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ปจจุบัน ตลอดจนถึงญาติมิตรที่ชวยเหลือและใหกําลังใจผูวิจัยตลอดมา
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การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาระดับการนิเทศภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
สังกัด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึก ษาปตตานี เขต 2 ตามความคิดเห็นของผูบริหาร
โรงเรียนและครูผูสอน เพื่อเปรียบเทียบการนิเทศภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปตตานี เขต 2 จําแนกตามตําแหนงและขนาดของโรงเรียน และเพื่อ
รวบรวมปญหาและขอเสนอแนะในการนิเทศภายในสถานศึกษาขั้นพื้ นฐาน สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปตตานี เขต 2 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยเปนผูบริหารและครูผูสอน
ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปตตานี เขต 2 โดย สุมแบบแบงชั้นภูมิ แยก
ตามขนาดโรงเรียน และสุมอยางงายตามสัดสวน จํานวนทั้งสิ้น 573 คน เครื่องมือที่ใชในการเก็บ
รวมรวบขอมูล เปนแบบสอบถามความคิดเห็น ลักษณะเปนมาตราสวนประมาณคา 5 อันดับ และ
แบบสัมภาษณกึ่งโครงสราง สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
รอยละ และทดสอบความแตกตางคาเฉลี่ย โดยใชการทดสอบที (t-test)
ผลการวิจัย สรุปไดดังนี้
1. การนิเทศภายในสถานศึ ก ษาขั้น พื้น ฐาน สังกัด สํา นัก งานเขตพื้ น ที่ก ารศึก ษา
ประถมศึก ษาปต ตานี เขต 2 ตามความคิด เห็น ของผูบริหารโดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเปนรายดานพบวาทุกดานอยูในระดับมาก ในสวนของครูผูสอน โดยภาพรวมอยูในระดับ
มาก ยกเวน การวิจัยชั้น เรียนอยูในระดับปานกลาง และเมื่อจําแนกตามขนาดโรงเรียน โรงเรียน
ขนาดเล็ก มี ภ าพรวมอยูใ นระดับ ปานกลาง เมื่อพิจ ารณาเปน รายดานพบวา ดานการใหค วาม
ชวยเหลือแกครูโดยตรงและดานการพัฒนาทักษะการทํางานกลุม อยูในระดับมาก นอกนั้นอยูใน
(1)

ระดับปานกลาง ในสว นของโรงเรียนขนาดกลาง โดยภาพรวมพบวาอยูในระดับมาก และเมื่อ
พิจารณาเปนรายดานพบวา อยูในระดับมากทุกดาน
2. การเปรียบเทียบคาเฉลี่ย การนิเทศภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปตตานี เขต 2 ตามความคิด เห็นของผูบริหาร กับครูผูสอน พบวา
ผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอน มีคาเฉลี่ยความคิด เห็น เกี่ยวกับ การนิเทศภายในสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน โดยภาพรวมและรายดาน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 ทุกดาน
จําแนกตามขนาดของสถานศึกษา ภาพรวมและรายดาน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .001 ยกเวนดาน การพัฒนาทักษะการทํางานกลุมไมแตกตางกัน
3. ขอเสนอแนะในการนิเทศภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาปตตานี เขต 2 จากแบบสอบถามและแบบสัมภาษณกึ่งโครงสราง พบวา
ผูบ ริหารและครูผูสอนมีความรู ความเขาใจในบทบาทหนาที่เกี่ยวกับการนิเทศภายในสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ทั้ง 5 ดาน โดยใหขอคิด เห็น เกี่ยวกับการใหความชวยเหลือแกครูโดยตรงมากที่สุด
รองลงมาคือ การเสริมสรางประสบการณทางวิชาชีพ การพัฒนาทักษะกระบวนการกลุม การวิจัย
เชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน และการพัฒนาหลักสูตร ตามลําดับ
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ABSTRACT

The objective of this research were to study the level and compare of the internal
supervision in basic educational institutions under Pattanee Office of Educational Service Area 2
by the administrators’ and teacher’ opinions according by position and sizes of school and
compile , suggestions concerning of the internal supervision in basic educational institutions
under Pattanee Office of Educational Service Area 2. The population consisted of 1912
administrators and teachers involving internal supervision in basic educational institutions. The
sample form the populations, by using Proportional stratified random sampling were 573 persons.
The instrument used was a rating scale questionnaires with 0.89 reliability value and semi –
structured interviews. The analysis employed a computer program. The statistics used in the
analysis included percentage, mean, standard deviation and t-test.
The findings were as follows:
1. The internal supervision in basic educational institutions under Pattanee Office of
Educational Service Area 2, as a whole, as seen by the administrations and teachers was in the
high level. When considered by aspect, it was found that every aspect was in high level, and the
teacher classroom research which was in the moderate level. And divide by size, the small school
was in the moderate level. And the medium school was in the high level.
2. The comparison of the internal supervision in basic educational institutions under
Pattanee Office of Educational Service Area 2 between the administrations and teachers as a
(3)

whole was significantly different at the level of .001. And the school size was significantly
different at the level of .001. Buy the group development was not different.
3. The study of suggestion on the internal supervision in basic educational
institutions under Pattanee Office of Educational Service Area 2 form questionnaires and semi interviews found that the administrations and teachers were understand the 5 of the role of the
internal supervision in basic educational institutions. And the suggestion of Direct Assistance
was the most. The second try is State Development, Group Development, Action research, and
Curriculum Development.
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บทที่ 1
บทนํา
ปญหาและความเปนมาของปญหา
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 – 2559) กลาวถึง การ
พัฒนาประเทศสูความสมดุลและยั่งยืนจะตองใหความสําคัญกับการศึกษากับการเสริมสรางทุนของ
ประเทศที่มีอยูใหเขมแข็งและมีพลังเพียงพอในการขับเคลือ่ นกระบวนการพัฒนาประเทศทั้งนี้ ตอง
เริ่มจากการพัฒนาคนหรือทุนมนุษยใหเขมแข็ง พรอมรับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม
ในอนาคตโดยการเสริมสราง ใหเปนผูที่มีความพรอมทั้งทางรางกายและจิตใจ มีสุขภาพสมบูรณ
แข็งแรง มีทักษะในการคิดเปน ทําเปน การวิเคราะห ความคิดสรางสรรค มีคุณธรรมจริยธรรม รูจัก
สิทธิหนาที่ของตนเองและใหความเคารพในสิทธิและหนาที่ของผูอื่น สถานการณการพัฒนาที่ผาน
มาสงผลกระทบตอสังคมไทย คนไทยไดรับการพัฒนาศักยภาพเพิ่มขึ้น แตยังมีปญหาดานสติปญญา
ของเด็กปฐมวัย คุณภาพการศึกษาของเด็กวัยเรียน ผลการพัฒนาตามชว งวัย พบวา กลุมวัยเด็ก มี
พัฒนาการดานสติปญญาและอารมณ (IQ/EQ) คอนขางต่ํา เด็กวัยเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ํา
กวาเกณฑ กลุมเด็กวัยเรียนรอยละ 98.4 สามารถเขาถึงสวัสดิการดานการศึกษาตามนโยบายเรียนฟรี
15 ป วิ ถีชีวิ ต ไทยมีก ารเปลี่ย นแปลงเชื่ อมโยงกับวัฒ นธรรมจากนานาอารยประเทศที่มี ค วาม
หลากหลายมากขึ้น เศรษฐกิจ และสังคมโลกไดรับเปลี่ยนจาก “สังคมเกษตรกรรม” สู “สังคม
อุตสาหกรรม” และ “สังคมฐานความรู” สรางกระแสการเปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรมอยางรวดเร็ว
ผานกระแส โลกาภิวัฒน และโลกไซเบอร การจัดบริก ารดานการศึก ษายังมีปญหาดานคุณ ภาพ
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาถึงรอยละ 65 ซึ่งสวนใหญเปนโรงเรียนขนาดเล็กในชนบท
สงผลใหปจจุบันเด็กวัยเรียน ยังคงมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยูในระดับต่ํา คุณภาพการศึกษายังมี
ปญหามาก โดยคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนลดลงจากรอยละ 39.0ในป 2550 เปนรอยละ
32.2 ในป 2552 และยังคงต่ํากวาเปาหมายที่กําหนดไวรอยละ 55 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
ขั้นพื้นฐานในป 2552 พบวานักเรียนบางกลุมยังมีความสามารถต่ํากวาเกณฑ คือ ดานการอานรอย
ละ 7.2 ดานการเขียนรอยละ 17.7 และดานการคํานวณรอยละ 22.3 คนไทยเกือบรอยละ 60 ของผูที่
มีอายุ 15 ปขึ้นไป ไมสามารถคิด เปน ทําเปน ทําใหข าดทักษะในการแกปญหาในชีวิตประจําวัน
นอกจากนี้ กลุมวัยเด็กมีพัฒนาการดานความสามารถทางเชาวปญญา และความฉลาดทางอารมณ
คอนขางต่ํา
1
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พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545
มาตรา 6 ระบุไววา การจัด การศึก ษา ตองเปนไป เพื่อพัฒนาคนไทยใหเปน มนุษยที่สมบูรณทั้ง
รางกาย จิต ใจ สติปญญา มีค วามรู และ คุณ ธรรมมีจริยธรรมและวัฒ นธรรม ในการดํารงชีวิต
สามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข ตองยึดหลักวา ผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู และ
พัฒนาตนเองได และถือวา ผูเรีย นสําคัญที่สุด กระบวนการจัด การศึก ษา ตองสงเสริมใหผูเรียน
สามารถพัฒนาตามธรรมชาติ และเต็มศักยภาพ ตามมาตรา 22 ใน พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ
พ.ศ. 2542 ในการจัดกระบวนการเรียนรูตองมุ งปลูกฝงจิตสํานึกที่ถูกตอง เกี่ยวกับ การเมืองการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย ทรงเปน ประมุข รูจักรักษา และสงเสริม
สิทธิหนาที่เสรีภาพ ความเคารพกฎหมาย ความเสมอภาคและศัก ดิ์ศรีค วามเปน มนุษ ย มีค วาม
ภาคภูมิใจในความเปนไทย รูจัก รักษา ผลประโยชน ของสวนรวมและของประเทศชาติ รวมทั้ง
สงเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรมของชาติ การกีฬา ภูมิปญญาทองถิ่น ภูมิปญญาไทย และความรูอัน
เปนสากล ตลอดจน อนุรักษ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม มีความสามารถในการประกอบ
อาชีพ รูจักพึ่งตนเอง มีความริเริ่มสรางสรรค ใฝรู และเรียนรูดวยตนเอง อยางตอเนื่อง ตามมาตรา 7
ในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และสถานศึกษาทุกแหงตองประเมินตนเองทุกป
โดยการดําเนินการเปนสวนหนึ่งของการบริหารงานตามปกติ และตอง เปดเผยการดําเนินงานของ
ตนเองตอสาธารณะชน พรอมที่จะถูกตรวจสอบจากคณะกรรมการการประเมินภายนอกทุก 5 ป
โดยบุคลากรนอกสถานศึกษา ตลอดจนคณะกรรมการสถานศึกษา ผูปกครอง และผูมีสวนรวมใน
การจัด การศึกษา การจัด การศึก ษาตองมีลักษณะเปนสากล มีการพัฒ นาคุณ ภาพการศึกษาอยาง
ตอเนื่อง ไดรับการรับรองคุณภาพจากสถานบันอื่น ตองการพัฒนาองคความรูใหเกิดในสถาบัน ซึ่ง
จะทําใหสะทอนถึงการปฏิบัติงานของสถานศึกษา และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา วามีจุดเดน จุด
ดอยในเรื่องใด มีจุดบกพรองตามที่ตองการแกไขปรับปรุงตนเองในดานใดบาง
การนิ เ ทศการศึ ก ษาเป น งานที่ มี ค วามสํ า คั ญ งานหนึ่ ง ของการจั ด และบริ ห าร
สถานศึก ษาในการพัฒ นาการศึกษาไมวาระดับใด ตองมีการนิเทศเปนหลักของการจัด กิจกรรม
บริหารสถานศึกษา เปนกระบวนการของการศึกษาที่มุงสงเสริม สนับสนุน และพัฒนามาตรฐาน
ของการศึก ษา โดยเฉพาะผูนิเทศตองการความรู ประสบการณ และทักษะตาง ๆ ในการนิเทศ
ตองการสนับสนุน ตองการขวัญและกําลังใจ ตองการความรวมมือจากบุคคลทุกฝายที่เกี่ยวของกับ
การศึกษา ขณะเดียวกัน ผูรับการนิเทศตองการความดูแลเอาใจใส ตองการขวัญกําลังใจและการ
สนับสนุน จากผูนิเ ทศและผูบริหารเชน กัน (สุรียม าศ สุข กสิ . 2549: 3; อางอิงจาก ปรียาพร
วงศอนุตรโรจน. 2546) ในการนิเทศการศึกษานั้นตองตั้งอยูบนหลักการดานวิชาการ มีจุดมุงหมาย
ชัดเจน เปนประชาธิปไตย รับฟงความคิดเห็นของผูอื่น เปดโอกาสใหทุกคนไดแสดงความสามารถ
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เชิงสรางสรรค ทั้งทางดานความคิดเห็นและการกระทํา ใชหลักมนุษยสัมพันธ รวมทั้งการใหขวัญ
กําลังใจแกผูปฏิ บัติงาน ทั้งนี้เ พื่อใหก ารจัด การศึก ษาดําเนิน ไปดว ยความมีป ระสิทธิ ภ าพและ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้นดวย ผูบริหารสถานศึกษาตองดําเนินการใหครูสามารถ
ปฏิบัติงาน คือ สงเสริมและสนับสนุนใหครูประสบความสําเร็จในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
โดยการเพิ่มพูนความรู ความสามารถ ประสบการณในการทํางาน เพื่อเสริมสรางขวัญกําลังใจใหครู
สามารถพัฒ นาการจัด กิจ กรรมการเรียนการสอนให มีประสิทธิ ภ าพ นัก เรียนเกิด การเรียนรู มี
คุณลักษณะที่พึงประสงคตามความตองการของหลักสูตร ดวยเทคนิควิธีการที่หลากหาย เรียกวาครู
มืออาชีพ สิ่งที่สําคัญที่ชวยใหผูบริหารประสบความสําเร็จในการพัฒนาครูคือ การนิเทศภายใน
สถานศึกษาซึ่งเปนการดําเนินการภายในสถานศึกษา ประกอบดวยผูบริหารและครูในสถานศึกษา
รวมมือกันเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน ทั้งในดานการพัฒนาหลักสูตร การ
คน หาหรื อสืบสวนขอมูลเพื่ อนําผลมาใชใ นการปรับ ปรุงการเรียนการสอน การนิเทศภายใน
สถานศึก ษามีค วามสําคัญ เนื่องจากเปน การสง เสริมคุณ ภาพการเรียนการสอน การนิเทศจาก
บุคคลภายนอกอาจจะลดลง ถามีบุคคลซึ่งสามารถทําหนาที่นิเทศภายใน ตลอดจนสิ่งสนับสนุน
อื่นๆ ประกอบกับบุคลากรภายในโรงเรียนมีความรู ความสามารถเพี ยงพอ และเปนผูรูปญหาการ
จัดการเรียนการสอนของตนเองมากที่สุด การนิเทศโดยบุคคลในสถานศึกษาจะทําใหบรรยากาศ
การนิเทศเปนกันเองสามารถรูปญหา แกไขไดตรงจุดและสามารถติดตามการปฏิบัติงานหรือผลการ
นิเทศตลอดเวลา (สุรียมาศ สุข กสิ. 2549: 4; อางอิงจาก วไลรัตน บุญสวั สดิ์. 2538) การนิเทศ
ภายในสถานศึกษา มีลักษณะการนิเทศภายในที่แตกตางกันออกไป เพื่อตอบสนอง จุดมุงหมาย
ของการนิเทศภายใน คือ ไดผลงานนัก เรียนดี มีคุณ ภาพสูง มีก ารพัฒ นา การเรียนการสอน
พัฒ นาครู มีการเสริมสรางบํารุงขวัญและกําลังใจใหเกิด ความภาคภูมิและมั่น ใจในการทํางาน
ภายใตก ารนําของผูบริหารสถานศึก ษา การนิเทศภายในสถานศึก ษาจึงเปนหนาที่ข องผูบริหาร
โรงเรียนโดยตรงที่ตองรับผิดชอบดูแลการปฏิบัติงานภายในสถานศึกษาใหมีประสิทธิภาพ ใหเกิด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน การนิเทศภายในสถานศึกษาจึงเปนเครื่องมือที่สําคัญในการ
บริหารสถานศึกษา ที่จะกอใหเกิดคุณภาพทางวิชาการ
ปจ จุบัน มีก ารเปลี่ยนแปลงนโยบายทางการศึก ษาตามยุด สมัยของรัฐบาล ขาดการ
พัฒ นานโยบายการศึก ษาอยา งต อเนื่ อง และการเปลี่ย นแปลงทางการเมือ งที่ เกิ ด ขึ้น อยู เสมอ
ประกอบกับความไมสงบในบานเมือง โดยเฉพาะปญหาความไมสงบในสามจังหวัดชายแดนภาคใต
คือ จังหวัดปตตานี ยะลา นราธิวาส เปนปญหาใหญระดับชาติที่ไมมีแนวโนมวาจะสงบและนับวัน
จะรุนแรงขึ้นเรื่อย ๆ ทําใหนักเรียนในพื้นที่ขาดโอกาสในการพัฒนาตนเองใหทัดเทียมกับนักเรียน
ในพื้น ที่อื่ น ขาดการเรียนรูใ นสิ่งที่ ค วรรู ซึ่ ง สว นหนึ่งมาจากการที่ค รูสอนไม เต็มที่ เนื่องจาก
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หวาดระแวง กลัวภัยโจร การลอบยิงทํารายครู ปญหาการลอบวางเพลิงโรงเรียน ทําใหครูขาดขวัญ
และกํ า ลั ง ใจ และไร ที่ พึ่ ง ทางการจั ด การศึ ก ษา จากสิ่ ง ต า ง ๆ เหล า นี้ ล ว นส ง ผลให ค วาม
เจริญกาวหนาในการพัฒนาการศึกษาในพื้นที่ทําใหชาลง และไมมีประสิทธิภาพ (ปาตีเมาะ อีแต.
2552: 2; อางอิงจาก กัมภณฑ จุนโท. 2551) และปญหาหลักประการหนึ่ง คือ การนิเทศไมทั่วถึง
และขาดคุณ ภาพ การอาศัยการนิเทศจากภายนอก เมื่อขยายโรงเรียนเพิ่มขึ้น ครูเพิ่ม การนิเทศ
ภายนอกปฏิบัติไดไมทั่วถึง จึงจําเปนตองมีการนิเทศภายใน จากความเปลี่ยนแปลงทางสังคมครูดี
มิใชครูสอนดี มีความรู ประพฤติดีเทานั้น หากแตตองบริหารเวลาเพื่อสังคม ชุมชน พัฒนาบุคลากร
ในสถานศึกษา ไมหวังพึง ไมรอคอย พัฒนานิเทศกันเองใหสามารถพัฒนาตนเองไดอยางตอเนื่อง
และเปนระบบ สงเสริมการศึกษาคนควา วิจัยรวมปรับปรุงงานวิชาการ ซึ่งแตละสถานศึกษามีสภาพ
ขอจํากัดไมเหมือนกัน การที่คนภายในรูเรื่องดีที่สุดกวาคนภายนอก จะทําใหการพัฒนาการนิเทศ
ภายในเปนไปไดรวดเร็วยิ่งขึ้น ปญหาตัวเรงที่สําคัญคือปญหาการนําหลักสูตรไปใช สภาพการสอน
ที่เปลี่ยนไป สื่ออุปกรณก ารสอน การประเมิน และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ความ
เปลี่ยนแปลงเปนไปอยางรวดเร็ว การปรับตัว การพัฒนาตนเอง พึ่งตนเองของสถานศึกษา ควรที่
บุคลากรในสถานศึกษาจะตองตื่นตัวและปรับปรุงตนเองใหพัฒนา โดยใชหลักนิเทศพึ่งตนเองโดย
บุคลากรในสถานศึกษาเปนหลัก (สุรียมาศ สุขกสิ. 2549: 5; อางอิงจาก ชารี มณีศรี. 2538)
จากรายงานสรุปการดําเนิน งาน สํานัก งานรับรองมาตรฐานและประเมิน คุณ ภาพ
การศึกษา ไดสรุปผลการดําเนินงานในรอบ 5 ป ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน สถานศึกษาทั้งหมด
17,562 โรงเรียน ประเมินคุณภาพการศึกษา 3 ดาน ไดแก ด านผูเรียน มี 7 มาตรฐาน ดาน
ผูบริหาร มี 5 มาตรฐาน ดานครู มี 2 มาตรฐาน สรุปโดยรวมของโรงเรียน มีมาตรฐาน รอยละ
45 ไมไดมาตรฐานรอยละ 55 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปตตานีเขต 2 ไดรายงาน
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับชาติ ปการศึกษา 2552 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (GAT)
จะเห็นวาคุณภาพการศึกษาคาเฉลี่ยระดับดี ซึ่งเปนคาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ต่ํากวาเกณฑ คือ
จากแผนปฏิบัติราชการ 4 ป สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปตตานีเขต 2 (สํานักงาน
เขตพื้นที่ก ารศึกษาประถมศึกษาปตตานี เขต 2. 2554: 14) เปาหมายผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติ
ราชการในปการศึกษา 2552 คือ ระดับคุณภาพดี รอยละ 60 ทุกกลุมสาระการเรียนรู ดังนั้น
สํานัก งานเขตพื้นที่การศึก ษาประถมศึกษาปตตานีเขต 2 จึงไดสํารวจปญหาการเรียนการสอน
พบวา การเรียนการสอนของครูผูสอน สวนใหญยังคง มุงสอนตามตําราไมยึดนักเรียนเปนสําคัญ
ครูไมศึกษาหลักสูตรและไมทําความเขาใจ เพื่อวิเคราะหและนําไปสูการจัดการเรียนการสอนที่
แทจริง ขาดความเอาใจใส ไมเตรียมการสอน ครูขาดการทุมเท เสียสละทํางานอยางจริงจัง ไมใช
สื่อเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน จากปญหาดังกลาว เปนเครื่องชี้ใหเห็นวา การจัดการศึกษาของ
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ภาครัฐ และ เอกชนตาง ๆ ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปตตานีเขต 2 ตองเอาจริง
เอาจังในการปรับปรุงแกไขการปฏิบัติงานของผูบริหารโรงเรียน และครูผูสอน และทุกฝายที่ให
การจัดการศึกษาตองรวมมือกัน ผลสัมฤทธิ์ที่กลาวขางตน เปนสวนหนึ่งของการบริหารงานดาน
วิชาการ ซึ่งถือวาเปนหัวใจหลัก ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานทุกแหงที่ผูบริหารโรงเรียนสามารถ
พัฒนาคุณภาพการศึก ษาของตนเอง (สํานักงานเขตพื้น ที่ก ารศึก ษาประถมศึก ษาปตตานีเ ขต 2.
2555?: 1-2)
นอกจากนี้จากผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในโรงเรียนขนาด
เล็กสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปตตานี เขต 2 อยูในระดับปรับปรุงและพอใช
ในกลุมสาระหลักเปนสวนใหญ (ขอมูลจากสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปตตานี เขต
2. 2555? 1-2)
ดวยเหตุทผี่ ลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนอยูในระดับที่ยังไมเปนที่ นาพอใจ คือ
ในภาพรวมคิดเปนรอยละ 30 ของผูบริหาร (สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปตตานีเขต
2. 2554: 19) เปนผลมาจากการขาดความเอาใจใส ในการติดตามประเมินผลของครูผูสอน ที่เกิดจาก
การนิเทศที่ไมทั่วถึง การนิเทศจากภายนอกลดลง ดังนั้นเพื่อเปนการกระตุนการปรับปรุงระบบการ
เรียนการสอนอยางจริงจัง และทั่วถึง จึงจําเปนตองมีกระบวนการนิเทศภายในสถานศึกษาอยางเปน
ระบบและมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ทั้ ง นี้ ต อ งอาศั ย ผู บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา ครู ผู ส อนในโรงเรี ย นที่ มี
ความสามารถทํา หน าที่ ก ารนิเ ทศภายในสถานศึก ษา เพื่อ นํา ไปสูก ารนิ เทศที่ มีป ระสิท ธิภ าพ
เนื่องจากการไดครูที่มีความสามารถเพียงพอ และเปนผูรูปญหาการจัดการเรียนการสอนมากที่สุด
เปนผลใหการนิเทศภายในสถานศึกษามีบรรยากาศการนิเทศเปนกันเอง สามารถรูปญหาและแกไข
ปญหาไดตรงจุด และสามารถติดตามการปฏิบัติงานหรือผลการนิเทศตลอดเวลา การนิเทศภายใน
โรงเรียนเปน การทํางานรว มกันระวางผูบริหารสถานศึก ษา ครู และบุค ลากรในโรงเรียน ที่จ ะ
นําไปสูการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ดว ยเหตุผลรวมทั้งปญ หาตาง ๆ ที่ก ลาวมาขางตน จะเห็น ได วา การนิเทศภายใน
สถานศึก ษา เปนเครื่องมือที่สําคัญในการบริหารสถานศึกษา ผูวิจัยจึง สนใจที่จะศึกษาการนิเทศ
ภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปตตานี เขต 2 เพื่อ
จะไดทราบถึงแนวทางในการปฏิบัติงานนิเทศภายใน อันจะเปนประโยชนโดยตรงสําหรับผูบริหาร
และผูมีสวนเกี่ยวของ ซึ่งจะเปนแนวทางสําหรับการบริหารจัดการศึกษาใหมีคุณภาพตอไป
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วัตถุประสงคการวิจัย
1. เพื่อศึกษาระดับการนิเทศภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาปตตานี เขต 2 ตามความคิดเห็นของผูบ ริหารและครูผูสอน
2. เพื่อเปรียบเทียบการนิเทศภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาปตตานี เขต 2 จําแนกตามตําแหนง และขนาดของโรงเรียน
3. เพื่อ รวบรวมข อเสนอแนะในการนิ เทศภายในสถานศึก ษาขั้ น พื้น ฐาน สังกั ด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปตตานี เขต 2
สมมติฐานการวิจัย
1. การนิเทศภายในสถานศึก ษาขั้น พื้น ฐาน สังกัด สํานัก งานเขตพื้น ที่ก ารศึก ษา
ประถมศึกษาปตตานี เขต 2 ตามความคิดเห็นของผูบริหาร กับครูผูสอน แตกตางกัน
2. การนิเทศภายในสถานศึก ษาขั้ น พื้น ฐาน สัง กัด สํ านัก งานเขตพื้น ที่ ก ารศึก ษา
ประถมศึกษาปตตานี เขต 2 ระหวางโรงเรียนขนาดเล็ก และโรงเรียนขนาดกลาง แตกตางกัน
ความสําคัญของการวิจัย
1. ผลการวิจัยจะเปน ขอมูลใหผูบริหารโรงเรียน และครูผูสอน ในโรงเรียนสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปตตานี เขต 2 ใชเปนแนวทางในการวางแผนปรับปรุง
และพัฒนาการนิเทศภายในสถานศึกษาใหประสบผลสําเร็จยิ่งขึ้น
2. ผลการวิจัยจะเปนขอมูลใหสถานศึกษาในสังกัด สํานักงานเขตพื้นที่การการศึกษา
ประถมศึก ษาปต ตานี เขต 2 ใชใ นการดําเนิ น งานตามโครงการนิเทศภายในสถานศึก ษา ได
พัฒนาการดําเนินการนิเทศภายในสถานศึกษา ใหมีศักยภาพมากขึ้น อันจะสงผลใหผูเรียนไดรับการ
พัฒนาอยางตอเนื่อง
3. นําขอเสนอแนะในการนิเทศภายในสถานศึกษา มาประยุกตใชในการดําเนินการ
นิเทศ อันจะเปนประโยชนตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
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ขอบเขตของการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยกําหนดขอบเขตการวิจัย ดังนี้
1. ประชากรและกลุมตัวอยาง
1.1 ประชากร ที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก ผูบริหารโรงเรียนจํานวน 115 คน และ
ครู ผู ส อนจํ า นวน 1,797 คน ในสถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน สั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาปตตานี เขต 2 ที่ปฏิบัติหนาที่ในปการศึกษา 2555 รวม 1,912 คน
1.2 กลุมตัวอยาง ไดแก ผูบริหารโรงเรียน และครูผูสอน โดยใชการสุมแบบแบงชั้น
ภูมิตามสัดสวน (Proportional Stratified Random Sampling) แยกตามขนาดโรงเรียนโดยใชตาราง
คํานวณขนาดกลุมตัวอยางของเครจซี และมอรแกน (วัน เดชพิชัย . 2535: 300-308; อางอิงจาก
Krejcie and Morgan. 1970: 607-610) ไดกลุมตัวอยางจํานวน 573 คน
2. ตัวแปรที่ศึกษา
2.1 ตัวแปรอิสระ ไดแก ตําแหนง (ผูบริหารโรงเรียน และครูผูสอน) และขนาดของ
สถานศึก ษา (โรงเรี ยนขนาดเล็ก และโรงเรียนขนาดกลาง) ในสถานศึ ก ษาขั้น พื้น ฐาน สังกั ด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปตตานี เขต 2
2.2 ตัว แปรตาม ไดแก การนิเทศภายในสถานศึก ษาขั้น พื้น ฐานตามแนวคิด ของ
กลิคแมน (ราตรี ฉวีวงศ. 2551: 5; อางอิงจาก Glickman. 2004: 321-422) 5 ดาน ไดแก การใหความ
ชวยเหลือแกครูโดยตรง การพัฒนาทักษะการทํางานกลุม การเสริมสรางประสบการณทางวิชาชีพ
การพัฒนาหลักสูตร และการวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน
นิยามศัพทเฉพาะ
1. การนิเทศภายในสถานศึก ษาขั้น พื้นฐาน หมายถึง ระดับปฏิบัติการนิเทศภายใน
สถานศึกษาตามความคิดเห็นในเรื่องการดําเนินงานรวมกันของผูบริหาร และครูผูสอนเกี่ยวกับการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปตตานี
เขต 2 ซึ่งในการวิจัยครั้งนี้ศึกษาการนิเทศภายในตามแนวคิดของกลิคแมน (ราตรี ฉวีวงศ. 2551: 5;
อางอิงจาก Glickman. 2004: 321-422) 5 ดาน ดังนี้ ดานการใหความชวยเหลือแกครูโดยตรง ดาน
การพัฒนาทักษะการทํางานกลุม ดานการเสริมสรางประสบการณทางวิชาชีพ ดานการพัฒ นา
หลักสูตร และดานการวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน ดังนี้
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1.1 การใหความชวยเหลือแกครูโดยตรง (Direct Assistance) หมายถึง การ
วางแผนระหวางผูบริหารรวมกับครูผูสอนกอนใหความชวยเหลือ การใชสื่อ เครื่องมือ นวัตกรรม
ในการใหความชวยเหลือครูผูสอน การใหความชวยเหลือและรวมมือขณะปฏิบัติงานการประชุม
และชวยเหลือรวมกับครู การประชุมและวิเคราะหกระบวนการชวยเหลือครูผูสอนเพื่อวิเคราะห
จุดเดน – จุดดอย การสรุปวางแผนการตรวจสอบการชวยเหลือการปฏิบัติงาน
1.2 การพัฒนาทักษะการทํางานกลุม (Group Development) หมายถึง การพัฒนา
ครูใหมีศักยภาพในการแสวงหาความรูและประสบการณทางวิชาการ การสรางวินัยแลกเปลี่ยน
เรียนรูภายในทีมงาน การกําหนดปญหาและเปาหมายของการแกปญหารวมกันของทีมงาน การ
วางแผนและดําเนินงานตามแผนแกปญหาของทีมงาน การปฏิบัติงานที่เนนการสรางหรือการพัฒนา
กลุ ม โดยการให ค วามรู ค วามเข า ใจและประสบการณ ใ ห กั บ ที ม งาน วิ ธี ก ารทํ า งานโดยยึ ด
วัตถุประสงคของกลุม บทบาทของสมาชิก ความคิดริเริ่มสรางสรรคและการแกปญหา และการ
พัฒนากระบวนการทํางานเปนกลุม การประเมินผลทักษะการทํางานกลุม การสรางแรงจูงใจ การ
เสริมแรง และการสรางขวัญกําลังใจ ผลการประเมินทักษะการทํางานกลุมสามารถนําไปใชในการ
พัฒนา ปรับปรุงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การศึกษาดูงานโรงเรียนที่ประสบความสําเร็จ ใน
ดานการจัดการเรียนการสอน การจัดหาคูมือ สื่อ เอกสารตาง ๆ ใหครูรวมกลุมศึกษาและนํามา
แลกเปลี่ยนเรียนรู สงเสริมสนับสนุนความกาวหนาใหครูทุกคน ดวยความยุติธรรม
1.3 การเสริ ม สรา งประสบการณ ท างวิ ช าชี พ (Professional Development)
หมายถึ ง การสํ ารวจความจํ า เปน ในการพั ฒ นาครูด า นการจั ด การเรี ย นการสอน การพั ฒ นา
ความสามารถในการสอนโดยใชเทคนิควิธีการสอนแบบตาง ๆ การจัดกิจกรรมสัมมนาผลการจัด
กิจกรรมการเรียนรู การนําเทคโนโลยีมาใชใ นการเรียนรู การจัด ประชุมสัมมนาเพื่อสรางความ
ตระหนัก การสงเสริม สนับสนุนใหผูรับการนิเทศมีความรู ความเขาใจในวิชาที่สอน หลักการและ
เทคนิค การสอน ความเข าใจในผู เ รี ยน มี ทัศ นคติที่ ดี ต ออาชี พครู มีบุ ค ลิ ก ภาพดี มี ค วามคิ ด
สรางสรรคและการแกปญหา และการพัฒ นากระบวนการทํางานเปน กลุม การพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมมาตรฐานวิชาชีพครู การจัดนิทรรศการแสดงกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรูแตละ
แบบพรอมทั้งแสดงผลงานที่ไดรับ
1.4 การพัฒ นาหลัก สูต ร (Curriculum Development) หมายถึง การกําหนด
นโยบายและจุด เนน ในการจัด ทํ าหลัก สูต ร การเตรียมความพร อมของโรงเรียน ในดานความ
ตระหนักของการเขียนหลัก สูตร การพัฒ นาบุค ลากรของสถานศึก ษาใหมีความรู ความเขาใจ
เกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การบริหารจัดการงบประมาณ อาคารสถานที่ วัสดุอุปกรณ
และบุค ลากรใหสอดคล องกับหลัก สูต รโรงเรีย น การใชหลัก สูต รทองถิ่น ในสถานศึก ษา การ
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สงเสริมใหใชสื่อการเรียนรูที่มีอยูในทองถิ่น มีการนิเทศติดตามและประเมินผลการใชหลักสูตรใน
การเรียนการสอน การสรุปผลการดําเนินการบริหารจัดการหลักสูตรของโรงเรียน การมีสวนรวม
ของผูนิเทศในการจัดทําหลัก สูตรสถานศึกษา การนําหลัก สูตรไปใช และการประเมิน ผลการใช
หลัก สูต รใหสอดคลองกับความตองการของผูเรียน ทองถิ่น ชุมชน และสถานการณในปจ จุบัน
รวมถึงการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา การเผยแพรประชาสัมพันธหลักสูตรใหกับ
นักเรียน ผูปกครอง ชุมชน หนวยงานที่เกี่ยวของทราบ
1.5 การวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน (Action Research) หมายถึง การกําหนด
ปญหา หรือเปาหมายการวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน การกําหนดวิธีการ การวิจัยเชิงปฏิบัติการใน
ชั้นเรียนหรือวิธีการหาคําตอบ หรือวิธีการแกปญหา หรือพัฒนางาน การรวบรวมขอมูลตามวิธีการ
วิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน การวิเคราะหขอมูลการวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน การสรุป และ
เขียนรายงานของการวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน การจัดนิทรรศการรวมแลกเปลี่ยนเรียนรูการวิจัย
เชิงปฏิบัติการในชั้นเรียนภายในสถานศึกษา การปรึกษาเมื่อครูพบปญหาในการวิจัยเชิงปฏิบัติการ
ในชั้นเรียน การอํานวยความสะดวกในเรื่องเอกสารและการคนควาขอมูลประกอบการจัดทําวิจัยใน
ชั้นเรียน
2. สถานศึกษา หมายถึง โรงเรียนในสังกัดของรัฐ ใน 4 อําเภอ คือ อําเภอโคกโพธิ์
อําเภอยะรัง อําเภอแมลาน และอําเภอมายอ ในปการศึกษา 2555 ซึ่งจําแนกตามเกณฑของสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปตตานี เขต 2 มี
โรงเรียนที่มีจํานวนนักเรียนเปนไปตามเกณฑของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เพียง 2 ขนาดเทานั้น คือ โรงเรียนขนาดเล็ก มีนักเรียนตั้งแต 120 คนลงมา และโรงเรียนขนาดกลาง
มีนักเรียนตั้งแต 121 - 600 คน (สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปตตานี เขต 2. 2555: 7)
3. ผูบริหารโรงเรียน หมายถึง ผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาปตตานี เขต 2 ปการศึกษา 2555
4. ครูผูสอน หมายถึง ขาราชการครูที่ปฏิบัติหนาที่จัดกิจกรรมการเรียนการสอนหรือ
กิจ กรรมอื่น ๆ ในโรงเรียนการศึก ษาขั้นพื้น ฐานในสํานัก งานเขตพื้น ที่ก ารศึก ษาประถมศึก ษา
ปตตานี เขต 2 ปการศึกษา 2555

บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
การศึก ษาเรื่อง การนิเทศภายในสถานศึกษาขั้น พื้น ฐาน สังกัด สํานัก งานเขตพื้น ที่
การศึกษาประถมศึกษาปตตานี เขต 2 ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ ดังนี้
1. ขอมูลสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปตตานี เขต 2
2. การนิเทศภายในสถานศึกษา
2.1 ความหมายของการนิเทศภายในสถานศึกษา
2.2 ความมุงหมายของการจัดการนิเทศภายในสถานศึกษา
2.3 ความจําเปนของการจัดการนิเทศภายในสถานศึกษา
2.4 ความเขาใจเกี่ยวกับการนิเทศภายในสถานศึกษา
2.5 ขอบเขตของงานนิเทศภายในสถานศึกษา
2.6 วิธีดําเนินการจัดการนิเทศภายในสถานศึกษา
3. การนิเทศภายในสถานศึกษาตามแนวคิดของกลิคแมน (Glickman)
3.1 การใหความชวยเหลือแกครูโดยตรง (Direct assistance)
3.2 การพัฒนาทักษะการทํางานกลุม (Group development)
3.3 การเสริมสรางประสบการณทางวิชาชีพ (Professional development)
3.4 การพัฒนาหลักสูตร (Curriculum development)
3.5 การวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน (Action research)
4. งานวิจัยที่เกี่ยวของ
1. ขอมูลสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปตตานี เขต 2
สํานั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึก ษาประถมศึ ก ษาปต ตานี เขต 2 (สํา นัก งานเขตพื้น ที่
การศึกษาประถมศึกษาปตตานีเขต 2. 2555?: 1-2) สังกัดสํานัก งานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยูที่ ถนนสฤษดิ์ ตําบลสะบารัง อําเภอเมือง จังหวัดปตตานี
วิสัยทัศน เปนองคกรที่มีสมรรถนะสูง มุงมั่นพัฒนาการจัดการศึกษาใหได มาตรฐาน
การศึกษาของชาติ สูประชาคมอาเซียน เนนคุณภาพชีวิตและคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียน
นําสังคมสูสันติสุข
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เปาประสงค ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปตตานี เขต 2 ไดแก
1. ครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ เต็มตาม
ศักยภาพ
2. การบริหารจัดการศึกษาของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา มี
ความเขมแข็ง เปนระบบ มีเครือขายการศึกษา และทุกภาคสวนเขามามีสวนรวม
3. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาบริหารจัดการและจัดการเรียนรู
โดยใชเทคโนโลยี
4. สถานศึ ก ษามี ห ลั ก สู ต รอาเซี ย นศึ ก ษาในการขั บ เคลื่ อ นให ผู เ รี ย นมี ค วาม
พรอม เขาสูประชาคมอาเซียนโดยจัดกระบวนการเรียนรู และบูรณาการทุกกลุมสาระการเรียนรู
5. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและศูนยเครือขายมีศูนยอาเซียนเปนแหลงเรียนรู
6. ประชากรวัยเรียนไดรับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานอยางทั่วถึง ครอบคลุม
และเสมอภาค ผูเรียนไดรับโอกาสในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเต็มตามศักยภาพ
7. ผูเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงคตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
8. ผูเรียนมีคุณภาพชีวิตที่ดีทั้ง 4 ดาน คือ ดานสภาพแวดลอม อาหารและโภชนาการ
เครื่องแตงกายและการสงเสริมสุขภาพ
9. ผูเรียนมีทักษะชีวิตในการสรางจิตสํานึกความเปนไทย และดํารงชีวิตอยูรวมกัน
ในสังคมอยางมีความสุข ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
10. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความปลอดภัยและมั่นคง
11. ชุมชนเปนสังคมแหงการเรียนรู
ขอบเขตการบริหาร จัดการศึกษา
สํานักงานเขตพื้น ที่การศึกษาประถมศึกษาปต ตานี เขต 2 รับผิดชอบใน 4 อําเภอ
ประกอบดวย อําเภอโคกโพธิ์ อําเภอยะรัง อําเภอมายอ และอําเภอแมลาน
ขอมูลพื้นฐาน สถานศึกษา ครู และนักเรียน
ขอมู ลพื้ น ฐาน สถานศึ ก ษา ครู และนั ก เรีย น สํา นัก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาปตตานี เขต 2 แสดงดังตารางที่ 1-2
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ตาราง 1 แสดงขอมูลสถานศึกษาครู นักเรียน และ หองเรียน รายอําเภอ

อําเภอ
โคกโพธิ์
ยะรัง
มายอ
แมลาน
รวม

จํานวนโรงเรียน
ประถม ขยาย รวม
โอกาส
36
4
40
31
4
35
26
3
29
9
2
11
102
13
115

ครู
591
565
468
173
1,797

กอนประถม
นร. หอง
1,035
1,813
1,336
282
4,466

84
90
66
21
261

ประถม
นร. หอง
4,468
7,134
4,684
1,155
17,441

253
295
211
75
834

มัธยมตน
นร. หอง
171
225
59
137
592

11
12
9
6
38

รวมทั้งสิ้น
นร.
หอง
5,675
9,172
6,079
1,574
22,500

ตาราง 2 แสดงขอมูลจํานวนโรงเรียน นักเรียน ครู จําแนกตามขนาดโรงเรียน ตามเกณฑขนาด
โรงเรียนของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ขนาดโรงเรียน
ขนาดเล็ก (นักเรียน 1 – 120 คน)
ขนาดกลาง (นักเรียน 121 – 600 คน)
รวมทั้งสิ้น

โรงเรียน
34
81
115

จํานวน
นักเรียน
3,054
19,446
22,500

ครู
313
1,484
1,797

การนิเทศภายในสถานศึกษา ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปตตานี
เขต 2
รายงานผลการใชคูมือปฏิบัติการพัฒนาระบบการนิเทศภายในสูการปฏิรูปการเรียนรู
ของผูบริหารสถานศึก ษาและครูผูทําหนาที่นิเทศภายในสถานศึกษา สังกัด สํานัก งานเขตพื้น ที่
การศึกษาปตตานี เขต 2 พบวา ดานการปฏิบัติการพัฒนาระบบการนิเทศภายในสูการปฏิรูปการ
เรียนรู มีคะแนนสูงสุด เกี่ยวกับมีการสงเสริมการทํางานเปนทีม มีการประชุมชี้แจงการดําเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติการพัฒนาระบบการนิเทศภายในสูการปฏิรูปการเรียนรู ใหคณะครู ในสถานศึกษา
และชุมชนทราบตามลําดับ และเมื่อพิจารณาที่คะแนนดานผลผลิตของการปฏิรูปการเรียนรู พบวา
ดานการจัด การเรียนรูมีคาเฉลี่ยสูงสุด เกี่ยวกับจัด การเรียนรูใ ห นักเรียนทํางานรวมกัน โดยเนน
กระบวนการกลุม จัดการเรียนรูใหนักเรียนฝกคิดปฏิบัติจริงและจัดการเรียนรูที่สอดคลองกับความ
ถนัดและความสนใจของนักเรียน

