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55252386 : สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
คําสําคัญ : กระบวนการนิเทศของผูบริหาร 
      พรรณภา มหาวิชา : กระบวนการนิเทศของผูบริหารโรงเรียนวัดศรีนวลธรรมวิมล สังกัด
กรุงเทพมหานคร. อาจารยที่ปรึกษาการคนควาอิสระ : ผูชวยศาสตราจารย ดร. วรกาญจน  
สุขสดเขียว. 124 หนา. 
 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค 1) เพ่ือทราบกระบวนการนิเทศของผูบริหารโรงเรียน 
วัดศรีนวลธรรมวิมล สังกัดกรุงเทพมหานคร และ 2) เพ่ือทราบแนวทางการพัฒนากระบวนการนิเทศ
ของผูบริหารโรงเรียนวัดศรีนวลธรรมวิมล สังกัดกรุงเทพมหานคร โดยใชขาราชการครูของโรงเรียนวัด
ศรีนวลธรรมวิมล สังกัดกรุงเทพมหานครเปนหนวยวิเคราะห (unit of analysis) ผูใหขอมูลคือ 
ผูอํานวยการโรงเรียน 1 คน รองผูอํานวยการโรงเรียน 3 คน หัวหนากลุมสาระการเรียนรู 8 คน และ
ครูผูสอน 47 คน รวม 59  คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถามเก่ียวกับกระบวนการนิเทศ
ของผูบริหารโรงเรียนตามแนวคิดของแฮริส (Harris) สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล คือใชความถี่ (f) 
และรอยละ (%) คามัชฌิมเลขคณิต ( μ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ) และการวิเคราะหเนื้อหา 
(content analysis) 

ผลการวิจัยพบวา 
1. กระบวนการนิเทศของผูบริหารโรงเรียนวัดศรีนวลธรรมวิมล สังกัดกรุงเทพมหานคร  

โดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก  โดยเรียงตามคาเฉล่ียจากมากไปนอย ดังนี้ ดานการ
จัดลําดับความสําคัญของงาน ดานการอํานวยการ ดานการประสานงาน ดานการประเมินสภาพการ
ทํางาน ดานการออกแบบวิธีการทํางาน และดานการจัดสรรทรัพยากร  

2. แนวทางการพัฒนากระบวนการนิเทศของผูบริหารโรงเรียนวัดศรีนวลธรรมวิมล สังกัด 
กรุงเทพมหานคร คือ 1. ควรมีการเปรียบเทียบพฤติกรรมตางๆจากการทํางานโดยมีการกําหนดเกณฑ
การประเมินและเปรียบเทียบพฤติกรรมตางๆจากการทํางานรวมกันอยางเหมาะสม 2. ควรมีการ
จัดลําดับความสําคัญของทางเลือกในการนิเทศการงานตามความสําคัญและสิ่งที่เปนเรื่องเรงดวน 3. 
ควรมีการนําทฤษฎีความรูตางๆเก่ียวกับการนิเทศมาประยุกตใชใหเหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน 4. 
ในแตละกลุมสาระการเรียนรูควรเลือกวิธีการปฏิบัติงานที่สอดคลองกับทรัพยากรที่มีอยูจากการ
สํารวจความตองการจากสมาชิกเพ่ือวางแผนการจัดสรรงบประมาณใหเหมาะสม 5. ควรใหความรู 
แนวทางวิธีการในการนิเทศอยางหลากหลายเหมาะสมกับรายวิชา 
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55252386 : MAJOR : EDUCATIONAL ADMINISTRATION 
KEY WORDS : THE SUPERVISION PROCESS  

PANNAPA  MAHAWICHA : THE SUPERVISION PROCESS OF THE ADMINISTRATOR 
OF WATSRINUANTHAMMAWIMON SCHOOL UNDER THE BANGKOK METROPOLITAN 
ADMINISTRATION. INDEPENDENT STUDY ADVISOR :  VORAKARN SUKSODKIEW, Ph.D. 
124 pp. 

The purpose of this research were to find: 1) the supervision process of the 
administrator of Watsrinuanthammawimon School under the Bangkok Metropolitan 
Admistration and 2) the development of the supervision process of the administrator  
of Watsrinuanthammawimon School under the Bangkok Metropolitan Administration.  
The population comprised school director, deputy directors and teachers of 
Watsrinuanthammawimon School, 59 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 research revealed that : 

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

2. The guidelines for the supervision process of the administrator of  
Watsrinuanthammawimon School under the Bangkok Metropolitan Administration 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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บทที่1 
 

บทนํา 
 

 โลกกําลังกาวเขาสูสังคมฐานความรู ที่อาศัยความรูดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมการศึกษานับเปนเครื่องมือท่ีสําคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยใหทันตอการเปล่ียน แปลง
ของเทคโนโลยี และสังคมเศรษฐกิจที่มีการแขงขันสูง ดังจะเห็นไดวาประเทศตางๆ ในทุกภูมิภาคของ
โลก ไมวาจะเปนประเทศที่พัฒนาแลว หรือกําลังพัฒนาใหความสําคัญตอการพัฒนาทรัพยากรมนุษย
ทั้งสิ้น เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการแขงขันใหทัดเทียมกับนานาประเทศ และเตรียมความพรอมในการกาวสู
โลกในศตวรรษที่21 หลายประเทศจึงตองเรงพัฒนาระบบการศึกษา ตั้งแตการปฏิรูปหลักสูตร ครู 
การจัดการเรียนการสอน ไปจนถึงระบบการประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือสรางคนที่มีคุณภาพ
สามารถยืนหยัดไดในเวทีโลก ประเทศไทยก็เชนกันมีความจําเปนตองเรงพัฒนาระบบการศึกษา เพ่ือ
พัฒนาคนใหมีความรูที่ทันสมัยและทักษะที่สอดคลองและทันตอการเปล่ียนแปลงของวิทยาการและ
เทคโนโลยี รวมทั้งจิตสํานึก ในความเปนไทยพรอมรับตอการเปล่ียนแปลงของสังคมในอนาคต 1  การ
พัฒนาประเทศในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่11 (พ.ศ. 2555-2559) จึงมีความ
ตอเนื่องจากแนวคิดของแผนพัฒนาฯ ฉบับที ่8-10 โดยยังคงยึดหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”
และ“คนเปนศูนยกลางของการพัฒนา” รวมทั้ง “สรางสมดุลการพัฒนา”  โดยมุงพัฒนาคนไทยใหมี
ศักยภาพในการคิดวิเคราะห สังเคราะห มีความคิดสรางสรรค ใฝเรียนรู มีคุณธรรมจริยธรรม คานิยม
ที่ดีงาม รูจักสิทธิหนาที่ของตนเองและผูอ่ืน ควบคูกับการเสริมสรางและพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานทาง
ปญญาและแหลงเรียนรูในระดับชุมชน2  การศึกษาจึงเปนหัวใจสําคัญในการพัฒนาประเทศ ผูบริหาร
จําเปนตองปรับบทบาท เพ่ือผลิต เยาวชนใหทันกับโลกแหงการแขงขัน เพราะปจจุบันโลกมีการ
เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว จึงเปนภารกิจที่ ทุกฝายจะตองมีสวนรวมในการดําเนินการอยางเต็มท่ี ทั้ง
ในสวนของภาครัฐและภาคเอกชน แมวาในปจจุบันพระราชบัญญัติการ ศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 
แกไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2545 จะเปดโอกาสใหทุกหนวยงานในสังคมสามารถจัดการศึกษาไดก็
ตาม แตสถานศึกษาก็ยังเปนหนวยงานหลักที่มีความ รับผิดชอบในการจัดการศึกษาใหกับนักเรียนที่
จะโตข้ึนเปนสมาชิกของสังคมในโอกาสตอไป การจัดการศึกษาในสถานศึกษาผูบริหารนับวาเปน
บุคคลท่ีมีความสําคัญเปนอยางมาก ในการท่ีจะเปนผูนําใน การพัฒนาทุกดาน ทั้งงานวิชาการและ

                                                           
1 สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ, รางยุทธศาสตรการศึกษา พ.ศ.  

2556 – 2558 (กรุงเทพฯ: พริกหวานกราฟฟค, 2556), 1. 
2สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 11 พ.ศ. 2555 – 2559 (กรุงเทพฯ: สํานักนายกรัฐมนตรี, 2555), คํานํา.  
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กิจกรรมเสริมอ่ืนๆ โดยมี จุดมุงหมายในการพัฒนาผูเรียนใหเปน มนุษยที่สมบูรณทั้งรางกาย จิตใจ 
สติปญญา มีความรูและคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการ ดํารงชีวิตสามารถอยูรวมกับผูอ่ืน
ไดอยางมีความสุข3 สามารถพ่ึงตนเองไดพรอมทั้งยังรวมมือกับผูอ่ืนอยางสรางสรรค และสามารถ
ดําเนินชีวิตใหเทาทันการเปลี่ยนแปลงของกระแสสังคมโลก4       

 
ความเปนมาและความสําคัญของการวิจัย                                                                     
 การศึกษาเปนกลไกที่สําคัญในการพัฒนาคน เพ่ือใหมีความพรอมที่จะรับกับสถานการณ 
ความเปลี่ยนแปลงตางๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เนื่องจากการศึกษาเปนกระบวนการท่ีชวยใหคน
พัฒนาตนเองดานตางๆ ตลอดชีวิตจึงตองใหความสําคัญกับการพัฒนาคนใหมีความรู มีความสุข
สุขภาพแข็ง แรง ครอบครัวอบอุน มีวัฒนธรรม มีสภาพแวดลอมที่ดี มีสังคมที่สันติและเอ้ืออาทร โดย
การสรางสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิตพรอมพัฒนาคนใหมีความรูคูคุณธรรม5  สอดคลอง
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 และที่แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545มาตรา 22 
กําหนดไววา “การจัดการศึกษาตองยึดหลักวา ผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู และพัฒนาตนเอง
ไดและถือวาผูเรียนมีความสําคัญท่ีสุด” และมาตรา 47 กําหนดใหมีระบบการประกันคุณภาพ เพ่ือ
พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ แนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจําเปนตอง
อาศัยกระบวนการปฏิบัติอยางหลากหลาย ซึ่งประกอบดวย กระบวนการท่ีสําคัญคือ กระบวนการ
บริหารจัดการ กระบวนการจัดการเรียนรูและกระบวนการนิเทศติดตามประเมินผล6 สถานศึกษาเปน
หนวยงานในการจัดการศึกษาท่ีมุงเนนความสําคัญทั้งดานความรู ความคิด ความสามารถ คุณธรรม
กระบวนการเรียนรู และความรับผิดชอบตอสังคม เพ่ือพัฒนาคนใหมีความสมดุล โดยยึดหลักผูเรียน
สําคัญที่สุด ทุกคนมีความสามารถเรียนรู และพัฒนาตนเองได สงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตาม
ธรรมชาติและเต็มศักยภาพ ใหความสําคัญตอความรูเกี่ยวกับตนเองได และความสัมพันธของตนเอง
กับสังคม สถานศึกษาจึงตองจัดกระบวนการเรียนรูที่มุงเนนการฝกทักษะกระบวนการคิดการจัดการ
เผชิญสถานการณ และการประยุกตความรูมาใชปองกันและแกไขปญหา ฝกปฏิบัติใหผูเรียนไดเรียนรู
จากประสบการณจริง ผสมผสานสาระความรูดานตางๆ อยางไดสัดสวนสมดุล ปลูกฝงคุณธรรม 

                                                           
3
 กระทรวงศึกษาธิการ, พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพ่ิมเติม 

(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 (กรุงเทพฯ : โรงพิมพองคการรับสงสินคาและพัสดุ, 2545), 5. 
4
 คณะศึกษาศาสตรมหาวิทยาลัยศิลปากร, การประชุมทางวิชาการเรื่อง “New Era of 

Educational Administration” (นครปฐม : มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2553), 14. 
5
 กรมวิชาการ, คูมือการพัฒนาโรงเรียนเขาสูมาตรฐานการศึกษา (กรุงเทพฯ: กรมวิชาการ 

2544), ก. 
6
 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, มาตรฐานการศึกษาเพื่อการประเมินคุณภาพ

ภายนอกระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กรุงเทพฯ : พิมพดีจํากัด 2545), 29. 
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คานิยมที่ดีงาม และคุณลักษณะที่พึงประสงคไวในทุกกลุมสาระการเรียนรู 7 ผูบริหารเปนผูที่
รับผิดชอบใหการปฏิบัติงานขององคการใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล8 เปนผูที่มี
ความสําคัญตอองคการท้ังในลักษณะเปนศูนยรวมขอมูลขาวสาร ศูนยของความคิด และศูนยรวมของ
การตัดสินใจ โดยมีเปาหมายคือ การเรียนรูของนักเรียน ผูบริหารสถานศึกษาจึงไดรับความสนใจและ
ความคาดหวังจากสังคมอยูในระดับสูง9  การบริหารงานการศึกษาในโรงเรียน ผูบริหารสถานศึกษา
ตองมีความรู ความเขาใจขอบขายของเนื้อหาและหลักการบริหารงานวิชาการ รวมไปจนถึงการจัดการ
เรียนการสอนของครูอาจารย จัดใหมีการประชุมปรึกษาหารือเพ่ือจะไดวางแผนไดถูกตอง มีการ
จัดการบริหารที่ดีโดยมีเทคนิควิธีการที่จะทําใหสถานศึกษามีคุณภาพไดตามเปาหมายและความ
คาดหวังของหลักสูตร 10กระบวนการนิเทศการศึกษา จึงมีบทบาทสําคัญในการพัฒนาสถานศึกษา ครู 
และผูเกี่ยวของใหเขาสูมาตรฐานการศึกษาโดยการใหความรวมมือชวยเหลือซึ่งกันและกัน  และ
เกี่ยวของกับการบริหารจัดการ จึงเปนการวางแผนปฏิบัติงานที่มีขั้นตอนตอเนื่องตั้งแตตนจนลําดับ
สุดทาย เพราะการนิเทศเปนสิ่งที่ชวยพัฒนาการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพและทันตอการ
เปลี่ยนแปลง เปนที่ยอมรับในปจจุบันวา การนิเทศการศึกษา เปนกระบวนการที่มีจุดมุงหมายเพ่ือ
ปรับปรุงเกี่ยวกับการสอนท้ังหมด ดังนั้นไมวาจะพิจารณาในแงมุมใดก็ตาม ผูบริหารสามารถใชการ
นิเทศเปนเครื่องมือหนึ่งในการบริหาร การนิเทศ จึงมีความความสําคัญที่ผูบริหารไมอาจหลีกเลี่ยงได
และจะตองปฏิบัติอยางตอเนื่อง เพ่ือใหระบบการบริหารมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล11  โดยการ
ทํางานรวมกับครู และประสานงานใหครูทุกคนทํางานรวมกัน เพ่ือมุงจุดหมายอันเดียวกัน คือ ผูเรียน
มีคุณภาพและมีคุณสมบัติตามท่ีหลักสูตรกําหนดคือ มีผลสําเร็จทางการเรียนสูง หรือเปนไปตาม
มาตรฐานการเรียนรูที่กําหนดไว12         

                                                           
 

7
 สมศักดิ์ สินธุระเวชญ, มุงสูคุณภาพการศึกษา (กรุงเทพฯ: วัฒนาพานิช, 2542), 153. 

8
 Massie, J.L., & Douglas, J., Management : A Contemporary Introduction, 3rd 

ed.( New Jersey: Prentice-Hall, 1981) 
9
 Wayne K. Hoy and Cecil G. Miskel, C.G., Educational Administration, 6th 

ed.(New York : McGraw-Hills, 2001) 
10

 สนั่น มีสัตยธรรม, หลักสูตรและการบริหารวิชาการ (กรุงเทพฯ: เอสดีเพรส, 2540), 3. 
11

 ชารี มณีศรี, การนิเทศการศกึษา (กรุงเทพมหานคร: โสภณการพิมพ, 2542), 52 – 53. 
12

 ดําริ บุญชู, “การใชประโยชนจากแหลงเรียนรูในสถานศึกษา,” วารสารวิชาการ 8, 1  
(มกราคม – มีนาคม 2546): 16. 
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ปญหาของการวิจัย 

กรุงเทพมหานครเปนองคกรปกครองสวนทองถิ่นท่ีเกิดข้ึนตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2528 หนาที่สําคัญประการหนึ่งคือ อํานาจหนาที่ในการจัดการศึกษา
ซึ่งสอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 และแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่2) พ.ศ.2545 
มาตรา41 ที่กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น มีสิทธิจัดการศึกษาในระดับใดระดับหนึ่งหรือทุก
ระดับ ตามความพรอม ความเหมาะสมและความตองการภายในทองถิ่น และมาตรา42กําหนดวาให
กระทรวงกําหนดหลักเกณฑและวิธีการประเมินความพรอมในการจัดการศึกษาขององคกรปกครอง
ทองถิ่นใหสามารถจัดการศึกษาใหสอดคลองกับนโยบายและไดมาตรฐาน จากผลการประเมินคุณภาพ
ภายนอกของสถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานครโดยสํานักรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (สมศ) รอบสอง (พ.ศ. 2549 – พ.ศ. 2553) มีคุณภาพไดมาตรฐานสอดคลองกับขอมูลเชิง
คุณภาพท่ีพบวาผูบริหารและครูของกรุงเทพมหานครมีวุฒิทางการศึกษาท่ีเหมาะสม ครูไดสอนตรง
ตามวิชาเอก โรงเรียนมีสื่อและเทคโนโลยีเพียงพอ แมในภาพรวมคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
ตามการประเมินของ สมศ.จะมีคุณภาพไดมาตรฐาน แตในมาตรฐานท่ี5 คือ “ผูเรียนมีความรูและ
ทักษะที่จําเปนตามหลักสูตร” มีโรงเรียนที่ผานมาตรฐานน้ีนอยกวามาตรฐานอ่ืนๆ โรงเรียนสวนใหญ
จึงไมผานมาตรฐานดังกลาว13  รวมทั้งปจจัยท่ีทําใหคุณภาพของครูโดยรวมอยูในเกณฑต่ํา  คือ
ศักยภาพของครูผูสอนมีนอยและไมมีคุณภาพ ครูผูสอนไมมีการพัฒนาตนเองรวมไปถึงไมมีการพัฒนา
วิธีการสอนที่หลากหลาย ไมเปดกวางในการแสดงความคิดเห็น14 และครูบรรจุใหมก็ขอยายโอนกลับ
ตางจังหวัด ทําใหคุณภาพในการสอนนอยลง15  ซึ่งจากการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามของ
โรงเรียนวัดศรีนวลธรรมวิมล (วันที่ 22-24 สิงหาคม พ.ศ. 2554) ซึ่งมีทั้งหมด 12 ตัวบงชี้ ปรากฏวา
ตัวบงชี้ที่ 5 ดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคะแนนเต็ม 20 คะแนนไดเพียง 10.62 คะแนน อยูในระดับ
พอใช จุดที่ควรพัฒนาคือ ผลสัมฤทธ์ิจากการทดสอบระดับชาติ O-Net ความสามารถทางดานการคิด 
การนําไปปรับใชในกลุมสาระตางๆของผูเรียน รวมท้ังสงเสริมครูผูสอนใหไดรับเทคนิคการสอนจาก
วิทยากรผูเชี่ยวชาญ16  และจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน(O-net) ของนักเรียน
โรงเรียนวัดศรีนวลธรรมวิมล ปการศึกษา 2555 ปรากฏผลดังนี้ 
                                                           

13
 สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, รายงานการวิจัยประเมินผลการจัดการศึกษาของ

กรุงเทพมหานคร (กรุงเทพฯ: พริกหวานกราฟฟค, 2554), 161. 
14 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร, รายงานผลการวิจัยในประเด็นตางๆ6ประเด็น

โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาและแกไขความเหลื่อมล้ําทางสังคม (ศูนยบริหารงานวิชาการ:สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร เมษายน, 2555), 103. 

15 ไพโรจน โตเทศ, “บันทึกหลังการประเมิน Smart School” ปญญาพัฒนวารสารพัฒนา
ขาราชการกรุงเทพมหานคร 3(กันยายน – ธันวาคม 2553): 63. 

16
 สํานักรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา ,บทสรุปสําหรับผูบริหารโรงเรียน

วัดศรีนวลธรรมวิมลจากการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม พ.ศ. 2554 (กรุงเทพฯ : สํานักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพรอบสาม, 2554), 6-7. 
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ตารางที่1 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-net) ระดับชั้นประถมศึกษาปที่6 
 

วิชา ระดับโรงเรียน ระดับสังกัด ระดับประเทศ 
ภาษาไทย 47.90 47.56 45.68 
คณิตศาสตร 38.10 35.86 35.77 
วิทยาศาสตร 38.20 37.80 37.46 
สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 45.58 45.90 44.22 
ภาษาอังกฤษ 34.21 34.60 36.99 
สุขศึกษาและพลศึกษา 57.71 57.30 54.84 
ศิลปะ 55.43 55.44 52.27 
การงานอาชีพและเทคโนโลยี 58.29 56.30 53.85 

 
จากตารางที่1 พบวามี1กลุมสาระการเรียนรูที่ไมผานเกณฑ คือภาษาตางประเทศ

(ภาษาอังกฤษ) คิดเปนรอยละ 34.21 โดยเฉพาะวิชาภาษาอังกฤษซึ่งมีคะแนนตํ่ากวาระดับสังกัดและ
ระดับประเทศ 

 
ตารางที่2 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-net) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 

 
จากตารางท่ี2 พบวามี 6 กลุมสาระการเรียนรูที่ไมผานเกณฑไดแก คณิตศาสตรคิดเปนรอยละ 23.88 
วิทยาศาสตร คิดเปนรอยละ32.15  สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม คิดเปนรอยละ45.03  
ภาษาตางประเทศ(ภาษาอังกฤษ) คิดเปนรอยละ25.8917  โดยเฉพาะวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตร 
สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ภาษาอังกฤษ ซึ่งมีคะแนนต่ํากวาระดับสังกัดและระดับประเทศ 
                                                           

17
 สํานักรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา, ผลการทดสอบทางการศึกษา

ระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-net), เขาถึงเมื่อ 5 ธันวาคม 2556, เขาถึงไดจาก http:// www. 
onesqa.or.th  

วิชา ระดับโรงเรียน ระดับสังกัด ระดับประเทศ 
ภาษาไทย 55.06 53.87 54.48 
คณิตศาสตร 23.88 25.10 26.95 
วิทยาศาสตร 32.15 32.18 35.37 
สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 45.03 46.31 47.12 
ภาษาอังกฤษ 25.89 25.88 28.71 
สุขศึกษาและพลศึกษา 54.57 55.48 56.67 
ศิลปะ 45.62 42.91 43.31 
การงานอาชีพและเทคโนโลยี 48.95 46.44 47.39 
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จากปญหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่ไมไดมาตรฐานนั้น การจัดการเรียนการสอนของครูมี
สวนสําคัญอยางมากตอองคความรูของนักเรียน ครูจําเปนตองมีความรูอยางกวางขวางชี้แนะแนวทาง
แกนักเรียนได รวมทั้งพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือใชในการเรียนการสอน มียุทธศาสตรในการ
สอนปรับปรุงการสอน การวัดผลประเมินผลอยางตอเนื่อง18  นอกจากน้ีครูบางครั้งไมยอมรับการ
เปลี่ยนแปลงและขาดการเสริมสรางวัฒนธรรมการทํางานเชิงคุณภาพ เนื่องจากภาระงานมาก 19 การ
นิเทศจึงเปนวิธีการหนึ่งของการพัฒนาซึ่งถือวาเปนหัวใจของการพัฒนาครู  เพราะภารกิจตางๆของ
สถานศึกษาจะสําเร็จตามวัตถุประสงคที่กําหนดไวหรือไมนั้น ขึ้นอยูกับความรูความสามารถและความ
รวมมือของบุคลากรทุกฝายที่เกี่ยวของ ดังนั้น สถานศึกษาใดที่มีบุคลากรที่มีความรูความสามารถ 
ประสบการณในการทํางาน และ สามารถนําศักยภาพของบุคลากรมาใชใหเกิดประโยชนไดอยางเต็มที่
ก็จะประสบความสําเร็จ มีความกาวหนาสามารถพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหไดมาตรฐานตามความ
คาดหวังของสังคมได การพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษา โดยผานการนิเทศการศึกษาอยางเปนระบบ
และตอเนื่อง จึงเปนปจจัยสําคัญที่ชวยใหการบริหารจัดการศึกษาและการจัดการเรียนการสอนของ
สถานศึกษามีประสิทธิภาพและสามารถพัฒนาคุณภาพการศึกษาไดตามมาตรฐานที่กําหนดไว20 การ
นิเทศการศึกษาของผูบริหารจึงเปนกระบวนการที่สําคัญและจําเปนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
เพ่ือใหมีคุณภาพตามเกณฑ ผูวิจัยจึงไดทําการศึกษาวิจัยกระบวนการนิเทศของผูบริหารโรงเรียนวัดศรี
นวลธรรมวิมลสังกัดกรุงเทพมหานคร โดยผูวิจัยคาดวาผลการวิจัยจะสามารถนําไปใชใหเปนประโยชน
ตอกระบวนการนิเทศของผูบริหารโรงเรียนใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้นตอไป 
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 
 1.เ พ่ือทราบกระบวนการนิ เทศของผูบริหารโรงเรียนวัดศรีนวลธรรมวิมล  สั งกัด
กรุงเทพมหานคร 
 2.เพ่ือทราบแนวทางการพัฒนากระบวนการนิเทศของผูบริหารโรงเรียนวัดศรีนวลธรรมวิมล 
สังกัดกรุงเทพมหานคร 
 

                                                           
18

 สมชาย เทพแสง, “โรงเรียนแหงการเรียนรู (Learning school): กุญแจสําคัญในการ
พัฒนาผูเรียน,”วารสารวิชาการ7 2 (เมษายน – มิถุนายน 2547): 12. 

19
 สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, รายงานการวิจัยเรื่องสภาพปญหาและแนวทางแก 

ปญหาการจัดการเรียนการสอนท่ีสงผลตอการพัฒนาคุณภาพผูเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
(กรุงเทพมหานคร : วี.ที.ซี.คอมมิวนิเคชั่น, 2552) 159. 

20 สนานจิตร สุคนธทรัพย “หนวยที่ 1 แนวคิดพ้ืนฐานเกี่ยวกับบริบทในการบริหารการศึกษา
,” ใน ประมวลสาระชุดวิชาบริบททางการบริหารการศึกษา (นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัย 
 ธรรมาธิราช 2547), 4-56. 
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ขอคําถามของการวิจัย 
 1.กระบวนการนิเทศของผูบริหารโรงเรียนวัดศรีนวลธรรมวิมล สังกัดกรุงเทพมหานคร อยูใน
ระดับใด 
 2.แนวทางการพัฒนากระบวนการนิเทศของผูบริหารโรงเรียนวัดศรีนวลธรรมวิมล สังกัด
กรุงเทพมหานครเปนอยางไร 
 
สมมติฐานของการวิจัย 
 เพ่ือใหสอดคลองกับวัตถุประสงคของการวิจัยและสามารถตอบปญหาของการวิจัยไดอยาง
ชัดเจน ผูวิจัยจึงตั้งสมมุติฐานของการวิจัยไวดังนี้ 

1.กระบวนการนิเทศของผูบริหารโรงเรียนวัดศรีนวลธรรมวิมล สังกัดกรุงเทพมหานคร อยูใน
ระดับปานกลาง 
 2.แนวทางการพัฒนากระบวนการนิเทศของผูบริหารโรงเรียนวัดศรีนวลธรรมวิมล สังกัด
กรุงเทพมหานครมีหลายแนวทาง 
 
ขอบขายเชิงทฤษฏีของการวิจัย 

 ในการศึกษาวิจัยในคร้ังน้ีไดนําทฤษฎีเชิงระบบมาเปนขอบขายเชิงอางอิงของการวิจัยซึ่ง
ประกอบดวยปจจัยนําเขา (Input) กระบวนการ (Process) และผลผลิต (Output)  ซึ่งแคทซและ
คาน (Katz  and  Kahn) ไดกลาวถึงองคการระดับเปด ซึ่งประกอบดวยระบบยอยๆภายในองคกรที่มี
ความสัมพันธ และมีผลกระทบซ่ึงกันและกันกับสิ่งแวดลอมภายนอก โดยระบบจะยอมรับปจจัยนําเขา 
(Input) มีกระบวนการ (Process) เปลี่ยนแปลงปจจัยนําเขา ใหเปนผลผลิต (Output)  ซึ่งมี
ปฏิสัมพันธกับสภาพแวดลอม (context)ทั้งภายในและภายนอกองคกร21  สําหรับการจัดการศึกษา 
ปจจัยนําเขา(Input) ที่สําคัญของการบริหารไดแก นโยบายการศึกษา บุคลากร  งบประมาณ วัสดุ
อุปกรณและอ่ืนๆผานเขาสูกระบวนการ (Process) ไดแกการบริหาร การจัดการเรียนการสอน 
กระบวนการนิเทศของผูบริหาร ผลผลิต (Output) ที่ไดคือประสิทธิผลของโรงเรียน ซึ่งไดแก 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  คุณภาพท่ีพึงประสงค ฯลฯ  องคประกอบท้ังหลายเหลานี้มีผลกระทบ
ตอเนื่องและยังมีปจจัยซึ่งมีปฏิสัมพันธกับสภาพแวดลอม (context) ที่มีอิทธิพลตอคุณภาพของ
สถานศึกษาท้ังทางตรงและทางออมไดแก สภาพเศรษฐกิจ สภาพสังคม และนําขอมูลจากผลผลิตท่ีได
เปนขอมูลยอนกลับ (feedback)  เพ่ือนําไปปรับปรุงหรือพัฒนาการบริหารงานใหไดผลผลิตที่มี
คุณภาพมากยิ่งขึ้นไป22  ในดานกระบวนการนิเทศของผูบริหารมีผูเสนอความคิดไวหลายแนวทาง
ไดแก แกลทธอรน (Glatthorn) เสนอขั้นตอนกระบวนการนิเทศไว 8 ขั้นตอนดังนี้ 1) การสราง
                                                           

21
 Daniel Katz and Robert L. Kahn, The Social Psychology of Organizations, 

2nd ed. (New York : John Wiley & Sons, 1987), 20. 
22

 ทองอินทร วงศโสธร, “ทฤษฏีระบบ,” ใน ประมวลสาระชุดวิชาทฤษฎีและแนวปฏิบัติใน
การบริหารการศึกษา หนวยที่3 (กรุงเทพฯ: สํานักพิมพมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2536), 
156-163. 
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ความสัมพันธที่ดีระหวางผูนิเทศและผูรับการนิเทศ 2) วางแผนการปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการ
สอนรวมกันกับครู 3)วางแผนการสังเกตการสอน 4) สังเกตการสอน 5) วิเคราะหกระบวนการเรียนรู
และกระบวนการสอน 6)วางแผนกําหนดยุทธวิธีการประชุมเพ่ือปรึกษาหารือ 7) ประชุมเพ่ือ
ปรึกษาหารือเก่ียวกับเร่ืองที่นาสนใจจะปรับปรุงหรือพัฒนา 8) วางแผนการสังเกตในการดําเนินการ
สอนครั้งตอไป23  สวนกลิ๊กแมน (Glickman) ไดนําเสนอกระบวนการในการนิเทศการสอน  5 
ขั้นตอนคือ 1) การประชุมรวมกับครู (Preconference with teacher) 2) การสังเกตการสอนในชั้น
เรียน (Observation of Classroom)  3) การวิเคราะหและติดตามผลการสังเกตการสอน และ
พิจารณาวางแผนการประชุมร วมกัน 4) ประชุมรวมกับครูภายหลังการสังเกตการสอน 
(Postconference with teacher) 5 )วิเคราะหและพัฒนาการดําเนินการ 4 ขั้นตอนเพ่ือการ
ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแกไขใหมีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น และควรใหครูไดมีโอกาสแสดงความคิดเห็นให
มาก24  ซึ่งแอคคีสัน และกอล (Acheson and Gall) ยังไดเสนอกระบวนการในการนิเทศไว 3 
ขั้นตอนดังน้ี 1) จัดประชุมเพ่ือวางแผน (Planning Conference)  2) การสังเกตการสอน 
(Observation)  3) การประชุมใหขอมูลยอนกลับ (Feedback Conference) 25  สวนแฮริส (Harris) 
ไดเสนอกระบวนการนิเทศไว 6 ขั้นตอนดังนี้ 1) การประเมินสภาพงาน (Assessing) 2) การจัดลําดับ
ความสําคัญของงาน (Prioritizing) 3) การออกแบบวิธีการทํางาน (Designing) 4) การจัดสรร
ทรัพยากร (Allocating Resources)  5) การประสานงาน(Coordination) 6 ) การอํานวยการ 
(Directing)26  คอพแลนด และโบยัน (Copeland and Boyan) ไดนําเสนอกระบวนการนิเทศการ
สอนไว 4 ขั้นตอนดังนี้ 1) การประชุมกอนการสังเกตการสอน ( Pre observation Conference) 2) 
การสังเกตการสอน (Observation) 3) การวิเคราะหขอมูลจากการสังเกตการณสอน (Analysis 
Results) 4) การประชุมภายหลังการสังเกตการสอน (Post observation Conference)  

                                                           
23

 Allan A. Glatthorn, Differentiated Supervision (Washington, D.C. : 
Association for Supervision and Curriculum Development, 1984), 135-138. 

24
 Carl D. Glickman, Supervision of Instruction : A Developmental 

Approach, 2nd  ed. (Massachusetts : Allyn and Bacon, Inc., 1990) 
25

 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. 

26
 Ben M. Harris, Supervisory Behavior in Education, 3rd ed. (New Jersey : 

Prentice-Hall Inc.,1985), 13-15. 
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ขอมูลยอนกลับ(feedback) 

จากที่ไดกลาวมาสามารถนําเสนอขอบขายทางทฤษฎีของการวิจัยดังปรากฏในแผนภูมิที่1 
 
 

 

 
 

          
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 

แผนภูมิที1่ ขอบขายเชิงทฤษฎีของการวิจัย 

ที่มา  : Daniel Katz and Robert L. Kahn, The Social Psychology of Organizations, 
2nd ed. (New York : John Wiley & Sons, 1987), 20. 

: ทองอินทร วงศโสธร, “ทฤษฏีระบบ,” ใน ประมวลสาระชุดวิชาทฤษฎีและแนวปฏิบัติใน
การบริหารการศึกษา หนวยที่3 (กรุงเทพฯ: สํานักพิมพมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2536), 
156-163. 

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

 

สภาพแวดลอม (context 

สภาพเศรษฐกิจ สังคม 
การเมือง และอ่ืนๆ 

กระบวนการ (Process) 

การบริหาร 
การนิเทศ 

กระบวนการนิเทศของ
ผูบริหาร 

การจัดการเรียนการสอน 
 

ปจจัยนําเขา (Input) 

การบริหารจัดการ 
งบประมาณ 
บุคลากร 

วัสดุอุปกรณ 

ผลผลิต(Output) 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียน 

นักเรียนมีคุณลักษณะที่
พึงประสงค 

ความพึงพอใจของครู 
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ขอบเขตของการวิจัย 
ในการวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยไดนําทฤษฎีและแนวคิดของแฮริส (Harris) ที่เกี่ยวกับกระบวนการ

นิเทศไว 6 ขั้นตอนไดแก 1) การประเมินสภาพงาน (Assessing) 2) การจัดลําดับความสําคัญงาน 
(Prioritizing) 3) การออกแบบวิธีการทํางาน (Designing) 4) การจัดสรรทรัพยากร (Allocating 
Resources)  5) การประสานงาน (Coordinating) 6) การอํานวยการ (Directing) 27 

จากแนวคิดของแฮริส (Harris) เกี่ยวกับกระบวนการนิเทศนั้นเปนกระบวนการที่สําคัญตอ
ประสิทธิผลของสถานศึกษา ผูบริหารควรสนใจในเรื่องของขั้นตอนการดําเนินงานนิเทศและนําไป
ประยุกตใชกับบุคลากรในการเพิ่มพูนความรูเพ่ือเพ่ิมประสิทธิผลของสถานศึกษา โดยแนวคิดดังกลาว
เปนแนวทางในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ดังปรากฏในแผนภูมิที่2 

 
 

 

 

 
 

 

แผนภูมิที2่ ขอบเขตของการวิจัย 
ที่มา:  Ben M. Harris, Supervisory Behavior in Education, 3rd ed. (New Jersey : 
Prentice-Hall Inc.,1985), 13-15. 
 

                                                           
27 Ibd. 

กระบวนการนิเทศของผูบริหาร 
1. การประเมินสภาพงาน (Assessing) 
2. การจัดลําดับความสําคัญของงาน (Prioritizing) 
3. การออกแบบวิธีการทํางาน (Designing) 
4. การจัดสรรทรัพยากร (Allocating Resources) 
5. การประสานงาน (Coordinating) 
6. การอํานวยการ (Directing)   
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นิยามศัพทเฉพาะ 
 เพ่ือใหเกิดความเขาใจตรงกัน การวิจัยในคร้ังนี้ ผูวิจัยจึงกําหนดนิยามขอบเขตของคําศัพท
เฉพาะตางๆท่ีนํามาใชศึกษาดังนี้ 

กระบวนการนิเทศ หมายถึง การทํางานทีม่ีลําดับขั้นตอนซ่ึงผูบริหารโรงเรียนและบุคลากรใน
โรงเรียนรวมมือกันชวยเหลือกันสงเสริมและเพ่ิมประสิทธิภาพของการจัดการเรียนการสอนแลว สงผล
ถึงสัมฤทธิ์ผลทางการเรียนของนักเรียนโดยมีขั้นตอนที่สําคัญ 6 ขั้นตอนดังนี้ 1) การประเมินสภาพ
งาน (Assessing)  2) การจัดลําดับความสําคัญของงาน (Prioritizing)  3)การออกแบบวิธีการทํางาน 
(Designing)  4) การจัดสรรทรัพยากร (Allocating Resources)   5) การประสานงาน
(Coordination)    6 ) การอํานวยการ (Directing)   

ผูบริหารโรงเรียน  หมายถึง  บุคคลซ่ึงปฏิบัติงานตําแหนงบริหารในสถานศึกษา สังกัด
กรุงเทพมหานคร ซึ่งไดแก ผูบริหารสถานศึกษา และรองผูบริหารสถานศึกษา  

โรงเรียนวัดศรีนวลธรรมวิมล  หมายถึง สถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนในระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตั้งแตระดับชั้นอนุบาลปที่ 1 ถึง มัธยมศึกษาปที่ 3  สํานักงานเขตหนองแขม  
สังกัดกรุงเทพมหานคร 
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บทที่ 2 
 

วรรณกรรมท่ีเกี่ยวของ 
 

จากการศึกษาวรรณกรรมที่เกี่ยวของกับงานวิจัยในครั้งนี้ ผูวิจัยไดรวบรวมขอมูลที่เกี่ยวของ
โดยในบทนี้ไดกลาวถึงแนวคิด ทฤษฎี ซึ่งไดแก การนิเทศการศึกษา หลักการนิเทศ กระบวนการนิเทศ 
และงานวิจัยที่เกี่ยวของโดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 
นิเทศการศึกษา 

ความหมายของการนิเทศการศึกษา 
การนิเทศ มาจากภาษาอังกฤษวา Supervision แปลความไดวา เปนการใหความชวยเหลือ

แนะนําหรือปรับปรุง ซึ่งมีนักวิชาการไดใหความหมายไว ดังนี้ 
สงัด อุทรานันท (อางถึงในวัชรา เลาเรียนดี) ใหความหมายวาเปนกระบวนการทํางานของ

ผูบริหารสถานศึกษาหรือผูที่ไดรับมอบหมายในการพัฒนาคุณภาพการทํางานของครูและบุคลากรใน
สถานศึกษา เพ่ือใหไดมาซึ่งผลสัมฤทธิ์สูงสุดในการเรียนของผูเรียน1 

ชาญชัย อาจิณสมาจาร ไดใหคําจํากัดความวา การนิเทศการศึกษา คือกระบวนการสราง 
สรรคที่ไมหยุดนิ่งในการใหคําแนะนําและการชี้ชองทางในลักษณะท่ีเปนกันเองแกครูและนักเรียนเพ่ือ
การปรับปรุงตัวเขาเอง และสภาพการเรียนการสอน เพ่ือใหบรรลุเปาหมาย2 

ปรียาพร  วงศอนุตรโรจน การนิเทศการศึกษาหมายถึง กระบวนการจัดบริหารการศึกษาเพ่ือ
ชี้แนะ ใหความชวยเหลือและความรวมมือกับครู และบุคลากรที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษาเพ่ือ
ปรับ ปรุงการเรียนการสอนของครูและเพ่ิมคุณภาพของบทเรียนใหเปนไปตามจุดมุงหมายของ
การศึกษา3 

โกลแฮมเมอร และคณะ (Goldhammer and Others) ไดสรุปจากคําจํากัดความการนิเทศ
ไววา เปนลักษณะงานท่ีหมอบหมายใหครูหรือผูนิเทศท่ีจะกระตุนใหครู หรือครูแนะแนวใน
สถานศึกษาไดมีการพัฒนาในการท่ีจะนําวิธีการสอน สื่อการเรียนการสอนมาใชโดยเนนถึงทักษะใน

                                                           
1
 วัชรา เลาเรียนดี, นิเทศการสอน, พิมพครั้งที่9 (นครปฐม : โรงพิมพมหาวิทยาลัยศิลปากร , 

2554), 3. 
2
 ชาญชัย อาจิณสมาจาร, การนิเทศการศึกษา (กรุงเทพมหานคร : จงเจริญการพิมพ, 

2548), 35. 
3
 ปรียาพร  วงศอนุตรโรจน, การบริหารงานวิชาการ (กรุงเทพฯ: ศูนยสื่อเสริมกรุงเทพ, 

2553), 223. 
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การติดตอสื่อสารปจจุบัน การนิเทศการศึกษาเปนความพยายามท่ีจะชวยเหลือครูแกปญหา 
ชวยเหลือครูในดานความสัมพันธระหวางบุคคล และการสรางบรรยากาศท่ีดีระหวางครูและนักเรียน4 

กลิคแมน (Glickman) ใหความคิดเกี่ยวกับการนิเทศวา เปนแนวความคิดเกี่ยวกับงานและ
หนาที่ที่เกี่ยวของกับการปรับปรุงการเรียนการสอน ซึ่งเปนการสอนในเร่ืองหลักการ การจัดครูเขา
สอน การจัดสื่อการสอน สิ่งอํานวยความสะดวก การเตรียมและพัฒนาครู รวมทั้งการประเมินผลการ
เรียนการสอน5 

แฮริส (Harris) มีความเห็นวา การนิเทศการศึกษาคือ สิ่งที่บุคลากรในโรงเรียนกระทํากับ
บุคคลหรือสิ่งของเพ่ือจุดมุงหมายในการคงไว หรือเปล่ียนแปลงการดําเนินงานของโรงเรียนใหเปนไป
ตามแนวทางที่จะสงอิทธิพลใหบรรลุจุดมุงหมายหลักการสอนของโรงเรียนนั่นคือการนิเทศการศึกษา 
มุงใหเกิดผลตอผูเรียนโดยผานบุคคลและวัสดุ6 

โอลิวา และ พอลาส (Oliva and Pawlas) สรุปวา การนิเทศการศึกษา คือ การใหบริการแก
ครูทั้งที่เปนรายบุคคลและเปนกลุม โดยการใหบริการน้ีเปนการชวยเหลือท่ีมีความชํานาญเฉพาะเพ่ือ 
ที่จะปรับปรุงการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพ ดังนั้น การนิเทศจึงเนนคําวา บริการและชวยเหลือ
เปนสําคัญ7 

บีชและ ไรนฮารทซ (Beach and Reinhart) กลาววา การนิเทศการศึกษาเปนกระบวนการที่
ซับซอนที่เกี่ยวกับการทํางานรวมกันระหวางครูและนักการศึกษาอยางเปนหมูคณะโดยความรวมมือ
รวมใจเพ่ือจะเสริมสรางคุณภาพการเรียนการสอนในสถานศึกษา รวมทั้งการสนับสนุนความกาวหนา
ในวิชาชีพของครู8 

จากความหมายดังกลาวสรุปไดวา การนิเทศการศึกษาหมายถึง กระบวนการทํางานของ
ผูบริหารในการชี้แนะใหความชวยเหลือและความรวมมือกับครูในสถานศึกษา เพ่ือปรับปรุงการเรียน

                                                           
4
 Robert Goldhammer and Others, Clinical Supervision, 2nd ed (New York : 

Holt Rinehart and Winston, 1980), 13. 
5
 C.arl D. Glickman, Developmental Supervision : Alternative Practice for 

