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บทคัดย่อภาษาไทย 

58252369 : การบริหารการศึกษา แผน ข ระดับปริญญามหาบัณฑิต 
คำสำคัญ : บทบาทการนิเทศ, ผู้บริหารสถานศึกษา 

นางสาว โชคระวี เจียมพุก: กระบวนการนิเทศของผู้บริหารโรงเรียนอนุบาลนครปฐม 
อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศักดิพันธ์ ตันวิมลรัตน์ 

 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ดังนี้  วัตถุประสงค์ เพื่อทราบ 1) กระบวนการนิเทศของ

ผู้บริหารโรงเรียนอนุบาลนครปฐม และ 2) แนวทางการพัฒนากระบวนการนิเทศของผู้บริหาร
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ประชากรในการวิจัยครั้งนี้ คือ บุคลากรของโรงเรียนอนุบาลนครปฐม 
จำนวน  129 คน เครื่องมือท่ีใช่ในการวิจัยครั้งนี้  คือ เครื่องมือท่ีใช้เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับ
กระบวนการนิเทศของผู้บริหารโรงเรียนอนุบาลนครปฐม  สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ 

ความถ่ี ร้อยละ ค่ามัชฌิมเลขคณิต(μ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน(σ)และการวิเคราะห์เนื้อหา 

             ผลการวิจัยพบว่า 

            1. กระบวนการนิเทศของผู้บริหารโรงเรียนอนุบาลนครปฐม   โดยภาพรวมและ
รายดานอยูในระดับมาก  โดยเรียงตามค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปน้อย ดังนี้ การอำนวยการ การ
ประสานงาน การออกแบบวิธีการทำงาน การประเมินสภาพงาน การจัดลำดับความสำคัญชองงาน 
และการจัดสรรทรัพยากร 

            2. แนวทางการพัฒนากระบวนการนิเทศของผู้บริหารโรงเรียนอนุบาลนครปฐม 
คือ 1. ควรมีการเปรียบเทียบพฤติกรรมต่าง ๆ จากการทำงานโดยมีการกำหนดเกณฑ การประเมิน
และเปรียบเทียบพฤติกรรมต่าง ๆ จากการทำงานร่วมกันอย่างเหมาะสม 2. ควรมีการจัดลำดับ
ความสำคัญของทางเลือกในการนิเทศการงานตามความสำคัญและส่ิงท่ีเป็นเรื่องเร่งดวน 3. ในแต่
ละกลุมสาระการเรียนรูควรเลือกวิธีการปฏิบัติงานท่ีสอดคลองกับทรัพยากรท่ีมีอยู่จากการ สํารวจ
ความตองการจากสมาชิกเพื่อวางแผนการจัดสรรงบประมาณใหเหมาะสม 

 
 

 

  



  จ 

บทคัดย่อภาษาอังกฤษ 

58252369 : Major (EDUCATIONAL ADMINISTRATION) 
Keyword : SUPERVISORY PROCESS, SCHOOL ADMINISTRATORS 

MISS CHOKRAWEE JEAMPOOK : THE SUPERVISION PROCESS OF THE 
ADMINISTRATOR IN ANUBAN NAKHONPATHOM SCHOOL THESIS ADVISOR : ASSISTANT 
PROFESSOR SAKDIPAN TONWIMONRAT, Ph.D. 

The purpose of this research were to find: 1) the supervision process of the 
administrator of Anuban Nakhonpathom School and 2) the development of the 
supervision process of the administrator  of Anuban Nakhonpathom School. The 
population comprised school director, deputy directors and teachers of Anuban 
Nakhonpathom School, 129 respondents in total. The instrument was a questionnaire on 
the supervision process of Harris ’s viewpoint and focus group discussion. Statistics used to 

analyze data were frequency (f), percentage (%), arithmetic mean (μ), standard deviation 

(σ), and content analysis.  

The findings of this research were as follows : 

          1. The supervision process of the administrator of Anuban Nakhonpathom 
School, as a whole and as an individual was at a high level, ranking from the hightest to 
the lowest : directing, coordinating , designing , assessing , prioritizing and allocating 
resources 

          2. The guidelines for the supervision process of the administrator 
of  Anuban Nakhonpathom School as suggested by the teachers were as follows : 1. There 
should be comparison between behavior and work by using suitable rubric evaluation. 2. 
There should be an arrangement of the important problems and choice of supervision 
performance based on the necessity and its importance. 3. There should be an 
appropriate application of the theories of supervision that is suitable in school. 4. Every 
subject teachers are in each subjects should select method to work with suitable 
resources from survey in order to have a plan for the allocation of budget. 5. There should 
be a suitable guidelines on knowledge and method of supervision for each subject teacher 
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กิตติกรรมประกาศ 
 

กิตติกรรมประกาศ 
  

การค้นคว้าอิสระเรื่อง “กระบวนการนิเทศของผู้บริหารโรงเรียนอนุบาลนครปฐม” สำเร็จ
ลุล่วงไปได้ด้วยดีเพราะได้ความอนุเคราะห์อย่างดียิ่งจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดิพันธ์  ตันวิมลรัตน์ 
อาจารย์ท่ีปรึกษาการค้นคว้าอิสระ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายสุดา เตียเจริญ ประธานกรรมการการ
ตรวจสอบการค้นคว้าอิสระและ ดร.อาคม มากมีทรัพย์ ผู้ทรงคุณวุฒิในการสอบการค้นคว้าอิสระ ท่ีได้
กรุณาให้คำปรึกษา แนะนำช่วยเหลือ ตลอดจนแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ จนสำเร็จลุล่วงด้วยดี ผู้วิจัยขอ
กราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้ 

ขอขอบพระคุณคณาจารย์ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากรทุกท่านท่ีให้ความรู้ และแนวทางในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ 

ขอขอบพระคุณ นายไพฑูรย์ อรุณศรีประดิษฐ์ ผู้อำนวยการเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
นครปฐม เขต 1 นายอรรถสิทธิ์ อินทร์พิบูลย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลนครปฐม สังกัดเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต1 และ นางสาวภิริญา กนกธัชปารมี รองผู้อำนวยการโรงเรียน
อนุบาลนครปฐม สังกัด สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม  เขต 1 ท่ีได้ให้ความ
ช่วยเหลือและอนุเคราะห์ในการให้สัมภาษณ์ในครั้งนี้เป็นอย่างดี 

ขอขอบคุณ นายภัทรภณ ตีจ้ือ ในการเป็นท่ีปรึกษา แนะนำการค้นคว้า เก็บข้อมูลและเป็น
กำลังกายกำลังใจในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ รวมไปถึงขอบคุณเพื่อนนักศึกษาภาควิชาการบริหารการศึกษา 
รุ่นท่ี 35/2 ทุกคนท่ีให้ความช่วยเหลือและเป็นกำลังใจในการศึกษาวิจัยด้วยดีตลอดมา 

คุณประโยชน์ ของการค้นคว้าอิสระฉบับนี้ ผู้วิจัยขอน้อมเป็นเครื่องบูชา นายชูชีพ เจียมพุก 
นางสุนันท์ เจียมพุก และครูอาจารย์ทุกท่าน  ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้แก่ผู้วิจัยจนประสบ
ความสำเร็จด้วยด ี
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บทที่ 1 
บทนำ 

โลกกำลังก้าวเข้าสู่สังคมฐานความรู้ท่ีอาศัยความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม  
การศึกษานับเป็นเครื่องมือท่ีสำคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ให้ทันต่อการเปล่ียนแปลงของ
เทคโนโลยีและสังคมเศรษฐกิจท่ีมีการแข่งขันสูง ดังจะเห็นได้ว่าประเทศต่าง ๆ ในทุกภูมิภาคของโลก 
ไม่ว่าจะเป็นประเทศท่ีพัฒนาแล้ว หรือกำลังพัฒนาให้ความสำคัญต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ท้ังส้ิน 
เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันให้เท่าเทียมกับนานาประเทศ และเตรียมความพร้อมในการก้าวสู่โลกใน
ศตวรรษท่ี21 หลายประเทศจึงต้องเร่งพัฒนาระบบการศึกษา ต้ังแต่การปฏิรูปหลักสูตร ครู การ
จัดการเรียนการสอน ไปจนถึงระบบการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อสร้างคนท่ีมีคุณภาพสามารถ
ยืนหยัดได้ในเวทีโลก ประเทศไทยก็เช่นกันมีความจำเป็นต้องเร่งพัฒนาระบบการศึกษา เพื่อพัฒนาคน
ให้มีความรู้ท่ีทันสมัยและทันต่อการเปล่ียนแปลงของวิทยาการและเทคโนโลยีรวมท้ังจิตสำนึก ใน
ความเป็นไทยพร้อมรับต่อการเปล่ียนแปลงของสังคมในอนาคต1  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับท่ี 12 ( พ.ศ. 2560 – 2564 )ได้กำหนดเป้าหมาย ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
ประเทศในระยะ 5 ปี ซึ่งจะเป็นแผนท่ีมีความสำคัญในการวางรากฐานการพัฒนาประเทศไปสู่สังคมท่ี
มีความสุขอย่างมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน สอดคล้องตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ท่ีเป็นกรอบการพัฒนา
ประเทศในระยะยาว รัฐบาลมีนโยบายในการสร้างความมั่นคงและเข้มแข็งให้กับระบบเศรษฐกิจของ
ประเทศ รวมท้ังเร่งสร้างสังคมท่ีมีคุณภาพ โดยการขจัดอุปสรรคต่าง ๆ ท่ีมี ต่อการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจและการลดความเหล่ือมล้ำทางสังคม ตลอดจนการวางแผนการพัฒนาในด้านต่าง ๆ ในระยะ
ยาว ครอบคลุมถึงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพื่อเพิ่มข้ีนความสามารถในการแข่งขัน การสร้างความ
มั่นคง มั่งค่ังทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ เป็นส่ิงสำคัญท่ีประเทศจะต้องมีทิศทางและ
เป้าหมายการพัฒนาระยะยาวที่ชัดเจน  

โดยทุกภาคส่วนในสังคมต้องร่วมมือกันอย่างเข้มแข็ง เพื่อผลักดันให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่าง
ต่อ เนื่ อง  และสอดรับกับการปฏิ รูปประเทศท่ีมุ่ ง สู่ความ  “มั่ นคง มั่ ง ค่ั ง  และยั่ งยืน ” ใน
อนาคต2  การศึกษาจึงเป็นหัวใจสำคัญ  ในการพัฒนาประเทศ ผู้บริหารและครูผู้สอนจำเป็นต้องปรับ
บทบาท  เพื่อผลิต เยาวชนให้ทันกับโลกแห่ง การแข่งขัน เพราะปัจจุบันโลกมีการเปล่ียนแปลงอย่าง

 
1 สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ , ร่างยุทธศาสตร์การศึกษา พ.ศ. 

2556 – 2558 (กรุงเทพฯ: พริกหวานกราฟฟิค, 2556), 1. 
2 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแห่งชาติฉบับท่ี12 พ.ศ. 2560 – 2564 (กรุงเทพฯ: สำนักนายกรัฐมนตรี), คำนำ. 
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รวดเร็ว จึงเป็นภารกิจท่ีทุกฝ่ายจะต้องร่วมมือกันในการดำเนินการอย่างเต็มท่ี ท้ังในส่วนของภาครัฐ
และเอกชน ถึงแม้ว่าปัจจุบันพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับท่ี 2 
พ.ศ. 2545 จะเปิดโอกาสให้ทุกหน่วยงานสามารถจัดการศึกษาได้ แต่สถานศึกษายังคงเป็นหน่วยงาน
หลักท่ีรับผิดชอบในเรื่องการจัดการศึกษา 3 

ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา 
เป้าหมายหลักของการพัฒนาการศึกษาของประเทศไทย คือ การพัฒนาผู้เรียนให้เป็นบุคคลท่ี

มีคุณภาพด้วยกระบวนการเรียนรู้ เพื่อความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคม โดยถ่ายทอดความรู้ 
การฝึกการอบรม การสืบสานทางวัฒนธรรม การสร้างสรรค์จรรโลง ความก้าวหน้าทางวิชาการ การ
สร้างองค์ความรู้อันเกิดจากการจัดสภาพแวดล้อม สังคม  การเรียนรู้และปัจจัยเกื้อหนุนให้บุคคล
เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต (พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2553) การท่ีจะพัฒนา
ผู้เรียนให้มีคุณภาพตามวัตถุประสงค์ดังกล่าวต้องอาศัยครูผู้สอนท่ีมีทักษะในการจัดการเรียนรู้ มี เจต
คติต่อวิชาชีพครูท่ีดี มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์สูง โดยเฉพาะในยุคศตวรรษท่ี 21 เป็นทักษะแห่งอนาคตใหม่
ท่ีครูควรมีทักษะ และคุณลักษณะท่ีรองรับเข้าถึงเพื่อสร้างนวัตกรรมบริหารจัดการช้ันเรียนแนวใหม่ ท่ี
จะพัฒนาผู้เรียนท่ีเป็นเยาวชนในยุคใหม่ได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยื น สอดคล้องกับหลักการจัด
การศึกษาตาม มาตรา 22 ท่ีว่า การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้
และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความสำคัญท่ีสุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้
ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ นโยบายหลักเพื่อขับเคล่ือนในประเด็นหลักท่ี 1 
คือ กระบวนการเรียนรู้ใหม่ เช่น นโยบายพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
เทคโนโลยี ภาษาไทย อังกฤษ และภาษาต่างประเทศอื่น และเทคโนโลยีสารสนเทศ พัฒนาครู
ประจำการให้เป็นครูยุคใหม่ จะเห็นได้ว่าประเด็นหลักการพัฒนาครู จึง เป็นประเด็นหลักท่ีสำคัญใน
การขับเคล่ือนส่งผลให้การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 214 
 การนิเทศภายในสถานศึกษาเป็นกระบวนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาท่ีสำคัญยิ่ง เพราะเป็น
การส่งเสริมคุณภาพการเรียนการสอนโดยกระบวนการนิเทศภายในสถานศึกษา เพื่อให้บุคลากรใน
สถานศึกษาได้ร่วมมือกันในการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพของการเรียนการสอน จึงทำให้การนิเทศการ
สอนเป็นกระบวนการหนึ่งท่ีมีเป้าหมายเพื่อปรับปรุงและเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาและคุณภาพ

 
3 กระทรวงศึกษาธิการ, พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม 

(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 (กรุงเทพฯ ：โรงพิมพ์องค์การรับส่งสินค้าและพัสดุ, 2545), 5. 
4 สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ ,ร่างยุทธศาสตร์การศึกษา พ.ศ. 

2560-2574 (กรุงเทพฯ: 2560) 
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การสอนของครู รวมทั้งพัฒนาครูให้มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาของผู้เรียน5 

ปัญหาของการวิจัย 
จากการท่ีโรงเรียนอนุบาลนครปฐมได้ จัดอบรมปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรโรงเรียน

มาตรฐานสากล ปีการศึกษา2560 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช  2551 
การจัดการเรียนการสอนของครูแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้  เพิ่มสาระการเรียนรู้ท่ีเป็นมาตรฐานสากล  
จัดบูรณาการวิชาการศึกษาเพื่อเรียนรู้(Knowledge Inquiry) ในระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1-3 ทุก
กลุ่มสาระ และจัดเป็นรายวิชาเพิ่มเติมในระดับ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้ได้
มาตรฐานสากลตามวัย จัดการเรียนการสอนภาษาจีนสัปดาห์ละ 2 ช่ัวโมง ทุกช้ันเรียน โรงเรียน
อนุบาลนครปฐมจึงจัดทำโครงการนิเทศการสอนเพื่อติดตามการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้มี
ประสิทธิภาพสู่มาตรฐานสากล จากการดำเนินงานโครงการนิเทศการสอน  ประจำปีการศึกษา 2560  
ตามแผนงานท่ีได้วางไว้  มีผลการดำเนินงานดังนี้ 1. ครูผู้สอนทุกคน ได้รับการนิเทศติดตามการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน เดือนละ  1  ครั้ง  

ซึ่งผู้นิเทศจะดำเนินนิเทศการสอนของครูผู้สอนตามตารางการนิเทศท่ีกำหนดไว้  สรุปผลการ
นิเทศได้ดังนี้ 1.1  จากการนิเทศการจัดการเรียนการสอนในช้ันเรียนต้ังแต่ช้ันอนุบาลปีท่ี 1 – ป.6 ช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 6 มีจำนวนผู้ได้รับการนิเทศ  จำนวน  129  คน คิดเป็นร้อยละ 100  สรุปผลการ
นิเทศ ตามระดับ6 ดังนี้ 

 
 

 
 
 
 
 

 
5 วัชรา เล่าเรียนดี, นิเทศการสอน, พิมพ์ครั้งท่ี 9 (นครปฐม: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยศิลปากร

,2554) 5. 
6 สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต 1 ,“รายงานโครงการนิเทศปี

การศึกษา 2560 โรงเรียนอนุบาลนครปฐม”, 25. 
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ตารางท่ี 1 ตารางสรุปผลการตรวจเย่ียมช้ันเรียน 
 

รายการปฏิบัติ 
คะแนนประเมิน 

หมายเหตุ 
ดี พอใช้ ปรับปรุง 

1. การเตรียมการจัดกิจกรรม 98.33 1.67   
2. กระบวนการการจัดกิจกรรม 86.67 9.17 4.17  
3. การใช้ส่ือในการจัดกิจกรรม 80.83 11.66 7.5  
4. การใช้แหล่งเรียนรู้ในการจัด 
กิจกรรม 

100    

5. การวัดและประเมินผลการ 
จัดกิจกรรม 

80.83 11.66 7.5  

6.พฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียน 93.33 5.00 1.67  

 
จากตารางท่ี 1 สรุปได้ว่าการตรวจเยี่ยมช้ันเรียน ปีการศึกษา2560 ของฝ่ายบริหาร

สถานศึกษา /ผู้ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้นิเทศและตรวจเย่ียมช้ันเรียน  รวมคณะครูท่ีได้รับการตรวจ
เย่ียมท้ังหมด  129  คน  มีผลการตรวจเยี่ยมช้ันเรียนโดยรวม อยู่ในระดับปานกลางถึงระดับมาก  แต่
มีอยู่ 2 ด้าน ซึ่งถือว่าเป็นด้านสำคัญ อยู่ในร้อยละ 80.83 7  นั่นคือ การใช้ส่ือในการจัดกิจกรรม และ
การวัดประเมินผลการจัดกิจกรรม ซึ่งไม่ได้ตามเป้าหมายท่ีโรงเรียนกำหนดไว้นั้น ปัญหาดังกล่าวจึง
ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพ ประสิทธิผลต่อนักเรียน ดังนั้นการจัดการเรียนการสอนของครูจึงมีส่วน
สำคัญอย่างมาก ครูจำเป็นต้องมีความรู้ และความกระตือรือร้น ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อช้ีแนะ
แนวทางให้แก่นักเรียน รวมท้ังพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อใช้ในการเรียนการสอน และมีการ
ประเมินผลการสอนของครูอย่างต่อเนื่อง8 

การนิเทศจึงเป็นวิธีการหนึ่งของการพัฒนาซึ่งถือว่าเป็นหัวใจของการพัฒนาครู ดังนั้น การ
พัฒนาบุคลากรในสถานศึกษา โดยผ่านการนิเทศการศึกษาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง จึงเป็นปัจจัย
สำคัญท่ีช่วยให้การบริหารจัดการศึกษาและการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษามีประสิทธิภาพ

 
7 สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต 1 ,“รายงานโครงการนิเทศปี

การศึกษา 2560 โรงเรียนอนุบาลนครปฐม”, 25. 
8 สมชาย เทพแสง, “โรงเรียนแห่งการเรียนรู้ (Learning school)：กุญแจสำคัญในการ

พัฒนาผู้เรียน,”วารสารวิชาการ7 (เมษายน-มิถุนายน 2547)：12. 
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และสามารถพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้ตามเป้าหมายท่ีต้ังไว้  9 ผู้วิจัยจึงได้ทำการศึกษาวิจัย
กระบวนการนิเทศของผู้บริหารโรงเรียนอนุบาลนครปฐม โดยผู้วิจัยคาดว่าผลการวิจัยจะสามารถ
นำไปใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อกระบวนการนิเทศของผู้บริหารโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
เพื่อให้สอดคล้องกับปัญหาการวิจัย และสามารถตอบปัญหาดังกล่าวได้ชัดเจน ผู้วิจัยจึง

กำหนดวัตถุประสงค์ของการวิจัยดังนี้ 
 1. เพื่อทราบกระบวนการนิเทศของผู้บริหารโรงเรียนอนุบาลนครปฐม 
 2. เพื่อทราบแนวทางการพัฒนากระบวนการนิเทศของผู้บริหารโรงเรียนอนุบาลนครปฐม 

ข้อคำถามของการวิจัย 
 เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย ผู้วิจัยจึงกำหนดข้อคำถามสำหรับการวิจัยไว้
ดังนี้ 
 1. กระบวนการนิเทศของผู้บริหารโรงเรียนอนุบาลนครปฐมอยู่ในระดับใด 
 2. แนวทางการพัฒนากระบวนการนิเทศของผู้บริหารโรงเรียนอนุบาลนครปฐมมีหลาย
แนวทาง 

สมมติฐานการวิจัย 
 เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัยและสามารถตอบปัญหาของการวิจัยได้อย่าง
ชัดเจน ผู้วิจัยจึงต้ังสมมุติฐานของการวิจัยไว้ดังนี้ 

1. กระบวนการนิเทศของผู้บริหารโรงเรียนอนุบาลนครปฐมอยู่ในระดับปานกลาง 

2. แนวทางการพัฒนากระบวนการนิเทศของผู้บริหารโรงเรียนอนุบาลนครปฐมมีหลาย

แนวทาง 

 
 
 

 
9 สนานจิตร สุคนธทรัพย์ “หน่วยที่ 1 แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับบริบทในการบริหารการศึกษา

,” ใน ประมวลสาระชุดวิชาบริบททางการบริหารการศึกษา (นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรม่ธิ
ราช 2547),4-56.  
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ขอบข่ายเชิงทฤษฎีของการวิจัย 
ผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้าเอกสาร ตำรา ทฤษฎี และผลงานวิจัยต่าง ๆท่ีเกี่ยวข้องกับการ ใช้

อำนาจของผู้บริหารโรงเรียน  ซึ่งมีสาระสำคัญดังนี้ สถานศึกษาเป็นองค์กรหนึ่งในระบบสังคม มี
ลักษณะเป็น องค์กรเชิงระบบเปิด ซึ่งลูเนนเบิร์กและออนสไตน์  (Lunenburg และ Ornstein) ได้
ศึกษาทฤษฎีระบบท่ีเป็น พื้นฐานขององค์การทางการศึกษามี 5  ส่วนคือ ปัจจัยนำเข้า (input) สู่
กระบวนการเปล่ียนแปลง (transformation process) กลายเป็นปัจจัยออกหรือผลผลิต (output) 
ซึ่งมีปฏิสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อม (environment) ภายใน และภายนอกองค์การและมีการตรวจสอบ
ข้อมูลย้อนกลับ (feedback) สำหรับสถานศึกษาเป็นระบบ เปิดเช่นเดียวกันมีปัจจัยนำเข้า ( input) 
ได้แก่ บุคลากร  งบประมาณ  วัสดุอุปกรณ์ เทคโนโลยี นโยบายการศึกษา โดยจะถูกปรับเปล่ียนโดย
กระบวนการ (transformation process)  ของสถานศึกษา  ได้แก่  การบริหาร การจัดการเรียนการ
สอน การนิเทศการสอน  สุดท้ายคือผลผลิต (output) ซึ่งจะเป็นผลมาจากการบริหารได้แก่ คุณภาพ
ผู้เรียน ประสิทธิภาพของโรงเรียน ความพึงพอใจของครูและผู้ปกครอง อยู่ภายใต้ปัจจัย
สภาพแวดล้อม (environment) ซึ่งมีผลต่อการบริหารงานวิชาการท้ังทางตรงและทางอ้อมได้แก่  
สภาพทางเศรษฐกิจ สภาพทางสังคม สภาพทางการเมือง สภาพภูมิศาสตร์ โดยมีข้อมูลย้อนกลับ 
(feedback)  เพื่อนำไปสู่การเปล่ียนแปลงแก้ไข10    ในด้านกระบวนการนิเทศของผู้บริหารมีผู้เสนอ
ความคิดไว้หลายแนวทาง ได้แก่ แกลทธอร์น (Glatthorn) เสนอขั้นตอนกระบวนการนิเทศไว้ 8  
ขั้นตอนดังนี้ 1) การสร้าง ความสัมพันธ์ท่ีดีระหว่างผู้นิเทศและผู้รับการนิเทศ 2) วางแผนการปรับปรุง
และพัฒนาการเรียนการสอนร่วมกันกับครู 3)วางแผนการสังเกตการสอน 4) สังเกตการสอน 5) 
วิเคราะห์กระบวนการเรียนรู้และกระบวนการสอน  6)วางแผนกำหนดยุทธวิธีการประชุมเพื่อ
ปรึกษาหารือ 7) ประชุมเพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับเรื่องท่ีน่าสนใจ จะปรับปรุงหรือพัฒนา  8) วาง
แผนการสังเกตในการดำเนินการสอนครั้งต่อไป11 ส่วนแอคคีสัน และกอล (Acheson and Gall) ยัง
ได้เสนอกระบวนการในการนิ เทศไว้  3 ขั้นตอนดังนี้  1) จัดประชุมเพื่ อวางแผน (Planning 
Conference) 2) การสังเกตการสอน (Observation) 3) การประชุมให้ข้อมูลย้อนกลับ (Feedback 
Conference)  

 
10 Allan A.  Glatthorn, Differentiated Supervision ( Washington, D. C.  : 

Association for Supervision and Curriculum Development, 1984), 135-138. 
11 Keith A. Acheson and Meredith D. Gall, Clinical Supervision and Teachers 

Development Perservice and Inservice Applications. ( U.S.A. : John Wiley & Sons, 
Inc., 2003), 90. 
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กล๊ิกแมน (Glickman) ได้นำเสนอกระบวนการในการนิเทศการสอน 5 ขั้นตอนคือ 1) การ
ป ระ ชุม ร่ ว ม กั บ ค รู  (Preconference with teacher) 2) ก าร สั ง เก ตก ารสอ น ใน ช้ัน เรี ย น 
(Observation of Classroom) 3) การวิเคราะห์และติดตามผลการสังเกตการสอน และ พิจารณา
วางแผนการประชุมร่วมกัน 4) ประชุมร่วมกับครูภายหลังการสังเกตการสอน(Postconference with 
teacher) 5 )วิเคราะห์และพัฒนาการดำเนินการ 4 ขั้นตอนเพื่อการปรับปรุงเปล่ียนแปลงแก้ไขให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และควรให้ครูได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็นให้มาก12 ซึ่งผู้วิจัยได้เลือกทฤษฏีของ 
แฮริส (Harris) ได้เสนอกระบวนการนิเทศไว้ 6 ขั้นตอนดังนี้ 1) การประเมินสภาพงาน (Assessing) 
2) การจัดลำดับความสำคัญของงาน (Prioritizing) 3) การออกแบบวิธีการทำงาน (Designing) 4) 
การจัดสรรทรัพยากร (Allocating Resources) 5) การประสานงาน(Coordination) 6 ) การ
อำนวยการ (Directing)13 เนื่องจาก แนวคิดได้ตรงกับส่ิงท่ีผู้วิจัยทำอยู่และยังเป็นท่ีนิยมในการบริหาร
กระบวนการนิเทศ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
12 Carl D.  Glickman, Supervision of Instruction :  A Developmental  

Approach, 2nd ed. (Massachusetts : Allyn and Bacon, Inc., 1990) 
13 Ben M.  Harris, Supervisory Behavior in Education, 3rd ed.  (New Jersey : 

Prentice-Hall Inc.,1985), 13-15. 
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 จากท่ีได้กล่าวมาสามารถนำเสนอขอบข่ายทางทฤษฎีของการวิจัยดังปรากฏในแผนภูมิท่ี 1 
 
 
 
 
 

องค์กร (organization) 
   
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภูมิท่ี 1 ขอบข่ายเชิงทฤษฎีของการวิจัย 
ท่ีมา : Fred C. Lunenburg and Allan C. Ornstein. Educational administration: Concepts 
and practices, 5th ed., (Belmont, CA: Wadworth/Cengage Learning, 2008), 201-202.14 
 
 

 
14 Ben M.  Harris, Supervisory Behavior in Education, 3rd ed.  (New Jersey : 

Prentice-Hall Inc.,1985), 13-15. 

ปัจจยัน ำเขำ้ 
(Input) 

 
-กำรบริหำรจดักำร 
-บุคลำกร 
-งบประมำณ 

-วัสดุอุปกรณ์ 
 

 
 

กระบวนกำร 
(Transformation process) 

 
-กำรบริหำร 
-กำรนิเทศ 

 

 
-กำรจดักำรเรียนกำรสอน 

 

กระบวนกำรนิเทศของผูบ้ริหำร 

ปัจจยัน ำออก 
(Output)

 
- ผลสมัฤทธิ์ทำงกำรเรียนของ
นกัเรียน 

- นกัเรียนมีคณุลกัษณะที่พึง
ประสงค ์
- ควำมพึงพอใจของครู 

 

สภาวะแวดล้อม (Environment) 
-สภาพทางเศรษฐกิจ การเมืองและสังคม 

 

ข้อมูลย้อนกลับ ( Feedback) 
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ขอบเขตของการวิจัย 
ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้นำทฤษฎีและแนวคิดของแฮริส (Harris) ท่ีเกี่ยวกับกระบวนการ

นิเทศไว้  6 ขั้นตอนได้แก่ 1) การประเมินสภาพงาน (Assessing) 2) การจัดลำดับความสำคัญงาน
(Prioritizing)  3) ก า ร อ อ ก แ บ บ วิ ธี ก า ร ท ำ งาน  (Designing) 4) ก า ร จั ด ส ร รท รั พ ย าก ร 
(AllocatingResources) 5) การประสานงาน (Coordinating) 6) การอำนวยการ (Directing)  

จากแนวคิดของแฮริส (Harris) เกี่ยวกับกระบวนการนิเทศนั้นเป็นกระบวนการท่ีสำคัญต่อ
ประสิทธิผลของสถานศึกษา ผู้บริหารควรสนใจในเรื่องของขั้นตอนการดำเนินงานนิเทศและนำไป
ประยุกต์ใช้กับบุคลากรในการเพิ่มพูนความรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิผลของสถานศึกษา โดยแนวคิดดังกล่าว
เป็นแนวทางในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ดังปรากฏในแผนภูมิท่ี2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภูมิท่ี 2 ขอบเขตของการวิจัย 
ท่ี ม า  :   Ben M. Harris, Supervisory Behavior in Education, 3 rd ed. (New Jersey : 
Prentice-Hall Inc.,1985), 13-15. 
 
