ตรวจสอบละประมินผลการบริหารการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของ
สถานศึกษา เด๎กํ 5.3.1 จัดระบบข๎อมูลสารสนทศกี่ยวกับการนิทศละติดตามการบริหารละ          
การจัดการการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา 5.3.2 ศึกษาวิคราะห์ ละจ าท ากณฑ์ดัชนีช้ีวัด
ความส าร็จ฿นการบริหารละการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา 5.3.3 ด านินการนิทศ
ติดตาม ตรวจสอบละประมินการบริหารละการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา                  
5.3.4 สรุปผลการนิทศ ติดตาม ตรวจสอบละประมินผลละจัดท ารายงานผยพรํดยมีความคาดหวัง                      
฿ห๎ส านักงานขตพื้นท่ีการศึกษาละสถานศึกษาน าผลการรายงานเป฿ช๎฿นการพัฒนาสถานศึกษา฿ห๎เด๎
5.4 งานศึกษา ค๎นคว๎า วิคราะห์ วิจัยการพัฒนาระบบบริหารละการจัดการศึกษา เด๎กํ                  
5.4.1 ศึกษา ค๎นคว๎า วิคราะห์ สภาพปัญหากี่ยวกับการพัฒนาระบบบริหารละการจัดการศึกษา             
5.4.2 ด านินการวิจัยกี่ยวกับการพัฒนาระบบบริหารละการจัดการศึกษา 5.4.3 การพัฒนาระบบ
บริหารละการจัดการศึกษา 5.4.4 การนิทศติดตาม ประมินผล 5.4.5 การพัฒนาครือขํายการนิทศ                     
5.4.6 สนับสนุน สํงสริมละผยพรํการวิคราะห์ วิจัยกี่ยวกับการพัฒนาระบบการบริหารละ          
การจัดการศึกษา ดยมีความคาดหวัง฿นขตพื้นท่ีการศึกษามีการวิคราะห์ วิจัย การพัฒนาระบบ          
การบริหารละการจัดการศึกษา ละน าผลงานวิจัยเป฿ช๎฿นการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
  6. งานสํงสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา งานสํงสริมพัฒนาระบบ               
การประกันคุณภาพการศึกษา ครงสร๎างงานประกอบด๎วย 6.1 งานสํงสริมการพัฒนาระบบ                
การประกันคุณภาพ฿นสถานศึกษา เด๎กํ 6.1.1 ศึกษาระบบหลักกณฑ์ วิธีการ การประกันคุณภาพ            
฿นสถานศึกษา ตลอดจนกฎกณฑ์ ระบียบท่ีกี่ยวข๎อง 6.1.2 ศึกษา ค๎นคว๎า หลักการ นวคิด ละ
ทฤษฏีกี่ยวกับการจัดท ามาตรฐานการศึกษาชาติละระดับขตพื้นท่ีการศึกษา 6.1.3 สํงสริมละ
สนับสนุน฿ห๎สถานศึกษาสร๎างความตระหนัก ความรู๎ ความข๎า฿จกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพละ            
การประกันคุณภาพการศึกษากํบุคลากรทุกคน 6.1.4 สํงสริมละสนับสนุน฿ห๎สถานศึกษาก าหนด
มาตรฐานระดับสถานศึกษา ฿ห๎สอดคล๎องกับสภาพวดล๎อมละความต๎องการของชุมชนละท๎องถิ่น 
รวมท้ังการก าหนดตัวบํงช้ีละกณฑ์฿นการปลผลละตัดสินการผํานมาตรฐานพร๎อมท้ังจัด฿ห๎มี        
การลกปล่ียนรียนรู๎ ระหวํางสถานศึกษาด๎วยกัน 6.1.5 รํวมก าหนดกลยุทธ์฿นการพัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพท้ังระดับขตพื้นท่ีการศึกษา ละระดับสถานศึกษา 6.1.6 สํงสริม฿ห๎สถานศึกษาจัด 
สร๎าง ระบบประกันคุณภาพภาย฿นสถานศึกษา ดยมีหลักการละนวคิดอยูํบนพื้นฐานการปรับปรุง
พัฒนา 6.1.7 นิทศ ติดตาม การจัด สร๎าง พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภาย฿นสถานศึกษา ดยมี
ความคาดหวัง฿ห๎สถานศึกษามีความสามารถ฿นการจัด สร๎าง พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภาย฿น
สถานศึกษาเด๎อยํางมีคุณภาพ 6.2 งานตรวจสอบคุณภาพภาย฿นสถานศึกษา เด๎กํ 6.2.1 จัดท าระบบ
การตรวจสอบคุณภาพภาย฿นสถานศึกษา ระดับขตพื้นท่ีการศึกษา 6.2.2 นิทศสถานศึกษาพื่อ฿ห๎
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สามารถด านินการประมินผลละตรวจสอบคุณภาพภาย฿นสถานศึกษา ดยการประมินตนอง  
6.2.3 รํวมกับสถานศึกษาวิคราะห์ผลการประมิน พื่อหาจุดพัฒนาละน ามาป็นนวทาง                      
฿นการปรับปรุงสถานศึกษาท่ียังเมํเด๎มาตรฐานตามกณฑ์  6.2.4 จัดต้ังคณะท างาน พื่อรับผิดชอบ
ละ฿ห๎ความชํวยหลือสถานศึกษาท่ียังเมํเด๎มาตรฐานตามกณฑ์อยํางป็นระบบ 6.2.5 จัดต้ัง
คณะกรรมการระดับขตพื้นท่ีการศึกษาด านินการตรวจสอบ วิคราะห์ ผลการประมินคุณภาพ
ภาย฿นสถานศึกษาพื่อก าหนดนยบาย฿นการพัฒนาการประกันคุณภาพภาย฿นสถานศึกษา                
6.2.6 จัดท าระบบสารสนทศผลการประมินคุณภาพภาย฿นสถานศึกษา 6.2.7 จัดท าอกสารผยพรํ
ตัวอยํางสถานศึกษาท่ีผํานกณฑ์การประมินมาตรฐาน จากคณะกรรมการระดับขตพื้นท่ีการศึกษา                 
6.2.8 นิทศ ติดตาม ก ากับ สถานศึกษาทุกหํง฿ห๎เด๎มาตรฐานตามกณฑ์ดยมีความคาดหวัง฿ห๎
สถานศึกษาทุกหํง฿นขตพื้นท่ีการศึกษาเด๎รับการตรวจสอบคุณภาพภาย฿นสถานศึกษา ท้ังดยวิธี  
การประมินตนองละจากคณะกรรมการระดับขตพื้นท่ีการศึกษา 6.3 งานสํงสริมละประสานงาน                     
การประกันคุณภายภาย฿นละภายนอกสถานศึกษา เด๎กํ 6.3.1 สํงสริมละสนับสนุน฿ห๎สถานศึกษา
ประมินตนองละจัดท ารายงานการประมินตนองของสถานศึกษา 6.3.2 พิจารณา฿ห๎ข๎อสนอนะ
กับสถานศึกษา฿นการจัดท ารายงานการประมินตนองของสถานศึกษา 6.3.3 ประสานงานกับ
สถานศึกษาท่ีมีความพร๎อมรับการประมินภายนอก พื่อสนอรายช่ือสถานศึกษาตํอส านักงานรับรอง
มาตรฐานละประมินคุณภาพการศึกษา 6.3.4 ประสานงานกับส านักงานรับรองมาตรฐานละ            
การประมินคุณภาพการศึกษา มื่อถึงก าหนดการประมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา                  
6.3.5 ประสานงานติดตามผลการประมินผลการประมินภายนอก พื่อน าเป฿ช๎ประยชน์฿นการจัด
การศึกษาข้ึนพื้นฐาน ดยมีความคาดหวัง฿ห๎สถานศึกษามีความพร๎อมรับการประมินคุณภาพภายนอก
6.4 งานการศึกษา ค๎นคว๎า วิคราะห์ วิจัย มาตรฐานละการประกันคุณภาพการศึกษา เด๎กํ                 
6.4.1 งานศึกษา วิคราะห์ วิจัยมาตรฐานการประกันคุณภาพภาย฿นละภายนอกสถานศึกษาตํละ
หนํวย 6.1.2 สํงสริม สนับสนุน฿ห๎สถานศึกษาน าผลการวิจัยมาตรฐานละการประกัน คุณภาพ                
6.4.3 สํงสริมสนับสนุน฿ห๎สถานศึกษา น าผลการวิจัยมาตรฐานละมา฿ช๎฿นการพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพภาย฿นสถานศึกษา 6.4.4 รวบรวมละผยพรํผลการวิจัยมาตรฐานละการประกันคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษา 6.4.5 นิทศ ติดตาม การวิจัยมาตรฐานละการละน าผลมา฿ช๎฿นการพัฒนา             
ระบบประกันคุณภาพภาย฿นสถานศึกษา ดยมีความคาดหวัง฿นสถานศึกษาทุกหํงน าผลการวิจัย
มาตรฐานละการประกันคุณภาพการศึกษา มา฿ช๎฿นการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ฿นสถานศึกษา
฿ห๎มีประสิทธิภาพ 
  7. งานลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประมินผล ละนิทศการศึกษา  
งานลขานุการคณะกรรมการการติดตาม ตรวจสอบ ประมินผล ละนิทศการศึกษาครงสร๎างงาน
ประกอบด๎วย 7.1 งานพัฒนาระบบข๎อมูล ละสารสนทศ เด๎กํ 7.1.1 ด านินการ฿ห๎มีฐานข๎อมูลด๎าน
วิชาการ บริหารงานบุคคล บริหารงบประมาณ ละบริหารงานท่ัวเปของขตพื้นท่ีการศึกษา          
7.1.2 รวบรวม วิคราะห์ ละบันทึกข๎อมูลทางด๎านวิชาการ ด๎านบริหารงานบุคคล ด๎านบริหารงาน
งบประมาณ ละด๎านบริหารงานท่ัวเป ฿นระบบฐานข๎อมูล 7.1.3 ปรับปรุงระบบฐานข๎อมูล฿ห๎ป็น
ปัจจุบัน 7.1.4 ผยพรํข๎อมูล฿นระบบครือขํายละ Internet 7.1.5 รายงานผลการวิคราะห์ ข๎อมูล
ตํอคณะกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบละประมินผลละนิทศการศึกษาของขตพื้นท่ีการศึกษา ดย
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มีความคาดหวัง฿ห๎มีข๎อมูลพื้นฐานด๎านวิชาการ ด๎านบุคลากร ด๎านงบประมาณ ด๎านบริหารงานท่ัวเป
ป็นปัจจุบัน มีสภาพพร๎อม฿ช๎งานละขตพื้นท่ีการ ศึกษามีข๎อมูลพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา         
7.2 งานวางผนยุทธศาสตร์การติดตาม ตรวจสอบ ประมินผลละนิทศการศึกษา เด๎กํ 7.2.1 รวบรวม               
วิคราะห์ข๎อมูลท่ีกี่ยวข๎องกับการบริหารละการจัดการศึกษา฿นขตพื้นท่ีการศึกษา 7.2.2 จัดท าผน
ยุทธศาสตร์ การติดตาม ตรวจสอบ ประมินผลละนิทศการศึกษา 7.2.3 สนอยุทธศาสตร์ตํอ
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประมินผลละนิทศการศึกษา 7.2.4 ประสานงานกับคณะกรรมการ                     
ติดตาม ตรวจสอบ ประมินผลละนิทศการศึกษาพื่อด านินการตามผน ดยมีความคาดหวัง฿ห๎
ส านักงานขตพื้นท่ีการศึกษามีผนการติดตาม ตรวจสอบ ประมินผลละนิทศการศึกษา             
7.3 รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ ประมินผลละนิทศการศึกษา เด๎กํ 7.3.1 รวบรวม ประมวล 
วิคราะห์ข๎อมูลจากครื่องมือการนิทศ ติดตามละประมินผลการบริหารละการจัดการศึกษา       
7.3.2 จัดท าสรุปละรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบประมินผลละนิทศการศึกษาตํอคณะกรรมการ                  
นิทศ ติดตาม ตรวจสอบ ประมินผลละนิทศการศึกษา ดยมีความคาดหวัง฿ห๎ส านักงานขตพื้นท่ี
การศึกษา สถานศึกษา หนํวยงานท่ีกี่ยวข๎องเด๎รับทราบข๎อมูลการติดตาม ละประมินผลการบริหาร
จัดการศึกษา ละส านักงานขตพื้นท่ีการศึกษา฿ช๎ประยชน์จากการรายงานผล พื่อวางผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา25 
  พระราชบัญญัติการศึกษาหํงชาติ พ.ศ. 2542  ละท่ีก๎ เขพิ่มติม (ฉบับท่ี 2)                
พ.ศ. 2545 เด๎บัญญัติวําบุคลากรทางการศึกษาหมายความถึง ผ๎ูบริหารสถานศึกษา ผ๎ูบริหารการศึกษา
รวมถึงผ๎ูสนับสนุนการศึกษา ซึ่ งป็นผ๎ูท าหน๎าท่ี ฿ห๎บริหาร หรือปฏิบั ติ กี่ ยวกับการรียนการสอน                   
การนิทศ ละการบริหาร฿นหนํวยงานการศึกษาตําง ๆ บัญญัติความมุํงหมายละหลักการของจัด
การศึกษาเว๎วํา การจัดการศึกษาป็นเป พื่อพัฒนาคนเทย฿ห๎ป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ ท้ังรํางกาย จิต฿จ 
สติปัญญา ความรู๎ ละคุณธรรม มีจริยธรรม ละวัฒนธรรม฿นการด ารงชีวิต สามารถอยูํรํวมกับผ๎ูอื่น
เด๎อยํางมีความสุข (มาตรา 6) ฿นการจัดการศึกษา฿ห๎ยึดหลัก 1. ป็นการศึกษาตลอดชีวิตส าหรับ
ประชาชน 2. ฿ห๎สังคมมีสํวนรํวม฿นการจัดการศึกษา ละ 3. การพัฒนาสาระละกระบวนการรียนรู๎
฿ห๎ป็นเปอยํางตํอนื่อง (มาตรา 8) ดยกลําวถึงสิทธิละหน๎าท่ีทางการศึกษาท่ีส าคัญเว๎วํา กา รจัด      
การศึกษาต๎องจัด฿ห๎บุคคลมีสิทธิ ละอกาสสมอกัน฿นการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานเมํน๎อยกวําสิบสอง
ปีท่ีรัฐต๎องจัด฿ห๎อยํางท่ัวถึง ละมีคุณภาพ ดยเมํก็บคํา฿ช๎จําย (มาตรา 10) นอกหนือจากรัฐ อกชน 
ละองค์กรปกครอง สํวนท๎องถิ่น฿ห๎บุคคล ครอบครัว องค์กรชุมชน อง ค์กรอกชน องค์กรวิชาชีพ 
สถาบันศาสนา สถานประกอบการ ละสถาบันสังคมอื่นมีสิทธิ฿นการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน  ท้ังนี้฿ห๎
ป็นเปตามท่ีก าหนด฿นกฎกระทรวง (มาตรา 12) ละมีสิทธิเด๎รับสิทธิประยชน์สมควรกํกรณี 
(มาตรา 13) ส าหรับระบบการศึกษาเด๎บัญญัติเว๎วํา การจัดการศึกษามีสามรูปบบ คือ การศึกษา฿น
ระบบ การศึกษานอกระบบ ละการศึกษาตามอัธยาศัย (มาตรา 15) ดยบํงการศึกษา฿นระบบป็น
สองระดับ คือ การศึกษาขั้นพื้นฐานละการศึกษาระดับอุดมศึกษา (มาตรา 16) ท้ังนี้  ฿นการจัดระบบ                  
ครงสร๎างละกระบวนการจัดการศึกษา฿ห๎ยึดหลัก ดังนี้ 1. มีอกภาพด๎านนยบาย ละมีความหลากหลาย                    

                                                 

 25 กระทรวงศึกษาธิการ, คู่มือปฏิบัติงานส านักงานเขตพื้นที่ (กรุงทพฯ: รงพิมพ์
องค์การรับสํงสินค๎าละพัสดุ (ร.ส.พ.), 2546), 213-232. 
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฿นการปฏิบัติ 2. มีการกระจายอ านาจเปสํูขตพื้นท่ีการศึกษา สถานศึกษา ละองค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่น 3. มีการก าหนดมาตรฐานการศึกษา ละจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับละ
ประภทการศึกษา 4. มีหลักการสํงสริมมาตรฐานวิชาชีพครู คณาจารย์ ละบุคลากรทางการศึกษา 
ละการพัฒนาครูคณาจารย์ละบุคลากรทางการศึกษาอยํางตํอนื่อง 5. ระดมทรัพยากรจากหลํง
ตํางๆมา฿ช๎฿นการจัดการศึกษา 6. การมีสํวนรํวมของบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่น อกชน องค์กรอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ ละ
สถาบันสังคมอื่น (มาตรา 9) พื่อน าเปสํูความมุํงหมายละหลักการดังกลําว เด๎บัญญัติรื่องของ          
การบริหารละการจัดการศึกษาเว๎฿น หมวด 5  รวมท้ังก าหนด฿ห๎มีการติดตาม ตรวจสอบ ละ
ประมินผลการจัดการศึกษา ศาสนาละวัฒนธรรม ป็นภารกิจหนึ่งขององค์กร การบริหารละ             
การจัดการศึกษา สาระส าคัญของระบบบริหารละการจัดการศึกษามีคณะกรรมการบริหารละ            
การจัดการศึกษา สาระส าคัญของระบบบริหารละการจัดการศึกษามีคณะกรรมการการศึกษา            
ขั้นพื้นฐานมีหน๎าท่ีพิจารณาสนอนยบายผนพัฒนามาตรฐานละหลักสูตรกนกลางการศึกษา           
ขั้นพื้นฐานท่ีสอดคล๎องกับผนการศึกษา ศาสนา ศิลปะ ละวัฒนธรรมการสนับสนุนทรัพยากร             
การติดตาม ตรวจสอบละประมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน สํวนนวการจัดก ารศึกษา                   
การจัดการศึกษาต๎องยึดหลักวําผ๎ูรียนนั้นส าคัญท่ีสุด ต๎องสํงสริม฿ห๎ผ๎ูรียนสามารถพัฒนาตาม
ธรรมชาติต็มศักยภาพ (มาตรา22) ฿ห๎สถานศึกษาประมินผ๎ูรียน ดยพิจารณาจากพัฒนาการของ
ผ๎ูรียนความพฤติ การข๎ารํวมกิจกรรมละทดสอบควบคํู฿นกระบวนการรียนกาสอนตามความหมาะสม                 
฿ช๎การประมินพิจารณาข๎าศึกษาตํอ (มาตรา 20) ฿ห๎คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานก าหนด
หลักสูตรกนกลางพื่อความป็นเทย ความป็นพลมืองดีของชาติ การด ารงชีวิต ละการประกอบ
อาชีพ ตลอดจนการศึกษาตํอ฿ห๎สถานศึกษามีหน๎าท่ีจัดท าสาระ หลักสูตร ฿นสํวนท่ีกี่ยวข๎องกับสภาพ
ปัญหา฿นชุมชนละสังคม ภูมิปัญญาท๎องถิ่น คุณลักษณะอังพึงประสงค์ พื่อป็นสมาชิกท่ีดีของ
ครอบครัวชุมชน สังคมละประทศชาติ (มาตรา27) คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีหน๎าท่ี
สนอนยบาย ผนพัฒนา มาตรฐานละหลักสูตรกนกลางการศึกษาขึ้นพื้นฐาน฿ห๎สอดคล๎องกับ
ผนพัฒนาศรษฐกิจละสังคมหํงชาติ ผนการศึกษาชาติ฿ห๎การสนับสนุนทรัพยากร การติดตาม
ตรวจสอบละประมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน (มาตรา37) ฿ห๎ตํละขตพื้นท่ีการศึกษามี
คณะกรรมการขตพื้นท่ีการศึกษาประกอบด๎วย ผ๎ูทนองค์กรชุมชน ผ๎ูทนองค์กรอกชน ผ๎ูทน
สมาคมผ๎ูประกอบวิชาชีพผ๎ูบริหารการศึกษา ผ๎ูทนสมาคมผ๎ูปกครองละครู ละผ๎ูทรงคุณวุฒิด๎าน
การศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ผ๎ูอ านายการขตพื้นท่ีการศึกษาป็นกรรมการละลขานุการของ
คณะกรรมการขตพื้นท่ีการศึกษาละสถานศึกษา (มาตรา39) ฿ห๎มีคณะกรรมการสถานศึกษา             
ขั้นพื้นฐาน พื่อท าหน๎าท่ีก ากับละสํงสริมสนับสนุนกิจการของสถานศึกษา (มาตรา 40) พื่อป็น          
การรับรองมาตรฐานละการประกันคุณภาพการศึกษา เด๎ก าหนด฿ห๎มีระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษา พื่อพัฒนาคุณภาพละมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ ประกอบด๎วย ระบบการประกัน
คุณภาพภาย฿น ละระบบประกันคุณภาพภายนอก (มาตรา 47) ฿ห๎หนํวยงานต๎นสังกัดละ
สถานศึกษาจัด฿ห๎มีระบบการประกันคุณภาพภาย฿นสถานศึกษา ละ฿ห๎ถือวําการประกันคุณภาพ
ภาย฿นป็นสํวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาท่ีต๎องด านินการอยํางตํอนื่อง ดยมีการจัดท า
รายงานประจ าปีสนอตํอหนํวยงานต๎นสังกัด หนํวยงานท่ีกี่ยวข๎องละปิดผยตํอสาธารณชน พื่อ
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เปสํูการพัฒนาคุณภาพละมาตรฐานการศึกษา ละพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอก (มาตรา
48) ละ฿ห๎มีส านักงานรับรองมาตรฐานละประมินภายนอกละท าการประมินผลการจัดการศึกษา 
พื่อ฿ห๎มีการตรวจสอบคุณภาพของสถานศึกษา ดยค านึงถึงความมุํงหมายละหลักการ ละนว   
การจัดการศึกษา฿นตํละระดับ ตามท่ีก าหนดเว๎฿นพระราชบัญญัตินี้ ดย฿ห๎มีการประมินคุณภาพ
ภายนอกของ สถานศึกษาทุกหํงอยํางน๎อยหนึ่งครั้ง฿นทุกห๎าปี นับต้ังตํการประมินครั้งสุดท๎าย ละ
สนอผลการประมินตํอหนํวยงานท่ีกี่ยวข๎อง ละสาธารณชน (มาตรา 49) ฿ห๎สถานศึกษา฿ห๎ความรํวมมือ                 
฿นการจัด฿ห๎สถานศึกษา ตลอดจน฿ห๎บุคลากรคณะกรรมการของสถานศึกษา รวมท้ังผ๎ูปกครองละผ๎ูท่ี
มีสํวนกี่ยวข๎องกับสถานศึกษา฿ห๎ข๎อมูลพิ่มติม฿นสํวนท่ีพิจารณาห็นวํากี่ยวข๎องกับการปฏิบัติภารกิจ 
หรือบุคคล หรือหนํวยงานภายนอกท่ีส านักงานดังกลําวรับรองท่ีท าการประมินคุณภาพภายนอกของ
สถานศึกษานั้น (มาตรา 50) ฿นกรณีท่ีผลการประมินภายนอกของสถานศึกษา฿ดเมํเด๎มาตรฐานท่ี
ก าหนด ฿ห๎ส านักงานรับรองมาตรฐานละประมินคุณภาพการศึกษาจัดท าข๎อสนอนะการปรับปรุง
ก๎เขตํอหนํวยงานต๎นสังกัด พื่อ฿ห๎สถานศึกษาปรับปรุง ก๎เข ภาย฿นระยะวลาท่ีก าหนด หากมิเด๎
ด านินการดังกลําว฿ห๎ส านักงานรับรองมาตรฐาน ละประมินคุณภาพการศึกษารายงานตํอคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน฿ห๎มีการปรับปรุงก๎เข (มาตรา 51) เด๎ก าหนด฿ห๎มีระบบการตรวจสอบ ติดตาม 
ละประมินประสิทธิภาพละประสิทธิผล การ฿ช๎จํายงบประมาณ การจัดการศึกษา฿ห๎สอดคล๎องกับ
หลักการศึกษานวการจัดการศึกษา ละคุณภาพมาตรฐานการศึกษาดยหนํวยงานภาย฿นละ
หนํวยงานของรัฐท่ีมีหน๎าท่ีตรวจสอบภายนอก (มาตรา 62) รัฐต๎องสํงสริมละสนับสนุน฿ห๎มีการผลิต
ละพัฒนาส่ือ (มาตรา64) ฿ห๎มีการพัฒนาบุคลากรด๎านผ๎ูผลิตละผ๎ู฿ช๎ทคนลยี พื่อการศึกษา 
(มาตรา 65)26 
  จากท่ีกลําวมาสามารถสรุปเด๎วํา งานนิทศดยท่ัวเปประกอบด๎วยงานท่ีกี่ยวกับ               
การพัฒนาหลักสูตร การจัดการรียนการสอน ละงานพัฒนาบุคลากร การสร๎างส่ือวัสดุอุปกรณ์              
฿นการสอน การสร๎างความสัมพันธ์กับชุมชนละการวิจัยชิงปฏิบัติการพื่อการปรับปรุงละ
พัฒนาการรียนการสอน จ านกเด๎ คือ 1. งานธุรการ 2. งานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ละกระบวนการรียนรู๎ 3. การวัดละประมินผลการศึกษา 4. งานสํงสริมละพัฒนาส่ือ นวัตกรรม
ละทคนลยีทางการศึกษา 5. งานนิทศติดตามละประมินผลระบบบริหารละการจัดการศึกษา           
6. งานสํงสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ละ 7. งานลขานุการคณะกรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบ ประมินผล ละนิทศการศึกษา  ซึ่งผ๎ูนิทศจะต๎องมีความรอบรู๎฿นทุกด๎านท่ีกี่ยวข๎องการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา พื่อจะเด๎ชํวยหลือนะน า฿ห๎ครูสามารถปฏิบัติงานด๎านการสอน฿ห๎ผ๎ูรียน
พัฒนาขึ้น ซึ่งป็นปูาหมายสูงสุดของการศึกษา ภาระงานนิทศจึงน๎นหนักอยูํท่ีการท า฿ห๎ครูกิด
ความรู๎ ความมั่น฿จละสามารถยกระดับคุณภาพของผ๎ูรียนเด๎฿นท่ีสุด  
 
 

                                                 

 26 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2545, ข๎าถึงมื่อ 18 กนัยายน 2558, ข๎าถึงเด๎จาก https://www.mwit.ac.th/~person/01-
Statutes/NationalEducation.pdf 

https://www.mwit.ac.th/~person/01-Statutes/NationalEducation.pdf
https://www.mwit.ac.th/~person/01-Statutes/NationalEducation.pdf
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   หลักการนิเทศ  
  หลักการนิทศป็นนวปฏิบัติท่ีผ๎ูนิทศละผ๎ูกี่ยวข๎อง฿นการนิทศควรน าเปปฏิบัติ ละ
ท าการนิทศพื่อป็นหลักการส าคัญท่ีจะน าเปสํูความส าร็จ ซึ่งนักการศึกษาหลายทํานเด๎สนอเว๎
ดังตํอเปนี้ 
  อาดัม ละ ด๊ิกกี้ (Adams and Dickey) เด๎฿ห๎หลักการพื้นฐานกี่ยวกับการนิทศ ดังนี้ 
  1.  การนิทศป็นการสํงสริมความจริญงอกงาม 
   1.1 การจัด฿ห๎มีการฝึกอบรมด๎านการรียนการสอน พื่อ฿ห๎ครูเด๎มีความรู๎ ความข๎า฿จ฿นหลักวิธี
สอนตําง ๆ 
   1.2  ชํวยพัฒนาความรู๎ทางวิชาการฉพาะ ฿ห๎ทคนิควิธีสอนอยํางถูกต๎องละมีประสิทธิภาพ 
   1.3 พัฒนาความช่ือมั่น฿นการสอน ละมีประสบการณ์฿นการ฿ช๎ส่ือการสอน 
   1.4 พัฒนาทัศนคติละอุดมการณ์฿นการท างาน ฿ห๎อยูํ฿นกณฑ์มาตรฐาน 
   1.5 พัฒนาประมวลรายวิชา ครงการสอน ละกิจกรรมสริมหลักสูตร พื่อสริมสร๎าง
ประสบการณ์กํผ๎ูรียน 
   1.6 รํวมมือจัดท าส่ือการสอนชนิดตําง ๆ ท่ีจ าป็น ละหาเด๎฿นรงรียนละท๎องถิ่น 
   1.7 ชํวยพัฒนาประสบการณ์การประมินผล ทคนิคการ฿ช๎ครื่องมือประมินผล 
   1.8 ชํวยวางผนละพัฒนาผ๎ูรียนท่ีมีปัญหาการรียน ละปัญหาอื่น 
  2.  การนิทศมีความป็นประชาธิปเตย 
   2.1 ผ๎ูบริหารรงรียนป็นผ๎ูน าของการศึกษา มากกวําท่ีจะป็นดยต าหนํง 
   2.2 ต๎องยอมรับความตกตํางระหวํางบุคคล ฿ห๎ครูมีอิสระ ฿ช๎ความสามารถของตนอง
พัฒนาการรียนการสอนของนักรียน฿ห๎ดีขึ้น 
   2.3 ปิดอกาส฿ห๎ครูมีความคลํองตัว฿นการด านินงานตําง ๆ สํงสริม฿ห๎มีความคิด
ริริ่ม มีสํวนรํวม฿นการก าหนดนยบาย ละวางผนการท างาน 
   2.4 การ฿ช๎อ านาจหน๎าท่ี ควรป็นท่ียอมรับจากกลํุมละหมูํคณะผ๎ูรํวมงานมีสํวนรํวม
฿นการตัดสิน฿จ 
   2.5 อ านาจยํอมปล่ียนปลงเปตามวิถีประชาธิปเตย ทุกคนมีอกาสท่ีจะสดง
ความสามารถ ละความป็นผ๎ูน า 
   2.6 ผ๎ูบริหารรงรียน ศึกษานิทศก์ ครู จะต๎องรํวมมือกัน พื่อชํวยก๎ปัญหาด๎าน              
การรียนการสอน 
  3.  การนิทศป็นกระบวนการสร๎างสรรค์ 
   3.1 ผ๎ูนิทศละครูรํวมกันสร๎างบรรยากาศ฿นการนิทศด๎วยการประชุมปรึกษากัน 
   3.2 ผ๎ูนิทศ฿ห๎อิสระกํครูเด๎มีความคิดสร๎างสรรค์ตามความสามารถของตํละคน 
  4.  การนิทศยึดหลักการสร๎างมนุษยสัมพันธ์ 
   4.1 ฿ห๎การยอมรับนับถือบุคคลอื่น ป็นพื้นฐาน฿นการสร๎างมนุษยสัมพันธ์ 
   4.2 ฿ห๎ความห็นอกห็น฿จผ๎ูอื่นอยํางบริสุทธิ์฿จ 
   4.3 สร๎างความช่ือถือ ละศรัทธา฿ห๎กิดความรํวมมือ ชํวยหลือพื่อสร๎างมิตรภาพกับ
บุคคลอื่น ๆ 
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  5.  การนิทศพื่อสร๎างสริมขวัญละก าลัง฿จ 
   5.1 ขวัญละก าลัง฿จของครูดี ยํอมสํงผล฿นการท างาน฿ห๎ดีตามเปด๎วย 
   5.2 ผลสัมฤทธิ์ของนักรียนขึ้นอยูํกับขวัญของครูที่฿ห๎ก าลัง฿จกํผ๎ูรียน 
   5.3 ครูองก็ต๎องการขวัญละก าลัง฿จ 
   5.4 การด านินงาน ควรจะป็นเปด๎วยความสมัคร฿จ ตามความสามารถของตํละบุคคล 
  6.  การนิทศกี่ยวข๎องกับการปรับปรุงการรียนการสอน 
   6.1 งานนิทศป็นการสํงสริมการรียนการสอน฿นรงรียน 
   6.2 งานนิทศป็นการปรับปรุงการสอนของครู 
   6.3 งานนิทศป็นการพัฒนาหลักสูตร 
   6.4 การประมินผลการสอน มีความจ าป็น฿นการปรับปรุงการรียนการสอน 
  7.  การนิทศป็นการประสานสัมพันธ์ ระหวํางงานนิทศกับงานอื่น ๆ 
   7.1 การ฿ห๎ความรํวมมือ ฿นการจัดกิจกรรมตํางๆ ระหวํางงานนิทศกับงานอื่น ๆ 
   7.2 การสํงสริมความสัมพันธ์ระหวํางรงรียนกับหนํวยงานอื่น ๆ27 
  ชัด  บุญญา  เด๎กลําวถึงหลักการนิทศ ดังนี้ 
 1.  การนิทศการศึกษา จะต๎องคารพความตกตํางระหวํางบุคคล ป็นความรํวมมือรํวม
฿จ฿นการด านินงาน ฿ช๎ความรู๎ ความสามารถ฿นการปฏิบัติงาน พื่อ฿ห๎งานนั้นเปสํูปูาหมายท่ีต๎องการ 
 2.  การนิทศการศึกษา มุํง฿ห๎ครูรู๎จักวิธีคิดค๎นการท างานด๎วยตนอง มีความสามารถ฿น
การน าตนอง ละสามารถตัดสินปัญหาของตนองเด๎ 
 3.  การนิทศการศึกษา ควรป็นการสวงหาความสามารถพิศษของ ตํละบุคคลล๎ว
ปิดอกาส฿ห๎เด๎สดงออก ละพัฒนาความสามารถหลํานั้นอยํางต็มท่ี 
 4.  การนิทศท่ีดีจะต๎องสร๎างบรรยากาศท่ีป็นกันอง ยั่วยุละสร๎างความข๎า฿จอันดีตํอกัน
ละต๎องท า฿ห๎ครูรู๎สึกวํา จะชํวย฿ห๎ขาพบวิธีท่ีดีกวํา฿นการท างานพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ 
 5. การนิทศการศึกษาควรป็นเปอยํางงําย ๆ เมํมีพิธีรีตอง28 
  ธีรศักดิ ์ ล่ือยเธสง เด๎น าสนอหลักการของการนิทศ ดังนี้ 
 1.  ด านินการตามกระบวนการอยํางป็นระบบละตํอนื่อง 
 2.  สํงสริม฿ห๎ครูทุกคนมีสํวนรํวมละรับผิดชอบ 
 3.  กิจกรรมการนิทศตรงกับความต๎องการจ าป็น฿นการพัฒนาครู 
 4.  จัดสภาพวดล๎อมละหลํงวิทยาการ฿ห๎อื้อตํอการด านินงาน 
 5.  สร๎างมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ละสริมสร๎างขวัญก าลัง฿จกํครู29 
 

                                                 

 
27

 Adams, H.P. and Frank G.D., Basic Principle of Supervision (New York: 
American Book, 1956), 16. 
 

28
 ชัด  บุญญา, หลักการแนวคิดในการนิเทศการศึกษายุคใหม่ (ม.ป.ท., ม.ป.ป.), 34. 

 
29

 ธีระศักดิ์  ล่ือยเธสง, “การนิทศภาย฿นรงรียน,” สาสน์นิเทศการศึกษา, 4 
(มิถุนายน 2550), 2-3. 
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  รุํงรัชชดาพร  วหะชาติ  เด๎น าสนอนวคิดกี่ยวกับหลักการของการนิทศ ดังนี้ 
 1.  หลักความถูกต๎องตามหลักวิชาการ (Theoretical Principle) หมายถึงความถูกต๎อง
ตามหลักทฤษฎี กฎกณฑ์ ตามหลักวิชา฿นการนิทศ กลําวคือ 
  1.1 การนิทศควรจะป็นเปตามคํานิยม วัตถุประสงค์ละนยบาย ซึ่งกี่ยวข๎องกับ 
การนั้นดยฉพาะ 
  1.2 การนิทศควรจะป็นเปตามความป็นจริง ละตามกฎกณฑ์ของรื่องนั้น ๆ 
  1.3 การนิทศควรจะวิวัฒนาการทางด๎านครื่องมือละกลวิธี  ดยมีจุดมุํงหมายละ
นยบายท่ีนํนอน 
       2.  หลักวิทยาศาสตร์ (Scientific Principle) นื่องจาก การนิทศการศึกษาป็นกระบวนการ            
฿นการก๎ปัญหา ดยฉพาะการก๎ปัญหาการปฏิบัติงาน฿นช้ันรียน จึงจ าป็นต๎องมีการศึกษา ทดลอง 
วิคราะห์ ด๎วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ กลําวคือ 
  2.1 การนิทศควรป็นเปอยํางมีล าดับ มีระบียบละมีวิธีการ฿นการศึกษาปรับปรุง
ละประมินผลส่ิงตําง ๆ ท้ังนี้ยํอมหมายรวมท้ังด๎านกระบวนการนิทศ ละบรรดาอุปกรณ์ท่ี฿ช๎                
฿นการนิทศด๎วย 
  2.2 การนิทศควรเด๎มาจากการรวบรวม ละสรุปผลจากข๎อมูลอยํางป็นปรนัย           
มีความถูกต๎องนํนอน ป็นท่ีช่ือถือเด๎ เมํ฿ชํการสรุปอยํางํายจากส่ิงท่ีปรากฏ 
      3.  หลักประชาธิปเตย (Democratic Principle) หมายถึง การ฿ห๎การคารพนับถือ ซึ่ง
กันละกัน ระหวํางผ๎ูนิทศละครู ผ๎ูนิทศต๎องยอมรับ฿นความป็นมนุษย์ (Humanism) ของครู ซึ่ง
ยํอมมีความสามารถ฿นการเตรํตรอง ละความตกตํางกัน฿นด๎านตําง  ๆ หลักประชาธิปเตยจึงมี
นวคิดท่ีจะต๎องพิจารณายึดถือปฏิบัติดังนี้ 
  3.1 การนิทศจะต๎องคารพ฿นบุคคล ละความตกตํางของตํละบุคคล ละพยายาม
สํงสริมการสงออกของตํละบุคคลอยํางต็มท่ี 
  3.2 การนิทศจะต๎องปิดอกาส฿ห๎มีความรํวมมือ ละ฿ช๎ประยชน์จากการมีสํวนรํวม
ของผ๎ูมีสํวนกี่ยวข๎อง฿ห๎มากท่ีสุด 
  3.3 การนิทศควร฿ช๎อ านาจ฿ห๎น๎อยท่ีสุด ละอ านาจนั้นจ าป็นจะต๎องเด๎จากหมูํคณะ 
พื่อประยชน์฿นการปฏิบัติงานของหมูํคณะเปสํูปูาหมาย 
        4.  หลักการริริ่มสร๎างสรรค์ (Creative Principle) นื่องจากการนิทศการศึกษาป็น
กระบวนการ฿นการพัฒนาการรียนการสอนละการท างานของครู  จึงป็นรื่องขอการสวงหาส่ิงท่ี
ดีกวํา ผ๎ูนิทศจึงควรปิดอกาส฿ห๎ครูเด๎คิดละตัดสิน฿จ฿นการวางผนละการท างานด๎วยตนอง        
อีกท้ังการนิทศจะต๎องป็นรื่องของจุดมุํงหมาย ท่ีจะป ล่ียนปลงความคิดริริ่มสร๎างสรรค์ จึงมี          
ความจ าป็นตํอการนิทศอยํางหนึ่ง กลําวคือ 
  4.1 การนิทศควรจะสวงหาความพิศษของตํละบุคคล ล๎วปิดอกาส฿ห๎สดงออก
ละพัฒนาซึ่งความสามารถนั้นอยํางสูงสุด 
  4.2 การนิทศควรจะมีสํวน฿นการปรับปรุง ปล่ียนปลงสภาพส่ิงวดล๎อม พื่อ฿ห๎กิด
ความคลํองตัว฿นการท างาน฿ห๎มากท่ีสุด 
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     5.  หลักภาวะผ๎ูน า (Leadership Principle) ผ๎ูนิทศปรียบสมือนตัวการหรือพาหะของ
การปล่ียนปลง (Change Agency) ผ๎ูนิทศจึงต๎องมีคุณลักษณะท่ีสามารถสร๎างความศรัทธา ช่ือมั่น 
ละยอมรับจากครู ผ๎ูนิทศจึงจ าป็นต๎องป็นนักวิชาการมีความรอบรู๎฿นวิชาการทุกด๎านกลําวคือ  
  5.1 ผ๎ูนิทศจะต๎องมีความข๎า฿จ฿นปัญหาละความต๎องการของครู เมํยึดถือความรู๎สึก 
ละความต๎องการของตนป็นหลัก 
  5.2 การตัดสิน฿จตําง  ๆจะต๎องป็นรื่องของการตัดสิน฿จของกลํุม ผ๎ูมีข๎อพิสูจน์การตัดสิน฿จ                  
ท่ีดีจะต๎องป็นการตัดสิน฿จของสมาชิกของกลํุม 
  5.3 ผ๎ูนิทศจะต๎องข๎าเปกี่ยวข๎อง ละมีปฏิสัมพันธ์กับครู฿ห๎มากท่ีสุด พราะนอกจาก
จะข๎า฿จถึงสภาพละปัญหาท่ีป็นอยูํ ยังจะชํวย฿ห๎ครูมีความเว๎วาง฿จ ยึดถือ฿นความสัมพันธ์ด๎วย 
       6.  หลักมนุษยสัมพันธ์ (Human Relation Principle) หมายถึง การนิทศการศึกษา
จะต๎องน๎น฿นรื่องของความสัมพันธ์ระหวํางบุคคลละความสัมพันธ์฿นกลํุม กลําวคือ  
  6.1 การนิทศจะต๎องสํงสริมการท างานป็นกลํุม การชํวยหลือกื้อกูลกันมากกวํา   
การขํงขัน ชิงดี ชิงดํน 
  6.2 การนิทศจะต๎องสร๎างความข๎า฿จท่ีตรงกัน ระหวํางฝุายบริหารละฝุายปฏิบัติการ 
เด๎กํ ครู พื่อกํอ฿ห๎กิดการสนับสนุนละการชํวยหลือจากท้ังสองฝุาย  
  ดยสรุปหลักการนิทศการศึกษา ดังนี้ 
       1.  จะต๎องคารพความตกตํางระหวํางบุคคลป็นความรํวมมือ รํวม฿จ฿นการด านินงาน 
฿ช๎ความรู๎ ความสามารถ฿นการปฏิบัติงาน พื่อ฿ห๎งานนั้นเปสํูปูาหมายท่ีต๎องการ 
     2.  มุํง฿ห๎ครูรู๎จัก วิธีคิดค๎นการท างานด๎วยตนอง มีความสามารถ฿นการน าตนอง ละ
สามารถตัดสินปัญหาของตนองเด๎  
     3.  ป็นการสวงหาความสามารถพิศษ ของตํละบุคคลล๎ว ปิดอกาส฿ห๎เด๎สดงออก 
ละพัฒนาความสามารถหลํานั้นอยํางต็มท่ี 
      4.  จะต๎องสร๎างบรรยากาศท่ีป็นกันอง ยั่วยุละสร๎างความข๎า฿จอันดีตํอกันละต๎องท า
฿ห๎ครูรู๎สึกวํา จะชํวย฿ห๎ขาพบวิธีท่ีดีกวํา ฿นการท างาน พื่อบรรลุวัตถุประสงค์ 
     5.  การนิทศควรป็นเปอยํางงําย ๆเมํมีพิธีรีตอง30 
  บริกส์ ละจัสท์มน  (Briggs  and  Justman)  เด๎สนอหลักการนิทศส าหรับ ผ๎ูบริหาร  เว๎ดังนี้ 
 1.  การนิทศการศึกษาจะต๎องป็นประชาธิปเตย 
 2.  การนิทศการศึกษาจะต๎องป็นการสํงสริม ละการสร๎างสรรค์ 
            3.  การนิทศการศึกษาควรจะต๎องอาศัยความรํวมมือของวิทยากรหลายคนมากกวําท่ีจะ
บํงผ๎ูนิทศออกป็นรายบุคคล 
            4. การนิทศการศึกษา ควรต้ังอยูํบนรากฐานของการพัฒนาวิชาชีพมากกวําจะป็น
ความสัมพันธ์สํวนบุคคล 
 5.  การนิทศการศึกษา จะต๎องค านึงถึงความถนัดของตํละบุคคล 

                                                 

 30 รุํงรัชชดาพร  วหะชาติ, การนิเทศการศึกษา, พิมพ์ครั้งท่ี 5 (สงขลา: ทมการพิมพ์, 
2557), 25-29. 
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 6. จุดมุํงหมายสูงสุดของการนิทศการศึกษาคือหาทางชํวย฿ห๎ ผ๎ูรียนกิดความรู๎ 
ความสามารถตามความมุํงหมายของการศึกษา 
 7.  การนิทศการศึกษาจะต๎องกี่ยวข๎องอยูํกับการสํงสริมความรู๎สึกอบอุํน฿ห๎กํครู ละ
การสร๎างมนุษยสัมพันธ์อันดีระหวํางหมูํคณะ 
 8.  การนิทศการศึกษาควรริ่มต๎นจากสภาพการณ์ปัจจุบันที่ก าลังประสบอยูํ 
 9.  การนิทศการศึกษาควรป็นการสํงสริมความก๎าวหน๎า ละความพยายามของครู฿ห๎
สูงขึ้น 
 10.  การนิทศการศึกษาควรป็นการสํงสริมละปรับปรุงสมรรถวิสัย ทัศนคติ ละ
ข๎อคิดห็นของครู฿ห๎ถูกต๎อง 
 11.  การนิทศการศึกษา พยายามหลีกล่ียงการกระท าอยํางป็นพิธีการมาก ๆ 
 12.  การนิทศการศึกษาควร฿ช๎ครื่องมือ ละกลวิธีงําย ๆ 
 13.  การนิทศการศึกษาควรต้ังอยูํบนหลักการละหตุผล 
 14. การนิทศการศึกษาควรมีจุดมุํงหมายท่ีนํนอน ละสามารถประมินผลเด๎ด๎วย
ตนอง31 
  บอร์ตันละบรุคนอร์  (Burton and Bruckner)  เด๎สรุปหลักการนิทศการศึกษาเว๎  4 ประการ คือ 
           1.  การนิทศการศึกษาควรมีความถูกต๎องตามหลักวิชาการ การนิทศการศึกษาท่ีดีควร
จะป็นเปตามวัตถุประสงค์ ละนยบายท่ีวางเว๎ ควรป็นเปตามความจริงละกฎกณฑ์ท่ีนํนอน 
 2.  การนิทศการศึกษาควรป็นวิทยาศาสตร์ การนิทศการศึกษาควรป็นเปอยํางมีระบียบ                         
มีการปรับปรุงละประมินผล การนิทศควรจะมาจากการรวบรวมข๎อมูล ละการสรุปผล อยํางมีประสิทธิภาพ                
ป็นท่ีช่ือถือเด๎ 
 3.  การนิทศการศึกษาควรป็นประชาธิปเตย จะต๎องคารพ฿นความตกตํางของบุคคล 
น๎นความรํวมมือรํวม฿จกัน฿นการด านินงาน ละ฿ช๎ความรู๎ความสามารถ฿นการปฏิบัติงานพื่อ฿ห๎งาน
นั้นเปสํูปูาหมายท่ีต๎องการ 
 4.  การนิทศการศึกษาควรจะป็นการสร๎างสรรค์ ควรป็นการสวงหาความสามารถ
พิศษของบุคคล ล๎วปิดอกาส฿ห๎เด๎สดงออกละพัฒนาความสามารถหลํานั้นอยํางต็มท่ี32 
 
  ชาญชัย  อาจินสมาจาร เด๎รวบรวมหลักการนิทศการศึกษาท่ีดีเด๎ดังนี้คือ 
 1. นิทศการศึกษาจะต๎องสัมพันธ์กับการบริหาร การบริหาร นอกจากจะ฿ห๎บริการ฿นส่ิง
ตํางๆ ล๎ว ยังจัด฿ห๎มีอาคารละครื่องมือตําง ๆ อีกด๎วย หลํานี้คือ สํวนหนึ่งของการรียนการสอน 

                                                 

 
31

 Thomas B.H. and Joseph J., Improving Instruction through Supervision 
(New York: McGraw-Hill, 1952), อ๎างถึง฿น รุํงรัชชดาพร  วหะชาติ, การนิเทศการศึกษา, พิมพ์
ครั้งท่ี 5 (สงขลา: ทมการพิมพ์, 2557), 28. 

 
32

 William B. and Brueckner. L.J., Supervision (New York: Appleton - 
Century - Century - Crofts : 1974), อ๎างถึง฿น รุํงรัชชดาพร  วหะชาติ, การนิเทศการศึกษา, 
พิมพ์ครั้งท่ี 5 (สงขลา: ทมการพิมพ์, 2557), 28-29. 
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นิทศการศึกษากี่ยวข๎องกับการปรับปรุงสถานการณ์ดังกลําว “ถึงม๎วําการนิทศการศึกษาจะป็น
งานท่ีอยูํภาย฿ต๎ขอบขตของการบริหารตํถือวําป็นสํวนส าคัญของการบริหารนิทศการศึกษา             
฿นช้ันต๎นจึงควรป็นงานท่ีเมํกี่ยวข๎องกับการบริหารการจัดการ (Nonmanagerial Service) ภาย฿ต๎
ความรับผิดชอบของการบริหาร” ป็นท่ีข๎า฿จอยํางจํมชัดวํากับการบริหารมีความสัมพันธ์กันอยําง
฿กล๎ชิดการบริหาร ละนิทศการศึกษาท่ีดีมีหน๎าท่ีหมือนกัน นั่นก็คือการสร๎างสรรค์สภาพ                 
ท่ีหมาะสม ส าหรับกระบวนการศึกษาละคงเว๎ซึ่งระดับความมีประสิทธิภาพของส่ิงดังกลําว            
฿นกระบวนการท้ังสองนี้ (การบริหารละการนิทศ) ถือวํ าจะขาดส่ิง฿ดส่ิงหนึ่งเมํเด๎ การบริหาร
กํอ฿ห๎กิดการรียนการสอนละนิทศการศึกษา฿นสถานการณ์ดังกลําวล๎วประมินผลดีผลสีย 
จากนั้นก็หาวิธีปรับปรุงส่ิงดังกลําว “การบริหารละนิทศการศึกษาถือวํายกออกจากกันเมํเด๎             
ท้ังสองส่ิงจะต๎องประสานสัมพันธ์กัน ละรวมถึง฿นการท าหน๎าท่ีตํอระบบการศึกษา” 
 2. นิทศการศึกษาควรต้ังอยูํบนพื้นฐานของปรัชญา หมายความวํานยบาย ผนคํานิยม 
ละความหมายของนิทศการศึกษาควรถูกก าหนดดยนวทางของปรัชญาหรือวิถีชีวิต฿นสังคม ซึ่งรา
จะ฿ห๎การศึกษากํสังคมนั้น จุดมุํงหมาย ปูาหมาย นยบาย ละผนจะถูกตรวจสอบดยวิธีการทาง
ปรัชญาดย฿ห๎สอดคล๎องกับชีวิต฿นชุมชน ด๎วยหตุนี้ ข๎อมูลทางปริมาณจะถูกตรวจสอบอยํางพินิจ
พิคราะห์พื่อการสดงถึงคุณภาพหรือความส าคัญละความพียงพอ จะต๎องมีการตีคําจุดมุํงหมาย
ละปูาหมายดยอาศัยความต๎องการ อุดมการณ์ ละความพึงพอ฿จของชุมชน ส่ิงหลํานี้ต๎องสัมพันธ์
กับการบวนการวิวัฒนาการของลกละความปล่ียนปลงทางศรษฐกิจละสังคม ฿นขณะท่ีรา฿ช๎
วิธีการทางปรัชญา จ าป็นอยํางยิ่งท่ีจะต๎อง฿ช๎กระบวนการทางตรรกวิทยาละความคิดอยํางพินิจ
พิคราะห์ นี่ป็นงานยากพอสมควรละจ าป็นต๎องอาศัยบุคคลท่ีเด๎รับการฝึกฝนมาล๎ว จึงจะเด๎
ข๎อสรุปท่ีถูกต๎อง สมบูรณ์ละมีหตุผล 
  ดังนั้น คุณประยชน์ของปรัชญาท่ีมีตํอนิทศการศึกษาจึงต้ังอยูํบนขอบขํายของคํานิยม
ละวัฒนธรรมทางสังคม ทรัพยาการละความพอ฿จของชุมชน ปัญหาละสภาพภูมิอากาศของชุมชน
ตลอดจนวิธีการทางการประมินท่ีเด๎จาการศึกษา ส่ิงท้ังหมดจะป็นข๎อช้ีนะ฿นการจังองค์การละ
ปฏิบัติงานของกระบวนการทางการศึกษา นอกจากนี้ ควรน๎นถึงความสัมพันธ์ระหวํางการศึกษา 
นื้อหาวิชาละวิธีการ พราะส่ิงหลํานี้มีผลกระทบตํอทุกคน฿นสังคมละชุมชน 
 3. การนิทศการศึกษาควรป็นวิทยาศาสตร์ กิจกรรม ผน วิธีการละทคนิคตําง ๆ                
การต้ังอยูํบนจตคติลละวิธีการทางวิทยาศาสตร์  การนิทศการศึกษาควรน๎น฿นรื่องการทดลอง 
การสังกต การวินิจฉัย ละความช่ือถือเด๎ การนิทศการศึกษาควร฿ช๎การค๎นพบทางการวิจัย ข๎อสอบ
มาตรฐานละการวิคราะห์สถิติ ควรจะมีการตรวจสอบถึงความท่ียงตรงของข๎อมูลการนิทศการศึกษา                         
ท่ีป็นวิทยาศาสตร์จะปลความหมายของจุดหมาย นยบาย วิธีการบนพื้นฐานของป็นความจริงละ
ตามกระบวนการสังคมประชาธิปเตยละการศึกษา การนิทศการศึกษาจะริ่มต๎นด๎วยการ฿ห๎เด๎มาซึ่ง
ความสมบูรณ์ ความถูกต๎องของความป็นเปของรงรียน อุปกรณ์การสอน ละทคนลยีทางการสอน                 
การนิทศการศึกษาเด๎มาซึ่งความรู๎ท่ีกี่ยวกับสถานการณ์ฉพาะอยําง รงจูง฿จละบุคลิกภาพของ
ผ๎ูรียน ตลอดจนธรรมชาติของกระบวนการรียนรู๎ การนิทศการศึกษาควรจะก๎าวเปด๎วยความมั่น฿จ
฿นความคิดอยํางพินิจพิคราะห์ละการวิคราะห์จุดมุํงหมายพื่อปรับปรุงสถานการณ์ นักรียน ละ
ครู “ศึกษานิ ทศก์จ าจะต๎องศึกษาอยํางละอียดกี่ยวกับความต๎องการทางบุคลิกภาพของ
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ศึกษานิทศก์ตํละคนพราะขาจะต๎องเปพบกับความต๎องการท่ีกิดจากการสอนของครู฿น
สถานการณ์฿ดสถานการณ์หนึ่ง” ม๎กระท่ังสมุดรายงานของนักรียนก็จะต๎องมีการประมินผลอยูํ
สมอ 
  ถึงม๎วําบางครั้งวิธีการทางวิทยาศาสตร์จะเมํสามารถน าเป฿ช๎กับการนิทศการศึกษาท่ีดี
เด๎ก็ตาม ตํราก็ต๎อง฿ช๎ความคิดท่ีมีหตุผลพื่อ฿ห๎เด๎มาซึ่งข๎อสรุปท่ีสมบูรณ์ละป็นทฤษฎีท่ี฿ช๎การเด๎ 
 4. การนิทศการศึกษาควรป็นประชาธิปเตย การนิทศการศึกษาควรป็นรื่องของ            
การรํวมมือซึ่งทุกคนมีสิทธิท่ีจะท าประยชน์฿ห๎เด๎ สิทธิ฿นการรํวมมือ฿นการลือกอุปกรณ์ละวิธี            
การสอนป็นสิทธิของครูทุกคน “สิทธิ฿นการชํวยตัดสิน฿จ฿นส๎นทางของการรียนการสอนยํอมป็น
สิทธิของครูทุกคน”การนิทศการศึกษา฿นสมัย฿หมํคารพ฿นตัวของตํละบุคคลละบุคลิกภาพของ
นักรียนตลอดจนครูละจ๎าหน๎าท่ีทางการศึกษาอื่น ๆ ละยอมรับ฿นรื่องความตกตํางระหวําง
บุคคลของขาท้ังหลาย “ผ๎ูน าทางการนิทศการศึกษาจะต๎องมีความอดทนมื่อกลํุมบุคคลเมํเด๎อยูํ฿น
ระดับความคาดหวังของขา” ขาควรกระท าทุกส่ิงทุกอยํางพื่อสนับสนุนกลํุมบุคคลนั้น” ความรู๎สึก
ตํอการท างานท่ีมีประยชน์ยํอมป็นพื้นฐานขั้นต๎นส าหรับปรกรมการรียนการสอนท่ีดี                      
ความกระตือรือร๎นความคิดริริ่มความคลํองคลํวล๎วนตํป็นส่ิงจ าป็นตํอการสอน” 
  การนิทศการศึกษาบบประชาธิปเตย฿ห๎อกาสอยํางต็มท่ี฿นการอภิปราย การสดง
ทัศนะละความคิดอยํางสรี การ฿ห๎ทุกคนมีสํวนรํวมละท าประยชน์ตํอการปรับปรุงสถานการณ์ละ
กระบวนการทางการรียนการสอน การนิทศการศึกษาบบประชาธิปเตยช่ือวํา ทุกคนมีหตุผล             
มีความคิดริริ่มสร๎างสรรค์ มีพลังละความสามารถ฿นการชํวย฿ห๎กิดความจริญงอกงานละ           
การปรับปรุง ดังนั้น การนิทศการศึกษาบบประชาธิปเตย จึงจูง฿จ฿ห๎กิดความคิดสร๎างสรรค์                  
ความช่ือมั่น฿นตนอง ละความรู๎สึกส านึกตํอความรับผิดชอบตํอหน๎าท่ีของตํละบุคคล ผ๎ูน าท่ีดีควร
ปฏิบัติงานสํูปูาหมายรํวมของทุกคนละก๎ปัญหาดยอาศัยวิธีการท่ีทุกคนห็นด๎วย฿นการปฏิบัติงาน
นั้น ๆ 
  การนิทศการศึกษาท่ีดียํอมมีความมั่น฿จ฿นคุณคําละศักด์ิศรีของงานท่ีคนท า ละพร๎อม
ท่ีจะลกปล่ียนความคิดห็นกับขา ศึกษานิทศก์ท่ีป็นผ๎ูน ากลํุมยํอมกระท าทุกส่ิงทุกอยํางอยําง
ป็นเปเด๎พื่อท่ีจะสร๎างความรู๎สึก฿ห๎กับสมาชิกวํา ความคิดห็นของขาป็นส่ิงส าคัญยิ่ง พราะ            
การนิทศการศึกษาจะ฿ห๎อกาสส าหรับความจริญงอกงามละการปรับปรุง นอกหนือจากส่ิง
ดังกลําวทังหมด ศึกษานิทศก์จะต๎อง฿ห๎ความยุติธรรมกํทุกคน นอกจากนี้ปรกรมการนิทศ
การศึกษา฿นทุกลักษณะจะต๎องสะท๎อนความรู๎สึกอันลึกซึ้ง฿นรื่องมนุษยสัมพันธ์อีกด๎วย การนิทศ
การศึกษายังประมินผลผลิตทางการศึกษาเมํพียงตํบนพื้นฐานของความรู๎ทํานั้น หากยังรวมถึง
ทักษะความข๎า฿จละจตคติของด็กนักรียนท่ีเด๎รับ ส่ิงท่ีควรตระหนักก็คือ “ความสัมพันธ์บบ
ประชาธิปเตยระหวํางศึกษานิทศก์กับครู ละนักบริหารจะกํอ฿ห๎กิดความสัมพันธ์บบประชาธิปเตย
ระหวํางนักรียนละครู” การนิทศการศึกษาท่ีดีจะ฿ช๎ลักษณะภาวะผ๎ูน าทนการ฿ช๎อ านาจ ละถ๎า
จ าป็นต๎อง฿ช๎อ านาจ อ านาจนั้นก็มาจากความจ าป็นของสถานการณ์ ความรู๎ ละทักษะ ตํเมํ฿ชํมา
จากต าหนํงท่ีศึกษานิทศก์นั้นด ารงอยูํ การนิทศการศึกษามีความหมาย฿นการก๎ปัญหาละ                    
“ถ๎าหากการนิทศการศึกษาท่ีดีน๎น฿นรื่องกระบวนการหมูํคณะ มันจะสร๎างหมูํคณะท่ีข๎มข็งขึ้น                 
ซึ่ ง  “หมูํคณะดังกลําวมีความรู๎ สึกวําตนองป็น ผ๎ูควบคุมทิศทางอง หา฿ชํถูกควบคุมจาก
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บุคคลภายนอกเมํ การนิทศการศึกษาดังกลําวจะยอมรับสมาชิกทุกคน ดังนั้นทุกคนจึงมีความรู๎สึก    
อันดียวกัน มันจึงท า฿ห๎ทุกคนมีความรู๎สึกพอ฿จท่ีจะก๎าวตํอเป” 
 5. การนิทศการศึกษาควรป็นการสร๎างสรรค์ การนิทศการศึกษาควรสํงสริม฿ห๎            
ทุกคนสดงออกเด๎อยํางสรี ดยการข๎ามามีสํวนรํวม฿นการอภิปรายพื่อการก๎ปัญหา ความคิด
สร๎างสรรค์ หมายถึงการ฿ห๎ค านะน า สร๎างวิธีการ฿หมํพื่อประดิษฐ์ละการผลิตส่ิง฿หมํ ๆ ส่ิงดังกลําว
ท้ังหมดมีความจ าป็นส าหรับการพัฒนาละความก๎าวหน๎า นวทางของชีวิตตามระบอบ
ประชาธิปเตยยํอม ฿ห๎อิสระ฿นการสดงความคิดห็น การข๎ามามีสํวนรํวม฿นรื่องความสน฿จละ
ปูาหมาย ตลอดจนปฏิกิริยาของหมึคณะซึ่งจะน าเปสํูความคิดสร๎างสรรค์ ดังนั้น “ศึกษานิทศก์ท่ีมี
ความคิดสร๎างสรรค์จะรวบรวมตัวอยํางของประสบการณ์ หลักสูตรละทคนิคการสอนข๎าด๎วยกัน
ป็นกลํุม จัดป็นหมวดหมูํล๎วมอบ฿ห๎กับครู นี่จะป็นวิธีการท่ีดีส าหรับ฿ห๎อกาสท่ีต็มเปด๎วยความรู๎
ตําง ๆ กํครู” 
  การนิทศการศึกษาสํงสริมความคิดสร๎างสรรค์ละเด๎รับคุณประยชน์จากสมาชิกทุกคน
฿นกลํุม การนิทศการศึกษาบบประชาธิปเตยประกอบด๎วย “กระบวนการท้ังหมดท่ี฿ช๎ทรัพยากร
มนุษย์ท่ีหมาะสม ละทรัพยากรวัตถุท่ีมีอยูํ พื่อท า฿ห๎ปูาหมายของหนํวยงานส าร็จลุลํวงเปเด๎อยําง
มีประสิทธิผล” การนิทศการศึกษาจะมีลักษณะยืดหยุํน ดังนั้นจึงสามารถปรับการนิทศการศึกษา฿ห๎
สนองตํอความต๎องการของสถานการณ์หนึ่งเด๎ การข๎ารํวมอยํางมีความคิดสร๎างสรรค์ป็นกระบวนการ
ท่ีช๎า ตํ฿นระยะยาว ภาวะผ๎ูน าท่ีต็มเปด๎วยความคิดสร๎างสรรค์จะประสบความส าร็วจอยํางสมบูรณ์
฿นนวทางชีวิตตามระบอบประชาธิปเตย 
 6. การนิทศการศึกษาควรสํงสริมความจริญก๎าวหน๎า หมายความวํา การนิทศ
การศึกษาจะต๎องล็งเปท่ีการสํงสริมความจริญงอกงานของนักรียนละครู ละ฿ห๎ขา (นักรียนละ
ครู) เด๎เปปรับปรุงสังคมอีกตํอหนึ่ง การนิทศการศึกษาสมัย฿หมํ “ต๎องข๎าถึงการรียนการสอน฿นห๎อง
ช้ันรียน การนิทศการศึกษาเมํ฿ชํวิธีการพยากรณ์หตุการณ์฿นห๎องรียนอยํางผิวผิน ตํมันป็นงานท่ี
กว๎างขวางมากกวําคํการรียนการสอน฿นห๎องรียนพียงอยํางดียว” นอกจากนี้ยังควรสํงสริมภาวะ
ผ๎ูน าท่ีจะกํอ฿ห๎กิดการตํอนื่องกี่ยวกับผน นยบายละกระบวนการทางการศึกษาควรพัฒนาวิธีการ
ทางการรียนการสอนดยกํอ฿ห๎กิดความหมาะสมของบรรยากาศทางกายภาพทางสังคมละทาง
จิตวิทยา ศึกษานิทศก์สามารถนะน าวิธีการ฿หมํๆ อาจกลําวเด๎วําส่ิงดังกลําวป็นอกาสดยตรงของ
ศึกษานิทศกท่ีจะท าคุณประยชน์฿ห๎กับการรียนการสอน฿นช้ันรียน” 
  ศึกษานิทศก์ควรประสาน ละผสมผสาน ทรัพยากรวัสดุละความพยายาม (Effort)      
ตําง ๆ  ข๎าด๎วยกัน นอกจากนี้ยังควรพัฒนาสภาพท่ีกํอ฿ห๎กิดความมั่นคงอันจะน าเปสํูความคิดสร๎างสรรค์ละ                    
ความพึงพอ฿จ นอกจากนี้ยังควรพัฒนาสภาพที่กํอ฿ห๎กิดความมั่นคงอันจะน าเปสํูความคิดสร๎างสรรค์
ละความพึงพอ฿จตํอความส าร็จของงาน การนิทศการศึกษาท่ีดีก็หมือนกิจกรรมอื่น  ๆ ซึ่งจะ
ตัดสิน฿จจากผลท่ีเด๎รับ “หลักสูตรจึงควรออกบบพื่อปรับปรุงส่ิงวดล๎อม฿นรงรียนละนอก
รงรียนของบุคคลท่ีหลักสูตรเด๎ออกบบมาส าหรับขาพื่อวําขาจะเด๎ปรับตัว฿ห๎ข๎ากับวดล๎อมท่ี
ปล่ียนปลงอยูํสมอ” การนิทศการศึกษา จึงควรมีข้ันตอนละป็นระบบพื่อ฿ห๎เด๎มา ซึ่งผลการศึกษาท่ีดีกวํา 
 7. การนิทศการศึกษาควรป็นวิชาชีพ การนิทศการศึกษาถือป็นบริหารอยํางหนึ่ง               
ก็หมือนกับวิชาชีพอื่น ๆ ซึ่งจะต๎องมีการประมินผลด๎วยตัวองอยูํสมอ฿นด๎านปูาหมายละ
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จุดมุํงหมาย นอกจากนี้ยังควรประมินผน วิธีการละบุคลากรพื่อท่ีจะเด๎พัฒนามาตรฐานละ
ความรู๎พิศษ ทักษะ ตลอดจนทคนิคตําง ๆ การประมินผล฿ช๎พื่อวัตถุประสงค์฿นการพยากรณ์ละ
การพัฒนาทํานั้น มคนินนีย์ (McMermey) เด๎กลําวเว๎วํา “ผลจากการประมินควรน ามา฿ช๎พื่อ
สํงสริม฿ห๎กิดนวความคิดกี่ยวกับความจริญงอกงามมากกวําจะป็นนวคิด฿นการจับผิด ” 
ศึกษานิทศก์นอกจากจะมีความรู๎ทางวิชาการละทางวิชาชีพล๎ว ยังคงต๎องปรับปรุงตัวอง฿ห๎ทันสมัย
อยูํสมอกี่ยวกับพัฒนาการ฿หมํ ๆ ของทฤษฎีละความป็นเปของการศึกษา ตลอดจนลักษณะของ
การปล่ียนปลงทางสังคม ศึกษานิทศก์ก็จะท าส่ิงหลํานี้ดยการศึกษาด๎วยตัวอง  น าตนอง ละ   
การประมินผลตนอง การนิทศการศึกษาท่ีดีควรพัฒนาจรรยาบรรณทางวิชาชีพของตนองอีกด๎วย 
ดังนั้นผลผลิตของการนิทศการศึกษาจึงควรป็นการสํงสริมความจริญงอกงามทางวิชาชีพ พัฒนา
หลักสูตรปรับปรุงการรียนการสอน ละกํอ฿ห๎กิดความสัมพันธ์ระหวํางรงรียนกับชุมชน”33 

จากท่ีกลํามาข๎างต๎น สามารถสรุปเด๎วํา หลักการนิทศการศึกษา ป็นนวปฏิบัติท่ีผ๎ูนิทศพึง
จะยึดถือ฿นขณะด านินการนิทศพื่อน าเปสํูความส าร็จ  ดยต๎องตระหนักอยูํตลอดวลาวํา            
การนิทศนั้น ต๎องป็นการสํงสริมความจริญงอกงาม มีความป็นประชาธิปเตย ป็นกระบวน           
การสร๎างสรรค์ ยึดหลักการสร๎างมนุษย์สัมพันธ์ มีการสร๎างขวัญก าลัง฿จ มีความกี่ยวข๎องกับ                  
การปรับปรุงการรียน การสอนการประสานสัมพันธ์กับกิจกรรมอื่นๆ ต๎องคารพความตกตําง
ระหวํางบุคคล ต๎องสร๎างบรรยากาศท่ีป็นกันอง ต๎องมุํง฿ห๎ครูรู๎จักคิดค๎นการท างานด๎วยตนอง ละ
ควรป็นเปอยํางงําย ๆ เมํมีพิธีรีตอง ซึ่งหลักการหลํานี้ป็นหลักพื้นฐานส าหรับการนิทศของ               
ผ๎ูนิทศท่ีจะท า฿ห๎รงรียนป็นรงรียนท่ีดียิ่งขึ้น 
 
 หลักการท างานอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 

   ระบบการท างานป็นส่ิงท่ีทุกองค์กรควรจะสร๎างขึ้นมา ตํถึงม๎พนักงานจะเมํรู๎หรือเมํ
ข๎า฿จระบบ คนท างานก็ยังท างานกันตํอเปเด๎ มีปัญหาก็ก๎เขฉพาะหน๎าฉพาะกรณีกันเป ท๎จริง
ล๎วระบบนั้นมีอยูํ ตํคนท างานท่ีป็นสํวนหนึ่งของระบบกลับเมํรู๎ตัว หรือเมํสามารถมองภาพรวมของ
ระบบเด๎ชัดจน ซึ่งมันจะดีกวํามากถ๎ามีการท างานป็นระบบละสามารถพัฒนาระบบการท างาน฿ห๎มี
ประสิทธิภาพเด๎ตํอนื่อง ระบบการท างานท่ีดี ควรประกอบด๎วย 
 1. มีขั้นตอนชัดจน สามารถระบุป็นขั้นตอนการท างานมาตรฐานเด๎วํามีกี่ขั้นตอนหลัก 
ต๎องท ากิจกรรมอะเรกํอนหลัง 
 2. ตํละขั้นตอนมีวิธีการท างานอยํางเร ยกยะเด๎วําอะเรป็น input – process – 
output ของระบบ 
 3. สามารถท าซ้ าเด๎ ระบบท่ีดีต๎องน ามา฿ช๎เด๎อีก ถ๎าป็นงานลักษณะดียวกันต๎องสามารถ
฿ช๎วิธีการท างานท่ีป็นมาตรฐานดียวกันเด๎ ฿ห๎฿ครมาท าซ้ าก็จะเด๎ผลลัพธ์ท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานท่ี
ก าหนด 

                                                 

 
33

 ชาญชัย  อาจินสมาจาร, การนิเทศการศึกษา (ปัตตานี: สถาบันพื่อความก๎าวหน๎าทาง
วิชาการ, ม.ป.ป.), 22-26. 
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 4. ทบทวนตรวจสอบเด๎ หากต๎องมีการพิจารณาทบทวน ตรวจสอบข๎อผิดพลาด ระบบท่ีดี
ควรจะต๎องสืบค๎นย๎อนหลังเด๎สามารถน ากลับมาดู฿หมํ พื่อปรับปรุงก๎เข฿นจุดบกพรํองเด๎ 
 5. ช้ีวัดละประมินผลเด๎ อะเรก็ตามถ๎าวัดผลเมํเด๎ก็บริหารเมํเด๎ พราะจะเมํรู๎วํามันดีขึ้น
ล๎วหรือยัง ระบบท่ีดีควรจะต๎องมีกณฑ์การวัดผลประมินผลวําบบเหนดีเมํดี อะเรคือผํานเมํผําน 
ระดับเหนคือ กรด A, B,C,D 
 6. ส่ือสารเด๎ข๎า฿จงําย คนท่ีมาท างาน฿นระบบต๎องสามารถรียนรู๎ละท าความข๎า฿จกับ
ระบบเด๎อยํางถูกต๎องชัดจนมีข๎อสงสัยน๎อยท่ีสุด หรือถ๎ามีปัญหาต๎องมีระบบสนับสนุนชํวยหลือ฿ห๎
ความกระจําง ฉะนั้น ระบบท่ีดีจึงต๎องสามารถถํายทอดวิธีการท างานกับระบบนั้น ๆ ฿ห๎กับผ๎ู฿ช๎ระบบ
เด๎อยํางจํมจ๎ง 
 7. ต๎องมีความทันสมัย ถ๎าจะ฿ห๎ดี ควรจะมีการปรับปรุงละพัฒนาระบบ฿ห๎ดีขึ้นอยําง
ตํอนื่อง สอดคล๎องกับสภาพวดล๎อม฿นการท างานตามสถานการณ์ท่ีปล่ียนปลงเปตามบริบท34 
 
  กลยุทธ์การนิเทศการศึกษา 
  กลยุทธ์การนิทศการศึกษา ซึ่งบํงพฤติกรรมการนิทศเด๎ ดังนี้  
 1.  พฤติกรรมการนิทศบบตรง 
 การนิทศทางตรง คือการนิทศท่ีผ๎ูนิทศด านินการนิทศดยตรงกับครูดยเมํผํานส่ือ
นิทศอื่น ชํน การสังกตการสอน การสาธิตการสอน การ฿ห๎ค าปรึกษาหารือ การประชุมครูป็นต๎น  
 2.  พฤติกรรมการนิทศบบอ๎อม 
 การนิทศทางอ๎อม คือ การนิทศท่ีผํานเปทางส่ือนิทศ ชํน การ฿ช๎วิ ทยุ การสํง
อกสารวิชาการ฿ห๎ศึกษา การมอบหมายงาน฿ห๎ท า ป็นต๎น 
  ซึ่งผ๎ูนิทศหรือศึกษานิทศก์จะต๎องมีกลยุทธ์จะต๎อง฿ห๎ความสน฿จตํอบุคคล ดย฿ช๎กลยุทธ์
กระบวนการหมูํคณะ 5 ประการ  ดังนี้ 
 1.  กลยุทธ์ความสัมพันธ์ระหว่างผู้นิเทศกับคณะครู 
 ผ๎ูปฏิบัติงานทางการศึกษาทุกคนมีงานส าคัญ฿นการพัฒนาสรรถวิสัยของผ๎ูรียนพื่อ฿ห๎
ป็นผ๎ู฿หญํท่ีประสบความส าร็จ฿นชีวิต ผ๎ูบริหารจะ฿ห๎มีการรียนการสอน ละศึกษานิทศก์ก็มีหน๎าท่ี
ปรับปรุงการรียนการสอน ดังนั้น ท้ังศึกษานิทศก์ละผ๎ูปฏิบัติงานทางการศึกษา จึงต๎องท างาน
รํวมกันอยําง฿กล๎ชิดมนุษยสัมพันธ์อันดียํอมขึ้นอยูํกับสภาพที่พึงประสงค์ละศึกษานิทศก์ จะต๎องป็น
ผ๎ูกํอ฿ห๎กิดสภาพนั้นขึ้น สภาพตํางๆ หลํานี้จะกิดขึ้นเด๎ ดังนี้ 
 1.1  ศึกษานิทศก์ยอมรับ฿นตัวครู 
 การนิทศการศึกษา ฿นฐานะป็นการบริการอยํางหนึ่งจะประสบความส าร็จเด๎
ตํอมื่อมีความสัมพันธ์อันดีท่ีกิดขึ้นบนพื้นฐานการยอมรับนับถือซึ่งกันละกัน ศึกษานิทศก์ จะต๎อง
พัฒนาจตคติของครูตํอองค์ประกอบท่ีส าคัญ ละมีผลตํอกระบวนการทางการศึกษา฿นการรํวมงาน 

                                                 

 34 กองแผนงาน ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม,  ข๎าถึงมื่อ 18 
กันยายน 2558,  ข๎าถึงเด๎จากhttp://www.plan.msu.ac.th/kmplan/KMDetails.php?stat= 
read&kmid=211&group=9 
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ท้ังศึกษานิทศก์ ละครูควรมีความคิดห็นพ๎องกันตํอหลักการ฿นการปฏิบัติงาน ยอมรับ฿นคุณคําของ
ครู ละจะน๎มน๎าว฿ห๎คณะครูเด๎ข๎ารํวมงานพื่อป็นการจูง฿จละความสัมพันธ์ระหวํางศึกษานิทศก์
กับครูที่จะต๎องถํอมตัวมีความจริง฿จละ฿ห๎ความป็นกันองกับครู 
 1.2  ศึกษานิทศก์ควรสร๎างวัตถุประสงค์รํวม 
 ครูละศึกษานิทศก์ควรตระหนักวํา “รงรียนป็นหนํวยงานพิศษท่ีจะท า฿ห๎
ผ๎ูรียนข๎า฿จสังคมละตนอง ชักจูง฿ห๎ผ๎ูรียนเด๎สํงสริมละปรับปรุงสังคม” (Chester T.Mcnermey)                 
พื่อการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ ทุกคนควรมีวัตถุประสงค์ละปูาหมายท่ีนํนอนจะท า฿ห๎ขารํวมกัน
ท างานพื่อ฿ห๎บรรลุความส าร็จการมีสํวนรํวมละการติดตํอส่ือความหมายน าเปสํู วัตถุประสงค์ตําง  ๆ        
ศึกษานิทศก์ ควรพัฒนาปรัชญาของรงรียน น าการนะนวละวินัย พื่อท า฿ห๎นักรียนป็นผ๎ูน า
อยํางฉลาดดยอาศัยความชํวยหลือจากครู จะต๎องมีสํวนรํวม ฿นความคิดวิธีการ ละการ฿ช๎อุปกรณ์ตําง ๆ  
  1.3  ศึกษานิทศก์จะต๎องป็นผ๎ูน าท่ีมีความคิดสร๎างสรรค์ 
 ภาวะผ๎ูน าท่ีมีความคิดสร๎ างสรรค์ หมายถึง การบริการ ป็นการมี สํวนรํวม฿น                       
ความรับผิดชอบ ศึกษานิทศก์จึงพร๎อม฿นการมอบความรับผิดชอบ฿ห๎ครูท่ีข๎า฿จ฿นลักษณะของงาน 
฿นการ฿ช๎อ านาจ จึงควรต้ังคณะกรรมการ ซึ่งประกอบด๎วย ครูท่ีมีความสน฿จคล๎ายกัน ภาวะผ๎ูน าของ
ศึกษานิทศก์฿นการชํวยหลือครูละนักรียน การชํวยหลือทางวิชาการมื่อครูมีความต๎องการ 
วางผนหลักสูตรรํวมกับครูซึ่งจะ฿ห๎อกาส฿นการรียนรู๎กํนักรียนตํละคน ควรลือก ประสบการณ์
การรียนรู๎ท่ีหมาะสมรํวมกับครู ละจะต๎องประมินความต๎องการจ าป็นของครู฿นรื่องอุปกรณ์           
การสอน ภาวะผ๎ูน าบบข๎า฿จท่ีสนองความต๎องการละวัตถุประสงค์ของความส าร็จก๎ปัญหา              
ความยากล าบากของครูละนักรียน ป็นตัวอยําง฿นการท างาน฿ห๎บรรลุความส าร็จ  
 1.4  ศึกษานิทศก์ควรท างานบบประชาธิปเตย 
 ประชาธิปเตย หมายถึง การมีความคิดคล๎ายคลึงกันซึ่งมีผลมาจากความสน฿จ 
ละวัตถุประสงค์ท่ีหมือนกันดยผํานทางการติดตํอส่ือความหมายอยํางอิสระ ศึกษานิทศก์จะต๎อง             
มีความถนัด฿นรื่องภาวะผ๎ูน าของหมูํคณะบบประชาธิปเตย จะต๎องตระหนักวํา อ านาจนั้นอยูํ                  
฿นการกระท าของหมูํคณะตามบบประชาธิปเตยขาควรพัฒนาวิธีการก๎ปัญหาของบุคลากรครูบบ
ประชาธิปเตย จะต๎องสร๎างละคงเว๎ ซึ่งการท างานท่ีมีประสิทธิภาพ ละประสิทธิผลสูงสุด ครูควรมี
บทบาทมาก฿นการมีสํวนรํวม฿นการวางผนรงรียน ละควรเด๎รับ การตํงต้ัง฿ห๎ป็นคณะกรรมการ
ตามความสน฿จละความถนัด ละนักรียนควรเด๎รับการตํงต้ัง฿ห๎ป็นคณะกรรมการตามความสน฿จ
ละความถนัด ละนักรียนควรเด๎รับการ สนอนะข๎ามามีสํวนรํวม฿นการตัดสิน฿จคณะกรรมการ
ดังกลําว เมํพียงตํจะท า฿ห๎กิดการมีสํวนรํวม ตํยังกํอ฿ห๎กิดความข๎า฿จอันดีอีกด๎วย 
 1.5  ศึกษานิทศก์จะต๎องชํวยสร๎างขวัญท่ีดี฿ห๎กับคณะครู 
 ป็นท่ียอมรับกันดยท่ัวเปวําขวัญของบุคคลมีสํวนของคุณภาพละปริมาณงานท่ี
ปฏิบัติ “พราะขวัญ  คือ ปฏิบัติทางอารมณ์ละสุขภาพจิตของบุคคลท่ีมีตํองานของขา” คิมบอล 
(Kimball  Wiles) ขวัญท่ีดีกํอ฿ห๎กิดความคิดสร๎างสรรค์฿นตัวครู ศึกษานิทศก์จึงต๎องสร๎างขวัญท่ีดี฿ห๎
กิดขึ้นกับคณะครูดยสดง฿ห๎ห็นวํา ขามีความหํวง฿ย ตํอปัญหาของครู ควรน าความคิดละอุปกรณ์
฿หมํ ๆ มา฿ห๎ครูหากมีความจ าป็นตํอการปล่ียนปลง ศึกษานิทศก์จะ กํอ฿ห๎กิดการปล่ียนปลง
ดยการสร๎างความพร๎อม฿ห๎กับคณะครู จะต๎องสนับสนุนครูดยการปฏิบัติตํอครูอยํางยุติธรรม พัฒนา
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ครู฿ห๎กิดความรู๎สึก฿นการมีสํวนรํวม฿นการประมินผลสัมฤทธิ์ครุทุกคนจะต๎องมีความมั่น฿จ฿น
ความสามารถการปฏิบัติงาน ครูควรรู๎ลักษณะฉพาะละวิชาชีพของศึกษานิทศก์ท่ีมีความสามารถ
ความรู๎ จึงจะท า฿ห๎ครูละศึกษานิทศก์มีความข๎า฿จซึ่งกันละกันละชํวยกํอ฿ห๎กิดขวัญท่ีดีตํอทุกคน 
ดังนั้นศึกษานิทศก์จึงต๎องมีความคิดท่ีดี ละมีความถํอมตัวอยูํสมอ 
 1.6  ศึกษานิทศก์จะต๎องสร๎างความรู๎สึกมั่นคง฿ห๎กับครู 
 สภาพการท างานท่ีดี ความพอ฿จ฿นความมั่นคงละงาน คือองค์ประกอบท่ีส าคัญ 
ซึ่งเมํพียงพอตํจะกํอ฿ห๎กิดสัมพันธ์อันดีทํานั้น หากยังกํอ฿ห๎กิดความส าร็จ฿นภาคปฏิบัติงานอีก
ด๎วย ดังนั้นจึงควรท า฿ห๎ตํละคน฿นกลํุมกิดความรู๎สึกมั่นคง ครูจะปฏิสธการปล่ียนปลงถ๎าหากมัน
กระทบกระทือนตํอความมั่นคงตํอขา ขาควรมีความรู๎สึกตํอความมั่นคงของงาน ตลอดจนเด๎รับ            
การประกันวําจะเด๎รับความชํวยหลือละสนับสนุนอยูํตลอดวลา การปล่ียนปลง฿ด ๆ ท่ีจะ
น ามา฿ช๎ควรป็นเปตามความคาดหวังละถ๎าการปล่ียนปลง฿ดๆ ท่ีน ามา฿ช๎เด๎รับความคิดห็นก็จะมี
ความรู๎สึกมั่นคงตํอการทดลองความคิด฿หมํ ๆ ฿นการยั่วยุ฿ห๎ กิดความรํวมมือควรจะบํงการท างาน
ป็นกลํุมยํอย ๆ พราะตํละคนจะมีความรู๎สึกมั่นคงมื่อขาเด๎ท างานรํวมกับบุคคลท่ีมีความสน฿จ             
ท่ีคล๎ายคลึงกัน อยํางเรก็ตาม อาจมีบางคนเมํห็นด๎วย ละเมํ฿ห๎ความรํวมมือ ศึกษานิทศก์เมํควรจะ
วํากลําวหรือปฏิสธขา 
 1.7  ศึกษานิทศก์จะต๎องยอมรับความตกตํางระหวํางบุคคลของครู 
 คณะครูมีความตกตํางระหวํางบุคคล฿นด๎านอารมณ์ บุคลิกภาพ ความรู๎฿น
นื้อหาวิชาทักษะวิชาชีพ ป็นต๎น ศึกษานิทศก์จะต๎องรู๎จักครูป็นรายบุคคล฿นภูมิหลัง จุดดํนละ
จุดอํอน จะต๎องห็นความส าคัญ฿นการ฿ช๎จุดดํนของครู฿ห๎กิดประยชน์ ฿นขณะดียวกันก็จะต๎องเมํ
กลําวถึงจุดอํอนของครู พราะจ าท า฿ห๎ครูกิดความรู๎สึกขาดความมั่น฿จ฿นการท างาน 
 1.8  ศึกษานิทศก์จะต๎องชํวย฿ห๎กิดความจริญงอกงามข้ึนกํครู 
 ศึกษานิทศก์ละครูจะต๎องพัฒนาตนอง฿ห๎ กิดความจริญงอกงามพื่อ               
การพัฒนา สภาพการรียนการสอน ศึกษานิทศก์มีความรับผิดชอบตํอการพัฒนาความจริญงอกงาม
ของครู฿นรื่องการอบรมครู จะต๎องมีความสน฿จละความกระตือรือร๎น฿นการพัฒนาคุณลักษณะ
สํวนตัวละวิชาชีพของครู ข๎า฿จละสํงสริมความจริญงอกงาม฿ห๎กิดความส าร็จศึกษานิทศก์ 
จะต๎องมีความรู๎ 3 ประการ คือ 
 1.8.1 ควรรู๎พัฒนาการท่ีสํงผลตํอสุขภาพจิตละสุขภาพกายของครู 
 1.8.2 ควรข๎า฿จนวทาง฿นการพัฒนาครู฿ห๎กิดความจริญงอกงาม 
 1.8.3 ควรตระหนักวําครูตํละคนมีพัฒนาการตกตํางกัน ดังนั้น ศึกษานิทศก์
จึงควรสํงสริมกิจกรรมตําง ๆ สริมตามความหมาะสมละความพัฒนาครูทางด๎านความถนัดของตํ
ละบุคคลละวิชาชีพ฿ห๎กิดความจริญก๎าวหน๎า 
 1.9  ศึกษานิทศก์ควรประสานงานกับหนํวยงานทางการศึกษาอื่น 
 มีหลายหนํวยงานทางการศึกษา ชํน ศูนย์พัฒนาด็ก องค์การสวัสดิการด็ก ละ
ชุมชนตํางๆ ท่ีป็นสถาบันท่ีสํงสริมประสบการณ์ทางการศึกษากํด็ก พื่อ฿ห๎ข๎ามามีสํวนรํวม           
฿นกิจกรรมตําง ๆ ศึกษานิทศก์จะต๎องมีความสัมพันธ์กับชุมชนพื่อ฿ห๎กิดความรํวมมือละ สนับสนุน
รงรียน ท่ีส าคัญท่ีสุดจะต๎องท า฿ห๎ชุมชนตระหนักวํา “การศึกษาป็นการลงทุน เมํ฿ชํป็นการท างาน”  
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 2.  กลยุทธ์ความสามัคคีของหมู่คณะ 
    กิจกรรมท่ีต๎องการ฿ห๎กิดประยชน์สูงสุดนั้น จ าป็นต๎องอาศัยความสามัคคีของ 
สมาชิก฿นกลํุมพื่อ฿ห๎ด านินการเป฿นทิศทางดียวกัน ด๎วยหตุนี้  สมาชิก฿นกลํุมจ าควรมี                     
ส่ิงคล๎ายคลึงกัน ชํน ความสน฿จ วัตถุประสงค์ ละจตคติ ป็นต๎น ศึกษานิทศก์จ าป็นต๎องสร๎าง
ความสามัคคี฿ห๎กิดขึ้นกับคณะครู ซึ่งประกอบด๎วยคนท่ีมีลักษณะตกตํางกัน มีความสามารถ 
ลักษณะนิสัย ความสน฿จละปรัชญาชีวิตตกตํางกัน ความสามัคคีท่ีกิดขึ้นต๎องอาศัยความพยายาม
ฝนการพัฒนาพื่อ฿ห๎กิดความสามัคคีดัง ตํอเปนี้ 
 2.1  ศึกษานิทศก์จะต๎องมีความช่ือฝนศักดิ์ศรีละคุณคําของตํละบุคคล 
 ศึกษานิทศก์ต๎องมีความช่ือวํา ตํละบุคคลนั้นมีศักยภาพ฿นการท างานป็นหมูํ
คณะ ควรจัด฿ห๎มีอกาสอภิปราย รํวมกันตัดสิน฿จป็นหมูํคณะละรายบุคคล นะน า฿ห๎มี
กระบวนการท างานป็นหมูํคณะ พื่อ฿ห๎ทุกคนมีสํวนกี่ยวข๎องยอมรับ฿นการตัดสิน฿จ 
 2.2  ศึกษานิทศก์จะต๎องยอมรับ฿นความรู๎สึกละความต๎องการของคณะครู  

    องค์ประกอบท่ีจ าป็นต๎อความสามัคคีของหมูํคณะ คือ การยอมรับ฿นความรู๎สึก
ละความต๎องการของตํละบุคคล ศึกษานิทศก์จะต๎องท างานรํวมกับผ๎ูอื่นเด๎ จึงจะกิดการยอมรับ  
฿นความรู๎สึกของบุคคลอื่น ละจะต๎องมีความรู๎รื่องจิตวิทยาของมนุษย์ป็นอยํางดี พื่อจะตัดสินเด๎วํา
คนอื่นมีความรู๎สึก ละมีปฏิกิริยาอยํางเร มีความรับผิดชอบตํอคณะครูละนักรียนคนอื่น ๆ จะต๎องมี
อารมณ์มั่นคง ก็บความรู๎สึก “เมํสดงความก๎าวร๎าวหรือสดงความฉลาดมากกวําคนอื่น” สดง
ความช่ือมั่น฿นตัวครูละกิดความมั่น฿จ฿นการบริการความรู๎กับครู ควร฿ห๎ความยกยํองชมชยผลงาน
ครูอันจะท า฿ห๎กิดรงจูง฿จ การจ าละการรียกช่ือบุคคล ท า฿ห๎รู๎สึกวํา฿ห๎ความสน฿จละท า฿ห๎กิด
การยอมรับนับถือ ความข๎า฿จ ละความรํวมมืออยํางต็ม฿จ 
 2.3  ศึกษานิทศก์จะต๎องรักษาความสัมพันธ์อันดีกับคณะครู 
 คํานิยม กิดจากบุคลิกภาพของมนุษย์ ดังนั้น การตัดสิน฿จ฿จจะต๎องพิจารณาถึง
บุคลิกภาพของครู นักรียนละผ๎ูปกครองด๎วย การก๎ปัญหาควรต้ังอยูํบนพื้นฐานของบุคคลท่ีมีสํวน
กี่ยวข๎องกับปัญหานั้น การพูดถึงประสิทธิภาพมากกินเปจะท า฿ห๎มนุษยสัมพันธ์น๎องลง ผ๎ูปฏิบัติงาน
ควรรับรู๎วํา พื่อนรํวมงานมีความรู๎สึกอยํางเร ดังนั้น รื่องมนุษยสัมพันธ์จะเด๎รับการสํงสริมดย
วิธีการของหมูํคณะ (Group Approach) ควรจัด฿ห๎มีการประชุมพื่อป็นการยอมรับนับถือของตนอง
ละหมูํคณะ กิจกรรมท่ีสํงสริม฿ห๎กิดความรู๎สึกการป็นจ๎าของละการพบปะระหวํางครูควรมีมาก
ขึ้น 
 ศึกษานิทศก์จะต๎องพร๎อม฿ห๎บริการละ฿ห๎กิดความพอ฿จ฿นการ฿ห๎บริการ ชํน 
การยิ้ม การสดงความสุภาพอํอนยน  ละป็นมิตรขณะท่ีท างานรํวมกับบุคคลอื่น “อิริยาบถท่ีดีก็
ป็นส่ิงท่ีจ าป็น ละป็นรูปบบของพฤติกรรมท่ีบุคคลสดงความยอมรับนับถือ” ศึกษานิทศก์ ควร
฿ช๎ค าพูดท่ีสุภาพทนการ฿ช๎ค าส่ังการ 
 ศึกษานิทศก์จะต๎องพร๎อมสมอ฿นการพบปะกับบุคคลท่ีต๎องการพบเมํควร฿ห๎คน
อื่นคอยควรรักษาวลาละต๎องปฏิบัติงานอยํางรวดร็วพื่อก๎ปัญหา 
 2.4  ศึกษานิทศก์จะต๎อง฿ช๎ความพยายาม฿นการลดความตึงครียดละการผชิญหน๎า
ซึ่งกิดขึ้นกับสมาชิก฿นกลํุม 
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  ครูควรเด๎รับความชํวยหลือ฿นด๎านสุขภาพจิตละอารมณ์฿ห๎มีความตึงครียด
น๎อยท่ีสุด ยอมรับความคิดห็นท่ีตกตําง ความตกยกระหวํางครูอาจกอดจากความรู๎สึกวํา ด๎อย
กวําตนอื่น ฿นรื่องงินดือนละต าหนํง ตลอดจนความต๎องการการยอมรับจากบุคคลอื่น อาจท า฿ห๎
กิดความก๎าวร๎าว ตกยกจนกิดป็นการท าลายความสามัคคี ศึกษานิทศก์ควรพยายามก๎ปัญหา
ความตกตํางดยการรวบรวมกลํุมกันละช้ี฿ห๎ห็นตระหนักถึงความรับผิดชอบท่ีมีตํอหมูํคณะ กระท า
การก๎ปัญหาอยํางปิดผย ควรวางตัวป็นผ๎ู฿ห๎ค าปรึกษา รับฟังรื่องดือดร๎อนละก๎ปัญหาอยําง
อดทนละฉลียวฉลาด ด๎วยความห็นอกห็น฿จซึ่งท า฿ห๎ครูข๎า฿จละยอมรับ฿นความกังวล฿จของตน 
จะต๎องเมํท าตัวป็นผ๎ูสอนศีลธรรมหรือ฿ห๎ค านะน าครู ตํชํวย฿ห๎ครูข๎า฿จละวิคราะห์ปัญหาของตนเด๎ 
 3.  กลยุทธ์หมู่คณะและการท างานเป็นหมู่คณะ 
 ฿นอดีตศึกษานิทศก์มีความช่ือวํา ตนองอยูํ฿นฐานะท่ีหนือกวําครูเมํฉพาะ฿นด๎าน
หน๎าท่ีการงานทํานั้น ยังหนือกวําครู฿นด๎านสติปัญญาละการปฏิบัติงานอีกด๎วยศึกษานิทศก์                
จึงข๎า฿จวํา หน๎าท่ีของขา ก็คือ การส่ัง การควบคุม ละการประมินผลครู งานของขาจึงป็นการ฿ช๎
อ านาจกับครู ความข๎า฿จผิดดังกลําวน าเปสํูชํองวํางระหวํางศึกษานิทศก์กับครูกํอ฿ห๎กิดความหวาดกลัว                
ละเร๎ประสิทธิภาพ ความรู๎กี่ยวกับกระบวนการ 
 3.1 ศึกษานิทศก์จะต๎องชํวยหลือหมูํคณะ฿นการวางผนปูาหมายละวัตถุประสงค์ 
 ศึกษานิทศก์ต๎องการพัฒนาพลังของหมูํคณะขาสามารถท าเด๎ดยชํวยหลือ
สมาชิก ของหมูํคณะวางผนวัตถุประสงค์ละวิธีการข๎าด๎วยกัน ตํการวางผนอยํางดียวยํอมเมํ
พียงพอ พราะระหวํางการท างานพื่อ฿ห๎บรรลุปูาหมายจะมีปัญหาตําง ๆ กิดขึ้นทนท่ีศึกษานิทศก์
จะก๎ปัญหาด๎วยตนอง หรือสนอวิธีการก๎ปัญหาของตนกํหมูํคณะ ขาควรจะหาวิธีการชํวย฿ห๎หมูํ
คณะก๎ปัญหาด๎วยตนอง ศึกษานิทศก์ควร฿ช๎ความรู๎ชํวยหลือคณะตามสถานการณ์ 
 3.2 ศึกษานิทศก์ต๎องจัด฿ห๎มีการอภิปรายป็นหมูํคณะละรํวมกันตัดสิน฿จ 
 การอภิปรายป็นหมูํคณะจะด านินการเปดยผํานขั้นตอนของการช้ีละ             
การก าหนดปัญหาดยการวิคราะห์ลักษณะตําง ๆ ของสถานการณ์ละทรัพยากรท่ีมีอยูํ ซี่งสัมพันธ์
กับปัญหาสนอนะละพิจารณานวทาง฿หมํ฿นการก๎ปัญหาละตัดสิน฿จก๎ปัญหา ศึกษานิทศก์ 
ควรด านินการหาข๎อยุติของปัญหาท่ีสมาชิกสํวน฿หญํห็นด๎วย นวทางกา รปฏิบัติงานควรมี               
การทบทวนละหานวทางก๎เขตํอเปมื่อเด๎รับประสบการณ์พิ่มขึ้น หลังจากท่ีเด๎ตัดสิน฿จรํวมกัน
ศึกษานิทศก์ควรด านินการบริหารละก าหนดป็นนยบาย 
 3.3 ศึกษานิทศก์จะต๎อง฿ห๎ทุกคนมีสํวนรํวม฿นการป็นผ๎ูน าละตัวศึกษานิทศก์
จะต๎องรํวมรับผิดชอบกับสมาชิกทุกคน 
 งานของศึกษานิทศก์ก็คือ “การชํวย฿ห๎หมูํคณะสามารถจัดความรู๎ของหมูํคณะ
ขึ้นสามารถ฿ห๎ความรู๎ดังกลําวกํสมาชิกทุกคน ละ฿ช๎พลังของหมูํคณะอยํางต็มท่ี฿นการก๎ปัญหา    
ตําง ๆ” ศึกษานิทศก์ทนท่ีจะ฿ช๎อ านาจป็นผ๎ูน าละรับผิดชอบตํพียงผ๎ูดียวหรือมอบ฿ห๎บุคคล             
ท่ีคัดลือกเมํกี่คน ตํควร฿ห๎ทุกคนมีสํวนรํวมจะท า฿ห๎กิดความสามัคคี฿นหมูํคณะ ความซื่อสัตย์ตํอหมูํ
คณะละกระบวนการหมูํคณะขึ้น 
 3.4 ศึกษานิทศก์จะต๎องจัด฿ห๎มีการประชุมครูละตนองจะต๎องมีสํวนรํวม฿นการประชุมด๎วย 
สมาชิกทุกคนจะต๎องมีสํวนรํวม฿นรื่องความสน฿จวัตถุประสงค์ละประสบการณ์พื่อจะเด๎พัฒนาพลัง



 
57 

 

ของหมูํคณะ การประชุมท่ีจะประสบความส าร็จ คือ ปัญหาท่ีจะน ามาอภิปรายจะต๎องกี่ยวกับคณะ
ครู จากทัศนะครู พื่อคณะครู ละดยการตัดสิน฿จของคณะครูศึกษานิทศก์ก็มีสํวนรํวม฿นการประชุมด๎วย                 
ละควรชํวยคิด อภิปราย ตัดสิน฿จละด านินการ 
 3.5 ศึกษานิทศก์ต๎องท างานดยผํานด านินทางคณะกรรมการ฿นการด านินงานของ
หมูํคณะ มีความจ าป็นท่ีจะต๎องจัดต้ังครงสร๎างทางองค์การท่ีมีประสิทธิภาพละขอบขํายการติดตํอ
ส่ือความหมายท่ีอิสระขึ้น องค์การบบประชาธิปเตยต๎องการสร๎างความมั่นคง฿ห๎กับ ผ๎ูปฏิบัติงานพื่อ
วํา ขาจะเด๎ควบคุมกิจการละสถานการณ์ตํางๆด๎วยตนอง ด๎วยหตุนี้ ผ๎ูปฏิบัติงานจะต๎องมี                 
ความข๎า฿จ฿นองค์การตลอดจนหน๎าท่ีละความรับผิดชอบขององค์การ มันจะป็นการดีถ๎าหากจะ
ท างานดยผํานทางคณะกรรมการมากกวําผํานทางบุคคล฿ดบุคคลหนึ่ง คณะกรรมการตําง ๆ จึงควร
เด๎รับการจัดต้ังขึ้นพื่อวัตถุประสงค์ตําง ๆ ชํนคณะกรรมการตํละฝุายจะท างานกี่ยวกับปัญหา          
฿นขอบขํายท่ีตัวองเด๎รับ นอกจากนี้ยังควรมีคณะกรรมการกลางพื่อท าหน๎าท่ีประสานงาน
คณะกรรมการตําง ๆ อีกด๎วย ศึกษานิทศก์ควรป็นสมาชิกคนหนึ่งของคณะกรรมการกลาง 
 3.6 ศึกษานิทศก์จะต๎องกํอ฿ห๎กิดสภาพที่จ าป็นตํอความส าร็จ฿นการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการสมาชิกของคณะกรรมการตําง ๆ ควรมาจากการลือกต้ัง ผนงานของคณะกรรมการ 
จะเมํสามารถท าส าร็จเด๎นอกจากจะเด๎จัดวลา฿นชํวงท าการของรงรียน฿ห๎กํคณะกรรมการเมํควร
บกภาระงานของคณะกรรมการมากกินเป จะท า฿ห๎กิดผลสียกับงานการสอน การ฿ห๎ทุกคนข๎ามามี
สํวนรํวมป็นส่ิงท่ีควรท า งานของคณะกรรมการตํละชุดจะต๎อง ก าหนด฿ห๎จํมชั ดพื่อปูองกัน               
การซ้ าซ๎อน฿นรื่องความรับผิดชอบ 
 3.7  ศึกษานิทศก์จะต๎องพัฒนาวินัย฿นตนอง (Self – Discipline)  ฿ห๎กิดขึ้นกับหมูํคณะ 
จ าป็นต๎องมีการควบคุมองบ๎าง ป็นท่ีหวังวํา สมาชิกทุกคนจะมีวินัย฿นตัวองละสามารถควบคุม
พฤติกรรมของตนองเด๎ ศึกษานิทศก์จะต๎องสํงสริม฿ห๎กิดวินัย฿นตัวองขึ้นกํสมาชิกทุกคน 
 ประการรก วินัย฿นตัวองมาจากการรํวมมือละการตัดสิน฿จของหมูํคณะถ๎ามี
ความรํวมมือกันอยํางดี จะท า฿ห๎กิดวัตถุประสงค์รํวม ซึ่งป็นนวทางการปฏิบัติงานของสมาชิกละ 
วินัย฿นตัวองก็จะกิดขึ้นตามมาด๎วย วัตถุประสงค์ของหมูํคณะพัฒนาผํานทางการรํวมคิดของหมูํคณะ 
(Group Thinking) ความรู๎สึกรํวม (Group Feeling) กิจกรรมทางสังคมละการยอมรับนับถือซึ่งกัน
ละกัน ส่ิงหลํานี้จะควบคุมการกระท าของสมาชิก 
 ประการท่ีสอง วินัย฿นตนองของหมูํคณะจะกิดขึ้นเด๎ถ๎าหากเด๎ก าหนดหน๎ าท่ี
ละความรับผิดชอบเว๎อยํางชัดจน ส่ิงดังกลําว จะท า฿ห๎กิดการยอมรับจากหมูํคณะ 
 ประการท่ีสาม วินัย฿นตัวองของหมูํคณะจะกิดขึ้น มื่อสมาชิกรู๎วําการควบคุม
หมูํคณะมีความยุติธรรมละมีความเมํพอ฿จกิดขึ้นก็สามารถปล่ียนปลงเด๎จากการอภิปรายของหมูํคณะ 
 ประการท่ีส่ี วินัย฿นตนองจะพัฒนา มื่อความห็นพ๎องกิดขึ้นบนพื้นฐานของกฎ
ละ ระบียบท่ีทุกคนต๎องปฏิบัติพื่อ฿ห๎บรรลุวัตถุประสงค์ของหมูํคณะ฿นการกํอ฿ห๎กิดความห็นด๎วย
กฎตําง ๆ จะต๎องกิดขึ้นดยหมูํคณะอง ละกฎดังกลําวจะเมํก๎าวกํายถึงสํวนตัวของตํละคน 
 3.8  ศึกษานิทศก์จะต๎องสํงสริม฿ห๎ผ๎ูปกครองละชุมชน฿ห๎มีสํวนรํวม฿นงานของหมูํ
คณะ ศึกษานิทศก์ควรสนับสนุน฿ห๎ครูตํละคนเปพบปะกับผ๎ูปกครองละชิญ฿ห๎สมาชิก฿นชุมชนเด๎มี
สํวนรํวม฿นงานของรงรียน ตลอดจนการ฿ห๎ค าปรึกษาดยฉพาะ฿นการจัดหลักสูตร การหาทรัพยากร                          
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ละงบประมาณส าหรับรงรียน ศึกษานิทศก์จะต๎องข๎ารํวม฿นกิจกรรมของชุมชนด๎วย ความข๎า฿จ
อันดีตํอผ๎ูปกครองละประชาชนเมํพียงตํอท า฿ห๎ขาน ารงรียนเปสํูชุมชนหากยังเด๎รับความสนับสนุน                     
ทางด๎านการงินละทางด๎านจิต฿จตํอการด านินกิจกรรมของรงรียนอีกด๎วย 
  4.  กลยุทธ์ในการพัฒนาครู 
 ปฏิบัติการนิทศจะเมํสามารถประสบผลส าร็จเด๎ หากขาดการพัฒนา฿นตัวครูปัจจุบัน
มีส่ิงปล่ียนปลงตําง ๆ กิดขึ้น การปล่ียนปลงทางด๎านวัตถุละด๎านส่ิงวดล๎อมมีความจ าป็นตํอ     
การปรับรูปบบของพฤติกรรม฿หมํดยการพัฒนาผํานทางการศึกษาทฤษฎีการศึกษาท่ีปล่ียนปลง
ท า฿ห๎มีความจ าป็นตํอการพัฒนาคํานิยมละทคนลยีทางการศึกษา฿หมํ ผ๎ูปฏิบัติงานทางการศึกษา
ทุกคนต๎องปรับปรุงตัวอง฿ห๎ทันสมัยอยูํสมอ หน๎าท่ีอันส าคัญอยํางหนึ่งของศึกษานิทศก์ก็ คือ              
การพัฒนาคุณภาพครูพื่อกํอ฿ห๎กิดความจริญงอกงามทางวิชาชีพ กลยุทธ์ที่จะพัฒนาตัวครูมีดังนี้ คือ  
 4.1  ศึกษานิทศก์ต๎องมีความสน฿จ฿นรื่องการวางตัวบุคคล (Placement) ของครู ป็นท่ีทราบดี
วําตํละบุคคล ต๎องการท างานท่ีตัวองสน฿จละท่ีตัวองสามารถท าเด๎ดี ดังนั้น การวางตัวบุคคล฿นรื่อง
งาน (Job Placement) จึงป็นส่ิงจ าป็น ศึกษานิทศก์ต๎องส ารวจถึงความสามารถละทักษะของคณะครู 
ศึกษานิทศก์จะต๎องวางตัวครู฿นหน๎าท่ีท่ีสามารถ฿ช๎ความสามารถละสติปัญญา฿นการท างาน ละ฿น
หน๎าท่ีท่ีขารู๎สึกสบาย฿จด๎วย ศึกษานิทศก์จะต๎องชํวยครู฿นรื่องการปรับตัว มิฉะนั้น ครูจะเมํสามารถท า
ประยชน์฿ห๎กับกิจกรรมของ รงรียนเด๎อยํางต็มท่ี บางครั้ง การปล่ียนปลงตารางสอนจะท า฿ห๎กิดความพอ฿จ
กํครู “การนิทศการศึกษาดยสํวน฿หญํล๎ว จะป็นการก าจัดส่ิงท่ีเมํพึงประสงค์ออกเป ละป็นการสํงสริมครู                
฿ห๎฿ช๎ศักยภาพของตนเด๎อยํางอิสรสรี” การวางตัวครู฿ห๎หมาะสมกับความสามารถของครูจะสมารถ
พัฒนาความมั่น฿จ฿ห๎กํครูละท า฿ห๎ครูรู๎สึกภูมิ฿จ฿นสถาบันของตน 
 4.2  ศึกษานิทศก์จะต๎องจัด฿ห๎มีการประชุม พื่อป็นการปรับปรุงการส่ือความหมาย
ของคณะครู จ าป็นจะต๎องมีการประชุมบํอย ๆ วลาส าหรับ฿ช๎฿นการประชุมควรก าหนดเว๎฿นตาราง
ของรงรียน การประชุมจะป็นการปิดอกาส฿ห๎สมาชิกทุกคน฿นกลํุมเด๎อภิปรายถึงรื่องท่ีกี่ยวข๎อง
กับปรัชญาละนยบายของรงรียน การพัฒนาหลักสูตร ทคนิคการสอน ตลอดจนปัญหาท่ีกิด
ขึ้นกับนักรียนตํละคน ละปัญหาท่ีกิดขึ้น฿นการวัดผล ทะบียนละรายงานท่ีเด๎รับมอบ฿ห๎
ผ๎ูปกครองของด็ก การข๎ามามีสํวนรํวมกันอยํางกว๎างขวาง สรีภาพ฿นการสดงออกความติดริริ่ม
ของครู ละความป็นกันองจะท า฿ห๎การประชุมประสบกับความส าร็จ ละถ๎ามีการวางผน               
การประชุมป็นอยํางดี ก็จะสามารถพัฒนาคณะครูเด๎มากทีดียว 
 4.3  ศึกษานิทศก์จะต๎องนะน าอกสารทางการศึกษา฿หมํ  ๆ ฿ห๎กับครูอยูํสมอ 
อกสารทาง วิชาชีพ จะมีผลพัฒนาตัวครูป็นอยํางมาก รงรียนทุกรง จะต๎องมีต าราละวารสารทาง   
การศึกษา เว๎อยํางพียงพอ ศึกษานิทศก์จะต๎องมีส่ิงอ๎างอิง (Reference) ท่ีพร๎อมจะนะน ากํครู
กี่ยวกับทคนิค฿หมํ ๆ ตลอดจนการก๎ปัญหาท่ัวเป ละปัญหาฉพาะตําง ๆ นอกจากนี้ ศึกษานิทศก์
จะต๎องพร๎อมสมอท่ีจะตอบปัญหา฿ห๎กํครู ศึกษานิทศก์ควรชํวยหลอครู฿นการก๎ปัญหาของ
นักรียน พัฒนาข๎อทดสอบบบปรนัยละข๎อสนอนะ฿นการปรับปรุงข๎อทดสอบ ดังกลําว มื่อเรท่ีมี
ความจ าป็น ศึกษานิทศก์จะสาธิตการสอน฿ห๎ครูดู ละจัด฿ห๎ครูท่ีมีประสบการณ์ละความสามารถ
ชํวยสาธิตการสอน฿ห๎ครูดูชํนดียวกัน บทรียนท่ีน าเปสาธิตการสอนควรเด๎รับการตระตรียมป็น
อยํางดีพื่อท่ีจะป็นการสํงสริมประสบการณ์กํครูทั่วเป 
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  4.4  ศึกษานิทศก์จะต๎องจัดฝึกอบรมครู การฝึกอบรมจะท า฿ห๎กิดการพัฒนา฿นด๎าน
วิชาชีพอยูํสมอ ครูจะกิดความจริญงอกงามถ๎าข๎ามีอกาสเด๎฿ช๎ภาวะผ๎ูน า฿นการก๎ปัญหาพัฒนา
วิธีการก๎ปัญหา ยอมรับ฿นหน๎าท่ีละมีสํวน฿นการตัดสิน฿จ การฝึกอบรมจะ฿ห๎อกาสอันดี กํครู฿น
การติดตํอส่ือความหมายเด๎อยํางอิสระ ชํวยกํอ฿ห๎กิดความคิดริริ่ม กํอ฿ห๎กิดความคิดห็น กํอ฿ห๎กิด
ความช่ือ฿นความสามารถของตํละบุคคล กํอ฿ห๎กิดความข๎า฿จ฿นความรู๎สึกของคนอื่น ส่ิงดังกลําว
กํอ฿ห๎กิดการยอมรับ฿นคุณคําของประยชน์ท่ีทุกคนเด๎กระท าศึกษานิทศก์จะต๎องช่ือมั่น฿น
ความสามารถละสมรรถนะวิสัยของครูวําขาสามารถ พัฒนาตัวอง฿ห๎ป็นครูท่ีดีเด๎ ศึกษานิทศก์
จะต๎อง฿ห๎ครูรู๎วํา ขามีความช่ือ฿นตัวครู ส่ิงดังกลําวจะท า฿ห๎ครูปรับปรุงตัวองอยูํสมอ การฝึกอบรม 
ควรเด๎รับการวางผนป็นอยํางดี ดังนี้ 
 4.4.1 ศึกษานิทศก์จะต๎องป็นผ๎ูคัดลือกลักษณะของประสบการณ์ละ                    
การฝึกอบรมส าหรับครู จากการประมินผล ท า฿ห๎รู๎ถึงจุดอํอนละทิศทางของการปล่ียนปลงท่ี
ต๎องการของรงรียน 
 4.4.2 ศึกษานิทศก์จะต๎องตรวจสอบดูวํามีทักษะท่ีจ าป็นตํอการปรับปรุงรงรียน            
หรือเมํ ถ๎าเมํมี ศึกษานิทศก์จะต๎องจัด฿ห๎ครูมีความรู๎฿นทักษะดังกลําว ดังนั้น การฝึกอบรมจะสามารถ
สร๎างทักษะท่ีจ าป็น ดยฉพาะมื่อมีการปล่ียนปลงทางสังคมกิดขึ้น 
 4.4.3  การฝึกอบรมควรป็นสํวนหนึ่งของภาระการสอนของครู (Teacher’s Workload)             
ถ๎าการฝึกอบรมป็นการนอกหนือเปจากงานประจ าของครู หรือการจัด฿ห๎มีการฝึกอบรมหลังจากครู
ลิกงานประจ าล๎วก็จะท า฿ห๎การฝึกอบรมเมํมีคุณคําละประยชน์ 
 4.4.4  ศึกษานิทศก์ต๎องตระหนักอยูํ สมอวํา การรียนรู๎ ป็นกระบวนการตํอนื่อง                
การรียนรู๎ขึ้นอยูํกับความต๎องการ วัตถุประสงค์ ความสามารถละประสบการณ์ของผ๎ูรียนการรียนรู๎จะพิ่มขึ้น               
ถ๎าหากบรรยากาศอื้ออ านวยละจะลดลงมื่อมีการบังคับกิดข้ึน 
 4.4.5 การปรับปรุงหลักสูตรจะป็นการ฿ห๎การฝึกอบรมท่ีดีท่ีสุด จะชํวย฿ห๎การปรับปรุง
นื้อหาของหลักสูตร วิธีการสอน ความข๎า฿จ ละทักษะ฿นการสอน ป็นต๎น การจัดวงกลมศึกษา 
(Study Circle) ซึ่งครู นักรียน ละผ๎ูปกครองมีอกาสลกปล่ียนความคิดซึ่งกันละกันก็มีประยชน์
ตํอการพัฒนาครู การทดลองก็ท า฿ห๎ครูมีความสามารถพิ่มขึ้น ละการทดลองส่ิง฿หมํ ท า฿ห๎ตํละคน
มีความจริญงอกงามชํนดียวกัน35 
 กลําวดยสรุป การพัฒนาครูดย฿ช๎การฝึกอบรม วัตถุประสงค์ท่ีส าคัญของการฝึกอบรม 
คือ “การกํอ฿ห๎กิดความจริญงอกงามกํทุกคน” ซึ่งป็นสมาชิกของหมูํคณะ ทุกคนจะต๎องมี
ความรู๎สึกป็นน้ าหนึ่ง฿จดียวกัน฿นการท างานพื่อวัตถุประสงค์รํวม บางครั้งการจัดฝึกอบรมอาจจัดขึ้น
฿นสถานท่ีหํางเกลจากรงรียน การจัดคํายพักรมจะท า฿ห๎ทุกคนมีอกาสข๎ารํวมละมีความค๎ุนคยกัน อยูํ ลํน                
คิดละท างานรํวมกัน มิตรภาพละความสามัคคีก็จะกิดขึ้นจากประสบการณ์ดังกลําวละท า฿ห๎กิด
ความรํวมมือขึ้น การอบรมเมํ฿ชํ฿ห๎ประยชน์ฉพาะครูตํจะ฿ห๎ประยชน์กับศึกษานิทศก์ด๎วย 
 

                                                 

 35 รุํงรัชชดาพร  วหะชาติ, การนิเทศการศึกษา, พมิพ์ครั้งท่ี 5 (สงขลา: ทมการพิมพ์, 
2557), 91-100. 
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   ทักษะในการนิเทศ  
  การนิทศป็นการ฿ช๎ทักษะความช านาญละความช่ียวชาญฉพาะบุคคล รวมถึง
ประสบการณ์ ฿นการนิทศท่ีจะต๎องส่ังสมทักษะความช านาญตําง ๆ ดังนี้ 
 1.  ทักษะด้านมนุษย์ (Human Skills) หรือทักษะด๎านมนุษยสัมพันธ์ (Human 
Relation Skills) หมายถึง ความสามารถ฿นการปฎิบัติงานอยํางมีประสิทธิภาพละประสิทธิผล
ภาย฿นกลํุม ละสามารถสร๎างความรํวมมือ฿ห๎กิดขึ้นระหวํางสมาชิกภาย฿นกลํุม ยังหมายรวมถึง 
ความสามารถ฿นการจูง฿จละอิทธิพลหนือคนอื่น การเด๎รับความรํวมมืออยํางจริง฿จ ความสามารถ
พัฒนากลํุมงานท่ีมีประสิทธิภาพละสร๎างการยอมรับ฿นการปล่ียนปลงมากขึ้น ผ๎ูนิทศต๎องมี
ปฏิสัมพันธ์กับครูมากท่ีสุด ละต๎องเวตํอความรู๎สึกละพฤติกรรมของครู พยามยามสร๎างรงจูง฿จ฿ห๎
กิดขึ้นกับครู ซึ่งรงจูง฿จป็นพื้นฐานท่ีจะน าเปสํูการตัดสิน฿จละการปฏิบัติงาน฿ห๎บรรลุจุดมุํงหมาย  
ซึ่งทักษะด๎านมนุษย์ต๎องสดงออกด๎วยความจริง฿จละสม่ าสมอ 
 2.  ทักษะด้านการจัดการ (Managerial Skills) หมายถึง ความสามารถ฿นการจัด฿ห๎
ละคงเว๎ซึ่งสภาพงื่อนเขท่ีจะป็นการสนับสนุนการท างาน฿นหนํวยงานหรือกลเกล฿นการรักษาเว๎
ละท า฿ห๎องค์กรดีขึ้นมีประสิทธิภาพขึ้น ทักษะ฿นการจัดการส าหรับผ๎ูนิทศจะประกอบด๎วย            
การวางผน การจัดบุคลากร การจัดการ การควบคุมดูล การปฏิบัติละการตัดสิน฿จ฿นรื่องกี่ยวกับ
ประด็นท่ีอภิปรายรํวมกัน ซึ่งการปฏิบัติงาน฿นทุกรื่องจะต๎องสร๎างความรํวมมือ฿ห๎กิดขึ้น สร๎าง           
การยอมรับ฿นการปล่ียนปลง฿ห๎กิดขึ้นกับครูป็นส าคัญ 
 3.  ทักษะด้านเทคนิค (Technical Skills) หมายถึง ความสามารถ฿นการ฿ช๎ความรู๎ 
วิธีการละทคนิคท่ีจ าป็นละกี่ยวข๎องกับการนิทศ ผ๎ูนิทศหรือผ๎ูท าหน๎าท่ีนิทศจะต๎องมีความรู๎ 
ความสามารถฉพาะอยําง ต๎องรู๎ละข๎า฿จทคนิควิธีละการสามารถ฿ช๎ทคนิควิธีหลํานั้น ซึ่งป็น
ความรู๎ฉพาะอยํางท่ีต๎องศึกษาละท าความข๎า฿จละฝึกปฏิบัติจึงจะสามารถน าเป฿ช๎เด๎อยํางมี
ประสิทธิภาพ ละยังต๎องรู๎ละข๎า฿จกี่ยวกับทคนิควิธีสอนบบตําง ๆ ละสาธิต฿ห๎ค านะน ากํครู
เด๎36 
 รุํงรัชชดาพร  วหะชาติ เด๎สนอนวคิดกี่ยวกับทักษะ฿นการนิทศ ดังนี้ 
 1.  ทักษะการติดตํอส่ือสาร หมายถึง การติดตํอส่ือสาร การติดตํอส่ือสารป็นการกระท า
ระหวํางผ๎ูสํงขําว (Sender) สํงขําว (Message) เปยังผ๎ูรับ (Receiver) มื่อท้ังสองฝุายข๎า฿จความหมายตรงกัน                     
คือ วํามีการส่ือสารที่ดี 
  ผ๎ูนิทศกับทักษะการติดตํอส่ือสาร จัดปรกรมอบรมพิ่มพูนทักษะด๎านนี้อยูํตลอดวลา฿น                     
5 ประการ ดังนี้ 
  1.1 การฟัง ความล๎มหลว฿นการฟังท า฿ห๎กิดปัญหาตําง ๆ ข๎อร๎องรียนกิดจากปัญหา           
ตําง ๆ ข๎อร๎องรียนกิดจากปัญหาท่ีประสบอยูํซึ่งผ๎ูบริหารจะต๎องมีศิลปะ฿นการฟังดยปราศจากอคติ 
  1.2 การพูด ม๎วําจะพูดเด๎ตํก็มีเมํมากคนท่ีพูดป็น ผ๎ูนิทศมีหน๎าท่ีพูดมากกวําขียน
มือ่ทียบสัดสํวนกัน 

                                                 

 
36

 รุํงรัชชดาพร  วหะชาติ, การนิเทศการศึกษา, พิมพ์ครั้งท่ี 5 (สงขลา: ทมการพิมพ์, 
2557), 21-23. 
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  1.3 การขียน ผ๎ูนิทศต๎องขียน จดจ า จดหมาย บันทึก รายงาน฿นการขียนดังกลําวต๎องขียน                  
ส้ัน กะทัดรัดเด๎฿จความชัดจน 
  1.4 การอําน ศึกษานิทศก์ควรป็นนักอําน อํานป็นละอํานเด๎ร็ว อํานป็นนิสัยละ
ฝึกปฏิบัติพราะจะสริมความคิดท า฿ห๎รอบรู๎ 
  1.5 ภาษามือหรือการส่ือความหมายท่ีเมํ฿ชํค าพูด฿ช๎สัญลักษณ์ทางรํางกายทน
ความหมายทางวาจา ทําทางการสดงออกของคนท่ีมีความหมายทนค าพูด 
       2.  ทักษะทางมนุษยสัมพันธ์ หมายถึง วิชาท่ีวําด๎วยความสัมพันธ์ระหวํางมนุษย์ ป็นวิชา
ท่ีวําด๎วยการสร๎างความข๎า฿จอันดีพื่อ฿ห๎กิดความรู๎ สึกท่ีดี กิดความพอ฿จ กิดความรัก฿ครํ การท่ีคนรา                
จะอยูํรํวมกันเด๎ต๎องอาศัยความรัก ความข๎า฿จอันดีตํอกัน 
 หลักพื้นฐานของมนุษยสัมพันธ์พื่อ  
  2.1 การท างานรํวมกัน   
  2.2 การพิ่มพูนประสิทธิผลขององค์การ  
  2.3 ความพอ฿จ฿นการท างาน 
 มนุษยสัมพันธ์กับการนิทศการศึกษา ซึ่ง ผ๎ูนิทศดยลักษณะงานจะต๎องติดตํอ
ประสานงานกับคนป็นจ านวนมากการยอมรับ ความตกตํางระหวํางบุคคลวํา ตัวจักรอันส าคัญ                
฿นระบบการศึกษา คือ ครู คตินิยมของเทยรานับถือวําครูป็นปูชนียบุคคล ครู฿นประทศเทยจ านวน
หลายสน ยํอมจะมีครูอยูํหลายประภท ตํอเปนี้จะเด๎พิจารณาฉพาะประภทท่ีสมควรจะชํวย
ปรับปรุงก๎เข฿ห๎ดีขึ้น ละกลําวเด๎วําวิธีการดังกลําวมิ฿ชํ ป็นข๎อยุติวํา ควรจะป็นชํนท่ีกลําวนี้สมอ
เป ยังมีอีก฿นหลาย ๆ วิธีที่จะน าเปสํูการกระท า฿ห๎ดีขึ้น 
 3.  ทักษะผ๎ูน า (Skills of Leadership) บํงออกป็น 3 ประภท คือ  
 3.1 ทักษะทางทคนิค ประกอบด๎วย การพูด การขียน การอําน การฟัง  การสาธิต
ละการคิดค านวณ  
 3.2 ทักษะด๎านมนุษยสัมพันธ์ เด๎กํ การพบปะพูดคุยกัน การสังกต การรํวมกิจกรรม 
การสดงบทบาทสมมติ  
 3.3  ทักษะการข๎า฿จปัญหา การวิคราะห์ สังคราะห์ รู๎สาหตุของปัญหาการวิพากษ์วิจารณ์                
การรู๎จักสอบถาม 
 ทักษะดังตํอเปนี้มีความส าคัญท้ัง฿นงํทฤษฎีละปฏิบัติ คือ 
 1.  ทักษะกี่ยวกับพฤติกรรม ค านึงถึง 
     1.1 มีความฉับเวตํอความรู๎สึกของกลํุม 
    1.2 ข๎า฿จความต๎องการของกลํุม 
    1.3 สน฿จฟังคนอื่นพูด 
    1.4 ละว๎นการวิพากษ์วิจารณ์หรือหัวราะยาะข๎อสนอนะของสมาชิก 
     1.5 ฿ห๎สมาชิกตํละคนมีความรู๎สึกวําขามีความส าคัญละกลํุมต๎องการขา 
     1.6 เมํควรต๎ถียง 
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 2.  ทักษะ฿นด๎านการส่ือสาร 
      2.1 มั่น฿จวําตํละคนข๎า฿จ เมํพียงตํข๎า฿จวําอะเรป็นอะเร หากตํข๎า฿จวํา 
ท าเมจึงป็นชํนนั้นด๎วย 
     2.2 มีความสามารถ฿นการส่ือสารความหมายดี ฿ห๎กลํุมเด๎รู๎งานประจ า 
 3.  ทักษะ฿นความสมอภาค 
     3.1 ตํละคนมีความสามารถ 
 3.2 ความป็นผ๎ูน าควรฉล่ียเมํควรผูกขาด 
     3.3 ผ๎ูน าจริญงอกงามม่ือหน๎าท่ีความป็นผ๎ูน าผํขยายออก 
 4.  ทักษะ฿นการจัดด านินงาน 
     4.1 พัฒนาวัตถุประสงค์ท้ังระยะส้ันละระยะยาว 
     4.2 สามารถท าปัญหาท่ียุํงยากซับซ๎อน฿ห๎ป็นปัญหาท่ีงําย (ท าปัญหา฿หญํ฿ห๎ล็ก) 
     4.3 บํงปันอกาสละความรับผิดชอบ 
 5.  ทักษะ฿นการตรวจสอบตนอง 
    5.1 ตระหนัก฿นการ฿ห๎ค านะน า 
   5.2   ตระหนักถึงสภาพความอดทนหรือความขัดย๎งวํามีขอบขตจ ากัดละหาทางก๎เข฿ห ๎
    5.3  พยายามหาข๎อท็จจริงจากพฤติกรรม 
    5.4  ชํวย฿ห๎กลํุมเด๎ตระหนักถึง อ านาจ จตคติ ละคํานินมตนอง 
   ลักษณะผ๎ูน าท่ีดี ลักษณะของผ๎ูน าท่ีดีดังนี้ 
   1.  ความรู๎ ป็นผ๎ูรู๎รอบ 
   2.  ความริริ่ม 
   3.  ความกล๎าหาญ กล๎าหาญสามารถจะผจญตํองานตําง ๆ ฿ห๎ส าร็จลุลํวงทุกอยําง 
   4.  ความด็ดขาด สามารถตัดสิน฿จเด๎ทันทํวงที 
   5.  ความนบนียน สามารถท่ีจะติดตํอกี่ยวข๎องหรือมีความสัมพันธ์กับผ๎ูอื่น  
   6.  ความยุติธรรม มีความท่ียงธรรม ปราศจากอคติ วางตนป็นกลาง 
   7.  ท าทาง มีกิริยาอาการละครื่องกายท่ีถูกต๎องหมาะสม 
   8.  ความอดทน คือความสามารถของรํางกาย ความคิดจิต฿จท่ีจะทนตํอการปฏิบัติกิจการตําง  ๆ
   9.  ความกระตือรือร๎น อา฿จ฿สํตํอหน๎าท่ี มีฉันทะพอ฿จ฿นงานอยูํสมอ 
   10.  ความเมํห็นกํตัว  ขจัดสียซึ่งความมักเด๎ มีความซื่อตรง ซื่อสัตย์ สุจริต  
   11.  ความต่ืนตัว มีความวํองเวประปรียว ระมัดระวัง สุขุมรอบคอบ เมํประมาท             
   12.  ดุลพินิจ สามารถท่ีจะพิจาณารื่องตํางๆ หตุผลตําง ๆ อยํางถูกต๎อง 
   13.  ความสงบสงี่ยม เมํหยิ่งยส เมํจองหอง เมํมีความภูมิ฿จ฿นส่ิงท่ีเร๎หตุผล 
   14.  ความห็นอกห็น฿จ อา฿จขามา฿สํ฿จรา 
   15.  ความจงรักภักดี มีความรักภักดีตํอหมูํคณะ 
   16.  การสังคมดี ปรับตัวอง฿ห๎คบค๎าสมาคมกับพื่อนมนุษย์ด๎วยกันอยํางถูกต๎องนบนียน
   17.  การบังคับตนอง ระมัดระวังมิ฿ห๎สดงออกซึ่งกิริยาอาการตํางๆ ท่ีเมํหาะสมกํผ๎ูอื่น  
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 4.  ทักษะ฿นการบริหารละพัฒนาบุคคล (Skill in Personnel Administration) คน
ป็นทุกส่ิงทุกอยําง฿นการบริหาร ความส าร็จ฿นการบริหารคือ คัดลือกคนท่ีคุณสมบัติท่ีดีจึงจะท า฿ห๎             
การปฏิบัติงานอยํางมีประสิทธิภาพ ซึ่งหมายถึง  
 -  การวางผนก าลังคน (Manpower Planning) การสาะหา (Recruitment)               
การคัดลือก (Selection and Development) 
 -  การบริหารงานบุคคล คือ การจัดงานกี่ยวกับบุคคลนับตํการสรรหาบุคคลข๎า
ปฏิบัติงานการดูลบ ารุงรักษาจนกระท่ังพ๎นเปจากการปฏิบัติงาน 
 -  กิจกรรมบุคคลซึ่งกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ตํละคน กลํุม ละองค์การ ดยการ฿ช๎
ทรัพยากรบุคคลท่ีหมาะสม 
 -  กระบวนการวางผน สรรหา คัดลือก บรรจุ พัฒนา จัดหาสวัสดิการ จัดกลํุม
สัมพันธ์ ละการวิจัยกี่ยวกับบุคคล 
 กระบวนการบริหารงานบุคคล 
        1.  การวาผนอัตราก าลัง (Planning) 
       2.  การจรจาตํอรอง (Bargaining)  
        3.  การสรรหา (Recruitment) 
        4.  การคัดลือก (Selection) 
        5.  การบรรจุตํงต้ัง (Induction) 
        6.  การประมิน (Appraisal) 
        7.  การพัฒนาบุคคล (Development) 
        8.  ผลประยชน์ตอบทน (Compensation)  
        9.  ความยุติธรรม (Justice) 
        10.  ความตํอนื่อง ( ontinuity) 
 การพัฒนาบุคคล (Personnel Development) ด๎านวิชาชีพครูนั้น นอกจากสนับสนุน฿ห๎
ครูเด๎รํวมกันวางผนการสอนรํวมกัน สังกตการณ์สอนของกันละกัน การอ านวยความสะดวก฿ห๎มี
อกาสพิ่มพูนศึกษาดูงานพิ่มติมล๎ว ฿นบทนี้จะกลําวถึงการฝึกอบรมประจ าการ ซึ่งป็นวิธี                    
การพัฒนาบุคคลท่ีตรงปูาหมายมากท่ีสุด 
 5.  ทักษะ฿นการท างานป็นทีม คือ การท่ีบุคคล 2 คนขึ้นเป มาท างานรํวมกันพื่อบรรลุ
จุดหมายดียวกันอยํางมีประสิทธิภาพละผ๎ูปฏิบัติตํางกิดความพอ฿จ฿นการปฏิบัติตํอกันละกัน 
ผลงานท่ีเด๎จากการรํวมรงรํวม฿จกันของสมาชิก฿นทีมมีประสิทธิภาพ บรรยากาศ฿นทีมงานสมาชิกจะ
มีความรู๎สึกสนุกสนานละรู๎สึกวําตนองก๎าวหน๎าประสบความส าร็จ 
 6.  ทักษะ฿นการพัฒนาหลักสูตรละการสอน บํงออกป็น 2 กลํุม เด๎กํ 
 6.1 หลักสูตร หมายถึง ผนประสบการณ์การรียน ซึ่งจะมองหลักสูตรท่ีป็นอกสาร
หรือครงการของการศึกษาท่ีสถาบันการศึกษาวางผนเว๎ พื่อ฿ห๎ผ๎ูรียนเ ด๎ศึกษาตามผนหรือ
ครงการท่ีก าหนดเว๎ ซึ่งหมายรวมถึง ผนการรียนหรือรายวิ ชาตําง ๆ ท่ีก าหนด฿ห๎รียน รวมท้ัง
นื้อหาวิชาของรายวิชาตําง ๆ กิจกรรมการรียนการสอน ละการประมินจผล ซึ่งเด๎ก าหนดเว๎฿น
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ผนความคิดห็นของนักวิชาการศึกษากลํุมนี้ เมํรวมถึงการน าหลักสูตรเป฿ช๎หรือการรียนการสอน               
ท่ีปฏิบัติจริง 
 6.2 หลักสูตร หมายถึง ประสบการณ์การรียนของผ๎ูรียนท่ีสถาบันการศึกษาจัด฿ห๎กํ
ผ๎ูรียน ประกอบด๎วย จุดมุํงหมาย นื้อหา การจัดกิจกรรมการรียนการสอน การประมินผล 
   ทัศนะของนักบริหารการศึกษาวํา หลักสูตรนําจะหมายถึง ครงการศึกษา               
ท่ีก าหนด฿ห๎ นักรียน รียนรู๎ละพัฒนาตนองตามผนการศึกษาหรือครงการศึกษาท่ีรงรียนปฏิบัติ 
พื่อ฿ห๎บรรลุผลทางการศึกษาตามผนการศึกษา หลักสูตรคือ ครงการตรียมนักรียนหรือยาวชน
ของชาติ฿ห๎ป็นสมาชิกท่ีมีประสิทธิภาพของสังคม สังคมตํละสังคมเมํจ าป็นท่ีจะต๎องการหรือมี      
ความจ าป็นหมือนกัน สังคมเทยยํอมตกจํางจากสังคมอมริกันหรือสังคมอื่นๆ หลักสูตรเทยจึงต๎อง
อาศัยกฎกณฑ์ท่ีเด๎ศึกษารวบรวมมาจาก สภาพความต๎องการ ละสภาพความจ าป็นของ สังคมเทย
การปลวัสดุของหลักสูตรเทยเมํจ าป็นท่ีจะน ามา฿ช๎฿ห๎ดี฿นสังคมเทย 
    จากนวคิดของนักการศึกษาหลายทํานพบวํา มีการ฿ห๎นิยามตกตํางกันเป ท้ังนี้ 
พราะตํละคนมีกณฑ์ท่ี฿ช๎฿นการอธิบายตกตํางกัน ฿นการศึกษาครั้งนี้ สรุปเด๎วํา หลักสูตรหมายถึง 
นวการจัดประสบการณ์ ละ/หรือ อกสาร ท่ีมีการจัดท าป็นผนการจัดสภาพการรียนรู๎หรือ
ครงการจัดการศึกษา ดยมีการก าหนดวิธีการจัดการรียนรู๎ พื่อ฿ห๎ผ๎ูรียนกิดผลการรียนรู๎ตาม
จุดประสงค์หรือจุดมุํงหมายตามท่ีหลักสูตรก าหนดเว๎ 
  การพัฒนาหลักสูตร฿นอนาคต 
   1.  พัฒนาครือขํายการรียนรู๎ (ครือขํายวิชาการ วิชาชีพ) 
   2.  พัฒนาหลักสูตรพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน (Sustainable Development)  
         - จัดหลักสูตรพื่อการพัฒนาคนตํอนื่องตลอดชีวิต 
   3.  รูปบบหลักสูตรจะหลากหลายมากขึ้น ชํน หลักสูตรการศึกษาภาคพิศษ 
หลักสูตรฉพาะกิจ หลักสูตรฝึกอบรม 
   4.  ปิดหลักสูตรนานาชาติพิ่มข้ึน 
   5.  มีการรียนรู๎ภาษาตํางประทศอยํางน๎อย 2 ประทศ ชํน วียดนาม ขมร ลาว มลายู 
   6.  มีการ฿ช๎ทคนลยีสารสนทศมากขึ้น การ฿ช๎ทคนลยีต๎องเมํขัดกับสังคม
ละส่ิงวดล๎อมต๎องเมํ฿ห๎ทคนลยีป็นนายรา 
   7.  หลักสูตรละการรียนการสอนจะต๎องพัฒนาทักษะ฿นการคิด การศึกษาหา
ความรู๎ด๎วยตนอง ละความสามารถ฿นการส่ือสาร พัฒนาคน฿ห๎คิดกว๎าง คิดเกล ฿ฝุรู๎ 
   8.  ฿ห๎ผ๎ูรียนมีความรู๎ท้ังรื่องท่ีป็นสากล นานาชาติ ละของเทย ต๎องรู๎ขารู๎รา 
   9.  พัฒนาหลักสูตร สํวนกลาง 60% สํวนท๎องถิ่น 40% 
   10.  จัดการรียนการสอน ดย฿ช๎การวิจัยป็นฐาน สํงสริมการวิจัยละพัฒนา 
   11.  จะต๎องมีการประกันคุณภาพทางการศึกษาทุกระดับ 
 7.  ทักษะ฿นการพัฒนาผลงานทางวิชาการ 
 การพัฒนาผลงานทางวิชาการ ข๎าราชการครูละบุคลากรทางการศึกษาอื่นทุกคน
สามารถพัฒนาความรู๎ความสามารถพื่อขอ฿ห๎มีหรือล่ือนวิทยฐานะ฿ห๎สูงขึ้นเด๎ ดยการพัฒนางาน               
฿นบทบาทหน๎าท่ี฿นรูปของผลงานทางวิชาการตามท่ีทุกคนมีสิทธิละอกาสมาถึง ซึ่งส านักงาน
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คณะกรรมการข๎าราชการครูละบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) หรือส านักงาน ก.ค.ดิม เด๎ปิด
อกาส฿ห๎ข๎าราชการจัดท าผลงานทางวิชาการ มาต้ังตํปี พ.ศ. 2534 ป็นต๎นมา ป็นการสํงสริม   
สร๎างขวัญก าลัง฿จ฿ห๎กับข๎าราชการ฿นการปฏิบัติ฿ห๎ดีขึ้น ตํอมา฿นปัจจุบัน มีการจัดท าผลงานทาง
วิชาการกันอยํางพรํหลายละกว๎างขวาง พราะข๎าราชการครู สามารถล่ือน วิทยฐานะเด๎สูงสุดถึง
ระดับช่ียวชาญพิศษ (ระดับ 10) ซึ่งสดงถึงความก๎าวหน๎า฿นวิชาชีพครู ด๎วยหตุนี้องท า฿ห๎
ข๎าราชการครู ละบุคลากรทางการศึกษาอื่น บางคนหรือ บางกลํุมเด๎พัฒนาผลงานทางวิชาการ          
ทางลัด อาทิ มีการลอกลียนบบผลงานของคนอื่น หรือมีการวําจ๎าง฿ห๎ผ๎ูอื่นจัดท าผลงาน฿ห๎หรือครูละ
ท้ิงห๎อรียนเปอบรม/ขียนรายงานหรือมีการสวงหาผลประยชน์฿นหลายรูปบบผลการพัฒนา
คุณภาพผ๎ูรียน เมํสัมพันธ์กับวิทยฐานะของข๎าราชการครูท่ีสูงขึ้นละกณฑ์การประมินบางรายการ
ก าหนดเว๎เมํหมาะสม ดังนั้น ส านักงาน ก.ค.ศ. จึงเด๎ปรับปรุงหลักกณฑ์฿หมํ ตามหนังสือดํวนท่ีสุด 
ท่ีศธ 0206.4 /ว17ลงวันท่ี30 กันยายน 2552 ฿ห๎ประกาศ฿ช๎กณฑ์ดังกลําว ต้ังตํวันท่ี 1 ตุลาคม 
2552 ป็นต๎นเปพื่อป็นการตรียม ความพร๎อม การพัฒนาความรู๎ ความข๎า฿จ฿นกณฑ์การจัดท า
ผลงานทางวิชาการตามกณฑ์฿หมํ 
 8.  ทักษะ฿นการประมินผลการนิทศการศึกษา (Skill in Supervisory Evaluation)  
หมายถึง การตีคําผลงานท่ีเด๎กระท ามาล๎ววํา บังกิดผลดีพียง฿ด การประมินผล ฿ช๎วัด฿นรูป 
ปริมาณละจ านวนมาก น๎อยล๎วน าผลการวัดมาพิจารณาตีคําวําเด๎ผลดีพียง฿ด ก าหนดหลักกณฑ์
หรือมาตรฐานส าหรับตัดสินคุณคํา ละมีส่ิงท่ีควรค านึงเด๎กํ  
  8.1 ประยชน์   
  8.2 ความป็นเปเด๎                  
  8.3 ความหมาะสม  
  8.4 ความมํนย า 
  วัตถุประสงค์ 
   1.  การประมินผลพื่อจัดรูปบบ ซึ่งชํวย฿นด๎านการจัดกระบวนการของการท างาน 
   2.  การประมินผลพื่อจัดรูปบบสรุป พื่อป็นพื้นฐาน฿นการตัดสิน฿จสรุปการท างาน 
   3.  การประมินผลพื่อลือกวิธีท างาน ดยตรวจสอบความหมาะสม กระบวนการ฿ห๎
สอดคล๎องกับวลา 
 หลักการประมินผล การประมินผลท่ีดีมีลักษณะ ดังนี้ 
 1.  ประยชน์ การประมินผลน าเปสํูข๎อยุติ มีความจ าป็นพราะ฿ช๎ปรับปรุงสภาพ 
การรียนการสอน กระท าดยตลอด ละจ๎งผล฿ห๎ผ๎ูกี่ยวข๎องเด๎รับทราบ 
 2.  สมบูรณ์ การประมินผลทางการรียนดย฿ช๎วิธีทดสอบผลสัมฤทธิ์ของนักรียน 
ละการประมินคํา฿นตัวครู ดยยึดถืออาผลการรียนป็นหลัก ยังเมํพียงพอจะต๎องประมิน              
ท้ังทางด๎านการบริหาร การจัดการรียนการสอน หลักสูตร สตทัศนูปกรณ์ การันตีคําการประมินผล
การนิทศ 
 3.  ความรํวมมือ การมีสํวนรํวม฿นการประมินผลของทุกคน ประสบการณ์ท่ีเด๎รับจาก
การด านินการประมินผลจะป็นประยชน์กํผ๎ูปฏิบัติงานทุกคนชํวยปรับปรุงความรู๎ละทักษะ
ตลอดจนการขยายลกทัศน์ของทุกคน฿ห๎กว๎างขึ้น 
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 4.  กระบวนการตํอนื่อง การประมินท่ีท าป็นครั้งคราวยํอมเมํกํอ฿ห๎กิดผลตํอ               
การพัฒนา ข๎อสรุปละการตัดสิน฿จท่ีเด๎จากการประมินผลอาจมีข๎อผิดพลาด ปัจจุบันมี                 
ความปล่ียนปลงอยํางรวดร็วท้ังด๎าน สังคม ศรษฐกิจ การปกครองละด๎านอื่น  ๆ ฉะนั้นควรมี                 
การประมินผลหลายทคนิควิธีละกระท าตํอนื่อง 
 5.  กระท าอยํางพินิจพิคราะห์ การประมินผลกระท าพื่อตรวจสอบผลส าร็จท่ีเด๎
กระท าเปล๎วประมินท้ังคุณภาพละปริมาณ ซึ่งกระท าเด๎ดยการตั้งกณฑ์ท่ีท่ียงตรงพื่อวัด 
 6.  ก๎าวหน๎า การประมินพื่อค๎นหาข๎อดีละข๎อสีย ข๎อค๎นพบจากการประมินจะ
น าเปสํูการปรับปรุง จึงมีลักษณะท่ีก๎าวหน๎าอยูํตลอดวลา 
 ครื่องมือการประมินผล 
 1.  บบสอบถาม หลักส าคัญ฿นการสร๎างบบสอบถามพื่อประมินผลท่ีส าคัญ คือ              
  1.1 จุดมุํงหมาย  
  1.2 ฿ช๎ภาษาท่ีอํานข๎า฿จงําย ส้ัน กะทัดรัด สามารถส่ือความหมายเด๎ 
 2.  บบทดสอบ อาจจะปรียบทียบเด๎ 4 นวคือ  
  2.1 ปรียบทียบกับกณฑ์ปกติ                
  2.2 ปรียบทียบกํอนการ฿ช๎กิจกรรมนิทศละหลังการ฿ช๎กิจกรรมนิทศ  
  2.3 ปรียบทียบระหวํางกลํุมท่ี฿ช๎กิจกรรมนิทศ ละกลํุมท่ีเมํ฿ช๎กิจกรรนิทศ  
  2.4 ปรียบทียบดย฿ช๎วิธี฿นข๎อ 2.2 ละข๎อ 2.3 ผสมกัน 
 3.  บบส ารวจ 
 4.  บบสอบถามด๎วยการสัมภาษณ์ 
 5.  การตรวจสอบผลงานภาคปฏิบัติ  
  5.1 รายละอียดของส่ิงท่ีประมินวํา จะประมิน฿นรื่อง฿ดบ๎าง   
  5.2 ก าหนดกณฑ์฿นการประมินคุณลักษณะอยํางเร จะ฿ห๎ระดับคะนนทํา฿ด 
 6.  การประชุมปรึกษาหารือละทบทวนการปฏิบัติงาน 
 7.  การวิจัย฿นชิงประมินผล 
 8.  การประมินผลละการรายงานผล 
 การประมินผลตนอง (Self-Evaluation) ศึกษานิทศก์ก็ควรจะต๎องประมินตนอง
ประมินผลงานของตนองด๎วยท้ังด๎านบุคลิกลักษณะด๎านวิชาชีพพื่อพิ่มสริมจุดข็งละลดจุดอํอน 
สร๎างความมั่น฿จ฿นการท างาน ศึกษานิทศก์ควรทดสอบ ประมินผลตนอง พัฒนาตนองกํอนท่ีจะ
กระท าตํอบุคคลอื่น฿นลักษณะดียวกัน พื่อป็นบบอยํางละสร๎างความมั่น฿จ฿ห๎ผ๎ูอื่น 
 ทักษะการนิทศการศึกษาละการนิทศการสอนท้ัง 8 ทักษะ ป็นการพัฒนาตนอง
ของผ๎ูนิทศท่ีจะ฿ห๎การบริการกับครูพื่อ฿ห๎ครูปรับปรุงละพัฒนาตัวผ๎ูรียนละสภาพการจัดการรียน
การสอน ซึ่งผ๎ูนิทศจะต๎อง฿ห๎ความส าคัญ฿นการปรับปรุงทักษะการนิทศ฿ห๎ดียิ่งขึ้นเป37 

                                                 

 
37

 รุํงรัชชดาพร  วหะชาติ, การนิเทศการศึกษา, พิมพ์ครั้งท่ี 5 (สงขลา: ทมการพิมพ์, 
2557), 115-134. 
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 จะห็นเด๎วํา การนิทศการศึกษาจะต๎องกํอ฿ห๎กิดความรํวมมือจากครู฿นด๎านการวางผน          
ท่ีป็นระบบละการ฿ช๎ทคนิคท่ีหมาะสม การลือก฿ช๎วิธีการนิทศบบ฿ดจะต๎องค านึงถึงสถานการณ์
ละความตกตํางท่ีหลากหลายของครู ศึกษานิทศก์จะต๎องมีทักษะ฿นการนิทศละลือกกิจกรรม
การนิทศท่ีท า฿ห๎ครูรู๎สึกวําการนิทศป็นเปอยํางกัลยาณมิตรนิทศ ท้ังส าหรับผ๎ูบริหารละครูผ๎ูสอน 
 
 ประเภทของการนิเทศ 
    รุํงรัชชดาพร  วหะชาติ  เด๎บํงประภทของการนิทศเว๎ 5 ประภท เด๎กํ 
            1.  การนิทศการศึกษาบบปลํอยปละละลย ป็นรูปบบการนิทศการศึกษาสมัย            
รก ๆ ซึ่งมีความช่ือวํา การนิทศกับการตรวจควบคุมดูลป็นส่ิงดียวกัน การนิทศบบปลํอยปละ
ละลย เมํมีการนะนวทางพื่อการก๎เขปรับปรุง 
 2.  การนิทศการศึกษาบบบังคับ เด๎กํ การนิทศการศึกษาท่ี฿ช๎อ านาจของผ๎ูนิทศพื่อ
ปล่ียนปลงการสอนของครู ก าหนดนวปฏิบัติหรือกฎกณฑ์ข๎อบังคับส าหรับครูเว๎ตายตัว ดยท่ี 
ครูผ๎ูสอนเมํมีอกาส฿นการสดงความคิดห็นตํประการ฿ด พราะการสอนจะต๎องป็นเปตามบบท่ี
ศึกษานิทศก์เด๎วางเว๎ 
 3.  การนิทศการศึกษาบบฝึก หมายถึง การท่ีผ๎ูนิทศรู๎สึกวําป็นหน๎าท่ีของผ๎ูนิทศท่ีต๎อง
ฝึกครู฿ห๎สอน ตามวิธีการสอนท่ีผ๎ูนิทศเด๎ก าหนดเว๎ ผ๎ูนิทศเมํเด๎พิจารณาความต๎องการของครู ตํ
พิจารณาตามความต๎องการของรงรียน วําจะ฿ช๎ทคนิควิธีสอนอยํางเร ละท าหน๎าท่ีฝึกอบรม ครู฿ห๎
สอนตามทคนิควิธีสอนนั้น ๆ 
 4.  การนิทศการศึกษาบบนะนว คือ การนิทศการศึกษาท่ีท า฿ห๎ครูพัฒนาการสอน 
ดยการนะนว฿ห๎ครูรู๎จักชํวยตนอง สามารถมองห็นปัญหาละวิธีการก๎ปัญหาด๎วยตนอง ครูมี
อกาสเด๎สดงความสามารถท่ีมีอยูํละน ามา฿ช๎พื่อก๎ปัญหา 
 5. การนิทศการศึกษาบบประชาธิปเตย คือ การนิทศการศึกษาท่ียึดลักษณะประชาธิปเตย                 
ดยผ๎ูนิทศจะวางตนป็นผ๎ูรํวมงานของครู คารพสิทธิหน๎าท่ีละกียรติหํงความป็นมนุษย์ของครู    
ทุกคน พื่อรํวมมือรํวม฿จกันปฏิบัติงาน ละลกปล่ียนความคิดห็นซึ่งกันละกัน 
  ฿นปัจจุบัน การนิทศการศึกษาบบปลํอยปละละลยละบบบังคับถือป็นความคิดท่ี           
ล้ าสมัย ตํการนิทศการศึกษาบบฝึก บบนะนว ยังมี฿ห๎ห็นดยท่ัวเป การนิทศการศึกษาบบ
ประชาธิปเตยป็นนวติดส าคัญของกระบวนการนทศการศึกษา฿นปัจจุบัน 
  การนิทศการศึกษา อาจบํงออกตามวิธีปฏิบัติงานเด๎ป็น 4 ประภท 
          1. การนิทศพื่อการก๎เข (Correction) ป็นการนิทศท่ีกิดจากการพบข๎อผิดพลาด 
ละบกพรํองก็฿ห๎หาทางชํวยก๎เขดยวิธีการตําง ๆ 
 2.  การนิทศพื่อปูองกัน (Prevention) ป็นการนิทศท่ีพยายามหาวิธีการตําง ๆ มาจัด
ด านินงานพื่อปูองกันปัญหาตําง ๆ ท่ีจะกิดขึ้น 
 3.  การนิทศพื่อกํอ (Construction) ป็นการนิทศท่ีกิดจากพยายามท่ีจะกระท า฿นทาง
ท่ีหมาะสมพื่อความจริญติบต฿นอนาคต ชํน การ฿ช๎ระบียบวิธีการสอนท่ีดีป็นประจ า ชํวย฿ห๎
ก าลัง฿จชํวยกระต๎ุน฿ห๎ครูท างานด๎วยความกระฉับกระฉง 
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 4.  การนิทศพื่อการสร๎างสรรค์ (Creation) ป็นนิทศท่ีพยายามจะคิดสร๎างสรรค์฿นส่ิง
฿หมํ ๆ ฿ห๎กิดข้ึน฿นรงรียน38 
  กลําวดยสรุป การนิทศการศึกษา จ านกประภท ออกป็น 3 ลักษณะ กลําวคือ 
จ านกตามพื้นท่ีปฏิบัติการซึ่งป็นการยึดหนํวยงานของผ๎ูนิทศละผ๎ูรับการนิทศ ป็นหลักอัน เด๎กํ             
การนิทศภาย฿นละการนิทศภายนอก จ านกตามวิธีการนิทศเด๎กํ การนิทศทางตรง ละ              
การนิทศทางอ๎อมหรือการนิทศทางเกล ละจ านกตามจ านวนของผ๎ูรับการนิทศ ซึ่งครอบคลุมถึง
การนิทศป็นรายบุคคล ละการนิทศป็นรายกลํุม 
 
  กระบวนการนิเทศ (Supervision Process) 

 กระบวนการนิทศ (Supervision Process) ป็นขั้นตอน฿นการด านินงานละการปฏิบัติงาน              
นิทศอยํางมีระบบ มีการประมินสภาพการท างาน การจัดล าดับงานท่ีต๎องท าการออกบบงาน การประสานงาน                    
ตลอดจนการอ านวยการ฿ห๎งานลุลํวงเป การนิทศการศึกษาต๎องมีกระบวนการ฿นการนิทศ ติดตาม
ละประมินผล พื่อป็นนวทาง฿นการปฏิบัติ฿ห๎กิดประสิทธิภาพ เด๎มีนักการศึกษากลํางถึง
กระบวนการนิทศการศึกษาเว๎ ดังนี้ 

 ฮริส (Harris)  เด๎น าสนอกระบวนการนิทศ 6 ขั้นตอน ดังนี้ 
 1.  การประมินบ้ืองต๎น (Assessing) ป็นการศึกษาข๎อมูลบ้ืองต๎นท้ัง ๆ พื่อจะพิจารณา

ความจ าป็น฿นการปล่ียน ชํน ท าการศึกษาวิคราะห์ความสัมพันธ์ของสํวนตําง ๆ ท่ีป็นอยูํ฿นองค์กร 
สังกตละวิคราะห์อยํางละอียดกี่ยวกับสํวนตําง ๆ ฿นองค์กร ละประมินผลการปฏิบัติ 

 2.  การจัดล าดับความส าคัญ (Prioritizing) ป็นกระบวนการ฿นการก าหนดปูาหมาย วัตถุประสงค์            
ละกิจกรรมตามล าดับความส าคัญ 

 3.  การออกบบ (Designing) ป็นกระบวนการ฿นการวางผนหรือครงงานของระบบ
พื่อกํอ฿ห๎กิดการปล่ียนปลง 

 4.  การจัดสรรทรัพยากร (Allocating resources) ป็นกระบวนการ฿นการจัดสรรทรัพยากร                  
ละ฿ช๎ทรัพยากรรวมท้ังทรัพยากรบุคคล฿ห๎กิดประยชน์สูงสุด 

 5.  การประสานงาน (Coordinating) ป็นกระบวนการ฿นการสร๎างความสัมพันธ์ระหวําง
บุคคล วลา วัสดุอุปกรณ์ ละส่ิงอ านวยความสะดวกตําง ๆ ฿ห๎มีความหมาะสมพื่อ฿ห๎สามารถ
ปฏิบัติงานเด๎อยํางมีประสิทธิภาพ  

 6.  การอ านวยการหรือการส่ังการ (Directing) ป็นกระบวนการ฿นการสนับสนุน฿นการจัดกิจกรรม               
ตําง ๆ ฿ห๎สอดคล๎องหมาะสมกับการปล่ียนปลงท่ีประสบผลส าร็จ39 

 

                                                 

 38 รุํงรัชชดาพร  วหะชาติ, การนิเทศการศึกษา, พิมพ์ครั้งท่ี 5 (สงขลา: ทมการพิมพ์, 
2557), 40-42. 
 39 Ben M. Harris, Supervisory Behaviors in Education, 3nd ed. (Englewood 
Cliffs, New Jersey: prentice-Hall, Inc., 1985), 13-15. 
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 อลลน (Allen) กลําวถึง กระบวนการนิทศการศึกษาวํา ประกอบด๎วยกระบวนการหลัก              
5 กระบวนการ ท่ีรียกวํา POLCA คือ 

 1.  กระบวนการวางผน (Planning Process) ป็นกระบวนการ฿นการวางผนดยคิดวํา
จะท าอะเรบ๎าง ก าหนดผนงานวําจะท าท่ีเหน มื่อเร ก าหนดจุดประสงค์฿นการท างาน คาดคะนผล
฿นการท างาน พัฒนากระบวนการท างาน วางผนการ฿นการท างาน 

 2.  กระบวนการจัดสายงาน (Organizing Process) ป็นกระบวนการจัดสายงานหรือจัด
บุคลากรพื่อปฏิบัติงานตามผนท่ีวางเว๎ ก าหนดกณฑ์มาตรฐาน฿นการท างานประสานงานกับ
บุคลากรตําง ๆ ส าหรับการด านินงาน มอบหมาย฿ห๎บุคลากรฝุายตําง ๆ จัดการประสานสัมพันธ์กัน
ระหวํางผ๎ูท างาน จัดท าครงการ฿นการปฏิบัติงาน จัดท าภาระหน๎าท่ีของบุคลากรละพัฒนานยบาย
฿นการท างาน 

 3. กระบวนการน า (Leading Processes) ป็นกระบวนการน าบุคคลตําง ๆ  ฿นการท างานนั้น              
ซึ่งประกอบด๎วยการตัดสิน฿จกี่ยวกับรื่องตําง ๆ ฿ห๎ค าปรึกษานะน า สร๎างรงจูง฿จการท างาน ท า
การส่ือสารพื่อความข๎า฿จ฿นขณะท างาน ริริ่มการท างาน นะน าการท างาน อธิบายขั้นตอน                                  
การท างานละสาธิตการท างาน 

 4. กระบวนการควบคุม (Controlling Process) ป็นกระบวนการ฿นการควบคุมท่ี
ประกอบด๎วย การ฿ห๎ชํวยก๎เขการท างานท่ีเมํถูกต๎อง วํากลําวตักตือน฿นส่ิงท่ีผิด กระต๎ุน฿ห๎
ปฏิบัติงานสร๎างกณฑ์฿นการปฏิบัติงาน 

 5.  กระบวนการประมินผลการท างาน (Assessing Process) ประกอบด๎วย การตรวจสอบผล            
การปฏิบัติงานดยพิจารณาตัดสินกี่ยวกับการปฏิบัติงาน วัดละประมินพฤติกรรม฿นการปฏิบัติงาน               
ละท าการวิจัยผลการปฏิบัติงาน40 
  สงัด  อุทรานันท์ เด๎พัฒนากระบวนการนิทศการศึกษาท่ีมีความสอดคล๎องกับสภาพ
สังคมเทย ประกอบด๎วย 5 ขั้นตอน ดังนี้ 
  ขั้นตอนท่ี 1 วางผนการนิทศ (Planning-P) ป็นขั้นท่ีผ๎ูบริหาร ผ๎ูนิทศ ละผ๎ูรับ                   
การนิทศจะท าการประชุมปรึกษาหารือ พื่อ฿ห๎เด๎มาซึ่งปัญหาละความต๎องการจ าป็นท่ีจะต๎อง            
มีการนิทศ รวมท้ังวางผนถึงขั้นตอนการปฏิบัติงานกี่ยวกับการนิทศท่ีจะจัดขึ้นอีกด๎วย 
 ขั้นตอนท่ี 2 ฿ห๎ความรู๎฿นส่ิงท่ีจะท า ( Information-I) ป็นขั้นตอนของการ฿ห๎ความรู๎               
ความข๎า฿จถึงส่ิงท่ีจะด านินการวําจะต๎องอาศัยความรู๎ความสามารถอยํางเรบ๎าง มีขั้นตอนอยํางเร 
ละจ าท าอยํางเรจึงจะท า฿ห๎เด๎ผลงานออกมาอยํางมีคุณภาพ   
 ขั้นตอนท่ี 3 การปฏิบัติงาน (Doing-D) ประกอบด๎วยการปฏิบัติงาน฿น 3 ลักษณะ คือ                  
  1.  การปฏิบัติงานของผ๎ูรับการนิทศ ป็นขั้นท่ีผ๎ูรับการนิทศลงมือปฏิบัติงานตาม
ความรู๎ความสามารถท่ีเด๎รับ  
  2. การปฏิบัติงานของผ๎ู฿ห๎การนิทศ ขั้นนี้ผ๎ู฿ห๎การนิทศจะท าการนิทศละควบคุม
คุณภาพ฿ห๎งานส าร็จทันตามก าหนดวลาละมีคุณภาพสูง   

                                                 

 
40

 Hess K. Allen., (1969), อ๎างถึง฿น  สงัด  อุทรานันท์, การนิเทศการศึกษาหลักการ
ทฤษฎีและการปฏิบัติ (กรุงทพฯ: รงพิมพ์มิตรสยาม, 2530), 76-79. 
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ปรับปรุงก๎เข 

การวางผน
การนิทศ 

 P 

฿ห๎การนิทศ
ละควบคุม

คุณภาพ 

ประมินผล 
การนิทศ 

E 

สร๎างขวัญ 
ก าลัง฿จ 

R 

฿ห๎ความรู๎฿น
ส่ิงท่ีจะท า  

I 

ด านินการ
ปฏิบัติงาน 

D 

บริการ
สนับสนุน 

  3. การปฏิบัติงานของผ๎ูสนับสนุนการนิทศ ฿นรื่องวัสดุอุปกรณ์ ครื่อง฿ช๎ตําง ๆ ท่ีจะ
ชํวย฿ห๎การปฏิบัติงานบรรลุผล 
 ขั้นตอนท่ี 4 การสร๎างขวัญละก าลัง฿จ (Reinforcing-R) ขั้นนี้ป็นขั้นของการสริมก าลัง฿จ
ของผ๎ูบริหารพื่อ฿ห๎ ผ๎ูรับการนิทศมีความมั่น฿จ฿นละบังกิดความพึงพอ฿จ฿นการปฏิบัติงาน ขั้นนี้อาจจะ                   
ด านินการเปพร๎อม ๆ กับท่ีผ๎ูรับการนิทศก าลังปฏิบัติงานหรือการปฏิบัติงานเด๎สร็จส้ินก็เด๎ 
 ขั้นตอนท่ี 5 การประมินผลผลิตของการด านินงาน (Evaluating-E) ป็นขั้นท่ีผ๎ูนิทศ              
ท าการประมินผลการด านินการซึ่งผํานเปล๎ววําป็นอยํางเร ล๎วท าการปรับปรุงก๎เข 
 

 
 
 
 
 
 

  (ขั้นที1่)                (ขั้นที2่)                         (ขั้นที3่)           (ขั้นที4่)                (ขั้นที5่) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผนภูมิท่ี 2 กระบวนการนิทศการศึกษาของสงัด  อุทรานันท์ 
ท่ีมา:  สงัด  อุทรานันท์, การนิเทศการศึกษาหลักการทฤษฎีและการปฏิบัติ (กรุงทพฯ:                 
รงพิมพ์มิตรสยาม, 2530), 84-87. 
  การด านินการนิทศตามวัฏจักรนี้ จะป็นเปอยํางตํอนื่องละเมํหยุดนิ่งจนกวําจะบรรลุ
ตามจุดมุํงหมายท่ีวางเว๎ ปรือพัฒนาผ๎ูรับการนิทศ฿ห๎ป็นเปตามต๎องการ หากบรร ลุผลส าร็จตาม
จุดมุํงหมายล๎วต๎องการจะหยุดกระบวนการท างานก็ถือวําการนิทศเด๎สร็จส้ินลงล๎ว หากต๎องการ
ริ่มนิทศ฿นส่ิง฿หมํหรือต้ังปูาหมาย฿หมํก็จะต๎องด านินการต้ังตํริ่มวางผนการนิทศจนถึง              
ขั้นประมินผลการนิทศ ท า฿นลักษณะชํนนี้จนกระท่ังบรรลุผลตามปูาหมายท่ีวางเว๎41 

                                                 

 
41

 สงัด  อุทรานันท์, การนิเทศการศึกษาหลักการทฤษฎีและการปฏิบัติ (กรุงทพฯ:                 
รงพิมพ์มิตรสยาม, 2530), 84-87. 