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

6
 Ben M. Harris, Supervision Behavior in Education, 3rd ed. (Englewood Cliffs, 

N.J. : Prentice Hall Inc., 1985), 10. 
7
 Peter F. Oliva and George E. Pawlas, Supervision for today’s schools, 6th 

ed. (New York : John Wiley & Sons, 2001), 11-12. 
8
 Don M. Beach and Judy Reinhartz, Supervision leadership : focus on 

instruction (Boston: Allyn and  Bacon, 2000),  8. 
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การสอนใหมีประสิทธิภาพ สงผลตอคุณภาพของนักเรียนและเปาหมายของการศึกษาที่กําหนดไว 
รวมทั้งการสนับสนุนความกาวหนาในวิชาชีพของครู 
 
ความจําเปนของการนิเทศการศึกษา 

ไพโรจน กลิ่นกุหลาบ ใหความเห็นเก่ียวกับความจําเปนในการนิเทศการศึกษาไววา เกิดจาก
สภาพปจจุบันปญหา และความตองการท่ีจะพัฒนาคน พัฒนางาน และพัฒนาคุณภาพการศึกษาให
บรรลุเปาหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ การนิเทศการศึกษาจึงมีความจําเปน ดังนี้ 

1. สังคมเปล่ียนแปลงตลอดเวลา ความรูสาขาตางๆ เพ่ิมขึ้น และเทคโนโลยีกาวหนาอยาง
รวดเร็ว บุคลากรทางการศึกษา จําเปนตองปรับปรุงตนเองใหทันตอการเปลี่ยนแปลงซึ่งการนิเทศ
การศึกษา ก็มีจุดมุงหมายเพ่ือพัฒนาคน พัฒนางานและพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหทันตอการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น 

2. การนิเทศการศึกษาเปนองคประกอบสําคัญของการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในการ
ชวยเหลือและสนับสนุนใหกระบวนการเรียนการสอนมีคุณภาพและบรรลุเปาหมาย 

3. การนิเทศการศึกษามีขอบขายการปฏิบัติงานท่ีมุงเนนการรักษาควบคุมมาตรฐาน
การศึกษาของประเทศ 

4. การประสานงานท่ีจะใหเกิดการปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพในสถานศึกษา การประชาสัมพันธ
ผลการปฏิบัติงาน และการรายงานผลใหผูเกี่ยวของทราบ เพ่ือใหความชวยเหลือตามสภาพท่ี
เหมาะสม จึงมีความจําเปนที่จะตองใชกิจกรรมการนิเทศเปนตัวกระตุนหรืออํานวยความสะดวกหรือ 
เขาไปมีสวนรวมในการปฏิบัติงานดวยวิธีการที่เหมาะสม9 

สุเทพ เมฆ กลาวถึงความจําเปนในการนิเทศการศึกษาวามีมากมายแตที่สําคัญ ไดแก 
     1.  สภาพทางเศรษฐกิจและสังคมเปลี่ยนแปลงไป 
     2.  เพ่ือแกปญหาและอุปสรรคในการจัดการศึกษา 
     3.  เพ่ือศึกษาพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
    4.  เพ่ือเปนการรักษามาตรฐานคุณภาพการศึกษา 

 5.  ความรูในสาขาวิชาการตางๆ เพ่ิมขึน้10 
ดิเรก ศรีวะโสภา กลาวถึงการนิเทศมีความจําเปนดังนี้ 
1. เนนกระบวนการบริหารการศึกษา กระบวนการเรียนการสอน และกระบวนการนิเทศ 

การศึกษาตองเทาเทียมกันทั้งสามกระบวนการ จะเนนกระบวนการใดกระบวนการหนึ่งไมได 
2. ภารกิจหลักของผูบริหารโรงเรียนคือ บริหารงาน 4 ดานไดแก งานวิชาการ งาน 

                                                           
9
 ไพโรจน กลิ่นกุหลาบ, การนิเทศการศึกษา:ทฤษฎีและการปฏิบัติ (กรุงเทพฯ: ภาควิชา 

การบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร, 2542), 5. 
10

 สุเทพ เมฆ, การนิเทศภายในโรงเรียนการศึกษาเอกชน (กรุงเทพฯ : รุงเรืองสาสน, 
2546), 38. 
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บุคลากรงานบริหารทั่วไปและงานบริหารงบประมาณ ผูบริหารจําเปนตองนิเทศครูผูสอน เพ่ือใหครู
สามารถปรับปรุงหรือพัฒนาวิธีการสอนใหมีคุณภาพ  

3. ภายในโรงเรียนยอมมีครูที่มีความรูความสามารถและประสบการณท่ีแตกตางกัน ดังนั้น 
ประสิทธิภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรูยอมแตกตางกัน การจะลดชองวางดังกลาวผูบริหารควรมีการ
นิเทศในโรงเรียนเพ่ือใหครูมีประสิทธิภาพมากข้ึน11 

อัญชลี  โพธิ์ทอง กลาวถึงความจําเปนของการนิเทศการศึกษาไวดังนี้ 
1. กระบวนการเปล่ียนแปลงของสังคม (Social Change) ผูนิเทศหรือศึกษานิเทศกตองทํา 

ตัวเปนตัวเปล่ียนแปลง (Change Agent) ใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในสถานศึกษา โดยทําการรวมกับ
ครู อาจารย คณะครู คณะบุคคล 

2. สภาพสังคมเปลี่ยนแปลงไปทุกขณะ การศึกษาจําเปนตองเปลี่ยนแปลงใหสอดคลองกับ 
ความ เปลี่ยนแปลงของสังคมดวย ศึกษานิเทศกจึงเปนตัวแทนการเปล่ียนแปลงทําใหเกิ ดการ
เปลี่ยนแปลงขึ้นในองคการท่ีเกี่ยวของกับการศึกษา 

3. ความรูในสาขาตางๆเพ่ิมข้ึนโดยไมหยุดยั้ง แมแนวความคิดในเรื่องการเรียนการสอนก็ 
เกิดข้ึนมา ใหมอยูตลอดเวลา จําเปนที่ครูตองติดตามศึกษาใหมีความรูทันสมัยอยูเสมอ 

4. มาตรฐานการศึกษา ในการรับรองมาตรฐานการศึกษาน้ัน ตองอาศัยผูชํานาญ โดยเลือก 
มาจากผูที่มีความรูมาทํางานและชวยนิเทศความรูใหมใหแกครูประจาํการ ใหมีความคิดกวาง12 
 กาญจน เรืองมนตรี และ ธรินธร นามวรรณ กลาวถึงความจําเปนในการนิเทศการศึกษาดังนี้ 

1. การศึกษาเปนกิจกรรมท่ีซับซอนและยุงยาก จําเปนที่จะตองมีการนิเทศเพ่ือเปนการให  
บริการแกครูจํานวนมากที่มีความสามารถตางกัน 

2. การนิเทศการศึกษาเปนงานที่มีความจําเปนตอความเจริญงอกงามของครู แมวาครูจะ 
ไดรับการฝกฝนมาอยางดีแลวก็ตาม แตครูจะตองปรับปรุงฝกฝนตนเองอยูเสมอในขณะที่ทํางานใน
สถานการณจริง 

3. การนิเทศการศึกษามีความจําเปนตอการชวยเหลือครูในการเตรียมการสอน 
4. การนิเทศการศึกษามีความจําเปนตอการทําใหครูเปนบุคคลที่ทันสมัยอยูตลอดเวลา 

เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงทางสังคมท่ีมีอยูเสมอ13 
                                                           

11
 ดิเรก ศรีวะภา, “การดําเนินการนิเทศภายในโรงเรียน” เอกสารประกอบการอบรมการ

นิเทศตามแนวปฏิรูปการศึกษา 2548, 3.(อัดสําเนา) 
12

 อัญชลี  โพธิ์ทอง, นิเทศการศึกษา (กรุงเทพฯ: สํานักพิมพมหาวิทยาลัยรามคําแหง, 
2549), 71-72. 

13
 กาญจน เรืองมนตรี และธรินธร นามวรรณ, การบริหารวิชาการและนวัตกรรมการ

จัดการเรียนรู (มหาสารคาม : ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม, 2554), 56. 
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จากที่นักวิชาการกลาวมา ความจําเปนในการนิเทศการศึกษานั้นเกิดจากการเปล่ียนแปลง
ทางสังคม ความรูสาขาตางๆ และเทคโนโลยีทีก่าวหนาอยางรวดเร็ว บุคลากรทางการศึกษาจึง จําเปน 
ตองปรับปรุงตนเองใหทันตอการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้น เพ่ือพัฒนาคน พัฒนางานและพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาโดยมุงเนนการรักษาควบคุมมาตรฐานการศึกษาของประเทศ 
 
จุดมุงหมายของการนิเทศการศึกษา 

เนือ่งจากการนิเทศการศึกษาหรือการนิเทศการสอนน้ัน มีความซับซอน เพราะเปนภารกิจที่
เกี่ยวของกับมนุษย และจะตองพัฒนาบุคคลเพื่อใหมีประสิทธิภาพ การกําหนดจุดมุงหมายของการ
นิเทศใหชัดเจนจะเปนแนวทางในการปฏิบัติใหบรรลุจุดมุงหมายนั้นไดอยางมีประสิทธิผล ซึ่งมีนักการ
ศึกษาไดเสนอวัตถุประสงคไวดังนี้  

สงัด อุทรานันท  ไดกลาวถึง วัตถุประสงคของการนิเทศการสอนมีจุดมุงหมายท่ีสําคัญ 4 
ประการคือ 

1. เพ่ือพัฒนาคน คือ การนิเทศการสอนเปนกระบวนการทํางานรวมกันของครูและ 
บุคลากรทางการศึกษา เพ่ือใหครูและบุคลากรเหลานั้นไดเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในทางท่ีดีขึ้น 

2. เพ่ือพัฒนาคน เนื่องจากงานการนิเทศมีเปาหมายสูงสุดอยูที่ผูเรียน ซึ่งเปนผลผลิตจาก 
การสอนของครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยเหตุนี้การนิเทศที่จัดขึ้นจึงมีจุดมุงหมายที่จะพัฒนา
งานการสอนใหดีข้ึน 

3. เพ่ือสรางการประชาสัมพันธผลลัพธที่เกิดขึ้นจากการทํางานรวมกันและการ พัฒนาโดย 
ผลัดเปล่ียนกันเปนผูเสนอแนะและผูรับฟง ซึ่งไมใชเปนการทํางานภายใตการถูกบังคับและคอยตรวจ
ตราหรือจับผิด 

4. เพ่ือสรางขวัญและกําลังใจการทํางานรวมกันและการพัฒนา เพราะขวัญและกําลังใจ 
เปน สิ่งสําคัญที่จะทําใหบุคคลมีความตั้งใจทํางาน หากการนิเทศไมไดสรางขวัญและกําลังใจแลวการ
นิเทศการสอนก็ยอมไมประสบความสําเร็จตามเปาหมาย14 

หนวยศึกษานิเทศก กรมสามัญศึกษา ไดระบุถึงจุดมุงหมายของการนิเทศการศึกษา โดย
มุงเนนที่กระบวนการพัฒนาครูในดานตางๆ ดังนี้ 

1. เพ่ือพัฒนาบุคลิกภาพท่ีดีใหแกครู ในดานความเปนผูนา ทางวิชาการและทางความคิด  
ความมีมนุษยสัมพันธ ความคิดสรางสรรค และความมุงมั่น มีอุดมการณในอันที่จะอบรมนักเรียนให
เปนผูมีคุณภาพชีวิตที่ดี ตามความตองการของสังคมและประเทศชาติ 

2. เพ่ือพัฒนาวิชาชีพครูและเสริมสรางสมรรถภาพดานการสอนใหแก คร ูในดานการ 
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 สงัด อุทรานันท, การนิเทศการศึกษา:หลักการทฤษฏีและปฏิบัติ, พิมพครั้งที่2 (กรุงเทพฯ 
: โรงพิมพมิตรสยาม, 2530),  16. 
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วิเคราะหและปรับปรุงจุดประสงคการเรียนรู วิธีการศึกษาพ้ืนฐานความรูของผูเรียน การเลือกและ
ปรับปรุงเน้ือหาการสอน การพัฒนากระบวนการเรียนการสอน การพัฒนาการใชประกอบการเรียน
การสอน การดําเนินการกิจกรรมการเรียนการสอนใหเหมาะสม และการประเมินผลการเรียนการสอน 

3.  เพ่ือพัฒนากระบวนการทํางานของครูโดยใชกระบวนการกลุม ไดแก การรวมมือกันจัด 
กิจกรรมการเรียนการสอนและการแกปญหาการสอน การรวมมือกันทํางานอยางเปนขั้นตอน มีระบบ 
ระเบียบ การรวมมือกันทํางานดวยความเขาใจ เห็นอกเห็นใจ และยอมรับซึ่งกันและกัน การ 

4. เพ่ือพัฒนาบุคลิกภาพท่ีดีใหแกครู ในดานความเปนผูนา ทางวิชาการและทางความคิด  
ความมีมนุษยสัมพันธ ความคิดสรางสรรค และความมุงมั่น มีอุดมการณในอันที่จะอบรมนักเรียนให
เปนผูมีคุณภาพชีวิตที่ดี ตามความตองการของสังคมและประเทศชาติ 

5. เพ่ือพัฒนาวิชาชีพครูและเสริมสรางสมรรถภาพดานการสอนใหแก คร ูในดานการ 
วิเคราะหและปรับปรุงจุดประสงคการเรียนรู วิธีการศึกษาพ้ืนฐานความรูของผูเรียน การเลือกและ
ปรับปรุงเน้ือหาการสอน การพัฒนากระบวนการเรียนการสอน การพัฒนาการใชประกอบการเรียน
การสอน การดําเนินการกิจกรรมการเรียนการสอนใหเหมาะสม และการประเมินผลการเรียนการสอน 

6.  เพ่ือพัฒนากระบวนการทํางานของครูโดยใชกระบวนการกลุม ไดแก การรวมมือกันจัด 
กิจกรรมการเรียนการสอนและการแกปญหาการสอน การรวมมือกันทํางานอยางเปนขั้นตอน มีระบบ 
ระเบียบ การรวมมือกันทํางานดวยความเขาใจ เห็นอกเห็นใจ และยอมรับซึ่งกันและกัน การรวมมือ
กันทํางานอยางมีเหตุมีผลในการพัฒนาหลักสูตร สามารถปฏิบัติไดถูกตอง และกาวหนาเกิดประโยชน
สูงสุด การประสานความรวมมือระหวางเครือขายการนิเทศ และแหลงวิทยาการในการบริการ
ชวยเหลืองานวิชาการของโรงเรียน 

7. เพ่ือสรางขวัญและกําลังใจในตําแหนงวิชาชีพ โดยสรางความมั่นใจในความถูกตอง 
เกี่ยวกับการใชหลักสูตรและการสอน สรางความสบายใจในการทํางานรวมกัน และสราง
ความกาวหนาในวิชาชีพครู15 
 สุนันทา เทพพิทักษ ไดกลาวถึงความมุงหมายของการนิเทศการศึกษาไดดังนี้ 

1. เพ่ือชวยเหลือครูใหเขาใจเด็กยิ่งข้ึน 
2. ชวยพัฒนาครูใหเกิดความรูสึกวาตนเปนสวนหนึ่งของหมูคณะเปนที่ยอมรับของผูอื่น 
3. ชวยเหลือครูในการจัดหาและเลือกสื่อการสอน 
4. ชวยเหลือครูในการปรับปรุงการสอน 
5. ชวยสรางเสริมลักษณะการเปนผูนําใหแกครู โดยนําเอาความสามารถพิเศษออกมา 

ชวยเหลือครูคนอ่ืน 
6. ชวยเหลือครูในการประเมินผลการเรียน 
7. ชวยกระตุนครูใหรูจักการประเมินผลการทํางานและความกาวหนาของตน 
8. ชวยใหครูมีความรูสึกวาไดรับความสําเร็จ มีความม่ันคง ปลอดภัยในการทํางาน 
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 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 2546), 24-25. 
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9. ชวยกระตุนครูใหรวมกันปรับปรุงหลักสูตรเพื่อนําไปใชใหเหมาะสม 
10. เพ่ือประชาสัมพันธการทํางานและความกาวหนาของโรงเรียนตอชุมชน16 
ปฐมา สิทธิสร กลาววา การนิเทศการศึกษามีจุดมุงหมายที่จะชวยเหลือใหบุคลากรใน

โรงเรียนไดปรับปรุงตนเอง ดานการสอน บุคลิกภาพ ตลอดจนการสรางขวัญและกําลังใจใหครูมี 
ความพึงพอใจและแนวทางในการทํางาน ซึ่งจะสงผลตอการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียน ผูเรียนมีคุณภาพ ครูมีความกาวหนาทางวิชาชีพ17 

กรองทอง จิรเดชากุล กลาวถึงจุดมุงหมายของการนิเทศไว 2 ประการ คือ 
 1.จุดมุงหมายทั่วไป 

1.1 เพ่ือใหผูบริหารและคณะกรรมการนิเทศของสถานศึกษามีความรูความขาใจและ 
ปฏิบัติการนิเทศภายในโรงเรียนได 

1.2 เพ่ือพัฒนาความสามารถของครู 
1.3 เพ่ือชวยเหลือและจัดสรรเครื่องมือ สื่อการเรียนรูตลอดจนชวยเหลือและ 

ปรับปรุงวิธีจัดการเรียนรู 
1.4 เพ่ือใหครูเกิดความเจริญงอกงามทางวิชาชีพ 

2.จุดมุงหมายเฉพาะ เพื่อใหครูสามารถพัฒนาพฤติกรรมการปฏิบัติงาน ในเรื่องตอไปน้ี 
2.1 เพ่ือใหสถานศึกษามีแผนการนิเทศภายในโรงเรียน 

     2.2 เพ่ือเนนใหมีการวิเคราะห ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาและในกลุมสาระการ 
เรียนรูที่ไดรับมอบหมาย 

     2.3 เพ่ือใหครูจัดการเรียนการสอนตามแนวปฏิรูปการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 
การบูรณาการ เนนทักษะกระบวนการคิด ฯลฯ 

     2.4 เพ่ือปรับปรุงและพัฒนากระบวนการ/วิธีจัดการเรียนรูของครู 
      2.5 เพ่ือใหมีการจัดกิจกรรมเสริมการเรียนรูไดอยางเหมาะสม 
      2.6 เพ่ือพัฒนาการใชสื่อและแหลงเรียนรู 

     2.7 เพ่ือใหมีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง และปรับปรุงกระบวนการวัดและ
ประเมินผลใหมีประสิทธิภาพสูงขึ้น18 
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 สุนันทา เทพพิทักษ, “การนิเทศในโรงเรียนภาษานุสรณบางแค” (วิทยานิพนธปริญญา
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2548), 16. 

17
 ปฐมา สิทธิสร, “บทบาทการนิเทศของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในอําเภอพนมทวน 

จังหวัดกาญจนบุรี” (การคนควาอิสระปริญญาศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2551), 24. 

18
 กรองทอง  จิรเดชากุล, คูมือการนิเทศภายในโรงเรียน (กรุงเทพฯ : สํานักพิมพธารอักษร, 

2550), 3. 
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ปรียาพร  วงศอนุตรโรจน ไดใหความมุงหมายของการนิเทศภายในสถานศึกษามีดังนี้ 
1. เพ่ือพัฒนาและสงเสริมการบริหารและงานวิชาการของสถานศึกษา 
2. เพ่ือการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
3. เพ่ือสํารวจ วิเคราะห วิจัยและประเมินผลเพื่อปรับปรุงคุณภาพ และมาตรฐาน 

การศึกษา 
4. เพ่ือพัฒนาหลักการ และสื่อการเรียนการสอนใหไดมาตรฐาน และเอกสารทางวิชาการ 

ใหมปีระสิทธิภาพสอดคลองกับความตองการ และจําเปนของสถานศึกษาและครูอาจารย 
5. เพ่ือพัฒนาหลักการ และสื่อการเรียนการสอนใหไดมาตรฐาน และเอกสารทางวิชาการ 

ใหมีประสิทธิภาพสอดคลองกับความตองการ และจําเปนของสถานศึกษาและครูอาจารย 
6. เพ่ือพัฒนาบุคลากรโดยเฉพาะครูอาจารยใหมีความรู ทักษะ และประสบการณอัน 

จําเปนที่จะนําไปใชการเรียนการสอนการจัดการศึกษาท้ังใหสามารถแกปญหาเหลานั้นได19 
 กาญจน เรืองมนตรี และ ธรินธร นามวรรณ กลาวถึงจุดมงหมายของการนิเทศไวดังนี้ 

1. เพ่ือชวยใหครูคนหาและรูวิธีการทํางานดวยตนเอง 
2. เพ่ือชวยใหครูรูจักแยกแยะ วิเคราะหปญหาของตนเองโดยชวยใหครูรูวาอะไรเปน 

ปญหาท่ีกําลังเผชิญอยูและจะแกไขปญหาเหลานั้นไดอยางไร 
3. เพ่ือชวยใหครูรูสึกม่ันคงในอาชีพและมีความเช่ือม่ันในความสามารถของตนเอง 
4. เพ่ือชวยใหครูคุนเคยกับแหลงวิทยาการและนําไปใชในการเรียนการสอนได 
5. เพ่ือชวยเผยแพรใหชุมชนเขาใจถึงแผนการศึกษาของโรงเรียนและใหการสนับสนุน 

โรงเรียน 
6. เพ่ือชวยใหครูเขาใจถึงปรัชญาและความตองการทางการศึกษา20 
บริกส และจัสทแมน (Briggs and Justman) กลาววามุงหมายของการนิเทศการศึกษามีดังนี้ 
1. ชวยใหครูเห็นจุดมุงหมายของการศึกษาเดนชัดขึ้น สถานศึกษาไดรูวิธีทางสูจุดหมาย 
2. ชวยใหครูเขาใจปญหา ความตองการของเด็กและ วิธีใหเด็กแกปญหานั้นได 
3. ชวยสรางความเปนผูนําแบบประชาธิปไตยใหแกเด็ก 
4. ชวยใหครูมีขวัญดีรวมกันทํางานอยางมีความสุขและบรรลุผลรวมกัน 
5. ชวยคนหาและพัฒนาความสามารถของครู 
6. ชวยพัฒนาความสามารถดานการสอนใหแกครู 

                                                           
19

 ปรียาพร  วงศอนุตรโรจน, การบริหารงานวิชาการ (กรุงเทพฯ: ศูนยสื่อเสริมกรุงเทพ, 
2553), 226. 

20
 กาญจน เรืองมนตรี และธรินธร นามวรรณ, การบริหารวิชาการและนวัตกรรมการ

จัดการเรียนรู (มหาสารคาม : ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม, 2554), 57. 
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7. ชวยเหลือในการปฐมนิเทศครูใหม 
8. ชวยใหครูสามารถประเมินตนเองและผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน 
9. ชวยใหครูสามารถวิเคราะหปญหาการเรียนการสอนและ หาทางชวยเหลือนักเรียน 
10. ชวยความสัมพันธอันดีระหวางสถานศึกษากับชุมชน 
11. ชวยชุมชนใหเขาใจปญหาของสถานศึกษาเพ่ือจะไดรวมมือกันแกปญหาชวยปองกันมิให 

ชุมชนเขาใจผิดและใชครูโดยไมมีเหตุผลอันควร21 
กูด (Good) การนิเทศการศึกษามีจุดมุงหมายเพ่ือใหเกิดความเจริญงอกงามทางวิชาชีพ ชวย

พัฒนาความสามารถของครู ชวยในการเลือกและปรับปรุงวัตถุประสงคของการศึกษา ชวยเหลือ
จัดสรร สื่อ วัสดุอุปกรณ และปรับปรุงการสอน22 

อาคีสัน (Acheson) ไดสรุปเกี่ยวกับหลักการนิเทศไว ดังนี้ 
1. การนิเทศการศึกษาตองชวยใหครูเปนผูรูจักคิดคนหาวิธีทํางานดวยตนเอง 
2. การนิเทศการศึกษาตองชวยใหครูรูจักวิเคราะหปญหาดวยตนเอง 
3. การนิเทศการศึกษาตองชวยครูใหรูสึกม่ันคงและมั่นใจในความสามารถของตนเอง 
4. การนิเทศการศึกษาตองชวยใหครูคุนเคยกับแหลงวิชาการ และสามารถนํามาใชใหเปน

ประโยชนตอการเรียน 
5. การนิเทศการศึกษาตองชวยใหชุมชนเขาใจแผนการศึกษาของโรงเรียน 
6. การนิเทศการศึกษาตองใหครูเขาใจถึงปรัชญาและความตองการทางการศึกษา23 
บีช และ ไรนฮารทซ (Beach and Reinhartz) กลาวถึงจุดมุงหมายของการนิเทศการศึกษา

วาเปนการดําเนินการเพ่ือสนับสนุนสงเสริมครูใหมีเปาหมายเพ่ือการพัฒนาและความงอกงามใน
วิชาชีพในระยะยาว ซึ่งจะสงผลสูงสุดตอคุณภาพการเรียนการสอน ความงอกงามและการพัฒนา
ดังกลาวข้ึนอยูกับระบบท่ีมีพ้ืนฐานจากความไววางใจและการใหการสนับสนุนความพยายามของครูใน
การพัฒนาประสิทธิภาพการสอนในชั้นเรียน24 

                                                           
21

 Thomas H. Briggs and Joseph Justman, Improving  Instruction Through 
Suppervision (New York : Macmillan Co, 1995), 460-461. 

22
 Carter V. Good, Dictionary of Education, 3rd ed. (New York : McGraw – Hill 

book Co., 1973), 574. 
23

 Acheson. Techniques in the Clinical Supervision of Teaches (New York : 
Longman, 1992), 28. 

24
 Don M. Beach and Judy Reinhartz,  Supervision leadership : focus on 

instruction. (Boston: Allyn and Bacon, 2000), 4-5. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



21 

 

 

เซอรจีโอแวนนี และสตารแรทท ( Sergiovanni and Starratt) กลาวถึงจุดมุงหมายของการ
นิเทศการศึกษาวา เปนการชวยเหลือสถานศึกษา โดยเพ่ิมโอกาสและความสามารถของสถานศึกษา
เพ่ือใหมีการดําเนินการที่มีประสิทธิภาพมากข้ึนในการสงเสริมความสําเร็จทางวิชาการของนักเรียน 25 

จากแนวคิดดังกลาวสรุปไดวา การนิเทศการศึกษามีจุดมุงหมายที่จะ พัฒนาครู ใหมีความรู
ความสามารถในการพัฒนางานดานหลักสูตร งานการสอนและสื่อการเรียนการสอนใหดีมี
ประสิทธิภาพสอดคลองกับความตองการและจําเปนของสถานศึกษา ซึ่งจะสงผลตอการพัฒนา
คุณภาพของผูเรียนและมาตรฐานการศึกษา 
 

หลักการนิเทศการศึกษา 
 ในการดําเนินงานนิเทศการศึกษา จําเปนตองอาศัยหลักการเพ่ือใหการดําเนินงานมีความ
เหมาะสมสอดคลองกับวัตถุประสงค ซึ่งนักการศึกษาไดเสนอหลักการนิเทศไวดังนี้ 

สงัด อุทรานันท เสนอหลักการสําคัญไวดังนี้ 1) การนิเทศการศึกษาเปนกระบวนการทํางาน
รวมกันระหวางผูบริหาร ผูนิเทศ และผูรับการนิเทศ  2) การนิเทศการศึกษามีเปาหมายอยูที่คุณภาพ
ของนักเรียน แตการดําเนินงานนั้นจะกระทําโดยผานตัวกลางคือครูและบุคลากรทางการศึกษา 3) 
การนิเทศการศึกษาเนนบรรยากาศแหงความเปนประชาธิปไตยและการรับฟงความเห็นตลอดจนการ
หารือแลกเปลี่ยนประสบการณ26 

ชารี มณีศรี ไดกลาวหลักพ้ืนฐานของการนิเทศการศึกษาไวดังนี้ 1) การนิเทศการศึกษาเปนการ
กระตุนเตือน การประสานงาน และแนะนําใหเกิดความเจริญงอกงามแกครูอาจทําไดโดยการฝกอบรม
พัฒนาดานวิชาชีพ ตลอดจนเทคนิควิธีการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ  2) การนิเทศตั้งอยู
บนรากฐานของประชาธิปไตย เปดโอกาสใหครูไดคิดและตัดสินใจโดยใชความสามารถของตนในการ
ปรับปรุงการเรียนการสอน  3) การนิเทศเปนกระบวนการสงเสริมสรางสรรค หลีกเลี่ยงการบังคับ 
และสรางบรรยากาศใหครูไดเกิดความคิดสรางสรรค หาวิธีการใหมๆในการจัดการเรียนการสอน  4) 
การนิเทศกับการปรับปรุงหลักสูตรเปนงานที่เกี่ยวของกัน การนิเทศเปนงานที่เกี่ยวของกับการใช
หลักสูตรและการวางแผนพัฒนาหลักสูตร  5) การนิเทศเปนงานที่ตองรวมมือกับผูอ่ืน จึงตองสราง
มนุษยสัมพันธใหเกิดขึ้นมีการยอมรับนับถือซึ่งกันและกัน  6 ) การนิเทศมุงเสริมบํารุงขวัญ มีการยก
ยองชมเชยซ่ึงหากขวัญกําลังใจของครูดี ก็จะทําใหการสอนดีตามไปดวย  7) การนิเทศมีจุดมุงหมายท่ี
จะใหโรงเรียนจัดการศึกษาสอดคลองกับชุมชน และสงเสริมใหครูไดใชประโยชนจากแหลงทรัพยากร
ในชุมชน27 
                                                           

25
 Thomas J. Sergiovanni and Robert J. Starratt, Supervision: A redefinition, 

8th ed. (New York: McGraw - Hill, 2007), 3. 
26

 สงัด อุทรานันท, การนิเทศการศึกษา:หลักการทฤษฏีและปฏิบัติ, พิมพครั้งที่2 (กรุงเทพฯ 
: โรงพิมพมิตรสยาม, 2530), 13. 

27
 ชารี มณีศรี, การนิเทศการศกึษา, พิมพครั้งที่3 (กรุงเทพฯ : โสภณการพิมพ, 2542), 27. 
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 ธีรศักดิ์ เลื่อยไธสง ไดนําเสนอหลักการของการนิเทศไว ดังนี้ 1) ดําเนินการตามกระบวนการ
อยางเปนระบบและตอเนื่อง  2) สงเสริมใหครูทุกคนมีสวนรวมและรับผิดชอบ 3) กิจกรรมการนิเทศ
ตรงกับความตองการจําเปนในการพัฒนาครู 4) จัดสภาพแวดลอมและแหลงวิทยาการใหเอ้ือตอการ
ดําเนินงาน 5) สรางมนุษยสัมพันธที่ดีและเสริมสรางขวัญกําลังใจแกครู28 

ปรียาพร  วงศอนุตรโรจน เสนอหลักการนิเทศภายในสถานศึกษามีดังนี้    
     1.  การนิเทศควรมีการบริหารงานเปนระบบ และมีการวางแผนการดําเนินงานเปนโครงการ 
     2. การนิเทศตองถือหลักการมีสวนรวมในการทํางานคือ มีความเปนประชาธิปไตยเคารพใน

ความคิดเห็นของผูอ่ืน เห็นความแตกตางระหวางบุคคล เนนความรวมมือรวมใจใจกันในการ
ดําเนินงาน และใชความรูความสามารถในการปฏิบัติงานเพ่ือใหงานนั้นไปสูเปาหมายที่ตองการ 

     3. การนิเทศเปนงานสรางสรรค เปนการแสวงหาความสามารถพิเศษของแตละบุคคลใหแต
ละบุคคลไดแสดงออก และพัฒนาความสามารถเหลานั้นไหอยางเต็มท่ี 

4. การนิเทศเปนการแกปญหาที่เกิดขึ้นจากการเรียนการสอน โดยใหครูอาจารยไดเรียนรูวา
ปญหาของตนเองเปนอยางไรจะหาวิธีแกไขปญหานั้นไดอยางไร 

5. การนิเทศเปนการสรางสภาพแวดลอมในการทํางานใหดีขึ้น สรางความเขาในระหวางกัน 
สรางมนุษยสัมพันธมีวิธีการดําเนินงานที่ดีและความสามารถท่ีจะอยูรวมกันได 

6. การนิเทศเปนการสรางความผูกพันและความม่ันคงตออาชีพรวมทั้งความเชื่อมั่นใน
ความสามารถของตนเองเกิดความพึงพอใจในการทํางาน 

7. การนิเทศเปนการพัฒนาและสงเสริมวิชาชีพครูใหมีความรูสึกภาคภูมิในอาจารยเปนอาชีพ
ที่ตองใหวิชาความรูและความสามารถ และสามารถท่ีจะพัฒนาได29 

เซอรจิโอแวนนี และสตารแรทท (Sergiovanni and Starratt) กลาวถึงหลักการนิเทศ
การศึกษา ดังนี้ 

1. การนิเทศการศึกษาตองคํานึงถึงการปรับปรุงการเรียนการสอนและการดําเนินการ 
โดยทั่วไป รวมทั้งจัดใหมีความพรอมทางวัตถุตางๆ 

2. การนิเทศการศึกษาและการบริหารการศึกษามีความสัมพันธกันอยางใกลชิด 
3. การนิเทศการศึกษาท่ีดีตองอยูบนพ้ืนฐานของปรัชญา วิทยาศาสตร และความเปน

ประชาธิปไตย 
4. การนิเทศการศึกษาท่ีดีเม่ืออยูในสถานการณที่ไมสามารถใชวิธีการทางวิทยาศาสตรไดอาจ

ใชวิธีการศึกษาปรับปรุงและประเมินผลการผลิต 
5. การนิเทศการศึกษาท่ีดีควรเปนความคิดริเริ่มสรางสรรค 

                                                           
28

 ธีรศักดิ์ เลื่อยไธสง, “การนิเทศภายในโรงเรียน,” สาสนนิเทศการศึกษา, 4, 1(กุมภาพันธ 
2550): 2. 

29
 ปรียาพร  วงศอนุตรโรจน, การบริหารงานวิชาการ (กรุงเทพฯ: ศูนยสื่อเสริมกรุงเทพ, 

2553), 227. 
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6. การนิเทศการศึกษาท่ีดีตองมีการวางแผนอยางเปนระบบ มีการประสานความรวมมือ และ
จัดใหมีกิจกรรมอยางตอเนื่อง 

7. การนิเทศการศึกษาท่ีดีตองเปนวิชาชีพ30 
แอคคีสัน ไดสรุปเกี่ยวกับหลักการนิเทศไว ดังนี้ 1) การนิเทศการศึกษาตองชวยใหครูเปนผูรู

จักคิดคนหาวิธีทํางานดวยตนเอง  2) การนิเทศการศึกษาตองชวยใหครูรูจักวิเคราะหปญหาดวย
ตนเอง   3) การนิเทศการศึกษาตองชวยครูใหรูสึกม่ันคงและมั่นใจในความสามารถของตนเอง 
4) การนิเทศการศึกษาตองชวยใหครูคุนเคยกับแหลงวิชาการ และสามารถนํามาใชใหเปนประโยชน
ตอการเรียน  5) การนิเทศการศึกษาตองชวยใหชุมชนเขาใจแผนการศึกษาของโรงเรียน  6) การนิเทศ
การศึกษาตองใหครูเขาใจถึงปรัชญาและความตองการทางการศึกษา31 

บีช และไรนฮารทซ (Beach and Reinhartz) ไดกลาวถึงสมมติฐานสําคัญที่ใชเปนหลักการ
ในการดําเนินการนิเทศเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนประกอบดวย 

1. ครูสามารถแกไขปญหาการเรียนการสอนโดยการปรับพฤติกรรมของตนเอง 
2. การตระหนักถึงความจําเปนในการปรับพฤติกรรมของตนเองตองมาจากภายในตัวครู 

เองมากกวาการถูกบังคับจากผูอ่ืน 
3. พฤติกรรมการสอนของครูจะไดรับการศึกษาวิเคราะหและระบุไดอยางชัดเจนโดยผาน 

การอภิปรายแลกเปลี่ยนการเรียนรูกันอยางไมเปนทางการ การเยี่ยมชั้นเรียน และการสังเกตอยาง
เปนระบบ 

4. ผูนิเทศสามารถใหมุมมองที่เปนประโยชนแกครูไดโดยใชการสอนแนะ การอภิปราย 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นอยางเอ้ืออํานวย และการสังเกตหองเรียน 
          5. เมื่อไดสารสนเทศท่ีชัดเจนเปนที่ยอมรับ ครูจะเปนผูมีบทบาทสําคัญในการกําหนดสิ่งที่
ตองการการเปล่ียนแปลงคุณภาพการปฏิบัติงานของครูและผูนิเทศจะสูงขึ้น เมื่อสัมพันธภาพของครู
และผูนิเทศมีลักษณะของความเปนเพ่ือนและอยูบนพ้ืนฐานของความไววางใจ ความรวมมือ การ
เคารพและความม่ันใจซึ่งกันและกัน32 

เบอรตัน และบรัคเกอร (Burton and Bruckner อางถึงใน กําพล วิลยาลัย) ไดกําหนด
หลักการนิเทศการศึกษาไววา  

                                                           
30

 Thomas J. Sergiovanni. and Robert J. Starratt, Supervision: Human 
Perspectives (New York : McGraw – Hill, 1983),  29-30. 

31
 Acheson, Techniques in the Clinical Supervision of Teaches.( New York : 

Longman, 1992), 28. 
32

 Don M. Beach. and Judy Reinhartz, Supervision leadership : focus on 
instruction (Boston: Allyn and Bacon, 2000),  9. 
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1. การนิเทศการศึกษาควรมีความถูกตองตามหลักวิชา (Theoretically Sound) คือเปนไป
ตามคานิยม ความจริง ตามกฎเกณฑ ควรมีการวิวัฒนาการทั้งทางดานเครื่องมือและกลวิธีโดยมี
จุดมุงหมายและนโยบายที่แนนอน  

2. การนิเทศการศึกษาควรจะเปนวิทยาศาสตร (Scientific) คือเปนไปอยางมีลําดับเปน
ระเบียบในการทํางาน มีการรวบรวมและสรุปผลจากขอมูลอยางถูกตองเชื่อถือได  

3. การนเิทศการศึกษาควรเปนประชาธิปไตย (Democratic) คือเคารพในตัวบุคคล คํานึงถึง
ความแตกตางระหวางบุคคล เปดโอกาสใหมีความรวมมือ ใชอํานาจนอยที่สุด  

4. การนิเทศการศึกษาควรเปนการสรางสรรค (Creative) คือแสวงหาความสามารถพิเศษ
ของแตละบุคคล สงเสริมใหแสดงออก และพัฒนาปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอมใหเอ้ือตอ
การทํางานใหมากท่ีสุด33 

จากหลักการนิเทศท่ีกลาวมาสรุปไดวา หลักของการนิเทศการศึกษาคือ การปรับปรุงการ
เรียนการสอนและการดําเนินการโดยมีเปาหมายอยูที่คุณภาพของนักเรียน ซึ่งตองคํานึงถึงความ
แตกตางระหวางบุคคล ผานความคิดริเริ่มสรางสรรค มีการวางแผนอยางเปนระบบ มีการประสาน
ความรวมมือ สรางความผูกพัน ความมั่นคงตออาชีพเกิดความพึงพอใจในการทํางาน และใชความรู
ความสามารถในการปฏิบัติงานเพื่อใหงานนั้นไปสูเปาหมายที่ตองการ รวมทั้งมุงสงเสริมวิชาชีพครู  
 
บทบาทของผูบริหารในการนิเทศ 

ผูบริหารเปนบุคคลที่มีความสําคัญตอความสําเร็จในการนิเทศการศึกษา บทบาทที่ผูบริหาร
แสดงในฐานะผูนิเทศ ควรเนนบทบาทในการเขาไปสนับสนุนสงเสริมใหครูไดเกิดการเรียนรูและพัฒนา
ปรับปรุงการเรียนการสอนของตน ซึ่งมีนักการศึกษาไดกลาวถึงบทบาทของผูบริหารสถานศึกษาใน
การนิเทศไวดังนี้  

ปรียาพร  วงศอนุตรโรจน ไดกลาวถึงบทบาทของผูบริหารสถานศึกษาไวดังนี้ 
1. บทบาทในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ผูบริหารสถานศึกษาจะตองสงเสริมสนับ  

สนุน โดยการนิเทศใหครูผูสอนทุกคนมีความรู ความเขาใจทักษะ และเจตคติในการทําและนํา
หลักสูตรไปใชในหองเรียนในรายวิชาท่ีรับผิดชอบอยางถูกตองชัดเจน รวมทั้งนิเทศการใชหลักสูตร
อยางตอเนื่อง 

2. บทบาทเปนผูนําในการจัดการเรียนการสอน ผูบริหารสถานศึกษาจะตองสงเสริม 
สนับสนุน โดยการนิเทศครูผูสอนใหสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามหลักสูตรสถานศึกษา
อยางเปนระบบ โดยมีกิจกรรมที่สําคัญไดแก การรูจักพ้ืนฐานของผูเรียน การกําหนดจุดมุงหมายของ

                                                           
33

 กําพล วิลยาลัย, “การศึกษาการดําเนินงานการนิเทศภายในโรงเรียนในโครงการหนึ่ง
อําเภอ หนึ่ง โรงเรียนในฝน” ( วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต ภาควิชานโยบาย การจัดการและ
ความเปนผูนําทางการศึกษา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2551), 14-15. 
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การสอน การดําเนินการสอน การสรางเสริมทักษะ การสนับสนุนการสอน การควบคุมและตรวจสอบ
คุณภาพการสอน ผลสัมฤทธ์ิของการสอนและการปรับปรุงแกไข 

3. บทบาทเปนผูนําในการประเมินผลการสอน ผูบริหารสถานศึกษาจะตองดําเนินการ 
นิเทศใหครูผูสอนสามารถดําเนินการประเมินการเรียนการสอนตามหลักสูตรสถานศึกษา และนําผล
การประเมินมาใชปรับปรุงการเรียนการสอนและตัดสินการเรียนในแตละรายวิชา/ชั้น34 

กรองทอง จิรเดชากุล กลาวถึงบทบาทของผูบริหารกับการนิเทศการศึกษาไววาผูบริหารมี
บทบาทท่ีสําคัญคือ 

1. บทบาทในการสงเสริมและจัดใหมีการนิเทศภายในโรงเรียน เพื่อใหเกิดการพัฒนา 
ตนเองสามารถดําเนินงานตามนโยบายไดถูกตอง ทําหนาที่นิเทศภายในโรงเรียนไดอยางสมบูรณ 

2. บทบาทในการใชนวัตกรรมเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา เพื่อพัฒนาศักยภาพครูโดยเฉพาะ 
การจัดการเรียนรูใหดีขึ้น สงเสริมใหมีการใชนวัตกรรมเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพ นํามาปรับใชให 
เหมาะกับครูในโรงเรียน 

3. บทบาทในการจัดประชุมอบรม มีการจัดประชุมอบรมในรูปแบบตางๆ เชน การประชุม 
การปฏิบัติการ การสัมมนา การอภิปรายกลุม เปนตน นอกจากนี้ยังตองสงเสริมใหครูมีโอกาสเขารับ
การอบรมในการพัฒนาวิชาชีพ นําทักษะความรูมาปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

4. บทบาทในการติดตามประเมินผล ซึ่งจะชวยใหครูพัฒนาศักยภาพไดดีขึ้น การประเมิน 
เพ่ือนําผลที่ไดมาปรับปรุงแกไขใหเกิดการพัฒนาเชิงสรางสรรค 

5. บทบาทในการใชกลุมโรงเรียน สมาคมวิชาชีพหรือเครือขายเปนแนวทาง เพ่ือกอใหเกิด 
ประโยชนแกครูในโรงเรียน โดยใชกลุมหรือเครือขายชวยเหลือดวยวิธีการตางๆ เชน การจัดประชุม
ทางวิชาการ การศึกษาเอกสาร การศึกษาดูงาน ฯลฯ 

6. บทบาทในการสรางครูตนแบบในสาขาวิชาตางๆ ซึ่งจะกอใหเกิดผลในการพัฒนาและ 
เปนแบบอยางแกครูทั่วไป35 
 ไวส (Wiles) ไดกลาวถึงบทบาทของผูบริหารโรงเรียนในฐานะผูนิเทศไวดังนี้ 

1. บทบาทดานมนุษยสัมพันธ ผูบริหารโรงเรียนมีหนาที่ทําใหเกิดความเขาใจอันดีภายใน 
กลุมและพยายามขจัดขอขัดแยงตางๆที่เกิดในกลุม 
บทบาทในฐานะผูนํา ผูบริหารโรงเรียนมีหนาที่พัฒนาความเปนผูนําใหเกิดข้ึนแกตัวผูอื่น ชวยใหผูอ่ืนมี
ความรับผิดชอบ มีสวนรวมในการตัดสินใจ รวมในการใชอํานาจและมีสวนในการใชอํานาจ 

                                                           
34

 ปรียาพร  วงศอนุตรโรจน, การนิเทศการสอน (กรุงเทพฯ สื่อเสริมกรุงเทพ, 2548),67-68. 
 