348
397
286
102
1,133
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ทั้งนี้เนื่องจาก การจัดประชุมปฏิบัติการเพื่อใหบุคลากรมีความรู ความสามารถใน
การปฏิบัติงานการนิเทศภายในสถานศึกษาทั้ง 8 ดาน มีความสอดคลองเปนไปตามลําดับขั้นตอน
สามารถปฏิบัติงานไดอยางเปนระบบ ตอเนื่อง มีคุณภาพและเนนการมีสวนรวม ในการแกปญหา
หรือพัฒนางานระหวางผูนิเทศกับผูรับการนิเทศ โดยรว มกันวิเคราะห กําหนดทิศทางและระบุ
กิจกรรมการนิเทศที่สงผลตอการปฏิรูปการเรียนรู ตามสภาพปญหาและความตองการปรับปรุง
อยางชัดเจน รวมกันปฏิบัติงานตามกิจกรรมที่กําหนดไว ตลอดจนการประเมินผลการปฏิบัติงาน
และปรับปรุงพัฒนางานใหมีประสิทธิภาพสูงสุด ความพึงพอใจตอกระบวนการพัฒนาระบบการ
นิเทศภายในสูก ารปฏิรูปการเรียนรู ของผูบริหารสถานศึกษาไมแตกตางกับครูผูทําหนาที่นิเทศ
ภายในสถานศึก ษา โดยพบวาผูบริหารสถานศึกษากับครูผูทําหนาที่นิเทศภายในสถานศึกษา มี
ความพึงพอใจตอกระบวนการพัฒนาระบบการนิเทศภายในสูการปฏิรูปการเรียนรู โดยรวมอยูใน
ระดับดี และกระบวนการพัฒนาระบบการนิเทศภายในสูการปฏิรูปการเรียนรู ในคูมือปฏิบัติการ
พัฒนาระบบการนิเทศภายในสูก ารปฏิรูปการเรียนรู ของผูบริหารสถานศึกษาและครูผูทําหนาที่
นิเทศภายในสถานศึกษา สังกัดสํานัก งานเขตพื้น ที่การศึกษาปตตานี เขต 2 ไดผานกระบวนการ
ทดลองและปรับปรุงมาแลวหลายครั้งกอนที่จะนํามาใช อีกประการหนึ่ง คือ ขั้นตอนการปฏิบัติการ
ตามกระบวนการพัฒนาระบบการนิเทศภายในสูการปฏิรูปการเรียนรูมี 6 ขั้นตอนแตละขั้นตอนมี
การปฏิบัติกิจกรรมอยางชัดเจน นอกจากนี้ในการประชุมปฏิบัติการ ใหผูบริหารสถานศึกษาและครู
ผูทําหนาที่นิเทศภายในสถานศึกษาไดทดลองใช ใบงานเหมือนกับที่จะนําไปใชปฏิบัติจริงกับผูรับ
การนิเทศในสถานศึก ษา มีการอภิปราย ระดมพลังสมอง หาขอสรุปที่ชัดเจนในการฝก ทําให
ผูบริหารสถานศึก ษาและครูผูทําหนาที่นิเทศภายในสถานศึกษาสามารถนําไปใชได มีความพึง
พอใจอยูในระดับมากทุก ขั้น ตอน แตที่สําคัญ คือ ศึก ษานิเ ทศกจ ะตองใชเทคนิค วิธีการที่ทําให
ผูบริหารสถานศึกษาและครูผูทําหนาที่นิเทศภายในสถานศึกษาลงมือปฏิบัติและพัฒ นางานดว ย
ตนเองใหเกิดผลสําเร็จ ซึ่งตรงกับหนวยศึกษานิเทศก (นางสมศรี ผองใส. 2549: 122-129)
2. การนิเทศภายในสถานศึกษา
การศึก ษาเปน กระบวนการสําคั ญที่จ ะตองไดรับการสงเสริมสนับสนุน ใหพัฒ นา
กาวหน าตลอดเวลา การศึก ษาจะเกิ ด ผลดี มีคุณ ภาพตามความมุงหมายที่กํ าหนดไว ขึ้ น อยูกั บ
กระบวนการจัด การและการดําเนิ น งานของโรงเรียนซึ่ง เปน หนว ยงานสําคัญที่สุ ด และการที่
โรงเรียนจะดําเนินงานใหบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมายนั้น การนิเทศการศึกษาเปนกระบวนการหนึ่ง
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ที่ จ ะช ว ยพั ฒ นาครู ใ ห มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพอั น ส ง ผลให นั ก เรี ย นมี คุ ณ ลั ก ษณะที่ พึ ง ประสงค ต าม
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ คือ เกง ดี มีความสุข
2.1 ความหมายของการนิเทศภายในสถานศึกษา
การนิเทศ ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พุทธศักราช 2525 ใหความหมาย
ไววา หมายถึง การชี้แจง การแสดง การจําแนก
การนิ เทศ ตรงกับ คํา ภาษาอัง กฤษว า Supervision แปลว า การใหค วามช ว ยเหลื อ
แนะนํา หรือปรับปรุง
การนิเทศการศึกษา หมายถึง กระบวนการพัฒนาครู เพื่อใหครูปรับปรุงและพัฒนาการ
จัดกระบวนการเรียนรู เพื่อใหการจัดการศึกษาบรรลุจุดมุงหมายที่วางไว
การนิเทศภายในสถานศึกษา เปน กระบวนการ หรือวิธีการ หรือกิจกรรม ที่บุคลากร
ภายในสถานศึกษาจัดขึ้น เพื่อปรับปรุงสงเสริมคุณภาพการเรียนการสอน ภายในสถานศึกษาใหดี
ยิ่งขึ้น
โกลแฮมเมอร และคณะ (อัญชลี ธรรมะวิธีกุล. 2553: 5; อางอิงจาก Goldhammer and
Others. 1980: 38) ไดสรุปจากคําจํากัดความการนิเทศไววา เปนลักษณะงานที่มอบหมายใหครูหรือ
ผูนิเทศ ที่จะกระตุนใหครู หรือครูแนะแนวในสถานศึกษาไดมีการพัฒนาในการที่จะนําวิธีการสอน
สื่อการเรียนการสอนมาใชโดยเนนถึงทักษะในการติดตอสื่อสารปจจุบั น การนิเทศการศึกษาเปน
ความพยายามที่จะชวยเหลือครูแกปญหา ชวยเหลือครูในดานความสัมพันธระหวางบุคคล และการ
สรางบรรยากาศที่ดีระหวางครูและนักเรียน
กลิคแมน (สายชอ ทองสุข. 2546: 10; อางอิงจาก Glickman. 1981) ใหความคิด
เกี่ยวกับการนิเทศวาเปนแนวความคิดเกี่ยวกับงานและหนาที่ที่เกี่ยวของกับการเรียนการสอน ซึ่ง
เปนการสอนในเรื่องหลักการจัดครูเขาสอน การจัดสื่อการสอน สิ่งอํานวยความสะดวก การเตรียม
และการพัฒนาครู รวมทั้งการประเมินผลการเรียนการสอน
การนิเทศการศึกษาจึงหมายถึง กระบวนการจัดการบริหารการศึกษาเพื่อชี้แนะ ให
ความชวยเหลือและความรวมมือกับครู และบุคคลที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษา เพื่อปรับปรุงการ
เรียนการสอนของครู และเพิ่มคุณภาพของบทเรียนใหเปนไปตามจุดมุงหมายของการศึกษา สวน
การนิเทศภายในสถานศึกษานั้น เปนการนิเทศจากบุคคลภายในสถานศึกษานั้นๆ เชน อาจารยใหญ
อาจารยที่ไดรับแตงตั้งเปนอาจารยนิเทศ ทั้งนี้จะแตกตางกับตางประเทศ ซึ่งมีศึกษานิเทศกประจํา
สถานศึกษาและเปนบุคคลภายในสถานศึกษา ทําการนิเทศบุคคลภายในสถานศึกษานั้นๆ ดังนั้น
การนิเ ทศการศึก ษากับ การนิ เ ทศภายในสถานศึก ษา จึ ง มี ค วามหมายไม แ ตกต างกั น สํา หรั บ
ตางประเทศ
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จากความหมายที่กลาวขางตน การนิเทศภายในสถานศึกษาจึงมีลักษณะดังนี้
1. บุคลากรภายในสถานศึกษาเปนผูจัดดําเนินการ และเปนเจาของโครงการ จัด
ตามความตองการและความจําเปนของสถานศึกษานั้น
2. การดําเนินงาน กระบวนการ กิจกรรมตางๆ เกิดขึ้น ภายในสถานศึก ษา การ
นิเทศถือเปนทั้งศาสตรและศิลป เพราะกระบวนการนิเทศที่จัดวาเปนศาสตร ก็เพราะกระบวนการนี้
เปนปรัชญาที่แสวงหาความจริงความรู และคุณคาในสิ่งตางๆ ที่เกี่ยวกับการศึกษา สวนที่วาเปน
ศิลปก็เพราะวาตองอาศัยเทคนิค วิธีการ และมนุษยสัมพันธในการทํางานรวมกับผูอื่ น การติดตอ
ประสานงาน การจูงใจเพื่อการเปลี่ยนแปลงไปสูเปาหมายของการศึกษา
การนิเทศมีความหมายสัมพันธกับการบริหารการศึกษา ก็เพราะเปนรูปแบบของการ
บริหารการศึกษาที่ตองการการมีสวนรว มของบุคคล เปน ลัก ษณะของการบริหารตามรูปแบบ
ประชาธิปไตย การนิเทศใชลักษณะตางๆ ของประชาธิปไตยมาดําเนินการ ไดแก การเคารพซึ่งกัน
และกัน การประชุมปรึกษาหารือกัน การใหความรวมมือและประสานงาน การรวมมือแกปญหาใน
การจัดการเรียนการสอน
การนิเทศการศึกษาภายในโรงเรียน เปนคําศัพทที่เรียกกันภายในระบบการศึกษาของ
ประเทศไทยเทานั้น สําหรับในตางประเทศจะไมใชคําศัพทนี้แตจะมีคําศัพทที่มีความหมายใกลเคียง
กั บ คํ า ว า นิ เ ทศภายในโรงเรี ย นของไทยเราก็ คื อ คํ า ว า Personalized Supervision (อั ญ ชลี
ธรรมะวิธีกุล. 2553: 8; อางอิงจาก Berman and Usery. 1966)
การที่ ร ะบบการจัด การนิ เทศการศึ ก ษาในประเทศไทยไดมี ก ารตั้ งชื่ อ การนิเ ทศ
การศึกษาภายในโรงเรียนขึ้นมานั้นก็เพื่อใหเกิดความแตกตางเกี่ยวกับความรับผิดชอบในการจัดการ
นิเทศการศึกษา ทั้งนี้เนื่องจาก การนิเทศการศึกษาในระบบการศึกษาของไทยนั้นไดเริ่มเปนที่รูจัก
คุนเคยในฐานะที่เปนงานของศึกษานิเทศก ซึ่งเปนตําแหนงของบุคลากรที่อยูภายนอกสถานศึกษา
และประการสําคัญสมัยกอนบุคลากรที่มีค วามรูค วามสามารถยังมีจํานวนจํากัด ครูผูสอนอยูใ น
โรงเรียนตางๆ สวนใหญก็มีวุฒิทางครูคอนขางต่ํา ดังนั้นการชวยเหลือและพัฒนาครูประจําการใหมี
ความรูความสามารถในการปฏิบัติงานใหดีขึ้นนั้นจึงตองอาศัยศึกษานิเทศกซึ่งกรมที่มีสถานศึกษา
ไดจัดตั้งขึ้นสําหรับทําหนาที่นิเทศครูในสถานศึกษาของตนเองโดยเฉพาะ โดยเหตุนี้ในสังคมไทย
จึงมีความเขาใจเกี่ยวกับคําวา การนิเทศการศึกษา ในฐานะงานของศึกษานิเทศกซึ่งเปนบุคลากรที่อยู
ภายนอกสถานศึกษา
จุด กํ าเนิ ด ของคํ าวา การนิ เทศภายในสถานศึ ก ษา ได เริ่ มขึ้น เนื่อ งจากการพั ฒ นา
บุคลากรในสถานศึกษาตางๆ โดยศึกษานิเทศกภายนอกนั้นเปนไปอยางลาชาและไมไดผลเทาที่ควร
เนื่องจากไมสามารถติดตามใหการนิเทศอยางสม่ําเสมอได ประกอบกับในชวงระยะหลัง บุคลากร
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ในสถานศึกษาตางๆ มีความรูสูงขึ้นจึงเห็นสมควรใหบุคลากรภายในสถานศึกษาตางๆ ดําเนินการ
นิเทศกันเอง เปนการแบงเบาภาระของศึก ษานิเทศกซึ่งอยูภายนอก และเปนการเรงการพัฒนา
คุณภาพบุคลากรประจําการใหเปนไปอยางรวดเร็วยิ่งขึ้น ในชวงเวลาตอมาไดมีการขยายขอบเขต
ของการนิเทศภายในสถานศึกษาออกไปอีกถึงการนิเทศการศึกษาภายในกลุมสถานศึกษาอีกดวย
2..2 ความมุงหมายของการนิเทศภายในสถานศึกษา
ครุรักษ ภิรมยรักษ (2538: 16) กลาวถึงความมุงหมายของการนิเทศภายในสถานศึกษา
ดังนี้
1. เพื่อสงเสริมความเจริญงอกงามของนักเรียน และการปรับปรุงสังคมในที่สุด
2. เพื่อการใชค วามเปนผูนําอยางตอเนื่อง มั่นคง และมีความแนว แนที่จ ะ
ดัดแปลงโครงการทางการศึกษาใหเหมาะสม
3. การพัฒนาสิ่งตางๆ ใหเอื้ออํานวยตอการเรียน การสอน
กวิน (สายชอ ทองสุข. 2546: 12; อางอิงจาก Gwyn) ไดกําหนดความมุงหมายของการ
นิเทศภายในสถานศึกษาไวดังนี้ คือ
1. เพื่อชวยเหลือครูใหเขาใจเด็กดียิ่งขึ้น
2. ชวยพัฒนาครูใหเกิดความรูสึกวาตนเองเปนสวนหนึ่งของหมูคณะ เปนที่
ยอมรับของผูบังคับบัญชาและเพื่อนรวมงาน
3. ชวยเหลือครูในการจัดหาและเลือกสื่อการสอน
4. ชวยเหลือครูในการปรับปรุงวิธีสอน
5. ชวยสรางลักษณะความเปนผูนําใหแกครู
6. ชวยเหลือครูในการประเมินผลการเรียน
7. ชวยกระตุนครูใหรูจักประเมินผลการทํางานและความกาวหนาของตนเอง
8. ชว ยใหค รู มีค วามรูสึก ว าไดรั บผลสํา เร็จ มี ค วามมั่ น คงปลอดภัย ในการ
ทํางาน
9. ชวยเหลือใหครูรวมมือกันในการปรับปรุงหลักสูตร เพื่อนําไปใช ไดอยาง
เหมาะสม
10. เพื่อประชาสัมพันธการทํางานและความกาวหนาของโรงเรียนแกชุมชน
จากแนวคิดดังกลาวขางตน สรุปไดวา ความมุงหมายของการนิเทศภายในสถานศึกษา
เป น กระบวนการที่ มุง ให ค วามชว ยเหลือ ครู ใ หมี ค วามรู ความสามารถ ในการปรั บปรุ งและ
พัฒนาการเรียนการสอน เพื่อใหเกิดความเจริญงอกงามแกนักเรียนและสังคม ทั้งยังสรางขวัญและ
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กําลังใจในการปฏิบัติงานอันจะสงผลตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ชวยใหกาวหนาในวิชาชีพ
และสรางความสัมพันธที่ดีกับชุมชน
2.3 ความจําเปนของการจัดการนิเทศภายในสถานศึกษา
ครุรักษ ภิรมยรักษ (2538: 15) กลาวถึงความจําเปนของการนิเทศไววา
1) การที่ โ รงเรีย นแตล ะแหง มีส ภาพป จ จุ บัน มี ปญ หาและมี ค วามตอ งการ
แตกตางกันนั้น ผูที่ทราบปญหาและความตองการอยางแทจริงก็คือครูทุกคนในโรงเรียน โดยเฉพาะ
อยางยิ่งภายในหองเรียน การจัด การนิเทศการสอนกันเองภายในโรงเรีย น จึงสามารถที่ จ ะชว ย
แกปญหาและสนองความตองการไดอยางถูกตอง ดีกวาและรวดเร็ว กวาการรอรับการชว ยเหลือ
แนะนําจากศึกษานิเทศก ซึ่งอยูภายนอกและไมทราบสภาพปญหาที่แทจริง
2) การที่ โ รงเรีย นมีจํานวนมากขึ้ น ตามความเจริ ญเติบโตของสังคม ทําให
ศึกษานิเทศกที่มีอยูนั้นมีจํานวนนอยลง ทําใหไมสามารถดําเนินการนิเทศไดอยางทั่วถึงและตอเนื่อง
ในปริมาณที่ควรจะเปน ดังนั้นในหลาย ๆ สถานการณโรงเรียนจึงมีความจําเปนตองจัดดําเนินการ
นิเทศกันเอง เพื่อใหสอดคลองและทันตอสภาพปญหาในสถานการณนั้น ๆ
3) การที่ค รูมีจํานวนมากขึ้น มีคุณวุฒิสูง ขึ้น มีค วามรูและทัก ษะเฉพาะวิชา
แตกตางกัน ปญหาที่เกิด ขึ้น ยอมสามารถใชค วามรูและทักษะที่เหมือนกัน หรือแตกตางกัน นั้น
สงเสริมหรือแนะนําซึ่งกันและกันเปนอยางดี ทําไดงายและรวดเร็วกวาศึกษานิเทศกที่อยูภายนอก
นอกจากนี้ยังเปนการใชทรัพยากรที่มีอยูแลวภายในโรงเรียนใหเกิดประโยชนสูงสุดอีกดวย
4) การที่เทคโนโลยีและวิทยาการตาง ๆ เปลี่ยนแปลงและเจริญกาวหนาไป
อยางรวดเร็ว ทําใหโรงเรียนจําเปนตองพัฒนาบุคลากรใหมีความรู และทักษะที่สอดคลองรองรับ
และทันเหตุการณอยูเสมอ โดยการจัดการนิเทศการสอนดวยวิธีการตาง ๆ ตามความเหมาะสม เชน
การจัดประชุมปฏิบัติการใหความรูและทักษะในการสรางหรือใชเครื่องมือบางอยาง การพาครูไป
ทัศนศึกษาดูงานหรือชมนิทรรศการ เปนตน
วไลรัตน บุญสวัสดิ์ (2538: 62) กลาวถึงความจําเปนของการนิเทศภายในวา
1) การนิเทศเปนการสงเสริมคุณภาพดานการเรียนการสอนภายในโรงเรียน
2) ครูควรไดรับการนิเทศเพื่อพัฒนาความเจริญดานการสอนและทางวิชาการ
3) โรงเรียนตองมีการนิเทศ เพราะโครงการที่ประกอบดวยขอมูลจากการนิเทศ
จะชวยในการจําแนกคุณภาพครู และยังสามารถชวยในการตัดสินใจปญหาบางอยางในโรงเรียนได
4) การนิเทศสามารถกระตุน นําความคิดใหม ๆ ใหเกิดขึ้นกับครูภายในโรงเรียน
โดยเฉพาะกรณีที่นําเอาเทคนิคและวิธีการใหม ๆ ตลอดจนการวิจัยมาใชจะเปนการชวยในการเก็บ
ขอมูลในกานิเทศการศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพและนาเชื่อถือ
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5) โรงเรี ย นมี ค วามจํ า เป น ที่ จ ะต อ งให ค รู ทํ า ต อ เนื่ อ งกั น ไป เพราะไม มี
หลัก ประกันวาครูที่ผานสถาบัน ฝกหัดครูจะเปนครูที่มีประสิทธิภาพตลอดไป โดยไมตองมีการ
นิเทศเพราะความกาวหนาทางวิทยาการ เพิ่มพูนขึ้นเรื่อย ๆ
6) เพื่อเปนการใหครูเขาใจวัต ถุประสงคของการศึกษาโดยทั่ว ๆ ไป ปรัชญา
ของโรงเรียน วัตถุประสงคของโรงเรียน เพื่อชวยใหการดําเนินการสอนบรรลุวัตถุประสงค
7) เพื่ อ เป น การเสริ ม สร า งขวั ญ และกํ า ลั ง ใจของคณะครู และก อ ให เ กิ ด
ความรูสึกปลอดภัยในการทํางาน เพื่อจะไดรวมมือรวมใจในการปฏิบัติหนาที่ใหบรรลุเปาหมายอัน
เดียวกัน มีความสามัคคีเปนน้ําหนึ่งใจเดียวกัน มีความรักและภูมิใจในอาชีพครุที่ตนปฏิบัติ
สรุป การนิเทศภายใน เปนภารกิจที่มีความจําเปนตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
โรงเรียน และเปนการพัฒนาระบบการดําเนินงานของโรงเรียนใหเปนไปตามเปาหมายเดียวกันดวย
2.4 ความเขาใจเกี่ยวกับการนิเทศภายในสถานศึกษา
การนิเทศภายในสถานศึกษา เปนคําศัพททใี่ ชในสังคมไทยเทานั้น การกําหนดคําศัพท
ที่วา การนิเทศภายใน ขึ้นมาก็เพื่อใหมีค วามแตกตางจากการนิเทศการศึกษาที่ดําเนินการโดย
ศึกษานิเทศกซึ่งอยูภายนอกสถานศึกษานั่นเอง ดังนั้นการที่จะอธิบายคําศัพทคําวา การนิเทศภายใน
ก็จะตองเนนถึงความแตกตางของการจัดการนิเทศที่ ดําเนิน การโดยศึกษานิเทศกซึ่งอยูภายนอก
สถานศึกษา คือ การนิเทศภายในสถานศึกษาจะเปนกระบวนการทํางานของผูบริหารสถานศึกษา
(หรือผูที่ไดรับมอบหมาย) ในการพัฒนาคุณภาพการทํางานของครู และบุคลากรภายในสถานศึกษา
เพื่อใหไดมา ซึ่งสัมฤทธิ์ผลสูงสุดในการเรียนของผูเรียน
ในการจัดการนิเทศการศึกษาภายในสถานศึกษาใหไดผลนั้น ผูบริหารสถานศึกษาและ
ผูนิเทศควรมีความเขาใจเกี่ยวกับลักษณะการปฏิบัติงานของบุคลากรและควรยึดหลักการสําคัญ
ตางๆ ดังกลาวถึงในตอไปนี้ (สงัด อุทรานันท. 2529: 200–202)
1. ความเชื่อพื้นฐานเกี่ยวกับบุคลากรผูปฏิบัติงานในสถานศึกษาการจัดการ
นิเทศการศึกษาภายในสถานศึก ษาจะประสบความสําเร็จไดเปนอยางดี ถา
ผูจัดการนิเทศการศึกษามีความเขาใจถึงธรรมชาติของผูปฏิบัติงาน เขาใจถึงศักยภาพ สภาพพื้นฐาน
ทางจิตใจ ตลอดจนความตองการของบุคลากรเหลานั้น สิ่งที่ผูจัดการนิเทศควรทําความเขาใจมีดังนี้
คือ
1.1 ผูปฏิบัติงานในหนวยงานแตละคนมีเกียรติมีศักดิ์ศรี และมีคุณ คาตอ
หนวยงานทัดเทียมกัน
1.2 ผูปฏิบัติงานจะมีความสามารถที่จะแกปญหาตางๆ และตัดสินใจไดอยาง
ฉลาดโดยอาศัยความรวมมือกัน
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1.3
ผูปฏิบัติงานจะมี ศัก ยภาพในการเพิ่มพูน ความสามารถของตนเอง
1.4 มองผูปฏิบัติงานมีความแตกตางกัน
1.5 ผูปฏิบัติงานมีแรงจูงใจที่จะปรับปรุงประสิทธิภาพในการทํางานใหสูงขึ้น
1.6
ผู ปฏิ บัติ งานมี ส มรรถภาพเฉพาะอย าง มี ค วามปรารถนา และมี
ความสามารถในการนําตนเองได
1.7 ผูปฏิบัติงานในหนวยงานเปนแหลงทรัพยากรเปนผูใหขอมูลปฐมภูมิ มี
ความคิดสรางสรรค มีสติปญญา และมีทักษะในดานเทคนิควิธีการทํางาน ดังนั้นเขาเหลานี้จึงเปน
ทรัพยากรสําคัญในการปรับปรุงหนวยงาน
1.8 หากผูปฏิบัติงานในหนวยงานการศึกษามีการเตรียมตัวเปนอยางดีแลวก็มี
โอกาสที่จะเปนนักการศึกษาที่มีความเชี่ยวชาญได
1.9 ครูมีหนาที่รับผิดชอบตอประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการจัดกิจกรรม
การเรียนรู ฉะนั้นเขาจึงมีอํานาจเต็มที่ในการพัฒนากิจกรรมการเรียนรูสําหรับผูเรียนในแตละกลุม
1.10 มีความจําเปนที่จะใหผูปฏิบัติงานในหนวยงานทางการศึกษามีสวนรวม
ในการพัฒนาหลักสูตรและกําหนดนโยบายในการจัดการศึกษา
1.11 บุค ลากรจะมีอารมณเทาๆ กับการมีเหตุผล ฉะนั้นความรูสึก ของเขา
เหลานั้นจึงมีความสําคัญและจําเปนจะตองไดรับการพิจารณา (สายชอ ทองสุข. 2546: 14; อางอิง
จาก Lovell and Wiles. 1983: 15)
หากผูจัด การนิ เ ทศการศึก ษามีค วามเขาใจในสภาพพื้น ฐานเกี่ย วกับลัก ษณะหรื อ
ธรรมชาติของผูปฏิบัติงานดังกลาวขางตน ก็จะสามารถดําเนินการจัดการนิเทศการศึกษาไดโดย
ราบรื่น ปราศจากขอขัดแยงหรือปญหาอุปสรรคตางๆ ในสภาพการณเชนนี้โอกาสพบความสําเร็จ
ในการนิเทศการศึกษาก็จะเปนไปไดสูงมาก
2. หลักการสําคัญสําหรับการจัดการนิเทศการศึกษาภายในสถานศึกษา
การจั ด การนิ เ ทศภายในสถานศึ ก ษาจะต อ งยึ ด หลั ก การสํ า คั ญ ต อ ไปนี้ (สงั ด
อุทรานันท. 2529: 202–203)
2.1 ผูบริหารสถานศึก ษาตองถือวาการนิเทศการศึก ษาเปน งานในความ
รับผิดชอบของผูบริหารสถานศึกษาโดยตรง สําหรั บการดําเนิน งานนิเทศนั้น ผูบริหารอาจจะ
ดําเนินการเองหรือมอบหมายใหผูอื่นดําเนินการแทนก็ได
2.2 การนิเทศภายในสถานศึกษาจะสําเร็จลงไดจําเปนตองอาศัยความรวมมือ
กันทั้ง 3 ฝาย คือ ฝายผูบริหาร ผูนิเทศ และผูรับการนิเทศ หากขาดความรวมมือจากฝายใดฝายหนึ่ง
การนิเทศจะไมมีโอกาสพบกับความสําเร็จไดเลย
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2.3 จะตองตระหนักถึงความเขาใจวาการนิเทศการศึกษาภายในสถานศึกษานั้น
เปนการทํางานรวมกัน เพื่อชวยพัฒนาเพื่อนรวมงานใหมีความรู ความสามารถในการปฏิบัติงาน
สูงขึ้น การนิเทศไมใชเปนการบังคับ ขูเข็ญหรือคอยจับผิดแตประการใด
2.4 บุคลากรภายในสถานศึกษาตองมีการยอมรับและใหเกียรติซึ่งกันและกัน
ในสภาพความเปนจริงแลวไมมีใครที่จะมีความเชี่ยวชาญทุกๆ ดาน ดังนั้นจึงควรจะไดแลกเปลี่ยน
เรียนรูความเชี่ยวชาญใหแกเพื่อนรวมงานเพื่อใหทุกคนในหนวยงานมีความรูความสามารถสูงขึ้น
2.5 การนิเทศการศึกษาภายในสถานศึกษาตองเกิดขึ้นจากความจําเปนในการ
แกปญหาหรือสนองความตองการ ในการยกระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
2.6 การสรางเสริมกําลังใจของผูบริหาร จะมีผลโดยตรงตอการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมของผูปฏิบัติงาน ดังนั้นจึงถือวาการสรางเสริมกําลังใจของผู บริหารจะสงผลตอความ
สัมฤทธิผลของการนิเทศในสถานศึกษา
2.5 ขอบเขตของงานนิเทศภายในสถานศึกษา
เมื่อพิจารณาถึงงานภายในสถานศึกษาที่ครูและบุคลากรจะตองปฏิบัติ อาจจะกลาวได
วาประกอบดวยงานตอไปนี้ (สงัด อุทรานันท. 2529: 203–206)
1. งานหลัก เปนงานสําคัญซึ่งถือวาเปนหนาที่ของสถานศึกษาโดยตรง หากครูและ
บุคลากรไมไดเอาใจใสตองานเหลานี้ถือวาเปนความลมเหลวที่สุด งานหลักที่ครูและบุคลากรใน
สถานศึกษาจะตองปฏิบัติและถือวามีความสําคัญอยางยิ่งจะประกอบดวย
1.1 หลักสูตร ไดแก
1.1.1 การปรับปรุงหลักสูตรใหสอดคลองกับสภาพของทองถิ่น
1.1.2 การสรางหลักสูตรเพื่อสนองความตองการของผูเรียนทองถิ่น
1.1.3 การจัดแผนการเรียนการสอน
1.1.4 การจัดทําโครงการสอน
1.1.5 การจัดตารางสอน
1.1.6 การจัดครูผูสอน
1.1.7 การจัดชั้นเรียน (จัดนักเรียนเขาแผนการเรียน)
1.1.8 การจัดกิจกรรมในหลักสูตร
1.1.9 การผลิตสื่อและอุปกรณการสอน ฯลฯ
1.2 การเรียนการสอน ไดแก
1.2.1.1 การพัฒนาเทคนิควิธีการสอน
1.2.1.2 การพัฒนาเทคนิคในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
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1.2.1.3 การพัฒนาเทคนิคในการใชสื่อและอุปกรณการสอน ฯลฯ
1.3 การวัดและประเมินผลการเรียนการสอน ไดแก
1.3.1.1 การสรางขอทดสอบ
1.3.1.2 การวัดและประเมินผล
1.3.1.3 งานทะเบียนวัดผลและรายงานความกาวหนาของนักเรียน ฯลฯ
2. งานสนับสนุนวิชาการ เปนงานที่จะชวยสงเสริมหรือสนับสนุนใหงานหลักดําเนิน
ไปอยางมีคุณภาพ งานสนับสนุนวิชาการที่ผูบริหารอาจจะจัดใหมีการนิเทศเพื่อประโยชนตอการ
เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานหลัก ก็คือ
2.1 งานที่เกี่ยวของกับอาคารสถานที่ ไดแก
2.1.1 การใชประโยชนจากบริเวณสถานศึกษา
2.1.2 การใชอาคารเรียน หองเรียน และหองปฏิบัติการในวิชาตางๆ
2.1.3 หองโสตทัศนูปกรณ
2.1.4 หองแนะแนว ฯลฯ
2.2 งานธุรการเงิน ไดแก
2.2.1 การปฏิบัติเกี่ยวกับงานธุรการ
2.2.2 การปฏิบัติเกี่ยวกับงานการเงินและพัสดุ ฯลฯ
2.3 งานกิจการนักเรียน ไดแก
2.3.1 กิจกรรมนักเรียน
2.3.2 การบริการดานสุขภาพอนามัย
2.3.3 โครงการอาหารกลางวัน ฯลฯ
2.4 งานสัมพันธชุมชน ไดแก
2.4.1 การศึกษาเกี่ยวกับชุมชน
2.4.2 การบริการชุมชน
2.4.3 สมาคมครูและผูปกครอง ฯลฯ
การที่จะดําเนินงานนิเทศการศึกษาภายในสถานศึกษาใหไดผลนั้น มีความจําเปนอยาง
ยิ่งจะตองมีความเขาใจในหลักการของการนิเทศ สิ่งสําคัญประการแรกนั้น จําเปนจะตองเขาใจและ
แยกใหออกวางานใดเปนงานนิเทศ และงานใดเปนงานบริหาร หากผูบริหารใหครูปฏิบัติงานโดย
ไมไดมุงเนนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผูปฏิบัติงานเลยนั้นไมถือวาเปนงานนิเทศ การทําความ
เขาใจ เรื่องพฤติกรรมการนิเทศกับพฤติกรรมการบริหารนับวามีความสําคัญยิ่งตอความสําเร็จใน
การจัดการนิเทศการศึกษาภายในสถานศึกษา ทั้งนี้เพราะการจําแนกออกไดวางานใดเปนงานนิเทศ
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และงานใดเปนงานบริหารจะทําใหปริมาณของงานที่จะตองทําการนิเทศมีนอยลง ผูบริหารยอมจะ
สามารถทุมเทความพยายามไปสูงานนิเทศไดอยางเต็มที่ นอกจากนี้หากไมจําแนกงานนิเทศกับงาน
บริหารใหชัดเจน ก็อาจกอใหเกิดความสับสน และเปนผลในทางลบตอเจตคติตอการนิเทศได
2.6 วิธีดําเนินการจัดการนิเทศการศึกษาภายในสถานศึกษา
การจัดการนิเทศการศึกษาภายในสถานศึกษา สามารถดําเนินการอยางเปนขั้นตอน
ดังนี้ คือ (สงัด อุทรานันท. 2529: 206–212)
ขั้นที่ 1 การวางแผนการนิเทศ ในการวางแผนการนิเทศการศึกษาภายในสถานศึกษา มี
ขอปฏิบัติ ดังนี้
1. เริ่มจากการรับรูสภาพปจจุบัน ปญหา และความตองการรว มกัน ของ
บุค ลากรภายในสถานศึกษา ถาหากผูบริหารหรือผูนิเทศดําเนิน งานไปโดยที่ค รูและบุค ลากร
ผูเกี่ยวของยังไมทราบวาเปนปญหาหรือยังไมเห็นความจําเปนที่จะตองกระทํา ครูและบุคลากร
เหลานั้นก็มักจะไมใหความสําคัญหรือไมมีความสนใจในการปฏิบัติงาน ดังนั้นในการวางแผนงาน
จึงควรจัดใหมีการประชุมชี้แจง ประชุมระดมความคิดเห็น หรือวิธีการอื่นใดก็ไดเพื่อใหครูผูรับการ
นิเทศไดรับรูวาตัวเขาเองเปนบุคคลหนึ่งที่จะตองรวมแกปญหาหรือดําเนินการอยางหนึ่งอยางใด
เพื่อใหคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนดีขึ้นกวาเดิม
2. เมื่อผูเกี่ยวของทั้ง 3 ฝาย คือ ผูบริหาร ผูน ิเทศ และผูรับการนิเทศไดรับรูและ
ยอมรับสภาพปญหาและความตองการรวมกันแลวผูดําเนินการนิเทศก็จะเปนผูนําในการวิเคราะห
หาสาเหตุของปญหา กําหนดจุดประสงค กําหนดทางเลือกในการแกปญหาหรือกําหนดทางเลือก
สําหรับการดําเนินการนิเทศ
3. หลังจากการดําเนินการวางแผนการนิเทศจนกระทั่งไดแนวทางในการ
ดําเนินการแลว ก็จะตองสรรหาบุคคลและมอบหมายงานใหบุคลากรฝายตางๆ รับผิดชอบ ใน
ขั้นตอนนี้ผูบริหารจะตองรับรูถึงบทบาทหนาที่และความรับผิดชอบของบุคลากรฝายตางๆ จากนั้น
จึงใหความสนใจและคอยเอาใจใสตอการปฏิบัติงานของบุคลากรเหลานี้
ขั้นที่ 2 การใหความรูกอนดําเนินการนิเทศ การที่จะดําเนินการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
ผูรับการนิเทศหรือจะใหผูรับการนิเทศปฏิบัติงานอยางใดก็จําเปนจะตองใหความรูความเขาใจในสิ่ง
ที่จ ะปฏิบัติเสียกอ น สําหรับ ขั้น ตอนนี้ มีขอแนะนําในการดําเนิน งานนิเทศการศึก ษาภายใน
สถานศึกษา ดังนี้
1. การใหความรูเกี่ยวกับการปฏิบัติงานกอนที่จะดําเนินการปฏิบัติจริงนั้นอาจ
ดําเนินการโดยบุคลากรภายในสถานศึกษาที่มีความรู ความสามารถในเรื่องนั้นๆ หรืออาจจะเชิญ
วิทยากรผูทรงคุณวุฒิจากหนวยงานภายนอกก็ได
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2. ในกรณีที่เชิญวิทยากรจากภายนอกมาใหความรูนั้นผูบริหารจําเปนจะตอง
มอบหมายใหผูหนึ่งผูใดหรือมอบหมายใหคณะผูนิเทศเปนผูติดตามแนวคิดจากวิทยากรเพื่อนําไปสู
การปฏิบัติที่ถูกตอง
3. ถึงแมผูบริหารสถานศึกษาจะไมอยูในฐานะเปนผูดําเนินการใหความรูหรือ
ไดรับมอบหมายใหผูอื่นรับผิดชอบโครงการนิเทศไปแลวก็ตาม หากเปนไปไดผูบริหารสถานศึกษา
ควรจะรว มรับฟงวิทยาการใหมๆ จากวิทยากรไปพรอมๆ กับครูผูรับการนิเทศดวย การเขารว ม
กิจกรรมของผูบริหารจะบังเกิดผลดี 3 ประการ คือ ประการแรก ทําใหผูบริหารมีความเขาใจถึง
หลักการหรือแนวความคิดใหมที่ครูและบุคลากรในสถานศึกษาจะไดปฏิบัติอันจะกอใหเกิดความ
เขาใจตรงกันในการปฏิบัติงาน ประการที่สอง หากเกิดปญหาหรืออุปสรรคใดหรือตองการความ
ชวยเหลือสิ่งใดผูบริหารสามารถตัดสินใจชวยเหลือไดอยางถูกตองทันที และ ประการสุดทาย การ
เขารวมกิจกรรมของผูบริหารจะมีผลตอความเอาใจใสและความตั้งใจ ของผูรับการนิเทศ ทั้งนี้เพราะ
ครูและบุคลากรตางๆ โดยทั่วไปจะมีความยําเกรงผูบริหารสถานศึกษานั่นเอง
4. หลังจากการใหความรูแกผูรับการนิเทศไดเสร็จสิ้นลงไปแลว กอนจะสิ้นสุด
รายการควรจัด ใหมีชว งเวลาสําหรับสรางขอตกลงในการทํางานดว ย ขอตกลงนี้จะเป นเสมือน
แนวทางในการทํางานและจะเปนเสมือนกฎหรือระเบียบหรือสัญญาตอกลุม ซึ่งจะมีผลตอความ
ตั้งใจและเอาจริงกับการปฏิบัติงานของผูรับการนิเทศเปนอยางมาก
ขั้นที่ 3 การดําเนินการปฏิบัติงานนิเทศ ในขณะที่ผูรับการนิเทศไดลงมือปฏิบัติงาน
ตามที่ไดรับความรูมาแลว ผูนิเทศก็จ ะทําหนาที่นิเทศการปฏิบัติงานตามหนาที่ของตน สว น
ผูบริหารก็จ ะคอยสนับสนุนใหก ารปฏิบัติงานนิเทศดําเนินการไปอยางมีประสิทธิภาพ ในการ
ดําเนินการนิเทศงานนั้นมีขอเสนอแนะตอการปฏิบัติงาน ดังนี้
1. การนิเทศงานของผูนิเทศนั้นควรดําเนินการไปตามขอตกลงที่ไดทํารวมกัน
ในขั้นที่ 2 การทํานอกเหนือจากขอตกลงรวมกันจะทําใหผูรับการนิเทศไมมีความไววางใจในตัวผู
นิเทศได
2. ถึงแมผูปฏิบัติงานพรอมที่จะรับการนิเทศแลวก็ตามกอนที่จะลงมือนิเทศ
ควรจะไดดําเนินการวางแผนรวมกันระหวางผูนิเทศและผูรับการนิเทศเสียกอน การวางแผนรวมกัน
นี้จะชวยสรางความคุนเคยและสรางความไววางใจตอผูนิเทศเปนอยางมาก
3. เมื่อถึงเวลาควรจะเขาไปพรอมกับครูและควรออกจากหองเรียนพรอมกับ
ครูผูรับการนิเทศ การเขาหองสอนชา และออกจากหองสอนกอนกําหนดจะสรางความรูสึก
หวาดระแวงใหแกผูรับการนิเทศได
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4. ขณะทําการสังเกตพฤติกรรมการสอนถาหากพบวา ครูทําการสอนผิด อยา
ทักทวง เพราะการทักทวงความผิดพลาดขณะที่ครูกําลังสอนจะสรางความไมพอใจแกครูผูรับการ
นิเทศและทําใหผูเรียนเสื่อมศรัทธาตอครูผูสอน สิ่งที่ถูกตองก็คือควรพูดคุยกับครูผูสอนเปนสวนตัว
หลังจากการสอนไดผานไปแลว และใหครูผูสอนดําเนินการแกไขหรือชี้แจงขอผิดพลาดแกนักเรียน
ดวยตัวของเขาเอง
5. ควรใชเทคนิควิธีการนิเทศหลายๆ แบบและควรใหมีการเปลี่ยนบทบาทใน
การนิเทศบาง เชน ใหไปสังเกตการสอนของเพื่อนครูในหองอื่นเพื่อเปลี่ยนบทบาทเปนผูนิเทศ และ
ขณะเดียวกันจะไดแนวคิดหรือเทคนิควิธีการสอนจากครูคนอื่นอีกดวย ซึ่งวิธีการนี้ถือวาเปนการ
นิเทศโดยทางออม
6. การใหขอมูลปอนกลับ (feed back) แกผูรับการนิเทศควรเปนไปดวยความ
เที่ยงธรรม ไมลําเอียง และควรจะใหขอมูลทั้งสว นที่ดีซึ่งควรรัก ษาไว และสว นบกพรองซึ่งจะ
สมควรจะทําการแกไขปรับปรุงควบคูกันไป
7. ในการปฏิบัติงานนิเทศควรจะไดนําเอาวิธีการที่เหมาะสมมาใช ซึ่งวิธีการที่
เสนอแนะใหนํามาใชก็คือ การนิเทศแบบคลินิกและการนิเทศโดยยึดจุดประสงค
ขั้นที่ 4 การสรางเสริมกําลังใจแกผูปฏิบัติงานนิเทศ มีขอเสนอแนะ ดังนี้
1. ผูมีบทบาทในการสรางเสริมกําลังใจก็คือ ผูนิเทศซึ่งจะทําการสรางเสริม
กําลังใจแกผูรับการนิเทศ และอีกผูหนึ่งที่มีความสําคัญมากก็คือผูบริหารซึ่งจะตองสรางเสริม
กําลังใจแกผูปฏิบัติงานนิเทศทั้งหมด คือทั้งผูใหการนิเทศและผูรับการนิเทศ
2. การเสริมสรางกําลังใจของผูนิเทศนั้นจะทําไดโดยใชหลักมนุษยสัมพันธ
สรางความคุนเคยเปนกันเองและวางตัวอยูในฐานะผูรวมงานไมใชฐานะผูบังคับบัญชา
3. การเสริมสรางกําลังใจของผูบริหารสถานศึกษาสามารถทําโดยการใหความ
สนใจและสนับสนุนการปฏิบัติงาน และเขารวมกิจกรรมตางๆ ในการนิเทศเทาที่สามารถจะทําได
4. ผูบริหารจะตองระวังในการทํานุบํารุงขวัญของผูปฏิบัติงานทั้งผูใ หการ
นิเทศและผูรับการนิเทศ เมื่อสรางขวัญและกําลังใจในการนิเทศขึ้นแลวก็ไมควรทําลายขวัญ สิ่ง
สําคัญที่เปน ตัว ทําลายขวัญของผู บริหารพึงระมัด ระวัง อยางยิ่งก็ คือ มาตรการการใหค วามดี
ความชอบเปนกรณีพิเศษ
ขั้นที่ 5 การประเมินผลการนิเทศ มีดังนี้
1. การประเมินผลการนิเทศควรดําเนินการประเมินผลผลิต กระบวนการ และ
ปจจัยปอนเขา โดยใหความสําคัญมากที่สุดในผลผลิตใหน้ําหนักความสําคัญรองลงมาในสวนของ
กระบวนการทํางาน สําหรับปจจัยปอนเขานั้นใหความสําคัญนอยที่สุด
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2. ในสวนของผลผลิตนั้นใหประเมินผลที่เกิดขึ้นกับผูรับการนิเทศโดยตรง ไม
จําเปนจะตองประเมินคุณภาพของนักเรียนซึ่งเปนผลจากการปฏิบัติงานของผูรับนิเทศ ทั้งนี้เพราะ
คุณภาพของนักเรียนนั้นจะขึ้นอยูกับปจจัยอื่นๆ อีกมาก ในสวนของกระบวนการปฏิบัติงานนั้นควร
มุงเนนพฤติกรรมในการทํางานรวมกัน
3. ผลที่ไดจากการประเมินควรจะไดนํามาเปนพื้นฐานสําหรับการตัดสินใจใน
การปฏิบัติงานนิเทศตอไปอีก นั่นคือ หากไดผลดีแลวก็ดําเนินการนิเทศตอไปอีกจนกระทั่งบรรลุ
เปาหมายสูงสุดคือผูรับการนิเทศไดเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเปน การถาวรหรือสามารถชว ยเหลือ
ตนเองไดแลว สําหรับกรณีที่ไมไดผลตามจุดมุงหมายก็จะตองดําเนินการปรับปรุงแกไขในสวนที่
บกพรองหรือมีจุดออนตอไป
จากที่กลาวมาขางตน สรุปไดวาการนิเทศภายในสถานศึกษา เปนงานที่ชวยพัฒนาครู
ในดานวิชาการ ในดานการเรียนการสอน เพื่อใหเปนไปตามจุดมุงหมายของการศึกษา เพื่อจะใช
ประโยชนสูงสุดจากทรัพยากร บุคลากรภายในสถานศึกษา รวมทั้งการสรางความรวมมือและการ
แกไขปญหาการทํางานรวมกัน บุคลากรภายในสถานศึกษาที่สามารถนิเทศไดนอกจากผูบริหารแลว
คือ ครูที่มีประสบการณความรูความชํานาญก็สามารถทําหนาที่นิเทศได รวมทั้งการเชิญวิทยากร
จากภายนอกมาร ว มโครงการ เทคนิ ค วิ ธี นิ เ ทศนั้ น สามารถใช ไ ด ห ลายรู ป แบบซึ่ ง ขึ้ น อยู กั บ
จุดมุงหมาย จํานวนผูรับการนิเทศ เวลาและทรัพยากรอื่นๆ ในการจัดทําโครงการนิเทศนั้น ควรจะ
ไดศึกษาสภาพปจจุบัน ปญหาและความตองการในการนิเทศ จัดทําแผนการนิเทศ แลวจึงนําแผน
ไปสูก ารปฏิบัติตามจุดมุงหมายที่วางไว ควรมีก ารประเมินผลการนิเทศเพื่อนําไปปรับปรุง และ
พัฒนาการเรียนการสอน
3. การนิเทศภายในสถานศึกษาตามแนวคิดของกลิคแมน (Glickman)
ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดนําแนวคิดของ กลิคแมน (Glickman) เปนตัวแปรตาม คือ
การใหความชวยเหลือแกครูโดยตรง การพัฒนาทักษะการทํางานกลุม การเสริมสรางประสบการณ
ทางวิชาชีพ การพัฒนาหลักสูตร และการวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน เพื่อจะไดครอบคลุมงานตาม
บทบาทและหนาที่เหมาะสมกับการปฏิบัติงานของผูบริหารโรงเรียน โดยมีรายละเอียด ดังนี้
3.1 การใหความชวยเหลือแกครูโดยตรง (Direct assistance)
เปนการชวยเหลือครูโดยตรงเพื่อใหครูปรับปรุงการสอน โดยการใหขอมูลยอนกลับ
รวมทั้งชว ยไมใหค รูตอสูดว ยตนเองแตเพียงลําพัง งานวิจัยของ ดอรนบุช สกอต และแนทรีลโล
(โชค เอียดชวย. 2549: 23; อางอิงจาก Dornbush Scott and Natriello) ชี้ใหเห็นวา ครูผูสอนที่ไดรับ
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ขอมูลยอนกลับในเรื่องเกี่ยวกับชั้นเรียนจะเปนผูมีความพึงพอใจกับการสอนมากที่สุด นอกจากนี้
เอ็ดมอนส ((โชค เอียดชวย. 2549: 23; อางอิงจาก Edmonds) ใหความเห็นวาการใหความชวยเหลือ
ครูโดยตรงเปน องคประกอบที่สําคัญประการหนึ่งของโรงเรียนที่มีประสิทธิภาพ การใหความ
ชวยเหลือครูโดยตรงมีวิธีการตางๆ ดังนี้
1. การนิเทศแบบคลินิก เปนวัฏจักร (Phase) ของการนิเทศการสอน ซึ่งไดรวบรวม
ขอมูลโดยตรงจากการสังเกตการสอนในชั้นเรียนและผูนิเทศกับครูจะมีการปฏิสัมพันธกันโดยตรง
(Face-to-Face Interaction) ในการวิเคราะหพฤติกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมการสอนเพื่อ
ปรับปรุงการเรียนการสอนใหดีขึ้น กลิคแมน (ราตรี ฉวีวงศ. 2551: 22-24; อางอิงจาก Glickman.
2004) กลาววา การนิเทศแบบคลีนิก ประกอบดวย 5 ขั้นตอน ดังนี้ คือ
ขั้นตอนที่ 1 การประชุมครูกอนสังเกตการสอน (Preconfernce with Teacher) ผูนิเทศ
รวมประชุมกับครูผูสอนเพื่อพิจารณารายละเอียดกอนการสังเกตการสอนของครู คือ
1. เหตุผลและจุดมุงหมายของการสังเกต
2. ตองการเนนการสังเกตที่จุดใดเปนพิเศษ
3. วิธีการและรูปแบบของการสังเกตที่จะนําไปใช
4. เวลาที่จะใชสําหรับการสังเกต
5. กําหนดเวลาที่จะใชประชุมหลังจากการสังเกตการณสอน
รายละเอียดตางๆ ดังกลาวจะตองดําเนิน การกอนการสังเกตจะเริ่มขึ้น เพื่อดูวาทั้งผู
นิเทศและครูผูสอนจะไดเขาใจกัน อยางชัด เจน สําหรับจุด มุ งหมายของการสังเกตควรมีเกณฑ
สําหรับใชตัดสินใจในเรื่องที่เกี่ยวกับจุดเดน วิธีการและเวลาใชไดอยางเหมาะสม
ขั้นตอนที่ 2 สังเกตการสอน (Observation of Classroom) เปนชว งเวลาที่จ ะตอง
ติดตามพฤติกรรมการสอนของครูใ นชั้นเรียน เพื่อใหเกิดความเขาใจสอดคลองกับหลักการและ
รายละเอียดตางๆ ที่กําหนด ผูสังเกตอาจใชวิธีการสังเกตเพียงวิธีใดวิธีหนึ่ง หรือหลายวิธีก็ได เชน
นับความถี่ตัวแปรดานตางๆ (Categorical Frequencies) พิจารณาตัวชี้ทางกายภาพ (Performance
Indicators) ตัว ชี้ดานการปฏิบัติ (Physical Indicators) แผนภาพ การมองเห็น และการใชพื้น ที่
(Visual Diagramming and Space Utilization) การพรรณนาแบบเปดกวาง (Detached Open-Ended
Narratives) การสังเกตโดยผูมีสวนรวม (Participant Observation) การสังเกตโดยใชแบบสอบถาม
เฉพาะเจาะจง (Focused Questionnaire Observation) และวิพากษ ทางการศึก ษา (Educational
Criticism) ผู นิ เ ทศตระหนั ก ถึ ง ความแตกต า งระหว า งการพรรณนา (Description) กั บ การ
ตีความหมาย (Interpretations) ซึ่งการตีความหมายนั้นตองหลังจากพรรณนา
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ขั้น ตอนที่ 3 การวิเคราะหและแปลความหมายผลจากการสังเกต (Analyzing and
Interprating Observation and Deterrining Conference Appoach) ผูนิเทศหลังจากไดสังเกตการสอน
และไดรับขอมูลของครูแลว จะเริ่มวิเคราะหขอมูลนั้น โดยใชการนับความถี่ตัว แปรบางตัว ได
กําหนดไวแลว จําแนกตัวแปรหลักที่เกิด ขึ้น รวมทั้งคน หาตัว แปรบางตัว ที่เกิดขึ้น ใหมจ ากการ
ปฏิบัติหรือบงตัวที่ไมเกิดขึ้น สําหรับการวิเคราะหขอมูลและตีความในขั้นนี้ผูนิเทศตองวางตัวเปน
กลางเสมอหลังจากการวิเคราะหขอมูลเรียบรอยแลว จึงดําเนินการแปลความหมายขอมูล
ขั้น ตอนที่ 4 การประชุมครูภ ายหลังการนิเทศ (Post Conference with Teacher)
หลังจากการสังเกต วิ เคราะห แปลความหมายขอมูล และเลือกวิธีปฏิบัติที่คาดวาจะใหครูผูสอน
นําไปปรับปรุงไดแลว ผูนิเทศจะจัดประชุมครูเพื่อเปนการใหขอมูลยอนกลับและไดรวมอภิปราย
ซึ่งผลไดรับจากการอภิปรายรวมกันจะทําใหครูผูสอนนําไปใชในการวางแผนปรับปรุงการสอน
สําหรับการประชุมในขั้นนี้ ผูนิเทศควรใชรูปแบบการนิเทศ (ทางตรง พึ่งพา มีสวนรวม หรือ
ทางออม) ตามความจําเปนและเหมาะสมกับความรูความสามารถของครู และผูนิเทศควรวางแผนใน
การพัฒนาครู โดยมีการแลกเปลี่ยนความรูกับครูอยางสม่ําเสมอ
ขั้น ตอนที่ 5 การวิพากษวิจ ารณผลที่ไดรับจากขั้น ตอนทั้ง 4 ขั้น ตอน (Critique of
Previous Four Steps) มีรายละเอียดดังนี้ การวิพากษวิจารณผลที่ไดรับจากขั้นตอนทั้ง 4 ขั้นตอน
จะตองใชเวลาเพื่อพิจารณาและทบทวน รูปแบบรวมทั้งกระบวนการ ตั้งแตการประชุมในครั้งแรก
(Preconference) ไปจนถึงการประชุมครั้งหลัง (Post Conference) วามีสิ่งใดบกพรองตองแกไขบาง
การวิพากษวิจารณอาจทําไดหลังจากสิ้น สุดการประชุมในขั้นสุด ทายประมาณ 2-3 วัน และควร
ประชุมอยางไมเปนทางการสําหรับวิธีการนั้น ควรเปนการสรุปผลอยางสั้นๆ กะทัดรัด และไดใช
ความทั้ง 5 ขั้นตอนดังกลาว ถาครูผูสอนใหความรวมมือกับผูนิเทศในการจัดทําแผนปฏิบัติการ
นิเทศและผูนิเทศมีความพรอมที่จะรวมมือกับครูอยางสม่ําเสมอ จะทําใหการพัฒนาการเรียนการ
สอนของครูเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
ขั้นตอนตางๆ ทั้ง 5 ขั้นตอนนี้ ถาครูผูสอนทุกคนใหความรวมมือเปนอยางดีในการ
จัดทําแผนรวมกับผูนิเทศ และผูนิเทศมีความพรอมที่จะรวมมือกับครูจะทําใหการปรับปรุงการสอน
ของครูมีประสิทธิภาพมากขึ้น
2. การนิเทศแบบเพื่อนชวยเพื่อน (Pear Coaching) ในการนิเทศการสอนนั้น ถาผู
นิเทศไมสามารถดําเนินการเองได จําเปนตองใชทักษะการวางแผนการจัดการ ซึ่งตองพิจารณาถึง
องคประกอบตางๆ เชน ชวงเวลา จํานวนครู ที่ตองการรับการนิเทศ การนิเทศควรใชรูปแบบใดรวม
ไปถึงผูที่จะมีสวนรวมในการใหความชวยเหลือแกครู การที่ครูชวยเหลือครูดวยกันเองเปนการนิเทศ
ที่มีประสิทธิภาพ ถาครูผูสอนมีทักษะในการสังเกตและเขาใจรูปแบบของการนิเทศแบบคลินิกเปน
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อยางดี สวนบทบาทของผูนิเทศเปนเพียงผูฝก (Trainer) โดยการเตรียมครูใหเหมาะสมกับงานใน
หนาที่ ผูค วบคุมกําหนดการ (Scheduler) เปนผูจัดตั้งกลุมหรือตัวแทนครูที่ไดรับผิดชอบในการ
จัด การประชุมก อนการสังเกตและการจัด ประชุมหลังการสัง เกตและผูกําหนดป ญหาที่สําคั ญ
(Treble Shooter) เปนผูใหคําชี้แนะหรือเปนที่ปรึกษาใหกับครูที่มีปญหาหรือที่มีความตองการพิเศษ
ในการใชกลุมเพื่อทําหนาที่แทนผูนิเทศนั้น ผูนิเทศไมจําเปนตองเขาไปในชั้นเรียนตลอดเวลา ผู
นิเทศตรวจสอบขอมูลตางๆ จากกลุมครูที่ทําหนาที่นิเทศ 2-3 สัปดาห ซึ่งในการประชุมนิเทศผูทํา
หนาที่นิเทศกลุมเพื่อรายงานความกาวหนาใหทราบ และการดําเนินการที่มีประสิทธิภาพนั้น ผูนิเทศ
ตองฝกใหครูที่ทําหนาที่นิเทศมีทักษะในการสังเกต การกําหนดเวลาที่แนนอน การกําหนดปญหาที่
สําคัญที่ชัด เจน และควรจัด ใหกับครูทุกคนประมาณปละ 2-3 ครั้ง (ราตรี ฉวีว งศ. 2551: 22-24;
อางอิงจาก Glickman. 2004: 329-334)
3. วิธีการใหความชวยเหลือแกครูโดยตรงแบบอื่นๆ โดยปกติการนิเทศสวนใหญจะ
เปนการวางแผนระยะยาวที่ทําอยางรอบคอบ แตมีบางโอกาสที่ผูนิเทศอาจถูกขอใหชวยเหลือโดย
ไมไดวางแผนไวลว งหนา ในกรณีที่ครูเกิดความจําเปนเรงดวน ซึ่งจะตองมีผูคอยใหความชวยเหลือ
เรื่องที่เกิดขึ้นในแตละวัน ผูนิเทศควรจะจัดเวลาไวเปนรายสัปดาห เชน กําหนดเวลาไวในตอนบาย
ของวันใดวันหนึ่ง เพื่อที่จะรับฟงและใหความชวยเหลือครูผูสอน นอกจากนี้ผูนิเทศควรตั้งตัวแทน
ครูที่ผูนิเทศคิดวาจะสามารถชวยแกปญหาครูค นอื่นไดเปนอยางดี หรือผูนิเทศอาจกําหนดเวลา
ประชุมหรือพบปะครูหลังโรงเรียนเลิก ชวงพักเรียนในวันใดวันหนึ่งเพื่อใหครูไดรวมแลกเปลี่ยน
และวางแผนกันในการแกปญหาการเรียนการสอน ในการวางแผนชว ยเหลือครูวิธีนี้ จะชว ยลด
ปญหาลงได ถาครูผูสอนรูวาพวกเขาสามารถเขาพบผูนิเทศไดตลอดเวลา เพื่อแกปญหาและไดรับ
ความชวยเหลือจากผูนิเทศดวยความจริงใจ ความเชื่อมั่น และบรรยากาศแหงความเปนมิตรระหวาง
ครูกับผูนิเทศจะมีมากขึ้น
จากที่ก ลาวมาขางตน สรุปได วา การใหค วามชว ยเหลื อครูโ ดยตรง หมายถึง งาน
เกี่ยวกับการชวยเหลือครูดานการปรับปรุงการสอน โดยการนิเทศแบบตางๆ เพื่อใหครูเกิดความ
มั่นใจเมื่อไดรับขอมูลยอนกลับ ทําใหไมรูสึกวาถูกปลอยใหอยูตามลําพัง และมีความรูสึกเปนสวน
หนึ่งของผูรวมงาน
3.2 การพัฒนาทักษะการทํางานกลุม (Group Development)
เปนการเรียนรูทักษะการทํางานกลุมเพื่อแกปญหาเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนเปนวิธีการสําคัญอยางหนึ่งของการนิเทศการศึกษา โดยกลุมที่ทํางานอยางไดผลและมี
ประสิทธิภาพรวมทั้งดําเนินงานไปดวยความราบรื่น สวนใหญจะมีผูนําที่มีความชํานาญ ซึ่ งผูนํา
จะตองตระหนักถึงปจจัยดานความสําเร็จของกลุม มีการคัดเลือกกระบวนการตัดสินใจของกลุมที่
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ชัดเจน สามารถจัดการเกี่ยวกับปญหาการทํางานของสมาชิกในกลุมที่ทํางานไดไมเต็มที่ ตลอดจน