 
71 

 

  ตํอมาเด๎ปล่ียนปลงกระบวนการนิทศป็น 6 ขั้นตอน คือ  
 1.  การประมินสภาพการท างาน (Assessing) ป็นกระบวนการศึกษาถึงสภาพตําง ๆ
พื่อ฿ห๎เด๎ข๎อมูลพื่อป็นตัวก าหนดการปล่ียนปลง ซึ่งมีขั้นตอนยํอย เด๎กํ การวิคราะห์ข๎อมูล พื่อ
จะศึกษาถึงธรรมชาติละความสัมพันธ์ของรื่องตําง ๆ การสังกต ป็นการมองส่ิงรอบตัวด๎วย                   
ความละอียดถี่ถ๎วน การทบทวนป็นการตรวจสอบส่ิงรอบตัวอยํางต้ัง฿จ การวัดพฤติกรรมการท างาน 
ละการปรียบทียบพฤติกรรมการท างาน 
 2.  การจัดล าดับความส าคัญของงาน (Prioritizing) ป็นกระบวนการก าหนดความส าคัญ
ของงานตามปูาหมายวัตถุประสงค์ละกิจกรรมตามล าดับความส าคัญ ซึ่งประกอบด๎วยงานตํอเปนี้คือ 
การก าหนดปูาหมาย การก าหนดวัตถุประสงค์ฉพาะ การก าหนดทางลือก ละการจัดล าดับ
ความส าคัญของงาน 
 3.  การออกบบวิธีการท างาน (Designing) ป็นกระบวนการวางผนหรือก าหนดครงการตําง ๆ            
พื่อกํอ฿ห๎กิดการปล่ียนปลง ดยประกอบด๎วยงานตํอเปนี้ คือ การจัดสายงานป็นการจัด
สํวนประกอบตําง ๆ ของงาน฿ห๎สัมพันธ์กัน การหาวิธีการน าอาทฤษฎีหรือหลักการเปสํูการปฏิบัติ 
การตรียมการตําง ๆ ฿ห๎พร๎อมท่ีจะท างาน การจัดระบบการท างาน ละการก าหนดผน฿น                   
การท างาน 
 4.  การจัดสรรทรัพยากร (Allocating Resources) ป็นกระบวนการก าหนดทรัพยากร       
ตําง ๆ ฿ห๎กิดประยชน์สูงสุด฿นการท างาน ซึ่งประกอบด๎วยงานตํอเปนี้คือ การก าหนดทรัพยากร                
ท่ีต๎อง฿ช๎ความต๎องการของหนํวยงานตํางๆ การจัดสรรทรัพยากรเป฿ห๎หนํวยงานตํางๆ การก าหนด
ทรัพยากรท่ีจ าป็นจะต๎อง฿ช๎ส าหรับความมุํงหมายฉพาะอยําง ละการมอบหมายบุคลากร฿ห๎ท างาน
฿นตํละครงการหรือตํละปูาหมาย 
 5. การประสานงาน (Coordinating) ป็นกระบวนการท่ีกี่ยวข๎องกับงาน วลา วัสดุ
อุปกรณ์ละส่ิงอ านวยความสะดวกทุกๆ อยําง พื่อ฿ห๎การปล่ียนปลงบรรลุผล ซึ่งประกอบด๎วยงาน
ตํอเปนี้ คือ การประสานการปฏิบัติงาน฿นฝุายตําง ๆ ฿ห๎ด านินการเปด๎วยความราบรื่น การสร๎าง
ความกลมกลืนละความพร๎อมพรียงกัน  การปรับการท างาน฿ห๎มีประสิทธิภาพ฿ห๎มากท่ีสุด                      
การก าหนดวลา฿นการท างาน฿นตํละชํวง ละการสร๎างความสัมพันธ์฿ห๎กิดขึ้น 
 6.  การอ านวยการ (Directing) ป็นกระบวนการท่ีมีอิทธิพลตํอการปฏิบัติ พื่อ฿ห๎กิด
สภาพท่ีหมาะสมท่ีจะสามารถบรรลุผลหํงการปล่ียนปลง฿ห๎มากท่ีสุด เด๎กํ การตํงต้ังบุคลากร 
การก าหนดนวทางหรือกฎกณฑ์฿นการท างาน การก าหนดระบียบบบผนกี่ยวกับวลาประมาณ
หรืออัตรารํง฿นการท างาน การนะน าการปฏิบัติงาน ละการตัดสิน฿จกี่ยวกับทางลือก฿นการปฏิบัติงาน42 
 
 

                                                 

 
42

 กระทรวงศึกษาธิการ, คู่มือด าเนินการพัฒนาหลกัสูตรพัฒนาผู้น าการเปลี่ยนแปลง 
เพื่อรองรับการกระจาย อ านาจ ส าหรับครูและศึกษานิเทศก์ (กรุงทพฯ: คุรุสภาลาดพร๎าว, 2550), 
450. 
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 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เด๎ก าหนดกระบวนการนิทศท่ีน๎น
กระบวนการพัฒนาชิงระบบ ดังนี้ 
 ขั้นท่ี 1 การประมินความต๎องการจ าป็น฿นการพัฒนา ป็นการรวบรวมข๎อมูล สภาพ
ปัจจุบัน ปัญหา ของนักรียน ครู ละบุคลากร฿นสถานศึกษาละชุมชนล๎วน ามาพิจารณา
ปรียบทียบกับข๎อมูลท่ีสดงภาพปลายทาง หรือสภาพความส าร็จของงานครงการ ถ๎าข๎อมูลสดง
ภาพปัจจุบันสอดคล๎องกับข๎อมูลท่ีสดงภาพความส าร็จของงานหรือดีกวํา/สูงกวํา สดงวําเมํมี             
ความจ าป็นท่ีจะต๎องก๎เขปรับปรุง ตํจะต๎องพิ่มความคาดหวังพื่อพัฒนาตํอเป ตํถ๎าข๎อมูลสดง
ภาพปัจจุบันเมํสอดคล๎องกับข๎อมูลสดงสภาพความส าร็จของงานหรือด๎อยกวําสดงวํามี                 
ความต๎องการจ าป็น฿นการพัฒนาด านินการตามข้ันตอน ดังนี้ คือ  
 1. ก าหนดส่ิงท่ีจะประมินละองค์ประกอบท่ีจะประมิน  
 2. ก าหนดสภาพความส าร็จละกณฑ์การประมิน  
 3. ก าหนดหลํงข๎อมูล 
 4. ก าหนดวิธีการ ครื่องมือ ละระยะวลาท่ีจะก็บรวบรวมข๎อมูล  
 5. สร๎างครื่องมือก็บรวบรวมข๎อมูล  
 6. ด านินการก็บรวบรวมข๎อมูล 
 7. วิคราะห์ข๎อมูล ละจัดท าป็นสารสนทศ  
 8. พิจารณาปรียบทียบสารสนทศท่ีสดงถึงสภาพปัจจุบันกับสภาพความส าร็จของ
งาน ดย฿ช๎กณฑ์ท่ีก าหนดป็นครื่องมือ฿นการพิจารณาวํามีความจ าป็นท่ีจะต๎องปรับปรุงก๎เข
หรือเมํ             
 9. ขียนข๎อความท่ีสดงถึงสภาพที่ต๎องปรับปรุงก๎เข หรือพัฒนา฿ห๎ดียิ่งขึ้น     
  10.  รียงล าดับความต๎องการจ าป็นท่ีจะพัฒนา ละน าสนอ฿ห๎ตระหนักถึงความจ าป็นท่ีต๎อง
ปรับปรุงอยูํสมอ 

 ขั้นที ่2 การวิคราะห์จุดดํน จุดด๎อย พื่อก าหนดจุดท่ีจะพัฒนา ป็นการวิคราะห์ผลหรือ
ข๎อมูลท่ีเด๎จากการประมินความต๎องการจ าป็นละองค์ประกอบท่ีสํงผลตํอภาพความส าร็จของงาน
พื่อประยชน์฿นการก าหนดจุดท่ีจะพัฒนาละประมินนวทางลือกท่ีจะพัฒนา  ซึ่งการลือกจุดท่ี
พัฒนาเด๎อยํางหมาะสม จะท า฿ห๎การนิทศภาย฿นประสบความส าร็จอยํางมีประสิทธิภาพ 
 ขั้นท่ี 3 การหานวทางลือก฿นการพัฒนา ป็นการพิจารณาลือกกลยุทธ์ท่ีจะ฿ช๎                  
฿นการปรับปรุงก๎เข หรือพัฒนา฿ห๎มีความป็นเปเด๎หรืออกาสท่ีจะประสบความส าร็จมากท่ีสุด ดย
ค านึงถึงจุดท่ีจะพัฒนาละความพร๎อม หรือข๎อจ ากัดของหนํวยงาน การหานวทางลือกพื่อพัฒนามี
ขั้นตอนการด านินการดังนี้คือ  
  1. รวบรวมข๎อมูลนวทางลือกท่ีจะ฿ช๎พัฒนาท่ีหมาะสมกับล าดับขั้นพัฒนาการของ
จุดท่ีจะพัฒนา หรือองค์ประกอบท่ีจะพัฒนา฿ห๎มากท่ีสุดทําท่ีจะท าเด๎                
  2. พิจารณานวทางลือกท่ีมีความจ าป็นเป฿ช๎฿นการพัฒนา  
  3. พิจารณาข๎อดีข๎อสียของนวทางลือกท่ีมีความป็นเปเด๎  
  4. ลือกนวทางพัฒนาท่ีหมาะสมท่ีสุดท่ีจะ฿ห๎บรรลุความต๎องการ  
  5. ก าหนดป็นกลยุทธ์฿นการพัฒนา 
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 ขั้นท่ี 4 การลงมือปฏิบัติ ป็นการน ากลยุทธ์ท่ีก าหนดเว๎มาล าดับขั้นตอนการด านินการ
ละก าหนดส่ิงสนับสนุน฿นการด านินการ ตามข้ันตอนดังนี้ คือ  
  1. ก าหนดรายละอียดขั้นตอนการด านินการ  
  2. ก าหนดส่ิงสนับสนุน฿นการด านินการ เด๎กํ งบประมาณ บุคลากร ส่ิงอ านวย             
ความสะดวก฿นการปฏิบัติงาน วัสดุอุปกรณ์ ป็นต๎น  
  3. ก าหนดระยะวลา฿นการด านินการ                   
  4. วางผนติดตามประมินผลการปฏิบัติงาน  
  5. จัดท าผนนิทศพื่อพัฒนาระบบนิทศภาย฿นรงรียน  
  6. ประชุมช้ีจงละมอบหมายงาน฿ห๎ตรงความสามารถของผ๎ูปฏิบัติงาน  
  7. ผ๎ูปฏิบัติงานจัดท าปฏิทินปฏิบัติงานละประสานปฏิทินปฏิบัติงานกับผ๎ูมีสํวน
กี่ยวข๎อง  
  8. ผ๎ูปฏิบัติงานลงมือปฏิบัติงานตามผนท่ีก าหนดเว๎ตามปฏิทินปฏิบัติงาน  
  9. ผ๎ูปฏิบัติงานรายงานความก๎าวหน๎าละผลการปฏิบัติงานตํอหนํวยงานต๎นสังกัด 
 ขั้นท่ี 5  การติดตามประมินผลละปรับปรุง ป็นการรวบรวมข๎อมูลด๎านการด านินการนิทศ              
ผลท่ีเด๎ระหวํางด านินการละมื่อสร็จส้ินการด านินการตามผนนิทศ ข๎อมูลท่ีเด๎น าเปปรียบทียบ
กับสภาพความส าร็จของงานหากพบวํายังเมํป็นเปตามสภาพความส าร็จท่ีก าหนดเว๎ก็ต๎องพิจารณาวํา
มีข๎อบกพรํองตรงเหนอยํางเร ละหาวิธีการพัฒนา฿ห๎ดีขึ้น หรือหากพบวํา การด านินการตามผนนิทศ                    
บรรลุผลท่ีคาดหวังเว๎ ตํจากการด านินการพบวํามีวิธีการท่ีดีกวํามีประสิทธิภาพสูงกวําก็อาจพิจารณาปรับปรุง              
฿ห๎ดีขึ้นอีกเด๎ 
 ขั้นท่ี 6 การผยพรํขยายผล จากการด านินการตามขั้นตอนดังกลําวข๎างต๎น ผลท่ีเด๎คือการบรรลุผล                 
฿นการพัฒนาหรือนวัตกรรมท่ีพร๎อมจะผยพรํขยายผลตํอเป การผยพรํขยายผลการด านินการเด๎ตามขั้นตอน
ตํอเปนี้คือ  
  1. ลือกละก าหนดกลํุมปูาหมายท่ีจะผยพรํขยายผล              
  2. วิคราะห์กลํุมปูาหมายท่ีจะผยพรํขยายผล ดยค านึงถึงพัฒนาการของกลํุมปูาหมาย                       
  3. พิจารณาหาทคนิค วิธีการผยพรํขยายผล ท่ีหมาะสมกับกลํุมปูาหมายท่ีก าหนด  
  4. จัดท าส่ือผยพรํขยายผล  
  5. ก าหนดระยะวลา฿นการผยพรํขยายผล  
  6. วางผนติดตามการผยพรํขยายผล  
  7. ลงมือปฏิบัติงานตามผนท่ีวางเว๎  
  8. ติดตามประมินผลการผยพรํขยายผล43 
 

                                                 

 43 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน, คู่มือศึกษานิเทศก์ แนวทางการนิเทศเพื่อ
พัฒนาระบบนเิทศภายในโรงเรียน (กรุงเทพฯ: คุรุสภา, 2547). 16-22. 
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  หลักการบริหาร 14 ประการ ของ ฮนรี ฟายล (Henri  Fayol)  นักวิศวกรอุตสาหกรรมชาวฝรั่งศส                   
ช่ือวํา ป็นเปเด๎ท่ีจะหาทาศึกษาถึงศาสตร์  กี่ยวกับการบริหารท่ีสามารถ฿ช๎เด๎กับการบริหารทุกรูปบบ เมํวําจะป็น
การบริหารงานอุตสาหกรรม งานรัฐบาล สถาบันอื่น ๆ  นวความคิดของฟายล (Fayol) จึงอยูํท่ีการค๎นหา
กฎกณฑ์฿นการบริหารท่ีมีลักษณะป็นสากล (Universal) ซึ่งหลักกณฑ์ดังกลําวนี้ป็นส่ิงจ าป็น
ส าหรับนักบริหารที่ต๎องมีภาระหน๎าท่ีกี่ยวกับ  ความรับผิดชอบตํอองค์การ สามารถน ามาสรุปเด๎ ดังนี้ 
 1.  หลักกี่ยวกับหน๎าท่ีการจัดการ (Management Functions) กระบวนการจัดการงาน
ประกอบด๎วยหน๎าท่ี 5 ประการ หรือท่ีรียกช่ือยํอวํา POCCOC ซึ่ป็นการรวมอักษรตัวรกของหน๎าท่ี 
ตํละด๎านดังนี้ 
  การวางผน (Planning) หมายถึง การคาดการณ์ลํวงหน๎าถึงหตุการณ์ตําง ๆ ท่ีจะมี
ผลกระทบตํอธุรกิจ  ละก าหนดขึ้นป็นผนการการปฏิบัติงานหรือวิถีทางท่ีจะปฏิบัติขึ้นเว๎ป็นนว
ทางการท างาน฿นอนาคต 
  การจัดองค์การ (Organizing) หมายถึง การจัด฿ห๎มีครงสร๎างของงานตําง ๆ ละ 
อ านาจหน๎าท่ีท่ีอยูํ฿นสํวนประกอบท่ีหมาะสมท่ีจะชํวย฿ห๎งานขององค์การบรรลุผลส าร็จเด๎ 
  การบังคับบัญชาส่ังการ (Commanding) หมายถึง การส่ังงานตํางๆกํ฿ต๎บังคับบัญชา
ซึ่ง ผ๎ูบริหารจะต๎องกระท าตนป็นตัวอยํางท่ีดี ละต๎องข๎า฿จผ๎ูปฏิบัติงานด๎วย ตลอดจนข๎า฿จถึง
ข๎อตกลง฿นการท างานของคนงานละองค์การท่ีมีอยูํ  รวมถึงการติดตํอส่ือสารภาย฿นองค์การด๎วย 
  การประสานงาน (Coordinating) หมายถึง การช่ือมยงานของทุกคน฿ห๎ข๎ากันเด๎
ละเปสํูปูาหมายดียวกัน฿นท่ีสุด 
  การควบคุม (Controlling) หมายถึง การท่ีจะต๎องก ากับ฿ห๎สามารถประกันเด๎วํา
กิจกรรมตํางๆท่ีท าเปนั้น สามารถข๎ากันเด๎กับผนท่ีวางเว๎ล๎ว 
      2.  กี่ยวกับหลักการจัดการ (Management Principles) ฟายล (Fayol) เด๎ก าหนดหลัก
ท่ัวเปท่ี฿ช๎฿นการจัดการซึ่งป็นท่ียอมรับกันท่ัวเปท่ีรียกวํา หลัก 14 ประการของฟายล (Fayol’s 14 
Principles) เด๎กํ 
 ประการท่ี  1 หลักอ านาจหน๎าท่ีความรับผิดชอบ (Authority and  Responsibility) 
ความสัมพันธ์ระหวํางอ านาจหน๎าท่ีละความรับผิดชอบป็นส่ิงท่ียกจากกันเมํเด๎ ละ อ านาจ หน๎าท่ี
ควรจะมีควบคํูกับความรับผิดชอบ ละมื่อผ๎ู฿ดเด๎รับมอบหมาย฿ห๎รับผิดชอบตํองาน฿ดงานหนึ่ง ผ๎ูนั้น
ก็ควรจะเด๎รับมอบหมายอ านาจหน๎าท่ีพียงพอท่ีจะ฿ช๎ปฏิบัติงานนั้น฿ห๎ส าร็จลุลํวงเปเด๎อยํางดี 
  ประการท่ี 2 หลักการมีผ๎ูบังคับบัญชาพียงคนดียว (Unity of Command) 
ผ๎ู฿ต๎บังคับบัญชาตํละคนควรเด๎รับค าส่ังจากผ๎ูบังคับบัญชาพียงคนดียวทํานั้น พื่อปูองกัน มิ฿ห๎กิด
ความสับสน฿นค าส่ังท่ีกิดขึ้น 
  ประการท่ี  3 หลักของการเป฿นทิศทางดียวกัน (Unity of Direction) กิจกรรมของ
กลํุมควรมีปูาหมายดียวกัน ละจะต๎องด านินเป฿นทิศทางดียวกัน ตามผนงานท่ีก าหนดพื่อ฿ห๎
กิดประสิทธิภาพ฿นการบรรลุปูาหมายขององค์การ฿นท่ีสุด 
  ประการท่ี  4 หลักสายการบังคับบัญชา (Scalar Chain) การสดงความสัมพันธ์
ระหวํางผ๎ูบังคับบัญชาละผ๎ูอยูํ฿ต๎บังคับบัญชา จากระดับสูงสุดมายังระดับต่ าสุด฿นองค์การท่ีจะ
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อื้ออ านวย฿นการบังคับบัญชา ป็นเปตามหลักของการ มีผ๎ูบังคับบัญชาพียงคนดียว ละชํวย฿ห๎ กิด
ระบียบ ฿นการติดตํอส่ือสาร฿นองค์การอีกด๎วย 
  ประการท่ี 5 หลักของการบํงงานกันท า  (Division  of Work  or  Specialization)           
การบํงงานกันตามถนัด พื่อ฿ห๎กิดการ฿ช๎ประยชน์ของบุคลากร฿นองค์การอยํางมีประสิทธิภาพ 
สูงสุดตามหลักศรษฐศาสตร์ 
  ประการท่ี 6 หลักความมีระบียบวินัย (Discipline) การยอมรับละปฏิบัติตาม
ข๎อตกลงของสมาชิกภาย฿นองค์การ ดยมุํง฿ห๎ กิดความคารพ ช่ือฟังละท างานตามหน๎าท่ีด๎วย  
ความต้ัง฿จ ดยผ๎ูบังคับบัญชาจะต๎องมีความยุติธรรมละป็นตัวอยํางท่ีดีกํผ๎ู฿ต๎บังคับบัญชาด๎วย 
  ประการท่ี 7 หลักประยชน์ของสํวนบุคคลป็นรองจากประยชน์ของสํวนรวม (Subordination                  
of the Individual to General Interest) ปูาหมาย ผลประยชน์ ละสํวนเด๎สํวนสีย ของสํวนรวม
หรือ ขององค์การ จะต๎องมีความส าคัญหนือกวําปูาหมายสํวนบุคคล หรือของสํวนยํอยตํางๆ ตํท้ังนี้ 
จะต๎องมีการตกลงรํวมกันระหวําง ฝุายบริหาร คนงาน ละกลํุมตําง  ๆ ตํท้ังนั้น จะต๎องมีการตกลง
รํวมกันระหวําง ฝุายบริหาร คนงาน ละกลํุมตําง ๆ  ดยยึดถือหลักความป็นธรรม 
  ประการท่ี 8 หลักของการ฿ห๎ผลตอบทน (Remuneration) ต๎องมีความยุติธรรมละ
฿ห๎กิดความพอ฿จละประยชน์มากท่ีสุดกํท้ัง 2 ฝุาย  คือ ฝุายลูกจ๎าง ละนายจ๎าง฿ห๎สามารถด ารงอยูํเด๎฿นสังคม 
  ประการท่ี 9 หลักของการรวมอ านาจ (Centralization) การจัดการจะต๎องมีการรวม
อ านาจ เว๎ที่จุดกลางพื่อท่ีจะควบคุมสํวนตํางๆขององค์การเว๎เด๎สมอ ตํต๎องมีความสมดุล ระหวําง
การรวมอ านาจละการกระจายอ านาจ ท้ังนี้พื่อ฿ห๎กิดประยชน์สูงสุดทําท่ีจะท าเด๎ 
  ประการท่ี 10 หลักความป็นระบียบรียบร๎อย (Order) การจัดระบียบส าหรับการท างาน                  
ของคนงาน฿นองค์การนั้น ผ๎ูบริหารจ าป็นต๎องก าหนดลักษณะ ละขอบขตของขตงาน฿ห๎ถูกต๎อง 
ชัดจน พร๎อมท้ังระบุถึงความสัมพันธ์ตํองานอื่น รวมถึงการจัดหาท่ีต้ังของครื่องมือ ละวัสดุตําง ๆ 
พื่อ฿ห๎กิดประยชน์สูงสุด฿นการงาน 
  ประการท่ี 11 หลักความสมอภาค (Equity) ผ๎ูบริหารต๎องมีมตตาละ฿ห๎ความยุติธรรม     
กํทุกฝุายภาย฿นองค์การ พื่อ฿ห๎ผ๎ู฿ต๎บังคับบัญชา กิดความจงรักภักดี ละอุทิศตน฿นการท างาน
฿ห๎กับองค์การ 
  ประการท่ี 12 หลักความมั่นคง฿นการท างาน (Stability of Tanure) การท่ีคนข๎า
ออกมาก ยํอมป็นสาหตุของการส้ินปลืองละท า฿ห๎การจัดการเมํกิดประสิทธิภาพ ดังนั้นท้ัง
ผ๎ูบริหารละคนงานจะต๎อง฿ช๎วลาระยะหนึ่ง พื่อรียนรู๎งานละปัญหาตํางๆขอองค์การ 
  ประการท่ี 13 หลักความริริ่ม (Initative) การปิดอกาส฿ห๎คนงานภาย฿นองค์การมี
สํวนรํวม฿นการก๎ปัญหา จะป็นพลังอันส าคัญท่ีจะท า฿ห๎องค์การข๎มข็ง พื่อปฏิบัติตามผนงาน 
ละปูาหมายตําง ๆ ฿ห๎ส าร็จอยํางมีประสิทธิภาพสูงสุด 
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  ประการท่ี 14  หลักความสามัคคี (Esprit de Corps) การน๎นถึงความจ าป็นท่ีทุกคน
฿นองค์การจะต๎องท างานป็นกลํุมท่ีป็นหนึ่งอันดียวกันพื่อจะ฿ห๎กิดดารบรรลุปูาหมายขององค์การ
ป็นอยํางดีภาย฿นทิศทางดียวกัน44 
  จากหลักการบริหารท่ัวเป 14 ข๎อของฟายล (Fayol) ท า฿ห๎ตํอมา ลูธอร์ กูลวิลด์ 
(Luther Gulick) เด๎น ามาปรับตํอยอด ป็นท่ีรู๎จักกันดี฿นตัวอักษรยํอท่ีวํา “POSDCoRB” กลายป็น
คัมภีร์ของการจัดองค์การ฿นต๎นยุคของศาสตร์การบริหาร ซึ่งประกอบด๎วย  
  P = PLANNING การวางผน 
  1.  การวางผนป็นการ฿ช๎สามัญส านึกอยํางมีหตุผล 
  2.  การวางผนป็นการมองปัญหาท่ีมีอยูํละพยายามหาวิธีก๎เขปัญหานั้น 
  3.  การวางผนป็นการหาทางลือกท่ีดีท่ีสุด฿นการปฏิบัติงาน฿ด  ๆภาย฿นวลาท่ีก าหนด 
  4.  การวางผนป็นการจัดสรรทรัพยากรท่ีมีอยํางจ ากัด฿ห๎กิดประยชน์สูงสุด 
  5.  การวางผนป็นความพยายามตํอนื่อง฿นการปฏิบัติงาน฿ห๎บรรลุปูาหมาย 
  6.  การวางผนป็นการ฿ช๎ความรู๎ความสามารถวินิจฉัยหตุการณ์ตําง ๆ ฿นอนาคต 
 กิจกรรมการวางผน  6 กิจกรรม คือ 
  1.  การก าหนดวัตถุประสงค์ 
  2.  การก าหนดทางลือก 
  3.  การก าหนดวิธีการบริหารทรัพยากร 
  4.  การก าหนดวิธีการด านินงาน 
  5.  การก าหนดวิธีการควบคุม 
  6.  การก าหนดวิธีการประมินผล 
       ขั้นตอน฿นการวางผน 
  1.ขั้นตรียมการ ป็นการตรียมข๎อมูล บุคลากร ทรัพยากร วัตถุประสงค์ ปูาหมาย ฿น
การด านินการ รวมทั้งสรุปผลการด านินการท่ีผํานมา 
  2. ขั้นวิคราะห์สรุป วิคราะห์ข๎อมูล ข๎อท็จจริงตําง ๆ 
  3. ขั้นด านินการวางผน ก าหนดวําจะท าอะเร What อยํางเร How ฿ครท า Who              
ท่ีเหน Where ละมื่อเร When 
  4. ขั้นประมินผล ป็นการสรุปผลการวางผน ชํนบอกวลาท่ีเด๎รับท้ังทางตรง ละ
ทางอ๎อม ผลกระทบท่ีอาจกิดขึ้น สุดท๎ายน าสนอผ๎ูมีอ านาจอนุมัติ 
 
 
 

                                                 

 44 Hennri Fayol., The Administrative Theory in the State in Papers on 
the Science of Adminstration, 2nd ed., edited by Gulick L. and Urwick L., (New 
Jersey: Augstus M – Kelly Publishers, 1972), อ๎างถึง฿น รุํงรัชชดาพร  วหะชาติ, การนิเทศ
การศึกษา (สงขลา: ทมการพิมพ์, 2557), 50-58. 
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        O  =  ORGANIZING การจัดองค์กร 
 การจัดองค์กร ป็นภารกิจของหนํวยงาน องค์การ ท่ีจะรํวมกันจัดรูปงานพื่อ฿ห๎การด านินงานป็นเป
อยํางราบรื่นมีปูาหมายท่ีนํนอน มีการจัดการท่ีป็นรูปบบ ทุกคน฿นหนํวยงานมีความรู๎ ความข๎า฿จกลเก    
การด านินงานภาย฿ต๎ระบบขององค์การอยํางชัดจน 
 อกภาพ฿นการบังคับบัญชา Unity of Command การจัดองค์กรจ าป็นต๎องก าหนด 
ส๎นทางดินของงาน ต้ังตํจุดริ่มต๎น จนถึงจุดสุดท๎ายของการท างาน อ านาจ฿นการตัดสิน฿จ                 
ขั้นสุดท๎าย ความมีประสิทธิภาพขององค์กรนั้น อกภาพ฿นการบังคับบัญชามีความส าคัญ หนํวยงาน
ต๎องจัด฿ห๎กิดความคลํองตัว฿นการท างาน สํวนตํอการปฏิบัติ ละรายงานการวิคราะห์ประมินผล  
ส่ิงส าคัญ฿นการสร๎างความป็นอกภาพ฿นการบังคับบัญชาอยูํท่ีความชัดจน฿นการวินิจฉัยส่ังการ                 
การรับรู๎฿นความรับผิดชอบรํวมกันของผ๎ูบริหารละผ๎ูปฏิบัติการรับรู๎ปูาหมาย ละวัตถุประสงค์ของ
งาน ดยหลักกณฑ์ งื่อนเขท่ีผํานการวิคราะห์ วางผนมาป็นอยํางดีล๎ว 
 องค์ประกอบ฿นการจัดองค์กร 
  1.  ภารกิจละวัตถุประสงค์ขององค์กร 
  2.  ขอบขําย ความรับผิดชอบของงาน฿นองค์กร 
  3.  สายการบังคับบัญชา การล่ือนเหลของสายงาน 
  4.  จ านวนบุคลากร หรือ ผ๎ูรับผิดชอบ฿นตํละงาน ตํละหน๎าท่ี 
  5.  การประมินผลละการควบคุมงาน 
     ลักษณะองค์กรท่ีมีความส าคัญ฿นปัจจุบัน 2 สํวน คือ 
  1.  การจัดองค์กร฿นภาคราชการ Bureaucratic Section ภาคราชการ฿ห๎ความส าคัญ
กับครงสร๎างการบริหาร การจัดล าดับช้ันของสายการบังคับบัญชา ล าดับขั้นการตัดสิน฿จป็นรูปจดีย์ 
คือ ผ๎ูบริหารสูงสุดอยูํยอดหลมของจดีย์ ล๎วมีผ๎ูมีอ านาจ ตามภารกิจ รองลงมา ตามล าดับ จนถึง
หนํวยปฏิบัติ การด านินงานน๎นท่ีความส าร็จของงาน ป็นประด็นหลัก 
  2.  การบริหารธุรกิจอกชน Private Section ภาคธุรกิจอกชนจะเมํซับซ๎อนหมือน
ภาคราชการ องค์การจะมีปลายหลมท่ียอด ตํฐานจะยกร็วกวําของภาคราชการ อกชนจะน๎นท่ี
ภาคบริการ ความพอ฿จของลูกค๎ามากกวําความส าร็จของงาน  
      S = STAFFING การบริหารงานบุคคล 
 การบริหารงานบุคคล Staffing หรือ Personal Management หมายถึง การด านินการ
กี่ยวกับบุคคล฿นการท างาน฿นหนํวยงาน หรือ องค์การพื่อ฿ห๎บุคคลมาปฏิบัติงานตามท่ีต๎องการ ละ
฿ห๎บุคคลเด๎ปฏิบัติงานอยํางมีประสิทธิภาพซึ่งมีกระบวนการส าคัญ ดังนี้ 
  1. การก าหนดนยบาย กฎหมาย ระบียบ ข๎อบังคับกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล 
พื่อป็นกรอบ฿นการบริหาร นยบายจะริ่มต้ังตํผนพัฒนาศรษฐกิจละสังคมหํงชาติ นยบาย 
รัฐบาล นยบาย฿นผนพัฒนาระดับกระทรวง มติคณะรัฐมนตรี สํวนภาคธุรกิจอกชนน๎นท่ี นยบาย
ละระบียบท่ีจ าป็นกํการด านินงาน 
  2.  การวางผนก าลังคน  Man Power Planning ป็นกระบวนการวางผนวํา หนํวยงาน            
มีก าลังคนกี่คน ตํละคน ปฏิบัติหน๎าท่ีอยํางเร ความรู๎ความสามารถด๎าน฿ดบ๎าง พื่อความหมาะสม
กับงาน ซึ่งริ่มต้ังตํผนความต๎องการผนการ฿ห๎เด๎มาของก าลังคนละผนการ฿ช๎ก าลังคน 
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  3.  การจัดบุคคลละการสรรหาบุคคล฿ห๎ด ารงต าหนํง Placement & Recruitment  
       - การสรรหาบุคลากร ป็นกระบวนการท่ีจะประชาสัมพันธ์หนํวยงานพื่อ฿ห๎เด๎
บุคคลท่ีมีความรู๎ ความสามารถหมาะสมส าหรับองค์กร ฿ห๎มาสมัครพื่อคัดลือก Selection คนท่ีมี
ความสามารถหมาะสมท่ีสุดข๎ารํวมปฏิบัติงาน฿นองค์กร 
   - การจัดบุคคล Placement หมายถึง การจัดบุคคลท่ีผํานการคัดลือก฿ห๎ด ารง
ต าหนํงท่ีหนํวยงานวางผนเว๎ล๎ว พื่อ฿ห๎บุคคลปฏิบัติหน๎าท่ีกิดประยชน์ตํอองค์กรสูงสุด 
  4.  การพัฒนาบุคลากร Human Resource Development ป็นกระบวนการกี่ยวกับ                  
การพิ่มพูนความรู๎ ความสามารถ ของบุคลากรท่ีจะปฏิบัติงาน฿นองค์กร การพัฒนาบุคลากร สามารถ
พัฒนาดยองค์อง หรือ ฿ห๎หนํวยงานอื่นชํวยพัฒนาก็เด๎ ท้ังนี้ ยึดความรู๎ความสามารถท่ีบุคลากรเด๎รับ 
ป็นประยชน์ตํอการท างานท่ีมีประสิทธิภาพสูงกํองค์กร 
  5.  การ฿ห๎งินดือนละคําตอบทน Salary or Compensation ถือป็นภารกิจ
ส าคัญ ท่ีผ๎ูบริหารจ๎าของกิจการต๎องจําย฿ห๎ข๎าราชการ หรือลูกจ๎าง พื่อป็นคํายังชีพทดทน                
การท างาน ถือป็นรางวัลส าหรับการท างาน ดยยึดถือ ระบบคุณธรรม ดังตํอเปนี้ 
   -  หลักความสามารถ Competence ยึดผลงานตามความสามารถหมาะกับงิน
คําตอบทน 
   -  หลักความสมอภาค Equality ฿ห๎อกาสคนสมอกันเมํลือกช้ันวรรณะ 
   -  หลักความมั่นคง Security ถือวําการข๎าท างาน฿นองค์ ป็นอาชีพ อาชีพหนึ่ง
การก าหนดคําตอบทนงินดือน ฿ห๎หมาะสมกับการด ารงชีวิต การข๎า ออกจากงาน มีกฎหมาย 
กฎกณฑ์รองรับท่ีชัดจน ป็นธรรม 
   -  ความป็นกลางทางการมือง Political Neutrality คือ การท างานเมํกี่ยวข๎อง
กับ การปล่ียนปลงทางการมือง หรือการปล่ียนรัฐบาล  
   -  หลักส าคัญ฿นการ฿ห๎งินดือน คือ งานมาก งานยาก รับผิดชอบสูง฿ห๎งินดือนสูง 
งานน๎อย งานเมํยาก รับผิดชอบน๎อย งินดือนน๎อย 
  6.  งานทะบียนประวัติหรือข๎อมูลบุคลากร ป็นงานธุรการของบุคคล ข๎อมูลการข๎า
มาท างานของบุคลากร งานข๎อมูลทะบียนประวัติมีความส าคัญมาก คนท่ีออกจากงานพื่อเป ท างาน
หน๎าท่ีต าหนํง฿หมํหากเด๎รับค ารับรองหรือหลักฐานการผํานงานดิมมาด๎วย มักเด๎รับพิจารณาวําป็น
ผ๎ูมีประสบการณ์ มีความช านาญตําง ๆ ตามท่ีหนํวยงานต๎องการ 
  7.  งานประมินผลการปฏิบัติงานหรือการพิจารณาความดีความชอบ ป็นวิธีการ
ส าคัญท่ีท า฿ห๎การท างานมีประสิทธิภาพ ธรรมชาติของคนมื่อท างานเปยํอมกิดความฉื่อย มื่อเด๎รับ
การประมินผลป็นระยะ ละเด๎รับขวัญก าลัง฿จยํอมท า฿ห๎กิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น       
  8.  งานวินัย ละการด านินงานทางวินัย ป็นกิจกรรมส าคัญ฿นการควบคุมพฤติกรรม
ของบุคคลเมํ฿ห๎ท าความผิด บบผน ธรรมนียมปฏิบัติขององค์กร ป็นภารกิจส าคัญของผ๎ูบริหาร              
฿นการสอดสํอง ดูละ ความประพฤติ การรักษาวินัยของบุคลากร฿นองค์กร฿ห๎ด านินงานตาม
วัตถุประสงค์ ปูาหมายขององค์กรท่ีวางเว๎ ถ๎ามีบุคคลละมิดต๎องด านินการตามบบผนตามสมควร 
  9.  สวัสดิการ ประยชน์กื้อกูล ละสิทธิประยชน์ 
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  10. การ฿ห๎ออกจากราชการ ละการรับบ าห็จบ านาญ การออกจากงานป็นบท
สุดท๎ายของการบริหารงานบุคคล การออกจากงานมี 2 กรณีท่ีส าคัญ คือ ออกตามประสงค์พนักงาน 
ชํน ลาออก ละออกพราะความต๎องการของหนํวยงาน ชํน กษียณอายุ ยุบลิกต าหนํง ออก
พราะท าผิด ซึ่งองค์กรต๎อง฿ห๎ออกตามข๎อตกลง 
     D = DIRECTING การอ านวยการ  
 การอ านวยการ หรือ DIRECTING การอ านวยการ หมายถึง การสํงสริม ชํวยหลือ ปรึกษา                 
นะน า ส่ังการ ประสานกิจกรรม การติดตํอ การมอบหมายภารกิจตําง ๆ  พื่อ฿ห๎การด านินงานขององค์กรบรรลุ
วัตถุประสงค์ปูาหมาย หรือผนท่ีวางเว๎ กิจกรรมอ านวยการที่ส าคัญ จ านกเด๎ดังนี้ 
  1.  การประสานงาน Coordinating 
  2.  การตัดสิน฿จละส่ังการ Decision Making 
  3.  การส่ังงาน Order 
  4.  การติดตามดูลก ากับ ละ฿ห๎ค าปรึกษา Supervising & Guiging 
  5.  การสร๎างขวัญก าลัง฿จละ รงจูง฿จ Moral and Motivating 
  6.  การ฿ช๎ภาวะผ๎ูน า Leadership 
  7.  การสร๎างมนุษย์สัมพันธ์ Human Relation 
  8.  การจัดระบบส่ือสารละการสร๎างครือขําย Net Work and Communicating 
  9.  การมอบหมายงานละการมอบอ านาจหน๎าท่ี Take Oder & Delegating 
  10.  การสํงสริมกิจกรรมอื่นๆ Supporting 
   C = COORDINATING การประสานงาน 
 การประสานงานหมายถึง การจัดระบียบวิธีการท างานพื่อ ฿ห๎ผ๎ูปฏิบัติรู๎ถึงวัตถุประสงค์
ละรายละอียดของงานจนสามารถปฏิบัติหน๎าท่ี฿นลักษณะงานท่ีเด๎รับมอบหมายงานมีการร๎อยรัด
ตํอนื่องกันจนสร็จส้ินภารกิจของหนํวยงานท่ีเด๎รํวมกันวางเว๎ มีลักษณะส าคัญดังนี้ 
  1.  การประสานงานป็นกระบวนการหนึ่ง฿นการบริหาร ป็นกิจกรรมท่ีกิดขึ้นต้ังตํ        
การวางผน รียกประสานผน พื่อ฿ห๎คนวางรูปบบการท างานตามความรู๎ ความสามารถ รียกวํา ประสานคน     
ละประสานความข๎า฿จทางความคิดรียกประสานงานความคิด  
  2.  การประสานงานป็นหน๎าท่ีของผ๎ูบริหาร หรือ ผ๎ูจัดการ 
  3.  การประสานงานป็นรื่องกี่ยวกับการสวงหาความรํวมมือ 
  4.  การประสานงานป็นรื่องกี่ยวกับการติดตํอส่ือสาร 
  5.  การประสานงานจะป็นกิจกรรมท่ีอยูํ฿นทุกขั้นตอนของการท างาน 
  6.  การประสานงานป็นรื่องกี่ยวกับการส่ือสัมพันธ์ 
    วัตถุประสงค์ของการประสานงาน 
  1.  ลดความขัดย๎ง ระหวํางผ๎ูปฏิบัติกับองค์กร 
  2.  ชํวย฿ห๎กิดความรํวมมือ฿นการปฏิบัติงาน 
  3.  กิดประสิทธิภาพ ประหยัดรงงาน วลา ละวัสดุอุปกรณ์ 
     วิธีการประสานงานท่ีส าคัญ 
  1.  การจัดท าผนผัง ก าหนดหน๎าท่ีการงานของหนํวยงาน ผนภูมิ ปูายทะบียน 
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  2.  จัดท าความส่ัง ก าหนดหน๎าท่ีชัดจน 
  3.  ต้ังคณะกรรมการ ตามผนงาน 
  4.  ท าผนปฏิบัติงาน ละผนควบคุมการปฏิบัติงาน 
  5.  การก าหนดสํงงาน 
  6.  การระบุการจัดสรรงบประมาณ การจัดกิจกรรม การควบคุมกิจกรรม 
  7.  การจัดประชุม สัมมนา การกระจายขําว 
    หลักการคัดลือกผ๎ูท่ีหมาะสม฿นการท าหน๎าท่ีประสานงาน 
  1.  ป็นผ๎ูท่ีข๎า฿จภารกิจองค์กรป็นอยํางดี 
  2.  ป็นผ๎ูมีวุฒิภาวะ นําช่ือถือ ป็นผ๎ู฿หญํ 
  3.  ป็นผ๎ูมีความรับผิดชอบสูง 
  4.  ป็นผ๎ูมีความสามารถ฿นการสร๎างมนุษย์สัมพันธ์ 
  5.  ป็นผ๎ูมีศิลปะ฿นการพูดน๎มน๎าว฿จคน 
  C = CONTROLLING การควบคุมงาน 
 การควบคุมงาน หมายถึง การด านินการ฿นการก ากับดูลการด านินงานตําง ๆ พื่อ฿ห๎
ป็นเปตามผนงานท่ีวางเว๎ การควบคุมงานมีลักษณะป็นการก าหนดกณฑ์ หรือ ปูาหมายของ                  
การปฏิบัติงานเว๎ลํวงหน๎าล๎วปรียบทียบกับผลการปฏิบัติงานท่ีปรากฏ฿นด๎านตํางๆ ดังนี้ 
  1.  ด๎านปริมาณ Quantity 
  2.  ด๎านคุณภาพ Quality 
  3.  ด๎านวลา Time 
  4.  ด๎านงบประมาณ หรือ ต๎นทุน Budget or Cost 
     วิธีการควบคุมงาน฿ห๎มีประสิทธิภาพ 
  1.  ก าหนดกณฑ์มาตรฐาน หรือ ปูาหมายการปฏิบัติงาน฿นลักษณะท่ีท๎าทาย 
  2.  จัดระบบติดตํอส่ือสาร฿ห๎ท่ัวถึง Net Work ฿ห๎มีการประสานงานสอดคล๎องตํอนื่อง
สามารถรายงานกิจกรรมเด๎ทันทํวงที 
  3.  ควร฿ช๎วิธีการควบคุมงานตามผนงานบริหาร จุดประสงค์ป็นตัวชี้น า M.B.O 
  4.  ควร฿ช๎วิธีการควบคุมงานบบงํายๆ เมํซับซ๎อนห็นผลชัดจนตามจุดส าคัญ 
  5.  ฿ห๎ก าลัง฿จอยํางหมาะสมละสม่ าสมอ 

  6.  พยายามปูองกันพฤติกรรมของผ๎ูปฎิบัติติงาน฿ห๎ป็นเป฿นชิงบวก สร๎างสรรค์     
 กิจกรรมควบคุมท่ีส าคัญ 

      1.  ก าหนดผนผัง ผนภูมิควบคุมงาน ชัดจน Bar Chart, Gantt Chart 
  2.  ฿ช๎งบประมาณป็นตัวควบคุมงาน 
  3.  ควบคุมดยก าหนดปูาหมาย วัตถุประสงค์ MBO 
  4.  ควบคุมงานดย฿ช๎ห๎องปฏิบัติการ 
    ปัญหาท่ีพบบํอย฿นการควบคุมงาน 
  1.  การจัดระบบงานขาดประสิทธิภาพ 
  2.  การเมํ฿ห๎ความส าคัญของการควบคุมงานของผ๎ูบริหาร 
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  3.  ขาดความรู๎ ทคนิคท่ีหมาะสม฿นการควบคุมงาน 
  4.  ขาดหลักกณฑ์ มาตรฐาน฿นการควบคุมงาน 
  5.  ขาดการรํวมมือของผ๎ูปฏิบัติงาน 
   R = REPORTING การรายงานผล 
 การรายงานผลงาน หมายถึง การท่ีผ๎ูมีหน๎าท่ีสนอผลของาน หรือกิจกรรม฿ห๎ผ๎ูบริการ 
หรือผ๎ูรํวมงานเด๎ทราบ ซึ่งมีลักษณะส าคัญ 2 ลักษณะ 
  1. รายงานขณะปฏิบัติงาน ป็นการรายงานตามขั้นตอนการปฏิบัติงาน ซึ่งก าหนดเว๎
฿นผนปฏิบัติงาน การรายงานอาจรายงานด๎วยวาจาหรือด๎วยลายลักษณ์อักษร ปัจจุบันมีการรายงาน
สํูสาธารณชน ชํน ทางส่ือมวลชน พื่อสร๎างความข๎า฿จ ความพอ฿จกํประชาชน 
  2.  การรายงานมือส้ินสุดผนงาน ป็นการรวบรวมผลการด านินงานท้ังหมดสรุปป็น
รายงานผลการด านินงาน 
 ส่ิงท่ีจ าป็นท่ีควรน๎นป็นพิศษ฿นการรายงาน 
  1.  รายงานป็นกระบวนการ Input – Process - Output 
  2.  รายงานการ฿ช๎ทรัพยากร มีการ฿ช๎ทรัพยากรอะเรเปบ๎าง มีปัญหาอุปสรรคอยํางเร 
  3.  รายงานกี่ยวกับผลท่ีกิดขึ้น 
  4.  รายงานกี่ยวกับผลกระทชบท่ีกิดขึ้น Feed Back ป็นการรายงาน฿นภาพรวม 
 B = BUDGETING การงบประมาณ 
 การงบประมาณ มองท่ีการจัดหา จัดท า ละบริหารงบประมาณ฿ห๎กิดประยชน์สูงสุดตํอ
องค์กร งบประมาณ Budget หรือต๎นทุน Cost คือ งินหรือทรัพย์สินของท่ี฿ช๎฿นการด านินงานตํอ
องค์กร หมายถึง ทุน฿นการด านินงาน บํงลักษณะงบประมาณเด๎ 2 ภาค 
  1.  งบประมาณภาคราชการ Bureaucratic Budgeting จัดสรร จัดท าดยกระทรวง 
ทบวง กรมตําง ๆ เปตามความจ าป็น ดยจัดสรรตามผนงานครงการ 
  2.  งบประมาณของภาคอกชน Private Budgeting ป็นทุนท่ีบริษัท ห๎างร๎าน เด๎มา
จากการระดมทุน ชํน หุ๎น งินกู๎จากหลํงธุรดิจปรืออาจมาจากทุนสํวนตัว การบริหารจัดสรรมาจาก
คณะกรรมการ Board ตามผนงานท่ีคณะกรรมการเด๎ก าหนดนยบายหรือกลยุทธ์เว๎ 
 ความส าคัญของงบประมาณ ซึ่งป็นปัจจัยส าคัญของการบริหาร ต๎องอาศัยงบประมาณ 
สํวนราชการ ชํน งินดือน การกํอสร๎าง รถยนต์พาหนะ จ าป็นต๎องจัดหาด๎วยงินงบประมาณท้ังส้ิน45 
 
 วัชรา  ลํารียนดี เด๎สรุปนวคิดกี่ยวกับกระบวนการนิทศเด๎ ดังนี้ 

                                                 

 
45

 Hennri Fayol., The Administrative Theory in the State in Papers on 
the Science of Adminstration, 2nd ed edited by Gulick L. and Urwick L. (New Jersey: 
Augstus M – Kelly Publishers, 1972), อ๎างถึง฿น รุํงรัชชดาพร  วหะชาติ, การนิเทศการศึกษา, 
พิมพ์ครั้งท่ี 5 (สงขลา: ทมการพิมพ์, 2557), 50-58. 
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ตารางท่ี 1 นวคิดกี่ยวกับกระบวนการนิทศการสอน  

Cogan (1973) 
Boyan and Copeland 

(1978) 
Acheson and Gall (1980) Goldhammer (1980) Harris (1985) 

1. สร๎างความสัมพันธ์ที่ดี  
   ระหวํางผ๎ูนิทศ-ครู 
2. วางผนรํวมกับครู 
3. วางผนก าหนดยุทธวิธี฿น 
   การสังกตการสอน (ลือก- 
   สร๎างครื่องมือท่ีหมาะสม) 
4. สังกตการสอน฿นช้ันรียน 
5. วิคราะห์กระบวนการสอน 
   ละกระบวนการรียนรู ๎
6. วางผนพื่อปรับปรุงพื่อ฿ห๎ 
   ข๎อมูลย๎อนกลับ 
7. จัดประชุม 
8. วางผนการด านินการ฿น 
   รอบตํอเป 

1. การประชุมกํอนการสังกต  
   (Pre-Observation  
   Conference) 
2. การสังกตการสอน  
   (Observation) 
3. การวิคราะห์การสอน  
   (Analysis) 
4. การประชุมหลังการสังกต 
   การสอน (Post- 
   Observation 
Conference) 

1. ประชุมวางผนการนิทศ  
   (Planning Conference) 
2. สังกตการสอน฿นช้ัน 
   รียน (Classroom  
   Observation) 
3. ประชุม฿ห๎ข๎อมูลย๎อนกลับ  
   (Feedback Conference) 
 

1. การประชุมปรึกษากํอน 
   การสังกตการสอน (Pre- 
   Observation 
Conference) 
2. การสังกตการสอน  
   (Observation) 
3. การวิคราะห์ข๎อมูลละ 
   การก าหนดวิธีการประชุม 
   นิทศ (Analysis and  
   Strategy) 
4. การประชุมนิทศ  
   (Supervision 
Conference)  
5. การประชุมวิคราะห์ 
   พฤติกรรมการนิทศ (Post- 
   Conference Analysis) 

1. การประมินสภาพละ 
   ปัญหา฿นการปฏิบัติงาน 
2. จัดล าดับความส าคัญของ 
   การปฏิบัติงาน 
3. ออกบบหรือลือกวิธี 
   การปฏิบัติงาน 
4. การจัดสรรทรัพยากร 
5. การประสานงาน 
6. การชี้น า นะน านวทาง 
   ฿นการปฏิบัติงาน 
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ตารางท่ี 1 นวคิดกี่ยวกับกระบวนการนิทศการสอน (ตํอ)  

 
ท่ีมา: วัชรา  ลํารียนดี, ศาสตร์การนิเทศการสอนและการโค้ช การพัฒนาวิชาชีพ : ทฤษฎีกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ (นครปฐม: รงพิมพ์มหาวิทยาลัยศิลปากร, 
2556), 113-114. 
 
 
 

Glickman and other 
(1995) 

สงัด  อุทรานันท์ 
(2529) 

วัชรา  ลํารียนดี 
(2553) 

1. ประชุมกํอนการสังกตการสอน 
2. สังกตการสอน฿นช้ันรียน 
3. วิคราะห์ผลการสังกตละก าหนดยุทธวิธี 
   การประชุม 
4. ประชุมพื่อนิทศ 
5. ประชุมสนอผล 
6. การวิคราะห์การสังกตการสอน 

1. วางผนการนิทศ (Planning) 
2. ฿ห๎ความรู๎ความข๎า฿จ฿นการท างาน (Informing) 
3. ลงมือปฏิบัติงาน (Doing) 
4. สร๎างสริมก าลัง฿จ (Reinforcing) 
5. ประมินผลการนิทศ (Evaluating) 

1. ศึกษาวิคราะห์ปัญหารํวมกันก าหนดนวทาง 
   ฿นการปรับปรุงก๎เขหรือพัฒนา 
2. ระบุปัญหา ลือกวิธีการก๎ปัญหาละวิธี 
   การนิทศ 
3. วางผนก๎ปัญหา วางผนการนิทศ ลือก 
   ครื่องมือสังกตการสอน 
4. ประชุมกํอนการสังกตการสอนละการนิทศ 
5. สังกตการสอนตามผนท่ีก าหนด 
6. ประชุมพื่อวิคราะห์ข๎อมูลละ฿ห๎ข๎อมูล 
   ย๎อนกลับ 
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  จากท่ีกลํางมาข๎างต๎น พอสรุปเด๎วํา กระบวนการนิทศการสอนป็นขั้นตอนการปฏิบัติงาน             
ท่ีมีความสัมพันธ์ตํอนื่องกันดยตลอด ริ่มจากการศึกษาข๎อมูล การวางผนการปฏิบัติตามผน             
ละการประมินผล กระบวนการดังกลําว ป็นกระบวนการรํวมกันระหวํางผ๎ูบริหาร คณะครู ละศึกษานิทศก์                     
พื่อก๎ปัญหาหรือพัฒนาการรียนการสอน฿ห๎กิดประสิทธิผลละประสิทธิภาพสูงสุด  
  เทคนิควิธีการนิเทศ 
 ทคนิคละวิธีการนิทศป็นบบผนของการด านินงาน มีหลายรูปบบท่ีสามารถน าเป
ปรับ฿ช๎฿นรงรียน ดังตัวอยํางตํอเปนี้ 
 1.  การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research-PAR)               
การวิจัยชิงปฏิบัติการบบมีสํวนรํวม ป็นรูปบบของการวิจัยบบ฿หมํท่ีประยุกต์ละป็นการรวม
อานวความคิดของการวิจัยชิงปฏิบัติการ (Action Research) กับการวิจัยบบมีสํวนรํวม
(Participatory Research) มาผสมผสานข๎าด๎วยกัน พื่อ฿ห๎กิดการพัฒนาดย฿ห๎ผ๎ูท่ีกี่ยวข๎องจะต๎อง
มีสํวนรํวม฿นการพัฒนาทุกขั้นตอน ป็นการวิจัยท่ีน านวคิด 2 ประการ มาผสมผสานกัน คือ                   
การปฏิบัติการ (Action Research) กับการวิจัยบบมีสํวนรํวม (Participation) ซึ่งหมายถึง กิจกรรม                
ท่ีครงการวิจัยจะต๎องด านินการละค าวํา การมีสํวนรํวม (Participation) อันป็นการมีสํวนกี่ยวข๎อง
ของทุกฝุายท่ีข๎ารํวมกิจกรรม ฿นการวิคราะห์สภาพปัญหาหรือสถานการณ์อัน฿ดอันหนึ่งล๎วรํวม฿น
กระบวนการตัดสิน฿จละการด านินการ จนกระท่ังส้ินสุดการวิจัย ดยมีความหมายถึงวิธีการท่ี฿ช๎ถูก
วิจัยหรือชาวบ๎านข๎ามามีสํวนรํวม฿นการวิจัย ป็นการรียนรู๎จากประสบการณ์ ดยอาศัยการมีสํวน
รํวมอยํางข็งขันจากทุกฝุายท่ีกี่ยวข๎องกับกิจกรรมวิจัย นับต้ังตํการระบุปัญหาของการด านินการ 
การชํวย฿ห๎ข๎อมูลละการวิคราะห์ข๎อมูล ตลอดจนชํวยหาวิธีก๎เขปัญหาหรือสํงสริมกิจกรรมนั้น ๆ  
อีกท้ังยังป็นการวิจัยท่ีจัดท าดยผ๎ูปฏิบัติการ พื่อน าผลการวิจัยมา฿ช๎฿นการก๎ปัญหาดยทันที ละ
ต๎องท าป็นหมูํคณะรํวมกันการ฿ช๎ทคนิคการนิทศดยการวิจัยบบมีสํวนรํวม ป็นการ฿ห๎ครูมีสํ วน
รํวม฿นการปรับปรุงพัฒนาการจัดกิจกรรมการรียนรู๎ ดยมีสํวนรํวม฿นการพัฒนาทุกขั้นตอน฿น
กิจกรรมการวิจัย ต้ังตํการวิคราะห์สภาพปัญหา รํวม฿นการตัดสิน฿จ฿นการด านินการจนกระท่ัง
ส้ินสุดการวิจัย จากนวคิดกี่ยวกับการวิจัยชิงปฏิบัติการบบมีสํวนรํวม สามารถน ามาประยุก ต์฿ช๎
กับการก๎ปัญหาละพัฒนาการจัดกิจกรรมการรียนรู๎ดย฿ห๎ครูผ๎ูสอนมีสํวนรํวม฿นการพัฒนา ดังนี้ 
 1.1  รํวมศึกษาละวิคราะห์ปัญหาการนิทศ 
 1.2  รํวมวางผนการนิทศ 
 1.3  รํวมด านินการนิทศ 
 1.4  รํวมรับผลประยชน์ 
 1.5  รํวมติดตามประมินผลการนิทศ46 
 

                                                 

 
46

 นิตยา  งินประสริฐศรี, (2544 : 61), สุภางค์ จันทวานิช, (2531: 24) ละ กมล                
สุดประสริฐ, (2537: 36), อ๎างถึง฿น กลํุมงานนิทศ ติดตามละประมินผลระบบบริหารละการจัด
การศึกษา กลํุมนิทศ ติดตามละประมินผลการจัดการศึกษา ส านักงานขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา ขต 11, คู่มือการนิเทศภายในโรงเรียน (ม.ป.ท.: ม.ป.ป.), 25-26. 



 
85 

 

 2.  COACHING TECHNIQUE  
  Coaching ฿ห๎ความหมายป็นภาษาเทยเด๎หลายค า บางคน฿ช๎ทับศัพท์เปลยก็มีตํค า
ท่ีงําย คือ “การช้ีนะ” พราะการช้ีป็นการบอกทิศทาง฿ห๎ การนะก็ป็นการสนอนวทาง฿ห๎ดิน
เปสํูทิศนั้น สํวนการจะดินเปทิศนั้นหรือจะลือกดินอยําง฿ดก็ขึ้นอยูํกับการตัดสิน฿จลือกของผ๎ูรับ    
การช้ีนะป็นหลักการช้ีนะ คือ วิธีการ฿นการพัฒนาสมรรถภาพการท างานของบุคคลดยน๎นเปท่ี
การท างาน฿ห๎เด๎ตามปูาหมายของงานนั้น หรือการชํวย฿ห๎สามารถน าความรู๎ความข๎า฿จท่ีมีอยูํละ/
หรือเด๎รับการฝึกอบรมมาเปสํูการปฏิบัติเด๎ 
 2.1  ความหมายของการชี้นะ สรุปเด๎ 5 องค์ประกอบ ดังนี้ 
 2.1.1 มีลักษณะป็นกระบวนการ คือ ประกอบด๎วยวิธีการหรือทคนิคตําง ๆ  ท่ี
วางผนเว๎อยํางดี ด านินการตามข้ันตอนจนกระท่ังบรรลุปูาหมาย 
 2.1.2 มีปูาหมายท่ีต๎องการเป฿ห๎ถึง 3 ประการ คือ การก๎ปัญหา฿นการท างาน
พัฒนาความรู๎ทักษะหรือความสามารถ฿นการท างาน ละการประยุกต์฿ช๎ทักษะหรือความรู๎฿น             
การท างาน 
 2.1.3 มีลักษณะปฏิสัมพันธ์ ระหวํางผ๎ูช้ีนะกับผ๎ูรับการช้ีนะ คือ ป็นกลํุมล็ก
หรือรายบุคคล (One–on–One Relationship and Personal Support) ละ฿ช๎วลา฿นการพัฒนา
อยํางตํอนื่อง 
 2.1.4 มีหลักการพื้นฐาน฿นการท างาน เด๎กํ 
 2.1.4.1 การรียนรู๎รํวมกัน (Co – Construction) คือ เมํมี฿ครรู๎มากกวํา
฿คร จึงต๎องรียนเปพร๎อมกัน 

 2.1.4.2 การ฿ห๎ค๎นพบวิธีการก๎ปัญหาด๎วยตนอง 
 2.1.4.3 การสริมพลังอ านาจ (Empowerment) ป็นการชํวยค๎นหาพลัง
฿นตัวบุคคล มื่อค๎นจอก็คืนพลังนั้น฿ห๎ขาเป 
 2.1.5 ป็นกระบวนการท่ีป็นสํวนหนึ่งของการพัฒนาวิชาชีพ กลําวคือ              
฿นการพัฒนาวิชาชีพต๎องมีความสัมพันธ์กับวิธีการพัฒนาอื่นๆ ล าพังการช้ีนะอยํางดียวเมํอาจท า฿ห๎
การด านินงานส าร็จเด๎ 
 2.2  ความส าคัญของการช้ีนะ (Coaching Significant) 
 กระบวนการ วิธีการ฿นการพัฒนาครู/ศึกษานิทศก์ผ๎ูข๎ารับการฝึกประจ าการนั้น
มีหลากหลายมาก ซึ่งตํางมีผลกระทบตํอการปล่ียนปลงการสอนของผ๎ูข๎ารับการฝึกตกตํางกันเป 
วิธีการท่ีถือวํามีประสิทธิภาพละชํวย฿ห๎ผ๎ูข๎ารับการฝึกเด๎พัฒนาการสอนเด๎อยํางยั่ งยืนวิธีหนึ่ง คือ 
การช้ีนะ นื่องจากสามารถท า฿ห๎ผ๎ูข๎ารับการฝึกกิดความตระหนัก มีความรู๎ความข๎า฿จ มีทักษะละ
สามารถน าความรู๎ เป฿ช๎฿ห๎กิดผล฿นทางปฏิบัติเด๎ซึ่งป็นปูาหมายปลายท่ีมุํงหวัง฿ห๎กิดจาก                  
การช้ีนะ 
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 2.3 หลักการของการช้ีนะ (Coaching Principles) 8 ประการส าคัญ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผนภูมิท่ี 3  หลักการของการช้ีนะ (Coaching Principles) 
ท่ีมา:  ฉลิมชัย  พันธ์ลิศ, การชี้แนะ (Coaching) [ส่ือ PowerPoint], คณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, 2550. 
 

  ซึ่งมีรายละอียดการด านินการตํละขั้นตอนม ดังนี้ 
   2.3.1  การสร๎างความสัมพันธ์ละความเว๎วาง฿จ  (Trust and Rapport)  การช้ีนะป็น
รื่องของปฏิสัมพันธ์ระหวํางผ๎ูช้ีนะกับผ๎ูข๎ารับการฝึกรายบุคคลหรือกลํุมผ๎ูข๎ารับการฝึกความช่ือถือละ               
ความเว๎วาง฿จของผ๎ูข๎ารับการฝึกท่ีมีตํอผ๎ูช้ีนะมีสํวนส าคัญท่ีท า฿ห๎การด านินการช้ีนะป็นเปอยําง
ราบรื่นละมีประสิทธิภาพ 
  2.3.2 การสริมพลังอ านาจ (Empowerment) การช้ีนะป็นกระบวนการท่ีชํวย
฿ห๎ผ๎ูข๎ารับการฝึกเด๎ค๎นพบพลัง หรือวิธีการท างานของตนองป็นวิธีการท่ีท า฿ห๎กิดความยั่งยืนละ             
ผ๎ูข๎ารับการฝึกสามารถพึ่งพาความสามารถของตนองเด๎ปูาหมายปลายทางของการช้ีนะ คือ              

1 
การสร๎างความสัมพันธ์ละความเว๎วาง฿จ 

(Trust and Rapport) 
 

8 
การทบทวนละสะท๎อนผล     
การท างาน (After Action 
Review and Reflection) 

2 
การสริมพลังอ านาจ 
(Empowerment) 

 

5 
การมีปูาหมายละจุดน๎นรํวมกัน 

(Focusing) 
 

6 
การช้ีนะ฿นบริบทรงรียน 

(Onsite Coaching) 
 

7 
การช้ีนะท่ีน า เป฿ช๎เด๎จริง 
(Work on Real Content) 

 

4 
การพัฒนาอยํางตํอนื่อง 

(On -Going 
Development) 

3 
การท างานอยํางป็นระบบ 
(Systematic Approach) 

 

Coaching 
Supervision 
Technique 
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การท า฿ห๎ผ๎ูข๎ารับการฝึกสามารถพัฒนาการรียนการสอนเด๎ด๎วยตนอง สามารถก ากับตนอง (Self – 
Director) เด๎ ฿นระยะรกที่ผ๎ูข๎ารับการฝึกยังเมํสามารถท าด๎วยตนองเด๎ พราะยังขาดครื่องมือ ขาด
วิธีการคิด ละกระบวนการท างาน ผ๎ูช้ีนะจึงข๎าเปชํวยหลือ฿นระยะรก จนกระท่ังผ๎ูข๎ารับการฝึก
เด๎พบวําตนองสามารถท าเด๎ด๎วยตนอง ป็นการชํวยค๎นหาพลังท่ีซํอนอยูํ฿นตัวผ๎ูข๎ารับการฝึกออกมา 
ล๎วผ๎ูช้ีนะก็คือพลังนั้น฿ห๎กํผ๎ูข๎ารับการฝึกเป฿ห๎ผ๎ูข๎ารับการฝึกเด๎฿ช๎พลังนั้น฿นการพัฒนางานของ
ตนองตํอเป 
  2.3.3 การท างานอยํางป็นระบบ  (Systematic Approach)  การด านินการช้ีอยํางป็น
ระบบ มีขั้นตอนของกระบวนการท่ีชัดจน ชํวย฿ห๎ผ๎ูข๎ารับการฝึกเด๎จัดระบบการคิด  การท างาน 
สามารถรียนรู๎ละพัฒนางานเด๎ดียิ่งขึ้น นื่องจากการชี้นะป็นกระบวนการพัฒนาวิชาชีพท่ีตํอนื่อง                     
฿นระยะรกผ๎ูข๎ารับการฝึกอาจเมํค๎ุนคยกับวิธีการหลํานี้มากนัก ท า฿ห๎ผ๎ูช้ีนะจ าป็นต๎องออกบบ
กระบวนการอยํางป็นระบบ ท่ีชํวย฿ห๎ผ๎ูข๎ารับการฝึกเด๎รียนรู๎เด๎ด๎วยตนอง 
  2.3.4 การพัฒนาท่ีตํอนื่อง (On-going Development) การช้ีนะพื่อ฿ห๎กิด            
การรียนรู๎ ละพัฒนาการรียนการสอนเด๎ ฿ช๎วลานาน฿นการท าความข๎า฿จละฝึกปฏิบัติ฿ห๎กิดผล
ตามปูาหมาย การด านินการช้ีนะจึงป็นการพัฒนาท่ีมีความตํอนื่องยาวนาน ตราบทําท่ีมีความรู๎
฿หมํทางการสอนกิดขึ้นมากมาย ละมีประด็นทางการสอนท่ีต๎องท าความข๎า฿จละน าเป฿ช๎                  
฿นการจัดการรียนการสอน การด านินการช้ีนะก็ยังคงด านินการคํูขนานเปกับการจัดการรียน             
การสอน จนดูหมือนป็นงานท่ีเมํอาจรํงร๎อน฿ห๎กิดผล฿นวลาอันส้ันเด๎จึงป็นงานท่ีต๎องคํอยป็นคํอย
เป 
  2.3.5 การช้ีนะบบมีปูาหมายหรือจุดน๎นรํวมกัน (Focusing) ฿นลกของ            
การพัฒนาบุคลากรผ๎ูข๎ารับการฝึก฿ห๎สมารถจัดการรียนการสอนเด๎นั้น มีรื่องราวท่ีต๎องปรับปรุงละ
พัฒนามากมายหลายจุด ดังนั้น หลักวิชาการพี่ล้ียงจึงต๎องตกลงรํวมกันกับคุณผ๎ูข๎ารับกา รฝึกวํา
ปูาหมายสุดท๎ายท่ีต๎องการ฿ห๎กิด คืออะเร ล๎วรํวมกันวางผนวางปูาหมายยํอยๆ พื่อเปสํูจุดหมาย
นั้น กลําวคือ การก าหนดประด็นช้ีนะรํวมกันการก าหนดบทบาท฿ครคือผ๎ูช้ีนะ฿คร 
  2.3.6 การช้ีนะ฿นบริบท฿นรงรียน (Onsite Coaching) การปฏิบัติการช้ีนะ           
มีวัตถุประสงค์ พื่อชํวย฿ห๎ ผ๎ู ข๎ารับการฝึกสามารถน าความรู๎  ทักษะการสอนท่ีมีอยูํ เป฿ ช๎                       
฿นการจัดการรียนการสอน การประยุกต์฿ช๎ความรู๎ละทักษะท่ีดีกิดขึ้น฿นสภาพการท างานจริง              
การด านินการช้ีนะจึงควรกิดขึ้น฿นการท างาน฿นบริบทของรงรียนการด านินการช้ีนะป็น              
การท างานชิงลึก ข๎มข๎น ป็นการชํวย฿ห๎ผ๎ูข๎ารับการฝึกคล่ือนจากความรู๎ความข๎า฿จ฿นการสอน
บบผิวผิน (Surface approach) ป็นการท าความข๎า฿จท่ีลึกซึ้งมากขึ้น (Deepapproach) ดย
อาศัยกระบวนการลงมือปฏิบัติ ลงมือท า งาน การช้ีนะ จึงหลีกล่ียงเมํเด๎ท่ีต๎องข๎าเปท างานรํวมกับ             
ผ๎ูข๎ารับการฝึก฿นรงรียน 
  2.3.7 การชี้นะท่ีน าเป฿ช๎เด๎จริง (Work on Real Content) การช้ีนะ฿นประด็น
หรือนื้อหาสาระท่ีป็นรูปธรรม มีลักษณะป็นพฤติกรรมท่ีสามารถสังกตเด๎ ปฏิบัติเด๎จริง ชํวย฿ห๎ผ๎ูข๎า
รับการฝึกสามารถปรับปรุงหรือพัฒนาการรียนการสอนเด๎อยํางมีประสิทธิภาพมากขึ้น การท่ีผ๎ูช้ีนะ
ป็นบุคคลภายนอกรงรียนจึงมีข๎อจ ากัดตรงท่ีเมํสามารถอยูํกับผ๎ูข๎ารับการฝึกเด๎ตลอดวลา              
การพบปะผ๎ูข๎ารับการฝึก฿นตํละครั้งจึงมีคุณคํามาก ดังนั้น จึงควร฿ช๎วลาท่ีมีจ ากัดนั้น฿ห๎กิดประยชน์                  
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สูงสุด การช้ีนะตํละครั้งจึงน๎นเปท่ีการน าความรู๎หรือทักษะเป฿ช๎เด๎จริง เด๎นวปฏิบัติท่ีป็น
รูปธรรมละป็นขั้นตอน เมํสียวลาเปกับการอภิปรายหรือพูดคุยกันชิงทฤษฎี  
  2.3.8 การทบทวนละสะท๎อนผลการด านินงาน (After Action Review and 
Reflection) การสะท๎อนผลการท างาน (Reflection) ป็นวิธีการท่ีชํวย฿ห๎ผ๎ูข๎ารับการฝึกเด๎คิด
ทบทวนการท างานท่ีผํานมา สรุปป็นนวปฏิบัติ฿นการจัดการรียนการสอนครั้งตํอเป การช้ีนะจึง฿ช๎
การสะท๎อนผลการท างานนี้ป็นครื่องมือส าคัญ฿นการรียนรู๎จนเด๎อีกช่ือหนึ่งวํา “การช้ีนะบบมอง
ย๎อนสะท๎อนผลการท างาน” (Reflective coaching) การช้ีนะชํวย฿ห๎บุคคลเด๎สะท๎อนความสามารถ
ของตนพื่อหาจุดท่ีต๎องการความชํวยหลือ ป็นการชํวยหลือรายบุคคล฿นการน าความรู๎เป฿ช๎               
฿นการท างานละพัฒนาความสามารถของตน เมํ฿ชํการสอนส่ิง฿หมํ จุดพื้นฐานของการช้ีนะอยูํบน
พื้นฐานของความรู๎หรือทักษะท่ีมีอยูํล๎ว  
  2.4 กระบวนการช้ีนะ (Coaching Process) กระบวนการช้ีนะป็นกระบวนการ            
ท่ีชํวย฿ห๎บุคคลเด๎รู๎จักชํวยหลือตนอง(Coaching is a Process of Helping People to Help 
Themselves) มีนักการศึกษาน าสนอกระบวนการช้ีนะท่ีหลากหลาย นื่องจากการช้ีนะมี
กระบวนการฉพาะ เด๎กํ การช้ีนะทางปัญญา (Cognitive coaching) การช้ีนะการสอน 
(Instructional coaching) พื่อนช้ีนะ (Peer coaching) ซึ่งการช้ีนะตําง ๆ มีรายละอียดคํอน
มากเมํอาจน าสนอ฿นบทความนี้เด๎ท้ังหมด อยํางเรก็ตามกระบวนการช้ีนะดยท่ัวเป มีขั้นตอนของ
กระบวนการ ดังนี้ 
 2.4.1 ขั้นกํอนการช้ีนะ (Pre – Coaching) กํอนด านินการช้ีนะ มีการตกลง
รํวมกันกี่ยวกับประด็นหรือจุดน๎นท่ีต๎องการช้ีนะรํวมกัน นื่องจากการด านินการช้ีนะน๎นเปท่ี
การช่ือมยงความรู๎เปสํูการปฏิบัติจริงป็นการท างานชิงลึก (Deep approach) ดังนั้นประด็นท่ี
ช้ีนะจึงป็นจุดล็กๆ ตํข๎มข๎น ชํวย฿ห๎ข๎า฿จอยํางลึกซึ้งจํมจ๎ง ชํวยคล่ีปมบางประการ฿ห๎กิดผล฿น
การปฏิบัติเด๎จริง ฿นกรณีการสอนกระบวนการคิดมีประด็นมากมายท่ีต๎องชํวยกันขยับขับคล่ือนเปที
ละประด็น ชํน การ฿ช๎ค าถามกระต๎ุนคิด การ฿ช๎กิจกรรมท่ีชํวย฿ห๎คิดเด๎อยํางหลากหลาย การ฿ช๎ผัง
กราฟฟิก (Graphic Organizer) การ฿ช๎ผังมนทัศน์ (Mind Mapping) มา฿ช๎฿นการน าสนอความคิด 
การชํวย฿ห๎นักรียนอธิบายกระบวนการคิดกระบวนการท างานของตนอง ซึ่ง฿นประด็นหลํานี้ก็ยังมี
ประด็นยํอย ๆ ท่ีซํอนอยูํมากมาย ท้ังผ๎ูช้ีนะละคุณผ๎ูข๎ารับการฝึกตํละคนก็ต๎องวางผนรํวมกันวํา
฿นตํละครั้งท่ีด านินการช้ีนะนั้น จะช้ีนะลงลึกฉพาะ฿นรื่อง฿ดรื่องหนึ่งป็นพิศษ 
 2.4.2 ขั้นการช้ีนะ (Coaching) ฿นขั้นของการช้ีนะประกอบด๎วยขั้นตอนยํอย 
3 ข้ัน คือ 
 2.4.2.1 การศึกษาต๎นทุนดิม ป็นข้ันท่ีผ๎ูช้ีนะพยายามท าความข๎า฿จวิธี
คิด วิธีการท างานละผลท่ีกิดขึ้นจากการท างานของคุณผ๎ูข๎ารับการฝึกวําอยูํ฿นระดับ฿ด พื่อป็น
ข๎อมูล฿นการตํอยอดประสบการณ์฿นระดับท่ีหมาะสมกับผ๎ูข๎ารับการฝึกตํละคน ซึ่ง฿นขั้นนี้อาจ฿ช๎
วิธีการตําง ๆ กันเปตามสถานการณ์ เด๎กํ 
 1.  การ฿ห๎ผ๎ูข๎ารับการฝึกบอกลํา อธิบายวิธีการท างานละผลท่ีกิดขึ้น 
 2.  การพิจารณารํอยรอยการท างานรํวมกัน ชํน ผนการสอนช้ินงาน                 
ของนักรียน 



 
89 

 

 3. การสังกตการสอน฿นช้ันรียน 
 2.4.2.2 การ฿ห๎คุณผ๎ูข๎ารับการฝึกประมินการท างานของตนอง ป็นข้ัน 
ท่ีชํวย฿ห๎ผ๎ูข๎ารับการฝึกเด๎ทบทวนการท างานท่ีผํานมาของตนอง ดย฿ช๎ตัวอยํางท่ีป็นรูปธรรม           
ท่ีผํานมาเด๎กํการสอนท่ีพิ่งจบเปล๎ว ช้ินงานท่ีนักรียนพิ่งท าสร็จมื่อสักครูํมา฿ช๎ประกอบ              
การประมิน ขั้นตอนนี้ป็นขั้นหนึ่งท่ีพบวํา ผ๎ูข๎ารับการฝึกเมํเด๎ตระหนักรู๎฿นส่ิงท่ีตนองสอนหรือ
กระท าลงเปนัก ตํการท่ีจัด฿ห๎มีอกาสเด๎ “นึกย๎อนละสะท๎อนผลการท างาน” ชํวย฿ห๎ผ๎ูข๎ารับ              
การฝึกเด๎ทบทวนละเตรํตรองวําตนองเด๎฿ช๎ความรู๎ ความข๎า฿จเปสํูการปฏิบัติอยํางเร มีอุปสรรค
ปัญหา฿ดกิดขึ้นบ๎าง ค าถามท่ีมัก฿ช๎กัน฿นขั้นนี้มีค าถามหลัก คือ อะเรที่ท าเด๎ดี มีวิธีการอื่นอีกหรือเมํ/
กระท าอยํางต็มท่ีหรือยังจะ฿ห๎ดีกวํานี้ถ๎ามีจุดอํอนอะเรท่ีพบห็นครอบคลุมนื้อหา ละวัตถุประสงค์
การสอนหรือเมํพียง฿ด มีมิติอื่นอีกหรือเมํ ฯลฯ 
 2.4.2.3 ขั้นตํอยอดประสบการณ์ ป็นขั้นท่ีผ๎ูช้ีนะมีข๎อมูลจากการสังกต                
การท างานละฟังผ๎ูข๎ารับการฝึกอธิบายความคิดของตนอง ล๎วจึงลงมือตํอยอดประสบการณ์฿น
รื่องฉพาะนั้นพิ่มติมซึ่งผ๎ูช้ีนะต๎องอาศัยปฏิภาณ฿นการวินิจฉัย฿ห๎เด๎วําคุณผ๎ูข๎ารับการฝึกต๎องการ
ความชํวยหลือ฿นรื่อง฿ด หากเมํนํ฿จก็อาจ฿ช๎วิธีการสอบถามขอข๎อมูลพิ่มติม฿นขั้นตํ อยอด
ประสบการณ์มักมีการด านินการ฿น 2 ลักษณะ คือ 
 1. มื่อพบวําคุณผ๎ูข๎ารับการฝึกมีความข๎า฿จท่ีผิดพลาดบาง
ประการ หรือมีปัญหาก็จ าป็น ต๎องก๎เข ปรับความรู๎ความข๎า฿จ฿ห๎ถูกต๎อง ละชํวยหลือ฿นการก๎เขปัญหา 
 2. มื่อพบวําคุณผ๎ูข๎ารับการฝึกข๎า฿จหลักการสอนดีตํยังขาด
ประสบการณ์฿นการออกบบการรียนการสอน ก็จ าป็นต๎องพิ่มติมความรู๎บํงปันประสบการณ์ 
 2.4.3 ข้ันสรุปผลการช้ีนะ (Post - Coaching) ป็นขั้นตอนท่ีผ๎ูช้ีนะปิดอกาส
฿ห๎คุณผ๎ูข๎ารับการฝึกเด๎สรุปผลการช้ีนะพื่อ฿ห๎เด๎หลักการส าคัญเปปรับการรียนการสอนของตนอง
ตํอเป มีการวางผนท่ีจะกลับมาช้ีนะรํวมกันอีกครั้งวําความรู๎ ความข๎า฿จอัน฿หมํท่ีเด๎รับการช้ีนะ
ครั้งนี้ จะกิดผล฿นทางปฏิบัติพียง฿ด รวมเปถึงการตกลงรํวมกันรื่อง฿ห๎ความชํวยหลืออื่นๆ ชํน หา
อกสารมา฿ห๎ศึกษาประสานงานกับบุคคลอื่น ๆ นะน าหลํงรียนรู๎พิ่มติม การ฿ช๎ครื่องมือหรือ
รูปบบการ฿ช๎ภาษา฿นการช้ีนะมี 2 มิติ คือ มิติของการผลักดัน (Push) ละมิติของการฉุดดึง (Pull) 
การมีระดับของการผลักดันอยํางสุดขั้ว คือ การบอกความรู๎ (Telling) เปจนถึงระดับการฉุดดึงสูงสุด 
คือ การรับฟัง (Listening) ท้ังนี้ วิธีการหลํานี้ป็นการชํวย฿ห๎ผ๎ูข๎ารับการฝึกเด๎พัฒนาการจัด               
การรียนการสอนของตนองเด๎ท้ังส้ิน ตํหากมีจุดดํนละจุดด๎อยของตํละวิธีตกตํางกันเป 
ศึกษานิทศก์ผ๎ูมีบทบาทละภารกิจป็นผ๎ูช้ีนะจึงลือก฿ช๎฿ห๎หมาะสมกับสถานการณ์ตําง ๆ ละ               
ผ๎ูข๎ารับการฝึกตํละคน มีข๎อตือน฿จวําหาก฿ช๎มิติของการผลักดัน เด๎กํ การบอกการอธิบาย                  
การสอน การสาธิต การนะนา พียงด๎านดียว เมํถือวําป็นการช้ีนะท่ีท๎จริง 
 2.5 กลวิธีการช้ีนะ (Coaching Techniques) กลวิธี฿นการช้ีนะป็นความรู๎ชิงปฏิบัติ 
(Practical knowledge) ท่ีผ๎ูช้ีนะเด๎ค๎นพบ฿นการลงมือปฏิบัติการช้ีนะกับผ๎ูข๎ารับการฝึก                
฿นสถานการณ์การท างานจริง ล๎วก็บป็นกลวิธีฉพาะของตนเว๎฿ช๎฿นการด านินการช้ีนะของตนอง 
หากผ๎ูช้ีนะเด๎มีวทีลกปล่ียนประสบการณ์ การ฿ช๎กลวิธี฿นการช้ีนะหลํานี้อยํางตํอนื่องก็จะชํวย
ขยายประสบการณ์การชี้นะ฿ห๎กว๎างขวางพิ่มมากขึ้น ซึ่งสามารถสรุปกลวิธีการช้ีนะเด๎ ดังนี้ 
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 2.5.1 กลวิธีจับถูก เมํจับผิด การช้ีนะน๎นเปท่ีการชํวย ผ๎ูข๎ารับการฝึกมองหาวํา
ท าส่ิง฿ดเด๎ดี ถูกต๎องหมาะสมล๎วม๎จะป็นรื่องล็กน๎อยก็ตาม ป็นวิธีการท่ีชํวย฿ห๎ผ๎ูข๎ารับ           
การฝึกเมํรู๎สึกอึดอัด วลามีผ๎ูช้ีนะมาท างานด๎วยการจับถูก ท า฿ห๎ผ๎ูข๎ารับการฝึกเด๎ห็นคุณคํา            
฿นตนอง ละฮึกหิมท่ีจะพัฒนางานการรียนการสอนของตนองตํอเป 
 2.5.2 กลวิธีปัญหาของ฿คร คนนั้นก็ต๎องก๎  ผ๎ูข๎ารับการฝึกมีนวน๎มพึ่งพา                
ผ๎ูช้ีนะ฿ห๎ก๎เขปัญหา฿ห๎ ซึ่งหากผ๎ูช้ีนะตกหลุมพรางอันนี้ก็ต๎องคอยก๎ปัญหา฿ห๎ผ๎ูข๎ารับการฝึกอยูํ  
ร่ าเป การช้ีนะท่ีดีจึงเมํรับปัญหาของผ๎ูข๎ารับการฝึกข๎ามาก๎เขสียอง ตํพยายามชํวยหลือ฿ห๎                 
ผ๎ูข๎ารับการฝึกค๎นพบวิธีการก๎ปัญหาด๎วยตนอง 
 2.5.3 กลวิธีชมสองอยําง ช้ีจุดบกพรํองหนึ่งอยํางหากจ าป็นต๎องช้ี฿ห๎ห็น
จุดบกพรํอง฿นการท างานก็ต๎อง฿ช๎ตํอมื่อผ๎ูข๎ารับการฝึกละผ๎ูช้ีนะค๎ุนคย เว๎วาง฿จกันพอสมควร              
ท้ังผ๎ูข๎ารับการฝึกยินดีรับฟังข๎อบกพรํองของตนอง อยํางเรก็ดีผ๎ูช้ีนะต๎องยึดหลักเมํ “ติ” มากกวํา 
“ชม” จึงต๎องยึดหลักวํา฿ห๎ชม฿นประด็นท่ีท าเด๎ดีอยํางน๎อย 2 รื่อง ละช้ีข๎อบกพรํองพื่อ฿ห๎ปรับปรุง
พียงประด็นดียวทํานั้น 
 2.5.4 กลวิธีการถามเมํต๎องหวังค าตอบ การถามค าถามของผ๎ูช้ีนะ ชํวย฿ห๎ผ๎ูรับ
การฝึกพิจารณาอยํางรอบด๎านมากขึ้น บบอยํางของค าถามหลํานี้ชํวย฿ห๎คุณผ๎ูข๎ารับการฝึกก็บเว๎
ถามตนองเด๎ ดังนั้น฿นบางค าถามต๎องอาศัยวลา฿นการคิดพิจารณาก็อาจป็น “ค าถามฝาก฿ห๎คิด”   
เมํจ าป็นต๎องบังคับ ฿ห๎ต๎องตอบ฿ห๎เด๎฿นขณะนั้น 
 2.5.5 กลวิธี฿ห๎การบ๎าน ต๎องตามมาตรวจ หลังจากสร็จส้ินการช้ีนะ฿นตํละ
ครั้ง จ าป็นท่ีจะต๎องวางผนรํวมกันส าหรับการชี้นะ฿นครั้งตํอเป ผ๎ูข๎ารับการฝึกต๎องน าบทรียนท่ีเด๎
ครั้งนี้เปปรับปรุงการสอนของตนองป็นหมือนการ฿ห๎การบ๎านเว๎ ล๎วก็กลับมาตรวจดูวําสามารถ
ปรับปรุงเด๎ดีพียง฿ด พื่อหาทางช้ีนะตํอเปเมํ฿ห๎การบ๎านตํ฿ห๎การท างาน฿นช้ันรียน/รงรียน 
(Seatwork/Authentic Performance) ท่ีผ๎ูข๎ารับการฝึกมีอกาสเด๎พบห็นพฤติกรรมการท างาน
ความต้ัง฿จมุํงมั่น (AQ) ตามศักยภาพละการบริหารอารมณ์ของนักรียน (EQ) 
 2.5.6 กลวิธีถ๎าจะบอก ต๎องมีทางลือก การบอกวิธีการก๎ปัญหา฿ห๎กํผ๎ูข๎ารับ
การฝึก฿ช๎฿นสถานการณ์ท่ีมีวลาจ ากัดหรือ฿นกรณีท่ีผ๎ูข๎ารับการฝึกมีความข๎า฿จคลาดคล่ือนบาง
ประการ ผ๎ูช้ีนะอาจลือก฿ช๎วิธีการบอกหรือส่ัง฿ห๎ท า อยํางเรก็ตาม฿นวิธีท่ีบอกหรือส่ังนั้น ควรมีอยําง
น๎อย 2 ทางลือก พื่อ฿ห๎ผ๎ูข๎ารับการฝึกสามารถดสิน฿จลือกปฏิบัติ฿ห๎หมาะสมกับสภาพท่ีหมาะสม
กับตนองมากท่ีสุด 
 2.5.7 กลวิธีกล๎งท าป็นเมํรู๎ ผ๎ูช้ีนะอาจท าบทบาทของผ๎ูท่ีเมํรู๎ เมํข๎า฿จ ฿ห๎ผ๎ูข๎า
รับการฝึกชํวยอธิบายหรือ฿ห๎ค านะน า ก็จะชํวยพัฒนาความสามารถของผ๎ูข๎ารับการฝึกเด๎ดีทีดียว 
 2.5.8 กลวิธีอดทนฟัง฿ห๎ถึงท่ีสุด ฿นบางกรณีท่ีผ๎ูข๎ารับการฝึก อาจมีรื่องมากมาย
ท่ีอยากบอกลํา฿ห๎ผ๎ูช้ีนะฟังหลายรื่องอาจเมํข๎าทํา หากตํผ๎ูช้ีนะสามารถอดทนฟัง ดยเมํตัดบท
หรือทรกซง ก็จะเด๎ข๎า฿จความคิดของผ๎ูข๎ารับการฝึกมากขึ้น บางทีผ๎ูข๎ารับการฝึกก็อาจเด๎คิด
ทบทวน฿นส่ิงท่ีตนองพูดมาเด๎บ๎าง 
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 2.5.9 กลวิธีรารียนรู๎รํวมกัน ผ๎ูช้ีนะเมํจ าป็นต๎องรู๎เปสียทุกรื่อง ผ๎ูช้ีนะเมํ
จ าป็นต๎องกํงกวําผ๎ูข๎ารับการฝึกตํถือวําท้ังผ๎ูช้ีนะละผ๎ูข๎ารับการฝึกสามารถรียนรู๎จากกันละกัน
เด๎สมอปัญหาบางรื่องท่ีตํางเมํข๎า฿จก็ต๎องมาชํวยกันหานวทางก๎เขรํวมกัน47 
 3.  เทคนิคการนิเทศการสอน 4 แบบ 
 การนิทศการสอนมีหลายวิธีการ ละมีการพัฒนาวิธีการนิทศพื่อ฿ห๎หมาะสมกับ
สภาพของรงรียน ซึ่งวิธีการ 4 บบมีดังตํอเปนี้ 
 3.1 การนิทศบบตรวจสอบ (Inspection Supervision) การนิทศบบนี้ป็นบบ
กํากํท่ีมี฿ช๎มานาน ผ๎ูนิทศจะตรวจสอบพื่อ฿ห๎ครูเด๎ก๎เขปรับปรุงหรือพัฒนางาน ป็นการตรวจสอบ
พื่อ฿ห๎การท างาน฿ห๎ป็นเปตามกฎกณฑ์ระบียบของหลักสูตรที่ก าหนดเว๎ ชํน 
 3.1.1 การตรวจผนการสอน จะตรวจสอบหรือตรวจต้ังตํการวิคราะห์
หลักสูตร การวิคราะห์ผ๎ูรียน การจัดกิจกรรมการรียนรู๎ การ฿ช๎ส่ือนวัตกรรม฿นการจัดการรียนรู๎ 
การวัดผลประมินผล 
 3.1.2 การตรวจสอบการข๎าช้ันรียน 
 3.1.3 การตรวจสอบการข๎ารํวมกิจกรรม มื่อตรวจสอบสร็จล๎วช้ีจง฿ห๎ครู
ก๎เขข๎อบกพรํอง 
 3.2 การนิทศบบน๎นผลผลิต (Supervision as Production) การนิทศบบนี้จะดู
ผลงานของสถานศึกษาวําสามารถผลิตผ๎ูรียนออกสํูสังคมอยํางมีประสิทธิภาพหรือเมํมากน๎อยพียง฿ด
บางคนรียกการนิทศบบวิทยาศาสตร์ พราะมีการวางผนการท างานอยํางป็นระบบระบียบ
ตรวจสอบย๎อนกลับเด๎อยํางป็นขั้นตอนท่ีชัดจน ป็นการวิคราะห์ข๎อมูลท่ีกี่ยวข๎องกับผ๎ูรียน วิจัย
ละพัฒนาพื่อ฿ห๎มีคุณภาพตามมาตรฐาน ชํน การวิคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการรียน คะนน NT 
คะนน O-NET มาตรฐานด๎านผ๎ูรียน 
 3.3 การนิทศบบคลินิก (Clinical Supervision) การนิทศบบคลินิก หมายถึง 
กระบวนการส าหรับการสังกตการสอน฿นช้ันรียนท่ีมีการด านินการอยํางมีระบียบ พื่อปรับปรุง
ประสิทธิภาพ การจัดการรียนการสอนของครู ดยครูละผ๎ูนิทศจะรํวมมือกันอยําง฿กล๎ชิด                         
฿นการวางผนการสอน การสังกตการสอน ละการประมินการจัดการรียนการสอน พื่อหาทาง
ปรับปรุงก๎เขรํวมกันละขณะดียวกันก็สํงสริม฿ห๎ครู สามารถนิทศตนองเด๎฿นท่ีสุด ละ                
฿นการด านินงานนั้นครูละผ๎ูนิทศจะรํวมกันสร๎างความสัมพันธ์ ความช่ือมั่น ความจริง฿จ ละ             
ความเว๎วาง฿จซึ่งกันละกันนอกจากนี้การนิทศบบคลินิก ยังมีลักษณะป็นประชาธิปเตยละป็น
การนิทศท่ียึดครูป็นศูนย์กลางตํขณะดียวกัน ก็จะประสานผลประยชน์ของครู ละสถานศึกษา
ข๎าด๎วยกัน ซึ่งหมายความวําขณะท่ีการนิทศมุํงจะพัฒนาวิชาชีพของครูป็นรายบุคคลนั้น การนิทศ
จะสอดคล๎องกับปูาหมายละความต๎องการของสถานศึกษาด๎วย 
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 กลํุมงานนิทศ ติดตามละประมินผลระบบบริหารละการจัดการศึกษา กลํุมนิทศ 
ติดตามละประมินผลการจัดการศึกษา ส านักงานขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา ขต 11, คู่มือ           
การนิเทศภายในโรงเรียน (ม.ป.ท.: ม.ป.ป.), 26-31. 



 
92 

 

 การนิทศบบนี้น๎นท่ีการปรับปรุงกระบวนการรียนการสอน฿นลักษณะท่ีพิจารณา
ละก๎เขตามความหมาะสมของผ๎ูเด๎รับการนิทศ จึงคล๎ายกับการรักษาอาการจ็บปุวยของคนเข๎฿ห๎มี
การฟื้นฟูสภาพเด๎ดีขึ้น ตํการนิทศการศึกษาจะมุํง฿ห๎ผ๎ูเด๎รับการนิทศปล่ียนปลงพฤติกรรม               
การรียนการสอน฿ห๎มีความหมาะสม ป็นการนิทศท่ีเด๎ข๎อมูลดยตรง ป็นความรํวมมือของครูกับ           
ผ๎ูนิทศดยผ๎ูนิทศละผ๎ูเด๎รับการนิทศจะเด๎พบปะผชิญหน๎ากันละรับค านะน าเปปรับ฿ช๎ตาม
ความหมาะสมละความจ าป็นพื่อประยชน์฿นการปรับปรุงการรียนการสอน ชํน การสังกต             
การสอนตามสภาพจริงพื่อน าเปปรับปรุงการสอน 
 3.4 การนิทศพื่อการพัฒนา (Developmental Supervision) การนิทศบบนี้น๎น
พัฒนาผ๎ูเด๎รับการนิทศ ฿ห๎มีความรู๎ความสามารถ฿นการก๎เขปัญหาของตนองเด๎ ตามสถานการณ์ท่ี
กิดขึ้น48 
 จากวิธีการการนิทศดังกลําวข๎างต๎น พบวํา การนิทศจะต๎องปิด฿จกว๎างละรียนรู๎
รํวมกันทุกฝุายทุกคน พื่อก๎ปัญหา฿นห๎องรียนละสถานศึกษา฿ห๎อยูํ฿นระดับมาตรฐานท่ีสังคม
ยอมรับเด๎ การมีปฏิสัมพันธ์อันดีจะกํอ฿ห๎กิดมิตรภาพท่ีงดงาม สานตํอ฿นการนิทศครั้งถัดเปด๎วย               
จึงควร฿ช๎ถ๎อยค าละทําทางท่ีป็นมิตร฿นการนะน าชํวยหลือ 
 
  บทบาทหน้าที่ของผู้นิเทศและผู้รับการนิเทศ 

 บทบาทหน้าที่ของผู้นิเทศ 
  นักการศึกษา฿นตํางประทศเด๎ก าหนดบทบาทหน๎าท่ีของผ๎ูนิทศเว๎ตําง ๆ กัน ดังนี้ 
  ฮริส (Harris) เด๎บํงหน๎าท่ีของศึกษานิทศก์เว๎ ดังนี้ 
 1. หน๎าท่ีทางการสอน (Teaching Function) ป็นหน๎าท่ีหลัก ศึกษานิทศก์จะต๎อง 
ท างานท่ีกี่ยวกับการสอนดยตรง นั่นคือ ชํวยหลือ นะน า กี่ยวกับวิธีการสอนท่ีดี฿ห๎กับครูรวม
ตลอดถึงการวัดละประมินผลด๎วย 
 2. หน๎าท่ีจัดบริการ (Special Service Function) ป็นการชํวยหลือนะน ากี่ยวกับ               
การบริการ฿ห๎กํนักรียนดยตรง เด๎กํ หนํวยสุขภาพ พลานามัย การนะนว บริการจิตบ าบัด ละ
สันทนาการป็นต๎น 
 3. หน๎าท่ีจัดอ านวยการ (Management Function) ป็นการชํวยหลือ฿นรื่องการจัด
ด านินงาน฿นด๎าน ธุรการท่ัวเป กี่ยวข๎องกับคณะบุคคล ป็นการกี่ยวพันดยทางอ๎อมกับการรียน
การสอน 
 4. หน๎าท่ีการนิทศ (Supervision Function) ป็นงานกี่ยวกับการนิทศการติดตํอ
ประสานงานป็นงานท่ีกี่ยวข๎องดยตรงกับการรียนการสอน ศึกษานิทศก์จะท างานรํวมกับครู 
 5.  หน๎าท่ีบริหารงานท่ัวเป (General Administration Function) ป็นหน๎าท่ีกี่ยวกับ
งานบริหาร฿นรงรียนท่ัว ๆเป ท่ีศึกษานิทศก์จะชํวยหลือรงรียนเด๎49 

                                                 

 48 กลํุมงานนิทศ ติดตามละประมินผลระบบบริหารละการจัดการศึกษา กลํุมนิทศ 
ติดตามละประมินผลการจัดการศึกษา ส านักงานขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา ขต 11, คู่มือ           
การนิเทศภายในโรงเรียน (ม.ป.ท.: ม.ป.ป.), 32. 
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  อลิวา  ละพอลัส (Oliva and Pawlas) เด๎ก าหนดบทบาทผ๎ูนิทศเว๎ 4 ประการ คือ 
 1. บทบาทผ๎ูประสานงาน (Coordinator) ซึ่งคอยประสานปรกรมตําง ๆ ฿นตํละระดับ
ละชํวยครู฿ห๎ตระหนักถึงปัญหาของกันละกัน 
 2. บทบาทท่ีปรึกษา (Consultant) ป็นท่ีปรึกษา฿ห๎กํครูป็นรายบุคคลละป็นกลํุมท่ี
ต๎องการค านะน า 
 3. บทบาทผ๎ูน ากลํุม (Group Leader) ป็นผ๎ูท่ีรู๎วิธีท่ีจะท างานรํวมกับกลํุม฿ห๎ประสบ
ผลส าร็จ ละท า฿ห๎กลํุมท างาน฿ห๎ส าร็จ 
 4. บทบาทผ๎ูประมิน (Evaluator) ป็นผ๎ูท่ีชํวยครูประมินผลการสอน ประมินหลักสูตร 
ละประมินตัวอง50 
  นักการศึกษา฿นประทศเด๎ก าหนดบทบาทหน๎าท่ีของผ๎ูนิทศเว๎ตําง ๆ กัน ดังนี้ 
  วัชรา  ลํารียนดี กลําววํา ผ๎ูนิทศหรือผ๎ูท าหน๎าท่ีนิทศมีบทบาทละภาระหน๎าท่ีหลาย
อยําง ถึงม๎วํางาน฿นหน๎าท่ีหลักคือ การชํวยหลือนะน าสํงสริมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาละ
คุณภาพการสอนตํการพัฒนาคุณภาพการศึกษาละคุณภาพการสอนต๎องกี่ยวข๎องกับงาน องค์ประกอบตําง ๆ 
หลายด๎านละบุคลากรหลายฝุาย51 
        ชารี   มณีศรี  เ ด๎สนอนวคิดกี่ยวกับคุณสมบัติ ด๎านบุค ลิกลักษณะ (Personal 
Characteristics) ท่ีจ าป็นของศึกษานิทศก์เว๎ ดังนี้ 
 1.  สร๎างศรัทธาความช่ือถือ฿ห๎กิดขึ้น ศึกษานิทศก์ มีความสัมพันธ์กับครูดยต าหนํง
ทางการ฿ห๎พระคุณ (วิชาการ) มากกวําความสัมพันธ์ด๎านอ านาจ (Authority) ความป็นผ๎ูช่ียวชาญ
ด๎านวิชาการจะชํวยสริมคุณลักษณะ ข๎อนี้฿ห๎ดํนชัดขึ้น 
 2.  ห็นอกห็น฿จคนอื่น (Sympathy and Sensitivity) ค าพังพยวํา “เหว๎ทําน ทํานจัก
เหว๎ตอบ” ราต๎องการอยาก฿ห๎ครูอื่นปฏิบัติตํอราอยํางเร ประการรกราจะต๎องท าอยํางนั้นกํอน 
การห็น฿จกันถือป็นอารมณ์รํวมของคนท่ีมีเมตรีตํอกัน หากทุกคนป็นศัตรูกันคุณธรรมข๎อนี้             
จะ เมํมีการข๎า฿จคนอื่น ยอมรับคนอื่น ถือป็นพื้นฐานส าคัญ฿นการท างานรํวมกัน การรักละ           
การห็น฿จคนอื่นนี้จะต๎องเมํ฿ชํกล๎งท าพื่อหวังผลประยชน์ตอบทน จะต๎องมีความห็น฿จสน ฿นอยูํ
ป็นประจ า฿นสํวนลึกของหัว฿จ (Innate) 
 3.  ความกระตือรือร๎น (Enthusiasm) งานการศึกษาป็นงานท่ีเมํหยุดอยูํกับท่ี (Static) 
หากตํป็นงานท่ีมีความคล่ือนเหวอยูํสมอพราะการศึกษาป็นรื่องของความปล่ียนปลงพื่อ฿ห๎
หมาะสมกับความต๎องการของสังคม การท างานท่ีมีชีวิตชีวา กระตือรือร๎น฿นการศึกษาค๎นคว๎า จะ
ชํวย฿ห๎ศึกษาค๎นคว๎า จะชํวย฿ห๎ศึกษานิทศก์ป็นคนทันตํอหตุการณ์ ทันสมัยอยูํสมอ การรักษา                

                                                                                                                                            

 49 Ben M. Harris, 1975, อ๎างถึง฿น รุํงรัชชดาพร  วหะชาติ, การนิเทศการศึกษา, พิมพ์
ครั้งท่ี 5 (สงขลา: ทมการพิมพ์, 2557), 78. 
 50 Peter F. Oliva, and Pawlas G.E., Supervision for Taday’s School, 5th ed. 
(Longman Poblishers, Inc., 1997), 576. 

 51 วัชรา  ลํารียนดี, การนิเทศการสอน (Supervision of Instruction), พิมพ์ครั้งท่ี 
5 (นครปฐม: รงพิมพ์มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2553), 8. 
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ความกระตือรือร๎น฿ห๎คงอยูํ มีทคนิควิธีท่ีสามารถท าเด๎ ป็นท่ียอมรับกันวํา ลักษณะการท างานของ
คนราตะดูกระปี้กระปรํา ละจะลดน๎อยลงเปรื่อย ๆ หากเมํมีการสํงสริมหรือการ฿ช๎รงสริม 
(Reinforcement) ท่ีถูกต๎อง ครูบางคนท างานเด๎ผลดีอยูํระยะหนึ่ง ตํอาจจะตกลงมื่อข๎าปีท่ี 5 
ศึกษานิทศก์ ต๎องค านึงถึงรื่องนี้ ความกระตือรือร๎นป็นความรู๎สึกทางอารมณ์ ฉะนั้น จึงเมํคงท่ีสมอ
เป อาจมีมากละหมดเป ข๎อควรคิดก็คือ ศึกษานิทศก์ จะต๎องมีความรู๎สึกกระตือรือร๎นอยํางจริง฿จ 
 4.  การมองลก฿นงํดี (Feeling of Adequacy) ความมั่นคงทางอารมณ์ป็นผ๎ูมองลก 
฿นงํดี ช่ือมั่นตนอง (Self - Confidence) กล๎าผชิญกับความยากล าบากของงาน ม๎วํา฿นบางครั้ง
จะเมํเด๎รับความรํวมมือจากคนอื่น ศึกษานิทศก์ก็ต๎องท างานตํอเป พื่อสาะหาวิธีปฏิบัติงานพัฒนา
ทัศนคติท่ีดี฿นขอบขตความสามารถด๎วยตัวขาอง 
 5.  ความคิดริริ่มสร๎างสรรค์ (Originality) ศึกษานิทศก์฿นฐานะน าทางการศึกษาควร
สวงหาความคิด฿หมํ  ๆ สนับสนุน฿ห๎ กิดบรรยากาศคิดสร๎างสรรค์ ครู ทุกคนมี ศักยภาพ 
(Potentiality) มีความคิดสร๎างสรรค์ ปัญหามีวําครูจะสดงศักยภาพชํนนี้ ออกมาหรือเมํ ยํอมขึ้นอยูํ
กับการน าของศึกษานิทศก์ด๎วย ความคิดสร๎างสรรค์มีอยูํล๎วทุกคน ตํการสดงออกมาทํานั้นเมํ
ทํากัน ฉพาะ฿นสังคมเทยท่ีผูกพันของดิมท่ีมีอยูํล๎ว ดูล รักษา การคิดริริ่ มท า฿นส่ิงท่ีปลกละ
฿หมํยํอมส่ียงตํอความล๎มหลวละการวิพากษ์วิจารณ์ ดูหมิ่นดูคลนจากคนอื่นบรรยากาศชํนวํานี้ 
อาจจะป็นอุปสรรคส าหับผ๎ูท่ีคิดริริ่มสร๎างสรรค์฿นประทศเทย 
 6.  มีอารมณ์ขัน (Sense of Humor) อารมณ์ขันท า฿ห๎ลดอาการตึงครียดด๎านอารมณ์             
ลงเด๎ลักษณะการท างานของมนุษย์ท่ัวเปยํอมชอบท่ีจะท างาน฿นบรรยากาศอบอุํน ละป็นกันอง
มากกวํา฿นสถานการณ์ท่ีครํงครียด (Tension) ดังนั้น ศึกษานิทศก์ก็ควรพาะปลูกคุณลักษณะนี้฿ห๎
กิดขึ้น ข๎อควรระมัดระวัง฿นรื่องอารมณ์ขัน คือจะต๎องขึ้นอยูํกับกาลทศะหมาะสม 
 7.  มีสุขภาพดี (Physical Vigor) ค ากลําวท่ีวํา “จิต฿จท่ีจํม฿สยํอมมีอยูํ฿นรํางกาย               
ท่ีข็งรง” การมีสุขภาพพลานามัยท่ีดีจะท า฿ห๎ท างานเด๎ต็มม็ดต็มหนํวย ถึงจะฉลียวฉลาด               
สักปาน฿ด หากรํางกายเมํข็งรงสามวันดีส่ีวันเข๎ ยํอมมีผลกระทบกระท่ัง ตํอการท างานป็นอยําง
มาก ความข๎มข็งของรํางกาย มีผลกระทบถึงความทนทาน฿นการท างานหนักอีกด๎วย คนบางคน  
พอถึงคราวคับขันมีความกดดันจากการท างานมากก็อาจล๎มจ็บลงเด๎งํายๆตํบางคนท างานมาก       
ก็ทนทานเด๎ สนุกกับงานก็มี 
 8.  สามารถประมินคําราคาส่ิงของ (Sense of Relative Value) ศึกษานิทศก์ตามปกติ 
กี่ยวข๎องกับปัญหาทางการศึกษาละความต๎องการตํางๆอยํางกว๎างๆ ปัญหาละความต๎องการหลํานี้
บางอยําก็ป็นขั้นปกติ ธรรมดา ตํบางอยํางมีความส าคัญต๎องการปรับปรุง฿นระยะทางการท างาน 
จะต๎องครอบครองความจริญก๎าวหน๎า฿นอยํางมั่นคง ละต๎องข๎า฿จข๎อท็จจริงท่ีวํา ผ๎ูมีหน๎าท่ี
กี่ยวข๎อง฿นการศึกษาท้ังหลาย รวมท้ังตัวศึกษานิทศก์องด๎วย มีขีดความสามารถจ ากัดตํส่ิงท่ีจะต๎อง
ปรับปรุงก๎เข เมํวําจากความสน฿จของบุคคล สังคมละรงรียนป็นความกระตือรือร๎นท่ีรอรับ                 
การก๎เข ศึกษานิทศก์จะต๎องพยายาม฿ช๎พลังงาน (มันสมอง) ฿ห๎กิดประยชน์ พื่อประยชน์อยํางดี 
หวังผลระยะยาว 
 9.  ความจริง฿จ (Sincerity) ความจริง฿จ ความปิดผย ป็นครื่องส าหรับ ประหยัดวลา 
เด๎อยํางส าคัญ ผ๎ูบังคับบัญชาป็นคนปิดผยตรงเปตรงมาด๎วย ความจริง฿จของศึกษานิทศก์ ผูกพัน
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อยูํกับงานด๎านการปรับปรุงการสอน฿ห๎ การยอมรับนับถือคนอื่น พื่อนรํวมงาน (Co-Workers) หาก
ครูนํ฿จวําศึกษานิทศก์ท างานอยํางซื่อสัตย์ มุํงท่ีจะปรับปรุงการรียนการสอน ฿นรงรียนของขา          
ทีละล็กทีละน๎อย ครูยํอมต็ม฿จ฿ห๎ความรํวมมือพื่อก๎ปัญหารํวมกัน 
 10.  ป็นพาหุสัจจะ (Resourcefulness) คนทุก ๆ คน มีความฉลียวฉลาดติดตัวมา ตํ
คนท่ีเด๎ดีกวําคนอื่นนั้น มักจะป็นคนท่ีมีความฉลียวฉลาดมากกวําระดับปกติ ศึกษานิทศก์จึงต๎อง
ครองคุณสมบัติด๎านสติปัญญา ( Intelligence) การฝึกหัก (Training) ละเด๎รับประสบการณ์ 
(Experience) มาอยํางพียงพอ (พาหุสัจจะเด๎ยินเด๎ฟังมาก) ครูยํอมมองศึกษานิทศก์ ก็฿นฐานะ             
ผ๎ูนะนวนะน า52 
  กลํุมนิทศ ติดตามละประมินผลการจัดการศึกษา เด๎สนอนวคิดกี่ยวกับบทบาทของ 
ศึกษานิทศก์฿นการจัดกระบวนการรียนรู๎เว๎ ดังนี้ 
 1. รํวมวางผนกับครูป็นรายบุคคลละป็นกลํุมพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาตาม
นยบายการจัดการศึกษาของสถานศึกษา วางครงการด านินงาน฿ห๎บรรลุ ดยท าหน๎าท่ีปรึกษาละ
นะน าการขจัดปัญหาของครูตํละคน 
 2. รํวมมือด๎านบริหารชํวย฿นการตัดสิน฿จด านินการละนวทางการจัดกิจกรรมตําง ๆ ท่ี
กี่ยวกับการจัดการศึกษา กระบวนการจัดการรียนรู๎ 
 3. จัด฿ห๎มีการประชุมปรึกษาหารือกี่ยวกับการจัดการรียนรู๎ สํงสริม฿ห๎ครูสวงหา
วิชาการ฿หมํ ๆ ละน ามาปรับปรุงการจัดกระบวนการรียนรู๎  
 4. สนอนะพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา ดยชํวยคณะครูต้ังจุดประสงค์ของ
กระบวนการรียนรู๎ ของตํละกลํุมสาระการรียนรู๎ ลือกประสบการณ์ ท่ีมีคุณคํา฿ห๎กํครู ลือก
วิธีการจัดกระบวนการรียนรู๎ ส่ือ นวัตกรรมละทคนลยี พื่อการรียนรู๎ ท่ีหมาะสมละน๎นผ๎ูรียน
ป็นส าคัญ 
 5. จัดการกี่ยวกับการสาธิต วิธีการจัดกระบวนการรียนรู๎ การ฿ช๎ส่ือ  นวัตกรรมละ
ทคนลยีทางการศึกษา 
 6.  มีสํวนรํวม฿นการวัดผลละประมินผลการศึกษา รวมท้ังวิจัย฿นช้ันรียน พื่อปรับปรุง
พัฒนาคุณภาพการจัดการรียนรู๎฿ห๎ดีขึ้น  
  คุณลักษณะของผ๎ูนิทศ ควรมีพื้นฐานลักษณะนิสัยท่ีดี ดังตํอเปนี้  
           1.  การยอมรับความจริง 
           2.  ห็นอกห็น฿จ 
            3.  มองลก฿นงํดี 
           4.  กระตือรือร๎น 
            5.  ฿ห๎อกาส 
            6.  ยืดหยุํน 

 7.  มั่น฿จ฿นตนอง 
            8.  กล๎ารับผิดละรับชอบ 

                                                 

 52 ชารี  มณีศรี, การนิเทศการศึกษา (กรุงทพฯ: บูรพาศาส์น, 2542), 70 -71. 
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           9.  มีวิสัยทัศน์ 
           ผ๎ูนิทศ ควรหลีกล่ียงลักษณะนิสัยท่ีเมํดี คือ การเมํวาง฿จ ขี้ร าคาญ อาตํ฿จ ถือตัว ชอบ
ปรียบทียบ รอเมํเด๎ เมํมั่น฿จ฿นตนอง เมํหวังดี ละเมํรีบร๎อน53 
 จากการศึกษาคุณลักษณะของศึกษานิทศก์ ด๎านบุคลิกลักษณะนอกจากจะป็นเด๎รับ              
การฝึกอบรมมาอยํางพียงพอล๎วก็ตาม ศึกษานิทศก์ก็จะต๎องส่ังสมประสบการณ์ละจะต๎องสร๎าง
ความศรัทธา฿ห๎กิดข้ึนพื่อ฿ห๎กิดความนําช่ือถือ พราะป็นอาชีพท่ีป็นผ๎ูถือพัด ชํวยพัดคน฿ห๎ท างาน 
(การ฿ห๎คุณ) มิ฿ชํผ๎ูถือส๎ (การ฿ช๎อ านาจ-คุณทษ) จะต๎องมีศิลปะ฿นการ฿ช๎คน มีมนุษย์สัมพันธ์ป็นลิศ
พราะท างานอยูํกับคน ละจะต๎องมีคุณสมบัติทางด๎านสติปัญญาป็นลิศอีกชํนกัน พราะจะต๎อง฿ห๎
ค าปรึกษานะน าครูละสอนครู จึงจ าป็นต๎องรู๎มากกวําครู 
 
     บทบาทหน้าที่ของผู้รับการนิเทศ 
 1.  ฿ห๎ความรํวมมือกับผ๎ูนิทศ฿นการรํวมประชุมวางผนก๎ปัญหาภาย฿นรงรียน ดย
สดงความคิดห็นละอภิปรายอยํางต็มความสามารถ 
 2.  รับฟังความคิดห็นละอภิปรายอยํางต็มความสามารถ 
 3.  ต้ัง฿จปฏิบัติงานตามหน๎าท่ีท่ีเด๎รับมอบหมายอยํางต็มความสามารถ 
 4.  ฿ห๎ความรํวมมือผ๎ูนิทศป็นอยํางดี฿นรื่องของการติดตามประมินผลการปฏิบัติงาน 
 5.  รํวมปรึกษากับครูผ๎ูนิทศ฿นการหานวทางก๎เขปัญหาละพัฒนางาน฿นรงรียน 
 6.  ป็นผ๎ูมีสํวนรํวม฿นการนิทศการสอน฿นช้ันรียน 
 7.  ป็นผ๎ูท่ี฿ฝุหาความรู๎ พยายามสริมสร๎างทักษะละความสามารถ฿นการปฏิบัติพื่อ฿ห๎
กิดจตคติท่ีดีตํอการพัฒนาวิชาชีพ 
 จากท่ีกลําวมาพอสรุปเด๎วํา ผ๎ูท าหน๎าท่ีนิทศการสอนมีหน๎าท่ีท้ังการชํวยหลือสนับสนุน
ครู฿นการปรับปรุงละพัฒนาการจัดการรียนการสอนตลอดจนพัฒนาหลักสูตร รวมท้ังป็นผ๎ูชํวย
ประสานงานระหวํางรงรียนกับชุมชน ชุมชนกับรงรียน อีกท้ังยังป็นผ๎ูน าหํงการปล่ียนปลง   
การปรับ การพัฒนา ละป็นท่ีปรึกษา฿ห๎กํครู฿นฐานนะผ๎ูช่ียวชาญหรือครูของครูด๎านการสอนละ
หลักสูตร 
   ปัจจัยที่ท าให้การนิเทศไม่บรรลุผลส าเร็จ มีดังนี้ 
            1.  การจัดสภาพวดล๎อม สถานท่ีท่ี฿ช๎ส าหรับสอนงาน ครู เมํหมาะสม ชํน กว๎างหรือ
คบกินเป บรรยากาศ฿นห๎องประชุมดูป็นทางการหรือป็นกันองกินเป ห๎องประชุมมีอากาศร๎อน  
มีกล่ินหรือสียงรบกวน ท าลายสมาธิของผ๎ูนิทศละครู 
           2.  การจัดหาอุปกรณ์ครื่องมือ การจัดหาละการจัดตรียมอุปกรณ์ ครื่องมือตําง ๆ เมํ
ครบถ๎วน เมํมีคุณภาพ ฿นการน าเป฿ช๎สอนงาน หรือเมํสามารถสาธิตวิธีการ฿ช๎อุปกรณ์/ครื่องมือ ท่ี
กี่ยวข๎องกับการสอนงานเด๎ 

                                                 

 53 กลํุมนิทศ ติดตามละประมินผลการจัดการศึกษา, คู่มือการนิเทศแบบถึงห้องเรียน 
(ส านักงานขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส ขต 1, ม.ป.ป.), 3-5. 
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            3.  บุคลากร คือ ปัญหาท่ีกิดจากผ๎ูท าหน๎าท่ีนิทศสอนงาน ดยมีสาหตุจากผ๎ูท าหน๎าท่ี
นิทศสอนงาน ดังนี้ 
                   3.1  ขาดความรู๎ละเมํข๎า฿จ฿นนื้อหาท่ีจะสอนงาน 
                   32  ขาดทักษะ฿นการควบคุมวลา฿นการสอนงาน 
                   3.3  ขาดทักษะของการส่ือสาร ละวิธีการถํายทอด฿ห๎ครูข๎า฿จ 
                   3.4  ผ๎ูนิทศสอนงานเมํมีความรู๎ ละประสบการณ์ หรือมีเมํตรงกับส่ิงท่ีครูต๎องการ 
                   3.5  เมํห็นความส าคัญละความจ าป็นของการสอนงาน 
                  3.6  ท าตนเมํป็นบบอยํางท่ีดีตํอครู 
                   3.7  อารมณ์หงุดหงิด หรือสดงความเมํพอ฿จ มื่อครูมีค าถามหรือมีข๎อสงสัย 
                   3.8  ขาดความพร๎อม฿นด๎านสุขภาพกายหรือสุขภาพจิต ฿นขณะท่ีขียนสอนงาน 
            4.  ครู ผ๎ูรับการนิทศสอนงาน พบวํา ป็นสาหตุหนึ่งท่ีท า฿ห๎การนิทศสอนงานประสบ
ความล๎มหลว คือ ครูมักจะหลีกล่ียงหรือปฏิสธ เมํยอมท าตามท่ีผ๎ูนิทศสอนงานเด๎฿ห๎การนิทศเว๎ 
ท้ังนี้สืบนื่องจาก เมํมีปูาหมาย฿นการท างาน หรือเมํสน฿จท่ีจะพัฒนาตนอง กลัวการปล่ียนปลง 
เมํพร๎อมท่ีจะรับฟัง หรือขาดความคารพศรัทธาผ๎ูนิทศ ละอาจมีผ๎ูนิทศ (Coach) มากกินเป ท า฿ห๎
มีหลายนวทางท า฿ห๎ครูกิดความสับสน 
  5.  วัฒนธรรมองค์กรของสถานศึกษา เมํอื้อละเมํเด๎รับการสํงสริมจากผ๎ูบริหารสถานศึกษา         
นิทศการสอน฿นยุคปฏิรูปการศึกษา ดังนี้  
  5.1 การนิทศการสอนต๎องป็นเป พื่อการชํวยหลืออยํางท๎จริง มิ฿ชํพียงตํ               
การน าสนอทฤษฎี฿ห๎ครูทราบ ล๎วผ๎ูนิทศก็จากเป ครูผ๎ูรับรู๎ก็รับรู๎อยํางดียวมิเด๎ลงสํูภาคปฏิบัติ     
ผลทางการศึกษาก็เมํกิดขึ้นสียที  
  5.2 ผ๎ูนิทศการสอนต๎องท าต๎อง฿กล๎ชิดกับครูมากกวําดิม ยอมรับฟังครู฿ห๎มากขึ้น พื่อ
จะเด๎ทราบปัญหาละอุปสรรค์฿นอันท่ีจะหาทางก๎เขตํอเป  
  5.3 ผ๎ูนิทศการสอนต๎องสํงสริมสนับสนุน ละ฿ห๎รางวัลครูซึ่งป็นนักก๎ปัญหา ละ
นักคิดท่ีมีความคิดสร๎างสรรค์  
  5.4 ผ๎ูนิทศการสอนต๎องช่ืนชม฿นความส าร็จของครูละยกยํองชมชย จะต๎องปฏิบัติ
ตํอครู฿นฐานะป็นผ๎ูประสบความส าร็จละท า฿ห๎ครูรู๎สึกวําตนองป็นบุคคลส าคัญขององค์การ ละ
กิดความรู๎สึกอยากท่ีจะสียสละอยํางจริงจัง  
  5.5 ผ๎ูนิทศการสอนต๎องช้ีจงละท าความข๎า฿จถึงภารกิจ ปูาหมาย ละจุดมุํงหมาย
ท่ีจะด านินการเปสํูความส าร็จของการประกอบอาชีพ ส่ิงหลํานี้จะต๎องมีความชัดจนพื่อกํอ฿ห๎      
ความป็นอกภาพ ละมีจุดรวมรํวมกัน฿นการท างาน฿ห๎บรรลุปูาหมายนั้น ๆ  
  5.6 ผ๎ูนิทศการสอนต๎องนะน าตํอครูวํา มีประด็น฿ดบ๎างท่ีควรต๎องท าละรับผิดชอบ 
ซึ่งประด็นตําง ๆ หลํานี้ หากอยูํ฿นความรับผิดชอบล๎วก็ต๎องท า฿ห๎ดีท่ีสุด ต็มก าลังความสามารถ  
  5.7 ผ๎ูนิทศการสอนต๎องน าสนอรูปบบงําย ๆ ฿นการท างาน เมํสลับซับซ๎อน งํายตํอ
ความข๎า฿จ฿นชิงปฏิบัติ ละ฿ช๎ทรัพยากรจ านวนจ ากัด ตํกิดประสิทธิภาพ฿นการท างาน  
  5.8 การนิทศการสอนต๎องยึดหลักการกระจายอ านาจเปท่ีรงรียน ดย฿ช๎นวคิด
กี่ยวกับการบริหารท่ียึดท่ีต้ัง (Site-Based Management) ดยผ๎ูนิทศต๎องออกท๎องท่ีมากขึ้น หรือ 
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สร๎างครือขํายผ๎ูนิทศกระจายเปตามรงรียนตําง  ๆ พื่อ฿ห๎กิดความคลํองตัวตํอครูผ๎ูปฏิบัติ ละ
สํงสริมสนับสนุนการตัดสิน฿จ฿นระดับรงรียน54 
 
   กิจกรรมการนิเทศ 
   กรองทอง  จิรดชากุล เด๎สนอวํา กิจกรรมการนิทศมีหลากหลายวิธี฿ห๎ลือก฿ช๎฿ห๎
หมาะสมกับปัญหา ความต๎องการละความจ าป็น ฿นการพัฒนาของบุคคล฿นสถานศึกษา ดังนี้ 
  1.  การ฿ห๎ค าปรึกษานะน า ป็นการพบปะกันระหวํางผ๎ูนิทศกับผ๎ูรับการนิทศ พื่อชํวย
฿ห๎ผ๎ูปฏิบัติงานก๎าวเปถึงจุดหมายปลายทางเด๎ ชํน ความก๎าวหน๎าทางวิชาชีพ ความสามารถท่ีจะ
รับผิดชอบงาน฿นหน๎าท่ีสูงขึ้น 
  2.  การ฿ห๎ศึกษาอกสารทางวิชาการ ป็นการมอบหมายอกสาร฿ห๎ผ๎ูรับการนิทศเปศึกษา
ค๎นคว๎ารื่อง฿ดรื่องหนึ่ง หรือตอน฿ดตอนหนึ่งล๎วน าความรู๎นั้นมาถํายทอด฿ห๎กํคณะครู 
 3.  การสนทนาทางวิชาการ ป็นการประชุมครูหรือกลํุมผส๎ู น฿จ฿นรื่องราวขําวสาร
ดียวกันดยก าหนด฿ห๎ ผ๎ูน าสนทนาคนหนึ่ง น าสนทนา฿นรื่องท่ีกลํุมสน฿จ พื่อพิ่มพูนความรู๎                  
ความข๎า฿จนวทางปฏิบัติงาน ทคนิควิธีการกํคณะครู฿นรงรียนละพื่อพัฒนาบุคลากร                
฿นรงรียน 
 4.  การยี่ยมนิทศช้ันรียน ป็นการท่ีผ๎ูนิทศเปพบละสังกตการท างานของครู฿นช้ัน
รียน พื่อรํวมกันพัฒนาการท างาน฿ห๎มีคุณภาพ ดยมีวัตถุประสงค์พื่อส ารวจความต๎องการของครู
ศึกษาปัญหาของครู ประมินผลการสอนของครู กระต๎ุน฿ห๎ครูปรับปรุงจัดการรียนรู๎ ละ฿ห๎ค าปรึกษา
นะน ากํครู 
 5. การศึกษาดูงาน ป็นการพาบุคลากรของรงรียน เปศึกษาค๎นคว๎าละพิ่มพูน
ประสบการณ์฿นสถานท่ีตําง ๆ พื่อ฿ห๎บุคลากรเด๎พัฒนาคนละพัฒนางาน฿ห๎มีคุณภาพ 
 6.  การสังกตการสอน ป็นการจัด฿ห๎บุคคลหนึ่ง (ผ๎ูนิทศ) ท่ีมีความรู๎ความข๎า฿จ฿นรื่อง
การจัดการรียนรู๎ มาสังกตพฤติกรรมการรียนการสอนของครู (ผ๎ูรับการนิทศ) ฿นขณะจัดกิจกรรม
การรียนรู๎ พื่อ฿ห๎ครูสามารถพัฒนาหรือปรับปรุงการจัดการรียนรู๎฿ห๎มีประสิทธิภาพ ดย฿ช๎ข๎อมูล
ย๎อนกลับจากการสังกตการสอนของผ๎ูนิทศ 
 7.  การประชุมนิทศ ป็นการ฿ห๎ข๎อมูลย๎อนกลับกํผ๎ูรับการนิทศกี่ยวกับปัญหาท่ีกิดขึ้น
ดยผ๎ูนิทศป็นผ๎ูศึกษาหานวทางการก๎ปัญหาล๎วน ามานะน ากํผ๎ูรับการนิทศหรือผ๎ูนิทศละ
ผ๎ูรับการนิทศหาข๎อสรุปท่ีป็นประยชน์ตํอการปรับปรุงก๎เขปัญหานั้นๆ พื่อ฿ห๎ผ๎ูรับการนิ ทศเด๎
นวทาง฿นการก๎เขปัญหาท่ีกิดขึ้นล๎วน ามาปรับปรุงก๎เขเด๎อยํางมีคุณภาพ 
 8. การนิทศบบผ๎ูขายสินค๎า ป็นการนิทศดยผ๎ูนิทศช้ีนะ฿ห๎ผ๎ูรับการนิทศห็น
ความส าคัญละจ าป็นต๎องด านินการหรือก๎ปัญหาท่ีกิดขึ้นอยํางจริงจังละตํอนื่องพื่อ฿ห๎บรรลุ

                                                 

 54 กลํุมนิทศ ติดตามละประมินผลการจัดการศึกษา, คู่มือการนิเทศแบบถึงห้องเรียน 
(ส านักงานขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส ขต 1, ม.ป.ป.), 6-7. 
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ปูาหมายท่ีก าหนดเว๎ ดยมีวัตถุประสงค์พื่อ฿ห๎ผ๎ูรับการนิทศตระหนักละห็นความส าคัญ ความจ าป็น                   
฿นการด านินการหรือการก๎เขปัญหา฿ห๎บรรลุตามปูาหมายหรือตามสาหตุหํงปัญหานั้น55 
   กระทรวงศึกษาธิการ เด๎สนอนะกิจกรรมการนิทศเว๎ ดังนี้ 
 1.  การนิทศทางตรง เด๎กํ การประชุม อบรม สัมมนาทางวิชาการ การ฿ห๎ค าปรึกษา
นะน า การนิ ทศบบมีสํวนรํวม ชํน บบรํวมงานประสาน฿จ พาท า กัลยาณมิตร ยนิสมนัสสิการ                  
ป็นต๎น การข๎าคํายวิชาการของครู การศึกษาดูงาน จัดวทีลกปล่ียนประสบการณ์การรียนรู๎ของครู
ละศึกษานิทศก์ การนิทศบบการพัฒนาครือขํายของศูนย์บบครูนะน าการปฏิรูปป็นต๎น 
 2.  การนิทศทางเกล ป็นการนิทศดย฿ช๎ส่ือตําง ๆ คือ อกสารวิชาการ จดหมายขําว
ผํนพับผํนปลิว ถบบันทึกสียง วีดิทัศน์ ละวิทยุทรทัศน์ 
 3.  การนิทศภาย฿นรงรียน ครอบคลุมถึง การยี่ยมช้ันรียน การ฿ห๎ค าปรึกษานะน า
การสาธิตการสอน การประชุม สัมมนาทางวิชาการ การสนทนาทางวิชาการ การศึกษานอกสถานท่ี
การศึกษาอกสาร การชิญวิทยากรมา฿ห๎ความรู๎ครู การนิทศป็นทีม การน าสนอผลงาน ละ            
การสร๎างครือขํายครู฿นรงรียน56 
   ฮริส (Harris) เด๎กลําวถึงกิจกรรมการนิทศเว๎ ดังนี้ 
 1.  การระดมพลังสมอง (Brainstorming) ป็นกิจกรรมการประชุมอยํางหนึ่งซึ่งป็น              
การรวมอาก าลังความคิด ระดมสมองรํวมกัน บุคคลท่ีข๎าประชุมควรป็นผ๎ูมีความรู๎ละ฿จกว๎าง
พอท่ีจะรับฟังความรู๎ความคิดห็นของผ๎ูอื่นด๎วย  ลักษณะของกลํุมท่ีประชุมควรป็นกลํุมหลัก 
(ประมาณ 5-15 คน) คุณภาพของความคิดขึ้นอยูํกับความรู๎ความสามารถของกลํุม ความคิดจะต๎อง
เด๎รับการพิจารณารํวมกัน ซึ่งจะป็นการยอมรับของกลํุมหรือเมํก็ตามตํจะเมํมีการตัดสินวําถูกหรือ
ผิด วิธีการประชุมบบนี้จะเด๎ประสบการณ์มาก พราะป็นการประชุมลึกลงเป฿นรื่อง฿ด รื่องหนึ่งตํ
ส่ิงท่ีจะกิดขึ้นคือ ผ๎ูข๎ารํวมประชุมจะเด๎รับความรู๎จากการประชุม 
  2.  การประชุมกลํุม 6-6 (Buzz Session) ป็นการประชุมอีกบบหนึ่งท่ีเมํมีพิธีรีตองมาก
นัก ตํดิมก าหนดวําป็นกลํุมละ 6 คน ฿น 6 นาที ตํปัจจุบันนี้การจัดการประชุมบบนี้ล๎วตํ
ปริมาณท่ีข๎ารํวมกลํุมตํเมํควรป็นกลํุม฿หญํนัก วลาท่ี฿ช๎ก็ขึ้นอยูํกับผ๎ูข๎ารํวมประชุมป็นการปิด
อกาส฿ห๎ทุกคนเด๎พูดดยเมํมีการจ ากัด ทุกคนมีสิทธิ์สดงความคิดห็นอยํางต็มท่ีจุดมุํงหมายส าคัญ
คือ ต๎องการ฿ห๎ทุกคน฿นกลํุมเด๎มีการปะทะสังสรรค์กันมากท่ีสุด การประชุมอาจมีการจัดประธาน 
ลขาส าหรับด านินการหรือเมํก็เด๎ วิธีการนี้เด๎ประสบการณ์มากกวําการระดมสมอง ท้ังนี้นื่องจากวํา
เมํมีการจ ากัด฿ครพูดรื่องอะเรก็เด๎จึงท า฿ห๎เด๎ประสบการณ์กว๎างขึ้นตํการประชุมบบนี้จะเมํมี             
การตัดสิน฿จวําความคิด฿ครถูก฿ครผิดชํนดียวกับการระดมพลังสมอง                              

                                                 

 55 กรองทอง  จิรดชากุล, การนิเทศภายในโรงเรียน (กรุงทพฯ: พิมพ์ธารอักษร, 2550),             
52-74. 

 56 กระทรวงศึกษาธิการ, คู่มือด าเนินการพัฒนาหลกัสูตรพัฒนาผู้น าการเปลี่ยนแปลง 
เพื่อรองรับการกระจาย อ านาจ ส าหรับครูและศึกษานิเทศก์ (กรุงทพฯ: คุรุสภาลาดพร๎าว, 2550), 
12. 
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  3.  คณะกรรมการ (Committee) ป็นการท างานต้ังตํ 2 คนขึ้นเปพื่อ฿ห๎บรรลุวัตถุประสงค์               
รื่อง฿ดรื่องหนึ่งละวัตถุประสงค์นี้มิ฿ชํพื่อบุคคล฿ดบุคคลหนึ่ง กิจกรรมของคณะกรรมการอาจน าเป฿ช๎฿น
กรณีท่ีมีการตัดสิน฿จหรือรํวมมือ฿นการปฏิบัติงานดยอาศัยความคิดห็นของกลํุมป็นส าคัญตัวอยําง ชํน 
การวางผนปฏิบัติงาน การจัดท าครงการการก าหนดปูาหมาย ละวัตถุประสงค์การนิทศภาย฿น
รงรียน ป็นต๎น 
 4.  การสาธิต (Demonstration) ป็นกิจกรรมท่ีกี่ยวกับการน าหตุการณ์ท่ีจัดรียงล าดับเว๎
ล๎วมาสนอตํอกลํุมผ๎ูสังกตการสาธิตดยธรรมชาติจะน๎น฿นด๎านการปฏิบัติ กลํุมผ๎ูสังกตจะป็นกลํุม
฿หญํหรือล็กก็เด๎ตํมื่อพิจารณาวลาละการตรียมการสาธิตล๎วนําจะ฿ช๎กับกลํุมท่ีมีขนาด฿หญํ
พอสมควร การปฏิบัติการสาธิตจะต๎องมีการวางผน ทดลอง ละตรียมอุปกรณ์เว๎ลํวงหน๎า 
 5.  การทดลองปฏิบัติจริง (Directed Practice) ป็นกิจกรรมรายบุคคลซึ่งจะต๎องท า                
การทดลองภาย฿ต๎การดูลนะน าของผ๎ูรู๎ ชํน การทดลองฉายภาพยนตร์ 
 6.  การอภิปราย (Discussion) ป็นกิจกรรมท่ีหมาะส าหรับกลํุมขนาดล็กคล๎ายกับ             
การประชุมกลํุม ตํ฿ช๎วลายาวนานกวํา ผ๎ูป็นประธานพูดป็นสํวน฿หญํ มีวัตถุประสงค์พื่อพิ่มพูน
ความรู๎ประสบการณ์ ยกยะละขบคิดปัญหารํวมกัน 
 7.  การจัดนิทรรศการ (Exhibition) มีจุดประสงค์พื่อสํงสริมความข๎า฿จ ฿ช๎เด๎ดีส าหรับ
กลํุมขนาด฿หญํ บางครั้งการจัดนิทรรศการอาจ฿ช๎ป็นครื่องมือประกอบการประชุมก็เด๎ 
  8.  การจัดทัศนะศึกษา (Field-trip) จุดประสงค์พื่อสํงสริมความรู๎ความข๎า฿จอาจ฿ช๎กับ
กลํุมขนาดล็กหรือขนาด฿หญํก็เด๎ การเปทัศนะศึกษาจะต๎องศึกษาวิธีด านินการ ชํน ยานพาหนะ
ระยะทาง งบประมาณ มื่อกลับมาล๎วต๎องมีการรายงานผล 
 9.  ภาพยนตร์ ทรทัศน์ (Film or Television Presentation) ป็นกิจกรรมประภท฿ห๎
ความรู๎฿ช๎เด๎ดีท้ังกลํุม฿หญํละกลํุมล็ก ครื่องมือท่ี฿ช๎ด านินการป็นอุปกรณ์ท่ีมีคํามากควร฿ช๎฿ห๎ค๎ุมคํา 
  10.  ประสบการณ์ตรง (Firsthand Experience) ป็นกิจกรรมรายบุคคลป็นการปฏิบัติ
ดยตรง ป็นรื่องการกระท า ชํน นิสิตพทย์ฝึกงาน ป็นต๎น 
  11.  การยียวยาป็นกลํุม(Group Therapy) ป็นกิจกรรมการปฏิบัติพื่อชํวยก๎เข
ปรับปรุงการปฏิบัติงาน ความรู๎สึกของครู฿ห๎ปล่ียนทัศนคติเป฿นทางท่ีดี ผ๎ูถูกยียวยาจะเด๎รับ
ประสบการณ์สูงมาก ฿ช๎กับกลํุมขนาดล็ก 
 12.  การสัมภาษณ์บบมีรูปบบ (Structured Interview) มีจุดประสงค์พื่อลือกบุคคล
ข๎าท างาน ป็นการสัมภาษณ์ท่ีมีระบบ มีการตรียมบบฟอร์มค าถามเว๎ลํวงหน๎า 
 13.  การสัมภาษณ์ฉพาะจุด (Focused Interview) การสัมภาษณ์บบนี้มีรูปบบละ
ระบบน๎อยกวําการสัมภาษณ์บบมีรูปบบ จุดมุํงหมายพื่อสํงสริมความรู๎ความข๎า฿จการสัมภาษณ์ 
จะน๎นฉพาะจุดท่ีผ๎ูถูกสัมภาษณ์มีประสบการณ์ละป็นการสัมภาษณ์รายบุคคล 
  14.  การสัมภาษณ์ทางอ๎อม (Non - Directed Interview) ป็นการสัมภาษณ์ท่ีเมํต๎อง                       
มีนวทางการสัมภาษณ์ตัวตํอตัวระหวํางผ๎ูสัมภาษณ์ละผ๎ูถูกสัมภาษณ์ จุดมุํงหมายพื่อสํงสริม
ความรู๎ความข๎า฿จปล่ียนปลงคํานิยมละทัศนคติ฿ห๎ดีขึ้น การสัมภาษณ์ขึ้นอยูํกับวําผ๎ูสัมภาษณ์                
มีปัญหา ความสน฿จละข๎อข๎อง฿จอยํางเรบ๎าง มีการสร๎างบรรยากาศท่ีป็นกันอง ผ๎ูสัมภาษณ์
พยายามหาชํองทางกระต๎ุน฿ห๎ผ๎ูถูกสัมภาษณ์ตอบค าถาม฿ห๎เด๎มากท่ีสุด 
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 15. การยี่ยมยียนกัน (Intervisitation) จุดมุํงหมายพื่อสํงสริมความข๎า฿จปล่ียนปลง
คํานิยมละทัศนคติ ขนาดกลํุมป็นรายบุคคล ชํน การสังกตการสอน การลกปล่ียนความคิดห็น
ซึ่งกันละกัน 
 16.  การทดลองปฏิบัติการ (Laboratory) ป็นประสบการณ์ตรง มุํงสํงสริมทักษะฉพาะ
รื่อง กํอนปฏิบัติจริงต๎องทดลองกํอนพื่อดูวํามีปัญหาหรืออุปสรรคอัน฿ด มีประยชน์ ฿นการร๎าความสน฿จ                   
กํผ๎ูรียน 
 17.  การบรรยาย (Lecture) ป็นกิจกรรมท่ีกํากํมาก น๎นหนักทางด๎านการพูดดยมีจุดมุํงหมาย
พื่อสํงสริมการถํายทอดความรู๎ ฿ช๎เด๎กับกลํุมขนาด฿หญํ 
 18.  การประชุม (Meeting) ป็นรูปบบทางการ จะต๎องมีการตรียมระบียบวาระ                     
การประชุม มีบบฟอร์มท่ีถูกต๎องละมีลขานุการจดบันทึกการประชุม 
  19.  การสังกต (Observation) จะต๎องมีการวางผนท่ีนํนอน น าผลท่ีเด๎จากการสังกต
มาวิคราะห์วิจารณ์พื่อป็นนวทางปรับปรุงการปฏิบัติงาน 
  20.  การประชุมกลํุม (Panel) มี 2 ลักษณะ คือ 
   20.1 การอภิปรายป็นคณะ (Panel Discussion) มีผ๎ูอภิปราย 4-8 คน สํวนคนฟัง
เมํมีอกาสซักถาม 
   20.2 การอภิปรายท่ัวเป (Panel forum) คล๎ายกับลักษณะรกตํปิดอกาส฿ห๎ผ๎ูฟัง
ซักถามการประชุมกลํุมบบ Panel นี้ ฿ช๎ส าหรับการ฿ห๎ข๎อมูล การร๎าความสน฿จ ละ฿ห๎ขําวสารท่ี
ป็นจริง มีคุณคําอยํางยิ่ง฿นการถํายทอดความรู๎ ความคิด 
 21.  การอําน (Reading) มีคุณคําดยตรงตํอการศึกษาหาความรู๎ ชํวย฿ห๎การอภิปราย             
การประชุม ละการสัมภาษณ์เด๎ผลดียิ่งขึ้น ตลอดจนเด๎ความรู๎กี่ยวกับขําวสารละความคล่ือนเหว
ตําง ๆ 
 22.  บทบาทสมมติ (Role Playing) มี 2 บบ คือ 
    22.1 Psychodrama ป็นการบ าบัดทางจิตวิทยา ดย฿ห๎ผ๎ูรับการบ าบัดรักษาสดง
บทบาทสมมติ 
    22.2 Sociodrama ปิดอกาส฿ห๎สมาชิกของกลํุมสดงบทบาทสมมติของตนท่ีมี
สํวนรับผิดชอบ฿นอนาคตประสิทธิภาพของบทบาทสมมติ ขึ้นอยูํกับบทบาทสมมติท่ีสดงนั้น
นบนียนละสมจริงพียง฿ด 
   23.  การสังคม (Social) ป็นกิจกรรมท่ีสํงสริม฿ห๎คนกิดความข๎า฿จกันมากขึ้นป็น
องค์การบบอรูปนัย (Informal) สํงผลเปชํวยการท างานทางอ๎อม 
  24.  การบันทึกสียง (Tape Recording) สํงสริมพัฒนาความรู๎ ความข๎า฿จ ละทักษะ
ทางด๎านการฟัง฿ห๎กับผ๎ูรียน กิจกรรมนี้฿ช๎รํวมกับกิจกรรมอื่น ชํน การอภิปรายกลํุมป็นต๎น 
  25.  การทดสอบ (Testing) ป็นกิจกรรมท่ีสร๎างขึ้นพื่อ฿ช๎฿นการวัดผลละประมินผล
มื่อเด๎ผลจากการทดสอบล๎ว น ามาพิจารณาหาทางปรับปรุง฿ห๎ดีขึ้น 
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  26.  การขียน (Writing) ป็นกิจกรรมสํงสริม฿ห๎กิดความรู๎ ความข๎า฿จ ดยการศึกษา
หาความรู๎ล๎วขียนป็นบทความทางการศึกษาหรืออกสารประกอบการสอน ถือป็นการสํงสริม฿ห๎
ผ๎ูขียนมีความก๎าวหน๎า฿นวิชาชีพเด๎สํวนหนึ่ง57 
   ทอง฿บ  ทองมาก เด๎สนอนวคิดวํา กิจกรรมการนิทศการศึกษา ป็นวิธีการท่ีจัด฿ห๎มีขึ้น
พื่อพัฒนาครู฿ห๎กิดการปล่ียนปลงพฤติกรรม อันจะน าเปสํูการพัฒนาผ๎ูรียน อาจจะป็นกิจกรรม
ส าหรับการนิทศป็นรายบุคคล หรือป็นรายกลํุม ป็นกิจกรรมท่ีผ๎ูนิทศปฏิบัติ หรือผ๎ูนิทศละผ๎ูรับ
การนิทศปฏิบัติรํวมกันหรือกิจกรรมท่ีผ๎ูรับการนิทศปฏิบัติก็เด๎ ซึ่ง กิจกรรมการนิทศท่ีสํงผลตํอ              
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาเด๎กํ กิจกรรมตําง ๆ คือ 1. การ฿ห๎ค าปรึกษานะน า 2. การ฿ห๎ศึกษา
อกสารวิชาการ  3.  การสนทนาทางวิชาการ  4. การยี่ยมนิทศช้ันรียน  5. การศึกษาดูงาน  6. การสังกต                  
การสอน฿นห๎องรียน 7. การสาธิตการสอน  8. การอบรม  9. การข๎าคํายวิชาการของครู 10. การชิญ               
วิทยากรมา฿ห๎ความรู๎กํครู 11. การประชุมช้ีจง 12. การชมนิทรรศการ 13. การจัดนิทรรศการ 14.  การประชุม
ปฏิบัติการ 15. การวิจัย฿นช้ันรียน 16. การประชุมสัมมนาทางวิชาการ 17. การระดมสมอง 18. การสํงครู              
เปฝึกงาน 19. การประชุมนิทศ 20. การจัด฿ห๎มีมุมหนังสือหรือห๎องสมุดวิชาการ 21. การนิทศบบ
คลินิก58 
   นวคิด฿นการจัดกิจกรรมการนิทศท่ีกลําวมาล๎วนั้น ป็นการสนอท้ังกิจกรรมการนิทศ
การศึกษาดยท่ัว ๆ เปละกิจกรรมการนิทศภาย฿นรงรียน ซึ่งการนิทศภาย฿นรงรียนจะน าอา
กิจกรรมการนิทศการศึกษาท่ัว ๆ เปมาประยุกต์฿ช๎฿ห๎หมาะสมวํากิจกรรมตํละกิจกรรมควร฿ช๎กับ
กลํุมบุคคลท่ีป็นกลํุมผ๎ูนิทศ กลํุมผ๎ูรับการนิทศหรือจะ฿ช๎กิจกรรมท่ีปฏิบัติรํวมกัน ท้ังผ๎ูนิทศละผ๎ูรับ
การนิทศ ท้ังนี้กิจกรรมท่ีจัดขึ้นนั้นต๎องชํวย฿ห๎ครูเด๎พัฒนาการรียนการสอน รู๎หลักสูตรละประมวล
การสอน รู๎ทคนิควิธีการสอน฿หมํ ๆ รวมถึงการผลิต การ฿ช๎อุปกรณ์ การสอน ทคนลยีทาง  
การศึกษาการวัดผลประมินผล หรือกลําวดยสรุปคือ มุํง฿ห๎กิดการปรับปรุงพัฒนาตนองพื่อ
ปรับปรุงการจัดกิจกรรมการรียนการสอน฿ห๎มีประสิทธิภาพละก๎าวทันการปล่ียนปลงของลก           
฿นยุคปัจจุบัน      
   ความสัมพันธ์ของการนิเทศการศึกษากับการบริหารการศึกษา 
   การนิทศการศึกษากับการบริหารการศึกษามีความสัมพันธ์กันป็นอยํางมาก ท้ัง                     
การบริหารการศึกษาละการนิทศการศึกษาตํางก็มุํงหวังท่ีคุณภาพงานหมือนกัน ตํอยํางเรก็ตาม 
วิธีการด านินงานละการอ านวยความสะดวกท่ัว ๆ เป ตํการนิทศการศึกษานั้นจะมุํงน๎นท่ีคุณภาพ              
การรียนของนักรียน นอกจากนี้ การบริหารการศึกษามุํงน๎นผลผลิตดยเมํค านึงถึงการปล่ียนปลง
พฤติกรรม ของผ๎ูปฏิบัติงาน ตํการนิทศการศึกษานั้น จะถือวํา การเด๎มาซึ่งคุณภาพของผลผลิตนั้น

                                                 

 57 Ben M. Harris, Supervisory Behavior in Education (New York: Dodd, 
1974), 78. 
 58 ทอง฿บ  ทองมาก, “รูปบบการนิทศการศึกษาท่ีมีประสิทธิผล฿นรงรียนขนาดล็ก” 
(วิทยานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาสาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุบลราชธานี, 2555), 55-56. 
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มาจากการปล่ียนปลงพฤติกรรมการปฏิบัติงานดยตรง ความข๎า฿จถึง ความสัมพันธ์ของการบริหาร
ละการนิทศการศึกษา สามารถอธิบายเด๎ดยภาพ 
 
 
                          การบริหาร                     มุํงตรงเปท่ี 
 
    พฤติกรรม                                                                                                          
  ปูาหมายของรงรียน 
 
                          การนิทศ                   ทานผํานคนอื่น 
                                                          พื่อ฿ห๎เปถึงผล 
                         
 
ภาพที่ 3 พฤติกรรมการบริหารละพฤติกรรมการนิทศ 
ท่ีมา: Thomas J. Sergiovanni, Handbook for Effective Department Leadership 
(Boston: Alynn and Bacon, Inc., 1977), อ๎างถึง฿น รุํงรัชชดาพร  วหะชาติ, การนิเทศการศึกษา, 
พิมพ์ครั้งท่ี 5 (สงขลา: ทมการพิมพ์, 2557), 64. 
 