 
 
 
 
 
 

กระบวนการการนิเทศของผู้บริหาร 
      1. การประเมินสภาพงาน (Assessing) 
      2. การจัดลำดับความสำคัญของงาน (Prioritizing) 
      3. การออกแบบวิธีการทำงาน (Designing) 
      4. การจัดสรรทรัพยากร (Allocating Resources) 
      5. การประสานงาน (Coordinating) 
      6. การอำนวยการ (Directing) 
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นิยามศัพท์เฉพาะ 
 เพื่อให้เข้าใจความหมายเฉพาะของคำท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ตรงกัน จึงได้นิยามความหมายไว้
ดังนี้ 

กระบวนการนิเทศ หมายถึง การทำงานท่ีมีลำดับขั้นตอนโดยผู้บริหารและบุคลากรใน
สถานศึกษาร่วมมือกันช่วยเหลือ ส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพของการจัดการเรียนการสอนแล้วส่งผล
ถึงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน โดยมี 6 ขั้นตอน ดังนี้ 1. การประเมินสภาพงาน (Assessing)  
2. การจัดลำดับความสำคัญของงาน (Prioritizing)   3. การออกแบบวิธีการทำงาน (Designing)       
4. การจัดสรรทรัพยากร (Allocating Resources) 5. การประสานงาน (Coordinating) 6. การ
อำนวยการ (Directing) 

ผู้บริหารโรงเรียน  หมายถึง บุคคลซึ่งปฏิบัติงานตำแหน่งบริหารในสถานศึกษา ซึ่งได้แก่ 
ผู้บริหารสถานศึกษา และรองผู้บริหารสถานศึกษา รับผิดชอบการบริหารสถานศึกษาแต่ละแห่งของรัฐ
และเอกชน 

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม หมายถึง สถานศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ ท่ีต้ังอยู่ใน เทศบาลนคร 
นครปฐม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม จัดการเรียนการสอนต้ังแต่ระดับช้ันปฐมวัย ถึง 
ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1  
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บทที่ 2  
วรรณกรรมที่เก่ียวข้อง 

 
การวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยจะกล่าวถึงวรรณกรรม ทฤษฎี แนวคิดของนักการศึกษา นักวิจัย 

ตลอดจนงานวรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับกระบวนการนิเทศของผู้บริหารโรงเรียนอนุบาลนครปฐมซึ่ง
ประกอบด้วย  การนิเทศการศึกษา หลักการนิเทศ กระบวนการนิเทศ ประวัติโรงเ รียนอนุบาล
นครปฐม โดยค้นคว้าข้อมูลจากตำรา เอกสารทางวิชาการ วารสาร เว็บไซต์ และตลอดจนงานวิจัยท่ี
เกี่ยวข้องท้ังในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

กระบวนการนิเทศ 

ความหมายของการนิเทศ 

การนิเทศ (Supervision)   แปลว่า การให้ความช่วยเหลือแนะนำ   หรือปรับปรุง ดังนั้น การ
นิเทศการศึกษาจะหมายถึงการให้ความช่วยเหลือแนะนำ   หรือปรับปรุงเกี่ยวกับการศึกษาโดยเฉพาะ
ในโรงเรียน   ซึ่งได้มีผู้ให้ความหมายคำว่า การนิเทศการศึกษาไว้แตกต่างกันดังนี ้

ชาญชัย อาจิณสมาจาร ได้ให้คำจำกัดความว่า การนิเทศการศึกษา คือกระบวนการ
สร้างสรรค์ท่ีไม่หยุดนิ่งในการให้คำแนะนำและการช้ีช่องทางในลักษณะท่ีเป็นกันเองแก่ครูและนักเรียน
เพื่อการปรับปรุงตัวเขาเอง และสภาพการเรียนการสอน เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย15 

ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์ การนิเทศการศึกษาหมายถึง กระบวนการจัดบริหารการศึกษาเพื่อ
ช้ีแนะ ให้ความช่วยเหลือและความร่วมมือกับครู และบุคลากรท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาเพื่อ
ปรับ ปรุงการเรียนการสอนของครูและเพิ่มคุณภาพของบทเรียนให้เป็นไปตามจุดมุ่งหมายของ
การศึกษา16 

 
15 ชาญชัย อาจิณสมาจาร , การนิ เทศการศึกษา (กรุงเทพมหานคร : จงเจริญการ

พิมพ์,2548), 35. 
16 ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์ , การบริหารงานวิชาการ (กรุงเทพฯ: ศูนย์ส่ือเสริมกรุงเทพ

,2553), 223. 
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สงัด อุทรานันท์ (อ้างถึงในวัชรา เล่าเรียนดี) ให้ความหมายว่าเป็นกระบวนการทำงานของ
ผู้บริหารสถานศึกษาหรือผู้ท่ีได้รับมอบหมายในการพัฒนาคุณภาพการทำงานของครูและบุคลากรใน
สถานศึกษา เพื่อให้ได้มาซึ่งผลสัมฤทธิ์สูงสุดในการเรียนของผู้เรียน17 

กลิคแมน (Glickman) ให้ความคิดเกี่ยวกับการนิเทศว่า เป็นแนวความคิดเกี่ยวกับงานและ
หน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้องกับการปรับปรุงการเรียนการสอน ซึ่งเป็นการสอนในเรื่องหลักการ การจัดครูเข้า
สอน การจัดส่ือการสอน ส่ิงอำนวยความสะดวก การเตรียมและพัฒนาครู รวมท้ังการประเมินผลการ
เรียนการสอน18 
  แฮริส (Harris) มีความเห็นว่า การนิเทศการศึกษาคือ ส่ิงท่ีบุคลากรในโรงเรียนกระทำกับ
บุคคลหรือส่ิงของเพื่อจุดมุ่งหมายในการคงไว้ หรือเปล่ียนแปลงการดำเนินงานของโรงเรียนให้เป็นไป
ตามแนวทางท่ีจะส่งอิทธิพลให้บรรลุจุดมุ่งหมายหลักการสอนของโรงเรียนนั่นคือการนิเทศการศึกษา
มุ่งให้เกิดผลต่อผู้เรียนโดยผ่านบุคคลและวัสดุ19 

บีชและ ไรน์ฮาร์ทซ (Beach and Reinhart) กล่าวว่า การนิเทศการศึกษาเป็นกระบวนการท่ี
ซับซ้อนท่ีเกี่ยวกับการทำงานร่วมกันระหว่างครูและนักการศึกษาอย่างเป็นหมู่คณะโดยความร่วมมือ
ร่วมใจเพื่อจะเสริมสร้างคุณภาพการเรียนการสอนในสถานศึกษา รวมท้ังการสนับสนุนความก้าวหน้า
ในวิชาชีพของครู20 

โอลิวา และ พอลาส (Oliva and Pawlas) สรุปว่า การนิเทศการศึกษา คือ การให้บริการแก่
ครูท้ังท่ีเป็นรายบุคคลและเป็นกลุ่ม โดยการให้บริการนี้เป็นการช่วยเหลือท่ีมีความชำนาญเฉพาะ
เพื่อท่ีจะ 

 

 
17 วัชรา เล่าเรียนดี, นิเทศการสอน, พิมพ์ครั้งท่ี9 (นครปฐม : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยศิลปากร 

,2554),  
18 Peter F. Oliva and George E. Pawlas, Supervision for today’s schools, 6th 

ed. (New York : John Wiley & Sons, 2001), 11-12. 
19 C.arl D. Glickman, Developmental Supervision : Alternative Practice for 

Helping Teachers Improve Instruction (Washington D.C. : Association for Supervision 
and Curriculum Development, 1981), 6. 

20 Ben M. Harris, Supervision Behavior in Education, 3rd ed. (Englewood 
Cliffs,N.J. : Prentice Hall Inc., 1985), 10.  
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ปรับปรุงการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ ดังนั้น การนิเทศจึงเน้นคำว่า บริการและช่วยเหลือเป็น
สำคัญ21 
           จากความหมายของกระบวนการนิเทศดังกล่าวข้างต้น สอดคล้องกับวรรคแรก ในนิยามศัพท์
ของบทท่ี 1 พอสรุปได้ว่า การนิเทศการศึกษา หมายถึง กระบวนพัฒนาครู เพื่อให้ครูได้ปรับปรุงและ
พัฒนาการจัดกระบวนการเรียนการสอน เพื่อให้การจัดการศึกษาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนบรรลุจุดมุ่งหมายท่ีวางไว้ 
           การนิเทศการศึกษาจึงเป็นกระบวนการในการแนะนำช่วยเหลือ  ครู ให้สามารถจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ซึ่งการนิเทศนั้นอยู่บนหลักการของประชาธิปไตย ได้แก่ การเคารพ
ซึ่งกันระหว่างผู้นิเทศและผู้รับการนิเทศ 
            การนิเทศการศึกษาจัดขึ้นเพื่อปรับปรุงการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ดียิ่งขึ้น ในการปรับปรุง
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้นี้จะสำเร็จได้ผลดีเพียงไรนั้น    ย่อมขึ้นอยู่กับทักษะและความสามารถของ
ศึกษานิเทศก์ผู้ทำงานร่วมกับครู  ตลอดจนเทคนิคและวิธีการต่าง ๆ  ท่ีศึกษานิเทศก์นำมาใช้ในการ
นิเทศการศึกษาโดยให้ครูมีโอกาสค้นคว้างานท่ีจะต้องทำด้วยตนเอง  เพื่อให้เกิดความงอกงามข้ึน เมื่อ
ได้เรียนรู้และมีความเจริญงอกงามแล้ว      ย่อมจะได้รู้จักปรับปรุงงานด้านการเรียนการสอนให้
ได้ผลดีมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น การนิเทศการศึกษามิใช่เน้นการปรับปรุงตัวครู  โดยเห็นว่าครูยังทำหน้าท่ี
ไม่สมบูรณ์ในการสร้างความเจริญงอกงามให้แก่ ผู้เรียน  หากแต่ให้ความสำคัญไปถึงนโยบาย
การศึกษา จุดประสงค์ของการให้การศึกษา การพิจารณาความเหมาะสมของหลักสูตรท่ีใช้  วัสดุ
อุปกรณ์การสอนและวิธีสอนของครู  ส่ิงแวดล้อมของครูและผู้เรียนในขณะท่ีเรียน  ตลอดจนปัญหา
ด้านต่าง ๆ ในส่วนตัวครูและผู้เรียนซึ่งส่ิงเหล่านี้อยู่ในขอบเขตการนิเทศการศึกษาท้ังส้ิน 

หลักการนิเทศศึกษา 

 ในการดำเนินงานนิเทศการศึกษา จำเป็นต้องอาศัยหลักการเพื่อการดำเนินงานมีความเหมาะ
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ซึ่งนักการศึกษาได้เสนอหลักการนิเทศไว้ดังนี้ 

สงัด  อุทรานันท์  เสนอหลักการสำคัญดังนี้ 1) การนิเทศการศึกษาเป็นกระบวนการทำงาน
ร่วมกันระหว่างผู้บริหาร  ผู้นิเทศและผู้รับการนิเทศ 2)การนิเทศการศึกษามีเป้าหมายอยู่ท่ีคุณภาพ
ของนักเรียน แต่การดำเนินงานนั้นจะกระทำโดยผ่านตัวกลางคือครูและบุคลาการทางการศึกษา 3)

 
21 Don M.  Beach and Judy Reinhartz, Supervision leadership :  focus on 

instruction (Boston: Allyn and Bacon, 2000), 8. 
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การนิเทศการศึกษาเน้นความเป็นประชาธิปไตยและการรับฟังความคิดเห็นตลอดจนการหารือ
แลกเปล่ียนประสบการณ์ 22 

ชารี มณีศรี  ได้กล่าวหลักพื้นฐานของการนิเทศการศึกษาไว้ดังนี้ 1) การนิเทศศึกษาเป็นการ
กระตุ้น การประสานงาน และแนะนำให้เกิดความเจริญงอกงามแก่ครูอาจทำได้โดยการฝึกอบรม
พัฒนาด้านวิชาชีพ ตลอดจนเทคนิควิธีการจัดการเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพ 2)การนิเทศต้ังอยู่บน
รากฐานของประชาธิปไตย  เปิดโอกาสให้ครูได้ตัดสินใจโดยใช้ความสามารถของตนในการปรับปรุง
การเรียนการสอน 3) การนิเทศเป็นกระบวนการส่งเสริมสร้างสรรค์ หลีกเล่ียงการบังคับและสร้าง
บรรยากาศให้ครูได้เกิดความคิดสร้างสรรค์ หาวิธีใหม่ๆในการจัดการเรียนการสอน 4) การนิเทศกับ
การปรับปรุงหลักสูตรเป็นงานท่ีเกี่ยวข้องกัน การนิเทศเป็นงานท่ีเกี่ยวข้องกับการใช้หลักสูตรและการ
วางแผนพัฒนาหลักสูตร 5)การนิเทศเป็นงานท่ีต้องร่วมมือกับผู้อื่น จึงต้องสร้างมนุษยสัมพันธ์ให้
เกิดขึ้นมีการยอมรับนับถือซึ่งกันและกัน 6)การนิเทศมุ่งเสริมบำรุงขวัญ  มีการยกย่องชมเชยซึ่งหาก
ขวัญกำลังใจของครูดี ก็จะทำให้การสอนดีไปด้วย 7) การนิเทศมีจุดมุ่งหมายท่ีจะให้โรงเรียนจัด
การศึกษาสอดคล้องกับชุมชน  และส่งเสริมให้ครูได้ใช้ประโยชน์จากแหล่งทรัพยากรในชุมชน23 

ธีรศักด์ิ เล่ือยไธสง  ได้นำเสนอหลักการของกการนิ เทศ  ดังนี้  1) ดำเนิน  การตาม
กระบวนการอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 2) ส่งเสริมให้ครูทุกคนมีส่วนร่วมและรับผิดชอบ 3) 
กิจกรรมการนิเทศตรงกับความต้องการการจำเป็นในการพัฒนาครู 4) จัดสภาพแวดล้อมและแหล่ง
วิทยาการให้เอื้อตอ่การดำเนินงาน 5) สร้างมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและสร้างขวัญกำลังใจแก่ครู24 

ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์  เสนอหลักการนิเทศภายในสถานศึกษามีดังนี้ 1.การนิเทศควรมี
การบริหารงานเป็นระบบ และมีการวางแผนการดำเนินงานเป็นโครงการ 2.การนิเทศต้องถือหลักการ
มีส่วนร่วมในการทำงานคือ มีความเป็นประชาธิปไตยเคารพในความคิดเห็นผู้อื่น เห็นความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล  เน้นความร่วมมือร่วมใจในการดำเนินงาน และใช้ความรู้ความสามารถ ในการ
ปฏิบัติงานเพื่อให้งานนั้นไปสู่เป้าหมายท่ีต้องการ 3. การนิเทศเป็นงานสร้างสรรค์ เป็นการแสวงหา
ความสามารถพิเศษของแต่ละบุคคลให้แต่ละบุคคลได้แสดงออก และพัฒนาความสามารถเหล่านั้นให้
เต็มท่ี 4.การนิเทศเป็นการแก้ปัญหาท่ีเกิดขึ้นจากการเรียนการสอน โดยให้ครูอาจารย์ ได้เรียนรู้ว่า
ปัญหาของตนเป็นอย่างไรจะหาวิธีแก้ไขปัญหานั้นได้อย่างไร 5.การนิเทศเป็นการสร้างสภาพแวดล้อม

 
22 สงัด อุทรานันท์ ,การนิเทศการศึกษา:หลักการทฤษฏีและปฏิบัติ, พิมพ์ครั้งท่ี 2  

(กรุงเทพฯ:โรงพิมพ์มิตรสยาม ,2530),13 
23 ชารี มณีศรี, การนิเทศการศึกษา, พิมครั้งท่ี 3 (กรุงเทพฯ: โสภณการพิมพ์, 2542), 27 
24  ธีรศักด์ิ เล่ือยไธสง, “การนิเทศภายในโรงเรียน,” สาสน์นิเทศการศึกษา ,4 1(กุมภาพันธ์ 

2550):2 



  15 

ในการทำงานให้ดีขึ้น สร้างความเข้าใจในระหว่างกัน สร้างมนุษยสัมพันธ์ มีวิธีการดำเนินงานท่ีดีและ
ความสามารถท่ีจะร่วมกันได้ 6.การนิเทศเป็นการสร้างความผูกพันและความมั่นคงต่ออาชีพรวมท้ัง
ความเช่ือมั่นในความสามารถของตนเองเกิดความพึงพอใจในการทำงาน 7.การนิเทศเป็นการพัฒนา
และส่งเสริมวิชาชีพครูให้มีความรู้สึกภาคภูมิใจในอาจารย์เป็นอาชีพท่ีต้องให้วิชาความรู้และ
ความสามารถ และสามารถท่ีจะพัฒนาได้25 

เซอร์จิโอแวนนี และสตาร์แรทท์ ( Sergiovanni  and Strratt) กล่าวถึงการนิเทศการศึกษา 
ดังนี้  1.การนิเทศการศึกษาต้องคำนึงถึงการปรับปรุงการเรียนการสอนและการดำเนินการโดยท่ัวไป
รวมท้ังจัดให้มีความพร้อมทางวัตถุต่างๆ 2.การนิ เทศการศึกษาและการบริหารการศึกษามี
ความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด 3.การนิเทศการศึกษาท่ีดีต้องอยู่บนพื้นฐานของปรัชญา  วิทยาศาสตร์  
และความเป็นประชาธิปไตย 4.การนิเทศการศึกษาท่ีดีเมื่ออยู่ในสถานการณ์ท่ีไม่สามารถใช้วิธีทาง
วิทยาศาสตร์ได้อาจใช้วิธีการศึกษาปรับปรุงและประเมินผลการผลิต 5.การนิเทศการศึกษาท่ีดีควรเป็น
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์26 

แอคคีสัน  ได้สรุปเกี่ยวกับหลักการนิเทศไว้  1. การนิเทศการศึกษาต้องช่วยให้ครูเป็นผู้รู้จัก
คิดค้นหาวิธีทำงานด้วยตนเอง  2. การนิเทศการศึกษาต้องช่วยให้ครูรู้จักวิเคราะห์ปัญหาด้วยตนเอง3. 
การนิเทศการศึกษาต้องช่วยครูให้รู้สึกมั่นคงและมั่นใจในความสามารถของตนเอง  4. การนิเทศ
การศึกษาต้องช่วยให้ครูคุ้นเคยกับแหล่งวิชาการ และสามารถนำมาใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการเรียน 5. 
การนิเทศการศึกษาต้องช่วยให้ชุมชนเข้าใจแผนการศึกษาของโรงเรียน 6.  การนิเทศการศึกษาต้องให้
ครูเข้าใจถึงปรัชญาและความต้องการทางการศึกษา27 

บีช  และไรน์ฮาร์ทซ  (Beach and Reinhartz)  ได้กล่าวถึงสมมติฐานสำคัญท่ีใช้เป็น
หลักการในการดำเนินการนิเทศเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนประกอบด้วย 1.ครูสามารถแก้ไขปัญหา
การเรียนการสอนโดยปรับพฤติกรรมของตนเอง 2.การตระหนักถึงความจำเป็นในการปรับพฤติกรรม
ของตนเองต้องมาจากภายในตัวครูเองมากกว่าการถูกบังคับจากผู้อื่น 3.พฤติกรรมการสอนของครูจะ
ได้รับการศึกษาวิเคราะห์และระบุได้อย่างชัดเจนโดยผ่านการอภิปรายแลกเปล่ียนการเรียนรู้กันอย่าง
ไม่เป็นทางการ  การเย่ียมช้ันเรียน   และการสังเกตอย่างเป็นระบบ 4.ผู้นิเทศสามารถให้มุมมองท่ีเป็น

 
25 ปรียาพร  วงศ์อนุตรโรจน์ ,การบริหารงานวิชาการ ((กรุงเทพฯ: ศูนย์ส่ือเสริมกรุงเทพ

,2553),227. 
26 Thomas  J.  Sergiovanni.  And Robert J.  Starratt , Supervision:  Human 

perspectives    (New York : McGraw - 1983), 29-30 
27 Acheson, Techiques  in the Clinican  Supervision of   Teaches.( New York : 

longman ,1992),28.  
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ประโยชน์แก่ครู ได้โดยใช้การสอนแนะ  การอภิปราย แลกเปล่ียนความคิดเห็นอย่างเอื้ออำนวย  และ
การสังเกตในห้องเรียน 5.เมื่อได้สารสนเทศท่ีชัดเจนเป็นท่ียอมรับ  ครูเป็นผู้ท่ีมีบทบาทสำคัญในการ
กำหนดส่ิงท่ีต้องการแลกเปล่ียนแปลงคุณภาพการปฏิบัติงานของครูและผู้นิเทศจะสูงขึ้น  เมื่อ
สัมพันธภาพขอครูและผู้นิเทศมีลักษณะความเป็นเพื่อนและอยู่บนพื้นฐานของความไว้วางใจ ความ
ร่วมมือ การเคารพและมั่นใจซึ่งกันและกัน28 

จากหลักการนิเทศท่ีกล่าวมาสรุปได้ว่า  หลักการนิเทศการศึกษาคือ  การปรับปรุงการเรียน
การสอนและการดำเนินการโดยมีเป้าหมายอยู่ท่ีคุณภาพของนักเรียน ซึ่งต้องคำนึงถึงความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล ผ่านความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  มีการวางแผนอย่างเป็นระบบ มีการประสานความ
ร่วมมือ สร้างความผูกพัน ความมั่นคงต่ออาชีพเกิดความพึงพอใจในการทำงาน และใช้ความรู้
ความสามารถในการปฏิบัติงานเพื่อให้งานนั้นไปสู่เป้าหมายท่ีต้องการ รวมทั้งมุ่งส่งเสริมวิชาชีพครู 

จุดมุ่งหมายของการนิเทศการศึกษา 

 เนื่องจากการนิเทศการศึกษาหรือการนิเทศการสอนนั้น มีความซับซ้อนเพราะเป็นภารกิจท่ี
เกี่ยวข้องกับมนุษย์ และจะต้องพัฒนาบุคคลเพื่อให้มีประสิทธิภาพ การกำหนดจุดมุ่งหมายของการ
นิเทศให้ชัดเจนจะเป็นแนวทางในการปฏิบัติให้บรรลุจุดมุ่งหมายนั้นได้อย่างมีประสิทธิผล  ซึ่งมีนักการ
ศึกษาได้เสนอวัตถุประสงค์ไว้ดังนี้ 
 สงัด อุทรานันท์ ได้กล่าวถึง วัตถุประสงค์การนิเทศการสอนมีจุดมุ่งหมายท่ีสำคัญ 4 ประการ
คือ 1.เพื่อพัฒนาคน คือ การนิเทศการสอนเป็นกระบวนการทำงานร่วมกันของครูและบุคลากร
ทางการศึกษา เพื่อให้ครูและบุคลากรเหล่านั้นได้เปล่ียนแปลงพฤติกรรมในทางท่ีดีขึ้น 2.เพื่อพัฒนาคน
เนื่องจากงานการนิเทศมีเป้าหมายสูงสุดอยู่ท่ีผู้เรียน  ซึ่งเป็นผลผลิตจากการสอนของครูและบุคลากร
ทางการศึกษา โดยเหตุนี้การนิเทศท่ีจัดขึ้นจึงมีจุดมุ่งหมายท่ีจะพัฒนางานการสอนให้ดีขึ้น 3.เพื่อสร้าง
การประชาสัมพันธ์ผลลัพธ์ท่ีเกิดขึ้นจากการทำงานร่วมกันและการพัฒนาโดยผลัดเปล่ียนกันเป็นผู้
เสนอแนะและผู้รับฟัง  ซึ่งไม่ใช่เป็นการทำงานภายใต้การถูกบังคับและคอยตรวจตราหรือจับผิด 4.
เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจการทำงานร่วมกันพัฒนา เพราะขวัญกำลังใจเป็นส่ิงสำคัญท่ีจะทำให้บุคคล

 
28 Don M.  Beach.  And Judy Reinhartz ,Supervision leadership :  focus on 

instruction (B oston : Allyn and Bacon, 2000), 9. 
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มีความต้ังใจในการทำงาน  หากการนิเทศไม่ได้สร้างขวัญและกำลังใจแล้วการนิเทศการสอนท่ีย่อมไม่
ประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย29 

หน่วยศึกษานิเทศก์  กรมสามัญศึกษา ได้ระบุจุดมุ่งหมายของการนิเทศการศึกษาโดยมุ่งเน้น
ท่ีกระบวนการพัฒนาครูในด้านต่าง ๆ ดังนี้1.เพื่อพัฒนาบุคลิกภาพท่ีดีให้แก่ครู ในด้านความเป็นผู้นำ 
ทางวิชาการและทางความคิด การมีมนุษยสัมพันธ์ ความคิดสร้างสรรค์ และความมุ่งมั่นการมี
อุดมการณ์ในการอบรมนักเรียนให้ เป็นผู้มีคุณภาพชีวิตท่ีดี ตามความต้องการของสังคมและ
ประเทศชาติ 2.เพื่อพัฒนาวิชาชีพครูและสร้างเสริมสมรรถภาพด้านการสอนให้แก่ ครู ในด้านการ
วิเคราะห์ ปรับปรุงจุดประสงค์การเรียนรู้  วิธีการศึกษาพื้นฐานความรู้ของผู้เรียน การเลือกและ
ปรับปรุงเนื้อหาการสอน  การพัฒนากระบวนการเรียนการสอน  การพัฒนาการใช้ส่ือประกอบการ
เรียนการสอน การดำเนินการกิจกรรมการเรียนการสอนให้เหมาะสม  และการประเมินผลการเรียน
การสอน 3.เพื่อพัฒนากระบวนการทำงานของครูโดยใช้กระบวนการกลุ่ม ได้แก่ การร่วมมือกันทำงาน
อย่างเป็นขั้นตอน มีระบบระเบียบ  การร่วมมือกันจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและการแก้ปัญหาการ
สอน การร่วมมือกันทำงานด้วยความเข้าใจ เห็นอกเห็นใจ และยอมรับและยอมรับซึ่งกันและกัน 4.
เพื่อพัฒนากระบวนการทำงานของครูโดยใช้กระบวนการกลุ่ม ได้แก่  การร่วมมือกันจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน และการแก้ไขปัญหาการสอน การร่วมมือกันทำงานอย่างเป็นขั้นตอน มีระบบระเบียบ  
การร่วมมือในการทำงานด้วยความเข้าใจ  เห็นอกเห็นใจ และยอมรับซึ่งกันและกัน การร่วมมือกัน
ทำงานอย่างมีเหตุผลในการพัฒนาหลักสูตร  สามารถปฏิบัติได้ถูกต้อง  และก้าวหน้าเกิดประโยชน์
สูงสุด การประสานความร่วมมือระหว่างเครือข่ายการนิเทศ  และแหล่งวิทยาการในการบริการ
ช่วยเหลืองานวิชาการของโรงเรียน 5.เพื่อสร้างขวัญกำลังใจในตำแหน่งวิชาชีพ โดยสร้างความมั่นใจใน
ความถูกต้อง เกี่ยวกับการใช้หลักสูตรและการสอน  สร้างความสบายใจในการทำงานร่วมกัน  และ
สร้างความก้าวหน้าในวิชาชีพครู  30 

สุนันทา เทพพิทักษ์ ได้กล่าวถึงความจุดมุ่งหมายของการนิเทศการศึกษาได้ดังนี้ 1.เพื่อ
ช่วยเหลือครูให้เข้าใจเด็กยิ่งขึ้น 2.ช่วยพัฒนาครูให้เกิดความรู้สึกว่าตนเป็นส่วนหนึ่งของหมู่คณะเป็นท่ี
ยอมรับของผู้อื่น 3.ช่วยเหลือครูในการจัดหาและเลือกส่ือการสอน 4.ช่วยเหลือครูในการปรับปรุงการ
สอน 5.ช่วยสร้างเสริมลักษณะการเป็นผู้นำให้แก่ครู  โดยนำเอาความสามารถพิเศษออกมาช่วยเหลือ
ครูคนอื่น 6.ช่วยเหลือครูในการประเมินผลการเรียน 7.ช่วยกระตุ้นครูให้รู้จักการประเมินผลการ
ทำงานและความก้างหน้าของตน 8.ช่วยให้ครูมีความรู้สึกว่าได้รับความสำเร็จ มี ความมั่นคง  

 
29 สงัด อุทรานันท์ ,การนิเทศศึกษา :หลักการทฤษฏีและปฏิบัติ , พิมพ์ครั้งท่ี2(กรุงเทพฯ:โรง

พิมพ์มิตรสยาม,2530), 16. 
30 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 2546), 24-25. 
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ปลอดภัยในการทำงาน 9.ช่วยกระตุ้นครูร่วมกันปรับปรุงหลักสูตรเพื่อนำไปใช้เหมาะสม 10.เพื่อ
ประชาสัมพันธ์การทำงานและความก้าวหน้าของโรงเรียนต่อชุมชน31 

กรองทอง  จิรเดชากุล กล่าวถึงจุดมุ่งหมายของการนิเทศไว้ 2 ประการ คือ 1.จุดมุ่งหมาย
ท่ัวไป 1.1 เพื่อให้ ผู้บริหารและคณะกรรมการนิเทศของสถานศึกษามีความรู้ความเข้าใจและ
ปฏิบัติการนิเทศภายในโรงเรียนได้ 1.2 เพื่อพัฒนาความสามารถครู 1.3 เพื่อช่วยเหลือและจัดสรร
เครื่องมือ  ส่ือการเรียนรู้ตลอดจนช่วยเหลือและปรับปรุงวิธีจัดการเรียนรู้ 1.4 เพื่อให้ครูเกิดความ
เจริญงอกงามทางวิชาชีพ 2. จุดมุ่งหมายเฉพาะ เพื่อให้ครูสามารถพัฒนาพฤติกรรมการปฏิบัติงาน ใน
เรื่องต่อไปนี้ 2.1 เพื่อให้สถานศึกษามีแผนการนิเทศภายในโรงเรียน 2.2 เพื่อเน้นให้มีการวิเคราะห์ 
ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาและในกลุ่มสาระการเรียนรู้ท่ีได้รับมอบหมาย 2.3 เพื่อให้จัดการเรียน
การสอนตามแนวปฏิรูปการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญการบูรณาการ เน้นทักษะกระบวนการคิด 
ฯลฯ 2.4 เพื่อปรับปรุงและพัฒนากระบวนการ/วิธีการเรียนรู้ของครู 2.5 เพื่อให้มีการจัดกิจกรรมเสริม
การเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม 2.6 เพื่อพัฒนาการใช้ส่ือและแหล่งเรียนรู้ 2.7 เพื่อให้มีการวัดและ
ประเมินผลตามสภาพจริง และปรับปรุงกระบวนการวัดและประเมินผลให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น32 

ปฐมา  สิทธิสร กล่าวว่ากานิเทศการศึกษามีจุดมุ่งหมายท่ีจะช่วยเหลือบุคคลากรในโรงเรียน
ได้ปรับปรุงตนเอง ด้านการสอน บุคลิกภาพ ตลอดจนสร้างขวัญและกำลังใจให้ครูมีความพึงพอใจและ
แนวทางในการทำงาน ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ผู้เรียนมีคุณภาพ 
ครูมีความก้าวหน้าทางวิชาชีพ 33 

ปรียาพร  วงศ์อนุตรโรจน์ ได้ให้ความมุ่งหมายของนิเทศภายในสถานศึกษามีดังนี้ 1. เพื่อ
พัฒนาและส่งเสริมการบริหารและงานวิชาการของสถานศึกษา 2. เพื่อการบริหารงานวิชาการของ
สถานศึกษา 3. เพื่อสำรวจ  วิเคราะห์  วิจัยและประเมินผลเพื่อปรับปรุงคุณภาพ และมาตรฐาน
การศึกษา 4.เพื่อพัฒนาหลักการ  และส่ือการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐานและเอกสารวิชาการให้มี
ประสิทธิภาพสอดคล้องกับความต้องการ และจำเป็นของสถานศึกษาและครูอาจารย์ 5.เพื่อพัฒนา
หลักการ และส่ือการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐาน และเอกสารวิชาการให้มีประสิทธิภาพสอดคล้อง

 
31 สุนันทา เทพพิทักษ์ , “การนิเทศในโรงเรียนภาษานุสรณ์บางแค”(วิทยานิพนธ์ปริญญา

ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ,2548) ,16. 
32 กรองทอง จิรเดชกุล,คู่มือการนิเทศภายในโรงเรียน(กรุงเทพฯ:สำนักพิมพ์ธารอักษร

,2550), 3. 
33 ปฐมา สิทธิสร, “บทบาทการนิเทศของผู้บริหารการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในอำเภอพนม

ทวน จังหวัด กาญจนบุรี” (การค้นคว้าอิสระปริญญาศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร,2551) ,24. 
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กับความต้องการ และจำเป็นของสถานศึกษาและครูอาจารย์  6. เพื่อพัฒนาบุคลากรโดยเฉพาะครู
อาจารย์ให้มีความรู้ ทักษะและประสบการณ์อันจำเป็นท่ีจะนำไปใช้การเรียนการสอนการจัด
การศึกษาท้ังให้สามารถแก้ปัญหาเหล่านั้นได้ 34 

กาญจน์  เรืองมนตรี  และธรินธร นามวรรณ กล่าวถึงจุดมุ่งหมายของการนิเทศไว้ดังนี้ 1.เพื่อ
ช่วยครูค้นหาและวิธีการทำงานด้วยตนเอง 2. เพื่อช่วยให้ครูรู้จักแยกแยะ  วิเคราะห์ปัญหาของตนเอง
โดยช่วยให้ครูรู้ว่าอะไรเป็นปัญหาท่ีกำลังเผ๙ญอยู่และจะแก้ไขปัญหาเหล่านั้นได้อย่างไร 3. เพื่อให้ครู
รู้สึกมั่นคงในอาชีพและความเช่ือมั่นในความสามารถของตนเอง 4. เพื่อช่วยให้ครูคุ้นเคยกับแหล่ง
วิทยาการและนำไปใช้ ในการเรียนการสอนได้ 5. เพื่อช่วยเผยแพร่ให้ชุมชนเข้าใจถึงแผนการศึกษา
ของโรงเรียนและให้การสนับสนุนโรงเรียน 6. เพื่อช่วยให้ครูเข้าใจถึงปรัชญาและความต้องการ
ทางการศึกษา35 

กู๊ด (Good)  การนิเทศการศึกามีจุดมุ่งหมายเพื่อให้เกิดความเจริญงอกงามทางวิชาชีพ ช่วย
พัฒนาความสามารถของครู ช่วยในการเลือกและปรับปรุงวัตถุประสงค์ของการศึกษา ช่วยเหลือ  
จัดสรร  ส่ือ  วัสดุอุปกรณ์  และปรับปรุงการสอน 36 

อาคีสัน （Acheson）ได้สรุปเกี่ยวกับหลักการนิเทศไว้  ดังนี้ 1. การนิเทศการศึกษาต้อง
ช่วยให้ครูเป็นผู้รู้จักคิดค้นหาวิธีการทำงานด้วยตนเอง 2. การนิเทศการศึกษาต้องช่วยให้ครูรู้จัก
วิเคราะห์ปัญหาด้วยตนเอง 3. การนิ เทศการศึกษาต้องช่วยให้ครูให้รู้สึกมั่นคงและมั่นใจใน
ความสามารถขิงตนเอง 4. การนิเทศการศึกษาต้องช่วยให้ครูคุ้นเคยกับแหล่งวิชาการ และสามารถ
นำมาใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการเรียน 5. การนิเทศการศึกษาต้องช่วยให้ชุมชนเข้าใจแผนการศึกษา
ของโรงเรียน 6. การนิเทศการศึกษาต้องช่วยให้ครูเข้าใจปรัชญาและความต้องการทางการศึกษา37 

บริกส์ และจัสท์แมน (Briggs and Justman) กล่าวว่ามุ่งหมายของการนิเทศการศึกษามีดังนี้ 
1. ช่วยให้ครูเห็นจุดมุ่งหมายของการศึกษาเด่นชัดขึ้น  สถานศึกษาได้รู้วิธีทางสู่จุดมุ่งหมาย 2.ช่วยให้

 
34 ปรียาพร   วงศ์อนุตรโรจน์  ,การบริหารงานวิชาการ (กรุงเทพฯ: ศูนย์ ส่ือ เสริม

กรุงเทพ,2553) ,226. 
35 กาญจน์ เรื่องมนตรี และธรินธร นามวรรณ , การบริหารวิชาการและนวัตกรรรมการ

จัดการเรียนรู้ (มหาสารคาม : ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสารคาม
,2554), 57. 

