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คําสําคัญ : การนิเทศการสอนในโรงเรียน สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 

ฌารินี ทองมี : การดําเนินการนิเทศการสอนในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 19 (A PRACTICE FOR INSTRUCTIONAL SUPERVISION SCHOOLS UNDER 

SECONDARY EDUCATIONAL SERVICE AREA OFFICE 19). กรรมการควบคุมวิทยานิพนธ : ผูชวย

ศาสตราจารย ดร.ชิษณพงศ ศรจันทร, 121 หนา, ป พ.ศ. 2561. 

 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาสภาพดําเนินการนิเทศการสอนในโรงเรียน สังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 และเพ่ือเปรียบเทียบสภาพดําเนินการนิเทศการสอน

ในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 ตามความคิดเห็นของขาราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษา จําแนกตามตําแหนงหนาท่ี ประสบการณในการทํางานและวิทยฐานะ กลุม

ตัวอยาง ไดแก ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยม 

ศึกษา เขต 19 จํานวน 327 คน โดยใชตารางเครจซ่ีและมอรแกน (Krejcie & Morgan) เครื่องมือท่ีใช

ในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา คาความเชื่อม่ันท้ังฉบับเทากับ 

.940 สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูลไดแก ความถ่ี รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การ

ทดสอบคาที (t-test for Independent samples) และการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One 

way ANOVA) ดวยสถิติเอฟ (F-test) และการทดสอบความแตกตางเปนรายคู โดยวิธีการของเชฟเฟ 

(Scheffé)  

ผลการวิจัยพบวา 

1. สภาพการดําเนินการนิเทศการสอนในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยม 

ศึกษา เขต 19 ตามความคิดเห็นของขาราชการครู ผูวิจัยไดนําเสนอขอมูลโดยภาพรวมรายดานและ

รายขอ พบวา โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณารายดาน พบวา มีความคิดเห็นอยูในระดับ

มากทุกดาน ดานท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ดานการพัฒนาหลักสูตร รองลงมา ไดแก ดานการจัดการเรียน

การสอน และดานการพัฒนาบุคลากรทางการเรียนการ สวนดานท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ ดานการวัดผล

และประเมินผล  

2. ผลการเปรียบเทียบสภาพการดําเนินการนิเทศการสอนในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 ตามความคิดเห็นของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

จําแนกตามตําแหนงหนาท่ี ประสบการณในการทํางานและวิทยฐานะ โดยภาพรวม ไมแตกตางกัน 
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The objectives of the research were to study the conditions of the instruct-

tional supervision in schools under Secondary Educational Service Area Office 19, and 

to compare the conditions of the instructional supervision in schools under Secondary 

Educational Service Area Office 19 through opinions of teachers and education 

personnel, classified by position, work experience and educational level. The samples 

of the research were 327 teachers and educational personnel under Secondary Edu-

cational Service Area Office 19, selected by Krejcie & Morgan’s table. The instrument 

used for data collection was the rating scale questionnaire with the entire reliability of 

.940. The statistics used for data analysis were comprised of frequency, percentage, 

mean, standard deviation, the t-test for Independent samples, the one-way analysis of 

variance (ANOVA) with the F-test, and Scheffé’s test of paired differences. 

The research findings were as follows:  

1. The conditions of the instructional supervision in schools under Secondary 

Educational Service Area Office 19 were found to be overall and in each aspect at a 

high level. Considered in each aspect, they were found to be at a high level. The 

curriculum development was found to be at the highest level of the mean, followed 

by learning management and development of learning personnel, and educational 

measurement and evaluation.  

2. The comparison of conditions of the instructional supervision in schools 

under Secondary Educational Service Area Office 19 from the opinions of teachers and 

educational personnel, classified by positions, work experiences and educational 

levels, was found not to be overall different.  



ค 

ประกาศคุณูปการ 

 

วิทยานิพนธฉบับนี้สําเร็จลงไดดวยความกรุณา ความชวยเหลืออยางดียิ่ง จากผูชวย

ศาสตราจารย ดร.ชิษณพงศ ศรจันทร อาจารยท่ีปรึกษา ท่ีไดกรุณาใหคําปรึกษาแนะนํา และขอคิดเห็น

ตลอดจนแกไขขอบกพรองตางๆ ดวยความละเอียดถ่ีถวน และใหกําลังใจดวยดีเสมอมา ผูวิจัยรูสึก

ซาบซ้ึงเปนอยางยิ่ง จึงขอขอบพระคุณเปนอยางสูงไว ณ โอกาสนี้ 

ขอขอบพระคุณผูเชี่ยวชาญท้ัง 5 ทาน ไดแก รองศาสตราจารย บุญชวย ศิริเกษ รอง

ศาสตราจารย ดร.พิมพอร สดเอ่ียม ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุขุม พรมเมืองคุณ ดร.ดุษฎีวัฒน แกว

อินทร และดร.สุภชัย จันปุม ท่ีไดกรุณาตรวจสอบ และใหคําแนะนําในการแกไขปรับปรุงเครื่องมือการ

วิจัย ใหมีความสมบูรณยิ่งข้ึน ขอขอบพระคุณคณาจารยทุกทานท่ีไดประสิทธิ์ประสาท วิชาความรูแก

ผูวิจัย ซ่ึงมีสวนสําคัญท่ีทําใหการทําวิทยานิพนธในครั้งนี้มีความสําเร็จ ผูวิจัยรูสึกซาบซ้ึงในความเสีย 

สละของทานเปนอยางยิ่ง นอกจากนี้ ยังไดรับความอนุเคราะหอยางดียิ่ง จากขาราชการครูและบุคลากร 

ทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 ทุกทานท่ีใหการชวยเหลือในงาน 

วิจัยครั้งนี้เปนอยางดียิ่ง 

ขอขอบพระคุณ คุณพอ คุณแม และเพ่ือนทุกคนท่ีอยูเบื้องหลัง ซ่ึงสนับสนุนผูวิจัยเสมอมา

และอาจารยประดิษฐ ศรีโนนยางท่ีไดอนุเคราะหแปลบทคัดยอภาษาอังกฤษให ผูวิจัยรูสึกซาบซ้ึงใน

พระคุณเปนอยางสูง คุณคาและคุณประโยชนอันพึงมีจากวิทยานิพนธฉบับนี้ ผูวิจัยขอมอบแด ครู 

และอาจารยทุกทานท้ังในอดีต และปจจุบัน ตลอดจนผูมีพระคุณทุกทานท่ีไดกลาวมาแลว ซ่ึงเปนผูท่ีมี

สวนทําใหวิทยานิพนธฉบับนี้สําเร็จลุลวงไปดวยดี 
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บทท่ี 1 

บทนํา 
 

1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
การพัฒนาในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 11 (พ.ศ.2555-2559) ประเทศไทยจะตองเผชิญ

กับกระแสการเปลี่ยนแปลงท่ีสําคัญท้ังภายนอกและภายในประเทศท่ีปรับเปลี่ยนเร็วและซับซอนมาก

ยิ่งข้ึน เปนท้ังโอกาสและความเสี่ยงตอการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะขอผูกพันท่ีจะเปนประชาคม

อาเซียนในป 2558 จึงจําเปนตองนําภูมิคุมกันท่ีมีอยูพรอมท้ังเรงสรางภูมิคุมกันในประเทศใหเขมแข็ง

ข้ึนมาใชในการเตรียมความพรอมใหแกคน สังคม และระบบเศรษฐกิจของประเทศใหสามารถปรับตัว

รองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงไดอยางเหมาะสม สามารถพัฒนาประเทศใหกาวหนาตอไปเพ่ือ

ประโยชนสุขท่ียั่งยืนของสังคมไทยตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสํานักงานคณะกรรมการ

พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.) ไดใหความสําคัญกับการมีสวนรวมของภาคีการพัฒนา

ทุกภาคสวน ท้ังในระดับชุมชน ระดับภาค และระดับประเทศในทุกข้ันตอนของแผนฯ อยางกวางขวาง

และตอเนื่อง เพ่ือรวมกันกําหนดวิสัยทัศนและทิศทางการพัฒนาประเทศ รวมท้ังรวมจัดทําราย 

ละเอียดยุทธศาสตรของแผนฯ เพ่ือมุงสู “สังคมอยูรวมกันอยางมีความสุข ดวยความเสมอภาค เปน

ธรรม และมีภูมิคุมกันตอการเปลี่ยนแปลง” 

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 และแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2545 

(กระทรวงศึกษาธิการ, 2546, หนา 16) เปนกฎหมายฉบับหนึ่งท่ีใหความสําคัญตอการจัดการศึกษา 

โดยกําหนดใหมีการปฏิรูปการศึกษา การจัดการศึกษาตองเปนไปเพ่ือพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยท่ี

สมบูรณท่ีรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรู และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต 

สามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข รัฐจะตองจัดหรือสงเสริมใหเอกชนและทุก ๆ สวนไดจัดการ 

ศึกษาตลอดชีวิต สําหรับประชาชนและใหองคกรชุมขน องคกรตาง ๆ ในสังคมไดมีสวนรวมในการจัด

การศึกษา ตลอดจนกําหนดแนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีของการสื่อสารเพ่ือการศึกษา เพ่ือใหสังคมมี

สวนรวมในการจัดการศึกษามากข้ึน ท้ังนี้กระทรวงศึกษาธิการไดใหความสําคัญของการศึกษาข้ัน

พ้ืนฐาน ในนโยบายและแผนการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โดยกําหนดวัตถุประสงคของการจัดการ 

ศึกษาข้ันพ้ืนฐานไววา การจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเปนการจัดการศึกษาเพ่ือใหผูสําเร็จการศึกษามีการ

พัฒนาการทางรางกาย สติปญญา จิตใจ อารมณ และสังคม เหมาะสมกับวัย มีความรูคูคุณธรรม ท่ีจะ

ดํารงชีวิตอยูรวมกันในสังคมไดอยางมีความสุขบนพ้ืนฐานความเปนไทยอยางมีศักดิ์ศรีและภาคภูมิใจ 

สามารถพ่ึงพาตนเอง มีทักษะท่ีจะแสวงหาความรูอยางตอเนื่อง มีทักษะเบื้องตนในการประกอบอาชีพ 

มีวิสัยทัศนอันกวางไกลพอท่ีจะรูเทาทันการเปลี่ยนแปลงท่ีจะเกิดข้ึนในสังคมโลก มีจิตสํานึกท่ีถูกตอง

ทางการเมือง การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข 
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และมีความมุงม่ันในการอนุรักษสืบสานวัฒนธรรมไทยและภูมิปญญาไทย โดยรัฐจะจัด

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ไมนอยกวา 12 ป อยางท่ัวถึง ใหกับทุกคนอยางมีคุณภาพโดยไมเก็บคาใชจาย

ดวยหลักการกระจายอํานาจ การมีสวนรวมขององคกรปกครองสวนทองถ่ินและเอกชน และการใช

นวัตกรรม ตลอดจนรูปแบบท่ีหลากหลาย ใหสอดคลองกับสภาพความแตกตางของแตละบุคคลและ

ความแตกตางแตละทองถ่ิน (กระทรวงศึกษาธิการ, 2546, หนา 18) 

กระทรวงศึกษาธิการไดประกาศใชหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2544 ให

เปนหลักสูตรแกนกลางของประเทศ โดยกําหนดจุดหมาย และมาตรฐานการเรียนรูเปนเปาหมายและ

กรอบ ทิศทางในการพัฒนาคุณภาพผูเรียนใหเปนคนดี มีปญญา มีคุณภาพชีวิตท่ีดีและมีขีดความ 

สามารถในการแขงขันในเวทีระดับโลก (กระทรวงศึกษาธิการ, 2544) พรอมกันนี้ไดปรับกระบวนการ 

พัฒนาหลักสูตรใหมีความสอดคลองกับเจตนารมณแหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหง ชาติ พ.ศ.2542 

และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2545 ท่ีมุงเนนกระจายอํานาจทางการศึกษาใหทองถ่ินและ สถาน 

ศึกษาไดมีบทบาทและมีสวนรวมในการพัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับสภาพ และความตอง การการ

ของทองถ่ิน (สํานักนายกรัฐมนตรี, 2542) 

การสรางประชาคมอาเซียนดวยการศึกษา ประเทศไทยมีการเตรียมความพรอมในดาน

กรอบความคิด คือ แผนการศึกษาแหงชาติ ท่ีจะมุงสรางความตระหนักรูของคนไทยในการจัดการ 

ศึกษาเพ่ือสรางคนไทยใหเปนคนของประชาคมอาเซียน พัฒนาสมรรถนะใหพรอมจะอยูรวมกันและ

สงเสริมความรวมมือระหวางประเทศดานการศึกษา โดยใหมีการรวมมือกันใน 3 ดาน คือ ดานพัฒนา

คุณภาพการศึกษา การขยายโอกาสทางการศึกษา สงเสริมการมีสวนรวมในการบริการและจัดการ 

ศึกษา พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2545 มีแนวการจัดการศึกษาตามมาตรา 22 

การจัดการศึกษาตองยึดหลักวา ผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองไดและถือวา

ผูเรียนมีความสําคัญท่ีสุด กระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรม 

ชาติและเต็มตามศักยภาพ และมาตรา 24 (5) สงเสริมสนับสนุนใหผูสอนสามารถจัดบรรยากาศสภาพ 

แวดลอม สื่อการเรียน และอํานวยความสะดวก เพ่ือใหผูเรียนเกิดการเรียนรูและมีความรอบรู รวมท้ัง

สามารถใชการวิจัยเปนสวนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู ท้ังนี้ ผูสอนและผูเรียนอาจเรียนรูไปพรอมกัน

จากสื่อการเรียนการสอนและแหลงวิทยาการประเภทตาง ๆ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2544) 

แนวคิดรัฐบาลในการผลักดันใหเด็กเรียนฟรีเปนระยะเวลา 15 ป ในฐานะท่ีผูวิจัยเปนผูมี

สวนเก่ียวของกับการศึกษาของไทยในสวนหนึ่งของจิตสํานึกก็ยังชื่นชมรัฐบาลอยูในระดับหนึ่งจากการท่ี

ไดพูดคุยสัมภาษณกับคุณครูสวนใหญท้ังในโรงเรียนนอกโรงเรียนและระหวางโรงเรียนเห็นดวยเพราะ

จะเกิดผลดีกับเยาวชน และผูปกครองเองก็สามารถเลือกโรงเรียนท่ีมีคุณภาพใหกับบุตรหลาน โดยไม

ตองกังวลกับปญหาเรื่องคาใชจาย เพราะวารัฐบาลจะเปนผูรับผิดชอบ โดยเฉพาะในพ้ืนท่ีชายแดนภาค 

ใต ท่ีผูปกครองนิยมสงบุตรหลานไปเรียนท่ีโรงเรียนสอนศาสนา สวนใหญประสบปญหาความยากจน 
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หากมีนโยบายเรียนฟรีจะทําใหผูปกครองสามารถเลือกโรงเรียนท่ีมีคุณภาพใหกับบุตรหลานได

นอกจากนี้ หากมีนโยบายเรียนฟรีจะทําใหโรงเรียนตองปรับตัวเพ่ือแขงขันกับโรงเรียนอ่ืนในละแวกใกล 

เคียง หรือวาในตําบลเดียวกัน เพ่ือเปนทางเลือกใหกับผูปกครอง และถือวาเปนการยกระดับโรงเรียนให

มีคุณภาพมากข้ึน แตนอกเหนือสิ่งอ่ืนใด รัฐบาลควรเรงดําเนินการพัฒนาบุคลากร หลักสูตรการสอน 

และสื่อการเรียนการสอนควบคูเพ่ือใหผลลัพธทางการศึกษามีประสิทธิภาพสูงสุดโดยเร็วดวย  

ตามคําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ท่ี 28/2559 เรื่อง ใหจัดการศึกษาข้ันพ้ืน 

ฐาน 15 ป โดยไมเก็บคาใชจาย อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญแหงราช 

อาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 หัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติโดยความเห็น 

ชอบของคณะรักษาความสงบแหงชาติ ใหสวนราชการท่ีเก่ียวของกับการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานดําเนิน 

การจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 15 ป ใหมีมาตรฐานและคุณภาพ โดยไมเก็บคาใชจาย ใหรัฐมนตรีวาการ

กระทรวงศึกษาธิการโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีกําหนดอัตราคาใชจายในการจัดการศึกษา

สําหรับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 15 ป 

ในการจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษา มีความจําเปนและสําคัญตอการจัดการศึกษาของ

ประเทศ เพราะเปนการศึกษาข้ันพ้ืนฐานสําหรับประชาชนทุกคนโดยถวนหนา และครอบคลุมการ 

ศึกษาภาคบังคับ ซ่ึงจะมีผลความเจริญของประเทศทุกดาน (ธีระ รุญเจริญ, 2546, หนา 30-44) 

โรงเรียนมัธยมศึกษาเปนหนวยงานทางการศึกษาระดับปฏิบัติการท่ีสําคัญ ผลการจัดการศึกษาข้ัน

พ้ืนฐานจะเปนเชนใดนั้น ข้ึนอยูกับการปฏิบัติงานของโรงเรียน ตามภารกิจหลักของโรงเรียน คือ การ

จัดการเรียนการสอน และการนิเทศภายในโรงเรียนถือเปนกระบวนการหนึ่งท่ีจะนํากระบวนการบริหาร

จัดการศึกษาไปสูการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพ่ือใหสอดคลองกับสภาพปญหา ความตองการของ

โรงเรียน ชุมชน ทองถ่ิน การนิเทศภายในโรงเรียนเปนกระบวนการท่ีมุงเนนการแกไขปรับปรุงโรงเรียน

มากท่ีสุดเพราะเปนการดําเนินงานโดยบุคลากรของโรงเรียน ซ่ึงยอมเขาใจปญหาและขอมูลภายใน

โรงเรียนไดเปนอยางดี จึงสามารถใชกระบวนการนิเทศภายในเขาไปแกปญหาไดอยางถูกตอง 

(กระทรวงศึกษาธิการ, 2551, หนา 1) 

การนิเทศการสอนเปนสวนหนึ่งในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติและในการประกัน

คุณภาพภายในมาตรฐานท่ี 18 ไดกําหนดใหสถานศึกษามีระบบการนิเทศการสอนและนําผลไปปรับ 

ปรุงการสอนอยางสมํ่าเสมอ (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน, 2545, หนา 9) การนิเทศ

การสอน เปนงานท่ีมุงพัฒนากระบวนการเรียนการสอน เพ่ือชวยพัฒนาครูใหเกิดความเจริญงอกงาม

ในวิชาชีพ เปนงานท่ีควรดําเนินการอยางตอเนื่อง โดยมุงคุณภาพการเรียนการสอนและผลท่ีเกิดกับ

ผูเรียน โดยเฉพาะการปฏิรูปการเรียนรูท่ีเกิดจากความรวมมือของผูเก่ียวของทางการศึกษาทุกฝายท่ี

จะแสดงบทบาท หนาท่ีของผูนิเทศ การเลือกใชรูปแบบทางการนิเทศ ตลอดจนเทคนิคและทักษะใน

การนิเทศการศึกษา โดยมุงพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนใหเปนไปตามมาตรฐานการศึกษาของ

โรงเรียน (วไลรัตน บุญสวัสดิ์, 2536, หนา 12-13) 
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การจัดการศึกษาหรือการจัดการเรียนรูตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 ท่ี

มุงใหผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได โดยถือวาผูเรียนสําคัญท่ีสุด ครูจะตองมี

ศักยภาพในการจัดการเรียนรูใหมีคุณภาพไดมาตรฐานสูงตามมาตรฐานหลักสูตรและ มาตรฐาน

การศึกษาชาติ และโรงเรียนมีศักยภาพในการบริหารจัดการเพ่ือพัฒนาเขาสูระบบ การประกันคุณภาพ 

การศึกษาและการยกระดับโรงเรียนชั้นนําของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานท่ีมีความ

พรอมสูการเปนโรงเรียนมาตรฐานสากล (World-Class Standard School) ซ่ึงบุคลากรทุกฝายจะตอง

เขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษาเพ่ือใหเปนโรงเรียนท่ีมีระบบการพัฒนาผูเรียน สถานศึกษา แหลง

เรียนรู สภาพแวดลอม หลักสูตร และการจัดการเรียนรูท่ีเอ้ืออํานวยใหผูเรียนสามารถแสดงถึงการ

พัฒนาตนเองกาวไกลตามความตองการจนถึงระดับสากล 

ภารกิจท่ีสําคัญประการหนึ่งของผูบริหารสถานศึกษาและผูรวมบริหาร ก็คือ การนิเทศ 

โดยเฉพาะการนิเทศภายในโรงเรียน เปนแนวทางหนึ่งท่ีจะชวยปรับปรุงคุณภาพการศึกษา ซ่ึงจะชวย

แกไขปรับปรุงสิ่งท่ีบกพรองดานวิชาการใหมีการพัฒนา และสงเสริมใหการเรียนการสอนบรรลุวัตถุ 

ประสงค ผูบริหารสถานศึกษาและผูรวมบริหาร เปนผูท่ีอยูใกลชิดกับคุณครูและนักเรียน จึงยอมทราบ

ถึงปญหาตาง ๆ ไดดีกวาบุคลากรภายนอก เม่ือเปนเชนนี้แลว การนิเทศภายในโรงเรียนจะสนองตอบ

ความตองการของบุคลากรในโรงเรียนไดอยางถูกตองและเหมาะสมท่ีสุด 

การนิเทศเปนงานท่ีมีความสําคัญงานหนึ่งของการจัดการศึกษาและบริหารสถานศึกษา ใน

การพัฒนาการศึกษาสายสามัญหรือสายอาชีพตางก็ตองมีการนิเทศเปนหลักของการจัดกิจกรรม

บริหารสถานศึกษา ดวยเหตุนี้การนิเทศจึงเปนกระบวนการของการศึกษา ท่ีมุงจะสงเสริมใหการสนับ 

สนุน และพัฒนามาตรฐานของการศึกษา โดยเฉพาะผูนิเทศก็ตองมีความรู ประสบการณ และทักษะ

ตาง ๆ ในการนิเทศ ตองการขวัญและกําลังใจ ตองการความรวมมือรวมใจจากบุคคลากรทุกฝายท่ี

เก่ียวของกับการศึกษา ขณะเดียวกันผูรับการนิเทศก็ตองการดูแลเอาใจใส ตองการขวัญและกําลังใจ 

และการสนับสนุนจากผูนิเทศและผูบริหารเชนกัน 

จากสภาพและปญหาผลสัมฤทธิ์ระดับชาติของนักเรียน ในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการ 

ศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 พบวา เม่ือเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยรอยละผลการทดสอบระดับชาติ (O-

NET) ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 และชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 ปการศึกษา 2558 ระดับประเทศ กับสํานักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 เฉลี่ยทุกกลุมสาระอยูในระดับต่ํากวา (สารสนเทศการศึกษา, 

2558, หนา 75-79) ซ่ึงมีสาเหตุมาจากบุคลากรโรงเรียนขาดการพัฒนา ครูสอนโดยไมยึดผูเรียนเปน

สําคัญ ในการจัดการเรียนการสอนของครู ครูขาดทักษะกระบวนการในการจัดกิจกรรมการเรียนการ

สอน ครูขาดความรูความเขาใจในหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 ครูขาดความรู

ความเขาใจในการวัดผลประเมินผล นอกจากนี้การนิเทศภายในยังไมเปนระบบเทาท่ีควร การจัดการ

ศึกษาในโรงเรียน ขาดแคลนครูไมครบชั้น ครูผูสอนไมตรงกับวิชาเอกและไมตรงกับความสามารถของ
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ตน ครูผูสอนมีภาระหนาท่ีท่ีตองรับผิดชอบมาก ซ่ึงนอกเหนือจากหนาท่ีการสอน ขาดความรูความ

เขาใจในเรื่องการนิเทศงานวิชาการหลายดาน (สุรศักดิ์ หลาบมาลา, 2534, หนา 75) เหลานี้ลวนเปน

ปจจัยสําคัญท่ีสงผลตอคุณภาพของผูเรียนโดยตรง นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ระดับชาติของนักเรียนต่ํา ดวย

เหตุดังกลาวขางตน ในฐานะผูวิจัยเปนหัวหนาฝายวิชาการ พบวา การดําเนินงานดานการนิเทศการ

เรียนการสอนในสถานศึกษายังขาดประสิทธิภาพ ขาดความตอเนื่อง โดยไมไดนิเทศการสอนอยาง

จริงจัง ผูบริหาร ครูวิชาการของโรงเรียน ไมไดรับนิเทศหรือผูนิเทศไมพัฒนา ตามคําแนะนําโดยเฉพาะ

ผูบริหารสถานศึกษา ครูวิชาการมีความรูความเขาใจเก่ียวกับหลักการ กระบวนการ เทคนิควิธีและ

กิจกรรม การนิเทศการสอนนอย จึงสงผลใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในการประเมิน

คุณภาพการศึกษาไมบรรลุตามเปาหมายท่ีตั้งไว (ชวนพิศ คาดสนิท, 2554, หนา 3) 

ผูวิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษาสภาพและปญหาการนิเทศการสอนของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 เพ่ือจะนําผลการศึกษาวิจัยครั้งนี้ไปใชเปนขอมูลใน

การวางแผน การดําเนินการนิเทศการสอน เพ่ือเพ่ิมพูนความรูและประสบการณในการทํางานใหแกครู

ทุกคนในสถานศึกษา เพ่ือสรางเสริมขวัญและกําลังใจ ใหครูสามารถปรับปรุงกิจกรรม การเรียนการ

สอน ของตนใหดียิ่งข้ึนอยูเสมอ และพัฒนาตรงตามความตองการของนักเรียนดวยเทคนิควิธีท่ีมี

ประสิทธิภาพ สงผลใหผลสัมฤทธิ์ระดับชาติของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 และชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 

ใหเกิดประสิทธิภาพ และใหผลสัมฤทธิ์ระดับชาติของนักเรียน ในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 19 สูงข้ึนในปการศึกษาหนาตอไป 

 

1.2 วัตถุประสงคของการวิจัย 
1.2.1 เพ่ือศึกษาสภาพการดําเนินการนิเทศการสอนในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 

1.2.2 เพ่ือเปรียบเทียบสภาพการดําเนินการนิเทศการสอนในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 โดยจําแนกตาม ตําแหนงหนาท่ี ประสบการณในการทํางาน และ

วิทยฐานะ 

 

1.3 สมมติฐานของการวิจัย 

1.3.1 ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีตําแหนงหนาท่ีตางกันมีความคิดเห็นตอ

สภาพการดําเนินการนิเทศการสอนในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 

19 แตกตางกัน 

1.3.2 ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีประสบการณในการทํางานตางกันมี

ความคิดเห็นตอสภาพการดําเนินการนิเทศการสอนในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 19 แตกตางกัน 
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1.3.3 ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีวิทยฐานะตางกันมีความคิดเห็นตอ

สภาพการดําเนินการนิเทศการสอนในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 

19 แตกตางกัน 

 

1.4 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

ในการวิจัยครั้งนี้เปนการศึกษาสภาพการดําเนินการนิเทศการสอนในโรงเรียน สังกัดสํานัก 

งานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 ผูการสํารวจความตองการและความสนใจเก่ียวกับการนิเทศ 

ภายในสถานศึกษาของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 19 แลวนํามาจําแนกตามระดับความถ่ีจากมากไปหานอย ได 5 ประเด็นท่ีสําคัญดังนี้ 

คือ 1) ดานการพัฒนาหลักสูตร 2) ดานการจัดการเรียนการสอน 3) ดานสื่อการเรียนการสอน 4) ดาน

การวัดผลและประเมินผล และ5) ดานการพัฒนาบุคลาการทางการเรียนการสอน ดังแสดงในกรอบ

แนวคิด ดังแผนภูมิท่ี 1.1 

 ตัวแปรตน  ตัวแปรตาม 

 (Independent Variable)  (Dependent Variable) 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิท่ี 1.1 แสดงสรุปกรอบแนวคิดท่ีใชในการวิจัย 

 

สถานภาพสวนบุคคล 

 

ตําแหนงหนาท่ี 

1. ผูบริหารสถานศึกษา 

2. ครูผูสอน 

ประสบการณในการทํางาน 

1. ต่ํากวา 5 ป 

2. 5 - 10 ป 

3. มากกวา 10 ป 

วิทยฐานะ 

1. ไมมีวิทยะฐานะ 

2. มีวิทยฐานะ 

  

  

  

 

 

 

สภาพการดําเนินการนิเทศการสอนของ

โรงเรียน ใน 5 ดาน ดังนี้ 

 

1. ดานการพัฒนาหลักสูตร 

2. ดานการพัฒนาหลักสูตร 

3. ดานสื่อการเรียนการสอน 

4. ดานการวัดผลและประเมินผล  

5. ดานการพัฒนาบุคลาการทาง  

การเรียนการ  
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1.5 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
1.5.1 ทราบสภาพการดําเนินการนิเทศการสอนในโรงเรียน สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 19  

1.5.2 ผลการวิจัยสามารถใชเปนขอสนเทศสําหรับโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 ในการสงเสริมการดําเนินการนิเทศการสอนในโรงเรียนใหมี

ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลยิ่งข้ึน 

 

1.6 ขอบเขตของการวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดกําหนดขอบเขตของการศึกษาวิจัยไว ดังนี้ 

1.6.1 ขอบเขตดานเนื้อหา 

การวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดทําการสํารวจความตองการและความสนใจเก่ียวกับการนิเทศภายใน

สถานศึกษาของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยม 

ศึกษา เขต 19 แลวนํามาจําแนกตามระดับความถ่ีจากมากไปหานอย ได 5 ประเด็นท่ีสําคัญดังนี้คือ 1) 

ดานการพัฒนาหลักสูตร 2) ดานการจัดการเรียนการสอน 3) ดานสื่อการเรียนการสอน 4) ดานการ

วัดผลและประเมินผล และ5) ดานการพัฒนาบุคลาการทางการเรียนการสอนซ่ึงเปนการศึกษาสภาพ

การดําเนินการนิเทศการสอนในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 19 ซ่ึงประกอบดวย 5 ดาน (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน, 2548, หนา 27) ดังนี้ 

 1.6.1.1 ดานการพัฒนาหลักสูตร 

 1.6.1.2 ดานการจัดการเรียนการสอน 

 1.6.1.3 ดานสื่อการเรียนการสอน 

 1.6.1.4 ดานการวัดผลและประเมินผล 

 1.6.1.5 ดานการพัฒนาบุคลาการทางการเรียนการสอน 

1.6.2 ขอบเขตดานประชากรและกลุมตัวอยาง  

 1.6.2.1 ประชากร 

 ประชากรท่ีใชในการศึกษาครั้งนี้ ไดแก ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน

โรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 ปการศึกษา 2558 จํานวน 2,166 

คน จําแนกเปนผูบริหารสถานศึกษา จํานวน 122 คน และครูผูสอน จํานวน 2,044 คน   

 1.6.2.2 กลุมตัวอยาง 

  กําหนดขนาดกลุมตัวอยางโดยใชตารางของเครจซ่ีและมอรแกน (Krejcie and 

Morgan, อางถึงใน พิมพอร สดเอ่ียม, 2558, หนา 35) ไดกลุมตัวอยางเปนผูบริหารสถานศึกษา และ

ครูผูสอนในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 ปการศึกษา 2558 จํานวน 

327 คน จําแนกเปนผูบริหารสถานศึกษาจํานวน 37 คน ครูผูสอน 290 คน (อ.สุขุม) 
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1.6.3 ขอบเขตดานตัวแปร 

ตัวแปรท่ีใชในการวิจัย แบงออกเปน 3 ประเภท ไดแก 

 1.6.3.1 ตัวแปรตน ไดแก  

  1.1 ตําแหนงหนาท่ี จําแนกเปน  

   1) ผูบริหารสถานศึกษา 

    2) ครูผูสอน 

  1.2 ประสบการณในการทํางาน จําแนกเปน 

    1) ต่ํากวา 5 ป 

    2) 5-10 ป 

    3) มากกวา 10 ป     

  1.3 วิทยฐานะ จําแนกเปน 

    1) ไมมีวิทยฐานะ 

    2) มีวิทยฐานะ 

 1.6.3.2 ตัวแปรตาม ไดแก สภาพการดําเนินการนิเทศการสอนในโรงเรียน สังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 ดังนี้ 

  1)  ดานการพัฒนาหลักสูตร 

   2)  ดานการจัดการเรียนการสอน 

   3)  ดานสื่อการเรียนการสอน 

   4)  ดานการวัดผลและประเมินผล 

   5)  ดานการพัฒนาบุคลากรทางการเรียนการสอน 

1.6.4 ขอบเขตดานพ้ืนท่ี ไดแก โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา

เขต 19 จังหวัดเลยและจังหวัดหนองบัวลําภู 

 

1.7 นิยามศัพทเฉพาะ 

นิยามศัพทเฉพาะท่ีใชวิจัยในครั้งนี้ มีดังนี้ 

การนิเทศ หมายถึง การใหความชวยเหลือ สนับสนุน แนะนําใหผูรับการนิเทศใหเขาใจ

ปญหาหรือโครงสรางของงานท่ีตนรับผิดชอบจนสามารถปฏิบัติหนาท่ีและพัฒนางานไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

การนิเทศการสอนในโรงเรียน หมายถึง กระบวนการของผูนิเทศท่ีมุงจะปรับปรุงและ

พัฒนาการสอนในสถานศึกษาโดยมุงท่ีพฤติกรรมของครูท่ีจะสงผลตอพฤติกรรมและคุณภาพของ

ผูเรียน ประกอบดวย 5 ดาน ดังตอไปนี้ 
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การนิเทศการสอนดานการพัฒนาหลักสูตร หมายถึง การปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หลักสูตร

ท่ีมีอยูแลวใหดีข้ึน เพ่ือใหเหมาะสมและสอดคลองตอการเปลี่ยนแปลงของสภาพสังคมปจจุบันและ

ตองพัฒนาอยางตอเนื่อง ท้ังในดานการวางจุดมุงหมาย การจัดเนื้อหาวิชา การเรียนการสอน การวัดผล 

และประเมินผล และอ่ืน ๆ เพ่ือใหบรรลุถึงจุดมุงหมายอันใหมท่ีวางไว 

การนิเทศการสอนดานการจัดการเรียนการสอน หมายถึง การแนะนํา ชวยเหลือ สงเสริม 

และสนับสนุน โดยใชยุทธวิธีตาง ๆ ใหกับครูผูสอนเก่ียวกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ไดแก 

วิเคราะหความตองการของผูเรียน จัดกิจกรรมใหสอดคลองกับความแตกตางของผูเรียน จัดสภาพ 

แวดลอมและบรรยากาศท่ีเอ้ือตอการเรียนรู และกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยยึด

ผูเรียนเปนสําคัญ 

การนิเทศการสอนดานส่ือการเรียนการสอน หมายถึง การสงเสริม สนับสนุน ในการใชสื่อ

ชนิดตาง ๆ ในกระบวนการเรียนการสอน ใหผูเรียนเขถึงความรู ทักษะกระบวนการ และคุณลักษณะ

ตามมาตรฐานของหลักสูตรไดอยางมีประสิทธิภาพ สื่อการเรียนรูมีหลากหลายประเภท ท้ังสื่อธรรมชาติ 

สื่อสิ่งพิมพ สื่อเทคโนโลยี และเครือขายการเรียนรูตาง ๆ ท่ีมีในทองถ่ิน 

การนิเทศการสอนดานการวัดผลและประเมินผล หมายถึง การชี้แนะแนวทางกระบวน 

การพัฒนาคุณภาพผูเรียนในดานวัดผลและประเมินผลการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ และตองวัด

และประเมินตามสภาพจริง โดยใชวิธีการประเมินผูเรียนหลาย ๆ วิธี  

การนิเทศการสอนดานการพัฒนาบุคลากรทางการเรียนการสอน หมายถึง การสงเสริม 

สนับสนุน การวางแผนดําเนินการใหครูผูสอนมีความรูความเขาใจเก่ียวกับการดําเนินงานในโรงเรียนใน

ดานการเรียนการสอน รวมท้ังการสนับสนุนใหครูไดศึกษาคนควาเพ่ิมเติม เขารวมประชุมอบรมเก่ียว 

กับวิชาตางในเรื่องหลักสูตรและวิธีการสอนแบบใหม ๆ ตลอดจนสงเสริมใหครูไดมีการศึกษาตอใน

ระดับท่ีสูงข้ึน 

สภาพการดําเนินการนิเทศการสอนในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 19 หมายถึง ระดับของการปฏิบัติท่ีเปนอยูจริงในขอบขายงานท่ีเก่ียวของกับการ

นิเทศการสอน 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 หมายถึง หนวยงานท่ีเกิดข้ึนตามพระ

ราช บัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 มาตรา 37 ซ่ึงมีหนาท่ีสนับสนุน

สงเสริมและประสานงาน ในการจัดการศึกษาของโรงเรียน ซ่ึงประกอบดวยทองท่ีจังหวัดเลย และ

จังหวัด หนองบัวลําภู โดยมีท่ีตั้งสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 19 อยูท่ีอําเภอเมืองเลย 

จังหวัดเลย 

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา หมายถึง ผูประกอบวิชาชีพท่ีปฏิบัติงานใน

สถานศึกษาของรัฐสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 จําแนกเปนผูบริหารสถาน 

ศึกษาและครูผูสอน  



10 
 

ผูบริหารสถานศึกษา หมายถึง ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีปฏิบัติหนาท่ี 

ผูอํานวยการสถานศึกษาหรือผูรักษาการณในตําแหนงผูอํานวยการสถานศึกษาในโรงเรียน สังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 19  

ครูผูสอน หมายถึง ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีปฏิบัติหนาท่ีสอนในโรงเรียน 

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 

ประสบการณในการทํางาน หมายถึง ระยะเวลาการปฏิบัติหนาท่ีผูอํานวยการโรงเรียน

และครูผูสอนในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 แบงออก 

เปน 3 กลุม คือ 

ประสบการณต่ํากวา 5 ป หมายถึง ผูท่ีมีอายุการปฏิบัติราชการในโรงเรียนมัธยมศึกษา 

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 ตั้งแตวันท่ีบรรจุตําแหนงเขารับราชการมีระยะ 

เวลานอยกวา 5 ป นับตั้งแตวันท่ีกรอกแบบสอบถาม 

ประสบการณ 5-10 ป หมายถึง ผูท่ีมีอายุการปฏิบัติราชการในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 ตั้งแตวันท่ีบรรจุตําแหนงเขารับราชการมีระยะเวลา

ไมนอยกวา 5 ป และไมเกิน 10 ป นับตั้งแตวันท่ีกรอกแบบสอบถาม 

ประสบการณมากกวา 10 ปข้ึนไป หมายถึง ผูท่ีมีอายุการปฏิบัติราชการในโรงเรียนมัธยม 

ศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 ตั้งแตวันท่ีบรรจุตําแหนงเขารับราชการ