   จากภาพสดง฿ห๎ห็นความตกตํางของพฤติกรรมการบริหารการศึกษาละพฤติกรรม            
การนิทศการศึกษา ซึ่งชอร์จิอวนนี่ ละสตารทท์ (Sergiovanni and Starratt) เด๎สนอเว๎ ดย
เด๎ช้ี฿ห๎ห็นวํา ท้ังการบริหารละการนิทศตํางก็มุํงหมายจะ฿ห๎เด๎ผลงานหรือผลผลิตท่ีมีคุณภาพ ตํ
การ฿ห๎เด๎มาซึ่งผลงานหรือผลผลิตท่ีมีคุณภาพดังกลําวนั้น ทางการบริหารจะพยายาม฿ ช๎มาตรการ            
ตําง ๆ พื่อ฿ห๎เด๎มาซึ่งผลงานตามท่ีต๎องการ สํวนทางการนิทศนั้นจะป็นการท างานผํานตัวกลาง              
ซึ่งป็นบุคคลท่ีมีหน๎าท่ีผลิตผลงานนั้นนอกจากนี้การปฏิบัติงานดยกระบวนการบริหารมักจะเมํมีผล
ตํอการปล่ียนปลงพฤติกรรมของผ๎ูปฏิบัติงาน ตํ฿นสํวนของกระบวนการนิทศนั้นนอกจากจะ฿ห๎เด๎
ผลงานท่ีมีคุณภาพตามท่ีต๎องการล๎วยังจะมีผลตํอการปล่ียนปลงพฤติกรรมของผ๎ูปฏิบัติงาน฿นทาง
ท่ีดีขึ้นอีกด๎วย59 
   นอกจากชอร์จิอวนนี่ ละสตารทท์ล๎ว ฮริส (Harris) ก็เด๎กลําววํา พฤติกรรม
ทางการนิทศจะอธิบายถึงลักษณะของความป็นผ๎ูน าซึ่งมีความ฿กล๎คียงกัน ตํก็มีความตกตํางกัน
กับพฤติกรรมผ๎ูน า฿นการบริหาร ดังนั้นกลําวเด๎วํา การนิทศกับการบริหารมีความสัมพันธ์กันอยําง
฿กล๎ชิด ตํพฤติกรรมหรือการปฏิบัติกี่ยวกับการนิทศละการบริหารก็มีความตกตํางกัน ดังท่ีเด๎
กลําวมาล๎ว 

                                                 

 59 Thomas J. Sergiovanni, Handbook for Effective Department 
Leadership (Boston: Alynn and Bacon, Inc., 1977), อ๎างถึง฿น รุํงรัชชดาพร  วหะชาติ,                 
การนิเทศการศึกษา, พิมพ์ครั้งท่ี 5 (สงขลา: ทมการพิมพ,์ 2557), 64. 
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   การบริหารการศึกษากับการนิทศการศึกษา มีความหมาย฿กล๎คียงกันมาก ฿นรูปบริหาร
รามองถึงการ฿ช๎อ านาจตัดสิน฿จ (Decicion - Making) ด านินงาน฿ห๎ป็นผลส าร็จ การบริหาร
การศึกษาเมํเด๎ป็นการจัดการท่ีหวังผลก าเร (Non-Profit Organization) รามุํงถึงทรัพยากร (ด็ก)            
ท่ีจะเด๎รับพัฒนาอยํางต็มท่ี ท้ังทางด๎านรํางกาย สังคม อารมณ์ สติปัญญา กระบวนการจัดจึงตกตําง
จากอยํางอื่น พราะราท างานกับคน ราผลิตคน รื่องของคนป็นรื่องท่ียุํงยากซับซ๎อนมากท่ีสุด60   
  จะห็นเด๎วํา การนิทศการศึกษามีความสัมพันธ์กับการบริหารการศึกษา ท้ังนี้พราะ               
มุํงหมายจะ฿ห๎เด๎ผลงานหรือผลผลิตท่ีมีคุณภาพหมือนกัน สํวนท่ีตํางกัน คือ การนิทศการศึกษา
มุํงน๎นท่ีคุณภาพการรียนของนักรียน สํวนการบริหารการศึกษามุํงน๎นผลผลิตดยเมํค านึงถึง              
การปล่ียนปลงพฤติกรรมของผ๎ูปฏิบัติงานดย฿ช๎฿ช๎มาตรการตําง ๆ พื่อ฿ห๎เด๎มาซึ่งผลงานตามท่ี
ต๎องการ สํวนการนิทศการศึกษาป็นการท างานผํานตัวกลาง ผ๎ูบริหารรงรียนท าหน๎าท่ีป็น           
ท้ังผ๎ูบริหารละผ๎ูนิทศด๎วยขึ้นอยูํกับความมุํงหมายจตนารมณ์฿นการปฏิบัติงาน 
 

แนวคดิเก่ียวกับรูปแบบการนิเทศ 
 นักการศึกษาท้ัง฿นตํางประทศละ฿นประทศเด๎สนอนวคิดกี่ยวกับรูปบบการนิทศ 
เว๎อยํางหลากหลาย ฿นท่ีนี้ผ๎ูวิจัยขอสนอนวคิดกี่ยวกับรูปบบการนิทศ ดังพอสรุปเด๎ ดังนี้ 
 
รูปแบบการนิเทศแบบหลากหลายวิธีการ (Differentialted Supervision)  
  การนิทศบบหลากหลายวิธีการ (Differentialted Supervision) ป็นนวคิดของ 
กลทธอร์น (Glatthon) ซึ่งเด๎สนอนวคิดท่ีสอดคล๎องกับสภาพการจัดการศึกษา฿นประทศเทย 
กลําวคือ  
  1.  การขาดบุคลากรท่ีจะด านินการนิทศพื่อปรับปรุงพัฒนาการรียนการสอนดยตรง 
  2.  บุคลากรท่ีจะท าหน๎าท่ีชํวยหลือครู฿ห๎พัฒนาปรับปรุงการรียนการสอนดยตรงมี
ความรู๎ ความช านาญน๎อย 
  3.  การนิทศบบคลินิกท่ีรู๎จักพรํหลาย ตํน าเปปฏิบัติจริงเด๎น๎อยละ฿ช๎เมํเด๎กับครู             
ทุกคน 
  4.  ครูมีความตกตํางกัน฿นหลาย ๆ ด๎าน ชํน ความรู๎ละประสบการณ์ รงจู ง฿จ                   
ความรับผิดชอบละความผูกพัน฿นภาระหน๎าท่ี ความต๎องการ฿นการพัฒนาตนองละพัฒนางาน               
฿นวิชาชีพกับความสามารถ฿นการพัฒนาตนอง รวมท้ังปัญหา฿นการจัดการรียนการสอนตกตํางกัน 
การ฿ช๎การนิทศบบดียวกัน วิธีดียวกันกับทุกคนจึงเมํเด๎ผลทําท่ีควร 
  5.  การนิทศท่ีเด๎มาตรฐานท่ีด านินการดยผ๎ูนิทศละผ๎ูบริหารเมํมีประสิทธิผลพอ                 
ซึ่งปัญหาดังกลําวกิดขึ้น฿นตํางประทศ ฿นประทศเทย พบวํา จ านวนผ๎ูนิทศหรือศึกษานิทศก์              
เมํพียงพอกับจ านวนรงรียนท่ีอยูํ฿นสังกัด จึงพบครูเ ด๎น๎อยครั้ง ดังนั้น รงรียนจึงต๎องด านิน               

                                                 

 60  รุํงรัชชดาพร  วหะชาติ, การนิเทศการศึกษา, พิมพ์ครั้งท่ี 5 (สงขลา: ทมการพิมพ์, 
2557), 65. 
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การนิทศภาย฿นรงรียนด๎วยตนอง ดยสวงหาละทดลอง฿ช๎ระบบการนิทศอื่น ๆ ซึ่งนําจะเด๎ผล
มากกวําการรับการนิทศจากบุคคลภายนอกตํพียงฝุายดียว 
  6.  การจัดการรียนการสอนปัจจุบัน มุํงน๎นท่ีผ๎ูรียนป็นส าคัญ ครูจะต๎องปฏิรูปการสอน
ละการรียนรู๎ของผ๎ูรียน ดังนั้น ทคนิควิธีการชํวยหลือสนับสนุนครูจึงควรจะหลากหลาย ละมี
คุณภาพพอ การจะ฿ช๎ทคนิควิธีการนิทศบบ฿ดนั้น ควรค านึงถึงความตกตําง฿นหลาย ๆ ด๎านของ
ครูด๎วย ดยฉพาะครูตํละคนยํอมมีความสามารถ฿นการพัฒนาตนองละวิชาชีพท่ีตกตํางกันอยําง
ห็นเด๎ชัด ซึ่งตามความช่ือของกลํุมมนุษย์นิยม ช่ือวํา ทุกคนสามารถพัฒนาเด๎ ถ๎าวิธีการพัฒนานั้น
หมาะสมกับขา 
  กลทธอร์น (Glatthon) เด๎สนอนวคิดกี่ยวกับระบบการนิทศบบหลากหลายวิธีการ 
เว๎ 4 วิธี เด๎กํ 

 1.  การนิทศบบคลินิก (Clinical Supervision)  
 2.  การนิทศบบพื่อนรํวมพัฒนาวิชาชีพ (Cooperative Professional Development)  
 3.  การนิทศบบพัฒนาตนอง (Self-Directed Professional Development)  
 4.  การนิทศท่ีด านินการดยผ๎ูบริหาร (Administrative Monitoring)61  
 

การนิเทศแบบคลินิก (Clinical Supervision)  
 การนิทศบบคลินิก (Clinical Supervison) หมายถึง กระบวนการส าหรับการสังกต          

การสอน฿นช้ันรียนท่ีมีการด านินการอยํางมีระบบพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการรียน           
การสอนของครู ดยครูละผ๎ูนิทศจะรํวมมือกันอยําง฿กล๎ชิด฿นการวางผนการสอน การสังกต               
การสอน ละการประมินการจัดการรียนการสอนพื่อหาทางปรับปรุงก๎เขรํวมกันละขณะดียวกัน
ก็สํงสริม฿ห๎ครูสามารถนิทศตนองเด๎฿นท่ีสุด 

 ความหมายของการนิทศบบคลินิก คกน เด๎กลําววํ ามื่อพูดถึงการนิทศบบคลินิก
บํอยครั้งฟังมักจะนึกถึงรงพยาบาล หรือ คลินิกหมอหรือคนปุวยอะเรท านองนั้น ตํคกน (Cogan) 
อ๎างจากพจนานุกรมวบสตอร์ (Webster’s Third New International Dictionary) วํามีความหมาย       
รวมถึงความหมายตํอเปนี้ด๎วยคือ “กี่ยวข๎องกับหรือด านิน฿น หรือ สมือนหนึ่ง฿นคลินิก” ละ 
“กี่ยวข๎องกับหรืออาศัยการสังกตดยตรงค าวําการสังกตดยตรง” (Dependence on Direct Observation) 
ดูจะตรงความหมาย “ คลินิก” ท่ี฿ช๎฿นความหมาย “การนิทศบบคลินิก” มากท่ีสุด ดังค าวํา 
“คลินิก” จึงเด๎ลือกขึ้นมา฿ช๎ พื่อ฿ห๎ความสน฿จละย้ าถึง การสังกต฿นช้ันรียนการวิคราะห์
หตุการณ์ท่ีกิดขึ้น฿นช้ันรียนดยท่ีจะน๎นอยํางฉพาะจาะจงถึงพฤติกรรมครู ละนักรียน฿นช้ัน
รียน ดยสรุปล๎วป็นการนิทศ฿นช้ันรียน ( in-class Supervision) ดังนั้น ค าวํา “คลินิก” ป็นค า
อุปมาอุปมัยทนห๎องรียนซึ่งปรียบสมือน “คลินิกของการนิทศ” นอกจากนี้ล๎ว คกน (Cogan) 
ยังเด๎฿ห๎ค านิยามตํอเปอีกวํา 

                                                 

 
61

 วัชรา ลํารียนดี, เทคนิคการจัดการเรียนการสอนและการนิเทศ (นครปฐม: รงพิมพ์
มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2548), 135-137. 
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 การนิทศบบคลินิกจะน๎นถึงการปรับปรุงพฤติกรรมการสอนของครู฿นห๎องรียน                
ซึ่งป็นกระบวนการ ส าหรับการสังกตการสอนภาย฿นห๎องรียน อันท่ีจะเด๎มาซึ่ งข๎อมูลตําง ๆ ชํน 
บันทึกของหตุการณ์ท่ีกิดขึ้น฿นห๎องรียน ชํน พฤติกรรมการสอนของครู ละพฤติกรรม฿นการรียน
ของนักรียนท่ีกิดขึ้น฿นขณะท่ีครูกระท าการสอนอยูํ ละมีข๎อมูลท่ีพิ่มติมขึ้นมาเด๎อีกกี่ยวกับครู 
ละนักรียนทางด๎านการรับรู๎ ทัศนคติความช่ือความรู๎ ท่ีมีความคล๎องจองต๎องกันกับรื่องท่ีสอนละ
การสอน ข๎อมูลหลํานี้อาจจะเด๎มาหรือกิดขึ้นกํอนท่ีจะสอน฿นระหวํางท่ีสอนหรือหลังจากท่ีการสอน
ส้ินสุดลงล๎ว ฿นระหวํางท่ีท าการวิคราะห์การสอน฿นตอน฿ดก็เด๎ ดังนั้น “การนิทศบบคลินิก” จึงมี
ความหมายวํา ป็นหลักหตุผลละนวปฏิบัติท่ีออกบบอาเว๎ ส าหรับปรับปรุงสมรรถภาพการสอน
ของครู฿นช้ันรียน การด านินการนิทศบบคลินิก อาศัยข๎อมูลสํวน฿หญํจากหตุการณ์ตําง  ๆ ท่ี
กิดขึ้น฿นชั้นรียน การวิคราะห์ข๎อมูลหลํานั้น ละสัมพันธภาพระหวํางครูกับผ๎ูนิทศจากพื้นฐานของ
ปรกรม วิธีด านินการละยุทธวิธีนั้นเด๎ออกบบอาเว๎ พื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ฿นการรียนของ
นักรียน ดยการปรับปรุงพฤติกรรมการสอนของครู฿นช้ันรียนป็นหลักส าคัญ62 

 
การนิเทศแบบเพื่อนร่วมพัฒนาวิชาชีพ (Cooperative Professional Development)  

 ป็นนวคิดของกลทธอร์น (Glatthon) ป็นกระบวนการนิทศท่ีครูต้ังตํ 2 คนขึ้นเป
รํวมมือรํวม฿จกันปฏิบัติงานพื่อปรับปรุงพัฒนาการจัดการรียนการสอนของตนอง หรืองานท่ีตนอง
รับผิดชอบรํวมกัน ดยมีการสังกตการณ์สอนกันละกัน มีการอภิปราย ประชุมปรึกษาหารือกัน ละ
มีการ฿ห๎ข๎อมูลย๎อนกลับกี่ยวกับการสังกตการสอน 

 ธรรมชาติละลักษณะของการนิทศบบพื่อนรํวมพัฒนาวิชาชีพ คือ 
 1.  ป็นกระบวนการท่ีป็นระบบพอควร ละด านินการถภาย฿นรงรียน 
 2.  ป็นการตัดสิน฿จรํวมกันของครูท่ีจะปฏิบัติงานรํวมกันพื่อความจริญก๎าวหน๎า฿น

อาชีพของตนอง 
 3.  มีการสังกตการสอน ประชุมปรึกษาหารือละ฿ห๎ข๎อมูลย๎อนกลับกี่ยวกับการสังกต 
 4.  มีการประชุมอภิปรายพื่อลกปล่ียนความคิดห็นละประสบการณ์ 
 5.  การสังกตการสอน การวิคราะห์ผลการสังกต ละการ฿ห๎ข๎อมูลย๎อนกลับต๎องเมํป็น

การประมินผลการปฏิบัติงานของฝุายหนึ่งฝุาย฿ด 
 6.  ผ๎ูบริหารหรือผ๎ูนิทศป็นพียงผ๎ูควบคุมดูล อ านวยความสะดวก฿นการด านิน

ครงการ฿ห๎ประสบความส าร็จ 
 7.  เมํมีการน าข๎อมูลจากการด านินครงการนิทศ ชํน น าผลจากการสังกตการสอนเป

฿ช๎฿นการบริหารงานละประมินผลการปฏิบัติงาน พื่อพิจารณาความดีความชอบของครู 
 กระบวนการ ข้ันตอนการด านินการ การนิทศบบพื่อนรํวมพัฒนาวิชาชีพ 
 1.  วางผนรํวมกันระหวํางครูที่สน฿จจะรํวมพัฒนางานของตน 
 2.  ลือกประด็นท่ีสน฿จจะพัฒนาปรับปรุง 

                                                 

 62 รุํงรัชชดาพร  วหะชาติ, การนิเทศการศึกษา, พิมพ์ครั้งท่ี 5 (สงขลา: ทมการพิมพ์, 
2557), 164-165. 
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 3.  น าสนอครงการละขั้นตอนการปฏิบัติ 
 4.  สวงหาความรู๎ วิธีการท่ีกี่ยวข๎องกับการนิทศบบพื่อนรํวมพัฒนาวิชาชีพ ชํน               

การสังกตการสอน การวิคราะห์การสอน การ฿ห๎ข๎อมูลย๎อนกลับฯลฯ 
 5.  ก าหนดวัน วลา ท่ีจะสังกตการสอน ประชุมปรึกษาหารือพื่อการอภิปรายลกปล่ียน                      

ความคิดห็นละประสบการณ์ 
 6.  ด านินการตามกระบวนการ฿นตํละประด็นท่ีจะพัฒนาอยํางน๎อย 2 ครั้ง ฿นตํละ

ประด็นท่ีจะพัฒนาปรับปรุง 
 7.  สรุปผลการพัฒนา รายงานผลความส าร็จ 
 ข๎อดีของการนิทศบบพื่อนรํวมพัฒนาวิชาชีพ 
 1.  ครูเด๎ลกปล่ียนวิธีสอน ทคนิคการสอนซึ่งกันละกัน 
 2.  เด๎ก าลัง฿จจากการสอนของตนอง 
 3.  ข๎า฿จการท างานของพื่อนรํวมงาน พื่อนรํวมวิชาชีพมากขึ้น 
 4.  ข๎า฿จนักรียนมากขึ้น จากการเด๎สังกตการสอน฿นช้ันรียนระดับตําง ๆ  
 5.  สร๎างบรรยากาศ฿นความป็นมิตร ละพื่อนรํวมวิชาชีพดียวกันมากขึ้น 
 6.  กล๎าท่ีจะ฿ห๎ละรับฟังข๎อสนอนะ ละความคิดห็นจากพื่อนรํวมงานมากขึ้น 
 ข๎อจ ากัด 
 1.  ครูท่ีเมํเด๎รับการฝึกอบรมกี่ยวกับการสังกตการสอน การวิคราะห์การสอน ละ              

การ฿ห๎ข๎อมูลย๎อนกลับอาจจะชํวยพื่อนเมํเด๎ 
 2.  การสังกตการณ์สอนละการประชุมอภิปรายต๎อง฿ช๎วลา อาจต๎อง฿ห๎ครูอื่นสอนทน 
 3.  การสังกตการสอนอาจท าเด๎เมํตํอนื่อง จากปัญหาด๎านวลาท่ีวํางเมํตรงกัน 
 4.  ครงสร๎างของสถาบันท า฿ห๎ครูยกกันท างาน มีการขํงขันมากกวําท่ีจะรํวมกันท างาน

พื่อปูาหมายดียวกัน 
 5.  บรรยากาศด้ังดิมท่ีตํางคนตําง ตํางฝุายตํางปฏิบัติงานของตนอาจยากตํอการประสานงาน 
 ความส าร็จของนิทศบบพื่อนรํวมพัฒนาวิชาชีพ ขึ้นอยูํกับองค์ประกอบส าคัญ                  

3 ประการ คือ 
 1.  การสนับสนุนสํงสริมจากผ๎ูบริหาร 
 2.  การรํวมมือกันปฏิบัติงานระหวํางครู ละบุคลากร฿นรงรียน 
 3.  การรํวมปฏิบัติงานฉันท์พื่อน 
 การนิทศบบพื่อนรํวมพัฒนาวิชาชีพ อาจจะเมํท า฿ห๎กิดการปล่ียนปลงพฤติกรรม    

การสอนของครู฿นทันที ตํส่ิงท่ีจะกิดขึ้น คือ ครูจะพูดคุย ปรึกษาหารือกันกี่ยวกับงานท่ีปฏิบัติมาก
ขึ้น เด๎รับข๎อมูลย๎อนกลับกี่ยวกับการสอนของตนอง฿นสํวนของพฤติกรรมท่ีควรปรับปรุงก๎เข หรือ
พฤติกรรมท่ีหมาะสมละป็นบบอยํางเด๎ ชํวย฿ห๎มองห็นการปฏิบัติงานของครู ผ๎ูรํวมงานอื่น ๆ ท่ีมี
ทคนิควิธีการสอนท่ีตกตํางกัน สริมสร๎างบรรยากาศการท างานรํวมกันป็นกลํุมป็นคณะมากขึ้น 
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ดยท่ีครูจะมีปฏิสัมพันธ์ท่ีดีตํอกัน มีการสนทนากัน฿นชิงวิชาการมากขึ้น อันจะน าเปสํูการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาตํอเป63 

 
การนิเทศแบบพัฒนาตนเอง (Self-Directed Professional Development)  

 การนิทศบบพัฒนาตนอง (Self-Directed Professional Development) ป็น
นวคิดของกลทธอร์น (Glatthon) ป็นการนิทศท่ีหมาะกับครูท่ีมีความรู๎ความสามารถละ
ต๎องการท่ีจะพัฒนางาน฿นวิชาชีพของตนองด๎วยตนอง ป็นกระบวนการนิทศท่ีครูท างานดยอิสระ 
ป็นผ๎ูน า฿นการพัฒนาวิชาชีพของตนองด๎วยการวางผนพื่อพัฒนาวิชาชีพการสอนของตนอง ละ
ด านินการตามครงการท่ีวางเว๎ ซึ่งประกอบด๎วย ปูาหมาย วิธีการ฿นการพัฒนาตนอง หลํง
ทรัพยากรท่ีต๎องการ วิธีการประมินผลละความชํวยหลือจากผ๎ูนิทศหรือผ๎ูบริห ารท่ีครูต๎องการ 
พื่อ฿ห๎ครูเด๎รับความรู๎ละทักษะจากการรียนรู๎ดยอิสระ ละมีอกาสลือกรับการนิทศบบพัฒนา
ตนอง ป็นการพัฒนาวิชาชีพทางการสอน ซึ่งจะท า฿ห๎ข๎า฿จตนอง พร๎อมกับสามารถช้ีน าตนองเด๎
มากขึ้น 

 ลักษณะส าคัญของการนิทศบบพัฒนาตนอง 
 1.  ครูคนดียวท างานอยํางป็นอิสระตามครงการพัฒนาวิชาชีพที่ตนวางผนขึ้นอง ล๎ว

ด านินการตามครงการนั้น 
 2.  ปูาหมายของครงการละปูาหมายของการพัฒนาปรับปรุง ควรกิดจากความต๎องการของครู               

ละจากการประมินผลการปฏิบั ติวิ ชาชีพของตน ซึ่ งควรพัฒนาละกระท าตามปูาหมายของหลัก                         
การพัฒนาวิชาชีพ ละเมํจ าป็นต๎องสืบทอดจตนารมณ์ตามปูาหมายของรงรียน 

 3.  ครูสามารถ฿ช๎วิธีการหลาย ๆ อยํางพื่อท างาน฿ห๎สนองปูาหมายท่ีต้ังเว๎ คือ สามารถ
ตัดสิน฿จลือกจากหลํงทรัพยากร รวมท้ังประสบการณ์ท่ีหมาะสมหลาย ๆ อยําง เด๎กํ  การบันทึก
ทปหรือวีดีอทปการสอนของครู ข๎อมูลย๎อนกลับจากนักรียน หนังสือคํูมือครู การบริการความรู๎จาก
หลํงตําง ๆ รายวิชารียน การข๎ารับการอบรม การสนับสนุนจากรงรียน ผ๎ูบริหาร ศึกษานิทศก์ 
ละการยี่ยมยียนรงรียนอื่น ๆ  

 4.  ผลท่ีเด๎จากการประมินผลตามครงการจะเมํมีการน าเป฿ช๎ประมินความดีความชอบ
ของครู ตํครูจะถูกประมินดยส่ิงตําง ๆ ท่ีอยูํ฿นครงการนั้นทน64 
 
การนิเทศที่ด าเนินการโดยผู้บริหาร (Administrative Monitoring) 

 การนิทศท่ีด านินการดยผ๎ูบริหาร (Administrative Monitoring) ป็นนวคิดของ
กลทธอร์น (Glatthon) ป็นการนิทศภาย฿นท่ีด านินการนิทศครูดยผ๎ูบริหารหรือผ๎ูชํวยผ๎ูบริหาร 
ดยท่ีผ๎ูบริหารจะข๎าสังกตการสอน฿นช้ันรียน ดย฿ช๎วลาส้ัน ๆ 20 -30 นาที จดบันทึกพฤติกรรม  

                                                 

 63 วัชรา  ลํารียนดี, เทคนิคการจัดการเรียนการสอนและการนิเทศ (นครปฐม: รงพิมพ์
มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2548), 137-143. 

 64 วัชรา  ลํารียนดี, เทคนิคการจัดการเรียนการสอนและการนิเทศ (นครปฐม: รงพิมพ์
มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2548), 143-144. 
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การสอนอยํางยํอ ๆ  ฿นประด็นหรือ฿นรื่องส าคัญ ๆ ละ฿ห๎ข๎อมูลย๎อนกลับกี่ยวกับการสังกต              
การสอน฿นช้ันรียนตํละครั้ง พื่อการปรับปรุงก๎เขหรือพัฒนา฿ห๎ดียิ่งขึ้น ดยจ าจัด฿ห๎กับครูทุกคน
ดยผ๎ูบริหารป็นผ๎ูนิทศดยตรงหรือจัด฿ห๎กับครูท่ีมีความต๎องการรับการนิทศ ควรจัด฿ห๎กับครูท่ีมี
ศักยภาพพอควร นื่องจากผ๎ูบริหารเมํสามารถท่ีจะสังกตการณ์สอน รํวมประชุมปรึกษาหารือกับครู
เด๎บํอยครั้ง ท่ีส าคัญ คือ การสังกตการสอน การประชุมปรึกษาหารือพื่อวางผนละ฿ห๎ข๎อมูล
ย๎อนกลับจะต๎อง฿ช๎วลาพอสมควรจึงจะพอพียงส าหรับการรํวมมือกันปรับปรุงก๎เขละพัฒนา             
การสอนของครูดยตรง ข๎อดีท่ีห็นเด๎ชัด คือ ครูจะรับรู๎ละยอมรับวํา ผ๎ูบริหารอา฿จ฿สํ ฿ห๎ความสน฿จ
ตํอการพัฒนาคุณภาพการศึกษา฿นรงรียนอยํางท๎จริง 

 ขั้นตอนการนิทศท่ีด านินการดยผ๎ูบริหาร 
 1.  คณะกรรมการบริหารรงรียนหรือฝุายบริหารลือกผ๎ูท่ีจะท าหน๎าท่ีนิทศ ซึ่งควรจะ

ป็นผ๎ูบริหารหรือผ๎ูชํวยผ๎ูบริหารที่มีความรู๎ ความสามารถด๎านการจัดการรียนการสอนละการนิทศ
การสอน 

 2.  วางผนกับหัวหน๎าฝุาย หัวหน๎าสายวิชาตําง ๆ พื่อสอบถามความสมัคร฿จของครูท่ีจะ
ข๎ารับการนิทศ ละจ านวนครูเมํควรมากกินเป 

 3.  ผ๎ูท าหน๎าท่ีนิทศประชุมวางผนรํวมกับครู พื่อวางผนการนิทศ ก าหนดบทบาท            
ผ๎ูสังกตการสอน รับการสังกตการสอน ก าหนดตารางสังกตการสอน ละชํวงวลาการประชุม
พื่อ฿ห๎ข๎อมูลย๎อนกลับ 

 4.  การสังกตการสอนพื่อการนิทศ ผ๎ูบริหารอาจสังกตการสอน฿นระยะวลาส้ัน ๆ ท า
฿ก๎ทราบรูปบบการสอน การ฿ห๎ข๎อมูลย๎อนกลับของครูกํอนออกจากห๎องรียน  

 5.  ประชุมอยํางเมํป็นทางการกับครูท่ีรับการนิทศ พื่อ฿ห๎ข๎อสนอนะหรือนวทาง฿น
การปฏิบัติ พื่อการปรับปรุงละพัฒนา 

 สรุปเด๎วํา การนิทศท่ีด านินการดยผ๎ูบริหาร ควรด านินการ฿นรื่องส าคัญ 3 ประการ 
คือ 1) การประชุมวางผนการสังกตรํวมกับครู ก าหนดประด็นท่ีจะสังกต วางผนการสังกต                  
2) การสังกตการสอนตามตาราง฿นประด็นท่ีก าหนดรํวมกัน ควร฿ช๎การสังกตชิงคุณภาพ฿นบบ     
ตําง ๆ จะหมาะสมท่ีสุด 3) ฿ห๎ข๎อมูลย๎อนกลับ ละก าหนดประด็นท่ีจะสังกตการสอนครั้งตํอเปจาก
ข๎อมูลย๎อนกลับหรือจากกระบวนการนิทศ65     
 
การนิเทศแบบทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Supervision) 
   จากนวคิดวิธีการนิทศบบวิทยาศาสตร์  ละวิธีการนิ ทศบบมนุษยสัมพันธ์ 
(Scientific Supervision and Human Resource Supervision) จึงป็นท่ีมาของทฤษฎี฿หมํ฿น             
การนิทศ คือ การนิทศบบทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Supervision) ซึ่งป็นทฤษฎีของ
มกกรกอร์ (McGregor) จากความตกตํางระหวํางวิธีการนิทศบบทรัพยากรมนุษย์กับวิธี                 
การนิทศบบมนุษยสัมพันธ์ ซึ่งน๎นความสัมพันธ์ที่ดีตํอกัน น๎นความพึงพอ฿จ฿นการปฏิบัติงาน ละ

                                                 

 65 วัชรา  ลํารียนดี, เทคนิคการจัดการเรียนการสอนและการนิเทศ (นครปฐม: รงพิมพ์
มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2548), 146-150. 



 
110 

 

บรรยากาศท่ีป็นมิตรป็นกันอง สํวนการนิทศบบทรัพยากรมนุษย์นั้น จะ฿ห๎ความส าคัญตํอ                
ความต๎องการของมนุษย์ ละความพึงพอ฿จตํอผลงานท่ีกิดขึ้น ภาวะผ๎ูน าท่ี฿ช๎฿นการนิทศบบ
ทรัพยากรมนุษย์จะเมํ฿ช๎ท้ังการช้ีน าหรือการอุปถัมภ์ ตํป็นการสนับสนุน (Supportive) มากกวํา 
ดังท่ี มกกรกอร์ เด๎กลําวเว๎วํา การบริหารจัดการตําง ๆ รวมท้ังการนิทศนั้น จะอยูํบนหลักฐาน       
การ฿ช๎ทฤษฎีหนึ่งป็นหลักสมอ การนิทศบบทรัพยากรมนุษย์กลําวเด๎วํา ยึดทฤษฎี Y ของ                    
มกกรกอร์ป็นหลักละนวทางการปฏิบัติด๎วยชํนกัน ตามหลักของทฤษฎี Y นั้น จะมีการสร๎าง
สภาพวดล๎อมท่ีสํงสริมละกระต๎ุน฿ห๎ปฏิบัติงานภาย฿นองค์กร฿ห๎บรรลุผลส าร็จด๎วยความต็ม฿จ 
นอกจากนั้น ยังจัดอกาส฿ห๎เด๎สดงความคิดสร๎างสรรค์ ความฉลาด ละการน าตนองพื่อ฿ห๎สามารถ
ปฏิบัติงาน฿ห๎บรรลุความส าร็จตามปูาหมาย กลําวเด๎วํา มนุษย์ยํอมต๎องการท่ีจะรู๎สึกวําตัวองส าคัญ
สมอ 
   ลักษณะละสาระส าคัญของการนิทศบบทรัพยากรมนุษย์ มีความช่ือมั่นวํา 1. มนุษย์
ป็นทรัพยากรท่ีมีคุณคํา มีความส าคัญ ละมีความหมายตํอองค์กร 2. สร๎างความรู๎สึกท่ีดีตํอตนอง 
ยอมรับตนอง รับผิดชอบตนอง อุทิศตนอง ผูกพันตัวองตํอภาระหน๎าท่ี 3 . สร๎างความรู๎สึกวํา 
องค์กรหรือรงรียนท่ีตนองปฏิบัติงานอยูํวําป็นของทุกคนละทุกคนมีสํวนรับผิดชอบ 4 . ฿ช๎             
การสนับสนุนสํงสริมมากกวําการช้ีน า 5. มีความช่ือวํา การนิทศท่ีน๎นทรัพยากรมนุษย์ ชีวิตครูจะดี
ขึ้น รงรียนจะมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 6. มุํง฿ห๎ทุกคนกิดความภูมิ฿จ พอ฿จ มีความสุขจาก
ผลส าร็จของงานท่ีปฏิบัติ 7. มีความช่ือวํา บุคคลจะรู๎สึกวํา ตนองพัฒนาก๎าวหน๎าขึ้น จากผลงานท่ี
ปฏิบัติ 8. น๎นผลงานกํอนความสุขละความพึงพอ฿จ 9. มีความช่ือวํา ความสุข ความพึงพอ฿จจะ
กิดขึ้น ละผลส าร็จจะกิดขึ้นตํอมื่อมีงานละมีการปฏิบัติงาน฿ห๎สร็จกํอน66  
   กลําวดยสรุปเด๎วํา ลักษณะละสาระส าคัญของการนิทศบบทรัพยากรมนุษย์ คือ  
   1.  ความพึงพอ฿จ฿นการปฏิบัติงานของบุคคล คือ ปูาหมายท่ีต๎องการมื่อเด๎ท างานนั้น
ละประสบความส าร็จ 
   2.  ความรู๎สึกประสบผลส าร็จ มีความพึงพอ฿จ ความสุขกิดขึ้น ซึ่งจะน าเปสํูความส าร็จ
ของรงรียน 
   3.  ครูมีสรีภาพ฿นการตัดสิน฿จ฿นงานท่ีปฏิบัติ มีความรู๎สึกวําปูนสํวนหนึ่งของงาน 
 
การนิเทศแบบสนับสนุน (Supportive Supervision) 
   การนิทศบบสนับสนุน ป็นนวคิดกี่ยวกับการนิทศการสอนของครู การูบ ละรอทส
เตน์ (Garubo and Rothstein) เด๎฿ห๎นวคิดกี่ยวกับการนิทศบบสนับสนุนเว๎วํา ป็นสถานการณ์
การรียนรู๎ระหวํางครู หรือผ๎ูรับการนิทศกับผ๎ูนิทศ ดยการรียนรู๎วิธีคิดละการกระท า฿หมํ ๆ                
ซึ่งผ๎ูนิทศจะต๎องรียนรู๎ที่จะช่ือ฿จครู ช่ือถือส่ิงท่ีครูห็นละส่ิงท่ีครูเด๎ยินมามากขึ้น ขณะดียวกันครู   

                                                 

 66 Thomas J. Sergiovanni, and Starratte, R.J., Supervision: A Redefinition, 
5th ed. (New York: McGraw-Hill, Inc., 1993), อ๎างถึง฿น วัชรา  ลํารียนดี, การนิเทศการสอน 
(Supervision of Instruction), พิมพ์ครัง้ท่ี 5 (นครปฐม: รงพิมพ์มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2553), 
94. 
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ก็ต๎องรียนรู๎ท่ีจะช่ือ฿จผ๎ูนิทศ฿นรื่องท่ีผ๎ูนิทศจะ฿ห๎ข๎อมูลท่ีก็บรวบรวมเด๎มาชํวยครู฿ห๎สามารถ
ปรับปรุงละพัฒนางานของตนอง ผลของการนิทศบบสนับสนุนท่ีห็นเด๎ชัด ก็คือ ความป็นมิตรท่ีดี
ตํอกันความสัมพันธ์ฉันท์พื่อน ระหวํางผ๎ูนิทศละครู ละความข๎า฿จพฤติกรรมตําง ๆ   ฿นช้ันรียนดีขึ้น 
   การนิทศบบสนับสนุนก็คือ วิธีสอนบุคลากรทางการศึกษา หรือผ๎ูนิทศละผ๎ูรับ                
การนิทศ฿ห๎ปฏิบัติงานด๎วยความตระหนักรู๎ตลอดวลา ปูาหมายก็พื่อ มุํง฿ห๎ครูละผ๎ูนิทศเด๎รับสาระ
ข๎อมูลท่ีมีความหมายลึกซึ้ง ครอบคลุมมากขึ้น วํากิดอะเรบ๎าง฿นการสอนละการนิทศ ซึ่งจะชํวย฿ห๎
ครู มีทางลือก฿นการจัดการรียนการสอนมากขึ้น มื่อ฿ดก็ตามท่ีการป็นหุ๎น สํวนกันละกันของครู
ละผ๎ูนิทศประสบผลส าร็จครูจะรียนรู๎ละสามารถข๎า฿จปัญหาละก๎เขปัญหาเด๎ ฿นขณะดียวกัน 
ผ๎ูนิทศจะกิดความคิดท่ีดีขึ้น ชัดจนวํากิดอะเรขึ้นบ๎าง฿นช้ันรียนตําง ๆ ผลท่ีกิดขึ้นกับผ๎ูนิทศ ก็คือ 
ผ๎ูนิทศจะมีอกาสท่ีจะคิดพิจารณาการปฏิบัติการนิทศของตนองมากขึ้น อยํางเรก็ตาม ความรู๎สึก 
อารมณ์ละความสามารถปรับปรุงผนการนิทศพื่อปรับปรุงสถานการณ์การรียนรู๎เด๎อยําง
หมาะสมป็นส่ิงท่ีส าคัญ67 
 
การนิเทศแบบมนุษยสัมพันธ์ (Human Relationship Supervision) 
   การนิทศบบมนุษยสัมพันธ์ มีจุดริ่มต๎นจากการคล่ือนเหวปล่ียนปลงของการบริหาร
บบประชาธิปเตย จากนวคิดความช่ือของมย (Elton Mayo) นักปรัชญาสังคมละศาสตร์จารย์
มหาวิทยาลัยฮาร์วิท ซึ่งเด๎ช่ือวําป็นบิดาหํงการนิทศบบมนุษยสัมพันธ์ มย (Mayo) มีนวคิดท่ี
ตรงกันข๎ามกับนวคิดของ ทย์ลอร์ (Frederick Taylor) ท่ีกี่ยวกับการจัดการบบวิทยาศาสตร์ 
(Traditional Scientific Management) ดยมย (Mayo) ช่ือวํา ผลผลิตหรือผลงานของผ๎ูปฏิบัติ
สามารถจะพิ่มขึ้นเด๎จากการ฿ห๎ผ๎ูปฏิบัติงานหลํานั้นมีสํวนรํวม฿นกระบวนการตัดสิน฿จ จาก             
การศึกษาวิจัยความช่ือดังกลําว ตํอมาผลส าร็จของวิธีการนิทศบบมนุษยสัมพันธ์ป็นส่ิงท่ีท๎าทาย
ทฤษฎีการจัดการบบวิทยาศาสตร์มาก ดยฉพาะมื่อมีการน าเป฿ชํ฿นการจัดการศึกษา฿นรงรียน
จะ฿ห๎ความส าคัญกับครู฿นฐานะป็นบุคคลท่ีมีประสิทธิภาพมากกวําจะถูกมองวําป็นชุดของพลังงานท่ี
ต๎องการ (Packges of Needed Energy) มีทักษะ มีสมรรถภาพท่ีจะถูก฿ช๎ดยผ๎ูนิทศ จากการศึกษาวิจัย
กี่ยวกับมนุษยสัมพันธ์จะช้ี฿ห๎ห็นถึงความส าคัญของความต๎องการทางสังคม (Socialization) ของครู 
ซึ่งถือวําป็นรื่องส าคัญท่ีสุด ดังนั้น การนิทศจะต๎องการความรู๎สึกพึงพอ฿จ฿ห๎กิดขึ้นกับครู ดยสดง                
ความสน฿จครู฿นฐานะป็นบุคคล ๆ หนึ่งท่ีมีความส าคัญ มีสิทธิทําทียมกัน ดยมีการสรุปวํา                   
ความพึงพอ฿จของบุคลากรจะท า฿ห๎ขาท างานหนักมากขึ้นละงํายท่ีจะรํวมท างานด๎วย งํายท่ีจะน า
ละควบคุมการปฏิบัติงาน การมีสํวนรํวม (Participation) มีความส าคัญ฿นการนิทศบบมนุษย
สัมพันธ์ วัตถุประสงค์ของการนิทศบบมนุษยสัมพันธ์ คือ  การท า฿ห๎ครูรู๎ สึกวําขามีประยชน์                    
มีความส าคัญส าหรับรงรียน ความรู๎สึกสํวนตัวละความสัมพันธ์ที่ดี  
   จะห็นเด๎วํา วิธีการนิทศบบมนุษยสัมพันธ์ยังคงมี ฿ช๎อยูํอยํางพรํหลาย฿นปัจจุบัน 
ถึงม๎วําจะเมํป็นรื่องท่ีส าคัญท่ีสุด นื่องจากการติดตามผลการ฿ช๎฿นระยะตํอมาพบวํา การพิ่ม

                                                 

 67 Raymond C. Garubo, and Stanley W. Rothstein, Suportive Supervision in 
School (London: Greenwood Press, 1998), 1-8. 
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ผลผลิตละคุณภาพของผลผลิตของการศึกษา เมํบรรลุปูาหมาย ละประสบความส าร็จเด๎                   
ถ๎าพียงตํมุํงสร๎างความสุข ละความพอ฿จ฿ห๎กับครูทํานั้น ประยชน์ของนวคิดวิธีการนิทศบบ
มนุษยสัมพันธ์ที่คง฿ช๎อยูํคือ การครอง฿จคน หรือครอง฿จพื่อนรํวมงาน (Winning Friends)68 
   สรุปลักษณะละสาระส าคัญละนวด านินการของการนิทศ วิธีนิทศมนุษยสัมพันธ์ 
เด๎กํ 1. มีความช่ือวํา ถ๎าบุคคล฿นองค์กรมีความสุข มีความพึงพอ฿จ ขาจะท างานหนักมากขึ้น งําย
ตํอการรํวมท างานด๎วย ละติดตํอ การบริหารจัดการ 2. น๎นการบริหารจัดการบบประชาธิปเตย               
3. น๎นควงามส าคัญของบุคคลมากกวําผลงาน 4. ครูมีความส าคัญ มีสิทธิสรีภาพ฿นการคิดละ              
การปฏิบัติ 5. ยึดทฤษฎีความต๎องการของมนุษญ์ ของมาส์ลว์ (Maslow) ละทฤษฎี Y ของมกร
กอร์ (McGregor)  6. ตํอต๎านนวคิดละทฤษฎีบบวิทยาศาสตร์ 7. มุํงสร๎างความสุข ละความพึง
พอ฿จของครู฿นการปฏิบัติงาน 8. น๎นความต๎องการทางด๎านสังคม ละความรู๎สึกของบุคคลมากขึ้น               
9. น๎นการสร๎างความรู๎สึกวําตนองมีความส าคัญ ละมีคําตํอองค์กร ดยการสร๎างขวัญ ก าลัง฿จละ
ความพึงพอ฿จ฿ห๎กิดขึ้นกับครู 10. ผ๎ูนิทศท างานรํวมกับครู ดยน๎นท่ีการมีความสัมพันธ์ท่ีดีตํอกัน    
฿นการปฏิบัติงาน69 
 
ความไว้วางใจกับการประยุกต์ใช้ในการท างาน 
  ความช่ือถือละความเว๎วาง฿จ (Trust) ป็นปัจจัยท่ีสดงถึงความสัมพันธ์ระหวํางกันละ
กัน ดยจะยังคงอยูํก็ตํอมื่อบุคคลมีความมั่น฿จ ความเว๎฿จจะชํวยลดความเมํนํนอน ลดความส่ียง
ละพิ่มความระมัดระวังของกระบวนการความคิด฿นการตอบสนองอยํางทันทีทัน฿ดท่ีมีตํอผ๎ูน าหรือ
องค์การ หรืออาจหมายถึงการท่ีพนักงานมีความช่ือถือตํอผ๎ูบังคับบัญชาวําป็นคนท่ีนําช่ือถือละมี
ความนําเว๎วาง฿จ ซึ่งจะน ามาซึ่งความเว๎วาง฿จ฿นองค์การพื่อผลของความส าร็จ฿นงานนั้นรํวมกัน  
"ความช่ือมั่น" ฿นตัวบุคคลหรือองค์การเมํเด๎กิดขึ้นละต้ังอยูํอยํางล่ือนลอย หากตํต๎องมี "ฐาน" 
รองรับนั่นก็คือผลงานการกระท าละพฤติกรรมของบุคคลละองค์การ หากต๎องการ฿ห๎คนช่ือมั่น 
ช่ือถือควรริ่มท่ี "การกระท า" ท่ีนําช่ือถือ ถ๎าการกระท านําช่ือถือจะกิดการช่ือถือข้ึน เมํจ าป็นต๎อง
รียกร๎อง฿ห๎ช่ือถือ การรับรู๎กี่ยวกับภาพลักษณ์ละประวัติขององค์การ ผ๎ูน าหรือผ๎ูบังคับบัญชามี
ผลกระทบตํอความต้ัง฿จ ความภักดี ละความเว๎วาง฿จด๎วยชํนดียวกัน ท้ังนี้รวมถึงปัจจัยท่ีกิดจาก
การสํงผํานข๎อมูลขําวสารภาย฿นองค์การละความช่ือจากรุํนหนึ่งเปอีกรุํนหนึ่ง ชํน ฿นพนักงาน฿หมํ
มื่อห็นผ๎ูน าประพฤติปฏิบัติตน มื่อขาก๎าวขึ้นสํูต าหนํงท่ีสูงขึ้นก็มีนวน๎มจะมีพฤติกรรมดังกลําว
ด๎วย  ฿นปัจจุบันบริษัทหรือองค์การท่ีมีช่ือสียงหลายหํงก าลังหาวิธีการตํางๆ ฿นการสร๎างภาพลักษณ์
ของบริษัทหรือองค์การ รวมถึงภาพลักษณ์ของการป็นบริษัทท่ีนําช่ือถือละเว๎วาง฿จเด๎ พราะ            
การป็นบริษัทหรือองค์การท่ีนําช่ือถือนั้น ความเว๎วาง฿จนับป็นสํวนส าคัญละควรปลูกฝัง฿น฿จของ

                                                 

 68 Thomas J. Sergiovanni, and Starratte, R.J., The Principalship: A 
Reflective Practice Perspective, 2nd ed. (Massachusetts: Allyn and Bacon, Inc., 1991), 
8-10. 
 69 วัชรา  ลํารียนดี, ศาสตร์การนิเทศการสอนและการโค้ช การพัฒนาวิชาชีพ : 
ทฤษฎี กลยุทธ์ สู่การปฏิบัติ (นครปฐม: รงพิมพ์มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2556), 87. 
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พนักงานทุก ๆ คนดยฉพาะอยํางยิ่ง฿นระดับของผ๎ูบริหารองค์การล๎วนั้น ล๎วนล๎วตํมี             
ความข๎า฿จป็นอยํางดี ดยพวกขาต๎องส่ือสารกับ ผ๎ูลงทุน พนักงาน ละลูกค๎าตลอดจนสาธารณชน
ท่ัวเป 
  ความเว๎วาง฿จ TRUST จะกิดขึ้นเด๎ดยมีองค์ประกอบ 2 อยํางคือ 
   1. ความรู๎ความสามารถ หรือ Competence หมายความวํา บุคคลจะต๎องมีความรู๎
ความสามารถ฿นนื้องานสูง มีความรู๎฿นสาขาวิชา฿ดสาขาวิชาหนึ่งหรือหลาย ๆ สาขาป็นอยํางดี 
   2. ความป็นคนดี มีคุณลักษณะดีดยนื้อท๎ หรือ Credibility หรือ Character 
หมายความวําบุคคลจะต๎องป็นคนดีท่ีสดงออกถึงความรับผิดชอบ ความยุติธรรม ความมีวุฒิภาวะ 
ความซื่อสัตย์ ป็นต๎น 
  การป็นผ๎ูบริหารหรือผ๎ูน ายํอมต๎องอาศัยลูกน๎อง฿นการท างาน ตามผนงานท่ีวางเว๎ คนท่ี
รับมอบหมายงานเปยํอมพอ฿จท่ีจะเด๎รับความเว๎วาง฿จ฿นการท างานด๎วยความภูมิ฿จ ตํ฿นฐานะ           
ผ๎ูมอบหมายงาน การเว๎฿จ฿ห๎ลูกน๎องท างานป็นส่ิงท่ีจ าป็นท่ีต๎องมี หากเมํเว๎฿จก็เมํควรมอบหมายงาน
฿ห๎ อยํางเรก็ตาม ผ๎ูบริหารเมํควรวาง฿จ฿นทุกรื่องท่ีมอบหมาย พราะการวาง฿จมักจะท า฿ห๎ ผ๎ูมอบหมาย                   
ขาดความสน฿จ฿นการติดตามตรวจสอบ ฝูาระวังละตาย฿จ บางครั้งอาจกิดผลสียหายท่ีร๎ายรงมื่อ
รับรู๎ภายหลังละอาจก๎เขเมํทันการ ผ๎ูน าท่ีชอบวาง฿จลูกน๎อง฿ห๎ท างานมักป็นพวกเมํมีความรู๎฿นงาน
ละอํอนอ ซึ่งมักจะหงุดหงิดละทษลูกน๎องมื่อผลงานล๎มหลว นักบริหารหรือผ๎ูน าท่ีดีควรตัดสิน฿จ
คัดลือกคนท่ีมีประสิทธิภาพ฿ห๎ตรงกับความสามารถละมอบหมายงาน฿ห๎ดยต๎องสดงความเว๎฿จ 
ช่ือมั่น฿นตัวขาพื่อ฿ห๎กิดก าลัง฿จ฿นการท างาน ควรท่ีจะติดตาม รับทราบรายงาน ประมินผลป็น
ระยะ หากเมํป็นเปตามผน จ าป็นต๎องข๎าเปก๎เขอยํางทันการ  พื่อ฿ห๎บรรลุถึงจุดปูาหมายท่ี
ต๎องการ ตํการท างานรํวมกัน฿นองค์การ มีระบบการขํงขันพื่อสดงออก ซึ่งความสามารถมีสํวน฿น
การหลํอหลอม฿ห๎องค์การสํงสริมคนกํงมากกวําคนดี ท า฿ห๎฿นองค์การกิดปัญหารื่องเมํเว๎วาง฿จกัน 
เมํศรัทธากัน฿นทีมงาน ซึ่งป็นบํอนท าลายการติบตขององค์การ การสร๎างความเว๎วาง฿จท าเด๎เมํยาก 
ถ๎าองค์การต๎องการผลักดันอยํางจริงจัง ส่ิงท่ีควรเด๎รับการพัฒนาปรับก๎คือรื่องภาวะผ๎ูน า พราะ
พนักงานจะมองมาท่ีผ๎ูบริหารระดับสูงกวําตน ละมักมีค าพูดท่ีจะตอบหรือก๎ตัวหากงานเมํประสบ
ผลตามท่ีคาดวํา �ถ๎าหัวเมํสําย หางก็จะเมํขยับ� ดังนั้นผ๎ูบังคับบัญชาหรือผ๎ูน าต๎องท า฿ห๎กิดความนํา
เว๎วาง฿จ ล๎วลูกน๎องหรือคนรอบข๎างท่ีมีปฏิสัมพันธ์ก็จะเว๎วาง฿จ฿นผ๎ูน าละเว๎วาง฿จ฿นองค์การ 
  การสร๎าง฿ห๎กิดความช่ือมั่นเมํ฿ชํป็นความรับผิดชอบท่ีผ๎ูน าจะต๎องสร๎างทํานั้น            
฿นขณะดียวกันพนักงานก็ควรปรับปล่ียนตัวอง เมํ฿ชํรอ฿ห๎ผ๎ูน าปล่ียนหรือกลําวทษท่ีผ๎ูน า ตัวรามี
อิทธิพลตํอตัวราต็มท่ีท่ีจะปล่ียน ถ๎าเมํลงมือพัฒนา฿ห๎รามีคุณสมบัติหรือมีคุณลักษณะท่ีดี คนอื่นท่ี
จะมาปฏิสัมพันธ์กับราจะเมํเว๎วาง฿จรา ท้ังนี้หากคน฿นองค์การสํวน฿หญํตระหนักละ฿ห๎คุณคํากับส่ิง
หลํานี้ล๎วองค์การจะเมํมีปัญหารื่องการเว๎วาง฿จกัน ถ๎ามีเว๎วาง฿จกันท่ัวท้ังองค์การจะท า฿ห๎กิด
ความสุข สามารถชํวยลดต๎นทุนเด๎ป็นอันมาก ผ๎ูบริหารหรือผ๎ูน าองค์การเมํต๎องออกระบียบตําง ๆ 
ขึ้นมาควบคุมพนักงานมากมายท า฿ห๎กิดการลดต๎นทุนคํา฿ช๎จํายมหาศาล สามารถพิ่มผลประยชน์
กื้อกูลกํพนักงาน หรือพัฒนาสภาพวดล๎อม฿นการท างาน฿ห๎ดียิ่งขึ้น ซึ่งถือเด๎วํา "ความเว๎วาง฿จป็น
ทุนของการพัฒนาท่ี฿หญํหลวง" การท่ีบุคลากรมีความเว๎วาง฿จ฿นองค์การ฿นระดับสูง ผ๎ูบริหารจะต๎อง
มีนยบายของครงสร๎างองค์การบนราบ มีความยืดหยุํนมากขึ้น จ าป็นต๎องมีทีม฿หมํ ๆ ซึ่ง฿ห๎อิสระ
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฿นการท างาน ละความรํวมมือมากขึ้น รูปบบกําของการควบคุมถูกทนท่ีด๎วยการน านวัตกรรม           
ท่ี฿ห๎บุคคลมีอ านาจมากขึ้นกวํา฿นอดีตมา฿ช๎ องค์การจะต๎องมีรูปบบ �การส่ังละควบคุม�ท่ีน๎อยลง           
฿นการบริหารจัดการ องค์การต๎องมีการตอบสนองพื่อน๎น฿ห๎มีการสริมสร๎างพลังอ านาจ฿ห๎มากขึ้น 
ดยผ๎ูบริหารจะต๎องมีความต็ม฿จท่ีจะสริมสร๎างพลังอ านาจ฿ห๎กํผ๎ูปฏิบัติงาน ละผ๎ูปฏิบั ติงานต๎อง
ยอมรับการสริมสร๎างพลังอ านาจนี้ละท าตามข๎อผูกพันพื่อ฿ห๎องค์การบรรลุปูาหมาย ละการท่ี
ผ๎ูบริหารสริมสร๎างพลังอ านาจ฿ห๎กํผ๎ูปฏิบัติงานรวมท้ังความข๎า฿จ฿นความต๎องการละความสามารถ
ของผ๎ูปฏิบัติงานนั้นท า฿ห๎องค์การมีความเว๎วาง฿จสูง ละความเว๎วาง฿จต๎องเ ด๎รับการผสมผสานป็น
สํวนหนึ่งท่ีสอดคล๎องกับวัฒนธรรมองค์การท่ีหมาะสมตํอเป 
  สรุปเด๎วําความเว๎วาง฿จป็นองค์ประกอบท่ีส าคัญ฿นการบริหาร ละป็นกลยุทธ์ท่ีท า฿ห๎
กิดความส าร็จ ละจากสภาพความป็นจริง ฿นสภาพสังคมปัจจุบันความเว๎วาง฿จป็นส่ิงท่ีมี
ความส าคัญมากขึ้นกวําดิม การท่ีบุคลากรมีความเว๎วาง฿จ฿นองค์การหรือเว๎วาง฿จ฿นผ๎ูน าจะท า฿ห๎ทีม
สามารถปรับตัวตํอสถานการณ์ท่ีมากระทบเด๎ดี ดยการรักษาความเว๎วาง฿จ฿ห๎คงส๎นคงวาระหวําง
ค าพูดละการกระท า ตลอดจนการสดงออกซึ่งความอื้ออาทร อา฿จ฿สํซึ่งกันละกัน ท้ังนี้ผ๎ูบริหาร
หรือผ๎ูน าขององค์กรจะต๎องบริหารจัดการ฿ห๎ครงสร๎างละวัฒนธรรมขององค์การมีความสอดคล๎องกัน 
ดยองค์การจะต๎องรียนรู๎ท่ีจะท า฿ห๎บุคลากรรํวมกันสร๎างวิสัยทัศน์พื่อสริมสร๎างพลังอ านาจ  ซึ่งมี
ความสัมพันธ์ซึ่งกันละกันกับความพึงพอ฿จ฿นงาน ละความยึดมั่นผูกพันตํอองค์การพราะ          
฿นปัจจุบันคุณภาพของพนักงานนั้นป็นรื่องท่ีองค์การสามารถคัดสรรเด๎ ตํการรักษาพนักงาน
คุณภาพพื่อ฿ห๎อยูํกับองค์การนั้นป็นรื่องท่ีท๎าทายยิ่งกวํา70 
 

การนิเทศแบบพัฒนาการ (Developmental Supervision) 
   การนิทศบบพัฒนาการ หรืออีกนัยหนึ่งก็คือ การนิทศท่ีค านึงถึงหลักการพัฒนาการ
ของมนุษย์ป็นหลักส าคัญ การนิทศบบพัฒนาการป็นการนิทศท่ีค านึงถึงธรรมชาติของมนุษย์ 
ศักยภาพของมนุษย์ ตลอดจนความตกตํางกัน฿นด๎านตําง ๆ ของมนุษย์ ดยฉพาะมนุษย์ท่ีป็นผ๎ู฿หญํ 
ดยมีความช่ือพื้นฐานท่ีวํา มนุษย์สามารถพัฒนาตนองเด๎ มนุษย์มีความตกตํางกันด๎านความสามารถ                   
฿นการคิดชิงนามธรรม (Abstract Thinking) มนุษย์มีความรู๎สึกท่ีผูกพันตํอภาระหน๎าท่ีตกตํางกัน 
(Commitment) มนุษย์มีความช่ียวชาญตํางกัน (Expertise) ละมนุษย์มีรงจูง฿จ ละปูาหมายท่ี
ตกตํางกันตามวัย 
   การนิทศบบพัฒนาการ ป็นนวคิดทฤษฎี฿นการนิทศการสอนของ กล๊ิกมน ละ 
ละรอสกอร์ดอน ซึ่งมีการผยพรํ ละน าเป฿ช๎฿นสถานศึกษามานานจนถึงปัจจุบัน นื่องจาก          
มีหลักการ นวคิด วิธีด านินการท่ีทันสมัย ทันตํอหตุการณ์ ละทันตํออยนาคต ละน๎นท่ีมนุษย์ คือ 
ครู ละนักรียนป็นปูาหมายส าคัญ  การนิทศบบพัฒนาการของกล๊ิกมน ละคณะยังมีการน า
หลักการ ทฤษฎี นวคิดหลาย ๆ อยําง฿นการนิทศ จากท่ีคย฿ช๎฿นอดีต ชํน การนิทศบบ
วิทยาศาสตร์ การนิทศท่ีน๎นมนุษย์สัมพันธ์ กานิทศท่ีน๎นทรัพยากรมนุษย์ การนิทศบบมนุษยนิยม               
                                                 

 70 ความไว้วางใจกับการประยุกต์ใช้ในการท างาน, ข๎าถึงมื่อ 18 กันยายน 2558,  
ข๎าถึงเด๎จาก http://www.tpa.or.th/writer/read_this_book_topic.php?passTo=4ab0e74d 
42173161db6caeabc644b060&bookID=52&read=true&count=true 

http://www.tpa.or.th/writer/read_this_book_topic.php?passTo=4ab0e74d
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ซึ่งหลักการละนวคิดของวิธีการนิทศบบตําง ๆ ดังกลําวท่ีส าคัญ เด๎มีการน ามาบูรณาการกับ                
การนิทศบบพัฒนาการ จนอาจกลําวเด๎วํา ป็นวิธีการนิทศท่ีสอดคล๎องกับสภาพปัจจุบันมากท่ีสุด
บบหนึ่ง ละสามารถ฿ช๎เด๎อยํางมีประสิทธิภาพละประสิทธิผล  
 
   หลักการ เหตุผลในการนิเทศแบบพัฒนาการ 
   การนิทศบบพัฒนาการ ต้ังอยูํบนความช่ือท่ีวํา ครูมีลักษระตกตํางกัน ท้ัง฿นด๎าน
ความรู๎ ความช่ียวชาญ ความสามารถ฿นการรียนรู๎ ความคิด ความสามารถ฿นการคิด ประสบการณ์ 
จตคติ ความสามารถ฿นการมองปัญหา ละสวงหาทางลือก ละรงจูง฿จ฿นการพัฒนาวิชาชีพ             
ท่ีตกตํางกัน สืบนื่องจากการนิทศการสกาษาละการนิทศการสอนมีความจ าป็น฿นยุคหํง                     
การปล่ียนปลง บุคลากรทุกฝุายทุกคนท่ีกี่ยวข๎องกับการศึกษาต๎องมีการปรับปล่ียนละพัฒนา               
ท่ีส าคัญคือ การจัดการศึกษาละการพัฒนาการศึกษา฿นรงรียน ดังนั้น ความตกตํางของบุคคล   
฿นรงรียน฿นด๎านตําง ๆ สามารถมองห็นเด๎ชัดจน การด านินการนิทศ พื่อชํวยปรับปรุงละพัฒนา
คุณภาพการศึกษาละการจัดการรียนการสอนของครู จึงควรด านินการด๎วยวิธีการนิทศท่ีตกตําง
กัน฿ห๎สอดคล๎องหมาะสมกับความตกตําง฿นด๎านตําง  ๆของครู ชํน ระดับความสามารถ฿นการพัฒนาตนอง 
(Developmental Level) ระดับความสามารถ฿นการคิดชิงนามธรรม (Abstract Thinking) ละรงจูง฿จ                         
฿นการผูกพันตํอพันธะหน๎าท่ี (Commitment) รวมท้ังระดับความรู๎ ความสามารถ (Expertise) ละ
ประสบการณ์ด๎านการสอน (Experienced Teachers) 
   จุดมุ่งหมายของการนิเทศแบบพัฒนาการ 
  การนิทศบบพัฒนาการ มีจุดมุํงหมายพื่อ ชํวยครู฿ห๎สามารถปรับปรุงพัฒนาตนองละ
งาน฿นวิชาชีพของตนองเด๎อยํางตํอนื่อง ละกิดประสิทธิผลสูงสุดตํอผ๎ูรียน฿นท่ีสุด จุดมุํงหมายอีก
ประการหนึ่ง คือ พื่อสร๎างรงรียนท่ีมีคุณภาพ ซึ่งหมายถึง รงรียนท่ีประสบความส าร็จ ท่ีสามาถ
สร๎างผ๎ูรียนท่ีมีประสิทธิภาพ มีผลการรียนรู๎ท่ีเด๎มาตรฐานตามท่ีคาดหวัง ดยการด านินงานนิทศ             
฿นด๎านตําง ๆ ตํอเปนี้฿ห๎บรรลุปูาหมาย ละประสบผลส าร็จ ซึ่งประกอบด๎วยงานด๎านการ฿ห๎              
การชํวยหลือครูดยตรง (Direct Assistance) งานพัฒนากลํุม (Group Development) งานพัฒนา
วิชาชีพ (Professional Development) งานพัฒนาหลักสูตร (Curriculum Development) ละ
งานวิจัยชิงปฏิบัติการ (Action Research) 
   การนิเทศแบบพัฒนาการ ประกอบด๎วยสํวนส าคัญ 5 สํวน คือ 
   1.  ความรู๎ที่ส าคัญ ละจ าป็นบื้องต๎น ส าหรับการนิทศบบพัฒนาการ (Prerequisites) 
   2.  บทบาทหน๎าท่ีของการนิทศบบพัฒนาการ คือ การพัฒนา  (Supervision as Development) 
   3. งานการนิทศการศึกษา ละงานการนิทศการสอน (Task of Supervision) 
   4.  การรวมกันป็นหนึ่งดียวของปูาหมายองค์กรละความต๎องการจ าป็นของครู (Unification) 
   5.  ผลผลิต หรือผลลัพธ์ท่ีพึงประสงค์ (Product) ซึ่งก็คือ ผ๎ูรียนมีพัฒนาการด๎านการรียนรู๎ 
(Improved Student Learning) 
   การน าการนิเทศแบบพัฒนาการไปใช้ 
   การปฏิบัติ฿นการนิทศบบพัฒนาการจะต๎องผสมผลานปรัชญาการศึกษาละหลักการ
ความช่ือท่ีน าเปสํูการ฿ห๎การนิทศด๎วยวิธีการหลายวิธี ชํน การนิทศด๎วยการช้ีน า (Directive 
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Approach) ซึ่งประกอบด๎วยการนิทศบบช้ีน าควบคุม (Directive Control Apporach) ละการนิทศบบ
ช้ีน า฿ห๎ข๎อมูล (Directive Information Apporach) การนิทศบบรํวมมือ (Collaborative Approach) 
ละการนิทศบบเมํช้ีน าควบคุม (Nondirective Control Apporach)  ท้ัง 4 วิธี จะยังคง฿ช๎เด๎ตราบนาน   
ทําท่ีการนิทศมีปูาหมายพื่อพิ่มพูนหรือพัฒนาความสามารถ฿นการน าตัวอง฿ห๎กํครู ดังนั้น 
พฤติกรรม฿นการนิทศจึงควรคํอย ๆ พิ่มทางลือกละอกาส฿นการปรับปรุงการจัดการรียน             
การสอนของตนอง฿ห๎กํครู ดยท่ีครูจะสามารถพัมนาตนองเด๎ยิ่งขึ้นรื่อย ๆ จนถึงขั้นท่ีสามารถ
พัฒนาตนองเด๎ด๎วยตนอง ละมีความผูกพันตํอภาระหน๎าท่ีด๎วยความต็ม฿จ฿นท่ีสุด 
    ขั้นตอนการน าการนิเทศแบบพัฒนาการไปใช้ 
   ขั้นที่ 1 ลือกวิธีนิทศท่ีดีท่ีสุดละหมาะสมท่ีสุด การลือกวิธีท่ีดีท่ีสุดละหมาะสมท่ีสุด
ด๎วยการประมิน฿นระดับพัฒนาการของครู  ระดับความช่ียวชาญละระดับความผูกพันตํอภาระหน๎าท่ี                    
ท าเด๎ดยการสังกตครูขณะท าการสอน หรือท างานรํวมกับครู ละอีกวิธีหนึ่งก็คือ อภิปรายกับครู 
พูดคุยถามความคิดห็นกี่ยวกับนักรียน การปรับปรุงการรียนการสอนละการสังกตการณ์สอน 
   ขั้นท่ี 2 น าวิธีนิทศท่ีเด๎ลือกล๎ว เป฿ช๎ปฏิบัติ ซึ่งวิธีการนิทศตํละบบ฿น 4 บบนั้น           
จะหมาะสมท่ีสุดกับครูตํละคนตกตํางกัน ซึ่งผลการวิจัยเด๎ค๎นพบ ละยืนยันวํา มีความสัมพันธ์กัน
ทางบวกระหวํางระดับพัฒนาการของครูกับวิธีการนิทศตํละบบ 
   ขั้นท่ี 3 ขั้นสํงสริมพัฒนาการของครู วิธีการสํงสริมละพัฒนาการของครู ก็คือ ดย            
การชํวยหลือด๎วยการชี้น า นะน า ดยตรง฿ห๎กํครู พยายามกระต๎ุน฿ห๎คิด สดงความคิดห็นมากขึ้น 
ละ฿ห๎มีสํวนรํวม฿นกระบวนการตัดสิน฿จพิ่มมากขึ้น ยังมีวิธีอื่นท่ีจะชํวยสํงสริมพัฒนาการของครูเด๎ 
คือ 1. การนะน าข๎อมูลความรู๎฿หมํ ๆ กี่ยวกับการรียนรู๎ของนักรียน 2. นะน ายุทธวิธีสอนละ
นวัตกรรม฿หมํ ๆ 3. นะน าวิธีปลก฿หมํ฿นการก๎ปัญหาดยปฏิบัติ฿หมํ ๆ ฿ห๎กํครู ควรจะ฿ห๎
ช่ือมยงกับความรู๎ประสบการณ์ละคํานิยมท่ีมีมากํอน ละ 4 . จัดครู฿ห๎ข๎ากลํุมกันละรํวมกัน
ตัดสิน฿จ หรือ฿ห๎ข๎ากลํุมกัน ละรํวมตัดสิน฿จ หรือ฿ห๎ข๎ากลํุมรํวมกันรียนรู๎ ซึ่งตํละคน฿นกลํุม             
มีระดับพัฒนาการท่ีตกตํางกันบ๎างล็กน๎อย ละเด๎รํวมปฏิบัติงานกับผ๎ูท่ีมีระดับพัฒนาการท่ีสูงกวํา 
อาจจะสามารถชํวยพัฒนาผ๎ูท่ีมีความสามารถตํอ ากวํา฿ห๎สูงขึ้นจากดิมเด๎ ตํผลปรากฏวํา กลํุมท่ี
ประกอบด๎วย ครูที่มีระดับพัฒนการต่ ากวํา มีนวน๎มท่ีจะดึงสมรรถภาพของกลํุมต่ าลง 
   วิธีการนิเทศหรือแบบของการนิเทศแบบพัฒนาการ (Supervivory Approach in 
Developmental Supervision)  
   ฿นการนิทศบบพัฒนาการนั้น กล๊ิกมน ละคณะ (Glickma and others) เด๎ก าหนด
วิธีการนิทศ หรือพฤติกรรมการนิทศ 4 บบ ซึ่งตํละบบจะ฿ช๎เด๎อยํางมีประสิทธิภาพ ละ
ประสิทธิผล ถ๎าค านึงถึงระดับความสามารถ฿นการพัฒนาของครู ความผูกพันตํอภาระหน๎าท่ี ละ
ระดับความช่ียวชาญของครู ซึ่งครูตํละคน ตํละกลํุม จะมีความตกตํางกัน฿นรื่องดังกลําว 
    1.  วิธี฿ห๎การนิทศบบช้ีน าควบคุม (Directive Control Approach) 
    2.  วิธี฿ห๎การนิทศบบช้ีน า฿ห๎ข๎อมูล (Directive Information Approach) 
    3.  วิธี฿ห๎การนิทศบบรํวมมือ (Collaborative Approach) 
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    4.  วิธี฿ห๎การนิทศบบเมํช้ีน า (Nondirective Approach)71 
 
   พฤติกรรมการนิเทศแบบชี้น าควบคุม (Directive Control Behaviors)  
   พฤติกรรมการนิทศ หมายถึง การประพฤติปฏิบัติด๎วยการพูดการ฿ช๎ภาษาทําทางตําง ๆ 
฿นการ฿ห๎ค านะน าชํวยหลือครู฿นการปรับปรุงละพัฒนาการจัดการรียนการสอน ซึ่งสามารถ              
ท่ีจะกระท าเด๎กับครูป็นรายบุคคลละป็นกลํุม ซึ่งพฤติกรรมการนิทศบบช้ีน าควบคุมมีลักษณะ
ละการปฏิบัติ ดังนี้ 
   1.  การน าสนอ (Presentation) พื่อ฿ห๎ข๎า฿จปัญหา ดยผ๎ูนิทศป็นผ๎ูริ่มพูดถึง              
ความจ าป็นละปัญหาท่ีกิดขึ้นจากการสังกตการสอน หรือเด๎ข๎อมูลจากหลํางตําง ๆ พื่อพยายาม
ท่ีจะบอกครูวํามีปัญหา฿นการจัดการรียนการสอนของครูที่จ าป็นต๎องปรับปรุงก๎เข 
   2.  การสร๎างความข๎า฿จตรงกัน (Clarifying) พื่อ฿ห๎ครูเด๎สดงความคิดห็นกี่ยวกับ
ปัญหา มองห็นละยอมรับปัญหาดังกลําววํา ครูคิดอยํางเรกับปัญหานั้น 
   3.  การฟัง (Listening) พื่อท าความข๎า฿จกับความคิดห็นของครู ดยพยายามฟังละ
รวบรวมข๎อมูล฿ห๎เด๎มากท่ีสุด฿นวลาน๎อยท่ีสุด ผ๎ูนิทศจะต๎องต้ัง฿จฟัง พื่อ฿ห๎ข๎า฿จมุมมองละ              
ความคิดห็นของครูละนํ฿จวําครยอมรับวํามีความจ าป็นต๎องก๎ปัญหานั้น 
   4.  การก๎ปัญหา (Problem Solving) ผ๎ูนิทศพยายามคิด พิจารณานวทางท่ีป็นเปเด๎
฿นการชํวยครูก๎ปัญหานั้น ดยคิดหานวทางการก๎เขท่ีหมาะสมท่ีสุดกํอนท่ีจะสนอนะ฿ห๎กํครู 
   5.  การช้ีน าละน าวิธีการปฏิบัติ (Directing) พื่อช้ีนะวิธีปฏิบัติ฿ห๎กํครูวําควรจะต๎อง
ท าอยํางเรบ๎าง อธิบายวิธีการ฿ห๎ครูข๎า฿จ ต้ังความคาดหวังวําครูควรท าอะเร อยํางเรบ๎าง ฿ห๎เด๎ผล
อยํางเร 
   6.  การสร๎างความข๎า฿จตรงกัน (Clarifying) ซักถามครูกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติท่ีเด๎รับ              
การนะน าละความคาดหวังจากการปฏิบัติ พื่อสร๎างความข๎า฿จ฿ห๎ชัดจนตรงกันกํอนการปฏิบัติ 
   7.  การก าหนดมาตรฐาน (Standardizing) พื่อก าหนดตัวบํงช้ีตามความคาดหวัง
หลังจากท่ีท าความข๎า฿จตรงกันกี่ยวกับความคาดหวัง ละนวทางการปฏิบัติ ผ๎ูนิทศย้ ากี่ยวกับ
ผนการปฏิบัติ฿ห๎การชํวยหลือนะน า จัดส่ือท่ีจ าป็น฿ห๎ ก าหนดกณฑ์พิจารณาความส าร็จ ระบุ
วลาท่ีจะ฿ห๎บริการด๎านตําง ๆ ก าหนดวันละวลาการติดตํอชํวยหลือ 
   8.  การกระต๎ุนสริมรง (Reinforcing) พูดย้ าถึงความคาดหวัง ส่ิงนี้ต๎องปฏิบัติทบทวน
ผนปฏิบัติงาน ละวันวลาการติดตามผล ปิดประชุมม่ือนํ฿จวําทุกรื่องป็นท่ีข๎า฿จตรงกัน 
   ข้อเสนอแนะส าหรับผู้นิเทศในการเลือกใช้การนิเทศแบบชี้น าควบคุม  
   ผ๎ูนิทศควรลือก฿ช๎วิธีการนิทศหรือพฤติกรรมการนิทศบบช้ีน าควบคุม฿นกรณีตํอเปนี้ 
   1.  ครูมีระดับความสามารถ฿นการปฏิบัติงานละระดับพัฒนาการต่ า 

                                                 

 
71
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ละ 2004, อ๎างถึง฿น วัชรา  ลํารียนดี, การนิเทศการสอน (Supervision of Instruction), พมิพ์
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   2.  ครูมีความรู๎น๎อย มีนวน๎มท่ีจะปฏิบัติตามผ๎ูนิทศนะน า ละคิดวําป็นส่ิงท่ีควร
ปฏิบัติตาม 
   3.  ฿นกรณ๏ท่ีผ๎ูนิทศมีหน๎าท่ีรับผิดชอบดยตรง฿นการก๎ปัญหารื่องนั้น หรือกรณีท่ีครู
ต๎องการ฿ห๎ผ๎ูนิทศป็นผ๎ูตัดสิน฿จวิธีด านิการ 
   4.  ฿นกรณีท่ีป็นรื่องรํงดํวน ผ๎ูนิทศเมํมีวลาพอท่ีจะมรา฿ห๎การนิทศกํครูดยตรงละ
ตํอนื่อง 
 
   พฤติกรรมการนิเทศแบบชี้น าให้ข้อมูล (Directive Information Approach) 
   พฤติกรรมการนิทศบบช้ีน า฿ห๎ข๎อมูลด านินการ฿ช๎พฤติกรรมตามล าดับชํนดียวกับ            
การนิทศบบช้ีน า ควบคุม พียงตํเมํ ช้ีน า หรือเมํนะวิธีการ฿ห๎ปฏิบัติ ตํ฿ห๎ข๎อมูลละวิธี              
การหลายวิธีท่ี฿ห๎ครูเด๎ลือกปฏิบัติ ซึ่งผ๎ูนิทศควรจะต๎องพยายามลดพฤติกรรมการนิทศบบช้ีน า
ควบคุม฿ห๎น๎อยลง ละพยายามสํงสริมครู฿นการตัดสิน฿จมากขึ้นรื่อย ๆ จนครูสามารถท่ีจะรํวมคิด 
รํวมปฏิบัติงานเด๎กับบุคคลอื่น ดยเมํต๎องอาศัยผ๎ูนิทศชํวยนะน าตลอดวลาตํอเป ซึ่งพฤติกรรม            
การนิทศบบช้ีน า฿ห๎ข๎อมูล มีลักษณะละการปฏิบัติ ดังนี้ 
   1.  การน าสนอ (Presentation) ป็นการน าสนอข๎อมูลจากการสังกตการสอนของ                
ผ๎ูนิทศ พื่อ฿ห๎ครูข๎า฿จ ละยอมรับปูาหมายท่ีจะต๎องปล่ียนปลงจากปัญหา฿นการจัดารรียน              
การสอนของครู 
   2.  การสร๎างความข๎า฿จตรงกัน (Clarifying) ผ๎ูนิทศจะถามความคิดห็นมุมมองของครู
กี่ยวกับปูาหมายท่ีจะปล่ียนปลง ความจ าป็นท่ีต๎องปล่ียนปลง ละวิธีการท่ีจะปล่ียนปลงจาก
การน าสนอข๎อมูลรายละอียดท่ีเด๎สังหตละบันทึก 
   3.  การฟัง (Listening) ผ๎ูนิทศต้ัง฿จฟังความคิดห็นมุมมองของครูพื่อ฿ห๎ข๎า฿จวําครู
มองห็น ละยอมรับปูาหมายท่ีต๎องปล่ียนปลง ละปรับปรุง 
   4.  การก๎ปัญหา (Problem Solving) ผ๎ูนิทศพิจารณานวทางการก๎ปัญหาท่ีป็นเปเด๎ 
พื่อ฿ห๎ครูลือ ละ฿ห๎ครูอธิบายสาหตุของปัญหา฿ห๎ชัดจน 
   5.  การช้ีน าละน าวิธีการปฏิบัติ (Directing) ผ๎ูนิทศสนอนวทางการก๎เขปัญหาท่ี
ป็นเปเด๎฿ห๎ครูลือกวิธีที่หมาะสมท่ีสุด พร๎อมกับบอกหตุผลท่ีลือกวิธีนั้น 
   6.  การฟัง (Listening) ผ๎ูนิทศถามครูกี่ยวกับนวทางละวิธีการปฏิบัติท่ีครูลือก฿ช๎
พร๎อมกับบอกหตุผล ผ๎ูนิทศ฿ห๎ข๎อมูลพิ่มติมกี่ยวกับนวทางท่ีครูลือกเว๎ 
   7.  การนะน า (Directing) ผ๎ูนิทศก าหนดขอบขํายหรือกรอบท่ีครูจะปฏิบัติ ละ
ด านินการ ดยพูดนะน าครูกี่ยวกับวิธีท่ีครูลือกเว๎ 
   8.  การสร๎างความข๎า฿จท่ีตรงกัน (Clarifying) พื่อ฿ห๎ข๎า฿จตรงกันกับกิจกรรมตําง ๆ ท่ี
ครูจะปฏิบัติ ผ๎ูนิทศ฿ห๎ครูอธิบายซ้ า ละอธิบายพิ่มต่ิมกี่ยวกับวิธีการ ละกิจกรรมท่ีจะปฏิบัติ 
   9.  การก าหนดมาตรฐาน (Standardiaing) ผ๎ูนิทศชํวยครูก าหนดกณฑ์การปฏิบัติท่ี
หมาะสมส าหรับพฤติกรรมท่ีจะก๎เข ละกณฑ์การตัดสินผลส าร็จตามปูาหมาย ละก าหนดวัน 
วลา ท่ีจะล๎วสร็จ 
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   10. การสริมรง (Reinforcing) ผ๎ูนิทศสรุปการประชุมทบทวนปูาหมายของการปล่ียน
ปลง วัน- วลาการติดตามผล ละสังกตการสอนของครู 
   ส าหรับการ฿ช๎พฤติกรรมการนิทศบบช้ีน า฿ห๎ข๎อมูล ผ๎ูนิทศต๎องระลึกสมอวํา ครูจะต๎อง
มีสํวนรับผิดชอบ฿นการลือกวิธีการ หรือการปฏิบัตืท่ีหมาะสมด๎วยตนอง พราะการนิทศบบ
พัฒนาการนั้น มีปูาหมายพื่อชํวย฿ห๎ครูสามารถพัฒนาตนองเด๎ด๎วยตนอง ซึ่งหมายถึง การพัฒนาขึ้น              
฿นทุก ๆ ด๎าน ท้ังทางด๎านความคิด ความสามารถ฿นการตัดสิน฿จ ละความช านาญ฿นการปฏิบัติ             
฿นการจัดการรียนการสอน 
 
   ข้อแนะน าส าหรับผู้นิเทศในการเลือกใช้การนิเทศแบบชี้น าให้ข้อมูล 
   นื่องจากพฤติกรรมการนิทศบบช้ีน า฿ห๎ข๎อมูลจะป็นการพัฒนาความช่ียวชาญ                     
ความช่ือมั่น฿นตนอง฿ห๎กํครู ตํยังจ าดักทางลือก฿ห๎กํครู ดังนั้น การน าพฤติกรรมการนิทศบบ
ช้ีน า฿ห๎ข๎อมูลเป฿ช๎ จึงพิจารณา฿นรื่องตําง ๆ ดังนี้ 
   1.  ครูมีระดับพัฒนาการ ละความสามารถ฿นการปฏิบัติงานอยูํ฿นระดับคํอนข๎างต่ า 
   2.  ครูเมํมีความรู๎กี่ยวกับรื่องท่ีป็นปัญหา฿นการสอนของตนองทํากับผ๎ูนิทศ 
   3.  ครูขาดประสบการณ์หลายประด็น ฿นขณะท่ีผ๎ูนิทศรู๎ละข๎า฿จดีทุกรื่อง 
   4.  ผ๎ูนิทศมีความต็ม฿จท่ีจะรํวมรับผิดชอบ฿นวิธีการก๎ปัญหาท่ีครูลือก฿ช๎ 
   5.  ครูมีความช่ือมั่น฿นตนผ๎ูนิทศ 
   6.  มีวลาจ ากัดทุกรื่องชัดจนล๎ว ละการปฏิบัติจริงจ าป็นต๎องด านินการอยําง
รํงดํวน 
   ข๎อนะน าบางประการส าหรับการ฿ช๎พฤติกรรมการนิทศบบช้ีน าควบคุม ละช้ีน า฿ห๎
ข๎อมูล ผ๎ูนิทศต๎องพยายามสํงสริม ละพัฒนาครู฿ห๎สามารถรียนระดับความสามารถ฿นการพัฒนา
ตนอง฿ห๎สูงขึ้นรื่อย ๆ จนถึงจุดสูงสุดท่ีนิทศตัวองเด๎ 
   พฤติกรรมการนิเทศแบบร่วมมือ (Collaborative Behaviors)  
   ฿นการนิทศบบรํวมมือนั้น ท้ังผ๎ูนิทศละครูจะรํวมกันตัดสิน฿จ฿นวิธีการก๎ปัญหาละ
การปฏิบัติงานตลอดวลา ท้ังครู ละผ๎ูนิทศจะ฿ห๎ข๎อสนอนะก๎กันละกัน พื่อรํวมกันพิจารณา              
หาข๎อตกลงรํวมกัน฿นการปฏิบัติ ซึ่งพฤติกรรมการนิทศบบรํวมมือมีลักษณะละการปฏิบัติ ดังนี้ 
   1.  การสร๎างความข๎า฿จตรงกัน (Clarifying) ผ๎ูนิทศท าความข๎า฿จกับปํญหาท่ีครูพูดถึง
พื่อ฿ห๎กิดความข๎า฿จตรงกันกี่ยวกับปัญหาท่ีครูเด๎น าสนอ ดยพยายามกระต๎ุน฿ห๎ครูระบุสาหตุของ
ปัญหาละประด็นของปัญหา฿ห๎ขัดจน 
   2.  การฟัง (Listening) ผ๎ูนิทศฟังอยํางต้ัง฿จ พื่อ฿ห๎กิดความข๎า฿จชัดจนกี่ยวกับปัญหา
ความคิดห็นของครูท่ีมีตํอปัญหาการสอนของตนอง กํอนท่ีจะคิดพิจารณานวทางการก๎เขปัญหา
นั้น 
   3. การตอบสนอง (Reflecting) พื่อความข๎า฿จมากขึ้นกี่ยวกับปัญหา ละรายละอียด
ของปัญหาท่ีครูน าสนอ ผ๎ูนิทศต๎องตอบสนองด๎วยการรับรู๎ปัญหาของครู พื่อ฿ห๎นํ฿จวําข๎า฿จตรงกัน
วํา ปัญหาท่ีท๎จริงของครูคืออะเร 
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   4.  การน าสนอ (Presenting) ผ๎ูนิทศสนอทรรศนะละความคิดห็นของตนอง ฿ห๎
ข๎อมูลสนับสนุนปัญหาอุปสรรคท่ีอาจจะกิดขึ้นจากการก๎ปัญหาตามความคิดห็นของครู สนอข๎อมูล
ท่ีครูอาจจะมองข๎ามความส าคัญ การสนอความคิดห็นของตนองของผ๎ูนิทศ฿นขั้นท่ีจะชํวย฿ห๎ครูเด๎
ข๎อมูลกี่ยวกับปัญหาพิ่มข้ึน ละมองห็นสาหตุละนวทางการก๎ปัญหาท่ีชัดจนมากขึ้น 
   5.  การสร๎างความข๎า฿จตรงกัน (Clarifying) ดยผ๎ูนิทศพยายามท า฿ห๎ครูข๎า฿จ         
ความคิดห็น การรับรู๎ของผ๎ูนิทศ฿ห๎ชัดจนมากขึ้น พื่อปรับความข๎า฿จตรงกันละมีนวคิด                 
฿นการก๎ปัญหาเป฿นทิศทางดียวกัน 
   6.  การก๎ปัญหา (Problem Solving) ท้ังผ๎ูนิทศละครูมีการลกปล่ียนข๎อนะน าละ
ทางลือก฿หมํ ๆ ฿นการก๎ปัญหา กํอนท่ีจะรํวมกันสรุปกี่ยวกับวิธีก๎ปัญหา หรือลือกทางลือก              
฿นการก๎ปัญหาท่ีป็นเปเด๎ละหมาะสม 
   7.  การกระต๎ุนสํงสริม (Encouraging) ป็นการกระต๎ุนสํงสริมการยอมรับข๎อต๎ย๎ง            
ท่ีอาจจะกิดขึ้น มื่อมีข๎อขัดย๎งกิดขึ้น ผ๎ูนิทศต๎องยอมรับข๎อขัดย๎ง ละหาทางประนีประนอมพื่อ
หาข๎อยุติกันตํอเป พราะความขัดย๎ง ความห็นเมํตรงกัน สามารถจะเด๎มาซึ่งวิธีก๎ปัญหาท่ีดี ละ
หมาะสมท่ีสุด 
   8.  ขั้นการจรจาตกลงรํวมกันพื่อหาข๎อยุติ (Negotiating) ป็นการจรจาพื่อหาข๎อตกลง  
รํวมกันกี่ยวกับนวทางการก๎ปัญหาท่ีป็นท่ียอมรับของครู ละผ๎ูนิทศ พื่อ฿ห๎ท้ัง 2 ฝุายห็นด๎วยกับ
รายละอียดของนวทางการปฏิบัติ อาจมีการอภิปราย ซึ่งนวทางท่ีเด๎ชํวยกันลือก 
   9.  การก าหนดมาตรฐาน (Standardizing) การก าหนดมาตรฐานการปฏิบัติป็นการตกลง                     
รํวมกัน฿นรายละอียดของนวทางละผนปฏิบัติ รวมท้ังก าหนด วัน วลา สถานท่ีท่ีจะด านินการ
ตามผน ฿ช๎ส่ืออะเรบ๎าง มี฿ครบ๎างป็นผ๎ูรํวมงาน รายละอียดหลํานี้ต๎องจรจาปรึกษาหารือกัน฿ห๎
ชัดจน 
   10. การตอบสนอง (Reflecting) ป็นการสรุปผนขั้นสุดท๎าย ผ๎ูนิทศสรุปนวทางละ
ผนปฏิบัติดยครูยอมรับ ข๎า฿จตรงกัน฿นทุกรื่อง อาจจะ฿ห๎ครูทบทวนผนละนวทางการปฏิบัติอีกครั้ง                   
ละมีการจดบันทึกข๎อตกลงรํวมกัน฿นการปฏิบัติงานพื่อก๎ปัญหาการยอมรับนัดหมายการด านินการทุกขั้นตอน
ตามผนกํอนนัดการประชุม  
   ข้อแนะน าส าหรับผู้นิเทศในการเลือกใช้การนิเทศแบบร่วมมือ 
   ผ๎ูนิทศควรลือก฿ช๎วิธีการนิทศบบรํวมมือ฿นกรณีตํอเปนี้ 
   1.  ฿นกรณีท่ีครู หรือคณะครูมีระดับพัฒนาการ ความสามารถ฿นการคิดชิงนามธรรมละ
ความช่ียวชาญอยูํ฿นระดับปานกลาง ตํอาจจะยังเมํกล๎าตัดสิน฿จองดยด็ดขาดด๎วยตนอง 
   2.  ฿นกรณีท่ีครู คณะครูละผ๎ูนิทศมีความรู๎ ความสามารถ ความส าคัญทําทียมกัน 
หรือถ๎าครูข๎า฿จปัญหามากท่ีสุด฿นรื่องหนึ่ง ผ๎ูนิทศรู๎ละข๎า฿จมากอีกรื่องหนึ่ง การนิทศบบ
รํวมมือจะชํวย฿ห๎เด๎ลกปล่ียนความรู๎ความคิดห็นซึ่งกันละกัน 
   3.  กรณีท่ีผ๎ูนิทศละครูจะต๎องมีการตัดสิน฿จรํวมกัน ละต๎องมีความรับผิดชอบรํวมกัน
฿นรื่องท่ีจะสํงผลถึงผ๎ูปกครอง ชุมชน หรือผ๎ูบังคับบัญชาระดับสูงขึ้นเป 
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   4.  ฿นกรณีท่ีครู ละผ๎ูนิทศยอมรับตํอการมภาระหน๎าท่ีรํวมกัน ฿นการก๎ปัญหาฉพาะ
รื่อง หรือบางรื่องท่ีครูต๎องการมีสํวนรํวม฿นการก๎ปัญหา ละตัดสิน฿จ ตํเมํ฿ห๎ครูมีสํวนรํวม อาจ
กิดปัญหาข้ึนเด๎ 
   พฤติกรรมการนิเทศแบบไม่ชี้น า (Nandirective Behaviors)  
   วิธีการนิทศบบเมํช้ีน า ผ๎ูนิทศจะ฿ช๎พฤติกรรม฿นการพูดคัยท างานรํวกันกับครู ดยท่ีครู
จะป็นผ๎ูตัดสิน฿จด๎วยตัวอง ผ๎ูนิทศป็นพียวผ๎ูชํวย฿นการสนับสนุน฿นรื่องตําง ๆ ท่ีครูร๎องขอทํานั้น 
ซึ่งพฤติกรรมการนิทศบบเมํช้ีน ามีลักษณะละการปฏิบัติ ดังนี้ 
   1.  การฟัง (Listening) ผ๎ูนิทศฟังครูพูดคุย ครูสนอนวคิด ความต๎องการอยํางต้ัง฿จ 
ละพยายามท าความข๎า฿จกับรื่องท่ีครุพูด฿ห๎มากท่ีสุด 
   2.  การตอยสนอง (Reflecting) ผ๎ูนิทศพูดสรุปความคิดห็นตามความต๎องการของครู 
หรือปัญหาของครู สดงความห็น฿จ สน฿จ ตํเมํควรสดงความคิดห็นสํวนตัว฿ด ๆ พยายามจับ
฿จความส าคัญ฿นรื่องท่ีครูพูด฿ห๎มากท่ีสุด 
   3. การสร๎างความข๎฿จ฿ห๎ตรงกัน (Clarifyting) ผ๎ูนิทศต๎องพยายามท าความข๎า฿จกับ
ปัญหา รื่องงราวท่ีครูพูด฿ห๎ละอียด ละชัดจน ตรวฃงกัน฿ห๎มากท่ีสุด อาจจะ฿ห๎ข๎อมูลพิ่มติมท่ี
กี่ยวกับปัญหาหรือรื่องราวท่ีครูพูด พื่อ฿ห๎สามารถมองปัญหาหลายมุม ละพื่อ฿ห๎ครูเด๎นวคิด
มุมมองมากขึ้น 
   4.  การกระต๎ุนสํงสริม (Encouraging) ผ๎ูนิทศต๎องสดงออกด๎วยความสน฿จต็ม฿จท่ีจะ
รับฟังรื่องราวตําง ๆ ของครู ฿นขณะท่ีครูพยายามสดงความคิดห็น ความข๎า฿จกี่ยวกับปัญหาหรือ
รื่องราวนั้น ๆ ฿ห๎การกระต๎ุนด๎วยค าพูด ฿ช๎ทําทางประกอบรวมท้ังพูดสริมก าลัง฿จ สนับสนุน ซึ่งจะ
ชํวย฿ห๎ครูสามารถตัดสิน฿จเด๎ด๎วยความมั่น฿จ 
   5.  การตอบสนอง (Reflecting) ผ๎ูนิทศต๎องมีการตอบสนองตํอการพูด การสนอของครู 
ตลอดวลา พร๎อมกับทบทวนความข๎า฿จของตนองกี่ยวกับรื่องท่ีครูพูด พื่อตรวจสอบความข๎า฿จตรงกัน             
ตํเมํจ าป็นต๎องถอดข๎อความการพูดของครูทุกครั้ง 
   6.  การก๎ปัญหา (Problem Solving) ผ๎ูนิทศพยายามพูดกระต๎ุน฿ห๎ครูพิจารณานว
ทางการปฏิบัติหรือนวทางการก๎ปัญหาอื่น เ ดย฿ห๎ครูคิดหาวิธีก๎ปัญหาด๎วยตนอง สอบถาม฿น
รายละอียดของนวทางการก๎ปัฐหา กระต๎ุน฿ห๎คิดทางลือก฿ห๎หลากยหลายพื่อปรียบทียบ ละ฿ห๎
เด๎มาซึ้งวิธีท่ีหมาะสมท่ีสุด ดย฿ห๎วลา฿นการคิดละพูดอยํางพอพียง 
   7.  การก๎ปัญหา (Problem Solving) หลังจากท่ีครูเด๎นวทางการก๎ปัญหาล๎ว ผ๎ูนิทศ                    
กระต๎ุน฿ห๎ครูพูดอธิบายผลท่ีอาจกิดขึ้น จากการน าวิธีนั้นเปก๎ปัญหา รวมท้ังอาจจะ฿ห๎อธิบายผลท่ีจะ
กิดขึ้นจากวิธีนั้น ๆ พื่อ฿ห๎ครูเด๎มีอกาสคิดปรียบทียบตํละนวทางการก๎ปัญหาจากผลท่ีคาดวํา
จะกิดขึ้น฿นการ฿ช๎ตํละวิธี 
   8.  การน าสนอ (Presenting) ผ๎ูนิทศ฿ห๎ครูน าสนอปัญหาละนวทาง หรือวิธีการก๎ปัญหา              
อีกครั้ง พยายามพูด฿ห๎ครูต็ม฿ต ต้ัง฿จท่ีจะปฏิบัติละยอมรับวําป็นความผูกพันละภาระหน๎าท่ี              
฿นรื่องท่ีครูเด๎ตัดสิน฿จเปล๎ว ดยพยายาม฿ห๎ครูลือกวิธีท่ีปฏิบัติเด๎จริงด๎วยตนองภาย฿นระยะวลา
พอควรละรับผิดชอบ฿นการด านินการ 
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   9. การก าหนดมาตรฐาน (Standardizing) ผ๎ูนิทศ฿ห๎ครูก าหนดกณฑ์฿นการปฏิบัติงาน 
ก าหนดวลาล๎วสร็จมื่อ฿ด ต๎องการส่ือ อุปกรณ์฿ดบ๎างท่ีจ าป็น มื่อ฿ดท่ีครูสามารถอธิบายละตอบ
ค าถามตําง ๆ หลํานี้฿ห๎ชัดจน การประชุมการนิทศ฿กล๎จะสมบูรณ์ 
   10.  การตอบสนอง (Reflecting) ป็นการตอบสนองทบทวนกี่ยวกับผนการปฏิบัติงาน
ของครู กํอนจบการประชุม ผ๎ูนิทศต๎อง฿ห๎ครูสรุปผนการปฏิบัติรายละอียดของวิธีด านินงานอีกครั้ง 
หลังจากนั้น ครูสามารถริ่มด านินการตามครงการละผนปฏิบัติงานนั้นเด๎ 
 
   ข้อแนะน าส าหรับผู้นิเทศในการเลือกใช้การนิเทศแบบไม่ชี้น า 
   ฿นการลือก฿ช๎วิธีนืทศ ละพฤติกรรมการนิทศตํละประภท ต๎องอาศับข๎อมูลกี่ยวกับ
ตัวครูหลายด๎านจนข๎า฿จวําครูตํละคน ตํละกลํุมหมาะสมกับวิธีนิทศละพฤติกรรมการนิทศบบ
฿ดมากท่ีสุด จึงคํอยริ่มด านินการ ส าหรับการลือก฿ช๎พฤติกรรมการนิทศบบเมํช้ีน า ควรค านึงถึง
รื่องตําง ๆ ดังนี้ 
   1. ฿นกรณีท่ีครู หรือคณะครูผ๎ูรํวมครงการนิทศ มีความรู๎ ความสามารถ฿นการปฏิบัติงานมี           
ความช่ียวชาญ มีระดับความคิดละระดับพัฒนาการสูงมาก 
   2. ฿นกรณีท่ีครู หรือคณะครู มีความรู๎ ความช่ียวชาญ฿นรื่องท่ีตัดสิน฿จจะด านินการมาก 
ละผ๎ูนิทศ มีความรู๎ ความช่ียวชาญ฿นรื่องนั้นน๎อย 
   3. ฿นกรณีท่ีครู หรือคณะครูต๎องรับผิดชอบดยตรง฿นการตัดสิน฿จ฿นรื่องนั้น ๆ ละ              
ผ๎ูนิทศมีสํวนรํวมน๎อย 
   4. ฿นกรณีท่ีครู หรือคณะครูมีความต้ัง฿จ ละต๎องการจะก๎ปัญหา฿นรื่องนั้น ๆ ถึงม๎วํา
จะเมํ฿ชํปัญหาส าคัญท่ีผ๎ูนิทศต๎องข๎าเปมีสํวนรํวม ตํชํวยปิดอกาสสํงสริม สนับสนุน฿ห๎ครูเด๎มี
อกาสตัดสิน฿จอง ละจัดด านินการอง ดยผ๎ูนิทศคอยสนับสนุนละบริการตามท่ีถูกร๎องขอ72 
   กลําวสรุป คือ ฿นการนิทศบบเมํช้ีน า ครูป็นผ๎ูมีบทบาท฿นการตัดสิน฿จมากท่ีสุด                  
มีอิสระ฿นการคิด๎วยตนอง บทบาทของผ๎ูนิทศ คือ คอบสนับสนุน ฿ห๎ข๎อมูล ข๎อคิดห็นพิ่มต่ิม 
สํงสริมสนับสนุน฿ห๎ครูเด๎นวทาง฿นการปฏิบัติท่ีหมาะสมกับตัวครูองมากท่ีสุด ดยท่ีครูจะเมํรู๎สึกวํา
ถูกนะน า 
 
การนิเทศเพื่อปรับปรุงการเรียนการสอน (Supervision for Instructional Improvement)  

 บยัน ละคอพลนด์ (Boyan and Copeland) เด๎สนอรูปบบการนิทศพื่อปรับปรุง           
การรียนการสอนดยตรง ดยเด๎จัดท าป็นชุดฝึกอบรม (Training Package) ท่ีสามารถรียนรู๎ละฝึก
ปฏิบัติเด๎ ส าหรับผ๎ูท่ีจะท าหน๎าท่ีนิทศละครูท่ีสน฿จ  ฿นชุดดังกลําวจะประกอบด๎วย นื้อหาสาระ
ความรู๎พร๎อมบบฝึกหัดละบบฝึกปฏิบัติ ชํน กระบวนการนิทศพื่อปรับปรุงการรียนการสอน    
ซึ่งประกอบด๎วย 1. ขั้นตอนการปฏิบัติ 8 ขั้นตอน 2. รูปบบของกระบวนการนิทศการสอน                    
3. ทักษะการส่ือสารส่ือความหมาย 4. พฤติกรรมการสอนละพฤติกรรมการรียนรู๎ 5. วิธีการประชุม

                                                 

 72 วัชรา  ลํารียนดี, การนิเทศการสอน (Supervision of Instruction), พิมพ์ครั้งท่ี 
5 (นครปฐม: รงพิมพ์มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2553), 133-161. 
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กํอนการสังกตการสอตน  6. การสังกตการสอนละการสร๎างครื่องมือการสังกตการสอน 7. การฝึกดย฿ช๎                        
บทบาทสมมุติตามข้ันตอนตําง ๆ 8. การวิคราะห์ข๎อมูลจากการสังกตการสอน 9. การประชุมภายหลัง
การสังกตการสอน ละ 10. การฝึกการนิทศการสอนท้ังกระบวนการดย฿ช๎บทบาทสมมุติ ดังนั้น 
การน ารูปบบการนิทศพื่อปรับปรุงการรียนการสอนเป฿ช๎฿ห๎บรรลุผลส าร็จผ๎ูนิทศจะต๎องมีความรู๎
ทักษะ฿นรื่องตําง ๆ  

 ลักษณะส าคัญของการนิทศพื่อปรับปรุงการรียนการสอน 
 การนิทศ มีจุดประสงค์หลัก คือ การ฿ห๎ความชํวยหลือกํครู฿นด๎านตําง ๆ ตลอดจน฿ห๎

การสนับสนุนพื่อ฿ห๎ครูสามารถปรับปรุงละพัฒนาการจัดการรียนการสอนของตนอง฿ห๎มี
ประสิทธิภาพละประสิทธิผลยิ่งขึ้น ฿นการะบวนการนิทศนั้น ป็นการปฏิบัติงานรํวมกันระหวําง             
ผ๎ูนิทศกับครู ดังนั้น ผ๎ูนิทศละครูควรมีความสัมพันธ์กันบบปิด บบป็นมิตร ละป็นการรํวมมือ
กัน (Collaboration) ระหวํางผ๎ูนิทศละครู ดยมีการก าหนดรูปบบชัดจน มุํงน๎นพื่อชํวย
ก๎ปัญหาการจัดการรียนการสอนดยฉพาะ ดังนั้นจึง฿ช๎ข๎อมูลจริงท่ีเด๎จากการสังกตการสอน฿นช้ัน
รียน วิธีการนิทศจึงยึดหลักความช่ือวํา การปรับปรุงการรียนการสอนของครูอยํางมีประสิทธิภาพ
ละประสิทธิผล ป็นผลจากระบบการท างานรํวมกันระหวํางครูกับผ๎ูนิทศ ดยมีความสัมพันธ์             
ท่ีมุํงชํวยหลือกัน ผสมผสานกับการมีปฏิสัมพันธ์ท่ีดีตํอกัน ช่ือ฿จเว๎฿จกัน ดยค านึงถึงความป็น
มนุษย์ท่ีทําทียมกัน มีความรุก฿นความป็นมนุษย์ด๎วยกัน 

 กระบวนการ฿นการนิทศพื่อปรับปรุงการรียนการสอน 
 ขั้นตอนท่ี 1 การประชุมกํอนการสังกต(Preobservation Conference) ป็นการประชุม

ระหวํางผ๎ูนิทศกับครูผ๎ูสอนกํอนการสังกตการสอน ประกอบด๎วย 
 1.  ผ๎ูนิทศพูดปรึกษาหารือกับครูผ๎ูสอน กี่ยวกับประด็นท่ีสน฿จ หรือประด็น              

ท่ีป็นปัญหา฿นการจัดการรียนการสอน พื่อ฿ห๎มองห็นชัดจน กี่ยวกับพฤติกรรมการสอนหรื อ
พฤติกรรมการรียนท่ีป็นปัญหาละท่ีกิดขึ้น฿นห๎องรียน 

 2.  ป็นขั้นตอนการตกลงกัน฿นรื่องพฤติกรรมท่ีจะสังกต฿นห๎องรียน รํวมกันก าหนด
กณฑ์มาตรฐานของพฤติกรรมท่ี฿ช๎เด๎หรือต๎องปรับปรุง 

 3.  ป็นขั้นตอนการลือกครื่องมือ หรือสร๎างครื่องมือ฿นการสังกตการสอน ดยผ๎ูท่ี
นิทศอาจลือกครื่องมือ฿นการสังกตการสอน฿นช้ันรียน ฿ห๎ครูเด๎รับรู๎ท่ีจะ฿ช๎฿นการก็บบันทึกข๎อมูล
พฤติกรรมตําง ๆ ท่ีก าหนด ละกี่ยวข๎องกับประด็นท่ีป็นปัญหาละกิดขึ้น฿นห๎องรียน  

 ขั้นตอนท่ี 2 การสังกตการสอน (Observation) ป็นการสังกตการสอน฿นช้ันรียน ป็น
ขั้นตอนการสังกตการสอนฉพาะท่ีเด๎ตกลงกันล๎ว ดยผ๎ูนิทศจะด านินการสังกตการจัดการรียนการสอน                  
฿นห๎องรียน ต้ังตํต๎นจนจบหรือ฿นชํวงวลาท่ีหมาะสมท่ีตกลงกันเว๎ ระหวํางครูกับผ๎ูนิทศ ดย฿ช๎
ครื่องมือท่ีเด๎ลือกหรือสร๎างขึ้นท าการบันทึกข๎อมูลจากการสังกต 

 ขั้นตอนท่ี 3 การวิคราะห์ข๎อมูล (Analysis) ป็นขั้นการวิคราะห์ข๎อมูลจากการสังกตการสอน                  
ละระบุจุดท่ีต๎องก๎เขปรับปรุงหรือคงเว๎ บํงป็น 2 ขั้น เด๎กํ 

 1.  การวิคราะห์ผลจากการสังกตการสอน ผ๎ูนิทศรวบรวมรียบรียงข๎อมูลท่ีเด๎จาก
การสังกตการสอน฿ห๎ชัดจน ข๎า฿จงําย พร๎อมท่ีจะน าสนอ฿ห๎ครูผ๎ูสอนทราบ ดยท่ีผ๎ูนิทศจะต๎อง
จัดการกับข๎อมูลนั้นอยํางสมบูรณ์ท่ีสุด ปลผลจากการสังกต฿ห๎ครูข๎า฿จอยํางชัดจน ตํเมํ ควร฿ห๎
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ความคิดห็นสํวนตัวชิงประมินผลหรือวิพากย์การปฏิบัติงานของครู พียงพื่อสนอ฿ห๎ครูทราบวํา 
จากการสังกตการณ์สอนนั้น พฤติกรรมท่ีบันทึกออกมาตามท่ีห็น ละรํวมกันคิดพิจารณาจุดท่ีต๎อง
ก๎เขปล่ียนปลงหรือคงเว๎หลังจากท่ีครูยอมรับความป็นจริงท่ีกิดขึ้น 

 2.  การรํวมพิจารณาพฤติกรรมท่ีจะต๎องคงเว๎หรือปล่ียนปลง จากการวิคราะห์
ข๎อมูลจากการสังกต ผ๎ูนิทศจะพิจารณาพฤติกรรมตําง ๆ ท่ีดีอยูํล๎วละควรคงเว๎ ละพฤติกรรม 
การสอนท่ีควรปล่ียนปลง พื่อจะเด๎ก๎ปัญหาการสอนของครู ดยผ๎ูนิทศต๎องวางผนยุทธวิธี               
฿นการปล่ียนปลงพฤติกรรมท่ีป็นปัญหา ซึ่งจะพิจารณารํวมกันกับครู 

 ขั้นตอนท่ี 4 การประชุมหลังการสังกตการสอน (Postobservation Conference) ป็น
ขั้นตอนสุดท๎ายของกระบวนการนิทศการสอนกํอนท่ีจะมีการด านินการกระบวนการซ้ า บํงป็น                
2 ข้ันตอน เด๎กํ 

 1.  การ฿ห๎ข๎อมูลย๎อนกลับกํครูผ๎ูสอนกี่ยวกับผลการสังกตการสอน ผ๎ูนิทศจะ
ทบทวนข๎อมูลตําง ๆ ท่ีกี่ยวกับประด็นปัญหา฿นการสอนของครู ละวิธีการท่ีเด๎มาซึ่งข๎อมูล ท่ีเด๎มา
จาการสังกตการสอนของผ๎ูนิทศ การน าสนอข๎อมูลย๎อนกลับกํครูจะต๎องป็นเป฿นลักษณะ            
ท่ีพยายามท า฿ห๎ครูข๎า฿จละกระต๎ุน สํงสริม฿ห๎ครูเด๎ท าการพิจารณาวิคราะห์ข๎อมูลนั้นด๎วยตนอง 
ม๎วําผ๎ูนิทศจะเด๎ท าการวิคราะห์มาล๎วก็ตาม ตํผลการวิคราะห์ของผ๎ูนิทศจะยังเมํน าสนอ฿ห๎ครู
ทราบ ตํจะ฿ช๎วิธีน าละฝึก฿ห๎ครูเด๎อาศัยข๎อมูลจากการสังกตพื่อสรุปผลของประด็นท่ีป็นปัญหา
หรือท่ีต๎องก๎เขด๎วยตนอง฿ห๎เด๎ 

 2.  ป็นขั้นตอนท่ีพิจารณายุทธวิธีการก๎ปัญหาของครู ดยท่ีผ๎ูนิทศจะป็นผ๎ูชํวย      
ท้ังคํูจะรํวมกันพิจารณารื่องตําง ๆ ตํอเปนี้ คือ 1. พฤติกรรมการสอนท่ีหมาะสมควรกํการคงเว๎             
2. พฤติกรรมการสอนท่ีเมํถูกต๎องควรต๎องปรับปรุงก๎เข 3. ยุทธวิธีตําง ๆ พื่อน ามา฿ช๎฿นการปล่ียนปลง                
พฤติกรรมท่ีป็นปัญหา ละ 4. การด านินการตามกระบวนการนิทศการสอนอีกครั้ง (Recycle)               
ซึ่งการ Recycle จะป็นการก๎เขพฤติกรรมท่ีบกพรํองดยปล่ียนพฤติกรรม฿หมํ฿ห๎ป็นเปตามท่ีตกลง
กัน ละถ๎าหากพฤติกรรมปล่ียนปลงเปตามท่ีตกลงกันหรือตามท่ีก าหนด ประด็นท่ีป็นปัญหา฿น
การสอนของครูก็เด๎รับการก๎เข฿นการปฏิบัติตามวงจรการนิทศ฿นครั้งท่ี 273 

 
การนิเทศแบบเพื่อนช่วยเพื่อน (Peer Supervising or Peer Coaching)  
  การนิทศบบพื่อนชํวยพื่อนป็นกระบวนการนิทศการสอนท่ีพื่อนครู 2 คนจับคํูหรือ
รํวมกลํุมพื่อปรับปรุงหรือการปรับปรุงพัฒนางานการรียนการสอนบบพื่อนชํวยพื่อน ละ
พัฒนาการจัดการรียนการสอนพื่อพัฒนาผลการรียนของนักรียนด๎วยทคนิควิธีสอนหรือรูปบบ
การสอนรูปบบ฿ดรูปบบหนึ่งท่ีหมาะสม มีการสังกตการณ์สอน ฿ห๎ข๎อมูลย๎อนกลับกํกันละกัน 
ละการนิทศการสอนบบพื่อนชํวยพื่อนจึงท าเด๎งําย ละพึงพอ฿จท่ีจะรํวมมือกันปรับปรุงพัฒนาการรียน                 
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 Boyan, Norman J, and Willis D. Copeland, Instructional Supervision 
Training Program (Columbus Ohio: Charles E., Merrill Publishing Company, 1978), อ๎าง
ถึง฿น วัชรา  ลํารียนดี, เทคนิคการจัดการเรียนการสอนและการนิเทศ (นครปฐม: รงพิมพ์
มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2548), 150-155. 
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การสอนของกันละกัน กระบวนการการนิทศการสอนบบพื่อนชํวยพื่อนสามารถน ากระบวนการ
นิทศการสอนบบตําง ๆ มา฿ช๎เด๎ พียงตํผ๎ูนิทศคือ พื่อนครูท่ีรํวมครงการด๎วยการผลัดกันป็น
ผ๎ูท าหน๎าท่ีนิทศจนกวําจะบรรลุวัตถุประสงค์ท่ีต้ังเว๎รํวมกัน ท้ังนี้ ผ๎ูบริหาร/หัวหน๎าวิชาการ ท าหน๎าท่ี
ประสานงานละ฿ห๎ความสะดวก 
  การนิทศบบ Peer Supervision หรือ Peer Coaching สามารถน ามา฿ช๎พื่อสร๎าง
ความค๎ุนคย฿ห๎ท้ัง 2 ฝุาย คือ ครู ละผ๎ูท าหน๎าท่ี Coaching ดยการรํวมกันปฏิบัติ฿น 3 ระยะ ซึ่งเมํ
จ าป็นต๎องสังกตท้ังช่ัวมง 
  ขั้นที่ 1 การยี่ยมช้ันรีนละการสังกตการรียนการสอน฿นวลาส้ัน ๆ บันทึกส่ิงท่ีสน฿จ
ส้ัน ๆ (Peer Watching) หรือบันทึกจุดดํนของการสอน ละข๎อสนอนะ 
  ขั้นท่ี 2 ฿ห๎ข๎อมูลย๎อยกลับหรือพูดคุยหลังการสังกตการสอน (Peer Feedback) หรือ
มอบข๎อมูลท่ีบันทึก฿ห๎ครู 
  ขั้นที่ 3 ฿ห๎ข๎อสนอนะ มื่อครูต๎องการค านะน า฿นประด็นท่ีบันทึก (Peer Coaching)  
  ท้ังผ๎ูบริหารละครูหัวหน๎ากลํุมหรือผ๎ูนิทศจากภายนอกต๎องป็นผ๎ูอ านวยความสะดวก 
ประสานงาน ฿ห๎ค านะน าหรือจัดฝึกอบรม฿นรื่องท่ีครูต๎องการ 
  นื่องจากหลักการ นวคิด ละการปฏิบัติกี่ยวกับ Coaching ป็นท่ีนิยม ละสน฿จ
น ามา฿ช๎มากขึ้น฿นวงการศึกษา ป็นนวคิด฿หมํ฿นการนิทศ ดยฉพาะ Peer Coaching ซึ่งน๎น              
การชํวยหลือกันพื่อการปรับปรุงละพัฒนาระหวํางพื่อน ซึ่งสามารถจัดกิจกรรมเด๎ท้ังป็นทางการ 
(Formal) ละเมํป็นทางการ (Informal)74 
  กิจกรรมการค๎ชบบป็นทางการ (Formal Peer Coaching) 
  1.  การรํวมกันจัดการรียนการสอน (Co-Teaching) 
  2.  การชํวยหลือนะน ากันละกัน (Collaborative Coaching) 
  3.  การนะน าดยพื่อน ผ๎ูช่ียวชาญกวํา (Expert Advisor) 
  4.  การชํวยหลือนะน าดยผ๎ูช่ียวชาญ (Mentor Coaching) 
  5.  การรํวมกันวางผนการสอนดยพื่อน (Co-Planing) 
  6.  การชํวยสังกตบันทึกข๎อมูล (Coach as a Mirror) 
  กิจกรรมการค๎ชบบเมํป็นทางการ (Informal Peer Coaching) 
  1.  การก๎ปัญหารํวมกัน (Problem Solving) 
  2.  การศึกษารํวมกันป็นกลํุม (Study Group) 
  3.  การพัฒนาหลักสูตร (Curriculum Development) 
  4.  การพัฒนาส่ือการรียนการสอน (Material Development) 
  5.  การลําประสบการณ์การสอนกํพื่อน (Story Teloling about Teaching) 
  6.  การวิคราะห์ VDO การสอน (Video Tape Analysis)   

                                                 

 74 Pam Robbins, How to Plan and Implement A Peer Coaching Program 
(ASCD, 1991), อ๎างถึง฿น วัชรา  ลํารียนดี, ศาสตร์การนิเทศการสอนและการโค้ช การพัฒนา
วิชาชีพ : ทฤษฎี กลยุทธ์ สู่การปฏิบัติ (นครปฐม: รงพิมพ์มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2556), 224-225. 
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  7.  การวางผนหนํวยการรียนบบบูรณาการข๎ามสาระ  (Planning Interdisciplinary Unit) 
  กระบวนการนิทศบบพื่อนชํวยพื่อน 
  1.  การประชุมกํอนการสังกตการสอน 
   1.1  ส ารวจความต๎องการ/ความสน฿จรํวมกัน 
   1.2  ศึกษาความรู๎รื่องวิธีการนิทศ/การสังกตการณ์สอน ทคนิควิธีการจัดการรียนรู๎ 
   1.3  ลือกวิธีสอนละครื่องมือสังกตการสอน 
   1.4  ขียนผนการนิทศละผนการสอน 
  2.  การสังกตการสอน 
   ครูสังกตการณ์สอนซึ่งกันละกันตามผนการนิทศของตนอง 
  3.  การวิคราะห์ข๎อมูล 
   ครูรํวมกันวิคราะห์ผลการสังกตการสอนซึ่งกันละกัน 
  4.  การประชุมหลังการสังกตการสอน 
   4.1  น าสนอผลการสังกตการสอนซึ่งกันละกัน 
   4.2  วิคราะห์ข๎อมูล พิจารณาพฤติกรรมท่ีควรปรับปรุงตํอเป 
   4.3  รํวมกันพิจารณาประด็นท่ีต๎องปรับปรุงก๎เข สนอวิธีการก๎ปัญหา หรือ
พิจารณาปัญหาอื่นพร๎อมวิธีก๎เขตํอเป75 
   จะห็นเด๎วํา การนิทศบบพื่อนชํวยพื่อน ป็นกระบวนการนิทศการสอนท่ีครูผ๎ูสอนป็น           
ผ๎ูนิทศซึ่งกันละกัน พื่อพัฒนาการจัดการรียนการสอน มีการสะท๎อนคิดพื่อ฿ห๎กิดการปรับปรุง
ปล่ียนปลงวิธีการสอนของตนพื่อ฿ห๎นักรียนมีผลสัมฤทธิทางการรียนสูงขึ้น ดยสามารถด านินการ
฿น 3 ระยะ คือ 1. การยี่ยมช้ันรีนละการสังกตการรียนการสอน฿นวลาส้ัน ๆ 2 . ฿ห๎ข๎อมูล
ย๎อนกลับหรือพูดคุยหลังการสังกตการสอน ละ 3. ฿ห๎ข๎อสนอนะ มื่อครูต๎องการค านะน า 

 
การนิเทศแบบวิทยาศาสตร์ (Scientific Management Supervision) 
   วิธีการนิทศบบวิทยาศาสตร์ (Scientific Managemant Supervision) มาจากนวคิด
การบริหารจัดการของฟรดดริก ทย์ลอร์ (Frederick Taylor) ละคณะ฿นยุคต๎อนศตวรรษท่ี 19 
ดยอาศัยหลักการบริหารจัดการบบวิทยาศาสตร์ป็นฐาน (Scientific Managemant) ซึ่งมีนวคิด
มาจากผลงานวิจัย฿นอุตสาหกรรมหนักของสหรัฐอมริกา ซึ่งทย์ลอร์ ช่ือวํา ฿นการจัดการบบ
วิทยาศาสตร์นั้น ผ๎ูปฏิบัติงานเมํต๎องคิดอะเรมาก พียงตํท างานตามท่ีบอกอยํางถูกต๎องก็พอ ดยมี
การติดตาม ดูลการปฏิบัติงาน฿ห๎ถูกต๎องดยตลอด ตามวิธีการนิทศบบวิทยาศาสตร์ คือ              
การติดตามดูลด๎วยวิธีการตรวจตรา ควบคุมความรับผิดชอบตํองานละผลการปฏิบัติงานตาม            
ท่ีก าหนดผลส าร็จของงาน การท างานตามวิธีการท่ีจะน าเปสํูปูาหมายหลักท่ีต๎องการนั้น เมํมี                    
การค านึงถึงความต๎องการ ความพึงพอ฿จของผ๎ูปฏิบัติงาน ชํน ถ๎าผ๎ูนิทศต๎องการติดตามผล                  
การปฏิบัติงานด๎านการ฿ช๎หลักสูตรละการจัดการรียนการสอน ผ๎ูนิทศจะข๎ายี่ยมช้ันรียนทุกวัน 
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 วัชรา  ลํารียนดี, ศาสตร์การนิเทศการสอนและการโค้ช การพัฒนาวิชาชีพ : ทฤษฎี 
กลยุทธ์ สู่การปฏิบัติ (นครปฐม: รงพิมพ์มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2556), 225-226. 
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ตรวจบันทึกการสอนบํอย ซึ่งป็นการควบคุม ตรวตตราดูลการสอน฿ห๎ถูกต๎องตามผนท่ีนะน า                
ซึ่งผลก็คือ ท า฿ห๎กิดความครียดละสร๎างความเมํพอ฿จ฿ห๎กิดขึ้นกับครู ซึ่งป็นวิธีการปฏิบัติบบ
วิทยาศาสตร์ สรุปคือ การนิทศบบวิทยาศาสตร์น๎นท่ีการควบคุม ตรวจสอบ ละสัมฤทธิ์ผลของงาน 
ภาย฿ต๎สภาพวดล๎อมของความสัมพนธ์ระหวํางผ๎ูรับการนิทศละผ๎ูนิทศบบผ๎ูบังคับบัญชากับ
ผ๎ู฿ต๎บังคับบัญชา ซึ่งการนิทศบบวิทยาศาสตร์เมํป็นท่ีนิยม฿นปัจจุบัน พราะการน๎นท่ีการ฿ช๎อ านาจ 
การตรวจสอบละการควบคุมยํอมเมํหมาะกับการปล่ียนปลง฿นด๎านตําง ๆ รวมท้ังยุคสมัยท่ี
ปล่ียนปลงเป76  
   การนิทศบบวิทยาศาสตร์ ป็นการน าอาวิธีทางวิทยาศาสตร์มาประยุกต์฿นการนิทศ 
ท า฿ห๎การนิทศการสอนด านินเปอยํางมีระบบ มีหตุผลช่ือถือเด๎ มีหลักฐานปรากฏดํนชัด มีผลงาน
ป็นท่ีประจักษ์ สามารถน าเปปฏิบัติเด๎อยํางมีประสิทธิภาพ 
   การนิทศบบวิทยาศาสตร์ มีกระบวนการท างานอยูํ 6 ขั้นตอน ดังนี้ 
  1.  ส ารวจละวิคราะห์สาหตุของปัญหา การส ารวจปัญหานั้น สามารถท าเด๎หลายวิธี 
ชํน การประชุมสัมมนาครูกี่ยวกับการรียนการสอน การ฿ช๎บบสอบถาม การ฿ช๎บบสังกตการสอน 
ป็นต๎น ละมื่อเด๎ข๎อมูลล๎วน ามาวิคราะห์หาสาหตุท่ีป็นปัญหา ดยการต้ังสมมติฐาน ละทดสอบ
สมมติฐาน 
  2.  ล าดับความส าคัญของปัญหา ต๎องค านึงถึงจุดมุํงหมายของหลักสูตร นยบายของ
รงรียน หนํวยงานท่ีสังกัด นยบายการศึกษาของชาติ ละผลท่ีจะกิดขึ้น ถ๎าเมํเด๎รับการก๎เข 
  3.  ต้ังจุดมุํงหมาย฿นการก๎ปัญหาท่ีลือกล๎ว 
  4.  สร๎างละลือกทางลือก฿นการก๎ปัญหา ดยลือกทางลือกท่ีหมาะสมมา฿ช๎ 
  5.  น าวิธีก๎ปัญหาท่ีลือกล๎วเปท าการทดลองอยํางมีผนการทดลอง จากนั้น สรุปผล
การทดลอง น าเปปรับปรุงก๎เข 
  6.  น าเป฿ช๎จริง ละประมินผล 
   การนิทศบบวิทยาศาสตร์จะน๎นการท างานอยํางมีระบบ ตามขั้นตอนของกระบวนการ
ก๎ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ดังนั้น การนิทศบบนี้ คือ สามารถพิสูจน์เด๎ ทดลองเด๎ จึงนับวําป็น            
การนิทศท่ีมีหลักกณฑ์ท่ีดี77 

 
 
 
 
 
 

                                                 

 76 วัชรา  ลํารียนดี, ศาสตร์การนิเทศการสอนและการโค้ช การพัฒนาวิชาชีพ : 
ทฤษฎี กลยุทธ์ สู่การปฏิบัติ (นครปฐม: รงพิมพ์มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2556), 87-88. 

 77 รุํงรัชชดาพร  วหะชาติ, การนิเทศการศึกษา, พิมพ์ครั้งท่ี 5 (สงขลา: ทมการพิมพ์, 
2557), 163. 
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การนิเทศแบบกัลยาณมิตร 
   มาศมฬี  จิตวิริยธรรม ฿ห๎ความหมายของกัลยาณมิตรวํา มีความหมายครอบคลุม฿นทาง
ประยชน์สุขอยํางกว๎างขวาง ป็นปัจจัยท่ีอื้อตํอการะบวนการพัฒนาจิตสํูปูาหมายสูงสุด ผ๎ูป็น
กัลยาณมิตรจึงป็นผ๎ูสร๎างประยชน์฿ห๎กํลกเด๎อยํางมหาศาล78  ดยท่ี สุมน  อมรวิวัฒน์ เด๎สนอ
นวคิดกี่ยวกับการนิทศบบกัลยาณมิตร ดยน๎น 5 กระบวนการ ดังนี้ 
   1.  กัลยาณมิตรนิทศน๎นการนิทศคน เมํ฿ชํนิทศกระดาษ การนิทศครู฿นรงรียนป็น
การนิทศคนเมํ฿ชํการนิทศกระดาษละอุปกรณ์ 
  2.  กัลยาณมิตรนิทศ ป็นกระบวนการ "฿ห๎฿จ" ละ"รํวม฿จ" การนิทศคน ราจะนิทศ
เมํเด๎ถ๎าเมํเด๎฿จของขา พราะถ๎าจ า฿จล๎วจ าจ มันนําบ่ือ อะเรก็ตามท่ีจ า฿จท าล๎วเมํกิดฉันทะ  
  3.  กัลยาณมิตรริ่มต๎นท่ี "ศรัทธา" การท่ีจะเด๎฿จต๎องสร๎างศรัทธา ราเหว๎พระมานาน
พราะความศรัทธาล่ือม฿สศรัทธาส าหรับคนเทยสร๎างเมํยาก พอริ่มยิ้ม฿ห๎กันศรัทธาจะกิดขึ้น ฿ช๎
ผัสสะท้ัง 6 ฿ห๎เด๎ห็น ฿ห๎เด๎ยิน ฿ห๎เด๎สัมผัสด๎วยกาย วาจา ฿จ คือป็นการสร๎างรอยยิ้ม฿ห๎กิดขึ้น ขอ฿ห๎
ยิ้มม๎วําราจะหนัก฿จอยํางเรก็ตาม อาน้ าขุํนเว๎฿น น้ า฿สเว๎นอก เมํเด๎หมายความวําหน๎าเหว๎หลัง
หลอก ตํขอ฿ห๎สร๎างศรัทธา 
  4.  กระบวนการกัลยาณมิตรนิทศน๎นการสร๎างสังคมการรียนรู๎ ฿นประทศเทยรานี้ท่ี
รายังเปเมํถึงเหน พราะราเมํ฿ชํสังคมความรู๎ ตํป็นสังคมความห็น ถ๎าทํานอํานหนังสือพิมพ์ล๎วดู
หน๎าการศึกษา จะเมํคํอยมี฿ครออกมา฿ห๎ความรู๎กํคน฿นวงการศึกษา หรือ฿ห๎ความรู๎กํครูมีตํ           
การสดงความห็น จึงป็นหน๎าท่ีของสภาการศึกษาอยํางหนึ่ง ท่ีจะท า฿ห๎กิดสังคม ความรู๎ขึ้น฿น
บรรดาคนท่ีสภาการศึกษาเปกี่ยวข๎อง  
  5.  กระบวนการกัลยาณมิตรนิทศมาจากฐานปัญญาธรรม ฐานมตตาธรรม ละฐาน
ความป็นจริง฿นชีวิต ถ๎าฐาน฿ดฐานหนึ่งขาดเป กัลยาณมิตรเมํกิด ฐานท่ี 1 คือ ปัญญาธรรม คือ
ฐานความรู๎  ฐานท่ี 2 มตตาธรรม คือฐานความรัก  ฐานท่ี 3 คือ ฐานความป็นจริง฿นชีวิต  
   รูปแบบกัลยาณมิตร : ฿ห๎฿จ รํวม฿จ ต้ัง฿จ ปิด฿จ 
   1.  ฿ห๎฿จ กัลยาณมิตรนิทศป็นกระบวนการ฿ห๎฿จ ถ๎าคุณเมํมี฿จ฿ห๎ คุณมีตํงิน฿ห๎ เมํ
ส าร็จ คุณต๎องมี฿จ฿ห๎ นั่นคือต๎องสร๎างจิตอาสาท่ีจะปฏิบัติ 
   2.  รํวม฿จ ก็คือ เมํอาดีดํนดังฉพาะตัวตํท างานป็นทีม การท างานป็นทีมชํวย฿ห๎กิดพลัง  
   3.  ต้ัง฿จ ผ๎ูบริหารละบุคลากรทุกคนต๎องมีความวิริยะ อุตสาหะ บากบั่น พยายาม  
   4.  ปิด฿จ รงรียนต๎องเด๎รับการตรวจสอบ ทบทวน ประมิน พื่อสร๎างความตระหนักวํา 
ราจะต๎องท าอยํางเร ตรวจสอบทบทวนพื่อตือนตนอง ประมินพื่อปรับปรุงตนอง79 

                                                 

 78 มาศมฬี  จิตวิริยธรรม,  “คุณธรรมท่ีสํงสริมการป็นกัลยาณมิตรของผ๎ูบริหาร฿น
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ” (วิทยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2552), บทคัดยํอ. 

 79 สุมน  อมรวิวัฒน์, กัลยาณมิตรนิเทศส าหรับผู้บริหาร กลยุทธ์ในการนเิทศเพือ่สร้าง
โรงเรียนให้เข้มแข็ง (กรุงทพฯ: ม.ป.ท., ม.ป.ป.), 7-14. 
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   รูปบบกัลยาณมิตรนิทศ : กรอบความคิดพื้นฐาน คือหลักธรรมความป็นกัลยาณมิตร               
7 ประการ เด๎กํ 
   1.  ปิย นํารัก฿นฐานป็นท่ีสบาย฿จละสนิทสนม ชวน฿ห๎อยากข๎าเปปรึกษาเตํถาม 
   2.  ครุ นําคารพ ฿นฐานประพฤติสมควรกํฐานะ฿ห๎กิดความรู๎สึกอบอุํน฿จ ป็นท่ีพึ่งเด๎
ละปลอดภัย 
   3.  ภาวนีย นําจริญ฿จหรือนํายกยํอง ฿นฐานทรงคุณ คือ ความรู๎ ละภูมิปัญญาท๎จริง 
ท้ังป็นผ๎ูฝึกอบรมละปรับปรุงตนอยูํสมอ ควรอาอยําง ท า฿ห๎ระลึกละอํยอ๎างด๎วยความซาบซึ้งภูมิ฿จ 
   4.  วตตา จ รู๎จักพูด฿ห๎เด๎ผล รู๎จักช้ีจง฿ห๎ข๎า฿จ รู๎วํามื่อเรควรพูดอะเร อยํางเร คอย฿ห๎
ค านะน า วํากลําวตักตือน ป็นท่ีปรึกษาท่ีดี 
   5.  วจนกขม อดทนตํอถ๎อยค า คือ พร๎อมท่ีจะรับฟังค าปรึกษา ซักถาม ค าสนอนะ
วิพากษ์วิจารณ์ อดทน ฟังเด๎เมํบ่ือเมํฉุนฉียว 
   6.  คมภีรญจ กถ กตตา ถลงรื่องล้ าลึกเด๎ สามารถอธิบายรื่องยุํงยาก ซับซ๎อน ฿ห๎ข๎า฿จ
ละ฿ห๎รียนรู๎รื่องราวท่ีลึกซึ้งยิ่งขึ้นเป 
   7.  น จฎฐาน นิยชย เมํชักน า฿นอฐานะ คือเมํนะน า฿นรื่องหลวเหล หรือชักจูงเป
฿นทางส่ือมสีย80  
   จะห็นเด๎วํา กัลยาณมิตรธรรม 7 นี้ มุํงน๎น ความปลอดปรํง฿จ เมํบีบค้ัน น๎นความมี
น้ า฿จ ชํวยหลือกื้อกูล สร๎างความข๎า฿จ กระจํางจ๎ง นะนวทางท่ีถูกต๎องด๎วยการยอมรับนับถือ           
ซึ่งกันละกัน 
   สมุน  อมรวิวัฒน์ เด๎สนองานทางวิชาการ รื่อง “กระบวนการกัลยาณมิตร : ฝึกจิต฿ห๎มี
น้ า฿จ สรุปเด๎วํา กระบวนการกัลยาณมิตร คือ กระบวนการประสานสัมพันธ์ระหวํางบุคคล พื่อ
จุดหมาย  2 ประการ คือ 1. ช้ีทางบรรทาทุกข์ 2. ช้ีสุขกษมศานต์ ดยทุกคนตํางมีมตตาธรรม 
พร๎อมจะช้ีนะละชํวยหลือซึ่งกันละกัน กระบวนการกัลยาณมิตร ชํวย฿ห๎บุคคลสามารถก๎ปัญหา
เด๎ดยการจัดขั้นตอนตามหลักอริยสัจ 4  ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 

                                                 

 80 เอกสารประกอบการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งต้ังให้
ด ารงต าแหน่งศึกษานิเทศก์, ข๎าถึงมื่อ 20 กันยายน 2558, ข๎าถึงเด๎จาก https://www.google. 
co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&ved=0ahUKEwjeoquP_4rKAhWFBI
4KHbyjARYQFggtMAM&url=https%3A%2F%2Fladapaja.files.wordpress.com%2F2012%2
F01%2Fword_activity.doc&usg=AFQjCNHRCs5epMe35CMwncDRtz6w6wjdOA&sig2=PBj
Me8zjRQ-ZeyPnhVh2qQ 
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ผนภูมิท่ี 4  ขั้นตอนการสอนตามกระบวนการกลัยาณมิตร 
ท่ีมา: สมุน  อมรวิวัฒน์, (2537), อ๎างถึง฿น เอกสารประกอบการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ก่อนแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งศึกษานิเทศก์, ข๎าถึงมื่อ 20 กันยายน 2558, ข๎าถึงเด๎
จาก https://www.google.co.th/url?sa= t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd= 
4&ved=0ahUKEwjeoquP_4rKAhWFBI4KHbyjARYQFggtMAM&url=https%3A%2F%2Flada
paja.files.wordpress.com%2F2012%2F01%2Fword_activity.doc&usg=AFQjCNHRCs5epM
e35CMwncDRtz6w6wjdOA&sig2=PBjMe8zjRQ-ZeyPnhVh2qQ 
 

   หากพิจารณาผนภูมิข๎างต๎น กระบวนการนิทศดยช้ีทางบรรทาทุกข์ มีขั้นตอน คือ                
1. การสร๎างความเว๎วาง฿จ 2. การก าหนดปัญหาละนวทางก๎ปัญหา 3. การศึกษา ค๎นคว๎า คิดวิคราะห์             
รํวมกันถึงหตุปัจจัยหํงปัญหา 4. การจัดล าดับความข๎มหรือระดับความซับซ๎อนของปัญหา การช้ีสุข
กษมศานต์ มีขั้นตอนตํอมาคือ 1. การก าหนดจุดหมายของการก๎ปัญหา หรือวัตถุประสงค์ของ
ภารกิจ 2. การวิคราะห์ความป็นเปเด๎หรือทางลือก 3 . การจัดล าดับวัตถุประสงค์ละวิธีการ              
4. การก าหนดวิธีการท่ีถูกต๎องหมาะสมหลาย ๆ วิธี 
   ผนภูมิขั้นตอนนี้ นักการศึกษาสํวน฿หญํมุํงน าเป฿ช๎฿นกิจกรรมการนะนวละการ฿ห๎
ค าปรึกษา (Guidance and Counseling) กํนักรียนละนิสิต นักศึกษา อยํางเรก็ตามหากจะน า

มรรค 

นิโรธ 

สมุทัย 

ทุกข์ 

8. การปฏิบัติพื่อ
ก๎ปัญหา 

7. การจัดล าดับจุดหมาย    
ของภาวะพ๎นปญัหา 
 6. การรํวมกันคิดวิคราะห์    

ความป็นเปเด๎ของการก๎ปัญหา 

5. การก าหนดจุดหมายหรือสภาวะ
พ๎นปัญหา 

4. การจัดล าดับความข๎มระดับของ
ปัญหา 

3. การรํวมกันคิดวิคราะห์หตุผลของปัญหา 

2. การก าหนดละจัดประด็นปัญหา 

                                 1. การสร๎างความเว๎วาง฿จ ตามหลักกัลยาณมิตรธรรม 7 

https://www.google.co.th/url?sa=%20t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=%204&ved=0ahUKEwjeoquP_4rKAhWFBI4KHbyjARYQFggtMAM&url=https%3A%2F%2Fladapaja.files.wordpress.com%2F2012%2F01%2Fword_activity.doc&usg=AFQjCNHRCs5epMe35CMwncDRtz6w6wjdOA&sig2=PBjMe8zjRQ-ZeyPnhVh2qQ
https://www.google.co.th/url?sa=%20t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=%204&ved=0ahUKEwjeoquP_4rKAhWFBI4KHbyjARYQFggtMAM&url=https%3A%2F%2Fladapaja.files.wordpress.com%2F2012%2F01%2Fword_activity.doc&usg=AFQjCNHRCs5epMe35CMwncDRtz6w6wjdOA&sig2=PBjMe8zjRQ-ZeyPnhVh2qQ
https://www.google.co.th/url?sa=%20t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=%204&ved=0ahUKEwjeoquP_4rKAhWFBI4KHbyjARYQFggtMAM&url=https%3A%2F%2Fladapaja.files.wordpress.com%2F2012%2F01%2Fword_activity.doc&usg=AFQjCNHRCs5epMe35CMwncDRtz6w6wjdOA&sig2=PBjMe8zjRQ-ZeyPnhVh2qQ
https://www.google.co.th/url?sa=%20t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=%204&ved=0ahUKEwjeoquP_4rKAhWFBI4KHbyjARYQFggtMAM&url=https%3A%2F%2Fladapaja.files.wordpress.com%2F2012%2F01%2Fword_activity.doc&usg=AFQjCNHRCs5epMe35CMwncDRtz6w6wjdOA&sig2=PBjMe8zjRQ-ZeyPnhVh2qQ
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ขั้นตอนดังกลําวมา฿ช๎฿นการก๎ปัญหาทางการพัฒนาหลักสูตร การพัฒนาคุณภาพการรียนการสอน
ละการพัฒนาครูก็ยํอมจะประยุกต์฿ช๎เด๎ดี81 
   กระบวนการกัลยาณมิตร 
   1.  เมํมุํงน๎นปริมาณ น๎นความชัดจนของขั้นตอน  วิธีการ 
   2.  สานพลังอาสา ริ่มท่ีศรัทธา / อาสาสมัคร  / เมํ฿ชํการส่ังการ 
   3.  สวนารํวมกัน ฿ช๎อปริหานิยธรรม 7 หมั่นประชุมป็นนืองนิตย พร๎อมพรียงท ากิจ           
ท่ีพึงท า ปฏิบัติตามหลักการที่วางเว๎/ส่ิง฿ดดีอยูํรู๎รักษา ศรัทธา ยอมรับนับถือกันละกัน เมํบังคับ  /เมํ
ห้ าหั่น /ลุกํอ านาจบังคับบัญชา พัฒนาเปตามสภาพจริงของสถานศึกษาท่ีป็นรื่องชัดจ๎ง ค๎ุมครอง
สริมรง฿ห๎ก าลัง฿จ  
   4.  สร๎างสรรค์ความป็นมิตร ชักชวน฿ห๎รํวมกันพัฒนา 
   5.  ฝึกคิดมุํงมั่น มีความพียร อดทน รู๎จัก฿ช๎หตุผล 
   6.  ทุกวันปฏิบัติ ท าอยํางตํอนื่อง 
   7.  จัดท าบันทึกนวทาง รู๎จักสังกตล๎วบันทึก 
   หลักประการส าคัญของกัลยาณมิตรนิทศ คือ ข๎า฿จวัฒนธรรมการคิดละการท าการคิด
ละการท างานของครู ผ๎ูนิทศยํอมตระหนักดีวําครูท างานหนักละจ าจ ดิม ๆ ซ้ า ๆ หากมี฿ครสัก
คนข๎ามาดูงานของขา อาจท า฿ห๎ขาครียด กร็ง ระมัดระวัง ละรู๎สึกเมํป็นธรรมชาติ ธรรมดา 
พราะขาคิดวําต๎องมีภาระพิ่มขึ้น การท างานหนักขึ้นละอาจกิดการตํอต๎าน ผ๎ูนิทศจึงจ าป็นต๎อง
ริ่มงานด๎วยความสัมพันธ์ท่ีดี ฿ห๎ครูรู๎สึกเว๎วาง฿จ พร๎อมกับน ากระบวนการนิทศสอดทรกกลมกลืน
ข๎าเปกับภาระงานปกติของครู การยี่ยมยียน การติดตํอส่ือสารกับครูควรหลีกล่ียงการ฿ช๎อ านาจของ                
การตรวจสอบหรือพิพากษาวํา฿ครถูก ฿ครผิด ตํควรป็นการ฿ห๎ก าลัง฿จ ฿ช๎วิธีการพูดทางบวก                  
มีการลกปล่ียนความคิด ละปรึกษาหารือ฿ห๎ครูรู๎จักสบาย฿จ 
   ปัจจัยที่เก้ือหนุนกระบวนการกัลยาณมิตร 
  การน ากระบวนการกัลยาณมิตรมา฿ช๎฿นการพัฒนาครู ละการปฏิรูปการศึกษามีปัจจัย
หลัก 4 ประการท่ีกื้อหนุน฿ห๎ทุกขั้นตอนด านินเปด๎วยดี เด๎กํ  
   1.  องค์ความรู๎ การชี้นะละชํวยหลือกัน฿นกลํุมหรือหมูํคณะ ยํอมต๎องอาศัยอุดมการณ์ 
ปูาหมายรํวมกัน ละมีหลักการความรู๎ท่ีเด๎พิสูจน์ห็นจริงล๎วป็นพื้นฐาน  
   2.  รงหนุนจากต๎นสังกัด ปัจจุบันนี้มีการต่ืนตัวอยํางมาก฿นทุกองค์กรท่ีมุํงพัฒนา
บุคลากร฿ห๎มีคุณภาพ ท้ังนี้ พราะ฿นสังคมเทยมีการประมิน การตรวจสอบ ละการประกันคุณภาพ
ของสถานศึกษา จากการปฏิบัติงานป็นผ๎ูช่ียวชาญด๎านการปฏิรูปการรียนรู๎ 

                                                 

 81 สมุน  อมรวิวัฒน์, (2537), อ๎างถึง฿น เอกสารประกอบการพัฒนาข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งศึกษานิเทศก์, ข๎าถึงมื่อ 20 กันยายน 2558, 
ข๎าถึงเด๎จาก https://www.google.co.th/url?sa= t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd= 
4&ved=0ahUKEwjeoquP_4rKAhWFBI4KHbyjARYQFggtMAM&url=https%3A%2F%2Flada
paja.files.wordpress.com%2F2012%2F01%2Fword_activity.doc&usg=AFQjCNHRCs5epM
e35CMwncDRtz6w6wjdOA&sig2=PBjMe8zjRQ-ZeyPnhVh2qQ 

https://www.google.co.th/url?sa=%20t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=%204&ved=0ahUKEwjeoquP_4rKAhWFBI4KHbyjARYQFggtMAM&url=https%3A%2F%2Fladapaja.files.wordpress.com%2F2012%2F01%2Fword_activity.doc&usg=AFQjCNHRCs5epMe35CMwncDRtz6w6wjdOA&sig2=PBjMe8zjRQ-ZeyPnhVh2qQ
https://www.google.co.th/url?sa=%20t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=%204&ved=0ahUKEwjeoquP_4rKAhWFBI4KHbyjARYQFggtMAM&url=https%3A%2F%2Fladapaja.files.wordpress.com%2F2012%2F01%2Fword_activity.doc&usg=AFQjCNHRCs5epMe35CMwncDRtz6w6wjdOA&sig2=PBjMe8zjRQ-ZeyPnhVh2qQ
https://www.google.co.th/url?sa=%20t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=%204&ved=0ahUKEwjeoquP_4rKAhWFBI4KHbyjARYQFggtMAM&url=https%3A%2F%2Fladapaja.files.wordpress.com%2F2012%2F01%2Fword_activity.doc&usg=AFQjCNHRCs5epMe35CMwncDRtz6w6wjdOA&sig2=PBjMe8zjRQ-ZeyPnhVh2qQ
https://www.google.co.th/url?sa=%20t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=%204&ved=0ahUKEwjeoquP_4rKAhWFBI4KHbyjARYQFggtMAM&url=https%3A%2F%2Fladapaja.files.wordpress.com%2F2012%2F01%2Fword_activity.doc&usg=AFQjCNHRCs5epMe35CMwncDRtz6w6wjdOA&sig2=PBjMe8zjRQ-ZeyPnhVh2qQ
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   3.  ผ๎ูบริหารทุกระดับ รายงานผลการด านินงานปฏิรูปกระบวนการรียนรู๎หลายครงการ
เด๎สดง฿ห๎ห็นวํา ความส าร็จของการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาขึ้นอยูํกับความรู๎ ความสามารถ
ละจตคติของผ๎ูบริหารนับต้ังตํระดับนยบายจนถึงระดับปฏิบัติ฿นสถานศึกษา 
   4.  บุคลากรท้ังรงรียน กิดขึ้นจากความช่ือท่ีวําการพัฒนาครูที่รงรียนท้ังรงรียน ดย
รงรียนรํวมมือจากหนํวยงานภายนอก ชํวย฿ห๎มีการปฏิบัติจริง พัฒนาการสอน฿นสถานการณ์จริง            
ท่ีรงรียน กิดการนิทศ ติดตาม ประมินผลภาย฿นรงรียนอยํางตํอนื่อง ประหยัดคํา฿ช๎จําย ละ
วลาละสํงผลตํอการพัฒนาคุณภาพของผ๎ูรียน  
   แนวทางการนิเทศ 
            1.  สร๎างความสัมพันธ์ จ๎งภารกิจละความมุํงหมาย จัดวลา ก าหนดวิธีการท างาน 
             2.  จัดนิทรรศการทางวิชาการละสาธิตรูปบบการสอน 
            3.  ลกปล่ียนรียนรู๎จากประสบการณ์จริง จัดบริการอกสารทางวิชาการ 
            4.  วางผนรํวมกัน  พื่อศึกษาดูงาน 
            5.  นะ฿ห๎ปฏิบัติตามสภาพจริง 
            6.  พบปะลกปล่ียนรียนรู๎จากผลการปฏิบัติ ละหาทางก๎เขปรับปรุง 
            7.  ข๎ารํวมประชุม สัมมนา การฝึกอบรมตามอกาส 
            8.  น าสนอผลงาน฿นการประชุมปฏิบัติการ 
            9.  วัดละประมินผลงานกัลยาณมิตรนิทศ82 
   จะห็นเด๎วํา หลักการส าคัญของการนิทศบบกัลยาณมิตร คือ พึงตระหนักวําการนิทศ
นั้นมิ฿ชํการส่ังการ ตรวจสอบ บังคับบัญชา มิ฿ชํการนิทศกระดาษ ตํป็นการนิทศคน  ป็น            
การรํวมมือ฿นการพัฒนาการรียนการสอนของครู฿ห๎ครูผ๎ูสอนสามารถจัดการรียนการสอนเด๎อยําง               
มีประสิทธิภาพ สํงสริม สนับสนุนการรียนรู๎ของผ๎ูรียน 
 
การนิเทศแบบประชาธิปไตย 
   รูปบบการนิทศบบประชาธิปเตย ป็นการนิทศท่ีค านึงถึงมนุษยสัมพันธ์ละ                  
การท างานรํวมกันป็นหมูํคณะ พื่อรํวมกันปรับปรุงก๎เขการสอน฿ห๎มีประสิทธิภาพ เด๎ประยชน์กํ
นักรียนละปูาหมายของการศึกษามากท่ีสุด ดยมีวิธีการ คือ ฿ช๎วิธีการประมินผลตนอง ดยครู
ละผ๎ูนิทศรํวมกันประมินผลงานท่ีกี่ยวข๎องกับสภาพการรียนการสอน ซึ่งจะป็นการค๎นหาส่ิงท่ี
จ าป็นท่ีจะต๎องปรับปรุงก๎เข฿ห๎เด๎ ละต๎องมีการนิทศล๎วประมินผลทุกระยะตลอดวลาด๎วย 
ลักษณะงานนิทศการสอนนั้น จะป็น ดังนี้ 
   1.  ความรํวมมือ ผ๎ูนิทศจะท างานรํวมกับครูทุกคน ละชํวยกันสดงความคิด ดยรํวมมือกัน                
หลาย ๆ ฝุาย 
   2.  ขอบขตงานกว๎างครอบคลุมตัวการทุกชนิดท่ีมีผลกระทบตํอการรียนการสอน 
   3.  ความสัมพันธ์ฉันท์฿ตร ละ฿นฐานะพื่อนรํวมงานระหวํางครู หรือศึกษานิทศก์กับครู 

                                                 

 82 เทคนิคการพัฒนาการนิเทศการศึกษา, ข๎าถึงมื่อ 20 กันยายน 2558, ข๎าถึงเด๎จาก
http://cusuperviser.blogspot.com/ 

http://cusuperviser.blogspot.com/
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   4.  สภาพการนิทศ ป็นพียงการทดลองทํานั้น ทุกส่ิงทุกอยํางปล่ียนปลงเด๎ มี่มีอะเร
ตายตัว มื่อประชุมรํวมกัน ลงความห็นป็นอยําง฿ดก็ลองน าเปท า ขณะลงมือท าครูต๎องพิจารณาด๎วย
วําเด๎ผลพียง฿ด ถ๎าเมํเด๎ผลก็ปรึกษากัน฿หมํ ล๎วก๎เขเปรื่อย ๆ เมํวําด๎านหลักสูตรบบรียนหรือวิธี
สอน83 
 
การนิเทศแบบร่วมพัฒนา 
   การนิทศบบรํวมพัฒนา คือ ปฏิสัมพันธ์ทางการนิทศระหวํางผ๎ูบริหารสถานศึกษา
ศึกษานิทศก์ ละครู฿นกระบวนการนิทศการศึกษา ท่ีมุํงก๎ปัญหาละพัฒนาการรียนการสอนอยําง
ป็นระบบ ดย฿ช๎ทคนิคการนิทศการสอนป็นปัจจัยหลัก บนพื้นฐานของสัมพันธ์ภาพหํงการรํวมคิด              
รํวมท า พึ่งพา ชํวยหลือ ยอมรับซึ่งกันละกัน ฿ห๎กียรติละจริง฿จตํอกันระหวํางผ๎ูนิทศ ผ๎ูสอนละ
คํูสัญญา พื่อรํวมกันพัฒนาทักษะวิชาชีพ อันจะสํงผลดยตรงตํอการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
   จุดมุํงหมายท่ัวเป การนิทศบบรํวมพัฒนาป็นการนิทศท่ีมุํงก๎ปัญหา ละพัฒนา          
การรียนการสอนอยํางป็นระบบ พื่อยกระดับคุณภาพการรียนของนักรียน ดยการปรับปรุง             
การปฏิบัติงานของครู฿ห๎กิดประสิทธิภาพบนพื้นฐานของกระบวนการ ท่ีกิดจากความต๎องการของครู
฿นการพัฒนาทักษะวิชาชีพ 
   จุดมุํงหมายฉพาะ 
  1.  พื่อพัฒนาทักษะการสอนละทักษะการนิทศกํครูอยํางป็นระบบ ดย฿ช๎วิธี                
การนิทศตนอง นิทศดยคํูสัญญา นิทศดยนิทศภาย฿นรงรียนละนิทศดยศึกษานิทศก์ 
  2.  พื่อสริมสร๎างสัมพันธภาพทางวิชาชีพระหวํางคํูละศึกษานิทศก์฿ห๎กระชับมั่นยิ่งขึ้น 
  3.  พื่อสริมสร๎างจตคติท่ีดีตํอการนิทศการสอน฿ห๎กํผ๎ูบริหารสถานศึกษาละครู฿ห๎กิด
ความมั่น฿จวําการนิทศการสอนสามารถชํวยครูก๎ปัญหาละพัฒนาการรียนการสอนเด๎ 
  4.  พื่อกระต๎ุน฿ห๎ครูป็นผ๎ูน า฿นการพัฒนาคุณภาพการรียนการสอน ห็นความส าคัญ
ละประยชน์ของการนิทศ พัฒนาตนองป็นผ๎ูน าการนิทศภาย฿นรงรียน สามารถนิทศตนอง
ละนิทศพื่อนครูด๎วยกันอยํางมีหลักวิชาละมีรูปบบท่ีชัดจน 
  5.  พื่อ฿ห๎ครูกิดความภาคภูมิ฿จ฿นวิชาชีพ ละมุํงมั่นพัฒนาตนองป็นครูมืออาชีพอยําง
มาตรฐานละรักษาระดับคุณภาพเว๎อยํางตํอนื่อง 
  6.  พื่อ฿ห๎ศึกษานิทศก์เด๎พัฒนาศักยภาพของตนอง พัฒนาส่ือการนิทศพัฒนาทคนิค
วิธีการนิทศ ละน าเปสํูการพัฒนาครูอยํางมีประสิทธิภาพ  
  7.  พื่อพัฒนาศาสตร์ทางการนิทศศึกษา ฿ห๎สอดคล๎องกับสภาพปัญหาละความต๎องการจ าป็น 
ตลอดจนกระสสังคมละสภาพวดล๎อม฿นปัจจุบัน ดยน๎น฿ห๎กิดประยชน์ตํอการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา฿ห๎มากท่ีสุด 
 
 

                                                 

  83 รุํงรัชชดาพร  วหะชาติ, การนิเทศการศึกษา, พิมพ์ครั้งท่ี 5 (สงขลา: ทมการพิมพ์, 
2557), 164. 