การขจัดความขัดแยงใหเปนขอมูลที่เปนประโยชน และกําหนดรูปแบบของการเปนผูนําทีเ่ หมาะสม
กลุ ม ที่ มี ป ระสิ ทธิ ภ าพจะประกอบดว ย 2 ด าน คือ ดา นเน น งาน ประกอบดว ยเนื้ อ หาและ
วัต ถุประสงคข องการประชุมกลุ ม เชน อาจเปน การตกลงเกี่ย วกับการเลือกใชแบบเรียนใหม
กําหนดการสอนใหม ในการประชุมกลุมที่เนนงานมักจะมีรูปแบบเปนทางการ ไมกระตือรือรน
เทาทีค่ วร สมาชิกในกลุมมักจะไมไดรับการสนับสนุนเทาที่ควร การตัดสินใจแตละครั้งจะอยูบน
พื้นฐานของขอมูลที่ไมสมบูรณ และถาหากไมนําผลของการประชุมไปปฏิบัติจะเกิดปญหามาก
ที่สุด สวนดานเนนบุคคล จะเปนกระบวนการปฏิสัมพันธที่เกี่ยวกับความพึงพอใจของผูปฏิบัติงาน
รวมกัน ในการประชุมกลุมมักกลาวถึงเรื่องสวนบุคคลมากกวาเรื่องที่ประชุม มีการเลาเรื่องตลก
ขบขัน พูดถึงเรื่องเดิมซ้ําบอยๆ บุคคลในกลุมมักจะยิ้มและหัวเราะอยูเสมอ นอกจากนี้มักจะมีเวลา
สนทนากันมากกวาลงมือปฏิบัติงาน
ดังนั้น ในการปฏิบัติงานกลุมเพื่อใหงานประสบผลสําเร็จนั้น ผูนิเทศตองปฏิบัติตอ
กลุมใหเกิดมิติทั้ง 2 ดาน คือ ดานเนนงาน และเนนบุคคล ดังที่ ลิตเติล (โชค เอียดชวย. 2549: 35;
อางอิงจาก Little) ไดศึกษาพฤติกรรมของครูในโรงเรียนที่ตั้งอยูบนเขตเมือง 6 โรงเรียน พบวา ครูที่
เขารวมโครงการเพียง 2 ใน 6 โรงเรียนเทานั้นที่มีพฤติกรรมอยูในระดับสูงทั้ง 2 ดาน โดยมักจะเปน
ครูที่ถูกกระตุนสรางสรรคสิ่งที่เปนนามธรรมเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง มักใชคําพูดที่สั้น กะทัดรัด ได
ใจความในขณะสอนและใชภาษางายๆ เพื่ออธิบายไดอยางเหมาะสมและมองเห็นความแตกตางและ
เห็นคุณคาของทุกคนไดดี นอกจากนี้ยังสามารถบูรณาการเนื้อหาที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติไปใช
สอนไดอยางมีประสิทธิภาพ
บทบาทของสมาชิกในกลุมผูนํากลุมตองพิจารณาวา พฤติกรรมใดบางที่จะเปนตัวบง
ชี้ใหเห็นถึงบทบาทและความพรอมของสมาชิกแตละคน สมาชิกแตละคนไดแสดงบทบาทที่เน น
ผลงานและเนนบุคคลมากนอยเพียงใด มีบทบาทใดที่เกิด ขึ้นแลวและบทบาทใดที่ยังขาดอยู ซึ่ง
รายละเอียดของการเนนแตละดานมีดังตอไปนี้ (ราตรี ฉวีวงศ. 2551: 26-32; อางอิงจาก Glickman.
2004: 343)
1. บทบาทการหนวงเหนี่ยว (Dysfunctional Roles) บทบาทและพฤติกรรมของบุคคล
ที่ เ รี ย กว า Dysfunctional นี้ จะเป น บทบาทหรื อ พฤติ ก รรมที่ ห น ว งเหนี่ ย วหรื อ ถ ว งความ
เจริญกาวหนาของกลุม รวมทั้งจะทําใหประสิทธิภาพการทํางานของสมาชิกภายในกลุมลดลง หรือ
เกิดความออนแอลงได ผูนําควรที่จะลดหรือกําจัดบทบาทนี้เสียกอนที่จะดําเนินการในขั้นตอไปโดย
พยายามทําความเขาใจถึงพฤติกรรมของสมาชิกใหชัดเจน หลังจากนั้นอาจจะจัดหรือเปลี่ยนแปลง
ลักษณะบางประการของกลุมใหเหมาะสม ใหทุกคนมีความพึงพอใจมากที่สุดสําหรับวิธีที่จะใช
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ปรับพฤติกรรม Dysfunctional นี้ ควรมีการอภิปรายอยางสั้นๆ รวมทั้งตองเนนรูปแบบของผูนําที่
เหมาะสมกับสถานการณและระดับวุฒิภาวะของสมาชิกในกลุมดวย
2. การเปลี่ยนแปลงรูปแบบภาวะผูนํากลุม ผูนํากลุมสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงดวย
เลือกใชรูปแบบภาวะผูนําใหสอดคลองกับสถานการณ หรือพฤติกรรมของสมาชิก ไดตามความ
เหมาะสมเรี ย กว า ภาวะผู นํ าตามสถานการณ (Situational Leadership) ได นํ าไปใช กัน อย า ง
แพรหลายทั่วโลกซึ่ง เฮอรเซย และ บลันชารค (ราตรี ฉวีวงศ. 2551: 27-28; อางอิงจาก Hersey &
Blanchard. 1993: 29) ไดแบงภาวะของผูนําออกเปน 4 รูปแบบ ตามพื้นฐานของพฤติกรรมที่เนน
งาน (Task behavior) และเนนตัวบุคคล (Person behaviors) ดังนี้
รู ป แบบที่ 1 ผู นํ า แบบอั ต ตาธิ ป ไตย (Autocratic Style-S1) ผู นํ า ประเภทนี้ ใ ห
ความสําคัญกับงานมากกวาตัวบุคคล (High Task, Low Relationship) ผูนําประเภทนี้จะออกคําสั่ง
หรือบอกใหสมาชิกในกลุมตองปฏิบัติ รวมทั้งจะเปนผูตัดสินใหกับกลุมนั้นๆ ดวย รูปแบบนี้คลาย
กับรูปแบบการนิเทศโดยตรง (Directive Supervision) ซึ่งพฤติกรรมที่แสดงออกมาใหเห็นชัดเจน
นั่นก็คือ การสั่งการหรือบอก (Telling)
รูปแบบที่ 2 ผูนําแบบประชาธิปไตย (Democratic Style-S2) ผูนําประเภทนี้จ ะเนน
(High Task, High Relationship) จะยินยอมใหสมาชิกทุกคนในกลุมไดมีสวนในการตัดสินใจและ
ยอมใหสมาชิกมีสิทธิเทากับผูนําในการเสนอความคิดเห็นแนวคิดหรือขอมูลตางๆ รูปแบบนี้คลาย
กับรูปแบบการนิเทศแบบพึ่งพา (Collaborative Supervision) คําพูด ที่ใ ชกัน มากที่สุด ของผูนํ า
รูปแบบนี้นั่นก็คือ การขาย (Selling) แนวความคิด ผูนําประเภทนี้พยายามเนนกระบวนการและ
เนื้อหาไปพรอมๆ กัน สําหรับการตัดสินใจจะเนน ความมีสิทธิเทาเทียมกัน ของสมาชิก ในกลุม
ทั้งหมด
รูปแบบที่ 3 ผูนําแบบกระตุนใหอยูรวมกันในสังคม (Encouraging and Secializing
Style-S3) ผูนําประเภทนี้จะเนนดานตัวบุคคลมากกวางาน (High Relationship, Low Task) โดยจะ
สนับสนุนใหสมาชิกในกลุมชวยเหลือกัน แสดงออกอยางเปดเผยและมีความรูสึกที่ดีระหวางมวล
สมาชิก บทบาทของผูนําที่สําคัญก็คือ ทําหนาที่ก ระตุน (Encouragement) และใหภ าพสะทอน
(Reflection) แกกลุมรูปแบบนี้คลายกับแบบการนิเทศทางออม (In Directive Supervision) ซึ่งผูนํา
จะชวยเหลือสมาชิกทุกวิถีทางเพื่อใหแสดงออกทางแนวความคิดและความตองการ ในขณะเดียวกัน
ผูนําจะไมมีสวนรวมในกิจกรรมดังกลาว
รูปแบบที่ 4 ผูนําแบบตามสบาย (Laissez-Faire Style-S4) ผูนําประเภทนี้จะไมเนน
เรื่องงานและเรื่องตัวบุคคล (Low Relationship, Low Task) จะทําตัวอยูเหนือกฎเกณฑทั้งหลายของ
กลุมและไมตองการมีสวนรวมในการดําเนินการใดๆ ทั้งสิ้น คําพูดที่ใชกันมากสําหรับผูนําประเภท
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นี้คือ การตั้งตัวแทน (Delegating) ขึ้นมาปฏิบัติงานและตัวแทนเหลานี้จะไมใชกระบวนการหรือ
เนื้อหาในการตัดสินใจ
ผูนําทั้ง 4 รูปแบบที่กลาวมา เฮอรเซย และ บลันชารด (ราตรี ฉวีวงศ. 2551: 27-28;
อางอิงจาก Hersey & Blanchard. 1993: 34) เชื่อวาผูนําที่มีประสิทธิภาพจะมีผลมาจากรูปแบบภาวะ
ผูนํา (Leadership Style) กับระดับวุฒิภาวะของกลุม (The maturity Level Of The Group) ซึ่งระดับ
วุฒิภาวะนี้มีความสัมพันธกันอยางสูงกับงานที่ผูนําปฏิบัติอยู ผูนําผูใดคนหนึ่งอาจมีวุฒิภาวะสูงกับ
งานหนึ่งแตอาจมีวุฒิภาวะต่ํากับงานอยางอื่นไดวุฒิภาวะ (Maturity) สามารถประเมินผลไดจาก
องคประกอบของบุคคลที่เกี่ยวของกับแรงจูงใจ (Motivation) ความรับผิดชอบ (Responsibility)
และการศึกษาหรือประสบการณ (Education Of Experience)
3. ความขัดแยง (Conflicts) หมายถึง ความเห็นที่ไมตรงกันของสมาชิกตั้งแต 2 คนขึ้น
ไปในชวงเวลาใดเวลาหนึ่ง ความขัดแยงไมจําเปนที่จะตองเกิดขึ้นกับผูที่มีพฤติกรรมหนวงเหนี่ยว
หรือพฤติกรรมตนไมเหมาะสมเทานั้น ผลงานวิจัยของ จอหนสัน และ บัทตัน (ราตรี ฉวีวงศ. 2551:
28-29; อางอิงจาก Johnson & Button. 1998: 54) ไดชี้ใหเห็นวากลุมที่ประสบผลสําเร็จในการ
ปฏิบัติงานมักจะมีขอขัดแยงเกิดขึ้นสูงมาก กลุมหนึ่งอาจจะมีการตัดสินใจอยางฉลาดเกิดขึ้นเมื่อ
ไดรับขอมูล หรือแนวคิดมากมาย ซึ่งขอมูลและแนวคิดเหลานี้จะนํามาใชตลอดเวลาที่มีความขัดแยง
ดังนั้นผูนํากลุมควรที่จะกระตุนใหมีการแกไขความขัดแยงทุกครั้ง ความขัดแยงไมใชเรื่องเสียหาย
เสมอไป เราอาจใชความขัดแยงนี้เปน แนวทางใหสมาชิกภายในกลุมมองเห็นคุณคาของสิ่งที่เรา
กําลังอภิปรายกันอยูก็ได ความขัดแยงเกิดขึ้นเมื่อความคิดเห็นไมตรงกันเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
ผูนํากลุมควรควบคุมความขัดแยงใหมีจุดเนนอยูที่แนวคิดที่ไมเกี่ยวของกับบุคลิกภาพของสมาชิก
ในกลุม โดยมีขั้นตอนการควบคุมดังนี้
1. ใหสมาชิกบอกจุดที่เกิดความขัดแยงนั้น
2. ใหสมาชิกแตละคนกลาวถึงมุมมองของแตละคนตอจุดที่เกิดความขัดแยงนั้น
3. ใหสมาชิกแตละบุคคลอธิบายประเด็นความขัดแยงตอ ถาหากวาความขัดแยงนั้น
ไมสามารถแกไขได
4. ใหสมาชิกแตละคนพิจารณาคุณค าของสิ่งที่ทั้งหมดเห็นวาเปน ประเด็น ความ
ขัดแยงแลวถามคําถามวาทําไมสมาชิกเหลานั้นจึงยึดติดกับประเด็นนั้นเทานั้น
5. สอบถามสมาชิกคนอื่นๆ วาทางออกที่ดีนอกเหนือไปจากทางเลือกที่มีความขัดแยง
อยูหรือไม ทางออกที่สามอาจจะเปนผลมาจากการสังเคราะห (Synthesizes) และการประสาน
ประโยชนรวมกัน (Compromises) ระหวางทั้งสองฝาย ถาทั้งสองฝายยังไมสามารถตกลงกันไดผูนํา
ควรใหสมาชิกทั้งหมดยอนกลับไปพิจารณาประเด็นที่ผานมาใหชัดเจนใหมอีกครั้งหนึ่ง
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ความขัดแยงทางดานความคิดระหวางสมาชิกเราไมควรจะนิ่งเฉยและใหผานไปโดย
ไมทําอะไรเลย เราควรสงเสริม สนับสนุนและกระตุนใหสมาชิกในกลุมสามารถตัดสินใจโดยใช
กระบวนการกลุมใหมากที่สุดเทาที่จ ะทําได การเตรียมการประชุม การปฏิบัติงานของกลุมจะมี
ประสิทธิภาพมากขึ้นถาผูนํากลุมมีการเตรียมการที่ดีมากอน การเตรียมการดังกลาวจะประกอบดวย
ขั้นตอนดังนี้ การกําหนดวาระการประชุม หัวขอที่จะใชในการอภิปรายตลอดจนกระบวนการที่จะ
ใชกับกลุมใหญ
1. วาระการประชุม การประชุมกลุมตองมีวัตถุประสงคและภารกิจที่ชัดเจน วาทําไม
เราจึงตองประชุม เราตองการใหบรรลุผลในสิ่งใดและอะไรที่ตองการ ดังนั้นวาระการประชุมควร
จะตองประกอบดว ย หัว ขอที่จ ะประชุมอยางสั้ น ๆ (อาจจะแบ งออกเปน หัว ขอ ยอยๆ อีก ก็ได )
สําหรับการประชุมที่เครงครัดจะมีเวลากํากับไวในแตละหัวขอที่จะใชประชุม การกํากับเวลาไวจะ
ชว ยใหก ารประชุมเริ่ม ตน และสิ้น สุ ด ได ต รงเวลา นอกจากนั้ น จะเปน การแสดงใหเ ห็น ความ
รับผิดชอบและการตรงตอเวลาของประธานในที่ประชุมไดเปนอยางดี
2. การอภิปรายนําการประชุม การประชุมกลุมยอยเพื่ออภิปรายถึงประเด็นปญหา
ตางๆ จะมีคําถามที่จ ะชวยคนหาความในใจของสมาชิกในที่ประชุมไดอยางดี คําถามเหลานี้จ ะ
เปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ ในขณะประชุมโดยในระยะแรกประธานจะใชเวลาเพียงเล็กนอย
ชี้แจงหัวขอที่จะใหอภิปรายระหวางการประชุมประธานใชคําถามปลายเปด เพื่อใหสมาชิกทุกคน
ชว ยกัน คนหาแนวคิด และขอมูลตางๆ รว มกัน สําหรับในขั้น สรุปผลการประชุม ผูนําจะกลาว
สรุปผลวามีหัวขอใดบางที่บรรลุแลวและหัวขอใดยังคงตองพิจารณาอีกตอไป
3. กระบวนการที่จะใชกับกลุมการดําเนินการในกลุมยอยซึ่งมีสมาชิกไมเกิน 10 คน
สมาชิกทุกคนมีโอกาสที่จะรวมปฏิบัติและรวมกระบวนการตัดสินใจไดอยางใกลชิด ถาสมาชิกใน
กลุมมีจํานวนมากขึ้นกวาเดิมจะมีความยุงยากมากที่จะใหสมาชิกทุกคนไดมีสวนรวมปฏิบัติกันอยาง
ทั่วถึง วิธีการที่ดีที่สุดในการแกปญหานี้ ผูนํากลุมจะตองพูดอยางตรงไปตรงมากับครูทุก คนให
เขาใจถึงสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้น ถาผูนํากลุมมีเจตนาอยางแทจริงที่ตองการใหสมาชิกทุกคนไดมีสวน
รวมในการตัดสินใจ ผูนํากลุมควรจะมีแผนการดําเนินงานอยางชัด เจนมากอนและจะตองอธิบาย
วิธีก ารทั้งหมดตั้งแตตน จนจบใหค รูเขาใจอยางทั่ว ถึง เชน การใชเสียงสว นใหญที่ไดจ ากการ
ลงคะแนนการทํางานกลุมหรือทํางานเปนทีมเปนหัว ใจสําคัญของการพัฒ นา การที่จ ะประสบ
ความสําเร็จหรือไมขึ้น อยูกับผูบริหารเปนสําคัญ การที่จะสรางหรือพัฒ นากลุมโดยการเพิ่มพูน
ความรู ทักษะใหกับสมาชิกจะตองตั้งวัตถุประสงคหรือเปาหมายของกลุมทั้งในลักษณะของบุคคล
และของกลุม ทุกคนในกลุมตองมีอิสระในการแสดงความคิดเห็น ความคิดริเริ่มสรางสรรคในการ
แกปญหาของกลุม ประกอบดวย (กระทรวงศึกษาธิการ. 2545: 101)
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1. ควรจัดการใหครูในโรงเรียนมีเปาหมายและมองเห็นปญหารวมกัน เพื่อการมุงสู
จุดหมายเดียวกัน
2. การจัดการเพื่อใหมีการวางแผนในการดําเนินงานแกปญหารวมกัน เนื่องจากการมี
สวนรวมในการวางแผนจะกอใหเกิดความรวมมือในการปฏิบัติงานใหเปนไปตามแผน ในการใช
วิธีการระดมสมองโดยใชคําถามและการใหขอมูลเกี่ยวกับรูปแบบแนวทางตางๆ ในการจัดการเรียน
การสอนเพื่อประกอบการพิจารณา และเปนการกระตุนใหครูเกิดความคิดในการที่จะปฏิบัติงาน
ตอไป
3. การบริหารจัดการเพื่อใหทีมทํางานอยางมีความสุข การทํางานเปนทีมจะประสบ
ความสําเร็จ ได เมื่อทุก ฝายมีความเต็มใจและพอใจที่จะปฏิบัติงานรวมกัน ควรมีการแบงงานให
ชัดเจน เหมาะสมกับวัย ความรูความสามารถและประสบการณของแตละคน ในขณะเดียวกันก็ใหมี
การประสานสัมพันธระหวางงานตางๆ ทั้งในรูปแบบที่เปนทางการและไมเปนทางการ ซึ่งจะเปน
ผลดีตอการปรับปรุงเปลีย่ นแปลง เพื่อใหการดําเนินงานมีประสิทธิภาพในการทํางาน ควรใหเกียรติ
ซึ่งกันและกันในการรวมคิด โดยเฉพาะผูบริหารควรรับฟงความคิดเห็นของครูผูสอน ไมควรใช
ความคิดของตนเปนเกณฑในการตัดสินใจ ซึ่งเปนการสกัดกั้นความคิดเห็นของคนอื่น จะทําใหผูที่
ทํางานเปนทีมหมดขวัญและกําลังใจ
ในการพัฒนาทีมงาน ผูบริหารตองเปดโอกาสใหสมาชิกทุกคนในองคกรได แสดง
ความสามารถของตนเองอยางเต็มที่และอยางตอเนื่อง เพื่อรวมกันสรางผลลัพธที่องคการตองการ
โดยสนับสนุนใหสมาชิกทุกคนในองคการไดคิดใหม ไดทํางานรวมกันและเกิดการเรียนรูรวมกัน
โดยมีกระบวนการที่สําคัญคือ ครูทุกคนในโรงเรียนจะตองไดรับการพัฒนาใหมีนิสัยใฝรู เรียนรู
ภาระงานตางๆ ดว ยตนเอง รวมทั้งเรียนรูค วามเปลี่ยนแปลงของสังคม สภาพแวดลอมพัฒ นา
ศักยภาพตนเองใหสามารถปฏิบัติงานตามเปาหมายของโรงเรียนและเปาหมายของชีวิตตน ครูทุก
คนตองไดรับการพัฒนาใหมีวิธีการคิดอยางไตรตรอง (Critical Thinking) การพัฒนาวิธีคิดทําใหครู
สามารถสรางวิสัยทัศนของการทํางานไดเหมาะสมกับสภาพการเปลี่ยนแปลง รวมทั้งผลกระทบจาก
การเปลี่ยนแปลงที่มีตอการทํางาน ครูทุก คนควรไดรับการสนับสนุนใหถายโยงและแลกเปลี่ยน
ความรู ความคิด ทั้งในดานวิชาการและประสบการณร ะหวางเพื่อนครูดวยกัน ซึ่งทําใหเกิดการ
พัฒนาความคิด ความกลมเกลียว ความฉลาดเกิดเปนศักยภาพของกลุมครู ประสิทธิผลที่เกิดขึ้นคือ
ทําใหสมาชิกทุกคนมีวิธีคิดอยางเปนระบบ มีวิธีการถายทอดที่เปนระบบ วิธีคิดและวิธีถายทอดนี้
เปนตัวกําหนดพฤติกรรมการทํางานตามระบบยอยขององคการ (Shape The Behavior Of Systems)
ชวยใหโรงเรียนเปลี่ยนแปลงไปสูความมีประสิทธิผล สามารถปรับตัวไดกับสภาพแวดลอมและ
เศรษฐกิจของโลกที่เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว
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จากที่กลาวมาขางตนสรุปไดวา การพัฒนาทักษะการทํางานกลุมหรือการทํางานเปน
ทีมก็เพื่อที่จะทําใหงานที่ทํารวมกันนั้นสําเร็จตามเปาหมายที่ไดรวมกันกําหนดไว โดยอาศัยพลัง
ของสมาชิกภายในกลุมที่มีปฏิสัมพันธอันดีตอกัน มีบรรยากาศของความรวมมือรวมใจกันทํางาน
เปนทีม มีความพอใจในงานและผูรวมทีมงาน โดยมีผูบริหารเปนผูจัดการองคกรในรูปแบบของการ
ทํางานเปนทีม รวมคิด รวมทํา รวมรับผิดชอบ รวมแสดงความชื่นชมเมื่องานประสบความสําเร็จ
ทีมงานจึงนับวามีความสําคัญและเปนประโยชนตอการทํางานและการบริหารงานในองคกรเปน
อยางมาก
3.3 การเสริมสรางประสบการณทางวิชาชีพ (Professional Development)
เปนการสรางความแข็งแกรงทางวิชาการใหกับครูผูสอนหรือผูที่เกี่ยวของกับการจัด
กิจ กรรมการเรียนการสอน โดยการวางแผนการดําเนิน การกอนที่จ ะจัด กิจ กรรมตางๆ ใหกับ
ครูผูสอนและตองไดรับการรวมมือจากทุกฝาย จุดหมายปลายทางที่สําคัญที่สุด คือ เปนการสงเสริม
เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนของครูซึ่งจะสงผลไปสูนักเรียน
การเสริ มสร างประสบการณท างวิ ชาชี พให กับครูแต ละคน มี วิธีก ารและเทคนิ ค
หลากหลายที่สามารถนํามาใชพิจารณาจัดลําดับความสําคัญของประเด็นตางๆ ที่จะบริการแกค รู
ไดแก การสังเกตและการฟง (Eyes And Ears) การใชขอมูลที่ไดบัน ทึก ไวอยางเปน ทางการ
(Official Record) การใชดุลยพินิจจากบุคคลที่เปนกลาง (Third-Party Review) การใชแบบสํารวจ
ปลายเปด (Open-Ended Surveys) การใชแบบตรวจสอบและจัดลําดับรายการที่ใหไว (Check And
Ranking Lists) และการใชเทคนิคเดลฟาย (Delphi Technique) ในการใชวิธีการและเทคนิคดังกลาว
เมื่อไดมีการตรวจสอบและจัดลําดับความสําคัญแลว ควรมีการคนหาอยางจริงจัง ทั้งนี้เพื่อใหได
ขอมูลที่ถูก ตองและชัดเจนกอนปฏิบัติก าร จะทําใหสามารถวางแผนการดําเนิน งานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ ซึ่งฮอล และ คณะ (สุทธนู ศรีไสย. 2537: 86; อางอิงจาก Hall et al. 1976: 54) ไดให
การสนับสนุนการจัดทําแผนการใหบริการเสริมวิชาการโดยเนนไปยังแตละบุคคลไปจนถึงผูมีสวน
รว มทั้ งหมดและพบว า ส ว นใหญค รู ผูสอนมีร ะดับความสนใจและความตองการแตกต างกั น
แนวทางที่ดีที่สุดสําหรับการคนหาคําตอบดังกลาว ควรใชคําถามปลายเปดอยางงายๆ กับครูที่มีสวน
รวมทุกคน จากคําตอบที่ไดรับจากครูผูสอนทั้งหมดนํามาจัดกลุม ตัวแปรที่ค ลายๆ กันไวในขอ
เดียวกัน ซึ่งแตละคนจะมีค วามแตกตางกัน ไปในการดําเนิน การ ถาหัวขอเปน เรื่องไมซับซอน
สามารถจัด บริก ารใหกั บครูเปน กลุมใหญได ถ าเรื่องนั้น ตองการบริก ารใหกับครูแตละคน ก็
สามารถจัดบริการใหได โดยใชวิธีจัดประชุมเชิงปฏิบัติการกับกลุมยอย
ในการเสริ ม สรา งประสบการณ ท างวิ ช าชี พ นั้ น ครู ต อ งมี คุ ณ สมบั ติ ท างวิ ช าชี พ
คุณสมบัติสวนตัว และมีความรูความเขาใจในครู ประกอบดวย ความรูในสาขาวิชาที่สอน ความ
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เขาใจในตัวนักเรียน ความรูความเขาใจในเทคนิควิธีการสอน รูปแบบการสอนตางๆ มีทัศนคติที่ดี
ตออาชีพครู มีบุคลิกภาพที่ดี มีความคิดสรางสรรค มีคุณธรรม จริยธรรม เนื่องจากพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มีสาระสําคัญที่มุงเนนการ
จัดการศึกษาเปนไปเพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณทั้งรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรู
คุณธรรม จริยธรรม และมีวัฒนธรรมในการดําเนินชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข
การจัดการศึกษาตองยึดหลักวา ผูเรียนทุกคนสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได และถือวาผูเรียน
สําคัญที่สุด กระบวนการศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒ นาตามธรรมชาติและเต็มตาม
ศักยภาพ (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. 2547 ก: 84)
ดังนั้นในการจัดการเรียนการสอนที่ยึดผูเรียนเปนสําคัญ หรือจัดการเรี ยนการสอนที่
ยึดผูเรียนเปนศูนยกลาง มีหลักการมาจากปรัชญาและทฤษฎีของจอหน คิวอี้ ที่แสดงใหเห็นวาการ
เรียนการสอนที่ยึดผูเรียนเปนสําคัญ ผูสอนจะตองวิเคราะหประสบการณของผูเรียนและกระตุนให
ผูเรียน เรียนรูดวยตนเอง ควบคุมตนเองได ความรับผิดชอบตอตนเอง การเรียนรูเกิดจากผูเรียนมี
ประสบการณตรงในเรื่องนั้น ๆ ไมไดเกิดจากการทองจํา แตเกิดจากกิจ กรรมตางๆ ที่ผูเรียนได
ปฏิบัติตามความสามารถและความสนใจของเขา โดยอาศัยความชวยเหลือจากครู เทคนิควิธีการ
จัดการเรียนรูที่ยึดผูเรียนเปนสําคัญ ซึ่งครูผูสอนสามารถนําไปปรับใชใหเหมาะสมกับผูเรียนและ
จุดประสงคการเรียนรู ดังนี้ (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. 2547 ก: 85-86)
1. การจัดการเรียนรูทางออมจากแนวคิดพื้นฐานที่วา ยิ่งผูเรียนมีวุฒิภาวะสูงขึ้นยิ่งตอง
มีค วามรับผิด ชอบที่จ ะคน หา คนพบขอความรูจ ากประสบการณก ารเรียนรูของตนเอง เทคนิค
วิธีการเรียนรูนี้ ไดแก การเรียนรูแบบสืบคน แบบคนพบ แบบแกปญหา แบบสรางผังความคิด แบบ
ใชกรณีศึกษา แบบตั้งคําถาม และแบบใชการตัดสินใจ
2. การจัดการเรียนรูเปนรายบุคคล เปนแนวทางหนึ่งของการเรียนรูที่ผูเรียนแตละคน
ปฏิบัติเพือ่ พัฒนาตนเอง และฝกทักษะการเรียนรูตลอดชีวิต เริ่มตนจากครูหรือผูเรียนเปนผูกําหนด
โดยผูเรียนตองศึก ษา วิเคราะห สรุปอางอิง และสรุปขอความรูพื้น ฐานของการวิเคราะหและ
ประเมิน ผลกระบวนการ ไดแก การเรียนแบบศู น ยก ารเรีย นรูดว ยตนเอง การทํารายงาน การ
มอบหมายงานเปนรายบุคคล การทําโครงการ การทํานิตยสาร คอมพิวเตอรชวยสอน ชุดการสอน
3. เทคนิคการเรียนรูโดยใชเทคโนโลยี การนําเทคโนโลยีมาใชในการจัดการเรียนรู
ควรนํามาใชในฐานะเครื่องชวยสอน ชวยเสนอเนื้อหาที่ซับซอน ชวยจัดการเรียนรูกลุมขนาดใหญ
ชวยลดปญหาขาดแคลนครูและชวยนักเรียนไดฝกปฏิบัติเพื่อความชํานาญ ไดแก การใชสิ่งพิมพ
ตําราเรียน แบบฝกหัด การใชแหลงทรัพยากรในชุมชน ศูนยการเรียนรู ชุดการสอน คอมพิวเตอร
ชวยสอน บทเรียนสําเร็จรูป การเรียนทางไกลผานดาวเทียม วิทยุศึกษา
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4. เทคนิคการเรียนรูแบบเนนปฏิสัมพันธ เปนการเรียนรูที่กระตุนใหผูเรียนมีปฏิกิริยา
ตอบสนองตอความรู ประสบการณ ความคิดเห็นของครูและเพื่อนๆ ผูเรียนจะไดฝกการจัดระบบ
ความคิด การโตแยงอยางมีเหตุผล และการพัฒนาทักษะทางสังคม ไดแก การโตวาที การระดมพลัง
สมอง การอธิปราย การเรียนแบบรวมมือ บทบาทสมมุติ กลุมแกปญหาการประชุมแบบตางๆ
5. เทคนิคการเรียนรูแบบเนนประสบการณ เปนการจัดการเรียนรูที่สงเสริมการรับ
ความรูจากประสบการณและการสะทอนความคิดเห็นที่มีตอสิ่งตางๆ ผูเรียนจะไดตรวจสอบการ
เรียนรูของตนเอง ไดรับประสบการณดานอารมณ ปรับความรูสึกเจตคติ และคานิยมของคน ไดแก
กรณีตัวอยาง เกมส สถานการณจําลอง บทละคร บทบาทสมมุติ
6. เทคนิคการเรียนรูแบบรวมมือ เปนการจัดการเรียนรูที่เนนสภาพแวดลอมทางการ
เรียนใหผูเรียนไดเรียนรูกันเปนกลุมเล็กๆ โดยแตละกลุมมีสวนรวมในการเรียนรูและความสําเร็จ
ของกลุมโดยสมาชิกแตละกลุมมีสวนรวมในการเรียนรูในกลุมใหญเปนทรัพยากรการเรียนรูรวมกัน
ไดแก การรวมคิด ปริศนาความคิด กลุมรวมมือ กลุมสืบคน
7. เทคนิคการเรียนรูแบบบูรณาการ เปนการจัดการเรียนรูที่นําเอาสาขาวิชาตางๆ ที่
สัมพัน ธกัน มาผสมผสาน เพื่อใหจัด การเรียนรู สรางความรูของผูเรียน สรางความรูข องผูเรียน
มากกวาการใหเนื้อหาโดยครู ไดแก การเรียนรูแบบเลาเรื่อง (Story line) การเรียนรูแบบแกปญหา
จากที่กลาวมาขางตนสรุปไดวา การเสริมสรางประสบการณทางวิชาชีพนั้น ครูตองมี
คุณสมบัติคือเขาใจนักเรียน มีความรูความเขาใจงานครู มีความคิดริเริ่มสรางสรรค มีบุคลิกภาพที่ดี
มีคุณธรรม จริยธรรม และมีความสามารถในการสอนทั้งทางตรงและทางออมสามารถจัดการเรียนรู
แบบรายบุคคล จัดการเรียนรูโดยใชเทคโนโลยี จัดการเรียนรูแบบเนนประสบการณ จัดการเรียนรู
แบบรวมมือ และจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ (ราตรี ฉวีวงศ. 2551: 35; อางอิงจาก Sergiovantul.
1993: 23-24) โดยการเสริมสรางประสบการณทางวิชาชีพ ใหประสบความสําเร็จนั้นนอกจาก
หนว ยงานระดับ สูงขึ้ น ไปแล ว ยั ง เป น หนาที่ ข องผูบริ หารโรงเรี ยนจะต องส งเสริม สนับ สนุ น
ดําเนินการสํารวจความตองการทีจ่ ําเปนตอการพัฒนาครู ใหเกิดการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพ และ
การจัดทําแฟมสะสมงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของครู ซึ่งถือเปนการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา
2.4 การพัฒนาหลักสูตร (Curriculum Development)
หลักสูตรเปนหัวใจของการจัดการศึกษาที่จะเปนเครื่องบงชี้วา จะพัฒนาผูเรียนใหมี
คุณลักษณะที่พึงประสงคเปนพลเมืองดี และทําประโยชนใหแกสังคมและประเทศชาตินั้น การใช
หลักสูตรใหบรรลุเปาหมายนั้น การพัฒนารูปแบบของหลักสูตร (Curriculum Formant) สวนมาก
จะตองคํานึงถึงความสามารถของผูพัฒนา (Develops) และกระบวนการพัฒนา (Development) เปน
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บูรณาการซึ่งพัฒนาขึ้นโดย กลิคแมน (ราตรี ฉวีวงศ. 2551: 37-40; อางอิงจาก Glickman. 2004)
แสดงให เ ห็ น ไดว า เมื่ อ ผู พั ฒ นาเป น ผู เ ชี่ ย วชาญจากภายนอกโรงเรี ย น หลั ก สู ต รจะเน น แบบ
วัตถุประสงคเชิงการพัฒนาเปนเพียงการเลียนแบบ (Imitative) ครูผูสอนจะตองเปนเพียงผูปฏิบัติ
ตามวัตถุประสงคเทานั้น สวนผูพัฒนาที่เปนครูผูสอนในระดับกลาง ประกอบดวย ผูเชี่ยวชาญจาก
เขตพื้นที่การศึกษาและหลักสูตรแบบเชื่อมโยงแนวคิดรวบยอด (Webbing) กิจกรรมที่สอดคลองกับ
วัตถุประสงคและขอเสนอแนะตางๆ การพัฒนาลัก ษณะนี้เรียกวา การพัฒนาแบบประสานงาน
(Meditative) ครูผูสอนจะแกไขปรับปรุงวิชาตามสถานการณที่เกิดขึ้นไดทันทีทันใด สําหรับกลุม
พัฒ นาที่ถือวาครูเปน ผูเชี่ยวชาญและยึด เอารูปแบบหลัก สูต รประเภทเนน ผลงาน (Resuits-only)
กลุมนี้จะพิจารณาวานักเรียนคนไหนเหมาะสมที่จะเขารวมกิจกรรมใดกับครูคนใด การเรียนการ
สอนของนักเรียนและครูโดยใชหลักสูตรประเภทนี้จะเรียกวา การพัฒนาแบบสรางสรรค (Creative)
(สุทธนู ศรีไสย. 2537: 302-303)
การพัฒ นาหลัก สูตรกับการพัฒ นาครู การพัฒ นาหลัก สูตรจะตองสอดคลองกับการ
พัฒ นาครูอยางเหมาะสม ผูนิเทศควรตองคํานึงถึง เรื่อง การลงมือ ปฏิบัติ (Commitment) หลั ก
วิชาการ (Abstract) และผูเชี่ยวชาญ (Expertise) กอนเริ่มดําเนินการพัฒนาหลักสูตร นอกจากนั้น
จะตองพิจารณาวาหลักสูตรที่ใชในปจจุบันมีความเหมาะสมกับสถานการณและระดับภารกิจของ
ครูผูสอนมากนอ ยเพียงใด ถา ไมเหมาะสมก็ค วรปรับ ปรุงใหม ครูสอนที่อํานาจไมม ากนัก จะ
เหมาะสมกับการพัฒนาหลักสูตรแบบวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรมหรือการเลียนแบบ ครูเหลานี้จะมี
โอกาสปรับปรุงหลักสูต รเล็ก นอยในระดับชั้น เรียน ในทางตรงกัน ขาม ครูผูสอนในระดับกลาง
มักจะมีความคิดที่จะเปลีย่ นแปลงองคประกอบบางประการของหลักสูตรใหดีขึ้น ครูกลุมนี้จะขาด
ความเชี่ยวชาญในการเขียนหลักสูตร จะไดรับอนุญาตใหเขาไปมีสวนรวมในการพัฒนาหลักสูตร
ระยะสั้นเทานั้น โดยทํางานอยางใกลชิดกับผูเชี่ยวชาญภายนอก การพัฒนาหลักสูตรตั้งแตขั้นแรก
จนถึงขั้นการนําไปใชจะมีการประชุมครูเพื่อแกปญหาอยูเสมอ สําหรับครูผูสอนในระดับสูงจะมี
สวนรวมในการแสดงการเลียนแบบ พรอมทั้งใหขอเสนอแนะแนวทางที่ควรเปลี่ยนแปลง รวมทั้ง
รอบรูกระบวนการสรางสรรคหลักสูตรใหมีความเหมาะสมกับหลักสูตรภายในที่เนนผลที่ควรจะ
ไดรับเทานั้น (Results-only) กิจกรรมที่ครูกลุมนี้เกี่ยวของมักจะเปนกิจกรรมประเภทตอเนื่อง และ
มักจะเปดโอกาสใหครูปรับปรุงอยูเสมอ (สุทธนู ศรีไสย. 2537: 303)
กระบวนการในการบริ ห ารจั ด การหลั ก สู ต รการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานในโรงเรี ย น
ประกอบดวยขั้นตอนการดําเนินงาน 3 ขั้นตอน รวม 7 ภารกิจ ดังนี้ (กระทรวงศึกษาธิการ. 2546:
317-319)
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ขั้นตอนที่ 1 การเตรียมความพรอมของโรงเรียน
ภารกิจที่ 1 การเตรียมความพรอมของโรงเรียน
1. สร า งความตระหนั ก ให แ ก บุค ลากร ซึ่ง ประกอบด ว ย คณะกรรมการ
สถานศึกษา ผูบริหาร ครูผูสอน ผูปกครอง ชุมชน นักเรียน เพื่อใหเห็นความสําคัญ ความจําเปนที่
ตองรวมมือกันบริหารจัดการหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียน
2. พัฒนาบุคลากรของโรงเรียน ใหมีความรู ความเขาใจ เกี่ยวกับการพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา
3. ดํ า เนิ น การแต ง ตั้ ง คณะกรรมการสถานศึ ก ษา ซึ่ ง ประกอบด ว ย
คณะกรรมการตามระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการวาดวยคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และงาน
วิชาการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2544 คณะอนุก รรมการระดับกลุมสาระการเรียนรูรวมทั้ง
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน และกรรมการอื่นๆ ตามความจําเปน
4. จัดทําขอมูลสารสนเทศของสถานศึกษาใหเปนระบบ
5. จัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยกําหนดวิสัยทัศน ภารกิจเปาหมาย
ของโรงเรียนเปน ลายลัก ษณอัก ษรใหสอดคลองกับหลัก สูต รสถานศึกษาขั้นพื้น ฐานตามความ
ตองการของผูเรียน ผูปกครอง ชุมชน และสนองนโยบาย กฎ ระเบียบตางๆ เพื่อใหเปนแผนแมบท
การดําเนินการจัดการศึกษาของโรงเรียนในชวงระยะเวลาที่กําหนด โดยกําหนดเปนแผนพัฒนางาน
อยางตอเนื่อง
6. เผยแพร ป ระชาสั ม พั น ธ ห ลั ก สู ต ร ให กั บ นั ก เรี ย น ผู ป กครอง ชุ ม ชน
หนวยงาน/องคกรในชุมชนทุกฝาย ไดรับทราบดวยวิธีการที่หลากหลาย และขอความรวมมือในการ
บริหารจัดการหลักสูตรของโรงเรียน
ขั้นตอนที่ 2 การดําเนินการจัดทําและใชหลักสูตรโรงเรียน
ภารกิจ 2 การจัดทําหลักสูตรโรงเรียน
1. ศึกษาวิเคราะหขอมูลที่เกี่ยวของ
2. กําหนดวิสัยทัศน ภารกิจและเปาหมายในการจัดการศึกษาของโรงเรียน
3. กําหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค
4. กําหนดโครงสรางหลักสูตรโรงเรียนแตละชวงชั้น และสัดสวนเวลาเรียน
5. กําหนดผลการเรียนรูที่คาดหวังและสาระการเรียนรายปหรือรายภาค
6. จัดทําคําอธิบายรายวิชา
7. จัดทําหนวยการเรียนรู
8. จัดทําแผนการจัดการเรียนรู
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9. กําหนดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
10. กําหนดสื่อการเรียนรู/แหลงการเรียนรู
11. กําหนดการวัดผลและประเมินผล
12. บริหารจัดการงบประมาณ อาคาร สถานที่ วัสดุ อุปกรณ และบุคลากรให
สอดคลองกับหลักสูตรโรงเรียน
ภารกิจที่ 3 การวางแผนการดําเนินการใชหลักสูตร
1. สรางบรรยากาศการเรียนรู
2. จัดหา เลือก ใช ทํา และพัฒนาสื่อ
3. จัดกระบวนการเรียนรู
4. จัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
ขั้นตอนที่ 3 การกํากับ ติดตาม ประเมินผล และรายงาน
ภารกิจที่ 4 การดําเนินการบริหารหลักสูตร
ภารกิจที่ 5 การนิเทศ กํากับ ติดตาม และประเมินผล
ภารกิจที่ 6 การสรุป พัฒนากระบวนการบริหารจัดการหลักสูต รของโรงเรียน
นําผลการดําเนินการ และเขียนรายงาน
ภารกิจที่ 7 การปรับปรุง พัฒนากระบวนการบริหารจัดการหลักสูตร
1. สถานศึกษานําผลการดําเนินการ รวมทั้งปญหาขอเสนอแนะตางๆ มาใช
เปนขอมูลขั้นพื้นฐานในการวางแผนปรับปรุง และพัฒนากระบวนการบริหารจัดการหลักสูตร
2. สถานศึก ษาดําเนิน การปรับปรุงและพัฒ นากระบวนการบริหารจัด การ
หลักสูตร และปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึน้
จากที่ก ลาวมาขางตน สรุปไดวา ในการใชหลัก สูต รใหประสบผลสําเร็จ มากนอย
เพียงใดยอมขึ้นอยูกับการมีสวนรวมในการพัฒนาและปรับปรุงองคประกอบบางอยางในชั้นเรียน
ไดอยางมีอิสระ ผูนิเทศสามารถพิจารณาไดจาก 3 องคประกอบใหญๆ คือ รูปแบบ (Formant) ของ
หลัก สูต รวัต ถุประสงคเชิงพฤติก รรม (Behavioral Objective) การเชื่อมโยง ความคิด รวบยอด
(Webbing) และการเนนผลที่เกิดขึ้นเทานั้น (Results-Only) ดังนั้นในการพัฒนาหลักสูตรผูนิเทศจึง
จําเปนตองรูวาครูผูสอนที่จะเขาไปมีสวนรวมในการพัฒนาหลักสูตร มีขีดความสามารถอยูในระดับ
ใด และจะตองพยายามหาคําตอบใหไดวา จะมีวิธีเพิ่มขีด ความสามารถใหกับครูใ นการจัด ทํา
หลักสูตรไดอยางไร
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3.5 การวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน (Action research)
เปน การชวยใหค รูผูสอน และบุค ลากรทางการศึก ษาใหมีความรูค วามเขาใจและมี
ทักษะพื้นฐานสามารถใชกระบวนการวิจัยนําการจัดการเรียนการสอน และการพัฒนาการเรียนรูให
สอดคลองกับเจตนารมณของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่ม (ฉบับที่
2) พ.ศ. 2545 มาตรา 24(5) และมาตรา 30 ที่สงเสริมสนับสนุนใหผูสอนสามารถใชการวิจัยเปนสวน
หนึ่งของกระบวนการเรียนรู และสามารถวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนไดเหมาะสมกับผูเรียน
วิจัยเชิงปฏิบัติก ารสูก ารพัฒนาองคก าร ศศิรัศมิ์ เพชรชว ย (2554: 3) ไดนําเสนอบทบาทของ
ผูบริหารสถานศึกษาในการนิเทศครูใหทําวิจัยชั้นเรียน โดยสรุปเปนประเด็น 4 ประเด็น ไดแก การ
เปนผูให หมายถึงการใหความรูพื้นฐานการวิจัยแกครู งานเทคนิคและวิธีการจัดการวิจัย เพื่อชวยให
ครูมีความรูและเขาใจและมีเจตคติที่ดีตอการวิจัย อันจะนําความรูไปสูการแกปญหาในชั้นเรียน การ
เปนผูสนับสนุน หมายถึง การสงเสริมใหครูทําวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนที่ตนรับผิดชอบและ
นําผลการวิจัยไปใชปฏิบัติจริง การเปนผูวิจัย หมายถึง การลงมือปฏิบัติหรือริเริ่มใหมีการวิจัยใน
เรื่องที่เกี่ยวกับการพัฒนางานหรือพัฒนาสถานศึกษาหรืองานอื่น ๆ ที่ผูบริหารตองดูแล นอกจากนี้
ในการวางแผนหรือดําเนินการพัฒนา ควรวางแผนหรือดําเนินการโดยนําขอมูลมาจากผลการวิจัยทั้ง
ของตนเองและครูมาพิจารณาประกอบ การเปนผูเสริมพลัง หมายถึง การที่ผูบริหารสรางแรงจูงใจ
สงเสริมขวัญและกําลังใจแกผูทําวิจัย และนําผลการวิจัยไปใชเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ทั้งใน
ดานวิธีสอนและนวัตกรรมใหม ๆ ที่จะนําไปใชในการแกปญหาการเรียนการสอนในชั้นเรียน ให
เกียรติยกยองชมเชย และถือเปน เกณฑหนึ่งในการพิจ ารราความดีค วามชอบ ทั้ง 4 ประเด็น นี้
ผูบริหารในฐานะผูนิเทศจะตองปรับเปลี่ยนบทบาทใหสอดคลองกับความตองการของครูแตละคน
ดวย การใหครูมีโอกาสพัฒนาตนเองสามารถดําเนินการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนอันสงผล
ตอความสามารถในการจัดการเรียนการสอนไดอยางครูมืออาชีพ
การวิจัยเชิงปฏิบัติการนับไดวาเปนแนวทางที่สําคัญที่จะนําความตองการของครูแตละ
คนไปสูเปาหมายขององคการได โดยมีจุดเนนอยูที่การปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนของครู ซึ่ง
จะเกี่ยวของกับการใหค วามชว ยเหลือแกค รูโดยตรง (Direct Assistance) การพัฒ นาทัก ษะการ
ทํางานกลุม (Group Development) การเสริมสราง ประสบการณทางวิชาชีพ (Staff Development)
และการพัฒนาหลักสูตร (Curriculum Development) เปนการบูรณาการงานนิเทศกับงานการจัดการ
เรียนการสอน ซึ่งเกี่ยวของกับทิศทางสําหรับการปรับปรุงการวางแผนจัดกิจกรรมเพื่อชวยเหลือครู
โดยตรงในการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การใหบริการเสริมความรูแกครู การพัฒนา
หลักสูตร และการพัฒนากลุมใหมีประสิทธิภาพผูนิเทศตองพิจารณาหาแนวทางที่เหมาะสมในการ
ทํางานรวมกับครู ตองคํานึงถึงคุณลักษณะตางๆ ของครูในการรวมมือกันปรับปรุง พัฒนาการจัด
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กิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมเสริมอื่นๆ ดังนั้นการวิจัยเชิงปฏิบัติการจึงเปนสิ่งที่จะชวย
ครูผูสอนบรรลุเปาหมายในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ซึ่งจะสงผลไปสูประสิทธิภาพของการ
จัดการศึกษา (สุทธนู ศรีไสย. 2537: 349)
3.5.1 ขั้นตอนการวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน
ขั้นที่ 1 การกําหนดปญหา หรือเปาหมายงานวิจัย เปนประเด็นที่กําหนด
แสดงความตองการคําตอบหรือคําอธิบาย หรือหาขอสรุป โดยใชกระบวนการวิจัย ทั้งนี้ปญหาหรือ
เปาหมายการวิจัยจะกําหนดจากปญหาที่พบจากการปฏิบัติงาน หรือกําหนดจากความตองการพัฒนา
งานได ซึ่งถาเปนขอความที่เขียนในลักษณะคําถาม อาจเรียกวา คําถามวิจัย เชน มีแนวทางใดที่ชวย
แกไขใหนัก เรียนเขียนตัว หนังสือใหถูกตองมีลายมือสวยงาม ถาขอความที่เขียนมีลักษณะเปน
ประโยคบอกเล า ก็คื อขอความของเปาหมาย หรือวั ต ถุประสงคก ารวิจัย เชน เพื่ อศึก ษาแนว
ทางแกไขใหนักเรียนเขียนตัวหนังสือไดถูกตองและมีลายมือสวยงาม
ป ญ หาหรื อ เป า หมายการวิ จั ย เป น สิ่ ง ที่ ต อ งพิ จ ารณาและเลื อ กให
เหมาะสม โดยเริ่มจากการเลือกปญหาที่นาสนใจ สําคัญและเกิดประโยชนจริง สําหรับการวิจัยแบบ
งายจะเหมาะกับปญหาและเปาหมายการวิจัยที่เล็กที่ไมถึงกับเล็กนอยมากหรืองายมากๆ และไมใช
ปญหาใหญเกินที่ตองใชการวิจัยที่เหมาะสมกับการใชวิจัยแบบงายจะมีอยูมาก โดยครูอาจจะเริ่มจาก
ปญหาที่เกิดขึ้นในชั้นเรียน หรือประเด็นที่ครูตองการพัฒนาเพื่อประโยชนตอการจัดการเรียนการ
สอน หรือประเด็นปญหาที่ครูบันทึกหลังสอน อาจเปนปญหาที่สําคัญ ซึ่งครูสามารถหาคําตอบเพื่อ
แกปญหาดวยกระบวนการวิจัยได
ขั้นที่ 2 การกําหนดวิธีการวิจัย หรือวิธีหาคําตอบ หรือวิธีการแกปญหา
หรือพัฒนางาน เปนขั้นของการวางแผนดําเนินการวิจัย ถากําหนดวิธกี ารไดเหมาะสมกับปญหาวิจัย
คลอบคลุมและชัดเจน จะชวยใหการดําเนินงานวิจัยมีประสิทธิภาพบรรลุผลไดงาย และการวางแผน
ที่ดีจะทําใหกระบวนการวิจัยนาเชื่อถือไดมาก ประกอบดวย
1. วิธีการ จะดําเนินการกับใคร ที่ไหน อยางไรบาง เก็บรวบรวม
ขอมูลอะไรอยางไร ดว ยเครื่องมืออะไร (ถามี) เพื่อที่จะใหมีขอมูลครบถว น และตรงตามความ
ตองการ
2. การวิเคราะหขอมูล จะทําอยางไรจึงจะไดขอสรุปเพื่อเขียน
ตอบคําถามได (หัวขอนี้อาจเขียนรวมกับวิธีการวิจัย)
3. แผนเวลาการดําเนินการ วาจะทําอะไร เมื่อไร เปนตน
ขั้นที่ 3 การรวบรวมขอมูลตามวิธีการที่กําหนด เปนขั้นปฏิบัติการตาม
แผนที่กําหนดไว ถาวางแผนไวดีก็ดําเนินการไดสะดวก การดําเนินการวิจัยแบบงาย ขั้นตอนการ
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รวบรวมขอมูลจะดําเนินการรวมกับขั้นการจัดการเรียนรูและวัดประเมินผลการเรียนรู เพราะขอมูล
ที่รวบรวมไดจะไดสิ่งที่กําหนดไว ขั้นตอนนี้อาจเทียบไดกับขั้นสังเกตผลที่เกิดขึ้นในการดําเนินการ
แกปญหา หรือพัฒนางานจากการใชนวัตกรรม สําหรับครูขอมูลสําคัญที่ใช คือ ขอมูลจากบันทึก
หลังสอน ถาครูมีร ะบบการบั น ทึก ขอ มูลหลัง สอนที่ดี จ ะทําใหมีขอมู ลที่มีคุณ ภาพที่จ ะใชก าร
วิเคราะห สรุปตอไปไดดี
ขั้นที่ 4 การวิเคราะหขอมูล เมื่อรวบรวมขอมูลดวยวิธีการและเครื่องมือ
ตางๆ ที่เหมาะสมกับปญหาหรือเปาหมายของการวิจัยอยางมีระบบและรอบคอบ จะชวยใหขอมูลที่
รวบรวมมาครบถวนสมบูรณและนําขอมูลทั้งหมดมาวิเคราะห หรือจัดกระทําใหไดความหมายที่จะ
นําไปสูการตอบคําถามการวิจัย หรืออธิบายผลตามเปาหมายของการวิจัยที่อยากทราบ
การวิเคราะหขอมูลจะดําเนินการในหลายลักษณะขึ้นอยูกับการกําหนด
วิธีการวิจัยในขั้นที่ 2 ใหมีความเหมาะสมกับปญหาหรือเปาหมายของการวิจัย เชน การวิจัยบางเรื่อง
อาจใชการวิเคราะหขอมูลในลักษณะการสรุป ตีความ (เชิงคุณภาพ) ในขณะที่การวิจัยบางเรื่องอาจ
ใชการวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ (คารอยละ คาเฉลี่ย) และการวิจัยบางเรื่องอาจใชการวิเคราะห
ขอมูลเชิงปริมาณที่ใชคํานวณทางสถิติทั้งซับซอนหรือไมซับซอนก็แลวแตความเหมาะสมในการ
ตอบคําถามวิจัยเรื่องนั้นๆ สําหรับการวิจัยเชิงปฏิบัติก ารในชั้นเรียนสวนใหญจะใชการวิเคราะห
ขอมูลเชิงคุณภาพรวมกับการวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณที่ไดจากการสังเกต การสอบถามหรือการ
ตรวจสอบผลงาน โดยครูไดบันทึกในบันทึกหลังสอนเปนหลักในการวิเคราะห โดยมีการใชคาสถิติ
ขั้นพื้นฐาน เชน คารอยละ คาเฉลี่ย ประกอบการวิเคราะหสรุป
ขั้นที่ 5 การสรุปและการเขียนรายงานการวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน
เมื่อดําเนินการตามกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียนเสร็จเรียบรอยแลว ไดขอมูลหรือขอ
คนพบตามที่ครูคาดหวังไวหรือไมก็ตาม ควรเขียนสรุปผลการวิจัยที่คนพบเก็บไวในการพัฒนางาน
ตอไปหรือใหผูอื่นไดรับทราบ การเขียนรายงานผลการวิจัยจะเปนเอกสารหลักฐานที่ชัดเจนวา การ
ศึกษาวิจัยนั้นๆ ไดทําอะไร แลวเกิดผลงานหรือขอคนพบอะไร ประกอบดวย ปญหาหรือเปาหมาย
การวิจัย วิธีการวิจัยหรือวิธีการแกปญหาหรือวิธีการพัฒนา ผลการวิจัยหรือผลการแกปญหาหรือผล
การพัฒ นา ซึ่งอาจจะมีขอ เสนอแนะเพิ่มเติ มไดทั้ง ขอเสนอแนะการนําผลวิจั ยไปใช หรือการ
ศึกษาวิจัยตอเนื่อง
แนวการเขียนรายงานการวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน จะกําหนดขึ้นกี่
ขอแลวแตความเหมาะสมของจุดประสงคในการรายงาน ถารายงานการวิจัยของครูที่ใชพัฒนาหรือ
การแกปญหาในชั้นเรียนจะเปนประเด็นไมมาก เชน ไมมีหัวขอชื่อผูวิจัย เปนตน แตถารายงานการ
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วิจัยของครูมีเปาหมายเพื่อเผยแพรดวย ควรมีหัวขอตางๆ ใหสมบูรณมากขึ้น เชน ชื่อเรื่อง ชื่อผูวิจัย
จนถึงขอเสนอแนะเพื่อเปนขอมูลแกผูสนใจนําไปใชประโยชนตอไป
3.5.2 ประโยชนของการวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน
สุวิมล วองวานิช (2544: 15) กลาวถึงประโยชนของการทําวิจัยในชั้น
เรียนไววา การวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้น เรียน เปนเครื่องมือสําคัญที่ชวยในการพัฒนาวิชาชีพครู
เนื่องจากใหขอคนพบที่ไดมาจากกระบวนการสืบคนที่เปนระบบและเชื่อถือได ทําใหผูเรียนเกิดการ
พัฒนาการเรียนรู และครูเกิดการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน นอกจากนี้ยังเปนการพัฒนาผูที่มี
สวนรวมนําไปสูการพัฒนาชุมชนแหงการเรียนรูและดวยหลักการสําคัญของการวิจัยปฏิบัติ การที่
เนนการสะทอนผล ทําใหการวิจัยแบบนี้สงเสริมบรรยากาศของการทํางานแบบประชาธิปไตยที่ทุก
ฝายเกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ และยอมรับในการคนพบรวมกัน
สุภาภรณ มั่นเกตุวิทย (2544: 6) กลาวถึงประโยชนของการวิจัยในชั้น
เรียนไวดังนี้
1. ชวยแกปญหาในหองเรียน
2. ชวยทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดี
3. ปรับเปลี่ยนบทบาทของครูใหม
4. เสริมพลังอํานาจแกครูในการแกปญหาในชั้นเรียน
5. ทําใหไดรูถึงวิธีการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ
6. กระตุนการสอนแบบสะทอนกลับ
7. กระตุนใหเกิดความรูสึกเปนเจาของแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการสอนที่มี
ประสิทธิผล
8. ชวยตรวจสอบวิธีการทํางานของครูใหมีประสิทธิภาพ
9. ชวยพัฒนาทักษะทางวิชาชีพครู
10. เปนการเชื่อมโยงระหวางวิธีสอนกับผลที่ไดรับ
11. ชวยใหครูนําผลการวิจัยไปใชในหองเรียน
12. ทําใหครูสามารถเปนองคกรที่กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงได
จากที่กลาวมาขางตนสรุปไดวา การวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน เปนงานที่ทาทาย
ความสามารถของครูผูสอน หากยังมีกระบวนการเรียนการสอนอยู ปญหาที่เกิดกับผูเรียนก็ยังมีอยู
เชนกัน การทําวิจัยในชั้นเรียนจึงเริ่มจากการคิดถึงปญหา และเตรียมการไปสูการปฏิบัติและสรุปผล
รายงานผลการวิจัยตามลําดับ การทําวิจัยในชั้นเรียนจะสําเร็จไดตองอาศัยประสิทธิภ าพในการ
บริหารงานของผูบริหารโรงเรียน ซึ่งจะตองมีวิสัยทัศน สามารถถายทอดวิสัยทัศนไปสูทีมงาน ดวย
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การรวมคิด รวมทํา และภาคภูมิใจในความสําเร็จของผูรวมงาน และตองเปดใจกวางรับรูความจริง
และความเขาใจตนเอง ของทุกฝายที่เกี่ยวของ ก็จะชวยใหการวิจัยในชั้นเรียนประสบความสําเร็จได
ในที่สุด
3. งานวิจัยที่เกี่ยวของ
งานวิจัยในประเทศ
บัณฑิต เสาวคนธ (2545: บทคัดยอ) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง ความสัมพันธระหวางภารกิจ
นิเทศกับการปฏิบัติเชิงประสิทธิภ าพของผูบริหารโรงเรียนประถมศึก ษาจังหวัด นครปฐมพบวา
ภารกิจการนิเทศของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษาจังหวัดนครปฐม อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณา
แตละภารกิจพบวา ทุกภารกิจอยูในระดับมาก ตามลําดับดังนี้ การพัฒนาบุคลากร การพัฒนากลุม
การชวยเหลือครูโดยตรง การพัฒนาหลักสูตร และการวิจัยเชิงปฏิบัติการ
วิเชษฐ ชนะแกว (2545: บทคัดยอ) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง การนิเทศการศึกษาแบบความ
รว มมือเพื่อพัฒ นาโรงเรียนทั้งระบบของผูบริหารโรงเรี ยนประถมศึก ษา สั งกัด สํานัก งานเขต
การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดสุราษฎรธานี พบวาการนิเทศการศึกษาแบบความรวมมือเพื่อพัฒนา
โรงเรียนทั้งระบบของผูบริหารโรงเรียนสวนใหญ มีการปฏิบัติอยูในระดับมากทั้ง 4 ดาน คือ ดาน
การบริหารและการจัดการโรงเรียน ดานการพัฒนาครู ดานการพัฒนากระบวนการเรียนรูและ ดาน
การประกันคุณภาพการศึกษา เรื่องที่ปฏิบัติเปนอันดับสูงสุดของแตละดานตามลําดับดังนี้ ผูบริหาร
โรงเรียนจัดใหมีการประชุมครูเพื่อมอบหมายงานใหบุคลากรในโรงเรียนไดปฏิบัติงานตามภารกิจที่
กํ า หนด ผู บ ริ ห ารโรงเรี ย นกั บ คณะครู ตั ด สิ น ใจร ว มกั น ในการกํ า หนดทางเลื อ กเพื่ อ พั ฒ นา
ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอยางมีประสิทธิภาพผูบริหารใหคณะครูในโรงเรียนไดมี
สว นรว มในการรวบรวม วิ เคราะห และจัด ทํา ขอมูลผู เรียนเปน รายบุค คลและโรงเรีย นจัด ทํ า
ธรรมนูญโรงเรียนโดยใหทุกคน ทุกฝายที่เกี่ยวของ มีสวนรวมในการวิเคราะหสภาพปญหาและ
ความตองการเพื่อกําหนดเปาหมายและยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เมื่อเปรียบเทียบ
ระดับการปฏิบัติ จําแนกตามขนาดโรงเรียน พบวาไมมีความแตกตาง
สุวัฒน ไพโรจนกัลยา (2545: บทคัดยอ) ไดศึกษาเรื่อง สมรรถภาพทางการนิเทศของ
ผูบริหารโรงเรียน ที่สงผลตอการปฏิบัติงานนิเทศในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการ
ประถมศึกษา จังหวัดนครปฐม พบวาสมรรถภาพการนิเทศของผูบริหารโรงเรียนมีความสัมพันธกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สงผลตอการปฏิบัติงานนิเทศอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.01
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ตัวพยากรณที่สงผลตอการปฏิบัติงานนิเทศไดแก การนําในการเปลี่ยนแปลง การสรางทีมงาน การ
วางแผนและจัดระเบียบการประชุม การสรางบรรยากาศที่ดี และการตัดสินใจ
สุทน รักบางบูรณ (2545: บทคัดยอ) ศึกษาวิจัยเรื่องความตองการการนิเทศการศึกษา
ของครูโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดกระบี่ พบวา ความตองการ
นิเทศการศึกษาของครูโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดกระบี่ อยูใน
ระดับมาก ทั้ง 7 ดาน คือ ดานหลักสูตร ดานการเรียนการสอน ดานการพัฒนาบุคคล ดานสื่อการ
เรี ย นการสอน ด า นการจั ด สิ่ ง อํ า นวยความสะดวกและบริ ก ารพิ เ ศษ ต า ง ๆ ด า นการพั ฒ นา
ความสัมพัน ธชุมชน และดานการพัฒนาวิชาชีพ แตละดานมี ขอที่มีร ะดับความตองการสูงสุด
ตามลําดับดังกลาวคือ การพัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับความตองการของทองถิ่น การจัดการ
เรียนการสอนที่ยึดนักเรียนเปนสําคัญ การทําผลงานทางวิชาการ การใชคอมพิวเตอรชวยสอน การ
จัดสวัสดิการดานเศรษฐกิจ การจัดทําหลักสูตรทองถิ่นรวมกับชุมชน และเทคนิคและวิธีการพัฒนา
ตนเอง
สายชอ ทองสุข (2546: 68-69) ศึกษาวิจัยเรื่องการดําเนินการนิเทศภายในของโรงเรียน
ประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาอําเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช พบวา การ
ดําเนินการนิเทศภายในของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาอําเภอลานสกา
จังหวัด นครศรีธ รรมราช โดยรวมอยูใ นระดับ ปานกลาง ผูบริ หารโรงเรียนกั บครูผูสอนมีก าร
ดําเนินการนิเทศภายในสถานศึกษาแตกตางกันในดานการพัฒนาทักษะการทํางานกลุม และดาน
การพัฒนาหลักสูตร โรงเรียนที่มีขนาดต่ํากวา 12 หองเรียนกับโรงเรียนที่มีขนาดตั้งแต 12 หองเรียน
ขึ้นไป มีการดําเนินการนิเทศภายในสถานศึกษาไมแตกตางกัน
ประมวล คงทรง (2547: บทคั ด ยอ ) ไดศึ ก ษาสภาพการปฏิ บั ติง านนิ เ ทศภายใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่จัดการศึกษาชวงชั้นที่ 1-3 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม
เขต 2 : กรณี อําเภอพยัคฆภูมิพิสัย พบวา สภาพการปฏิบัติงานนิเทศภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่
จัดการศึกษาชวงชั้นที่ 1-3 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต 2 อําเภอพยัคฆภูมิ
พิสัย โดยรวมและรายดานมีก ารปฏิบัติงานนิเทศภายในอยูในระดับมาก โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ย
ระดับการปฏิบัติจากมากไปหานอย คือ ดานการพัฒนาผูบริหารสถานศึกษา ดานการประเมินผล
ดานการปฏิสัมพันธระหวางผูบริหารสถานศึกษากับครู ดานพฤติกรรมของครู ดานการพัฒนาของ
ผูบริหารสถานศึกษา และดานบรรยากาศที่เอื้อตอการนิเทศ การเปรียบเทียบสภาพการปฏิบัติงาน
นิเทศภายในสถานศึกษาขั้นพื้น ฐานตามความคิด เห็นของผูบริหารสถานศึก ษา ครูวิชาการและ
ครูผูสอน มีความเห็นดานบรรยากาศที่เอื้อตอการนิเทศและดานการพัฒนาของผูบริหารสถานศึกษา
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05 สวนดานปฏิสัมพันธระหวางผูบริหารสถานศึกษา
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กับครู ดานพฤติกรรมของครูและดานการประเมินผลมีความเห็นไมแตกตางกัน สถานศึกษาขนาด
ใหญ ขนาดกลาง ขนาดเล็ก มีการปฏิบัติงานนิเทศภายในดานการพัฒนาของผูบริหารสถานศึกษา
ดานพฤติกรรมของครูแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05 สวนดานบรรยากาศที่เอื้อตอ
การนิเทศ ดานปฏิสัมพัน ธร ะหวางผูบริ หารสถานศึก ษากับครู และดานการประเมิน ผล มีก าร
ปฏิบัติงานนิเทศภายในไมแตกตางกัน
พนมชัย นันทะศรี (2547: บทคัดยอ) ไดศึกษาความสัมพันธระหวางการมีสวนรวมใน
กระบวนการนิเทศภายในสถานศึกษากับประสิทธิภาพการสอนของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาอุดรธานี เขต 3 พบวาระดับการมีสวนรวมในกระบวนการนิเทศภายในสถานศึกษาตาม
ความคิดเห็นของครูโดยภาพรวมและรายขั้นตอนอยูในระดับปานกลาง ประสิทธิภาพการสอนของ
ครูตามความคิดเห็นของครูโดยภาพรวมและรายขั้นตอนอยูในระดับมาก ยกเวนดานการพัฒนาสื่อ
นวัต กรรมและเทคโนโลยี อยูใ นระดับปานกลาง การมีสว นรว มในกระบวนการนิเทศภายใน
สถานศึกษามีความสัมพันธทางบวกกับประสิทธิภาพการสอนของครูอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ.01 ปญหาที่พบ ไดแก การนิเทศภายในสถานศึกษาไมเปนระบบ ทําไมจริงจัง ครูสวนใหญ
ไมมีสวนรวมในการนิเทศ ขาดการกํากับ ติดตามอยางตอเนื่อง ขอเสนอแนะ คือสถานศึกษาตอง
กํากับดูแลใหการนิเทศเปนไปอยางมีระบบและตอเนื่อง เปดโอกาสใหค รูมีสวนรวม สรางความ
ตระหนักใหครูเห็นความจําเปนและความสําคัญของการนิเทศภายในสถานศึกษา สวนปญหาดาน
ประสิทธิภาพการสอนของครู ไดแก ครูมีชั่วโมงสอนและภาระงานอื่นๆ มาก บุคลากรไมครบชั้น
ครูสอนไมตรงวิชาเอก ขอเสนอแนะ คือ ควรลดภาระงานตางๆ นอกเหนือจากงานสอนของครูลง
เพื่อใหครูไดสอนและอยูดูแลนักเรียนมากที่สุด สงเสริมสนับสนุนดานงบประมาณ บุคลากร สื่อ
เทคโนโลยีตางๆ ในสถานศึกษาใหมากขึ้น
สมพร แสนแสง (2548: บทคัดยอ) ศึกษาเรื่องการศึกษาสภาพการดําเนินงานการนิเทศ
ภายในสถานศึกษาประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดนาน พบวา สภาพการ
ดําเนินงานการนิเทศภายในสถานศึกษาประถมศึกษาทั้ง 4 ดาน ในภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเปนรายดาน ดานสภาพปจจุบัน ปญหา ความตองการ และการวางแผนการนิเทศภายใน
สถานศึ ก ษาอยู ใ นระดั บมาก สว นด า นการปฏิบั ติ ก ารนิ เ ทศภายในสถานศึ ก ษาและด า นการ
ประเมินผลภายในสถานศึกษาอยูในระดับปานกลาง ผลการเปรียบเทียบสภาพการดําเนินการนิเทศ
ภายในสถานศึกษาประถมศึกษา จําแนกตามขนาดโรงเรียนระหวางโรงเรียนที่มีขนาดเล็ก ขนาด
กลาง และขนาดใหญ ทั้ ง ในรายด านและภาพรวม มี ส ภาพการดํา เนิน งานการนิ เทศภายใน
สถานศึกษาแตกตางอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05 ผลการเปรียบเทียบสภาพการดําเนินการ
นิเทศภายในสถานศึกษาประถมศึกษา จําแนกตามสภาพของบุคลากรในโรงเรียนระหวางผูบริหาร
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โรงเรียน ครูวิชาการโรงเรียนและครูผูสอนทั้งในรายดานและภาพรวม มีสภาพการดําเนินงานการ
นิเทศภายในสถานศึกษามีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 การศึกษาปญหา
และอุปสรรคในการดําเนินงานการนิเทศภายในสถานศึกษาประถมศึกษาในสภาพปจจุบัน ปญหา
และความตองการ ปญหาที่พบ ไดแก ขาดแคลนบุค ลากร ขาดงบประมาณในการผลิตสื่อ ขาด
อุปกรณ ขาดเอกสาร สื่อมีนอยไมเพียงพอ ครูไมมีเวลา เพราะครูตองสอนทุกวิชาและเปนครูประจํา
ชั้นดวย สําหรับดานการวางแผนการนิเทศภายในสถานศึกษาประถมศึกษา ปญหาที่พบ ไดแก การ
นิเ ทศไมต รงตามปฏิ ทิน ครู มีภ ารกิ จ มาก วางแผนไว แ ต ไม ไ ดป ฏิ บัติ ต ามแผน ส ว นด า นการ
ปฏิบัติก ารนิเทศภายในสถานศึก ษา ปญหาที่พบ ไดแก ขาดการติด ตามผลการดําเนิน งานอยาง
สม่ําเสมอ ดําเนินการไมตรงตามปฏิทินปฏิบัติงานที่กําหนดไว ครูไมมีเวลา ขาดเครื่องมือในการ
ประเมินผลการนิเทศภายในโรงเรียน ไดแก ครูและผูที่เกี่ยวของไมนําผลการประเมินมาปรับปรุงใน
การนิเทศ
ศุภชัย บุญสิทธิ์ (2548: บทคัดยอ) ศึกษาสภาพปญหาและความตองการรูปแบบและ
กระบวนการนิเทศภายในโรงเรียนประถมศึกษา ในจังหวัดสกลนครพบวา สภาพและปญหาการใช
รูปแบบและสภาพปญหาการใชกระบวนการนิเทศโดยรวมและรายขั้นตอนอยูในระดับปานกลาง
สําหรับความตองการรูปแบบโดยรวมและรายรูปแบบและความตองการกระบวนการนิเทศโดยรวม
และรายขั้นตอนอยูในระดับมาก การเปรียบเทียบระดับสภาพปญหาและความตองการรูปแบบการ
นิเทศตามความคิดเห็นผูบริหารสถานศึกษากับครูผูสอน พบวา สภาพการนิเทศโดยรวมไมแตกตาง
กัน ปญหา และความตองการนิเทศโดยรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.01 สําหรับ
กระบวนการนิเทศพบวา สภาพการปฏิบัติและปญหากระบวนการนิเทศโดยรวมไมแตกตาง สําหรับ
ความตองการนิเทศโดยรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.01 การเปรียบเทียบระดับ
สภาพป ญ หาและความต อ งการรู ป แบบการนิ เ ทศตามความคิด เห็ น ผู บริ ห ารสถานศึ ก ษาที่ มี
ประสบการณตางกันพบวา สภาพการปฏิบัติการนิเทศโดยรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ.05 ปญหาการนิเทศและความตองการนิเทศโดยรวมและรายรูปแบบไมแตกตางกัน การ
เปรี ยบเที ยบระดับ สภาพปญ หาและความตอ งการรูป แบบการนิ เทศตามคิด เห็ น ครูผู สอนที่ มี
ประสบการณต างกั น พบวา สภาพการนิเ ทศและปญ หาการนิเทศโดยรวมแตกตา งกัน อย างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.01 และความตองการนิเทศไมแตกตางกัน สําหรับสภาพปญหาและความ
ตองการกระบวนการนิเทศ พบวา สภาพการนิเทศและความตองการนิเทศโดยรวมไมแตกตางกัน
แตปญหาการนิเทศแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 การเปรียบเทียบระดับสภาพ
ปญหาและความตองการรูปแบบการนิเทศตามขนาดโรงเรียนพบวา สภาพการปฏิบัติโรงเรียนขนาด
เล็กแตกตางจากโรงเรียนขนาดใหญอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ปญหารูปแบบการนิเทศ
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โรงเรียนขนาดเล็กแตกตางจากโรงเรียนขนาดกลางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05 และความ
ตองการรูปแบบนิเทศโรงเรียนขนาดกลางแตกตางจากโรงเรียนขนาดใหญอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ร ะดับ.01 สํ าหรับกระบวนการนิเทศ สภาพปญหา และความตอ งการกระบวนการนิเ ทศทั้ ง
โรงเรียนขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญไมแตกตางกัน
สมหวัง กริมเขียว (2548: บทคัด ยอ) ศึก ษารูปแบบการนิเทศภายในของโรงเรียน
สังกัด สํานักงานเขตพื้น ที่ก ารศึกษาอุทัยธานีพบวา ผูบริหารและครูผูสอนในปจ จุบันโรงเรียน
ดําเนินการนิเทศภายในสถานศึกษาตามองคประกอบของรูปแบบการนิเทศภายในสถานศึกษาใน
ระดับมากทุกรายการ สวนการจัดองคกรในโรงเรียนมีการปฏิบัติจริงในระดับปานกลาง สวนความ
ตองการใหโ รงเรียนปฏิบัติต ามองคประกอบของรูปแบบการนิเทศภายในของโรงเรียน สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุทัยธานี ประกอบดวยองคประกอบสําคัญ 4 ดานคือ ความรูพื้นฐาน
และวัตถุประสงคของการนิเทศภายในสถานศึกษาโครงสรางขององคกรที่เกี่ยวของกับการนิเทศ
ภายในสถานศึกษา กระบวนการนิเทศภายในสถานศึกษาและขอบงชี้สภาพความสําเร็จของการ
นิเทศภายในสถานศึกษา
พัน ธุศัก ดิ์ เนื่อง ณ สุว รรณ (2548: บทคัด ยอ) ไดศึก ษาสภาพการปฏิ บัติงานตาม
กระบวนการนิเทศภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ เขต 2
พบวา สภาพการปฏิบัติงานตามกระบวนการนิเทศภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามความคิดเห็น
ของผูบริหารและครู โดยรวมและรายดานพบวา ทุกดานมีการปฏิบัติอยูใ นระดั บมากเรียงลําดับ
คาเฉลี่ยจากมากไปหานอย คือ ดานการจัดระบบการนิเทศภายใน ดานบทบาทและหนาที่ข อง
ผูบริหาร ดานการจัดกิจกรรมการนิเทศและดานการดําเนินงานตามมาตรฐานการนิเทศตามลําดับ
ผูบริหารมีความคิด เห็นตอการปฏิบัติงานตามกระบวนการนิเทศภายในสถานศึก ษาขั้น พื้น ฐาน
โดยรวมแตกตางจากครูอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05 เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา การจัด
กระบวนการนิเทศภายในแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สวนดานการจัดระบบ
การนิเทศภายในแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ร ะดับ .01 สว นดานการดําเนิน งานตาม
มาตรฐานการนิเทศ ดานบทบาทและหนาที่ข องผูบริหารและดานการจัดกิจ กรรมการนิเทศไม
แตกตางกัน ขนาดสถานศึกษาแตกตางกันมีการปฏิบัติงานตามกระบวนการนิเทศภายในสถานศึกษา
ขั้น พื้นฐาน โดยรวมและรายดานทุกดานแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ร ะดับ .01 เมื่อ
เปรี ยบเที ยบตามขนาดสถานศึ ก ษาทีล ะคู พบวา สถานศึก ษาขนาดกลางมีก ารปฏิบั ติง านตาม
กระบวนการนิเทศภายในสูงกวาสถานศึกษาขนาดเล็กและขนาดใหญอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ.05 สวนสถานศึกษาขนาดเล็กและสถานศึกษาขนาดใหญมีการปฏิบัติงานตามกระบวนการ
นิเทศภายในไมแตกตางกัน ผูบริหารและครูเสนอแนะเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามกระบวนการนิเทศ
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ภายในเรียงลําดับตามความถี่จากมากไปหานอยคือ ควรดําเนินการนิเทศภายในอยางจริงจังและเปน
ระบบ ควรเปดโอกาสใหบุคลากรในโรงเรียนมีสวนรวมในการวางแผนการนิเทศภายใน และควรมี
การประชุมเพื่อกําหนดวัตถุประสงคในการนิเทศภายในและกําหนดตารางการนิเทศภายใน และ
ควรมีการประชุมเพื่อกําหนดวัตถุประสงคใ นการนิเทศภายในและกําหนดตารางการนิเทศอยาง
ชัดเจนตามลําดับ
สุรักสิทธิ์ สมสวาสดิ์ (2549: บทคัดยอ) ไดศึกษาและเปรียบเทียบระดับความคิดเห็น
ของผูบริหารและครูที่มีตอสมรรถภาพทางการนิเทศของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด
สํานัก งานเขตพื้น ที่ก ารศึก ษากาฬสิน ธุ เขต 3 จําแนกตามสถานภาพและขนาดสถานศึก ษาทั้ง
โดยรวมและรายดานพบวา ระดับสมรรถภาพทางการนิเทศของผูบริหาร สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ เขต 3 โดยรวมและรายดานอยูในระดับมากเรียงลําดับ
คาเฉลี่ยจากมากไปหานอย 3 อันดับแรก คือ การตัด สิน ใจดานการวางแผน การจัด ระเบียบการ
ประชุม และดานผูนําไปสูการเปลี่ยนแปลงที่ดี ผูบริหารและครูมีความคิดตอสมรรถภาพทางการ
นิเทศของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้น ฐาน โดยรวมและรายดานแตกตางกันอยางมีนั ยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ.05 โดยผูบริหารมีความคิด เห็นสูงกวาครู ผูบริหารและครูในสถานศึกษาขนาดเล็ก
ขนาดกลาง ขนาดใหญมีความคิดเห็นตอระดับสมรรถภาพทางการนิเทศของผูบริหารสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน โดยรวมและรายดานแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อเปรียบเทียบ
แยกตามขนาดสถานศึกษาทีละคูพบวา ผูบริหารสถานศึกษาขนาดกลางมีสมรรถภาพทางการนิเทศ
สูงกวาผูบริหารสถานศึกษาขนาดเล็กและผูบริหารสถานศึกษาขนาดใหญอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ.05 สวนผูบริหารสถานศึกษาขนาดใหญ สถานศึกษาขนาดเล็กมีสมรรถภาพทางการนิเทศไม
แตกตางกัน ผูบริ หารและครูเสนอแนะการเสริมสรางสมรรถภาพทางการนิ เทศของผูบริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เรียงลําดับตามความถี่จากมากไปหานอย 3 ลําดับแรกคือ ควรศึกษาคนควา
หาความรูใหมๆ และพัฒนาตนเองอยูเสมอ ควรใชเทคนิคการนิเทศที่หลากหลายและควรเสนอแนะ
เทคนิควิธีสอนใหมๆ ใหกับครู
สมชาย ปญญาทิพย (2549: บทคัดยอ) ศึกษาสภาพการปฏิบัติงานการนิเทศภายใน
สถานศึก ษาขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสํานัก งานการประถมศึกษาจังหวัดหนองคาย เพื่อ
เปรียบเทียบสภาพและปญหาการนิเทศภายในสถานศึกษาตามความคิดเห็นของผูนิเทศและผูรับการ
นิเทศ โดยภาพรวมและรายดานจํานวน 10 ดาน คือ ดานการพัฒนาหลักสูตร ดานการจัดการเรียน
การสอน ดานการบริหารงานบุคลากร ดานการจัดหาสิ่งอํานวยความสะดวก ดานการจัดหาวัสดุ
อุปกรณ ดานการศึกษาอบรมครูประจําการ ดานการปฐมนิเทศครูใหม ดานการจัดบริการพิเศษแก
ครู ดานการสรางความสัมพันธกับชุมชน และดานการประเมินผลการสอน ผลการวิจัยพบวา สภาพ
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การปฏิ บั ติ ง านการนิ เ ทศภายในโรงเรี ย นขยายโอกาสทางการศึ ก ษา สั ง กั ด สํ า นั ก งานการ
ประถมศึกษาจังหวัดหนองคาย ตามความคิดเห็นของผูนิเทศและผูรับการนิเทศ โดยภาพรวมอยูใน
ระดับมาก และในแตละดาน ไดแก ดานการพัฒนาหลักสูตร ดานการจัดระบบการเรียนการสอน
ดานการบริหารงานบุคลากร ดานการจัดหาสิ่งอํานวยความสะดวก ดานการจัดหาวัสดุอุปกรณ ดาน
การศึกษาอบรมครูประจําการ ดานการปฐมนิเทศครูใหม ดานการจัดบริการพิเศษแกครู ดานการ
สรางความสัมพันธกับชุมชน และดานการประเมินผลการสอน อยูในระดับปานกลาง ปญหาในการ
นิเทศภายในสถานศึกษาขยายโอกาสทางการศึกษาจังหวัดหนองคาย โดยภาพรวมอยูในระดับปาน
กลาง สภาพการนิเทศภายในสถานศึกษาขยายโอกาสทางการศึกษาจังหวัด หนองคาย ตามความ
คิดเห็นของผูนิเทศและผูรับการนิเทศ โดยภาพรวมและรายดานไมแตกตางกัน
โชค เอียดชวย (2549: 90-91) ศึกษาวิจัยเรื่องความสัมพัน ธระหวางการปฏิบัติงาน
นิเทศของผูบริหารกับขวัญในการปฏิบัติงานของครู ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อําเภอเมืองจังหวัด
กาญจนบุรี พบวาการปฏิบัติงานนิเทศของผูบริหาร โดยภาพรวม และรายดานอยูในระดับมาก เรียง
ตามคาเฉลี่ยจากมากไปนอย คือ การพัฒ นาวิชาชีพครู การพัฒ นากลุม การใหความชวยเหลือครู
โดยตรง การพั ฒ นาหลัก สู ต ร และการวิ จั ย เชิง ปฏิ บั ติ ก าร ขวั ญ ในการปฏิ บั ติ ง านของครู ใ น
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก เรียงตามคาเฉลี่ยจากมากไปนอย
คือ ความสัมพันธระหวางครูกับผูบริหาร สัมพันธภาพระหวางครู แรงกดดันของชุมชน ความพึง
พอใจในการสอน สถานภาพของครู การสนับสนุนการศึกษา เงินเดือน หลักสูตร สิ่งอํานวยความ
สะดวกและบริการของโรงเรียน และปริมาณงาน การปฏิบัติงานนิเทศของผูบริหารมีความสัมพันธ
กับขวัญในการปฏิบัติงานของครูอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
เถกิงศักดิ์ จอกถม (2549:บทคัดย อ) ศึก ษาวิจัยเรื่อง ศึก ษาปญหาการนิเทศภายใน
โรงเรีย น สั งกั ด านัก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึก ษาระนอง มีค วามมุ ง หมายเพื่ อ ทราบป ญหาและ
เปรียบเทียบปญหาการนิเทศภายในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาระนอง ตามตัวแปร
ประสบการณและขนาดของโรงเรียน ผลการวิจัยระดับปญหาการนิเทศภายในโรงเรียนสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาระนอง โดยภาพรวมมีปญหาอยูในระดับนอย เมื่อพิจารณาเปนรายดาน
ดานโครงการนิเทศ ดานกระบวนการนิเทศ ดานการจัดกิจกรรมนิเทศ ดานรูปแบบการนิเทศ และ
ดานการประเมินผลการนิเทศอยูในระดับนอยทุกดาน ผลการเปรียบเทียบระดับปญหาการนิเทศ
ภายในโรงเรียนตามรายดาน ไมแตกตางกัน สวนผลการเปรียบเทียบระดับปญหาการนิเทศภายใน
โรงเรียนตามความคิดของเห็นของครูผูสอน จําแนกตามประสบการณ โดยภาพรวมแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05 โดยความคิดเห็นของครูผูสอนที่มีประสบการณ 11 - 12 ป กับ
ประสบการณ 21 ปขึ้นไปแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05 และผลการเปรียบเทียบ
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ระดับปญหาการนิเทศภายในโรงเรียนตามความคิด เห็น ของครูผูสอน จําแนกตามขนาดของ
โรงเรียนโดยภาพรวมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยความคิด เห็น ของ
ครูผูสอนในโรงเรียนขนาดเล็กกับโรงเรียนขนาดใหญแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
.01
ปรียา พุทธารัก ษ (2549: บทคัด ยอ) ศึก ษาวิจัยเรื่อง การศึก ษากระบวนการนิเทศ
ภายในสถานศึ ก ษา สั งกัด เทศบาลเมือ งนาสาร จัง หวัด สุร าษฎร ธานี พบวา การปฏิบั ติก าร
กระบวนการนิเทศภายในสถานศึกษา สังกัดเทศบาลเมืองนาสาร จังหวัดสุราษฎรธานี โดยรวมทั้ง 4
ดาน ไดแก ดานการศึกษาสภาพปญหาและความตองการ ดานการวางแผนการนิเทศ ดานการ
ปฏิบัติการนิเทศภายใน และดานการประเมินผลและการรายงานผล อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณา
รายดานพบวา อยูในระดับมากทุกดาน บุคลากรที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองนาสาร
ที่มีตําแหนงตางกันปฏิบัติการกระบวนการนิเทศภายในสถานศึกษา ตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 บุคลากรที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองนาสาร ที่มีประสบการณใน
การทํางานตางกัน และขนาดของโรงเรียนตางกัน ปฏิบัติการกระบวนการนิเทศภายในสถานศึกษา
ไมตางกัน
สุ รี ย ม าศ สุ ข กสิ (2549: บทคั ด ย อ ) ศึ ก ษาวิ จั ย เรื่ อ งรู ป แบบการนิ เ ทศภายใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยกําหนดระเบียบวิธีวิจัย 4 ขั้นตอน คือ 1) การสํารวจขอมูลพื้นฐาน 2)
การสรางรูปแบบการนิเทศภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 3) การตรวจสอบคุณภาพของรูปแบบการ
นิเทศภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และ 4) การประเมินรูปแบบการนิเทศภายในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน พบวา รูปแบบการนิเทศภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกอบดวย 5 ดาน 1) การใหความ
ชวยเหลือแกครูโดยตรง ประกอบดวย (1) การวางแผนรวมกับครูในการใหความชวยเหลือ (2) เขา
ไปมีสวนรวมกับครูเพื่อชวยเหลือ (3) สรุปผลการชวยเหลือและวางแผนตรวจสอบความชวยเหลือ
รวมกับครู (4) วิเคราะหผลการชวยเหลือรวมกับครู (5) สรุปและวิเคราะหกระบวนการชวยเหลือ
ดาน 2) การพัฒ นาทักษะการทํางานกลุม ประกอบดว ย (1) การพัฒ นาครูใ หมีศัก ยภาพในการ
แสวงหาความรูและประสบการณ (2) การสรางวินัยการแลกเปลี่ยนเรียนรูภายในทีม (3) การกําหนด
ปญหาและเปาหมายการแกปญหารวมกัน (4) การวางแผนและการดําเนินการแกปญหา (5) การ
สรางแรงจูงใจ การเสริมแรงและสรางขวัญกําลังใจ 3) การเสริมสรางประสบการณทางวิชาชีพ
ประกอบดวย (1) สํารวจความตองการในการพัฒนาครูดานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน (2)
พัฒนาใหสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยยึดนักเรียนเปนสําคัญ (3) จัดกิจกรรมสัมมนา
ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู (4) พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมตามมาตรฐานวิชาชีพครู 4) การพัฒนา
หลั ก สู ต ร ประกอบด ว ย (1) การเตรีย มความพรอ มของสถานศึ ก ษา (2) การจัด ทํ า หลั ก สู ต ร
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สถานศึกษา (3) วางแผนการดําเนินการใชหลักสูตร (4) ดําเนินการบริหารหลักสูตร (5) การนิเทศ
กํากับติดตามและประเมินผล (6) สรุปผลการดําเนินการ (7) การปรับปรุงพัฒนากระบวนการบริหาร
หลักสูตร 5) การวิชัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน ประกอบดวย (1)การกําหนดเปาหมายของการวิจัย
(2) การกําหนดวิธีวิจัย (3) การรวบรวมขอมูล (4) การวิเคราะหขอมูล (5) การสรุปและเขียนรายงาน
จําเนียร แสงผะกาย (2550: บทคัดยอ) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง การดําเนินการนิเทศภายใน
ตามความคิ ด เห็ น ของครู แ ละผู บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา สั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
นครศรีธรรมราชเขต 1 พบวา ระดับการนิเทศตามความคิดเห็นของครูสวนใหญอยูในระดับปาน
กลาง และระดั บ การนิ เ ทศตามความคิ ด เห็ น ของผู บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาอยู ใ นระดั บ มาก เมื่ อ
เปรียบเทียบตามตําแหนงพบวาแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ราตรี ฉวีวงศ (2551: 134-136) ศึกษาวิจัยเรื่องการนิเทศภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
สังกัด สํานัก งานเขตพื้น ที่ก ารศึก ษามหาสารคาม เขต 2 พบวาการนิเทศภายในสถานศึก ษาขั้น
พื้นฐาน ของผูบริหารโรงเรียน และครูผูสอน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต 2
โดยรวมอยูในระดับมาก ยกเวนดานการวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน มีระดับการปฏิบัติงานอยูใน
ระดับปานกลาง ผูบริหารโรงเรียนมีระดับการปฏิบัติการนิเทศภายในสถานศึกษามากกวาครูผูสอน
ในทุกดาน และระดับชวงชั้นที่ตางกัน มีระดับการปฏิบัติการนิเทศภายในสถานศึกษา ไมแตกตาง
กัน ผลการศึกษาขอเสนอแนะของผูตอบแบบสอบถามเรียงตามลําดับจากมากไปหานอย 3 ดาน
ไดแก ดานการใหความชวยเหลือแกครูโดยตรง เห็นวา ควรจัดใหมีการนิเทศ ชวยเหลือ และแกไข
ปญหาอยางสม่ําเสมอ เปนระบบ หลากหลายรูปแบบ และตอเนื่อง รองลงมาคือ ดานความตองการ
ใหโรงเรียนหรือผูนิเทศพัฒนาหลักสูตร เห็นวา ควรมีการพัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับความ
ตองการของนักเรียนและชุมชน และดานความตองการใหโรงเรียนหรือผูนเิ ทศชวยเหลือการวิจัยเชิง
ปฏิบัติการในชั้นเรียน เห็นวา ควรจัดใหครูไดรับการอบรมเกี่ยวกับการวิจัยในชั้นเรียนทุกคนอยาง
ตอเนื่องเปนประจําทุกป เมื่อเปรียบเทียบระดับการปฏิบัติการนิเทศภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ของผูบริหารโรงเรียนและครูผูสอน ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต 2 ที่มี
สถานภาพแตกตางกัน พบวา โดยภาพรวมทุกดานแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
ปาตีเมาะ อีแต (2552: บทคัด ยอ) ศึก ษาวิจัยเรื่อง กระบวนการนิเทศภายในของ
ผูบริหารสถานศึกษาขนาดเล็กตามทัศนะของครูวิชาการ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัด
ปตตานี พบวา ระดับการนิเทศภายในสถานศึกษาขนาดเล็กตามทัศนะของครูวิชาการอยูในระดับ
ปานกลาง ผลการเปรียบเทียบระดับการปฏิบัติงานตามกระบวนการนิเทศภายในของผูบริหาร
สถานศึกษาขนาดเล็ก ตามทัศนะของครูวิชาการ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา จังหวัดปตตานี
ที่มีเพศตางกัน โดยภาพรวมไมแตกตางกัน เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา กระบวนการนิเทศ
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ภายใน ของผูบริหารสถานศึกษา ขนาดเล็ก สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา จังหวัดปตตานี ใน
ดานการวาง แผนการนิเทศแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยครูที่เปนเพศหญิงมี
ทัศนะตอระดับ การปฏิบัติงานตามกระบวนการนิเทศภายในมากกวาครูที่เปนเพศชาย สวนดาน
การศึกษาสภาพปจจุบัน ปญหาและความตองการ ดานการปฏิบัติการนิเทศและดานการประเมินผล
การนิเทศไมแตกตางกัน ผลการเปรียบเทียบระดับการปฏิบัติงานตามกระบวนการนิเทศภายในของ
ผูบริหาร สถานศึกษาขนาดเล็ก ตามทัศนะของครูวิชาการ สังกัดสานัก งานเขตพื้นที่ก ารศึกษา
จังหวัดปตตานี ที่มีวุฒิการศึกษา และประสบการณในการปฏิบัติงานตางกันโดยภาพรวมและราย
ดานไมแตกตางกัน
สมพงษ เกสร (2552: บทคัดยอ) ศึกษาวิจัยเรื่อง การดําเนินการนิเทศภายในตามความ
คิ ด เห็ น ของครู แ ละผู บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาระดั บ ประถมศึ ก ษา สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
นครศรี ธรรมราช เขต 1 พบวา ระดับการนิเ ทศภายในตามความคิ ด เห็ น ของครูแ ละผู บริ หาร
สถานศึกษาอยูในระดับมาก ทั้งดานการพัฒนาทักษะกระบวนการกลุม ดานการพัฒนาหลักสูตร
ดานการเสริมสรางประสบการณทางวิชาชีพ และการดําเนิน การนิเทศตามความคิดเห็น ครูและ
ผูบริหารไมแตกตางกัน ยกเวนการปฏิบัติการในการวิจัยชั้นเรียนที่แตกตางกัน
โสภณ ทองจิตร (2554: บทคัดยอ) ศึกษาวิจัยเรื่อง การปฏิบัติงานตามกระบวนการ
นิเทศการศึกษาภายในของผูนิเทศการศึกษาในโรงเรียนเครือขายบางกุง จังหวัดสุราษฎรธานี พบวา
การปฏิบัติการตามกระบวนการนิเทศการศึกษาภายในของผูนิเทศการศึกษาในโรงเรียนเครือขาย
บางกุง จังหวัดสุราษฎรธานี โดยรวมปฏิบัติใ นระดับปานกลาง เมื่อเปรียบเทียบโดยจําแนกตาม
ตําแหนง ประสบการณทํางาน ขนาดโรงเรียน ไมแตกตางกัน
เบญจา พรหมเพ็ชร (2555: บทคัด ยอ) ศึก ษาวิจัยเรื่อง การนิเทศงานวิชาการของ
ผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 พบวา
ระดับการนิเทศงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามความคิดเห็นของครู สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 ทั้งภาพรวมและรายดาน อยูในระดับปาน
กลาง โดยดาน หลักสูตรและการนําหลักสูตรไปใช คาเฉลี่ยอยูในระดับที่สูงกวาดานอื่นๆ เมื่อ
เปรียบเทียบการนิเทศงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามความคิดเห็นของครู
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 จําแนกตามตัวแปรประสบการณการ
ปฏิบัติงานและ ขนาดโรงเรียน พบวา ตัวแปรประสบการณการปฏิบัติงานแตกตางกัน สอดคลองกับ
สมมติฐานที่ไดตั้งไว และตัวแปรขนาดของโรงเรียนไมแตกตางกัน และขอเสนอแนะในการนิเทศ
งานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามความคิดเห็นของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 โดยจําแนกเปนรายดานคือ (1) ดานหลักสูตรและ การนํา
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หลักสูตรไปใช ควรจัดอบรมบุคลากรใหมีความรูความเขาใจเรื่องหลักสูตรและการนําหลักสูตรไป
ใช จัดทําหลักสูตรใหสอดคลองกับความตองการของทองถิ่นและ มีการติดตามการนําหลักสูตรไป
ใชอยางตอเนื่อง (2) ดานการจัดการเรียนการสอน ควรใหคําแนะนําแกครูในการจัดการเรียน การ
สอน จัดอบรม ศึกษาดูงานใหกับ บุคลากร สงเสริมการจัดทําและจัดหาสื่อ วัสดุอุปกรณ ใหเพียงพอ
กับความตองการของครูในโรงเรียน (3) ดาน การวัดและประเมินผล การจัดการเรียนการสอน ควร
ติดตามดูแลการวัดผลและประเมินผลอยางตอเนื่อง มีการวัด และประเมินผลผูเรียนตามสภาพจริง
และใหความรูแกครูเกี่ยวกับการสรางเครื่องมือวัดและประเมินผล การจัดการ เรียนการสอนที่มี
มาตรฐาน
งานวิจัยตางประเทศ
สมิธ (สายชอ ทองสุข. 2546: 45; อางอิงจาก Smith. 1975: 2572-A) ไดทําการวิจัยเรื่อง
ความเข า ใจของครู เ กี่ ย วกั บ บทบาทและหน า ที่ ข องศึ ก ษานิ เ ทศก ใ นรั ฐ โคโลราโด ประเทศ
สหรัฐอเมริกาพบวา ครูสวนใหญมีความเขาใจวาศึกษานิเทศกปฏิบัติงานดานการบริหารและการ
ประสานงาน มากกวาการใหบริการหรือใหความชวยเหลือครู และทางดานการปฏิบัติหนาที่ตาม
ความจําเปนกับในดานอุดมคติ ยังมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ จึงไดมีการเสนอแนะ
ใหปรับปรุงแกไขบทบาทของศึกษานิเทศกใหสอดคลองกับความเขาใจทั้งสองดานดังกลาว และยัง
พบวา ความเขาใจของครูมีสวนสัมพันธเกี่ยวของกับตัวแปรดานสังคมบางประการ เชน เพศ อายุ
การศึกษา และประสบการณ สําหรับความเขาใจของครูกับศึก ษานิเทศกที่แตกตางกัน ในเรื่อง
บทบาทและหนาที่ตามความเปนจริงกับอุดมคตินั้นเปนเครื่องชี้แนะวา ควรมีการปรับปรุงแกไขใน
ดานการติดตอสื่อสารและการประสานงานเพื่อใหเกิดความเขาใจถูกตองทั้งสองฝาย
เจอรราน (สายชอ ทองสุข. 2546: 45; อางอิงจาก Jeran. 1975: 649-A) ไดทําการวิจัย
เรื่อง ความคาดหวังในบทบาทของศึกษานิเทศกโรงเรียนประถมศึกษา ในรัฐโคโลราโด ประเทศ
สหรัฐอเมริก า ผลการวิจัยพบวา หนาที่ที่สําคัญของศึก ษานิเทศกคือการใหความชวยเหลือและ
สนับสนุนแกค รู ครูใหญ และศึกษานิเทศก ใหค วามสําคัญในบทบาทของศึก ษานิเทศกใ นการ
ดําเนินงานใหสอดคลองกับแผนปฏิบัติงานของโรงเรียนมากกวาครู และครูใหญยังใหความเห็นวา
ควรจะตองจัดใหมีการประชุมหรือสัมมนาครูเปนประจํา เพื่อแกไขปญหาการเรียนการสอน หนาที่
สําคัญของศึกษานิเทศกคือ การชวยสรางสรรคบรรยากาศในโรงเรียนใหครูรูจักแสดงความคิดเห็น
และใฝหาความรู ชวยเหลือครูในการจัดกลุมครูผูสอนกลุมขนาดใหญ และกลุมขนาดเล็ก และการ
ชวยเหลือครูในการวางแผนปฏิบัติงานระยะยาว สวนศึกษานิเทศกก็ไดใหความสําคัญในหนาที่ของ
ศึกษานิเทศกมากกวาครูใหญและครูคือ การชวยเหลือครูในการจัดการเรียนการสอน
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บูลลิส (ราตรี ฉวีวงศ. 2551: 74 อางอิงจาก Bullis. 1980: 1239-A) ไดทําการวิจัยเรื่อง
การรับรูบทบาทการนิเทศภายในโรงเรียนของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา ผลการวิจัยพบวา
ดานความรับผิดชอบและขอบขายของงานที่มีอันดับความตองการสูง ไดแก งานเกี่ยวกับหลักสูตร
และการสอนงานแนะแนว งานบริหาร งานวิชาการ และงานนิเทศภายในโรงเรียน งานที่ผูบริหาร
โรงเรียนใหเวลามากที่สุด คือ งานนิเทศภายในโรงเรียน งานเกี่ยวกับหลักสูตรการเรียนการสอน
และงานแนะแนวเทคนิคการนิเทศที่ไดผลคือ การเยี่ยมชั้นเรียน การประชุมรวมกับครู สวนวิธีที่
ไดผลนอยที่สุดคือการใชเอกสาร
ทีลาฮัน (ยอดทอง จันดาวัลย. 2542: 45 อางอิงจาก Tilahan. 1983: 2163-A) ไดทําการ
วิจัยเรื่อง การจัดกิจกรรมการนิเทศภายใจสถานศึกษาที่พึงประสงคของการพัฒนาประเทศเอธิโอเปย
ผลวิจัยสรุปได วา ครู ศึก ษานิเทศก และนัก วิชาการ มีก ารปฏิบัติอ ยูใ นระดับปานกลาง โดยมี
ความเห็นสอดคลองกันวากิจกรรมที่ใชในการนิเทศภายในสถานศึกษา เรียงลําดับจากมากไปหา
นอย ไดแก การฝกอบรม แนะนํา การฝกอบรมปฏิบัติการ การสาธิตการสอนโดยศึกษานิเทศก การ
ประชุมกลุมยอยครู การเยี่ยมชั้นเรียน และการสังเกตการสอน
เกรย (ราตรี ฉวี ว งศ . 2551: 75; อ า งอิ งจาก Gray. 1983: 13) ได ศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ
ประสิ ทธิภ าพการนิเทศภายในของผูบ ริหารที่เกี่ย วของกับความสามารถในการนิ เทศกั บการ
ประเมินผลการนิเทศ ผลการศึกษาพบวา ประสิทธิภาพการนิเทศภายในของผูบริหารสถานศึกษา
เกี่ยวของกับความรูที่ผูบริหารไดรับ และผูบริหารที่ไมไดรับความรูเกี่ยวกับการนิเทศจะใชเครื่องมือ
การประเมินผลที่ไมสัมพันธกับการสอนของครู
แพเจค (ราตรี ฉวีวงศ. 2551: 75; อางอิงจาก Pajak. 1990: 59) ไดทําการวิจัยโดยการ
สังเคราะหงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการนิเทศการศึกษา โดยคํานึงถึงองคประกอบดานความรู เจตคติ
และทั ก ษะเกี่ ย วกั บ การปรั บ ปรุ ง การจั ด การเรี ย นการสอนของผู บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาพบว า
สมรรถภาพจําเปนสําหรับผูนิเทศการศึกษามี 12 ดานประกอบดวย การสื่อสาร การพัฒนาบุคลากร
โครงการสอน การวางแผนและการเปลี่ยนแปลง การจูงใจและจัด บุค ลากร การสังเกตและการ
ประชุมนิเทศ การพัฒนาหลักสูตร การแกปญหาและการตัดสินใจ การใหบริการแกครู ผูสอนการ
พัฒนาบุคลากรความสัมพันธกับชุมชนการวิจัยและประเมินผลโครงการ
โรบินสัน (ราตรี ฉวีวงศ. 2551: 75; อางอิงจาก Robinson. 2000: 14) ไดทําการวิจัย
เรื่องความพึงพอใจในการนิเทศแบบคลินิกของครูระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผลการวิจัยพบวา ครูมี
ความพึงพอใจในการนิเทศการศึกษาภายในแบบคลินิกที่ใชการนิเทศแบบกัลยาณมิตร ในการดูแล
และกระตุนใหครูปฏิบัติการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
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ทัทเทิล (ราตรี ฉวีวงศ. 2551: 75; อางอิงจาก Tuttle. 2000: 191-A) ไดศึกษาบทบาท
ของผูนิเ ทศแบบมี สว นรว มในการกําหนดการตอบสนอง การเปลี่ย นแปลงที่ต รงขา มของนั ก
อายุรศาสตรในการปฏิบัติงานทางการแพทย พบวา ประสบการณเปนผูนิเทศเพื่อใหเกิดความสําเร็จ
นั้นเปนสิ่งสําคัญ จําเปนตองใหการฝกอบรมและสนับสนุนผูนิเทศใหมีความรูประสบการณอยาง
เพียงพอ ถึงจะทําใหการนิเทศมีรูปแบบที่เหมาะสมและเปน ไปได ทําใหก ารปฏิบัติงานมีความ
ราบรื่นประสบผลสําเร็จ ยึดมั่นขอบเขตของการศึกษาไดอยางเหมาะสม
จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของทั้งในประเทศและตางประเทศ สรุปไดวา การนิเทศ
ภายในสถานศึกษาเปนกระบวนการที่มีความจําเปนตอการบริหารงานของโรงเรียนทุกโรงเรียน
ทั้งนี้เพราะโรงเรียนแตละโรงเรียนมีสภาพปจจุบัน ปญหา และความตองการที่แตกตางกัน มี
ขอจํากัดในดานอัต รากําลังของผูนิเทศจากภายนอก ครูมีจํานวนที่มากขึ้น มีค วามรู ทักษะ และ
ความสามารถที่แตกตางกัน นอกจากนี้เทคโนโลยี และวิทยาการเปลี่ยนแปลงเจริญกาวหนาอยาง
รวดเร็ว ครูจึงจําเปนตองไดรับการพัฒนาใหมีความรู และทักษะ เพื่อใหทันตอการเปลี่ยนแปลงอยู
เสมอ เพื่อสามารถนิเทศชวยเหลือกันเองได
ผูวิจัยจึ งไดส รุปประเด็น ดั งกลาวมาเป น กรอบสําหรั บการศึ ก ษาตามแนวคิด ของ
กลิค แมน (Glickman) ไว 5 ดาน คือ การใหความชว ยเหลือแกครูโดยตรง การพัฒนาทัก ษะการ
ทํางานกลุม การเสริมสรางประสบการณทางวิชาชีพ การพัฒนา และการวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้น
เรียน
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กรอบแนวคิดการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยมุงที่จะศึก ษาเกี่ยวกับการนิเทศภายในสถานศึก ษาขั้น พื้น ฐาน
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปตตานี เขต 2 ผูวิจัยจึงไดนําแนวคิดของ กลิคแมน
(ราตรี ฉวีวงศ. 2551:37-40; อางอิงจาก Glickman. 2004: 11)มาเปนกรอบแนวคิดดังตอไปนี้
ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย
ตัวแปรอิสระ
1. ตําแหนง
1.1 ผูบริหารโรงเรียน
1.2 ครูผูสอน