มีระยะเวลามากกวา 10 ป นับตั้งแตวันท่ีกรอกแบบสอบถาม 

วิทยฐานะ หมายถึง หมายถึง การกําหนดตําแหนงตามความรูความสามารถในการปฏิบัติ 

งานวิชาชีพของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 19 ตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 ซ่ึงในงานวิจัย

นี้จําแนกเปน 2 กลุม คือ ไมมีวิทยฐานะ และ มีวิทยฐานะ 

ไมมีวิทยฐานะ หมายถึง ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ท่ียังไมไดรับการแตง

แตงใหมีวิทยฐานะ 

มีวิทยฐานะ หมายถึง ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีไดรับการแตงตั้งใหมี 

วิทยฐานะชํานาญการ ชํานาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ หรือเชี่ยวชาญพิเศษ ตามพระราชบัญญัติระเบียบ

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 

 

  



 

บทท่ี 2 

เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 

การวิจัยเรื่อง สภาพการดําเนินการนิเทศการสอนในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการ 

ศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 เพ่ือใหการวิจัยเปนไปตามวัตถุประสงคการวิจัย ผูวิจัยไดศึกษาแนวคิด

ทฤษฎี และผลงานวิจัยท่ีเก่ียวของ ดังนี้  

2.1 แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวของกับการนิเทศการศึกษา 

 2.1.1 ความหมายของการนิเทศ 

  2.1.2 ความหมายของการนิเทศการศึกษา 

  2.1.3 ความมุงหมายของการนิเทศการศึกษา 

  2.1.4 หลักการนิเทศการศึกษาและกระบวนการนิเทศการศึกษา 

  2.1.5 การนิเทศแบบตาง ๆ  

2.2 แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวของกับการนิเทศการสอน 

  2.2.1 ความหมายของการนิเทศการสอน 

  2.2.2 ความมุงหมายของการนิเทศการสอน 

  2.2.3 หลักการนิเทศการสอน 

  2.2.4 บทบาทของผูบริหารโรงเรียนเก่ียวกับการนิเทศการสอน 

2.3 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการการนิเทศการสอน 

  2.3.1 ดานการพัฒนาหลักสูตร 

  2.3.2 ดานการจัดการเรียนการสอน 

  2.3.3 ดานสื่อการเรียนการสอน 

  2.3.4 ดานการวัดผลและประเมินผล 

  2.3.5 ดานการพัฒนาบุคลากรทางการเรียนการสอน 

2.4 สภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนในเขตพ้ืนท่ีสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยม 

ศึกษา เขต 19  

2.5 งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

  2.5.1 งานวิจัยในประเทศ 

  2.5.2 งานวิจัยตางประเทศ 
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2.1 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการนิเทศการศึกษา 

2.1.1 ความหมายของการนิเทศ 

มีนักการศึกษาหลายทานท้ังนักการศึกษาของไทยและตางประเทศไดใหความหมายของ

การนิเทศ ไวหลายแนวคิด ท่ีนาสนใจและนํามาศึกษามีดังนี้ 

Mark and Others (1978 อางถึงใน ปรียาพร วงศอนุตรโรจน, 2548, หนา 14) กลาววา 

การนิเทศ เปนการพัฒนาและปรับปรุงการเรียนการสอนใหเหมาะกับสถานการณ และสงผลสะทอน

ตอการพัฒนานักเรียน 

Goldhammer and Others (1980 อางถึงใน ปรียาพร วงศอนุตรโรจน, 2548, หนา 14) 

กลาววา การนิเทศ เปนลักษณะงานท่ีมอบหมายใหครูหรือผูนิเทศ ท่ีจะกระตุนใหครูหรือครูแนะแนว

ในโรงเรียน ใหมีการพัฒนาในการท่ีจะนําวิธีการสอน สื่อการเรียนการสอนมาใช โดนเนนถึงทักษะใน

การติดตอสื่อสาร ในการนิเทศปจจุบัน การนิเทศไดพยายามท่ีจะชวยเหลือครูแกปญหา ชวยเหลือครู

ในดานความสัมพันธระหวางบุคคลและสรางบรรยากาศท่ีดีระหวางครูและนักเรียน 

Oliva (1989, p 8) กลาววา การนิเทศ เปนการชวยเหลือครูเปนพิเศษ เพ่ือใหปรับปรุงการ

เรียนการสอน และคําสําคัญท่ีบงบอกถึงพฤติกรรมท่ีปฏิบัติในการนิเทศก็คือ การบริการ และการ

ชวยเหลือ 

Glickman (1980 อางถึงใน ปรียาพร วงศอนุตรโรจน, 2548, หนา 15) ใหความคิดเก่ียว 

กับการนิเทศวาเปนแนวความคิดเก่ียวกับงานและหนาท่ีท่ีเก่ียวของกับการปรับปรุงการเรียนการสอน 

ซ่ึงเปนการสอนในเรื่องหลักสูตร การจัดครูเขาสอน การจัดสื่อการสอน สิ่งอํานวยความสะดวก การ

เตรียมและพัฒนาครู รวมท้ังการประเมินผลการเรียนการสอน 

ปรียาพร วงศอนุตรโรจน (2548, หนา 15-16) กลาววา การนิเทศ หมายถึง กระบวนการ

จัดบริหารการศึกษา เพ่ือชี้แนะใหความชวยเหลือและความรวมมือกับครู และบุคคลท่ีเก่ียวของกับ

การจัดการศึกษา เพ่ือปรับปรุงการเรียนการสอนของครู และเพ่ิมคุณภาพของนักเรียนใหเปนไปตาม

เปาหมายของการศึกษา 

สรุปไดวา การนิเทศ หมายถึง การใหความชวยเหลือ สนับสนุน แนะนําใหผูรับการนิเทศให

เขาใจปญหาหรือโครงสรางของงานท่ีตนรับผิดชอบจนสามารถปฏิบัติหนาท่ีและพัฒนางานไดอยางมี

ประสิทธิภาพ  

2.1.2 ความหมายของการนิเทศการศึกษา 

ความหมายของการนิเทศการศึกษา ไดมีผูใหความหมายแตกตางกันไป การท่ีจะนิยามให

เฉพาะเจาะจงลงไปวาการนิเทศการศึกษา คือ อยางนั้นอยางนี้ อาจจะเปนขอสรุปไดยาก ข้ึนอยูกับ

พัฒนาการทางความคิดของการศึกษา จุดมุงหมายและแนวทางการศึกษาแตละสมัย สําหรับความ 

หมายของการนิเทศการศึกษาพอประมาณไดดังนี้  
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Good (1973, p 400) กลาววา การนิเทศการศึกษา หมายถึง ความพยายามของผูทํา

หนาท่ีนิเทศจะชวยในการใหคําแนะนําแกครูและผูท่ีทําหนาท่ีเก่ียวของกับการศึกษาใหสามารถปรับ 

ปรุงการสอนของตนใหดีข้ึน การนิเทศการศึกษาจะ ชวยใหเกิดความงอกงามดานวิชาชีพ ชวยพัฒนา

ความสามารถของครู ชวยในการคัดเลือกและปรับปรุงวัตถุประสงคของการศึกษา ชวยในการคัดเลือก

อุปกรณการสอนชวยเหลือและปรับปรุงวิธีสอนและชวยในการประเมินผลการเรียนการสอน 

Harris (1975, p 25) กลาวา การนิเทศการศึกษา หมายถึง สิ่งท่ีบุคลากรในโรงเรียน 

กระทําตอบุคคลหรือสิ่งหนึ่งสิ่งใด โดยมีวัตถุประสงค เพ่ือจะคงไวหรือเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง การ

ดําเนินการเรียนการสอนในโรงเรียนมุงใหเกิดประสิทธิภาพในดานการสอนเปนสําคัญ  

Daniel Tanner and Laured Tanner (1987, p 52) กลาววา การนิเทศการศึกษา คือ 

การปรับปรุงคุณภาพการสอนและการเรียน รวมท้ังการปรับปรุงหลักสูตร 

Carl D. Glickman (1990, p 279) กลาวถึงวา การนิเทศการศึกษาเปนแนวคิดเก่ียวกับ

งานในหนาท่ีท่ีเก่ียวของกับการปรับปรุงการเรียนการสอน การพัฒนาหลักสูตร การใหบริการเสริม

วิชาการ การจัดครูเขาสอน การจัดทําสื่อการสอน การประเมินผลการเรียนการสอน ตลอดจนจัดสิ่ง

อํานวยความสะดวกตาง ๆ  

ชารี มณีศรี (2545, หนา 19) กลาววา การนิเทศการศึกษา คือ ความพยายามอยางหนึ่งใน

หลาย ๆ อยางท่ีจะชวยสงเสริมใหการศึกษามีคุณภาพท้ังดานการเรียนและการสอน 

วัชรา เลาเรียนดี (2550, หนา 3) กลาววา การนิเทศการศึกษา หมายถึง กระบวนการ

ปฏิบัติงานรวมกันระหวางผูใหการนิเทศหรือผูนิเทศและผูรับการนิเทศ เพ่ือท่ีจะพัฒนาหรือปรับปรุง

คุณภาพการจัดการศึกษาและการเรียนการสอนของครู เพ่ือใหไดมาซ่ึงประสิทธิผลในการเรียนของ

นักเรียน  

สงเสริม โกนขุนทด (2550, หนา 16) กลาววา การนิเทศการศึกษา คือ กระบวนการ

ทํางานท่ีเกดจากความรวมมือระหวางครู และบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือชวยเหลือ สงเสริม ปรับปรุง 

และพัฒนาการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพและวัตถุประสงคของการศึกษา    

สรุปไดวาการนิเทศการศึกษา หมายถึง การชี้แนะ แนะนํา การปรึกษาหารือ การวางแผน

รวมกันและใหความรวมมือในการพัฒนาปรับปรุงการเรียนการสอน เพ่ือใหเกิดผลดีและบรรลุตาม

วัตถุประสงคของการจัดการศึกษา  

2.1.3 ความมุงหมายของการนิเทศการศึกษา  

ความมุงหมายของการนิเทศการศึกษาตามทัศนะนักการศึกษาแตละคนแตกตางกัน แตโดย

เนื้อหาสาระแลวมีจุดประสงคในแนวเดียวกัน  

สาย ภาณุรัตน (2527, หนา 30-33) ไดแบงความมุงหมายของการนิเทศในลักษณะ ดังนี้  

1. ชวยใหครูเห็นและเขาใจถองแทในวัตถุประสงคของการศึกษาและหนาท่ีโดยเฉพาะของ

โรงเรียนท่ีจะดําเนินไปสูวัตถุประสงคของการศึกษานั้น  
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2. ชวยใหครูไดเห็นและเขาใจความตองการของเยาวชนและปญหาตาง ๆ ของเยาวชนและ

ชวยจัดสนองความตองการของเยาวชนอยางดีท่ีสุดเทาท่ีจะทําได  

3. ชวยสรางครูใหมีคุณลักษณะแหงความเปนผูนํา ลักษณะผูนําท่ีดี คือชวยสงเสริมความ

สามัคคีและรูจักการทํางานรวมกับครู ชวยสงเสริมความเขาใจอันดีระหวางบานกับโรงเรียน รูจักรับ 

ผิดชอบ ทํางานในหนาท่ีใหสําเร็จลุลวงไปดวยดีและรวดเร็ว  

4. ชวยเสริมขวัญของคณะครูใหอยูในสภาพท่ีดีและเขมแข็ง และรวมหมูใหเปนทีมท่ีปฏิบัติ 

งานรวมกันดวยกําลัง สติปญญาอันสูงเพ่ือบรรลุจุดประสงคอันเดียวกัน  

5. ชวยพิจารณาความเหมาะสมของงานใหถูกตองกับความสามารถของครูแตละคนและ

มอบงานนั้น ๆ ใหครูแตละคนและชวยกันประคับประคองใหครูนั้นใชความสามารถของตนปฏิบัติงาน

นั้นใหกาวหนาอยูเรื่อย ๆ  

6. ชวยครูใหพัฒนาการสอนของตน สนับสนุนใหครูไดพิจารณาวิธีสอนและกิจกรรมตาง ๆ 

ท่ีใชอยูวาตรงไหนเขมแข็งดีและตรงไหนเปนสวนออน ซ่ึงจะตองแกไขโดยอาจใช Check list หรือ 

Rating forms โดยอาศัยหลักเกณฑวิชาหลักการสอน การเลือกเนื้อหาท่ีจะนําเสนอ การสรางโครง 

การสอน การสรางหนวยแบบตาง ๆ การทําและการใชอุปกรณสอนตลอดจนโสตทัศนศึกษา 

 6.1 ไมพยายามยัดเหยียดความคิดเห็นท่ีตนไมนิยมใหครูจําตองรับ ไมพยายามใหครูตอง

ทําตามแบบท่ีตนชอบ  

 6.2 หลีกเลี่ยงการกรอกคําแนะนําตาง ๆ ในการปรับปรุงการสอนจนครูรับไมไหว คือ 

ท้ังมากและท้ังยาก  

7. ชวยฝกครูใหมใหเขาใจงานในโรงเรียนและงานอาชีพครู ครูใหมแมจะไดรับการฝกอบรม

ทางวิชาการมาเปนอยางดี แตยังขาดประสบการณในงานธุรการตาง ๆ การชวยครูใหมอาจจะทํากอน

โรงเรียนเปด ท้ังดานธุรการและการปกครองชั้น รวมท้ังดานสังคมและการทํางานรวมกัน  

8. ชวยประเมินผลงานของครูโดยอาศัยความเจริญงอกงามของเด็กไปตามแนวทาง ท่ีไดรับ

ตกลงวางไว  

9. เพ่ือชวยใหครูรูจักคนหาจุดลําบากในการเรียนรูของเด็กแตละคนและชวยครูวางแผน 

การสอนใหเหมาะสม  

10. ชวยในการประชาสัมพันธ บอกเลาและชี้แจงใหราษฎรในทองถ่ินทราบถึง ความ

เคลื่อนไหวของการศึกษาท่ีโรงเรียนในทองถ่ินไดดําเนินการไปแลว  

11. ชวยหยิบปญหาตาง ๆ ของโรงเรียนท่ีทางโรงเรียนไมสามารถจะแกไขไดโดยลําพัง 

เสนอขอความคิดเห็นและขอเสนอแนะท่ีจะแกปญหาใหลุลวงไป  

12. ชวยปองกันครูใหพนจากการถูกใชงานจนเกินขอบเขต และชวยปองกันครูจากการถูก

ตําหนิติเตียนหรือถูกลงโทษอยางไมเปนธรรม 
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Abbot (1992, p 156) ไดสรุป ความมุงหมายของการนิเทศการศึกษาไวในผลงานของเขา

วา มีความมุงหมาย 6 ประการดังนี้   

1. เพ่ือสงเสริมความเจริญงอกงามใหแกครู ซ่ึงไดแก การสงเสริมใหครูไดมีโอกาสศึกษาหา

ความรูเพ่ิมเติมอยูเสมอ เปดโอกาสใหครูไดเขารวมเปนสมาชิกของสมาคมตาง ๆ ท่ีเก่ียวกับอาชีพ 

สงเสริมใหครูไดใชเวลาวางใหเปนประโยชนในการศึกษาหาความรูหรืองานท่ีสนใจ   

2. เพ่ือชวยใหครูไดรูถึงปญหาท่ีกําลังเผชิญอยูและคนหาวิธีการท่ีจะแกปญหาเหลานั้น 

3. เปนการสงเสริมแนะนําครูและสงเสริมความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน นักเรียน

และผูปกครอง  

4. เพ่ือชวยใหครูไดคุนเคยกับแหลงวิทยาการและสามารถนําไปใชในการเรียนการสอน  

5. เพ่ือควบคมมาตรฐานและพัฒนางานในดานการสอนใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน  

6. เพ่ือใหครูไดจัดประสบการณใหกับเด็กไดถูกตองตามจุดหมายท่ีวางไว  

Good (1997 อางถึงใน ภาวดี หินขาว, 2555, หนา 20) ไดกลาววา การนิเทศการศึกษามี

จุดมุงหมายเพ่ือใหเกิดความเจริญงอกงามทางออาชีพ ชวยพัฒนาความสามรถของครู ชวยในการเลือก

และปรับปรุงวัตถุประสงคของการศึกษา ชวยเหลือจัดสรรสื่อ วัสดุอุปกรณ และปรับปรุงวิธีสอน 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (2551, หนา 4) ไดกลาวถึงจุดมุงหมายของ

การนิเทศการศึกษาไว 4 ประการ คือ 

1. เพ่ือพัฒนาคน คือ การนิเทศการศึกษาเปนกระบวนการทํางานรวมกับครูและบุคลากร

ทางการศึกษา เพ่ือใหครูและบุคลากรเหลานั้นไดเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปในทางท่ีดีข้ึน 

2. เพ่ือพัฒนางานเนื่องจากการนิเทศการศึกษามีเปาหมายสูงสุดอยูท่ีนักเรียน ซ่ึงเปน

ผลผลิตจากการสอนของครู และบุคลากรทางการศึกษา โดยเหตุนี้การนิเทศท่ีจัดข้ึนจึงมีจุดมุงหมายท่ี

พัฒนางาน ซ่ึงไดแกงานสอนใหดีข้ึน 

3. เพ่ือสรางการประสานสัมพันธ การประสานสัมพันธจะเปนผลท่ีเกิดข้ึนจากการทํางาน

รวมกัน รับผิดชอบรวมกัน ผลัดเปลี่ยนกันเปนผูนําและผูตาม ไมใชการทํางานภายใตการถูกบังคับและ

คอยตรวจตราหรือคอยจับผิด 

4. เพ่ือสรางขวัญและกําลังใจ ซ่ึงเปนสิ่งสําคัญท่ีจะทําใหบุคคลมีความตั้งใจทํางานรับผิด 

ชอบรวมกัน ผลัดเปลี่ยนกันเปนผูนําและผูตาม ไมใชการทํางานภายใตการถูกบังคับและคอยตรวจตรา

หรือคอยจับผิด 

วัชราภรณ เมตุลา (2556, หนา 13) กลาววา การนิเทศการศึกษามีความมุงหมายเพ่ือมุง

ชวยเหลือ แนะนํา ปรับปรุงและสงเสริมครูใหพัฒนาในดานตาง ๆ อยางเต็มท่ี เพ่ือท่ีจะเอาความ 

สามารถของครูออกมาใชใหเปนประโยชนตอการเรียนการสอนและพัฒนาคุณภาพการศึกษา อันจะ

สงผลตอคุณภาพการเรียนการสอน ความเจริญกาวหนาของนักเรียนและโรงเรียนในท่ีสุด  
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สรุปไดวา ความมุงหมายของการนิเทศการสอน เพ่ือชวยพัฒนาความสามรถของครู มุง

ชวยเหลือ แนะนํา ปรับปรุงและสงเสริมครูใหพัฒนาในดานตาง ๆ อยางเต็มท่ี ชวยใหครูมองเห็น

ปญหา สามารถปองกันและแกไขปญหาเก่ียวกับนักเรียน ชวยใหบุคลากรในโรงเรียนเขาใจจุดมุงหมาย

ของการศึกษา และเขาใจบทบาทหนาท่ีของตนเอง ชวยสรางขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานแกครู 

อันจะสงผลตอเปาหมายสุดทาย คือ นักเรียนท่ีมีคุณภาพตามจุดมุงหมายของการจัดการศึกษา  

2.1.4 หลักการนิเทศการศึกษาและกระบวนการนิเทศการศึกษา  

การนิเทศการศึกษาจะประสบผลสําเร็จและบรรลุเปาหมายท่ีตั้งไวจําเปนตองมีหลักในการ

ปฏิบัติ โดยมีนักการศึกษาหลายทานไดใหแนวทางของหลักการนิเทศการศึกษาไวดังนี้  

ชารี มณีศรี (2534, หนา 27 – 29) ไดกลาวถึงหลักพ้ืนฐานของการนิเทศการศึกษาไวอยาง 

นาสนใจ ดังนี้  

1. การนิเทศเปนการชวยกระตุนการประสานงาน และแนะนําใหเกิดความเจริญงอกงาม 

แกครูโดยท่ัวไป ซ่ึงอาจจะทําไดโดยจัดใหมีฝายฝกอบรมวิชาชีพ เพ่ือใหครูไดทราบหลักวิธีการสอนให

มีประสบการณในการใชวัสดุ อุปกรณการสอน พัฒนาเจตคติในการทํางานใหอยูในเกณฑดี และปรับ 

ปรุงแบบประมวลการเรียนการสอนโครงการสอน ท้ังจัดให มีกิจกรรมเสริมหลักสูตรอันเปนสวนหนึ่ง

ในการเสริมสรางประสบการณแกผูเรียน จัดทําอุปกรณการสอนชนิดตาง ๆ ท้ังท่ีทําไดในโรงเรียนและ

ทองถ่ิน ใหความเขาใจเทคนิคการประเมินผลชนิดตาง ๆ สรุปผลการจัดและวางแผนชวยเด็ก  

2. การนิเทศตั้งอยูบนรากฐานของประชาธิปไตย ถือวาครูใหญเปนผูนําทางการศึกษา ดาน

วิชาการมากวาท่ีจะเปนโดยตําแหนง การนิเทศยอมรับความแตกตางบุคคล ใหครูไดใช ความสามารถ

เพ่ือปรับปรุงการเรียนการสอนของเด็กใหดีข้ึน เปดโอกาสใหครูมีอิสระกระตุนใหมีความคิดริเริ่ม มี

สวนรวมในการวางแผนและกําหนดนโยบายการนิเทศชวยใหครูมีสวนรวมในการตัดสินใจและกอ 

ใหเกิดเกิดความรวมมือระหวางครู ครูใหญ และศึกษานิเทศก คือการชวยแกปญหาดานการเรียน 

การสอน  

3. การนิเทศเปนระบวนการสงเสริมสรางสรรค ซ่ึงควรหลีกเลี่ยงการบังคับการปฏิบัติ ไม

ซ่ือตรง การประเมินคาเขมงวดตรวจตราจัดมาตรฐานและพิธีรีตองการนิเทศยังสรางบรรยากาศใหครู

ไดพยายามคิดหาวิธีทํางานใหมและการคิดสรางสรรคหากเขามีความรูสึกม่ันคงพอการนิเทศตอง

ปลอยใหครูไดคิดสรางสรรคตามสติปญญาของแตละคน  

4. การนิเทศกับการปรับปรุงหลักสูตรเปนงานท่ีเก่ียวพันกัน และถือวาการนิเทศท่ีเก่ียวของ

กับปญหาการใชหลักสูตร การพัฒนาวัสดุอุปกรณ การใชแหลงทรัพยากรในชุมชนใหเกิดประโยชน

มากท่ีสุด ซ่ึงสอดคลองกับการวางแผนพัฒนาหลักสูตร  

5. การนิเทศ คือ การสรางมนุษยสัมพันธและยอมรับนับถือบุคคลอ่ืน เห็นอกเห็นใจ คนอ่ืน 

ตรงไปตรงมาและหาโอกาสใหความรวมมือ ชวยเหลือ เพ่ือสรางมิตรไมตรีกับผูอ่ืน  
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6. การนิเทศมุงสงเสริมบํารุงขวัญและกําลังใจแกครูใหสูงข้ึนซ่ึงชวยใหการสอนดี ตามไป

ดวย การนิเทศไมขอรองใหครูทําในสิ่งท่ีแมแตตัวเองก็ไมปรารถนาจะทํา  

7. การนิเทศมุงขจัดชองวาระหวางโรงเรียนและชุมชน โดยเฉพาะในชนบทดวยการศึกษา

และการวางแผนเพ่ือทราบความตองการและปญหาในชุมชนชนบท ชวยเหลือเราเราใหครูสํารวจ

แหลงใชทรัพยากรในชนบทใหเกิดประโยชน รวมมือกับผูนําในชนบทในการวางแผนปรับปรุงโรงเรียน

และชวยในการพัฒนาหลักสูตรใหเขากับสภาพชนบท ปรับปรุงเทคนิควิธีการสอนใหเหมาะสมกับเด็ก

ชนบท ท้ังสงเสริมใหครูแสดงกิจกรรมตาง ๆ เชนการสาธิตทางการเกษตร สัปดาหศิลปวัฒนธรรม การ

อยูคายพักแรม และการทัศนศึกษา เปนตน  

8. การนิเทศการศึกษาจะตองใชเครื่องมือในการนิเทศ  

9. การนิเทศการศึกษาตองเกิดจากสภาพปจจุบันท่ีกําลังเผชิญอยู  

10. การนิเทศการศึกษาจะตองมีการประเมินผลไดดวยตนเอง  

Wiles (1991 อางถึงใน ชวนพิศ คาดสนิท, 2554, หนา 24) กลาววา หลักการนิเทศการ 

ศึกษาไวดังนี้  

1. ตองใหความสําคัญกับครูทุกคน กระทําใหเห็นวาตองการความชวยเหลือจากเขา  

2. ชี้ใหเห็นวาแผนงานโครงการตาง ๆ จะสําเร็จลงไดจะตองเกิดจากการทํางานเปนทีม 

3. พยายามหาโอกาสพบปะสังสรรค และทําตัวเปนกันเองกับครูโดยสมํ่าเสมอ  

4. เปดโอกาสใหครูไดแสดงความคิดเห็น และสงเสริมใหมีความคิดริเริ่มสรางสรรค  

5. ทําตัวเปนมิตรกับบุคคลท่ัวไป  

6. ปรึกษาหารือกับหมูคณะเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึน  

7. พิจารณาสภาพท่ีเปนปญหาของสมาชิก อาจจะซักถาม หรือใหคณะครูเสนอปญหาท่ีอยู

ในความสนใจรวมกัน  

8. ทําตัวใหเปนผูท่ีกระฉับกระเฉงมีชีวิตชีวาเพ่ือสรางบรรยากาศในการทํางานกับหมูคณะ  

9. เปนผูนําในการประสานงาน และชวยเหลือทางวิชาการ  

10. จงฟงมากกวาพูด  

11. การปฏิบัติงานเริ่มดวยปญหาของสมาชิก  

12. วางแผนการปฏิบัติงานของหมูคณะไวเสมอ  

13. ตําแหนงหนาท่ีไมทําใหศึกษานิเทศกตองเปลี่ยนพฤติกรรม และอุปสรรคดานหมูคณะ

ในเรื่องความเปนมิตรไมตรี  

14. สงเสริมความสามารถในดานตาง ๆ ของครูอาวุโสใหเกิดประโยชนในการนิเทศมากท่ีสุด  

15. ตัดสินใจแนวแนทันตอเหตุการณ  

16. เอาใจใสตองานในหนาท่ีเปนอยางดี  
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17. สํารวจและปรับปรุงตนเองอยูเสมอ  

18. เอาใจใสตอสวัสดิภาพของสมาชิก  

19. มีความรับผิดชอบ และปลูกฝงความรับผิดชอบแกหมูคณะ  

จากหลักการและความหมายดังกลาว ผูวิจัยจึงสรุปไดวา หลักการนิเทศการศึกษา เปนการ

ใหคําปรึกษาแนะนําแกครูในการปรับปรุงการนิเทศการสอนใหดียิ่งข้ึนและมี ประสิทธิภาพมากข้ึนโดย

มีความสอดคลองกับความตองการของครู 

2.1.5 รูปแบบของการนิเทศ 

การนิเทศการศึกษาจะมีบทบาทในการใหความชวยเหลือ พัฒนาและปรับปรุงการจัด

การศึกษาของสถานศึกษาและการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษามีรูปแบบท่ีสําคัญ ดังนี้  

 2.1.5.1 การนิเทศแบบวิทยาศาสตร  

  การนิเทศแบบวิทยาศาสตรเปนแนวทางการนิเทศแบบหนึ่ง ท่ีใชวิธีการทาง

วิทยาศาสตรไปชวยในการพัฒนาการศึกษาในหนาท่ีขอบขายของผูนิเทศใหมีประสิทธิภาพสูงสุด ซ่ึง

อาจสรุปแนวทางการนิเทศแบบวิทยาศาสตรได 2 แนวทางควบคูกันคือ กระบวนการแสวงหาความ

จริงทางการศึกษากระบวนการหาวิธีการแกปญหาทางการศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ วิธีการนิเทศ

แบบวิทยาศาสตร มีข้ันตอนดังนี้ (ศึกษานิเทศก, 2534)  

   1) สํารวจและวิเคราะหสาเหตุของปญหา  

    (1) การสํารวจปญหาอาจทําไดโดยศึกษาความมุงหมายของหลักสูตร 

ประชุมสัมมนาครูเก่ียวกับการเรียนการสอน ศึกษาผลการวิจัยท่ีเก่ียวของกับการเรียนการสอน ใช

แบบสอบถามศึกษาการจัดกิจการเรียนการสอนโดยสังเกต 1) วิธีสอน 2) ผลงานของนักเรียนและ

ลักษณะนิสัย 3) การใชสื่อการเรียนการสอน 4) การประเมินผล 5) การออกขอทดสอบ ฯลฯ  

    (2) วิเคราะหสาเหตุของปญหา อาจทําไดโดย 1) ตั้งสมมติฐานถึงสาเหตุ

ของปญหา โดยใชวิธีการระดมสมอง (Brainstorming) 2) ทดสอบสมมติฐานและสรุปหาสาเหตุของ

ปญหาโดยการใชขอมูลจากขอ (1) และหาขอมูลเพ่ิมเติมในกรณีท่ียังไมไดขอสรุปท่ีดี  

    2) จัดลําดับความสําคัญของปญหา โดยคํานึงถึง  

    (1) นโยบายของโรงเรียน  

    (2) นโยบายของหนวยงานสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษา

แหงชาติกรมสามัญศึกษา     

    (3) นโยบายของชาติ  

    (4) ผลท่ีจะเกิดข้ึน  

  1. ถาไมแกไขจะเกิดผลแกคนสวนใหญในระยะยาว  

  2. ถาแกไขจะคุมคาการลงทุนในการแกปญหาเพียงใด  
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   3) ตั้งจุดมุงหมายในการแกปญหาท่ีเลือกแลว  

    (1) จุดมุงหมายท่ัวไป ซ่ึงมีเพียง 1 ขอท่ีมีความชัดเจน  

    (2) จุดมุงหมายเฉพาะ ซ่ึงอาจมีหลายขอตามสาเหตุของปญหา  

   4) สรางและเลือกทางเลือกในการแกปญหาโดยมีแนวดําเนินการ ดังนี้  

    (1) พิจารณาทางแกปญหาดวยวิธการตาง ๆ คือ 1) ระดมพลังสมอง 2) 

ปรึกษาผูมีประสบการณ  

    (2) เลือกทางเลือกท่ีเหมาะสมโดยพิจารณาจากแนวทางดังนี้ เปน

นวัตกรรม พิจารณาทรัพยากรและขอจํากัดประกอบ มีความเปนไปได ใชเวลา เงินนอย งายพอทําได มี

กําลังคน อาจไดวิธีการแกปญหา 2-3 วิธีก็ได พิจารณารวมทางเลือกท่ีมีลักษณะเดียวกันเขามาอยูใน

วิธีการแกปญหาเดียวกัน  

   5) ทดลองนําวิธีแกปญหาท่ีเลือกแลวไปทําการทดลองโดย  

    (1) วางแผน กําหนดสถานท่ี ตัวบุคคล งบประมาณ ระยะเวลาท่ีจะใชใน

การทดลองใหแนนอน เตรียมวิธีการและกระบวนการท่ีจะทดลองใหพรอม  

    (2) ทดลอง ดําเนินการตามท่ีกระบวนการวางไว  

    (3) สรุปผลทดลอง และนําผลการทดลองไปเปรียบเทียบกับจุดมุงหมาย

ท่ีตั้งไวเปนขอมูลยอนกลับ (Feedback)  

    (4) การปรับปรุงแกไข ถาขอมูลยอนกลับบรรลุจุดมุงหมาย ก็นํากระบวน 

แกปญหาดังกลาวไปใชได แตถาขอมูลยอนกลับไมบรรลุผลตามจุดมุงหมาย ควรตรวจสอบจุดบกพรอง

ของข้ันตอนตาง ๆ ดังนี้ การสรางจุดมุงหมาย การวิเคราะหปญหา วิธีเลือก วิธีแก  

   6) นําไปใชและประเมินผล  

    (1) การวางแผน โดยการ เขียนโครงการแบบเหตุผลสัมพันธ (Logical 

framework) เตรียมแหลงปญหา เตรียมตัวบุคคล กําหนดระยะเวลา กําหนดงบประมาณ  

    (2) นําไปใช คือ นําวิธีแกปญหาไปใช  

    (3) ประเมินผลตามแนวทางโครงการแบบเหตุผลสัมพันธ  

  2.1.5.2 การนิเทศแบบคลินิก  

  การนิเทศแบบคลินิก (Clinical Supervision) เปนการนิเทศท่ีมุงใหคําปรึกษาเก่ียว 

กับสถานการณการเรียนการสอน ซ่ึงจําเพาะเจาะจงลงไป เปนการนิเทศท่ีใชหองเรียนโดยเฉพาะโดยผู

นิเทศมีบทบาทคลายหมอ และผูรับการนิเทศคือคนไข ซ่ึงมีสภาพปญหาและตองการแกไขปญหานั้น

จึงมาปรึกษาหมอเพ่ือขอรับการนิเทศ จึงรักษาคนไขในคลินิกโดยสรางเครื่องมือรักษาเฉพาะไขท่ีผูรับ

การนิเทศตองการ (เพ็ญพักตร ลิ้มสัมพันธ, 2534, หนา 42)  

  การนิเทศแบบคลินิก มุงการปรับปรุงครูในหองเรียน ขอมูลหลักไดจากการบันทึก

เหตุการณในหองเรียน หรือพฤติกรรมของครู และนักเรียนท่ีจะเกิดข้ึนในกระบวนการเรียนการสอน
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ไดแก การรับรู ความเชื่อ เจตคติของครูและนักเรียน ตลอดจนขอมูลและขาวสารท่ีเก่ียวกับการเรียน

การสอน ดังนั้นการนิเทศแบบคลินิก จึงหมายถึง การแนะแนวปฏิบัติเพ่ือปรับปรุงพฤติกรรมการสอน

ของครูในหองเรียน ตลอดจนโครงการดําเนินงานและวิธีการท่ีจะปรับปรุงการเรียนของนักเรียนโดย

การปรับปรุงพฤติกรรมของครูโดยอาศัยการวิเคราะหขอมูลและความสัมพันธระหวางครูและผูนิเทศ

เปนรากฐาน โดยปกติการนิเทศแบบคลินิก จะเกิดข้ึนเม่ือผูรับการนิเทศตกลงใจใหผูนิเทศแกไขปญหา

โดยหารือและวางแผนในการแกปญหารวมกัน ผูนิเทศจะใหเทคนิควิธีการนิเทศเฉพาะอยาง อาจสราง

เครื่องมือเพ่ือคนหาปญหา การนิเทศจะกระทําอยางใกลชิดและตอเนื่องจนกวาปญหานั้นจะสิ้นสุดลง

กระบวนการนิเทศแบบคลินิกแบงออกเปน 8 ข้ันตอนดังนี้  

  1) การสรางความสัมพันธระหวางผูนิเทศและครู ในข้ันตอนผูนิเทศและครูจะตอง

พิจารณาในเรื่องตอไปนี้  

   (1) เสริมสรางความสัมพันธอันดีระหวางครูกับผูนิเทศ  

   (2) ใหความรูความเขาใจแกครูในเรื่องการนิเทศแบบคลินิก  

   (3) ชักนําใหครูมีสวนรวมในบทบาทและหนาท่ีใหม  

   ในเรื่องการนิเทศแบบคลินิกท้ัง 3 ข้ันตอนยอย ๆ นี้ ควรจะทํากอนท่ีผูนิเทศจะเขา

ไปสังเกตการสอนของครูในหองเรียนพึงระลึกเสมอวา การสรางความสัมพันธระหวางครูและผูนิเทศ

ควรจะอยูในลักษณะเพ่ือนรวมวิชาชีพเดียวกันมากกวาผูแนะนํากับผูรับคําแนะนํา ผูใหคาปรึกษากับ

ผูรับคําปรึกษา หรือผูชวยเหลือกับผูรับความชวยเหลือ ท้ังนี้ เพ่ือใหครูเกิดความรูสึกท่ีดีตอผูนิเทศ และ

มีความเชื่อม่ันในตัวเองมากข้ึน  

 2) วางแผนรวมกับครู ครูกับผูนิเทศเตรียมการสอนรวมกัน อาจจะเตรียมสัก 1 

บทเรียน ในท่ีนี้หมายถึงกระบวนการสอนท่ียึดวัตถุประสงคเปนเกณฑ และอยูในขอบขายจํากัดอาจ

สอนจบใน 1 คาบ หรือ 1 วัน หรือ 2 วัน แผนการสอนท่ีรวมวัตถุประสงคเชิงซอน และใชเวลาหลาย

คาบเรียกวา หนวยการสอนขอบขายของแผนการสอนจะกวางขวางแคไหนก็ตามจะตองมุงใหเกิดผลแก

ครู และนักเรียนตามวัตถุประสงคท่ีวางไวเสมอ  

  3) วางแผนยุทธวิธีการสังเกตการณสอนผูนิเทศและครู ควรชวยกันวางแผนแนว

ปฏิบัติ แนวการสังเกต การสอน ควรมีการตกลงกันใหชัดเจนแจมแจงวาจะสังเกตอะไรบางระยะเวลา

ท่ีใชในการสังเกต การมีสวนรวมในกิจกรรม  

  4) การสังเกตการสอนการสังเกตการสอน เพ่ือรวบรวมขอมูลเก่ียวกับพฤติกรรมการ

เรียนการสอนของนักเรียนและครู พรอมกับสถานการณในหองเรียนมาวิเคราะหเพ่ือหาทางปรับปรุง 

แกไขใหดียิ่งข้ึน  

  5) วิเคราะหกระบวนการเรียนการสอนหลังจากสังเกตการสอน ครูและผูนิเทศ

วิเคราะหเหตุการณท่ีเกิดข้ึนในชั้นเรียนในระยะเริ่มแรกตางวิเคราะหระยะตอมาอาจวิเคราะหรวมกัน 
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หรือวิเคราะหรวมกับผูรวมงานคนอ่ืน ๆ การกําหนดขอตกลงจะตองเปนไปในสวนท่ีจะพัฒนาความ 

สามารถในดานการนิเทศแบบคลินิกและความจําเปนของครูในขณะนั้น  

  6) กําหนดวิธีการประชุมปรึกษาหารือข้ันตอนตน ๆ ผูนิเทศมักจะเปนผูวางแผน

กําหนดวิธีการแกปญหาและกําหนดเทคนิคการประชุมปรึกษาหารือกับครู ขอควรปฏิบัติคือ การวาง 

แผนเพ่ือจัดประชุมปรึกษาหารือ รวมกันท้ังฝายครูและผูนิเทศ  

  7) ประชุมปรึกษาหารือมีวัตถุประสงคใหครูไดรับทราบถึงบทเรียนและพฤติกรรม

การสอนท่ีเสร็จสิ้นแลว และเพ่ิมพูนความเขาใจอยางลึกซ้ึงถึงการสอนพฤติกรรมรวมเพ่ือท่ีจะปรับปรุง