36 Carter V.Good , Dictionary of Education, 3rd  ed.  (new York :McGraw-Hill 
book Co.,1973), 574. 

37 Acheson . Techniques in the Clinical  Supervision of Teaches ( New 
York :Longman ,1992),28 
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ครูเข้าใจปัญหา ความต้องการของเด็กและ วิธีให้เด็กแก้ปัญหานั้นได้ 3. ช่วยสร้างความเป็นผู้นำแบบ
ประชาธิปไตยให้กับเด็ก 4. ช่วยให้ครูมีขวัญดีร่วมกันทำงานอย่างมีความสุขและบรรลุผลร่วมกัน 5. 
ช่วยค้นหาและพัฒนาความสามรถของครู 6. ช่วยพัฒนาความสามารถด้านการสอนแก่ครู 7. 
ช่วยเหลือในการปฐมนิเทศครูใหม่ 8. ช่วยให้ครูสามารถประเมินตนเองและผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน 9. 
ช่วยให้ครูสามารถวิเคราะห์ปัญหาการเรียนการสอนและ หาช่องทางช่วยเหลือนักเรียน 10. ช่วย
ความสัมพันธ์อันดีระหว่างสถานศึกษากับชุมชน 11. ช่วยให้ชุมชนให้เข้าใจปัญหาของสถานศึกษาเพื่อ
จะได้ร่วมมือกันแก้ปัญหาช่วยป้องกันมิให้ชุมชนเข้าใจผิดและใช้ครูโดยไม่มีเหตุผลอันควร38  

บีช และ ไรน์ฮาร์ทซ (Beach and Reinhartz) กล่าวถึงจุดมุ่งหมายของการนิเทศการศึกษา
ว่าเป็นการดำเนินการเพื่อสนับสนุนส่งเสริมครูให้มีเป้าหมายเพื่อการพัฒนาและความงอกงามใน
วิชาชีพในระยะยาว  ซึ่งจะส่งผลสูงสุดต่อคุณภาพการเรียนการสอน  ความงอกงามและการพัฒนา
ดังกล่าวขึ้นอยู่กับระบบท่ีมีพื้นฐานจากความไว้วางใจและการให้การสนับสนุนความพยายามของครูใน
การพัฒนาประสิทธิภาพการสอนในช้ันเรียน39  

จากแนวคิดดังกล่าวสรุปได้ว่า การนิเทศการศึกษามีจุดมุ่งหมายท่ีจะพัฒนาครูให้มีความรู้ 
ความสามารถในการพัฒนางานด้านหลักสูตร งานการสอนและส่ือการเรียนการสอนให้ ดีมี
ประสิทธิภาพสอดคล้องกับความต้องการและจำเป็นของสถานศึกษา ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนา
คุณภาพของผู้เรียนและมาตรฐานการศึกษา 

ความจำเป็นของการนิเทศการศึกษา 

 ไพโรจน์  กล่ินกุหลาบ  ให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นในการนิเทศการศึกษาได้ว่า เกิดจาก
สภาพปัจจุบันปัญหา และความต้องการท่ีจะพัฒนาคน พัฒนางาน และพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้
บรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ การนิเทศการศึกษาจึงมีความจำเป็น  ดังนี้  1. สังคม
เปล่ียนแปลงตลอดเวลา ความรู้สาขาต่าง ๆ เพิ่มขึ้น และเทคโนโลยีก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว บุคลากร
ทางการศึกษา จำเป็นต้องปรับปรุงตนเองให้ทันต่อการเปล่ียนแปลงซึ่งการนิเทศการศึกษา  มี
จุดมุ่งหมายพัฒนาคน  พัฒนางานและพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ทันต่อการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้น 2. 
การนิเทศการศึกษาเป็นองค์ประกอบสำคัญของการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในการช่วยเหลือและ
สนับสนุนให้กระบวนการเรียนการสอนมีคุณภาพและบรรลุเป้าหมาย 3. การนิเทศการศึกษามี

 
38 Thomas H.  Briggs and Joseph Justman, Improving instruction Through 

Suppervision (New York : Macmillan Co, 1995), 460-461.  
39 Don  M.  Beach and Judy Reinhartz, Supervision Leadershipn : Focus on 

instruction. ( Boston: Allyn and Bacon ,2000),4-5. 
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ขอบข่ายการปฏิบั ติงานท่ีมุ่ งเน้นการรักษาควบคุมมาตรฐานการศึกษาของประเทศ 4. การ
ประสานงานท่ีจะให้เกิดการปฏิบัติท่ีมีประสิทธิภาพในการศึกษา การประชาสัมพันธ์ ผลการ
ปฏิบัติงาน และการรายงานผลให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ เพื่อให้ความช่วยเหลือตามสภาพท่ีเหมาะสม จึงมี
ความจำเป็นท่ีจะต้องใช้กิจกรรมการนิเทศเป็นตัวกระตุ้นหรืออำนวยความสะดวกหรือเข้าไปมีส่วนร่วม
ในการปฏิบัติงานด้วยวิธีการท่ีเหมาะสม40 

สุเทพ  เมฆ กล่าวถึงความจำเป็นในการนิเทศการศึกษาว่ามีมากมายแต่ท่ีสำคัญ ได้แก่ 1. 
สภาพทางเศรษฐกิจและสังคมเปล่ียนแปลงไป 2. เพื่อแก้ปัญหาและอุปสรรคในการจัดการศึกษา 3. 
เพื่อศึกษาพัฒนาการนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 4. เพื่อเป็นการรักษามาตรฐานคุณภาพ
การศึกษา 5. ความรู้ในสาขาวิชาการต่าง ๆ เพิ่มข้ึน41 

ดิเรก ศรีวะโสภา กล่าวถึงนิเทศมีความจำเป็นดังนี้ 1. เน้นกระบวนการบริหารการศึกษา 
กระบวนการเรียนการสอน และกระบวนการนิเทศการศึกษาต้องเท่าเทียมกันท้ังสามกระบวนการ จะ
เน้นกระบวนการใดกระบวนการหนึ่งไม่ได้ 2. ภารกิจหลักของผู้บริหารโรงเรียนคือ บริหารงาน 4 ด้าน 
ได้แก่ งานวิชาการ งานบุคลากรงานบริหารท่ัวไปและงานบริหารท่ัวไปและงานบริหารงบประมาณ 
ผู้บริหารจำเป็นต้องนิเทศครูผู้สอน เพื่อให้ครูสามารถปรับปรุงหรือพัฒนาวิธีการสอนให้มีคุณภาพ 3. 
ภายในโรงเรียนย่อมมีครูท่ีมีความรู้ความสามรถและประสบการณ์ท่ีแตกต่างกัน ดังนั้นประสิทธิภาพ
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ย่อมแตกต่างกัน การจะลดช่องว่างดังกล่าวผู้บริหารควรมีนิเทศในโรงเรียน
เพื่อให้ครูมีประสิทธิภาพมากขึ้น42 

อัญชลี  โพธิ์ทอง กล่าวถึงความจำเป็นของการนิเทศการศึกษาไว้ดังนี้ 1. กระบวนการ
เปล่ียนแปลงของสังคม (Socail Chang)  ผู้นิเทศหรือการศึกษานิเทศน์ต้องทำตัวเป็นตัวเปล่ียนแปลง 
(Chang Agent)  ให้เกิดการเปล่ียนแปลงในการสถานการณ์ศึกษา โดยทำการร่วมกับครู อาจารย์ 
คณะครู คณะบุคคล 2. สภาพสังคมเปล่ียนแปลงไปทุกขณะ การศึกษาจำเป็นต้องเปล่ียนแปลงให้
สอดคล้องกับความ เปล่ียนแปลงของสังคมด้วย ศึกษานิเทศก์จึงเป็นตัวแทนการเปล่ียนแปลงทำให้เกิด
การเปล่ียนแปลงขึ้นองค์การท่ีเกี่ยวข้องกับการศึกษา 3. ความรู้ในสาขาต่าง ๆเพิ่มขึ้นโดยไม่หยุดยั้ง 
แม้ในแนวความคิดในเรื่องการเรียนการสอนก็เกิดขึ้นมา ใหม่อยู่ตลอดเวลา จำเป็นท่ีครูต้องติดตาม

 
40 ไพโรจน์  กล่ินกุหลาบ ,การนิเทศการศึกษา : ทฤษฎีและการปฏิบัติ (กรุงเทพฯ: ภาค

วิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร,2542), 5. 
41 สุ เทพ  เมฆ ,การนิ เทศภายในโรงเรียนการศึกษาเอกชน  (กรุง เทพฯ : รุ่ ง เรือ ง

สาส์น,2546),38. 
42 ดิเรก ศรีวะภา, “การดำเนินการนิเทศภายในโรงเรียน”เอกสารประกอบการอบรมการ

นิเทศตามแนวปฏิรูปการศึกษา 2548,3.(อัดสำเนา) 
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ศึกษาให้มีความรู้ทันสมัยเสมอ 4. มาตรฐานการศึกษา ในการรับรองมาตรฐานการศึกษานั้น ต้อง
อาศัยผู้ชำนาญ โดยเลือกมาจากผู้ท่ีมีความรู้มาทำงานและช่วยนิเทศความรู้ใหม่ให้แก่ครูประจำการ 
ให้มีความคิดกว้าง43 

กาญจน์   เรืองมนตรี และ ธนินธร  นามวรรณ กล่าวถึงความจำเป็นในการนิเทศศึกษา
ดังต่อไปนี้ 1. การศึกษาเป็นกิจกรรมท่ีซับซ้อนและยุ่งยาก  จำเป็นจะต้องมีการนิเทศเพื่อให้เป็นการ
ให้บริการแก่ครูจำนวนมากท่ีมีความสามารถต่างกัน 2. การนิเทศการศึกษาเป็นงานท่ีมีความจำเป็นต่อ
ความเจริญงอกงามของครู แม้ว่าครูจะได้รับการฝึกฝนมาเป็นอย่างดีแล้วก็ตาม แต่ครูจะต้องปรับปรุง
ฝึกฝนตนเองอยู่เสมอในขณะท่ีทำงานในสถานการณ์จริง 3. การนิเทศการศึกษามีความจำเป็นต่อการ
ช่วยเหลือครูในการเตรียมการสอน 4. การนิเทศการศึกษามีความจำเป็นต่อการทำให้ครูเป็นบุคคลท่ี
สมัยอยู่ตลอดเวลาเนื่องจากการเปล่ียนแปลงทางสังคมท่ีมีอยู่เสมอ44 

จากท่ีนักวิชาการกล่าวมา ความจำเป็นในการนิเทศการศึกษานั้นเกิดจากการเปล่ียนแปลง
ทางสังคม ความรู้สาขาต่าง ๆ และเทคโนโลยีท่ีก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว บุคลากรทางการศึกษาจึ ง 
จำเป็นต้องปรับปรุงตนเองให้ทันต่อการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้น เพื่อพัฒนาคน พัฒนางานและพัฒนา
คุณภาพการศึกษาโดยมุ่งเน้นการรักษาควบคุมมาตรฐานการศึกษาของประเทศ 

กระบวนการนิเทศ 
 กระบวนการในการนิเทศการศึกษาหรือนิเทศการสอนเป็นส่ิงสำคัญ เพื่อให้การดำเนินการ
สำเร็จไปได้ด้วยดีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลจะต้องอาศัยกระบวนการซึ่งเป็นการดำเนินการ
ตามลำดับข้ันตอนต่อเนื่องกันและมีระเบียบแบบแผน มีนักการศึกษาหลายท่านได้นำเสนอความหมาย
และกระบวนการนิเทศไว้ดังต่อไปนี้ 
 สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ กล่าวไว้ว่ากระบวนการนิเทศเป็ น
กระบวนการ การท่ีผู้บริหารโรงเรียน และบุคคลกรในโรงเรียนร่วมมือกันช่วยเหลือกัน ปรับปรุงงาน
ด้านต่าง ๆส่งเสริม และเพิ่มประสิทธิภาพของการจัดการเรียนการสอนให้ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนของ
นักเรียนท่ีมีคุณภาพ โดยดำเนินการนิเทศภายในโรงเรียนอย่างเป็นระบบ ซึ่งประกอบด้วย  5 ขั้นตอน

 
43 อั ญ ช ลี   โพ ธิ์ ท อ ง ,นิ เท ศ ก ารศึ กษ า  (ก รุ ง เท พ ฯ :ส ำนั ก พิ ม พ์ ม ห าวิ ท ย า ลั ย

รามคำแหง,2549),71-72. 
44 กาญจน์  เรืองมนตรี และ ธรินธร  นามวรรณ , การบริหารวิชาการและนวัตกรรมการ

จัดการเรียนรู้ (มหาสารคาม : ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม,2554),56. 
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ดังนี้  1. ศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหา และความต้องการซึ่งเป็นส่ิงสำคัญอันดับแรกท่ีต้องการ
ดำเนินการเพื่อทราบสภาพท่ีแท้จริง สำหรับเป็นข้อมูลในการวางแผนดำเนินการนิเทศได้ตรงจุดซึ่งวิธี
การศึกษา ดังนี้ 1.1 การสำรวจโดยสร้างเครื่องมือรวบรวมข้อมูล เก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์สรุป
ข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาการประชุมสัมมนาเพื่อค้นหาสภาพปัจจุบัน ปัญหาและความต้องการโดยเชิญ
ผู้เกี่ยวข้องมาประชุมสัมมนาตามรายละเอียดท่ีต้องการ บันทึกรายละเอียดไว้1.2 การศึกษาสังเคราะห์
ข้อมูลสารสนเทศจากเอกสาร เช่นรานงานการพัฒนาคุณภาพ 1.3 การศึกษาเพื่อประมวลปัญหาและ
ความต้องการการนิเทศการพัฒนาการเรียนการสอน 2. วางแผนและกำหนดทางเลือก เป็นการนำ
ข้อมูลท่ีได้จากการศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหาและความต้องการไปวิเคราะห์จัดเรียงอันดับ
ความสำคัญโดยพิจารณาถึงทรัพยากรท่ีมีอยู่ แล้วกำหนดและประเมินทางเลือกในการนิเทศ ซึ่งอาจ
เลือกใช้กิจกรรมในการนิเทศ ได้แก่ การพบปะเป็นรายบุคคล รายกลุ่ม การประชุมอบรม การบริหาร
การเอกสาร การพาไปศึกษาดูงาน เป็นต้น 3. การสร้างส่ือเครื่องมือนิเทศ ซึ่งขึ้นอยู่กับทางเลือกและ
วิธีในการนิเทศท่ีเลือกไว้ในช้ันท่ี 2 ท้ังนี้ส่ือและเครื่องมือช่วยให้การนิเทศนั้นมีระบบ มีประสิทธิภาพ 
สามารถแก้ไขปัญหาได้ตรงจุดสามารถตรวจสอบและวิเคราะห์ผลได้ 4. ปฏิบัติการนิเทศโดยใช้ส่ือและ
เครื่องมือการนิเทศต่างๆดำเนินการนิเทศท้ังทางตรงและทางอ้อม 5. ประเมินผลและรายงานผลการ
นิเทศ เป็นขั้นตอนสุดท้ายของกระบวนการนิเทศซึ่งสามารถตรวจสอบการปฏิบัติงานแต่ละขั้นตอน
ของการนิเทศเพื่อหาแนวทางแก้ไขปรับปรุงกระบวน การนิเทศให้ได้ดีขึ้น การประเมินควรมีรูปแบบ
การประเมินผลและเครื่องมือในการประเมินและต้องรายงานผลการปฏิบัติงานหลังจากกระบวนการ
นิเทศส้ินสุด เพื่อแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องทราบเพื่อหาแนวทางแก้ไขและพัฒนาต่อไป45 

รุ่ง พลูสวัสด์ิ  ได้กล่าวถึงการนิเทศการศึกษาว่า เป็นกิจกรรมท่ีต้อง ดำเนินการอย่างใดอย่าง
หนึ่งท่ีมีข้ันตอน  ให้ได้รับความสำเร็จตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ ซึ่ง จะต้องประกอบด้วยขั้นตอน
ต่อไปนี้ 1. การบวนการวางแผน มีกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยขั้นตอนดังต่อไปนี้ 1.1 การคิดการ
วางแผนงานการนิเทศท่ีจะดำเนินการในปัจจุบันและอนาคต 1.2 จัดทำตารางแผนงานในเชิงปฏิบัติ 
เพื่อให้ง่ายต่อการปฏิบัติ เช่น รายการวัน เวลา และสถานท่ีให้แน่นอน 1.3 จัดทำโครงการท่ีเป็นท่ีรวม
ของแผนงาน เป็นขั้นการนำแผนงานปฏิบัติ เช่น โครงการต่าง ๆท่ีจะต้องพัฒนาและปรับปรุง เป็นต้น 
1.4 แผนงานท่ีกำหนดไว้ ย่อมนำไปสู่ความหวังในอนาคต 1.5 ปรับปรุงการทำงานและแผนการทำงาน
ให้ดีขึ้น ตระหนักในปัญหาและ อุปสรรคของแผนท่ีทำขึ้นและหาทางพัฒนาปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้น 2. 

 
45 สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ ,ชุดฝึกอบรมด้วยตนเอง การนิเทศ

ภายในโรงเรียนประถมศึกษาอย่างเป็นระบบ(กรุงเทพฯ:คุรุสภาลาดพร้าว,2541),15. 
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กระบวนการจัดการ มีกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยข้ันตอนดังนี้คือ  2.1 การจำแนกหน้าท่ี งานนิเทศ
การศึกษามีลักษณะหลายวิธีการ ท้ังการฝึกอบรม การจัดหลักสูตร ฯลฯ ควรจำแนกลักษณะงานให้
เด่นชัด 2.2 ช้ีแหล่งข้อมูลวิชาการ การจัดวัสดุอุปกรณ์การสอน การอำนวยวามสะดวก จัดให้มี
เครื่องมือเครื่องใช้ในโรงเรียน 2.3 เป็นตัวแทนในการศึกษา ตามลักษณะงานมีบทบาทเป็นตัวแทนท้ัง
ในด้านบริหาร ด้านบริการ ด้านวิทยากร และการประสานงาน 3. กระบวนการนำ เป็นกิจกรรมสำคัญ
ประกอบด้วยขั้นตอนดังนี้ 3.1 กระบวนการนำในการตัดสินใจ  กระบวนการนิเทศไม่ได้มุ่งใช้อำนาจ
อย่างเดียว หากแต่การตัดสินใจจะต้องมาจากหมู่คณะเป็นสำคัญ 3.2 นำในการให้ข้อเสนอแนะ ให้
คำปรึกษาแนะนำ 3.3 นำในการให้กำลังใจ  แรงจูงใจ  และเอาใจใส่ต่อเพื่อนร่วมงาน 3.4 นำในการ
ส่ือความหมาย โดยการใช้ความสามารถในด้านการติดต่อส่ือ ความหมายเป็นท่ีเข้าใจถูกต้อง ชัดเจน 
3,.5 นำการคิดริเริ่ม บรรยากาศในการคิดริเริ่มอยู่ภาวะผู้นำ หากผู้นำมีจิตใจ กว้างขวาง ยอมรับความ
คิดเห็นของคนอื่น  สนับสนุนให้เขาคิด พยายามมองข้ามข้อผิดพลาดเล็ก ๆ น้อย ๆ โดยไม่ต้ังใจ ส่ิง
เหล่านี้จะช่วยให้อยากจะคิดอยากจะเริ่มทำในส่ิงใหม่ๆแปลกๆอย่างมั่นใจ 3.6 นำในการสาธิต จะต้อง
แสดงและเผยแพร่งานวิชาการ สาธิตการสอนวิธีการสอนวิธีต่าง ๆ สนับสนุนให้โรงเรียนสาธิตวิชาการ
แก่ชุมชนในทุกด้านๆ เป็นการนำให้ชุมชนเห็นความสำคัญของโรงเรียน เข้าใจโรงเรียน และจะให้
สนับสนุนโรงเรียนในโอกาสต่อไป 4. กระบวนการควบคุม มีกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยขั้นตอน
ดังต่อไปนี้ 4.1 การทำการควบคุมให้ถูกต้อง การควบคุมในการนิเทศใช้พระคุณมากกว่าอำนาจ 4.2 
ส่งเสริมความเจริญงอกงาม ถ้ากระทำถูกต้อง และดำเนินการเรียนการสอนไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
ผู้ให้การนิเทศจะต้องคอยเอาใจใส่ดูแลอย่างใกล้ชิดเพื่อให้เขาปรับปรุงตนเอง 4.3 ควบคุมการ
กล่าวโทษ เมื่อให้การแนะนำช่วยเหลือด้วยวิธีต่าง ๆ เพื่อการปรับปรุง แก้ไขแล้ว แต่ไม่มีการแก้ไข
ปรับปรุง บทกำหนดโทษมีวามจำเป็นในการบริหารงานท่ัวไป 5. กระบวนการประเมินผล 5.1 
กระบวนการพิจารณาผลงาน ควรประเมินค่าผลงานท่ีทำว่าดีเลวอย่างไร 5.2 กระบวนการวัดผล การ
วัดผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานย่อมมีความสำคัญต่อการทำงานในหน่วยงาน46 

ปรียาพร  วงศ์อนุตรโรจน์ ได้กล่าวถึงขั้นตอนในการบริหารงานนิเทศ สามารถสรุปได้ว่า การ
นิเทศจะประกอบด้วยบุคคล 2 กลุ่ม คือผู้นิเทศและผู้รับการนิเทศ เพื่อร่วมกันปฏิบัติงานให้บรรลุ
จุดมุ่งหมายท่ีต้ังไว้ร่วมกัน โดยมีข้ันตอนในการนิเทศ ดังนี้ 

ขั้นตอนท่ี 1 การศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหาและความต้องการในการนิเทศเป็นขั้นตอนพื้นฐาน
ท่ีสำคัญก่อนท่ีผู้นิเทศจะดำเนินการนิเทศ ผู้นิเทศต้องทราบสภาพปัจจุบัน ปัญหาและความต้องการ

 
46 รุ่ง พูลสวัสด์ิ, เอกสารการนิเทศการศึกษาเบื้องต้น  (เชียงใหม่ : คณะศึกษาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ม.ป.ป.), 49-51. 
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ของผู้รับการนิเทศ สภาพปัจจุบัน เป็นสภาพท่ีเป็นจริงและกำลังเป็นอยู่ในปัจจุบัน ส่วนความต้องการ
หมายถึง จุดมุ่งหมายปลายทางท่ีจะต้องการจะไปถึง เป็นสภาพท่ีคาดหวังว่าจะเกิดขึ้นนั้น มิใช่กำหนด
ขึ้นมาลอย ๆ แต่ต้องกำหนดโดยคำนึงถึงองค์ประกอบมากมายท่ีควรจะนำมาศึกษาและพิจารณา
ประกอบ คือ 1. นโยบายของสถานศึกษาในด้านการนิเทศ 2. ปัญหาปัจจุบันท่ีเกิดขึ้นในสถานศึกษา 
3. ข้อมูลท่ีได้จากสภาพปัจจุบัน หมายถึง ส่ิงท่ีมีอยู่ท้ังทรัพยากรบุคคลและวัตถุ 4. ผลการสำรวจความ
คิดเห็นท่ีมีต่อสภาพปัญหาและความต้องการนิเทศ 

ขั้นตอนท่ี 2 การวางแผนและการจัดทำโครงการนิเทศหมายถึง วิธีการท่ีอาศัยหลักการเหตุผล
และข้อมูลท่ีได้จากการศึกษา  สภาพปัจจุบัน ปัญหาและความต้องการของสถานศึกษาว่า มีความ
ต้องการนิเทศในด้านใดบ้าง แล้วนำมาจัดแผนและโครงการต่อไป ในการวาวแผนยังกำหนดวิธีการว่า
จะทำอย่างไร โดยกำหนดเป็นขั้นตอนท่ีต่อเนื่องและสัมพันธ์กัน การจัดทำแผนงานและโครงการ ถือ
เป็นส่วนหนึ่งของการจัดทำรายละเอียดของแผน ซึ่งเป็นการกำหนดวัตถุประสงค์ให้เฉพาะมากขึ้น 
และกำหนดเป้าหมายให้ชัดเจนขึ้น ดังนี้1. แจกแจงกิจกรรมการนิเทศท่ีจะทำในในโครงการนั้น 2. 
กำหนดแผนงานการนิเทศ รวมถึงการกำหนดหน่วยปฏิบัติค่าใช้จ่าย เวลาและสถานท่ี 3. จัดทำ
งบประมาณ โครงการขออนุมัติ และการดำเนินงาน 

ขั้นตอนท่ี 3 การดำเนินงานการนิเทศ เป็นการนำแผนงานหรือโครงการไปปฏิบัติเพื่อให้ตาม
ความต้องการหรือเป้าหมายท่ีวางไว้ซึ่งจะมีรายละเอียดของแต่ละขั้นตอน ดังนี้ 1. การให้ความรู้ใน
งานท่ีปฏิบัติ เป็นการให้ความรู้ความเข้าใจถึงส่ิงท่ีจะดำเนินการว่าจะต้องอาศัยความรู้ความสามรถ
อย่างไรบ้าง จะมีขั้นตอนในการดำเนินการอย่างไร และจะทำอย่างไรจึงจะทำอย่างไรจึงจะทำให้ได้ผล
งานออกมาอย่างมีคุณภาพ 2. การปฏิบัติงาน ประกอบด้วยการปฏิบัติงานท่ีได้รับความร่วมมือจาก
บุคคลทุกฝ่ายคือผู้รับการนิเทศ ผู้ให้การนิเทศ และผู้บริหาร 3. การสร้างขวัญกำลังใจ ผู้รับการนิเทศ
ควรได้รับการเสริมขวัญและกำลังใจ โดยเฉพาะจากฝ่ายบริหาร เพื่อให้รับการนิเทศมีความมั่นใจและ
ทำงานด้วยความพึงพอใจ การสร้างขวัญและกำลังใจควรปฏิบัติไปพร้อม ๆกับการปฏิบัติงานจึงจะ
ได้ผล 

ขั้นตอนท่ี 4 การประเมินผลการนิเทศ การประเมินผลเป็นขั้นตอนสุดท้ายในการดำเนินการ 
ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับการประเมินผล ได้แก่ ผู้บริหารหรือผู้ท่ีได้รับมอบหน้าท่ีให้ทำการประเมินผล มี
ดังนี้ 1. การประเมินผลต้องอาศัยข้อมูลท่ีน่าเช่ือถือ 2. การประเมินผลเป็นขั้นตอนหนึ่งของการนิเทศ
ท่ีจำเป็นต้องทำ เมื่อได้จัดทำโครงการนิเทศเสร็จส้ินแล้ว 3. การประเมินผลต้องอาศัยข้อมูลจากหลาย
ฝ่าย ท้ังจากผู้บริหาร ผู้นิเทศ และผู้รับการนิเทศ 4. ประเมินผลสามารถทำได้ 2 ระยะ คือการ
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ประเมินผลระหว่างโครงการและการประเมินผลสรุปโครงการ 5. การประเมินผลเป็นระบบ มี 3 ส่วน 
ประเมินผลท่ีปัจจัยนำเข้าการประเมินผล ท่ีกระบวนการ การประเมินผลผลิต 47 

วัชรา  เล่าเรียนดี  ได้กล่าวถึงกระบวนการนิเทศโดยผู้บริหารสามารถนำมาสังเคราะห์เป็น
กระบวนการนิเทศโดยผู้บริหารได้ดังนี้ 1) ประชุมวางแผนการสังเกตการณ์สอนกำหนดเรื่อง ประเด็น
ท่ีจะสังเกต วิธีการสังเกต 2) สังเกตการณ์สอนหรือปฏิบัติตามแผนท่ีวางไว้48 

แกลทธอร์น (Glatthorn) ได้กำหนดกระบวนการและขั้นตอนในการนิเทศการสอน 8 
ขั้นตอนดังนี้ 1) การสร้างความสัมพันธ์ท่ีดีระหว่างผู้นิเทศและผู้รับการนิเทศ (ครู) 2) วางแผนปรับปรุง
และพัฒนา การเรียนการสอนร่วมกันกับครู 3) วางแผนการสังเกตการณ์สอน 4) สังเกตการสอน5) 
วิเคราะห์กระบวน การเรียนรู้และกระบวนการสอน 6) วางแผนกำหนดยุทธวิธีการประชุมเพื่อ
ปรึกษาหารือ 7) ประชุมเพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับเรื่องท่ีน่าสนใจจะปรับปรุงพัฒนา 8) วางแผนการ
สังเกตในการดำเนินการสอนครั้งต่อไป49 

แฮริส (Harris) ได้เสนอกระบวนการนิ เทศไว้ 6 ขั้นตอน 1. การประเมินสภาพงาน 
(Assessing) คือการศึกษาถึงสภาพต่าง ๆท่ีเป็นอยู่เพื่อเป็นข้อมูลในการกำหนดการเปล่ียนแปลง ด้วย
การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อศึกษาธรรมชาติและความสัมพันธ์ของสภาพต่าง ๆ การสังเกตปรากฏการณ์
รอบตัวโดยละเอียด  การทบทวนเพื่อตรวจสอบปรากฏการณ์รอบตัว และ เปรียบเทียบพฤติกรรมการ
ทำงาน 2. การจัดลำดับความสำคัญของงาน (Prioritizing) คือ การกำหนดเป้าหมายจุดประสงค์และ
กิจกรรมต่าง ๆ ตามลำดับความสำคัญประกอบ ด้วย การกำหนดเป้าหมาย  การกำหนดวัตถุประสงค์
ในการทำงาน  การกำหนดทางเลือกและการจัด ลำดับความสำคัญของงาน 3.การออกแบบวิธีการ
ทำงาน (Designing) คือ การจัดระบบ  วางแผนกรทำงาน เพื่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงโดย  จัด
ความสัมพันธ์ระหกว่างหน่วยงานต่าง ๆ  การนำ ทฤษฎีสู่การปฏิบัติเตรียมการปฏิบัติงาน จัดระบบ
การทำงาน และการกำหนดแผนในการทำงาน 4. การจัดสรรทรัพยากร (Allocating Resources) คือ 
การกำหนดทรัพยากรต่าง ๆให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการทำงาน โดย กำหนดทรัพยากรตามความ