2. ขนาดของสถานศึกษา
2.1 โรงเรียนขนาดเล็ก
2.2 โรงเรียนขนาดกลาง

ตัวแปรตาม
การนิเทศภายในสถานศึกษา
1. การใหความชวยเหลือแกครูโดยตรง
(Direct Assistance)
2. การพัฒนาทักษะการทํางานกลุม
(Group Development)
3. การเสริมสรางประสบการณทาง
วิชาชีพ (Professional Development)
4. การพัฒนาหลักสูตร
(Curriculum Development)
5. การวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน
(Action Research)

บทที่ 3
วิธีการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ เปนการศึกษาวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) เก็บขอมูลปริมาณและ
เชิงคุณภาพ โดยใชแบบสอบถามและแบบสัมภาษณกึ่งโครงสราง โดยมีรายละเอียดและขั้นตอน
การดําเนินงานวิจัย ดังตอไปนี้
ประชากรและกลุมตัวอยาง
1. ประชากรที่ใ ชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก ผูบริหารโรงเรียนจํานวน 115 คน และ
ครู ผู ส อนจํ า นวน 1,797 คน ในสถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน สั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาปตตานี เขต 2 ที่ปฏิบัติหนาที่ในปการศึกษา 2555 รวม 1,912 คน
2. กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ดําเนินการสุมดวยวิธีการสุมแบบแบงชั้นภูมิตาม
สัดสวน (Proportional Stratified Random Sampling) แยกตามขนาดของโรงเรียน โดยใชตาราง
คํานวณขนาดกลุมตัวอยางของเครจซี และมอรแกน (วัน เดชพิชัย . 2535: 300-308; อางอิงจาก
Krejcie and Morgan. 1970: 607-610) ไดก ลุมตั ว อยางจํานวน 573 คน และมีขั้นตอนการสุม
ดังตอไปนี้
2.1 จําแนกสถานศึกษาทั้งหมดออกตามขนาด ไดแก โรงเรียนขนาดเล็ก และ
โรงเรียนขนาดกลาง
2.2 สุมหนวยตัวอยางจําแนกตามขนาดโรงเรียน โดยใชขนาดของกลุมตัวอยาง
จากแตละกลุม ตามสัดสวน ผลปรากฏ ดังตาราง 3 ดังนี้
ตาราง 3 ประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษา
ขนาดสถานศึกษา

ประชากร
กลุมตัวอยาง
ผูบริหาร
ครูผูสอน
ผูบริหาร
ครูผูสอน
ขนาดเล็ก
34
313
32
169
ขนาดกลาง
81
1,484
66
306
รวม
115
1,797
98
475
รวม
1912
573
ที่มา : สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปตตานี เขต 2. 2555: 3
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เครื่องมือในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ เปน แบบสอบถาม และแบบสัมภาษณกึ่งโครงสราง
เกี่ยวกับการนิเทศภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปตตานี
เขต 2 ตามกรอบแนวคิดของกลิคแมน (ราตรี ฉวีวงศ. 2551: 5;อางอิงจาก Glickman. 2004: 321422) รายละเอียดมีดังนี้
1. แบบสอบถาม แบงเปน 3 ตอน ไดแก
ตอนที่ 1 เปนแบบสอบถามตรวจสอบรายการเกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบ
แบบสอบถาม ประกอบดวยตําแหนง และขนาดของสถานศึกษา
ตอนที่ 2 เปน แบบสอบถามเกี่ ยวกั บการนิเทศภายในสถานศึ ก ษาขั้น พื้น ฐาน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปตตานี เขต 2 สรางขึ้นโดยดัดแปลงมาจากงานวิจัยเรื่อง
การนิเทศภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต 2 ของ
ราตรี ฉวีว งศ (2551) มีคําถามจํานวน 44 ขอ เปน แบบมาตราสว นประมาณคา (Rating Scale) 5
ระดับ เพื่อใหผูตอบแสดงความคิดเห็นตอขอความแตละขอ โดยวิธีการเลือกตอบ ไดแก มากที่สุด
มาก ปานกลาง นอย และนอยที่สุด (บุญชม ศรีสะอาด. 2545: 39)
ตอนที่ 3 เปนแบบสอบถามปลายเปด (Open-Ended) มีคําถามจํานวน 5 ขอเปน
แบบเติมคําเกี่ย วกับขอเสนอแนะของผูต อบแบบสอบถาม เรื่องการนิเทศภายในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปตตานี เขต 2 โดยใหผูตอบแบบสอบถามได
เสนอแนะความคิดเห็นไดอยางอิสระ
2. แบบสัมภาษณกึ่งโครงสราง เปนเครื่องมือที่ผูวิจัยไดสรางขึ้น โดยการศึกษาจากการ
ทบทวนวรรณกรรม งานวิจัยที่เกี่ยวของ และแนวคิดของกลิคแมน (ราตรี ฉวีวงศ. 2551: 5;อางอิง
จาก Glickman. 2004: 321-422) ใหมีความครอบคลุมตามกรอบแนวคิดและขอบเขตของการศึกษา
เกี่ยวกับการนิเทศภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปตตานี
เขต 2
วิธีสรางเครื่องมือ
การสรางเครื่องมือที่ใ ชเก็บรวบรวมขอมูล การนิเทศภายในสถานศึกษาขั้น พื้นฐาน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปตตานี เขต 2 ทั้ง 2 ฉบับ ผูวิจัยไดดําเนินการโดย ศึกษา
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการนิเทศภายในสถานศึกษาขัน้ พื้นฐานตามกรอบแนวคิดของกลิ
คแมน (ราตรี ฉวีว งศ. 2551; อางอิงจาก Glickman. 2004: 11) เกี่ยวกับการนิเทศการศึกษาซึ่ง
ประกอบดวย การใหความชวยเหลือแกครูโดยตรง (Direct Assistance) การพัฒนาทักษะการทํางาน
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กลุม (Group development) การเสริมสรางประสบการณทางวิชาชีพ (Professional Development)
การพัฒนาหลักสูตร (Curriculum Development) และการวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน (Action
Research) เพื่อนํามาใชเปนขอคําถาม
การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ
ผูวิจัยนําแบบสอบถามไปหาคุณภาพความเที่ยงตรงและความเชื่อมั่น ดังนี้
1. การหาคุณภาพดานความเที่ยงตรง (Validity) ผูวิจัยดําเนินการดังนี้
การหาความเที่ยงตรงตามเนื้อหา (Content Validity) ผูว ิจ ัย นํา แบบสอบถามที่
ปรับปรุงแลว ใหประธานและคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธไดตรวจสอบแกไขเพื่อความถูก
เมื่อ ปรั บแก ต ามข อเสนอแนะแล ว นํ าไปดํา เนิ น การตรวจสอบคุ ณ ภาพด ว ยวิ ธีก ารหาค าความ
สอดคลองรายขอ โดยใหผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 3 ทาน พิจารณาตรวจแกภาษา ความชัดเจน ความเหมาะสม
ความถูกตองและครอบคลุมเนื้อหาที่จะศึกษา พรอมทั้งปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะของผูทรงคุณวุฒิ
เลือกขอที่มีคาตั้งแต 0.67 ขึ้น ไป สว นขอ คําถามที่มีคุณ ภาพต่ํากวาเกณฑ ดําเนิน การปรับปรุง
แกไข ซึ่งผลการตรวจประเมินความสอดคลอง พบวา แบบสอบถามการนิเทศภายในสถานศึกษา 50
ขอ มีคาเปนไปตามเกณฑ 44 ขอ และแบบสัมภาษณกึ่งโครงสราง 8 ขอ มีคาเปนไปตามเกณฑ 8 ขอ
และนําเสนอประธานและคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ เพื่อตรวจพิจารณากอนนําไปทดลองใช
ผลการวิเคราะหแสดงในภาคผนวก ข ตาราง 18 และ 19
2. การหาความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม (Reliability)
ผูวิจัยนําแบบสอบถามที่ปรับปรุงแกไขคุณภาพดานความเที่ยงตรงแลว ไปหาความ
เชื่อมั่นทั้งฉบับ โดยนําแบบสอบถามไปทดลองใชกับผูบริหารและครูที่ปฏิบัติงานสอนในโรงเรียน
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปตตานี เขต 2 จํานวน 30 คน ที่มิใชกลุมตัวอยางที่
ใชในการศึกษาครั้งนี้ และนําแบบสอบถามทั้งฉบับมาหาคาความเชื่อมั่น โดยใชสูตรสัมประสิทธิ์
อัลฟาของครอนบาช (Cronbach. 1990: 202-203) ผลของการหาคาความเชื่อมั่น มีคาความเชื่อมั่น
เทากับ 0.89
การเก็บรวบรวมขอมูล
1. ขอหนังสือแนะนําตัวผูวิจัยจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยหาดใหญ ไปถึงผูอํานวยการ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปตตานี เขต 2 เพื่อขอความรวมมือในการขออนุญาต
สอบถามการวิจัยตอผูบริหารสถานศึกษาในสังกัด
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2. ผูวิจัย จัด สงแบบสอบถามจํานวน 573 ฉบับ ไปยัง ผูบริหารและครูซึ่งเปน กลุม
ตั ว อย า ง และให ส ง แบบสอบถามกลั บ คื น โดยกํ า หนดระยะเวลา 1 เดื อ น หากยั ง ไม ไ ด รั บ
แบบสอบถามคืน ผูวิจัยจะทําหนังสือติดตอหรือติดตอขอรับคืนดวยตนเอง เพื่อตามเก็บรวบรวม
แบบสอบถามตอไป
3. ผูว ิจัยรวบรวมแบบสอบถามที่ไดรับคืนมาทั้งหมดมาตรวจสอบความสมบูรณของ
ขอมูล และนํามาใหคาคะแนน เพื่อนําไปวิเคราะหสถิตดิ วยคอมพิวเตอร
4. การเก็บขอมูลจากแบบสัมภาษณกึ่งโครงสราง ผูวิจัย ดําเนิน การออกสัมภาษณ
ผูบริหารโรงเรียน และครู ดวยตนเอง เก็บขอมูล จากผูบริหารโรงเรียนขนาดกลาง จํานวน 5 คน
ขนาดเล็ก จํานวน 5 คน และครูผูสอนโรงเรียนขนาดกลาง จํานวน 5 คน ขนาดเล็กจํานวน 5 คน มา
ตรวจสอบความสมบูรณของการตอบแบบสัมภาษณอีกครั้ง
การวิเคราะหขอ มูล
1. การวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ ใชโปรแกรมประยุกตดานคอมพิว เตอรสําหรับ
งานวิจัยทางสังคมศาสตร สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลมีดังนี้ คาสถิติพื้นฐาน สถิติรอยละ
(Percentage) ใชอธิบายขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม
2. ศึกษาระดับการดําเนินการนิเทศภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปตตานี เขต 2 ตามความคิดเห็นของผูบริหารและครูผูสอน เปนแบบ
มาตรฐานสวนประมาณคา (Rating Scale) ใชวิธีก ารวิเคราะหโ ดยการหาคาเฉลี่ย ( X ) และคา
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) แลว นําเสนอในรูปของตารางประกอบคําบรรยาย โดยมีเกณฑการให
คะแนนดังนี้
ระดับการดําเนินการมากที่สุด
ใหคะแนนเปน 5
ระดับการดําเนินการมาก
ใหคะแนนเปน 4
ระดับการดําเนินการปานกลาง
ใหคะแนนเปน 3
ระดับการดําเนินการนอย
ใหคะแนนเปน 2
ระดับการดําเนินการนอยที่สุด
ใหคะแนนเปน 1
การแปลผลการวิเคราะหขอมูล ผูว ิจัยไดพิจารณาจากคาเฉลี่ยเทียบเกณฑการ
แปลผล ดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด. 2545: 100)
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4.51-5.00 หมายถึง

มีระดับการดําเนินการนิเทศภายในสถานศึกษาอยูใน
ระดับมากที่สุด
3.51-4.50 หมายถึง มีระดับการดําเนินการนิเทศภายในสถานศึกษาอยูใน
ระดับมาก
2.51-3.50 หมายถึง มีระดับการดําเนินการนิเทศภายในสถานศึกษาอยูใน
ระดับปานกลาง
2.51-2.50 หมายถึง มีระดับการดําเนินการนิเทศภายในสถานศึกษาอยูใ น
ระดับนอย
1.00-1.50 หมายถึง มีระดั บการดําเนินการนิเทศภายในสถานศึกษาอยูใ น
ระดับนอยที่สุด
3. เปรียบเทียบระดับการดําเนิน การนิเทศภายในสถานศึก ษาขั้น พื้น ฐาน สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปตตานี เขต 2 จําแนกตามความคิดเห็นของผูบริหาร
โรงเรียนและครูผูสอน และขนาดของโรงเรียนขนาดเล็กและขนาดกลาง โดยใชการทดสอบแบบที
(Independent t-test)
4. รวบรวมขอเสนอแนะในการดําเนินการนิเทศภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด
สํานัก งานเขตพื้น ที่ก ารศึกษาประถมศึก ษาปตตานี เขต 2 จากแบบสอบถามปลายเปด โดยการ
จัดลําดับความถี่ของขอเสนอแนะที่มีสวนที่คลายคลึงกัน
5. วิเคราะหขอมูลที่ไดจากแบบสัมภาษณกึ่งโครงสรางในการดําเนินการนิเทศภายใน
สถานศึก ษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปต ตานี เขต 2 โดยการ
วิเคราะห ขอมูลจากการสัมภาษณแลวนํามาสรุปสังเคราะห เพื่อ นํามาเขียนรายงานในลัก ษณะ
พรรณนาวิเคราะห
สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
ในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยใชสถิติ ดังนี้
1. สถิติพื้นฐาน ไดแก
1.1 คารอยละ
1.2 คาเฉลี่ย
1.3 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
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2. สถิติหาคุณภาพของเครื่องมือ ไดแก
2.1 คาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา เชิงโครงสรางและเชิงสภาพ โดยการหา
คาความสอดคลองของแบบประเมินกับวัตถุประสงค โดยใชสูตร IOC (Index of Congruence) หา
ความสัมพันธรายขอกับคะแนนรวมทั้งหมด โดยใชสถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสัน
2.2 การหาคา ความเชื่อ มั่น ของแบบสอบถาม โดยหาคา สัมประสิทธิ์
อัลฟาของครอนบาช (Cronbach’s Coefficient Alpha)
3. สถิติที่ใชทดสอบสมมติฐาน ไดแก วิเคราะหความแตกตางของขอมูล โดยใช
t-test (Independent Samples)

บทที่ 4
ผลการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดเสนอผลการวิจัยหรือผลการวิเคราะหขอมูล และการแปลผลที่
ไดจากการวิเคราะห โดยเริ่มจากสัญลักษณที่ใชในการวิเคราะหขอมูล วัตถุประสงค สมมติฐานที่ตั้ง
ไว ตามลําดับ
สัญลักษณที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
การนําเสนอผลการวิจัย หรือผลการวิเคราะหข อมูลในตารางตาง ๆ ผูวิจัยกําหนด
สัญลักษณหรือตัวแปรตาง ๆ ดังตอไปนี้
n
หมายถึง จํานวนกลุมตัวอยาง
%
หมายถึง รอยละ
X
หมายถึง คาเฉลี่ย
S.D. หมายถึง คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน
t
หมายถึง คาแจกแจงที (t-distribution)
df
หมายถึง คาชั้นความเปนอิสระ
*** หมายถึง มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 (p<.001)
*
หมายถึง มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (p<.05)
การนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล
ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดแบงการนําเสนอขอมูลออกเปน 6 ตอน โดยเรียงลําดับตาม
วัตถุประสงค และสมมติฐานของการวิจัย ดังนี้
ตอนที่ 1 ขอมูลเกี่ยวกับสถานภาพผูตอบ
ตอนที่ 2 ศึกษาระดับการนิเทศภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปตตานี เขต 2 ตามความคิดเห็นของผูบริหารและครูผูสอน วิเคราะห
ดวยสถิตคิ าเฉลี่ย ( X ) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) โดยใชคาเฉลี่ยในแตละดานและภาพรวม
แยกตามสถานภาพของผูต อบ ในภาพรวมของโรงเรียนในสังกัด สํานัก งานเขตพื้น ที่ก ารศึก ษา
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ประถมศึกษาปตตานี เขต 2 แลวนําขอมูลแปลความหมายคะแนนตามเกณฑที่กําหนด ดังแสดงใน
ตาราง 5-6
ตอนที่ 3 การทดสอบสมมติฐานขอที่ 1 “การนิเทศภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปตตานี เขต 2 ตามความคิดเห็นของผูบริหาร กับ
ครูผูสอน แตกตางกัน” สถิติที่ใชคํานวณทดสอบความแตกตางโดยใช t – test ขอมูลที่ได คือ คา
ความแตกตางตามความคิดเห็น โดยแยกตามสถานภาพของกลุมตัวอยาง ดังแสดงในตาราง 7
ตอนที่ 4 การทดสอบสมมติฐานที่ 2 “การนิเทศภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปตตานี เขต 2 ระหวางโรงเรียนขนาดเล็ก และโรงเรียน
ขนาดกลาง แตกตางกัน” สถิติที่ใ ชคือ t-test ขอมูลที่ได คือ คาความแตกตางตามความคิดเห็น
โดยแยกตามขนาดโรงเรียน ดังแสดงในตาราง 8
ตอนที่ 5 วิ เ คราะห ป ญ หาและข อ เสนอแนะ ในการพั ฒ นาการนิ เ ทศภายใน
สถานศึกษา วิเคราะหดวยการจัดลําดับความถี่ของเนื้อหา ดังแสดงในตาราง 9
ตอนที่ 6 วิเคราะหเนื้อหาที่ไดจากแบบสัมภาษณกึ่งโครงสราง การนิเทศภายใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปตตานี เขต 2
ผลการวิเคราะหขอมูล
ตอนที่ 1 ขอมูลเกี่ยวกับสถานภาพ
การศึ ก ษาขอ มูล เกี่ย วกั บ สถานภาพของตํา แหนง และขนาดโรงเรีย นจํ า แนกตาม
รายละเอียดดังตาราง 4
ตาราง 4 จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามสถานภาพ
สถานภาพโรงเรียน
ตําแหนง
ผูบริหารสถานศึกษา
ครูผูสอน

จํานวน

รอยละ

98
475

17.10
82.89
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ตาราง 4 (ตอ)
สถานภาพโรงเรียน
ขนาดโรงเรียน
ขนาดเล็ก
ขนาดกลาง
รวม

จํานวน

รอยละ

201
372
573

35.10
64.90
100.0

จากตาราง 4 ผูตอบแบบสอบถามมีทั้งหมด 573 คน เปนผูบริหาร รอยละ 17.10 ครูผูสอน
รอยละ 82.89 โรงเรียนขนาดเล็ก รอยละ 35.10 โรงเรียนขนาดกลาง รอยละ 64.90
ตอนที่ 2 ศึก ษาระดับ การนิเทศภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปตตานี เขต 2
2.1 การหาคาระดับการนิเทศภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขต
พื้น ที่ก ารศึก ษาประถมศึก ษาปตตานี เขต 2 ตามความคิด เห็น ของผูบริหารกับครูผูสอน แสดง
รายละเอียดดังตาราง 5
ตาราง 5 คา เฉลี่ย สว นเบี่ย งเบนมาตรฐาน การนิเ ทศภายในสถานศึก ษาขั้ น พื้น ฐาน สังกั ด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปตตานี เขต 2 โดยภาพรวมและรายดาน ตาม
ความคิดเห็นของผูบริหารกับครูผูสอน
การปฏิบัติงานนิเทศภายใน

X
การใหความชวยเหลือแกครูโดยตรง
4.10
การพัฒนาทักษะการทํางานกลุม
4.32
การเสริมสรางประสบการณทางวิชาชีพ 4.05
การพัฒนาหลักสูตร
4.10
การวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน
3.89
ภาพรวม
4.10