คุณภาพการเรียนการสอน  

  8) ปรับปรุงแผนเม่ือตกลงกันแลววา พฤติกรรมการสอนใดท่ีจะนํามาปรับปรุงแกไข

ผูนิเทศและครูควรนําพฤติกรรมนั้นมาเพ่ือปรับปรุง วางแผนการสอนตอเนื่อง ในข้ันนี้มีขอเสนอแนะท่ี

ควรพิจารณาดังนี้  

   (1) สรุปปญหาการสอนท่ีเกิดข้ึนไปพิจารณาประกอบ  

   (2)  นําประสบการณท่ีไดรับมาใชในการแกปญหาการสอน  

   (3)  นําพฤติกรรมการสอนท่ีดี และเดนชัดมาประกอบการวางแผนตอเนื่อง  

   (4)  นําพฤติกรรมท่ีเปนปญหามาปรับปรุงแกไข  

   (5) สนับสนุนใหมีการทดลองสิ่งใหม ๆ ในการจัดการเรียนการสอน  

   (6) ผลการทํางานรวมกัน จะชวยใหคุณภาพการเรียนการสอนและคุณภาพของ

การนิเทศ สูงยิ่งข้ึน  

  2.1.5.3 การนิเทศแบบมนุษยนิยม  

  การนิเทศแบบมนุษยนิยม (Humanistic Supervision) เปนการนิเทศแบบหนึ่ง ซ่ึง

ผูนิเทศมีลักษณะเปนผูคอยชวยเหลือและสนับสนุนไปในเวลาเดียวกัน รูจักนําเอาความมุงมาด

ปรารถนา ความตองการและความสามารถพิเศษของครูออกมาใชประโยชน มีเจตคติแบบมนุษยนิยม 

คือ มองเห็นความสําคัญของผูอ่ืนในแงท่ีเปนมนุษยดวยกัน มีความรูสึกนึกคิด ผูนิเทศแบบนี้จะถาม

มากกวาบอก รวมมือมากกวาคอยควบคุม และสรางความไววางใจมากกวาไมไววางใจ เชื่อวามนุษย

ทํางานไดดีเม่ือมีความไววางใจ ไดรับการยอมรับและไดกําลังใจหนุนเปนอยางดี จะตองมีลักษณะและ

ความเชื่อตาง ๆ ดังนี้คือ (วไลรัตน บุญสวัสดิ์, 2538, หนา 29) 

  1. มีความเชื่อวาทุกคนมีพลังหรือความสามารถในการท่ีจะแกไขปญหาของ

ตัวเองได  

   2. มีความเชื่อวาทุกคนมีอิสระอันสูงสงในการเลือกและการกระทําตาง ๆ 

ตามจุดประสงคและความสามารถของตนเอง  

   3. มีความเชื่อวาทุกคนจะบรรลุชีวิตท่ีดีโดยประสานความพอใจสวนตัวและ

การพัฒนาตนเองใหเขากับกิจกรรมตาง ๆ ท่ีจะนําไปสูผลสําเร็จ  
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   4. ยอมรับในวิถีทางประชาธิปไตยในการทํางานรวมกัน  

   5. มีความเต็มใจท่ีจะถามสมมติฐานเบื้องตน และความเชื่อม่ันในตนเอง

และผูอ่ืน  

   6. ยอมรับและมีความสามารถในการท่ีจะทําใหผูอ่ืนรูสึกมีคุณคา มีความ 

สําคัญและมีสภาพทางจิตใจท่ีดี  

   7. มีความเต็มใจและมีความสามารถในการสรางสัมพันธอันดี อบอุนและ

เห็นอกเห็นใจกับทุกคนโดยไมเลือกผิว เชื้อชาติ ศาสนา และพ้ืนฐานการศึกษา  

   8. มีความสามารถในการรับฟงและมีความกระตือรือรนท่ีจะใชประสบการณ

ของผูอ่ืนใหเปนประโยชน เปนแหลงในการวางเปาหมาย และแนวทางไปสูเปาหมาย  

   9. มีความเชื่อวาการนิเทศการศึกษา เปนกระบวนการท่ีมีชีวิตชีวาในการ

เสริมสรางความงอกงาม และความกาวหนาของบุคคล  

   10. ยอมรับในการยกระดับผูอ่ืนในฐานะท่ีเขามาเปนมนุษยผูหนึ่งและมี

ความกระหายในการสืบเสาะหาความรูในสาขาของการนิเทศการศึกษา  

  การนิเทศแบบมนุษยนิยม ผูนิเทศจะมีบทบาทในการสรางบรรยากาศสิ่งแวดลอม 

ตาง ๆ ท่ีสามารถกระตุน และพัฒนาความงอกงาม และความสําเร็จสวนบุคคลใหกับบุคคลท่ีศึกษา 

นิเทศทํางานรวมดวย  

  ข้ันตอนการนิเทศการศึกษาแบบมนุษยนิยมท่ีจะประสบความสําเร็จนั้นมีหลาย

ข้ันตอนดังนี้คือ การสรางสัมพันธภาพท่ีเปดเผย ไววางใจซ่ึงกันและกันและเปนกันเอง วินิจฉัยความ

ตองการ ความมุงมาดปรารถนา ความสามารถพิเศษ และเปาหมายท้ังของครูและของสถาบันท่ีมีการ

นิเทศเกิดข้ึน วางแผนวาจะทําอะไร ทําอยางไร และจะใหเกิดข้ึนเม่ือใด การสังเกตการณกระทําโดยดู

บทบาทของครู นักเรียน และของศึกษานิเทศก การวิเคราะหการกระทํา การปรึกษาหารือและการ

รวมกันประเมินผล  

แนวความคิดในเรื่องของการนิเทศแบบนี้ ก็เปนเพียงแนวทางหนึ่งท่ีจะชวยใหการนิเทศ

การศึกษาพัฒนาข้ึนและยังเปนแนวความคิดท่ีดี เพราะคํานึงถึงคนในลักษณะท่ีมีความคิดลักษณะท่ีมี 

“ความเปนมนุษยโดยสมบูรณ”  

 

2.2 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการนิเทศการสอน 
2.2.1 ความหมายของการนิเทศการสอน  

การนิเทศการสอน เปนคําประสมระหวางการนิเทศและการสอน ความสัมพันธระหวางการ

นิเทศและการนิเทศการสอนก็คือ การนิเทศการสอนเปนสวนยอยของการนิเทศ  

นักการศึกษาหลายทานท้ังนักการศึกษาของไทยและตางประเทศไดใหความหมายของการ

นิเทศการสอนไวหลายแนวคิด ท่ีนาสนใจและนํามาศึกษามีดังนี้  
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Goldhammer and Other (1980 อางถึงใน ปรียาพร วงศอนุตรโรจน, 2548, หนา 16-

17) กลาววา การนิเทศการสอน เปนสวนยอยของการนิเทศ เนื่องจากการนิเทศถูกตีความหมายได

หลายความหมาย จึงทําใหบทบาทของผูนิเทศไมคงท่ี การนิเทศการสอนในโรงเรียน จึงถูกขอจํากัดนี้

ใหตีความหมายท่ีแตกตางกันไป ตามแนวความคิดของนักการศึกษา  

Alfonso and Others (1981 อางถึงใน ปรียาพร วงศอนุตรโรจน, 2548, หนา 17) กลาว

วา การนิเทศการสอน หมายถึง พฤติกรรมท่ีพึงปรารถนาอยางเปนทางการในองคการนั้น ซ่ึงชี้แนะถึง

พฤติกรรมของครู ในทางท่ีจะใหความสะดวกในดานการเรียนของนักเรียน และสัมฤทธิ์ผลถึงเปาหมาย

ขององคการ  

Harris (1985 อางถึงใน ปรียาพร วงศอนุตรโรจน, 2548, หนา 17 ) กลาววา การนิเทศ

การสอน หมายถึง การท่ีบุคลากรในโรงเรียนกระทํากับบุคคลหรือสิ่งหนึ่งสิ่งใดเพ่ือคงไวหรือเปลี่ยน 

แปลงการปฏิบัติงานในโรงเรียนท่ีสงผลโดยตรงตอกระบวนการสอนท่ีใชในการสงเสริมพัฒนาการเรียน 

รูของนักเรียนการนิเทศการสอนเก่ียวของกับการจัดการเรียนการสอนมากกวาท่ีจะเก่ียวของกับตัว

นักเรียน การนิเทศการสอนเปนงานหลักท่ีสําคัญของโรงเรียน และการนิเทศการสอนตองเปนเพ่ือการ

คงไวและการปรับปรุงกระบวนการสอนและกระบวนการเรียนรูของโรงเรียน  

ปรียาพร วงศอนุตรโรจน (2548, หนา 17) กลาววา การนิเทศการสอน หมายถึงกระบวน 

การของผูนิเทศ ท่ีมุงจะปรับปรุงและพัฒนาการสอนในสถานศึกษา โดยมุงท่ีพฤติกรรมของครูท่ีจะ

สงผลตอพฤติกรรมของผูเรียน  

สามารถ ทิมนาค (2553, หนา 45-46) กลาววา การนิเทศการสอน หมายถึง พฤติกรรมท่ี

กําหนดข้ึนในโรงเรียนโดยมีวัตถุประสงคในการรวมมือกันกระตุน สงเสริม ใหคําแนะนํา ใหบริการ

ทางดานการสอนตามความตองการของครู เนนปฏิสัมพันธเปนประชาธิปไตย ดําเนินการอยาง

ตอเนื่อง เพ่ือการเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงานและพัฒนาการอยางตอเนื่องของครูท่ีสงผลโดยตรงตอ

กระบวนการสอนท่ีใชในการสงเสริมการเรียนรูเพ่ือการเจริญเติบโตอยางตอเนื่องของนักเรียน 

สรุปไดวา การนิเทศการสอน หมายถึง กระบวนการของผูนิเทศ ท่ีมุงจะปรับปรุงและ

พัฒนาการสอนในสถานศึกษา โดยมุงท่ีพฤติกรรมของครูท่ีจะสงผลตอพฤติกรรมและคุณภาพของ

ผูเรียน 

2.2.2 ความมุงหมายของการนิเทศการสอน  

ความมุงหมายของการนิเทศการสอนตามทัศนะนักการศึกษาแตละคนแตกตางกัน แตโดย

เนื้อหาสาระแลวมีจุดประสงคในแนวเดียวกัน   

สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ (2533, หนา 7) ไดกําหนดความมุง

หมายของการนิเทศไววา เพ่ือชวยใหครูมองเห็นปญหา สามารถปองกันและแกไขปญหาเก่ียวกับเด็ก 

ชวยใหบุคลากรในโรงเรียนเขาใจจุดมุงหมายของการศึกษา และเขาใจบทบาทหนาท่ีของตนเอง ชวย

สรางขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานแกครูและผูเก่ียวของ ชวยพัฒนาครูในดานความรูความสามารถ 
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และทักษะในการสอน ชวยใหเกิดการประสานงานกับผูบริหารการศึกษาเพ่ือแกปญหาในโรงเรียน 

ชวยใหครูใหมเขาใจงานในโรงเรียนและอาชีพครู รวมท้ังชวยในดานการประชาสัมพันธและสรางครูให

มีลักษณะแหงความเปนผูนํา  

พรรณมาศ พรมพิลา (2553, หนา 25) กลาววา ความมุงหมายของการนิเทศการสอน เปน

ความตองการใหครู เขาใจแนวทางและวิธีการพัฒนาคุณภาพงานในหนาท่ีของตนเอง โดยเฉพาะทาง 

การเรียนการสอน รวมท้ังชวยใหครูไดพัฒนาความรู ความสามารถของตนเอง ตลอดจนสรางขวัญและ

กําลังใจในการปฏิบัติงาน  

ชวนพิศ คาดสนิท (2554, หนา 22) กลาววา การนิเทศการสอนมีความมุงหมายท่ีจะชวย 

เหลือ แนะนํา ปรับปรุง สงเสริม เพ่ือพัฒนาครูในดานตาง ๆ อยางเหมาะสม และปรับตัวใหทันกับกาล 

เวลาและสภาพแวดลอมตาง ๆ ท่ีเปลี่ยนแปลงอยูเสมอ อันจะสงผลตอเปาหมายสุดทาย คือ นักเรียน

ท่ีมีคุณภาพตามจุดมุงหมายของการจัดการศึกษา   

วัชราภรณ เมตุลา (2556, หนา 13) กลาววา การนิเทศการศึกษามีความมุงหมายเพ่ือมุง

ชวยเหลือ แนะนํา ปรับปรุงและสงเสริมครูใหพัฒนาในดานตาง ๆ อยางเต็มท่ี เพ่ือท่ีจะเอาความสามารถ 

ของครูออกมาใชใหเปนประโยชนตอการเรียนการสอนและพัฒนาคุณภาพการศึกษา อันจะสงผลตอ

คุณภาพการเรียนการสอน ความเจริญกาวหนาของนักเรียนและโรงเรียนในท่ีสุด 

สรุปไดวา ความมุงหมายของการนิเทศการสอน เพ่ือชวยพัฒนาความสามารถของครู มุง

ชวยเหลือ แนะนํา ปรับปรุงและสงเสริมครูใหพัฒนาในดานตาง ๆ อยางเต็มท่ี ชวยใหครูมองเห็น

ปญหา สามารถปองกันและแกไขปญหาเก่ียวกับนักเรียน ชวยใหบุคลากรในโรงเรียนเขาใจจุดมุงหมาย

ของการศึกษา และเขาใจบทบาทหนาท่ีของตนเอง ชวยสรางขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานแกครู 

อันจะสงผลตอเปาหมายสุดทาย คือ นักเรียนท่ีมีคุณภาพตามจุดมุงหมายของการจัดการศึกษาและ

สงผลตอคุณภาพการเรียนการสอน ใหมีความกาวหนาตามยุคโลกาภิวัตนท่ีเปลี่ยนแปลงอยูเสมอ 

2.2.3 หลักการนิเทศการสอน  

การนิเทศการสอนใหบรรลุเปาหมายท่ีวางไวจําเปนตองมีหลักในการปฏิบัตินักการศึกษา

หลายทานไดใหความเห็นเก่ียวกับหลักการนิเทศการสอนไวดังนี้  

Adams and Dickey (1956 อางถึงใน ปรียาพร วงศอนุตรโรจน, 2548, หนา 21-24) ได

ใหหลักการพ้ืนฐานเก่ียวกับการนิเทศการสอนดังนี้  

1. การนิเทศเปนการสงเสริมความเจริญงอกงาม  

 1.1 การจัดใหมีการฝกอบรมดานการเรียนการสอน เพ่ือใหครูไดมีความรูความเขาใจ

หลักวิธีการสอนตาง ๆ  

 1.2 ชวยพัฒนาความรูทางวิชาการเฉพาะใหเทคนิคสอนอยางถูกตองและมีประสิทธิภาพ  

 1.3 พัฒนาใหมีความเชื่อม่ันในการสอน และมีประสบการณในการใชสื่อการสอน 
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 1.4 พัฒนาทัศนคติและอุดมการณในการทํางาน ใหอยูเกณฑมาตรฐาน  

 1.5 พัฒนาประมวลรายวิชา โครงการสอน และกิจกรรมเสริมหลักสูตร เพ่ือเสริมสราง

ประสบการณแกผูเรียน  

 1.6 รวมมือจัดทําสื่อการสอนชนิดตาง ๆ ท่ีจําเปนและหาไดในโรงเรียนและทองถ่ิน  

 1.7 ชวยพัฒนาประสบการณการประเมินผล และเทคนิคการใช และเตรียมเครื่องมือ

ประเมินผล ชวยวางแผนและพัฒนาผูเรียนท่ีมีปญหาการเรียนและปญหาอ่ืน  

2. การนิเทศมีความเปนประชาธิปไตย  

 2.1 ผูบริหารโรงเรียนเปนผูนําของการศึกษา มากกวาจะเปนโดยตําแหนง  

 2.2 ตองยอมรับความแตกตางระหวางบุคคล ใหครูมีอิสระใชความสามารถของตนเอง 

พัฒนาการเรียนการสอนของนักเรียนใหดีข้ึน    

 2.3 เปดโอกาสใหครูมีความคลองตัว ในการดําเนินงานตาง ๆ สงเสริมใหมีความคิดริเริ่ม 

มีสวนรวมในการกําหนดนโยบาย และวางแผนการทํางาน    

 2.4 การใชอํานาจหนาท่ี ควรเปนท่ียอมรับจากกลุมและหมูคณะ   

 2.5 ผูรวมงานมีสวนรวมในการตัดสินใจ  

 2.6 อํานาจยอมเปลี่ยนแปลงไปตามวิถีประชาธิปไตย ทุกคนมีโอกาสท่ีจะแสดงความ 

สามารถ และความเปนผูนํา  

 2.7 ผูบริหารโรงเรียน ศึกษานิเทศก ครู จะตองรวมมือกันเพ่ือชวยแกปญหาดานการ

เรียนการสอน  

3. การนิเทศเปนกระบนการสรางสรรค  

 3.1 ผูนิเทศและครู รวมกันสรางบรรยากาศในการนิเทศดวยการประชุมปรึกษารวมกัน  

 3.2 ผูนิเทศใหอิสระแกครู ไดมีความคิดสรางสรรคตามความสามารถของแตละคน  

4. การนิเทศยึดหลักการสรางมนุษยสัมพันธ  

 4.1 ใหการยอมรับนับถือบุคคลอ่ืน เปนพ้ืนฐานในการสรางมนุษยสัมพันธ 

 4.2 ใหความเห็นอกเห็นใจผูอ่ืนอยางบริสุทธิ์ใจ  

 4.3 สรางความเชื่อถือและศรัทธาใหเกิดความรวมมือชวยเหลือเพ่ือสรางมิตรภาพกับ

บุคคลอ่ืน ๆ  

5. การนิเทศเพ่ือสรางเสริมขวัญและกําลังใจ 

 5.1 ขวัญและกําลังใจของครูดี ยอมสงผลในการทํางานใหดีตามไปดวย  

 5.2 ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนข้ึนอยูกับขวัญของครู ท่ีใหกําลังใจแกผูเรียน 

 5.3 ครูเองก็ตองการขวัญและกําลังใจ  

 5.4 การดําเนินงาน ควรจะเปนไปดวยความสมัครใจ ตามความสามารถของแตละบุคคล  
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6. การนิเทศเก่ียวของกับการปรับปรุงการเรียนการสอน 

 6.1 งานนิเทศเปนการสงเสริมการเรียนการสอนในโรงเรียน 

 6.2 งานนิเทศเปนการปรับปรุงการสอนของครู 

 6.3 งานนิเทศเปนการพัฒนาหลักสูตร 

 6.4 การประเมินผลการสอน มีความจําเปนในการปรับปรุงการเรียนการสอน  

7. การนิเทศเปนการประสานสัมพันธ ระหวางงานนิเทศกับงานอ่ืน ๆ  

 7.1 การใหความรวมมือ ในการจัดกิจกรรมตาง ๆ ระหวางงานนิเทศกับงานอ่ืน ๆ  

  7.2 การสงเสริมความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับหนวยงานอ่ืน  

สามารถ ทิมนาค (2553, หนา 47) กลาววา หลักการ แนวคิดนิเทศการสอนเปนกระบวนการ 

ทํางานรวมกันระหวางผูนิเทศและผูรับการนิเทศ เพ่ือสงเสริม สรางสรรค ความเจริญกาวหนาใน

วิชาชีพ มีความเปนประชาธิปไตย เปนการสรางมนุษยสัมพันธท่ีดีตอกัน สรางเสริมขวัญและกําลังใจ 

ปรับปรุง การเรียนการสอน และประสานสัมพันธระหวางงานนิเทศกับงานอ่ืน ๆ โดยมีการกําหนด

จุดมุงหมายและเปาหมายการนิเทศไวอยางชัดเจน มีการดําเนินงานอยางเปนระบบ เนนความรวมมือ

กันอยางจริงจัง ถูกตองตามหลักวิชา มีลักษณะของความเปนวิทยาศาสตร และตั้งอยูบนรากฐานของ

ความเปนประชาธิปไตย  

ชวนพิศ คาดสนิท (2554, หนา 26) กลาววา หลักการนิเทศการสอน มีเปาหมายหลักอยูท่ี

คุณภาพนักเรียน การนิเทศการสอนจึงตองผานครูและบุคลากรอ่ืนทางการศึกษาเพ่ือไปสูนักเรียน หลัก 

การนิเทศจึงมุงไปท่ีครู เพ่ือใหครูเปลี่ยนพฤติกรรมการสอน โดยใหเกิดผลตอการศึกษาของนักเรียนใหมี

คุณภาพสูงสุด  

ภาวดี หินขาว (2555, หนา 23) กลาววา การนิเทศการสอนมีหลักการท่ีมุงสรางสรรค ทํา

ใหผูรับการนิเทศสามารถพ่ึงพาตนเองไดท้ังครูและนักเรียน โรงเรียนไดรับการชวยเหลือกอใหเกิดการ

เปลี่ยนแปลงพัฒนา การนิเทศจะเปนวิธีหนึ่งท่ีสําคัญและจําเปนในการจัดการศึกษาในปจจุบัน และ

อนาคต ผูนิเทศจะเปนผูบริหารโรงเรียนเพราะผูบริหารเปนผูใกลชิดกับครู สามารถท่ีจะปฏิบัติงานการ

นิเทศการศึกษาใหเปนไปตามหลักการดังกลาวไดงาย ท้ังนี้เพราะผูบริหารเปนผูอํานาจในการตัดสินใจ 

เปนผูท่ีตองชวยเหลือครูเพ่ือใหการจัดการศึกษาประสบผลสําเร็จมีคุณภาพ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ของนักเรียนสูงข้ึน  

วัชราภรณ เมตุลา (2556, หนา 19) กลาววา หลักการนิเทศการสอน เปนการมุงสรางสรรค

ทําใหผูรับการนิเทศสามารถพ่ึงตนเองไดท้ังครูและนักเรียน โรงเรียนไดรับการชวยเหลือกอใหเกิดการ

เปลี่ยนแปลง พัฒนาการนิเทศจะเปนวิธีหนึ่งท่ีสําคัญและจําเปนในการจัดการศึกษาในปจจุบัน และใน

อนาคต ผูนิเทศอาจจะเปนผูบริหารโรงเรียน เพราะผูบริหารเปนผูใกลชิดกับครูสามารถท่ีจะปฏิบัติงาน

นิเทศการศึกษาใหเปนไปตามหลักการนิเทศ โดยผูบริหารเปนผูมีอํานาจในการตัดสินใจ เปนผูท่ีตอง
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ชวยเหลือครู ใหจัดการศึกษาประสบผลสําเร็จ มีคุณภาพ สงผลใหระดับผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนมี

ระดับสูงข้ึนอีกดวย  

สรุปไดวา หลักการนิเทศการสอน เปนการดําเนินงานอยางเปนระบบ เนนความรวมมือกัน

ระหวางผูนิเทศและผูรับการนิเทศอยางจริงจัง ถูกตองตามหลักวิชา มีลักษณะของความเปนวิทยา 

ศาสตร และตั้งอยูบนรากฐานของความเปนประชาธิปไตย การนิเทศการสอนจึงเปนเสมือนกรอบแนว 

ความคิดหรือนโยบายในการกําหนด หรือควบคุมการกระทําอันเปนแนวทางดําเนินงานชวยเหลือ

แนะนํา ปรับปรุงการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

2.2.4 บทบาทของผูบริหารโรงเรียนเกี่ยวกับการนิเทศการสอน  

บทบาทของผูบริหารโรงเรียนเก่ียวกับการนิเทศการสอนการจัดการศึกษาของโรงเรียนจะ

ประสบผลสําเร็จอยางมีประสิทธิภาพมากนอยเพียงใดยอมข้ึนอยูกับตัวจักรสําคัญ คือ ผูบริหาร

โรงเรียน  

Lucio & Mcneil (1969 อางถึงใน อรพงษ อาษาเอ้ือ, 2546, หนา 18) ไดกําหนดหนาท่ี

ของผูบริหารโรงเรียนในการนิเทศการสอนไวดังนี้คือ  

1. มีหนาท่ีวางแผนรวมกับครูเปนรายบุคคลและเปนหมูคณะ ในการกําหนดนโยบายและ

จุดหมายในการจัดการศึกษา  

2. มีหนาท่ีในการบริการ โดยวินิจฉัยสั่งการ ประสานงานและกําหนดแนวทาง  

3. มีหนาท่ีนิเทศการสอน โดยการใหคําปรึกษาหารือเปนรายบุคคลและเปนหมูคณะเพ่ือ

ปรับปรุงคุณภาพการสอน  

4. มีหนาท่ีพัฒนาหลักสูตร โดยมีสวนรวมโดยตรงในการกําหนดจุดมุงหมายเลือกเนื้อหา 

วิชา สรางคูมือและคัดเลือกอุปกรณการสอน  

5. มีหนาท่ีสาธิตการสอน เปนผูจัดใหมีการสาธิตการสอนดวยตนเอง ในเรื่องท่ีเก่ียวกับ

วิธีการสอน และการใชอุปกรณการสอน รวมท้ังชวยเหลือดานอ่ืน ๆ แกครูผูสอนในชั้นเรียน  

6. ทําการวิจัยอยางมีระเบียบแบบแผน เชน การสํารวจ การทดลองและศึกษาคนควา

แนวคิดตาง ๆ ท่ีดี เพ่ือเผยแพรใหครูนําไปใชในชั้นเรียน  

ชวนพิศ คาดสนิท (2554, หนา 27) กลาววา การบริหารกับการนิเทศเปนกิจกรรมท่ีสัมพันธ

เชื่อมโยงตอกัน ผูบริหารโรงเรียนตองปฏิบัติภารกิจท้ังสองประการควบคูกัน เพ่ือพัฒนาปรับปรุงการ

เรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพสูงข้ึน  

สรุปไดวา บทบาทของผูบริหารโรงเรียนเก่ียวกับการนิเทศการสอนนั้นเปนกิจกรรมท่ีสัมพันธ

เชื่อมโยงตอกัน ซ่ึงเปนสิ่งท่ีผูบริหารโรงเรียนตองใหความสําคัญตอการนิเทศการสอน โดยหนาท่ีในการ

บริหาร ใหคําปรึกษา เพ่ือปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพสูงข้ึน 
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2.3 ขอบขายการนิเทศการสอน  

การนิเทศการศึกษาเปนกระบวนการท่ีมีขอบขายเก่ียวของกับการควบคุม ตรวจตรา ชวย 

เหลือแนะนํา ใหคําปรึกษาหารือ เพ่ือใหการจัดการศึกษาหรือการจัดการเรียนการสอน เปนไปอยางมี

ประสิทธิภาพ มีประสิทธิภาพ ภารกิจในการนิเทศการศึกษานั้นเริ่มจากการกําหนดบุคลากรข้ึนรับผิด 

ชอบในการนิเทศซ่ึงเรียกวา “ศึกษานิเทศก” ตอมายังรวมถึงผูบริหารโรงเรียนท่ีอาจกลาวา วาเปน

บุคคลสําคัญอยางยิ่งในการดําเนินการนิเทศใหมีประสิทธิภาพ เพราะเปนบุคคลท่ีใกลชิดครูอาจารย

ผูสอนมากท่ีสุด    

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานไดกําหนดภารกิจของผูมีหนาท่ีในการนิเทศ

การศึกษาแตละระดับท่ีจะตองรับผิดชอบ ดังนี้ (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน, 2548, 

หนา 18-22)    

ภารกิจในการนิเทศการศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  

1. งานพัฒนาการเรียนการสอน  

2. งานพัฒนาหลักสูตร    

3. งานพัฒนารูปแบบ เทคนิค วิธีการและสื่อ    

4. งานพัฒนาการนิเทศการเรียนการสอน    

5. งานสนับสนุนการนิเทศ    

6. งานระบบขอมูลและสารสนเทศทางวิชาการ  

7. การจัดทําแผนพัฒนางานวิชาการและการนิเทศทางการศึกษา  

8. งานวิเคราะห วิจัย    

9. งานทดสอบ วัดและประเมินผล  

10. งานพัฒนามาตรฐานการศึกษา    

11. งานผลิต จัดหาสื่อ เครื่องมือการเรียนการสอน การบริการและการนิเทศ    

12. การบริการและเผยแพรสื่อการเรียนการสอน    

13. งานพัฒนาสื่อการเรียนการสอน  

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ไดกําหนดขอบขายของงานวิชาการไว ดังนี้ 

1. งานดานหลักสูตรและการนําหลักสูตรไปใช   

2. งานการเรียนการสอน   

3. งานวัสดุประกอบหลักสูตรและสื่อการเรียนการสอน   

4. งานวัดและประเมินผล   

5. งานนิเทศภายใน  

6. งานประชุมอบรมทางวิชาการ  
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Harris (1972 อางถึงใน ไสว เครือรัตนไพบูลย, 2550, หนา 33) ไดเสนอขอบขายของงาน

การนิเทศไว 10 ประการ ดังนี้  

1. การพัฒนาหลักสูตร  

2. การจัดระบบการเรียนการสอน  

3. การบริหารบุคลากร  

4. การจัดหาสิ่งอํานวยความสะดวก  

5. การจัดหาวัสดุอุปกรณ  

6. การศึกษาอบรมครูประจําการ  

7. การจัดปฐมนิเทศครูใหม  

8. การจัดบริการพิเศษแกครู  

9. การสรางความสัมพันธกับชุมชน  

10. การประเมินผลการสอน  

จากขอบขายการนิเทศการสอน ผูวิจัยจึงนําขอบขายของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา

ข้ันพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ (2548, หนา 27) มาปรับใหเหมาะสมกับสภาพการนิเทศการสอนของ

โรงเรียนมัธยมศึกษา สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลสูงสุดแกนักเรียน ซ่ึงจําแนกขอบขายได 5 ดาน คือ ดานการพัฒนาหลักสูตร ดานการ

จัดการเรียนการสอน ดานสื่อการเรียนการสอน ดานการวัดผลประเมินผลและ ดานการพัฒนาบุคลากร

ทางการสอน  

2.3.1 ดานการพัฒนาหลักสูตร  

การพัฒนาหลักสูตร โดยมีนักการศึกษาใหความหมายของคําวา การพัฒนาหลักสูตรไวดังนี้ 

บุญสง ลอยสุวรรฌ (2538 อางถึงใน อุทัย ปลีกล่ํา, 2546, หนา 51) การพัฒนาหลักสูตร 

หมายถึง การปรับและการเพ่ิมรายละเอียดของเนื้อหาหรือการปรับและการเสริมกิจกรรมการเรียน

การสอน พัฒนาวิธีการสอนใหหลากหลายการทําสื่อการเรียนการสอนเพ่ิมเติม และจัดทําหลักสูตร

เพ่ิมเติม โดยผูบริหารโรงเรียนเปนผูอนุญาต  

พิทยากร สุนทองทาว (2551, หนา 44) กลาววา การพัฒนาหลักสูตร เปนการพิจารณา

ทบทวนและปรับปรุงเนื้อหาสาระในบทเรียน การวางแผนการเรียนการสอน การจัดวัสดุอุปกรณในชั้น

เรียน จัดรวบรวมเอกสารเก่ียวกับหลักสูตร และคูมือการใชหลักสูตรใหครูไดศึกษา และพัฒนาแผน 

การสอน สื่อและวิธีการวัดและประเมินผลนักเรียน การจัดทําหลักสูตรและการนําหลักสูตรไปใชในชั้น

เรียน การติดตามประเมินผลการใชหลักสูตร  

สงัด อุทรานันท (2553, หนา 20) กลาววา การพัฒนาหลักสูตร หมายถึง การปรับปรุง 

เปลี่ยนแปลง หลักสูตรท่ีมีอยูแลวใหดีข้ึน หรือการสรางหรือการจัดทําหลักสูตรข้ึนมาใหม ใหเหมาะสม

และสอดคลองกับความตองการของสังคมและผูใชหลักสูตร  
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Harris (1985 อางถึงใน ณรงคชัย ศรีศลักษณ, 2553, หนา 22-23) กลาววา การพัฒนา

หลักสูตร หมายถึง การสรางปรับ ขยายหลักสูตร ท่ีจะนํามาใชในโรงเรียนใหเหมาะสมกับสภาพ

บุคลากร สถานท่ี การสรางคูมือการใชหลักสูตร การกําหนดระดับมาตรฐานใชหลักสูตร ตลอดจนการ

กําหนดเปาหมายการเรียนการสอน การออกแบบหนวยการเรียนรู ตลอดจนมีการพัฒนาปรับปรุงหลัก 

สูตรไดตามความตองการของผูเรียนและสามารถนําหลักสูตรท่ีไดรับการปรับปรุงเปนกรอบกําหนดทิศ 

ทางของการวางแผนการสอน การทําการประมวลการสอนและโครงการสอนวิชาตาง ๆ  

Taba (1962 อางถึงใน วัชราภรณ เมตุลา, 2556, หนา 19-20) กลาววา การพัฒนา

หลักสูตร หมายถึง การเปลี่ยนแปลงปรับปรุงหลักสูตรอันเดิมใหไดผลดียิ่งข้ึน ท้ังในดานการวางจุด มุง

หมาย การจัดเนื้อหาวิชา การเรียนการสอน การวัดผลและประเมินผล และอ่ืน ๆ เพ่ือใหบรรลุถึงจุด 

มุงหมายอันใหมท่ีวางไวการเปลี่ยนแปลงหลักสูตรเปนการเปลี่ยนแปลงท้ังระบบหรือเปลี่ยนแปลง

ท้ังหมด ตั้งแตจุดมุงหมายและวิธีการ และการเปลี่ยนแปลงหลักสูตรเพียงบางสวนโดยไมเปลี่ยนแปลง

แนวคิดพ้ืนฐานหรือรูปแบบของหลักสูตร  

Good (1973 อางถึงใน วัชราภรณ เมตุลา, 2556, หนา 20) กลาววา การพัฒนาหลักสูตร

เกิดได 2 ลักษณะ คือ การปรังปรุงและเปลี่ยนแปลงหลักสูตร การปรับปรุงหลักสูตรเปนวิธีการพัฒนา

หลักสูตรอยางหนึ่ง เพ่ือใหเหมาะสมกับโรงเรียนหรือระบบโรงเรียน จุดมุงหมายของการสอน วัสดุ

อุปกรณ วิธีสอนรวมท้ังการประเมินผล สวนคําวา เปลี่ยนแปลงหลักสูตร หมายถึงการแกไขหลักสูตร

ใหแตกตางไปจากเดิม เปนการสรางโอกาสทางการเรียนข้ึนใหม  

วัชราภรณ เมตุลา (2556, หนา 20) กลาววา การพัฒนาหลักสูตร (Curriculum Develop-

ment) หมายถึง การจัดทําหลักสูตร การปรับปรุง การเปลี่ยนแปลงหลักสูตรใหดียิ่งข้ึน เพ่ือใหเหมาะ

กับความตองการของบุคคล และสภาพสังคมสาเหตุท่ีทําใหมีการพัฒนาหลักสูตร การพัฒนาหลักสูตร

จําเปนอยางยิ่งท่ีตองพิจารณาถึงขอมูลพ้ืนฐานในดานตาง ๆ เพ่ือใหหลักสูตรท่ีสรางข้ึนมานั้นสมบูรณ 

สามารถสนองความตองการของบุคคล และสังคม  

ภิรมยา อินทรกําแหง (2544) ไดกลาวองคประกอบของหลักสูตร คือ องคประกอบของ

หลักสูตรท่ีมีดวยกัน 6 ตัว  

1. จุดมุงหมายของหลักสูตร หมายถึง ผลสวนรวมท่ีตองการใหเกิดแกผูเรียนหลังจากเรียน

จบหลักสูตร  

2. จุดประสงคของการเรียนการสอน หมายถึง สิ่งท่ีตองการใหเกิดแกผูเรียนหลังจากท่ี

เรียนจบเนื้อหาสาระในวิชาท่ีกําหนดให  

3. เนื้อหาสาระและประสบการณ หมายถึง สิ่งท่ีตองการใหผูเรียนไดเรียนรู และประสบ 

การณท่ีตองการใหไดรับ  
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4. ยุทธศาสตรการเรียนการสอน หมายถึง กระบวนการและวิธีการในการจัดการเรียนการ

สอน รวมท้ังกิจกรรมการเรียนการสอน เพ่ือใหผูเรียนมีพัฒนาการทางดานความรูและอ่ืน ๆ ตามจุด 

ประสงคและจุดมุงหมายท่ีกําหนด  

5. วัสดุอุปกรณ และสื่อการเรียนการสอน หมายถึง เครื่องมือเครื่องใชและวัสดุตาง ๆ รวม 

ท้ังอุปกรณโสตทัศนศึกษาและอ่ืน ๆ ท่ีชวยสงเสริมคุณภาพและประสิทธิภาพการเรียนการสอน 

6. การประเมินผล หมายถึง การประเมินผลหลักสูตรและการประเมินผลการเรียน 

ศศิธร ขันติธรางกูร (2550 อางถึงใน พิทยากร สุนทองหาว, 2551, หนา 42) ไดกลาวไววา 

องคประกอยของหลักสูตรประกอบดวย   

1. หลักการ หรือเปาหมาย  

2. จุดมุงหมาย  

3. เนื้อหาหรือประสบการณ  

4. การเรียนการสอน  

5. สื่อและแหลงเรียนรู  

6. การวัดผลและประเมินผล  

ประเภทของหลักสูตรหรือรูปแบบในปจจุบันไดมีผูกําหนดไวหลายรูปแบบ ซ่ึงแตละรูปแบบ

ก็ตอบสนองผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและสถานการณท่ีแตกตางกันไปไมสามารถเปรียบเทียบไดวา

อยางไรดีกวา ชูศรี สุวรรณโชติ (2544 อางถึงใน พิทยากร สุนทองหาว, 2551, หนา 42) ไดแบง

ประเภทหลักสูตรไวดังนี้   

1. หลักสูตรท่ียึดสาขาวิชาและเนื้อหาเปนหลัก ดังนี้    

  1.1 หลักสูตรแยกรายวิชาและเนื้อหาวิชา 

  1.2  หลักสูตรสหสัมพันธหรือสัมพันธวิชา   

  1.3  หลักสูตรหลอมรวมวิชาหรือหลักสูตรหมวดวิชา   

  1.4  หลักสูตรแกนวิชา  

2. หลักสูตรท่ียึดเอาผูเรียนเปนหลัก ดังนี้   

  2.1  หลักสูตรท่ีใชผูเรียนเปนศูนยกลาง   

  2.2  หลักสูตรประสบการณ   

  2.3  หลักสูตรบูรณาการ  

3. หลักสูตรท่ียึดเอากระบวนการทางทักษะเปนหลัก  

กระบวนการพัฒนาหลักสูตร หมายถึง การวางแผนรางหลักสูตร การนําหลักสูตรไปใชและ

การประเมินผลหลักสูตร ดวยเหตุผลท่ีตองการพัฒนาหลักสูตรมีความหมายในทางการเปลี่ยนแปลงท่ี

ดีข้ึน การรางหลักสูตรเปนการตัดสินใจเพ่ือวางแผนตามความตองการของนักเรียนและครู แลว
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กําหนดเปนข้ันตอนและออกแบบหลักสูตร การนําหลักสูตรไปใช เปนการแปลงแผนท่ีกําหดไวในราง