 
47 ปรียาพร  วงศ์อนุตรโรจน์, การนิเทศการสอน (กรุงเทพฯ : ศูนย์ส่ือเสริมกรุงเทพ, 2546), 

232-235. 
48 วัชรา เล่าเรียนดี, นิเทศการสอน ,พิมพ์ครั้งท่ี9(นครปฐม :โรงพิมพ์มหาวิยาลัยศิลปากร

,2554), 19. 
49 Allan A.  Glatthorn, Differentiated Supervision ( Washington D. C. : 

Association for Supervision and Curriculum Development, 1984), 2. 
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ต้องการ ของหน่วยงานต่าง ๆ จัดสรรทรัพยากรให้หน่วยงานต่าง ๆ  กำหนดทรัพยากรท่ีจำเป็น
สำหรับ จุดมุ่ งหมายเฉพาะ และมอบ หมาย บุคลากรให้ปฏิบั ติ งาน 5. การประสานงาน
(Coordinating)  คือ การประสานงานใช้ทรัพยากรท้ังบุคคลากรงบประมาณวัสดุอุปกรณ์และ
ประสานงานแผนการทำงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดย ประสานการทำงานของฝ่ายต่าง ๆ สร้าง
ความสามัคคีพร้อมเพรียงในการทำงาน  ปรับการทำงานส่วนต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพ และ ประสาน
แผนโดยกำหนดเวลาการทำงานแต่ละช่วงให้ชัดเจน 6. การอำนวยการ( Directing) คือ การทำให้เกิด
สภาพท่ีเหมาะสมในการดำเนินการตามแผนงานให้มาท่ีสุด โดยการ  แต่งต้ังบุคลากร  กำหนด
แนวทางหรือระเบียบปฏิบัติในการทำงาน แนะนำ การปฏิบัติงานและตัดสินใจเกี่ยวกับทางเลือกใน
การปฏิบัติงาน50 

กล๊ิกแมน (Glatthorn)  ได้นำเสนอกระบวนการ ในการนิ เทศการสอน 5 ขั้นตอน
ดังต่อไปนี้1) การประชุมร่วมกับครู (Preconference with teacher) 2) การสังเกตการณ์สอนในช้ัน
เรียน(Observation of Classroom  3) การวิเคราะห์และติดตามผลการสังเกตการณ์สอนและ
พิจารณาวางแผนการประชุมร่วมกัน  4) ประชุมร่วมกับครูภายหลังการสังเกตการสอน(Post 
conference with teacher สารสังเกตการสอน 5) วิเคราะห์และพัฒนาการดำเนินการ 4 ขั้นตอน
เพื่อมาปรับปรุงเปล่ียนแปลงแก้ไขให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และควรให้ครูได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็น
ให้มาก 51 

จากความหมายและขั้นตอนในการนิเทศ สรุปได้ว่ากระบวนการนิเทศ คือ การทำงานท่ีมี
ลำดับขั้นตอนซึ่งผู้บริหารโรงเรียน และ บุคลากรโรงเรียนร่วมมือกันช่วยเหลือกัน  ส่งเสริมและเพิ่ม
ประสิทธิภาพของการจัดการเรียนการสอนแล้ว  ส่งถึงผลสัมฤทธิ์ผลทางการเรียนของนักเรียนโดยมี
ขั้นตอนสำคัญดังนี้ 

การประเมินสภาพงาน ( Assessing ) การศึกษาถึงสภาพต่าง ๆท่ีเป็นอยู่เพื่อเป็นข้อมูลใน 
การกำหนดการเปล่ียนแปลง  ด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อศึกษาธรรมชาติและความสัมพันธ์ของ
สภาพการณ์ต่าง ๆ  การสังเกตปรากฏการณ์รอบตัวโดยละเอียด  การทบทวนเพื่อตรวจสอบ
ปรากฏการณ์รอบตัว และ การเปรียบเทียบพฤติกรรมการทำงาน52 ซึ่งสอดคล้องกับสมเดช  พินิจกุล  

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

Cliffs, New Jersey : Prentice-Hall, lnc.,1985), 13-15. 
51 Car D. Glickman, Supervision of Instruction : A Developmental Approach 

, 2nd ed. (Massachusetts : Allyn and Bacon, lnc., 1990), 281. 
52 lbid. 
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ท่ีได้สรุปความหมายไว้ว่า สภาพปัจจุบัน ปัญหาและความต้องการ  หมายถึง การนำเอาข้อมูลท่ีมีอยู่
ในขณะนั้นมาวิเคราะห์เปรียบเทียบผลการดำเนินงานท่ีคาดหวังไว้ หรือความต้องการของโรงเรียน ใน
อนาคต การศึกษาสภาพปัจจุบันปัญหาและความต้องการ  เป็นขั้นตอนแรกของกระบวนการนิเทศ
ภายในโรงเรียน ท่ีจะต้องอาศัยเทคนิคและวิธีการในการวิเคราะห์ ข้อมูล ปัญหา  สาเหตุ  แนว
ทางแก้ไขปัญหาจากข้อเสนอแนะของทุกคนและความร่วมมือจากทุกฝ่ายทุกคนในโรงเรียน 53 

การจัดลำดับความสำคัญของงาน ( Prioritzing ) การกำหนดเป้าหมายจุดประสงค์ และ
กิจกรรมต่าง ๆตามลำดับความสำคัญประกอบ ด้วย การกำหนดเป้าหมาย การกำหนดวัตถุประสงค์ใน
การทำงาน  การกำหนดทางเลือกและการจัด ลำดับ ความสำคัญของงาน54การกำหนดจุวัตถุประสงค์
และเป้าหมาย  เป็นการกำหนดมาตรฐานสำหรับการตัดสินใจเลือกว่าทิศทางการดำเนินงานตามแผน
ควรจะเป็นไปในทางใด  กิจกรรมนั้นมีอะไรบ้าง และจะต้องใช้ระยะเวลาเท่าไรเราจึงสามารถวัดผลท่ี
เกิดขึ้นได้  การกำหนดวัตถุประสงค์  และเป้าหมายจะต้องชัดเจนและสนองความต้องการ รวมท้ัง
ความสามารถนำไปปฏิบัติได้ด้วย  การกำหนดวัตถุประสงค์จึงเป็นหัวใจสำคัญของการวางแผน 55ซึ่ง
ประเภทของวัตถุประสงค์ได้แก่   วัตถุประสงค์ท่ัวไป วัตถุประสงค์ตามลักษณะขององค์การ
วัตถุประสงค์เฉพาะหน้า  และจำแนกลักษณะของวัตถุประสงค์ได้เป็น  4 ลักษณะด้วยกันคือ  1) 
วัตถุประสงค์ท่ีมีลักษณะเป็นตัวตนและวัตถุประสงค์ท่ีไม่มีตัวตน วัตถุประสงค์ท่ีมีลักษณะเป็นตัวตน
และวัตถุประสงค์ท่ีไม่เป็นตัวตน วัตถุประสงค์ท่ีมีลักษณะเป็นตัวตนสามารถวัดและมองเห็นได้ในการ
ควบคุมด้าน ปริมาณและคุณภาพ ส่วนวัตถุประสงค์ท่ีไม่เป็นตัวตนนั้นวัดได้ยากแต่มีผลในทางท่ีจะ
เกื้อหนุนต่อการปฏิบัติงาน เช่นคำชมเชย 2) วัตถุประสงค์ภายนอกและวัตถุประสงค์ภายใน  
วัตถุประสงค์ภายนอกเป็นส่ิงท่ีควบคุมได้ยาก เช่น การกำหนดค่าของเงิน ส่วนวัตถุประสงค์ภายใน
สามารถควบคุมได้เช่น การกำหนดวัตถุประสงค์ด้านสวัสดิการและค่าจ้างให้แก่ คนงาน  3) 
วัตถุประสงค์ท่ีมีลักษณะยืดหยุ่น และวัตถุประสงค์ท่ีมีลักษณะไม่ยืดหยุ่น การกำหนดวัตถุประสงค์
ลักษณะนี้ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ 4) วัตถุประสงค์ท่ีมีลักษณะจำกัดและไม่จำกัด วัตถุประสงค์ท่ี
มีลักษณะจำกัดนั้นจะกำหนดวัตถุประสงค์ให้แน่นอน  ส่วนวัตถุประสงค์ท่ีมีลักษณะไม่จำกัด คือการ
กำหนดวัตถุประสงค์ท่ีไม่แน่นอน  ทำให้ยากต่อการควบคุมและทำให้งานสำเร็จได้โดยยาก การ

 
53 สมเดช พินิจกุล, “การนิเทศภายในโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสำนักงานประถมศึกษา

อำเภอจตุรพักตรพิมานจังหวัดร้อยเอ็ด”(การค้นคว้าอิสระปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสารคาม, 2544), 29. 

54 Ben M. Harris, Supervisory Behavior in Education, 3rd ed. (Englewood 
Cliffs, New Jersey : Prentice-Hall, lnc.,1985), 14. 

55 การวางแผน, เข้าถึงเมื่อ 5 ธันวาคม 2556,เข้าได้ถึงจาก  http://www.hq.go/th/plan 
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กำหนดวัตถุประสงค์เป็นหน้าท่ีของผู้บริหารโดยตรงเพื่อท่ีจะให้ผู้ใต้บังคับบัญชียึดถือและดำเนินการ
ให้เป็นไปตามเป้าหมาย ส่วนการกำหนดทางเลือกนั้นเป็นการค้นหาและตรวจดูว่าทางเลือกต่าง ๆ มี
อะไรบ้างแต่ละทางให้ผลอย่างไรเพราะหากกิจกรรมท่ีระบุไว้ไม่อาจบรรลุได้เราจะทำกิจกรรมใด
ทดแทน56 

การออกแบบวิธีการทำงาน (Designing) คือการจัดระบบ วางแผนการทำงานเพื่อให้เกิดการ 
เปล่ียนแปลงโดย  จัดความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ  การนำทฤษฎีสู่การปฏิบัติ เตรียมการ
ต่าง ๆ ให้พร้อมในการปฏิบัติงาน การจัดระบบการทำงาน และ การกำหนดแผนในการทำงาน57  การ
วางแผนเป็นการคิดกำหนดส่ิงท่ีควรปฏิบัติ วิธีการปฏิบัติ  พร้อมท้ังประมาณเวลา  แรงงาน และวัสดุ
ท่ีจำเป็นต้องใช้ไว้ เป็นการล่วงหน้า  ช่วยให้การปฏิบัติงาน เป็นไปตามขั้นตอนอย่างราบรื่นมี
ประสิทธิภาพ58 และเป็นการกำหนดลักษณะเฉพาะของแต่ละงานซึ่งทำให้แต่ละบุคคลรู้ถึงหน้าท่ีและ
ความรับผิดชอบในงานและ  สามารถปฏิบัติงานได้เป็นผลสำเร็จ ซึ่งควรยึดหลักการจัดแบ่งงานแต่ละ
งานเป็นงานย่อย ๆท่ีมีสัมพันธ์และเกี่ยวข้องกัน59ส่วนการวางแผนการนิเทศหมายถึง  การนำข้อมูลผล
การวิเคราะห์นิเทศ มีขั้นตอนท่ีนำเอาทางเลือกท่ีจะดำเนินการมาร่วมกันกำหนดรายละเอียดกิจกรรม
และลำดับขั้นตอนการปฏิบัติเขียนเป็นโครงการนิเทศโรงเรียนประกอบด้วยหลักการ  เหตุผล
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย  แผนการดำเนินงานทรัพยากรท่ีต้องการ  การประเมินและผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับและในส่วนของการประเมินการนิเทศเป็นการตรวจสอบความสำเร็จชองโครงการและ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายท่ีกำหนดไว้ ผู้ท่ีมีหน้าท่ีดำเนินการประเมินมีผู้บริหารโรงเรียนและคณะ
นิเทศ  กิจกรรมท่ีต้องปฏิบัติได้แก่ประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายการ
ประเมินความคิดเห็นเพื่อทราบความพึงพอใจของผู้รับการนิเทศ  ประเมินกระบวนการนิเทศและ
สรุปผลการประเมินเพื่อใช้เป็นข้อมูลสำหรับการปรับปรุงต่อไป 

การจัดสรรทรัพยากร  (Allocating  Resources)  เป็นการกำหนดทรัพยากรต่าง ๆ ให้เกิด         
ประโยชน์  สูงสุดในการทำงาน  โดย กำหนดทรัพยากรตามความต้องการของหน่วยงานต่าง ๆ 

 
56 ศิริพร พงศ์ศรีโรจน์ , องค์การและการจัดการ( กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต , 

2548), 74-77. 
57 Ben M.  Harris, Supervisory Behavior in Education, 3rd ed.  ( Englewood 

Cliffs, New Jersey : Prentice-Hall, lnc.,1985), 14. 
58 ศิริพร พงศ์ศรีโรจน์ , องค์การและการจัดการ( กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต , 

2548), 61. 
59 อนิวัช  แก้วจำนง , การจัดการทรัพยากรมนุษย์ , พิ มครั้ ง ท่ี3 (สงขลา: นำศิลป์

โฆษณา,2554), 58. 
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จัดสรรทรัพยากรให้หน่วยงานต่าง ๆ  กำหนดทรัพยากรท่ีจำเป็นสำหรับจุดมุ่งหมายเฉพาะ  และ  
มอบหมาย บุคลากรให้ปฏิบัติงาน60ซึ่งทรัพยากรในการจัดการศึกษาท่ัวไปมีส่ีประการคือ  คนหรือ
ทรัพยากรมนุษย์ เงินหรืองบประมาณ วัตถุอุปกรณ์  และการจัดการหรือเทคนิคในการบริหาร61 ส่ิง
สำคัญในการจัดทรัพยากรนั้นคือการใช้ทรัพยากรต้องจัดสรรจำนวน ขนาด คุณภาพ และคุณลักษณะ
ของทรัพยากรให้เหมาะสม ตรงกับความต้องการของหน่วยงานในการสร้างผลงานคุณภาพ  ดังนั้นการ
จัดสรรจึงต้องมีหลักเกณฑ์พิจารณาอย่างรอบคอบ ระยะเวลาของการใช้ทรัพยากรหรือการจัดหามี
ความเหมาะสม  การเพิ่มปริมาณ คุณภาพ หรือประสิทธิภาพของทรัพยากร มีการวางแผนจัดสรร 
ทรัพยากรท้ังระยะยาว สอดคล้องกับแผนการจัดสรรทรัพยากรโดยคำนึงถึงผลกระทบท่ีเกิดขึ้นท้ัง
ภายในองค์กร คำนึงถึงความประหยัด62 

การประสานงาน ( Coordindinating) เป็นการประสานงานใช้ทรัพยากร ท้ังบุคลากร
งบประมาณวัสดุอุปกรณ์และประสานแผนการทำงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยประสาน การทำงาน  
ของฝ่ายต่าง ๆ  สร้างความสามัคคีพร้อมเพรียงในการทำงาน  ปรับการทำงานส่วนต่าง ๆ ให้มี
ประสิทธิภาพ และ ประสานแผนโดยกำหนดเวลาการทำงานแต่ละช่วงให้ชัดเจน63การประสานงานจึง
เป็นกระบวนการหนึ่งของการบริการและการปฏิบัติงานในหน่วยงานหรือองค์กร ซึ่งผู้บริหารจะต้องใช้
เทคนิคในการส่งเสริม  ชักจูง  ตักเตือน และช่วยเหลือเพื่อให้งานท่ีทำประสบผลสำเร็จ  โดยผู้ปฏิบัติ
จะต้องมีความรับผิดชอบท่ีจะทำงานให้เป็นไปตามระยะเวลาท่ีกำหนด  และมีความสอดคล้องกัน
อย่างเหมาะสม มีการส่ือสารท่ีตรงกันอย่างรวดเร็วและราบรื่น  จะต้องสามารถทำให้ทุกฝ่ายเข้าร่วม
ทำงานอย่างมีจุดหมายเดียวกันตามวัตถุประสงค์ของงานท่ีกำหนดไว้  และต้องมีคุณภาพตาม
มาตรฐานท่ีเป็นไปตามข้อกำหนด  ประหยัดเวลาและทรัพยากร64 

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

Cliffs, New Jersey : Prentice-Hall, lnc.,1985), 14. 
61   lbid. 
62 ก า ร จั ด ส ร ร ท รั พ ย า ก ร ,เ ข้ า ถึ ง เ มื่ อ  10 ธั น ว า ค ม  2556,เ ข้ า ถึ ง จ า ก

http://www.thaigoodview.com/library/type2/social104/05/page24.html 
63 Ben M.  Harris, Supervisory Behavior in Education, 3rd ed.  ( Englewood 

Cliffs, New Jersey : Prentice-Hall, lnc.,1985), 14. 
64 สถาบันดำรงราชานุกูล , เทคนิคการประสานงาน(Cooperation Technique),เข้าถึง

เมื่อ 18 ธันวาคม 2556, เข้าถึงได้จากhttp://www.stabundamrong.go.th 
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การอำนวยการ (Directing) เป็นการทำให้เกิดความเหมาะสมในการดำเนินตามแผนงานให้
มากท่ีสุด โดยการ  แต่งต้ังบุคลากร  กำหนดแนวทางหรือระเบียบปฏิบัติการทำงานแนะนำ การ
ปฏิบัติงานและการตัดสินใจเกี่ยวกับทางเลือกในการปฏิบัติงาน65การดำเนินการปฏิบัติการนิเทศเป็น
ส่วนหนึ่งของการอำนวยการประกอบด้วย  การปฏิบัติงานของผู้รับการนิเทศลงมือปฏิบัติงานตาม
ความรู้ความสามารถท่ีได้รับมาจากการดำเนินการ การปฏิบัติการของผู้ให้การนิเทศ  ผู้ทำการนิเทศ
จะทำการนิเทศและความคุมคุณภาพให้งานสำเร็จออกมาทันตามเวลาท่ีกำหนดและมีคุณภาพสูงการ
ปฏิบัติงานของผู้สนับสนุนการนิเทศ  ผู้บริหารท่ีจะให้การสนับสนุนในเรื่องวัสดุอุปกรณ์ ตลอดจน
เครื่องใช้ต่างๆ ช่วยให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างได้ผล  กระบวนการควบคุมก็เช่นกันเป็นส่วนหนึ่ง
ของการอำนวยการ ประกอบด้วยการพิจารณาตัดสินเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน  การวัดพฤติกรรมในการ
ทำงานและทำการวิจัยผลงาน ทำให้เกิดการทำงานแก้ไขการทำงานท่ีไม่ถูกต้อง ว่ากล่าวตักเตือนในส่ิง
ท่ีผิดพลาด สร้างกฎเกณฑ์ในการทำงานและลงโทษผู้กระทำผิดการวิเคราะห์และประเมินผลก็เป็นส่วน
หนึ่งของอำนวยการ66 

บทบาทของผู้บริหารในการนิเทศ 

 ผู้บริหารเป็นบุคคลท่ีมีความสำคัญต่อความสำเร็จในการนิเทศการศึกษา บทบาทท่ีผู้บริหาร
แสดงในฐานะผู้นิเทศ ควรเน้นบทบาทในการไปสนับสนุนส่งเสริมให้ครูได้เกิดการเรียนรู้และ
พัฒนาการปรับปรุงการเรียนการสอนของตน ซึ่งมีนักการศึกษาได้กล่าวถึงบทบาทของผู้บริหารสถาน
การศึกษาในการนิเทศไว้ ดังนี้  

ปรียาพร  วงศ์อนุตรโรจน์   ได้กล่าวถึงบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาไว้ดังนี้ 
1. บทบาทในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ให้ผู้บริหารสถานศึกษา จะต้องส่งเสริม

สนับสนุนโดยการนิเทศให้ครูผู้สอนทุกคนมีความรู้ ความเข้าใจทักษะ และเจตคติในการทำและนำ
หลักสูตรไปใช้ในห้องเรียนในรายวิชาท่ีรับผิดชอบ อย่างถูกต้องชัดเจน รวมใช้นิเทศการใช้หลักสูตร
อย่างต่อเนื่อง 

2. บทบาทเป็นผู้นำในการจัดการเรียนการสอน ผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องส่งเสริม 
สนับสนุน โดย การนิเทศครูผู้สอนให้สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามหลักสูตรสถานศึกษา
อย่างเป็นระบบ โดยมีกิจกรรมท่ีสำคัญได้แก่ การรู้จักพื้นฐานของผู้เรียน การกำหนดจุดมุ่งหมายของ

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

Cliffs, New Jersey : Prentice-Hall, lnc.,1985), 15. 
66 สงัด  อุทรานันท์ ,การนิเทศการศึกษา: หลักการทฤษฎีและปฏิบัติ (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์

มิตรสยาม, 2530), 82-83. 
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การสอน การดำเนินการสอน การสร้างเสริมทักษะ การสนับสนุนการสอน การควบคุมและตรวจสอบ
คุณภาพการสอน ผลสัมฤทธิ์ของการสอนและปรับปรุงแก้ไข 

3. บทบาทเป็นผู้นำในการประเมินการสอน ผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องดำเนินการนิเทศให้
ครูผู้สอนสามารถดำเนินการประเมินการเรียนการสอนตามหลักสูตรสถานศึกษาและนำผลการ
ประเมินมาใช้ปรับปรุงการเรียนการสอนและตัดสินการเรียนในแต่ละรายวิชา/ช้ัน 67 

กรองทอง  จริเดชากุล  กล่าวถึงบทบาทของผู้บริหารกับการนิเทศการศึกษาไว้ว่าผู้บริหารมี
บทบาทท่ีสำคัญคือ 

 1.บทบาทในการส่งเสริมและจัดให้มีการนิเทศภายในโรงเรียน เพื่อให้เกิดการพัฒนาตนเอง 
สามารถดำเนินงานตามนโยบายได้ถูกต้อง  ทำหน้าท่ีนิเทศภายในโรงเรียนได้อย่างสมบูรณ์ 

2.บทบาทในการใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา เพื่อพัฒนาศักยภาพครูโดยเฉพาะการ
จัดการเรียนการรู้ให้ดีขึ้น ส่งเสริมให้มีการใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีท่ีมีประสิทธิภาพ นำมาปรับใช้ให้
เหมาะสมกับครูในโรงเรียน 

3.บทบาทในการจัดประชุมอบรม มีการจัดประชุมอบรมในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การประชุม 
การปฏิบัติการ การสัมมานา การอภิปรายกลุ่ม เป็นต้น นอกจากนี้ยังต้องส่งเสริมให้ครูมีโอกาสเข้ารับ
การอบรมในการพัฒนาวิชาชีพ นำทักษะความรู้มาปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

4.บทบาทในการติดตามประเมินผล ซึ่งจะช่วยให้ครูพัฒนาศักยภาพได้ดีขึ้น การประเมินเพื่อ
นำผลท่ีได้มาปรับปรุงแก้ไขให้เกิดการพัฒนาเชิงสร้างสรรค์ 

5.บทบาทในการใช้กลุ่มในโรงเรียน สมาคมวิชาชีพหรือเครือข่ายเป็นแนวทาง เพื่อก่อให้เกิด
ประโยชน์แก่ครูในโรงเรียน โดยใช้กลุ่มหรือเครือข่ายช่วยเหลือด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น การจัดประชุม
ทางวิชาการ การศึกษาเอกสาร การศึกษาดูงาน ฯลฯ 

6.บทบาทในการสร้างครูต้นแบบในสาขาวิชาต่าง ๆ ซึ่งจะก่อให้เกิดผลในการพัฒนาและเป็น
แบบอย่างแก่ครูท่ัวไป68  

ลูซิโอ  และแม็คเนล (Lucio and Mc Nell) ได้กล่าวถึงบทบาทของผู้บริหารในการนิเทศ 
การศึกษาไว้ ดังนี้ 

1.  มีหน้าท่ีวางแผนร่วมกับครูเป็นรายบุคคลและเป็นหมู่คณะในการกำหนดนโยบายและ 
จุดมุ่งหมายในการจัดการศึกษา 

2.  มีหน้าท่ีในการบริหารโดยวินิจฉัยส่ังการ ประสานงานและกำหนดแนวทางท่ีจำเป็น 
3.  มีหน้าท่ีนิเทศการศึกษา โดยการให้คำปรึกษาหารือเป็นรายบุคคล 

 
67 ปรียาพร  วงศ์อนุตรโรจน์,การนิเทศการสอน (กรุงเทพฯส่ือเสริมกรุวเทพ,2548),67-68. 
68 กรองทอง  จิรเดชากุล ,คู่มือการนิเทศภายในโรงเรียน(กรุงเทพฯ : ธารอักษร,2550),5-6. 
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4.  มีหน้าท่ีพัฒนาหลักสูตรโดยตรง ในการกำหนดจุดมุ่งหมาย เลือกเนื้อหาวิชา สร้างคู่มือครู 
และคัดเลือกอุปกรณ์การสอน 

5. มีหน้าท่ีสาธิตการสอน โดยเป็นผู้จัดให้มีการสาธิตการสอนด้วยตนเองในเรื่องวิธีเกี่ยวกับ 
วิธีการสอน การใช้อุปกรณ์การสอนรวมทั้งช่วยเหลือด้านอื่นๆแก่ครูผู้กำลังสอนในช้ันเรียน 

6. ทำการวิจัยอย่างมีระเบียบแบบแผน เช่น การสำรวจ การทดสอบและการค้นคว้าแนวคิ
ต่างๆ ท่ีดีเพื่อเผยแพร่ให้ครูนำไปใช้ในช้ันเรียน69 
ไวส์ (Wiles) ได้กล่าวถึงบทบาทของผู้บริหารโรงเรียนในฐานะผู้นิเทศไว้ดังนี้ 
1.บทบาทด้านมนุษยสัมพันธ์ ผู้บริหารโรงเรียนมีหน้าท่ีทำให้เกิดความเข้าใจอันดีภายในกลุ่ม

และพยายามขจัดข้อขัดแย้งต่างๆท่ีเกิดขึ้นในกลุ่มบทบาทในฐานะผู้นำ ผู้บริหารโรงเรียนมีหน้าท่ี
พัฒนาความเป็นผู้นำให้เกิดขึ้นแก่ตัวผู้อื่น ช่วยให้ผู้อื่นมีความรับผิดชอบ มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 
ร่วมการใช้อำนาจละมีส่วนในการใช้อำนาจ 

2.บทบาทในด้านการจัดและดำเนินงานในหน่วยงานใหม่  ผู้บริหารโรงเรียนมีหน้าท่ี 
พัฒนาการจัดการองค์การและหน่วยงานในโรงเรียน ช่วยให้การดำเนินงานของคณะกรรมการต่าง ๆ
ในองค์การดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ ในการตัดสินใจเรื่องใดก็ตามต้องดำเนินการตามขั้นตอน
กระบวนการตัดสินใจ 

3.บทบาทในการคัดเลือกและการใช้ประโยชน์บุคลากร ผู้บริหารโรงเรียนมีหน้าท่ีพิจารณา
เลือกบุคคลากรใหม่ให้ตรงกับความต้องการ โดยให้ครูในโรงเรียนมีส่วนร่วมในการพิจารณาเลือกด้วย
ช่วยให้บุคลากรท่ีเข้าทำงานใหม่รู้สึกว่าเขาเป็นต้องการของโรงเรียน มีอุ่นใจและมีความเช่ือมั่นใน
ตนเอง 

4.บทบาทในการสร้างขวัญกำลังใจให้ครู ผู้บริหารโรงเรียนมีหน้าท่ีช่วยให้ครูพอใจงานท่ีจะ
ทำงาน มีความสะดวกสบาย มีปลอดภัยในการปฏิบัติงาน ให้ครูมีส่วนร่วมในการวางโครงการและ
นโยบายต่าง ๆของโรงเรียน ช่วยให้ครูเช่ือมั่นในความสามารถของตนเอง ให้ครูรู้สึกว่าตนเองมี
ความสำคัญและเป็นท่ีต้องการของบุคคลอื่น จัดให้มีบริการต่าง ๆ เช่น คู่มือครู อบรม เป็นต้น 

5.บทบาทในการพัฒนาบุคลากร ผู้บริหารโรงเรียนมีหน้าท่ี จัดการอบรมในหน่วยงานโดยจัด
ให้ตรงตามความหมายตามความต้องการของครู การประชุมของครูท่ี จัด ให้มีขึ้นช่วยให้ครูมี
ความก้าวหน้าใช้วิธีการสังเกตการณ์สอน แต่ต้องมีความเข้าใจกันท้ังสองฝ่ายใช้วิธีการวัดผลเพื่อ 

 
69 William H. Lucio and Jonh D.McNell, supervision inThought and Action 

(New York :McGraw –Hill,1979).23-25. 
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พัฒนาบุคลากรให้เกิดประสิทธิภาพด้านการเรียนการสอน70 
บีชและไรฮาร์ทซ (Beach and Reinhartz) ได้กล่าวถึงบทบาทของผู้บริหารในฐานะผู้นิเทศ

ไว้ ดังต่อไปนี ้
1.ผู้นำ(leader) เพื่อโน้มน้าวให้ครูได้ทำการเรียนรู้ร่วมกัน อันจะนำ ไปสู่การบรรลุ

วัตถุประสงค์ท่ีต้ังไว้ โดยสามารถทำงานกับครูเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการจัดการเรียนการสอนของ
สถานการศึกษา และช่วยให้ครูปรับแผนการจัดการเรียนการสอนให้ตอบสนองความต้องการของ
ผู้เรียนอย่างเสมอภาค รวมท้ังจูงใจให้ครูยอมรับหลักสูตรและรูปแบบการจัดการเรียนการสอนใหม่ 
บทบาทนี้เป็นบทบาทท่ีมีความคล้ายคลึงกับบทบาทการเป็นผู้พัฒนาองค์การ และการเป็นนักพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ท่ีต้องใช้พยายามอย่างกว้างขวาง ในการรวบรวมการปฏิบัติการต่าง ๆเพื่อให้เกิดการ
พัฒนา 

2.นักการวางแผน/นักจัดการ (Planner2organizer) บทบาทนี้เป็นบทบาทท่ีมีความสำคัญ
ท่ีสุด เพราะการวางแผนเป็นการคาดการณ์ถึงส่ิงท่ีควรปฏิบัติและแนวทางท่ีจะปฏิบัติให้ประสบ
ผลสำเร็จจะต้องร่วมดำเนินการวางแผนท้ังในระดับสถานศึกษา โดยการวางแผนพัฒนาครูท้ังหมดใน
สถานศึกษา และวางแผนระดับย่อย คือการพัฒนาครูในเรื่องเฉพาะเจาะจง การวางแผนท้ังระยะส้ัน
และระยะยาวเป็นส่ิงจำเป็นต้องดำเนินการ เพราะแผนเป็นตัวกำหนด เป้าหมายและการจัดลำดับ
ความสำคัญของการปฏิบัติงาน นอกจากนี้ ยังต้องจัดเอกสารท่ีเกี่ยวข้องกับหลักสูตร และจัดผู้สอน
และทรัพยากรท่ีใช้ตามเวลาท่ีกำหนด 

3.ผู้เอื้ออำนวย( facilitator)คือมีหน้าท่ีในการเอื้ออำนวยและสนับสนุนให้ครูมีความต้องการ
และความสามารถแตกต่างกันให้ปฏิบัติการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการสนับสนุนช่วยเหลือครู
ท้ังในทางตรงด้วยการสอนแนะครู และโดยทางอ้อมด้วยการจัดหาส่ืออุปกรณ์การเรียนการสอน จัดหา
ทุน การสนับสนุนให้มีทีมนิเทศ การสังเกต และรับฟังการสะท้อนการสอนของครูเพื่อเสริมสร้างความ
เข้มแข็งในการปฏิบัติการสอนของครู 

4.ผู้ประเมิน(appraiser/assessor) เป็นบทบาทท่ีมีประเด็นโต้แย้งกัน นักวิชาการบางคนมอง
ว่า การประเมินเป็นการทำเพื่อประโยชน์ขององค์กรไม่ใช่ประโยชน์ของครู อย่างไรก็ตามปัจจุบัน
นักวิชาการกลุ่มหนึ่งให้ความเห็นว่า การประเมินการสอนอาจต้องปฏิบัติไปพร้อมกับการสอนแนะนำ
และชวยเหลือสนับสนุนครูเป็นส่ิงท่ีมีความสำคัญต่อการพัฒนาการเรียนการสอน 

5.ผู้เสริมกำลังใจ (motivator/encourager)การจูงใจให้ครูเป็นบุคคลท่ีมีประสิทธิภาพของ 