 
134 

 

   ลักษณะส าคัญของการนิทศบบรํวมพัฒนา 
  1.  ป็นการนิทศท่ีพัฒนามาจากการผสมผสานกันระหวํางการนิทศจากบุคลากร
ภายนอกละ การนิทศภาย฿นรงรียน ดยมีจุดมุํงหมายดียวกัน คือการพัฒนาคุณภาพการรียน
การสอนด๎วยวิธีการที่ป็นระบบละมีข้ันตอนการ ด านินงานท่ีชัดจน 
  2.  ฿นกระบวนการปฏิสัมพันธ์ทางการนิทศบบรํวมพัฒนา จะมีศูนย์กลางอยูํท่ีตัวครู             
฿นกลํุม สาระการรียนรู๎ละรงรียน ซึ่งมีบทบาทหน๎าท่ีตกตํางกัน ชํน หัวหน๎ากลํุ มสาระ             
การรียนรู๎มีหน๎าท่ีป็นผ๎ูนิทศหรือคํูสัญญา (ถ๎าผ๎ูรับนิทศต๎องการ) พื่อนครูท่ีสนิทสนมเว๎วาง฿จกัน
ละพร๎อมท่ีจะรํวมมือกัน฿นการพัฒนาทักษะวิชาชีพ มีบทบาทหน๎าท่ีป็นคํูสัญญา ละครูท่ีมี            
ความสน฿จต๎องการมีสํวนรํวมตํยังขาดความพร๎อม สามารถมีสํวนรํวมเด๎฿นบทบาทของพื่อนรํวม
อุดมการณ์ ละมีครือขํายท่ีป็นบุคลากรจากภายนอก ชํน ศึกษานิทศก์ หรือ ครูผ๎ูรํวมนิทศ ซึ่งก็จะ
มีบทบาทป็นผ๎ูนิทศหรือท่ีปรึกษา 
  3.  ป็นรูปบบการนิทศท่ี฿ห๎ความส าคัญท้ังกระบวนการนิทศท่ัวเป ละกระบวน            
การนิทศการสอน ดยท้ังสองกระบวนการจะอื้อประยชน์ซึ่งกันละกัน ละสํงผล฿ห๎คุณภาพ               
การจัดการรียนการสอนดีขึ้น ละส าหรับการนิทศการสอน฿นรูปบบของการนิทศบบรํวมพัฒนา
นี้เด๎พัฒนามาขาก นวคิด฿นการนิทศการสอนบบคลินิกละการนิทศชิงน๎นวัตถุประสงค์ 
  4.  ป็นการรวมกลํุมกัน พื่อพัฒนาวิชาชีพของครูท่ีมีความรับผิดชอบตํอวิชาชีพสูงละ           
มีความ กระตือรือร๎นท่ีจะพัฒนาความจริญงอกงามทางวิชาชีพ ดยก าหนดป็นครงการนิทศ            
มีระยะวลา฿นการด านินงาน สามารถติดตามผลการปฏิบัติงานเด๎ ซึ่งผ๎ูบริหารสถาน ศึกษาละ                 
ผ๎ูนิทศจะต๎องรับรู๎มีสํวนรํวม฿นการติดตามผล ฿ห๎ความสนับสนุนละอ านวยความสะดวก 
   5.  น๎นหลักประชาธิปเตย฿นการนิทศ ดยครูจะมีสรีภาพ฿นการนิทศ ลือกผ๎ูนิทศ
ลือกคํูสัญญา ลือกวลา฿นการปฏิบัติการนิทศ ลือกบทรียนท่ีจะสอน ลือกครื่อ งมือสังกต              
การสอน ฿นการนิทศการสอน ครูสามารถลือกวิธีการนิทศของตนอง คือ สังกตพฤติกรรม             
การสอนของตนองทนท่ีจะ฿ห๎ผ๎ูนิทศหรือคํูสัญญา หรือ ศึกษานิทศก์ข๎าเปสังกตการณ์สอน           
ครูก็สามารถลือกหรือรับรู๎ท าความข๎า฿จกับครื่องมือสังกตการณ์สอน จนป็นท่ีพอ฿จละเมํมี              
ความวิตกกังวลตํอผลของการ฿ช๎ครื่องมือสังกตการสอนนั้น ๆ 
  6.  การสังกตการสอน฿นกระบวนการการนิทศบบรํวมพัฒนา ผ๎ูนิทศต๎องเมํสร๎าง
ภาพพจน์฿นการวัดผลหรือประมินผลการสอน ตํจะป็นการบันทึกละอธิบายภาพท่ีกิด ขึ้น            
฿นห๎องรียนวําผ๎ูสอนมีพฤติกรรม อยํางเร มากน๎อย ทํา฿ด เมํ฿ชํดีหรือเมํดี อยํางเร พราะเมํต๎องการ
฿ห๎ครูกิดความรู๎หวั่นกลัวการประมินละวิตกกังวลตํอปฏิสัมพันธ์ทางการนิทศ 
  7.  การสังกตการสอน฿นกระบวนการนิทศบบรํวมพัฒนาจะน๎นท่ีการสังกตตนอง 
ชิงน๎นวัตถุประสงค์ป็นหลัก ดยมีครื่องมือสังกตการสอนท่ีสอดคล๎องกับจุดประสงค์ท่ีต๎องการ
นิทศซึ่ง ขึ้นอยูํกับปัญหาท่ีกิดขึ้น฿นกระบวนการจัดการรียนการสอน สํวนการสังกตการสอนดย
คํูสัญญาหรือผ๎ูนิทศอื่น ๆ ชํน หัวหน๎ากลํุมสาระการรียนรู๎ หรือศึกษานิทศก์จะกิดขึ้นเด๎ตํอมื่อป็น
ความต๎องการของครูผ๎ูนั้น 
  8.  การวิคราะห์พฤติกรรมการสอนของครู จะต๎องขึ้นอยูํกับข๎อมูลท่ีเด๎จากการสังกต    
การสอนเมํ฿ชํจากความคิดห็นสํวนตัว 
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  9.  การ฿ช๎ข๎อมูลปูอนกลับหลังจากการสังกตการสอน ละการวิคราะห์พฤติกรรม              
การสอนผ๎ูนิทศจะ฿ช๎ทคนิคนิทศทางอ๎อม พื่อพัฒนา฿ห๎ครูสามารถวางผนการสอนเด๎องวิคราะห์
การสอนของตนองเด๎ ประมินการสอนของตนองเด๎ ละสามารถนิทศตนองเด๎฿นท่ีสุด 
  10.  การปฏิบัติการนิทศ ยึดหลักการนิทศบบมีสํวนรํวม คือ ท้ังผ๎ูนิทศ ละผ๎ูรับ             
การนิทศจะท างานรํวมกันท้ังกระบวนการ ต้ังตํการหาความต๎องการจ าป็น฿นการนิทศ การก าหนด
วัตถุประสงค์฿นการนิทศ การวางผนการนิทศ การด านินการนิทศ ละการประมินผลการนิทศ
ด๎วยความสมอภาคกัน ยอมรับ ยกยํอง ฿ห๎กียรติซึ่งกันละกัน ฿นฐานะผ๎ูรํวมวิชาชีพ 
  11.  ฿นกระบวนการนิทศบบรํวมพัฒนา เด๎฿ห๎ความส าคัญตํอการสริมขวัญละก าลัง฿จ
กํผ๎ูปฏิบัติการ฿นทุกขั้นตอนของการด านินงาน ท้ังนี้พื่อ฿ห๎ครูกิดความภาคภูมิ฿จละกิดความสุข 
฿นวิชาชีพ มีพลังท่ีจะก๎เข ปรับปรุงการปฏิบัติงาน ละมีความพึงพอ฿จท่ีจะน าข๎อนิทศเปปฏิบัติ            
฿ห๎กิดผลอยํางตํอนื่อง  
  12. การนิทศบบรํวมพัฒนา ป็นการนิทศท่ียึดวัตถุประสงค์ป็นหลักการส าคัญ              
฿นการก๎ปัญหาละพัฒนาการรียนการสอนป็นการท างานอยํางป็นระบบตํสามารถยืดหยุํนเด๎ตาม
สถานการณ์ท่ีหมาะสม 
  13. ป็นการนิทศท่ียึดหลักการชิงมนุษยนิยม ป็นการท างานรํวมกันด๎วยความจริง฿จ 
ช่ือมั่น ข๎า฿จซึ่งกันละกัน ชํวยหลือรํวมมือละสนับสนุนตํอกัน฿นการพัฒนาความก๎าวหน๎าทาง
วิชาชีพ 
  14. ผ๎ูนิทศละครูมีอกาสวิคราะห์พฤติกรรมการนิทศละปฏิสัมพันธ์ทางการนิทศ
รํวมกัน พื่อจะเด๎ก๎เขข๎อบกพรํอง ละชํวยกันวางผน฿นการพัฒนาปฏิสัมพันธ์ทางการนิทศ           
฿ห๎กิดประสิทธิภาพ ละสัมพันธภาพท่ีดีตํอกัน 
  15.  มีรูปบบ฿นการสร๎างละพัฒนาครือขํายนวรํวม฿นการขยายผลตามล าดับขั้นของ
การมีสํวนรํวม ป็นการสร๎างรงจูง฿จ฿ห๎กํผ๎ูด านินการ “ขายตรง” ละ “การมีสํวนรํวม”ดยคํอย ๆ
ขายความคิดละชิญชวน฿ห๎ข๎ามามีสํวนรํวมทีละน๎อย ฿นฐานะ “พื่อนรํวมอุดมการณ์” จนกวําจะ
กิดผล ความพร๎อมท่ีจะอาสาข๎ารํวมด านินการด๎วยอยํางต็มตัว ละมื่อข๎ารํวมด านินการล๎วมีผล
การด านินงานดีดํน มีประสิทธิภาพ มีครือขํายนวรํวมป็นจ านวนมาก ก็จะเด๎รับการ สริมรง                
฿นลักษณะตําง ๆ ซึ่งทคนิคนี้รียกวํา ทคนิค “การสร๎างรงจูง฿จ฿ฝุสัมฤทธิ์” พื่อการพัฒนาท่ี
ตํอนื่องละเมํหยุดยั้ง 
   กระบวนการนิทศบบรํวมพัฒนา 
  ขั้นท่ี 1 การวางผนการด านินงาน (Planning - P) ป็นขั้นตอนท่ีผ๎ูมีสํวนรํวม฿น                
การด านินงานทุกฝุายจะประชุมหารือกันถึงปัญหา฿นการจัดการรียนการสอนท่ีป็นปัญหาส าคัญ 
รํงดํวนควรก๎เขกํอน ละหรือนยบาย฿นการปรับปรุงละพัฒนาคุณภาพการรียนการสอนดยจะ
ระดมสมองหา ความต๎องการจ าป็น (Need Assessment) ฿นรื่องท่ีจะต๎องมีการนิทศรวมท้ังรํวมกัน
วางผนละก าหนดขั้นตอนการปฏิบัติงานนิทศซึ่งอาจจะด านินการ฿นลักษณะของงานหรือครงการ
นิทศพื่อก๎ปัญหา หรือพัฒนาการรียนการสอน 
  ขั้นท่ี 2 การสริมสร๎างความรู๎฿นการปฏิบัติงาน ( Informing – I) ป็นขั้นตอนของการท า
ความข๎า฿จกระบวนการนิทศท้ังระบบ ละวิธีการด านินงาน฿นตํละขั้นของการนิทศพื่อ฿ห๎                   
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ผ๎ูด านินงานมีความรู๎ ความข๎า฿จมีทักษะ ละมีทคนิค฿นการด านินงานอยํางมีประสิทธิภาพ 
ขั้นตอนนี้นอกจากจะป็นการชํวย ฿ห๎ผ๎ูด านินงานสามารถท างานเด๎อยํางมีคุณภาพล๎ว ยังป็น              
การสริมสร๎างความมั่น฿จ฿นการท างาน฿ห๎กํผ๎ูด านินงานอีกด๎วย 
  ขั้นที ่3 การปฏิบัติงานตามผน (Doing – D) มื่อผ๎ูด านินงานเด๎ผํานขั้นตอนการวางผน
ละขั้นตอนการสริมสร๎างความรู๎฿นการปฏิบัติงานล๎ว การปฏิบัติงานตามผนท่ีวางเว๎ตํละขั้นตอน
อยํางป็นระบบท้ัง฿นสํวนของผ๎ู ฿ห๎การนิทศ ผ๎ูรับการนิทศ ละผ๎ูสนับสนุนการนิทศก็จะด านินเป
ตามปฏิทินปฏิบัติงานท่ีเด๎ตกลงรํวมกัน ละก าหนดเว๎฿นผนดยจะเด๎รับความชํวยหลือละรํวมมือ
จากผ๎ูนิทศภายนอก ชํน ศึกษานิทศก์ ครูผ๎ูรํวมนิทศ ศูนย์พัฒนาการรียนการสอน ละครือขําย
จากหนํวยงานตํางๆ ท้ังภาครัฐละอกชน รวมท้ังผ๎ูนิทศภาย฿นรงรียน ชํน หัวหน๎ากลํุมสาระ 
คํูสัญญา รองผ๎ูอ านวยการสถานศึกษาฝุายวิชาการละผ๎ูบริหารสถานศึกษา 
  ขั้นท่ี 4 การประมินผลการปฏิบัติงาน (Evaluation - E) การประมินผลการปฏิบัติงาน
หรือครงการนิทศ ควรด านินการประมินท้ังระบบ พื่อ฿ห๎ทราบประสิทธิภาพของครงการ             
จึงควรจะประมินส่ิงตําง ๆ ตามล าดับของความส าคัญ ดังนี้  
  4.1 ผลผลิตท่ีเด๎จากการนิทศ (Output) คือสัมฤทธิ์ผลิตการรียนของผ๎ูรียน ละ 
การปล่ียนปลงพฤติกรรมของผ๎ูรับการนิทศตามปูาหมายของการนิทศนั้น เด๎กํ ผลทีกิดขึ้นจาก
การนิทศ (ระดับความสามารถ฿นการท างานของผ๎ูรับการนิทศ การพิ่มจ านวนของบุคลากรท่ีมี
คุณภาพภาย฿นหนํวยงาน ความต้ัง฿จ฿นการท างานของบุคลากร ละความสัมพันธ์ระหวํางบุคลากร 
฿นหนํวยงาน) ละผลท่ีกิดขึ้นการด านินการนิทศ (จตคติของผ๎ูรับการนิทศท่ีมีตํอ งานละตํอ
ผ๎ูรํวมงาน ระดับความพึงพอ฿จ฿นการท างาน ความผูกพันของผ๎ูรับการนิทศท่ีมีตํอปูาหมาย             
฿นการท างาน ระดับของจุดมุํงหมายท่ีจัดต้ังขึ้น ระดับความรํวมมือรํวม฿จท่ีมีตํอการท างาน               
ความช่ือมั่นละความเว๎วาง฿จ฿นตนอง พื่อนรํวมงานละผ๎ูบังคับบัญชา ละความรู๎สึกของผ๎ูรับ     
การนิทศท่ีมีตํอสภาพวดล๎อม฿นการท างาน) 
  4.2 กระบวนการด านินงาน (Process) คือ ความหมาะสมของขั้นตอน฿นการท างาน
ความหมาะสมของการจัดกิจกรรม ปฎิสัมพันธ์ระหวํางผ๎ูนิทศกับผ๎ูรับการนิทศละบรรยากาศ            
฿นการท างาน 
  4.3 ปัจจัยปูอนข๎า (Input) คือการลงทุน฿นด๎านทรัพยากรมนุษย์ วัสดุอุปกรณ์ส่ือ          
การนิทศ ครื่องอ านวยความสะดวกตําง ๆ งบประมาณการงิน รวมท้ังระยะวลาท่ี฿ช๎฿นการด านินงาน                      
ตามครงการ 
  ขั้นท่ี 5 การผยพรํขยายผล (Diffusing - D) ฿นรูปบบท่ีหลากหลาย พื่อป็นการสริมสร๎างขวัญ
ก าลัง฿จกํผ๎ูปฏิบัติงาน สํวนการขยายครือขํายการด านินงานนิทศ ดย฿ช๎ทคนิคการขายความคิด 
฿ห๎กิดความช่ือถือ ศรัทธา ล๎วจึง฿ช๎ทคนิคการชิญชวน฿ห๎ข๎ามามีสํวนรํวมทีละน๎อย ฿นฐานะพื่อน
รํวมอาชีพ หรือ อุดมการณ์ จนกิดความพร๎อมท่ีจะข๎ารํวมด านินการด๎วยอยํางต็มตัว ฿นฐานะ “ครู
ปฏิบัติการ” หรือ ฐานะ “คํูสัญญา” ละมื่อด านินการงานเด๎ผลดี มีครือขํายนวรํวมพิ่มมากขึ้น 
ครูปฏิบัติการก็จะเด๎ปรับปล่ียนบทบาทขึ้นป็นผ๎ูนิทศครือขํายผ๎ูปฏิบัติการรุํนตํอเป ซึ่งนับวําป็น
การ฿ห๎รงสริมกํผ๎ูปฏิบัติงาน หรือรียกวํา฿ช๎ทคนิค “การสร๎างรงจูง฿จฝุายสัมฤทธิ์” นับวํา ป็น
กลวิธีการผยพรํละขยายผลท่ีมีประสิทธิภาพ ดยน๎นความพร๎อมหรือความสมัคร฿จของครูป็น
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หลัก ข้ันสริม การรํวม฿จละการสริมสร๎างขวัญละก าลัง฿จ (Cooperating – C Reinforcing –R )
นับวําป็นกลเกส าคัญท่ีจะท า฿ห๎ผลการด านินงานเด๎ท้ังคน งาน ละจิต฿จท่ีผูกพันอยูํกับงาน 
 

   บทบาทของผ๎ูกี่ยวข๎อง฿นกระบวนการนิทศบบรํวมพัฒนา 
  1.  ศึกษานิทศก์ มีบทบาทดังตํอเปนี้ 
  1.1 สร๎างความข๎า฿จกํผ๎ูบริหารสถานศึกษาละครู ฿ห๎ตระหนักถึงความส าคัญละ
ประยชน์ของการนิทศบบรํวมพัฒนา 
  1.2 สร๎างความข๎า฿จกํครูกี่ยวกับบทบาท ความสัมพันธ์ละสิทธิทางวิชาชีพ (฿ห๎ครู
ทราบวําการนิทศบบรํวมพัฒนา ป็นกระบวนการท่ีป็นประชาธิปเตย สมอภาค ฿ห๎กียรติกัน ป็น
การยินยอมพร๎อม฿จ เมํมีการบังคับ) 
  1.3 รํวมส ารวจสภาพปัจจุบันละปัญหาการจัดกระบวนการรียนรู๎ 
  1.4 วางผนการนิทศรํวมกับหัวหน๎ากลํุมสาระการรียนรู๎  คณะนิทศการจัด                
การรียนรู๎ละครูปฏิบัติการท้ังภาย฿นละภายนอกกลํุมสาระการรียนรู๎ 
  1.5 การผลิตส่ือการนิทศ 
  1.6 ฿ห๎ความรู๎ สริมสร๎างทักษะกํครู ละคณะนิทศการจัดการรียนรู๎ภาย฿นรงรียน 
  1.7 สริมสร๎างขวัญละก าลัง฿จ ชํวยหลือ รํวมมือ ป็นท่ีปรึกษา 
  1.8 นิทศ ติดตาม ประมินผลการด านินงาน 
  1.9 สรุป ละรายงานผลการนิทศ 
  1.10 ผยพรํ ประชาสัมพันธ์ ละขยายผล 
          2.  ผ๎ูบริหารสถานศึกษา มีบทบาท ดังตํอเปนี้ 
  2.1 สํงสริมสนับสนุน ฿ห๎ครูห็นความส าคัญละมีความมั่น฿จ฿นการครงการนิทศ
ภาย฿นรงรียน ถือวําป็นครงการของรงรียนท่ีมีความตํอนื่อง ละถือป็นงานหลักของผ๎ูบริหาร
สถานศึกษา 
  2.2 สริมสร๎างบรรยากาศ฿นการปฏิบัติงานครงการท่ีป็นเป฿นลักษณะการมีสํวนรํวม 
การพัฒนามาตรฐานวิชาชีพครู ดย฿ห๎การยอมรับ ฿ห๎กียรติ จริง฿จ เว๎฿จ ชํวยหลือกื้อกูล ละ
รํวมมือกัน 
  2.3 สํงสริม สนับสนุนปัจจัยพื้นฐาน฿นการด านินการ ดยฉพาะอยํางยิ่งการสร๎าง
ขวัญละก าลัง฿จกํผ๎ูปฏิบัติงาน 
  2.4 นิทศละติดตามผลอยํางสม่ าสมอ 
    3.  หัวหน๎ากลํุมสาระการรียนรู๎ มีบทบาท ดังตํอเปนี้ 
  3.1 ศึกษาท าความข๎า฿จกี่ยวกับการนิทศบบรํวมพัฒนาอยํางละอียด 
  3.2 ประชุม สรุปสภาพปัจจุบันละความต๎องการ ภาย฿นกลํุมสาระการรียนรู๎ 
  3.3 วางผนจัดท าครงการนิทศภาย฿นกลํุมสาระการรียนรู๎ พร๎อมท้ังก าหนดปฏิทิน
ปฏิบัติงาน ป็นลายลักษณ์อักษร 
  3.4 ฿ห๎ความรู๎กี่ยวกับการนิทศบบรํวมพัฒนากํครู฿นกลํุมสาระการรียนรู๎ 
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  3.5 ฝึกตนอง ฿ห๎มีทคนิคละทักษะของผ๎ูนิทศ เด๎กํ ทักษะผ๎ูน า ทักษะการจัด          
การทักษะการสังกตการณ์จัดกระบวนการรียนรู๎ ทคนิคการพูด ทคนิคการ฿ห๎ข๎อมูลปูอนกลับ  
ทคนิคการนิทศบบอ๎อม ป็นต๎น 
       4.  ครูผ๎ูสอน มีบทบาทดังตํอเปนี้ 
  4.1 ศึกษาท าความข๎า฿จกี่ยวกับการนิทศบบรํวมพัฒนาอยํางละอียด 
  4.2 จัดท าผนการจัดการรียนรู๎ตามผลการรียนท่ีคาดหวัง ดยน๎นความรู๎ 
กระบวนการ ความดี ท่ีน๎นการจัดกระบวนการรียนรู๎ที่นักรียนป็นส าคัญ 
  4.3 ผลิตส่ือ นวัตกรรมละทคนลยีส าหรับ฿ช๎กระบวนการจัดการรียนรู๎ 
  4.4 ฝึกหัด สังกตละวิคราะห์การจัดกระบวนการรียนรู๎ 
  4.5 ฝึกสร๎างครื่องมือสังกตการณ์จัดกระบวนการรียนรู๎ 
  4.6 ฝึก฿ช๎ครื่องมือสังกตการณ์จัดกระบวนการรียนรู๎ละฝึกวิคราะห์/สังคราะห์
ข๎อมูลจากการครื่องมือ 
  4.7 วางผนด านินการจัดกระบวนการรียนรู๎ละด านินการนิทศการจัดกระบวนการรียนรู๎                 
รู๎ตามปฏิทินการปฏิบัติงาน 
  4.8 น าผลการนิทศมาปรับปรุง ก๎เข ละพัฒนาสังกตการณ์จัดกระบวนการรียนรู๎ 
  4.9 สรุปผลการด านินงานละรายงายผลอยํางป็นระบบท่ีตํอนื่อง 
     5.  คํูสัญญา มีบทบาท ดังตํอเปนี้ 
  5.1 ศึกษาละท าความข๎า฿จครงการทุกขั้นตอน 
  5.2 รํวมส ารวจปัญหาการจัดกระบวนการรียนรู๎ละความต๎องการ จ าป็นภาย฿นกลํุม
สาระการรียนรู๎ 
  5.3 รํวมวางผน฿นการก๎ปัญหาละพัฒนาการจัดกระบวนการรียนรู๎ 
  5.4 มีสํวนรํวม฿นการผลิตส่ือ นวัตกรรม฿นการจัดกระบวนการรียนรู๎ 
  5.5 มีสํวนรํวม฿นการวางผนการนิทศภา฿นรงรียน 
  5.6 ชํวยสังกตการจัดกระบวนการรียนรู๎ (มื่อครูผ๎ูสอนต๎องการ) 
  5.7  มีสํวนรํวมวิคราะห์ สังคราะห์ผลการสอน  ละผลการสังกตการจัดกระบวนการรียนรู๎ 
  5.8  ฿ห๎ก าลัง฿จ ยกยํอง ยอมรับ ชิดชูกียรติ ฿นผลการจัดกระบวนการรียนรู๎ของครูผ๎ูสอน 
  5.9 ฿ห๎ข๎อมูลปูอนกลับพื่อการปรับปรุง ก๎เข ละพัฒนาพฤติกรรมท่ีกิดการจัดกระบวนการ
รียนรู๎ ของครูละนักรียน 
  5.10 ป็นพื่อนคํูคิด มิตรคูํท าละรํวมรับผิดชอบ ช่ืนชม฿นผลของการด านินงานทุกขั้นตอน 
          6.  พื่อนรํวมวิชาชีพครู มีบทบาท ดังตํอเปนี้ 
  6.1 ศึกษาอกสาร฿นครงการอยํางละอียด 
  6.2 ทดลอง฿ช๎อกสารที่สน฿จ 
  6.3 สดงความคิดห็นละ฿ห๎ข๎อสนอนะท่ีป็นประยชน์ละสร๎างสรรค์ 
  6.4 สังกตการณ์ด านินงาน  
  6.5 ฿ห๎ความรํวมมือชํวยลือกกื้อกูลกัน฿นการด านินงาน 
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  6.6 ฿ห๎ก าลัง฿จกํผ๎ูด านินงาน84 
 
การนิเทศแบบมีส่วนร่วม 
   การนิทศบบมีสํวนรํวม หมายถึง การนิทศการศึกษาอีกรูปบบหนึ่งท่ีมุํงการมีสํวนรํวม
ระหวํางผ๎ูนิทศละผ๎ูรับการนิทศ ฿นการสดงความคิดห็น รํวมก๎ปัญหาละจรจาตกลง฿จท่ีจะ
ด านินการรํวมกัน ถึงการปรับปรุงกระบวนการรียนการสอน ทุกคนมีสิทธิ์ทําทียมกัน฿นการด านินการรํวมกัน       
ตามวิถีทางประชาธิปเตย ดย฿ช๎สียงของสมาชิกสํวน฿หญํป็นหลักละรียกวําป็นการนิทศบบ
พึ่งพา ละควร฿ช๎พฤติกรรมดังกลําว฿ห๎หมาะสมกับสถานการณ์ละหตุการณ์ คือ  
  1.  ฿ช๎มื่อครูละผ๎ูนิทศ มีระดับความช่ียวชาญ฿นประด็นปัญหานั้น ๆ ฿กล๎คียงกัน 
  2.  ฿ช๎มื่อครูละผ๎ูนิทศ ต๎องการมีสํวนรํวม฿นการตัดสิน฿จรํวมกัน ละน ามาลกปล่ียน
ประสบการณ์ซึ่งกันละกัน 
  3.  ฿ช๎มื่อครูละผ๎ูนิทศต๎องการมีสํวนรํวม฿นการตัดสิน฿จรํวมกัน฿นประด็นปัญหานั้น ๆ 
  4.  ฿ช๎มื่อครูละผ๎ูนิทศต๎องการ฿ห๎มีการพิจารณาปัญหารํวมกันอยํางถี่ถ๎วน ละรอบคอบ 
หรือครูต๎องการมีสํวนรํวม฿นการตัดสิน฿จกระบวนการนิทศบบมีสํวนรํวม ส านักงานคณะกรรมการ
การประถมศึกษาหํงชาติเด๎ก าหนดเว๎ 5 ขั้นตอน ดังนี้  
  4.1 การศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหาละความต๎องการ ป็นขั้นริ่มต๎นท่ีจะเด๎ข๎อมูล 
พื่อน าเปประกอบ฿นการวางผน ละก าหนดทางลือกผ๎ูนิทศ จ าป็นจะต๎องท าการศึกษา พื่อ฿ห๎เด๎
ข๎อมูลท่ีป็นจริง ส่ิงรกท่ีจะต๎องท าคือ ส ารวจสภาพปัจจุบัน ซึ่งป็นข๎อมูลท้ังภาย฿นละภายนอก 
จ านกข๎อมูลปัจจัยบื้องต๎นทางด๎านกายภาพ ชํน อาคารสถานท่ี ส่ิงอ านวยความสะดวกตําง ๆ  ส่ือการสอน          
วัสดุอุปกรณ์ ละครื่องมือตําง ๆ จ านวนครู จ านวนนักรียน ศักยภาพครู กระบวนการรียนการสอน 
กระบวนการบริหาร กระบวนการนิทศ คุณภาพนักรียน ละการส ารวจความคิดห็น ความต๎องการ
ของบุคลากร฿นรงรียนกี่ยวกับการจัดการรียนการสอนมีปัญหาด๎าน฿ดบ๎าง ควรจะปรับปรุงการรียน                 
การสอนอยํางเร ต๎องการท่ีจะ฿ห๎รงรียนพัฒนาด๎าน฿ดป็นการรํงดํวน  
  4.2 การวางผนละก าหนดทางลือก การวางผนป็นการริ่มต๎นของการก าหนด
วัตถุประสงค์ นยบาย หลักการท างาน ก าหนดกฎกณฑ์ มาตรฐานงานจากข๎อมูลท่ีเด๎ก าหนดจะ
พัฒนาตามความส าคัญล าดับ 1,2,3 คณะครูทุกทํานระดมความคิดสร๎างทางลือก ละลือกทางลือก
ท่ีสามารถท าเด๎ ละกิดประยชน์สูงสุดกี่ยวข๎องกับวัตถุประสงค์กิจกรรม ชํวงวลาด านินการ หลํง
ทรัพยากรท่ี฿ช๎สนับสนุน 
  4.3 การสร๎างส่ือละครื่องมือ หลังจากผ๎ูนิทศละครูเด๎รํวมกันวางผนก าหนด
ทางลือก฿นการนิทศล๎ว ขั้นตอนตํอเปคอ ผ๎ูนิทศละครูผ๎ูสอนต๎องรํวมกันสร๎างส่ือละครื่องมือ 
พื่อ฿ช๎฿นการด านินการนิทศส่ือละครื่องมือท่ีสร๎างขึ้น ต๎องเด๎รับการยอมรับละห็นพ๎องต๎องกัน
กํอนจะ฿ช๎ปฏิบัติการนิทศครื่องมือท่ี฿ช๎฿นการนิทศจะตดตํางกันเป ตามกิจกรรมการนิทศ ชํน 

                                                 

 84 รุํงรัชชดาพร  วหะชาติ, การนิเทศการศึกษา, พิมพ์ครั้งท่ี 5 (สงขลา: ทมการพิมพ์, 
2557), 174-181. 
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ครื่องมือ฿นการประชุมปฏิบัติการ ครื่องมือยี่ยมช้ันรียน ครื่องมือสังกตการสอน ละครื่องมือ฿น
การประชุมหาปรึกษาหารือ 
  4.4 การปฏิบัติการนิทศ การปฏิบัติการนิทศป็นขั้นตอนท่ีส าคัญท่ีสุดซึ่งป็นขั้นตอน
ท่ีผ๎ูนิทศกับผ๎ูรับการนิทศตกลงกันเว๎วําจะปฏิบัติอยํางเร จะป็นพียงยี่ยมช้ันรียน หรือ ประมิน
อกสารหลักฐาน หรือการสังกตการณ์สอน฿นช้ันรียน ควรป็นบบมีสํวนรํวม ดยผ๎ูนิทศมีสํวนรํวม
฿นการท าหน๎าท่ีบางอยําง฿นช้ันรียน ชํน ชํวยสอน ชํวยจอบค าถาม ชํวยหยิบอุปกรณ์ การทดลอง 
รํวมสังกตการสอนจดบันทีกอยํางยํอ ๆ ฿นขณะท าการสังกตการณ์สอนตลอดตามท่ีสอน 
  4.5 การประมินผลละการรายงานผลการนิทศ การประมินผลการนิทศ ป็น
กระบวนการท่ีต๎องรวบรวมข๎อมูลตําง ๆ พื่อทราบ ความก๎าวหน๎า ปัญหา อุปสรรค ละความส าร็จ
฿นการปฏิบัติการนิทศ ดย฿ช๎วิธีการ ละ ครื่องมือท่ีผ๎ูนิทศละครูเด๎รํวมกันสร๎างขึ้น ก าหนดดังนี้ 
   1.  การประมินประสิทธิผล บํงออกป็น 3 ระยะ คือ 
    ระยะท่ี 1 ประมินสภาพมื่อริ่มต๎นป็นการประมินความพร๎อม฿นด๎านตําง ๆ 
กํอนจะริ่มปฏิบัติการนิทศ ชํนความพร๎อมครู ระบบการรียนการสอน สภาพวดล๎อมทางกายภาพ 
หรือ คุณภาพด๎านตํางๆ ท่ีมีอยูํล๎ว 
    ระยะท่ี 2 ป็นการประมินสภาพระหวํางปฏิบัติพื่อตรวจสอบความก๎าวหน๎า 
    ระยะท่ี 3 ป็นการประมินสภาพมื่อสร็จส้ินการด านินงาน ตรวจสอบผล
ตามวัตถุประสงค์ ละปูาหมายหรือเมํ เด๎ตามกณฑ์ท่ีก าหนดหรือเมํ 
   2.  ปรียบทียบผลท่ีเด๎กับกณฑ์ท่ีก าหนดเว๎ ผลจากการประมินการปฏิบัติ                
การนิทศ จะน ามาวิคราะห์ปรียบทียบกับกณฑ์มาตรฐานหรือกณฑ์ท่ีต้ังเว๎ตามปูาหมาย ล๎ว
พิจารณาตรวจสอบวํา มีการปล่ียนปลงเปมากน๎อยพียง฿ด มีส่ิง฿ดท่ีต๎องปรับปรุงก๎เขตํอเป 
   3.  รายงานผลปฏิบัติงานตํอผ๎ูกี่ยวข๎อง ผลการประมินท่ีประมวลเว๎นั้น ผ๎ูนิทศ
จะต๎องรายงาน฿ห๎ผ๎ูกี่ยวข๎องทุกฝุายเด๎ทราบดยฉพาะครู ผ๎ูสอนจะต๎องทราบอยํางชัดจนวํา 
กระบวนการรียนการสอนของตนป็นอยํางเร ควรปรับปรุงก๎เขหรือพัฒนา฿ห๎ดีขึ้นตรงจุดเหน85 
 
การนิเทศเพื่อการเปลี่ยนแปลง 
   ท่ีมาของรูปบบการนิทศพื่อการปล่ียนปลง ลกยุค฿หมํมีการปล่ียนปลงอยําง
รวดร็ว การพัฒนาคุณภาพการศึกษาป็นรื่องจ าป็นรํงดํวนนื่องจากมีปัญหาด๎านคุณภาพการจัด
การศึกษา ดยฉพาะปัญหาคุณภาพนักรียน ต๎องก๎ปัญหา฿ห๎ตรงปูาหมายมากท่ีสุด ละท า฿ห๎
กิดผลส าร็จดยร็วลักษณะก๎าวกระดด การสร๎างการปล่ียนปลงจะต๎องด านินการอยํางป็นระบบ
บบมุํงผลสัมฤทธิ์ละมีสํวนรํวม ผ๎ูบริหารองค์การต๎องป็นผ๎ูน าการปล่ียนปลงมีการพัฒนาบุคลากร           
ซึ่งป็นทรัพยากรท่ีส าคัญ฿ห๎มีความรู๎ความสามารถพัฒนาตนองเปสํูวิชาชีพขั้นสูงท่ีต๎อง฿ช๎ความรู๎ ฿น
การปฏิบัติงานตามบริบทของสังคมฐานความรู๎ การปล่ียนปลงจึงจะกิดอยํางตํอนื่องพราะ
บุคลากรท่ีพัฒนาล๎วมีความรู๎ความสามารถ จะน าความรู๎ความสามารถเปพัฒนาปัจจัยอื่น ๆ ชํน 

                                                 

 85 รุํงรัชชดาพร  วหะชาติ, การนิเทศการศึกษา, พิมพ์ครั้งท่ี 5 (สงขลา: ทมการพิมพ์, 
2557), 181-183. 
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สภาพวดล๎อม วัฒนธรรม วัสดุอุปกรณ์ กระบวนการท างาน฿ห๎ดีขึ้นตามเปด๎วยวิธีพัฒนาบุคลากร              
ท่ีส าคัญ คือ การนิทศ ท้ังการนิทศงานละการนิทศพัฒนาวิชาชีพ86 
   ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการเด๎ด านินครงการ
หนึ่งอ าภอ หนึ่งรงรียน฿นฝัน พัฒนารงรียนบบก๎าวกระดด มีศึกษานิทศก์คล่ือนท่ีร็ว (Roving 
Team) ท าหน๎าท่ีนิทศติดตามประมินผลรงรียน พื่อ฿ห๎บรรลุวัตถุประสงค์ตามกรอบผนหลักของ
ครงการ วัฒนา  ก๎อนช้ือรัตน์  เด๎฿ช๎รูปบบการนิทศพื่อการปล่ียนปลง฿นการนิทศรงรียน            
฿นครงการหนึ่งอ าภอ หนึ่งรงรียน฿นฝัน ระหวํางปี พ.ศ. 2547-2550 รูปบบการนิทศนี้
ประกอบด๎วย 4 หลักการ เด๎กํ  
   1.  กระบวนการรํงรัด฿ห๎กิดการปล่ียนปลง  
   2.  การนิทศพื่อสร๎างคุณภาพตามหลักการ 5 G ละการปรับปรุงคุณภาพอยํางตํอนื่อง 
(Kaizen)  
   3.  การตรวจย่ียมชิงประมิน  
   4.  การสํงสริมองค์การรียนรู๎ 
   วัฒนา  ก๎อนช้ือรัตน์ เด๎ท าการวิจัยดยด านินตามรูปบบ 4 ขั้นตอน ตามหลักการ ท้ัง     
4 ข๎อ จัดอบรมลกปล่ียนรียนรู๎ พัฒนาทีมงาน นิทศติดตาม฿ห๎ข๎อสนอนะชํวย฿ห๎รงรียนสามารถ
ขับคล่ือนคุณภาพเด๎ตามผนหลักครงการ ผลการประมิน พบวํา คุณภาพการบริหารจัดการของ
รงรียนระดับมาก ผลการด านินงานของรงรียนหลังนิทศระดับมาก ผลการด านินงานหลังนิทศ  
สูงกวํากํอนนิทศอยํางมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 รงรียนเด๎รับการรับรอง เด๎รับการยอมรับจาก
ชุมชน มีความภาคภูมิ฿จละมีความพึงพอ฿จตํอการนิทศท่ีป็นกัลยาณมิตร ป็นกันองตรงเปตรงมา87 
   พิจารณาล๎วห็นวํา รูปบบการนิทศพื่อการปล่ียนปลงมีลักษณะท่ีหมาะสมกับ               
การพัฒนาคุณภาพการศึกษา ด๎วยการนิทศจากภายนอกประสานกับการนิทศภาย฿นรงรียน             
มีข้ันตอนหลักการที่ส าคัญคือการสร๎างคุณภาพ การพัฒนาคุณภาพอยํางตํอนื่อง ละการประมินผล
บบตรวจย่ียมท่ีจะป็นกัลยาณมิตร มีสํวนรํวม น ามา฿ช๎พื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาเด๎หลากหลาย
สถานการณ์ ดยก าหนดวัตถุประสงค์ นื้อหา บุคลากรผ๎ูรับการนิทศ วิคราะห์ ปรับประยุกต์หลักการ
ลงรายละอียด฿นกิจกรรมการนิทศท่ีจะน าเป฿ช๎เด๎อยํางดียิ่ง ชํน การพัฒนาการรียนการสอน              
การพัฒนาผลงานครู การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการรียนของนั กรียน การพัฒนาคุณภาพตาม
มาตรฐาน 
   ลักษณะของรูปบบการนิทศพื่อการปล่ียนปลงป็นครงสร๎างกระบวนการนิทศ
พื่อ฿ห๎กิดการปล่ียนปลงพฤติกรรมของผ๎ูรับการนิทศ ท่ีมุํงผลคุณภาพนักรียน ประกอบด๎วย 
หลักการส าคัญ 4 หลักการ ข้ันตอนส าคัญ 4 ขั้นตอน 
 

                                                 

 86 รุํงรัชชดาพร  วหะชาติ, การนิเทศการศึกษา, พิมพ์ครั้งท่ี 5 (สงขลา: ทมการพิมพ์, 
2557), 184-194. 
 87 วัฒนา  ก๎อนช้ือรัตน์, การเขียนรายงานทางวิชาการ 5 บท, พิมพ์ครั้งท่ี 3 (นนทบุรี: 
ซีซี นอลลิดจ์ ลิงค์, 2551), บทคัดยํอ. 
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  1.  ขั้นตรียมการ ฿ช๎หลักการกระบวนการรํงรัด฿ห๎กิดการปล่ียนปลง 
  2.  ขั้นด านินการ ฿ช๎หลักการนิทศพื่อสร๎างคุณภาพ 5 G ละการปรับปรุงคุณภาพอยําง
ตํอนื่อง เคซ็น (Kaizen)  
  3.  ขั้นประมินผล ฿ช๎หลักการตรวจย่ียมชิงประมิน 
  4.  ขั้นพัฒนา฿ห๎ยั่งยืน ฿ช๎หลักการสํงสริมการองค์การรียนรู๎88 
   กระบวนการรํงรัด฿ห๎กิดการปล่ียนปลง  (Change Accelation Model : CAP)  ส านัก               
พัฒนานวัตกรรม฿นการจัดการศึกษา เด๎สนอขั้นตอนการรํงรัด฿ห๎กิดการปล่ียนปลง 7 ขั้นตอน ดังนี้ 
  1.  การท า฿ห๎กิดการปล่ียนปลง รงสนับสนุนจากผ๎ูน าหรือผ๎ูบริการ จะสงผลคือความส าร็จ             
฿นการด านินงานครงการตําง ๆ รวมถึงการสํงผลถึงการปล่ียนปลงท่ีต๎องการด๎วย ผ๎ูน าหรือผ๎ูบริหาร                         
มีหน๎าท่ีหลายด๎านต๎องสดงบทบาท฿ห๎ ชัดจน มีพฤติกรรมท่ีส่ือ฿ห๎ห็นความกระตือรือร๎น ท่ีจ า฿ห๎กิด                          
การปล่ียนปลงเมํยึดถือส่ิงท่ีท าอยูํขณะนี้ดีท่ีสุดล๎ว ควร฿ห๎ความส าคัญกับงานครงการ ท้ังรื่องของวลา 
การสนับสนุนละความกระตือรือร๎นท่ีจะห็นผลงาน 
  2.  การสร๎างความจ าป็นรํวมกัน การสร๎างความข๎า฿จหรือความห็นรํวมกันระหวํางทีมงานกับ          
กลํุมคนส าคัญ มีความจ าป็นตํอความส าร็จของการปล่ียนปลง ป็นการยืนยัน฿ห๎นํ฿จวําการปล่ียนปลง               
นั้นมีความส าคัญ ละจ าป็นต๎องท าจริง ๆ สํงผล฿ห๎กิดรงผลักดันละรงสนับสนุน฿นการท า฿ห๎กิด
การปล่ียนปลง รวมท้ังลดรงตํอต๎านหรือการเมํห็นด๎วย ป็นขั้นตอนท่ีควร฿ช๎฿นระยะริ่มต๎นของ
งานครงการหลังจากท่ีทีมงานเด๎มีการก าหนดขอบขตของงาน฿นขั้นตอนการตรียมตัวพื่อ มุํงสํู
ความส าร็จ ฿นการสร๎างความจ าป็นรํวมกัน มีครื่องมือ฿ช๎฿นการวิคราะห์ 2 ชนิด  มัก฿ช๎รํวมกันคือ  
   2.1 ตาราง 2 ทาง ระหวํางตัวปลด๎านวลาระยะส้ัน ละระยะยาว ละตัวปรด๎านความส่ียง 
(Threat) ละด๎านอกาส (Opportunity) ระบุความจ าป็น฿นการปล่ียนปลงท้ังด๎านความส่ียงละ
อกาส 
 
ตารางท่ี 2  ตาราง 2 ทาง ระหวํางตัวปรด๎านวลาระยะส้ัน ละระยะยาว 
 

 ความเสี่ยง โอกาส 
ระยะสั้น ถ๎าเมํปล่ียนจะกิดผลสีย 

อยํางเร฿นระยะส้ัน 
ถ๎าปล่ียนจะกิดผลสีย 
อยํางเร฿นระยะส้ัน 

ระยะยาว ถ๎าเมํปล่ียนจะกิดผลสีย 
อยํางเร฿นระยะยาว 

ถ๎าปล่ียนจะกิดผลสีย 
อยํางเร฿นระยะยาว 

 
  2.  Three D’s Matrix พื่อนชํวย฿ห๎ห็นความจ าป็น฿นการปล่ียนปลงดย              
การหาหลักฐานมาสนับสนุนการปล่ียนปลง 3 ด๎าน คือ 
  Data / Diagnosis   : ข๎อมูลหรือผมการวิคราะห์ภาย฿น ภายนอกองค์กรพื่อ  
                สนับสนุนการปล่ียนปลง ชํน รายงาน ข๎อมูล สถิติ 
                                                 

 
88

 รุํงรัชชดาพร  วหะชาติ, การนิเทศการศึกษา, พิมพ์ครั้งท่ี 5 (สงขลา: ทมการพิมพ์, 
2557), 184-185. 
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  Demonstrate       : การสดงสาธิต การปฏิบัติท่ีกิดขึ้นจริง ผลการปรียบทียบ 
                  ตัวอยํางความส าร็จ (Best Practices) 
  Demand           : กฎหมาย ระบียบข๎อบังคับ ค าส่ัง นยบาย ท่ีท า฿ห๎ต๎องกิด 
        การปล่ียนปลง 
  3.  การกระต๎ุน฿ห๎กิดความรํวมมือ ชํวย฿ห๎กิดการก าหนดกลยุทธ์การท างานระยะยาว
การน าองค์กร฿ห๎กิดการปล่ียนปลง การสนับสนุนละชํวยหลือ฿ห๎กิดการปล่ียนปลงมีสํวนส าคัญยิ่ง 
บุคลากร฿นองค์กร฿ห๎กิดการปล่ียนปลง฿นองค์กรต๎องยอมรับละ฿ห๎ความรํวมมือ฿นการปล่ียนปลง               
องค์กร ต๎องการนวรํวมละชํวยท าอยํางต็ม฿จป็นรงสนับสนุนจากผ๎ูท่ีมีความส าคัญตํอความส าร็จ
ของงาน ดังนั้นผ๎ูน าต๎องชนะ฿จคนสํวน฿หญํ฿นองค์กรขณะดียวกันต๎องค๎นหารงตํอต๎านวํามีอยูํท่ี฿ด 
                      ครื่องมือท่ี฿ช๎฿นการกระต๎ุน฿ห๎กิดความรํวมมือมีลักษณะป็นบบวิคราะห์กลํุมคน
ท่ีมีสํวนกี่ยวข๎อง฿นการปล่ียนปลงสํูความส าร็จ ชํน จ านวนกลํุมผ๎ูกี่ยวข๎อง ทัศนคติของกลํุมตํอ
การปล่ียนปลง หลํงท่ีป็นรงตํอต๎านการปล่ียนปลง การวิคราะห์หาหตุ ละการก าหนด            
กลยุทธ์น๎มน๎าวจูง฿จ 
            4.  การปลงวิสัยทัศน์ป็นการกระท า วิสัยทัศน์ป็นความความส าร็จท่ีต๎องการ ฿ห๎
กิดขึ้น฿นอนาคต ชํวยกระต๎ุน฿ห๎กิดความรํวมมืออยํางจิงจัง ท า฿ห๎มองห็นละตอบค าถามเด๎วํา ท าเม
ต๎องปล่ียนปลง ปล่ียนล๎วราจะเปสวรรค์กันหมด 
            5.  การติดตามความก๎าวหน๎า ชํวย฿ห๎รู๎วํา องค์กรก าลังดินเปถึงจุดเหนล๎ว ชํวย
สวงหาความรํวมมือ ละความตํอนื่องของครงการ รวมท้ังสามารถหาวิธีก๎เขมื่ อพบวํา               
การด านินงานเมํป็นเปตามปูาหมาย ละกระต๎ุน฿ห๎ทีมงาน กลํุมท่ีกี่ยวข๎องห็นความก๎าวหน๎าละ
ผลดีท่ีกิดขึ้น การติดตามความก๎าวหน๎าต๎องวัดผลงาน/ครงการ อยํางถูกต๎องละตํอนื่องท้ังกํอนริ่ม
งาน / ครงการ ละปลังการปล่ียนปลง 
  6.  ท า฿ห๎การปล่ียนปลงคงอยูํ ฿นชํวงรกการปล่ียนปลงควรริ่มจากงานล็ก ๆ       
ท่ีท าเด๎งําย฿ห๎ผลตอบทนสูง ละกิดขึ้นร็ว ป็นการกระต๎ุน฿ห๎คน฿นองค์กรกิดความรู๎สึกวํา            
การปล่ียนปลงป็นรื่องท่ีท าเด๎งํายเมํซับซ๎อนละท าการปล่ียนปลงนั้น เด๎รับความ฿สํ฿จจากคนท่ี
กี่ยวข๎องอยํางจริงจัง ท า฿ห๎การปล่ียนปลงท่ีกิดขึ้นมีความส าร็จตามปูาหมาย การวิคราะห์
ความส าคัญรํงดํวน ผลสีย ผลกระทบตํอองค์กรละความสัมพันธ์ระหวํางความพยายามกับ
ผลตอบทนของงาน/ครงงาน ป็นวิธีการหนึ่งท่ีจะท า฿ห๎กิดการปล่ียนปลง ละน าเปสํูการปฏิบัติ
฿นสภาวะปกติ 
  7.  ปรับปล่ียนระบบละครงสร๎าง การปรับปล่ียนท่ีประสบความส าร็จ จะกิดขึ้น
ตํอมื่อมีการปรับปล่ียนครงสร๎างละการ฿ช๎ทรัพยากรสนับสนุนการปล่ียนปลง ชํน การทํุมท
อุทิศตัว ความหมาะสมกับงานจากระบบท่ีอื้ออ านวย ผลตอบทนท่ีชัดจน การส่ือสารที่ดี89 
 

                                                 

 89 ส านักพัฒนานวัตกรรม฿นการจัดการศึกษา, คู่มือการประเมินเพื่อรับรองต้นแบบ
โรงเรียนในฝัน (ฉบับพกพา) (กรุงทพฯ: รงพิมพ์คุรุสภาลาดพร๎าว, 2550), อ๎างถึง฿น รุํงรัชชดาพร  
วหะชาติ, การนิเทศการศึกษา, พิมพ์ครั้งท่ี 5 (สงขลา: ทมการพิมพ์, 2557), 188-192. 
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การนิเทศแบบพัฒนาผลงานทางวิชาการ 
   ผลงานวิชาการ หมายถึง อกสารหรือหลักฐานท่ีจัดท าขึ้นจากความรู๎ ความสามารถ ทักษะ
ละประสบการณ์ของผ๎ูจัดท า ดยการศึกษา ค๎นคว๎า วิคราะห์ วิจัย ละเด๎น าเป฿ช๎฿นการก๎ปัญหา 
หรือพัฒนางาน฿นหน๎าท่ีจนกิดผมดีตํอการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาละป็นประยชน์                
ตํอความก๎าวหน๎าทางวิชาการ 
   ขอบขํายของผลงานทางวิชาการ 
               1.  ผลงานทางวิชาการของสายงานการสอน หมายถึง อกสารหรือหลักฐานกี่ยวกับ           
การสอนท่ีสดงถึงความช านาญหรือช่ียวชาญ฿นด๎านนั้น ๆ รวมถึงผลงาน฿นลักษณะอื่นซึ่ง฿ช๎
ประยชน์฿นการสอนหรือการจัดการศึกษาเด๎ป็นอยํางดี ดยมีลักษณะดังนี้ 
  1.1 ตรงกับสาขาวิชาท่ีขอ฿ห๎มีหรือล่ือนวิทยฐานะ 
   1.2 ป็นผลงานท่ีกี่ยวกับการพัฒนาการรียนการสอน฿นกลํุมสาระการรียนรู๎หรือ
สาขาวิชาตําง ๆ ละ฿ช๎ประยชน์฿นการรียนการสอน 
  1.3 กิดจากการปฏิบัติงานตามหน๎าท่ีความรับผิดชอบทางด๎านการสอน 
             2.  ผลงานทางวิชาการของสายงานบริหารสถานศึกษา หมายถึง อกสารหรือลักฐาน
กี่ยวกับการบิหารสถานศึกษาท่ีสดงถึงความช านาญหรือช่ียวชาญละป็นประยชน์฿นการบริหาร
สถานศึกษาหรือจัดการศึกษาหรือจัดการศึกษาเด๎ป็นอยํางดี ดยมีลักษณะข๎อ฿ดข๎อหนึ่งหรือท้ังสอง
ข๎อดังนี้ 
                  2.1 ป็นผลงานท่ีกี่ยวกับการบิหารสถานศึกษา เด๎กํ ด๎านวิชาการ บริหารผนละ
งบประมาณการบริหารงานบุคคล ละด๎านบริหารทั่วเป 
                     2.2 ป็นผลงานท่ีกี่ยวกับการพัฒนาการรียนการสอน 
              3.  ผลงานทางวิชาการของสายงานบริหารการศึกษา หมายถึง อกสารหรือหลักฐาน
กี่ยวกับการบริหารละจัดการศึกษา การพัฒนาด๎านวิชาการ การบริหารผนละงบประมาณการ
บริหารงานบุคคล การงินละทรัพย์สิน การบริหารทั่วเป ละงานประสานสํงสริม สนับสนุนการจัด
การศึกษาท่ีสดงถึงความช านาญหรือช่ียวชาญละป็นประยชน์ตํอการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
  4.  ผลงานทางวิชาการของสายงานนิทศศึกษา หมายถึง อกสารหรือหลักฐานกี่ยวกับ
การนิทศการรียนการสอน การพัฒนาละปรับปรุงคุณภามการศึกษา ละพัฒนาทคนิควิธีการนิทศ
การศึกษาท่ีสดงความช านาญหรือช่ียวชาญละประยชน์ตํอการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
   ประภทผลงานวิชาการ  ผลงานทางวิชาการท่ีสนอขอต๎องสดงถึงความรู๎ ความสามารถ 
ความช านาญละ ความช่ียวชาญของผ๎ูขอ฿ห๎มีหรือล่ือนวิทยฐานะ บํงตามลักษณะของผลงานทาง
วิชาการป็น 3 ประภท ดังนี้ 
  1.  ผลงาน งานตํง รียบรียง งานปล หนังสือ หรือขียนบทความทางวิชาการ ซึ่งป็น
ผลงานท่ีเด๎รับการพิมพ์ผยพรํมาล๎ว ละผลงานดังกลําวสามารถน าเป฿ช๎เห๎กิดประยชน์ตํอ            
การพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
  2.  ผลงานวิจัย ซึ่งป็นงานวิจัยท่ีเด๎รับการพิมพ์ผยพรํมาล๎ว ละผลงานดังกลําว 
สามารถน าเป฿ช๎฿ห๎กิดประยชน์ตํอการพัฒนาการตํอการศึกษาละการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
  3.  ผลงานทางวิชาการ฿นลักษณะอื่น ๆ ชํน 
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  3.1 การมินงาน หรือการประมินครงการท่ีกี่ยวกับปฏิบัติงาน฿นหน๎าท่ี 
  3.2 ส่ือ นวัตกรรมทางการศึกษา ชํน ผลงานด๎านการจัดท าส่ือการรียนการสอน
ผลงานด๎านการคิดพัฒนารูปบบนวัตกรรมท่ีน ามา฿ช๎฿นการปฏิบัติงานท าเห๎กิดประสิทธิภาพสูงขึ้น 
ซึ่งอาจจัดท าป็นอกสาร หรือ ส่ืออิล็กทรอนิกส์ หรือส่ิงประดิษฐ์ตําง ๆ รวมท้ังทคนิควิธีการจัด                
การรียนรู๎อันป็นประยชน์ตํอการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
  3.3 อกสารประกอบการปฏิบัติหน๎าท่ี ป็นอกสารท่ีสามารถ฿ช๎ประกอบ฿นการปฏิบัติ
หน๎าท่ี฿นด๎านการรียนการสอน บริหารจัดการศึกษา ละการนิทศการศึกษา ซึ่งสํงผลตํอการพัฒนา
ประสิทธิภาพการท างาน฿นหน๎าท่ี฿ห๎สูงขึ้น ส าหรับผนการจัดการรียนรู๎฿ห๎฿ช๎ป็น อกสารประกอบ             
การประมินคุณภาพปฏิบัติงานทํานั้น มิ฿ห๎น ามา฿ช๎สนอป็นผลงานทางวิชาการ90 
   ผลงานทางวิชาการท่ีผ๎ูขอมิเด๎จัดท าตํผ๎ูดียว ตํผลงานทางวิชาการเด๎รํวมจัดท ากับผ๎ูอื่น
฿นรูปคณะท างานหรือกลํุม ฿ห๎ช้ีจง฿ห๎ชัดจนวําผ๎ูขอมีสํวนรํวม฿นการจัดท า฿นสํวน฿ด ตอน฿ดหน๎า
฿ดบ๎างคิดป็นร๎อยละทําเรของผลงานทางวิชาการตํละลํม ละ฿ห๎ผ๎ูรํวมจัดท าทุกรายรับรองพร๎อม
ท้ังระบุวําผ๎ูรํวมจัดท าตํละรายเด๎จัดท าสํวน฿ดบ๎าง  
 
การนิเทศภายในโรงเรียน (Supervising Process) 
  การนิทศภาย฿นรงรียน (Supervising Process) ป็นขั้นตอน฿นการนิทศภาย฿น
รงรียนดยบุคลากร฿นรงรียน ซึ่งสามารถน ากระบวนการหรือรูปบบการนิทศการสอนมา฿ช๎ 
นื่องจากการนิทศภาย฿นมีปูาหมายท่ีการพัฒนาปรับปรุงการรียนการสอนจึงสามารถน ารูปบบ        
การนิทศการสอนบบตําง ๆ มาปรับ฿ช๎พื่อชํวย฿ห๎ครูปรับปรุงพัฒนาสมรรถภาพการสอนของตนอง 
ท่ีสํงผลถึงการรียนรู๎ของผ๎ูรียน฿ห๎สูงขึ้นเด๎ จึงต๎องศึกษาท าความข๎า฿จกับกระบวนการหรือรูปบบ     
การนิทศนั้น฿ห๎ข๎า฿จทุกขั้นตอน การปรับขั้นตอนการนิทศต๎องอาศัยความรู๎ความข๎า฿จกี่ยวกับ
ทฤษฎี หลักการ การปฏิบัติท่ีถูกต๎องหมาะสม91 
  กระบวนการนิทศการสอน ของ กล๊ิกมน ละคณะ (Glickman and others)  เด๎กํ  
  1.  การประชุมกํอนการสังกตการสอน   
  2.  การสังกตการสอน฿นช้ันรียน  
  3.  การวิคราะห์ผลการสังกตการสอนละก าหนดวิธีการ฿ห๎การนิทศ 
  4.  การประชุมพื่อการนิทศละการนะน า  
  5.  การประชุมสนอผลการสังกตการสอน92  

                                                 

 90 รุํงรัชชดาพร  วหะชาติ, การนิเทศการศึกษา, พิมพ์ครั้งท่ี 5 (สงขลา: ทมการพิมพ์, 
2557), 203-204. 

 91 วัชรา  ลํารียนดี, การนิเทศการสอน (Supervision of Instruction), พิมพ์ครั้งท่ี 
5 (นครปฐม: รงพิมพ์มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2553), 133-161. 
 92 Carl D. Glickman, Stephen P. Gordon, and Jovita M. Ross-Gordon, 
Supervision and Instruction: A Development Approach, 3rd ed. (Massachusetts: 
Allyn and Bacon, Inc., 1995). 197. 



 
146 

 

  กระบวนการนิทศการสอน ของ บยัน ละคอบลนด์ (Boyan and Copeland) เด๎
ก าหนดขั้นตอนการนิทศเว๎ 4 ขั้นตอน เด๎กํ  
  1.  ขั้นการประชุมกํอนการสังกตการสอน (Pre Observation Conference)  
   1.1 ระบุพฤติกรรมของครูละของนักรียนท่ีนําสน฿จหรือจ าป็นต๎องมีการปรับปรุงละพัฒนา 
   1.2 ก าหนดกณฑ์หรือมาตรฐานขั้นต่ าของพฤติกรรมท่ีต๎องการจะปรับปรุงละพัฒนา 
   1.3 ลือกหรือสร๎างครื่องมือสังกตพฤติกรรมนั้น ๆ    
  2.  ขั้นด านินการการสังกตการสอน (Observation) สังกตการสอน฿นช้ันรียน บันทึก
พฤติกรรมปูาหมาย  
  3.  ขั้นวิคราะห์ (Analysis)  
   3.1 วิคราะห์ข๎อมูลจากการสังกตการสอน 
   3.2 พิจารณาพฤติกรรมท่ีควรคงเว๎ละท่ีควรมีการปล่ียนปลงละปรับปรุงตํอเป 
  4.  ขั้นประชุมหลังการสังกตการสอน (Post Observation Conference)  
   4.1 ฿ห๎ข๎อมูลย๎อยกลับกํครูหรือผ๎ูนิทศ 
   4.2 รํวมกับพิจารณากลยุทธ์฿นการพัฒนาการรียนการสอนด๎านอื่น ๆ ตํอเป93  
  กระบวนการนิทศการสอน ตามนวคิดของ วัชรา  ลํารียนดี  เด๎กํ  
  1.  การประชุมรํวมกับครูกํอนการสังกตการสอน   
  2.  การสังกตการสอน฿นช้ันรียน   
  3.  การวิคราะห์ข๎อมูล ปลความ ละตีความหมายของข๎อมูล การสังกตการสอนละ
ตรียม฿ห๎ข๎อมูลย๎อนกลับกครู   
  4.  การประชุมรํวมกับครู พื่อพิจารณาวิคราะห์ข๎อมูลจากการสังกตการสอนละ
รํวมกันพิจารณาประด็นท่ีควรมีการปรับปรุงก๎เขละพัฒนาตํอเปกํละรํวมกันทบทวนผน           
การนิทศการสอนละผนการจัดการรียนรู๎ของครูระหวํางการสังกตการสอนครั้งตํอเป94 
  จะห็นเด๎วํา การนิทศภาย฿นรงรียน มุํงน๎นพื่อชํวย฿ห๎ครูปรับปรุงพัฒนาสมรรถภาพ 
การสอนของตนอง ท่ีสํงผลถึงการรียนรู๎ของผ๎ูรียน฿ห๎สูงขึ้นเด๎ มีขั้นตอนการด านินการดยรวม คือ 
1. การประชุมกํอนการสังกตการสอน 2. การสังกตการณ์สอน฿นช้ันรียน 3. การวิคราะห์ผล              
การสังกตการสอนละก าหนดวิธีการ฿ห๎การนิทศ 4. การประชุมพื่อการนิทศละการนะน า ละ 
5. การประชุมสนอผลการสังกตการสอน 
 
 วัชรา  ลํารียนดี เด๎สนอสรุปนวคิดกี่ยวกับรูปบบการนิทศการค๎ชละการพัฒนา
วิชาชีพที่พัฒนาขึ้นจากการวิจัย ดังนี้ 
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 Boyan, N.J. and Copleland, W.D., Instructional Supervision Training 
Programe, (Columbus Ohio: Charles E. Merrill Publishing Company, 1978). 

 
94

 วัชรา  ลํารียนดี, การนิเทศการสอน (Supervision of Instruction) (นครปฐม: 
รงพิมพ์มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2550), 30. 
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ตารางท่ี 3 รูปบบการนิทศการค๎ชละการพัฒนาวิชาชีพที่พัฒนาขึ้นจากการวิจัย 
 

กรียงศักดิ์  สังข์ชัย (2552) 
APFIE Model 

ธัญพร  ช่ืนกล่ิน (2553) 
PPCE Model 

กนิษฐา  ชาว์วัฒนกุล (2553) 
PPME Model 

สุมณฑา  จุลชาติ (2555) 
ASTPPCE Model 

จิตณรงค์  อี่ยมส าอางค์ (2555) 
APCCMPRE Model 

1. ศึกษาสภาพละ 
   ความต๎องการจ าป็น  
   (Assessing Needs) 
2. จัดการ฿ห๎ความรู๎กํอน 
   การนิทศ (Providing  
   Information Plan) 
3. วางผนการนิทศ  
   (Formulating Plan) 
4. ปฏิบัติการนิทศ  
   (Implementing) 
5. ประมินผลการนิทศ  
   (Evaluating) 

1. ตรียมการ (รํวมศึกษา 
   ความต๎องการจ าป็น฿ห๎ 
   ความรู๎ละสร๎างความป็น 
   พื่อน/ความรํวมมือ/ 
   เว๎วาง฿จ) (Preparing) 
2. วางผนการค๎ช  
   (Planning) 
3. ปฏิบัติการค๎ช   
    (Coaching) 
4. ประมินผลการค๎ช  
   (Evaluating) 

1. ตรียมการดูล฿ห๎ 
   ค าปรึกษานะน า  
   (Preparing) 
2. วางผนการดูล฿ห๎ 
   ค าปรึกษานะน า  
   (Planning) 
3.  ด านินการดูล฿ห๎ 
   ค าปรึกษานะน า   
   (Mentoring) 
4. ประมินผลการดูล฿ห๎ 
   ค าปรึกษานะน า  
   (Evaluating) 

1. การรํวมมือกันวิคราะห ์
   ปัญหา (Analyzing  
   Problem) 
2. การรํวมมือกันก าหนด 
   วัตถุประสงค์ (Setting the  
   Objective for the  
   Improvement) 
3. การรํวมมือกันลือกวิธีการ  
   (Training and Selecting) 
4. การรํวมมือกันวางผน  
   (Planning) 
5. การรํวมมือกันปฏิบัติ  
   (Practice) 

1. การวิคราะห์ความต๎องการจ าป็น 
   ละก าหนดประด็นการพัฒนา 
   (Analyze Need and Deciding  
   Focus) 
2. การตรียมการด๎านความรู๎ละ 
   ทักษะการปฏิบัติการค๎ช  
   (Preparing Knowledge and  
   Skills for Coaching) 
3. รํวมกันวางผนละก าหนด 
   วัตถุประสงค์ของการพัฒนา  
   (Collaborative Planning and  
   Setting Improvement  
   Objective) 
4. ปฏิบัติการค๎ช (Coaching) 
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ตารางที่  3  สดงรูปบบการนิทศการค๎ชละการพัฒนาวิชาชีพที่พัฒนาขึ้นจากการวิจัย (ตํอ) 
 

 
ท่ีมา: วัชรา  ลํารียนดี, ศาสตร์การนิเทศการสอนและการโค้ช การพัฒนาวิชาชีพ : ทฤษฎีกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ, พิมพ์ครั้งท่ี 12 (นครปฐม: รงพิมพ์
มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2556), 115. 

กรียงศักดิ์  สังข์ชัย (2552) 
APFIE Model 

ธัญพร  ช่ืนกล่ิน (2553) 
PPCE Model 

กนิษฐา  ชาว์วัฒนกุล (2553) 
PPME Model 

สุมณฑา  จุลชาติ (2555) 
ASTPPCE Model 

จิตณรงค์  อี่ยมส าอางค์ (2555) 
APCCMPRE Model 

   6. การรํวมมือกันเตรํตรอง 
   สะท๎อนจิต 
(Collaborating  
   Reflective) 
7. การรํวมมือกันประมินผล  
   (Evaluating) 

5. การทบทวนระหวํางกระบวนการ 
   ละอภิปราย เตรํตรองสะท๎อนคิด  
   (Mid Cycle Review and 
Reflective  
   Discussion) 
6. การด านินการปฏิบัติการค๎ชตํอ  
   (Proceeding Coaching Cycler) 
7. การทบทวนเตรํตรองสะท๎อนคิด 
   ละสรุปผล (Reflective Review  
   and Conclusions) 
8. การประมินผลการ฿ช๎รูปบบ 
   การค๎ชรํวมกัน (Collaborative   
   Evaluation of Coaching Model  
   Improvement) 
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เคร่ืองมือที่ใช้ในการนิเทศ 
 การนิทศป็นวิธีการหนึ่งท่ี฿ช๎ควบคํูกับการบริหารการศึกษาพื่อการปรับปรุงคุณภาพ              
การรียนการสอนพื่อ฿ห๎เด๎มาซึ่งสัมฤทธิ์ผลสูงสุด฿นด๎านการรียนของผ๎ูรียน  ครื่องมือท่ี฿ช๎฿น                
การนิทศการศึกษาจึงต๎องหมาะสม สอดคล๎องกับความตกตํางระหวํางบุคคลของผ๎ูรับการนิทศ 
ท้ังนี้พราะครื่องมือชนิดดียวกัน อาจจะหมาะสมกับผ๎ูรับการนิทศกลํุมหนึ่งตํอาจจะเมํหมาะกับ
ผ๎ูรับการนิทศอีกกลํุมหนึ่ง ผ๎ูนิทศจึงจ าป็นต๎องศึกษาลักษณะฉพาะของครื่องมือตํละชนิด ละ
ลือก฿ช๎ครื่องมือ฿นการนิทศ฿ห๎หมาะกับผ๎ูรับการนิทศ พื่อ฿ห๎บรรลุปูาประสงค์ของการนิทศ ซึ่งก็
คือ สัมฤทธิ์ผลสูงสุด฿นด๎านการรียนของผ๎ูรียน 
  ความหมายของเคร่ืองมือการนิเทศ หมายถึง ส่ิงท่ีชํวย฿ห๎เด๎มาซึ่งข๎อมูลกี่ยวกับการปฏิบัติ            
การนิทศครงการ/กิจกรรม พื่อก๎ปัญหาละพิจารณาการท างานของครู/บุคลากร พื่อตรวจสอบ
ผลการด านินงานครงการ/กิจกรรม วําผลการปฏิบัติงานป็นอยํางเร บรรลุจุดมุํงหมาย/วัตถุประสงค์
ท่ีวางเว๎หรือเมํ ระดับ฿ดมื่อทียบกับกณฑ์ ทราบปริมาณละคุณภาพของงาน  
  ข๎อมูลท่ีเด๎นี้฿ช๎฿นการตัดสิน฿จของผ๎ูนิทศวํา จะต๎องปรับปรุง ก๎เข สํงสริม สนับสนุน    
การด านินงานครงการ/กิจกรรม อยํางเร ดยพิจารณาจากท่ีมา สาหตุของปัญหา ความต๎องการ 
พื่อการวางผนก๎ปัญหาเด๎ถูกต๎อง สุดท๎ายคือ ท า฿ห๎การปฏิบัติงานของผ๎ูนิทศละผ๎ูรับการนิทศ
ประสบผลส าร็จตามวัตถุประสงค์ละปูาหมายทุกประการ 
  ความส าคัญของเคร่ืองมือนิเทศ 
 ครื่องมือนิทศ มีความส าคัญตํอการนิทศ คือ 
 1.  ชํวย฿ห๎การนิทศป็นระบบละป็นวิธีการทางวิทยาศาสตร์ 
 2.  ชํวย฿ห๎รู๎วํางานท่ีด านินอยูํนั้นป็นอยํางเรละจะท าตํอนื่องอยํางเรจึงจะเด๎ผล
สมบรูณ์มีคุณภาพ 
 3.  ชํวย฿ห๎ทราบคุณภาพของงาน สาหตุของปัญหา อันจะป็นประยชน์฿นการหานว
ทางก๎เข สํงสริม สนับสนุนงาน฿ห๎ตรงกับความจริง 
 4.  ป็นส่ือกลางน าความมุํงหวัง น าประด็นชิงคุณภาพลงเป฿นพื้นท่ี กระต๎ุน฿ห๎กิด                 
การอภิปรายพื่อกิดความข๎า฿จรํวมกันกี่ยวกับองค์ประกอบของคุณภาพด๎านการจัดกิจกรรม 
ดยฉพาะการรียนการสอน 
 5.  ชํวยสนับสนุนกระบวนการนิทศ ติดตาม การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา฿ห๎สามารถจัดการศึกษาตามมาตรฐานตัวบํงช้ีการประกันคุณภาพการศึกษา ดยฉพาะ
การรียนการสอนเด๎คุณภาพตามกณฑ์ท่ีก าหนดเว๎ละ฿นอัตราท่ีสูงขึ้น 
  ชนิดของเคร่ืองมือ  
  ครื่องมือการนิทศ จ านกตามลักษณะ฿ช๎งานเด๎ 2 ชนิด  คือ 
   1.  ครื่องมือส าหรับตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ชํน  
  1.1 บบทดสอบ ป็นครื่องมือท่ีจัดท าขึ้นพื่อตรวจสอบความพร๎อมความรู๎พื้นฐาน
ทางด๎านการรียนของนักรียน หรือบบทดสอบครูผ๎ูสอนกี่ยวกับรื่องหลักสูตรการรียนการสอน  
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  1.2 บบสอบถาม บบส ารวจ บบประมิน ป็นครื่องมือท่ี฿ช๎รวบรวมข๎อมูล  ละ
รายละอียดท่ีต๎องการ ชํน ข๎อมูลสํวนตัว ความคิดห็น จตคติ ซึ่งอาจ฿ช๎สอบถามครูผ๎ูสอน ละ
บุคลากรท่ีกี่ยวข๎อง  
  1.3 บบสังกต ป็นครื่องมือท่ี฿ช๎สังกตการสอนของครู ฿ช๎สังกตการณ์จัดกิจกรรม
การรียนการสอนของครูผ๎ูสอน  
  2.  ครื่องมือส าหรับสํงสริมคุณภาพการศึกษา ฿ช๎฿นการนิทศการศึกษาพื่อ พัฒนาด๎าน
การรียนการสอน ผ๎ูนิทศจ าป็นต๎อง฿ช๎ครื่องมือ พื่อ฿ห๎ผ๎ูรับการนิทศมองห็นทางลือกท่ีหมาะสม
กับตน ปรับปรุงก๎เขปัญหาการท างานของตน฿ห๎มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ชํน   
      2.1 อกสารหลักสูตร    
      2.2 อกสารสริมการรียนการสอน  
      2.3 อกสารคูํมือครู  
  หลักการ แนวการสร้าง และการใช้เคร่ืองมือการนิเทศ ควรค านึงถึงหลักการตําง ๆ  หลํานี้  
    1.  ตัดสิน฿จวําจะลือก฿ช๎ครื่องมือ฿ดบ๎าง ดยพิจารณาจากข๎อมูลการศึกษาสภาพปัจจุบัน 
กลํุมปูาหมายท่ี฿ห๎ข๎อมูล ปัญหา ละความต๎องการวํามีปัญหารื่อง฿ด ควรปรับปรุงก๎เขอยํางเร 
ปัญหามีสาหตุมาจากอะเร ล๎วจึงลือกครื่องมือ฿ห๎หมาะสมกับความต๎องการ  
    2.  ศึกษารายละอียดของครื่องมือ ท่ีพิจารณาลือกเว๎฿นข๎อรกวํามีรายละอียด
ปลีกยํอยจุดดํน จุดด๎อย อะเร 
  3.  ด านินการสร๎างครื่องมือ ดยมีกณฑ์วําต๎องตรวจสอบเด๎ ตามมาตรฐาน ละต๎อง
ค านึงถึงรื่องตําง ๆ ดังนี้ 
        3.1 ก าหนดวัตถุประสงค์  
         3.2 ก าหนดขอบขําย/กรอบนื้อหา 
         3.3 การด านินการก็บรวบรวมข๎อมูล  
         3.4 การวิคราะห์ข๎อมูล 
         3.5 การน าข๎อมูลเป฿ช๎/การรายงานผล 
    4.  การทดลอง฿ช๎ครื่องมือทุกชนิดท่ีสร๎างขึ้นทุกครั้ง กํอนน าเป฿ช๎ต๎องน าเปทดลอง฿ช๎กับ
กลํุมตัวอยํางพื่อหาข๎อบกพรํอง    
    5.  การประมินผล การ฿ช๎ครื่องมือควรค านึงถึงการน าผลท่ีเด๎เปปรับปรุง พัฒนางาน             
  การท่ีจะน าครื่องมือประภท฿ดมา฿ช๎นั้น จะต๎องพิจารณาถึงจุดมุํงหมายละปูาหมาย
ของครงการนิทศละกิจกรรมนิทศท่ีวางเว๎ ชํน 
 1.  แบบสอบถาม ป็นชุดของค าถามหรือข๎อความพื่อ฿ห๎ผ๎ูถูกสอบถามตอบค าถาม มักจะ
ถามกี่ยวกับข๎อท็จจริง ความคิดห็นหรือความชอบของผ๎ูถูกสอบถาม ซึ่งอาจ฿ช๎ถามผ๎ูรับผิดชอบงาน
ผ๎ูรับบริการตลอดจนผ๎ูกี่ยวข๎อง  บบสอบถาม หมาะสมส าหรับ฿ช๎กับบุคคลมาก ๆ พราะสะดวก
ละประหยัด฿ช๎วลาน๎อย ผ๎ูตอบเมํจ าป็นต๎องลงช่ือก็เด๎ ซึ่งป็นผลดีตํอความรู๎สึกของผ๎ูตอบละจะเด๎
ข๎อมูลท่ีถูกต๎องตรงกับความป็นจริงมากขึ้น ตํจะมีข๎อสียอยูํบ๎างล็กน๎อย฿นงํของผ๎ูตอบ บางคน
ตอบบบสอบถามเมํครบทุกข๎อละบางครั้งค าตอบอาจขาดคุณภาพพราะผ๎ูตอบอาจรีบรํงหรือตอบ
เมํจริง฿จ ชนิดของค าถามของบบสอบถาม มี 2 ชนิด ค าถามบบปิดละบบปิด 
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 1.1 ค าถามแบบปิด ป็นการ฿ห๎ผ๎ูตอบตอบจากค าตอบท่ี฿ห๎เว๎ อาจป็นการตรวจสอบ
รายการ ฿ชํ เมํ฿ช๎ ปฏิบัติ เมํปฏิบัติ หรือบบมาตราสํวนประมาณคํา สํวนสียของการตอบบบนี้คือ 
ผ๎ูตอบเมํมีอกาส฿ห๎หตุผลของค าตอบตํละค าตอบเด๎ สํวนดี คือ งํายตํอการสรุป 
 1.2 ค าถามแบบเปิด ป็นค าถามท่ีปิดอกาส฿ห๎ ผ๎ูตอบเด๎ขียนบรรยายสดง               
ความคิดห็น฿ห๎หตุผล ข๎อดี คือ ท า฿ห๎ทราบความคิดห็น ทราบหตุผลของผ๎ูตอบละผ๎ูตอบตอบเด๎
ต็มท่ี ข๎อสีย คือ ยากตํอการสรุป 
 2.  แบบสังเกต วิธีการสังกต นับวําป็นประยชน์อยํางมาก฿นการหาข๎อมูลบางอยําง            
ซึ่งวิธีการอื่นท าเด๎คํอนข๎างยาก ชํน การสังกตการณ์ท างานของผ๎ูรับการนิทศ การสังกตผ๎ูรับบริการ
หรือสังกตสถานการณ์ สังกตส่ิงวดล๎อม บรรยากาศการรียนการสอน ป็นต๎น ฿นการรวบรวม
ข๎อมูลอาจสังกตด๎วยตนองตํ฿นบางสถานการณ์อาจจะต๎องอาศัยผ๎ูอื่นรํวมสังกตด๎วย ข๎อมูลท่ีเด๎
ขึ้นอยูํกับความสามารถของผ๎ูสังกต฿นการรับรู๎ละรายงานอยํางป็นปรนัย ฿นการก็บรวบรวมข๎อมูล
กี่ยวกับการสังกตนั้น จัดท าดยการบันทึกพฤติกรรมท่ีกี่ยวข๎อง ฉะนั้น ฿นการสังกตจะต๎องก าหนด
วํา พฤติกรรมท่ีราต๎องการสังกตคืออะเร ดังนั้น ผ๎ูสังกตจะต๎องด านินการ คือ 
 2.1  รู๎จุดประสงค์ของพฤติกรรมท่ีสังกตอยํางนํนอน 
 2.2  หมวดหมูํของพฤติกรรมท่ีจะสังกตต๎องชัดจน 
 2.3  ฿ช๎ครื่องมือประกอบการสังกต 
 2.4  สามารถวิคราะห์พฤติกรรมท่ีจะสังกต 
  ข้อดี ของการสังกต คือ ราสามารถศึกษาพฤติกรรม฿นสถานการณ์จริงละ฿นขณะท่ี
พฤติกรรมหลํานั้นก าลังกิดขึ้น พฤติกรรมบบนี้เมํสามารถ฿ช๎ครื่องมืออยํางอื่นก็บรวบรวมเด๎ 
  ข้อเสีย หากผ๎ูท่ีราสังกต รู๎ตัววําก าลังถูกสังกต อาจจะปล่ียนปลงพฤติกรรมเป฿นทาง
ดีหรือลวก็เด๎ ท า฿ห๎เมํป็นธรรมชาติละการสังกตก็จะต๎อง฿ช๎วลานานละอาจสังกต฿นตํละรื่อง
หลายครั้ง 
 3.  แบบสัมภาษณ์ การสัมภาษณ์ป็นวิธีการท่ีต๎องสียคํา฿ช๎จํายสูงละต๎อง฿ช๎วลามาก 
ตํบางครั้งก็จ าป็นท่ีจะต๎อง฿ช๎วิธีสัมภาษณ์ การสัมภาษณ์ดยท่ัวเปมักจะถาม฿นรื่องท่ีต๎องการค าตอบ
ท่ีลึกซึ้ ง ต๎องการความคิดห็น การสัมภาษณ์จะเด๎ผลมากน๎อย ขึ้นอยูํกับทักษะละความสามารถของ                           
ผ๎ูสัมภาษณ์ การสัมภาษณ์บํงออกป็น 2 บบ คือ การสัมภาษณ์บบมีครงสร๎าง ละบบเมํมี
ครงสร๎าง 
 3.1 การสัมภาษณ์บบมีครงสร๎าง การสัมภาษณ์บบนี้จะต๎องมีบบสัมภาษณ์ท่ี
ก าหนดค าถามเว๎กํอนอยํางชัดจน ผ๎ูถูกสัมภาษณ์ทุกคนจะต๎องตอบค าถามดียวกัน฿นลักษณะดียวกัน 
การกลําวน า การพูดจะต๎องหมือนกันทุกอยําง  
  ข้อดี  ของการสัมภาษณ์นี้ ค าตอบท่ีเด๎จากทุกคนสามารถน ามาวิคราะห์รํวมกันเด๎ 
  ข้อเสีย  คือ เมํสามารถท่ีจะถามเด๎ลึกซึ้งตามท่ีต๎องการ 
 3.2 การสัมภาษณ์บบเมํมีครงสร๎าง การสัมภาษณ์บบนี้ จะมีบบสัมภาษณ์ท่ี
ก าหนดค าถาม฿ห๎มีความยืดหยุํน ถึงม๎วําจะมีการตรียมค าถามเว๎กํอนล๎วก็ตามตํวลาสัมภาษณ์
จริง ๆ ก็สามารถปล่ียนปลง฿ห๎ข๎ากับสภาพการณ์ละผ๎ูถูกสัมภาษณ์เด๎  
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  ข้อดี คือ ผ๎ูถูกสัมภาษณ์มีอกาสสดงความคิดห็นของตนองเด๎ต็มท่ีสามารถถามเด๎
ลึกซึ้ง  
  ข้อเสีย คือ การวิคราะห์ข๎อมูลของผ๎ูถูกสัมภาษณ์หลาย ๆ คน คํอนข๎างยากละซับซ๎อน 
 แบบสัมภาษณ์ ผ๎ู฿ห๎สัมภาษณ์ ควรปฏิบัติดังนี้ 
 1. มื่อถึงวลาสัมภาษณ์จริง ๆ ควรจะเด๎สร๎างความค๎ุนคยกับผ๎ูถูกสัมภาษณ์สียกํอน 
 2. ช้ีจง฿ห๎ผ๎ูสัมภาษณ์ข๎า฿จวําเมํต๎องวิตก กังวล฿นรื่องค าตอบวําจะถูกหรือผิด ฿ห๎ตอบ
เปตามท่ีคิดละตรงกับสภาพความป็นจริง พราะค าตอบเมํมีผลกระทบกระทือน฿ด ๆ ท้ังส้ิน 
 3. ถามครั้งละ 1 ค าถาม ทบทวนค าถาม จนนํ฿จวําผ๎ูถูกสัมภาษณ์ข๎า฿จค าถามจริง ๆ  
 4. ฟังค าตอบอยํางต้ัง฿จ อยําสอดทรกออกมากํอน 
 5. เมํควรสดงอารมณ์อยํางหนึ่งอยําง฿ดออกมา มื่อเด๎รับค าตอบท่ีเมํคาดคิด 
 
   ขั้นตอนการสร้างเคร่ืองมือนิเทศ 
 

 
  
  
 

 
 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

ผนภูมิท่ี 5 ขั้นตอนการสร๎างครื่องมือนิทศ 
 
 
 
 

ก าหนดวัตถุประสงค์ 

ก าหนดขอบขํายนื้อหา 
ประด็น/พฤติกรรม 

ก าหนดรูปบบครื่องมือ 

ก าหนดหัวข๎อค าถาม
พื่อ฿ห๎เด๎มาซึ่งข๎อมูล 

ทดลอง฿ช๎/ปรับปรุง 

- ก าหนดส่ิงท่ีต๎องการจะท าการนิทศ/ 
  ข๎อมูลท่ีต๎องการจากการนิทศ 

- ก าหนดข๎อมูลท่ีจะท าการรวบรวม 

  - ลือกครื่องมือละวิธีการท่ีหมาะสม 

 - รํางรายละอียดของครื่องมือท่ีจะ฿ช๎  

- ทดลอง฿ช๎ครื่องมือกับบุคคลหรือ   
  สถานการณ์ท่ี฿กล๎คียง 

- น าครื่องมือท่ีมั่น฿จวํามีประสิทธิภาพเป฿ช๎ น าครื่องมือเป฿ช๎ 
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การวิเคราะห์ผล 
  มื่อเด๎ข๎อมูลมาล๎วก็จะมีการวิคราะห์ข๎อมูล รํวมกันระหวํางผ๎ูนิทศละผ๎ูรับการนิทศ               
ถ๎าจะ฿ห๎ดีควรมีผ๎ูบริหารด๎วย ล๎วรํวมกันหานวทางปรับปรุงก๎เข฿ห๎การด านินงานของผ๎ูรับ             
การนิทศป็นเปอยํางมีประสิทธิภาพละกํอ฿ห๎กิดคุณภาพกับงานตํอเป ดยการน าข๎อมูลท่ีเด๎จาก
การน าครื่องมือเป฿ช๎฿นการปฏิบัติ การนิทศมาวิคราะห์ผล ท้ังชิงคุณภาพ ละชิงปริมาณ                 
มาวิคราะห์ ละสังคราะห์ป็นสารสนทศพื่อน า เป฿ช๎฿นการประมินผลละรายงานผลการนิทศ  
 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ป็นการวิคราะห์ข๎อมูลท่ีเด๎จากการขียนบรรยายสภาพ 
ความคิดห็นข๎อสนอนะตําง ๆ  
 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ สํวนมาก฿ช๎สถิติพื้นฐาน฿นการวิคราะห์ข๎อมูล พื่อท า฿ห๎
สามารถข๎า฿จเด๎งําย หรือสามารถน าเป฿ช๎ทียบกับกณฑ์ท่ีก าหนดเด๎ สถิติท่ี฿ช๎ ชํน ความถี่                 
ร๎อยละ คําฉล่ีย สํวนบ่ียงบนมาตรฐาน ป็นต๎น 
  การสรุปผล และการรายงานผลการนิเทศ 
 การสรุปผล ละการรายงานผลการนิทศ ป็นส่ิงท่ีส าคัญมาก ต๎องสรุปผลการจาก               
การวิคราะห์ข๎อมูลท่ีเด๎จากครื่องมือท่ีน าเป฿ช๎฿นการปฏิบัติการนิทศ สํวนการรายงานผล                  
ต๎องรายงานผลตามวัตถุประสงค์ของการนิทศ฿นกิจกรรม/ครงการ นั้น ๆ รวมทั้งควรน าสนอจุดดํน 
จุดท่ีต๎องพัฒนา จึงจะท า฿ห๎การนิทศนั้นมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ดยรายงานผล฿ห๎ผ๎ูท่ีกี่ยวข๎อง
ทราบ พื่อน าเป฿ช๎฿นการวางผนการพัฒนาการศึกษาตํอเป 
 การรายงานผลการนิเทศ ผ๎ูนิทศต๎องด านินการสรุปทุกครั้งหลังการนิทศ ละควรสรุป
฿นภาพรวมรายเตรมาส รายครึ่งปี ละรายปี พื่อรายงานผ๎ูกี่ยวข๎องท้ังระดับสถานศึกษา ละ
หนํวยงานต๎นสังกัด พื่อน าข๎อสรุปจากการนิทศเปประกอบการตัดสิน฿จพัฒนา หรือปรับปรุงงาน฿ห๎มี
คุณภาพละมีประสิทธิภาพ 
 ข๎อควรค านึงถึง฿นการขียนรายงานการนิทศ 
 1.  ก าหนดประด็นการนิทศ฿ห๎ชัดจน 
 2.  สรุปผลการนิทศตามประด็น฿ห๎กระชับ รัดกุม ส่ือความหมายเด๎ตรงประด็น 
 3.  มีข๎อสนอจากการนิทศ 
 3.1 จุดดํน 
 3.2 จุดท่ีควรพัฒนา 
 4.  สาระการน าสนอ฿นรายงาน ต๎องสร๎างสรรค์ จูง฿จ หรือกระต๎ุน฿ห๎ผ๎ูกี่ยวข๎องน าผล  
การนิทศเป฿ช๎฿นการพัฒนางาน 
 5.  ความยาว฿นการสรุปหน๎าบันทึกผลการนิทศ เมํควรกิน 2 หน๎ากระดาษบันทึก สํวน
รายละอียด฿นการรายงานผลการนิทศท่ีป็นอกสารนบรายงานผลการนิทศ รายเตรมาส รายครึ่งปี 
ละรายปี95 

                                                 

 
95

 ส านักงานสํงสริมการศึกษานอกระบบละการศึกษาตามอัธยาศัย, คู่มือการนิเทศ
ภายในของสถานศึกษา (ชัยนาท: ม.ป.ท., ม.ป.ป.), 19 - 24. 
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 กลําวดยสรุป คือ ครื่องมือท่ี฿ช๎฿นการนิทศมีหลากหลาย จ านกตามลักษณะการ฿ช๎
เด๎กํ ครื่องมือส าหรับตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ชํน บบทดสอบ บบสอบถาม บบสังกต 
ป็นต๎น ละครื่องมือส าหรับสํงสริมคุณภาพการศึกษา ชํน อกสารหลักสูตร อกสารสริมการรียน            
การสอน อกสารคํูมือครู ป็นต๎น ดยมีขั้นตอนการสร๎างครื่องมือนิทศ ดยสรุป คือ การก าหนด
วัตถุประสงค์การก าหนดขอบขํายนื้อหา ประด็น/พฤติกรรม การก าหนดรูปบบครื่ องมือ               
การก าหนดหัวข๎อค าถามพื่อ฿ห๎เด๎มาซึ่งข๎อมูล การทดลอง฿ช๎/ปรับปรุง  ละการน าครื่องมือเป฿ช๎                
ซึ่งข๎อมูลท่ีเ ด๎นี้ ฿ช๎฿นการตัดสิน฿จของผ๎ูนิทศวํา จะต๎องปรับปรุง ก๎ เข สํงสริม สนับสนุน                 
การด านินงานอยํางเร มื่อเด๎ข๎อมูลมาล๎วก็จะมีการวิคราะห์ข๎อมูล สรุปผล ละการรายงานผล           
การนิทศ ดยพิจารณาจากท่ีมา สาหตุของปัญหา ความต๎องการ พื่อการวางผนก๎ปัญหาเด๎
ถูกต๎อง สุดท๎ายคือ ท า฿ห๎การปฏิบัติงานของผ๎ูนิทศละผ๎ูรับการนิทศประสบผลส าร็จตาม
วัตถุประสงค์ละปูาหมายทุกประการ 
 
งานวิจัยที่เก่ียวข้องกับการนิเทศ 
 จากการศึกษาค๎นคว๎างานวิจัยท่ีกี่ยวกับการนิทศ ผ๎ูวิจัยเด๎ศึกษาผลการวิจัยท่ีกี่ยวข๎อง
กับการนิทศ ซึ่งน ามาสนอ เด๎ดังนี้ 
 วรรณพร  สุขอนันต์ เด๎ท าการศึกษาวิจัยรื่อง  รูปบบการนิทศภาย฿นส าหรับ
สถานศึกษาขนาดล็ก ดยมีวัตถุประสงค์การวิจัย คือ พื่อทราบรูปบบการนิทศภาย฿นส าหรับ
สถานศึกษาขนาดล็ก การด านินการวิจัยบํงป็น 4 ระยะ คือ ระยะท่ี 1 การศึกษาปัญหาละ             
ความจ าป็น฿นการนิทศการศึกษา ดยการสังคราะห์อกสาร ละการจัดกลํุมสนทนาประด็นฉพาะ 
ระยะท่ี 2 การสร๎างรูปบบ ระยะท่ี 3 การทดลองรูปบบ฿นสถานศึกษาขนาดล็ก ละระยะท่ี 4   
การสนอรูปบบ ผลการวิจัย พบวํา รูปบบการนิทศภาย฿นท่ีหมาะสมกับสถานศึกษาขนาดล็ก 
ควรประกอบด๎วยปัจจัยการด านินการ 8 ปัจจัย ทีมีความส าคัญตํอการนิ ทศภาย฿น เด๎กํ                 
1. การวางผนกลยุทธ์ 2. ทคนิคการนิทศ 3. บทบาท หน๎าท่ี 4. การประมินผล 5. การสร๎าง
ครือขําย 6. การพัฒนา 7. ส่ือละครื่องมือนิทศ ละ 8 มนุษยสัมพันธ์96 

 ชินธันย์  จิตต์การุณย์ เด๎ท าการศึกษาวิจัย รื่อง การศึกษารูปบบการนิทศการรียน           
การสอนบบพื่อนนิทศพื่อน฿นการรียนการสอนกลํุมสาระสังคมศึกษา ศาสนา ละวัฒนธรรม ดย
มีวัตถุประสงค์การวิจัย คือ พื่อศึกษาสภาพการจัดการรียนการสอนกลํุมสาระสังคมศึกษา ศาสนา 
ละวัฒนธรรม ละพื่อศึกษาความคิดห็นของครูกลํุมสาระสังคมศึกษา ศาสนา ละวัฒนธรรมตํอ
คํูมือการนิทศการรียนการสอนบบพื่อนนิทศพื่อน฿นการรียนการสอนกลํุมสาระสังคมศึกษา 
ศาสนา ละวัฒนธรรม  ผลการวิจัย พบวํา 1. สภาพการจัดการรียนการสอนกลํุมสาระสังคมศึกษา 
ศาสนา ละวัฒนธรรมครูด านินการด๎านการวางผนการจัดการรียนรู๎ มีการวิคราะห์ห ลักสูตร 
มาตรฐานการรียนรู๎/ผลการรียนรู๎ท่ีคาดหวัง ละความต๎องการของผ๎ูรียน ด๎านการจัดการรียน                    

                                                 

 96 วรรณพร  สุขอนันต์, “รูปบบการนิทศภาย฿นส าหรับสถานศึกษาขนาดล็ก” 
(วิทยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2550), บทคัดยํอ. 
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การสอนมีการด านินการจัดการรียนการสอนน๎นผ๎ูรียนป็นส าคัญ มีกิจกรรมกลํุม สอดทรก
คุณธรรม ละ฿ช๎หลํงรียนรู๎ ภูมิปัญญาท๎องถิ่นท่ีหลากหลาย ด๎านการ฿ช๎ส่ือ/หลํงรียนรู๎สอดคล๎อง
กับนื้อหาละผลการรียนรู๎ ท่ีคาดหวัง ละด๎านการวัดละประมินผลการรียนรู๎ มีการ฿ช๎วิธีท่ี
หลากหลาย สอดคล๎องกับผลการรียนรู๎ท่ีคาดหวัง รวมท้ังประมินความรู๎ กระบวนการ คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ 2. คํูมือการนิทศการรียนการสอนบบพื่อนนิทศพื่อน฿นการรียนการสอนกลํุม
สาระสังคมศึกษา ศาสนา ละวัฒนธรรม มี 4 ขั้นตอน เด๎กํ ขั้นประชุมตรียมการ มีการด านิน               
การลือกประด็นท่ีป็นปัญหา ก าหนดพฤติกรรมท่ีจะสังกต฿นห๎องรียนขั้นสังกตการณ์สอนซึ่งกัน
ละกัน ขั้นวัดละประมินผล สามารถปลผลจากการสังกตการณ์สอน ละขั้นการ฿ห๎ข๎อมูล
ย๎อนกลับผ๎ูรับการนิทศการรียนการสอนละผ๎ูนิทศการรียนการสอน อภิปราย ช้ีจง ละ฿ห๎
ข๎อสนอนะซึ่งกันละกัน 3. ครูกลํุมสาระสังคมศึกษา ศาสนา ละวัฒนธรรมมีความคิดห็นตํอคํูมือ
การนิทศการรียนการสอนบบพื่อนนิทศพื่อน฿นการรียนการสอนกลํุมสาระสังคมศึกษา ศาสนา 
ละวัฒนธรรม ละพื่อศึกษาความคิดห็นของครูกลํุมสาระสังคมศึกษา ศาสนา ละวัฒนธรรมตํอ
คํูมือการนิทศการรียนการสอนบบพื่อนนิทศพื่อน฿นการรียนการสอนกลํุมสาระสังคมศึกษา 
ศาสนา ละวัฒนธรรมทุกรายการอยูํ฿นระดับมาก ดยฉล่ียจากมากเปน๎อย คือ ก าหนดปูาหมาย               
ท่ีจะพัฒนาการรียนการสอน สามารถปฏิบัติตามกระบวนการนิทศการสอนบบพื่อนนิทศพื่อน 
ข๎า฿จละห็นความส าคัญของการนิทศการจัดการรียนการสอน วิคราะห์สาหตุละผลกระทบของ
การจัดการรียนการสอน ละสามารถด านินการนิทศการสอน/สังกตการสอน/การ฿ห๎ข๎อมูล
ย๎อนกลับ สามารถวิคราะห์ผลการพัฒนาเด๎อยํางถูกต๎องหมาะสมละสามารถประชุมสดง              
ความคิดห็นละรับฟังความคิดห็นของผ๎ูอื่น97  
 พิทยา  ขม๎มขตวิทย์ เด๎ท าการศึกษาวิจัย รื่อง การวิคราะห์การปฏิบัติงานนิทศ
การศึกษาของศึกษานิทศก์ ส านักงานขตพื้นท่ีการศึกษาจันทบุรี มีวัตถุประสงค์฿นการวิจัย พื่อ
วิคราะห์สภาพละปัญหาการปฏิบัติงานนิทศการศึกษาของศึกษานิทศก์  ส านักงานขตพื้นท่ี
การศึกษาจันทบุรี ผลการวิจัย พบวํา 1. กลํุมงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ละ
กระบวนการรียนรู๎ สํงสริม฿ห๎รงรียนจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา ดยยึกหลักสูตรกนกลาง             
70 ปอร์ซ็นต์ ละอีก 30 ปอร์ซ็นต์ รงรียนจัดท าขึ้นป็นสํวนท๎องถิ่น ปัญหา พบวํา หลักสูตร
กนกลางท่ีมีการปรับปรุงปล่ียนปลงบํอยครั้งท า฿ห๎การน าหลักสูตรเป฿ช๎เมํตํอนื่อง ละ฿นรื่อง    
การจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา รงรียนยังเมํมีความรู๎ความข๎า฿จกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรอยําง
ท๎จริง  2. กลํุมงานวัดละประมินผลการศึกษา เด๎สํงสริม฿ห๎ครูวัดละประมินผลสอดคล๎องตาม
นวทางการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาหํงชาติ พุทธศักราช 2542 ละท่ีก๎เข
พิ่มติม (ฉบับท่ี 2) พุทธศักราช 2545 ดยการ฿ห๎การอบรมครูละผ๎ูบริหารรงรียน ปัญหา พบวํา                        
มีการรวบรวมครื่องมือวัดละประมินผลเมํครอบคลุมท้ัง 8 กลํุมสาระ ละเมํเด๎฿ห๎บริการครื่องมือ

                                                 

 97 ชินธันย์  จิตต์การุณย์, “การศึกษารูปบบการนิทศการรียนการสอนบบพื่อนนิทศ
พื่อน฿นการรียนการสอนกลํุมสาระสังคมศึกษา ศาสนา ละวัฒนธรรม” (วิทยานิพนธ์ปริญญา
ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 
2550), บทคัดยํอ. 
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วัดละประมินผลทางการศึกษากํสถานศึกษา 3. กลํุมงานสํงสริมละพัฒนาส่ือนวัตกรรมละ
ทคนลยีทางการศึกษา ฿ห๎มีการสํงสริมละพัฒนาบุคลากร฿ห๎สามารถผลิตบทรียนคอมพิวตอร์
ชํวยสอน รวมท้ังสํงสริม฿ห๎รงรียนจัดท าหนึ่งนวัตกรรมหนึ่งรงรียน ปัญหา พบวํา การด านินงาน 
เมํตํอนื่อง นื่องจากมีความปล่ียนปลงบุคลากรท่ีรับผิดชอบงานบํอย ละขาดคลนงบประมาณ                
4. กลํุมงานนิทศ ติดตามละประมินผลระบบบริหารละการจัดการศึกษา มีรูปบบนิทศป็น               
2 ลักษณะ คือ 4.1 การนิทศบบฝังตัว 4.2 การพัฒนาบุคลากร ดยการจัดอบรม ศึกษาดูงาน 
ปัญหา พบวํา การท างานลักษณะทีมรับผิดชอบรํวมกันป็นรายอ าภอนั้น เมํมีการจัดท ารายงานผล
การด านินงานการนิทศการศึกษา฿นภาพรวมของกลํุม รวมท้ังการจัดก็บอกสารเมํป็นระบบ                    
5. กลํุมงานสํงสริม พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา สํงสริม฿ห๎สถานศึกษาสร๎างระบบ
ประกันคุณภาพภาย฿นสถานศึกษา ละเด๎นิทศ ติดตามการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภาย฿น
สถานศึกษาดยวิธีการออกนิทศ ปัญหา พบวํา ผ๎ูบริหารสถานศึกษาเมํเด๎สํงสริมการประกันคุณภาพ
การศึกษาอยํางจริงจัง ละ 6. กลํุมงานลขานุการคณะกรรมการติดตาม ละประมินผลละนิทศ
การศึกษา เด๎จัดท าผนยุทธ์ศาสตร์ ละท าสรุปละรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบประมินผล
การศึกษาตํอคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประมินผลละนิทศการศึกษา ปัญหา พบวํา                 
การปฏิบัติงานของกลํุมงานเมํตํอนื่อง นื่องจากปล่ียนตัวผ๎ูปฏิบัติบํอย98  

 สาย฿จ  ประยูรสุข เด๎ท าการศึกษาวิจัย รื่อง ความต๎องการการนิทศการสอนของ
ครูผ๎ูสอนรงรียนยานนาวศวิทยาคม ส านักงานขตพื้นท่ีการศึกษากรุงทพมหานคร ขต 1 ดยมี
วัตถุประสงค์ พื่อศึกษาความต๎องการการนิทศการรียนการสอนของครูผ๎ูสอนรงรียนยานนาวศ
วิทยาคม ส านักงานขตพื้นท่ีการศึกษากรุงทพมหานคร ขต 1 ผลการวิจัย พบวํา ความต๎องการ           
การนิทศการสอนของครูผ๎ูสอน รงรียนยานนาวศวิทยาคม ส านักงานขตพื้นท่ีการศึกษา
กรุงทพมหานคร ขต 1 ท้ัง 5 ด๎าน฿นภาพรวมมีความต๎องการการนิทศการสอนอยูํ฿นระดับมาก มื่อ
พิจารณารายด๎านพบวํา ความต๎องการการนิทศการสอนของครูผ๎ูสอน อยูํ฿นระดับมากท่ีสุด 1 ด๎าน 
เด๎กํ ด๎านการวัดประมินผลละอยูํ฿นระดับมาก 4 ด๎าน ดยรียงล าดับคําฉล่ียจากมากเปหาน๎อย 
คือ ด๎านการจัดการรียนการสอน ด๎านการพัฒนาบุคลากรทางการสอน ด๎านส่ือการรียนการสอนละด๎าน                  
การพัฒนาหลักสูตรตามล าดับ99 

 กรียงศักด์ิ  สังข์ชัย เด๎ท าการศึกษาวิจัย รื่อง การพัฒนารูปบบการนิทศการสอนครู
วิทยาศาสตร์พื่อพัฒนาศักยภาพนักรียนท่ีมีววความสามารถพิศษทางวิทยาศาสตร์ ดยมี
วัตถุประสงค์การวิจัย คือ 1. พื่อพัฒนารูปบบการนิทศการสอนครูวิทยาศาสตร์พื่อพัฒนาศักยภาพ

                                                 

 98 พิทยา  ขม๎มขตวิทย์, “การวิคราะห์การปฏิบัติงานนิทศการศึกษาของศึกษานิทศก์ 
ส านักงานขตพื้นท่ีการศึกษาจันทบุรี” (วิทยานิพนธ์ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิทศ
การศึกษาละพัฒนาหลักสูตร บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2550), บทคัดยํอ. 
 99 สาย฿จ  ประยูรสุข, “ความต๎องการการนิทศการสอนของครูผ๎ูสอนรงรียนยานนาวศ
วิทยาคม ส านักงานขตพื้นท่ีการศึกษากรุงทพมหานคร ขต 1” (วิทยานิพนธ์ปริญญาครุศาสตร 
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร, 2551), 
บทคัดยํอ. 
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นักรียนท่ีมีววความสามารถพิศษทางวิทยาศาสตร์ 2. พื่อตรวจสอบประสิทธิภาพชิงประจักษ์ของ
รูปบบการนิทศการสอนครูวิทยาศาสตร์พื่อพัฒนาศักยภาพนักรียนท่ีมีววความสามารถพิศษทาง
วิทยาศาสตร์ ด๎วยกระบวนการวิจัยละพัฒนา (Research and Development) รํวมกับนวคิด                     
การออกบบการสอนชิงระบบ (Instruction System Design) ขั้นตอนการพัฒนารูปบบการนิทศ
การสอน ประกอบด๎วย 4 ขั้นตอน คือ 1. ศึกษาวิคราะห์ข๎อมูลพื้นฐาน 2. ออกบบละพัฒนา
รูปบบการนิทศการสอน 3. น ารูปบบการนิทศการสอนเป฿ช๎ ละ 4. ประมินผลรูปบบ                     
การนิทศการสอน ผลการวิจัย พบวํา การพัฒนารูปบบการนิทศการสอนครูวิทยาศาสตร์พื่อพัฒนา
ศักยภาพนักรียนท่ีมีววความสามารถพิศษทางวิทยาศาสตร์ รียกวํา “APFIE Model” 
ประกอบด๎วยกระบวนการด านินงาน 5 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนท่ี 1 ศึกษาสภาพปัจจุบันละ                   
ความต๎องการจ าป็น (Assessing Needs : A) ขั้นตอนท่ี 2 จัดการ฿ห๎ความรู๎กํอนการนิทศ 
(Providing Information : P) ขั้นตอนท่ี 3 วางผนการนิทศ (Formulating Plan : F)  ขั้นตอนท่ี 4 
ปฏิบัติการนิทศ (Implementing : I) ประกอบด๎วยกระบวนการนิทศ 4 ขั้น คือ 1. ขั้นตรียม            
การกํอนการสอนละการนิทศ  2. ขั้นสังกตการสอน 3. ขั้นประชุม฿ห๎ข๎อมูลย๎อนกลับหลังการสังกต
การสอน 4. ประมินผลการนิทศ ติดตามดูล ละขั้นตอนท่ี 5 ประมินผลการนิทศตลอดภาครียน 
(Evaluating : E) ละผลจากการตรวจสอบประสิทธิภาพชิงประจักษ์ของรูปบบการนิทศการสอน 
ครูวิทยาศาสตร์พื่อพัฒนาศักยภาพนักรียนท่ีมีววความสามารถพิศษทางวิทยาศาสตร์  ดย
ผ๎ูช่ียวชาญ 5 คน พบวํา รูปบบการสอนมีประสิทธิภาพ ครูวิทยาศาสตร์ ผ๎ูท าหน๎าท่ีนิทศ                       
มีสมรรถภาพ฿นการนิทศการจัดการรียนรู๎หลังการ฿ช๎รูปบบการนิทศการสอนสูงกวํ ากํอนการ฿ช๎
รูปบบการนิทศการสอน  ครูวิทยาศาสตร์ผ๎ูท าหน๎าท่ีจัดการรียนรู๎มีสมรรถภาพ฿นการจัดการรียนรู๎
พื่อพัฒนาศักยภาพนักรียนหลังการ฿ช๎รูปบบการนิทศการสอนสูงกวํากํอนการ฿ช๎รูปบบการนิทศ
การสอน นักรียนท่ีมีววความสามารถพิศษทางวิทยาศาสตร์ มีความรู๎ละทักษะทางสังคมหลัง
รียนรู๎สูงกวํากํอนรียนอยํางมีนับส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ครูวิทยาศาสตร์ผ๎ูท าหน๎าท่ีนิทศละครู
วิทยาศาสตร์ผ๎ูท าหน๎าท่ีจัดการรียนรู๎มีความพึงพอ฿จตํอรูปบบการนิทศการสอน อยูํ฿นระดับมาก
ท่ีสุด ละนักรียนท่ีมีววความสามารถพิศษทางวิทยาศาสตร์ห็นด๎วยกับการจัดการรียนรู๎พื่อ
พัฒนาศักยภาพนักรียนของครูวิทยาศาสตร์ อยูํ฿นระดับมากท่ีสุด100 
 อุลัยพร  รืองเชย เด๎ท าการศึกษาวิจัย รื่อง ปัญหาละข๎อสนอนะการนิทศการสอน
รงรียนประถมศึกษาขนาดล็ก สังกัดส านักงานขตพื้นท่ีการศึกษาตราด มีวัตถุประสงค์การวิจัย คือ 
พื่อศึกษาปัญหาการนิทศการสอนรงรียนประถมศึกษาขนาดล็ก สังกัดส านักงานขตพื้นท่ี
การศึกษาตราด 4 ด๎าน เด๎กํ ด๎านหลักสูตรละการน าหลักสูตรเป฿ช๎ ด๎านกิจกรรมการรียน             
การสอน ด๎านส่ือการรียนการสอน ละด๎านการวัดผลละประมินผล พื่อปรียบทียบปัญหา           
การนิทศการสอน จ านกตามต าหนํง ประสบการณ์฿นการนิทศการสอน พร๎อมท้ังหาข๎อสนอนะ
฿นการก๎ปัญหาการนิทศการสอน ผลการวิจัย พบวํา 1 . ปัญหาการนิทศการสอนรงรียน

                                                 

 100 กรียงศักดิ์  สังข์ชัย, “การพัฒนารูปบบการนิทศการสอนครูวิทยาศาสตร์พื่อพัฒนา
ศักยภาพนักรียนท่ีมีววความสามารถพิศษทางวิทยาศาสตร์” (วิทยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรละการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2552), บทคัดยํอ. 
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ประถมศึกษาขนาดล็ก สังกัดส านักงานขตพื้นท่ีการศึกษาตราด ดยภาพรวมละรายด๎าน อยูํ฿น
ระดับปานกลาง 2. ปัญหาการนิทศการสอนรงรียนประถมศึกษาขนาดล็ก สังกัดส านักงานขตพื้นท่ี
การศึกษาตราด จ านกตามต าหนํง เมํตกตํางกัน 3 . ปัญหาการนิทศการสอนรงรียน
ประถมศึกษาขนาดล็ก สังกัดส านักงานขตพื้นท่ีการศึกษาตราด จ านกตามประสบการณ์เมํตกตําง
กัน 4. ข๎อสนอนะ฿นการก๎ปัญหานิทศการสอนรงรียนประถมศึกษาขนาดล็ก สังกัดส านักงาน
ขตพื้นท่ีการศึกษาตราด รียงล าดับความส าคัญ เด๎กํ ควรจัดประชุมสัมมนา฿ห๎ความรู๎฿นด๎าน
หลักสูตรละการน าหลักสูตรเป฿ช๎ ด๎านส่ือการรียนการสอน ด๎านกิจกรรมการรียนการสอน ละด๎าน
การวัดผลละประมินผล ส าคัญป็นดันดับรก101 
  ศศิกาญจน์  พธิ์ลังกา เด๎ท าการศึกษาวิจัย รื่อง รูปบบนิทศการศึกษารงรียนสังกัด
ทศบาลนครอุบลราชธานี มีวัตถุประสงค์พื่อ ศึกษารูปบบการนิทศการศึกษารงรียนสังกัด
ทศบาลนครอุบลราชธานี ผลการวิจัย พบวํา 1. สภาพ ปัญหาละความต๎องการ การนิทศการศึกษา
รงรียนสังกัดทศบาลนครอุบลราชธานี มีการด านินการท่ีครอบคลุมถึงกิจกรรม อยูํ฿นระดับ                
ปานกลางท้ัง 3 ด๎าน คือ ด๎านระบบละกลเกการนิทศ ด๎านกระบวนการนิทศ ละด๎านกิจกรรม                  
การนิทศ  2. รูปบบการการนิทศการศึกษารงรียนสังกัดทศบาลนครอุบลราชธานีมีองค์ประกอบ
หลัก 5 ด๎าน คือ 1. วัตถุประสงค์ของรูปบบ ประกอบด๎วย พื่อพัฒนาวิชาชีพครู ละสริมสร๎าง
สมรรถภาพด๎านการสอน฿นด๎านการรียนการสอน พื่อพัฒนากระบวนการท างานของครูดย฿ช๎
กระบวนการกลํุม ละพื่อพัฒนาบุคลิกภาพท่ีดีกํครู฿นด๎านความป็นผ๎ูน าทางวิชาการละทาง
ความคิด 2. หลักการ ประกอบด๎วย หลักการกัลยาณมิตร หลักการมีสํวนรํวม ละหลักการมนุษย
สัมพันธ์  3. องค์ประกอบหลัก ประกอบด๎วย ด๎านระบบละกลเกการนิทศ ด๎านกระบวนการนิทศ 
ละด๎านกิจกรรมการนิทศ 4. การวัดละประมินผล ประกอบด๎วยการวัดละประมินความสามารถ
ตามมาตรฐานวิชาชีพครู การวัดละพัฒนากระบวนการท างานป็นทีมของครู ละการวัดพัฒนา
บุคลิกภาพท่ีดีกํครู฿นด๎านความป็นผ๎ูน าทางวิชาการละความคิด ละ  5. งื่อนเขความส าร็จ 
ประกอบด๎วย การมีสํวนรํวม฿นการนิทศการศึกษา ระบบการท างาน ภาวะผ๎ูน า 3. ผลการประมิน
ความหมาะสม ละความป็นเปเด๎ของรูปบบการนิทศการศึกษารงรียนสังกัดทศบาลนคร
อุบลราชธานี พบวํา ดยรวมรูปบบการนิทศการศึกษารงรียนสังกัดทศบาลนครอุบลราชธานีมี
ความหมาะสม ละความป็นเปเด๎ ฿นระดับมากท่ีสุดทุกด๎านทุกข๎อ102 

 รัตนา  นครทพ เด๎ท าการศึกษาวิจัย รื่อง การน าสนอรูปบบการนิทศภาย฿นดย            
การประยุกต์฿ช๎บบกัลยาณมิตร฿นสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานขตพื้นท่ีการศึกษา
อุบลราชธานี ขต 2 มีวัตถุประสงค์พื่อศึกษาสภาพปัจจุบันละความต๎องการ฿นการนิทศภาย฿น            

                                                 

 101 อุลัยพร  รืองเชย, “ปัญหาละข๎อสนอนะการนิทศการสอนรงรียนประถมศึกษา
ขนาดล็ก สังกัดส านักงานขตพื้นท่ีการศึกษาตราด” (วิทยานิพนธ์ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต  
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา, 2552), บทคัดยํอ. 
 102 ศศิกาญจน์  พธิ์ลังกา, “รูปบบนิทศการศึกษารงรียนสังกัดทศบาลนคร
อุบลราชธานี” (วิทยานิพนธ์ปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, 2552), บทคัดยํอ. 
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การรํางรูปบบการนิทศภาย฿น ละการน าสนอรูปบบการนิทศภาย฿นดยการประยุกต์฿ช๎บบ
กัลยาณมิตร฿นสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานขตพื้นท่ีการศึกษาอุบลราชธานี ขต 2 
ผลการวิจัย พบวํา 1. ผ๎ูบริหารละครูผ๎ูสอน ห็นวํา ปัจจุบันสถานศึกษาด านินการนิทศภาย฿นตาม
องค์ประกอบของรูปบบการนิทศภาย฿นสถานศึกษาดยช้ีจงกี่ยวกับความหมาย ความส าคัญละ
ความจ าป็น องค์กรละบทบาทขององค์กร การด านินการนิทศตามขั้นตอนกระบวนการนิทศ
ภาย฿นสถานศึกษา จัดกิจกรรมการนิทศ ละมีการประมินผลความส าร็จ ของจัดการนิทศภาย฿น
ทุกสถานศึกษา ดยการวิคราะห์นื้อหา พบวํา ทุกสถานศึกษามีการด านินการนิทศภาย฿นเมํครบ
ทุกขั้นตอน นื่องจากผ๎ูบริหารละครูขาดความรู๎ความข๎า฿จ฿นการนิทศภาย฿น ขาดคลนวัสดุ
อุปกรณ์฿นการจัดการศึกษา ตลอดจนบุคลากร ละขาดความตระหนัก฿นคุณคําของการนิทศภาย฿น 
ตํทุกสถานศึกษายังคงมีความต๎องการ฿ห๎มีการพัฒนาคุณภาพครูด๎วยการนิทศภาย฿นมหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุบลราชธานี  2. การรํางรูปบบจากการวิคราะห์ข๎อมูลสภาพปัจจุบันละ ความต๎องการ                
฿นการนิทศภาย฿นสถานศึกษาดยประยุกต์฿ช๎บบกัลยาณมิตร฿นสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด
ส านักงานขตพื้นท่ีการศึกษาอุบลราชธานี ขต 2 ประกอบกับการศึกษาหลักการ นวคิด ทฤษฎีละ
อกสารด๎านการนิทศการศึกษา ตลอดจนความคิดห็นละข๎อสนอนะ ของผ๎ูบริหารสถานศึกษา
ศึกษานิทศก์ละครู น ามาสังคราะห์ป็นรูปบบการนิทศภาย฿นดยการประยุกต์฿ช๎บบ
กัลยาณมิตร฿นสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานขตพื้นท่ีการศึกษาอุบลราชธานี ขต 2                  
ซึ่งประกอบด๎วยองค์ประกอบ 4 ด๎าน ดังนี้ 1. สภาพการนิทศภาย฿น ความรู๎ความข๎า฿จ฿นการนิทศ
ภาย฿น การสร๎างความตระหนัก สร๎างความสัมพันธ์ การมีสํวนรํวมการยอมรับซึ่งกันละกัน                         
2. การจัดองค์กร฿นการนิทศภาย฿น ละบทบาทขององค์กร 3. กระบวนการนิทศภาย฿นรงรียน
ประกอบด๎วย ขั้นตอนตามกระบวนการ การจัดกิจกรรมการนิ ทศ ละทคนิคการนิ ทศ                 
4. ประมินผลความส าร็จของการนิทศภาย฿นสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  3. การน าสนอรูปบบ                 
การนิทศภาย฿นกํผ๎ูบริหารละศึกษานิทศก์ มีความห็นตรงกันดยต๎องการ฿ห๎สถานศึกษาจัด                
การนิทศภาย฿นตามองค์ประกอบของรูปบบการนิทศภาย฿นบบกัลยาณมิตร ฿นการด านิน                  
การนิทศภาย฿นสถานศึกษา ผ๎ูบริหารละครูควรน ารูปบบการนิทศภาย฿นสถานศึกษาเป฿ช๎
ด านินการ฿นการนิทศภาย฿นทุกด๎านมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี103 

 อดุลย์  วงศ์ก๎อม เด๎ท าการศึกษาวิจัย รื่อง รูปบบการนิทศการศึกษาของส านักงาน            
ขตพื้นท่ีการศึกษา ดยมีวัตถุประสงค์การวิจัย พื่อ 1. ทราบองค์ประกอบของรูปบบการนิ ทศ
การศึกษาของส านักงานขตพื้นท่ีการศึกษา 2. พื่อทราบรูปบบการนิทศการศึกษาของส านักงาน
ขตพื้นท่ีการศึกษา ผลการวิจัย พบวํา 1. องค์ประกอบของรูปบบการนิทศการศึกษาของส านักงาน
ขตพื้นท่ีการศึกษา ประกอบด๎วย 6 องค์ประกอบ คือ 1. การวางผน 2. ด านินการนิทศ 3. ส่ือละ
ทคนลยี 4. ประมินผล 5. การมีสํวนรํวม ละ 6. ปรับปรุงละพัฒนา 2. องค์ประกอบรูปบบ  

                                                 

 103 รัตนา นครทพ, “การน าสนอรูปบบการนิทศภาย฿นดยการประยุกต์฿ช๎บบ
กัลยาณมิตร฿นสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานขตพื้นท่ีการศึกษาอุบลราชธานี ขต 2” 
(วิทยานิพนธ์ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุบลราชธานี, 2552), บทคัดยํอ. 
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การนิ ทศการศึกษาของส านักงานขตพื้น ท่ีการศึกษา ประกอบด๎วยองค์ประกอบส าคัญ                              
6 องค์ประกอบ ท่ีมีความถูกต๎อง หมาะสม ป็นเปเด๎ละสามารถน าเป฿ช๎ประยชน์เด๎ ซึ่งสอดคล๎อง
กรอบนวคิดทฤษฎีของการวิจัย104 

 พรรณมาศ  พรมพิลา เด๎ท าการศึกษาวิจัย รื่อง ปัจจัยท่ีสํงผลตํอการนิทศการสอน฿น
รงรียน สังกัดองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น มีวัตถุประสงค์การวิจัย พื่อทราบ 1. ปัจจัยด๎าน
กระบวนการท่ีสํงผลตํอการนิทศการสอน฿นรงรียน สังกัดองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  ละ                     
2. รูปบบกระบวนการนิทศการสอน฿นรงรียน สังกัดองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ผลการวิจัย 
พบวํา ปัจจัยด๎านกระบวนการท่ีสํงผลตํอการนิทศการสอน฿นรงรียน สังกัดองค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่นประกอบด๎วย 7 ด๎าน คือ ด๎านการวางผน ด๎านการบริหารจัดการ ด๎านการส ารวจสภาพ
ปัญหา ละความต๎องการของครู ด๎านการประมินผล ด๎านการพัฒนาละการปรับปรุง ด๎านการมีสํวนรํวม 
ละด๎านการปฏิบัติการนิทศการสอน ละรูปบบการนิทศตํละด๎านมีสหสัมพันธ์ชิงบวกตํอกัน 
ดยด๎านการวางผน ด๎านการบริหารจัดการ ด๎านการส ารวจสภาพปัญหา ละความต๎องการของครู 
ด๎านการประมินผล ด๎านการพัฒนาละการปรับปรุง มีสหสัมพันธ์ทางบวกอยํางมีนัยส าคัญทางสถิติ 
฿นขณะท่ีท้ัง 5 ด๎านมีสหสัมพันธ์ทางบวกดยตรงกับด๎านการปฏิบัติการนิทศการสอน สํวนด๎านการบริหาร
จัดการมีสหสัมพันธ์ทางบวกดยตรงกับด๎านการมีสํวนรํวม105 

 วัฒนศักด์ิ  รื่นรมย์ เด๎ท าการศึกษาวิจัย รื่อง การศึกษาปัญหาการนิทศการสอนของ
ครูผ๎ูสอน฿นอ าภอมือง จังหวัดระยอง สังกัดส านักงานขตพื้นท่ีการศึกษาระยอง ขต 1 มีวัตถุประสงค์การวิจัย      
คือ พื่อศึกษาระดับละปรียบทียบปัญหาการนิทศการสอนของครูผ๎ูสอน฿นอ าภอมือง จังหวัด
ระยอง สังกัดส านักงานขตพื้นท่ีการศึกษาระยอง ขต 1 จ านกตามวิทยฐานะ ละกลํุมสาระ           
การรียนรู๎ของครู ผลการวิจัย พบวํา 1. ผลการศึกษาปัญหาการนิทศการสอนของครูผ๎ูสอน฿นอ าภอ
มือง จังหวัดระยอง สังกัดส านักงานขตพื้นท่ีการศึกษาระยอง ขต 1 ดยรวมละทุกด๎านอยูํ฿นระดับ
ปานกลาง มื่อพิจารณารายด๎าน รียงล าดับจากมากเปหาน๎อย เด๎  คือ การผลิตการ฿ช๎ส่ือการรียน    
การสอน หลักสูตรละการน าเป฿ช๎ การจัดกิจกรรมการรียนการสอน ละการวัดละประมินผล          
2. ผลการปรียบทียบปัญหาการนิทศการสอนของครูผ๎ูสอน฿นอ าภอมือง จังหวัดระยอง สังกัด
ส านักงานขตพื้นท่ีการศึกษาระยอง ขต 1 จ านกตามวิทยฐานะของครู ดยรวม ครูผ๎ูสอนมีปัญหา
การนิทศการสอนตกตํางกันอยํางมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  3. ผลการปรียบทียบปัญหา      
การนิทศการสอนของครูผ๎ูสอน฿นอ าภอมือง จังหวัดระยอง สังกัดส านักงานขตพื้นท่ีการศึกษา

                                                 

 104 อดุลย์  วงศ์ก๎อม, “รูปบบการนิทศการศึกษาของส านักงานขตพื้นท่ีการศึกษา” 
(วิทยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2552), บทคัดยํอ. 
 105 พรรณมาศ  พรมพิลา, “ปัจจัยท่ีสํงผลตํอการนิทศการสอน฿นรงรียน สังกัดองค์กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่น” (วิทยานิพนธ์ปรญิญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2553), บทคัดยํอ. 



 
161 

 

ระยอง ขต 1 จ านกตามกลํุมสาระการรียนรู๎ ดยรวม ครูผ๎ูสอนมีปัญหาการนิทศการสอนตกตําง
กันอยํางมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05106            

 ยุพิน  ยืนยง เด๎ท าการศึกษาวิจัย รื่อง การพัฒนารูปบบการนิทศบบหลากหลาย
วิธีการพื่อสํงสริมสมรรถภาพการวิจัย฿นช้ันรียนของครู ขตการศึกษา 5 อัครสังฆมณฑลกรุงทพฯ 
ดยมีวัตถุประสงค์การวิจัย คือ 1. พัฒนารูปบบการนิทศบบหลากหลายวิธีการพื่อสํงสริม
สมรรถภาพการวิจัย฿นช้ันรียนของครู ขตการศึกษา 5 อัครสังฆมณฑลกรุงทพฯ 2. ประมินผล               
การ฿ช๎รูปบบการนิทศบบหลากหลายวิธีการ พื่อสํงสริมสมรรถภาพการวิจัย฿นช้ันรียนของครู 
ผลการวิจัย พบวํา 1. รูปบบการนิทศบบหลากหลายวิธีการ พื่อสํงสริมสมรรถภาพการวิจัย฿นช้ัน
รียน มีช่ือวํา ซีเอพีอี (CIPE Model) ประกอบด๎วย หลักการ มุํงน๎นกระบวนการนิทศท่ีป็นระบบ 
สัมพันธ์กัน ละค านึงถึงความตกตํางระหวํางบุคคล วัตถุประสงค์พื่อพัฒนาสมรรถภาพการนิทศ
ละการท าวิจัย฿นช้ันรียน กระบวนการนิทศ 4 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนท่ี 1 Classifying : C การคัด
กรองระดับความรู๎ ความสามารถ ทักษะท่ีส าคัญกี่ยวกับการจัดการรียนรู๎ละการวิจัย฿นช้ันรียน 
พื่อจัดกลํุมครูละลือกวิธีการนิทศท่ีหมาะสมส าหรับครุตํละกลํุม ขั้นตอนท่ี 2 Information : I  
การ฿ห๎ความรู๎กํอนการนิทศ  ขั้นตอนท่ี 3 Proceeding : P การด านินงาน เด๎กํ 3.1 การประชุม
กํอนการสังกตการสอน (Pre Conference) 3.2 การสังกตการสอน (Observation) 3.3 การประชุมหลังการสังกต            
การสอน (Post Conference)  ขั้นตอนท่ี 4 Evaluation : E การประมินผลการนิทศดยมี              
การก ากับ ติดตาม (Monitoring) อยํางตํอนื่องทุกขั้นตอน ละ 2. ผลการ฿ช๎รูปบบการนิทศบบ
หลากหลายวิธีการพื่อสํงสริมสมรรถภาพการวิจัย฿นช้ันรียน พบวํา ครูผ๎ูนิทศมีสมรรถภาพ                
฿นการนิทศบบหลากหลายวิธีการ อยูํ฿นระดับมาก ละมีความรู๎  ความข๎า฿จกี่ยวกับการวิจัย฿น            
ช้ันรียนกํอนละหลังการ฿ช๎รูปบบการนิทศตกตํางกันอยํางมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ดย
หลังการ฿ช๎รูปบบการนิทศมีคะนนฉล่ียสูงกวํากํอนการ฿ช๎รูปบบการนิทศ ครูผ๎ูรับการนิทศมี
ความรู๎ ความข๎า฿จกี่ยวกับการนิทศบบหลากหลายวิธีการกํอนละหลังการ฿ช๎รูปบบการนิทศ
ตกตํางกันอยํางมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ดยหลังการ฿ช๎รูปบบการนิทศมีคะนนฉล่ียสูง
กวํากํอนการ฿ช๎รูปบบการนิทศ มีสมรรถภาพการวิจัย฿นช้ันรียน฿นระดับสูงมาก ละมีความพึงพอ฿จ                 
ตํอรูปบบการนิทศบบหลากหลายวิธีการอยูํ฿นระดับมากท่ีสุด ละนักรียนมีผลการ รียนรู๎กํอน
ละหลังการ฿ช๎รูปบบการนิทศบบหลากหลายวิธีการ ตกตํางกันอยํางมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 
.05 ดยหลังการ฿ช๎รูปบบการนิทศนักรียนมีผลการรียนรู๎สูงกวํากํอนการ฿ช๎รูปบบการนิทศ107 

                                                 

 106 วัฒนศักดิ์  รื่นรมย์, “การศึกษาปัญหาการนิทศการสอนของครูผ๎ูสอน฿นอ าภอมือง 
จังหวัดระยอง สังกัดส านักงานขตพื้นท่ีการศึกษาระยอง ขต 1” (วิทยานิพนธ์ปริญญาการศึกษา
มหาบัณฑิต  สาขาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา, 2553), บทคัดยํอ. 

 107 ยุพิน  ยืนยง, “การพฒันารูปบบการนิทศบบหลากหลายวิธีการพื่อสํงสริม
สมรรถภาพการวิจัย฿นช้ันรียนของครู ขตการศึกษา 5 อัครสังฆมณฑลกรุงทพฯ” (วิทยานิพนธ์
ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรละการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 
2553), บทคัดยํอ. 
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 สมจินดา  ผิวข า เด๎ท าการศึกษาวิจัย รื่อง ผลการนิทศภาย฿นพื่อพัฒนาสมรรถภาพ  
การสอนอํานภาษาเทยของครูรงรียนดรุณศึกษา มีวัตถุประสงค์พื่อศึกษาข๎อบกพรํองการอําน
ภาษาเทยของนักรียนช้ัน ประถมศึกษาปีท่ี 4 รงรียนดรุณศึกษาละผลการนิทศภาย฿นท่ีสํงผลตํอ
สมรรถภาพการสอนภาษาเทยของครูชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 ละมีผลตํอการอํานของนักรียนหลังจาก
ครูเด๎รับการนิทศ ผลการศึกษาค๎นคว๎า พบวํา 1. นักรียนช้ันประถมศึกษาปี ท่ี 4 ร๎อยละ 50                   
มีข๎อบกพรํอง฿นการอํานภาษาเทย฿น บบท่ี 1 คือ อํานตัวสะกดเมํเด๎ อํานป็นคาอื่น อํานเมํชัด อําน
ตะกุกตะกัก ละอํานสลับตัวอักษร 2. ผลการนิทศภาย฿นท า฿ห๎สมรรถภาพการสอนอํานภาษาเทย
ของครูชั้น ประถมศึกษาปี ท่ี 4 รงรียนดรุณศึกษา ปีการศึกษา 2552 มีพัฒนาการดีขึ้นละสํงผล฿ห๎
ข๎อบกพรํอง฿นการอํานภาษาเทยของนักรียนลดลง108 
 สามารถ  ทิมนาค เด๎ท าการศึกษาวิจัย รื่อง การพัฒนารูปบบการนิทศการสอนตาม
นวคิดของกล๊ิกมน พื่อพัฒนาสมรรถภาพการจัดการรียนรู๎ด๎านทักษะการอํานของครูภาษาเทย 
ดยมีวัตถุประสงค์การวิจัย คือ 1. พื่อพัฒนารูปบบการนิทศการสอนตามนวคิดของกล๊ิกมน พื่อ
พัฒนาสมรรถภาพการจัดการรียนรู๎ด๎านทักษะการอํานของครูภาษาเทย ละ 2. พื่อตรวจสอบ
ประสิทธิภาพชิงประจักษ์ของรูปบบการนิทศการสอนตามนวคิดของกล๊ิกมน พื่อพัฒนา
สมรรถภาพการจัดการรียนรู๎ด๎านทักษะการอํานของครูภาษาเทย ด๎วยกระบวนการวิจัยละพัฒนา 
(Research and Development) รํวมกับนวคิดการออกบบการสอนชิงระบบ ( Instruction 
System Design) ขั้นตอนการพัฒนารูปบบการนิทศการสอน ประกอบด๎วย 4 ขั้นตอน คือ                  
1. ศึกษาวิคราะห์ข๎อมูลพื้นฐาน 2. ออกบบละพัฒนารูปบบการนิทศการสอน 3. น ารูปบบ              
การนิทศการสอนเป฿ช๎ ละ 4. ประมินผลรูปบบการนิทศการสอน ผลการวิ จัย พบวํา รูปบบ       
การนิทศการสอนตามนวคิดของกล๊ิกมน พื่อพัฒนาสมรรถภาพการจัดการรียนรู๎ด๎านทักษะ                
การอํานของครูภาษาเทย รียกวํา “AIPDE Model” ประกอบด๎วยกระบวนการด านินงาน 5 ด๎าน 
คือ ขั้นท่ี 1 การประมินสภาพละสมรรถนะ฿นการท างาน (Assessing : A) ขั้นท่ี 2 การ฿ห๎ความรู๎
กํอนการนิทศ (Information : I) ขั้นที่ 3 วางผนการนิทศ (Planning : P) ขั้นท่ี 4 ปฏิบัติการนิทศ 
(Doing : D) ประกอบด๎วยกระบวนการนิทศการสอน 3 ขั้น คือ 1 . การประชุมกํอนการสังกต                 
การสอน 2. สังกตการสอน 3. ประชุม฿ห๎ข๎อมูลย๎อนกลับหลังการสังกตการสอน ละขั้นท่ี 5 
ประมินผลการนิทศ (Evaluation : E)  ผลจากการตรวจสอบประสิทธิภาพของรูปบบการนิทศ   
การสอนดยผ๎ูช่ียวชาญ 6 คน พบวํา รูปบบการสอนมีประสิทธิภาพ ละผลการตรวจสอบ
ประสิทธิภาพชิงประจักษ์ของรูปบบการนิทศการสอนดยการน าเป฿ช๎฿นรงรียน พบวํา ครูผ๎ูท า
หน๎าท่ีนิทศมีสมรรถภาพการนิทศการสอนหลังการ฿ช๎รูปบบการนิทศการสอนสูงกวํากํอนการ฿ช๎
รูปบบการนิทศการสอน ครูผ๎ูรับผิดชอบนิทศมีสมรรถภาพการจัดการรียนรู๎ทักษะการอํานหลัง    
การ฿ช๎รูปบบการนิทศการสอนสูงกวํากํอนการ฿ช๎รูปบบการนิทศการสอน นักรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการรียนด๎านทักษะการอํานหลังรียนสูงกวํากํอนรียน นักรียนมีพัฒนากรด๎านพฤติกรรม                

                                                 

 108 สมจินดา  ผิวข า, “ผลการนิทศภาย฿นพื่อพัฒนาสมรรถภาพการสอนอํานภาษาเทย
ของครูรงรียนดรุณศึกษา” (วิทยานิพนธ์ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนรศวร, 2553), บทคัดยํอ. 
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การรียนรู๎บบรํวมมือกันสูงขึ้น ครูผ๎ูท าหน๎าท่ีนิทศละครูผ๎ูรับการนิทศมีความพึงพอ฿จตํอรูปบบ
การนิทศการสอนอยูํ฿นระดับมากท่ีสุด ละนักรียนมีความพึงพอ฿จตํอการสอนของครูภาษาเทยอยูํ
฿นระดับมากท่ีสุด109 
 มัทนียา  นะตะ เด๎ท าการศึกษาวิจัย รื่อง ความต๎องการการนิทศการสอนภาษาอังกฤษ
ของครูผ๎ูสอนภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา อ าภอกมลาเสย ส านักงานขตพื้นท่ีการศึกษา
กาฬสินธุ์  ขต 1 มีวัตถุประสงค์การวิจัย คือ 1. ศึกษาระดับความต๎องการการนิทศการสอน
ภาษาอังกฤษของครูผ๎ูสอนภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา อ าภอกมลาเสย ส านักงานขตพื้นท่ี
การศึกษากาฬสินธุ์ ขต 1  2. ศึกษาปฏิสัมพันธ์ระหวํางระดับการศึกษา พื้นฐานความรู๎วิชาภาษาอังกฤษ 
ประสบการณ์฿นการสอนวิชาภาษาอังกฤษ ละขนาดรงรียนของครูผ๎ูสอนภาษาอังกฤษระดับ
ประถมศึกษา ละ 3. รวบรวมข๎อสนอนะกี่ยวกับความต๎องการการนิทศการสอนภาษาอังกฤษ
จ านกตามระดับการศึกษา พื้นฐานความรู๎วิชาภาษาอังกฤษ ประสบการณ์฿นการสอนวิชา
ภาษาอังกฤษ ละขนาดรงรียน  ผลการวิจัย พบวํา 1 . ความต๎องการการนิทศการสอน
ภาษาอังกฤษของครูผ๎ูสอนภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา อ าภอกมลาเสย ส านักงานขตพื้นท่ี
การศึกษากาฬสินธุ์ ขต 1 ดยรวมทุกด๎านอยูํ฿นระดับมาก มื่อพิจารณารายด๎าน พบวํา อยูํ฿นระดับ
มากชํนกัน ดยรียงตามล าดับจากมากเปหาน๎อย เด๎กํ ด๎านส่ือการสอน ด๎านการวัดละประมินผล 
ด๎านหลักสูตรละวิธีการสอน 2 . ปฏิสัมพันธ์ระหวํางระดับการศึกษากับพื้นฐานความรู๎วิชา
ภาษาอังกฤษ ประสบการณ์฿นการสอนวิชาภาษาอังกฤษ ละขนาดรงรียน ท่ีสํงผลตํอความต๎องการ
การนิทศการสอนภาษาอังกฤษของครูผ๎ูสอนภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา อ าภอกมลาเสย 
ส านักงานขตพื้นท่ีการศึกษากาฬสินธุ์ ขต 1 ดยรวมทุกด๎านละรายด๎านอยูํ฿นระดับมาก                      
2.1 ปฏิสัมพันธ์ระหวํางระดับการศึกษากับพื้นฐานความรู๎วิชาภาษาอังกฤษ สํงผลตํอความต๎องการ
การนิทศการสอนภาษาอังกฤษของครูผ๎ูสอนภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา ฿นด๎านหลักสูตร ด๎าน
วิธีการสอน ด๎านส่ือการสอนละด๎านการวัดผลละประมินผลอยูํ฿นระดับมาก 2.2 ปฏิสัมพันธ์ระหวําง
ระดับการศึกษากับประสบการณ์฿นการสอนวิชาภาษาอังกฤษ สํงผลตํอความต๎องการการนิทศการสอนภาษาอังกฤษ
ของครูผ๎ูสอนภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา ฿นด๎านวิธีการสอนอยูํ฿นระดับมาก 2.3 ปฏิสัมพันธ์
ระหวํางระดับการศึกษากับขนาดรงรียน เมํสํงผลตํอความต๎องการการนิทศการสอนภาษาอังกฤษ
ของครู ผ๎ูสอนภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา 2.4 . ปฏิสัมพันธ์ระหวํางพื้นฐานความรู๎วิชา
ภาษาอังกฤษกับประสบการณ์฿นการสอนวิชาภาษาอังกฤษ เมํสํงผลตํอความต๎องการการนิทศ           
การสอนภาษาอังกฤษของครูผ๎ูสอนภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา  2.5. ปฏิสัมพันธ์ระหวําง           
พื้นฐานความรู๎วิชาภาษาอังกฤษกับขนาดรงรียน เมํผลตํอความต๎องการการนิทศการสอน
ภาษาอังกฤษของครูผ๎ูสอนภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา 3. ครูผ๎ูสอนภาษาอังกฤษมีข๎อสนอนะ
ละความคิดห็นกี่ยวกับการนิทศการสอนภาษาอังกฤษ เด๎กํ อยาก฿ห๎มีการอบรมภาษาอังกฤษ

                                                 

 109 สามารถ  ทิมนาค, “การพัฒนารูปบบการนิทศการสอนตามนวคิดของกล๊ิกมน 
พื่อพัฒนาสมรรถภาพการจัดการรียนรู๎ด๎านทักษะการอํานของครูภาษาเทย” (วิทยานิพนธ์ปริญญา
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรละการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2553), 
บทคัดยํอ. 
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ระดับประถมศึกษา ท้ัง 4 ด๎าน คือ ด๎านหลักสูตร ด๎านวิธีการสอน ด๎านส่ือการสอน ละด๎านการวัด
ละประมินผล (ร๎อยละ 20.45) อยาก฿ห๎มีการอบรมการวัดผลละประมินผลบบรูบิค (ร๎อยละ 
13.12) ละอยาก฿ห๎มีผ๎ูสอนป็นชาวตํางชาติหรือจ๎าของภาษา (ร๎อยละ 11.36)110  
 พีระพงษ์  รุํงรืองศิลป์ เด๎ท าการศึกษาวิจัย รื่อง ความต๎องการการนิทศการสอน                
ท่ีพึงประสงค์ของครู฿นรงรียน สังกัด ส านักงานขตพื้นท่ีการศึกษาบุรีรัมย์ ขต 4 มีวัตถุประสงค์พื่อ
ศึกษาความต๎องการการนิทศการสอนท่ีพึงประสงค์ของครู฿นรงรียน สังกัดส านักงานขตพื้นท่ี
การศึกษาบุรีรัมย์ ขต 4 ละพื่อปรียบทียบระดับความต๎องการการนิทศการสอนท่ีพึงประสงค์ของ
ครู฿นรงรียน สังกัดส านักงานขตพื้นท่ีการศึกษาบุรีรัมย์ ขต 4 จ านกตามขนาดรงรียนท่ีปฏิบัติงาน
ละประสบการณ์฿นการปฏิบัติงาน ผลการวิจัย  พบวํา 1. ความต๎องการการนิทศการสอนท่ี           
พึงประสงค์ของครู฿นรงรียน สังกัดส านักงานขตพื้นท่ีการศึกษาบุรีรัมย์ ขต 4 ดยรวมละรายด๎าน
อยูํ฿นระดับมาก มื่อพิจารณารายด๎าน พบวํา ด๎านท่ีมีคําฉล่ียสูงสุด เด๎กํ ด๎านปัจจัยท่ีอื้อส าหรับ           
การนิทศ รองลงมา คือ ด๎านวิธีการนิทศละด๎านวัตถุประสงค์ของการนิทศ 2. การปรียบทียบ
ความต๎องการการนิทศการสอนท่ีพึงประสงค์ของครู฿นรงรียน สังกัด ส านักงานขตพื้นท่ีการศึกษา
บุรีรัมย์ ขต 4 จ านกตามขนาดรงรียนท่ีปฏิบัติงาน ดยรวมเมํตกตํางกัน มื่อพิจารณารายด๎าน 
พบวํา ด๎านวิธีการนิทศ ด๎านระยะวลาการนิทศตกตํางกันอยํางมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
ด๎านนื้อหาของการนิทศ ตกตํางกันอยํางมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 3. ความต๎องการการนิทศ
การสอนท่ีพึงประสงค์ของครู฿นรงรียน สังกัดส านักงานขตพื้นท่ีการศึกษาบุรีรัมย์ ขต 4 จ านก
ตามประสบการณ์฿นการปฏิบัติงาน ดยรวมละรายด๎านเมํตกตํางกัน  4. ข๎อสนอนะ คือ ก าหนด
วัตถุประสงค์ของการนิทศ฿ห๎ชัดจน กระต๎ุน฿ห๎ครูกิดนวคิดละทคนิควิทยาการ฿หมํ ๆ ละพัฒนา
กระบวนการจัดการรียนการสอน มีรูปบบการนิทศท่ีน าเปสํูการปฏิบัติเด๎จริง  การพัฒนาส่ือ 
นวัตกรรมการจัดการรียนการสอน การวัดละประมินผลตามหลักสูตร วิคราะห์จุดดํน จุดด๎อย 
นวทางการก๎เข ติดตามละจ๎งผลการนิทศ สร๎างความตระหนักกี่ยวกับการนอิทศ฿ห๎ผ๎ูบริหาร 
นิทศบบกัลยาณมิตรท าความข๎า฿จรํวมกันระหวํางผ๎ูนิทศกับผ๎ูรับการนิทศ ละปิดอกาส฿ห๎ครูเด๎
สดงผลงานละข๎อซักถามตําง ๆ สํวนผ๎ูนิทศควรป็นผ๎ูมีประสบการณ์ ละช่ียวชาญ฿นสาขาวิชา 
นั้น ๆ ผ๎ูบริหาร฿นรงรียนละครูที่มีประสบการณ์ป็นท่ียอมรับ ละศึกษานิทศก์มีระยะวลานิทศ
ติดตามอยํางชัดจน น าผลการประมินคุณภาพภายนอกละภาย฿นสถานศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการรียนของ
นักรียน ละผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาป็นปัจจัย฿นการนิทศ111   

                                                 

 110 มัทนียา  นะตะ, “ความต๎องการการนิทศการสอนภาษาอังกฤษของครูผ๎ูสอน
ภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา อ าภอกมลาเสย ส านักงานขตพื้นท่ีการศึกษากาฬสินธุ์ ขต 1”  
(วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษพื่อการส่ือสาร฿นงานอาชีพ บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, 2554), บทคัดยํอ. 

 111 พีระพงษ์  รุํงรอืงศิลป,์ “ความต๎องการการนิทศการสอนท่ีพึงประสงค์ของครู           
฿นรงรียน สังกัดส านักงานขตพื้นท่ีการศึกษาบุรีรัมย์ ขต 4” (วิทยานิพนธ์ปริญญาปรัชญา              
ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, 
2554), บทคัดยํอ. 
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 ชวนพิศ  คาดสนิท เด๎ท าการศึกษาวิจัย รื่อง ปัญหาละนวทางการพัฒนาการนิทศ               
การสอน฿นรงรียนประถมศึกษา ส านักงานขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาระยอง ขต 2                    
มีวัตถุประสงค์การวิจัย คือ พื่อศึกษาละปรียบทียบปัญหาละนวทางการพัฒนาการนิทศ               
การสอน฿นรงรียนประถมศึกษา ส านักงานขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาระยอง ขต 2 จ านก
ตามต าหนํง ละประสบการณ์฿นการนิทศการสอน ละพื่อหาข๎อสนอนะ฿นการก๎ปัญหา            
การนิ ทศการสอน ผลการวิ จัย พบวํา 1. ปัญหาละนวทางการพัฒนาการนิทศการสอน฿นรงรียน                    
ประถมศึกษา ส านักงานขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาระยอง ขต 2 ดยรวมละรายด๎านมีปัญหา
อยูํ฿นระดับปานกลาง 2. ปรียบทียบปัญหาการนิทศการสอน฿นรงรียนประถมศึกษา ส านักงาน
ขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาระยอง ขต 2 จ านกตามต าหนํง ดยรวมละรายด๎านเมํตกตํางกัน 
3. ปรียบทียบปัญหาการนิทศการสอน฿นรงรียนประถมศึกษา ส านักงานขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาระยอง ขต 2 จ านกตามประสบการณ์฿นการนิทศการสอน ดยรวมละรายด๎าน                  
เมํตกตํางกัน 4. ข๎อสนอนะนวทาง฿นการก๎ปัญหาการนิทศการสอน฿นรงรียนประถมศึกษา 
ส านักงานขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาระยอง ขต 2 สนอป็นรายด๎านเด๎ ดังนี้ 4.1 ด๎านหลักสูตร
ละการน าหลักสูตรเป฿ช๎ เด๎กํ ควรจัดการประชุมสัมมนา หลักการนิทศการสอน ด๎านหลักสูตรละ
การน าหลักสูตรเป฿ช๎฿ห๎ผ๎ูบริหารละครูวิชาการ 4.2 ด๎านกิจกรรมการรียนการสอน เด๎กํ ควรจัด          
การประชุมสัมมนากี่ยวกับทคนิคการจัดกิจกรรมการรียนการสอนกํผ๎ูบริหารละครูวิชาการ             
4.3 ด๎านการพัฒนาส่ือการรียนการสอน เด๎กํ ควรจัดการประชุมสัมมนา การผลิตละการ ฿ช๎ส่ือ           
การรียนการอสนกํครูผ๎ูสอน 4.4 ด๎านการวัดผลละประมินผล เด๎กํ ควรจัดการประชุมสัมมนา            
฿นรื่อง การวัดผลละประมินผลกํผ๎ูบริหาร ละครูวิชาการ112                                          
 ธนนันท์  คณะรมย์ เด๎ท าการศึกษาวิจัย รื่อง ความสัมพันธ์ระหวํางการปฏิบัติตาม
รูปบบการนิทศภาย฿นกับความต๎องการการนิทศภาย฿นของข๎าราชการครู สังกัดส านักงาน                
ขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา ขต 18 วัตถุประสงค์พื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหวํางการปฏิบัติตาม
รูปบบการนิทศภาย฿นกับความต๎องการการนิทศภาย฿นของข๎าราชการครู สังกัดส านักงาน              
ขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา ขต 18 กลํุมตัวอยํางท่ี฿ช๎฿นการวิจัย เด๎กํ ข๎าราชการครู สังกัด
ส านักงานขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา ขต 18 ปีการศึกษา 2554 จ านวน 343 คน ครื่องมือท่ี฿ช๎
฿นการวิจัยป็นบบสอบถาม มาตราสํวนประมาณคํา 5 ระดับ ผลการวิจัย พบวํา 1. ระดับการปฏิบัติ
ตามรูปบบการนิทศภาย฿นของข๎าราชการครู สังกัดส านักงานขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา              
ขต 18 ฿นภาพรวม อยูํ฿นระดับมาก มื่อพิจารณารูปบบการนิทศตํละรูปบบ พบวํา รูปบบ        
การนิทศ รูปบบการนิทศบบพื่อนชํวยพื่อน รูปบบการนิทศบบพื่อนรํวมพัฒนาวิชาชีพ 
รูปบบการนิทศบบมีสํวนรํวม มีการปฏิบัติกัน฿นระดับมาก สํวนรูปบบการนิทศผ๎ูบริหาร ละ
รูปบบการนิทศบบคลินิก มีการปฏิบัติกัน฿นระดับปานกลาง 2 . ระดับความต๎องการการนิทศ

                                                 

 112 ชวนพิศ  คาดสนิท, “ปัญหาละนวทางการพัฒนาการนิทศการสอน฿นรงรียน
ประถมศึกษา ส านักงานขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาระยอง ขต 2” (วิทยานิพนธ์ปริญญา
การศึกษามหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา, 2554), 
บทคัดยํอ. 
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ภาย฿นของข๎าราชการครู สังกัดส านักงานขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา ขต 18 ฿นภาพรวม อยูํ฿น
ระดับมาก ละมื่อพิจารณาความต๎องการการนิทศภาย฿นตํละด๎าน พบวํา ข๎าราชการครู มีความต๎องการ                
การนิทศภาย฿นอยูํ฿นระดับมากทุกด๎าน 3. ความสัมพันธ์ระหวํางรูปบบกับความต๎องการการนิทศ
ภาย฿น มีความสัมพันธ์ทางบวกอยํางมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ซึ่งมีความสัมพันธ์กัน฿นระดับต่ า
ถึงระดับปานกลาง113  
 ทอง฿บ  ทองมาก เด๎ท าการศึกษาวิจัย รื่อง รูปบบการนิทศการศึกษาท่ีมีประสิทธิผล  
฿นรงรียนขนาดล็ก มีวัตถุประสงค์พื่อศึกษารูปบบการนิทศการศึกษาท่ีมีประสิทธิผล฿นรงรียน
ขนาดล็ก วิธีการด านินการวิจัย มี 3 ข้ันตอน คือ 1. ศึกษาสภาพการนิทศการศึกษาท่ีมีประสิทธิผล
฿นรงรียนขนาดล็ก 2. สร๎างรูปบบการนิทศการศึกษาท่ีมีประสิทธิผล฿นรงรียนขนาดล็กดยการ
ยกรํางรูปบบ สร๎างคํูมือการ฿ช๎รูปบบตรวจสอบรูปบบ 3. น าสนอรูปบบการนิทศการศึกษาท่ีมี
ประสิทธิผล฿นรงรียนขนาดล็ก ผลการวิจัย พบวํา 1. สภาพการนิทศการศึกษาท่ีมีประสิทธิผล฿น
รงรียนขนาดล็กมีการด านินการท่ีครอบคลุมถึงกิจกรรม 6 ด๎าน คือ ด๎านบุคลากรผ๎ูท าหน๎าท่ีป็นผ๎ู
นิทศภาย฿นรงรียน ด๎านการวางผนการนิทศ ด๎านการปฏิบัติการนิทศ ด๎านการสร๎างขวัญละ
ก าลัง฿จ ด๎านการประมินผล การปฏิบัติการนิทศ ละด๎านการวิคราะห์ข๎อมูลย๎อนกลับ  2. รูปบบ
การนิทศการศึกษาท่ีมีประสิทธิผล ฿นรงรียนขนาดล็กมีองค์ประกอบหลัก 6 ด๎าน คือ 1. ด๎าน
หลักการของรูปบบ ซึ่งประกอบด๎วย หลักการกัลยาณมิตร หลักการมนุษยสัมพันธ์หลักการมีสํวน
รํวม หลักการวางผน หลักการท างานป็นทีม ละหลักการท างานอยํางมีประสิทธิผล 2 . ด๎าน
วัตถุประสงค์ของรูปบบ ซึ่งประกอบด๎วย พื่อพัฒนาผ๎ูบริหาร ละครูผ๎ูนิทศ฿ห๎รู๎ละข๎า฿จกี่ยวกับ
การด านินการนิทศภาย฿นรงรียน พื่อ฿ห๎ผ๎ูบริหารละครูผ๎ูนิทศน ารูปบบเป฿ช๎฿นการด านินการ
นิทศละพื่อ฿ห๎ครูผ๎ูรับการนิทศน าผลท่ีเด๎จากการรับการนิทศเปพัฒนาการปฏิบัติงานอยํางมี
ประสิทธิผล 3. ด๎านกลเกการด านินการ ซึ่งประกอบด๎วยกลเกการด านินการระดับขตพื้นท่ี
การศึกษา ละกลเกการด านินการระดับรงรียน 4 . ด๎านวิธีด านินการซึ่งประกอบด๎วยการวาง
ผนการนิทศการปฏิบัติการนิทศการสร๎างขวัญละก าลัง฿จ การประมินผลการปฏิบัติการนิทศ 
ละการวิคราะห์ข๎อมูลย๎อนกลับ 5. ด๎านการประมินรูปบบ ซึ่งประกอบด๎วย การประมินความรู๎  
ความข๎า฿จผ๎ูบริหารละครูผ๎ูนิทศกี่ยวกับการด านินการนิทศภาย฿นรงรียน การประมินการน า
รูปบบเป฿ช๎฿นการด านินการนิทศของผ๎ูบริหารละครูผ๎ูนิทศ ละการประมินความสามารถของครู
ผ๎ูรับการนิทศ฿นการน าผลท่ีเด๎จากการรับการนิทศเปพัฒนาการปฏิบัติงานอยํางมีประสิทธิผล ละ 6. ด๎าน
งื่อนเขความส าร็จ ซึ่งประกอบด๎วยความตระหนัก ละการ฿ห๎ความส าคัญ฿นการนิทศของทุกคน              
ท่ีกี่ยวข๎องท้ัง฿นระดับขตพื้นท่ีการศึกษาละระดับรงรียน การเด๎รับการพัฒนาอยํางพียงพอ ละ
การมีความพร๎อมละความมั่น฿จ฿นการนิทศของผ๎ูบริหารรงรียนละครูผ๎ูนิทศ การก าหนด
นยบายละผนการนิทศพร๎อมกับการปฏิบัติตามผนอยํางยืดหยุํนของส านักงานขตพื้นท่ี

                                                 

 113 ธนนันท์  คณะรมย์, “ความสัมพันธ์ระหวํางการปฏิบัติตามรูปบบการนิทศภาย฿นกับ
ความต๎องการการนิทศภาย฿นของข๎าราชการครู สังกัดส านักงานขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา ขต 
18”  (วิทยานิพนธ์ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏร าเพพรรณี, 2555), บทคัดยํอ. 
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การศึกษา ละรงรียนการสนับสนุนงบประมาณ ส่ือ ละครื่องมือการนิทศอยํางหมาะสมจาก
หนํวยงานต๎นสังกัดหรือหลํงอื่นท่ีกี่ยวข๎องการเด๎รับการสริมสร๎างขวัญละก าลัง฿จของผ๎ูบริหาร ครู
ผ๎ูนิทศ ละครูผ๎ูรับการนิทศตามความหมาะสมการเด๎รับการนะน า ชํวยหลือละสนับสนุน฿นการนิทศ 
จากศึกษานิทศก์อยํางตํอนื่อง ละการตรวจสอบคุณภาพนักรียน ดยปรียบทียบกับปูาหมาย     
3. ผลการประมินความหมาะสมความป็นเปเด๎ ละความป็นประยชน์ของรูปบบการนิทศ
การศึกษาท่ีมีประสิทธิผล฿นรงรียนขนาดล็ก พบวํา ดยรวมรูปบบการนิทศการศึกษาท่ีมี
ประสิทธิผล฿นรงรียนขนาดล็กมีความหมาะสม ความป็นเปเด๎ ละความป็นประยชน์฿นระดับ
มากท่ีสุดท้ัง฿นด๎านหลักการของรูปบบ วัตถุประสงค์ของรูปบบ กลเกการด านินการวิธีด านินการ 
การประมินรูปบบ ละงื่อนเขความส าร็จ114 
 จันทร์พิมพ์  วงศ์ประชารัตน์  เด๎ท าการศึกษาวิจัย รื่อง รูปบบการนิทศการศึกษาดย
กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานผ๎ูป็นบุคคลภายนอก ดยมีวัตถุประสงค์การวิจัย คือ 1. พื่อทราบ
องค์ประกอบการนิทศการศึกษาดยกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานผ๎ูป็นบุคคลภายนอก 2. พื่อทราบรูปบบ         
การนิทศการศึกษาดยกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานผ๎ูป็นบุคคลภายนอก ละ 3. พื่อการยืนยัน
รูปบบการนิทศการศึกษาดยกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานผ๎ูป็นบุคคลภายนอก ตามความห็น
ของผ๎ูทรงคุณวุฒิ  วิธีด านินการวิจัยมี 3 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนท่ี 1 การวิคราะห์องค์ประกอบการนิทศ                      
การศึกษาดยกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานผ๎ูป็นบุคคลภายนอก ขั้นตอนท่ี 2 การรํางรูปบบการนิทศ               
การศึกษาดยกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานผ๎ูป็นบุคคลภายนอก ขั้นตอนท่ี 3 ตรวจสอบรูปบบ
การนิทศการศึกษาดยกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานผ๎ูป็นบุคคลภายนอก ผลการวิจัย พบวํา                 
1. องค์ประกอบการนิทศการศึกษาดยกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานผ๎ูป็นบุคคลภายนอก ประกอบด๎วย                  
10 องค์ประกอบ คือ 1. คุณลักษณะของผ๎ูบริหาร 2. การบริหารการนิทศการศึกษา 3. ความรู๎ความสามารถ
ของกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 4. ความพร๎อมของครู 5. บทบาทของกรรมการสถานศึกษา           
ขั้นพื้นฐาน 6. ความสัมพันธ์ของกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานละชุมชน 7. บริบทของสถานศึกษา 
8. คุณลักษณะของกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 9. การมีสํวนรํวมของชุมชน ละ 10. การส่ือสาร
ประชาสัมพันธ์  2. รูปบบการนิทศการศึกษาดยกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานผ๎ูป็นบุคคลภายนอก
ป็นความสัมพันธ์ของพหุองค์ประกอบ ซึ่งมีความสัมพันธ์ทั้งทางตรงละทางอ๎อม ละมีความสอดคล๎อง
กับกรอบนวคิด ทฤษฎีของการวิจัย 3. ผลการยืนยันรูปบบการนิทศการศึกษา ดยกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานผ๎ูป็นบุคคลภายนอก มีความถูกต๎องครอบคลุม หมาะสม ป็นเปเด๎ละป็น
ประยชน์115 

                                                 

 114 ทอง฿บ  ทองมาก, “รูปบบการนิทศการศึกษาท่ีมีประสิทธิผล฿นรงรียนขนาดล็ก”  
(วิทยานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย           
ราชภัฏอุบลราชธานี, 2555), บทคัดยํอ. 
 115 จันทร์พิมพ์  วงศ์ประชารัตน์, “รูปบบการนิทศการศึกษาดยกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานผ๎ูป็นบุคคลภายนอก” (วิทยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2556), บทคัดยํอ. 
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 สิริกร  ค ามูล เด๎ท าการศึกษาวิจัย รื่อง การพัฒนารูปบบการนิทศการศึกษาส าหรับ
รงรียนพระปริยัติธรรมผนกสามัญศึกษา สังกัดส านักงานพระพุทธศาสนาหํงชาติ ดยมีวัตถุประสงค์                      
การวิจัย คือ พื่อพัฒนารูปบบการนิทศการศึกษาส าหรับรงรียนพระปริยัติธรรมผนกสามัญศึกษา 
สังกัดส านักงานพระพุทธศาสนาหํงชาติ ผลการวิจัยพบวํา 1. สภาพปัจจุบันของการนิทศการศึกษา
ส าหรับรงรียนพระปริยัติธรรมผนกสามัญศึกษา สังกัดส านักงานพระพุทธศาสนาหํงชาติ ยังเมํมี
การก าหนดจุดมุํงหมาย หลักการ ครงสร๎างละขอบขํายวิธีการ ละกระบวนการนิทศท่ีชัดจนป็น
ระบบ ละนวทางการนิทศการศึกษาส าหรับรงรียนพระปริยัติธรรมผนกสามัญศึกษา สังกัด
ส านักงานพระพุทธศาสนาหํงชาติ ควรประกอบด๎วย 7 ด๎าน เด๎กํ  1. จุดมุํงหมายของการนิทศ
การศึกษา 2. หลักการของการนิทศการศึกษา 3. ครงสร๎างของการนิทศการศึกษา 4. ขอบขํายงาน
ของการนิทศการศึกษา 5. วิธีการของการนิทศการศึกษา 6. กระบวนการของการนิทศการศึกษา 
ละ 7. งื่อนเขความส าร็จของการนิทศการศึกษา 2. รูปบบการนิทศการศึกษาส าหรับรงรียน
พระปริยัติธรรมผนกสามัญศึกษา สังกัดส านักงานพระพุทธศาสนาหํงชาติ ประกอบด๎วย 7 ด๎าน 
เด๎กํ 1. จุดมุํงหมายของการนิทศการศึกษา 2. หลักการของการนิทศการศึกษา 3. ครงสร๎างของ
การนิทศการศึกษา 4. ขอบขํายงานของการนิทศการศึกษา 5. วิธีการของการนิทศการศึกษา             
6. กระบวนการของการนิทศการศึกษา ละ 7. งื่อนเขความส าร็จของการนิทศการศึกษา 3. การประมิน
รูปบบการนิทศการศึกษาส าหรับรงรียนพระปริยัติธรรมผนกสามัญศึกษา สังกัดส านักงาน
พระพุทธศาสนาหํงชาติ พบวํา มีความป็นเปเด๎อยูํ฿นระดับ มาก116 
 อัศวพล  มืดทอง เด๎ท าการศึกษาวิจัย รื่อง การศึกษาความต๎องการละนวทาง                
การพัฒนาการนิทศการสอนของครูภาษาอังกฤษรงรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา ขต 13 จังหวัดกระบี่ มีวัตถุประสงค์การวิจัย คือ พื่อศึกษาความต๎องการละ
นวทางการพัฒนาการนิทศการสอนของครูภาษาอังกฤษรงรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงาน            
ขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา ขต 13 จังหวัดกระบี่ ผลการวิจัย พบวํา 1. ความต๎องการการนิทศ             
การสอนของครูภาษาอังกฤษรงรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา    
ขต 13 จังหวัดกระบี่ ดยภาพรวมละรายด๎านอยูํ฿นระดับมาก  2. ความต๎องการการนิทศการสอน
ของครูภาษาอังกฤษรงรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา ขต 13 
จังหวัดกระบี่ จ านกตามประสบการณ์การท างานละขนาดของสถานศึกษาดยรวมละรายด๎าน
ตกตํางกันอยํางเมํมีนัยส าคัญทางสถิติ 3. นวทางการพัฒนาการนิทศการสอนของครูภาษาอังกฤษ
รงรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา ขต 13 จ านกตามรายด๎าน            
เด๎ดังนี้ 3.1 ด๎านหลักสูตรละการน าหลักสูตรเป฿ช๎ ควรจัดอบรม ประชุมชิงปฏิบัติการละ               
มีการประมินการน าหลักสูตรสถานศึกษาเป฿ช๎ป็นระยะ ๆ 3.2 ด๎านกิจกรรมการรียนการสอน ควร
จัดอบรม จัดกิจกรรมการรียนการสอน ท้ังภาย฿นละภายนอกองค์กรจัดอบรมชิงปฏิบัติการกี่ยวกับ
รูปบบการจัดกิจกรรมการรียนการสอนปรือทคนิคการสอ น฿หมํ ๆ สาธิตการสอนละ                  

                                                 

 116 สิริกร  ค ามูล, “การพัฒนารูปบบการนิทศการศึกษาส าหรับรงรียนพระปริยัติธรรม
ผนกสามัญศึกษา สังกัดส านักงานพระพุทธศาสนาหํงชาติ” (วิทยานิพนธ์ปริญญาการศึกษาดุษฎี
บัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนรศวร, 2556), บทคัดยํอ. 
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ต้ังคณะกรรมการพื่อนิทศการสอนรายบุคคล 3.3 ด๎านส่ือการรียนการสอน ควรจัดอบรม            
ชิงปฏิบัติการกี่ยวกับการพัฒนาส่ือการรียนการสอน จัด฿ห๎ผ๎ูรียนเด๎มีสํวนรํวม฿นการผลิตส่ือ        
การรียนการสอน มีการประมินการ฿ช๎ส่ือการรียนการสอนละจัดอกสาร ต ารา คอมพิวตอร์ละ
อุปกรณ์พื่ออ านวยความสะดวก฿นการผลิตส่ือการรียนการสอน 3.4 ด๎านการวัดผลละประมินผล 
จัดประชุมชิงปฏิบัติการการวัดผลประมินผล สํงสริมสนับสนุน฿ห๎มีการตรวจสอบการวัดละ
ประมินผล พื่อ฿ห๎มีการวัดผลท่ีหลากหลายละประมินตนองกี่ยวกับการวัดผลประมินผล117 
  สวททอล (Swetal) เด๎ท าการวิจัยรื่อง ผ๎ูอ านวยการสถานศึกษา฿นฐานะผ๎ูน า฿นการนิทศ :                                     
การค๎นคว๎าด๎านประสิทธิภาพ฿นการป็นผ๎ูน า฿นประทศฟิลิปปินส์ พบวํา 1. การกระจายอ านาจละ
การบริหาร฿นรูปบบของรงรียนก าลัง฿ห๎ค านิยาม฿หมํ จากผ๎ูจัดการด๎านการสร๎างรงรียนป็นผ๎ูน า
฿นด๎านการนิทศ หน๎าท่ีรับผิดชอบหลักของผ๎ูอ านวยการคือ การสร๎างความมั่น฿จ฿นรื่องการรียนท่ีมี
คุณภาพ฿นช้ันรียน ตํผ๎ูอ านวยการหลายคน฿นอชียยังเมํมีการตรียมความพร๎อมตํอบทบาทละ
จุดมุํงหมาย฿หมํนี้ 2. ป็นการศึกษาพื่อช้ีวัดปัจจัยท่ีสํงผล฿ห๎ผ๎ูอ านวยการสถานศึกษา฿นฟิลิปปินส์มอง
วําตนมีความสามารถ฿นการสํงสริม฿ห๎ค านะน าสนับสนุนครู ฿นด๎านการพัฒนาวิชาชีพละทรัพยากร
฿นห๎องรียน ตลอดจนมองวําการสนับสนุนหลํานี้มีประสิทธฺภาพพียงพอ 3. วิคราะห์ข๎อมูล ดยการวิคราะห์
บบถดถอยชิงส๎น ละพบวํา 3.1 ผ๎ูอ านวยการมองวําความสามารถ฿นการควบคุมดูลของตนขึ้นอยูํ
กับความช่ือของตนองชํนดียวกับการสนับสนุนลักษณะท่ีจะสร๎างความตกตําง฿นด๎านตําง ๆ              
3.2 ครูมองวําความสามารถ฿นการควบคุมป็นส่ิงท่ีครูมองวําป็นปัจจัยส าคัญ฿นการจัดการด๎าน
ทรัพยากร118 
  อัลมาดิ ซอด (Al-Madhi Saad) เด๎ท าการวิจัยรื่อง มิติการนิทศของรงรียน฿นทรรศนะ
ของกระทรวงศึกษาธิการซาอุดิอารบีย ละศึกษานิทศก์รงรียนประจ าขตมืองริยาร์ด จากการตอบ
บบสอบถามของศึกษานิทศก์ 202 คน ละการวิคราะห์อกสาร ผลสดง฿ห๎ห็นชํองวํางของ
ศึกษานิทศก์ละการนิทศของกระทรวงศึกษาธิการท่ีกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร การพัฒนาการนิทศ 
การพัฒนาทีมงาน ภาวะผ๎ูน า การสร๎างความสัมพันธ์ การคมนาคมละการประมินผล พบวํา เมํตกตํางกัน 
ท่ีกี่ยวกับตัวปรประสบการณ์การท างาน ระดับการศึกษา ขนาดของรงรียนท่ีรับผิดชอบ ต าหนํง 
ห็นวํา การนิทศจามนยบายเมํประทบตํอการปฏิบัติการนิทศ สดง฿ห๎ห็นวํากระทรวงศึกษาธิการ
สามารถลดชํองวํางดย฿ห๎อิสระทางความคิดกํการปฏิบัติงานนิทศ119 

                                                 

 117 อัศวพล  มืดทอง, “การศึกษาความต๎องการละนวทางการพัฒนาการนิทศ            
การสอนของครูภาษาอังกฤษรงรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา ขต 
13 จังหวัดกระบี่” (วิทยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาการศึกษามหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา, 2557), บทคัดยํอ. 

   118 Sindhvad, Swetal, “School principals as instructional Leader : An 
Investigation of school leardership capacity in the Philippines”  (University of 
Minnesota, 2009), abstract. 
  119 Sadd M. Al-Madhi, “The dimensions school supervision as Viewed by 
Saudi” (Arabia’Misinitry of Education and Riyadh school District supervisors, 2007) , 
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  รบินสัน (Robinson) เด๎ท าการวิจัยรื่อง ความพึงพอ฿จ฿นการนิทศบบคลินิกของครู
ระดับการศึกษาขึ้นพื้นฐาน ผลการวิจัย พบวํา ครูมีการก๎ปัญหาละการตัดสิน฿จ การ฿ห๎บริการกํ
ครูผ๎ูสอนการพัฒนาบุคลากร ความสัมพันธ์กับชุมชน การวิจัยละประมินผลครงการมีความพึงพอ฿จ
฿นการนิทศภาย฿นบบคลินิกท่ี฿ช๎฿นการนิทศบบกัลยาณมิตร ฿นการดูลละกระต๎ุน฿ห๎ครู
ปฏิบัติการจัดกิจกรรมการรียนการสอน120 
  จอห์น ริซซ (John F. Risso) เด๎ท าการศึกษาวิจัยกี่ยวกับมุมมองของครูละศึกษานิทศก์              
กี่ยวกับนวคิด฿นการนิทศการศึกษาละการติดตามผล฿นปัจจุบัน ดย฿ช๎บบสอบถาม 43 รายการ
ถามครู 345 คน ละศึกษานิศก์ 58 คน ผลการศึกษา พบวํา ความตกตํางระหวํางนวคิดของครูละ            
ศึกษานิทศก์กี่ยวกับงานนิทศ฿นปัจจุบันอยํางมีนัยส าคัญ ความคิดห็นท่ีสอดคล๎องกัน คือ การข๎า฿จ
พื้นท่ีท่ีดูล การรู๎จักสภาพปัจจุบันละความตกตํางของรงรียน การป็นท่ีปรึกษาท่ีชาญฉลาด เว๎฿จเด๎                
฿ช๎ความหลากหลายของวิธีการนิทศ ความสัมพันธ์ของครูละผ๎ูนิทศ การมีสํวนรํวมของครู ผลท่ีเด๎
ช้ี฿ห๎ห็นความตกตํางของการพัฒนาการนิทศ การข๎าถึงความหลากหลายของรงรียน การมายี่ยม
บํอยมากกวําความสัมพันธ์สํวนตัวท า฿ห๎รงรียนมองมาตรฐานการปฏิบัติท่ีป็นข๎อตกตํางชัดจน 
ละการดูลความป็นอยูํของครูป็นสํวนหนึ่งของกระบวนกการพัฒนาการนิทศ121  
  กร์กอรี (Gregory) เด๎ท าการศึกษาวิจัยกี่ยวกับ การนิทศการศึกษาของครู฿นรัฐ
วอร์จินีย สหรัฐอมริกา วัตถุประสงค์ของการวิจัย พื่อศึกษาวิธีการนิทศการศึกษาของครูท่ีสอน             
฿นรัฐวอร์จินีย กี่ยวกับความต๎องการการชํวยหลือ฿นด๎านอกสาร ทคนิคกระบวนการ ผลการวิจัย 
พบวํา การนิทศการศึกษาจะต๎องปรับปรุงทักษะของครู฿นรื่องส าคัญ ๆ ชํน การวางผนการดูล
ด็ก การประมินผลละการควบคุมพฤติกรรมพื่อ฿ห๎สนอความต๎องการของตํละคน พื่อจูง฿จ฿ห๎             
ผ๎ูนิทศมองห็นข๎อบกพรํอง฿นรื่องกี่ยวกับการฝึกฝนอบรมส่ิงตําง ๆ122   
  ลี ละ กรีน (Lee and Green) เด๎ศึกษาละกลําวถึงการ฿ช๎ค าถาม฿นการอภิปราย          
฿นสํวนของขั้นตอนการนิทศ การวิจัยเด๎ศึกษากี่ยวกับงานด๎านการปฏิบัติการสอนละการทดสอบ                     
฿นการวิจัยอยูํ฿นระดับท่ีข๎มข๎น อาจริงอาจัง การอภิปรายผลละการนิทศจะมีการยกกรณี
ปรียบทียบละ฿ช๎วิธีการส่ือสารทางภาษา ซึ่งอาจกํอ฿ห๎กิดผลกระทบละการขัดย๎งกัน฿นทาง
หตุผลขึ้นเด๎ความขัดย๎งนั้นอาจรุนรงตํก็อาจจะน ามาซึ่งข๎อสรุปท่ีป็นหตุป็นผลการนิทศ ป็น

                                                                                                                                            

accessed September 18, 2015,  available from http://www.umi.com/dissertations/ 
fullcit/3114807 
 120 S.G. Robinson, “Teacher Job Satisfaction and Levels of Clinical 
Supervision in Elementary Schools,” Dissertation Abstracts International (n.p., 
2000): Abstract. 
 121 John F. Risso, Teachers’ and supervisors’ perceptions of current and 
experiences, accessed September 18, 2015,  available from http://www.lib.umi.com/ 
dissertations/fullcit/3110901 
 122 W. F. Gregory, “Teacher Supervision Methods in Virginia” (Virginia: 
Commonwealth University, 2005), Abstract. 
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วิธีการหนึ่ง ท่ีสามารถปิดกรอบความคิด฿ห๎กว๎างขึ้น ละการนิทศก็ป็นวิธีการทางการพูด฿ห๎
ค าปรึกษาหรือการพูดท่ีหารือกัน พื่อท า฿ห๎กิดภาพความคิดป็นรูปธรรมละ฿นมหาวิทยาลัยสมัย฿หมํ
นี้ก็฿ช๎วิธีการนี้กันอยูํ123 
  ฟอร์นานด ละฮอร์ลิฮี (Fernando and Herlihy) ผ๎ูวิจัยเด๎ศึกษาละท าการส ารวจ
วิธีการของผ๎ูท่ี฿ห๎การนิทศหลาย ๆ คน การนิทศป็นการชํวยพัฒนาความสัมพันธ์ละความยุตธิรรม
฿ห๎กิดขึ้น฿นกลํุมผ๎ูรับการนิทศ บทบาทของผ๎ู฿ห๎การนิทศจะต๎องสร๎ างความตระหนักละควรป็น
กลาง฿นการนิทศ ผ๎ูนิทศจะต๎อง฿ห๎ความชํวยหลือกํผ๎ูรับการนิทศละปิดอกาส฿ห๎กับผ๎ูรับ               
การนิทศด๎วย124 
  จากผลการวิจัยท่ีกี่ยวข๎องดังกลําว พบวํา การด านินการนิทศการศึกษามีหลากหลาย
รูปบบ ซึ่งผ๎ูนิทศจ าป็นต๎องศึกษาลักษณะฉพาะของการนิทศตํละรูปบบ ละลือก฿ช๎รูปบบ    
การนิทศ฿ห๎หมาะกับผ๎ูรับการนิทศ ผ๎ูนิทศจะต๎องมีความรู๎ความข๎า฿จท้ัง฿นตัวผ๎ูรับการนิทศ              
วิธีการนิทศ ต๎องค านึงถึงองค์ประกอบหลาย ๆ ด๎านท่ีกี่ยวข๎องกับครูผ๎ูสอน ผ๎ูบริหาร ตลอดจน
นักรียน ชํน ความต๎องการรับการนิทศของครูผ๎ูสอนละผ๎ูบริหาร ความรู๎ความข๎า฿น฿นการจัด           
การรียนการสอนของครู ประสบการณ์฿นการปฏิบัติหน๎าท่ี ตลอดจนพัฒนาการการรียนรู๎ ท่ีมี             
ความตกตํางกันของนักรียนตํละคน ท้ังนี้พื่อชํวยครู฿ห๎สามารถปรับปรุงพัฒนาตนองละงาน               
฿นวิชาชีพของตนเด๎อยํางตํอนื่อง ละกิดประสิทธิภาพสูงสุดตํอผ๎ูรียน   
 

การพัฒนาสมรรถภาพการจัดการเรียนการสอนของครูภาษาอังกฤษ 
  สมรรถภาพการสอนของครู ถือป็นหัว฿จส าคัญของอาชีพครู พราะ฿นการประกอบอาชีพ
ครูนั้น ครูผ๎ูสอนจะต๎องป็นบุคคลท่ีมีคุณภาพหรือมีคุณลักษณะท่ีหมาะกับความป็นครู การจัด 
การศึกษาจึงจะบรรลุตามปูาหมายท่ีวางเว๎ ท้ังนี้สดง฿ห๎ห็นวํา ครูผ๎ูสอนจ าป็นต๎องมีสมรรถภาพ             
ท่ีพึงประสงค์ ละมีทักษะท่ีจ าป็น฿นการปฏิบัติการสอน จึงจะสามารถด านินการสอนเด๎อยําง                 
มีประสิทธิภาพ จากความส าคัญดังกลําว การศึกษานวคิดตําง ๆ ท่ีกี่ยวกับสมรรถภาพการสอนของ
ครู฿ห๎ชัดจน สามารถท่ีจะน ามา฿ช๎พื่อป็นนวทาง฿นการปรับปรุงหรือพัฒนาสมรรถภาพครู฿ห๎สูงขึ้น
ตํอเป ซึ่งรายละอียด฿นสํวนนี้ ผ๎ูวิจัยขอน าสนอดังนี้ 
ความหมายของสมรรถภาพการจัดการเรียนการสอนของครู  

 ค าวํา “สมรรถภาพ” มีค าท่ี฿ช๎รียกดยมีนัยความหมายดียวกัน คือ ค าวํา “สมรรถวิสัย” 
หรือ “สมรรถฐาน” ตรงกับค า฿นภาษาอังกฤษวํา “Competency” ส าหรับวงการการศึกษา ค าว่า 
“สมรรถภาพ” เป็นค าท่ีน ามาใช้เพื่อกล่าวถึงความรู้ความสามารถท้ังของครู ผู้บริหาร และผู้เรียน ซึ่ง
ในช่วงของการปฏิรูปการศึกษา สมรรถภาพในด้านการจัดการเรียนการสอน  มีการใช้ค าว่า 

                                                 

 123 Alison Lee, and Bill Green, “Supervision as Metaphor,” Studies in 
Higher Education, v34 n6. (September 2009): 615-630.   
 124 Delini M. Fernando and Barbara R. Herlihy, “Supervision of Group Work: 
Infusing the Spirit of Social Justice,” Journal for Specialists in Group Work,              
v 35 n3. (September 2010): 281-289. 
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“Capacity” หรือ “ Instructional Capacity”125 ท้ังนี้มีนักการศึกษาหลายทํานเด๎฿ห๎ความหมาย
ของสมรรถภาพ เว๎ดังนี้ 

 กู๏ด (Good) ละมดลย์ (Medley) เด๎฿ห๎ความหมายของสมรรถภาพการจัดการรียน              
การสอนของครู สอดคล๎องตรงกัน หมายถึง ความรู๎ ทักษะละจตคติความสามารถละความช่ือ 
ความศรัทธาท่ีครูพึงมี฿นการปฏิบัติงานทุกชนิด รวมถึงสามารถน าความรู๎ละวิธีการหลํานั้นมา฿ช๎กับ
สถานการณ์฿นการสอนละสามารถประยุกต์฿ช๎กับสถานการณ์ท่ีปฏิบัติจริง126,127  
 มาเรียม  นิลพันธุ์  และ ยาวรักษ์  ภิรมย์ เด๎฿ห๎ความหมายของสมรรถภาพการจัดการรียน                  
การสอนของครู สอดคล๎องตรงกัน สรุปเด๎วํา สมรรถภาพการจัดการรียนการสอนของครู เป็นลักษณะ
ท่ีเป็นความรู้ ความข๎า฿จ ทักษะ ละจตคติการปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอน และอัตมโนทัศน์
ต่อการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผ๎ูรียน฿ห๎กิดความพร๎อมท้ังด๎านรํางกาย อารมณ์ สังคม ละ
สติปัญญา ซึ่งสามารถแสดงออกให้เห็นได้ วัดและประเมินได้จากการปฏิบัติงานการเรียนการสอน 
และเรียนรู้ของผู้เรียน สมรรถภาพการสอนเป็นส่ิงท่ีสามารถพัฒนาให้เกิดขึ้นในตัวครูได้ และครู
สามารถประยุกต์พัฒนาสมรรถภาพการสอนอย่างต่อเนื่องได้128,129 

จากการศึกษา รื่อง สมรรถภาพการจัดการรียนการสอนของครู สรุปเด๎วํา สมรรถภาพ              
การจัดการรียนการสอนของครู คือ ความรู๎ความสามารถ ทักษะละจตคติท่ีสดงออกถึงการปฏิบัติงาน              
เด๎อยํางหมาะสมตามกณฑ์ท่ีก าหนดรวมถึงการน า วิธีการละความรู๎พื้นฐานเปประยุกต์฿ช๎กับ
สถานการณ์ท่ีป็นจริงเด๎ สมรรถภาพของครู บํงออกป็น สมรรถภาพด๎านสติปัญญา ด๎านการปฏิบัติการ                     
ด๎านผลการสอน ด๎านการศึกษาค๎นคว๎า ด๎านอารมณ์ละจิต฿จ ซึ่งครูท่ีมีสมรรถภาพจะต๎องป็นผ๎ูท่ีมี
ความรู๎ ความข๎า฿จ ทักษะ คุณลักษณะ ละจตคติท่ีครูพึงมี฿นการพัฒนาผ๎ูรียน฿ห๎กิดความพร๎อมท้ัง

                                                 

 125 มารียม  นิลพันธุ์, รายงานการวิจัย การประเมินโครงการพัฒนาครูภาษาอังกฤษ 
ของสถาบันภาษาอังกฤษ ตามโครงการความร่วมมือระหว่างส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กับมูลนิธิเทมาเส็ก และ SEAMEO RELC ประเทศสิงคโปร์ (นครปฐม: คณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2556), 38.   
 126 Good, Carter V., Dictionary of education, 3rd ed. (New York: McGraw 
Hill Book, 1973), 121. 