หลักสูตรไปสูการปฏิบัติ ซ่ึงเปนหนาท่ีของครูท่ีตองดําเนินการ การประเมินหลักสูตร เปนข้ันตอนท่ีตอ 

เนื่องเปนดารประเมินท้ังผูเรียนและการใชหลักสูตร ซ่ึงสรุปไดดังนี้ ศศิธร ขันติธรางกูร (2550 อางถึง

ใน พิทยากร สุนทองหาว, 2551, หนา 42-43)  

1. ศึกษาวิเคราะหขอมูลพ้ืนฐานของสถานศึกษา/ชุมชน  

2. ประชุมเชิงปฏิบัติการโดยผูมีสวนเก่ียวของทุกภาคสวน  

3. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาท้ัง 8 กลุมสาระการเรียนรู โดยพิจารณาควบคูกับหลักสูตร

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. 2544  

4. จัดทําโครงรางหลักสูตร และวิพากษหลักสูตรโดยผูเชี่ยวชาญ  

5. คณะกรรมการสถานศึกษาอนุมัติรางหลักสูตร  

6. นําไปทดลองใช นิเทศติดตามโดยสถานศึกษา  

7. ประเมินหลักสูตรและจัดทําฉบับสมบูรณ  

8. ประกาศใชโดยผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา  

สรุปไดวา การนิเทศการสอนดานการพัฒนาหลักสูตร หมายถึง การปรับปรุง เปลี่ยนแปลง 

หลักสูตรท่ีมีอยูแลวใหดีข้ึน เพ่ือใหเหมาะสมและสอดคลองตอการเปลี่ยนแปลงของสภาพสังคม

ปจจุบันและตองพัฒนาอยางตอเนื่อง ท้ังในดานการวางจุดมุงหมาย การจัดเนื้อหาวิชา การเรียนการ

สอน การวัดผลและประเมินผล และอ่ืน ๆ เพ่ือใหบรรลุถึงจุดมุงหมายอันใหมท่ีวางไว 

2.3.2 ดานการจัดการเรียนการสอน  

การจัดการเรียนการสอนเปนกิจกรรมท่ีสําคัญอีกประการหนึ่งจําเปนตองมีกาดําเนินการ

เปนข้ันตอนเชนเดียวกับการดําเนินงานอ่ืน ๆ ท้ังนี้เพ่ือบรรลุเปาหมายของการดําเนินงานนั้น ๆ ซ่ึงมี

นักการศึกษาใหความหมายเก่ียวกับการจัดการสอนไว ดังนี้  

สุมิตร คุณากร (2523, หนา 137) กลาววา การจัดการเรียนการสอน หมายถึง การกระทํา

กิจกรรมท่ีเก่ียวกับการจัดประสบการณใหผูเรียนดวยวิธีตาง ๆ เปนการชวยใหผูเรียนเกิดพัฒนาการ 

ไปตามเปาหมายของหลักสูตรท่ีตองการ  

ปรีชา คัมภีรปกรณ (2536, หนา 167) กลาววา การจัดการเรียนการสอนเปนกิจกรรมท่ีครู

กับนักเรียนตองเผชิญหนาในสถานการณตาง ๆ ท่ีจะทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรูไดอยางสมบูรณตาม

วัตถุประสงค  

ชวนพิศ คาดสนิท (2554, หนา 41) กลาววา การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เปนการ

แนะนํา ชวยเหลือ โดยใชยุทธวิธีตาง ๆ ใหกับครูผูสอนเก่ียวกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ไดแก 

วิเคราะหความตองการของผูเรียน จัดกิจกรรมใหสอดคลองกับความแตกตางของผูเรียนจัดสภาพแวดลอม 

และบรรยากาศท่ีเอ้ือตอการเรียนรู กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยยึดผูเรียนเปนสําคัญ 
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เทคนิควิธีการสอนท่ีเหมาะสมกับหลักสูตร กิจกรรมเสริมหลักสูตรความรูดวยตนเอง และวิธีการจัด

กิจกรรมการเรียนการสอนซอมเสริม เพ่ือใหครูผูสอนเกิดความรู ความเขาใจและสมารถจัดกิจกรรมการ

เรียนการสอนไดบรรลุผลท่ีคาดหวังรายป/รายภาค และตรงตามคุณลักษณะท่ีพึงประสงคตามหลักสูตร

สถานศึกษา  

วัชราภรณ เมตุลา (2556, หนา 23) กลาวา การจัดการเรียนการสอน คือ การใหนักเรียนมี

สวนรวมในกิจกรรม โดยครูแนะแนวทางใหนักเรียนไดศึกษาและคนควาหาความรู การฝกนักเรียนให

สามารถปรับตัวใหเขากับสังคมและสิ่งแวดลอม ชวยใหเกิดการเรียนรู นําความรูนั้นไปใชในชีวิต 

ประจําวัน สงเสริมใหนักเรียนมีการพัฒนาทางดานรางกาย สติปญญา อารมณ และสังคม 

วีระ พลอยครบุรี (2542, หนา 2-6) กลาวถึง ภาคการเรียนการสอนในอนาคตตามแนว

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ไวดังนี้  

1) การจัดการศึกษาตองเนนผูเรียนเปนศูนยกลางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนประสบ 

การณ การเรียนรูยึดหลักดังนี้   

  1.1 ผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได ดังนั้น จึงตองจัดสภาวะ

แวดลอม บรรยากาศ รวมท้ังแหลงเรียนรูตาง ๆ ใหหลากหลาย เพ่ือเอ้ือตอความสามารถของแตละ

บุคคล เพ่ือให ผูเรียนสามารถพัฒนาธรรมชาติท่ีสอดคลองกับความถนัดและความสนใจ เหมาะสมแก

วัยและศักยภาพของผูเรียน เพ่ือใหการเรียนรูเกิดข้ึนไดทุกเวลาทุกสถานท่ีและเปนการเรียนรู ซ่ึงกัน

และกัน อันกอใหเกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณเพ่ือการมีสวนรวมในการพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม

และประเทศชาติ โดยการประสานความรวมมือระหวางสถานศึกษากับผูปกครอง บุคคล ชุมชนและทุก

สวนของสังคม    

  1.2 ผูเรียนมีความสําคัญท่ีสุด การเรียนการสอนมุงเนนประโยชนของผูเรียนเปนสําคัญ 

จึงตองจัดใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริง ฝกปฏิบัติใหทําได ทําเปน มีนิสัยรักการเรียนรูและ

การเกิดการใฝรูใฝเรียนอยางตอเนื่องตลอดชีวิต   

2) มุงปลูกฝงและสรางลักษณะนิสัยท่ีพึงประสงคใหกับผูเรียน โดยเนนความรู คุณธรรม 

คานิยมท่ีดีงามและบูรณาการความรูในเรื่องตาง ๆ อยางสมดุล รวมท้ังการฝกทักษะและกระบวนการ

คิด การจัดการ การเผชิญสถานการณและการประยุกตใชความรูโดยใหผูเรียนมีความรูและประสบ 

การณ ในเรื่องตาง ๆ ดังนี้    

 2.1 ความรูเรื่องเก่ียวกับตนเองและความสัมพันธตนเองกับสังคม ไดแก ครอบครัว 

ชุมชนชาติและสังคมโลก รวมถึงความรูเก่ียวกับประวัติศาสตร ความเปนมาของสังคมไทยและระบบ

การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข    

 2.2 ความรูและทักษะดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี รวมท้ังความรู ความเขาใจ และ

ประสบการณเรื่องการจัดการ การบํารุงรักษาและการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ และ

สิ่งแวดลอมอยางสมดุลยั่งยืน    
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 2.3 ความรูเก่ียวกับศาสนาศิลปวัฒนธรรมการกีฬาภูมิปญญาไทยและการรูจักประยุกต 

ใชภูมิปญญา    

 2.4 ความรูและทักษะดานคณิตศาสตรและดานภาษา เนนการใชภาษาไทยอยางถูกตอง 

 2.5 ความรูและทักษะในการประกอบอาชีพและการดํารงชีวิตอยางมีความสุข    

3) กระบวนการเรียนรูในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 ไดกําหนด

แนวทางในการจัดกระบวนการเรียนรู ซ่ึงถือเปนสวนท่ีสําคัญท่ีสุด เพราะเปนสวนท่ีสงผลกระทบตอ

ตัวผูเรียนโดยตรง ภารกิจนี้เปนหนาท่ีของสถานศึกษา ครูและผูจัดการเรียนรู ซ่ึงรวมถึงวิทยากร พอ 

แม ผูปกครองและบุคคลอ่ืนท่ีมีสวนจัดการเรียนรูท้ังโดยตรงและโดยออม สํานักงานปฏิรูปการศึกษา 

(2544, หนา 36-39) กลาวถึงวา พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 วา ไดกําหนด 

การจัดกระบวนการเรียนรู ในมาตรา 24 มีสาระสําคัญ 6 ประการ ดังนี้ 

 3.1 จัดเนื้อหาสาระและกิจกรรม ใหสอดคลองกับความสนใจและความถนัด ของผูเรียน

โดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล หากครูใหความสําคัญแกผูเรียน เขาใจความแตกตาง

ระหวางบุคคล จิตวิทยาการเรียนรูและจิตวิทยาพัฒนาการ ครูก็จะสามารถปฏิบัติได โดยพิจารณา

ความเหมาะสมเปนรายวิชา รายกิจกรรม วาวิชาใด เรื่องใด กิจกรรมใด สามารถจะมอบหมายงานแก

ผูเรียน เปนรายบุคคลหรือรายกลุมตามความสนใจหรือความถนัด การทําเชนนี้ จะทําใหผูเรียน

ประสบผลสําเร็จในการทํากิจกรรม มีกําลังใจและม่ันใจท่ีจะเรียนรูตอไป    

 3.2 ฝกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณและการประยุกต

ความรูมาใชเพ่ือปองกันและแกไขปญหา ความในขอนี้เนนการฝกทักษะ ซ่ึงประกอบดวยการฝกหัด

และฝกฝน ทักษะท่ีตองฝก ไดแก   

  3.2.1 กระบวนการคิด เชน ฝกคิดอยางเสรี คิดวิเคราะห คิดสังเคราะห คิดหา

ความสัมพันธเชื่อมโยง คิดริเริ่มสรางสรรค คิดสรางทางเลือก คิดตัดสินใจและคิดแกปญหาได  

  3.2.2 การจัดการ เชน การวางแผน การทําโครงงาน การบันทึกผล การประมวลผล 

การประสานและรวมมือปฏิบัติการ การสรุปผล การรายงานผล การปรับปรุง แกไข    

   3.2.3 การเผชิญสถานการณ เชน การรับรูสถานการณ การวิเคราะหสถานการณ 

การควบคุมอารมณของตน การควบคุมสถานการณโดยใชขอมูล เหตุผลและความรูมาประกอบการคิด

และตัดสินใจเผชิญและแกไขสถานการณไดอยางรูเทาทัน    

 3.3 จัดกิจกรรมใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริง ฝกการปฏิบัติ ใหทําได คิดเปน 

ทําเปน รักการอานและเกิดการเรียนรูอยางตอเนื่อง ความในขอนี้เนนการเรียนรูดวยการปฏิบัติจริง ซ่ึง

เชื่อมโยงและสืบตอเนื่องจากการฝกทักษะในหัวขอท่ีผานมาการเรียนรูดวยการปฏิบัติจริงมีหลายวิธี 

เชน การอาน การพูด การรองเพลง การเขียน การวาดภาพ การคนควาเอกสาร การศึกษานอกสถานท่ี 

การสัมภาษณ การสังเกตและการบันทึก การสังเกตและการวิเคราะห การทดลอง การสาธิต การแสดง 



35 

บทบาทสมมติ การแสดงละคร การจัดนิทรรศการ การทําโครงงาน การทําแฟมสะสมงาน การปฏิบัติ 

งาน ฯลฯ และการปฏิบัติกิจกรรมใด ๆ ก็ตาม ตองเนนการคิดเปน ทําได ทําเปนและสามารถแกปญหา

ท่ีเกิดข้ึนได รักการอานและใฝรู ใฝเรียนอยางตอเนื่อง ไมเฉพาะในขณะท่ีเรียน เพ่ือใหสอบไดหรือสอบ

ผานเทานั้น 

 3.4 จัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรูดานตาง ๆ อยางไดสัดสวนสมดุลกัน

รวมท้ังปลูกฝงคุณธรรม คานิยมท่ีดีงามและคุณลักษณะอันพึงประสงคไวในทุกวิชา ความหมายของขอ

นี้คือ การบูรณาการจุดมุงหมายและเนื้อหาตามความเหมาะสม หมายความวา ในแตละกิจกรรมหรือแต

ละคาบเวลา ตองมีเนื้อหาวิชาและจุดมุงหมายหลัก และมีการผสมผสานวิชาอ่ืนเปนองคประกอบ 

โดยเฉพาะดานคุณธรรม จริยธรรมและคานิยม สามารถนํามาบูรณาการเขาไปในเนื้อหาและกิจกรรม

วิชาอ่ืน ๆ ได โดยถือหลักวา คุณธรรม คานิยมและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค สามารถจะปลูกฝงและ

สอดแทรกในกระบวนการเรียนการสอนไดทุกวิชา 

 3.5 สงเสริมสนับสนุนใหผูสอนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดลอม สื่อการเรียนและ

อํานวยความสะดวก เพ่ือใหผูเรียนเกิดการเรียนรู สามารถใชการวิจัยเปนสวนหนึ่งของกระบวนการ

เรียนรู ผูสอนและผูเรียนอาจเรียนรูไปพรอมกันจากสื่อและแหลงวิทยาการประเภทตาง ๆ ความในขอ

นี้หมายถึง สถานศึกษาและครูตองจัดสิ่งแวดลอม ปจจัยและบรรยากาศใหเอ้ือตอการเรียนรู เชน มี

ความสงบ สะอาด รมรื่น รมเย็น มีท่ีกันแดดกันฝน มีน้ําดื่ม มีหองน้ําหองสวมเพียงพอและสะอาด มี

หนังสือ วารสาร สื่อ อุปกรณ วัสดุฝกงาน มีบรรยากาศของกัลยาณมิตรและอีกประเด็นหนึ่งคือ การ

แสวงหาความรูในลักษณะของการวิจัย โดยเฉพาะการวิจัยในชั้นเรียน หรือการคนหาความรูอยางเปน

ระบบ ท้ังผูสอนและผูเรียน โดยกระทําไปในงานปกติ 

 3.6 จัดการเรียนรูใหเกิดข้ึนไดทุกเวลา ทุกสถานท่ี มีการประสานความรวมมือกับบิดา 

มารดา ผูปกครองและบุคคลในชุมชนทุกฝาย เพ่ือรวมกันพัฒนาผูเรียนตามศักยภาพ อันจะสงผลให

ผูเรียนเกิดการพัฒนาอยางยั่งยืนและรอบดาน   

4) การสงเสริมการจัดกระบวนการเรียนรู   

ในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติไดกําหนดบทบาทในการสงเสริมการเรียนรูของรัฐ

และสถานศึกษาตาง ๆ วีระ พลอยครบุรี (2542, หนา 5-6) สรุปไดดังนี้    

 4.1 รัฐตองสงเสริม การดําเนินงานและการจัดตั้งแหลงการเรียนรูตลอดชีวิต ทุกรูปแบบ 

ไดแก หองสมุดประชาชน พิพิธภัณฑ หอศิลป สวนสัตว สวนสาธารณะ สวนพฤกษศาสตร อุทยาน

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ศูนยการศึกษาและนันทนาการ แหลงขอมูลและแหลงการเรียนรู อยาง

เพียงพอและมีประสิทธิภาพ    

 4.2 ใหคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กําหนดหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ัน

พ้ืนฐานเพ่ือความเปนไทยความเปนพลเมืองดีของชาติ การดํารงชีวิตและการประกอบอาชีพ ตลอดจน 

เพ่ือการศึกษาตอ    
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 4.3 ใหสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มีหนาท่ีจัดทําสาระของหลักสูตรในสวนท่ีเก่ียวของกับ

สภาพปญหาในชุมชนและสังคม ภูมิปญญาทองถ่ิน คุณลักษณะอันพึงประสงค เพ่ือเปนสมาชิกท่ีดีของ

ครอบครัว ชุมชน สังคมและประเทศชาติ    

 4.4 หลักสูตรการศึกษาระดับชาติ ตองมีลักษณะหลากหลายเหมาะสมกับผูเรียนแตละ

ระดับ โดยมุงพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคคล สาระของหลักสูตร ท้ังท่ีเปนวิชาการ วิชาชีพ ตองมุงพัฒนา

คนใหมีความสมดุลท้ังดานความรู ความคิด ความสามารถ ความดีงามและความรับผิดชอบตอสังคม 

 4.5 ใหสถานศึกษารวมกับบุคคล ครอบครัว ชุมชน องคกรชุมชน องคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน เอกชน องคกรเอกชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบันสังคม 

อ่ืน ๆ สงเสริมความเขมแข็งของชุมชน โดยจัดกระบวนการเรียนรูภายในชุมชน เพ่ือใหชุมชนมีการจัด

การศึกษาอบรม มีการแสวงหาความรู ขอมูลขาวสารและรูจักเลือกสรรภูมิปญญาและวิทยาการตาง ๆ 

เพ่ือพัฒนาชุมชนใหสอดคลองกับสภาพปญหาและความตองการ รวมท้ังหาวิธีการสนับสนุนใหมีการ

เปลี่ยนแปลงประสบการณการพัฒนาระหวางชุมชน    

 4.6 ใหสถานศึกษาพัฒนากระบวนการเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพ รวมท้ังการสงเสริม

ใหผูสอนสามารถวิจัยเพ่ือพัฒนากระบวนการเรียนรูท่ีเหมาะสมกับผูเรียนในแตละระดับการศึกษา  

สรุปไดวา การนิเทศการสอนดานการจัดการเรียนการสอน หมายถึง การแนะนํา ชวยเหลือ 

สงเสริม และสนับสนุน โดยใชยุทธวิธีตาง ๆ ใหกับครูผูสอนเก่ียวกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

ไดแก วิเคราะหความตองการของผูเรียน จัดกิจกรรมใหสอดคลองกับความแตกตางของผูเรียน จัด

สภาพแวดลอมและบรรยากาศท่ีเอ้ือตอการเรียนรู และกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

โดยยึดผูเรียนเปนสําคัญ 

2.3.3 ดานส่ือการเรียนการสอน  

 2.3.3.1 ความหมายของส่ือการเรียนการสอน  

 สื่อการเรียนการสอนมีความสําคัญอยางยิ่งในกระบวนการจัดการเรียนการสอน

เพราะชวยพัฒนาทักษะดานตาง ๆ ของนักเรียนใหสมบูรณและชวยใหการเรียนการสอนของครูเปนไป

อยางมีประสิทธิภาพ มีนักการศึกษาใหความหมายของสื่อการเรียนการสอนแตกตางกันดังนี้  

 กรมวิชาการ (2540, หนา 49) กลาวไววา สื่อ คือตัวกลางในการถายทอดเรื่องราว 

เนื้อหาจากผูสงไปยังผูรับในการเรียนการสอน สื่อ เปนตัวกลางนําความรูจากครูสูเด็ก ทําใหเด็กเกิด

การเรียนรูตามจุดประสงคท่ีวางไว ชวยใหเด็กไดรับประสบการณตรง ทําใหสิ่งท่ีเปนนามธรรมเขาใจ

ยากกลายเปนรูปธรรมท่ีเด็กเขาใจงาย เรียนรูไดงาย รวดเร็ว เพลิดเพลิน เกิดการเรียนรูและพบดวย 

  ทัศนีย ศุภเมธี (2535 อางอิงใน วัชราภรณ เมตุลา, 2556, หนา 24) กลาววา สื่อ

การเรียนการสอน หมายถึง สื่อตาง ๆ ท่ีชวยสงเสริม สนับสนุนหรือเปนตัวการใหการเรียนการสอน

บรรลุถึงจุดหมายปลายทางอยางมีประสิทธิภาพ โดยชวยเราความสนใจ ประหยัดเวลา และใหประสบ 

การณท่ีมีคุณคาแกผูเรียน สื่อการเรียนการสอนจึงเปนสิ่งสําคัญท่ีทําใหหลักสูตรไปถึงผูเรียน 
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  กระทรวงศึกษาธิการ (2551, หนา 25) ไดกลาววา สื่อการเรียนรูเปนเครื่องมือ

สงเสริมสนับสนุนการจัดการกระบวนการเรียนรู ใหผูเรียนเขาถึงความรู ทักษะกระบวนการ และ

คุณลักษณะตามมาตรฐานของหลักสูตรไดอยางมีประสิทธิภาพ สื่อการเรียนรูมีหลากหลายประเภท 

ท้ังสื่อธรรมชาติ สื่อสิ่งพิมพ สื่อเทคโนโลยี และเครือขาย การเรียนรูตาง ๆ ท่ีมีในทองถ่ิน การเลือกใช

สื่อควรเลือกใหมีความเหมาะสมกับระดับพัฒนาการ และลีลาการเรียนรูท่ีหลากหลายของผูเรียน  

 สายใจ ประยูรสุข (2551, หนา 70) กลาววา สื่อการเรียนการสอน หมายถึง ทุกสิ่ง 

ทุกอยางซ่ึงอยูรอบตัวไมวาจะเปนวัสดุของจริง บุคคล สถานท่ี เหตุการณหรือความคิดเห็น ซ่ึงเปนตัว 

กลางท่ีสําคัญในการสื่อความหมายระหวางผูสอนและผูเรียน ทําใหเขาใจบทเรียนไดงายข้ึน และทําให

การเรียนการสอนสัมฤทธิผลอยางมีประสิทธิภาพ   

  ภาวดี หินขาว (2555, หนา 44) กลาววา สื่อการเรียนรู หมายถึง ทุกสิ่งทุกอยางท่ี

ครูนํามาใชในการจัดการเรียนการสอนเพ่ือเด็กไดรับการเตรียมความพรอม โดยคํานึงถึงจุดประสงค

ของสาระการเรียนรู กระบวนการเรียนการสอน การประเมินผลตามจุดประสงคท่ีกําหนดไว และสิ่ง

สําคัญควรคํานึงถึงการเลือกใชสื่อจะจองเกิดประโยชนมากท่ีสุด  

  วัชราภรณ เมตุลา (2556, หนา 25) กลาววา สื่อการเรียนการสอน หมายถึง สิ่งใดก็

ตามท่ีบรรจุขอมูลเพ่ือใหผูสงและผูรับสามารถสื่อสารกันไดตรงตามวัตถุประสงค ชวยสงเสริมสนับ 

สนุน หรือเปนตัวกลางใหการเรียนการสอนบรรลุถึงจุดมุงหมายอยางมีประสิทธิภาพ และใหประสบ 

การณท่ีมีคุณคาแกผูเรียน  

  สรุปไดวา สื่อการเรียนการสอน หมายถึง สื่อตาง ๆ ท่ีชวยสงเสริม สนับสนุน 

ระหวางผูสอนและผูเรียน ทําใหเขาใจบทเรียนไดงายข้ึน หรือเปนตัวกลางใหการเรียนการสอนบรรลุ

ถึงจุดมุงหมายอยางมีประสิทธิภาพ  

  2.3.3.2 ประเภทของส่ือการเรียนการสอน  

  กรมวิชาการ (2545, หนา 1-9) อาจจําแนกเปนประเภทใหญ ๆ ไดดังนี้  

    1. สื่อสิ่งพิมพ หมายถึง หนังสือและเอกสารสื่อสิ่งพิมพตาง ๆ ท่ีแสดง หรือ

เรียบเรียงสาระความรูตาง ๆ โดยตัวหนังสือท่ีเปนตัวเขียนหรือพิมพในการแสดงความหมาย สื่อสิ่งพิมพ

มีหลายชนิด ไดแก เอกสาร หนังสือเรียน หนังสือพิมพ นิตยสาร วารสาร บันทึก รายงาน ฯลฯ  

    2. สื่อเทคโนโลยี หมายถึง สื่อการเรียนรูท่ีผลิตข้ึนใชควบคูกับเครื่องมือโสต

ทัศนะ วัสดุหรือเครื่องมือท่ีเปนเทคโนโลยีใหม ๆ เชน แถบบันทึกภาพพรอมเสียง (วีดีทัศน) แถบบันทึก 

เสียง ภาพนิ่ง สื่อคอมพิวเตอรสวยสอน นอกจากนี้ สื่อเทคโนโลยียังหมายรวมถึง กระบวนการตาง ๆ ท่ี

เก่ียวของกับการนําเทคโนโลยีมาประยุกตใชกระบวนการเรียนรู เชน การใชอินเตอรเน็ต เพ่ือการเรียนรู 

การศึกษาทางไกลผานดาวเทียม เปนตน  

 สื่ออ่ืน ๆ นอกเหนือจากท่ีกลาวแลวยังมีสิ่งตาง ๆ อีก ดังนี้  
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  1. บุคคล หมายถึง บุคคลท่ีมีความรู ความสามารถ ความเชี่ยวชาญในสาขาตาง ๆ ซ่ึง

สามารถ ถายทอดสาระความรู แนวคิดและประสบการณไปสูบุคคลอ่ืน เชน บุคลากรในทองถ่ิน แพทย 

ตํารวจ นักธุรกิจ เปนตน  

  2. ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม หมายถึง สิ่งท่ีมีอยูตามธรรมชาติและสภาพแวดลอมตัว

ผูเรียน เชน พืช ผัก ผลไม ปรากฏการณของการปฏิบัติการ เปนตน  

  3. กิจกรรมกระบวนการ หมายถึง กิจกรรมหรือกระบวนการท่ีผู สอนและผูเรียน

กําหนดข้ึน เพ่ือเสริมประสบการณการเรียนรูใชในการฝกทักษะ ซ่ึงตองใชกระบวนการคิด การปฏิบัติ 

การเผชิญสถานการณ และการประยุกต ความรู ของผูเรียน เชนบทบาทสมมุติ การสาธิต การจัด

นิทรรศการ การจัดทําโครงการ เกม เพลง เปนตน  

  4. วัสดุ เครื่องมือ อุปกรณ หมายถึง วัสดุท่ีประดิษฐข้ึนใชเพ่ือประกอบการเรียนรู 

เชนหุนจําลอง แผนภูมิ แผนท่ี ตาราง สถิติ รวมถึงสื่อประเภทเครื่องมือและอุปกรณท่ีจําเปนตองใช 

การปฏิบัติงานตาง ๆ อุปกรณทดลองวิทยาศาสตร เครื่องมือชาง สื่อเทคโนโลยี  

  2.3.3.3 ประโยชนของส่ือการเรียนการสอน  

  ทัศนีย ศุภเมธี (2535, หนา 68-69 อางถึงใน วัชราภรณ เมตุลา, 2556, หนา 26) 

กลาววา ประโยชนของสื่อการเรียนการสอนวา นอกจากเปนศูนยรวมของความสนใจแลว ยังเปนสิ่งท่ี

จะชวยใหผูเรียนมีประสบการณกวางขวางยิ่งข้ึน ทําใหบทเรียนนั้น ๆ นาสนใจ ชวยอธิบายสิ่งท่ีเขาใจ

ยาก ใหเขาใจงาย ใหความหมายของคําศัพทตาง ๆ ทําใหเด็กอานไดเร็ว ทําใหผูเรียนเกิดประสบการณ

รวมกันและทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรูไดงายข้ึน  

  สายใจ ประยูรสุข (2551, หนา 70) กลาววา ประโยชนของสื่อการสอน มีดังนี้  

  1. เด็กไดประสบการณตรงและเรียนรูไดมากข้ึน  

  2. เปนการสรางรากฐานท่ีเปนรูปธรรมข้ึนในหวงความคิดของผูเรียนและเพ่ือให

ผูเรียนไดรับประสบการณท่ีถูกตอง  

  3. เพ่ือใหผูเรียนไดเรียนรูอยางถูกตองและชวยใหจดจําเรื่องราวตาง ๆ ไดมากและนาน  

 4. ชวยเพ่ิมทักษะในการเรียนรู  

  5. ชวยสรางความสนใจ และเปนแรงจูงใจในการเรียนรูของผูเรียนใหเพ่ิมมากข้ึน 

  6. นําอดีตของปรากฏการณตาง ๆ มาศึกษาได  

  7. ชวยปองกันอันตรายท่ีอาจจะเกิดจากการเรียนรู  

  8. ชวยประหยัดเวลาในการสอน ชวยลดคําตอบ คําอธิบายของครูและของนักเรียน 

  9. ชวยเปลี่ยนบรรยากาศใหผูเรียนไดพบกิจกรรมท่ีแปลก ๆ แตกตางไปจากสิ่งท่ีทํา

อยูเปนประจํา  

 วัชราภรณ เมตุลา (2556, หนา 27) กลาววา ประโยชนของสื่อการเรียนการสอน

ชวยใหผูเรียนมีประสบการณกวางข้ึนในดานสื่อกับผูเรียนชวยใหเกิดการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ 
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เกิดความคิดสรางสรรคจากการใชสื่อเหลานั้น แกปญหาความแตกตางระหวางบุคคล ในดานของสื่อ

กับผูสอน ชวยสรางบรรยากาศการสอนใหนาสนใจ แบงเบาภาระผูสอน และกระตุนใหตื่นตัวอยูเสมอ 

สรุปไดวา การนิเทศการสอนดานสื่อการเรียนการสอน หมายถึง การสงเสริม สนับสนุน ใน

การใชสื่อชนิดตาง ๆ ในกระบวนการเรียนการสอน ใหผูเรียนเขาถึงความรู ทักษะกระบวนการ และ

คุณลักษณะตามมาตรฐานของหลักสูตรไดอยางมีประสิทธิภาพ สื่อการเรียนรูมีหลากหลายประเภท ท้ัง

สื่อธรรมชาติ สื่อสิ่งพิมพ สื่อเทคโนโลยี และเครือขาย การเรียนรูตาง ๆ ท่ีมีในทองถ่ิน  

2.3.4 ดานการวัดผลและประเมินผล  

  2.3.4.1 ความหมายของการวัดผลและประเมินผล  

  การวัดผลและการประเมินผล เปนกระบวนการทางการเรียนการสอนท่ีสามารถทํา

ใหผูสอนทราบถึงผลการสอน และผลการเรียนของผูเรียนวาประสบผลสําเร็จและบรรลุจุดประสงค

ของการเรียนการสอนท่ีตั้งไวหรือไมเพียงไร เพราะถาการวัดผลออกมาไมประสบผลสําเร็จตามท่ีตั้งไว 

ผูสอนสามารถท่ีจะหาวิธีการแกไข ปรับปรุงใหมเพ่ือใหการวัดผลออกมาตรงกับจุดมุงหมายท่ีไดวางไว

และนําผลการประเมินมาใชปรับปรุงแกไขการเรียนการสอนของนักเรียนใหเกิดประสิทธิภาพ ซ่ึงมี

นักการศึกษา ใหความหมายของการวัดผลประเมินผล ดังนี้  

  สมศักดิ์ ปอมบุปผา (2544, หนา 36) กลาววา การวัดผลและการประเมินผลการ

เรียนการสอน หมายถึง ความรู ความสามารถ ทักษะของครูในการดําเนินการวัดผลและประเมินผลการ

เรียนการสอน นักเรียนท่ีตนรับผิดชอบ ตลอดจนการดําเนินการใหคําแนะนํา ปรึกษาดานการวัดผลและ

ประเมินผลแกครู การจัดสรางเครื่องมือและประเมินผลงานตาง ๆ  

  สายใจ ประยูรสุข (2551, หนา 71) กลาววา การวัดผลการประเมินผล หมายถึง การ

ดําเนินการเพ่ือตรวจสอบวาผูเรียนสามารถทํากิจกรรมไดสําเร็จตามวัตถุประสงคของการเรียนรูท่ี

กําหนดใหหรือไม ซ่ึงจะตองใชเครื่องมือและวิธีการในการประเมินผลใหเหมาะสมกับสภาพการเรียน

การสอนเพ่ือตัดสินผลการเรียน  

  สรุปไดวา การวัดผลและการประเมินผล หมายถึง กระบวนการท่ีครูดําเนินการวัดผล

และประเมินผลการเรียนการสอนนักเรียนท่ีตนรับผิดชอบ ซ่ึงในการวัดผลและประเมินผลการเรียนรูท่ี

เนนผูเรียนเปนสําคัญ ตองวัดและประเมินใหการประเมินตามสภาพจริง โดยใชวิธีการประเมินผูเรียน

หลาย ๆ วิธี ไดแก การสังเกตพฤติกรรมการเรียนและการรวมกิจกรรม การใชแฟมสะสมงาน การ

ทดสอบ การสัมภาษณ ควบคูไปกับกระบนการเรียนรู  

  กระทรวงศึกษาธิการ (2551, หนา 25-27) กลาวถึง การวัดและประเมินผลการเรียนรู 

แบงออกเปน 4 ระดับ ไดแก ระดับชั้นเรียน ระดับสถานศึกษาระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และระดับชาติ 

มีรายละเอียด ดังนี้  

  1. การประเมินระดับชั้นเรียน เปนการวัดและประเมินผลท่ีอยูในกระบวนการจัดการ

เรียนรูผูสอนดําเนินการเปนปกติและสมํ่าเสมอ ในการจัดการเรียนการสอน ใชเทคนิคการประเมินอยาง
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หลากหลาย เชน การซักถาม การสังเกต การตรวจการบาน การประเมินโครงงาน การประเมินชิ้นงาน/

ภาระงาน แฟมสะสมงาน การใชแบบทดสอบ ฯลฯ โดยผูสอนเปนผูประเมินเองหรือเปดโอกาสให

ผูเรียนประเมินตนเอง เพ่ือนประเมินเพ่ือน ผูปกครองรวมประเมิน ในกรณีท่ีไมผานตัวชี้วัดใหมีการสอน

ซอมเสริมการประเมินระดับชั้นเรียนเปนการตรวจสอบวา ผูเรียนมีพัฒนาการความกาวหนาในการ

เรียนรู อันเปนผลมาจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนหรือไม และมากนอยเพียงใด มีสิ่งท่ีจะตอง

ไดรับการพัฒนาปรับปรุงและสงเสริมในดานใด นอกจากนี้ยังเปนขอมูลใหผูสอนใชปรับปรุงการเรียน

การสอนของตนดวย ท้ังนี้โดยสอดคลองกับมาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัด  

  2. การประเมินระดับสถานศึกษา เปนการประเมินท่ีสถานศึกษาดําเนินการเพ่ือตัดสิน

ผลการเรียนของผูเรียนเปนรายป/รายภาค ผลการประเมินการอาน คิดวิเคราะหและเขียน คุณลักษณะ

อันพึงประสงค และกิจกรรมพัฒนาผูเรียน นอกจากนี้เพ่ือใหไดขอมูลเก่ียวกับการจัดการศึกษาของ

สถานศึกษา วาสงผลตอการเรียนรูของผูเรียนตามเปาหมายหรือไม ผูเรียนมีจุดพัฒนาในดานใดรวมท้ัง

สามารถนําผลการเรียนของผูเรียนในสถานศึกษาเปรียบเทียบกับเกณฑระดับชาติ ผลการประเมินระดับ

สถานศึกษาจะเปนขอมูลและสารสนเทศเพ่ือการปรับปรุงนโยบาย หลักสูตร โครงการ หรือวิธีการจัด 

การเรียนการสอน ตลอดจนเพ่ือการจัดทํา แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามแนวทาง 

การประกันคุณภาพการศึกษาและการรายงานผลการจัดการศึกษาตอคณะกรรมการสถานศึกษา สํานัก 

งานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ผูปกครองและชุมชน  

 3. การประเมินระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา เปนการประเมินคุณภาพผูเรียนในระดับเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาตามมาตรฐานการเรียนรูตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เพ่ือใชเปนขอมูล

พ้ืนฐานในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ตามภาระความรับผิดชอบสามารถ

ดําเนินการโดยประเมินคุณภาพผลสัมฤทธิ์ของผูเรียนดวยขอสอบมาตรฐานท่ีจัดทําและดําเนินการโดย

เขตพ้ืนท่ีการศึกษา หรือดวยความรวมมือกับหนวยงานตนสังกัด ในการดําเนินการจัดสอบ นอกจากนี้

ยังไดจากการตรวจสอบทบทวนขอมูลจากการประเมินระดับสถานศึกษาในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  

 4. การประเมินระดับชาติ เปนการประเมินคุณภาพผูเรียนในระดับชาติตามมาตรฐาน

การเรียนรูตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สถานศึกษาตองจัดใหผูเรียนทุกคนท่ีเรียนในชั้น

ประถมศึกษาปท่ี 3 ชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 และชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 เขารับการ

ประเมิน ผลจากการประเมินใชเปนขอมูลในการเทียบเคียงคุณภาพการศึกษาในระดับตาง ๆ เพ่ือ

นําไปใชในการวางแผนยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา ตลอดจนเปนขอมูลสนับสนุนการตัดสินใจใน

ระดับนโยบายของประเทศ  

  ขอมูลการประเมินในระดับตาง ๆ ขางตน เปนประโยชนตอสถานศึกษาในการตรวจ 

สอบทบทวนพัฒนาคุณภาพผูเรียน ถือเปนภาระความรับผิดชอบของสถานศึกษาท่ีจะตองจัดระบบดูแล

ชวยเหลือ ปรับปรุงแกไข สงเสริมสนับสนุนเพ่ือใหผูเรียนไดพัฒนาเต็มตามศักยภาพบนพ้ืนฐานความ

แตกตางระหวางบุคคลท่ีจําแนกตามสภาพปญหาและความตองการ ไดแก กลุมผูเรียนท่ัวไป กลุม
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ผูเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษ กลุมผูเรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ํา กลุมผูเรียนท่ีมีปญหาดานวินัย

และพฤติกรรม กลุมผูเรียนท่ีปฏิเสธโรงเรียน กลุมผูเรียนท่ีมีปญหาทางเศรษฐกิจและสังคม กลุมพิการ

ทางรางกายและสติปญญา เปนตน ขอมูลจากการประเมินจึงเปนหัวใจของสถานศึกษาในการ

ดําเนินการชวยเหลือผูเรียนไดทันทวงที ปด โอกาสใหผูเรียนไดรับการพัฒนาและประสบความสําเร็จใน

การเรียน  

  สถานศึกษาในฐานะผูรับผิดชอบจัดการศึกษา จะตองจัดทําระเบียบวาดวยการวัด

และประเมินผลการเรียนของสถานศึกษาใหสอดคลองและเปนไปตามหลักเกณฑและแนวปฏิบัติท่ีเปน

ขอกําหนดของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เพ่ือใหบุคลากรท่ีเก่ียวของทุกฝายถือปฏิบัติ

รวมกัน  

  2.3.4.2 เกณฑการวัดและประเมินผลการเรียน     

  การตัดสิน การใหระดับและการรายงานผลการเรียน  

  การตัดสินผลการเรียน  

  ในการตัดสินผลการเรียนของกลุมสาระการเรียนรู การอาน คิดวิเคราะหและเขียน

คุณลักษณะอันพึงประสงค และกิจกรรมพัฒนาผูเรียนนั้น ผูสอนตองคํานึงถึงการพัฒนาผูเรียนแตละ