 
70 Kimball Wiles, Supervision for Better School,3rd ed. Englewood: Cliffs,(New 

Jersey : Prentice-Hall Inc.,1983),261-267. 
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สถานศึกษา การเสริมกำลังใจด้วยการเสริมสร้างความภาคภูมิใจ ความเช่ือมั่นในและการเห็นคุณค่าใน
ตนเอง จะช่วยในการสร้างแรงบันดาลใจต่อการพัฒนาปรับปรุงการเรียนการสอน และช่วยให้ครูมีทัศ
คติท่ีดีต่อการพัฒนาตนเอง 

6.นักส่ือสาร(communication) ต้องเป็นนักส่ือสารท่ีดี ความสามารถในการเป็นผู้นิเทศท่ีมี 
ประสิทธิภาพขึ้นอยู่กับความสามารถในการฟังและการตอบโต้ของผู้นิเทศเอง ดังนั้นจึงมีความจำเป็นท่ี
ต้องส่ือสาร ความคิดและข้อมูลสารสนเทศกับผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย รวมถึงชุมชนได้อย่างมีคุณภาพ 

7.ผู้ตัดสินใจ(decision maker) ต้องมีความสามารถในการตัดสินใจท่ีส่งผลต่อนักเรียน ครู  
บุคลากรอื่น ๆ และต่อองค์การ เรื่องท่ีต้องตัดสินใจ ได้แก่ การปรับปรุงการเรียนการสอนหลักสูตร
และการพัฒนาบุคลากรอื่น ๆ และต่อองค์การ เรื่องท่ีต้องตัดสินใจ ได้แก่ การปรับปรุงการเรียนการ
สอนหลักสูตรและการพัฒนาบุคลากรกระบวนการนิเทศจึงต้องอาศัยการตัดสินใจอย่างต่อเนื่องโดย
การมีส่วนร่วมของ ครู ผู้ปกครอง นักเรียน อย่างไรก็ตาม การตัดสินใจท่ีส่งผลต่อคุณภาพการเรียน
การสอนขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพการตัดสินใจของผู้นิเทศภายใต้ข้อมูลท่ีชัดเจนของสถานศึกษา 

8.ผู้นำการเปล่ียนแปลง( change agent) ผู้นิ เทศ โดยตำแหน่งแล้วต้องเป็น ผู้นำการ
เปล่ียนแปลง โดยเฉพาะในเรื่องการเรียนการสอน แต่การเปล่ียนแปลง โดยเฉพาะเรื่องการเรียนการ
สอน แต่การเปล่ียนแปลงจะเกิดขึ้นได้สมาชิกต้องมีความเต็มใจและมีความรู้ความสามารถในการ
ขับเคล่ือนการเปล่ียนแปลงนั้น ผู้นิเทศจะต้องเป็นผู้ปรับเปล่ียนแผนและกระบวนการทำงานของครูท่ี
ส่งผลในทางบวกกับการเรียนการสอนในช้ันเรียน 

9.ผู้สอนแนะ/พี่เล้ียง (coach/mentor) เป็นบทบาทท่ีสำคัญท่ีช่วยเหลือส่งเสริมเกี่ยวกับการ
รับรู้ การตัดสินใจ และการใช้ทักษะทางสติปัญญา นอกจากนั้นยังช่วยในการจัดหาทรัพยากรและให้
ข้อมูลย้อนกลับแก่ครูเพื่อการปรับปรุงการเรียนการสอน 71 

จากบทบาทของผู้บริหารในการนิเทศการศึกษาท่ีกล่าวสรุปได้ว่า ผู้บริหารเป็นผู้ท่ีมีบทบาท
สำคัญในการพัฒนาจัดการองค์การหรือโรงเรียนให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยสนับสนุนให้
ครูผู้สอนทุกคนมีความรู้ เข้าใจทักษะ และเจตคติในการทำและนำหลักสูตรไปใช้ จัดประชุมอบรมใน
รูปแบบต่าง ๆ ส่งเสริมให้มีการใช้นวัตกรรมเทคโนโลยี ช่วยเหลือด้านการสอน แนะนำครูจัดหาส่ือ
อุปกรณ์การเรียนการสอน สร้างความเช่ือมั่นในและการเห็นคุณค่าในตนเองของครู ก่อให้เกิดทัศนคติ

 
71 Don M.  Beach and Judy Reinhartz, Supervision leadership :  focus on 

instruction (Boston Allyn and Bacon,2000), 16-18. 
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ท่ีดีต่อการพัฒนาตนเอง รวมท้ังติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการสอน เพื่อนำผลได้มาปรับปรุง
แก้ไขให้เกิดการพัฒนาเชิงสร้างสรรค์ 
 

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนอนุบาลนครปฐม 
สภาพปัจจุบัน 

ท่ีต้ัง โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 99 ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัด 
นครปฐม ไปรษณีย์ 73000  

 
วิสัยทัศน์  

"มุ่งพัฒนาอัจฉริยภาพทางด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สู่ระดับสากล ยกระดับ 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความรู้ คุณธรรม จริยธรรม ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา โดย 
พัฒนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเทคโนโลยีมาใช้ร่วมกับการปฏิรูปการเรียนรู้ รองรับการกระจาย 
อำนาจทางการศึกษาด้วยการบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน”  
 
คำขวัญโรงเรียน  

“วิชาการเด่น เน้นคุณธรรม กิจกรรมดี เทคโนโลยีทันสมัย พลานามัยสมบูรณ์”  
 
ปรัชญาการจัดการศึกษา  

"โรงเรียนอนุบาลนครปฐม จัดการศึกษาโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ยึดหลักการและแนว
ทางการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช 2542 โดยสอนให้นักเรียนมี
ความรู้จริง มีความประพฤติดี และสามารถปรับตนให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ตามคำขวัญของ
โรงเรียนท่ีว่า “วิชาการเด่น เน้นคุณธรรม กิจกรรมดี เทคโนโลยีทันสมัย พลานามัยสมบูรณ์”  

 
พันธกิจ  

1.พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ  
2.ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมอันพึงประสงค์แก่ผู้เรียนโดยยึดแนวปรัชญาตามหลัก

เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้กับการปฏิรูปการเรียนรู้  
3.พัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษา  
4.พัฒนาแหล่งเรียนรู้ส่ือและเทคโนโลยีทางการศึกษา  
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เป้าประสงค์  
1. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นร้อยละ 3 ในสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และภาษาต่างประเทศ รวมท้ังประสบผลสำเร็จในการแข่งขันด้าน 
คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ในระดับสากล  

2. นักเรียนเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมอันพึงประสงค์ และสามารถนำปรัชญา
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการทางานและการดำรงชีวิต  

3. คณะครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนในระดับมืออาชีพ 

4. สถานศึกษามีแหล่งเรียนรู้ ส่ือ และเทคโนโลยีท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้  
 

กลยุทธ์  
1. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตร และส่งเสริมความสามารถ

ด้านเทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้  
2. ปลูกฝังคุณธรรม ความสำนึกในความเป็นชาติไทยและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง  
3. ขยายโอกาสทางการศึกษาข้ันพื้นฐานอย่างกว้างขวางและท่ัวถึง  
4. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ  
5. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา ตามแนวทางการกระจายอำนาจทาง

การศึกษา หลักธรรมาภิบาล เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน  
 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์  
1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 
2. ซื่อสัตย์สุจริต  
3. มีวินัย  
4. ใฝ่เรียนรู้  
5. อยู่อย่างพอเพียง  
6. มุ่งมั่นในการทำงาน  
7. รักความเป็นไทย  
8. มีจิตสาธารณะ  
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จุดเน้นการจัดการศึกษา  
1. อ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น มีทักษะการคิดขั้นพื้นฐาน ทักษะชีวิต ทักษะการ ส่ือสาร

อย่างสร้างสรรค์ตามช่วงวัย  
2. อ่านคล่อง เขียนคล่อง คิดเลขคล่อง มีทักษะการคิดขั้นพื้นฐาน ทักษะชีวิต ทัก การส่ือสาร

อย่างสร้างสรรค์ตามช่วงวัย  
 

ข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา 
การจัดการเรียนการสอนโดยภาพรวม  

1. อาคารเรียน จำนวน 5 อาคาร ห้องเรียน จำนวน 83 ห้องเรียน  
2. นักเรียนมีท้ังส้ิน 2,960 คน ดังรายละเอียดดังนี้ (ข้อมูล ณ วันท่ี 10 มิถุนายน 2563)  

1) ระดับช้ันอนุบาลปีท่ี 1 จำนวน 3 ห้อง 
2) ระดับช้ันอนุบาลปีท่ี 2 จำนวน 12 ห้อง 
3) ระดับช้ันอนุบาลปีท่ี 3 จำนวน 12 ห้อง 
4) ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 จำนวน 12 ห้อง 
5) ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2 จำนวน 10 ห้อง 
6) ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 จำนวน 8 ห้อง 
7) ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 จำนวน 9 ห้อง 
8) ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 จำนวน 8 ห้อง 
9) ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 จำนวน 9 ห้อง 
3. บุคลากรทางการศึกษามีท้ังส้ิน 129 คน ประกอบด้วย  
1) ผู้อำนวยการ 1 คน  
2) รองผู้อำนวยการ 1 คน  
3) ครู 127 คน  
4.) คณะกรรมการสถานศึกษา 13 คน (ไม่รวมบุคลากรครูและผู้บริหาร) 
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งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

งานวิจัยในประเทศ 

ณรงศักด์ิ ไชยชมพูได้ศึกษาการนิเทศภายในโรงเรียนเอกชน ในเขตพื้นท่ีการศึกษาลำปาง 
เขต 1 พบว่าปัญหาการนิเทศภายในท่ีสำคัญคือ การกำหนดปัญหาและความต้องการนิเทศภายในยัง
ไม่เป็นระบบและชัดเจน ครูผู้สอนกับผู้ดำเนินการนิเทศไม่ ได้วางแผนการนิเทศร่วมกัน ขาด
งบประมาณในการสร้างส่ือเครื่องมือการนิเทศภายใน ผู้นิเทศปฏิบัติการนิเทศไม่ สม่ำเสมอและ
ต่อเนื่อง และมีการรายงานผลการนิเทศให้ทราบอย่างชัดเจน สำหรับแนวทางพัฒนาการนิเทศภายใน
ของโรงเรียนเอกชน ได้แก่ ควรมีการศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการอย่างเป็นระบบ ควรมีการ
วางแผนดำเนินการนิเทศภายในอย่างเป็นระบบ ควรสร้างส่ือและเครื่องมือการนิเทศภายในให้มีความ
ทันสมัย เหมาะสมและเพียงพอ ควรมีการประชุมให้ความรู้ความเข้าใจในกระบวนการนิเทศก่อนเข้า
ทำการนิเทศและควรมีการประเมินผล รายงานผลการนิเทศให้ทราบอย่างท่ัวถึงและชัดเจน72 

สวัสด์ิ  เดชกัลปยา ได้ทำการวิจัยเรื่อง การดำเนินงานนิเทศภายในโรงเรียน ในสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษานครนายก ผลการวิจัยพบว่า  1. สภาพการดำเนินงาน
นิเทศภายในโรงเรียน ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษานครนายกโดย
รวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณารายด้านพบว่าขั้นตอนการดำเนินงานนิเทศภายในโรงเรียน 4 
ขั้นตอน อยู่ในระดับมากเช่นเดียวกันโดยเรียงลำดับจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้ ขั้นที่ 3 การดำเนิน การ
นิเทศ ขั้นท่ี 2 การวางแผนการนิเทศ ขั้นท่ี 1การศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหาและความต้องการของ
สถานศึกษา และขั้นท่ี 4 การประเมินผลการนิเทศ ตามลำดับ 2. ผลการเปรียบเทียบการดำเนินงาน
นิเทศภายในโรงเรียน ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษานครนายก โดย
จำแนกตามขนาดของสถานศึกษา พบว่าการดำเนินงานนิเทศภายในโรงเรียน ตามขั้นตอนการ
ดำเนินงานนิเทศภายในโรงเรียนท้ัง 4 ขั้นตอน คือการศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหาและความต้องการ
ของสถานศึกษา การวางแผนการนิเทศ การดำเนินการนิเทศ และการประเมินผลการนิเทศ ของ
สถานศึกษาขนาดใหญ่และสถานศึกษาขนาดเล็ก ท้ังโดยรวมและรายด้านนั้นไม่แตกต่างกัน73 

 
72 ณรงศักดิ์ ไชยชมภู, “การนิเทศภายในโรงเรียนเอกชนในเขตพื้นท่ีการศึกษาลำปางเขต 1” 

(วิทยานิพนธ์ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ลำปาง, 2550), ง. 

73 สวัสด์ิ  เดชกัลป์ยา“การดำเนินงานนิเทศภายในโรงเรียน ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษานครนายก”(วิทยานิพนธ์ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหาร
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นงลักษณ์ เรือนทอง ผลการวิจัย พบว่า องค์ประกอบของรูปแบบการบริหารโรงเรียนท่ีมี
ประสิทธิผลประกอบด้วย 8 องค์ประกอบ คือ 1) การเป็นองค์กรแหงการเรียนรุ้ 2) ผู้บริหารและครู
เป็นมืออาชีพ 3) การประกันคุณภาพ การตรวจสอบได้และความน่าเช่ือถือ 4) สภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อ
การเรียนรู 5) การมีวิสัยทัศน์และวัตถุประสงค์ร่วมกัน 6) เน้นการเรียนการสอน 7) การสอนท่ีมี
วัตถุประสงค์ 8) มีความคาดหวังต่อนักเรียนสูง และรูปแบบการบริหารโรงเรียนท่ีมีประสิทธิผล เป็น
รูปแบบท่ีประกอบด้วยองค์ประกอบท่ีสำคัญ 8 องค์ประกอบ ซึ่งมีความเหมาะสมถูกต้อง เป็นไปได้
และสามารถนำไปใช้ประโยชนได้สอดคลองกับกรอบแนวคิดทฤษฎีของการวิจัย74 

ณรงค์ชัย ศรีศศลักษณ์ ได้ศึกษาการนิเทศในโรงเรียนกลุ่มบางเลน สำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษานครปฐม พบว่าการนิเทศในโรงเรียนกลุ่มบางเลน โดยเฉพาะภาพและรายด้านอยู่ในระดับ
มากโดยเรียงค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อยตามลำดับดังนี้ ด้านการพัฒนาหลักสูตร ด้านการจัดหาวัสดุ
อุปกรณ์การสอน และด้านการจัดหาบุคลากร75 

ชาญชัย ไพยารมณ์ได้ทำการวิจัยเรื่อง การพัฒนาการดำเนินงานนิเทศในโรงเรียนแม่ออนวิท
ยา สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาเชียงใหม่เขต 1 ผลการวิจัยพบว่า 1) สภาพปัญหา คือคณะครูส่วน
ใหญ่ขาดความรูความเข้าใจในระบบการนิเทศภายใน ยังไม่มีการดำเนินการใด ๆท่ีเกี่ยวกับการนิเทศ
ภายในส่วนในด้านความต้องการพบว่า ตองการให้มีการสร้างความรูความเข้าใจแกคณะครูทุกคนใน
โรงเรียนโดยการอบรมให้ความรูหรือการศึกษาด้วยตนเองในรูปแบบเอกสารคูมือการดำเนินงานนิเทศ
ภายในของโรงเรียน 2) ผลการจัดทำคูมือการดำเนินงานนิเทศภายในโรงเรียนแม่ออนวิทยาได้คูมือท่ีมี
เนื้อหาสาระสำคัญ 5 สวนท่ีจำเป็นในการให้ความรูแกคณะครูเพื่อการศึกษา และนำไปปฏิบัติ
ประกอบด้วยความสำคัญและความเป็นมา วัตถุประสงค์แนวทางขั้นตอน และวิธีการดำเนินงานนิเทศ
ภายในกรอบการดำเนินการนิเทศภายใน โรงเรียนแม่ออนวิทยา กระบวนการเครื่องมือท่ีใช้ในการ
นิเทศภายใน การติดตามประเมินผลและรายงาน 3) การพัฒนาการดำเนินการนิเทศภายใน โดยใช้
คู่มือการดำเนินงานนิเทศภายในของโรงเรียนแม่ออนพบว่า ผลการดำเนินงานบริหารวิชาการตาม

 

การศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์) วารสารวิจัยและพัฒนาวไลย
อลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์2,3 (กันยายน - ธันวาคม 2550): 96-97. 

74 นงลักษณ์ เรือนทอง, “รูปแบบการบริหารโรงเรียนท่ีมีประสิทธิผล” (วิทยานิพนธ์ปริญญา
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ภาควิชาการบริหารการศึกษา สาขาวิชาการบริหารการศึกษามหาวิทยาลัย
ศิลปากร, 2550), บทคัดย่อ. 

75 ณรงค์ชัย ศรีศศลักษณ์,”การนิเทศในโรงเรียนกลุ่มบางเลน สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
นครปฐม พบว่าการนิเทศในโรงเรียนกลุ่มบางเลน” (การค้นคว้าอิสระ ปริญญาศึกษาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาการบริหารศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร,2553),ง. 
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ขอบเขตการการดำเนินงานนิเทศภายในท้ังส้ิน 17 งาน มีการพัฒนาขึ้นในทุกงาน เมื่อพิจารณาใน
รายละเอียดของแต่ละงาน พบว่าในบางงานไม่มีการพัฒนาหรือไม่มีการปฏิบัติในบางด้าน สาเหตุมา
จากข้อจำกัดของผู้รับผิดชอบแต่ละงานท่ีมีภาระมากน้อยต่างกันจึงควรมีการศึกษาในเชิงลึกถึงสภาพ
ปัญหาและความต้องการในการดำเนินงานแต่ละงาน จัดทำคูมือปฏิบัติงานของแต่ละงานให้ชัดเจน
เพื่อใช้ควบคูกับคูมือการดำเนินงานนิเทศภายในของโรงเรียนแม่ออนวิทยา76 

พิเชฐ โพธิ์ภักดี การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนามีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนารูปแบบการ
บริหารโรงเรียนนิติบุคคล สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เก็บรวบรวมข้อมูลโดย
การ วิเคราะห์เอกสารและสัมภาษณ์ผู้อำนวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์และโรงเรียน ขนาดใหญ่
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์ เนื้อหาเพื่อเป็น
แนวทางในการสร้างรูปแบบ หลังจากนั้นประเมินความเหมาะสมและเป็นไปได้ของรูปแบบโดยการ
สนทนากลุ่มและประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 1.รูปแบบการบริหารโรงเรียนนิติ
บุคคล สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มี 2 รูปแบบ คือ รูปแบบท่ี 1: รูปแบบ
กระจายอำนาจ และรูปแบบท่ี 2: รูปแบบองค์การมหาชน แต่ละรูปแบบประกอบด้วยองค์ประกอบ 3 
สวนคือ 1) หลักการและวัตถุประสงค์ 2) โครงสร้างและ สาระสำคัญ 3) การนำไปสู่การปฏิบัติและ
เงื่อนไขความสำเร็จ จุดเดนของรูปแบบท่ี 1 โรงเรียน จะมีความเป็นอิสระและคลองตัวในการ
บริหารงานท้ัง 4 ด้านคือ ด้านวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคลและการบริหารท่ัวไปภายใต้
กฎระเบียบท่ีกระทรวงศึกษาธิการและ หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกำหนด สวนจุดเดนของรูปแบบท่ี 2 
โรงเรียนจะสามารถบริหารงานท้ัง 4 ด้าน อย่างอิสระและคลองตัวภายใต้กฎระเบียบและแนวปฏิบัติท่ี
โรงเรียนกำหนดเอง 2.แนวทางการปรับปรุงแกไขและพัฒนากฎหมาย สำหรับรูปแบบการบริหาร
โรงเรียน รูปแบบท่ี 1กระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ตองปรับปรุงแกไขและพัฒนา
กฎหมาย เพื่อกระจายอำนาจให้โรงเรียน สวนรูปแบบท่ี 2 กระทรวงศึกษาธิการ เสนอคณะรัฐมนตรี
ตราพระราชกฤษฎีกาจัดต้ังโรงเรียนตามพระราชบัญญั ติองค์การมห าชน พ.ศ.2542 โดยให้
คณะกรรมการสถานศึกษา มีอำนาจหน้าท่ีจัดระบบและออกระเบียบข้อบังคับในการบริหารโรงเรียน77 

 
76 ชาญชัย ไพยารมณ์, “การพัฒนาการดำเนินงานนิเทศในโรงเรียนแมออนวิทยา สำนักงาน

เขตพื้นท่ีการศึกษาเชียงใหม่เขต 1” (วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหาร
การศึกษา บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2553), ง-จ. 

77 พิเชฐ โพธิ์ภักดี, “การพัฒนารูปแบบการบริหารโรงเรียนนิติบุคคล สังกัดสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน” (วิทยานิพนธปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต ภาควิชาบริหาร
การศึกษา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2553), บทคัดย่อ. 
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           พิมพา ศิริวงศ์ ได้ทำการวิจัยเรื่อง การดำเนินการนิเทศงานวิชาการภายในโรงเรียนวัดไผ่เงิน  
โชตนาราม สำนักงานเขตบางคอแหลม สังกัดกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า การดำเนิน การ 
นิ เทศงานวิชาการภายในโรงเรียนวัดไผ่เงินโชตนาราม สำนักงานเขตบางคอแหลม สังกัด 
กรุงเทพมหานครโดยรวมท้ัง 5 ด้านอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการสร้าง 
ขวัญและกำลังใจ มีค่าเฉล่ียสูงสุดและด้านการการวางแผนการนิเทศและการ เตรียมการนิเทศมี
ค่าเฉล่ียต่ำสุด 78 
             อัมพรกัญ บัวครอง ได้ทำการวิจัยเรื่อง การนิเทศการศึกษาของผู้บริหารโรงเรียนแกนนำ
การ จัดการเรียนร่วม สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรีเขต 2 ผลการวิจัยพบว่า 
1) การนิเทศการศึกษาของผู้บริหารโรงเรียนแกนนำการจัดการเรียนร่วม สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาราชบุรีเขต 2 โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาในแต่ละขั้นตอนพบว่า อยู่
ในระดับมากทุกขั้นตอน เรียงค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อยดังนี้ การวางแผนและกำหนดทางเลือก 
การศึกษาสภาพปัจจุบันปัญหาและความต้องการ การปฏิบัติการนิเทศการศึกษา การประเมินผลและ 
รายงานผล การสร้างเครื่องมือและพัฒนาวิธีการ 2) แนวทางการพัฒนาการนิเทศการศึกษาของ ผู้
บริหารโรงเรียนแกนนำการจัดการเรียนร่วม สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี 
เขต 2 คือ 1) ผู้บริหารควรมีการสนับสนุนด้านบุคลากร งบประมาณ และให้ความสำคัญรวมถึงการ 
สร้างความตระหนักในการนำสภาพปัญหามาวิเคราะห์เพื่อหาแนวทางแก้ปัญหาอย่างจริงจัง 2) ควร 
จัดการนิเทศในแนวทางเดียวกันโดยต้องมีการประชุมวางแผนเพื่อหารูปแบบในการนิเทศท่ี เหมาะสม 
3) ควรมีการประชุมอบรมจัดทำส่ือ เครื่องมือท่ีใช้ในการนิเทศให้มีความหลากหลาย 4) ควรมีแนวทาง
ในการปฏิบัติท่ีหลากหลาย ท้ังการนิเทศโดยตรงและทางออม 5) ควรจัดให้มีการประเมินเครื่องมือท่ี
ใช้ว่าตรงกับวัตถุประสงค์หรือไม่เพื่อทำการปรับปรุงแก้ไขพัฒนาในการเรียนการสอน79 
          ชุติมา แย้มจ่าเมือง กระบวนการนิเทศท่ีสัมพันธ์กับการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนเอกชนใน
กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า 1.) กระบวนการนิเทศของโรงเรียนเอกชนในกรุงเทพมหานคร 
โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก โดยเรียงมัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ด้านการ
ออกแบบวิธีทำงาน ด้านการจัดลำดับความสำคัญของงาน ด้านการประสานงาน ด้านการจัดสรร

 
78 พิมพา ศิริวงศ์, “การดำเนินการนิเทศงานวิชาการภายในโรงเรียนวัดไผ่เงินโชตนาราม 

สำนักงานเขตบางคอแหลม สังกัดกรุงเทพมหานคร” (วิทยานิพนธ์ปริญญา ครุศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา, 2553), ง. 

79 อัมพรกัญ บัวครอง, “การนิเทศการศึกษาของผู้บริหารโรงเรียนแกนนำการจัดการเรียน
ร่วม สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรีเขต 2” (สารนิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตร 
มหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2553), ง 
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ทรัพยากร ด้านการอำนวยการ และด้านการประเมินสภาพปัญหา ตามลำดับ 2.) การปฏิบัติงานของ
ครูโรงเรียนเอกชนในกรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก โดยเรียงมัชฌิมเลข
คณิตจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ด้านแสวงหาและใช้ข้อมูลข่าวสารในการพัฒนา มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด
รองลงมาคือ ด้านการพัฒนาแผนการสอนให้สามารถ ปฏิบัติได้ เกิดผลจริง และด้านจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน โดยเน้นผลถาวรท่ีเกิดแก่ผู้เรียน มีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุด 3.) กระบวนการนิเทศท่ีสัมพันธ์กับ
การปฏิบัติงานของครูโรงเรียนเอกชนในกรุงเทพมหานคร ทุกคู่มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยทางสถิติท่ี
ระดับ .01 โดยมีค่าความสัมพันธ์กันในทางบวกหรือมีความสัมพันธ์กันในลักษณะท่ีคล้อยตามกันทุก
คู่80 

พรรณภา มหาวิชา ได้ศึกษาเรื่อง กระบวนการนิเทศของผู้บริหารโรงเรียนวัดศรีนวลธรรม 
วิมล สังกัดกรุงเทพมหานคร ได้ให้ข้อเสนอแนะไว้ว่า ควรส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาความรู้ 
ความสามารถของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร ด้านการนิเทศ เช่น การประเมินสภาพ 
ปัญหา การออกแบบวิธีการทำงาน และสำนักการศึกษาควรมีนโยบายในการดูแลด้านนิเทศของ 
ผู้บริหารโดยเฉพาะ เพราะมีความสำคัญต่อการพัฒนาคุณภาพการสอนของครูอันจะส่งผลต่อการ 
พัฒนาความรู้ ทักษะ ความสามารถของผู้เรียน81 

 

งานวิจัยต่างประเทศ  

 นารันโจ (Naranjo) ได้ทำการศึกษาเรื่องการจัดกิจกรรมการนิเทศภายในโรงเรียนท่ีพึงประ
สงคของประเทศโคลัมเบีย ผลการศึกษาพบวา ครู ศึกษานิเทศก และนักวิชาการมีความเห็นสอดคลอง
กันวากิจกรรมท่ีใชนิเทศภายในโรงเรียน เรียงลำดับจากมากไปหาน้อย ได้แก การฝกอบรม แนะนำ
การฝก อบรมปฏิบัติการ การสาธิตการสอนโดยศึกษานิเทศกการประชุมกลุ่มย่อยของครูการเย่ียมช้ัน
เรียนและสังเกตการณสอน82 

 
80 ชุติมา แย้มจ่าเมือง “กระบวนการนิเทศท่ีสัมพันธ์กับการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนเอกชน

ในกรุงเทพมหานคร” (วิทยนิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2554), ง. 

81 พรรณภา มหาวิชา, "กระบวนการนิเทศของผู้บริหารโรงเรียนวัดศรีนวลธรรมวิมล สังกัด 
กรุงเทพมหานคร" (สารนิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต , สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2557), 93 

82 Naranjo, Valencia, “Educational Supervision in Columbia : The Role of the  
Supervisor,” Dissertation Abstracts Intermational. 31,3( 2008): 973–A 
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เนลสันและคณะ (Nelson and others) ได้ศึกษามุมมองของผู้ให้คำปรึกษาจากหญิง 8 คน 
ชาย 4 คน จากการคัดเลือกของผู้เช่ียวชาญด้านการนิเทศโดยการสัมภาษณ์เกี่ยวกับประสบการณด้าน
การให้คำปรึกษา ความเช่ือในการใช้ยุทธศาสตร์การบริหารการจัดการ ผู้ท่ีให้คำปรึกษาท่ีมี
ประสบการณ์ในการนิเทศได้อภิปรายกระบวนการนิเทศของแต่ละบุคคลต่างยอมรับข้อบกพร่องความ
ล้มเหลว วิวัฒนาการ รวมท้ังการเรียนรูจากความผิดพลาดท่ีเกิดขึ้น กลุ่มผู้ใหค้ำปรึกษามีความเช่ือว่า
การสร้างเครือข่ายการนิเทศท่ีเข้มแข็งการอภิปรายเพื่อประเมินผลทันท่ีเป็นการสร้างรูปแบบท่ีเปิด
กว้างทางความคิดเห็นและอยู่ภายใต้เงื่อนไขของเวลาความน่าเช่ือถือของกระบวนการนิเทศซึ่งขึ้นอยู่
กับการนิเทศรูปแบบการนิเทศทางความคิดเห็นท่ีแตกต่าง การนำยุทธศาสตร์ท้ังหมดมา พัฒนา
กระบวนการนิเทศท้ังนี้ขึ้นอยู่กับปัจจัยด้านส่ิงแวดล้อมด้วย การค้นพบข้อโต้แย้งของกลุ่มผู้ร่วมงาน 
ความเป็นตัวของตัวเอง กระบวนการนิเทศท่ีแตกต่างการเข้มงวดต่อผู้ เข้ารับการนิเทศ ซึ่งเป็น
กระบวนการนิเทศแบบคู่ขนานทำให้ได้ผลการนิเทศสะท้อนกลับจากผู้รับการนิเทศได้อย่างถูกต้อง83 

แอน คลาร์ก (Clark) ได้ทำการศึกษาประสบการณ์ตรงในการนิเทศและประโยชน์ของความ
ยั่งยืนค้นหาภาวะผู้นำต่อประสิทธิภาพของงานนิเทศการศึกษา ท่ีสามารถสร้างความสำเร็จและรักษา
ไว้ได้อย่างยั่งยืน จากการใช้เวลาในการศึกษาการนิเทศทางไกลผ่านอินเทอร์เน็ต การปฏิสัมพันธ์ผ่าน
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ใยโรงเรียนชนบท โดยให้ผู้มีส่วนร่วมใช้เวลา 9 เดือน ตรวจดูคุณภาพการนิเทศ
โดยวิเคราะห์ข้อมูลจากจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ จัดข้อความท่ีได้รับเป็นหมวดหมู่ จากการประชุม
บันทึกผลการวิจัยพบว่าการนิเทศก่อให้เกิดความไว้วางใจท้ังคู่ต้องเปิดเผย จริงใจ และใช้อำนาจ
ออกแบบให้มีการเห็นถึงความมีมนุษย์สัมพันธ์84 

จอห์น ริซโซ (Risso) ได้ทำการศึกษามุมมองของครูและศึกษานิเทศก์เกี่ยวกับแนวคิดในการ
นิเทศการศึกษาและการติดตามผลในปัจจุบัน โดยใช้แบบสอบถามของ 43 รายการ ถามครู 345 คน 
และศึกษานิเทศก์ 58  คน ผลการศึกษาพบว่าความแตกต่างระหว่างแนวคิดของครูและศึกษานิเทศก์
เกี่ยวกับการนิเทศในปัจจุบันอย่างมีนัยสำคัญ ความคิดเห็นท่ีสอดคล้องกันคือการเข้าใจพื้นท่ีท่ีดูแล 
การรู้จักสภาพปัจจุบันและความแตกต่างของโรงเรียน การเป็นท่ีปรึกษาท่ีชาญฉลาดไว้ใจได้ ใช้ความ
หลากหลายของวิธีการนิเทศ ความสัมพันธ์ของครูและผู้นิเทศ การมีส่วนร่วมของครู ผลท่ีออกมา

 
84Nelson, Mary Lee and others. “Working with Conflict in Clinical Supervision :  

Wise Supervisors' Perspectives,” Journal of Counseling Psychology. 55,2 (April, 2008),  
172-184.  
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ช้ีบอกความแตกต่างของการพัฒนาการนิเทศ การเข้าถึงความหลากหลายของโรงเรียน การมาเยี่ยม
บ่อยมากกว่า ความสัมพันธ์ส่วนตัว ทำให้โรงเรียนมองมาตรฐานการปฏิบัติท่ีเป็นของแตกต่างชัดเจน
และการดูแลความเป็นอยู่ของครูเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการพัฒนาการนิเทศ85 

โจเอลเลน (JoEllen) ได้ทำการศึกษากระบวนการนิเทศต่อการใช้เทคโนโลยีและเทคนิคการ
สอนโดยสัมภาษณ์ และรวบรวมเอกสารของครูหลังการใช้เว็บ จัดระบบการเรียนรู้ในการสอนนักเรียน 
โดยมีผู้นิเทศจากมหาวิทยาลัยดูแล จัดโปรแกรมให้ครู7คน สมัครร่วมโครงการ8สัปดาห์ โดยสมัครใจ
เข้าไปศึกษาโฮมเพจของมหาวิทยาลัยนอทอีสเทอร์น  (Northeastem) ท่ีได้จัดเนื้อหาสาระ บทนำ 
การดูแล คำแนะนำ และทรัพยากร ซึ่งค้นคว้าวิจัยจากคณะอาจารย์ 4 คน เรื่องราวท่ีครูปรึกษา
แนะนำให้เค้าใช้ทรัพยากรจากอินเทอร์เน็ต การใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่มากน้อยขึ้นอยู่กับความชำนาญ
ของครูในการใช้คอมพิวเตอร์ เป็นการปรึกษาท่ีไว้ใจได้หลังจากนั้น ได้สัมภาษณ์และรวบรวมเอกสาร
บันทึกข้อมูล ผลการศึกษา พบว่า การท่ีครูเข้าไปค้นหาแสดงว่าครูกำลังร่วมมือเรียนรู้ท่ีจะปรึกษาใช้
ทรัพยากรในอินเทอร์เน็ต ซึ่งมีเอกสารอ้างอิงเกี่ยวกับศิลปะการสอนและครูท่ีไม่ร่วมมือจะไม่มีการ
แลกเปล่ียนประสบการณ์เมื่อส้ินสุดโปรแกรมให้กลุ่ม 7 คน หาเครือข่ายเพิ่ม 3 คน87 
 

 

 

 

 

 

 
85 John F. Risso,Teachers and supervisors perception of current and  

experiences , accessed 1 September 2011 Avilable from 
ww.lib.umi.com/dissertations/fullcit/3110901 

87Bailey,JoEllen. A dichotomy in supervisionry transformation : Technology 
and the art of teaching , accessed 1 September 2011 Avilable from 
ww.lib.umi.com/dissertations/fullcit/3110901 
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บทที่ 3  
การดำเนินการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อทราบกระบวนการนิเทศของผู้บริหารโรงเรียนอนุบาล
นครปฐม และ    2) เพื่อทราบแนวทางการพัฒนากระบวนการนิเทศของผู้บริหารโรงเรียนอนุบาล
นครปฐม เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา (descriptive research) โดยใช้ข้าราชการครูของโรงเรียน
อนุบาลนครปฐมเป็นหน่วยวิเคราะ (unit of analysis) ผู้ให้ข้อมูลประกอบด้วย ผู้บริหารโรงเรียน รอง
ผู้บริหารโรงเรียน หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ และครูผู้สอน เครื่องมือท่ีใช้เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับ
กระบวนการนิเทศของผู้บริหารโรงเรียนอนุบาลนครปฐม เพื่อให้การดำเนินการวิจัยเป็นไปอย่างมี
ระบบและบรรลุวัตถุประสงค์ของการวิจัยท่ีกำหนดไว้ ผู้วิจัยได้กำหนดขั้นตอนในการดำเนินการวิจัย
และระเบียบวิจัยซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

ขั้นตอนการดำเนินการวิจัย 

เพื่อเป็นแนวทางสำหรับการดำเนินการวิจัยเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และมีประสิทธิภาพ
ผู้วิจัยจึงได้กำหนดรายละเอียดและขั้นตอนการดำเนินการวิจัยไว้เป็น 3 ขั้นตอน ดังนี้ 

ขั้นตอนที่1 ศึกษาปัญหาท่ีจะทำการวิจัยเป็นการศึกษาสภาพปัญหา และอุปสรรคต่าง ๆ
พร้อมท้ังรวบรวมวรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้องจากตำรา เอกสาร ข้อมูลสถิติ กฎ ระเบียบ ปัญหาท่ีเกี่ยวกับ
ประสิทธิผลของโรงเรียน ตลอดจนผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องอย่างกว้างขวางเพื่อใช้ข้อมูลสนับสนุนการ
วิจัย ขอคำแนะนำและเห็นชอบในการจัดโครงร่างงานวิจัยจากอาจารย์ท่ีปรึกษา รับข้อเสนอแนะไป
ปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆให้สมบูรณ์และนำเสนอภาควิชาเพื่อขออนุมัติโครงร่างการค้นคว้า
อิสระ 

ขั้นตอนที่2 การดำเนินตามโครงการวิจัย เป็นขั้นตอนท่ีผู้วิจัยสร้างเครื่องมือ พัฒนาคุณภาพ
เครื่องมือ แล้วนำไปเก็บข้อมูลจากแหล่งท่ีเป็นตัวอย่างในงานวิจัยโดยส่งแบบสอบถามไปยัง
สถานศึกษาท่ีเป็นกำหนดไว้ในแผนงาน แล้วนำข้อมูลท่ีเก็บรวบรวมได้มาทดสอบความถูกต้อง
วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ และแปรผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

ขั้นตอนที่3 รายงานผลการวิจัยเป็นขั้นตอนการจัดทำรายงานผลการวิจัย นำเสนอต่อ
คณะกรรมการผู้ควบคุมสารนิพนธ์เพื่อตรวจสอบแก้ไขให้ถูกต้อง ปรับปรุงแก้ไขและจัดทำรายงานการ
วิจัยฉบับร่างนำเสนอคณะกรรมการตรวจสอบสารนิพนธ์ ปรับปรุงแก้ไขตาม ข้อ เสนอแนะ จัดทำ
รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์เสนอต่อบัณฑิตวิทยาลัย เพื่อขออนุมัติจบการศึกษา 
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ระเบียบวิธีวิจัย 

เพื่อให้การวิจัยครั้งนี้มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ผู้วิจัยได้
กำหนดระเบียบวิธีวิจัย ซึ่งประกอบด้วย แผนแบบการวิจัย ประชากร ตัวแปรท่ีศึกษา เครื่องมือและ
การสร้างเครื่องมือ การเก็บรวบรวมข้อมูลสถิติ ท่ีใช้ในการวิจัยและการวิเคราะห์ข้อมูล ซึ่งมี
รายละเอียด ดังนี้ 

แผนแบบการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา (descriptive research) ท่ีมีแผนแบบการวิจัยใน
ลักษณะของการใช้กลุ่มตัวอย่างเดียว ศึกษาสภาวการณ์ ไม่มีการทดลอง (the one shot non – 
experimental case study) ซึ่ง เขียนเป็นแผนผัง (diagram) ได้ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

S   หมายถึง   ประชากร 
X  หมายถึง  ตัวแปรท่ีจะศึกษา 
O  หมายถึง  ข้อมูลท่ีได้จากการศึกษา 

 

ประชากร 

ประชากรในการวิจัยครั้งนี้คือ ผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ และครูโรงเรียนอนุบาล
นครปฐม จำนวน   129 คน ยกเว้นผู้วิจัย 

 

O 

X S 
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ตัวแปรที่ศึกษา 

ตัวแปรท่ีใช้ในการศึกษาครั้งนี้ประกอบด้วยตัวแปรพื้นฐานและตัวแปรท่ีศึกษามีรายละเอียด 
ดังนี้ 

1. ตัวแปรพื้นฐาน เป็นตัวแปรท่ีเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถามได้แก่ เพศ 
อายุ ระดับการศึกษา ตำแหน่งในปัจจุบัน ประสบการณ์การทำงานในตำแหน่ง 

2. ตัวแปรท่ีศึกษา เป็นตัวแปรท่ีเกี่ยวกับ กระบวนการนิเทศของผู้บริหารโรงเรียนอนุบาล
นครปฐม ตามแนวคิดของแฮริส (Harris) ซึ่งระบุกระบวนการนิเทศไว้ 6 ขั้นตอน ดังนี้   

2.1 การประเมินสภาพงาน (Assessing) หมายถึง การศึกษาสภาพการณ์ท่ีเป็นอยู่ 
เพื่อเป็นข้อมูลในการกำหนดการเปล่ียนแปลงโดย การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อศึกษาธรรมชาติและความ 
สัมพันธ์ของสภาพการณ์ต่าง ๆ  การสังเกตปรากฏการณ์รอบตัวโดยละเอียด การทบทวนเพื่อ
ตรวจสอบปรากฏการณ์รอบตัว และการเปรียบเทียบพฤติกรรมการทำงาน 

2.2 การจัดลำดับความสำคัญของงาน (Prioritizing) หมายถึง การกำหนด 
ความสำคัญของงานโดย การกำหนดเป้าหมาย กำหนดวัตถุประสงค์เฉพาะ กำหนดทางเลือก และ 
จัดลำดับความสำคัญของงาน 

2.3 การออกแบบวิธีการทำงาน (Designing) หมายถึง การจัดระบบ วางแผนการ 
ทำงานเพื่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงโดยจัดความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ การนำทฤษฎีสู่การ
ปฏิบัติเตรียมการต่าง ๆ ให้พร้อมในการปฏิบัติงาน จัดระบบการทำงาน และ การกำหนดแผนในการ
ทำงาน 

2.4 การจัดสรรทรัพยากร (Allocating Resources) หมายถึง การกำหนด 
ทรัพยากรต่าง ๆให้เกิดประโยชน์สูงสูดในการทำงาน โดยกำหนดทรัพยากรตามความต้องการของ
หน่วยงานต่าง ๆจัดสรรทรัพยากร ให้หน่วยงานต่าง ๆ กำหนดทรัพยากรท่ีจำเป็นสำหรับจุดมุ่งหมาย
เฉพาะ และมอบหมายบุคลากรให้ปฏิบัติงาน 

2.5 การประสานงาน (Coordinating) หมายถึง กระบวนการประสานการใช้ 
ทรัพยากรท้ังบุคลากร งบประมาณวัสดุอุปกรณ์และประสานแผนการทำงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
โดย ประสานการทำงานของฝ่ายต่าง ๆ สร้างความสามัคคีพร้อมเพรียงในการทำงาน ปรับการทำงาน
ส่วนต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพ และ ประสานแผนโดยกำหนดเวลาการทำงานแต่ละช่วงให้ชัดเจน 

 

2.6 การอำนวยการ (Directing) หมายถึง การทำให้เกิดสภาพท่ีเหมาะสมในการ 
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ดำเนินการตามแผนงานให้มากท่ีสุด โดย แต่งต้ังบุคลากร กำหนดแนวทางหรือระเบียบปฏิบัติในการ
ทำงานแนะนำการปฏิบัติงานและ ตัดสินใจเกี่ยวกับทางเลือกในการปฏิบัติงาน 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ แบบสอบถามและแบบการ
สัมภาษณ์ ซึ่งแบบสอบถามสำหรับเก็บข้อมูลจำนวน 1 ฉบับ แบ่งเป็น 2 ตอน รายละเอียดดังนี้ 

ตอนท่ี1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถามซึ่งถาม
รายละเอียดเกี่ยวกับ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ตำแหน่งหน้าท่ีปัจจุบัน ประสบการณ์การทำงานใน
ตำแหน่ง มีลักษณะเป็นแบบตัวเลือกท่ีกำหนดไว้ให้ (forced choice) 

ตอนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับกระบวนการนิเทศ ตามแนวคิดของแฮริส (Harris) โดยใช้
แบบสอบถามของ พรรณิภา มหาวิชา เรื่อง กระบวนการนิเทศของผู้บริหารโรงเรียนวัดศรีนวลธรรม
วิมล สังกัดกรุงเทพมหานคร86 

โดยแบบสอบถาม มีลักษณะคำถามเป็นแบบจัดลำดับคุณภาพ 5 ระดับของลิเคิร์ท (Likert’s 
five rating scale) 87โดยผู้วิจัยกำหนดค่าคะแนนของช่วงน้ำหนักเป็น 5 ระดับมีความหมายดังนี้ 

ระดับ 1 หมายถึง กระบวนการนิเทศของผู้บริหารมีการปฏิบัติอยู่ในระดับน้อยท่ีสุด มีค่า
น้ำหนักเท่ากับ 1 คะแนน 

ระดับ 2 หมายถึง กระบวนการนิเทศของผู้บริหารมีการปฏิบัติอยู่ในระดับน้อย มีค่าน้ำหนัก 
เท่ากับ 2 คะแนน 

ระดับ 3 หมายถึง กระบวนการนิเทศของผู้บริหารมีการปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง มีค่า
น้ำหนักเท่ากับ 3 คะแนน 

ระดับ 4 หมายถึง กระบวนการนิเทศของผู้บริหารมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก มีค่าน้ำหนัก 
เท่ากับ 4 คะแนน 

ระดับ 5 หมายถึง กระบวนการนิเทศของผู้บริหารมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากท่ีสุด มีค่า 
น้ำหนักเท่ากับ 5 คะแนน 

 

           86 พรรณภา มหาวิชา, "กระบวนการนิเทศของผู้บริหารโรงเรียนวัดศรีนวลธรรมวิมล สังกัด 
กรุงเทพมหานคร" (สารนิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต , สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2557), 93 

87 Rensis Likert, The Human Organization (New York : Mc – Hill, 1967), 114. 
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และข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนากระบวนการนิเทศของผู้บริหารโรงเรียนอนุบาล
นครปฐมโดยการสัมภาษณ์ 

การสร้างและพัฒนาเคร่ืองมือ  

ผู้วิจัยได้ดำเนินการพัฒนาและสร้างเครื่องมือท่ีเป็นแบบสอบถามขึ้นตามกรอบแนวคิดและ
วัตถุประสงค์การวิจัยท่ีกำหนด โดยมีข้ันตอนการดำเนินการดังนี้ 

1. ศึกษาวรรณกรรม หลักการ แนวคิด และทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้องจากหนังสือ ตำรา เอกสาร และ
งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 2. นำข้อมูลท่ีได้จากการศึกษามาประมวล เพื่อมากำหนดเป็นโครงสร้างเครื่องมือโดยขอ
คำแนะนำจากอาจารย์ท่ีปรึกษา 
 3. ใช้แบบสอบถามของนางสาวพรรณนา  มหาวิชา เรื่อง กระบวนการนิเทศของผู้บริหาร
โรงเรียนวัดศรีนวลธรรมวิมล สังกัดกรุงเทพมหานคร โดยนำเครื่องมือมาปรับปรุงโดยโครงสร้างเนื้อหา 
มาตรวจสอบความตรงทางโครงสร้างเนื้อหา โดยให้อาจารย์ท่ีปรึกษาตรวจสอบความถูกต้อง 
 4. แบบสอบถามท่ีนำมามีการหาค่าความเช่ือมั่น (reliability) โดยใช้สัมประสิทธิแอลฟา                  

("α"-coefficient) ตามวิธีการของครอนบาค (Cronbach) โดยมีค่าความเช่ือมั่นเท่ากับ 0.979  
 

การเก็บรวบรวมข้อมูล   

การวิจัยครั้งนี้ได้มีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการทำแบบสอบถามของผู้ให้ข้อมูลในโรงเรียน                
ซึ่งผู้วิจัยได้ดำเนินการตามข้ันตอนดังนี้  

1. ทำหนังสือเรียนหัวหน้าภาควิชา การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อทำ
หนังสือขอความ อนุเคราะห์ไปยังโรงเรียนอนุบาลนครปฐม สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ท่ีเป็นประชากรช่วยอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามในการวิจัยครั้งนี้   

2. ผู้วิจัยดำเนินเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง จากผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ และครู
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ครบทุกคน 
 

การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิจัย 

หลังจากท่ีได้เก็บแบบสอบถามกลับคืนมาแล้ว ผู้วิจัยพิจารณาตรวจความสมบูรณ์ของ
แบบสอบถาม แล้วจึงนำข้อมูลดังกล่าวมาจัดระบบข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล  โดยใช้โปรแกรม
สำเร็จรูปและนำเสนอในรูปของตารางและความเรียง โดยใช้สถิติการวิจัย ดังนี้   
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1.  วิเคราะห์ข้อมูล สถานภาพส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม  วิเคราะห์โดย ใช้คาความถี่  
(frequency)  และค่าร้อยละ  (percentage)    

2.  การวิเคราะห์กระบวนนิเทศของผู้บริหารโรงเรียน โดยใช้ค่ามัชฌิมเลขคณิต และสวน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)    
 สำหรับการวิเคราะห์กระบวนการนิเทศของผู้บริหารโรงเรียนอนุบาลนครปฐม มัชฌิมเลข
คณิตของคะแนนท่ีได้จากการตอบแบบสอบถามของผู้ให้ข้อมูลตกอยู่ในช่วง มัชฌิมเลขคณิตใด 
กำหนดเกณฑ์ในการเปรียบเทียบตามแนวคิดของเบสท์ (Best)88 ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

ค่ามัชฌิมเลขคณิต 1.00 – 1.49 หมายถึง กระบวนการนิเทศของผู้บริหารมีการปฏิบัติ         
อยู่ในระดับน้อยที่สุด 

ค่ามัชฌิมเลขคณิต 1.50 – 2.49 หมายถึงกระบวนการนิเทศของผู้บริหารมีการปฏิบัติ          
อยู่ในระดับน้อย 

ค่ามัชฌิมเลขคณิต 2.50 – 3.49 หมายถึงกระบวนการนิเทศของผู้บริหารมีการปฏิบัติ          
อยู่ในระดับปานกลาง 

ค่ามัชฌิมเลขคณิต 3.50 – 4.49 หมายถึงกระบวนการนิเทศของผู้บริหารมีการปฏิบัติ  
อยู่ในระดับมาก 

ค่ามัชฌิมเลขคณิต 4.50 – 5.00 หมายถึงกระบวนการนิเทศของผู้บริหารมีการปฏิบัติ  
อยู่ในระดับมากท่ีสุด 

3. การหาแนวทางการพัฒนากระบวนการนิเทศของผู้บริหารโรงเรียนอนุบาลนครปฐม ใช้การ
สัมภาษณ์ ซึ่งได้ประเด็นจากคำถาม ท่ีมีค่าเฉล่ียต่ำสุดของแต่ละด้าน โดยผู้วิจัยเป็นผู้ดำเนินการ
สัมภาษณ์ ได้แก่ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และหัวหน้ากลุ่มสาระโรงเรียนอนุบาลนครปฐม รวม
ท้ังหมด 10 คน 

สถิ ติ ท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลประกอบด้วย การวิ เคราะห์ ด้วยสถิติแบบพรรณนา 
(Descriptive Statistics) ในรูปการแจกแจงความถี่ (Frequency) และการหาอัตราส่วนร้อยละ 
(Percentage) ค่าเฉล่ียเลขคณิต (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  และ
ทดสอบสมมติฐาน โดยใช้สถิติ tโดยใช้สถิติ t-test สำหรับทดสอบความแตกต่างระหว่างกลุ่มตัวอย่าง 
2 กลุ่ม และ วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA :Analysis of Variance)  
สำหรับทดสอบความแตกต่างระหว่างกลุ่มตัวอย่างมากกว่า 2 กลุ่ม และทำการเปรียบเทียบเป็นรายคู่ 

 
88 John W.  Best, Research in Education ( Englewood Cliffs, New Jersey :  

Prentice – Hall , 1978), 190 
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โดยใช้วิธี Scheffe ในกรณีท่ีพบว่าค่าเฉล่ียของตัวแปรท่ีทดสอบมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ
ทางสถิติ โดยกำหนดค่านัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 

สรุป 

การวิจัยครั้งนี้เป็นมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อทราบกระบวนการนิเทศของผู้บริหารโรงเรียน
อนุบาลนครปฐมและ 2) เพื่อทราบแนวทางการพัฒนากระบวนการนิเทศของผู้บริหารโรงเรียนอนุบาล
นครปฐม การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา (descriptive reseach) ประชากรท่ีใช้ในการวิจัย
ครั้งนี้ ได้แก่ ผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยคณะครูโรงเรียนอนุบาลนครปฐม สังกัดเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษา นครปฐม เขต 1 รวมผู้ให้ข้อมูลท้ังส้ิน 129 คน เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็น
แบบสอบถามเกี่ยวกับกระบวนการนิเทศของผู้บริหารโรงเรียน ตามแนวคิดของแฮริส (Harris) สถิติท่ี
ใช้ในการวิจัยได้แก่ค่าความถี่ (frenquency) ค่าร้อยละ (percentage) ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน(σ) และการวิเคราะห์เนื้อหา (content analysis) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  53 

บทที่ 4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล  

การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาเรื่อง กระบวนการนิเทศของผู้บริหารโรงเรียนอนุบาลนครปฐม 
วัตถุประสงค์เพื่อ เพื่อทราบกระบวนการนิเทศของผู้บริหารโรงเรียนอนุบาลนครปฐม และเพื่อทราบ
แนวทางการพัฒนากระบวนการนิเทศของผู้บริหารโรงเรียนอนุบาลนครปฐม ผู้วิจัยได้  ศึกษาจาก
ประชากรท่ีใชในการวิจัย คือขาราชการครูโรงเรียนอนุบาลนครปฐม ประกอบด้วยผู้บริหารโรงเรียน 1 
คน รองผู้ริหารโรงเรียน 1 คน หัวหนากลุมสาระ การเรียนรู 8 คน และครูผู้สอน 119 คน รวมผู้ใหข
อมูลท้ังส้ิน 129 คน แบบสอบถามจากผู้ตอบ รวมทังหมด 129 ฉบับ ซึ่งได้รับแบบสอบถามกลับคืนมา
ครบทุกฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100 เมื่อได้ ขอมูลจากแบบสอบถามนำมาวิเคราะห์และเสนอผลการ
วิเคราะห์ขอมูลโดยใชตารางประกอบการบรรยาย จำแนกเป็น 3 ตอน ดังนี้ 
 

ตอนท่ี 1 สถานภาพสวนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตอนท่ี 2  ผลการวิเคราะห์กระบวนการนิเทศของผู้บริหารโรงเรียนอนุบาลนครปฐม 
ตอนท่ี 3 แนวทางการพัฒนากระบวนการนิเทศของผู้บริหารโรงเรียนอนุบาลนครปฐม 

 
 

ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์สถานภาพสวนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม 
การวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่างการศึกษาวิจัย โดยใช้การแจกแจง

ความถ่ีและค่า ร้อยละดังต่อไปนี้ 
 

ตารางท่ี 2 แสดงจำนวนและค่าร้อยละของปัจจัยส่วนบุคคลประกอบด้วย เพศ อายุ ประสบการณ์
ทำงาน ระดับการศึกษา และตำแหน่งงาน (จำนวน 129 คน) 
                                                                                                      ( n = 129) 

ปัจจัยส่วนบุคคล จำนวน ร้อยละ 

1. เพศ   
   ชาย 49 38.0 
   หญิง 80 62.0 
รวม 129 100.0 
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ตารางที่ 1  (ต่อ)          ( n = 129) 

ปัจจัยส่วนบุคคล จำนวน ร้อยละ 

2. อายุ   
   ไม่เกิน 30 ปี 26 20.2 
   31 - 40 ปี 45 34.8 
   41 - 50 ปี 32 24.8 
   51 ปีข้ึนไป 26 20.2 
รวม 129 100.0 
3. ประสบการณ์ทำงาน   
   ไม่เกิน 10 ปี 39 30.2 
   11-20 ปี 46 35.7 
   21-30 ปี 33 25.6 
   31 ปีข้ึนไป 11 8.5 
รวม 129 100.0 
5. ระดับการศึกษา   
   ปริญญาตรี 42 32.6 
   ปริญญาโท 86 66.7 
   ปริญญาเอก 1 0.7 
รวม 129 100.0 

6. ตำแหน่งงาน   

   ผู้บริหารโรงเรียน 1 0.8 
   รองผู้บริหารโรงเรียน 1 0.8 
   หัวหน้ากลุ่มสาระ 8 6.2 
   ครูผู้ปฏิบัติการสอน 119 92.2 
รวม 129 100.0 
 

จากตารางท่ี 2 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จำนวน 80 คน คิดเป็นร้อยละ 
62.0 รองลงมาคือ เพศชาย จำนวน 49 คน คิดเป็นร้อยละ 62.0 ส่วนใหญ่มีอายุ 31 - 40 ปี จำนวน 
45 คน คิดเป็นร้อยละ 34.8 รองลงมาคือ 41 - 50 ปี จำนวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 24.8 มีอายุ ไม่
เกิน 30 ปี จำนวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 20.2 และ อายุ 51 ปีขึ้นไป จำนวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 



  55 

20.2 ส่วนใหญ่มีประสบการณ์ทำงาน11-20 ปี จำนวน 46 คน คิดเป็นร้อยละ 35.7 รองลงมาคือไม่
เกิน 10 ปี จำนวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 30.2  มีประสบการณ์ทำงาน 21-30 ปี จำนวน 33 คน คิด
เป็นร้อยละ 25.6 และ มีประสบการณ์ทำงาน 31 ปีขึ้นไป จำนวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 8.5 ส่วน
ใหญ่มีระดับการศึกษาปริญญาโท จำนวน 86 คน คิดเป็นร้อยละ 66.7 รองลงมาคือปริญญาตรี 
จำนวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 32.6 และปริญญาเอก จำนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.7 มีตำแหน่ง
งานครูผู้ปฏิบัติการสอน จำนวน 119 คน คิดเป็นร้อยละ 92.2 รองลงมาคือ หัวหน้ากลุ่มสาระ จำนวน 
8 คน คิดเป็นร้อยละ 6.2  มีตำแหน่งผู้บริหารโรงเรียน จำนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.8 และมี
ตำแหน่งรองผู้บริหารโรงเรียน จำนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.8 ตามลำดับ 
 

ตอนที่ 2  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของกระบวนการนิเทศของ
ผู้บริหารโรงเรียน 

การวิเคราะห์ทักษะการนิเทศของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลนครปฐม จังหวัด

นครปฐม ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่ามัชฌิมเลขคณิต x̅ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
ปรากฏผลในภาพรวมดัง ตารางท่ี 3 
ตารางท่ี 3 ตารางแสดงค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นเกี่ยวกับกระบวนการ
นิเทศของผู้บริหารโรงเรียน โดยภาพรวม                                                                       

   (n = 129) 

กระบวนการนิเทศของผู้บริหารโรงเรียน μ σ 
ระดับความ 
สำคัญ 

1. การประเมินสภาพงาน 3.71 0.57 มาก 
2. การจัดลำดับความสำคัญของงาน 3.70 0.63 มาก 
3. การออกแบบวิธีการทำงาน 3.75 0.54 มาก 
4. การจัดสรรทรัพยากร 3.52 0.78 มาก 
5. การประสานงาน 3.91 0.58 มาก 
6. การอำนวยการ 4.01 0.54 มาก 

ภาพรวม 3.77 0.51 มาก 

 
จากตารางท่ี 3 พบว่า กระบวนการนิเทศของผู้บริหารโรงเรียนอนุบาลนครปฐม โดยภาพรวม

อยู่ในระดับมาก (μ= 3.77, σ = 0.51) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน โดยเรียงลำดับจากมากไปน้อย 
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ได้แก่ ด้านการอำนวยการอยู่ในระดับมาก (μ= 4.01, σ = 0.54) รองลงมาคือ ด้านการประสานงาน

อยู่ในระดับมาก (μ= 3.91, σ = 0.58) ด้านการออกแบบวิธีการทำงานอยู่ในระดับมาก (μ= 3.75, 

σ = 0.54) ด้านการประเมินภาพงานอยู่ในระดับมาก (μ= 3.71, σ = 0.51) ด้านการจัดลำดับ

ความสำคัญชองงานอยู่ในระดับมาก (μ= 3.70, σ = 0.63) และด้านการจัดสรรทรัพยากรอยู่ใน

ระดับมาก (μ3.52, σ = 0.78) ตามลำดับ 
เมื่อวิเคราะห์ระดับกระบวนการนิเทศของผู้บริหารผู้บริหารโรงเรียนอนุบาลนครปฐม โดยจำแนกเป็น
รายด้านและรายข้อ ดังตารางท่ี 4 – 9 
 
ตารางท่ี 4 ค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นเกี่ยวกับกระบวนการนิเทศของ
ผู้บริหารโรงเรียน จำแนกตามด้านการประเมินภาพงาน 

การประเมินสภาพงาน μ σ 
ระดับความ 
สำคัญ 

1. มีการศึกษาถึงสภาพต่าง ๆเพื่อให้ได้ข้อมูลในการ
กำหนดงานด้านการนิเทศ 

3.81 0.64 มาก 

2. มีการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของงาน
ท่ีเกี่ยวข้องกับการนิเทศ 

3.87 0.68 มาก 

3. มีการสังเกตปัญหาท่ีได้จากการวิเคราะห์ท่ีเกี่ยวกับ
การนิเทศ 

3.82 0.73 มาก 

4. มีการทบทวนประเด็นปัญหาจากการนิเทศ 3.71 0.74 มาก 
5. มีการตรวจสอบประเด็นปัญหาจากการนิเทศอย่าง
รอบคอบ 

3.87 0.72 มาก 

6. มีการพิจารณาพฤติกรรมการทำงานในด้านการนิเทศ 3.43 0.71 ปานกลาง 
7. มีการเปรียบเทียบพฤติกรรมต่าง ๆจากการทำงาน 3.61 0.73 มาก 
8. มีการกำหนดเป้าหมายการนิเทศของโรงเรียนใน
โครงการ 

3.58 0.70 มาก 

รวม 3.71 0.57 มาก 
 

จากตารางท่ี 4 พบว่า กระบวนการนิเทศของผู้บริหารโรงเรียน จำแนกตามด้านการประเมิน

ภาพงาน โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก (μ= 3.71, σ = 0.57) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ โดย
เรียงลำดับจากมากไปน้อย ได้แก่ มีการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของงานท่ีเกี่ยวข้องกับ
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การนิเทศอยู่ในระดับมากท่ี (μ= 3.87, σ = 0.68) รองลงมาคือ มีการตรวจสอบประเด็นปัญหาจาก

การนิเทศอย่างรอบคอบอยู่ในระดับมาก (μ= 3.87, σ = 0.72) มีการสังเกตปัญหาท่ีได้จากการ

วิเคราะห์ท่ีเกี่ยวกับการนิเทศอยู่ในระดับมาก (μ= 3.82, σ = 0.73) มีการศึกษาถึงสภาพต่าง ๆ

เพื่อให้ได้ข้อมูลในการกำหนดงานด้านการนิเทศอยู่ในระดับมาก (μ= 3.81, σ = 0.64) มีการทบทวน

ประเด็นปัญหาจากการนิเทศอยู่ในระดับมาก (μ= 3.71, σ = 0.74) มีการเปรียบเทียบพฤติกรรมต่าง 

ๆจากการทำงานอยู่ในระดับมาก (μ= 3.61, σ = 0.73) มีการกำหนดเป้าหมายการนิเทศของ

โรงเรียนในโครงการอยู่ในระดับมาก (μ= 3.58, σ = 0.70) และมีการพิจารณาพฤติกรรมการทำงาน

ในด้านการนิเทศอยู่ในระดับปานกลาง (μ= 3.43, σ = 0.71) ตามลำดับ 
 
ตารางท่ี 5 ตารางแสดงค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นเกี่ยวกับกระบวนการ
นิเทศของผู้บริหารโรงเรียน จำแนกตามด้านการจัดลำดับความสำคัญชองงาน 

การจัดลำดับความสำคัญของงาน μ σ 
ระดับความ 
สำคัญ 

1. มีการกำหนดจุดประสงค์ของกิจกรรมนิเทศติดตาม
ความสำคัญและจำเป็น 

3.46 0.75 ปานกลาง 

2. มีการกำหนดวัตถุประสงค์การนิเทศชัดเจน 3.43 0.81 ปานกลาง 
3. มีการกำหนดทางเลือกของการนิเทศ 3.96 0.85 มาก 
4. มีการจัดลำดับความสำคัญของทางเลือกในการนิเทศ 3.82 0.78 มาก 

5. มีแนวปฏิบัติท่ีให้ไว้จากการนิเทศ 3.84 0.81 มาก 
รวม 3.70 0.63 มาก 
 

จากตารางท่ี 5 พบว่า ความคิดเห็นเกี่ยวกับกระบวนการนิเทศของผู้บริหารโรงเรียน จำแนก

ตามด้านการจัดลำดับความสำคัญชองงาน โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก (μ= 3.70, σ = 0.63) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ โดยเรียงลำดับจากมากไปน้อย ได้แก่ มีการกำหนดทางเลือกของการนิเทศอยู่ใน

ระดับมากท่ี (μ= 3.96, σ = 0.81) รองลงมาคือ มีแนวปฏิบัติท่ีให้ไว้จากการนิเทศอยู่ในระดับมาก 