35
 กรองทอง  จิรเดชากุล, คูมือการนิเทศภายในโรงเรียน (กรุงเทพฯ : ธารอักษร, 2550), 5-
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2. บทบาทในดานการจัดและดําเนินงานในหนวยงาน ผูบริหารโรงเรียนมีหนาที่ พัฒนาการ 
จัดการองคการของหนวยงานในโรงเรียน ชวยใหการดําเนินงานของคณะกรรมการตางๆในองคการ
ดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ ในการตัดสินใจเรื่องใดก็ตามตองดําเนินการตามขั้นตอนกระบวนการ
ตัดสินใจ 

3. บทบาทในการคัดเลือกและการใชประโยชนบุคลากร ผูบริหารโรงเรียนมีหนาที่พิจารณา 
เลือกบุคลากรใหมใหตรงกับความตองการ โดยใหครูในโรงเรียนมีสวนรวมในการพิจารณาเลือกดวย 
ชวยใหบุคลากรที่เขาทํางานใหมรูสึกวาเขาเปนที่ตองการของโรงเรียน มีความอบอุนใจและมีความ
เชื่อมั่นในตนเอง 

4. บทบาทในการสรางขวัญของครู ผูบริหารโรงเรียนมีหนาที่ชวยใหครูพอใจงานที่ทํา มี 
ความสะดวกสบายปลอดภัยในการปฏิบัติงาน ใหครูมีสวนรวมในการวางโครงการและนโยบายตางๆ
ของโรงเรียน ชวยใหครูเชื่อมั่นในความสามารถของตนเอง ใหครูรูสึกวาตนเองมีความสําคัญและเปนที่
ตองการของบุคคลอ่ืน จัดใหมีบริการตางๆ เชน คูมือครู การอบรม เปนตน 

5. บทบาทในการพัฒนาบุคลากร ผูบริหารโรงเรียนมีหนาที่ จัดใหมีการอบรมในหนวยงาน  
โดยจัดใหตรงตามความตองการของครู การประชุมครูที่จัดใหมีข้ึนชวยใหครูมีความกาวหนาใชวิธีการ
สังเกตการณสอน แตตองมีความเขาใจกันทั้งสองฝายใชวิธีการวัดผลเพ่ือพัฒนาบุคลากรใหเกิด
ประสิทธิภาพดานการเรียนการสอน36 
 ลูซิโอ และแม็คเนล (Lucio and Mc Nell) ไดกลาวถึงบทบาทของผูบริหารในการนิเทศ
การศึกษาไวดังนี้ 

1. มีหนาที่วางแผนรวมกับครูเปนรายบุคคลและเปนหมูคณะในการกําหนดนโยบายและ 
จุดมุงหมายในการจัดการศึกษา 

2. มีหนาที่ในการบริหารโดยวินิจฉัยสั่งการ ประสานงานและกําหนดแนวทางท่ีจําเปน 
3. มีหนาที่นิเทศการศึกษา โดยการใหคําปรึกษาหารือรายบุคคล 
4. มีหนาที่พัฒนาหลักสูตรโดยตรง ในการกําหนดจุดมุงหมาย เลือกเน้ือหาวิชา สรางคูมือ 

ครูและคัดเลือกอุปกรณการสอน 
5. มีหนาที่สาธิตการสอน โดยเปนผูจัดใหมีการสาธิตการสอนดวยตนเองในเร่ืองวิธีเกี่ยวกับ 

วิธีสอน การใชอุปกรณการสอนรวมทั้งชวยเหลือดานอื่นๆแกครูผูกําลังสอนในชั้นเรียน 
6. ทําการวิจัยอยางมีระเบียบแบบแผน เชน การสํารวจ การทดสอบและการคนควา 

แนวคิดตางๆท่ีดีๆเพ่ือเผยแพรใหครูนําไปใชในชั้นเรียน37 

                                                           
36 Kimball Wiles, Supervision for Better School, 3rd ed. Englewood: Cliffs, 

(New Jersey : Prentice-Hall Inc., 1983), 261-267. 
37 William H. Lucio and John D. McNell, Supervision in Thought and Action 

(New York : McGraw – Hill, 1979), 23-25. 
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บีชและไรฮารทซ (Beach and Reinhartz) ไดกลาวถึงบทบาทของผูบริหารในฐานะผูนิเทศ
ไว ดังตอไปน้ี 

1. ผูนํา (leader) เพ่ือโนมนาวใหครูไดทําการเรียนรูรวมกัน อันจะนํา ไปสูการบรรลุวัตถุ 
ประสงคท่ีตั้งไว โดยสามารถทํางานกับครูเพ่ือใหบรรลุเปาหมายการจัดการเรียนการสอนของ
สถานศึกษา และชวยใหครูปรับแผนการจัดการเรียนการสอนใหตอบสนองความตองการของผูเรียน
อยางเสมอภาค รวมทั้งจูงใจใหครูยอมรับหลักสูตรและรูปแบบการจัดการเรียนการสอนใหม บทบาทนี้
เปนบทบาทที่มีความคลายคลึงกับบทบาทการเปนผูพัฒนาองคการ และการเปนนักพัฒนาทรัพยากร
มนุษยที่ตองใชความพยายามอยางกวางขวาง ในการรวบรวมการปฏิบัติการตางๆเพ่ือใหเกิดการ
พัฒนา 

2. นักวางแผน/นักจัดการ (planner/organizer) บทบาทนี้เปนบทบาทที่มีความสําคัญท่ีสุด 
เพราะการวางแผนเปนการคาดการณถึงสิ่งที่ควรปฏิบัติและแนวทางท่ีจะปฏิบัติใหประสบผลสําเร็จ 
จะตองรวมดําเนินการวางแผนทั้งในระดับสถานศึกษา โดยการวางแผนพัฒนาครูทั้งหมดใน
สถานศึกษา และวางแผนระดับยอย คือการพัฒนาครูในเรื่องเฉพาะเจาะจง การวางแผนทั้งระยะส้ัน
และระยะยาวเปนสิ่งจําเปนที่ตองดําเนินการ เพราะแผนเปนตัวกําหนด เปาหมายและการจัดลําดับ
ความสําคัญของการปฏิบัติงาน นอกจากนี้ ยังตองจัดเอกสารที่เกี่ยวของกับหลักสูตร และจัดผูสอน
และทรัพยากรท่ีใชตามเวลาที่กําหนด 

3. ผูเอื้ออํานวย (facilitator) คือมีหนาที่ในการเอื้ออํานวยและสนับสนุนใหครูซึ่งมีความ
ตองการและความสามารถแตกตางกันใหปฏิบัติการสอนอยางมีประสิทธิภาพ โดยการสนับสนุน
ชวยเหลือครูทั้งในทางตรงดวยการสอนแนะครู และโดยทางออมดวยการจัดหาสื่ออุปกรณการเรียน
การสอน จัดหาทุน การสนับสนุนใหมีทีมนิเทศ การสังเกต และรับฟงการสะทอนการสอนของครูเพ่ือ
ชวยเสริมสรางความเขมแข็งในการปฏิบัติการสอนของครู 

4. ผูประเมิน (appraiser/assessor) เปนบทบาทที่มีประเด็นโตแยงกันอยู นักวิชาการบาง
คนมองวา การประเมินเปนการทําเพ่ือประโยชนขององคกรไมใชประโยชนของครู อยางไรก็ตาม 
ปจจุบันนักวิชาการกลุมหนึ่งใหความเห็นวา การประเมินการสอนอาจตองปฏิบัติไปพรอมกับการสอน
แนะนําและชวยเหลือสนับสนุนครูเปนสิ่งที่มีความสําคัญตอการพัฒนาการเรียนการสอน 

5. ผูเสริมกําลังใจ (motivator/encourager) การจูงใจใหครูเปนบุคคลท่ีมีประสิทธิภาพของ
สถานศึกษา การเสริมกําลังใจดวยการเสริมสรางความภาคภูมิใจ ความเชื่อมั่นในและการเห็นคุณคาใน
ตนเอง จะชวยในการสรางแรงบันดาลใจตอการพัฒนาปรับปรุงการเรียนการสอน และชวยใหครูมีทัศ
คติท่ีดีตอการพัฒนาตนเอง 

6. นักสื่อสาร (communication) ตองเปนนักสื่อสารท่ีดี ความสามารถในการเปนผูนิเทศท่ีมี
ประสิทธิภาพขึ้นอยูกับความสามารถในการฟงและการตอบโตของผูนิเทศเอง ดังนั้นจึงมีความจําเปนที่
ตองสามารถส่ือสาร ความคิดและขอมูลสารสนเทศกับผูเกี่ยวของทุกฝาย รวมถึงชุมชนไดอยางมี
คุณภาพ 
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7. ผูตัดสินใจ (decision maker) ตองมีความสามารถในการตัดสินใจที่สงผลตอนักเรียน คร ู
บุคลากรอ่ืนๆ และตอองคการ เรื่องท่ีตองตัดสินใจ ไดแก การปรับปรุงการเรียนการสอนหลักสูตร 
และการพัฒนาบุคลากรกระบวนการนิเทศจึงตองอาศัยการตัดสินใจอยางตอเนื่องโดยการมีสวนรวม
ของ คร ูผูปกครอง นักเรียน อยางไรก็ตาม การตัดสินใจที่จะสงผลตอคุณภาพการเรียนการสอนข้ึนอยู
กับประสิทธิภาพการตัดสินใจของผูนิเทศภายใตขอมูลที่ชดัเจนของสถานศึกษา 

8. ผูนําการเปลี่ยนแปลง (change agent) ผูนิเทศโดยตําแหนงแลวจะตองเปนผูนําการ
เปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะในเร่ืองการเรียนการสอน แตการเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นไดสมาชิกตองมีความ
เต็มใจ และมีความรูความสามารถในการขับเคลื่อนการเปล่ียนแปลงนั้น ผูนิเทศจะเปนผูปรับเปล่ียน
แผนและกระบวนการทํางานของครูที่จะสงผลในทางบวกกับการเรียนการสอนในชั้นเรียน 

9. ผูสอนแนะ/พ่ีเลี้ยง (coach/mentor) เปนบทบาทที่สําคัญที่จะชวยเหลือสงเสริมเกี่ยวกับ
การรับรู การตัดสินใจ และการใชทกัษะทางสติปญญา นอกจากนั้นยังชวยในการจัดหาทรัพยากรและ
ใหขอมูลยอนกลับแกครูเพ่ือการปรับปรุงการเรียนการสอน38 

จากบทบาทของผูบริหารในการนิเทศการศึกษาท่ีกลาวมาสรุปไดวา ผูบริหารเปนผูที่มี 
บทบาทสําคัญ ในการพัฒนาจัดการองคการหรือโรงเรียนใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ โดยสนับสนุน
ใหครูผูสอนทุกคนมีความรู เขาใจทักษะ และเจตคติในการทําและนําหลักสูตรไปใช จัดประชุมอบรม
ในรูปแบบตางๆ สงเสริมใหมีการใชนวัตกรรมเทคโนโลยี ชวยเหลือครูทั้งดานการสอน แนะนําครู 
จัดหาสื่ออุปกรณการเรียนการสอน สรางความเชื่อมั่นในและการเห็นคุณคาในตนเองของครู กอใหเกิด
ทัศคติที่ดีตอการพัฒนาตนเอง รวมทั้งติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการสอน เพ่ือนําผลท่ีไดมา
ปรับปรุงแกไขใหเกิดการพัฒนาเชิงสรางสรรค  
 
กระบวนการนิเทศ 

กระบวนการในการนิเทศการศึกษาหรือนิเทศการสอนเปนสิ่งสําคัญ เพ่ือใหการดําเนินการ
สําเร็จไปไดดวยดีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลจะตองอาศัยกระบวนการซึ่งเปนการดําเนินการ
ตามลําดับขั้นตอนตอเนื่องกันและมีระเบียบแบบแผน มีนักการศึกษาหลายทานไดนําเสนอความหมาย
และกระบวนการนิเทศไวดังตอไปน้ี   

สงัด  อุทรานันท กลาววากระบวนการนิเทศ หมายถึง การดําเนินงานในการนิเทศใหไดรับ
ความสําเร็จ การดําเนินนิเทศจะประสบความสําเร็จไดจะตองดําเนินการอยางเปนขั้นเปนตอนการ
นิเทศการศึกษาท่ีสอดคลองกับสภาพสังคมไทย 5 ขั้นตอนซ่ึงเรียกวา “PIDRE”ดังนี้ 

                                                           
38

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

instruction (Boston: Allyn and  Bacon, 2000), 16-18. 
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1.การวางแผนการนิเทศ (Planning - P) ผูบริหาร ผูนิเทศ และผูรับการนิเทศประชุม
ปรึกษาหารือเพ่ือใหไดมาซึ่งปญหาตามความตองการจําเปนที่ตองมีการนิเทศ รวมทั้งวางแผนขั้นตอน
การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการนิเทศท่ีจัดขึ้น 

2. การใหความรูกอนดําเนินการนิเทศ (Informing - I) เปนขั้นตอนของการใหความรูเพ่ือให
เขาใจถึงสิ่งที่จะดําเนินการวาตองอาศัยความรูความสามารถเร่ืองใดอยางไรบางจะมีขั้นตอนในการ
ดําเนินงานอยางไร จะทําอยางไรใหไดผลงานท่ีมีคุณภาพ  ซึ่งขั้นตอนที่มีความจําเปนทุกครั้งสําหรับ
การเริ่มการนิเทศที่จัดข้ึนใหม ทุกเรื่องที่มีความจําเปนสําหรับงานนิเทศที่ยังไมไดผลหรือไดผลไมถึงขั้น
พอใจ จําเปนตองทําการทบทวนใหความรูในการปฏิบัติงานที่ถูกตองอีกครั้ง 

3. การดําเนินการปฏิบัติงานนิเทศ (Doing - D) ประกอบดวยการปฏิบัติงาน 3 ลักษณะ คือ
การปฏิบัติงานของผูรับการนิเทศ การปฏิบัติงานของผูนิเทศและการปฏิบัติงานของผูสนับสนุนการ
นิเทศ 

4. การสรางเสริมกําลังใจใหแกผูปฏิบัติงานนิเทศ (Reinforcing - R) เปนขั้นตอนการเสริม 
แรงของผูบริหาร เพ่ือใหผูรับการนิเทศมีความม่ันใจและความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ขั้นนี้อาจ
ดําเนินไปพรอมๆกับผูรับการนิเทศกําลังปฏิบัติงานไดเสร็จสิ้นแลว 
  5. การประเมินผลการนิเทศ (Evaluating - E) เปนขั้นตอนที่ผูนิเทศทําการประเมินผลการ
ดําเนินงานที่ผานไปแลววาเปนอยางไร หากพบวามีปญหาหรืออุปสรรคตองปรับปรุงแกไขโดยการให
ความรูเพิ่มเติมแตถาประสบความสําเร็จตามท่ีตั้งไว และตองการจะดําเนินการนิเทศตอไปก็สามารถ
ทําไดโดยไมตองใหความรูในเรื่องที่ปฏิบัติอีก39 

สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ กลาวไววากระบวนการนิเทศเปน
กระบวน การที่ผูบริหารโรงเรียน และบุคลากรในโรงเรียนรวมมือกันชวยเหลือกัน ปรับปรุงงานดาน
ตางๆ สงเสริม และเพ่ิมประสิทธิภาพของการจัดการเรียนการสอนใหผลสัมฤทธ์ิ ทางการเรียนของของ
นักเรียนมีคุณภาพ โดยดําเนินการนิเทศภายในโรงเรียนอยางเปนระบบ ซึ่งประกอบดวย 5 ขั้นตอน 
ดังนี้  

    1. ศึกษาสภาพปจจุบัน ปญหา และความตองการซึ่งเปนสิ่งสําคัญอันดับแรกท่ีตองดําเนินการ
เพ่ือทราบสภาพที่แทจริง สําหรับเปนขอมูลในการวางแผนดําเนินการนิเทศไดตรงจุดซึ่งมีวิธีการศึกษา
ดังนี้ 

    1.1 การสํารวจโดยสรางเคร่ืองมือรวบรวมขอมูล เก็บรวบรวมขอมูลและวิเคราะหสรุป
ขอมูลเกี่ยวกับปญหาการประชุมสัมมนาเพ่ือคนหาสภาพปจจุบัน ปญหาและความตองการโดยเชิญ
ผูเก่ียวของมาประชุมสัมมนาตามรายละเอียดที่ตองการ บันทึกรายละเอียดไว 

    1.2 การศึกษาสังเคราะหขอมูลสารสนเทศจากเอกสาร เชนรายงานการพัฒนาคุณภาพ 
    1.3 การศึกษาเพ่ือประมวลปญหาและความตองการนิเทศการพัฒนาการเรียนการสอน 
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 วัชรา เลาเรียนดี, นิเทศการสอน, พิมพครั้งที่9 (นครปฐม: โรงพิมพมหาวิทยาลัยศิลปากร, 
2554), 20-21. 
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2. วางแผนและกําหนดทางเลือก เปนการนําขอมูลที่ไดจากการศึกษาสภาพปจจุบัน ปญหา
และความตองการไปวิเคราะหจัดเรียงอันดับความสําคัญโดยพิจารณาถึงทรัพยากรท่ีมีอยูแลวกําหนด
และประเมินทางเลือกในการนิเทศ ซึ่งอาจเลือกใชกิจกรรมในการนิเทศ ไดแก การพบปะเปน
รายบุคคล รายกลุม การประชุมอบรม การบริการเอกสาร การพาไปศึกษาดูงาน เปนตน 

3. การสรางสื่อและเคร่ืองมือนิเทศ ซึ่งข้ึนอยูกับทางเลือกและวิธีในการนิเทศที่เลือกไวในขั้นท่ี 
2 ทั้งน้ีสื่อและเคร่ืองมือชวยใหการนิเทศนั้นมีระบบ มีประสิทธิภาพ สามารถแกปญหาไดตรงจุด 
สามารถตรวจสอบและวิเคราะหผลได 

4. ปฏิบัติการนิเทศโดยใชสื่อและเคร่ืองมือการนิเทศตางๆดําเนินการนิเทศทั้งทางตรงและ
ทางออม 

5.ประเมินผลและรายงานผลการนิเทศ เปนขั้นตอนสุดทายของกระบวนการนิเทศซึ่งสามารถ
ตรวจสอบการปฏิบัติงานแตละข้ันตอนของการนิเทศเพ่ือหาแนวทางแกไขปรับปรุงกระบวน การนิเทศ
ใหดีขึ้น การประเมินควรมีรูปแบบการประเมินผลและเครื่องมือในการประเมินและตองรายงานผลการ
ปฏิบัติงานหลังจากกระบวนการนิเทศสิ้นสุด เพ่ือแจงใหผูเกี่ยวของทราบเพ่ือหาแนวทางแกไขและ
พัฒนาตอไป40 

รุง พูลสวัสดิ์ ไดกลาวถึงการนิเทศการศึกษาวา เปนกิจกรรมที่จะตอง ดําเนินการอยางใด
อยางหน่ึงที่มีขั้นตอน ใหไดรับความสําเร็จตามเปาหมายและวัตถุประสงค ซึ่ง จะตองประกอบดวย
ขั้นตอนดังตอไปนี้  

1. กระบวนการวางแผน มีกิจกรรมสําคัญประกอบดวยขั้นตอนดังตอไปนี้  
    1.1 การคิดการวางแผนงานการนิเทศที่จะดําเนินการในปจจุบันและอนาคต  
    1.2 จัดทําตารางแผนงานในเชิงปฏิบัติ เพ่ือใหงายตอการปฏิบัติ เชน รายการวัน เวลา  

และ สถานที่ใหแนนอน  
    1.3 จัดทําโครงการที่เปนที่รวมของแผนงาน เปนขั้นการนําแผนงานไปปฏิบัติ เชน 

โครงการตางๆที่จะตองพัฒนาและปรับปรุง เปนตน  
    1.4 แผนงานที่กําหนดไว ยอมนําไปสูความคาดหวังในอนาคต  
    1.5 ปรับปรุงการทํางานและแผนการทํางานใหดีขึ้น ตระหนักในปญหาและ อุปสรรคของ

แผนที่ทําขึ้นและหาทางพัฒนาปรับปรุงแกไขใหดีขึ้น  
2. กระบวนการจัดการ มีกิจกรรมสําคัญประกอบดวยข้ันตอนดังนี้คือ  

 2.1 การจําแนกหนาท่ี งานนิเทศการศึกษามีลักษณะหลายวิธีการ ทั้งการฝกอบรม การจัด
หลักสูตร ฯลฯ ควรจําแนกลักษณะงานใหเดนชัด  

 2.2 ชี้แหลงขอมูลทางวิชาการ การจัดวัสดุอุปกรณการสอน การอํานวยความสะดวก จัด
ใหมีเครื่องมือเคร่ืองใชในโรงเรียน  

                                                           
40

 สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ, ชุดฝกอบรมดวยตนเอง การนิเทศ
ภายในโรงเรียนประถมศึกษาอยางเปนระบบ (กรุงเทพฯ: คุรุสภาลาดพราว, 2541), 15. 
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 2.3 เปนตัวแทนทางการศึกษา ตามลักษณะงานมีบทบาทเปนตัวแทนทั้งในดาน บริหาร 
ดานบริการ ดานวิทยาการ และการประสานงาน  

3. กระบวนการนํา เปนกิจกรรมสําคัญประกอบดวยขั้นตอนดังนี้  
    3.1 การนําในการตัดสินใจ กระบวนการนิเทศไมไดมุงใชอํานาจอยางเดียว หากแตการ

ตัดสินใจจะตองมาจากหมูคณะเปนสําคัญ  
    3.2 นําในการใหขอเสนอแนะ ใหคําปรึกษาแนะนํา  
    3.3 นําในการใหกําลังใจ แรงจูงใจ และเอาใจใสตอเพ่ือนรวมงาน  
    3.4 นําในการสื่อความหมาย โดยการใชความสามารถในดานการติดตอสื่อ ความหมาย

เปนที่เขาใจถูกตอง ชัดเจน  
    3.5 นําการคิดริเริ่ม บรรยากาศในการคิดริเริ่มอยูที่ภาวะผูนํา หากผูนํามีจิตใจ กวางขวาง

ยอมรับความคิดเห็นของคนอ่ืน สนับสนุนใหเขาคิด พยายามมองขามขอผิดพลาดเล็ก ๆ นอยๆโดยไม
ตั้งใจ สิ่งเหลานี้จะชวยใหอยากจะคิดอยากจะเร่ิมทําในส่ิงใหมๆแปลกๆอยางมั่นใจ 

3.6 นําในการสาธิต จะตองแสดงและเผยแพรงานวิชาการ สาธิตการสอนวิธีตางๆ สนับสนุน
ใหโรงเรียนมีการสาธิตวิชาการแกชุมชนในทุกๆดาน เปนการนําใหชุมชนเห็น ความสําคัญของโรงเรียน 
เขาใจโรงเรียน และจะใหการสนับสนุนโรงเรียนในโอกาสตอไป  

4. กระบวนการควบคุม มีกิจกรรมสําคัญประกอบดวยขั้นตอนดังตอไปน้ี  
    4.1 การทําการควบคุมใหถูกตอง การควบคุมในการนิเทศใชพระคุณมากกวาอํานาจ  
    4.2 สงเสริมความเจริญงอกงาม ถากระทําถูกตองและดําเนินการเรียนการสอนไปอยางมี

ประสิทธิภาพ ผูใหการนิเทศจะตองชวยสนับสนุนใหกิจกรรมนั้นประสบผลสําเร็จยิ่งขึ้น  
    4.3 ควบคุมการกลาวโทษเปนลายลักษณอักษร การทํางานรวมกับคนตองยอมรับพ้ืนฐาน

ความแตกตางระหวางบุคคล ผูใหการนิเทศจะตองคอยเอาใจใสดูแลอยางใกลชิด เพ่ือใหเขาปรับปรุง
ตนเอง  

    4.4 ควบคุมบทกําหนดโทษ เมื่อใหการแนะนําชวยเหลือดวยวิธีตางๆ เพ่ือการปรับปรุง
แกไขแลว แตไมไดมีการแกไขปรับปรุง บทกําหนดโทษมีความจําเปนในการบริหารงานทั่วไป  

5. กระบวนการประเมินผล  
    5.1 กระบวนการพิจารณาผลงาน ควรประเมินคาผลงานที่ทําวาดีเลวอยางไร  
    5.2 กระบวนการวัดผล การวัดผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานยอมมีความสําคัญตอการทํางาน

ในหนวยงาน41 
ปรียาพร วงศอนุตรโรจน ไดกลาวถึงขั้นตอนในการบริหารงานนิเทศ สามารถสรุปไดวา การ

นิเทศจะประกอบดวยบุคคล 2 กลุม คือ ผูนิเทศและผูรับการนิเทศ เพ่ือรวมกันปฏิบัติงานใหบรรลุ
จุดมุงหมายที่ตั้งไวรวมกัน โดยมีขั้นตอนในการนิเทศ ดังนี้  
                                                           

41
 รุง พูลสวัสดิ,์ เอกสารการนิเทศการศึกษาเบื้องตน (เชียงใหม : คณะศึกษาศาสตร 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม (ม.ป.ป.),  49-51. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



32 

 

 

ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาสภาพปจจุบัน ปญหาและความตองการในการนิเทศเปนขั้นตอน
พ้ืนฐานท่ีสําคัญกอนที่ผูนิเทศจะดําเนินการนิเทศ ผูนิเทศตองทราบสภาพปจจุบัน ปญหาและความ
ตองการของผูรับการนิเทศ สภาพปจจุบัน เปนสภาพที่เปนจริงและกําลังเปนอยูในปจจุบัน สวนความ
ตองการ หมายถึง จุดหมายปลายทางที่ตองการจะไปถึง เปนสภาพที่คาดหวังวาจะเกิดขึ้น อยางไรก็
ตามการกําหนดสภาพที่ตองการและคาดหวังวาจะเกิดขึ้นนั้น มิใชจะกําหนดขึ้นมาลอยๆ แตตอง
กําหนด โดยคํานึงถึงองคประกอบมากมายท่ีควรจะนํามาศึกษาและพิจารณาประกอบ คือ  

1. นโยบายของสถานศึกษาในดานการนิเทศ  

2. ปญหาปจจุบันที่เกิดขึ้นในสถานศึกษา  
3. ขอมูลที่ไดจากสภาพปจจุบัน หมายถึง สิ่งที่มีอยูทั้งทรัพยากรบุคคลและวัตถุ  
4. ผลการสํารวจความคิดเห็นที่มีตอสภาพปญหาและความตองการการนิเทศ  
ขั้นตอนที่ 2 การวางแผนและการจัดทําโครงการนิเทศหมายถึง วิธีการ ที่อาศัยหลักการ 

เหตุผลและขอมูลที่ไดจากการศึกษา สภาพปจจุบัน ปญหาและความตองการของสถานศึกษาวา มี
ความตองการนิเทศในดานใดบาง แลวนํามาจัดทําแผนและโครงการตอไป ในการวางแผนยังกําหนด
วิธีการวาจะทําอยางไร โดยกําหนดเปนขั้นตอนท่ีตอเนื่องและสัมพันธกัน การจัดทําแผนงานและ
โครงการ ถือเปนสวนหน่ึงของการจัดทํารายละเอียดของแผน ซึ่งเปนการกําหนดวัตถุประสงคให
เฉพาะมากขึ้น และกําหนดเปาหมายใหชัดเจนขึ้น ดังนี้  

1. แจกแจงกิจกรรมการนิเทศที่จะทําในโครงการน้ัน  
2. กําหนดแผนงานการนิเทศ รวมถึงการกําหนดหนวยปฏิบัติคาใชจาย เวลาและสถานที่  
3. จัดทํางบประมาณ โครงการการขออนุมัติ และการดําเนินงาน  
ขั้นตอนท่ี 3 การดําเนินงานการนิเทศ เปนการนําแผนงานหรือโครงการไปปฏิบัติเพื่อให  

ไดตามความตองการหรือเปาหมายที่วางไวซึ่งจะมีรายละเอียดของแตละขั้นตอน ดังนี้  
1. การใหความรูในงานที่ปฏิบัติ เปนการใหความรูความเขาใจถึงสิ่งที่จะดําเนินการวาจะตอง

อาศัยความรูความสามารถอยางไรบาง จะมีขั้นตอนในการดําเนินการอยางไร และจะทําอยางไรจึงจะ
ทําใหไดผลงานออกมาอยางมีคุณภาพ  

2. การปฏิบัติงาน ประกอบดวยการปฏิบัติงานที่ไดรับความรวมมือจากบุคคลทุกฝายคือผูรับ
การนิเทศ ผูใหการนิเทศ และผูบริหาร  

3. การสรางขวัญและกําลังใจ ผูรับการนิเทศควรไดรับการเสริมสรางขวัญและกําลังใจ โดย 
เฉพาะจากฝายบริหาร เพ่ือใหผูรับการนิเทศมีความมั่นใจและทํางานดวยความพึงพอใจ การสรางขวัญ
และกําลังใจควรปฏิบัติไปพรอม ๆ กับการปฏิบัติงานจึงจะไดผล  

ขั้นตอนท่ี 4 การประเมินผลการนิเทศ การประเมินผลเปนขั้นตอนสุดทายในการดําเนินการ 
ผูรับผิดชอบเก่ียวกับการประเมินผล ไดแก ผูบริหารหรือผูที่ไดรับมอบหนาที่ใหทําการประเมินผล 
หลักการท่ีใชในการประเมินผล มีดังนี ้

1. การประเมินผลตองอาศัยขอมูลที่นาเชื่อถือ  
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2. การประเมินผลเปนขั้นตอนหนึ่งของการนิเทศท่ีจําเปนตองทํา เมือ่ไดจัดทําโครงการนิเทศ 
เสร็จสิ้นแลว  

3. การประเมินผลตองอาศัยขอมูลจากหลายฝาย ทั้งจากผูบริหาร ผูนิเทศ และผูรับการนิเทศ  
4. การประเมินผลสามารถทําได 2 ระยะ คือ การประเมินผลระหวางโครงการและ การ

ประเมินผลสรุปโครงการ  
5. การประเมินผลเปนระบบ มี 3 สวน คือ การประเมินผลท่ีปจจัยนําเขาการประเมินผล ที่

กระบวนการ การประเมินผลผลิต42 
ปราโมทย จิตบรรจง ไดสรุปกระบวนการนิเทศการศึกษาไววา เปนกระบวนการทํางาน

เพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดทั้งผูรับการนิเทศและผูนิเทศ ซึ่งมีลําดับขั้นตอนเก่ียวพันกันในแตละขั้น 
และผลลัพธของกระบวนการเกิดท่ีตัวครู สงผลถึงสัมฤทธิผลทางการเรียนของนักเรียน43 

วัชรา เลาเรียนดี ไดกลาวถึงกระบวนการนิเทศโดยผูบริหารสามารถนํามาสังเคราะหเปน
กระบวนการนิเทศโดยผูบริหารไดดังนี้ 1) ประชุมวางแผนการสังเกตการณสอนกําหนดเรื่อง ประเด็น
ที่จะสังเกต วิธีการสังเกต 2) สังเกตการสอนหรือปฏิบัติตามแผนที่วางไว44 

คอพแลนด และโบยัน (Copeland and Boyan) ไดนําเสนอกระบวนการนิเทศการสอนไว
ทั้งหมด 4 ขั้นตอนดังนี้ 

1. การประชุมกอนการสังเกตการสอน ( Pre observation Conference) 
1.1 พิจารณาระบุเรื่อง หรือพฤติกรรมที่ควรปรับปรุงและพัฒนา 
1.2 กําหนดเกณฑหรือมาตรฐานของพฤติกรรมที่ตองการจะปรับปรุงและพัฒนา 
1.3 เลือกหรือสรางเครื่องมือสังเกตการสอนที่สอดคลองเหมาะสมกับพฤติกรรมหรือเรื่องที่ 

จะปรับปรุงและพัฒนา 
2. การสังเกตการสอน (Observation)  

2.1 สังเกตพฤติกรรมท่ีกําหนดหรือกระบวนการสอนที่กําหนดจากข้ันที่ 1 
2.2 บันทึกขอมูลพฤติกรรมที่ปฏิบัติหรือกระบวนการสอนที่ใชดําเนินการสอนโดยใช 

เครื่องมือที่เลือกหรือสรางข้ึนเอง 

                                                           
42

 ปรียาพร วงศอนุตรโรจน, การนิเทศการสอน (กรุงเทพฯ : ศูนยสื่อเสริมกรุงเทพ, 2546), 
232 – 235. 

43
 ปราโมทย จิตบรรจง, รายงานการใชคูมือชุดนิเทศแนวการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

กลุมสรางเสริมประสบการณชีวิต เนื้อหาสุขภาพอนามัยเนนกระบวนการสรางนิสัยระดับชั้น
ประถมศึกษา (กรุงเทพฯ: หนวยศึกษานิเทศ สํานักนิเทศและพัฒนามาตรฐานการศึกษา สํานักงาน
คณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ, 2542), 20. 

44
 วัชรา เลาเรียนดี, นิเทศการสอน, พิมพครั้งที่9 (นครปฐม: มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2554), 
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3.การวิเคราะหขอมูลจากการสังเกตการณสอน (Analysis Results) โดยผูนิเทศวิเคราะหเอง
หรือรวมกันกับผูรับการนิเทศ รวมกันพิจารณาพฤติกรรมท่ีปฏิบัติหรือขั้นตอนกระบวนการสอน สิ่งใด
เรื่องใดควรคงไว หรือควรเปล่ียนแปลงปรับปรุงใหถูกตองหรือใหดีขึ้น 

4.การประชุมภายหลังการสังเกตการสอน (Post observation Conference) เปนขั้นตอน
การใหขอมูลยอนกลับที่เกี่ยวกับผลการสังเกตและบันทึกขอมูล จากการสังเกตการณสอนในชั้นเรียน
ของครู ในขณะเดียวกันควรกระตุนใหครูมองเห็นยอมรับผลที่ไดจากการสังเกตการสอนและผูนิเทศกับ
ครูรวมกันพิจารณายุทธวิธีในการปรับปรุงแกไขหรือพัฒนาพฤติกรรมการสอนเพ่ือสงผลถึงพัฒนาการ
การเรียนรูของนักเรียน45 

แกลทธอรน (Glatthorn) ไดกําหนดกระบวนการและขั้นตอนในการนิเทศการสอน 8 
ขัน้ตอนดังนี้ 1) การสรางความสัมพันธที่ดีระหวางผูนิเทศและผูรับการนิเทศ (คร)ู  2) วางแผนการ
ปรับปรุงและพัฒนา การเรียนการสอนรวมกันกับครู  3) วางแผนการสังเกตการสอน 4) สังเกตการ
สอน  5) วิเคราะหกระบวน การเรียนรูและกระบวนการสอน 6) วางแผนกําหนดยุทธวิธีการประชุม 
เพ่ือปรึกษาหารือ  7) ประชุมเพ่ือปรึกษาหารือเกี่ยวกับเรื่องที่นาสนใจจะปรับปรุงหรือพัฒนา 8) วาง
แผนการสังเกตในการดําเนินการสอนคร้ังตอไป46 

กลิ๊กแมน (Glickman)  ไดนําเสนอกระบวนการในการนิเทศการสอน  5 ขั้นตอนดังตอไปนี้  
1)การประชุมรวมกับครู (Preconference with teacher) 2) การสังเกตการสอนในชั้นเรียน 
(Observation of Classroom)  3) การวิเคราะหและติดตามผลการสังเกตการสอน และพิจารณา
วางแผนการประชุมรวมกัน 4) ประชุมรวมกับครูภายหลังการสังเกตการสอน (Post conference 
with teacher) 5) วิเคราะหและพัฒนาการดําเนินการ 4 ขั้นตอนเพ่ือการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแกไข
ใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และควรใหครูไดมีโอกาสแสดงความคิดเห็นใหมาก47 

แอคคีสัน และกอล (Acheson and Gall) ไดเสนอกระบวนการในการนิเทศไว 3 ขั้นตอน
ดังนี้ 

1. จัดประชุมเพ่ือวางแผน (Planning Conference) โดยผูนิเทศกับครูผูรับการนิเทศ 
เพ่ือใหครูไดมีโอกาสเสนอความตองการ ประเด็นที่สนใจจะปรับปรุงและพัฒนา และความมุงหวังท่ีจะ
พัฒนา บทบาทของผูนิเทศในข้ันตอนนี้คือ ชวยใหครูเขาใจในเร่ืองท่ีครูสนใจ ใหครูไดมองเห็นภาพการ
สอนของตนเองในปจจุบัน รวมกันพิจารณาเทคนิคใหมๆที่ครูสนใจจะนําไปใชใ นการปรับปรุง
พัฒนาการเรียนการสอน 

                                                           
45

 Norman J. Boyan. and Wills D. Copleland, Instructional Supervision 
Training Program (Ciolumbus Ohio : Charles E. Merrill Publishing Company, 1978), 3. 

46
 Allan A. Glatthorn, Differentiated Supervision (Washington D.C. : 

Association for Supervision and Curriculum Development, 1984),  2. 
47

 Carl D. Glickman, Supervision of Instruction : A Developmental 
Approach, 2nd ed. (Massachusetts : Allyn and Bacon, Inc., 1990), 281. 
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2.การสังเกตการสอน (Observation) การสังเกตการสอนตองดําเนินการตอกระบวนการที่มี
การวางแผน กําหนดแนวทางและวิธีการสังเกตการสอนท่ีเหมาะสม เวลาที่จะทําการสังเกตการณสอน
ในชั้นเรียน และวิธีการใหขอมูลยอนกลับ 

3.การประชุมใหขอมูลยอนกลับ (Feedback Conference) ขั้นตอนน้ีผูนิเทศและครูประชุม
รวมกันวาดวยผลการสังเกตการสอนและรวมกันตัดสินใจเกี่ยวกับปญหาและแนวทางการแกไข48 

แฮริส (Harris) ไดเสนอกระบวนการนิเทศไว 6 ขั้นตอนดังนี้  
1. การประเมินสภาพงาน (Assessing) คือ การศึกษาถึงสภาพตางๆท่ีเปนอยูเพ่ือ 

เปนขอมูลในการกําหนดการเปลี่ยนแปลง  ดวยการวิเคราะหขอมูลเพ่ือศึกษาธรรมชาติและ
ความสัมพันธของสภาพการณตางๆ การสังเกตปรากฏการณรอบตัวโดยละเอียด  การทบทวนเพ่ือ
ตรวจสอบปรากฏการณรอบตัว และ การเปรียบเทียบพฤติกรรมการทํางาน 

2. การจัดลําดับความสําคัญของงาน (Prioritizing) คือ การกําหนดเปาหมายจุดประสงค 
และกิจกรรมตางๆตามลําดับความสําคัญประกอบ ดวย การกําหนดเปาหมาย การกําหนด
วัตถุประสงคในการทํางาน การกําหนดทางเลือกและการจัด ลําดับความสําคัญของงาน 

3. การออกแบบวิธีการทํางาน (Designing) คือ การจัดระบบ วางแผนการทํางานเพ่ือ ใหเกิด
การเปล่ียนแปลงโดย จัดความสัมพันธระหวางหนวยงานตางๆ  การนํา ทฤษฎีสูการปฏิบัติ  
เตรียมการตางๆ ใหพรอมในการปฏิบัติงาน จัดระบบการทํางาน และ การกําหนดแผนในการทํางาน 

4. การจัดสรรทรัพยากร (Allocating Resources)  คือ การกําหนดทรัพยากรตางๆ ใหเกิด
ประโยชนสูงสูดในการทํางาน โดย กําหนดทรัพยากรตามความตองการของหนวยงานตางๆ จัดสรร
ทรัพยากรใหหนวยงานตางๆ  กําหนดทรัพยากรท่ีจําเปนสําหรับจุดมุงหมายเฉพาะ และ มอบหมาย
บุคลากรใหปฏิบัติงาน  

5. การประสานงาน (Coordinating) คือ การประสานการใชทรัพยากรท้ังบุคลากร 
งบประมาณวัสดุอุปกรณและประสานแผนการทํางานใหเกิดประโยชนสูงสุด โดย ประสานการทํางาน
ของฝายตางๆ สรางความสามัคคีพรอมเพรียงในการทํางาน ปรับการทํางานสวนตางๆ ใหมี
ประสิทธิภาพ และ ประสานแผนโดยกําหนดเวลาการทํางานแตละชวงใหชัดเจน 

6. การอํานวยการ (Directing) คือ การทําใหเกิดสภาพท่ีเหมาะสมในการดําเนินการตาม
แผนงานใหมากท่ีสุด โดยการ แตงตั้งบุคลากร กําหนดแนวทางหรือระเบียบปฏิบัติในการทํางาน 
แนะนํา การปฏิบัติงานและตัดสินใจเกี่ยวกับทางเลือกในการปฏิบัติงาน49 
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 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. 

49
 Ben M. Harris, Supervisory Behavior in Education, 3rd ed. (Englewood Cliffs, 

New Jersey : Prentice-Hall, Inc.,1985), 13-15. 
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จากความหมายและข้ันตอนในการนิเทศ สรุปไดวากระบวนการนิเทศ คือการทํางานท่ีมี
ลําดับข้ันตอนซึ่งผูบริหารโรงเรียน และบุคลากรในโรงเรียนรวมมือกันชวยเหลือกัน  สงเสริมและเพ่ิม
ประสิทธิภาพของการจัดการเรียนการสอนแลว สงผลถึงสัมฤทธิผลทางการเรียนของนักเรียนโดยมี
ขั้นตอนท่ีสําคัญดังนี้ 

1.การประเมินสภาพงาน  (Assessing) การศึกษาถึงสภาพตางๆท่ีเปนอยูเพ่ือเปนขอมูลใน
การกําหนดการเปลี่ยนแปลง ดวยการวิเคราะหขอมูลเพ่ือศึกษาธรรมชาติและความสัมพันธของ
สภาพการณตางๆ การสังเกตปรากฏการณรอบตัวโดยละเอียด การทบทวนเพ่ือตรวจสอบ
ปรากฏการณรอบตัว และ การเปรียบเทียบพฤติกรรมการทํางาน50 ซึ่งสอดคลองกับสมเดช พินิจกุล ที่
ไดสรุปความหมายไววา สภาพปจจุบัน ปญหาและความตองการ หมายถึง การนําเอาขอมูลที่มีอยูใน
ขณะนั้นมาวิเคราะหเปรียบเทียบกับผลการดําเนินงานที่คาดหวังไว หรือความตองการของโรงเรียน ใน
อนาคต การศึกษาสภาพปจจุบันปญหาและความตองการ เปนขั้นตอนแรกของกระบวนการนิเทศ
ภายในโรงเรียน ที่จะตองอาศัยเทคนิคและวิธีการในการวิเคราะห ขอมูล ปญหา 
สาเหตุ แนวทางการแกปญหาจากขอเสนอแนะของทุกคนและความรวมมือจากทุกฝายทุกคนใน
โรงเรียน51  

2 การจัดลําดับความสําคัญของงาน (Prioritizing) การกําหนดเปาหมายจุดประสงค และ
กิจกรรมตางๆตามลําดับความสําคัญประกอบ ดวย การกําหนดเปาหมาย การกําหนดวัตถุประสงคใน
การทํางาน การกําหนดทางเลือกและการจัด ลําดับความสําคัญของงาน52  การกําหนดวัตถุประสงค
และเปาหมาย เปนการกําหนดมาตรฐานสําหรับการตัดสินใจเลือกวาทิศทางการดําเนินงานตามแผน
ควรจะเปนไปในทางใด กิจกรรมนั้นมีอะไรบาง และจะตองใชระยะเวลาเทาไรเราจึงจะสามารถวัดผล
ที่เกิดขึ้นได การกําหนดวัตถุประสงค และเปาหมายจะตองชัดเจนและสนองความตองการ รวมทั้ง
สามารถนําไปปฏิบัติไดดวย การกําหนดวัตถุประสงคจึงเปนหัวใจสําคัญของการวางแผน53 ซึ่งประเภท
ของวัตถุประสงคไดแก  วัตถุประสงคทั่วไป วัตถุประสงคตามลักษณะขององคการวัตถุประสงคเฉพาะ
หนา และจําแนกลักษณะของวัตถุประสงคไดเปน 4 ลักษณะดวยกันคือ  1) วัตถุประสงคที่มีลักษณะ
เปนตัวตนและวัตถุประสงคที่ไมเปนตัวตน วัตถุประสงคที่มีลักษณะเปนตัวตนและวัตถุประสงคที่ไม
เปนตัวตน วัตถุประสงคที่มีลักษณะเปนตัวตนสามารถวัดและมองเห็นไดในการควบคุมดานปริมาณ
และคุณภาพ สวนวัตถุประสงคที่ไมเปนตัวตนนั้นวัดไดยากแตมีผลในทางที่จะเก้ือหนุนตอการ
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 Ibid. 
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อําเภอจตุรพักตรพิมานจังหวัดรอยเอ็ด” (การคนควาอิสระปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2544), 29. 