 127 D.M. Medley, “Teacher Effectiveness,” Encyclopedia of Educational 
Research, 5th ed. (New York: The Free Press, 1982), 55. 
 128 มารียม  นิลพันธุ์, รายงานการวิจัย การประเมินโครงการพัฒนาครูภาษาอังกฤษ 
ของสถาบันภาษาอังกฤษ ตามโครงการความร่วมมือระหว่างส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กับมูลนิธิเทมาเส็ก และ SEAMEO RELC ประเทศสิงคโปร์ (นครปฐม: คณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2556), 41. 
 129 ยาวรักษ์  ภิรมย์, “พฤติกรรมความป็นผ๎ูน าทางวิชาการของผ๎ูบริหารที่สํงผลตํอ
สมรรถภาพการสอนของครูภาษาอังกฤษ ระดับมัธยมศึกษาตอนต๎น รงรียนขยายอกาสทาง
การศึกษาสังกัดส านักงานการประถมศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี” (วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยศิลปากร, 2545), 52. 
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ด๎านรํางกาย อารมณ์ สังคม ละสติปัญญาส าหรับนวคิดท่ีกี่ยวกับสมรรถภาพครูดยท่ัวเปนั้นจะ
กี่ยวข๎องกับลักษณะของครูท่ีดี ซึ่งลักษณะของครูท่ีดีละครูท่ีมีสมรรถภาพ จึงป็นคุณลักษณะ                     
ท่ีผ๎ูประกอบอาชีพครูพึงมี฿นการปฏิบัติงาน฿ห๎ประสบความส าร็จ 

 
องค์ประกอบของสมรรถภาพการจัดการเรียนการสอนของครู  

   นักการศึกษาหลายทําน เด๎สนอนวคิดกี่ยวกับองค์ประกอบของสมรรถภาพการจัด            
การรียนการสอนของครูเว๎อยํางหลากหลาย ดังนี้ 

 บอริช (Borich) เด๎กลําวถึง สมรรถภาพการสอนของครู ประกอบด๎วย 
 1.  การสร๎างความชัดจน฿นบทรียน หมายถึง การตรียมการสอนท่ีผ๎ูรียนทราบถึง

ขอบขํายของนื้อหาวิชาท่ีสัมพันธ์กับส่ิงท่ีรียน การตรวจสอบความรู๎ดิมของผ๎ูรียนกํอนริ่มท า           
การสอน ละการรู๎ถึงระดับความสามารถของผ๎ูรียนป็นรายบุคคล 

 2.  การ฿ช๎กิจกรรมการรียนการสอนท่ีหลากหลาย หมายถึง การท่ีครูผ๎ูสอนน าสนอ
ทคนิควิธีการ฿หมํ ๆ มา฿ช๎฿นการสอนดยปิดอกาส฿ห๎ผ๎ูรียนเด๎สดงความคิดห็นละมีสํวนรํวม               
฿นกิจกรรมการรียนการสอน 

 3.  การสดงความ฿สํ฿จ฿นการสอน หมายถึง การท่ีครูติดตามพัฒนาการรียนรู๎ของผ๎ูรียน
อยํางตํอนื่องป็นระยะ ๆ 

 4.  การท า฿ห๎กระบวนการรียนรู๎ของนักรียนมีประสิทธิภาพ หมายถึง การท่ีครูผ๎ูสอน฿ช๎
วิธีการตําง ๆ ฿นการกระต๎ุน฿ห๎ผ๎ูรียนสน฿จข๎ารํวมกิจกรรม ละปิดอกาส฿ห๎ผ๎ูรียนรับทราบ
ความก๎าวหน๎าของตนอง฿นการรียนป็นระยะ ๆ 

 5.  การสํงสริม฿ห๎นักรียนประสบความส าร็จ หมายถึง การท่ีครูวางผนปรับปล่ียน
นื้อหาการรียนการสอน฿หมํอยูํสมอ พื่อ฿ห๎นักรียนข๎า฿จละสอดคล๎องกับนื้อหาดิม  รวมท้ัง              
การสํงสริม฿ห๎กิดอัตราก๎าวหน๎า฿นการรียนอยํางตํอนื่อง จนบรรลุจุดประสงค์สูงสุดท่ีคาดหวัง130 

 เวยกนด์ (Weigand) เด๎ก าหนดทักษะพื้นฐานของสมรรถภาพการสอน ประกอบด๎วย 
 1.  การขียนจุดประสงค์ชิงพฤติกรรม 
 2.  การจัดล าดับข้ันการสอน 
 3.  การ฿ช๎ค าถาม 
 4.  การสริมรง 
 5.  การวัดละประมินผล 
 6.  การประมินพัฒนาการของด็ก 
 7.  การมีมนุษยสัมพันธ์131 

                                                 

 130 Gary D. Borich, The Appraisal of teaching: Concept and process 
(Manila: Addison-Wesley Publishing, 1992), 78. 
 131 Jame E. Weigand, Implementing Teacher Competencies Positives 
Approaches to Personalizing Education (New Jersey: Prentice-Hall, 1977), 6. 
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 ฮิล (Hill) กลําวถึง สมรรถภาพการสอนป็นกิจกรรมท่ีครอบคลุมงํมุมตําง ๆ 4 ด๎าน 
เด๎กํ 

 1.  ด๎านหลักสูตร ป็นความรู๎ความข๎า฿จกี่ยวกับจุดมุํงหมายของการศึกษาจุดประสงค์
รายวิชา ตลอดจนการลือกนื้อหา฿ห๎หมาะสมสอดคล๎องกับท๎องถิ่น 

 2.  ด๎านการสอน ป็นความรู๎ความข๎า฿จ฿นรื่องการลือกวิธีสอนละทคนิคการสอนท่ี
หมาะสม พื่อชํวย฿ห๎ผ๎ูรียนบรรลุจุดมุํงหมายท่ีวางเว๎ 

 3.  ด๎านการวัดผล หมายถึง การลือกวิธีวัดผลท่ีเด๎อยํางหมาะสม 
 4.  ด๎านการประมินผลการสอน คือ ความสามารถ฿นการประมินผลการสอนท้ังหมด

ต้ังตํการวางจุดมุํงหมายการรียนรู๎  การลือกนื้อหา วิธีสอน รวมถึงความท่ียงตรงละความนําช่ือถือ                                 
เด๎ของการวัดวัดผลท่ีผ๎ูสอนปฏิบัติเป132 

 อลิวา (Oliva) เด๎สนอนวคิดกี่ยวกับความสามารถ฿นการจัดการรียนการสอนท่ีครูต๎อง
เด๎รับการพัฒนา฿ห๎มีขึ้น ซึ่งป็นตัวช้ีวัดสมรรถภาพการสอนของครูพื่อป็นกรอบ฿นการด านินการ 
พื่อพัฒนาความสามารถ฿นการจัดการรียนการสอนท่ีครู เด๎กํ 1. ประยุกต์ความรู้ด้านร่างกาย สังคม 
แบบพัฒนาการด้านการศึกษาและความแตกต่างระหว่างบุคคล เพื่อบรรลุความต้องการจ าเป็นเรื่อง
การเรียนการสอนของนักเรียนทุกคนในช้ันและเพื่อแนะน านักเรียนถึงความจ าเป็นเหล่านั้น             
2. ส่งเสริมความรู้สึกของความภาคภูมิใจ ความรู้สึกในคุณค่าของตนเอง และคนอื่น ๆ รวมท้ังกลุ่มชาติ
พันธุ์วรรณนา วัฒนธรรม ภาษาและเศรษฐกิจ 3. จัดแจงและจัดการกับส่ิงแวดล้อมทางกายภาพ เพื่อ
อ านวยความสะดวกเกี่ยวกับการเรียนการสอน  และความแน่ใจในความปลอดภัยของนักเรียน                
4. ยอมรับสัญญาณของความทุกข์ทางอารมณ์ของนักเรียนท่ีแสดงออกมา และรับรู้วิธีการแทรกแซง
และอ้างอิงอย่างเหมาะสม 5. ยอมรับสัญญาณของการใช้แอลกอฮอล์และยาในทางท่ีผิดของนักเรียน 
ละรับรู๎วิธีการทรกซงละอ๎างอิงอยํางหมาะสม 6. ยอมรับครื่องบํงช้ีพฤติกรรมละการแสดงออก                         
ของเด็กท่ีถูกกดขี่ข่มเหง และขาดความเอาใจใส่ รู้ถึงสิทธิและความรับผิดชอบเกี่ยวกับการรายงาน
และวิธีการปฏิสัมพันธ์อย่างเหมาะสมกับเด็กภายหลังท่ีได้รับการรายงาน  7. ก าหนดมาตรฐาน
พฤติกรรมของนักเรียนในช้ันเรียน 8. เกี่ยวข้องการประพฤติผิด การขัดจังหวะ การก้าวร้าว การไม่
ปฏิบัติตามแนวทางท่ีส่งเสริมการด าเนินการเรียนการสอน 9. ตัดสินใจเกี่ยวกับระดับความรู้และ/หรือ
ทักษะของนักเรียน ส าหรับการก าหนดจุดประสงค์การเรียนการสอนท่ีใช้การทดสอบการสังเกตของครู
และบันทึกเกี่ยวกับนักเรียนเพื่อการวินิจฉัย 10. ระบุเป้าประสงค์ระยะยาวส าหรับสาขาวิชา 11. สร้าง
และล าดับขั้นตอนของจุดประสงค์ระยะส้ันส าหรับสาขาวิชา 12. เลือก ปรับและ/หรือพัฒนาส่ือ                  
การเรียนการสอนส าหรับจุดประสงค์การเรียนการสอน และความต้องการจ าเป็นในการเรียนรู้ของ
นักเรียน 13. เลือก/พัฒนา และล าดับขั้นกิจกรรมการเรียนรู้ซึ่งมีความเหมาะสมกับจุดประสงค์                 
การเรียนการสอนและความต้องการจ าเป็นในการเรียนรู้ของนักเรียน 14. ใช้เวลาของช้ันเรียนอย่างมี
ประสิทธิภาพ 15. ส่ือสารอย่างมีประสิทธิภาพด้วยการใช้ทักษะทางถ้อยค าและไม่ใช้ทักษะทางถ้อยค า 
16. สร้างและธ ารงรักษาจุดเน้นทางวิชาการด้วยการใช้ถ้อยค า ไม่ใช้ถ้อยค า และ/หรือเครื่องมือท่ีจูงใจ

                                                 

 132 V.L. Hill, “Beginning, First Teacher Perception of Characteristic of 
Effective Teaching,” Dissertation Abstracts International (August 1989): 50. 
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ทางทัศนะ 17. น าเสนอรูปแบบของความรู้ เช่น มโนทัศน์ กฎหมายและหลักการทางกฎหมายกฎทาง
วิชาการและความรู้ ท่ีมีคุณคํา 18. น าสนอทิศทางท่ีเหมาะสมส าหรับด าเนินกิจกรรมการเรียน               
การสอน 19. กระต๎ุนละช้ีทางความคิดของผ๎ูรียน ละตรวจสอบความข๎า฿จผํานทางทคนิคการต้ังค าถาม                        
ท่ีเหมาะสม 20. จัดเตรียมการฝึกปฏิบัติท่ีเหมาะสมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และความคงทนในการจ า 
21. สร้างความสัมพันธ์กับนักเรียนทางการส่ือสารถ้อยค าในทิศทาง ซึ่งสนับสนุนการมีส่วนร่วม และ
การธ ารงรักษาจุดเน้นทางวิชาการ 22. ใช้วิธีการให้ข้อมูลป้อนกลับ ซึ่งให้สารสนเทศกับนักเรียน
เกี่ยวกับความเหมาะสมของการตอบสนอง  23. ด าเนินการทบทวนเนื้อหาวิชา 24. สร้างหรือจัด
รวบรวมแบบทดสอบและภาระงานของช้ันเรียน เพื่อท่ีจะวัดผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนตามจุดประสงค์ 
25. ก าหนดส่ิงแวดล้อมทางการทดสอบซึ่งนักเรียนสามารถท่ีจะสาธิตความรู้และ/หรือทักษะได้อย่าง
หมาะสมละรับสารสนทศท่ีหมาะสมกี่ยวกับคุณภาพของการปฏิบัติ฿นการทดสอบ 26. ฿ช๎ประโยชน์                 
จากระบบการก็บรักษารายงานละความก๎าวหน๎าของนักรียนอยํางมีประสิทธิภาพ ละ 27. ฿ช๎คอมพิวเตอร์           
ในการศึกษา133 

 มารียม  นิลพันธุ์ เด๎สนอนวคิดกี่ยวกับสมรรถนะการจัดการรียนรู๎ สมรรถนะด๎าน        
การวัดละประมินผลการศึกษา ละสมรรถภาพการบูรณาการรียนการสอน เว๎ดังนี้ 
 สมรรถนะการจัดการรียนรู๎ คุรุสภาได้ก าหนดมาตรฐานสาระความรู้ ประกอบด้วย 9 สาระ                            
คือ  ทฤษฎีการเรียนรู้และการสอน รูปแบบการเรียนรู้และการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน            
การออกบบละการจัดประสบการณ์การรียนรู๎ การบูรณาการนื้อหา฿นกลํุมสาระการรียนรู๎ การบูรณาการ             
การเรียนรู้แบบเรียนรวม เทคนิคและวิทยาการจัดการเรียนรู้ การใช้และการผลิตส่ือและการพัฒนา
นวัตกรรมในการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้แบบยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ และการประเมินผลการเรียนรู้ 
 สมรรถนะด้านการจัดการเรียนรู้ ประกอบด้วย 4 ประเด็นใหญ่ คือ สามารถน าประมวล
รายวิชามาจัดท าแผนการเรียนรู้รายภาคและตลอดภาค สามารถออกแบบการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกับวัย
ของผู้เรียน สามารถเลือกใช้ พัฒนาและสร้างส่ืออุปกรณ์ท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน และประเด็น
สุดท้าย สามารถจัดกิจกรรมท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนและจ าแนกระดับการเรียนรู้ของ ผู้เรียน
จากการประเมินผล 
 สมรรถนะด้านการวัดและประเมินผลการศึกษา สาระความรู้ ประกอบด้วย 6 สาระ คือ
หลักการและเทคนิคการวัดและประเมินผลทางการศึกษา การสร้างและการใช้เครื่องมือวัดผลและ
ประเมินผลการศึกษา การประเมินตามสภาพจริง การประเมินจากแฟ้มสะสมงาน การประเมิน
ภาคปฏิบัติ และการประเมินผลแบบย่อยและแบบรวม 
 สมรรถนะด้านการวัดและประเมินผลการศึกษา ประกอบด้วย 2 สมรรถนะคือ สามารถ
วัดและประเมินผลได้ตามสภาพความเป็นจริง และสามารถน าผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุง 
การจัดการเรียนรู้และหลักสูตร 
 สมรรถภาพการบูรณาการการเรียนการสอน ครูในยุคปัจจุบันจ าเป็นต้องมีทักษะท่ีส าคัญ
ในการพัฒนาหลักสูตรบูรณาการและการจัดการเรียนรู้ ซึ่งเกิดจากการฝึกอบรมท้ังทางด้านความรู้ 

                                                 

 133 Peter F. Oliva, Developing the Curriculum, 3rd ed., (New York: Harper 
Collins, 1992), 416 - 417. 
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ความเข้าใจ เจตคติ และพฤติกรรมหรือทักษะทางกายซึ่งทักษะท่ีส าคัญดังกล่าวนั้นบุคลากรจ าเป็น
จะต้องมีสมรรถภาพในการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ โดยการมีความรู้ ความเข้าใจ               
มีเจตคติ และทักษะท่ีจ าเป็นทางด้านการสร้างหรือร่างหลักสูตรการจัดการเรียนรู้  และการประเมิน
หลักสูตร มีข้อเสนอแนวคิดท่ีได้จากการก าหนด การศึกษาและวิจัยไว้หลายลักษณะด้วยกัน134 

 จากนวคิดข๎างต๎นพอสรุปเด๎วํา สมรรถภาพการจัดการรียนการสอนของครูมีหลาย
องค์ประกอบ กี่ยวข๎องกับหลักสูตรละนื้อหา฿นการด านินกิจกรรมการรียนการสอน การผลิต ละ
การ฿ช๎ส่ือการรียนการสอนการวัดผลละการประมินผล ละบุคลิกภาพของครู หากพิจารณา
ดยรวมล๎ว พบวํา สมรรถภาพการจัดการรียนการสอนของครู น๎น฿ นด๎านความสามารถ                        
฿นการจัดการรียนรู๎ ด้านการวัดและประเมินผลการศึกษา ละความสามารถ฿นการบูรณาการ                   
การเรียนการสอนของครู ดย฿ช๎ตัวช้ีวัดสมรรถภาพการสอนของครูป็นกรอบ฿นการด านินการ พื่อ
พัฒนาความสามารถ฿นการจัดการรียนการสอนท่ีครูจะต๎องเด๎รับการพัฒนา฿ห๎มีข้ึน 

 
สมรรถภาพการสอนภาษาอังกฤษของครู 

 การสอนภาษาอังกฤษนั้นนับวําป็นวิชาท่ีมีลักษณะฉพาะท่ีตกตํางเปจากวิชาอื่น ๆ  
ดังนั้น ครูสอนภาษาอังกฤษนอกจากจะมีสมรรถภาพการสอนของครูดยท่ัวเปล๎ว ยังจ าป็นต๎องมี
สมรรถภาพทางการสอนฉพาะครูภาษาอังกฤษด๎วย ดังชํน 
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ก าหนดแนวทางในการประเมิน
สมรรถนะครู สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อใช้ประเมินสมรรถนะครู้ผู้สอน     
ท่ีปฏิบัติงานในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ในโครงการ
ยกระดับคุณภาพครูท้ังระบบ โดยใช้กรอบแนวคิดของ Mc lelland นักจิตวิทยาของ Harvard 
University ท่ีได้แบ่งสมรรถนะท่ีเกี่ยวข้องกับผลการปฏิบัติงาน ซึ่งประกอบด้วย ความรู้ ทักษะ 
ความสามารถ และคุณลักษณะอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการท างาน ซึ่งเป็นคุณลักษณะเชิงพฤติกรรมท่ีเกิด
จากหลายมิติประกอบกัน คือ เกิดจากแรงผลักดันเบื้องลึก (Motives) อุปนิสัย (Traits) ภาพลักษณ์
ภายใน (Self-Image) และบทบาทท่ีแสดงออกต่อสังคม (Social Role) และส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานได้ มีการประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกันของทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้อง และได้ก าหนด
ออกมาเป็น สมรรถนะครู ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขึ้นพื้นฐานประกอบไปด้วย สมรรถนะ
หลัก และสมรรถนะประจ า สายงาน ดังนี้ 
 1.  สมรรถนะหลัก (Core Competency) ประกอบไปด้วย 5 สมรรถนะ คือ 
 1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงาน 
 1.2 การบริการท่ีดี 
 1.3 การพัฒนาตนเอง 

                                                 

 134 มารียม  นิลพันธุ์, รายงานการวิจัย การประเมินโครงการพัฒนาครูภาษาอังกฤษ 
ของสถาบันภาษาอังกฤษ ตามโครงการความร่วมมือระหว่างส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กับมูลนิธิเทมาเส็ก และ SEAMEO RELC ประเทศสิงคโปร์ (นครปฐม: คณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2556), 44-45. 
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 1.4 การท างานเป็นทีม 
 1.5 จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพครู 
 2. สมรรถนะประจ าสายงาน (Functional Competency) ประกอบไปด้วย 6 สมรรถนะ คือ 
 2.1 การบริการหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ 
 2.2 การพัฒนาผู้เรียน 
 2.3 การบริหารจัดการช้ันเรียน 
 2.4 การวิเคราะห์ สังเคราะห์ การวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรีคยน 
 2.5 ภาวะผู้น าครู 
 2.6 การสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือกับชุมชนเพื่อการจัดการเรียนรู้ 
 สมรรถนะดังกล่าวนี้ เป็นสมรรถนะท่ีน าไปใช้กับวิชาชีพครูในทุกสาขาวิชา อย่างไรก็ตาม
ส าหรับครูผู้สอนภาษาอังกฤษนั้น มีงานวิจัยท่ีแสดงให้เห็นถึงสมรรถนะต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง หรือ
เฉพาะเจาะจงในรายละเอียดเพิ่มเติมซึ่งครูผู้สอนภาษาอังกฤษจ าเป็นท่ีจะต้องมีเพื่อให้สามารถ                 
จัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ135 
 จากงานวิจัยของ ริชาร์ด  (Richards Jack C.) นักวิชาการด๎านการรียนการสอนภาษาอังกฤษ               
ท่ีได้รับการยอมรับจากท่ัวโลก ท่ีได้ศึกษาถึงสมรรถนะของครูสอนภาษาอังกฤษ และได้เสนอสมรรถนะ
ท่ีส าคัญท่ีสุด 10 (ไม่เรียงตามล าดับ) ประการท่ีแสดงถึงประสบการณ์ และความรู้ของครูสอน
ภาษาอังกฤษ คือ 
 1.  มีความสามารถ฿นการ฿ช๎ภาษา (Language Proficiency Factor) ครูสอนภาษาอังกฤษ                                
ท่ีดีไม่จ าเป็นท่ีจะต้องมีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในระดับเดียวกันกับเจ้าของภาษา ครูสอน
ภาษาอังกฤษจ าเป็นท่ีจะต้องมีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ความสามารถต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการใช้ภาษา เช่น การเป็นแบบอย่างท่ีดีในการใช้ภาษาให้กับ
นักเรียนในช้ันเรียน มีความคล่องแคล่วในการใช้ภาษา มีความสามารถในการอธิบาย และให้ค าส่ัง          
ต่าง ๆ โดยใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี สามารถเลือกใช้ภาษา ค าอธิบาย ตัวอย่าง ค าศัพท์ และ
ประโยคต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมกับผู้เรียน 
 2.  มีความรู้ในเนื้อหาวิชาท่ีสอน (Role of Content Knowledge) ครูสอนภาษาอังกฤษ
ท่ีดี ควรจะมีความรู้ในด้านเนื้อหาท่ีส าคัญท่ีเกี่ยวกับการเรียนการสอน โดยเฉพาะในด้านการข๎า฿จ      
ความต้องการของผู้เรียน การวิเคราะห์ปัญหาท่ีเกี่ยวกับผู้เรียน ความรู้ในด้านการวางผนการจัด                
การเรียนการสอน ด้านการเลือกกิจกรรม การวัดและประเมินผลผู้เรียน การเลือกและประเมินหนังสือ
เรียน การใช้เทคโนโลยีในการเรียนการสอน 
 3. มีความสามารถในด้านทักษะการสอน (Teaching Skills) ครูสอนภาษาอังกฤษท่ีดี 
ควรจะมีความสามารถในเทคนิคและวิธีการต่าง ๆ ในกระบวนการจัดการเรียนการสอน ต้ังแต่การเริ่ม
บทเรียน การน าเสนอเนื้อหา การฝึก การให้ข้อมูลย้อนกลับ ไปจนถึงการจบบทเรียนในแต่ละครั้ง 

                                                 

 135 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน, คู่มือการประเมินสมรรถนะครู
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2553, 1-2, ข๎าถึงมื่อ 19 มกราคม 2559, ข๎าถึงเด๎
จาก http://www.tmk.ac.th/teacher/capasity.pdf   

http://www.tmk.ac.th/teacher/capasity.pdf
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ท้ังนี้รวมไปถึงความสามารถในการคิด วิเคราะห์ การตัดสินใจในการเลือกใช้เทคนิควิธีการ การจัด   
การในช้ันเรียนได้อย่างทันทีทันใด เพื่อปรับให้เข้ากับสถานการณ์ต่าง ๆ 
 4.  มีความรู้ในด้านบริบทของการเรียนการสอน (Contextual Knowledge) ครูสอน
ภาษาอังกฤษท่ีดี ควรจะมีความรู้ความใจด้านด้านบริบทต่าง ๆ เชิงสังคมวัฒนธรรมท่ีเกี่ยวข้องกับ               
การจัดการเรียนการสอน เช่น ในด้านปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจของโรงเรียน รูปแบบการจัดการของ
โรงเรียน ทรัพยากรในการจัดการเรียนการสอน หลักสูตร หรือรูปแบบการจัดการเรียนการสอน
โดยเฉพาะของโรงเรียน 
 5.  มีคุณลักษณะของความเป็นครูสอนภาษาอังกฤษ (Language Teacher’s Identity) 
ไม่ว่าจะเป็นครูสอนภาษาอังกฤษเจ้าของภาษาหรือท่ีไม่ใช่เจ้าของภาษาก็จ าเป็นท่ีจะต้องมีคุณลักษณะ
ของความเป็นครูสอนภาษาอังกฤษ ท่ีสอดคล้องกับทางด้านสังคมและวัฒนธรรมกับผู้เรียน ท่ีจะช่วย
ให้เกิดการปฏิสัมพันธ์ท่ีดีกับนักเรียนในห้องเรียนได้ ท้ังนี้ บทบาทดังกล่าวนี้ไม่ได้มีลักษณะท่ีตายตัว 
แต่มีความยืดหยุ่นกับลักษณะทางสังคมและวัฒนธรรมของผู้เรียนด้วย 
 6.  ให้ความส าคัญกับผู้เรียนเป็นศูนย์กลางในการสอน (Learner-Focused Teaching) 
ครูผู้สอนภาษาอังกฤษควรมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนให้มีลักษณะให้ความส าคัญกับ
ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางในการเรียนการสอน แทนท่ีจะเป็นฝ่ายควบคุมกระบวนการเรียนการสอนท้ังหมด
ด้วยตนเอง ท้ังนี้ลักษณะของการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษท่ีมีลักษณะให้ผู้เรียนเป็น
ศูนย์กลางมีลักษณะ เช่น การมีส่วนร่วมของนักเรียนต่อบทเรียน การมีส่วนร่วมของนักเรียนในการมี
ปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมช้ันเรียน นักเรียนได้มีโอกาสในการใช้ภาษาได้เหมือนสถานการณ์จริงในวิธีท่ี
พวกเขาต้องการ ลักษณะของบทเรียนท่ีสอดคล้องกับความต้องการ ความคาดหวัง และประสบการณ์
ของผู้เรียน 
 7.  มีทักษะ฿นด๎านการจัดกระบวนการรียนรู๎อยํางหมาะสม (Pedagogical Reasoning Skills) 
ครูผู้สอนมีทักษะทางความคิด และความสามารถท่ีจะน าความรู้และประสบการณ์ท้ังหมดมาปรับใช้ใน
การจัดกระบวนการรียนรู๎เด๎อยํางหมาะสมความสามารถ ละระดับทางภาษาของผ๎ูรียน มีความสามารถ            
ในการวางแผนการสอน สามารถท่ีจะตัดสินใจได้ว่าจะเลือกใช้หนังสือเล่มใด ข้อมูลหรือแบบฝึกใด    
ท่ีต๎องหาพิ่มติมจากหลํง฿ดพื่อน าเป฿ช๎฿นห๎องรียนเด๎อยํางมีประสิทธิภาพ ท้ังนี้ คุณลักษณะฉพาะ                
ท่ีสะท๎อน฿ห๎ห็นถึงทักษะทางด๎านความคิดละประสบการณ์ของผ๎ูสอน ชํน ความสามารถ฿นการวิคราะห์นื้อหา       
ท่ีจะสอน ความสามารถในการวิเคราะห์ภาษา จุดมุ่งหมายทางด้านภาษา ภาษาศาสตร์ ท่ีต้องการ           
ให้ผู้เรียนได้พัฒนาความสามารถในการคาดเดาปัญหาการเรียนการสอนท่ีอาจจะเกิดขึ้นได้ รวมไปถึง
ความสามารถในการตัดสินใจ การบริหารเวลา การเรียงล าดับ และการจัดการเรียนการสอนโดย
ภาพรวมทั้งหมดได้เป็นอย่างดี 
 8. มีความสามารถในการน าประสบการณ์ไปสู่ข้อสรุปท่ีส าคัญทางด้านการสอน  
(Theorizing from Practice) ผู้สอนภาษาอังกฤษมีความสามารถท่ีจะน าประสบการณ์ตรงของตน            
ในการสอนภาษาอังกฤษ เพื่อน าไปสู่ข้อสรุปท่ีส าคัญท่ีเกี่ยวข้องกับลักษณะทางภาษา การจัดการเรียน
การเรียนรู้ ท้ังนี้ เพื่อน าไปพัฒนาแนวความคิด ข้อควรปฏิบัติ และแนวทางท่ีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ใน
การสอนครั้งต่อ ๆ ไปได้ดียิ่งขึ้น 
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 9. มีสํวนรํวมกับพื่อนวิชาชีพ รงรียน ละชุมชน (Membership of a Community                     
of Practice) ครูสอนภาษาอังกฤษท่ีถือได้ว่ามีสมรรถนะนั้น ควรมีคุณลักษณะในด้านการมีส่วน
ร่วมกับโรงเรียน ชุมชน และเพื่อนร่วมวิชาชีพในการร่วมกันพัฒนาวิชาชีพ เพื่อน าไปสู่การพัฒนา
ผู้เรียนร่วมกันในทุกมิติ ร่วมมือกันในการเข้าใจธรรมชาติของการเรียนการสอนทางภาษาเพิ่มมากขึ้น
แลกเปล่ียนความรู้ ทักษะ เทคนิคและวิธีการต่าง ๆ ในการสอนการท าวิจัยท้ังกับเพื่อนครูในโรงเรียน
เดียวกัน ต่างโรงเรียน และกับอาจารย์ในมหาวิทยาลัย 
 10.  มีความเป็นมืออาชีพ (Professionalism) ครูผู้สอนภาษาอังกฤษควรเป็นผู้มี
ลักษณะท่ีมีความเป็นมืออาชีพ เนื่องจากการสอนภาษาอังกฤษถือเป็นวิชาชีพท่ีจ าเป็นท่ีจะต้องใช้
ความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ต่าง ๆ ไม่ใช่ใคร ๆ ก็ได้ท่ีสามารถใช้ภาษาอังกฤษในการส่ือสารได้              
ก็จะเป็นครูสอนภาษาอังกฤษได้ ท้ังนี้บุคคลท่ีเลือกท่ีจะเป็นครูผู้สอนภาษาอังกฤษจ าเป็นท่ีจะต้อง
เข้าใจความจ าเป็นดังกล่าวและมีความพร้อมอยู่เสมอ มีใจรักในการพัฒนาตนเองในทุกด้านอยู่
ตลอดเวลา และเป็นส่วนหนึ่งท่ีส าคัญของโรงเรียน และองค์กรต่าง ๆ ในการพัฒนาความเป็นมืออาชีพ
ของตนมีความคิด ทัศนคติ และการปฏิบัติท่ีเหมาะสมกับความเป็นครูมืออาชีพในการช่วยพัฒนา
ความรู้ และทักษะของผู้เรียน มีความรับผิดชอบ และพร้อมท่ีจะเปิดใจในการพัฒนาตนเองอยู่อย่าง
สม่ าเสมอด้วย136 
 จากข้อความดังกล่าวข้างต้น สรุปได้ว่า สมรรถนะท่ีส าคัญท่ีสุดส าหรับครูภาษาอังกฤษ                 
ท่ีจ าเป็นต้องได้รับการพัฒนาเพิ่มเติม คือ 1. ด้านความสามารถในการใช้ภาษา 2. ด้านเนื้อหา 3. ด้าน
ความสามารถในการสอน 4. ด้านความรู้เกี่ยวกับบริบทของการเรียนการสอน 5. ด้านคุณลักษณะ
ท่ัวไป 6. ด้านการให้ความส าคัญกับผู้เรียนท่ีเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้  7. ด้านกระบวนการจัด             
การเรียนรู้ 8. ด้านการสรุปทฤษฎีการสอนจากการปฏิบัติ 9. ด้านการมีส่วนร่วมในวิชาชีพ 10. ด้าน
ความเป็นมืออาชีพ 

 คอร์นลิอัส (Corenelius) เด๎กลําวถึงคุณสมบัติละความสามารถท่ีจะต๎องฝึกฝน฿ห๎
กิดขึ้น฿นตัวครูภาษาตํางประทศวํา 

 1. ต๎องมีความรู๎฿นรื่องทักษะละนื้อหาภาษาตํางประทศป็นอยํางดี 
 2. ต๎องมีความรู๎ทางภาษาศาสตร์ 
 3. ต๎องมีความรู๎ละทักษะของภาษาท่ี 1 ของนักรียน พื่อท่ีจะน ามาปรียบทียบกับ

ภาษาตํางประทศ 
 4. มีความรู๎฿นรื่องวิธีสอนภาษาตํางประทศป็นอยํางดี 

 5.  มีทักษะ฿นการ฿ช๎ส่ือการรียนการสอน137 
 บส (Bose) เด๎กลําวถึงลักษณะของครูภาษาอังกฤษท่ีดีวําควรมีลักษณะตํอเปนี้ คือ 

                                                 

 136 Jack C. Richards, Competence and Performance in Language 
Teaching, Cambridge University Press (New York. New York, 2001), Abstract. 

 137 Edwin T. Cornelius, Language Teaching (New York: Thomas Y. Crewel 
Co., 1953), 33-34. 
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 1. ป็นผ๎ูท่ีสามารถพูดภาษาอังกฤษเด๎อยํางช่ียวชาญ ซึ่งป็นความสามารถจ าป็นส าหรับ
สอนฟัง – พูด 

 2. ป็นผ๎ูท่ีสามารถจ านกเด๎วํา ภาษาอังกฤษท่ีนักรียนพูดออกมานั้นอยํางเรพื่อท่ีจะเด๎
ชํวยก๎เขละพัฒนาความสามารถ฿นการพูดของนักรียนเด๎ 

 3.  ป็นผ๎ูท่ีสามารถอํานน๎นสียงหนักบาเด๎ถูกต๎อง อํานเด๎อยํางสบายละอยํางพลิดพลิน          
พื่อจะเด๎ชํวยพัฒนาความสามารถ฿นการอํานของนักรียน 

 4. ป็นผ๎ูท่ีมีความสามารถ฿นการขียนทุกรูปบบ คือ ขียนอยํางถูกต๎องมาตรฐานขียน
อยําง฿ช๎ส านวนละขียนอยํางสร๎างสรรค์ พื่อท่ีจะสอนการขียนเด๎อยํางมีประสิทธิภาพ 

 5. ป็นผ๎ูท่ีสน฿จรื่องการสอนภาษาอังกฤษอยํางท๎จริง138 
 ฟินอคชียร (Finocchiaro) เด๎สนอความห็นกี่ยวกับสมรรถภาพด๎านการสอนของครู

ภาษาตํางประทศนั้น ต๎องปล่ียนปลงเปตามสถานการณ์ ครูผ๎ูสอนจะต๎องมีความรู๎ด๎านหลักสูตร
นื้อหาสาระกี่ยวกับภาษานั้น ๆ รู๎ระดับความยากงําย ครงสร๎าง ค าศัพท์ วําจะ฿ช๎มื่อเร ฿ช๎อยํางเร฿ห๎
หมาะสมกับสถานการณ์ ละถูกต๎องตามวัฒนธรรมของจ๎าของภาษา มีทคนิควิธีท า฿ห๎ผ๎ูรียนกิด
ความสน฿จ ผลิตละ฿ช๎อุปกรณ์การสอนประกอบ ครูจะต๎องมีสมรรถภาพดังกลําว฿ห๎ครบถ๎วนอีกท้ัง
ต๎องหาความรู๎฿หมํ ละปฏิบัติตนตามบทบาทของครู฿นห๎องรียนท่ัว ๆ เป ดังนี้ 

 1. ควรวางผน฿นการจัดประสบการณ์ดยดูจากหลักสูตร฿ห๎กํนักรียนอยํางรอบคอบ
รวมท้ังจัดตรียมอุปกรณ์ท่ีจะชํวย฿ห๎นักรียนข๎า฿จความหมายของรื่องท่ีสอนอยํางจํมจ๎ง ละจัด
นื้อหาของบทรียนตํละบท฿ห๎มีท้ังการฝึกฝนพื่อ฿ห๎ป็นนิสัย อีกท้ังการฝึก฿ห๎฿ช๎ภาษาอยํางมี
ความหมาย ดย฿ช๎กิจกรรมพื่อการส่ือสารสํูสถานการณ์จริง 

 2. ควรหาอกาสสร๎างนื้อหาละ฿ช๎ภาษาตํางประทศ฿ห๎สอดทรกอยูํ฿นทุกรายวิชาของ
หลักสูตร 

 3. ควร฿ช๎ภาษาของนักรียน฿ห๎น๎อยท่ีสุด ตํถ๎าจ าป็นก็ตัดสิน฿จ฿ช๎ทันทีถ๎าการน าสนอนั้น
ป็นเปพื่อความข๎า฿จอันถูกต๎อง 

 4. ควรฝึกพูด สนทนาสถานการณ์ประจ าวัน ชํน การทักทาย วัน วลา หรือภูมิอากาศ   
ทุก ๆ วัน 

 5. ควรฝึกฝน฿ห๎กิดการช่ือมยงอยํางกลมกลืนระหวํางส่ิงท่ีด็กสน฿จอยูํล๎ว กับความรู๎
฿หมํท่ีจะติมลงเป 

 6.  ควรตัดสิน฿จเด๎วํา ด็กตํละระดับจะริ่มรียน ขียน อําน มื่อ฿ด ละประสานกิจกรรม             
เด๎อยํางมีความหมายละหมาะสมกับด็ก ๆ 

 7.   ควรรียนรู๎พื่อท่ีจะสร๎างอกาส฿ห๎ด็กเด๎พิ่มพูนความรู๎ ความสามารถ฿นตํละชํวงวลานั้น ๆ  
 8.  ปิดอกาส฿ห๎ด็กเด๎พูดอยํางตํอนื่อง ดยมีอัตราสํวนระหวํางครูกับด็ก คือ 20 : 80 
 9.  ควรมีการบันทึกการผิดพลาด฿นการออกสียงของด็ก ๆ ละท าการก๎เข฿ห๎ถูกต๎อง 
 10. สํงสริม฿ห๎นักรียนข๎า฿จวัฒนธรรมจ๎าของภาษา ท้ังจากบทสนทนาละกิจกรรม 

                                                 

 138 Kshanika Bose, Teaching of English (Delhi: Sadhna Pronters, 1979), 29-
30. 
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 11. ควรมีการประมินผลพื่อ฿ห๎ทราบถึงสัมฤทธิผลของด็ก ๆ ความต๎องการ฿นการสอน
ซํอมสริม อีกท้ังเด๎ทราบถึงสมรรถภาพทางการสอน฿นตัวของครูผ๎ูสอนอง139  

 ซึ่งอีก 5 ปีตํอมา ฟินอคชียร (Finocchiaro) เด๎กลําวถึงประสบการณ์การป็นครู ละ            
การป็นทรนนอร์฿ห๎ครูอีกหลายคน฿นอมริกา ซึ่งป็นการท างานด๎วยความสน฿จ ละขาช้ี฿ห๎          
ห็นวํา การท างานตํละท่ีจะตกตํางกันเปตามท๎องถิ่น ครูผ๎ูสอนซึ่งเมํเด๎มีภาษาอังกฤษป็นภาษาถิ่น
หรือป็นภาษาประจ าชาติ ก็จะต๎องรียนรู๎ ฝึกฝน พื่อ฿ห๎กิดสมรรถภาพท่ีดี ละจะเด๎พัฒนา฿ห๎ด็ก
นักรียนกิดความคลํองตัว ซึ่งถือวําป็นวิธีการท่ีดีส าหรับครู ซึ่งมีรายละอียด ดังนี้140 

 1.  สมรรถภาพด๎านหลักสูตร ครูจะต๎องมีความรู๎ ความข๎า฿จ฿นหลักสูตรละค าอธิบาย
รายวิชา฿นตํละระดับวิคราะห์หลักสูตรป็น ยกยะ ตีความหมาย สรุปยํอหรือขยายนื้อหา ละ
จุดประสงค์ของหลักสูตร น าหลักสูตรเปจัดการรียนการสอน฿ห๎บรรลุปูาหมาย ดยจัด฿ห๎หมาะสม
กับวลา฿น ตํละภาครียน เมํวําครูมืออาชีพหรือครูที่มิเด๎ผํานการฝึกฝนก็ต๎องสามารถท าความข๎า฿จ
เด๎ ครูจะต๎องขียนผนการสอนเด๎ด๎วยตนอง  

 2.  สมรรถภาพด๎านจุดประสงค์ละนื้อหาวิชา ครูต๎องสามารถพิจารณาเด๎วํา ครงสร๎าง
ภาษาละค าศัพท์ตําง ๆ นั้นหมาะกับด็ก฿นระดับ฿ด ควรมีต ารารียนหลายๆ ลํม ม๎ตํนื้อหา
ดียวกันก็สามารถสอนค๎าเด๎฿นหลาย ๆ ระดับ สอน฿ห๎ด็กมีความรู๎ ความข๎า฿จ ริ่มจากส่ิงท่ีด็กรู๎จัก
มากํอน ช่ือมยงกับส่ิงภายนอก฿ห๎ด็กเด๎รับรู๎ละข๎า฿จ฿นความตกตํางทางสังคมละวัฒนธรรมของ
จ๎าของภาษา รู๎จักลือก฿ช๎ภาษาเด๎หมะสมกับสถานการณ์ สอดคล๎องกับจุดประสงค์การรียนรู๎฿นตํ
ละครั้ง ฿ห๎ด็กนักรียนรู๎จักปรับนื้อหา฿ห๎สัมพันธ์กับชีวิตประจ าวันของนักรียนด๎วย141 ซึ่งสอดคล๎อง
กับนวคิดของฮูสตันละฮวิร์ด (Houston and Howard)142 คือ สมรรถภาพด๎านนื้อหาวิชานั้น     
ครูจะต๎องรู๎จักก าหนดจุดประสงค์฿นการสอน฿ห๎ตรงกับความต๎องการ ละความสน฿จของผ๎ูรียน          
หาวิธีการสอน฿ห๎หมาะสมกับจุดประสงค์ท่ีก าหนดเว๎ อีกท้ังต๎องรู๎จักผสมผสานนื้อหา฿ห๎ข๎ ากับ
วัฒนธรรมของผ๎ูรียนสามารถช่ือมยงนื้อหาวิชาภาษาอังกฤษ฿ห๎ข๎ากับวิชาอื่น ๆ เด๎ด๎วย 

 3. สมรรถภาพด๎านทคนิคละวิธีสอน ครูคือปัจจัยส าคัญท่ีสุด฿นกระบวนการรียนการสอน 
ป็นผ๎ูรู๎ จักด็กละสถานการณ์เด๎ดีกวํา฿คร ครูจะต๎องมีทคนิค฿นการกระต๎ุน฿ห๎บรรยากาศละ
สภาพวดล๎อม฿นห๎องรียนป็นกันอง มีขั้นตอนท่ีนําสน฿จ143 ฟินอคชียร (Finocchiaro) กลําววํา 

                                                 

 139 Marry, Finocchiaro, Teaching Children Foreign Language: The 
Teacher’s Role (New York: McGraw Hill Printed, 1964), 30-32. 

 140 Marry, Finocchiaro, Teaching English as A Second Language, (New 
York: Harper and Row, 1969), Introduction. 

 141 Ibid., 37 - 39. 
 142 Robert Houston and Jones Howard, “Three Vicus of Compenteny – 

Based Education,” Performance Based Teacher Education, 12, 2 (January 1976): 32-
33. 

 143 Marry, Finocchiaro, Teaching English as A Second Language (New 
York: Harper and Row, 1969), 85. 
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เมํมีวิธีการสอน฿ดดีท่ีสุด จะมีตํครูดีหรือเมํดีทํานั้น ถ๎าครูสน฿จหาความรู๎พิ่มติม ต้ัง฿จสอนละยินดี
อุทิศวลา฿นการอา฿จ฿สํด็ก มีวิธีการท่ีหลากหลาย การสอนของครูก็จะประสบความส าร็จเด๎144   

 ครูจะต๎องสร๎างกิจกรรม฿ห๎สัมพันธ์กับนื้อหา ละสัมพันธ์กับทักษะท้ัง 4 ด๎าน ดย฿ห๎ด็ก
เด๎ส่ือภาษาอยํางสรีทําท่ีจะป็นเปเด๎ ดยต๎องฝึกด็กทีละล็กทีละน๎อย อาจป็นคํูหรือกลํุมยํอย ๆ ครู
ควรนะน าอยูํหําง ๆ หลังจากท่ีอธิบายกิจกรรมการรียนการสอนครั้งนั้นอยํางจํมจ๎งล๎ว ตํมื่อ
หากนักรียนเมํข๎า฿จ ครูก็สามารถอธิบายด็กเด๎ดยอาจ฿ช๎ภาษาท่ี 1 ของด็กเด๎ชํนกัน ซึ่งการด านิน
กิจกรรม฿นการสอนนั้นควรบํงป็น 3 ขั้นตอน คือ 

  1. ขั้นน าสนอบทรียน ครูผ๎ูสอนต๎องอธิบายหรือสาธิตนื้อรื่อง นื้อหา บบฝึกหัด
หรือส่ิงอื่น ๆ ฿ห๎ตรงกับกรณีท่ีครูต๎องการ฿ห๎กิด ดยต๎องมั่น฿จวําด็กข๎า฿จขั้นตอนละวิธีการดยตลอด 

  2. ขั้นด านินกิจกรรม นักรียนต๎องปฏิบัติภารกิจท่ีเด๎รับ ซึ่งครูต๎อง฿ห๎ข๎อมูลบ๎าง              
฿นบางขณะ หากมีนักรียนต๎องการความชํวยหลือ 

  3. ขั้นติดตามละประมินผล ขั้นตอนนี้มิเด๎ผูกมัดวําจ าป็นสมอเป ตํด็กนักรียนจะ
รู๎สึกพอ฿จท่ีเด๎มีข๎อมูลย๎อนกลับ มีการน าสนองานของตน หรืออาจรํวมกันอภิปราย สรุป฿นงานท่ีท า
64 ซึ่งกิจกรรมท่ีกลําวครูจะต๎องลือก฿ห๎หมาะสม ครูต๎องขียนผนระยะยาว พื่อจะเด๎สร๎างกิจกรรม
ท่ีหลากหลาย ออกบบการรียนพื่อ฿ห๎ด็กเด๎ฝึกฝน฿นส่ิงท่ีดีท่ีสุด ติดตามด็กนักรียน ดูความสน฿จ 
ละส่ิงวดล๎อมรอบตัวพวกขา สน฿จความสามารถพิศษของด็ก จะท า฿ห๎ครูลือกวิธีการสอนท่ีมีอยูํ
อยํางหลากหลาย฿ห๎หมาะสม145 

 มีวิธีสอนอีกมากมาย ตํส่ิงหนึ่งท่ีครูควรตระหนัก คือ ลดบทบาทจากผ๎ูออกค าส่ังมาป็น
พียงผ๎ูคอยนะน าละคอยชํวยหลือนักรียน ละลือกวิธีสอน฿ห๎สอดคล๎องกับความสามารถของ
ผ๎ูรียน หมาะสมกับสถานการณ์ละลักษณะของบทรียน 

 4. สมรรถภาพด๎านส่ือการรียนการสอน ครูจะต๎องรู๎จักสร๎างส่ือการสอนตําง ๆ ฿ช๎ส่ือ
พื่อ฿ห๎กิจกรรมการรียนนําสน฿จมากกวําการมุํงอยูํกับต ารารียน สร๎างกิจกรรมพื่อการฝึกฝนพราะ
ด็กนักรียนมีความสน฿จ฿นระยะส้ัน ครูต๎องรู๎จัก฿ห๎ด็กกิดความกระตือรือร๎นตํอการรียน ส่ือละ
ทคนิคตําง ๆ ถือป็น ลมหาย฿จของชีวิต฿นห๎องรียน ซึ่งครูจะต๎องริ่มต๎นจากส่ิงหลํานี้ ครูจะต๎องอยูํ
บนพื้นฐานของความช่ือท่ีวํา ครูป็นปัจจัยท่ีส าคัญท่ีสุด฿นกระบวนการรียนการสอน ครูจะต๎องมี
ค าถามพื่อสร๎างความสน฿จของด็ก จัดท าละพัฒนาส่ืออยํางสร๎างสรรค์ ท้ัง฿นละนอกหนือจาก
ต ารา พื่อ฿ห๎ด็กกิดความสน฿จละจดจํออยูํกับกิจกรรมระหวํางรียน146 ซึ่งส่ือการสอนนั้นมีอยูํหลาย
ประภท ชํน รูปภาพ ผนภูมิ บัตรค า กระป๋าผ๎าส าลี กมส์ พลง ของจริงตําง ๆ ครื่องบันทึกสียง
ครื่องฉายภาพนิ่ง วิทยุ ทรทัศน์ บทรียนส าร็จรูป ห๎องปฏิบัติการทางภาษา วารสารหนังสือพิมพ์ 

                                                 

 144 Marry, Finocchiaro, Teaching Children Foreign Language: The 
Teacher’s Role (New York: McGraw Hill Printed, 1964), 14-15. 

 145 Mary, Finocchiaro, English as a Second / Foreign Language: From 
Theory to Practice, 4th ed. (New York: Simon and Schuster, 1989), 155. 

 146 Marry, Finocchiaro, English as a Second Language: From Theory to 
Practice, new ed. (New York: Regents Publishing Company, Inc., 1974), 99. 
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ละส่ืออื่น ๆ อีกหลากหลาย ซึ่ง บราวน์ละคณะ (Brown and others) เด๎กลําวถึง กณฑ์การลือก
ส่ือการรียนการสอนวําควรค านึงถึงส่ิงตํอเปนี้ คือ 

  1. ความหมาะสม (Appropriateness) ส่ือการสอนนั้นสนับสนุนจุดมุํงหมายท่ัวเป
ละจุดมุํงหมาย฿นการรียนการสอนหรือเมํ หมาะสมกับระดับช้ันหรือเมํ 

  2. ความช่ือถือเด๎ (Authenticity) ส่ือการสอนมีนื้อหาถูก๎องท่ียงตรง ทันตํอหตุการณ์        
หรือเมํ ตลอดจนผ๎ูผลิตมีคุณภาพหรือเมํ 

  3. ความสน฿จ (Interest) ส่ือการสอนดึงดูดความสน฿จของผ๎ู฿ช๎หรือเมํ จูง฿จหรือ
สํงสริม฿ห๎นักรียนกิดความคิดริริ่มสร๎างสรรค์หรือเมํ 

  4. การรวบรวมละความสมดุล (Organization and Balance) ส่ือการสอนมีการจัด
รวบรวมนื้อหา฿ห๎มีความสมดุลหรือเมํ จุดมุํงหมายชัดจน ละงํายท่ีจะท าความข๎า฿จหรือเมํ รูปบบ
การขียน ละน าสนอนื้อหาเด๎ชัดจนละสมหตุสมผลหรือเมํ 

  5. คุณภาพด๎านทคนิค (Technical Quality) คุณภาพด๎านทคนิคป็นท่ีพอ฿จหรือเมํ 
ภาพประกอบชัดจน สีท่ี฿ช๎หมาะสม สียงชัดจนหรือเมํ 

  6. ราคา (Cost) ราคาเมํพงกินเป ราคาค๎ุมกับประยชน์ท่ีจะเด๎รับ ละค๎ุมวลา฿น
การ฿ช๎ละมื่อลือกส่ือการสอนท่ีหมาะสมล๎ว ครูก็ต๎องรู๎จักวิธี฿ช๎ส่ือ฿ห๎ถูกวิธี รู๎จักท่ีจะบ ารุงรักษา 
พื่อพิ่มคุณคําละยืดอายุการ฿ช๎งานของส่ือช้ินนั้น ๆ147 

 5.  สมรรถภาพด๎านการวัดผลละประมินผลครูจะต๎องมีสมรรถภาพ ด๎านนี้อยํางสมบูรณ์ 
พื่อป็นการวัดความส าร็จของนักรียนตามจุดประสงค์ท่ีต้ังเว๎  ซึ่ง ฟินอคชียร ละซาก (Finocchiaro                    
and Sako) เด๎สรุปวัตถุประสงค์ของการวัดละประมินผลการรียนภาษาอังกฤษป็นภาษาท่ีสองเว๎ 
ดังนี้ 

 1. พื่อประมินวิธีสอนของครูวําวิธีสอนบบ฿ดชํวย฿ห๎กิดการรียนรู๎ละวิธีสอน฿ดท่ี
ต๎องการปรับปรุง 

 2. พื่อประมินสัมฤทธิผล฿นการรียนของผ๎ูรียนวํามีความรู๎ ความสามารถตาม
วัตถุประสงค์ท่ีต้ังเว๎พียง฿ด สมควรท่ีจะเด๎ล่ือนช้ัน฿ห๎สูงขึ้นหรืออยูํท่ีดิม 

 3. พื่อจ านกหรือจัดล าดับความสามารถของนักรียนตํละคน พื่อจัดช้ันรียนหรือ
บํงกลํุมนักรียนตามความสามารถ พื่อ฿ห๎นักรียนเด๎รียน฿นกลํุมท่ีมีความสามารถทําทียมกัน 

 4. พื่อวินิจฉัยข๎อบกพรํองละจุดดํน฿นการรียนภาษาของตํละบุคคล 
 5. พื่อประยชน์฿นการสอนซํอมสริมกํนักรียนท่ีรียนอํอนหรือล๎าหลังพื่อน 
 6. พื่อประมินประสิทธิภาพ฿นการสอนของครู 
 7. พื่อทราบกระบวนการรียนรู๎ภาษาของด็ก฿นตํละระดับอายุ 
 8. พื่อทดสอบผลการทดลองกี่ยวกับการรียนการสอน฿นช้ันรียน148 

                                                 

 147 Jame W. Brown and others, Administering Education Media: 
Instructional Technology and Library Service (New York: McGraw-Hill Book, Co., 
1970), 170-171. 
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 การวัดละประมินผลการรียนการสอนภาษาอังกฤษนั้น สามารถท าเด๎หลายวิธีด๎วยกัน
ดยการทดสอบหรือดยเมํมีการทดสอบก็เด๎ ซึ่งอีก 6 ปีตํอมา ฟีนอคชียร (Finocchiaro) เด๎สรุป
นวคิดกี่ยวกับสมรรถภาพทางด๎านการวัดละประมินผลของครูวํา จะต๎องพึ งตระหนัก฿น                
การวางผนกี่ยวกับการวัดละประมินผล พราะมิ฿ชํพียงคํทดสอบ฿นความรู๎ด๎านภาษาอังกฤษ
ของนักรียนพียงอยํางดียว ตํป็นการประมินท้ังทัศนคติของนักรียน วิธีการสอนละส่ือการรียน
การสอนของครู ซึ่งจะสํงผลตํอประสิทธิภาพของด็ก฿นภาพรวม ครูต๎องข๎า฿จละตอบค าถาม฿ห๎เด๎วํา 
จะทดสอบท าเม ทดสอบมื่อเร ทดสอบอยํางเร ละทดสอบอะเร ครูผ๎ูสอนต๎องมีความรู๎กี่ยวกับ
หลักการวัดละประมินผล สามารถประมินผลเด๎ตามจุดประสงค์การรียนรู๎ ละครอบคลุมนื้อหา            
ท่ีสอน ก าหนดกณฑ์การวัดผลเด๎นํนอน พราะส่ิงหลํานี้จะป็นการค๎นพบตัวนักรียน รู๎ถึงปัญหา 
จุดด๎อย หยั่งรู๎ถึงความก๎าวหน๎าของนักรียน ซึ่งป็นปูาหมายส าคัญ฿นการรียนภาษาอังกฤษ149 

 กลําวดยสรุปล๎ว สมรรถภาพการสอนของครูภาษาอังกฤษนั้น จะต๎องมีลักษณะพิศษ                 
มีความรู๎฿นด๎านหลักสูตร ด๎านภาษาละนื้อหา ด๎านทคนิคละวิธีสอน ด๎านส่ือการรียนการสอนละ
ด๎านการวัดผลละประมินผล พื่อจะเด๎จัดการรียนการสอน฿ห๎ประสบความส าร็จ ซึ่งครู
ภาษาอังกฤษทุกทํานต๎องมุํงมั่นท่ีจะปฏิบัติ฿ห๎เด๎ดีท่ีสุด 

 
การออกแบบการเรียนการสอน 
  การออกบบการรียนการสอน มื่อน าค าท้ังสองคือ “การออกบบ” ละ “การรียน               
การสอน” มารวมกันป็น “การออกบบ การรียนการสอน” (instructional design) นักการศึกษา
ด๎านการออกบบการรียนการสอนเด๎฿ห๎ ความหมายเว๎ดังนี้ ดิคละครี (Dick & Carey) ฿ห๎
ความหมาย การออกบบการรียนการสอน คือ กระบวนการวางผนการรียนการสอนอยํางป็น
ระบบพื่อ฿ห๎บรรลุปูาหมายการรียนการสอนท่ีต๎องการ ดยตอบค าถามวําจะสอนอะเรละสอน
อยํางเรจึงจะบรรลุปูาหมาย ละจะทราบเด๎อยํางเรวําบรรลุปูาหมายล๎ว  สอดคล๎องกับนวคิดของ 
ชมบอช ละมากลียร (Shambaugh & Magliaro) เด๎฿ห๎ความหมายของการออกบบการรียน
การสอน คือ กระบวนการชิงระบบท่ี฿ช๎฿นการวิคราะห์ความต๎องการของผ๎ูรียน  พื่อจัดหาส่ิงท่ีจะ
ชํวย฿ห๎นักออกบบการรียนการสอนสร๎างส่ิงท่ีป็นเปเด๎พื่อตอบสนองความต๎องการของผ๎ูรียน 150             
ซึ่ง สมิทละรากน (Smith & Ragan)  เด๎฿ห๎ความหมาย การออกบบการรียนการสอน วําคือ 
กระบวนการท่ีป็นระบบ฿นการน าหลักการรียนรู๎ละหลักการสอนเปวางผนส่ือ วัสดุ อุปกรณ์              

                                                                                                                                            

 148 Marry, Finocchiaro and Sydney Sako, Foreign Language Testing: A 
Practical Approach (New York: Regents Plublising Company, Inc., 1983), 12-14. 
 149 Mary, Finocchiaro, English as a Second / Foreign Language: From 
Theory to Practice, 4th ed. (New York: Simon and Schuster, 1989), 162-163. 
 150 Shambaugh, R. N. & Magliaro, S. L., Mastering the possibilities 
(Massachusetts : Allyn and Bacon, 1997), 24. 
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การรียนการสอนละกิจกรรมการรียนการสอน151 อีกท้ัง กานยวกอร์ กลาส ละคลลอร์ 
(Gagné, Wager, Golas, & Keller) เด๎฿ห๎ความหมายของการออกบบการรียนการสอน วํา ป็น       
การน าหลักการรียนรู๎เปออกบบหตุการณ์ ท่ีประกอบด๎วยกิจกรรมตําง ๆ ท่ีก าหนดขึ้นอยํางมี
ปูาประสงค์ชัดจน หรือท่ีรียกวํา การรียนการสอน฿ห๎มีประสิทธิภาพพื่อ฿ห๎ผ๎ูรียนกิดการรียนรู๎
ตามท่ีคาดหวัง152 
  จากนวคิดของนักการศึกษาดังกลําว สรุปเด๎วํา การออกบบการรียนการสอนมีลักษณะท่ี 
ส าคัญ คือ ป็นกระบวนการท่ีป็นระบบท่ีน ามา฿ช๎฿นการศึกษาความต๎องการของผ๎ูรียนละปัญหา
การรียนการสอนพื่อสวงหานวทางท่ีจะชํวยก๎ปัญหาการรียนการสอน ซึ่งอาจป็นการปรับปรุง
ส่ิงท่ีมีอยูํหรือสร๎างส่ิง฿หมํดยน าหลักการรียนรู๎ละหลักการสอนมา฿ช๎฿นการด านินการ ปูาหมาย
ของการออกบบการรียนการสอน คือ การพัฒนาการรียนรู๎ของผ๎ูรียน153 
 
หลักการพื้นฐานในการออกแบบการเรียนการสอน 
  กียง วาคกอร์ กลาส ละคิลลอร์ (Gagné, Wager, Golas, & Keller) เด๎สนอนวคิด
กี่ยวกับหลักการพื้นฐาน฿นการออกบบการรียนการสอน วํา มีหลักการพื้นฐานท่ีผ๎ูออกบบ            
การรียนการสอนควรค านึงถึงพื่อชํวย฿ห๎การออกบบการรียนการสอนมีคุณภาพ ดังนี้  
     1.  ค านึงถึงผลการรียนรู๎ของผ๎ูรียนป็นปูาหมายส าคัญ การออกบบการรียนการสอนมี
จุดมุํงหมายพื่อสํงสริมกระบวนการรียนรู๎ มากกวํากระบวนการสอน ผ๎ูออกบบการรียนการสอน
จะต๎องพิจารณาผลการรียนรู๎อยํางชัดจน พื่อน าเป฿ช๎ป็นนวทางส าหรับการลือกกระบวน               
การรียนการสอน กิจกรรมการรียนการสอนท่ีชํวย฿ห๎ผ๎ูรียนบรรลุผลการรียนรู๎ท่ีก าหนดเว๎อยํางมี
ประสิทธิภาพ 
  2.  ค านึงถึงปัจจัยท่ีสํงผลตํอการรียนรู๎ เด๎กํ การอ านวยความสะดวก฿นการรียนรู๎฿ห๎กับ
ผ๎ูรียน วลาท่ี฿ช๎คุณภาพการสอน จตคติละความสามารถ฿นการรียนรู๎ของผ๎ูรียน ปัจจัยหลํานี้ควร
น ามาพิจารณา฿นการออกบบการรียนการสอน 
  3.  รู๎จักประยุกต์฿ช๎หลักการรียนการสอน วิธีสอน รูปบบการรียนการสอน ฿ห๎หมาะสมกับ
ระดับวัยของผ๎ูรียนละนื้อหาสาระ พื่อ฿ห๎ผ๎ูรียนมีความกระตือรือร๎น฿นการรียนรู๎ละมีสํวนรํวม              
ท้ังทางด๎านรํางกาย สติปัญญาละจิต฿จ฿นกิจกรรมการรียนการสอน 
   4. ฿ช๎วิธีการละส่ือท่ีหลากหลาย ผ๎ูออกบบการรียนการสอนควรลือก฿ช๎ส่ือท่ีชํวย฿ห๎                 
การรียนรู๎มีประสิทธิภาพ สอดคล๎องกับจุดประสงค์การรียนรู๎ ละความตกตําง฿นการรียนรู๎ของ
ผ๎ูรียนซึ่งจะชํวย฿ห๎ผ๎ูรียนมีความสน฿จละกระตือรือร๎น฿นการรียนมากขึ้น 

                                                 

 151 Smith, P. L. & Ragan, T. J.,  Instructional design, 2nd ed., (New Jersey : 
John Wiley & Sons, 1999), 2 
 152 Gagne', R. M., Wager, W. W., Golas, K. C., & Keller, J. M.,  Principles of 
instructional design, 5th ed., (Connecticut: Thomson Wadsworth, 2005), 1. 
 153 Dick, W., Carey, L., & Carey, J. O., The systematic design of instruction, 
5th ed., (New York: Pearson Education, 2001), 5. 
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  5.  มีการพัฒนาอยํางตํอนื่อง การรียนการสอนท่ีมีคุณภาพควรเด๎รับการพัฒนาอยํางตํอนื่อง           
ริ่มจากการวางผน การน าเปทดลอง฿ช๎จริง ละน าผลการทดลองละข๎อสนอนะจากผ๎ูรียนมา
ปรับปรุงการรียนการสอน฿ห๎มีคุณภาพมากขึ้น การพัฒนาอยํางตํอนื่องชํนนี้จะท า ฿ห๎การรียน          
การสอนมีคุณภาพ 
   6.  มีการประมินผลครอบคลุมท้ังกระบวนการรียนการสอนละการประมินผลผ๎ูรียน ท้ังนี้ 
พื่อน าผลการประมินเป฿ช๎฿นการพัฒนาการรียนการสอน฿ห๎มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ละ
นําสน฿จมากขึ้น การประมินผลผ๎ูรียน เมํควรมีจุดมุํงหมายพียงพื่อทราบผลการรียนรู๎ของผ๎ูรียน
ทํานั้น ตํควร฿ห๎เด๎ข๎อมูลท่ีน าเปพัฒนาผ๎ูรียน฿ห๎บรรลุจุดประสงค์การรียนรู๎ 
   7.  องค์ประกอบการรียนการสอนมีความสัมพันธ์กัน องค์ประกอบการรียนการสอน ชํน
จุดประสงค์การรียนรู๎ กิจกรรมการรียนการสอน ละการวัดประมินผล ควรมีความสัมพันธ์
สอดคล๎องกัน ละหมาะสมกับผ๎ูรียนละบริบทการรียนรู๎ท า฿ห๎ผ๎ูรียนบรรลุจุดประสงค์การรียนรู๎ท่ี
ต๎องการ154   
  กลําวดยสรุปเด๎วํา หลักการพื้นฐาน฿นการออกบบการรียนการสอนนี้  ป็นนวทางท่ัวเป
ส าหรับนักออกบบการรียนการสอนพื่อน าเปประยุกต์฿ช๎฿ห๎หมาะสมกับสภาพละบริบทการรียน
การสอนของตน 
 
วิธีการสอนภาษาอังกฤษ 

 นูนน (Nunan) เด๎พูดถึงความหมายของวิธีการสอนเว๎วํา วิธีการสอน฿นความหมายของ
นูนนนั้นจะมองวิธีการสอนท่ีอยูํ฿นห๎องรียน กลําวคือ จะน๎นถึงการลือกละจัดล าดับงานละ
กิจกรรมท่ี฿ห๎นักรียนท า฿นห๎องรียน฿นการสอนภาษาอังกฤษนั้น หากผ๎ูสอนมีความข๎า฿จกี่ยวกับ
วิวัฒนาการด๎านการสอนวํามีความป็นมาอยํางเรละกิดการพัฒนาปล่ียนปลงอยํางเร จะท า฿ห๎
ผ๎ูสอนมีความข๎า฿จ฿นการจัดการรียนรู๎ละกิจกรรม฿ห๎สอดคล๎องกับความต๎องการของผ๎ูรียนเดมื่อ
พูดถึงวิธีการสอน ประยชน์ของการท่ีผ๎ูสอนมีความข๎า฿จกี่ยวกับวิธีการสอน มีดังนี้ 

 1.  การท าความข๎า฿จกับวิธีการสอน การรียนรู๎ ละข๎า฿จวิธีการสอนท่ีหลากหลายจะ
ชํวยสะท๎อน฿ห๎ผ๎ูสอนมองห็นวิธีการสอนของตนองละมองห็นถึงข๎อดีละข๎อสีย ดังนั้น ผ๎ูสอนท่ีรู๎ 
จักวิธีการสอนท่ีหลากหลายจะป็นผ๎ูสอนท่ีมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

 2.  การรียนรู๎วิธีการสอนหลากหลายละตกตํางกันจะชํวย฿นการสอน฿นช้ันรียน หาก
ผ๎ูสอนมีความข๎า฿จละสามารถ฿ช๎วิธีการสอนท่ีหลากหลายล๎ว จะท า฿ห๎ผ๎ูสอนสามารถปรับวิ ธี                   
การสอน฿ห๎สอดคล๎องกับความต๎องการของผ๎ูรียนท่ีตํางกัน ละ฿นสถานการณ์ของช้ันรียนท่ีตํางกันเด๎
ดีละมีประสิทธิภาพมากกวํา 

 3.  ข๎อสียของวิธีการสอนบบด้ังดิม การสอนภาษาป็นศาสตร์อยํางหนึ่งละมีงานวิจัย
฿หมํ ๆ ท่ีศึกษาพื่อพัฒนาความสามารถ฿นการสอนพื่อ฿ห๎มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ดังนั้นผ๎ูสอนจึง
จ าป็นต๎องรียนรู๎ ละน าวิธีการ฿หมํ ๆ เป฿ช๎฿นห๎องรียนพื่อป็นประยชน์ตํอผ๎ูรียน อยํางเรก็ตาม

                                                 

 154 Gagne', R. M., Wager, W. W., Golas, K. C., & Keller, J. M., Principles of 
instructional design, 5th ed., (Connecticut: Thomson Wadsworth, 2005), 2-3. 
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วิธีการสอนท่ีผ๎ูสอนลือกน าเป฿ช๎นั้นควรจะต๎องขึ้นอยูํกับวิธีการรียนรู๎ภาษาท่ีผ๎ูสอนข๎า฿จ ความรู๎
พื้นฐานละประสบการณ์ของตัวผ๎ูสอน รวมท้ังความต๎องการของผ๎ูรียน155 

 ฿นการสอนภาษานั้นผ๎ูสอนอาจจะลือกวิธีท่ีตนองคิดวําหมาะสมท่ีสุดกับห๎องรียนหรือ
ผ๎ูรียน ผ๎ูวิจัยเด๎รวบรวมละสรุปวิธีการสอนท่ี฿ช๎กันป็นสํวน฿หญํดยท่ัวเปซึ่งมีอยูํ 5 วิธี ดังนี้ 

 1. วิธีการสอนเวยากรณ์ละการปล (Grammar Translation Method) วิธีการสอน
บบนี้ป็นวิธีท่ี฿ช๎กันท่ัวเปละ฿ช๎กันมานาน ป็นการสอนท่ีน๎นหลักเวยากรณ์ ค าศัพท์ละปลป็น
ภาษาของตนอง ดยผ๎ูสอนเมํจ าป็นต๎องป็นจ๎าของภาษาหรือพูดภาษาอังกฤษเด๎ดีมาก ท า฿ห๎ผ๎ูรียน
สามารถอํานรื่องราวท่ีป็นภาษาตํางประทศเด๎ละปลป็นภาษาของตนองเด๎อยํางถูกต๎อง ตํวิธีนี้
เมํเด๎ปิดอกาส฿ห๎ผ๎ูรียนเด๎฿ช๎ภาษาหรือเด๎พัฒนาทักษะด๎านการพูดละฟัง 

 2. การสอนบบฟังพูด (Audio-lingual Method) วิธีนี้ริ่มต๎น฿ช๎ต้ังตํชํวงสงครามลก
ครั้งท่ี 2 ประมาณปี พ.ศ. 2483 ฿นประทศสหรัฐอมริกา ดยช่ือวําวิธีนี้จะท า฿ห๎ผ๎ูรียนรียน
ภาษาตํางประทศเด๎อยํางรวดร็ว วิธีการสอนบบนี้้น๎น฿ห๎ผ๎ูรียนฝึกภาษาดยการลียนบบละ
ท าซ้ า ๆ ดยน๎นทักษะการฟังละการจ าภาษาท่ีรียนป็นภาษาท่ี฿ช๎฿นชีวิตประจ าวัน ผ๎ูรียนต๎องพูด
ตามผ๎ูสอนละทํองบทสนทนา฿ห๎เด๎ ดย฿ช๎วิธีการฝึกซ้ าตามบบ (Repetition Drill) วิธีทียบทน 
(Substitution Drill) ละวิธีปล่ียนปลงรูปประยค (Transformation Drill) ผ๎ูรียนต๎องลียนบบ
สียงผ๎ูสอนจนสามารถฟังข๎า฿จ ดยเมํมีการสอนเวยากรณ์ดยตรงตํสรุป฿ช๎วิธีการสรุปจากบท
สนทนาสํวนทักษะการอํานละขียนจะน๎นน๎อยกวําการการฟังละพูด 

 3. วิธีการสอนบบน าสนอ ฝึกฝนละ฿ช๎ภาษา (Presentation, Practice and Production 
(PPP) ป็นวิธีท่ีผ๎ูสอนสอน ดยริ่มจากการอธิบายหรือ฿ห๎ข๎อมูลกี่ยวกับรื่องท่ีต๎องการสอนกํอนดย
อาจจะ฿ช๎รูปภาพ บทสนทนาหรืออื่น ๆ ประกอบละน๎นประยคหรือครงสร๎างประยคท่ีต๎องการ
สอนพร๎อมยกตัวอยําง พื่อ฿ห๎ผ๎ูรียนข๎า฿จ ตามด๎วยการฝึก฿ช๎ดยอาจจะท าบบฝึกหัดจนข๎า฿จ ล๎ว
จึงถึงขั้นตอนการ฿ช๎ท่ีอาจ฿ห๎ผ๎ูรียนขียนหรือตํงประยคด๎วยตนองหรือกี่ยวกับตัวอง 

 4. วิธีการสอนท่ีน๎นงาน (Task-Based Learning) วิธีนี้ ผ๎ูสอนจะสอนดยน๎น฿ห๎ผ๎ูรียนเด๎
รียนรู๎ภาษาจากการท ากิจกรรมหรือท างาน ละ฿ห๎ผ๎ูรียนเด๎ส่ือภาษาออกมาดยป็นภาษาของผ๎ูรียน
อง ละหากจ าป็นผ๎ูสอนอาจสอนภาษาท่ีพบวําผ๎ูรียนประสบปัญหา฿นการท างานหรือกิจกรรมท่ีท า
พื่อ฿ห๎ผ๎ูรียนข๎า฿จ กิจกรรมท่ี฿ช๎฿นการสอน ชํน การขียนจดหมาย การท าผํนพับ ปสตอร์
รายงานหน๎าช้ันกี่ยวกับรื่องท่ีก าหนด฿ห๎ 

 5. วิธีการสอนภาษาพื่อการส่ือสาร (Communicative Language Teaching (CLT)) 
ป็นวิธีการสอนท่ีมีการน ามา฿ช๎ พราะตระหนักถึงปัญหาท่ีวําผ๎ูรียนสามารถรียนละ฿ช๎ภาษาเด๎ดี฿น
ห๎องรียนตํผ๎ูรียนมักจะประสบปัญหามื่อจอสถานการณ์จริง ดังนั้นจุดประสงค์ของการสอนบบนี้ 
จึงเมํเด๎สอนตํด๎านเวยากรณ์ทํานั้นตํสอนหน๎าท่ีตําง ๆ ของภาษาด๎วย ชํน การ฿ช๎ภาษาพื่อสดง
ความห็น฿จ ชิญชวน การห็นด๎วยหรือเมํห็นด๎วย  ดังนั้นกิจกรรมตําง ๆ จึงน๎น฿ห๎มีการ฿ช๎ภาษา                
ท่ี฿กล๎คียงกับสถานการณ์จริงมากท่ีสุด มีการจัดกิจกรรมตําง ๆ ท่ีอื้อ฿ห๎ผ๎ูรียนเด๎฿ช๎ภาษามากท่ีสุด

                                                 

 155 David, Nunan, Language Teaching Methodology (London: Prentice 
Hall, 1991), 2. 
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ดยน๎นการ฿ช๎ภาษาท่ีหมาะสมละสามารถส่ือสารเด๎ กลําวคือเมํเด๎ป็นการสอนตํวิธีการ฿ช๎ทํานั้น 
ผ๎ูสอนต๎องสอน฿ห๎ผ๎ูรียนรู๎จักวํา ‘ควรจะพูดอะเร’ ละ ‘ควรพูดมื่อเร’วิธีสอนภาษาอังกฤษท่ีกลําวมา
ป็นบื้องต๎น มีวิวัฒนาการละมีทฤษฏีการรียนภาษาท่ีตํางกันบ๎างคล๎ายกันบ๎าง ความหลากหลาย
ดังกลําว ครูผ๎ูสอนจึงต๎องมีความรู๎ กี่ยวกับวิธีสอนท้ัง฿หมํละกําหลํานั้นอยํางถํองท๎ จึงจะสามารถ
ลือกอาวิธีการหรือรูปบบการสอนท่ีหมาะสมกับนักรียนท่ีตนสอน฿ห๎มากท่ีสุด วิธีการสอนป็น
ปัจจัยท่ีส าคัญท่ีจะท า฿ห๎ผ๎ูรียนประสบความส าร็จ฿นการรียนภาษา พราะป็นตัวกระต๎ุนละร๎า฿ห๎
ผ๎ูรียนมีความสน฿จ หรือท า฿ห๎นื้อหาท่ีรียนนําสน฿จยิ่งขึ้น ครูผ๎ูสอนจึงมีบทบาทท่ีส าคัญ฿นการท่ีจะ
จัดการรียนการสอนละกิจกรรมท่ีสอดคล๎องละหมาะสมกับความต๎องการของผ๎ูรียน ผ๎ูสอนจึง
ปรียบสมือนผ๎ูน าทางละกระต๎ุน฿ห๎ผ๎ูรียนกิดการรียนรู๎อยํางมีประสิทธิภาพ นวทาง฿นการสอน
ภาษาท่ีจะชํวย฿ห๎การสอนป็นเปอยํางมีประสิทธิภาพมีอยูํ 10 ประการ ดังนี้ 

 1. ควรสอนนื้อหาท่ีหมาะสมกับผ๎ูรียน 
 2. ฿ช๎ภาษาท่ี฿ช๎฿นชีวิตประจ าวัน 
 3. จัดบริบท ฿ห๎ผ๎ูรียนข๎า฿จเด๎งําย ชํน รื่อง หรือนื้อหาท่ีรียน ศัพท์ละครงสร๎าง

ประยคท่ี฿ช๎ ละความช่ือมยงกับสังคมละวัฒนธรรมท่ีผ๎ูรียนควรรู๎ 
 4. จัดกิจกรรมท่ีมีวัตถุประสงค์ท่ีชัดจน 
 5. ฿ช๎กิจกรรมท่ีน๎น฿ห๎ผ๎ูรียนเด๎ลงมือปฏิบัติ 
 6. กระต๎ุนละสํงสริม฿ห๎ผ๎ูรียนเด๎ท างานรํวมกัน 
 7. ควรสอนด๎วยการบูรณาการหลายทักษะ 
 8. อธิบายหลักเวยากรณ์ท่ีกี่ยวข๎องกับนื้อหา มื่อผ๎ูรียนสงสัย 
 9. หลีกล่ียงการก๎เขค าผิดทุกครั้ง 
 10. สอดทรกความรู๎ด๎านวัฒนธรรมกี่ยวกับภาษาท่ีผ๎ูรียนรียน156 
 อยํางเรก็ตาม฿นการจัดการรียนการสอนภาษาอังกฤษนั้นคงเมํมีวิธีการสอน฿ดป็นวิธีการ

ท่ีดีท่ีสุด นื่องจากวิธีการ฿นการจัดการรียนการสอนต๎องขึ้นอยูํกับปัจจัยหลายอยําง ชํน ผ๎ูรียน
วัตถุประสงค์หรือจุดมุํงหมายของตํละกลํุม สภาพวดล๎อม ป็นต๎น 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 

 156 ลลิดา  ภูํทอง, รายงานผลการวิจัย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เร่ือง 
รูปแบบการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ในโรงเรียนประถมศึกษา เขตภาคเหนือตอนบน 
(เด๎รับทุนการสนับสนุนทุนวิจัย จากกองทุนงินรายเด๎ คณะศิลปศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ 2552), 
8-12. 
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แนวคิดในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 
 การรียนการสอนภาษาอังกฤษ นวคิดกี่ยวกับการรียนการภาษาอังกฤษ฿นปัจจุบันมี

หลายนวคิด มีท้ังนวคิดกี่ยวกับการจัดหลักสูตร นวคิดกี่ยวกับนวการสอน ละนวคิดกี่ยวกับ
การรียนรู๎  นวคิดท้ัง 3 นี้ มีสํวนชํวยครูผ๎ูสอน฿นการตัดสิน฿จวางผนจัดการรียนการสอน                  
การคัดลือกกิจกรรมประกอบการรียนการสอน ตลอดจนลือกส่ือการรียนรู๎ ซึ่งป็นส่ิงจ าป็นส าหรับ
ครูผ๎ูสอนท่ีจะต๎องศึกษาท าความข๎า฿จพื่อชํวย฿ห๎ การสอนของตนองมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น นวคิด
ส าคัญท่ีครูควรศึกษาท าความข๎า฿จมีดังตํอเปนี้ คือ  
 1.  หลักสูตรภาษาท่ีน๎นผ๎ูรียนป็นส าคัญ (Lerner - Centered Language Curriculum) 
 2.  นวการสอนภาษาพื่อการส่ือสาร (Communicative Language Teaching) 
 3.  การสอนภาษาพื่อวัตถุประสงค์ฉพาะ (Language for Specific Purposes) 
 4.  การจัดการรียนรู๎บบบูรณาการ (Integrated Learning) 
 5.  การจัดการรียนรู๎บบรํวมมือ (Cooperative Learning) 
 6.  การจัดการรียนการสอนบบภาษาท่ีน๎นนื้อหา (Content-Based Instruction) 
 7.  การสอนภาษาบบองค์รวม (Whole Language Approach) 
 8.  การรียนรู๎จากการท าครงงาน (Project-Based Learning) 
 9.  การรียนรู๎ที่น๎นภาระงาน (Task-Based Language) 
  10.  การสร๎างองค์ความรู๎ (Constructivism) 
 11.  วิธีการสอนด๎วยการตอบสนองด๎วยทําทาง (Total Physical Response) 
 12.  การรียนการสอนภาษาอังกฤษบบเฟร์ม็ทซิสต็ม  (4 MATS Language System)157 
 

 สิริพร กุํยกระทก เด๎สังคราะห์นวคิด฿นการจัดการรียนรู๎ภาษาอังกฤษพื่อ฿ห๎มี
ประสิทธิภาพสูงสุดหรือบรรลุตามวัตถุประสงค์ท่ีต้ังเว๎ เด๎มีการรวบรวมนวคิดหรือวิธีการสอนตําง ๆ 
พื่อป็นนวทาง฿ห๎ผ๎ูสอนเด๎ห็นถึงความจ าป็น฿นการน าวิธีการสอนตําง ๆ เป฿ช๎กับผ๎ูรียน฿ห๎เด๎
ประยชน์มากท่ีสุด ละเด๎น าสนอนวคิดวํา วิธีการสอนบบ฿ด ควร฿ช๎ส าหรับปูาหมาย฿ด นื้อหา฿ด
หมาะกับนวคิด฿ด ตลอดจนวิธีการวัดละประมินผลท่ีควร฿ช๎ของตํละบบ ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 

 157 แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับการสอนภาษาอังกฤษ, ข๎าถึงมื่อ 18 กันยายน 2558, ข๎าถึง
เด๎จาก https://sites.google.com/site/leeyaenglishonline/boxdocuments/naewkhid-ni-
kar-cadkar-reiyn-kar-sxn-phasa-xangkvs 

https://sites.google.com/site/leeyaenglishonline/boxdocuments/naewkhid-ni-kar-cadkar-reiyn-kar-sxn-phasa-xangkvs
https://sites.google.com/site/leeyaenglishonline/boxdocuments/naewkhid-ni-kar-cadkar-reiyn-kar-sxn-phasa-xangkvs
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ตารางท่ี 4 นวคิด฿นการจัดการรียนรู๎ภาษาอังกฤษ 

แนวคิด                             
ในการจัด          
การเรียนรู้ 

เป้าหมาย เนื้อหา วิธีสอน 
การวัดและ
ประเมินผล 

น๎นผ๎ูรียน
ป็น 
ส าคัญ 

ความรู๎ความสามารถ 
฿นการ฿ช๎ภาษา ละ
กระบวนการรียนรู ๎

ทักษะทางภาษาละ
ทักษะการรียนรู ๎

การรียนรู๎ด๎วย
ตนอง ผ๎ูรียนมีสํวน
รํวมละเด๎รับ         
การฝึกฝน 

ประมินผลตาม 
สภาพจริงละ฿ช๎ 
วิธีการท่ี
หลากหลาย 

พื่อ            
การส่ือสาร 

ทักษะการส่ือสาร  
ท้ัง 4 ด๎าน 

ภาษา฿น
ชีวิตประจ าวัน 
การรียนท่ีมี
ความหมาย 
ทักษะสัมพันธ์ 

ภาษาพื่อ             
การส่ือสาร 

ทักษะส่ือสารที่น๎น 
ท้ังความ
คลํองคลํว 
ละความถูกต๎อง 

พื่อ 
วัตถุประสงค์ 
ฉพาะด๎าน 

ทักษะ ละนื้อหา 
วิชาชีพฉพาะด๎าน 

วิชาการ วิชาชีพ 
ฉพาะด๎าน 

ภาษาพื่อ                 
การส่ือสาร          
การรียนรู๎ที่น๎น
ภาระงานป็นหลัก 

นื้อหาละทักษะ 
ฉพาะด๎าน 

บบรํวมมือ สํงสริมทักษะ        
การส่ือสารละ
ทักษะทางสังคม 

สามารถลือก฿ช๎
นื้อหา฿ด ๆ ก็เด๎ 

น๎นกระบวนการ
กลํุมละครงสร๎าง 
ล าดับวิธีการ฿น
รูปบบตําง ๆ 

ประมินตนอง 
ประมินพื่อน 
รํวมงาน 

น๎น
นื้อหาวิชา 
ความรู๎             
ตําง ๆ CBI 

ภาษาพื่อ                 
การส่ือสารละป็น
ครื่องมือ฿น 
การรียนรู ๎

การช่ือมยงสาระ         
การรียนรู๎อื่น ๆ ฿น
หลักสูตร 

บูรณาการทักษะทาง
ภาษาท้ัง 4 ด๎าน 

ทักษะทางภาษา 
ละนื้อหาวิชา 

บบองค์
รวม 

การบูรณาการทักษะ
ทางภาษากับบริบท
สาระการรียนรู๎อื่น 
ละการพัฒนาองค์
รวม 

นื้อหาสาระท่ีมี
ความหมายกับผ๎ูรียน 

ผ๎ูรียนมีสํวนรํวม 
วางผนละการมี 
ปฏิสัมพันธ์ 

การมีสํวนรํวมของ 
ผ๎ูรียนละผล           
การรียนรู ๎

จากการท า 
ครงงาน 

การกิดการรียนรู๎ 
ด๎วยตนอง             
การช่ือมยงองค์
ความรู๎กับชีวิตจริง 

กิจกรรม฿น
สถานการณ์จริง วิธี
สวงหาความรู๎ละ
การรวบรวมอยําง 
ป็นระบบ 

การลงมือปฏิบัติ 
กิจกรรมตําง ๆ ละ
งานศึกษาค๎นคว๎าท่ี
ท ารํวมกัน 

การวางผน            
การท างาน          
ความรับผิดชอบ 
ผลส าร็จของงาน 
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ตารางท่ี 4 นวคิด฿นการจัดการรียนรู๎ภาษาอังกฤษ (ตํอ) 

 
ท่ีมา: สิริพร  กุํยกระทก,  แนวคิดในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ, ข๎าถึงมื่อ 19 
กันยายน 2558,  ข๎าถึงเด๎จาก https://gotoknow.org/blog/skuikratokee/65231 
 
 
 
 
 

แนวคิด                             
ในการจัด         
การเรียนรู้ 

เป้าหมาย เนื้อหา วิธีสอน 
การวัดและ
ประเมินผล 

ท่ีน๎นภาระ
งาน 

การลงมือปฏิบัติ
ภาระงานท่ีเด๎รับ 
มอบหมาย฿ห๎สร็จ
สมบูรณ์ตาม 
วัตถุประสงค์ท่ี 
ก าหนดเว๎ 

฿ช๎ภาระงานป็นหลัก 
ดยมุํงฝึกนื้อหาหรือ 
ทักษะทางภาษา
พื่อ฿ห๎กิดการรียนรู๎
ท่ีคาดหวัง 

ภาษาพื่อ             
การส่ือสาร 

ความสามารถทาง 
ภาษา ความส าร็จ 
ของภาระงานท่ี 
ปฏิบัติละ             
การบรรลุ
จุดมุํงหมายท่ีต้ังเว๎ 

การสร๎าง
องค์ความรู๎ 

การสวงหาความรู๎
ด๎วยตนอง ละ         
การลกปล่ียน
รียนรู๎ซึ่งกันละกัน 

นื้อหาความรู๎ตําง ๆ 
ท่ีหลากหลายรอบตัว 

฿ช๎กลยุทธ์ละกลวิธี
หลากหลาย พื่อ฿ห๎
ผ๎ูรียนมีอกาส
สดงความสามารถ             
ความคิดห็น 

งานท่ีมอบหมาย
฿ห๎ท าตาม               
ความตกตํางของ
ผ๎ูรียน 

บบ 4 
MATS 

พัฒนาการ฿ช๎สมอง
ท้ังซีกซ๎าย ซีกขวา 
ละการบูรณาการ
ประสบการณ์ 

นื้อหาความรู๎จาก 
วิชาการตําง ๆ 

น๎นการบูรณาการ 
ความรู๎฿หมํข๎ากับ 
ประสบการณ์ดิม
ดยน๎น
ประสบการณ์ตรง 

ประมินตนอง 
ประมินพื่อน 

การ
ตอบสนอง 
ด๎วย TPR 

การฝึกการจ าละ 
ปฏิบัติ 

ประยคค าส่ัง
ค าศัพท์ ละ
เวยากรณ์ 

ครูป็นต๎นบบ฿น
การออกค าส่ัง฿ห๎
ปฏิบัติตาม 

การสังกต           
การปฏิบัติตาม
ค าส่ัง 

กระบวนการ 
รียนรู๎บบ 
Backward 
Design 

น๎นการประมิน 
ผลท่ีป็นรูปธรรม 
ตรวจสอบเด๎             
มีข้ันตอน 

ช่ือมยงกับกลํุม
สาระอื่น ๆ 

สอนด่ียว หรือป็น
ทีม หรือป็นฐาน 
หลํงรียนรู๎ 

บบ Rubrics 
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คุณสมบัติทั่วไปของครูสอนภาษาอังกฤษ  
 ฿นการสอนภาษาอังกฤษ หรือภาษาตํางประทศนั้น ส่ิงท่ีควรพิจารณา ละ฿ห๎ความสน฿จ

ป็นพิศษก็คือ คุณสมบัติของครูท่ีสอนภาษาตํางประทศวําควรมีคุณลักษณะอยํางเรบ๎าง จึงจะ
หมาะสม การสอน฿นด๎านภาษานั้น เมํ฿ชํวํา฿ครก็ตามท่ีมีความรู๎ด๎านภาษานั้นพียงล็กน๎อยก็อาจจะ
สอนเด๎ การกระท าดังกลําวป็นส่ิงท่ีผิดพลาดมาก ดยฉพาะอยํางยิ่งจะท า฿ห๎ผ๎ูรียนเด๎รับความรู๎เป฿น
บบท่ีผิด ๆ ยากตํอการก๎เข฿นภายหน๎า การสอนภาษาท่ีเด๎ผลดีนั้นจ าป็นต๎องเด๎รับฝึกฝนอยูํสมอ 
มีทักษะมากพียงพอ ละจ าป็นจะต๎องมีครูที่มีคุณภาพป็นบบอยํางท่ีถูกต๎อง  

 คุณสมบัติของครูสอนภาษาท่ีดี มีดังนี้  
 1.  ต๎องมีคุณสมบัติ บุคลิกฉพาะตัวท่ีจะท า฿ห๎กิดความส าร็จ฿นการป็นครู คือ  ท า฿ห๎

นักรียนกิดความมั่น฿จละช่ือถือเด๎  
 2.  ต๎องมีความสามารถ฿นด๎านการพูด การขียนภาษาอังกฤษพอท่ีจะป็นบบอยํางเด๎คือ 

พูดเด๎ถูกต๎อง คลํองพอสมควร ละขียนเด๎ดี  
 3.  ต๎องข๎า฿จธรรมชาติของภาษา ความรู๎กี่ยวกับภาษา ชํน ทางสังคม ทางขอบขตละ

หน๎าท่ีของภาษา รวมท้ังเวยากรณ์ละพัฒนาการของจ๎าของภาษาอังกฤษ ความส าคัญของภาษาละ
วรรณคดีตํอวัฒนธรรมของชนท่ี฿ช๎ภาษาอังกฤษ  

 4.  ต๎องมีประสบการณ์กี่ยวกับการรียนภาษาของด็ก ข๎า฿จเวยากรณ์ วัฒนธรรม ของ
ผ๎ูรียน  

 5.  ต๎องมีความรู๎กี่ยวกับกระบวนการรียนรู๎ภาษา฿นวัยตําง ๆ ของด็ก  
 6.  ต๎องข๎า฿จศิลปะ ละวิธีการสอนภาษา  
 7.  ต๎องข๎า฿จหลักการ ความรู๎ ละทคนิคการรียนภาษาท่ีสอง หรือภาษาตํางประทศ  
 8.  ต๎องรู๎ละข๎า฿จถึงลักษณะความป็นอยูํของบุคคลตําง ๆ ฿นสังคมท่ีตํางกัน158  
 ดังนั้น การสอนภาษาตํางประทศท่ีดี ละถูกต๎อง จึงนิยม฿ช๎ผ๎ูสอนท่ีป็นจ๎าของภาษา             

นั้น ๆ หากครูสอนภาษาท่ีป็นชาวพื้นมือง ควรมีการพิจารณาคุณสมบัติตําง ๆ ดยท่ัวเป ซึ่งควร
ประกอบด๎วยส่ิงตําง ๆ ดังตํอเปนี้  

 1.  ภาษา (Language) ครูที่สอนภาษาตํางประทศจะต๎องมีความรู๎ทางด๎านภาษาท่ีตนจะ
ทาการสอนป็นอยํางดี มีความรู๎รื่องสียง สามารถออกสียงเด๎ถูกต๎องชัดจน มีความรู๎กี่ยวกับ
ลักษณะครงสร๎างของภาษาท่ีจะสอน ละมีความสามารถ฿นการ฿ช๎ภาษาเด๎ป็นอยํางดี ท้ัง฿นด๎าน 
การฟัง พูด อําน ละขียน  

 2.  ภาษาศาสตร์ (Linguistic) นอกจากครูจะมีความสามารถทางด๎านภาษาตํางประทศ
ป็นอยํางดีล๎ว ครูที่สอนภาษาตํางประทศควรจะมีความสามารถรู๎ถึงครงสร๎าง สํวนประกอบ ละ

                                                 

 158 พรวิมล  ระวันประคน, “การศึกษาความสัมพันธ์ระหวํางปัจจัยบางประการกับ
พฤติกรรมการสอนของครูที่สอนวิชาภาษาอังกฤษ ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 สังกัดส านักงาน        
การประถมศึกษา จังหวัดบุรีรัมย์ ดยการวิคราะห์ส๎นทาง” (วิทยานิพนธ์ปริญญาการศึกษา
มหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิรฒ, 2545), 11. 
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ลักษณะของภาษาตํางประทศนั้น ๆ ด๎วย พื่อท่ีครูจะสามารถข๎า฿จ฿นปัญหาตําง ๆ ท่ีอาจจะกิดขึ้น
฿นระหวํางการรียนการสอน ละสามารถก๎ปัญหานั้นเด๎อยํางลุลํวง  

 3. วัฒนธรรมของจ๎าของภาษา (Cultures) ครูท่ีสอนภาษาตํางประทศจะต๎องมีความข๎า฿จ฿น
วัฒนธรรม ละความสัมพันธ์ระหวํางภาษากับวัฒนธรรมของชนตํางชาติเด๎ป็นอยํางดี พื่อท่ีจะ
ถํายทอดวัฒนธรรมของชนชาติจ๎าของภาษา฿ห๎ด็กสามารถรียนภาษาเด๎อยํางข๎า฿จ  

 4.  มีความสามารถ฿นด๎านการสอน (Teaching Techniques) ครูจาป็นต๎องมีความรู๎฿น
ด๎านวิธีการสอน การ฿ช๎ทฤษฎีการสอนบบ฿หมํ ๆ การ฿ช๎สตทัศนูปกรณ์ ครูจะต๎องมีความสามารถ 
ละค๎ุนคยกับการ฿ช๎อุปกรณ์การสอนทางด๎านภาษา ชํน ครื่องบันทึกสียง ห๎องทดลองทางด๎าน
ภาษา ละอื่น ๆ  

 5.  มีความสามารถ฿นการ฿ช๎ห๎องปฏิบัติการ (Language Laboratory) ห๎องปฏิบัติการ
ทางด๎านภาษามีความส าคัญอยํางยิ่ง฿นการสอนภาษา ครูผ๎ูสอนจ าป็นต๎องรู๎จัก ละค๎ุนคยกับวิธี฿ช๎
ป็นอยํางดี ท้ังความสามารถ฿นการ฿ช๎ครื่องมือ การตรียมบบฝึกหัด การก๎เขข๎อบกพรํอง159 

 จะห็นเด๎วํา การสอนภาษาอังกฤษ฿ห๎กิดประสิทธิภาพสูงสุดนั้น สมรรถภาพของครูผ๎ูสอน
ภาษาอังกฤษป็นปัจจัยหลัก฿นกระบวนการรียนรู๎ ท้ังนี้พราะครูผ๎ูสอนจะต๎องมีคุณสมบัติ บุคลิก
ฉพาะตัวท่ีจะท า฿ห๎กิดความส าร็จ฿นการป็นครู ต๎องมีความสามารถ฿นด๎านการพูด การขียน
ภาษาอังกฤษพอท่ีจะป็นบบอยํางเด๎ ต๎องข๎า฿จธรรมชาติของภาษา ต๎องมีประสบการณ์กี่ยวกับการรียน          
ภาษาของด็ก ข๎า฿จเวยากรณ์ วัฒนธรรมของผ๎ูรียน ต๎องมีความรู๎กี่ยวกับกระบวนการรียนรู๎ภาษา
฿นวัยตําง ๆ ของด็ก ต๎องข๎า฿จศิลปะ ละวิธีการสอนภาษา ต๎องข๎า฿จหลักการ ความรู๎ ละทคนิค
การรียนภาษาท่ีสอง หรือภาษาตํางประทศ ต๎องรู๎ละข๎า฿จถึงลักษณะความป็นอยูํของบุคคลตําง ๆ 
฿นสังคมท่ีตํางกัน ตลอดจนต๎องมีความรู๎กี่ยวกับภาษา (Language) ภาษาศาสตร์ (Linguistic) 
วัฒนธรรมของจ๎าของภาษา (Cultures) มีความสามารถ฿นด๎านการสอน (Teaching Techniques) 
ละมีความสามารถ฿นการ฿ช๎ห๎องปฏิบัติการ (Language Laboratory) เด๎ป็นอยํางดี ส่ิงหลํานี้จะ
ป็นครื่องมือชํวย฿ห๎ครูผ๎ูสอนภาษาอังกฤษประสบความส าร็จ฿นการจัดกิจกรรมการรียนการสอน 
พื่อ฿ห๎ผ๎ูรียนรียนรู๎เด๎อยํางมีประสิทธิภาพสูงสุด 

 

การพัฒนาสมรรถนะของครูผู้สอนภาษาอังกฤษ 
 จากงานวิจัย รื่อง การประมินครงการพัฒนาครูภาษาอังกฤษของสถาบันภาษาอังกฤษ 
ตามครงการความรํวมมือระหวํางส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กับมูลนิธิท
มาส็กละ SEAMEO RELC ประทศสิงคปร์ ดย มารียม  นิลพันธุ์ ระบุเว๎วํา Teachers of English to 
Speakers of Other Languages Aotearoa New Zealand เด๎พัฒนางานวิจัยละก าหนด Core 
Competencies ของครูผ๎ูสอนภาษาอังกฤษเว๎ ซึ่งมีลักษณะสอดคล๎องกับกันงานวิจัยด๎านการรียน
การสอน฿นระดับสากล ละนะน า฿ห๎มีการน าเปปรับพื่อป็นรูปบบ฿นการพัฒนาสมรรถนะของ
ครูผู้สอนภาษาอังกฤษต่อไป ท้ังนี้ TESOL New Zealand ได้ก าหนดแนวทางท่ีส าคัญในรูปแบบ            
การพัฒนาสมรรถนะของครูผู้สอนภาษาอังกฤษ คือ 
                                                 

 159 ระวิวรรณ  ศรีคร๎ามครัน, การสอนภาษาอังกฤษในชั้นมัธยมศึกษา (กรุงทพฯ: รง
พิมพ์มหาวิทยาลัยรามค าหง, ม.ป.ป.), 12 - 13. 
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 1.  ก าหนดคุณสมบัติขั้นพื้นฐานของครูผู้สอนภาษาอังกฤษ 
 2.  ระบุประสบการณ์ข้ันต่ าท่ีจะเป็นส าหรับบุคลากรในแต่ละสถาบันการศึกษา 
 3.  ก าหนดอัตราค่าสอนขั้นต่ า 
 4.  ก าหนดให้สถาบันการศึกษาทุกแหน่งต้องจัดให้มีห้องสมุด หรือศูนย์การเรียนรู้ใน            
การพัฒนาตนเองส าหรับครูผู้สอน และนักเรียน  
 5.  รัฐบาลก าหนดและลงทะเบียนครูผู้สอนภาษาอังกฤษ  
 ท้ังนี้ TESOL New Zealand เด๎ก าหนด Core Competency ท่ีส าคัญซึ่งน าเปสํูกระบวน                       
การพัฒนารูปแบบของการพัฒนาสมรรถนะของครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ท่ีโรงเรียน หน่วยงานรัฐบาล 
และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องจะต้องร่วมก าหนดแนวทางในการพัฒนาร่วมกัน คือ 
 1.  ครูผ๎ูสอนภาษาอังกฤษควรมีความรู๎ 

1.1 ด๎านการสอนภาษาอังกฤษ 
1.2 คุณสมบัติท่ีหมาะสมส าหรับ TESOL 

 2.  ครูผ๎ูสอนภาษาอังกฤษ มีความข๎า฿จ 
 2.1 กระบวนการ฿นการพัฒนา 
 2.2 ทฤษฎีละหลักการขั้นพื้นฐาน฿นการรียนการสอน 
 2.3 ทฤษฎีการรียนการสอนลําสุด฿นด๎านการรียนการสอนภาษา 
 3.  ครูผ๎ูสอนภาษาอังกฤษควรมีความข๎า฿จ฿นด๎าน 
 3.1 ความตกตําง฿นด๎านสเตล์ของการรียนรู๎ 
 3.2 ความข๎า฿จ฿นด๎านการรียนรู๎สองภาษา ละความตกตํางทางด๎านวัฒนธรรม 
 4.  ครูผ๎ูสอนภาษาอังกฤษควรข๎า฿จ ฿นด๎าน 
 4.1 บรรยากาศ฿นการจัดการรียนรู๎฿นห๎องรียน 
 4.2 การวิจัยด๎านผ๎ูรียนป็นศูนย์กลางของการจัดการรียนรู๎ 
 4.3 บทบาทการสนับสนุนของครูผ๎ูสอน฿นห๎องรียน 
 5.  ครูผ๎ูสอนภาษาอังกฤษสามารถท่ีจะ 
 5.1 ฿ช๎ภาษาเด๎อยํางหมาะสมกับระดับความสามารถของผ๎ูรียน 
 5.2 สามารถป็นรูปบบท่ีดี฿นการฝึกฝนภาษา 
 5.3 ลือก฿ช๎กระบวนการละรูปบบท่ีหมาะสม฿นการสอน 
 5.4 จัดการรียนรู๎พื่อ฿ห๎ผ๎ูรียนสามารถรียนรู๎ด๎วยตนองเด๎ 
 6.  ครูผ๎ูสอนภาษาอังกฤษมีความสามารถท่ีจะ  
 6.1 ลือกละประยุกต์฿ช๎วิธีการทดสอบท่ีหมาะสม 

  6.2 พัฒนาการวัดละประมินผลท่ีหมาะสมกับผ๎ูรียน ระดับทางภาษาของผ๎ูรียน160 

                                                 

 160 มารียม  นิลพันธุ์, รายงานการวิจัย การประเมินโครงการพัฒนาครูภาษาอังกฤษ 
ของสถาบันภาษาอังกฤษ ตามโครงการความร่วมมือระหว่างส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กับมูลนิธิเทมาเส็ก และ SEAMEO RELC ประเทศสิงคโปร์ (นครปฐม: คณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2556), 72-73.   
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การบริหารจัดการช้ันเรียน  
 การบริหารจัดการช้ันรียน ป็นวิธีการด านินการ฿ห๎ช้ันรียนเด๎อยูํ฿นสภาพความพร๎อมท่ี
จะด านินการรียนการสอน฿ห๎ป็นเปอยํางมีประสิทธิภาพ พื่อ฿ห๎กิดประสิทธิผล฿นการรียนรู๎ของ
ผ๎ูรียนอยํางท๎จริง นื่องด๎วยชั้นรียนป็นหลํงการรียนรู๎พื้นฐาน฿นรายวิชาตํางๆ ท้ังภาคทฤษฎีละ
ภาคปฏิบัติ ท้ังประกอบด๎วยผ๎ูรียนท่ีมีความตกตํางกัน฿นด๎านตํางๆอยํางชัดจน หรืออาจรียกวํา 
“ความตกตํางระหวํางบุคคล” (Individual Difference) ช้ันรียนท่ีมีการบริหารจัดการดีป็น
ความสามารถของผ๎ูสอนท่ีสํงผลตํอบรรยากาศการรียนรู๎ของผ๎ูรียนป็นปัจจัยส าคัญของการรียน            
การสอน ละหมายความรวมถึง ผ๎ูรียนมีความสุข฿นขณะท่ีอยูํ฿นช้ันรียน ความสุขของผ๎ูรียนป็นส่ิง
ท่ีสุดยอดปรารถนาของผ๎ูสอน ละผ๎ูรับผิดชอบทางการศึกษาต๎องพยายามจัด฿ห๎มีขึ้นดยท่ัวกัน           
การบริหารจัดการช้ันรียนป็นองค์รวมของการบูรณาการความรู๎ ความสามารถของครูผ๎ูสอน พร๎อม
ท้ังกํอ฿ห๎กิดรงจูง฿จ฿ห๎ผ๎ูรียนเด๎มารงรียนทุกวันอยํางมีความสุข 
 

ความส าคัญของการบริหารจัดการช้ันเรียน 
            ความส าคัญของการบริหารจัดการช้ันรียน (Importance of Classroom Management)                 
ท่ีมีตํอผ๎ูรียน ดังตํอเปนี้ 
           1. ชํวย฿ห๎ผ๎ูรียนกิดความอบอุํน฿นขณะอยูํ฿นช้ันรียน ละมีความสุข฿นขณะท่ีมีการรียน
การสอน 
          2. ชํวย฿ห๎สํงสริมสนับสนุนบรรยากาศหํงการรียนรู๎฿ห๎กิดประยชน์สูงสุด ท้ัง฿นวลา
รียนปกติละนอกวลารียน 
            3. ชํวย฿ห๎ผ๎ูรียนละผ๎ูสอนเด๎มีปฏิสัมพันธ์ระหวํางกันตามธรรมชาติของรายวิชานั้น ๆ 
            4. ชํวยสํงสริม฿ห๎ผ๎ูรียนเด๎ตระหนัก฿นรื่องของวินัย฿นช้ันรียน 
           5. ชํวยปูองกันส่ิงรบกวนท่ีป็นสภาพวดล๎อมภายนอกท่ีมีตํอการรียนการสอนละ             
การท ากิจกรรมตําง ๆ ของผ๎ูรียน 
             ดังนั้น การบริหารจัดการช้ันรียน จึงป็นการชํวย฿ห๎การรียนรู๎ของผ๎ูรียนละการสอน
ของผ๎ูสอนเด๎อื้ออ านวยตํอกิจกรรมการรียนการสอน ซึ่งป็นกิจกรรมท่ีมีความส าคัญท่ีสุด฿นขณะนั้น
฿ห๎บรรลุผลส าร็จตามความมุํงหมายของการศึกษา฿นระ ดับสูงสุด ละผ๎ูรียนเด๎รับการพัฒนา
ศักยภาพเด๎ต็มตามอัตภาพพร๎อมท้ังสํงสริม สนับสนุนการสอนของผ๎ูสอน฿ห๎ต็มศักยภาพท้ังสองฝุาย 
 

จุดมุ่งหมายในการบริหารจัดการช้ันเรียน 
 จุดมุํงหมาย฿นการบริหารจัดการช้ันรียน พื่อชํวยรักษาสภาพวดล๎อม฿นการรียน฿ห๎
ป็นเป฿นทางบวกละสริมสร๎าง฿นการบริหารจัดการช้ันรียนเด๎อยํางมีประสิทธิภาพ คือ 
           1. พื่อ฿ห๎มีวลา฿นการรียนรู๎พิ่มมากขึ้น คือการขยายวลาตํละส้ียววินาที฿ห๎มีส าหรับ
การรียนรู๎พิ่มมากขึ้น ควรหลีกล่ียงการข๎าสายละออกกํอนวลา ขจัดการขัดจังหวะการรบกวน
ขณะท่ีมีครูสอน ครูควรจัดการสอน฿ห๎มีล าดับตํอนื่องกัน ฿ห๎ด็กท ากิจกรรมท่ีมีความหมาย ฿ห๎ด็กมี
ความต่ืนตัวท ากิจกรรมท่ีหมาะสมละค๎ุมคํา 
          2. วิธีการ฿นการรียนรู๎ การจะ฿ห๎กิจกรรมทุกอยํางด านินเปดยราบรื่น ครูต๎องนํ฿จวํา
ด็กมีสํวนรํวม฿นกิจกรรมฉพาะอยํางเร ครูมีกณฑ์ละความคาดหวังอยํางเร ท่ีป็นท่ีข๎า฿จดี การ฿ห๎
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สัญญาณพื่อ฿ห๎นักรียนมีสํวนรํวม มีความชัดจนสม่ าสมอ หรือเมํครูควรวางกฎกณฑ์เว๎ชัดต้ังตํต๎น
ปีการศึกษา 
          3. การบริหารพื่อ฿ห๎นักรียนสามารถบริหารตนองเด๎ดีขึ้นละสามารถพึ่งพาตนองเด๎ 
กระต๎ุน฿ห๎ด็กมีการจัดการกับตัวอง ครูจะต๎อง฿ช๎วลาป็นพิศษพื่อสอน฿ห๎กิดส่ิงหลํานี้ ป็น             
การสอน฿ห๎กิดจิตส านึกละความรับผิดชอบ 
 
องค์ประกอบของการบริหารจัดการช้ันเรียน 
          องค์ประกอบของการจัดการชั้นรียน (Element of Classroom Management) พื่อ฿ห๎
ช้ันรียนเด๎กิดประยชน์สูงสุดกับผ๎ูรียน ดังนั้น จึงมีการจัดองค์ประกอบของการจัดการช้ันรียน
ดังตํอเปนี้ 
            1. องค์ประกอบด๎านกายภาพ หมายถึง ส่ิงอ านวยความสะดวกภาย฿นช้ันรียนจัด฿ห๎มีเว๎
อยํางพียงพอ พร๎อม฿ช๎งานเด๎ตลอดวลา ซึ่งประกอบด๎วย ต๏ะ ก๎าอี้ ท้ังของผ๎ูรียนละผ๎ูสอน 
กระดานด า บอร์ดส าหรับจัดนิทรรศการ หรืออาจกลําวอีกนัยหนึ่งวํา การจัดตรียมการ฿นด๎านวัสดุ
อุปกรณ์ ส่ิงอ านวยความสะดวกอื่นเว๎อยํางครบถ๎วน ละมีคุณภาพดีพร๎อม฿ช๎งานตลอดวลา 
           2. องค์ประกอบด๎านสังคม หมายถึง การมีปฏิสัมพันธ์ระหวํางผ๎ูรียนกับผ๎ูสอน฿นรูปบบ
ตํางๆ ตามกิจกรรมประกอบการรียนการสอน฿นตํละรายวิชา ผ๎ูสอนกับผ๎ูรียนเด๎ชํวยกันท างาน 
ผ๎ูรียนท างานกันป็นกลํุม ผ๎ูสอนสาธิต฿ห๎ผ๎ูรียนเด๎ศึกษาสังกต 
           3. องค์ประกอบด๎านการศึกษา หมายถึง การจัดล าดับนื้อหาสาระ ความรู๎฿ห๎หมาะสมกับ
วุฒิภาวะของผ๎ูรียน พร๎อมท้ัง฿ห๎ผ๎ูรียนมีกาสวางผนการรียนรํวมกับผ๎ูสอน ละ฿ห๎ผ๎ูรียนเด๎ตระหนัก
฿นคุณคําของความรู๎ ความสามารถท่ีเด๎รับจากผ๎ูสอน หรือการศึกษาค๎นคว๎าตามท่ีเด๎รับมอบหมาย฿ห๎
ต็มตามอัตภาพ ท้ังนี้ นื่องด๎วยการจัดการศึกษา฿นสํวนของการจัดการช้ันรียนป็นปูาหมายสูงสุด฿น
การรียนรู๎ คือ ฿ห๎ผ๎ูรียนเด๎รับความรู๎ ความสามารถ ละประสบการณ์฿ห๎ป็นเปตามอัตภาพละ
ผ๎ูรียนสามารถพัฒนาเด๎ดย฿ห๎ความส าคัญเปท่ีการบริหารจัดการช้ันรียน นื่องจากช้ันรียนป็น
สถานท่ีอยูํของผ๎ูรียนตลอดระยะวลาของการมารียนท่ีรงรียน ส าหรับองค์ประกอบด๎านกายภาพ
ละด๎านสังคม ป็นสํวนสํงสริม สนับสนุน฿ห๎องค์ประกอบด๎านการศึกษาของผ๎ูรียนเด๎มีความสมบูรณ์
ครบถ๎วน 
 
 

แนวคิดเก่ียวกับการบริหารจัดการช้ันเรียน 
          การบริหารจัดการช้ันรียนป็นการจัดสภาพวดล๎อม฿นช้ันรียน฿ห๎สะอาดรียบร๎อย นําอยูํ 
นํารียน พื่ออ านวยความสะดวก฿นการรียนรู๎ละการรียนการสอนของผ๎ูสอน พื่อสํงสริมวินัย฿นตน
องละวินัย฿นสังคม฿ห๎ผ๎ูรียน ฿ห๎ผ๎ูรียนกิดพัฒนาการทุกด๎าน พื่อ฿ช๎ท ากิจกรรมตําง  ๆ กี่ยวกับ
ประสบการณ์การรียนรู๎ทั้งของผ๎ูรียนละผ๎ูสอน161  

                                                 

 161 รงรียนดรุณศิษญ์พิทยารังสรรค์,  การบริหารจัดการช้ันเรียน,  ข๎าถึงมื่อ 18 
กันยายน 2558,  ข๎าถึงเด๎จาก https://sites.google.com/site/darunsitpattanarangsan/sara-
na-ru/kar-prakan-khunphaph-sthan-suksa. 
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งานวิจัยที่เก่ียวข้องกับการจัดการเรียนการสอนของครูภาษาอังกฤษ 
 จากการศึกษาค๎นคว๎างานวิจัยท่ีกี่ยวกับการพัฒนาสมรรถภาพการจัดการรียนการสอน

ของครูภาษาอังกฤษ ผ๎ูวิจัยเด๎ศึกษาผลการวิจัยท่ีกี่ยวข๎อง ซึ่งน ามาสนอ เด๎ดังนี้ 
 บัณฑิต  ฉัตรวิรจน์ เด๎วิจัยพื่อพัฒนารูปบบการจัดการรียนการสอน การจัดการความรู๎

พื่อพัฒนาสมรรถภาพการสอนของนักศึกษาครู องค์ประกอบของรูปบบการสอนประการหนึ่ง คือ 
การสร๎างความรู๎ (Co-Create) ดยน ากระบวนการจัดการความรู๎ข๎ามา฿ช๎฿นขั้นของการสร๎างความรู๎
ดังกลําว ประกอบด๎วย การขํงขันลกปล่ียนรียนรู๎ ด๎วยทคนิคการลํารื่อง ( storyline)                
การประมวลละกล่ันกรองความรู๎ (knowledge assets) ละการสังคราะห์ความรู๎เด๎ป็นกํน
ความรู๎ (core competence) ของกลํุมละของตนอง162 

 นาวาอกหญิง วิภาดา  พูลศักด์ิวรสาร เด๎ท าการวิจัยพัฒนารูปบบการสอนอํานน๎น
ภาระงานดย฿ช๎กลวิธีอภิปัญญาส าหรับผ๎ู฿หญํ พื่อสํงสริมความข๎า฿จการอํานภาษาอังกฤษ               
ผลการศึกษา พบวํา 1. รูปบบท่ีผ๎ูวิจัยพัฒนาขึ้นมี 5 องค์ประกอบ คือ หลักการ วัตถุประสงค์           
การด านินงาน กระบวนการรียนการสอน ละการวัดประมินผล รียกวํา META Model                 
มีการด านินงาน 4 ข้ัน คือ ข้ันจัดการกํอนปฏิบัติงาน (M) ขั้นสนับสนุนขณะปฏิบัติงาน (E) ขั้นฝึกฝน
หลังปฏิบัติงาน (T) ละขัน้ประมินผลลัพธ์ (A) 2. คะนนความข๎า฿จการอํานของกลํุมตัวอยํางหลัง
รียนสูงกวํากํอนรียนอยํางมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 3. ความสามารถ฿นการ฿ช๎กลวิธีอภิปัญญา
หลังรียนด๎วยรูปบบสูงกวํากํอนรียนอยํางมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05   4. ความพึงพอ฿จของ
กลํุมตัวอยํางตํอการ฿ช๎รูปบบอยูํ฿นระดับมาก ละมีผล฿ห๎ผ๎ูรียนเด๎฿ช๎ศักยภาพของตนองรํวมมือกัน
ท าภาระงาน฿ห๎สนุกสนานกับการอํานภาษาอังกฤษ163 

 วิภาดา  ประสารทรัพย์ (Prasansaph) เด๎ท าการศึกษาการสอนทักษะการพูดด๎วยกิจกรรม
น๎นภาระงาน กรณีศึกษาอาสาสมัคร 5 คน ข๎ารับการศึกษากิจกรรมน๎นภาระงานป็นวลา             
12 สัปดาห์ ผํานการท ากิจกรรมน๎นภาระงาน 6 อยําง ผลการศึกษา พบวํา ยังห็นเมํชัดจน฿นการรับรู๎ 
ท่ีดีขึ้น มีการพิ่มขึ้นของการรับความส่ียง การนับถือตนอง ละความกระวนกระวายลดลง ปัจจัย
สนับสนุนบางอยําง฿นการท ากิจกรรมภาระงานอยูํท่ีกํอนท ากิจกรรมภาระงาน ส่ิงวดล๎อมท่ีปลอดภัย

                                                 

 162 บัณฑิต  ฉัตรวิรจน์, “การพัฒนารูปบบการจัดการรียนการสอนบบการจัด         
การความรู๎พื่อสริมสร๎างสมรรถนะการสอนของนกัศึกษาครู”(วิทยานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต บัณฑิต
วิทยาลัยสาขาวิชาอุดมศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2550), บทคัดยํอ. 
 

163
 นาวาอกหญิง วิภาดา  พูลศักดิ์วรสาร, “การพัฒนารูปบบการสอนอํานน๎นภาระ

งานดย฿ช๎กลวิธีอภิปัญญาส าหรับผ๎ู฿หญํพื่อสํงสริมความข๎า฿จการอํานภาษาอังกฤษ” (วิทยานิพนธ์
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาหลักสูตรละการสอน มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2555) 
บทคัดยํอ. 
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฿ห๎ผํานการสะท๎อนกลับของผ๎ูสอน ละงื่อนเงของภาระงานท่ีต๎องมีการตรียมการจากภายนอก
ห๎องรียนละการพูดอยํางฉับพลัน164 

 ยุวดี  อยูํสบาย เด๎ท าการวิจัยพื่อศึกษาประสิทธิภาพของการสอนการอํานบบ 
Reciprocal Teaching ตํอความข๎า฿จ฿นการอํานภาษาอังกฤษละกลวิธีอภิปัญญาเทย฿นช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 ดยการสอนอํานบบ Reciprocal Teaching ประกอบด๎วยกลวิธี฿นการอําน             
4 กลวิธี คือ การท านาย การต้ังค าถาม การหาความชัดจน ละการสรุป  ผลการศึกษา พบวํา Reciprocal                     
Teaching มีผล฿นทางบวกตํอการอํานพื่อความข๎า฿จละการ฿ช๎กลวิธีอภิปัญญา อยํางมีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .05  การสอนบบ Reciprocal Teaching ชํวยพิ่มความสามารถ฿นการอํานพื่อ
ความข๎า฿จของนักรียนท่ีมีความสามารถ฿นการอํานสูงละนักรียนท่ีมีความสามารถ฿นการอํานต่ า165  

 กมลพรรณ  บุญกิจ (Boonkit) เด๎ท าการวิจัย การอํานภาษาอังกฤษวิชาการ ดยสอนน๎น
กลวิธีการอํานดยมีจุดประสงค์พื่อศึกษากี่ยวกับกลวิธีการอํานภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีที่รียนภาษาอังกฤษป็นภาษาตํางประทศ฿นระดับมหาวิทยาลัย฿นประทศเทย ผ๎ูวิจัยเด๎
ออกบบบทรียนฉพาะ คือ ผนการสอนดยน๎นกลวิธีการอําน (The Strategy-based Instruction 
Program) พื่อ฿ช๎ประกอบการสอน฿นรายงิชาการอํานละการอภิปราย฿นช้ันรียนปกติดยสอน
วิธีการ฿ช๎กลวิธีบบตําง ๆ ควบคํูเปกับบทรียนตามหลักสูตร มีการอธิบายชัดจนพร๎อมตัวอยํางละ
฿ห๎ผ๎ูรียนฝึกกลวิธีท่ีตํางกัน มีการ฿ช๎บบค าถามสัมภาษณ์รายบุคคลละถามน า฿นการอภิปรายกลํุม
กี่ยวกับกลวิธีท่ีผ๎ูรียน฿ช๎บํอยละ฿ช๎เด๎ผลดี ผลการวิจัย พบวํา กลวิธีท่ีผ๎ูรียน฿ช๎เด๎ผลบํอยอยูํ฿น            
3 กลํุมกลวิธีการอําน จาก 6 กลํุม คือ อภิปัญญา (Metacognitive) ความรู๎ความข๎า฿จ (Cognitive) 
ละการชดชย (Compensation Strategies)166 

 ปริญญา  กษประสิทธิ์ เด๎ท าการศึกษาวิจัย รื่อง สภาพละปัญหาการจัดการรียน              
การสอนภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา ฿นอ าภออุ๎มผาง จังหวัดตาก ดยมีวัตถุประสงค์การวิจัย
พื่อศึกษาสภาพปัญหา ละปรียบทียบสภาพละปัญหาการรียนการสอนภาษาอังกฤษของ
สถานศึกษาระดับประถมศึกษา ละสถานศึกษาระดับประถมศึกษาขยายอกาสทางการศึกษา฿น           
ขตพื้นท่ีอ าภออุ๎งผาง จังหวัดตาก ผลการวิจัย พบวํา ส่ิงท่ีผ๎ูบริหารปฏิบัติมากท่ีสุด฿นการจัดท า
หลักสูตร เด๎กํ การศึกษาสภาพปัญหาการรียนการสอนภาษาอังกฤษของนักรียน สํวนท่ีมาของ
หลักสูตรท่ี฿ช๎฿นการจัดการรียนการสอนปัจจุบันสํวน฿หญํน ามาจากหลักสูตรกนกลางละ

                                                 

 
164

 Prasansaph, W. “Task-based learning for oral communication : A case 
study of Thai EFL learners”  (Ed.D. thesis, The University of Melbourne, Australia, 
2009), Abstract. 
 

165
 ยุวดี  อยูํสบาย, “ผลของการ฿ช๎การสอนการอํานบบ Reciprocal Teaching ตํอ

ความข๎า฿จ฿นการอํานภาษาอังกฤษ฿นช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย” (วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตร
ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศาสตร์ศึกษา บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิรฒ, 2552), 
บทคัดยํอ. 
 

166
 Boonkit, K., “Academic English Reading : Strategy-based instruction” 

(Ed.D. thesis, Faculty of Arts, Silpakorn University, 2007), Abstract. 
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ปรับปล่ียนตามความหมาะสม สํวน฿นประด็นรื่องนยบาย การ฿ห๎บุคลากรขียนผนการสอน น๎น
ท่ีจะ฿ห๎ศึกษานื้อหาท่ีจะสอน ละศึกษาพื้นฐานความรู๎ของนักรียนกํอนจัดท าผนการสอน ซึ่งจะ
น๎นทักษะด๎านการฟังมากท่ีสุด ประด็นด๎านส่ือการสอนละด๎านหลํงรียนรู๎ พบวํา สถานศึกษาบบ
ปกติสํวน฿หญํ฿ช๎ส่ือประภท VCD มากท่ีสุด การปฏิบัติของครูผ๎ูสอน฿นการวัดละประมินผลสํวน
฿หญํมีการทดสอบป็นบางครั้งกํอนรียนละหลังรียน ฿นตํละหนํวยการรียนรู๎ ซึ่งครูผ๎ูสอน
ภาษาอังกฤษสํวน฿หญํ มีการสังกตนักรียนระหวํางการสอนทุกครั้ง การวัดละประมินผลนักรียน
สํวน฿หญํ฿ช๎การวัดดย฿ช๎บบทดสอบดยสถานศึกษาบบปกติ สํวนมากมีการปิดอกาส฿ห๎บุคคลอื่น
ทีสํวนรํวม฿นการวัดละประมินผลนักรียน ซึ่งบุคคลท่ี฿ห๎ข๎ามามีสํวนรํวม฿นการวัดละประมินผล
สํวน฿หญํ คือ พื่อนนักรียน 

 ปัญหา฿นการจัดการรียนการสอนภาษาอังกฤษ สํวน฿หญํมีปัญหาอยูํ฿นระดับปานกลาง 
สํวนข๎อท่ีมีปัญหาอยูํ฿นระดับน๎อย คือ การก าหนดหนํวยการรียนรู๎฿นหลักสูตรท่ี฿ช๎สอน การจัดท า
หลักสูตรที่฿ช๎฿ห๎หมาะสมกับสภาพท๎องถิ่น ปัญหาด๎านกิจกรรมการรียนการสอนท่ีส าคัญท่ีสุด เด๎กํ 
การจัดกิจกรรมการรียนการสอนพื่อสํงสริม฿ห๎นักรียนน าเป฿ช๎฿นชีวิตประจ าวัน ละปัญหาส าคัญ
ท่ีสุด฿นการจัดการรียนการสอนของรงรียนท้ังสองประภทก็คือ ปัญหาด๎านส่ือการรียนการสอน
ละหลํงรียนรู๎ ดยรายการท่ีมีคําฉล่ียสูงสุด คือ การสนับสนุน฿ห๎นักรียนเด๎฿ช๎ภาษาอังกฤษนอก
ห๎องรียน รองลงมา เด๎กํ การ฿ห๎นักรียนมีอกาสเด๎ฝึกการ฿ช๎ภาษาอังกฤษกับจ๎าของภาษา 

   การปรียบทียบสภาพละปัญหาการจัดการรียนการสอนระหวํางรงรียนประถมศึกษา
ปกติละบบขยายอกาสทางการศึกษา พบวํา มีข๎อตกตํางกันอยํางมีนัยส าคัญทางสถิติ฿นด๎านของ
การปรับปรุงหลักสูตร฿ห๎ หมาะสมกับสภาพของนักรียน การจัดกิจกรรม฿ห๎ หมาะสมกับ
ความสามารถของนักรียน การปิดอกาส฿ห๎฿ช๎หลํงรียนรู๎นอกห๎องรียน พื่อจัดกิจกรรมการรียน
การสอนละ฿ห๎นักรียนเด๎ศึกษาค๎นคว๎าพิ่มติม167 

 พิม฿จ  ศิริวัฒน์ เด๎ท าการศึกษา รื่อง สภาพละคุณลักษณะของครูผ๎ูสอนภาษาอังกฤษ   
฿นระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานขตพื้นท่ีการศึกษาตาก ขต 2 ดยมีวัตถุประสงค์ คือ     
1. พื่อศึกษาคุณลักษณะของครูผ๎ูสอนภาษาอังกฤษ฿นระดับการ ศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงาน         
ขตพื้นท่ีการศึกษาตาก ขต 2  2. พื่อศึกษาสภาพ฿นปัจจุบันครูผ๎ูสอน฿นการจัดการรียนการสอน 
ละ 3. พื่อปรียบทียบความคิดห็นของนักรียนชํวงช้ันท่ี 2 ละชํวงช้ันท่ี 3  ฿นระดับการศึกษา          
ขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานขตพื้นท่ีการศึกษาตาก ขต 2  ผลการวิจัย พบวํา 1 . คุณลักษณะของ
ครูผ๎ูสอนภาษาอังกฤษ฿นระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานขตพื้นท่ีการศึกษาตาก ขต 2 
สรุปจากความคิดห็นของนักรียนท่ีมีตํอคุณลักษณะของครูผ๎ูสอนภาษาอังกฤษจ านกตามรายด๎าน       
5 ด๎าน คือ ด๎านวิธีสอนอยูํ฿นระดับมาก ด๎านความรู๎ความสามารถของครูอยูํ฿นระดับมาก ด๎าน
บุคลิกภาพอยูํ฿นระดับมาก  ด๎านส่ือการรียนการสอนอยูํ฿นระดับมาก ละด๎านวัดผลประมินผลอยูํ
฿นระดับมาก  2. สภาพท่ีกิดขิ้น฿นปัจจุบันของครูผ๎ูสอนภาษาอังกฤษ฿นระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

                                                 

 167 ปริญญา  กษประสิทธิ์, “สภาพละปัญหาการจัดการรียนการสอนภาษาอังกฤษ 
ระดับประถมศึกษา฿นอ าภออุ๎มผาง จังหวัดตาก” (วิทยานิพนธ์ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขา
หลักสูตรละการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ,์ 2550), บทคัดยํอ. 



 
 

200 
 

สังกัดส านักงานขตพื้นท่ีการศึกษาตาก ขต 2 มีพื้นท่ีป็นท่ีราบสูง ท า฿ห๎ชาวเทยภูขาหลายผํา ท า฿ห๎
มีภาษาถิ่นหลากหลาย นอกจากนี้ ครูผ๎ูสอนภาษาอังกฤษสํวนหนึ่งเมํเด๎จบวิชาอกภาษาอังกฤษละ
เมํเด๎รับการอบรมกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษเมํมีประสิทธิภาพ สํงผล
฿หผ๎ลสัมฤทธิ์ทางการรียนของนักรียนเมํดีด๎วย 3. การปรียบทียบความคิดห็นด๎านคุณลักษณะของ
ครูผ๎ูสอนภาษาอังกฤษระหวํางชํวงช้ันท่ี 2 ละ 3 ฿นระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงาน              
ขตพื้นท่ีการศึกษาตาก ขต 2 จ านกตามรายด๎าน 5 ด๎าน พบวํา ด๎านวิธีการสอนตกตํางกันอยํางมี
นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ด๎านส่ือการรียนการสอนเมํตกตํางกัน ด๎านการวัดผลละ
ประมินผลเมํมีความตกตําง168 

 พิชญาพร  พรมค าบุตร เด๎ท าการศึกษาสภาพปัจจุบันละปัญหา฿นการ฿ช๎ส่ือการสอนของ
ครูผ๎ูสอนวิชาภาษาอังกฤษ฿นรงรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานขตพื้นท่ีการศึกษากาฬสินธุ์ ขต 3 
ละพบวํา ครูผ๎ูสอนวิชาภาษาอังกฤษ฿นรงรียนมัธยมศึกษา฿ช๎ส่ือการสอนป็นประจ าคือ กระดานด า 
กระดานขาว หนังสือรียน พลงพื้นมืองละกมตําง ๆ ฿บความรู๎฿บงาน ละหนังสืออํานพิ่มติม 
สํวนด๎านปัญหา฿นการ฿ช๎ส่ือการสอนท่ีพบมากท่ีสุด คือ ส่ือทคนลยีประภทวัสดุ เด๎กํ ทป
บันทึกสียง ช ารุดละ฿ช๎งานเมํเด๎ละส่ือทคนลยีประภททคนิค เด๎กํ ชุดการสอนมีความยุํงยาก
฿นการ฿ช๎เมํตรงกับนื้อหาละจุดประสงค์ รองลงมา คือการศึกษานอกสถานท่ีเมํมีท่ีหมาะสม                
฿นการรียนรู๎เด๎จริงตรงกับนื้อหาละจุดประสงค์ ปัญหา฿นการ฿ช๎ส่ิงพิมพ์ เด๎กํ ส่ือส่ิงพิมพ์ท่ีมีอยูํ
ราคาพง ครูเมํกล๎า฿ช๎กรงวําจะกิดช ารุดสียหาย ละส่ือส่ิงพิมพ์ที่มีอยูํมีจ านวนจ ากัด มื่อ฿ช๎ล๎วส่ือ
เมํพียงพอกับจ านวนนักรียน นอกจากนี้มีข๎อสนอนะอื่น ๆ ของผ๎ูตอบบบสอบถามท่ีนําสน฿จ 
เด๎กํ  ส่ือการสอนท่ีมีอยูํ฿นปัจจุบันยังเมํพียงพอกับครูผ๎ูสอน ดยฉพาะส่ือทคนลยีบทรียน
คอมพิวตอร์ท่ีนําสน฿จหมาะกับผ๎ูรียน ครูยังขาดประสบการณ์฿นการ฿ช๎ส่ือการสอนบางชนิด                 
จึงอยาก฿ห๎มีการจัดอบรมการ฿ช๎ส่ือการสอนส าหรับครูผ๎ูสอนวิชาภาษาอังกฤษ ฿นรงรียนมัธยมศึกษา
฿ห๎หมาะสม พื่อการจัดรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น169 

 รุจินันทน์  ภาศักดี เด๎ท าการศึกษาวิจัย รื่อง การปรียบทียบความข๎า฿จ฿นการอําน
ภาษาอังกฤษ ละจตคติตํอวิชาภาษาอังกฤษของนักรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีเด๎รับการจัด             
การรียนรู๎ ดย฿ช๎นิทานกับการจัดการรียนรู๎บบปกติ ดยมีวัตถุ พื่อปรียบทียบความข๎า฿จ                   
฿นการอํานภาษาอังกฤษละจตคติตํอวิชาภาษาอังกฤษของนักรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีเด๎รับ   
การจัดการรียนรู๎ดย฿ช๎นิทานกับการจัดการรียนรู๎บบปกติ ผลการวิจัย พบวํา 1. ความข๎า฿จ           

                                                 

 168 พิม฿จ  ศิริวัฒน์, “สภาพละคุณลักษณะของครูผ๎ูสอนภาษาอังกฤษ฿นระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานขตพื้นท่ีการศึกษาตาก ขต 2” (วิทยานิพนธ์ปริญญาครุศาสตร 
มหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรละการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์, 2552), 
บทคัดยํอ. 
 169 พิชญาพร  พรมค าบุตร, “สภาพปัจจุบันละปัญหา฿นการ฿ช๎ส่ือการสอนของครูผ๎ูสอน
วิชาภาษาอังกฤษ฿นรงรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานขตพื้นท่ีการศึกษากาฬสินธุ์ขต 3” 
(วิทยานิพนธ์ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต สาขาหลักสูตรละการสอน บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยขอนกํน, 2553), บทคัดยํอ. 
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฿นการอํานภาษาอังกฤษของกลํุมท่ีเด๎รับการจัดการรียนรู๎ดย฿ช๎นิทานกับกลํุมท่ีเด๎รับการจัด                
การรียนรู๎บบปกติเมํตกตํางกันอยํางมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ.05 2. จตคติตํอวิชาภาษาอังกฤษ
ของกลํุมท่ีเด๎รับการจัดการรียนรู๎ดย฿ช๎นิทานกับกลํุมท่ีเด๎รับการจัดการรียนรู๎บบปกติเมํตกตําง
กันอยํางมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05170  

 ปัญญา  ทองนิล เด๎ท าการศึกษาวิจัย รื่อง รูปบบการพัฒนาสมรรถภาพการสอนดย
บูรณาการบบสอดทรกส าหรับนักศึกษาพื่อสริมสร๎างสมรรถคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผ๎ูรียน 
ดยมีวัตถุประสงค์ พื่อพัฒนารูปบบการพัฒนาสมรรถภาพการสอนดยบูรณาการบบสอดทรก
ส าหรับนักศึกษาครูพื่อสริมสร๎างสมรรถคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผ๎ูรียน ผลการวิจัย พบวํา                 
1. รูปบบท่ี฿ช๎฿นการพัฒนาสมรรถภาพการสอนดยบูรณาการบบสอดทรกส าหรับนักศึกษาพื่อ
สริมสร๎างสมรรถคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผ๎ูรียน เด๎กํ 1.1 นวคิดการพัฒนาของรูปบบ              
3 นวคิด คือ การรียนรู๎บบน๎นประสบการณ์ป็นฐาน การรียนรู๎ด๎วยตนอง ละการรียนรู๎ ตาม
สภาพจริง 1.2 หลักการของรูปบบการพัฒนาป็นหลักการท่ีระบุถึงการพัฒนาสมรรถภาพการสอน
ดยบูรณาการบบสอดทรกสมรรถภาพการสอนป็นส่ิงท่ีพัฒนาเด๎ มีองค์ประกอบท่ีต๎องพัฒนา               
3 ด๎าน คือ ความรู๎ ทักษะ ละอัตมนทัศน์ กิจกรรมท่ีพัฒนาต๎องหลากหลาย ละการปฏิบัติการสอน
จริงจะพัฒนาสมรรถภาพการสอน฿ห๎มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 1.3 องค์ประกอบของการพัฒนา                
มี 3 องค์ประกอบ คือ การอบรมชิงปฏิบัติการ การปฏิบัติการสอบดยบูรณาการบบสอดทรกของ
นักศึกษาครู฿นสถานศึกษา ละการนิทศ ก ากับ ติดตามละประมินการปฏิบัติการสอนดยครูพี่ล้ียง
ละอาจารย์นิทศก์ 1.4 กระบวนการพัฒนาสมรรภาพการสอน (AADPSA) 6 ขั้นตอน ประกอบด๎วย 
ขั้นท่ี 1 การสร๎างความรู๎ ความตระหนัก (Acknowledging : A) ขั้นท่ี 2 การวิคราะห์วิจารณ์
(Analyzing : A) ขั้นท่ี 3 การก าหนดปูาหมาย ฿นการพัฒนา (Defining Goals : D) ขั้นท่ี 4 การฝึก
ปฏิบัติหรือน าความรู๎เป฿ช๎ (Performing : P) ขั้นท่ี 5 การลกปล่ียนรียนรู๎ (Sharing : S) ขั้นท่ี               
6 การประมินผล (Assessing : A)  2. ผลการ฿ช๎รูปบบละศึกษาประสิทธิภาพของรูปบบ พบวํา 
คําฉล่ียของสมรรถภาพการสอนด๎านความรู๎ความข๎า฿จ ด๎านทักษะปฏิบัติละด๎านอัตมนทัศน์ของ
นักศึกษาครูมีอัตราพิ่มขึ้น ละคําฉล่ียพัฒนาการคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผ๎ูรียนด๎านความมี
วินัยละความรับผิดชอบ มีอัตราพิ่มขึ้น171 

 

                                                 

 170 รุจินันทน์  ภาศักดี, “การปรียบทียบความข๎า฿จ฿นการอํานภาษาอังกฤษ ละจตคติ
ตํอวิชาภาษาอังกฤษของนักรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีเด๎รับการจัดการรียนรู๎ ดย฿ช๎นิทานกับ 
การจัดการรียนรู๎บบปกติ” (วิทยานิพนธ์ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ          
การรียนรู๎ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา, 2553), บทคัดยํอ. 