คนเปนหลัก และตองเก็บขอมูลของผูเรียนทุกดานอยางสมํ่าเสมอและตอเนื่องในแตละภาคเรียน 

รวมท้ังสอนซอมเสริมผูเรียนใหพัฒนาจนเต็มตามศักยภาพ  

  ระดับมัธยมศึกษา  

  1. ตัดสินผลการเรียนเปนรายวิชา ผูเรียนตองมีเวลาเรียนตลอดภาคเรียนไมนอยกวา

รอยละ 80 ของเวลาเรียนท้ังหมดในรายวิชานั้น ๆ  

  2. ผูเรียนตองไดรับการประเมินทุกตัวชี้วัด และผานตามเกณฑท่ีสถานศึกษากําหนด 

  3. ผูเรียนตองไดรับการตัดสินผลการเรียนทุกรายวิชา  

  4. ผูเรียนตองไดรับการประเมิน และมีผลการประเมินผานตามเกณฑท่ีสถานศึกษา

กําหนด ในการอาน คิดวิเคราะหและเขียน คุณลักษณะอันพึงประสงค และกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

  จากท่ีกลาวมาขางตน สรุปไดวา การวัดและประเมินผลการเรียนนั้นเปนกิจกรรมท่ี

ทําใหทราบพฤติกรรมและการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผูเรียน เพ่ือนําไปเปนขอมูลในการดําเนิน 

การเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพ และตัดสินผลการเรียน ตามระเบียบวาดวยการประเมินผล ซ่ึง

เปนขอมูลปอนกลับท่ีทําใหเราทราบถึงผลการสอนวาบรรลุหรือไม 

  2.3.4.3 ความหมายการประเมินตามสภาพจริง (Authentic Assessment) 

  ไดมีผูใหความหมายการประเมินตามสภาพจริงไวดังนี้    

  สุวิมล วองวานิช (2546, หนา 13) กลาววา การประเมินตามสภาพจริงเปนกระบวน 

การตัดสินความรูความสามารถและทักษะตาง ๆ ของผูเรียนในสภาพท่ีสอดคลองกับชีวิตจริง โดยใช
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เรื่องราว เหตุการณ สภาพจริงหรือคลายจริงท่ีประสบในชีวิตประจําวัน เปนสิ่งเราใหผูเรียนตอบสนอง

โดยการแสดงออก ลงมือกระทํา หรือผลิต จากกระบวนการทํางานตามท่ีคาดหวังและผลผลิตท่ีมี

คุณภาพ จะเปนการสะทอนภาพเพ่ือลงขอสรุปถึงความรู ความสามารถ และทักษะตาง ๆ ของผูเรียน

วามีมากนอยเพียงใด นาพอใจหรือไม อยูในระดับความสําเร็จใด  

  กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ (2545, หนา 20) ไดกลาววา การประเมินสภาพ

จริงเปนการประเมินจากการปฏิบัติงานหรือกิจกรรมอยางใดอยางหนึ่ง โดยงานหรือกิจกรรมท่ีมอบ 

หมายใหผูปฏิบัติ จะเปนงานหรือสถานการณท่ีเปนจริง (Real Life) หรือใกลเคียงกับชีวิตจริง จึงเปน

งานท่ีมีสถานการณซับซอน (Complexity) และเปนองครวม (Holistic) มากกวางานปฏิบัติใน

กิจกรรมการเรียนท่ัวไป    

  สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ กระทรวงศึกษาธิการ (2540, 

หนา 175) กลาววา การประเมินสภาพจริง เปนการประเมินการกระทํา การแสดงออกหลาย ๆ ดาน 

ของนักเรียนตามสภาพความเปนจริงท้ังในและนอกหองเรียน มีลักษณะเปนการประเมินแบบไมเปน

ทางการ การทํางานของผูเรียน ความสามารถในการแกไขปญหาและการแสดงออก โดยเนนผูเรียนเปน

ผูคนพบและเปนผูผลิตความรู ไดมีโอกาสฝกปฏิบัติจริงหรือคลายจริง ไดแสดงออกอยางเต็มความ 

สามารถ    

  สรุป การประเมินสภาพจริง เปนการประเมินจากการวัดโดยใหผูเรียนลงมือปฏิบัติ

จริงในสถานการณจริง  

  2.3.4.4 แนวคิดและหลักการของการประเมินผลตามสภาพจริง  

  ผูเชี่ยวชาญในดานหารวัดและประเมินผลกลาวถึงแนวคิดและหลักการประเมินตาม

สภาพท่ีแทจริงไวหลายทาน ท่ีสําคัญมีดังนี้    

  สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ (2542, หนา 183) กลาวไววา  

  1. การประเมินตามสภาพจริง ไมเนนการประเมินทักษะพ้ืนฐาน (Skill Assessment) 

แตเนนการประเมินทักษะการคิดท่ีซับซอน (Complex Thinking Skill) ในการทํางาน ความรวมมือ ใน

การแกปญหา และการประเมินตนเองท้ังภายในและภายนอกหองเรียน   

  2. การประเมินตามสภาพจริง เปนการวัดและประเมินความกาวหนาของนักเรียน 

  3. การประเมินตามสภาพจริง เปนการสะทอนใหเห็นการสังเกตสภาพงานปจจุบัน 

(Current Work) ของนักเรียน และสิ่งท่ีนักเรียนไดปฏิบัติจริง    

  4. การประเมินตามสภาพจริง เปนการผูกติดนักเรียนกับงานท่ีเปนจริง โดยพิจารณา

จากงานหลาย ๆ ชิ้น    

  5. ผูประเมินควรมีหลาย ๆ คน โดยมีการประชุมระหวางกลุมผูประเมินเพ่ือแลก 

เปลี่ยนขอมูลเก่ียวกับตัวนักเรียน    
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  6. การประเมินตองดําเนินการไปพรอมกับการเรียนการสอนอยางตอเนื่อง   

  7. นําการประเมินตนเองมาใชเปนสวนหนึ่งของการประเมินตามสภาพท่ีแทจริง  

 8. การประเมินตามสภาพจริง ควรมีการประเมินท้ัง 2 ลักษณะ คือ การประเมินท่ี

เนนการปฏิบัติจริง และการประเมินจากแฟมสะสมงาน  

 อนุวัติ คูณแกว (2548, หนา 113) กลาวถึงหลักการของการประเมินผลจากสภาพ

จริงไวดังนี้ 

 1. เปนการประเมินความกาวหนา และการแสดงออกของนักเรียนแตละคนบน

รากฐานของทฤษฎีทางพฤติกรรมการเรียนรู โดยใชเครื่องมือการประเมินท่ีหลากหลาย    

 2. การประเมินตามสภาพจริง จะตองมีรากฐานบนพัฒนาการและการเรียนรูทางสติ 

ปญญาท่ีหลากหลาย    

  3. หลักสูตรสถานศึกษา ตองใหความสําคัญตอการประเมินตามสภาพจริง คือ 

หลักสูตรตองพัฒนามาจากบริบทท่ีมีรากฐานทางวัฒนธรรมท่ีนักเรียนอาศัยอยู และท่ีตองเรียนรูใหทัน

กับกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก    

  4. การเรียน การสอน การประเมินผล จะตองหลอมรวมกันและการประเมินตอง

ประเมินตอเนื่องตลอดเวลาท่ีทําการเรียนการสอน โดยผูเรียนมีสวนรวม    

  5. การเรียน การสอน การประเมิน เนนสภาพท่ีสอดคลอง หรือ ใกลเคียงกับธรรม 

ชาติความเปนจริงของการดําเนินชีวิต และควรเปดโอกาสใหผูเรียนไดคิดงานดวยตนเอง    

  6. การเรียนการสอนจะตองเปนไปเพ่ือพัฒนาศักยภาพใหเต็มท่ีสูงสุด ตามสภาพท่ี

เปนจริงของแตละบุคคล เต็มตามศักยภาพของตนเอง การเรียน การสอน และการประเมินตองเก่ียว

เนื่องกันและเนนการปฏิบัติจริงในสภาพท่ีใกลเคียงหรือสภาพท่ีเปนจริงในชีวิตประจําวัน เปดโอกาส

ใหผูเรียนไดเรียนรูดวยตนเอง 

  2.3.4.5 ลักษณะสําคัญของการวัดและการประเมินผลจากสภาพจริง 

  ลักษณะสําคัญของการวัดและการประเมินผลจากสภาพจริงมีดังนี้ (กรมวิชาการ, 

2545, หนา 159)  

   1. การวัดและการประเมินผลจากสภาพจริงมีลักษณะสําคัญคือ ใชวิธีการ

ประเมินกระบวนการคิดท่ีซับซอนความสามารถในการปฏิบัติงาน ศักยภาพของผูเรียนในดานของผู 

ผลิตและกระบวนการท่ีไดผลผลิตมากกวาท่ีจะประเมินวาผูเรียนสามารถจดจําความรูอะไรไดบาง   

   2. เปนการประเมินความสามารถของผูเรียน เพ่ือวินิจฉัยผูเรียนในสวนท่ี

ควรสงเสริมและสวนท่ีควรแกไขปรับปรุง เพ่ือใหผูเรียนไดพัฒนาอยางเต็มศักยภาพตามความสามารถ 

ความสนใจและความตองการของแตละบุคคล    
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   3. เปนการประเมินท่ีเปดโอกาสใหผูเรียนไดมีสวนรวมประเมินผลงาน 

ของท้ังตนเองและของเพ่ือนรวมหอง เพ่ือสงเสริมใหผูเรียนรูจักตัวเอง เชื่อม่ันตนเอง สามารถพัฒนา 

ขอมูลได 

  4. ขอมูลท่ีประเมินไดจะตองสะทอนใหเห็นถึงกระบวนการเรียนการสอน

และการวางแผนการสอนของผูสอนวาสามารถตอบสนองความสามารถ ความสนใจ และความตอง 

การของผูเรียนแตละบุคคลไดหรือไม    

   5. ประเมินความสามารถของผูเรียนในการถายโอนการเรียนรูไปสูชีวิตจริงได 

   6. ประเมินดานตาง ๆ ดวยวิธีท่ีหลากหลายในสถานการณตาง ๆ อยาง

ตอเนื่อง 

 การประเมินตามสภาพจริงมีการดําเนินงานตามข้ันตอนตอไปนี้ (อนุวัติ คูณแกว, 

2548, หนา 115)    

 1. กําหนดวัตถุประสงคและเปาหมายในการประเมิน ตองสอดคลองกับสาระ 

มาตรฐานจุดประสงคการเรียนรูและสะทอนการพัฒนาดวย    

 2. กําหนดขอบเขตในการประเมิน ตองพิจารณาเปาหมายท่ีตองการใหเกิดกับผูเรียน 

เชน ความรู ทักษะและกระบวนการ ความรูสึก คุณลักษณะ เปนตน    

 3. กําหนดผูประเมิน โดยพิจารณาผูประเมินวาจะมีใครบาง เชน นักเรียนประเมิน

ตนเอง เพ่ือนนักเรียน ครูผูสอน ผูปกครองหรือผูท่ีเก่ียวของ เปนตน    

 4. เลือกใชเทคนิคและเครื่องมือในการประเมิน ควรมีความหลากหลายและเหมาะสม

กับวัตถุประสงค วิธีการประเมิน เชน การทดสอบ การสังเกต การสัมภาษณ การบันทึกพฤติกรรม แบบ

สํารวจความคิดเห็น บันทึกจากผูท่ีเก่ียวของ แฟมสะสมงาน ฯลฯ    

 5. กําหนดเวลาและสถานท่ีท่ีจะประเมิน เชน ประเมินระหวางนักเรียนทํากิจกรรม 

ระหวางทํางานกลุม/โครงการ วันใดวันหนึ่งของสัปดาห เวลาวาง/พักกลางวัน ฯลฯ   

 6. วิเคราะหผลและวิธีการจัดการขอมูลการประเมิน เปนการนําขอมูลจากการ

ประเมินมาวิเคราะหโดยระบุสิ่งท่ีวิเคราะห เชน กระบวนการทํางาน เอกสารจากแฟมสะสมงาน ฯลฯ 

รวมท้ังระบุวิธีการบันทึกขอมูลและวิธีการวิเคราะหขอมูล   

 7. กําหนดเกณฑในการประเมิน เปนการกําหนดรายละเอียดในการใหคะแนนผล 

งานวาผูเรียนทําอะไร ไดสําเร็จหรือวามีระดับความสําเร็จในระดับใด คือ มีผลงานเปนอยางไร การให

คะแนนอาจจะใหในภาพรวมหรือแยกเปนรายใหสอดคลองกับงานและจุดประสงคการเรียนรู 

สรุปไดวา การนิเทศการสอนดานการวัดผลและประเมินผล หมายถึง การชี้แนะแนวทาง

กระบวนการพัฒนาคุณภาพผูเรียนในดานวัดผลและประเมินผลการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ และ

ตองวัดและประเมินตามสภาพจริง โดยใชวิธีการประเมินผูเรียนหลาย ๆ วิธี  
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2.3.5 ดานการพัฒนาบุคลากรทางการเรียนการสอน  

ในการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา ในสถานศึกษาทุกตําแหนงจําเปนตองมีการพัฒนา

ทางดานความรู ความสามารถ ตลอดจนคุณลักษณะอันพึงประสงค ครู คือ บุคลากรท่ีสําคัญของโรงเรียน

ท่ีมีบทบาทในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ใหมีประสิทธิภาพ เปนท่ียอมรับของผูปกครองและ

ชุมชน ดังนั้น การพัฒนาครูจึงมีความสําคัญไมยิ่งหยอนกวากันกับการพัฒนานักเรียน 

  2.3.5.1 ความหมายของการพัฒนาบุคลากร   

  สมาน รังสิโยกฤษฎ ( 2522, หนา 80 ) ไดใหความหมายของการพัฒนาบุคลากรวา 

หมายถึง การดําเนินงานเก่ียวกับการสงเสริมใหบุคคลมีความรูความสามารถมีทักษะในการทํางานดี 

ข้ึนตลอดจนมีทัศนคติท่ีดีในการทํางานอันจะเปนผลใหการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพดียิ่งข้ึนหรืออีก 

นัยหนึ่ง การพัฒนาบุคลากรเปนกระบวนการท่ีจะสรางเสริมและเปลี่ยนแปลงผูปฏิบัติงานในดานตาง ๆ 

เชน ความรู ความสามารถ ทักษะ อุปนิสัย ทัศนคติ และวิธีการในการทํางานอันจะนําไปสูประสิทธิภาพ

ในการทํางาน  

  นพพงษ บุญจิตราดุลย ( 2525, หนา 208 - 209 )ไดใหความหมายของการพัฒนา

บุคลากรวา หมายถึง กระบวนการเพ่ิมพูนความรู ความชํานาญ ทักษะ ทัศนคติ คานิยมความสามารถ

ของบุคคล ตลอดจนการใหแนวความคิดใหมในการปฏิบัติงาน เพ่ือใหบุคลากรมีคุณภาพท่ีดีข้ึน 

  กรมสามัญศึกษา (2544, หนา 11) กลาวถึงความหมายของการพัฒนาบุคลากรไววา 

หมายถึง การเรงพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร โดยลดความเลื่อมล้ําในคุณภาพและการกระจาย

บุคลากร โดยมีเปาหมายเพ่ือลดการขาดแคลนครูและกระจายครูใหเกิดประสิทธิภาพ พัฒนาครูสาขา

ท่ีเกินเกณฑใหสามารถปฏิบัติงานดานอ่ืนท่ียังขาดแคลนบุคลากร วางระบบ หลักเกณฑในการยาย 

แตงตั้ง และการเขาสูตําแหนงท่ีเปนธรรม และสรางความเชื่อม่ันในระบบการบริหารบุคลากร  

  สายใจ ประยูรสุข (2551, หนา 73) กลาววา การพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา 

หมายถึง การวางแผนดําเนินการใหครูผูสอนมีความรูความเขาใจเก่ียวกับการดําเนินงานของโรงเรียนใน

ดานการเรียนการสอน รวมท้ังการสนับสนุนใหครูไดศึกษาคนควาเพ่ิมเติม เขารวมประชุมอบรมเก่ียว 

กับวิชาตางในเรื่องหลักสูตรและวิธีการสอนแบบใหม ๆ ตลอดจนสงเสริมใหครูไดมีการศึกษาตอใน

ระดับท่ีสูงข้ึน  

  วัชราภรณ เมตุลา (2556, หนา 30) กลาววา การพัฒนาบุคลากร หมายถึง กระบวน 

การท่ีจะเสริมสรางใหบุคลากรมีความรู ความเขาใจ ตลอดจนทัศนคติ อันจะเปนผลใหการปฏิบัติงาน

มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน กระบวนการในการพัฒนาบุคลากรนั้นเปนไปในลักษณะของกระบวนการบริหาร 

งานบุคคล หรือการบริหารงานดานตาง ๆ ท่ัวไป แตไดมีบางข้ันตอนท่ีแยกออกมาใหเดนชัดเจนข้ึน 

เพ่ือจะดําเนินการไดดียิ่งข้ึน  
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  กลาวโดยสรุป การพัฒนาบุคลากร หมายถึง กระบวนการท่ีมุงจะเปลี่ยนแปลงวิธีการ

ทํางาน ความรูความสามารถ ทักษะและทัศนคติของบุคลากรใหเปนไปทางท่ีดีข้ึนเพ่ือใหบุคลากรท่ี

ไดรับการพัฒนาแลวนั้นปฏิบัติงานไดผลตามวัตถุประสงคของหนวยงานอยางมีประสิทธิภาพ 

  2.3.5.2 ความสําคัญของการพัฒนาบุคลากร   

  สุธี เมธีกุล (2545, หนา 16-17) กลาวถึง ความสําคัญของการพัฒนาบุคลากรวา 

ปจจุบันมีการพัฒนาดานตาง ๆ อยางมากมาย จึงกอใหเกิดความตองการท่ีจะพัฒนาบุคลากรดวย

เหตุผลดังตอไปนี้   

  1. บุคลากรท่ีมาปฏิบัติงานใหม แมจะไดรับการศึกษามาจากสถานศึกษาแลวก็ตาม 

แตเม่ือเขามาทํางานใหมก็ยังไมสามารถท่ีจะปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพเต็มท่ี เนื่องจากบุคลากร

เหลานั้นยังขาดความรู ความเขาใจเก่ียวกับงานท่ีปฏิบัติเทาท่ีควร รวมท้ังนโยบายและแนวทางตาง ๆ 

ในการปฏิบัติงาน จึงจําเปนตองมีการพัฒนาบุคลากรเหลานั้นเสียกอน ดวยการฝกอบรมปฐมนิเทศ 

แนะนําชี้แจง เพ่ือใหบุคลากรเหลานั้นพรอมท่ีจะปฏิบัติงาน   

  2. การปฏิบัติงานในหนวยงานตาง ๆ จะมีลักษณะงานท่ีเฉพาะแตกตางกันมากมาย

รวมท้ังระบบวิธีการทํางานแตกตางกันไปในแตละหนวยงาน กอนท่ีบุคลากรจะปฏิบัติงานจําเปนจะ 

ตองใหบุคลากรเหลานั้นมีความรู ความสามารถเหมาะสมกับงานท่ีจะปฏิบัติ การพัฒนาบุคลากรใน

กรณีนี้ ไดแก บุคลากรบรรจุใหม และบุคลากรท่ียายมาปฏิบัติงานใหม   

  3. บุคลากรท่ีปฏิบัติหนาท่ีนั้นมาเปนระยะเวลานาน จนถือวาเปนผูมีประสบการณ

ในงานนั้นแลวก็ตาม แตเนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงนโยบาย แผนการปฏิบัติงาน มาตรฐานการ

ทํางาน รวมท้ังระบบวิธีการทํางาน โดยเฉพาะอยางยิ่งในยุคปฏิรูปการศึกษาและเทคโนโลยี ทําให

บุคลากรผูปฏิบัติงายอาจปรับตัวไมทัน จึงมีความจําเปนท่ีตองพัฒนาบุคลากรใหมีความรู ความเขาใจ 

รวมท้ังความชํานาญใหเหมาะสมอยูเสมอ โดยการจัดพัฒนาในรูปแบบตาง ๆ กัน ไดแก การจัดอบรม

เฉพาะสาขา การสงบุคลากรไปศึกษาตอหรือฝกอบรม การประชุมชี้แจง การฝกปฏิบัติงานการจัดทํา

คูมือปฏิบัติงาน และการแนะนํางาน   

  4. บุคลากรท่ีเลื่อนตําแหนงหรือผูท่ีไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงใหม ๆ บุคลากร

เหลานี้จะมีปญหาเนื่องจากยังขาดความรู และประสบการณทางการบริหาร จึงจําเปนท่ีหนวยงานตอง

จัดการพัฒนาบุคลากรท่ีไดเลื่อนตําแหนง โดยการฝกอบรมเพ่ือใหเกิดความรูความเขาใจในงานท่ีไดรับ

แตงตั้ง   

  5. แมบุคลากรจะมีความรู ความสามารถเหมาะสมกับงานอยูแลว แตเนื่องจากการ

เปลี่ยนแปลงของโลกยุคปจจุบัน ซ่ึงเปนยุคของการแขงขันและโลกแหงประสิทธิภาพของงานทุกหนวย 

งานจึงตองพัฒนางานของตนเองใหมีผลงานสูงและมีประสิทธิภาพยิ่ง ๆ ข้ึนไป ธีการท่ีนิยมคือการ

พัฒนาบุคลากรเฉพาะตัว และการพัฒนาทีมงานใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพดวยเหตุ
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นี้จึงถือวาการพัฒนาบุคลากรนอกจากตองการใหมีความรู ความสามารถใหปฏิบัติงานไดผลงานสูงสุด

แลว ยังใชเพ่ือพัฒนาบุคลากรเพ่ือใหเกิดการพัฒนาทีมงานหรือพัฒนาองคการเพ่ือใหสามารถปฏิบัติ 

งานในสวนรวมของหนวยงานใหมีประสิทธิภาพมากข้ึนดวย 

  2.3.5.3 ความมุงหมายของการพัฒนาบุคลากร   

  นพพงษ บุญจิตราดุลย (2525, หนา 213) ไดกลาวถึงความมุงหมายของการพัฒนา

บุคลากรวา    

  1. เพ่ือแกไขการทํางานท่ีดอยประสิทธิภาพ เชน ใชวิธีการท่ีผิด ปฏิบัติงานลาชา 

หยอนคุณภาพ มีทัศนคติตองานในทางท่ีผิด 

  2. เพ่ือเสริมสรางสมรรถภาพในการทํางาน เชน หลักการ ทฤษฏีและแนวทางปฏิบัติ

เพ่ือปรับปรุงการทํางานใหดีกวาท่ีเปนอยู 

  3. เพ่ือเตรียมบุคคลใหพรอมท่ีจะรับตําแหนงสูงข้ึนหรือสําหรับงานท่ีไดรับมอบ 

หมายในอนาคต 

  4. เพ่ือสรางความเขาใจ การสื่อสารในหลักการสําหรับคนในระดับเดียวกันหรือตาง

ระดับ ใหเกิดการประสานงานและรวมมือกันทํางานไดดีข้ึน    

  ชุมศักดิ์ อินทรักษ (2531, หนา 113-114) ไดอธิบายความมุงหมายของการพัฒนา

บุคลากรวา มีความมุงหมายท่ีสําคัญ 2 ประการ คือ   

  1. ความมุงหมายขององคการ บุคลากรท่ีไดรับการพัฒนาแลวยอมสรางประโยชน

ใหกับองคการตามความมุงหมายตอไปนี้   

   1.1 สรางบรรยากาศในการทํางานในองคการ   

   1.2  พัฒนาคุณภาพและปริมาณของผลผลิตใหสูงข้ึน   

   1.3  พัฒนางานบริหารภายในองคการ   

   1.4  พัฒนาและขยายงานในองคการ   

   1.5  พัฒนาประสิทธิภาพขององคการ   

   1.6  จัดระบบการทํางานและจัดมาตรฐานในการทํางาน   

  2. ความมุงหมายตอบุคลากรแตละคน   

   2.1 เพ่ือเสริมสรางขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน   

   2.2 เพ่ือความกาวหนาในตําแหนงหนาท่ีการงาน   

   2.3 เพ่ือพัฒนาทักษะในการทํางานใหทันกับความเปลี่ยนแปลงและความกาวหนา

ของเทคโนโลยีตาง ๆ    

   2.4 เพ่ือใหบุคลากรสามารถตัดสินใจและแกปญหาบางประการท่ีเก่ียวของกับ

การทํางานในหนวยงานได   
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   2.5 เพ่ือปรับปรุงสภาพการทํางานใหดีข้ึน   

  สรุปไดวา ความมุงหมายของการพัฒนาบุคลากรท่ีเนนสภาพองคการ และตัวบุคคล

โดยมีการพัฒนาความรูและทักษะใหแกบุคลากรในการปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ มีข้ันตอนหรือ

กระบวนการปฏิบัติท่ีเปนระบบ ซ่ึงอาจจะมีการสรางขวัญกําลังใจในการทํางานเพ่ือใหบุคลากรปรับ 

ปรุงสภาพการทํางานใหดียิ่งข้ึน   

  2.3.5.4 หลักการพัฒนาบุคลากร 

  เมธี ปลันธนานนท (2529, หนา 107-108) ไดกลาวถึงหลักการพัฒนาบุคลากรไว ดังนี้ 

  1. ประสิทธิผลของระบบงานข้ึนอยูกับทักษะของสมาชิก ของคณะบุคคลในองคการ

ประสิทธิผลของปจเจกบุคคลจะเพ่ิมข้ึน ถาระบบงานใหโอกาสหรือจัดการพัฒนาความสามารถของ

บุคลากร  

  2. การพัฒนาเปนกิจกรรม ท่ีเริ่มตั้งแตการรับบรรจุเขาทํางาน ไปจนกระท่ังการปลด

เกษียณการพัฒนาเปนความตองการท่ีบุคลากรทุกคนตองการใหมีอยูตลอดไป  

  3. ระบบงานจะตองใหโอกาสแกบุคลากรไดพัฒนาประสบการณอยางกวางขวางและ

ในหลาย ๆ โปรแกรม เพ่ือสมาชิกทุนคนในระบบงาน  

  4. โปรแกรมตาง ๆ ในการพัฒนาบุคคลจัดทําข้ึน เพ่ือใหโอกาสแกปจเจกบุคคลได

พัฒนาตนเอง  

  5. ความมุงประสงคเบื้องตนของโปรแกรมพัฒนา ก็เพ่ือใหระบบโรงเรียนสามารถ

บรรลุเปาประสงค โดยมุงท่ีการเรียนรูของบุคลากรในอันท่ีจะปรับปรุงประสิทธิผลของตน เพ่ืองานท่ี

ไดรับมอบหมาย  

  6. การพัฒนาเก่ียวของกับการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของปจเจกบุคคล ซ่ึงจะทําให

บุคคลสามารถและตั้งใจท่ีจะเสียสละตนใหกับเปาประสงคของระบบโรงเรียน อันจะเปนการจูงใจ

บุคคลใหทราบวาการพัฒนาเปนทางท่ีกอใหเกิดความพอใจท่ีตองการ  

  7. โปรแกรมการพัฒนามุงท่ีจะใหไดรับความตองการในการพัฒนาของระบบ 

ท้ังหมดไมวาจะเปนหนวย กลุมหรือปจเจกบุคคล ดังนั้นการวางแผนการพัฒนาจะตองเก่ียวของกับ

การทบทวนทบบาทขององคการ บทบาทของแตละหนวยงาน และบทบาทของแตละบุคคลในแต 

ละหนวยงาน รวมท้ังวิธีการท่ีจะใหหนวยงานแตละหนวยกาวหนากวาท่ีเปนอยู จนไปถึงบทบาทใน

อุดมคติดวย  

  8. ระบบโรงเรียนในอนาคตจะตองมีการกระจายอํานาจมากข้ึน โดยมุงท่ีจะสรางให

ปจเจกบุคคลมีประสิทธิผลในงานท่ีจะไดรับมอบหมายใหทํา และอุทิศตนใหกับเปาประสงคของ

หนวยงาน  

  9. ระบบโรงเรียนมีความตองการท่ีจะตองจัดใหมีการวางแผนกําลังคน เพ่ือพัฒนา

บุคคลท่ีมีอยูและบุคคลท่ีสรรหาใหม    
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  2.3.5.5 กระบวนการพัฒนาบุคลากร  

  กระบวนการพัฒนาบุคลากร การพัฒนาบุคลากรนั้น สามารถแบงการดําเนินการ

เปนข้ันตอนได 4 ข้ันตอนคือ    

   1. การหาความจําเปนในการพัฒนาบุคลากร หรือหาปญหาท่ีจะตองพัฒนา

บุคลากร การสํารวจความตองการบุคลากรนั้น ธีรวุฒิ ประทุมนพรัตน (2539, หนา 63) ไดเสนอแนะ

วา องคการพึงกระทําเปนระยะเพ่ือทราบระดับความตองการวาสูงพอนําไปทําโปรแกรมข้ึนหรือไม ท่ี

นาสนใจคือบุคลากรไดรวมในการพัฒนาบุคลากรอยูดวย ซ่ึงแนวโนมจะเกิดความพึงพอใจสูงและมี

ระดับขวัญสูงในการปฏิบัติงานตามมา    

   2. การวางแผนในการพัฒนาบุคลากรมีกิจกรรมท่ีตองกําหนดในการวาง

แผนการพัฒนาบุคลากรอยูหลายประการ เชน จะจัดโปรแกรมอะไร ดวยวิธีการอยางไร เรื่องอะไร

ควรอยูในการวางแผนระยะยาว อะไรเปนสิ่งท่ีตองรีบทํา สิ่งท่ีอาจจะเกิดปญหาอุปสรรคในการปฏิบัติ

ตามแผนท่ีมีอะไรบาง ถามีปญหาเกิดข้ึนจะมีวิธีการขจัดปญหานั้นอยางไร ตลอดจนการวางแผนใน

ดานการจัดสรรทรัพยากรเพ่ือการบริหาร การพัฒนาบุคลากรการกําหนดตัวบุคลากรท่ีจะรับผิดชอบ 

การวางแผนในการพัฒนาบุคคลนั้นโดยท่ัวไปจะดําเนินการ ดังนี้     

    2.1 การกําหนดขอบขายของการพัฒนากําลังคนโดยกําหนดวาจะ

พัฒนากําลังคนโดยวิธีการใดบางเพ่ือท่ีจะแกปญหาของหนวยงานโดยกําหนดเปนงานหรือโครงการ 

เชนการฝกอบรม การสงบุคคลไปศึกษา ฝกอบรม ดูงาน การพัฒนาโดยกระบวนการปฏิบัติงาน การ

พัฒนาดวยตนเอง การพัฒนาทีมงานหรือพัฒนาองคการ     

    2.2 การวางแผนดําเนินการพัฒนาบุคคลในแตละวิธีหรือในแตละเรื่อง 

กําหนดวัตถุประสงค เปาหมาย ข้ันตอนในการดําเนินงาน และแผนการดําเนินงานในแตละข้ันตอนวา

จะดําเนินการเม่ือไร     

    2.3 กําหนดผูรับผิดชอบวามีผูใดรับผิดชอบงานใด อยางไร    

    2.4 กําหนดงบประมาณคาใชจายวา ในการพัฒนาบุคลากรในแตละ

เรื่องหรือแตละโครงการจะใชงบประมาณจากหมวดไหน จํานวนเทาไร     

    2.5 กําหนดระบบ วิธีการติดตาม และประเมินผลในการพัฒนาบุคคลวา

จะติดตามผลและประเมินผลอยางไร     

    2.6 จัดทําโครงการและเสนอผลมีอํานาจเพ่ือพิจารณาอนุมัติโครงการ 

   3. การดําเนินการพัฒนาบุคคล เปนการดําเนินการพัฒนาบุคคลตามท่ีได

วางแผนไวตามระยะเวลา หรือปฏิทินการปฏิบัติงานท่ีกําหนด    

   4. การติดตามและประเมินผล การติดตามและประเมินผลการพัฒนากําลัง 

คนวิธีตาง ๆ ตามแผนท่ีกําหนดไววาไดดําเนินการไปตามแผนงาน วัตถุประสงคและเปาหมายท่ีกําหนด

ไวแคไหน การติดตามและประเมินผลงานนั้น อาจดําเนินการไดเปนสามระยะคือ 
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    4.1 การติดตามและประเมินผลในระหวางการดําเนินการพัฒนาบุคลากร  

    4.2 ประเมินผลหลังจากการเสร็จสิ้นการพัฒนาบุคลากร หรือหลังจาก

สิ้นสุดโครงการ     

    4.3 การติดตาม และประเมินผลภายหลังจากท่ีบุคคลนั้นเสร็จสิ้นจาก

การกลับไปปฏิบัติงานในระยะหนึ่ง เพ่ือจะไดทราบวาผูนั้นไดนําผลการพัฒนาบุคลากรไปใชประโยชน

แกเขาอยางไรบาง    

  กลาวโดยสรุป กระบวนการในการพัฒนาบุคลากรนั้นเปนไปในลักษณะของกระบวน 

การบริหารงานบุคคล หรือการบริหารงานดานตาง ๆ ท่ัวไป แตไดมีบางข้ันตอนท่ีแยกออกมาใหเดนชัด

ข้ึน เพ่ือจะดําเนินการไดดียิ่งข้ึน  

  2.3.5.6 วิธีการตาง ๆ ท่ีองคการใชในการพัฒนาบุคลากร  

  วิธีการพัฒนาบุคลากร มีวิธีการอยูหลายวิธีซ่ึงมีผูใหแนวคิดไวหลายคน ข้ึนอยูกับ

หนวยงานหรือองคการจะเลือกใชวิธีใดตามโอกาสและความเหมาะสมดังนี้  

  ภิญโญ สาธร (2526, หนา 164-166 ) ไดกลาวถึงวิธีการพัฒนาบุคลากรท่ีสําคัญมี 7 

วิธี คือ 

  1. วิธีศึกษางานไปพรอม ๆ กับการปฏิบัติงาน (On-the-job-Study) เปนวิธีสะดวก

และงาย เชน ครูบรรจุใหมยังไมรูจักงานดีพอ ก็ใหศึกษาจากครูท่ีบรรจุมากอนหรือเปนครูพ่ีเลี้ยงคอย 

ใหคําแนะนํา เปนตน  

  2. การปฐมนิเทศ (Vestibule Training or Orientation) เปนวิธีกอนท่ีจะบรรจุครู

จะมีการแนะนําระเบียบการปฏิบัติตาง ๆ สภาพแวดลอมท่ีโรงเรียนตั้งอยู ผูบริหารการศึกษาหรือ

ครูใหญจะเปนผูทําการปฐมนิเทศ  

  3. วิธีทํางานในฐานะลูกมือ หรือเปนผูชวยไปพลางกอน (Apprenticeship Training) 

เชน การใหเปนผูชวยครูใหญ เปนตน  

  4. วิธีฝกงานตอจากทฤษฎี (Internship Training) วิธีนี้เปนวิธีรวมมือกันระหวาง

โรงเรียนวิชาชีพหรือสถาบันการศึกษาเฉพาะกับหนวยงานวิชาชีพนั้น ๆ เชน วิทยาลัยครูกับโรงเรียน

ประถมศึกษาในการฝกสอนหลังจากท่ีจบจากวิทยาลัยครูแลว  

  5. วิธีฝกระยะสั้น (Learner Training) เวลาโรงเรียนขาดครูกะทันหัน เชน การฝก 

อบรมครูประชาบาลระยะสั้น  

  6. วิธีใหไปศึกษาในสถานศึกษาบางแหงนอกเวลาทํางานหรือใชเวลาบางสวนของการ

ทํางานไปรับการศึกษา (Outside Courses) คือ การท่ีโรงเรียนอนุญาตใหครูไปศึกษาวิชาท่ีโรงเรียน 

ตองการ เชน สงครูไปเรียนวิชาครูเพ่ิมเติม  
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  7. วิธีใหไปศึกษาใหมหรือศึกษาตอเพ่ิมเติม (Retraining or Upgrading) วิธีนี้เปน

การเพ่ิมวุฒิของครูใหมีความรูดีข้ึนอาจจะสงไปศึกษาตอตามวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยท้ังภายในและ

ภายนอกประเทศ  

สรุปไดวา การนิเทศการสอนดานการพัฒนาบุคลากรทางการเรียนการสอน เปนการสงเสริม 

สนับสนุน การวางแผนดําเนินการใหครูผูสอนมีความรูความเขาใจเก่ียวกับการดําเนินงานในโรงเรียนใน

ดานการเรียนการสอน รวมท้ังการสนับสนุนใหครูไดศึกษาคนควาเพ่ิมเติม เขารวมประชุมอบรม

เก่ียวกับวิชาตางในเรื่องหลักสูตรและวิธีการสอนแบบใหม ๆ ตลอดจนสงเสริมใหครูไดมีการศึกษาตอใน

ระดับท่ีสูงข้ึน 

 

2.4 สภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนในเขตพ้ืนที่สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยม 

ศึกษา เขต 19  

ขอมูลท่ัวไป 

ท่ีตั้งสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 19 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 19 ตั้งอยูบานเลขท่ี 99/1 ถนนเลยดานซาย 

ตําบลกุดปอง อําเภอเมือง จังหวัดเลย 42000 htt://www.sesao19.g0.th โทรศัพท 042 811464, 

042 814415 โทรสาร 042 811464 นอกจากนี้สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 19 

จัดตั้งประกาศจัดตั้งสวนราชการภายในไว 4 ศูนยดังนี้ 

1. ศูนยเฉพาะกิจคุมครองและชวยเหลือนักเรียนสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 19 (ฉก.ชน.สพม.19) 

2. ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา 

3. ศูนยประสานงานสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 จังหวัดหนองบัวลําภู 

อยูท่ีอาคารอนาลโย (ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลําภู) อําเภอเมืองหนองบัวลําภูจังหวัด จังหวัด

หนองบัวลําภู โทรศัพท 042 316761 โทรสาร 042 316761  

4. ศูนยแนะแนวประจําสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 โรงเรียนศรี

สงครามวิทยา ตําบลศรีสงคราม อําเภอวังสะพุง จังหวัดเลย 

   

2.5 งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

2.5.1 งานวิจัยในประเทศ 

อรพงษ อาษาเอ้ือ (2546) ไดทําการวิจัยเรื่องปญหาการนิเทศการสอน ของโรงเรียน

ประถมศึกษา อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี จากการศึกษา ผลการวิจัยพบวา ปญหาการนิเทศการสอน 

ของโรงเรียนประถมศึกษา อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดยรวมและรายดานอยูระดับมาก ปญหาการ
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นิเทศการสอน ของโรงเรียนประถมศึกษา อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี จําแนกตามสังกัด และประสบ 

การณในการนิเทศการสอน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ขอเสนอแนะในการปญหาการนิเทศ

การสอน ปญหาการนิเทศการสอน ของโรงเรียนประถมศึกษา อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เรียงลําดับ