52
 Ben M.  Harris, Supervisory Behavior in Education. 3rd ed.( Englewood Cliffs, 

New Jersey : Prentice-Hall Inc., 1985), 14. 
53

 การวางแผน, เขาถึงเมื่อ 5 ธนัวาคม 2556, เขาไดถึงจาก http://www.hq.go/th/plan 
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ปฏิบัติงาน เชนคําชมเชย  2) วัตถุประสงคภายนอกและวัตถุประสงคภายใน วัตถุประสงคภายนอก
เปนสิ่งที่ควบคุมไดยากเชน การกําหนดคาของเงิน สวนวัตถุประสงคภายในสามารถควบคุมไดเชน 
การกําหนดวัตถุประสงคดานสวัสดิการและคาจางใหแกคนงาน  3) วัตถุประสงคที่มีลักษณะยืดหยุน
และวัตถุประสงคที่มีลักษณะไมยืดหยุน การกําหนดวัตถุประสงคลักษณะนี้ขึ้นอยูกับปจจัยหลาย
ประการ 4) วัตถุประสงคที่มีลักษณะจํากัดและไมจํากัด วัตถุประสงคที่มีลักษณะจํากัดนั้นจะกําหนด
วัตถุประสงคใหแนนอน สวนวัตถุประสงคที่มีลักษณะไมจํากัด คือการกําหนดวัตถุประสงคที่ไม
แนนอน ทําใหยากตอการควบคุมและทําใหงานสําเร็จไดโดยยาก การกําหนดวัตถุประสงคเปนหน าที่
ของผูบริหารโดยตรงเพ่ือที่จะใหผูใตบังคับบัญชายึดถือและดําเนินการใหเปนไปตามเปาหมาย สวน
การกําหนดทางเลือกน้ันเปนการคนหาและตรวจดูวาทางเลือกตางๆมีอะไรบางแตละทางใหผลอยางไร
เพราะหากกิจกรรมท่ีระบุไวไมอาจบรรลุไดเราจะทํากิจกรรมใดทดแทน54  

3.การออกแบบวิธีการทํางาน (Designing) คือการจัดระบบ วางแผนการทํางานเพ่ือใหเกิด 
การเปลี่ยนแปลงโดย จัดความสัมพันธระหวางหนวยงานตางๆ  การนําทฤษฎีสูการปฏิบัติ  เตรียมการ
ตางๆ ใหพรอมในการปฏิบัติงาน จัดระบบการทํางาน และ การกําหนดแผนในการทํางาน55 การ
วางแผนเปนการคิดกําหนดส่ิงที่ควรปฏิบัติ วิธีปฏิบัติ พรอมทั้งประมาณเวลา แรงงาน และวัสดุที่
จําเปนตองใชไว เปนการลวงหนา ชวยใหการปฏิบัติงาน  เปนไปตามข้ันตอนอยางราบรื่นมี
ประสิทธิภาพ56  และเปนการกําหนดลักษณะเฉพาะของงานแตละงานซ่ึงทําใหบุคคลรูถึงหนาที่และ
ความรับผิดชอบในงานและ สามารถปฏิบัติงานไดเปนผลสําเร็จ ซึ่งควรยึดหลักการจัดแบงงานแตละ
งานเปนงานยอยๆที่มีความสัมพันธและเกี่ยวของกัน57  สวนการวางแผนการนิเทศหมายถึง การนํา
ขอมูลผลการวิเคราะหสภาพปจจุบัน ปญหาและความตองการมากําหนดกิจกรรมและแนวทางการ
ปฏิบัติการนิเทศ มีขั้นตอนที่นําเอาทางเลือกที่จะดําเนินการมารวมกันกําหนดรายละเอียดกิจกรรม
และลําดับขั้นตอนการปฏิบัติเขียนเปนโครงการนิเทศในโรงเรียนประกอบดวยหลักการ เหตุผล 
วัตถุประสงค เปาหมาย แผนดําเนินการทรัพยากรที่ตองการ การประเมินและผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
และในสวนของการประเมินผลการนิเทศเปนการตรวจสอบความสําเร็จของโครงการกับวัตถุประสงค
และเปาหมายที่กําหนดไว ผูมีหนาที่ดําเนินการประเมินมีผูบริหารโรงเรียนและคณะผูนิเทศ กิจกรรมที่
ตองปฏิบัติไดแกประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการตามวัตถุประสงคและเปาหมายประเมินความคิดเห็น
                                                           

54
 ศิริพร พงศศรีโรจน, องคการและการจัดการ (กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย, 2548), 

74-77. 
55

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

56
 ศิริพร พงศศรีโรจน, องคการและการจัดการ (กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย, 2548), 

61. 
57

 อนิวัช แกวจํานง, การจัดการทรัพยากรมนุษย, พิมพครั้งที่3 (สงขลา: นําศิลปโฆษณา, 2554), 
58. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



38 

 

 

เพ่ือทราบความพึงพอใจของผูรับการนิเทศ ประเมินกระบวนการนิเทศและสรุปผลการประเมินเพ่ือใช
เปนขอมูลสําหรับการปรับปรุงตอไป 

4. การจัดสรรทรัพยากร (Allocating Resources) เปนการกําหนดทรัพยากรตางๆ ใหเกิด
ประโยชนสูงสูดในการทํางาน โดย กําหนดทรัพยากรตามความตองการของหนวยงานตางๆ จัดสรร
ทรัพยากรใหหนวยงานตางๆ  กําหนดทรัพยากรท่ีจําเปนสําหรับจุดมุงหมายเฉพาะ และ มอบหมาย 
บุคลากรใหปฏิบัติงาน58  ซึ่งทรัพยากรในการจัดการศึกษาท่ัวไปมีสี่ประเภทคือ คนหรือทรัพยากร 
มนุษย เงินหรืองบประมาณ วัตถุอุปกรณ และการจัดการหรือเทคนิคในการบริหาร59 สิ่งสําคัญในการ
จัดสรรทรัพยากรน้ันคือการใชทรัพยากรตองจัดสรรจํานวน ขนาด คุณภาพ  และคุณลักษณะของ
ทรัพยากรใหเหมาะสม ตรงกับความตองการของหนวยงานในการสรางผลงานคุณภาพ ดังนั้น การ
จัดสรรจึงตองมีหลักเกณฑพิจารณาอยางรอบคอบ  ระยะเวลาของการใชทรัพยากรหรือการจัดหามี
ความเหมาะสม การเพ่ิมปริมาณ คุณภาพ หรือประสิทธิภาพของทรัพยากร มีการวางแผนจัดสรร
ทรัพยากรท้ังระยะยาว  สอดคลองกับแผนการจัดสรรทรัพยากรโดยคํานึงถึงผลกระทบท่ีเกิดขึ้นทั้ง 
ภายในองคกร คํานึงถึงความประหยัด60 

5. การประสานงาน (Coordinating) เปนการประสานการใชทรัพยากร ทั้งบุคลากร  
งบประมาณวัสดุอุปกรณและประสานแผนการทํางานใหเกิดประโยชนสูงสุด โดย ประสานการทํางาน
ของฝายตางๆ สรางความสามัคคีพรอมเพรียงในการทํางาน ปรับการทํางานสวนตางๆ ใหมี
ประสิทธิภาพ และ ประสานแผนโดยกําหนดเวลาการทํางานแตละชวงใหชัดเจน61  การประสานงาน
จึงเปนกระบวนการหนึ่งของการบริหารและการปฏิบัติงานในหนวยงานหรือองคกร ซึ่งผูบริหารจะตอง
ใชเทคนิคในการสงเสริม ชักจูง ตักเตือนและชวยเหลือเพ่ือใหงานท่ีทําประสบผลสําเร็จ โดยผูปฏิบัติ
จะตองมีความรับผิดชอบท่ีจะทํางานใหเปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด และมีความสอดคลองกันอยาง
เหมาะสม มีการส่ือสารที่ตรงกันอยางรวดเร็วและราบร่ืน จะตองสามารถทําใหทุกฝายเขารวมทํางาน
อยางมีจุดหมายเดียวกันตามวัตถุประสงคของงานท่ีกําหนดไว  และตองมีคุณภาพตามมาตรฐานท่ี
เปนไปตามขอกําหนด ประหยัดเวลาและทรัพยากร62 
 

                                                           
58

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

59
 Ibid. 

60
 การจัดสรรทรัพยากร, เขาถึงเมื่อ 10 ธันวาคม 2556, เขาถึงไดจาก http://www. 

thaigoodview.com/library/type2/social104/05/page24.html 
61

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

62
 สถาบันดํารงราชานุภาพ, เทคนิคการประสานงาน (Cooperation Technique), 

เขาถึงเมื่อ 18 พฤศจิกายน 2556, เขาถึงไดจาก http://www .stabundamrong.go.th 
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6.การอํานวยการ (Directing) เปนการทําใหเกิดสภาพที่เหมาะสมในการดําเนินการตาม
แผนงานใหมากที่สุด โดยการ แตงต้ังบุคลากร กําหนดแนวทางหรือระเบียบปฏิบัติในการทํางาน 
แนะนํา การปฏิบัติงานและตัดสินใจเกี่ยวกับทางเลือกในการปฏิบัติงาน63  การดําเนินการปฏิบัติการ
นิเทศเปนสวนหนึ่งของการอํานวยการประกอบดวย การปฏิบัติงานของผูรับการนิเทศลงมือปฏิบัติงาน
ตามความรูความสามารถท่ีไดรับมาจากการดําเนินการ การปฏิบัติงานของผูใหการนิเทศ ผูทําการ
นิเทศจะทําการนิเทศและควบคุมคุณภาพใหงานสําเร็จออกมาทันตามเวลาที่กําหนดและมีคุณภาพสูง 
การปฏิบัติงานของผูสนับสนุนการนิเทศ ผูบริหารก็จะใหการสนับสนุนในเรื่องวัสดุอุปกรณตลอดจน
เครื่องใชตางๆ ชวยใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางไดผล กระบวนการควบคุมก็เชนกันเปนสวนหนึ่งของ
การอํานวยการ ประกอบดวยการพิจารณาตัดสินเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน การวัดพฤติกรรมในการ
ทํางานและทําการวิจัยผลงาน ทําใหเกิดการทํางานแกไขการทํางานที่ไมถูกตอง วากลาวตักเตือนในสิ่ง
ที่ผิดพลาด สรางกฎเกณฑในการทํางานและลงโทษผูกระทําผิด การวิเคราะหและประเมินผลก็เปน
สวนหนึ่งของการอํานวยการ64 
 

ประวัติและความเปนมาของโรงเรียนวัดศรีนวลธรรมวิมล 
   โรงเรียนวัดศรีนวลธรรมวิมล เปนโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร ตั้งอยูเลขที่ 
189 ถนนหนองแขม - ศรีนวล แขวงหนองแขม  เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร มีเนื้อที่  7 ไร 2 
งาน 74   ตารางวา เปนที่ดินซึ่ง นายอน มาศรีนวล คหบดีชาวหนองแขม มอบใหกรุงเทพมหานคร
เมื่อปพ.ศ. 2522  กรุงเทพมหานครไดประกาศจัดตั้งโรงเรียนแหงนี้ขึ้น เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2522  
เปดทําการสอน วันที่ 20 พฤษภาคม  2523 โดยมีอาคารเรียนแบบ รร.800 เปนอาคารเรียนตึก 3 ชั้น 
8 หองเรียน จํานวน 1 หลัง   ปแรกของการเปดเรียนมีนักเรียนท้ังสิ้น 48 คน มีครูทั้งหมด 6 คน  
ภารโรง 1 คน โดยมีนายสมิง สัตยธรรม อาจารยใหญโรงเรียนวัดหนองแขมมาปฏิบัติหนาที่รักษาการ
ในตําแหนงครูใหญ ปจจุบันเปดสอนตั้งแตชั้นอนุบาลศึกษาปที่ 1 ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 
สีประจําโรงเรียน  สีเขียว หมายถึง ความเจริญรุงเรือง 

สีขาว หมายถึง ความมีสติปญญาและคุณธรรม 
คําขวัญของโรงเรียน เรียนดี มีวินัย ใฝคุณธรรม 
คติธรรมประจําโรงเรียน   ธัมโม จะ ปญญา โลกัสมิ ปชโชโต 

คุณธรรมและปญญา  เปนแสงสวางสองโลก 
ดอกไมประจําโรงเรียน ดอกกลวยไม 
                                                           

63
 Ben M. Harris, Supervisory Behavior in Education. 3rd ed. (Englewood 

Cliffs, New Jersey : Prentice-Hall Inc., 1985), 15. 
64

 สงัด อุทรานันท, การนิเทศการศึกษา: หลักการทฤษฎีและปฏิบัติ (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ
มิตรสยาม, 2530), 82-83. 
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ตนไมประจําโรงเรียน  ตนประดู 
เพลงประจําโรงเรียน  เพลงมารชศรีนวล 
เอกลักษณของโรงเรียน  การปลูกผักไฮโดรโปนิกส (Hydroponics) 
อัตลักษณของโรงเรียน  คุณภาพชีวิตที่ดีของนักเรียนตามโครงการพระราชดําริ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
อาณาเขต  ทิศเหนือ โรงพยาบาลหลวงพอทวีศักดิ์ ชุตินธโร อุทิศ 

ทิศตะวันตก โรงพยาบาลหลวงพอทวีศักดิ์ ชุตินธโร อุทิศและหมูบาน 
รสสุคนธานี 
ทิศใต  โรงเรียนฝกอาชีพกรุงเทพมหานคร(หลวงพอทวีศักดิ์ ชุตินธโร อุทิศ)
ทิศตะวันตก  หมูบานพสุนันท 

วิสัยทัศนของโรงเรียน 
มุงสืบสานโครงการพระราชดําริ  

โรงเรียนวิถีพุทธ                                              รุดหนาวิชาการ  
ประสานสัมพันธชุมชน                                   พัฒนาตนดวยเทคโนโลยี  

มีคุณธรรมจริยธรรม                                        บูรณาการกิจกรรมอันหลากหลาย  
สงเสริมแหลงเรียนรูในและนอกสถานศึกษา    มุงพัฒนาสูมาตรฐานการศึกษา 

พันธกิจ 
1. สงเสริมและพัฒนาการจัดกิจกรรมตามแนวของโรงเรียนวิถีพุทธ เพ่ือเสริมสรางคุณธรรม

จริยธรรมใหกับนักเรียน 
2.สงเสริมและพัฒนางานวิชาการของโรงเรียน กระบวนการจัดการเรียนรู สื่อ เทคโนโลยี 

และบูรณาการการสอน เพื่อสรางความเปนเลิศกับวิชาการ 
3.เสริมสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนและชุมชน และนําภูมิปญญาทองถิ่นเขามาให

ความรูแกคณะครูและนักเรียน 
4.สงเสริมใหนักเรียนไดเรียนรูจากแหลงเรียนรูทั้งในและนอกสถานศึกษา 
5.พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือใหโรงเรียนมีคุณภาพสูมาตรฐาน 

การศึกษา 
6.เสริมสรางใหนักเรียนมีสุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่สมบูรณสามารถพัฒนาเต็มตาม 

ศักยภาพ 
7.สงเสริมใหโรงเรียนสามารถบริหารจัดการดานการศึกษาท่ีสงผลตอผูเรียนตามโครงการ

พระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
เปาหมาย 

1.พัฒนานักเรียนใหเปนคนเกง คนดี มีความรู คูคุณธรรม สามารถดํารงตนอยูในสังคมได
อยางมีความสุข 
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2.พัฒนาระบบบริหารจัดการโรงเรียน และระบบการประกันคุณภาพการศึกษาในโรงเรียน
เพ่ือใหโรงเรียนกาวสูความเปนเลิศ 

3.พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีจรรยาบรรณปฏิบัติตนตามเกณฑมาตรฐาน 
วิชาชีพ  

4.สงเสริมใหผูปกครองและชุมชน เขามามีสวนรวมจัดการศึกษา โดยรวมคิด รวมตัดสินใจ
และรวมปฏิบัติงานกับโรงเรียน 

5.พัฒนาโรงเรียนใหเปนโรงเรียนในโครงการพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยาม
บรมราชกุมารี65 

 
ตารางที่ 3 จํานวนขาราชการครูจําแนกตามตําแหนง 
 

ตําแหนง อันดับ คศ. ชาย หญิง รวม รอยละ 
ผูบริหาร 3 - 1 1 1.67 

รองผูบริหาร 2 1 2 3 5.00 

คร ู 3 - 7 7 11.67 

คร ู 2 6 15 21 35.00 

คร ู 1 4 16 20 33.33 

ครูผูชวย - - 8 8 13.33 

รวม 11 49 60 100 

 

                                                           
65

 โรงเรียนวัดศรีนวลธรรมวิมล, เขาถึงเมื่อ 5 ธันวาคม 2556, เขาถึงไดจาก http : 
//www.watsrinuanthammawimon.th 
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ตารางที ่4 จํานวนนักเรียน 
 

ระดับชั้น หองเรียน ชาย หญิง รวม 
อนุบาล 1 4 37 45 82 
อนุบาล 2 4 61 47 108 

ประถมศึกษาปที่ 1 4 70 68 138 

ประถมศึกษาปที่ 2 4 84 56 140 

ประถมศึกษาปที่ 3 4 73 75 148 

ประถมศึกษาปที่ 4 4 73 53 126 

ประถมศึกษาปที่ 5 4 78 58 136 

ประถมศึกษาปที่ 6 4 78 58 136 

มัธยมศึกษาปที่ 1 3 55 47 102 

มัธยมศึกษาปที่ 2 3 55 48 103 

มัธยมศึกษาปที่ 3 2 37 33 70 

เด็กพิเศษ 3 23 8 31 

รวมทั้งส้ิน 42 698 596 1,294 

 
 

งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
การศึกษาเรื่องกระบวนการนิเทศของผูบริหารโรงเรียนวัดศรีนวลธรรมวิมล สังกัดกรุงเทพ 

มหานคร ผูวิจัยไดศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของกับกระบวนการนิเทศของผูบริหาร ดังนี้ 
 

งานวิจัยในประเทศ 
บุษยา ปยารมย ไดศึกษาวิจัยเรื่องการดําเนินงานนิเทศดานวิชาการของศูนยบริการการศึกษา

นอกโรงเรียนอําเภอ สังกัดสํานักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียนในภาคตะวันออกพบวา 1) การ
เตรียมการนิเทศ ผูบริหารชี้แจงวัตถุประสงคในท่ีประชุมแกขาราชการครูและพนักงานราชการ
คณะกรรมการดําเนินงานนิเทศระดมความคิดรวมกันกําหนดแผนงานนิเทศดานวิชาการ และผูนิเทศ 
มีการศึกษาเอกสารเก่ียวกับการนิเทศและจัดเตรียมตารางการนิเทศ ปญหาการเตรียมการนิเทศไดแก 
เอกสารการชี้แจงวัตถุประสงคไมเพียงพอ ขาดบุคลากรที่มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการนิเทศดาน
วิชาการ และขาดบุคลากรที่มีความรูและทักษะในการปฏิบัติงาน 2) การดําเนินการนิเทศ ผูนิเทศใช
กิจกรรมการนิเทศหลายวิธี เคร่ืองมือท่ีใชในการนิเทศเปนแบบสังเกตและแบบสัมภาษณ ติดตามผล
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การดําเนินงานจากการสังเกตและสัมภาษณผู เกี่ยวของในการปฏิบัติงาน  รายงานผลเปน
เอกสารรายงานและผูบริหารใหคําแนะนําและกําลังใจแกผูนิเทศ ปญหาการดําเนินการนิเทศไดแก ผู
นิเทศมีหนาที่รับผิดชอบหลายหนาที่ทําใหไมมีเวลาในการนิเทศงานอยางสมํ่าเสมอ ผูนิเทศมีความรู
ความเขาใจเก่ียวกับการนิเทศดานวิชาการไมเพียงพอและงบประมาณมีไมเพียงพอ 3) การประเมินผล
การนิเทศ ผูนิเทศใชการสังเกต การสัมภาษณในการเก็บรวบรวมขอมูล ประเมินผล ในชวงสิ้นสุดการ
ดําเนินงาน ปญหาการประเมินผลการนิเทศไดแก ขาดบุคลากรที่มีความรูเกี่ยวกับการประเมินผล และ
บุคลากรไมนําผลการประเมินไปใชประกอบการปฏิบัติงาน66 

สมพร  หอมทวนลม ไดทําการวิจัยเกี่ยวกับ กระบวนการนิเทศภายในของสถานศึกษา อําเภอ
หวยกระเจา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ผลการวิจัยพบวา กระบวนการ
นิเทศภายในของสถานศึกษา อําเภอหวยกระเจา โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาในแตละ
ขอพบวา อยูในระดับมากทุกข้ัน เรียงคาเฉลี่ยจากมากไปหานอยดังนี้ ขั้นวางแผนการนิ เทศ ขั้น
ปฏิบัติการนิเทศ ขั้นศึกษาสภาพปจจุบันปญหาและความตองการ และข้ันการประเมินผล โดยมีแนว
ทางการนิเทศภายในข้ันการศึกษาสภาพปจจุบันปญหาและวิเคราะหอยางเปนระบบและนําไปใชใน
การวางแผนปฏิบัติการนิเทศ ขั้นวางแผนการนิเทศ ควรพัฒนาบุคลากรใหมีความรู ความเขา ใจ
เกี่ยวกับการนิเทศภายใน แตงตั้งคณะกรรมการนิเทศภายใน กําหนดบทบาทหนาที่ใหชัดเจน จัดทํา
แผนการนิเทศ ปฏิทินปฏิบัติการนิเทศ แผนการประเมิน คูมือการนิเทศ ควรปฏิบัติการนิเทศภายใน
ตามแผนการนิเทศที่วางไวอยางจริงจัง ตอเนื่อง ขั้นการประเมินผลควรมีการกํากับติดตามดูแลการ
ปฏิบัติการนิเทศภายใน รายงานสรุปผลการนิเทศใหบุคลากรที่เกี่ยวของทราบและนําผลประเมินไป
พัฒนาปรับปรุงการนิเทศภายในของสถานศึกษาตอไป67 

เอ้ืออารี ทวมเสม ไดทําการวิจัยเกี่ยวกับ การศึกษาการปฏิบัติงานตามยุทธศาสตรการนิเทศ
ในโรงเรียนขนาดเล็กของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสระบุรี เขต 2. ผลการวิจัยพบวา 1) การ
ปฏิบัติงานตามยุทธศาสตรการนิเทศในโรงเรียนขนาดเล็กของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสระบุรี เขต 
2 โดยรวม มีการปฏิบัติอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายดาน คือดานการนิเทศอยางท่ัวถึง 
ดานการนิเทศอยางตอเนื่อง และดานการนิเทศอยางมีคุณภาพ พบวามีการปฏิบัติอยูในระดับปาน
กลางทุกดาน 2) การเปรียบเทียบการปฏิบัติงานตามยุทธศาสตรการนิเทศในโรงเรียนขนาดเล็ก  โดย 
รวมจําแนกตามประสบการณ พบวาระดับการปฏิบัติตามความคิดเห็นของขาราชการครูแตกตางกัน
                                                           

66
 บุษยา ปยารมย, “การดําเนินงานนิเทศดานวิชาการของศูนยบริการการศึกษานอก

โรงเรียนอําเภอ สังกัดสํานักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียนในภาคตะวันออก” (วิทยานิพนธ
ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 
2548), ง. 

67
 สมพร หอมทวนลม, “กระบวนการนิเทศภายในสถานศึกษาอําเภอหวยกระเจา สังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 2” (สารนิพนธปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2549), 75-76. 
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อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยระดับการปฏิบัติตามความคิดเห็นขาราชการครูที่มีประสบ 
การณการทํางานต่ํากวา 10 ป และประสบการณการทํางาน 10 - 20 มากกวาขาราชการครูที่มี
ประสบการณการทํางาน 20 ป ขึ้นไป การเปรียบเทียบการปฏิบัติงานตามยุทธศาสตรการนิเทศ
จําแนกตามตามตําแหนง และวุฒิการศึกษา พบวาระดับการปฏิบัติไมแตกตางกัน 3) ปญหาและ
ขอเสนอแนะเก่ียวกับการปฏิบัติงานตามยุทธศาสตรการนิเทศใน  3 ดานจากการสัมภาษณ
ผูอํานวยการสถานศึกษา จํานวน 7 คน และครูวิชาการ จํานวน 5 คน มีความเห็นเก่ียวกับบุคลากรมี
เวลานอย สวนใหญทํางานตามนโยบายหรืองานเรงดวน เขตปฏิบัติการนิเทศมีจํานวนโรงเรียนไม
เทากัน ทําใหการนิเทศไมครบตามท่ีกําหนด การนิเทศเปนทีมมีนอยสวนมากเปนการนิเทศเปน
รายบุคคล การใชเครื่องมือในการนิเทศมีนอย การบันทึกผลการนิเทศและการรายงานของผูนิเทศให
ผูเก่ียวของทราบไมตอเน่ือง68 

สวัสดิ์ เดชกัลปยา ไดทําการวิจัยเรื่อง การดําเนินงานนิเทศภายในโรงเรียน ในสถานศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษานครนายก ผลการวิจัยพบวา   1. สภาพการดําเนิน งาน
นิเทศภายในโรงเรียน ในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษานครนายกโดย
รวมอยูในระดับมาก และเมื่อพิจารณารายดานพบวาขั้นตอนการดําเนินงานนิเทศภายในโรงเรียน 4 
ขั้นตอน อยูในระดับมากเชนเดียวกันโดยเรียงลําดับจากมากไปหานอยไดดังนี้ ขั้นที่ 3 การดําเนิน การ
นิเทศ ขั้นที่ 2 การวางแผนการนิเทศ ขั้นที่ 1การศึกษาสภาพปจจุบัน ปญหาและความตองการของ
สถานศึกษา และขั้นที่ 4 การประเมินผลการนิเทศ ตามลําดับ  2. ผลการเปรียบเทียบการดําเนินงาน
นิเทศภายในโรงเรียน ในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษานครนายก โดย
จําแนกตามขนาดของสถานศึกษา พบวาการดําเนินงานนิเทศภายในโรงเรียน ตามขั้นตอนการ
ดําเนินงานนิเทศภายในโรงเรียนทั้ง 4 ขั้นตอน คือการศึกษาสภาพปจจุบัน ปญหาและความตองการ
ของสถานศึกษา การวางแผนการนิเทศ การดําเนินการนิเทศ และการประเมินผลการนิเทศ ของ
สถานศึกษาขนาดใหญ และสถานศึกษาขนาดเล็ก ทั้งโดยรวมและรายดานนั้นไมแตกตางกัน69 

ณรงศักดิ์ ไชยชมพู ไดศึกษาการนิเทศภายในโรงเรียนเอกชน ในเขตพ้ืนที่การศึกษาลําปาง 
เขต 1 พบวาปญหาการนิเทศภายในที่สําคัญคือ การกําหนดปญหาและความตองการนิเทศภายในยัง
ไมเปนระบบและชัดเจน ครูผูสอนกับผูดําเนินการนิเทศไมไดวางแผนการนิเทศรวมกันขาดงบประมาณ 
ในการสรางสื่อเครื่องมือการนิเทศภายใน ผูนิเทศปฏิบัติการนิเทศไมสม่ําเสมอและตอเนื่อง และมีการ
                                                           

68
 เอ้ืออารี ทวมเสม, “การศึกษาการปฏิบัติงานตามยุทธศาสตรการนิเทศในโรงเรียนขนาด

เล็กของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสระบุรี เขต 2” ( สารนิพนธปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต สาขา
การบริหารการศึกษา  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2549), ง. 

69
 สวัสดิ ์เดชกัลปยา “การดําเนินงานนิเทศภายในโรงเรียน ในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษานครนายก” (วิทยานิพนธปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหาร
การศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณในพระบรมราชูปถัมภ) วารสารวิจัยและพัฒนาวไลย
อลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ 2,3 (กันยายน - ธันวาคม 2550): 96-97.
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รายงานผลการนิเทศใหทราบอยางชัดเจน สําหรับแนวทางพัฒนาการนิเทศภายในของโรงเรียนเอกชน 
ไดแก ควรมีการศึกษาสภาพปญหาและความตองการอยางเปนระบบ ควรมีการวางแผนดําเนินการ
นิเทศภายในอยางเปนระบบ ควรสรางสื่อและเครื่องมือการนิเทศภายในใหมีความทันสมัย เหมาะสม
และเพียงพอ ควรมีการประชุมใหความรู ความเขาใจในกระบวนการนิเทศกอนเขาทําการนิเทศและ
ควรมีการประเมินผล รายงานผลการนิเทศใหทราบอยางทั่วถึงและชัดเจน70 

ลักษมี  สุนทรจันทร ไดศึกษาวิจัยเรื่อง การเพ่ิมประสิทธิภาพการนิเทศภายในของโรงเรียน 
วชิรวิทย จังหวัดเชียงใหม ผลการวิจัยพบวา กระบวนการนิเทศภายในเปนการดําเนินการในลักษณะ
การทํางานแบบวิทยาศาสตรที่อาศัยเหตุผลและสติปญญาในการทํางานรวมกันของบุคลากรภายใน
โรงเรียน เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการนิเทศภายในโรงเรียนใหบรรลุตามเปาหมายท่ีตองการ ทางผูศึกษา
จึงจัดใหมีการอบรมเพ่ือใหความรูแกบุคลากรในโรงเรียน ใหเกิดความเขาใจในกระบวนการนิเทศมาก
ยิ่งขึ้นและไดจัดใหมีการปฏิบัติการนิเทศภายในโรงเรียน ผลปรากฏวาครูมีความเขาใจในกระบวนการ
นิเทศมากข้ึนแตยังมีความกลัวที่จะไดรับการนิเทศติดตามจากน้ันผูศึกษาจึงไดจัดทําแบบสอบถาม
ระดับความคิดเห็นตอการปฏิบัติการนิเทศภายใน ผลจากการตอบแบบสอบถามสรุปไดวา 1) ดาน
การศึกษาสภาพปจจุบัน ปญหาและความตองการพบวา การเพ่ิมประสิทธิภาพเพ่ือประเมินผล
หลังจากไดรับการนิเทศการจัดการเรียนรูมีการปฏิบัติในระดับกลางคือ การประชุมประจําเดือนเพ่ือ
แจงขอมูลขาวสารตางๆใหครูไดทราบและเตรียมพัฒนาการจัดการเรียนการสอน  
2) ดานการวางแผนและการกําหนดทางเลือก พบวาการเพ่ิมประสิทธิภาพเพ่ือประเมินผลหลังจาก
ไดรับการนิเทศการจัดการเรียนรูมีการปฏิบัติในระดับปานกลางคือ มีการสนทนาวิชาการกันอยูเสมอ
ทัง้กับผูบริหาร หัวหนาชวงช้ันและหัวหนากลุมสาระ กิจกรรมที่ปฏิบัตินอยคือ การบริหารเอกสารและ
ตําราเพื่อใหครูผูสอนไดศึกษาคนควาอยางเต็มที่และเพียงพอตอความตองการและการสงครูไปศึกษาดู
งานนอกสถานท่ีเพ่ือใหไดรับประสบการณตรง 3) ดานการสรางสื่อและเคร่ืองมือ พบวามีการปฏิบัติ
ระดับปานกลาง คือมีการชี้แจงใหครูผูสอนเขาใจหลักการเหตุผลขั้นตอนและรายละเอียดของการ
นิเทศ รายการที่เห็นวามีการปฏิบัตินอยคือ ผูบริหาร  หัวหนาชวงชั้นและหัวหนากลุมสาระ สงเสริม
ความสามารถของครูผูสอนแตละคนอยางหลากหลายตามศักยภาพ 4) ดานการปฏิบัติการนิเทศ
ภายในพบวา มีการปฏิบัติระดับกลาง คือผูบริหาร  หัวหนาชวงชั้นและหัวหนากลุมสาระมีการบันทึก
ปญหาการจัดการเรียนรูในการนิเทศชั้นเรียนทุกครั้ง ครูผูสอนมีการสงแผนตรงตามเวลาที่กําหนดทุก
ครั้ง 5) ดานการประเมินผลและรายงานผล พบวามีการปฏิบัติในระดับปานกลาง คือการนิเทศภายใน
ชวยใหโรงเรียนพัฒนาคุณภาพการศึกษาไดตามเปาหมายท่ีกําหนดไว สวนรายการที่มีการปฏิบัตินอย
ไดแก การนิเทศภายในทําใหครูมีภาระมากข้ึน สําหรับความคิดเห็นและขอเสนอแนะของผูรับการ
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 ณรงศักดิ์ ไชยชมภู, “การนิเทศภายในโรงเรียนเอกชนในเขตพ้ืนที่การศึกษาลําปางเขต 1” 
(วิทยานิพนธปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ลําปาง, 2550), ง. 
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นิเทศ ปญหาและอุปสรรคที่พบคือ เวลาในการนิเทศจะตรงกัน การจัดตารางการนิเทศคอนขางยากไม
สามารถทําการนิเทศไดครบทุกคน การนิเทศภายในของโรงเรียนจึงไมตอเนื่อง ไมมีการติดตามผล 
สวนขอเสนอแนะในการนํากระบวนการนิเทศภายในมาใชเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการนิเทศ คือ ควรมี
การปรับเปล่ียนวิธีการนิเทศใหหลากหลาย เพ่ือท่ีจะเห็นวาครูมีการจัดการเรียนการสอนท่ีแทจริง
อยางไรและเนนการแกปญหาหรือการพัฒนาการสอน71 

พิมพา ศิริวงศ ไดทําการวิจัยเรื่อง การดําเนินการนิเทศงานวิชาการภายในโรงเรียนวัดไผเงิน
โชตนาราม สํานักงานเขตบางคอแหลม  สังกัดกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบวา  การดําเนิน การ
นิเทศงานวิชาการภายในโรงเรียนวัดไผเงินโชตนาราม สํานักงานเขตบางคอแหลม สังกัด
กรุงเทพมหานครโดยรวมทั้ง 5 ดานอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานการสราง
ขวัญและกําลังใจ มีคาเฉลี่ยสูงสุดและดานการการวางแผนการนิเทศและการเตรียมการนิเทศมีคา 
เฉลี่ยตํ่าสุด72 

อัมพรกัญ บัวครอง ไดทําการวิจัยเรื่อง การนิเทศการศึกษาของผูบริหารโรงเรียนแกนนําการ
จัดการเรียนรวม สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 ผลการวิจัยพบวา 1) 
การนิเทศการศึกษาของผูบริหารโรงเรียนแกนนําการจัดการเรียนรวม สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาในแตละขั้นตอนพบวา 
อยูในระดับมากทุกข้ันตอน เรียงคาเฉล่ียจากมากไปหานอยดังนี้ การวางแผนและกําหนดทางเลือก 
การศึกษาสภาพปจจุบันปญหาและความตองการ การปฏิบัติการนิเทศการศึกษา การประเมินผลและ
รายงานผล การสรางสื่อเครื่องมือและพัฒนาวิธีการ 2) แนวทางการพัฒนาการนิเทศการศึกษาของ
ผูบริหารโรงเรียนแกนนําการจัดการเรียนรวม สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี 
เขต 2  คือ 1) ผูบริหารควรมีการสนับสนุนดานบุคลากร งบประมาณ และใหความสําคัญรวมถึงการ
สรางความตระหนักในการนําสภาพปญหามาวิเคราะห เพ่ือหาแนวทางแกปญหาอยางจริงจัง 2) ควร
จัดการนิเทศในแนวทางเดียวกันโดยตองมีการประชุมวางแผนเพ่ือหารูปแบบในการนิเทศที่เหมาะสม 
3) ควรมีการประชุมอบรมจัดทําสื่อ เครื่องมือที่ใชในการนิเทศใหมีความหลากหลาย 4) ควรมีแนวทาง
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 ลักษมี สุนทรจันทร, “การเพ่ิมประสิทธิภาพการนิเทศภายในโรงเรียนวชิรวิทย จังหวัด
เชียงใหม” (วิทยานิพนธปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2552), ง. 
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 พิมพา ศิริวงศ, “การดําเนินการนิเทศงานวิชาการภายในโรงเรียนวัดไผเงินโชตนาราม 

สํานักงานเขตบางคอแหลม  สังกัดกรุงเทพมหานคร” (วิทยานิพนธปริญญา ครุศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา,  2553), ง. 
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ในการปฏิบัติที่หลากหลาย ทั้งการนิเทศโดยตรงและทางออม 5) ควรจัดใหมีการประเมินเครื่องมือที่
ใชวาตรงกับวัตถุประสงคหรือไมเพ่ือทําการปรับปรุงแกไขพัฒนาในการเรียนการสอน73 

ชาญชัย ไพยารมณ ไดทําการวิจัยเรื่อง การพัฒนาการดําเนินงานนิเทศในโรงเรียนแมออน 
วิทยา สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเชียงใหมเขต 1 ผลการวิจัยพบวา 1) สภาพปญหา คือคณะครูสวน
ใหญขาดความรูความเขาใจในระบบการนิเทศภายใน ยังไมมีการดําเนินการใดๆท่ีเกี่ยวกับการนิเทศ
ภายในสวนในดานความตองการพบวา ตองการใหมีการสรางความรูความเขาใจแกคณะครูทุกคนใน
โรงเรียนโดยการอบรมใหความรูหรือการศึกษาดวยตนเองในรูปแบบเอกสารคูมือการดําเนินงานนิเทศ
ภายในของโรงเรียน 2) ผลการจัดทําคูมือการดําเนินงานนิเทศภายในโรงเรียนแมออนวิทยาไดคูมือที่มี
เนื้อหาสาระสําคัญ 5 สวนที่จําเปนในการใหความรูแกคณะครูเพ่ือการศึกษา และนําไปปฏิบัติ
ประกอบดวยความสําคัญและความเปนมา วัตถุประสงค แนวทางข้ันตอน และวิธีการดําเนินงานนิเทศ
ภายในกรอบการดําเนินการนิเทศภายใน โรงเรียนแมออนวิทยา กระบวนการเครื่องมือท่ีใชในการ
นิเทศภายใน การติดตามประเมินผลและรายงาน 3) การพัฒนาการดําเนินการนิเทศภายใน โดยใช
คูมือการดําเนินงานนิเทศภายในของโรงเรียนแมออนพบวา ผลการดําเนินงานบริหารวิชาการตาม
ขอบเขตการการดําเนินงานนิเทศภายในทั้งสิ้น 17 งาน มีการพัฒนาขึ้นในทุกงาน เมื่อพิจารณาใน
รายละเอียดของแตละงาน พบวาในบางงานไมมีการพัฒนาหรือไมมีการปฏิบัติในบางดาน สาเหตุมา
จากขอจํากัดของผูรับผิดชอบแตละงานที่มีภาระมากนอยตางกันจึงควรมีการศึกษาในเชิงลึกถึงสภาพ
ปญหาและความตองการในการดําเนินงานแตละงาน จัดทําคูมือปฏิบัติงานของแตละงานใหชัดเจน
เพ่ือใชควบคูกับคูมือการดําเนินงานนิเทศภายในของโรงเรียนแมออนวิทยา74 
 ชุติมา แยมจาเมือง กระบวนการนิเทศที่สัมพันธกับการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนเอกชนใน
กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบวา 1.) กระบวนการนิเทศของโรงเรียนเอกชนในกรุงเทพมหานคร 
โดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก โดยเรียงมัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหานอย ดังนี้ ดานการ
ออกแบบวิธีทํางาน ดานการจัดลําดับความสําคัญของงาน ดานการประสานงาน ดานการจัดสรร
ทรัพยากร ดานการอํานวยการ และดานการประเมินสภาพปญหา  ตามลําดับ 2.) การปฏิบัติงานของ
ครูโรงเรียนเอกชนในกรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก โดยเรียงมัชฌิมเลข
คณิตจากมากไปหานอย ดังน้ี ดานแสวงหาและใชขอมูลขาวสารในการพัฒนา มีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด 
รองลงมาคือ ดานการพัฒนาแผนการสอนใหสามารถ ปฏิบัติไดเกิดผลจริง และดานจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน โดยเนนผลถาวรที่เกิดแกผูเรียน มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด 3.) กระบวนการนิเทศที่สัมพันธกับ
                                                           

73
 อัมพรกัญ บัวครอง, “การนิเทศการศึกษาของผูบริหารโรงเรียนแกนนําการจัดการเรียน

รวม สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2” (สารนิพนธปริญญาศึกษาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2553), ง. 

74
 ชาญชัย ไพยารมณ, “การพัฒนาการดําเนินงานนิเทศในโรงเรียนแมออนวิทยา สํานักงาน

เขตพ้ืนที่การศึกษาเชียงใหมเขต 1” (วิทยานิพนธปริญญศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหาร
การศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2553), ง-จ. 
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การปฏิบัติงานของครูโรงเรียนเอกชนในกรุงเทพมหานคร ทุกคูมีความสัมพันธกันอยางมีนัยทางสถิติที่
ระดับ .01 โดยมีคาความสัมพันธกันในทางบวกหรือมีความสัมพันธกันในลักษณะที่คลอยตามกันทุก
คู75 
 
งานวิจัยตางประเทศ 

มัว (Moore) ไดทําการศึกษาความคิดเห็นของผูบริหารสํานักงานกลางจํานวน 7 คนเก่ียวกับ
ความสัมพันธระหวางการนิเทศกับการประเมินของผูบริหารโรงเรียนผลการศึกษาพบวา ผูบริหาร
สํานักงานกลางรับรูวาการนิเทศเปนกระบวนการปรับปรุงอยางตอเนื่องซ่ึงเชื่อวาจะทําใหครูใหญมีการ
พัฒนาและเจริญกาวหนาในงานท่ีรับผิดชอบโดยผูบริหารมีการทบทวนเครื่องมือในการประเมินซ้ําอีก
ครัง้หนึ่งในชวงระหวางปและปลายปการศึกษา76 

เพลลิ่ง (Pelling) ไดศึกษาการพัฒนางานดานการนิเทศและความสัมพันธที่มีตอประสบการณ
ในงานดานการนิเทศ ประสบการณดานการเปนที่ปรึกษาและการฝกอบรมบุคลากรในงานดานการ
นิเทศ การวิจัยครั้งนี้ เปนการสํารวจความสัมพันธระหวางการพัฒนางานดานการนิเทศและประสบ 
การณในงานดานการนิเทศ ประสบการณในงานดานการเปนที่ปรึกษา รวมทั้งการจัดฝกอบรมในงาน
ดานการนิเทศดวยรูปแบบของการพัฒนางานดานการนิเทศในแบบของ  Supervisor Complexity 
Model ถูกนํามาใชเพ่ือศึกษาแนวคิดของการพัฒนางานดานการนิเทศ และเพ่ือวัดระดับพัฒนาการ
ของงานดานการนิเทศ จากนั้น จึงทําการศึกษาลักษณะเฉพาะในงานดานการนิเทศและปจจัยบาง
ประการท่ีจะมีผลกระทบตอการพัฒนางานดานการนิเทศ ผลการวิจัยพบวาประสบการณและการจัด
ฝกอบรมในงานดานการนิเทศถูกระบุวา คือตัวแปรที่มีนัยสําคัญมากตอระดับของการพัฒนางานดาน
การนิเทศน่ันเอง แตสิ่งที่เกี่ยวเนื่องจากผลการวิจัยเหลานี้ก็คือ ควรทําการศึกษาทฤษฎีในดานการ
พัฒนานักนิเทศ รวมทั้งการนําทฤษฎีไปประยุกตใชในการปฏิบัติงานของพวกเขาดวยเชนกัน77 

สเปรเซ (Speace) ไดศึกษาผลกระทบของการใชเทคนิคแบบคํานึงถึงความแตกตางระหวาง
บุคคลท่ีมีตอการปฏิบัติงานในชั้นเรียน และบุคลากรผูเขารวมในการนิเทศวัตถุประสงคของการวิจัย 

                                                           
75

 ชุติมา แยมจาเมือง “กระบวนการนิเทศที่สัมพันธกับการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนเอกชน
ในกรุงเทพมหานคร” (วิทยนิพนธปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2554), ง. 
    

76
 George Wyatt Moore,  “ The Supervision and Evaluation of High School 

Principals as Described by Central Office Administrators,” Dissertation Abstracts 
International 61, (5 November 2000) : 1698 – A. 