 171 ปัญญา  ทองนิล, “รูปบบการพัฒนาสมรรถภาพการสอนดยบูรณาการบบ
สอดทรกส าหรับนักศึกษาครูพื่อสริมสร๎างสมรรถคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผ๎ูรียน” 
(วิทยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรละการสอน บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2553), บทคัดยํอ. 
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 กันตพัฒน์  มณฑา เด๎ท าการศึกษาวิจัย รื่อง ความสัมพันธ์ระหวํางการบริหารงานวิชาการ
กับสมรรถภาพการสอนของครูรงรียนอกชน จังหวัดราชบุรี มีวัตถุประสงค์พื่อ 1. ศึกษาการบริหารงาน
วิชาการรงรียนอกชนจังหวัดราชบุรี 2. ศึกษาสมรรถภาพการสอนของครู รงรียนอกชน จังหวัด
ราชบุรี ละ 3. ศึกษาความสัมพันธ์ระหวํางการบริหารงานวิชาการกับสมรรถภาพการสอนของครู
รงรียนอกชนจังหวัดราชบุรี ผลการวิจัย พบวํา 1. การบริหารงานวิชาการรงรียนอกชน จังหวัด
ราชบุรี ฿นภาพรวมละรายด๎านมีการปฏิบัติอยูํ฿นระดับมากรียงตามล าดับดังนี้ ด๎านการวัดผล
ประมินผลด๎านการพัฒนาส่ือ นวัตกรรมละทคนลยีพื่อการศึกษา ด๎านการพัฒนากระบวนการรียนรู๎ 
ด๎านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ด๎านการพัฒนาหลํงรียนรู๎ ละด๎านการนิทศการศึกษา             
2. สมรรถภาพการสอนของครู฿นภาพรวมละรายด๎านมีการปฏิบัติอยูํ฿นระดับมาก รียงตามล าดับ 
ดังนี้ ด๎านการสํงสริม฿ห๎นักรียนประสบความส าร็จ ด๎านการท า฿ห๎กระบวนการรียนรู๎ของนักรียนมี
ประสิทธิภาพ ด๎านการสร๎างความชัดจน฿นบทรียน ด๎านการ฿ช๎กิจกรรมการรียนการสอนท่ี
หลากหลาย ละด๎านการสดงความ฿สํ฿จ฿นงานสอน ละ 3. การบริหารงานวิชาการมีความสัมพันธ์
ทางบวกกับสมรรถภาพการสอนของครูรงรียนอกชน172 

 ณัฎฐิณี  ทินวงษ์ เด๎ท าการศึกษาวิจัย รื่อง ปัจจัยท่ีมีผลกระทบตํอความสามารถ                
฿นการอํานภาษาอังกฤษของนักรียนประถมศึกษา ดยมีวัตถุประสงค์การวิจัย พื่อ 1. ศึกษาปัจจัย              
ท่ีมีผลกระทบตํอความสามารถ฿นการอํานภาษาอังกฤษของนักรียนประถมศึกษา 2. ศึกษาลักษณะ
ของบทรียนท่ีมีตํอความข๎า฿จ฿นการอํานภาษาอังกฤษ ผลการวิจัย พบวํา ปัจจัยท่ีมีผลกระทบตํอ
ความสามารถ฿นการอํานภาษาอังกฤษของนักรียนประถมศึกษา เด๎กํ ระดับความยากงํายของ          
บทอําน การล าดับรื่องราว฿นบทอําน ความรู๎พื้นฐานหรือประสบการณ์฿นรื่องท่ีรียน ความสน฿จ             
฿นรื่องท่ีรียน ละความวิตกกังวลของนักรียน สํวนลักษณะบทรียนท่ีมีผลตํอความข๎า฿ จ             
฿นการอํานภาษาอังกฤษ เด๎กํ บทรียนท่ีทันสมัย นําสน฿จ มีประยชน์ ละตรงความต๎องการของ
ผ๎ูรียน173 

 สุภัทรา  ภมร เด๎ท าการศึกษาปัจจัยท่ีสํงผลตํอประสิทธิภาพการสอนภาษาอังกฤษของครู
ชํวงช้ันท่ี 2 ฿นรงรียนสังกัดส านักงานขตพื้นท่ีการศึกษาสมุทรสงคราม มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1. พื่อ
ศึกษาระดับของ บุคลิกภาพของครู จตคติของครูตํอนักรียน สัมพันธภาพระหวํางครูกับนักรียน 
รงจูง฿จ฿นการปฏิบัติงาน สุขภาพจิตของครู การ฿ช๎ส่ือการสอนของครู ภาระงานอื่นของครู ละ
ประสิทธิภาพการสอนภาษาอังกฤษ 2. พื่อศึกษาอิทธิพลของบุคลิกภาพของครู จตคติของครูตํอ
นักรียน สัมพันธภาพระหวํางครูละนักรียน รงจูง฿จ฿นการปฏิบัติงาน สุขภาพจิตของครู การ฿ช๎ส่ือ
การสอนของครู ละภาระงานอื่นของครู ท่ีมีผลตํอประสิทธิภาพการสอนภาษาอังกฤษของครูชํวงช้ัน

                                                 

 172 กันตพัฒน์  มณฑา, “ความสัมพันธ์ระหวํางการบริหารงานวิชาการกับสมรรถภาพ                     
การสอนของครูรงรียนอกชน จังหวัดราชบุรี” (วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสุขทัยธรรมาธิราช, 2554), บทคัดยํอ. 
 173 ณัฎฐิณี  ทินวงษ์, “ปัจจัยท่ีมีผลกระทบตํอความสามารถ฿นการอํานภาษาอังกฤษของ
นักรียนประถมศึกษา” (วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาชาวิชาภาษาละการส่ือสาร
ระหวํางวฒันธรรม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2554), บทคัดยํอ. 
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ท่ี 1-2 ฿นรงรียนสังกัดส านักงานขตพื้นท่ีการศึกษาสมุทรสงคราม กลํุมตัวอยํางท่ี฿ช๎฿นการวิจัยครั้งนี้
ป็นครู ผ๎ูสอนวิชาภาษาอังกฤษชํวงช้ันท่ี  1-2 ฿นรงรียนสังกัดส านักงานขตพื้นท่ีการศึกษา
สมุทรสงคราม ปีการศึกษา 2552 จ านวน 118 คน ครื่องมือ ท่ี฿ช๎฿นการวิ จัยครั้ งนี้  เ ด๎กํ 
บบสอบถามกี่ยวกับประสิทธิภาพการสอน ละปัจจัยท่ีสํงผลตํอประสิทธิภาพการสอนภาษาอังกฤษ
ของครูชํวงช้ันท่ี 1-2  ผลการวิจัยปัจจัยท่ีสํงผลตํอประสิทธิภาพการสอนภาษาอังกฤษของครู สรุปเด๎
ดังนี้  1. ระดับของประสิทธิภาพการสอนภาษาอังกฤษของครูชํวงช้ันท่ี 1-2 ฿นรงรียนสังกัด
ส านักงานขตพื้นท่ีการศึกษาสมุทรสงคราม ดยรวมอยูํ฿นระดับมาก ละมีคําฉล่ียอยูํ฿นระดับมาก  
ทุกด๎าน รายการท่ีมีคําฉล่ียสูงสุดคือ การวัดละประมินผล รองลงมา เด๎กํ การวางผนละตรียม    
การสอน การจัดกิจกรรมการรียนการสอน ความรับผิดชอบ฿นการสอน ละล าดับสุดท๎ายคือ 
ความสามารถด๎านวิชาการ 2. ระดับของปัจจัยท่ีสํงผลตํอประสิทธิภาพการสอนภาษาอังกฤษของครู 
ดยรวมอยูํ฿นระดับมาก รายการท่ีมีคําฉล่ียสูงสุดคือ สัมพันธภาพระหวํางครูกับนักรี ยน                      
3. ความสัมพันธ์ระหวํางปัจจัยท่ีสํงผลตํอประสิทธิภาพการสอนกับประสิทธิภาพการสอนของครูผ๎ูสอน
ภาษาอังกฤษ พบวํา สัมประสิทธิ์ระหวํางปัจจัยกับประสิทธิภาพการสอนอยูํระหวําง .085 ถึง .578 
ดยภาระงานอื่นของครูมีความสัมพันธ์ทางบวกกับประสิทธิภาพการสอนของครูอยํางมีนัยส าคัญทาง
สถิติท่ีระดับ .05 สํวนตัวปรพยากรณ์อื่น มีความสัมพันธ์ทางบวกกับประสิทธิภาพการสอนของครู
อยํางมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ดยการ฿ช๎ส่ือการสอนของครูมีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพ
การสอนของครูมากท่ีสุด 4. การวิคราะห์ถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) บบพิ่ม
ตัวปรป็นขั้น (Stepwise) พื่อค๎นหาตัวปรพยากรณ์ท่ีดี฿นการพยากรณ์ท่ีดี฿นการพยากรณ์
ประสิทธิภาพการสอนภาษาอังกฤษของครู พบวํา ตัวปรท่ีสามารถพยากรณ์ประสิทธิภาพการสอน
ภาษาอังกฤษของครูมีจ านวน 3 ตัวปร คือ การ฿ช๎ส่ือการสอนของครู จตคติของครูตํอนักรียน ละ
รงจูง฿จ฿นการปฏิบัติงาน สามารถอธิบายความปรปรวนของประสิทธิภาพการสอนภาษาอังกฤษเด๎
ร๎อยละ 54.70 คําสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคุณ ทํากับ .748 คําความคลาดคล่ือนมาตรฐาน ทํากับ 
.3241 ละมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01174 

 จรัสศรี  หะทะยัง เด๎ท าการศึกษาวิจัย รื่อง ปัจจัยท่ีสํงผลตํอประสิทธิภาพการสอนของ
ครูภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษา มีวัตถุประสงค์การวิจัย คือ 1. พื่อศึกษาระดับของปัจจัย                 
ท่ีสํงผลตํอประสิทธิภาพการสอนของครูภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา ขต 42  2. พื่อศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยท่ีสํงผลตํอประสิทธิภาพ                     
การสอนของครูภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา ขต 
42  3. พื่อสร๎างสมการพยากรณ์ประสิทธิภาพการสอนของครูภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษา สังกัด
ส านักงานขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา ขต 42 ผลการวิจัยปรากฏ ดังนี้ 1. ปัจจัยด๎านบุคลิกภาพ
ละลักษณะของความป็นครู อยูํ฿นระดับมากท่ีสุด สํวนด๎านการ฿ช๎ส่ือการรียนการสอน ด๎านความรู๎

                                                 

 174 สุภัทรา  ภมร, “ปัจจัยท่ีสํงผลตํอประสิทธิภาพการสอนภาษาอังกฤษของครูชํวงช้ันท่ี 
1-2 ฿นรงรียนสังกัดส านักงานขตพื้นท่ีการศึกษาสมุทรสงคราม” (วิทยานิพนธ์ปริญญาครุศาสตร 
มหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยละประมินผลการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎหมูํบ๎าน
จอมบึง, 2554), บทคัดยํอ. 
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ความสามารถ฿นนื้อหาวิชา ด๎านความสัมพันธ์ระหวํางครูละนักรียน ละด๎านบรรยากาศการรียน
การสอน อยูํ฿นระดับมาก 2. ปัจจัยท่ีสํงผลตํอประสิทธิภาพการสอนของครูทั้ง 5 ปัจจัยมีความสัมพันธ์
กับประสิทธิภาพการสอน อยํางมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ดย การ฿ช๎ส่ือการรียนการสอน มีคํา
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์มากท่ีสุดทํากับ .251 ละบุคลิกภาพละลักษณะของความป็นครู มีคํา
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์น๎อยท่ีสุดทํากับ .135  3. ปัจจัยท่ีสามารถพยากรณ์ประสิทธิภาพการสอนของ
ครูภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา ขต 42 เด๎กํ                
การ฿ช๎ส่ือการรียนการสอน ละความสัมพันธ์ระหวํางครูละนักรียน อยํางมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .05 คําสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์฿นรูปคะนนมาตรฐานมีคําสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของตัวปร
พยากรณ์฿นรูปคะนนดิบ ทํากับ .305 ละ .281 ตามล าดับ มีคําสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณ 
ทํากับ .273 ละปัจจัยท้ัง 2 ด๎านนี้ สามารถพยากรณ์ประสิทธิภาพการสอนของครูภาษาอังกฤษ
ระดับมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา ขต 42 เด๎ร๎อยละ 7.4175  
  กริษา  พรามาต เด๎ท าการศึกษาวิจัย รื่อง การนิทศงานกรรมการบริหารรงรียนของ
ผ๎ูบริหาร มีวัตถุประสงค์การวิจัย คือ 1. พื่อทราบองค์ประกอบการนิทศงานกรรมการบริหาร
รงรียนของผ๎ูบริหาร 2. พื่อทราบนวปฏิบัติการนิทศงานกรรมการบริหารรงรียนของผ๎ูบริหาร                  
3. ผลการยืนยันการนิทศงานกรรมการบริหารรงรียนของผ๎ูบริหาร ผลการวิจัยปรากฏ ดังนี้                 
1. องค์ประกอบการนิทศงานกรรมการบริหารรงรียนของผ๎ูบริหาร ประกอบด๎วย 8 องค์ประกอบ 
คือ 1. ข๎อมูลสารสนทศ 2. การวางผนการนิทศงาน 3. การก ากับละติดตาม 4. การมีสํวนรํวม              
5. รงจูง฿จ 6. ความผูกพันตํอองการ 7. ทคนิคการนิทศงาน ละ 8. การรํวมกันก าหนดปูาหมาย   
2. นวปฏิบัติการนิทศงานกรรมการบริหารรงรียนของผ๎ูบริหาร ท้ัง 8 องค์ประกอบ มี 93 ตัวปร 
อาทิ ข๎อมูลสารสนทศผ๎ูบริหารควรมีการพัฒนาระบบฐานข๎อมูล ถูกต๎อง ทันสมัย มีการวางผน              
การนิทศงานตรงตามความรู๎ ความสามารถของผ๎ูรับการนิทศงาน มีการก ากับละติดตามผลของ
ข๎อมูลพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงาน การมีสํวนรํวม฿นการนิทศงาน มีรงจูง฿จ฿นการปฏิบัติงาน        
การนิทศงานพื่อความผูกพันตํอองการชองสถานศึกษา 3. ผลการยืนยันการนิทศงานกรรมการบริหาร
รงรียนของผ๎ูบริหารผ๎ูช่ียวชาญห็นสอดคล๎องกันวํา นวปฏิบัติการนิทศงานกรรมการบริหาร
รงรียนของผ๎ูบริหารมีความถูกต๎อง ครอบคลุม หมาะสม ป็นเปเด๎ละป็นประยชน์176 
 

                                                 

 175 จรัสศรี  หะทะยัง, “ปัจจัยท่ีสํงผลตํอประสิทธิภาพการสอนของครูภาษาอังกฤษระดับ
มัธยมศึกษา สังกัดส านักงานขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา ขต 42” (วิทยานิพนธ์ปรญิญา           
ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิจัยละประมินผลการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์, 2557), บทคัดยํอ. 
  176กริษา  พรามาต, “การนิทศงานกรรมการบริหารรงรียนของผ๎ูบริหาร” 
(วิทยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรละการสอน บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2558), บทคัดยํอ. 
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 จิพอย พาค ละ ฮวุงลี (Gi-Pyo Park and Hyo-Woong Lee) เด๎ท าการศึกษาความคิดเห็น                    
ของครูผู้สอนภาษาอังกฤษ และนักเรียนท่ีมีต่อสมรรถนะอันพึงประสงค์ของครูผู้สอนภาษาอังกฤษใน
ระดับมัธยมศึกษา โดยส ารวจจากครูสอนภาษาอังกฤษจ านวน 169 คน และนักเรียนในระดับช้ัน
มัธยมศึกษาจ านวน 330 คน ในประเทศเกาหลี โดยศึกษาความคิดเห็นท่ีมีต่อสมรรถนะของครูผู้สอน
ภาษาอังกฤษ 3 ด๎าน คือ 1. ด๎านทักษะทางการ฿ช๎ภาษาอังกฤษ (English proficiency)  2. ด๎านความรู๎
฿นการจัดการเรียนการสอน (Pedagogical knowledge) 3. ด้านทักษะการปฏิสัมพันธ์กับผู้เรียน 
(Socio-affective skills) โดยผลการวิจัย พบว่า ครูผู้สอนภาษาอังกฤษและนักเรียนให้ความส าคัญกับ
สมรรถนะท้ัง 3 ด้านนี้แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยครูผู้สอนภาษาอังกฤษให้ความส าคัญ
กับสมรรถนะด้านทักษะการใช้ภาษาอังกฤษส าคัญท่ีสุด ในขณะท่ีนักเรียนให้ความส าคัญกับสมรรถนะ
ด้านความรู้ในการจัดการเรียนการเรียนการสอนของครูผู้สอนส าคัญสุด ส าหรับในกลุ่มย่อยของผู้เรียน
เอง ท่ีแบ่งตามผลการเรียนและเพศก็ให้ความส าคัญกับสมรรถนะของครูผู้สอนภาษาอังกฤษตกตํางกัน177 

 อนดอร์สัน (Anderson) เด๎ท าการศึกษาประสิทธิภาพของวงจรวรรณกรรมท่ีมีผลตํอ
ความข๎า฿จ฿นการอํานส าหรับนักรียนท่ีรียนภาษาอังกฤษ (ELL) จ านวน 55 คน ดยนักรียนกลํุม
ตัวอยํางบํงออกป็น 2 สํวน เด๎กํ การปรียบทียบระดับความข๎า฿น฿นการอํานระหวํางนักรียน
กลํุมควบคุมกับกลํุมทดลองผํานข๎อสอบกํอนละหลังรียน ละการปรียบทียบความรู๎สึกท่ีมีตํอ              
การอํานผํานบบสอบถามความคิดห็น ผลการวิจัย พบวํา ระดับความข๎า฿จ฿นการอํานของนักรียน
กลํุมควบคุมกับกลํุมทดลองมีความพึงพอ฿จ฿นการอํานตกตํางกันอยํางมีนัยส าคัญทางสถิติ ละ
นักรียนกลํุมควบคุมกับกลํุมทดลองมีความพึงพอ฿จ฿นการอํานตกตํางกันอยํางมีนัยส าคัญทางสถิติ    
ท่ีระดับ 0.05 ดยนักรียนมีความรู๎สึกด๎านดีตํอการอํานเมํวําจะป็นการออกสียง การลกปลียน
ความคิดห็น การตั้งค าถามกับสมาชิก฿นกลํุม ละทัศนคติท่ีมองวํา ความสามารถ฿นการอํานสามารถ
พัฒนาเด๎หากเด๎รับการฝึกฝน178 

 ริชาร์ด (Richards) เด๎ท าการศึกษาสมรรถนะของครูสอนภาษาอังกฤษละเด๎สนอ
สมรรถนะท่ีส าคัญท่ีสุด 10 ประการท่ีสดงถึงประสบการณ์ ละความรู๎ของครูสอนภาษาอังกฤษ เด๎กํ                       
1. มีความสามารถ฿นการ฿ช๎ภาษา (Language proficiency factor) 2. มีความรู๎฿นนื้อหาวิชาท่ีสอน 
(Role of content knowledge) 3. มีความสามารถ฿นด๎านทักษะการสอน (Teaching skills)                
4. มีความรู๎฿นด๎านบริบทของการรียนการสอน (Contextual knowledge)  5. มีคุณลักษณะของความป็นครู         
สอนภาษาอังกฤษ (Language teacher’s identity)  6. ฿ห๎ความส าคัญกับผ๎ูรียนป็นศูนย์กลาง            
฿นการสอน (Learner-focused teaching) 7. มีทักษะ฿นด๎านการจัดกระบวนการรียนรู๎อยําง
หมาะสม (Pedagogical reasoning skills)  8. มีความสามารถ฿นการน าประสบการณ์เปสํูข๎อสรุปท่ี

                                                 

 177 Park, Gi-Pyo, and Lee, Hyo-Woong, “The characteristics of effective 
English teachers as perceived by high school teachers and students in Korea,” In Asia 
Pacific Education Review 7(2), (2006): 236-248. 
 178 A.R. Anderson, “Implementing Literature Circles: an Experimental Study 
in an English Language Learners’ Classroom” (Ed.D. Dissertation, Capella University, 
2012), Abstract. 
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ส าคัญทางด๎านการสอน (Theorizing from practice) 9) มีสํวนรํวมกับพื่อนวิชาชีพ รงรียน ละชุมชน 
(Membership of a community of practice) ละ 10) มีความป็นมืออาชีพ (Professionalism)179 
 ม็ก การดนอร์ (Mc Graner) เด๎ท าการศึกษาวิจัย ละส ารวจงานวิจัยท่ีกี่ยวข๎องกับ
สมรรถนะของครูสอนภาษาอังกฤษพื่อ฿ช๎฿นการสนอครงการพัฒนาคุณภาพของครูผ๎ูสอน
ภาษาอังกฤษท่ัวประทศ เด๎สนอสมรรถนะท่ีส าคัญ 5 ด๎านด๎วยกันท่ีครูผ๎ูสอนภาษาอังกฤษจ าป็นท่ี
จะต๎องมี ละเด๎รับการพัฒนาอยํางตัวนื่อง พื่อชํวย฿ห๎กระบวนการรียนการสอนป็นเปอยํางมี
ประสิทธิภาพ ละเด๎ผลลัพธ์ตามท่ีคาดหวังเว๎ สมรรถนะท้ัง 5 ด๎านนี้ประกอบเปด๎วย 1. องค์ประกอบ
ด๎านความรู๎ขั้นพื้นฐานทางสังคม วัฒนธรรม ละการมืองท่ีกี่ยวข๎องกับการรียนการสอนภาษาอังกฤษ
ของผ๎ูรียน (Sociocultural and political foundations for teaching ELL students) 2. ความรู๎
พื้นฐานทางด๎านการเด๎มาของภาษาท่ีสอง (Foundations of second-language acquisition) 3. มีความรู๎
ท่ีกี่ยวข๎องกับนื้อหาการสอน (Knowledge for teaching academic content to ELL students) 
4. มีประสิทธิภาพ฿นการจัดการรียนการสอน (Effective instructional practices for teaching 
academic content to ELL students) ละ 5. มีความรู๎ความข๎า฿จ ฿นด๎านการวัดละประมินผล
การรียนการสอนภาษา (Assessment practices and accommodations for ELL students)180 
 วิชาดี (Wichadee) เ ด๎ท าการศึกษาวิ จัยกี่ยวกับคุณลักษณะของอาจารย์ ผ๎ูสอน
ภาษาอังกฤษท่ีมีประสิทธิภาพ ละเด๎ท าการวิจัยท่ีกี่ยวกับประสิทธิภาพท่ีส าคัญ 4 ด๎าน เด๎กํ             
1. ด๎านความสามารถ฿นการ฿ช๎ภาษาอังกฤษของอาจารย์ 2. ด๎านทักษะการสอน 3. ด๎านทักษะการจัดการ
ละการส่ือสาร 4. ด๎านการมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคัมกับผ๎ูรียน ดยศึกษาตามมุมมองของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยกรุงทพที่รียนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน 4 รายวิชา ละเด๎ปรียบทียบความคิดห็นของ
นักศึกษารื่องคุณลักษณะของอาจารย์ท่ีมีประสิทธิภาพ  ดยพบวํานักศึกษา฿ห๎ความส าคัญกับ
คุณลักษณะของอาจารย์ผ๎ูสอนท่ีมีประสิทธิภาพดยรวมอยูํ฿นระดับสูง  ฿ห๎ความส าคัญกับด๎านการ
จัดการละการส่ือสารป็นท่ีล าดับรก จากการสัมภาษณ์นักศึกษา พบวํา การตรียมการสอนของ
ครูผ๎ูสอนถือป็นปัจจัยท่ีมีความส าคัญ฿นล าดับต๎น ๆ ท่ีจะท า฿ห๎การสอนป็นเปเด๎อยํางมีประสิทธิภาพ181 

 ซอร์รีส (Soares) เด๎ท าการศึกษาประสิทธิภาพการรียนด๎วยวงจรวรรณกรรมท่ีมีตํอ
ความสามารถ฿นการอํานละการขียนอยํางมีวิจารณญาณละปรากฏการณ์ของนักรียนตํอบริบท
ทางสังคมส าหรับนักรียนท่ีมีความสามารถ฿นการรียนดดดํน ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 จ านวน               

                                                 

 179 Richards, Jack . C., “Competence and Performance in Language 
Teaching” (Cambridge University, Press New York, New York,  2001), Abstract.   
  180 Mc Graner, K. and Saenz, L., “Preparing teachers of English language 
learners TQ Connection Issue Paper,” National Comprehensive Center for Teacher 
Quality, (National Comprehensive Center for Teacher Quality, 2009): Abstract.   
 181 Wichadee, S, and Orawiwatnakul, W., “Characteristics of effective 
language teachers as perceived by low and high proficiency students,” European 
Journal of Social sciences, 31(3), (2012): 424-438. 
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21 คน ผ๎ูวิจัย฿ช๎วิธรการ฿นการก็บข๎อมูลท่ีหลากหลาย เด๎กํ การสังกตภาย฿นห๎องรียน การจด
บันทึกของผ๎ูวิจัย฿นตํละคาบรียน การสัมภาษณ์นักรียน บบสอบถามความคิดห็นของนักรียน 
ส านาภาพละสียง ละผลงานของนักรียน จากนั้นน ามาวิคราะห์ข๎อมูลผําน Ethnographic 
Coding, Grounded Therory (Meaningful Chunks) ละ Discourse Analysis ดยข๎อมูลท่ีเด๎
จากการทดลอง พบวํา 1. วงจรวรรณกรรมสามารถพัฒนา฿ห๎นักรียนท้ัง 21 คน กิดความสามารถ                    
฿นการอํานละขียนอยํางมีวิจารณญาณ นอกจากนั้นล๎ววงจรวรรณกรรมปิดอกาส฿ห๎นักรียนเด๎
ซักถามข๎อสงสัย คิดละลกปล่ียนความคิดห็นเด๎อยํางมีวิจารณญาณ พัฒนาความรู๎ ตลอดจน
ตระหนักถึงตนอง วัฒนธรรม ละสถานท่ีตําง ๆ  2. บทอํานท่ีมีความส าคัญกับความหลากหลายทาง
วัฒนธรรมกระต๎ุนทักษะ฿นการรับรู๎อยํางมีวิจารณญาณของนักรียนสร๎างมุมมองท่ีหลากหลาย                 
3. ภาษาละวรรณกรรมท่ีนักรียน฿ช๎฿นห๎องรียนท า฿ห๎นักรียนค านึงถึงความยุติธรรม ละ                      
4. กิจกรรมทางสังคมกิดขึ้น฿นห๎องรียน182 

 จากผลการวิจัยท่ีกี่ยวข๎องดังกลําว พบวํา มีการศึกษาวิจัยพื่อพัฒนาสมรรถภาพการจัด           
การรียนการสอนของครูภาษาอังกฤษละวิชาอื่น ด๎วยรูปบบ ละวิธีการท่ีหลากหลาย ผ๎ูบริหาร
รงรียนสามารถบริหารจัดการด๎นวิชาการเด๎อยํางมีประสิทธิภาพ ครูผ๎ูสอนสามารถพัฒนาสมรรถภาพ
การสอนของตนเด๎ป็นอยํางดี มีงานวิจัยท่ีผลการวิจัย ช้ี฿ห๎ห็นวํา มีหลายปัจจัยท่ีป็นดัชนีช้ีบํงถึง
สมรรถภาพของครู ชํน ปัจจัยด๎านบุคลิกภาพละลักษณะของความป็นครู ด๎านการ฿ช๎ส่ือการรียน
การสอน ด๎านความรู๎ความสามารถ฿นนื้อหาวิชา ด๎านความสัมพันธ์ระหวํางครูละนักรียน ละด๎าน
บรรยากาศการรียนการสอนปัจจัยท่ีสํงผลตํอประสิทธิภาพการสอนของครูทั้ง 5 ปัจจัยมีความสัมพันธ์
กับประสิทธิภาพการสอน ปัจจัยท่ีสามารถพยากรณ์ประสิทธิภาพการสอนของครูภาษาอังกฤษ เด๎กํ 
การ฿ช๎ส่ือการรียนการสอนละความสัมพันธ์ระหวํางครูละนักรียน ดยน๎นกระบวนการรียนรู๎ท่ียึด
ผ๎ูรียนป็นส าคัญ ผ๎ูรียนรียนรู๎เด๎อยํางมีความสุข กิดการรียนรู๎ท่ีคงทนถาวร ท้ังนี้พื่อ฿ห๎ผ๎ูรียน                   
มีผลสัมฤทธิ์ทางการรียนท่ีสูงขึ้น 

 
 

สรุป 
 
  จากการศึกษาหลักการ นวคิด ทฤษฎี รูปบบละงานวิจัยท่ีกี่ยวกับนวคิดทฤษฎี
กี่ยวกับการนิทศ นวคิดกี่ยวกับรูปบบการนิทศการสอน การพัฒนาสมรรถนะ฿นการจัดการรียน
การสอนของครูภาษาอังกฤษ ตลอดจนอกสารงานวิจัยท่ีกี่ยวข๎องพื่อป็นพื้นฐาน฿นการวิจัย รื่อง 
การนิทศพื่อพัฒนาสมรรถภาพการจัดการรียนการสอนของครูภาษาอังกฤษ สรุปเด๎วํา กลํุมนิทศ
ติดตาม ละประมินผลการจัดการศึกษา ส านักงานขตพื้นท่ีการศึกษา ป็นหนํวยงานท่ีอยูํ฿นการก ากับดูล                  
ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ มีหน๎าท่ีบริหารงานวิชาการ 

                                                 

 182 Soares, L. B., “An Investigation of Literature Circles and Critical Literacy: 
Differentiated Learning Opportunities for Hight-Abillity Students,” (Ed.D. Dissertation, 
The University of North Carolina: 2012), Abstract. 
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บริหารงานบุคคล บริหารงานงบประมาณ ละบริหารงานท่ัวเป ท านยบาย ผนพัฒนาละ
มาตรฐานการศึกษา ดยมีกลํุมงานด านินการกี่ยวกับการนิทศการศึกษา วิคราะห์ วิจัย ติดตาม 
ตรวจสอบ ละประมินผล การพัฒนาระบบการบริหารละการจัดการศึกษา พื่อ฿ห๎สถานศึกษามี
ความข๎มข็ง฿นการบริหารละการจัดการรียนการสอนเด๎อยํางมีคุณภาพมีมาตรฐานทําทียมกัน  
ดยมีภารกิจหลัก 7 งานหลัก เด๎กํ 1. งานธุรการ 2. งานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน               
3. งานวัดประมินผลการศึกษา 4. งานสํงสริมละพัฒนาส่ือ นวัตกรรมละทคนลยีทางการศึกษา 
5. งานนิทศติดตาม ละประมินผลระบบบริหารละการจัดการศึกษา 6. งานสํงสริมพัฒนาระบบ
การประกันคุณภาพการศึกษา 7. งานลขานุการ คณะกรรมการติดตามตรวจสอบ ประมินผลละ
นิทศการศึกษา มีหน๎าท่ีกี่ยวกับการนิทศการศึกษา วิคราะห์ วิจัย ติดตาม ตรวจสอบ ละประมินผล 
การพัฒนาระบบบริหารละการจัดการศึกษา พื่อ฿ห๎สถานศึกษามีศักยภาพ฿นการบริหาร              
จัดการศึกษา฿ห๎มีคุณภาพ มีมาตรฐานทัดทียมกันพื่อ฿ห๎บรรลุวัตถุประสงค์ละปูาหมายของ         
การจัดการศึกษา  
  การนิทศการศึกษา ป็นกระบวนการท่ีมีความส าคัญตํอการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ป็นกระบวนการของความรํวมมือกันระหวํางบุคลากรท่ีปฏิบัติงาน฿นสถานศึกษาพื่อพัฒนาการรียน                
การสอน฿ห๎มีประสิทธิภาพ หรือป็นความพยายามของผ๎ูท่ีกี่ยวข๎องกับการศึกษา฿นการท่ีจะปรับปรุง
พัฒนาการรียนการสอน฿ห๎หมาะสมยิ่งขึ้น  ดยมีปูาหมายรํวมกัน คือ พัฒนาคุณภาพการจัด                
การรียนการสอนของครูอันสํงผลตํอการรียนอยํางมีประสิทธิภาพของนักรียน ดยมีศึกษานิทศก์
ป็นตัวจักรอันส าคัญ฿นระบบการศึกษา พื่อการขับคล่ือนกระบวนการจัดการรียนการสอนของครู    
฿นสถานศึกษาตําง ๆ ฿ห๎มีคุณภาพ ท้ังนี้พราะหน๎าท่ีหลักศึกษานิทศก์ คือ การชํวยหลือนะน า
สํงสริมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาละคุณภาพการสอน ตํการพัฒนาคุณภาพการศึกษาละ
คุณภาพการสอนต๎องกี่ยวข๎องกับงานองค์ประกอบตําง ๆ หลายด๎านละบุคลากรหลายฝุาย                    
ซึ่งศึกษานิทศก์จะต๎องมีบทบาทป็นท้ังผ๎ูประสานงาน (Coordinator) ท่ีคอยประสานปรกรมตําง ๆ 
฿นตํละระดับละชํวยครู฿ห๎ตระหนักถึงปัญหาของกันละกัน มีบทบาทป็นท่ีปรึกษา (Consultant) 
฿ห๎กํครูป็นรายบุคคลละป็นกลํุมท่ีต๎องการค านะน า มีบทบาทป็นผ๎ูน ากลํุม (Group Leader) 
ป็นผ๎ูท่ีรู๎วิธีท่ีจะท างานรํวมกับกลํุม฿ห๎ประสบผลส าร็จ ละท า฿ห๎กลํุมท างาน฿ห๎ส าร็จ  ตลอดจน                 
มีบทบาทป็นผ๎ูประมิน (Evaluator) ป็นผ๎ูท่ีชํวยครูประมินผลการสอน ประมินหลักสูตร ละ
ประมินตัวอง ดยศึกษานิทศก์จ าต๎องมีความรู๎ ความข๎า฿จ นวคิด ทฤษฎีตําง ๆ กี่ยวกับการนิทศ
การศึกษา ตลอดจนต๎องมีความรู๎ ความข๎า฿จ฿นรื่องรูปบบการนิทศบบตําง ๆ  ตัวอยําง ชํน การนิทศ              
บบหลากหลายวิธีการ บบทรัพยากรมนุษย์ บบสนับสนุน บบมนุษยสัมพันธ์ บบพัฒนาการ บบพื่อปรับปรุง
การรียนการสอน  บบพื่อนชํวยพื่อน บบวิทยาศาสตร์  บบกัลยาณมิตร บบประชาธิปเตย บบรํวมพัฒนา              
บบมีสํวนรํวม บบพื่อการปล่ียนปลง บบพัฒนาผลงานทางวิชาการ ละการนิทศภาย฿น
รงรียน พื่อ฿ห๎ศึกษานิทศก์เด๎น าความรู๎กี่ยวกับรูปบบการนิทศการศึกษาเป฿ช๎กับครูผ๎ูสอนเด๎อยํางมี
ประสิทธิภาพ ท้ังนี้พราะองค์ประกอบท่ีส าคัญ฿นการจะท า฿ห๎การบริหารงานวิชาการมีคุณภาพ คือ การปฏิบัติงาน
อยํางต็มก าลังความสามารถของครู ดยฉพาะอยํางยิ่งสมรรถภาพการสอนของครู ซึ่งครูภาษาอังกฤษจะต๎อง              
ป็นผ๎ูท่ีมีความรู๎ ความสามารถ฿นการสอนเด๎ป็นอยํางดี สมรรถภาพด๎านการสอนของครูภาษาอังกฤษ
ต๎องปล่ียนปลงเปตามสถานการณ์ ต๎องมีความรู๎ด๎านหลักสูตรนื้อหาสาระ  ต๎องหาความรู๎฿หมํ                 



 
 

209 
 

รู๎ระดับความยากงําย ครงสร๎าง ค าศัพท์ ละ฿ช๎เด๎อยํางถูกต๎องหมาะสมกับสถานการณ์ ละถูกต๎อง
ตามวัฒนธรรมของจ๎าของภาษา จัดท า ส่ือหรือผนการรียนการสอนท่ีตอบสนองตํอพฤติกรรมของ
ผ๎ูรียนเด๎ป็นอยํางดี การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การพัฒนากระบวนการรียนรู๎ การวัดผลละ
ประมินผล ดยสมรรถภาพการสอนของครูประมินจากสมรรถภาพหลัก 5 ด๎าน เด๎กํ 1. สมรรถภาพ               
ด๎านหลักสูตร 2. สมรรถภาพด๎านจุดประสงค์ละนื้อหาวิชา 3. สมรรถภาพด๎านทคนิคละวิธีสอน      
4. สมรรถภาพด๎านส่ือการรียนการสอนครูจะต๎องรู๎จักสร๎างส่ือการสอนตําง ๆ ละ 5. สมรรถภาพ
ด๎านการวัดผลละประมินผล ท้ังนี้พื่อ฿ห๎กิดประยชน์ดยตรงตํอผลสัมฤทธิ์ทางการรียนของผ๎ูรียน
ป็นส าคัญ 
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บทที่ 3 
การด าเนินการวิจัย 

 
  การวิจัย เรื่อง การนิเทศเพื่อพัฒนาสมรรถภาพการจัดการเรียนการสอนของครูภาษาอังกฤษ                
ครั้งนี้  เป็นการวิจัยท่ีใช้วิธีการวิจัยผสมผสาน (Mixed Methodology) โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อ            
1. เพื่อทราบองค์ประกอบการนิเทศเพื่อพัฒนาสมรรถภาพการจัดการเรียนการสอนของครู
ภาษาอังกฤษ 2. เพื่อทราบผลการยืนยันองค์ประกอบการนิเทศเพื่อพัฒนาสมรรถภาพการจัด               
การเรียนการสอนของครูภาษาอังกฤษ ซึ่งผู้วิจัยได้ด าเนินการวิจัยโดยจ าแนกเป็นสองส่วน ได้แก่ 
ขั้นตอนการด าเนินการวิจัย และระเบียบวิธีการวิจัย ซึ่งมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 
 

ขั้นตอนการด าเนินการวิจัย 
 
  เพื่อให้การวิจัยด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์ของการวิจัย                
ท่ีก าหนด ผู้วิจัยได้แบ่งขั้นตอนการวิจัยออกเป็น 3 ข้ันตอน ได้แก่ ขั้นตอนท่ี 1 การจัดเตรียมโครงร่าง
การวิจัย ขั้นตอนท่ี 2 การด าเนินการวิจัย และขั้นตอนท่ี 3 การรายงานผลการวิจัย โดยมีรายละเอียด 
ดังนี้ 
 
ขั้นตอนที่ 1 การจัดเตรียมโครงร่างการวิจัย 
  ผู้วิจัยจัดเตรียมโครงร่างการวิจัยตามระเบียบของการด าเนินการวิจัย โดยศึกษาแนวคิด                 
เกี่ยวกับการนิเทศการศึกษา แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาสมรรถภาพการจัดการเรียนการสอนของ
ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ สังเคราะห์แนวคิด ทฤษฎี และวรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้องต่าง ๆ จากต ารา  
เอกสารวิชาการ ข้อมูลสารสนเทศ งานวิจัยต่าง ๆ ท้ังในประเทศและต่างประเทศ จากส่ือหลากหลาย
และส่ืออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อน ามาเป็นกรอบแนวคิดในการวิจัย เพื่อจัดท าโครงร่างการวิจัย และ
น าเสนออาจารย์ท่ีปรึกษา และสอบปกป้องโครงร่างการวิจัย ปรับแก้ไขโครงร่างการวิจัยตาม
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสอบปกป้องโครงร่างการวิจัย ปรับแก้ไขโครงร่างการวิจัย และ            
ขออนุมัติบัณฑิตวิทยาลัย เพื่อด าเนินการท าการวิจัยในขั้นตอนต่อไป 
 
ขั้นตอนที่ 2 การด าเนินการวิจัย 
  ผู้วิจัยด าเนินการวิจัยเพื่อตอบค าถามการวิจัย คือ 1. องค์ประกอบการนิเทศเพื่อพัฒนา
สมรรถภาพการจัดการเรียนการสอนของครูภาษาอังกฤษ มีองค์ประกอบใดบ้าง  2. ผลการยืนยัน
องค์ประกอบการนิเทศเพื่อพัฒนาสมรรถภาพการจัดการเรียนการสอนของครูภาษาอังกฤษ เป็น
อย่างไร ผู้วิจัยก าหนดขั้นตอน และวิธีการด าเนินการวิจัยเป็น 3 ข้ัน ดังนี้ 
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   ขั้นท่ี 1 การวิเคราะห์องค์ประกอบการนิเทศเพื่อพัฒนาสมรรถภาพการจัดการเรียน               
การสอนของครูภาษาอังกฤษ ผู้วิจัยด าเนินการวิจัย ดังนี้ 
   1.1 ศึกษา วิเคราะห์แนวคิด ทฤษฎี วรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับการนิเทศเพื่อพัฒนา
สมรรถภาพการจัดการเรียนการสอนของครูภาษาอังกฤษท้ังในประเทศและต่างประเทศ 
   1.2 ศึกษาวิเคราะห์ งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการนิเทศเพื่อพัฒนาสมรรถภาพการจัดการเรียน             
การสอนของครูภาษาอังกฤษท้ังในประเทศและต่างประเทศ 
   1.3 สร้างแบบสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง (Unstructured Interview) เกี่ยวกับ 
การนิเทศเพื่อพัฒนาสมรรถภาพการจัดการเรียนการสอนของครูภาษาอังกฤษ 
   1.4 น าแบบสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง (Unstructured Interview) ไปสัมภาษณ์
ผู้เช่ียวชาญ/ผู้ทรงคุณวุฒิ โดยเลือกแบบเจาะจง (Purposive Method) จ านวน 3 กลุ่ม  ดังนี้ 
    1.4.1 ผู้บริหารระดับสูงของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
จ านวน 3 คน 
    1.4.2 สถานศึกษาท่ีจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษได้ดีเด่น ผู้ให้ข้อมูลคือ 
ผู้บริหารสถานศึกษา หัวหน้าวิชาการ ครูภาษาอังกฤษ จ านวน 2 โรงเรียน ๆ ละ 3 คน รวม  6 คน 
    1.4.3  ศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 
จ านวน 3 คน 
   1.5  น าข้อสรุปท่ีได้จากการวิเคราะห์เอกสาร แนวคิด ทฤษฎี วรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 
งานวิจัย และการสัมภาษณ์ความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญหรือผู้ทรงคุณวุฒิมาสังเคราะห์ (Content 
Synthesis) เป็นองค์ความรู้เกี่ยวกับการนิเทศเพื่อพัฒนาสมรรถภาพการจัดการเรียนการสอนของครู
ภาษาอังกฤษ เพื่อใช้เป็นกรอบในการสร้างเป็นแบบสอบถาม 
   ขั้นที่ 2 การสร้างแบบสอบถามการนิเทศเพื่อพัฒนาสมรรถภาพการจัดการเรียนการสอน
ของครูภาษาอังกฤษ ผู้วิจัยก าหนดวิธีการด าเนินการวิจัย ดังนี้ 
   2.1 น าตัวแปรการนิเทศเพื่อพัฒนาสมรรถภาพการจัดการเรียนการสอนของครู
ภาษาอังกฤษ ท่ีประมวลสรุปจากขั้นท่ี 1 พัฒนาเป็นเครื่องมือการวิจัยในลักษณะแบบสอบถาม 
(Questionnaire) ท่ีมีข้อค าถามเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ตามแบบของลิเคิร์ท 
(Likert Scale) 5 ระดับ  
   2.2  ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือการวิจัย (แบบสอบถาม) โดยผู้เช่ียวชาญ จ านวน     
5 คน  เพื่อตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) ด้วยวิธีการหาค่าดัชนีความสอดคล้อง 
(Index of Item Objective Congruence : IOC) ซึ่งพิจารณาค่า IOC ท่ีมากกว่า 0.6 ขึ้นไป และ
ปรับปรุงภาษาท่ีใช้ ปรับข้อท่ีมีความหมายคล้ายกันหรือซ้ ากัน ตลอดจนปรับเนื้อหาให้สอดคล้องกับ
จุดประสงค์ และนิยามตัวแปรตามข้อเสนอแนะ  
   2.3  ทดลองใช้ (Try Out) กับกลุ่มตัวอย่างท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างเดียวกันกับการวิจัยครั้งนี้                 
แต่มีคุณลักษณะเหมือนกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 8 เขตพื้นท่ีการศึกษา ผู้ให้ข้อมูลเขตพื้นท่ีการศึกษาละ 
4 คน รวมท้ังส้ิน 32 คน วิเคราะห์หาความเช่ือมั่น (Reliability) ของแบบสอบถาม ด้วยการค านวณ
ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่า (α - Coefficient) ตามวิธีการของครอนบาค (Cronbach) ได้ค่าความเช่ือมั่น
ของแบบสอบถามเท่ากับ .9895   
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   2.4  น าแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ไปเก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่าง 
   2.5  รวบรวมข้อมูลมาวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป โดยใช้สถิติวิเคราะห์ คือ การวิเคราะห์             
ตัวแปรองค์ประกอบด้วยสถิติการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ (exploratory factor analysis : 
EFA) เพื่อลดจ านวนตัวแปรให้เหลือตัวแปรจ าเป็นส าคัญ เพื่อให้ได้องค์ประกอบการนิเทศเพื่อพัฒนา
สมรรถภาพการจัดการเรียนการสอนของครูภาษาอังกฤษ  
   ขั้นที่ 3  การยืนยันองค์ประกอบการนิเทศเพื่อพัฒนาสมรรถภาพการจัดการเรียนการสอน
ของครูภาษาอังกฤษ ผู้วิจัยก าหนดวิธีการด าเนินการวิจัย ดังนี้ 
   3.1 การยืนยันองค์ประกอบการนิเทศเพื่อพัฒนาสมรรถภาพการจัดการเรียนการสอน
ของครูภาษาอังกฤษ โดยแบ่งเป็น 2 ตอน ดังนี้ 
   ตอนท่ี 1 น าร่างองค์ประกอบการนิเทศเพื่อพัฒนาสมรรถภาพการจัดการเรียน                
การสอนของครูภาษาอังกฤษ ท่ีได้จากการพัฒนาในขั้นท่ี 2 มาตรวจสอบและเพิ่มความน่าเช่ือถือ                     
เพื่อยืนยันองค์ประกอบการนิเทศเพื่อพัฒนาสมรรถภาพการจัดการเรียนการสอนของครูภาษาอังกฤษ           
ท่ีเหมาะสม โดยสอบถามความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ จากสถานศึกษาท่ีจัดการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษได้ดีเด่น ผู้ให้ข้อมูล คือ ผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน 3 คน หัวหน้าวิชาการ จ านวน 3 คน                       
ครูภาษาอังกฤษ จ านวน 3 คน รวมท้ังส้ินจ านวน 9 คน โดยส่งแบบสอบถามให้พิจารณาประเด็น                      
ความเหมาะสม (Propriety Standards) ความเป็นไปได้ (Feasibility Standards) ความเป็นประโยชน์ 
(Utility Standards) และความถูกต้องครอบคลุม (Accuracy Standards) พร้อมท้ังให้ข้อเสนอแนะ 
เพื่อปรับปรุงให้ได้องค์ประกอบการนิเทศเพื่อพัฒนาสมรรถภาพการจัดการเรียนการสอนของครู
ภาษาอังกฤษท่ีเหมาะสม แล้วน ามาประมวลเป็นเพื่อยืนยันองค์ประกอบการนิเทศเพื่อพัฒนา
สมรรถภาพการจัดการเรียนการสอนของครูภาษาอังกฤษของระดับสถานศึกษา 
   ตอนท่ี 2 น าร่างองค์ประกอบการนิเทศเพื่อพัฒนาสมรรถภาพการจัดการเรียน                
การสอนของครูภาษาอังกฤษ ท่ีได้จากการพัฒนาในขั้นท่ี 2 มาตรวจสอบและเพิ่มความน่าเช่ือถือ                    
เพื่อยืนยันองค์ประกอบการนิเทศเพื่อพัฒนาสมรรถภาพการจัดการเรียนการสอนของครูภาษาอังกฤษ           
ท่ีเหมาะสม โดยสอบถามความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ  จากส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาท่ีจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษได้ดีเด่น ผู้ให้ข้อมูล คือ ผู้บริหารการศึกษา จ านวน 3 คน  
ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา จ านวน 3 คน ศึกษานิเทศก์
ผู้รับผิดชอบกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) จ านวน 3 คน รวมท้ังส้ินจ านวน         
9 คน โดยส่งแบบสอบถามให้พิจารณาประเด็นความเหมาะสม (Propriety Standards) ความเป็นไปได้ 
(Feasibility Standards) ความเป็นประโยชน์ (Utility Standards) และความถูกต้องครอบคลุม 
(Accuracy Standards) พร้อมท้ังให้ข้อเสนอแนะ เพื่อปรับปรุงให้ได้องค์ประกอบการนิเทศเพื่อ
พัฒนาสมรรถภาพการจัดการเรียนการสอนของครูภาษาอังกฤษท่ีเหมาะสม แล้วน ามาประมวลเพื่อ
ยืนยันองค์ประกอบการนิเทศเพื่อพัฒนาสมรรถภาพการจัดการเรียนการสอนของครูภาษาอังกฤษของ
ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา 
   3.2  น าเสนอสรุป โดยปรับปรุงองค์ประกอบการนิเทศเพื่อพัฒนาสมรรถภาพการจัดการเรียน       
การสอนของครูภาษาอังกฤษ ตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ และน าตัวแปรท่ีสังเกตได้ (Observe 
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Variable) มาเขียนเป็นความเรียงเกี่ยวกับวิธีด าเนินงาน (Procedure) ตามบทบาทหน้าท่ีของ
ศึกษานิเทศก์เพื่อพัฒนาสมรรถภาพการจัดการเรียนการสอนของครูภาษาอังกฤษ 
 
 ขั้นตอนที่ 3 การรายงานผลการวิจัย 
  ผู้วิจัยสรุปข้อค้นพบท่ีได้จากการวิจัย อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ จัดท ารายงานฉบับ
สมบูรณ์ น าเสนอต่อคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ ตรวจสอบความถู กต้อง ปรุงปรุงแก้ไข
ข้อบกพร่องจามท่ีคณะกรรมการผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์เสนอแนะ พิมพ์และส่งรายงานผลการวิจัยฉบับ
สมบูรณ์ต่อบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อขออนุมัติให้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตาม
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
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แผนภูมิท่ี 6  แสดงขั้นตอนการด าเนินงานวิจัย 

ขั้นที่ 2 
สร้างแบบสอบถาม     
การนิเทศเพ่ือพัฒนา
สมรรถภาพการจัด     

การเรียนการสอนของครู
ภาษาอังกฤษ 

 

 

สร้างแบบสอบถามการนิเทศเพ่ือพัฒนา
สมรรถภาพการจัดการเรียนการสอนของครู

ภาษาอังกฤษ 

สอบถามความคิดเห็นจากกลุ่มตัวอย่าง องค์ประกอบ          
การนิเทศเพ่ือพัฒนา
สมรรถภาพการจัด    

การเรียนการสอน ของ
ครูภาษาองักฤษ 

ขั้นวิจัย ขั้นด าเนินการวิจัย ขั้นผลลัพธ์ 

 

ส่งแบบสอบถามความคิดเห็นให้ผู้ทรงคุณวุฒิ 
จ านวน 9 คนเพ่ือยืนยันองค์ประกอบการนิเทศ
เพ่ือพัฒนาสมรรถภาพการจัดการเรียนการสอน 

ของครูภาษาองักฤษ (ระดับสถานศึกษา) 

 

ขั้นที่ 1 
วิเคราะห์องค์ประกอบ
การนิเทศเพ่ือพัฒนา
สมรรถภาพการจัด         

การเรียนการสอนของครู
ภาษาอังกฤษ 

 

ตัวแปรการนิเทศเพ่ือ
พัฒนาสมรรถภาพ   
การจัดการเรียน     
การสอนของครู
ภาษาอังกฤษ 

 

ศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ และสรุปวรรณกรรม
ที่เกี่ยวข้องโดยใช้วิธีวิเคราะห์เอกสาร  

(Content Analysis) 

 

สัมภาษณ์ความคิดเห็นผู้เชี่ยวชาญ/ผู้ทรงคุณวุฒิ 
จ านวน 3 กลุ่ม โดยใช้แบบสัมภาษณ์แบบไม่มี

โครงสร้าง (Unstructured Interview) 
 

 

ตรวจสอบเครื่องมือแบบสอบถาม 
- Content Validity โดยวิธี IOC 
- Try Out และหาค่า Reliability 

 

วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ 
(Exploratory Factor Analysis) 

 

ขั้นที่ 3 
ยืนยันองค์ประกอบ     
การนิเทศเพ่ือพัฒนา
สมรรถภาพการจัด     

การเรียนการสอนของครู
ภาษาอังกฤษ 

องค์ประกอบการนิเทศ
เพ่ือพัฒนาสมรรถภาพ          

การจัดการเรียน          
การสอนของครู
ภาษาอังกฤษ 

ส่งแบบสอบถามความคิดเห็นให้ผู้ทรงคุณวุฒิ 
จ านวน 9 คนเพ่ือยืนยันองค์ประกอบการนิเทศ
เพ่ือพัฒนาสมรรถภาพการจัดการเรียนการสอน  

ของครูภาษาอังกฤษ (ระดับเขตพ้ืนที่) 



 
 

215 
 

ระเบียบวิธีวิจัย 
 

  เพื่อให้การวิจัยครั้งนี้ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลสูงสุด ผู้วิจัยจึง
ก าหนดระเบียบวิธีวิจัย ซึ่งประกอบด้วย แผนแบบวิธีวิจัย ประชากร และกลุ่มตัวอย่าง ผู้ให้ข้อมูล           
ตัวแปรท่ีศึกษา การสร้างและพัฒนาเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูล     
และสถิติท่ีใช้ในการวิจัย โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 
 
แผนแบบการวิจัย  
  การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive Research) โดยมีแผนแบบการวิจัย
ในลักษณะการศึกษาแบบกลุ่มตัวอย่างเดียว ศึกษาสภาวการณ์ ไม่มีการทดลอง (The One - Shot, 
Non - Experimental Case Study) ซึ่งสามารถเขียนเป็นแผนภูมิได้ ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
       
 
 เมื่อ    R หมายถึง     กลุ่มตัวอย่างท่ีสุ่มมาศึกษา 
   X หมายถึง     ตัวแปรต่าง ๆ ท่ีน ามาศึกษาตามกรอบแนวคิดของการวิจัย 
   O หมายถึง     ข้อมูลท่ีได้จากการวัดค่าตัวแปร 
 
ภาพที่ 4  แสดงแผนแบบการวิจัย 
 
ประชากร  
  ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้  ได้แก่ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน จ านวน 183 เขตพื้นท่ีการศึกษา  
 
กลุ่มตัวอย่าง  
  กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยใช้การสุ่มอย่างง่าย (Sampling Random Sampling)                    
ก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางประมาณการกลุ่มตัวอย่างของ เครจซี่และมอรแกน 
(Krejcie and Morgan) ได้จ านวน 127 เขตพื้นท่ีการศึกษา  
 
 

                                                       

                                                                    O 

 

 

                 R                                                 X 
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ผู้ให้ข้อมูล 
  ผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ 1. ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา               
เขตพื้นท่ีการศึกษาละ 1 คน  2. ศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
(ภาษาอังกฤษ) เขตพื้นท่ีการศึกษาละ 1 คน  3. ผู้บริหารสถานศึกษา/หัวหน้าวิชาการโรงเรียน เขตพื้นท่ี
การศึกษาละ 1 คน และ 4. ครูภาษาอังกฤษ เขตพื้นท่ีการศึกษาละ 1 คน รวม 127 เขตพื้นท่ี
การศึกษา ๆ ละ 4 คน รวมท้ังส้ิน จ านวน 508 คน 
 
ตัวแปรที่ศึกษา 
   ตัวแปรท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้  เป็นตัวแปร เดียว คือ ตัวแปรท่ีเกี่ยวกับองค์ประกอบ              
การนิเทศเพื่อพัฒนาสมรรถภาพการจัดการเรียนการสอนของครูภาษาอังกฤษ  รายละเอียดของ                 
ตัวแปร มีดังนี้ 
   1.  ตัวแปรพื้นฐานเป็นตัวแปรท่ีเกี่ยวกับสถานภาพส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ 
เพศ อายุ ระดับการศึกษาสูงสุด ต าแหน่งหน้าท่ี และประสบการณ์ในการท างาน 
   2.  ตัวแปรการนิเทศเพื่อพัฒนาสมรรถภาพการจัดการเรียนการสอนของครูภาษาอังกฤษ 
ซึ่งรวบรวมได้จากการวิเคราะห์เอกสาร งานวิจัย และจากการสัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญ และวิเคราะห์
แบบสอบถามสถิติวิเคราะห์องค์ประกอบ (Factor Analysis) ประเภทการวิเคราะห์องค์ประกอบ          
เชิงส ารวจ (Exploratory Factor Analysis : EFA)  
 
เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
   เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้เครื่องมือในการวิจัย 2 ชนิด ได้แก่ 
   1. แบบสัมภาษณ์ (Interview) ใช้สัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นแบบสัมภาษณ์แบบไม่มี
โครงสร้าง (Unstructured Interview) ใช้ในการสัมภาษณ์ความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญ 
   2. แบบสอบถาม (Questionnaire) ใช้กับสถานศึกษา และส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาท่ี
เป็นหน่วยวิเคราะห์ (Unit of Analysis) กลุ่มตัวอย่าง ซึ่งแบบสอบถามท่ีสร้างขึ้น ได้มาจากกรอบ
แนวคิด งานวิจัย เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลการนิเทศเพื่อพัฒนาสมรรถภาพการจัดการเรียนการสอนของครู
ภาษาอังกฤษ แบบสอบถามนี้ประกอบด้วยข้อค าถาม 2 ตอน ดังนี้ 
   ตอนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา 
ต าแหน่งหน้าท่ี ประสบการณ์ในการท างาน โดยก าหนดการตอบเป็นแบบเลือกตอบ (Check List) 
   ตอนท่ี 2 สอบถามเกี่ยวกับการนิเทศเพื่อพัฒนาสมรรถภาพการจัดการเรียนการสอน
ของครูภาษาอังกฤษ ผู้วิจัยสร้างข้อค าถามเป็นมาตรส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ตามแบบของ             
ลิเคิร์ท (Likert Scale) 5 ระดับ คือ 
   ระดับ 5 หมายถึง เห็นด้วยกับตัวแปรของการพัฒนาสมรรถภาพครูในระดับมากท่ีสุด 
มีค่าน้ าหนัก เท่ากับ 5 คะแนน  
   ระดับ 4 หมายถึง เห็นด้วยกับตัวแปรของการพัฒนาสมรรถภาพครูในระดับมาก มีค่า
น้ าหนัก เท่ากับ 4 คะแนน  
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   ระดับ 3 หมายถึง เห็นด้วยกับตัวแปรของการพัฒนาสมรรถภาพครูในระดับปานกลาง
มีค่าน้ าหนัก เท่ากับ 3 คะแนน  
   ระดับ 2 หมายถึง เห็นด้วยกับตัวแปรของการพัฒนาสมรรถภาพครูในระดับน้อย มีค่า
น้ าหนัก เท่ากับ 2 คะแนน  
   ระดับ 1 หมายถึง เห็นด้วยกับตัวแปรของการพัฒนาสมรรถภาพครูในระดับน้อยท่ีสุด 
มีค่าน้ าหนัก เท่ากับ 1 คะแนน  
.  
การสร้างเคร่ืองมือในการวิจัย 
   การสร้างเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย เพื่อน าไปใช้ในการวิจัยมีข้ันตอนการสร้าง ดังนี้ 
   1. แบบสัมภาษณ์ ( Interview) ผู้ทรงคุณวุฒิ ใช้แบบสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง 
(Unstructured Interview) ใช้ในการสัมภาษณ์ความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญ โดยผู้วิจัยศึกษาเอกสาร 
และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการนิเทศเพื่อพัฒนาสมรรถภาพการจัดการเรียนการสอนของครู
ภาษาอังกฤษ และด าเนินการวิเคราะห์เอกสาร (Content Analysis) จากต ารา เอกสาร แนวคิด 
ทฤษฎีเกี่ยวกับการนิเทศเพื่อพัฒนาสมรรถภาพการจัดการเรียนการสอนของครูภาษาอังกฤษ 
สังเคราะห์องค์ความรู้  (Content Synthesis) เพื่อเป็นกรอบในการสร้างแบบสัมภาษณ์แบบไม่มี
โครงสร้าง (Unstructured Interview) 
  2.  แบบสอบถาม (Questionnaire) ได้สร้างและพัฒนาแบบสอบถามท่ีมีข้อค าถามเป็น
มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ตามแบบของลิเคิร์ท (Likert Scale) 5 ระดับ โดยมีขั้นตอน 
การสร้าง ดังนี้ 
   2.1 ประมวลองค์ความรู้เกี่ยวกับการนิเทศเพื่อพัฒนาสมรรถภาพการจัดการเรียน  
การสอนของครูภาษาอังกฤษ จากการวิเคราะห์เอกสาร งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง และจากการสัมภาษณ์
ผู้เช่ียวชาญ/ผู้ทรงคุณวุฒิ ประมวลผลทุกส่วนน ามาสร้างเป็นแบบสอบถามภายใต้ค าแนะน าของ
อาจารย์ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์ 
   2.2 ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือการวิจัย โดยตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา 
(Content Validity) ของแบบสอบถาม น าแบบสอบถามไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 5 คน ตรวจสอบ
ด้วยเทคนิค IOC (Index of Item Objective Congruence) ปรับปรุง แก้ไข ส านวนภาษาท่ีใช้ 
ตลอดจนเนื้อหาท่ีซ้ าซ้อน ให้สอดคล้องกับจุดประสงค์ และนิยามของตัวแปร 
   2.3 ทดลองใช้ (Try Out) เครื่องมือการวิจัยกับส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา            
ท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างแต่มีคุณลักษณะเหมือนกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 8 เขตพื้นท่ีการศึกษา ผู้ให้ข้อมูล 
เขตพื้นท่ีการศึกษาละ 4 คน รวมแบบทดสอบท่ีใช้ จ านวน 32 ฉบับ 
   2.4 วิเคราะห์หาความเช่ือมั่น (Reliability) ของเครื่องมือการวิจัย โดยรวบรวม
แบบสอบถามท่ีได้รับกลับคืนมาท้ังหมด น ามาหาความเช่ือมั่น โดยใช้การค านวณค่าสัมประสิทธิ์           
แอลฟ่า (α - Coefficient) ตามวิธีการของครอนบาค (Cronbach) ได้ค่าความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม                     
เท่ากับ .9895   
   2.5  ปรับปรุงเครื่องมือการวิจัย เป็นแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ น าไปใช้เก็บข้อมูลกับ
กลุ่มตัวอย่าง 
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การเก็บรวบรวมข้อมูล 
   ผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามข้ันตอน คือ 
 1.  ขอหนังสือน าจากบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อแจ้งผู้ทรงคุณวุฒิ สถานศึกษาท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่าง 
 2.  การเก็บข้อมูลแบบสอบถาม (Questionnaire) ผู้วิจัยจัดส่งและรับคืนแบบสอบถาม
ด้วยตนเองส าหรับโรงเรียนท่ีสามารถด าเนินการได้ ส่วนโรงเรียนท่ีติดขัดด้วยข้อจ ากัดด้านเวลาและ
ระยะทาง ผู้วิจัยใช้วิธีการส่งและรับคืนทางไปรษณีย์ 
 3.  การเก็บข้อมูลการสัมภาษณ์ (Unstructured Interview) เพื่อตรวจสอบความเหมาะสม
ขององค์ประกอบการนิเทศเพื่อพัฒนาสมรรถภาพการจัดการเรียนการสอนของครูภาษาอังกฤษ โดย
วิธีการสัมภาษณ์ผู้บริหารระดับสูงของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้บริหาร
สถานศึกษา ครูภาษาอังกฤษ และศึกษานิเทศก์ โดยผู้วิจัยด าเนินการด้วยตนเอง 
 
การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิจัย 
   เพื่อให้การวิ จัยครั้งนี้ เป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบวิธีวิจัย ผู้วิจัยรวบรวมข้อมูล                  
ทุกขั้นตอน และน ามาวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้สถิติในการวิจัย ดังนี้ 
   1. การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) จากการศึกษาเอกสาร และงานวิจัยท่ี
เกี่ยวข้อง โดยน าข้อมูลมาสรุปเป็นตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย 
   2. การวิเคราะห์ข้อมูล สถานภาพส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา ต าแหน่งหน้าท่ี ประสบการณ์ในการท างาน โดยใช้ค่าความถี่ (Frequency) ร้อยละ 
(Percentage)  
   3. การวิเคราะห์ข้อมูลการนิเทศเพื่อพัฒนาสมรรถภาพการจัดการเรียนการสอน                    
ของครูภาษาอังกฤษ โดยใช้ค่าเฉล่ีย (Arithmetic Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) ส าหรับเกณฑ์การวิเคราะห์ข้อมูลด้านการนิเทศเพื่อพัฒนาสมรรถภาพการจัดการเรียน
การสอนของครูภาษาอังกฤษ วิเคราะห์ข้อมูลตามแนวคิดของเบสท์ (Best)  ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 
   ค่าเฉล่ีย  4.50 – 5.00  หมายถึง  เป็นตัวแปรของการนิเทศเพื่อพัฒนาสมรรถภาพการจัดการเรียน                
การสอนของครูภาษาอังกฤษในระดับมากท่ีสุด 
   ค่าเฉล่ีย  3.50 – 4.49  หมายถึง  เป็นตัวแปรของการนิเทศเพื่อพัฒนาสมรรถภาพการจัดการเรียน                
การสอนของครูภาษาอังกฤษในระดับมาก 
   ค่าเฉล่ีย  2.50 – 3.49  หมายถึง  เป็นตัวแปรของการนิเทศเพื่อพัฒนาสมรรถภาพการจัดการเรียน                
การสอนของครูภาษาอังกฤษในระดับปานกลาง 
   ค่าเฉล่ีย  1.50 – 2.49  หมายถึง  เป็นตัวแปรของการนิเทศเพื่อพัฒนาสมรรถภาพการจัดการเรียน                
การสอนของครูภาษาอังกฤษในระดับน้อย 
   ค่าเฉล่ีย  1.00 – 1.49  หมายถึง  เป็นตัวแปรของการนิเทศเพื่อพัฒนาสมรรถภาพการจัดการเรียน                
การสอนของครูภาษาอังกฤษในระดับน้อยท่ีสุด 
   4. วิเคราะห์องค์ประกอบการนิเทศเพื่อพัฒนาสมรรถภาพการจัดการเรียนการสอน                    
ของครูภาษาอังกฤษ ใช้สถิติการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ (Exploratory Factor Analysis : 
EFA)  
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   5.  การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการยืนยันองค์ประกอบการนิเทศเพื่อพัฒนาสมรรถภาพ
การจัดการเรียนการสอนของครูภาษาอังกฤษ ใช้ค่าความถ่ี (Frequency) ร้อยละ (Percentage) และ
การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) 
 
การน าเสนอข้อมูล 
   การน าเสนอข้อมูลจากผลการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยน าเสนอรูปแบบของตาราง แผนภูมิ
และการพรรณนาตามลักษณะของข้อมูล 
 
 
 
 

สรุป 
 

  การวิจัย เรื่อง การนิเทศเพื่อพัฒนาสมรรถภาพการจัดการเรียนการสอนของครู
ภาษาอังกฤษ  จัดท าขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อทราบองค์ประกอบการนิเทศเพื่อพัฒนาสมรรถภาพ
การจัดการเรียนการสอนของครูภาษาอังกฤษ 2. เพื่อทราบผลการยืนยันองค์ประกอบการนิเทศเพื่อ
พัฒนาสมรรถภาพการจัดการเรียนการสอนของครูภาษาอังกฤษ ซึ่งผู้วิจัยได้ด าเนินการตามขั้นตอน              
3 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนท่ี 1 การจัดเตรียมโครงร่างการวิจัย ขั้นตอนท่ี 2 การด าเนินการวิจัย และ
ขั้นตอนท่ี 3 การรายงานผลการวิจัย ประชากรท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จ านวน 183 เขตพื้นท่ีการศึกษา              
กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา         
ขั้นพื้นฐาน โดยใช้การสุ่มอย่างง่าย (Sampling Random Sampling) ก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
โดยใช้ตารางประมาณการกลุ่มตัวอย่างของเครจซี่และมอรแกน (Krejcie and Morgan) ได้จ านวน 
127 เขตพื้นท่ีการศึกษา ผู้ให้ข้อมูล คือ 1. ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัด
การศึกษาเขตพื้นท่ีการศึกษาละ 1 คน  2. ศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
(ภาษาอังกฤษ) เขตพื้นท่ีการศึกษาละ 1 คน 3. ผู้บริหารสถานศึกษา/หัวหน้าวิชาการโรงเรียน            
เขตพื้นท่ีการศึกษาละ 1 คน และ 4. ครูภาษาอังกฤษ เขตพื้นท่ีการศึกษาละ 1 คน รวม                        
127 เขตพื้นท่ีการศึกษา ๆ ละ 4 คน รวมท้ังส้ิน จ านวน 508 คน เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บข้อมูล คือ 
แบบสอบถาม การเก็บรวบรวมข้อมูลใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองและส่งทางไปรษณีย์ สถิติ
ท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ (Frequency) ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย(Arithmetic 
Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ 
(Exploratory Factor Analysis : EFA) โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป 
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บทที่ 4 
  การวิเคราะห์ข้อมูล 

 
  การวิจัยครั้งนี้ศึกษาการนิเทศเพ่ือพัฒนาสมรรถภาพการจัดการเรียนการสอนของครู
ภาษาอังกฤษ มีวัตถุประสงค์ เพ่ือทราบ 1. องค์ประกอบการนิเทศเพ่ือพัฒนาสมรรถภาพการจัด             
การเรียนการสอนของครูภาษาอังกฤษ  2. ผลการยืนยันองค์ประกอบการนิเทศเพ่ือพัฒนาสมรรถภาพ
การจัดการเรียนการสอนของครูภาษาอังกฤษ เพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ผู้วิจัยได้น า
ข้อมูลมาวิเคราะห์และเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลในรูปแบบตารางและแผนภูมิประกอบค าบรรยาย  
จ าแนกการน าเสนอข้อมูลออกเป็น 2 ตอน ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
 ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และจากการสัมภาษณ์
ประกอบด้วย 4 ขั้นตอนดังนี้                                                                                                      
 1.1 ผลการวิเคราะห์หลักการ แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวกับการนิเทศเพ่ือพัฒนาสมรรถภาพ                  
การจัดการเรียนการสอนของครูภาษาอังกฤษ 
 1.2 ผลการวิเคราะห์งานวิจัยในประเทศและงานวิจัยต่างประเทศที่เกี่ยวกับการนิเทศเพ่ือ
พัฒนาสมรรถภาพการจัดการเรียนการสอนของครูภาษาอังกฤษ 
 1.3 ผลการการสัมภาษณ์ (interview) ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับการนิเทศเพ่ือ
พัฒนาสมรรถภาพการจัดการเรียนการสอนของครูภาษาอังกฤษ 
 1.4 ผลการการวิเคราะห์หลักการ แนวคิด ทฤษฎี งานวิจัยในประเทศและงานวิจัย
ต่างประเทศท่ีเกี่ยวข้อง และจากการสัมภาษณ์ (interview) ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับการนิเทศ
เพ่ือพัฒนาสมรรถภาพการจัดการเรียนการสอนของครูภาษาอังกฤษ 
 ตอนที่ 2  การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม ประกอบด้วย 3 ขั้นตอนดังนี้                                                                                                      
 2.1 การวิเคราะห์สภาพส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 2.1 การวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับตัวแปรการนิเทศเพ่ือพัฒนาสมรรถภาพ
การจัดการเรียนการสอนของครูภาษาอังกฤษ 
  2.1 การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ (Exploratory Factor Analysis : EFA)     
ด้วยวิธีการสกัดปัจจัย (Principal Component Analysis : PCA) เพ่ือให้ได้ตัวแปรที่ส าคัญของ
องค์ประกอบการนิเทศเพ่ือพัฒนาสมรรถภาพการจัดการเรียนการสอนของครูภาษาอังกฤษ 
 ตอนที่ 3 ผลการยืนยันองค์ประกอบการนิเทศเพ่ือพัฒนาสมรรถภาพการจัดการเรียนการสอน           
ของครูภาษาอังกฤษ ด้วยวิธีการสอบถามความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 18 คน พิจารณา
ประเด็น  ความเหมาะสม เป็นไปได้  มีประโยชน์ และมีความถูกต้อง พร้อมทั้งข้อเสนอแนะเพ่ือ
ปรับปรุงให้ไดอ้งค์ประกอบและปัจจัยที่เหมาะสมต่อไป 
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ตอนที่  1  การวิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสาร งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง และจากการสัมภาษณ์  
            ในขั้นตอนนี้ผู้วิจัยได้ด าเนินการดังนี้  
   1.1 วิเคราะห์หลักการ แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวกับการนิเทศเพื่อพัฒนาสมรรถภาพ                  
การจัดการเรียนการสอนของครูภาษาอังกฤษ  
            การวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ก าหนดสัญลักษณ์ตัวเลขอารบิกแทนผู้สร้างผลงานเอกสาร
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องและใช้เครื่องหมาย แทนสาระส าคัญที่น าไปใช้จากการศึกษาวิเคราะห์
แนวคิด ทฤษฎีเอกสาร ที่เก่ียวข้องประกอบการศึกษาดังนี้ ซึ่งสรุปได้ดังตารางที่ 5 
 1 =   รุ่งรัชชดาพร  เวหะชาติ   23 =   Glickman 
 2 =   ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์   24 =   Adams and Dickey 
 3 =   กมลพรรณ  บุญกิจ   25 =   Gregory 
 4 =   ระวิวรรณ  ศรีคร้ามครัน   26 =   Oliva and Pawlas 
 5 =   ชัด  บุญญา   27 =   Richards Jack   
 6 =   วัชรา  เล่าเรียนดี   28 =   Finocchiaro 
 7  =  ชารี  มณีศรี   29 =   Corenelius 
 8 =   กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล 30 =  Bose 
                  การจัดการศึกษา   31 =  Wiles and Joseph   
 9 =   ชินธันย์  จิตต์การุณย์ 32 =  Henri  Fayol   
 10 =   มาเรียม  นิลพันธุ์     33 =  Luther Gulick   
 11 =  พรวิมล  ระวันประโคน 34 =  Burton and Bruckner                  
      12 =  ลลิดา  ภู่ทอง   35 =  Harris  
 13 =  สิริพร กุ่ยกระโทก   36 =  Thomas and Starratte             
 14 =  ชาญชัย  อาจินสมาจาร            37 =  Cogan 
 15 =  ธีรศักดิ์  เลื่อยไธสง   38 =  Boyan and Copeland   
 16 =  สงัด  อุทรานันท์   39 =  Acheson and Gall   
 17 =  สุมน  อมรวิวัฒน์   40 =  Goldhammer  
 18 =  นิตยา  เงินประเสริฐศรี 41 =  Boyan and Willis   
 19 =  กระทรวงศึกษาธิการ 42 =  Robbins 
 20 =  ส านักงานคณะกรรมการ 43 =  Borich 
                 การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   44 =  Weigand   
 21 =  วัฒนา  ก้อนเชื้อรัตน์ 
 22 =   Briggs and Justman   
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ตารางที่ 5  สรุปสาระส าคัญจากการศึกษาวิเคราะห์หลักการ แนวคิดทฤษฎี เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการนิเทศเพ่ือพัฒนาสมรรถภาพการจัดการเรียนการสอนของคร ู
             ภาษาอังกฤษ  

ที่ สาระส าคัญที่น าไปใช้ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 
1 ผู้นิเทศต้องกระตุ้นให้ครูคิดและตัดสินใจแก้ปัญหาการสอน

ภาษาอังกฤษ  
                       

2 ผู้นิเทศเป็นนักวิชาการมีความรอบรู้ในวชิาการทุกดา้นเพื่อ
ช่วยเหลือครูภาษาอังกฤษ 

                       

3 ผู้นเิทศต้องเข้าใจในธรรมชาติของภาษาอังกฤษ เทคนิควิธี
สอน การวัดประเมินผลภาษาอังกฤษ 

                       

4 ผู้นิเทศต้องมีเจตคติที่ดีต่อการนิเทศการสอนภาษาอังกฤษ                        
5 ผู้นิเทศควรเปิดโอกาสให้ครูได้แสดงออก สร้างความมั่นใจให้

ครู 
                       

6 ผู้นิเทศต้องมีความกระตือรือร้นและมีวสิัยทัศน์ที่ดี                        
7 ผู้นิเทศต้องรู้และเข้าใจเกี่ยวกับเทคนิควธิีสอนวิชาภาษอังกฤษ

แบบต่าง ๆ  
                       

8 ผู้นิเทศต้องสาธิตให้ค าแนะน าแก่ครูภาษาอังกฤษได ้                        
9 ผู้นิเทศควรใช้หลักการบริหารในการนิเทศ คือ (POSDCoRB)                         

10 ผู้นิเทศควรส่งเสริมให้ครูใช้สื่อการเรียนการสอน เช่น 
Teacher Kids, Eng24, Eng Hour, Echo English, Play 
and Learn  

                       

11 ผู้นิเทศควรมีการสังเกตการสอนและจดบันทึกข้อมูลเพื่อ
สะท้อนคิด การสอนของครูภาษาอังกฤษ  

                       

12 ผู้นิเทศควรมีข้อมูลเป็นเครื่องมือในการพูดคุยกับครู
ภาษาอังกฤษ       

                       

13 ผู้นิเทศ ควรมีการวางแผนร่วมกับครูภาษาอังกฤษโดยใช้
กระบวนการ PDCA 
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ตารางที่ 5  สรุปสาระส าคัญจากการศึกษาวิเคราะห์หลักการ แนวคิดทฤษฎี เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการนิเทศเพ่ือพัฒนาสมรรถภาพการจัดการเรียนการสอนของคร ู
             ภาษาอังกฤษ (ต่อ) 

ที่ สาระส าคัญที่น าไปใช้ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 
14 ผู้นิเทศควรสร้างแรงจูงใจให้แก่ครูภาษาอังกฤษหลาย ๆ วธิี 

เช่น  ใช้ Social Network, Google, Line, Facebook, 
Youtube  

                       

15 ผู้นิเทศควรชื่นชมครูภาษาอังกฤษและให้ขวัญก าลังใจ                
อย่างสม่ าเสมอ  

                       

16 ผู้นิเทศควรศึกษาแผนการสอนของครูภาษาอังกฤษก่อน            
การนิเทศทุกครั้ง  

                       

17 ผู้นิเทศควรให้ครูภาษาอังกฤษได้สะท้อนคิดและป้อนกลับ
ข้อมูลโดยไม่ชี้น า 

                       

18 ในกรณีที่ครูภาษาอังกฤษใชก้ระบวนการสอนที่ไม่ถูกต้อง
เหมาะสม ผู้นิเทศควรให้ค าแนะน าหลังการสอนเสร็จสิ้นแล้ว 

                       

19 ผู้นิเทศต้องมีความรู้เกี่ยวกับการนิเทศ เทคนิควิธีการนิเทศครู
ภาษาอังกฤษ  

                       

20 ผู้นิเทศควรใช้เทคนิควิธีการนิเทศอย่างบูรณาการให้เหมาะกับ
การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในแต่ละครั้ง 

                       

21 ผู้นิเทศควรมีกระบวนการนิเทศด้วยการประเมินสภาพ            
การท างานของครูภาษาอังกฤษ  

                       

22 ผู้นิเทศต้องศึกษาสภาพและความต้องการจ าเป็นเร่งด่วน               
ในการนิเทศ  

                       

23 ผู้นิเทศต้องก าหนดเง่ือนไขความส าเร็จของการนิเทศการสอน
ของครูภาษาอังกฤษ 

                       

24 ผู้นิเทศควรคัดกรองระดับความรู้ความสามารถพื้นฐานของครู
ภาษาอังกฤษ 
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ตารางที่ 5  สรุปสาระส าคัญจากการศึกษาวิเคราะห์หลักการ แนวคิดทฤษฎี เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการนิเทศเพ่ือพัฒนาสมรรถภาพการจัดการเรียนการสอนของครู 
             ภาษาอังกฤษ (ต่อ) 

ที่ สาระส าคัญที่น าไปใช้ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 
25 ผู้นิเทศเป็นผู้ที่ต้องให้ค าปรึกษาแนะน าแก่ครูภาษาอังกฤษ                        
26 ผู้นิเทศต้องร่วมวิเคราะห์ปัญหา ก าหนดวัตถุประสงค์แล้ว

เลือกวิธกีารปฏิบัติร่วมกันกับครู 
                       

27 ผู้นิเทศต้องวิเคราะห์พฤติกรรมและผลการสังเกตการสอนของ
ครูภาษาอังกฤษเพื่อให้การช่วยเหลือได้อย่างเหมาะสม 

                       

28 ผู้นิเทศควรรับฟังปัญหาจากครู นกัเรียนและผู้ปกครองเพื่อ
ร่วมกันแกป้ัญหาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 

                       

29 ผู้นิเทศต้องประเมินสภาพและสมรรถนะในการท างานของครู
ภาษาอังกฤษอย่างต่อเนื่อง  

                       

30 ผู้นิเทศต้องประเมินผลการนิเทศของตนเพื่อทราบจุดบกพร่อง
และแก้ไขได้อยา่งเหมาะสม 

                       

31 ผู้นิเทศควรใช้การนิเทศแบบหลากหลายวิธีในการนิเทศครู
ภาษาอังกฤษ     

                       

32 ผู้นิเทศควรใช้การนิเทศแบบกัลยาณมิตรในการนิเทศครู
ภาษาอังกฤษ  

                       

33 ผู้นิเทศควรใช้ Clinical Supervision ในการนิเทศครู
ภาษาอังกฤษ 

                       

34 ผู้นิเทศควรใช้ Coaching Technique ในการนิเทศครู
ภาษาอังกฤษ 

                       

35 ผู้นิเทศควรใช้ PBL ปัญหาเป็นฐานในการนิเทศครู
ภาษาอังกฤษ 

                       

36 ผู้นิเทศควรใช้การนิเทศแบบเพื่อนนิเทศเพื่อนในการนิเทศครู
ภาษาอังกฤษ 
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ตารางที่ 5  สรุปสาระส าคัญจากการศึกษาวิเคราะห์หลักการ แนวคิดทฤษฎี เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการนิเทศเพ่ือพัฒนาสมรรถภาพการจัดการเรียนการสอนของครู 
             ภาษาอังกฤษ (ต่อ) 

ที่ สาระส าคัญที่น าไปใช้ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 
37 ผู้นิเทศควรท างานเป็นทีมในการนิเทศครูภาษาอังกฤษ                         
38 ผู้นิเทศต้องสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกบัครูภาษาอังกฤษ                         
39 ผู้นิเทศต้องเป็นผู้ที่ได้รับการยอมรับ เช่ือถือศรัทธาจากครู

ภาษาอังกฤษ 
                       

40 ผู้นิเทศควรจัดอบรมเทคนิคการสอนภาษาอังกฤษ ให้ครูได้
เรียนรู้จากเจ้าของภาษาโดยตรง 

                       

41 ผู้นิเทศต้องรู้เรื่องทั่วไป รู้ในสาขาวิชาภาษาอังกฤษ รู้เฉพาะ
ทาง  

                       

42 ผู้นิเทศต้องท าความเข้าใจกับผู้บริหารให้เห็นความส าคัญของ
การส่งครูเข้ารับการอบรมวิชาภาษาอังกฤษ  

                       

43 ผู้นิเทศต้องมีมนุษยสัมพันธ์ เป็นมิตร เอือ้อาทร มีจิตบริการ                          
44 ผู้นิเทศควรจัดอบรมโดยการสาธิตเทคนิคการสอนแล้วให้ครู

น าไปปรับใช ้
                       

45 ผู้นิเทศควรนิเทศชั้นเรียนเพื่อดูกระบวนการสอนของครู
ภาษาอังกฤษ  

                       

46 มีการส่งเสริมให้ผู้บริหารโรงเรียนเป็นผู้น าทางวิชาการเพื่อผล
ต่อประสิทธิภาพการสอนของครูภาษาองักฤษ  

                       

47 ผู้นิเทศควรนิเทศการสอนวิชาภาษาอังกฤษโดยเน้นเร่ือง           
การสอนตามมาตรฐานและตัวชีว้ัด 

                       

48 มีการส่งเสริมให้ทีมบริหารโรงเรียนให้การสนับสนุนครู
ภาษาอังกฤษ  

                       

49 มีการส่งเสริมให้ทีมบริหารโรงเรียนมีการแก้ปัญหาในการจัด       
การเรียนการสอนภาษาอังกฤษร่วมกัน 
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ตารางที่ 5  สรุปสาระส าคัญจากการศึกษาวิเคราะห์หลักการ แนวคิดทฤษฎี เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการนิเทศเพ่ือพัฒนาสมรรถภาพการจัดการเรียนการสอนของครู 
             ภาษาอังกฤษ (ต่อ) 

ที่ สาระส าคัญที่น าไปใช้ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 
50 มีการส่งเสริมให้ผู้บริหารและฝ่ายวิชาการโรงเรียนเป็นผู้นิเทศ

ภายในครูภาษาอังกฤษ 
                       

51 มีการส่งเสริมให้มีระบบการบริหารจัดการที่ดีเพื่อให้บรรลุ
เป้าหมายของการนิเทศครูภาษาอังกฤษ  

                       

52 มีการส่งเสริมให้ทีมบริหารของโรงเรียนด าเนินการนิเทศ           
การสอนครูภาษาอังกฤษโดยการเยี่ยมชั้นเรียนเพื่อไม่ให้ครู
ภาษาอังกฤษเกิดความวิตกกังวล 

                       

53 มีการส่งเสริมให้ครูภาษาอังกฤษมีความรู้พระราชบัญญัติ
การศึกษาการศึกษาแห่งชาต ิ 

                       

54 มีการส่งเสริมให้ครูภาษาอังกฤษมีความรู้หลักสูตรแกนกลาง
สาระการเรียนรู้ภาษาตา่งประเทศ 

                       

55 มีการส่งเสริมให้ครูภาษาอังกฤษเขา้ใจทฤษฎีการเรียน            
การสอนภาษา  

                       

56 มีการส่งเสริมให้ครูภาษาอังกฤษออกแบบการสอนที่
หลากหลาย เหมาะกับผู้เรียน 

                       

57 มีการส่งเสริมให้ครูภาษาอังกฤษใช้สื่อการเรียนการสอนที่
หลากหลายให้นกัเรียนได้ใช้จริง 

                       

58 มีการส่งเสริมให้ครูภาษาอังกฤษปรับวิธีเรียน เปลี่ยนวธิีสอน 
(Learn to Play) Teach less learn more / Active 
Learning   

                       

59 มีการส่งเสริมให้ครูภาษาอังกฤษมีทัศนคติที่ดีต่อการสอน
ภาษาอังกฤษ  
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ตารางที่ 5  สรุปสาระส าคัญจากการศึกษาวิเคราะห์หลักการ แนวคิดทฤษฎี เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการนิเทศเพ่ือพัฒนาสมรรถภาพการจัดการเรียนการสอนของคร ู
             ภาษาอังกฤษ (ต่อ) 

ที่ สาระส าคัญที่น าไปใช้ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 
60 มีการส่งเสริมให้ครูภาษาอังกฤษออกแบบกิจกรรมการเรียน             

การสอนที่สอดคล้องกับความสนใจของผู้เรียน  
                       

61 มีการส่งเสริมให้ครูภาษาอังกฤษมีความรู้เรื่องการผลิต การใช้
สื่อ/อุปกรณ์การเรียนการสอน  

                       

62 มีการส่งเสริมให้ครูภาษาอังกฤษออกแบบกิจกรรมให้สัมพันธ์กับ
เนื้อหา และทักษะทั้ง 4 คือ ฟัง พูด อ่าน เขียน 

                       

63 มีการส่งเสริมให้ครูภาษาอังกฤษออกแบบกิจกรรมให้ผู้เรียนได้
สื่อสารภาษาอย่างเสรี  

                       

64 มีการส่งเสริมให้ครูภาษาอังกฤษออกแบบกิจกรรมให้ผู้เรียนได้
ฝึกเป็นคู่หรือกลุ่มย่อย ๆ ตามศักยภาพของผู้เรียน  

                       

65 มีการส่งเสริมให้ครูภาษาอังกฤษได้รับประสบการณ์การสอน                         
66 มีการส่งเสริมให้ครูภาษาอังกฤษมีทกัษะการใช้ภาษาอังกฤษ 

ฟัง พูด อา่น เขียน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
                       

67 มีการส่งเสริมให้ครูภาษาอังกฤษมีความรู้ด้านการวิจยั            
ในชั้นเรียน สามารถท าวิจยัในชั้นเรียนได้ 

                       

68 มีการส่งเสริมให้ครูภาษาอังกฤษเขา้ใจทฤษฎีและหลักการ          
ขั้นพื้นฐานในการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

                       

69 มีการส่งเสริมให้ครูภาษาอังกฤษเขา้ใจความแตกตา่งระหวา่ง
บุคคล  

                       

70 มีการส่งเสริมให้ครภูาษาอังกฤษเขา้ใจความแตกตา่งทาง
วัฒนธรรมทางภาษา  

                       

71 มีการส่งเสริมให้ครูภาษาอังกฤษวัดและประเมินผลให้
เหมาะสมกับผู้เรียนโดยวัดตามสภาพจรงิ 
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ตารางที่ 5  สรุปสาระส าคัญจากการศึกษาวิเคราะห์หลักการ แนวคิดทฤษฎี เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการนิเทศเพ่ือพัฒนาสมรรถภาพการจัดการเรียนการสอนของครู 
             ภาษาอังกฤษ (ต่อ) 

ที่ สาระส าคัญที่น าไปใช้ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 
72 มีการส่งเสริมให้ครูภาษาอังกฤษวัดและประเมินผลโดยผู้มีส่วน

เกี่ยวข้องทุกฝ่ายตามความเหมาะสม 
                       

73 มีการส่งเสริมให้ครูภาษาอังกฤษเน้นการสอนภาษาเพื่อ             
การสื่อสาร 

                       

74 มีการส่งเสริมให้ครูภาษาอังกฤษจัดการเรียนรู้ด้วยโครงงาน                         
75 มีการส่งเสริมให้ครูภาษาอังกฤษเน้นเทคนิคการสอน

ภาษาอังกฤษแบบ TPR (Total Physical Response)               
(การสอนภาษาโดยการใช้ท่าทาง) 

                       

76 มีการส่งเสริมให้ครูภาษาอังกฤษวางแผนและเตรียมการสอน             
ทุกครั้ง 

                       

77 มีการส่งเสริมให้ครภูาษาอังกฤษจัดบรรยากาศการเรียน              
การสอนให้เอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน  

                       

78 มีการส่งเสริมให้ครูภาษาอังกฤษสามารถออกแบบการสอนให้
ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง    

                       

79 มีการส่งเสริมให้ครูภาษาอังกฤษออกแบบการสอนให้ผู้เรียน  
ได้ฝึกกระบวนการคิดวิเคราะห์และน าเสนอหน้าชั้นเรียน  

                       

80 มีการส่งเสริมให้ครูภาษาอังกฤษมกีารเตรียมพร้อมนักเรียน
โดยใช้การเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน (brain based 
learning : BBL) 

                       

81 มีการส่งเสริมให้ครูภาษาอังกฤษจัดค่ายภาษาอังกฤษให้
นักเรียนเรียนแบบเพื่อนชว่ยเพือ่น 

                       

82 มีการส่งเสริมให้ครูภาษาอังกฤษเป็นผู้สอนดี                         
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ตารางที่ 5  สรุปสาระส าคัญจากการศึกษาวิเคราะห์หลักการ แนวคิดทฤษฎี เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการนิเทศเพ่ือพัฒนาสมรรถภาพการจัดการเรียนการสอนของครู 
             ภาษาอังกฤษ (ต่อ) 

ที่ สาระส าคัญที่น าไปใช้ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 
83 มีการส่งเสริมให้ครูภาษาอังกฤษมีความรู้เรื่องรูปแบบ       

การเรียนรู้ที่เหมาะกบัผู้เรียนตามความแตกต่างระหวา่งบุคคล 
                       

84 มีการส่งเสริมให้ครูภาษาอังกฤษมีความรู้เรื่องการพัฒนา
รูปแบบการเรียนการสอนที่เหมาะกับผู้เรียน  

                       

85 มีการส่งเสริมให้ครูภาษาอังกฤษออกแบบและจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้แบบบูรณาการเนื้อหา  

                       

86 มีการส่งเสริมให้ครูภาษาอังกฤษสามารถออกแบบการเรียนรู้              
โดยยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ  

                       

87 มีการส่งเสริมให้ครูภาษาอังกฤษประเมินผลการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนอย่างเป็นระบบ 

                       

88 มีการส่งเสริมให้ครูภาษาอังกฤษได้รับการนิเทศด้านการวัด
ประเมินผล  

                       

89 มีการส่งเสริมให้ครูภาษาอังกฤษรับการนิเทศด้วยการเยีย่ม   
ชั้นเรียนและสังเกตการสอน 

                       

90 มีการส่งเสริมให้ครูภาษาอังกฤษรับการอบรมการผลิตและ          
ใช้ส่ือ/อุปกรณ์การเรียนการสอน 

                       

91 มีการส่งเสริมให้ครูวิชาการให้ค าแนะน าส่งเสริมครู
ภาษาอังกฤษอย่างสม่ าเสมอ 

                       

92 มีการส่งเสริมให้ครูภาษาอังกฤษพัฒนาด้านบุคลิกลักษณะ             
ความเป็นคร ู

                       

93 มีการส่งเสริมให้ครูภาษาอังกฤษใช้แหลง่เรียนรู้ภายในและ
ภายนอกโรงเรียนตามความเหมาะสมของเนื้อหาบทเรียน 
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ตารางที่ 5  สรุปสาระส าคัญจากการศึกษาวิเคราะห์หลักการ แนวคิดทฤษฎี เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการนิเทศเพ่ือพัฒนาสมรรถภาพการจัดการเรียนการสอนของครู 
             ภาษาอังกฤษ (ต่อ) 

ที่ สาระส าคัญที่น าไปใช้ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 
94 มีการส่งเสริมให้ครูภาษาอังกฤษพัฒนาตนเองทุกด้านให้

ทันสมัยอยู่เสมอ 
                       

95 ผู้นิเทศต้องสรา้งความมั่นใจด้วยการเสริมแรงทางบวกแก่ครู
ภาษาอังกฤษ  

                       

96 มีการส่งเสริมให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างครูและนักเรียน
เพื่อประสิทธิภาพการสอนของครูภาษาอังกฤษ 

                       

97 มีการส่งเสริมให้ครูภาษาอังกฤษค านึงถงึระดับความยากง่าย            
ของเนื้อหาที่ใช้ในการเรียนการสอนให้เหมาะกบัผู้เรียน 

                       

98 มีการส่งเสริมให้ครูภาษาอังกฤษค านึงถงึความรู้พื้นฐานหรือ
ประสบการณ์ในเรื่องที่เรียนของผู้เรียน 

                       

99 มีการส่งเสริมให้ครูภาษาอังกฤษสร้างแรงจูงใจให้ผู้เรียนเกิด            
ความสนใจและไม่มีความวิตกกังวลในการเรียนภาษาอังกฤษ 

                       

100 มีการส่งเสริมให้เกิดความสัมพันธ์ระหวา่งครูภาษาอังกฤษและ
ผู้เรียนเพื่อให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 

                       

101 มีการส่งเสริมให้ครูภาษาอังกฤษได้รับการนิเทศทั้งจากภายใน
และภายนอกควบคู่กัน  

                       

102 มีการส่งเสริมให้ครูภาษาอังกฤษเน้นค าศัพท์ เนื้อหาโดยให้
ผู้เรียนท่องค าศัพท์ทุกวัน  

                       

103 มีการส่งเสริมให้ครูภาษาอังกฤษก าหนดเป้าหมายพัฒนา         
การเรียนการสอนภาษาอังกฤษที่ชัดเจน 

                       

104 มีการส่งเสริมให้ครูภาษาอังกฤษวิเคราะห์สาเหตุของ
ผลกระทบในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 
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ตารางที่ 5  สรุปสาระส าคัญจากการศึกษาวิเคราะห์หลักการ แนวคิดทฤษฎี เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการนิเทศเพ่ือพัฒนาสมรรถภาพการจัดการเรียนการสอนของครู 
             ภาษาอังกฤษ (ต่อ) 
ท่ี สาระส าคัญท่ีน าไปใช้ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

105 มีการส่งเสริมให้ครูภาษาอังกฤษพัฒนาสื่อการเรียนการสอน
เพื่อใช้สอนซ่อมเสริมให้แก่ผู้เรียน 

                       

106 มีการส่งเสริมให้ครูภาษาอังกฤษจัดการเรียนการสอนโดย
เสริมสร้างการกล้าแสดงออกของผู้เรียน  

                       

107 มีการส่งเสริมให้ครูภาษาอังกฤษเปิดใจรบัฟังผู้อื่น ยอมรับ                 
ผลการนิเทศเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียน           
การสอนของตน 

                       

108 มีการส่งเสริมให้ครูภาษาอังกฤษเป็นแบบอย่างที่ดีในการใช้
ภาษาอังกฤษ 

                       

109 มีการส่งเสริมให้ครูภาษาอังกฤษเลือกและประยุกต์ใชว้ิธีการ
ทดสอบที่เหมาะสมกับความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน 

                       

110 มีการส่งเสริมให้ครูภาษาอังกฤษจัดหาหนังสือเสริม
ภาษาอังกฤษและแบบฝกึหัดเพิ่มเติมใหแ้ก่ผู้เรียน 

                       

111 มีการส่งเสริมให้ครูภาษาอังกฤษได้รับเอกสาร ต ารา 
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เพื่ออ านวยความสะดวกในการเรียน
การสอน  

                       

112 มีการส่งเสริมให้ผู้บริหารโรงเรียน ศึกษานิเทศก์ ครู ร่วมมือ              
ในการแก้ปัญหาด้านการเรียนการสอนวชิาภาษาอังกฤษ 

                       

113 มีการส่งเสริมให้ครภูาษาอังกฤษสามารถแก้ปัญหาการจัด           
การเรียนการสอนของครูภาษาอังกฤษได้ 

                       

114 มีการส่งเสริมให้มีการนิเทศครูภาษาอังกฤษเพื่อปรับปรุง              
การสอนของครูภาษาอังกฤษอยา่งต่อเนื่อง  

                       

231 

 



162 

 

ตารางที่ 5  สรุปสาระส าคัญจากการศึกษาวิเคราะห์หลักการ แนวคิดทฤษฎี เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการนิเทศเพ่ือพัฒนาสมรรถภาพการจัดการเรียนการสอนของครู 
             ภาษาอังกฤษ (ต่อ) 

ที่ สาระส าคัญที่น าไปใช้ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 
115 มีการส่งเสรมิให้มีการนิเทศครูภาษาอังกฤษอยา่งสร้างสรรค์                        
116 มีการส่งเสริมให้มีการตรวจแผนการสอน การเข้าชั้นเรียน     

การเข้าร่วมกิจกรรมชองครูภาษาอังกฤษ  
                       

117 มีการส่งเสริมให้มีการนิเทศแบบประชาธิปไตย                        
118 มีการส่งเสริมให้มีการนิเทศแบบเน้นผลผลิตโดยการวางแผน            

การท างานอย่างเป็นระบบ 
                       

119 มีการส่งเสริมให้ผู้ปกครองมีบทบาทในการนิเทศการเรียน           
การสอนวิชาภาษาอังกฤษของโรงเรียน 

                       

120 มีการส่งเสรมิให้โรงเรียนจัดระบบบริหารจัดการด้านการเรียน            
การสอนโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ครู นักเรียน
และผู้ปกครอง 

                       

121 มีการส่งเสริมให้มีการสนับสนุนโดยเขตพื้นที่เพื่อประสิทธภิาพ             
การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 

                       

122 มีการส่งเสริมให้มีการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียน 
ชุมชน ผู้ปกครองเพื่อการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนวิชา
ภาษาอังกฤษของโรงเรียน 
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ตารางที่ 5  สรุปสาระส าคัญจากการศึกษาวิเคราะห์หลักการ แนวคิดทฤษฎี เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการนิเทศเพ่ือพัฒนาสมรรถภาพการจัดการเรียนการสอนของครู 
             ภาษาอังกฤษ  

ที่ สาระส าคัญที่น าไปใช้ 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
1 ผู้นิเทศต้องกระตุ้นให้ครูคิดและตัดสินใจแก้ปัญหาการสอน

ภาษาอังกฤษ  
                     

2 ผู้นิเทศเป็นนักวิชาการมีความรอบรู้ในวชิาการทุกดา้นเพื่อ
ช่วยเหลือครูภาษาอังกฤษ 

                     

3 ผู้นิเทศต้องเข้าใจในธรรมชาติของภาษาอังกฤษ เทคนิควิธี
สอน การวัดประเมินผลภาษาอังกฤษ 

                     

4 ผู้นิเทศต้องมีเจตคติที่ดีต่อการนิเทศการสอนภาษาอังกฤษ                      
5 ผู้นิเทศควรเปิดโอกาสให้ครูได้แสดงออก สร้างความมั่นใจให้

ครู 
                     

6 ผู้นิเทศต้องมีความกระตือรือร้นและมีวสิัยทัศน์ที่ดี                      
7 ผู้นิเทศต้องรู้และเข้าใจเกี่ยวกับเทคนิควธิีสอนวิชาภาษอังกฤษ

แบบต่าง ๆ  
                     

8 ผู้นิเทศต้องสาธิตให้ค าแนะน าแก่ครูภาษาอังกฤษได ้                      
9 ผู้นิเทศควรใช้หลักการบริหารในการนิเทศ คือ (POSDCoRB)                       
10 ผู้นิเทศควรส่งเสริมให้ครูใช้สื่อการเรียนการสอน เช่น 

Teacher Kids, Eng24, Eng Hour, Echo English, Play 
and Learn  

                     

11 ผู้นิเทศควรมีการสังเกตการสอนและจดบันทึกข้อมูลเพื่อ
สะท้อนคิด การสอนของครูภาษาอังกฤษ  

                     

12 ผู้นิเทศควรมีข้อมูลเป็นเครื่องมือในการพูดคุยกับครู
ภาษาอังกฤษ       

       
               

13 ผู้นิเทศ ควรมีการวางแผนร่วมกับครูภาษาอังกฤษโดยใช้
กระบวนการ PDCA 
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ตารางที่ 5  สรุปสาระส าคัญจากการศึกษาวิเคราะห์หลักการ แนวคิดทฤษฎี เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการนิเทศเพ่ือพัฒนาสมรรถภาพการจัดการเรียนการสอนของครู 
             ภาษาอังกฤษ (ต่อ) 

ที่ สาระส าคัญที่น าไปใช้ 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
14 ผู้นิเทศควรสร้างแรงจูงใจให้แก่ครูภาษาอังกฤษหลาย ๆ วธิี 

เช่น  ใช้ Social Network, Google, Line, Facebook, 
Youtube  

                     

15 ผู้นิเทศควรชื่นชมครูภาษาอังกฤษและให้ขวัญก าลังใจ                
อย่างสม่ าเสมอ  

                     

16 ผู้นิเทศควรศึกษาแผนการสอนของครูภาษาอังกฤษก่อน            
การนิเทศทุกครั้ง  

                     

17 ผู้นิเทศควรให้ครูภาษาอังกฤษได้สะท้อนคิดและป้อนกลับ
ข้อมูลโดยไม่ชี้น า 

                     

18 ในกรณีที่ครูภาษาอังกฤษใชก้ระบวนการสอนที่ไม่ถูกต้อง
เหมาะสม ผู้นิเทศควรให้ค าแนะน าหลังการสอนเสร็จสิ้นแล้ว 

                     

19 ผู้นิเทศต้องมีความรู้เกี่ยวกับการนิเทศ เทคนิควิธีการนิเทศครู
ภาษาอังกฤษ  

                     

20 ผู้นิเทศควรใช้เทคนิควิธีการนิเทศอย่างบูรณาการให้เหมาะกับ
การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในแต่ละครั้ง 

                     

21 ผู้นิเทศควรมีกระบวนการนิเทศด้วยการประเมินสภาพ            
การท างานของครูภาษาอังกฤษ  

                     

22 ผู้นิเทศต้องศึกษาสภาพและความต้องการจ าเป็นเร่งด่วน               
ในการนิเทศ  

                     

23 ผู้นิเทศต้องก าหนดเง่ือนไขความส าเร็จของการนิเทศการสอน
ของครูภาษาอังกฤษ 

                     

24 ผู้นิเทศควรคัดกรองระดับความรู้ความสามารถพื้นฐานของครู
ภาษาอังกฤษ 
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ตารางที่ 5  สรุปสาระส าคัญจากการศึกษาวิเคราะห์หลักการ แนวคิดทฤษฎี เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการนิเทศเพ่ือพัฒนาสมรรถภาพการจัดการเรียนการสอนของคร ู
             ภาษาอังกฤษ (ต่อ) 

ที่ สาระส าคัญที่น าไปใช้ 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
25 ผู้นิเทศเป็นผู้ที่ต้องให้ค าปรึกษาแนะน าแก่ครูภาษาอังกฤษ                      
26 ผู้นิเทศต้องร่วมวิเคราะห์ปัญหา ก าหนดวัตถุประสงค์แล้ว

เลือกวิธกีารปฏิบัติร่วมกันกับครู 
                     

27 ผู้นิเทศต้องวิเคราะห์พฤติกรรมและผลการสังเกตการสอนของ
ครูภาษาอังกฤษเพื่อให้การช่วยเหลือได้อย่างเหมาะสม 

                     

28 ผู้นิเทศควรรับฟังปัญหาจากครู นกัเรียนและผู้ปกครองเพื่อ
ร่วมกันแกป้ัญหาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 

                     

29 ผู้นิเทศต้องประเมินสภาพและสมรรถนะในการท างานของครู
ภาษาอังกฤษอย่างต่อเนื่อง  

                     

30 ผู้นิเทศต้องประเมินผลการนิเทศของตนเพื่อทราบจุดบกพร่อง
และแก้ไขได้อยา่งเหมาะสม 

                     

31 ผู้นิเทศควรใช้การนิเทศแบบหลากหลายวิธีในการนิเทศครู
ภาษาอังกฤษ     

                     

32 ผู้นิเทศควรใช้การนิเทศแบบกัลยาณมิตรในการนิเทศครู
ภาษาอังกฤษ  

                     

33 ผู้นิเทศควรใช้ Clinical Supervision ในการนิเทศครู
ภาษาอังกฤษ 

                     

34 ผู้นิเทศควรใช้ Coaching Technique ในการนิเทศครู
ภาษาอังกฤษ 

                     

35 ผู้นิเทศควรใช้ PBL ปัญหาเป็นฐานในการนิเทศครู
ภาษาอังกฤษ 

                     

36 ผู้นิเทศควรใช้การนิเทศแบบเพื่อนนิเทศเพื่อนในการนิเทศครู
ภาษาอังกฤษ 
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ตารางที่ 5  สรุปสาระส าคัญจากการศึกษาวิเคราะห์หลักการ แนวคิดทฤษฎี เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการนิเทศเพ่ือพัฒนาสมรรถภาพการจัดการเรียนการสอนของครู 
             ภาษาอังกฤษ (ต่อ) 

ที่ สาระส าคัญที่น าไปใช้ 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
37 ผู้นิเทศควรท างานเป็นทีมในการนิเทศครูภาษาอังกฤษ                       
38 ผู้นิเทศต้องสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกบัครูภาษาอังกฤษ                       
39 ผู้นิเทศต้องเป็นผู้ที่ได้รับการยอมรับ เช่ือถือศรัทธาจากครู

ภาษาอังกฤษ 
                     

40 ผู้นิเทศควรจัดอบรมเทคนิคการสอนภาษาอังกฤษ ให้ครูได้
เรียนรู้จากเจ้าของภาษาโดยตรง 

                     

41 ผู้นิเทศต้องรู้เรื่องทั่วไป รู้ในสาขาวิชาภาษาอังกฤษ รู้เฉพาะ
ทาง  

                     

42 ผู้นิเทศต้องท าความเข้าใจกับผู้บริหารให้เห็นความส าคัญของ
การส่งครูเข้ารับการอบรมวิชาภาษาอังกฤษ  

                     

43 ผู้นิเทศต้องมีมนุษยสัมพันธ์ เป็นมิตร เอือ้อาทร มีจิตบริการ                        
44 ผู้นิเทศควรจัดอบรมโดยการสาธิตเทคนิคการสอนแล้วให้ครู

น าไปปรับใช ้
                     

45 ผู้นิเทศควรนิเทศชั้นเรียนเพื่อดูกระบวนการสอนของครู
ภาษาอังกฤษ  

                     

46 มีการส่งเสริมให้ผู้บริหารโรงเรียนเป็นผู้น าทางวิชาการเพื่อผล
ต่อประสิทธิภาพการสอนของครูภาษาองักฤษ  

                     

47 ผู้นิเทศควรนิเทศการสอนวิชาภาษาอังกฤษโดยเน้นเร่ือง           
การสอนตามมาตรฐานและตัวชีว้ัด 

                     

48 มีการส่งเสริมให้ทีมบริหารโรงเรียนให้การสนับสนุนครู
ภาษาอังกฤษ  

                     

49 มีการส่งเสริมให้ทีมบริหารโรงเรียนมีการแก้ปัญหาในการจัด       
การเรียนการสอนภาษาอังกฤษร่วมกัน 
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ตารางที่ 5  สรุปสาระส าคัญจากการศึกษาวิเคราะห์หลักการ แนวคิดทฤษฎี เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการนิเทศเพ่ือพัฒนาสมรรถภาพการจัดการเรียนการสอนของครู 
             ภาษาอังกฤษ (ต่อ) 

ที่ สาระส าคัญที่น าไปใช้ 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
50 มีการส่งเสริมให้ผู้บริหารและฝ่ายวิชาการโรงเรียนเป็นผู้นิเทศ

ภายในครูภาษาอังกฤษ 
                     

51 มีการส่งเสริมให้มีระบบการบริหารจัดการที่ดีเพื่อให้บรรลุ
เป้าหมายของการนิเทศครูภาษาอังกฤษ  

                     

52 มีการส่งเสริมให้ทีมบริหารของโรงเรียนด าเนินการนิเทศ           
การสอนครูภาษาอังกฤษโดยการเยี่ยมชัน้เรียนเพื่อไม่ให้ครู
ภาษาอังกฤษเกิดความวิตกกังวล 

                     

53 มีการส่งเสริมให้ครูภาษาอังกฤษมีความรู้พระราชบัญญัติ
การศึกษาการศึกษาแห่งชาต ิ 

                     

54 มีการส่งเสริมให้ครูภาษาอังกฤษมีความรู้หลักสูตรแกนกลาง
สาระการเรียนรู้ภาษาตา่งประเทศ 

                     

55 มีการส่งเสริมให้ครูภาษาอังกฤษเขา้ใจทฤษฎีการเรียน            
การสอนภาษา  

                     

56 มีการส่งเสริมให้ครูภาษาอังกฤษออกแบบการสอนที่
หลากหลาย เหมาะกับผู้เรียน 

                     

57 มีการส่งเสริมให้ครูภาษาอังกฤษใช้สื่อการเรียนการสอนที่
หลากหลายให้นกัเรียนได้ใช้จริง 

                     

58 มีการส่งเสริมให้ครูภาษาอังกฤษปรับวิธีเรียน เปลี่ยนวธิีสอน 
(Learn to Play) Teach less learn more / Active 
Learning   

                     

59 มีการส่งเสริมให้ครูภาษาอังกฤษมีทัศนคติที่ดีต่อการสอน
ภาษาอังกฤษ  
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ตารางที่ 5  สรุปสาระส าคัญจากการศึกษาวิเคราะห์หลักการ แนวคิดทฤษฎี เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการนิเทศเพ่ือพัฒนาสมรรถภาพการจัดการเรียนการสอนของคร ู
             ภาษาอังกฤษ (ต่อ) 

ที่ สาระส าคัญที่น าไปใช้ 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
60 มีการส่งเสริมให้ครูภาษาอังกฤษออกแบบกิจกรรมการเรียน             

การสอนที่สอดคล้องกับความสนใจของผู้เรียน  
                     

61 มีการส่งเสริมให้ครูภาษาอังกฤษมีความรู้เรื่องการผลิต การใช้
สื่อ/อุปกรณ์การเรียนการสอน  

                     

62 มีการส่งเสริมให้ครูภาษาอังกฤษออกแบบกิจกรรมให้สัมพันธ์กับ
เนื้อหา และทักษะทั้ง 4 คือ ฟัง พูด อ่าน เขียน 

                     

63 มีการส่งเสริมให้ครูภาษาอังกฤษออกแบบกิจกรรมให้ผู้เรียนได้
สื่อสารภาษาอย่างเสรี  

                     

64 มีการส่งเสริมให้ครูภาษาอังกฤษออกแบบกิจกรรมให้ผู้เรียนได้
ฝึกเป็นคู่หรือกลุ่มย่อย ๆ ตามศักยภาพของผู้เรียน  

                     

65 มีการส่งเสริมให้ครูภาษาอังกฤษได้รับประสบการณ์การสอน                       
66 มีการส่งเสริมให้ครูภาษาอังกฤษมีทกัษะการใช้ภาษาอังกฤษ 

ฟัง พูด อา่น เขียน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
                     

67 มีการส่งเสริมให้ครูภาษาอังกฤษมีความรู้ด้านการวิจยั          
ในชั้นเรียน สามารถท าวิจยัในชั้นเรียนได้ 

                     

68 มีการส่งเสริมให้ครูภาษาอังกฤษเขา้ใจทฤษฎีและหลักการ          
ขั้นพื้นฐานในการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

                     

69 มีการส่งเสริมให้ครูภาษาอังกฤษเขา้ใจความแตกตา่งระหวา่ง
บุคคล  

                     

70 มีการส่งเสริมให้ครูภาษาอังกฤษเขา้ใจความแตกตา่งทาง
วัฒนธรรมทางภาษา  

                     

71 มีการส่งเสริมให้ครูภาษาอังกฤษวัดและประเมินผลให้
เหมาะสมกับผู้เรียนโดยวัดตามสภาพจรงิ 
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ตารางที่ 5  สรุปสาระส าคัญจากการศึกษาวิเคราะห์หลักการ แนวคิดทฤษฎี เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการนิเทศเพ่ือพัฒนาสมรรถภาพการจัดการเรียนการสอนของครู 
             ภาษาอังกฤษ (ต่อ) 

ที่ สาระส าคัญที่น าไปใช้ 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
72 มีการส่งเสริมให้ครูภาษาอังกฤษวัดและประเมินผลโดยผู้มีส่วน

เกี่ยวข้องทุกฝ่ายตามความเหมาะสม 
                     

73 มีการส่งเสริมให้ครูภาษาอังกฤษเน้นการสอนภาษาเพื่อ             
การสื่อสาร 

                     

74 มีการส่งเสริมให้ครูภาษาอังกฤษจัดการเรียนรู้ด้วยโครงงาน                       
75 มีการส่งเสริมให้ครูภาษาอังกฤษเน้นเทคนิคการสอน

ภาษาอังกฤษแบบ TPR (Total Physical Response)               
(การสอนภาษาโดยการใช้ท่าทาง) 

                     

76 มีการส่งเสริมให้ครูภาษาอังกฤษวางแผนและเตรียมการสอน             
ทุกครั้ง 

                     

77 มีการส่งเสริมให้ครูภาษาอังกฤษจัดบรรยากาศการเรียน              
การสอนให้เอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน  

                     

78 มีการส่งเสริมให้ครูภาษาอังกฤษสามารถออกแบบการสอนให้
ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง    

                     

79 มีการส่งเสริมให้ครูภาษาอังกฤษออกแบบการสอนให้ผู้เรียน  
ได้ฝึกกระบวนการคิดวิเคราะห์และน าเสนอหน้าชั้นเรียน 

                     

80 มีการส่งเสริมให้ครูภาษาอังกฤษมกีารเตรียมพร้อมนักเรียน
โดยใช้การเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน (brain based 
learning : BBL) 

                     

81 มีการส่งเสริมให้ครูภาษาอังกฤษจัดค่ายภาษาอังกฤษให้
นักเรียนเรียนแบบเพื่อนชว่ยเพือ่น 

                     

82 มีการส่งเสริมให้ครูภาษาอังกฤษเป็นผู้สอนดี                       
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ตารางที่ 5  สรุปสาระส าคัญจากการศึกษาวิเคราะห์หลักการ แนวคิดทฤษฎี เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการนิเทศเพ่ือพัฒนาสมรรถภาพการจัดการเรียนการสอนของครู 
             ภาษาอังกฤษ (ต่อ) 

ที่ สาระส าคัญที่น าไปใช้ 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
83 มีการส่งเสริมให้ครูภาษาอังกฤษมีความรู้เรื่องรูปแบบ       

การเรียนรู้ที่เหมาะกบัผู้เรียนตามความแตกต่างระหวา่งบุคคล 
                     

84 มีการส่งเสริมให้ครูภาษาอังกฤษมีความรู้เรื่องการพัฒนา
รูปแบบการเรียนการสอนที่เหมาะกับผู้เรียน  

                     

85 มีการส่งเสริมให้ครูภาษาอังกฤษออกแบบและจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้แบบบูรณาการเนื้อหา  

                     

86 มีการส่งเสริมให้ครูภาษาอังกฤษสามารถออกแบบการเรียนรู้              
โดยยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ  

                     

87 มีการส่งเสริมให้ครูภาษาอังกฤษประเมินผลการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนอย่างเป็นระบบ 

                     

88 มีการส่งเสริมให้ครูภาษาอังกฤษได้รับการนิเทศด้านการวัด
ประเมินผล  

                     

89 มีการส่งเสริมให้ครูภาษาอังกฤษรับการนิเทศด้วยการเยีย่ม   
ชั้นเรียนและสังเกตการสอน 

                     

90 มีการส่งเสริมให้ครูภาษาอังกฤษรับการอบรมการผลิตและ          
ใช้ส่ือ/อุปกรณ์การเรียนการสอน 

                     

91 มีการส่งเสริมให้ครูวิชาการให้ค าแนะน าส่งเสริมครู
ภาษาอังกฤษอย่างสม่ าเสมอ 

                     

92 มีการส่งเสริมให้ครูภาษาอังกฤษพัฒนาด้านบุคลิกลักษณะ             
ความเป็นคร ู

                     

93 มีการส่งเสริมให้ครูภาษาอังกฤษใช้แหลง่เรียนรู้ภายในและ
ภายนอกโรงเรียนตามความเหมาะสมของเนื้อหาบทเรียน 
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ตารางที่ 5  สรุปสาระส าคัญจากการศึกษาวิเคราะห์หลักการ แนวคิดทฤษฎี เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการนิเทศเพ่ือพัฒนาสมรรถภาพการจัดการเรียนการสอนของครู 
             ภาษาอังกฤษ (ต่อ) 

ที่ สาระส าคัญที่น าไปใช้ 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
94 มีการส่งเสริมให้ครูภาษาอังกฤษพัฒนาตนเองทุกด้านให้

ทันสมัยอยู่เสมอ 
                     

95 ผู้นิเทศต้องสร้างความมั่นใจด้วยการเสริมแรงทางบวกแก่ครู
ภาษาอังกฤษ  

                     

96 มีการส่งเสริมให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างครูและนักเรียน
เพื่อประสิทธิภาพการสอนของครูภาษาอังกฤษ 

                     

97 มีการส่งเสริมให้ครูภาษาอังกฤษค านึงถงึระดับความยากง่าย            
ของเนื้อหาที่ใช้ในการเรียนการสอนให้เหมาะกบัผู้เรียน 

                     

98 มีการส่งเสริมให้ครูภาษาอังกฤษค านึงถงึความรู้พื้นฐานหรือ
ประสบการณ์ในเรื่องที่เรียนของผู้เรียน 

                     

99 มีการส่งเสริมให้ครูภาษาอังกฤษสร้างแรงจูงใจให้ผู้เรียนเกิด            
ความสนใจและไม่มีความวิตกกังวลในการเรียนภาษาอังกฤษ 

                     

100 มีการส่งเสริมให้เกิดความสัมพันธ์ระหวา่งครูภาษาอังกฤษและ
ผู้เรียนเพื่อให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 

                     

101 มีการส่งเสริมให้ครูภาษาอังกฤษได้รับการนิเทศทั้งจากภายใน
และภายนอกควบคู่กัน  

                     

102 มีการส่งเสริมให้ครูภาษาอังกฤษเน้นค าศัพท์ เนื้อหาโดยให้
ผู้เรียนท่องค าศัพท์ทุกวัน  

                     

103 มีการส่งเสริมให้ครูภาษาอังกฤษก าหนดเป้าหมายพัฒนา         
การเรียนการสอนภาษาอังกฤษที่ชัดเจน 

                     

104 มีการส่งเสริมให้ครูภาษาอังกฤษวิเคราะห์สาเหตุของ
ผลกระทบในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 
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ตารางที่ 5  สรุปสาระส าคัญจากการศึกษาวิเคราะห์หลักการ แนวคิดทฤษฎี เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการนิเทศเพ่ือพัฒนาสมรรถภาพการจัดการเรียนการสอนของครู 
             ภาษาอังกฤษ (ต่อ) 

ที่ สาระส าคัญที่น าไปใช้ 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
105 มีการส่งเสริมให้ครูภาษาอังกฤษพัฒนาสื่อการเรียนการสอน

เพื่อใช้สอนซ่อมเสริมให้แก่ผู้เรียน 
                     

106 มีการส่งเสริมให้ครูภาษาอังกฤษจัดการเรียนการสอนโดย
เสริมสร้างการกล้าแสดงออกของผู้เรียน 

                     

107 มีการส่งเสริมให้ครูภาษาอังกฤษเปิดใจรบัฟังผู้อื่น ยอมรับ                 
ผลการนิเทศเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียน           
การสอนของตน 

                     

108 มีการส่งเสริมให้ครูภาษาอังกฤษเป็นแบบอย่างที่ดีในการใช้
ภาษาอังกฤษ 

                     

109 มีการส่งเสริมให้ครูภาษาอังกฤษเลือกและประยุกต์ใชว้ิธีการ
ทดสอบที่เหมาะสมกับความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน 

                     

110 มีการส่งเสริมให้ครูภาษาอังกฤษจัดหาหนังสือเสริม
ภาษาอังกฤษและแบบฝกึหัดเพิ่มเติมใหแ้ก่ผู้เรียน 

                     

111 มีการส่งเสริมให้ครูภาษาอังกฤษได้รับเอกสาร ต ารา 
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เพื่ออ านวยความสะดวกในการเรียน
การสอน  

                     

112 มีการส่งเสริมให้ผู้บริหารโรงเรียน ศึกษานิเทศก์ ครู ร่วมมือ              
ในการแก้ปัญหาด้านการเรียนการสอนวชิาภาษาอังกฤษ 

                     

113 มีการส่งเสริมให้ครูภาษาอังกฤษสามารถแก้ปัญหาการจัด           
การเรียนการสอนของครูภาษาอังกฤษได้ 

                     

114 มีการส่งเสริมให้มีการนิเทศครูภาษาอังกฤษเพื่อปรับปรุง              
การสอนของครูภาษาอังกฤษอยา่งต่อเนื่อง  
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ตารางที่ 5  สรุปสาระส าคัญจากการศึกษาวิเคราะห์หลักการ แนวคิดทฤษฎี เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการนิเทศเพ่ือพัฒนาสมรรถภาพการจัดการเรียนการสอนของครู 
    ภาษาอังกฤษ (ต่อ) 

ที่ สาระส าคัญที่น าไปใช้ 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
115 มีการส่งเสริมให้มีการนิเทศครูภาษาอังกฤษอยา่งสร้างสรรค์                      
116 มีการส่งเสริมให้มีการตรวจแผนการสอน การเข้าชั้นเรียน     

การเข้าร่วมกิจกรรมชองครูภาษาอังกฤษ  
                     

117 มีการส่งเสริมให้มีการนิเทศแบบประชาธิปไตย                      
118 มีการส่งเสริมให้มีการนิเทศแบบเน้นผลผลิตโดยการวางแผน            

การท างานอย่างเป็นระบบ 
                     

119 มีการส่งเสริมให้ผู้ปกครองมีบทบาทในการนิเทศการเรียน           
การสอนวิชาภาษาอังกฤษของโรงเรียน 

                     

120 มีการส่งเสริมให้โรงเรียนจัดระบบบริหารจัดการด้านการเรียน            
การสอนโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ครู นักเรียน
และผู้ปกครอง 

                     

121 มีการส่งเสริมให้มีการสนับสนุนโดยเขตพื้นที่เพื่อประสิทธภิาพ             
การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 

                     

122 มีการส่งเสริมให้มีการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียน 
ชุมชน ผู้ปกครองเพื่อการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนวิชา
ภาษาอังกฤษของโรงเรียน 
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 จากตารางที่ 5 สรุปสาระส าคัญจากการวิเคราะห์หลักการ แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับ
การนิเทศเพ่ือพัฒนาสมรรถภาพการจัดการเรียนการสอนของครูภาษาอังกฤษ ของนักวิชาการและ
ผู้เชี่ยวชาญ สามารถสรุปสาระส าคัญได้ 122 ข้อ 
   1.2 วิเคราะห์งานวิจัยในประเทศและงานวิจัยต่างประเทศที่ เกี่ยวกับการนิเทศเพื่อ
พัฒนาสมรรถภาพการจัดการเรียนการสอนของครูภาษาอังกฤษ    
  การวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ก าหนดสัญลักษณ์ตัวเลขอารบิกแทนผู้สร้างผลงานงานวิจัย
ที่เก่ียวข้องและใช้เครื่องหมาย แทนสาระส าคัญที่น าไปใช้ ดังนี้ 
 1 =      ธนนันท์  คณะรมย์   29 =       ศศิกาญจน์  โพธิ์ลังกา                   
 2 =      อัศวพล  มืดทอง   30 =      อดุลย์  วงศ์ก้อม   
 3 =      ยุวดี  อยู่สบาย 31 =      จันทร์พิมพ์  วงศ์ประชารัตน์   
 4 =      พิมใจ  ศิริวัฒน์   32 =      พรรณมาศ  พรมพิลา   
 5 =      ปริญญา  เกษประสิทธิ์   33 =      ชวนพิศ  คาดสนิท 
 6 =      ณัฎฐิณี  ทินวงษ์     34 =      วิภาดา  ประสารทรัพย์   
 7 =      สุภัทรา  ภมร          35 =      วัฒนศักดิ์  รื่นรมย์    
 8 =      จรัสศรี  หะทะยัง   36 =      อุลัยพร  เรืองไชย   
 9 =      บัณฑิต  ฉัตรวิโรจน์ 37 =     Wichadee 
 10 =     เกรียงศักดิ์  สังข์ชัย 38 =     Gregory   
 11 =      ธัญพร  ชื่นกลิ่น                 39 =     Howard and Nicklaus   
 12 =     กนิษฐา  เชาว์วัฒนกุล   40 =      Lee and Green   
 13 =      สุมณฑา  จุลชาติ   41 =     Fernando and Herlihy   
 14 =     จิตณรงค์  เอี่ยมส าอาง   42 =      Pajak 
 15 =      วรรณพร  สุขอนันต์   43 =      Cruz 
 16 =      สมจินดา  ผิวข า   44 =      Robinson 
 17 =      ชินธันย์  จิตต์การุณย์     45 =      Clouse 
 18 =      ยุพิน  ยืนยง   46 =      Dew 
 19 =      สามารถ  ทิมนาค 47       =  Gi-Pyo Park and Hyo-Woong Lee 
 20 =      สิริกร  ค ามูล   48 =     Muragi 
 21 =       รัตนา  นครเทพ   49 =     Richards 
 22 =      ทองใบ  ทองมาก       50 =     Soares 
 23 =      พิทยา  เขม้มเขตวิทย์  51 =      Mc Graner 
 24 =      สายใจ  ประยูรสุข   52 =      Anderson 
 25 =      มัทนียา  นะตะ   53 =      Moore 
 26 =      พีระพงษ์  รุ่งเรืองศิลป์  54 =      Campbell 
 27 =      พิชญาพร  พรมค าบุตร   55 =      Beyene 
 28 =      นาวาเอกหญิง วิภาดา  พูลศักดิ์วรสาร 
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ตารางที่  6  สรุปสาระส าคัญจากการศึกษาวิเคราะห์งานวิจัยในประเทศและต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการนิเทศเพ่ือพัฒนาสมรรถภาพการจัดการเรียนการสอนของครู 
              ภาษาอังกฤษ 
ที ่ สาระส าคัญที่น าไปใช้ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
1 ผู้นิเทศต้องมีเจตคติที่ดีต่อการนิเทศ     

การสอนภาษาอังกฤษ 
                              

2 ผู้นิเทศต้องมีความกระตือรือร้น และ
มีวิสัยทัศน์ที่ดี 

                              

3 ผู้นิเทศต้องรู้และเข้าใจเกี่ยวกับ
เทคนิควิธีสอนวิชาภาษอังกฤษ         
แบบต่าง ๆ 

                              

4 ผู้นิเทศควรใช้หลักการบริหาร                
ในการนิเทศ คือ (POSDCoRB)             

                              

5 ผู้นิเทศ ควรมีการวางแผนร่วมกับครู
ภาษาอังกฤษโดยใช้กระบวนการ 
PDCA 

                              

6 ผู้นิเทศควรชื่นชมครูภาษาอังกฤษและ
ให้ขวัญก าลังใจอย่างสม่ าเสมอ 

                              

7 ผู้นิเทศต้องมีความรู้เกี่ยวกับการนิเทศ 
เทคนิควิธีการนิเทศครูภาษาอังกฤษ 

                              

8 ผู้นิเทศควรใช้เทคนิควิธีการนิเทศ
อย่างบูรณาการให้เหมาะสมกับ           
การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
ในแต่ละคร้ัง 

                              

9 ผู้นิเทศควรมีกระบวนการนิเทศด้วย 
การประเมินสภาพการท างานของครู
ภาษาอังกฤษ  
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ตารางที่  6  สรุปสาระส าคัญจากการศึกษาวิเคราะห์งานวิจัยในประเทศและต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการนิเทศเพ่ือพัฒนาสมรรถภาพการจัดการเรียนการสอนของครู 
              ภาษาอังกฤษ (ต่อ)  
ที ่ สาระส าคัญที่น าไปใช้ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
10 ผู้นิเทศต้องศึกษาสภาพและ              

ความต้องการจ าเป็นเร่งด่วน                 
ในการนิเทศ  

                              

11 ผู้นิเทศต้องก าหนดเง่ือนไข
ความส าเร็จของการนิเทศการสอน
ของครูภาษาอังกฤษ 

                              

12 ผู้นิเทศควรคัดกรองระดับความรู้
ความสามารถพื้นฐานของครู
ภาษาอังกฤษและให้การนิเทศที่
เหมาะกับระดับความรู้ความสามารถ
ของครูภาษาอังกฤษ 

                              

13 ผู้นิเทศต้องร่วมวิเคราะห์ปัญหา 
ก าหนดวัตถุประสงค์แล้วเลือกวิธี          
การปฏิบัติรว่มกันกบัครู 

                              

14 ผู้นิเทศต้องวิเคราะห์พฤติกรรมและ
ผลการสังเกตการสอนของครู
ภาษาอังกฤษเพื่อให้การชว่ยเหลือได้
อย่างเหมาะสม 

                              

15 ผู้นิเทศต้องประเมินสภาพและ
สมรรถนะในการท างานของครู
ภาษาอังกฤษอย่างต่อเนื่อง 

                              

16 ผู้นิเทศควรใช้การนิเทศแบบ
หลากหลายวิธีในการนิเทศครู
ภาษาอังกฤษ     
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ตารางที่  6  สรุปสาระส าคัญจากการศึกษาวิเคราะห์งานวิจัยในประเทศและต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการนิเทศเพ่ือพัฒนาสมรรถภาพการจัดการเรียนการสอนของครู 
              ภาษาอังกฤษ (ต่อ)  
ที ่ สาระส าคัญที่น าไปใช้ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
17 ผู้นิเทศควรใช้การนิเทศแบบ

กัลยาณมิตรในการนิเทศครู
ภาษาอังกฤษ  

                              

18 ผู้นิเทศควรใช้ Clinical Supervision 
ในการนิเทศครูภาษาอังกฤษ 

                              

19 ผู้นิเทศควรใช้Coaching Technique 
ในการนิเทศครูภาษาอังกฤษ 

                              

20 ผู้นิเทศควรใช้ PBL ปัญหาเป็นฐาน    
ในการนิเทศครูภาษาอังกฤษ 

                              

21 ผู้นิเทศควรใช้การนิเทศแบบเพื่อน
นิเทศเพื่อนในการนิเทศครู
ภาษาอังกฤษ 

                              

22 ผู้นิเทศต้องสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกบั
ครูภาษาอังกฤษ  

                              

23 ผู้นิเทศต้องเป็นผู้ที่ได้รับการยอมรับ 
เช่ือถือศรัทธาจากครูภาษาอังกฤษ 

                              

24 ผู้นิเทศต้องมีมนุษยสัมพันธ์ เป็นมิตร 
เอื้ออาทร มีจิตบริการ   

                              

25 ผู้นิเทศควรนิเทศชั้นเรียนเพื่อดู
กระบวนการสอนของครูภาษาอังกฤษ 

                              

26 มีการส่งเสริมให้ผู้บริหารโรงเรียนเป็น
ผู้น าทางวิชาการเพื่อผลต่อ
ประสิทธิภาพการสอนของครู
ภาษาอังกฤษ 
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ตารางที่  6  สรุปสาระส าคัญจากการศึกษาวิเคราะห์งานวิจัยในประเทศและต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการนิเทศเพ่ือพัฒนาสมรรถภาพการจัดการเรียนการสอนของครู 
              ภาษาอังกฤษ (ต่อ)  
ที ่ สาระส าคัญที่น าไปใช้ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
27 มีการส่งเสริมให้มีระบบการบริหาร

จัดการที่ดีเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของ
การนิเทศครูภาษาอังกฤษ 

                              

28 มีการส่งเสริมให้ครูภาษาอังกฤษ            
มีความรู้หลักสูตรแกนกลางสาระ          
การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

                              

29 มีการส่งเสริมให้ครูภาษาอังกฤษเขา้ใจ
ทฤษฎีการเรียนการสอนภาษา 

                              

30 มีการส่งเสริมให้ครูภาษาอังกฤษ
ออกแบบการสอนทีห่ลากหลาย 
เหมาะกับผู้เรียน 

                              

31 มีการส่งเสริมให้ครูภาษาอังกฤษใช้สื่อ
การเรียนการสอนทีห่ลากหลายให้
นักเรียนได้ใช้จริง 

                              

32 มีการส่งเสริมให้ครูภาษาอังกฤษมี
ทัศนคติที่ดีต่อการสอนภาษาอังกฤษ 

                              

33 มีการส่งเสริมให้ครูภาษาอังกฤษเขา้ใจ
ทฤษฎีและหลักการขั้นพื้นฐาน                
ในการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 

                              

34 มีการส่งเสริมให้ครูภาษาอังกฤษวัด
และประเมินผลให้เหมาะสมกบัผู้เรียน
โดยวัดตามสภาพจริง 

                              

35 มีการส่งเสริมให้ครูภาษาอังกฤษ
จัดการเรียนรู้ด้วยโครงงาน  
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ตารางที่  6  สรุปสาระส าคัญจากการศึกษาวิเคราะห์งานวิจัยในประเทศและต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการนิเทศเพ่ือพัฒนาสมรรถภาพการจัดการเรียนการสอนของครู 
              ภาษาอังกฤษ (ต่อ)  
ที ่ สาระส าคัญที่น าไปใช้ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
36 มีการส่งเสริมให้ครูภาษาอังกฤษเน้น

เทคนิคการสอนภาษาอังกฤษแบบ 
TPR (Total Physical Response) 
(การสอนภาษาโดยการใช้ท่าทาง) 

                              

37 มีการส่งเสริมให้ครูภาษาอังกฤษ
วางแผนและเตรียมการสอนทุกครั้ง 

                              

38 มีการส่งเสริมให้ครูภาษาอังกฤษ            
จัดบรรยากาศการเรียนการสอนให้
เอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน  

                              

39 มีการส่งเสริมให้ครูภาษาอังกฤษ
สามารถออกแบบการสอนให้ผู้เรียนได้
ลงมือปฏิบัติจริง    

                              

40 มีการส่งเสริมให้ครูภาษาอังกฤษ
ออกแบบการสอนให้ผู้เรียนได้ฝึก
กระบวนการคิดวิเคราะห์และน าเสนอ
หน้าชั้นเรียน  

                              

41 มีการส่งเสริมให้ครูภาษาอังกฤษ          
มีความรู้เรื่องรูปแบบการเรียนรู้ที่
เหมาะกับผู้เรียนตามความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล 

                              

42 มีการส่งเสริมให้ครูภาษาอังกฤษ           
มีความรู้เรื่องการพัฒนารูปแบบ        
การเรียนการสอนที่เหมาะกบัผู้เรียน  
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ตารางที่  6  สรุปสาระส าคัญจากการศึกษาวิเคราะห์งานวิจัยในประเทศและต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการนิเทศเพ่ือพัฒนาสมรรถภาพการจัดการเรียนการสอนของครู 
              ภาษาอังกฤษ (ต่อ)  
ที ่ สาระส าคัญที่น าไปใช้ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
43 มีการส่งเสริมให้ครูภาษาอังกฤษ

สามารถออกแบบการเรียนรู้              
โดยยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ 

                              

44 มีการส่งเสริมให้ครูภาษาอังกฤษ
ประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน  
อย่างเป็นระบบ 

                              

45 มีการส่งเสริมให้ครูภาษาอังกฤษได้รับ
การนิเทศด้านการวัดประเมินผล 

                              

46 มีการส่งเสริมให้ครูภาษาอังกฤษรับ
การนิเทศด้วยการเยี่ยมชั้นเรียนและ
สังเกตการสอน 

                              

47 มีการส่งเสริมให้ครูภาษาอังกฤษรับ
การอบรมการผลิตและใช้สื่อ/อุปกรณ์
การเรียนการสอน  

                              

48 มีการส่งเสริมให้ครูวิชาการให้
ค าแนะน า ส่งเสริมครูภาษาอังกฤษ
อย่างสม่ าเสมอ 

                              

49 มีการส่งเสริมให้ครูภาษาอังกฤษ
พัฒนาด้านบุคลิกลักษณะความเป็น
ครู 

                              

50 มีการส่งเสริมให้ครูภาษาอังกฤษ
พัฒนาตนเองทุกด้านให้ทันสมัยอยู่
เสมอ 
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ตารางที ่ 6  สรุปสาระส าคัญจากการศึกษาวิเคราะห์งานวิจัยในประเทศและต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการนิเทศเพ่ือพัฒนาสมรรถภาพการจัดการเรียนการสอนของครู 
              ภาษาอังกฤษ (ต่อ)  
ที ่ สาระส าคัญที่น าไปใช้ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
51 ผู้นิเทศต้องสร้างความมั่นใจด้วย        

การเสริมแรงทางบวกแก่ครู
ภาษาอังกฤษ  

                              

52 มีการส่งเสริมให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดี
ระหว่างครูและนักเรียนเพือ่
ประสิทธิภาพการสอนของครู
ภาษาอังกฤษ 

                              

53 มีการส่งเสริมให้ครูภาษาอังกฤษ
ค านึงถึงระดับความยากง่ายของ
เนื้อหาที่ใช้ในการเรียนการสอนให้
เหมาะกับผู้เรียน 

                              

54 มีการส่งเสริมให้ครูภาษาอังกฤษ
ค านึงถึงความรู้พื้นฐานหรือ
ประสบการณ์ในเรื่องที่เรียนของ
ผู้เรียน 

                              

55 มีการส่งเสริมให้ครูภาษาอังกฤษสร้าง
แรงจูงใจให้ผู้เรียนเกิดความสนใจและ
ไม่มีความวิตกกังวลในการเรียน
ภาษาอังกฤษ 

                              

56 มีการส่งเสริมให้เกิดความสัมพันธ์
ระหว่างครูภาษาอังกฤษและผู้เรียน
เพื่อให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนสูงขึ้น 
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ตารางที่  6  สรุปสาระส าคัญจากการศึกษาวิเคราะห์งานวิจัยในประเทศและต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการนิเทศเพ่ือพัฒนาสมรรถภาพการจัดการเรียนการสอนของครู 
              ภาษาอังกฤษ (ต่อ)  
ที่ สาระส าคัญที่น าไปใช้ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
57 มีการส่งเสริมให้ครูภาษาอังกฤษได้รับ

การนิเทศทั้งจากภายในและภายนอก
ควบคู่กันไป 

                              

58 มีการส่งเสริมให้ครูภาษาอังกฤษ
ก าหนดเป้าหมายพัฒนาการเรียน       
การสอนภาษาอังกฤษที่ชัดเจน 

                              

59 มีการส่งเสริมให้ครูภาษาอังกฤษ
วิเคราะห์สาเหตุของผลกระทบ          
ในการจัดการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษ 

                              

60 มีการส่งเสริมให้ครูภาษาอังกฤษ
พัฒนาสื่อการเรียนการสอนเพื่อใช้
สอนซ่อมเสริมให้แก่ผู้เรียน 

                              

61 มีการส่งเสริมให้ครูภาษาอังกฤษ
จัดการเรียนการสอนโดยเสริมสร้าง
การกล้าแสดงออกด้วยการให้ผู้เรียน
ตั้งค าถาม ฝึกการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ให้แก่ผู้เรียน 

                              

62 มีการส่งเสริมให้ครูภาษาอังกฤษเปิด
ใจรับฟังผู้อื่น ยอมรับผลการนิเทศ
เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาการจัด             
การเรียนการสอนของตน 

                              

63 มีการส่งเสริมให้ครูภาษาอังกฤษเป็น
แบบอยา่งที่ดีในการใช้ภาษาอังกฤษ 
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ตารางที่  6  สรุปสาระส าคัญจากการศึกษาวิเคราะห์งานวิจัยในประเทศและต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการนิเทศเพ่ือพัฒนาสมรรถภาพการจัดการเรียนการสอนของครู 
              ภาษาอังกฤษ (ต่อ)  
ที่ สาระส าคัญที่น าไปใช้ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
64 มีการส่งเสริมให้ครูภาษาอังกฤษเลือก

และประยกุต์ใช้วิธกีารทดสอบที่
เหมาะกับความแตกตา่งระหวา่ง
บุคคลของผู้เรียน 

                              

65 มีการส่งเสริมให้ครูภาษาอังกฤษได้รับ
เอกสาร ต ารา คอมพวิเตอร์และ
อุปกรณ์เพื่ออ านวยความสะดวก          
ในการเรียนการสอน 

                              

66 มีการส่งเสริมให้ผู้บริหารโรงเรียน 
ศึกษานิเทศก์ ครูร่วมมือใน         
การแก้ปญัหาดา้นการเรียนการสอน
วิชาภาษาอังกฤษ 
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ตารางที่  6  สรุปสาระส าคัญจากการศึกษาวิเคราะห์งานวิจัยในประเทศและต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการนิเทศเพ่ือพัฒนาสมรรถภาพการจัดการเรียนการสอนของครู 
              ภาษาอังกฤษ (ต่อ) 
ที ่ สาระส าคัญที่น าไปใช้ 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 
1 ผู้นิเทศต้องมีเจตคติที่ดีต่อการนิเทศ     

การสอนภาษาอังกฤษ 
                         

2 ผู้นิเทศต้องมีความกระตือรือร้น และ
มีวิสัยทัศน์ที่ดี 

                         

3 ผู้นิเทศต้องรู้และเข้าใจเกี่ยวกับ
เทคนิควิธีสอนวิชาภาษอังกฤษ         
แบบต่าง ๆ 

                         

4 ผู้นิเทศควรใช้หลักการบริหาร                
ในการนิเทศ คือ (POSDCoRB)             

                         

5 ผู้นิเทศ ควรมีการวางแผนร่วมกับครู
ภาษาอังกฤษโดยใช้กระบวนการ 
PDCA 

                         

6 ผู้นิเทศควรชื่นชมครูภาษาอังกฤษและ
ให้ขวัญก าลังใจอย่างสม่ าเสมอ 

                         

7 ผู้นิเทศต้องมีความรู้เกี่ยวกับการนิเทศ 
เทคนิควิธีการนิเทศครูภาษาอังกฤษ 

                         

8 ผู้นิเทศควรใช้เทคนิควิธีการนิเทศ
อย่างบูรณาการให้เหมาะสมกับ           
การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
ในแต่ละคร้ัง 

                         

9 ผู้นิเทศควรมีกระบวนการนิเทศด้วย 
การประเมินสภาพการท างานของครู
ภาษาอังกฤษ  
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ตารางที่  6  สรุปสาระส าคัญจากการศึกษาวิเคราะห์งานวิจัยในประเทศและต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการนิเทศเพ่ือพัฒนาสมรรถภาพการจัดการเรียนการสอนของครู 
              ภาษาอังกฤษ (ต่อ)  
ที่ สาระส าคัญที่น าไปใช้ 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 
10 ผู้นิเทศต้องศึกษาสภาพและ              

ความต้องการจ าเป็นเร่งด่วน                 
ในการนิเทศ  

                         

11 ผู้นิเทศต้องก าหนดเง่ือนไข
ความส าเร็จของการนิเทศการสอน
ของครูภาษาอังกฤษ 

                         

12 ผู้นิเทศควรคัดกรองระดับความรู้
ความสามารถพื้นฐานของครู
ภาษาอังกฤษและให้การนิเทศที่
เหมาะกับระดับความรู้ความสามารถ
ของครูภาษาอังกฤษ 

                         

13 ผู้นิเทศต้องร่วมวิเคราะห์ปัญหา 
ก าหนดวัตถุประสงค์แล้วเลือกวิธี          
การปฏิบัติรว่มกันกบัครู 

                         

14 ผู้นิเทศต้องวิเคราะห์พฤติกรรมและ
ผลการสังเกตการสอนของครู
ภาษาอังกฤษเพื่อให้การชว่ยเหลือได้
อย่างเหมาะสม 

                         

15 ผู้นิเทศต้องประเมินสภาพและ
สมรรถนะในการท างานของครู
ภาษาอังกฤษอย่างต่อเนื่อง 

                         

16 ผู้นิเทศควรใช้การนิเทศแบบ
หลากหลายวิธีในการนิเทศครู
ภาษาอังกฤษ     
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ตารางที่  6  สรุปสาระส าคัญจากการศึกษาวิเคราะห์งานวิจัยในประเทศและต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการนิเทศเพ่ือพัฒนาสมรรถภาพการจัดการเรียนการสอนของครู 
              ภาษาอังกฤษ (ต่อ)  
ที่ สาระส าคัญที่น าไปใช้ 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 
17 ผู้นิเทศควรใช้การนิเทศแบบ

กัลยาณมิตรในการนิเทศครู
ภาษาอังกฤษ  

                         

18 ผู้นิเทศควรใช้ Clinical Supervision 
ในการนิเทศครูภาษาอังกฤษ 

                         

19 ผู้นิเทศควรใช้Coaching Technique 
ในการนิเทศครูภาษาอังกฤษ 

                         

20 ผู้นิเทศควรใช้ PBL ปัญหาเป็นฐาน    
ในการนิเทศครูภาษาอังกฤษ 

                         

21 ผู้นิเทศควรใช้การนิเทศแบบเพื่อน
นิเทศเพื่อนในการนิเทศครู
ภาษาอังกฤษ 

                         

22 ผู้นิเทศต้องสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกบั
ครูภาษาอังกฤษ  

                         

23 ผู้นิเทศต้องเป็นผู้ที่ได้รับการยอมรับ 
เช่ือถือศรัทธาจากครูภาษาอังกฤษ 

                         

24 ผู้นิเทศต้องมีมนุษยสัมพันธ์ เป็นมิตร 
เอื้ออาทร มีจิตบริการ   

                         

25 ผู้นิเทศควรนิเทศชั้นเรียนเพื่อดู
กระบวนการสอนของครูภาษาอังกฤษ 

                         

26 มีการส่งเสริมให้ผู้บริหารโรงเรียนเป็น
ผู้น าทางวิชาการเพื่อผลต่อ
ประสิทธิภาพการสอนของครู
ภาษาอังกฤษ 
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ตารางที่  6  สรุปสาระส าคัญจากการศึกษาวิเคราะห์งานวิจัยในประเทศและต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการนิเทศเพ่ือพัฒนาสมรรถภาพการจัดการเรียนการสอนของครู 
              ภาษาอังกฤษ (ต่อ) 
ที ่ สาระส าคัญที่น าไปใช้ 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 
27 มีการส่งเสริมให้มีระบบการบริหาร

จัดการที่ดีเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของ
การนิเทศครูภาษาอังกฤษ 

                         

28 มีการส่งเสริมให้ครูภาษาอังกฤษ            
มีความรู้หลักสูตรแกนกลางสาระ          
การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

                         

29 มีการส่งเสริมให้ครูภาษาอังกฤษเขา้ใจ
ทฤษฎีการเรียนการสอนภาษา 

                         

30 มีการส่งเสริมให้ครูภาษาอังกฤษ
ออกแบบการสอนทีห่ลากหลาย 
เหมาะกับผู้เรียน 

                         

31 มีการส่งเสริมให้ครูภาษาอังกฤษใช้สื่อ
การเรียนการสอนทีห่ลากหลายให้
นักเรียนได้ใช้จริง 

                         

32 มีการส่งเสริมให้ครูภาษาอังกฤษมี
ทัศนคติที่ดีต่อการสอนภาษาอังกฤษ 

                         

33 มีการส่งเสริมให้ครูภาษาอังกฤษเขา้ใจ
ทฤษฎีและหลักการขั้นพื้นฐาน                
ในการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 

                         

34 มีการส่งเสริมให้ครูภาษาอังกฤษวัด
และประเมินผลให้เหมาะสมกบัผู้เรียน
โดยวัดตามสภาพจริง 

                         

35 มีการส่งเสริมให้ครูภาษาอังกฤษ
จัดการเรียนรู้ด้วยโครงงาน  
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ตารางที่  6  สรุปสาระส าคัญจากการศึกษาวิเคราะห์งานวิจัยในประเทศและต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการนิเทศเพ่ือพัฒนาสมรรถภาพการจัดการเรียนการสอนของครู 
              ภาษาอังกฤษ (ต่อ) 
ที่ สาระส าคัญที่น าไปใช้ 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 
36 มีการส่งเสริมให้ครูภาษาอังกฤษเน้น

เทคนิคการสอนภาษาอังกฤษแบบ 
TPR (Total Physical Response) 
(การสอนภาษาโดยการใช้ท่าทาง) 

                         

37 มีการส่งเสริมให้ครูภาษาอังกฤษ
วางแผนและเตรียมการสอนทุกครั้ง 

                         

38 มีการส่งเสริมให้ครูภาษาอังกฤษ            
จัดบรรยากาศการเรียนการสอนให้
เอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน  

                         

39 มีการส่งเสริมให้ครูภาษาอังกฤษ
สามารถออกแบบการสอนให้ผู้เรียน
ได้ลงมือปฏิบัติจริง    

                         

40 มีการส่งเสริมให้ครูภาษาอังกฤษ
ออกแบบการสอนให้ผู้เรียนได้ฝึก
กระบวนการคิดวิเคราะห์และน าเสนอ
หน้าชั้นเรียน  

                         

41 มีการส่งเสริมให้ครูภาษาอังกฤษ          
มีความรู้เรื่องรูปแบบการเรียนรู้ที่
เหมาะกับผู้เรียนตามความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล 

                         

42 มีการส่งเสริมให้ครูภาษาอังกฤษ           
มีความรู้เรื่องการพัฒนารูปแบบ        
การเรียนการสอนที่เหมาะกบัผู้เรียน  
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ตารางที่  6  สรุปสาระส าคัญจากการศึกษาวิเคราะห์งานวิจัยในประเทศและต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการนิเทศเพ่ือพัฒนาสมรรถภาพการจัดการเรียนการสอนของครู 
              ภาษาอังกฤษ (ต่อ) 
ที่ สาระส าคัญที่น าไปใช้ 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 
43 มีการส่งเสริมให้ครูภาษาอังกฤษ

สามารถออกแบบการเรียนรู้              
โดยยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ 

                         

44 มีการส่งเสริมให้ครูภาษาอังกฤษ
ประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน  
อย่างเป็นระบบ 

                         

45 มีการส่งเสริมให้ครูภาษาอังกฤษได้รับ
การนิเทศด้านการวัดประเมินผล 

                         

46 มีการส่งเสริมให้ครูภาษาอังกฤษรับ
การนิเทศด้วยการเยี่ยมชั้นเรียนและ
สังเกตการสอน 

                         

47 มีการส่งเสริมให้ครูภาษาอังกฤษรับ
การอบรมการผลิตและใช้สื่อ/อุปกรณ์
การเรียนการสอน  

                         

48 มีการส่งเสริมให้ครูวิชาการให้
ค าแนะน า ส่งเสริมครูภาษาอังกฤษ
อย่างสม่ าเสมอ 

                         

49 มีการส่งเสริมให้ครูภาษาอังกฤษ
พัฒนาด้านบุคลิกลักษณะความเป็น
ครู 

                         

50 มีการส่งเสริมให้ครูภาษาอังกฤษ
พัฒนาตนเองทุกด้านให้ทันสมัยอยู่
เสมอ 
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ตารางที่  6  สรุปสาระส าคัญจากการศึกษาวิเคราะห์งานวิจัยในประเทศและต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการนิเทศเพ่ือพัฒนาสมรรถภาพการจัดการเรียนการสอนของครู 
              ภาษาอังกฤษ (ต่อ) 
ที่ สาระส าคัญที่น าไปใช้ 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 
51 ผู้นิเทศต้องสร้างความมั่นใจด้วย        

การเสริมแรงทางบวกแก่ครู
ภาษาอังกฤษ  

                         

52 มีการส่งเสริมให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดี
ระหว่างครูและนักเรียนเพือ่
ประสิทธิภาพการสอนของครู
ภาษาอังกฤษ 

                         

53 มีการส่งเสริมให้ครูภาษาอังกฤษ
ค านึงถึงระดับความยากง่ายของ
เนื้อหาที่ใช้ในการเรียนการสอนให้
เหมาะกับผู้เรียน 

                         

54 มีการส่งเสริมให้ครูภาษาอังกฤษ
ค านึงถึงความรู้พื้นฐานหรือ
ประสบการณ์ในเรื่องที่เรียนของ
ผู้เรียน 

                         

55 มีการส่งเสริมให้ครูภาษาอังกฤษสร้าง
แรงจูงใจให้ผู้เรียนเกิดความสนใจและ
ไม่มีความวิตกกังวลในการเรียน
ภาษาอังกฤษ 

                         

56 มีการส่งเสริมให้เกิดความสัมพันธ์
ระหว่างครูภาษาอังกฤษและผู้เรียน
เพื่อให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนสูงขึ้น 
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ตารางที่  6  สรุปสาระส าคัญจากการศึกษาวิเคราะห์งานวิจัยในประเทศและต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการนิเทศเพ่ือพัฒนาสมรรถภาพการจัดการเรียนการสอนของครู 
     ภาษาอังกฤษ (ต่อ) 

ที ่ สาระส าคัญที่น าไปใช้ 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 
57 มีการสง่เสริมให้ครูภาษาอังกฤษได้รับ

การนิเทศทั้งจากภายในและภายนอก
ควบคู่กันไป 

                         

58 มีการส่งเสริมให้ครูภาษาอังกฤษ
ก าหนดเป้าหมายพัฒนาการเรียน       
การสอนภาษาอังกฤษที่ชัดเจน 

                         

59 มีการส่งเสริมให้ครูภาษาอังกฤษ
วิเคราะห์สาเหตุของผลกระทบ          
ในการจัดการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษ 

                         

60 มีการส่งเสริมให้ครูภาษาอังกฤษ
พัฒนาสื่อการเรียนการสอนเพื่อใช้
สอนซ่อมเสริมให้แก่ผู้เรียน 

                         

61 มีการส่งเสริมให้ครูภาษาอังกฤษ
จัดการเรียนการสอนโดยเสริมสร้าง
การกล้าแสดงออกด้วยการให้ผู้เรียน
ตั้งค าถาม ฝึกการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ให้แก่ผู้เรียน 

                         

62 มีการส่งเสริมให้ครูภาษาอังกฤษเปิด
ใจรับฟังผู้อื่น ยอมรับผลการนิเทศเพื่อ
การปรับปรุงและพัฒนาการจัด             
การเรียนการสอนของตน 

                         

63 มีการส่งเสริมให้ครูภาษาอังกฤษเป็น
แบบอยา่งที่ดีในการใช้ภาษาอังกฤษ 
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ตารางที่  6  สรุปสาระส าคัญจากการศึกษาวิเคราะห์งานวิจัยในประเทศและต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการนิเทศเพ่ือพัฒนาสมรรถภาพการจัดการเรียนการสอนของครู 
      ภาษาอังกฤษ (ต่อ) 

ที ่ สาระส าคัญที่น าไปใช้ 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 
64 มีการส่งเสริมให้ครูภาษาอังกฤษเลือก

และประยกุต์ใช้วิธกีารทดสอบที่
เหมาะกับความแตกตา่งระหวา่ง
บุคคลของผู้เรียน 

                         

65 มีการส่งเสริมให้ครูภาษาอังกฤษได้รับ
เอกสาร ต ารา คอมพวิเตอร์และ
อุปกรณ์เพื่ออ านวยความสะดวก          
ในการเรียนการสอน 

                         

66 มีการส่งเสริมให้ผู้บริหารโรงเรียน 
ศึกษานิเทศก์ ครูร่วมมือใน         
การแก้ปญัหาดา้นการเรียนการสอน
วิชาภาษาอังกฤษ 
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 จากตารางที่ 6  สรุปสาระส าคัญจากการวิเคราะห์งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการนิเทศเพ่ือ
พัฒนาสมรรถภาพการจัดการเรียนการสอนของครูภาษาอังกฤษ ของนักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญ 
สามารถสรุปสาระส าคัญได้  66  ข้อ 

 1.3 การสัมภาษณ์ (interview) ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับการนิเทศเพื่อ
พัฒนาสมรรถภาพการจัดการเรียนการสอนของครูภาษาอังกฤษ ผู้วิจัยได้ด าเนินการสัมภาษณ์
ผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ  จ านวนทั้งสิ้น 12 คน ซึ่งเป็นผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการ 
จ านวน 3 คน  ศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ จ านวน 3 คน ผู้บริหารโรงเรียน 
ครูวิชาการ และครูผู้สอนภาษาอังกฤษ จ านวน 6 คน สรุปผลการวิเคราะห์เนื้อหาจากการสัมภาษณ์ ซึ่ง
สรุปสาระส าคัญได้ดังตารางที่ 7 
 การวิจัยในครั้งนี้  ผู้วิจัยได้ก าหนดสัญลักษณ์ตัวเลขอารบิกแทนผู้เชี่ยวชาญและ
ผู้ทรงคุณวุฒิ ใช้เครื่องหมาย แทนสาระส าคัญที่น าไปใช้จากความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญและ
ผู้ทรงคุณวุฒิ  ประกอบการศึกษาดังนี ้
 

1  =  ดร. ภาสกร  พงษ์สิทธิกร  หัวหน้าศูนย์พัฒนาการนิเทศและเร้งรัดคุณภาพการศึกษา      
ขั้นพ้ืนฐาน  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

2 =  ดร. ยุวดี  อยู่สบาย ผู้อ านวยการสถาบันภาษาอังกฤษ ส านักงานคณะกรรมการ 
    การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

 3 =  ดร. สุภาภรณ์  กิตติรัชดานนท์ ที่ปรึกษาส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ศน.เชี่ยวชาญ 
 4 =  ดร. เสาวนิตย์  ชัยมุสิก  ข้าราชการบ านาญ ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ  
 5  =  ดร. สัมภาษณ์  ค าผุย  ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพม.26 
 6  =  นางพัชนี  แดนเสนา  ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.ขอนแก่น เขต 4 
 7  =  นายประสพ  พรมดวง  ผู้อ านวยการโรงเรียนหนองโนวิทยาคาร 
    อ าเภอกระนวน  จังหวัดขอนแก่น  สพป.ขอนแก่น เขต 4  

 8   =  นายวิพัฒน์  รักษาเคน ครูวิทยฐานะครูช านาญการพิเศษโรงเรียนหนองโนวิทยาคาร 
อ าเภอกระนวน  จังหวัดขอนแก่น  สพป.ขอนแก่น เขต 4  

 9   =  นางสมพร  รักษาเคน  ครูวิทยฐานะครูช านาญการพิเศษโรงเรียนหนองโนวิทยาคาร 
     อ าเภอกระนวน  จังหวัดขอนแก่น  สพป.ขอนแก่น เขต 4  
 10 =  นางปราณี  ทัยคุปต์  ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลราชบุรี  อ าเภอเมือง 
     จังหวัดราชบุรี  สพป.ราชบุรี เขต 1  
 11 =  นางดวงพร  ปัญติภานุวัฒน์ ครูวิทยฐานะครูช านาญการพิเศษโรงเรียนอนุบาลราชบุรี  

อ าเภอเมือง จังหวัดราชบุรี  สพป.ราชบุรี เขต 1  
 12 =  นางเพ็ญแข  นิกรศิริ ครูวิทยฐานะครูช านาญการพิเศษโรงเรียนอนุบาลราชบุรี  

อ าเภอเมือง จังหวัดราชบุรี  สพป.ราชบุรี เขต 1 
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ตารางที่ 7  ผลการสัมภาษณ์ (interview) ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับการนิเทศเพ่ือพัฒนาสมรรถภาพการจัดการเรียนการสอนของครูภาษาอังกฤษ 
 

ที่             องค์ประกอบ/ปัจจัย 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 ผู้นิเทศต้องกระตุ้นให้ครูคิดและตัดสินใจแก้ปัญหาการสอนภาษาอังกฤษ             
2 ผู้นิเทศเป็นนักวิชาการมีความรอบรู้ในวิชาการทุกด้านเพ่ือช่วยเหลือครูภาษาอังกฤษ             

3 
ผู้นิเทศต้องเข้าใจในธรรมชาติของภาษาอังกฤษ เทคนิควิธีสอน การวัดประเมินผล
ภาษาอังกฤษ             

4 ผู้นิเทศต้องมีเจตคติที่ดีต่อการนิเทศการสอนภาษาอังกฤษ             
5 ผู้นิเทศควรเปิดโอกาสให้ครูได้แสดงออก สร้างความม่ันใจให้ครู             
6 ผู้นิเทศต้องมีความกระตือรือร้น และมีวิสัยทัศน์ที่ดี             
7 ผู้นิเทศต้องรู้และเข้าใจเกี่ยวกับเทคนิควิธีสอนวิชาภาษอังกฤษแบบต่าง ๆ             
8 ผู้นิเทศต้องสาธิตให้ค าแนะน าแก่ครูภาษาอังกฤษได้             

9 
ผู้นิเทศควรส่งเสริมให้ครูใช้สื่อการเรียนการสอน เช่น Teacher Kids, Eng24, Eng 
Hour, Echo English, Play and Learn 

            

10 ผู้นิเทศควรมีข้อมูลเป็นเครื่องมือในการพูดคุยกับครูภาษาอังกฤษ                   

11 
ผู้นิเทศควรสร้างแรงจูงใจให้แก่ครูภาษาอังกฤษหลาย ๆ วิธี เช่น  ใช้ Social Network, 
Google, Line, Facebook, Youtube 

            

12 ผู้นิเทศควรศึกษาแผนการสอนของครูภาษาอังกฤษก่อนการนิเทศทุกครั้ง             

13 
ในกรณีที่ครูภาษาอังกฤษใช้กระบวนการสอนที่ไม่ถูกต้องเหมาะสม ผู้นิเทศควรให้
ค าแนะน าหลังการสอนเสร็จสิ้นแล้ว 
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ตารางที่ 7  ผลการสัมภาษณ์ (interview) ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับการนิเทศเพ่ือพัฒนาสมรรถภาพการจัดการเรียนการสอนของครูภาษาอังกฤษ (ต่อ)   
  

               
ที่             

องค์ประกอบ/ปัจจัย 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

14 ผู้นิเทศต้องมีความรู้เกี่ยวกับการนิเทศ เทคนิควิธีการนิเทศครูภาษาอังกฤษ             

15 ผู้นิเทศเป็นผู้ที่ต้องให้ค าปรึกษาแนะน าแก่ครูภาษาอังกฤษ             

16 
ผู้นิเทศควรรับฟังปัญหาจากครู นักเรียนและผู้ปกครองเพ่ือร่วมกันแก้ปัญหาการเรียน  
การสอนภาษาอังกฤษ 

            

17 ผู้นิเทศควรใช้การนิเทศแบบหลากหลายวิธีในการนิเทศครูภาษาอังกฤษ                 
18 ผู้นิเทศควรใช้การนิเทศแบบกัลยาณมิตรในการนิเทศครูภาษาอังกฤษ              
19 ผู้นิเทศควรใช้ Clinical Supervision ในการนิเทศครูภาษาอังกฤษ             
20 ผู้นิเทศควรใช้ Coaching Technique ในการนิเทศครูภาษาอังกฤษ             
21 ผู้นิเทศควรใช้ PBL ปัญหาเป็นฐานในการนิเทศครูภาษาอังกฤษ             
22 ผู้นิเทศควรใช้การนิเทศแบบเพ่ือนนิเทศเพ่ือนในการนิเทศครูภาษาอังกฤษ             
23 ผู้นิเทศควรท างานเป็นทีมในการนิเทศครูภาษาอังกฤษ              

24 
ผู้นิเทศควรจัดอบรมเทคนิคการสอนภาษาอังกฤษ ให้ครูได้เรียนรู้จากเจ้าของภาษา
โดยตรง 

            

25 ผู้นิเทศต้องรู้เรื่องทั่วไป รู้ในสาขาวิชาภาษาอังกฤษ รู้เฉพาะทาง              

26 
ผู้นิเทศต้องท าความเข้าใจกับผู้บริหารให้เห็นความส าคัญของการส่งครูเข้ารับการอบรม
วิชาภาษาอังกฤษ              

27 ผู้นิเทศควรจัดอบรมโดยการสาธิตเทคนิคการสอนแล้วให้ครูน าไปปรับใช้             
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ตารางที่ 7  ผลการสัมภาษณ์ (interview) ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับการนิเทศเพ่ือพัฒนาสมรรถภาพการจัดการเรียนการสอนของครูภาษาอังกฤษ (ต่อ)   
 

ที่             องค์ประกอบ/ปัจจัย 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

28 
ผู้นิเทศควรนิเทศการสอนวิชาภาษาอังกฤษโดยเน้นเรื่องการสอนตามมาตรฐานและ
ตัวชี้วัด 

            

29 มีการส่งเสริมให้ทีมบริหารโรงเรียนให้การสนับสนุนครูภาษาอังกฤษ             

30 
มีการส่งเสริมให้ทีมบริหารโรงเรียนมีการแก้ปัญหาในการจัดการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษร่วมกัน 

            

31 มีการส่งเสริมให้ผู้บริหารและฝ่ายวิชาการโรงเรียนเป็นผู้นิเทศภายในครูภาษาอังกฤษ             

32 
มีการส่งเสริมให้ทีมบริหารของโรงเรียนด าเนินการนิเทศการสอนครูภาษาอังกฤษโดยการ
เยี่ยมชั้นเรียนเพื่อไม่ให้ครูภาษาอังกฤษเกิดความวิตกกังวล 

            

33 มีการส่งเสริมให้ครูภาษาอังกฤษมีความรู้พระราชบัญญัติการศึกษาการศึกษาแห่งชาติ             

34 
มีการส่งเสริมให้ครูภาษาอังกฤษมีความรู้หลักสูตรแกนกลางสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ 

            

35 มีการส่งเสริมให้ครูภาษาอังกฤษเข้าใจทฤษฎีการเรียนการสอนภาษา             
36 มีการส่งเสริมให้ครูภาษาอังกฤษออกแบบการสอนที่หลากหลายเหมาะกับผู้เรียน             
37 มีการส่งเสริมให้ครูภาษาอังกฤษใช้สื่อการเรียนการสอนที่หลากหลายให้นักเรียนได้ใช้จริง             

38 
มีการส่งเสริมให้ครูภาษาอังกฤษปรับวิธีเรียน เปลี่ยนวิธีสอน (Learn to Play) Teach 
less learn more / Active Learning               

39 มีการส่งเสริมให้ครูภาษาอังกฤษมีทัศนคติที่ดีต่อการสอนภาษาอังกฤษ             
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ตารางที่ 7  ผลการสัมภาษณ์ (interview) ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับการนิเทศเพ่ือพัฒนาสมรรถภาพการจัดการเรียนการสอนของครูภาษาอังกฤษ (ต่อ)   
 

ที่             องค์ประกอบ/ปัจจัย 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

40 
มีการส่งเสริมให้ครูภาษาอังกฤษออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับ       
ความสนใจของผู้เรียน 

            

41 
มีการส่งเสริมให้ครูภาษาอังกฤษมีความรู้เรื่องการผลิต การใช้สื่อ/อุปกรณ์การเรียน           
การสอน 

            

42 
มีการส่งเสริมให้ครูภาษาอังกฤษออกแบบกิจกรรมให้สัมพันธ์กับเนื้อหา และทักษะทั้ง         
4 คือ ฟัง พูด อ่าน เขียน 

            

43 มีการส่งเสริมให้ครูภาษาอังกฤษออกแบบกิจกรรมให้ผู้เรียนได้สื่อสารภาษาอย่างเสรี             

44 
มีการส่งเสริมให้ครูภาษาอังกฤษออกแบบกิจกรรมให้ผู้เรียนได้ฝึกเป็นคู่หรือกลุ่มย่อย ๆ 
ตามศักยภาพของผู้เรียน             

45 มีการส่งเสริมให้ครูภาษาอังกฤษได้รับประสบการณ์การสอนภาษาอังกฤษ             

46 
มีการส่งเสริมให้ครูภาษาอังกฤษมีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ฟัง พูด อ่าน เขียน ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ             

47 
มีการส่งเสริมให้ครูภาษาอังกฤษมีความรู้ด้านการวิจัยในชั้นเรียน สามารถท าวิจัยในชั้น
เรียนได้ 

            

48 
มีการส่งเสริมให้ครูภาษาอังกฤษเข้าใจทฤษฎีและหลักการขั้นพ้ืนฐานในการเรียนการสอน
ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

            

49 มีการส่งเสริมให้ครูภาษาอังกฤษเข้าใจความแตกต่างระหว่างบุคคล             
50 มีการส่งเสริมให้ครูภาษาอังกฤษเข้าใจความแตกต่างทางวัฒนธรรมทางภาษา             
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ตารางที่ 7  ผลการสัมภาษณ์ (interview) ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับการนิเทศเพ่ือพัฒนาสมรรถภาพการจัดการเรียนการสอนของครูภาษาอังกฤษ (ต่อ)   
 

ที่             องค์ประกอบ/ปัจจัย 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

51 
มีการส่งเสริมให้ครูภาษาอังกฤษวัดและประเมินผลให้เหมาะสมกับผู้เรียนโดยวัดตาม
สภาพจริง 

            

52 มีการส่งเสริมให้ครูภาษาอังกฤษเน้นการสอนภาษาเพ่ือการสื่อสาร             
53 มีการส่งเสริมให้ครูภาษาอังกฤษวางแผนและเตรียมการสอนทุกครั้ง             
54 มีการส่งเสริมให้ครูภาษาอังกฤษสามารถออกแบบการสอนให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง                

55 
มีการส่งเสริมให้ครูภาษาอังกฤษออกแบบการสอนให้ผู้เรียนได้ฝึกกระบวนการคิด
วิเคราะห์และน าเสนอหน้าชั้นเรียน 

            

56 
มีการส่งเสริมให้ครูภาษาอังกฤษมีการเตรียมพร้อมนักเรียนโดยใช้สมองเป็นฐาน (brain 
based learning : BBL) 

            

57 
มีการส่งเสริมให้ครูภาษาอังกฤษจัดค่ายภาษาอังกฤษให้นักเรียนเรียนแบบเพ่ือนช่วย
เพ่ือน 

            

58 
มีการส่งเสริมให้ครูภาษาอังกฤษเป็นผู้สอนดี มุ่งมั่นในการสอนเพื่อให้ผู้เรียนเรียนรู้ได้
อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ   

            

59 
มีการส่งเสริมให้ครูภาษาอังกฤษออกแบบและจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบบูรณาการ
เนื้อหา ทักษะในการสอนภาษาอังกฤษ 

            

60 
มีการส่งเสริมให้ครูภาษาอังกฤษใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกโรงเรียนตาม          
ความเหมาะสมของเนื้อหาบทเรียน 
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ตารางที่ 7  ผลการสัมภาษณ์ (interview) ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับการนิเทศเพ่ือพัฒนาสมรรถภาพการจัดการเรียนการสอนของครูภาษาอังกฤษ (ต่อ)   
 

ที่             องค์ประกอบ/ปัจจัย 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

61 มีการส่งเสริมให้ครูภาษาอังกฤษพัฒนาตนเองทุกด้านให้ทันสมัยอยู่เสมอ             
62 มีการส่งเสริมให้ครูภาษาอังกฤษเน้นค าศัพท์ เนื้อหาโดยให้ผู้เรียนท่องค าศัพท์ทุกวัน             

63 
มีการส่งเสริมให้ครูภาษาอังกฤษจัดหาหนังสือเสริมภาษาอังกฤษและแบบฝึกหัดเพ่ิมเติม
ให้แก่ผู้เรียน 

            

64 
มีการส่งเสริมให้ผู้ปกครองมีบทบาทในการนิเทศการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษของ
โรงเรียน 

            

65 มีการสนับสนุนโดยเขตพ้ืนที่เพ่ือประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ             
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 จากตารางที่ 7 สรุปสาระส าคัญที่ได้จากการสัมภาษณ์ (interview) ความคิดเห็นของ
ผู้ เชี่ยวชาญผู้บริหารระดับสูงของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้บริหารสถานศึกษา                     
ครูภาษาอังกฤษ และศึกษานิเทศก์ รวมจ านวน 12 คน สามารถสรุปสาระส าคัญที่ได้ ทั้งหมด 65 ข้อ 
 1.4  จากการวิเคราะห์เอกสาร หลักการ แนวคิด ทฤษฎี งานวิจั ย การสัมภาษณ์
ผู้เชี่ยวชาญและข้อค้นพบที่เกี่ยวกับองค์ประกอบ/ปัจจัยของการนิเทศเพ่ือพัฒนาสมรรถภาพ               
การจัดการเรียนการสอนของครูภาษาอังกฤษ สามารถรวบรวมสาระส าคัญที่น าไปใช้ได้ทั้งหมด 126 ข้อ 
น าเสนอผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 5 คน ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) ของ
แบบสอบถาม พบว่า มีค่าดัชนีความสอดคล้อง IOC (Index of Item Objective Congruence) ที่มี
ค่าตั้งแต่ .60 ขึ้นไป และสามารถน ามาใช้เป็นข้อกระทงค าถามในเครื่องมือการวิจัยได้ จ านวน 122 ข้อ 
ดังนี้ 1. ผู้นิเทศต้องกระตุ้นให้ครูคิดและตัดสินใจแก้ปัญหาการสอนภาษาอังกฤษ 2. ผู้นิเทศเป็น
นักวิชาการมีความรอบรู้ในวิชาการทุกด้านเพ่ือช่วยเหลือครูภาษาอังกฤษ  3. ผู้นิเทศต้องเข้าใจใน
ธรรมชาติของภาษาอังกฤษ เทคนิควิธีสอน การวัดประเมินผลภาษาอังกฤษ 4. ผู้นิเทศต้องมีเจตคติที่ดี
ต่อการนิเทศการสอนภาษาอังกฤษ 5. ผู้นิเทศควรเปิดโอกาสให้ครูได้แสดงออก สร้างความม่ันใจให้ครู 
6. ผู้นิเทศต้องมีความกระตือรือร้นและมีวิสัยทัศน์ที่ดี 7. ผู้นิเทศต้องรู้และเข้าใจเกี่ยวกับเทคนิควิธี
สอนวิชาภาษอังกฤษแบบต่าง ๆ  8. ผู้นิเทศต้องสาธิตให้ค าแนะน าแก่ครูภาษาอังกฤษได้ 9. ผู้นิเทศ
ควรใช้หลักการบริหารในการนิเทศ คือ (POSDCoRB) 10. ผู้นิเทศควรส่งเสริมให้ครูใช้สื่อการเรียนการ
สอน เช่น Teacher Kids, Eng24, Eng Hour, Echo English, Play and Learn 11. ผู้นิเทศควรมี
การสังเกตการสอนและจดบันทึกข้อมูลเพื่อสะท้อนคิด การสอนของครูภาษาอังกฤษ 12. ผู้นิเทศควรมี
ข้อมูลเป็นเครื่องมือในการพูดคุยกับครูภาษาอังกฤษ 13. ผู้นิเทศ ควรมีการวางแผนร่วมกับครู
ภาษาอังกฤษโดยใช้กระบวนการ PDCA  14. ผู้นิเทศควรสร้างแรงจูงใจให้แก่ครูภาษาอังกฤษหลาย ๆ  วิธี 
เช่น ใช้ Social Network, Google, Line, Facebook, Youtube 15. ผู้นิเทศควรชื่นชมครูภาษาอังกฤษ          
และให้ขวัญก าลังใจอย่างสม่ าเสมอ 16. ผู้นิเทศควรศึกษาแผนการสอนของครูภาษาอังกฤษก่อน         
การนิเทศทุกครั้ง 17. ผู้นิเทศควรให้ครูภาษาอังกฤษได้สะท้อนคิดและป้อนกลับข้อมูลโดยไม่ชี้น า           
18. ในกรณีที่ครูภาษาอังกฤษใช้กระบวนการสอนที่ไม่ถูกต้องเหมาะสม ผู้นิเทศควรให้ค าแนะน าหลัง
การสอนเสร็จสิ้นแล้ว 19. ผู้นิเทศต้องมีความรู้เกี่ยวกับการนิเทศ เทคนิควิธีการนิเทศครูภาษาอังกฤษ 
20. ผู้นิเทศควรใช้เทคนิควิธีการนิเทศอย่างบูรณาการให้เหมาะกับการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ  
ในแต่ละครั้ง 21. ผู้นิเทศควรมีกระบวนการนิเทศด้วยการประเมินสภาพการท างานของครูภาษาอังกฤษ 
22. ผู้นิเทศต้องศึกษาสภาพและความต้องการจ าเป็นเร่งด่วนในการนิเทศ 23. ผู้นิเทศต้องก าหนด
เงื่อนไขความส าเร็จของการนิเทศการสอนของครูภาษาอังกฤษ 24. ผู้นิเทศควรคัดกรองระดับความรู้
ความสามารถพ้ืนฐานของครูภาษาอังกฤษ 25. ผู้นิเทศเป็นผู้ที่ต้องให้ค าปรึกษาแนะน าแก่ครู
ภาษาอังกฤษ 26. ผู้นิเทศต้องร่วมวิเคราะห์ปัญหา ก าหนดวัตถุประสงค์แล้วเลือกวิธีการปฏิบัติร่วมกัน
กับครู 27. ผู้นิเทศต้องวิเคราะห์พฤติกรรมและผลการสังเกตการสอนของครูภาษาอังกฤษเพ่ือ              
ให้การช่วยเหลือได้อย่างเหมาะสม 28. ผู้นิเทศควรรับฟังปัญหาจากครู นักเรียนและผู้ปกครองเพ่ือ
ร่วมกันแก้ปัญหาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 29. ผู้นิเทศต้องประเมินสภาพและสมรรถนะ              
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ในการท างานของครูภาษาอังกฤษอย่างต่อเนื่อง 30. ผู้นิเทศต้องประเมินผลการนิเทศของตนเพ่ือ
ทราบจุดบกพร่องและแก้ไขได้อย่างเหมาะสม 31. ผู้นิเทศควรใช้การนิเทศแบบหลากหลายวิธีในการนิเทศ
ครูภาษาอังกฤษ 32. ผู้นิเทศควรใช้การนิเทศแบบกัลยาณมิตรในการนิเทศครูภาษาอังกฤษ 33. ผู้นิเทศ
ควรใช้ Clinical Supervision ในการนิเทศครูภาษาอังกฤษ 34. ผู้นิเทศควรใช้ Coaching Technique 
ในการนิเทศครูภาษาอังกฤษ 35. ผู้นิเทศควรใช้ PBL ปัญหาเป็นฐานในการนิเทศครูภาษาอังกฤษ           
36. ผู้นิเทศควรใช้การนิเทศแบบเพ่ือนนิเทศเพ่ือนในการนิเทศครูภาษาอังกฤษ 37. ผู้นิเทศควรท างาน
เป็นทีมในการนิเทศครูภาษาอังกฤษ 38. ผู้นิเทศต้องสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับครูภาษาอังกฤษ              
39. ผู้นิเทศต้องเป็นผู้ที่ได้รับการยอมรับ เชื่อถือศรัทธาจากครูภาษาอังกฤษ 40. ผู้นิเทศควรจัดอบรม
เทคนิคการสอนภาษาอังกฤษ ให้ครูได้เรียนรู้จากเจ้าของภาษาโดยตรง 41. ผู้นิเทศต้องรู้เรื่องทั่วไป           
รู้ในสาขาวิชาภาษาอังกฤษ รู้เฉพาะทาง 42. ผู้นิเทศต้องท าความเข้าใจกับผู้บริหารให้เห็นความส าคัญของ
การส่งครูเข้ารับการอบรมวิชาภาษาอังกฤษ 43. ผู้นิเทศต้องมีมนุษยสัมพันธ์ เป็นมิตร เอ้ืออาทร มีจิตบริการ 
44. ผู้นิเทศควรจัดอบรมโดยการสาธิตเทคนิคการสอนแล้วให้ครูน าไปปรับใช้  45. ผู้นิเทศควรนิเทศ 
ชั้นเรียนเพ่ือดูกระบวนการสอนของครูภาษาอังกฤษ  46. มีการส่งเสริมให้ผู้บริหารโรงเรียนเป็นผู้น า
ทางวิชาการเพ่ือผลต่อประสิทธิภาพการสอนของครูภาษาอังกฤษ 47. ผู้นิเทศควรนิเทศการสอนวิชา
ภาษาอังกฤษโดยเน้นเรื่องการสอนตามมาตรฐานและตัวชี้วัด 48. มีการส่งเสริมให้ทีมบริหารโรงเรียน
ให้การสนับสนุนครูภาษาอังกฤษ 49. มีการส่งเสริมให้ทีมบริหารโรงเรียนมีการแก้ปัญหาในการจัดการเรียน
การสอนภาษาอังกฤษร่วมกัน 50. มีการส่งเสริมให้ผู้บริหารและฝ่ายวิชาการโรงเรียนเป็นผู้นิเทศ
ภายในครูภาษาอังกฤษ 51. มีการส่งเสริมให้มีระบบการบริหารจัดการที่ดีเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของ
การนิเทศครูภาษาอังกฤษ 52. มีการส่งเสริมให้ทีมบริหารของโรงเรียนด าเนินการนิเทศการสอนครู
ภาษาอังกฤษโดยการเยี่ยมชั้นเรียนเพ่ือไม่ให้ครูภาษาอังกฤษเกิดความวิตกกังวล 53. มีการส่งเสริมให้
ครูภาษาอังกฤษมีความรู้พระราชบัญญัติการศึกษาการศึกษาแห่งชาติ 54. มีการส่งเสริมให้ครู
ภาษาอังกฤษมีความรู้หลักสูตรแกนกลางสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 55. มีการส่งเสริมให้ครู
ภาษาอังกฤษเข้าใจทฤษฎีการเรียนการสอนภาษา 56. มีการส่งเสริมให้ครูภาษาอังกฤษออกแบบการสอน
ที่หลากหลายเหมาะกับผู้เรียน 57. มีการส่งเสริมให้ครูภาษาอังกฤษใช้สื่อการเรียนการสอน                
ที่หลากหลายให้นักเรียนได้ใช้จริง 58. มีการส่งเสริมให้ครูภาษาอังกฤษปรับวิธีเรียน เปลี่ยนวิธีสอน 
(Learn to Play) Teach less learn more/Active Learning  59. มีการส่งเสริมให้ครูภาษาอังกฤษ
มีทัศนคติที่ดีต่อการสอนภาษาอังกฤษ 60. มีการส่งเสริมให้ครูภาษาอังกฤษออกแบบกิจกรรมการเรียน
การสอนที่สอดคล้องกับความสนใจของผู้เรียน 61. มีการส่งเสริมให้ครูภาษาอังกฤษมีความรู้เรื่อง           
การผลิต การใช้สื่อ/อุปกรณ์การเรียนการสอน 62. มีการส่งเสริมให้ครูภาษาอังกฤษออกแบบกิจกรรม
ให้สัมพันธ์กับเนื้อหา และทักษะทั้ง 4 คือ ฟัง พูด อ่าน เขียน 63. มีการส่งเสริมให้ครูภาษาอังกฤษ
ออกแบบกิจกรรมให้ผู้เรียนได้สื่อสารภาษาอย่างเสรี 64. มีการส่งเสริมให้ครูภาษาอังกฤษออกแบบ
กิจกรรมให้ผู้เรียนได้ฝึกเป็นคู่หรือกลุ่มย่อย ๆ ตามศักยภาพของผู้เรียน 65. มีการส่งเสริมให้ครู
ภาษาอังกฤษได้รับประสบการณ์การสอน 66. มีการส่งเสริมให้ครูภาษาอังกฤษมีทักษะการใช้
ภาษาอังกฤษ ฟัง พูด อ่าน เขียน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 67. มีการส่งเสริมให้ครูภาษาอังกฤษมีความรู้
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ด้านการวิจัยในชั้นเรียน สามารถท าวิจัยในชั้นเรียนได้ 68. มีการส่งเสริมให้ครูภาษาอังกฤษเข้าใจ
ทฤษฎีและหลักการขั้นพ้ืนฐานในการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 69. มีการส่งเสริมให้ครู
ภาษาอังกฤษเข้าใจความแตกต่างระหว่างบุคคล 70. มีการส่งเสริมให้ครูภาษาอังกฤษเข้าใจ                     
ความแตกต่างทางวัฒนธรรมทางภาษา 71. มีการส่งเสริมให้ครูภาษาอังกฤษวัดและประเมินผล            
ให้เหมาะสมกับผู้เรียนโดยวัดตามสภาพจริง 72. มีการส่งเสริมให้ครูภาษาอังกฤษวัดและประเมินผล
โดยผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายตามความเหมาะสม 73. มีการส่งเสริมให้ครูภาษาอังกฤษเน้นการสอน
ภาษาเพ่ือการสื่อสาร 74. มีการส่งเสริมให้ครูภาษาอังกฤษจัดการเรียนรู้ด้วยโครงงาน 75. มีการส่งเสริม
ให้ครูภาษาอังกฤษเน้นเทคนิคการสอนภาษาอังกฤษแบบ TPR (Total Physical Response)               
(การสอนภาษาโดยการใช้ท่าทาง) 76. มีการส่งเสริมให้ครูภาษาอังกฤษวางแผนและเตรียมการสอน
ทุกครั้ง 77. มีการส่งเสริมให้ครูภาษาอังกฤษจัดบรรยากาศการเรียนการสอนให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน 78. มีการส่งเสริมให้ครูภาษาอังกฤษสามารถออกแบบการสอนให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง 
79. มีการส่งเสริมให้ครูภาษาอังกฤษออกแบบการสอนให้ผู้เรียนได้ฝึกกระบวนการคิดวิเคราะห์และ
น าเสนอหน้าชั้นเรียน 80. มีการส่งเสริมให้ครูภาษาอังกฤษมีการเตรียมพร้อมนักเรียนโดยใช้                 
การเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน (brain based learning : BBL) 81. มีการส่งเสริมให้ครูภาษาอังกฤษ
จัดค่ายภาษาอังกฤษให้นักเรียนเรียนแบบเพ่ือนช่วยเพ่ือน 82. มีการส่งเสริมให้ครูภาษาอังกฤษเป็น
ผู้สอนดี 83. มีการส่งเสริมให้ครูภาษาอังกฤษมีความรู้เรื่องรูปแบบการเรียนรู้ที่เหมาะกับผู้เรียนตาม
ความแตกต่างระหว่างบุคคล 84. มีการส่งเสริมให้ครูภาษาอังกฤษมีความรู้เรื่องการพัฒนารูปแบบ 
การเรียนการสอนที่เหมาะกับผู้ เรียน 85. มีการส่งเสริมให้ครูภาษาอังกฤษออกแบบและ                  
จัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบบูรณาการเนื้อหา 86. มีการส่งเสริมให้ครูภาษาอังกฤษสามารถ
ออกแบบการเรียนรู้โดยยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ 87. มีการส่งเสริมให้ครูภาษาอังกฤษประเมินผล              
การเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ 88. มีการส่งเสริมให้ครูภาษาอังกฤษได้รับการนิเทศด้านการวัด
ประเมินผล 89. มีการส่งเสริมให้ครูภาษาอังกฤษรับการนิเทศด้วยการเยี่ยมชั้นเรียนและสังเกต               
การสอน 90. มีการส่งเสริมให้ครูภาษาอังกฤษรับการอบรมการผลิตและใช้สื่อ/อุปกรณ์การเรียน             
การสอน 91. มีการส่งเสริมให้ครูวิชาการให้ค าแนะน าส่งเสริมครูภาษาอังกฤษอย่างสม่ าเสมอ                 
92. มีการส่งเสริมให้ครูภาษาอังกฤษพัฒนาด้านบุคลิกลักษณะความเป็นครู 93. มีการส่งเสริมให้ครู
ภาษาอังกฤษใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกโรงเรียนตามความเหมาะสมของเนื้อหาบทเรียน             
94. มีการส่งเสริมให้ครูภาษาอังกฤษพัฒนาตนเองทุกด้านให้ทันสมัยอยู่เสมอ 95. ผู้นิเทศต้องสร้าง
ความมั่นใจด้วยการเสริมแรงทางบวกแก่ครูภาษาอังกฤษ 96. มีการส่งเสริมให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดี
ระหว่างครูและนักเรียนเพ่ือประสิทธิภาพการสอนของครูภาษาอังกฤษ  97. มีการส่งเสริมให้ครู
ภาษาอังกฤษค านึงถึงระดับความยากง่ายของเนื้อหาที่ใช้ในการเรียนการสอนให้เหมาะกับผู้เรียน            
98. มีการส่งเสริมให้ครูภาษาอังกฤษค านึงถึงความรู้พ้ืนฐานหรือประสบการณ์ในเรื่องที่เรียนของ
ผู้เรียน 99. มีการส่งเสริมให้ครูภาษาอังกฤษสร้างแรงจูงใจให้ผู้เรียนเกิดความสนใจและไม่มีความวิตก
กังวลในการเรียนภาษาอังกฤษ 100. มีการส่งเสริมให้เกิดความสัมพันธ์ระหว่างครูภาษาอังกฤษและ
ผู้เรียนเพ่ือให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 101. มีการส่งเสริมให้ครูภาษาอังกฤษได้รับการนิเทศ            
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ทั้งจากภายในและภายนอกควบคู่กัน 102. มีการส่งเสริมให้ครูภาษาอังกฤษเน้นค าศัพท์ เนื้อหาโดยให้
ผู้เรียนท่องค าศัพท์ทุกวัน 103. มีการส่งเสริมให้ครูภาษาอังกฤษก าหนดเป้าหมายพัฒนาการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษที่ชัดเจน 104. มีการส่งเสริมให้ครูภาษาอังกฤษวิเคราะห์สาเหตุของผลกระทบในการจัด   
การเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 105. มีการส่งเสริมให้ครูภาษาอังกฤษพัฒนาสื่อการเรียนการสอนเพ่ือ
ใช้สอนซ่อมเสริมให้แก่ผู้เรียน 106. มีการส่งเสริมให้ครูภาษาอังกฤษจัดการเรียนการสอนโดย
เสริมสร้างการกล้าแสดงออกของผู้เรียน 107. มีการส่งเสริมให้ครูภาษาอังกฤษเปิดใจรับฟังผู้อ่ืน
ยอมรับผลการนิเทศเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของตน 108. มีการส่งเสริม
ให้ครูภาษาอังกฤษเป็นแบบอย่างที่ดีในการใช้ภาษาอังกฤษ 109. มีการส่งเสริมให้ครูภาษาอังกฤษ
เลือกและประยุกต์ใช้วิธีการทดสอบที่เหมาะสมกับความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน 110. มีการส่งเสริม
ให้ครูภาษาอังกฤษจัดหาหนังสือเสริมภาษาอังกฤษและแบบฝึกหัดเพ่ิมเติมให้แก่ผู้เรียน 111. มีการส่งเสริม
ให้ครูภาษาอังกฤษได้รับเอกสาร ต ารา คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เพ่ืออ านวยความสะดวกในการเรียน
การสอน 112. มีการส่งเสริมให้ผู้บริหารโรงเรียน ศึกษานิเทศก์ ครูร่วมมือในการแก้ปัญหาด้านการเรียน
การสอนวิชาภาษาอังกฤษ 113. มีการส่งเสริมให้ครูภาษาอังกฤษสามารถแก้ปัญหาการจัดการเรียน
การสอนของครูภาษาอังกฤษได้ 114. มีการส่งเสริมให้มีการนิเทศครูภาษาอังกฤษเพ่ือปรับปรุงการสอน
ของครูภาษาอังกฤษอย่างต่อเนื่อง 115. มีการส่งเสริมให้มีการนิเทศครูภาษาอังกฤษอย่างสร้างสรรค์ 
116. มีการส่งเสริมให้มีการตรวจแผนการสอน การเข้าชั้นเรียนการเข้าร่วมกิจกรรมชองครู
ภาษาอังกฤษ 117. มีการส่งเสริมให้มีการนิเทศแบบประชาธิปไตย 118. มีการส่งเสริมให้มีการนิเทศ
แบบเน้นผลผลิตโดยการวางแผนการท างานอย่างเป็นระบบ 119. มีการส่งเสริมให้ผู้ปกครองมีบทบาท
ในการนิเทศการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษของโรงเรียน 120. มีการส่งเสริมให้โรงเรียนจัดระบบ
บริหารจัดการด้านการเรียนการสอนโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ครู นักเรียนและ
ผู้ปกครอง 121. มีการส่งเสริมให้มีการสนับสนุนโดยเขตพ้ืนที่เพ่ือประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษ 122. มีการส่งเสริมให้มีการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียน ชุมชน ผู้ปกครอง
เพ่ือการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษของโรงเรียน 
 