(μ= 3.84, σ = 0.81) มีการจัดลำดับความสำคัญของทางเลือกในการนิเทศอยู่ ในระดับมาก (μ= 

3.82, σ = 0.78) มีการศึกษาถึงสภาพต่าง ๆเพื่อให้ได้ข้อมูลในการกำหนดงานด้านการนิเทศอยู่ใน

ระดับมาก (μ= 3.81 σ = 0.64) มีการกำหนดจุดประสงค์ของกิจกรรมนิเทศติดตามความสำคัญและ
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จำเป็นอยู่ในระดับปานกลาง (μ 3.46, σ = 0.75) และมีการกำหนดวัตถุประสงค์การนิเทศชัดเจนอยู่

ในระดับปานกลาง (μ= 3.43, σ = 0.81) ตามลำดับ 
 

ตารางท่ี 6 ตารางแสดงค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นเกี่ยวกับกระบวนการ
นิเทศของผู้บริหารโรงเรียน จำแนกตามด้านการออกแบบวิธีการทำงาน 

การออกแบบวิธีการทำงาน μ σ 
ระดับความ 
สำคัญ 

1. มีการจัดระบบการทำงาน ในการนิ เทศอย่าง
เหมาะสม 

3.72 0.71 มาก 

2. มีการจัดความสัมพันธ์งานของฝ่ายเพื่อความสะดวก
ในการจัดการนิเทศ 

3.77 0.66 มาก 

3. มีการนำทฤษฎีมาประยุกต์ใช้ในการนิเทศ 3.83 0.63 มาก 
4. มีการนำแนวคิดต่าง ๆท่ีเกี่ยวกับการดำเนินงาน
นิเทศมาใช้ 

3.77 0.64 มาก 

5. มีการเตรียม ส่ือวัสดุอุปกรณ์ ท่ี ต้องใช้ในการ
ปฏิบัติงานนิเทศ 

3.82 0.66 มาก 

6. มีการเตรียมวิธีการต่าง ๆในการปฏิบัติงาน 3.71 0.80 มาก 
7. มีการกำหนดแผนในการทำงานนิเทศ 3.61 0.75 มาก 
รวม 3.75 0.54 มาก 
 

จากตารางท่ี 6 พบว่า ความคิดเห็นเกี่ยวกับกระบวนการนิเทศของผู้บริหารโรงเรียน จำแนก

ตามด้านการออกแบบวิธีการทำงาน โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก (μ= 3.75, σ = 0.54) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ โดยเรียงลำดับจากมากไปน้อย ได้แก่ มีการนำทฤษฎีมาประยุกต์ใช้ในการนิเทศ

อยู่ในระดับมากท่ี (μ= 3.83, σ = 0.63) รองลงมาคือ มีการเตรียมส่ือวัสดุอุปกรณ์ท่ีต้องใช้ในการ

ปฏิบัติงานนิเทศอยู่ในระดับมาก (μ= 3.82, σ = 0.66) มีการจัดความสัมพันธ์งานของฝ่ายเพื่อความ

สะดวกในการจัดการนิเทศอยู่ในระดับมาก (μ= 3.77, σ = 0.66) มีการนำแนวคิดต่าง ๆท่ีเกี่ยวกับ

การดำเนินงานนิเทศมาใช้อยู่ในระดับมาก (μ = 3.77, σ = 0.64) มีการจัดระบบการทำงานในการ

นิเทศอย่างเหมาะสมอยู่ในระดับมาก (μ= 3.72, σ = 0.71) มีการเตรียมวิธีการต่าง ๆในการ

ปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก(μ= 3.71, σ = 0.80) และมีการกำหนดแผนในการทำงานนิเทศอยู่ใน

ระดับปานกลาง (μ= 3.61, σ = 0.75) ตามลำดับ 
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ตารางท่ี 7 ตารางแสดงค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นเกี่ยวกับกระบวนการ
นิเทศของผู้บริหารโรงเรียน จำแนกตามด้านการจัดสรรทรัพยากร 

การจัดสรรทรัพยากร μ σ 
ระดับความ 
สำคัญ 

1. มีการมอบหมายบุคลากรให้ปฏิบัติงานการนิเทศ
ตามเป้าหมายเฉพาะ 

3.52 0.78 มาก 

รวม 3.52 0.78 มาก 
 

จากตารางท่ี 7 พบว่า ความคิดเห็นเกี่ยวกับกระบวนการนิเทศของผู้บริหารโรงเรียน จำแนก

ตามด้านการจัดสรรทรัพยากรโดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก (μ= 3.52, σ = 0.78) เมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อ พบว่า มีการมอบหมายบุคลากรให้ปฏิบัติงานการนิเทศตามเป้าหมายเฉพาะอยู่ในระดับมากท่ี 

(μ= 3.52, σ = 0.78) ตามลำดับ 
 
ตารางท่ี 8 ตารางแสดงค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นเกี่ยวกับกระบวนการ
นิเทศของผู้บริหารโรงเรียน จำแนกตามด้านการประสานงาน 

การประสานงาน μ σ 
ระดับความ 
สำคัญ 

1. มีการประสานการใช้ทรัพยากรร่วมกันในการนิเทศ 3.50 0.76 มาก 
2. มีการประสานการทำงานของบุคลากรในการนิเทศ
อย่างสม่ำเสมอ 

4.02 0.68 มาก 

3. มีการใช้งบประมาณเพื่อประสานการทงานนิเทศ
ร่วมกันอย่างเหมาะสม 

3.92 0.68 มาก 
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ตารางท่ี 8 (ต่อ) 

การประสานงาน μ σ 
ระดับความ 
สำคัญ 

4. มีการสร้างความสามัคคีในการปฏิบัติงานนิเทศ
ร่วมกัน 

3.92 0.71 มาก 

5. มีการปรับวิธีการทำงานในส่วนต่าง ๆของการนิเทศ 
ให้มีประสิทธิภาพ 

3.98 0.66 มาก 

6. มีการกำหนดตารางเวลาในการนิ เทศอย่าง
เหมาะสม 

4.02 0.71 มาก 

7. มีการกำหนดเวลาในการนิเทศอย่างชัดเจน 3.96 0.81 มาก 
8. มีการอำนวยความสะดวกทุก ๆอย่างเพื่อให้การ
ทำงานบรรลุตามเป้าหมาย 

3.92 0.69 มาก 

รวม 3.91 0.58 มาก 
 

จากตารางท่ี 8 พบว่า ความคิดเห็นเกี่ยวกับกระบวนการนิเทศของผู้บริหารโรงเรียน จำแนก

ตามด้านการประสานงานโดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก (μ = 3.91, σ = 0.58) เมื่อพิจารณาเป็นราย
ข้อ โดยเรียงลำดับจากมากไปน้อย ได้แก่ มีการประสานการทำงานของบุคลากรในการนิเทศอย่าง

สม่ำเสมออยู่ในระดับมากท่ี (μ= 4.02, σ = 0.68) รองลงมาคือ มีการกำหนดตารางเวลาในการนิเทศ

อย่างเหมาะสมอยู่ในระดับมาก (μ= 4.02, σ = 0.71) มีการปรับวิธีการทำงานในส่วนต่าง ๆของการ

นิเทศ ให้มีประสิทธิภาพอยู่ในระดับมาก (μ= 3.98, σ = 0.66) มีการกำหนดเวลาในการนิเทศอย่าง

ชัดเจนอยู่ในระดับมาก (μ= 3.96, σ = 0.81) มีการใช้งบประมาณเพื่อประสานการทงานนิเทศ

ร่วมกันอย่างเหมาะสมอยู่ในระดับมาก (μ= 3.92, σ = 0.68) มีการอำนวยความสะดวกทุก ๆอย่าง

เพื่อให้การทำงานบรรลุตามเป้าหมายอยู่ในระดับมาก (μ= 3.92, σ = 0.69) มีการสร้างความสามัคคี

ในการปฏิบัติงานนิเทศร่วมกันอยู่ในระดับมาก (μ= 3.92, σ = 0.71) และมีการประสานการใช้

ทรัพยากรร่วมกันในการนิเทศอยู่ในระดับมาก (μ= 3.50, σ = 0.76) ตามลำดับ 
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ตารางท่ี 9 ตารางแสดงค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นเกี่ยวกับกระบวนการ
นิเทศของผู้บริหารโรงเรียน จำแนกตามด้านการอำนวยการ 

การอำนวยการ μ σ 
ระดับความ 
สำคัญ 

1. มีการแต่งต้ังบุคลากรปฏิบัติงานด้านการนิเทศ 4.05 0.65 มาก 
2 . มี ก าร ให้ บุ คล าก รป ฏิ บั ติ งาน ด้ าน ก ารนิ เท ศต าม
ความสามารถของแต่ละบุคคล 

4.03 0.62 มาก 

3. มีการกำหนดแนวทางในการดำเนินงานนิเทศ 4.01 0.58 มาก 
4. มีระเบียบปฏิบัติในการดำเนินการนิเทศ 4.07 0.60 มาก 
5. มีการกำหนดเกณฑ์การปฏิบัติงานในการนิเทศอย่างชัดเจน 4.06 0.69 มาก 

6. มีการกำหนดขั้นตอนในการปฏิบัติงานการนิเทศ 4.06 0.62 มาก 

7. มีการแนะนำการปฏิบัติงานนิเทศได้แก่บุคลากร 4.02 0.76 มาก 

8. มีการปฏิบัติงานนิเทศท่ีเหมาะสม 4.06 0.72 มาก 
9. มีการกำหนดทางเลือกท่ีหลากหลายเพื่อใช้ประกอบการ
ตัดสินใจในการดำเนินงานนิเทศ 

3.69 0.66 มาก 

รวม 4.01 0.54 มาก 
 

จากตารางท่ี 9 พบว่า ความคิดเห็นเกี่ยวกับกระบวนการนิเทศของผู้บริหารโรงเรียน จำแนก

ตามด้านการอำนวยการ โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก (μ= 4.01, σ = 0.54) เมื่อพิจารณาเป็นราย
ข้อ โดยเรียงลำดับจากมากไปน้อย ได้แก่ มีมีระเบียบปฏิบัติในการดำเนินการนิเทศอยู่ในระดับมากท่ี 

(μ= 4.07, σ = 0.60) รองลงมาคือ มีการกำหนดขั้นตอนในการปฏิบัติงานการนิเทศอยู่ในระดับมาก 

(μ= 4.06, σ = 0.62) มีการกำหนดเกณฑ์การปฏิบัติงานในการนิเทศอย่างชัดเจนอยู่ในระดับมาก 

(μ= 4.06, σ = 0.69) มีการปฏิบัติงานนิเทศท่ีเหมาะสมอยู่ในระดับมาก (μ= 4.06, σ = 0.72) มี

การแต่งต้ังบคุลากรปฏิบัติงานด้านการนิเทศอยู่ในระดับมาก (μ= 4.05, σ = 0.75) มีการให้บุคลากร

ปฏิบัติงานด้านการนิเทศตามความสามารถของแต่ละบุคคลอยู่ในระดับมาก (μ= 4.03, σ = 0.65) มี

การให้บุคลากรปฏิบัติงานด้านการนิเทศตามความสามารถของแต่ละบุคคลอยู่ในระดับมาก (μ= 

4.02, σ = 0.76) มีการกำหนดแนวทางในการดำเนินงานนิเทศอยู่ในระดับมาก (μ = 4.01, σ = 
0.58) และมีการกำหนดทางเลือกท่ีหลากหลายเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการดำเนินงานนิเทศอยู่

ในระดับมาก (μ= 3.69, σ = 0.54) ตามลำดับ 
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ตอนที่ 3 แนวทางการพัฒนากระบวนการนิเทศของผู้บริหาร 
 จากการวิเคราะห์ระดับกระบวนการนิเทศของผู้บริหารโรงเรียนอนุบาลนครปฐม  รายด้านท้ัง 
6 ด้าน คือ 1) การประเมินสภาพงาน 2)  การจัดลำดับความสำคัญของงาน 3) การออกแบบวิธีการ
ทำงาน 4) การจัดสรรทรัพยากร 5) การประสานงาน 6) การอำนวยการ นำมาวิเคราะห์หาค่ามัชฌิม
เลขคณิตและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน   เพื่อหาแนวทางการพัฒนากระบวนการนิเทศของผู้บริหาร
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ซึ่งผลการวิเคราะห์พบว่า ด้านท่ีมีค่าเฉล่ียต่ำ 3 ลำดับได้แก่ 
 1) การประเมินสภาพงาน ผู้บริหารควรมีการเปรียบเทียบพฤติกรรมต่าง ๆจากการทำงาน
โดยดูความรับผิดชอบในการดำเนินโครงการ กิจกรรมท่ีได้รับมอบหมายภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้ว่า
มีประสิทธิภาพและประสบความสำเร็จมากน้อยเพียงใด เป็นไปตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ท่ีวาง
ไว้หรือไม่ รวมถึงสังเกตพฤติกรรมการสอนของครูในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ในเรื่องของ
กระบวนการสอนว่ามีเทคนิค วิธีการท่ีหลากหลายและน่าสนใจอย่างไร โดยมีหัวหน้ากลุ่มสาระการ
เรียนรู้เข้าไปร่วมนิเทศการสอนของครูด้วย รวมท้ังผู้บริหารและหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ควรมี
เกณฑ์การประเมินและเปรียบเทียบพฤติกรรมต่าง ๆจากการทำงานร่วมกันอย่างเหมาะสมและติดตาม
อย่างต่อเนื่อง 
 2) การจัดลำดับความสำคัญของงาน ผู้บริหารควรมีการจัดลำดับความสำคัญของทางเลือกใน
การนิเทศ โดยอาจสำรวจความต้องการของครู หลังจากนั้นให้ค่าคะแนนน้ำหนักในแต่ละประเด็น
ปัญหา นำมาจัดเรียงเป็นลำดับก่อนหลังตามความสำคัญและส่ิงท่ีเป็นเรื่องเร่งด่วน เลือกเรื่องท่ีสำคัญ
ท่ีสุดเพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาก่อน วางแผนการนิเทศและการดำเนินงานต่าง ๆ 
 3)การจัดสรรทรัพยากร ในเรื่องการแบ่งปันทรัพยากรให้ตามสัดส่วน เมื่อไม่อาจจัดหาให้ได้
ท้ังหมดนั้น ผู้บริหารต้องประชุมหัวหน้าส่วนต่าง ๆ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ เพื่อช้ีแจงแนว
ทางการปฏิบัติ จากนั้นให้แต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ เลือกวิธีการปฏิบัติให้สอดคล้องกับทรัพยากรท่ีมี
อยู่อย่างจำกัด ส่ิงไหนท่ีสามารถใช้งานร่วมกันได้ภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้หรือต่างกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ก็ ให้ ใช้ร่วมกัน  แต่ถ้าหากเป็นด้านบุคคลอาจจะมีการเชิญ ผู้ท่ีมีความรู้ความสามารถ 
ประสบการณ์ มาให้ความรู้แก่ครูและบุคลากรในโรงเรียนเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถต่อไป 
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บทที่ 5  
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

การวิจัยครั้งนี้การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อทราบกระบวนการนิเทศของผู้บริหาร
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม และ 2) เพื่อทราบแนวทางการพัฒนากระบวนการนิเทศของผู้บริหาร
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา (descriptive research) โดยใช้ข้าราชการครู
ของโรงเรียนอนุบาลนครปฐมเป็นหน่วยวิเคราะห์    (unit of analysis) ประชากรท่ีใชในการวิจัยครั้ง
นี้คือ ผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ และครูโรงเรียนอนุบาลนครปฐม จำนวน 129 คน ผู้วิจัย
เครื่องมือท่ีใชเป็นแบบสอบถาม จำนวน 1 ฉบับ แบ่งเป็น 2 ตอนคือ ตอนท่ี 1 ขอมูลสถานภาพของ
ผู้ตอบแบบสอบถาม ตอนท่ี 2 กระบวนการนิเทศ ตามแนวคิดของแฮริส (Harris) โดยได้รับขอมูลกลับ
คืน 129 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100 ซึ่งนำมาวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้  สถิติท่ี ใช ในการ

วิเคราะห์ขอมูคือ ความถ่ี (f) ร้อยละ (%) มัชฌิมเลขคณิต ( μ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ)  และ
การวิเคราะห์เนื้อหา (content analysis)  

สรุปผลการวิจัย 

จากการศึกษาผลของการวิจัยสามารถสรุปได้ดังนี้  
1. กระบวนการนิเทศของผู้บริหารโรงเรียนอนุบาลนครปฐม พบวา โดยภาพรวมมีการปฏิบัติ

อยู่ในระดับมาก เมื่อแยกพิจารณาเป็นรายด้านพบวา กระบวนการ นิเทศของผู้บริหารโรงเรียนอนุบาล
นครปฐม อยู่ในระดับมาก โดยเรียง มัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อยดังนี้ การอำนวยการ มีมัชฌิม
เลขคณิตมากท่ีสุด รองลงมาคือ การประสานงาน การออกแบบวิธีการทำงาน การประเมินสภาพงาน 
การจัดลำดับความสำคัญของงาน และ การจัดสรรทรัพยากร ตามลำดับ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
สรุปได้ดังนี้  

1.1 กระบวนการนิเทศของผู้บริหารโรงเรียนอนุบาลนครปฐม การประเมินสภาพงาน  
มีการปฏิบัติอยู่ในระดับระดับมาก เมื่อพิจารณาแยกเป็นรายข้อโดยเรียงมัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหา
น้อย พบว่า  มีการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของงานท่ีเกี่ยวข้องกับการนิเทศ รองลงมา
คือ มีการตรวจสอบประเด็นปัญหาจากการนิเทศอย่างรอบคอบ มีการสังเกตปัญหาท่ีได้จากการ
วิเคราะห์ท่ีเกี่ยวกับการนิเทศ มีการศึกษาถึงสภาพต่าง ๆ เพื่อให้ได้ข้อมูลในการกำหนดงานด้านการ
นิเทศ มีการทบทวนประเด็นปัญหาจากการนิเทศ มีการเปรียบเทียบพฤติกรรมต่าง ๆ จากการทำงาน 
มีการกำหนดเป้าหมายการนิเทศของโรงเรียนในโครงการอยู่ในระดับมาก และมีการพิจารณา
พฤติกรรมการทำงานในด้านการนิเทศ ตามลำดับ 

1.2  กระบวนการนิเทศของผู้บริหารโรงเรียนอนุบาลนครปฐม การจัดลำดับ 
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ความสำคัญของงานโดยภาพรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาแยกเป็นรายข้อโดย
เรียงมัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อย พบว่า มีการกำหนดทางเลือกของการนิเทศ รองลงมาคือ มี
แนวปฏิบัติท่ีให้ไว้จากการนิเทศ มีการจัดลำดับความสำคัญของทางเลือกในการนิเทศ มีการศึกษาถึง
สภาพต่าง ๆเพื่อให้ได้ข้อมูลในการกำหนดงานด้านการนิเทศ มีการกำหนดจุดประสงค์ของกิจกรรม
นิเทศติดตามความสำคัญและจำเป็น และมีการกำหนดวัตถุประสงค์การนิเทศชัดเจน ตามลำดับ 

1.3 กระบวนการนิเทศของผู้บริหารโรงเรียนอนุบาลนครปฐม การออกแบบวิธีการ 
ทำงาน โดยภาพรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาแยกเป็นรายข้อโดยเรียงมัชฌิม เลข
คณิตจากมากไปหาน้อย พบว่า มีการนำทฤษฎีมาประยุกต์ใช้ในการนิเทศ รองลงมาคือ มีการเตรียม
ส่ือวัสดุอุปกรณ์ท่ีต้องใช้ในการปฏิบัติงานนิเทศ มีการจัดความสัมพันธ์งานของฝ่ายเพื่อความสะดวกใน
การจัดการนิเทศอยู่ในระดับมากมีการนำแนวคิดต่าง ๆท่ีเกี่ยวกับการดำเนินงานนิเทศมาใช้ มีการ
จัดระบบการทำงานในการนิเทศอย่างเหมาะสม มีการเตรียมวิธีการต่าง ๆในการปฏิบัติงาน และมีการ
กำหนดแผนในการทำงานนิเทศ ตามลำดับ  

1.4 กระบวนการนิเทศของผู้บริหารโรงเรียนอนุบาลนครปฐม การจัดสรรทรัพยากร  
ภาพรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาแยกเป็นรายข้อโดยเรียงมัชฌิมเลขคณิตจากมากไป
หาน้อย พบว่า มีการมอบหมายบุคลากรให้ปฏิบัติงานการนิเทศตามเป้าหมายเฉพาะ 

1.5 กระบวนการนิเทศของผู้บริหารโรงเรียนอนุบาลนครปฐม การประสานงาน 
ภาพรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาแยกเป็นรายข้อโดยเรียงมัชฌิมเลขคณิตจากมากไป
หาน้อย พบว่า มีการประสานการทำงานของบุคลากรในการนิเทศอย่างสม่ำเสมอ รองลงมาคือ มีการ
กำหนดตารางเวลาในการนิเทศอย่างเหมาะสม มีการปรับวิธีการทำงานในส่วนต่าง ๆของการนิเทศ ให้
มีประสิทธิภาพ มีการกำหนดเวลาในการนิเทศอย่างชัดเจน มีการใช้งบประมาณเพื่อประสานการท
งานนิเทศร่วมกันอย่างเหมาะสม มีการอำนวยความสะดวกทุก ๆอย่างเพื่อให้การทำงานบรรลุตาม
เป้าหมาย มีการสร้างความสามัคคีในการปฏิบัติงานนิเทศร่วมกัน และมีการประสานการใช้ทรัพยากร
ร่วมกันในการนิเทศ ตามลำดับ 

1.6 กระบวนการนิเทศของผู้บริหารโรงเรียนอนุบาลนครปฐม การอำนวยการ  
ภาพรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาแยกเป็นรายข้อโดยเรียงมัชฌิมเลขคณิตจาก
มากไปหาน้อย พบว่า มีระเบียบปฏิบัติในการดำเนินการนิเทศ รองลงมาคือ มีการกำหนดขั้นตอนใน
การปฏิบัติงานการนิเทศ มีการกำหนดเกณฑ์การปฏิบัติงานในการนิเทศอย่างชัดเจน มีการปฏิบัติงาน
นิเทศท่ีเหมาะสม มีการแต่งต้ังบุคลากรปฏิบัติงานด้านการนิเทศ มีการให้บุคลากรปฏิบัติงานด้านการ
นิเทศตามความสามารถของแต่ละบุคคล มีการให้บุคลากรปฏิบัติงานด้านการนิเทศตามความสามารถ
ของแต่ละบุคคล และมีการกำหนดทางเลือกท่ีหลากหลายเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการ
ดำเนินงานนิเทศตามลำดับ  
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2. ข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนากระบวนการนิเทศของผู้บริหารโรงเรียนอนุบาลนครปฐม 
ตามแบบสอบถามท้ัง 6 ด้าน มีข้อย่อยแต่ละด้านมีค่าสถิติอยู่ในระดับต่ำสุด 3 ด้าน จึงนำมาเป็น
ปัญหาเพื่อหาแนวทางในการพัฒนา และได้เสนอแนะแนวทางดังนี้  1) การประเมินสภาพงาน 
ผู้บริหารควรมีการเปรียบเทียบพฤติกรรมต่าง ๆจากการทำงานโดยดูความรับผิดชอบในการดำเนิน
โครงการ กิจกรรมท่ีได้รับมอบหมายภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้ว่ามีประสิทธิภาพและประสบ
ความสำเร็จมากน้อยเพียงใด เป็นไปตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ท่ีวางไว้หรือไม่ รวมถึงสังเกต
พฤติกรรมการสอนของครูในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ในเรื่องของกระบวนการสอนว่ามีเทคนิค 
วิธีการท่ีหลากหลายและน่าสนใจอย่างไร โดยมีหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้เข้าไปร่วมนิเทศการสอน
ของครูด้วย รวมท้ังผู้บริหารและหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ควรมีเกณฑ์การประเมินและเปรียบเทียบ
พฤติกรรมต่าง ๆจากการทำงานร่วมกันอย่างเหมาะสมและติดตามอย่างต่อเนื่อง 2) การจัดลำดับ
ความสำคัญของงาน ผู้บริหารควรมีการจัดลำดับความสำคัญของทางเลือกในการนิเทศ โดยอาจสำรวจ
ความต้องการของครู หลังจากนั้นให้ค่าคะแนนน้ำหนักในแต่ละประเด็นปัญหา นำมาจัดเรียงเป็น
ลำดับก่อนหลังตามความสำคัญและส่ิงท่ีเป็นเรื่องเร่งด่วน เลือกเรื่องท่ีสำคัญท่ีสุดเพื่อดำเนินการแก้ไข
ปัญหาก่อน วางแผนการนิเทศและการดำเนินงานต่าง ๆ 3)การจัดสรรทรัพยากร ในเรื่องการแบ่งปัน
ทรัพยากรให้ตามสัดส่วน เมื่อไม่อาจจัดหาให้ได้ท้ังหมดนั้น ผู้บริหารต้องประชุมหัวหน้าส่วนต่าง ๆ 
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ เพื่อช้ีแจงแนวทางการปฏิบัติ จากนั้นให้แต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ เลือก
วิธีการปฏิบัติให้สอดคล้องกับทรัพยากรท่ีมีอยู่อย่างจำกัด ส่ิงไหนท่ีสามารถใช้งานร่วมกันได้ภายใน
กลุ่มสาระการเรียนรู้หรือต่างกลุ่มสาระการเรียนรู้ก็ให้ใช้ร่วมกัน แต่ถ้าหากเป็นด้านบุคคลอาจจะมีการ
เชิญผู้ท่ีมีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ มาให้ความรู้แก่ครูและบุคลากรในโรงเรียนเพื่อพัฒนา
ความรู้ความสามารถต่อไป 

การอภิปรายผล 

ผลการวิเคราะห์ขอมูลจากการวิจัยครั้งนี้ มีหลายประเด็นท่ีควรนำมาพิจารณา เพื่อใหทราบ
สภาพแท้จริงท่ีเป็นไปได้ และสามารถนำไปใชใหเกิดประโยชน จึงอภิปรายผลการวิจัยดังนี้  
 1. จากผลการวิจัย พบว่า กระบวนการนิเทศของผู้บริหารโรงเรียนอนุบาลนครปฐม โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากท้ัง 6 ด้าน โดยเรียงมัชฌิมเลข
คณิตจากมากไปหาน้อยดังนี้ การอำนวยการ การประสานงาน การออกแบบวิธีการทำงาน การ
ประเมินสภาพงาน การจัดลำดับความสำคัญของงาน และการจัดสรรทรัพยากร ผลดังกล่าวอาจ
เนื่องมาจาก ผู้บริหารได้ตระหนักถึงความสำคัญสภาพการศึกษา การทำให้เกิดสภาพท่ีเหมาะสมใน
การดำเนินการตามแผนงานให้มากท่ีสุด โดยการ  แต่งต้ังบุคลากร  กำหนดแนวทางหรือระเบียบ
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ปฏิบัติการทำงานแนะนำ การปฏิบัติงานและการตัดสินใจเกี่ยวกับทางเลือกในการปฏิบัติงาน การ
ดำเนินการปฏิบัติการนิเทศเป็นส่วนหนึ่งของการอำนวยการประกอบด้วย  การปฏิบัติงานของผู้รับ
การนิเทศลงมือปฏิบัติงานตามความรู้ความสามารถท่ีได้รับมาจากการดำเนินการ การปฏิบัติการของ
ผู้ให้การนิเทศ  ผู้ทำการนิเทศจะทำการนิเทศและความคุมคุณภาพให้งานสำเร็จออกมาทันตามเวลาท่ี
กำหนดและมีคุณภาพสูงการปฏิบัติงานของผู้สนับสนุนการนิเทศ  ผู้บริหารท่ีจะให้การสนับสนุนใน
เรื่องวัสดุอุปกรณ์ ตลอดจนเครื่องใช้ต่าง ๆ ช่วยให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างได้ผล ผลดังกล่าวสอด
คลองกับผลงานวิจัยของชุติมา แย้มจ่าเมือง กระบวนการนิเทศท่ีสัมพันธ์กับการปฏิบัติงานของครู
โรงเรียนเอกชนในกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า กระบวนการนิเทศของโรงเรียนเอกชนใน
กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก โดยเรียงมัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหา
น้อย ดังนี้ ด้านการออกแบบวิธีทำงาน ด้านการจัดลำดับความสำคัญของงาน ด้านการประสานงาน 
ด้านการจัดสรรทรัพยากร ด้านการอำนวยการ และด้านการประเมินสภาพปัญหา ตามลำดับ 
กระบวนการนิเทศท่ีสัมพันธ์กับการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนเอกชนในกรุงเทพมหานคร ทุกคู่มี
ความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยทางสถิติท่ีระดับ .01 โดยมี ค่าความสัมพันธ์กันในทางบวกหรือมี
ความสัมพันธ์กันในลักษณะท่ีคล้อยตามกันทุกคู่ และสอดคล้องกับงานวิจัยของสวัสด์ิ  เดชกัลปยา ได้
ทำการวิจัยเรื่อง การดำเนินงานนิเทศภายในโรงเรียน ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษานครนายก ผลการวิจัยพบว่า  สภาพการดำเนินงานนิเทศภายในโรงเรียน ใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษานครนายกโดยรวมอยู่ในระดับมาก ผลการ
เปรียบเทียบการดำเนินงานนิเทศภายในโรงเรียน ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษานครนายก โดยจำแนกตามขนาดของสถานศึกษา พบว่าการดำเนินงานนิเทศภายในโรงเรียน 
ตามขั้นตอนการดำเนินงานนิเทศภายในโรงเรียนท้ัง 4 ขั้นตอน คือการศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหา
และความต้องการของสถานศึกษา การวางแผนการนิเทศ การดำเนินการนิเทศ และการประเมินผล
การนิเทศ ของสถานศึกษาขนาดใหญ่และสถานศึกษาขนาดเล็ก ท้ังโดยรวมและรายด้านนั้นไม่
แตกต่างกันเมื่อพิจารณาในรายด้านอยู่ในระดับมากท้ัง 6 ด้าน ดังนี้ 
 1.1 การประเมินสภาพงาน ผลการวิจัย พบว่า มีการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อศึกษาความสัมพันธ์
ของงานท่ีเกี่ยวข้องกับการนิเทศ และมีการตรวจสอบประเด็นปัญหาจากการนิเทศอย่างรอบคอบ อยู่
ในระดับมาก เหตุท่ีเป็นเช่นนี้  เพราะเพราะมีการนำเอาขอมูลท่ีมีอยู่ ในขณะนั้นมาวิเคราะห์
เปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานท่ีคาดหวังไว หรือความตองการของโรงเรียนในอนาคต ซึ่งสอดคลอง
กับผลงานวิจัยของ อัมพรกัญ บัวครอง ได้ทำการวิจัยเรื่อง การนิเทศการศึกษาของผู้บริหารโรงเรียน
แกนนำการ จัดการเรียนร่วม สังกัดสำนักงานเขตพื้น ท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรีเขต 2 
ผลการวิจัยพบว่า การนิเทศการศึกษาของผู้บริหารโรงเรียนแกนนำการจัดการเรียนร่วม สังกัด
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรีเขต 2 โดยรวมอยู่ ในระดับมาก เมื่อพิจารณาในแต่
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ละขั้นตอนพบว่า อยู่ในระดับมากทุกขั้นตอน เรียงค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อยดังนี้ การวางแผนและ
กำหนดทางเลือก การศึกษาสภาพปัจจุบันปัญหาและความต้องการ การปฏิบัติการนิเทศการศึกษา 
การประเมินผลและ รายงานผล การสร้างเครื่องมือและพัฒนาวิธีการ แนวทางการพัฒนาการนิเทศ
การศึกษาของ ผู้บริหารโรงเรียนแกนนำการจัดการเรียนร่วม สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 คือ 1) ผู้บริหารควรมีการสนับสนุนด้านบุคลากร งบประมาณ และให้
ความสำคัญรวมถึงการ สร้างความตระหนักในการนำสภาพปัญหามาวิเคราะห์เพื่อหาแนวทางแก้
ปัญหาอย่างจริงจัง 2) ควร จัดการนิเทศในแนวทางเดียวกันโดยต้องมีการประชุมวางแผนเพื่อหา
รูปแบบในการนิเทศท่ี เหมาะสม 3) ควรมีการประชุมอบรมจัดทำส่ือ เครื่องมือท่ีใช้ในการนิเทศให้มี
ความหลากหลาย 4) ควรมีแนวทางในการปฏิบัติท่ีหลากหลาย ท้ังการนิเทศโดยตรงและทางออม 5) 
ควรจัดให้มีการประเมินเครื่องมือท่ีใช้ว่าตรงกับวัตถุประสงค์หรือไม่เพื่อทำการปรับปรุงแก้ไขพัฒนาใน
การเรียนการสอน 
 1.2 การจัดลำดับความสำคัญของงาน  ผลการวิจัยพบว่า  มีการกำหนดทางเลือกของการ
นิเทศ อยู่ในระดับมาก เหตุท่ีเป็นเช่นนี้เพราะ การกำหนดวัตถุประสงคและเป้าหมายเป็นการกำหนด
มาตรฐาน สำหรับการตัดสินใจเลือกทิศทางการดำเนินงานตามแผน และสนองความตองการรวมท้ัง
สามารถนำไปปฏิบัติได้ด้วย ซึ่งสอดคลองกับ ผลงานวิจัยของ ชาญชัย ไพยารมณ์ได้ทำการวิจัยเรื่อง 
การพัฒนาการดำเนินงานนิเทศในโรงเรียนแม่ออนวิทยา สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาเชียงใหม่เขต 1 
ผลการวิจัยพบว่า สภาพปัญหา คือคณะครูส่วนใหญ่ขาดความรูความเข้าใจในระบบการนิเทศภายใน 
ยังไม่มีการดำเนินการใด ๆท่ีเกี่ยวกับการนิเทศภายในส่วนในด้านความต้องการพบว่า ตองการให้มีการ
สร้างความรูความเข้าใจแกคณะครูทุกคนในโรงเรียนโดยการอบรมให้ความรูหรือการศึกษาด้วยตนเอง
ในรูปแบบเอกสารคูมือการดำเนินงานนิเทศภายในของโรงเรียน ผลการจัดทำคูมือการดำเนินงาน
นิเทศภายในโรงเรียนแม่ออนวิทยาได้คูมือท่ีมีเนื้อหาสาระสำคัญ 5 สวนท่ีจำเป็นในการให้ความรูแก
คณะครูเพื่อการศึกษา และนำไปปฏิบัติประกอบด้วยความสำคัญและความเป็นมา วัตถุประสงค์
แนวทางขั้นตอน และวิธีการดำเนินงานนิเทศภายในกรอบการดำเนินการนิเทศภายใน โรงเรียนแม่ออ
นวิทยา กระบวนการเครื่องมือท่ีใช้ในการนิเทศภายใน การติดตามประเมินผลและรายงาน  