77
 Nadine Joy. Pelling, “Supervisory Indentity Development and Its 

Relationship to Supervisory Experience  Counselling Experience and Training in 
Supervision,”Dissertation Abstracts International  61, (9 (March 2013) : 476 - A . 
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เพ่ือสํารวจทัศนคติของครูและผูบริหารในเรื่องเก่ียวกับ ผลกระทบของการใชเทคนิคการนิเทศแบบ
คํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล ที่มีตอการปฏิบัติงานในชั้นเรียนและผูที่รวมการนิเทศ ผลจาก
การศึกษาคนควา พบวากลุมตัวอยางผูเขารวมในการวิจัยมีทัศนคติเกี่ยวกับรูปแบบของการใชเทคนิค
การนิเทศแบบคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคลวาสามารถสงผลกระทบในดานบวก  ตอการ
ปฏิบัติงานในชั้นเรียนและผูเขารวมในการนิเทศได ถาหากใชกระบวนการนิเทศดังตอไปนี้ 1) การ
สงเสริมและการสรางจุดมุงหมายสูงสุด 2) เพ่ิมระดับของการใหความชวยเหลือครูในดานการ
บริหารงาน เพ่ือใหครูไดมีโอกาสท่ีจะเลือกจุดมุงหมายและมีทางเลือกมากขึ้น 3) การพัฒนาวิธีการ
เพ่ือรายงานและสะทอนกลับไดอยางตอเนื่อง จากผลการวิจัยจึงสามารถใหขอเสนอแนะไดวา กลุม
ตัวอยางผูเขารวมการวิจัยสามารถมองเห็นอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนในการดําเนินการนิเทศแบบคํานึงถึงความ
แตกตางระหวางบุคคลนี้ และมีความกระตือรือรนที่จะแกปญหา อุปสรรคท่ีพบเกิดจากการขาดแคลน 
1) การรายงานผลสะทอนกลับ 2) การบริการท่ีเนนในดานการเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียน 3) การเรียนรูแบบรวมมือ 4) การทํางานแบบทีมงาน นอกจากนี้ ผลการวิเคราะหขอมูลยัง
ชี้ใหเห็นดวยวา รูปแบบของการใชเทคนิคการนิเทศแบบคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล  ทําให
เกิดผลในดานดีหลายประการ คือ 1) การมีโอกาสเลือกจุดมุงหมายและทางเลือกของตนเอง 2) ความ
ยืดหยุนในการปรับตัวของการจัดการศึกษา และ3) การเกิดศักยภาพจากความรวมมือกัน สามารถให
ขอเสนอแนะเพ่ิมเติมไดวา ใหตระหนักวาการนิเทศเปนแหลงทรัพยากรสําหรับการเพ่ิมระดับของ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนและสุดทาย สนับสนุนใหเกิดความรวมมือกันอยางท่ัวถึง รวมทั้ง
ควรรายงานผลสะทอนกลับอยางตอเนื่องและสมํ่าเสมอ หลังจากท่ีมีการดําเนินการนิเทศ78 

เกนทรี่ (Gentry) ไดศึกษากรณีการเผชิญปญหาในการนิเทศการสอนของอาจารยใหญ
โรงเรียนมัธยมศึกษา โดยการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือสํารวจทัศนคติของอาจารยใหญจาก
โรงเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษา 4 แหง เกี่ยวกับการใหคํานิยามของคําวาการนิเทศการสอน 
กระบวนการในการจัดการนิเทศการสอน บรรยากาศท่ีชวยสงเสริมงานดานการนิเทศการสอน วิธีการ
ที่อาจารยใหญใชเพ่ือจัดการนิเทศครู และโครงสรางการบริหารงานโรงเรียนมัธยมศึกษา การวิจัยใช
วิธีการดําเนินการวิจัยแบบการศึกษาเปรียบเทียบในรูปแบบการวิจัยเชิงคุณภาพผลการวิจัยพบวา  
อาจารยใหญยังไมสามารถกลาวถึงความหมายของคําวาการนิเทศไดอยางชัดเจนและถูกตองนัก แต
พวกเขาคอนขางท่ีจะใหคํานิยามของคําวาการนิเทศคือการประเมินมากกวา ปจจัยซึ่งชวยสงเสริมงาน
ดานการนิเทศคือความไววางใจและลักษณะของการบริหารงาน และยังพบดวยวาเนื่องจากสภาพของ
การบริหารงานในโรงเรียนที่มีแบงงานออกเปนสวน ๆ ซึ่งจะทําใหอาจารยใหญตกอยูในสถานการณที่
ยากลําบาก สงผลใหพวกเขาไมสามารถจัดลําดับความสําคัญกอนหลังของงานและขาดความชํานาญ
เฉพาะสําหรับการปฏิบัติงานบางอยาง อุปสรรคอ่ืนนอกเหนือจากน้ีคือ ความซ้ําซอนในบทบาทและ
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หนาที่ระหวางผูชวยอาจารยใหญ หัวหนาฝายงานและผูประสานงานดานการจัดการเรียนการสอน จึง
ทําใหอาจารยใหญไมสามารถแสดงบทบาทของการเปนนักนิ เทศการสอนในโรงเรียนของตนเองได
อยางชัดเจน79 

คอลลิน (Collin) ไดศึกษาการนิเทศภายในและการประเมินผลครูจุดประสงคของการศึกษา
เพ่ือตรวจสอบผลการนิเทศภายใน และการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูบริหารสถานศึกษาและครู
ในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา โดยนําผูบริหารสถานศึกษาและครูจากหกโรงเรียน แตละโรงเรียน
ผูบริหารหนึ่งคนและครูสองคน ทําการสัมภาษณแบบก่ึงทางการ ทําใหทราบวา การนิเทศภายในเปน
กระบวนการสําคัญอยางยิ่งที่จะชวยพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนไดดี  โดยในเร็วๆนี้พบวา ผล 
สัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนดีขึ้นมาก อันเปนผลมาจากการใหความชวยเหลือดานเทคโนโลยี
สารสนเทศแกครูผูสอน ดังนั้น การนิเทศภายในจะชวยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการสอนของครูใหดีข้ึน80 

เบิกรรอน (Bergeron) พบวาการยอมรับจากครูวิชาการโรงเรียนและการยอมรับของครูในยุค
ใหมเห็นวา ครูที่ปฏิบัติหนาที่นิเทศ เปนผูที่มีความสําคัญทั้งทางดานวัฒนธรรม และการมีเหตุผล 
เทาท่ีผานมาครูผูทําการนิเทศไดถูกใชใหเปนประโยชน ในการควบคุมคุณภาพการศึกษาในปจจุบันได
ออกแบบเพ่ือใหนักเรียนเกดิการเรียนรูดวยตนเองมีการมองขามบทบาทของครู ซึ่งเปนผูใหความรูและ
ขอมูลตางๆ ที่เปนปจจัยของการเรียนรู การนิเทศเปนการเปล่ียนแปลงบทบาทครูใหเปนครูมืออาชีพ
และยังมีผลตอการเรียนรูอีกดวย81 

อกายลินา ซามารา (Akylina Samara) ศึกษาวิจัยเรื่องการนิเทศกลุมในการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา กระบวนการพัฒนาทักษะการนิเทศและการปรับปรุงหนังสือเรียนโดยเปนการคนควา
เกี่ยวกับการนิเทศกลุม ของนักศึกษาระดับปริญญาโท ที่มหาวิทยาลัยเบอรเจน ประเทศนอรเวย ดวย
การวิเคราะหขอมูล ในลักษณะการวิจัยเชิงคุณภาพและปรากฏการณนิยมในการประชุมกลุม  4 ครั้ง
โดยผูมีสวนรวมเปนนักศึกษา 5 คนและผูนิเทศ 3 คน ผลการวิจัยพบวาการนิเทศกลุมสามารถทําให
การพัฒนาทักษะการนิเทศ มีผลกระทบตอกระบวนการเขียนของนักเรียนและชวยใหนักเรียนมี
วัฒนธรรมของการมีวินัยทั้งนี้มีปจจัยทางบริบทหลายประการที่มีอิทธิพลตอกระบวนการและการ 

                                                           
79

 Gregory Curtis Gentry,  “A Case Study : The Issues High School Principals 
Encounter with Instructional Supervision,” Dissertation Abstracts International 63, (8 
Febuary  2003) : unpaged. 

80
 James J. Collin, “Modem and Postmodern Teacher Supervision and 

Evaluation : Perceptionof Secondary School Principals and Teacher,” Dissertation 
Abstracts International 64, (1 July 2003) : 33-A. 

81
 Bergeron, Kathleen. “Supervisors Perceptions of the Process off Supervision 

with Counselors Who Utilize Play Therapy,” Dissertation Abstracts International. 45,4 
(December, 2004) : 1156 –A. 
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ปฏิบัติงานนิเทศกลุมท่ีสามารถนํามาใชไดผลในการจัดการศึกษาระดับสูง82 
นารันโจ (Naranjo) ไดทําการศึกษาเรื่องการจัดกิจกรรมการนิเทศภายในโรงเรียนที่พึง

ประสงคของประเทศโคลัมเบีย ผลการศึกษาพบวา ครู ศึกษานิเทศก และนักวิชาการมีความเห็น
สอดคลองกันวากิจกรรมที่ใชนิเทศภายในโรงเรียน เรียงลําดับจากมากไปหานอย ไดแก การฝกอบรม
แนะนํา การฝกอบรมปฏิบัติการ การสาธิตการสอนโดยศึกษานิเทศก การประชุมกลุมยอยของครู การ
เยี่ยมชั้นเรียนและสังเกตการณสอน83 

เนลสันและคณะ (Nelson and others) ไดศึกษามุมมองของผูใหคําปรึกษาจากหญิง 8 คน
ชาย 4 คน จากการคัดเลือกของผูเชียวชาญดานการนิเทศโดยการสัมภาษณเกี่ยวกับประสบการณดาน
การใหคําปรึกษา ความเชื่อในการใชยุทธศาสตรการบริหารการจัดการ ผูที่ใหคําปรึกษาที่มี
ประสบการณในการนิเทศไดอภิปรายกระบวนการนิเทศของแตละบุคคลตางยอมรับขอบกพรอง  
ความลมเหลว วิวัฒนาการ รวมทั้งการเรียนรูจากความผิดพลาดที่เกิดขึ้น กลุมผูใหคําปรึกษามีความ
เชื่อวาการสรางเครือขายการนิเทศท่ีเขมแข็งการอภิปรายเพ่ือประเมินผลทันที เปนการสรางรูปแบบ
การนิเทศท่ีเปดกวางทางความคิดเห็นและอยูภายใต เงื่อนไขของเวลาความนาเชื่อถือของกระบวนการ
นิเทศซึง่ข้ึนอยูกับการนิเทศรูปแบบการนิเทศทางความคิดเห็นที่แตกตาง การนํายุทธศาสตรทั้งหมดมา
พัฒนากระบวนการนิเทศทัง้น้ีขึน้อยูกับปจจัยดานสิ่งแวดลอมดวย การคนพบ 
ขอโตแยงของกลุมผูรวมงาน ความเปนตัวของตัวเอง กระบวนการนิเทศที่แตกตางการเขมงวดตอผูเขา
รับการนิเทศ ซ่ึงเปนกระบวนการนิเทศแบบคูขนานทําใหไดผลการนิเทศสะทอนกลับจากผูรับการ
นิเทศไดอยางถูกตอง84 

                                                           
82

 Akylina Samara, “Group Supervision in Graduate Education : A Process of 

Supervision Skill Development and Text Improvement,”(Higher Education Research 

and Development, 2006),115-129. 
83

 Naranjo, Valencia, “Educational Supervision in Columbia : The Role of the 
Supervisor,” Dissertation Abstracts Intermational. 31,3( 2006): 973–A. 

84
 Nelson, 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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สรุป 
 

จากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ ที่ไดนํามาเสนอพบวากระบวนการนิเทศเปน กระบวน 
การที่สําคัญตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนหรือสถานศึกษาใหบรรลุตามจุดมุงหมายของ
หลักสูตร มาตรฐานตัวชี้วัด ทั้งยังสงผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนใหสูงขึ้น  ครูไดรับการ
พัฒนาตนเองทางดานวิชาการและการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ซึ่งกระบวนการนิเทศนั้น เปน
กระบวนการท่ีสัมพันธและตอเน่ืองกัน 6 ขั้นตอนตามแนวคิดของ แฮริส(Harris) ถาผูบริหารนํา
กระบวนการทั้ง 6 ขั้นตอนดังนี้ 1) การประเมินสภาพงาน (Assessing) 2) การจัดลําดับความสําคัญ
ของงาน (Prioritizing) 3) การออกแบบวิธีการทํางาน (Designing) 4) การจัดสรรทรัพยากร 
(Allocating Resources)  5) การประสานงาน(Coordinating) และ6) การอํานวยการ (Directing)  
ไปใชในการนิเทศจะทําใหคุณภาพการศึกษาของนักเรียนและโรงเรียนมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผลสูงสุด 
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บทที่ 3 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค 1) เพ่ือทราบกระบวนการนิเทศของผูบริหารโรงเรียนวัดศรีนวล
ธรรมวิมล สังกัดกรุงเทพมหานคร และ 2) เพ่ือทราบแนวทางการพัฒนากระบวนการนิเทศของผู 
บริหารโรงเรียนวัดศรีนวลธรรมวิมล สังกัดกรุงเทพมหานคร เปนการวิจัยเชิงพรรณนา (descriptive 
research) โดยใชขาราชการครูของโรงเรียนวัดศรีนวลธรรมวิมล สังกัดกรุงเทพมหานครเปนหนวย
วิเคราะห (unit of analysis) ผูใหขอมูลประกอบดวย ผูบริหารโรงเรียน รองผูบริหารโรงเรียน 
หัวหนากลุมสาระการเรียนรู และครูผูสอน เครื่องมือท่ีใชเปนแบบสอบถามเก่ียวกับกระบวนการนิเทศ
ของผูบริหารโรงเรียนวัดศรีนวลธรรมวิมล สังกัดกรุงเทพมหานคร เพ่ือใหการดําเนินการวิจัยเปนไป
อยางมีระบบและบรรลุวัตถุประสงคของการวิจัยที่กําหนดไว ผูวิจัยไดกําหนดข้ันตอนในการ
ดําเนินการวิจัยและระเบียบวิจัยซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

ขั้นตอนและวิธีดําเนินการวิจัย 
เพ่ือใหแนวทางการดําเนินการวิจัยตามวัตถุประสงคของการวิจัยใหสําเร็จตามกําหนดงานมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ผูวิจัยจึงไดกําหนดรายละเอียดขั้นตอนการดําเนินการวิจัยเปน 3 
ขั้นตอน ดังนี้ 

ขั้นตอนที่1 ศึกษาปญหาท่ีจะทําการวิจัยเปนการศึกษาสภาพปญหา และอุปสรรคตางๆ
พรอมทั้งรวบรวมวรรณกรรมที่เกี่ยวของจากตํารา เอกสาร ขอมูลสถิติ กฎ ระเบียบ ปญหาที่เกี่ยวกับ
ประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ตลอดจนผลงานวิจัยที่เกี่ยวของอยางกวางขวางเพ่ือใช
ขอมูลสนับสนุนการวิจัย ขอคําแนะนําและเห็นชอบในการจัดโครงรางงานวิจัยจากอาจารยที่ปรึกษา 
รับขอเสนอแนะไปปรับปรุงแกไขขอบกพรองตางๆใหสมบูรณและนําเสนอภาควิชาเพ่ือขออนุมัติโครง
รางสารนิพนธ 

ขั้นตอนที่2 การดําเนินตามโครงการวิจัย เปนขั้นตอนที่ผูวิจัยสรางเครื่องมือ พัฒนาคุณภาพ
เครื่องมือ แลวนําไปเก็บขอมูลจากแหลงที่เปนตัวอยางในงานวิจัยโดยสงแบบสอบถามไปยัง
สถานศึกษาท่ีเปนกําหนดไวในแผนงาน แลวนําขอมูลที่เก็บรวบรวมไดมาทดสอบความถูกตอง 
วิเคราะหขอมูลทางสถิติ และแปรผลการวิเคราะหขอมูล 

ขั้นตอนที่3 รายงานผลการวิจัยเปนขั้นตอนการจัดทํารายงานผลการวิจัย  นําเสนอตอ
คณะกรรมการผูควบคุมสารนิพนธเพ่ือตรวจสอบแกไขใหถูกตอง ปรับปรุงแกไขและจัดทํารายงานการ
วิจัยฉบับรางนําเสนอคณะกรรมการตรวจสอบสารนิพนธ ปรับปรุงแกไขตาม ขอเสนอแนะ จัดทํา
รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณเสนอตอบัณฑิตวิทยาลัย เพ่ือขออนุมัติจบการศึกษา 
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ระเบียบวิธีวิจัย 
เพ่ือใหงานวิจัยครั้งนี้มีประสิทธิภาพสูงสุด ผูวิจัยจึงไดกําหนดระเบียบวิธีการวิจัยซึ่งประกอบ 

ดวยแผนแบบการวิจัย ประชากร  ตัวแปรที่ศึกษา เครื่องมือและการสรางเครื่องมือ การเก็บรวบรวม
ขอมูล การวิเคราะหขอมูล สถิติท่ีใชในการวิจัย ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
 
แผนแบบของการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงพรรณนา (descriptive research) ที่มีแผนแบบการวิจัยกลุม 
ตัวอยางเดียว ศึกษาสภาวการณ ไมมีการทดลอง (the one shot, non-experimental , case 
study) ซึ่งเขียนเปนแผนผัง (diagram) ดังตอไปน้ี 

 
 
 

 

 

 

 

เมือ่ S หมายถึง  ประชากร 
   X หมายถึง  ตัวแปรที่ศึกษา 

  O หมายถึง  ขอมูลที่ไดจากการศึกษา 
 

ประชากร 
  ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือผูบริหาร รองผูบริหาร และครูโรงเรียนวัดศรีนวล 

ธรรมวิมล สังกัดกรุงเทพมหานคร จํานวน 59 คนยกเวนผูวิจัย 
 
ตัวแปรที่ศึกษา สําหรับตัวแปรท่ีใชในงานวิจัยครั้งนี้ไดแก 

1. ตัวแปรพื้นฐาน เปนตัวแปรที่เก่ียวกับขอมูลสวนตัวของผูตอบแบบสอบถามไดแก เพศ  
อายุ ระดับการศึกษา ตําแหนงในปจจุบัน ประสบการณการทํางานในตําแหนง 

2. ตัวแปรที่ศึกษา เปนตัวแปรที่เก่ียวกับ กระบวนการนิเทศของผูบริหารโรงเรียนวัดศร ี
นวลธรรมวิมล สังกัดกรุงเทพมหานคร ตามแนวคิดของแฮริส (Harris) ซึ่งระบุกระบวนการนิเทศไว 6 
ขั้นตอน ดังนี้ 
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  2.1 การประเมินสภาพงาน (Assessing) หมายถึง การศึกษาสภาพการณท่ีเปนอยูเพื่อเปน
ขอมูลในการกําหนดการเปลี่ยนแปลงโดย การวิเคราะหขอมูลเพื่อศึกษาธรรมชาติและความ สัมพันธ
ของสภาพการณตางๆ การสังเกตปรากฏการณรอบตัวโดยละเอียด การทบทวนเพ่ือตรวจสอบ
ปรากฏการณรอบตัว และการเปรียบเทียบพฤติกรรมการทํางาน 

  2.2  การจัดลําดับความสําคัญของงาน (Prioritizing) หมายถึง การกําหนดความสําคัญ 
ของงานโดย การกําหนดเปาหมาย กําหนดวัตถปุระสงคเฉพาะ กําหนดทางเลือก และ จัดลําดับความ 
สําคัญของงาน  

  2.3 การออกแบบวิธีการทํางาน (Designing) หมายถึง การจัดระบบ วางแผนการทํางาน
เพ่ือใหเกิดการเปล่ียนแปลงโดยจัดความสัมพันธระหวางหนวยงานตางๆ  การนําทฤษฎีสูการปฏิบัติ 
เตรียมการตางๆ ใหพรอมในการปฏิบัติงาน จัดระบบการทํางาน และ  การกําหนดแผนในการทํางาน 

  2.4 การจัดสรรทรัพยากร (Allocating Resources) หมายถึง การกําหนดทรัพยากรตางๆ 
ใหเกิดประโยชนสูงสูดในการทํางาน โดยกําหนดทรัพยากรตามความตองการของหนวยงานตางๆ 
จัดสรรทรัพยากร ใหหนวยงานตางๆ กําหนดทรัพยากรท่ีจําเปนสําหรับจุดมุงหมายเฉพาะ และ 
มอบหมายบุคลากรใหปฏิบัติงาน 

  2.5 การประสานงาน (Coordinating) หมายถึง กระบวนการประสานการใชทรัพยากรท้ัง
บุคลากร งบประมาณวัสดุอุปกรณและประสานแผนการทํางานใหเกิดประโยชนสูงสุด โดย ประสาน
การทํางานของฝายตางๆ สรางความสามัคคีพรอมเพรียงในการทํางาน ปรับการทํางานสวนตางๆ ใหมี
ประสิทธิภาพ และ ประสานแผนโดยกําหนดเวลาการทํางานแตละชวงใหชัดเจน 

2.6 การอํานวยการ (Directing) หมายถึง การทําใหเกิดสภาพที่เหมาะสมในการดําเนินการ
ตามแผนงานใหมากท่ีสุด โดย แตงตั้งบุคลากร  กําหนดแนวทางหรือระเบียบปฏิบัติในการทํางาน 
แนะนําการปฏิบัติงานและ ตัดสินใจเกี่ยวกับทางเลือกในการปฏิบัติงาน 

 
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

 เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้มีสองแบบ แบบแรกเปนแบบสอบถามและแบบที่สองคือการ
สนทนากลุม (focus group disscussion) ซึ่งแบบสอบถามสําหรับเก็บขอมูลจํานวน 1 ฉบับ แบงเปน 
2 ตอน รายละเอียดดังนี้ 
 ตอนที่1 เปนแบบสอบถามเก่ียวกับสถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถามซ่ึงถาม
รายละเอียดเกี่ยวกับ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ตําแหนงหนาที่ปจจุบัน ประสบการณการทํางานใน
ตําแหนง มีลักษณะเปนแบบตัวเลือกที่กําหนดไวให (forced choice) 

ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับกระบวนการนิเทศ ตามแนวคิดของแฮริส (Harris) โดย
ผูวิจัยจะเสนออาจารยที่ปรึกษาและผูทรงคุณวุฒิจํานวน 3 ทาน ตรวจสอบความตรงตามเน้ือหา 
(content validity) เสร็จแลวจะนําไปปรับปรุงแกไขโดยใชคา IOC (Index of Item Objective 
Congruence)  
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 แบบสอบถามในตอนท่ี 2 มีลักษณะคําถามเปนแบบจัดลําดับคุณภาพ 5 ระดับของไลเคิรท 
(Likert’s five rating scale)85 โดยผูวิจัยกําหนดคาคะแนนของชวงน้ําหนักเปน 5 ระดับมีความหมาย
ดังนี้ 

 ระดับ 1 หมายถึง กระบวนการนิเทศของผูบริหารมีการปฏิบัติอยูในระดับนอยท่ีสุด มีคา
น้ําหนักเทากับ 1 คะแนน 

ระดับ 2 หมายถึง กระบวนการนิเทศของผูบริหารมีการปฏิบัติอยูในระดับนอย มีคาน้ําหนัก
เทากับ 2 คะแนน 

ระดับ 3 หมายถึง กระบวนการนิเทศของผูบริหารมีการปฏิบัติอยูในระดับปานกลาง มีคา
น้ําหนักเทากับ 3 คะแนน 

ระดับ 4 หมายถึง กระบวนการนิเทศของผูบริหารมีการปฏิบัติอยูในระดับมาก มีคาน้ําหนัก
เทากับ 4 คะแนน 

ระดับ 5 หมายถึง กระบวนการนิเทศของผูบริหารมีการปฏิบัติอยูในระดับมากที่สุด มีคา
น้ําหนักเทากับ 5 คะแนน 

 และขอเสนอแนะแนวทางการพัฒนากระบวนการนิเทศของผูบริหารโรงเรียนวัดศรีนวลธรรม
วิมล สังกัดกรุงเทพมหานคร โดยการสนทนากลุม (focus group discussion) 

 
การสรางเครื่องมือ 

ผูวิจัยไดดําเนินการพัฒนาและสรางเคร่ืองมือที่เปนแบบสอบถามขึ้นตามกรอบแนวคิดและ
วัตถุประสงคการวิจัยที่กําหนด โดยมีขั้นตอนการดําเนินการดังนี้ 

ขั้นที่ 1 ศึกษาหลักการแนวคิด ทฤษฎี หนังสือ ตํารา เอกสาร วรรณกรรมท่ีเกี่ยวของ 
หลักเกณฑและแบบสอบถามท่ีอางถึง แลวนําผลการศึกษามาสรางและปรับปรุงเครื่องมือโดยขอ
คําแนะนําจากอาจารยผูควบคุมสารนิพนธ 

ขั้นที่ 2 ตรวจสอบความตรงของเนื้อหา (content validity) ของแบบสอบถามโดย
แบบสอบถามที่ผูวิจัยสราง ใหผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 3 คน พิจารณาความสอดคลองของเน้ือหากับ
วัตถุประสงคของการวิจัย ดวยการหาคาดัชนีความสอดคลองโดยใชเทคนิค IOC (index of item 
objective congruence) ซึ่งคา IOC ของแบบสอบถามมีคามากกวา 0.6 ทุกขอ ผูวิจัยใชคําถามทุก
ขอคําถาม 

ขั้นที่ 3 นําแบบสอบถามที่ไดปรับปรุงแกไขแลวไปทดลองใช (try out) กับโรงเรียนในเขต
หนองแขม สังกัดกรุงเทพมหานคร ที่ไมใชประชากร จํานวน 30 คน ผูตอบแบบสอบถามไดแก 
ผูบริหารโรงเรียน จํานวน 1 คน รองผูอํานวยการจํานวน 3 คน  หัวหนากลุมสาระจํานวน 8 คน 
ครูผูสอน 18 คน  
                                                           

85 Rensis Likert, The Human Organization (New York : Mc – Hill, 1967), 114. 
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ขั้นที่ 4 นําคะแนนที่ไดจากแบบสอบถามกลับมาหาคาความเที่ยง (reliability) ของ
แบบสอบถามตามวิธีของครอนบาค  (Cronbach)86 โดยใชสัมประสิทธิ์แอลฟา(alpha coefficient) 
ซึ่งผลการวิเคราะหขอมูลพบวา คาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับมีคาเทากับ 0.976  
 
การเก็บรวบรวมขอมูล 
 การเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยไดดําเนินการดังนี้ 

1.ผูวิจัยติดตอบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร เพ่ือทําหนังสือขอความรวมมือจาก
ผูบริหารและคณะครู โรงเรียนวัดศรีนวลธรรมวิมล สังกัดกรุงเทพมหานคร  ในการตอบแบบสอบถาม
ของการวิจัยครั้งนี้ 

2. ผูวิจัยดําเนินการเดินทางไปเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเอง จากผูบริหาร รองผูบริหาร และ
ครโูรงเรียนวัดศรีนวลธรรมวิมล ครบทุกคน 

การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใชในการวิจัย 
 การศึกษาวิจัยครั้งนี้ใชหนวยวิเคราะห (unit of analysis) คือขาราชการครูโรงเรียนวัดศรี
นวลธรรมวิมล สังกัดกรุงเทพมหานคร จํานวน 59 คน ประกอบดวย ผูบริหารสถานศึกษาจํานวน 1 
คน รองผูบริหารสถานศึกษาจํานวน 3 คน หัวหนากลุมสาระการเรียนรูจํานวน 8 คน และครูผูสอน
จํานวน 47 คน  ซึ่งหลังการเก็บรวบรวมขอมูลมาตรวจสอบความสมบูรณของแบบสอบถามนําไป
วิเคราะหขอมูลโดยโปรแกรมสําเร็จรูปดังนี้ 

1.การวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับสถานภาพทั่วไป ของผูตอบแบบสอบถามไดแก เพศ อายุระดับ
การศึกษา ตําแหนงหนาที่ปจจุบัน ประสบการณทํางานในตําแหนง โดยใชความถี่ (frequency) และ
รอยละ (percentage) 

2.การวิเคราะหกระบวนการนิเทศของผูบริหารโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครใช 
มัชฌิมเลขคณิต (μ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ)  

สําหรับการวิเคราะหกระบวนการนิเทศของผูบริหารโรงเรียนวัดศรีนวลธรรมวิมล สังกัด
กรุงเทพมหานคร มัชฌิมเลขคณิตของคะแนนท่ีไดจากการตอบแบบสอบถามของผูใหขอมูลตกอยู
ในชวง มัชฌิมเลขคณิตใด กําหนดเกณฑในการเปรียบเทียบตามแนวคิดของเบสท (Best)87 ดัง
รายละเอียดตอไปนี้ 

มัชฌิมเลขคณิต 1.00 – 1.49 หมายถึง กระบวนการนิเทศของผูบริหารมีการปฏิบัติ อยูใน
ระดับนอยท่ีสุด 

                                                           
86Lee J. Cronbach, Essential of Psychological Testing, 3rd ed (New York : 

Harper & Row Publishers, 1947), 161. 
87

 John W. Best, Research in Education, 2nd ed (Englewood cliffs, New Jersey 
: Prentice-Hall, 1970), 190. 
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 มัชฌิมเลขคณิต 1.50 – 2.49 หมายถึงกระบวนการนิเทศของผูบริหารมีการปฏิบัติ อยูใน
ระดับนอย 
 มัชฌิมเลขคณิต 2.50 – 3.49 หมายถึงกระบวนการนิเทศของผูบริหารมีการปฏิบัติ อยูใน
ระดับปานกลาง 
 มัชฌิมเลขคณิต 3.50 – 4.49 หมายถึงกระบวนการนิเทศของผูบริหารมีการปฏิบัติ อยูใน
ระดับมาก 
 มัชฌิมเลขคณิต 4.50 – 5.00 หมายถึงกระบวนการนิเทศของผูบริหารมีการปฏิบัติ อยูใน
ระดับมากท่ีสุด 

การหาแนวทางการพัฒนากระบวนการนิเทศของผูบริหารโรงเรียนวัดศรีนวลธรรมวิมล สังกัด
กรุงเทพมหานคร ใชการสนทนากลุม (focus group discussion) ซึ่งไดประเด็นจากคําถาม ที่มี
คาเฉลี่ยต่ําสุดของแตละดาน โดยผูวิจัยเปนผูดําเนินการสนทนากลุม และผูรวมสนทนากลุมไดแก รอง
ผูบริหารฝายวิชาการ และหัวหนากลุมสาระโรงเรียนวัดศรีนวลธรรมวิมล รวมผูเขารวมสนทนากลุม
ทั้งหมด 10 คน  
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สรุป 
 

  การวิจัยครั้งนี้เปนมีวัตถุประสงค 1) เพ่ือทราบกระบวนการนิเทศของผูบริหารโรงเรียนวัดศรี
นวลธรรมวิมล สังกัดกรุงเทพมหานคร และ 2) เพ่ือทราบแนวทางการพัฒนากระบวนการนิเทศของ
ผูบริหารโรงเรียนวัดศรีนวลธรรมวิมล สังกัดกรุงเทพมหานคร การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงพรรณนา 
(descriptive reseach) ประชากรท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก ขาราชการครูโรงเรียนวัดศรีนวลธรรม
วิมล สํานักงานเขตหนองแขม สังกัดกรุงเทพมหานคร ผูใหขอมูล คือผูอํานวยการโรงเรียนจํานวน 1 
คน รองผูอํานวยการโรงเรียนจํานวน 3 คน หัวหนากลุมสาระการเรียนรูจํานวน 8 คน และครูผูสอน
จํานวน 47 คน รวมผูใหขอมูลทั้งสิ้น 59 คน  เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้เปนแบบสอบถามเก่ียวกับ
กระบวนการนิเทศของผูบริหารโรงเรียน ตามแนวคิดของแฮริส (Harris) สถิติที่.ใชในการวิจัยไดแก 
คาความถ่ี (frenquency)  คารอยละ (percentage)  คามัชฌิมเลขคณิต (μ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(σ) และการวิเคราะหเนื้อหา (content analysis)    ส
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บทที่ 4 
 

ผลการวิเคราะหขอมูล 
 

  เพ่ือใหเปนไปตามวัตถุประสงคของการวิจัยและการนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลในการวิจัย 
เรื่อง กระบวนการนิเทศของผูบริหารโรงเรียนวัดศรีนวลธรรมวิมล สังกัดกรุงเทพมหานคร  ผูวิจัยได
ศึกษาจากประชากรที่ ใช ในการวิจัย คือขาราชการครู โรงเรียนวัดศรีนวลธรรมวิมล  สังกัด
กรุงเทพมหานคร ประกอบดวยผูบริหารโรงเรียน 1 คน รองผูบริหารโรงเรียน 3 คน หัวหนากลุมสาระ
การเรียนรู 8 คน และครูผูสอน 47 คน รวมผูใหขอมูลท้ังสิ้น 59 คน แบบสอบถามจากผูตอบ
แบบสอบถาม 59 ฉบับ ซึ่งไดรับแบบสอบถามกลับคืนมาครบทุกฉบับ คิดเปนรอยละ 100 เมื่อได
ขอมูลจากแบบสอบถามนํามาวิเคราะหและเสนอผลการวิเคราะหขอมูลโดยใชตารางประกอบการ
บรรยาย จําแนกเปน 2 ตอน ดังนี้ 

ตอนท่ี 1  สถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม 
ตอนท่ี 2 กระบวนการนิเทศของผูบริหารโรงเรียนวัดศรีนวลธรรมวิมล สังกัด 

กรุงเทพมหานคร  และสนทนากลุม (focus group disscussion) แนวทางการพัฒนากระบวนการ
นิเทศของผูบริหารโรงเรียนวัดศรีนวลธรรมวิมล สังกัดกรุงเทพมหานคร 

 
ตอนที ่1 สถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม 

สถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถามในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผูบริหารสถานศึกษา รอง
ผูบริหารสถานศึกษาหรือผูปฏิบัติหนาที่แทนรองบริหารสถานศึกษา หัวหนากลุมสาระการเรียนรู และ
ครูผูสอน รวมทั้งส้ิน 59 คน การวิเคราะหพิจารณาตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา ตําแหนงในปจจุบัน 
และประสบการณทํางานในตําแหนงโดยใชความถ่ี (f) และรอยละ (%) ผลปรากฏตามรายละเอียด 
ตามตารางท่ี 5 
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ตารางที ่5 สถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม 

(N=59) 
สถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม จํานวน รอยละ 

1. เพศ 
            ชาย 
            หญิง 

 
11 
48 

 
18.64 
81.36 

รวม 59 100.00 
2. อายุ 

    ไมเกิน 30 ป 
    30 – 40 ป 
    41 - 50 ป 

51 ปขึน้ไป 

 
7 
28 
8 
16 

 
11.87 
47.46 
13.55 
27.12 

รวม 59 100.00 
3. ประสบการณในการทํางาน 

   ไมเกิน 10 ป 
    11 – 20 ป 
    21 – 30 ป 
    31 ปขึ้นไป 

 
28 
9 
12 
10 

 
47.46 
15.25 
20.34 
16.95 

รวม 59 100.00 
4. ระดับการศึกษา 
      ต่ํากวาปริญญาตรี 
      ปริญญาตร ี
      ปริญญาโท 
      ปริญญาเอก 

        อ่ืนๆ 

 
- 

43 
16 
- 
- 

 
- 

72.88 
27.12 

- 
- 

รวม 59 100.00 
5. ตําแหนงหนาที่หลักปจจุบันในโรงเรียน 

ผูบริหารโรงเรียน และรองผูบริหารโรงเรียน 
      หวัหนากลุมสาระ 
      ครูผูปฏิบัติการสอน 

 
4 
8 
47 

 
6.77 
13.56 
79.67 

รวม 59 100.00 
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  จากตารางท่ี 5 พบวา ขอมูลสวนตัวของผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิงจํานวน 
48 คน คิดเปนรอยละ 81.36 เปนเพศชายจํานวน 11 คน คิดเปนรอยละ 18.64  มีอายุระหวาง 30 - 
40 ป มากท่ีสุด จํานวน 28 คน คิดเปนรอยละ 47.46  มีอายุระหวาง 51 ปขึ้นไป จํานวน 16 คน คิด
เปนรอยละ 27.12 มีอายุระหวาง 41-50 จํานวน 8 คน คิดเปนรอยละ 13.55 และมีอายุไมเกิน 30 ป
นอยที่สุด จํานวน 7 คน คิดเปนรอยละ 11.87 มีประสบการณในการทํางานไมเกิน10 ป มากที่สุด 
จํานวน 28 คน คิดเปนรอยละ 47.46  รองลงมามีประสบการณในการทํางาน 21-30 ป จํานวน 12 
คน คิดเปนรอยละ 20.34  มีประสบการณในการทํางาน 31 ปขึ้นไป จํานวน 10 คน คิดเปนรอยละ 
16.95 และมีประสบการณในการทํางานระหวาง 11-20 ปนอยที่สุด จํานวน 9 คน คิดเปนรอยละ
15.25สวนใหญจบการศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน 43 คน คิดเปนรอยละ 72.88 และรองลงมาจบ
การศึกษาระดับปริญญาโท จํานวน 16 คน คิดเปนรอยละ 27.12  มีตําแหนงหนาที่หลักในปจจุบัน 
เปนครูผูปฏิบัติการสอนมากที่สุด จํานวน 47 คน คิดเปนรอยละ 79.67 หัวหนากลุมสาระ จํานวน 8 
คน คิดเปนรอยละ 13.56 ผูบริหารโรงเรียนและรองผูบริหารโรงเรียน จํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ 
6.77  
 
ตอนที่ 2 กระบวนการนิเทศของผูบริหารวัดศรีนวลธรรมวิมล สังกัดกรุงเทพมหานคร 
 ในการวิเคราะหกระบวนการนิเทศของผูบริหารวัดศรีนวลธรรมวิมลสังกัดกรุงเทพมหานคร 
เพ่ือตอบคําถามการวิจัยขอที่ 1 วาอยูในระดับใด ผูวิจัยวิเคราะหโดยจากมัชฌิมเลขคณิต (μ) และ
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ) แลวนํามาเปรียบเทียบตามแนวคิดของเบสท (Best) จะเห็นวากระบวน 
การนิเทศของผูบริหารวัดศรีนวลธรรมวิมลสังกัดกรุงเทพมหานครอยูในระดับมาก ดังปรากฏ
รายละเอียดตามตารางที่ 6 
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ตารางที ่6 แสดงมัชฌิมเลขคณิต สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการปฏิบัติกระบวนการนิเทศ 
 ของผูบริหารโรงเรียนวัดศรีนวลธรรมวิมล สังกัดกรุงเทพมหานคร เมื่อจําแนกตามความ 
 คิดเห็นของแตละกลุมโดยภาพรวม 

(N=59) 
กระบวนการนิเทศ
ของผูบริหาร
โรงเรียน 

ครู (47) หัวหนากลุม 
สาระการเรียนรู (8) 

ผูบริหาร (4) รวม 

μ σ ระดับ μ σ ระดับ μ σ ระดับ μ σ ระดับ 
1. การประเมิน
สภาพงาน 

4.04 0.64 มาก 4.09 0.63 มาก 4.06 0.64 มาก 4.05 0.63 มาก 

2. การจัดลําดับ
ความสําคัญของ
งาน 

4.20 0.62 มาก 4.21 0.65 มาก 4.22 0.62 มาก 4.20 0.62 มาก 

3. การออกแบบวิธ ี
การทํางาน 

4.03 0.70 มาก 4.08 0.71 มาก 4.03 0.74    มาก 4.04 0.70 มาก 

4. การจัดสรร
ทรัพยากร 

4.07 0.64 มาก 4.09 0.65 มาก 4.12 0.66 มาก 4.00 0.64 มาก 

5. การประสาน 
งาน 

4.06 0.72 มาก 4.10 0.74 มาก 4.14 0.68 มาก 4.07 0.72 มาก 

6. การอํานวยการ 4.10 0.67 มาก 4.14 0.69 มาก 4.09 0.68 มาก 4.11 0.67 มาก 
รวม 4.08 0.67 มาก 4.11 0.68 มาก 4.09 0.66 มาก 4.09 0.67 มาก 

 
จากตารางท่ี 6 พบวากระบวนการนิเทศของผูบริหารโรงเรียนวัดศรีนวลธรรมวิมล สังกัด

กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมมีการปฏิบัติอยูในระดับมาก (μ=4.09,σ=0.67) และเมื่อพิจารณาแยก
เปนรายดานพบวา  กระบวนการนิเทศของผูบริหารโรงเรียนวัดศรี นวลธรรมวิมล  สังกัด
กรุงเทพมหานครอยูในระดับมากทุกดาน โดยเรียงมัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหานอยดังนี้คือ การ
จัดลําดับความสําคัญของงาน (μ=4.20,σ=0.62)  การอํานวยการ  (μ=4.11,σ=0.67)  การ
ประสานงาน (μ=4.07,σ=0.72) การประเมินสภาพการทํางาน (μ=4.05,σ=0.63) การออกแบบ
วิธีการทํางาน (μ=4.04,σ=0.70) และ การจัดสรรทรัพยากร (μ=4.00, σ=0.64)   
 ตามลําดับ เมื่อพิจารณาตามความคิดเห็นของแตละกลุมเปนดังนี้  

กลุมครูมีความเห็นวา กระบวนการนิเทศของผูบริหารโรงเรียนวัดศรีนวลธรรมวิมล สังกัด
กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมมีการปฏิบัติอยูในระดับมาก (μ=4.08,σ=0.67) และเมื่อพิจารณาแยก
เปนรายดานพบวา  กระบวนการนิเทศของผูบริหารโรงเรียนวัดศรีนวลธรรมวิมล  สังกัด
กรุงเทพมหานครอยูในระดับมากทุกดาน โดยเรียงมัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหานอยดังนี้คือ การ
จัดลําดับความสําคัญของงาน (μ=4.20,σ=0.62)  การอํานวยการ (μ=4.10,σ=0.67)  การจัดสรร
ทรัพยากร (μ=4.07,σ=0.64)  การประสานงาน (μ=4.06 , σ=0.72) การประเมินสภาพงาน  
(μ=4.04 ,σ=0.64) และการออกแบบวิธีการทํางาน (μ=4.03,σ=0.70) ตามลําดับ 
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กลุมหัวหนากลุมสาระการเรียนรูมีความเห็นวา กระบวนการนิเทศของผูบริหารโรงเรียนวัดศรี
นวลธรรมวิมล สังกัดกรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมมีการปฏิบัติอยูในระดับมาก (μ=4.11, σ=0.68) 
และเม่ือพิจารณาแยกเปนรายดานพบวา กระบวนการนิเทศของผูบริหารโรงเรียนวัดศรีนวลธรรมวิมล 
สังกัดกรุงเทพมหานครอยูในระดับมากทุกดาน โดยเรียงมัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหานอยดังนี้คือ 
การจัดลําดับความสําคัญของงาน (μ=4.21,σ=0.65)  การอํานวยการ (μ=4.14, σ=0.69)  การ
ประสานงาน (μ=4.10,σ=0.74) การประเมินสภาพงาน (μ=4.09,σ=0.63) การจัดสรรทรัพยากร 
(μ=4.09,σ=0.65)  และการออกแบบวิธีการทํางาน (μ=4.08,σ=0.71) ตามลําดับ 

กลุมผูบริหารมีความเห็นวา กระบวนการนิเทศของผูบริหารโรงเรียนวัดศรีนวลธรรมวิมล 
สังกัดกรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมมีการปฏิบัติอยูในระดับมาก (μ=4.09,σ=0.66) และเมื่อ
พิจารณาแยกเปนรายดานพบวา กระบวนการนิเทศของผูบริหารโรงเรียนวัดศรีนวลธรรมวิมล สังกัด
กรุงเทพมหานครอยูในระดับมากทุกดาน โดยเรียงมัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหานอยดังนี้คือ การ
จัดลําดับความสําคัญของงาน (μ=4.22,σ=0.62)  การประสานงาน (μ=4.14,σ=0.68) จัดสรร
ทรัพยากร (μ=4.12,σ=0.66)  การอํานวยการ (μ=4.09,σ=0.68)  การประเมินสภาพงาน  
(μ=4.06,σ=0.64) และการออกแบบวิธีการทํางาน (μ=4.03,σ=0.74) ตามลําดับ 

 
เมื่อพิจารณาตามตัวแปรตางๆของกระบวนการนิเทศของผูบริหารโรงเรียนวัดศรีนวลธรรม

วิมล สังกัดกรุงเทพมหานคร ทั้ง 6 มีรายละเอียดสามารถนําเสนอไดดังตารางที่ 7-12 
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ตารางที ่7 แสดงมัชฌิมเลขคณิต สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคาระดับกระบวนการนิเทศของ  
ผูบริหารโรงเรียนวัดศรีนวลธรรมวิมล สังกัดกรุงเทพมหานคร ดานการประเมินสภาพงาน
จําแนกตามการแสดงความคิดเห็น 

(N=59) 
การประเมินสภาพ

ปญหา 

          

ครู (47) หัวหนากลุม 
สาระการเรียนรู (8) 