ตอนที่ 2  การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม 
 ผู้วิจัยได้สรุปและผนวกองค์ความรู้ที่ได้จากการวิเคราะห์เอกสาร (content analysis) และ
การสัมภาษณ์ (interview) แล้วน าไปสร้างเครื่องมือเป็นแบบสอบถาม (opinionnaire) จ านวน             
122 ข้อ น าไปสอบถามกลุ่มตัวอย่าง ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จ านวน 127 เขตพ้ืนที่การศึกษา ผู้ให้ข้อมูล ประกอบด้วย             
1. ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 2. ศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 3. ผู้บริหารสถานศึกษา/หัวหน้าวิชาการโรงเรียน 
และ 4. ครูภาษาอังกฤษของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จ านวน 127 เขตพ้ืนที่การศึกษา 
รวมทั้งสิ้น จ านวน 508 คน ได้รับแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์กลับคืนมา 108 เขตพ้ืนที่การศึกษา 



274 

 

จ านวนแบบสอบถาม 432 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 85.04 น าข้อมูลมาวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป 
ด้วยสถิติวิเคราะห์องค์ประกอบ (factor analysis) ประเภทการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ 
(exploratory factor analysis) และได้สรุปเป็นองค์ประกอบการนิเทศเพ่ือพัฒนาสมรรถภาพ               
การจัดการเรียนการสอนของครูภาษาอังกฤษ เสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลเป็นตารางประกอบ             
ค าบรรยาย เป็น 3 ส่วนดังนี้     
  2.1 ผลการวิเคราะห์สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย ผู้อ านวยการ
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ผู้บริหารสถานศึกษา/หัวหน้าวิชาการโรงเรียน และครูภาษาอังกฤษ
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
จ านวนทั้งสิ้น 127 เขตพ้ืนที่การศึกษา โดยแยกพิจารณาตามเพศ อายุ ระดับการศึกษาสูงสุด  ต าแหน่ง
หน้าที่และประสบการณ์ท างาน โดยการแจกแจงความถี่ (frequency) และหาค่าร้อยละ (percentage)  
มีรายละเอียด ดังตารางที่  8  
 
ตารางที่  8  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

ข้อ สถานภาพ 
รวม 

จ านวน ร้อยละ 
1 เพศ 

   -  ชาย 
   -  หญิง 

     
214 
218 

 
49.54 
50.46 

รวม 432 100 
2 อายุ 

   -  20 - 30  ปี                             
   -  31 – 40 ปี 
   -  41 – 50  ปี 
   -  50  ปีขึ้นไป 

 
29 
179 
108 
116 

 
6.70 
41.40 
25.00 
26.90 

รวม 432 100 
3 ระดับการศึกษาสูงสุด 

   -   ปริญญาตรี                               
   -   ปริญญาโท 
   -   ปริญญาเอก                        

 
92 
324 
16 

 
21.30 
75.00 
3.70 

รวม 432 100 
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ตารางที่  8  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม (ต่อ) 
 

ข้อ สถานภาพ 
รวม 

จ านวน ร้อยละ 
4 ต าแหน่งหน้าที่ 

   -  ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล              
การจัดการศึกษา  
   -  ศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)  
   -  ผู้บริหารสถานศึกษา/หัวหน้าวิชาการโรงเรียน  
   -  ครูภาษาอังกฤษ 

 
108 

 
108 

 
108 
108 

 
25.00 

 
25.00 

 
25.00 
25.00 

 รวม 432 100 
5 ประสบการณ์ในการท างาน 

   -  ไม่เกิน  5 ปี 
   -  6 -10  ปี 
   -  11 – 15  ปี 
   -  16 - 20 ปี   
   -  21 ปี ขึ้นไป 

 
21 
147 
103 
83 
78 

 
4.90 
34.00 
23.80 
19.20 
18.10 

 รวม 432 100 
 
 จากตารางที่ 8 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามโดยภาพรวม ด้านเพศ พบว่า เป็นเพศ
ชายน้อยกว่าเพศหญิง คือ เป็นเพศชาย จ านวน 214 คน คิดเป็นร้อยละ 49.50 เพศหญิง จ านวน             
218 คน คิดเป็นร้อยละ  50.50 ด้านอายุ พบว่า อายุ 31 – 40 ปี มากที่สุด จ านวน 179 คน คิดเป็น
ร้อยละ 41.40 รองลงมา คือ อายุ 50 ปีขึ้นไป จ านวน 116 คน คิดเป็นร้อยละ 26.90 และอายุ 41 – 50 ปี 
จ านวน 108 คน คิดเป็นร้อยละ 25.00 และ อายุ 20 - 30 ปี จ านวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 6.70 
ตามล าดับ ด้านวุฒิการศึกษา พบว่า วุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท มากที่สุด จ านวน 324 คน คิด
เป็นร้อยละ 75.00 รองลงมา คือ วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี 92 คน คิดเป็นร้อยละ 21.30 และ
ระดับปริญญาเอก จ านวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 3.70 ตามล าดับ ด้านต าแหน่งหน้าที่ พบว่า 
ต าแหน่งผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา จ านวน 108 คน คิดเป็นร้อยละ 
25.00 ศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) จ านวน              
108 คน คิดเป็นร้อยละ 25.00 ผู้บริหารสถานศึกษา/หัวหน้าวิชาการโรงเรียน จ านวน 108 คน                 
คิดเป็นร้อยละ 25.00 และครูภาษาอังกฤษ จ านวน 108 คน คิดเป็นร้อยละ 24.80 และด้าน
ประสบการณ์ในการท างาน พบว่า ส่วนใหญ่มีประสบการณ์ในการท างาน 6 -10 ปี มากที่สุด จ านวน  
147 คน คิดเป็นร้อยละ 34.00 รองลงมา ได้แก่ ประสบการณ์ในการท างาน 11 – 15 ปี จ านวน             
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103 คน คิดเป็นร้อยละ 23.80 ประสบการณ์ในการท างาน 16 - 20 ปี จ านวน 83 คน คิดเป็นร้อยละ 
19.20 ประสบการณ์ในการท างาน 21 ปี ขึ้นไป จ านวน 78 คน คิดเป็นร้อยละ 18.10 ตามล าดับ 
 
  2.2  การวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการนิเทศเพื่อพัฒนาสมรรถภาพ
การจัดการเรียนการสอนของครูภาษาอังกฤษ 
 ในการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับตัวแปรการนิเทศเพ่ือพัฒนาสมรรถภาพการจัด 
การเรียนการสอนของครูภาษาอังกฤษ โดยวิเคราะห์ค่ามัชฌิมเลขคณิต ( X ) และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) โดยน าไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์การวิเคราะห์ของเบสท์ (Best) ซึ่งมีรายละเอียด          
ดังตารางที่  9 
 
ตารางที่  9  ค่าเฉลี่ย ( X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความส าคัญของตัวแปรการนิเทศ 
    เพ่ือพัฒนาสมรรถภาพการจัดการเรียนการสอนของครูภาษาอังกฤษ 

(n = 108) 

ข้อที่ 
การนิเทศเพ่ือพัฒนาสมรรถภาพการจัดการเรียนการสอน 

ของครูภาษาอังกฤษ X  S.D. 
ระดับ               

ความส าคัญ 
1 ผู้นิเทศต้องกระตุ้นให้ครูคิดและตัดสินใจแก้ปัญหาการสอน

ภาษาอังกฤษ  
4.74 .531 มากที่สุด 

2 ผู้นิเทศเป็นนักวิชาการมีความรอบรู้ในวิชาการทุกด้านเพ่ือ
ช่วยเหลือครูภาษาอังกฤษ 

4.72 .583 มากที่สุด 

3 ผู้นิเทศต้องเข้าใจในธรรมชาติของภาษาอังกฤษ เทคนิควิธี
สอน การวัดประเมินผลภาษาอังกฤษ 

4.73 .591 มากที่สุด 

4 ผู้นิเทศต้องมีเจตคติที่ดีต่อการนิเทศการสอนภาษาอังกฤษ 4.76 .527 มากที่สุด 
5 ผู้นิเทศควรเปิดโอกาสให้ครูได้แสดงออก สร้างความม่ันใจให้

คร ู
4.75 .549 มากที่สุด 

6 ผู้นิเทศต้องมีความกระตือรือร้นและมีวิสัยทัศน์ที่ดี 4.73 .558 มากที่สุด 
7 ผู้นิเทศต้องรู้และเข้าใจเกี่ยวกับเทคนิควิธีสอนวิชาภาษอังกฤษ

แบบต่าง ๆ  
4.73 .535 มากที่สุด 

8 ผู้นิเทศต้องสาธิตให้ค าแนะน าแก่ครูภาษาอังกฤษได้  4.68 .612 มากที่สุด 
9 ผู้นิเทศควรใช้หลักการบริหารในการนิเทศ คือ (POSDCoRB)  4.60 .667 มากที่สุด 
10 ผู้นิเทศควรส่งเสริมให้ครูใช้สื่อการเรียนการสอน เช่น 

Teacher Kids, Eng24, Eng Hour, Echo English, Play 
and Learn  

4.65 .650 มากที่สุด 
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ตารางที่  9  ค่าเฉลี่ย ( X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความส าคัญของตัวแปรการนิเทศ 
    เพ่ือพัฒนาสมรรถภาพการจัดการเรียนการสอนของครูภาษาอังกฤษ (ต่อ) 

(n = 108) 

ข้อที่ 
การนิเทศเพ่ือพัฒนาสมรรถภาพการจัดการเรียนการสอน 

ของครูภาษาอังกฤษ X  S.D. 
ระดับ               

ความส าคัญ 
11 ผู้นิเทศควรมีการสังเกตการสอนและจดบันทึกข้อมูลเพื่อ

สะท้อนคิด การสอนของครูภาษาอังกฤษ  
4.68 .598 มากที่สุด 

12 ผู้นิเทศควรมีข้อมูลเป็นเครื่องมือในการพูดคุยกับครู
ภาษาอังกฤษ       

4.71 .550 มากที่สุด 

13 ผู้นิเทศ ควรมีการวางแผนร่วมกับครูภาษาอังกฤษโดยใช้
กระบวนการ PDCA 

4.68 .594 มากที่สุด 

14 ผู้นิเทศควรสร้างแรงจูงใจให้แก่ครูภาษาอังกฤษหลาย ๆ วิธี 
เช่น  ใช้ Social Network, Google, Line, Facebook, 
Youtube  

4.70 .584 มากที่สุด 

15 ผู้นิเทศควรชื่นชมครูภาษาอังกฤษและให้ขวัญก าลังใจ                
อย่างสม่ าเสมอ  

4.69 .622 มากที่สุด 

16 ผู้นิเทศควรศึกษาแผนการสอนของครูภาษาอังกฤษก่อน            
การนิเทศทุกครั้ง  

4.67 .631 มากที่สุด 

17 ผู้นิเทศควรให้ครูภาษาอังกฤษได้สะท้อนคิดและป้อนกลับ
ข้อมูลโดยไม่ชี้น า 

4.69 .612 มากที่สุด 

18 ในกรณีที่ครูภาษาอังกฤษใช้กระบวนการสอนที่ไม่ถูกต้อง
เหมาะสม ผู้นิเทศควรให้ค าแนะน าหลังการสอนเสร็จสิ้นแล้ว 

4.72 .573 มากที่สุด 

19 ผู้นิเทศต้องมีความรู้เกี่ยวกับการนิเทศ เทคนิควิธีการนิเทศ
ครูภาษาอังกฤษ  

4.73 .531 มากที่สุด 

20 ผู้นิเทศควรใช้เทคนิควิธีการนิเทศอย่างบูรณาการให้
เหมาะสมกับการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในแต่ละ
ครั้ง 

4.70 .568 มากที่สุด 

21 ผู้นิเทศควรมีกระบวนการนิเทศด้วยการประเมินสภาพ            
การท างานของครูภาษาอังกฤษ  

4.70 .581 มากที่สุด 

22 ผู้นิเทศต้องศึกษาสภาพและความต้องการจ าเป็นเร่งด่วน               
ในการนิเทศ  

4.69 .579 มากที่สุด 
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ตารางที่  9  ค่าเฉลี่ย ( X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความส าคัญของตัวแปรการนิเทศ 
    เพ่ือพัฒนาสมรรถภาพการจัดการเรียนการสอนของครูภาษาอังกฤษ (ต่อ) 

 (n = 108) 

ข้อที่ 
การนิเทศเพ่ือพัฒนาสมรรถภาพการจัดการเรียนการสอน 

ของครูภาษาอังกฤษ X  S.D. 
ระดับ               

ความส าคัญ 
23 ผู้นิเทศต้องก าหนดเงื่อนไขความส าเร็จของการนิเทศการ

สอนของครูภาษาอังกฤษ 
4.72 .539 มากที่สุด 

24 ผู้นิเทศควรคัดกรองระดับความรู้ความสามารถพ้ืนฐานของ
ครูภาษาอังกฤษ 

4.70 .599 มากที่สุด 

25 ผู้นิเทศเป็นผู้ที่ต้องให้ค าปรึกษาแนะน าแก่ครูภาษาอังกฤษ 4.76 .531 มากที่สุด 
26 ผู้นิเทศต้องร่วมวิเคราะห์ปัญหา ก าหนดวัตถุประสงค์แล้ว

เลือกวิธีการปฏิบัติร่วมกันกับครู 
4.73 .553 มากที่สุด 

27 ผู้นิเทศต้องวิเคราะห์พฤติกรรมและผลการสังเกตการสอน
ของครูภาษาอังกฤษเพ่ือให้การช่วยเหลือได้อย่างเหมาะสม 

4.75 .507 มากที่สุด 

28 ผู้นิเทศควรรับฟังปัญหาจากครู นักเรียนและผู้ปกครองเพ่ือ
ร่วมกันแก้ปัญหาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 

4.76 .527 มากที่สุด 

29 ผู้นิเทศต้องประเมินสภาพและสมรรถนะในการท างานของ
ครูภาษาอังกฤษอย่างต่อเนื่อง  

4.68 .605 มากที่สุด 

30 ผู้นิเทศต้องประเมินผลการนิเทศของตนเพ่ือทราบ
จุดบกพร่องและแก้ไขได้อย่างเหมาะสม 

4.68 .617 มากที่สุด 

31 ผู้นิเทศควรใช้การนิเทศแบบหลากหลายวิธีในการนิเทศครู
ภาษาอังกฤษ     

4.67 .623 มากที่สุด 

32 ผู้นิเทศควรใช้การนิเทศแบบกัลยาณมิตรในการนิเทศครู
ภาษาอังกฤษ  

4.72 .573 มากที่สุด 

33 ผู้นิเทศควรใช้ Clinical Supervision ในการนิเทศครู
ภาษาอังกฤษ 

4.65 .632 มากที่สุด 

34 ผู้นิเทศควรใช้ Coaching Technique ในการนิเทศครู
ภาษาอังกฤษ 

4.66 .593 มากที่สุด 

35 ผู้นิเทศควรใช้ PBL ปัญหาเป็นฐานในการนิเทศครู
ภาษาอังกฤษ 

4.63 .622 มากที่สุด 

36 ผู้นิเทศควรใช้การนิเทศแบบเพ่ือนนิเทศเพ่ือนในการนิเทศครู
ภาษาอังกฤษ 

4.64 .619 มากที่สุด 

37 ผู้นิเทศควรท างานเป็นทีมในการนิเทศครูภาษาอังกฤษ 4.68 .595 มากที่สุด 
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ตารางที่  9  ค่าเฉลี่ย ( X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความส าคัญของตัวแปรการนิเทศ 
    เพ่ือพัฒนาสมรรถภาพการจัดการเรียนการสอนของครูภาษาอังกฤษ (ต่อ) 

 (n = 108) 

ข้อที่ 
การนิเทศเพ่ือพัฒนาสมรรถภาพการจัดการเรียนการสอน 

ของครูภาษาอังกฤษ X  S.D. 
ระดับ               

ความส าคัญ 
38 ผู้นิเทศต้องสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับครูภาษาอังกฤษ  4.72 .554 มากที่สุด 
39 ผู้นิเทศต้องเป็นผู้ที่ได้รับการยอมรับ เชื่อถือศรัทธาจากครู

ภาษาอังกฤษ 
4.72 .542 มากที่สุด 

40 ผู้นิเทศควรจัดอบรมเทคนิคการสอนภาษาอังกฤษ ให้ครูได้
เรียนรู้จากเจ้าของภาษาโดยตรง 

4.68 .581 มากที่สุด 

41 ผู้นิเทศต้องรู้เรื่องทั่วไป รู้ในสาขาวิชาภาษาอังกฤษ รู้เฉพาะ
ทาง  

4.71 .569 มากที่สุด 

42 ผู้นิเทศต้องท าความเข้าใจกับผู้บริหารให้เห็นความส าคัญของ
การส่งครูเข้ารับการอบรมวิชาภาษาอังกฤษ  

4.71 .560 มากที่สุด 

43 ผู้นิเทศต้องมีมนุษยสัมพันธ์ เป็นมิตร เอ้ืออาทร มีจิตบริการ   4.74 .530 มากที่สุด 
44 ผู้นิเทศควรจัดอบรมโดยการสาธิตเทคนิคการสอนแล้วให้ครู

น าไปปรับใช้ 
4.66 .630 มากที่สุด 

45 ผู้นิเทศควรนิเทศชั้นเรียนเพ่ือดูกระบวนการสอนของครู
ภาษาอังกฤษ  

4.68 .599 มากที่สุด 

46 มีการส่งเสริมให้ผู้บริหารโรงเรียนเป็นผู้น าทางวิชาการเพ่ือ
ผลต่อประสิทธิภาพการสอนของครูภาษาอังกฤษ  

4.69 .565 มากที่สุด 

47 ผู้นิเทศควรนิเทศการสอนวิชาภาษาอังกฤษโดยเน้นเรื่อง           
การสอนตามมาตรฐานและตัวชี้วัด 

4.69 .563 มากที่สุด 

48 มีการส่งเสริมให้ทีมบริหารโรงเรียนให้การสนับสนุนครู
ภาษาอังกฤษ  

4.71 .542 มากที่สุด 

49 มีการส่งเสริมให้ทีมบริหารโรงเรียนมีการแก้ปัญหาในการจัด       
การเรียนการสอนภาษาอังกฤษร่วมกัน 

4.69 .572 มากที่สุด 

50 มีการส่งเสริมให้ผู้บริหารและฝ่ายวิชาการโรงเรียนเป็นผู้
นิเทศภายในครูภาษาอังกฤษ 

4.64 .611 มากที่สุด 

51 มีการส่งเสริมให้มีระบบการบริหารจัดการที่ดีเพ่ือให้บรรลุ
เป้าหมายของการนิเทศครูภาษาอังกฤษ  

4.68 .595 มากที่สุด 

52 มีการส่งเสริมให้ทีมบริหารของโรงเรียนด าเนินการนิเทศ           
การสอนครูภาษาอังกฤษโดยการเยี่ยมชั้นเรียนเพื่อไม่ให้ครู
ภาษาอังกฤษเกิดความวิตกกังวล 

4.69 .571 มากที่สุด 
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ตารางที่  9  ค่าเฉลี่ย ( X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความส าคัญของตัวแปรการนิเทศ 
    เพ่ือพัฒนาสมรรถภาพการจัดการเรียนการสอนของครูภาษาอังกฤษ (ต่อ) 

 (n = 108) 

ข้อที่ 
การนิเทศเพ่ือพัฒนาสมรรถภาพการจัดการเรียนการสอน 

ของครูภาษาอังกฤษ X  S.D. 
ระดับ               

ความส าคัญ 
53 มีการส่งเสริมให้ครูภาษาอังกฤษมีความรู้พระราชบัญญัติ

การศึกษาการศึกษาแห่งชาติ  
4.68 .575 มากที่สุด 

54 มีการส่งเสริมให้ครูภาษาอังกฤษมีความรู้หลักสูตรแกนกลาง
สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

4.73 .543 มากที่สุด 

55 มีการส่งเสริมให้ครูภาษาอังกฤษเข้าใจทฤษฎีการเรียน            
การสอนภาษา  

4.72 .562 มากที่สุด 

56 มีการส่งเสริมให้ครูภาษาอังกฤษออกแบบการสอนที่
หลากหลาย เหมาะกับผู้เรียน 

4.75 .523 มากที่สุด 

57 มีการส่งเสริมให้ครูภาษาอังกฤษใช้สื่อการเรียนการสอนที่
หลากหลายให้นักเรียนได้ใช้จริง 

4.74 .552 มากที่สุด 

58 มีการส่งเสริมให้ครูภาษาอังกฤษปรับวิธีเรียน เปลี่ยนวิธีสอน 
(Learn to Play) Teach less learn more / Active 
Learning   

4.73 .534 มากที่สุด 

59 มีการส่งเสริมให้ครูภาษาอังกฤษมีทัศนคติที่ดีต่อการสอน
ภาษาอังกฤษ  

4.75 .525 มากที่สุด 

60 มีการส่งเสริมให้ครูภาษาอังกฤษออกแบบกิจกรรมการเรียน             
การสอนที่สอดคล้องกับความสนใจของผู้เรียน  

4.75 .531 มากที่สุด 

61 มีการส่งเสริมให้ครูภาษาอังกฤษมีความรู้เรื่องการผลิต การใช้
สื่อ/อุปกรณ์การเรียนการสอน  

4.76 .503 มากที่สุด 

62 มีการส่งเสริมให้ครูภาษาอังกฤษออกแบบกิจกรรมให้สัมพันธ์
กับเนื้อหา และทักษะทั้ง 4 คือ ฟัง พูด อ่าน เขียน 

4.78 .497 มากที่สุด 

63 มีการส่งเสริมให้ครูภาษาอังกฤษออกแบบกิจกรรมให้ผู้เรียนได้
สื่อสารภาษาอย่างเสรี  

4.78 .480 มากที่สุด 

64 มีการส่งเสริมให้ครูภาษาอังกฤษออกแบบกิจกรรมให้ผู้เรียนได้
ฝึกเป็นคู่หรือกลุ่มย่อย ๆ ตามศักยภาพของผู้เรียน  

4.77 .493 มากที่สุด 

65 มีการส่งเสริมให้ครูภาษาอังกฤษได้รับประสบการณ์การสอน  4.75 .536 มากที่สุด 
66 มีการส่งเสริมให้ครูภาษาอังกฤษมีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ 

ฟัง พูด อ่าน เขียน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
4.79 .480 มากที่สุด 
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ตารางที่  9  ค่าเฉลี่ย ( X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความส าคัญของตัวแปรการนิเทศ 
    เพ่ือพัฒนาสมรรถภาพการจัดการเรียนการสอนของครูภาษาอังกฤษ (ต่อ) 

 (n = 108) 

ข้อที่ 
การนิเทศเพ่ือพัฒนาสมรรถภาพการจัดการเรียนการสอน 

ของครูภาษาอังกฤษ X  S.D. 
ระดับ               

ความส าคัญ 
67 มีการส่งเสริมให้ครูภาษาอังกฤษมีความรู้ด้านการวิจัย            

ในชั้นเรียน สามารถท าวิจัยในชั้นเรียนได้ 
4.75 .540 มากที่สุด 

68 มีการส่งเสริมให้ครูภาษาอังกฤษเข้าใจทฤษฎีและหลักการ          
ขั้นพ้ืนฐานในการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

4.78 .485 มากที่สุด 

69 มีการส่งเสริมให้ครูภาษาอังกฤษเข้าใจความแตกต่างระหว่าง
บุคคล  

4.78 .479 มากที่สุด 

70 มีการส่งเสริมให้ครูภาษาอังกฤษเข้าใจความแตกต่างทาง
วัฒนธรรมทางภาษา  

4.77 .491 มากที่สุด 

71 มีการส่งเสริมให้ครูภาษาอังกฤษวัดและประเมินผลให้
เหมาะสมกับผู้เรียนโดยวัดตามสภาพจริง 

4.80 .476 มากทีสุ่ด 

72 มีการส่งเสริมให้ครูภาษาอังกฤษวัดและประเมินผลโดยผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายตามความเหมาะสม 

4.76 .493 มากที่สุด 

73 มีการส่งเสริมให้ครูภาษาอังกฤษเน้นการสอนภาษาเพ่ือ             
การสื่อสาร 

4.77 .493 มากที่สุด 

74 มีการส่งเสริมให้ครูภาษาอังกฤษจัดการเรียนรู้ด้วยโครงงาน  4.74 .538 มากที่สุด 
75 มีการส่งเสริมให้ครูภาษาอังกฤษเน้นเทคนิคการสอน

ภาษาอังกฤษแบบ TPR (Total Physical Response)               
(การสอนภาษาโดยการใช้ท่าทาง) 

4.73 .568 มากที่สุด 

76 มีการส่งเสริมให้ครูภาษาอังกฤษวางแผนและเตรียมการสอน             
ทุกครั้ง 

4.79 .475 มากที่สุด 

77 มีการส่งเสริมให้ครูภาษาอังกฤษจัดบรรยากาศการเรียน              
การสอนให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน  

4.79 .480 มากที่สุด 

78 มีการส่งเสริมให้ครูภาษาอังกฤษสามารถออกแบบการสอน
ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง    

4.80 .466 มากท่ีสุด 

79 มีการส่งเสริมให้ครูภาษาอังกฤษออกแบบการสอนให้ผู้เรียน  
ได้ฝึกกระบวนการคิดวิเคราะห์และน าเสนอหน้าชั้นเรียน  

4.75 .531 มากที่สุด 

80 มีการส่งเสริมให้ครูภาษาอังกฤษมีการเตรียมพร้อมนักเรียน
โดยใช้การเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน (brain based 
learning : BBL) 

4.76 .492 มากที่สุด 
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ตารางที่  9  ค่าเฉลี่ย ( X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความส าคัญของตัวแปรการนิเทศ 
    เพ่ือพัฒนาสมรรถภาพการจัดการเรียนการสอนของครูภาษาอังกฤษ (ต่อ) 

 (n = 108) 

ข้อที่ 
การนิเทศเพ่ือพัฒนาสมรรถภาพการจัดการเรียนการสอน 

ของครูภาษาอังกฤษ X  S.D. 
ระดับ               

ความส าคัญ 
81 มีการส่งเสริมให้ครูภาษาอังกฤษจัดค่ายภาษาอังกฤษให้

นักเรียนเรียนแบบเพ่ือนช่วยเพ่ือน 
4.75 .528 มากที่สุด 

82 มีการส่งเสริมให้ครูภาษาอังกฤษเป็นผู้สอนดี  4.76 .493 มากที่สุด 
83 มีการส่งเสริมให้ครูภาษาอังกฤษมีความรู้เรื่องรูปแบบ       

การเรียนรู้ที่เหมาะกับผู้เรียนตามความแตกต่างระหว่าง
บุคคล 

4.77 .487 มากที่สุด 

84 มีการส่งเสริมให้ครูภาษาอังกฤษมีความรู้เรื่องการพัฒนา
รูปแบบการเรียนการสอนที่เหมาะกับผู้เรียน  

4.77 .482 มากที่สุด 

85 มีการส่งเสริมให้ครูภาษาอังกฤษออกแบบและจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้แบบบูรณาการเนื้อหา  

4.80 .428 มากที่สุด 

86 มีการส่งเสริมให้ครูภาษาอังกฤษสามารถออกแบบการเรียนรู้              
โดยยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ  

4.80 .458 มากที่สุด 

87 มีการส่งเสริมให้ครูภาษาอังกฤษประเมินผลการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนอย่างเป็นระบบ 

4.80 .451 มากที่สุด 

88 มีการส่งเสริมให้ครูภาษาอังกฤษได้รับการนิเทศด้านการวัด
ประเมินผล  

4.80 .457 มากที่สุด 

89 มีการส่งเสริมให้ครูภาษาอังกฤษรับการนิเทศด้วยการเยี่ยม   
ชั้นเรียนและสังเกตการสอน 

4.77 .482 มากที่สุด 

90 มีการส่งเสริมให้ครูภาษาอังกฤษรับการอบรมการผลิตและ          
ใช้สื่อ/อุปกรณ์การเรียนการสอน 

4.78 .497 มากที่สุด 

91 มีการส่งเสริมให้ครูวิชาการให้ค าแนะน า ส่งเสริมครู
ภาษาอังกฤษอย่างสม่ าเสมอ 

4.77 .497 มากที่สุด 

92 มีการส่งเสริมให้ครูภาษาอังกฤษพัฒนาด้านบุคลิกลักษณะ             
ความเป็นครู 

4.78 .467 มากที่สุด 

93 มีการส่งเสริมให้ครูภาษาอังกฤษใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและ
ภายนอกโรงเรียนตามความเหมาะสมของเนื้อหาบทเรียน 

4.16 .921 มาก 
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ตารางที่  9  ค่าเฉลี่ย ( X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความส าคัญของตัวแปรการนิเทศ 
    เพ่ือพัฒนาสมรรถภาพการจัดการเรียนการสอนของครูภาษาอังกฤษ (ต่อ) 

 (n = 108) 

ข้อที่ 
การนิเทศเพ่ือพัฒนาสมรรถภาพการจัดการเรียนการสอน 

ของครูภาษาอังกฤษ X  S.D. 
ระดับ               

ความส าคัญ 
94 มีการส่งเสริมให้ครูภาษาอังกฤษพัฒนาตนเองทุกด้านให้

ทันสมัยอยู่เสมอ 
4.79 .473 มากที่สุด 

95 ผู้นิเทศต้องสร้างความมั่นใจด้วยการเสริมแรงทางบวกแก่ครู
ภาษาอังกฤษ  

4.79 .451 มากที่สุด 

96 มีการส่งเสริมให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างครูและนักเรียน
เพ่ือประสิทธิภาพการสอนของครูภาษาอังกฤษ 

4.78 .469 มากที่สุด 

97 มีการส่งเสริมให้ครูภาษาอังกฤษค านึงถึงระดับความยากง่าย            
ของเนื้อหาที่ใช้ในการเรียนการสอนให้เหมาะกับผู้เรียน 

4.80 .451 มากที่สุด 

98 มีการส่งเสริมให้ครูภาษาอังกฤษค านึงถึงความรู้พื้นฐานหรือ
ประสบการณ์ในเรื่องที่เรียนของผู้เรียน 

4.80 .453 มากที่สุด 

99 มีการส่งเสริมให้ครูภาษาอังกฤษสร้างแรงจูงใจให้ผู้เรียนเกิด            
ความสนใจและไม่มีความวิตกกังวลในการเรียนภาษาอังกฤษ 

4.80 .459 มากที่สุด 

100 มีการส่งเสริมให้เกิดความสัมพันธ์ระหว่างครูภาษาอังกฤษ
และผู้เรียนเพ่ือให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 

4.79 .473 มากที่สุด 

101 มีการส่งเสริมให้ครูภาษาอังกฤษได้รับการนิเทศท้ังจาก
ภายในและภายนอกควบคู่กัน  

4.75 .520 มากที่สุด 

102 มีการส่งเสริมให้ครูภาษาอังกฤษเน้นค าศัพท์ เนื้อหาโดยให้
ผู้เรียนท่องค าศัพท์ทุกวัน  

4.74 .533 มากที่สุด 

103 มีการส่งเสริมให้ครูภาษาอังกฤษก าหนดเป้าหมายพัฒนา         
การเรียนการสอนภาษาอังกฤษท่ีชัดเจน 

4.79 .457 มากที่สุด 

104 มีการส่งเสริมให้ครูภาษาอังกฤษวิเคราะห์สาเหตุของ
ผลกระทบในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 

4.77 .503 มากที่สุด 

105 มีการส่งเสริมให้ครูภาษาอังกฤษพัฒนาสื่อการเรียนการสอน
เพ่ือใช้สอนซ่อมเสริมให้แก่ผู้เรียน 

4.74 .555 มากที่สุด 

106 มีการส่งเสริมให้ครูภาษาอังกฤษจัดการเรียนการสอนโดย
เสริมสร้างการกล้าแสดงออกของผู้เรียน  

4.76 .518 มากที่สุด 
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ตารางที่  9  ค่าเฉลี่ย ( X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความส าคัญของตัวแปรการนิเทศ 
    เพ่ือพัฒนาสมรรถภาพการจัดการเรียนการสอนของครูภาษาอังกฤษ (ต่อ) 

 (n = 108) 

ข้อที่ 
การนิเทศเพ่ือพัฒนาสมรรถภาพการจัดการเรียนการสอน 

ของครูภาษาอังกฤษ X  S.D. 
ระดับ               

ความส าคัญ 
107 มีการส่งเสริมให้ครูภาษาอังกฤษเปิดใจรับฟังผู้อ่ืน ยอมรับ                 

ผลการนิเทศเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียน           
การสอนของตน 

4.76 .513 มากที่สุด 

108 มีการส่งเสริมให้ครูภาษาอังกฤษเป็นแบบอย่างที่ดีในการใช้
ภาษาอังกฤษ 

4.76 .505 มากที่สุด 

109 มีการส่งเสริมให้ครูภาษาอังกฤษเลือกและประยุกต์ใช้วิธีการ
ทดสอบท่ีเหมาะสมกับความแตกต่างระหว่างบุคคลของ
ผู้เรียน 

4.74 .544 มากที่สุด 

110 มีการส่งเสริมให้ครูภาษาอังกฤษจัดหาหนังสือเสริม
ภาษาอังกฤษและแบบฝึกหัดเพ่ิมเติมให้แก่ผู้เรียน 

4.74 .536 มากที่สุด 

111 มีการส่งเสริมให้ครูภาษาอังกฤษได้รับเอกสาร ต ารา 
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เพ่ืออ านวยความสะดวก                
ในการเรียนการสอน  

4.72 .545 มากที่สุด 

112 มีการส่งเสริมให้ผู้บริหารโรงเรียน ศึกษานิเทศก์ ครู ร่วมมือ              
ในการแก้ปัญหาด้านการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ 

4.72 .584 มากที่สุด 

113 มีการส่งเสริมให้ครูภาษาอังกฤษสามารถแก้ปัญหาการจัด           
การเรียนการสอนของครูภาษาอังกฤษได้ 

4.68 .599 มากที่สุด 

114 มีการส่งเสริมให้มีการนิเทศครูภาษาอังกฤษเพ่ือปรับปรุง              
การสอนของครูภาษาอังกฤษอย่างต่อเนื่อง  

4.31 .858 มาก 

115 มีการส่งเสริมให้มีการนิเทศครูภาษาอังกฤษอย่างสร้างสรรค์ 4.27 .876 มาก 
116 มีการส่งเสริมให้มีการตรวจแผนการสอน การเข้าชั้นเรียน     

การเข้าร่วมกิจกรรมชองครูภาษาอังกฤษ  
4.22 .876 มาก 

117 มีการส่งเสริมให้มีการนิเทศแบบประชาธิปไตย 3.97 .886 มาก 
118 มีการส่งเสริมให้มีการนิเทศแบบเน้นผลผลิตโดยการวางแผน            

การท างานอย่างเป็นระบบ 
4.22 .875 มาก 

119 มีการส่งเสริมให้ผู้ปกครองมีบทบาทในการนิเทศการเรียน           
การสอนวิชาภาษาอังกฤษของโรงเรียน 

4.42 .799 มาก 
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ตารางที่  9  ค่าเฉลี่ย ( X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความส าคัญของตัวแปรการนิเทศ 
    เพ่ือพัฒนาสมรรถภาพการจัดการเรียนการสอนของครูภาษาอังกฤษ (ต่อ) 

 (n = 108) 

ข้อที่ 
การนิเทศเพ่ือพัฒนาสมรรถภาพการจัดการเรียนการสอน 

ของครูภาษาอังกฤษ X  S.D. 
ระดับ               

ความส าคัญ 

120 
มีการส่งเสริมให้โรงเรียนจัดระบบบริหารจัดการด้าน           
การเรียนการสอนโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร 
ครู นักเรียนและผู้ปกครอง 

4.61 .662 มากที่สุด 

121 มีการส่งเสริมให้มีการสนับสนุนโดยเขตพ้ืนที่เพ่ือ
ประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 

4.73 .539 มากที่สุด 

122 มีการส่งเสริมให้มีการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง
โรงเรียน ชุมชน ผู้ปกครองเพ่ือการพัฒนาการจัดการเรียน
การสอนวิชาภาษาอังกฤษของโรงเรียน 

4.77 .527 มากที่สุด 

 4.70 0.593 มากที่สุด 
 
 จากตารางที่ 9 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อการนิเทศเพ่ือพัฒนาสมรรถภาพ
การจัดการเรียนการสอนของครูภาษาอังกฤษในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.70,  S.D. = 0.593) 
เมื่อพิจารณาเป็นรายตัวแปร พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อการนิเทศเพ่ือพัฒนา
สมรรถภาพการจัดการเรียนการสอนของครูภาษาอังกฤษ สูงที่สุดเป็นล าดับที่ 1 ได้แก่ มีการส่งเสริม
ให้ครูภาษาอังกฤษวัดและประเมินผลให้เหมาะสมกับผู้เรียนโดยวัดตามสภาพจริง ( X = 4.8,  S.D. = 0.476) 
มีการส่งเสริมให้ครูภาษาอังกฤษสามารถออกแบบการสอนให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง ( X = 4.8, S.D. = 0.466) 
มีการส่งเสริมให้ครูภาษาอังกฤษออกแบบและจัดประสบการณ์ การเรียนรู้แบบบูรณาการเนื้อหา 
ทักษะในการสอนภาษาอังกฤษ ( X = 4.8, S.D. = 0.428) มีการส่งเสริมให้ครูภาษาอังกฤษสามารถ
ออกแบบการเรียนรู้โดยยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ ( X = 4.8, S.D. = 0.458) มีการส่งเสริมให้ครูภาษาอังกฤษ
ประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ ( X = 4.8, S.D. = 0.451) มีการส่งเสริมให้ครูภาษาอังกฤษ
ได้รับการนิเทศด้านการวัดประเมินผล ( X = 4.8, S.D. = 0.457) มีการส่งเสริมให้ครูภาษาอังกฤษ
ค านึงถึงระดับความยากง่ายของเนื้อหาที่ใช้ในการเรียนการสอนให้เหมาะกับผู้เรียน ( X = 4.8, S.D. = 0.451)        
มีการส่งเสริมให้ครูภาษาอังกฤษค านึงถึงความรู้พ้ืนฐานหรือประสบการณ์ในเรื่องที่เรียนของผู้เรียน 
( X = 4.8, S.D. = 0.453) มีการส่งเสริมให้ครูภาษาอังกฤษสร้างแรงจูงใจให้ผู้เรียนเกิดความสนใจ
และไม่มีความวิตกกังวลในการเรียนภาษาอังกฤษ ( X = 4.8 , S.D. = 0.459)  
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 2.3  การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ (Exploratory Factor Analysis : EFA) 
ด้วยวิธีการสกัดปัจจัย (Principal Component Analysis : PCA) เพ่ือให้ได้ตัวแปรที่ส าคัญของ
องค์ประกอบและปัจจัยการนิเทศเพ่ือพัฒนาสมรรถภาพการจัดการเรียนการสอนของครูภาษาอังกฤษ 
  การวิเคราะห์องค์ประกอบการนิเทศเพ่ือพัฒนาสมรรถภาพการจัดการเรียนการสอนของ
ครูภาษาอังกฤษ เพ่ือตอบวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 เพ่ือทราบองค์ประกอบการนิเทศเพ่ือพัฒนาสมรรถภาพ              
การจัดการเรียนการสอนของครูภาษาอังกฤษ ค าถามการวิจัยข้อที่ 1 องค์ประกอบการนิเทศเพ่ือ
พัฒนาสมรรถภาพการจัดการเรียนการสอนของครูภาษาอังกฤษ มีองค์ประกอบใดบ้าง ผู้วิจัยวิเคราะห์
โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติขั้นสูง คือ สถิติวิเคราะห์ตัวประกอบ (Factor 
Analysis) ประเภทการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ (Exploratory Factor Analysis) โดยจัด
กระท าข้อมูลตามล าดับขั้นตอน  ดังต่อไปนี้ 
   1.3.1 การทดสอบความเหมาะสม  ความพอเพียงและแมทริกซ์สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปรซึ่งพิจารณาจากสถิติทดสอบสองค่าคือ 
    1. ค่า  KMO and Bartlett’s Test  โดยดูค่าโดยค่า KMO (Kaiser-Meyer-
Olkin Measure of Sampling Adequacy)  ทีม่ีค่าเข้าใกล้หนึ่ง 
    2.  ค่าท่ีใช้ทดสอบสมมุติฐานของ Bartlett’s Test of Sphericity ; 
    H0 : ตัวแปรการนิเทศเพ่ือพัฒนาสมรรถภาพการจัดการเรียนการสอน
ของครูภาษาอังกฤษ 
    H1 : ตัวแปรการนิเทศเพ่ือพัฒนาสมรรถภาพการจัดการเรียนการสอน
ของครูภาษาอังกฤษ  มีความสัมพันธ์กัน  โดยพิจารณาจากค่า Chi-Square และการมีนัยส าคัญ              
ทางสถิติที่น้อยกว่าหรือเท่ากับ .05 (Sig < 0.05 ) ว่ายอมรับหรือปฏิเสธสมมติฐาน ได้ผลดังตารางที่ 
10 
 
ตารางที่  10   KMO & Bartlett’s test 
 

Kaiser-Meyer-olkin  Measure  of  Sampling  Adequacy .932 

Bartlett’s  Test  of  Sphericity   Approx. Chi-Square  77958.628 
  Df 7381 
  Sig. .000 

 

 จากตารางที ่10 ผลการทดสอบค่า KMO (Kaiser-Meyer-olkin Measure of Sampling 
Adequacy) ไดเ้ท่ากับ.932 ซึ่งไคเซอร์และไรซ์ (Kaiser and Rice) ได้ท าการศึกษาค่า KMO (Kaiser-
Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy) ในการวัดความเหมาะสมของข้อมูลว่าควรใช้
เทคนิคการวิเคราะห์องค์ประกอบ (Factor Analysis) หรือไม่และได้สรุปว่า ถ้าค่า KMO ≥0.80 
แสดงว่า ข้อมูลชุดนี้สามารถใช้การวิเคราะห์องค์ประกอบได้ดี ดังนั้น ข้อมูลชุดนี้จึงมีความเหมาะสมที่
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จะใช้การวิเคราะห์องค์ประกอบได้ดี การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรโดยค่าสถิติทดสอบ 
Bartlett’s Sphericity Test มีนัยส าคัญทางสถิติ (sig 0.00 < 0.05 ) แสดงว่า ค่าแมทริกซ์
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของตัวแปรต่าง ๆ มีความสัมพันธ์กัน ดังนั้น ข้อมูลที่ได้จึงมีความเหมาะสม      
ที่จะน าไปวิเคราะห์องค์ประกอบ (Factor Analysis) ต่อไป   
 1.3.2 ท าการสกัดปัจจัย (Factor Extraction) ด้วยวิธีวิเคราะห์องค์ประกอบหลัก 
(Principal Component Analysis : PCA) ผลการสกัดปัจจัย แสดงเฉพาะองค์ประกอบที่มีค่าไอเกน 
(eigenvalues) มากกว่า 1 ขึ้นไป ดังตารางที่  11 
 
ตารางที ่ 11  องค์ประกอบ ค่าความแปรปรวน ค่าร้อยละของความแปรปรวนและค่าร้อยละของ           
                ความแปรปรวนสะสมของตัวแปรการนิเทศเพ่ือพัฒนาสมรรถภาพการจัดการเรียน             
                การสอนของครูภาษาอังกฤษ 
 

Total Variance Explained 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 
 

จากตารางที่ 11 พบว่า องค์ประกอบการนิเทศเพ่ือพัฒนาสมรรถภาพการจัดการเรียน              
การสอนของครูภาษาอังกฤษ จ านวนทั้งสิ้น 8 องค์ประกอบ มีค่าร้อยละของความแปรปรวน                 
(% of variance) ระหว่าง 5.850 – 10.523 และค่าร้อยละของความแปรปรวนสะสม (cumulative 
% of variance) เท่ากับร้อยละ 55.658 ลักษณะนี้แสดงว่า องค์ประกอบทั้ง 8 องค์ประกอบ  
สามารถอธิบายความแปรปรวนขององค์ประกอบได้เท่ากับ 55.658 

Com
po  

nent 
Extraction Sums of Squared Loadings Rotation Sums of Squared Loadings 

 Total 
% of 

Variance 
Cumulative % Total 

% of 
Variance 

Cumulative % 

1 62.153 50.945 50.945 12.839 10.523 10.523 
2 4.751 3.895 54.839 9.962 8.166 18.689 
3 4.116 3.374 58.213 8.523 6.986 25.675 
4 3.548 2.908 61.121 7.794 6.389 32.064 
5 2.891 2.370 63.491 7.285 5.971 38.036 
6 2.685 2.201 65.692 7.181 5.886 43.922 
7 2.240 1.836 67.528 7.181 5.886 49.808 
8 2.121 1.739 69.267 7.137 5.850 55.658 
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เมื่อน าองค์ประกอบที่มีค่าความแปรปรวนของตัวแปรหรือค่าไอเกน (eigenvalue) เท่ากับ 
1 ขึ้นไปตามวิธีของไกเซอร์ (Kaiser) ไปหมุนแกนแบบตั้งฉาก (Orthogonal rotation) ด้วยวิธีแวริแมกซ์ 
(Varimax method) เพ่ือให้ตัวแปรสัมพันธ์กับองค์ประกอบในลักษณะที่ชัดเจนขึ้นและสรุปเป็น
องค์ประกอบการนิเทศเพ่ือพัฒนาสมรรถภาพการจัดการเรียนการสอนของครูภาษาอังกฤษ ทั้งนี้                 
ในการพิจารณาว่าเป็น 1 องค์ประกอบ ใช้เกณฑ์การคัดเลือกตัวแปรที่มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบ 
(factor loading) เท่ากับ 0.55 ขึ้นไป 1 จ านวนตัวแปรในแต่ละองค์ประกอบต้องมีตัวแปรบรรยาย
องค์ประกอบนั้น ๆ ตั้งแต่ 3 ตัวแปรขึ้นไป  โดยมีน้ าหนักองค์ประกอบและตัวแปรที่อธิบายในแต่ละ
องค์ประกอบหลังหมุนแกนแบบตั้งฉาก (Orthogonal rotation) รายละเอียดแสดงดังตารางที่  12 
 
ตารางที่  12  น้ าหนักองค์ประกอบและตัวแปรที่อธิบายในแต่ละองค์ประกอบหลังหมุนแกน 
                 แบบตั้งฉาก (Orthogonal rotation) 
 

Rotated Component Matrixa 

 Component 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
T79 .746            
T82 .738            
T80 .736            
T84 .712            
T83             
T78             
T81             
T86             
T77             
T85             
T89             
T87             
T88             
T76             
T91             

                                                           
1 Barbara G. Tabachnik  and Linda S. Fidell, Using  Multivaiate Statistics  

(New York : harper & Ror, 1983),411. 
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ตารางที่  12  น้ าหนักองค์ประกอบและตัวแปรที่อธิบายในแต่ละองค์ประกอบหลังหมุนแกน    
                 แบบตั้งฉาก (Orthogonal rotation) (ต่อ) 
 

Rotated Component Matrixa 

 Component 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
T94             
T98             
T103             
T100             
T101             
T95             
T99             
T96             
T97             
T102             
T20  .773           
T22  .749           
T19  .731           
T17  .702           
T21  .700           
T18             
T23             
T24             
T16             
T25             
T26             
T27             
T31   .834          
T32   .778          
T30   .760          
T33   .734          
T36             
T34             
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ตารางที่  12  น้ าหนักองค์ประกอบและตัวแปรที่อธิบายในแต่ละองค์ประกอบหลังหมุนแกน    
                 แบบตั้งฉาก (Orthogonal rotation) (ต่อ) 
 

Rotated Component Matrixa 

 Component 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
T35             
T29             
T37             
T59    .758         
T62    .721         
T60    .720         
T58    .715         
T61             
T63             
T64             
T65             
T70             
T71             
T69             
T73             
T72             
T68             
T74             
T67             
T75             
T66             
T5      .769       
T4      .768       
T6      .753       
T3      .738       
T7      .718       
T8             
T2             
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ตารางที่  12  น้ าหนักองค์ประกอบและตัวแปรที่อธิบายในแต่ละองค์ประกอบหลังหมุนแกน    
                  แบบตั้งฉาก (Orthogonal rotation) (ต่อ) 
 

Rotated Component Matrixa 

 Component 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
T1             
T111             
T112             
T109             
T108             
T110             
T107             
T113             
T106             
T105             
T104             
T55        .742     
T54        .740     
T52        .731     
T56        .719     
T53             
T57             
T51             
T50             
T46         .746    
T49         .711    
T44         .706    
T48         .703    
T45         .700    
T47             
T43             
T9          .708   
T10             
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ตารางที่  12  น้ าหนักองค์ประกอบและตัวแปรที่อธิบายในแต่ละองค์ประกอบหลังหมุนแกน    
                 แบบตั้งฉาก (Orthogonal rotation) (ต่อ) 
 

Rotated Component Matrixa 

 Component 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
T13             
T11             
T14             
T12             
T15             
T39           .773  
T38           .740  
T40           .733  
T41             
T42             
T115             
T120             
T93             
T116             
T119             
T121             
T90             
T92             
T122             
T117             
T118             
T28             
T114             
Extraction Method: Principal Component Analysis. 
Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization. 
a  Rotation converged in 14 iterations. 
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  จากตารางที่ 12  พบว่า องค์ประกอบการนิเทศเพ่ือพัฒนาสมรรถภาพการจัดการเรียน                
การสอนของครูภาษาอังกฤษ มีทั้งสิ้น 8 องค์ประกอบ ที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด คือ  
องค์ประกอบที่ 1 มีจ านวน ตัวแปร 4 ตัวแปร องค์ประกอบที่ 2 มีจ านวนตัวแปร 5 ตัวแปร  
องค์ประกอบที่ 3  มีจ านวนตัวแปร 4 ตัวแปร องค์ประกอบที่ 4 มีจ านวนตัวแปร 4 ตัวแปร  
องค์ประกอบที่ 5 มีจ านวนตัวแปร 5 ตัวแปร  องค์ประกอบที่ 6 มีจ านวนตัวแปร 4 ตัวแปร  
องค์ประกอบที่ 7 มีจ านวน ตัวแปร 5  ตัวแปร และองค์ประกอบที่ 8 มีจ านวนตัวแปร 3 ตัวแปร                
ดังแสดงรายละเอียดของตัวแปรในแต่ละองค์ประกอบ ในตารางที่ 13 
 
ตารางที่ 13  องค์ประกอบที่มีตัวแปรที่มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบ (factor loading) เท่ากับ 0.55  
                ขึ้นไปและมีตัวแปรบรรยายองค์ประกอบตั้งแต่ 3 ตัวขึ้นไป 
 

องค์ประกอบ 
ตัวแปรการนิเทศเพ่ือพัฒนาสมรรถภาพการจัดการเรียน                

การสอนของครูภาษาอังกฤษ 
จ านวน 
ตัวแปร 

ค่าน้ าหนัก
องค์ประกอบ 

1 79, 82, 80, 84 4 .712-.746 
2 20, 22, 19, 17, 21 5 .700-.773 
3 31, 32, 30, 33 4 .734-.834 
4 59, 62, 60, 58 4 .715-.758 
5 5, 4, 6, 3, 7 5 .718-.769 
6 55, 54, 52, 56 4 .719-.742 
7 46, 49, 44, 48, 45 5 .700-.746 
8 39, 38, 40 3 .733-.773 

  

 จากตารางที่ 13 พบว่า องค์ประกอบการนิเทศเพ่ือพัฒนาสมรรถภาพการจัดการเรียน                
การสอนของครูภาษาอังกฤษ มีองค์ประกอบทั้งสิ้น 8 องค์ประกอบ มีตัวแปรบรรยาย 34 ตัวแปร โดย 
องค์ประกอบที่ 1 มีจ านวน ตัวแปร 4  ตัวแปร ค่าน้ าหนักองค์ประกอบ อยู่ระหว่าง .712-.746
องค์ประกอบที่ 2 มีจ านวน ตัวแปร 5 ตัวแปร  ค่าน้ าหนักองค์ประกอบ อยู่ระหว่าง .700-.773
องค์ประกอบที่ 3  มีจ านวน ตัวแปร 4 ตัวแปร ค่าน้ าหนักองค์ประกอบ อยู่ระหว่าง .734-.834
องค์ประกอบที่ 4 มีจ านวน ตัวแปร 4 ตัวแปร  ค่าน้ าหนักองค์ประกอบ อยู่ระหว่าง .715-.758
องค์ประกอบที่ 5 มีจ านวน ตัวแปร 5 ตัวแปร  ค่าน้ าหนักองค์ประกอบ อยู่ระหว่าง .718-.769
องค์ประกอบที่ 6 มีจ านวน ตัวแปร 4 ตัวแปร  ค่าน้ าหนักองค์ประกอบ อยู่ระหว่าง .719-.742
องค์ประกอบที่ 7 มีจ านวน ตัวแปร 5  ตัวแปร ค่าน้ าหนักองค์ประกอบ อยู่ระหว่าง .700-.746
องค์ประกอบที่ 8 มีจ านวน ตัวแปร 3 ตัวแปร  ค่าน้ าหนักองค์ประกอบ อยู่ระหว่าง .733-.773 
ซึ่งองค์ประกอบทั้ง 8 องค์ประกอบ ผู้วิจัยได้ตั้งชื่อองค์ประกอบใหม่ให้สอดคล้องกับโครงสร้าง
องค์ประกอบและอธิบายรายละเอียด ดังตารางที่ 14 – 21 
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ตารางที่ 14  องค์ประกอบที่ 1   
 

ที ่ ตัวแปร ข้อความ 
ค่าน้ าหนัก

องค์ประกอบ 
1 79 มีการส่งเสริมให้ครูภาษาอังกฤษออกแบบการสอนให้ผู้เรียน  ได้ฝึก

กระบวนการคิดวิเคราะห์และน าเสนอหน้าชั้นเรียน 
.746 

2 82 มีการส่งเสริมให้ครูภาษาอังกฤษเป็นผู้สอนดี มุ่งมั่นในการสอน
เพ่ือให้ผู้เรียนเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ   

.738 

3 80 มีการส่งเสริมให้ครูภาษาอังกฤษมีการเตรียมพร้อมนักเรียนโดยใช้
การเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน (brain based learning : BBL) 

.736 

4 84 มีการส่งเสริมให้ครูภาษาอังกฤษมีความรู้เรื่องการพัฒนารูปแบบ   
การเรียนการสอนเหมาะสมกับผู้เรียน 

.712 

 ค่าความแปรปรวนของตัวแปร (eigenvalues) 12.839 
 ค่าร้อยละของความแปรปรวน (Percent of Variance) 10.523 
 ค่าร้อยละสะสมของความแปรปรวน (cumulative %of variance) 10.523 

    
 จากตารางที่ 14 พบว่า องค์ประกอบที่ 1 มีตัวแปรส าคัญบรรยายจ านวน 4 ตัวแปร  
เรียงล าดับความส าคัญตามน้ าหนักองค์ประกอบ (factor loading) คือตัวแปรที่ 79, 82, 80 และ 84  
ซึ่งมีค่าน้ าหนักตัวแปรในองค์ประกอบอยู่ระหว่าง .712-.746 ค่าความแปรปรวนของตัวแปร 
(eigenvalues) เท่ากับ 12.839 ค่าร้อยละของความแปรปรวน(Percent of Variance) เท่ากับ 
10.523 และค่าร้อยละสะสมของความแปรปรวน (cumulative %of variance) เท่ากับ 10.523 
ลักษณะเช่นนี้ แสดงว่า ตัวแปรทั้ง 4 ตัวแปร เป็นตัวแปรที่ร่วมกันบรรยายองค์ประกอบการนิเทศเพ่ือ
พัฒนาสมรรถภาพการจัดการเรียนการสอนของครูภาษาอังกฤษได้ดีที่สุด และองค์ประกอบนี้สามารถ
อธิบายความแปรปรวนของตัวแปร ได้ร้อยละ 10.523 และเมื่อเปรียบเทียบค่าความแปรปรวนของ   
ตัวแปร (eigenvalues) กับองค์ประกอบทั้ง 8 องค์ประกอบแล้ว องค์ประกอบนี้มีความส าคัญเป็น
อันดับ 1 และเมื่อพิจารณาตัวแปรทั้งหมดในองค์ประกอบที่  1 ซึ่งตัวแปรส่วนใหญ่เกี่ยวกับ             
แนวทางการส่งเสริมให้ครูสามารถออกแบบการจัดการเรียนรู้ ผู้วิจัยจึงตั้งชื่อองค์ประกอบนี้ว่า             
“การพัฒนาทักษะการสอนภาษาอังกฤษ” 
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ตารางที่ 15  องค์ประกอบที่ 2   
 

ที ่ ตัวแปร ข้อความ 
ค่าน้ าหนัก

องค์ประกอบ 
1 20 ผู้นิเทศควรใช้เทคนิควิธีการนิเทศอย่างบูรณาการให้เหมาะกับ           

การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในแต่ละครั้ง 
.773 

2 22 ผู้นิเทศต้องศึกษาสภาพและความต้องการจ าเป็นเร่งด่วน               
ในการนิเทศ 

.749 

3 19 ผู้นิเทศต้องมีความรู้เกี่ยวกับการนิเทศ เทคนิควิธีการนิเทศครู
ภาษาอังกฤษ 

.731 

4 17 ผู้นิเทศควรให้ครูภาษาอังกฤษได้สะท้อนคิดและป้อนกลับข้อมูลโดย
ไม่ชี้น า 

.702 

5 21 ผู้นิเทศควรมีกระบวนการนิเทศด้วยการประเมินสภาพการท างาน
ของครูภาษาอังกฤษ 

.700 

 ค่าความแปรปรวนของตัวแปร (eigenvalues) 9.962 
 ค่าร้อยละของความแปรปรวน (Percent of Variance) 8.166 
 ค่าร้อยละสะสมของความแปรปรวน (cumulative %of variance) 18.689 

    
 จากตารางที่ 15 พบว่า องค์ประกอบที่ 2 มีตัวแปรส าคัญบรรยายจ านวน 9 ตัวแปร  
เรียงล าดับความส าคัญตามน้ าหนักองค์ประกอบ (factor loading) คือ ตัวแปรที่ 20, 22, 19, 17 และ 
21 ซึ่งมีค่าน้ าหนักตัวแปรในองค์ประกอบอยู่ระหว่าง .700-.773 ค่าความแปรปรวนของตัวแปร 
(eigenvalues) เท่ากับ 9.962 ค่าร้อยละของความแปรปรวน (Percent of Variance) เท่ากับ 8.166 
และค่าร้อยละสะสมของความแปรปรวน (cumulative %of variance) เท่ากับ 18.689 ลักษณะ
เช่นนี้ แสดงว่า ตัวแปรทั้ง 5 ตัวแปร เป็นตัวแปรที่ร่วมกันบรรยายองค์ประกอบการนิเทศเพ่ือพัฒนา
สมรรถภาพการจัดการเรียนการสอนของครูภาษาอังกฤษได้ดีที่สุด และองค์ประกอบนี้สามารถอธิบาย
ความแปรปรวนของตัวแปรได้ร้อยละ 18.689 และเมื่อเปรียบเทียบค่าความแปรปรวนของตัวแปร 
(eigenvalues) กับองค์ประกอบทั้ง 8 องค์ประกอบแล้ว องค์ประกอบนี้มีความส าคัญเป็นอันดับ 2 
และเมื่อพิจารณาตัวแปรทั้งหมดในองค์ประกอบที่ 2 ซึ่งตัวแปรส่วนใหญ่เกี่ยวกับกระบวนการ           
ในการนิเทศ ผู้วิจัยจึงตั้งชื่อองค์ประกอบนี้ว่า “การช่วยเหลือครูภาษาอังกฤษเชิงบูรณาการ” 
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ตารางที่ 16  องค์ประกอบที่ 3   
 

ที ่ ตัวแปร ข้อความ 
ค่าน้ าหนัก

องค์ประกอบ 
1 31 ผู้นิเทศควรใช้การนิเทศแบบหลากหลายวิธีในการนิเทศครู

ภาษาอังกฤษ     
.834 

2 32 ผู้นิเทศควรใช้การนิเทศแบบกัลยาณมิตรในการนิเทศครู
ภาษาอังกฤษ 

.778 

3 30 ผู้นิเทศต้องประเมินผลการนิเทศของตนเพ่ือทราบจุดบกพร่องและ
แก้ไขได้อย่างเหมาะสม 

.760 

4 33 ผู้นิเทศควรใช้ Clinical Supervision ในการนิเทศครูภาษาอังกฤษ .734 
 ค่าความแปรปรวนของตัวแปร (eigenvalues) 8.523 
 ค่าร้อยละของความแปรปรวน (Percent of Variance) 6.986 
 ค่าร้อยละสะสมของความแปรปรวน (cumulative %of variance) 25.675 

  
 จากตารางที่ 16 องค์ประกอบที่ 3 มีตัวแปรส าคัญบรรยายจ านวน 4 ตัวแปร เรียงล าดับ
ความส าคัญตามน้ าหนักองค์ประกอบ (factor loading) คือ 31, 32, 30 และ 33 ซึ่งมีค่าน้ าหนัก           
ตัวแปร ในองค์ประกอบอยู่ระหว่าง .734-.834 ค่าความแปรปรวนของตัวแปร (eigenvalues) เท่ากับ 
8.523 ค่าร้อยละของความแปรปรวน (Percent of Variance) เท่ากับ 6.986 และค่าร้อยละสะสมของ
ความแปรปรวน (cumulative %of variance) เท่ากับ 25.675 ลักษณะเช่นนี้ แสดงว่า ตัวแปรทั้ง               
4 ตัวแปร เป็นตัวแปรที่ร่วมกันบรรยายองค์ประกอบได้ดีที่สุดและองค์ประกอบนี้สามารถอธิบาย   
ความแปรปรวนของตัวแปรการนิเทศเพ่ือพัฒนาสมรรถภาพการจัดการเรียนการสอนของครู
ภาษาอังกฤษ ได้ร้อยละ 25.675 และเม่ือเปรียบเทียบ ค่าความแปรปรวนของตัวแปร (eigenvalues) 
กับองค์ประกอบทั้ง 8 องค์ประกอบแล้ว องค์ประกอบนี้ มีความส าคัญเป็นอันดับ 3 และเมื่อพิจารณา
ตัวแปรทั้งหมดในองค์ประกอบที่ 3 ซึ่งตัวแปรส่วนใหญ่เกี่ยวกับการใช้เทคนิค วิธีการนิเทศ ผู้วิจัยจึง           
ตั้งชื่อองค์ประกอบนี้ว่า “การประยุกต์เทคนิคนิเทศที่หลากหลาย” 
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ตารางที่ 17  องค์ประกอบที่ 4   
 

ที ่ ตัวแปร ข้อความ 
ค่าน้ าหนัก

องค์ประกอบ 
1 59 มีการส่งเสริมให้ครูภาษาอังกฤษมีทัศนคติที่ดีต่อการสอน

ภาษาอังกฤษ 
.758 

2 62 มีการส่งเสริมให้ครูภาษาอังกฤษออกแบบกิจกรรมให้สัมพันธ์กับ
เนื้อหา และทักษะทั้ง 4 คือ ฟัง พูด อ่าน เขียน 

.721 

3 60 มีการส่งเสริมให้ครูภาษาอังกฤษออกแบบกิจกรรมการเรียน             
การสอนที่สอดคล้องกับความสนใจของผู้เรียน 

.720 

4 58 มีการส่งเสริมให้ครูภาษาอังกฤษปรับวิธีเรียน เปลี่ยนวิธีสอน (Learn 
to Play) Teach less learn more / Active Learning   

.715 

 ค่าความแปรปรวนของตัวแปร (eigenvalues) 7.794 
 ค่าร้อยละของความแปรปรวน (Percent of Variance) 6.389 
 ค่าร้อยละสะสมของความแปรปรวน (cumulative %of variance) 32.064 

  

 จากตารางที่ 17 องค์ประกอบที่ 4 มีตัวแปรส าคัญบรรยายจ านวน 7 ตัวแปรเรียงล าดับ
ความส าคัญตามน้ าหนักองค์ประกอบ (factor loading) คือ 59, 62, 60, 58, 61, 63 และ 64 ซึ่งม ี
ค่าน้ าหนักตัวแปรในองค์ประกอบอยู่ระหว่าง  .715-.758  ค่าความแปรปรวนของตัวแปร (eigenvalues) 
เท่ากับ  7.794  ค่าร้อยละของความแปรปรวน (Percent of Variance) เท่ากับ 6.389  และค่าร้อยละ
สะสมของความแปรปรวน (cumulative %of variance) เท่ากับ 32.064 ลักษณะเช่นนี้ แสดงว่า  
ตัวแปรทั้ง 4 ตัวแปร เป็นตัวแปรที่ร่วมกันบรรยายองค์ประกอบได้ดีที่สุดและองค์ประกอบนี้สามารถ
อธิบายความแปรปรวนของตัวแปรการนิเทศเพ่ือพัฒนาสมรรถภาพการจัดการเรียนการสอนของครู
ภาษาอังกฤษ ได้ร้อยละ 32.064 และเมื่อเปรียบเทียบค่าความแปรปรวนของตัวแปร (eigenvalues) 
กับองค์ประกอบทั้ง 8 องค์ประกอบแล้ว องค์ประกอบนี้มีความส าคัญเป็นอันดับ 4 และเมื่อพิจารณา         
ตัวแปรทั้งหมดในองค์ประกอบที่ 4 ซึ่งตัวแปรส่วนใหญ่เกี่ยวกับการส่งเสริมให้ครูปรับเปลี่ยนวิธี            
การสอน ผู้วิจัยจึงตั้งชื่อองค์ประกอบนี้ว่า “การส่งเสริมทัศนคติการสอนภาษาอังกฤษที่ดีให้แก่ครู” 
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ตารางที่ 18  องค์ประกอบที่ 5   
 

ที ่ ตัวแปร ข้อความ 
ค่าน้ าหนัก

องค์ประกอบ 
1 5 ผู้นิเทศควรเปิดโอกาสให้ครูได้แสดงออก สร้างความม่ันใจให้ครู .769 
2 4 ผู้นิเทศต้องมีเจตคติที่ดีต่อการนิเทศการสอนภาษาอังกฤษ .768 
3 6 ผู้นิเทศต้องมีความกระตือรือร้นและมีวิสัยทัศน์ที่ดี .753 
4 3 ผู้นิเทศต้องเข้าใจในธรรมชาติของภาษาอังกฤษ เทคนิควิธีสอน การ

วัดประเมินผลภาษาอังกฤษ 
.738 

5 7 ผู้นิเทศต้องรู้และเข้าใจเกี่ยวกับเทคนิควิธีสอนวิชาภาษอังกฤษแบบ
ต่าง ๆ 

.718 

 ค่าความแปรปรวนของตัวแปร (eigenvalues) 7.285 
 ค่าร้อยละของความแปรปรวน (Percent of Variance) 5.971 
 ค่าร้อยละสะสมของความแปรปรวน (cumulative %of variance) 38.036 

  
 จากตารางที่ 18 องค์ประกอบที่ 5 มีตัวแปรส าคัญบรรยายจ านวน 6 ตัวแปร เรียงล าดับ
ความส าคัญตามน้ าหนักองค์ประกอบ (factor loading) คือ 5, 4, 6, 3 และ 7 ซึ่งมีค่าน้ าหนักตัวแปร  
ในองค์ประกอบอยู่ระหว่าง  .718-.769 ค่าความแปรปรวนของตัวแปร (eigenvalues) เท่ากับ 7.285
ค่าร้อยละของความแปรปรวน (Percent of Variance)  เท่ากับ 5.971 และค่าร้อยละสะสมของ         
ความแปรปรวน (cumulative %of variance) เท่ากับ  38.036  ลักษณะเช่นนี้แสดงว่า ตัวแปร          
ทั้ง 5 ตัวแปร เป็นตัวแปรที่ร่วมกันบรรยายองค์ประกอบได้ดีที่สุด และองค์ประกอบนี้สามารถอธิบาย            
ความแปรปรวนของตัวแปรการนิเทศเพ่ือพัฒนาสมรรถภาพการจัดการเรียนการสอนของครู
ภาษาอังกฤษ ได้ร้อยละ 38.036 และเมื่อเปรียบเทียบค่าความแปรปรวนของตัวแปร (eigenvalues) 
กับองค์ประกอบทั้ง 8 องค์ประกอบแล้วองค์ประกอบนี้มีความส าคัญเป็นอันดับ 5 และเมื่อพิจารณา             
ตัวแปรทั้งหมดในองค์ประกอบที่ 5 ซึ่งตัวแปรส่วนใหญ่เกี่ยวกับการพัฒนาครูผู้สอนให้สามารถจัดการ
เรียนการสอนภาษาอังกฤษได้  ผู้วิจัยจึงตั้งชื่อองค์ประกอบนี้ว่า “การพัฒนาคุณลักษณะที่ดีของครู
ภาษาอังกฤษ” 
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ตารางที่ 19  องค์ประกอบที่ 6   
 

ที ่ ตัวแปร ข้อความ 
ค่าน้ าหนัก

องค์ประกอบ 
1 55 มีการส่งเสริมให้ครูภาษาอังกฤษเข้าใจทฤษฎีการเรียนการสอนภาษา .742 
2 54 มีการส่งเสริมให้ครูภาษาอังกฤษมีความรู้หลักสูตรแกนกลางสาระ

การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
.740 

3 52 มีการส่งเสริมให้ทีมบริหารของโรงเรียนด าเนินการนิเทศการสอนครู
ภาษาอังกฤษโดยการเยี่ยมชั้นเรียนเพ่ือไม่ให้ครูภาษาอังกฤษ        
เกิดความวิตกกังวล 

.731 

4 56 มีการส่งเสริมให้ครูภาษาอังกฤษออกแบบการสอนที่หลากหลาย 
เหมาะกับผู้เรียน 

.719 

 ค่าความแปรปรวนของตัวแปร (eigenvalues) 7.181 
 ค่าร้อยละของความแปรปรวน (Percent of Variance) 5.886 
 ค่าร้อยละสะสมของความแปรปรวน (cumulative %of variance) 43.922 
  
 จากตารางที่ 19 องค์ประกอบที่ 6 มีตัวแปรส าคัญบรรยายจ านวน 8 ตัวแปร เรียงล าดับ
ความส าคัญตามน้ าหนักองค์ประกอบ (factor loading) คือ 55, 54, 52 และ 56 ซึ่งมีค่าน้ าหนักตัว
แปรในองค์ประกอบอยู่ระหว่าง .719-.742  ค่าความแปรปรวนของตัวแปร (eigenvalues) เท่ากับ 
7.181 ค่าร้อยละของความแปรปรวน (Percent of Variance)  เท่ากับ 5.886 และค่าร้อยละสะสม
ของความแปรปรวน (cumulative %of variance) เท่ากับ 43.922 ลักษณะเช่นนี้แสดงว่า ตัวแปร
ทั้ง 4 ตัวแปร เป็นตัวแปรที่ร่วมกันบรรยายองค์ประกอบได้ดีที่สุด และองค์ประกอบนี้สามารถอธิบาย
ความแปรปรวนของตัวแปรการนิเทศเพ่ือพัฒนาสมรรถภาพการจั ดการเรียนการสอนของครู
ภาษาอังกฤษ ได้ร้อยละ 43.922 และเมื่อเปรียบเทียบค่าความแปรปรวนของตัวแปร (eigenvalues) 
กับองค์ประกอบทั้ง 8 องค์ประกอบแล้ว องค์ประกอบนี้มีความส าคัญเป็นอันดับ 6 และเมื่อพิจารณา
ตัวแปรทั้งหมดในองค์ประกอบที่ 5 ตัวแปรส่วนใหญ่เกี่ยวกับการส่งเสริมครูให้มีความรู้ความเข้าใจ
และจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษได้   ผู้วิจัยจึงตั้งชื่อองค์ประกอบนี้ว่า “การส่งเสริม          
การวางแผนการจัดกระบวนการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ” 
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ตารางที่ 20  องค์ประกอบที่ 7   

 

ที ่ ตัวแปร ข้อความ 
ค่าน้ าหนัก

องค์ประกอบ 
1 46 มีการส่งเสริมให้ผู้บริหารโรงเรียนเป็นผู้น าทางวิชาการเพ่ือผลต่อ

ประสิทธิภาพการสอนของครูภาษาอังกฤษ 
.746 

2 49 มีการส่งเสริมให้ทีมบริหารโรงเรียนมีการแก้ปัญหาในการจัด       
การเรียนการสอนภาษาอังกฤษร่วมกัน 

.711 

3 44 ผู้นิเทศควรจัดอบรมโดยการสาธิตเทคนิคการสอนแล้วให้ครูน าไป
ปรับใช้ 

.706 

4 48 มีการส่งเสริมให้ทีมบริหารโรงเรียนให้การสนับสนุนครูภาษาอังกฤษ .703 
5 45 ผู้นิเทศควรนิเทศชั้นเรียนเพ่ือดูกระบวนการสอนของครู

ภาษาอังกฤษ 
.700 

 ค่าความแปรปรวนของตัวแปร (eigenvalues) 7.181 
 ค่าร้อยละของความแปรปรวน (Percent of Variance) 5.886 
 ค่าร้อยละความแปรปรวนสะสมของตัวแปร (cumulative %of variance) 49.808 
   
 จากตารางที่ 20 องค์ประกอบที่ 7 มีตัวแปรส าคัญบรรยายจ านวน 5 ตัวแปร เรียงล าดับ
ความส าคัญตามน้ าหนักองค์ประกอบ (factor loading) คือ 46, 49, 44, 48 และ 45 ซึ่งมี              
ค่าน้ าหนักตัวแปรในองค์ประกอบอยู่ ระหว่ าง  .700-.746 ค่าความแปรปรวนของตัวแปร 
(eigenvalues) เท่ากับ 7.181 ค่าร้อยละของความแปรปรวนของตัวแปร (Percent of Variance)  
เท่ากับ 5.886 และค่าร้อยละของความแปรปรวนสะสมของตัวแปร (cumulative Percent of 
variance) เท่ากับ 49.808 ลักษณะเช่นนี้ แสดงว่า ตัวแปรทั้ง 5 ตัวแปร เป็นตัวแปรที่ร่วมกันบรรยาย
องค์ประกอบได้ดีที่สุด และองค์ประกอบนี้  สามารถอธิบายความแปรปรวนของตัวแปรการนิเทศเพ่ือ
พัฒนาสมรรถภาพการจัดการเรียนการสอนของครูภาษาอังกฤษ ได้ร้อยละ 49.808 และเมื่อ
เปรียบเทียบค่าความแปรปรวนของตัวแปร (eigenvalues) กับองค์ประกอบทั้ง 8 องค์ประกอบแล้ว 
องค์ประกอบนี้มีความส าคัญเป็นอันดับ 7 และเมื่อพิจารณาตัวแปรทั้งหมดในองค์ประกอบที่  7 ซึ่ง  
ตัวแปรส่วนใหญ่เกี่ยวกับการส่งเสริมสนับสนุนครูภาษาอังกฤษด้านวิชาการ   ผู้วิจัยจึงตั้งชื่อ
องค์ประกอบนี้ว่า  “การจัดระบบการสนับสนุนครูภาษาอังกฤษ” 
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ตารางที่ 21  องค์ประกอบที่ 8   
 

ที ่ ตัวแปร ข้อความ 
ค่าน้ าหนัก

องค์ประกอบ 
1 39 ผู้นิเทศต้องเป็นผู้ที่ได้รับการยอมรับ เชื่อถือศรัทธาจากครู

ภาษาอังกฤษ 
.773 

2 38 ผู้นิเทศต้องสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับครูภาษาอังกฤษ  .740 
3 40 ผู้นิเทศควรจัดอบรมเทคนิคการสอนภาษาอังกฤษ ให้ครูได้เรียนรู้

จากเจ้าของภาษาโดยตรง 
.733 

 ค่าความแปรปรวนของตัวแปร (eigenvalues) 7.137 
 ค่าร้อยละของความแปรปรวน (Percent of Variance) 5.850 
 ค่าร้อยละความแปรปรวนสะสมของตัวแปร (cumulative %of variance) 55.658 
   
 จากตารางที่ 21 องค์ประกอบที่ 8 มีตัวแปรส าคัญบรรยายจ านวน 3 ตัวแปร เรียงล าดับ
ความส าคัญตามน้ าหนักองค์ประกอบ (factor loading) คือ 39, 38 และ 40  ซึ่งมีค่าน้ าหนักตัวแปร             
ในองค์ประกอบอยู่ระหว่าง .733-.773 ค่าความแปรปรวนของตัวแปร (eigenvalues) เท่ากับ 7.137             
ค่าร้อยละของความแปรปรวนของตัวแปร (Percent of Variance) เท่ากับ 5.850 และค่าร้อยละของ     
ความแปรปรวนสะสมของตัวแปร (cumulative Percent of variance) เท่ากับ 55.658 ลักษณะ
เช่นนี้แสดงว่า ตัวแปรทั้ง 3 ตัวแปร เป็นตัวแปรที่ร่วมกันบรรยายองค์ประกอบได้ดีที่สุด และ
องค์ประกอบนี้สามารถอธิบายความแปรปรวนของตัวแปรการนิเทศเพ่ือพัฒนาสมรรถภาพการจัด 
การเรียนการสอนของครูภาษาอังกฤษ ได้ร้อยละ 55.658  และเมื่อเปรียบเทียบค่าความแปรปรวน
ของตัวแปร (eigenvalues) กับองค์ประกอบทั้ง  8 องค์ประกอบแล้ว องค์ประกอบนี้มีความส าคัญ
เป็นอันดับ 8 และเมื่อพิจารณาตัวแปรทั้งหมดในองค์ประกอบที่ 8 ตัวแปรส่วนใหญ่เกี่ยวกับ              
ความเข้าใจ และสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน  ผู้วิจัยจึงตั้งชื่อองค์ประกอบนี้ว่า “การสร้างความสัมพันธ์
และการยอมรับของผู้นิเทศ” 
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จากผลวิเคราะห์องค์ประกอบของการนิเทศเพ่ือพัฒนาสมรรถภาพการจัดการเรียนการสอน               
ของครูภาษาอังกฤษ มีองค์ประกอบทั้งหมด 8 องค์ประกอบ สามารถสรุปเป็นภาพ ดังนี้ 

 
 
 

 
 
  
 
 
          
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
แผนภูมทิี ่ 7  องค์ประกอบการนิเทศเพ่ือพัฒนาสมรรถภาพการจัดการเรียนการสอนของครู 
                 ภาษาอังกฤษ 
 

 จากแผนภูมิที่ 7 สรุปผลการวิเคราะห์องค์ประกอบการนิเทศเพ่ือพัฒนาสมรรถภาพ                     
การจัดการเรียนการสอนของครูภาษาอังกฤษ มีองค์ประกอบทั้งหมด 8 องค์ประกอบ คือ 1. การพัฒนา
ทักษะการสอนภาษาอังกฤษ  2. การช่วยเหลือครูภาษาอังกฤษเชิงบูรณาการ 3. การประยุกต์เทคนิคนิเทศ
ที่หลากหลาย  4. การส่งเสริมทัศนคติการสอนภาษาอังกฤษที่ดีให้แก่ครู  5. การพัฒนาคุณลักษณะที่ดีของ
ครูภาษาอังกฤษ 6. การส่งเสริมการวางแผนการจัดกระบวนการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 7. การจัดระบบ            
การสนับสนุนครูภาษาอังกฤษ และ 8. การสร้างความสัมพันธ์และการยอมรับของผู้นิเทศ โดยมี
รายละเอียด ดังนี้                               

การนิเทศเพื่อพัฒนาสมรรถภาพ
การจัดการเรียนการสอน 

ของครูภาษาอังกฤษ 

 

4. การส่งเสริม
ทัศนคติการสอน
ภาษาอังกฤษที่ดี

ให้แก่ครู 

3. การประยุกต์
เทคนิคนิเทศท่ี
หลากหลาย 

2. การช่วยเหลือ
ครูภาษาอังกฤษ
เชิงบูรณาการ 

1. การพัฒนา
ทักษะการสอน
ภาษาอังกฤษ 

 
8. การสร้าง

ความสัมพันธ์และ
การยอมรับของ      

ผู้นิเทศ 

7. การจัดระบบ
การสนับสนุนครู
ภาษาอังกฤษ 

6. การส่งเสริม  
การวางแผนการจัด
กระบวนการเรียนรู้

ภาษาอังกฤษ 5. การพัฒนา
คุณลักษณะท่ีดีของ
ครูภาษาอังกฤษ 

การนิเทศเพื่อพัฒนาสมรรถภาพ
การจัดการเรียนการสอน 

ของครูภาษาอังกฤษ 
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 องค์ประกอบที่  1  การพัฒนาทักษะการสอนภาษาอังกฤษ ประกอบด้วย 4 ตัวแปร 
ดังนี้  
 1.  มีการส่งเสริมให้ครูภาษาอังกฤษออกแบบการสอนให้ผู้เรียน ได้ฝึกกระบวนการคิด
วิเคราะห์และน าเสนอหน้าชั้นเรียน 
 2.  มีการส่งเสริมให้ครูภาษาอังกฤษเป็นผู้สอนดี มุ่งมั่นในการสอนเพ่ือให้ผู้เรียนเรียนรู้ได้
อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ   
 3.  มีการส่งเสริมให้ครูภาษาอังกฤษมีการเตรียมพร้อมนักเรียนโดยใช้การเรียนรู้โดยใช้
สมองเป็นฐาน (brain based learning : BBL) 
 4.  มีการส่งเสริมให้ครูภาษาอังกฤษมีความรู้เรื่องการพัฒนารูปแบบ การเรียนการสอน
เหมาะสมกับผู้เรียน 
 องค์ประกอบท่ี  2  การช่วยเหลือครูภาษาอังกฤษเชิงบูรณาการ  ประกอบด้วย 5 ตัวแปร 
ดังนี้  
  1.  ผู้นิเทศควรใช้เทคนิควิธีการนิเทศอย่างบูรณาการให้เหมาะสมกับการจัดการเรียน             
การสอนภาษาอังกฤษในแต่ละครั้ง 
 2.  ผู้นิเทศต้องศึกษาสภาพและความต้องการจ าเป็นเร่งด่วนในการนิเทศ 
 3.  ผู้นิเทศต้องมีความรู้เกี่ยวกับการนิเทศ เทคนิควิธีการนิเทศครูภาษาอังกฤษ 
 4.  ผู้นิเทศควรให้ครูภาษาอังกฤษได้สะท้อนคิดและป้อนกลับข้อมูลโดยไม่ชี้น า 
 5.  ผู้นิเทศควรมีกระบวนการนิเทศด้วยการประเมินสภาพการท างานของครูภาษาอังกฤษ 
 องค์ประกอบที่  3  การประยุกต์เทคนิคนิเทศที่หลากหลาย  ประกอบด้วย 4 ตัวแปร  
ดังนี้ 
 1.  ผู้นิเทศควรใช้การนิเทศแบบหลากหลายวิธีในการนิเทศครูภาษาอังกฤษ   
 2.  ผู้นิเทศควรใช้การนิเทศแบบกัลยาณมิตรในการนิเทศครูภาษาอังกฤษ 
 3.  ผู้นิเทศต้องประเมินผลการนิเทศของตนเพ่ือทราบจุดบกพร่องและแก้ไขได้อย่าง
เหมาะสม 
 4.  นิเทศควรใช้การนิเทศแบบหลากหลายวิธีในการนิเทศครูภาษาอังกฤษ     
 องค์ประกอบท่ี  4 การส่งเสริมทัศนคติการสอนภาษาอังกฤษที่ดีให้แก่ครู  ประกอบด้วย     
4  ตัวแปร ดังนี้ 
 1.  มีการส่งเสริมให้ครูภาษาอังกฤษมีทัศนคติที่ดีต่อการสอนภาษาอังกฤษ 
 2.  มีการส่งเสริมให้ครูภาษาอังกฤษออกแบบกิจกรรมให้สัมพันธ์กับเนื้อหา และทักษะทั้ง 4 
คือ ฟัง พูด อ่าน เขียน 
 3.  มีการส่งเสริมให้ครูภาษาอังกฤษออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับ
ความสนใจของผู้เรียน 
 4.  มีการส่งเสริมให้ครูภาษาอังกฤษปรับวิธีเรียน เปลี่ยนวิธีสอน (Learn to Play) Teach 
less learn more / Active Learning   
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 องค์ประกอบที่   5  การพัฒนาคุณลักษณะที่ดีของครูภาษาอังกฤษ ประกอบด้วย              
5 ตัวแปร  ดังนี้ 
 1.  ผู้นิเทศควรเปิดโอกาสให้ครูได้แสดงออก สร้างความม่ันใจให้ครู 
 2.  ผู้นิเทศต้องมีเจตคติท่ีดีต่อการนิเทศการสอนภาษาอังกฤษ 
 3.  ผู้นิเทศต้องมีความกระตือรือร้นและมีวิสัยทัศน์ที่ดี 
 4.  ผู้นิเทศต้องเข้าใจในธรรมชาติของภาษาอังกฤษ เทคนิควิธีสอน การวัดประเมินผล
ภาษาอังกฤษ 
 5.  ผู้นิเทศต้องรู้และเข้าใจเกี่ยวกับเทคนิควิธีสอนวิชาภาษอังกฤษแบบต่าง ๆ 
  องค์ประกอบที่  6 การส่งเสริมการวางแผนการจัดกระบวนการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 
ประกอบด้วย 4  ตัวแปร  ดังนี้ 
 1. มีการส่งเสริมให้ครูภาษาอังกฤษเข้าใจทฤษฎีการเรียนการสอนภาษา 
 2. มีการส่งเสริมให้ครูภาษาอังกฤษมีความรู้หลักสูตรแกนกลางสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
 3. มีการส่งเสริมให้ทีมบริหารของโรงเรียนด าเนินการนิเทศการสอนครูภาษาอังกฤษโดย 
การเยี่ยมชั้นเรียนเพ่ือไม่ให้ครูภาษาอังกฤษเกิดความวิตกกังวล 
 4.  มีการส่งเสริมให้ครูภาษาอังกฤษออกแบบการสอนที่หลากหลาย เหมาะกับผู้เรียน 
 องค์ประกอบท่ี 7 การจัดระบบการสนับสนุนครูภาษาอังกฤษ  ประกอบด้วย  5 ตัวแปร                       
ดังนี้ 
 1.  มีการส่งเสริมให้ผู้บริหารโรงเรียนเป็นผู้น าทางวิชาการเพ่ือผลต่อประสิทธิภาพการสอน
ของครูภาษาอังกฤษ 
 2.  มีการส่งเสริมให้ทีมบริหารโรงเรียนมีการแก้ปัญหาในการจัดการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษร่วมกัน 
 3.  ผู้นิเทศควรจัดอบรมโดยการสาธิตเทคนิคการสอนแล้วให้ครูน าไปปรับใช้ 
 4.  มีการส่งเสริมให้ทีมบริหารโรงเรียนให้การสนับสนุนครูภาษาอังกฤษ 
 5.  ผู้นิเทศควรนิเทศชั้นเรียนเพื่อดูกระบวนการสอนของครูภาษาอังกฤษ 
 องค์ประกอบที่  8 การสร้างความสัมพันธ์และการยอมรับของผู้นิเทศ  ประกอบด้วย           
3 ตัวแปร  ดังนี้ 
 1.  ผู้นิเทศต้องเป็นผู้ที่ได้รับการยอมรับ เชื่อถือศรัทธาจากครูภาษาอังกฤษ 
 2.  ผู้นิเทศต้องสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับครูภาษาอังกฤษ  
 3.  ผู้นิเทศควรจัดอบรมเทคนิคการสอนภาษาอังกฤษ ให้ครูได้เรียนรู้จากเจ้าของภาษา
โดยตรง 
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ตอนที่ 3  การยืนยันองค์ประกอบการนิเทศเพื่อพัฒนาสมรรถภาพการจัดการเรียนการสอนของครู 
            ภาษาอังกฤษ      

   เพ่ือตอบวัตถุประสงค์การวิจัยข้อที่ 2 เพ่ือทราบผลการยืนยันองค์ประกอบการนิเทศเพ่ือ
พัฒนาสมรรถภาพการจัดการเรียนการสอนของครูภาษาอังกฤษ ตอบค าถามการวิจัยข้อที่ 2 ผลการยืนยัน
องค์ประกอบการนิเทศเพ่ือพัฒนาสมรรถภาพการจัดการเรียนการสอนของครูภาษาอังกฤษ เป็น
อย่างไร และสมมุติฐานการวิจัยข้อที่ 2 องค์ประกอบการการนิเทศเพ่ือพัฒนาสมรรถภาพการจัด        
การเรียนการสอนของครูภาษาอังกฤษ มีความเหมาะสม เป็นไปได้ มีประโยชน์ และถูกต้อง  และ
เพ่ือให้ได้องค์ประกอบที่ผ่านการตรวจสอบและการยืนยันองค์ประกอบการนิเทศเพ่ือพัฒนา
สมรรถภาพการจัดการเรียนการสอนของครูภาษาอังกฤษ ผู้วิจัยได้น าองค์ประกอบที่ได้จาก           
การวิเคราะห์ข้อมูล ในตอนที่ 2.3 เสนอผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 18 ท่าน ซึ่งประกอบด้วย 1. ผู้บริหาร
สถานศึกษา จ านวน 3 คน  2. หัวหน้าวิชาการ จ านวน 3 คน  3. ครูภาษาอังกฤษ จ านวน 3 คน             
4. ผู้บริหารการศึกษา จ านวน 3 คน  5. ผู้อ านวนการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัด
การศึกษา จ านวน 3 คน และ 6. ศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
(ภาษาอังกฤษ) จ านวน 3 คน รวมทั้งสิ้น 18 คน ท าการยืนยันองค์ประกอบโดยใช้แบบสอบถาม โดย
พิจารณา องค์ประกอบ 4 ด้าน คือ ด้านความเหมาะสม เป็นไปได้ มีประโยชน์ และมีความถูกต้อง 
และมีผลการวิเคราะห์ข้อมูลคิดเป็นร้อยละของผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเห็นด้วยกับ
ประเด็นดังกล่าว ดังนี้ 
 3.1 การยืนยันองค์ประกอบการนิเทศเพื่อพัฒนาสมรรถภาพการจัดการเรียนการสอน
ของครูภาษาอังกฤษ 
 
ตารางที่  22   ค่าความถ่ีและค่าร้อยละของความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญที่มีความเห็นด้วยต่อ 
    องค์ประกอบการนิเทศเพ่ือพัฒนาสมรรถภาพการจัดการเรียนการสอนของครู 
                 ภาษาอังกฤษ  
 

องค์ประกอบการนิเทศ 
ความเหมาะสม เป็นไปได ้ มีประโยชน์ มีความถูกต้อง 

จ านวน 
ร้อย
ละ 

จ านวน 
ร้อย
ละ 

จ านวน 
ร้อย
ละ 

จ านวน 
ร้อย
ละ 

1. การพัฒนาทักษะการสอน
ภาษาอังกฤษ 

18 100 18 100 18 100 18 100 

2. การช่วยเหลือครภูาษาอังกฤษ 
เชิงบูรณาการ 

18 100 18 100 18 100 18 100 

3. การประยุกต์เทคนิคนิเทศ           
ที่หลากหลาย 

18 100 18 100 18 100 18 100 

4. การส่งเสริมทัศนคติการสอน
ภาษาอังกฤษท่ีดีให้แก่คร ู

18 100 18 100 18 100 18 100 
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ตารางที่  22   ค่าความถ่ีและค่าร้อยละของความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญที่มีความเห็นด้วยต่อ 
    องค์ประกอบการนิเทศเพ่ือพัฒนาสมรรถภาพการจัดการเรียนการสอนของครู 
                 ภาษาอังกฤษ (ต่อ) 
 

องค์ประกอบการนิเทศ 
ความเหมาะสม เป็นไปได ้ มีประโยชน์ มีความถูกต้อง 

จ านวน 
ร้อย
ละ 

จ านวน 
ร้อย
ละ 

จ านวน 
ร้อย
ละ 

จ านวน 
ร้อย
ละ 

5. การพัฒนาคุณลักษณะทีด่ีของครู
ภาษาอังกฤษ 

18 100 18 100 18 100 18 100 

6. การส่งเสริมการวางแผนการจัด
กระบวนการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 

18 100 18 100 18 100 18 100 

7. การจัดระบบการสนับสนุนครู
ภาษาอังกฤษ 

18 100 18 100 18 100 18 100 

8. การสร้างความสัมพันธ์และ        
การยอมรับของผู้นเิทศ 

18 100 18 100 18 100 18 100 

 

 จากตารางที่  22 พบว่า ผู้ เชี่ยวชาญทั้ง 18 ท่าน มีความคิดเห็นว่า องค์ประกอบการนิ เทศ                      
เพ่ือพัฒนาสมรรถภาพการจัดการเรียนการสอนของครูภาษาอังกฤษ มีความเหมาะสม (propriety 
standards) คิดเป็นร้อยละ 100.00 ความเป็นไปได้ (feasibility standards) คิดเป็นร้อยละ 100.00  
มีประโยชน์ (utility standards) คิดเป็นร้อยละ 100.00 และมีความถูกต้อง (accuracy standards) 
คิดเป็นร้อยละ 100 ในองค์ประกอบที่ 1. การพัฒนาทักษะการสอนภาษาอังกฤษ 2. การช่วยเหลือครู
ภาษาอังกฤษเชิงบูรณาการ 3. การประยุกต์เทคนิคนิเทศที่หลากหลาย 4. การส่งเสริมทัศนคติการ
สอนภาษาอังกฤษที่ดีให้แก่ครู 5. การพัฒนาคุณลักษณะที่ดีของครูภาษาอังกฤษ 6. การส่งเสริมการวางแผน           
การจัดกระบวนการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 7. การจัดระบบการสนับสนุนครูภาษาอังกฤษ  และ 8. การสร้าง
ความสัมพันธ์และการยอมรับของผู้นิเทศ มีความเหมาะสม เป็นไปได้ มีประโยชน์ และมีความถูกต้อง 
คิดเป็นร้อยละ 100.00    
  3.2 การสังเคราะห์ข้อสรุปความคิดเห็นในด้านข้อเสนอแนะเพิ่มเติม และข้อวิจารณ์
ของผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อองค์ประกอบการนิเทศเพื่อพัฒนาสมรรถภาพการจัดการเรียนการสอนของ
ครูภาษาอังกฤษ ดังนี้ 
  ผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อองค์ประกอบการนิเทศเพ่ือพัฒนา
สมรรถภาพการจัดการเรียนการสอนของครูภาษาอังกฤษ ในด้านความเหมาะสม เป็นไปได้ มีประโยชน์                        
และมีความถูกต้อง เ พ่ือให้สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการนิ เทศเพ่ือพัฒนาสมรรถภาพ                
การจัดการเรียนการสอนของครูภาษาอังกฤษ คือ องค์ประกอบด้านการพัฒนาทักษะการสอน
ภาษาอังกฤษ มีความเหมาะสมมาก เพราะการการจัดการเรียนรู้  ครูผู้สอนต้องเปลี่ยนแปลงบทบาท
การเป็นผู้ชี้น าในการถ่ายทอดความรู้ไปเป็นผู้ช่วยเหลือส่งเสริมสนับสนุนผู้เรียนในการแสวงหาความรู้
จากสื่อและแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ด้านการช่วยเหลือครูภาษาอังกฤษเชิงบูรณาการ มีความเหมาะสมมาก 
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เพราะครูเป็นบุคคลส าคัญท่ีสุดในกระบวนการจัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ดังนั้นผู้นิเทศจึงต้องให้การช่วยเหลือครูภาษาอังกฤษ          
เชิงบูรณาการเพ่ือยกระดับคุณภาพทั้งระบบ เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาการศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพได้เป็นอย่างด ีด้านการประยุกต์เทคนิคนิเทศที่หลากหลาย มีความเหมาะสมมาก เพราะ
การประยุกต์ใช้เทคนิคการนิเทศอย่างหลากหลายช่วยเหลือครูให้สามารถพัฒนาการสอนให้มี
มาตรฐานคุณภาพการศึกษา สร้างความส าเร็จที่เหมาะสมให้กับครูแต่ละคนได้ตามศักยภาพของตนเอง 
ด้านการส่งเสริมทัศนคติการสอนภาษาอังกฤษที่ดีให้แก่ครู มีความเหมาะสมมาก เพราะการส่งเสริมครู                
ในด้านทัศนคติที่ดีในการสอนภาษาอังกฤษเป็นการสร้างความตระหนักและรักในวิชาชีพครู ก่อให้เกิด
ความมุ่งมั่นในการสอนเพ่ือพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน ทั้งนี้เพราะคุณภาพของผู้เรียนอยู่กับคุณภาพ
ของครูและครูเป็นปัจจัยส าคัญท่ีส่งผลต่อการเรียนรู้ของนักเรียนมากที่สุด ด้านการพัฒนาคุณลักษณะ
ที่ดีของครูภาษาอังกฤษ มีความเหมาะสมมาก เพราะการพัฒนาคุณลักษณะที่ดีของครูภาษาอังกฤษ 
จะช่วยให้ครูผู้สอนมีความพร้อม มีความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ มีความสามารถทางการสอน             
รู้จักเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย และสามารถเลือกมาใช้ให้เหมาะสมกับบทเรียนเพ่ือให้ผู้เรียนเกิด
การพัฒนาและเรียนรู้อย่างเต็มตามศักยภาพ ด้านการส่งเสริมการวางแผนการจัดกระบวนการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษ มีความเหมาะสมมาก เพราะจะช่วยให้ครูผู้สอนทราบกระบวนการคิดวิเคราะห์  สังเคราะห์                           
เกิดกรอบแนวคิดในการพัฒนามโนทัศน์เกี่ยวกับการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ด้านการจัดระบบการสนับสนุน              
ครูภาษาอังกฤษ มีความเหมาะสมมาก เพราะการจัดระบบการสนับสนุนครูภาษาอังกฤษเป็นการเสริมแรง                
กระตุ้นให้ครูผู้สอนเกิดแนวคิดในการพัฒนางานในหน้าที่ของตน นั่นคือ เกิดกระบวนการคิดในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือภายใน
โรงเรียนซึ่งเป็นกุญแจส าคัญแห่งความส าเร็จในการท างานได้ ด้านการสร้างความสัมพันธ์และการยอมรับ               
ของผู้นิเทศ มีความเหมาะสมมาก เพราะการสร้างความสัมพันธ์และความไว้วางใจ ก่อให้เกิดความร่วมมือ
การเสียสละเพ่ือองค์กร เป็นจุดเริ่มต้นของความส าเร็จ เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีการที่มี
ประสิทธิภาพซึ่งกันและกัน อีกทั้งยังเป็นกลยุทธ์ที่ท าให้เกิดความส าเร็จในการนิเทศเพ่ือพัฒนา
สมรรถภาพการจัดการเรียนการสอนของครูภาษาอังกฤษ  
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บทที่  5 
 สรุป  อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
 การวิจัย เรื่อง การนิเทศเพื่อพัฒนาสมรรถภาพการจัดการเรียนการสอนของครูภาษาอังกฤษ 
ใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสมผสาน (mixed methodology) โดยขั้นตอนแรกเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ 
(qualitative research) และขั้นตอนสุดท้ายเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (quantitative research) โดย
มีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อทราบองค์ประกอบการนิเทศเพื่อพัฒนาสมรรถภาพการจัดการเรียนการสอน
ของครูภาษาอังกฤษ 2. เพื่อทราบผลการยืนยันองค์ประกอบการนิเทศเพื่อพัฒนาสมรรถภาพ             
การจัดการเรียนการสอนของครูภาษาอังกฤษ  
 ประชากร คือ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน จ านวน 183 เขตพื้นท่ีการศึกษา  
 กลุ่มตัวอย่าง คือ  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยใช้การสุ่มอย่างง่าย (Sampling Random Sampling) ก าหนดขนาดของ
กลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางประมาณการกลุ่มตัวอย่างของเครจซี่และมอรแกน (Krejcie and Morgan) 
ได้จ านวน 127 เขตพื้นท่ีการศึกษา  
  ผู้ให้ข้อมูล คือ 1. ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา               
เขตพื้นท่ีการศึกษาละ 1 คน 2. ศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
(ภาษาอังกฤษ) เขตพื้นท่ีการศึกษาละ 1 คน 3. ผู้บริหารสถานศึกษา/หัวหน้าวิชาการโรงเรียน เขต
พื้นท่ีการศึกษาละ 1 คน และ 4. ครูภาษาอังกฤษ เขตพื้นท่ีการศึกษาละ 1 คน รวม 127 เขตพื้นท่ี
การศึกษา ๆ ละ 4 คน รวมท้ังส้ิน จ านวน 508 คน 
  เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย มี 2 ชนิด ได้แก่ 
   1. แบบสัมภาษณ์ (Interview) ใช้สัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นแบบสัมภาษณ์แบบไม่มี
โครงสร้าง (Unstructured Interview) ใช้ในการสัมภาษณ์ความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญ 
   2. แบบสอบถาม (Questionnaire) ใช้กับสถานศึกษา และส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาท่ี
เป็นหน่วยวิเคราะห์ (Unit of Analysis) กลุ่มตัวอย่าง ซึ่งแบบสอบถามท่ีสร้างขึ้น ได้มาจากกรอบ
แนวคิด งานวิจัย เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลการนิเทศเพื่อพัฒนาสมรรถภาพการจัดการเรียนการสอนของครู
ภาษาอังกฤษ แบบสอบถามนี้ประกอบด้วยข้อค าถาม 2 ตอน ดังนี้ 
   ตอนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา 
ต าแหน่งหน้าท่ี ประสบการณ์ในการท างาน โดยก าหนดการตอบเป็นแบบเลือกตอบ (Check List) 
    ตอนท่ี 2 สอบถามเกี่ยวกับการนิเทศเพื่อพัฒนาสมรรถภาพการจัดการเรียนการสอน
ของครูภาษาอังกฤษ ผู้วิจัยสร้างข้อค าถามเป็นมาตรส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ตามแบบของ             
ลิเคิร์ท (Likert Scale) 5 ระดับ  
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 การด าเนินการวิจัยประกอบด้วย 2 ขั้นตอน ดังนี้   
   ขั้นท่ี 1 การวิเคราะห์และสังเคราะห์ตัวแปรองค์ประกอบการนิเทศเพื่อพัฒนา
สมรรถภาพการจัดการเรียนการสอนของครูภาษาอังกฤษ เพื่อพัฒนาเป็นเครื่องมือการวิจัย  โดยศึกษา 
วิเคราะห์ สังเคราะห์ แนวคิด ทฤษฎี และสรุปวรรณกรรมเกี่ยวกับการนิเทศเพื่อพัฒนาสมรรถภาพ
การจัดการเรียนการสอนของครูภาษาอังกฤษท้ังในประเทศและต่างประเทศ วิเคราะห์ สังเคราะห์ 
งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง และสรุปงานวิจัยท่ีเกี่ยวกับการนิเทศเพื่อพัฒนาสมรรถภาพการจัดการเรียน            
การสอนของครูภาษาอังกฤษท้ังในประเทศและต่างประเทศ แล้วน าข้อสรุป มาวิเคราะห์เป็นตัวแปร
องค์ประกอบเกี่ยวกับการนิเทศเพื่อพัฒนาสมรรถภาพการจัดการเรียนการสอนของครูภาษาอังกฤษ 
และสร้างแบบสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง (Unstructured Interview) น าแบบสัมภาษณ์ไป
สัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ  12 ท่าน โดยเลือกผู้เช่ียวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิแบบเจาะจง 
(purposive method) จ านวน 5 กลุ่ม ได้แก่ ผู้บริหารระดับสูงของส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน  ผู้บริหารสถานศึกษา  หัวหน้าวิชาการ  ครูภาษาอังกฤษ และศึกษานิเทศก์
ผู้รับผิดชอบกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) แล้วประมวล วิเคราะห์ สังเคราะห์
และสรุปวรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง และจากข้อมูลแบบสัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญ เพื่อสรุป เป็นตัวแปรและ
น าไปเป็นข้อมูลในการสร้างแบบสอบถาม (Opinionnaire) ชนิดมาตราส่วนประมาณค่า (Rating 
Scale) และผ่านการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือการวิจัย โดยตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา 
(Content Validity) ด้วยดัชนีความสอดคล้องท่ีเรียกว่าค่า IOC (Index of Item Objective 
Congruence) ซึ่งพิจารณาค่า IOC ท่ีมากกว่า 0.5 ขึ้นไป โดยผู้เช่ียวชาญจ านวน 5 คน ปรับปรุง
แบบสอบถามตามข้อเสนอแนะของผู้เช่ียวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ และค าแนะน าของอาจารย์ท่ีปรึกษา 
ได้ข้อค าถามจ านวน 122 ข้อ หลังจากนั้นน าแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try out) กับกลุ่มตัวอย่าง           
ท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างเดียวกับการวิจัยครั้งนี้ จ านวน 8 เขตพื้นท่ีการศึกษา ผู้ให้ข้อมูลเขตพื้นท่ีการศึกษา
ละ 4 คน รวมท้ังส้ิน 32 คน รวบรวมข้อมูลท้ังหมดวิเคราะห์หาค่าความเช่ือมั่น (reliability) ของ
แบบสอบถามด้วยการค านวณค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (α- coefficient) ตามวิธีของครอนบาค 
(Cronbach) ได้ค่าความเช่ือมั่นของแบบสอบถามเท่ากับ .9896 แล้วน าแบบสอบถามท่ีจัดท าสมบูรณ์
ไปเก็บข้อมูลกับหน่วยวิเคราะห์ (unit of analysis) รวบรวมข้อมูลแล้ววิเคราะห์องค์ประกอบ              
เชิงส ารวจ (exploratory factor analysis : EFA) เพื่อได้องค์ประกอบการนิเทศเพื่อพัฒนาสมรรถภาพ
การจัดการเรียนการสอนของครูภาษาอังกฤษ กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้ให้ข้อมูล
ประกอบด้วย ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ศึกษานิเทศก์
ผู้รับผิดชอบกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ผู้บริหารสถานศึกษา/หัวหน้า
วิชาการโรงเรียน และครูภาษาอังกฤษของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จ านวน 127 เขตพื้นท่ีการศึกษา รวมจ านวนผู้ให้ข้อมูลท้ังส้ิน    
508 คน ได้แบบสอบถามกลับคืนมา 108 เขตพื้นท่ีการศึกษา ผู้ให้ข้อมูลจ านวนท้ังส้ิน 432 คน            
คิดเป็นร้อยละ 85.04 รวบรวมข้อมูลแล้ววิเคราะห์โดยใช้สถิติ ค่าความถี่ (frequency : f) ค่าร้อยละ 
(percentage : %) ค่าเฉล่ีย (arithmetic mean : X ) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation : 
S.D.) การวิเคราะห์ปัจจัยเชิงส ารวจ (Exploratory Factor Analysis : EFA) เพื่อให้ได้องค์ประกอบ
การนิเทศเพื่อพัฒนาสมรรถภาพการจัดการเรียนการสอนของครูภาษาอังกฤษ 
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           ขั้นท่ี 2 การยืนยันองค์ประกอบการนิเทศเพื่อพัฒนาสมรรถภาพการจัดการเรียนการสอน            
ของครูภาษาอังกฤษ ซึ่งด าเนินการยืนยันองค์ประกอบการนิเทศเพื่อพัฒนาสมรรถภาพการจัดการเรียน                      
การสอนของครูภาษาอังกฤษ โดยน าองค์ประกอบท่ีมีประสิทธิภาพท่ีได้จากขั้นท่ี 1 มาตรวจสอบและ
เพิ่มความน่าเช่ือถือในองค์ประกอบท่ีเหมาะสม ด้วยแบบสอบถามให้ผู้เช่ียวชาญ จ านวน 18 ท่าน ซึ่ง
เป็นผู้เช่ียวชาญในวงการศึกษา ได้แก่ 1. ผู้บริหารสถานศึกษา 2. หัวหน้าวิชาการ 3. ครูภาษาอังกฤษ             
4. ผู้บริหารการศึกษา 5. ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา และ              
6. ศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)  โดยพิจารณา
ประเด็นด้านความเหมาะสม ความเป็นไปได้  มีประโยชน์ และความถูกต้องครอบคลุม พร้อมท้ังให้
ข้อเสนอแนะ ข้อวิพากษ์ เพื่อปรับปรุงให้ได้องค์ประกอบท่ีเหมาะสมมากยิ่งขึ้น โดยใช้สถิติค่าความถี่ 
(frequency : f) ค่าร้อยละ (percentage :%) 
 สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ (frequency : f) ค่าร้อยละ (percentage : %) 
ค่าเฉล่ีย (arithmetic mean : X ) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation : S.D.) การวิเคราะห์
ปัจจัยเชิงส ารวจ (Exploratory Factor Analysis : EFA) และการวิเคราะหเ์นื้อหา (content analysis)  
 
 

สรุปผลการวิจัย 
 

 การวิจัยเรื่อง ทางการนิเทศเพื่อพัฒนาสมรรถภาพการจัดการเรียนการสอนของครู
ภาษาอังกฤษ ได้ข้อค้นพบ สรุปผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ได้ดังนี้ 
 

1.  เพื่อทราบองค์ประกอบการนิเทศเพื่อพัฒนาสมรรถภาพการจัดการเรียนการสอนของครู
ภาษาอังกฤษ 
      องค์ประกอบการนิเทศเพื่อพัฒนาสมรรถภาพการจัดการเรียนการสอนของครู
ภาษาอังกฤษประกอบด้วย 8 องค์ประกอบ เรียงตามล าดับน้ าหนักองค์ประกอบท่ีได้จากมากไปหา
น้อย คือ 1. การพัฒนาทักษะการสอนภาษาอังกฤษ 2. การช่วยเหลือครูภาษาอังกฤษเชิงบูรณาการ    
3. การประยุกต์เทคนิคนิเทศท่ีหลากหลาย 4. การส่งเสริมทัศนคติการสอนภาษาอังกฤษท่ีดีให้แก่ครู 
5. การพัฒนาคุณลักษณะท่ีดีของครูภาษาอังกฤษ 6. การส่งเสริมการวางแผนการจัดกระบวน              
การเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 7. การจัดระบบการสนับสนุนครูภาษาอังกฤษ และ 8. การสร้างความสัมพันธ์
และการยอมรับของผู้นิเทศ ดังนั้น องค์ประกอบการนิเทศเพื่อพัฒนาสมรรถภาพการจัดการเรียน          
การสอนของครูภาษาอังกฤษ จึงเป็นพหุองค์ประกอบ ตามสมมุติฐานการวิจัย ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
  1.1 องค์ประกอบท่ี 1 การพัฒนาทักษะการสอนภาษาอังกฤษ มีจ านวนตัวแปรท่ีอธิบาย
องค์ประกอบ 4 ตัวแปร มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบ (factor loading) อยู่ระหว่าง .712-.746 มีค่า
ความแปรปรวน 12.839 และค่าร้อยละของความแปรปรวนเท่ากับ 10.523 เป็นองค์ประกอบท่ีมี
ความส าคัญเป็นอันดับท่ี 1 และจัดเรียงล าดับตัวแปรตามค่าน้ าหนักองค์ประกอบ (factor loading)
ดังนี้ 1. มีการส่งเสริมให้ครูภาษาอังกฤษออกแบบการสอนให้ผู้เรียนได้ฝึกกระบวนการคิดวิเคราะห์
และน าเสนอหน้าช้ันเรียน 2. มีการส่งเสริมให้ครูภาษาอังกฤษเป็นผู้สอนดี มุ่งมั่นในการสอนเพื่อให้
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ผู้เรียนเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 3. มีการส่งเสริมให้ครูภาษาอังกฤษมีการเตรียมพร้อม                     
นักเรียนโดยใช้การเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน (brain based learning : BBL) 4. มีการส่งเสริมให้ครู
ภาษาอังกฤษมีความรู้เรื่องการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเหมาะสมกับผู้เรียน  
 1.2 องค์ประกอบท่ี 2 การช่วยเหลือครูภาษาอังกฤษเชิงบูรณาการ มีจ านวนตัวแปร             
ท่ีอธิบายองค์ประกอบ 5 ตัวแปร มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบ (factor loading) อยู่ระหว่าง .700-.773
มีค่าความแปรปรวน 9.962 และค่าร้อยละของความแปรปรวนเท่ากับ 8.166 เป็นองค์ประกอบท่ีมี
ความส าคัญเป็นอันดับท่ี 2 และจัดเรียงล าดับตัวแปรตามค่าน้ าหนักองค์ประกอบ (factor loading)
ดังนี้ 1. ผู้นิเทศควรใช้เทคนิควิธีการนิเทศอย่างบูรณาการให้เหมาะสมกับการจัดการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษในแต่ละครั้ง 2. ผู้นิเทศต้องศึกษาสภาพและความต้องการจ าเป็นเร่งด่วนในการนิเทศ        
3. ผู้นิเทศต้องมีความรู้เกี่ยวกับการนิเทศ เทคนิควิธีการนิเทศครูภาษาอังกฤษ 4. ผู้นิเทศควรให้ครู
ภาษาอังกฤษได้สะท้อนคิดและปูอนกลับข้อมูลโดยไม่ช้ีน า 5. ผู้นิเทศควรมีกระบวนการนิเทศด้วย          
การประเมินสภาพการท างานของครูภาษาอังกฤษ  
 1.3 องค์ประกอบท่ี 3 การประยุกต์เทคนิคนิเทศท่ีหลากหลาย มีจ านวนตัวแปรท่ีอธิบาย
องค์ประกอบ 4 ตัวแปร มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบ (factor loading) อยู่ระหว่าง .734-.834 มีค่า 
ความแปรปรวน 8.523 และค่าร้อยละของความแปรปรวนเท่ากับ 6.986 เป็นองค์ประกอบท่ีมี
ความส าคัญ เป็นอันดับท่ี 3 และจัดเรียงล าดับตัวแปรตามค่าน้ าหนักองค์ประกอบ (factor loading)  
ดังนี้ 1. ผู้นิเทศควรใช้การนิเทศแบบหลากหลายวิธีในการนิเทศครูภาษาอังกฤษ 2. ผู้นิเทศควรใช้        
การนิเทศแบบกัลยาณมิตรในการนิเทศครูภาษาอังกฤษ 3. ผู้นิเทศต้องประเมินผลการนิเทศของตน
เพื่อทราบจุดบกพร่องและแก้ไขได้อย่างเหมาะสม 4. ผู้นิเทศควรใช้ Clinical Supervision ในการนิเทศ
ครูภาษาอังกฤษ 
 

 1.4 องค์ประกอบท่ี 4 การส่งเสริมทัศนคติการสอนภาษาอังกฤษท่ีดีให้แก่ครู มีจ านวนตัว
แปรที่อธิบายองค์ประกอบ 4 ตัวแปร มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบ (factor loading) อยู่ระหว่าง .715-.758                      
มีค่าความแปรปรวน 7.794 และค่าร้อยละของความแปรปรวนเท่ากับ 6.389 เป็นองค์ประกอบท่ีมี
ความส าคัญเป็นอันดับท่ี 4 และจัดเรียงล าดับตัวแปรตามค่าน้ าหนักองค์ประกอบ (factor loading)  
ดังนี้ 1. มีการส่งเสริมให้ครูภาษาอังกฤษมีทัศนคติท่ีดีต่อการสอนภาษาอังกฤษ 2. มีการส่งเสริมให้ครู
ภาษาอังกฤษออกแบบกิจกรรมให้สัมพันธ์กับเนื้อหาและทักษะท้ัง 4 คือ ฟัง พูด อ่าน เขียน 3. มีการส่งเสริม             
ให้ครูภาษาอังกฤษออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีสอดคล้องกับความสนใจของผู้เรียน 4. มีการส่งเสริม               
ให้ครูภาษาอังกฤษปรับวิธีเรียน เปล่ียนวิธีสอน (Learn to Play) Teach less learn more / Active 
Learning    
 1.5 องค์ประกอบท่ี 5 การพัฒนาคุณลักษณะท่ีดีของครูภาษาอังกฤษ มีจ านวนตัวแปรท่ี
อธิบายองค์ประกอบ 5 ตัวแปร มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบ (factor loading) อยู่ระหว่าง .718-.769  
มีค่าความแปรปรวน 7.181 และค่าร้อยละของความแปรปรวนเท่ากับ 5.886 เป็นองค์ประกอบ                   
ท่ีมีความส าคัญเป็นอันดับท่ี 5 และจัดเรียงล าดับตัวแปรตามค่าน้ าหนักองค์ประกอบ ( factor 
loading)  ดังนี้ 1. ผู้นิเทศควรเปิดโอกาสให้ครูได้แสดงออก สร้างความมั่นใจให้ครู  2. ผู้นิเทศต้องมี
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เจตคติท่ีดีต่อการนิเทศการสอนภาษาอังกฤษ 3. ผู้นิเทศต้องมีความกระตือรือร้นและมีวิสัยทัศน์ท่ีดี      
4. ผู้นิเทศต้องเข้าใจในธรรมชาติของภาษาอังกฤษ เทคนิควิธีสอนการวัดประเมินผลภาษาอังกฤษ         
5. ผู้นิเทศต้องรู้และเข้าใจเกี่ยวกับเทคนิควิธีสอนวิชาภาษาอังกฤษแบบต่าง ๆ 
 1.6 องค์ประกอบท่ี 6 การส่งเสริมการวางแผนการจัดกระบวนการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ         
มีจ านวนตัวแปรท่ีอธิบายองค์ประกอบ 4 ตัวแปร มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบ (factor loading) อยู่
ระหว่าง .719-.742 มีค่าความแปรปรวน 7.137 และค่าร้อยละของความแปรปรวนเท่ากับ 5.850 
เป็นองค์ประกอบท่ีมีความส าคัญเป็นอันดับท่ี 6 และจัดเรียงล าดับตัวแปรตามค่าน้ าหนักองค์ประกอบ 
(factor loading) ดังนี้ 1. มีการส่งเสริมให้ครูภาษาอังกฤษเข้าใจทฤษฎีการเรียนการสอนภาษา             
2. มีการส่งเสริมให้ครูภาษาอังกฤษมีความรู้หลักสูตรแกนกลางสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ          
3. มีการส่งเสริมให้ทีมบริหารของโรงเรียนด าเนินการนิเทศการสอนครูภาษาอังกฤษโดยการเยี่ยม         
ช้ันเรียนเพื่อไม่ให้ครูภาษาอังกฤษเกิดความวิตกกังวล 4. มีการส่งเสริมให้ครูภาษาอังกฤษออกแบบ         
การสอนท่ีหลากหลาย เหมาะกับผู้เรียน 
 1.7 องค์ประกอบท่ี 7 การจัดระบบการสนับสนุนครูภาษาอังกฤษ มีจ านวนตัวแปร          
ท่ีอธิบายองค์ประกอบ 5 ตัวแปร มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบ (factor loading) อยู่ระหว่าง .700-.746         
มีค่าความแปรปรวน 6.870 และค่าร้อยละของความแปรปรวนเท่ากับ 5.631 เป็นองค์ประกอบท่ีมี
ความส าคัญเป็นอันดับท่ี 7 และจัดเรียงล าดับตัวแปรตามค่าน้ าหนักองค์ประกอบ (factor loading)  
ดังนี้ 1. มีการส่งเสริมให้ผู้บริหารโรงเรียนเป็นผู้น าทางวิชาการเพื่อผลต่อประสิทธิภาพการสอนของครู
ภาษาอังกฤษ 2. มีการส่งเสริมให้ทีมบริหารโรงเรียนมีการแก้ปัญหาในการจัดการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษร่วมกัน 3. ผู้นิเทศควรจัดอบรมโดยการสาธิตเทคนิคการสอนแล้วให้ครูน าไปปรับใช้            
4. มีการส่งเสริมให้ทีมบริหารโรงเรียนให้การสนับสนุนครูภาษาอังกฤษ 5. ผู้นิเทศควรนิเทศช้ันเรียน
เพื่อดูกระบวนการสอนของครูภาษาอังกฤษ 
 1.8 องค์ประกอบท่ี 8 การสร้างความสัมพันธ์และการยอมรับของผู้นิเทศ มีจ านวนตัวแปร
ท่ีอธิบายองค์ประกอบ 3 ตัวแปร มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบ (factor loading) อยู่ระหว่าง .733-.773 
มีค่าความแปรปรวน 5.227 และค่าร้อยละของความแปรปรวนเท่ากับ 4.285 เป็นองค์ประกอบท่ีมี
ความส าคัญเป็นอันดับท่ี 8 และจัดเรียงล าดับตัวแปรตามค่าน้ าหนักองค์ประกอบ (factor loading)  
ดังนี้ 1. ผู้นิเทศต้องเป็นผู้ท่ีได้รับการยอมรับ เช่ือถือศรัทธาจากครูภาษาอังกฤษ  2. ผู้นิเทศต้องสร้าง
ความสัมพันธ์ท่ีดีกับครูภาษาอังกฤษ 3. ผู้นิเทศควรจัดอบรมเทคนิคการสอนภาษาอังกฤษ ให้ครูได้
เรียนรู้จากเจ้าของภาษาโดยตรง 
 
2.  การยืนยันองค์ประกอบการนิเทศเพื่อพัฒนาสมรรถภาพการจัดการเรียนการสอนของครู
ภาษาอังกฤษ 
 จากการยืนยันองค์ประกอบการนิเทศเพื่อพัฒนาสมรรถภาพการจัดการเรียนการสอนของ
ครูภาษาอังกฤษ โดยผู้วิจัยได้น าองค์ประกอบการนิเทศเพื่อพัฒนาสมรรถภาพการจัดการเรียนการสอน                 
ของครูภาษาอังกฤษ ไปยืนยันองค์ประกอบโดยใช้วิธีสอบถามผู้เช่ียวชาญ จ านวน 18 คน ซึ่งเป็น
ผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน 3 คน หัวหน้าวิชาการ จ านวน 3 คน ครูภาษาอังกฤษ จ านวน 3 คน 
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ผู้บริหารการศึกษา จ านวน 3 คน ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
จ านวน 3 คน  ศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 
จ านวน 3 คน รวมท้ังส้ินจ านวน 18 คน พบว่า ผู้เช่ียวชาญท้ัง 18 คน มีความเห็นว่า องค์ประกอบ
การนิเทศเพื่อพัฒนาสมรรถภาพการจัดการเรียนการสอนของครูภาษาอังกฤษ  ประกอบด้วย                 
8 องค์ประกอบ ดังนี้ 
 องค์ประกอบท่ี 1 การพัฒนาทักษะการสอนภาษาอังกฤษ ประกอบด้วยองค์ประกอบ         
การนิเทศเพื่อพัฒนาสมรรถภาพการจัดการเรียนการสอนของครูภาษาอังกฤษ  ดังนี้ การส่งเสริม
พัฒนาทักษะการสอนภาษาอังกฤษของครูในการออกแบบการจัดการเรียนรู้ต้องเปล่ียนแปลงบทบาท
การเป็นผู้ช้ีน าในการถ่ายทอดความรู้ไปเป็นผู้ช่วยเหลือส่งเสริมสนับสนุนผู้เรียนในการแสวงหาความรู้
จากส่ือและแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ  การออกแบบการจัดการเรียนรู้เป็นส่ิงท่ีมีความส าคัญมาก เพราะท า
ให้ทราบทิศทางในการด าเนินการจัดการเรียนการสอนต่อไป 
 องค์ประกอบท่ี 2 การช่วยเหลือครูภาษาอังกฤษเชิงบูรณาการ ประกอบด้วยองค์ประกอบ
การนิเทศเพื่อพัฒนาสมรรถภาพการจัดการเรียนการสอนของครูภาษาอังกฤษ  ดังนี้ ครูเป็นบุคคล
ส าคัญท่ีสุดในกระบวนการนิเทศเชิงบูรณาการเรียนรู้ ท่ีต้องได้รับการยกระดับคุณภาพท้ังระบบ เพื่อ
เป็นแนวทางในการน าไปพัฒนาการศึกษาได้เป็นอย่างดี การบูรณาการจะท าให้สามารถจัดรูปแบบ
กระบวนการนิเทศได้อย่างหลากหลาย 
 องค์ประกอบท่ี 3 การประยุกต์เทคนิคนิเทศท่ีหลากหลาย ประกอบด้วยองค์ประกอบ 
การนิเทศเพื่อพัฒนาสมรรถภาพการจัดการเรียนการสอนของครูภาษาอังกฤษ ดังนี้ การประยุกต์ใช้
เทคนิคการนิเทศอย่างหลากหลายช่วยเหลือครูให้สามารถพัฒนาการสอนให้มีมาตรฐานคุณภาพ
การศึกษา สร้างความส าเร็จท่ีเหมาะสมให้กับครูแต่ละคนได้ตามศักยภาพของตนเอง การประยุกต์ใช้
เทคนิคการนิเทศอย่างหลากหลายจะท าให้ได้รูปแบบท่ีเหมาะสมและและแก้ปัญหาได้ตรงตาม              
ตัวบุคคล   
 องค์ประกอบท่ี 4 การส่งเสริมทัศนคติการสอนภาษาอังกฤษท่ีดีให้แก่ครู  ประกอบด้วย
องค์ประกอบการนิเทศเพื่อพัฒนาสมรรถภาพการจัดการเรียนการสอนของครูภาษาอังกฤษ  ดังนี้              
การส่งเสริมครูในการปรับการเรียน เปล่ียนการสอน เน้นคุณภาพของผู้เรียนขึ้นอยู่กับคุณภาพของครู
และครูเป็นปัจจัยส าคัญท่ีส่งผลต่อการเรียนรู้ของนักเรียนมากท่ีสุด  ในปัจจุบันมีรูปแบบการจัด        
การเรียนการสอนท่ีหลากหลาย ถ้าครูยังคงยึดรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบเดิมก็จะท าให้ 
ขาดโอกาสในการพัฒนาท้ังของตนเอง และนักเรียน 
 องค์ประกอบท่ี 5 การพัฒนาคุณลักษณะท่ีดีของครูภาษาอังกฤษ ประกอบด้วย
องค์ประกอบการนิเทศเพื่อพัฒนาสมรรถภาพการจัดการเรียนการสอนของครูภาษาอังกฤษ ดังนี้ ครู
ควรปรับบทบาทจากครูผู้สอนมาเป็นโค้ช (Coach) และเป็นผู้อ านวยความสะดวก ให้ค าแนะน าให้
ผู้เรียนสามารถเรียนรู้โดยการค้นคว้าอย่างอิสระและเน้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองโดยใช้
แนวคิดการเรียนการสอนแบบ Teach Less, Learn More การบริหารจัดการช้ันเรียนท่ีดีจะท าให้ครู
สามารถด าเนินการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ 
 องค์ประกอบท่ี 6 การส่งเสริมการวางแผนการจัดกระบวนการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
ประกอบด้วยองค์ประกอบการนิเทศเพื่อพัฒนาสมรรถภาพการจัดการเรียนการสอนของครู
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ภาษาอังกฤษ ดังนี้ การสร้างความสัมพันธ์และความไว้วางใจ เป็นกลยุทธ์ท่ีท าให้เกิดความส าเร็จ          
ในแนวทางการนิเทศเพื่อพัฒนาสมรรถภาพการจัดการเรียนการสอนของครูภาษาอังกฤษ การมี
สัมพันธภาพท่ีดี และความไว้วางใจจะท าให้การด าเนินการต่าง ๆ เป็นไปด้วยความราบรื่น เต็มใจ        
งานก็จะส าเร็จลุล่วงได้ด้วยดี 
 องค์ประกอบท่ี 7 การจัดระบบการสนับสนุนครูภาษาอังกฤษ ประกอบด้วยองค์ประกอบ
การนิเทศเพื่อพัฒนาสมรรถภาพการจัดการเรียนการสอนของครูภาษาอังกฤษ ดังนี้ องค์ประกอบ           
การนิเทศเพื่อพัฒนาสมรรถภาพการจัดการเรียนการสอนของครูภาษาอังกฤษจะช่วยแก้ไขปรับปรุง          
ส่ิงท่ีบกพร่องด้านวิชาการให้มีการพัฒนา และส่งเสริมให้การเรียนการสอนบรรลุวัตถุประสงค์                
มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เมื่อครูทราบผลจากการวัดและประเมินผลแล้ว สามารถน าข้อมูลท่ีได้รับมา
ปรับปรุงและพัฒนาจะท าให้การด าเนินการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 องค์ประกอบท่ี 8 การสร้างความสัมพันธ์และการยอมรับของผู้นิเทศ ประกอบด้วย
องค์ประกอบการนิเทศเพื่อพัฒนาสมรรถภาพการจัดการเรียนการสอนของครูภาษาอังกฤษ ดังนี้             
การสร้างความสัมพันธ์และความไว้วางใจ เป็นกลยุทธ์ท่ีท าให้เกิดความส าเร็จในการนิเทศเพื่อพัฒนา
สมรรถภาพการจัดการเรียนการสอนของครูภาษาอังกฤษ การมีสัมพันธภาพท่ีดี และความไว้วางใจ 
จะท าให้การด าเนินการต่าง ๆ เป็นไปด้วยความราบรื่น เต็มใจ งานก็จะส าเร็จลุล่วงได้ด้วยดี                     
 จากการหาแนวทางการนิเทศเพื่อพัฒนาสมรรถภาพการจัดการเรียนการสอนของครู
ภาษาอังกฤษ ท้ัง 8 องค์ประกอบ เป็นองค์ประกอบท่ีมีความเหมาะสม เป็นไปได้ มีประโยชน์ และ                     
มีความถูกต้อง สามารถน าองค์ประกอบการนิเทศเพื่อพัฒนาสมรรถภาพการจัดการเรียนการสอนของ
ครูภาษาอังกฤษไปใช้เป็นประโยชน์ได้  
 
 

การอภิปรายผล 
 

  ผลการวิจัยครั้งนี้  มีประเด็นท่ีส าคัญท่ีค้นพบจากการนิเทศเพื่อพัฒนาสมรรถภาพ                
การจัดการเรียนการสอนของครูภาษาอังกฤษ และสามารถน ามาอภิปรายผลตามวัตถุประสงค์ของ      
การวิจัย ได้ดังนี้ 
 

  1. องค์ประกอบการนิเทศเพื่อพัฒนาสมรรถภาพการจัดการเรียนการสอนของครูภาษาอังกฤษ   
  องค์ประกอบการนิเทศเพื่อพัฒนาสมรรถภาพการจัดการเรียนการสอนของครู
ภาษาอังกฤษ มี 8 องค์ประกอบ เรียงตามน้ าหนักองค์ประกอบท่ีได้จากมากไปหาน้อย คือ 1. การพัฒนา
ทักษะการสอนภาษาอังกฤษ 2. การช่วยเหลือครูภาษาอังกฤษเชิงบูรณาการ 3. การประยุกต์เทคนิค
นิเทศท่ีหลากหลาย 4. การส่งเสริมทัศนคติการสอนภาษาอังกฤษท่ีดีให้แก่ครู  5. การพัฒนา
คุณลักษณะท่ีดีของครูภาษาอังกฤษ 6. การส่งเสริมการวางแผนการจัดกระบวนการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษ 7. การจัดระบบการสนับสนุนครูภาษาอังกฤษ  8. การสร้างความสัมพันธ์และ            
การยอมรับของผู้นิเทศ สอดคล้องกับสมมุติฐานท่ีก าหนดว่า องค์ประกอบ การนิเทศเพื่อพัฒนา
สมรรถภาพการจัดการเรียนการสอนของครูภาษาอังกฤษ เป็นพหุองค์ประกอบ ท้ังนี้อาจเนื่องมาจาก 
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การนิเทศการศึกษาเป็นส่วนส าคัญและจ าเป็นต่อการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนเป็นอย่างยิ่ง 
เพราะจะก่อให้เกิดการปรับปรุงแก้ไข การพัฒนางานของครูให้มีระบบ และมีประสิทธิภาพสูงสุด ตาม
ศักยภาพของแต่ละบุคคล   
  สอดคล้องกับแนวคิดของนักวิชาการท้ังในประเทศและต่างประเทศ พอสรุปได้ว่า              
การนิเทศ เป็นแนวความคิดเกี่ยวกับการปรับปรุงการเรียนการสอนการจัดครูเข้าสอนการจัดส่ือการสอน   
ส่ิงอ านวยความสะดวกการเตรียมและพัฒนาครู รวมท้ังการประเมินผลการเรียนการสอน การกระตุ้น
ให้ครูในโรงเรียน มีการพัฒนาและน าวิธีสอน ส่ือการเรียนการสอนมาใช้ โดยเน้นถึงทักษะในการติดต่อส่ือสาร
การช่วยเหลือครูแก้ปัญหา ช่วยเหลือครูในด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและสร้างบรรยากาศท่ีดี
ระหว่างครูและนักเรียน ตลอดจนเป็นส่ิงท่ีบุคคลในโรงเรียนได้กระท าหรือเปล่ียนแปลงการปฏิบัติงาน
ของโรงเรียน ซึ่งมีอิทธิพลต่อกระบวนการสอน ท่ีจะกระตุ้นและส่งเสริมการเรียนของนักเรียน               
การนิเทศเป็นงานท่ีเกี่ยวกับการส่งเสริมและปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนของโรงเรียน อีกท้ัง
การนิเทศยังเป็นกระบวนการทางวิชาการท่ีช่วยส่งเสริมให้การจัดการศึกษาบรรลุเปูาหมายทาง
การศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นการปฏิบัติงานร่วมกันด้วยความช่วยเหลือสนับสนุน ส่งเสริมกัน
และกันระหว่าผู้ให้การนิเทศหรือผู้นิเทศและผู้รับการนิเทศ หรือระหว่างเพื่อนครู ซึ่งผู้นิเทศต้องใช้
ความรู้ของการจัดองค์กร ภาวะผู้น า การส่ือความหมาย และหลักการสอน เพื่อให้เกิดความร่วมมือ
ร่วมใจ เกิดการประสานงาน และใช้ศักยภาพการท างานอย่างเต็มท่ี โดยมุ่งเน้นการช่วยเหลือให้
ค าแนะน า ให้ค าปรึกษา และกระตุ้นครู เพื่อปูองกันความผิดพลาดหรือข้อบกพร่องในการปฏิบัติงาน 
การแก้ไขปรับปรุงคุณภาพการจัดกิจกรรมการศึกษา การส่งเสริมขวัญและก าลังใจ และการส่งเสริมให้
มีการริเริ่มทดลองใหม่ ๆ ด้านการศึกษา เพื่อพัฒนาหรือปรับปรุงคุณภาพการจัดการศึกษาและ             
การจัดการเรียนการสอนของครูเพื่อให้ได้มาซึ่งประสิทธิผลในการเรียนของนักเรี ยนให้เป็นไปตาม
หลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา อาจกล่าวได้ว่า การนิเทศเป็นกระบวนการบริหารทางวิชาการ 
อย่างสร้างสรรค์ เป็นกระบวนการหนึ่งของการช่วยเหลือสนับสนุนส่งเสริมกันและกันระหว่างผู้รับ            
การนิเทศและผู้นิเทศ ไม่ใช่เป็นการบังคับแต่จะเป็นร่วมมือกันอย่างเป็นประชาธิปไตย สร้างขวัญ
ก าลังใจในการปรับปรุงการเรียนการสอนอย่างมีมนุษยสัมพันธ์ท่ีดีต่อกัน เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มี
ความรู้ความสามารถเต็มตามศักยภาพของแต่ละบุคคล มีความสามารถในการปฏิบัติงานและการควบคุม
ตรวจสอบให้ค าปรึกษา และข้อเสนอแนะ มีการประสานสัมพันธ์ โดยมีเปูาหมายร่วมกัน คือ พัฒนา
คุณภาพการจัดการเรียนการสอนของครู ซึ่งจะส่งผลต่อการเรียนอย่างมีประสิทธิภาพของนักเรียน 
  จากความสอดคล้องของข้อค้นพบกับหลักการ แนวคิดและทฤษฎีส าคัญดังกล่าวข้างต้น
อาจกล่าวได้ว่า องค์ประกอบการนิเทศเพื่อพัฒนาสมรรถภาพการจัดการเรียนการสอนของครู
ภาษาอังกฤษ มีความเหมาะสมตามคุณลักษณะของแต่ละองค์ประกอบ และสามารถอภิปรายผลได้
ดังนี้ 
  องค์ประกอบท่ี 1 การพัฒนาทักษะการสอนภาษาอังกฤษ ในส่วนของการจัดการเรียนรู้                    
ถ้าจะให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างเข้าใจ ครูต้องจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้รับความรู้  โดยการให้ผู้เรียน
ศึกษาหาความรู ้จากกิจกรรมที่ครูจัดให้ ไม่ใช่ครูบอกความรู ้ หรือครูบอกความเข้าใจของครู
ให้กับผู้เรียน จากนั้นครูจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนสรุปความรู ้ที่ได้รับเป็นองค์ค วามรู ้อย่างเข้าใจ      
เป็นภาษาของตนเอง เพื่อให้เกิดเป็นองค์ความรู้ท่ีฝังอยู่ในตัวของผู้เรียน และสุดท้ายต้องจัดกิจกรรม                 
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ให้ ผู้ เรียนได้น าองค์ความรู้นี้ ไปใช้ในสถานการณ์ใหม่  ท่ี เป็นสถานการณ์ท่ีเป็นสภาพจริง สอดคล้อง                     
กับชีวิตประจ าวัน หรือสอดคล้องกับการด ารงชีวิต เป็นการน าความรู้ ความเข้าใจท่ีได้น าไปใช้ในการด ารงชีวิต                
จึงจะครบกระบวนการจัดการเรียนรู้ส าหรับเรื่องหนึ่ง ๆ ท่ีเป็นการจัดการเรียนรู้ที่มีความหมายส าหรับ
ผู้เรียน และเป็นการจัดการเรียนรู้ท่ีให้ผู้เรียนเรียนรู้เรื่องที่เรียนอย่างเข้าใจ ได้องค์ความรู้ หรือ
เป็นความเข้าใจที่ฝังอยู ่ในตัวของผู้เรียน เกิดเป็นความเข้าใจที่คงทน สอดคล้องกับส านักงาน
ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดพิษณุโลก ท่ีได้เสนอแนะว่า การนิเทศ
การศึกษามีความจ าเป็นในการให้บริการทางวิชาการแก่ครูผู้สอนเพราะกระบวนการเรียนการสอน         
มีกิจกรรมท่ีซับซ้อนและหลากหลาย จ าเป็นต่อความเจริญงอกงามของครูผู้สอนเพราะครูผู้สอนจะต้อง
ฝึกฝนในสภาพการณ์จริงอยู่เสมอ จ าเป็นต่อการช่วยเหลือครูผู้สอนในการเตรียมการสอนเพื่อท่ีจะ
สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ จ าเป็นต่อการพัฒนาครูให้ทันกับความเปล่ียนแปลง
ต่าง ๆ โดยสามารถให้ข้อเสนอแนะท่ีได้จากการวิเคราะห์วิจัย  และจ าเป็นต่อการรักษามาตรฐาน
การศึกษาเพราะช่วยให้ครู มีความคิดท่ีกว้างไกลก้าวหน้าทันต่อความเปล่ียนแปลงทางวิทยาการ           
ใหม่ ๆ จะเห็นได้ว่า ผู้มีหน้าท่ีนิเทศควรจะต้องจัดด าเนินการเพื่อช่วยเหลือครูให้มีความสามารถ                
ในการปรับปรุงการจักกิจกรรมการเรียนรู้ ท าให้ครูก้าวทันโลกท่ีก าลังเจริญก้าวหน้าทา งเทคโนโลยี 
และก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้เรียนอย่างเต็มท่ีการด าเนินการใด ๆ ท่ีท าให้ครูมีความพึงพอใจ และมี
ก าลังใจ ท่ีจะพัฒนาการจัดการเรียนการสอน และพัฒนาการด าเนินงานใด ๆ ของโรงเรียนให้เป็นไป
ตามมาตรฐานของโรงเรียนและของบุคลากรให้สูงขึ้นและรักษาไว้ จนส่งผลให้โรงเรียนเป็นท่ียอมรับ
ของผู้รับผลประโยชน์จากโรงเรียนทุกฝุาย ซึ่งจะเห็นได้ว่า การนิเทศการศึกษา เป็นกระบวนการ ซึ่ง
ด าเนินการ โดยความร่วมมือของบุคลากรทุกฝุาย ในการท่ีจะช่วยพัฒนาครู ให้มีความรู้ความสามารถ
ในด้านการจัดการเรียนการสอน และ เป็นโยบายท่ีส าคัญท่ีสุดท่ีผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องประชุม                   
วางแผนการท างานร่วมกันความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี การเปล่ียนแปลงของสังคม ท าให้
สถานศึกษามีความจ าเป็นท่ีจะต้องปรับปรุงครูให้มีความรู้ความสามารถทันต่อการเปล่ียนแปลง การนิเทศ
ภายในสถานศึกษา มีความส าคัญและความจ าเป็นในการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการศึกษา 
เนื่องจากบุคลากรในสถานศึกษาเป็นผู้อยู่ใกล้ท่ีรู้ปัญหาและแนวทางในการพัฒนาได้ดีท่ีสุด จึงจ าเป็น 
ท่ีจะต้องร่วมมือกันในการวางแผนการนิเทศและร่วมกันประเมินผลการนิเทศการศึกษาเพื่อช่วยเหลือ 
สนับสนุน ส่งเสริมให้ครูมีการพัฒนาตนเองให้ทันกับสภาพความเปล่ียนแปลงของโลกปัจจุบัน เพื่อแสวงหา
แนวทางใหม่ ๆ  มาพัฒนาผู้เรียนให้เกิดความเจริญงอกงามและมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์   
  ซึ่งในส่วนของแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะการสอนภาษาอังกฤษในปัจจุบัน มีหลาย
แนวคิด มีท้ังแนวคิดเกี่ยวกับการจัดหลักสูตร แนวคิดเกี่ยวกับแนวการสอน และแนวคิดเกี่ยวกับการเรียนรู้              
แนวคิดท้ัง 3 นี้ มีส่วนช่วยครูผู้สอนในการตัดสินใจวางแผนจัดการเรียนการสอน การคัดเลือกกิจกรรม
ประกอบการเรียนการสอน ตลอดจนเลือกส่ือการเรียนรู้ ซึ่งเป็นส่ิงจ า เป็นส าหรับครูผู้สอนท่ีจะต้อง
ศึกษาท าความเข้าใจเพื่อช่วยให้ การสอนของตนเองมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น แนวคิดส าคัญท่ีครูควรศึกษา
ท าความเข้าใจ คือ 1. แนวคิดด้านหลักสูตรภาษาท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ (Learner - Centered Language 
Curriculum) 2. แนวคิดด้านแนวการสอนภาษาเพื่อการส่ือสาร (Communicative Language 
Teaching) 3. แนวคิดด้านการสอนภาษาเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ (Language for Specific 
Purposes)  4. แนวคิดด้านการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ (Integrated Learning) 5. แนวคิดด้าน
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การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative Learning) 6. แนวคิดด้านการจัดการเรียนการสอนแบบ
ภาษาท่ีเน้นเนื้อหา (Content-Based Instruction) 7. แนวคิดด้านการสอนภาษาแบบองค์รวม  
(Whole Language Approach)  8. แนวคิดด้านการเรียนรู้จากการท าโครงงาน (Project-Based 
Learning)  9. แนวคิดด้านการเรียนรู้ท่ีเน้นภาระงาน (Task-Based Language) 10. แนวคิดด้าน 
การสร้างองค์ความรู้ (Constructivism) 11. แนวคิดด้านวิธีการสอนด้วยการตอบสนองด้วยท่าทาง 
(Total Physical Response) 12. แนวคิดด้านการเรียนการสอนภาษาอังกฤษแบบไฟร์แม็ทซิสเต็ม  
(4 MATS Language System) 
  เมื่อพิจารณาตัวแปรของข้อมูลสารสนเทศในองค์ประกอบท่ี 1 พบว่า ตัวแปรส่วนใหญ่เป็น
เรื่องเกี่ยวกับการส่งเสริมให้ครูภาษาอังกฤษออกแบบการสอนให้ผู้เรียน ได้ฝึกกระบวนการคิด
วิเคราะห์และน าเสนอหน้าช้ันเรียน การส่งเสริมให้ครูภาษาอังกฤษเป็นผู้สอนดี การส่งเสริมให้ครู
ภาษาอังกฤษมีการเตรียมพร้อมนักเรียนโดยใช้การเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน (brain based 
learning : BBL) การส่งเสริมให้ครูภาษาอังกฤษมีความรู้เรื่องการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน           
ท่ีเหมาะกับผู้เรียน 
  ในเรื่องของการส่งเสริมให้ครูภาษาอังกฤษออกแบบการสอนให้ผู้เรียนนั้น เกียง วาคเกอร์ 
โกลาส และคิลเลอร์ (Gagné, Wager, Golas, & Keller) ได้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับหลักการพื้นฐาน                  
ในการออกแบบการเรียนการสอนว่า ส่ิงท่ีผู้ออกแบบการเรียนการสอนควรค านึงถึงเพื่อช่วยให้             
การออกแบบการเรียนการสอนมีคุณภาพ คือ 1. ค านึงถึงผลการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นเปูาหมายส าคัญ 
การออกแบบการเรียนการสอนมีจุดมุ่งหมายเพื่อส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้  มากกว่ากระบวนการสอน             
ผู้ออกแบบการเรียนการสอนจะต้องพิจารณาผลการเรียนรู้อย่างชัดเจน เพื่อน าไปใช้เป็นแนวทาง
ส าหรับการเลือกกระบวนการเรียนการสอน กิจกรรมการเรียนการสอนท่ีช่วยให้ผู้เรียนบรรลุผล          
การเรียนรู้ที่ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ  2. ค านึงถึงปัจจัยท่ีส่งผลต่อการเรียนรู้ ได้แก่ การอ านวย
ความสะดวกในการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน เวลาท่ีใช้คุณภาพการสอน เจตคติและความสามารถในการเรียนรู้           
ของผู้เรียน ปัจจัยเหล่านี้ควรน ามาพิจารณาในการออกแบบการเรียนการสอน 3. รู้จักประยุกต์ใช้
หลักการเรียนการสอน วิธีสอน รูปแบบการเรียนการสอน ให้เหมาะสมกับระดับวัยของผู้เรียนและ
เนื้อหาสาระ เพื่อให้ผู้เรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้และมีส่วนร่วมท้ังทางด้านร่างกาย 
สติปัญญาและจิตใจในกิจกรรมการเรียนการสอน  4. ใช้วิธีการและส่ือท่ีหลากหลาย ผู้ออกแบบ              
การเรียนการสอนควรเลือกใช้ส่ือท่ีช่วยให้การเรียนรู้มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับจุดประสงค์             
การเรียนรู้  และความแตกต่างในการเรียนรู้ของผู้เรียนซึ่งจะช่วยให้ ผู้เรียนมีความสนใจและ
กระตือรือร้นในการเรียนมากขึ้น 5. มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง การเรียนการสอนท่ีมีคุณภาพควรได้รับ
การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เริ่มจากการวางแผน การน าไปทดลองใช้จริง และน าผลการทดลองและ
ข้อเสนอแนะจากผู้เรียนมาปรับปรุงการเรียนการสอนให้มีคุณภาพมากขึ้น การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
เช่นนี้จะท าให้การเรียนการสอนมีคุณภาพ 6. มีการประเมินผลครอบคลุมท้ังกระบวนการเรียน             
การสอนและการประเมินผลผู้เรียน ท้ังนี้เพื่อน าผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนให้
มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และน่าสนใจมากขึ้น การประเมินผลผู้เรียน ไม่ควรมีจุดมุ่งหมายเพียงเพื่อ
ทราบผลการเรียนรู้ของผู้เรียนเท่านั้น แต่ควรให้ได้ข้อมูลท่ีน า ไปพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุจุดประสงค์             
การเรียนรู้ 7. องค์ประกอบการเรียนการสอนมีความสัมพันธ์กัน องค์ประกอบการเรียนการสอน เช่น
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จุดประสงค์การเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนการสอน และการวัดประเมินผล ควรมีความสัมพันธ์
สอดคล้องกัน และเหมาะสมกับผู้เรียนและบริบทการเรียนรู้ท าให้ผู้เรียนบรรลุจุดประสงค์การเรียนรู้ท่ี
ต้องการ   
   กล่าวโดยสรุป คือ ผู้นิเทศควรให้การส่งเสริมครูในการพัฒนาทักษะการสอนภาษาอังกฤษ
เพื่อประโยชน์โดยตรงต่อผู้เรียน เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน ท้ังนี้เพราะหาก
ครูผู้สอนมีการพัฒนาทักษะการสอนภาษาอังกฤษ การจัดการเรียนรู้ท่ีดี ถูกต้องตรงตามหลักสูตร
การศึกษาข้ันพื้นฐาน และหลักสูตรของสถานศึกษา ตัวช้ีวัด กิจกรรมในการเรียนเร้าความสนใจของ
ผู้เรียน นั่นย่อมหมายถึงคุณภาพของผู้เรียนจะเกิดขึ้นตามมาในท่ีสุด 
  องค์ประกอบท่ี 2 การช่วยเหลือครูภาษาอังกฤษเชิงบูรณาการ ในการนิเทศเพื่อพัฒนา
สมรรถภาพการจัดการเรียนการสอนของครูภาษาอังกฤษให้เกิดประโยชน์สูงสุด ให้ครูสามารถจัด
กระบวนการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนสูงขึ้นได้
นั้น การนิเทศก็เป็นส่วนหนึ่ง ที ่จะช่วยครูผู ้สอนให้มีความรู ้ ความเข้าใ จในการจัดกิจกรรม               
การเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ครูสามารถออกแบบการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติจริง
เพื่อให้เกิดทักษะ และเกิดเป็นความจ าที่ฝังลึก เป็นความจ าที่คงทนเพื่อให้บรรลุตามเปูาหมาย
ของการศึกษา ในส่วนของผู้นิเทศก็ต้องฝึกฝนการใช้เทคนิคกระบว นการในการนิเทศแบบ           
ต่าง ๆ ให้เข้าใจอย่างท่องแท้ และสามารถน ามาบูรณาการในการให้การนิเทศครูได้อย่าง
เหมาะสม ทั้งนี้เพราะ กระบวนการนิเทศ หรือเทคนิคการนิเทศแบบเดียวอาจจะไม่เหมาะกับ
ผู้รับการนิเทศท่ีมีความหลากหลายและแตกต่างกันในเรื่องของการรับรู้ ดังนั้น  จึงจ าเป็นอย่าง
ยิ่งที่ผู้นิเทศจะต้องมีความรู้ ความสามารถในการนิเทศเชิงบูรณาการ  ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิด
ของ สงัด  อุทรานันท์  ท่ีได้กล่าวไว้ว่า การนิเทศ มีจุดมุ่งหมายท่ีส าคัญ 4 ประการ คือ เพื่อพัฒนาคน 
เพื่อพัฒนางาน เพื่อสร้างการประสานสัมพันธ์ และเพื่อสร้างขวัญและก าลังใจ คือ ประการแรก              
มุ่ง “พัฒนาคน” คือ การนิเทศการศึกษาเป็นกระบวนการท างานร่วมกับครูและบุคลากรทาง  
การศึกษา เพื่อให้ครูและบุคลากรเหล่านั้นได้เปล่ียนแปลงพฤติกรรมในทางท่ีดีขึ้น  ประการท่ี 2 
เนื่องจากการนิเทศการศึกษาได้มีเปูาหมายสูงสุดอยู่ท่ีนักเรียน  ซึ่งเป็นผลผลิตจากการสอนของครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ด้วยเหตุนี้การนิเทศท่ีจัดขึ้นจึงมีจุดมุ่งหมายท่ีจะ “พัฒนางาน” ซึ่งได้แก่ งาน
สอนให้ดีขึ้น ส าหรับประการท่ี 3 “สร้างการประสานสัมพันธ์” จะเป็นผลท่ีเกิดขึ้นจากการท างาน
ร่วมกัน รับผิดชอบร่วมกัน ผลัดเปล่ียนกันเป็นผู้น าและผู้ตาม ซึ่งไม่ใช่เป็นการท างานภายใต้การถูก
บังคับและคอยตรวจตราหรือคอยจับผิด และประการสุดท้ายคือ “การสร้างขวัญและก าลังใจ” ถือว่า
เป็นจุดมุ่งหมายท่ีส าคัญอีกประการหนึ่งของการนิเทศ ท้ังนี้เพราะว่าขวัญและก าลังใจเป็นส่ิงส าคัญ          
ท่ีจะท าให้บุคคลมีความต้ังใจในการท างาน หากการนิเทศไม่ได้ท าการสร้างขวัญและให้ก าลังใจแก่
ผู้ปฏิบัติงานแล้ว การนิเทศการศึกษาก็ย่อมจะประสบผลส าเร็จได้ยาก 
  ในการช่วยเหลือครูภาษาอังกฤษเชิงบูรณาการ เป็นกระบวนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ท่ีส าคัญยิ่ง เพราะเป็นการส่งเสริมคุณภาพการเรียนการสอน เนื่องจากโรงเรียนเป็นสถาบันท่ีมีหน้าท่ี
หลักซึ่งจะต้องยึดปฏิบัติและพัฒนาการให้เจริญยิ่งขึ้นไปตลอดเวลา ได้แก่ งานวิชาการ ซึ่งคือ งาน 
การเรียนการสอนท่ีบุคลากรในโรงเรียนจะต้องพยายามเข้าใจถึงความส าคัญและหลักปฏิบัติ                     
ในการพัฒนางานของตนให้ก้าวหน้าและทันต่อเหตุการณ์ปัจจุบันอยู่เสมอ จึงจะได้ช่ือว่าเป็นโรงเรียน
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คุณภาพในการจัดการศึกษา ซึ่งการนิเทศเป็นกระบวนการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ
โดยรู้เท่าทันสถานการณ์ สภาวการณ์ นโยบายการจัดการศึกษา หลักสูตรและองค์ประกอบต่าง ๆ 
ทางการจัดการศึกษา ซึ่งความจ าเป็นในการนิเทศการศึกษามี ดังนี้ 1. สาขาวิชาการ ความรู้ 
นวัตกรรมทางการศึกษา หลักสูตร นโยบายในการจัดการศึกษาปรับเปล่ียนอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง  
2. สภาวะทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคมปรับปรุงเปล่ียนไป 3. นิเทศเพื่อแก้ไขปัญหาอุปสรรค            
ในการจัดการศึกษา เพื่อปูองกันการจัดการศึกษาท่ีอาจผิดพลาด เพื่อก่อให้เกิดวิธีการจัดการศึกษา            
ใหม่ ๆ และเพื่อสร้างสรรค์การจัดการศึกษาแนวใหม่ และ 4. เพื่อยกระดับมาตรฐานทางการจัด
การศึกษาให้ทัดเทียมกัน การพัฒนาครูให้มีความรู้ ความสามารถในการพัฒนาศักยภาพการท างาน
ของตนในด้านการพัฒนาวิชาชีพครู ปรับปรุงกระบวนการสอนและกระบวนการเรียนรู้ เพื่อพัฒนา
คุณภาพการเรียนการสอน สร้างขวัญและก าลังใจ สร้างความสัมพันธ์ท่ีดีระหว่างบุคลากรให้ดีขึ้น    
ช่วยให้ครูใช้เทคนิควิธีการเรียนการสอนใหม่ ๆ อันส่งผลโดยตรงต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน เพื่อพัฒนา
นักเรียนให้สามารถเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  การช่วยเหลือครูภาษาอังกฤษเชิงบูรณาการ เป็นกระบวนการนิเทศท่ีกลุ่มนิเทศติดตาม
และประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา มีหน้าท่ีรับผิดชอบโดยตรง โดยมีโครงสร้างงาน
ประกอบด้วย 1. งานส่งเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู้  ได้แก่                   
1.1 รวบรวม จัดท า ระบบข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับพัฒนาระบบการนิเทศ และการจัดกระบวน            
การเรียนรู้ 1.2 ศึกษาสภาพปัญหา ความต้องการ ของการนิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู้      
1.3 จัดท าแผนการส่งเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู้  1.4 ด าเนิน        
การนิเทศ โดยการจัดกระบวนการนิเทศเชิงบูรณาการ 1.5 จัดท าสรุปรายงานผลและเผยแพร่เทคนิค
การนิเทศ และการจัดกระบวนการเรียนรู้ท่ีประสบผลส าเร็จ โดยมีความคาดหวังให้สถานศึกษาได้รับ
การพัฒนาการจัดระบบการนิเทศ และการจัดกระบวนการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ  2. งานส่งเสริม
สนับสนุนเครือข่ายการนิเทศของเขตพื้นท่ีการศึกษาสถานศึกษา หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับชุมชน ได้แก่  
2.1 ประสานการจัดระบบข้อมูลสารสนเทศ เกี่ยวกับเครือข่ายการนิเทศในเขตพื้นท่ีการศึกษา              
2.2 จัดท าแผนการส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ายการนิเทศเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษา                  
2.3 ด าเนินการและร่วมมือกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องพัฒนาเครือข่ายการนิเทศในรูปแบบท่ีหลากหลาย
เชิงบูรณาการ 2.3.1 พัฒนาห้องเรียน หรือสถานศึกษา ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ 2.3.2 จัดต้ังและ
ด าเนินการในรูปแบบของเครือข่ายชุมชน 2.3.3 จัดเวทีวิชาการให้มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ 2.3.4 จัดเครือข่าย
บุคคล เช่น ครูแกนน า ครูต้นแบบ ครูแห่งชาติ เป็นต้น 2.4 จัดท าสรุปรายงาน และเผยแพร่เทคนิค 
วิธีการ ส่ือ เครื่องมือ หรือรูปแบบเครือข่ายการนิเทศ โดยมีความคาดหวังให้สถานศึกษาได้รับ             
การพัฒนาองค์กรเครือข่าย อย่างเป็นระบบหน่วยงาน ชุมชน องค์กรเอกชนเข้ามีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษา 3. งานนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน    
ของสถานศึกษา ได้แก่ 3.1 จัดระบบข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับการนิเทศและติดตามการบริหารและ             
การจัดการการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา 3.2 ศึกษาวิเคราะห์ และจ าท าเกณฑ์ดัชนีช้ีวัด
ความส าเร็จในการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา 3.3 ด าเนินการนิเทศ
ติดตาม ตรวจสอบและประเมินการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา                
3.4 สรุปผลการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลและจัดท ารายงานเผยแพร่โดยมี           
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ความคาดหวังให้ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษา น าผลการรายงานไปใช้ในการพัฒนา
สถานศึกษาให้ได้  4. งานศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยการพัฒนาระบบบริหารและการจัดการศึกษา 
ได้แก่ 4.1 ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ สภาพปัญหาเกี่ยวกับการพัฒนาระบบบริหารและการจัด
การศึกษา 4.2 ด าเนินการวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาระบบบริหารและการจัดการศึกษา 4.3 การพัฒนา
ระบบบริหารและการจัดการศึกษา 4.4 การนิเทศติดตามประเมินผล 4.5 การพัฒนาเครือข่ายการนิเทศ 
4.6 สนับสนุน ส่งเสริมและเผยแพร่การวิเคราะห์ วิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาระบบการบริหารและการจัด
การศึกษา โดยมีความคาดหวังในเขตพื้นท่ีการศึกษา มีการวิเคราะห์ วิจัย การพัฒนาระบบการบริหาร
และการจัดการศึกษา และน าผลงานวิจัยไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
  กล่าวโดยสรุปได้ว่า ผู้มีหน้าท่ีนิเทศควรจะต้องจัดด าเนินการช่วยเหลือครูภาษาอังกฤษ 
เชิงบูรณาการ เพื่อช่วยเหลือครูให้มีความสามารถในการปรับปรุงการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ท าให้ครู
ก้าวทันโลกท่ีก าลังเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี และก่อให้เกิดประโยชน์แก่ ผู้เรียนอย่างเต็ม              
ท่ีการด าเนินการใด ๆ ท่ีท าให้ครูมีความพึงพอใจ และมีก าลังใจ ท่ีจะพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 
และพัฒนาการด าเนินงานใด ๆ ของโรงเรียน ให้เป็นไปตามมาตรฐานของโรงเรียนและของบุคลากรให้
สูงขึ้นและรักษาไว้ จนส่งผลให้โรงเรียนเป็นท่ียอมรับของผู้รับผลประโยชน์จากโรงเรียนทุกฝุาย                
ซึ่งจะเห็นได้ว่า การนิเทศการศึกษา เป็นกระบวนการซึ่งด าเนินการ โดยความร่วมมือของบุคลากร             
ทุกฝุาย ในการท่ีจะช่วยพัฒนาครู ให้มีความรู้ความสามารถในด้านการจัดการเรียนการสอน และเป็น  
นโยบายท่ีส าคัญท่ีสุดท่ีผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องประชุมวางแผนการท างานร่วมกัน ความเจริญก้าวหน้า                    
ทางเทคโนโลยี การเปล่ียนแปลงของสังคม ท าให้สถานศึกษามีความจ าเป็นท่ีจะต้องปรับปรุงครูให้มี
ความรู้ความสามารถทันต่อการเปล่ียนแปลง การนิเทศภายในสถานศึกษา มีความส าคัญและความจ าเป็น           
ในการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการศึกษา เนื่องจากบุคลากรในสถานศึกษาเป็นผู้อยู่ใกล้ท่ีรู้ปัญหา
และแนวทางในการพัฒนาได้ดีท่ีสุด จึงจ าเป็นท่ีจะต้องร่วมมือกันในการวางแผนการนิเทศและร่วมกัน
ประเมินผลการนิเทศการศึกษาเพื่อช่วยเหลือ สนับสนุน ส่งเสริมให้ครูมีการพัฒนาตนเองให้ทัน            
กับสภาพความเปล่ียนแปลงของโลกปัจจุบัน เพื่อแสวงหาแนวทางใหม่ ๆ  มาพัฒนาผู้เรียนให้เกิด             
ความเจริญงอกงามและมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
 องค์ประกอบท่ี 3 การประยุกต์เทคนิคนิเทศท่ีหลากหลาย เทคนิคและวิธีการนิเทศเป็น
แบบแผนของการด าเนินงานนิเทศท่ีมีหลายรูปแบบและสามารถน าไปปรับใช้ในโรงเรียนได้ ผู้นิเทศ           
จึงควรศึกษาท าความเข้าใจเกี่ยวกับเทคนิคและวิธีการนิเทศท่ีมีหลายรูปแบบให้เข้าใจอย่างท่องแท้
และลึกซึ้ง เพื่อจะได้น ามาใช้กับผู้รับการนิเทศได้อย่างเหมาะสมกับความแตกต่างระหว่าบุคคลของ
ผู้รับการนิเทศ เพื่อให้ผู้รับการนิเทศเกิดความตระหนัก และเกิดความคิดสร้างสรรค์น าไปใช้ในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนของตนให้เหมาะกับความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียนแต่ละคน             
การใช้เทคนิคการนิเทศอย่างหลากหลาย ผู้นิเทศอาจเลือกใช้เทคนิคการนิเทศ ดังต่อไปนี้ 1. การวิจัย                          
เชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research-PAR) เป็นรูปแบบของการวิจัย    
แบบใหม่ท่ีประยุกต์และเป็นการรวมเอาแนวความคิดของการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) 
กับการวิจัยแบบมีส่วนร่วม (Participatory Research) มาผสมผสานเข้าด้วยกันเพื่อให้เกิดการพัฒนา
โดยให้ผู้ท่ีเกี่ยวข้องจะต้องมีส่วนร่วมในการพัฒนาทุกขั้นตอน เป็นการวิจัยท่ีน าแนวคิด 2 ประการ   
มาผสมผสานกัน คือ การปฏิบัติการ (Action Research) กับการวิจัยแบบมีส่วนร่วม (Participation)        