ผูริหาร
S.D. ระดับ
0.50
มาก
0.72
มาก
0.60
มาก
0.69
มาก
0.58
มาก
0.39
มาก

X
3.82
3.98
3.73
3.66
3.49
3.75

ครูผูสอน
S.D.
ระดับ
0.74
มาก
0.74
มาก
0.88
มาก
0.86
มาก
0.89 ปานกลาง
0.60
มาก

จากตาราง 5 พบวา ระดับการนิเทศภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปตตานี เขต 2 ตามความคิดเห็นของผูบริหารโดยภาพรวมอยูในระดับ
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มาก มีคาเฉลีย่ เทากับ 4.10 เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวาทุกดานอยูในระดับมาก โดยการพัฒนา
ทักษะการทํางานกลุมมีคาเฉลี่ยสูงสุด และการวิจัยชั้นเรียนมีคาเฉลี่นอยที่สุด ในสวนของครูผูสอน
โดยภาพรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.75 โดยการพัฒนาทักษะการทํางานกลุมอยูในระดับ
มากที่สุด และการวิจัยชั้นเรียนอยูในระดับปานกลาง
2.2 การหาคาระดับการนิเทศภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปตตานี เขต 2 จําแนกตามขนาดโรงเรียน แสดงรายละเอียดดังตาราง 6
ตาราง 6 คา เฉลี่ย สว นเบี่ย งเบนมาตรฐาน การนิ เ ทศภายในสถานศึก ษาขั้ น พื้น ฐาน สังกั ด
สํานัก งานเขตพื้น ที่การศึก ษาประถมศึก ษาปต ตานี เขต 2 โดยภาพรวมและรายดาน
จําแนกตามขนาดโรงเรียน
โรงเรียนขนาดเล็ก
S.D.
ระดับ
X
การใหความชวยเหลือแกครูโดยตรง
3.74
0.80
มาก
การพัฒนาทักษะการทํางานกลุม
4.02
0.84
มาก
การเสริมสรางประสบการณทางวิชาชีพ 3.30
1.02 ปานกลาง
การพัฒนาหลักสูตร
3.06
0.70 ปานกลาง
การวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน
3.05
0.91 ปานกลาง
ภาพรวม
3.45
0.61 ปานกลาง
การปฏิบัติงานนิเทศภายใน

โรงเรียนขนาดกลาง
S.D.
ระดับ
X
3.94
0.64
มาก
4.04
0.69
มาก
4.05
0.59
มาก
4.10
0.69
มาก
3.84
0.68
มาก
4.00
0.47
มาก

จากตาราง 6 พบวา การนิเทศภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาปตตานี เขต 2 จําแนกตามขนาดโรงเรียน โรงเรียนขนาดเล็กมีภาพรวมอยูใน
ระดับปานกลางโดยมีคาเฉลี่ย 3.45 เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ดานการใหความชวยเหลือแกครู
โดยตรงและดานการพัฒนาทักษะการทํางานกลุม อยูในระดับมาก และอีก 3 ดานอยูในระดับปาน
กลาง โดยดานการพัฒนาทักษะการทํางานกลุม มีคาเฉลี่ยอยูใ นระดับมากที่สุด และดานการวิจัยเชิง
ปฏิบัติการในชั้นเรียน มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด ในสวนของโรงเรียนขนาดกลาง โดยภาพรวมพบวาอยูใน
ระดับมาก และเมื่ อพิจ ารณาเปน รายดานพบวา อยูใ นระดับมากทุก ดาน โดยมีดานการพัฒ นา
หลักสูตรมากเปนอันดับแรก และการวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียนเปนอันดับสุดทาย
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ตอนที่ 3 การทดสอบสมมติฐ านขอที่ 1 “การนิเ ทศภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปตตานี เขต 2 ตามความคิดเห็นของผูบริหาร กับ
ครูผูสอน แตกตางกัน” สถิติที่ใชคํานวณทดสอบความแตกตางโดยใช t – test ดังแสดงในตาราง 7
ตาราง 7

การเปรียบเทียบคาเฉลี่ย การนิเทศภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปตตานี เขต 2 ตามความคิดเห็นของผูบริหาร กับครูผูสอน

การปฏิบัติงานนิเทศภายใน
การใหความชวยเหลือแกครูโดยตรง
การพัฒนาทักษะการทํางานกลุม
การเสริมสรางประสบการณทางวิชาชีพ
การพัฒนาหลักสูตร
การวิจัยเชิงปฏิบตั ิการในชั้นเรียน
ภาพรวม
*** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001

ผูบริหารสถานศึกษา
S.D.
X
4.10
4.32
4.05
4.10
3.89
4.10

0.50
0.72
0.60
0.69
0.58
0.39

ครูผูสอน
S.D.
X
3.82
3.98
3.73
3.66
3.49
3.75

0.74
0.74
0.88
0.86
0.89
0.60

t
3.549***
4.152***
3.428***
4.805***
4.234***
5.676***

จากตาราง 7 พบวา ผูบ ริห ารสถานศึก ษาและครูผูสอน มีค า เฉลี่ย ความคิด เห็น
เกี่ยวกับ การนิเทศภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001
เมื่ อ พิจ ารณาเป น รายดา น พบว า การปฏิ บั ติ งานนิ เทศภายในตามความคิ ด เห็ น ของผู บริ ห าร
สถานศึกษากับครูผูสอน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ .001 ทุกดาน
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ตอนที่ 4 การทดสอบสมมติฐานที่ 2 “การนิเทศภายในสถานศึกษาขั้น พื้นฐาน สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปตตานี เขต 2 ระหวางโรงเรียนขนาดเล็ก และโรงเรียน
ขนาดกลาง แตกตางกัน” สถิติที่ใชคือ t-test ดังแสดงในตาราง 8
ตาราง 8

การเปรียบเทียบคาเฉลี่ย การนิเทศภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปตตานี เขต 2 จําแนกตามขนาดโรงเรียน

การปฏิบัติงานนิเทศภายใน
การใหความชวยเหลือแกครูโดยตรง
การพัฒนาทักษะการทํางานกลุม
การเสริมสรางประสบการณทางวิชาชีพ
การพัฒนาหลักสูตร
การวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน
ภาพรวม
*** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001

โรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนขนาดกลาง
t
S.D.
S.D.
X
X
3.74
0.80 3.94
0.64 -3.228***
4.02
0.84 4.04
0.69
-0.316
3.30
1.02 4.05
0.59 -11.079***
3.06
0.70 4.10
0.69 -17.028***
3.05
0.91 3.84
0.68 -11.820***
3.45
0.61 4.00
0.47 -11.902***

จากตาราง 8 พบวา ขนาดของสถานศึกษา ภาพรวมและรายดาน มีคาเฉลี่ยความ
คิดเห็นเกี่ยวกับการนิเทศภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยภาพรวม แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .001 เมื่อพิจ ารณาเปน รายดาน พบวา การปฏิบัติ การนิเทศภายในสถานศึกษา
โรงเรียนขนาดเล็กและโรงเรียนขนาดกลาง แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .001 เกือบ
ทุกดาน ยกเวนดานการพัฒนาทักษะ กระบวนการทํางานกลุม ที่ไมแตกตางกัน
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ตอนที่ 5 การรวบรวมขอเสนอแนะ ในการพัฒนาการนิเทศภายในสถานศึกษา โดยการ
จัดลําดับความถี่ ดังแสดงในตาราง 9
ตาราง 9

ขอเสนอแนะในการพัฒนา พัฒนาการนิเทศภายในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปตตานี เขต 2
ประเด็น

การใหความชวยเหลือแกครูโดยตรง
ครูมีจํานวนนอยภาระงานที่ไมใชงานสอนมาก ควรลดภาระงานครูทไี่ มใชงานสอนลง
ผูบริหารโรงเรียนและครูควรมีการวางแผนการนิเทศรวมกัน
การนิเทศควรเปนแบบกัลยาณมิตรแบบใหขวัญกําลังใจ
ควรมีการจัดกิจกรรมใหครูไปดูงานตางประเทศ
ควรมีจัดกิจกรรมใหครูไดฝกการใชภาษาตางประเทศ
การพัฒนาทักษะการทํางานกลุม
จัดใหมีการอบรมการใชเทคโนโลยีที่ทันสมัย
ควรมีการใหครูไดแลกเปลี่ยนเรียนรูกับโรงเรียนอื่น ๆ
ควรจัดกิจกรรม ทัศนศึกษาตามกลุมสนใจ
การเสริมสรางประสบการณทางวิชาชีพ
จัดใหมีการอบรมพัฒนาประสบการณวิชาชีพ
ฝก ใหครูไดใชเทคโนโลยีในหองเรียน
ควรเพิ่มสื่อ นวัตกรรม เนื่องจากสื่อการสอนนอย ไมทันสมัย ไมเพียงพอ
ควรสนับสนุนสื่อเทคโนโลยีใหมาก
ลดภาระงานนอก เพราะทําใหสอนไดไมเต็มที่เทาที่ควร
การพัฒนาหลักสูตร
สพฐ.ควรจั ด คู มื อ หลั ก สู ต ร ให ชั ด เจน เนื่ อ งจากหลั ก สู ต รหลั ก สู ต รเปลี่ ย นแปลง
สถานการณไมเอือ้ อํานวย
รัฐควรชวยเหลือเอกสารหลักสูตรใหโรงเรียน
การวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน
ควรจัดใหมีการรวมกลุมโดยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
จัดที่ปรึกษาที่มีความรูเปนที่ปรึกษา

จํานวน
47
32
27
18
15
47
31
29
49
41
15
12
9
13
5
47
19

71

จากตาราง 9 การนิเทศภายในสถานศึ ก ษาขั้น พื้น ฐาน สังกั ด สํานั ก งานเขตพื้น ที่
การศึกษาประถมศึกษาปตตานี เขต 2 มีผูตอบแบบสอบถามใหขอเสนอแนะจํานวน 76 คน โดยให
ขอคิ ด เห็น เกี่ ยวกับ การให ค วามชว ยเหลื อแกค รูโ ดยตรงมากที่ สุด เนน เรื่อ งควรลดภาระงาน
นอกเหนืองานสอน รองลงมาคือ ดานการเสริมสรางประสบการณทางวิชาชีพ เนนเรื่องจัดอบรม
ประสบการณ วิชาชีพ ดา นการพั ฒ นาทัก ษะกระบวนการกลุ ม เนน เรื่อ งการจัด อบรมการใช
เทคโนโลยีที่ทัน สมัย การวิจัยเชิงปฏิบัติก ารในชั้น เรียนเนนเรื่องการจัดใหมีก ารรวมกลุมโดย
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สวนดานการพัฒนาหลักสูตรมีจํานวนนอยที่สุด เนนเรื่อง สพฐ.ควร
จัดคูมือหลักสูตร ใหชัดเจน
ตอนที่ 6 วิเคราะหขอมูลที่ไดจากแบบสัมภาษณกึ่ง โครงสราง การนิเ ทศภายใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปตตานี เขต 2
ผลการสัมภาษณ กึ่งโครงสราง การนิเทศภายในสถานศึก ษาขั้น พื้น ฐาน สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปตตานี เขต 2 รายละเอียดสรุปไดดังนี้
1. ดานความรู ความเขาใจในบทบาทหนาทีเ่ กี่ยวกับการนิเทศภายในสถานศึกษา ผล
การสัมภาษณ พบวา ความคิด เห็น ของผูบริหารกับครูใ หค วามเห็น ตางกัน แตใ นความคิด เห็น
ผูบริหารสถานศึกษาและครูโรงเรียนขนาดเล็กและขนาดกลางไมตางกัน ดังตาราง 10
ตาราง 10 ผลการสัมภาษณดานความรู ความเขาใจในบทบาทหนาที่ของ เกี่ยวกับการนิเทศภายใน
สถานศึกษา
โรงเรียนขนาดเล็ก
ผูบริหาร
ครู
1. การนิเทศเปน
1. การนิเทศเปน
ภาระหนาที่ของทุก
ภาระหนาที่ของ
ฝาย
ผูบริหารและฝาย
บริหาร

โรงเรียนขนาดกลาง
ผูบริหาร
ครู
1. การนิเทศเปน
1. การนิเทศเปน
ภาระหนาที่ของทุก
ภาระหนาที่ของ
ฝาย
ผูบริหารและฝาย
บริหาร
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ตาราง 10 (ตอ)
โรงเรียนขนาดเล็ก
โรงเรียนขนาดกลาง
ผูบริหาร
ครู
ผูบริหาร
ครู
2. ผูบ ริหารมีหนาที่ 2. ครูเปนผูรับการ
2. ผูบริหารมีหนาที่ 2. ครูเปนผูรับการ
วางนโยบาย
นิเทศ
วางนโยบาย
นิเทศ
แนวทางปฏิบัติ ครู 3. การนิเทศเปนไป
แนวทางปฏิบตั ิ ครู 3. รวมกันนิเทศอยาง
มีหนาปฏิบัติการ
ตามศักยภาพของ
มีหนาปฏิบัติการ
กัลยาณมิตร
นิเทศรวมกับ
โรงเรียนและ
นิเทศรวมกับ
ผูบริหาร
ผูบริหาร
ผูบริหาร
3. รวมกันนิเทศอยาง
สถานศึกษา
3. รวมกันนิเทศอยาง
กัลยาณมิตร
4. รวมกันนิเทศอยาง
กัลยาณมิตร
กัลยาณมิตร

2. การใหความชวยเหลือแกครูโดยตรง (Direct Assistance) ผลการสัมภาษณ พบวา
ความคิดเห็นของผูบริหารกับครู ทั้งโรงเรียนขนาดเล็กและขนาดกลาง ใหความเห็นไมตางกัน ดัง
ตาราง 11
ตาราง 11 ผลการสัมภาษณการใหความชวยเหลือแกครูโดยตรง
โรงเรียนขนาดเล็ก
โรงเรียนขนาดกลาง
ผูบริหาร
ครู
ผูบริหาร
ครู
1. แลกเปลี่ยนเรียนรู 1. แลกเปลี่ยนเรียนรู 1. แลกเปลี่ยนเรียนรู 1. แลกเปลี่ยนเรียนรู
ดานเทคนิคการสอน ดานเทคนิคการสอน ดานเทคนิคการสอน ดานเทคนิคการสอน
ใหผูเรียนสนใจ
ใหผูเรียนสนใจ
ใหผูเรียนสนใจ
ใหผูเรียนสนใจ
บทเรียนยิ่งขึ้น
บทเรียนยิ่งขึ้น
บทเรียนยิ่งขึ้น
บทเรียนยิ่งขึ้น
2. ชวยเหลือในเชิงการ 2. ชวยเหลือในเชิงการ 2. ชวยเหลือในเชิงการ 2. ชวยเหลือในเชิงการ
ใหขวัญกําลังใจ ใน
ใหขวัญกําลังใจ ใน
ใหขวัญกําลังใจ ใน
ใหขวัญกําลังใจ ใน
การสอน
การสอน
การสอน
การสอน
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ตาราง 11 (ตอ)
โรงเรียนขนาดเล็ก
ผูบริหาร
ครู
3. สนับสนุนดาน
3. สนับสนุนดาน
ความรูอื่น ๆ ที่
ความรูอื่น ๆ ที่
เกี่ยวของในการ
เกี่ยวของในการ
จัดการเรียนการสอน จัดการเรียนการสอน
4. สนับสนุนดานสื่อ 4. สนับสนุนดานสื่อ
วัสดุอปุ กรณ
วัสดุอปุ กรณ
5. ใหคําปรึกษาดาน 5. ใหคําปรึกษาดาน
การจัดการเรียนการ
การจัดการเรียนการ
สอนใหครู
สอนใหครู
6. จัดบริการดานสื่อ 6. จัดบริการดานสื่อ
และนวัตกรรมการ
และนวัตกรรมการ
สอนใหแกครู
สอนใหแกครู
7. ความชวยที่ครูใน 7. ความชวยเหลือที่
โรงเรียนตองการคือ ตองการคือการลด
การลดภาระงานที่
ภาระงานที่ไมใช
ไมใชงานสอน
งานสอน

โรงเรียนขนาดกลาง
ผูบริหาร
ครู
3. สนับสนุนดาน
3. สนับสนุนดาน
ความรูอื่น ๆ ที่
ความรูอื่น ๆ ที่
เกี่ยวของในการ
เกี่ยวของในการ
จัดการเรียนการสอน จัดการเรียนการสอน
4. สนับสนุนดานสื่อ 4. สนับสนุนดานสื่อ
วัสดุอปุ กรณ
วัสดุอปุ กรณ
5. ใหคําปรึกษาดาน 5. ใหคําปรึกษาดาน
การจัดการเรียนการ การจัดการเรียนการ
สอนใหครู
สอนใหครู
6. จัดบริการดานสื่อ 6. จัดบริการดานสื่อ
และนวัตกรรมการ
และนวัตกรรมการ
สอนใหแกครู
สอนใหแกครู
7. ความชวยที่ครูใน 7. ความชวยเหลือที่
โรงเรียนตองการคือ ตองการคือการลด
การลดภาระงานที่
ภาระงานที่ไมใช
ไมใชงานสอน
งานสอน

3. จากสภาพปจจุบันและปญหา เกี่ยวกับ การพัฒนาทัก ษะการทํางานกลุม (Group
Development) มีแนวทางในการปรับปรุงพัฒนา ผลการสัมภาษณ พบวา ความคิดเห็นของผูบริหาร
และครูเปนไปในทํานองเดียวกัน และความคิด เห็น ของผูบริหารและครูโรงเรียนขนาดเล็กและ
ขนาดกลางไมตางกัน ดังตาราง 12
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ตาราง 12 ผลการสัมภาษณสภาพปจจุบันและปญหา เกี่ยวกับ การพัฒนาทักษะการทํางานกลุม มี
แนวทางในการปรับปรุงพัฒนา
โรงเรียนขนาดเล็ก
ผูบริหาร
ครู
1. เนนในรูปของการ 1. การรวมกลุมทํางาน
ใหองคความรูหรือ
ไดในเวลาจํากัด
การแลกเปลี่ยน
ควรจัดเวลาใหครูได
เรียนรูระหวางครูใน แลกเปลี่ยนเรียนรู
โรงเรียนและ
2. สนับสนุนดาน
ระหวางครูตาง
เทคโนโลยี
โรงเรียน
3. การสนับสนุนดาน
2 ตนสังกัดควร
การจัดอบรมใน
สนับสนุนสื่อ
สถานที่ปลอดภัย
เทคโนโลยีเพื่อการ 4. สนับสนุน อุปกรณ
แลกเปลี่ยนเรียนรู
ดานการจัดการเรียน
3. ผูบริหารตองมีภาวะ การสอนใหเพียงพอ
ผูนําในการทํางาน
ครอบคลุม
และการทํางานเปน 5. ผูบริหารควรมีการ
ทีม
เสริมขวัญและ
กําลังใจในการ
ทํางานในรูปแบบ
ของการทัศนศึกษา
และอื่น ๆ
6. ผูบริหารตองนําทีม
ทํางาน

โรงเรียนขนาดกลาง
ผูบริหาร
ครู
1. ตนสังกัด ควรจัดให 1. การรวมกลุมทํางาน
มีการประชุมพัฒนา ไดในเวลาจํากัด ควร
ทักษะการทํางาน
จัดเวลาใหครูได
เปนกลุม
แลกเปลี่ยนเรียนรู
2. เนนในรูปของการ 2. สนับสนุนดาน
ใหองคความรูหรือ
เทคโนโลยี
การแลกเปลี่ยน
3. การสนับสนุนดาน
เรียนรูระหวางครู
การจัดอบรมใน
ในโรงเรียนและ
สถานที่ปลอดภัย
ระหวางครูตาง
4. สนับสนุน อุปกรณ
โรงเรียน
ดานการจัดการเรียน
3. ตนสังกัดควร
การสอนใหเพียงพอ
สนับสนุนสื่อ
ครอบคลุม
เทคโนโลยีเพื่อการ 5. ผูบริหารควรมีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู
เสริมขวัญและ
4. มีการแลกเปลี่ยนครู กําลังใจในการ
ในการสอนเพื่อให
ทํางานในรูปแบบ
ครูเกิดการเรียนรู
ของการทัศนศึกษา
ทักษะ เทคนิคการ
และอื่น ๆ
สอนใหม ๆ
6. ผูบริหารตองมีภาวะ
ผูนําในการทํางาน
เปนทีม
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4. ดานการเสริมสรางประสบการณทางวิชาชีพ (Professional Development) ผลการ
สัมภาษณ พบวา ผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอน มีวิธีการในการพัฒนาเสริมสรางวิชาชีพ โดยจัด
ใหมีการศึกษาในดานตาง ๆ รวมกลุมกันทํางาน และสนับสนุนดานงบประมาณ ดานการเสริมสราง
ประสบการณทางวิชาชีพ ดังตาราง 13
ตาราง 13 ผลการสัมภาษณการเสริมสรางประสบการณทางวิชาชีพ
โรงเรียนขนาดเล็ก
โรงเรียนขนาดกลาง
ผูบริหาร
ครู
ผูบริหาร
ครู
1. ตนสังกัดควรจัดให 1. จัดใหมีการอบรม 1. การอบรม
1. จัดใหมีการอบรม
มีการในการพัฒนา
เชิงปฏิบัติการ การ
ประชุมสัมมนาโดย
เชิงปฏิบัติการ การ
เสริมสรางวิชาชีพ
พัฒนาเทคนิคการ
โรงเรียนรวมกลุม
พัฒนาเทคนิคการ
โดยจัดใหมี
จัดการเรียนการ
จัดเอง
จัดการเรียนการ
การศึกษาในดาน
สอน
2. ควรจัดใหมีการ
สอน
ตาง ๆ อยางนอยป 2. ตองการรับการ
รวมกลุมพัฒนา
2. ตองการรับการ
ละครั้ง
อบรมดาน
วิชาชีพการบริหาร
อบรมดาน
2. ควรจัดใหมีการ
คุณธรรมจริยธรรม 3. ควรจัดใหมีการ
คุณธรรม จริยธรรม
รวมกลุมพัฒนา
ครู
ทัศนศึกษาพัฒนา
สําหรับครู
วิชาชีพการบริหาร 3. จัดใหมีการอบรม
แนวคิดการพัฒนา 3. จัดใหมีการอบรม
3. ควรจัดใหมีการ
เรื่องการวิจัยชั้น
โรงเรียน
เรื่องการวิจัยชั้น
ทัศนศึกษาพัฒนา
เรียนและการใชสื่อ
เรียนและการใชสื่อ
แนวคิดการพัฒนา
เทคโนโลยีตาง ๆ
เทคโนโลยีตาง ๆ
โรงเรียน
4.ควรมีการสนับสนุน
4.ควรมีการสนับสนุน
งบประมาณในการ
งบประมาณในการ
แขงขันทักษะทาง
แขงขันทักษะทาง
วิชาการ
วิชาการ
5.เปดโอกาสใหครูได
เขารวมกิจกรรม
ทางวิชาการ

76

5. การดําเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร (Curriculum Development) ผลการ
สัมภาษณ พบวา ดําเนิน การเกี่ยวกับการพัฒนาหลัก สูตร ในสถานศึกษาเปนไปตามที่กระทรวง
กําหนด มีการดําเนินการจัดทําหลักสูตรทองถิ่น มีการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรใหเหมาะสมกับ
สถานศึกษาโดยยึดหลักสูตรแกนกลางเปนหลัก ดังตาราง 14
ตาราง 14 ผลการสัมภาษณการดําเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร
โรงเรียนขนาดเล็ก
ผูบริหาร
1.ดําเนินการเกี่ยวกับ
การพัฒนาหลักสูตร
ในสถานศึกษา
เปนไปตามที่
กระทรวงกําหนด
2. มีการดําเนินการ
จัดทําหลักสูตร
ทองถิ่น
3.มีการพัฒนาปรับปรุง
หลักสูตรให
เหมาะสมกับ
สถานศึกษาโดยยึด
หลักสูตรแกนกลาง
เปนหลัก
4. รัฐควรจัดทําคูมือการ
ใชหลักสูตรแจก

ครู
1.ดําเนินการเกี่ยวกับ
การพัฒนาหลักสูตร
ในสถานศึกษา
เปนไปตามที่
กระทรวงกําหนด
2. มีการดําเนินการจัดทํา
หลักสูตรทองถิ่น
3.มีการพัฒนาปรับปรุง
หลักสูตรให
เหมาะสมกับ
สถานศึกษาโดยยึด
หลักสูตรแกนกลาง
เปนหลัก
4. รัฐควรจัดทําคูมือการ
ใชหลักสูตรแจก
5. ตนสังกัดจัดที่ปรึกษา
หรือศึกษานิเทศกให
ความรูภาคเรียนละ
ครั้งในการพัฒนา
หลักสูตร

โรงเรียนขนาดกลาง
ผูบริหาร
ครู
1.ดําเนินการเกี่ยวกับ
1.ดําเนินการเกี่ยวกับ
การพัฒนาหลักสูตร
การพัฒนาหลักสูตร
ในสถานศึกษา
ในสถานศึกษา
เปนไปตามที่
เปนไปตามที่
กระทรวงกําหนด
กระทรวงกําหนด
2. มีการดําเนินการจัดทํา 2. มีการดําเนินการจัดทํา
หลักสูตรทองถิ่น
หลักสูตรทองถิ่น
3.มีการพัฒนาปรับปรุง 3.มีการพัฒนาปรับปรุง
หลักสูตรให
หลักสูตรให
เหมาะสมกับ
เหมาะสมกับ
สถานศึกษาโดยยึด
สถานศึกษาโดยยึด
หลักสูตรแกนกลาง
หลักสูตรแกนกลาง
เปนหลัก
เปนหลัก
4. รัฐควรจัดทําคูมือการ 4. รัฐควรจัดทําคูมือการ
ใชหลักสูตรแจก
ใชหลักสูตรแจก
5. ตนสังกัดจัดที่ปรึกษา
หรือศึกษานิเทศกให
ความรูภาคเรียนละ
ครั้งในการพัฒนา
หลักสูตร
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6. การดําเนินการเกี่ยวกับการวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน (Action Research) ผลการ
สัมภาษณ พบวา ครูผูสอนและ ผูบริหารสถานศึกษา เสนอแนะไปในแนวทางเดียวกัน ดังนี้
ตาราง 15 ผลการสัมภาษณการดําเนินการเกี่ยวกับการวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน
โรงเรียนขนาดเล็ก
โรงเรียนขนาดกลาง
ผูบริหาร
ครู
ผูบริหาร
ครู
1. สนับสนุนใหครูทํา 1.จัดทําการวิจัยชั้น
1. สนับสนุนการทํา 1.จัดทําการวิจัยชั้น
วิจัยชั้นเรียนตาม
เรียนแบบหนาเดียว
ผลงานทางวิชาการ
เรียนแบบหนาเดียว
ความเหมาะสม
หรือวิจัยอยางงาย
และการทําวิจยั เพื่อ
หรือวิจัยอยางงาย
2. สพฐ.ควรจัดใหมีที่ 2. ควรมีการจัดอบรม
พัฒนาการเรียนการ 2. ควรมีการจัดอบรม
ปรึกษาหรือการ
เชิงปฏิบัติการ
สอน
เชิงปฏิบัติการ
รวมกลุมทําวิจัย
แบบตอเนื่องแกครู 2. สพฐ.ควรจัดใหมีที่
แบบตอเนื่องแกครู
ของผูบริหาร
3. ตนสังกัดควรจัดให
ปรึกษาหรือการ
3. ตนสังกัดควรจัดให
สถานศึกษา
มีการรวมกลุม
รวมกลุมทําวิจัย
มีการรวมกลุม
3. ควรมีการจัดอบรม ผูสนใจวิจัย และให
ของผูบริหาร
ผูสนใจวิจัย และให
เชิงปฏิบัติการ
ความรูตลอดจนการ
สถานศึกษา
ความรูตลอดจน
แบบตอเนื่องแก
ทําวิจัยเปนระยะไป 3. ควรมีการจัดอบรม
การทําวิจัยเปน
ผูบริหารและครู
จนจบ
เชิงปฏิบัติการ
ระยะไปจนจบ
4. ครูไมเขาใจและไม
แบบตอเนื่องแก
4. ครูไมเขาใจและไม
สามารถเขียนสิ่งที่ทํา
ผูบริหารและครู
สามารถเขียนสิ่งที่
ออกมาเปน
ทําออกมาเปน
ผลงานวิจัย
ผลงานวิจัย
5. ครูไมเขาใจหัวใจ
5. ครูไมเขาใจหัวใจ
หลักของการทํา
หลักของการทํา
ผลงานวิจัย 5 บท
ผลงานวิจัย 5 บท
และคิดวามักยาก
และคิดวามักยาก
ไมไดเรียนมา
ไมไดเรียนมา
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7. การมีสวนรวมในการดําเนินการนิเทศภายในสถานศึกษา จากการสัมภาษณ พบวา
ผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอน ควรมีสวนรวมในการนิเทศภายในสถานศึกษา ภายใตการนําของ
ผูบริหารในการวางแผนการนิเทศอยางมีสวนรวมและเปนกัลยาณมิตร ดังตาราง 16
ตาราง 16 ผลการสัมภาษณการมีสวนรวมในการดําเนินการนิเทศภายในสถานศึกษา
โรงเรียนขนาดเล็ก
โรงเรียนขนาดกลาง
ผูบริหาร
ครู
ผูบริหาร
ครู
1. ทุกฝายควรมีสวน 1. ผูบริหารตองเปน
1. ทุกฝายควรมีสวน 1. ผูบริหารตองเปน
รวมในการนิเทศ
ผูนําในการนิเทศ
รวมในการนิเทศ
ผูนําในการนิเทศ
2. ครูเพียงแตมีสวน
ภายในสถานศึกษา 2. ครูเปนเพียงผูม ีสวน
รวมในการนิเทศ 2. สวนรวมในการวาง
รวมในการนิเทศ
ภายในสถานศึกษา
แผนการนิเทศอยาง
ภายใตการนําของ
ภายใตการนําของ
เปนระบบและเปน
ผูบริหารในการวาง
ผูบริหาร
กัลยาณมิตร
แผนการนิเทศ
3. นิเทศอยางเปน
กัลยาณมิตร

8. ประโยชนการดําเนินการนิเทศภายในสถานศึกษา ตอการพัฒนาการศึกษา จากผล
การสัมภาษณ พบวา ผูบริหารสาถนศึกษาและครูผูสอนใหความเห็นวาการนิเทศภายในสถานศึกษา
มีประโยชนตอการศึกษา ดังตาราง 17
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ตาราง 17

ผลการสัมภาษณประโยชนการดําเนินการนิเทศภายในสถานศึกษา ตอการพัฒนา
การศึกษา

โรงเรียนขนาดเล็ก
ผูบริหาร
ครู
เปนแนวทางการ
เปนการพัฒนา
พัฒนาปรับปรุงการ
ครูผูสอนใหไดรับ
จัดการเรียนการสอน ความรู เทคนิคและ
ใหเปนไปตาม
แลกเปลี่ยนทัศนคติซึ่ง
เปาหมายการศึกษาแต กันและกันในการ
ก็ขึ้นอยูกับจํานวน
พัฒนานักเรียน
บุคลากรของโรงเรียน
โดยเฉพาะโรงเรียน
ขนาดเล็ก

โรงเรียนขนาดกลาง
ผูบริหาร
ครู
เปนแนวทางการ
เปนการพัฒนา
พัฒนาปรับปรุงการ
ครูผูสอนใหไดรับ
จัดการเรียนการสอน ความรู เทคนิคและ
ใหเปนไปตาม
แลกเปลี่ยนทัศนคติซึ่ง
เปาหมายการศึกษาแต กันและกันในการ
ก็ขึ้นอยูกับจํานวน
พัฒนานักเรียน
บุคลากรของโรงเรียน