ผูบริหาร (4) รวม 

μ σ ระดับ μ σ ระดับ μ σ ระดับ μ σ ระดับ 

1. มีการศึกษาถึง
สภาพตางๆเพื่อให
ไ ด ข อ มู ล ในกา ร
กําหนดงานด าน
การนิเทศ 

4.06 0.57 มาก 4.10 0.58 มาก 4.07 0.53 มาก 4.06 0.58 มาก 

 2. มีการวิเคราะห
ขอมูลเพื่อศึกษา
ความสัมพันธของ
งานที่เกี่ยวของกับ
การนิเทศ 

4.20 0.57 มาก 4.22 0.58 มาก 4.18 0.61 มาก 4.20 0.58 มาก 

 3.มีการสังเกต
ปญหาท่ีไดจากการ
วิเคราะหที่
เกี่ยวกบัการนิเทศ 

3.98 0.70 มาก 4.04 0.70 มาก 4.03 0.69 มาก 3.98 0.70 มาก 

 4. มีการทบทวน
ประเด็นปญหา
จากการนิเทศ 

4.06 0.60 มาก 4.10 0.58 มาก 4.07 0.66 มาก 4.06 0.61   มาก 

5. มีการตรวจสอบ
ประเด็นปญหา
จากการนิเทศ
อยางรอบคอบ 

4.01 0.62 มาก 4.08 0.60 มาก 4.07 0.60 มาก 4.03 0.61 มาก 

6. มีการพิจารณา
พฤติกรรมการ
ทํางานในดานการ
นิเทศ 

4.01 0.56 มาก 4.08 0.53 มาก 4.07 0.54 มาก 4.03 0.55   มาก 

7. มีการ
เปรียบเทียบ
พฤติกรรมตางๆ
จากการทํางาน 

3.94 0.76 มาก 4.02 0.77 มาก 3.96 0.79  มาก 3.96 0.76 มาก 

รวม 4.04 0.64 มาก 4.09 0.63 มาก 4.06 0.64 มาก 4.05 0.63 มาก 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



66 
 

 

จากตารางที ่7 พบวากระบวนการนิเทศของผูบริหารดานการประเมินสภาพงาน มีการปฏิบัติ
อยูในระดับมาก (μ= 4.05,σ=0.63)  และเมื่อพิจารณาแยกเปนรายขอโดยเรียงมัชฌิมเลขคณิตจาก
มากไปหานอยดังนี้คือ มีการวิเคราะหขอมูลเพ่ือศึกษาความสัมพันธของงานที่เกี่ยวของกับการนิเทศ 
(μ=4.20,σ=0.58) มีการศึกษาถึงสภาพตางๆเพ่ือใหไดขอมูลในการกําหนดงานดานการนิเทศ 
(μ=4.06,σ=0.58) มีการทบทวนประเด็นปญหาจากการนิเทศ (μ=4.06,σ=0.61) มีการพิจารณา
พฤติกรรมการทํางานในดานการนิเทศ (μ=4.03,σ=0.55) มีการตรวจสอบประเด็นปญหาจากการ
นิเทศอยางรอบคอบ (μ=4.03,σ=0.61) มีการสังเกตปญหาท่ีไดจากการวิเคราะหที่เกี่ยวกับการนิเทศ 
(μ=3.98,σ=0.70)  และมีการเปรียบเทียบพฤติกรรมตางๆจากการทํางาน  
(μ=3.96,σ=0.76) ตามลําดับ เมื่อพิจารณาตามความคิดเห็นของแตละกลุมเปนดังนี้ 

กลุมครูมีความเห็นวา กระบวนการนิเทศของผูบริหารดานการประเมินสภาพงาน มีการ
ปฏิบัติอยูในระดับมาก (μ= 4.04,σ=0.64)  และเมื่อพิจารณาแยกเปนรายขอโดยเรียงมัชฌิมเลข
คณิตจากมากไปหานอยดังนี้คือ มีการวิเคราะหขอมูลเพ่ือศึกษาความสัมพันธของงานท่ีเกี่ยวของกับ
การนิเทศ (μ=4.20,σ=0.57) มีการศึกษาถึงสภาพตางๆเพ่ือใหไดขอมูลในการกําหนดงานดานการ
นิเทศ (μ=4.06,σ=0.57) มีการทบทวนประเด็นปญหาจากการนิเทศ (μ=4.06,σ=0.60) มีการ
พิจารณาพฤติกรรมการทํางานในดานการนิเทศ (μ=4.01,σ=0.56) มีการตรวจสอบประเด็นปญหา
จากการนิเทศอยางรอบคอบ (μ=4.01,σ=0.62) มีการสังเกตปญหาที่ไดจากการวิเคราะหที่เกี่ยวกับ
การนิเทศ (μ=3.98,σ=0.70)  และ มีการเปรียบเทียบพฤติกรรมตางๆจากการทํางาน (μ=3.94, 
σ=0.76) ตามลําดับ 

กลุมหัวหนากลุมสาระการเรียนรูมีความเห็นวา กระบวนการนิเทศของผูบริหารดานการ
ประเมินสภาพงาน มีการปฏิบัติอยูในระดับมาก (μ= 4.09,σ=0.63)  และเมื่อพิจารณาแยกเปนราย
ขอโดยเรียงมัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหานอยดังนี้คือ มีการวิเคราะหขอมูลเพ่ือศึกษาความสัมพันธ
ของงานท่ีเก่ียวของกับการนิเทศ (μ=4.22,σ=0.58) มีการศึกษาถึงสภาพตางๆเพ่ือใหไดขอมูลในการ
กําหนดงานดานการนิ เทศ (μ=4.10,σ=0.58) มีการทบทวนประเด็นปญหาจากการนิเทศ 
(μ=4.10,σ=0.58) มีการพิจารณาพฤติกรรมการทํางานในดานการนิเทศ (μ=4.08,σ=0.53) มีการ
ตรวจสอบประเด็นปญหาจากการนิเทศอยางรอบคอบ (μ=4.08,σ=0.60)  มีการสังเกตปญหาที่ได
จากการวิเคราะหที่เก่ียวกับการนิเทศ (μ=4.04,σ=0.70) และ มีการเปรียบเทียบพฤติกรรมตางๆจาก
การทํางาน(μ=4.02,σ=0.77) ตามลําดับ 
 กลุมผูบริหารมีความเห็นวา กระบวนการนิเทศของผูบริหารดานการประเมินสภาพงาน มีการ
ปฏิบัติอยูในระดับมาก (μ= 4.06,σ=0.64)  และเมื่อพิจารณาแยกเปนรายขอโดยเรียงมัชฌิมเลข
คณิตจากมากไปหานอยดังนี้คือ มีการวิเคราะหขอมูลเพ่ือศึกษาความสัมพันธของงานท่ีเกี่ยวของกับ
การนิเทศ (μ=4.18,σ=0.61) มีการศึกษาถึงสภาพตางๆเพ่ือใหไดขอมูลในการกําหนดงานดานการ
นิเทศ (μ=4.07,σ=0.53) มีการพิจารณาพฤติกรรมการทํางานในดานการนิเทศ (μ=4.07, σ=0.54) 
มีการตรวจสอบประเด็นปญหาจากการนิเทศอยางรอบคอบ (μ=4.27,σ=0.60) มีการทบทวน
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ประเด็นปญหาจากการนิเทศ (μ=4.07,σ=0.66) มีการสังเกตปญหาที่ไดจากการวิเคราะหที่เกี่ยวกับ
การนิ เทศ  (μ=4.03,σ=0.69)  และมี กา ร เปรี ยบ เที ยบพฤติ ก รรมต า งๆจากการ ทํา งา น 
(μ=3.96,σ=0.79) ตามลําดับ 
 
ตารางที่ 8 แสดงมัชฌิมเลขคณิตสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและคาระดับของกระบวนการนิเทศของ  
            ผูบริหารโรงเรียนวดัศรีนวลธรรมวิมล สังกัดกรุงเทพมหานคร ดานการจัดลําดับความ  
            สําคัญของงาน จําแนกตามการแสดงความคิดเห็น     

(N=59) 
การจัดลําดับ

ความสําคัญของ
งาน 

ครู (47) หัวหนากลุม 
สาระการเรียนรู (8) 

ผูบริหาร (4) รวม 

μ σ ระดับ μ σ ระดับ μ σ ระดับ μ σ ระดับ 
1. มีการกําหนด
เปาหมายการ
นิเทศของโรงเรียน
ในโครงการ 

4.38 0.61 มาก 4.41 0.60 มาก 4.48 0.63 มาก
ที่สุด 

4.39 0.61 มาก 

2. มีการกําหนด
จุดประสงคของ
กิจกรรมนิเทศตาม
ความสําคัญและ
จําเปน 

4.28 0.52 มาก 4.31 0.54 มาก 4.33 0.54 มาก 4.29 0.52 มาก 

3.  มีการกาํหนด
วัตถุประสงคของ
การนิเทศอยาง
ชัดเจน 

4.28 0.63 มาก 4.29 0.67 มาก 4.37 0.56 มาก 4.29 0.64 มาก 

 4. มีการกําหนด
ทางเลือกของการ
นิเทศ 

4.23 0.59 มาก 4.22 0.62  มาก 4.25 0.64 มาก 4.24 0.59 มาก 

5.  มีแนวปฏิบัติที่
หลากหลายในการ
นิเทศ 

4.01 0.67 มาก 4.04 0.67  มาก 4.00 0.78 มาก 4.03 0.66 มาก 

6. มีการจัดลําดับ
ความสําคัญของ
ทางเลือกในการ
นิเทศ 

4.01 0.62 มาก 3.97 0.66  มาก 3.95 0.60 มาก 4.01 0.62 มาก 
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ตารางที ่8 (ตอ)  
(N=59) 

การจัดลําดับ
ความสําคัญของ

ปญหา 

ครู (47) หัวหนากลุม 
สาระการเรียนรู (8) 

ผูบริหาร (4) รวม 

μ σ ระดับ μ σ ระดับ μ σ ระดับ μ σ ระดับ 
7. มีแนวปฏบิัติที่
ใหไวจากการนิเทศ 

4.16 0.61 มาก 4.20 0.64 มาก 4.22 0.50 มาก 4.17 0.61 มาก 

รวม 4.20 0.62 มาก 4.21 0.65 มาก 4.22 0.62 มาก 4.20 0.62 มาก 

 
จากตารางที ่8 พบวากระบวนการนิเทศของผูบริหารดานการจัดลําดับความสําคัญของงาน มี

การปฏิบัติอยูในระดับมาก (μ=4.20,σ=0.62) และเมื่อพิจารณาแยกเปนรายขอโดยเรียงมัชฌิมเลข
คณิตจากมากไปหานอยดังนี้คือ มีการกําหนดเปาหมายการนิเทศของโรงเรียนในโครงการ 
(μ=4.39,σ=0.61) มีการกําหนดจุดประสงคของกิจกรรมนิเทศตามความสําคัญและจําเปน 
 (μ= 4.29,σ=0.52) มีการกําหนดวัตถุประสงคของการนิเทศอยางชัดเจน (μ=4.29,σ=0.64) มีการ
กําหนดทางเลือกของการนิเทศ(μ=4.24,σ=0.59) มีแนวปฏิบัติที่ใหไวจากการนิเทศ  (μ= 4.17, 
σ=0.61) มีแนวปฏิบัติที่หลากหลายในการนิเทศ(μ=4.03,σ=0.88) และมีการจัดลําดับความสําคัญ
ของทางเลือกในการนิเทศ (μ=4.01,σ=0.62) ตามลําดับ เมื่อพิจารณาตามความคิดเห็นของแตละ
กลุมเปนดังนี้ 

กลุมครูมีความเห็นวา กระบวนการนิเทศของผูบริหารดานการจัดลําดับความสําคัญของงาน 
มีการปฏิบัติอยูในระดับมาก (μ=4.20,σ=0.62 ) และเม่ือพิจารณาแยกเปนรายขอโดยเรียงมัชฌิมเลข
คณิตจากมากไปหานอยดังนี้คือ มีการกําหนดเปาหมายการนิเทศของโรงเรียนในโครงการ 
(μ=4.38,σ=0.61) มีการกําหนดจุดประสงคของกิจกรรมนิเทศตามความสําคัญและจําเปน  
(μ= 4.28,σ=0.52) มีการกําหนดวัตถุประสงคของการนิเทศอยางชัดเจน (μ=4.28,σ=0.63) มีการ
กําหนดทางเลือกของการนิเทศ( μ=4.23, σ=0.59) มีแนวปฏิบัติที่ใหไวจากการนิเทศ(μ= 4.16, 
σ=0.61) มีการจัดลําดับความสําคัญของทางเลือกในการนิเทศ (μ=4.01,σ=0.62) และ มีแนวปฏิบัติ
ที่หลากหลายในการนิเทศ (μ= 4.01,σ=0.67) ตามลําดับ 

กลุมหัวหนากลุมสาระการเรียนรูมีความเห็นวา กระบวนการนิเทศของผูบริหารดานการ
จัดลําดับความสําคัญของงาน มีการปฏิบัติอยูในระดับมาก(μ=4.21,σ=0.65) และเมื่อพิจารณาแยก
เปนรายขอโดยเรียงมัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหานอยดังนี้คือ มีการกําหนดเปาหมายการนิเทศของ
โรงเรียนในโครงการ (μ=4.41,σ=0.60) มีการกําหนดจุดประสงคของกิจกรรมนิเทศตามความสําคัญ
และจําเปน (μ= 4.31,σ=0.54 ) มีการกําหนดวัตถุประสงคของการนิเทศอยางชัดเจน (μ= 4.29, 
σ=0.67) มีการกําหนดทางเลือกของการนิเทศ (μ=4.22,σ=0.62) มีแนวปฏิบัติที่ใหไวจากการนิเทศ 
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(μ= 4.20,σ=0.64) มีแนวปฏิบัติที่หลากหลายในการนิเทศ (μ=4.04,σ=0.67) และ มีการจัดลําดับ
ความสําคัญของทางเลือกในการนิเทศ (μ= 3.97,σ=0.66 ) ตามลําดับ   

กลุมผูบริหารมีความเห็นวา กระบวนการนิเทศของผูบริหารดานการจัดลําดับความสําคัญของ
งาน มีการปฏิบัติอยูในระดับมาก (μ=4.22,σ=0.62) และเม่ือพิจารณาแยกเปนรายขอโดยเรียง
มัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหานอยดังนี้คือ มีการกําหนดเปาหมายการนิเทศของโรงเรียนในโครงการ 
(μ=4.48,σ=0.63) มีการกําหนดวัตถุประสงคของการนิเทศอยางชัดเจน (μ=4.37,σ=0.56) มีการ
กําหนดจุดประสงคของกิจกรรมนิเทศตามความสําคัญและจําเปน (μ=4.33,σ=0.54) มีการกําหนด
ทางเลือกของการนิเทศ (μ=4.25,σ=0.64) มีแนวปฏิบัติที่ใหไวจากการนิเทศ (μ=4.22,σ=0.50) มี
แนวปฏิบัติที่หลากหลายในการนิเทศ  (μ= 4.00,σ=0.78) และมีการจัดลําดับความสําคัญของ
ทางเลือกในการนิเทศ (μ=3.95,σ=0.60 ตามลําดับ  
 
ตารางที ่9 แสดงมัชฌมิเลขคณิต สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคาระดับของกระบวนการนิเทศของ 
            ผูบริหารโรงเรียนวัดศรีนวลธรรมวิมล สังกัดกรุงเทพมหานคร ดานการออกแบบวิธีการ 
            ทํางาน จําแนกตามการแสดงความคิดเห็น 

(N=59) 
การออกแบบวิธ ี
การทํางาน 

ครู (47) หัวหนากลุม 
สาระการเรียนรู (8) 

ผูบริหาร (4) รวม 

μ σ ระดับ μ σ ระดับ μ σ ระดับ μ σ ระดับ 
 1. มีการจัดระบบ
การทํางานในการ
นิเทศอยาง
เหมาะสม 

4.03 0.51 มาก 4.06 0.55 มาก 4.11 0.49 มาก 4.06 0.52 มาก 

2. มีการจัด
ความสัมพันธงาน
ของแตละฝายเพือ่
ความสะดวกใน
การจัดการนิเทศ 

3.89 0.77 มาก 3.89 0.79 มาก 4.00 0.76 มาก 3.91 0.77 มาก 

3. มีการนําทฤษฎี
มาประยกุตใชใน
การนิเทศ 

3.77 0.76 มาก 3.83 0.74 มาก 3.81 0.66 มาก 3.79 0.76 มาก 

4. มีการนําแนวคิด
ตางๆที่เกี่ยว กับ
การดําเนินงาน
นิเทศมาใช 

3.96 0.71 มาก 4.02 0.69 มาก 3.92 0.66 มาก 3.98 0.70 มาก 
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ตารางที ่9 (ตอ) 
(N=59) 

การออกแบบวิธ ี
การทํางาน 

ครู (47) หัวหนากลุม 
สาระการเรียนรู (8) 

ผูบริหาร (4) รวม 

μ σ ระดับ μ σ ระดับ μ σ ระดับ μ σ ระดับ 
5. มีการเตรียมส่ือ
วัสดุอุปกรณที่ตอง
ใชในการ
ปฏิบัติงานนิเทศ 

3.90 0.78 มาก 4.02 0.77 มาก 4.07 0.71 มาก 3.98 0.77 มาก 

6. มีการเตรียม
วิธีการตางๆ ใน
การปฏิบัติงาน 

4.06 0.70 มาก 4.12 0.75 มาก 4.11 0.73  มาก 4.06 0.71 มาก 

7. มีการวาง
แผนการทํางาน
เพื่อนําไปสูการ
เปลี่ยนแปลงใน
การนิเทศ 

4.03 0.73 มาก 4.08 0.75 มาก 4.03 0.74   มาก 4.03 0.74 มาก 

8. มีการกําหนด
แผนในการทํางาน
นิเทศ 

4.15 0.65 มาก 4.20 0.64 มาก 4.29 0.59    มาก 4.17 0.64 มาก 

9. มีการจัดทํา
แผนการดําเนิน 
งานดานการนิเทศ
อยางเหมาะสม 

4.27 0.63 มาก 4.35 0.62 มาก 4.29 0.59    มาก 4.29 0.61 มาก 

 10. มีการนํา
แผนการนิเทศไป
ใชอยางตอเนื่อง 

4.11 0.64 มาก 4.22 0.58 มาก 4.22 0.56    มาก 4.13 0.62 มาก 

รวม 4.03 0.70 มาก 4.08 0.71 มาก 4.08 0.67    มาก 4.04 0.70 มาก 

 
จากตารางท่ี 9 พบวากระบวนการนิเทศของผูบริหารดานการออกแบบวิธีการทํางาน มีการ

ปฏิบัติอยูในระดับมาก (μ=4.04,σ=0.70) และเมื่อพิจารณาแยกเปนรายขอโดยเรียงมัชฌิมเลขคณิต
จากมากไปหานอยดังนี้คือ มีการจัดทําแผนการดําเนินงานดานการนิเทศอยางเหมาะสม (μ=4.29, 
σ=0.61) มีการกําหนดแผนในการทํางานนิเทศ (μ=4.17,σ=0.64) มีการนําแผนการนิเทศไปใชอยาง
ตอเนื่อง (μ=4.13,σ=0.62) มีการจัดระบบการทํางานในการนิเทศอยางเหมาะสม  (μ=4.06, 
σ=0.52) มีการเตรียมวิธีการตางๆในการปฏิบัติงาน (μ=4.06,σ=0.71)มีการวางแผนการทํางานเพ่ือ
นําไปสูการเปล่ียนแปลงในการนิเทศ  (μ=4.03,σ=0.74) มีการนําแนวคิดตางๆท่ีเกี่ยวกับการ
ดําเนินงานนิเทศมาใช (μ=3.98 ,σ=0.70) มีการเตรียมสื่อวัสดุอุปกรณที่ตองใชในการปฏิบัติงาน
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นิเทศ (μ=3.98,σ=0.77) มีการจัดความสัมพันธงานของแตละฝายเพ่ือความสะดวกในการจัดการ
นิเทศ ( μ=3.91,σ=0.77)  และ มีการนําทฤษฎีมาประยุกตใชในการนิเทศ (μ=3.79,σ=0.76) 
ตามลําดับ เมื่อพิจารณาตามความคิดเห็นของแตละกลุมเปนดังนี้ 

กลุมครูมีความเห็นวา กระบวนการนิเทศของผูบริหารดานการออกแบบวิธีการทํางาน มีการ
ปฏิบัติอยูในระดับมาก (μ=4.03,σ=0.70) และเมื่อพิจารณาแยกเปนรายขอโดยเรียงมัชฌิมเลขคณิต
จากมากไปหานอยดังนี้คือ มีการจัดทําแผนการดําเนินงานดานการนิเทศอยางเหมาะสม 
(μ=4.27,σ=0.63) มีการกําหนดแผนในการทํางานนิเทศ (μ=4.15,σ=0.65) มีการนําแผนการนิเทศ
ไปใชอยางตอเนื่อง (μ=4.11,σ=0.64) มีการจัดระบบการทํางานในการนิเทศอยางเหมาะสม 
(μ=4.06,σ=0.51) มีการเตรียมวิธีการตางๆในการปฏิบัติงาน (μ=4.06,σ=0.70)  มีการวางแผนการ
ทํางานเพ่ือนําไปสูการเปลี่ยนแปลงในการนิเทศ(μ=4.03,σ=0.73) มีการนําแนวคิดตางๆท่ีเกี่ยวกับ
การดําเนินงานนิเทศมาใช(μ=3.96,σ=0.71) มีการเตรียมสื่อวัสดุอุปกรณที่ตองใชในการปฏิบัติงาน
นิเทศ (μ=3.90,σ=0.78) มีการจัดความสัมพันธงานของแตละฝายเพ่ือความสะดวกในการจัดการ
นิเทศ (μ=3.89,σ=0.77) และมีการนําทฤษฎีมาประยุกตใชในการนิเทศ (μ=3.77, σ=0.76) 
ตามลําดับ 

กลุมหัวหนากลุมสาระการเรียนรูมีความเห็นวา กระบวนการนิเทศของผูบริหารดานการ
ออกแบบวิธีการทํางาน มีการปฏิบัติอยูในระดับมาก (μ=4.08,σ=0.71) และเม่ือพิจารณาแยกเปน
รายขอโดยเรียงมัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหานอยดังนี้คือ มีการจัดทําแผนการดําเนินงานดานการ
นิเทศอยางเหมาะสม (μ=4.35,σ=0.62) มีการนําแผนการนิเทศไปใชอยางตอเนื่อง (μ=4.22 , 
σ=0.58) มีการกําหนดแผนในการทํางานนิเทศ (μ=4.20,σ=0.64)  มีการเตรียมวิธีการตางๆในการ
ปฏิบัติงาน (μ=4.12,σ=0.75) มีการวางแผนการทํางานเพ่ือนําไปสูการเปล่ียนแปลงในการนิเทศ 
(μ=4.08 , σ=0.75) มีการจัดระบบการทํางานในการนิเทศอยางเหมาะสม (μ=4.06,σ=0.55 ) มี
การนําแนวคิดตางๆที่เกี่ยวกับการดําเนินงานนิเทศมาใช ( μ=4.02,σ=0.69 ) มีการเตรียมส่ือวัสดุ
อุปกรณท่ีตองใชในการปฏิบัติงานนิเทศ (μ=4.02,σ=0.77) มีการจัดความสัมพันธงานของแตละฝาย
เพ่ือความสะดวกในการจัดการนิเทศ (μ=3.89,σ=0.79) และมีการนําทฤษฎีมาประยุกตใชในการ
นิเทศ (μ=3.83,σ=0.74)  ตามลําดับ 

กลุมผูบริหารมีความเห็นวา กระบวนการนิเทศของผูบริหารดานการออกแบบวิธีการทํางาน 
มีการปฏิบัติอยูในระดับมาก (μ=4.08,σ=0.67) และเมื่อพิจารณาแยกเปนรายขอโดยเรียงมัชฌิมเลข
คณิตจากมากไปหานอยดังนี้คือ มีการกําหนดแผนในการทํางานนิเทศ (μ=4.29,σ=0.59) มีการจัดทํา
แผนการดําเนินงานดานการนิเทศอยางเหมาะสม(μ=4.29,σ=0.59) มีการนําแผนการนิเทศไปใช
อยางตอเนื่อง (μ=4.22,σ=0.56) มีการจัดระบบการทํางานในการนิเทศอยางเหมาะสม (μ=4.11 
,σ=0.49) มีการเตรียมวิธีการตางๆในการปฏิบัติงาน (μ=4.11,σ=0.73) มีการเตรียมสื่อวัสดุอุปกรณ
ที่ตองใชในการปฏิบัติงานนิเทศ  (μ=4.07,σ=0.71) มีการวางแผนการทํางานเพ่ือนําไปสูการ
เปลี่ยนแปลงในการนิเทศ (μ=4.03,σ=0.74) มีการจัดความสัมพันธงานของแตละฝายเพ่ือความ
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สะดวกในการจัดการนิเทศ (μ=4.00,σ=0.76) มีการนําแนวคิดตางๆที่เกี่ยวกับการดําเนินงานนิเทศ
มาใช (μ=3.92,σ=0.66) และมีการนําทฤษฎีมาประยุกตใชในการนิเทศ (μ=3.81 , σ=0.66 )  
ตามลําดับ 

 
ตารางที่ 10 แสดงมัชฌิมเลขคณิต สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคาระดับของกระบวนการนิเทศของ
  ผูบริหารโรงเรียนวัดศรีนวลธรรมวิมล สังกัดกรุงเทพมหานคร ดานการจัดสรรทรัพยากร 
 จําแนกตามการแสดงความคิดเห็น 

(N=59) 
การจัดสรร
ทรัพยากร 

ครู (47) หัวหนากลุม 
สาระการเรียนรู (8) 

ผูบริหาร (4) รวม 

μ σ ระดับ μ σ ระดับ μ σ ระดับ μ σ ระดับ 
1.  มีการกําหนด
ทรัพยากรในการ
นิเทศใหตามความ
ตองการของแตละ
บุคคล 

4.06 0.73 มาก 4.08 0.74 มาก 4.14 0.70 มาก 4.08 0.72 มาก 

 2. มีการกําหนด
ทรัพยากรที่จาํเปน
ใหกับโครงการ
นิเทศ 

4.13 0.66 มาก 4.15 0.71 มาก 4.18 0.66 มาก 4.13 0.68 มาก 

3. มีการจัดแบง
ทรัพยากรให
บุคลากรในการ
นิเทศอยาง
เหมาะสม 

4.03 0.63 มาก 4.03 0.67 มาก 4.11 0.68 มาก 4.03 0.64 มาก 

4. มีการจัดแบง
ทรัพยากรให
โครงการนิเทศ
อยางเหมาะสม 

4.01 0.62 มาก 4.01 0.64 มาก 4.07 0.64 มาก 4.03 0.61 มาก 

5. มีการแบงปน
ทรัพยากรใหตาม
สัดสวนเม่ือไมอาจ
จัดหาใหไดทั้งหมด 

3.93 0.67 มาก 3.93 0.67 มาก 3.96 0.69 มาก 3.93 0.66 มาก 
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ตารางที่ 10 (ตอ) 
(N=59) 

การจัดสรร
ทรัพยากร 

ครู (47) หัวหนากลุม 
สาระการเรียนรู (8) 

ผูบริหาร (4) รวม 

μ σ ระดับ μ σ ระดับ μ σ ระดับ μ σ ระดับ 
6. มีการกําหนด 
การใชทรพัยากร
ตามเปาหมายการ
นิเทศ 

4.05 0.67 มาก 4.06 0.68 มาก 4.07 0.66  มาก 4.05 0.68 มาก 

7. มีการกําหนด 
การใชทรัพยากร
ตามวัตถุประสงค
เฉพาะของสวน
งานนิเทศ 

3.96 0.63 มาก 3.98 0.66 มาก 3.96 0.69  มาก 3.96 0.64 มาก 

8. จัดใหมีบุคลากร
รับผิดชอบตอ
โครงการนิเทศ 

4.27 0.51 มาก 4.29 0.50 มาก 4.33 0.54  มาก 4.27 0.51 มาก 

9.  มีการมอบ 
หมายบุคลากรให
ปฏิบัติงานการ
นิเทศตามเปา 
หมายเฉพาะ 

4.22 0.48 มาก 4.24 0.47 มาก 4.25 0.51  มาก 4.22 0.49 มาก 

รวม 4.07 0.64 มาก 4.09 0.65 มาก 4.12 0.66 มาก 4.07 0.64 มาก 

 
จากตารางที ่10 พบวากระบวนการนิเทศของผูบริหารดานการจัดสรรทรัพยากร มีการปฏิบัติ

อยูในระดับมาก  (μ=4.07,σ=0.64) และเมื่อพิจารณาแยกเปนรายขอโดยเรียงมัชฌิมเลขคณิตจาก
มากไปหานอยดังน้ีคือ จัดใหมีบุคลากรรับผิดชอบตอโครงการนิเทศ (μ=4.27,σ=0.71) มีการ
มอบหมายบุคลากรใหปฏิบัติงานการนิเทศตามเปาหมายเฉพาะ  (μ=4.22,σ=0.69) มีการกําหนด
ทรัพยากรท่ีจําเปนใหกับโครงการนิเทศ (μ=4.15,σ=0.80) มีการกําหนดทรัพยากรในการนิเทศให
ตามความตองการของแตละบุคคล (μ=4.10,σ=0.53) มีการกําหนดการใชทรัพยากรตามเปาหมาย
การนิเทศ(μ=4.05,σ=0.60) มีการจัดแบงทรัพยากรใหบุคลากรในการนิเทศอยางเหมาะสม 
(μ=4.05,σ=0.65 ) มีการจัดแบงทรัพยากรใหโครงการนิเทศอยางเหมาะสม (μ=4.05, σ=0.65) มี
การกําหนดการใชทรัพยากรตามวัตถุประสงคเฉพาะของสวนงานนิเทศ (μ=3.96,σ=0.62) และมีการ
แบงปนทรัพยากรใหตามสัดสวนเมื่อไมอาจจัดหาใหไดทั้งหมด (μ=3.91,σ=0.64) ตามลําดับ เมื่อ
พิจารณาตามความคิดเห็นของแตละกลุมเปนดังนี้ 
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 กลุมครูมีความเห็นวากระบวนการนิเทศของผูบริหารดานการจัดสรรทรัพยากร มีการปฏิบัติ
อยูในระดับมาก  (μ=4.07,σ=0.64) และเม่ือพิจารณาแยกเปนรายขอโดยเรียงมัชฌิมเลขคณิตจาก
มากไปหานอยดังน้ีคือ จัดใหมีบุคลากรรับผิดชอบตอโครงการนิเทศ (μ=4.27,σ=0.51) มีการ
มอบหมายบุคลากรใหปฏิบัติงานการนิเทศตามเปาหมายเฉพาะ  (μ=4.22,σ=0.48) มีการกําหนด
ทรัพยากรท่ีจําเปนใหกับโครงการนิเทศ (μ=4.13,σ=0.66) มีการกําหนดทรัพยากรในการนิเทศให
ตามความตองการของแตละบุคคล (μ=4.06,σ=0.73)   มีการกําหนดการใชทรัพยากรตามเปาหมาย
การนิเทศ (μ=4.05,σ=0.67) มีการจัดแบงทรัพยากรใหบุคลากรในการนิเทศอยางเหมาะสม
(μ=4.03,σ=0.63)มีการจัดแบงทรัพยากรใหโครงการนิเทศอยางเหมาะสม (μ=4.01, σ=0.62)  มี
การกําหนดการใชทรัพยากรตามวัตถุประสงคเฉพาะของสวนงานนิเทศ (μ=3.96,  σ=0.63 ) และมี
การแบงปนทรัพยากรใหตามสัดสวนเมื่อไมอาจจัดหาใหไดทั้งหมด (μ=3.93, σ=0.6 ) ตามลําดับ 

กลุมหัวหนากลุมสาระการเรียนรูมีความเห็นวา กระบวนการนิเทศของผูบริหารดานการ
จัดสรรทรัพยากร มีการปฏิบัติอยูในระดับมาก (μ=4.09,σ=0.65 ) และเมื่อพิจารณาแยกเปนรายขอ
โดยเรียงมัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหานอยดังนี้คือ จัดใหมีบุคลากรรับผิดชอบตอโครงการนิเทศ
(μ=4.29,σ=0.50) มีการมอบหมายบุคลากรใหปฏิบัติงานการนิเทศตามเปาหมายเฉพาะ  (μ=4.24, 
σ=0.47)  มีการกําหนดทรัพยากรท่ีจําเปนใหกับโครงการนิเทศ (μ=4.15,σ=0.71) มีการกําหนด
ทรัพยากรในการนิเทศใหตามความตองการของแตละบุคคล (μ=4.08,σ=0.74) มีการกําหนดการใช
ทรัพยากรตามเปาหมายการนิเทศ(μ=4.06,σ=0.68) มีการจัดแบงทรัพยากรใหบุคลากรในการนิเทศ
อยางเหมาะสม (μ=4.03,σ=0.67) มีการจัดแบงทรัพยากรใหโครงการนิเทศอยางเหมาะสม 
(μ=4.01,σ=0.64) มีการกําหนดการใชทรัพยากรตามวัตถุประสงคเฉพาะของสวนงานนิเทศ 
(μ=3.98,σ=0.66) และมีการแบงปนทรัพยากรใหตามสัดสวนเมื่อไมอาจจัดหาใหไดทั้งหมด 
(μ=3.93 , σ=0.67) ตามลําดับ 

กลุมผูบริหารมีความเห็นวา กระบวนการนิเทศของผูบริหารดานการจัดสรรทรัพยากร มีการ
ปฏิบัติอยูในระดับมาก  (μ=4.12,σ=0.66) และเม่ือพิจารณาแยกเปนรายขอโดยเรียงมัชฌิมเลขคณิต
จากมากไปหานอยดังนี้คือ จัดใหมีบุคลากรรับผิดชอบตอโครงการนิเทศ (μ=4.33,σ=0.54) มีการ
มอบหมายบุคลากรใหปฏิบัติงานการนิเทศตามเปาหมายเฉพาะ  (μ=4.25,σ=0.51) มีการกําหนด
ทรัพยากรท่ีจําเปนใหกับโครงการนิเทศ (μ=4.18,σ=0.66) มีการกําหนดทรัพยากรในการนิเทศให
ตามความตองการของแตละบุคคล (μ=4.14,σ=0.70)  มีการจัดแบงทรัพยากรใหบุคลากรในการ
นิเทศอยางเหมาะสม (μ=4.11,σ=0.68) มีการจัดแบงทรัพยากรใหโครงการนิเทศอยางเหมาะสม
(μ=4.07,σ=0.64)  มีการกําหนดการใชทรัพยากรตามเปาหมายการนิเทศ (μ=4.07 ,σ=0.66) มี
การแบงปนทรัพยากรใหตามสัดสวนเมื่อไมอาจจัดหาใหไดทั้งหมด (μ=3.96,σ=0.69) และมีการ
กําหนดการใชทรัพยากรตามวัตถุประสงคเฉพาะของสวนงานนิเทศ (μ=3.96 ,σ=0.69) ตามลาํดับ 
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ตารางที ่11 แสดงมัชฌิมเลขคณิต สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคาระดับของกระบวนการนิเทศของ 
ผูบริหารโรงเรียนวัดศรีนวลธรรมวิมล สังกัดกรุงเทพมหานคร ดานการประสานงานจําแนก 
ตามการแสดงความคิดเห็น 

(N=59) 
การประสานงาน ครู (47) หัวหนากลุม 

สาระการเรียนรู (8) 
ผูบริหาร (4) รวม 

μ σ ระดับ μ σ ระดับ μ σ ระดับ μ σ ระดับ 
1. มีการประสาน
การใชทรัพยากร
รวมกันในการ
นิเทศ 

3.91 0.68 มาก 3.93 0.68 มาก 3.96 0.63 มาก 3.91 0.67 มาก 

2. มีการประสาน
การทํางานของ
บุคลากรในการ
นิเทศอยาง
สม่ําเสมอ 

4.13 0.64 มาก 4.16 0.65 มาก 4.18 0.54 มาก 4.13 0.65 มาก 

 3. มีการใช
งบประมาณเพื่อ
ประสานการ
ทํางานนิเทศ
รวมกันอยาง
เหมาะสม 

3.76 0.67 มาก 3.81 0.69 มาก 3.85 0.64 มาก 3.77 0.67 มาก 

4.  มีการสราง
ความสามัคคีใน
การปฏิบัติงาน
นิเทศรวมกัน 

4.00 0.78 มาก 4.02 0.80 มาก 4.07 0.71 มาก 4.01 0.77 มาก 

5. มีการปรับ
วิธีการทํางานใน
สวนตางๆของการ
นิเทศใหมี
ประสิทธิภาพ 

4.13 0.62 มาก 4.18 0.63 มาก 4.18 0.61 มาก 4.13 0.62 มาก 

6. มีการกําหนด
ตารางเวลาในการ
นิเทศอยาง
เหมาะสม 

4.25 0.62 มาก 4.27 0.63 มาก 4.33 0.60 มาก 4.25 0.63 มาก 

7. มีการ
กําหนดเวลาในการ
นิเทศอยางชัดเจน 

4.28 0.76 มาก 4.31 0.79 มาก 4.40 0.73 มาก 4.29 0.76 มาก 
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ตารางที ่11 (ตอ) 
N=59) 

 การประสานงาน ครู (47) หัวหนากลุม 
สาระการเรียนรู (8) 

ผูบริหาร (4) รวม 

μ σ ระดับ μ σ ระดับ μ σ ระดับ μ σ ระดับ 
8. มีการอํานวย
ความสะดวกทุกๆ
อยางเพื่อใหการ
ทํางานบรรลุตาม
เปาหมาย 

4.06 0.84 มาก 4.12 0.85 มาก 4.14 0.80 มาก 4.08 0.83 มาก 

รวม 4.06 0.72 มาก 4.10 0.74 มาก 4.14 0.68 มาก 4.07 0.72 มาก 

 
จากตารางที ่11  พบวากระบวนการนิเทศของผูบริหารดานการประสานงาน มีการปฏิบัติอยู

ในระดับมาก (μ=4.07,σ=0.72) และเมื่อพิจารณาแยกเปนรายขอโดยเรียงมัชฌิมเลขคณิตจากมาก
ไปหานอยดังน้ีคือ มีการกําหนดเวลาในการนิเทศอยางชัดเจน (μ=4.29,σ=0.76) มีการกําหนด
ตารางเวลาในการนิเทศอยางเหมาะสม  (μ=4.25,σ=0.63) มีการปรับวิธีการทํางานในสวนตางๆของ
การนิเทศใหมีประสิทธิภาพ (μ= 4.13,σ=0.62) มีการประสานการทํางานของบุคลากรในการนิเทศ
อยางสม่ําเสมอ (μ=4.13,σ=0.65) มีการอํานวยความสะดวกทุกๆอยางเพ่ือใหการทํางานบรรลุตาม
เปาหมาย (μ= 4.08,σ=0.83) มีการสรางความสามัคคีในการปฏิบัติงานนิเทศรวมกัน 
 ( μ=4.01,σ=0.77) มีการประสานการใชทรัพยากรรวมกันในการนิเทศ(μ=3.96,σ=0.67) และมี
การใชงบประมาณเพ่ือประสานการทํางานนิเทศรวมกันอยางเหมาะสม (μ=3.77,σ=0.67) ตามลําดับ 
เมื่อพิจารณาตามความคิดเห็นของแตละกลุมเปนดังนี้ 

กลุมครูมีความเห็นวา กระบวนการนิเทศของผูบริหารดานการประสานงาน มีการปฏิบัติอยู
ในระดับมาก (μ=4.06,σ=0.72) และเมื่อพิจารณาแยกเปนรายขอโดยเรียงมัชฌิมเลขคณิตจากมาก
ไปหานอยดังน้ีคือ มีการกําหนดเวลาในการนิเทศอยางชัดเจน(μ=4.28,σ=0.76) มีการกําหนด
ตารางเวลาในการนิเทศอยางเหมาะสม  (μ=4.25,σ=0.62) มีการปรับวิธีการทํางานในสวนตางๆของ
การนิเทศใหมีประสิทธิภาพ (μ= 4.13,σ=0.62) มีการประสานการทํางานของบุคลากรในการนิเทศ
อยางสม่ําเสมอ (μ=4.13,σ=0.64) มีการอํานวยความสะดวกทุกๆอยางเพ่ือใหการทํางานบรรลุตาม
เปาหมาย (μ= 4.06,σ=0.84 ) มีการสรางความสามัคคีในการปฏิบัติงานนิเทศรวมกัน  
(μ=4.00,σ=0.78) มีการประสานการใชทรัพยากรรวมกันในการนิเทศ (μ=3.91,σ=0.68) และมีการ
ใชงบประมาณเพ่ือประสานการทํางานนิเทศรวมกันอยางเหมาะสม (μ=3.76,σ=0.67) ตามลําดับ 

กลุมหัวหนากลุมสาระการเรียนรู มีความเห็นวากระบวนการนิเทศของผูบริหารดานการ
ประสานงาน มีการปฏิบัติอยูในระดับมาก  (μ=4.10,σ=0.74) และเมื่อพิจารณาแยกเปนรายขอโดย
เรียงมัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหานอยดังนี้คือ มีการกําหนดเวลาในการนิเทศอยางชัดเจน  
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(μ=4.31,σ=0.79) มีการกําหนดตารางเวลาในการนิเทศอยางเหมาะสม  (μ=4.27,σ=0.63) มีการ
ปรับวิธีการทํางานในสวนตางๆของการนิเทศใหมีประสิทธิภาพ (μ= 4.18,σ=0.63) มีการประสาน
การทํางานของบุคลากรในการนิเทศอยางสม่ําเสมอ (μ=4.16,σ=0.65) มีการอํานวยความสะดวก
ทุกๆอยางเพ่ือใหการทํางานบรรลุตามเปาหมาย (μ= 4.12,σ=0.85) มีการสรางความสามัคคีในการ
ปฏิบัติงานนิเทศรวมกัน (μ=4.02,σ=0.80)  มีการประสานการใชทรัพยากรรวมกันในการนิเทศ 
(μ=3.93,σ=0.68) และมีการใชงบประมาณเพ่ือประสานการทํางานนิเทศรวมกันอยางเหมาะสม 
(μ=3.81 , σ=0.69) ตามลําดับ 

กลุมผูบริหารมีความเห็นวา กระบวนการนิเทศของผูบริหารดานการประสานงาน มีการ
ปฏิบัติอยูในระดับมาก  (μ=4.14,σ=0.68) และเม่ือพิจารณาแยกเปนรายขอโดยเรียงมัชฌิมเลขคณิต
จากมากไปหานอยดังน้ีคือ  มีการกําหนดเวลาในการนิเทศอยางชัดเจน (μ=4.40,σ=0.73) มีการ
กําหนดตารางเวลาในการนิเทศอยางเหมาะสม(μ=4.33,σ=0.60) มีการประสานการทํางานของ
บุคลากรในการนิเทศอยางสม่ําเสมอ( μ=4.18,σ=0.54 ) มีการปรับวิธีการทํางานในสวนตางๆของ
การนิเทศใหมีประสิทธิภาพ (μ=4.18,σ=0.61)  มีการอํานวยความสะดวกทุกๆอยางเพ่ือใหการ
ทํางานบรรลุตามเปาหมาย (μ=4.14,σ=0.80 )มีการสรางความสามัคคีในการปฏิบัติงานนิเทศรวมกัน 
(μ=4.07 , σ=0.71)  มีการประสานการใชทรัพยากรรวมกันในการนิเทศ (μ=3.96 , σ=0.63) และ
มีการใชงบประมาณเพ่ือประสานการทํางานนิเทศรวมกันอยางเหมาะสม (μ=3.85 , σ=0.64 ) 
ตามลําดับ  
 
ตารางที่ 12 แสดงมัชฌิมเลขคณิต สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคาระดับของกระบวนการนิเทศของ 

ผูบริหารโรงเรียนวัดศรีนวลธรรมวิมล สังกัดกรุงเทพมหานคร ดานการอํานวยการจําแนก 
ตามการแสดงความคิดเห็น 

(N=59) 
การอํานวยการ ครู (47) หัวหนากลุม 

สาระการเรียนรู (8) 
ผูบริหาร (4) รวม 

μ σ ระดับ μ σ ระดับ μ σ ระดับ μ σ ระดับ 
1. มีการแตงตั้ง
บุคลากร
ปฏิบัติงานดานการ
นิเทศ 

4.22 0.64 มาก 4.25 0.66 มาก 4.29 0.65 มาก 4.24 0.65 มาก 

2. มีการให
บุคลากรปฏิบัต ิ
งานดานการนิเทศ
ตามความสามารถ
ของแตละบุคคล  

4.15 0.73 มาก 4.16 0.74 มาก 4.22 0.73 มาก 4.15 0.73 มาก 
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ตารางที่ 12 (ตอ) 
(N=59) 

การอํานวยการ ครู (47) หัวหนากลุม 
สาระการเรียนรู (8) 

ผูบริหาร (4) รวม 

μ σ ระดับ μ σ ระดับ μ σ ระดับ μ σ ระดับ 
3. มีการกําหนด
แนวทางในการ
ดําเนินงานนิเทศ 