321 
 

 
 

2. COACHING TECHNIQUE  คือ “การช้ีแนะ” เพราะการช้ีเป็นการบอกทิศทางให้การแนะก็เป็น
การเสนอแนวทางให้เดินไปสู่ทิศนั้น ส่วนการจะเดินไปทิศนั้นหรือจะเลือกเดินอย่างใดก็ขึ้นอยู่กับ           
การตัดสินใจเลือกของผู้รับการช้ีแนะเป็นหลักการช้ีแนะ คือ วิธีการในการพัฒนาสมรรถภาพ           
การท างานของบุคคลโดยเน้นไปท่ีการท างานให้ได้ตามเปูาหมายของงานนั้น หรือการช่วยให้สามารถ
น าความรู้ความเข้าใจท่ีมีอยู่และ/หรือได้รับการฝึกอบรมมาไปสู่การปฏิบัติได้  3. เทคนิคการนิเทศ           
การสอน 4 แบบ ได้แก่ 3.1 การนิเทศแบบตรวจสอบ (Inspection Supervision) การนิเทศแบบนี้
เป็นแบบเก่าแก่ท่ีมีใช้มานาน ผู้นิเทศจะตรวจสอบเพื่อให้ครูได้แก้ไขปรับปรุงหรือพัฒนางาน เป็นการตรวจสอบ
เพื่อให้การท างานให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ระเบียบของหลักสูตรท่ีก าหนดไว้ 3.2  การนิเทศแบบเน้น
ผลผลิต (Supervision as Production) การนิเทศแบบนี้จะดูผลงานของสถานศึกษาว่าสามารถผลิต
ผู้เรียนออกสู่สังคมอย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่มากน้อยเพียงใดบางคนเรียกการนิเทศแบบ
วิทยาศาสตร์ เพราะมีการวางแผนการท างานอย่างเป็นระบบระเบียบตรวจสอบย้อนกลับได้อย่างเป็น
ขั้นตอนท่ีชัดเจน เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับผู้เรียน วิจัยและพัฒนาเพื่อให้มีคุณภาพตาม
มาตรฐาน เช่น การวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คะแนน NT คะแนน O-NET มาตรฐานด้าน
ผู้เรียน 3.3 การนิเทศแบบคลินิก (Clinical Supervision) การนิเทศแบบคลินิก หมายถึง กระบวนการ 
ส าหรับการสังเกตการสอนในช้ันเรียนท่ีมีการด าเนินการอย่างมีระเบียบ เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ 
การจัดการเรียนการสอนของครู โดยครูและผู้นิเทศจะร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดในการวางแผนการสอน 
การสังเกตการสอน และการประเมินการจัดการเรียนการสอน เพื่อหาทางปรับปรุงแก้ไขร่วมกันและ
ขณะเดียวกันก็ส่งเสริมให้ครู สามารถนิเทศตนเองได้ในท่ีสุด และในการด าเนินงานนั้นครูและผู้นิเทศ
จะร่วมกันสร้างความสัมพันธ์ ความเช่ือมั่น ความจริงใจ และความไว้วางใจซึ่งกันและกัน  นอกจากนี้
การนิเทศแบบคลินิก ยังมีลักษณะเป็นประชาธิปไตยและเป็นการนิเทศท่ียึดครูเป็นศูนย์กลาง            
แต่ขณะเดียวกัน ก็จะประสานผลประโยชน์ของครู และสถานศึกษาเข้าด้วยกัน ซึ่งหมายความว่า
ขณะท่ีการนิเทศมุ่งจะพัฒนาวิชาชีพของครูเป็นรายบุคคลนั้น การนิเทศจะสอดคล้องกับเปูาหมายและ
ความต้องการของสถานศึกษาด้วย  3.4. การนิเทศเพื่อการพัฒนา (Developmental Supervision) 
การนิเทศแบบนี้เน้นพัฒนาผู้ได้รับการนิเทศ ให้มีความรู้ความสามารถในการแก้ไขปัญหาของตนเองได้ 
ตามสถานการณ์ท่ีเกิดขึ้น 
  สอดคล้องกับงานวิจัยของ แกลทธอร์น (Glatthon) ท่ีได้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับ ระบบ             
การนิเทศแบบหลากหลายวิธีการ ไว้ 4 วิธี ได้แก่ 1. การนิเทศแบบคลินิก (Clinical Supervision)                 
2. การนิเทศแบบเพื่อนร่วมพัฒนาวิชาชีพ (Cooperative Professional Development)  3. การนิเทศ
แบบพัฒนาตนเอง (Self-Directed Professional Development)  4. การนิเทศท่ีด าเนินการโดย
ผู้บริหาร (Administrative Monitoring) ซึ่ง วรรณพร  สุขอนันต์ กไ็ด้ท าการศึกษาวิจัย เรื่อง รูปแบบ
การนิเทศภายในส าหรับสถานศึกษาขนาดเล็ก โดยมีวัตถุประสงค์การวิจัย คือ เพื่อทราบรูปแบบ           
การนิเทศภายในส าหรับสถานศึกษาขนาดเล็ก การด าเนินการวิจัยแบ่งเป็น 4 ระยะ คือ ระยะท่ี 1 
การศึกษาปัญหาและความจ าเป็นในการนิเทศการศึกษา โดยการสังเคราะห์เอกสาร และการจัดกลุ่ม
สนทนาประเด็นเฉพาะ ระยะท่ี 2 การสร้างรูปแบบ ระยะท่ี 3 การทดลองรูปแบบในสถานศึกษาขนาด
เล็ก และระยะท่ี 4 การเสนอรูปแบบ ผลการวิจัย พบว่า รูปแบบการนิเทศภายในท่ีเหมาะสมกับ
สถานศึกษาขนาดเล็ก ควรประกอบด้วยปัจจัยการด าเนินการ 8 ปัจจัย ทีมีความส าคัญต่อการนิเทศ
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ภายใน ได้แก่ 1. การวางแผนกลยุทธ์ 2. เทคนิคการนิเทศ 3. บทบาท หน้าท่ี 4. การประเมินผล               
5. การสร้างเครือข่าย 6. การพัฒนา 7. ส่ือและเครื่องมือนิเทศ และ 8. มนุษยสัมพันธ์ อีกท้ัง               
เกรียงศักดิ์  สังข์ชัย ได้ท าการศึกษาวิจัย เรื่อง การพัฒนารูปแบบการนิเทศการสอนครูวิทยาศาสตร์
เพื่อพัฒนาศักยภาพนักเรียนท่ีมีแววความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์การวิจัย 
คือ 1. เพื่อพัฒนารูปแบบการนิ เทศการสอนครูวิทยาศาสตร์ เพื่อพัฒนาศักยภาพนักเรียนท่ีมีแวว               
ความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ 2. เพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพเชิงประจักษ์ของรูปแบบ              
การนิเทศการสอนครูวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาศักยภาพนักเรียนท่ีมีแววความสามารถพิเศษทาง
วิทยาศาสตร์ ด้วยกระบวนการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) ร่วมกับแนวคิด                     
การออกแบบการสอนเชิงระบบ (Instruction System Design) ขั้นตอนการพัฒนารูปแบบการนิเทศ
การสอน ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน คือ 1. ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน 2. ออกแบบและพัฒนา
รูปแบบการนิเทศการสอน 3. น ารูปแบบการนิเทศการสอนไปใช้ และ 4. ประเมินผลรูปแบบ                     
การนิเทศการสอน ผลการวิจัย พบว่า การพัฒนารูปแบบการนิเทศการสอนครูวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนา
ศักยภาพนักเรียนท่ีมีแววความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ เรียกว่า “APFIE Model” ประกอบด้วย           
กระบวนการด าเนินงาน 5 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนท่ี 1 ศึกษาสภาพปัจจุบันและความต้องการจ าเป็น 
(Assessing Needs : A) ขั้นตอนท่ี 2 จัดการให้ความรู้ก่อนการนิเทศ (Providing Information : P) 
ขั้นตอนท่ี 3 วางแผนการนิเทศ (Formulating Plan : F) ขั้นตอนท่ี 4 ปฏิบัติการนิเทศ (Implementing : I) 
ประกอบด้วยกระบวนการนิเทศ 4 ขั้น คือ 1. ขั้นเตรียมการก่อนการสอนและการนิเทศ  2. ขั้นสังเกต
การสอน 3. ขั้นประชุมให้ข้อมูลย้อนกลับหลังการสังเกตการสอน 4. ประเมินผลการนิเทศ ติดตามดูแล 
และขั้นตอนท่ี 5 ประเมินผลการนิเทศตลอดภาคเรียน (Evaluating : E) และผลจากการตรวจสอบ                  
ประสิทธิภาพเชิงประจักษ์ของรูปแบบการนิเทศการสอน ครูวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาศักยภาพนักเรียน
ท่ีมีแววความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ โดยผู้เช่ียวชาญ 5 คน พบว่า รูปแบบการสอนมี
ประสิทธิภาพ ครูวิทยาศาสตร์ผู้ท าหน้าท่ีนิเทศมีสมรรถภาพในการนิเทศการจัดการเรียนรู้หลังการใช้
รูปแบบการนิเทศการสอนสูงกว่าก่อนการใช้รูปแบบการนิเทศการสอน ครูวิทยาศาสตร์ผู้ท าหน้าท่ี
จัดการเรียนรู้มีสมรรถภาพในการจัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาศักยภาพนักเรียนหลังการใช้รูปแบบการนิเทศ               
การสอนสูงกว่าก่อนการใช้รูปแบบการนิเทศการสอน นักเรียนท่ีมีแววความสามารถพิเศษทาง
วิทยาศาสตร์ มีความรู้และทักษะทางสังคมหลังเรียนรู้สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนับส าคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .05 ครูวิทยาศาสตร์ผู้ท าหน้าท่ีนิเทศและครูวิทยาศาสตร์ ผู้ท าหน้าท่ีจัดการเรียนรู้มีความพึงพอใจ                    
ต่อรูปแบบการนิเทศการสอน อยู่ในระดับมากท่ีสุด และนักเรียนท่ีมีแววความสามารถพิเศษทาง
วิทยาศาสตร์เห็นด้วยกับการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพนักเรียนของครูวิทยาศาสตร์ อยู่ใน
ระดับมากท่ีสุด เมื่อพิจารณาตัวแปรของข้อมูลสารสนเทศในองค์ประกอบท่ี 2 พบว่า ตัวแปรส่วนใหญ่
เป็นเรื่องเกี่ยวกับแนวทางการการประยุกต์ใช้เทคนิคการนิเทศอย่างหลากหลาย ผู้นิเทศควรใช้การนิเทศ              
แบบหลากหลายวิธีในการนิเทศครูภาษาอังกฤษ ใช้การนิเทศแบบกัลยาณมิตรในการนิเทศครู
ภาษาอังกฤษ ประเมินผลการนิเทศของตนเพื่อทราบจุดบกพร่องและแก้ไขได้อย่างเหมาะสม ควรใช้ 
Clinical Supervision ในการนิเทศครูภาษาอังกฤษ  ควรใช้การนิเทศแบบเพื่อนนิเทศเพื่อนในการนิเทศ                  
ครูภาษาอังกฤษ ควรใช้ Coaching Technique ในการนิเทศครูภาษาอังกฤษ ควรใช้ PBL ปัญหาเป็น
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ฐานในการนิเทศครูภาษาอังกฤษ และต้องประเมินสภาพและสมรรถนะในการท างานของครู
ภาษาอังกฤษอย่างต่อเนื่อง  
  จากวิธีการการนิเทศดังกล่าวข้างต้น กล่าวโดยสรุป คือ ผู้นิเทศต้องเปิดใจกว้างและเรียนรู้
ร่วมกันทุกฝุายทุกคน เพื่อแก้ปัญหาในห้องเรียนและสถานศึกษาให้อยู่ในระดับมาตรฐานท่ีสังคม
ยอมรับได้ การมีปฏิสัมพันธ์อันดีจะก่อให้เกิดมิตรภาพท่ีงดงาม สานต่อในการนิเทศครั้งถัดไปด้วย             
จึงควรใช้ถ้อยค าและท่าทางท่ีเป็นมิตรในการแนะน าช่วยเหลือ 
 องค์ประกอบท่ี 4 การส่งเสริมทัศนคติการสอนภาษาอังกฤษท่ีดีให้แก่ครู ในการสอน
ภาษาต่างประเทศท่ีดีและถูกต้องนั้น ครูภาษาอังกฤษควรมีคุณสมบัติต่าง ๆ คือ  1. ภาษา (Language) 
ครูที่สอนภาษาต่างประเทศจะต้องมีความรู้ทางด้านภาษาท่ีตนจะทาการสอนเป็นอย่างดี มีความรู้เรื่อง
เสียง สามารถออกเสียงได้ถูกต้องชัดเจน มีความรู้เกี่ยวกับลักษณะโครงสร้างของภาษาท่ีจะสอน และ
มีความสามารถในการใช้ภาษาได้เป็นอย่างดี ท้ังในด้าน การฟัง พูด อ่าน และเขียน 2. ภาษาศาสตร์ 
(Linguistic) นอกจากครูจะมีความสามารถทางด้านภาษาต่างประเทศเป็นอย่างดีแล้ว ครูท่ีสอน
ภาษาต่างประเทศควรจะมีความสามารถรู้ถึงโครงสร้าง ส่วนประกอบ และลักษณะของภาษาต่างประเทศ
นั้น ๆ ด้วย เพื่อท่ีครูจะสามารถเข้าใจในปัญหาต่าง ๆ ท่ีอาจจะเกิดขึ้นในระหว่างการเรียนการสอน 
และสามารถแก้ปัญหานั้นได้อย่างลุล่วง 3. วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา (Cultures) ครูท่ีสอน
ภาษาต่างประเทศจะต้องมีความเข้าใจในวัฒนธรรม และความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับวัฒนธรรมของ
ชนต่างชาติได้เป็นอย่างดี เพื่อท่ีจะถ่ายทอดวัฒนธรรมของชนชาติเจ้าของภาษาให้เด็กสามารถเรียน
ภาษาได้อย่างเข้าใจ 4. มีความสามารถในด้านการสอน (Teaching Techniques) ครู จ าเป็นต้องมี
ความรู้ในด้านวิธีการสอน การใช้ทฤษฎีการสอนแบบใหม่ ๆ การใช้โสตทัศนูปกรณ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ทางด้านการสอนภาษาต่างประเทศ ครูจะต้องมีความสามารถ และคุ้นเคยกับการใช้อุปกรณ์การสอน
ทางด้านภาษา เช่น เครื่องบันทึกเสียง ห้องทดลองทางด้านภาษา และอื่น ๆ 5. มีความสามารถในการใช้
ห้องปฏิบัติการ (Language Laboratory) ห้องปฏิบัติการทางด้านภาษา มีความส าคัญอย่างยิ่ง            
ในการสอนภาษา ครูผู้สอนจ าเป็นต้องรู้จัก และคุ้นเคยกับวิธีใช้เป็นอย่างดี ท้ังความสามารถในการใช้
เครื่องมือการเตรียมแบบฝึกหัด การแก้ไขข้อบกพร่อง ซึ่งจะเห็นได้ว่า การสอนภาษาอังกฤษให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุดนั้น สมรรถภาพของครูผู้สอนภาษาอังกฤษเป็นปัจจัยหลักในกระบวนการเรียนรู้ 
ท้ังนี้เพราะครูผู้สอนจะต้องมีคุณสมบัติ บุคลิกเฉพาะตัวที่จะท าให้เกิดความส าเร็จในการเป็นครู ต้องมี
ความสามารถในด้านการพูด การเขียนภาษาอังกฤษพอท่ีจะเป็นแบบอย่างได้ ต้องเข้าใจธรรมชาติของ
ภาษา ต้องมีประสบการณ์เกี่ยวกับการเรียนภาษาของเด็ก เข้าใจไวยากรณ์ วัฒนธรรมของผู้เรียน ต้อง
มีความรู้เกี่ยวกับกระบวน การเรียนรู้ภาษาในวัยต่าง ๆ ของเด็ก ต้องเข้าใจศิลปะ และวิธีการสอน
ภาษา ต้องเข้าใจหลัก การ ความรู้ และเทคนิคการเรียนภาษาท่ีสอง หรือภาษาต่างประเทศ ต้องรู้และ
เข้าใจถึงลักษณะความเป็นอยู่ของบุคคลต่าง ๆ ในสังคมท่ีต่างกัน ตลอดจนต้องมีความรู้เกี่ยวกับภาษา 
(Language) ภาษาศาสตร์ (Linguistic) วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา (Cultures) มีความสามารถ            
ในด้านการสอน (Teaching Techniques) และมีความสามารถในการใช้ห้องปฏิบัติการ (Language 
Laboratory) ได้เป็นอย่างดี ส่ิงเหล่านี้จะเป็นเครื่องมือช่วยให้ครู ผู้สอนภาษาอังกฤษประสบ
ความส าเร็จในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อให้ผู้เรียนเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด   
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  สอดคล้องกับแนวคิดของ บอริช (Borich) ท่ีได้เสนอแนะไว้ว่า สมรรถภาพการสอนของครู 
ประกอบด้วย 1. การสร้างความชัดเจนในบทเรียน หมายถึง การเตรียมการสอนท่ีผู้เรียนทราบถึง
ขอบข่ายของเนื้อหาวิชาท่ีสัมพันธ์กับส่ิงท่ีเรียน การตรวจสอบความรู้เดิมของผู้เรียนก่อนเริ่มท า           
การสอน และการรู้ถึงระดับความสามารถของผู้เรียนเป็นรายบุคคล  2. การใช้กิจกรรมการเรียน            
การสอนท่ีหลากหลาย หมายถึง การท่ีครูผู้สอนน าเสนอเทคนิควิธีการใหม่ ๆ มาใช้ในการสอนโดยเปิด
โอกาสให้ผู้เรียนได้แสดงความคิดเห็นและมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอน  3. การแสดง            
ความใส่ใจในการสอน หมายถึง การท่ีครูติดตามพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างต่อเนื่องเป็นระยะ ๆ 
4. การท าให้กระบวนการเรียนรู้ของนักเรียนมีประสิทธิภาพ หมายถึง การท่ีครูผู้สอนใช้วิธีการต่าง ๆ 
ในการกระตุ้นให้ผู้เรียนสนใจเข้าร่วมกิจกรรม และเปิดโอกาสให้ผู้เรียนรับทราบความก้าวหน้าของ
ตนเองในการเรียนเป็นระยะ ๆ 5. การส่งเสริมให้นักเรียนประสบความส าเร็จ หมายถึง การท่ีครู
วางแผนปรับเปล่ียนเนื้อหาการเรียนการสอนใหม่อยู่เสมอ เพื่อให้นักเรียนเข้าใจและสอดคล้องกับ
เนื้อหาเดิม รวมท้ังการส่งเสริมให้เกิดอัตราก้าวหน้าในการเรียนอย่างต่อเนื่อง จนบรรลุจุดประสงค์
สูงสุดท่ีคาดหวัง ซึ่ง ทองใบ  ทองมาก ได้เสนอแนวคิดว่า กิจกรรมการนิเทศการศึกษา เป็นวิธีการท่ีจัด
ให้มีขึ้นเพื่อพัฒนาครูให้เกิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรม อันจะน าไปสู่การพัฒนาผู้เรียน อาจจะเป็น
กิจกรรมส าหรับการนิเทศเป็นรายบุคคล หรือเป็นรายกลุ่ม เป็นกิจกรรมท่ีผู้นิเทศปฏิบัติ หรือผู้นิ เทศ
และผู้รับการนิเทศปฏิบัติร่วมกันหรือกิจกรรมท่ีผู้รับการนิเทศปฏิบัติก็ได้ ซึ่ง กิจกรรมการนิเทศท่ีส่งผล
ต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้แก่ กิจกรรมต่าง ๆ คือ 1. การให้ค าปรึกษาแนะน า 2. การให้ศึกษา               
เอกสารวิชาการ 3. การสนทนาทางวิชาการ 4. การเยี่ยมนิเทศช้ันเรียน 5. การศึกษาดูงาน 6. การสังเกต
การสอนในห้องเรียน 7. การสาธิตการสอน 8. การอบรม 9. การเข้าค่ายวิชาการของครู 10. การเชิญ
วิทยากรมาให้ความรู้แก่ครู 11. การประชุมช้ีแจง 12.  การชมนิทรรศการ 13. การจัดนิทรรศการ  
14. การประชุมปฏิบัติการ 15. การวิจัยในช้ันเรียน  16. การประชุมสัมมนาทางวิชาการ 17. การระดม
สมอง 18)  การส่งครูไปฝึกงาน 19) การประชุมนิเทศ 20. การจัดให้มีมุมหนังสือหรือห้องสมุดวิชาการ 
21) การนิเทศแบบคลินิก 
  ซึ่งจากผลการวิจัยของ พิชญาพร  พรมค าบุตร ได้ ช้ีให้เห็นว่า ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ              
ในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 ใช้ส่ือการสอนเป็นประจ า
คือ กระดานด า กระดานขาว หนังสือเรียน เพลงพื้นเมืองและเกมต่าง ๆ ใบความรู้ใบงาน และหนังสือ
อ่านเพิ่มเติม ส่วนด้านปัญหาในการใช้ส่ือการสอนท่ีพบมากท่ีสุด คือ ส่ือเทคโนโลยีประเภทวัสดุ ได้แก่ 
เทปบันทึกเสียง ช ารุดและใช้งานไม่ได้และส่ือเทคโนโลยีประเภทเทคนิค ได้แก่ ชุดการสอนมีความยุ่งยาก
ในการใช้ไม่ตรงกับเนื้อหาและจุดประสงค์ รองลงมาคือ การศึกษานอกสถานท่ีไม่มีท่ีเหมาะสมในการเรียนรู้
ได้จริงตรงกับเนื้อหาและจุดประสงค์ ปัญหาในการใช้ส่ิงพิมพ์ ได้แก่ ส่ือส่ิงพิมพ์ท่ีมีอยู่ราคาแพง ครูไม่
กล้าใช้เกรงว่าจะเกิดช ารุดเสียหาย และส่ือส่ิงพิมพ์ท่ีมีอยู่มีจ านวนจ ากัด เมื่อใช้แล้วส่ือไม่เพียงพอกับ
จ านวนนักเรียน นอกจากนี้มีข้อเสนอแนะอื่น ๆ ของผู้ตอบแบบสอบถามท่ีน่าสนใจ ได้แก่ ส่ือการสอน
ท่ีมีอยู่ในปัจจุบันยังไม่เพียงพอกับครูผู้สอน โดยเฉพาะส่ือเทคโนโลยีบทเรียนคอมพิวเตอร์ท่ีน่าสนใจ
เหมาะกับผู้เรียน ครูยังขาดประสบการณ์ในการใช้ส่ือการสอนบางชนิด  จึงอยากให้มีการจัดอบรม           
การใช้ส่ือการสอนส าหรับครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ ในโรงเรียนมัธยมศึกษาให้เหมาะสม เพื่อการจัด
เรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จึงจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องมีการส่งเสริมครูในการปรับ             
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การเรียน เปล่ียนการสอน ท้ังนี้เพื่อแก้ปัญหาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบเดิม ๆ ท่ีไม่
น่าสนใจ ไม่เร้าใจ  ท้ังครูผู้สอนท่ีมีบทบาทเป็นผู้บอกความรู้ ใช้วิธีการสอนแบบเดียว ส่ือประกอบเก่า
ไม่ทันสมัย รวมท้ังวิธีการวัดผลประเมินผลท่ีใช้แบบทดสอบแต่เพียงอย่างเดียว ให้เปล่ียนวิธีเรียน
เปล่ียนวิธีสอน ครูเปล่ียนบทบาทจากผู้บอกความรู้มาเป็นผู้อ านวยความสะดวก คอยแนะน า ส่งเสริม
และพัฒนานักเรียนตามศักยภาพ วิเคราะห์ผู้เรียน ใช้ขั้นตอนการวิจัยเป็นเครื่องมือแก้ปัญหา         
การจัดการเรียนการสอน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของนักเรียนและจัดประสบการณ์             
ให้นักเรียนมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย บูรณาการ
ไอซีทีมาใช้ในการเรียนการสอน และวัดผลและประเมินตามสภาพจริง ด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย              
ในส่วนของผู้เรียนก็เช่นกัน ต้องเปล่ียนจากเป็นผู้รับเพียงอย่างเดียว มาเป็นผู้มีส่วนร่วมในกิจกรรมการ
เรียนรู้ มีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน แก้ปัญหาท่ีเกิดจากการเรียนรู้อย่างมีขั้นตอน สร้างความรู้ด้วย
ตนเอง และมีช้ินงาน และในส่วนของผู้ปกครองก็จ าเป็นต้องช่วยก ากับ ดูแล เอาใจใส่ สังเกต
พฤติกรรม อบรมเล้ียงดู ตลอดจนมอบหมายหน้าท่ีในฐานะท่ีเป็นสมาชิกคนหนึ่งของสังคม เมื่อระบบ
และวิธีการจัดการเรียนการสอนเริ่มมีการปรับเปล่ียนเพื่อการแสวงหาวิธีการท่ีน่าจะดีท่ีสุดกว่าท่ี
เป็นอยู่ จ าเป็นอย่างยิ่งท่ีบุคลากรท่ีเกี่ยวข้องกับการศึกษาทุก ๆ ฝุาย จะต้องปรับเปล่ียนเพื่อให้ก้าวทัน
ความเปล่ียนแปลงท่ีก าลังเกิดขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งครูผู้สอนเอง จะต้องปรับบทบาทและวิธีการสอน
ของตน เพื่อเน้นให้ผู้เรียนมีทักษะการแสวงหาความรู้มากกว่าการเรียนรู้แบบท่องจ า เมื่อเหตุการณ์
เป็นเช่นนี้ ครูจึงจ าเป็นต้องพิจารณาทบทวนและปรับเปล่ียนบทบาทในการจัดการศึกษาโดยเฉพาะ
ห้องเรียนและอุปกรณ์เสริมต่าง ๆ ด้วยการ 1. จัดสภาพการณ์หรือสภาพแวดล้อมทางการเรียนการสอน 
ด้วยการใช้ส่ือหรือเครื่องมือเพื่อเสริมการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย ท้ังนี้ ก็เพื่ออ านวยความสะดวกทาง
การศึกษาโดยเฉพาะห้องเรียนและอุปกรณ์ วางแผนในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนส าหรับ
ผู้เรียนแต่ละคน โดยเน้นท่ีความสนใจอยากรู้อยากเรียนของผู้เรียน และควรค านึงถึงความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลเป็นส าคัญ 2. พัฒนาตนเอง (self development) เพื่อให้มีวิสัยทัศน์ (Vision) ทาง
การศึกษาท่ีกว้างไกล ไม่ว่าจะเป็นด้วยการอ่านเพื่อการศึกษา เข้ารับการประชุมอบรมสัมมนา หรือ
พูดคุยสนทนา เพื่อแลกเปล่ียนความคิดเห็นกับเพื่อนร่วมงาน แล้วน ามาปรับประยุกต์ใช้ในการท า
กิจกรรมการเรียนการสอนท่ีมีบทบาทต่อการเรียน การสอนยุคใหม่ เช่น Computer ท้ังท่ีเป็น 
Hardware และ Software, CD-ROM  การเรียนการสอนทางไกล (Telecommunication), สถานการณ์
จ าลอง (Simulation) การสาธิตและการทดลอง (Demonstration and Laboratory) และอื่น ๆ             
ซึ่งครูจะต้องเป็นท้ังผู้ท่ีมีความรู้ ความเช่ียวชาญ และมีวิจารณญาณ ในการใช้ส่ือเทคโนโลยีทาง
การศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อผลท่ีจะเกิดกับตัวผู้เรียนโดยตรง 3. การเปล่ียนจากผู้สอน
มาเป็นผู้จัดประสบการณ์ในการเรียนรู้โดยการส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้รู้จักการเรียนรู้วิธีท่ีจะเรียน 
(Learn How To Learn) โดยเป็นการกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความอยากเรียนรู้ เป็นผู้ช้ีแนะแหล่งข้อมูล 
และประสานแหล่งวิทยาการในการเรียนรู้ (Learning Resources) และเป็นผู้คอยให้ค าปรึกษาเมื่อ
ผู้เรียนพบกับปัญหาท่ีไม่สามารถแก้ไขเองได้ในเวลาและโอกาสท่ีเหมาะสม 4. ให้ผู้เรียนมีอิสระในการเรียนรู้
ท้ังด้านความคิด จิตใจ การแสดงออกในกรอบของความถูกต้อง และให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติกิจกรรม            
ท่ีหลากหลาย เช่น การท างานร่วมกันเป็นกลุ่ม รู้จักการเก็บรวบรวมข้อมูล ส ารวจ สัมภาษณ์ และ
น าเสนอด้วยการรายงานอภิปราย อีกท้ังการฝึกปฏิบัติจริงด้วยตนเอง โดยค านึงถึงเนื้อหาสาระและ
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จุดประสงค์การเรียนรู้เป็นเกณฑ์ นอกจากนั้นควรส่งเสริมกระบวนการคิด กระบวนการแก้ไขปัญหา 
และกระบวนการแสวงหาความรู้ให้กับผู้เรียนในรูปแบบต่าง ๆ 5. ใช้วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ท่ีหลากหลาย ไม่ยึดติดอยู่กับวิธีใดวิธีหนึ่ง เพราะไม่มีวิธีสอนวิธีเดียววิธีใดท่ีดีท่ีสุดในโลก ดังนั้นควร
พิจารณารูปแบบการจัดการเรียนการสอนให้เหมาะกับเรื่องราว เนื้อหาสาระการเรียนรู้ และ
สถานการณ์ท่ีเหมาะสม และ 6. เป็นผู้ประเมิน (Evaluator) โดยครูและผู้เรียนเป็นผู้รับผิดชอบในการสร้าง
กฎเกณฑ์การประเมินในรูปแบบต่าง ๆ  ร่วมกัน ท้ังนี้ก็เพื่อความก้าวหน้าของผู้เรียน (Formation 
Evaluation) และให้ผู้เรียนได้ทราบผลการเรียนรู้ตนเองอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ 
 สรุปได้ว่า การส่งเสริมทัศนคติการสอนภาษาอังกฤษท่ีดีให้แก่ครู เป็นส่ิงท่ีผู้นิเทศควรเร่ง
พัฒนาครูผู้สอนให้สามารถปรับการเรียน เปล่ียนการสอนของตน ท้ังนี้เพื่อให้ครูผู้สอนได้ส ารวจตัวเอง 
ว่า มีประเด็นใดบ้างท่ีต้องปรับปรุงแก้ไขเร่งด่วน และมีประเด็นใดบ้างท่ีท าได้ดีอยู่แล้ว เมื่อครูผู้สอน
ทราบประเด็นท่ีต้องการการแก้ไขโดยด่วนของตนเองแล้ว ผู้นิเทศและครูผู้สอนก็จะหาวิธีแก้ไขร่วมกัน 
ท้ังนี้เพื่อให้เกิดประโยชน์โดยตรงต่อผู้เรียน และเพื่อแก้ปัญหาการหนีเรียน ไม่อยากเรียน การตกซ้ าช้ัน
ของผู้เรียน ซึ่งนับว่าเป็นความสูญเสียบุคลากรท่ีจะเป็นอนาคตของประเทศชาติในอนาคต  

 องค์ประกอบท่ี 5 การพัฒนาคุณลักษณะท่ีดีของครูภาษาอังกฤษ ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ชาญชัย    
อาจินสมาจาร  วัชรา  เล่าเรียนดี  และ รุ่งรัชดาพร  เวหะชาติ ได้เสนอแนวคิดสอดคล้องตรงกัน
เกี่ยวกับการนิเทศ สามารถสรุปได้ว่า การนิเทศ เป็นกระบวนการทางวิชาการท่ีช่วยส่งเสริมให้การจัด
การศึกษาบรรลุเปูาหมายทางการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นการปฏิบัติงานร่วมกันด้วย              
ความช่วยเหลือสนับสนุน ส่งเสริมกันและกัน ระหว่าผู้ให้การนิเทศหรือ ผู้นิเทศและผู้รับการนิเทศ 
หรือระหว่างเพื่อนครู ซึ่งผู้นิเทศต้องใช้ความรู้ของการจัดองค์กร ภาวะผู้น า การส่ือความหมาย และ
หลักการสอน เพื่อให้เกิดความร่วมมือร่วมใจ เกิดการประสานงาน และใช้ศักยภาพการท างานอย่างเต็มท่ี 
โดยมุ่งเน้นการช่วยเหลือ ให้ค าแนะน า ให้ค าปรึกษา และกระตุ้นครู เพื่อปูองกันความผิดพลาดหรือ
ข้อบกพร่องในการปฏิบัติงานการแก้ไขปรับปรุงคุณภาพการจัดกิจกรรมการศึกษา การส่งเสริมขวัญ
และก าลังใจ และการส่งเสริมให้มีการริเริ่มทดลองใหม่ ๆ ด้านการศึกษา เพื่อพัฒนาหรือปรับปรุง
คุณภาพการจัดการศึกษาและการจัดการเรียนการสอนของครูเพื่อให้ได้มาซึ่งประสิทธิผลในการเรียน
ของนักเรียนให้เป็นไปตามหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา สอดคล้องกับแนวคิดของ กรองทอง    
จิรเดชากุล ท่ีได้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับการนิเทศ ว่า เป็นการนิเทศเพื่อให้ผู้บริหารและคณะกรรมการ
การนิเทศของสถานศึกษา มีความรู้ความเข้าใจและปฏิบัติการนิเทศได้ เพื่อพัฒนาความสามารถของ
ครู เพื่อช่วยเหลือและจัดสรรเครื่องมือ ส่ือการเรียนรู้ ตลอดจนช่วยเหลือและปรับปรุงวิธีจัดการเรียนรู้ 
และเพื่อให้ครูเกิดความเจริญงอกงามทางวิชาชีพ และเพื่อให้ครูสามารถพัฒนาพฤติกรรมการปฏิบัติงาน
ในเรื่องต่าง ๆ กล่าวคือ เพื่อให้สถานศึกษามีแผนการนิเทศ เพื่อเน้นให้มีการวิเคราะห์ ปรับปรุง
หลักสูตรสถานศึกษาและในกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้ครูจัดการเรียนการสอนตาม
แนวปฏิรูปการเรียนรู้ ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ การบูรณาการ เน้นทักษะกระบวนการคิด ฯลฯ เพื่อ
ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการ/วิธีจัดการเรียนรู้ของครู เพื่อให้มีการจัดกิจกรรมเสริมการเรียนรู้ได้
อย่างเหมาะสม เพื่อพัฒนาการใช้ส่ือและแหล่งเรียนรู้ และเพื่อให้มี การวัดและประเมินผลตามสภาพ
จริงและปรับปรุงกระบวนการวัดและประเมินผลให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น   
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 ท้ังนี้ กองแผนงาน ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้เสนอแนวคิด
เกี่ยวกับหลักการท างานอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ ไว้ว่า ระบบการท างานเป็นส่ิงท่ีทุกองค์กร
ควรจะสร้างขึ้นมา แต่ถึงแม้พนักงานจะไม่รู้หรือไม่เข้าใจระบบ คนท างานก็ยังท างานกันต่อไปได้              
มีปัญหาก็แก้ไขเฉพาะหน้าเฉพาะกรณีกันไป แท้จริงแล้วระบบนั้นมีอยู่ แต่คนท างานท่ีเป็นส่วนหนึ่ง
ของระบบกลับไม่รู้ ตัว หรือไม่สามารถมองภาพรวมของระบบได้ชัดเจน ซึ่งมันจะดีกว่ามากถ้ามี            
การท างานเป็นระบบและสามารถพัฒนาระบบการท างานให้มีประสิทธิภาพได้ต่อเนื่อง ระบบ              
การท างานท่ีดี ควรประกอบด้วย 1. มีข้ันตอนชัดเจน สามารถระบุเป็นขั้นตอนการท างานมาตรฐานได้
ว่ามีกี่ขั้นตอนหลัก ต้องท ากิจกรรมอะไรก่อนหลัง  2. แต่ละขั้นตอนมีวิธีการท างานอย่างไร แยกแยะ
ได้ว่าอะไรเป็น input – process – output ของระบบ  3. สามารถท าซ้ าได้ ระบบท่ีดีต้องน ามาใช้ได้
อีก ถ้าเป็นงานลักษณะเดียวกันต้องสามารถใช้วิธีการท างานท่ีเป็นมาตรฐานเดียวกันได้ ให้ใครมา
ท าซ้ าก็จะได้ผลลัพธ์ท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานท่ีก าหนด 4 . ทบทวนตรวจสอบได้ หากต้องมี                   
การพิจารณาทบทวน ตรวจสอบข้อผิดพลาด ระบบท่ีดีควรจะต้องสืบค้นย้อนหลังได้สามารถน า
กลับมาดูใหม่ เพื่อปรับปรุงแก้ไขในจุดบกพร่องได้ 5. ช้ีวัดและประเมินผลได้ อะไรก็ตามถ้าวัดผลไม่ได้
ก็บริหารไม่ได้ เพราะจะไม่รู้ว่ามันดีขึ้นแล้วหรือยัง ระบบท่ีดีควรจะต้องมีเกณฑ์การวัดผลประเมินผล
ว่าแบบไหนดีไม่ดี อะไรคือผ่านไม่ผ่าน ระดับไหนคือ เกรด A, B,C,D 6. ส่ือสารได้เข้าใจง่าย คนท่ีมา
ท างานในระบบต้องสามารถเรียนรู้และท าความเข้าใจกับระบบได้อย่างถูกต้องชัดเจนมีข้อสงสัยน้อย
ท่ีสุด หรือถ้ามีปัญหาต้องมีระบบสนับสนุนช่วยเหลือให้ความกระจ่าง ฉะนั้น ระบบท่ีดีจึงต้องสามารถ
ถ่ายทอดวิธีการท างานกับระบบนั้น ๆ ให้กับผู้ใช้ระบบได้อย่างแจ่มแจ้ง และ 7. ต้องมีความทันสมัย 
ถ้าจะให้ดี ควรจะมีการปรับปรุงและพัฒนาระบบให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับสภาพแวดล้อม  
ในการท างานตามสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไปตามบริบท สอดคล้องกับแนวคิดของ สงัด  อุทรานันท์  
ท่ีได้กล่าวว่า การนิเทศ มีจุดมุ่งหมายท่ีส าคัญ 4 ประการ คือ เพื่อพัฒนาคน เพื่อพัฒนางาน เพื่อสร้าง
การประสานสัมพันธ์ และเพื่อสร้างขวัญและก าลังใจ กล่าวคือ ประการแรกท่ีกล่าวว่าการนิเทศ
การศึกษาได้มุ่ง “พัฒนาคน” ก็คือ การนิเทศการศึกษาเป็นกระบวนการท างานร่วมกับครูและ
บุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้ครูและบุคลากรเหล่านั้นได้เปล่ียนแปลงพฤติกรรมในทางท่ีดีขึ้น 
ประการท่ี 2 เนื่องจากการนิเทศการศึกษาได้มีเปูาหมายสูงสุดอยู่ ท่ีนักเรียน ซึ่งเป็นผลผลิตจาก              
การสอนของครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยเหตุนี้การนิเทศท่ีจัดขึ้นจึงมีจุดมุ่งหมายท่ีจะ“พัฒนา
งาน” ซึ่งได้แก่ งานสอนให้ดีขึ้นนั่นเอง ส าหรับประการ ท่ี 3 “สร้างการประสานสัมพันธ์” นั้น จะเป็น
ผลท่ีเกิดขึ้นจากการท างานร่วมกัน รับผิดชอบร่วมกัน ผลัดเปล่ียนกันเป็นผู้น าและผู้ตาม ซึ่งไม่ใช่เป็น
การท างานภายใต้การถูกบังคับและคอยตรวจตราหรือคอยจับผิด และประการสุดท้ายคือ “การสร้าง
ขวัญและก าลังใจ” นั้น ถือว่าเป็นจุดมุ่งหมายท่ีส าคัญอีกประการหนึ่งของการนิเทศ ท้ังนี้เพราะว่า 
ขวัญและก าลังใจเป็นส่ิงส าคัญท่ีจะท าให้บุคคลมีความต้ังใจในการท างาน หากการนิเทศไม่ได้ท า            
การสร้างขวัญและให้ก าลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานแล้ว การนิเทศการศึกษาก็ย่อมจะประสบผลส าเร็จได้ยาก 
 เมื่อพิจารณาตัวแปรของข้อมูลสารสนเทศในองค์ประกอบท่ี 5 พบว่า ตัวแปรส่วนใหญ่เป็น
เรื่องเกี่ยวกับการเปิดโอกาสให้ครูได้แสดงออก สร้างความมั่นใจให้ครู การมีเจตคติท่ีดีต่อการนิเทศการสอน
ภาษาอังกฤษ การมีความกระตือรือร้นและมีวิสัยทัศน์ท่ีดี ความเข้าใจในธรรมชาติของภาษาอังกฤษ 
เทคนิควิธีสอน การวัดประเมินผลภาษาอังกฤษ และความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับเทคนิควิธีสอนวิชา
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ภาษอังกฤษแบบต่าง ๆ ซึ่งจากผลการวิจัยของ ปริญญา  เกษประสิทธิ์ ท่ีได้ท าการศึกษาวิจัย เรื่อง 
สภาพและปัญหาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาในอ าเภออุ้มผาง จังหวัด
ตาก ผลการวิจัย พบว่า ส่ิงท่ีผู้บริหารปฏิบัติมากท่ีสุดในการจัดท าหลักสูตร ได้แก่ การศึกษาสภาพ
ปัญหาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของนักเรียน ส่วนท่ีมาของหลักสูตรที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน             
ปัจจุบันส่วนใหญ่น ามาจากหลักสูตรแกนกลาง และปรับเปล่ียนตามความเหมาะสม ส่วนในประเด็น
เรื่องนโยบาย การให้บุคลากรเขียนแผนการสอน เน้นท่ีจะให้ศึกษาเนื้อหาท่ีจะสอน และศึกษา         
พื้นฐานความรู้ของนักเรียนก่อนจัดท าแผนการสอน ซึ่งจะเน้นทักษะด้านการฟังมากท่ีสุด ประเด็นด้าน
ส่ือการสอนและด้านแหล่งเรียนรู้ พบว่า สถานศึกษาแบบปกติส่วนใหญ่ใช้ส่ือประเภท VCD มากท่ีสุด 
การปฏิบัติของครูผู้สอนในการวัดและประเมินผลส่วนใหญ่มีการทดสอบเป็นบางครั้งก่อนเรียนและ
หลังเรียน ในแต่ละหน่วยการเรียนรู้ ซึ่งครูผู้สอนภาษาอังกฤษส่วนใหญ่ มีการสังเกตนักเรียนระหว่าง               
การสอนทุกครั้ง การวัดและประเมินผลนักเรียนส่วนใหญ่ใช้การวัดโดยใช้แบบทดสอบโดยสถานศึกษา
แบบปกติ ส่วนมากมีการเปิดโอกาสให้บุคคลอื่นทีส่วนร่วมในการวัดและประเมินผลนักเรียน ซึ่งบุคคล
ท่ีให้เข้ามามีส่วนร่วมในการวัดและประเมินผลส่วนใหญ่ คือ เพื่อนนักเรียน จะเห็นได้ว่า จาก
ผลการวิจัยดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงการท างานอย่างมีระบบของโรงเรียน ซึ่งในบางประเด็นโรงเรียน
อาจจะยังท าได้ไม่ดีเท่าท่ีควร เช่น ในด้านการวัดและประเมินผลส่วนใหญ่มีการทดสอบเป็นบางครั้ง
ก่อนเรียนและหลังเรียน ในแต่ละหน่วยการเรียนรู้  ซึ่งจากจุดนี้  หากผู้นิเทศมีข้อมูลเพียงพอ                   
ก็จะสามารถให้การส่งเสริมการท างานอย่างเป็นระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ ก่อให้เกิดความพึงพอใจ
แก่ ผู้ร่วมงาน ท้ังผู้บริหาร คณะครู ผู้สอน ผู้ปกครอง ตลอดจนนักเรียนก็ย่อมจะมีผลสัมฤทธิ์                   
ทางการเรียนสูงขึ้น 

 องค์ประกอบท่ี 6 การส่งเสริมการวางแผนการจัดกระบวนการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ การนิเทศ                
เป็นแนวความคิดเกี่ยวกับการปรับปรุงการเรียนการสอน การจัดครูเข้าสอนการจัดส่ือการสอน             
ส่ิงอ านวยความสะดวกการเตรียมและพัฒนาครู รวมท้ังการประเมินผลการเรียนการสอน การกระตุ้น
ให้ครูในโรงเรียนมีการพัฒนาและน าวิธีสอน ส่ือการเรียนการสอนมาใช้ โดยเน้นถึงทักษะในการติดต่อ              
ส่ือสาร การช่วยเหลือครูแก้ปัญหา ช่วยเหลือครูในด้านความสัมพั นธ์ระหว่างบุคคลและสร้าง
บรรยากาศท่ีดีระหว่างครูและนักเรียน ตลอดจนเป็นส่ิงท่ีบุคคลในโรงเรียนได้กระท าหรือเปล่ียนแปลง
การปฏิบัติงานของโรงเรียน ซึ่งมีอิทธิพลต่อกระบวนการสอน ท่ีจะกระตุ้นและส่งเสริมการเรียนของ
นักเรียน การนิเทศเป็นงานท่ีเกี่ยวกับการส่งเสริมและปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนของโรงเรียน 
ในส่วนของการบริหารจัดการช้ันเรียนนั้น เป็นวิธีการด าเนินการให้ช้ันเรียนได้อยู่ในสภาพความพร้อม
ท่ีจะด าเนินการเรียนการสอนให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดประสิทธิผลในการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนอย่างแท้จริง เนื่องด้วยชั้นเรียนเป็นแหล่งการเรียนรู้พื้นฐานในรายวิชาต่าง ๆ ท้ังภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัติ ท้ังประกอบด้วยผู้เรียนท่ีมีความแตกต่างกันในด้านต่าง ๆ อย่างชัดเจน หรืออาจเรียกว่า 
“ความแตกต่างระหว่างบุคคล” (Individual Difference) ช้ันเรียนท่ีมีการบริหารจัดการดี เป็น
ความสามารถของผู้สอนท่ีส่งผลต่อบรรยากาศการเรียนรู้ของผู้เรียน  เป็นปัจจัยส าคัญของการเรียน
การสอน และหมายความรวมถึง ผู้เรียนมีความสุขในขณะท่ีอยู่ในช้ันเรียน ความสุขของผู้เรียนเป็นส่ิง
ท่ีสุดยอดปรารถนาของผู้สอน และผู้รับผิดชอบทางการศึกษาต้องพยายามจัดให้มีขึ้นโดยท่ัวกัน              
การบริหารจัดการช้ันเรียนเป็นองค์รวมของการบูรณาการความรู้ ความสามารถของครูผู้สอน พร้อม
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ท้ังก่อให้เกิดแรงจูงใจให้ผู้เรียนได้มาโรงเรียนทุกวันอย่างมีความสุข การบริหารจัดการช้ันเรียน จะช่วย
ให้ผู้เรียน เกิดความอบอุ่นในขณะอยู่ในช้ันเรียน และมีความสุขในขณะท่ีมีการเรียนการสอน ช่วยให้มี
การส่งเสริมสนับสนุนบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ท้ังในเวลาเรียนปกติและ            
นอกเวลาเรียน  ช่วยให้ผู้เรียนและผู้สอนได้มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันตามธรรมชาติของรายวิชานั้น ๆ 
ช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ตระหนักในเรื่องของวินัยในช้ันเรียน และช่วยปูองกันส่ิงรบกวนท่ีเป็น
สภาพแวดล้อมภายนอกท่ีมีต่อการเรียนการสอนและการท ากิจกรรมต่าง ๆ ของผู้เรียน ดังนั้น การบริหาร
จัดการช้ันเรียน จึงเป็นการช่วยให้การเรียนรู้ของผู้เรียนและการสอนของผู้สอนได้เอื้ออ านวย            
ต่อกิจกรรมการเรียนการสอน ซึ่งเป็นกิจกรรมท่ีมีความส าคัญท่ีสุดในขณะนั้นให้บรรลุผลส าเร็จ             
ตามความมุ่งหมายของการศึกษาในระดับสูงสุด และผู้เรียนได้รับการพัฒนาศักยภาพได้เต็มตาม
อัตภาพ พร้อมท้ังส่งเสริมสนับสนุนการสอนของผู้สอนให้เต็มศักยภาพท้ังสองฝุาย 

 จากงานวิจัย ในหัวข้อ เรื่อง การประเมินโครงการพัฒนาครูภาษาอังกฤษของสถาบัน
ภาษาอังกฤษ ตามโครงการความร่วมมือระหว่างส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน (สพฐ.) 
กับมูลนิธิเทมาเส็กและ SEAMEO RELC ประเทศสิงคโปร์ โดย มาเรียม  นิลพันธุ์ ระบุไว้ว่า Teachers 
of English to Speakers of Other Languages Aotearoa New Zealand ได้พัฒนางานวิจัยและ
ก าหนด Core Competencies ของครูผู้สอนภาษาอังกฤษไว้ ซึ่งมีลักษณะสอดคล้องกับกันงานวิจัย
ด้านการเรียนการสอนในระดับสากล และแนะน าให้มีการน าไปปรับเพื่อเป็นรูปแบบในการพัฒนา
สมรรถนะของครูผู้สอนภาษาอังกฤษต่อไป ท้ังนี้ TESOL New Zealand ได้ก าหนดรายละเอียดเข้าสู่
การประชุมใหญ่ของสมาคม และได้ก าหนดแนวทางท่ีส าคัญในรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะของ
ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ คือ  1. ก าหนดคุณสมบัติขั้นพื้นฐานของครูผู้สอนภาษาอังกฤษ  2. ระบุ
ประสบการณ์ขั้นต่ าท่ีจะเป็นส าหรับบุคลากรในแต่ละสถาบันการศึกษา 3 . ก าหนดอัตราค่าสอน           
ขั้นต่ า 4. ก าหนดให้สถาบันการศึกษาทุกต าแหน่งต้องจัดให้มีห้องสมุดหรือศูนย์การเรียนรู้ในการ
พัฒนาตนเองส าหรับครูผู้สอน และนักเรียน 5. รัฐบาลก าหนดและลงทะเบียนครูผู้สอนภาษาอังกฤษ             
ซึ่งTESOL New Zealand ได้ก าหนด Core Competency ท่ีส าคัญซึ่งน าไปสู่กระบวนการพัฒนา
รูปแบบของการพัฒนาสมรรถนะของครูผู้สอนภาษาอังกฤษท่ีโรงเรียน หน่วยงานรัฐบาล และ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องจะต้องร่วมก าหนดแนวทางในการพัฒนาร่วมกัน คือ 1. ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ
ควรมี ความรู้ด้านการสอนภาษาอังกฤษ คุณสมบัติท่ีเหมาะสมส าหรับ TESOL 2. ครูผู้สอน
ภาษาอังกฤษ มีความเข้าใจกระบวนการในการพัฒนา  ทฤษฎีและหลักการขั้นพื้นฐานในการเรียน 
การสอน  ทฤษฎีการเรียนการสอนล่าสุดในด้านการเรียนการสอนภาษา 3. ครูผู้สอนภาษาอังกฤษควร
มีความเข้าใจในด้านความแตกต่างในด้านสไตล์ของการเรียนรู้ ความเข้าใจในด้านการเรียนรู้สองภาษา 
และความแตกต่างทางด้านวัฒนธรรม 4. ครูผู้สอนภาษาอังกฤษควรเข้าใจ ในด้านบรรยากาศในการจัด                      
การเรียนรู้ในห้องเรียน การวิจัยด้านผู้เรียนเป็นศูนย์กลางของการจัดการเรียนรู้ บทบาท การสนับสนุน  
ของครูผู้สอนในห้องเรียน 5. ครูผู้สอนภาษาอังกฤษสามารถท่ีจะใช้ภาษาได้อย่างเหมาะสมกับระดับ
ความสามารถของผู้เรียนสามารถเป็นรูปแบบท่ีดีในการฝึกฝนภาษา เลือกใช้กระบวนการและรูปแบบ
ท่ีเหมาะสมในการสอน จัดการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองได้ และ 6. ครูผู้สอน
ภาษาอังกฤษมีความสามารถท่ีจะเลือกและประยุกต์ใช้วิธีการทดสอบท่ีเหมาะสม พัฒนาการวัดและ
ประเมินผลท่ีเหมาะสมกับผู้เรียน ระดับทางภาษาของผู้เรียน 
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 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ จิพอย พาค และ โฮวุงลี (Gi-Pyo Park and Hyo-Woong 
Lee) ท่ีได้ท าการศึกษาความคิดเห็นของครูผู้สอนภาษาอังกฤษ และนักเรียนท่ีมีต่อสมรรถนะอันพึงประสงค์
ของครูผู้สอนภาษาอังกฤษในระดับมัธยมศึกษา โดยส ารวจจากครูสอนภาษาอังกฤษจ านวน 169 คน 
และนักเรียนในระดับช้ันมัธยมศึกษาจ านวน 330 คน ในประเทศเกาหลี โดยศึกษาความคิดเห็นท่ีมีต่อ
สมรรถนะของครูผู้สอนภาษาอังกฤษ 3 ด้าน คือ 1 . ด้านทักษะทางการใช้ภาษาอังกฤษ (English 
proficiency)  2. ด้านความรู้ในการจัดการเรียนการสอน (Pedagogical knowledge) 3. ด้านทักษะ
การปฏิสัมพันธ์กับผู้เรียน (Socio-affective skills) โดยผลการวิจัย พบว่า ครูผู้สอนภาษาอังกฤษและ
นักเรียนให้ความส าคัญกับสมรรถนะท้ัง 3 ด้านนี้แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยครูผู้สอน
ภาษาอังกฤษให้ความส าคัญกับสมรรถนะด้านทักษะการใช้ภาษาอังกฤษส าคัญท่ีสุด ในขณะท่ีนักเรียน
ให้ความส าคัญกับสมรรถนะด้านความรู้ในการจัดการเรียนการเรียนการสอนของครูผู้สอนส าคัญสุด 
ส าหรับในกลุ่มย่อยของผู้เรียนเอง ท่ีแบ่งตามผลการเรียนและเพศก็ให้ความส าคัญกับสมรรถนะของ
ครูผู้สอนภาษาอังกฤษแตกต่างกัน 
 เมื่อพิจารณาตัวแปรของข้อมูลสารสนเทศในองค์ประกอบท่ี 6 พบว่า ตัวแปรส่วนใหญ่เป็น
เรื่องเกี่ยวกับการส่งเสริมให้ครูภาษาอังกฤษเข้าใจทฤษฎีการเรียนการสอนภาษา การส่งเสริมให้ครู
ภาษาอังกฤษมีความรู้หลักสูตรแกนกลางสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ การส่งเสริมให้ทีมบริหาร
ของโรงเรียนด าเนินการนิเทศ การสอนครูภาษาอังกฤษโดยการเยี่ยมช้ันเรียนเพื่อไม่ให้ครูภาษาอังกฤษ
เกิดความวิตกกังวล และการส่งเสริมให้ครูภาษาอังกฤษออกแบบการสอนท่ีหลากหลาย เหมาะกับ
ผู้เรียน จะเห็นได้ว่า ครูผู้สอนเป็นบุคคลท่ีมีความส าคัญเป็นอย่างยิ่งในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน             
ให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 หลักสูตร
สถานศึกษา ตลอดจน นโยบาย แนวปฏิบัติของรัฐบาล ผู้นิเทศจึงควรให้การส่งเสริมการบริหารจัด     
การช้ันเรียนของครูผู้สอน ให้ครูผู้สอนมีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการบริหาร จัดการช้ันเรียนให้ครู 
ผู้สอนสามารถบริหารจัดการช้ันเรียนของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกดิประสิทธิผลสูงสุด    

 องค์ประกอบท่ี 7 การจัดระบบการสนับสนุนครูภาษาอังกฤษ จุดมุ่งหมายของการนิเทศ                             
คือ เพื่อช่วยพัฒนาครูให้มีความสามารถในการพัฒนาศักยภาพการท างานของตนในด้านการพัฒนา
วิชาชีพครู ปรับปรุงกระบวนการสอนและกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน 
สร้างขวัญและก าลังใจ สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบุคลากรให้ดีขึ้น ช่วยให้ครูใช้เทคนิควิธีการเรียน
การสอนใหม่ ๆ อันส่งผลโดยตรงต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน เพื่อพัฒนานักเรียนให้สามารถเรียนรู้ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ กล๊ิกแมน (Glickman) ท่ีได้เสนอแนะเกี่ยวกับ
ขอบข่ายภาระงานนิเทศการศึกษาไว้ ได้แก่ 1. การให้ความช่วยเหลือแก่ครูโดยตรง (Direct 
Assistance) คือ เมื่อผู้นิเทศทราบว่าครูมีปัญหาเกี่ยวกับการเรียนการสอน ควรด าเนินการแก้ไขทันที 
ให้ครูรับทราบปัญหาของตน และยอมรับท่ีจะปรับปรุงแก้ไขหรือพัฒนาตนเองด้วยความเต็มใจ ควร
ด าเนินการนิเทศ ติดตาม ช่วยเหลือครูด้านการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง และด้วยความเป็นมิตร
ไมตรีต่อกัน  2. การเสริมสร้างประสบการณ์ทางวิชาชีพ (Staff Development)  คือ ผู้นิเทศควรให้
โอกาสครู ไ ด้เข้าประชุมอบรมสัมมนา ประชุมปฏิบั ติการหรือศึกษาต่อเพื่อเพิ่มพูนความรู้ 
ประสบการณ์ และเพิ่มวิทยฐานะ ควรส่งเสริมให้ครูได้ปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก คือ การสอนอย่าง
เต็มศักยภาพโดยยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง (Child Centered) ควรจัดบริการวิชาการแก่ครูด้วยส่ือ 
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นวัตกรรมหรือเทคนิควิธีการท่ีหลากหลายตรงกับความต้องการจ าเป็น เช่น เอกสารต ารา คู่มือครู 
แผนการสอน ส่ืออิเล็กทรอนิคส์ส่ือสารมวลชนหรือแหล่งวิทยาการอื่น ๆ   3. การพัฒนาทักษะการท างาน
กลุ่ม (Group Development) คือ ผู้นิเทศควรส่งเสริมการท างานเป็นทีม (Teamwork) ส่งเสริมวิถี
ชีวิตประชาธิปไตย (คารวธรรม ปัญญาธรรม สามัคคีธรรม) ส่งเสริมความสามารถในการติดต่อ
ประสานงาน การส่ือสาร การพูด การเขียนอย่างสร้างสรรค์ และส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ความมีน้ าใจ
เอื้ออาทรต่อกัน 4. การพัฒนาหลักสูตร (Curriculum Development) คือ ผู้นิเทศควรส่งเสริมให้ครู
มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา ส่งเสริมให้ครู จัดท าหลักสูตร
สถานศึกษาได้ถูกต้องครบองค์ประกอบ ส่งเสริมให้ครูได้น าหลักสูตรสถานศึกษาไปใช้ ในการพัฒนา             
การเรียนการสอนได้ตามกระบวนการอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมให้ครูใช้เทคนิคการสอน               
ท่ีหลากหลาย และสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง (Child Centered) และ 5. การวิจัยเชิง
ปฏิบัติการในช้ันเรียน (Classroom Action Research) คือ ผู้นิเทศควรส่งเสริมให้ครูรู้จักศึกษา
วิเคราะห์ปัญหา สาเหตุ และแนวทางแก้ไขในการจัดการเรียนการสอน ส่งเสริมให้ครูรู้ จักใช้
กระบวนการวิจัยในช้ันเรียน (วางแผน ปฏิบัติ สังเกตสะท้อนผล) มาใช้ในการแก้ปัญหาการเรียนการ
สอน และส่งเสริมให้ครูมีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถเขียนรายงานการวิจัยในช้ันเรียนได้ถูกต้อง
ตามรูปแบบ  อีกท้ัง รุ่งรัชชดาพร  เวหะชาติ ก็ได้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับความส าคัญของการนิเทศ
การศึกษา ไว้ คือ 1. สภาพสังคมเปล่ียนไปทุกขณะ การศึกษาจ าเป็นต้องเปล่ียนแปลงให้สอดคล้องกับ
การเปล่ียนแปลงของสังคมด้วย การนิเทศการศึกษาจะช่วยท าให้เกิดความเปล่ียนแปลงขึ้นในองค์กร 
ท่ีเกี่ยวข้องกับการศึกษา 2. ความรู้ในสาขาวิชาต่าง ๆ เพิ่มขึ้นโยไม่หยุดยั้ง แม้แนวคิดในเรื่องการจัด
กระบวนการเรียนรู้ก็เกิดขึ้นใหม่อยู่ตลอดเวลา การนิเทศการศึกษาจะช่วยท าให้ครูมีความรู้ ทันสมัย
อยู่เสมอ 3. การแก้ไขปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ เพื่อให้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้พัฒนาขึ้น
จ าเป็นต้องได้รับการช้ีแนะหรือการนิเทศการศึกษาจากผู้ช านาญการโดยเฉพาะ จึงจะท าให้แก้ไข
ปัญหาได้ส าเร็จลุล่วง 4. การศึกษาของประเทศเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ จะต้อง
มีการควบคุมดูแลด้วยระบบการนิเทศการศึกษา 5. การศึกษาเป็นกิจกรรมท่ีซับซ้อน จ าเป็นท่ีต้องมี
การนิเทศ เพื่อเป็นการให้บริการแก่ ครู ท่ีมีความสามารถต่าง ๆ กัน 6. การนิเทศการศึกษาเป็นงาน          
ท่ีมีความจ าเป็นต่อความเจริญงอกงามของครู แม้ว่าครูจะได้รับการฝึกฝนมาอย่างดีแล้วก็ตาม แต่ครูก็
จะต้องปรับปรุงฝึกฝนตนเองอยู่เสมอในขณะท่ีท างานในสถานการณ์จริง 7. การนิเทศการศึกษามีความจ าเป็น
ต่อการช่วยเหลือครูในการเตรียมการจัดกิจกรรม และ 8. การนิเทศการศึกษามีความจ าเป็นต่อการท า
ให้ครูเป็นบุคคลท่ีทันสมัยอยู่เสมอ เนื่องจากการเปล่ียนแปลงทางสังคมท่ีมีอยู่เสมอ 

 เมื่อพิจารณาตัวแปรของข้อมูลสารสนเทศในองค์ประกอบท่ี 7 พบว่า ตัวแปรส่วนใหญ่เป็น
เรื่องเกี่ยวกับการส่งเสริมให้ผู้บริหารโรงเรียนเป็นผู้น าทางวิชาการเพื่อผลต่อประสิทธิภาพการสอนของ
ครูภาษาอังกฤษ การส่งเสริมให้ทีมบริหารโรงเรียนมีการแก้ปัญหาในการจัดการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษร่วมกัน การจัดอบรมโดยการสาธิตเทคนิคการสอนแล้วให้ครูน าไปปรับใช้ และการส่งเสริม
ให้ทีมบริหารโรงเรียนให้การสนับสนุนครูภาษาอังกฤษ ซึ่งในส่วนของการส่งเสริมให้เกิดการปรับปรุง
และพัฒนา มีนักการศึกษา คือ วัชรา  เล่าเรียนดี ได้กล่าวถึงจุดมุ่งหมายของการนิเทศอีกนัยหนึ่งว่า 
เพื่อการด าเนินการให้ส าเร็จในการปรับปรุงและพัฒนาการสอนและกระบวนการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นกับ
นักเรียน ซึ่งประกอบด้วย 1. การพัฒนาหลักสูตร 2. การจัดการเรียนการสอน 3. การจัดบุคลากร                
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4. การจัดส่ิงอ านวยความสะดวก 5. การจัดและเลือกวัสดุอุปกรณ์ 6. การฝึกอบรมครูประจ าการ     
7. การปฐมนิเทศครูใหม่ 8. การจัดบริการพิเศษให้นักเรียน 9. การสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน และ 
10. การประเมินผลการสอน   
 จะเห็นได้ว่า ผู้นิเทศเป็นผู้ท่ีมีความส าคัญต่อการการส่งเสริมให้เกิดการปรับปรุงและพัฒนา               
ท้ังนี้เพราะผู้นิเทศเป็นผู้ท่ีรู้ข้อมูลพื้นฐานของครูผู้สอน เป็นผู้ท่ีใกล้ชิดกับครูผู้สอนเช่นเดียวกับผู้บริหาร
โรงเรียนและครูวิชาการของโรงเรียน หากผู้นิเทศท างานประสานกับผู้บริหารโรงเรียนและครูวิชาการ
ของโรงเรียนในการให้ความช่วยเหลือ ส่งเสริมให้เกิดการปรับปรุงและพัฒนาให้เกิดกับครูผู้สอน โดยผู้
นิเทศเข้าสังเกตการสอนในช้ันเรียนเพื่อพัฒนา ไม่ใช่เพื่อจับผิด โดยใช้เทคนิค กระบวนการนิเทศท่ี
หลากหลายให้เหมาะกับความแตกต่างระหว่างบุคคลของครูผู้สอน และผู้นิเทศประสานงานกับ
ผู้บริหารโรงเรียนและครูวิชาการของโรงเรียนในการให้ความช่วยเหลือ ให้การส่งเสริมให้เกิด              
การปรับปรุงและพัฒนาเพื่อให้ครูผู้สอนสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสมกับความแตกต่าง               
ระหว่างบุคคลของผู้เรียนแต่ละคน นั่นย่อมจะหมายถึง ความส าเร็จในการจัดการศึกษาของครูผู้สอน 
และเกิดประสิทธิภาพโดยตรงต่อผู้เรียน คือ ผู้เรียนจะมีความรู้ ความสามารถตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพื้นฐาน หลักสูตรสถานศึกษา ตลอดจนนโยบายและแนวปฏิบัติของรัฐบาล 

 องค์ประกอบท่ี 8 การสร้างความสัมพันธ์และการยอมรับของผู้นิเทศ จากแนวคิดของ          
เมโย (Elton Mayo) ในเรื่องการนิเทศแบบมนุษยสัมพันธ์ (Human Relationship Supervision) 
เช่ือว่า ผลผลิตหรือผลงานของผู้ปฏิบัติสามารถจะเพิ่มข้ึนได้จากการให้ผู้ปฏิบัติงานเหล่านั้นมีส่วนร่วม           
ในกระบวนการตัดสินใจ โดยให้ความส าคัญกับครูในฐานะเป็นบุคคลท่ีมีประสิทธิภาพ ครูเป็นผู้มี
ทักษะ มีสมรรถภาพที่จะถูกใช้โดยผู้นิเทศ ดังนั้น การนิเทศจะต้องการความรู้สึกพึงพอใจให้เกิดขึ้นกับ
ครู โดยแสดงความสนใจครูในฐานะเป็นบุคคล ๆ หนึ่งท่ีมีความส าคัญ มีสิทธิเท่าเทียมกัน ในขณะเดียวกัน                 
ความพึงพอใจของบุคลากรก็จะท าให้เขาท างานหนักมากขึ้นและง่ายท่ีจะร่วมท างานด้วย ง่ายท่ีจะน า
และควบคุมการปฏิบัติงาน ซึ่งวัตถุประสงค์ของการนิเทศแบบมนุษยสัมพันธ์ คือ การท าให้ครูรู้สึกว่า
เขามีประโยชน์ มีความส าคัญส าหรับโรงเรียน ความรู้สึกส่วนตัวและความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน โดยมีแนว
ด าเนินการของการนิเทศวิธีนิเทศมนุษยสัมพันธ์ ได้แก่ 1. มีความเช่ือว่า ถ้าบุคคลในองค์กรมีความสุข 
มีความพึงพอใจ เขาจะท างานหนักมากขึ้น ง่ายต่อการร่วมท างานด้วย และติดต่อ การบริหารจัดการ 
2. เน้นการบริหารจัดการแบบประชาธิปไตย 3. เน้นควงามส าคัญของบุคคลมากกว่าผลงาน 4. ครูมี
ความส าคัญ มีสิทธิเสรีภาพในการคิดและการปฏิบัติ 5. ยึดทฤษฎีความต้องการของมนุษญ์ของมาส์โลว์ 
(Maslow) และทฤษฎี Yของแมเกรเกอร์ (McGregor) 6. ต่อต้านแนวคิดและทฤษฎีแบบวิทยาศาสตร์ 
7. มุ่งสร้างความสุข และความพึงพอใจของครูในการปฏิบัติงาน 8. เน้นความต้องการทางด้านสังคม 
และความรู้สึกของบุคคลมากขึ้น 9. เน้นการสร้างความรู้สึกว่าตนเองมีความส าคัญ และมีค่าต่อองค์กร 
โดยการสร้างขวัญ ก าลังใจและความพึงพอใจให้เกิดข้ึนกับครู 10. ผู้นิเทศท างานร่วมกับครู โดยเน้นท่ี
การมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันในการปฏิบัติงาน 

 ซึ่งการนิเทศเป็นกระบวนการบริหารทางวิชาการอย่างสร้างสรรค์ เป็นกระบวนการหนึ่ง
ของการช่วยเหลือสนับสนุนส่งเสริมกันและกันระหว่างผู้รับการนิเทศและผู้นิเทศ ไม่ใช่เป็น              
การบังคับแต่จะเป็นร่วมมือกันอย่างเป็นประชาธิปไตย สร้างขวัญก าลังใจในการปรับปรุงการเรียน  
การสอนอย่างมีมนุษยสัมพันธ์ท่ีดีต่อกัน เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถเต็มตาม
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ศักยภาพของแต่ละบุคคล มีความสามารถในการปฏิบัติงาน และการควบคุมตรวจสอบให้ค าปรึกษา 
และขอ้เสนอแนะ  มีการประสานสัมพันธ์ โดยมีเปูาหมายร่วมกัน คือ พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียน
การสอนของครูอันจะส่งผลต่อการเรียนอย่างมีประสิทธิภาพของผู้เรียน การนิเทศการศึกษาควรเป็น
การสร้างสรรค์  การนิเทศการศึกษาควรส่งเสริมให้ทุกคนแสดงออกได้อย่างเสรี โดยการเข้ามามีส่วน
ร่วมในการอภิปรายเพื่อการแก้ปัญหา ความคิดสร้างสรรค์ การให้ค าแนะน า สร้างวิธีการใหม่เพื่อ
ประดิษฐ์และการผลิตส่ิงใหม่ ๆ ซึ่งมีความจ าเป็นส าหรับการพัฒนาและความก้าวหน้า แนวทางของ
ชีวิตตามระบอบประชาธิปไตยย่อมให้อิสระในการแสดงความคิดเห็น การเข้ามามีส่วนร่วมในเรื่อง
ความสนใจและเปูาหมาย ตลอดจนปฏิกิริยาของหมู่คณะ ซึ่งจะน าไปสู่ความคิดสร้างสรรค์                   
นั่นหมายถึง ผู้นิเทศท่ีมีความคิดสร้างสรรค์จะรวบรวมตัวอย่างของประสบการณ์ หลักสูตรและเทคนิค
การสอนเข้าด้วยกันเป็นกลุ่ม จัดเป็นหมวดหมู่แล้วมอบให้กับครู ซึ่งเป็นการสร้างความสัมพันธ์และ
ความไว้วางใจให้เกิดกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝุาย 

 สอดคล้องกับผลการวิจัยของ พรวิมล  ระวันประโคน ท่ีได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
ปัจจัยบางประการกับพฤติกรรมการสอนของครูท่ีสอนวิชาภาษาอังกฤษระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 
สังกัดส านักงานการประถมศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์ โดยการวิเคราะห์เส้นทาง ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัย
ท่ีมีอิทธิพลทางตรงต่อพฤติกรรมการสอนของครูที่สอนวิชาภาษาอังกฤษ ได้แก่ ความสัมพันธ์ระหว่าง
ครูและนักเรียน แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน และเจตคติของครูต่อนักเรียน ส่วนปัจจัยท่ีส่งผลทางอ้อม
ต่อพฤติกรรมการสอนของครูท่ีสอนวิชาภาษาอังกฤษ ได้แก่ เจตคติต่ออาชีพครู และบุคลิกลักษณะ
ของครู อีกท้ังยังสอดคล้องกับผลการวิจัยของ ส าเนียง  ประนัดศรี และจรัสศรี  หะทะยัง ซึ่งผลการวิจัย
สอดคล้องตรงกัน พอสรุปได้ คือ ปัจจัยท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการสอนของครูภาษาอังกฤษ               
ได้แก่ แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ความสัมพันธ์ระหว่างครูและนักเรียน เจตคติต่ออาชีพครู บุคลิกภาพ
ของครู บรรยากาศในช้ันเรียน สมรรถภาพในการใช้ส่ือการสอน ความเป็นผู้น าทางวิชาการของ
ผู้บริหารโรงเรียน บรรยากาศในช้ันเรียน สมรรถภาพในการใช้ส่ือการสอน บุคลิกภาพและลักษณะ
ของความเป็นครู การใช้ส่ือการเรียนการสอน และด้านความรู้ความสามารถในเนื้อหาวิชา ด้าน
ความสัมพันธ์ระหว่างครูและนักเรียน  

 เมื่อพิจารณาตัวแปรของข้อมูลสารสนเทศในองค์ประกอบท่ี 8 พบว่า ตัวแปรส่วนใหญ่เป็น
เรื่องเกี่ยวกับการเป็นผู้ท่ีได้รับการยอมรับ เช่ือถือศรัทธาจากครูภาษาอังกฤษ การสร้างความสัมพันธ์  
ท่ีดีกับครูภาษาอังกฤษ และการจัดอบรมเทคนิคการสอนภาษาอังกฤษ ให้ครูได้เรียนรู้จากเจ้าของ
ภาษาโดยตรง  ซึ่งการเป็นผู้บริหารหรือผู้น าย่อมต้องอาศัยลูกน้องในการท างานตามแผนงานท่ีวางไว้ 
คนท่ีรับมอบหมายงานไปย่อมพอใจท่ีจะได้รับความไว้วางใจในการท างานด้วยความภูมิใจ แต่ในฐานะ             
ผู้มอบหมายงาน การไว้ใจให้ลูกน้องท างานเป็นส่ิงท่ีจ าเป็นท่ีต้องมี หากไม่ไว้ใจก็ไม่ควรมอบหมายงาน
ให้ แต่ผู้บริหารไม่ควรวางใจในทุกเรื่องท่ีมอบหมาย เพราะการวางใจมักจะท าให้ผู้มอบหมายขาด 
ความสนใจในการติดตามตรวจสอบ เฝูาระวังและตายใจ บางครั้งอาจเกิดผลเสียหายท่ีร้ายแรงเมื่อรับรู้
ภายหลังและอาจแก้ไขไม่ทันการ ผู้น าท่ีชอบวางใจลูกน้องให้ท างานมักเป็นพวกไม่มีความรู้ในงานและ
อ่อนแอ ซึ่งมักจะหงุดหงิดและโทษลูกน้องเมื่อผลงานล้มเหลว นักบริหารหรือผู้น าท่ีดีควรตัดสินใจ
คัดเลือกคนท่ีมีประสิทธิภาพให้ตรงกับความสามารถและมอบหมายงานให้โดยต้องแสดงความไว้ใจ 
เช่ือมั่นในตัวเขาเพื่อให้เกิดก าลังใจในการท างาน ควรท่ีจะติดตาม รับทราบรายงาน ประเมินผลเป็น
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ระยะ หากไม่เป็นไปตามแผน จ าเป็นต้องเข้าไปแก้ไขอย่างทันการ เพื่อให้บรรลุถึงจุดเปูาหมายท่ี
ต้องการ แต่การท างานร่วมกันในองค์การ มีระบบการแข่งขันเพื่อแสดงออก ซึ่งความสามารถมีส่วนใน
การหล่อหลอมให้องค์การส่งเสริมคนเก่งมากกว่าคนดี ท าให้ในองค์การเกิดปัญหาเรื่องไม่ไว้วางใจกัน 
ไม่ศรัทธากันในทีมงาน ซึ่งเป็นบ่อนท าลายการเติบโตขององค์การ การสร้างความไว้วางใจท าได้ไม่ยาก 
ถ้าองค์การต้องการผลักดันอย่างจริงจัง ส่ิงท่ีควรได้รับการพัฒนาปรับแก้คือเรื่องภาวะผู้น า เพราะ
พนักงานจะมองมาท่ีผู้บริหารระดับสูงกว่าตน และมักมีค าพูดท่ีจะตอบหรือแก้ตัวหากงานไม่ประสบ
ผลตามท่ีคาดว่า �ถ้าหัวไม่ส่าย หางก็จะไม่ขยับ� ดังนั้นผู้บังคับบัญชาหรือผู้น าต้องท าให้เกิดความน่า
ไว้วางใจ แล้วลูกน้องหรือคนรอบข้างท่ีมีปฏิสัมพันธ์ก็จะไว้วางใจในผู้น าและไว้วางใจในองค์การ 
 กล่าวได้ว่า ความไว้วางใจเป็นองค์ประกอบท่ีส าคัญในการบริหาร และเป็นกลยุทธ์ท่ีท าให้
เกิดความส าเร็จ และจากสภาพความเป็นจริง ในสภาพสังคมปัจจุบันความไว้วางใจเป็นส่ิงท่ีมี
ความส าคัญมากขึ้นกว่าเดิม การท่ีบุคลากรมีความไว้วางใจในองค์การหรือไว้วางใจในผู้น าจะท าให้ทีม
สามารถปรับตัวต่อสถานการณ์ท่ีมากระทบได้ดี โดยการรักษาความไว้วางใจให้คงเส้นคงวาระหว่าง
ค าพูดและการกระท า ตลอดจนการแสดงออกซึ่งความเอื้ออาทร เอาใจใส่ซึ่งกันและกัน ท้ังนี้ผู้บริหาร
หรือผู้น าขององค์กรจะต้องบริหารจัดการให้โครงสร้างและวัฒนธรรมขององค์การมีความสอดคล้องกัน 
โดยองค์การจะต้องเรียนรู้ท่ีจะท าให้บุคลากรร่วมกันสร้างวิสัยทัศน์เพื่อเสริมสร้างพลังอ านาจ  ซึ่งมี
ความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันกับความพึงพอใจในงาน และความยึดมั่นผูกพันต่อองค์การ ก่อให้เกิด
ผลผลิตท่ีดี มีคุณภาพ นั้นหมายถึง คุณภาพของผู้เรียนเป็นท่ีต้ัง 
 

2.  การยืนยันองค์ประกอบการนิเทศเพื่อพัฒนาสมรรถภาพการจัดการเรียนการสอนของครู
ภาษาอังกฤษ 
 จากการยืนยันองค์ประกอบการนิเทศเพื่อพัฒนาสมรรถภาพการจัดการเรียนการสอนของ
ครูภาษาอังกฤษ โดยผู้วิจัยได้ท าการยืนยันองค์ประกอบการนิเทศเพื่อพัฒนาสมรรถภาพการจัด              
การเรียนการสอนของครูภาษาอังกฤษ โดยใช้วิธีสอบถามผู้เช่ียวชาญ จ านวน 18 คน ซึ่งเป็นผู้บริหาร
สถานศึกษา จ านวน 3 คน หัวหน้าวิชาการ จ านวน 3 คน ครูภาษาอังกฤษ จ านวน 3 คน ผู้บริหาร
การศึกษา จ านวน 3 คน ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา จ านวน          
3 คน ศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) จ านวน 3 คน  
รวมท้ังส้ินจ านวน 18 คน พบว่า ผู้เช่ียวชาญท้ัง 18 คน มีความเห็นว่า องค์ประกอบการนิเทศเพื่อ
พัฒนาสมรรถภาพการจัดการเรียนการสอนของครูภาษาอังกฤษ ประกอบด้วย 8 องค์ประกอบ ได้แก่ 
องค์ประกอบท่ี 1 การพัฒนาทักษะการสอนภาษาอังกฤษ ซึ่งการส่งเสริมครูในการพัฒนาทักษะ           
การสอนภาษาอังกฤษต้องเปล่ียนแปลงบทบาทการเป็นผู้ช้ีน าในการถ่ายทอดความรู้ไปเป็นผู้ช่วยเหลือ
ส่งเสริมสนับสนุนผู้เรียนในการแสวงหาความรู้จากส่ือและแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ การออกแบบการจัด  
การเรียนรู้เป็นส่ิงท่ีมีความส าคัญมาก เพราะท าให้ทราบทิศทางในการด าเนินการจัดการเรียนการสอน
ต่อไป การส่งเสริมครูในการออกแบบการจัดการเรียนรู้นอกจากจะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพ          
ในการจัดการเรียนการสอนของครูแล้ว ผู้เรียนก็จะได้รับการเรียนรู้ตามกระบวนการเรียนรู้ท่ีผ่าน           
การออกแบบการเรียนรู้จากครูผู้สอน นั้นย่อมหมายถึง ประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนของ
โรงเรียนด้วยเช่นกัน องค์ประกอบท่ี 2 การช่วยเหลือครูภาษาอังกฤษเชิงบูรณาการ ท้ังนี้เพราะครูเป็น
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บุคคลส าคัญท่ีสุดในกระบวนการนิเทศเชิงบูรณาการเรียนรู้ ท่ีต้องได้รับการยกระดับคุณภาพท้ังระบบ 
เพื่อเป็นแนวทางในการน าไปพัฒนาการศึกษาได้เป็นอย่างดี การบูรณาการจะท าให้สามารถจัดรูปแบบ
กระบวนการนิเทศได้อย่างหลากหลาย และส่งผลโดยตรงต่อคุณภาพของผู้เรียน องค์ประกอบท่ี 3 
การประยุกต์เทคนิคนิเทศท่ีหลากหลาย เป็นการช่วยเหลือครูให้สามารถพัฒนาการสอนให้มีมาตรฐาน
คุณภาพการศึกษา สร้างความส าเร็จท่ีเหมาะสมให้กับครูแต่ละคนได้ตามศักยภาพของตนเอง                 
การประยุกต์ใช้เทคนิคการนิเทศอย่างหลากหลายจะท าให้ได้รูปแบบท่ีเหมาะสมและแก้ปัญหาได้           
ตรงตามตัวบุคคล อีกท้ังบริบทในเรื่องความแตกต่างระหว่างบุคคลของครูผู้สอน ก็เป็นตัวแปรหนึ่ง              
ท่ีท าให้การใช้เทคนิคการนิเทศเพียงวิธีการเดียวไม่ได้ผลเท่าท่ีควร ดังนั้น การประยุกต์ใช้เทคนิค            
การนิเทศอย่างหลากหลาย จึงเป็นวิธีท่ีใช้ได้ผลกับครูผู้สอนตามความแตกต่างระหว่างบุคคลของ
ครูผู้สอน องค์ประกอบท่ี 4 การส่งเสริมทัศนคติการสอนภาษาอังกฤษท่ีดีให้แก่ครู โดยเน้นคุณภาพ
ของผู้เรียนขึ้นอยู่กับคุณภาพของครูและครูเป็นปัจจัยส าคัญท่ีส่งผลต่อการเรียนรู้ของนักเรียนมากท่ีสุด 
ในปัจจุบันมีรูปแบบการจัดการเรียนการสอนท่ีหลากหลาย ถ้าครูยังคงยึดรูปแบบการจัดการเรียน          
การสอนแบบเดิมก็จะท าให้ขาดโอกาสในการพัฒนาท้ังของตนเองและนักเรียน โดยครูผู้สอนอาจใช้ส่ือ
การเรียนการสอนเสริมบทเรียนเพื่อให้ผู้เรียนเกิดความสนใจในเนื้อหาบทเรียน ครูอาจใช้เทคนิคการสอน 
เกม เพลง มาใช้ในการสอน เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็ว และคงทน องค์ประกอบท่ี 5 
การพัฒนาคุณลักษณะท่ีดีของครูภาษาอังกฤษ การพัฒนาคุณลักษณะท่ีดีของครูภาษาอังกฤษ จะช่วย
ให้ครูภาษาอังกฤษสามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล สร้าง
ความส าเร็จในการท างาน ครูท่ีท างานอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง จะท าให้ครูมีการจัดการเรียน      
การสอนอย่างเป็นขั้นตอน ส่งผลให้ตนมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เมื่อครูสามารถท างานอย่าง
เป็นระบบ ผู้เรียนก็จะได้รับการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ เกิดความรู้ ความจ า ความเข้าใจ สามารถ
วิเคราะห์ สังเคราะห์ และประเมินค่าได้ ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนสูงขึ้นได้ 
องค์ประกอบท่ี 6 การส่งเสริมการวางแผนการจัดกระบวนการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ก่อให้เกิดความร่วมมือ               
ภายในโรงเรียนเป็นกุญแจส าคัญแห่งความส าเร็จและความล้มเหลวของการท างานได้ควรมีการยอมรับ
ซึ่งกันและกันร่วมมือร่วมอย่างจริงจังงานก็จะเกิดความส าเร็จ การร่วมมือจากภายในโรงเรียนเป็นส่ิงท่ี
ส าคัญ และเป็นแรงขับเคล่ือนให้การท างานต่าง ๆ ประสบผลส าเร็จ จะเห็นได้ว่า การท างานท่ีเกิดจาก
ความร่วมมือกันจะก่อให้เกิดประโยชน์เป็นอย่างมาก อาทิเช่น ก่อให้เกิดความรัก ความสามัคคี              
ความเสียสละ ความเอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่ และในขณะเดียวกัน ก็จะมีผู้ท่ีมีภาวะผู้น า และภาวะผู้ตาม ดังค า
กล่าวที่ว่า คนส าราญ งานส าเร็จ องค์ประกอบท่ี 7 การจัดระบบการสนับสนุนครูภาษาอังกฤษ จะช่วย
แก้ไขปรับปรุงส่ิงท่ีบกพร่องด้านวิชาการให้มีการพัฒนา และส่งเสริมให้การเรียนการสอนบรรลุ
วัตถุประสงค์ มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เมื่อครูทราบผลจากการวัดและประเมินผลแล้วสามารถน าข้อมูลท่ี
ได้รับมาปรับปรุงและพัฒนาจะท าให้การด าเนินการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ            
อีกท้ัง การปรับปรุงและพัฒนาจะเป็นเครื่องมือให้ครูผู้สอนได้ทบทวนตนเอง เมื่อพบประเด็นท่ีครบ
ปรับปรุงจะได้ปรับปรุงได้อย่างมีประสิทธิภาพ องค์ประกอบท่ี 8 การสร้างความสัมพันธ์และ              
การยอมรับของผู้นิเทศ การสร้างความสัมพันธ์และความไว้วางใจ เป็นกลยุทธ์ท่ีท าให้เกิดความส าเร็จ
ในแนวทางการนิเทศเพื่อพัฒนาสมรรถภาพการจัดการเรียนการสอนของครูภาษาอังกฤษ                     
การมีสัมพันธภาพท่ีดี และความไว้วางใจจะท าให้การด าเนินการต่าง ๆ เป็นไปด้วยความราบรื่น                
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เต็มใจ งานก็จะส าเร็จลุล่วงได้ด้วยดี ท้ังนี้เพราะการสร้างความสัมพันธ์และความไว้วางใจท่ีดีต่อกัน
เป็นจุดเริ่มต้นท่ีดีของการท างานร่วมกัน เพื่อประสิทธิภาพของงานท่ีท าร่วมกัน  
 จากการหาแนวทางการนิเทศเพื่อพัฒนาสมรรถภาพการจัดการเรียนการสอนของครู
ภาษาอังกฤษ ท้ัง 8 องค์ประกอบ เป็นแนวทางท่ีมีความเหมาะสม เป็นไปได้ มีประโยชน์ และ                     
มีความถูก สามารถน ามาใช้ในการนิเทศเพื่อพัฒนาสมรรถภาพการจัดการเรียนการสอนของครู
ภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝุาย ท้ังภายใน
โรงเรียนและนอกโรงเรียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับครูผู้สอน เพื่อให้ครูผู้สอนสามารถจัดการเรียนรู้
เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดแก่ผู้เรียน  
  
ข้อเสนอแนะการวิจัย 
 จากการศึกษาวิจัย เรื่อง การนิเทศเพื่อพัฒนาสมรรถภาพการจัดการเรียนการสอนของครู
ภาษาอังกฤษ มีความสอดคล้องกับแนวคิด ทฤษฏี งานวิจัยและความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญ ดังนั้น
เพื่อให้การศึกษาเกี่ยวกับการนิเทศเพื่อพัฒนาสมรรถภาพการจัดการเรียนการสอนของครู
ภาษาอังกฤษมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ ดังต่อไปนี้  
 

ข้อเสนอแนะเพื่อน าผลการวิจัยไปใช้ 
  ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะเพื่อน าผลการศึกษาวิจัยไปใช้ประโยชน์                
ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาในวงกว้างต่อไป ดังนี้   
 1.  ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องควรน าสาระของการนิเทศเพื่อพัฒนาสมรรถภาพการจัดการเรียน    
การสอนของครูผู้สอนไปใช้ในการพัฒนาการท างานของหน่วยงานของตน 
 2.  ผู้บริหารสถานศึกษาควรสร้างความตระหนักในการนิเทศเพื่อพัฒนาสมรรถภาพ           
การจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอนเพื่อให้ครูได้พัฒนาความรู้ ความสามารถของตนให้สามารถจัด
กระบวนการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยคร้ังต่อไป 
 1.  ควรมีการนิเทศเพื่อพัฒนาสมรรถภาพการจัดการเรียนการสอนของครู ทุกกลุ่มสาระ    
การเรียนรู้เพื่อน าผลท่ีได้มาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียน 
 2.  ควรมีการวิจัยด้านข้อจ ากัด สภาพปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานด้านการนิเทศ
เพื่อพัฒนาสมรรถภาพการจัดการเรียนการสอนของครู เพื่อสรุปเป็นองค์ความรู้น าไปใช้เป็นแนวทาง                     
ในการพัฒนาต่อไป 
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 เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1, ม.ป.ป. 
กลุ่มงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา กลุ่มนิเทศ ติดตามและ 

 ประเมินผลการจัดการศึกษา ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 11.  คู่มือ            
 การนิเทศภายในโรงเรียน.  ม.ป.ท.: ม.ป.ป. 

กันตพัฒน์  มณฑา.  “ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารงานวิชาการกับสมรรถภาพ                      
 การสอนของครูโรงเรียนเอกชน จังหวัดราชบุรี.”  วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตร 
 มหาบัณฑิต สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,  
 2554. 
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เกรียงศักดิ์  สังข์ชัย.  “การพัฒนารูปแบบการนิเทศการสอนครูวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาศักยภาพ 
  นักเรียนท่ีมีแววความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์.”  วิทยานิพนธ์ปริญญาปรัชญา 
  ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยศิลปากร,  
  2552. 
ความไว้วางใจกับการประยุกต์ใช้ในการท างาน.  เข้าถึงเมื่อ 18 กันยายน 2558.  เข้าถึงได้จาก  
              http://www.tpa.or.th/writer/read_this_book_topic.php?passTo=4ab0e74d   
              42173161db6caeabc644b060&bookID=52&read=true&count=true 
จรัสศรี  หะทะยัง.  “ปัจจัยท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการสอนของครูภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษา  

 สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 42.”  วิทยานิพนธ์ปริญญา 
 ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิจัยและประเมินผลการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย 
 ราชภัฏนครสวรรค์, 2557. 

จันทร์พิมพ์  วงศ์ประชารัตน์.  “รูปแบบการนิเทศการศึกษาโดยกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน     
 ผู้เป็นบุคคลภายนอก.”  วิทยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร 

 การศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2556. 
เฉลิมชัย  พันธ์เลิศ.  การช้ีแนะ (Coaching).  [ส่ือ PowerPoint].  คณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์ 
 มหาวิทยาลัย, 2550. 
ชวนพิศ  คาดสนิท.  “ปัญหาและแนวทางการพัฒนาการนิเทศการสอนในโรงเรียนประถมศึกษา  
 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2.”  วิทยานิพนธ์ปริญญา 
 การศึกษามหาบัณฑิต  สาขาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา,  
 2554.  
ชัด  บุญญา.  หลักการแนวคิดในการนิเทศการศึกษายุคใหม่.  ม.ป.ท., ม.ป.ป. 
ชาญชัย  อาจินสมาจาร.  การนิเทศการศึกษา.  ปัตตานี: สถาบันเพื่อความก้าวหน้าทางวิชาการ,  

 ม.ป.ป. 
ชาญชัย  อาจินสมาจาร.  การนิเทศการสอนแผนใหม่.  พิมพ์ครั้งท่ี 1.  กรุงเทพฯ: โฟร์เพช, 2547. 
ชารี  มณีศรี.  การนิเทศการศึกษา.  กรุงเทพฯ: บูรพาศาส์น, 2542. 
ชินธันย์  จิตต์การุณย์.  “การศึกษารูปแบบการนิเทศการเรียนการสอนแบบเพื่อนนิเทศเพื่อน 

 ในการเรียนการสอนกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม.”  วิทยานิพนธ ์
 ปริญญาศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย  
 มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2550. 

ณัฎฐิณี  ทินวงษ์.  “ปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียน 
 ประถมศึกษา.”  วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาชาวิชาภาษาและ 
 การส่ือสารระหว่างวัฒนธรรม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2554. 

ทองใบ  ทองมาก.  “รูปแบบการนิเทศการศึกษาท่ีมีประสิทธิผลในโรงเรียนขนาดเล็ก.”  วิทยานิพนธ ์
 ปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาสาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย 
 ราชภัฏอุบลราชธานี, 2555. 
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เทคนิคการพัฒนาการนิเทศการศึกษา.  เข้าถึงเมื่อ 20 กันยายน 2558.  เข้าถึงได้จาก 

 http://cusuperviser.blogspot.com/ 
ธนนันท์  คณะรมย์.  “ความสัมพันธ์ระหว่างการปฏิบัติตามรูปแบบการนิเทศภายในกับ 
 ความต้องการการนิเทศภายในของข้าราชการครู สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
 มัธยมศึกษา เขต 18.”  วิทยานิพนธ์ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหาร 
 การศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี, 2555. 
ธิดา  ทิพย์สุข.  “การพัฒนาผลการเรียนรู้ด้านการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 
 ของนักเรียน ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค CIRC.”  วิทยานิพนธ ์
 ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาหลักสูตรและการนิเทศ บัณฑิตวิทยาลัย  
 มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2552. 
ธีระศักดิ์  เล่ือยไธสง.  “การนิเทศภายในโรงเรียน.” สาสน์นิเทศการศึกษา.  4 มิถุนายน 2550. 
นาวาเอกหญิง วิภาดา  พูลศักด์ิวรสาร.  “การพัฒนารูปแบบการสอนอ่านเน้นภาระงานโดยใช้กลวิธี 
 อภิปัญญาส าหรับผู้ใหญ่เพื่อส่งเสริมความเข้าใจการอ่านภาษาอังกฤษ.”  วิทยานิพนธ ์
 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัย 
 ศิลปากร, 2555. 
แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับการสอนภาษาอังกฤษ.  เข้าถึงเมื่อ 18 กันยายน 2558.  เข้าถึงได้จาก  

https://sites.google.com/site/leeyaenglishonline/boxdocuments/naewkhid-
ni-kar-cadkar-reiyn-kar-sxn-phasa-xangkvs 

บัณฑิต  ฉัตรวิโรจน์.  “การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบการจัดการความรู้เพื่อ 
 เสริมสร้างสมรรถนะการสอนของนักศึกษาครู.”  (วิทยานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต บัณฑิต 
 วิทยาลัย สาขาวิชาอุดมศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2550. 
ปริญญา  เกษประสิทธิ์.  “สภาพและปัญหาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ระดับ 

ประถมศึกษาในอ าเภออุ้มผาง จังหวัดตาก.”  วิทยานิพนธ์ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาหลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์, 2550. 

ปรียาพร  วงศ์อนุตรโรจน์.  การนิเทศการสอน.  กรุงเทพฯ: ศูนย์ส่ือเสริมกรุงเทพฯ, 2546. 
ปัญญา  ทองนิล.  “รูปแบบการพัฒนาสมรรถภาพการสอนโดยบูรณาการแบบสอดแทรกส าหรับ 
 นักศึกษาครูเพื่อเสริมสร้างสมรรถคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน.”  วิทยานิพนธ ์
 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย  
 มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2553. 
พรวิมล  ระวันประโคน.  “การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยบางประการกับพฤติกรรมการสอน 

 ของครูที่สอนวิชาภาษาอังกฤษ ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 สังกัดส านักงาน  
 การประถมศึกษา จังหวัดบุรีรัมย์ โดยการวิเคราะห์เส้นทาง.”  วิทยานิพนธ์ปริญญา 
 การศึกษามหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย 
 ศรีนครินทรวิโรฒ, 2545. 
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พรรณมาศ  พรมพิลา.  “ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการนิเทศการสอนในโรงเรียน สังกัดองค์กรปกครองส่วน 
 ท้องถิ่น.”  วิทยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  
 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2553. 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553.  เข้าถึงเมื่อ 18 กันยายน 2558.  เข้าถึง   
      ได้จาก http://www.sobkroo.com/img_news/file/A24973701.pdf 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545.   

เข้าถงึเมื่อ 18 กนัยายน 2558.  เข้าถึงได้จาก https://www.mwit.ac.th/~person/01-
Statutes/NationalEducation.pdf 

พิชญาพร  พรมค าบุตร.  “สภาพปัจจุบันและปัญหาในการใช้ส่ือการสอนของครูผู้สอนวิชา 
 ภาษาอังกฤษในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษากาฬสินธุ์ 
 เขต 3.”  วิทยานิพนธ์ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต สาขาหลักสูตรและการสอน บัณฑิต 
 วิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2553. 
พิทยา  เขม้มเขตวิทย.์  “การวิเคราะห์การปฏิบัติงานนิเทศการศึกษาของศึกษานิเทศก์ ส านักงาน 

เขตพื้นท่ีการศึกษาจันทบุรี.”  วิทยานิพนธ์ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิเทศ
การศึกษาและพัฒนาหลักสูตร บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2550. 

พิมใจ  ศิริวัฒน์.  “สภาพและคุณลักษณะของครูผู้สอนภาษาอังกฤษในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
 สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาตาก เขต 2.”  วิทยานิพนธ์ปริญญาครุศาสตร 
 มหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
 อุตรดิตถ์, 2552. 
พีระพงษ์  รุ่งเรืองศิลป์.  “ความต้องการการนิเทศการสอนท่ีพึงประสงค์ของครูในโรงเรียน สังกัด  

 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4.”  วิทยานิพนธ์ปริญญาปรัชญา               
 ครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
 บุรีรัมย์, 2554. 

มัทนียา  นะตะ.  “ความต้องการการนิเทศการสอนภาษาอังกฤษของครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ระดับ 
 ประถมศึกษา อ าเภอกมลาไสย ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1.”    
 วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารในงาน 
 อาชีพ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, 2554. 

มาเรียม  นิลพันธุ์.  รายงานการวิจัย การประเมินโครงการพัฒนาครูภาษาอังกฤษ ของสถาบัน 
 ภาษาอังกฤษ ตามโครงการความร่มมือระหว่างส านักงานคณะกรรมการการศึกษา 
 ขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กับมูลนิธิเทมาเส็ก และ SEAMEO RELC ประเทศสิงคโปร์.  
 นครปฐม: คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2556.   

มาศโมฬี  จิตวิริยธรรม.  “คุณธรรมท่ีส่งเสริมการเป็นกัลยาณมิตรของผู้บริหารในสถาบันอุดมศึกษา 
   ของรัฐ.”  วิทยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  
 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2552. 
 
 

https://www.mwit.ac.th/~person/01-Statutes/NationalEducation.pdf
https://www.mwit.ac.th/~person/01-Statutes/NationalEducation.pdf
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ยุพิน  ยืนยง.  “การพฒันารูปแบบการนิเทศแบบหลากหลายวิธีการเพื่อส่งเสริมสมรรถภาพการวิจัย 
 ในช้ันเรียนของครู เขตการศึกษา 5 อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ.”  วิทยานิพนธ์ปริญญา 

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ศิลปากร, 2553. 

ยุวดี  อยู่สบาย.  “ผลของการใช้การสอนการอ่านแบบ Reciprocal Teaching ต่อความเข้าใจ 
  ในการอ่านภาษาอังกฤษในช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย.”  วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลป
 ศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศาสตร์ศึกษา บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัย 
 ศรีนครินทรวิโรฒ, 2552. 
เยาวรักษ์  ภิรมย์.  “พฤติกรรมความเป็นผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารที่ส่งผลต่อสมรรถภาพ                

 การสอนของครูภาษาอังกฤษ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนขยายโอกาสทาง 
 การศึกษาสังกัดส านักงานการประถมศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี.”  วิทยานิพนธ์ปรญิญา 
 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัย 
 ศิลปากร, 2545. 
ระวิวรรณ  ศรีคร้ามครัน.  การสอนภาษาอังกฤษในชั้นมัธยมศึกษา (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ ์

 มหาวิทยาลัยรามค าแหง, ม.ป.ป. 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550.  เข้าถึงเมื่อ 18 กันยายน 2558.  เข้าถึงได้    

จาก http://www.mua.go.th/users/he-commission/doc/law/Constitution  
2550.pdf 

รัตนา  นครเทพ.  “การน าเสนอรูปแบบการนิเทศภายในโดยการประยุกต์ใช้แบบกัลยาณมิตรใน 
 สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาอุบลราชธานี เขต 2.”  
 วิทยานิพนธ์ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย  
 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, 2552. 

รุ่งรัชชดาพร  เวหะชาติ.  การนิเทศการศึกษา.  สงขลา: เทมการพิมพ์, 2557. 
รุจินันทน์  ภาศักดี.  “การเปรียบเทียบความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษ และเจตคติต่อวิชา 
 ภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้ โดยใช้ 
 นิทานกับการจัดการเรียนรู้แบบปกติ.”  วิทยานิพนธ์ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต  
 สาขาวิชาการจัดการการเรียนรู้ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา,  
 2553. 
โรงเรียนดรุณศิษญ์พิทยารังสรรค์.  การบริหารจัดการช้ันเรียน.  เข้าถึงเมื่อ 18 กันยายน 2558. 

   เข้าถึงได้จาก https://sites.google.com/site/darunsitpattanarangsan/sara-na-     
 ru/kar-prakan-khunphaph-sthan-suksa 

ลลิดา  ภู่ทอง.  รายงานผลการวิจัย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เร่ือง รูปแบบการจัด 
การเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ในโรงเรียนประถมศึกษา เขตภาคเหนือตอนบน.  
ได้รับ ทุนการสนับสนุนทุนวิจัย จากกองทุนเงินรายได้ คณะศิลปศาสตร์ ประจ าปี
งบประมาณ 2552. 
 

http://www.mua.go.th/users/he-commission/doc/law/Constitution%20%202550.pdf
http://www.mua.go.th/users/he-commission/doc/law/Constitution%20%202550.pdf
https://sites.google.com/site/darunsitpattanarangsan/sara-na-%20%20%20%20ru/kar-prakan-khunphaph-sthan-suksa
https://sites.google.com/site/darunsitpattanarangsan/sara-na-%20%20%20%20ru/kar-prakan-khunphaph-sthan-suksa
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วรรณพร  สุขอนันต์.  “รูปแบบการนิเทศภายในส าหรับสถานศึกษาขนาดเล็ก.”  วิทยานิพนธ์ปริญญา 
 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย 
 ศิลปากร, 2550.  

วัชรา  เล่าเรียนดี.  การนิเทศการสอน (Supervision of Instruction).  นครปฐม: โรงพิมพ ์
 มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2550. 

_________.  การนิเทศการสอน (Supervision of Instruction).  พิมพ์ครั้งท่ี 5.  นครปฐม:  
  โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2553. 
_________.  เทคนิคการจัดการเรียนการสอนและการนิเทศ.  นครปฐม: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัย 
   ศิลปากร, 2548. 
_________.  นิเทศการสอน.  พิมพ์ครั้งท่ี 8.  นครปฐม: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2554. 
_________.  ศาสตร์การนิเทศการสอนและการโค้ช การพัฒนาวิชาชีพ : ทฤษฎี กลยุทธ์  
  สู่การปฏิบัติ.  นครปฐม: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2556. 
วัฒนศักดิ์  รื่นรมย์.  “การศึกษาปัญหาการนิเทศการสอนของครูผู้สอนในอ าเภอเมือง จังหวัดระยอง  

 สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาระยอง เขต 1.”  วิทยานิพนธ์ปริญญาการศึกษา 
 มหาบัณฑิต  สาขาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา, 2553. 

วัฒนา  ก้อนเช้ือรัตน์.  การเขียนรายงานทางวิชาการ 5 บท.  พิมพ์ครั้งท่ี 3.  นนทบุรี: ซีซี นอลลิดจ์  
 ลิงค์, 2551. 
ศศิกาญจน์  โพธิ์ลังกา.  “รูปแบบนิเทศการศึกษาโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี.”    

 วิทยานิพนธ์ปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย  
 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, 2552. 

สงัด  อุทรานันท์.  การนิเทศการศึกษา หลักการ ทฤษฎีและปฏิบัติ (ฉบับปรับปรุงเพิ่มเติม).  
 กรุงเทพฯ: ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะคุรุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,  
 2530.  
สมจินดา  ผิวข า.  “ผลการนิเทศภายในเพื่อพัฒนาสมรรถภาพการสอนอ่านภาษาไทยของครู 

 โรงเรียนดรุณศึกษา.”  วิทยานิพนธ์ปรญิญาการศึกษามหาบัณฑิต สาขาการบริหาร 
 การศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2553. 

สามารถ  ทิมนาค.  “การพัฒนารูปแบบการนิเทศการสอนตามแนวคิดของกล๊ิกแมน เพื่อพัฒนา 
 สมรรถภาพการจัดการเรียนรู้ด้านทักษะการอ่านของครูภาษาไทย.” วิทยานิพนธ ์
 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย  
 มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2553. 

สายใจ  ประยูรสุข.  “ความต้องการการนิเทศการสอนของครูผู้สอนโรงเรียนยานนาเวศวิทยาคม  
 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1.”  วิทยานิพนธ์ปริญญาครุศาสตร 
 มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
 พระนคร, 2551. 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน.  คู่มือศึกษานิเทศก์ แนวทางการนิเทศเพื่อพัฒนา 
 ระบบนิเทศภายในโรงเรียน.  กรุงเทพฯ: คุรุสภา, 2547. 
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ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน.  คู่มือการประเมินสมรรถนะครูส านักงาน 
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน.  2553. เข้าถึงเมื่อ 19 มกราคม 2559.  เข้าถึงได้
จาก. http://www.tmk.ac.th/teacher/ capasity.pdf   

_________.  นโยบายเก่ียวกับการพัฒนาครูเพือ่รองรับการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง  
ปีงบประมาณ 2554.  เข้าถึงเมื่อ 20 มกราคม 2559. เข้าถึงได้จาก http://www.sob 
dai.com/news-education/399-254.html 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน.  สถาบันภาษาอังกฤษ.  ผลการประเมินความสามารถ 
           ด้านภาษาอังกฤษของครูตามกรอบ (Common European Framework of  
 Reference for Languages : CEFR) ประจ าปีงบประมาณ 2558.  กรุงเทพฯ:  
 ม.ป.พ., 2559. 
_________.  เอกสารประกอบการศึกษาด้วยตนเอง หลักสูตรผู้ช่วยผู้บริหารสถานศึกษาและ 
 ผู้บริหารสถานศึกษา.  กรุงเทพฯ: องค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์ (ร.ส.พ.), 2547. 
ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.  กฎกระทรวงว่าด้วย ระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกัน 
 คุณภาพการศึกษา.  กรุงเทพฯ: ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2553. 
_________.  ข้อเสนอการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ.2552-2559) : ฉบับสรุป.   
 กรุงเทพฯ: ส านักมาตรฐานนโยบายและแผนการศึกษา ส านักงานเลขาธิการสภา 
 การศึกษา, 2552. 
_________.  โครงการปฏิรูปการเรียนรู้สู่ผู้เรียน (พ.ศ. 2557-2560) “สะท้อนปัญหาและทางออก  
 ตอบโจทย์ปฏิรูปการศึกษาไทย.”  กรุงเทพฯ: 21 เซ็นจูรี่ จ ากัด, 2558. 
_________.  ปฏิรูปการศึกษาเพื่ออนาคตประเทศไทย ม่ันคงม่ังคั่ง ยั่งยืน: นโยบายด้านการศึกษา 
 ของนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา).  กรุงเทพฯ: 21 เซ็นจูรี่ จ ากัด, พิมพ์ 
 ครั้งท่ี 2, 2559. 
_________.  สถานภาพการผลิตและพัฒนาครูในประเทศไทย.  กรุงเทพฯ: บริษัท พริกหวานกราฟ 
 ฟิค จ ากัด, 2558. 
ส านักงานศึกษาธิการภาค 7.  รายงานการวิเคราะห์ : ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-net  

เขตตรวจราชการที่ 10 และ 12 ปีการศึกษา 2557.  เข้าถึงเมื่อ 18 กันยายน 2558.  
เข้าถึงได้จาก http://www.reo7.moe.go.th/osmie7/ 

ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย.  คู่มือการนิเทศภายในของ 
 สถานศึกษา.  ชัยนาท: ม.ป.ท., ม.ป.ป. 
_________.  เคร่ืองมือนิเทศ กิจกรรมส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา 
  ตามอัธยาศัย ปีงบประมาณ 2555.  ม.ป.ท.: ม.ป.ป. 
สิริกร  ค ามูล.  “การพัฒนารูปแบบการนิเทศการศึกษาส าหรับโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญ 
 ศึกษา สังกัดส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ.”  วิทยานิพนธ์ปริญญาการศึกษาดุษฎี 
 บัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2556. 
สิริพร  กุ่ยกระโทก.  แนวคิดในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ.  เข้าถึงเมื่อ  19 กันยายน  

 2558.  เข้าถึงได้จาก https://gotoknow.org/blog/skuikratokee/65231 

http://www.tmk.ac.th/teacher/%20capasity.pdf
http://www.sobdai.com/news-education/399-254.html
http://www.sobdai.com/news-education/399-254.html
http://www.reo7.moe.go.th/osmie7/
https://gotoknow.org/blog/skuikratokee/65231
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หนังสือขอความอนุเคราะห์ผู้เชี่ยวชาญให้ข้อมูลสัมภาษณ์ 

รายช่ือผู้ให้สัมภาษณ์และแบบสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ 
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รายช่ือผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิท่ีให้สัมภาษณ์ 
 

1.  ดร. ภาสกร  พงษ์สิทธิกร หัวหน้าศูนย์พัฒนาการนิเทศและเร้งรัดคุณภาพการศึกษา          
ขั้นพ้ืนฐาน  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

2.  ดร. ยุวดี  อยู่สบาย  ผู้อ านวยการสถาบันภาษาอังกฤษ ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

3.  ดร. สุภาภรณ์  กิตติรัชดานนท์ ที่ปรึกษาส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ศน.เชี่ยวชาญ 
4.  ดร. เสาวนิตย์  ชัยมุสิก ข้าราชการบ านาญ ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ  
5.  ดร. สัมภาษณ์  ค าผุย ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพม.26 
6.  นางพัชนี  แดนเสนา ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.ขอนแก่น เขต 4 
7.  นายประสพ  พรมดวง ผู้อ านวยการโรงเรียนหนองโนวิทยาคาร 
    อ าเภอกระนวน  จังหวัดขอนแก่น  สพป.ขอนแก่น เขต 4  
8.  นายวิพัฒน์  รักษาเคน ครูวิทยฐานะครูช านาญการพิเศษโรงเรียนหนองโนวิทยาคาร 
    อ าเภอกระนวน  จังหวัดขอนแก่น  สพป.ขอนแก่น เขต 4  
9.  นางสมพร  รักษาเคน ครูวิทยฐานะครูช านาญการพิเศษโรงเรียนหนองโนวิทยาคาร 
    อ าเภอกระนวน  จังหวัดขอนแก่น  สพป.ขอนแก่น เขต 4  
10.  นางปราณี  ทัยคุปต์ ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลราชบุรี  อ าเภอเมือง 
    จังหวัดราชบุรี  สพป.ราชบุรี เขต 1  
11.  นางดวงพร  ปัญติภานุวัฒน์ ครูวิทยฐานะครูช านาญการพิเศษโรงเรียนอนุบาลราชบุรี  

อ าเภอเมือง จังหวัดราชบุรี  สพป.ราชบุรี เขต 1  
12.  นางเพ็ญแข  นิกรศิริ ครูวิทยฐานะครูช านาญการพิเศษโรงเรียนอนุบาลราชบุรี  

อ าเภอเมือง จังหวัดราชบุรี  สพป.ราชบุรี เขต 1 
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แบบสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ/ผู้ทรงคุณวุฒิ 
เรื่อง 

การนิเทศเพื่อพัฒนาสมรรถภาพการจัดการเรียนการสอนของครูภาษาอังกฤษ 
********************************* 

 
ค าชี้แจง 

 
 แบบสัมภาษณ์นี้ เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลและตัวแปรต่าง ๆ เพ่ือใช้                 
ในการวิจัย ตามหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต เรื่อง การนิเทศเพ่ือพัฒนาสมรรถภาพการจัดการเรียนการสอน
ของครูภาษาอังกฤษ ข้อมูลหรือตัวแปรที่ได้จากการสัมภาษณ์ท่านมีค่ายิ่งต่อการด าเนินการวิจัยในครั้ง
นี้ และเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการศึกษาให้บรรลุจุดหมายของหลักสูตร ผู้วิจัยจะได้น าไป
สังเคราะห์และก าหนดเป็นกรอบในการวิจัยขั้นต่อไป แบบสัมภาษณ์ประกอบด้วย 2 ตอน ดังนี้ 
   1.  ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพผู้เชี่ยวชาญ/ผู้ทรงคุณวุฒิ 
 2.  ข้อค าถามในการสัมภาษณ์ส าหรับการพิจารณาก าหนดตัวแปรเพ่ือเป็นกรอบ                   
ในการวิจัย  
 ผู้วิจัยหวังเป็นอย่างยิ่ งว่าจะได้รับความอนุเคราะห์ในการสัมภาษณ์เป็นอย่างดี                      
จึงขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ 
 
 
 
          ศิริวรรณ  ลี้กิจเจริญผล 
     (นางสาวศิริวรรณ  ลี้กิจเจริญผล)    
     นักศึกษาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
                           ภาควิชาการบริหารการศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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ตอนที่  1 :  ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์ 
 

ชื่อ – นามสกุล………………………………………………………………. วุฒิการศึกษา........................................ 
ต าแหน่ง............................................................................... สถานที่ท างาน.......................... ................. 
หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้สะดวก....................................... โทรสาร.....................................  
วันที่ให้สัมภาษณ์.......... เดือน.............. พ.ศ. ............ เวลา....................... น. ถึงเวลา..................... ..น. 
สถานที่ให้สัมภาษณ์............................................................................................................... ................. 

 
ตอนที่ 2 ข้อค าถามในการสัมภาษณ์ส าหรับการพิจารณาก าหนดตัวแปรเพื่อเป็นกรอบในการวิจัย  
 การนิเทศเพ่ือพัฒนาสมรรถภาพการจัดการเรียนการสอนของครูภาษาอังกฤษครั้งนี้             
มีวัตถุประสงค์ของการวิจัย คือ  1) เพ่ือทราบองค์ประกอบการนิเทศเพ่ือพัฒนาสมรรถภาพการจัด 
การเรียนการสอนของครูภาษาอังกฤษ 2) เพ่ือทราบผลการยืนยันองค์ประกอบการนิเทศเพ่ือพัฒนา
สมรรถภาพการจัดการเรียนการสอนของครูภาษาอังกฤษ 

 
 ในทัศนะของท่าน ท่านคิดว่าองค์ประกอบ/ปัจจัยการนิเทศเพื่อพัฒนาสมรรถภาพ         
การจัดการเรียนการสอนของครูภาษาอังกฤษ มีองค์ประกอบ/ปัจจัยใดบ้าง  
......................................................................... .......................................................................................  
............................................................................................................................. ................................... 
.................................................................................................................................... ............................ 
...................................................................................................... .......................................................... 
............................................................................................................................. ................................... 
................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................... 
............................................................................................................................. ................................... 
................................................................. ...............................................................................................  
 

ผู้วิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจักได้รับการอนุเคราะห์ในการสัมภาษณ์เป็นอย่างดียิ่ ง            
จึงขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ 

 
           
     (นางสาวศิริวรรณ  ลี้กิจเจริญผล)    
   นักศึกษาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
                    ภาควิชาการบริหารการศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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ภาคผนวก ข 
หนังสือขอความอนุเคราะห์ตรวจเครื่องมือวิจัย 

รายช่ือผู้เชี่ยวชาญตรวจเครื่องมือวิจัย 
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รายช่ือผู้เชี่ยวชาญตรวจเครื่องมือวิจัย 
 

1.  ดร. ชนาธิป   ทุ้ยแป 
 ผู้อ านวยการกลุ่มประเมินคุณภาพการศึกษา 
 ส านักทดสอบทางการศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
 กระทรวงศึกษาธิการ 

2.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร. สมศักดิ์ แก้วนุช 
 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก 

3.  ดร. ณรินทร์  ช านาญดู 
 ผู้อ านวยการ โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์  อ าเภอเมืองกาญจนบุรี 
 จังหวัดกาญจนบุรี 

4.  ดร. กริษา  โพรามาต 
 ศึกษานิเทศก์ช านาญการ  กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล 
 การจัดการศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 

5.  ดร. กันยารัตน์  แย้มศรีแก้ว 
 ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านพุเกตุ  
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 
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ภาคผนวก ค 
หนังสือขอความอนุเคราะห์ทดลองใช้เครื่องมือ 

รายช่ือเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาทีท่ดลองใช้เครื่องมือวิจัย 
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รายช่ือเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาที่ทดลองใช้เครื่องมือวิจัย 
 

ที ่ รายช่ือเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 
1 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 1 
2 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 
3 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 
4 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 
5 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 
6 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 
7 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาล าพูน เขต 2 
8 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 
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ภาคผนวก ง 
ผลการวิเคราะห์ค่าความเชื่อม่ันของเครื่องมือวิจัย 
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R E L I A B I L I T Y A N A L Y S I S - S C A L E (A L P H A) 

****** Method 2 (covariance matrix) will be used for this analysis ****** 

_ 

 

 

 

  R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 

 

 

        N of Cases =        32.0 

 

Item Means           Mean    Minimum    Maximum      Range    Max/Min   Variance 

                   4.5502     1.7500     4.9063     3.1563     2.8036      .2292 

 

Item Variances       Mean    Minimum    Maximum      Range    Max/Min   Variance 

                    .3514      .0877     1.4798     1.3921    16.8736      .0619 

 

 

 

Reliability Coefficients   122 items 

 

Alpha =   .9895           Standardized item alpha =   .9914 
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ภาคผนวก จ 
หนังสือขอความอนุเคราะห์เก็บรวบรวมข้อมูล 
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ภาคผนวก ฉ 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
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แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 

เรื่อง  การนิเทศเพื่อพัฒนาสมรรถภาพการจัดการเรียนการสอนของครูภาษาอังกฤษ 
(The Supervision for Development of the English Teacher’s Instructional Capacity) 

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

ค าชี้แจง 
 1.  แบบสอบถามฉบับนี้จัดท าขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือทราบองค์ประกอบการนิเทศเพ่ือ
พัฒนาสมรรถภาพการจัดการเรียนการสอนของครูภาษาอังกฤษ 
 2.  ผู้ตอบแบบสอบถามฉบับนี้ เป็นผู้ที่ด ารงต าแหน่งหน้าที่หลักในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เขตพ้ืนที่การศึกษาละ 4 คน ดังนี้ 
  2.1  ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  
  2.2  ศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)  
  2.3  ผู้บริหารสถานศึกษา/หัวหน้าวิชาการโรงเรียน  
  2.4  ครูภาษาอังกฤษของโรงเรียน  
 3.  แบบสอบถามฉบับนี้มี 2 ตอน ได้แก่ 
  ตอนที่ 1  ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
  ตอนที่ 2  แบบสอบถามเกี่ยวกับการนิเทศเพ่ือพัฒนาสมรรถภาพการจัดการเรียนการสอน
ของครูภาษาอังกฤษ 
  ผู้วิจัยขอขอบพระคุณส าหรับความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามเป็นอย่างสูง                         
มา ณ โอกาสนี้ 
 
 
                                          
                                            (นางสาวศิริวรรณ  ลี้กิจเจริญผล) 
                               นักศึกษาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา      
                                    ภาควิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 
 



366 
 

 
 
 

แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 
เรื่อง  การนิเทศเพื่อพัฒนาสมรรถภาพการจัดการเรียนการสอนของครูภาษาอังกฤษ 

(The Supervision for Development of the English Teacher’s Instructional Capacity) 
……………………………………………………..………………………………………… 

 
ตอนที่  1    สถานภาพส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม   
ค าชี้แจง :   โปรดเขียนเครื่องหมาย    ลงในช่อง        ตรงกับสถานภาพของท่าน 
 
1.    เพศ 
   ชาย   หญิง   
2.     อายุ 
          20 – 30 ปี  31 – 40 ปี   41 – 50 ปี  50 ปีขึ้นไป 
 
3.    ระดับการศึกษาสูงสุด 
   ต่ ากว่าปริญญาตรี           ปริญญาตรี   
   ปริญญาโท            ปริญญาเอก 
 
4.    ต าแหน่งหน้าที่  
   ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา         
   ศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)       
   ผู้บริหารสถานศึกษา/หัวหน้าวิชาการโรงเรียน 
     ครูภาษาอังกฤษ         
  
5.   ประสบการณ์ในการปฏิบัติหน้าที่ 
         ไม่เกิน 5 ปี                                6 - 10 ปี  
         11 - 15 ปี   16 - 20 ปี 
         21 ปีขึ้นไป 
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ตอนที่ 2   แบบสอบถามเกี่ยวกับองค์ประกอบ / ปัจจัยในการนิเทศเพ่ือพัฒนาสมรรถภาพการจัด              
             การเรียนการสอนของครูภาษาอังกฤษ 
ค าชี้แจง :  โปรดพิจารณาข้อความและท าเครื่องหมาย  ลงในช่องคะแนนที่ท่านเห็นว่าตัวแปรถือว่าเป็น 
 องค์ประกอบ หรือปัจจัยในการนิเทศเพ่ือพัฒนาสมรรถภาพการจัดการเรียนการสอนของครู 
             ภาษาอังกฤษ โดยพิจารณาดังนี้ 
 ระดับ 5 หมายถึง เห็นด้วยกับตัวแปรของการพัฒนาสมรรถภาพครูในระดับมากที่สุด 
มีค่าน้ าหนัก เท่ากับ 5 คะแนน  
 ระดับ 4 หมายถึง เห็นด้วยกับตัวแปรของการพัฒนาสมรรถภาพครูในระดับมาก มีค่า
น้ าหนัก เท่ากับ 4 คะแนน  
 ระดับ 3 หมายถึง เห็นด้วยกับตัวแปรของการพัฒนาสมรรถภาพครูในระดับปานกลาง
มีค่าน้ าหนัก เท่ากับ 3 คะแนน  
 ระดับ 2 หมายถึง เห็นด้วยกับตัวแปรของการพัฒนาสมรรถภาพครูในระดับน้อย มีค่า
น้ าหนัก เท่ากับ 2 คะแนน  
 ระดับ 1 หมายถึง เห็นด้วยกับตัวแปรของการพัฒนาสมรรถภาพครูในระดับน้อยที่สุด 
มีค่าน้ าหนัก เท่ากับ 1 คะแนน  
 

ข้อ
ที ่

องค์ประกอบ / ปัจจัยในการนิเทศเพ่ือพัฒนาสมรรถภาพ 
การจัดการเรียนการสอนของครูภาษาอังกฤษ 

ระดับความส าคัญ  
5  4  3  2  1  

1 
ผู้นิเทศต้องกระตุ้นให้ครูคิดและตัดสินใจแก้ปัญหาการสอน
ภาษาอังกฤษ  

     

2 
ผู้นิเทศเป็นนักวิชาการมีความรอบรู้ในวิชาการทุกด้านเพ่ือ
ช่วยเหลือครูภาษาอังกฤษ 

     

3 
ผู้นิเทศต้องเข้าใจในธรรมชาติของภาษาอังกฤษ เทคนิควิธีสอน 
การวัดประเมินผลภาษาอังกฤษ 

     

4 ผู้นิเทศต้องมีเจตคติที่ดีต่อการนิเทศการสอนภาษาอังกฤษ      

5 ผู้นิเทศควรเปิดโอกาสให้ครูได้แสดงออก สร้างความม่ันใจให้ครู      

6 ผู้นิเทศต้องมีความกระตือรือร้นและมีวิสัยทัศน์ที่ดี      

7 
ผู้นิเทศต้องรู้และเข้าใจเกี่ยวกับเทคนิควิธีสอนวิชาภาษอังกฤษแบบ
ต่าง ๆ  

     

8 ผู้นิเทศต้องสาธิตให้ค าแนะน าแก่ครูภาษาอังกฤษได้       
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ข้อ
ที ่

องค์ประกอบ / ปัจจัยในการนิเทศเพ่ือพัฒนาสมรรถภาพ 
การจัดการเรียนการสอนของครูภาษาอังกฤษ 

ระดับความส าคัญ  
5  4  3  2  1  

9 ผู้นิเทศควรใช้หลักการบริหารในการนิเทศ คือ (POSDCoRB)       
10 ผู้นิเทศควรส่งเสริมให้ครูใช้สื่อการเรียนการสอน เช่น Teacher 

Kids, Eng24, Eng Hour, Echo English, Play and Learn   
    

11 ผู้นิเทศควรมีการสังเกตการสอนและจดบันทึกข้อมูลเพื่อสะท้อน
คิด การสอนของครูภาษาอังกฤษ   

    

12 ผู้นิเทศควรมีข้อมูลเป็นเครื่องมือในการพูดคุยกับครูภาษาอังกฤษ            

13 ผู้นิเทศ ควรมีการวางแผนร่วมกับครูภาษาอังกฤษโดยใช้
กระบวนการ PDCA  

    

14 ผู้นิเทศควรสร้างแรงจูงใจให้แก่ครูภาษาอังกฤษหลาย ๆ วิธี เช่น  
ใช้ Social Network, Google, Line, Facebook, Youtube   

    

15 ผู้นิเทศควรชื่นชมครูภาษาอังกฤษและให้ขวัญก าลังใจ                
อย่างสม่ าเสมอ   

    

16 ผู้นิเทศควรศึกษาแผนการสอนของครูภาษาอังกฤษก่อน            
การนิเทศทุกครั้ง   

    

17 ผู้นิเทศควรให้ครูภาษาอังกฤษได้สะท้อนคิดและป้อนกลับข้อมูล
โดยไม่ชี้น า  

    

18 ในกรณีที่ครูภาษาอังกฤษใช้กระบวนการสอนที่ไม่ถูกต้องเหมาะสม 
ผู้นิเทศควรให้ค าแนะน าหลังการสอนเสร็จสิ้นแล้ว  

    

19 ผู้นิเทศต้องมีความรู้เกี่ยวกับการนิเทศ เทคนิควิธีการนิเทศครู
ภาษาอังกฤษ   

    

20 ผู้นิเทศควรใช้เทคนิควิธีการนิเทศอย่างบูรณาการให้เหมาะกับ            
การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในแต่ละครั้ง  

    

21 ผู้นิเทศควรมีกระบวนการนิเทศด้วยการประเมินสภาพ            
การท างานของครูภาษาอังกฤษ   

    

22 ผู้นิเทศต้องศึกษาสภาพและความต้องการจ าเป็นเร่งด่วน               
ในการนิเทศ   
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ข้อ
ที ่

องค์ประกอบ / ปัจจัยในการนิเทศเพ่ือพัฒนาสมรรถภาพ 
การจัดการเรียนการสอนของครูภาษาอังกฤษ 

ระดับความส าคัญ  
5  4  3  2  1  

23 ผู้นิเทศต้องก าหนดเงื่อนไขความส าเร็จของการนิเทศการสอนของ
ครูภาษาอังกฤษ  

    

24 ผู้นิเทศควรคัดกรองระดับความรู้ความสามารถพ้ืนฐานของครู
ภาษาอังกฤษ  

    

25 ผู้นิเทศเป็นผู้ที่ต้องให้ค าปรึกษาแนะน าแก่ครูภาษาอังกฤษ      

26 ผู้นิเทศต้องร่วมวิเคราะห์ปัญหา ก าหนดวัตถุประสงค์แล้วเลือก
วิธีการปฏิบัติร่วมกันกับครู  

    

27 ผู้นิเทศต้องวิเคราะห์พฤติกรรมและผลการสังเกตการสอนของครู
ภาษาอังกฤษเพ่ือให้การช่วยเหลือได้อย่างเหมาะสม  

    

28 ผู้นิเทศควรรับฟังปัญหาจากครู นักเรียนและผู้ปกครองเพ่ือร่วมกัน
แก้ปัญหาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ  

    

29 ผู้นิเทศต้องประเมินสภาพและสมรรถนะในการท างานของครู
ภาษาอังกฤษอย่างต่อเนื่อง   

    

30 ผู้นิเทศต้องประเมินผลการนิเทศของตนเพ่ือทราบจุดบกพร่องและ
แก้ไขได้อย่างเหมาะสม  

    

31 ผู้นิเทศควรใช้การนิเทศแบบหลากหลายวิธีในการนิเทศครู
ภาษาอังกฤษ      

    

32 ผู้นิเทศควรใช้การนิเทศแบบกัลยาณมิตรในการนิเทศครู
ภาษาอังกฤษ   

    

33 ผู้นิเทศควรใช้ Clinical Supervision ในการนิเทศครูภาษาอังกฤษ      

34 ผู้นิเทศควรใช้ Coaching Technique ในการนิเทศครู
ภาษาอังกฤษ  

    

35 ผู้นิเทศควรใช้ PBL ปัญหาเป็นฐานในการนิเทศครูภาษาอังกฤษ      

36 ผู้นิเทศควรใช้การนิเทศแบบเพ่ือนนิเทศเพ่ือนในการนิเทศครู
ภาษาอังกฤษ  

    

37 ผู้นิเทศควรท างานเป็นทีมในการนิเทศครูภาษาอังกฤษ       

38 ผู้นิเทศต้องสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับครูภาษาอังกฤษ       
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องค์ประกอบ / ปัจจัยในการนิเทศเพ่ือพัฒนาสมรรถภาพ 
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5  4  3  2  1  

39 ผู้นิเทศต้องเป็นผู้ที่ได้รับการยอมรับ เชื่อถือศรัทธาจากครู
ภาษาอังกฤษ  

    

40 ผู้นิเทศควรจัดอบรมเทคนิคการสอนภาษาอังกฤษ ให้ครูได้เรียนรู้
จากเจ้าของภาษาโดยตรง  

    

41 ผู้นิเทศต้องรู้เรื่องทั่วไป รู้ในสาขาวิชาภาษาอังกฤษ รู้เฉพาะทาง       

42 ผู้นิเทศต้องท าความเข้าใจกับผู้บริหารให้เห็นความส าคัญของการ
ส่งครูเข้ารับการอบรมวิชาภาษาอังกฤษ   

    

43 ผู้นิเทศต้องมีมนุษยสัมพันธ์ เป็นมิตร เอ้ืออาทร มีจิตบริการ        

44 ผู้นิเทศควรจัดอบรมโดยการสาธิตเทคนิคการสอนแล้วให้ครูน าไป
ปรับใช้  

    

45 ผู้นิเทศควรนิเทศชั้นเรียนเพ่ือดูกระบวนการสอนของครู
ภาษาอังกฤษ   

    

46 มีการส่งเสริมให้ผู้บริหารโรงเรียนเป็นผู้น าทางวิชาการเพ่ือผลต่อ
ประสิทธิภาพการสอนของครูภาษาอังกฤษ   

    

47 ผู้นิเทศควรนิเทศการสอนวิชาภาษาอังกฤษโดยเน้นเรื่อง           
การสอนตามมาตรฐานและตัวชี้วัด  

    

48 มีการส่งเสริมให้ทีมบริหารโรงเรียนให้การสนับสนุนครู
ภาษาอังกฤษ   

    

49 มีการส่งเสริมให้ทีมบริหารโรงเรียนมีการแก้ปัญหาในการจัด       
การเรียนการสอนภาษาอังกฤษร่วมกัน  

    

50 มีการส่งเสริมให้ผู้บริหารและฝ่ายวิชาการโรงเรียนเป็นผู้นิเทศ
ภายในครูภาษาอังกฤษ  

    

51 มีการส่งเสริมให้มีระบบการบริหารจัดการที่ดีเพ่ือให้บรรลุ
เป้าหมายของการนิเทศครูภาษาอังกฤษ   

    

52 มีการส่งเสริมให้ทีมบริหารของโรงเรียนด าเนินการนิเทศ           
การสอนครูภาษาอังกฤษโดยการเยี่ยมชั้นเรียนเพื่อไม่ให้ครู
ภาษาอังกฤษเกิดความวิตกกังวล  

    

53 มีการส่งเสริมให้ครูภาษาอังกฤษมีความรู้พระราชบัญญัติการศึกษา
การศึกษาแห่งชาติ   
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54 มีการส่งเสริมให้ครูภาษาอังกฤษมีความรู้หลักสูตรแกนกลางสาระ
การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  

    

55 มีการส่งเสริมให้ครูภาษาอังกฤษเข้าใจทฤษฎีการเรียน            
การสอนภาษา   

    

56 มีการส่งเสริมให้ครูภาษาอังกฤษออกแบบการสอนที่หลากหลาย 
เหมาะกับผู้เรียน  

    

57 มีการส่งเสริมให้ครูภาษาอังกฤษใช้สื่อการเรียนการสอนที่
หลากหลายให้นักเรียนได้ใช้จริง  

    

58 มีการส่งเสริมให้ครูภาษาอังกฤษปรับวิธีเรียน เปลี่ยนวิธีสอน 
(Learn to Play) Teach less learn more / Active Learning    

    

59 มีการส่งเสริมให้ครูภาษาอังกฤษมีทัศนคติที่ดีต่อการสอน
ภาษาอังกฤษ   

    

60 มีการส่งเสริมให้ครูภาษาอังกฤษออกแบบกิจกรรมการเรียน             
การสอนที่สอดคล้องกับความสนใจของผู้เรียน   

    

61 มีการส่งเสริมให้ครูภาษาอังกฤษมีความรู้เรื่องการผลิต การใช้สื่อ/
อุปกรณ์การเรียนการสอน   

    

62 มีการส่งเสริมให้ครูภาษาอังกฤษออกแบบกิจกรรมให้สัมพันธ์กับ
เนื้อหา และทักษะทั้ง 4 คือ ฟัง พูด อ่าน เขียน  

    

63 มีการส่งเสริมให้ครูภาษาอังกฤษออกแบบกิจกรรมให้ผู้เรียนได้
สื่อสารภาษาอย่างเสรี   

    

64 มีการส่งเสริมให้ครูภาษาอังกฤษออกแบบกิจกรรมให้ผู้เรียนได้ฝึก
เป็นคู่หรือกลุ่มย่อย ๆ ตามศักยภาพของผู้เรียน   

    

65 มีการส่งเสริมให้ครูภาษาอังกฤษได้รับประสบการณ์การสอน       

66 มีการส่งเสริมให้ครูภาษาอังกฤษมีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ฟัง 
พูด อ่าน เขียน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

    

67 มีการส่งเสริมให้ครูภาษาอังกฤษมีความรู้ด้านการวิจัยในชั้นเรียน 
สามารถท าวิจัยในชั้นเรียนได้  

    

68 มีการส่งเสริมให้ครูภาษาอังกฤษเข้าใจทฤษฎีและหลักการ          
ขั้นพ้ืนฐานในการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  

    

69 มีการส่งเสริมให้ครูภาษาอังกฤษเข้าใจความแตกต่างระหว่างบุคคล       
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70 มีการส่งเสริมให้ครูภาษาอังกฤษเข้าใจความแตกต่างทางวัฒนธรรม
ทางภาษา   

    

71 มีการส่งเสริมให้ครูภาษาอังกฤษวัดและประเมินผลให้เหมาะสมกับ
ผู้เรียนโดยวัดตามสภาพจริง  

    

72 มีการส่งเสริมให้ครูภาษาอังกฤษวัดและประเมินผลโดยผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องทุกฝ่ายตามความเหมาะสม  

    

73 มีการส่งเสริมให้ครูภาษาอังกฤษเน้นการสอนภาษาเพ่ือ             
การสื่อสาร  

    

74 มีการส่งเสริมให้ครูภาษาอังกฤษจัดการเรียนรู้ด้วยโครงงาน       

75 มีการส่งเสริมให้ครูภาษาอังกฤษเน้นเทคนิคการสอนภาษาอังกฤษ
แบบ TPR (Total Physical Response) (การสอนภาษาโดยการใช้
ท่าทาง)  

    

76 มีการส่งเสริมให้ครูภาษาอังกฤษวางแผนและเตรียมการสอน             
ทุกครั้ง  

    

77 มีการส่งเสริมให้ครูภาษาอังกฤษจัดบรรยากาศการเรียน              
การสอนให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน   

    

78 มีการส่งเสริมให้ครูภาษาอังกฤษสามารถออกแบบการสอนให้
ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง     

    

79 มีการส่งเสริมให้ครูภาษาอังกฤษออกแบบการสอนให้ผู้เรียน ได้ฝึก
กระบวนการคิดวิเคราะห์และน าเสนอหน้าชั้นเรียน   

    

80 มีการส่งเสริมให้ครูภาษาอังกฤษมีการเตรียมพร้อมนักเรียนโดยใช้
การเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน (brain based learning : BBL)  

    

81 มีการส่งเสริมให้ครูภาษาอังกฤษจัดค่ายภาษาอังกฤษให้นักเรียน
เรียนแบบเพ่ือนช่วยเพื่อน  

    

82 มีการส่งเสริมให้ครูภาษาอังกฤษเป็นผู้สอนดี       

83 มีการส่งเสริมให้ครูภาษาอังกฤษมีความรู้เรื่องรูปแบบการเรียนรู้       
ที่เหมาะกับผู้เรียนตามความแตกต่างระหว่างบุคคล  

    

84 มีการส่งเสริมให้ครูภาษาอังกฤษมีความรู้เรื่องการพัฒนารูปแบบ
การเรียนการสอนที่เหมาะกับผู้เรียน   
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85 มีการส่งเสริมให้ครูภาษาอังกฤษออกแบบและจัดประสบการณ์   
การเรียนรู้แบบบูรณาการเนื้อหา   

    

86 มีการส่งเสริมให้ครูภาษาอังกฤษสามารถออกแบบการเรียนรู้              
โดยยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ   

    

87 มีการส่งเสริมให้ครูภาษาอังกฤษประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน
อย่างเป็นระบบ  

    

88 มีการส่งเสริมให้ครูภาษาอังกฤษได้รับการนิเทศด้านการวัด
ประเมินผล   

    

89 มีการส่งเสริมให้ครูภาษาอังกฤษรับการนิเทศด้วยการเยี่ยมชั้นเรียน
และสังเกตการสอน  

    

90 มีการส่งเสริมให้ครูภาษาอังกฤษรับการอบรมการผลิตและ          
ใช้สื่อ/อุปกรณ์การเรียนการสอน  

    

91 มีการส่งเสริมให้ครูวิชาการให้ค าแนะน าส่งเสริมครูภาษาอังกฤษ
อย่างสม่ าเสมอ  

    

92 มีการส่งเสริมให้ครูภาษาอังกฤษพัฒนาด้านบุคลิกลักษณะ             
ความเป็นครู  

    

93 มีการส่งเสริมให้ครูภาษาอังกฤษใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและ
ภายนอกโรงเรียนตามความเหมาะสมของเนื้อหาบทเรียน  

    

94 มีการส่งเสริมให้ครูภาษาอังกฤษพัฒนาตนเองทุกด้านให้ทันสมัยอยู่
เสมอ  

    

95 ผู้นิเทศต้องสร้างความมั่นใจด้วยการเสริมแรงทางบวกแก่ครู
ภาษาอังกฤษ   

    

96 มีการส่งเสริมให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างครูและนักเรียนเพื่อ
ประสิทธิภาพการสอนของครูภาษาอังกฤษ  

    

97 มีการส่งเสริมให้ครูภาษาอังกฤษค านึงถึงระดับความยากง่าย            
ของเนื้อหาที่ใช้ในการเรียนการสอนให้เหมาะกับผู้เรียน  

    

98 มีการส่งเสริมให้ครูภาษาอังกฤษค านึงถึงความรู้พื้นฐานหรือ
ประสบการณ์ในเรื่องที่เรียนของผู้เรียน  

    

99 มีการส่งเสริมให้ครูภาษาอังกฤษสร้างแรงจูงใจให้ผู้เรียนเกิด            
ความสนใจและไม่มีความวิตกกังวลในการเรียนภาษาอังกฤษ  
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100 มีการส่งเสริมให้เกิดความสัมพันธ์ระหว่างครูภาษาอังกฤษและ
ผู้เรียนเพื่อให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น  

    

101 มีการส่งเสริมให้ครูภาษาอังกฤษได้รับการนิเทศท้ังจากภายในและ
ภายนอกควบคู่กัน   

    

102 มีการส่งเสริมให้ครูภาษาอังกฤษเน้นค าศัพท์ เนื้อหาโดยให้ผู้เรียน
ท่องค าศัพท์ทุกวัน   

    

103 มีการส่งเสริมให้ครูภาษาอังกฤษก าหนดเป้าหมายพัฒนา         
การเรียนการสอนภาษาอังกฤษท่ีชัดเจน  

    

104 มีการส่งเสริมให้ครูภาษาอังกฤษวิเคราะห์สาเหตุของผลกระทบ       
ในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ  

    

105 มีการส่งเสริมให้ครูภาษาอังกฤษพัฒนาสื่อการเรียนการสอนเพื่อใช้
สอนซ่อมเสริมให้แก่ผู้เรียน  

    

106 มีการส่งเสริมให้ครูภาษาอังกฤษจัดการเรียนการสอนโดย
เสริมสร้างการกล้าแสดงออกของผู้เรียน   

    

107 มีการส่งเสริมให้ครูภาษาอังกฤษเปิดใจรับฟังผู้อ่ืน ยอมรับ                 
ผลการนิเทศเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียน           
การสอนของตน  

    

108 มีการส่งเสริมให้ครูภาษาอังกฤษเป็นแบบอย่างที่ดีในการใช้
ภาษาอังกฤษ  

    

109 มีการส่งเสริมให้ครูภาษาอังกฤษเลือกและประยุกต์ใช้วิธี         
การทดสอบที่เหมาะสมกับความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน  

    

110 มีการส่งเสริมให้ครูภาษาอังกฤษจัดหาหนังสือเสริมภาษาอังกฤษ
และแบบฝึกหัดเพ่ิมเติมให้แก่ผู้เรียน  

    

111 มีการส่งเสริมให้ครูภาษาอังกฤษได้รับเอกสาร ต ารา คอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์เพ่ืออ านวยความสะดวกในการเรียนการสอน   

    

112 มีการส่งเสริมให้ผู้บริหารโรงเรียน ศึกษานิเทศก์ ครู ร่วมมือ              
ในการแก้ปัญหาด้านการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ  

    

113 มีการส่งเสริมให้ครูภาษาอังกฤษสามารถแก้ปัญหาการจัด           
การเรียนการสอนของครูภาษาอังกฤษได้  

    

114 มีการส่งเสริมให้มีการนิเทศครูภาษาอังกฤษเพ่ือปรับปรุง              
การสอนของครูภาษาอังกฤษอย่างต่อเนื่อง   
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ข้อ
ที ่

องค์ประกอบ / ปัจจัยในการนิเทศเพ่ือพัฒนาสมรรถภาพ 
การจัดการเรียนการสอนของครูภาษาอังกฤษ 

ระดับความส าคัญ  
5  4  3  2  1  

115 มีการส่งเสริมให้มีการนิเทศครูภาษาอังกฤษอย่างสร้างสรรค์      

116 มีการส่งเสริมให้มีการตรวจแผนการสอน การเข้าชั้นเรียน                
การเข้าร่วมกิจกรรมชองครูภาษาอังกฤษ   

    

117 มีการส่งเสริมให้มีการนิเทศแบบประชาธิปไตย      

118 มีการส่งเสริมให้มีการนิเทศแบบเน้นผลผลิตโดยการวางแผน            
การท างานอย่างเป็นระบบ  

    

119 มีการส่งเสริมให้ผู้ปกครองมีบทบาทในการนิเทศการเรียน           
การสอนวิชาภาษาอังกฤษของโรงเรียน  

    

120 มีการส่งเสริมให้โรงเรียนจัดระบบบริหารจัดการด้านการเรียน            
การสอนโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ครู นักเรียนและ
ผู้ปกครอง  

    

121 มีการส่งเสริมให้มีการสนับสนุนโดยเขตพ้ืนที่เพ่ือประสิทธิภาพ             
การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ  

    

122 มีการส่งเสริมให้มีการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียน 
ชุมชน ผู้ปกครองเพ่ือการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนวิชา
ภาษาอังกฤษของโรงเรียน  

    

 
ข้อเสนอแนะ
............................................................................................................................. ................................... 
................................................................................................................................. ............................... 
............................................................................................................................. ................................... 
............................................................................................... ................................................................. 
............................................................................................................................. ................................... 
.......................................................................................................................................................... ...... 
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ภาคผนวก ช 
หนังสือขอความอนุเคราะห์เป็นผู้เชี่ยวชาญยืนยันองค์ประกอบ 

รายช่ือผู้เชี่ยวชาญยืนยันองค์ประกอบ 
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รายช่ือผู้เชี่ยวชาญยืนยันองค์ประกอบการนิเทศเพื่อพัฒนาสมรรถภาพการจัดการเรยีนการสอน
ของครูภาษาอังกฤษ 

 
1.    ดร. ชนาธิป  ส าเริง  ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
       ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4  อ าเภอน้ าพอง  จังหวัดขอนแก่น 
2.    ดร. ธนะสิทธิ์  ปาลสาร   รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
       ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4  อ าเภอน้ าพอง  จังหวัดขอนแก่น 
3.    ว่าที่ร้อยตรี สมชาย  งามสุขสวัสดิ์ รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
       ประถมศึกษาราชบุรี เขต 1  อ าเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี 
6.    ดร. สมหวัง  บุญสิทธิ์ 

 ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล การจัดการศึกษา  
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1  อ าเภอเมืองขอนแก่น  
 จังหวัดขอนแก่น 

5.    นางสุภาวดี  ทองสีนาค 
 ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล การจัดการศึกษา  
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4  อ าเภอเมืองน้ าพอง   
 จังหวัดขอนแก่น 

4.    นางวันพร  นาคแก้ว 
 ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล การจัดการศึกษา  
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32   

7.    ดร. กริษา  โพรามาต 
 ศึกษานิเทศก์ช านาญการ  กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 

  8.    ดร. จันทร์พิมพ์  วงศ์ประชารัตน์ 
 ศึกษานิเทศก์ช านาญการ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต  2 

 9.    นางพัชนี  แดนเสนา  
 ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต  4 

10.  ดร. พจนพร  จิตเจริญทวีโชค 
 ผู้อ านวยการโรงเรียนรุจิรพัฒน์  
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1  อ าเภอเมืองราชบุรี   
 จังหวัดราชบุรี 
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11.  นางปราณี  ทัยคุปต ์
 ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลราชบุรี  
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1  อ าเภอเมืองราชบุรี   
 จังหวัดราชบุรี 

12.  นายประสพ  พรมดวง  
      ผู้อ านวยการโรงเรียนหนองโนวิทยาคาร   
      ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4  อ าเภอกระนวน   
      จังหวัดขอนแก่น   

 13.  ดร. ภรณี  ปานจันทร์ 
 ครูวิทยฐานะครูช านาญการพิเศษโรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช)  
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 อ าเภอเมืองราชบุรี   
 จังหวัดราชบุรี 

   14.  นายวิพัฒน์  รักษาเคน  
      ครูวิทยฐานะครูช านาญการพิเศษโรงเรียนหนองโนวิทยาคาร  
      ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4  อ าเภอกระนวน  
      จังหวัดขอนแก่น   
15.  นางดวงพร  ปัญติภานุวัฒน์  

 ครูวิทยฐานะครูช านาญการพิเศษโรงเรียนอนุบาลราชบุรี  ส านักงานเขตพ้ืนที่   
 การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1  อ าเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี 

   16.  นางสมพร  รักษาเคน  
 ครูวิทยฐานะครูช านาญการพิเศษโรงเรียนหนองโนวิทยาคาร   
      ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4  อ าเภอกระนวน   
      จังหวัดขอนแก่น   

 17.  นางเพ็ญแข  นิกรศิริ  
 ครูวิทยฐานะครูช านาญการพิเศษโรงเรียนอนุบาลราชบุรี   
      ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1  อ าเภอเมืองราชบุรี  
      จังหวัดราชบุรี   

 18.  นางสมยงค์  เช้าวันกลาง 
  ครูวิทยฐานะครูช านาญการพิเศษโรงเรียนบ้านดอนหลี่   
      ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 
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แบบสอบถามผู้เชี่ยวชาญ 

เพื่อยืนยันองค์ประกอบจากข้อค้นพบงานวิจัย 
เรื่อง  การนิเทศเพื่อพัฒนาสมรรถภาพการจัดการเรียนการสอนของครูภาษาอังกฤษ 

(The Supervision for Development of the English Teacher’s Instructional Capacity)  
....................................................................................... 

 
ค าชี้แจง 
 1.  แบบสอบถามผู้เชี่ยวชาญฉบับนี้ จัดท าขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือทราบผลการยืนยันองค์ประกอบ          
การนิเทศเพ่ือพัฒนาสมรรถภาพการจัดการเรียนการสอนของครูภาษาอังกฤษ 
 2.  ผู้ตอบแบบสอบถามฉบับนี้ เป็นผู้ที่ด ารงต าแหน่งในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา        
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน รวมทั้งสิ้นจ านวน 18 คน ได้แก่ 
  2.1  ผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน 3 คน  
  2.2  หัวหน้าวิชาการ จ านวน 3 คน  
  2.3  ครูภาษาอังกฤษ  จ านวน 3 คน 
  2.4  ผู้บริหารการศึกษา จ านวน 3 คน   
  2.5  หัวหน้ากลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา จ านวน 3 คน  
  2.6  ศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 
จ านวน 3 คน    
 3.  แบบสอบถามฉบับนี้มี 2 ตอน ได้แก่ 
 ตอนที่ 1  แบบแสดงความคิดเห็นต่อองค์ประกอบการนิเทศเพ่ือพัฒนาสมรรถภาพการจัดการเรียน             
การสอนของครูภาษาอังกฤษ 
  ตอนที่ 2  ความคิดเห็นเพ่ิมเติมจากข้อค้นพบการวิจัย 
  ผู้วิจัยขอขอบพระคุณส าหรับความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามเป็นอย่างสูง                         
มา ณ โอกาสนี้ 

 
                                            (นางสาวศิริวรรณ  ลี้กิจเจริญผล) 
                               นักศึกษาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  
                                    ภาควิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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แบบสอบถามผู้เชี่ยวชาญ 
เพื่อยืนยันองค์ประกอบจากข้อค้นพบงานวิจัย 

เรื่อง  การนิเทศเพื่อพัฒนาสมรรถภาพการจัดการเรียนการสอนของครูภาษาอังกฤษ 
(The Supervision for Development of the English Teacher’s Instructional Capacity)  

วัตถุประสงค์ 

เพ่ือทราบผลการยืนยันองค์ประกอบจากข้อค้นพบงานวิจัย “องค์ประกอบการนิเทศเพ่ือ
พัฒนาสมรรถภาพการจัดการเรียนการสอนของครูภาษาอังกฤษ” 
ค าชี้แจง 

จากข้อค้นพบ “องค์ประกอบการนิเทศเพ่ือพัฒนาสมรรถภาพการจัดการเรียนการสอนของ
ครูภาษาอังกฤษ” ในฐานะที่ท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญ ขอความกรุณาท่านแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ                
ข้อค้นพบ ดังนี้ 

ตอนที่ 1  แบบแสดงความคิดเห็นต่อองค์ประกอบการนิเทศเพ่ือพัฒนาสมรรถภาพการจัดการเรียน                 
            การสอนของครภูาษาอังกฤษ ด้านความเหมาะสม ความเปน็ไปได้ มีประโยชน ์และความถูก ต้อง                  
            โปรดท าเครื่องหมาย  ลงในช่อง ที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากท่ีสุด 
 
 

องค์ประกอบการนิเทศเพื่อพัฒนาสมรรถภาพ          
การจัดการเรียนการสอนของครูภาษาอังกฤษ 
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1. การพัฒนาทักษะการสอนภาษาอังกฤษ          
2. การช่วยเหลือครูภาษาอังกฤษเชิงบูรณาการ          
3. การประยุกต์เทคนิคนิเทศที่หลากหลาย          
4. การส่งเสริมทัศนคติการสอนภาษาอังกฤษที่ดี
ให้แก่ครู  
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องค์ประกอบการนิเทศเพื่อพัฒนาสมรรถภาพ          
การจัดการเรียนการสอนของครูภาษาอังกฤษ 
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5. การพัฒนาคุณลักษณะที่ดีของครูภาษาอังกฤษ          
6. การส่งเสริมการวางแผนการจัดกระบวน         
การเรียนรู้ภาษาอังกฤษ  

        

7. การจัดระบบการสนับสนุนครูภาษาอังกฤษ           
8. การสร้างความสัมพันธ์และการยอมรับของ            
ผู้นิเทศ 

        

 
 

ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นอ่ืน ๆ เพิ่มเติม  

…………………………………………………………………………………………………………………………….………………
…………………………………………………………………………………………………………………………….………………
…………………………………………………………………………………………………………………………….………………
…………………………………………………………………………………………………………………………….………………
…………………………………………………………………………………………………………………………….………………
…………………………………………………………………………………………………………………………….………………
…………………………………………………………………………………………………………………………….……………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………….……………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………….………………
…………………………………………………………………………………………………………………………….………………
…………………………………………………………………………………………………………………………….………………
…………………………………………………………………………………………………………………………….……………… 
 
 
 



383 

 
 
 

ตอนที่ 2  ความคิดเห็นเพ่ิมเติมจากข้อค้นพบการวิจัย 

 1.  ท่านมีความคิดเห็นว่า องค์ประกอบการนิเทศเพ่ือพัฒนาสมรรถภาพการจัดการเรียน           
การสอนของครูภาษาอังกฤษ ด้านการพัฒนาทักษะการสอนภาษาอังกฤษ มีความเหมาะสมมากน้อย
เพียงใด เพราะเหตุใด 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 2.  ท่านมีความคิดเห็นว่า องค์ประกอบการนิเทศเพ่ือพัฒนาสมรรถภาพการจัดการเรียน          
การสอนของครูภาษาอังกฤษ ด้านการช่วยเหลือครูภาษาอังกฤษเชิงบูรณาการ มีความเหมาะสมมาก
น้อยเพียงใด เพราะเหตุใด 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 3.  ท่านมีความคิดเห็นว่า องค์ประกอบการนิเทศเพ่ือพัฒนาสมรรถภาพการจัดการเรียน           
การสอนของครูภาษาอังกฤษ ด้านการประยุกต์เทคนิคนิเทศที่หลากหลาย มีความเหมาะสมมากน้อย
เพียงใด เพราะเหตุใด 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 4.  ท่านมีความคิดเห็นว่า องค์ประกอบการนิเทศเพ่ือพัฒนาสมรรถภาพการจัดการเรียน            
การสอนของครูภาษาอังกฤษ ด้านการส่งเสริมทัศนคติการสอนภาษาอังกฤษที่ดีให้แก่ครู มีความเหมาะสม                   
มากน้อยเพียงใด เพราะเหตุใด 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 5.  ท่านมีความคิดเห็นว่า องค์ประกอบการนิเทศเพ่ือพัฒนาสมรรถภาพการจัดการเรียน           
การสอนของครูภาษาอังกฤษ ด้านการพัฒนาคุณลักษณะที่ดีของครูภาษาอังกฤษ มีความเหมาะสม
มากน้อยเพียงใด  เพราะเหตุใด 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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 6.  ท่านมีความคิดเห็นว่า องค์ประกอบการนิเทศเพ่ือพัฒนาสมรรถภาพการจัดการเรียน                 
การสอนของครูภาษาอังกฤษ ด้านการส่งเสริมการวางแผนการจัดกระบวนการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ            
มีความเหมาะสมมากน้อยเพียงใด  เพราะเหตุใด 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 7.  ท่านมีความคิดเห็นว่า องค์ประกอบการนิเทศเพ่ือพัฒนาสมรรถภาพการจัดการเรียน            
การสอนของครูภาษาอังกฤษ ด้านการจัดระบบการสนับสนุนครูภาษาอังกฤษ  มีความเหมาะสมมาก
น้อยเพียงใด เพราะเหตุใด 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 8.  ท่านมีความคิดเห็นว่า องค์ประกอบการนิเทศเพ่ือพัฒนาสมรรถภาพการจัดการเรียน             
การสอนของครูภาษาอังกฤษ ด้านการสร้างความสัมพันธ์และการยอมรับของผู้นิเทศมีความเหมาะสม
มากน้อยเพียงใด  เพราะเหตุใด 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 9.  ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมอ่ืน ๆ  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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