บทที่ 5
การสรุป การอภิปราย และขอเสนอแนะ
การศึกษาการนิเทศภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาปตตานี เขต 2 ผูวิจัยนําเสนอผลการวิจัยดังนี้
วิธีดําเนินการวิจัย
ในการศึกษาการนิเทศภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาปตตานี เขต 2 มีวัตถุประสงคของการวิจัยเพื่อศึกษาระดับการนิเทศภายในสถานศึกษา
ขั้น พื้ น ฐานตามความคิ ด เห็ น ของผู บ ริ ห ารและครู ผู ส อน เพื่ อเปรี ย บเที ย บการนิ เ ทศภายใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานจําแนกตามตําแหนง และขนาดของโรงเรียน และเพื่อรวบรวมขอเสนอแนะ
ในการนิเทศภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปตตานี
เขต 2 ผู วิจั ยใช กลุ มตั วอยางจํ านวน 573 คน จากประชากรจํ านวน 1,912 คน ซึ่งเป นผู บริ หาร
สถานศึกษาและครูผสู อน ในโรงเรียนขนาดเล็กและโรงเรียนขนาดกลาง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาสงขลาเขต 2 ปฏิบัติหนาที่ในปการศึกษา 2555 ดําเนินการสุมดวยวิธีการสุมแบบแบงชั้น
ภูมิตามสัดสวน (Proportional Stratified Random Sampling) แยกตามขนาดของโรงเรียน โดยใช
ตารางคํานวณขนาดกลุมตัวอยางของเครจซี และมอรแกน (วัน เดชพิชัย. 2535: 300-308; อางอิงจาก
Krejcie and Morgan. 1970: 607-610)
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ในการวิจัยครั้งนีม้ ี 2 ฉบับ คือ แบบสอบถามความ
คิดเห็น และแบบสัมภาษณกึ่งโครงสราง ในสวนของแบบสอบถามผูวิจัยแบงออกเปน 3 ตอน ไดแก
ตอนที่ 1 เปนขอมูลเกี่ยวกับสถานภาพผูตอบแบบสอบถาม ตอนที่ 2 เปน การสอบถามความ
คิดเห็นเกี่ยวกับ การนิเทศภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน การนิเทศภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตามแนวคิดของ กลิคแมน (ราตรี ฉวีวงศ. 2551: 5;อางอิงจาก Glickman. 2004: 321-422) 5 ดาน
ไดแก การให ค วามช ว ยเหลือแกค รูโ ดยตรง การพัฒ นาทัก ษะการทํ างานกลุม การเสริ มสรา ง
ประสบการณทางวิชาชีพ การพัฒนาหลักสูตร และการวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน และตอนที่ 3
ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒ นา เปนแบบสอบถามปลายเปดใหผูตอบไดแสดงความคิดเห็น โดย
แบบสอบถาม มีคาความเที่ยงตรงตัง้ แต 0.67 ขึ้นไป และมีคาความเชื่อมั่น เทากับ 0.89
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ในสวนแบบสัมภาษณกึ่งโครงสราง ตามแนวคิดของ กลิคแมน (ราตรี ฉวีวงศ. 2551:
5;อางอิงจาก Glickman. 2004: 321-422) 5 ดาน ไดแก การใหความชวยเหลือแกค รูโดยตรง การ
พัฒนาทักษะการทํางานกลุม การเสริมสรางประสบการณทางวิชาชีพ การพัฒนาหลักสูตร และการ
วิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน ประกอยดวยขอคําถาม 8 ขอ และมีคาความเที่ยงตรงตั้งแต 1.00 ขึ้น
ไปทุกขอ
สรุปผลการวิจัย
การนิ เ ทศภายในสถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน สั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาปตตานี เขต 2 ผูวจิ ัยสรุปผลการวิจัยตามวัตถุประสงค ดังนี้
1. ระดับการนิเทศภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาปตตานี เขต 2 ตามความคิดเห็นของผูบริหารและครูผูสอน พบวา การนิเทศภายใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปตตานี เขต 2 ตามความ
คิดเห็นของผูบริหารโดยภาพรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.10 เมื่อพิจารณาเปนรายดาน
พบวาทุกดานมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก โดยการพัฒนาทักษะการทํางานกลุมอยูในระดับมากเปน
อันดับแรก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.32 รองลงมาเปนดานการพัฒนาหลักสูตร และการใหความชวยเหลือ
แกครูโดยตรง มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.10 การเสริมสรางประสบการวิชาชีพ มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.05 และ
การวิจัยชั้นเรียนอยูในระดับสุดทาย มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.89 ตามลําดับ สว นของครูผูสอน โดย
ภาพรวมอยูใ นระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.75 เมื่อพิจ ารณาเปน รายดาน พบวา เกือบทุกดานมี
คาเฉลี่ยอยูในระดับมาก โดยดานการพัฒนาทักษะการทํางานกลุมอยูในระดับ สูงที่สุด มีคาเฉลี่ย
เทากับ 3.98 รองลงมาเปนดาน การใหความชวยเหลือแกครูโดยตรง มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.82 การ
เสริมสรางประสบการณทางวิชาชี พ มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.73 การพัฒนาหลักสูต ร มีคาเฉลี่ยเทากับ
3.66 ตามลําดับ และการวิจัยชั้นเรียนอยูในระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.49 และยังพบวา การ
นิเทศภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปตตานี เขต 2
จําแนกตามขนาดโรงเรียน โรงเรียนขนาดเล็กมีภาพรวมอยูในระดับปานกลางโดยมีคาเฉลี่ย 3.45
เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา อยูในระดับมาก 2 ดาน ไดแก ดานการพัฒนาทักษะการทํางานกลุมมี
คาเฉลี่ยมากที่สุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.02 รองลงมาคือ ดานการใหความชวยเหลือแกครูโดยตรง มี
คาเฉลี่ยเทากับ 3.74 และ อยูในระดับปานกลาง จํานวน 3 ดาน ไดแก การเสริมสรางประสบการณ
ทางวิชาชีพ มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.30 การพัฒนาหลักสูตร มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.06 และ การวิจัยชั้นเรียน
มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.05 ตามลําดับ ในสวนของโรงเรียนขนาดกลาง โดยภาพรวมพบว าอยูในระดับ
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มาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.00 และเมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา อยูในระดับมากทุกดาน โดยมีดาน
การพัฒ นาหลัก สูต ร มากเปน อัน ดับแรก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.10 รองลงมาเปน การเสริมสราง
ประสบการณทางวิชาชีพ มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.05 การพัฒนาทักษะการทํางานกลุมมีคาเฉลี่ยเทากับ
4.04 ดานการใหความชว ยเหลือแกครูโดยตรง มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.94 และการวิจัยชั้นเรียนเปน
อันดับสุดทาย มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.84 ตามลําดับ
2. เปรียบเทียบการนิเทศภายในสถานศึก ษาขั้น พื้น ฐาน สังกัด สํานัก งานเขตพื้น ที่
การศึกษาประถมศึกษาปตตานี เขต 2 จําแนกตามตําแหนง และขนาดของโรงเรียน พบวา ผูบริหาร
สถานศึกษาและครูผูสอน มีคาเฉลี่ยความคิดเห็นเกี่ยวกับ การนิเทศภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา การปฏิบัติงาน
นิเทศภายในตามความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษากับครูผูสอน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติ ที่ระดับ .001 ทุกดาน และโรงเรียนที่มีขนาดตางกัน มีคาเฉลี่ยความคิดเห็นเกี่ยวกับการนิเทศ
ภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยภาพรวม แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 เมื่อ
พิจารณาเปนรายดาน พบวา การปฏิบัติการนิเทศภายในสถานศึกษา โรงเรียนขนาดเล็กและโรงเรียน
ขนาดกลาง แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติติที่ระดับ .001 ทุกดานยกเวน การพัฒนาทักษะการ
ทํางานกลุมที่ไมแตกตางกัน
3. ขอเสนอแนะในการนิเทศภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึก ษาประถมศึก ษาป ต ตานี เขต 2 พบว า การนิ เทศภายในสถานศึก ษาขั้น พื้ น ฐาน สั งกั ด
สํานักงานเขตพื้น ที่การศึก ษาประถมศึกษาปตตานี เขต 2 มีผูตอบแบบสอบถามใหขอเสนอแนะ
จํานวน 76 คน โดยใหขอคิดเห็นเกี่ยวกับการใหความชวยเหลือแกครูโดยตรงมากที่สุด รองลงมาคือ
การเสริมสรางประสบการณทางวิชาชีพ การพัฒนาทักษะกระบวนการกลุม การวิจัยเชิงปฏิบัติการ
ในชั้นเรียน และการพัฒนาหลักสูตรนอยที่สุด
ผลสรุปจากการสัมภาษณกึ่งโครงสราง พบวา ดานความรู ความเขาใจในบทบาท
หนาที่ข อง เกี่ยวกับการนิเทศภายในสถานศึกษา ความคิดเห็ นของผูบริหารกับครูใหความเห็น
ตางกัน แตในความคิดเห็นผูบริหารสถานศึกษาและครูโรงเรียนขนาดเล็กและขนาดกลางไมตางกัน
ดานการใหความชวยเหลือแกครูโดยตรง (Direct Assistance) ความคิดเห็นของผูบริหารกับครูให
ความเห็นไมตางกัน และในความคิดเห็นผูบริหารโรงเรียนขนาดเล็กและขนาดกลางไมตางกัน จาก
สภาพปจจุบัน และปญหา เกี่ยวกับ การพัฒ นาทัก ษะการทํางานกลุม (Group Development) มี
แนวทางในการปรับปรุงพัฒนา ผลการสัมภาษณ พบวา ความคิดเห็นของผูบริหารและครูเปนไปใน
ทํานองเดียวกัน และความคิดเห็นของผูบริหารและครูโรงเรียนขนาดเล็กและขนาดกลางไมตางกัน
ดานการเสริมสรางประสบการณทางวิชาชีพ (Professional Development) ผลการสัมภาษณ พบวา
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ผูบ ริ หารสถานศึ ก ษาและครูผู ส อน มีวิ ธี ก ารในการพั ฒ นาเสริ ม สร า งวิ ช าชี พ ผ า นการอบรม
ประชุมสัมมนาซึ่งจัดโดยโรงเรียนเอง และตนสังกัดจัดใหอยางนอยป ละครั้ง ในเรื่อง การพัฒนา
เทคนิคการจัดการเรียนการสอน คุณธรรมจริยธรรมครู การวิจัยชั้นเรียน และการใชสื่อเทคโนโลยี
ตาง ๆ ดานการดําเนินการเกี่ยวกับการพัฒ นาหลัก สูตร ในสถานศึก ษาเปน ไปตามที่กระทรวง
กําหนด มีการดําเนินการจัดทําหลักสูตรทองถิ่น มีการพัฒนาปรับปรุงหลัก สูตรใหเหมาะสมกับ
สถานศึกษาโดยยึดหลักสูตรแกนกลางเปนหลัก ดานการดําเนินการเกี่ยวกับการวิจัยเชิงปฏิบัติการ
ในชั้นเรียน (Action Research)
ผลการสัมภาษณ พบวา ครูผูสอนสวนใหญทําการวิจัยชั้นเรียนแบบหนาเดียว หรือ
วิจัยอยางงาย ผูบริหารสถานศึกษา สนับสนุนใหครูทําวิจัยชั้นเรียน และทําผลงานทางวิชาการ ครู
และผูบริหารยังไมเขาใจการทําผลงานวิจัย ดานการมีสว นรว มในการนิเทศภายในสถานศึก ษา
ผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอน ควรมีสวนรวมในการนิเทศภายในสถานศึกษา ภายใตการนําของ
ผูบริหารในการวางแผนการนิเทศอยางมีสวนรวมและเป นกัลยาณมิตร และผูบริหารสถานศึกษา
และครูผูสอนใหความเห็นวาการนิเทศภายในสถานศึกษา มีประโยชนตอการศึกษา เพราะเปนแนว
ทางการพัฒนา ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนใหเปนไปตามเปาหมายการศึกษา และเปนการ
พัฒนาครูผูสอนใหไดรับความรู เทคนิคและแลกเปลี่ยนทัศนคติซึ่งกันและกันในการพัฒนานักเรียน
อภิปรายผลการวิจัย
การนิ เ ทศภายในสถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน สั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาปตตานี เขต 2 ผูวิจัยอภิปรายผลการวิจัย ดังนี้
1. ระดับการนิเทศภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาปตตานี เขต 2 พบวา ระดับการปฏิบัติงานการนิเทศภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตามความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอน โดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก
อาจจะเปนเพราะ นโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กําหนดใหสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานในสังกัดทุกแหงดําเนินการนิเทศภายในสถานศึกษาและไดจัดทําคูมือการนิเทศภายใน
สถานศึกษา ใหสถานศึกษาเปนแนวทางในการปฏิบัติ โดยแตงตั้งคณะกรรมการนิเทศปฏิบัติงาน
นิเ ทศตามกระบวนการนิ เ ทศ และใหจั ด ทํ า แผนการนิเ ทศภายในสถานศึ ก ษาทุ ก แหง มี ก าร
ดําเนินการนิเทศในระดับเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อติดตามการนิเทศภายในสถานศึกษา ผลการวิจัย
สอดคลองกับงานวิจัยของ ราตรี ฉวีวงศ (2551: บทคัดยอ) ศึกษาการนิเทศภายในสถานศึกษา ตาม
ความเปนของผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม
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เขต 2 พบวา การนิเทศภายในสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอน
อยูใ นระดั บมาก และมีด านการวิ จัย ชั้น เรี ยนอยู ใ นระดับ ปานกลาง ผลการวิ จัย ของ สมชาย
ปญญาทิพย (2549: บทคัดยอ) พบวา สภาพการปฏิบัติงานนิเทศภายในสถานศึกษาของโรงเรียน
ขยายโอกาสทางการศึกษา ตามระดับความคิดเห็นของผูนิเทศและผูร ับการนิเทศ โดยภาพรวมอยูใน
ระดับมาก ผลการวิจัยของ โชค เอียดชวย (2549: บทคัดยอ) ศึกษาวิจัยเรื่องความสัมพันธระหวาง
การปฏิบัติงานนิเทศของผูบริหารกับขวัญในการปฏิบัติงานของครู ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อําเภอ
เมืองจังหวัดกาญจนบุรี พบวาการปฏิบัติงานนิเทศของผู บริหาร โดยภาพรวม และรายดานอยูใ น
ระดับมาก ผลการวิจัยของ บัณฑิต เสาวคนธ (2545:บทคัด ยอ) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง ความสัมพัน ธ
ระหวางภารกิจ นิเทศกับการปฏิบัติเชิงประสิทธิภาพของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษาจังหวัด
นครปฐมพบวา ภารกิจการนิเทศของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษาจังหวัดนครปฐม อยูในระดับ
มาก
สรุปไดวา ระดับการนิเทศภายในสถานศึก ษาขั้นพื้นฐาน สังกัด สํานักงานเขตพื้น ที่
การศึกษาประถมศึกษาปตตานี เขต 2 อยูในระดับมาก
2. ผลการเปรีย บเทียบ การนิเทศภายในสถานศึก ษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานัก งานเขต
พื้น ที่ก ารศึก ษาประถมศึ ก ษาป ต ตานี เขต 2 ตามความคิด เห็น ของผู บ ริห ารสถานศึก ษาและ
ครูผูสอน พบวา ผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอน โดยภาพรวม มีคาเฉลี่ยความคิดเห็นเกี่ยวกับ
การนิเทศภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ร ะดั บ .001 ซึ่ง
สอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวาการปฏิบัติก ารนิเทศภายในตาม
ความคิด เห็น ผูบริหารสถานศึก ษาและครูผูสอน แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ร ะดับ
.001 ทุกดาน สอดคลองกับบทสัมภาษณกึ่งโครงสราง ผูบริหารกับครูใหความคิดเห็นเกี่ยวกับ
บทบาทการนิเทศเห็นตางกัน โดยผูบริห ารเห็น วา การนิเทศเปน กิจ กรรมที่ทุก ฝายมีสว นรว ม
ผูบริหารมีหนาที่วางนโยบายแนวทางปฏิบัติ ครูมีหนาปฏิบัติการนิเทศรวมกับผูบริหาร ในความ
คิดเห็นของครูผูสอน การนิเทศเปนภาระหนาที่ของผูบริหารและฝายบริหาร ครูเปนผูรับการนิเทศ
และเหตุที่ทําใหค รูเข าใจเชนนี้ อาจเปน เพราะภาระงานของตนเองมีหนาที่สอนเปน หลัก ไมได
เรียนรูเรื่องการนิเทศ แตผูบริหารตองเรียนรูเรื่องการนิเทศตามหลักสูตรผูบริหาร ทําใหความเขาใจ
ในบทบาทการนิเทศครูและผูบริหารตางกัน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ โสภณ ทองจิตร (2553:
บทคัดยอ) ศึกษาเรื่องการปฏิบัติงานตามกระบวนการนิเทศการศึกษาภายในของผูนิเทศการศึกษาใน
โรงเรียนเครือขายบางกุง จังหวัดสุราษฎรธานี พบวา ดานการดําเนินการนิเทศแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ และจําเนียร แสงผะกาย (2550: บทคัดย อ) ศึก ษาเรื่อง การดําเนิน การนิเทศ
ภายในตามคิ ด เห็ น ของครู แ ละผู บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา สั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
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นครศรีธรรมราช เขต 1 พบวา ครูและผูบริหารสถานศึกษามีระดับการดําเนินการนิเทศแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ และ ปรียา พุทธารักษ (2550: บทคัดยอ) ศึกษาเรื่อง กระบวนการนิเทศ
ภายในสถานศึกษา สังกัดเทศบาลเมืองนาสาร จังหวัดสุราษฎรธานี พบวา บุคลากรที่ปฏิบัติงานใน
โรงเรียน สังกัดเทศบาลเมืองนาสาร จังหวัดสุราษฎรธานี ที่มีตําแหนงตางกัน ปฏิบัติกระบวนการ
นิเทศภายในสถานศึก ษาตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ สอดคลอ งกับ ผลการวิจัย ของ ราตรี
ฉวีวงศ (2551: 134-136) ศึกษาวิจัยเรื่องการนิเทศภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึก ษามหาสารคาม เขต 2 พบวา ระดับการปฏิบัติการนิเทศภายในสถานศึก ษาขั้น
พื้นฐาน ของผูบริหารโรงเรียนและครูผูสอน ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต
2 ที่มีสถานภาพแตกตางกัน พบวา โดยภาพรวมทุกดานแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
0.01
จากผลการวิจัย เปรียบเทียบตามขนาดโรงเรียน โดยภาพรวมและรายดานมีคาเฉลี่ย
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการนิเทศภายในสถานศึกษา แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.001
ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา การปฏิบัติงานนิ เทศภายใน
สถานศึก ษา โรงเรียนขนาดเล็ก และขนาดกลาง แตกตางกัน อยา งมีนัยสําคัญทางสถิติทุก ดา น
ยกเวนการพัฒนาทักษะการทํางานกลุม ที่ไมแตกตางกัน ซึ่งจากการสัมภาษณกึ่งโครงสราง พบวา
การปฏิบัติก ารนิเทศโรงเรียนขนาดเล็ก หรือโรงเรียนขนาดกลางก็มีภ าระกิจ เหมือนกัน แตมี
ปริม าณภาระงานที ่แ ตกตา งกัน ทั ้ง นี ้อ าจเปน ผลมาจากจํ า นวนบุค ลากรของสถานศึก ษา
สถานศึกษาที่มีจํานวนบุคลากรเพียงพอสามารถปฏิบัติงานนิเทศไดดีกวาโรงเรียนที่บุค ลากรไม
เพียงพอ อันเปนผลจากภาระงานนอกเหนือจากงานสอนเปนเหตุใหงานนิเทศไมสามารถปฏิบัติ
ไดในระดับมาก ซึ่งผลการวิจัยของ เถกิงศักดิ์ จอกถม (2549: บทคัดยอ ) ศึก ษาเรื่องปญหาการ
นิเทศภายในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาระนอง พบวา ความคิด เห็น ของครูใ น
โรงเรียนที่มีขนาดตางกัน มีปญหาการนิเทศแตกตางกัน สอดคลองกับ งานวิจัยของ พัน ธุศัก ดิ์
เนื่อง ณ สุวรรณ (2548: บทคัด ยอ) ไดศึกษา สภาพการปฏิบัติงานตามกระบวนการนิเทศภายใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ เขต 2 พบวา ขนาดสถานศึกษา
แตกตางกันมีการปฏิบัติงานตามกระบวนการนิเทศภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยรวมและราย
ดานทุกดานแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.01 ผลการวิจัยของ สุรักสิทธิ์ สมสวาสดิ์
(2548: บทคั ด ย อ ) ได ศึ ก ษาและเปรี ย บเที ย บระดั บ ความคิ ด เห็ น ของผู บ ริ ห ารและครู ที่ มี ต อ
สมรรถภาพทางการนิเทศของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กาฬสินธุ เขต 3 จําแนกตาม ขนาดสถานศึกษาทั้งโดยรวมและรายดาน พบวา ผูบริหารและครูใน
สถานศึกษาขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญมีความคิดเห็นตอระดับสมรรถภาพทางการนิเทศของ
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ผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยรวมและรายดานแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.
05 เมื่อเปรียบเทียบแยกตามขนาดสถานศึก ษาทีละคูพบวา ผูบริหารสถานศึก ษาขนาดกลางมี
สมรรถภาพทางการนิเทศสูงกวาผูบริหารสถานศึก ษาขนาดเล็ก และจากผลการวิจัย ของ ศุภชัย
บุญสิทธิ์ (2548: บทคัดยอ) ศึกษาสภาพปญหาและความตองการรูปแบบและกระบวนการนิเทศ
ภายในโรงเรียนประถมศึก ษา ในจังหวัด สกลนคร พบวา สภาพการปฏิบัติโ รงเรียนขนาดเล็ก
แตกตางจากโรงเรียนขนาดใหญอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ร ะดับ .01 ปญหารูปแบบการนิเทศ
โรงเรียนขนาดเล็กแตกตางจากโรงเรียนขนาดกลางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05
สรุป ไดว า ระดับ การนิเทศภายในสถานศึก ษาขั้น พื้น ฐาน ตามความคิด เห็น ของ
ผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอน แตกตางกัน และขนาดของโรงเรียนขนาดเล็กและขนาดกลาง
มีการปฏิบัติงานนิเทศที่แตกตางกัน ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว
3. ผลจากการรวบรวมขอเสนอแนะในการนิเทศภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปตตานี เขต 2 จากแบบสอบถาม พบวา ใหขอคิดเห็น
เกี่ยวกับการใหความชวยเหลือแกครูโดยตรงมากที่สุด เนนเรื่องควรลดภาระงานนอกเหนืองานสอน
มีผูใหขอเสนอแนะมากที่สุด รองลงมาคือ ดานการเสริมสรางประสบการณทางวิชาชีพ เนนเรื่องจัด
อบรมประสบการณวิชาชีพ ดานการพัฒนาทักษะกระบวนการกลุม เนนเรื่องการจัดอบรมการใช
เทคโนโลยีที่ทัน สมัย การวิจัยเชิงปฏิบัติก ารในชั้น เรียนเนนเรื่องการจัดใหมีก ารรวมกลุมโดย
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และดานการพัฒนาหลักสูตรนอยที่สุด เนนเรื่อง สพฐ.ควรจัดคูมือ
หลักสูตร ใหชัดเจน และจากการสัมภาษณกึ่งโครงสราง สนับสนุน ขอเสนอแนะ คือ การนิเทศ
ภายในเปนแนวทางการพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนใหเปนไปตามเปาหมายการศึกษา
แตก็ขึ้นอยูกับจํานวนบุคลากรของโรงเรียนโดยเฉพาะโรงเรียนขนาดเล็ก การนิเทศปฏิบัติไดนอย
เนื่องจากบุคลากรจํากัด การพัฒนาทักษะกระบวนการกลุม เนนในรูปของการใหองคความรูหรือ
การแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางครูในโรงเรียนและระหวางครูตางโรงเรียน ตนสังกัดควรสนับสนุน
สื่อเทคโนโลยีเพื่อการแลกเปลีย่ นเรียนรู ผูบริหารตองมีภาวะผูนําในการทํางาน และการทํางานเปน
ทีม ผูบริหารควรมีการเสริมขวัญและกําลังใจในการทํางานในรูปแบบของการทัศนศึกษา และอื่น ๆ
แลกเปลี่ยนเรียนรูดานเทคนิคการสอนใหผูเรียนสนใจบทเรียนยิ่งขึ้น ชวยเหลือในเชิงการใหขวัญ
กําลังใจ ในการสอน สนับสนุนดานความรูอื่น ๆ ที่เกี่ยวของในการจัดการเรียนการสอน สนับสนุน
ดานสื่อ วัสดุอุปกรณ ใหคําปรึกษาดานการจัดการเรียนการสอนใหครู จัดบริการดานสื่อและ
นวัตกรรมการสอนใหแกครู ความชวยเหลือที่ตองการคือการลดภาระงานที่ไมใชงานสอน เปนตน
ซึ่งผลการวิจยั ของ ราตรี ฉวีวงศ (2551: บทคัดยอ) พบวาการนิเทศภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ของผู บริห ารโรงเรี ยน และครูผูส อน สั งกัด สํานัก งานเขตพื้ น ที่ก ารศึ ก ษามหาสารคาม เขต 2
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โดยรวมอยูในระดับมาก ยกเวนดานการวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน มีระดับการปฏิบัติงานอยูใน
ระดับปานกลาง ผูบริหารโรงเรียนมีระดับการปฏิบัติการนิเทศภายในสถานศึกษามากกวาครูผูสอน
ในทุกดาน และระดับชวงชั้นที่ตางกัน มีระดับการปฏิบัติการนิเทศภายในสถานศึกษา ไมแตกตาง
กัน ผลการศึกษาขอเสนอแนะของผูตอบแบบสอบถามเรียงตามลําดับจากมากไปหานอย 3 ดาน
ไดแก ดานการใหความชวยเหลือแกครูโดยตรง เห็นวา ควรจัดใหมีการนิเทศ ชวยเหลือ และแกไข
ปญหาอยางสม่ําเสมอ เปนระบบ หลากหลายรูปแบบ และตอเนื่อง รองลงมาคือ ดานความตองการ
ใหโรงเรียนหรือผูนิเทศพัฒนาหลักสูตร เห็นวา ควรมีการพัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับความ
ตองการของนักเรียนและชุมชน และดานความตองการใหโรงเรียนหรือผูนิเทศชวยเหลือการวิจัยเชิง
ปฏิบัติการในชั้นเรียน เห็นวา ควรจัดใหครูไดรับการอบรมเกี่ยวกับการวิจัยในชั้นเรียนทุกคนอยาง
ตอเนื่องเปนประจําทุก ป และจากผลงานวิจัยของ โชค เอียดชวย (2549: 90-91) ศึกษาวิจัยเรื่อง
ความสัมพัน ธร ะหวางการปฏิบั ติงานนิเทศของผูบริหารกับขวั ญในการปฏิบัติ งานของครู ใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อําเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรี พบวาการปฏิบัติงานนิเทศของผูบริหาร โดย
ภาพรวม และรายดานอยูในระดับมาก เรียงตามคาเฉลี่ยจากมากไปนอย คือ การพัฒนาวิชาชีพครู
การพัฒนากลุม การใหความชวยเหลือครูโดยตรง การพัฒนาหลักสูตร และการวิจัยเชิงปฏิบัติการ
สรุปไดวา ในการนิเทศภายในสถานศึกษา กิจกรรมที่ไดรับการปฏิบัติสวนใหญอยูใน
ระดับมากยกเวน การวิจัยเชิงปฏิบัติก ารในชั้น เรียน และจากการสัมภาษณ การนิเทศภายใน
สถานศึก ษามีประโยชนชว ยในการพัฒ นาการจัด การเรียนการสอน แตมีขอจํากัด ดานจํานวน
บุคลากร
ขอเสนอแนะ
1. ขอเสนอแนะในการนําผลวิจัยไปใช
1.1 จากผลการวิจัย พบวา การนิเทศภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีระดับการ
ปฏิบัติงาน อยูในระดับมากทุกดาน ยกเวนดานการวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียนตามความคิดเห็น
ของครู มี ร ะดั บ การปฏิบั ติ ง านอยู ใ นระดับ ปานกลาง ทํ า ใหพ บจุ ด อ อ นในการนิ เ ทศภายใน
สถานศึกษา วา ดานการวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียนควรไดรับการนิเทศเปนพิเศษ เพื่อใหครูไดใช
งานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนอยางแทจริง
1.2 จากผลการวิจัยพบวา การปฏิบัติการนิเทศภายในสถานศึกษาในโรงเรียนขนาด
ตางกัน ระดับการนิเทศแตกตางกัน โดยเฉพาะโรงเรียนขนาดเล็ก ควรไดรับการดูแลการนิเทศจาก
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเปนพิเศษ
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1.3 จากขอเสนอแนะ พบวา ครูผูสอนมีค วามตองการลดภาระงานที่ไมใชงาน
สอน รัฐบาลควรจัดสงบุคลากรมาชวยใหเรื่องงานธุรการหรืองานอื่นที่ไมใชงานสอน และยังพบวา
ครูมีค วามตองการดานเทคโนโลยีทั้งการสนับสนุน ในรูปของเทคโนโลยีและความรูใ นการใช
เทคโนโลยีที่ทันสมัย รัฐบาลควรจัดสรรงบประมาณสนับสนุนดานเทคโนโลยีการเรียนการสอน
2. ขอเสนอแนะสําหรับการทําวิจัยครั้งตอไป
2.1 จากการวิจัยพบวา โรงเรียนขนาดเล็ก มีขอจํากัดในการนิเทศการศึกษาดาน
บุคลากรการดําเนินการนิเทศ ควรมีการศึกษาแนวทางการดําเนินการนิเทศภายในสถานศึกษา ใน
โรงเรียนขนาดเล็กที่มีคุณภาพ
2.2 ควรมีการศึกษาปจจัยที่สงผลตอการนิเทศภายใน สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
2.3 ควรศึกษาการนิเทศภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ของฝายงานตาง ๆ อาทิ เชน
ฝายงานบริหารวิชาการ ฝายงานบริหารทั่วไป ฝางานกิจการนักเรียน เปนตน
2.4 จากการวิจัยพบวา การนิเทศภายในสถานศึกษาดานการวิจัยเชิงปฏิบัติการอยู
ในระดับปานกลาง ควรมีการศึกษาแนวทางการพัฒนางานนิเทศดานการวิจัยชั้นเรียนที่มีคุณภาพ
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1. ผศ.ดร.เรวดี กระโหมวงศ
2. นางพรรณี ขาวมะลิ
3. นายชณัฐ พรหมศรี

อาจารยภาควิชาศึกษาศาสตร สาขาวิชาประเมินผลและวิจัย
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ
ศึกษานิเทศกเชี่ยวชาญ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปตตานี เขต 2
ผูอํานวยการโรงเรียนเชี่ยวชาญ
โรงเรียนอนุบาลปตตานี

ภาคผนวก ข
คุณภาพเครื่องมือสําหรับการวิจัย

ตาราง 18 ความเที่ยงตรงตามเนื้อหา (Content Validity) รายขอของแบบสอบถามการนิเทศภายใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปตตานี เขต 2
ขอ
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

คนที่ คนที่ คนที่ IOC
สรุปผล
ขอ คนที่ คนที่
1
2
3
1
2
1
1
1 1.00 สอดคลอง 26
1
1
1
1
1 1.00 สอดคลอง 27
1
1
1
1
1 1.00 สอดคลอง 28
1
1
1
1
1 1.00 สอดคลอง 29
0
0
1
1
1 1.00 สอดคลอง 30
0
1
1
1
1 1.00 สอดคลอง 31
1
1
1
1
1 1.00 สอดคลอง 32
1
1
1
1
1 1.00 สอดคลอง 33
1
1
1
1
1 1.00 สอดคลอง 34
0
1
1
1
-1 0.33 ไมสอดคลอง 35
1
1
1
1
1 1.00 สอดคลอง 36
1
1
1
1
1 1.00 สอดคลอง 37
1
1
1
1
1 1.00 สอดคลอง 38
1
1
1
1
1 1.00 สอดคลอง 39
1
1
1
1
1 1.00 สอดคลอง 40
1
1
1
1
1 1.00 สอดคลอง 41
1
1
1
1
1 1.00 สอดคลอง 42
1
1
1
1
1 1.00 สอดคลอง 43
1
1
1
1
1 1.00 สอดคลอง 44
1
1
1
1
1 1.00 สอดคลอง 45
1
1
1
1
1 1.00 สอดคลอง 46
1
1
1
1
1 1.00 สอดคลอง 47
1
1
1
1
1 1.00 สอดคลอง 48
1
1
1
1
0 0.67 สอดคลอง 49
-1
1
0
1
1 0.67 สอดคลอง 50
0
1
คาความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม 0.89

คนที่
3
1
-1
0
0
-1
1
1
1
1
1
0
1
1
0
1
0
-1
0
0
0
0
1
1
1
1

IOC

สรุปผล

1.00
0.33
0.67
0.00
0.00
1.00
1.00
1.00
0.67
1.00
0.67
1.00
1.00
0.67
1.00
0.67
0.33
0.67
0.67
0.67
0.67
1.00
1.00
0.33
0.67

สอดคลอง
ไมสอดคลอง
สอดคลอง
ไมสอดคลอง
ไมสอดคลอง
สอดคลอง
สอดคลอง
สอดคลอง
สอดคลอง
สอดคลอง
สอดคลอง
สอดคลอง
สอดคลอง
สอดคลอง
สอดคลอง
สอดคลอง
ไมสอดคลอง
สอดคลอง
สอดคลอง
สอดคลอง
สอดคลอง
สอดคลอง
สอดคลอง
ไมสอดคลอง
สอดคลอง

ตาราง 19 ความเที่ยงตรงตามเนื้อหา (Content Validity) รายขอของแบบสัมภาษณกึ่งโครงสราง
การนิ เ ทศภายในสถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน สั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาปตตานี เขต 2
ขอ
1
2
3
4
5
6
7
8

คนที่ 1
1
1
1
1
1
1
1
1

คนที่ 2
1
1
1
1
1
1
1
1

คนที่ 3
1
1
1
1
1
1
1
1

IOC
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

สรุปผล
สอดคลอง
สอดคลอง
สอดคลอง
สอดคลอง
สอดคลอง
สอดคลอง
สอดคลอง
สอดคลอง

ภาคผนวก ค
เครื่องมือการวิจัย

แบบสอบถามเพื่อการวิจัย
เรื่อง
การนิเทศภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปตตานี เขต 2
…………………...................................................................................................…………….
คําชี้แจง
1. แบบสอบถามฉบับนี้มีทั้งหมด 3 ตอน คือ
ตอนที่ 1 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับระดับการดําเนินการนิเทศภายในสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ในกรอบการปฏิบัติงาน 5 ดาน ประกอบดวย
ดานที่ 1 การใหความชวยเหลือแกครูโดยตรง (Direct assistance)
ดานที่ 2 การพัฒนาทักษะการทํางานกลุม (Group development)
ดานที่ 3 การเสริมสรางประสบการณทางวิชาชีพ (Professional development)
ดานที่ 4 การพัฒนาหลักสูตร (Curriculum development)
ดานที่ 5 การวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน (Action research)
ตอนที่ 3 เขียนขอเสนอแนะ
2. กรุณาตอบแบบสอบถามนี้ใหครบทุกขอ
3. กรุณาตอบแบบสอบถามตามความเปนจริง ขอมูลที่ทานตอบแบบสอบถามในครั้งนี้
จะไมกระทบกระเทือนตอการปฏิบัติงานในตําแหนงหนาที่แตประการใด
4. ขอมูลที่ไดจากการตอบแบบสอบถามนี้ จะไดรับการเก็บรักษาไวเปนความลับ
และจะนําผลไปใชสําหรับการวิจัยในครั้งนี้เทานั้น
ขอขอบพระคุณเปนอยางสูงในการใหความอนุเคราะหตอบแบบสอบถาม
นพพงศ คงประจักร
นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
มหาวิทยาลัยหาดใหญ

ตอนที่ 1 สถานภาพผูตอบแบบสอบถาม
คําชี้แจง
โปรดทําเครื่องหมาย  หนาขอความที่ตรงกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม
1. ปจจุบันทานปฏิบัติหนาที่
( ) ครูผูสอน
( ) ผูบริหารสถานศึกษา
2. ขนาดของสถานศึกษาที่ทานปฏิบัติหนาที่
( ) ขนาดเล็ก
( ) ขนาดกลาง

ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับระดับการดําเนินการนิเทศภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ในกรอบการดําเนินงาน 5 ดาน ประกอบดวย
ดานที่ 1 การใหความชวยเหลือแกครูโดยตรง (Direct assistance)
ดานที่ 2 การพัฒนาทักษะการทํางานกลุม (Group development)
ดานที่ 3 การเสริมสรางประสบการณทางวิชาชีพ (Professional
development)
ดานที่ 4 การพัฒนาหลักสูตร (Curriculum development)
ดานที่ 5 การวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน (Action research)
คําชี้แจง
โปรดทําเครื่องหมาย  ในชองวางที่ตรงกับระดับการดําเนินงานการนิเทศภายใน
สถานศึกษาของทานซึ่งแตละชอง มีความหมาย ดังนี้
5 หมายถึง มีระดับการดําเนินการนิเทศภายในสถานศึกษาอยูในระดับมากที่สุด
4 หมายถึง มีระดับการดําเนินการนิเทศภายในสถานศึกษาอยูในระดับมาก
3 หมายถึง มีระดับการดําเนินการนิเทศภายในสถานศึกษาอยูใ นระดับปานกลาง
2 หมายถึง มีระดับการดําเนินการนิเทศภายในสถานศึกษาอยูในระดับนอย
1 หมายถึง มีระดับการดําเนินการนิเทศภายในสถานศึกษาอยูในระดับนอยที่สุด

ที่

รายการ

00 การใหความชวยเหลือแกครูโดยตรง (Direct assistance)
1.1 การวางแผนปฏิบัติงานรวมกับครูกอนใหความชวยเหลือ

ระดับการดําเนินการนิเทศ
ภายในสถานศึกษา
5 4 3 2 1


คําอธิบาย
จากตารางตัวอยางการตอบแบบสอบถามขอ (00) หมายความวา ผูตอบมีระดับ
การปฏิบัติงาน ในเรื่องการใหความชวยเหลือแกครูโดยตรง ระดับการดําเนินการนิเทศภายใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานในระดับมากที่สุด

ที่

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

รายการ
ดานที่ 1 การใหความชวยเหลือแกครูโดยตรง (Direct assistance)
มีการวางแผนระหวางผูบริหารรวมกับครูผูสอนกอนใหความชวยเหลือ
ผูนิเทศมีการใชสื่อ เครื่องมือ นวัตกรรม ในการใหความชวยเหลือครูผูสอน
ผูนิเทศมีการนิเทศภายในสถานศึกษาสัมพันธกับการปฏิบัติจริง
เนื้อหาของการนิเทศภายในสถานศึกษาทันกับเหตุการณเสมอ
การนิเทศภายในสถานศึกษามีกิจกรรมเหมาะสม
ผูนิเทศใหความชวยเหลือและรวมมือขณะปฏิบัติงาน
ผูนิเทศมีการประชุมและชวยเหลือรวมกับครู
ผูนิเทศมีการประชุมและวิเคราะหกระบวนการชวยเหลือครูผูสอนเพื่อ
วิเคราะหจุดเดน - จุดดอย
ผูนิเทศมีการสรุปวางแผนการตรวจสอบการชวยเหลือการปฏิบัติงาน
ดานที่ 2 การพัฒนาทักษะการทํางานกลุม (Group development)
มีกิจกรรมพัฒนาครูใหมีศักยภาพในการแสวงหาความรูและประสบการณ
ทางวิชาการ
มีกิจกรรมสรางวินัยแลกเปลี่ยนเรียนรูภายในทีมงาน
มีการกําหนดปญหาและเปาหมายของการแกปญหารวมกันของทีมงาน
การวางแผนและดําเนินงานตามแผนแกปญหาของทีมงาน
มีการประเมินผลทักษะการทํางานกลุม
การสรางแรงจูงใจ การเสริมแรง และการสรางขวัญกําลังใจ
ผลการประเมินทักษะการทํางานกลุมสามารถนําไปใชในการพัฒนา
ปรับปรุงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
มีการศึกษาดูงานโรงเรียนที่ประสบความสําเร็จ ในดานการจัดการเรียน
การสอน
มีการจัดหาคูมือ สื่อ เอกสารตาง ๆ ใหครูรวมกลุมศึกษาและนํามา
แลกเปลี่ยนเรียนรู
สงเสริมสนับสนุนความกาวหนาใหครูทุกคน ดวยความยุติธรรม

ระดับการ
ดําเนินการนิเทศ
ภายในสถานศึกษา
5 4 3 2 1

ที่

20
21
22
23
24
25
26

27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

รายการ
ดานที่ 3 การเสริมสรางประสบการณทางวิชาชีพ (Professional
development)
การสํารวจความจําเปนในการพัฒนาครูดานการจัดการเรียนการสอน
การพัฒนาความสามารถในการสอนโดยใชเทคนิควิธีการสอนแบบตาง ๆ
การจัดกิจกรรมสัมมนาผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู
การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมมาตรฐานวิชาชีพครู
การนําเทคโนโลยีมาใชในการเรียนรู
การจัดประชุมสัมมนาเพื่อสรางความตระหนัก
การจัดนิทรรศการแสดงกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรูแตละแบบ
พรอมทั้งแสดงผลงานที่ไดรับ
ดานที่ 4 การพัฒนาหลักสูตร (Curriculum development)
มีการกําหนดนโยบายและจุดเนนในการจัดทําหลักสูตร
มีการเตรียมความพรอมของโรงเรียน ในดานความตระหนักของการเขียน
หลักสูตร
ในการพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษาใหมีความรู ความเขาใจ เกี่ยวกับ
การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
มีการบริหารจัดการงบประมาณ อาคารสถานที่ วัสดุอุปกรณ และ
บุคลากรใหสอดคลองกับหลักสูตรโรงเรียน
มีการใชหลักสูตรทองถิ่นในสถานศึกษา
การสงเสริมใหใชสื่อการเรียนรูที่มีอยูในทองถิ่น
มีการนิเทศติดตามและประเมินผลการใชหลักสูตรในการเรียนการสอน
มีการสรุปผลการดําเนินการบริหารจัดการหลักสูตรของโรงเรียน
มีการปรับปรุงพัฒนากระบวนการจัดการหลักสูตร
มีการเผยแพรประชาสัมพันธหลักสูตรใหกับนักเรียน ผูปกครอง ชุมชน
หนวยงานที่เกี่ยวของทราบ

ระดับการ
ดําเนินการนิเทศ
ภายในสถานศึกษา
5 4 3 2 1

ที่

37
38
39
40
41
42
43
44

รายการ
ดานที่ 5 การวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน (Action research)
การกําหนดปญหา หรือเปาหมายการวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน
การกําหนดวิธีการ การวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียนหรือวิธีการหาคําตอบ
หรือวิธีการแกปญหา หรือพัฒนางาน
การรวบรวมขอมูลตามวิธีการวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน
การวิเคราะหขอมูลการวิจัยเชิงปฏิบตั ิการในชั้นเรียน
การสรุป และเขียนรายงานของการวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน
มีการจัดนิทรรศการรวมแลกเปลี่ยนเรียนรูการวิจัยเชิงปฏิบัติการ
ในชั้นเรียนภายในสถานศึกษา
การปรึกษาเมื่อครูพบปญหาในการวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน
การอํานวยความสะดวกในเรื่องเอกสารและการคนควาขอมูลประกอบการ
จัดทําวิจัยในชั้นเรียน

ระดับการ
ดําเนินการนิเทศ
ภายในสถานศึกษา
5 4 3 2 1

ตอนที่ 3 เขียนขอเสนอแนะ
คําชี้แจง
โปรดพิจารณาแบบสอบถามแตละขอวา ทานมีขอเสนอแนะในการนิเทศภายใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานอยางไร
1. ทานมีขอเสนอแนะอยางไรที่จะใหโรงเรียน หรือ ผูนิเทศ มีการใหความชวยเหลือแก
ครูโดยตรง (Direct assistance) อยางไร
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
2. ทานมีขอเสนอแนะอยางไรที่จะใหโรงเรียนหรือผูนิเทศ มีการใชทักษะการทํางาน
กลุม (Group development) อยางไร
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
3. ทานมีขอเสนอแนะอยางไรที่จะใหโรงเรียนหรือผูนิเทศ เสริมสรางประสบการณทาง
วิชาชีพ (Professional development) อยางไร
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................

4. ทานมีขอเสนอแนะอยางไรที่จะใหโรงเรียนหรือผูนิเทศ มีสวนรวมในการพัฒนา
หลักสูตร (Curriculum development) อยางไร
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
5. ทานมีขอเสนอแนะอยางไรที่จะใหโรงเรียนหรือผูนิเทศ ชวยเหลือการวิจัยเชิง
ปฏิบัติการในชั้นเรียน (Action research) อยางไร
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
ขอขอบคุณทุกทานที่ใหความรวมมือในการตอบแบบสอบถาม

แบบสัมภาษณเพื่อการวิจัย
เรื่อง การนิเทศภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปตตานี เขต 2
...............................................................................................................................................
คําชี้แจง : แบบสัมภาษณชุดนี้ เปน เครื่องมือเก็บรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับการนิเทศภายใน
สถานศึกษาขั้นพื้น ฐานสัง กัดสํานักงานเขตพื้น ที่การศึกษาประถมศึกษาปต ตานี เขต 2 ของ
ผูบริหารโรงเรียน และครูผูสอน
สถานภาพผูตอบ
ผูบริหารโรงเรียน
โรงเรียนขนาดเล็ก
ครูผูสอน
โรงเรียนขนาดกลาง
1. ทานมีความรู ความเขาใจในบทบาทหนาที่ของทาน เกี่ยวกับการนิเทศภายใน
สถานศึกษา อยางไรบาง
......................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
2. ทานคิดวา การใหความชวยเหลือแกครูโดยตรง (Direct assistance) ควรเปน
อยางไรบาง
......................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
3. สภาพปจจุบันและปญหา เกี่ยวกับ การพัฒนาทักษะการทํางานกลุม (Group
development) เปนอยางไรบาง ควรปรับปรุงและพัฒนาอยางไร
......................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................

4. ทานมีวืธีการ ในการเสริมสรางประสบการณทางวิชาชีพ (Professional
development) อยางไรบาง
......................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
5. ทานดําเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร (Curriculum development) อยางไร
บาง
......................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
6. ทานดําเนินการเกี่ยวกับการวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน (Action research) เปน
อยางไรบาง
......................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
7. ทานคิดวาทานสามารถมีสวนรวมในการดําเนินการนิเทศภายในสถานศึกษาได
หรือไม
......................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
8. ทานคิดวาการดําเนินการนิเทศภายในสถานศึกษา จะมีประโยชนตอการพัฒนา
การศึกษาอยางไรบาง
......................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................

ขอขอบคุณทุกทานที่ใหความรวมมือ

ประวัตินักศึกษา
ชื่อ
วันเดือนปเกิด
สถานที่เกิด
การศึกษา

สถานที่ทํางาน
ตําแหนงปจจุบัน

นายนพพงศ คงประจักร
3 กันยายน 2503
จังหวัดปตตานี ประเทศไทย
วิทยาลัยครูยะลา
ครุศาสตรบัณฑิตสาขาการบริหารการศึกษา, 2533
มหาวิทยาลัยหาดใหญ
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา, 2556
โรงเรียนบานแมทอม ตําบลแมทอม
อําเภอบางกล่ํา จังหวัดสงขลา
ผูอํานวยการโรงเรียน