ตามความสําคัญไดวา ควรจัดการอบรม ใหความรูในดานหลักสูตรและการนําหลักสูตรไปใช ดานการ

จัดกิจกรรมการเรียนการสอน ดานการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน และดานการวัดผลและการ

ประเมินผล แกครูผูสอนเปนสําคัญในลําดับแรก 

ศิริพงษ เสวภา (2547) ไดศึกษาความตองการการนิเทศการสอนของครูโรงเรียนประถม 

ศึกษา ในเขตอําเภอแกลง สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาระยอง เขต 2 ผลการวิจัยพบวา ความตอง 

การนิเทศการสอนของครูโรงเรียนประถมศึกษา ในเขตอําเภอแกลง สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ระยอง เขต 2 โดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาด เม่ือเปรียบเทียบความตองการการนิเทศการ

สอนของครูโรงเรียนประถมศึกษา ในเขตอําเภอแกลง สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาระยอง เขต 2 

จําแนกตามประสบการณของครูโรงเรียนประถมศึกษา พบวา โดยภาพรวมและรายดานแตกตางกัน

อยางไมมีนัยสําคัญ  

สายใจ ประยูรสุข (2551) ไดศึกษาความตองการการนิเทศการสอนของครูผูสอนโรงเรียน

ยานนาเวศวิทยาคม สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 ผลการวิจัยพบวาความตอง 

การการนิเทศการสอนของครูผูสอน โรงเรียนยานนาเวศวิทยาคม สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

กรุงเทพมหานคร เขต 1 ท้ัง 5 ดานในภาพรวมมีความตองการการนิเทศการสอนอยูในระดับมาก เม่ือ

พิจารณารายดานพบวา ความตองการ การนิเทศการสอนของครูผูสอน อยูในระดับมากท่ีสุด 1 ดาน 

ไดแก ดานการวัดประเมินผลและอยูในระดับมาก 4 ดาน โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย 

คือ ดานการจัดการเรียนการสอน ดานการพัฒนาบุคลากรทางการสอน ดานสื่อการเรียนการสอนและ

ดานการพัฒนาหลักสูตรตามลําดับ  

พรรณมาศ พรมพิลา (2553) ไดศึกษาปจจัยดานกระบวนการท่ีสงผลตอการนิเทศการสอน

ในโรงเรียน สังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ผลการวิจัยพบวา 1) ปจจัยดานกระบวนการท่ีสงผลตอ

การนิเทศการสอนในโรงเรียนสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ินประกอบดวย ปจจัย 7 ดาน คือ ดาน

การวางแผน, ดานการบริหารการจัดการ, ดานการสํารวจสภาพปญหา และความตองการของครู, ดาน

การประเมินผล, ดานการพัฒนาและการปรับปรุง, ดานการมีสวนรวม และดานการปฏิบัติการนิเทศ

การสอน 2) รูปแบบของกระบวนการนิเทศการสอนในโรงเรียน สังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ี

กําหนดข้ึนประกอบดวยปจจัย 7 ดานแตละดานมีสหสัมพันธเชิงบวกตอกัน โดยดานการวางแผนดาน

การบริหารการจัดการ ดานการสํารวจสภาพปญหาและความตองการของครู ดานการประเมินผล 

และดานการพัฒนาและการปรับปรุง มีสหสัมพันธกันทางบวกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ในขณะท่ีท้ัง

หาดานดังกลาวมีสหสัมพันธทางบวกโดยตรงกับดานการปฏิบัติการนิเทศการสอน สวนดานการวาง 

แผนและดานการบริหารจัดการมีสหสัมพันธทางบวกโดยตรงกับดานการมีสวนรวม   
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ชวนพิศ คาดสนิท (2554) ไดศึกษาปญหาและแนวทางการนิเทศการสอนโรงเรียนประถม 

ศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 ผลการวิจัยพบวา 1) ปญหาการ

นิเทศการสอนในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 

มีปญหาอยูในระดับปานกลาง 2) เปรียบเทียบปญหาการนิเทศการสอนในโรงเรียนประถมศึกษาสังกัด 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 จําแนกตามตําแหนง โดยรวมและรายดานไม

แตกตางกัน 3) เปรียบเทียบปญหาการนิเทศการสอนในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 จําแนกตามประสบการณในการนิเทศการสอน โดยรวม

และรายดานไมแตกตางกัน 4) ขอเสนอแนะแนวทางในการแกปญหาการนิเทศการสอนในโรงเรียน

ประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 เสนอเปนรายดานดังนี้ 

4.1) ดานหลักสูตรและการนําหลักสูตรไปใช ไดแก ควรจัดการประชุมสัมมนาหลักการนิเทศการสอน 

ดานหลักสูตรและการนําหลักสูตรไปใชใหผูบริหารและครูวิชาการ 4.2) ดานกิจกรรมการเรียนการ

สอน ไดแก ควรจัดการประชุมสัมมนาเก่ียวกับเทคนิคการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแกผูบริหาร

และครูวิชาการ 4.3) ดานการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน ไดแก ควรจัดการประชุมสัมมนา การผลิต

และการใชสื่อการสอนแกครูผูสอน 4.4) ดานการวัดผลและประเมินผลแกผูบริหาร และครูวิชาการ 

ภาวดี หินขาว (2555) ไดศึกษาความตองการการนิเทศการสอนของครูและแนวทางการ

พัฒนาการนิเทศการสอน ภายในโรงเรียนโพธิสัมพันธพิทยาคาร สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 18 ผลการวิจัยพบวา 1) ความตองการการนิเทศการสอนของครูภายในโรงเรียนโพธิ

สัมพันธพิทยาคาร สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 โดยรวมและรายดานอยู 

ในระดับมาก 2) เปรียบเทียบความตองการการนิเทศการสอนของครูภายในโรงเรียนโพธิสัมพันธ 

พิทยาคาร สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 จําแนกตามประสบการณ พบวา มี

ความตองการการนิเทศการสอนโดยรวมไมแตกตางกัน จําแนกตามระดับชั้น โดยรวมแตกตางกัน และ

จําแนกตามกลุมสาระการเรียนรูสวนใหญโดยภาพรวมแตกตางกัน ความตองการการนิเทศของครู 

ผูสอน ท่ีมีประสบการณการสอนตางกัน มีความตองการการนิเทศ โดยภาพรวมไมแตกตางกัน 3) แนว

ทางการพัฒนาการนิเทศการสอนของครูภายในโรงเรียนโพธิสัมพันธพิทยาคาร สังกัดสํานักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 ควรจัดทําเอกสาร คูมือ แนวคิดเก่ียวกับหลักสูตร ควรจัดประชุม

เชิงปฏิบัติการเพ่ือสนับสนุนใหครูพัฒนาคูมือการสอนหรือเอกสารประกอบการเรียนการสอน การ

พัฒนาสื่อการเรียนรู และการสัดและประเมินผลในการจัดการเรียนรู  

วัชราภรณ เมตุลา (2556) ไดศึกษาปญหาการนิเทศการสอนของครูผูสอนโรงเรียนมัธยม 

ศึกษาในอําเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 ผลการวิจัย 

พบวา 1) ปญหาการนิเทศการสอนของครูผูสอนโรงเรียนมัธยมศึกษาในอําเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 โดยรวมและรายดาน อยูในระดับปานกลาง 
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2) เปรียบเทียบปญหาการนิเทศการสอนของครูผูสอนโรงเรียนมัธยมศึกษาในอําเภอเมือง จังหวัด

จันทบุรี สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 จําแนกตามสาระการเรียนรูโดยรวม

และรายดานแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 3) เปรียบเทียบปญหาการนิเทศการ

สอนของครูผูสอนโรงเรียนมัธยมศึกษาในอําเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการ 

ศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 จําแนกตามวิทยฐานะ โดยรวมและรายดานแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติท่ีระดับ .05 

2.5.2 งานวิจัยในตางประเทศ  

Wayne (1980, อางถึงใน วัชราภรณ เมตุลา, 2556, หนา 42) ไดทําการวิจัยเรื่องการรับรู

บทบาทการนิเทศการศึกษาของครูใหญ โรงเรียนประถมศึกษา แหงรัฐเวอรจิเนียร ผลการวิจัยพบวา ใน

ดานความรับผิดชอบและขอบขายงานท่ีมีอันดับความสําคัญสูง ไดแก งานเก่ียวกับหลักสูตรและการ

สอนแนะแนว การบริหาร และงานวิชาการ งานนิเทศการศึกษาเก่ียวกับการนิเทศภายในโรงเรียน ผูรับ 

ผิดชอบคือ ครูใหญ และครูผูชวยครูใหญ เก่ียวกับเวลาท่ีใชทํางาน งานท่ีครูใชเวลามากท่ีสุด คือ งาน

นิเทศการศึกษา งานเก่ียวกับหลักสูตรงานสอนและแนะนําเทคนิคท่ีครูใหญใชนิเทศไดผล ไดแก การ

เยี่ยมชั้นเรียน การประชุม สวนวิธีท่ีไดผลนอยท่ีสุด คือ การใชเอกสารเผยแพร   

Dew (1994 อางถึงใน ชวนพิศ คาดสนิท, 2554, หนา 54) ไดทําการวิจัยเรื่อง ความ

คิดเห็นของครูเก่ียวกับบทบาททางความรูในกระบวนการนิเทศผลการวิจัย พบวา  

1. ครูสวนใหญมีประสบการณในการสอนและมีวุฒิการศึกษาเห็นวา ความรูในการนิเทศ

การสอนเปนสิ่งจําเปน  

2. ความเห็นของครูเก่ียวกับความรูดานการนิเทศการสอนมีความจําเปน และมีการเปลี่ยน 

แปลงไปเนื่องจากวิธีการปฏิบัติการนิเทศความรูและการนิเทศมีความจําเปน  

3. ครูท่ีวุฒิสาขาตาง ๆ และสําเร็จการศึกษาจากสาขานั้น ๆ มีความเห็นวาศึกษานิเทศก

ควรมีความรูในการพัฒนาเด็กพอ ๆ กับความรูในเนื้อหาการนิเทศการสอน  

4. ครูท่ีมีประสบการณเห็นวาศึกษานิเทศกควรมีความรูในเรื่องนิเทศ คนท่ีเปนครูใหม ๆ 

ตองมีความสามารถในการปกครองชั้นเรียนซ่ึงสิ่งนี้มีความจําเปนอยางยิ่ง   

จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของในประเทศและตางประเทศพอสรุปไดวาการ

นิเทศการสอนมีความสําคัญและมีความจําเปนอยางมากการพัฒนาคุณภาพการศึกษา แตการดําเนิน 

งานท่ีผานมาพบวายังมีปญหาและอุปสรรคในดานการพัฒนาหลักสูตร ดานการจัดการเรียนการสอน 

ดานสื่อการเรียนการสอน ดานการวัดผลและประเมินผลและดานการพัฒนาบุคลากรทางการเรียนการ

สอน ซ่ึงองคประกอบตาง ๆ เหลานี้มีความเก่ียวของ เชื่อมโยงกัน การศึกษาวิจัยเพ่ือทราบถึงปญหา

และขอเสนอแนะการนิเทศการสอนของโรงเรียนมัธยมศึกษา จะทําใหผูเก่ียวของทุกฝายไดรับทราบขอ 

เท็จจริง จะไดปรับปรุงพัฒนาไปในทางท่ีถูกตองรวมไปถึงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาใหมี

ประสิทธิภาพสูงข้ึน และเกิดประโยชนสูงสุดตอผูเรียน 



 

บทท่ี 3 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 

การวิจัยเรื่อง สภาพการดําเนินการนิเทศการสอนในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 ผูวิจัยไดดําเนินการตามกระบวนการและข้ันตอนในการวิจัยตามลําดับ 

ดังนี้ 

3.1 ข้ันตอนดําเนินการวิจัย 

3.2 ระเบียบวิธีวิจัย 

 

13.1 ข้ันตอนการดําเนินการวิจัย 

1เพ่ือใหเปนไปตามวัตถุประสงคของการวิจัยและ เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปอยางมีระบบ

และระเบียบ ผูวิจัยจึงกําหนดรายละเอียดการดําเนินการวิจัยไว 3 ข้ันตอน ดังนี้ 

1ข้ันตอนท่ี 1 จัดเตรียมโครงการวิจัย เปนการศึกษาปญหา นิยามปญหา ศึกษาเอกสารและ

งานวิจัยท่ีเก่ียวกับการบริหาร และสรางเครื่องมือ พรอมท้ังทดสอบและปรับปรุง คุณภาพของเครื่องมือ 

1ข้ันตอนท่ี 2 การดําเนินงานวิจัย เปนข้ันตอนท่ีผูวิจัยสรางเครื่องมือ ทดสอบ ปรับปรุง แกไข

ขอบกพรองของเครื่องมือ แลวนําเครื่องมือท่ีสรางข้ึนไปเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางแลวนําขอมูลท่ีเก็บ

รวบรวมไดมาตรวจสอบความถูกตองทําการวิเคราะหขอมูลทางสถิติและแปรผล การวิเคราะหขอมูล 

1ข้ันตอนท่ี 3 การรายงานผลการวิจัย ผูวิจัยรวบรวมผลการวิเคราะหขอมูล สรุปขอคนพบท่ี

ไดจากการวิจัย อภิปรายผล และขอเสนอแนะ จัดทํารายงานฉบับสมบูรณ 

 

3.2 ระเบียบวิธีวิจัย 
1เพ่ือใหการดําเนินการวิจัยบรรลุวัตถุประสงคของการวิจัย ผูวิจัยไดกําหนดระเบียบวิธีวิจัย

ซ่ึงประกอบดวยประชากร กลุมตัวอยาง และขนาดของกลุมตัวอยาง ตัวแปรท่ีศึกษา เครื่องมือและ

การสรางเครื่องมือ การเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูล สถิติท่ีใชในการวิจัยซ่ึงมีรายละเอียด 

ดังนี้ 

3.2.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 

การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดศึกษากับประชากรดังนี้ 

ประชากรท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน 

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 ปการศึกษา 2558 จํานวน 2,166 คน ดัง

ตารางท่ี 3.1 
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ตารางท่ี 3.1 แสดงจํานวน ขาราชการและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการ 

ศึกษาเขต 19  
 

ขนาดโรงเรียน 
จังหวัดเลย จังหวัดหนองบัวลําภู 

โรงเรียน ผูบริหาร ครูผูสอน โรงเรียน ผูบริหาร ครูผูสอน 

ใหญพิเศษ 2 9 283 3 15 313 

ใหญ 1 3 76 1 3 58 

กลาง 11 36 523 8 20 323 

เล็ก 17 25 328 9 11 140 

รวม 31 73 1,210 21 49 834 

รวมประชากร 2,166 

 

ท่ีมา : สารสนเทศทางการศึกษาสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 (เลย-หนองบัวลําภู) 

ปการศึกษา 2558 

 

3.2.2 กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษาครั้งนี้ ไดแก ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 โดยการกําหนดขนาดกลุม

ตัวอยางโดยใชตารางของ Krejcie & Morgan (1970 : 608) ไดกลุมตัวอยาง จํานวน 327 คน ผูวิจัย

ดําเนินการสุมโดยใชวิธีการสุมตัวอยางแบบแบงชั้น (stratified random sampling) ตามขนาดของ

โรงเรียน ดวยการสุมอยางงาย (Simple random sampling) โดยวิธีการจับสลากใหไดจํานวนท่ีครบ

ตามสัดสวนท่ีกําหนดไว ดังรายละเอียดตามตารางท่ี 3.2  

 

3.3 เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 

เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลในการวิจัยครั้งนี้ เปนแบบสอบถามท่ีผูวิจัยสรางข้ึน

โดยแบงเนื้อหาออกเปน 2 ตอน รายละเอียดในแบบสอบถามแตละตอน มีดังนี้ 

ตอนท่ี 1 เปนสถานภาพผูตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเปนแบบตรวจสอบรายการ (Check 

List) ถามเก่ียวกับตําแหนงหนาท่ี ประสบการณในการทํางาน และวิทยฐานะ 

ตอนท่ี 2 เปนแบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกับสภาพการดําเนินการนิเทศการสอนใน

โรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 มีลักษณะเปนแบบมาตราสวน

ประมาณคา (Rating Scale) ตามมาตรการวัดของลิเคอรท (Likert Scales) และศึกษาหลักเกณฑ วิธี 

การสรางเครื่องมือตามแนวคิดของ บุญชม ศรีสะอาด (2554 หนา 90-93)  
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3.4 การสรางและตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ 

ในการสรางเครื่องมือเพ่ือใชในการเก็บรวบรวมขอมูลผูวิจัยไดดําเนินการตามข้ันตอน ดังนี้ 

3.4.1 ศึกษาแนวคิดจากเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับการดําเนินงานการนิเทศการ

สอนในโรงเรียนมัธยมศึกษา 

3.4.2 วิเคราะหลักษณะขอมูลท่ีตองการจากวัตถุประสงคของการวิจัยแลวกําหนดเปน

โครงสรางของเครื่องมือและขอบเขตของเนื้อหา  

3.4.3 สรางแบบสอบถาม แลวนําเสนออาจารยท่ีปรึกษาเพ่ือใหขอเสนอแนะ และปรับ 

ปรุงแกไข  

3.4.4 นําแบบสอบถามใหผูเชี่ยวชาญ จํานวน 5 ทานตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา 

(Content validity) จากนั้นหาคาดัชนีความสอดคลอง และความเหมาะสมของขอคําถามรายขอ 

กับนิยามศัพท (Index of Item Congruence : IOC) วาเหมาะสมหรือไมเหมาะสม เพ่ือการปรับปรุง

ขอคําถาม แลวคัดเลือกขอคําถามท่ีมีคา IOC ตั้งแต 0.50 ข้ึน 

3.4.5 ปรับปรุงแกไขแบบสอบถามตามท่ีผูเชี่ยวชาญเสนอแนะ แลวนําเสนออาจารยท่ี

ปรึกษา และนําแบบสอบถามไปทดลองใช (Try out) กับประชากรท่ีไมใชกลุมตัวอยาง คือ ขาราชการ

ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 

จํานวน 30 คน  

3.4.6 นําแบบสอบถามจากการทดลองใช มาวิเคราะหหาคาความเท่ียง Reliability) ของ

แบบสอบถามท้ังฉบับ โดยใชสูตรสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient) ตามวิธีการของ ครอ

นบาค (Cronbach) (บุญชม ศรีสะอาด, 2535, หนา 96)  

3.4.7 ตรวจสอบความเรียบรอยและจัดทําเครื่องมือฉบับสมบูรณ แลวนําไปเก็บขอมูลเพ่ือ 

การวิจัยตอไป ข้ันตอนการสรางเครื่องมือวิจัยสรุปไดดังภาพประกอบท่ี 2 
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ข้ันตอนการสรางเครื่องมือวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิท่ี 3.1 แผนภูมิแสดงข้ันตอนการสรางเครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 

 

3.5 การเก็บรวบรวมขอมูล 

ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล ตามข้ันตอน ดังนี้ 

3.5.1 ขอหนังสือจากมหาวิทยาลัยมกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีลานชาง ถึงผูอํานวยการ

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 เพ่ือขอความอนุเคราะหในการรวบรวมขอมูล  

3.5.2 ขอหนังสือจากสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 ถึงสถาน 

ศึกษาท่ีเปนกลุมตัวอยางเพ่ือขอความอนุเคราะหในการเก็บรวบรวมขอมูล 

3.5.3 นําแบบสอบถามท้ังหมด ไปเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเองจากสถานศึกษา กลุม

ตัวอยาง  

3.5.4 นําแบบสอบถามท่ีรวบรวมมาได ทําการตรวจสอบความถูกตองสมบูรณ 

 

3.6 การวิเคราะหขอมูล 

ขอมูลท่ีผานการตรวจสอบความถูกตองและความสมบูรณแลวนํามาวิเคราะหขอมูลทาง 

สถิติโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป ดําเนินการดังนี้ 

ศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎีจากเอกสารตํารา วารสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

กําหนดกรอบแนวคิดและขอบขายในการสรางแบบสอบถาม 
ใหสอดคลองกับการวัดตามนิยามศัพท 

สรางแบบสอบถามในการวิจัยตามกรอบแนวคิดของการวัดตามนิยามศัพท 

เสนอรางแบบสอบถามตออาจารยท่ีปรึกษาและนําขอเสนอมาปรับปรุงแกไข 

เสนอเครื่องมือตอผูเชี่ยวชาญเพ่ือตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาและปรับปรุงแกไขเครื่องมือ 

นําไปทดลองใช (Try out) และหาความเท่ียงของแบบทดสอบท้ังฉบับ 

ปรับปรุงแกไขเครื่องมือฉบับสมบูรณนําไปเก็บรวบรวมขอมูลกับกลุมตัวอยาง 
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3.6.1 แบบสอบถามตอนท่ี 1 สถานภาพของผูตอบแบบสอบถามวิเคราะหโดยการแจกแจง

ความถ่ีและคารอยละ (Percentage)  

3.6.2 แบบสอบถามตอนท่ี 2 สภาพการดําเนินงานการนิเทศการสอนในโรงเรียน วิเคราะห

โดยการหาคาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบน มาตรฐาน (Standard Deviation) โดยแปลผลการ

วิเคราะหขอมูล โดยใชเกณฑคาเฉลี่ย ดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด, 2532, หนา 111)  

4.51-5.00 หมายความวา มีสภาพการดําเนินงานในระดับ มากท่ีสุด  

3.51-4.50 หมายความวา มีสภาพการดําเนินงานในระดับ มาก  

2.51-3.50 หมายความวา มีสภาพการดําเนินงานในระดับ ปานกลาง  

1.51-2.50 หมายความวา มีสภาพการดําเนินงานในระดับ นอย  

1.00-1.50 หมายความวา มีสภาพการดําเนินงานในระดับ นอยท่ีสุด 

3.6.3 นําผลการวิเคราะหทางสถิติมาจัดตารางแปลความหมายตีความจากตารางอภิปราย 

ผลและสรุปผลการวิจัย ในรูปของการบรรยาย และการอธิบายแบบความเรียง  

3.6.4 ทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยคะแนนระดับสภาพและปญหาการดําเนินงานการ

นิเทศการสอนในโรงเรียน จําแนกตามตําแหนงหนาท่ี และวิทยฐานะโดยใชสถิติทดสอบที (t-test) 

และจําแนกประสบการณในการทํางาน โดยใชสถิติทดสอบเอฟ (F-test) และเม่ือพบความแตกตางจะ

เปรียบเทียบความแตกตาง ของคาเฉลี่ยเปนรายคู ตามวิธีการของเชฟเฟ (Sheffe’) 

 

3.7 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

ในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดกําหนดสถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล ดังนี้ 

3.7.1 สถิติพ้ืนฐานท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 

  1. คารอยละ (Percentage) 

  2. คาเฉลี่ย (Mean) 

  3. สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

3.7.2 สถิติท่ีใชทดสอบสมมุติฐาน 

   1. การวิเคราะหเปรียบเทียบตามตําแหนงหนาท่ีและวิทยฐานะ โดยใชสถิติทดสอบ 

ที (t-test) 

   2. การวิเคราะหเปรียบเทียบตามประสบการณในการทํางาน โดยใชสถิติทดสอบ 

เอฟ (F-test) 

 



 

4.5 ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเกี่ยวกับสภาพการดําเนินงานการนิเทศการสอนใน

โรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 จําแนกตามประสบการณในการทํางาน  

 

ตารางท่ี 4.9 แสดงคาเฉล่ีย (Χ ) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) สภาพการดําเนินการนิเทศการสอนในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยม 

ศึกษา เขต 19 จําแนกตามประสบการณในการทํางาน โดยภาพรวมและรายดาน 
 

สภาพการดําเนินการนิเทศการสอนในโรงเรียน 

ประสบการณการทํางาน 

นอยกวา 5 ป 5-10 ป มากกวา 10 ป รวม 
แปลผล 

Χ  S.D. Χ  S.D. Χ  S.D. Χ  S.D. 

1. ดานการพัฒนาหลักสูตร 4.25 .38 4.29 .30 4.23 .34 4.26 .33 มาก 

2. ดานการจัดการเรียนการสอน 4.09 .45 4.10 .40 4.17 .40 4.11 .23 มาก 

3. ดานสื่อการเรียนการสอน 4.03 .43 4.08 .38 4.12 .36 4.08 .39 มาก 

4. ดานการวัดผลและประเมินผล 4.01 .43 4.06 .43 4.02 .45 4.04 .44 มาก 

5. ดานการพัฒนาบุคลากรทางการเรียนการสอน 4.05 .43 4.07 .44 4.18 .43 4.10 .44 มาก 

รวม 4.08 .35 4.12 .31 4.14 .31 4.12 .32 มาก 
 

 

 



 

บทท่ี 4 

ผลการวิเคราะหขอมูล 
 

ผูวิจัยเสนอผลการวิเคราะหขอมูลและการแปลความหมายการวิเคราะหขอมูลท่ีไดจาก

การศึกษาสภาพดําเนินการนิเทศการสอนในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 19 ตามความคิดเห็นของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามลําดับดังนี้ 

4.1 สัญลักษณท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 

4.2 ผลการวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 

4.3 ผลการวิเคราะหระดับสภาพการดําเนินการนิเทศการสอนในโรงเรียน สังกัดสํานักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 19  

4.4 ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเก่ียวกับ

สภาพการดําเนินการนิเทศการสอนในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 

19 จําแนกตามตําแหนงหนาท่ี 

4.5 ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเก่ียวกับ

สภาพการดําเนินการนิเทศการสอนในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 

19 จําแนกตามประสบการณในการทํางาน  

4.6 ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเก่ียวกับ

สภาพการดําเนินงานการนิเทศการสอนในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 19 จําแนกตามวิทยฐานะ 

 

4.1 สัญลักษณที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

การวิเคราะหขอมูลครั้งนี้ เพ่ือความสะดวกและเขาใจตรงกันในการนําเสนอผลการวิเคราะห

และการแปรความหมาย ผูวิจัยไดกําหนดสัญลักษณท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล ดังนี้ 

N แทน จํานวนกลุมตัวอยาง 

Χ  แทน  คาเฉลี่ย (Mean) 

S.D. แทน  คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

t แทน  การทดสอบที (t-test) 

F แทน  การทดสอบเอฟ (F-test) 

MS แทน  คาเฉลี่ยของผลรวมกําลังสองของคะแนน (Mean Square) 
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SS แทน  ผลรวมกําลังสองของคะแนน (Sum of Square) 

df แทน  ชั้นแหงความเปนอิสระ (Degree of Freedom) 

* แทน  นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

** แทน  นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 

P-value แทน  ความนาจะเปนของการมีนัยสําคัญทางสถิติ 
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4.2 ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 

การวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดเก็บรวมรวมขอมูลจากกลุมตัวอยางท่ีเปนขาราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 จํานวน 327 คน ใชแบบสอบถาม 

จํานวน 327 ชุด สามารถเก็บรวมรวมแบบสอบถามและตรวจสอบสภาพความสมบูรณ จํานวน 327 ชุด 

คิดเปนรอยละ 100 ของกลุมตัวอยาง ดังรายละเอียดในตารางท่ี 4.1  

 

ตารางท่ี 4.1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 
 

ขอมูลท่ัวไป จํานวน รอยละ 

ตําแหนงหนาท่ี 

1. ผูบริหารสถานศึกษา 

 

37 

 

11.30 

2. ครูผูสอน 290 88.70 

 รวม 327 100.00 

ประสบการณในการทํางาน 

1. นอยกวา 5 ป 

 

67 

 

20.50 

2. 5 - 10 ป 142 43.40 

3. มากกวา 10 ป 118 36.10 

 รวม 327 100.00 

วิทยฐานะ 

1. ไมมีวิทยฐานะ 

 

138 

 

42.20 

2. มีวิทยฐานะ 189 57.80 

 รวม 327 100.00 
 

จากตารางท่ี 4.1 พบวา ผูตอบแบบสอบถาม เปนผูบริหารสถานศึกษา จํานวน 37 คน คิดเปน

รอยละ 11.30 ครูผูสอน จํานวน 290 คน คิดเปนรอยละ 88.70 มีประสบการณการทํางาน นอยกวา  

5 ป จํานวน 67 คน คิดเปนรอยละ 20.50 ประสบการณการทํางาน 5-10 ป จํานวน 142 คน คิดเปน

รอยละ 43.40 และประสบการณในการทํางาน มากกวา 10 ป จํานวน 118 คน คิดเปนรอยละ 36.10 

ไมมีวิทยฐานะ จํานวน 138 คน คิดเปนรอยละ 42.20 มีวิทยฐานะ จํานวน 189 คน คิดเปนรอยละ 

57.80 ตามลําดับ 
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4.3 ผลการวิเคราะหระดับสภาพการดําเนินการนิเทศการสอนในโรงเรียน สังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19  

การวิเคราะหขอมูลสภาพการดําเนินการนิเทศการสอนในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 ตามความคิดเห็นของขาราชการครู ผูวิจัยไดนําเสนอขอมูลโดย

ภาพรวมรายดานและรายขอ ดังตารางท่ี 4.2-4.6 

 4.3.1 ผลการวิเคราะหระดับสภาพการดําเนินการนิเทศการสอนในโรงเรียน สังกัดสํานัก 

งานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 โดยภาพรวมและรายดาน 

 

ตารางท่ี 4.2 แสดงคาเฉล่ีย (Χ ) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) สภาพการดําเนินการนิเทศการ

สอนในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 โดยภาพ 

รวมและรายดาน 
 

สภาพการดําเนินการนิเทศการสอนในโรงเรียน  Χ  S.D. แปลผล 

1. ดานการพัฒนาหลักสูตร 4.26 .33 มาก 

2. ดานการจัดการเรียนการสอน 4.12 .41 มาก 

3. ดานสื่อการเรียนการสอน 4.08 .39 มาก 

4. ดานการวัดผลและประเมินผล 4.04 .44 มาก 

5. ดานการพัฒนาบุคลากรทางการเรียนการสอน 4.10 .44 มาก 

รวม 4.12 .32 มาก 
 

 จากตารางท่ี 4.2 พบวา สภาพการดําเนินการนิเทศการสอนในโรงเรียน สังกัดสํานักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 โดยภาพรวมอยูในระดับมาก (Χ  = 4.12 , S.D. = .32) เม่ือ

พิจารณารายดาน พบวา มีความคิดเห็นอยูในระดับมากทุกดาน ดานท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ดานการ

พัฒนาหลักสูตร (Χ  = 4.26, S.D. = .33) รองลงมา ไดแก ดานการจัดการเรียนการสอน (Χ  = 4.12, 

S.D. = .41) และดานการพัฒนาบุคลากรทางการเรียนการสอน (Χ  = 4.10, S.D. = .44) สวนดานท่ีมี

คาเฉลี่ยต่ําสุด คือ ดานการวัดผลและประเมินผล (Χ  = 4.04, S.D. = .44) 
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ตารางท่ี 4.3 แสดงคาเฉล่ีย (Χ ) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) สภาพการดําเนินการนิเทศการ

สอนในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 ดานการ

พัฒนาหลักสูตร โดยภาพรวมและรายขอ 
 

ดานการพัฒนาหลักสูตร Χ  S.D. แปลผล 

1. ผูบริหารมรการจัดเตรียมขอมูลสารสนเทศท่ีจําเปนสําหรับครู ใน

การพัฒนาหลักสูตร 4.27 .88 มาก 

2. ผูบริหารสรางความตระหนักแกครูเก่ียวกับความสําคัญของ การ

พัฒนาหลักสูตร 4.12 .84 มาก 

3. มีการจัดสรรงบประมาณและเวลาในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 4.20 .81 มาก 

4. โรงเรียนสงเสริมสนับสนุนใหครูปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรใหสอด 

คลองกับสภาพ ปญหาความตองการของผูเรียน ผูปกครอง ชุมชน 

และสังคม 4.25 .81 มาก 

5. โรงเรียนมีการแตงตั้งคณะกรรมการในการจัดทําหลักสูตร 4.40 .75 มากท่ีสุด 

6. ครูผานการอบรม พัฒนาและมีความรูเก่ียวกับการจัดทํา หลักสูตร

และการนําหลักสูตรไปใช 4.32 .77 มาก 

7. ครูมีการวิเคราะหหลักสูตร 4.24 .81 มาก 

8. จัดทําโครงสรางหลักสูตร สาระการเรียนรูใหสอดคลองกับเปา 

หมายและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 4.13 .83 มาก 

9. ครูนําหลักสูตรไปใชในการวางแผนการจัดประสบการณท่ีหลาก 

หลาย สอดคลองกับความสามารถและความสนใจของผูเรียน 4.36 .73 มากท่ีสุด 

10. ครูมีการนําผลการประเมินหลักสูตรมาใชปรับปรุงและพัฒนาดาน

ดานการนําหลักสูตรไปใช 4.33 .70 มาก 

รวม 4.26 .33 มาก 
 

จากตารางท่ี 4.3 พบวา สภาพการดําเนินการนิเทศการสอนในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 ดานการพัฒนาหลักสูตร โดยภาพรวมอยูในระดับมาก (Χ  = 4.26, 

S.D. = .33) เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา มีความคิดเห็นอยูในระดับมากท่ีสุด 2 ขอ นอกนั้นอยูใน

ระดับมาก ขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ขอ 5 (Χ  = 4.40, S.D. = .75) รองลงมา ไดแก ขอ 9. (Χ  = 4.36, 

S.D. = .73) และขอ สวนขอท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ ขอ 2. (Χ  = 4.12, S.D. = .84) 
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ตารางท่ี 4.4 แสดงคาเฉล่ีย (Χ ) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) สภาพการดําเนินการนิเทศการ

สอนในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 ดานการ

จัดการเรียน โดยภาพรวมและรายขอ 
 

ดานการจัดการเรียน Χ  S.D. แปลผล 

1. โรงเรียนมีโครงการสงเสริมใหครูจัดบรรยากาศในหองเรียนใหเอ้ือ

ตอการจัดการเรียนการสอน 4.11 .75 มาก 

2. ผูบริหารโรงเรียนกระตุนใหครูปรับเปลี่ยนกระบวนทัศนในการจัด 

การเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ  4.08 .80 มาก 

3. ครูไดจัดทําแผนการจัดการเรียนรูท่ียึดผูเรียนเปนสําคัญ 4.13 .78 มาก 

4. ครูมีความรูความเขาใจและสามารถจัดกระบวนการเรียนรูท่ีเนน

ผูเรียนเปนสําคัญโดยใหผูเรียนปฏิบัติจริง  4.21 .78 มาก 

5. ครูเชื่อมโยงประสบการณการเรียนรูของผูเรียนเขากับชีวิตจริง  4.17 .75 มาก 

6. ครูจัดทําขอมูลและใชแหลงเรียนรูตาง ๆ ในทองถ่ิน และใชภูมิ

ปญญาทองถ่ินในการจัดการเรียนการสอน  4.21 .76 มาก 

7. ผูปกครอง ชุมชน และสังคมเขามามีสวนรวมในการจัดการเรียนรู  4.13 .83 มาก 

8. มีการวิเคราะหผลเพ่ือประมวลปญหาและอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนจาก

การจัดการเรียนรู  3.97 .77 มาก 

9. มีการจัดสอนเสริมใหกับนักเรียนปกติและซอมเสริมใหกับนักเรียน

ท่ีมีปญหาทางการเรียนเพ่ือพัฒนาความรูความสามารถตามศักย 

ภาพ โดยการเสริมจุดเดนแกไขจุดดอยเปนรายบุคคล  4.08 .78 มาก 

10. มีการรายงานผลดานการจัดการเรียนรูใหผูบริหารทราบ  4.15 .76 มาก 

รวม 4.12  .32 มาก 
 

 จากตารางท่ี 4.4 พบวา สภาพการดําเนินการนิเทศการสอนในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 ดานการจัดการเรียนการสอน โดยภาพรวมอยูในระดับมาก (Χ  = 

4.12, S.D. = .41) เม่ือพิจารณารายขอ พบวา มีความคิดเห็นอยูในระดับมากทุกขอ ขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูง 

สุด คือ ขอ 6. (Χ  = 4.21, S.D. = .76) รองลงมา ไดแก ขอ 4 (Χ  = 4.21 , S.D. = .78) สวนขอท่ีมีคา 

เฉลี่ยต่ําสุด คือ ขอ 8 (Χ  = 3.97, S.D. = .77) 
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ตารางท่ี 4.5 แสดงคาเฉล่ีย (Χ ) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) สภาพการดําเนินการนิเทศการ

สอนในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 ดานส่ือการ

เรียนการสอน โดยภาพรวมและรายขอ 
 

ดานสื่อการเรียนการสอน Χ  S.D. แปลผล 

1. ครูมีการวางแผนการใชสื่อ นวัตกรรมการจัดการเรียนรู 4.20 .79 มาก 

2. ครูทําการผลิต พัฒนาสื่อ และนวัตกรรมการเรียนการสอน 4.32 .73 มาก 

3. ครูใชสื่อ นวัตกรรม อุปกรณเทคโนโลยี ประกอบการจัดประสบ 

การณใหผูเรียนไดปฏิบัติจริง 4.23 .69 มาก 

4. ครูมีการประเมินผลการใชสื่อ นวัตกรรมเพ่ือปรับปรุงพัฒนาอยาง

ตอเนื่อง 4.09 .76 มาก 

5. จัดเวลาใหนักเรียนไดใชสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

เพ่ือการจัดประสบการณอยางเหมาะสม 4.03 .80 มาก 

6. จัดกิจกรรมบูรณาการระหวางสาระการเรียนรูใหนักเรียน ได ใชสื่อ

เทคโนโลยีสาระสนเทศ และการสื่อสารเพ่ือการเรียนรู 3.88 .82 มาก 

7. เปดโอกาสใหนักเรียนนําเสนอผลงานจากการบูรณาการการเรียนรู

โดยใชสื่อเทคโนโลยีหนาชั้นเรียน 3.89 .80 มาก 

8. ครูรายงานผลการจัดทําสื่อ นวัตกรรมใหผูบริหารทราบ 3.93 .81 มาก 

9. มีการสงเสริมใหครูใชสื่อและอุปกรณท่ีเอ้ือตอการจัดการเรียนรู 4.08 .77 มาก 

10. มีวิธีการสนับสนุนใหครูจัดทําสารสนเทศระเบียนสื่อมาจัดการ

เรียนรูอยางเปนระบบและมีประสิทธิภาพ 4.19 .76 มาก 

รวม 4.08 .39 มาก 
 

 จากตารางท่ี 4.5 พบวา สภาพการดําเนินการนิเทศการสอนในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 ดานสื่อการเรียนการสอน โดยภาพรวมอยูในระดับมาก (Χ  = 

4.08, S.D. = .39) เม่ือพิจารณารายขอ พบวา มีความคิดเห็นอยูในระดับมากทุกขอ ขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูง 

สุด คือ ขอ 2 (Χ  = 4.32, S.D. = .73) รองลงมา ไดแก ขอ 3 (Χ  = 4.23, S.D. = .69) สวนขอท่ีมีคา 