4.15 0.55 มาก 4.20 0.53 มาก 4.18 0.54 มาก 4.17 0.52 มาก 

4. มีระเบียบ
ปฏิบัติในการ
ดําเนินการนิเทศ 

4.06 0.63 มาก 4.12 0.66 มาก 4.11 0.56 มาก 4.08 0.62 มาก 

5. มีการกําหนด
เกณฑการ
ปฏิบัติงานในการ
นิเทศอยางชัดเจน 

4.18 0.59 มาก 4.20 0.64 มาก 4.14 0.64 มาก 4.18 0.60 มาก 

6. มีการกําหนด
ขั้นตอนในการ
ปฏิบัติงานการ
นิเทศ 

4.18 0.59 มาก 4.20 0.64 มาก 4.07 0.66 มาก 4.18 0.60 มาก 

7. มีการแนะนํา
การปฏิบัติงาน
นิเทศใหแก
บุคลากร 

3.98 0.79 มาก 4.00 0.84 มาก 3.92 0.81 มาก 3.98 0.79 มาก 

8. มีการปฏิบัติงาน
นิเทศที่เหมาะสม 

4.06 0.68 มาก 4.16 0.68 มาก 4.07 0.71 มาก 4.08 0.67 มาก 

9. มีการกําหนด
ทางเลือกที่หลาก 
หลายเพื่อใช
ประกอบการตัด 
สินใจในการ
ดําเนินงานนิเทศ 

3.91 0.71 มาก 3.97 0.72 มาก 3.85 0.70 มาก 3.93 0.71 มาก 

รวม 4.10 0.67 มาก 4.14 0.69 มาก 4.09 0.68 มาก 4.11 0.67 มาก 
 

จากตารางที ่12 พบวากระบวนการนิเทศของผูบริหารดานการอํานวยการ มีการปฏิบัติอยูใน
ระดับมาก (μ=4.11,σ=0.67) และเมื่อพิจารณาแยกเปนรายขอโดยเรียงมัชฌิมเลขคณิตจากมากไป
หานอยดังนี้คือ มีการแตงตั้งบุคลากรปฏิบัติงานดานการนิเทศ (μ=4.24,σ=0.65)  มีการกําหนด
เกณฑการปฏิบัติงานในการนิเทศอยางชัดเจน (μ=4.18,σ=0.60)  มีการกําหนดข้ันตอนในการ
ปฏิบัติงานการนิเทศ (μ=4.18,σ=0.60) มีการกําหนดแนวทางในการดําเนินงานนิเทศ 
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 (μ=4.17,σ=0.52) มีการใหบุคลากรปฏิบัติงานดานการนิเทศตามความสามารถของแตละบุคคล  
(μ=4.15 , σ=0.73)  มีระเบียบปฏิบัติในการดําเนินการนิเทศ (μ=4.08,σ=0.62) มีการปฏิบัติงาน
นิเทศที่เหมาะสม (μ=4.08,σ=0.67) มีการแนะนําการปฏิบัติงานนิเทศใหแกบุคลากร (μ=3.98, 
σ=0.79) และมีการกําหนดทางเลือกที่หลากหลายเพ่ือใชประกอบการตัดสินใจในการดําเนินงาน
นิเทศ (μ=3.93,σ=0.71)  ตามลําดับ เมื่อพิจารณาตามความคิดเห็นของแตละกลุมเปนดังนี้ 

กลุมครูมีความเห็นวา กระบวนการนิเทศของผูบริหารดานการอํานวยการ อยูในระดับมาก  
(μ=4.10,σ=0.67) และเม่ือพิจารณาแยกเปนรายขอโดยเรียงมัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหานอย
ดังนี้คือ มีการแตงตั้งบุคลากรปฏิบัติงานดานการนิเทศ (μ=4.22,σ=0.64) มีการกําหนดเกณฑการ
ปฏิบัติงานในการนิเทศอยางชัดเจน (μ=4.18,σ=0.59) มีการกําหนดข้ันตอนในการปฏิบัติงานการ
นิเทศ (μ=4.18 ,σ=0.59) มีการกําหนดแนวทางในการดําเนินงานนิเทศ (μ=4.15,σ=0.55)  มีการ
ใหบุคลากรปฏิบัติงานดานการนิเทศตามความสามารถของแตละบุคคล (μ=4.15,σ=0.73)  มี
ระเบียบปฏิบัติในการดําเนินการนิเทศ (μ=4.06,σ=0.63) มีการปฏิบัติงานนิเทศที่เหมาะสม 
(μ=4.06,σ=0.68)  มีการแนะนําการปฏิบัติงานนิเทศใหแกบุคลากร (μ=3.98,σ=0.79) และมีการ
กําหนดทางเลือกที่หลากหลายเพ่ือใชประกอบการตัดสินใจในการดําเนินงานนิเทศ  (μ=3.91 , 
σ=0.71)  ตามลําดับ 

กลุมหัวหนากลุมสาระการเรียนรู มีความเห็นวากระบวนการนิเทศของผูบริหารดานการ
อํานวยการ มีการปฏิบัติอยูในระดับมาก (μ=4.14 , σ=0.69) และเมื่อพิจารณาแยกเปนรายขอโดย
เรียงมัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหานอยดังนี้คือ มีการแตงตั้งบุคลากรปฏิบัติงานดานการนิเทศ  
(μ=4.25,σ=0.66) มีการกําหนดแนวทางในการดําเนินงานนิเทศ (μ=4.20,σ=0.53) มีการกําหนด
เกณฑการปฏิบัติงานในการนิเทศอยางชัดเจน (μ=4.20,σ=0.64) มีการกําหนดขั้นตอนในการ
ปฏิบัติงานการนิเทศ (μ=4.20,σ=0.64) มีการปฏิบัติงานนิเทศที่เหมาะสม (μ=4.16,σ=0.68) มีการ
ใหบุคลากรปฏิบัติงานดานการนิเทศตามความสามารถของแตละบุคคล (μ=4.16 σ=0.74)  มี
ระเบียบปฏิบัติในการดําเนินการนิเทศ (μ=4.12 ,σ=0.66) มีการแนะนําการปฏิบัติงานนิเทศใหแก
บุคลากร (μ=4.00 σ=0.84) และมีการกําหนดทางเลือกที่หลากหลายเพ่ือใชประกอบการตัดสินใจใน
การดําเนินงานนิเทศ (μ=3.97 σ=0.72) ตามลําดับ 

กลุมผูบริหารมีความเห็นวา กระบวนการนิเทศของผูบริหารดานการอํานวยการ อยูในระดับ
มาก (μ=4.09 , σ=0.68) และเม่ือพิจารณาแยกเปนรายขอโดยเรียงมัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหา
นอยดังนี้คือ มีการแตงตั้งบุคลากรปฏิบัติงานดานการนิเทศ (μ=4.29,σ=0.65) มีการใหบุคลากร
ปฏิบัติงานดานการนิเทศตามความสามารถของแตละบุคคล  (μ=4.22,σ=0.73)  มีการกําหนด
แนวทางในการดําเนินงานนิเทศ(μ=4.18 ,σ=0.54)  มีการกําหนดเกณฑการปฏิบัติงานในการนิเทศ
อยางชัดเจน (μ=4.14 ,σ=0.64) มีระเบียบปฏิบัติในการดําเนินการนิเทศ  (μ=4.11 ,σ=0.56)  มี
การกําหนดขั้นตอนในการปฏิบัติงานการนิเทศ (μ=4.07,σ=0.66) มีการปฏิบัติงานนิเทศที่เหมาะสม  
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(μ=4.07 σ=0.71) มีการแนะนําการปฏิบัติงานนิเทศใหแกบุคลากร (μ=3.92,σ=0.8)   และมีการ
กําหนดทางเลือกที่หลากหลายเพ่ือใชประกอบการตัดสินใจในการดําเนินงานนิเทศ (μ=3.85 , 
σ=0.70) ตามลําดับ 
 จากการวิเคราะหระดับกระบวนการนิเทศของผูบริหารโรงเรียนวัดศรีนวลธรรมวิมล สังกัด 
กรุงเทพมหานครรายดานทั้ง 6 ดานคือ 1) การประเมินสภาพงาน 2) การจัดลําดับความสําคัญของ
งาน 3) การออกแบบวิธีการทํางาน 4) การจัดสรรทรัพยากร 5) การประสานงาน 6) การอํานวยการ 
นํามาวิเคราะหหาคามัชฌิมเลขคณิตและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน นําไปเปรียบเทียบกับเกณฑที่กําหนด
ไวดังรายละเอียดในตารางที่ 7 จนถึงตารางท่ี 30 และใชการวิเคราะหเนื้อหาจากขอคําถามท่ีมี
คาเฉลี่ยต่ําสุด พรอมท้ังนําไปทําการสนทนากลุม (focus group disscussion) โดยเรียนเชิญรอง
ผูบริหาร และครูที่เปนหัวหนากลุมสาระ เพ่ือหาแนวทางการพัฒนากระบวนการนิเทศของผูบริหาร
โรงเรียนวัดศรีนวลธรรมวิมล สังกัดกรุงเทพมหานคร ซึ่งผลการวิเคราะหแตละดานสรุปไดดังนี้ 
 ดานการประเมินสภาพงาน ผูบริหารควรมีการเปรียบเทียบพฤติกรรมตางๆจากการทํางาน
โดยดูความรับผิดชอบในการดําเนินโครงการ กิจกรรมท่ีไดรับมอบหมายภายในกลุมสาระการเรียนรูวา
มีประสิทธิภาพและประสบความสําเร็จมากนอยเพียงใด เปนไปตามเปาหมายและวัตถุประสงคที่วาง
ไวหรือไม รวมถึงสังเกตพฤติกรรมการสอนของครูในแตละกลุมสาระการเรียนรู ในเรื่องของ
กระบวนการสอนวามีเทคนิค วิธีการที่หลากหลายและนาสนใจอยางไรโดยมีหัวหนากลุมสาระการ
เรียนรูเขาไปรวมนิเทศการสอนของครูดวย รวมท้ังผูบริหารและหัวหนากลุมสาระการเรียนรูควรมีการ
กําหนดเกณฑการประเมินและเปรียบเทียบพฤติกรรมตางๆจากการทํางานรวมกันอยางเหมาะสม 
 ดานการจัดลําดับความสําคัญของงาน ผูบริหารควรมีการจัดลําดับความสําคัญของทางเลือก
ในการนิเทศ โดยสํารวจความตองการของครู จากนั้นใหคาคะแนนนํ้าหนักในแตละประเด็นปญหา
นํามาจัดเรียงเปนลําดับกอนหลังตามความสําคัญและส่ิงที่เปนเรื่องเรงดวน เลือกเร่ืองที่สําคัญที่สุดเพ่ือ
การดําเนินการแกไขปญหากอน จากนั้นวางแผนการนิเทศและการดําเนินงานตางๆ 
 ดานการออกแบบวิธีการทํางาน ผูบริหารควรมีการนําทฤษฎี ความรูตางๆ มาประยุกตใชใน
การนิเทศ โดยใชทฤษฎีใหเขากับบริบทของโรงเรียน และบุคลากรในโรงเรียนอยางเหมาะสมตองเปน
ทฤษฎีที่เปนไปไดในการนําไปปฏิบัติ สรางความเขาใจแกคณะครูโดยการอบรมใหความรูกอนการ
ดําเนินงาน สรางความม่ันใจใหกับครูผูรับการนิเทศกอใหเกิดทัศนคติที่ดีในการปฏิบัติงาน 
 ดานการจัดสรรทรัพยากร ในเร่ืองการแบงปนทรัพยากรใหตามสัดสวนเมื่อไมอาจจัดหาใหได
ทั้งหมดนั้น ผูบริหารตองประชุมหัวหนากลุมสาระเพ่ือชี้แจงแนวทางการปฏิบัติ จากนั้นใหแตละกลุม
สาระการเรียนรู เลือกวิธีการปฏิบัติงานที่สอดคลองกับทรัพยากรท่ีมีอยู สิ่งไหนที่สามารถใชงาน
รวมกันไดภายในกลุมสาระการเรียนรู หรือตางกลุมสาระการเรียนรูก็ใหใชงานรวมกัน  ถาใชรวมกัน
ไมไดอาจจัดหาทรัพยากรเหลาน้ันใหจากโรงเรียนในกลุมเดียวกัน แตถาเปนทางดานบุคคลอาจจะมี
การเชิญบุคคลที่มีความรูความสามารถ มาใหความรูกับคณะครูในโรงเรียนเพ่ือพัฒนาความรู
ความสามารถของบุคลากรในโรงเรียน 
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 ดานการประสานงาน ผูบริหารตองมีการใชงบประมาณเพ่ือประสานการทํางานนิเทศรวมกัน
อยางเหมาะสม สําหรับวัสดุและอุปกรณตางๆนั้นตองมีการวางแผนลวงหนา โดยใหหัวหนากลุมสาระ
การเรียนรูสํารวจความตองการจากบุคลากรภายในกลุมสาระการเรียนรู นําผลสํารวจที่ไดมาประชุม
กับคณะผูบริหารเพ่ือวางแผนการจัดสรรงบประมาณในสวนนี้ใหเหมาะสมตรงตามความตองการ 
 ดานการอํานวยการ ผูบริหารควรมีการกําหนดทางเลือกท่ีหลากหลายเพ่ือใชประกอบการ
ตัดสินใจในการดําเนินงานนิเทศ โดยเขาใจธรรมชาติของรายวิชาในแตละกลุมสาระการเรียนรูสามารถ
ใหความรูและแนวทางในการนิเทศอยางหลากหลายและเหมาะสมกับรายวิชา โดยตองไมตัดสินปญหา
ที่เกิดขึ้นจากความรูสึกของตนฝายเดียว เปดโอกาสใหครูผูรับการนิเทศรวมแสดงความคิดเห็นถึง
ปญหาที่เกิดข้ึนเพื่อหาแนวทางแกไขปญหารวมกัน 
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บทที่ 5 
 

สรุปผลการวิจัย อภิปรายผลและขอเสนอแนะ 
 

การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงพรรณนา (descriptive research) โดยวัตถุประสงค 
เพ่ือทราบ 1) กระบวนการนิเทศของผูบริหารโรงเรียนวัดศรีนวลธรรมวิมล สังกัดกรุงเทพมหานคร 
และ 2) แนวทางการพัฒนากระบวนการนิเทศของผูบริหารโรงเรียนวัดศรีนวลธรรมวิมล สังกัด
กรุงเทพมหานคร ประชากรที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้คือ ขาราชการครูโรงเรียนวัดศรีนวลธรรมวิมล สังกัด
กรุงเทพมหานคร ประกอบดวยผูบริหารโรงเรียน 1 คน รองผูบริหารโรงเรียน 3 คน หัวหนากลุมสาระ
การเรียนรู 8 คน และครูผูสอน 47 คน รวมผูใหขอมูลทั้งสิ้น 59 คน เครื่องมือที่ใชเปนแบบสอบถาม 
จํานวน 1 ฉบับ แบงเปน 2 ตอนคือ ตอนท่ี 1 ขอมูลสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม ตอนที่ 2 
กระบวนการนิเทศของผูบริหารโรงเรียนวัดศรีนวลธรรมวิมล สังกัดกรุงเทพมหานคร ตามแนวความคิด
ของของแฮริส (Harris) ไดจําแนกกระบวนการนิเทศไว 6 ดานคือ 1) การประเมินสภาพงาน 2) การ
จัดลําดับความสําคัญของงาน 3) การออกแบบวิธีการทํางาน 4) การออกแบบวิธีการทํางาน 5) การ
ออกแบบวิธีการทํางาน 6) การอํานวยการ และ การสนทนากลุม (focus group disscussion) แนว
ทางการพัฒนากระบวนการนิเทศของผูบริหารโรงเรียนวัดศรีนวลธรรมวิมล สังกัดกรุงเทพมหานคร 
โดยไดรับขอมูลกลับคืน 59 ฉบับ คิดเปนรอยละ 100 ซึ่งนํามาวิเคราะหขอมูลในการวิจัยครั้งนี้ สถิติที่
ใชในการวิเคราะหขอมูลคือ ความถ่ี (f) รอยละ (%) มัชฌิมเลขคณิต ( μ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(σ)  และการวิเคราะหเนื้อหา (content analysis) 

 
 

สรุปผลการวิจัย 
จากการศึกษาผลของการวิจัยสามารถสรุปไดดังนี้ 
1. กระบวนการนิเทศของผูบริหารโรงเรียนวัดศรีนวลธรรมวิมล สังกัดกรุงเทพมหานคร  

พบวา โดยภาพรวมมีการปฏิบัติอยูในระดับมาก เมื่อแยกพิจารณาเปนรายดานพบวา กระบวนการ
นิเทศของผูบริหารโรงเรียนวัดศรีนวลธรรมวิมล สังกัดกรุงเทพมหานคร อยูในระดับมาก โดยเรียง
มัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหานอยดังนี้ การจัดลําดับความสําคัญของงาน มีมัชฌิมเลขคณิตมากท่ีสุด 
รองลงมาคือ การอํานวยการ การประสานงาน การประเมินสภาพงาน การออกแบบวิธีการทํางาน 
และ การจัดสรรทรัพยากร ตามลําดับเมื่อพิจารณาเปนรายดานสรุปไดดังนี้ 

  1.1 กระบวนการนิเทศของผูบริหาร ดานการประเมินสภาพงาน มีการปฏิบัติอยูในระดับ
มาก เมื่อพิจารณาแยกเปนรายขอพบวา อยูในระดับมากทุกขอ โดยมีการวิเคราะหขอมูลเพ่ือศึกษา
ความสัมพันธของงานท่ีเก่ียวของกับการนิเทศ มีมัชฌิมเลขคณิตมากท่ีสุด รองลงมาคือ มีการศึกษาถึง
สภาพตางๆเพ่ือใหไดขอมูลในการกําหนดงานดานการนิเทศ มีการทบทวนประเด็นปญหาจากการ
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นิเทศ มีการพิจารณาพฤติกรรมการทํางานในดานการนิเทศ มีการตรวจสอบประเด็นปญหาจากการ
นิเทศอยางรอบคอบ มีการสังเกตปญหาท่ีไดจากการวิเคราะหที่เกี่ยวกับการนิเทศ และมีการ
เปรียบเทียบพฤติกรรมตางๆจากการทํางานมีมัชฌิมเลขคณิตนอยท่ีสุด เมื่อพิจารณาตามความ
คิดเห็นของแตละกลุมเปนดังนี้ 

กลุมครู มีความเห็นวา กระบวนการนิเทศของผูบริหารดานการประเมินสภาพงาน มีการ
ปฏิบัติอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาแยกเปนรายขอพบวา อยูในระดับมากทุกขอ โดยมีการวิเคราะห
ขอมูลเพ่ือศึกษาความสัมพันธของงานท่ีเกี่ยวของกับการนิเทศ มีมัชฌิมเลขคณิตมากท่ีสุด รองลงมา
คือ มีการศึกษาถึงสภาพตางๆเพ่ือใหไดขอมูลในการกําหนดงานดานการนิเทศ มีการทบทวนประเด็น
ปญหาจากการนิเทศ มีการพิจารณาพฤติกรรมการทํางานในดานการนิเทศ มีการตรวจสอบประเด็น
ปญหาจากการนิเทศอยางรอบคอบ มีการสังเกตปญหาท่ีไดจากการวิเคราะหที่เกี่ยวกับการนิเทศ 
และ มีการเปรียบเทียบพฤติกรรมตางๆจากการทํางาน มีมัชฌิมเลขคณิตนอยที่สุด 

กลุมหัวหนากลุมสาระการเรียนรู มีความเห็นวา กระบวนการนิเทศของผูบริหาร ดานการ
ประเมินสภาพงาน มีการปฏิบัติอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาแยกเปนรายขอพบวา อยูในระดับมาก
ทุกขอ โดยการวิเคราะหขอมูลเพ่ือศึกษาความสัมพันธของงานท่ีเกี่ยวของกับการนิเทศ มีมัชฌิมเลข
คณิตมากที่สุด รองลงมาคือ มีการศึกษาถึงสภาพตางๆเพ่ือใหไดขอมูลในการกําหนดงานดานการ
นิเทศ  มีการทบทวนประเด็นปญหาจากการนิเทศ มีการพิจารณาพฤติกรรมการทํางานในดานการ
นิเทศ  มีการตรวจสอบประเด็นปญหาจากการนิเทศอยางรอบคอบ มีการสังเกตปญหาที่ไดจากการ
วิเคราะหที่เกี่ยวกับการนิเทศ และ มีการเปรียบเทียบพฤติกรรมตางๆจากการทํางานมีมัชฌิมเลข
คณิตนอยท่ีสุด 

กลุมผูบริหาร มีความเห็นวา กระบวนการนิเทศของผูบริหาร ดานการประเมินสภาพงานมี
การปฏิบัติอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาแยกเปนรายขอพบวา อยูในระดับมากทุกขอ  โดยมีการ
วิเคราะหขอมูลเพ่ือศึกษาความสัมพันธของงานที่เกี่ยวของกับการนิเทศ มีมัชฌิมเลขคณิตมากที่สุด 
รองลงมาคือ มีการศึกษาถึงสภาพตางๆเพ่ือใหไดขอมูลในการกําหนดงานดานการนิเทศ  มีการ
พิจารณาพฤติกรรมการทํางานในดานการนิเทศ มีการตรวจสอบประเด็นปญหาจากการนิเทศอยาง
รอบคอบ มีการทบทวนประเด็นปญหาจากการนิเทศ มีการสังเกตปญหาท่ีไดจากการวิเคราะหที่
เกี่ยวกับการนิเทศ และมีการเปรียบเทียบพฤติกรรมตางๆจากการทํางาน มีมัชฌิมเลขคณิตนอยที่สุด 

1.2 กระบวนการนิเทศของผูบริหาร ดานการจัดลําดับความสําคัญของงาน มีการปฏิบัติอยู
ในระดับมาก เมื่อพิจารณาแยกเปนรายขอพบวา อยูในระดับมากทุกขอ โดยมีการกําหนดเปาหมาย
การนิเทศของโรงเรียนในโครงการ มีมัชฌิมเลขคณิตมากท่ีสุด รองลงมาคือ มีการกําหนดจุดประสงค
ของกิจกรรมนิเทศตามความสําคัญและจําเปน มีการกําหนดวัตถุประสงคของการนิเทศอยางชัดเจน 
มีการกําหนดทางเลือกของการนิเทศ มีแนวปฏิบัติที่ใหไวจากการนิเทศ มีแนวปฏิบัติที่หลากหลายใน
การนิเทศ และมีการจัดลําดับความสําคัญของทางเลือกในการนิเทศ มีมัชฌิมเลขคณิตนอยที่สุด เมื่อ
พิจารณาตามความคิดเห็นของแตละกลุมเปนดังนี้ 
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กลุมครูมีความเห็นวา กระบวนการนิเทศของผูบริหาร ดานการจัดลําดับความสําคัญของงาน 
มีการปฏิบัติอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาแยกเปนรายขอพบวา อยูในระดับมากทุกขอ โดยมีการ
กําหนดเปาหมายการนิเทศของโรงเรียนในโครงการ มีมัชฌิมเลขคณิตมากที่สุด รองลงมาคือ มีการ
กําหนดจุดประสงคของกิจกรรมนิเทศตามความสําคัญและจําเปน  มีการกําหนดวัตถุประสงคของ
การนิเทศอยางชัดเจน มีการกําหนดทางเลือกของการนิเทศ มีแนวปฏิบัติที่ใหไวจากการนิเทศ มีการ
จัดลําดับความสําคัญของทางเลือกในการนิเทศ และมีแนวปฏิบัติที่หลากหลายในการนิเทศ มีมัชฌิม
เลขคณิตนอยท่ีสุด 
 กลุมหัวหนากลุมสาระการเรียนรูมีความเห็นวา กระบวนการนิเทศของผูบริหาร ดานการ
จัดลําดับความสําคัญของงาน มีการปฏิบัติอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาแยกเปนรายขอพบวา อยูใน
ระดับมากทุกขอ โดยมีการกําหนดเปาหมายการนิเทศของโรงเรียนในโครงการ มีมัชฌิมเลขคณิตมาก
ที่สุด รองลงมาคือ มีการกําหนดจุดประสงคของกิจกรรมนิเทศตามความสําคัญและจําเปน มีการ
กําหนดวัตถุประสงคของการนิเทศอยางชัดเจน มีการกําหนดทางเลือกของการนิเทศ มีแนวปฏิบัติที่
ใหไวจากการนิเทศ มีแนวปฏิบัติที่หลากหลายในการนิเทศ  และมีการจัดลําดับความสําคัญของ
ทางเลือกในการนิเทศ มีมัชฌิมเลขคณิตนอยท่ีสุด 
 กลุมผูบริหารมีความเห็นวา กระบวนการนิเทศของผูบริหาร ดานการจัดลําดับความสําคัญ
ของงาน มีการปฏิบัติอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาแยกเปนรายขอพบวา อยูในระดับมากทุกขอ โดย
มีการกําหนดเปาหมายการนิเทศของโรงเรียนในโครงการ มีมัชฌิมเลขคณิตมากท่ีสุด รองลงมาคือ มี
การกําหนดวัตถุประสงคของการนิเทศอยางชัดเจน มีการกําหนดจุดประสงคของกิจกรรมนิเทศตาม
ความสําคัญและจําเปน มีการกําหนดทางเลือกของการนิเทศ มีแนวปฏิบัติที่ใหไวจากการนิเทศ มี
แนวปฏิบัติที่หลากหลายในการ และมีการจัดลําดับความสําคัญของทางเลือกในการนิเทศ มีมัชฌิม
เลขคณิตนอยท่ีสุด 

1.3  กระบวนการนิเทศของผูบริหาร ดานการออกแบบวิธีการทํางาน มีการปฏิบัติอยูใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาแยกเปนรายขอพบวา อยูในระดับมากทุกขอ โดย มีการจัดทําแผนการ
ดําเนินงานดานการนิเทศอยางเหมาะสม มีมัชฌิมเลขคณิตมากท่ีสุด รองลงมาคือ มีการกําหนดแผน
ในการทํางานนิเทศ มีการนําแผนการนิเทศไปใชอยางตอเนื่อง มีการจัดระบบการทํางานในการนิเทศ
อยางเหมาะสม มีการเตรียมวิธีการตางๆ ในการปฏิบัติงาน มีการวางแผนการทํางานเพ่ือนําไปสูการ
เปลี่ยนแปลงในการนิเทศ มีการนําแนวคิดตางๆที่เกี่ยวกับการดําเนินงานนิเทศมาใช มีการเตรียมส่ือ
วัสดุอุปกรณที่ตองใชในการปฏิบัติงานนิเทศ มีการจัดความสัมพันธงานของแตละฝายเพ่ือความ
สะดวกในการจัดการนิเทศ และมีการนําทฤษฎีมาประยุกตใชในการนิเทศ มีมัชฌิมเลขคณิตนอยที่สุด
เมื่อพิจารณาตามความคิดเห็นของแตละกลุมเปนดังนี้ 
 กลุมครูมีความเห็นวา กระบวนการนิเทศของผูบริหาร ดานการออกแบบวิธีการทํางาน  มี
การปฏิบัติอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาแยกเปนรายขอพบวา อยูในระดับมากทุกขอ โดยมีการ
จัดทําแผนการดําเนินงานดานการนิเทศอยางเหมาะสม มีมัชฌิมเลขคณิตมากท่ีสุด รองลงมาคือ มี
การกําหนดแผนในการทํางานนิเทศ มีการนําแผนการนิเทศไปใชอยางตอเนื่อง  มีการจัดระบบการ
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ทํางานในการนิเทศอยางเหมาะสม มีการเตรียมวิธีการตางๆในการปฏิบัติงาน  มีการวางแผนการ
ทํางานเพ่ือนําไปสูการเปลี่ยนแปลงในการนิเทศ มีการนําแนวคิดตางๆที่เกี่ยวกับการดําเนินงานนิเทศ
มาใช มีการเตรียมสื่อวัสดุอุปกรณท่ีตองใชในการปฏิบัติงานนิเทศ  มีการจัดความสัมพันธงานของแต
ละฝายเพ่ือความสะดวกในการจัดการนิเทศ และมีการนําทฤษฎีมาประยุกตใชในการนิเทศ มีมัชฌิม
เลขคณิตนอยท่ีสุด 

กลุมหัวหนากลุมสาระการเรียนรูมีความเห็นวา กระบวนการนิเทศของผูบริหาร ดานการ
ออกแบบวิธีการทํางาน มีการปฏิบัติอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาแยกเปนรายขอพบวา อยูในระดับ
มากทุกขอ โดยมีการจัดทําแผนการดําเนินงานดานการนิเทศอยางเหมาะสม มีมัชฌิมเลขคณิตมาก
ที่สุด รองลงมาคือมีการนําแผนการนิเทศไปใชอยางตอเนื่อง มีการกําหนดแผนในการทํางานนิเทศ มี
การเตรียมวิธีการตางๆในการปฏิบัติงาน มีการวางแผนการทํางานเพ่ือนําไปสูการเปล่ียนแปลงในการ
นิเทศ มีการจัดระบบการทํางานในการนิเทศอยางเหมาะสม  มีการนําแนวคิดตางๆที่เกี่ยวกับการ
ดําเนินงานนิเทศมาใช มีการเตรียมสื่อวัสดุอุปกรณที่ตองใชในการปฏิบัติงานนิเทศ มีการจัด
ความสัมพันธงานของแตละฝายเพ่ือความสะดวกในการจัดการนิเทศ และมีการนําทฤษฎีมา
ประยุกตใชในการนิเทศ มีมัชฌิมเลขคณิตนอยที่สุด 

กลุมผูบริหารมีความเห็นวา กระบวนการนิเทศของผูบริหาร ดานการออกแบบวิธีการทํางาน 
มีการปฏิบัติอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาแยกเปนรายขอพบวา อยูในระดับมากทุกขอ  โดยมีการ
กําหนดแผนในการทํางานนิเทศ มีมัชฌิมเลขคณิตมากท่ีสุด รองลงมาคือ มีการจัดทําแผนการ
ดําเนินงานดานการนิเทศอยางเหมาะสม มีการนําแผนการนิเทศไปใชอยางตอเนื่อง มีการจัดระบบ
การทํางานในการนิเทศอยางเหมาะสม มีการเตรียมวิธีการตางๆในการปฏิบัติงาน มีการเตรียมสื่อ
วัสดุอุปกรณที่ตองใชในการปฏิบัติงานนิเทศ  มีการวางแผนการทํางานเพ่ือนําไปสูการเปล่ียนแปลง
ในการนิเทศ มีการจัดความสัมพันธงานของแตละฝายเพ่ือความสะดวกในการจัดการนิเทศ มีการนํา
แนวคิดตางๆที่เกี่ยวกับการดําเนินงานนิเทศมาใช และมีการนําทฤษฎีมาประยุกตใชในการนิเทศ มี
มัชฌิมเลขคณิตนอยท่ีสุด 

1.4 กระบวนการนิเทศของผูบริหาร ดานการจัดสรรทรัพยากร มีการปฏิบัติอยูในระดับมาก  
เมื่อพิจารณาแยกเปนรายขอพบวา อยูในระดับมากทุกขอ โดยจัดใหมีบุคลากรรับผิดชอบตอโครงการ
นิเทศ มีมัชฌิมเลขคณิตมากท่ีสุด รองลงมาคือ มีการมอบหมายบุคลากรใหปฏิบัติงานการนิเทศตาม
เปาหมายเฉพาะ มีการกําหนดทรัพยากรท่ีจําเปนใหกับโครงการนิเทศ มีการกําหนดทรัพยากรในการ
นิเทศใหตามความตองการของแตละบุคคล มีการกําหนดการใชทรัพยากรตามเปาหมายการนิเทศ มี
การจัดแบงทรัพยากรใหบุคลากรในการนิเทศอยางเหมาะสม มีการจัดแบงทรัพยากรใหโครงการ
นิเทศอยางเหมาะสม มีการกําหนดการใชทรัพยากรตามวัตถุประสงคเฉพาะของสวนงานนิเทศ และมี
การแบงปนทรัพยากรใหตามสัดสวนเม่ือไมอาจจัดหาใหไดทั้งหมด มีมัชฌิมเลขคณิตนอยท่ีสุด  เมื่อ
พิจารณาตามความคิดเห็นของแตละกลุมเปนดังนี้ 

กลุมครูมีความเห็นวา กระบวนการนิเทศของผูบริหาร ดานการจัดสรรทรัพยากร มีการ
ปฏิบัติอยูในระดับมาก  เมื่อพิจารณาแยกเปนรายขอพบวา อยูในระดับมากทุกขอโดย  จัดใหมี
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บุคลากรรับผิดชอบตอโครงการนิเทศ มีมัชฌิมเลขคณิตมากที่สุด รองลงมาคือ  มีการมอบหมาย
บุคลากรใหปฏิบัติงานการนิเทศตามเปาหมายเฉพาะ  มีการกําหนดทรัพยากรท่ีจําเปนใหกับโครงการ
นิเทศ มีการกําหนดทรัพยากรในการนิเทศใหตามความตองการของแตละบุคคล มีการกําหนดการใช
ทรัพยากรตามเปาหมายการนิเทศ มีการจัดแบงทรัพยากรใหบุคลากรในการนิเทศอยางเหมาะสม มี
การจัดแบงทรัพยากรใหโครงการนิเทศอยางเหมาะสม มีการกําหนดการใชทรัพยากรตาม
วัตถุประสงคเฉพาะของสวนงานนิเทศ และมีการแบงปนทรัพยากรใหตามสัดสวนเมื่อไมอาจจัดหาให
ไดทั้งหมด มีมัชฌิมเลขคณิตนอยที่สุด 

กลุมหัวหนากลุมสาระการเรียนรูมีความเห็นวา กระบวนการนิเทศของผูบริหาร ดานการ
จัดสรรทรัพยากร มีการปฏิบัติอยูในระดับมาก  เมื่อพิจารณาแยกเปนรายขอพบวา อยูในระดับมาก
ทุกขอ โดยจัดใหมีบุคลากรรับผิดชอบตอโครงการนิเทศ มีมัชฌิมเลขคณิตมากท่ีสุด รองลงมาคือ  มี
การมอบหมายบุคลากรใหปฏิบัติงานการนิเทศตามเปาหมายเฉพาะ   มีการกําหนดทรัพยากรที่
จําเปนใหกับโครงการนิเทศ มีการกําหนดทรัพยากรในการนิเทศใหตามความตองการของแตละ
บุคคล มีการกําหนดการใชทรัพยากรตามเปาหมายการนิเทศ มีการจัดแบงทรัพยากรใหบุคลากรใน
การนิเทศอยางเหมาะสม มีการจัดแบงทรัพยากรใหโครงการนิเทศอยางเหมาะสม มีการกําหนดการ
ใชทรัพยากรตามวัตถุประสงคเฉพาะของสวนงานนิเทศ และมีการแบงปนทรัพยากรใหตามสัดสวน
เมื่อไมอาจจัดหาใหไดทั้งหมด มีมัชฌิมเลขคณิตนอยที่สุด 

กลุมผูบริหารมีความเห็นวา กระบวนการนิเทศของผูบริหาร ดานการจัดสรรทรัพยากร มี
การปฏิบัติอยูในระดับมาก  เมื่อพิจารณาแยกเปนรายขอพบวา อยูในระดับมากทุกขอ โดย จัดใหมี
บุคลากรรับผิดชอบตอโครงการนิเทศ มีมัชฌิมเลขคณิตมากที่สุด รองลงมาคือ มีการมอบหมาย
บุคลากรใหปฏิบัติงานการนิเทศตามเปาหมายเฉพาะ  มีการกําหนดทรัพยากรท่ีจําเปนใหกับโครงการ
นิเทศ มีการกําหนดทรัพยากรในการนิเทศใหตามความตองการของแตละบุคคล  มีการจัดแบง
ทรัพยากรใหบุคลากรในการนิเทศอยางเหมาะสม มีการจัดแบงทรัพยากรใหโครงการนิเทศอยาง
เหมาะสม มีการกําหนดการใชทรัพยากรตามเปาหมายการนิเทศ มีการแบงปนทรัพยากรใหตาม
สัดสวนเมื่อไมอาจจัดหาใหไดทั้งหมด และมีการกําหนดการใชทรัพยากรตามวัตถุประสงคเฉพาะของ
สวนงานนิเทศ มีมัชฌิมเลขคณิตนอยท่ีสุด 

1.5 กระบวนการนิเทศของผูบริหาร ดานการประสานงาน มีการปฏิบัติอยูในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาแยกเปนรายขอพบวา อยูในระดับมากทุกขอ โดยมีการกําหนดเวลาในการนิเทศอยาง
ชัดเจน มีมัชฌิมเลขคณิตมากท่ีสุด รองลงมาคือ มีการกําหนดตารางเวลาในการนิเทศอยางเหมาะสม 
มีการปรับวิธีการทํางานในสวนตางๆของการนิเทศใหมีประสิทธิภาพ มีการประสานการทํางานของ
บุคลากรในการนิเทศอยางสม่ําเสมอ มีการอํานวยความสะดวกทุกๆอยางเพ่ือใหการทํางานบรรลุตาม
เปาหมาย มีการสรางความสามัคคีในการปฏิบัติงานนิเทศรวมกัน มีการประสานการใชทรัพยากร
รวมกันในการนิเทศ  และมีการใชงบประมาณเพ่ือประสานการทํางานนิเทศรวมกันอยางเหมาะสม มี
มัชฌิมเลขคณิตนอยท่ีสุด เมื่อพิจารณาตามความคิดเห็นของแตละกลุมเปนดังนี้ 
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กลุมครูมีความเห็นวา กระบวนการนิเทศของผูบริหาร ดานการประสานงาน มีการปฏิบัติอยู
ในระดับมาก เมื่อพิจารณาแยกเปนรายขอพบวา อยูในระดับมากทุกขอ โดย มีการกําหนดเวลาใน
การนิเทศอยางชัดเจน มีมัชฌิมเลขคณิตมากท่ีสุด รองลงมาคือ มีการกําหนดตารางเวลาในการนิเทศ
อยางเหมาะสม  มีการปรับวิธีการทํางานในสวนตางๆของการนิเทศใหมีประสิทธิภาพ มีการประสาน
การทํางานของบุคลากรในการนิเทศอยางสม่ําเสมอ  มีการอํานวยความสะดวกทุกๆอยางเพ่ือใหการ
ทํางานบรรลุตามเปาหมาย มีการสรางความสามัคคีในการปฏิบัติงานนิเทศรวมกัน มีการประสานการ
ใชทรัพยากรรวมกันในการนิเทศ และมีการใชงบประมาณเพ่ือประสานการทํางานนิเทศรวมกันอยาง
เหมาะสม มีมัชฌิมเลขคณิตนอยที่สุด 

กลุมหัวหนากลุมสาระการเรียนรู มีความเห็นวา กระบวนการนิเทศของผูบริหาร ดานการ
ประสานงาน มีการปฏิบัติอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาแยกเปนรายขอพบวา อยูในระดับมากทุกขอ 
โดยมีการกําหนดเวลาในการนิเทศอยางชัดเจน มีมัชฌิมเลขคณิตมากที่สุด  รองลงมาคือ มีการ
กําหนดตารางเวลาในการนิเทศอยางเหมาะสม  มีการปรับวิธีการทํางานในสวนตางๆของการนิเทศ
ใหมีประสิทธิภาพ มีการประสานการทํางานของบุคลากรในการนิเทศอยางสม่ําเสมอ มีการอํานวย
ความสะดวกทุกๆอยางเพ่ือใหการทํางานบรรลุตามเปาหมาย  มีการสรางความสามัคคีในการ
ปฏิบัติงานนิเทศรวมกัน มีการประสานการใชทรัพยากรรวมกันในการนิเทศ   และมีการใช
งบประมาณเพ่ือประสานการทํางานนิเทศรวมกันอยางเหมาะสม มีมัชฌิมเลขคณิตนอยที่สุด 

กลุมผูบริหาร มีความเห็นวา กระบวนการนิเทศของผูบริหาร ดานการประสานงาน มีการ
ปฏิบัติอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาแยกเปนรายขอพบวา อยูในระดับมากทุกขอ โดย มีการ
กําหนดเวลาในการนิเทศอยางชัดเจน มีมัชฌิมเลขคณิตมากที่สุด รองลงมาคือ มีการกําหนด
ตารางเวลาในการนิเทศอยางเหมาะสม มีการประสานการทํางานของบุคลากรในการนิเทศอยาง
สม่ําเสมอ มีการปรับวิธีการทํางานในสวนตางๆของการนิเทศใหมีประสิทธิภาพ  มีการอํานวยความ
สะดวกทุกๆอยางเพ่ือใหการทํางานบรรลุตามเปาหมาย มีการสรางความสามัคคีในการปฏิบัติงาน
นิเทศรวมกัน มีการประสานการใชทรัพยากรรวมกันในการนิเทศ  และมีการใชงบประมาณเพ่ือ
ประสานการทํางานนิเทศรวมกันอยางเหมาะสม มีมัชฌิมเลขคณิตนอยที่สุด 

1.6 กระบวนการนิเทศของผูบริหาร ดานการอํานวยการ มีการปฏิบัติอยูในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาแยกเปนรายขอพบวา อยูในระดับมากทุกขอ โดยมีการแตงต้ังบุคลากรปฏิบัติงานดานการ
นิเทศ มีมัชฌิมเลขคณิตมากท่ีสุด รองลงมาคือ มีการกําหนดเกณฑการปฏิบัติงานในการนิเทศอยาง
ชัดเจน มีการกําหนดข้ันตอนในการปฏิบัติงานการนิเทศ มีการกําหนดแนวทางในการดําเนินงาน
นิเทศ มีการใหบุคลากรปฏิบัติงานดานการนิเทศตามความสามารถของแตละบุคคล มีระเบียบปฏิบัติ
ในการดําเนินการนิเทศ มีการปฏิบัติงานนิเทศที่เหมาะสม มีการแนะนําการปฏิบัติงานนิเทศใหแก
บุคลากร และมีการกําหนดทางเลือกที่หลากหลายเพ่ือใชประกอบการตัดสินใจในการดําเนินงาน
นิเทศ มีมัชฌิมเลขคณิตนอยที่สุด เมื่อพิจารณาตามความคิดเห็นของแตละกลุมเปนดังนี้ 
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กลุมครู มีความเห็นวา กระบวนการนิเทศของผูบริหาร ดานการอํานวยการมีการปฏิบัติอยู
ในระดับมาก เมื่อพิจารณาแยกเปนรายขอพบวา อยูในระดับมากทุกขอ โดยมีการแตงต้ังบุคลากร
ปฏิบัติงานดานการนิเทศ มีมัชฌิมเลขคณิตมากท่ีสุด รองลงมาคือ มีการกําหนดเกณฑการปฏิบัติงาน
ในการนิเทศอยางชัดเจน มีการกําหนดขั้นตอนในการปฏิบัติงานการนิเทศ  มีการกําหนดแนวทางใน
การดําเนินงานนิเทศ มีการใหบุคลากรปฏิบัติงานดานการนิเทศตามความสามารถของแตละบุคคล มี
ระเบียบปฏิบัติในการดําเนินการนิเทศ มีการปฏิบัติงานนิเทศท่ีเหมาะสม มีการแนะนําการปฏิบัติงาน
นิเทศใหแกบุคลากร และมีการกําหนดทางเลือกที่หลากหลายเพ่ือใชประกอบการตัดสินใจในการ
ดําเนินงานนิเทศ มีมัชฌิมเลขคณิตนอยท่ีสุด 

กลุมหัวหนากลุมสาระการเรียนรู มีความเห็นวา กระบวนการนิเทศของผูบริหาร ดานการ
อํานวยการมีการปฏิบัติอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาแยกเปนรายขอพบวา อยูในระดับมากทุกขอ 
โดยมีการแตงตั้งบุคลากรปฏิบัติงานดานการนิเทศ มีมัชฌิมเลขคณิตมากที่สุด รองลงมาคือ มีการ
กําหนดแนวทางในการดําเนินงานนิเทศ มีการกําหนดเกณฑการปฏิบัติงานในการนิเทศอยางชัดเจน  
มีการกําหนดขั้นตอนในการปฏิบัติงานการนิเทศ มีการปฏิบัติงานนิเทศที่เหมาะสม มีการใหบุคลากร
ปฏิบัติงานดานการนิเทศตามความสามารถของแตละบุคคล  มีระเบียบปฏิบัติในการดําเนินการนิเทศ 
มีการแนะนําการปฏิบัติงานนิเทศใหแกบุคลากร  และมีการกําหนดทางเลือกที่หลากหลายเพ่ือใช
ประกอบการตัดสินใจในการดําเนินงานนิเทศ มีมัชฌิมเลขคณิตนอยที่สุด 