1.3 การออกแบบวิธีการทำงาน ผลการวิจัยพบว่า  มีการนำทฤษฎีมาประยุกต์ใช้ในการนิเทศ 
เหตุท่ีเป็นเช่นนี้เพราะ มีการกำหนดลักษณะเฉพาะของงานแต่ละงาน ซึ่งทำใหบุคคลรูถึงหนาท่ีและ
ความรับผิดชอบในงานและ สามารถปฏิบัติงานได้เป็นผลสำเร็จซึ่งควรยึดหลัก การจัดแบงงานแต่ละ
งานเป็นงาน ย่อย ๆ ท่ีมีความสัมพันธและเกี่ยวของกัน ซึ่งสอดคลองกับ ผลงานวิจัยของอัมพรกัญ บัว
ครอง ได้ทำการศึกษาเรื่อง การนิเทศการศึกษาของผู้บริหารโรงเรียนแกนนำการจัดการเรียนร่วม
สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุ รี เขต 2 ผลการวิจัยพบวาควรจัดการนิเทศใน
แนวทางเดียวกันโดยตองมีการประชุมวางแผนเพื่อหารูปแบบในการนิเทศท่ีเหมาะสม 
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 1.4 การจัดสรรทรัพยากร  ผลการวิจัยพบว่า  มีการมอบหมายบุคลากรให้ปฏิบัติงานการ
นิเทศตามเป้าหมายเฉพาะ เหตุท่ีเป็นเช่นนี้เพราะ มีการกำหนดทรัพยากรท่ีจำเป็นสำหรับจุดมุ่งหมาย
เฉพาะ และมอบหมายบุคลากรใหปฏิบัติงาน ซึ่งสอดคลองกับผลงานวิจัยของ ณรงค์ชัย ศรีศลักษณ์ 
ได้ศึกษาการนิเทศในโรงเรียนกลุ่มบางเลน สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษานครปฐม พบว่าการนิเทศใน
โรงเรียนกลุ่มบางเลน โดยเฉพาะภาพและรายด้านอยู่ในระดับมากโดยเรียงค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย
ตามลำดับดังนี้ ด้านการพัฒนาหลักสูตร ด้านการจัดหาวัสดุอุปกรณ์การสอน และด้านการจัดหา
บุคลากร 
 1.5 การประสานงาน  ผลการวิจัยพบว่า มีการประสานการทำงานของบุคลากรในการนิเทศ
อย่างสม่ำเสมอ และมีการกำหนดตารางเวลาในการนิเทศอย่างเหมาะสม เหตุท่ีเป็นเช่นนี้เพราะ การ
ประสานงานเป็นกระบวนการหนึ่งของการบริหาร และการปฏิบัติงานในหน่วยงานหรือองคกร ซึ่ง
ผู้บริหารจะตองใชเทคนิคในการสงเสริม ชักจูง ตักเตือนและช่วยเหลือเพื่อใหงานท่ีทำประสบผลสำเร็จ 
มีการส่ือสารท่ีตรงกันอย่างรวดเร็วและราบรื่น สามารถทำใหทุกฝ่ายเขาร่วมทำงานอย่างมีจุดหมาย
เดียวกันตามวัตถุประสงคของงานท่ีกำหนดไว และตองมีคุณภาพตามมาตรฐานท่ีเป็นไปตามขอกำ
หนด ประหยัดเวลาและทรัพยากร ซึ่งสอดคลองกับแอน คลาร์ก (Clark) ได้ทำการศึกษาประสบการณ์
ตรงในการนิเทศและประโยชน์ของความยั่งยืนค้นหาภาวะผู้นำต่อประสิทธิภาพของงานนิเทศ
การศึกษา ท่ีสามารถสร้างความสำเร็จและรักษาไว้ได้อย่างยั่งยืน จากการใช้เวลาในการศึกษาการ
นิเทศทางไกลผ่านอินเทอร์เน็ต การปฏิสัมพันธ์ผ่านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ใยโรงเรียนชนบท โดยให้ผู้
มีส่วนร่วมใช้เวลา 9 เดือน ตรวจดูคุณภาพการนิเทศโดยวิเคราะห์ข้อมูลจากจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 
จัดข้อความท่ีได้รับเป็นหมวดหมู่ จากการประชุมบันทึกผลการวิจัยพบว่าการนิเทศก่อให้เกิดความ
ไว้วางใจท้ังคู่ต้องเปิดเผย จริงใจ และใช้อำนาจออกแบบให้มีการเห็นถึงความมีมนุษย์สัมพันธ์ 
 1.6 การอำนวยการ ผลการวิจัยพบว่า มีระเบียบปฏิบัติในการดำเนินการนิเทศ เหตุท่ีเป็น
เช่นนี้เพราะ การอำนวยการเป็นการทำใหเกิดสภาพท่ีเหมาะสมในการดำเนินการตามแผนงานใหมาก
ท่ีสุดโดยการ แต่งต้ังบุคลากร กำหนดแนวทางหรือระเบียบปฏิบัติในการทำงาน แนะนำ การ
ปฏิบัติงานและตัดสินใจเกี่ยวกับทางเลือกในการปฏิบัติงาน ซึ่งสอดคลองกับผลงานวิจัยของ ชาญชัย 
ไพยารมณซึ่งได้ทำการศึกษาเรื่อง การพัฒนาการดำเนินงานนิเทศในโรงเรียนแม่ออนวิทยา สำนักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาเชียงใหม่เขต 1 ผลการวิจัยพบวา การดำเนินงานบริหารวิชาการตามขอบเขตการ
ดำเนินงานนิเทศภายในท้ังส้ิน 17 งาน มีการพัฒนาขึ้นในทุกงาน เมื่อพิจารณาในรายละเอียดของแต่
ละงานพบวาในบางงานไม่มีการพัฒนาหรือไม่มีการปฏิบัติในบางด้าน สาเหตุมาจากขอจำกัดของ
ผู้รับผิดชอบแต่ละงานท่ีมีภาระมากน้อยต่างกันจึงควรมีการศึกษาในเชิงลึกถึงสภาพปญหาและความต
องการในการดำเนินงานแต่ละงาน จัดทำคูมือปฏิบัติงานของแต่ละงานใหชัดเจนเพื่อใชควบคูกับคูมือ
การดำเนินงานนิเทศภายในของโรงเรียน 
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 2. การพัฒนากระบวนการนิเทศของผู้บริหารโรงเรียนอนุบาลนครปฐม 3 ด้าน แต่ละด้านควร
ได้รับการพัฒนา ดังนี้ 1) การประเมินสภาพงาน ผู้บริหารควรมีการพิจารณาพฤติกรรมการทำงานใน
ด้านการนิเทศ การกำหนดเป้าหมายการนิเทศของโรงเรียนในโครงการ และการเปรียบเทียบ
พฤติกรรมต่าง ๆจากการทำงาน 2) การจัดลำดับความสำคัญของงาน ผู้บริหารควรมีการกำหนด
วัตถุประสงค์การนิเทศชัดเจน มีการกำหนดจุดประสงค์ของกิจกรรมนิเทศติดตามความสำคัญและ
จำเป็น และมีการจัดลำดับความสำคัญของทางเลือกในการนิเทศ 3) การจัดสรรทรัพยากร ในเรื่องการ
แบงปันทรัพยากรใหตามสัดสวนเมื่อไม่อาจจัดหาใหได้ท้ังหมดนั้น ผู้บริหารตองประชุมหัวหน้ากลุ
มสาระเพื่อช้ีแจงแนวทางการปฏิบัติจากนั้นให้แต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู เลือกวิธีการปฏิบัติงานท่ีสอด
คลองกับทรัพยากรท่ีมีอยู่ ส่ิงไหนท่ีสามารถใชงานร่วมกันไดภายในกลุมสาระการเรียนรู หรือตางกลุ่ม
สาระการเรียนรูก็ใหใช งานร่วมกันถาใชร่วมกันไม่ได้อาจจัดหาทรัพยากรเหลานั้นใหจากโรงเรียน
ในกลุมเดียวกัน แต่ถาเป็นทางดานบุคคลอาจจะมีการเชิญบุคคลท่ีมีความรู ความสามารถ มาใหความ
รูกับคณะครูในโรงเรียนเพื่อพัฒนาความรูความสามารถของบุคลากรในโรงเรียน  

ข้อเสนอแนะ 

 จากการศึกษากระบวนการนิเทศของผู้บริหารโรงเรียนอนุบาลนครปฐม ผู้วิจัยมีขอเสนอแนะ
เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนากระบวนการนิเทศของผู้บริหาร ในการพัฒนาสถานศึกษาใหประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้นและเป็นแนวทางในการวิจัยครั้งตอไป ดังนี้ 
 

ข้อเสนอแนะท่ัวไป 

 1. ควรสงเสริมและสนับสนุน การพัฒนาความรูความสามารถของผู้บริหารโรงเรียน ด้านการ
นิเทศ เชน การประเมินสภาพปญหา การออกแบบวิธีการทำงาน 

2. ควรมีนโยบายในการดูแลด้านการนิเทศของผู้บริหารโดยเฉพาะ เพราะมีความสำคัญต
อการพัฒนาคุณภาพการสอนของครู อันจะสงผลตอการพัฒนาความรู ทักษะ ความสามารถของ
ผู้เรียน  

ข้อเสนอแนะในการทำวิจัยคร้ังต่อไป 

1.  ควรมีการวิจัยปัจจัยท่ีสงผลตอกระบวนการนิเทศของผู้บริหารโรงเรียน ขยายในวงกว้าง
ในโรงเรียนในระดับภูมิภาค ต่อไป 
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2. ควรศึกษาแนวทางการพัฒนากระบวนการนิเทศของผู้บริหารโรงเรียน โดยใชการวิจัยเชิง
คุณภาพ เพื่อเป็นการศึกษาข้อมูลท่ีเป็นเชิงลึก และมีความสมบูรณ์ของข้อมูลจากผลการวิจัยมาก
ยิ่งขึ้น 

3. ควรทำการศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการนิเทศภายในของผู้บริหารสถานศึกษา โดยเฉพาะ
ด้านการวิจัยเชิงปฏิบัติการในช้ันเรียนให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น 
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การวางแผน, เข้าถึงเมื่อ 5 ธันวาคม 2556,เข้าได้ถึงจาก  http://www.hq.go/th/plan 
กรองทอง จิรเดชกุล,คู่มือการนิเทศภายในโรงเรียน(กรุงเทพฯ:สำนักพิมพ์ธารอักษร,2550), 3. 
กรองทอง  จิรเดชากุล ,คู่มือการนิเทศภายในโรงเรียน(กรุงเทพฯ : ธารอักษร,2550),5-6. 
กระทรวงศึกษาธิการ, พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)  

พ.ศ. 2545  (กรุงเทพฯ ：โรงพิมพ์องค์การรับส่งสินค้าและพัสดุ, 2545), 5. 
ชาญชัย ไพยารมณ์, “การพัฒนาการดำเนินงานนิเทศในโรงเรียนแมออนวิทยา สำนักงานเขตพื้นท่ี 

การศึกษาเชียงใหม่เขต 1” (วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหาร
การศึกษา บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2553), ง-จ. 
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ชาญชัย อาจิณสมาจาร, การนิเทศการศึกษา (กรุงเทพมหานคร : จงเจริญการพิมพ์,2548), 35. 
ชารี มณีศรี, การนิเทศการศึกษา, พิมครั้งท่ี 3 (กรุงเทพฯ: โสภณการพิมพ์, 2542), 27 
ชุติมา แย้มจ่าเมือง “กระบวนการนิเทศท่ีสัมพันธ์กับการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนเอกชนใน 

กรุงเทพมหานคร” (วิทยนิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2554), ง. 

ณรงค์ชัย ศรีศศลักษณ์,”การนิเทศในโรงเรียนกลุ่มบางเลน สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษานครปฐม  
พบว่าการนิ เทศในโรงเรียนกลุ่มบางเลน” (การค้นคว้าอิสระ ปริญญาศึกษาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาการบริหารศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร,2553),ง. 

ณรงศักดิ์ ไชยชมภู, “การนิเทศภายในโรงเรียนเอกชนในเขตพื้นท่ีการศึกษาลำปางเขต 1”  
(วิทยานิพนธ์ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัย   
ราชภัฏลำปาง, 2550), ง. 

ดิเรก ศรีวะภา, “การดำเนินการนิเทศภายในโรงเรียน”เอกสารประกอบการอบรมการนิเทศตามแนว 
ปฏิรูปการศึกษา 2548,3.(อัดสำเนา) 

ธีรศักดิ์ เล่ือยไธสง, “การนิเทศภายในโรงเรียน,” สาสน์นิเทศการศึกษา ,4 1(กุมภาพันธ์ 2550):2 
นงลักษณ์ เรือนทอง, “รูปแบบการบริหารโรงเรียนท่ีมีประสิทธิผล” (วิทยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎี 

บัณฑิต ภาควิชาการบริหารการศึกษา สาขาวิชาการบริหารการศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร,  
2550), บทคัดย่อ. 

ปฐมา สิทธิสร, “บทบาทการนิเทศของผู้บริหารการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานในอำเภอพนมทวน จังหวัด  
กาญจนบุรี” (การค้นคว้าอิสระปริญญาศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร,2551) ,24 

ปรียาพร  วงศ์อนุตรโรจน์, การนิเทศการสอน (กรุงเทพฯ : ศูนย์ส่ือเสริมกรุงเทพ, 2546), 232-235. 
ปรียาพร  วงศ์อนุตรโรจน์,การนิเทศการสอน (กรุงเทพฯส่ือเสริมกรุวเทพ,2548),67-68. 
ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์, การบริหารงานวิชาการ (กรุงเทพฯ: ศูนย์ส่ือเสริมกรุงเทพ,2553), 223. 
ปรียาพร   วงศ์อนุตรโรจน์ ,การบริหารงานวิชาการ (กรุงเทพฯ: ศูนย์ส่ือเสริมกรุงเทพ,2553) ,226. 
ปรียาพร  วงศ์อนุตรโรจน์ ,การบริหารงานวิชาการ ((กรุงเทพฯ: ศูนย์ส่ือเสริมกรุงเทพ,2553),227. 
พรรณภา มหาวิชา, "กระบวนการนิเทศของผู้บริหารโรงเรียนวัดศรีนวลธรรมวิมล สังกัด  

กรุงเทพมหานคร" (สารนิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาวิชาการบริหาร 
การศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2557), 93 

พรรณภา มหาวิชา, "กระบวนการนิเทศของผู้บริหารโรงเรียนวัดศรีนวลธรรมวิมล สังกัด  
          กรุงเทพมหานคร" (สาร นิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาวิชาการบริหาร 
          การศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2557), 93 
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พิเชฐ โพธิ์ภักดี, “การพัฒนารูปแบบการบริหารโรงเรียนนิติบุคคล สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ 
การศึกษาขั้นพื้นฐาน” (วิทยานิพนธปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต ภาควิชาบริหารการศึกษา 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2553), บทคัดย่อ. 

พิมพา ศิริวงศ์, “การดำเนินการนิเทศงานวิชาการภายในโรงเรียนวัดไผ่เงินโชตนาราม สำนักงานเขต 
บางคอแหลม สังกัดกรุงเทพมหานคร” (วิทยานิพนธ์ปริญญา ครุศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชา 
การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา, 2553), ง. 

ไพโรจน์  กล่ินกุหลาบ ,การนิเทศการศึกษา : ทฤษฎีและการปฏิบัติ (กรุงเทพฯ: ภาควิชาการบริหาร 
การศึกษา คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร,2542), 5. 

รุ่ง พูลสวัสด์ิ, เอกสารการนิเทศการศึกษาเบื้องต้น (เชียงใหม่ : คณะศึกษาศาสตร์  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ม.ป.ป.), 49-51. 

วัชรา เล่าเรียนดี, นิเทศการสอน, พิมพ์ครั้งท่ี 9 (นครปฐม: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยศิลปากร,2554) 5. 
วัชรา เล่าเรียนดี, นิเทศการสอน ,พิมพ์ครั้งท่ี9(นครปฐม :โรงพิมพ์มหาวิยาลัยศิลปากร,2554), 19. 
ศิริพร พงศ์ศรีโรจน์, องค์การและการจัดการ( กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต, 2548), 61. 
ศิริพร พงศ์ศรีโรจน์, องค์การและการจัดการ( กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต, 2548), 74-77. 
 สงัด อุทรานันท์ ,การนิเทศการศึกษา:หลักการทฤษฏีและปฏิบัติ, พิมพ์ครั้งท่ี 2 (กรุงเทพฯ:โรงพิมพ์ 

มิตรสยาม ,2530),13 
สงัด อุทรานันท์ ,การนิเทศศึกษา :หลักการทฤษฏีและปฏิบัติ , พิมพ์ครั้งท่ี2(กรุงเทพฯ:โรงพิมพ์มิตร 

สยาม,2530), 16. 
สงัด  อุทรานันท์ ,การนิเทศการศึกษา: หลักการทฤษฎีและปฏิบัติ (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์มิตรสยาม,  

2530), 82-83. 
สถาบันดำรงราชานุกูล , เทคนิคการประสานงาน(Cooperation Technique),เข้าถึงเมื่อ 18  

ธันวาคม 2556, เข้าถึงได้จากhttp://www.stabundamrong.go.th 
สนานจิตร สุคนธทรัพย์ “หน่วยที่ 1 แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับบริบทในการบริหารการศึกษา,” ใน  

ประมวลสาระชุดวิชาบริบททางการบริหารการศึกษา (นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัย
ธรรม่ธิราช 2547),4-56.  

สมชาย เทพแสง, “โรงเรียนแห่งการเรียนรู้ (Learning school)：กุญแจสำคัญในการพัฒนาผู้เรียน 

,”วารสารวิชาการ7 (เมษายน-มิถุนายน 2547)：12. 
สมเดช พินิจกุล, “การนิเทศภายในโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสำนักงานประถมศึกษาอำเภอจตุร 
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พักตรพิมานจังหวัดร้อยเอ็ด”(การค้นคว้าอิสระปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสารคาม, 2544), 29. 

สวัสด์ิ  เดชกัลป์ยา“การดำเนินงานนิเทศภายในโรงเรียน ในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดสำนักงาน 
เขตพื้นท่ีการศึกษานครนายก”(วิทยานิพนธ์ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหาร
การศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์) วารสารวิจัยและ
พัฒนาวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์2,3 (กันยายน - ธันวาคม 2550): 96-97. 

สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ,ชุดฝึกอบรมด้วยตนเอง การนิเทศภายใน 
โรงเรียนประถมศึกษาอย่างเป็นระบบ(กรุงเทพฯ:คุรุสภาลาดพร้าว,2541),15. 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 2546), 24-25. 
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 

แห่งชาติฉบับท่ี12   พ.ศ. 2560 – 2564 (กรุงเทพฯ: สำนักนายกรัฐมนตรี), คำนำ. 
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ, ร่างยุทธศาสตร์การศึกษา พ.ศ. 2556 –  

2558  (กรุงเทพฯ: พริกหวานกราฟฟิค, 2556), 1. 
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ,ร่างยุทธศาสตร์การศึกษา พ.ศ. 2560-2574  

(กรุงเทพฯ:  2560) 
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต 1,“รายงานโครงการนิเทศปีการศึกษา 2560  

โรงเรียน อนุบาลนครปฐม”, 25. 
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต 1,“รายงานโครงการนิเทศปีการศึกษา 2560  

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม”, 25. 
สุเทพ เมฆ,การนิเทศภายในโรงเรียนการศึกษาเอกชน (กรุงเทพฯ: รุ่งเรืองสาส์น,2546),38. 
สุนันทา เทพพิทักษ์ , “การนิเทศในโรงเรียนภาษานุสรณ์บางแค”(วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตร์ 

มหาบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ,2548) ,16. 
อนิวัช  แก้วจำนง, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, พิมครั้งท่ี3 (สงขลา: นำศิลป์โฆษณา,2554), 58. 
อัญชลี  โพธิ์ทอง,นิเทศการศึกษา (กรุงเทพฯ:สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง,2549),71-72. 
อัมพรกัญ บัวครอง, “การนิเทศการศึกษาของผู้บริหารโรงเรียนแกนนำการจัดการเรียนร่วม สังกัด 

สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรีเขต 2” (สารนิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตร 
มหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2553), ง 
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ภาคผนวก ก  
หนังสือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บขอ้มูล 
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ภาคผนวก ข 
แบบสอบถามเพือ่การวิจัย 
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แบบสอบถามเพื่อการวิจัยเรื่อง 
กระบวนการนิเทศของผู้บริหารโรงเรียนอนุบาลนครปฐม 

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

คำช้ีแจงในการตอบแบบสอบถาม 
1. แบบสอบนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทราบกระบวนการนิเทศของผู้บริหาร

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 
2. ผู้ตอบแบบสอบถามฉบับนี้  ได้แก่ 
   2.1 ผู้บริหารสถานศึกษา 
   2.2 รองผู้บริหารสถานศึกษาหรือผู้ปฏิบัติหน้าท่ีแทนรองผู้บริหารสถานศึกษา 
   2.3 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
   2.4 ครูผู้สอน 
3. แบบสอบถามฉบับนี้มีท้ังหมด 2  ตอน คือ 
    ตอนท่ี 1  ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
    ตอนท่ี  2  ข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการนิเทศของผู้บริหารโรงเรียน 
    ผู้วิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงได้รับความอนุเคราะห์จากท่านด้วยดีในการตอบ

แบบสอบถามและโปรดตอบแบบสอบถามให้ครบทุกข้อ เพราะคำตอบท่ีได้จะไม่สมบูรณ์ 
และไม่สามารถนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริงจึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 

 
 
 
 

นางสาวโชคระวี  เจียมพุก 
นักศึกษาปริญญาโท สาขาบริหารการศึกษา 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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แบบสอบถามเพื่อการวิจัยเรื่อง 
กระบวนการนิเทศของผู้บริหารโรงเรียนอนุบาลนครปฐม 

………………………………………………………………………………………………………….. 
ตอนที่ 1  ข้อมูลเก่ียวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
คำชี้แจง โปรดทำเครื่องหมาย   หน้าข้อความท่ีตรงกับสถานภาพของท่าน 

ข้อ สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม สำหรับผู้วิจัย 
1 เพศ 

      (   ) ชาย 
      (   ) หญิง 

 
[  ] 1 

2 อายุ (เศษปีท่ีเกิน 6 เดือน นับเพิ่มอีกหนึ่งปี) 
      (   ) ไม่เกิน 10 ปี 
      (   ) 31-40 ปี 
      (   ) 41-50 ปี 
      (   ) 51 ปีข้ึนไป 

 
 

[  ] 2 

3 ปะสบการณ์ในการทำงาน  (เศษปีท่ีเกิน 6 เดือน นับเพิ่มอีก
หนึ่งปี) 
      (   ) ไม่เกิน 10 ปี 
      (   ) 11-30 ปี 
      (   ) 21-50 ปี 
      (   ) 31 ปีข้ึนไป 

 
 

[  ] 3 

4 ระดับการศึกษาสูงสุด 
      (   ) ต่ำกว่าปริญญาตรี 
      (   ) ปริญญาตรี 
      (   ) ปริญญาโท 
      (   ) ปริญญาเอก 
      (   ) อื่น ๆ (โปรดระบุ…………………………….) 

 
 

[  ] 4 

5 ตำแหน่งหน้าท่ีหลักปัจจุบันในโรงเรียน 
      (   ) ผู้บริหารโรงเรียน 
      (   ) รองผู้บริหารโรงเรียน 
      (   ) หัวหน้ากลุ่มสาระ 
      (   ) ครูผู้ปฏิบัติการสอน 

 
 

[  ] 5 
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ตอนที่  2  ข้อมูลเก่ียวกับกระบวนการนิเทศของผู้บริหารโรงเรียน 
คำช้ีแจง  โปรดพิจารณาข้อคำถามท่ีกำหนดให้ว่าตรงกับความคิดเห็นของท่านเกี่ยวกับกระบวนการ
นิเทศของผู้บริหารโรงเรียนอนุบาลนครปฐม ให้ท่านประเมินรายการต่าง ๆโดยทำเครื่องหมาย   ลง
ในช่องความคิดเห็นของท่านในทุกข้อคำถาม 

ข้อที่  
กระบวนการนิเทศของผู้บริหาร 

ระดับการปฏิบัติ  
สำหรับ
ผู้วิจัย 

มากท่ีสุด มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ท่ีสุด 

การประเมินสภาพงาน 
1 มีการศึกษาถึงสภาพต่าง ๆเพื่อให้ได้

ข้อมูลในการกำหนดงานด้านการนิเทศ 
     [  ] 6 

2 มีการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อศึกษา
ความสัมพันธ์ของงานท่ีเกี่ยวข้องกับการ
นิเทศ 

     [  ] 7 

3 มีการสังเกตปัญหาท่ีได้จากการวิเคราะห์
ท่ีเกี่ยวกับการนิเทศ 

     [  ] 8 

4 มีการทบทวนประเด็นปัญหาจากการ
นิเทศ 

     [  ] 9 

5 มีการตรวจสอบประเด็นปัญหาจากการ
นิเทศอย่างรอบคอบ 

     [  ] 10 

6 มีการพิจารณาพฤติกรรมการทำงานใน
ด้านการนิเทศ 

     [  ] 11 

7 มีการเปรียบเทียบพฤติกรรมต่าง ๆจาก
การทำงาน 

     [  ] 12 

8 มีการกำหนดเป้าหมายการนิเทศของ
โรงเรียนในโครงการ 

     [  ] 13 

การจัดลำดับความสำคัญของงาน 

9 มีการกำหนดจุดประสงค์ของกิจกรรม
นิเทศติดตามความสำคัญและจำเป็น 

     [  ] 14 

   



  85 

ข้อที่  
กระบวนการนิเทศของผู้บริหาร 

ระดับการปฏิบัติ  
สำหรับ
ผู้วิจัย 

มากท่ีสุด มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ท่ีสุด 

การจัดลำดับความสำคัญของงาน 

10 มีการกำหนดวัตถุประสงค์การนิเทศ
ชัดเจน 

     [  ] 15 

11 มีการกำหนดทางเลือกของการนิเทศ      [  ] 16 

12 มีแนวปฏิบัติท่ีหลากหลายในการนิเทศ      [  ] 17 

13 มีการจัดลำดับความสำคัญของทางเลือก
ในการนิเทศ 

     [  ] 18 

14 มีแนวปฏิบัติท่ีให้ไว้จากการนิเทศ      [  ] 19 

การออกแบบวิธีการทำงาน 

15 มีการจัดระบบการทำงานในการนิเทศ
อย่างเหมาะสม 

     [  ] 20 

16 มีการจัดความสัมพันธ์งานของฝ่ายเพื่อ
ความสะดวกในการจัดการนิเทศ 

     [  ] 21 

17 มีการนำทฤษฎีมาประยุกต์ใช้ในการ
นิเทศ 

     [  ] 22 

18 มีการนำแนวคิดต่าง ๆท่ีเกี่ยวกับการ
ดำเนินงานนิเทศมาใช้ 

     [  ] 23 

19 มีการเตรียมส่ือวัสดุอุปกรณ์ท่ีต้องใช้ใน
การปฏิบัติงานนิเทศ 

     [  ] 24 

20 มีการเตรียมวิธีการต่าง ๆในการ
ปฏิบัติงาน 

     [  ] 25 

22 มีการกำหนดแผนในการทำงานนิเทศ      [  ] 27 



  86 

ข้อที่  
กระบวนการนิเทศของผู้บริหาร 

ระดับการปฏิบัติ  
สำหรับ
ผู้วิจัย 

มากท่ีสุด มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ท่ีสุด 

การจัดสรรทรัพยากร 

23 มีการมอบหมายบุคลากรให้ปฏิบัติงาน
การนิเทศตามเป้าหมายเฉพาะ 

     [  ] 28 

การประสานงาน 

24 มีการประสานการใช้ทรัพยากรร่วมกัน
ในการนิเทศ 

     [  ] 29 

25 มีการประสานการทำงานของบุคลากร
ในการนิเทศอย่างสม่ำเสมอ 

     [  ] 30 

26 มีการใช้งบประมาณเพื่อประสานการท
งานนิเทศร่วมกันอย่างเหมาะสม 

     [  ] 31 

27 มีการสร้างความสามัคคีในการ
ปฏิบัติงานนิเทศร่วมกัน 

     [  ] 32 

28 มีการปรับวิธีการทำงานในส่วนต่าง ๆ
ของการนิเทศ ให้มีประสิทธิภาพ 

     [  ] 33 

29 มีการกำหนดตารางเวลาในการนิเทศ
อย่างเหมาะสม 

     [  ] 34 

30 มีการกำหนดเวลาในการนิเทศอย่าง
ชัดเจน 

     [  ] 35 

31 มีการอำนวยความสะดวกทุกอย่าง
เพื่อให้การทำงานบรรลุตามเป้าหมาย 

     [  ] 36 

การอำนวยการ 

32 มีการแต่งต้ังบุคลากรปฏิบัติงานด้านการ
นิเทศ 

     [  ] 37 
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ข้อที่  
กระบวนการนิเทศของผู้บริหาร 

ระดับการปฏิบัติ  
สำหรับ
ผู้วิจัย 

มากท่ีสุด มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ท่ีสุด 

การอำนวยการ 
33 มีการให้บุคลากรปฏิบัติงานด้านการ

นิเทศตามความสามารถของแต่ละบุคคล 
     [  ] 38 

34 มีการกำหนดแนวทางในการดำเนินงาน
นิเทศ 

     [  ] 39 

35 มีระเบียบปฏิบัติในการดำเนินการนิเทศ      [  ] 40 

36 มีการกำหนดเกณฑ์การปฏิบัติงานในการ
นิเทศอย่างชัดเจน 

     [  ] 41 

37 มีการกำหนดขั้นตอนในการปฏิบัติงาน
การนิเทศ 

     [  ] 42 

38 มีการแนะนำการปฏิบัติงานนิเทศได้แก่
บุคลากร 

     [  ] 43 

39 มีการปฏิบัติงานนิเทศท่ีเหมาะสม      [  ] 44 

40 มีการกำหนดทางเลือกท่ีหลากหลายเพื่อ
ใช้ประกอบการตัดสินใจในการ
ดำเนินงานนิเทศ 

     [  ] 45 
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