เฉลี่ยต่ําสุด คือ ขอ 6 (Χ  = 3.88, S.D. = .82)  
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ตารางท่ี 4.6 แสดงคาเฉล่ีย (Χ ) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) สภาพการดําเนินการนิเทศการ

สอนในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 ดานการ

วัดผลและประเมินผล โดยภาพรวมและรายขอ 
 

ดานการวัดผลและประเมินผล Χ  S.D. แปลผล 

1. โรงเรียนกําหนดระเบียบการวัดผล ประเมินผลการเรียนรูตาม

หลักสูตร 4.12 .80 มาก 

2. ผูบริหารโรงเรียนมีการประชุมคณะครูเพ่ือชี้แจง แนะนํา การวัด

ประเมินผลการเรียนรูใหเปนไปตามระเบียบและสอดคลองกับ

หลักสูตร 3.94 .79 มาก 

3. ผูบริหารสงเสริมใหมีการวัดผล ประเมินผลการเรียนรูท่ีสอดคลอง

กับมาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัด 4.09 .78 มาก 

4. ผูบริหารมอบหมายใหครูศึกษา ทําความเขาใจระเบียบการวัดผล 

เพ่ือเปนแนวปฏิบัติในการวัด ประเมินผลการเรียนรู 3.91 .80 มาก 

5. ครูมีความรูดนการวัดประเมินผลการจัดประสบการณ 3.95 .82 มาก 

6. ครูสามารถสรางเครื่องมือวัด ประเมินผลการเรียนรูท่ีหลากหลาย

โดยยึดผูเรียนเปนสําคัญ 4.06 .80 มาก 

7. ครูตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรูท่ีสราง

ข้ึน 4.05 .84 มาก 

8. ครูนําผลการประเมินมาวิเคราะหเพ่ือนําไปเปนขอมูลในการปรับ 

ปรุงการจัดการเรียนรูใหมีคุณภาพ 4.03 .83 มาก 

9. ครูจัดทําเอกสาร หลักฐานในชั้นเรียนตามระเบียบวัดประเมินผล

การเรียนรูไดถูกตองและทันตามเวลาท่ีกําหนด 4.05 .85 มาก 

10. ครูมีการสรุป รายงานผลการเรียนรูใหแกผูปกครองทราบตามเวลา

กําหนด 3.97 .81 มาก 

11. ครูมีวิธีการใหขอเสนอแนะแกผูบริหารหรือคณะครูในดานการ

ปรับปรุงการเรียนการสอน 4.17 .76 มาก 

12. ครูมีวิธีการแกปญหาดานคุณภาพการจัดการเรียนรูของผูเรียนโดย

เนนกระบวนการวิจัยในชั้นเรียน 4.12 .78 มาก 

รวม 4.04 .44 มาก 
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 จากตารางท่ี 4.6 พบวา สภาพการดําเนินการนิเทศการสอนในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 ดานการวัดผลและประเมินผล โดยภาพรวมอยูในระดับมาก (Χ  = 

4.04, S.D. = .44) เม่ือพิจารณารายขอ พบวา มีความคิดเห็นอยูในระดับมากทุกขอ ขอท่ีมีคาเฉลี่ย

สูงสุด คือ ขอ 11. ( Χ  = 4.17, S.D. = .76) รองลงมา ไดแก ขอ 12 (Χ  = 4.12, S.D. = .78) สวนขอ

ท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ ขอ 4 (Χ  = 3.91, S.D. = .80)  
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ตารางท่ี 4.7 แสดงคาเฉล่ีย (Χ ) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) สภาพการดําเนินการนิเทศการ

สอนในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 ดานการ

พัฒนาบุคลากรทางการเรียนการสอน โดยภาพรวมและรายขอ 
 

ดานการพัฒนาบุคลากรทางการเรียนการสอน Χ  S.D. แปลผล 

1. โรงเรียนมีการมีการประชุมชี้แจงใหทุกคนรูภารกิจ เปาหมาย 

บทบาทหนาท่ีท่ีตองทาชัดเจน  4.01 .80 มาก 

2. โรงเรียนพัฒนาครูใหมีความหลากหลาย คลองตัว มีความสามารถ

สูงในดานท่ีครูแตละคนเชี่ยวชาญ  3.96 .82 มาก 

3. โรงเรียนจัดบรรยากาศการทางานไมเครง เครียดอึดอัด ผอนคลาย

แตไดงาน  4.13 .77 มาก 

4. โรงเรียนประสานงานใหครูทุกคนรับผิดชอบหนาท่ีท่ีไดรับมอบ 

หมายอยางกลมกลืนสอดประสานกันจนบรรลุเปาหมายของงาน  4.19 .79 มาก 

5. โรงเรียนจัดบรรยากาศรับฟงความคิดเห็น ไมยึดติด ยินดีเปลี่ยน 

แปลงความคิดไปตามเหตุตามผล  4.21 .81 มาก 

6. โรงเรียนมีการนําเสนอขอมูลใหทุกคนไดรับขอมูลพรอมกัน ในท่ี

ประชุม ไมมีการใหขอมูลบางสวนกับบางคน หรือใหขอมูลแตละ

คนไมตรงกันหรือใหขอมูลไมท่ัวถึง 4.12 .85 มาก 

7. โรงเรียนใหครูมีสวนรวมในการวางแผนโครงการวิธีการปฏิบัติงานท่ี

เกิดจาก รวมกันคิด รวมกันทํา และรวมกันรับผิดชอบ  4.16 .85 มาก 

8. โรงเรียนสามารถแกปญหาหรือความขัดแยงท่ีเกิดข้ึนไดดวยทีมท่ีดี 4.08 .82 มาก 

9. เปดโอกาสใหทุกคนแสดงฝมือ แสดงนาใจระหวางกัน 4.10 .83 มาก 

10. โรงเรียนสนับสนุนใหครูประเมินตนเองอยางสมํ่าเสมอ 4.09 .81 มาก 

รวม 4.10 .44 มาก 
 

จากตารางท่ี 4.7 พบวา สภาพการดําเนินการนิเทศการสอนในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 ดานการพัฒนาบุคลากรทางการเรียนการสอน โดยภาพรวมอยูใน

ระดับมาก (Χ  = 4.10, S.D. = .44) เม่ือพิจารณารายขอ พบวา มีความคิดเห็นอยูในระดับมากทุกขอ 

ขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ขอ 5 (Χ  = 4.21, S.D. = .81) รองลงมา ไดแก ขอ 4 (Χ  = 4.19, S.D. =.79) 

สวนขอท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ ขอ 2 (Χ  = 3.96, S.D. = .82)  
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4.4 ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเกี่ยว 

กับสภาพการดําเนินการนิเทศการสอนในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 19 จําแนกตามตําแหนงหนาที่  

 

ตารางท่ี 4.8 แสดงผลการเปรียบเทียบสภาพการดําเนินการนิเทศการสอนในโรงเรียน สังกัดสํานัก 

งานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 โดยภาพรวมและรายดาน จําแนกตาม

ตําแหนงหนาท่ี 
 

สภาพการดําเนินการนิเทศการสอนในโรงเรียน 

ตําแหนงหนาท่ี 

t 
p-

values 

ผูบริหาร 

(N=37) 

ครูผูสอน 

(N=290) 

Χ  S.D. Χ  S.D. 

1. ดานการพัฒนาหลักสูตร 4.31 .38 4.26 0.33 0.907 0.365 

2. ดานการจัดการเรียนการสอน 4.25 .39 4.11 0.41 1.937 0.054 

3. ดานสื่อการเรียนการสอน 4.16 .36 4.07 0.39 1.298 0.195 

4. ดานการวัดผลและประเมินผล 4.05 .43 4.04 0.44 .115 0.908 

5. ดานการพัฒนาบุคลากรทางการเรียนการสอน 4.09 .42 4.11 0.44 0-.187 0.852 

รวม 4.17 .28 4.12 0.32 0.981 0.327 
 

จากตารางท่ี 4.8 พบวา ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีความคิดเห็นเก่ียวกับ

สภาพการดําเนินการนิเทศการสอนในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 

19 จําแนกตามตําแหนงหนาท่ี โดยภาพรวมและรายดานไมแตกตางกัน 
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จากตารางท่ี 4.9 พบวา ความคิดเห็นของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเก่ียวกับ

สภาพการดําเนินการนิเทศการสอนในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 

จําแนกตามประสบการณการทํางาน โดยภาพรวมอยูในระดับมาก (Χ  = 4.12, S.D. = .32) เม่ือ

พิจารณาเปนรายดาน พบวา 

 ดานการพัฒนาหลักสูตร พบวา สภาพการดําเนินการนิเทศการสอนในโรงเรียน สังกัดสํานัก 

งานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 จําแนกตามประสบการณในการทํางาน โดยภาพรวมอยูใน

ระดับมาก (Χ  = 4.26, S.D. = .33) โดยขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีประสบการณการ

ทํางาน 5-10 มีคาเฉลี่ยสูงสุด (Χ  = 4.29, S.D. = .30) รองลงมา ไดแก ประสบการณการทํางานนอย

กวา 5 ป (Χ  = 4.25, S.D. = .38) และท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําสุดคือ ประสบการณการทํางานมากกวา 10 ป 

(Χ  = 4.23, S.D. = .34) 

 ดานการจัดการเรียนการสอน พบวา สภาพการดําเนินการนิเทศการสอนในโรงเรียน สังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 จําแนกตามประสบการณในการทํางาน โดยภาพรวม

อยูในระดับมาก (Χ  = 4.11, S.D. = .23) โดยขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีประสบการณ 

การทํางานมากกวา10 ปมีคาเฉลี่ยสูงสุด (Χ  = 4.17, S.D. = .40) รองลงมา ไดแก ประสบการณการ

ทํางานนอยกวา 5-10 ป (Χ= 4.10, S.D. = .40) และท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําสุดคือ ประสบการณการทํางานนอย

กวา 5 ป (Χ  = 4.09, S.D. = .45) 

 ดานสื่อการเรียนการสอน พบวา สภาพการดําเนินการนิเทศการสอนในโรงเรียน สังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 จําแนกตามประสบการณในการทํางาน โดยภาพรวม

อยูในระดับมาก (Χ  = 4.08, S.D. = .39) โดยขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีประสบการณ

การทํางานมากกวา 10 ปมีคาเฉลี่ยสูงสุด (Χ  = 4.12, S.D. = .36) รองลงมา ไดแก ประสบการณการ

ทํางาน 5-10 ป (Χ  = 4.08, S.D. = .38) และท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําสุดคือ ประสบการณการทํางานนอยกวา 5 

ป (Χ  = 4.03, S.D. = .43) 

 ดานการวัดผลและประเมินผล พบวาสภาพการดําเนินการนิเทศการสอนในโรงเรียน สังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 จําแนกตามประสบการณในการทํางาน โดยภาพรวม

อยูในระดับมาก (Χ  = 4.04, S.D. = .44) โดยขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีประสบการณ

การทํางาน 5-10 มีคาเฉลี่ยสูงสุด (Χ  = 4.06, S.D. = .43) รองลงมา ไดแก ประสบการณการทํางาน

มากกวา 10 ป (Χ  = 4.02, S.D. = .45) และท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําสุดคือ ประสบการณการทํางานนอยกวา 5 ป 

(Χ  = 4.01, S.D. = .43) 

 ดานการพัฒนาบุคลากรทางการเรียนการสอน พบวาสภาพการดําเนินการนิเทศการสอนใน

โรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 จําแนกตามประสบการณในการทํางาน 

โดยภาพรวมอยูในระดับมาก (Χ  = 4.10, S.D. = .44) โดยขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมี
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ประสบการณการทํางานมากกวา 10 มีคาเฉลี่ยสูงสุด (Χ  = 4.18, S.D. = .43) รองลงมา ไดแก ประสบ 

การณการทํางาน 5-10 ป (Χ  = 4.07, S.D. = .44) และท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําสุดคือ ประสบการณการทํางาน

นอยกวา 5 ป (Χ  = 4.05, S.D. = .43) 
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ตารางท่ี 4.10 แสดงผลการวิเคราะหความแปรปรวนสภาพการดําเนินการนิเทศการสอนใน

โรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 โดยภาพรวมและ

รายดาน จําแนกตามประสบการณในการทํางาน 
 

สภาพการดําเนินการนิเทศการ

สอนในโรงเรียน 

แหลงความ 

แปรปรวน 
SS df MS F 

P-

values 

1. ดานการพัฒนาหลักสูตร ระหวางกลุม .297 2 .149 1.334 .265 

ภายในกลุม 36.099 324 .111   

รวม 36.397 326    

2. ดานการจัดการเรียนการสอน ระหวางกลุม .383 2 .191 1.136 .322 

ภายในกลุม 54.420 323 .168   

รวม 54.803 325    

3. ดานสื่อการเรียนการสอน ระหวางกลุม .389 2 .194 1.299 .274 

ภายในกลุม 48.501 324 .150   

รวม 48.890 326    

4. ดานการวัดผลและประเมินผล ระหวางกลุม .201 2 .100 .521 .594 

ภายในกลุม 62.485 324 .193   

รวม 62.686 326    

5. ดานการพัฒนาบุคลากรทาง 

    การเรียนการสอน 

ระหวางกลุม .996 2 .498 2.633 .073 

ภายในกลุม 61.287 324 .189   

รวม 62.283 326    

 

รวม 

ระหวางกลุม .146 2 .073 .714 .490 

ภายในกลุม 32.841 322 .102   

รวม 32.987 324    
  

จากตารางท่ี 4.10 พบวา ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีความคิดเห็นเก่ียวกับ

สภาพการดําเนินการนิเทศการสอนในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 

19 จําแนกตามประสบการณในการทํางาน โดยภาพรวมและรายดานไมแตกตางกัน  
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4.6 ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบความคิดเห็นของขาราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษาเกี่ยวกับสภาพดําเนินงานการนิเทศการสอนในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 จําแนกตามวิทยฐานะ  

 

ตารางท่ี 4.11 แสดงผลการเปรียบเทียบสภาพการดําเนินการนิเทศการสอนในโรงเรียน สังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 โดยภาพรวมและรายดาน จําแนก

ตามวิทยฐานะ 
 

สภาพการดําเนินการนิเทศการสอนในโรงเรียน 

วิทยฐานะ 

t 
p-

values 

ไมมีวิทยฐานะ 

(N=138) 

มีวิทยฐานะ 

  (N=189) 

Χ  S.D. Χ  S.D. 

1. ดานการพัฒนาหลักสูตร 4.23 .35 4.28 .32 -1.288 .199 

2. ดานการจัดการเรียนการสอน 4.12 .38 4.13 .43 -.137 .891 

3. ดานสื่อการเรียนการสอน 4.10 .37 4.07 .40 .680 .497 

4. ดานการวัดผลและประเมินผล 4.05 .43 4.03 .45 .327 .744 

5. ดานการพัฒนาบุคลากรทางการเรียนการสอน 4.12 .41 4.10 .46 .426 .670 

รวม 4.12 .29 4.12 .34 .072 .943 
 

 จากตารางท่ี 4.11 พบวา ความคิดเห็นของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเก่ียวกับ

สภาพการดําเนินการนิเทศการสอนในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 

จําแนกตามวิทยฐานะ โดยภาพรวมและรายดานไมแตกตางกัน 

 

 

 

 



 

บทท่ี 5 

สรุปผล อภิปรายผลและขอเสนอแนะ 
 

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาสภาพดําเนินการนิเทศการสอนในโรงเรียน สังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 ตามความคิดเห็นของขาราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา และเพ่ือเปรียบเทียบสภาพดําเนินการนิเทศการสอนในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 ตามความคิดเห็นของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

จําแนกตามตําแหนงหนาท่ี ประสบการณในการทํางานและวิทยฐานะ ประชากรท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ 

ไดแก ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 

19 ปการศึกษา 2559 จํานวน 2,166 คน กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก ขาราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 กําหนดขนาดของกลุม

ตัวอยาง (Sample size) โดยใชตารางเครจซ่ีและมอรแกน (Krejcie & Morgan อางถึงใน พิมพอร 

สดเอ่ียม, 2557, หนา 35) ไดขนาดกลุมตัวอยาง 327 คน เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ เปน

แบบสอบถามเก่ียวกับสภาพดําเนินการนิเทศการสอนในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 19 แบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ จํานวน 52 ขอ มีคาความเชื่อม่ัน

ท้ังฉบับเทากับ .90 สถิติท่ีใชในการหาคุณภาพของเครื่องมือ ไดแก การหาความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา 

การหาความเชื่อม่ัน สถิติพ้ืนฐานท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน สถิติท่ีใชวิเคราะหเปรียบเทียบความแตกตางสภาพดําเนินการนิเทศการสอนในโรงเรียน 

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 จําแนกตามตําแหนงหนาท่ี และวิทยฐานะโดย

ใชสถิติ ที (t-test) และประสบการณการทํางาน โดยใชสถิติ เอฟ (F–test) 

 

5.1 สรุปผลการวิจัย 

จากการวิเคราะหขอมูลของผูตอบแบบสอบถาม สภาพการดําเนินการนิเทศการสอนใน

โรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 ผูวิจัยสรุปผลการวิจัยไดดังนี้ 

5.1.1. ขอมูลท่ัวไปผูตอบแบบสอบถาม 

มีผูตอบแบบสอบถามไดแกขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 (เลย-หนองบัวลําภู) จํานวน 327 คน เปนผูบริหารสถานศึกษา จํานวน 

37 คน คิดเปนรอยละ 11.31 ครูผูสอน จํานวน 290 คน คิดเปนรอยละ 88.68 มีประสบการณในการ

ทํางาน นอยกวา 5 ป จํานวน 67 คน คิดเปนรอยละ 20.50 ประสบการณในการทํางาน 5-10 ป 
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จํานวน 142 คน คิดเปนรอยละ 43.40 และประสบการณในการทํางาน มากกวา 10 ป จํานวน 118 

คน คิดเปนรอยละ 36.10 ไมมีวิทยฐานะ จํานวน 138 คน คิดเปนรอยละ 42.20 มีวิทยฐานะ จํานวน 

189 คน คิดเปนรอยละ 57.80 ตามลําดับ 

5.1.2 สภาพการดําเนินงานการนิเทศการสอนในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 

ผลการวิเคราะหความคิดเห็นของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเก่ียวกับสภาพ

การดําเนินการนิเทศการสอนในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 ผูวิจัย

ไดนําเสนอขอมูลโดยภาพรวมรายดานและรายขอ พบวา โดยภาพรวมอยูในระดับมาก (Χ  = 4.12, 

S.D. = .32) เม่ือพิจารณารายดาน พบวา มีความคิดเห็นอยูในระดับมากทุกดาน ดานท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด 

คือ ดานการพัฒนาหลักสูตร ( Χ  = 4.26, S.D. = .33) รองลงมา ไดแก ดานการจัดการเรียนการสอน 

(Χ  = 4.12, S.D. = .41) และดานการพัฒนาบุคลากรทางการเรียนการสอน (Χ  = 4.10, S.D. = .44) 

สวนดานท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ ดานการวัดผลและประเมินผล (Χ  = 4.04, S.D. = .44)  

 5.1.2.1 ดานการพัฒนาหลักสูตร โดยภาพรวมอยูในระดับมาก (Χ  = 4.26 , S.D. = 

.33) เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา มีความคิดเห็นอยูในระดับมากท่ีสุด 2 ขอ นอกนั้นอยูในระดับมาก 

ขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ขอ 5 โรงเรียนมีการแตงตั้งคณะกรรมการในการจัดทําหลักสูตร (Χ  = 4.40, 

S.D. = .75) รองลงมา ไดแก ขอ 9. ครูนําหลักสูตรไปใชในการวางแผนการจัดประสบการณท่ีหลาก 

หลาย สอดคลองกับความสามารถและความสนใจของผูเรียน ( Χ  = 4.36, S.D. = .73) และขอ สวน

ขอท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ ขอ 2. ผูบริหารสรางความตระหนักแกครูเก่ียวกับความสําคัญของ การพัฒนา

หลักสูตร (Χ  = 4.12, S.D. = .84) 

   5.1.2.2 ดานการจัดการเรียนการสอน โดยภาพรวมอยูในระดับมาก (Χ  = 4.12, S.D. = 

.41) เม่ือพิจารณารายขอ พบวา มีความคิดเห็นอยูในระดับมากทุกขอ ขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ขอ 6. 

(Χ  = 4.21, S.D. = .76) รองลงมา ไดแก ขอ 4 (Χ  = 4.21, S.D. = .78) และขอ 5 (Χ  = 4.17, S.D. = 

.75) สวนขอท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ ขอ 8 (Χ  = 3.97, S.D. = .77) 

   5.1.2.3 ดานสื่อการเรียนการสอน โดยภาพรวมอยูในระดับมาก (Χ  = 4.08, S.D. = 

.39) เม่ือพิจารณารายขอ พบวา มีความคิดเห็นอยูในระดับมากทุกขอ ขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ขอ 2 

(Χ  = 4.32, S.D. = .73) รองลงมา ไดแก ขอ 3 (Χ  = 4.23, S.D. = .69) และขอ 1 (Χ  = 4.20, S.D. = 

.79) สวนขอท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ ขอ 6 (Χ  = 3.88, S.D. = .82) 

  5.1.2.4 ดานการวัดผลและประเมินผล โดยภาพรวมอยูในระดับมาก (Χ  = 4.04, 

S.D. = .44) เม่ือพิจารณารายขอ พบวา มีความคิดเห็นอยูในระดับมากทุกขอ ขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ 

ขอ 11. ( Χ  = 4.17, S.D. = .76) รองลงมา ไดแก ขอ 12 (Χ  = 4.12, S.D. = .78) และขอ 1 (Χ  = 4.12, 

S.D. = .80) สวนขอท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ ขอ 4 (Χ  = 3.91, S.D. = .80) 
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   5.1.2.5 ดานการพัฒนาบุคลากรทางการเรียนการสอน โดยภาพรวมอยูในระดับมาก 

(Χ  = 4.10, S.D. = .44) เม่ือพิจารณารายขอ พบวา มีความคิดเห็นอยูในระดับมากทุกขอ ขอท่ีมี

คาเฉลี่ยสูงสุด คือ ขอ 5 (Χ  = 4.21, S.D. = .81) รองลงมา ไดแก ขอ 4 (Χ  = 4.19, S.D. =.79) 

และขอ 7 (Χ  = 4.16 , S.D. = .85) สวนขอท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ ขอ 2 (Χ  = 3.96, S.D. = .82) 

5.2.3 ผลการเปรียบเทียบสภาพการดําเนินการนิเทศการสอนในโรงเรียน สังกัดสํานักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 ตามความคิดเห็นของขาราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา จําแนกตามตําแหนงหนาท่ี ประสบการณในการทํางานและวิทยฐานะ ผูวิจัยไดนําเสนอขอมูล 

โดยภาพรวมและรายดาน ดังนี้ 

 5.2.3.1 สภาพการดําเนินการนิเทศการสอนในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 ตามความคิดเห็นของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จําแนก

ตามตําแหนงหนาท่ี พบวา โดยภาพรวมและรายดานไมแตกตางกัน 

 5.2.3.2 สภาพการดําเนินการนิเทศการสอนในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 ตามความคิดเห็นของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จําแนก

ตามประสบการณในการทํางาน พบวา โดยภาพรวมและรายดานไมแตกตางกัน 

 5.2.3.3 สภาพการดําเนินการนิเทศการสอนในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 ตามความคิดเห็นของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จําแนก

ตามวิทยฐานะพบวา โดยภาพรวมและรายดานไมแตกตางกัน 

 

5.2 อภิปรายผลการวิจัย  

จากผลการวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับสภาพการดําเนินการนิเทศการสอนในโรงเรียน สังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 มีประเด็นสําคัญท่ีควรนํามาอภิปรายดังตอไปนี ้

5.2.1 ผลการศึกษาสภาพการดําเนินการนิเทศการสอนในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 พบวา โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ท่ีเปนเชนนี้อาจเนื่องมาจาก

ผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนใหความสําคัญตอการนิเทศการสอน เนื่องจากการนิเทศการสอน

เปนงานท่ีมีความสําคัญงานหนึ่งของการจัดการเรียนการสอนและบริหารสถานศึกษาในการพัฒนา

การศึกษาสายสามัญหรือสายอาชีพตางก็มีการนิเทศเปนหลักของการจัดกิจกรรมบริหารสถานศึกษา 

ดวยเหตุนี้การนิเทศจึงเปนกระบวนการของสถานศึกษา ท่ีมุงจะสงเสริมใหการสนับสนุน และพัฒนา

มาตรฐานของการศึกษาโดยเฉพาะผูนิเทศก็ตองมีความรู ประสบการณ และทักษะตาง ๆ ในการนิเทศ

ตองการขวัญและกําลังใจ ตองการความรวมใจจากบุคคลทุกฝายท่ีเก่ียวของกับการศึกษา ขณะเดียว 

กันผูรับการนิเทศก็ตองการดูแลเอาใจใส ตองการขวัญกําลังใจ และการสนับสนุนจากผูนิเทศและ

ผูบริหารเชนกัน นอกจากนี้พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 และแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี2) 
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พ.ศ.2545 ใหความสําคัญอยางยิ่งในการพัฒนางานดานวิชาการ สงผลใหผูบริหารโรงเรียนและครูวิชา 

การของโรงเรียนจะตองมีการนิเทศการสอน เพ่ือสงเสริมใหครูผูสอนมีพัฒนางานดานวิชาการอยาง

จริงจังและตอเนื่อง กลาวไดวาการดําเนินกานิเทศการสอนของผูบริหารสถานศึกษามีความสําคัญตอ

การพัฒนาคุณภาพโดยรวมของโรงเรียน ซ่ึง ชวนพิศ คาดสนิท ไดใหความเห็นไววาการบริหารงาน

วิชาการ ถือวาเปนงานหลักของโรงเรียนท่ีผูบริหารโรงเรียนจะตองดําเนินงานการนิเทศกํากับดูแลการ

จัดการเรียนการสอนใกลชิด เพ่ือเสริมสรางความรู ความเชาใจ ความตระหนักและสรางขวัญกําลังใจ

แกครูผูสอนจึงทําใหผูบริหารโรงเรียนและครูไดรวมกันดําเนินการอยางเต็มท่ีเปนผลใหสภาพการ

ดําเนินการนิเทศการสอนในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 อยูใน

ระดับมาก จึงทําใหสอดคลองกับแนวคิดทฤษฎีของงานวิจัยของ พัชรี ศานติอาวรณ ไดศึกษาสภาพ

การนิเทศการสอนในโรงของศูนยพัฒนาคุณภาพการศึกษาแมนาวาง อําเภอแมอาย จังหวัดเชียงใหม 

ผลการวิจัย พบวา โดยภาพรวมอยูในระดับมาก และสอดคลองกับงานวิจัยของ วิสูตร มวงหวาน ได

ศึกษาสภาพและปญหาการนิเทศภายในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

อุบลราชธานี เขต 5 ผลการศึกษาพบวา โดยรวมอยูในระดับมาก เชนเดียวกับงานวิจัยของ เอกกมล 

ประครองทรัพย ไดศึกษาการนิเทศภายในโรงเรียนสักกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาขอนแกน เขต 

4 ผลการวิจัยพบวา โดยรวมอยูในระดับมาก 

5.2.2 ผลการเปรียบเทียบสภาพการดําเนินการนิเทศการสอนในโรงเรียน สังกัดสํานักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 จําแนกตามตําแหนงหนาท่ี พบวา โดยภาพรวมและรายดาน

ไมแตกตางกัน 

จําแนกตามประสบการณในการทํางาน พบวา โดยภาพรวมและรายดานไมแตกตางกัน ท่ี

เปนเชนนี้อาจเนื่องมาจาก ผูบริหารและครูผูสอนมีความรวมมือกันในการดําเนินงานการนิเทศการ

สอนในโรงเรียนเปนระบบ ซ่ึงกระบวนการของผูนิเทศท่ีมุงจะปรับปรุงและพัฒนาการสอนในสถาน 

ศึกษา และมุงท่ีพฤติกรรมของครูท่ีจะสงผลตอพฤตกรรมและคุณภาพของผูเรียน โดยการเนนความ

รวมมือกันระหวางผูนิเทศและผูรับการนิเทศอยางจริงจัง ถูกตองตามหลักวิชา มีลักษณะของความเปน

วิทยาศาสตร และตั้งอยูบนรากฐานของความเปนประชาธิปไตย นอกจากนี้ผูบริหารและครูผูสอนมี

แนวทางดําเนินงานชวยเหลือ แนะนํา ปรับปรุงการเรียนการสอนรวมกันใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

ดังนั้นมุมมองของผูบริหารและครูผูสอนเปนไปในมีทิศทางเดียวกัน จึงทําใหขาราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษาท่ีมีตําแหนงหนาท่ีตางกันมีความคิดเห็นตอสภาพการดําเนินงานการนิเทศการสอน 

ไมแตกตางกัน สอดคลองกับแนวคิดทฤษฎีของ เอกกมล ประครองทรัพย ไดศึกษาการนิเทศภายใน

โรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาขอนแกน เขต 4 ผลการวิจัยพบวา ขาราชการครูและ 

บุคลาการทางการศึกษาท่ีมีตําแหนงตางกันมีความคิดเห็นตอสภาพการนิเทศภายในโรงเรียน ของ

โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาขอนแกน เขต 4 โดยภาพรวมไมแตกตางกัน เชนเดียวกับ
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งานวิจัยของ หะมะสูดิง มานะ ไดศึกษาบทบาทการนิเทศภายในของผูบริหารโรงเรียนเอกชนสอน

ศาสนาอิสลามในจังหวัดยะลา ผลการวิจัยพบวา การเปรียบเทียบบทบาทการนิเทศภายในของผูบริหาร 

โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดยะลา สวนท่ีมีตําแหนงตางกันโดยภาพรวมมีความคิดเห็น

ไมแตกตางกัน 

จําแนกตามวิทยฐานะพบวา โดยภาพรวมและรายดานไมแตกตางกัน ท่ีเปนเชนนี้อาจเนื่อง 

มาจากอาจเปนเพราะขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนไมวาจะมีหรือไมมีวิทยาฐานะ

ลวนแตจะตองมีความมุงหมายของการนิเทศการสอนรวมกันระหวางผูนิเทศและผูรับการนิเทศ เพ่ือ

ชวยพัฒนาความสามารถของครู มุงชวยเหลือ แนะนํา ปรับปรุงและสงเสริมครูใหพัฒนาในดานตาง ๆ 

อยางเต็มท่ี ชวยใหครูมองเห็นปญหา สามารถปองกันและแกไขปญหาเก่ียวกับนักเรียน ชวยใหบุคลากร 

ในโรงเรียนเขาใจจุดมุงหายของการศึกษา และเขาใจบทบาทหนาท่ีของตนเอง ชวยสรางขวัญกําลังใจ

ในการปฏิบัติงานแกครูอันจะสงผลตอเปาหมายสุดทาย คือ นักเรียนท่ีมีคุณภาพตามจุดมุงหมายของ

การจัดการศึกษาและสงผลตอคุณภาพการเรียนการสอน ใหมีความกาวหนาตามยุคโลกาภิวัฒนท่ี

เปลี่ยนแปลงอยูเสมอนอกจากนี้ผูนิเทศและผูรับการนิเทศไมไดจําแนกตามวิทยฐานะแตถูกจําแนกให

ภายใตความเหมาะสมตามความถนัดและความรูความสามารถของแตละบุคคลเนื่องจากทุก ๆ คนมี

ความสําคัญเทาเทียมกันจากความตระหนักรวมกันในบทบาทหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมายเพ่ือยกระดับ

คุณภาพของโรงเรียนรวมกันดังกลาว จึงทําใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีวิทยาฐานะ

ตางกันมีความคิดเห็นตอสภาพการดําเนินงานการนิเทศการสอนในโรงเรียนไมแตกตางกัน.สอดคลอง

กับงานวิจัยของ อเนก ดอนเกิด ไดศึกษาสภาพและปญหาการนิเทศภายกลุมสาระการเรียนรู

วิทยาศาสตรโรงเรียนประถมศึกษา ในจังหวัดหนองคาย ผลการวิจัยพบวา ผูบริหารและครูผูสอน

วิทยาศาสตรท่ีมีประสบการณตางกัน มีความคิดเห็นไมแตกตางกันท้ังโดยรวมและรายดาน 

 

5.3 ขอเสนอแนะ 
จากผลการวิจัย พบวา สภาพการดําเนินการนิเทศการสอนในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 ผูวิจัยจึงขอเสนอแนะ ดังนี้ 

5.3.1 ขอเสนอแนะท่ัวไป 

จากผลการวิเคราะหขอมูลสภาพการดําเนินการนิเทศการสอนในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 พบวา สภาพการดําเนินงานการนิเทศการสอนในโรงเรียน สังกัด 

สํานักงานเตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 โดยภาพรวมอยูในระดับมาก แตเม่ือพิจารณารานดาน

การวัดผลและประเมินผลมีคาเฉลี่ยนอยกวาดานอ่ืน ๆ ดังนั้นผูบริหารและครูจึงควรใหความสําคัญตอ

การสงเสริม สนับสนุน กระบวนการวัดผลและประเมินผลในการจัดการเรียนการสอน โดยยึดผูเรียนเปน

สําคัญ ใชกระบวนการวัดและประเมินท่ีหลากหลาย วัดตามสภาพความเปนจริงอ่ืน ๆ ผูวิจัยจึงมีขอ 

เสนอแนะ ดังนี้ 
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 1. ผูบริหารโรงเรียนควรมีความตระหนักถึงความสําคัญของการพัฒนาคุณภาพงาน

วิชาการของโรงเรียน โดยเฉพาะอยางยิ่ง ดานการนิเทศการศึกษา ซ่ึงเปนงานท่ีมีความสําคัญยิ่งในการ

พัฒนาวิชาการของโรงเรียน จะตองใหทุกภาคสวนเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษา ผูบริหารสถาน 

ศึกษาตองเปนผูนําทางวิชาการ สงเสริมสนับสนุนใหบุคลากร นําหลักสูตรไปใชการนิเทศ ติดตาม และ

ประเมินผลการใชหลักสูตร 

 2. ผูบริหารโรงเรียนจะตองรวมมือกันกําหนดแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

เพ่ือการบริหารโรงเรียนในกลุมเครือขาย และการใชทรัพยากรท้ังดานวิชาการ งบประมาณ และ

บุคลากรรวมกัน 

 3. ครูควรมีความตระหนักในหนาท่ีมาตรฐานวิชาชีพ และจรรยาบรรณของตนเอง

พัฒนาตนเองอยูตลอดเวลาเพ่ือผลผลิตคือคุณภาพของนักเรียนใหเปนไปตามจุดมุงหมายของหลักสูตร 

 4. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ควรไดเรงสรางความเขมแข็งของกลุมเครือขายใน

การดูแลโรงเรียนเพ่ือการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน สนับสนุนใหมีการศึกษารวมกันเพ่ือยก 

ระดับคุณภาพการศึกษา 

 5. สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานควรไดใหความชวยเหลือแก

โรงเรียนในดานการจัดสรรบุคลากรใหครบชั้นจัดสรรงบประมาณใหเพียงพอตามขอบขายงานจัดสรร

สื่อวัสดุอุปกรณ ท่ีทันสมัยเพ่ือสะดวกตอการบริหารงานและจัดการเรียนการสอน 

5.3.2 ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 

 1. ควรศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอประสิทธิผลของโรงเรียนโดยใชแตละองคประกอบของ

การดําเนินงานการนิเทศการสอนในโรงเรียนเปนตัวแปรพยากรณ 

 2. ควรศึกษาเปรียบเทียบสภาพการบริหารโรงเรียน โดยวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ ซ่ึง

อาจใชการสัมภาษณ หรือการประชุมกลุม 

 3. ควรจะไดศึกษาความตองการพัฒนาตนเอง เรื่อง การนิเทศภายในและการประกัน

คุณภาพ เพ่ือนําไปสูการดําเนินการแกไขสภาพและปญหาการดําเนินงานวิชาการของโรงเรียนไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 
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    จึงเจริญพรมาเพ่ือทราบและหวังเปนอยางยิ่งวาคงไดรับความอนุเคราะหจากทาน

ดวยดี 
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ท่ี ศธ ๖๐๑๖(๒.๓)/ว๐๓๗ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
 วิทยาเขตศรีลานชาง ต.กุดปอง 

 อ.เมือง จ.เลย ๔๒๐๐๐ 
 

๒๐   กุมภาพันธ  ๒๕๖๐ 

 
                   

เรื่อง    ขอเชิญเปนผูเชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือวิจัย 

 

เจริญพร   รองศาสตราจารย ดร.พิมพอร  สดเอ่ียม 

 

 

    ดวย นางฌาริณี  ทองมี นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  วิทยาเขตศรีลานชาง ไดรับ

อนุมัติใหทําวิทยานิพนธ เรื่อง การดําเนินการนิเทศการสอนในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๙ โดยมีผูชวยศาสตราจารย ดร.ชิษณพงศ ศรจันทร เปนอาจารยท่ี

ปรึกษาวิทยานิพนธหลัก  ในการทําวิทยานิพนธครั้งนี้ จําเปนตองมีผูเชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือใน

งานวิจัยดังกลาว 

    มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  วิทยาเขตศรีลานชาง ไดพิจารณาเห็นวาทานเปน

ผูมีความรู ความสามารถ และประสบการณในเรื่องดังกลาว  จึงขอเจริญพรเชิญทานเปนผูเชี่ยวชาญ

ตรวจสอบเครื่องมือวิจัยดังกลาว และขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 
   

    จึงเจริญพรมาเพ่ือทราบและหวังเปนอยางยิ่งวาคงไดรับความอนุเคราะหจากทาน

ดวยดี 
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ท่ี ศธ ๖๐๑๖(๒.๓)/ว๐๖๔  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
 วิทยาเขตศรีลานชาง ต.กุดปอง 

 อ.เมือง จ.เลย ๔๒๐๐๐ 
 

๒๐   กุมภาพันธ  ๒๕๖๐ 

 
                   

เรื่อง    ขอเชิญเปนผูเชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือวิจัย 

 

เจริญพร   ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุขุม  พรมเมืองคุณ 

 

 

    ดวย นางฌาริณี  ทองมี นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  วิทยาเขตศรีลานชาง ไดรับ

อนุมัติใหทําวิทยานิพนธ เรื่อง การดําเนินการนิเทศการสอนในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๙ โดยมีผูชวยศาสตราจารย ดร.ชิษณพงศ ศรจันทร เปนอาจารยท่ี

ปรึกษาวิทยานิพนธหลัก  ในการทําวิทยานิพนธครั้งนี้ จําเปนตองมีผูเชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือใน

งานวิจัยดังกลาว 

    มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  วิทยาเขตศรีลานชาง ไดพิจารณาเห็นวาทานเปน

ผูมีความรู ความสามารถ และประสบการณในเรื่องดังกลาว  จึงขอเจริญพรเชิญทานเปนผูเชี่ยวชาญ

ตรวจสอบเครื่องมือวิจัยดังกลาว และขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 
   