กลุมผูบริหาร มีความเห็นวา กระบวนการนิเทศของผูบริหาร ดานการอํานวยการมีการ
ปฏิบัติอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาแยกเปนรายขอพบวา อยูในระดับมากทุกขอ โดยมีการแตงตั้ง
บุคลากรปฏิบัติงานดานการนิเทศ มีมัชฌิมเลขคณิตมากท่ีสุด  รองลงมาคือ มีการใหบุคลากร
ปฏิบัติงานดานการนิเทศตามความสามารถของแตละบุคคล มีการกําหนดแนวทางในการดําเนินงาน
นิเทศมีการกําหนดเกณฑการปฏิบัติงานในการนิเทศอยาง มีระเบียบปฏิบัติในการดําเนินการนิเทศ   
มีการกําหนดขั้นตอนในการปฏิบัติงานการนิเทศ มีการปฏิบัติงานนิเทศที่เหมาะสม   มีการแนะนํา
การปฏิบัติงานนิเทศใหแกบุคลากร และมีการกําหนดทางเลือกที่หลากหลายเพ่ือใชประกอบการ
ตัดสินใจในการดําเนินงานนิเทศ มีมัชฌิมเลขคณิตนอยที่สุด 

2. ขอเสนอแนะแนวทางการพัฒนากระบวนการนิเทศของผูบริหารโรงเรียนวัดศรีนวล 
ธรรมวิมล สังกัดกรุงเทพมหานคร ตามแบบสอบถามทั้ง 6 ดาน มีขอยอยแตละดานมีคาสถิติอยูใน
ระดับต่ําสุด จึงนํามาเปนปญหาในการสนทนากลุม โดยรองผูบริหารสถานศึกษาและหัวหนากลุม
สาระการเรียนรูรวมทั้งสิ้น จํานวน 9 คน ไดเสนอแนะแนวทางดังนี้  1) ดานการประเมินสภาพงาน
ผูบริหารควรมีการเปรียบเทียบพฤติกรรมตางๆจากการทํางานโดยดูความรับผิดชอบในการดําเนิน
โครงการ กิจกรรมท่ีไดรับมอบหมายภายในกลุมสาระการเรียนรูวามีประสิทธิภาพและประสบ
ความสําเร็จมากนอยเพียงใด เปนไปตามเปาหมายและวัตถุประสงคที่วางไวหรือไม รวมถึงสังเกต
พฤติกรรมการสอนของครูในแตละกลุมสาระการเรียนรูในเร่ืองของกระบวนการสอนวามีเทคนิค 
วิธีการที่หลากหลาย และนาสนใจอยางไรโดยมีหัวหนากลุมสาระการเรียนรูเขาไปรวมนิเทศการสอน
ของครูดวย รวมทั้งผูบริหารและหัวหนากลุมสาระการเรียนรูควรมีการกําหนดเกณฑการประเมินและ
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เปรียบเทียบพฤติกรรมตางๆจากการทํางานรวมกันอยางเหมาะสม 2) ดานการจัดลําดับความสําคัญ
ของงานผูบริหารควรมีการจัดลําดับความสําคัญของทางเลือกในการนิเทศ โดยสํารวจความตองการ
ของครู จากน้ันใหคาคะแนนนํ้าหนักในแตละประเด็นปญหานํามาจัดเรียงเปนลําดับกอนหลังตาม
ความสําคัญและสิ่งที่เปนเรื่องเรงดวน เลือกเรื่องที่สําคัญที่สุดเพ่ือการดําเนินการแกไขปญหากอน 
จากนั้นวางแผนการนิเทศและการดําเนินงานตางๆ  3) ดานการออกแบบวิธีการทํางานผูบริหารควรมี
การนําทฤษฎี ความรูตางๆ มาประยุกตใชในการนิเทศ โดยใชทฤษฎีใหเขากับบริบทของโรงเรียน 
และบุคลากรในโรงเรียนอยางเหมาะสม ตองเปนทฤษฎีที่เปนไปไดในการนําไปปฏิบัติ สรางความ
เขาใจแกคณะครูโดยการอบรมใหความรูกอนการดําเนินงาน สรางความมั่นใจใหกับครูผูรับการนิเทศ
กอใหเกิดทัศนคติที่ดีในการปฏิบัติงาน  4) ดานการจัดสรรทรัพยากร ในเร่ืองการแบงปนทรัพยากร
ใหตามสัดสวนเมื่อไมอาจจัดหาใหไดทั้งหมดน้ัน ผูบริหารตองประชุมหัวหนากลุมสาระเพ่ือชี้แจงแนว
ทางการปฏิบัติ จากนั้นใหแตละกลุมสาระการเรียนรู เลือกวิธีการปฏิบัติงานที่สอดคลองกับทรัพยากร
ที่มีอยู สิ่งไหนท่ีสามารถใชงานรวมกันไดภายในกลุมสาระการเรียนรู หรือตางกลุมสาระการเรียนรูก็
ใหใชงานรวมกัน ถาใชรวมกันไมไดอาจจัดหาทรัพยากรเหลานั้นใหจากโรงเรียนในกลุมเดียวกัน แต
ถาเปนทางดานบุคคลอาจจะมีการเชิญบุคคลที่มีความรูความสามารถ มาใหความรูกับคณะครูใน
โรงเรียนเพ่ือพัฒนาความรูความสามารถของบุคลากรในโรงเรียน  5) ดานการประสานงาน ผูบริหาร
ตองมีการใชงบประมาณเพ่ือประสานการทํางานนิเทศรวมกันอยางเหมาะสม  สําหรับวัสดุและ
อุปกรณตางๆน้ันตองมีการวางแผนลวงหนา โดยใหหัวหนากลุมสาระการเรียนรูสํารวจความตองการ
จากบุคลากรภายในกลุมสาระการเรียนรู นําผลสํารวจที่ไดมาประชุมกับคณะผูบริหารเพ่ือวาง
แผนการจัดสรรงบประมาณในสวนนี้ใหเหมาะสมตรงตามความตองการ  6) ดานการอํานวยการ 
ผูบริหารควรมีการกําหนดทางเลือกท่ีหลากหลายเพื่อใชประกอบการตัดสินใจในการดําเนินงานนิเทศ 
โดยเขาใจธรรมชาติของรายวิชาในแตละกลุมสาระการเรียนรูสามารถใหความรูและแนวทางในการ
นิเทศอยางหลากหลายและเหมาะสมกับรายวิชา โดยตองไมตัดสินปญหาที่เกิดขึ้นจากความรูสึกของ
ตนฝายเดียว เปดโอกาสใหครูผูรับการนิเทศรวมแสดงความคิดเห็นถึงปญหาท่ีเกิดขึ้นเพ่ือหาแนว
ทางแกไขปญหารวมกัน 
 
 

การอภิปรายผล 
 ผลการวิเคราะหขอมูลจากการวิจัยครั้งนี้ มีหลายประเด็นที่ควรนํามาพิจารณา เพ่ือใหทราบ
สภาพแทจริงที่เปนไปได และสามารถนําไปใชใหเกิดประโยชน จึงอภิปรายผลการวิจัยดังนี้ 

1. จากผลการวิจัย พบวากระบวนการนิเทศของผูบริหารโรงเรียนวัดศรีนวลธรรมวิมล สังกัด 
กรุงเทพมหานคร  โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวาอยูในระดับมาก ทั้ง 
6 ดาน โดยเรียงมัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหานอยดังนี้ การจัดลําดับความสําคัญของงาน การ
อํานวยการ การประสานงาน การประเมินสภาพงาน การออกแบบวิธีการทํางาน  และการจัดสรร
ทรัพยากร  ผลดังกลาวอาจเน่ืองมาจาก ผูบริหารไดตระหนักถึงความสําคัญของการการพัฒนา
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คุณภาพการศึกษา ซึ่งจําเปนตองอาศัยกระบวนการปฏิบัติอยางหลากหลาย จึงนํากระบวนการนิเทศ
มาใช เพ่ือพัฒนาเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการจัดการเรียนการสอนของครู และพฤติกรรมการ
ปฏิบัติงานของผูปฏิบัติงานโดยการใหความชวยเหลือ ใหคําปรึกษาแนะนํา แกครูหรือผูปฏิบัติงาน 
การประสานงาน การใหบริการในดานตางๆ รวมทั้งการจัดหาสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ  จัด
วางตัวบุคคลในการนิเทศอยางเหมาะสม มีการจัดหาทรัพยากร งบประมาณ สื่อและอุปกรณ และ
แหลงเรียนรูที่จะสนับสนุนการนิเทศในสถานศึกษา ผลดังกลาวสอดคลองกับผลงานวิจัยของ สมพร  
หอมทวนลม ไดทําการวิจัยเกี่ยวกับ กระบวนการนิเทศภายในของสถานศึกษา อําเภอหวยกระเจา 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ผลการวิจัยพบวา กระบวนการนิเทศภายใน
ของสถานศึกษา อําเภอหวยกระเจา โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาในแตละขอพบวา อยู
ในระดับมากทุกข้ันตอน เรียงคาเฉลี่ยจากมากไปหานอยดังนี้ ขั้นวางแผนการนิเทศ ขั้นปฏิบัติการ
นิเทศ ขั้นศึกษาสภาพปจจุบันปญหาและความตองการ และขั้นการประเมินผล โดยมีแนวทางการ
นิเทศภายในข้ันการศึกษาสภาพปจจุบันปญหาและวิเคราะหอยางเปนระบบและนําไปใชในการ
วางแผนปฏิบัติการนิเทศ ขั้นวางแผนการนิเทศ ควรพัฒนาบุคลากรใหมีความรู ความเขาใจเก่ียวกับ
การนิเทศภายใน แตงตั้งคณะกรรมการนิเทศภายใน กําหนดบทบาทหนาที่ใหชัดเจน จัดทําแผนการ
นิเทศ ปฏิทินปฏิบัติการนิเทศ แผนการประเมิน คูมือการนิเทศ ควรปฏิบัติการนิเทศภายในตาม
แผนการนิเทศที่วางไวอยางจริงจัง ตอเนื่อง ขั้นการประเมินผลควรมีการกํากับติดตามดูแลการ
ปฏิบัติการนิเทศภายใน รายงานสรุปผลการนิเทศใหบุคลากรท่ีเกี่ยวของทราบและนําผลประเมินไป
พัฒนาปรับปรุงการนิเทศภายในของสถานศึกษาตอไป ซึ่งสอดคลองกับผลงานวิจัยของ ชุติมา  
แยมจาเมือง ไดทําการศึกษาเร่ือง กระบวนการนิเทศที่สัมพันธกับการปฏิบัติงานของครูโรงเรียน
เอกชนในกรุงเทพมหานคร  ผลการวิจัยพบวา  กระบวนการนิเทศของโรงเรียนเอกชนใน
กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก โดยเรียงมัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหา
นอย ดังนี้ ดานการออกแบบวิธีทํางาน ดานการจัดลําดับความสําคัญของงาน ดานการประสานงาน 
ดานการจัดสรรทรัพยากร ดานการอํานวยการ และดานการประเมินสภาพปญหา  สอดคลองกับ
ผลงานวิจัยของ คอลลิน (Collin) ไดทําการศึกษาเร่ือง การนิเทศภายในและการประเมินผลครู 
ผลการวิจัยพบวา การนิเทศภายในเปนกระบวนการสําคัญอยางยิ่งท่ีจะชวยพัฒนาคุณภาพการเรียน
การสอนไดดี โดยในเร็วๆน้ีพบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนดีขึ้นมาก อันเปนผลมาจาก
การใหความชวยเหลือดานเทคโนโลยีสารสนเทศแกครูผูสอน ดังนั้นการนิเทศภายในจะชวย
ปรับเปล่ียนพฤติกรรมการสอนของครูใหดีข้ึน 

เมื่อพิจารณาในรายดานอยูในระดับมากทั้ง 6 ดานตามรายดานดังนี้ 
 1.1 ดานการประเมินสภาพงาน ผลการวิจัยกระบวนการนิเทศพบวา การประเมินสภาพ
ปญหา อยูในระดับมากเหตุที่เปนเชนนี้ เพราะมีการนําเอาขอมูลที่มีอยูในขณะนั้นมาวิเคราะห 
เปรียบเทียบกับผลการดําเนินงานท่ีคาดหวังไว หรือความตองการของโรงเรียนในอนาคต  ซึ่ง
สอดคลองกับผลงานวิจัยของ อัมพรกัญ บัวครอง ซึ่งไดทําการศึกษาเร่ือง การนิเทศการศึกษาของ
ผูบริหารโรงเรียนแกนนําการจัดการเรียนรวม สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี 
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เขต 2 พบวา ผูบริหารควรสรางความตระหนักในการนําสภาพปญหามาวิเคราะห เพ่ือหาแนวทาง
แกปญหาอยางจริงจัง ซึ่งสอดคลองกับผลงานวิจัยของ ลักษมี  สุนทรจันทร ไดทําการศึกษาเรื่อง การ
เพ่ิมประสิทธิภาพการนิเทศภายในของโรงเรียนวชิรวิทย จังหวัดเชียงใหม ผลการวิจัยพบวา 
การศึกษาสภาพปจจุบัน ปญหาและความตองการพบวา การเพ่ิมประสิทธิภาพเพ่ือประเมินผล
หลังจากไดรับการนิเทศการจัดการเรียนรูมีการปฏิบัติในระดับกลางคือ การประชุมประจําเดือนเพ่ือ
แจงขอมูลขาวสารตางๆใหครูไดทราบและเตรียมพัฒนาการจัดการเรียนการสอน  

1.2 ดานการจัดลําดับความสําคัญของงาน ผลการวิจัยพบวา การจัดลําดับความสําคัญ 
ของปญหา อยูในระดับมาก เหตุที่เปนเชนนี้เพราะ การกําหนดวัตถุประสงคและเปาหมาย เปนการ
กําหนดมาตรฐาน สําหรับการตัดสินใจเลือกทิศทางการดําเนินงานตามแผน และสนองความตองการ 
รวมทั้งสามารถนําไปปฏิบัติไดดวย ซึ่งสอดคลองกับ ผลงานวิจัยของ บุษยา ปยารมย ไดทําการศึกษา
เรื่อง การดําเนินงานนิเทศดานวิชาการของศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอ สังกัดสํานัก
บริหารงานการศึกษานอกโรงเรียนในภาคตะวันออก ผลการวิจัยพบวา  การเตรียมการนิเทศ 
ผูบริหารชี้แจงวัตถุประสงคในที่ประชุมแกขาราชการครูและพนักงานราชการคณะกรรมการ
ดําเนินงานนิเทศ ระดมความคิด รวมกันกําหนดแผนงานนิเทศดานวิชาการ และผูนิเทศ มีการศึกษา
เอกสารเก่ียวกับการนิเทศและจัดเตรียมตารางการนิเทศ 

1.3 ดานการออกแบบวิธีการทํางาน ผลการวิจัยพบวา การออกแบบวิธีการทํางานอยูใน
ระดับมาก เหตุที่เปนเชนนี้เพราะ มีการกําหนดลักษณะเฉพาะของงานแตละงาน ซึ่งทําใหบุคคลรูถึง
หนาที่และความรับผิดชอบในงานและ สามารถปฏิบัติงานไดเปนผลสําเร็จซึ่งควรยึดหลัก การจัดแบง
งานแตละงานเปนงานยอยๆที่มีความสัมพันธและเกี่ยวของกัน ซึ่งสอดคลองกับ ผลงานวิจัยของ 
อัมพรกัญ บัวครอง ไดทําการศึกษาเร่ือง การนิเทศการศึกษาของผูบริหารโรงเรียนแกนนําการจัดการ
เรียนรวม สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 ผลการวิจัยพบวาควร
จัดการนิเทศในแนวทางเดียวกันโดยตองมีการประชุมวางแผนเพื่อหารูปแบบในการนิเทศที่เหมาะสม  

1.4 ดานการจัดสรรทรัพยากร ผลการวิจัยพบวา การจัดสรรทรัพยากรอยูในระดับมาก เหตุ
ที่เปนเชนน้ีเพราะ มีการกําหนดทรัพยากรท่ีจําเปนสําหรับจุดมุงหมายเฉพาะ และมอบหมาย
บุคลากรใหปฏิบัติงาน ซึ่งสอดคลองกับผลงานวิจัยของ ณรงศักดิ์ ไชยชมพู ซึ่งไดทําการศึกษาเรื่อง 
การนิเทศภายในโรงเรียนเอกชน ในเขตพ้ืนที่การศึกษาลําปาง เขต 1 พบวาแนวทางพัฒนาการนิเทศ
ภายในของโรงเรียนเอกชน ควรมีการสรางสื่อและเครื่องมือการนิเทศภายในใหมีความทันสมัย 
เหมาะสมและเพียงพอ 

1.5 ดานการประสานงาน ผลการวิจัยพบวา มีการประสานงานอยูในระดับมาก เหตุที่เปน
เชนนี้เพราะ  การประสานงานเปนกระบวนการหนึ่งของการบริหาร และการปฏิบัติงานในหนวยงาน
หรือองคกร ซึ่งผูบริหารจะตองใชเทคนิคในการสงเสริม ชักจูง ตักเตือนและชวยเหลือเพ่ือใหงานท่ีทํา
ประสบผลสําเร็จ มีการสื่อสารท่ีตรงกันอยางรวดเร็วและราบรื่น สามารถทําใหทุกฝายเขารวมทํางาน
อยางมีจุดหมายเดียวกันตามวัตถุประสงคของงานที่กําหนดไว และตองมีคุณภาพตามมาตรฐานที่ 
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เปนไปตามขอกําหนด ประหยัดเวลาและทรัพยากร ซึ่งสอดคลองกับ สเปรเซ (Speace) ซึ่งได
ทําการศึกษาเร่ือง ผลกระทบของการใชเทคนิคแบบคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคลท่ีมีตอการ
ปฏิบัติงานในชั้นเรียน และบุคลากรผูเขารวมในการนิเทศผลการวิจัยพบวา รูปแบบของการใชเทคนิค
การนิเทศแบบคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล ทําใหเกิดผลในดานดีหลายประการเกิดศักยภาพ
จากความรวมมือกัน ตระหนักวาการนิเทศเปนแหลงทรัพยากรสําหรับการเพ่ิมระดับของผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนและ สนับสนุนใหเกิดความรวมมือกันอยางทั่วถึง  

1.6 ดานการอํานวยการ ผลการวิจัยพบวา การอํานวยการอยูในระดับมาก เหตุที่เปนเชนนี้
เพราะ การอํานวยการเปนการทําใหเกิดสภาพที่เหมาะสมในการดําเนินการตามแผนงานใหมากท่ีสุด 
โดยการ แตงตั้งบุคลากร กําหนดแนวทางหรือระเบียบปฏิบัติในการทํางาน แนะนํา การปฏิบัติงาน
และตัดสินใจเกี่ยวกับทางเลือกในการปฏิบัติงาน ซึ่งสอดคลองกับผลงานวิจัยของ ชาญชัย ไพยารมณ 
ซึ่งไดทําการศึกษาเรื่อง การพัฒนาการดําเนินงานนิเทศในโรงเรียนแมออนวิทยา สํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาเชียงใหมเขต 1  ผลการวิจัยพบวา การดําเนินงานบริหารวิชาการตามขอบเขตการดําเนิน 
งานนิเทศภายในทั้งสิ้น 17 งาน มีการพัฒนาขึ้นในทุกงาน เมื่อพิจารณาในรายละเอียดของแตละงาน 
พบวาในบางงานไมมีการพัฒนาหรือไมมีการปฏิบัติในบางดาน สาเหตุมาจากขอจํากัดของผูรับผิด 
ชอบแตละงานที่มีภาระมากนอยตางกันจึงควรมีการศึกษาในเชิงลึกถึงสภาพปญหาและความตองการ
ในการดําเนินงานแตละงาน จัดทําคูมือปฏิบัติงานของแตละงานใหชัดเจนเพื่อใชควบคูกับคูมือการ
ดําเนินงานนิเทศภายในของโรงเรียน  

การพัฒนากระบวนการนิเทศของผูบริหารโรงเรียนวัดศรีนวลธรรมวิมล สังกัดกรุงเทพ  
มหานคร แตละดานควรไดรับการพัฒนาดังนี้ 1) ดานการประเมินสภาพงาน ผูบริหารควรมีการ
เปรียบเทียบพฤติกรรมตางๆจากการทํางานโดยดูความรับผิดชอบในการดําเนินโครงการ กิจกรรมท่ี
ไดรับมอบหมายภายในกลุมสาระการเรียนรูวามีประสิทธิภาพและประสบความสําเร็จมากนอย
เพียงใด เปนไปตามเปาหมายและวัตถุประสงคที่วางไวหรือไม รวมถึงสังเกตพฤติกรรมการสอนของ
ครูในแตละกลุมสาระการเรียนรูในเรื่องของกระบวนการสอนวามีเทคนิค วิธีการที่หลากหลายและ
นาสนใจอยางไรโดยมีหัวหนากลุมสาระการเรียนรูเขาไปรวมนิเทศการสอนของครูดวย รวมทั้ง
ผูบริหารและหัวหนากลุมสาระการเรียนรูควรมีการกําหนดเกณฑการประเมินและเปรียบเทียบ
พฤติกรรมตางๆจากการทํางานรวมกันอยางเหมาะสม  2) ดานการจัดลําดับความสําคัญของงาน 
ผูบริหารควรมีการจัดลําดับความสําคัญของทางเลือกในการนิเทศ โดยสํารวจความตองการของครู 
จากนั้นใหคาคะแนนนํ้าหนักในแตละประเด็นปญหานํามาจัดเรียงเปนลําดับกอนหลังตามความสําคัญ
และสิ่งท่ีเปนเร่ืองเรงดวน เลือกเร่ืองที่สําคัญที่สุดเพ่ือการดําเนินการแกไขปญหากอน จากนั้น
วางแผนการนิเทศและการดําเนินงานตางๆ  3) ดานการออกแบบวิธีการทํางาน ผูบริหารควรมีการ
นําทฤษฎี ความรูตางๆ มาประยุกตใชในการนิเทศ โดยใชทฤษฎีใหเขากับบริบทของโรงเรียน และ
บุคลากรในโรงเรียนอยางเหมาะสมตองเปนทฤษฎีที่เปนไปไดในการนําไปปฏิบัติ สรางความเขาใจแก
คณะครูโดยการอบรมใหความรูกอนการดําเนินงาน สรางความมั่นใจใหกับครูผูรับการนิเทศกอใหเกิด
ทัศนคติที่ดีในการปฏิบัติงาน  4) ดานการจัดสรรทรัพยากร ในเรื่องการแบงปนทรัพยากรใหตาม
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สัดสวนเมื่อไมอาจจัดหาใหไดทั้งหมดน้ัน ผูบริหารตองประชุมหัวหนากลุมสาระเพ่ือชี้แจงแนว
ทางการปฏิบัติ จากนั้นใหแตละกลุมสาระการเรียนรู เลือกวิธีการปฏิบัติงานที่สอดคลองกับทรัพยากร
ที่มีอยู สิ่งไหนท่ีสามารถใชงานรวมกันไดภายในกลุมสาระการเรียนรู หรือตางกลุมสาระการเรียนรูก็
ใหใชงานรวมกัน ถาใชรวมกันไมไดอาจจัดหาทรัพยากรเหลานั้นใหจากโรงเรียนในกลุมเดียวกัน แต
ถาเปนทางดานบุคคลอาจจะมีการเชิญบุคคลที่มีความรูความสามารถ มาใหความรูกับคณะครูใน
โรงเรียนเพ่ือพัฒนาความรูความสามารถของบุคลากรในโรงเรียน   5) ดานการประสานงาน ผูบริหาร
ตองมีการใชงบประมาณเพ่ือประสานการทํางานนิเทศรวมกันอยางเหมาะสม  สําหรับวัสดุและ
อุปกรณตางๆน้ันตองมีการวางแผนลวงหนา โดยใหหัวหนากลุมสาระการเรียนรูสํารวจความตองการ
จากบุคลากรภายในกลุมสาระการเรียนรู นําผลสํารวจที่ไดมาประชุมกับคณะผูบริหารเพ่ือวาง
แผนการจัดสรรงบประมาณในสวนนี้ใหเหมาะสมตรงตามความตองการ   6) ดานการอํานวยการ 
ผูบริหารควรมีการกําหนดทางเลือกท่ีหลากหลายเพื่อใชประกอบการตัดสินใจในการดําเนินงานนิเทศ 
โดยเขาใจธรรมชาติของรายวิชาในแตละกลุมสาระการเรียนรูสามารถใหความรูและแนวทางในการ
นิเทศอยางหลากหลายและเหมาะสมกับรายวิชา โดยตองไมตัดสินปญหาที่เกิดขึ้นจากความรูสึกของ
ตนฝายเดียว เปดโอกาสใหครูผูรับการนิเทศรวมแสดงความคิดเห็นถึงปญหาท่ีเกิดขึ้นเพ่ือหาแนว
ทางแกไขปญหารวมกัน 
 

ขอเสนอแนะ 
จากการศึกษากระบวนการนิเทศของผูบริหารโรงเรียนวัดศรีนวลธรรมวิมล สังกัด

กรุงเทพมหานคร ผูวิจัยมีขอเสนอแนะเพ่ือเปนแนวทางการพัฒนากระบวนการนิเทศของผูบริหาร ใน
การพัฒนาสถานศึกษาใหประสิทธิภาพยิ่งขึ้นและเปนแนวทางในการวิจัยครั้งตอไป ดังนี้ 
 
ขอเสนอแนะท่ัวไป 

1. ควรสงเสริมและสนับสนุน การพัฒนาความรูความสามารถของผูบริหารโรงเรียน สังกัด 
กรุงเทพมหานคร ดานการนิเทศ เชน การประเมินสภาพปญหา การออกแบบวิธีการทํางาน  

2. สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร ควรมีนโยบายในการดูแลดานการนิเทศของผูบริหาร 
โดยเฉพาะ เพราะมีความสําคัญตอการพัฒนาคุณภาพการสอนของครูอันจะสงผลตอการพัฒนา
ความรู ทักษะ ความสามารถของผูเรียน 
 
ขอเสนอแนะสําหรับการทําวิจัยครั้งตอไป 

1. ควรมีการวิจัยปจจัยที่สงผลตอกระบวนการนิเทศของผูบริหารโรงเรียน สังกัด 
กรุงเทพมหานคร 

2. ศึกษาแนวทางการพัฒนากระบวนการกระบวนการนิเทศของผูบริหารโรงเรียน สังกัด 
กรุงเทพมหานครโดยใชการวิจัยเชิงคุณภาพ 
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รายชื่อผูทรงคุณวุฒิตรวจเครื่องมือวิจัย 
1. ดร. สมบัติ เดชบํารุง  

วุฒิทางการศึกษา ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
ตําแหนง รองผูอํานวยการชํานาญการพิเศษ โรงเรียนวัดพรหมสุวรรณสามัคคี 

2. นางสาวเบญจมาศ กรีแสง 
วุฒิทางการศึกษา การศกึษามหาบณัฑิต สาขาภาษาไทย 
ตําแหนง ครูชํานาญการพิเศษ โรงเรียนวัดอุดมรังสี 

3. นางสาวพัชรี สุภัทรศักดา 
วุฒิทางการศึกษา การศกึษามหาบณัฑิต สาขาวัดผลประเมินผล 

ตําแหนง ครูชํานาญการ โรงเรียนวัดสะแกงาม 
    ส

ำนกัหอ
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แบบสอบถามเพ่ือการวิจัย 
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แบบสอบถามเพื่อการวิจัยเรื่อง 

กระบวนการนิเทศของผูบริหารโรงเรียนวัดศรีนวลธรรมวิมล สังกัดกรุงเทพมหานคร 
…………………………………………………………………………………………………….. 

คําชี้แจงในการตอบแบบสอบถาม 

1. แบบสอบถามนี้จัดทําขึ้นโดยมีวัตถุประสงคเพ่ือทราบกระบวนการนิเทศของผูบริหาร 
โรงเรียนวัดศรีนวลธรรมวิมล สังกัดกรุงเทพมหานคร 

2. ผูตอบแบบสอบถามฉบับนี้ ไดแก 
2.1 ผูบริหารสถานศึกษา 
2.2 รองผูบริหารสถานศึกษาหรือผูปฏิบัติหนาที่แทนรองผูบริหารสถานศึกษา 
2.3 หัวหนากลุมสาระการเรียนรู 
2.4 ครูผูสอน 

    3.   แบบสอบถามฉบับนี้มีทั้งหมด 2 ตอน คือ 

 ตอนท่ี 1  ขอมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม 

ตอนท่ี 2  ขอมูลเกี่ยวกับกระบวนการนิเทศของผูบริหารโรงเรียน 

ผูวิจัยหวังเปนอยางยิ่งวาคงไดรับความอนุเคราะหจากทานดวยดีในการตอบแบบสอบถาม
และโปรดตอบแบบสอบถามใหครบทุกขอ เพราะคําตอบที่ไดจะไมสมบูรณ และไมสามารถนํามาใชให
เกิดประโยชนอยางแทจริงจึงขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ 

 

 

นางสาวพรรณภา  มหาวิชา 
นักศึกษาปริญญาโท สาขาการบริหารการศึกษา 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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แบบสอบถามเพื่อการวิจัยเรื่อง 

กระบวนการนิเทศของผูบริหารโรงเรียนวัดศรีนวลธรรมวิมล สังกัดกรุงเทพมหานคร 
…………………………………………………………………………………………………….. 

ตอนที่1 ขอมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม   

คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย  หนาขอความท่ีตรงกับสถานภาพของทาน 

ขอ สถานภาพทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม สําหรับผูวิจัย 
1 เพศ               

      (     ) ชาย                                 
      (     ) หญิง 

 
[   ] 1 

2 อายุ (เศษปท่ีเกิน 6 เดือน นับเพิ่มอีกหน่ึงป) 
      (     ) ไมเกิน 30 ป                      
      (     ) 31 - 40 ป 
      (     ) 41 - 50 ป                         
      (     ) 51 ปขึ้นไป 

 
[   ] 2 

3 ประสบการณในการทํางาน (เศษปท่ีเกิน 6 เดือน นับเพิ่มอีกหน่ึงป) 
      (     ) ไมเกิน 10 ป                      
      (     ) 11 - 20 ป 
      (     ) 21 - 30 ป                        
      (     ) 31 ปขึ้นไป 

 
 

[   ] 3 
 

4 ระดับการศึกษาสูงสุด 
      (     ) ต่ํากวาปริญญาตรี                 
      (     ) ปริญญาตร ี
      (     ) ปริญญาโท                         
      (     ) ปริญญาเอก 
      (     ) อื่น ๆ (โปรดระบุ....................................) 

 
 

[   ] 4 

5 ตําแหนงหนาที่หลักปจจุบันในโรงเรียน 
      (     ) ผูบริหารโรงเรยีน             
      (     ) รองผูบริหารโรงเรียน 
      (     ) หัวหนากลุมสาระ                  
      (     ) ครูผูปฏิบัติการสอน 
                      

 
 

[   ] 5 
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ตอนที2่ ขอมูลเกี่ยวกับกระบวนการนิเทศของผูบริหาร 
คําชี้แจง โปรดพิจารณาขอคําถามที่กําหนดใหวาตรงกับความคิดเห็นของทานเกี่ยวกับกระบวนการ
นิเทศของผูบริหารโรงเรียนวัดศรีนวลธรรมวิมล สังกัดกรุงเทพมหานคร ใหทานประเมินรายการตางๆ 
โดยทําเครื่องหมาย ลงในชองที่ตรงกับความคิดเห็นของทานในทุกขอคําถาม 

 
ขอ
ที ่

 
กระบวนการนิเทศของผูบริหาร 

ระดับการปฏิบัต ิ  
สําหรับ 
ผูวิจัย 

มากทีสุด 
5 

มาก 
4 

ปานกลาง 
3 

นอย 
2 

นอยท่ีสุด 
1 

การประเมินสภาพงาน 
1 มีการศึกษาถึงสภาพตางๆเพื่อใหไดขอมูล

ในการกําหนดงานดานการนิเทศ 

     [  ] 6 

2  มีการวิเคราะหขอมลูเพื่อศึกษา
ความสัมพันธของงานท่ีเก่ียวของกับการ
นิเทศ 

     [  ] 7 

3  มีการสังเกตปญหาท่ีไดจากการวิเคราะห
ที่เก่ียวกับการนิเทศ 

     [  ] 8 

4  มีการทบทวนประเด็นปญหาจากการ
นิเทศ 

     [  ] 9 

5 มีการตรวจสอบประเด็นปญหาจากการ
นิเทศอยางรอบคอบ 

     [  ] 10 

6 มีการพิจารณาพฤติกรรมการทํางานใน
ดานการนิเทศ 

     [  ] 11 

7 มีการเปรียบเทียบพฤติกรรมตางๆจาก
การทํางาน 

     [  ] 12 

8 มีการกําหนดเปาหมายการนเิทศของ
โรงเรียนในโครงการ 

     [  ] 13 

การจัดลําดับความสําคัญของงาน 
9 มีการกําหนดจุดประสงคของกิจกรรม

นิเทศตามความสําคญัและจําเปน 
     [  ] 14 
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ขอ
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กระบวนการนิเทศของผูบริหาร 

ระดับการปฏิบัต ิ  
สําหรับ 
ผูวิจัย 

มากทีสุด 
5 

มาก 
4 

ปานกลาง 
3 

นอย 
2 

นอยท่ีสุด 
1 

การจัดลําดับความสําคัญของงาน 
10  มีการกําหนดวตัถุประสงคของการนิเทศ

อยางชัดเจน 

     [  ] 15 

11  มีการกําหนดทางเลือกของการนิเทศ      [  ] 16 

12  มีแนวปฏิบัติที่หลากหลายในการนิเทศ      [  ] 17 

13  มีการจัดลําดับความสาํคัญของทางเลือก
ในการนิเทศ 

     [  ] 18 

14  มีแนวปฏิบัติทีใ่หไวจากการนิเทศ      [  ] 19 

การออกแบบวิธีการทํางาน 
15  มีการจัดระบบการทํางานในการนิเทศ

อยางเหมาะสม 
     [  ] 20 

16 มีการจัดความสมัพันธงานของแตละฝาย
เพื่อความสะดวกในการจัดการนิเทศ 

     [  ] 21 

17 มีการนําทฤษฎีมาประยุกตใชในการ
นิเทศ 

     [  ] 22 

18 มีการนําแนวคิดตางๆที่เกี่ยวกับการ
ดําเนินงานนิเทศมาใช 

     [  ] 23 

19 มีการเตรียมสื่อวัสดุอุปกรณที่ตองใชใน
การปฏิบัติงานนิเทศ 

     [  ] 24 

20 มีการเตรียมวิธีการตางๆ ในการ
ปฏิบัติงาน 

     [  ] 25 

22  มีการกําหนดแผนในการทํางานนิเทศ      [  ] 27 
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ขอ
ที ่

 
กระบวนการนิเทศของผูบริหาร 

ระดับการปฏิบัต ิ  
สําหรับ 
ผูวิจัย 

มากทีสุด 
5 

มาก 
4 

ปานกลาง 
3 

นอย 
2 

นอยท่ีสุด 
1 

การออกแบบวิธีการทํางาน 
23  มีการจัดทําแผนการดําเนินงานดานการ

นิเทศอยางเหมาะสม 

     [  ] 28 

24  มีการนําแผนการนิเทศไปใชอยาง
ตอเนื่อง 

     [  ] 29 

การจัดสรรทรัพยากร 
25  มีการกําหนดทรัพยากรในการนิเทศให

ตามความตองการของแตละบุคคล 

     [  ] 30 

26  มีการกําหนดทรัพยากรที่จําเปนใหกับ
โครงการนิเทศ 

     [  ] 31 

27  มีการจัดแบงทรัพยากรใหบุคลากรใน
การนิเทศอยางเหมาะสม 

     [  ] 32 

28 มีการจัดแบงทรัพยากรใหโครงการนิเทศ
อยางเหมาะสม 

     [  ] 33 

29 มีการแบงปนทรัพยากรใหตามสัดสวน
เมื่อไมอาจจัดหาใหไดทั้งหมด 

     [  ] 34 

30 มีการกําหนดการใชทรัพยากรตาม
เปาหมายการนิเทศ 

     [  ] 35 

31 มีการกําหนดการใชทรัพยากรตาม
เปาหมายการนิเทศ 

     [  ] 36 

32 จัดใหมีบุคลากรรับผดิชอบตอโครงการ
นิเทศ 

     [  ] 37 
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ขอ
ที ่

 
กระบวนการนิเทศของผูบริหาร 

ระดับการปฏิบัต ิ  
สําหรับ 
ผูวิจัย 

มากทีสุด 
5 

มาก 
4 

ปานกลาง 
3 

นอย 
2 

นอยท่ีสุด 
1 

การจัดสรรทรัพยากร 
33 มีการมอบหมายบุคลากรใหปฏิบัตงิาน

การนิเทศตามเปาหมายเฉพาะ 
     [  ] 38 

การประสานงาน  

34 มีการประสานการใชทรัพยากรรวมกันใน
การนิเทศ 

     [  ] 39 

35 มีการประสานการทํางานของบุคลากรใน
การนิเทศอยางสม่ําเสมอ 

     [  ] 40 

36  มีการใชงบประมาณเพื่อประสานการ
ทํางานนิเทศรวมกันอยางเหมาะสม 

     [  ] 41 

37  มีการสรางความสามัคคีในการ
ปฏิบัติงานนิเทศรวมกัน 

     [  ] 42 

38 มีการปรับวิธีการทํางานในสวนตางๆของ
การนิเทศ ใหมีประสิทธิภาพ 

     [  ] 43 

39  มีการกําหนดตารางเวลาในการนเิทศ
อยางเหมาะสม 

     [  ] 44 

40 มีการกําหนดเวลาในการนิเทศอยาง
ชัดเจน 

     [  ] 45 

41 มีการอํานวยความสะดวกทุกๆอยาง
เพื่อใหการทํางานบรรลุตามเปาหมาย 

     [  ] 46 

การอํานวยการ  

42 มีการแตงตั้งบุคลากรปฏิบัติงานดานการ
นิเทศ 

     [  ] 47 
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ขอ
ที ่

 
กระบวนการนิเทศของผูบริหาร 

ระดับการปฏิบัต ิ  
สําหรับ 
ผูวิจัย 

มากทีสุด 
5 

มาก 
4 

ปานกลาง 
3 

นอย 
2 

นอยท่ีสุด 
1 

การอํานวยการ 
43 มีการใหบุคลากรปฏิบัติงานดานการ

นิเทศตามความสามารถของแตละบุคคล  

     [  ] 48 

44 มีการกําหนดแนวทางในการดําเนนิงาน
นิเทศ 

     [  ] 49 

45  มีระเบยีบปฏิบตัิในการดําเนินการนิเทศ      [  ] 50 

46 มีการกําหนดเกณฑการปฏิบัติงานในการ
นิเทศอยางชัดเจน 

     [  ] 51 

47 มีการกําหนดขั้นตอนในการปฏิบตังิาน
การนิเทศ 

     [  ] 52 

48 มีการแนะนําการปฏิบตัิงานนิเทศใหแก
บุคลากร 

     [  ] 53 

49 มีการปฏิบตัิงานนิเทศท่ีเหมาะสม      [  ] 54 

50 มีการกําหนดทางเลือกที่หลาก หลายเพื่อ
ใชประกอบการตัดสินใจในการ
ดําเนินงานนิเทศ 

     [  ] 55 
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ภาคผนวก จ 

การวิเคราะหคาความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม 
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Reliability Statistics 

 

 

 

 

Item –Total Statistics 

 Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale Variance 
if Item Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Cronbach's Alpha if 
Item Deleted 

a1 207.3000 661.872 .679 .976 
a2 207.3667 661.964 .526 .976 
a3 207.3333 651.816 .818 .975 
a4 207.5333 652.740 .693 .976 
a5 207.6000 655.214 .639 .976 
a6 207.4333 660.185 .463 .976 
a7 207.3333 653.816 .720 .976 
a8 207.1667 659.799 .532 .976 
a9 207.3000 653.803 .707 .976 
a10 207.2000 655.200 .725 .976 
a11 207.1333 656.533 .720 .976 
a12 207.3333 645.264 .808 .975 
a13 207.4000 647.421 .752 .976 
a14 207.3000 658.010 .683 .976 
a15 207.2000 652.441 .751 .976 

 

 N % 

Cases 

Valid 30 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 30 100.0 

Cronbach's Alpha N of Items 

.976 50 
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 Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale Variance 
if Item Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Cronbach's Alpha if 
Item Deleted 

a16 207.1667 662.006 .621 .976 
a17 207.1667 662.006 .621 .976 
a18 207.3000 654.907 .680 .976 
a19 207.3000 654.907 .680 .976 
a20 207.2333 648.875 .767 .975 
a21 207.2000 653.959 .713 .976 
a22 207.1333 661.292 .692 .976 
a23 207.2667 655.513 .655 .976 
a24 207.1333 666.189 .595 .976 
a25 207.0333 669.068 .543 .976 
a26 207.0667 663.995 .657 .976 
a27 207.4667 649.637 .671 .976 
a28 207.5333 649.223 .708 .976 
a29 207.3333 654.782 .598 .976 
a30 207.5000 650.190 .673 .976 
a31 207.3667 652.378 .729 .976 
a32 207.5667 651.702 .780 .975 
a33 207.3667 648.861 .815 .975 
a34 207.0667 662.133 .600 .976 
a35 207.0667 662.892 .578 .976 
a36 207.3333 650.230 .698 .976 
a37 207.1000 658.990 .696 .976 
a38 207.4667 654.257 .693 .976 
a39 207.2333 657.840 .772 .976 
a40 207.3000 651.872 .855 .975 
a41 207.0667 659.168 .687 .976 
a42 207.0333 663.964 .593 .976 
a43 207.3667 659.620 .624 .976 
a44 207.2000 662.510 .615 .976 
a45 207.2000 663.545 .641 .976 
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 Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale Variance 
if Item Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Cronbach's Alpha if 
Item Deleted 

a46 207.2000 662.028 .582 .976 
a47 207.1000 664.231 .543 .976 
a48 207.1000 663.334 .569 .976 
a49 207.4000 644.317 .758 .976 
a50 207.2000 660.372 .746 .976 
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ภาคผนวก ฉ 

รายชื่อผูเขารวมสนทนากลุม 
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รายชื่อผูเขารวมการสนทนากลุม 

1. นายสมหวัง    วองไวไพศาล          
ตําแหนงรองผูบริหารโรงเรียน วิทยฐานะชํานาญการพิเศษ โรงเรียนวัดศรีนวลธรรมวิมล 

2. นางสังวาล     ทองผุด   
ตําแหนงครู วิทยฐานะชํานาญการพิเศษ หัวหนากลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร  

3. นางนริญญา  ศรีจุยซาย   
ตําแหนงครู วิทยฐานะชํานาญการ  หัวหนากลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 

4. นางออมอรุณ   กันบัว       
ตําแหนงครู วิทยฐานะชํานาญการพิเศษ หัวหนากลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ   

     (ภาษาอังกฤษ) 
5. นายศินาตร   ปุณณะหิตานนท    

ตําแหนงครู วิทยฐานะชํานาญการ  หัวหนากลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษาศาสนาและ 
     วัฒนธรรม 
6. นายจักรรัตน   บุญชวย       

ตําแหนงครู วิทยฐานะชํานาญการ  หัวหนากลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา 
7. นางสมพิศ  งาใหญ                     

ตําแหนงครู วิทยฐานะชํานาญการพิเศษ หวัหนากลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและ 
     เทคโนโลย ี
8. นางสาวจิราพร   สุขเกตุ   

ตําแหนงครู วิทยฐานะชํานาญการพิเศษ หัวหนากลุมสาระการเรียนรูศิลปะ 
9. นายนิคม   รัตนปรีชาชัย              

ตําแหนงครู  หัวหนากลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 
10. นางสาวพรรณภา มหาวิชา  

ตําแหนงครู  ผูดําเนินการอภิปรายการสนทนากลุม 
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ประวัติผูวิจัย 

ชื่อ – สกุล    นางสาวพรรณภา  มหาวิชา 
ที่อยู     14 ซอย5 ถนนทรงพล ตําบลสนามจันทร อําเภอเมือง 
จังหวัด     นครปฐม 73000 
ที่ทํางาน    โรงเรียนวัดไผลอม (พูลประชาอุปถัมภ) อําเภอเมือง  

จังหวัดนครปฐม 73000  
ประวัติการศึกษา 

พ.ศ. 2545    สําเร็จการศึกษาครุศาสตรบัณฑิต (คบ.) วิชาเอก 
ภาษาอังกฤษ จากสถาบันราชภัฎนครปฐม 

พ.ศ. 2555    ศึกษาตอระดับปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร 
การศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม   

ประวัติการทํางาน 

พ.ศ. 2545     ครูโรงเรียนบวรธนวิทย อําเภอสามพราน จังหวัด 
นครปฐม 

พ.ศ. 2546 – 2551    ครูโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ อําเภอสามพราน จังหวัด 
นครปฐม 

พ.ศ. 2552 – 2557     ครู คศ.1 โรงเรียนวัดศรีนวลธรรมวิมล แขวงหนองแขม  
เขตหนองแขม จังหวัดกรุงเทพมหานคร 

17 เมษายน 2557 – ปจจุบัน   ครู คศ.1 โรงเรียนวัดไผลอม (พูลประชาอุปถัมภ) อําเภอ 
     เมือง จังหวัดนครปฐม 
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