    จึงเจริญพรมาเพ่ือทราบและหวังเปนอยางยิ่งวาคงไดรับความอนุเคราะหจากทาน

ดวยดี 
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ท่ี ศธ ๖๐๑๖(๒.๓)/ว๐๓๗ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
 วิทยาเขตศรีลานชาง ต.กุดปอง 

 อ.เมือง จ.เลย ๔๒๐๐๐ 
 

                             ๒๐   กุมภาพันธ  ๒๕๖๐ 

 
                   

เรื่อง    ขอเชิญเปนผูเชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือวิจัย 

 

เจริญพร   อาจารย ดร.ดุษฎีวัฒน  แกวอินทร 
 

 

    ดวย นางฌาริณี  ทองมี นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  วิทยาเขตศรีลานชาง ไดรับ

อนุมัติใหทําวิทยานิพนธ เรื่อง การดําเนินการนิเทศการสอนในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๙ โดยมีผูชวยศาสตราจารย ดร.ชิษณพงศ ศรจันทร เปนอาจารยท่ี

ปรึกษาวิทยานิพนธหลัก  ในการทําวิทยานิพนธครั้งนี้ จําเปนตองมีผูเชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือใน

งานวิจัยดังกลาว 

    มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  วิทยาเขตศรีลานชาง ไดพิจารณาเห็นวาทานเปน

ผูมีความรู ความสามารถ และประสบการณในเรื่องดังกลาว  จึงขอเจริญพรเชิญทานเปนผูเชี่ยวชาญ

ตรวจสอบเครื่องมือวิจัยดังกลาว และขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 
   

    จึงเจริญพรมาเพ่ือทราบและหวังเปนอยางยิ่งวาคงไดรับความอนุเคราะหจากทาน

ดวยดี 
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ท่ี ศธ ๖๐๑๖(๒.๓)/ว๐๓๗ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
 วิทยาเขตศรีลานชาง ต.กุดปอง 

 อ.เมือง จ.เลย ๔๒๐๐๐ 
 

                             ๒๐   กุมภาพันธ  ๒๕๖๐ 

 
                   

เรื่อง    ขอเชิญเปนผูเชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือวิจัย 

 

เจริญพร   ดร.สุภชัย  จันปุม 

 

 

    ดวย นางฌาริณี  ทองมี นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  วิทยาเขตศรีลานชาง ไดรับ

อนุมัติใหทําวิทยานิพนธ เรื่อง การดําเนินการนิเทศการสอนในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๙ โดยมีผูชวยศาสตราจารย ดร.ชิษณพงศ ศรจันทร เปนอาจารยท่ี

ปรึกษาวิทยานิพนธหลัก  ในการทําวิทยานิพนธครั้งนี้ จําเปนตองมีผูเชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือใน

งานวิจัยดังกลาว 

    มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  วิทยาเขตศรีลานชาง ไดพิจารณาเห็นวาทานเปน

ผูมีความรู ความสามารถ และประสบการณในเรื่องดังกลาว  จึงขอเจริญพรเชิญทานเปนผูเชี่ยวชาญ

ตรวจสอบเครื่องมือวิจัยดังกลาว และขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 
   

    จึงเจริญพรมาเพ่ือทราบและหวังเปนอยางยิ่งวาคงไดรับความอนุเคราะหจากทาน

ดวยดี 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ค 

หนังสือขอความอนุเคราะหเก็บรวบรวมขอมูล 
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ท่ี ศธ ๖๐๑๖(๒.๓)/๐๕๒  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
 วิทยาเขตศรีลานชาง ต.กุดปอง 

 อ.เมือง จ.เลย ๔๒๐๐๐ 
                                                           

๒๗  มีนาคม  ๒๕๖๐ 

 
                   

เรื่อง    ขอความอนุเคราะหเก็บรวบรวมขอมูลในการพัฒนาเครื่องมือวิจัย 

 

เจริญพร    
 

    ดวย นางฌาริณี  ทองมี นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  วิทยาเขตศรีลานชาง ไดรับ

อนุมัติใหทําวิทยานิพนธ เรื่อง การดําเนินการนิเทศการสอนในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๙ โดยมีผูชวยศาสตราจารย ดร.ชิษณพงศ ศรจันทร เปนอาจารยท่ี

ปรึกษาวิทยานิพนธหลัก  ในการทําวิทยานิพนธครั้งนี้ มีความจําเปนตองเก็บรวบรวมขอมูลเพ่ือการ

ทดลองใชเครื่องมือวิจัย (Try-out) โดยขอใหบุคลากรในหนวยงานของทานเปนผูตอบแบบสอบถาม

เรื่องดังกลาว 

    ดังนั้น สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราช

วิทยาลัย  วิทยาเขตศรีลานชาง จึงขอความอนุเคราะหให นางฌาริณี  ทองมี ไดเก็บรวบรวมขอมูลเพ่ือ

การทดลองใชเครื่องมือในการทําวิทยานิพนธจะเปนประโยชนอยางยิ่งในการทําวิจัยตอไป 
   

    จึงเจริญพรมาเพ่ือทราบและพิจารณาอนุเคราะห 
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ท่ี ศธ ๖๐๑๖(๒.๓)/ว๐๖๔  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
 วิทยาเขตศรีลานชาง ต.กุดปอง 

 อ.เมือง จ.เลย ๔๒๐๐๐ 
                                                           

๒๗  เมษายน  ๒๕๖๐ 

 
                   

เรื่อง    ขอความอนุเคราะหเก็บรวบรวมขอมูลเพ่ือการวิจัย 

 

เจริญพร 
 

สิ่งท่ีสงมาดวย  แบบสอบถามเพ่ือการวิจัย  จํานวน       ชุด    

 

 

    ดวย นางฌาริณี  ทองมี นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  วิทยาเขตศรีลานชาง ไดรับ

อนุมัติใหทําวิทยานิพนธ เรื่อง การดําเนินการนิเทศการสอนในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๙ โดยมีผูชวยศาสตราจารย ดร.ชิษณพงศ ศรจันทร เปนอาจารยท่ี

ปรึกษาวิทยานิพนธหลัก  ในการทําวิทยานิพนธครั้งนี้ นักศึกษามีความจําเปนตองเก็บรวบรวมขอมูล

เพ่ือการวิจัย โดยขอใหบุคลากรในหนวยงานของทานเปนผูตอบแบบสอบถามเรื่องดังกลาว 

    ดังนั้น สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราช

วิทยาลัย  วิทยาเขตศรีลานชาง จึงขอความอนุเคราะหให นางฌาริณี  ทองมี ไดเก็บรวบรวมขอมูลเพ่ือ

ใชในการทําวิทยานิพนธ ซ่ึงจะเปนประโยชนอยางยิ่งในการทําวิจัยตอไป 
   

    จึงเจริญพรมาเพ่ือทราบและพิจารณาอนุเคราะห 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ง 

แบบสอบถาม 
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 ลําดับท่ีของแบบสอบถาม 
 

    

 

แบบสอบถาม 

สภาพการดําเนินการนิเทศการสอนในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

มัธยมศึกษา เขต 19 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

คําช้ีแจง 

แบบสอบถามฉบับนี้ผูวิจัยสรางข้ึนมาเพ่ือใชเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลเก่ียวกับ

สภาพการดําเนินการนิเทศการสอนในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 

19 โดยผลการวิจัยท่ีไดจะเปนประโยชนแกครูผูสอนและผูบริหารโรงเรียนในการปรับปรุงสภาพการ

ดําเนินการนิเทศการสอนในโรงเรียนและใชเปนขอมูลและสารสนเทศใหผูบริหารระดับสูง พิจารณา

นําไปกําหนดนโยบายเพ่ือวางแผนสงเสริมการนิเทศการสอนในโรงเรียนใหมีประสิทธิภาพดีข้ึน 

ในโอกาสตอไป และขอมูลท่ีไดจะแปลผลการวิจัยในภาพรวม ผูวิจัยจะเก็บขอมูลรายฉบับเปนความ 

ลับและใชประโยชนเฉพาะการวิจัยเทานั้น ไมมีผลกระทบใดๆตอทานและหนวยงานของทานแต

ประการใด 

แบบสอบถามนี้แบงออกเปน 2 ตอน คือ 

ตอนท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกับสถานภาพท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม  

ตอนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกับสภาพการดําเนินการนิเทศการสอนในโรงเรียน สังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 

ขอขอบคุณทุกทานเปนอยางสูงท่ีเล็งเห็นความสําคัญของการวิจัยในครั้งนี้ และใหความรวม 

มือในการตอบแบบสอบถามดวยดี 

 

 

นางฌาริณี ทองมี 

นักศึกษาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีลานชาง 
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ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม  

 

คําช้ีแจง  โปรดกรอกขอมูลดานสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม และทําเครื่องหมาย  ลงใน

ชอง  หนาขอความท่ีตรงกับสภาพความเปนจริงของทาน  

  

1. ตําแหนงหนาท่ี 

  ผูบริหารโรงเรียน       

  ครูผูสอน     

    

2. ประสบการณในการทํางาน 

  นอยกวา 10 ป 

  5 - 10 ป 

  มากกวา 10 ป 

  

3. วิทยฐานะ 

   ไมมีวิทยาฐานะ 

   มีวิทยาฐานะ 
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ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับสภาพการดําเนินการนิเทศการสอนในโรงเรียน สังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19  

  

คําช้ีแจง แบบสอบถามฉบับนี้เปนแบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกับสภาพการดําเนินการนิเทศการ

สอนในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 ขอใหพิจารณาวา

โรงเรียนของทานมีสภาพการดําเนินการนิเทศการสอนอยูในระดับใด ในแตละประเด็นท่ี

กําหนดดังตอไปนี้ 

  โปรดทําเครื่องหมาย  ลงในชองวางท่ีมีตัวเลขอันดับคะแนนท่ีตรงกับสภาพการดําเนิน 

การนิเทศการสอนในโรงเรียนตามความเปนจริงท่ีทานรับรูและโปรดตอบแบบสอบถามทุก

ขอคําถาม โดยมีเกณฑการแบงสภาพและปญหาการดําเนินงานวิชาการออกเปน 5 ระดับ 

ดังนี้ 

5 หมายถึง มีสภาพการดําเนินการนิเทศการสอน อยูในระดับมากท่ีสุด 

4 หมายถึง มีสภาพการดําเนินการนิเทศการสอน อยูในระดับมาก 

3 หมายถึง มีสภาพการดําเนินการนิเทศการสอน อยูในระดับปานกลาง 

2 หมายถึง มีสภาพการดําเนินการนิเทศการสอน อยูในระดับนอย 

1 หมายถึง มีสภาพการดําเนินการนิเทศการสอน อยูในระดับนอยท่ีสุด 

 

ขอท่ี รายการ 
ระดับสภาพ สําหรับ

ผูวิจัย 5 4 3 2 1 

ดานการพัฒนาหลักสูตร       

1. ผูบริหารมรการจัดเตรียมขอมูลสารสนเทศท่ีจําเปน

สําหรับครู ในการพัฒนาหลักสูตร 

      

2. ผูบริหารสรางความตระหนักแกครูเก่ียวกับความสําคัญ 

ของการพัฒนาหลักสูตร 

      

3. มีการจัดสรรงบประมาณและเวลาในการพัฒนาหลัก 

สูตรสถานศึกษา 

      

4. โรงเรียนสงเสริม สนับสนุนใหครูปรับปรุงพัฒนาหลัก 

สูตรใหสอดคลองกับสภาพ ปญหาความตองการของ

ผูเรียนผูปกครอง ชุมชน และสังคม 

      

5. โรงเรียนมีการแตงตั้งคณะกรรมการในการจัดทําหลัก 

สูตร 
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ขอท่ี รายการ 
ระดับสภาพ สําหรับ

ผูวิจัย 5 4 3 2 1 

6. ครูผานการอบรม พัฒนาและมีความรูเก่ียวกับการจัด 

ทําหลักสูตรและการนําหลักสูตรไปใช 

      

7. ครูมีการวิเคราะหหลักสูตร       

8. จัดทําโครงสรางหลักสูตรสาระการเรียนรูใหสอดคลอง 

กับเปาหมายและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 

      

9. ครูนําหลักสูตรไปใชในการวางแผนการจัดประสบ 

การณท่ีหลากหลาย สอดคลองกับความสามารถและ

ความสนใจของผูเรียน 

      

10. ครูมีการนําผลการประเมินหลักสูตรมาใชปรับปรุง

และพัฒนาดานดานการนําหลักสูตรไปใช 

      

ดานการจัดการเรียนการสอน        

11. โรงเรียนมีโครงการสงเสริมใหครูจัดบรรยากาศในหอง 

เรียนใหเอ้ือตอการจัดการเรียนการสอน 

      

12. ผูบริหารโรงเรียนกระตุนใหครูปรับเปลี่ยนกระบวน

ทัศนในการจัดการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ  

      

13. ครูไดจัดทําแผนการจัดการเรียนรู ท่ียึดผูเรียนเปน

สําคัญ 

      

14. ครูมีความรูความเขาใจและสามารถจัดกระบวนการ

เรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญโดยใหผูเรียนปฏิบัติ 

จริง  

      

15. ครูเชื่อมโยงประสบการณการเรียนรูของผูเรียนเขากับ

ชีวิตจริง  

      

16. ครูจัดทําขอมูลและใชแหลงเรียนรูตางๆในทองถ่ิน 

และใชภูมิปญญาทองถ่ินในการจัดการเรียนการสอน  

      

17. ผูปกครอง ชุมชน และสังคมเขามามีสวนรวมในการ

จัดการเรียนรู  

      

18. มีการวิเคราะหผลเพ่ือประมวลปญหา และอุปสรรคท่ี

เกิดข้ึนจากการจัดการเรียนรู  
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ขอท่ี รายการ 
ระดับสภาพ สําหรับ

ผูวิจัย 5 4 3 2 1 

19. มีการจัดสอนเสริมใหกับนักเรียนปกติและซอมเสริมให 

กับนักเรียนท่ีมีปญหาทางการเรียนเพ่ือพัฒนาความรู

ความสามารถตามศักยภาพ โดยการเสริมจุดเดนแกไข

จุดดอยเปนรายบุคคล  

      

20. มีการรายงานผลดานการจัดการเรียนรูใหผูบริหาร

ทราบ  

      

ดานสื่อการเรียนการสอน       

21. ครูมีการวางแผนการใชสื่อ นวัตกรรมการจัดการเรียนรู       

22. ครูทําการผลิต พัฒนาสื่อ และนวัตกรรมการเรียนการ

สอน 

      

23. ครูใชสื่อ นวัตกรรม อุปกรณเทคโนโลยี ประกอบการ

จัดประสบการณใหผูเรียนไดปฏิบัติจริง 

      

24. ครูมีการประเมินผลการใชสื่อ นวัตกรรมเพ่ือปรับปรุง 

พัฒนาอยางตอเนื่อง 

      

25. จัดเวลาใหนักเรียนไดใชสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสารเพ่ือการจัดประสบการณอยางเหมาะสม 

      

26. จัดกิจกรรมบูรณาการระหวางสาระการเรียนรูให

นักเรียนไดใชสื่อเทคโนโลยีสาระสนเทศ และการสื่อ 

สารเพ่ือการเรียนรู 

      

27. เปดโอกาสใหนักเรียนนําเสนอผลงานจากการบูรณา

การการเรียนรูโดยใชสื่อเทคโนโลยีหนาชั้นเรียน 

      

28. ครูรายงานผลการจัดทําสื่อ นวัตกรรมใหผูบริหารทราบ       

29. มีการสงเสริมใหครูใชสื่อและอุปกรณท่ีเอ้ือตอการจัด 

การเรียนรู 

      

30. มีวิธีการสนับสนุนใหครูจัดทําสารสนเทศระเบียนสื่อ

มาจัดการเรียนรูอยางเปนระบบและมีประสิทธิภาพ 

      

ดานการวัดผลและประเมินผล       

31. โรงเรียนกําหนดระเบียบการวัดผล ประเมินผลการ

เรียนรูตามหลักสูตร 
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ขอท่ี รายการ 
ระดับสภาพ สําหรับ

ผูวิจัย 5 4 3 2 1 

32. ผูบริหารโรงเรียนมีการประชุมคณะครูเพ่ือชี้แจงแนะนํา 

การวัดประเมินผลการเรียนรูใหเปนไปตามระเบียบ 

และสอดคลองกับหลักสูตร 

      

33. ผูบริหารสงเสริมใหมีการวัดผล ประเมินผลการเรียนรู

ท่ีสอดคลองกับมาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัด 

      

34. ผูบริหารมอบหมายใหครูศึกษา ทําความเขาใจระเบียบ.

การวัดผล เพ่ือเปนแนวปฏิบัติในการวัดประเมินผลการ 

เรียนรู 

      

35. ครูมีความรูดนการวัดประเมินผลการจัดประสบการณ       

36. ครูสามารถสรางเครื่องมือวัด ประเมินผลการเรียนรูท่ี

หลากหลายโดยยึดผูเรียนเปนสําคัญ 

      

37. ครูตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวัดและประเมินผลการ

เรียนรูท่ีสรางข้ึน 

      

38. ครูนําผลการประเมินมาวิเคราะหเพ่ือนําไปเปนขอมูล

ในการปรับปรุงการจัดการเรียนรูใหมีคุณภาพ 

      

39. ครูจัดทําเอกสาร หลักฐานในชั้นเรียนตามระเบียบวัด

ประเมินผลการเรียนรูไดถูกตองและทันตามเวลาท่ี

กําหนด 

      

40. ครูมีการสรุป รายงานผลการเรียนรูใหแกผูปกครอง

ทราบตามเวลากําหนด 

      

41. ครูมีวิธีการใหขอเสนอแนะแกผูบริหารหรือคณะครูใน

ดานการปรับปรุงการเรียนการสอน 

      

42. ครูมีวิธีการแกปญหาดานคุณภาพการจัดการเรียนรู

ของผูเรียนโดยเนนกระบวนการวิจัยในชั้นเรียน 

      

ดานการพัฒนาบุคลากรทางการเรียนการสอน        

43. โรงเรียนมีการมีการประชุมชี้แจงใหทุกคนรูภารกิจ 

เปาหมาย บทบาทหนาท่ีท่ีตองทาชัดเจน  

      

44. โรงเรียนพัฒนาครูใหมีความหลากหลาย คลองตัว มี

ความสามารถสูงในดานท่ีครูแตละคนเชี่ยวชาญ  
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45. โรงเรียนจัดบรรยากาศการทางานไมเครงเครียดอึดอัด 

ผอนคลายแตไดงาน  

      

46. โรงเรียนประสานงานใหครูทุกคนรับผิดชอบหนาท่ีท่ี

ไดรับมอบหมายอยางกลมกลืนสอดประสานกันจน

บรรลุเปาหมายของงาน  

      

47. โรงเรียนจัดบรรยากาศรับฟงความคิดเห็น ไมยึดติด 

ยินดีเปลี่ยนแปลงความคิดไปตามเหตุตามผล  

      

48. โรงเรียนมีการนําเสนอขอมูลใหทุกคนไดรับขอมูล.

พรอมกัน ในท่ีประชุม ไมมีการใหขอมูลบางสวนกับ

บางคน หรือใหขอมูลแตละคนไมตรงกันหรือใหขอมูล

ไมท่ัวถึง 

      

49. โรงเรียนใหครูมีสวนรวมในการวางแผนโครงการวิธีการ 

ปฏิบัติงานท่ีเกิดจากรวมกันคิด รวมกันทํา และรวมกัน

รับผิดชอบ 

      

50. โรงเรียนสามารถแกปญหาหรือความขัดแยงท่ีเกิดข้ึน

ไดดวยทีมท่ีดี 

      

51. เปดโอกาสใหทุกคนแสดงฝมือ แสดงนาใจระหวางกัน       

52. โรงเรียนสนับสนุนใหครูประเมินตนเองอยางสมํ่าเสมอ       

 

ขอขอบคุณทุกทานท่ีใหความอนุเคราะห 

ฌารินี ทองมี 
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ลําดับท่ีของแบบสอบถาม 

    

 

แบบสอบถาม 

ความตองการและความสนใจเกี่ยวกับการนิเทศภายในสถานศึกษาของขาราชการครูและ 

บุคลากรทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

คําช้ีแจง 

1. แบบสอบถามฉบับนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือ 

 1.1 เพ่ือศึกษาความตองการและความสนใจเก่ียวกับการนิเทศภายในสถานศึกษาของ

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 19  

2. แบบสอบถามฉบับนี้แบงออกเปน 2 ตอน คือ 

 ตอนท่ี 1 เปนขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม  

 ตอนท่ี 2 เปนแบบสอบถามเก่ียวกับความตองการ ความสนใจเก่ียวกับการนิเทศภายใน

สถานศึกษาของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยม 

ศึกษา เขต 19 

3. ผูตอบแบบสอบถามคือขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูมีหนาท่ีปฏิบัติการ

สอนในสถานศึกษา 

4. ขอความอนุเคราะหทานผูตอบแบบสอบถาม ใหทานตอบแบบสอบถามเปนจริงมากท่ีสุด 

ขอมูลท่ีไดถือวาเปนความลับ เนื่องจากจะนําไปเพ่ือการศึกษาเทานั้น ซ่ึงจะไมมีผลกระทบตอการ

ปฏิบัติงานในหนาท่ีและสถานภาพทางราชการของทานแตอยางใด ท้ังนี้เพ่ือใหไดผลการศึกษามีความ

เชื่อถือได และสามารถนําไปใชประโยชนไดจริง เพ่ือจะเปนประโยชนตอการพัฒนาและขอมูลในการ

บริหารจัดการใหเกิดประสิทธิภาพและประโยชนสูงสุดตอไป 

ผูวิจัยขอขอบคุณเปนอยางสูงมา ณ โอกาสนี้ท่ีใหความอนุเคราะหตอบแบบสอบถามใน 

ครั้งนี้ 

 

นางฌารินี ทองมี 

นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสาขาการบริหารการศึกษา 

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีลานชาง 
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ตอนที่ 1 สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม 

  

คําช้ีแจง  โปรดกรอกขอมูลดานสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม และทําเครื่องหมาย  ลงใน 

 ชองวางตามความเปนจริง  

1. เพศ 

  ชาย 

  หญิง 

 

2. ระดับการศึกษา 

  ปริญญาตรี 

  สูงกวาปริญญาตรี 

 

3. ประสบการณในการทํางาน 

  นอยกวา 10 ป 

  10 - 20 ป 

  มากกวา 20 ป 
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ตอนที่ 2 สรุปความตองการและความสนใจเกี่ยวกับการนิเทศภายในสถานศึกษาของ

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยม 

ศึกษา เขต 19 

  

คําช้ีแจง ใหทานพิจารณาแบบสอบถามตามความคิดเห็นความตองการ ความสนใจของทานท่ีมีตอ

การนิเทศภายในสถานศึกษาวาทานมีความตองการ ความสนใจในเรื่องใด ประเด็นใด แลว

ทําเครื่องหมาย ลงในชองระดับความคิดเห็นโดยประมาณคาตามระดับความคิดเห็นซ่ึง

ทุกขอคําถามมีเกณฑการแบงออกเปน 5 ระดับ ดังนี้ 

5 หมายถึง มีความตองการ ความสนใจ อยูในระดับมากท่ีสุด   

4 หมายถึง มีความตองการ ความสนใจ อยูในระดับมาก   

3 หมายถึง มีความตองการ ความสนใจ อยูในระดับปานกลาง   

2 หมายถึง มีความตองการ ความสนใจ อยูในระดับนอย   

1 หมายถึง มีความตองการ ความสนใจ อยูในระดับนอยท่ีสุด 

 

ขอท่ี ประเด็น/เรื่องท่ีทานมีความตองการ ความสนใจ 

ระดับความตองการ 

มาก

ท่ีสุด 

มาก ปาน

กลาง 

นอย นอย

ท่ีสุด 

1. ดานการเสริมสรางประสบการณทางวิชาชีพ      
2. ดานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา      
3. ดานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา      
4. ดานการจัดการเรียนการสอน       
5. ดานการพัฒนาการนิเทศการเรียนการสอน      
6. ดานสื่อการเรียนการสอน      
7. ดานการพัฒนาระบบขอมูลและสารสนเทศทางวิชาการ      
8. ดานการวัดผลประเมินผล      
9. ดานการพัฒนามาตรฐานการศึกษา      
10. ดานการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา      
11. ดานการสรางความสัมพันธกับชุมชน      
12. ดานบทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน      
13. ดานการพัฒนาหลักสูตรและการนําไปใช      
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14. ดานการวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน      
15. ดานการพัฒนาการนิเทศการเรียนการสอน      

 

ขอขอบพระคุณทานเปนอยางสูงมา ณ โอกาสนี้  

ท่ีใหความอนุเคราะหในการตอบแบบสอบถามครั้งนี้ 

นางฌารินี ทองมี ผูวิจัย 
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สรุปความตองการและความสนใจเกี่ยวกับการนิเทศภายในสถานศึกษาของขาราชการครู 

และบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 

 

ลําดับ/

ขอท่ี 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1.                

2.                

3.                

4.                

5.                

6.                

7.                

8.                

9.                

10.                

11.                

12.                

13.                

14.                

15.                

16.                

17.                

18.                

19.                

20.                

21.                

22.                

23.                

24.                

25.                



110 
 

ลําดับ/

ขอท่ี 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

26.                

27.                

28.                

29.                

30.                

31.                

32.                

33.                

34.                

35.                

36.                

37.                

38.                

39.                

40.                

41.                

42.                

43.                

44.                

45.                

46.                

47.                

48.                

49.                

50.                

รวม 15 50 15 48 7 36 9 35 14 34 15 14 12 15 13 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ค 

คาดัชนีความสอดคลองของขอคําถาม (IOC) 
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คาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ของแบบสอบถาม 
 

ขอคําถาม 

ระดับความคิดเห็นจาก

ผูเช่ียวชาญ 
รวม 

คา 

IOC 

แปล 

ผล คนท่ี 

1 

คนท่ี 

2 

คนท่ี 

3 

คนท่ี 

4 

คนท่ี 

5 

ดานการพัฒนาหลักสูตร         

1. ผูบริหารมรการจัดเตรียมขอมูลสารสนเทศ 

ท่ีจําเปนสําหรับครู ในการพัฒนาหลักสูตร +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 

2. ผูบริหารสรางความตระหนักแกครูเก่ียว 

กับความสําคัญของ การพัฒนาหลักสูตร +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 

3. มีการจัดสรรงบประมาณและเวลาในการ

พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 

4. โรงเรียนสงเสริม สนับสนุนใหครูปรับปรุง

พัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับสภาพ 

ปญหาความตองการของผูเรียน ผูปกครอง 

ชุมชน และสังคม +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 

5. โรงเรียนมีการแตงตั้งคณะกรรมการในการ

จัดทําหลักสูตร +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 

6. ครูผานการอบรม พัฒนาและมีความรูเก่ียว 

กับการจัดทํา หลักสูตรและการนําหลัก 

สูตรไปใช +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 

7. ครูมีการวิเคราะหหลักสูตร +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 

8. จัดทําโครงสรางหลักสูตร สาระการเรียนรู

ใหสอดคลองกับเปาหมายและคุณลักษณะ

ท่ีพึงประสงค +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 

9. ครูนําหลักสูตรไปใชในการวางแผนการจัด

ประสบการณท่ีหลากหลาย สอดคลองกับ

ความสามารถและความสนใจของผูเรียน +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 

10. ครูมีการนําผลการประเมินหลักสูตรมาใช

ปรับปรุงและพัฒนาดานดานการนําหลัก 

สูตรไปใช +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 
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ขอคําถาม 

ระดับความคิดเห็นจาก

ผูเช่ียวชาญ 
รวม 

คา 

IOC 

แปล 

ผล คนท่ี 

1 

คนท่ี 

2 

คนท่ี 

3 

คนท่ี 

4 

คนท่ี 

5 

ดานการจัดการเรียนการสอน         

1. โรงเรียนมีโครงการสงเสริมใหครูจัดบรรยา 

กาศในหองเรียนใหเอ้ือตอการจัดการเรียน

การสอน +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 

2. ผูบริหารโรงเรียนกระตุนใหครูปรับเปลี่ยน

กระบวนทัศนในการจัดการเรียนรูท่ีเนน

ผูเรียนเปนสําคัญ  +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 

3. ครูไดจัดทําแผนการจัดการเรียนรู ท่ียึด

ผูเรียนเปนสําคัญ +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 

4. ครูมีความรูความเขาใจและสามารถจัด

กระบวนการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ

โดยใหผูเรียนปฏิบัติจริง  +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 

5. ครูเชื่อมโยงประสบการณการเรียนรูของ

ผูเรียนเขากับชีวิตจริง  +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 

6. ครูจัดทําขอมูลและใชแหลงเรียนรูตาง ๆ 

ในทองถ่ิน และใชภูมิปญญาทองถ่ินในการ

จัดการเรียนการสอน  +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 

7. ผูปกครอง ชุมชน และสังคมเขามามีสวน

รวมในการจัดการเรียนรู  +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 

8. มีการวิเคราะหผลเพ่ือประมวลปญหาและ

อุปสรรคท่ีเกิดข้ึนจากการจัดการเรียนรู  +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 

9. มีการจัดสอนเสริมใหกับนักเรียนปกติและ

ซอมเสริมใหกับนักเรียนท่ีมีปญหาทางการ

เรียนเพ่ือพัฒนาความรูความสามารถตาม

ศักยภาพ โดยการเสริมจุดเดนแกไขจุด

ดอยเปนรายบุคคล  +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 
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ขอคําถาม 

ระดับความคิดเห็นจาก

ผูเช่ียวชาญ 
รวม 

คา 

IOC 

แปล 

ผล คนท่ี 

1 

คนท่ี 

2 

คนท่ี 

3 

คนท่ี 

4 

คนท่ี 

5 

10. มีการรายงานผลดานการจัดการเรียนรูให

ผูบริหารทราบ  +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 

ดานสื่อการเรียนการสอน         

1. ครูมีการวางแผนการใชสื่อ นวัตกรรมการ

จัดการเรียนรู +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 

2. ครูทําการผลิต พัฒนาสื่อ และนวัตกรรม

การเรียนการสอน +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 

3. ครูใชสื่อ นวัตกรรม อุปกรณเทคโนโลยี 

ประกอบการจัดประสบการณใหผูเรียนได

ปฏิบัติจริง +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 

4. ครูมีการประเมินผลการใชสื่อ นวัตกรรม

เพ่ือปรับปรุงพัฒนาอยางตอเนื่อง +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 

5. จัดเวลาใหนักเรียนไดใชสื่อเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการจัด

ประสบการณอยางเหมาะสม +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 

6. จัดกิจกรรมบูรณาการระหวางสาระการ

เรียนรูใหนักเรียนไดใชสื่อเทคโนโลยีสาระ 

สนเทศ และการสื่อสารเพ่ือการเรียนรู +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 

7. เปดโอกาสใหนักเรียนนําเสนอผลงานจาก

การบูรณาการการเรียนรูโดยใชสื่อเทคโน-

โลยีหนาชั้นเรียน +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 

8. ครูรายงานผลการจัดทําสื่อ นวัตกรรมให

ผูบริหารทราบ +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 

9. มีการสงเสริมใหครูใชสื่อและอุปกรณท่ีเอ้ือ

ตอการจัดการเรียนรู +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 

10. มีวิธีการสนับสนุนใหครูจัดทําสารสนเทศ

ระเบียนสื่อมาจัดการเรียนรูอยางเปน

ระบบและมีประสิทธิภาพ +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 
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ขอคําถาม 

ระดับความคิดเห็นจาก

ผูเช่ียวชาญ 
รวม 

คา 

IOC 

แปล 

ผล คนท่ี 

1 

คนท่ี 

2 

คนท่ี 

3 

คนท่ี 

4 

คนท่ี 

5 

ดานการวัดผลและประเมินผล         

1. โรงเรียนกําหนดระเบียบการวัดผลประเมิน 

ผลการเรียนรูตามหลักสูตร +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 

2. ผูบริหารโรงเรียนมีการประชุมคณะครูเพ่ือ

ชี้แจง แนะนํา การวัดประเมินผลการเรียนรู 

ใหเปนไปตามระเบียบและสอดคลองกับ

หลักสูตร +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 

3. ผูบริหารสงเสริมใหมีการวัดผล ประเมินผล

การเรียนรู ท่ีสอดคลองกับมาตรฐานการ

เรียนรูและตัวชี้วัด +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 

4. ผูบริหารมอบหมายใหครูศึกษาทําความเขา 

ใจระเบียบการวัดผล เพ่ือเปนแนวปฏิบัติ 

ในการวัดประเมินผลการเรียนรู +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 

5. ครูมีความรูดนการวัดประเมินผลการจัด

ประสบการณ +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 

6. ครูสามารถสรางเครื่องมือวัดประเมินผล

การเรียนรูท่ีหลากหลายโดยยึดผูเรียนเปน

สําคัญ +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 

7. ครูตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวัดและ

ประเมินผลการเรียนรูท่ีสรางข้ึน +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 

8. ครูนําผลการประเมินมาวิเคราะหเพ่ือนํา 

ไปเปนขอมูลในการปรับปรุงการจัดการ

เรียนรูใหมีคุณภาพ +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 

9. ครูจัดทําเอกสาร หลักฐานในชั้นเรียนตาม

ระเบียบวัดประเมินผลการเรียนรูไดถูกตอง

และทันตามเวลาท่ีกําหนด +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 
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ขอคําถาม 

ระดับความคิดเห็นจาก

ผูเช่ียวชาญ 
รวม 

คา 

IOC 

แปล 

ผล คนท่ี 

1 

คนท่ี 

2 

คนท่ี 

3 

คนท่ี 

4 

คนท่ี 

5 

10. ครูมีการสรุป รายงานผลการเรียนรูใหแก

ผูปกครองทราบตามเวลากําหนด +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 

11. ครูมีวิธีการใหขอเสนอแนะแกผูบริหาร

หรือคณะครูในดานการปรับปรุงการเรียน

การสอน +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 

12. ครูมีวิธีการแกปญหาดานคุณภาพการจัด 

การเรียนรูของผูเรียนโดยเนนกระบวน 

การวิจัยในชั้นเรียน +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 

ดานการพัฒนาบุคลากรทางการเรียนการสอน        

1. โรงเรียนมีการมีการประชุมชี้แจงใหทุกคน

รูภารกิจ เปาหมาย บทบาทหนาท่ีท่ีตองทา

ชัดเจน  +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 

2. โรงเรียนพัฒนาครูใหมีความหลากหลาย 

คลองตัว มีความสามารถสูงในดานท่ีครูแต

ละคนเชี่ยวชาญ  +1 +1 +1 0 +1 4 0.80 ใชได 

3. โรงเรียนจัดบรรยากาศการทางานไมเครง 

เครียดอึดอัด ผอนคลายแตไดงาน  +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 

4. โรงเรียนประสานงานใหครูทุกคนรับผิด 

ชอบหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมายอยางกลม 

กลืนสอดประสานกันจนบรรลุเปาหมาย

ของงาน  +1 +1 +1 0 +1 4 0.80 ใชได 

5. โรงเรียนจัดบรรยากาศรับฟงความคิดเห็น 

ไมยึดติด ยินดีเปลี่ยนแปลงความคิดไปตาม

เหตุตามผล  +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 

6. โรงเรียนมีการนําเสนอขอมูลใหทุกคนได 

รับขอมูลพรอมกัน ในท่ีประชุม ไมมีการให

ขอมูลบางสวนกับบางคน หรือใหขอมูลแต

ละคนไมตรงกันหรือใหขอมูลไมท่ัวถึง +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 
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ขอคําถาม 

ระดับความคิดเห็นจาก

ผูเช่ียวชาญ 
รวม 

คา 

IOC 

แปล 

ผล คนท่ี 

1 

คนท่ี 

2 

คนท่ี 

3 

คนท่ี 

4 

คนท่ี 

5 

7. โรงเรียนใหครูมีสวนรวมในการวางแผน

โครงการวิธีการปฏิบัติงานท่ีเกิดจากรวม 

กันคิด รวมกันทํา และรวมกันรับผิดชอบ  +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 

8. โรงเรียนสามารถแกปญหาหรือความขัดแยง 

ท่ีเกิดข้ึนไดดวยทีมท่ีดี +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 

9. เปดโอกาสใหทุกคนแสดงฝมือ แสดงนาใจ

ระหวางกัน +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 

10. โรงเรียนสนับสนุนใหครูประเมินตนเอง

อยางสมํ่าเสมอ +1 +1 +1 0 +1 4 0.80 ใชได 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาคผนวก ฉ 

คาความเช่ือมั่น (Reliability) 
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ความเช่ือม่ันของแบบสอบถามวัดสภาพการดําเนินการนเิทศการสอนในโรงเรียน  

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 

RELIABILITY ANALYSIS – SCALE (ALPHA) 

Reliability Coefficients 

N of Case = 30  N of Items = 10 

Alpha = .610 

 

ความเช่ือม่ันของแบบสอบถามวัดสภาพการดําเนินการนเิทศการสอนในโรงเรียน  

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 

ดานการพัฒนาหลักสูตร 

RELIABILITY ANALYSIS – SCALE (ALPHA) 

Reliability Coefficients 

N of Case = 30  N of Items = 10 

Alpha = .829 

 

ความเช่ือม่ันของแบบสอบถามวัดสภาพการดําเนินการนเิทศการสอนในโรงเรียน  

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 

ดานการจัดการเรียนการสอน 

RELIABILITY ANALYSIS – SCALE (ALPHA) 

Reliability Coefficients 

N of Case = 30  N of Items = 10 

Alpha = .705 

 

ความเช่ือม่ันของแบบสอบถามวัดสภาพการดําเนินการนเิทศการสอนในโรงเรียน  

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 

ดานส่ือการเรียนการสอน 

RELIABILITY ANALYSIS – SCALE (ALPHA) 

Reliability Coefficients 

N of Case = 30  N of Items = 12 

Alpha = .823 
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ความเช่ือม่ันของแบบสอบถามวัดสภาพการดําเนินการนเิทศการสอนในโรงเรียน  

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 

ดานการวัดผลและประเมินผล 

RELIABILITY ANALYSIS – SCALE (ALPHA) 

Reliability Coefficients 

N of Case = 30  N of Items = 10 

Alpha = .798 
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ประวัติผูวิจัย 

 
ช่ือ - สกุล  : นางฌาริณี ทองมี 

วัน เดือน ป เกิด  : 7 พฤษภาคม 2507 

สถานท่ีเกิด  : อุบลราชธานี 

สถานท่ีอยูปจจุบัน  : 333 หมู 8 ต.นาแขม อ.เมือง จ.เลย 

 

 

การศึกษา 

 พ.ศ. 2525 : มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.ศ 5)  

     โรงเรียนเข่ืองในพิทยาคาร 

 พ.ศ. 2531  : การศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.) สาขาวิทยาศาสตรกายภาพชีวภาพ 

     มหาวิทยาลัลศรีนครินทรวิโรฒมหาสารคาม  

 พ.ศ. 2560  : ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.)  

   สาขาวิชาการบริหารการศึกษา     

   มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีลานชาง 
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